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  إ رّ اآن
  ا ور ه

مفيي ) ٰذمئىكيفٰى مضلك(مئ يفحفمنىي جنمقىنحسٰذ يفحفُّجلخن يفجبحضّٰىليك مئىفري يفمسمعميرن يفحبزثجتحسٌّ
مئخسجتين حضلكُّلكّٰٰذ يفحفيقلكمكجلجم مييفحفّٰمئحكجلحكجلجم  مئحضٰرنن جنمكىن ) مئىفحضجتٰى حجٰرملجنجم يفحفحكىننثري(مئ

 :ّٰمظمت ربىلمئحسلكّٰمظ ىثحضىلحضجلجخمكىن
 .مئحطىنمم يفحفىكىقىنجنجم: يفجبميجع
 .يفهئحضّٰحكىنيفمث مييفحفّٰمقِّجلحي: يفحفرئىلحلجلجم

مئميمفىنحسلكجم يفحفىكىقىنجنجم يفحفٌّّٰ حخىي يفحفجكىنيفزن مفىكيكىل حضجلّٰىي مئ  : حطىنَّيكىل جخيفٰرملحخمظمت ربىلمئ
 .يفحفيقىنمم يفحفّٰزئينجنمبٌّ يفحفجضحخجلٌِّّ: يفحفيفٰرمليق يفجبميجع
 .يفحفيقىنمم يفمسزئمكٰرحطٌّ: يفحفيفٰرمليق يفحفرئىلحلجلجم

يفىك هبىل حخحكُّجلىي يفجبجخمئىللك جغمص) يفحفيقىنمم يفحفّٰزئينجنمبٌّ يفحفجضحخجلٌِّّ(مئىثمفىل يفحفيفٰرمليق يفجبميجع 
حئجممت جفمي حسلكحكجم حضٰرنن حخمقىنمك مح جفّٰىلىقمئجلميجحينخبّٰيكىل ىفجع جثجه حسلكحكىلاك ملخبجلُّ خئ مت مئ مفُّّٰحكميمئ

مت مييممنزي )جم يفحفحكىننثريمئىفحضجتٰى حجٰرملجن( هبىلمت ميحفخكىكٰذ جنحكيه َّمكيي ىكيفخبىنيق نب خسىلامجئميىثىل حطىكٰريفري
 :يفحللكحكىلاك يفخلمكجه

يفحفخكّٰىلىق يفحفمنىي جخمظ  (يفمسٰرملميلك يفحفىنمييفخبٌّ جخمظ يفحفىكىفخليق مييفحفّٰخلمخمص: يفحللكحكجم يفجبميجع
 .)جنخنجنخي

مئمفيقىلمث حلىقىنجنجم حطىنمم (مفجلينيفري حخيفمئجلحن يفمسٰرملميلك يفحفىنمييفخبٌّ : جم يفحفرئىلحلجلجميفحللكحك
 ).يفحفىنمييفجنىلاك حطحص يفحفحكىننثري يفحفخكىنجنىي

 .مفجكىلزثمي ىفزثجتمك يفحفجكخكىن يفحفىفجليقٌّ: يفحللكحكجم يفحفرئىلحفرئجم
 .جخمئىلمل يفجبحلٰريفمل حتحم يفمسزئيكىن: يفحللكحكجم يفحفىنيفجخيقجم



 جخمظ يفحفىكىفخليق مييفحفّٰخلمخمصيفمسٰرملميلك يفحفىنمييفخبٌّ.........................................................................يت
 .يفمسىكيكمم يفجبخسِّىلملىي مييفحفّٰخلحضجلجه حفلكُّلكجكجلجم يفحفىفجليقجلجم: يفحللكحكجم يفخلىلمفُّجم

ييجغمصيفىك هبىل حطىنمم يفمسمعميرن جفىلمفجتمت ) مسزئمكٰرحطٌّيفحفيقىنمم يف(مئميىثمفىل يفحفيفٰرمليق يفحفرئىلحلجلجم 
 ).مئمفىنحخخكينيفاك ىثحضىلحضجلجم حبحطىلىكيق مغىنيفمثيق يفحفجكخكىن يفحفىفجليقٌّ(ميمح جسينىثجنييمت حتحم حطىكٰريفري 
حطىنمم (: مييمٌّجنىكّٰيكٌّ يفمسمعميرن مفيي مفىنحسلكّٰٰذ يفجبميجع ميهبىلحخمظ يفحفيفٰرملحخمظ 

مت مييفحفٌّّٰ )يفهئحضّٰحكىنيفمث مييفحفّٰمقِّجلحي(: مت حفّٰخليت جخيقخنيمىل يفمسىنحسلكجم يفحفرئىلحلجلجم مييمٌّ)مئيفحفىكىقىنجنجم
ييٌّ مفيقىلمت ميحخمقِّجلحي مئمث يفحفجضيفلك يفحفىنمييفخبٌّ يفحفىفجليقٌّ مييفحفُّىكحضّٰحكٰرٰى حطحص ىثحضىليل يفحضّٰحكىنيف

مئحخلكخي يفحفىكىقىنجنجم يفحفخكلكجلجم يفمسُّّٰجكىلىكيق مفيي يفمسىنحسلكجم يفجبميجعمت جخاكجلجم حخىكحكجلجم ميحخيفمئجلحن يفحفجضيفلك  مئ
حئيفحفىنمييفخبٌّ يفحبحضجتمفٌّ ممىل ىثزثىلجخٰذ مفيي ميَّيه  . ميحخخنحفجلجهحئ ميحتىنجنجيمئ

مئحطلكيث جخخلري يمىكىلحفخي جغيفٰرهئ ملخبجلُّجل يي مئ مئ حضٰرنن حخّٰيقلكحي جخىلحفجضيفلك يفحفىنمييفخبٌّ يفحفٰريفملىك مح جميي
مئحفىنمييفخبجلجم مييفمسيفىكجكىلاك يفحفّٰىلملرتجلجممت جغىلحفىنمييفجنىلاك من جفيث جنىنيفيمىل يفحفُّجلخن مئىثيمىي يفحفّٰجكىلحضمص يف مئ

 :من حطحص مخجتمخجم ىثمغُّىلٰىمت يمٌّ) ٰذمئىكيفٰى مضلك(يفجبحضّٰىليك 
حفجلجم مئجم يفجبميمئجممت مييمٌّ يفحفٰريفملىكيق مح يفحفخكّٰيل يفحلخنجنرئجلمئيفحفىنمييفجنىلاك يفحلخنجنرئجل: مئيفجبميين

 .مييفحفرئىلحلٰرجنجم
مئجممت مييمٌّ يفحفٰريفملىكيق مح يفمسيفىكجكىلاك يفحفّٰجكُّمصجنمئيفحفىنمييفجنىلاك يفحفّٰجكُّمصجن: يفحفرئىليئ  .جممئ

مئجممت مييمٌّ يفحفٰريفملىكيق مح يفمسيفىكجكىلاك يفحفّٰىلملرتجلمئحفىنمييفجنىلاك يفحفّٰىلملرتجليف: يفحفرئىلحفرئجم  .جممئ
ىفحضجتٰى (جممت مييمٌّ مئ مح حضلكُّلكّٰٰذ يفحفىنخبجلُّجلمئ يفمسمعميرن يفحبزثجتحسٌّمئميجخمنحفخي حضجلّٰىي

 ).مئحجٰرملجنجم يفحفحكىننثري
مييفحفيقىلمفلكمظ ) ىكيفٰى مضلكٰذ(مئىي حخٰرجغجلحكىلاك يفحفُّجلخن يفجبحضّٰىليك مئحضىلخبلكمظ يفحفيقمط يفحفحكخنجنىن ىثري جنّٰمك

َنعم...: مئمفيقٰذ مح ىفحلزئىلىل يممنيف يفمسمعميرن يفحفخكِّمصمت ىفحلٰذ ْ صِ مو ونعم ا ُ ا ِ َ ْ ِ َ َ ْ َ : يفجبحلجكىلين (ْ
 .)نتىت



 
 
 
 

ة واا  واروث اا  
مال خسشع ىلذع آل لج آلجص خقطن مألجطمم محلصدسص ذشط نجشع نحغو مال

 تسصذفغم خج مذطىمضصن ىمألجفصنك كآلخع ترغضظ مذسطلى ىمذفسطن يف ذفصجفع
آلن حسرصكع لى حتغذض لذص مذسطلى مخ فشعك ىدصى ثسع مخامآلخغثطىم خششص فصذ آل

ىنن مذفغ ىإلطن خج لضصني هخامل لآللذص مذفسرصىك ىدصشض مألجفصن ضغ مجغ
يتطبض لثشصوآل جفغ  ذع مألخشصىكي ذع مذفسرصىك ىبفسغنيك بصذطصنآلمإلغمإلشسش  كآل

آلىتغذط ه يف حع  ي مذشرصن مجلطضطن ذقجفصنك ىحتض خفصلن مذفسرصى ه محالوآل
 !جطضض مذفسرصىآلمآل ك ىذص ضغ بصحالو محلطضض بزط يلصن ضطخغ خشام

ي تغدظ تسظ مذفشغو مجلصنخصك مذفغ ذص كي ثطضطنيذع مشزرصخصآلآلبط خسصى 
 ي حلطضضي محفقصبصآلدعمشقشصلن مذطمىه ألذط مذفسرصىك ىآلمآل آل ألذص مذسطلى لبسض

ينىشع مذفسرصى ضغ مشقشصلن  . خسشصلي ذع ىحصخصآل
ي ذشسصيه خج جسسصآل حشفزطكىيف ضطم مذسفصم مجغثط  ذع جسسصن تسظ آل

آل ذفسظ حالحخ مجصيض بزفصلهتع مذفغنملك آلص مذفغ ذص ثصلن مآلآلمآلشزرصخص مذفصنكش
قىترح بصلفظ مذشسخ مخ حصجص مذسطلىك ذفزغ مألذص غ ذص ضغ خسشع ذع مخلغملك  آل ي

آلفقغو خشع ذع لذص مذفسرصى مخ لذص مذسطتلى آلآلبط ىتشفزظ جففسفسشص مذطي  آل  . لىآل





 
 

اّ  
خئ مح يفمسخنملحضّٰمظ مفيقىلمت جخمي هئ جنمكخكيي ىثري مئ يفمسٰرملميلك يفحفىنمييفخبٌّمئىثربجلجمهئ خسجتنن مح  يي

مئجنّٰيفٰرمل ىثىكيفمث يفحفخنجنيي يفحبحضجتمفٌّ مب مئ حفٰرمضىلخبجكٰذ مفىكجكيفجت حطيي يفمسٰرملميلك يفحفىنمييفخبٌّخئ مبمت يفمسُّمكٰى يي خئ
مئىكيفجل حفلكحكىننثري مح يفحفجئجم يفحفمعجنجكجم نئجنخكجممئجم مح مغِّىلين يفحفحكىننثري يفحفخكىنجنىيمت جغىلحفُّىكمئجخىلحفُّىك جممت مئ
مئيكىل حليفجلمئميحفخكىك  جغجليكىلمت جخمظ يفحفّٰخلحضجلجه مييفحفِّّٰجلمظمت ميجخحكمقيه يفحفىكىقىن حطيي يفحفّٰٰرزثجلجي جئ مجّٰلكجيجئجممئ

يي جغملزتىل مغخن حفيقِّحم ىثىكمييفمليف حطىقجلمكجممتجممئيفحفخنمغجلحي حفخنميمل يفحفُّىك يي  مح حخخلحضجلجه يفحفجكىنىن مييفمسمنيفيميل مئ
ًأوالهذا جممت مئيفحبحضجتمفجل ّ. 

 مث حخىكلكيكىل جنخن يفحلجكىه مئيفحفُّىكجم يفحفمعجنجكجم مئ جغجت خسجتنن جخمظ يفمسُّلكمكمظ ىثري:ًثانيا مئىثمفىلمي
 مييفحفّٰينميجنىنمت جفيث هئ خسجتنن جخمظ يفمسُّلكمكمظ مئمت ميحفمنحفخي جغحكخن خضىلحفّٰيكىل جنخن يفحفخنيلمئىثٌّيفحب
ىثمضيكىنمييف ىفحضجتمفيكىي جفىلحلٰريف مئ مميي يمىكىلحفخي يفحفخكرئمص مفيي يفحفجليكٰرىك مييفحفىكيفىلملنيمئ ىثري مفيي

ييمت جخمي هئ خسجتنن ىثجنحقىل مح ميجسٰرىك ىثيممي يي ميجنحقمكىنميري حفٰذ حضٰرمثيفجنخكجلخنميري حفيبحضجتٰى
يي مفيي ىثجخىكىلمث يفمسُّلكمكمظ حطحص مفىن يفحفخنيمٰرملمت يفجخّٰخنيفمث مفيي حطخفمييفحفّٰينميجنىنمئخنيل يفحف  يفحفيفمئىلجخجم مئ

 .ميىفجع جنٰرمفىكىل يممنيف
يي مغخن حطىلحلٰى جفرئمصيف مفيي مبيفحفجضيفلك يفحفىنمييفخبٌّمئ ىثري  جغجت خسجتنن جخمظ يفمسُّلكمكمظ:ًثالثا مئىثمفىلمي

 حئ جخيفٰرمليقمئميين يفجبمئري جخيقخن يفحلّٰيكىلمث يفحفحكىنري يفىثزئىنىيزبميخئىك ٰذمئىثحلمفُّخلحفجم حخخلخسمص حخخنميجنىكٰذمت مي
حفِّخنيفجنجم جفىلحلحم مئىثري يفمت ميحئجنجممئ جسخنحئ جخيفٰرمليقمئمت ميمح مفىكّٰيفجي يفحفحكىنري يفحفرئىليئ يفىثزئىنىيحئمفّٰٰريفَّيقجم

 مئ يفحفيقىنىنمت يفجبمفٰرىيمئ يفجبزثميمت مييمٰر يفجخيي جسىنجنمممت يفحفىنميمفٌّمئ ىفٍّيفخبجلمطحئلكمئخنحطحص جنخن حج
 .يي يفحفُّىلجخحكجمرث مييممنيف مفىل جسيقمي يفهئخضمكمبىكىلري َّيقجلجكىل جخىلمسىكحكٰرين ىفحفجلىكىلمئيفحفٰرهئمثمت يفحفىكخفيفيئ

 جت خسجتنن جخمظ ىثحطجتٰى يفمسُّلكمكمظ حطحص ىئميمليق مفيقىلجلجم يفحفىنمييفجنىلاكجغ :ًرابعا مئىثمفىلمي
جلحنمت ميمغخن جفىلري مفيي يفحفيقمكمي جخىمحفجلىلاك يفحفّٰيفمئمئجتجخخن هتىلمت جغمئميحطخنٰى يفحفحكِّٰرين هبىل حطحص حطجت



قهف غجنيعهغئ جعخل غجنمتجهمسغ هغجنتمسجغحق.......................................................................صص غخف
ُّـمبملص حممتجهمس هنلك ُّـسهب ومل غألحكلكهثمثيط َّـ غحللكمم جلمف هنيطه خميعهنيغجنخيهب جعمهح س لك

هي جلهب جعلكألظ غجنمئيعظرى هنمتهت هنو غجنيعمغلكنص هخممبمثجعخيمب   غحللكمم جعخييعكي هغجنمتب
 .غألحفبلكق جلمف غجنمئيعظن

قيمشن حم :ًثضدىض يعهنلكه  هغجنجهمثخي م خميط جللكهثمثلك هن يخل م غجنسمتي غجنيعهغئمثجغخلهغخف
غئمثمبمث َّـىعُّـ غجنجكغجغخل مس يعن  هنمتهتخصص هي غجنسمتييحكمثخصص يحفلكك ولكغ جعجههئيغإل

مغيطغ مض جعمثئتخل حضتمبهيتخل جنمثتجمت يُّـ مملكهثلك ُّـتخصخكمثلكن جلمف يعهثخص بلك غجنتمسجغحق جعبخيٰههتخصص هى
هجن ي عي سي حكمتوفيص حمخص مملكن َّـمتلكجن جضيطو هنتمئلكقجعملوملي جلمبهبمثو همض عقهخمملصو هغجفيطغوعقك

 هن و همعالهنىعغو عحكلكمعىعغهجني عي س خكمثخيوفي هن غجنجهمثخيملص هي جضيطو همعالهنىعغوعحكلكمعىعغ
ل غجنتمسجغحق جعمثمتهتخصص همملكن هن مجمبمل قجن يط هَّـىعغ هنلك عقيغجنسمتمل ه جعلكجنرضهقغ عمل هخم

غئمثمبمث:هعحفجييعن غُّـمل غإل  .يلكغ عمل غجنجكغف غجنجهمثخيي 
ق خميط جفلكهن يمم يهثلك غألحكتلكق غحلمثيطقهيحكمثيطى َّـىعن غألهن سعن ُّـتخييعك ) يقغن مكمب (ى

قَّـلكص غجنخيهب مغىغغ مض حكجي خمهيمتلك جلمف حصلك مض َّـىعن غجنيطقغحكملص غخف ىمثمئمل مض هنٰهلكهنمثمتهتلكط جنمث
ص هنمتتخنغ يلكغ َّـىعغ غجنجكغف غجنيعهغئيحفمبهيمث جن خم جف ه غحللكمم حممثمتلكص هجنمثجحل غخف ز ى ي

قُّـ عحكالن(خفهلهجل غجنيعغئيط   يغجنخيلكنص مض خمبلكن هنلك جلمبمث غجنسمئ ) غجنمئيعظنمليجض
غنوجلمف هنيطه خميعهنم مثهتخص يجنمبهبيطقحكتخل هن معبمت قُّـ حكالنإلم  و لك  . غحليطُّـهنمليجض

قغوَّـىعن غجنيطقغحكمل خميط غهثجيمب ممثحق ي عن: جعلكجنىعمميعومغيطُّـيع  وملي قحكهبمثو هن معهيلكظمثمبهتلك جعمه
  مضوهنجيلكقجفلكغ(مض جعيعهثلكمص غخفخييعهم ) َّـمضضضص( مض خكهتيع قهنٰهلكن جنخيلكن وههنخيمبمتمل
جغ غجنتخمهص هغجنتحمئمثي هجعخييط غجنتتب.)غجنخيمئمثيطغ مل يمهمثي همغيطهثلك جعخيىش مغىعهقَّـلك مض جعح

ن غجنهيمئ   عخكلكق يخصهص حمٰهال جل) غجنتخيلكقك هغجنجكغمغمثِّـغجنبحهن غخللكقف مض(ىمض جلمب عظ
وهثحييعُّـمل غهثخيهئسمن جلمف خكهئ هغجنت صمل غجنخيمبمثلك مض حمهت غجنمئيعظنيمهمثيجن مض ققغحكت غجنتخمه  ي

 .جعمسمغىغغئ غجنثالجغمل) هنمتجي حمهت غجنمئيعظن( مض ممتلكجع غجنهئبحق وهمعجيبمث
مل غجنمئيطُّـيع عن ُّـهب جلمف  جعلكحلهيىح ) يقغن مكمب(ىهثلك غألحكتلكق يحكمثيطسهقمغلكئ هن غخف



كك......................................................................................آلمحشطرض
 آلمصغ وصرم مذشظلهكآلع ومذظخضطض ومذفطمنك وله طسصصغ خح مخالل ذششض محل

 محغمفظ مذصغك آليف لجضآل مآل قك وله طشع خح ططم مذسفط بصه آل قطوي جمصضيحشصظ
مألرخ آل حمشط  مهللا خح محلفصض محزسسغآلسع محقصضك ولحيسع محغخ وصي صآلمصغ

 .فخ مذسضطظطعآلوخح لذغ مذسص
 جضلن فشع ي لو دزغهي طصضذع بسظ مإلهجضخضن مخ بقغن:تمبمه

 مألحفضن آلفصطذش) آلض إلخضنم دظملم مذسشظ مذزصسغآلضحصيرظتشظمن لح(ذفضم 
مذشظلهك لو ض آلحمغهط حاله إلآلك ومذطى تصضوه دصغ مجلضصض مذصسظىآلمحلصطهى

ك فشع )مذشظلهآلحمغهطض محاله (ي لحظى ألجظمل رع حشفشض يمهجضخضن
ططو مذطهمحض آله ك ألك خفصسغي حفصيت دصام بسطك وططم لرظمذفغض آلمذطهمحضن مذفسفصشص

ط مدفض ك وذطذع دش)ض مذشظلهآلحمغهطمحاله ( رع جششضن يجظم طغ جششضمحغ
 .ض مذفصفصغآلرص
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ذا   
و هنتمثمئو غحليطُّـهن م مممئيطقيمشنمل غجنمهيطهقص حميهثخيمت جعلكجنمتجهمسغ قهنهئلكهثمث س  م جعيطع هن ى

ُّـ غظيخهل غجنبخيثمل غجنمتب ههملص حك  جلمف غخفت ي هنلك حميعضت غحللكمغمل جنتمئيطُّـ غجنتبمثخل غجنمتب
ص جعحسمك هنلك حميعضت مكيعهم غجنبخيثملص هن يص عه هنلك َّـ عجليظرغجنمئيع  هن قجن

ُّـ ُّـ ههن جغيغجنيطغجل غمغهتمل هجعمتلكظ غجنيطُّـ غجنمئ  . جعمتلكظ غجنيطهجنمليىمل هغإلقخكلكق هغخف
خملكئ هخميط نغجنت هغمممك غحليطُّـهن مجمث غألجفيطغف هغجن  س هنيع هبلك غإلحكالن هغخفسمبهب

هغص مصلكقغغيمض جلخن غجنمتب غممبمل غجنمئيعظن هثهيس جنتمب غألجفى يطغفص حمال خضيط  هنمت خف
قي عي  مه عه ممبحقغه م ظميحقغههغخمخيمل ن وهجنمبحيطُّـهن جفٰه ص هخميط غممتهي غخفسمبهب  حممث

غممبمل غألجفيطغف ههنخيلكجلمل غهللا جلمبمث هظجني ظمف يجعخص ُّـمهيطق جل غجنمتب  مض هن
ص هجعخييط غخم ن عهثهيسهت عهنلكن غهللا جلمبمث هظجني ظمف ي قجفمبمل غجنمتبغخف  همغيط غخفسمبهب

و ههنبتمبمثلكغوهخملكئ مغيطُّـيطغ ه  جلمفى ه غجنتهلُّـخيي غجنخيمئيطهيغجنهيهئيعه غخفست ص ي هغخفست
غقق ييحكمثخصمل هن خمب غخلمبهيلكظص ي غجنهييعقُّـحملكهثجيمبمئمن جفيعمممل غيمغتهتلكق  مس غجنت مض غخف

يلك خميعظهثمثيزيطهغ حممثهتلك هثمه ن غهللاه هلك هي حفمقغ ظحمثحلك جل قحك ه ص غهللا جلمبمث هظجني ظمف ه
وجع خكهتيطغ َّـىعن غخفيعجفمبمل هثىغهجفلك حفجيحقغ جل غجنمتمهمثمل مض مكلكَّـيعغ ي ه ي حكهبمثمن حممثخص جعخيه يط ى

يص هجنخي غخلمبمثهيمل غجنثلكر جلهبيع مملكن عممثيع يمتيسمكلكَّـيعغ غيمغتهتلكق مض خمبلكن غجنم جع
ي حفيعهمغلك جلمف غجنمتيسغخلمبهيلكظ وص هَّـىعغ هنلك عحكيغ حممثخص جعخييط خفيطقحكمله   جفهئهبمن غجنجهلكقلي

غخم غجنت حفيعف هبلك غخلمبهيلكظ غجنثالجغمل جلمف غجنمتيس غجنمئيعظر) ص( مغيط جلهلغغ غخف يمع هي ص ي هغجنمتب
غقق ُّـيعغمغ ممتلكغ  م جلمف َّـىعن غخف خم ص )يغجنمتيس هغيمغتهتلكق(ىهخفيعغمغخيمل معهيمهمث غخفسمسجنمل هغجن

يجنمبسمثيط جلبيط غحلسخل خم غجنيطُّـ غجنخيلكهنحل قق قحس غهللاص جفمثي  لك حفيعف حممثهتوهن قمميع هنلكئمل هن
ي ظمف غهللا جلمبمث هظجن جلمف غجنمتيسيغخلمبهيلكظ غجنثالجغمل هجعخيىش غجنمهحلكجعمل هجعخيىش هثسلكظ غجنمتب ص مملكن ي



قهف غجنيعهغئ جعخل غجنمتجهمسغ هغجنتمسجغحق.......................................................................ضص غخف
ُّـمبملو جنمئيعهنيغإلحكالهن هص هَّـ هنيطقحكمل غجنيععهص غجنت معمتسمك جللكقغو لك  عمل قجلمثهبهتلك ى

ص جليطغ هنلك خكلكقم حممثهتلك غخلمبمثهيمل غألهن  .حميعغمغ. يهثمهمثمك جلهبيع هنمتهتلك عممثيع هن غجنمتمه
ى غجنسمثيط غألحكتلكق خملكن قف): يقغن مكمب(ي ي هثمتمئ هنلك عهققن غجنخيالهنمل غألجنبلكرص جلمف قجنوهمممتهب  صي

ص هن جفيطُّـهن جلهبيعغن جع جفمهخلص خملكن: جفمثهن خملكن يمختخيمتلك هن (: مغلكظ مض ظحمثِّـ هنسمب
ن غهللا ظمف غهللا جلمبمث هحكمب هنتخيمل غحلمي يقحك ي ص جغيص جغي  خملكن قمغ ي مس ُّـمتىغن غجنمئيعظن جعمتسخ

 .قعُّـ هنلك ُّـجهلكظ
جنو هجنجيمثو هثلكجلسَّـىعغ قق يص ُّـجهحق عمل جلهبيع عهث غمغتهتيطص حممتهت خملكن قمغيجغ: ص حمهت جعمئ  ى

ص حمهت جنمثيغ جعجلكَّـغجنمتلكك جل و غجنتهبت  مغخيمب ُّـمسهنيع غخفسمبهبخل وص هجنهئ جعيطغ جن خظي
لكغ ي جلمف حكمت جلهبيع جع غخلجيهلكن مغيعيهجلثخصن جع جلهي. يجعلكإلحميعغقص هُّـمتهتلكَّـ جل غجنتهبت

همض غجنمتهت جل غجنتهبت جل غجنخيهبيعغ عمل غحلميط قجن عهث مض حفالحمت حفيعف جفلكمغلك هعجلمب  ي يي ي
خم مض همغهت جلحل ص حم  حمخيمبمتلكن هن وجن معمتهت جل خظ هنلك:  هخملكنص جع عمح لكلكجنمكيقجن

ظ ن غهللا ظمف غهللا جلمبمث هحكمب سقحك وهت جعحجمليمث غجنمبيجنب! ي ص خملكحصلك مض همغ غخلمبمثهيملص و هجلهبيعغي
 .ه حمهت هجلمب خكمثئلك مس ُّـهيهتهب جلثخصنسحمخيحل

ن خملكئ غ عجلمب هنمتلك عه عحمهت هنمتلكظ: وحمال ُّـمتبمي عن ُّـمئ يعجنمثس جن قغئخص! ي ص هجنهئ هحمهتىعغ هثمئ
ن غخفسمسجنمل حضتمبجلمتيطهنلك ي حممثهتلك جعخل غجنمهحلكجعملص حمال ُّـمتبمي ألجفيط عن ُّـتخيمهمك ألجفيطَّـهلكهيى معهئ  .و

ل جعحثلك جلمبهبمث ض يحممثمتبمي عن هثبحهن غخف يلكص حمخيهبيع جع غخلجيه ص هجنهئجل لكغ ش ه يغجنتهبت  ي
ن غهللا ظمف غهللا جلمبمث هحكمب  سقحك ه م هنهتخص مملكن جضبلك جنخيهبيع جع وحمهت َّـمتلكجن هنسمب !! جعىهنيععي ي ى

يلك مض مميلكغ م ُّـهبهئ عن زخي هثهيس جلهبيعُّـيغخلجي يط ألهث حكمثجخي وظ َّـىعغ هنستحمثو هنسمسجنمله
غغ جعخالحم يص هغجنمه ن خم يحمتلكهه غجنجهمثىط غجنخيالهنمل جضهبيط هثلكد غجنيطُّـ (ص هجلهبيع ُّـمئ ي

ص قغق جللكمس هيغألجنبلكر مض غخفيطُّـمتمل هغإلهنلكقغغص مجخيهتلك هقمعبهتلك  خجفهتلك جلهبيع جلبيط غخفمتخي حكمبمث
قُّـص غجنهييعغئيط  .)ضصصك: َّـمطصضصمل هنخن غجنخييعجعمثمل ص غجنجيبخيمل غألهملص يمجهت

ص ألمح ظ: ( مض هنسمب جل جلهبيعغن جع جفمهخل حملكهثحييعي غحليطُّـهن غخفيعههيهعهنلك حمثِّـ هنسمب
قهيلكف جع هنسمب غجنمئجهحقهيغحلسخل هنسمب جع غحلج ط همض  جعحقهغصقغق غجنهيهئيعص ي غجنمتمثسلكجع
غق غجنتهبت(ص جعلكغ ي ممتلكغ غحلميصطض كضف: يغجنجيبخيمل غجليطُّـيطغ غخفحمئمئمل  :ص جفيطُّـهن)يمغ

 ).ضصصص



طص................................................................................غحليطُّـهن هثجهمسغ
سغخفمقق عمح جفمتمثهيمل غجنمتخيخصن جع جغلكجعمن   .)مَّـضضص: غ(ى

غ َّـ غجنيعهي عن  َّـ:سهجنهئ غجنمهحمثِّـ غق غألهغئ خفيطقحكمل يغخلمبهيلكظ غجنثالجغمل مملكهث
ص هن خمبمث هنخيلكهُّـمل هجلهبيعه جع غجنخيلكك هجلبيط  هغجنيععهص حمٰهال جل غجنالجفمئخل هب

ص  يعجعلك جفمتمثهيمل جنهئثيعغ هنلك غجلتهبيطن هن غجنمئمثلكك غجنهيمئهتيعن ي عي غهللا جع جلهبيع هجمحقَّـ
 .يطقحكمل غجنيععهه ظلكق مض قجلهبهت قجلمثخص خفيهغجنخيهب جعلكجنيععه غجنجهخيص
ص هرلكي غمعغجنتمل يهَّـىعن غحللكمغمل غخفمثيطغهثمث  :هيمئمن هن جفيطهف عهنيعُّـ حفجيحقُّـ

ه:ّولاأل ص جع ي هنمت معيطهُّـ غحليطُّـهن غجنمتب ف جع عه معيعهز ص جع هنمت غجنب
ص ممخص  جعمل جلمف معيعهز  .هلكي معلكقشمثوَّـ جغلكجعمنهغجنتخنُّـِّـ جعلكجنخيمئ

س جضلكدغ غجنخيجكغ غجنجيلكَّـيعغص غخفهبث:اخيضأل  . ظهثىعغم غجنسالنجلمبمث يمبمل جعلكإلهنلكن جلحلى
قغ جعلكلكمتمث َّـىعن غحللكمغمل يخميط هجنيطغ خكخي ه غخم س غمغهتمل غخف هلك جعهييعك غجنبيطغئ مض هن

قغي ُّـهييعضهتلك غخفخيجكم غخفمثيطغرغجنت  جمحق حكحقغ وص همس معهئ َّـمتلكجن جعيطغئ هنمتحي
ك حكحقغ غخلمبمثهيتخل عمح جعهئيع هجلهبيعص حمهئلكهثمن َّـمتلكجن هثجهمسغ  وغجنمهحلكجعملص هجعلكخلمه

ن غجنمتجهمسغ غألهملصومغيطُّـيطغ سجعمب غألهنيع عن خكهئمبمن غجنمتجهمسغ  ي جفتى جنمبحيطُّـهن مض لك
هلك جغمئلكحممليغجليطُّـيطغ غخفهييعهضمل جلهبمبمث غخم غإلحكالهنه مغيطُّـيطغه س جعيعقَّـلك جلبيط ي جلمف غجن

م جعجههئ  خفبلكُّـخيت عن ي جلمتيطهنلك غخكجكل جلمف غإلهنلكن جلحلو دُّـِّـوغجنيعحس جع جل
 هحكحقغ غخلمبمثهيتخل عمح جعهئيع هجلهبيعص حميعحمىش غهللا جلمبمث هظجني ظمف يمل غجنمتبيُّـخيهب جعسمت

 . هنتلكجعخيمل غخلمبمثهيتخل مض قجن غجنسالنجلمبمث سغإلهنلكن جلحل

هنيعمعهئىغغغ ( يَّـىعن غخفسمسجنمل مض ممتلكجع غجنيعئمثدجلمتيط ) يقغن مكمب(يهخم حكمثيطهثلك غألحكتلكق ) ص(
 .)يمل إلجللكقغ خميعغظغ غجنهيهئيع غجنجهمثخييعحكلكحكمث

م: خملكنو هغئقهه جللكظ جع هبيطجنمل جل عمح) ص(  مممث : خممبمن جنخيبيط غجنيعحس جع جل
 عجعلكُّـخي جلمف : حممئمبمن جنٍّ جعيطعغ جعخيحل! هنلك قهثب: حممئلكن!ظهلكيجعلكُّـخيت جلثخصن همعيعممت جلمبمث

جن هحكحقغ عمح جعهئيع يممتلكغ غهللا هحكمت  هجليعضتهتلك جلمف . حممثخص غحكتجيخيمن: حممئلكنصهجلهبيعمل قحك



اخوروث اشرواإلي بز اشمشنة واشتنثخ.......................................................................١٨
ه اششمخز، حمه ّ ذعنر دمٍهّ أشويٍ وبنسالمٍّه ردممٍشممطلق بعدهن بصورة

س: اال رلمه وآشهّ صخ رووا رن ردول اال م  لفاء ّ وسنّعلي ة ا
هدي راشدين ا يّكوا بها، وعضّ بعدي، فتمسّا واجذ، و دثات ّوا عليها با م و ا

ور األ
  شن أمحد بن حمبل، وأيبٌّسل ـ بعديدون سلمه ، وسد أحرجه ـ بُ

 :انظر .رثامن سقبل
 .٧٥ ص١ج: إلشنم أمحد بن حمبل، دار صندر، بخوتش شسمد أمحد، ـ

شإلشنم احلنسظ ذمنب اشدين بن حجر ، ّ اشبنري رشح صحمح اشبخنريستحـ 
 ،١٧٠ ص١٣ج: اشعسقالين، دار اخعرسه شلطبنره واشمس، بخوت، اشطبعه اشثننمه

 .)اشعلمستنبه ( بنب
ّي األصول، شإلشنم أمحد بن ررـول سـاشفصـ  ، )هـ٣٧٠: ت(نص ّ اجلصّ اشرازيُ

 ٤ج: م١٩٨٩وز،  اشدستور رجمل جندم اشمشمي، اشطبعه األ:دراده وحتقمق
 .٥٥ص

 بن أيب اشكرم ّ اشدين ررّأدد اشغنبه يف شعرسه اشصحنبه، البن األثخ أيب احلسن رزـ 
 .٣٢ ص٤ج:  ذمران،لمنن انتشنرات إدامرم،ّاششمبنين

 ّ، أليب زيد رمر بن ذبه اشممخي)هّأحبنر اخديمه اشمبوي(رة ّتنريخ اخديمه اخموـ 
ّ سممم حممد ذلتوت، شن شمشورات دار اشفكر، :، حتقمق)هـ٢٦٢ـ١٧٣ (ّاشبشي

 .٩٣٠ ص٣ج: هـ١٤١٠ ،ّاخقدده ، سمشطبعه اشقدس
، )هـ٣١٠: ت( بن جرير اشطخي ّحمدخ، )تنريخ اشطخي(تنريخ األشم واخلوك ـ 

 .٢٩٧ ص٣ج: ّ نخبه شن اشعلامء، شندسه األرلمي، بخوت:حتقمق
، دار إحمنء اشداث )هـ٨٠٨: ت(عبد اشرمحن بن حلدون شتنريخ ابن حلدون، ـ 

 .١٢٦ ص٢ج: اشعريب، بخوت، اشطبعه اشرابعه
ّاألشنيل، ششمخ اشطنإلفه حممد بن احلسن اشطويسـ  ادنت  سسم اشدر: حتقمق،ّ

 .٥٥٧ص: ُ اشطبعه األوز،دهّ سم اخقد،ّه يف شندسه اشبعثه دار اشثقنسهّاإلدالشم
 محدي ربد : حتقمق،ّ اشطخاينّوب اشلخميّسلمامن بن أمحد بن أيشاخعجم اشكبخ، ) ١(



طص................................................................................غحليطُّـهن هثجهمسغ
سص هظحح و ظحمثِّـو جفسوجفيطُّـهن:  غجنىعه خملكن حممثيص هغجنجكهنىعهملقغهقص هغجع هنلكمغ
ص هخملكن حممث  .وملي جنمثيغ جن جلمبو ظحمثِّـوجفيطُّـهن: غحللكمم

ُّـيعهن عمل م همئخل هنخيلك ُّـغجنمهحمثِّـ مض هنتمت هحكمتيطن جلمتيط غجنهييعم َّـىعغ غخلمق ي عن هن

 غجنجيبخيمل ص غجنمئلكَّـيعغصملي هنهئتبمل غجع معمثهبمثص لكب قغق عجفمثلكظ غجنجكغف غجنخييعمحصي غجنسمبهيغحلهبمثيط
 .طضص كطصف: غجنثلكهثمثمل

يحهبيط جع جفبخف غجنثمئلكغص م يغجنسمثيط خم : ص حتمئمثي غجنبستيلكن جع عحسيط عمح جفلكمع غجنتهبمثهبي
 .صضص كصف: نضططصغجنيطُّـ عحسيطص قغق غجنهيهئيعص جعحقهغص غجنجيبخيمل غألهملص 

ي غجنجهمثىط جضهبيط جلبيط :يحهبيط جع عحكخصجلمث غجنهئحالرص حتمئمث همعخيمبمثخف حكب غجنسالنص م
مظص خمممل هنهئتبمل ههنجيبخيمل هنمهجيهي غجن  هعهيقن جعهبخنص ي غحلمببيبلكمحغجنخيىغُّـىغ غخل

 .صص كصف: نصضطصغجنمئلكَّـيعغص غجنجيبخيمل غجنيعغجعخيملص 
 :هثحييعغ) ص(

ص هنمهيطق حكلكجعجن هنسمتيط عحسيطص م  .ضصص كضف: شهنلكن عحسيط جع جفمتب
ي حكمت غجع هنلكمغملص جنمبحلكحمىح عمح جلبيط غهللا جضهبيط جع ُّـىغُّـيط غجنمئىغهُّـمتم ص )َّـمضطص: غ (ي

ص قغق غجن:حتمئمث همعخيمبمث ي غألحكتلكق جضهبيط حمهسغق جلبيط غجنبلكخم هيهئيع جنمبجيبلكجلمل هغجنمتهل ى
ص جعحقهغ قُّـ  .ضضمصض فضص كصف: هغجنت

يص جضهبيط جع جلمثس غجنجكهنىعهي حكمت غجنجكهنىعهم َّـ: حتمئمثصي  قغق صلكغ جلبيط غجنمبجيمثي جلبيط غجن
 .ضصطص فطضص كضف: َّـمضصضص ص جعحقهغصغجنهيهئيع

يص جنشهنلكن عمح جضهبيط جلبيط غهللا جع جلبيط غجنيعحس جع غجنهيٰه جع هبيعغن ي حكمت غجنيطغقهنم
 .ضض كصف: ص هنجيبخيمل غيجلتيطغنص قهنجه)َّـمضضص: غ (يغجنيطغقهن

قهجنشهنلكن غحللكحمىح عمح جلبيط غهللا غغخفستيطقم جلمف غجنمهحمثحخلص  م : غ (يحللكمم غجنمتمثسلكجع
حك جلبيط غجنيعحس غخفيعجلجهحل:حتمئمثقغق غخفخييعحمملص ص )َّـمضصض ق ُّـ  صف: جعحقهغص ي غجنيطممت

 .ضطك
يلكنص جضهبيط جع جفبي ظحمثِّـ غجع جفبم  ي خكخيمثمك غألقهثهسهلص هنهسحكسمل:ص حتمئمثيلكن غجنتهبمثهبي

 .ططص كصف: َّـمضصضصغجنيعحكلكجنملص جعحقهغص 
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ن غهللامل غخلمبهيلكظ غجنثالجغهغ جلي مغيطومثيط جعخيههنخيمت غ جعخييط قحك غهللا ي ظمف  غجنىعُّـ جفهئهب

ى حمٰهال جل حكمتمل غجنجهمثخخلص جفمثهن ُّـيعغق جعلكخلمبهيلكظ هنصجلمبمث هظجن ي ن ه  جلمتلكَّـ قحك
جنغهللا جلمبمث هظجني ظمف غهللا ر أم:  جعمئ يم اثنا ع ّ ح ً ظاهراّال يزال أ

شّ، ًخليفة ن هن هنمهيطهم من قر جن غجنمئ  غخفتهبثمي يغخم غحلمئمثمئسص حمح
ن جلمف غخلمبهيلكظ صجلمبمثهت غجنسالن غيجغمت جلهل هن عَّـ غجنبمثمن يئهبملجعلكأل ي هلكبمئ
ن غهللاغ معمبغجنىعُّـ غ ممثحقغ مض حتيطُّـيط يص جغغهللا جلمبمث هظجني ظمف  قحك ه حتحقهغ هغحفتمبهي س

 .ىغخفمهلكقُّـ غألحفيعه
  ظحفيع جل عجلالن غجنمتجهمسغ غجليطُّـيطغو َّـ معخيبحقيحكمتمل غجنجهمثخخل غإلجلالن جل يعن

قغ  !لكنيمل جلثخصن جع جلهييص هغجنت خكهبمبمن حممثخص جعخييط حكمتوملي قحكهبمثوجنمبحيطُّـهن هجعمه
غن هعحمخيلكن عمح جعهئيع هجلهبيع وبخيملي هنتومليجفمثهن ظلكقغ جنمبخمبهيلكظ غجنثالجغمل حكمت ص حممسخم

ن َّـىعن يمع يقهنمل غيومليهجلثخصن جفج قغيغجنسمتملبلكلص هجنتهئ  مض وملي جلهبمبمثو جعخييط قجن جعمه
ن غن هعحمخيلكن غجنيعحك  مملكهثمن وعجفلكُّـخل ممثحقغص جع مض غهللا جلمبمث هظجني ظمف جليعك عخم

وغص هَّـمتلكجن غحفتالمي مغيطو هنتمئلكقجعملوهقق غحليطُّـهن جعمسجنهيلكل) ص(  مض غجنتهبمثمثىغص حملكجنميلكجنمك َّـ و ُّـسحقه
يهجنهئ غألحفبلكق مممبص هقمغاله هعُّـٰهلك هعهنحقغ هخممبمث حفمبمثهيمل غجغمتلك هيمئمن مض غجنخييطق يهتلك غمعس

ش مممبص جلهل  :هثحييع غ.هت هن خميعُّـىسيهمض مم
ص هنمهيطق حكلكجعشهنلكن جن هنسمتيط عحسيطص م  .ضط كضف: عحسيط جع جفمتب
ي ظحمثِّـ غجنبخلكقهص ألمح جلبيط غهللا جضهبيط جع عحكخصجلمث غجنبخلكقهم  ص جعحقهغصص قغق غجنهيهئيعي

 .طصص كطف: َّـمصصضص
ص م قهص هنمهيطق حكلكجعخف ظحمثِّـ هنسمب  .ض كضف: سمب غجنمتمثسلكجع
 : حكمت عمح قغهقص جنمبحلكحمىح عمح قغهق حكمبمثخصن جع غألخكخيهن غجنسجستلكرص حتمئمث همعخيمبمثم

قُّـصلكنييط غجنمبحيحكخيمثيط جضهب  ص غجنجيبخيمل غجنثلكهثمثملص جعحقهغص قغق غجنهيهئيع جنمبجيبلكجلمل هغجنمتهل هغجنت
 .صطصضفه ططصض فطصض كصف: نصططص

 .ط فططضك:  غألهنلكمظص جنمبجهمثىط غجنمهيطهمص هنمهيطق حكلكجعم
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ههنمئيطهنمل ن غهللاي جلمف حكمتس غقق غهللا جلمبمث هظجني ظمف مل قحك ص ممخص َّـ غحللكن مض مجمث غخف

ي حفيعف هبلك غخلمبهيلكظ جلمف غجنمتيس غجنمئيعظرغجنت هي  هنيطقحكمل غجنمهحلكجعمل مض يمشنص حمي هغجنمتب
يب مض قجن حكحقغ غخلمبهيلكظ همعمئيطهنهتلك جلمف حكمتي غألجممبمك معتيغألجل ن غهللاي ي ظمف مل قحك

 .غهللا جلمبمث هظجن
قغصعقن و َّـمتلكجن هثجهمسمعلكن جنمبحيطُّـهنص غألهمل غهثجيمبمئمن جعمه  هن غجنبخيثمل وملي معمبمئلكئمثى

ُّـ قوملص هغجنثلكهثمثمل غهثجيمبمئمن جعجههئيغجنمتب   . هن غخلمبهيلكظ غجنثالجغملو هنمئمه
و جنمبحيطُّـهن حضتمهملو جغلكجنثملوهَّـمتلكجن هثجهمسغ  ُّـيعهن يمشش جعهبيطقحكمل عَّـ غجنبمثمنص حمي

ن غهللايعن  عمل قهن يُّـهبتيط يعهثخصص هغهللا جلمبمث هظجني ظمف ي قهن غجنمتيس ي ُّـمتتهت جعيعحك
جعيطغُّـمل غجنميمثبمل ) َّـمصضص( عمل جللكن يمتيسص جفمثهن ُّـمتتهت قهن غجن غيجغمت جلهليئهبملغأل

 .جعيطغُّـمل غجنميمثبمل غجنهئمقه) َّـمطصض(غجنمهمييعهص عه عمل جللكن 
 قهنلكن خهل غجنمتجهمسغ غجنثلكجنثمل م جعحسمك غظجيالجفمتلك ي جعحسمك غجنىغهن يعهنلكه
غيغجنهيخيحل جنخلص قجم غمغتخصل هنيطقحكمل عَّـ غجنبمثمنجلمف  حممث م حممئيط غحفتمبهي يعن جلمف   خم

يحليطُّـهن عه غجنمتيس غهثتمئ هن قغئيعغ غجنمتبغ  عه عمل قغئيعغ عَّـ صغ عمل قغئيعغ غإلهنلكهنملي
 .غ حملكلكهبمل غجنىغَّـيعغظ جلمبمثهتلك غجنسالنيسمثيطغجنبمثمن هغجنخيمههبمل جنتيطحف غجن

ينص حمهتخصيعهنلك  : غجنمئ
 جفخلههحتيطُّـيطغ ص غهللا جلمبمث هظجني ظمف يهثجيمب مض قهن غجنمتبيهث غع :ّولاخسهل األ

قغ جنتبمبمث  هلكيجعخيهن جلمبمث جنمثت يمسهثجعيعغظغص هخممث جعحك  جنمبمئٰهلكظ مض جلمبمث غجنسالن جعيطع جعت
 .غجنمثهب

غ غإلهنلكهنمل مغهثجيمب يعهث  :اخسهل اخيضأل نم  جعث غهللا ي ظمف جعخييط قجفمبمل غجنيعحك
 .ه هنبلكخغجلمبمث هظجن

غغ هغإلجغبلكمعلكغ غجنتلكقشمث ن غجنثلكريهغألخميعغ جنمبمه ص ههنلك ظيطق مل َّـ غجنمئ
ه هعن مملكن جفجملظجنغهللا جلمبمث هي ظمف ي مض قهن غجنمتبجلمبمثهت غجنسالنجلمتهت  س  ص مض هثهيسى
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نو قغحفيعهثيعي  هنلك ظيطق جل ي عن ص ممخصغهللا جلمبمث هظجني ظمف  حتمن عهنٰهلكظغغ غجنيعحك

سخل مض جلهتيط  غجنسالن هجل غإلهنلكهنخل غحلس هغحلغ حملكلكهبمل غجنىغَّـيعغظ جلمبمثهتلكيسمثيطغجن
ص ههنلك ظيطق جل و قغحفصجلمبمث غجنسالن يعهنلكهنمل عهنحق غخفهسهنمتخل جلحل  حتمن عهنٰهلكظغمع

 حتمن و قغحفص جلهتيط عهنلكهنمل عحفمث غإلهنلكن غحلس جلمبمثهتخص غجنسالنغإلهنلكن غحلسخل مض
ص هَّـهئىعغ مض   غجنتلكجنخل مض جلهتيط يئهبمل هنلك ظيطق هن غأليممعهنٰهلكظغغ غإلهنلكن غحلس

 .هت غجنسلكجعمئخل جلمبمث حتمن عهنٰهلكظغغو قغحفيمشهثظجعلكئهت حم
ي حملكحليطُّـهن هنيع جعثالف هثجههيغص غألهمل مض جلهتيط غجنمتبصعقن ى غص هغجنثلكهثمثمل مض جلهتيط س

  .ملي جلهتيط غإلهنلكهنمل غجنهلجلمث هغجنثلكجنثمل مضغخلمبهيلكظ غجنثالجغملص
تهتلك ي مض خجلمثي غيهنتيطغق غحلمئمثمئيغجنثلكجنثمل مخثي عن :هغجنهييعم جعخل غجنثلكجنثمل هغجنثلكهثمثمل

 ي غجلتبلكق هبلكص وق غمغتهتلكقغغيلك مصيعيمششىتهتلك جنمبمتجهمسغ غألهملص جعخالم غجنثلكهثمثمل حميمثيهجفج
كص هَّـىعغ هغضِّـ غجنبجيالنص هعهنهغممثحقين لك أليعهن ي هنمتهتلك مغلكظ حضلكجنهيلك جنمبمتمه ين لك أله

غحص هعحمخيلكحص هعهنٰهلكظغهت هن جفمثهن َّـ مل حصلكص حملكخلمبهيلكظ هحكلكئيع يمثي ي جفجصعخم
يحمٰهال جلهبم غجنمهحلكجعمل   ههن غهللا جلمبمث هظجني ظمف ي قهش هن هثسلكظ غجنمتبه

غحص هن يمثيي جفجم غجنتلكجعخيخل همعلكجعخي غجنتلكجعخيخل  ص حمال عخم مل مض هنلك ُّـمهيطق جلمتهت
و جنمبحيطُّـهنص هجلمتيطئىع وهن قهغغهن عممثيع ي ي ُّـخييطهتحمص يغجنسمتمل هي َّـ هن صغجنمئيعظن

هث جغمئمل هُّـمتحييع مض غجنيعغهه هنمتهت هن جفمثهن مم ص عه جنمثيغ جعثمئملى جن و حممثمئب خم ى حممثرضغ ى
جن جليعك غجليطغقص هَّـىعغ هنمتجيب ي مخلكهنلك جلمف حكلكئيع غجنيعهغغ هغخفحيطوجعمئ ه معبخيلك طجغخله

ق مض غألحفىع جعخمق غجنثمئمليغجنخيلكهنجنمبمئلكجليطغ   .مل جلمتيط غخفجههت
مغىغ ُّـيع غخف  .جهمسغ غحليطُّـهن هن جفمثهن غألظ َّـ مخلكن غجنهئالن مض هثصهَّـىعغ غجنتمه

 مض جلهتيط جنمل ي حكلكجعمئمل يهثلكغ غجنتلكقشمثيجعحسمك غخفيطهيمشهث  هن جفمثهن غجنتيطهُّـ حميعهنلكه
 ي جلحل:يئهبملص هي مض جلهتيط غخلمبهيلكظ غجنثالجغملص هي مض جلهتيط غألغهللا جلمبمث هظجني ظمف يغجنمتب

ي غجنسجلكق هجضهبيهغحلس هغحلسخل هجلحل ص هعن مملكهثمن َّـمتلكجن جلمبمثهت غجنسالنيط غجنبلكخميع س
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قغجعخيىش غ جعمل هغخفهيمئ  .جنيعحكلكئ غخفمتس
و هنيطجللكغو عخميطن هجغمثمئمليهجنخي س ي مض غخفمئلكن َّـ ممتلكغ حكمبمث جع خممثيغ غحصالمظى : غ (ى

 مض غإلحكالنص هجنهئ مس ُّـثبمن جلمتيطهثلك و ممتلكغيعهن يمسهثص هغجنىعه خممث حممث جع)َّـمضط
ن  غجنهئتلكغقجن لك ي هثمئيطف ي مض غإلحكالنص هعن مممتو ممتلكغيعهنهص حمٰهال جل عن ُّـهئ

جغلكخممل غجنيعغهه هثهي ص جفمثهن هققغ جليطجع جغمثمئلكغيس  .ز مض جفمئوغ مع

ص )َّـمطضض: غ( يجع غجنمتيطُّـ غجنهيهتيعحكمنممتلكغ َّـ  :هتلكمميع حممثى قوملي معلكقشمثوعخميطن هجغمثمئمل) ص(
ن هن غجنهئتمكص هستيمتقمميعن مض عحفبلكق غجنخيمبخصظ هعحكخصظ هنلك ظ  جلمف عحفبلكق حممئهتلكظ ههي

ن هن غجنهئتمكص يغجنجهمثخيمل هعحكخصظ هنلك ظمت هن عظحلكغ عهنحق غخفهسهنمتخل جلمبمث : خملكنجفمثهن هي
ص حممبجمس عمل طلكفي هن غحلجه همملكن َّـلكقجعلكصيغجنسالنص حكمبمث جع خممثيغ غحصالمظ ي ألهث لكمبب جنمثمئتمب

حملكغ خملكن ألجعلكني حممبخصصعجعلكن جع عمح جلمثلككص حمهيهغن  هخميط هلكي جفمئسحل جن جليعن:  جفرضمع غجن
حملكغ ص عهثصجفرضمعمت غجن ن غهللا ظمف غهللا جلمبمث هظجن مممثمن ي ُّـلك غجع عحف ي مملكن هن عهنيع قحك

قص قهغن جلمت عجعلكن جع يص هَّـ ممتلكغ حكمبمث جع خممثيغ غحصالمظههمممثمنص هعجلجيلكن ممتلكجعلك  غخفجههت
 مكهتيع جنمبجهمثخيملص ممتلكغ حكمبمث جع خممثيغ و ممتلكغيهعهن...  مس ُّـيعهن جلمت جمحقنصلككيعمح جلمث
قغجنهي(. يغحصالمظ يهتيعحكمنص ألمح غجنهييعف جضهبيط جع عحكحلكم غجنمتيطُّـ غجن غم غجنبمييطغقهص قغق ي

 ).طصضك: نطططصغخفخييعحمملص جعحقهغص 
خم: يهنمل غحلحليخملكن غجنخيال) ص( ص هغجنت مغ جلمتيطه غحلهئ جعتخييطُّـ غخفجهلكق عجنمث  مض غجنهيلكحكيط يهغجن

ق غحلس جع (.  ممتلكجعهن غن مض هنخييعحممل غجنيعمغلكن جنمبخيالهنمل عمح هنمتمه يحفالظمل غألخم
حك ي غحلحلص هنهسحكسمل غجنمتهل غإلحكالهنييع غألحكيطهيهت جع غخفجيُّـ  حكخليجلمل غخفيطق غجنتلكجعخيمل جلخصصي

 ).ضضصك: َّـمطصضص ص غجنجيبخيمل غألهمليمض خم غخفمئيطحكملص
يهخميط هظهي غخفحيطف غجنثمئمل غجنمقخم ي جعمسهث مملكن هن غألهجنمثلكظص هظلكجفمك عهنحق غخفهسهنمتخل جلمبمث ي

ص جنمبجهمثىط عحسيط جع جضهبيط جع عمح جلبيط غهللا غجنمئهب. (غجنسالن يقمغلكن غجنمقخم قغغ ي ص هنمتجه
 .)ضك: كصطضص عُّـيعغنص  م لكهتيعغنمغلكهنخيمل

يهنمل غجنسمثيط جضهبيط جعلكخميع غجنيطغهنلكقيهخملكن غجنخيال ظلكجفمك عهنحق غخفهسهنمتخل جلمبمث غجنسالن ههن : ي
غك ي هحملكخملك جنمبخيالهنمل  ميهئخلص هغحل جلمتيطه حممثيهَّـ هن غألهجنمثلكظ غخفتمتس...  عظحلكجعيحف ه
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جغلكخممل ي معهئهي ص جفمثهن هخم ممالنسهجنهئ َّـىعن غجن ن جعلكجنهئتلكغ هثهيس  و جنمبمئب

 .س مض ظحمل غجنهئتلكغ ههثسبت عجنمثوممثحق

ن غألظحلكغ  ن غجنهئلكمضيمعخيمبمثمئمل غجنسمثيط غجنيطغهنلكق جل(. معخييطُّـمبم هجمحقن هن همغ : مف عظ
 ).ضضصك

يهخميط قمميعن غجنخيالهنمل غخفجمبد .  مض غجنبحلكق مض جليطغق غجنثمئلكغ غجنخيحيلكن هغجنخيمبخصظ غألجلالني
غق غجللكهنخيمل جنيطقق عحفبلكق غألئهبمل غأللكهتلكق( مل غجنجهمثىط جضهبيطصيجعحلكق غألهث ي جنمبخيالهنمل غخف  جعلكخميع ي

حملكظص جعحقهغ ص غجنجيبخيمل غجنثلكهثمثملص يغخفجمبد  .)صصص فضضف: َّـمضصضصيص هنهسحكسمل غجن
يغجنسمثيط جفسخل غجنمقهمغيعقههخملكن  ص هن عهجنمثلكظ و جغمئمليحكمبمث جع خممثيغ غحصالمظ:  مض هثخبمل غخفمئلكني
يهثخبمل غخفمئلكن مض جلمب غجنيعمغلكنص جنمبسمثيط جفسخل جع جضهبيط قضلك غجنمقهمغيعقهص لكبخيمل (. غآلن ي

 ).صضك: َّـمضصضصلكهتيعغنص 
يهخملكن غجنسمثيط جضس غألهنخل غجنخيلكهنحل لكن هن ي عُّـي غجنمقخميُّـهئهي حممث جليط:  مض عجلمثلكن غجنجهمثخيملي

هث ظلكجفمك ممتلكغع قوهجنمثلكظ عهنحق غخفهسهنمتخل جلمبمث غجنسالنص همم يص هعهث غجنسبمك مض و هنجههت
ن عجعلكن يهث مملكن خكمثخلك هنتخيبع: َّـيطغُّـمل عجعلكن جع عمح جلمثلككص هخم ه قصهيطغي نو جن هث عجلمثلكن (.  ُّـخيمب

قغغ قغق  يغجنجهمثخيملص جنمبسمثيط جضس غألهنخل غجنخيلكهنحلص حتمئمث غجنسمثيط جفس غألهنخلص هنمتجه ي
جللكغص جعحقهغص   ).ضطص كضضف: َّـمضصضصغجنتخيلكقم جنمبهبجيب

غظ: ي خملكن حممث غخفلكقهثيطقغرههعحفحقغ لكق هغجنبلكخميع ي جل غجنسبجيخل هغجنسجه قهصيههن حف
يهئخلص هغحل حممث هحملكخملك جنمبخيالهنمل ي جلمبمثهت غجنسالنص هَّـ هن غألهجنمثلكظ هغخفتمتسهغجنمهلكقم ه ي

ن غألظحلكغ معخييطُّـمب مل جضهبيط ظلكجنِّـ (. هجمحقن هن همغ ن غجنهئلكمضص جنمبهب يخف عظ
 ص جعحقهغصي هنهسحكسمل غجنتمسقُّـىط غجنخييعمحص غخفحققغ عمح غحلس غجنجهخييعغر: معخيمبمثصغخفلكقهثيطقغر

 .)طصض كصف: َّـمطصضص صسغجنجيبخيمل غجنثلكهثمثمل غخفمهححمل
 يجع غجنهيهتيعحكمني م ممخص معمئيطن م َّـ ممتلكغ ومميعغ ممتلكغ حكمبمثى قوملي معلكقشمثو عخميطن هجغمثمئمليألن) ص(

ه حكمبمثخص هثهي ُّـىعمميعص همسي مض غجنمئيعن غخللكهنيغ غحصجيعه:ص عه)َّـمطضض: غ(غجنمتيطُّـ  ص هجن ى س
قق قمميعن مض عهنومليمملكن جنمبهئتلكغ هغخمخيمث ي خمب قجن جن وملص حمسمبمثيهتلكغ ممتبمتلك غحليطُّـثمثى  مملكن هن ى

غ يص هعهثو جغمئملوعظحلكغ عهنحق غخفهسهنمتخل جلمبمث غجنسالنص هَّـ قمغ خص غجنهئالن مض غجنهئتلكغ غخفمتس
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و هنيطهنو هممتلكغو عخميطن هجغمثمئمليعهنلك  ي غجنيعههنو مض غحليطُّـهن حمهت هنلك ممتب غجع مغيعُّـميس
ه غجن حكتمسجخيص ظلكجفمك غخفمهمتهيلكغص ه)َّـمصضص: غ (يغألهن  معيعمجت هجعمثلكن عجف

غئمثمبمث ف قجلخصظ غإل  .لكغيضهب جعح
  غجنهئتمك غألقجعخيملصهتحم غخفخيتهبيطغ جلمتيط غجنجهمثخيمل يغجنيعئمثسمثمل عخميطن ممتمك غحليطُّـهن يعهنلكه

 ي ىهن معالن ممتلكغ يص جغ)َّـمطصض: غ (ي جنمبجهمثىط غجنهئمبمثمتممتلكغ غجنهئلكمض: هَّـ
 غجنتهتىعُّـمك هغيحكتبمهلكق يص جغ)َّـمصطض: غ( جنمبجهمثىط غجنمهيطهم سرضن غجنهيمئمث

خجنمبجه جلمل ممتمكمعص ه)َّـمصضض: غ (يمثىط غجنجي حصلك مصهب  هن وملي جفيطُّـثمثومسجخ مض لك
و غيجلتخصق ي هن جفمثهن غجنىغهنلكنص حمبخيٰههتلك هنتمئيطهنملجفمثهن  ه قهنمتلك جلمف غجنهئتمك غألقجعخيملصي

ص هممتلكغ )َّـمضطص: غ (ي جنمبجهمثىط عحسيط غجنمقخمغخفحلكحكممتلكغ : هن خمبمث
ص هممتلكغ )َّـمصطص: غ(يغجنمههيلكق ي جضهبيط  جنمبجهمثىطجعمهلكئيع غجنيطقمغلكغ غجنهئمقه

يمعهيسحق غجنخيمثلكخ يجنمبجهمثىط غجنخيمثلكخ ي   يغجنمئهبمعهيسحق ص هممتلكغ )َّـمصصض: غ (ي
 غخفىغغهنمتمل جنمبهئتمك غألقجعخيملص حمهبمتهتلك يعهنلكص ه)َّـمطصض: غ (يغجنمئهب جع عجعيعغَّـمث يخيحلجن

خ:ملممتمك غألهنلكمظ غجنثالجغ  .  جنمبجهمثىط غجنمهيطهم هغجنجهمثىط غخفهيمثيط هغجنجهمثىط غجنجي
: ملص حمهت غخفخيتهبيطغ جلمتيط هنيطقحكمل غجنمهحلكجعيغجنيعئمثسمثملهعخميطن ممتمك غحليطُّـهن 

ص حمهتمتلكجن قعه ن جعمسنوعجنمث  هغض غجنهئتلكغ َّـ عجعلكن جع جلمثلككص قغهه غجنهئتلكغص هخميط ي ُّـمئ
ن هثسبت جنشهنلكن جلحل جنوهثسب جنسمبمث : ي خملكن غجنخيالهنمل غجنجهخييعغر.هملي جلمبمث غجنسالن هنمتجيمئمثيتهئ

ق َّـىعغ ملص جع جغلكجعتو جمحق جغلكجعتملوهثسبمل غجنهئتلكغ عمل حكمبمث  غجنخييطنص جنهئ ي قُّـمك مض همغ
ضخي عجعلكن جع عمح جلمثلككيغجنهئتلكغ مض جلهتيط غجنمهلكقم جلمبمث غجنسالنص هغخفت  مملكن خمب صهت جع

ن غجنهئلكمضص جنمب(. جلخنن جلمبمث غجنسالن مل جضهبيط ظلكجنِّـ غخفلكقهثيطقغرخف عظ  هنمهيطق صيهب
 .)طضض كطف: حكلكجع

 )يمل إلجللكقغ خميعغظغ غجنهيهئيع غجنجهمثخييهنيعمعهئىغغغ عحكلكحكمث( جن مض ممتلكغ ومبملي هنهيمهوَّـمتلكم معيعمجمل) ص(
 .هغجنيطهق غجنىعه خملكن جع مض معيطهُّـ غحليطُّـهن
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سنص و، )يـ٢٦١: ت (ٍوصحهح فسلش، )يـ٢٥٦: ت (ّصحهح افبخوري

 ّ، وسنص افرتفذي)يـ٢٧٥: ت(، وسنص أيب داود )يـ٢٧٥: ت(ابص فوجى 
 االعتامد ال فص يفلههو ي ّ، ثش)يـ٣٠٣: ت (ّ، وسنص افنسوإلض)يـ٢٧٩: ت(

 يلهص ّ، ثش)يـ١٧٩: ت( فإلفوم فوفش بص أهز ّاملصطهحهي افزفص، فتوب 
 افكتوبون ن، ويذا)يـ٢٤١: ت( فإلفوم أمحد بص حنبش فسند أمحدفتوب 
ً مهو األغدم زفنو يف مجهس فتو احلديي عند ،ون فص حهي االعتامدّافثوهصي

 .فدرسى افقحوبى
ّو و   

 بنكسهو، ومل ًىّ أو فستكلً وفهسى فنكقلىٍ فنكصفىٍينوفش أفثر فص وثهكى
ِّبكقو فنهو غد دون ّهن  فتدويص احلديي، وغد غهش بّضالصقالحتهخذ املكنص ا ُ ً
، ٍرةّ فتهخٍيف غرتاتّ إال َهو مل تر افنصرّ، وفكناال علهص وآفصّ صىل ّيف عهد افنبض

 : فنهوه؛يكذفتو  وجصد ّادعوءوبصاسقى افنكش أو 
صادقي: ًالّأو صحيفة ا يّا و   )١(ةّة أو ال

و ال خيتلس غهص اثنون فص أيش افتحكهش يص عثصر عبد اال ّمم: ّهرستويناففّافسهد غول ) ١(
بص عمرو بص افكوص عىل زافلتغ فص فتو افههصد يف فكرفى افريفصك، وغد فوهى 

 بكس افكلامء يف ّ وأخرى بوفزافلى، وغد شش،ىّ بوفريفصفهًص أحهوهوّصحهكتص تلش تسم
 سمكص فص رسصل اال ّ افزافلتغ ال عام الحتامل روايتهو عص؛وت عبد االّهى فرويّحج

، د عع اففهرستوينّافسهّىل اال علهص وآفص،  صّضصء افنبضو. (!ّصىل اال علهص وآفص
 ).٤٩٦ ص٢ج: م١٩٩٩ ـ يـ١٤٢٠، فقبكى األوغا

ّحتص أن ابص فثري افدففكض ّ ّ اهلصى وافقنكى فون يتهش عبد اال بص عمرو يف ّ األفصيّ
 حغ هيبس وبهنص وبغ ّ وجشّهيبس اال عز( ّفلخرب اإلضاإلهعهكلص، غهكصل يف هكلص 

 غهرضب املوء يف تلش افقلمى ، فنهو افنصر وافقلمى،ٍخلكص سبكصن أفس حجوب
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جغمثمئمل عمل غجنمهحلكمح غهللا جع جلهبيعه جع غجنخيلككص قغهه  جلبيط يهمعمتسمك َّـىعن غجن

ص يغخلمق غجنتلكقش ُّـغجنىعهس غخفىغُّـ  جلمف يغألهنمل مض معيعجعمثمل ه جلحيمثهبملهخل حميعظملي هنمتِّـ غألهن
غئمثمبمث  جل جلبيط غهللا جع ص جل عمح ممبجهملصمليلكن جع جلجيمثيجل جفس: لكغص هَّـيغإل

غئمث يجفيط:  خملكنغهللا جلمبمث هظجني ظمف يغجنمتبي عن : جع غجنخيلككجلهبيعه غ جل جعمت ع جغ
 ! هي جفيعف

معلك غهظ م: ) معمتخمب جن غجنمئمب خم ص هجنخيمبوهَّـىعغ هن  ي جلمف جلبيط غهللا جع جلهبيعه هن ممالهن
ص ظمعهيسحق غجنمئيع(. هن غجنىغغهنمبتخلص هغهللا عجلمب ص يحكخصجلمث جع ممثحق غجنيطهنجهمئإلن غجنخيحيمث

 ).طصض كضف: قغق غخفخييعحمملص جعحقهغ
يجفت عن غجع معمثهبمث ي نيمض هنمئيطمل خميط عخكلكق ي مملكن جلبيط : ههنمل معهيسحقن عمل قجن عُّـٰهلكص جفمثهن ُّـمئ

م قغهنمبتخل هن ممتمك عَّـ غجنهئتلكغص حمهئلكن سيطف  ن غجنحقهن زغهللا جع جلهبيعه خميط عظلكغ ُّـ ى ى
ن يهنمئيطخف ممتلكغ (.  حمهتهب هن َّـىعغ غحليطُّـهن هن غإلقن مض قجنهنمتهتخص جعخص هنمل مض عظ
يف غجنجهمثىط جضهبيط جع ملص خيحسيط جع جلبيط غحلمبمث جع جلبيط غجنسالن غجع معمثهبمثألص غجنتهيسحق

ق مض غخفهئتبمل غجنجهلكهنمبمل نص هنمتجه  ).ضضمضضك: جلهبيع جع حكلكمس جعلكقهن
جن: عه غ جل جعمتيجفيط: هنلك حمهتهب هن غحليطُّـهن غجنىعه قهغن َّـ مض خم غئمث هي جغ  ع

يهغجنمييعُّـمك عن غجع معمثهبمث صجفيعف يمل َّـىعغ خميط ضلكخممن هثهيس هَّـ ُّـالجفىح عني هلكهنلك ي َّـمتلكجن غهتى
مغهتلك جنمبيعغهُّـمل غجنثلكر جنبمت عهنمث يهن غئمثمبمثيلكر غخفجيط غجنيعهغئملص هجعهي لكغ هن حفالن معخييعُّـهي ي جنش

ه نيجعلكإلقن غجنمتب ي عهث وظحمثِّـ: يص حملكهثمقه غجع معمثهبمثمل جنمثمتلكحمِّـ جل جلبيط غهللا جع جلهبيعهص حممثمئ
ص همملكن سيطف هبلكط جنهئ هثستبخييط  زهخمخيمن جن قغهنمبتلكن هن عحفبلكق عَّـ غجنهئتلكغ هممتبهت

يغحكتبخيلكقغ ممبحقغ عن ه  َّـ هن َّـىعن غألحفبلكقص و جعحنظو جلبيط غهللا جع جلهبيعه زىغن مض معهيسحق ظُّـمله
ن غهللا  ص هَّـهسيظ ظحلكجعمل قحك زحممثمتبمي جنشهثسلكن عن ُّـخييعم خميطق غجنمتلكك هُّـمتىغحص هنمتلكقحص ى ى ي

ي هعهقل هعجلمف حممئهتلك هنمتصيظمف غهللا جلمبمث هحكمب عجلمب جعلكجنيطُّـ هه لكص ي هللا هنمتهلكص هعممثيع معمئ
غ ولكط حمهئمث جعهبسمسجنمل ظجفلكق لكمببمل غجنخيمب ُّـخيمبهبهتلك هُّـستمتهئيعَّـلكص َّـ ي هللا هنمتههعجلحي حفجهمثمل ُّـخيهبمب

ن .)ضضك: غخفمهيطق غجنسلكجع(. !جلمف حفالحمهتلكص َّـىعغ هن عجعخييط هنلك ُّـهئ
.ضضص كضف: يحهبيط جع عحكخصجلمث غجنبخلكقهص هنمهيطق حكلكجعخفظحمثِّـ غجنبخلكقهص ) ص(
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جغمثمئمل جغلكجعتمليعن يغ غجنتلكقشمثو َّـىعن غجن هتلك ي معجهتهب جلمف يملص هجنهئمتي جعحسمك غجنمتمئ
ص يعهثخص ص هغهللا جلمبمث هظجني ظمف يقهغُّـلكغ غجنمتب غئمث معجهتهب جلمف عحفبلكق جعمت ع

مص هغخفسخص  عه غجنىغغهنمبملمغ جعيمكهييع هبلك جلبيط غهللا جع جلهبيعه مض هنخييعمممل غجنحقهن
مممثمجع   حممئيط عحفيعف غإلهنلكن!ملي جفيطُّـثمثهغيهتلك ظلكقغ حممثخص جعخييط هنلكقيص هجنهئمتمليغجنحقهن

هجع جفمتب مض هنسمتيطن خمسخص ممبحقغ هن عجفلكقُّـهن َّـىعن غجنمهحمثهيملص جعيعهغُّـمل عحسيط ه
 .ن جلبيط غهللا جع جلهبيعه جع غجنخيلككي جل مغيطص جل عجعمثصوجلهبيعه جع خكخيمثمك

إلمام : ًاثاني ة  سو صحيفة ا سالمّا    عليه ا
 ون غحليطُّـهن هجعمسهنيعس هن قهيعهن َّـ جلمبمث غجنسالن هلكيغإلهنلكن جلمبمثي عن هَّـمتلك قمميعهغ
ن غهللا ن غهللاغهللا جلمبمث هظجني ظمف هن قحك  ص جفمثهن ممتمك َّـىعن غجنمهحمثهيمل جنيعحك

  .جلمبمث غجنسالن هقجغهتلك هنمت ي جغصغهللا جلمبمث هظجنيظمف 
و عحفيعه ممبحقغو َّـ ظحمثهيملهخممث ي معسهبى  صغجللكهنخيملم مض معيعغف عَّـ غجنبمثمن جعى

:  حممئمبمن جنصقحفمبمن جلمف عمح جلبيط غهللا جلمبمث غجنسالن:  خملكنصومغلكظ مض غخلمق جل عمح جعمهحق) ص(
ظ خملكن ُّـسوص َّـهتمتلك عجفيطو عحكمسجن جل هنسمسجنملي عرصخيمبمن حميطغمىمغ حميعحم عجع جلبيط : هب ممالهن

مد:  خملكني جغص حممسلكمب حممثص ظحفيعو جعمثمت هجعخل جعمثمنهغهللا جلمبمث غجنسالن حكجكغ ا ّ سل عم،ّيا أبا 
ك ن عني خكمثخيت ُّـتحيطيخيمبمن حميطغم عنىمغ:  خممبمن.بدا  ن غهللا ظمف غهللا جلمبمث هظجنيجغ  صي قحك

مديا : حممئلكن... جعلكغظ وهيتِّـ جن هنمت عجنى ُّـه جلمبمث غجنسالن جعلكجعلكهلكي جلمبمثيجلمب  علم رسول ،ّأبا 
ّاهللا ص اهللا عليه وآ علي سالم ألف بابّ ٍا عليه ا

ٍفتح من  بابُ ي،ً
:  خممبمن.ٍ ألف بابّ

يا :  خملكني جغ،ه لعلم وما هو بذاكّإن:  خملكني مض غألقك جغه حممتهئمن حكلكجلمل.َّـىعغ هغهللا غجنخيمب
مد امعة،ّأبا  ن عندنا ا امعة؟،ّ و هم ما ا  ههنلك صيطغمخيمبمن حمىمغ:  خممبمن وما يدر

ا سبعون ذراٌصحيفة: غجللكهنخيملظ خملكن  ،ّ بذراع رسول اهللا ص اهللا عليه وآً طو
الئه، من فلق فيه وخط ٍ بيمينه، فيها  حاللّ ّو

اس ّ و،ٍ وحرامّ تاج ا ء   
دش ه ح األرش  ا ن هن غجنهئلكمضص جنثمئمل غإلحكالن غجنجهمثىط غخفحيط (...ّإ يغألظ ف ى
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ىطثتصشوىط يف زظيسذغ ىشرف ىطثحغ ثجصضظهت ذف ىطبن هتتو ثج ىطرسحضشظهت  ظ 
ق ىطرسغذظُّـمتثضبل  يش ىطربخظيشظ تستصل خج ذفىط ىطبن ُّـمج حضبظ هت   

حجهتظ تستصل ىطرشصلُّـمت ذصظ ىط  . بصظذفصتل زسصم  عهت 
ىطثغذغ ُّـذزعظ ىطربشق خج ثج   ! 

ا   وثائق أخرى: ًثا
 ميج ىطهت زوخ يشحو )عهشهس: يع (زن ذبضل ميحضشظ ُّـمج يشىطذك ىطثغين

َّـره ىطرصسظعظىط خصضه  ثصظ  ىط ميحضشظ هت ثضع رظ ره رتظيط ىطرسضن  هت 
صضك  يسىطيش ىطرصتظ هتظيش خخ ُّـرج ىطرشش:ُّـمج ثششف حمصغ بن عشصويط ىطرصصضضيهت 

زض ح .)هث ىسملهسمس هثيغ: لكمنمنهث هت ىطرسبشظ ىطرثظرثظهتخي ذم ىطثصغحظهتظىط
.مثهثهث هثيغ: زسضغ ُّـجخغهت رهئزظ ُّـجخغ بن ثضبلهت زسغيش حظبك: ضشف ىط)هث(
 :ضشف ىط)مس(

هت  ميحضغ ىطربخظ  .مثهس مش يغهنلكهس هثيغ: زسغيش حظبكيش
بن ُّـمج حضبظ ىطرصويف ىطثسض صضك)عهشهسمس: يع (كهت  هت يسىطيش  حشضغ حمصغ ىطرصح:هت  ظ

خهت  يعهت ىطرسبشظ ىط .هث ىسهسلكهس لكيغ: عمنمثمشهثىطرشصفهت بج
 :ضشف ىط)هس(

يسهت زسغيش حظبك  .مشهسمثمس ىسهثهشمش هثيغ:  حضن ُّـمج يسىط
هت  يعهت يسىطيش ىطجخغ بن ىطحلسخ ىطربضضصي ىطرسضن ىطرصج  .لكمنهث هشيغ: رشصفهت بج
هت  ميحضغ ىطبن ثب .مسهس منيغ: هت زسغيش حظبكظ ىطرتصضصيحصغ بن ثبثظ

 :ضشفىط) مش(
ظ ُّـجخغ بن هت رصسضغ ُّـمج ىطرشب)شي ىطرسضشظذضفحظ ُّـحامهي زسض ( يشثظ ىطرضجظيش

حغهت ىطرضجظيشخخ صضك)مثهشمش: يع ( ىطرصويفهت ىط   ىطحلجظ ىطرسضغ زوحى ىطرسبج:هت 
زي ىطرتظبشظ جلامخظ ىطثغيشهت زطىطرفضجظين ح  .لك:  ىطثصغحظحخهت ذمحسظ ىطرضد ىط

هت رصسضغ زسسشى بن ىطحلسخ ىطحلسضضي هت )ىطرصف ىطحلظيس خد ( ىطرتشفيش ضصغ ىطرفثظ
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ضسظيش شظ)عهشهث: يع (حشغ بن خبظيسىع ىط ذضضظ حظ  زن ُّـثظيسعع يشحو هت 

َّـره ميج ىط ضسظيشىط خصضه  ميحضشظ ثظبف بن خبغ ىط ىط دج هت  هت 
يع ىطثحظ عضضىشرل زن خدىطيع ىطرسحك   تضغيشيغ ضصضضظ تيىطرظهت  ىطرتغ

َّـره ميج زصظتبظيع ىطرفحو ىطثصوظ رصحصىط خصضه   خسشظ هبظ ذضام ىطرتيهت  
ثفىطهيىطيع ىطرتشس عنهتشضبشغ ىط ُّـتظثوىط ىطرشف ىطرصبجىع  ثتى ظ ىطثظضشظ زن ىطرتغ

ضد خهت : صضك  ثضظهي ىطرجىطىغهت ىطرسبشظ ىط زطحسظ َّـ ىطربضظ خصضضم ىطرس 
هت ذمملهثمشهث  .منمش هثيغ: ع

ي زشجم يشثظ ىطحلغععهت رصسضغ  صضك ىطثوحوُّـمج ىطرصظحم ىطخلو جلضظ ىطرتحصضكهت : هت 
.هثلكهث هثيغ: عهسهثمشهثخلظزسظهت ىطىطرسبشظ 

 :ضشفىط) هث(
صضك رتظيط ىطثسضغهت رهئزظ ُّـمج خبغ ىط حمصغ بن ِّـيسيشعف ىطرسظذشي  زسبشظ بو :هت 

زجع يعىط  .منمشهث: ظهت يسىطيش ىطرشصصضظهت بج
 .منمنهس مسيغ: حظبك زسغيش هتحصغ بن خضسى ىطرجزغثهت  حضن ىطرجزغ

صضك بن خصف ىطرغىطيشذسضيشخرهت  حضن ىطرغىطيشذسضي  جمغ بن زضسويشهت يسىطيش ىطرصتظ :هت 
خهت  يعهت ىطرسبشظ ىط  .مكهسهث مشيغ: عمكهثمشهثىطرشصصضظهت بج

ىطهي ىطرشصضلهت  ربظينث ِّـيش صضكحصغ ضظرص ىطرغعن ىط عفهت ىطثصتظ :هت   ىحعج ىطرسظ
زي ح يعىط .هشمثهس مليغ: عهشمثمشهث ىطرسبشظ ىطرثظضضظهت هتهت بج

 :ضشفىط) مس(
هت  يعث ىطرسبصظيع ىطرصج  .منمسمس مكيغ: حصغ بن حشغهت يسىطيش ميظيسيشهت بج

صضك)عهثهثمسلكمسهث (ىط ىطرسضشظينشبغ ىطرفىحركهت  ىطثسض  ىطرسضغ ثبضظ ىطرفجخن :هت 
خشصي يعهت ىطثجصف ىطرشصصيىط  .مكمكمسمثمس ىسمشملهث هثهثيغ: هت بج

مج خبغ ىط حصف ىطرغعن ىطرغعبي هت  خيهت زسحغ خن )عملمشمك: يع ( تغرفىع ىطحلشظ
 هثيغ: هت يسىطيش ِّـثضظهي ىطرجىطىغ ىطرشفمجيىطرضسخظ ىطرصغعصظ ىطثحشوحظ يف زصتبظ ىطحلف ىطثص

.هسمسهث
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ثبظيش  ثغىطىغ ىطرتظيشهبضروضك زظ عفعغ يف تفعضك ىط ىط ك   .ظىطروذظ

بصسك ىطرضشف خِّـ ك مثضشظ  حين زغ ميحتضظ تسجل رضظ ُّـزويشىط  عغ ىطروتظ
يع ىطجلظيس رشل هتظزضص عن زن ُّـمهضظ ىطثحظ ىع  يشدم تسجعظ  يف حجظيشحظ تغ

هت رامىطرسضظ ثششضظ زن ىطرسضظ خغ حضويشعظ بسصل ُّـ       زستصلثشظهيعظ 
 ذبل  عصسك خن حغىع ىطثضك ىطثاميش زن ظصع حوبشغ خصويس ِّـ  بل مل تغرف
رظرل يف ثجظ  ضجغ ِّـخ ثغ ربجىطرغم ىطحلفيط ىطحلظر عضض حمظ  .ظ تغ

عو تظرععضظرل ُّـزف  عغ ىطرسحك جمصوخظ ُّـ  عو يف دظعظ ىطخلسويشىعهت 
ك  حوىطهي مهضظرظضظ ثصضصضُّـ ىطروتظ وظ ُّـ   بشسضظ ذضام بشغ ِّـخ زفىطثك خي  

ثبظيش ت صل زضضظ بحج تمُّـضسظ هلظ ىط  ن ميحك زظ رومتظ ميظيسيشىع 
ضظ َّـره ميج  يف خز ىطرضبيخيزغ ذظىط خصضه   ! ُّـ يف خز ىطخل

زف بحظثظ صضصظيع زظحظعغىط ىط  رصصسك خن ىطرفرظ دج  رثجىع ِّـخ 
تضصضظ ىطرجىطىغ زن ىطرفعك ىطثضسويطىطرصصضل   ىطثضسويط ِّـخ عغ ىطرسحك ىطرصثجىعهت 

ىطثحصو زضضظ بحجهتُّـهلظ  ُّـيشثحضظ ُّـحبصض    .تضظتضظ 
ىطرضسبظ دج ىطثشصوزظهت ذصسضغ ُّـجخغ بن  خج ىشرل ىطرتطت ربجُّـزظزضظ حظعغ ف 

 ظ  رام عو ىطرسحضغ ظ ُّـ ىطرجزورضيف ىطرسحضشظ ىطرسظيسذض حجظ  عف رضظ ىطرصثجثضبل
مل ضشثف خج ىطرسحضشظ ىطرسظيسذض بخ ظ رضصظيش بخ ىطثظيسضحن  ضشصم  ىع ىطثضصورظ 

ىطرىطثظيس خصضه  ص عو ىطرص يف ميحضشظ ُّـزج ىطثطزضخ خخىع ىطثضصو زضضظهت 
ثف ىطرس ثه ىطرتحصضك ميحىطرتيهت ذس خن ىطرسحك ىط ظ   ضشصم خج 

زوعضسبتضظ ِّـخ ُّـميحظهبظهت ذصشل يشىط خشضام يف ىطثت  ىطرضغ ىط ظ رشبظ يف ىشرل يس
تتهتعغ ىطرسحك رتسضك زظ تفعغ عغىط زظ جيشصضظ ضتشظحى زك ضم ز  ن تفعغهت 

ثغ زضضظهت ذ حغعغغ ىطرسحك بحغيشع ظ مثضشظ  ىطختبظيش هلظ خضغضظهت طمتهت  يف ىط
يِّـضام  ىط ِّـجيظبظهت يف زغ تطتجعظ خج ىطرجىطىغ ىطرف  ىطثوثويس بخ ُّـعغعضظهت حصبظ 
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ىطرتحصضك عظعضظ عضبشي ىطربحع    .ذضظعضظ عصصن ىطخلسف ىطرصبجهت 

زضسط عغ ىطرسحك ضظ ضفعغ ىطرسشن يف ُّـميل ُّـض: عشضم زن ذورضظ عغىط  
عل ىطربضظ  ثف رصسحظبظهت  هتخصضضم ىطرسىطثضسويط بشسضظ  بشسضظ ىط

خغزههت  يف زسظثظ تطتجعظ خج ىطرجىطىغهت ِّـضام ذظثسطرظ رضسظ يف ىطرثبويع 
يشعظ زن ُّـميحظهبظضظ مل ضصسك بسحثضع ِّـض يع ىطرتفعضك ط ذهتظ ميغ  ىطثتام

صظ يع تطتجعظ خج ىطرجىطىغ ىطُّـ ىطهت رام ذظ صظثتام عغىط زظ روىطميل ِّـرضضظ ذظ هت 
ثغضظ  ىطرسضشظهت ذصغ  صضصه زن ذبل ُّـميحظيط ىطرشن  حيعضبشي ىطربحع ذضه 

خشم زضضم محتم زويش ىطرسسحضىطرسوىطيس ىط مل  بظ ظ ىطثتشصصظ هبغ ىطرسحكهت 
 ! ِّـخ زغ ثسويشهتظ خج ىطرجىطىغخيعتشف ُّـثغ

تظ ُّـزويشرشص بضظ ت ضخيضظ ضوذك رسج دويش عغ ىطرسحك   ذضضظهت سظ يش
 :يع

ضظ ِّـخ ُّـميحظهبظ زغ:ّولاأل  . ميحظ ىطضتام
ثض:الثاين ثتجظيغ هبظ زغ مي ميحظ ىط  .تضظ 

ي:الثالث ىط زي زغ ثسويشهتظ خج ىطرجىطىغ ىطرف ح  .  خصوزظ ىط
ة ام  ى راتّ  

عضي ُّـثف ثو ضسطىع ىطحلغعع يف بىشرفيع تسويشىطيع هت ثضع شغ ىطرتغ
رظُّـ طذضل ب عضض حمظ ذشظ يف خضغ ىطحلظرم    يشحصيبسصل  ظ تغ
زو  زن تورضه هت ذشي ىطرشظ ىط)عهثمثهث: يع( خصف بن خبغ ىطرشفعف ىط

حتظىش ) هث( خيزن ىطثطزل ُّـ عتشف ىطرسضغ ىط ظ ىطرتي رغرل يف ىطربحوىغ ىطرتسبضصض) هيسىط حص(خي
بحظىغ زن حصسصظ  زن ىطثطزل ُّـ تصك عغ  ىطرصفَّـظحمويشعِّـح تخ عغ ىط خيهت 

تظغىطيعظ يف مخسظ جمصغيشىطحظ ىطرتسبضصضىطر يهت ت ىط  ثغيشحظ ُّـعل  زضضظ يف ىطرجىطىغ ىطرف
ىطتض يظىطربضظهت  ىط . ثغيشحظ ىطرسحظبظ يف ىطرجىطىغ ىطرف
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تسوعهىطحلغعع ُّـميظبه ضضظ ُّـ ثق) عمنمن(رصحصم خظ  هت   ُّـ  ربجىط

عن ىطرسض امهت ذفُّـزظ رظ هبسى خج ىطرصفَّـ زن تغ د ع  ُّـظ مل عشغ ذظ
عن ىطحلغععهن ثششظ ره زن ىطرسضظ يسذشظ رصتسوعههت هتبتغ ىطثسصحظ ذغ ُّـ  

بسشته ثظرام خظزتبغ تبظيعهت  خيظ رتظ ِّـخ خامره ظ رهيزرظ زن ىطثضك ِّـخ ىط
زضته يف ُّـز ح   .ظ عطزفعم بغرلضظيع ىطثغ ىط

ذظضضه خج ىطثغهتبن ثفىطُّـمج بصف  ُّـيشحل ِّـخ ثخطضهذضل ب    عضظ خظزصه 
 ضشف زظ رظ زن ثغعع يشحو ىطىط:  رتظ ره  ىشرل رام عف رضظ ىطربخظيش

حصميج  ىشعظيط ىطرشصامهيهت   ىطرشص ثشظ يسيشينطم ذظرتبههن ذىط خصضه  مهت 
حص ميج ثغعع ىطرضبي ِّـ عصبل رضمهتىط خصضه  رضجصسوىطهت ىطرشصمشسوىط   ثتى  

ذغ حصظ زضه ُّـ ىط رسعصوتى  ث ىطرشصم  محصلط ذهتن  عشصمعشصم ز هت 
ضسظيشع ىطرصظحم بنعصتظ زظ خضغ خصفىع بضظ خبغ ىطرفجخن ىط بن ُّـمج  حمصغ ظهت 

ىط ِّـخ ثغعع :  رتظ ِّـخ خصامهي ىطثسصصخ يف بصغىط ىطثسصصخُّـضهبصفهت رام  ىطضشف
حص ميج يشحو ىط ثق بغرل ُّـحضف رتم ذظمثشوىط خصضه  ظيط هت 

زسض حيزطيشثي  عوُّـزضظشي بضي حي : يع (بن زسصم بن حضظيط ىطرفعف حمصغ هت 
زوع)عمشمسهث ذغ هت ثضع رظ ىط هت  ىطرسظ ضه خظمل ُّـعل ىطحلجظىح  و عف

هت ) هث( هت زسغيش حظبكثميحضغ ىطربخظيش  .هسهس هثيغ: حصغ بن ِّـحامخضل ىطربخظيش
هت رصحظذق ُّـمج حمصغ خخ ثصظ ثصظ يف ُّـميو ىط ضغريس ىط هت  ىطرشظعف بن ثف ىط

حتظىش ُّـجخغ حظرفهت :صضك  لكيغ:  عوحكهت زسبشظ ىطرشظميصظ بظرصظعفىعظ خخىحرفع ىط
 .هثهسمل

زظ ث ىطرغعن ىطرسضوحي:هت تطرضك)ط زظرل خج زوحىشىس(تضوعف ىطحلوىطرل ) مس(   ىط
ميح)عهثهثمن: يع (ىطرسظذشي هت  ىطرسضغ حمصغ خبغ ىطرشفعف ىطخلظرغ:حههت ضبسه 

خهت  بضسوزضسويشىطيع حمصغ خخ يعهت ىطرسبشظ ىط : عملهثمشهثهت يسىطيش ىطرصتظ ىطرشصصضظهت بج
 .هش
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ذغهتىطحتجظيط رصسصظ زه رههت ذام رظ زن خصف بن  ذجصك ثغعع ُّـعل ىطثغعضظ 

هت خي حجظ رتبه ىطرفعفُّـ بشع ِّـخ مثضك بصغىط ىطثسصصخ بضسخظ ِّـ خبغ ىطرشفعف
غ ىطخلسوىع يف ىطرتشصضم عي ضشسضظ زظ ذظ هبظ ُّـبو ثششف ىطثضسويش خضغزظ ع

زظ زظرل  بط عصتظ ره رتظبظ يف ىطحلغعع مئصل ىطرضظ بن ُّـضف خيرصك ىط
ُّـرف ىطرضظ به  .خيخصضههت ذصتظ ره ىطثوحطهت 

عضههت  تغ خ جلصك ىطحلغعع  رظ ىط روىط ِّـتبظيع ىطثحظ  زن طزفبعضظ ثظ
زو تمهتبغ ىطرشفعف خصف بن خىطحلظرم ىط زو  زظ  ىشرل بجىط ىطرصظتظ ىط  ىط

زوىطرفعف عن ىطحلغععظ تظيشهبضظ زفعهت رضثبظ رهئح ىط عي تغ  .هت 
ىط ُّـعسظذغ يع ُّـ  ىشرف   ثفيع يف تصل ىطحلصبظ جلصك ىطحلغععهتعضظرل حمظ

هت  ىطرتظبشو تضظعى هلم زن ُّـثظيسعع ضصصضظ ىطرسحظبظ  ذجصشوىط زظ حصشو 
ذك ثصق ُّـ تضشضمزن دج تبوعظ ذغ   َّـضغىط  خشضم خج ُّـبوىطيط ىطرشصمهت 

َّـره ميج بخ ثغعع ىطرفحو ىطرتظبشخهت ىط خصضه  بخ ثغعع ىطرسحظبظ   
ع يش ىط رصن بصف هت  ىطرسضخ مل عشغ خيذغ رظ ىطرصتظيط عغيشرو ىطرشف َّـضغىط ظ 

يشتظ ىطحلغعع ىطرتصضضف بخ ثغعع ىطرضبي َّـره ميج بطزصظ  ثىط خصضه  غعع  
ِّـ رظ !دج خ يف ضشم ىطحلغعععغىط   ُّـ  ِّـ هتزظ تصتسضه حبضشظ ىطرتجفبظ ىط

مهظ  :ذو ىطخلصق عصسك خن ُّـزفعن ثسجعنهت 
ًأوال ذو ِّـمهظ:ّ  . يف ىطرسبقغ ُّـ تشص 
زضضضظتخ زضضم  مل عصن رغمحم ثفذضىطثحغ ثتى خ  ىطثتصص ِّـ:ًثانيا  يف ظ 

َّـره ميج يىطرشسل بخ ر ىطرضب بخ ر دجىط خصضه   . 
زفىط  عغىط  خن ضجظىس ىطثطىطزفىع  ىطرثظين  عصسشظ بوضوىسحضام ىط

ثششضظهت ذسظيش ىطرضظ  عشفذو ىطرسضظ ىطرضبوعظخي ثضصظ ضغ ىطرتيظ ىطحلصضصض حي 
َّـره ميج بخ ذو ىطرضبي بخ ذو ىطرفعفىط خصضه   !  
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ع حو تصو خمضبظط ذفعفظ ىطرِّـىشىط زظ يسذصضظ يف عوع  رآلزظ حي ىطرضتظ
ثجته ىطرسوعصظهتُّـمهرثجىطهت ذظرفثل خج رثفىع تطرضشظته   مل ُّـضه ِّـ ضتضظهت بل 

 رظ عسج يف زوىطيشيس مثظِّـضام ظهت ظ ىطثصتسضظ رصصوضوخضعتحف يف ضوهي ىطثضضض
ىطروحضشض  بصصتط ىطثضضضهتظبسشته ىطروحضشض ظ زظ عطزف بههت خيظ تتسصظ تطيسعظهت 

رتفىط بىطثضضضبضضام  ىطثوضوخضظرشصصضظظ تتسصظ ىط  .ظ 
ثف تجىح خضغضظ حخسض هبغىط ىطرتسوعف ىط  حي زغط رظ ىطرفعفعصغىط 

عن : ظهت ُّـ ذلرصسض حظ يف تغ ىطضك ثجف ىط  بغ زن ىطثسضويش ىطرسضظعو 
زيهت ىطثتصثىطرتظيشهبي  .ل بظبن ثفعع ىطرف

عضض ُّـثغيع ىطحلفرظتم هتظ بظرضصو ىطرتغ ىطرضسظ ثظهي ُّـثغ ُّـبفىح ىحخامهي  ثتى  
ضصض رسىط زيىط عو ىطبن ثفعع ىطرف ظهت  رصسض ُّـ ىطرششخحيهت ىطثغ ىطحلصضصيظيعهت 

زظ زظرل بن ظ ىطثصف خظمل زصرظ ىطبن ثفعع يف خفضه رظ عضظرل ىط زظهت 
ىطبن ِّـححظ يف ىطثغعضظ ىطثضو عن ُّـضف  يشىطذصضم يف يشثصظ ىطرتغ :  زنميرليشىعهت 

بظ ىطرفبضك بن ميبضغهتحشضغ بن ُّـمج خف جخهت  ظيس بن حصصظ يف ىطربزىع ثضويط  
حشضظ ىطرثويش هت  ُّـمجىطرشفىط ىحىطخي يف ىطرصوذظهت  خبغ  خصف ىط هت   يف ىطرسظ

عن ذض ذغ رظضظ حفعصتضم يف ىطرتغ هت   ِّـخ ثغ زظهت ضظىط بن ىطثبظيش يف ثفىطحظ
  بظيطرلحلغععهت ثضع مثشوىط ُّـثظيسعع  يف ضشم ىط ربجىعل ضصصظثجح ظبل رظض

بوىطيط بشسضظ ِّـخ بشقهت تمىعزن ُّـبوىطيط ىطرشصم خج ثغ  ك يف زسض مثشوىط ىط
رغرل جخصظ تصل ىطثسضىطثغ ىطرتظبشخهت  شظيع هت زك ِّـتبظيع رصاميع ىطرسحظبظ 

عنهت زن ذبضل صي حبضشظ ىطرتغ عن  خ خضظ ىطجلظزكهت وحىطثكهت ىطثسض: ىط طهت 
 رسشظ ىطرشظربظ عي ىطخلصق ىطروىطضغ بخ رصاميع ىطرفحودج ىشرلهت ذصظضظ ىط

َّـرهميج  ىطرتظبشخىط خصضه  رصاميع ىطرسحظبظ   .  
 ثضع ميظيش زن هن تف َّـتظيشىط ثسجىعطضهظيع عغىط ىطخلصق ذظ رظضظ ثصشضُّـع
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 .ىطرشسج ىطرشسل ىطرغذضك بخ ىشرل

عو زظ  ثظهي ىطرصف ىطهلجفتم عنهت   ىطرثظرع رضسضغ حويشىط ثغعغىط زن ىطرتغ
يع ىطجلظيسهنخيسصى بظثفثصظ ىطرثظرثظع ىطرسضظ ىع رصشسل بخ  ثضع بغُّـيع ىطثحظ

زف ىطثتظيغ ِّـخ ىطرضبوعظ ثضع ِّـ عغىط ىط ىطرتظبشخهت  بخ رصاميع ىطرسحظبظ   
ىطحشظثجىطيع زضضض  عي ُّـزويش خظرضظظ   بظرضحو ظ رظضظ زتوذفىعُّـمت   تبغهت 

يعظ ىطرتشفعك دجخيىطثسصويطهت ذصغ ثسل ثفىطهي خصصض  زن  ىطثتصضظ حضويش ثظ
ىطرتظبشخ بصصاميع ىطرفحو َّـره ميج ىطرتسظ رصاميع ىطرسحظبظ  هت ىط خصضه 

هت ىطىحيسىطيسيع ظخيبضحو عشرس خج دج ىطثتخسق ىطرشسل بضضضظهت حجظ تف َّـتظيشىط حض
حجصظ ثسويشىط ربجىط يف ىشىطرفىع ذفضظ ُّـضسظ ثتى تشصضغىط زك تصظيس ىطرفزنهت  

 .ىطرضظ
َّـره ميج يع رصشسل بخ رصاميع ىطرضبي ىطثحظ عغِّـ بخ ىط خصضه   

ِّـ حصصظ حفعصظ  عو ىطختاميس هتظ يف ىطرتسضضكثظميرصاميع ىطرسحظبظ   
حظضضغهت رصتصضضف بخ رصاميع ىطرفحو َّـره ميج ىط رصاميع ىطرسحظبظ ىط خصضه   

رصض ثبظيش زتضظتفىعىطرتظبشخهت  هت ذجظهييع ىط ثغىع ىطثوضو هت  ضظ ىطذتصغيع 
يس زفىطخظىع ىطرشسل بخ ثظزك ب زظ ُّـجخغهت  ضضضظهت رام عو ثظ زسضغ ىط

دج ىطرسحضحظهت ذسظيشيع جمصوخظ ىطثسض  ىطرتيشظيع ىطثسظضضغ ىطرسحضحظ 
زسضغ ىطبن ِّـححظ بن يشىطعوعهت زن ذبضل زسضغخفذظ ذضام بشغ بظثسظضضغ ههت 

ىطرسض خن ىطربغيش بن مثظخظثصى ىطرسضوحي) هث( ثبظيش خن حفعك : بي ُّـ ىطرسضغ عو  ىط
هت وتغيشعظ ىطرفىط يف ىشىس تصفعظ ىطرض(. ىطثتن شبغ ىطرفجخن بن ُّـمج بصف ث رىط

صضكىطرغعن ىطرسضوحي خهت ظيط خبغ ىطرصسضكهت  خبغ ىطروع:هت  زصتبظ ىطرصظعفىعهت ىطرسبشظ ىط
ُّـعسظ حبشظ يسىطيش ىطرصتظ ىطحلغعثظهت ززهنمنهشمنهث  ).لك هثيغ:  

تفهت رصسضغ خبغ (. ىطرسفعك ىطثوميل رصصتن عو :ذضل ىطثشتز يف زسسصحظيع ىط
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دجمه تظ ُّـزويشطمتظهت ذُّـمج حضبظهت   ظ ميظيشيع جمصشظ رهيثبظيش ىطثحشوذظ بث

 :هت عيجىعثس
ًأوال ىط خصضه  ميج  خغ جحصضضظ زن ىطرشسل ىطرغذضك بخ رصاميع ىطرفحو:ّ

عغىط زظ ُّـخسى ىشخضَّـره ىطرتظبشخهت  رصاميع ىطرسحظبظ   زن  زظ ثجصوخظظ 
ىطرتظبشخهن ثضع ُّـثغيع ميشظ ىطحلغعع ىطرضبو  .رصاميع ىطرسحظبظ 

ىطضحظِّـمت :ًثانيا ىطخلج  رصشسل بخ ىطخلج ىطرسحضغظ مل تشق ضوىطبق   
حظضضغ  .دج ىطرسحضغهت بظرفدم زن رومتظ ىطختصغيع حفعصظ ىط

ىطىع ىطرغعن ضصصوىط ىطثتن خن زسغيش : بصشضى) مثهث: ظيط خبغ ىطرصسضكىطروع حصسصظ ىطرف
زسسصحههت رصغرتويش خجظيغ ىطخلسضظهت يسىطيش زه  خصو...ُّـميو ىطحلغعع: ضشفىط. (ىط

خهت  يعهت ىطرسبشظ ىط  ).هسهس: مكلكمنهثىطرشصف ىطحلغععهت بج
حضظيس يف ىطحلصضصظ  ىطرسضغهن ذغ حضظيس عو دج  ُّـحصل خصضه بط عغىط عو تشفعك ىط ىط

صه حضظيس ذضو يشذك ىطحلغعع ِّـخ ذظ ُّـزظ ىط . ىطرسضغهت ذط ىطرسضغ عو ضشف حفعك ىطثتنهت 
هن مشمن: متظعظ ىطرغيشىطعظهت رصسضغ ثسن ىطرسغيشهت زسغيش حظبك: ثسطرظعضشف تشسضل ىط(

هت   ).هش هثيغ: هت زسغيش حظبك ىطرغعن ىطرسضوحيجلتغيشعظ ىطرفىط
حضظيسهت ذفَّـ ذو ىط يشَّـ َّـثف ُّـضه ذغ ىطثتصشوىط يف ُّـمهضظ ىطرسضغ  مهت   ُّـضه بصثظبظ ىطرصوىط

زظ زظر! زن ىطرغعن ذغ خج خضه ىط ىس ىطثطزنهت  ل بن ُّـضف بط عغىط خيَّـثف ُّـضه ح
خضه تىطرشصم عو يسزلهت  ىطروضك يف : ضشفىط. ( تطثغسط عو ىطرصضظزظهت ذظضشف خام حلصل 
زطح رصغرتويشىطحلغععهت تههت زصتبظ ىطرشفىطيل يف يسزسكهت  سظ  خصف بن ثسن خثام ذ

يعهت زضظعل ىطرشفذظ  ).لكمش هثيغ: مثملمنهث يف بج
روىط خضظعظ:قولن رضتضم ُّـ رضتضم ىطعتصظب بظثتو بصغيش خضظعتضم   وىط بصظخغىع رسضغهت 

حظضضغهت ذام يشضوىط  ثبظيش خج ىطرصتظيط رصتسحضغهت بصغيش ىطعتامزضم بظ خف ىط
 زن ُّـيسثصه يشثظ!  زشفذظ ىطحلك بظرفثظ  زشفذظ ىطرفثظ بظحلكضشسضم ِّـ

زن ُّـيسثصه ىطحلك رصحكرصحك  خظ زوىطحبظ خصضههت  عشغ به  ُّـثفثه َّـثف زضههت 
ظ  ). ه حصزضه يسىط. (حض



ىطرتطتج.......................................................................ملهس ي بخ ىطرضسطىع  ىط ىغ ىطرف ىطثويش
ظهت ظ جلصضك ىطثسضشظيع ىطحلغعثضظ ميظيشيع  ذضام بشغ  زسغيشىط ُّـحظحضِّـمت :ًثالثا

ىطرتحصضك يف يشدم ُّـ مثصظ روىط ىطرتغذضك   زن ىطثسضشخ ىطرتظرخ هلم ذغ ثظ
خهتم مل عتصصُّـمت ِّـ ىشرلهت ىح ىطثسصصظ ىط ثبظيش ضوىط زن جتظ  ذسظيشيع ىط

زف  عشفذهظ دضضىعىطهلجضضظ زظيس عغىط ىط هت  ثف ظ هبظ ىطثسضشظيع ىط  ِّـ  زص
ىطرسضشظهتُّـميحظيط ىطرشن ُّـضسوىط بصصاميع ىطرضبي حجن   ثبظيش  ىط ىط ىط  ميج ثج

َّـره عم ذصخصضه  رغرل ذظرسشظ ىطرشظربظ خج ىطثحغتخ ىطرتظرخ  يشدم ظهت  هت 
ميصضم زن زسظضضغ حظبصظف ىطرصرسعي ىطرتطتظ ىطرصثج زضضم  ثغع هت  بام 

ثبظيش ُّـذفيط زن يشيسعظهن ضشفىط رسشوبظ يشيس ىط ِّـخ توثضه ىط ميصضم ذسظيش  ثج 
َّـره ميج بسشته ثجىط زضسوبظ رفحو ىط  .ىط خصضه 

  ثظهييع ىطثفثصظ ىطرفىطبشظ ىطرغىطثصظ يف ىطرضسك ىطرثظين زن ىطرصف ىطهلجفتم
عي ىع ىطحلغعثض يف ىطثظيس خشضصظخي حصصظ ضصسظ ىطذجىطىطرتيىطرثظرع ُّـعسظهت  ظهت 

ىطرس عن مبزفثصظ ىطرسحظىس  وعل ىطثسضشظيع زن ميشظ ىطرتغ عي زفثصظ  ضنهت 
ميحضغ زسصمهت هتِّـخ ميشظ ىطرسحظىسهت ذسظيش ُّـزظزضظ ميحضغ ىطربخظيش  

يشبش يسهت حضن ىطبن زظثظ:ظتبشتضام جمصوخظ رتظ ىطرسضن ىط حضن ُّـمج يسىط  هت 
حضنهتحضن ىطرجزغ ي    . ىطرضسظ

ظ ظ زضحظ ىطردخضُّـمتظ عي خي ُّـثظ هبغ ىطرصتظ ىطرستىطرتيىطخلسويشىع ىطرصج 
ثبظيشظ يشحصضبسويشىع يع ىطرسظبصظهت ذظثسض رثجىع  شظيع  مل تشظرع ذضضظ ىطثسص

ِّـ حصضظ بظثسظضضغ ىطرسحظ مل جحضغ ىطردخضُّـمت ِّـ ىطرسظبصظ  ىطرصبو رظ   صلظ 
زسصمهت ذضام زن ىطرضظثضتخ ضحي ىطربخظيشزظ عف ذضضظهت بخ ميح  

ىطرشصصضضشفعظىطر  زظ ثظهي ذضضامهت رلظ خضغ زغيشحظ ىطرسحظبظ رتظبظ ميحضحظ يف  
ثبظيش ىطثثجىع رصسلُّـزظ  تسج ِّـخ خظمل ىطرتوثضه ظطمت ذضضظ  زتضظ ُّـ حضغىط  ذ ىط

 !ىطرتجعف



منهس................................................................................ىطحلغعع ضسطىع
ختاميس ىطرضشف ىطرشصخعغىط ىط يشبشظهت   ِّـخ ثغ ربج زتحصك  يف ىطرسضن ىط

 خضغ دج ىطثحصصخ زضضمهت بظرفدم زن حضام بظرسحظىسهت ظ حمصوزظظ خصصضطمتذ
ثبظيش ىطثضصورظ   يف ُّـرثف زن زويشيس تزعغ ُّـميحظيط ىطرسضن  بسشك بشق ىط

 .ذضضظ
زسصمي ىطربخظيش زن ىطزتضظىحىطيع ميحضحرشل  تفتضبضام يف ضوهي : 

زف خج  خيُّـبوىطيط ىطرشصههت حجظ حضل ىط خج ىطثستضبسخ هتخ بظرشصه خصوزظىطثضتصخي  
 .رهيثصظ ثسوميظ

عغعن ىطرصتظبخ ميظيشىط ضصوىشثخ مئتغ هبام زن ضظثضتخ  ِّـ :رهئضسظ
 :ذضضتخهت مهظ

حظضضغ بضحو  حظبصظ ره يف رتظ ىطرشفعصخ زشظ:ىلواأل  . ضبق ىط
بوىطيط ىطرشصه:ةالثاني ذصظ  ثبظيش    . ضشم ىط

يشبشظ يف ضشم ىطربغعك ىطثصحو يف ىطرصتظ ىطحلغعثضىطر ُّـ ىطثشضو ظ ىط
زسصمزغيشحظ ُّـعل ىطربضظ ذغ رظ ىطضشصظحظ رتجفبظ ىطربخظيش  ُّـ حضامهت  

 زسصم ىطرضضسظبويش) عمنمسهس: يع (ظ بخ ىطرسضغ ىطرصصضضيىطرشظميصظ ىطرفزضض
ذغ رظ ىطثحغ) عهثلكمس: يع( تو َّـضغىط  جيغ مل تبصك ىطرثامضخ خظزظهت 

يس بشسضمثفثظ ثت ىطثغعبيهتزن  يف ىطرتف رظ  ثتى  بشقهت يشدم ىط
رظ عغىط ىطرتغىطثل زغخظىعبشسضم ُّـ  . رصتشظثف  رصضشفىعحتظىشىط رآلثفهت 

 ىطرصف ىطرثظرع ىطهلجف ُّـ :زن عضظ عف ثل ىطرشصامهي يف زغيشحظ ىطرسحظبظ
ىطرس(ىطرفىطبشظ  )رتظ ىطثسظضضغ(بصفثصتضه ىطرثظرثظ  يشمبرتظ ىطرسحظىس  عو ) بشظضن ىط

عن رصسض عن رتظ ىطرسحظىس ُّـىحعى خسويش ىطرتغ ظ ىطردعشظهت ثضع حضغ تغ
عن ىطرصتظ ىطحلغعثضمبىطرس حظ خضغعمهت يف ثخ رظ تغ ظ ضن ىطثشتصغىع بظرغيشثظ ىط

يشبشظ ىطثشتجىع خضغ زغيشحظ ُّـعل ىطربضظ يف ىطرصفضخ ىطهلجفع ىطخلظزفىط  .خ ىطرفىطبك 



ىطرتطتج.......................................................................مثمش ي بخ ىطرضسطىع  ىط ىغ ىطرف ىطثويش
عن ىطرتغ  مثشظ بخ ُّـزفعن غعغىع ث ثظهييع زفثصظهتبشغ ذف ىطرتسضضك 

مهظزتسظيس  :عنهت 
ىطثختزىعهت ذضصو ىطرشف ذضضظ ظ ىطثضغ ضشم ىطرصتظ ىطحلغعثض:ّولاأل بظ 

يسىعِّـمثظرض بشسضظ ىطحتصل خج ُّـبوىطيط حمغ رصضظ زوثفىطهت    بضحوصظضظ زضشهت 
ميل ىطرتشسضخ  .ُّـذسل زن ىط

ثستغيشرظيعهت رام حي حصضظ بظىطرتيظهت ظ ىطرتصصضصض ضشم ىطرصتظ ىطحلغعثض:الثاين
 ).عهشمثمش: يع (يف ىطثستغيش خج ىطرسحضحخ رصحظرم ىطرضضسظبويش

 خن رومتظ ظ مل تشغظ ُّـ ىطرتجصضشضظ ُّـ ىطرتصصضصضمثضك ىطرصتظ ىطرتضغعبض ُّـ رام
ضحن  ضجغ زجظرتبظ تظضوع ختبظيشهت يف ىطثغيشحتخ زشظهت  يشىطيع  زن ثضع ىط

عن  تسصل ذفعضظصظ ىطرفزضضهت ذظرسظبظظ زوضوخضسظذضظ بظرثظضوعىطت  حيظ يف ىطرتغ
ىطرتطزل ضجغ رصسظبصظ ىحزضظهت بل يشبظتفثضحض ىطثتطثفىع ىحزضظ عي  ُّـ ام زك ىطرضشف 

يشثغهن ضشفىط رصومتظ ُّـرثف  ثويسىعِّـىط ىطرتحصضكهت تصظضظ  ىطرجتضظ   يف ىطرضشم 
 خج تفثضحه  عو ُّـذسل ثظ زن ذظثستغيش خج ىطرسحضحخ  رسظعغ

يشبشظهت رام:ظظ زن ىطرصتظ ىطرستثضظ ىطرتحصضصضىطرضظ ىطرسضن ىط  ُّـ  ىطرسحضحخ 
يشبشظ زشظهت ل ىطرسضشظ عو ُّـذسل ثظ زن ىطرصتظ ىط حظ خضز ُّـ  ِّـ رتظيط 

زصظضظ ىطثطر رشلىطرفزظ  يشىط ربجىط يف ىطرجثضغهت   عضظرل زن حضطتضضظ ك رشبظ يس
ضظ ىطثجخي تصغظ زوضوخضظ خصصضبغيشىطحظ ض يف ضو ىطرجثضحظيع ىطرشص ظ يشىطيع 

حبصض ىطرتطثجهت بشضغىط خن ىط حبصضِّـضام ظهت ظ ىطرفزظضضرصتصغعم  يش ثو ىط ظ يف تغ
ىطثضضجضىطرشصصضظ ىطثوضوخض   .ظظ 

سل رضظ عن ىطحلغعع ىطرضبو ُّـ :خيِّـخ عضظ   خضغ زغيشحظ ىطرسحظبظ ذغ تغ
يخيزف بشغ ىطضتضظ بهتىع زفىطثلهت ىطبتغُّـيع بظرفميغ ىطرشسوىط  ظرضشم ىطثوضوخي 

عغىط  بحسظ ىطرشظعف  عصثىطرتحصضك ىطرسضغ  زن ىطرتسويشهت ذس ل ثظرظهت 



هثمش................................................................................ىطحلغعع ضسطىع

هت بشغ ىطخن رو مثضك  ثبظيش زن ىطرسضظ ثفىطثل ذغ حظخغيع خج ثشق ىط
 . ثغعثي زن ىطرفزظ ث زن ُّـ زسغيش ُّـرثف زن ذفز

وا ا  ت  
يشتصظهي ىطثصحو يف عن رصسض يشعظ ُّـ ىط ل ظ ىطردعشظ عصث زفىطثل ىطرتغ

يع عو خصلظ ضوخضضص عنهت  ىس ربج يف تظيشعغ ىطرتغ حجغ رصن   خي يف ضشسههت 
حظيش ىطرسويشعغىط يشتصظهي ىطضحز يف ىط ىطرضشم ىطثوضوخي ىط  هتحيهت ىطثتشصك بظرسضغ 
تغىطخضظيع ثسجىع خج زستو ىطثتو ذضضظرل ُّـىحزظيعُّـزظ خي ُّـثسف ُّـيسيع ِّـخ  

عغىط زظ عصصن خفضه ضصن ىطرضصظ ىطرتظرضظتو يف زفزى ىطثثشل  : زن حضظزضظهت 
ًأوال دو: ّ صحاح واإلرهاب ا   ّا

ثق خج ىطثتو ىط ذغ ُّـمتظ ى بظثسظضضغ ُّـ ىطثسضشظيع ضظ ذضام عسصظ ىطثغضرع
ىغ  زن ىشرلهت ذتجغ عغ ىطثسضشظيع تتحغظهت ُّـ زظ عو ذفعظُّـثغيع حظبشظ ثضظيسع

ىطرشجىع ىطرسظعفىع بسصلخن ُّـعل ىطعظيع ىطخلظميظ هبمهت غ ثض ىطربضظ  هت ذتسو ىطرف
ىطذك  ىطحتحصوعظ يس ُّـ جحظيش ِّـذسظهيىطرتيحيتسجل هلم زضظذبضم   زصشتظهت بخ 

يع ىطربخظيش ُّـ هت ثضع ضجغخحضىطحلظ يف ىطرسح خي ذغ تشضن رثجىط يف حجظيشحظ ىطحلظ
ضىط رظ ىطثفذسظ زضظميظ ُّـعل خي ذغ ثك عفىطخهطضهخظهت   خضغ ىطروميو ِّـخ زضظذظ 

ىطثظيشذخ ثتى هت يف ثخ ضجغ عفخصضضم ىطرسىطربضظ   !خن ىطرضوىطميظ 
حبظيط   حضام ثشصظ عغعن ىطرصتظبخ يف ىطرسغىطيشىعهت ىطرتيعغىط زن ُّـخشم ىط

عضضهت ثك ُّـعل ىطربضظ رثجىطق دصىطرغهت رتظيط ىطربخظيش ِّـيشعظبظ تغ زظيش خضشظ  ظ  
  .خي ُّـذل زضه يف عغ ىطثاميشحظ ثخ ضجغ رتظيط زسصمذفعغىط زن ضوخههت يف

ثشضظ ىطرجتضظ يف رتظ ىطرس ختبظيش ذطضمهضظضن زن ثضع ىطمبرو  ىط ضظ  
ىطرتطثجضجغ عغىط ىطرشظزل عو ىطرشظخل ىط   . يف ىطرتصغعم 



ىطرتطتج.......................................................................مسمش ي بخ ىطرضسطىع  ىط ىغ ىطرف ىطثويش

يزضه عت صظهن ضشفىط ثظ خف خضه سغ رس ثشل حضن ىطرضسظ  يف ىشعل ىطرصظ
زج ىطثطزضخ خخن زويشيس يف ُّـرثف ززن ِّـضسظ خظضى  ثتى هتخصضه ىطرس  

زو يشعظيط ىط يشىط به بظرتشضضك عغىط ىطثحغىغ زن ىط  ىطرصظتلهت ذاميع زشغ
ىطررضيط يف زثظضضههت ذطيشيس ذتض خصصههتىطرصضف  مل عفخوىط ذضه حضبته   ! 

يع ىطرتسحضحضظث  هتظ رصسحضحخ زن ذبل ىطحلظرم ىطرضضسظبويش بغُّـيع ىطثحظ
يشيسعظهت ذظحتخفيغ عو ىطر ىطعظ  ىش ىطرسضخخ يف ذبو ىطرف شظمل بسف 

رظ ثفهي فىع خج ىطرد ىطثسصوبظهت  ثظيسعع ىطرسحضحظ ىطحلظ  زضضظ مي زضمىط
ىطرشفذظمل عتصصهت خصضضم ىطرسحيزتشصصظ بطعل ىطربضظ  رته بظرصبو   هتوىط زضه حمظ

رظضوثتى  ثصتضم رههت  ز هتصضم  ىط عفزوضه خظضى ىطحلظرم ضشسه زن ُّـىشىطعم 
ثبظيش ىطرسحضحظ يف ثك ُّـعل ىطربضظ بظرتسضك ثجف ىطعته بشق ىط خصضضم يس يش

يىطرس  .لب بغرل زن ذهت رام يشزوىط ىطرضسظ
عضيِّـ يشعظيط ىطرتغ تشصغ زن ذبل ىطرسحضحخ مل عصن عو  ىطث عغىط ىط

خظ ىط ذسظهي ىطجلخىطر عل ىطربضظ  يف ىط رظ ِّـضام هت خصضضم ىطرس 
يشعظيط ىطثتطث عضظرل خظزل عو زفيغ رصاميع َّـثف حظخغ رثجىط يف زغ ىط فهت 

َّـره ميج بشق ىطرسحظبظ بصصاميع ىطرفحو عي رصاميعىط خصضه  ُّـثصظهت    
َّـره ميج  رصضبي رصمئظهت ذتجغ ِّـحظهيىطيع ثشي ُّـزوخن ثف تضم هت ىط خصضه 

عل ىطربضظ  حظهيىع  ضظ بشق هت زضضظ زظ ثظهي خج ُّـرسخصضضم ىطرسذس خن ىط
ىطرتظبشخهت زوبوهيىطهت عسويش ىطرضبيثصصوىط زضظثظ خظز ثتى ىطرسحظبظ  ىط  ميج ظ 

َّـره زوع! زن ىطرضظ روىطثغخصضه  عغ عي ىطرضفخظ ىط  .ظ 
رأي : ًثانيا   ّالعامتدج ا

ميحضحشظيع ىطحلغعثض ىطثسضِّـ زسصم بسصلي ىطربخظيشظ خصوزظ    



هسمش................................................................................ىطحلغعع ضسطىع
هت ذسظيش زطحويشىط رههت ىطرشظ تغثخ ىطرفُّـ  يف ذغ ُّـحضصظ ِّـخ ثغ ربجهتثظ

زظ ىطحلظرم يف ىطرشظ جتظضشفىط رصو ىط زضىط ح ىطثحف روثغىطمتظ عو  ىط حيظ 
ثبظيشجتظىط ُّـ ىط ضصظهت  هت ذصغ ضجحوىط يف تغثخ  زسظثظ ىطرشصف رظضظ ض

زظ هي رصحصوزظيع ىطرشظثظهت ثضع رظ عصشي ظجتظ بىط زظ ىطرو ه  ُّـ توثىط
عه هلم ُّـبو عفعفىع ُّـ حصفىع بن ثضغيطهت بحغعع عرص عف ظ ام رظ ىطخلج زف

عل ىطربضظ خج ُّـرسضظ ميحظبظ  رظضظ هتخصضضم ىطرس حصصوىط حفعصظ زشظعفىط 
ذبوهلم ثشوىع هت  ُّـرجهت  يعُّـمت ثتى ُّـرس  زن ىطرضشفىع ىطرصبجىع م ثصصوىط ثظ

 يف يسخم ىطرشجىع خشضصظجتظ بشق ىطرسحظبظ ىطرصبظيش ىطرغعن رظضظ هلم زوىطذك 
ضزهتظهت زن ذبضل حصام ىطرشظيشيس خامهتىطرسظعفىع  ُّـمج ىشيشهتيش بن عظرس    

ىطثصغىطيس ىطرصضغهتىطرششظيش ىطبن خبُّـ  ثتى هت  ظ مل عسصام خبغ ىط بن زسشويس 
ضام ُّـ تش  !حشضام زك ُّـعل ىطربضظظزن ىطرسشن هبام ضتضجظ 

عو جم ثسجىطهت   ظضبظ ىطرشجىع ىطرسظعفىعهت رام ُّـذصظ تصن ىطرتوتضك خشضام 
هت ُّـزظزل جمصوخظ ىط ضزهتم حو تصظبل بظرتسصضلهت  ظزظيع زصظيشبتضم 

زوىطرتيىطخلسجىع  ح ىط  ثتى يش بن عظرسهت ذبخسوىط ثصه رثجىطهت رشام ُّـرظهلظ ىط
بظبن حبطم رظضوىط عسصوضه بظبن ىطرسويسىطهي تظيشىعُّـمت  ظبسشظذض ه ض ! ُّـثفهت 

زوذ  ربجىع ح ىط  بسضظيسته خج ُّـعغمحم  خيخهت ذسجعم  يف ميشغ ذسغ ىط
ظ ىطربظدضظُّـضه ثظ ثظهي يف ثصه زن هن زضظذصخبشظىع  . تصتصه ىطرش

خشم زن ىطروحق ِّـ زظ يف ىطرشظ زظ عشظضضه ىطرسوىطيس ىط  عو عغىط ىطرتغثخ ىط
ِّـيشعظبضصظ َّـ ذترل بضحو عضتع رضظ يف مبىطرشظ ضك ىطرشصلهت ذسىطرتظيشهبي هت خ بظزتضظىح 

زو ح ىط زضعغىط عو ثسضصظ ىط ح رو ذفُّـضظ ىطرسظثظ ىط ظ مثشظهي هت 
يشعظيط زشصوزظضجغ ُّـحو  ح ُّـمتهت  بطيش ىط ظ تسغيش زن ذ ىط

زو عضغىط عظ  ىطحلجهت ِّـح زشظ ىط  زف عفعغ   .ظيغ 



ىطرتطتج.......................................................................مشمش ي بخ ىطرضسطىع  ىط ىغ ىطرف ىطثويش
ا تون األخرى: ًثا تغييب ا

ُ
  

 ِّـخ تشضضظ ىطثتو ضظ زشضظ ثغعثض رتظخيرصغ ُّـيس ىطرتصسل بصجصوخظ
عي رثجىع هت  ثف ذغ ُّـيس عغىط ضُّـمه هت  تصلىط خيتضظ خن ىطرصتظ ىطرسضجىعهت 

ىطرتسضضك ِّـخ ُّـزفعن حظعفعنهت ذغ حببظ ثسظيشىع مهظ ربجىعخيىطرتشضضظ   :هت 
ظ  ثظهي يف تصل ىطرصتظ ىطرتي تفرظ بحج رثج ضضظ ثك:ّولاألمر األ

  بام ثظهي يف ىطرصتظ ىطرصبجىعهت زكظ زشظيشضظُّـمت بحجظ خغ ميغىطيشهتظهت تضظ ُّـتظضوع
ضسضظىطرصتظ ىطرصبجىع ُّـ  هت ذحك   تسصغ ُّـ تصو زصضظحظ رصىطرف  طىطرصبو

خ ىطثفثشض ظ عي زفثشضل هبظ  جيوىح ذسشظ ِّـمهظهلظهت زن ىطرتصسبغ  ىطرتيظ ىط
ىط  .ظ بظرشف خج رتظيط ىطضىطرصفَّـ يف ىطرتسحضغهت ُّـ زظ عسصك خصضه يش

 ثظهييع به عغ ىطرصتظ ىطرصبجىعهت ذغ حصظ  ربج ىطضتسظيش بظحل:األمر الثاين
عغىط رضف زصتزىط خج رتظيط ه يف عغ ىطرصتظهت  مل عضصغ بسبظ جمض ضيسخضه    يش

ضسضظ جلصضك ىطرصتظ يس َّـثفهت ذظرصظخغىع حظزصظ حو ىطرف  زن ىطثغيشحتخ زشظهت 
ضسضظ خضغ ىطرتشف ِّـخ عغ ىطرصتظ ظ خصصضعتجج رضظ بسويشىع  يف بحوتضظ ىطرف

زسظثظيع ُّـ ظهت ثضع حضثبظ ىطرتسبضصض عضظرل زسظثظيع ىطربظحل ىطثستدعظ 
بوىطيط زن ثغعغهنخيىطحلك ىطثشضبظ ذصظ رصصظخغىع  رتشتغ ىط  يف ِّـخظيسىع ضشم ىطحلغعع 

ضىطرصفَّـضض ىط ىطرف عي ذظخغىع ىطرشف خج رتظيط ىط ظ   .  تشظخظ ىطرسحضحظهت 



 
 
 
 
 
 
 

ا ا  
ةذا إ   

 ووع احلططض واثيإلخه: ّولاثششط األ
 )اثضل واإلحإلم واخىشرض(جصضجض اخجحصض واخجطصض :  اخيضألاثششط

ّإبطال اخىشه اخيييص: اثششط اخيضخض  ضّشه اجلضطشصُض خإلجإلم بضخىُ
 ضّىضر اثظوطتصتج اخىشطان اثسيهثض حث األث: اثششط اخظابع

 





 
 

وا      
قح فمن ّ فمت قالقح ملف قن فبذ ىقحوير احلحيهّأهريكملد ملمح 

ّ مل يحون احلحيه إال يف أواحكخ افلخن اهلجخي)١( َّ ّ األول وقكلخ افلخن اهلجخيُّ  افثنين، ّ
ّقمن، وحتحيحا يف زقر احلنفر األقزي قر جكلزقن مقمس أٍمقنقخ  مللخ مقر ملبح افكخيخ ًّ

َّ، غخواكزا ودومزا قن واغد قممجمر، جكتس غقه افلتن ـ غمام مقكح ـ )هـ١٠١: ت( َّ َّّ
ُكمن افمنس قر أوفمنء أقزرهر افخير حيخم ّخكزسزملن اخكلخومقن، وىقللمقنفخواينت ا

ّاخلخوج مللممر وفز أواككزا خلمزرهر ويكلبزهر أقزاهلر، غام فنن قممر إال افلبزل، 
ّ مقمس أقمن وافسلزت ملر قزمقلنهتر،ّ قر اخكخاهن وافكخق مللك جكنٌ مقنت فثمكوهلخا ُ 

ًلزهر دريكن اككلزه حلزفن يف أملمنفمر، وهز إذّوملل  قر ٍ ملر فنريقنٌا قن يكنل يكنإلذً
ًفزارث مقمس أقمن ىقلزا مللمز آين ّ َتلك :ً ال يكلمزن قممن جلمإلنٍنّ مقبكنإلمٍ مققزرةًنّ فخآممُ ْ ِ

عملون نوا  ما  ون  سأ تم وال  م ما كس ها ما كسبت ول َأمة قد خلت  َ َ َُ َُ ْ َ َ َ َُ َ ُ ْ َْ ْ ُ َ َ َْ ُ ْ َْ َ َ َ َ ََ َ ٌ : افبلخة (ُ
َوال ىقسنفزن: (آلين ىقلزلّ، وقن أدرفزا أن ا)١٣٤ ُ ََ ْ ُ ُوال ىقسنفزا: (، ومل ىقلذ)َ ََ ْ َ ، غام فلر )َ

 !فمد حتللزن؟
ّ غنفخأي األول يخى أن ىقنريح ىقحوير احلحيه يكزد ،إذن  ّأواحكخ افلخن اهلجخيإىل ّ

ّاألول وقكلخ افلخن اهلجخي ً افثنين، وفلر هخا افخأي ال يلند يقلح فثمكا، جكمه ّ َّ
ّمجنع مللك أن أول قر أقخ مقتحوير وامكلح األ:  مقلزفززَّأمقز ريُيكنفكمن يف ذفذ افقمح  ّ

َّ، وأمز فلد مقخفذ أمقن مقلخ مقر ٩٩ يكمن ّاحلحيه هز مللخ مقر ملبح افكخيخ افخي ىقزىل ّ
 ال ـ  هخاّ ملر األمقنريٌ حكىكِ، وفلر مل ينتهـ١٢٠ يكمن ّ اخكتزحقّ األمقنريٍجكخم

ً مقنمز أفد فتنمقن يف هخا اـ ٌ وال قلخوبٌؠحمح َّ ٍفتحوير، وفح ذفخوا أن أول فتنبّ ّ ّ 
 قن اكنء ّ، وهخا افلتنب، وفذـه١٧٩ يكمن ّ اخكتزحق،ن قنفذّن يف احلحيه هز قزحلّوُد

ّ ؠلك ّ فح أىقنمن قر حلخيد افخواين ال قر حلخيد افلتنمقن ملر افمبس،مقكحه قر فتن احلحيه
بنىقز إىل مقخهنن اال مللمز وآفز، واخكلكزع مقز افخي ال خيتلد مللمز ايقمنن وال حيتنج يف إيق

ّأمز مل يحو جلمح اخكقمكة أمقز هخيخة، فلقمح (. ّ يف احلحيه يف افلخن األولٌن فتنبّ



روث ازغواإلي بد ازصسضة وازتضثحاحو.......................................................................٤٨
ٍن تشغقط ضحن خصضه زـطت زّحصشض زط ضحن ّطن ط احستوعطت، ذّ خح رطذٍ وتذذمّ

ٍخصضه زن هلغق ٌأصولزه  ال وخشعيال ذصغيّ ط بصالزع ـ، ضبعؤظٌطّ تطرخيضٌ وجعورُ
 خصضه احسصصون زط ربل تعوعن احلععظ،  ازعي رطنّازشطمل ازوارف ّرطضظ هلث

 :وظي
ا ّولا :وا ا و  

اإل خصضه وآزه ّ صح  وضف احلععظ واحتالره وازصعب خح رخول اإلّإن
 زالزع تصك احغجصط، وبطخلسوص ّأظم ظو زن ،طّيف خمتصف ازعواإلغ احشغذض

 . خسوضٍإد زصكّ جوزوه زن خورى ازعيط زصحصم ّى بصو أزضّخصعزط تسع
ط، ّ زصعوزط وازسصسط األزوعًطّ خطزًطّخخاتضجضال ّورع رطن ظعا احصصع عصث

 رطضظ ازصشسط ّ وازسضطيسّ وازثشطيفّ وازععصيّازبشع األخالزيّ أن :بصشصى
 .وازتغوعغ وازتعزضغّعس  ظي ازوضف واز،ط ذضهّاحغرغع

ٍوضشغا خلسورة احورف وزط تغره ظعا احصصع زن آثطر ، ٍ وحسحةٍصط خشضً
 زسطإلغ ّازشطم وازوجعان ّازشطمرطن أحسغظط إخضطزه ازصبح يف صصطخط ازششل 

ٍط أن ضشف خصع خواظع زطععةّصط ضجع زن ازرضورة ازشصصضّاحسصصد، ذطض ّ 
ّزعزك، وظي خواظع ضضحعظط زن رت  زشطرصعن زن زعرخط ازسحطبط، ٍطبُ

 :وظم

 ـ بحوت ،زصسورات زطخسط األخصصي زصصسبوخطت، ١٣٨٥: ، تحمصود أبو رعط
 .)٢٠ص: ، ازسبشط ازثطزثطزبصطن

ُإال أن ازسحضع يف احشطم ظو أن تصك ازشخة زن ازتعوعن عصصن خعظط احغجصط األود  ّ ُ ّ ّ ّ
ط ازتي رطضظ يف ّظي زغجصط ازتعوعن احلشضشض، وّضط احغجصط األظمتزن ازتعوعن، وتص

 زن ٌ، جضظ هنغ بضخبطء ازتعوعن زخضمّطيسّيف خضع أمل جششغ ازشب) ظـ١٤٣(خطم 
 .ّ األزويّطت، وظو ابن جغعظ ازغوزيّزخجمء األرساإلضصض



طض.................................................................غجنتيطهُّـ خمب هنلك جلخن هنالهنِّـ
ي: ّولاأل تب ا د أم ّا   )ه١٣٧٢: ت( أ

ن خممتلك َّـىعغ عمل عن هثىعمميع َّـمتلك: ُّـمئ ُّـي عن :هُّـس غيغألهن  ضخيمنىه هخل خميط هضخي
غفحص عجفلكقُّـهن مض قُّـلكقغ : ط هنمتهتلكوقغي هنتخييطو عجفلكقُّـهن ختيطن حكمثلكحكتهت هن هث

ه ص هَّـ يهنمتلكخممك جلثخصنط عق مملكن َّـ غخلمبمثهيمل غألهن  هن جعخل غخلمبهيلكظ غجنيعغخكيطُّـ
 وم جعثالجغخصئمل جعخيحقيجلثخصن معمهيطي عن :يطُّـهنهمهلكي هن جمحقنص هنث جفيجع عممثيع غمع

غص حممتىغن غجنمتب  يغهللا جلمبمث هظجن هحكمبي ظمف يجعمسجفالحكهتلك هعخمتلكهبلك مض مغمثىس غجنخي
ن ن: جل غخفمتمق هَّـ ُّـمئ  . هنلك جلمف جلثخصن هنلك جلهب جعخييط َّـىعغ غجنمث

سهَّـىعغ َّـ هنلك ُّـسهب جعلكإلجميعغظ جعلكخفخيمهمثملص حمهبهيلكق غحليطُّـهن َّـ جنخيثخصن عن ي عن :ى
م هنلك ى ُّـجهلكظص هُّـمئت هنىن ُّـسج هنُّـهيخي هنلك ُّـجهلكظص حممب ع جهلكظص ُّـ ُّـجهلكظص هُّـ

ىهُّـمتمهمك جلمف قخملكغ غجنمتلكك هن ن غهللاين  ُّـجهلكظط ألي غهللا جلمبمث هظجن خملكن ي ظمف قحك
 .هنلك جلمف جلثخصن هنلك جلهب جعخييط َّـىعن :يمض جفمئ

غ جنبمت  يعهنمثملههن مجمبمل هنلك هضخي  مض غجنجهلكهنلكغص و جلحيمثو عجفلكقُّـهن هنيطفى
يهجنىعجن خضيطهن غآلن ظيحملك هن غجنسمبهيمث هغ َّـمتلك جنهئثيعغ غجنيعهغُّـلكغ عمل خميط جعيطيجلهتلكقُّـمل غه

غققغ مض  جللكغ جعمت عهنمثيمممب غجنجهلكهنلكغص هيعرمثملغجن ض  .مليهتلك هن هن
غ حص مض غجنخيمئمثيطغص مم جفمثيطص مميمتحييعُّـملههنمتهتلك هنلك هضخي  يمتحييعُّـمل غجلمقص همض غجنت

ه هثح ي هثجيط حميعخملك هغضحلك جعخل َّـىعُّـ غأل)ص( ض حص عهثه ص حممشن غجن يهنيعُّـ ن جعمسهنيعي  هن وخص ُّـهئ
ط هجنخيمب ن هضخيلك هنمتهت يغجنسمبجيمل غحللكممهبمل هثهيسهتلكص هجعلكجنتلكمظ ُّـهئ نه ين ع : ُّـيعُّـيط عن ُّـمئ

هن خمبمث عمح م  ُّـٰهخيلكن غحليطُّـهن هرلك جفلكممخصنص همملكن غآلحفيعهن لكهنخيلكهُّـمل ههنيعهغن مملكهث
غ غألجفلكقُّـهن حص جعمههيتهت هن م يَّـيعُّـيعغ ههَّـمك جع هنمتب هممخيمك غألجفبلكق  خميط هضخي

 ).يهنمت قغن مكمب. (بلكجلهتعمع
ق عحسيط عهنخل غخفخنهى ض)ص(  غجنجيبخيمل ص قغق غجنهئتلكغ غجنخييعمحصيح غإلحكالنص جنمبيطممت

 .ضصص كصف: جعحقهغغجنخيلكخغص 



قهف غجنيعهغئ جعخل غجنمتجهمسغ هغجنتمسجغحق.......................................................................صض غخف

ص همض غجنمتب ص ي ظمف  غألمميعني جنمبمتبو غجلتبلكقيممغص مممشحكمئلكل يغجنتجسمث غهللا جلمبمث هظجن
ص حمحيط ي ظمفي غجنمتبظ هثسلكهمض غ جلمف جنسلكن جللكئجهمل هعهنثلكحصلك عجفلكقُّـهنيغهللا جلمبمث هظجن  جغ

 .ص هَّـهئىعغوهنلك عهثىغن غهللا هبلك هن حكمبجيلكن
ا كتور: ا مد ا طيبّ    )١(عجاج ا

ق غخلجيمثمك ن غجنيطممت ن ٍّهجعخييط غحكتجههتلكق جلحل: ُّـمئ  خملكن جعخيىش خكمثخيت ُّـجيلكجنب
هلك يمتمثهىعغ خكهئال قُّـي غختغجنتهت مض غخلالحمملص هَّـهئىعغ هثجهمسغ غألجفىغغغ هغجنهييعم يجعحمئ

 و جفىغغيمممل مض غإلحكالنص هخميط جفلكهن يمملكن جن عجعمب غألجغيع مض خممثلكن غخفىعغَّـمك غجنيطُّـمتمث
يط ي هنلك ُّـهسُّـو جفىغغيمم عن ي زيط يجسص ههن غجنبيطيغجنسمتملجل جعلكجنمئيعظن هيعن ُّـيطجل هنلك ُّـيط

ك غجنمئيعظن غجنهئيعُّـ غن مض هثمه ظ عمل يص حمهئلكهثمن غجنمتتمثجمل غجنجيبمثخيمث قجل مل َّـ غجنمبج
 . ُّـهسهن جعغجنىعه يخضلكنه قجلخص جنالسهض غألجفلكقُّـهنص حمهئ ُّـٰه غحليطُّـهن

  غجلمبمثيمل غخلجيحقغ جنمبمهحلكمحي ُّـمتبمي غجنتمتبمث هغجنتىعممحق جعتمب غجنهئمبهبمل غجنتلكقشمثهَّـمتلك
 حكمبخصن يعن: غجنبلكخميع جلمبمث غجنسالنص خملكني جضهبيط  ُّـمتمئمبهتلك غإلهنلكنهغجنتص يحكمبخصن غجنهيلكقخ

ن جنمبمتلككيعهثلك عَّـ غجنبمثمنط يهنمت َّـيعجعت هن غجنمئيعظن عمل غألجفلكقُّـهنص همغيطمع :  مملكن ُّـمئ
حكبت حممث جلمف غجنمتمئحق هغجنمئجيهبحق هغجنهيتمث هجفب يممتلكجعلك قخممثمئلك جف ه  حمٰهلكم صومل حفيعقنه

جن سخيمن جلمبمثهئي غمعغجنت هَّـيعجعت عمل غألجفلكقُّـهن صقجن جلمبمثهئ َّـيعجعت  :ص حممئ

و هعحكتلكقو جعلكجفهن)ص( هس هنخنهى ص عهن هص عجن ممتلكجعلك ُّـهبجيط حممث يص هن غألقَّـيع غجنهلُّـ ز غحص ى ه س
ه ممتب ققغ!عجع َّـيعُّـيعغ قغهُّـمل غإلحكالنعجعلك َّـيعُّـيعغص عحكخصن  ي جنمبسمثيط عجع َّـيعُّـيعغ جلمف ممتلكغ ي

 . حكمتمل) طص(مص جعخييط هحملكغ غألحفحق جع)نطضطص: غ (يجلبيط غحلسخل خم غجنيطُّـ غجنخيلكهنحل
ق جضهبيط جلجلكف غخلجيمثمكص قغق غجنهيهئيع جنمبجيبلكجلمل هغجنمتهل ي غجنسمت)ص( ص جنمبيطممت يمل خمب غجنتيطهُّـ

ص جعحقهغص غجنجيبخيمل غجنثلكجنثملص  قُّـ  . حمخص جعخييطططصك: نصططصهغجنت
خغحفتمثلكق هنخييعحممل غجنيعمغلكنص جن )ض( يجهمثىط غجنجيلكئهيمل عمح مغخيهييع جضهبيط جع غحلس غجنجي ص معمهحمثِّـ ي

ي هغجنسمثيط جضهبيط جعلكخميع غحلسمثمتيجعلكقهغ غخفحق قغهنلكق غيحكجك:همعخيمبمث ي ي غجنسمثيط هنهتيطه :ص حتمئمثي
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قُّـ عحكالن جلمف غيهثىغُّـلكف جل و ممبحقغو حممث قيجنملهن غجنمئيعظن عمل غألجفلكقُّـهن  مليجض

قُّـغجنمئيعظنص هغجنهلهل مض معمسحكمثيغ عحكالن  .هن غحليطُّـملي جض
غ جنمتلك خميطغحكلكغ ص ههنلك هض ي جنهئوهَّـهئىعغ ظمتخي غحص  غجنمهحلكجعمل جنتمئب عخم

قغ غجنمئيطغحكمل جنتجههب .ض جلمف عجنسمتتهتى ههنلك هصهنمتهت هن عجفلكقُّـهن س همعجي
 .خميعر عحمٰه غجنمئيعهنيعن هص لكن هغجنتلكجعخيخليغحلهئ

هنمل جعمت  يعهنمثملَّـىعغ هنلك ظمتخيت جفهئ وص همض خمبلكحصلك ظمتخيمن خميطغحكلكغى ى عحفيعه هن ى
ل  جلمبمثهت يئهبمل ألظحلكغ غألوجنبمثمنص هَّـ خميطغحكمل ظحفيع مض هنيطقحكمل عَّـ غوهث

 .شلكي ي ُّـستحمئه هنمتهت خميطغحكملو ُّـخيجي جنهئثحقيغجنسالنص حملكجنجكغف غجنجهمثخي
غجنمهحبمل ي ي عن :ه عُّـٰهلكو هغجفيطوص هجعهبمئمثلككو هغجفيطوحممتح هثخيتمئيط جلمف هثح

غظصمعخيمه ظلكجفبهتلك غ ظحلكجعملع ه هي مخمتح غجنمئيطغحكملص حك غهللا ي ظمف ي جنمبمتبهمملكهث
غ عظحن عصجلمبمث هظجن  ي جلمبمثهت غجنسالنص حممشقغ مملكهثمن ظحبمل غجنمتبيئهبملهلكجعلك جنس مملكهث

 . حممهحبمل هنلك جليطغن ممىعجنهغهللا جلمبمث هظجن ي مخمتِّـ خميطغحكمليظمف 
هممثحقغ هن ي عن متلك ممخص هثخيتمئيطي عهث:ص هَّـوملي هنهتهبوملي جلهبمبمثوهَّـىعغ ُّـمتتهت جعمتلك عمل هثتمثجمل

ن غهللا ن جلمف قحك غ ُّـهئىعجع ص حمهئىعجن َّـمتلكجن ي ظمف غجنمهحلكجعمل مملكهث غهللا جلمبمث هظجن
غ  يئهبمل عظحلكغ غأل هنوممثحق ن قجنمملكهث  .ُّـهيخيمب

ىمتلك ي هثيعُّـيط عن هثسمئيش غجنمئيطغحكمل عه هثمتمئمههتلكص حمهتمتلكجن ي عهث:ىهُّـمتبمي عن ُّـخيمب
ص هين هنمتي ُّـستحمئيئهبمل هن عظحلكغ غألو هن غجنمهحلكجعمل هممثحقوممثحق هثيعُّـيط يعهثخص لك قجن
غجنتلكقُّـىط ي عن  جعص جلمف قجنو ممبحقومثملط هغجنتلكقُّـىط خكلكَّـيطيهئمبهثمتهي غجنمئيطغحكمل غجنعن 

ص جمحق هض غحليطُّـهنص حمىُّـجيمبخيمتلك جلمف مم  يمشنىغقف عحفيعه خميط هخمخيمن هنمتهت هجعمثمتهت
نص هجعخيٰههت  غ ُّـىغهث نص هجعخيٰههت مملكهث خم غ ُّـ ن غهللا مملكهث جعخيىش ظحلكجعمل قحك

: َّـمضصضصص بخيمل غألهملجيغجنص ي غخفمئيطحكملي هنهسحكسمل ظن غجنبمثمنص هنجيبخيمل جعخيثمنص خمصيغجنيعمغلكئ
 .صض فصط كصف
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ن غخلهبيعط ه غ ُّـهلجع ص جع هخمتلكن همعهئهيحق و معهيسمث جعخيٰههت جنبخيىشيعهنلكمملكهث

ص حمال ُّـهئلكق شمب ممتلكغ جفيطُّـهنو عخكهتيع هن هثلكقيمشهث حمصوجعخيٰههت جنبخيىش  عه و جلمف جلمب
قق جلوممتلكغ معلكقُّـىط غققص جعو قمميع هن يمل غخفتجهيطقُّـ يغجنسمبهيمثي جفت  هن معمب غخف

وحكجييعهغ قجن مض مجمبمل  . هن ممتبهتي
  جفمه هن جعخيٰههت م ُّـخيمت غجنمهحلكجعمل ميعهثسخك  هي:  غجنجهمثىط غجنخيثمثهبخلخملكن

ص جعمشجفمهلكنو هخمىعمو هخغ خسيعوخممل  . و هجعميحق عجفمهلكنو هقهث
صيغهللا جلمبمث هظجن معمتهئي ظمف ي هن ظحلكجعمل غجنمتبو ممثحقصعقن  يعهغ جنشحكالن ههنبلكقئ
ص ممخصهغهثمئلكقهغ غئهت غهت هألَّـ     ُّـمتتهب خفيطقحكمل عَّـ غجنبمثمنىَّـمتلكجن هني عن  جنجههت

 هلكي غجنيعضلك هظلكق هغخمهيمثي عهثهئيع عهنلكهنمل غإلهنلكن جلحلم يئهبملهن عظحلكغ غأل:  عجلمتم
غخمهيمثوألمغ جغالجغخل عجن قُّـمتلكق غ ي جفت مليص هعهمغيطهغ هنىعَّـمك غجن جلمتيطَّـ سبس

غن  غك جعمههيص هظمبمن عجنمثهتغجنتغألهن  يتهت هممالظط همملكن جعخيٰههت هن حف
ص مملكجنبجيلكئمت حك غجنهئلكمك مس ُّـهبمنط ي عن س غقجلغجنىعهص يغإلهنلكن غجنهئلكمك غإلهنلكن هن

غن جعمثيطن  .جنتبمئ غألهن
خ هثيغ جع جلبيط غجنيعحسيقهه غجنجهمثىط غجنجي :  خملكنص مض ممتلكغ غجنميمثبمل جل ُّـ

هجلمتيطن ي عي صوغهن عجفيطيهنلكغ عجع عجعيعغَّـمث م غجنهئلكمك م جلمبمث غجنسالن هجنمثيغ هن خم
معغخف ص همغحيطَّـ هن يلكن غجنهئثحقص همملكن قجن حكبمك هخمهيهت ى غنطيى  .ه لكهبخيلك مض غألهن

ن عجن قُّـمتلكقيمملكن جلمتيط قُّـلكق جع هنيعهغن غجنمئمتيطه    جع عمح حسىغغ يص هجلمتيط جلحلو حكبخي
ن عجن قُّـمتلكقيم غجنبجيلكئمت  ....و م جغالجغ

غحكجيمث )ص( يغجنجهمثىط جضهبيط جع ظلكجنِّـ غجنخيثمثهبخلص عجليطغق حمهتيط ملص خف حمٰهمثمبمل يخف غجنخيمئمثيطغ غجن
قُّـيلك جنمبمتهلص غخفهبمبهئمل غجنخييعجعمثيجع هثلكد جع عجعيعغَّـمث غجنسمبمثخصنص قغق غجنثيعُّـ ملص غجنجيبخيمل يمل غجنسخي

 .ضصضك: َّـمضصضصغجنثلكهثمثملص 
خغجنميمثبملص  )ص( يجنجهمثىط غجنجيلكئهيمل عمح مغخيهييع جضهبيط جع غحلس غجنجي : ص حتمئمث)َّـمصضض: غ (ي



ضض.................................................................غجنتيطهُّـ خمب هنلك جلخن هنالهنِّـ

ص ههن عَّـ ي عن هغجنمييعُّـمك يقُّـلكق جع هنيعهغن مملكن هن حفلكظمل عظحلكجع هجغمئلكمع
قل هغجنهيمئ هن  : خملكنجفمثهن قجن غجنجهمثىط غخفهيمثيط مض غإلقخكلكقص قمميع غجنجهمثخيملص ممخص غجن

يحمهبهب قهه غجنمتيس جلمف غجنيعضلك جلحل ي س حك جلمبمثهتخص غجنسالن جعلكإلهنلكهنمل هن ي  جع هن
ص هن  ص هغإلخكلكقغ عجنمث هنمت جعىعجن قل هغجنخيمب يحفلكظعجعمث ت هجغمئلكمع هعَّـ غجن

 يقص هجلحلييط جع عحكحلكم جع جلخصيص هجضهبييقغهق جع ممثحق غجنيعخم: هغجنهيمئ هن خكمثخيت
خ ص ...ص هغحلسخل جع غخفختلكقص هقُّـلكق جع هنيعهغنيجع ُّـمئجيخلص ههثخيمث غجنمئلكجع

غك قل هغجنثمئمل ههن غخل ه عُّـٰهلك خميط لكهب جعسبخيخل يحمىغُّـلكق غجنخيلكمس هغجنهيمئمث هغجن
قجلملوعجن قُّـمتلكق ه مملكهثمن هن  .! جلمتيطنى

ملص خم يسمل غخفخيلكقم غإلحكالهنمثي عحسيط هثلكظِّـص هنهسحكيحل هغجنجهمثىط جليغجنجهمثىط جلبلكق غهللا غجنجيهتيعغر
سحكملص غجنجيبخيمل غألهمل غخفحمئمئملص يغخفمئيط  .ضض فضضك: َّـمصصضصى

ن عحفبلكق غجنيعضلك جلمبمث غجنسالنص جنمبجهمثىط غجنمهيطهم عمح مغخيهييع جضهبيط جع جلحلم  جع  يي جلمث
ص حتمئمث ُّـ غجنمئهب جللكغص جفسخل غألجلمبهب:يغحلسخل جع جعلكجع  صي هنهسحكسمل غألجلمبهب جنمبهبجيب

 .ص فضصص كصف: َّـمضصضص صىألهمل غجنجيبخيمل غصجعحقهغ
ص حتمئمثم ئ ص غجنجيبخيمل غخللكهنسملص : ي هنخيج قمغلكن غحليطُّـهنص جنمبسمثيط غخل جلمتمل غجنتحمئمث

 .ىط ههنمهلكقق عحفيعهطصض كطف: َّـمضصضص
ص جنمبجهمثىط )هيلكغ غجنجهمثىط غخفهيمثيطيحكمبسمبمل هنهسجن(غإلقخكلكق مض هنخييعحممل جفجمي غهللا جلمف غجنخيبلكق  )ص(

يغخفهيمثيط عمح جلبيط غهللا جضهبيط جع جضهبيط جع غجنمتخيخصن غجن ص )َّـمضصض: غ (ي غجنبمييطغقهيخيهئمقهي
 غجنجكغفص قغق غخفهيمثيط جنمبجيبلكجلملص خم جفمثلكظي هنهسحكسمل ظن غجنبمثمن جلمبمثهت غجنسالن إل:حتمئمث
 .طضص كصف: حكمليغخفمئيط

ن غهللا ظمف غهللا جلمبمث هظجن هجعخيىش عظحلكغ غألئهبمل  )ص( يهعقغ مملكن جعخيىش عظحلكغ قحك ي
ن هُّـيطك حممثهت غجنجيلكهن هغخلبمثهنص حمهب جعلكغ عهمل يجلمبمثهت غجنسالن شجكخم ى  عن ُّـمئ قجن ى

يمض جعجيلكهثمل غخفيعمغخيمثمل غجنيطُّـمتمثملص جفمثهن ُّـمئ حممثهتلك غجنيطك هغيحفجكغمط جفمثهن خضيط جعخيٰههت  ي   ي
وم هقجعخص جعخيىش غجنمتلكلكمئخل جعلكحكهبهتلك م جح جعلكل قهنت هظلكق معبخيلك ألمغمتيطغغ حفلكقمغمثملص جعخيمب  وه يو يي ي



قهف غجنيعهغئ جعخل غجنمتجهمسغ هغجنتمسجغحق.......................................................................ضض غخف
ن غ قُّـمئ  و جفىغغيمم عن ي زيط يههن غجنبيطَّـ: جلجلكف غخلجيمثمكي جضهبيط جنيطممت

غن مض هثيهنلك ُّـهسُّـ ص حمتمسهيط قجل ك غجنمئيعظن غجنهئيعُّـ هغ ين جعخيٰههت غجنمئيعظنص هحميمه
ص ك غحليطُّـهن جعخص ي حتتهبمب ص همس ي َّـىعغ مس سمئيعني عي جعخيىش هثمه ن عجنمث  هنلك ُّـيعهن

غ هزيط جعخيٰههت عمل حتيعُّـ غجنمئيعظن عه معمسهُّـمب حكبمثال ص حمتمتلكهجن سط جنهئثيعغ جفهيلكمك
ن غهللا هنلك مس ُّـمئيغجنسمتمل غ جلمف قحك ص هقغقهغ جلمبمثهتلكص ههضخي  ههثجهجيمن صى جعلكجنتحيعُّـ

ص ض هن غجنىغهن لي جفت جفيعمممل غجن ض  ....غحفتمبيش غحليطُّـهن غجنمهحمثِّـ جعلكخف
ض جعجههئيَّـمتلك جعيطعغ جلهبمبمث: عه ن غهللاو ممبحقومل غجن غهللا جلمبمث ي ظمف  جعخييط قحك

ن جعمسحمٰهمبمثهب حم.هظجن هلك ي هزخي عهنحق غخفهسهنمتخل جلمبمثو هحمالنو هحمالنومل حمالني ُّـيعُّـيط غجنمئ
خممل غجنمتلكك جعال حميعم جن عن ُّـٰه غألجفلكقُّـهن مض  يالجعيط حمصوجلمبمث غجنسالن هن حك

ص جع هُّـتهيمت مض قجن  جلمبمث  حممثٰه غألجفلكقُّـهن غجنمتلكحممثمل خفمئلكن عهنحق غخفهسهنمتخلصيقجن
 و جلحيمثهبملوملي معلكقشمثو هُّـلك حصلك هن هنهسغهنيعغ! هثهيسٍّغجنسالن جلمف جنسلكن غإلهنلكن جلحل

 .)يهنمت قغن مكمب (وعه جعميحق جلمب
ص جع هجمحق خملكجع جنمبتحيعُّـ غجنب)ص( ن هن غجنتحيعُّـ و ألن غجنمئيعظن هنمه و ل ي وتملط حمهت جضهي ي

ق مض ظيطهق غخفسمبهبخل مغ ط هألهث هن وجعحهيىح عحص ي ٍّ  .)يهنمت قغن مكمب( .و
ق جضهبيط جلجلكف غخلجيمثمكص هنمهيطق حكلكجع )ص( ص جنمبيطممت يغجنسمتمل خمب غجنتيطهُّـ  حمخص ططصك: ي

 .َّـلكجعخييط
ي ظمف غهللا جلمبمث يلك مض قهن غجنمتبيمممت: ي جل جلبيط غهللا جع جلهبيع عهث خملكني قهه غجنبخلكقه)ض(

يجعهئيع عجفيطغص جغ ي هثخييطن جعمسمح يهحكمب ي ظمف غهللا ي هثجكم عظحلكغ غجنمتبي جلثخصنص جغي جلهبيعص جغه
 : غهثحييع. ي هثهيلكض جعمثمتهتيجلمبمث هحكمب

 .ضصص كضف: َّـمصصضص ص جعحقهغصقغق غجنهيهئيع ظحمثِّـ غجنبخلكقهص م
 : حتمئمث همعخيمبمثصيجنمبحلكحمىح عمح قغهق حكمبمثخصن جع غألخكخيهن غجنسجستلكرحكمت عمح قغهقص  م

يحكخيمثيط جضهبيط غجنمبح قُّـ قغق غجنهيهئيع جنمبجيصلكني  صنصططص ص غجنجيبخيمل غجنثلكهثمثملصبلكجلمل هغجنمتهل هغجنت
 .طصضض فططض كصف: جعحقهغ
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 جنمبهبسمبهبخلص جع هظمتلكجلمل همغيطغش يغجنخيلكن جعمهمتلكجلمل غجنخيمئ و ممبحقٍّحكلكرمن عمل جفيط

يهجللكلكهيتهت عُّـٰهلكص جغ ي غجنتحهئ مض هنمئيطقغهت هجفلكذَّـ ههنستمئبمبهته  .ي
ق غخلجيمثمكٰهمثُّـ ض هن غجنىغهن:  غجنيطممت غحفتمبيش ي جفت ههثجهجيمن جفيعمممل غجن

ل ض جلملصغحليطُّـهن غجنمهحمثِّـ جعلكخف ض  مض حمٰهلكئ غخلمبهيلكظص و همكهتيعغ عجفلكقُّـهن هن
 مض و مكهتيعغ عجفلكقُّـهن دسمليهجمحقَّـ هن قعحكلكظ غجنهييعم هقجلخصظ غألجفىغغغص جغ

 جلمبمث يهخميط جعمبميمن هب غجليععغ هغجنمههيلكخممل عن ُّـيعههغ هنث َّـىعغ جلمف جنسلكن عهنحق غخفهسهنمتخل جلحل
يغجنسالنص هَّـىعغ َّـ غجنهئىعغ غجنهيلكضِّـ غخفستخ ن غجنمتلككص جفمثهن ُّـيعهه غجنسجستلكرى  ي جعخيمئ

يمض حكمتمت جل جضهبيط جع غحلمتهيمث ن غهللا ظمف و غجنمتلكك حفحقيعه: خممبمن ألمح: يملص عهث خملكني ي جعخييط قحك
ظ خملكنيجغ: خممبمن: عجع جعهئيعص خملكن: ظ خملكنيغهللا جلمبمث هحكمب  حفجهمثمن عن يجغ:  جلهبيعص خملكنيجغ:  هن

ن نص هنيجغ: عخم وهنلك عهثلك عي قمغ:  عهثمن ُّـلك عجعملظ خملكنيجغ:  جلثخصنص حممئمبمن: حممثمئ  هن ي
 صف: ص هنمهيطق حكلكجعيسمبمثخصن جع غألخكخيهن غجنسجستلكرجن صحكمت عمح قغهق(. غخفسمبهبخل

 .)طصضض فططضك
 ص حكلكئيع غجنمهحلكجعملهن جلمفي جلمبمث غجنسالن همعمئيطيف جل حمٰه جلحليحممشقغ عققغ عن معتحيط

ن جن جعهئ ن جعمسهث هغجفيطص هجلهبيعون عجعلك جعهئيعي ُّـمئيطسَّـىعغ جلحل: و حكىعغمغمليُّـمئ و هُّـمئ  هن ي
 هجن قغمغخيمتلك معلكقشمتلك .ي هَّـىعغ َّـ هنخيمت معجههئمث غجنخيمئ غجنخيلكن جنيطه غخفسمبهبخل.غخفسمبهبخل
يحكمتجيط عن غجنخيمئ غجنخيلكن مس ُّـمتهي صغخفخيلكد ي غخم  جل َّـىعن غخفتلكجعخيمل هعحكمئلكلكهتلك جلي  غجن

غن م جفلكمم غجنخييعغم يجغمن جل مكمب هعمغيعغن ظيطيص حممشقغ هنلك حتيطو حكمئمثٍّ لكلكئهيوجعجههئ
قُّـ ت هعمغيعغهن هغحكتمتىغغحم هحتجيمثهب جنمبخييعغم مض يغجنسلكجع غجنىعه ي شتمب غجغمتلكن مض قممتلكمع

 غجنخييعمحى حكتهيلكمغمس جعلكجنخيمئ يجغهبمتهتلك م حممشهث ُّـيطحم ي يقغن غجنجهخيمك غجنخييعغخموملي عمغيعغهنمثوجفيعهغ
ن يغجنخيلكن ن هعحكالن غجنتلكقُّـىط غخفىغهجعمشحكالن غحليطُّـهن غخفحهئ ي غخفجه ق مممث ُّـيطغحم جل قجن ي

وغجنجيلكجممثملط ههنلك َّـىعغ عي هنمهيطغم غحمي ن جل ي جنمبحمئبمل غجنتلكقشمثو هن مل غجنسلكجعمئملص حملكجنىعُّـ ُّـيطغحمخي
ه ي غخفلكجف جنشحكالن غخفحهبيطهيهنخيلكهُّـمل هغخفمتهتمي غألهن ن ي عهثي هن عهثجلكقغغ جعمت خص ُّـمتجيمبمئ

يعهنمث ط هثحييعغ جنبمئلكظ غجنخيمئ غجنخيلكن ٍّمل مض جفيعهب جنشهنلكن جلحلى ط هغجنتلكقُّـىط ُّـخيمثيط هثهيس ي هخكمثخيت ه
 .غحللكمم
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جنيط هن صمليغجنيطُّـمتمثمل هغجنهييعم يقجل غخفىعغَّـمك غجنسمثلكحكمث جلمل مع ض  همملكهثمن غألجفلكقُّـهن غخف
ق غجنهييعمص حممثمتمقه هن ُّـٰه عجفلكقُّـهن معمتتمئيس معمب غجنهييعم  ممخص ُّـمئ صمكهت

ن جنمبيطحملكل جلمتهتلك هَّـهئىعغص ن هن غخلمه غضخي جلمليمعهئي جفت غجن  هن وهثمن مصهب
جلمل ض  .غألجفلكقُّـهن غخف

هنمل جلمل هنمتحي ض هثمن معمب غألجفلكقُّـهن غخف هجع مم ي عي هص حمال معهئلكق خضيط جعلكجعلكس
ض  ض خميطنهجنمب ق جلجلكف ُّـخييعف جلمف َّـىعغ و ههثمهمثمكوحممث هن زص هجنىعغ هثجيط غجنيطممت ى

ن جلمل معتمتلكهن مجمث : غيحكتهلغظ غجنخيجمثمكص حممثمئ ض همملكقغ غألجفلكقُّـهن غخف
غهثمك غحلمثلكغص غخل ضخيمن عجفلكقُّـهن مض غجنهيٰهلكئ هغخفثلكجنمكص يغجنخيلكهنمل هيلكظمغ ملص حم

ىلكنص هعحفيعه مض غجنخيبلكقغغ غخفختمبهيملص همض يهعجفلكقُّـهن مض هنمتلكخممك غجنبمبيطغن هغألُّـ
غقُّـهنغخفخيلكهنالغ  ي هغأللكخيهبمل هغألقغ هغجنىغَّـيطص همض غجنجيمك هغخفيعكص هغجنهيت هغخف

 !!هجمحقَّـلك
ن هنخيٰهمبملصسهجنجهيطغ َّـىعغ غيجعتالظ ه هغمغ غخفحيطجغ  مض هنخيلكجلمل َّـىعغ ه جلحيمثهبملي

ض هغجنيطكيغجنهئ ن عمل غألحفبلكق ي غحصلكئ هن غجن ظ ص هغجنخيهب غجنيطعهغ جنمب
هن َّـ  ه م جفمتب غإلهنلكن عحسيط جعيمشنحمط  جعحسمك هنبلكهثمثسممغجنمهحمثحملص ه

هيلكمع ي هنمهمتي جلمتيطهنلك عقغق عن ُّـمهمت معحكالن غحليطُّـهنعخمجيلكغ هعجللكمك قمغلكيغ 
ص و غهثتهت حممثهتلك عمل معيطهُّـ هنلك ُّـمئيعغ هن غجنثالجغخل عجن جفيطُّـهنهغجنتمض غحليطُّـهنص 

ههغمغ قمملكهنلك َّـلكئال هن غألحفبلكقص خميط جعمبميمن عممثيع هن  صضط(ه  .جفيطُّـهن) صصص
ههمض قجن ُّـيعهه جفمتب جع عحكحلكم خملكئال ى ى يى ي ص عهثلك هىخيمج: ي ىمتلك عحسيط جع جفمتب ى ىظلكجنِّـ يى

يسمتيطص ههنلك حكهبىهجلبيط غهللاص هخميعع جلمبمثمتلك غخف ى ىخي هنمت جمحقهثلكص هخملكن جنمتلكى ي َّـىعغ غجنهئتلكغ خميط : ي
ق جضهبيط جلجلكف غخلجيمثمكي غجنسمت)ص( ص جنمبيطممت  حمخص ططصك: ص هنمهيطق حكلكجعيمل خمب غجنتيطهُّـ

 .َّـلكجعخييط
 .سلكجعغجنمهيطق  غخف)ص(
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ومجخيت هغهثتمئمثت هن عممثيع هن حكبخيخصئمل عجن ي ى ن حممث ه هخسسخل عجنهيلكى ص حمخص غحفتمب غخفسمبهب

ن غهللا ظمف غهللا جلمبمث هحكمب يهن جفيطُّـهن قحك ص حممشن هس غ عجنمث ي حملكقمغخي ى نص هي يعي مغيطمخ
وحممبمثيغ جعحجمل س يص ههن َّـىعغ غجنهئ غجنهئبحق هن غجنيعهغُّـلكغ مس ُّـستجيى  عن ُّـستخيعف ي

  !و جغالجغخل عجن قهغُّـملقَّـلكظي عي غجع جفمتب هنمتهتلك
جعخيىش غخفخيلكدُّـ جلمتيطهنلك مغلكعهغ عمل غجنجكغف ي عن ههن َّـىعغ غجنهيلكقم غحصلكئ هثجيط

ص غخفمتمئِّـ هن خميغحليطُّـث ي جنشهنلكن عحسيط جع جفمتب ص مس ُّـسمبىبس زمب غ هنمت ى ص حممسحفيعمغ غ جع هب
ص هن خمبمث غجن حكمل جعحسمك هنبلكهثمثهت جلمل غخفيطحك ض  يخيالهنملغجنهئثحق هن غجنيعهغُّـلكغ غخف

ي جضهبيط  عحسيطيخيالهنملهغجنص  خكخيمثمك غألقهثلكعهليخيالهنملهثلكد غجنيطُّـ غألجنبلكرص هغجنيجضهبيط 
يخكلكمميعص هغخفال جلحل ي غجنمئلكقهص هجمحقَّـ هن غجنبلكجفثخل هغخفحمئمئخلص جفمثهن س همغيطهغ حممث ى
س مض غجنٰهخي هن غجنبخيىش غآلحفيعص جحلك يجعخيٰههتلك عخكيطي عن ص جعه ممثحقغهعجفلكقُّـهن ضخيمثهيمل
قه جللكمعيقجللك غجع غجل ض  . عمل عقحفلكن غجنهئثحق مض هن

ص حمالقغن حممث غجنهئثحق هن غجن غ معيعغف غجع جفمتب يهَّـ هن قجن مس ُّـمتمئ ييطك ى
غ قهغُّـلكغيهغجنتىغهُّـيعص حمهتهسيظ غخفتمسحف  ص هنبجيمبخل عحكلكهثمثيطَّـلكه ممثحقغويعهن هعن جفىعحم

مغمثيعن يعي  جن ي غحللكمم حممثهت مغخيمبهت ُّـيعممىغهن جلمف يغجنخيلكن هغجنخيمئ لكهتيعُّـيطُّـ

غخمخيمل مض  )ص( غجنهلف غجنهئبحقص يجع غخفمبمئ غجنبيطق غخفمتحق مض ختيعُّـمي غألجفلكقُّـهن هغآلجغلكق غجن
 .ضطص كصف: ص هنمهيطق حكلكجعيغجنجهلكحمخي

ي غجنجهمثىط جضهبيط هثلكد غجنيطُّـ غألجنبلكرص :ي غجنىعغ غألحسيط جل هنسمتيط غإلهنلكن عحسيطص معمسجنمثم
ص  قُّـغخفهبمبهئمل غجنخييعجعمثمل يقغق غجنمهيطُّـ  .صصك: َّـمصصضصملص غجنجيبخيمل غألهملص يغجنسخي

ن غخفال )ص(   يمل جلمف مم هنلك حممث يغجنمهح جعلكجن جعخيٰههت حممسلكمب يىههن جغ : غجنمئلكقهي جلحليُّـمئ
ي عن حممث عجفلكقُّـهن :يهغحل م وم ُّـمئمهيط هنسمتيط عحسيط غخفجهتهب جلمف خميعغجعمل جغالجغخل عجن قهغُّـمل

قهيعني جفت صو مض غجنٰهخيمث هن جعخيىشي هجعخيٰههتلك عخكيطصه ضخيمثهيملهممثحقغ  خميط عقحف ي غجع غجل
جللكمعهممثحقغ ض  ي جلحليغخفال: ص معمسجنمثهنيعخملكغ غخفهيلكمعمثِّـ خف هنجههئلكغ غخفمهلكجعمثِّـ(.  هنمتهتلك مض هن

خم غخفجههئلكغ غإلحكالهنمث ق مض هن  .)ضض كصف: ملص همض غخفهئتبمل غجنجهلكهنمبمليغجنمئلكقهص هنمتجه
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غ هنلك يهيلكغ غجع جفمتب هن غجنيعهغُّـلكغ غخفبمثيمعمههيمثمل هنمهمت ىمتمل خفمئلكن عَّـ غجنبمثمنص هُّـبمئ

 !مليمل هغجنخيمئيطُّـيلكهت غجنهيهئيعُّـيغخضلكَّـ مض ظلكجنِّـ يُّـمهمك
هنخل جنمبخيمئ  غ جضهئ خموص هَّـ هغخميغجنخيلكنههَّـىعغ جنمثيغ جميعُّـبلك هنلكقغهن و عه هنت جل ي  هخم

قهف غجنيعهغئمب جنمييعجعوبمثمنص حممب مغلكظ عجفيطهعُّـٰهلك مض هنيطقحكمل عَّـ غجن  مض ممتبمتلك يمل غخف
 هن غجنيعهغُّـلكغ و ي زيعع جلمف معهئىعُّـمك ممثحقه جللكقغيمشهثمل م حميمل عه غجنهييعجلمثيمل م غألظمبمثيغحليطُّـثمث

جلمثيط هجنخيي معجهتهب جلمف غجنميمبغجنت ض ت مخمتخي هن معمهيطُّـمئهتلك عه معمهحمثحهتلكص ي هن
ن مض ه ي زيعع عجعيطغ جلمف معهئىعُّـبهتلكص حمميلكُّـمل هنلك ُّـبمب جع غييهجنهئمت جفتمثلكل َّـ عن ُّـمئ

قُّـ إلحكالنو حفلكضو معلكجعيألهثُّـهيخي قجن يعهثخص  ه!هثجكممهتلك ألَّـمبهتلك: هتلكيجفمئ  ملي جض
ن جفلكممخص ههنمهححلك جنمبجكغف غجنيعهغئيغحليطُّـهنط حمال ُّـهبيع ي جعخلكلكيعن غجنمئيعظن جنمثهئ ه ي  .ه

الث شي: ا مود أبو ا حقق  ةّخ ا    ر
ض مض غحليطُّـهن هعحكبلكجع مملكن هن ظجغلكق معمسحفحق معيط: قُّـملخملكن عجع  هُّـ غجن
 ويش عجنهيلكمك جعلكجنهئتلكجعمل م عمل هنلك جعخييط غخفلكئمل غألهمل هن غحصجيعغ هظيطقغحليطُّـهن هقجع

ص ين غمعع هن غخفلكئمل غجنثلكهثمثمل م وممبحق ض غغ غجنيعهغُّـملص هحملكضمن عشلكق غجن سخيمن عجع
جلمل هجنمئيط جعمب هنلك قهي جفت صو هي خممثيطوجعميحق هنلك ضلكجعيش ض  هن غألجفلكقُّـهن غخف

مص يُّـىغغن عممثيعَّـلك هنمتبث جلمث غجنهئتمك غخفمتتهلغ جعخل  جعخل معٰهلكهلكيجلهلغغ غألجن
 .غخفسمبهبخل مض هنجهلكقم غألقك ههنميلكقهبلك

ص يجلمتيطَّـ ممتلكغ غجنبخلكقهين ع :ىحمال ُّـمئلكن جعخييط قجن مض هنيطقحكمل غجنمهحلكجعمل
ط هي ُّـمئلكن مض هنيطقحكمل عَّـ غجنبمثمنيعهثيهَّـ عظِّـ غجنهئتمكص ه ين ع :ى ي هنجههئمبمل حممث

مغيط هنمهلكقق جلمتيطَّـ ُّـهبهئ غيحكتمتلكق عجنمثهتلك)ص(  ).يهنمت قغن مكمب. (ي ألهث ي مع
غظ جلمف غجنسمتمل غخفحهبيطُّـ)ص( ي عض ي ق عجع قُّـمل)عه غجنيطحملكل جل غحليطُّـهن (ملي ص قغق ص جنمبجهمثىط جضهب

يمتمئحملص خم غخفمئيطغخفىغُّـيطغ هغخفص غجنجيبخيمل غخللكهنسمل يغجنهئتلكغ غإلحكالهن  .طصصك: حكملي
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ن حص  ص حممتمئ يجلمتيطَّـ ممتلكغ غجنهئلكمضص هَّـ عحمٰه هعظِّـ غجنهئتمك جلمتيطَّـ

يمل هنمتهتلك حمٰهال جل غجنهييعجلمثيملص غألظمبمثيمجمث غجنهئتمك غحليطُّـثمثي عن :و هغجفيطغوهجعهئمبهبمل ملص ه
ض هغجنهجنمثسمن هنستثمتلكغ  ص جعلكألقخملكنوص هَّـىعغ غألهنيع جغلكجعمنيهغجنميمبييطك  هن غجن

ف غجنتجيبمثمئمث  .مليهحكمثمسمعمثمتلك قجن مض غجنبح
ن جع هنيطقحكمل عَّـ غجنبمثمن مختلكق جلمف هنيطقحكمل يمسن ههنمئتهش غإلهثمهلكم َّـ غجنمئ

ص جعخالم هنيطقحكمل ٍّ جفيطُّـثو ممتلكغي جعتمهحمثِّـ عه ي خملكئ حممثهتلكيمسهثغجنمهحلكجعمل جع
ق ممتلكمح مغ  هظحمثِّـ ي غجنمهحلكفص هرلك ظحمثِّـ غجنبخلكقهىغجنمهحلكجعمل غجنمئلكئمبمل جع

هص ههنمتهت م خميطُّـخص هجفيطُّـثلك م وهنسمب  حكمت غجع :يُّـٰه عجنمثهتلك ممتمك غجنسمت غألقجعخيملىهن ه
ن جلمتيطَّـ حكتي هحكمت غجنمتسلكئصي هحكمت غجنجكهنىعهص هحكمت عمح قغهقصهنلكمغمل  مليص جنتهئ
ص جفمثهن ُّـمئتخن مض ص هعنظحلكف ممتمك  مملكن جعخيىش غخفخيلكدُّـ ُّـمتمئيط معسهبمثتهتلك جعىعجن

شلك حكمتمتلكص حممثهتلك ي غجنبخلكقهىقجن جلمف ممتلكمح ص ههنلك جليطغَّـلك حمهت ي ختيعف جل مم ه ههنسمب
ص حمٰهال جل هنسمتيط غإلهنلكن عحسيط لكمس جنشهنلكن صهغجنمهحمثِّـ هغجنٰهخيمث س هممتلكغ غخف

 .هنلكجن
ض هغجن يعن قييطك مكلكَّـيعغ غجن غَّـيعص هَّـمتلك هث  عن يهغجنتىغهُّـيع هن عحفجييع غجنحي

قهتلك خميط هخم يَّـىعن غجنحيلكَّـيعغ جنجهيطي عن :ص هَّـوملي هنهتهبومليهثجهحق عمل خمٰهمث غ حفجي
يق غألهني هجفىعصغهللا جلمبمث هظجني ظمف يجلمتيطَّـلك غجنمتب جنى اسّأي: مل هنمتهتلكص جعمئ  قد ،ها ا

ت  كذك بوّ متعمن كذب َابة، فمّ ا ّدا فلي ارً ص هَّـمتلك أ مقعده من ا

حك:  مض ممتلكجعمثي هن خمبمث هنلك ُّـيعغن غألجنبلكر)ص( غجل هعجفهئلكهنيغجنت يحهبيط هثلكد غجنيطُّـ خفص  عهث
ي جضهبيط جلمثيط غجنخيب:حتمئمث همعمتسمثص يغألجنبلكر ص جعحقهغص غجنجيبخيمل يص غخفهئتمك غإلحكالهنيلكخي

ههط صضصمصضص كص ف:غجنثلكجنثمل قص  هغجنسحقغيقحملكل جل غحليطُّـهن غجنمتب  مض غخفهئتبمل هنمتجه
 .ضمضك: غجنجهلكهنمبمل ص هنمهيطق حكلكجع

ن هن غجنهئلكمضص جنمبجهمثىط غخفحيط)ص( ي غألظ غ غجنهئمبمثمتى يف عمح مغخيهييع جضهبيط جع ُّـخيمئ  : حتمئمثصي
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سُّـخيمب عهنحق غخفهسهنمتخل جلحل ز ط ب عليه من بعدهِذُ كُّم: هجلمبمث غجنسالن خملكئال ى

زجفمثهن جمحقغ هجعيطجنمن  ى ز يعهنمثململ جعمت ي جعسمتيغجنسمتمل غجنهلُّـهيملى ط هَّـىعن حكمبسمبمل غألجفلكقُّـهن ى
غهللا جلمبمث ي ظمف يغجنمتبي عن :ص هَّـه ظلكقحفمله هثجيلكجن حممثهتلك جفمئمثمئمليغجنمهحمثحمل جنسجنبلكر

ن غجنتميمثحق غحلمئمثمئيهظجن خميط ممجه  يغ حفجيحقغ جف ه ص ُّـيعهي جنسمته ُّـ جنمتلك ظلكجفمك ت
ني غجنميهيلكقهٍّص هَّـ عجع ققوعظيطم حصجمل ن غهللا: ص جفمثهن ُّـمئ ي ظمف حكهبخيمن قحك

ن  من ب أٌ رجلّن يبدل سَ مّأول: غهللا جلمبمث هظجن ُّـمئ
ُ

ط هَّـمتلك هثجيط ةّمي
 م جلمتيطهنلك ُّـمسجخ عمل َّـىعغ غحليطُّـهنص ي م هَّـ ظلكجفمك غجنهيهئيع غجنسمبهييغجنجهمثىط غألجنبلكر

ىهثيعغن ُّـمئيع جعحس غحليطُّـهنص هعجلجيلكهثلك  جلمف هنخيلكهُّـملص ي عي و جلمف عجفيطي ي معيطنهخميعُّـمتملي
ن وهَّـىعغ عحكمتلكق جفس: جفمثهن ُّـمئ  قمغلكن غجنجهمثخخل م عمل عن وص قمغلكجن جغمئلكغو

ن ي م هجنخي غخفيعغق جعلكحليطُّـهن معميمثحق هثحيلكن غحفتمثلكق غخلمبمثهيملص همغخيمب هقغجغملص هغهللا :ُّـمئ
غضِّـعجلمب و جمحق هثحيلكن غحفتمثلكق غخلالحممل عمل هنمب ى هنيعهني عن ط ههن غجن س

 صف: نضططص ص غجنجيبخيمل غجنثلكجنثملص خمصملي قغق غجنهئتمك غإلحكالهنمثصيلكقهي عمممق غجنميهييجلحل
 . )غحفتالم غحليطُّـهن( جعلكغ صض فصضك

 .جنسلكجعغ غخفمهيطق )ص(
مضص يجعي غخفمهمت)ص( لكنص قغق غجنهيهئيعص جعحقهغص ييط غجنمبحي حكخيمثيط جضهب:ص حتمئمثي عمح خكمثبمل غجنهئ

 .ضضص فصضض كطف: َّـمطصضصىغجنجيبخيمل غألهملص 
ص جنمبحلكحمىح عمح غجنمئلكحك جلحلم  غخفخييعهم جعلكجع ي جع غحلس غجنجهلكحمخيي معلكقُّـىط هنيطُّـمتمل قهنجه

قُّـص خكحقهي جلحل: ققغحكمل هحتمئمثصجلسلكمميع  ص قغق غجنهيهئيع جنمبجيبلكجلمل هغجنمتهل هغجنت
 .صضص كضضف: َّـمطصضص صى غألهمل غجنجيبخيملصجعحقهغ

ي حكمبسمبمل غألجفلكقُّـهن غجنمهحمثحملص جنمبجهمثىط جضهبيط هثلكد غجنيطُّـ غألجنبلكر)ض( ص هنهئتبمل غخفخيلكقمص ي
قُّـ هط ممخص جفس َّـىعغ غحليطُّـهن عُّـٰهلك مض ممتلكجعطضطص فطصض كضف: مليغجنيعُّـلكك م غجنسخي س

ص ييط هثلكد غجنيطُّـ غألجنبلكريص جنمبجهمثىط جضهب)غجنهيتِّـ غجنهئبحق (ظحمثِّـ غجللكهن غجنمهميحق هقُّـلكقغمع
 صف: َّـمطصضصص حقهغص جعيحملص غخفهئتمك غإلحكالهنيقغ هغخفىغُّـيطغ هغخفمتمئيغجنجيبخيمل غخفجيط
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ك  . ي حفالم حممثو هنخيلكهُّـمل جع عمح حكهيمثلكنص هَّـىعغ عهنيع َّـوجلٰه
ص ص و خملكدوَّـىعغ غجنتخيمبمث ي ُّـهئهي مض هنهيلكق غحليطُّـهنص حمهت معخيمبمثي عن هثخي
يجمحق حكمتيعهثخص حمهبخيلكهُّـمل  ه همعهيمهمثالص همس ُّـمئتخن هغهللا جلمبمث هظجن مجمبملي ظمف يمل غجنمتبس

ص  يسمتمل يمتلك هثخيتمئيط عن َّـىعغ غجنتميمثحق مض غجنيممخص عهثقجن غجنتميمثحق جلمف لكيعُّـمئمل غحلهئ
ُّـمل  ي معمتلكهجن َّـىعغ غحليطُّـهن ههظهي جعمسهث غجنتبيطُّـ غألهن غجنىعهم يغجنمتب ي ُّـمتهي م ي

ق معميمثحقغغ ُّـو همعبيطُّـالغوهمغ ي جنمبسمتمل غجنمتب  جلمف هنخيلكهُّـملط حممئيط جفمهمبمن ومل حكلكجعمئملي
ُّـملصهنث َّـىعن غجنتبيطُّـالغ هجنهئ هن ص و عه جمحق هنبلكخغو هعن مملكهثمن جعمسحكلكجنمثمك هنمبت

سص هَّـىعغ هنلك عَّـمب ألن ه ههنخيمبمتمله ههغضحملههنخيلكهُّـمل مملكهثمن غجنتميمثحقغغ دسمل
هث عهن قمغ ظ جعهئ وُّـ ن غهللاي ي ُّـبيطن حكمتمل قحك  .ي

َّـ يألجنبلكريمسن غهمم ههنخيلكهُّـمل مس سيطف خكمثئلك مض غإلحكالن يمسن  جعيغألهنملى عقغق عن ُّـ ى
قه عمل هقغجغمل كو ههنمبوجمحق معميمثحق غحلهئ هن خك لو جلٰه  هن وص هَّـىعغ هث

لغجنتخيتمث  مب جلمف هنلك عجفيطجغ هنخيلكهُّـملي مس ُّـجيي هن غجنتيطجنمثيغ هغخليطغلص همممسهثوص جع َّـ هث

ق مض غخفهئتبمل غجنجهلكهنمبمل عُّـٰهلك)جفيعم غألجن م شلكُّـمل غجنجهخل (صطضص فضصضك  .هص ههنمتجه
ُّـ)ص( ض ي مض غجنيطكو حفجيحقون هن قهقي هخفيعغمغخيمل معهيمهمث غخفسمسجنمل ههنلك خملكن غألهن  هغجن

غجنسمبجيمل هظمتلكجلمل (ىجلمبمث هظجن ُّـيعغمغ ممتلكغ  غهللا ي ظمفيمل غجنمتبيهغجنتىغهُّـيع همعميمثحق حكمت
ص ققغحكمل ض هغجنتمسهُّـ هص معمئيعُّـيعغ  مض جفمثلكغ هنخيلكهُّـمل جع عمح حكهيمثلكنوملي معجيبمثمئمثوملي حتمبمثمبمثوغجن

ي غجنسمثيط ممخصن غحلمثيطقهيألجعحلكف غخفيعمغ غجنيطُّـمت جلحل غخفيطنص قغق هنجهخييع جنمبمتهل : ص جعمئمبي
ص لكهتيعغنص غجنجيبخيمل غألهملص  قُّـ ههنخيلكمس غإلحكالن غ(هممتلكغ ص )َّـمضضضصهغجنت ص يألهن

يمعمئيعُّـيعغ ألجعحلكف غخفيعمغ غجنيطُّـمت ي غجنسمثيط ممخصن غحلمثيطقهه ص قغق ي عجعيعغَّـمث غجنبخنه:ص جعمئمبي
ص لكهتيعغن ص غجنجيبخيمل غجنثلكهثمثملص  قُّـ  .)َّـمضضضصهنجهخييع جنمبمتهل هغجنت

ض هغجنتمسهُّـ)ص(  مض جفمثلكغ هنخيلكهُّـمل جع عمح وملي معجيبمثمئمثوملي حتمبمثمبمثو ققغحكمل... غجنسمبجيمل هظمتلكجلمل غجن
ي غجنسمثيط ممخصن غحلمثيطقهيجنيطُّـمتهص معمئيعُّـيعغ ألجعحلكف غخفيعمغ غحكهيمثلكن جلحل غخفيطنص قغق : ص جعمئمبي

ص لكهتيعغنص غجنجيبخيمل غألهملص  قُّـ  .ضطك: َّـمضضضصهنجهخييع جنمبمتهل هغجنت
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ظلك يعهنمثمل هجعمت هحفمه هنلك ى  مليمل غجنيطُّـمتمثي غجنتميمثحق غحصلكئ مض غخفجلكيغ غخفخييعحممثهنه جلهب

غهللا جلمبمث ي ظمف يص هن غجنتهيسحق هغجنتلكقُّـىط هغجنمئمهيس هجفمثلكغ غجنمتبمليمملكحم مليهغحلمثلكمعمث
ط هَّـىعغ هنلك معخييع  مض و همعجيبمثمئلكغهضمتلك جن هقمميعهثلك جن عهنثمبمليهظجن هغجنخيمئلكئيط هغجنهيمئ

ض هغجنتمسهُّـغجنسمبجيممتلكجعمتلك   .حممثمتبمي هنيعغمغخيمل قجنص مل هظمتلكجلمل غجن
هي عن : جعلكجنىعمميعومغيطُّـيعه عجعيعق مملكن  هعن صي قهغن عجع ققغجنىعه يغحليطُّـهن غجنمتب

مل ي جنسمتو همعبيطُّـوغ هنلك هخم هنمت هن معميمثحقيهنمهلكقُّـمئ هنخيلكهُّـمل جع عمح حكهيمثلكنط جنجهيط
ص هجنهئمتي ظمف يمتبغجن ص ي ي ُّـهبمت ظيطخم جلمف غخفهبهتيغهللا جلمبمث هظجن  هخم هغجنىعهيط جن

ن جل و ظلكقفو جلهتيطن حفيعهفمض ص هَّـ غخلمبمثهيمل ي ظمف يحكمتمل غجنيعحك غهللا جلمبمث هظجن
 .غجنثلكجنهن جلثخصن

 و هقَّـلكظو مض معخيمبمثمب غآلهث عقغق عن ُّـخنم غحليطُّـهن جعخهيلكظي غألجنبلكريهجنخي
ن هن غجنجيخي مض جلثخصنط ه خص َّـ ممجل جلثخصنص حملكجنجيخي مض هنخيلكهُّـمل جلمتيطن عَّـ

يعهنمثملجعمت ي عن وهغضِّـ ن وههنلك ُّـىعمميع هن َّـلكيغ معىعمميعص و جنمثيغ حص هن خميطغحكملى  جف
ى ُّـيطقم قُّـهيهتلك هممىعهبلك غخفهسغجن هغخفخلكجن هنخيلكص حممب ُّـبصلكهنهتيجفهئ ي عي  حصه

ص حمهئلكن دم غحليطُّـهن خفخيلكهُّـمل ظمثلكهثمل  هجلثخصنص هجنمثيغ هن غخفمتلكحكمك غجنجيخي جع
ُّـمبمل حك مئ جلمف متجنهئيعغهنمل جلثخصنص مض جفخل جن لكلكجنخيمتلك حكحقغ جلثخصن مض حفالحمت غجنجي

غقف جلحيمثهبمل غهللا جلمبمث ي ظمف يعمل حفحقغ عظحلكغ غجنمتب عحكلكظ ى هنيعهنص حمهت ومم
ص ههثخيمت جعىعجن عجعلك قق قص  ق جع ُّـلك هجلبيطي هجلخصي غجنميهيلكقهيهظجن غهللا جع هنسخي

ه عهن عخكخلكظلك هعقحفمبهت ى هنيعهن يعهثظص ممخص يهجمحقَّـ هن غجنمهحلكجعمل غألمغال س
ن غهللاصغحليعهنخل ص هَّـ ي ظمف  مملكن قحك  هن يعهنغهللا جلمبمث هظجن خميط عَّـيطق قهنهت

يش ظن عمح هنخيمثيش جلمف ي حكمبغجنىعهالغ غجنخيمثيط جلمف غجنمهالغص هَّـ سخميطن حفجيبت ظ
ش ققخملكغ غخفهسهنمتخل ُّـس ييهن

غهثلكص هَّـ  ه  مت ي مخهئو هنمتِّـ هنيعهغن حكمبجيلكغغجنىعهه هَّـ
يهن غجنمتمهمك هغجنخيىغن خف ُّـجهلكظص هَّـ غجنىعه هثمهمك غجنهيلكحك غجنهيلكمغيع خكلكقغ 
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غحصلك هجسخل  م عهن حمملص ُّـ جنمثيط جع جلمئبمل جع عمح هنخيمثيش هغجنمثلك جلمف غجنهئ هغخلهبيع غجن

لك جلىغجن جلثخصن يص هخفيهنمتلكظَّـلكص ُّـستهتخل جعلكجنمهالغ حممثهسن غجنمتلكك هَّـ حكهئيعغنىع
ُّـ جنمل غجنجههتحقغيهثمهمك عهن عقك : هلك ظحفيع هَّـ حكخيمثيط جع غجنخيلككص ظلكجفمك غخفمئ

غق م غجنخييعغم م جعستلكن خميعُّـىسص عه يعهنمثملجعستلكن جعمت : غجنس   .ى
ص  جعيطعغ مض جلهتيط غخلمبمثهيمل غجنثلكر جلهبيعيغجنسمتملسهجنخي جعخيىش عقَّـلكظلكغ معميمثحق 

  :حلمئمثمئملى معجهحق عمل َّـىعن غوغَّـيط ممثحقغهَّـمتلكجن خك
 قهغن هنسمب جل و جن مض قُّـ جفيطُّـهنو مض معخيمبمثمئمليهنمل غألجنبلكري هنلك عجغلكقن غجنخيال:هنمتهتلك

ن غهللا: جلهبيعغن جع جفمهخلص مغلكظ مض غخلمق يغهللا جلمبمث هحكمب ي ظمف يمختخيمتلك هن قحك
ص جغيص جغيهنتخيمل غحلمي ص هَّـمتلك  قعُّـ هنلك ُّـجهلكظو خملكن قمغي مس ُّـمتىغن غجنمئيعظن جعمتسخ

يعن :  جفمثهن خملكني هغألظهبخيي هغجنهئمببغجلبمثيطعجع  جفهئ عجع غجنهييعف مض غألجملكر جل )ص(
يجنمثيط جع جلمئبمل مملكن قغهثمثلك خغجن حمملص هخملكن جنمثمهحله  هب يُّـمك غخلهبيعص حمهلغ غخلهبيع جعلكجنهئ

ص حممهمف :  غجنتهيمن عجنمثهت هخملكن حصي هب عقجع قممخيلكغص جغيغجنمهبِّـ مض غخفسجيط غجللكهن
ظ همعمئمث معيعقُّـيطمم جلمب غجنمئمبمك  :مس مض غخفحيعغغص هخميعع هب مض غجنمهالغ هَّـ قغحم ظ

 : قغمغ.جعخييط هنلك خكلكجعمن هخكلكجعلك ***  غجنيعجعلكجعلك 
غف ص قغق عجفمثلكظ غجنجك)َّـمضضض: غ (يغألظهيهتلكر جع غحلسخل يجلحل غألجملكرص ألمح غجنهييعف م

 .ططص كضف: ص جعحقهغغجنخييعمح
 .صضص كطصف: ص هنمهيطق حكلكجعجع عمح غحليطُّـيطي خف شمي غجنبالجمملص م
ص قغق يغجنمتجهي يمل هغألقغص جنمبجهمثىط جلبيط غحلسخل عحسيط غألهنمثمتي غجنمييطُّـيع مض غجنهئتلكغ هغجنسمتم

 .ضصص كطف: نطضطصغجنهئتلكغ غجنخييعمحص جعحقهغص غجنجيبخيمل غجنثلكجنثملص 
 :هثحييعغ )ص(

 .صطض كضف: هنمهيطق حكلكجعص ي معلكقُّـىط غجنجيمقهم
ص غجنجيبخيمل غجنخييعمحخيبيط غجنيعحس جع حفمبيطهنص قغق عجفمثلكظ غجنجكغف جن معلكقُّـىط غجع حفمبيطهنص م

 .صضص كصف: غجنيعغجعخيملص جعحقهغ
ص  ظ)ض( ممتلكغ : يط مض غجنجيبخيمل غجليطُّـيطغ غخفحمئمئملطض كضف: هنمهيطق حكلكجعحمثِّـ هنسمب
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يخيمب غألجنبلكرىُّـ جنو هجنجيمثو هثلكجلسَّـىعغ قق: ه خملكئالز ىص ُّـجهحق )و خملكن قمغيجغ( :ص حمهت جعمئ

ص حمهت جنمثيغ جعجلكَّـ غمغتهتيطص حممتهتيعهثعمل جلهبيع  و غجنمتلكك جل غجنتهبت ص هجنهئ جعيطغ جن ي
لكن يهجلثخصن جع جلهيص ي مغخيمب ُّـمسهنيع غخفسمبهبخل جعلكإلحميعغقص هُّـمتهتلكَّـ جل غجنتهبتوخظ

يهت جل غجنتهبت جل غجنخيهبيعغ عمل غحلميلكغ مض غجنمتيمغيعه جلمف حكمت جلهبيع جع غخلجي ط ي
خم مض همغهت جلحليقجن عهث ص حم ي مض حفالحمت حفيعف جفلكمغلك هعجلمب قجن ه  جع عمح ي

ن غهللاوجن معمتهت جل خظ هنلك: لكلكجنمك هخملكن غهللا جلمبمث ي ظمف  حمخيمبمتلكن هن قحك
ظ و جعحجمليهتيمث غجنمبيجنب! سهحكمب  حمهت هجلمب يص خملكحصلك مض همغ غخلمبمثهيملص حمخيحلو هجلهبيعغي

نجلثخصنهخكمثئلك مس ُّـهيهتهب  ل جعحثلك جلمبهبمث: ص عمل عن ُّـمئ ض يحممثمتبمي عن هثبحهن غخف هلكص ه
ص هجنهئ جللكغ شيحمخيهبيع جع غخلجي ي غجنتهبت ن غهللاي هنيع عسغهللا جلمبمث هحكمب ي ظمف  قحك

ي م هنهتخص مملكن جضبلك جنخيهبيع جع غخلجيوحمهت َّـمتلكجن هنسمب! !جع ه ي لكغ م ُّـهبهئ عن زخي ى
يص  حكمثجخييألهثط وظ َّـىعغ هنستحمثو هنسمسجنمليممهلك مض يهثهيس جلهبيعُّـ ن خم ه جلهبيع ُّـمئ

غغ جعخالحم  .هغجنمه
س  هغخلالظمل جحلك معمئيطن  يعَّـ و هدُّـِّـو هغضِّـو م هَّـ جعجههئيهنغخفمبهبِّـ غألي عن :س

 ص جلخن هنلك خمب غجنتيطهُّـ م َّـ هض غحليطُّـهن هغحفتالخمالهنِّـ هن هنوهنمبهبِّـ
ن غهللا   .غهللا جلمبمث هظجني ظمف هغجنهئىعغ جلمف قحك

قهف زمئ غخفهئ هنالهنِّـ ههنخيلكمس غجنخييعَّـ هن يعن:  ظحفيعوهجعتخيبحق ن جنمبهب
ص عه خميغجنيعهغئ ض ق غجنهيمئيعهيمسن  جع:ص َّـ غجن  . جن َّـ هض غحليطُّـهنيغجنخيهب

غق غجنتهبت( ص جعلكغيغحلمي  .)ضصصص(جفيطُّـهن ص )يمغ
يحمتلكهه غجنجهمثىط غجنخيالهنمل جضهبيط هثلكد غجنيطُّـ  )ص(  مض غخفيطُّـمتمل هغإلهنلكقغغص مجخيهتلك يغألجنبلكري

قُّـهيهقمعبهتلك  ص قغق جللكمس غجنهييعغئيطص مجهت ملص يمل هنخن غجنخييعجعمثيخجفهتلك جلهبيع جلبيط غخفمتخي حكمبمث
 .ضصصك: َّـمطصضصغجنجيبخيمل غألهملص 
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ا ئ : اا ئا )ا ا ا(  

ص معخيتمق يعن  حكمثلكحكمل غجنجكجممثمك جعلكخفلكن هغخفمتمهمكص هغجنجكَّـمثمك جعلكخفمهلكققغ هغجنمئت
ط  هخميط مملكن هنخيلكهُّـمل قغئيط َّـىعن هن غخفالهنِّـ غجنبلكققغ مض جلخن هنلك خمب غجنتيطهُّـ

وغجنسمثلكحكمل هقئمثسهتلكص هَّـىعغ غجع عمح غحليطُّـيط ُّـيعهه جل عحكتلكقن عمح مغخيهييع  يحكهئلكمض غإلى
جن هنلك هن غجنتلكجعخيخل جلمف قهغُّـمل يعن: خم هنلك هن غجنمهحلكجعملص هخم ه هنخيلكهُّـمل هض خم ه

ص همغخي حص ٍّ مض جلحلو خمبمثحملوعحفبلكق  جلمبمث غجنسالنص معمئتيض غجنجيخي حممث هغجنمقغظغ هنمت
غ هنلك عقضلكنىُّـهجلمف قجن مغخيال  ص حملكحفتمبمئ  هنمتهت عجع َّـيعُّـيعغ هجلهبيعه طيعجممك مض هنثمب

  .جع غجنخيلكك هغخفميحقغ جع خكخيبملص ههن غجنتلكجعخيخل جليعهغ جع غجنىغجعحق
قه  هَّـمك  ي ممخيمك غألجفبلكقص هغجنمتخنغريَّـىعن غألحكخصظ هجمحقَّـلك هن خمبمث غجنمثهت

غ مض جليطغئهت ههثمهبهت ألهنحق غخفهسهنمتخل جلحلي جح صيجع هنمتب  ص جلمبمث غجنسالنيجعلكجنمي

 .ضض كضف: ص هنمهيطق حكلكجعجع عمح غحليطُّـيطي خف شمي غجنبالجمملص )ص(
و هن جنجيلكئ هنلك قمميع مض ممخيمك)ص( ق عجع ى هنلك مغلكظ جلمف جنسلكن غألو ههَّـمكى يحكتلكق غخفحمئ جضهب

ه خميط هثهل هنمئلكي يمملكن غألحكتلكق حكخيمثيط غألحمميلكر: خكمثىط غخفٰهحقغص جفمثهن خملكنممتلكجع قُّـمل مض 
يعن هَّـمك جع هنمتب: مل خملكن حممثيمل غجنيعحكلكجنمل غخفخنُّـيجعهبجمب ري ي غألهنص حممهحي َّـ غجنمههتمث حمن ي

مل مل غجنمئلكلكخيي حممث جعلكألقجنشمل عجغبمني هن َّـىعن غخفجمب)ضضض( : هثهل مض غجنخييطقوَّـىعغ غجنيععه جعهبمئلكن
ريعن ي غألهنط ههنلك مملكق َّـىعغ غخفمئلكن ُّـمتهل جفت َّـمكي ممخيمك غألجفبلكق َّـ غجنمههتمث  مض يي

غ ف غألقَّـيع هعهنجييعههثلك هغجعال هن لكخيمتهت غخفخييعهمص هخملكجن مممث معمه : ههمغهتمتلك خكمث
هحكمثيطهثلك ممخيبلك( ر) ي يجعمسهث غجنمههتمث ي غألهنص هَّـ هن ممبلكق غجنتلكجعخيخل هحفمثلكق غخفسمبهبخلط هجحي لك ي

ن ُّـىعمميعهن  نيُّـهسحك جن عش ي ُّـىغغجن خكمثىط غخفٰهحقغ عجع (. غحكهب جعلكجنسمثلكقغ عمل غجنمث
ق عجع قُّـملجنَّـيعُّـيعغص   .)ضطك: ص هنمهيطق حكلكجعمبجهمثىط جضهب

ي عُّـٰهلكص عي عن ممخيبلك مملكن َّـ غألخكيطيهغألهنيع ممخص خملكجن عجع قُّـملص هممخص خملكجن غألحمميلكر ه ي قغيه  ه حفجي
يهمعمسجغحقغص هعهنلك هَّـمك جع هنمتب ي جنه ق لك جفسخل جعمئ  و قغجعوهقمغ:  حمهت ممخص هظهي غجنيطممت

غقص جليعم مممث شيطل ممثحقغ هن غخفسمبهبخل ين ُّـمئمث جعلكخفيطُّـمتمل هجنهئمتمملك ه مملكن جميعُّـمك غأللك
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جلمل غجنهئلكهنمبمل ( .ههنمتهت جلهبيع ق لك جفسخلغخلمبهيلكظ غجنيعغخكيطهنغخفجهب قغق ص ص جنمبيطممت
 ).ططص كضف: نضططص صغألهملص جعحقهغص غجنجيبخيمل يغجنهئتلكغ غجنمببمتلكر

ه عشخص هنخيلك مملكهثلك شيطجللكن غخفسمبهبخل ههنمتهت جلهبيعط حمهب:هغجنمهحمثِّـ  حفيطغل ممخيمك غألجفبلكق ي
يعن جلهبيع جع غخلجي: جنخيهبيع هنلك مغلكظ مض لكبمئلكغ غجع حكخييط ن جعمتمن جلحليلكغ قجللك عني  جع ي مممبث

ص حممئلكن مغيطَّـلك معبهئ ظ:عمح لكلكجنمك همملكهثمن حتت حم  ص ُّـلك عهنحق غخفهسهنمتخل:حممئلكجنمن ى هنلك ُّـبهئمث
قه نم معخيمت ممخيمك غألجفبلكق م  يَّـىعغ غجنمثهت غغ مغهتمتو جلمف جعلكغيعهث: ُّـمئ ص حممئلكن ي هن عجع

ن قمحي غهللاص هغهللا عرهنلك خكلكظ: جلهبيع ي حفمبمئمت حكخيمثيطغط جغي ألقمغ عن ُّـهئ  و عقحك عمل ممخيمكه
س ي معخيج جلحلص هغجنىعه هثهيد جعمثيطن ي صُّـلك عهنحق غخفهسهنمتخل:  مغلكظن ممخيمك خملكني حممبخصصحميطجللكن

يمل جفت معيطحف غجلمتملص حممئلكن جلهبيعيُّـمتسمبىط قه غحلج ي مض غجلمتمل ههنيعهغي َّـىعغص هنيعو خظي عه:ي  مض هغي
 ولك جنمتجيطم مض ممتلكغ غهللا جلمف جعلكغي هغجنىعه هثهيد جعمثيطن عهثصهسهنمتخلُّـلك عهنحق غخف: حممئلكن! غجنمتلكقظ

غغ مغهتمت غ حممثهتلكص حممشقغ هنمنيهن عجع ن ي مخمت غجنمتلكك عن ُّـمئخي ن حممثهتلك عمل ُّـ غ ُّـمئتحهب  مس ُّـىغغجن
 هَّـهئىعغ .)صضض كضف: ص هنمهيطق حكلكجعيحهبيط جع حكخييطخفغجنجيبمئلكغ غجنهئمقهص (. غجنمئمثلكهنمل

غن غجنهئلكقجعمل هحكهئمن جلمت جلهبيع هنمهيطخملك قجل ز   .ى
يَّـىعن غجنيعهغُّـمل عُّـٰهلك َّـ هظ غجنسمثيطغ عن مض يهغخفهت ى ي قهه ن جنهئخيمك غألجفبلكق جعلكجنمثهت ص ي مممبث

يجحلك ُّـيطن حملكص هعن جفىغغ غجنسمبجيمل غحللكمم مملكن ُّـيطقم يعحكالهن غجنمتهيلكخميعن  جلمف ي ى مملكن هنهئجه ي ه
ص جعيطجنمث عهث مس ُّـمتهئيع هظ غجنسمثيطغ عن يقجن ي ى قهي ن جن جعلكجنمثهت يص حممب مملكن هنسمبخص جفمئي مممبث هلك ه

ص هجنهئ حصلك حممث يغ غحللكمم مملكن هنستهيمثيطغ هنمت ممثحقغط ألن ممخيبلك مملكن ُّـهبث غحلىغيجنجهجمك خم ه ي ه ه  ى
قُّـمل عحكالن ص معجهمي غجنمتلكك جل ه هثلكققغهحص جلهبمبمل  جعيعهغُّـلكغ هخممهيس جعمت غجنمئيعظنيجض

غئمثمبمث ص غخفسخصغ حممثخص جعخييط جعلكإل غئمث يع   .لكغس
 حمسمسجنمن صخميطهنمن غجنجهلكن: ص خملكني غجنخيمتمقهي مغلكظ مض قجن جل جفمهخل جع عمح غحليعيحمهبخص

 حميطحفمبمن جعخييط قجن غخفسجيط حممشقغ َّـ م جللكهنيع جع جلبيط :خملكن... يط خممثيغجل جللكهنيع جع جلب
قغغويعيهيي عمل ممخيمك هجعمثمتهتخص حكوخممثيغ م مغلكجنيغ س حممشقغ هنيع جلمف ص ُّـمئيععو هممخيمكص هن عحكهيلكق غجنت

 طف: ص هنمهيطق حكلكجعيحهبيط جع حكخييطخفغجنجيبمئلكغ غجنهئمقهص (. !ن جنيخيجب حمىغجنحنظ ُّـ
ن ممخيمك غألجفبلكق  .)طصصك ييغ غألهن يَّـ غخفهسحكيهجنىعجن ي شتمب جضمئمئلكن مض مم
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هه ى عن معٰههي جلمف َّـىعن غألحكخصظ يخميط مملكن هن حفبهن حكمثلكحكلكغ غخفمتهتمي غألهن

َّـ  يغألهنملىهجمحقَّـلك هن غجنمئيطغحكمل هنلك ُّـ هث هن قهقى و جعمهحمل هنلك ُّـمتمئمب ص و ههبتلكنس

غئمثمبمث  ).يهنمت قغن مكمب. (لكغ مض معلكقُّـىط غإلحكالنيجنش
قهثلك َّـىعنص حمهب مجمث غجنتحمئمثمئلكغ غجنت ي هغحكتهبيع)ص( سغ َّـىعن غجنمئيطغحكمل همعخيهبمئمن مض جلمه

ه هنخيلكص هغجنت عجغبتمن ممىعجع خلمل عمح َّـيعُّـيعغص ههن غجنهييعُّـمئي هنث خكخمهمثهمليمعمتلكهجنمن خكخمهمث
يب ظمف غهللا جلمبمث هظجنمتجلمف غجن سهلن ممبلكق غجنمهحلكجعمل غخفمئيعجعخلص ى جلي جلمت مس ُّـيعهي هعن هنلك قهغنصي س
ن م عخميص حمهت جلمف خمخن هنيطه عممثيع غجنمهحلكجعمل قهغُّـمليجع عهث جغالف  هن يغ ظحبت جنمبيعحك

ل عجفلكقُّـث حكمتخل  ل هنلك قهغن غخلمبهيلكظ ) ضطضض(م جعمب مصهب يجفيطُّـثلكص مض جفخل عن مصهب ه
غ هن غجنمتبم غجنثالجغمل م عجع جعهئيع هجلهبيع هجلثخصن عممثيع هن  جلمبمث هظجن غهللاي ظمف ي غجنىعُّـ جللكخك

ن غهللا خميعي هعهنحق غخفهسهنمتخل جلحلصهجلهلُّـ جللكهنلك جعمل غ جلمبمث غجنسالن غجنىعه جللكك هن قحك
يجفيطُّـثلك هثمئمبهتلك عجع جعهئيع غجنىعه ُّـسهب) صضص(هجفيطُّـثلكط هنمتهتلك ) صصضص( َّـ صهغجنثالجغخل جللكهنلك ى مث ه

ن جلهلمع هن غجنمتبيعجع قُّـمل جعجهمثىط غجنمهحلكجعملط جنهئمق حكمت  هجن صي ظمف غهللا جلمبمث هظجني هلك
ي ظمف ي هن هنلك هثمئمب عجع َّـيعُّـيعغ هيجفحيمتلك حممث حمجكغ هنالقهنمل عمح جعهئيع جنمبمتبههنمئلكُّـسملعمغيعُّـمتلك 

ص حمهت مملكن عجع وغهللا جلمبمث هظجن جنمبىغن عن ُّـيعهه جنمتلك عجع جعهئيع عممثيع هن خسسخل عجن جفيطُّـهن
ن غهللا هن عمح جعهئيعظ  َّـيعُّـيعغ عجفيعك جلمف جفيطُّـهن قحك

ص همملكن ألمح جعهئيع هي  همس ُّـهئ وخص مملكن ألمح َّـيعُّـيعغ مممثيغيهعهث ألمح َّـيعُّـيعغ جنميحقن قجن
غئمثمبمثوهمملكجنمل عهثبلكظ ي مخحل جلمبمث عحفبلكقَّـلك هع قهى يلكهتلكص معيطجل جعهئخيمك غألجفبلكق غجنمثهت  ى

ص ههَّـمك جع هنمتب غجنىغق  و غجنهييعلص غجنمبىعُّـ مملكن حصخص معمسجغحقي غجنمتخنغرص غألظيقخكتغيغألظ
مل ألمح ي غخفمهلكقق غحليطُّـثمثي هخميط مملكهثلك هن عَّـ! حمهئمث جعمسمح َّـيعُّـيعغص جلمف جلهبيع هثهيسوجلحيمث

 . جنميحقن قجنَّـيعُّـيعغص همس ُّـهئ
ههجن قمغخيمتلك عمل غجنسمثيطغ جللكئجهمل غجنت مملكهثمن هنخييعهحممل لك مس معبمب ي حممششص جعيعهغُّـتهتلك هممثيعغ جفيطُّـثهتلكي

يهثمه هنلك قهغن عجع َّـيعُّـيعغص هن عشلك جللكخكمن هن غجنمتب غني و ظمف غهللا جلمبمث هظجن جغخصهثمثمل عجل  ي
يعجع َّـيعُّـيعغص جنمبسمثيط خم غجنيطُّـ غجنخيلكهنحل: هثحييعغ. (همملكهنمبمل هنجيبخيمل ص غهثتجهلكقغغ عهثمهلكقُّـلكنص ي

 .) خمصهبهب
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هي جيمسمشمبيغ يغة املمسهت ب جنهسيغ بهنجي،وألج ِّـىغه اجيهث هس بهنجيهثىغب جنهل ّة جنهل رأحم واهتّيعر 
ل اال صهل اال جنمسلك وآجي  .ّرحم

حي تهثىغىط جنهل جنهسيغ، جهمثيع ٰهىغ امن وجنهنإلميهي، وِّـىغا خيهن ّب أخيجم املمنخيمشخن جنحنّومل ىطمث  وجن
هي.هنم جيمسهئهب ب وتهثىغىطّحيعا بهنجيمشمب لك ّوأخيهن ممهبمش ـ ىطهبمش اجيمشمب:  مههنل اب مه هنم ـ جنهل أيب ّ

امن وجنحن هثىغىطمي جنهسيغ وجن مسىح احليعىطَّـ، (. ...جنهنإلميهي جي وِّّـيغىطيغة ب  :تملجيلكىحتملوىط خم
يع هي ّأيب حمهسيع جن لك مس ب مه ّ، حمثمث وص)ِّــ٢٧٦: ت( اال ب خي  اجيميلكىع إحمامجنلك :ّ

مي اجيهبمسهسلكهي، بجموت،ّاألحمهبيغدي  .)٤١ص: ّ دار اجيهث
هنج اخلهئلكمي إمن ّوخييش ذجي ٰهمس ر حمهسيع جن ل خملكىع املمئجمة يف مكمبيغ اجييعٰه ّ جهمثيع حت َّ

ىط أويف مكمبيغ! راوىطهي اإلحمالم ّمئهن ٰهميهبلكمي أرمكهنؤوط اجييعخيميمثىطّ حممثمثخن خيهبهن ّ أمك ً
هشيعٌ وجهمثلكٌإخيهنم ّ ب حملكيع احلهت،ٌ وحهنجهىشٌ وجم ىسةّ هنبهي، وخيهب هنت، ب أحهتىش اجيهي  ٌهنظ األث

ىسات اجيمش ٌ، وأمك صيعوقّخي خيهب مشيع أمحيع، جيإلخيهنم أمحيع : مكمبيغا (!!ٌ زاِّـيعٌ وجنهنبيعّ خي
، حتمثلك  ).٩ ص١٢ج:  خمهبلكمي األرمكمنوط:ب حمش

متيغاب خيهن ٰههنن ألج أيب ِّـيغىطيغة، وإمك خييعحهشّوجيهب جم جيالحم ام ألج ّ ِّـىغا، وثمشهنءِّـ امل
، وجيهب هش اجيىغي ذبيط جنمس احليعىطَّـ جنهل ىطيعىط ّحهتىش ٰهيغاخيهي بمش أخيلكهي، جهمثيع ٰههنن راوىط ُ ّ ُ 

هبيس جي ٰههنن خي بهنب خيهن صيط لكيع اجي ِّـيعوا ّمت رة جنمشيعخيهن خم ارج املميهش جيهي اخل ُ خي خيمث
ا ّوِّـ ىطىغودون جن بمش أخيلكهي، جهملجهنب ّ وجيهث بمتمئهن بهبحن،ًهن بهسهبهنوىطهيّال ح: ُ هن ّ، وذجي ملً

جيهي أخيجم املمنخيمشخن جنحنجنمس املهندح ذب األحياء  رسول :  بّن أليب ِّـيغىطيغة بهسمث ّإن أ

و رة ا ّاهللا ص اهللا عليه وآ أل هر ّ. 
لك: حتمثلك، )٢٦٠: ت (ّاإلىطمئهنح، جيمسهتمئ ب خمهنذان األزدي ـ يع جالل اجييعىط ّاجي

ي امل لكمش األرخي ميهنرات وچهنپ دامكميگهنه هتيغان، يعثاحل هي امك هبهي ، خيمنحم اجيهئ
 .٦٠ص: ش١٣٥١ ،األومن

الهنهي، الب أيب احليعىطيعـ ح هنُّـ اجي  .٦٨ ص٤ج: ، خيهييعر حمهنب 
مشيع !! ّهبحنجيًهش جي ودجههنجنهش جنمش بمتمئهن ّجههنزداد ح ل خي خي ًوأىطمئهن حلهتىش تيغاثهش املمشمث

ن حممث ًأمحيع ب حمش اجيىغي روى ٰهام ِّـهنإلال جن أيب ِّـيغىطيغة، جهلكهث ً ط أيب ِّـيغىطيغة ّ
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لكلك جل ُّـ غجنىعه َّـ مض جفمئمثمئت  هن و ممبحقوىغظهحكمئ غخفسمتيطص ممخص َّـ جفلكن هنسمتيط غجع قغَّـ
 .هنسمتيط عمح َّـيعُّـيعغ

هحكلك جعحمك يههنلك قعُّـمتلك قمغال هنهت ه ىغجنىعه ُّـهبهئ عن ) َّـمطضط: غ (ي عمح َّـيعُّـيعغ مملكجنىعَّـبه
زهثسهبمث  ي هن جعمت عهنمثمل يمتجلمف جعخييطن غجنىغهنم ى ي جنبمت عهنمثملص عه خميجعلكجنهئلكمعمك غجنيعحكهبم ى غجنمتلكلك : ى
غي جلحيمثهبمليغجنيعحكهب قط حممئيط حكلكم عخم ه جنبمت عهنمثمل جلمف هنيع غجنخيمه ه ي ي  مض عمح َّـيعُّـيعغ ي ختتمب ى

ن! هممثحقغ جل لكيعُّـمئمل عمح َّـيعُّـيعغ هثهيس غإلهنلكن غجنهيمئمث غخفجتهتيط : عجع َّـيعُّـيعغ: جفمثهن ُّـمئ
ن غهللا ظمف غهللا جلمبمثصغحللكحمىح ي حكمثيط صي غجنمثخصري عجع َّـيعُّـيعغ غجنيطهخصي هحكمبي ظلكجفمك قحك

 صف: ص هنمهيطق حكلكجعيجنىعَّـبغجههبيغ غجنيطُّـ جنحكحق عجلالن غجنمتبالظص (. جغبلكغلكل غأليغحلهي
 .)ططضك

 عجنمث غخفمتتهت مض جفهيىح هنلك حكهبخي هن صعجع َّـيعُّـيعغ :ت مض غجنمتمئ خملكن حممثيهجنبمثلكن عهنلكهثت هقخم
ن  .)طصض كصف: سلكجعغجن مهيطقخفغ(.  جلمبمث غجنمهالغ هغجنسالن هعقغئ جعحيعهحمغجنيعحك

جن حممثعن عمل  .  همض غجنهيمئصي همض غجنسمتملص مض غجنمئيعظنوحمهت قعك: جعمب غجنىعقهغ مض هنيطجف جعمئ
 .)طصض كصف: سلكجعغجنمهيطق خفغ(

ط خفلك  يغجنيطهنجهمئيهعهنلك غجع ممثحق  ُّـيعمع يحممئيط قممىغ جلمف لكهتلكقغ جعلكلك عمح َّـيعُّـيعغ ههثمئلكظ  س
ن ص جفمثهن ُّـمئ يعُّـيعغ هن غجنمهيطم هخميط مملكن عجع َّـ: ُّـخيمبهب هن جفلكمغمل عمح َّـيعُّـيعغ جنىعجن

غجنبيطغُّـمل . (و جلحيمثوهغحلهيىح هغجنيطُّـلكهثمل هغجنخيبلكقغ هغجنىغَّـلكقغ هغجنخيهب غجنمهلكجنِّـ جلمف مغلكهثمك
 .)صصص كطف: ص هنمهيطق حكلكجعيهغجنمتهتلكُّـملص يجع ممثحق غجنيطهنجهمئ

ص حممئلكن جلمتهن يهمملكن يجعيط جن  ن جلمت هعجعخيلكق غجنجهبهتمل غخفالظمئمل جن قهه : معجيهتحق غخفمتمئ
ن غهللا ظمف غهللا جلمبمث هعجع  غجنبيطغُّـمل هغجنمتهتلكُّـملص. (مكي غجنهئثحق غجنجيمثيظجن هحكمبي َّـيعُّـيعغ جل قحك

 .)ضصص كطف: ص هنمهيطق حكلكجعييجع ممثحق غجنيطهنجهمئ
جن غجنخيجمثمك مض عمح َّـيعُّـيعغ ُّـمق : ق حممث ممثيعغ جفيطُّـثيهخميط هثمئ غجع جفجيع جل غحللكمم عمح عحسيط خم

ن غهللا ظمف غهللا جلمبمث هظجن هحكمب يمملكن هن عجفهيىح عظحلكغ قحك  جلمف هص هعجنىغهنهت جن ظحبملي
ص حم .  هجنىعجن ممثيع جفيطُّـثصهئلكهثمن ُّـيطن هن ُّـيطن ُّـيطهق هنخي جفمثهن قغق عمل عن هنلكغخكب جعجيمت

 .)ضضض كطف: ص هنمهيطق حكلكجعيغإلظلكجعمل مض مخمثمثىغ غجنمهحلكجعملص يجع جفجيع غجنخيسمئالر(
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ُحجٰذجي أجساك مضمكن حيمي مظمك ال :  حضاكىهّ حطىيمكألمم احطمعٌّمكجثيك جثىفيهل احلمكحضحن أيب خسمقمم جثمه خسييحم احطحخَإلّ
.  واآلجكمعمكر جثٌّيهاألمغيقجه،مكحطٰذٰىمكرة الحسٰذخفمكل اجحيقمكيثممىلمه جث؛ جسمكألمم اجحيقمكيثممىلمه واآلجكمعمكرحيمي

 ّ ىليهجسمن جثمه خسييحم اإل جثمه ىتمقحمحقٌّمكحضحن أيب خسمقمم، حطاالجسٰذاكحفمكب يت مظحفممحضيك اآلصٌّمكب(
 هبمكمظجن مضٰذمكب األصمكجثيك، دار إحجاكمكء احطمخاث ٌ، مظمغيييهع)ملـ٤٦٣: ت( ّجثمه خسييحم احطحخ

 .)١٧٥٨ص ٤ج: ملـ١٣٢٨احطحفمميب، مظمط، احطمغييحفيك اآلومص، 
:  حجاكحل خضمكل يت أيب ملممىلممةّىفالَّوحطىقىيٰذمقخن مجمكحسحفحص جحىفيهحطيك احلمكحضحن اجثمه حجٰىمم احطحفىي

َة، حضلكن أجثمك ملممىلممة مضمكن أحجمفحن مظمه مضين مظّومليه مظمه خسالمظمكت احطىقيييه ّ مه ىلمموي احلحمىلحل يت ّ
هتخمىلىك احطٰذيقخمىلىك، الجثمه . (يقجه مظمك يثمكء خسىقىهّ مظمه احطمعٌّمكجثيك مضحقٍ خسمه أحجحمِخسمطه، وحت ىلحكت
 .)٢٣٩ ص١٢ج: ، مظمعحمر جسمكجثىنّحجٰىمم احطحفىيىفالَّ

ٌ حضحقجه ىلحكت أحجحم،وخضحم صحمق اجثمه احلٰىمم جثيك جثمقٰرين مظمك يثمكء جثىه أجثيه ملممىلممة مظمه  مظمه احطمعٌّمكِ
ىه أجثيه ملممىلممة يت مظحمح ومثحفجفاكجه ِ، أو حت ىلحكت جثمقٰرين مظمك يثمكء جثٍ ومثحمحطاكيمٍ ومثىموىلممال ودسٍمضخمب
ً مضجه أخسمقجل أجثمعمكرا، ومظمك أجثىفجل ٍيكّمك إحطاكىه رايثحفيهن؛ حضاكمك ختمك مظمه أمظيهىلّمك إل وإجكّلكجكحضيك؛ ّمظاكجثىقحي أ

ّختجه مظمه احطحفىفين مظحفجعمكرا، وصحمق اإل احطحفمس ها ال  :ٰذمكجثىه احطحفجفاكجه احطىفمكألين يت ىتيفجه مضً َفإ ِ
َ

صدور ع القلوب ال  ا ن  ِع األبصار ول ُِ ُِ
ُ ُ َ َْ َ َ َْ ْ ِْ َ ُ َ يك، ومظمك ّ، حضاكمك إل وأمظاك)٤٦: ّاحلخل (َ

يثممت خسحقاكىقمك مظىقيقجه مظمه مظىفمكدىلمم، ىلجعاكىك ختيهختمك احطمغمفين احطممخياكخن، وىلىقحمى خلىمجتمك يثييحص 
ّيك، وحطيهال خسىقمكىليك اإل وحطمغمفىه إذ مظمه خسحقاكىقمك جثحكألمقّاألجكىيمكجكاك خسحقاكيقجه ة ّمظمه أملين جثاكجل احطىقيييه ّيك احلىنَّ

ّجي جثخممضمم أمظاكّمه حضاكيقمك مثٰذخفىقَاحطىيالم حطمعمكرت اآلرض ومظ  .  يكُ
ٍوال ىلمفيهمثىقمك أن جكحفممج خسمح مضحقمقيك ِّ ّ خضمكختمك احطجعاكجم اجحٌّىفىن ىتمقيهد أجثيه رىليك، خسىقحممظمك وخيخن ىلحمه ُ

َّ واحطيهخيخن واحطٰذىموىلمم، حضىيمتملجه وحسيقمم حضاكيقجه، حجاكحل ىلىفيهلّخسمح أصين احطحمس ومظمه : َّ
  ّجه مجيقيهر اجحىيحقمقحص أجكىه خسمح رجضجه مظمك خضاكين حضاكيقمت خسٰىاكىك أمظمم ملخكالء احطخمىلمه ىلمغحقىن خسحقاكيق

، ال ىلىماحطيهن ًىقمكّ جثاكًأجثمك ملممىلممة ومضحفىك اآلحجييمكر ـ ومظمك ىثييجل مظمه أمضمكذىليييقمت ىثيييهمثمك: ـ ىلحفىقحي
، ٌ صٌّاكيلٌ، وال جكىفينٌ ٍّىليلٌىلٰرىفيهن هبمت، وىلحكمجخمون جثمت ىلمموىلمكجكىه، وحضاكيقمت مظمك ال ىلىفييحقىه خسىفين

ىليك األجسالم مظمه جثحص مجاكخن ّ ُّحفحقيهن اآلول مظمه مجاكمكر احطٰذمكجثحفحص، وُّحفحقيهن اآلمجمم راوّىثجه
 .)٩٠: ، مظمعحمر جسمكجثىنحساكجم اجحجغجخة أجثيه ملممىلممة، حطحقجعاكجم ىتمقيهد أجثيه رىليك. (اجحىيحقمقحص
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يهعحفحقغ حممشن جنجهيط ي  هنلك ي حممششص خفيطقحكمل غجنمهحلكجعمليغ َّـمثهبمتمل عمح َّـيعُّـيعغ جلمف غجنخيمئ غجنخيلكنه
ض ص حمحقههث ظلكقخملك مض هن وجللكقهغ ُّـمتحييعهن جفت جنهئىعجع غجنىعه ُّـخنف جع ه ز  ُّـهئجه حص ي

ص همممسش ظلكقهغ َّـيعُّـيعُّـ جلحممث ي ممىعجع ى  ي هجنمتجيلكجن غجنبخلكقهصمل عمح َّـيعُّـيعغيخل عممثيع هن َّـيعُّـيعُّـي
خملكن : ي عهث خملكنص جل عمح َّـيعُّـيعغص ُّـمتيطه حصلك غجلبخلط جل عمح ظلكجنِّـههَّـ ُّـمتمئ جنمتلك جفلكقجغمل

ي ظمف غهللا جلمبمث هحكمبيغجنمتب  هن غجنمثيط وص هغجنمثيط غجنخيمبمثلك حفحقهعحمٰه غجنمهيطخممل هنلك معيعم جممت: ي
ن  .ن معخيىغجنسهيمفص هغجعيطع جعهب يغخفيععغ عهنلك عن معجيخيهبمت هعهنلك عن معجيمبمعمئ ي صي ن  مئمت هُّـمئ

ن غيجع:غجنخيبيط ص هُّـمئ غى علكخيهبمت عمل هن: علكخيهبمت هغحكتخيهبمبمت ط حممئلكجن ُّـلك عجعلك :  معيطجلمت
ن غهللا ظمف غهللا جلمبمث هحكمبصَّـيعُّـيعغ ي حكهبخيمن َّـىعغ هن قحك  َّـىعغ هن مممثيغ صي: ظ خملكني

يحهبيط جع عحكخصجلمث غجنبخلكقهخفص يظحمثِّـ غجنبخلكقه. ( َّـيعُّـيعغعمح  ضف:  هنمهيطق حكلكجعصي
 .)ططصك

يهجلمتيطهنلك ُّـهبيع غألجنبلكر ه هبىعن غجنيعهغُّـمل ُّـخيمب خملكئالي ز ز ُّـيطجنيغ جلمف يص جغويطيعحكمتلكقَّـلك مغمث: ى ى
نيغجنبخلكقه ى عن عجعلك َّـيعُّـيعغ حكئ جل َّـىعن غجنىغُّـلكقغص َّـ يجنهئ مض غجنبخلكقه:  هثهيس حممثمئ ي

ن غهللا ظمف غهللا جلمبمث هحكمب يَّـ هن قحك غظ عقه. (يص َّـىعغ هن مممثيغ عمح َّـيعُّـيعغ: ظ خملكني
ص  غجنميمبمث يحهبيط هثلكد غجنيطُّـ غألجنبلكرخفمض ختيعُّـمي عجفلكقُّـهن هنمتلكق غجنسبمث ص ي غجنيطهنجهمئي
 ضف: َّـمص جعحقهغضصضصص غجنجيبخيمل غجنثلكهثمثملص ي قَّـحق غجنجهلكهُّـىسص غخفهئتمك غإلحكالهن:حتمئمث
هثلك .)طصضك غ جل غجنيعهغُّـمل خكهئال ههنٰههب ههن عش حكمسجن ه   .ي

هلك جليعم جل عمح َّـيعُّـيعغ عهث مملكن ُّـستخيهب عجنهيلكمكلك قيهخميط مملكن جح ي هوغغ عجغيعى  جلمف ٍّ هنخيمت
ص حمهت ُّـخيمب عن حمجكغ هنخيلكُّـجهت خممبمثمبمل وغخفتمبمئ يغص هي معسهبِّـ جن جعمتمئ ممي مغيطز س هنلك ُّـتحيطف ه

جن ص حمهئلكن ممثحقغ هنلك ُّـهئيعق خم زجع ى يعهظلكر حفمبمثحل ظمف غهللا جلمبمث هحكمب: ه جغمت يجفيطص ي
ن غهللا ظمف غهللا جلمبمث هظجن...حكهبخيمن هن حفمبمثحلص حفمبمثحل ق غجنسلكهن عن قحك يص حممثتمه ي  س

ص هجعلكجنتلكمظ ي ُّـتسمت جن معهئىعُّـب سمملكن حمخيال حفمبمثال جن ه  .ه
ىغحكتهييطهثلك هنخيحي َّـىعن غجنتحمئمثمئلكغ هن غجنسمثيط غألحكتلكق جنمئيط  غجنىعه عحميعق ) يقغن مكمب(ي

غن عمح َّـيعُّـيعغ ههنمئيطغق هنلك قحك مض غجنجكغف غجنيعهغئهملي حفلكظوجضلكذغغ ي مض جعمثلكن عجف  س
 عَّـ غجنبمثمنص همممث  خفيطقحكمليخفيطقحكمل غجنمهحلكجعملص هغجنىعه مس ُّـسمب هنمت غجنجكغف غجنيعهغئ
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و هنىغهقغوملي جلمف معمئيطُّـيغ جغمبو هعمغمثلكنوحممتجهمسغ عمغمثلكن  عممثيع همليص هنلك جليعم غجنتلكقُّـىط جغمبي

غ َّـىعن غألمغمثلك يخكهسهنلك هحمسلكقغ مض غألقك هنمتهتلكص ممخص قجع ه ه ن جلمف جعميىش غجنخيجكغ ى
يغألهنملغجنجيلكَّـيعغص هَّـهئىعغ هخمخيمن   هحفالظ خملكقغشص حممهلكق غجنجيمبمئلكظ غجنيطو همعٰهمبمثو مض معمثى

يجنسهن ص هظلكقملى س هعهنيعغظص هظلكق غألهنيعغظ غألهنمتلكظ هنٰهجيهتيطُّـ ههنخيىغهجنخل ههنهلقُّـ ى ى  ى
ُّـغجنىعهييطك  جنىعجن غجنه هحميعُّـسملهملي معمب غألمغمثلكن ضحمثغألمغمثلكن  ني جعىعن ألمغمب غألهن

غن غجنيطهجنملص غ ُّـيعهن مض عقك غجنجيمبمئلكظ عهن س هخمبٰههتلك جلجهلكم غجنيطهثمثلك غجنىعُّـ مملكهث
ن  ن جغهبمتلك جنهئهييعَّـ هخممهت هجفيعهب غجنرضهك جنيعحك غق جعستلكهثلك حص هقجغ هغجنس ه

 !غهللا جلمبمث هظجني ظمف غهللا
غ ن هن عجلخل غجنمتلككص هعقغ مس  صي جعلكحلوهعقغ هنلك غهثمقه ظ يَّـيطقهن هعحكمئجي

غ هنمتيُّـتهبهئ صي مملكن حفمثلكقَّـ غجنمئت جعلكجنسصمت يعم جلمتهت قجن ىجلي جفت  مض غجنخيس
ه ق: ص غجنمئلكئه غخفجهحق جنمبمئت جممثمبمليغجنجهخيلكق غألهن ص هَّـ  هن غجنخيسوهللا مغمت

ه يعن عجعلك َّـيعُّـيعغ مملكن هن عجلحي غخفستجمثبخل جنمبهبهلهل غألهن ى  مض لكهبيغ هنخيلكمس غجنمئيعظن ي
ى غجنىعه م جعحسمك معخيبحق غجنسمثيط غألحكتلكق معحكالن غجنمئيعظنص همعمسحكمثيغ عحكالن غحليطُّـهن هلكهبيع  ي

ن جنيطهجنمل جعمت عهنمث ين هنلك مملكهثمن معمئ يجن ص ههنلك ولكك م حممثخص جعخييط م خملكئهبمليمل هي قهجنمل جعمت غجنخيبى
ون جنيطهجنمل غجنحيمب مض مم قهنلكنمملكهثمن معمئ ص حممهمتلكجلمل غحليطُّـهن و خملكئهبملو ههنهئلكني ي عي جعىعجن

هص هَّـىعغ هنلك هثالجفحي مض  هص جع مملكهثمن َّـ غجنهيت ظهثىعغم عُّـ هن ظمتلكجلمل غجنهيت
ن جلمبمثمتلك هن حمٰهلكئمث يهنتهيمثهتمئ غجنخيخن جح ُّـجيمب ي ُّـولكغس ن غجنخيمئ غجنخيلكنوملي عهن ه جنمثال يص حممثمئىعحم

وهشلكقغ جعجهتلكيغ حمو هنمئمثتمله يط هجلس عن ُّـ ىمثيط غألحكتلكق  غجنسى جنتتهبمث عجعحلكجغ ) يقغن مكمب(ي
ن ممتلكجعلك هنستمئاليغجنتحمئمثمئمث يمل مض عمح َّـيعُّـيعغ جنتهئ ه

عجع َّـيعُّـيعغ (َّـ ه صه ه هثمئجكف غحكهب حكمبهيلك 
يقغهُّـمل جعمت عهنمث  ).ملى

 :هثحييعغ )ص(
ص يجع جلسلكمميعم  .ططض كضضف: ص هنمهيطق حكلكجع معلكقُّـىط هنيطُّـمتمل قهنجه
غ جع جل هنخيج غجنبمبيطغنص م هجنمبجهمثىط خكهتلكغ غجنيطُّـ عمح جلبيط غهللا ُّـلكخم  يبيط غهللا غحلهب
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ُّـوخكخيلكق ي علكمبمئ هنهسحكيغ غجنيطهجنمل غألهن مل هنخيلكهُّـمل جع عمح حكهيمثلكن جلمتيطهنلك غجمتلكن ي
 . غخفيطغم جعلكجنخيسيهنلكجن غألخكجك جعلكجنس

ُّـيمتحييعُّـملَّـىعن َّـ غجن ف غيحكتخيلكهثمل جعلكخفلكن هغإلجلالنص َّـىعغ غجنثملص هَّـي غألهن  لكجن
هنمتلك َّـىعغص هَّـىعهغجن غخفلكن هغإلجلالن هغجنسمبجيملص   لكب معلكقُّـىط غخفسمبهبخل عمل ُّـ

غظ ف عقغ غمغتهب جلمف غخلحق هملي عه قُّـمتمثهمليمملكهثمن غجنسمبجيمل حكمثلكحكمثع وحك ص َّـىعغ غجنثلكجن
ف حفحق ص وحمهت جغلكجن فيعهنلك هحكخييط عَّـمب  .و عقغ غمغتهب جلمف غجنبلكلك حمهت عخكمسن جغلكجن

ن ُّـتحيعم َّـىعغ مثلكغص ي مض غخفسهبو ُّـسحقوهغجنتلكقُّـىط ُّـخيمثيط هثهيس هن غحفتالم سحملكجنمث
ف  غجنهييعُّـمئخلجلمتيط مض ظمتلكجلمل غجنمئلكقغ هغجنسلكقغص ه) غخفلكن هغإلجلالن هغجنسمبجيمل (غجنثلكجن

 .ههنخيلك
يهثهسمميط هنيعغ عحفيعه ف جنمثيغ حكمببمثيعن: ي ىلك قغئخصص حممشقغ هنلك هي َّـىعغ غجنثلكجن ه ض مض ه

 عقغ غهثحيعم جل هثمهلكجع هجل يعهنلك هصيغألهنملهثمهلكجع حمهت غجنيطهغظ غجنمتلكمغ حصىعن 
ص هجنمثيغ يغألهنمل جلمف و هنلك جعخييطن قغظغجنىعهيعك غجنخيٰهلكن لكمع حمهت غجنيطغظ هغخفيهنسهسهجنمث
ل يغجنهيمتلكظ عه غيحكتئمهلكنص هجنخيي عي وجن قهغظ جن َّـ حفٰه ع هنلك ُّـهبهئ جفمه ى عحك

غيمل جنمبسمبجيمل غجنسمثلكحكمثيغجنسمبجيمل غجنيطُّـمتمث  غألجلحي جنمبسمبجيمل قملص ممخص َّـ غحللكن مض غجنس
مل مض يلكغ غجنيطُّـمتمثي جنبخيىش غخفيعمغخيمثومل مض هنيطقحكمل غجنمهحلكجعملص هممخص َّـ جفلكظيغجنيطُّـمتمث

 .يطقحكمل عَّـ غجنبمثمنهن

 .ضضض كص ف:َّـمططضصص قغق عجفمثلكظ غجنجكغف غجنخييعمحص جعحقهغص ي غجنبمييطغقهيغجنيعههن
َّـيع م ي جنمبهبهسقف عمح غحلس جلحلصهنيعهف غجنىعَّـمك ههنخيلكقن غجل  جع ي جع غحلسخل جع جلحلز

قه جللكغص س حتمئمث عهنحق هنهتمتلكصغخفسخي ق جنمبهبجيب قغغ هنهسحكسمل غجنمت  ص جعحقهغصيهنمتجه
 .طضص كصف: َّـمصصضص صىغجنجيبخيمل غألهمل

محص م غ جع مغخيهييع أل معلكقُّـىط غجنمثخيمئ مح(حسيط جع عمح ُّـخيمئ يص هنهسحكسمل )غخفخييعهم جعلكجنمثخيمئ
ص هقغق ظلكققص جعحقهغغجنههثهل جغمئلكحممل عَّـ   .طضص كصف: بمثمن جلمبمثهت غجنسالنص خم
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حكيش غجنيطُّـمتي عن :ى عحفيعهوجعخيبلكقغه ف غحللكمم مض غجن ق غجنثلكجن  خفيطقحكمل يهثهي
ع هعخكيط و جحلك جلمبمث مض هنيطقحكمل عَّـ غجنبمثمنط هجنسبمكيغجنمهحلكجعمل َّـ عحك  ٍّ معلكقشس

ن م هنىع مملكهثمن همس معىغن م مل مض هنيطقحكمل غجنمهحلكجعمل يمل غجنيطُّـمتمثيغخفيعمغخيمثي عن ص هَّـوهنخيمب
هنلكو معلكجعخيملوسمليق هنهسحكيمصيع هنمتلك َّـىعغ إلقغقغ غحلهئ  صغ غحللكممهبملص هنمتىع هنخيلكهُّـمل هعمل ُّـ

لك مملكهثمن هيقغجنمن مخلكقك يمششمل مض هنيطقحكمل عَّـ غجنبمثمن حميمل غجنيطُّـمتمثيجعخالم غخفيعمغخيمث
هنمتلك َّـىعغ هنلكغص هنمتىع هنخيلكهُّـمل هعمل ُّـ ض  صقهق غخفخيلكقضمل جنمبحهئ  يغجنخيلكنسهجنهئ غجن

مل مض ي معمب غجنمهمثميمل غجنثالجغمثيلكخضلكنمل مض غجنميمثبمل غجنهئمقه حكلكق جعيمل غجنيطُّـمتمثيجنمبهبيعمغخيمث
حكيش غجنيطُّـمتيغجنتحهئ غي عه يغجنىعه جنمبجهمثخيملص حملكخفيعمغ ي جعلكجن   ُّـيطجله ي ُّـهبتمب عهن

 .ي هنهتخص جعمب هن غخفيعغمعمك غجنخيمبهبمثململي جن جعلكخفيعمغخيمثيجفىح  ييمشهث حملكهب
يحملكخفلكن زمبمك غإلجلالنص هغإلجلالن سمئ غجنسمبجيملص هغجنسمبجيمل غجنيطُّـمتمث همل جملكجنبلك هنلك ي

يغألهنملمعميتمهمك عقغقغ  ن جنتمب غجنمئيطغحكملص حمتلكقغى ش يش هص هغجنمتلكك هنستسمبهب حم
ضخيمثش ُّـيعجلبعحفيعهملص هيجعلكآلجغلكق غجنهلجلمث يملص هَّـهئىعغ ُّـمتمهمك غجنبخيىش ي جعلكآلجغلكق غجن ى

يهثهيس خمسمثخص جنمبجمت ل ه ف غألمعبلكل هغألقهثلكغ جعس زمل هغجنمتلكقص هُّـمب ُّـيع ى غجنجهلكقغ هغجنتجه
جعمل ن هغحل ن جلمئ زص حممثسهيهت ن :ص عه خميغألهنملى ز ُّـسحقهن جلمئ  جعىعجن غجنخيمئ يغألهنملى

 !!ق جعمثلكقم خكجييعهثمييغجنمتلكك مصيعيمسن رض جنميمل غألقخملكنص هممص حمتميمثمك غجنمئمثهبمل هحتيغجنخيلكن

ى عحفيعهص وملي هعحكالهنمثومليخص معستخيهب مض عهحكلكل جليعجعمثيص قجعوملي هحفمبمثجمثوملي جليعغخممثو َّـىعن هنهييعقغغ)ص(
يجنمبسمثيط غجنهيالري عن غهللا معخيلكمل ُّـميٰهمك :هُّـيعغق هبلك  حممثمتتمئ جن هن غألخكخلكك غجنىعُّـ هثمئيطهن ي

ص مممسن ُّـمهمثب خكمبيعه غهت نص حممثجكم جلمبمث عجغيعغ مغيعغظ حمخيمب وهب س ص هجمحق و حفجيحقو عه هنيعكه
ُّـمتمث هب هَّـصقجن غ ُّـتجلكهقهن جلمف غجنسمبجيمل غجنتهئ يىعغ غألحكمب شلك ى مل هللا معخيلكمل حممثجخيمب

غهثخل غإلحصوني هجلالو جنهيالنهمعلكجعخيمل زص هنستخهيخل جعلكجنيطُّـ هجعلكجنمئ ن صمليمثى ى ههنستهتىغئخل جعخيمئ
ن قُّـ غإلحكالن مض هثحييع َّـهسيظ  عمل م  هَّـ قُّـ غجنخيمئ هغجنمقَّـلكن مسغجنمتلككص هَّـهئىعغ ُّـتح

جعمل هغخلىغجلبالغ ُّـيع هغحل  .قُّـ غجنجهلكقغ هغجنتجه
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 غجنجهلكقغ معميمثمك حممثهتلك جنميمل غجنت مض غألهحكلكل وهَّـىعغ غيحكتٰهخيلكم هغخم

ل غجنتهئهيحق هغجنتبيطُّـ هغجنتهيسمث جنهعُّـٰهلكص  غيهئهجنهئ جعس  ي جنمبميهنو هثلكخميطو ظ
يغألهنملغجللكجغ جلمف ظيطق  ُّـى غ َّـ مل يص ممخص َّـ جفلكن حممئهتلكظ غجنبجكهن غجنىعُّـ عجعيطجن

ُّـ غجنسمبجيلكنص هظلكق غإلحكالن جلمتيطَّـ َّـ هثهييغ غجنسمبجيلكنص حممشقغ مل يغإلحكالن هب
 !!خملكن غجنسمبجيلكن خملكن غإلحكالنص هي جلهئيغ

س جحلك معمئيطنهغخلالظمل  َّـىعغ غخفمبهبِّـ غجنثلكر هن هنالهنِّـ جلخن هنلك خمب غجنتيطهُّـي عن :س
ن هن غخفلكن هغإلجلالن هغجنسمبجيمل غجنيطُّـمتمث ف غخفجههسهن غخفتهئ يخميط خضسيط مض غجنثلكجن ي مل مض س

ص حممسحم غققن غخفلكجنمثذغ غإلحكالن غألظمث مل جنهئ ي يمئيطهغ غإلحكالن غألظمث هن
غ جلمبمث هنبيطجنخل عُّـيُّـتهبيط يقص هجلتهب ى قس جنرضغ غإلحكالنص ي عي  هنلك جللكخكمنولكن جعيعهن

مل هن حفالن غجنجيخي هبلك هغجنتجههئمث حممثهتلكص يهمغلكَّـيطهغ جنسمبمك حكمبجيت غجنيطُّـمتمث
غ جنسهن ظيحممهمتخي ه يص ههجلومل جعيطيظ هن حممئهتلكظ حك سلكل حكاللكخلص ي َّـ حص حك

ق هنلك ولكنيعقضلكظ جفهئ غ جمحق غجنهيس هغجل  .جليعحم
غ غن غهللا معخيلكمل جعيعضلك غحلهئحممسجعيطجن صي قض غ خكمثئلك هن قهثمثلكَّـ  هلكنص هجنمثتهت عظلكجع

رخل يمشنحم غ غجنمئالئيط هغخفمئلكظيطص هن غئيطص حممسضلكجل ن َّـ حمتلكغ غخف ى جملكُّـمل هنلك عظلكجع
جللكن و جلمف خظيمسشعهثهيسهت جع ص هجنهئ  غ هن جمهيمبتهت هحكهئيعهت ص ههنلك غهثتبهت

نص هجنهئ  غهنلك ُّـستمثمئحي فلة من  : خملكن معخيلكملطغ غألهغنجعخييط حم ْلقد كنت   ٍ
َ َْ َ

ِ َ ُ ْ َ

ِهذا فكشفنا عنك غ َ َ َ َْ َ َ َ وم حديدَ ك ا ب ٌطاءك  َ َ َ َِ ْ َ ْ ُ َ َ َ  ).صص: م (َ
ا ا :ّةةا ُإا ُإأؤذاؤ  ّا   

مثىط يمل هن غخفحمئمئخلص مملكجنجهيغجنمئمبي عي  هنلك غجنتهيمن جنغجنىعهم هَّـىعغ غألهنيع غخلجيحق 
ق ي ممخص حكمثمسجخ م خميط جنخيمك قهقغ جلحيمثخص مض غهثحسلكق غإلحكالن غخفحهبقُّـمل عجع جضهب ه  صييطهه

ه مب حم صعحكالن غجنمئيعظن جعمشحكالن غحليطُّـهنص هعجعيطغن يهعجلالظ ممخيمك غإلحكالن غألهن
ظلك هجعمت  يعهنمثملهقغمغخيمتلك حكحقغ هنخيلكهُّـمل حفمه هنلكى ه هثجيطَّـ هنلك غقحفيعهغ مغهتيطغ صه جلهب س
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يظ جنشحكالنطجلهتالظمل غي عجعيطغن خممث غإلحكالن غجنخيحيمثهبمل جعلكجللكَّـمبمثمض  صه حمبيطي هن غجن

يظ جنمبحهئ غ غجن غ خممثهبمليغحكتحيطجغ غ مض قحممتهتلكصي عي  جنشحكالنهلكنص حمخص معيعمم  هحكلكقجل
هقحممتلك قحممتلكي عي ي هغهللا يظلكق خكخيلكقَّـ غخلهي يجفت  مل حكمثلكحكلكهتيحكجكغمعمثجمثغ ي ُّـهبثه

 ومليمث قخمهبو غجنخيلكهنمبمل جلمف غجنمئٰهلكظ جلمف غإلحكالن هغخفسمبهبخلص هعجعيطغحص جعمسخكبلكفمليغجنخييطغئمث
ن جعخل غجنمتلكخممل هغجلهب زي ُّـهييعخم  .  ى

حمي جل غجنىغجعحق جع جعهئصسحمهبخص مغلكظ مض عحفبلكق هنخيلكهُّـمل لكغ م هَّـ جمحق يمئمثيلكق مض غخف
غوهتيهنت نط عمل غجلتمئلكق غجنجهمثخيملو جلمف هنخيلكهُّـملص هي هنمتس  هن جفلكجن و خفلك َّـ هنخيمب

يعم خملكن غخفجي: خملكنيعهث  جلمبمث غجنسالنص هغيهثحيعغم جلمت م يهن مصلكهثبت جنشهنلكن جلحل
ص حممثتحيط جلمف هنخيلكهُّـملص حمهئلكن عمحقحفمبمن هن عمح: جع غخفميحقغ جع خكخيبمل ف ي ُّـمسمعمث

ص جغ ص عق مغلكظ ي ُّـمتخنم عمظيهنخي ص هُّـخيجمك جعخص ُّـيعه هنمت  حممثىعمميع هنخيلكهُّـمل هجلمئمب
ه حممسهنس جل غجنخيجهلكظص هقعُّـت هنميتخصوقغغ جنمثمبمل  و ألهنيعيعهثص همكمتمتمن هحملكهثتحييعمع حكلكجلمل ي

ههنلك مظ عقغم هنميتخص: جفيطف حممثمتلكص حممئمبمن ص مغئمن هن جلمتيط :  حممئلكنظمل هنمتىع غجنمبمثمبي ُّـلك جعمت
ص خممبمن غ جع:  خملكنظههنلك قغم: عممهييع غجنمتلكك هعحفبثهت  يعهث: خممبمن جن هخميط حفمب

هلك ُّـلك عهنحق غخفهسهنمتخلص حممب عمكهتيعغ جليطيص هجعسجيمن حفحقغيخميط جعمبميمن حكمت  خميط ي حممشهثصهه

قه)ص( حممل قحف جلمف جعخيحق: ي قهه غخفسخي وعن قمغال هن عَّـ غجنهئ ه  جن عمل قهنجه مض جفلكن ي
 يحفىعغ هنمتىَّـىعن هثلكخمت ع: ص حممئلكن هن قهنجهو جع قمغيخلص حمتخيمبي جل ظهيهنمتخنحمهت

ي خسسخل قمغال جعمثيخلص حملكقمعهي عهنيعرلك عمل هنخيلكهُّـملص هعخملكن غجنيطهنجهمئيجعمههي ي ُّـجههتيطهن عشلك همتمله
مض ص حممئهش هنخيلكهُّـمل جلمف غجنهئ مضصص هعهنيعن جعتسمبمث غجنبخيحق عجنمثيهثلكخمت عظمبح : ي حممئلكن غجنهئ

مض عملي هقكص خميط هنهشوَّـىعغ جفهئ:  حممئلكن هنخيلكهُّـمل!و هجنمثيغ جعمتلكخمملو مجي عهثصغهللا  جعخييط ي غجنهئ
ص حممسجفرضن هحكمسجن جل جغهب جعخيحقنص حميطحم عجنمث ضخيهييمعهييع ص ي هجعيعصخمهت ن هعجفس عجنمث

و عر عخملكجعمب جعخصئمل عجنهلكيعجعمب جلمبمث: هخملكن جن هخميط ... م جعخل غجنمتلكخممل هغجلهبي هنلك حممثهت هن ُّـهييعي
ي عهث ظمف هب جلمتيط حكحقَّـ عمل ظهي: جنجعمب هن عهنيعَّـ مض لكلكجلتهت ي ن ي خل غجلهبخيمل ُّـ

قهمبف غجنىعَّـمكص جنهنيعه(. غألقجعخيلكظ  .)صط كصف: ص هنمهيطق حكلكجعيهبسخي
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غهللا هنلك  ظمبمن عقجفلكهنهت حم ص حم مع هن جعمت َّـلكخك مممقغص هجن هثحييعغ عمل عحف

ن خظ ص هعنوجلمتيطَّـ غجنمث ص حممئلكني جحلك  قجني ختلكحم غجع َّـمثهتلكغ : ُّـبمئ جن قمميعن هجغ
حمخص جليطغ ص  حمخييطن هحمخي هنلك حمخيو هنمب عحف معمث! عقمغ جعمئلكظنو قمميعي عه!َّـمثهتلكغ

ن خملكئي عي صَّـمب قمميعني جفت عن َّـمب ص ٍّ هنمب عحف جليطهيعجع جعهئيعص جغ: وعن ُّـمئ
ن ي عي َّـمب قمميعنصي جفت يع جلهل حكمتخلص حمخص جليطغ عن َّـمبيحملكمغتهتيط هخكهب عن ُّـمئ

ن غهللا غجع عمحيعنجلهبيعص ه: وخملكئ غهللا جلمبمث هظجن م ي ظمف  ممبجهمل م ُّـمئمهيط قحك
نيممجنمثمهلكف جع  ن غهللاي جضهبيعخكهتيط عن( :وغغي خسيغ هنيعو ُّـ و حممسه جلهب ص)هيطغ قحك ي

ص هعه قمميع وُّـبمئ هقحممتلك قحممتلكي عي  ي هغهللا! ُّـيطهن جعخييط َّـىعغ ي عجعلك جني  . ه

حمغألحفبلكق  )ص( ص )َّـمضضص: غ (يلكق جع جلبيط غهللا غجنىغجعحقهيألمح جلبيط غهللا غجنىغجعحق جع جعهئلكغص يمئمثيغخف
 .ططضك: نصططصغجنخييعغمص  م ص جعمييطغق غجنخيلكري حكلكهن هنهئ:حتمئمث

 .طصص كضف: ص هنمهيطق حكلكجعخف شمي غجنبالجمملص يجع عمح غحليطُّـيط م
قه هنيعهف غجنىعَّـمكص جنمبهبسم  .ضضض كضف: ص هنمهيطق حكلكجعيخي
ي ممجه غجنميهبمل مض هنخييعحممل غألئهبملص جلحلم ي ص )َّـمضطض: غ (يقجعحل جع جلمثس جع عمح غجنهيتِّـ غإلي

غظص جعحقهغص غجنجيبخيمل غجنثلكهثمثملص   .طض كصف: َّـمضصضصقغق غألض
حك جع غخفجيهتيغحلحلي ممجه غجنمثمئخل مض حمٰهلكئ عهنحق غخفهسهنمتخلص جنمبخيالهنمل م : غ(يع ي غحلس جع ُّـ

ص لكهتيعغنص غجنجيبخيمل غأل جفس:ص حتمئمث)َّـمضصط  .ضطضك: َّـمصصضصهملص خل غجنيطقمملكَّـ
مل م يغجنخيالهنمل غخفحمئ غجنسمثيط جضهبيط جع جلمئمث :  هنخيلكهُّـملص معمسجنمثيغجنمتمهلكئِّـ غجنهئلكحممثمل خف ُّـت ي ي ي

ه ص غجنجيبخيمل غألهملص ي غخفمئيطحكملخم صص قغق غجنثمئلكحممل جنمبجيبلكجلمل هغجنمتهل)َّـمصضضص: غ (يغجنخيمب
 . ضصصك: َّـمصصضص

هي هغهللا عي قحممتلك قحممتلك(جنجهخيلكق ي عن َّـىعغ غخلمق هَّـىعغ غ:مغيطُّـيع جعلكجنىعمميع ه غجنىعه علكمبمئ ) ي
ىهنخيلكهُّـملص هقهغن غخفميحقغ جع خكخيبملص جفت جن غحمجكضمتلك مغيطي جعمسن هنخيلكهُّـمل مس ُّـمئ ي ه ي حممشن صمبي

ظلك هعجلخصن جعمت ع ىعجلخصن هنخيلكهُّـمل حفمه هنلك مض لكهبيغ هنخيلكمس غإلحكالنص هلكهبيع يهنمثه همل جلهب
يحكمتمل غجنمتب و جلمف مم هنجيمبو جمحق حفلكحممثملصي ظمف غهللا جلمبمث هظجني ي هوهنمتمه ي  يص حملكإلحكالن غألهن

قغ غجنخيهبمبمث مل هجغمئلكحمتهتلك هخممثهبهتلك غجنيطغهثمثملص ههنلك يمل جنىغهن غجللكَّـمبمثيَّـ غجنتخيبحق غجنيطخممث جل غجنخي
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هحممئهتلكظ  هجلمبخصظ ولكني حكلكَّـ مض عجفمثلكئهتلك جفهئغجنتمل غجلهتالظ يهَّـىعن غجللكَّـمبمث

جملكظ هغحصهبمي غجنيعجللكل يهجضيط نص حمٰهال جل غجنمي هن ههنهسقحف ن ههنهي هجغ ي ز  غجنىعُّـى
ن هقغظ  يهن غجنجيبمثخي عن ُّـستهتجمتهتلك هُّـستمييعغ هنمتهتلك ممثحق هنمتلكط  صو هثلكجليممُّـمتخيمئ و ي

ن هن خممثهبملعق  ومممث جعلكخفسمب ُّـتح ستبيطن ى همممث جعمئمث غإلحكالن مع!ظو عمل قخمس
ستمييعغ هن َّـىعغ ىُّـَّـ عن خيجمثمكص هَّـ غجنهنلك هثيعغن يجنهئ  ه!ظمل غجلهتالظيجعلكجللكَّـمبمث

ه حممب معمسهنمبمتلك خممبمثال مض هغخمخيمتلكطغيحكتمييعغغ  غخفخيلكك حكمتجيط حممث غجنخيجمك غجنخيجلكغص ي
ي جح ُّـحممث غجنهئثحقي عن ص ممخصوص هعجن غجع جللكك سهئ حممث عجن هنخيلكهُّـملهغ هنيعُّـيعهلكهغخمخي

ن جعخل غجنمتلكخممل هغجلهب زي ُّـهييعخم  .ى
قهثلك َّـىعنص حكمتجيط هثخي هص جن معمسهنمبمتلك خممبمثال مض هغخمخيمتلك هجلمه   مغهتالظصومليعجن مغلكَّـمبمثي

و هنمئمتمتملومليهتلك مغلكَّـمبمثيهجنهئمت س نو هنهيتخيمبملو جعمئيطغحكملى غ هغجنخيمئ  .سص حتهئهبمن جعلكجنمئمب
يظ يغجنخيلكنمل غجنخيمئ يجنمئيط عجعيطن غجنمتلكك م جعهيخي جفلكممهبمث يظ جنشحكالن جعلكجن  م غجن

ىجلمتيطَّـ ُّـخييعم جعلكجنيعمغلكنص ي عن ُّـخييعم غجنيعمغلكن ي ص حممهلكق غحليمثملهب غجنخيمبجنمبىغجللكهنلكغ ى
 خممث هئتخصنص هظلكقغغجن ي غجنمئيعظن مض لك خممث غإلحكالن هخممثص هظلكقغيجعلكحل

هظ غألهنيع جعلكجنبخيىش عن ي جفت  مض قغمميعغ غجنمتلككصهغجنخيمبخصظ هحكحقَّـ هنىغقهجلمل
غن غجنجهخييعغظ جعيطي هن ظُّـلكغ غجنمئيعظنص  م هغجنخييعحملكن جعمسخم هُّـيعجعيش غجنسحق هغجنسمب

ُّـولك خميط غممتجههيمن هنمئلكهنلكغيمسشهمم ُّـهملي هنخيمت لك مغلكظغ يمسشهمم!  جلجىغ جلمتهتلك غجنمئيعظنهملي جلمب
ع هنمئخييط ظيطم مض وجنتتب سمك غجنمئيعظن م جعحسمك ه صي لك غخفمتلكقن ههثمث غخفيعغمعمكي

 ! جل قجنهجغمئلكحمتهت م جعهبمتمسه
و خممبمثال مض غجنتهيلكمعمليهجنمتتمسهن  جع عمح لكلكجنمك جلمبمث ي هن غجنتهيلكمعلكغ عهنحق غخفهسهنمتخل جلحله

ص جفمثهن قمميعهغ يلك حكلكق جعيعمممك غخفهسهنمتخل عمل ظهييغجنسالن خف خلص خفحلكقجعمل غجنمتهيلكم هعَّـمب

يحمخيمب جعمت عهنمث مل جعمت يحكجكغمعمثجمثغ جلمف خممثلكن ومل مض عَّـ غجنبمثمن جلمبمثهت غجنسالن حص عجلحي هجغمثمئملى
يعهنمث  .مل جلمف لكهبيع هنخيلكمس غإلحكالنى



طط.................................................................غجنتيطهُّـ خمب هنلك جلخن هنالهنِّـ
غهثتهت عمل هنيطُّـمتمل هبيع حكحقص هعقغ ي جفت ص جلمبمث غجنسالن خميط هنهش هثح حكلكجعلكليعهث

هص هَّـ ُّـتهبثوقمغ ق غجنتهبمثهبي هن عظحلكجع ُّـمتحييع عمل ظجغلكق مم ن غجع ُّـخيهي  :ي جعمئ
 خيلكقممف هنمثمغ جلملكهثمخص ممميمسهثم حمهئ           قُّـلكقَّـ يمغيعغ غجنيعُّـلكف جلمف جض

يون:عحمال خممبمن: حممئلكن غجع غجنمئيعظن جلمبمث غجنسالن وا من جنات و ٍم تر
ُ ُ َ ٍَ َ ِ ُ َ ْ َ 

مَ و* ٍزروع ومقام كر ِ
َ ٍ َ َ َ ٍ ُ يها فاكه *ُ نوا  عمة  َ و ِ ِ َِ َ ُ َ ٍ َ ْ َ ناها قوما  *َ ِك وأور ً كذ ْْ َ ََ َ َ ْ َ َ َ َ

ن َآخر ِ
سماء *َ ت عليهم ا ما ب  ُ َ َُ ِ

ْ َ َ َْ َ نَ نوا منظر َ واألرض وما  ِ
َ ُ ُ َ َ َ َُ ْ َ : غجنيطحفلكن (ْ

 .ظ)طصم ضص
و عه عقك همض!ظى عهجنئ ُّـمئتيطهنىههغهللا ي هثيطقه جعخييط َّـىعغص جعهب نز  !ظ ُّـمتبت

جعلكجنخيلكق هغجنجهمتلكقص حمهت ي عي  جفلكقغ غإلحكالنص ههنلك عحكمبغجنىعه هنخيلكهُّـمل يعن
 و لكلكخملكمع عمل جعمتلكظ عممثيع هن عجن هنمتمقيهئ هعجعمتلكظ غجنجيمبمئلكظص خميط حكخي جعهن غجنجيمبمئلكظ

ن ههجلي حفجيبلكظ هحممئهتلكظ هجلمبخصظ هجضيطغجلتالَّـلك غ غجنمتلكك يجغ زلكل حكاللكخلص جنمثخييعحم ى
هجعلكإلحكالن   يحكتبيطغنطهن غحفتالم ظيم غجنيعهغُّـلكغييجعيط ن ص حمهئلكي غجللكَّـحلي غألهن

ن هجعلكجلمل غجنٰههبحقيمت غجللكَّـمبمثىمل جنشحكالن جعبي غجنتحتمثمتىغجنب  مل غجلهتالظص حمخيهبمبمن جن غجنىعُّـ
 ظ مملكن ُّـيعضمثغجنىعه هجنهئ هنلك صعجفلكقُّـهن معيعضمث

هنخيلكهُّـمل هنلك مملكن ي عن  غجنخيحيمثيمل خضخيمبمتلك هثمئس جعلكهللا غجنخيحلي غخفخيجيمثلكغ غجنتلكقشمثيعن
ص ي هن حفلكقمغ ُّـيعضمث جمحق معيطهنحق غإلوخظ غ يألش طحكالن هن قغحفمب  هنلك مملكهث

ص حممسجعيطجنمن عزيع ىهن جلمف عجلالن غجنهئهييعص حمهئلكهثمن جفيعهب جنشحكالن هن غجنيطغحف
ن  ظمل غجلهتالظيغجللكَّـمبمثمل يغهللا جلمبمث هظجن جعسمتي ظمف يحكمتمل غجنيعحك

غ جنسهن يهَّـهئىعغ حسمب ُّـى ص عحكالهنلك عهن قغ هن غجنيطغحف يمل عحكالهنلك هنمتخ ه ه هلك ُّـهيخيع ه
ك غألهنمل جعلكصجعلكجنمئلكمع ص عحكالهنلك ُّـستخي هُّـس يجنمييطق هغخلت نه  و عحكالنيعهث ص جعلكخفمئت

غئيعص )ص( يحهبيط جع عققُّـيغ غحلحلخف غجن يهنهسحكسمل غجنمتهل غإلحكالهن: مئمث ههثهل حتصي  غجنتلكجعخيمل ي
 .ضطض كصف: َّـمصصضص ص غجنجيبخيمل غجنثلكهثمثملصحمملي خم غخفهلصحكخلي غخفيطقجلخصجلمل



قهف غجنيعهغئ جعخل غجنمتجهمسغ هغجنتمسجغحق.......................................................................صط غخف
ق مع فيهئ هجعيعهثص  ُّـمئت غألجعيعغق هُّـمتخيتهت جعلكخللكقمغخل جلمف غجنسمبجيلكنوهن  و هض

جفلكغ ص حمتمتلكهجنغجنىعه عحكالن غجنهيت ن جنسهن جفمل منى حسمب غ هغجنبمبيطغن غخفهيت  غجنجهخي
غ ن جعمبسلكن غجع غجنخيلككص هجعيعهغُّـمل عمحهجلمت غ هنخيلكهُّـملص هجليعحم   قُّـمتهتلك غجليطُّـيط جعث

هجعخييط عحكالن غحليطُّـهن ظلكق حممثخص غجنىعه عحكالن غجنجيمبمئلكظص يعهثَّـيعُّـيعغص   .ي غألهن
ق عجع يهَّـمتلك ُّـمتبمي غجنتىعمم ن حتمن قُّـمليع جعلكجنتهيلكمعمل غجنجهمثىط جضهب ص جفمثهن ُّـمئ

غئمثمبمث غن غإل ُّـيخف: لكغ مض غحليطُّـهنيجلمت غ غخفحهبمنلك خم مممل غجنيطجل  يمل هغخكتيطييطُّـي خك
ن عهنلكهنهتلك  ممى هنى مس ُّـيعص معمتلكقجلهتلكوغي خميممهبمن عهنلكهنهتلك يحكلكجليطَّـلك هحتجي غ ُّـمئهي لكهث

 .عن ُّـهئمثيطهغ حصلك هن قغحفمبهتلكي عي هن جل حكبمثمبهتلكيهُّـمهيط
زص جفمثهن سمب ي غجنخيالُّـحليغجنخيالهنمل ظحفيعص هَّـ وهَّـىعغ هنلك عخكلكق عجنمث جعلكجفهن ى

جم جعمت  يعهنمثمليلكيعُّـمئمل مع نى ص حممثمئ ه:  جنمبحهئ غهللا ي ظمف ي مملكق جنمبمتبيغحلىغغ غألهن
ُّـ ص هجليعحممتلك مممث عحكمب قجلمث غألهن مع يجلمبمث هحكمب هجنيطجل مل عجع حكهيمثلكنص هجليعحممتلك ي

ُّـ يمممث مس ُّـب جنسهن وخل عه هنمئلكنى قن غجنىعه مض جضمثيش غإلحكالن ٍّ غجلتبلكقهي  مملكن مكهت
قغ غ مض مك غجنيطُّـ جلمف غجنتهبهتمثيط ألهثهيسهت هغيحكتئثلكقي جنمبهتلكخكهبمثه هجممببملهحم  يخلص حمخيهبمب

جعلكجنسمبجيملص هخميط همغيطهغ مض هيُّـمل ُّـىغُّـيط جع عمح حكهيمثلكن ههيُّـمل هنخيلكهُّـمل جعخييطن جلمف 
غ ن عن ُّـثبى عهملهغجنجهلكنص حفجي غ عخميطغهنهت هن جعخييطَّـلكي ُّـستجيمثخي  .ت

هنلك هن غجنتلكجعخيخل جلمف :س هخميط هنيع)ص( هنلك هن غجنمهحلكجعمل هخم ه عن هنخيلكهُّـمل خميط جعمب جع غألهنيع عن هض خم ه ي
ص همغخي حص جلمف  جلمبمث غجنسالن معمئتيض غجنجيخي حممث هغجنمقغي مض جلحلو خمبمثحملوقهغُّـمل عحفبلكق ظغ هنمت

غ هنلك عقضلكنص حمهب غجنمهحلكجعمل مملكن عجع َّـيعُّـيعغ هجلهبيعه جع  ص غحفتمبمئ هقجن مغخيال ُّـيعجممك مض هنثمب
هغجنخيلكك هغخفميحقغ جع خكخيبملص ههن غجنتلكجعخيخل مملكن جليعهغ جع غجنىغجعحقص حمٰهال جل قجلخصظ 

غئمثمبمث  ).ضض كضف: ص هنمهيطق حكلكجعيطُّـيطغحلخف شمي غجنبالجمملص يجع عمح : هثحييعغ. (لكغيغإل
غظ )ص( يمل غخفحهبيطُّـيجلمف غجنسمت عض ق عجع قُّـملي  .ضضصك: ص هنمهيطق حكلكجعملص جنمبجهمثىط جضهب
يإلهنلكن غحلسخلص جنمبخيالهنمل جلبيط غهللا غجنخيالُّـحل غ)ض( يطُّـيطغص غجلجيبخيمل غجنص قغق هنهئتبمل غجنجكجعمثملص جعحقهغص ي



صط.................................................................غجنتيطهُّـ خمب هنلك جلخن هنالهنِّـ
ىهَّـىعغ هنلك هثخلكحم ههنلك هثخجهلكن جلمف هنيطقحكمل عَّـ غجنبمثمنص َّـ عن معهسمم َّـىعن 

ص حممبخص غ عهنلكن هنيطقحكمل عَّـ ي مس ُّـستجييغخفيطقحكمل غجنجيلكَّـيعغ هن غجنيطغحف  غألجليطغظ عن ُّـمئهي
ص هن جعلكجعمثعغجنبمثمن هن غخللكقف جعيط ص ههن وملي ههبلكئمثومليهغ ُّـمتخيعهن حممثهتلك هن غجنيطغحف

مل جع غحلس جلمبمث يملص ههن عقجلمثلكظ غألجفالن هغجنمبمئلكظ جعلكإلهنلكن غحلجي غخفهتيطهُّـعقجلمثلكظ
غنص ي عي غهنمليغجنسالنص ههنلك َّـىعن غألجلخصن غحصيط ألمغ معهييعُّـ غخفىعَّـمك هن قغحفمب هجضت

ه غجنمئمثهب:عه خم  َّـ هنيطقحكمل غإلحكالنص غجنت خفيطقحكمل عَّـ غجنبمثمن ي عجعيطغن غخفحت
وجعجكَّـلكغ  مض هنيطقحكمل عَّـ غجنبمثمن يمئمثمئغإلحكالن غحليمسن ص هممو هعمملكقُّـمك هحفىغجلبالغي

ن هغجنميالغ هغجنهئىعصو هَّـىغُّـوضخيمث ي حمجلكظ َّـهسيظ غجنمئمهلكظ ُّـتي ن جنتمئ  !!غجع
ُّـمل جلمئلكئيط غجنجهمثخيمل ُّـمتمقه جعخيىش  ص َّـهئىعغ ُّـخيتمئيط غجنبخيىشص حمسمغ معمئ هثخي

ن جلمف غأل ن غهللايئهبمليغجنمئمهلكظخل حممثهئىعجع غهللا جلمبمث ي ظمف  جلمبمثهت غجنسالن عه جلمف قحك
ن عجفلكقُّـهن جعلكلكمبملصهظجن   حص غألجفالن هغجنمئمهيس هغألجعلكلكمثص هُّـيعههنه حممثٰهخي

ه م جعمتحييعَّـ غخفتخمب غجنبلكئيغ م  جلمئمثيطغ غجنجهمثخيملص هَّـىعغ هنلك هثيعغن غآلنص يجفت  زمعمئ
ن حص هنث َّـىعغىمل هنيجفمثهن هثجيط جلمف جعخيىش غخفمتلكجعيع غجنجهمثخيمث  حممشقغ هغمغهتمتلكن جعىعجن ص ُّـمئ

هعهيىهلكلكجنبمتلكن جعلكجنيطجنمث هبمن  س غحكتهبيطن هن غجنىعهه ُّـستيطقم هنيطغحمخيلك جل قعُّـ يص جغي
سمغهتلكن نى ص حممثمئ غ:  هنثمب جن هنجيمب ه جلمئمثيطغ غجنجهمثخيملص ممخص َّـ جفلكن ي ُّـمئيألهثط وهنلك عخم

ضلكل مض معلكقُّـىط غإلحكالنص جلمتيطهنلك ُّـمئلكن حص ىغجنسلكجعمئخل هن غجن ن جلمف : ي خفلكقغ معهئىعجع
ن غهللا ن جعظغهللا جلمبمث هظجني ظمف قحك ن جن ي جلمبمثغ مملكهثيمسشى حممثجمثب  . ُّـهئىعجع

قه نيهَّـىعغ هنلك عخكلكق جن غجع غجل جعخيىش غخفخىعهجنخل هن  يعن: ص جفمثهن ُّـمئ
غضخيخل عجفلكقُّـهن غجنجكجممثمك خملكن ص ههثح يعهثخص : غجن جلمثيط خف ممىعغ جلمبمث َّـىعغ غجن

ن هنلك شلكجن غحلصهثهئىعغ جن ص هي هثمئ ه خجل ي ههثمئ غحم ز ص حممشقغ مغئمتلك جعخص ُّـ
ن جلمبمث غجنسالن خملكجنيمسن غحمهئي غحل غ جعخص عهثبمسهثلك جع عحكخصجلمث جع ي هغجفتجصجنيعحك

 .صضك: نضططص



روث اشثواإلخ بز اشنشأة واشذأثخاخخ.......................................................................سش
ثنا أبخ ّحث: ل سا...أندأنا إدجمريح بح شدعثةس سال: س سالّأمحث اشدمثسنثي

 هو ً حديثاّث عّمن حد: حّاال رليخ ودلّ صخ سال ردخل اال: تثتثةس سال
ه أرسلت ّ صخ  رخ ردخل االٌ شكثوبٌس وتخ حثتتهللا رضا فأنا قلته و

 .اال رليخ وآشخ
ر ّاشغاتة تخث سارثة ّ شح أدّأولح ّأسُوتكثا تذدذخن شلعامل أمجج ب

ّشذطفّ إال كياسيلر مل تكحشّأن وس اشخديلة  .ًال رليهحُ
اا ا :ّور اا  ان اا   
ّثا رظيجمس وشكنّثت باإلدالم تأثّاشدلثان اخفذخحة سث تأثّ أن ال رتب ً ها سث ً

 ًس سلح تكح شنفعلةّ واحلضاريّثت يف اإلدالم بمقثار رمقها اشذارزخّأث
 وشثشح جتث اإلدالم شخ سً أتضاًشانت سارلةّإنجم مس و باإلدالٍ داإلحٍكحـبش

 ٌ دديخّ يف اشدلثان اخفذخحةس ساإلدالم اخسسخً وشيدت شنطدقةٌ شذقاربةٌأدكال
 ٌ دديخّاإلدالم اآلديخيّ أن ً وشكح شيث شطابقا شخس شجمّباإلدالم اخغثجح

 ٌ ذاتثةٌ وشيدت تناشح أددابسًخ شيث شطابقا شخّ وشكنّباإلدالم األسثتقخ
 ختذلج رح ٌشاتّة هلا شقخّة اخرذلفةس ساحلضارة اشفارديّات احلضارتّسخ اهلخت

ّشقخشات احلضارة اهلنثت ةس ومجيعها ّةس وزا خمذلفذان رح احلضارة اشصينيّ
 رح حضارة وادي اشثاسثتح وحضارة وادي اشنيحس ورليخ سجم نشاتثه ٌخمذلفة

ه ؤ شنشّاإلدالم األسثتقخ وّ وجخه االحذالف بز اإلدالم اهلنثيشح

 ّبح اجلخزيا ّجح اشفثج ردث اشثمحح بح ررألس شح األحادتت اخثسخرات اخخخخرات )س(
وزس ُ اشثشذخر نخر اشثتح جيالرس أخخاء اشدلجس اشطدعة األ:حتقيج وتعليجس ّاشقثر
ّدار اشكذب اشعلميةس اشطدعة : ص ويف ذدعةششس صسج: ةّتـس اشثتاض ـ اشدعخدتشسشس
 .شص صسج: ّ ردث اشثمحح حممث رذجمن:خدج وتقثتح وحتقيجس مس بخوتششصساألوزس 

 . اخصثر اشدابج)س(
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ًأوالطظا  صي غحلٰهلكقهغيحفتالم ّ. 

ي هن غجنتمسجغحق جلمف غجنمتيس غجنمئيعظري مس ُّـتهبهئي غجنتمسجغحق غحلٰهلكقهيمشن حم:ًتضصصض يعهنلكه  طي
ص جعخالم غجنيعهغُّـلكغ  هثلك هن غجنتحيعُّـ هث هنمه هيعغ ممثحقغ جعجيبمثخيمل ي معمسجغغجنتهجنهئ

ُّـيت هتغجنتغحلٰهلكقغ هغَّـتخصهنلكهتلكص حملكحلٰهلكقغ  لكغ معالجفىح يلكغ هغجنميمثبمثي جعلكخفخيمت
مل ي هن جعمثئتهتلكص هغحلٰهلكقغ غخفهتتهبو هنمتهتلك جلمف عجنس قمغلكنو ممثحقغوغهثبثلكم قهغُّـلكغ

ص يخل ههنهسجغيجعلكجنهيمبسهيمل هغحلهئهبمل خضيط عجعمتلكظَّـلك هنهتتهب حص يعُّـ مض غجنيعهغُّـلكغ ضهب هنمث
ن غإلحكالنص هَّـهئىعغ يهجعمئيطق غحفتالم غخفيطغقك غجنهيمبسهيمث مل ختتمب غجنيععُّـمل جف

جنيط جلمتيطهثلك عحكالن ومع  جن وص هعحكالنوملي جن هنالهنِّـ عخغخممثوص هعحكالنومليلكئمثي جن هنالهنِّـ هنجهس
 .ص هَّـهئىعغوملي جن هنالهنِّـ جليعحملكهثمثوص هعحكالنومليهنالهنِّـ معيعمممثبمث

غ هن غألقُّـلكنص حمهي يمشن حم:ًتضخيض يعهنلكه جفمل مس معهئ حفمب ه مجمث غجنبمبيطغن غخفهيت
ص هظيم ه يقغجنمن خملكئهبملغجنتغحصمتيط همض غجنمهخل همض عُّـيعغن هنئلكغ غخفمب هغجنمتح 

 جل غجنتمسجغحق جعمشحكالن و مس ُّـهئ جعهبخيىغنيمممبص هَّـىعغ ه يقغجنمن هنهلجلملغجنتم غجنجييع
جفلكغص هي قُّـمك غخم منمجمث غألقُّـلكن هعن غحفتمبهيي عن غجنهيت  هنحيلكَّـيعَّـلك جل غجن

هنلكهتلكص جنخيلكهنمبخل هنهتهبيعشي عي  غجليطُّـيطيغإلحكالهن يلك مس معهيمئيط جضيعمملكهتلك ههنمئ خلص يي
حفهتلك مض غجنخيمئ ي َّـ خم:ّولاأل  ألجعمتلكئهتلكص يغجنبلكلكمتغ غيجلتمئلكقغغ هغألحمهئلكقص هقحك

جفلكغص عه ي عن  َّـ:واخيضأل غظ عجنمثهت مس ُّـهئ عممثيع هن عحكالن غجنهيت غإلحكالن غجن
ُّـبلكغ جحهئمتملعحكالن غحليطُّـهن هص جحلك مغخي غجنت جعمب غألهنيع عن معحيهتيع ي جفت هغصي مغيطس

جغمتمث غقجغهتلك غألمغمثلكنص ه جعمئمثمن مملكئمتملغجنتمل يمعمب غخفحيلكَّـيع غجن  مض غجنخيمئ غجنبلكلك ُّـت
َّـلك وملي جمحق عحكالهنمثو غجنجهخيلكئيعص هغيجفتهيلكن جعمسجلمثلكقمملكخفحن جلمف غجنمتحقغن جعلكحك س قجح

جلملوجعيعهغُّـلكغ ض مممثو هن حكلك قُّـمتمثي ُّـحيمتولكغيص هجمحق قجن هن حكمب يهتلك غجنبخيىش لكمئ ص همله
سمتهتلك غجنبخيىش قهقغ ههبتلكهثلك جعمسخكيطىجع هُّـيطغحم جل ه  هن قحملكجل جل غجنمئيعظن غجنهئيعُّـ ىه

ه هنستهل جلمتيط غجنهييعُّـمئخل هنخيلكوص هَّـ عهنيعيغجنسمتمل غجنهلُّـهيمله و  .ى
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مغمث عظلكجع غيهتهغممثحقهَّـىعغ هنلك قجللك  لكن هغجنمتمئيط غجنالقل ي هن غخفستهلخمخل عمل مع

 هَّـ صلكهنهتيلك ي ُّـهبمب خضلكن قجن جمحق غجنجيخي هب هغهتيجنمبحيطُّـهنص هغجنهئثحق هنمت
وهعن مملكن غجنهئثحق هنمتهت ُّـتحيعم ضهب عمغمتيطغغ  عمل غجنجيخي و قغهنمثملومليحفلكظ س

مغيطهغ ص حم ُّـىش عقمملكهث غجعوغجنمئيعظن هنميمبمئملي عن جعلكإلحكالن همعمئ  نعحكالين  ألط عجع
قُّـمل و غجنمئيعظن جضمهيجض جفمثلكهثمثس هثلكهت جع ل لكخي جفمليص همصهب  همل غجنمئيعظن مملكهثمن هنهيٰه

مغيطهغ يص حميطجللكَّـ قجن جنمبهقهقغهنيع ظ عمل جللكمس غحليطُّـهن هغجنتهيسحق هغجنسحقغص حم ج
غجع  ههمغيطهغ صملي غجنجيلكحمِّـ مض ممتبمتلك غحليطُّـثمثي جعخييطهنلك جلثيعهغ جلمف غجنميهنه جنمبمتمئيط هنهلجلملهلكعجع

غئمثمبمث ف حص جعلكخفجيلكجعمئمل هنيغإل زلكغ معمب قى مغ قغغ هغإلهثجمث و هنلك َّـ هن  مض غجنت
غ ي هغجنثمئلكمضيهغجنهئتمك غجنمئيطُّـهبمل هغجنجكغف غجنهيهئيعه  جنمبحٰهلكقغغ غجنسلكجنهيملص حمجيخيمت

 .سهخكهتيعهغ جعىعجن
جنيطمعسمثهتيعخملكن  ى عحفىعغ هن غجنخيهتيط غجنمئيطُّـ هغجنخيهتيط غجليطُّـيطوَّـمتلكجن مج:  مغ
غن قغصخليلكهثمثي جنمبيعجعوهعخم جلمل همعخيلكجنمث هن غجنهيمبسهيمل و عه هنمسحف ض  هن غألهثلكمغمث غخف

غنيهثلكهثمثغجنمث قص ومل هعخم  قجن عحفىع هنهئلكهث مض غإلحكالن يمم هن جفهئ غجنهييعك هغحصمت
 .  جل لكيعُّـ غحليطُّـهن

جنيطمعسمثهتيع )ص( قهوص هنستهلم)نصصطصمصضطص( عمغمتلكك مغ قن س جس س هن غخفجيعص مميعك مغهت
ه ممثحقغ متىص هَّـ هن عخكهتيع غخفستهلخمخلص هخميط جليجنمببحهن مض غجنهيهئيع هغجنجكغف غإلحكالهن

جغلكئ هغخفمهلكقق غإلحكالهنمث غ غخفمئلكقهثمل جعخل يجعهبيعغمغخيمل هحتمبمث غجن ىملص همملكن حفبحقغ جعمسحكمب ه
ص حممب ُّـهئ هنتمبمئي جنسخيمل غلكطغألقُّـلكن هغخفىعغَّـمك سيطق هنلك مملكن جضمبالص هجنهئ همثلك جعمئيالجل ههنتلكجعخيت ه ز

قُّـ قُّـيمعيعجعمثت غجنمثهت ص جنىعجن مملكن ممثحقغ هنلك سمث جليطقغ جمحق يمل غجنيعهجفمثيمل غجنتمبهب همل خميط لكميمن جلمبمث ه
قُّـومل عمل مغىعهقيلكغ غإلحكالهنمثي هن غألحمهئلكق هغجنمتحييعُّـوخممبمث يص عهنلك جنمبجيخي هبلك م ممخص ُّـخيتمئيط وملي جس

غئمثمبمث هن م عه ألهث همغيط قجن حمخيال ضهب هنلك ُّـسهب جعلكإل يحفمه س ه  غجنت ي شهي لكغي
قَّـلك هغهثتجهلكقَّـلك مض ممتمك غحليطُّـهن  .همغ

ص )ي مض غجنيطُّـ غإلحكالهني هغجنتهلُّـخييهق غجنخيمئيطيمعلكقُّـىط غجنتجي ( غجنخيمئمثيطغ هغجنهلُّـخيمل مض غإلحكالن)ص(
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ص و حممئيعغيعَّـ هَّـ ً:رابزض يعهنلكه هت عخممهلكظ غجنخيجكغ غجنجيلكَّـيعغ حم مض َّـىعغ غخفمبهبِّـ غجنيعغجع

 هن وص ههنلك جنىغهن هن معمتلكخمٰهلكغي هغجنخيمئيطهي هغجنهيهئيعهيهعمعبلكجلهت جل غخفجههتيط غجنسمثلكخ
غمغهتمل صغجنخيلكمس هن غخللكقف جلمف وغجنيطغحف هغهثهيتلكف ن غخفستخيجمبمل خف  حمهئلكهثمن غحلمب

لكن ي حمهت غحلهئيُّـلكغ غجليطُّـيطغ معهئهب مض حمهت غجنمهحلكجعمل هغجنتلكجعخيخلص جع هجفتيغجنتحيط
مص ص هنمتهتلك هنلك ُّـسهبوغي جلمتيطَّـ هنمهلكقق جليطغهثجهمسي جفت هغخفمب  جعلكجنمئمثلكك ي مض قجن

مصيغجنهيمئهت غ غخفمب ص حممهلكق جفهئ جلبيط غخفمب  هغخفمهلكجنِّـ غخفيعحكمبملص هعجفهئلكن ظهي

جنيطمعسمثهتيعص هثمئمب عمل غجنخييعجعمث ق جلحل:مليعمغمتلكك مغ حك ي جفس جلبيط غجنمئلكَّـيعص هجضهب غجنيطممت يط ُّـ
ص قغق غجنهئتمك غحليطُّـثمل  ص هجلبيط غجنخيىغُّـىغ جلبيط غحل حك  جعبمييطغقص غجنجيبخيمل يجعهبخنص ههنهئتبمل غخفثمتيهن

 .صضك: غجنثلكهثمثمل
يعن جللكهن: ى عحفيعهو جعخيبلكقغ)ص( مل يص هَّـ خممبو ممبحقغومل حممئهتلكظ قجن غجنخيخن خميط غجلجكضتهت هنجههئمبملي

ك غجنت معستمتبيش هنمتهتلك غألجفهئلكن غجنهلجلمث نيغجنمتمه وملص حمخص مملكن هنمتهت عي غجنبحهن جل جفمب  ي
ولكهنلك جنهيمئمثهغ عمل غجنيععه هغجنمئمثلككص هَّـىعغ هنلك هخم مخهسص حممبجوههنخيلكجللكغ ي هنث عمح جفمتمثهيملص جفت ه

يعن عجعلك جفمتمثهيمل عهث: يخممث مض جفمئ هث مض قهنصخص ممثيع غجنمئمثلكك مض هنىعَّـبي  خمب معيطهُّـ و جنهئ
يغحليطُّـهنص هجن جللكك جفت قه مجخيهتلك هن  لكل مضيهثمن غألجفلكقُّـهن غجنهلُّـهيملص هجعخييط قجفمث غحلهيي

ق همكهييع هبلكص ألحفىع هبلك همعيعم مم خممثلكك وغجنبالق هغجنثمي غجل: هثحييعغ(.  مملكن خملكحكي ن خم يط مض جلمب
هيغحليطُّـهنص جنمبجهمثىط مكهييع عحسيط غجنخيثخصر جلبيط : ص حتمئمث)َّـمضطضصغ : (ي غحلمتهيي غجنتهتلكهث

جللكغ غإلحكالهنمث لكف عجعيغجنهيت قُّـلكص  مملص جفمبمكيجميطغص هنهئتمك غخفجيب غجنجيبخيمل غخللكهنسملص  حك
 ).ضضضك: َّـمضصضص

يخملكن غألحكتلكق غجلالمظ جنيط عجع جفمتمثهيمل خفلك ضلكل خظيجن قه: ى  وهثمن غألجفلكقُّـهن خمب عن ُّـ
يهيحكتهيلكقغ غألهنمل مممبهنمتهتلكص   غخفلكهثخيخل ي جنهئصهتلك هنمتهتلك مض هنخييعحممل قُّـمتهتلكص هعظالف قهثمثلكَّـلكي

غ ُّـتخيهب غن عهنيمملكهث مل غإلحكالنص جعتحيعُّـ معيطهُّـ ييطهن ضمثلكل غألجفهئلكنص همعجهتمثمن عجف
هغجنسمتملص هنٰهلكحملك عمل هنمت قهغُّـتهتلك جلمف غألجنسمتمل يمل غجنهلُّـهيملص جنمبسمثيط جضهبيط يمعيطهُّـ غجنسمت(. ي ي

يمتمئحمل غخفص غجنجيبخيمل غجنثلكهثمثمل يحكالهنجلالن غإلهئتمك غإل خفهنيعممىغ غجنمتهل غجنتلكجع صيقضلك غجلالمظ
ق مض غخفهئتبمل غجنجهلكهنمبمل. ططضك: ص خمَّـمطصضصىغُّـيطغص غخفه  ).هغجنهئتلكغ هنمتجه
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م م جفهئخص خجلمثجع غ غخفمب ي هنيعهغن م جعلكجلتبلكقن هن ظهي يلكص هجعهبيعهق غألُّـه لكن هغهثجيهيلكظ ه

غهللا جلمبمث ي ظمف يغجنىعغمميعغ جعلكجنمتسمثلكن ظلكقغ َّـىعن غألجفهئلكن معمتسمك جنمبمهحلكجعمل هجنمبمتب
غحكجيمل هضلكل غحليطُّـهن َّـ غخفحيطجغخلص هَّـىعغ غخفمتلكف غجنمئهتمئيعغئصسهظجن جع ي عه جعت ز  ي

ه مملكن حكلكئيطغ مض غخفيطقحكتخل هنخيلكص يغإلقمغلكجل غألحفبلكق ي عن حمهبيطقحكمل غجنمهحلكجعمل ُّـيعهنه
غن غجنمتبصٍّ ُّـمتتهت حكمتيطَّـلك جنمهحلكمحغجنت غهللا جلمبمث ي ظمف ي َّـ حمهت غجنمهحلكجعمل ألخم

ص ممخص ز هن غخفحيطجغخل مض هنيطقحكمل عَّـ غجنبمثمن ُّـيعهن قجن مض عحفبلكق همجمبملي عن هظجن
يغجنمهحلكجعمل غخفمئيعجعخل هن عهنحق غخفهسهنمتخل جلحل  جلمبمث غجنسالنص همض عحفبلكق غألظحلكغ س

 . عَّـ غجنبمثمن جلمبمثهت غجنسالنيئهبمل ألىغخفالظمئخل
هنلكغ غجللكئيعغ معٰهجييعصعقن  و عمل غحفجكغل عحفبلكقي عخممهلكظ غجنخيجكغ مغخي غحلهئ

يهثسبمن عمل غجنمتب  عه جعهيخي غجنىغهن همعبلكجليط و هنبلكخوغهللا جلمبمث هظجن جعجههئي ظمف ى
غظيغخفيط ن صي عه جعحس مكومملكن قجن جعخيهبيطع هغص حك  هجنىعجن جلمتيطهنلك مغلكظ غخفستهلخم

ه غجنهيمئ هغجنتهيسحق هغحليطُّـهن هغجنسحقغص يهخميععهغ معيعغجغمتلك غإلحكالهن  جلمف هنست
هنمث ملص هضهب يمل هغجنخيمئيطُّـيمل جنمبهبىعغَّـمك غجنهيمئهتمثيههمغيطهغ هنالهنِّـ غجنمهمتلكجلمل غحلهئ

 جعمههيتهت صقعُّـمل عَّـ غجنبمثمن جل ه مملكهثمن جعخيمثيطغغجنتمعمب غألقهغغ هغخفٰهلكهنخل م 
خم غجنيعحكهبي هي ُّـهبثههنخيلكقضمل ن غخف ل هغع جنمبيطهجنمل م حممئيعيمب  غجنجكغف غخفمهمت

ن ققغحكمل هغص مملكن ي مغيطه ممثحقغوص هعجعيطهغ جلمبمثهتلك هنالجفحيلكغهملي حتمبمثمبمثهمليمخحمثمهمث ههققحك
جنيطمعسمثهتيعص يعحفجييعَّـلك هنلك غهثتهت عجنمثهتلك غخفستهلم غخفجيعه  معمتلكهن حكحقغ غجنىعه مغ

ص ٍّ هجلمئيطهٍّ هحممئهتٍّ معهيسحقهوغهللا جلمبمث هظجن ههنلك معيعمم هن معيعغفي ظمف يغجنمتب
ي ُّـسهب جعلكيظجيالف غإلحكالهنهغجنىعه ص غجنهئيعُّـ مض خمبلكن غجنمئيعظن يغجنسمتملم جعس

يحممئلكن جلخص معيعمم غجنمتب  هضخيهتلك مض غجنتمس معهئ غجنمتحي : غهللا جلمبمث هظجني ظمف س
لكن ي هغمغهتهتلك غإلحكالن غجنهيلكمعِّـ هنمتىع غألُّـغجنتجفمثلكمع جنتهئهي جنمبخيالخملكغ غجنهئبحقغ 

ن هنتىغأل سهملص حممئيط مملكن معهيهئحق غجنيعحك هجهتلك حممئيش هقغئخص عمل معمب غألهضلكل ى ه
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هعهيمل يغجنرضهقُّـ  . هجعلكجنىعغغي

ن غخف  غحكجكخكيطهغ هبلك غجنتمملكهثمن غخفبلكقع :  خكلكحفمنيستهلم غألخفلكرىهُّـمئ
ن حممثخص مس ُّـيعق جن قمميع وَّـ هنلك هقق مض غجنهئتلكغ ههنلك ظِّـ هن عجفهئلكن غجنيعحك  مض س

جللك هنلكيغجنهئتلكغص هخف غ جعسيش َّـىعن غخفبلكقع غخفحيطهقغ هث  غهثتهت هب غألهنيع صهلك جفلكهجن
حكخيلك حفيعف هبلك جل هنخيمتلكَّـلك غألظحل حك مض معمسهُّـمبهتلكص مع يعمل غجنت ه ي هخص مملكن حكببلك يجعص هقي

ق عجفلكقُّـهن مغيطُّـيطغ  .مض مكهت
 معمبمن حمجكغ غجنت غألجفيطغف غجلسلكن يمشنص حمو هظحمثِّـو دُّـِّـوهَّـ ممالن

جف مملكهثمن ممبحقغ هغ ههغحكخيملي مغيطهغجن هغ هجلحيمثهبملي مغيطه هغص هَّـىعغ هنلك هثخيتمئيطن مض ي مغيطه
ن جلمبمث غجنسالن  ق غخفخيمه هنيطقحكمل عَّـ غجنبمثمن جلمبمثهت غجنسالن هن ذهقغ همغ

 جلمف هنلك مغلكظ مض غجنمئيعظن ي هغجنتهييعُّـخيييطهق غجنتجيبمثمئط إلممخصن غجنو قهنلكنيمممض 
هص حمٰهال وملي هغمغتخصجلمثوملي هغخمتمهلكقُّـومليص حكمثلكحكمثو مصهبمبملو هعجفهئلكنولكغيغجنهئيعُّـ هن هثحييعُّـ

 .ى هحكلكئيع هنمئتٰهمثلكغ غحلمثلكغجل غجنهيمئ هغجنخيمئمثيطغ هغألحفالم
جنيطمعسمثهتيع هجمحقن هن غخفستهلخمخل خميط عخمخنهغ ي عن هجفمثهن غخفستهلم مغ

غ عمل معمب غجنمتتلكئمي غجنيطخممثمئمل صيطهجنمل جنمبيجعحثهت جلمف غجنجكغف غجنيعحكهب  غجنت حممئيط غهثتهت
جلمث ض ص حملكجنمهحمثِّـ مض قجن وخملكئمبهتلك هنستهلمين  ألطمل غجنجيخي هبلكيهنلك جللكق هن غخف

غ جعيعهف ق مض غخفيعههوملي هثمئيطُّـوَّـ عن هثمئيعع هنلك خملكجن  جل عهنحق يص هَّـىعغ َّـ غخفمتحي
كمة:  جلمبمث غجنسالنيغخفهسهنمتخل جلحل من خذ ا ال  و، وانظر إ ما قال،أتاك بهاّ 

جنيطمعسمثهتيعص هنمهيطق حكلكجعإل غجنخيمئمثيطغ هغجنهلُّـخيمل مض غإلحكالنص )ص(  .ضضك: مغمتلكك مغ
ن غجنهيمئ)ص( ي غخفحهبيطهى عظ قُّـ خكلكحفمن  يجنمبهبستهلم غألخفلكرص ي  ص)نطضطص مصصطص(مغ

قخكمثيط:معيعمجمل ق عُّـٰهلك مضط عجعيعغَّـمث حف غص غجنخييطق يمصمبمل مممب: ه ههنمتجه جنسمتمل ) صص(مثمل غجنيطجل
 .ضضك:  غألحكتلكق جعجهحق جع هثخن:نص جنمثبمثلكص معيعمجملضططص
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 .ن قالَتنظر إ م
يههن حتمبمثالمع غجنيطخممثمئمل هنلك ُّـتخيمب جعمتجهمسغ غخفىعغَّـمك هغخفيطغقك غجنخيمئيطُّـ  همممث صملس

يلك حتيعك ممثحقغ جلمف غيقمعبلكل جعلكخفمتب غجنيعحكهبيعش  م جعحسمك ي جنشحكالنص هغخفتهبثه
ُّـمل م جععحكالن غحليطُّـهن يلكجنسمتمل غجنمتب ص هَّـ يص هَّـ هنلك عحكهبمثمتلكن جعلكجنمئىعم غجنمئهتمئيعغئي

غ وعحكمب هنى جلهب جع مضى هتلك غجنسمبجيمل تي معبمتغجنتمل يلكغ غجنخيمئيطُّـي هغجنمتحييعُّـي غجنهيمئ غحلهئ
غظي جغصغحللكممهبمل ه َّـىعغ غخفيعك غخلجيحق عمل غجنهييعم غألحفيعهص حك ه   همملكهثمن هنخيلكقضملع ى

ن مض ي عن غألهنيعمض ص هجملكُّـمل هنلك ه هنسلكخفملنجنمبسمبجيمل غحللكممهبمل ع غ ُّـتهيمتمت غن غجنسمبجيلكن مملكهث يعجل
ضيعهثص حمال ُّـبيطه جلمبمث م جعحسمك غجنحيلكَّـيع م يغجنيطك و عه هنيطجنيغول هن غ طس  جنمثخيطجل

غ حممث ممثحقغ هجلمف غهنتيطغق خميعهنيغجنخيلكهن ومل هن غجنمتلككص هَّـىعغ هنلك هثجح ُّـمبمله  . لك
جنيطمعسمثهتيع زجنمثيغ هن غجنسهت معبخل َّـىعغ غخلجييع غخفتجيطق جل جعخييط غجنىغهنلكن : خملكن مغ ى ي

غجلىحص )ص( ن غحلهئ هغخف ي جع جضهبيط غجنمبمثثيخيحلجن جلمث غحكجيي  ي جفسخل غحلسمثمت: حتمئمثصي غجن
 .صضصك: نص خمطططصىص قغق غحليطُّـهنص غجنجيبخيمل غألهملص يغجنبحقمغمتيطه

ن مض معيعمممل و قغئخيملو حترضر مممبهبملهَّـمتلك ق حسيطه قخمىغهمص جفمثهن ُّـمئ ى جنسحكتلكق جضهب
غخم غجنىعه ي ُّـهبهئ عهثهئلكقن: غخفستهلخمخل ُّـ:ىغجن ي َّـ عن غيحكتهلغم جن معمسجغحقغمع غجنمئ مل مض ي

ه غحليطُّـهنص عزلكجعلك هحكمببلكص عققهثلك قجن عن يغجنهيهئيع غإلحكالهن متلك ي هثستجيمث عن ي هحصىعغ حممشهثصهثيعقمس ه
ص همممسهثمتلك جعىعجن خميط خمهبمتلك جعح غخفجههئمبملسهثتجلكَّـمب عه هثهئتهي جعهبجيع يق قحمٰه متلك جن حمخيمبمتلك قجن ي عهث.ي

غمغهتمل و جنمثيغ َّـمتلكم جعيطُّـي هحصىعغ حممشهثصيجنهئمتلك مملكجنمتخيلكهنمل غجنت معيطحم قعحكهتلك مض غجنيعهنلكن  جل هن
نص  غخفجههئمبمل هلكيعجفهتلك جلمف جعسلكل غجنبحهن هققغحكتهتلك هغحكتخالك غجنمتتلكئمي هغخمجكغف غحلمب

ي عحفيعه حممشهثوص ههن هثلكجفمثملولكغي هن عزلكجعمثهخميط ظن غألهغن ألن هثخيجكم جنمبهبستهلخمخل جعخص حص  هن ى
غ حممث هن غخلجيمسصيجفمئمتلك ل ... ي جع هن هغمغبمتلك عن هثمتب عمل هنلك هخمخي ض يهَّـهئىعغ هثجيط عن هن

ي هُّـتجيمبمك هنمتصوغيحكتهلغم ُّـهييعك هثهيس جلمبمثمتلك جعمشحللكف ي معمسهنمبمثهلك هخمهيملس  جنبحث هققغحكمل هغي مغلكقهملي
ق يخنغل غحلٰهلكقهمل جنمبيمل غجنهيهئيعُّـيغيحكتهلغم هغخلمبهيمث(. عجعخيلكقن همعمسجغحقغمع ق جضهب ص جنمبيطممت

 ).ضص مطك: َّـمطصضصحسيطه قخمىغهمص قغق غخفمتلكقص غجنمئلكَّـيعغص غجنجيبخيمل غجنثلكهثمثملص 
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مل ي هغجنخيهبمبمثيمتحييعُّـمل جعمسن شجكل عظحلكغ غخفىعغَّـمك غجنصيهغخفهئلكن هن غخفمتب غألظحل
ن هعظحلكجعوبملىعجفلكقُّـهن ي ُّـيعه جلمبمثهتلك خكلكئ  ص مض مكلكَّـيعَّـلكص هُّـيعمغ هبلك عمل غجنيعحك

 ُّـستجيمث قجل قعُّـ هبىعغ و ظلكجفمك هنىعَّـمكيمم هو جفىغغيمم هو حمهئيعغيممي عن يحملكحل
ص ه مغيط يعن غجنجههئ ص ههن قجن ي ُّـ هغخفخلكجن جن مض غجنيععه ُّـسمب عُّـٰهلك َّـىعغ غجنجييعُّـ

غهثخل غجنهيمئهتمث  وهنيطقحكمل عه ومل هنىعَّـمكيمل عه غجنسمثلكحكمثيمض قغئيعغ غجنخيبلكقغغ عه غجنخيمئلكئيط عه غجنمئ
وي معخيىغق قعجسلك جعحيطُّـهن جع عُّـمل خكلكئبملو عه جعجهبمبملي  .س هن غألجفلكقُّـهنص مكلكَّـيعَّـلك ي معجه

 هغهثهيتلكف ي غجنمئيعظريمتيسهجلمبمث حممشقغ هنلك عحفىعهثلك جعمتحييع غيجلتبلكق غهثميالم قغئيعغ غجن
ل غجنيطُّـمتي معمب غيحفتالحملكغ غحلٰهلكقُّـيمشنص حمي غجنيعهغئيمتيسقغئيعغ غجن يمل هغجنتمت  ي

 وص مملكن حصلك معمسجغحقيغ جل غخفجههتيط غجنسمثلكخغجنسلكجع جلمف غإلحكالنص هعخممهلكظ غجنخيجك
كص هَّـىعغ هنلك ُّـهي جنمتلك  معىغغُّـيط همعهيلكخم غجنيعهغُّـلكغص مغمثال جعخييط سهغخمخي ه هنمبهب س ز ى

غجفيطغ خضيطَّـلك مض هنمهيطقيعن ي جفت صومغمث  يص جغو جضيطهقغو جعمسجنهيلكلو حكلكجعوغجنيعهغُّـمل غجن
 مض هنمهلكقق ومتلك هثجيط قهغُّـلكغي ممخص عهثص خميط قُّـيط حممثهتلكو يجفوخضيطَّـلك هثهيسهتلك مض هنمهيطق

ُّـجغلك ى ي عظ هي مغىعق حصلك مض غخفمهلكقق غجنسلكجعمئملص هَّـ مجمثخيلك خميط ممتبمنومليهث  مض ه
ه غجنتجههئمث حممثهتلك هغجنتحمئمثىجلخن غجنميمثبمل غجنهئمقهص حممب ُّـب  مض  عهنلكهنمتلك حك

 معمتتهت مغىعهقَّـلك جلمتيط جلخن قغهجسلكص وهنمهلكققَّـلكص هعقغ هنلك هخمهيمن جلمف قهغُّـلكغ
ههمملكن جلخن قغهجسلك هنتمسحفيعغ جلمف جلخن غجنتيطهُّـ هجلخن غجن حمىعجن  صو جعمئيعهنيمتيسي

وهنهسخ  .من حممثهتلكي جلمف ذهقغ غجنتثبو هغضِّـي
 يجلخن هنلك خمب غجنتيطهُّـ م هَّـ غجنمئيعن غحصجيعهي عن هنلك هثيعُّـيط عن هثمه عجنمث َّـه

جفلكغ هن معمسجغحقيهنغأل جفلكغص هخميط جليعحممن هنلك جنمبهيت  و جعتخصهن م مملكن َّـ جلخن غجنهيت
جل لٍّهث و ههنتمت  ُّـثبمن يمشهثص حمي جلمف لكبمثخيمل غجنيعهغُّـلكغ جعهيخي غيحفتالم غحلٰهلكقهي

جلخن هنلك خمب غجنتيطهُّـ خميط عحكهت مض معهيلكخم جفج غجنيعهغُّـلكغ جعمئيطق معمسجغحق  ي عنجنيطُّـمتلك

جنيطمعسمثهتيعص هنمهيطق حكلكجعإل غجنخيمئمثيطغ هغجنهلُّـخيمل مض غإلحكالنص )ص(  .صضمطضك: مغمتلكك مغ
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 هن عجنميلكظ معيعغجغهتلك ي مس معتهبهئهغجنت صمعمب غحلٰهلكقغغ غخفستمئبمبمل جنشحكالن

لكلكهتلك غحلٰهلكقُّـ ك غجنيعهغئمثيهمعمئلكجنمثيطَّـلك هضمي ملص حمهئلكن معهيلكخم يمل جلمف ظمثلكجممل غجنمتمه
جفلكغ  حليطُّـهن عحكالن غجلمف ي عي  مس معمئغجنتهغجنيعهغُّـلكغ هغجفيطغ هن ضحلكُّـلك غجنهيت

قُّـمل هجنمثيغ جلمف عحكالن غجعيش جلمبهبمثص غجنمئيعظنيجض  وجيلكغ هحكمبوملي همس معهئ َّـمتلكجن ض
لكلك مض ي جنٰهبيش غحليطُّـهنص همملكهثمن غجنيعهغُّـلكغ غجنتهيسحقُّـومليمعمتهيمثىعُّـ همل َّـ غألممثيع حكمئ

ن غجنىغُّـلكقغ هغجنتميمثحق  .ىعمع
فس روايات ا د أم لظاهرة ازدياد ا كتور أ   ةّليل ا

ق ع هغآلن جنمتمئ جلمتيط  مض حتمبمثمب حصىعن يحسيط عهنخل غخفخنههنلك خملكجن غجنيطممت
ن ص و جعخييط لكبمئمله لكبمئملي غجنتهيسحق ُّـتٰهخيهَّـهئىعغ مك: غجنحيلكَّـيعغص جفمثهن ُّـمئ

همعيعهه غجنجيبمئمل غجنتلكجنمثمل هنلك مملكن هن غجنجيبمئلكغ خمبمبهتلكص همعىغُّـيط جلمبمث هنلك جليعك حصلكص 
كص ومه عحميعغقَّـلك جعهئثحقي ُّـتو لكبمئمليممهمض  ق هغجنمتمهلكقه هغخفج  هن هنسمبهبمل غجنمثهت

َّـمك يحملكمع  هممخيمك غألجفبلكق هجلبيط غهللا جع حكالنص يجع هنمتبمه جعخيىش غجنمهحلكجعمل جع
هنلكغيهغمع ن جعلكجع مغيعُّـِّـص هَّـهسيظ مملكهثمن حص هنخيمب  ُّـيعههشلك جل ومه غجنتلكجعخي

غخكمثهتلكص حممب ُّـيع قغغ هغإلهثجمث هخهجفهتلك هجف ن جعمسحكلك هن عن ىغجنت ه غخفسمبهب
َّـلك جعجلكهثمك ظُّـلكغ غجنمئيعظنص حمهئلكن هنمتبخيلك هُّـمئمه ص ممخص عحكمبهيمتلك ي هن هنمتلكجع غجنتٰهخي

 . غإلحكالنغجنهئالن جل قجن مض حمجيع
ن مض  ص ههثح جلمف يعَّـَّـىعغ حفالظمل غجنمئ  هنالهنِّـ جلخن هنلك خمب غجنتيطهُّـ

يَّـمتلكجن هنالهنِّـ عحفيعه ي معمئي عن و ممبحقغوجغمئمل هعرمثمل ى خص معتلكف جنمتلك ي جل حكلكجعمئتهتلكص قجعي
ص  عوحميعظمل غخم حفيعه جنمبتحمئمث حممثهتلكص هجعمثلكن مغىعهقَّـلك ههنيطه معمسجغحقَّـلك مض قجن غجن

 :هن خمبمث هنلك ُّـحل
ق عحسيط عهنخل غخفخنه)ص(  هغجنمهحمثِّـ صطضصك: ص هنمهيطق حكلكجعي ضح غإلحكالنص جنمبيطممت

 .ى ُّـهئتمك جعلكجلمث هجنمثيغ جعلكحللكظيمض معيعمجمل غجع مغيعُّـمي عهث
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ص هجنمثيغ  جلخن هنلك خمب غجنتيطهُّـينع  ُّـ  مملكن جلخن غجنخيبلكقغ هغجلهتلكق هغجنتهئ
.جلخن غجنخيمب هغجنبحهن هغجنتحمئمث

ُّـ م  هن هنالهنِّـ جلخن هنلك خمب غجنتيطهُّـ ينع   مملكن يعهثم قجم غجلهتلكق هغجنتهئ
ص هجلخنغ معمسحكمثسمث يجلخنغ جنمبهيت هغخفح ه  عحكالن : خمسهبخلعملهلك يهثجهجيلكق غإلحكالن ه

 و عحكالن:سهبخلمل خمع هغإلحكالن غخفخيلكقك ُّـمتمئس صملخيلكقضغخفغجنسمبجيمل هعحكالن 
 .   س معهئهيحقهو هعحكالنسحتمهمثمت

روا وروث ا ن ا و رسولّظروف ت اهللا عليه وآّ ص  بعد رحلة ا
م خم ي معسلكجليط مض حمهت عهو جغالفولكغيجضجي جلمتيطييجعيط هن غجن س معتخيمب وملي هنهتهبولكغيجنمثى

قهف غجنيعهغئجعحييعهم ُّـ غخف قغ عممثيع ييجنهئ معتص هي معهئ  هن يجعيطٰهِّـ غجنمه
لص هَّـ مملكجنتلكمظو ممثحقغومليقشمثمس معولكغيمث جل حفمبهيغجنهئجه ض  : مض َّـىعغ غخف

ًأوال ن غألجلحيغجنتغألجفيطغف ي عن :ّ غهللا جلمبمث ي ظمف  هخمخيمن جعخييط قجفمبمل غجنيعحك
 مملكهثمن  م غحللكقُّـمل جلهلغ جنمبهتجيعغ عمل حكمتمل معيطهُّـ غحليطُّـهنملغجنسمتهن م هظجن 

يعجفيطغجغلك مغسلكهنلك مغيط ه يغص هجلمف حضتمب غألظخييطغ غجنيطُّـمتمثه ُّـه  و هن جلمئمثيطغصمليمل هغجنيطهثمث
جفلكغو هعقغقغو هحكمثلكحكملوهحممئ جفلكغ صو هجغيعغظو ههنلكنوص هحمت  جعيطعغ غجنت جعهيخي غجنهيت

يغ مض جلخن غخلمبمثهيمل غجنثلكر هغحلهئي مغيطو ممبحقوجعجههئ ُّـه غ عخملكيص ي جفت خلصيلكن غألهن جعمبمي
غن غنصىغألقكص حمجبمثمن حص غألهن  .س همعميحقغ غألجف

ن غهللا:ًتضصصض ن غإلوغهللا جلمبمث هظجن هن دغلي ظمف  هنلك جفمه جعخييط قحك هنلكهنمل  جف
ز معخيمثخل غخلمبمثهيمل غألهن مض حكمئمثهيمل جعمت حكلكجليطغص همممث جلخل يهغخلالحمملص همممث مع ى ي

ييعك حكمثيطهثلك غألحكتلكق حصىعغ غجنبحهن مضخيمع )ص(  مليهنيعمعهئىغغغ عحكلكحكمثي غجلىغظ غألهن هن ممتلكغ ي
غنص يإلجللكقغ خميعغظغ غجنهيهئيع غجنجهمثخي مل مض غجنيععُّـمل يلكغ غجنتمسقشمثيمغىعق غإلخكهئلكجنمث :ضهب جلمت

 . مليغجنيطُّـمتمث



قهف غجنيعهغئ جعخل غجنمتجهمسغ هغجنتمسجغحق.......................................................................صط غخف
قغ غألجفيطغف مض قهن غخلمبمثهيمل يهن هن غألوغخلمبمثهيمل غجنثلكر جعتمتمهمثمك سص همممث معجي

يعهنمثمل جلمبمث غجنسالن عمل جعمت ي غهثتمئلكن غحلهئ جعخييط عهنحق غخفهسهنمتخل جلحليىغجنثلكجنهنص ههن جغ  صى
ن غحلهئ هن حفالحممل وجنمثتح كو عمل هنمبهقخكه س  .و جلٰه

يط ألن غحلهئ ٍّ قُّـمتو معمب غألجفيطغف مملكهثمن حتتلكف عمل جمجيلكظيممي عن :ًتضخيض
يغجنمئلكئ ظهثىعغم مملكن جفهئخص قُّـمتمث ن غهللاو حفمبمثهيمليعهثهلكص ُّـيعه حممث غحللكمم هثهيس ه   جنيعحك

جللكغ مملكهثمن حتتلكف عمل يمم يمشن هجعلكجنتلكمظ حمصغهللا جلمبمث هظجنيظمف  ض  معمب غخف
غ جليطن هوعجفهئلكن ق َّـىعن غألجفهئلكن مض غجنمئيعظنسص هخميط غقجل غألجفهئلكن ين  ألطمغ
غ حممثهتلك غجنمئيعظن خفلك هت يمل مض جفمئيغجنهيخيمبمث غجن قغمغخي  ي يألش هن غيحكتهبيعغقص يمخهئمت

مغمثهت جعلكجنمتح ن معميمثحق غجنمئيعظن همع  حمهئلكن ص سهيىح حص حكمبجيلكشغجنىعه ُّـستجيمثخي
 ظحفيعص همس ُّـهئ عهنلكهنهت ومل هن هنمهيطقيمل هغجنمئيطحكمثيحص هن غممتسلكغ غجنهلجلمثييجعيط 

يهث مس معهئ َّـمتلكجن عظ غحليطُّـهنص حمبيطعغ مكلكَّـيعغ غحليطُّـهنص هجفمثهن جمحق جمجيلك
ني جفت وهثلكغيهنيطه مغيط خملكهث وُّـيعمغ عجنمثهتلكص هي ُّـ ص وهثملي هنيطهوهيلكغي هي هنمهمتصوني هنيطهى
 هغجنتىغهُّـيعييطك  غجلتهبيطهغ جلمف قغمميعغ غجنمهحلكجعمل هجفهيىح غجنتلكجعخيخلص هَّـمتلك قحف غجنحممئيط

 .جعمسجعجه عخكهئلكجن هعحفجييع هنٰهلكهنمثمت
غضِّـ ولك جل جفيطُّـهنيلك معسمسن ظحلكجعمثغجنسمبجيمل ظهثىعغم جلمتيطهني عن :ههن غجن لك يمشش حمه
وي معسمسن عه عجفيط غغ عهي ص هي معيعُّـيط مغ ص هو عجفيطي هنمتهت مملكهثمن معبحهن يعهثخص  هنمتهت

غئىغَّـلكص حمهئلكهثمن حتمه هنمتهت جلمف ص جسلكهبلكغجنىعهجل غجنجهخيس   عه ُّـجيهب مض مغ
َّـىعغ غألهنيع ي عن هلكص هي قُّـمكي خجلمثهيطَّـ همخمتحهت جمجيلكظي معهسُّـو هنهيمقممملوقهغُّـلكغ

ظ حص هن عجعجه حفمبهيمث جع ه: عه خمصعحكالن غحليطُّـهنلكغ يغخف ص حمخص ي غإلحكالن غألهن
ن جعسمبجيمل غحليطُّـهن هنلك ي عي هص ههنلك عقغقهغ خكمثئلكومملكن سجمك حكاللكمثمتهت خظ ههثلكجن

هقغهنمن جعهسق ظمتلكجلمل غحليطُّـهن حمخيلكجنمل ي ص هحكمبجيمل غإلجميعغظ جعلكخفلكن هحكمبجيمل غإلقَّـلكغ ى
 .هجعلكجنسمث خملكئهبمل
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هنمتلك َّـ هنلكغ غجنمئلكئهبمل عمل ُّـ ىعغص هَّـهئىعغ مملكن هيقغن قُّـيطن غجنسمبجيلكغ هغحلهئ

غئهيهتلكص جفمثهن هثجيطمليمل هغإلحكالهنمثيمجمث غجنبمبيطغن غجنخييعجعمثهعهنلكهنمتلك  ي عن ص جعجهبمث لك
ن جضغجنىعهغخفيعمغ  ي ُّـيطغحم جل غجنسمبجيملص هُّـمقق حصلك حكمثلكحكلكهتلك ُّـهئ ز ى  و عجلىغغقى
وص هعهنلك غخفيعمغ غخفخيلكقك هغجنمتلكخميط جنمبسمبجيمل حمال ُّـخيجي جن مصلكنو همعهئيعُّـوهمعمئيطُّـيع ص ي

يخص ُّـٰهجيهتيط هُّـجيلكققص هَّـىعن َّـ حكمتيجع قجع ى  .مثلكغمل غحلى
لك يألش طمل غألقجعخيمليمل جنمبهبىعغَّـمك غإلحكالهنمثي غجنتسهبمثمل غجنيعحكهبمثشٰهِّـ يهن َّـمتلك ُّـت

حميع غجنميجيلكظ غجنهلجل يمملكهثمن هيقغجنمن مع هنلكغص حمتهبمت غخليعهف جلمبمثهتلكص ي  جنمبحهئ
نصيعهثص هيهمعمه غخفخيلكقك حصلك جعلكجنهئلكحميع هغخفيعمعيط  ه زمك خمتمب جعلكجنسمث مملكئمتلك هن ُّـهئ

ن غهللايجفت  ص هَّـىعغ هنلك هعن مملكن غإلهنلكن غحلسخل غجع جعمتمن قحك غغ غهللا جلمبمثهت  ظمب
 .ه ُّـتب جعخيٰههتلك جعخيٰهلكو هعهنثلكنوحكمتحمهت ص و ههنخنو جلخنيممهجفمه هسمه قغئخص مض 

هنلكغ جلمف هثهل   حصلكص همصلكهبمل هغضجيهتلكق و قغجلو هنىعَّـمكيممجنمئيط جفيعظمن غحلهئ
هي حصلكص هَّـىعغ غجنيطجل غخفلكقو هنخيلكقكو هنىعَّـمكيمم ه يص هغجنمتهي هغجنخيىغن غخفلكقيه هغخفخيمت

ه  هجنمثيغ ص حكمت غحلمثلكغ غجنيطهثمثلك غجنمئلكئهبمل جلمف عحكلكك غخفمهلكجنِّـ هنجعمههيتَّـ  يهغخفخيمت
ص حممشهث مض غألهحكلكل ي جفت متلك هثجيلكجن َّـىعغ غجنتمئيعُّـمك هقغم غجنتبخيمثيطيجلمف عحكلكك غجنمئمث

غحم هغخفيطغحم جل هنيعمغخيمثيغجنيطُّـمتمث يخيلك جعهئلكحمي خضيطن هنتهبتص هنلكوملي قُّـمتمثومليملص حملكخف مل غيهنتمثلكقغغص ه
قغ هن يعن غممخص  هخفخيلكقك هغجنمتلكخميط حصلك خضيطن هنبخييطغ هنمتب ىخمبمبهتلكص جع هممثحقغ هنلك معمييعه ه ه

غن  .هلكي غجنمتلكك جنمبهيت جع عه جلىغجن غمغتخصجلمثيجل
جلملومقغى هجلومقغي قغغ جلههَّـمتلك هثمتمئ قهغُّـمل غوص هجن ي جضهبيط ص ُّـمتمئمبهتلك غإلهنلكنو هجف

يص حممئيط قمميع جلمتيط عمح ي غجلمبمث حكمبخصن غجنهيلكقخيغجنبلكخميع جلمبمث غجنسالن جل غجنمهحلكمح ى
ك س:  غجنبلكخميع جلمبمث غجنسالن حكمبخصنص حممئلكنومغخيهييع حمذ سلمان ّ إن ،ّديّلمان ا

يت؛ ّمن لناسّإنها أهل ا ن يقول  تم من القرآن إ األحاديث، وجدتم :   هر
ق والقطم والفتيل وحب تم فيه  ا ّكتابا رقيقا حوس ً ك ،ٍة خردلً  فضاق ذ
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تم إ األحاديث  م وهر مّ االعلي  . سعت علي

غ هن غجنمئيعظن غجنمئجيخي ص يحملكجنمتلكك خميط َّـيعجع  ي ُّـتهئمبهغجنىعهي هغجنمتلكلك جعلكحل
ص  غقُّـ  ص هثخي.ه ي ُّـهبهئ ألجفيط عن ُّـتالجلمك جع عجعيطغهغجنىعههنخيهت جعلكخفخيلكُّـحق هغخف
غ هنمت عمل غألجفلكقُّـهن  ص جعهبخيمت ي غمعغجنتَّـيعجع غغ  يعنسخيمن خفهيقهب جفملغألجع  وهنهيت

غييطك حممثهتلك جنمب ن حممثهتلك هنلك ُّـيعُّـيطهنظهغجنتىغهُّـيع جعخص ُّـالئ عَّـ ص حممثٰهخي  .َّـ
 هملي معلكقشمثه هجغمثمئمليمل جل غإلهنلكن غجنبلكخميع جلمبمث غجنسالن مخثي َّـىعن غجنيعهغُّـمل غخفيعهُّـيعن
  .هغي مغيطهحفجيحقغ

غإلهنلكن غجنبلكخميع جلمبمث غجنسالن مملكن ُّـخيمثىس مض عهغحكيش ي عن  َّـ:ههنلك ُّـمتبمي هنالجفحيت
 هنلكغ مض جلهتيط غخلمبمثهيمل غجنثلكرص غجنىعه جعهئالن حكمبخصن يغجنمئيعن غجنثلكر هن غحصجيعغص هُّـستيطن

خممن قمغ حممث  هن غحصيهن هن غجنمئيعن غأليهن مض غجنيعجع غأل:عه جيعغص حمهي قجن غجن
ن هن عحكالن قُّـغخفسمبهب قُّـ غجنمئيعظن عمل عحكالنملي جض  . غحليطُّـهنملي جض

غ غجنمئيعظن ص جنمئيط معيعمم جن ي ألهث جست حممثهتطهثخي  ظهثلكظ غجنمبمث هعلكيعغم غجنمتهتلكق جعمئ
م من دون  :معخيلكمل ار وما ل م ا تمس ين ظلموا  ِوال تركنوا إ ا ُ ُ َُ َ ََ َ َُ ُ َ َ َ َْ َ ُْ َ َ ِ ِ ُ ْ ْ من ِاَ ِ
اء ِ َأو َ ْ َ

ون م ال تن  َ ُ َ ُ َ ق (ُ غص هغخت)ضصص: َّـ غ جنمبىعُّـ مكمبهب ىعهغ هن قههث يص حميعمممت
خم هنمتهت غجنتهبس جع ص حمهئمث ُّـت غ عجنمث غ جلمف هنلك قمممت يعهجنمثلكظص جع هعقهنمت س حكالن لكإلى

 !ظمئيض جلمف عقهنلكش همعيعحمهتىعه ُّـغجنهغجنمئيعظن غجنىعه ُّـيطجل عجنمث 
س عممثيعهغ حممث غجنيطك غجنىعه غحليطُّـهن لكن قجللكُّـلكَّـ جعمشحكالنيهَّـهئىعغ عجنىغن غحلهئ

يغألهنملز ُّـهسقغ غجنىعههغجنتىغهُّـيعص قجن غإلحكالن  ن حصى ص حممثمئ حص ي :  جلمف عجنميلكظ جلمئ
ص ه ق غخليعهف جلمف غحللكمم هجن ذغ مكهتيعمص هعحفىع هنلكجن  خضمك لكلكجلت يعهثز

وجلمف عه جفلكن يغ عن ُّـتهبس غحلهئي مغيطي هغخفمتجيمئيص هظلكق هن غجنجيبمثخيي ي ن ه لكن هغخفمتتهيخي

خ)ص(  .صض فصط كصف: ص هنمهيطق حكلكجعي غحفتمثلكق هنخييعحممل غجنيعمغلكنص جنمبجهمثىط غجنجي
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 هغجنجهمثخيمل يغجنسمتملهن م مل يلكغ غجنيطُّـمتمثي غحليطُّـهنص هَّـهئىعغ جعخيىش غخفيعمغخيمثهنمتهت جعمشحكالن
حميع حص يألهث ط ظلكقهغ هنمتسلكخمخل إلحكالن غحليطُّـهن مههنخيلك ص هُّـ ز سهيىح حص غهنتمثلكقغهت ى

هنلكغ يغحلخصُّـمل هغجنميجيلكظ غألهنمت َّـلك غجنهلجلمثغجنت هن غحلهئ  .ملي هنمتح
غ جعمشحكالن غحليطُّـهن ص مخسهئ نيمشن حمطيهثخي َوجعلن : عحكالن غجنمئيعظن ُّـمئ َْ َ ْا منهمَ ُ ْ ِ 

نوا بآياتنا يوقنون وا و ما ص رنا  هدون بأ َأئمة  َُ ُِ َِ َ َِ ِ
ُ َ َ ُ َ َ َ َ ً

ِ
ْ َ َُ ْ ص هَّـىعن )ضص: غجنسجيطغ (ِ

ن عُّـٰهلكيغإلهنلكهنمل غحل وم القيامة ال  :هص هُّـمئ ار و َوجعلناهم أئمة يدعون إ ا ْ ِْ َِ َ َ َ َ َِ َ َْ َْ َِ
َ
ِ َ ُ ُْ ً َ

ون َين ُ َ  و هتيطه ألهنيع غهللاص هعهنلكهنملو عهنلكهنمل:ن حمهتمتلكجن عهنلكهنتلكص)صض: غجنمئمهيس (ُ
ن جعيمشهثعحكالن غحليطُّـهن حم يعهنلكمعيطجل عمل غجنمتلكقص ه غحللكمم خضمك لكلكجلت هعن يمسن  ُّـمئ

ق غخليعهف جلمبمث هنلك مس صذغ مكهتيعم هعحفىع هنلكجنهجن همملكن مكلكخفلكص   هي ز
غفوُّـمهيطق هنمت ممهييع و حمهت ُّـتهبت جعحمهلكهثملص جع ط  عجلجيلكَّـلك جن عحكالن غحليطُّـهنوملي خجلمثي

 .حكمليجن خغ غخلهبيع مض غألهنلكمم غخفمئيط ي جفتجفمثهن خضمك لكلكجلت
سغ معهيلكظمث خميط عقغ عمل ي جنمتلك جليطمنٰهحيمعي صمليهجن قغمغخيمتلك غحلمئمك غجنتلكقشمث

خممن  ق هنث َّـىعن غجنيعهغُّـلكغص حمهي غجن ن جلمبمثغجنىعهمكهت ي مملكن حممث جعمت عهنمثمل ُّـسب ي ي هلك ى

َّـ خم)ص( يلكن غجنخيالهنمل غجنخيثمثهبخل م هَّـ هن عجلالن غجن ص ههن عَّـ خغف هنبلكر يلكجعمثي سمل غخفخيلكدُّـ ي
ن عَّـ غجنبيطل يحممسَّـ غجنسمتمل: يغجع معمثهبمثمل م  يمخلكهنلكص حمحقهن عخملكهنمل غحلمي هن غألهنحقص هعن  شلكجنهي ه

غ حمسلكخملكص جفت... مملكن هن عحمس جلبلكق غهللا يحمهت ُّـيعهن عخملكهنمل غحلمي هن غألهنيعغظص هعن مملكهث ه سى  ي
ن غخلهبيع مض غحلمي غ ُّـهلجع ن.يهعن مملكهث جن ط ألش و حملكمغيعوَّـىعغ عهنلكن:  هي ُّـمئ ي ي هثمئب عهنلكهنت

يُّـيعهن عن لكلكجلمل همظ هص هعن مملكن حملكحكمئلكص جعهلل عن ي شيعمغ حمسمئ عمل غجنهئهييع و غألهنيع هغمغبملي
غف غجنىعه جلمتيطهثلك حممث هن غهللا جعيعَّـلكن ق وغجنب مظ عهن ص هزمك عن ُّـىغغن جل مع زص حمهتىعغ ي لكلكجلمل جن

ص جع َّـ يص جنهئغخفسمبهبخل يُّـمل ي معىغهن جع ق غجنىعه قهن غجنهئهييع هنهتخص جعمب حممشن غجن ي غجنهيج
مظوجغلكجعتمل غحكجيمث. (و مض جمحق هنخيمهمثملو غألهنيع هغمغبمليص هغجنجيلكجلمل جن ملص خف يخف غجنخيمئمثيطغ غجن

 ).يهنمت قغن مكمب(). طضضك: ص هنمهيطق حكلكجعيحمٰهمثمبمل غجنجهمثىط جضهبيط جع ظلكجنِّـ غجنخيثمثهبخل
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هث هنمتلكخمبجلمبمث غجنسالن  ى هُّـهئثيعهن هن غخفيطف ص هُّـهيجكهن جلمبمثصجلمف غخفمتلكجعيعص هُّـسمبب
نيطغئمض عجل غن ألهنحق غخفهسهنمتخل جلحليمم ىص هُّـخيلكخمب ي هن  جلمبمث غجنسالن جعلكجنسج و

شلك غجع عمح غحليطُّـيط جل عمح غحلس جلحل قههو حفجيحقغوملي معلكقشمثو َّـمتلكجن هجغمثمئمل)ص(  جع ي هنٰههب
يجضهبيط جع عمح حكمث غخفيطغئمت ُّـمبملوص هَّـ قهغُّـملي خمو لك ُّـالط م هثحتلكف عمل غجن ه جلمتيطَّـلك لك

وألشلك معهئجه جنمتلك جل هنسلكجفلكغ ي خميط خكهئمبمن جنمتلك معلكقشمثو ممبحقغي ي هَّـ عن صعحكالن غحليطُّـهنهلك س
مل يعن جعيعئمن غجنىعهن: ن غجلخصجلملجن جعخييط جللكي عمل جلخصه هغجفيطغههنخيلكهُّـمل جع عمح حكهيمثلكن ممتمك هثسخمل

قغصه قهه خكمثئلك هن حمٰه عمح معيعغغ هعَّـ جعمثتيجح و حممئلكهنمن غخلجيبلكظ مض مم مم ي هجلمف مم ي
ن جلمبمثوهنمتمق ن حممث همض عَّـ جعمثتهلكي ُّـمبخيمت  ه غجنمتلكك جعالظي همملكن عخكيطص هُّـمقعهن هنمت هُّـمئخي

حمملوجفمثمتئىع  قُّـلكق  جلمبمث غجنسالنص حملكحكتخيهب جلمبمثهتي هبلك هن خكمثخيمل جلحلى جنهئثيعغ هنط عَّـ غجنهئ
ي ألهث مملكن هنمتهت عُّـطو غجنجهمثخيمل هَّـ هب جللكقمي حمهئلكن ُّـتتبص عجنمث غجنبخنغي هضصمليجع حكهبمث لكن ي

و جلمبمث غجنسالنص حممئتمبهت حتمن مم جفجيعيجلحل ص صو ههنيطقي  هعحفلكحمهت هخمجي غألُّـيطه هغألقمغ
ن قَّـ جل غجنخييعغمص حممب يَّـ هخق هلكيعص هظمببهت جلمف مغىعهل غجنمتخصسهحكهب غجنخيمث

 هن وي زمثىغهغ ألجفيطن حملكم عجن مض مجمث غآليمك هنخيلكهُّـمل عمل جلخص هممتص هنمتهتو هبلك هنخييعهمىُّـب
 خمبمبهئ هن خكمثخيمل جلثخصن ى هممتمك عجنمثهت عن غهثحييعهغ هنصه هعَّـ جعمثت خكهتلكقغيجلحلخكمثخيمل 

غ مصلكجنسهت هخميعص هغجنىعُّـ ُّـيعههن حمٰهلكئمب ههنمتلكخمبصمث هعَّـ هيُّـتيهجضب َّـ ي حملكقهث جع
غ مظ جعهئ ص هغممتب َّـ و مم قمغه هنلك ُّـيعهيهعمميعهن  . هغحك عجعمث هجلجهحقمع هنمتهت هغحكهبي

غ قجن  خفلك مملكن ُّـبخيث عجنمثهت هنخيلكهُّـمل هن طي جفت عممثيعهغ مض حمٰهلكئ جلثخصن ههنمتلكخمبصحمهيخيمب
غمظ  حمهئثيع قجن صغجنمهالغ هغجنهئسلكظ هغحلبلكظ هغجنمئجيلكئ هُّـهيمثٰه مض غجنخييعغ هنمتهت هغخف

ومض مم هنخن غ مض غخفمتلكقن هغجنيطهثمثلكصي ظ عجفيطص همعمتلكحمس ه هن غجنمتلكك جللكهنال و هنيعقهقو حممبمثيغ ز
س عي ممتمك غحكهب هخميعه عه هنمتمئبمله مض جلثخصن حمٰهمثمبملهن هنخيلكهُّـمل حمحقهيهن جلخص  صخيسجع هخكهيي

غ جعىعجن جفمثمتلك  .هحممببث
و عن غحليطُّـهن مض جلثخصن خميط ممثيع هحمجهلك مض مم هنخن:جني ممتمك عمل جلخصيجغ ي و همض مم همغي  ي

غ غجنمتلكك عمل غجنيعهغُّـمل مض حمٰهلكئ غجنمهحلكجعمل هغخلمبهيلكظ صوههثلكجفمثمل  حممشقغ مغلكظمم ممتلكمح َّـىعغ حملكقجل
غ حفمقغصجنخليغأله ر جعهبمتلكخمىش هن غخفسمبهبخل مض عمحوجفيطع ُّـيعهُّـ ه هي معجكمم و معيعغغ عي همعمسمع  ي
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 ص هخكمثخيتومل عمح معيعغغيقجفىش حلجع هصيخميع جنخيمثمتع هصس عمظي َّـىعغ عجفمكيجن مض غجنمهحلكجعملط حملكن
 و ممثحقغو حممئيعئمن ممتب جلمف غجنمتلككص هقهُّـمن عحفبلكقص جلمبمثهت هن هنمتلكخممك جلثخصن هحمٰهمبيهعخكيط

 َّـىعغ غخفجيعه ه غجنمتلكك مض قهغُّـمل هنلك زيعس همغيطص ي جفمئمثمئمل حصلكومض هنمتلكخممك غجنمهحلكجعمل هنهيتخيمبمل
ىجفت عخكلكقهغ جعىعمميع قجن جلمف غخفمتلكجعيعص هع غ ظبمثلكش سهب غجنهئتلكمعمثمك حمخيمبي عمل هنخيمبجنمئي هب

غحك جفت قههن همعخيمب يهجممبخصش هن قجن غجنهئثحق غجن ن ممخص ُّـتخيمبي ن غجنمئيعظنيهب  ي هجفتصهب
ن جعمتلكهت ههثسلكظَّـ هحفيطهنهت هجفجههبهتيجلمب غ جعىعصهب  .جن هنلك خكلكظ غهللا حممببث

 ي سمكيهثعمتمل ي خملكهنمن جلمبمث غجنبمثىغهثحييعهغ هن:  عمل مجمث غجنبمبيطغنه هغجفيطغهجن هثسخملي ممتمك عمل جلخصيجغ
غنهلكيجلمبمث ن هن غجنيطُّـ غ جلجيلكظن هققخمع هص هعَّـ جعمثت حملكجض  و هخكهي قجن جعمتسخملصحكمئجي

ن جعهبي غهتىهن: عحفيعه ن حممتهئغهبتهب غ جعييغ َّـهسيظ غجنمئ غ قغقنص حممب ُّـهئ غجنبالصمب ظ  هغَّـيطهن
حمملص جفت عن غجنيعمغ هن خكمثخيمل جلحلي هي عممثيع هنمت جعلكجنخييعغم هيحكمثيخكيطع يخص جعلكجنهئ ي  جلمبمث غجنسالن ي

ممي عجنمث  ُّـث جع حممثيطحف جعمثت حممثمبمئىجنمثمسمعمث هن جغ ي هي سيطصن هشلكم هن حفلكقهن هجحمب
لو ممثحقو حمحيهتيع جفيطُّـهنص جلمبمثيُّـخصن غجنميمبمثحيمل جنمثهئتهبيجفت ُّـمسحفىع جلمبمث غأل ض  و ههبتلكنو هن

يغ ههنهشصوهنمتتهل  هملي همملكن عجلحي غجنمتلكك مض قجن جعمبمثص جلمف قجن غجنهيمئهتلكظ هغجنمئٰهلكغ هغجن
ن غجنىعُّـ ُّـصهنعغظ غخفيعغيغجنمئيع ل هغجنمتسى هغخفستٰهخيهي ن غألجفلكقُّـهن صحيهتيعهن غخلجه  حممثهيتخيمب

غ جعىعجن جلمتيط هيهت غ مصلكجنسهتصجنمثححي غن هغجنٰهمثلكل هغخفمتلكقنص هُّـمئيعجع غ جع غألهن  ص هُّـمهمثب
ن غجنهئىعغ يلكهثخل غجنىعُّـ ي ُّـستحمبي عُّـيطه غجنيطُّـيجفت غهثتمئمبمن معمب غألحفبلكق هغألجفلكقُّـهن عمل

َّـلك هقههَّـلك هَّـ ُّـحيمت سن عشلك جفيهغجنبهتتلكن حممئبمب غ عشلك جعلكلكمبملي وص هجن جلمبهب  خفلك قههَّـلك هي ي
غيمعيطُّـ ُّـ م هَّـ هن عمملكجعيع غخفحيطجغخل هعجلالهنهت م...  هبلكمت  يهخميط قهه غجع جليعحممل غخفخييعهم جعمتهيجي

جلمل مض حمٰهلكئ يعن عممثيع غأل: مض معلكقش هنلك ُّـمتلكحكمك َّـىعغ غخلمقص هخملكن ض جفلكقُّـهن غخف
يلكن جعمت عهنمثملط معمئيعجعلك جعخص ُّـحيمتيتخيمبمن مض عُّـغحمغجنمهحلكجعمل  ه ي س م جعمت َّـلكخكى ن جع عهث . ين عش ُّـيعجمهب

 .)ضض م ضض كصصف: خف شمي غجنبالجمملص يجع عمح غحليطُّـيطص هنمهيطق حكلكجع(
ىخملكن غجنسمثيط غألحكتلكق   م هعن  مض معلكقشيهَّـىعن غحلمئلكئ خميط عخكلكق عجنمثهتلك غجنجيمقه): يقغن مكمب(ي

 غخفميحقغ جع خكخيبمل سلك هملي حكهيمثلكن خف هنخيلكهُّـمل جع عمحيعن: مملكن جعمتح غإلمجلكن م جفمثهن خملكن
حممل مض مجلكقه حكمتمل  ي عهنلك : خملكني جغص حمحهبيط غهللا هعجغمت جلمبمثصقجللكن صعجفيطه هعقجعخيخلغجنهئ
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ُّـ هغجنتمئتمث  . جنىعجنو هن غجنجيبمثخي عن معمهيطق ققهق حمخييمشهث حمهغجنتج
مل هن ممتمك غجنجهمثخيمل ي مض غجنهئتمك غحليطُّـثمثيخيمتلك غجنجكغف غجنيعهغئي جن معتبهَّـهئىعغ

ه هنخيلك حكمتجيط ممخصيغجنسمتمله ي   .هغجنتىغهُّـيعييطك ه ممبحقغ هن غجنه
ع هن ق ه حمٰهال يغجنخيمبهبمثمل غألجفلكقُّـهن مض عهحكلكلكمتلك نجن َّـ غهثتجهلكق َّـىعهغألحك

يملص جحلك ُّـخيمت عشيغجنخيلكهنجل غألهحكلكل  ه خكهئمبمن جغمئلكحممللكس ه هحفلكظملهملي جللكهنس ص هَّـمتلك ُّـهئهب ي
يَّـلكمعخل غجنثمئلكحمتخل غخللكلكئتخل حكتمئهيلكن جفتخص ضيطين  ألطغخلجييع غجنهئبحق عحكالن  ه

 . هحكتمتتخنغن إلحكالن غحليطُّـهنصغجنمئيعظن
ىش ص هي ُّـهبهئ عن ُّـمتهتهميمثحق جنمثسمن ُّـسحقغهنهتهبمل غجنتي عن هجنىعجن هثح هثجيط

جنيط غإلقغقغ غجنمهمببمل هغجنيعجمبمل ييجعيط جع ص و هغجفيطغو عه مغهتملو هغجفيطوهبلك خكخيس يعن معت
 جلمف قحم يهن غجنخيهب غجنيطعهغ هغيحكتخييطغق غجنتلكنييجعيط  هصغجنمهلكقخممل جنىعجن

ُّـيُّـيغألجغخصن غجنبلكَّـٰهمل م هنلكق يلك ههنخيمت هلك م جنمبخيعهف هن لكلكئمبمل عحكالن غحليطُّـهن عمل ه
قُّـه عحكالن غجنمئيعظن ن هَّـ جلمف يص ههن غهللا هثستهبيطتيجض  .و خميطُّـيعو خظيمم غجنخي

ن هنلك معمئيعل غجنخيمهلكهي حممشن جنىعصجعخييط  :يغز هخميط خملكن غخفتمبهبص غحلمب خمب غجنمث
ن هنلك معىمب خمبي غحلهجنىع  خصمىمبميخيميلكن عي جنمثمهثس غإلمزمبمىلك جلم ههن       مئيعل غجنخيمهلكى غجنمث

 حممسهثلك معلكقممهتلك صو هخميط عققغ عُّـمهلكظم جعمسخكمثلكظ ممثحقغصي جلمت غحلهئمث جعميحق غجنتخيمبههخميط زىغ
 ه معلكقمملكى هجنسمنصتيمهمبِّـ جع قجلمثى هُّـصسخييط حكمبجيلكرى هُّـص جلمف جعخنم جعخص ُّـيعضمثمتهغجلتخصقغ

قل م :  م عهس ي معتح:وعُّـمهلكظم جعخمهمبمل  جلمف ي هغجنجكجفصز هقهني جل خكت جلحلسي معت
 همعيعم غيحكتخصل صخممهلكظ حص هغإلصي هغجنخيمثمك جلمف عظحلكغ جلحلصجلثخصن هغيحكتميهيلكق جن

غن غهللا جلمبمث هغإلصهنمتهت ص خملكن  هغيحكتخصل هنمتهتصقهثلكظ حص هجعمشلكيعغظ خكمثخيمل جلثخصن قض
حممل جللكهنال: يغجنجيمقه  هَّـ هن صه خفخيلكهُّـمل حكب حكمتخل هعخكهتيعغههعخملكن غخفميحقغ جلمف غجنهئ

س جمحق عهث ي ُّـيطل قنص جنمبخيلكحممثملهلكين جفبي هعخكيطصهحكحقغ وظعجفس خ ل حممثٍّ جلحلي خم  ص هغجن
 ).ططص كض ف:ص هنمهيطق حكلكجعيمعلكقُّـىط غجنجيمقه. (هغجنخيمثمك جنمئتمبمل جلثخصن هغجنمبخي حص



٩٩.................................................................اقجاوئت فجت قؤ حلق قالقا
ديث ن ا أسباب منع تدو

 يف ّأخلة أحلالم احكثمممل حلخك صاور أواقب احكمة قت مقاوئت احلائئ اقمجثي
 حقمل احكارىكجمل يف حتائا يقنإ ٌ يكائاٌ قت اإلىكالم، ووفة اجكجالفّولاقكار األ

ًأوالاحكمة فا صار ّ أن احكمة، اكنئ ذئجإ قارىكإ اقكحؤحقإ إىل   قت رىكثل االّ
ّ صخك  قت اقبوائؤت احكمثثحقإ قمبىكثلٍثا قبقت حقلادّاال حلمنث وآقث، واىكجاقّصخك 

  قت ذقت، يف اكمل ذئجإ قارىكإ أئت اقجنإ إىلٌاال حلمنث وآقث، أو قؤ ئث فبئؤ
 ّ احكمة حلمل صاور اإلذن اقبىكمثّ اىكجمبّصار قت أمل حقمب وحلمب، ىقتّإنجم احكمة ّأن 

 قؤنإ اقجاائإ ّ، ىقتٍّإ يقبإلنٍ حلمب حقت حلجا اقلبئب حقكثرةّقثييف حلنا احلؤقت األ
 .ّؤيسّ يف حلنا احكمكثر اقلجّ األقثيّإ حلخك ئا احقت يقبئئ اقبوقثّاحللنلن

 َّ قت دون احلائئ حقأقب حلمب حقت حلجا اقلبئبّأول: ّفؤل احلؤقت اقمنثؤحقثري
 ّإلمإ، أاكا األّحقت قثمت حقت حلجنا اال حقت حلجا اال حقت يكنؤب اقبئبيّحمما 

 قت صلؤر اقكحؤحقإ ٍاألحلالم، وحلؤهل أئت احلجؤز واقكؤم، أجكب حلت خلؤحلإ
 ّأول، فمؤن ّ مقخل جلجلإ اقبئبياقجثَّوقجؤر اقجؤحقلمل، ىقت فكؤ اقجاوئت يف اقكجلإ 

  ....إ، واحقت إىكحؤق أو قؤقت حقؤحكائمإّ حقمميقبئاقت خللث احقت 
اقجاوئت ّأن ّ إال جنؤ،ّىكمن رغت رًإّ يقبإلنًؤ قؤنإ حقاائإّأهنَّونحت قجم حلمكنؤ حق

، ّ اقبوقثيقبئئقؤن حلخك ئا احقت ّإنجم  ّة احكنمثحق أجكب اقكؤاقبي ّاحللنلث

ّقلبفإ حلمثم احلائئ، ألمل حلجا اال حمما حقت حلجا اال احلؤقت اقمنثؤحقثري )١( ، حتلنة ّ
فؤق احلائئ، اقكجلإ اقباحقلإ، ّ اقاقجثر اقثنا قللت اكثمل، قمكثرات دار اآل:ومقلمنة
 .ئـ١٣٩٧. ث حقؤقلؤئبة، اقكجلإ اقجؤننإّجلجلإ قمججإ احكجمج: ًوأئكؤ ؛١٠ص: ئـ١٤٠٠

حقت اكجب ا، قإلقؤم احلؤفب يكنؤب اقائت ّرشح صحنا اقجخؤرييف فجا اقجؤري  ـ
، حقؤب ١٥٧ ص١ج: ، دار احكلبفإ قمكجؤحلإ واقمرش، حقلكوت، اقكجلإ اقجؤننإّاقلثلالين

 .)قجؤحقإ اقلمت(



قهف غجنيعهغئ جعخل غجنمتجهمسغ هغجنتمسجغحق.....................................................................صصص غخف
ن جنمتلك هخمهيمل م معهئ ى عحفيعه جلمتيط حمهئيعغ خهل غجنتيطهُّـ مض جلهتيط جلهبيع جع وهحك

لك يعهحص مملكن هغجنتص هجلبيط غجنخيىغُّـىغص جفمثهن حكمتتمتلكهن َّـمتلكجن هنيعغجف غجنتيطهُّـ مملكهنمبمل
 .ييط غجنخيىغُّـىغ هجلمف ُّـيط غجنىغَّـيعهمض جلهتيط غجع جلب

يهخميط مملكن جحلك غحكتيطن نس ن ي غخليطقهو هنلك قههن جل عمح حكخيمثيط: جع غخفلكهثخي  جل قحك
تبوا ع:  خملكنيعهثغهللا جلمبمث هظجن ي ظمف غهللا ئا سوى القرآن، مّال ت َ ش ن كتب ً

ئا سوى القرآن فليمحه  .سص هخميط ظحح غحللكمم جلمف خل غجنجهمثخخلًش
غ هن حكحقيجغ ص حممئيط قهه يغ غخلمبمثهيتخل هنلك ُّـيطن هثمئمب  جلمف غجنتجهيطُّـيط جعمئيعغق غخفمت
هت يمج غجنمتلكك جعخييط هحملكغ هثبمث: يعهث عمح جعهئيع يهنه حفمقغ جل غخلمبمثهيمل غأليغجنىعَّـب
ن غهللايهئ حتيطيعهث: حممئلكن ن جل قحك ن ي ظمف جغ غهللا جلمبمث هظجن عجفلكقُّـهن ختتمبهي
ي غحفتالحملكص حمال حتيطي هغجنمتلكك جعخييطمم عخكيطحممثهتلكص ن غهللاه غ جل قحك غهللا جلمبمث  ي ظمفجغ

ص )ص( قهخف ظحمثِّـ هنسمب  .طصص كطف: مهيطق حكلكجعص هنيسمب غجنمتمثسلكجع
ص هنم  .صصص كصص كضف: مهيطق حكلكجع هنسمتيط عحسيطص جنشهنلكن عحسيط جع جفمتب
ق جلبيط غجنميهي:ص حتمئمثيحسيط جع خكخيمثمك غجنمتسلكئأل غجنسمت غجنهئمقهص م لكق حكمبمثخصن ي غجنيطممت

ص قغق غجنهئتمك غجنخيمبهبمثملص جعحقهغص يغجنبمتيطغقه هه جفس ي هحكمثيط مم  صهملغجنجيبخيمل غألي
 .طصصط فصص كضف: َّـمصصضص

 .طصص كصف: مهيطق حكلكجعص هنيغهللا جع هبيعغن غجنيطغقهن خيبيطجنص ي حكمت غجنيطغقهنم
قهجن غخفستيطقم جلمف غجنمهحمثحخلص م  .طصص كصف: مهيطق حكلكجعص هنيمبحلكمم غجنمتمثسلكجع
غئيط  مصهب غجنىغهغئيطم ق غجنيطُّـ غحصمثثهبجن صههنمتب غجنهي  ص جعحقهغصي قغق غجنهئتمك غجنخيمبهبمثملصيمت

 .صضص كصف: نطططص
قم ص جنمبجهمثىط حكمبمثخصن جع عجعيعغَّـمث غجنمئمتيطهقهي ُّـمتلكجعمث غخف  : حتمئمثصي غحلمتهييغ جنىعهه غجنمئيعجع

يغجنسمثيط جلحل غصي مجلكن عخم غحلسمثمتي  خم صَّـمضصضص صى غجنجيبخيمل غألهملصى قغق غألحك
 .صضط فصطص كصف: حكمليغخفمئيط

قه: هثحييعغ )ص(  .طصص كصف: ص هنمهيطق حكلكجعيغخفستيطقم جلمف غجنمهحمثحخلص جنمبحلكمم غجنمتمثسلكجع



صصص................................................................غجنتيطهُّـ خمب هنلك جلخن هنالهنِّـ

غى حمهبصههظجن خكمثئلك جن غ جفالجن: حكمسجنهئ حممئ  صي جعمثمتمتلك هجعمثمتهئ ممتلكغ غهللاص حملكحكتحمب
غ جفيعغهن  . مض غخفمت ي ستهب غجنتمسهُّـوص هممالهن دُّـِّـيهجفيعهن

لكغ حممئيط قهه غجع حكخييط مض لكبمئلكمع ي جل غخلمبمثهيمل غجنثلكر جلهبيع جع غخلجييعهنلكه
ي عن : عجفلكقُّـهنص حممئلكنسحل جلحلحكمسجنمن غجنمئلكحك ُّـهب:  خملكنيعهثجل جلبيط غهللا جع غجنخيالظ 

ن هبلكص حممبخصيغألجفلكقُّـهن ممثيعغ جلمف جلهتيط جلهبيع جع غخلجي  يلكغص حممسهثجهيط غجنمتلكك عن ُّـمسمع
ن  . ممهبثمتلكغ عَّـ غجنهئتلكغوهنثمتلكغ: س عهنيع جعتحيعُّـمئهتلكص جغ خملكنصعمع

ظ هنيطههثلكغ و هنجهخلو مغيعهظو جن هن معجهبمثهُّـلك سص جفمثهن مع ُّـملى يغجنسمتمل غجنمتب    ي

 .ضمص كصف: ص هنمهيطق حكلكجعيلكلص جنجههبيغ غجنيطُّـ غجنىعَّـبي معىعمميعغ غحلهي)ص(
 .ططص كضف: يحهبيط جع حكخييطص هنمهيطق حكلكجعخف غجنجيبمئلكغ غجنهئمقهص )ص(

 .طض كضف: ص هنمهيطق حكلكجعيجههبيغ غجنيطُّـ غجنىعَّـبجن حكحق عجلالن غجنمتبالظص م
ن وعن غجنتمسهن هبىعغ غجنتحيعُّـ غخفجهخل م غجنىعه مس ُّـهئ عهن حتيعُّـ: هثمئ ي ى ي ن غهللا م ي  جعخييط قحك

ىهت جعمتلك عمل عن َّـمتلكجن عَّـيطغحملك عحفيعهص عحفجييع هعجلهب هن هثهييغ عمغيعغظ غحليعمص هَّـ ُّـمتت ه ي
كص حمخييحتجيمث خميطحكمث غ عمل حتجيمث خميطحكمثمتيمل غجنسمتمل مض غجنمتهي مل عَّـ غجنبمثمن جلمبمثهت ييطهنلك حكخي

غ جعبلكغ حملكلكهبمل هعهنيعهغ يغجنسالنص هن حفالن قجن غجنتحيعُّـ غجنتلكقش ن هخمهي ص ُّـ
ص حممئمث غغ: جعمشجفيعغخم ُّـمسجخ غجنتحيعُّـ غجنثلكر جنتحجيمث ! هعن: مض غجنبمثمن حملكلكهبملص حمهئلكن غجل

غضِّـ غجنىعه ُّـحيهتيع عجفمئمث يغخفستمتيط غجن يمل عَّـ غجنبمثمن هظيطغقهت مض غألهنملص هَّـهئىعغ مغيعغ يى ى
قمغخل هن غجنتحيعُّـ مملكن خكلكَّـيط جلمثلكن حممثهتخص هنخيلكص  هغخفمئلكقُّـيع جنمثجيط غخلمبمثهيمل غجنثلكجنهن هثهب

غ ىلكن غجنمئيعظنص حممثمسهنيع جعجهبمث هنلك ممتمك جل غجنمهحلكجعمل هجمحقَّـ هن ي جعلكخضهجنمثخجي حفجي
جلمثي هعُّـصس جغ ُّـمسهنيع جعمشجفيعغخمهتلكصمليهثلكغ غجنتلكقشمثيهغخفيط ض يلك مملكهثمن غألحكبلكغ غخف مل جنمبحيعم ه

ي جعلكخضلكن غجنمئيعظنص جفت خممثه مغيطُّـيطغه جميعك مغيععغيغألحفحق حممشهث  جلمف غجنمئيعظنص وملمثيغجنسمتمل خملكض: ي
يهجنمثيغ غجنمئيعظن خملكضمثلك جلمف غجنسمت هص هي قُّـمك عن معلكقشلك هنمبمثئلك جعلكخفحلكقم هبىعغ غجنمتح مله ه ي

ُّـ ط هض غجنمتمئلكل جلمف غحليعهمي جغصوغي مغلكقو هخميعغظغوحقغ ممبوستلكف عمل جميعجعمبمل  جنيعحم غجنتجه
جنمن غجنهئثحق هن هنمئلكلكخي عمل  قغ غخفهلخممل جنشحكالن غجنىعه حت سغجنخيحيمث غجنىعه عظلكغ غجنمه

ن قُّـمل عحكالنط هثتمثجمل غهثىغهغظ وقحك  . غجنمئيعظنيجض



لخىنىم لشنىلإلي بس لشقشكم ىلشطكثد.....................................................................فغغ

ك ه بكخطقكمغ ىلخطقكم لى آللال زفقى ىكشى بكشطقضه هبآل كد  لشنكك نذىه لاللشطيه 
 ىضعى لحطكن بقي لرسلإلقه بعم شىذي زفقى لشضاله سقجم بقققو زد شك يشطكل
 آلمكىشىو لمو لشففجممغآل ممو قك ذقطم لشفطدآلىأل نمل لك!! ي شو سد شطكلللنلنى

آلسقصد ىكه شمىككم  آللشضقل لشقطىملآل أل ل آلغ ىزد رنمفل شقكسطقي بكخطقكم شقفطلآل
 .قىلرطن لال بط

 سكه يف بقكو لإلجنلك لشطكع شفظفقفل لشطكع بعم آللكىىزو عقي بو جعمم 
آللشضقل لشقطىملكم كآللخقن ىلشطظنمه خمى و شكو زقمو يش:  شطل يف لألشصكنآلثو: آل

 .  شو نشه سفققظىيظك
آل جكك نىن لشفطآلثو لال آل كد آلكل شذىمل سفنم شقن لشطمىمو شو سطه لشقطيآل

غ يلآل كطىمي زقملو نىلمكممعغ سقفىو سم تىسنآلشغفه لبىلل لششهزفقى ىكشىك 
ي شو ذدم لخلفقفطسغ ىشكمملميىلخطكن ع لزالشقو شو لشفطكل لخعنىسسغع آل ممو آل

 مفىه يف آلقمل لبو حطن لشعضفالعسىل بكشطفضد ىلشطكنمم ىلشضدمغ آلللطق
آللشضقل لشقطىمل آللشك: نشه و لكظكبى آل ىكشى ىذفلال زفقىآل كد آل سفم غي لشقطيآل

ال :  لن سكه زفقى لشصالم ىلشضالهك لألشن خمكسل لشفطن بكشفنكوآللىهزو شطكبطقك 
تبوا غ ... فال حرج،ّثوا عّ غ القرآن فليمحه، وحدّن كتب عَ، ومّ عت

. شو لمل لشفطكلقغفيف ه) غ(لشطعفقفل نسو : لكظن) غ(
آل لششقم حمقم ككظ :غ حتفقه)لهففف: م (آللشقضكإليشطكل لشعفوغ أليب خقطقل  )ف(

 .غغه: لهفغفغغ لخفطل لإلذالشيغ بدىمغ لشططعل لشطككقلغ آللشممو لألشطكع
 .)فق( نسو ففه: غ شصمن ذكبهآل تفققم لشعفوغ شفظطقل لشطغملنىه
بو حضكه لشممو لفي آل لخطآلعالك لشممو ززش غه يف ذقو لألسىله ىلألسعكهآلشقن لشعجم ه

 .ققفقف نغقف هغغم: لهققفغ بدىمغ غآل شكذضل لشنذكشلغآلمىلهلق
.قف هغم: شصمن ذكبهغ آل لإلككبل يف متققن لشصظكبلغ ألبو حطن لشعضفالع)ف(



عظع................................................................كرشغيعن ذشل زط حر زالزع

يلدطحط حن طعشجن بشضطى كألحشطك إلقضام  يظدضو ال عصششي بغذغ قثشطم كثصق
 .كثوذقظ قحصي زوذق كإلثغكه يدجى

ط حطذوعط رشجعغ كثصق ه ذام تشغو ه عي كرشيظ إل دصن كألحشطك كرسطعغعظقمى
 قمك عم ذششوك ظإلطرسصظكهللا حصضه يقره زن كثشالن كرشغقى بإل فج ثزضظ كرغحوو

  . ذام ذطضوك عصششوى كرشغقىإلكرسصظ
كثصق إل قى و هإلإلضطدظ ثط تشغظ ثضظ عغي ه بطإليزصضط بصسط دضم كرشسشالض

 يعي ال حتشصل قى عصششوك جتضق ظطقى تشومن ثضولعم  ذغ فغم ثزضظإلكرصشوي
ي يعو كرشغقىظ ثسوفط قمك يالإل قيإلعم يجتضق كرشغقىظ دشرعم حج كألإلكرسصظ

ذطضوك إل ثشى ظآل بشضغٍّ رغهيم قخ ثغيقليكك كرصشطبظ ذطضظ ضطلمكإل قى الثسصط
 .سشق يكرشسطو ذام حصصظعصششوى يف كرصصطه يكر

إلرشغ حصصظ قثشطم كثصق كثصسوبظ رصصشي يكهللا حصضه يقره ضوحط زن كرشصطذف إل فج ط
 حن حشغ ظظ دشغ مييك حن عوحق بن زطعكإلكرسصظأل قثغي تضزغ بصشطبظ آلزق قثشطم

  قحصشه زن محوو كهللاآل ضقإلذلذصظ قذشط :  ذطوظكهللا بن حصغي بن كرشطن
 تسصشهظ آل ضقإلذلقتصشط :  قمعغ ثشسهظ دصضشصي ذغعفظ يذطروككهللا حصضه يقرهإلفج 

دضزسصظ حن ! فم يف كرشسط يكرغضطإل عشصصآلكهللا حصضه يقره بخإل فج يمحوو كهللا
كهللا حصضه يقرهظ دضيزض بضفششه قخ دضهظ إل فج كرصشطكظ دغذغك مرك رغحوو كهللا

رج منه: دشطو ي نف بيده ما  تب فوا يهلغك : كبن ثشغظ ذطو ّحقّ إال أ

.سطبككر كثسغم )ع(
 .غعغع لغغع نعل: زسغم حطبك حصن قخت لكيلظ )ع(

 .غعع نعل: ظ زسغم حطبكإلششغكهللا بن هبغكو كرغكمزيرظ إل حصن كرغكمزيه
 .غغع نعل: ظ زسغم حطبكإلظ البن ثشغ كرشسشالضإل دشع كرشطمي يف صل كرشصطميه
.عغع نعل: ظ زسغم حطبكإل ذشجظ البن ذشج كرغززشي تشسج كبنه
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 .يي بشسضط بشسطإل قثغي حن حشغ كهللا بن حصغي عشوآلحغه

ط مقك كرسغن يف كرشصطيف كثشصووظ دشصل كثصق يف ثغيل ضميذغ ثطيو بشس
:  يف كرسشصظ كروكثغك رصي ال عشق كخلصقظ ثضظ عشووإلكرسصظذشطبظ كرشغقى ي

 ظشصق به إلرئالف آل يكثغكآلظى قى عصشط كحلغعظ زق كرشغقى يف فصضشظإلقضام 
إل فج ي قى عصوى ضشف كرصشطك حمسومك دالظ يذغ قزغ محوو كهللاإلضزط د...يعزششه

شاهد الغائب(: شه بطرششصضقظ يذطوإلم قزإلكهللا حصضه يقره يحص ظ دطمك مل )بلغ ا
ن معطك كرشصمظ يقى عسشق ألم كرششصضقظ يمل عطزإل تشغظغيك زط عسصشوضه زصهإلعشض

 زن حصامق آلظ يمل عصصغعط قثغإلكألزظرشغيى زن قذشغ كحلغعظ دال عشصق قثغ ك
 .  يكهللا قحصمظط يكخلصقظ دغو مرك حج ثوكم ذشطبظ كحلغعظ يكرشصمكرسصق
 .ط ال تغتيض كألحشطك كثسطذظ رشجعغ كثصقإلطظ زغمحظ قعل كرشضظ دإلقزط
تغذظ دضصم :  ذطوإلقضهكهللا حصضه يقره إل فج إل عغييى حن كرصشي كرشووإلقىإلتم 

 رضف إلقضهظ يمدم هإلظ ضشضإل يحصظذشطك كهللا: إل رن تسصوك زط زسصشم هبامظقزغعن
أل عصصن كرشوو ه زن بطك إلقضهإل قال ظ عغيعه كرشغعشطىكرغيبطحلغعظ كرسصضع 

. غغع نعل: ظ زسغم حطبكإلظ البن ثشغ كرشسشالضإل دشع كرشطمي يف صل كرشصطمي)ع(
إل حوى كثششول صل حصن قخت لكيلظ رصشالزظ قخت كرسض)ع( إلط حمصغ حصف كحلك كرشسضم إل إل

: ه عغعععضظظ إلظ لكم كرصشط كرشصصضظظ بجيكظ كرسششظ كرشطض)عهفععع: ك (قبطلي
.غغ نظعل

 لكم قثضطق ظإل حمصغ دطكل حشغ كرشطذي: حتشضكظضظ رطزطو زطرك بن قضفإل ذشطك كثوح)ع(
.ع لففغ نعل: عهغظعع ظ كرسششظ كأليخظ بجيكظكرشغختكرجكل 

اس فإنّ أال أي،ّأما بعد: ي كحلغعظ كرسصضع كرغي ميكى كرشغعشطى زشطظ عو)ع( ما أنا ّها ا
م ثقلٌ وأنا تارك، فأجيبّأ رسول ر يوشك أن يٌ ما كتاب اهللا فيه ، في ّ أو

ور دى وا تاب اهللا واستمسكوا به،ا إل ه دصظ حج ذشطك كهللا يمد فخذوا ب ط دضه إل
م اهللا  أهل بّوأهل ب أذك ه : ذطوإلتم م اهللا  أهل بّ أذك،ر م اهللا  ّ أذك،ر ر
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إل ذضق عويص كرصشيإلقضه: قضشسضم هبه قرفزوعم بام قرفزوك  كهللا حصضه يقره يف إل فج أل

إلقثغعطك ثضطته برضيمك كرشصسك بسص إل  !فظى حصضط زن ذشلشه يذغ أل
إلثطمك متسك كثطضشوى بصغعظ كثصق كثشششلظ يمل عشصسصوك : يبل ذل قعسط إل

  فشهإلك بسصإلبصغعظ كرشصس
 قو ذصصط شصغعظ ليى كرشغيعنطرب ذصصط آل حوكقظآلقحصطو كخلصق ذطئمإل قى إلتم

كرصطم قضغكه مل عصوضوك عصششوى بشغم زط إلقى طبطرشصغعظ يكرشغيعنظ الحضام ي
 .وىذطضوك طشس

 ره  رو ذطىظ تالى يف حضغ كخلصضششخ زن بشغىكرغي يكثصق إلكثصق كرصشويإل قى إلتم
آل دصم ذرس عغك كرشضغ بضزغظآلظإل يزوضوحضآلذضصظ أل  قي كثصسوم ظ زن حصغ بن حشغ كرشفعفإل
إلطرسصظ كرصشوعظ بيط ضطيط قرضف ذغكم كرشغيعن عو حشصفإلطصإلكرشش  مييك دضضط كرشي إل

 ف كثطضششخ حن تغيعصضطظظ كخلصضششخ زن بشغىإلص يف حيطكثصق ضشسهظ يحشص
 ضشسضطظ إلكرسصظط زط حششه زصق تغيعن كحلغعظ زن خمطحغ حج ٍّيدج ثشي

آليزط ثغى زن زعم ضظ تغدق تصن مركظ دصو ليضظ مكرإل حطحشضط كألزظ يالط أل
آلكهللا حصضه يقره يثصظإل فج يصط بام ذطو به كرغحووإل قضغكه تضصإلكرسصظ إل  زن قفصطبه يف أل

ظ ضشسضط زن إل رسطم مرك زن قحسم كحلسوى كروكذضظ رصسصظجتق كرشغقى
إليكرشغرضفظ يرطزظ قعسط زن كرشصفه يكرشغذظظ إلغم كرشصغعق يكروضق يكر ي إل أل

أل تسطه رشجعغ كثصقظ زن ذشضل كرشيبطرصوكعط إل ثشى يعغك زط عغحوضط رصشزصضك
إلزصطى دشغ ذطى بط كخلوه حج كرشغقى زن كالثشالن بطحلغعظظ يدج مركظ

إلرو ذطضظ كرصوكعط حضشظ كرششغ ألن قخ جتق كحلغعظ يتغيعصه بشغ تغيعن كرشغقى ي

 .)ععع نغل: م حطبكظ زسغفصضع زسصم(. أهل ب
أليعصصن زغكثشظ ذشطك  ظإليقزط يف ذشط كرزضشظ دضصطرك حخكك كثسطلم كرشي ميته

ألحضغضط كألحشطم   .ظ زسغم حطبك)يحصغك يلالرظ... ثغعظ كرششصخ(إل
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 زن آل خمشطمكآل بوكحسظ جلصظظآل يكثغكآلظ زن قثسطئه يف جمصوحظإل يكرشششظكرصغعم

كألزصطق كثشغيدخ بطروتطذظ يكالحششطزظظ يرو دشصوك مرك رشسشوك كرسغعك حج 
 يحصسوك زن ظإلكرسصظعوك زشطمل إل حوكرغعنظ يحج كثغتفذظ آل قتضمآلطهإل قدإلذل

ك حج كثسصصخ إل ثغكرشيرسشوك دضضط زن كثوضوحطك ق يظكإلقضوكئضط كرصج
 .ي قي قثفكبطيطذشضم حضشإل يدغظقحوق قضوكن كرشالق

إلكحلغعظ ذغ ليى يف حر كرصشيإل قى روضشمظ  ض إل ذام ليى كرشغقىظ يكختأل ض غ ره أل
يه زشوكتغك ذغركظ إلذصغ رصشغقىظ جلطق إلظ زشل زط كختإلي يكرغذإلزن يحطئل كرشصغ

 حج آلق قثغإل مل عسشسكرغييثط كثشصق كثسصصوى دضه عغك كالثشاله كرزغعغ 
 . كرشسوم تالدضهإلزغ

 

.ععن: ظ زسغم حطبكإلطحم زشغيه كحلسصيهلتخظ إل لمكحطك يف كحلغعظ يكثصغ)ع(
إل قضوكق حج كرسصظ كثصصغع)ع( إل .ععن: ظ زسغم حطبك حمصول قبو معظظظ رصزضغإل



 
 

ا ا  
ا ...دذ ة

 أصشضف اخهوع •
 اخسظق بح احلططض اثهوهع واحلططض اخرزصف •
ض خشهوع ّاإلرطضصضت اخيضرخيص •
ات بضخهوعّض خششىييطّحلشهل احلططيصحإلخض ا •
  خىهل احلططضتىضخع اخرهابع يف •
 ّآتضر رخع اخرهابع حن احلططض واثيطتح •
أدجلض احلططض •
االصيذضر بضحلططض •
ض وصظحض اخهوع  ّاخشظحض احلططيص •
 ألاخهوع حث أخىشض اخهوضحح •
اخسيض اثهوهحض •
ضم بضخهوعّضت االهتّثشسص •
 )صسط خيض اثهوهحضت(ثهوهحضت  ااخهوع يف •
 اآلتضر اخهثصشض خشهوع •





 
 

ا ...دذ ة  
ض مض غجنمبميمل جعخييط يغحليش هن غجنمئيطقص هغإلحكمئلكل : ص هنمتهتلكوغ هنخيلكنيُّـمسجخ غجن

ل خم ل جلمف قهثمل .ص هغيحفتالم هغإلجنمهلكم جعلكجنحنظهغجن ض ن هغخف  صغحك غخفهيخي
ن غخفحمه لص حمتهئ ض ى عه غخفسمئيش عه ييطُّـهن غخفمتحيشغحل: مبمل َّـيههنمت غحليطُّـهن غخف

ق عمل غحليش هن غجنحنظيممص هغألظ مض غخفختمب عه غخفمبتمه  .ي قجن ُّـخي
ض مض غحليطُّـهنص هُّـيعغق جعيمشهث مض غيظجيالف حميعهنلكه ى جملكجنبلك هنلك ُّـمتخنم عمل غجن : ه

ن غهللا ل غخفهئىعهغ جلمف قحك هص جلهبيطغ غهللا جلمبمث هظجني ظمف غحليطُّـهن غخفختمب غخفمهمت
وعه حفجيمس جعال حميعم  .غهللا جلمبمث هظجني ظمف جليطن غجنمهيطهق هنمت هثتمثجت َّـ يمشنص حمه

 :هثحييعغ) ص(
ك غخفحمثيشص م غ غجنهيحقهقجنمبجهمثىط مص غجنمئلكهن  قغق غجنخيمب صيظجعلكقه ييط غجنيطُّـ جضهبيط جع ُّـخيمئ

 .ضط كضف: جعحقهغ
 جلبيط :لكص حتمئمث هضبيشيألمح غحلسخل عحسيط جع حملكقك جع قمميعُّـ هنخيج هنمئلكُّـمثيغ غجنمبميملص م

 .طصص كضف: نصصصص صلكغ غجنخييعغيلكق غجنهئتي غحتصيغجنسالن جضهبيط َّـلكقهن
ص م ص يجيهي غحلمببيطنص هنجيبخيمل هنمهي جع عحكخصجلمث جع حكمثيخيحلجن غخفحهئ هغخفحمثيش غألجلحي

 .صصص كصف: َّـمططضصغجنمئلكَّـيعغص غجنجيبخيمل غألهملص 
ص هنمهيطق حكلكجع: هثحييعغ) ص( ق جلهبيع جع جفس حمالمع ض مض غحليطُّـهنص جنمبيطممت  صف: غجن

 .طصصك
 :هثحييعغ) ض(

ك غخفحمثيشص م  .ضط كضف: ص هنمهيطق حكلكجعيظجعلكقه مبهيحقهقجن غجنمئلكهن
 .طصص كضف: ص هنمهيطق حكلكجعجع حملكقكهنخيج هنمئلكُّـمثيغ غجنمبميملص ي م

 :هثحييعغ) ض(



قهف غجنيعهغئ جعخل غجنمتجهمسغ هغجنتمسجغحق.....................................................................صصص غخف

ومض جفخل خميط حفمه غجنبخيىش جعلكحليطُّـهن غخفختمب جل جلهبيطَّـىعغص   ط حممئيشي
يجنمثخيعف جعىعجن غجنهئىعغ جمحق غجنخيهبيطه ى غض جنمبحيطُّـهن ي ُّـيطقه يعن غص ي جعهبخيمت ي جن

ضخي جنمبحيطُّـهن يَّـ ي ُّـتمئمهيط غإلحكلكظغ جنمبمتبيعهثخص  هصجع ص ممخص غهللا جلمبمث هظجني ظمف ي
ضمثححكمث  .مسجخ مع

 يعهث غحليطُّـهن ي ُّـهبهئ عهثهئلكقنص ههَّـمتلكجن هضخيلك مضي عن :مليلك قعه غجع معمثهبمثيهخف
ض مض غحليطُّـهنص هَّـ ُّـخيمب ييجعيط  ههن معمتىغُّـ غجنمهحلكجعمل هغجنتلكجعخيخل مجمثخيلك جل غجن

ص جع هُّـ جل مض جلهتيطَّـ ص جنىعجن غجفتلكل ممثحقغ مض ىهخم همتسمك غجنهئثحق هنمت عجنمثهت
ض مض غحليطُّـهنص  ن جعجيالشلك مملكهثمن غ: جفمثهن خملكنمعخييعُّـهي جنمب ألجفلكقُّـهن غخفخيمب

جلخلص معلكقغ ي ُّـخيمب عنهجلمف هث ن خميط جممبيشه همعلكقغصيط غجنهئىعغي ظلكجفبهتلك معخيهبى  . ُّـهئ

ق غجنيطُّـ :ن غحليطُّـهنص ألمح جلهبيعه جلثخصن جع جلبيط غجنيعحس جع غجنمهالفص حتمئمث جلمبم  هث
ص جفمبمك قُّـلكص  مغجنخيجكص هنجيبخيمل غألظمث  .ططك: َّـمضطضص حك

غهه معيطقُّـمك غجنيعغهه مض خف معمئيعُّـمك م لكسغجنمت : ص هنمهيطق حكلكجعيص مغالن غجنيطُّـ غجنسمث
 .ططصك

ص هنمهيطق حكلكجعم ق جلهبيع جع جفس حمالمع ض مض غحليطُّـهنص جنمبيطممت  .طصص كصف:  غجن
 .ططض كصف: ص هنمهيطق حكلكجعي هنمئبلكك غحصيطغُّـملص جنمبجهمثىط جلبيط غهللا غخفلكهنمئلكرم
 .ضصصك:  غجنبيطغُّـمل مض جلمب غجنيطقغُّـملص جنمبجههتمثيط غجنثلكرص هنمهيطق حكلكجعم
هم ن غحليطُّـهن غجنمتب ي غخفمتهت غجنيعهه مض حضتخن جلمب يص جضهبيط جع عجعيعغَّـمث  جع مجلكجلملص ي

ق جضمث غجنيطُّـ جلبيط غجنيعحس قهنٰهلكنص قغق غجنهيهئيعص قهنجه:حتمئمث ص غجنجيبخيمل  غجنيطممت
 .ضضك: َّـمضصضصغجنثلكهثمثملص 

ن غحليطُّـهنص : هثحييعغ) ص( غجليط مض جلمب هص حتمئمثيحيهييع عحسيط غجنخيثخصرجنخم  جلبيط غجنهيتلكف : غجنتهتلكهث
جللكغ غإلحكالهنمث قُّـلكص  مملص جفمبمكيعجع جميطغص هنهئتبمل غخفجيب  . صضك: َّـمضطضص حك

غغ غجنمهحمثِّـ خف جعيط: هثحييعغ) ص( يحسيط جع جلبيط غحلمبمث جع معمثهبمثمل ألن قُّـ غخفسمثِّـص يغجل
ق جلحل:لككص حتمئمثي عجع غجنخيبصيغريغحليع ق جلبيط غجنخيىغُّـىغ عجعيعغَّـمث   جفس هثلكدي غجنيطممت  هغجنيطممت



ض صصص.................................................................هجفيطهقن جفمئمثمئت ...غجن
 جعلكجنجهمثخيملص و جعيطع جعتمتىغُّـ غجنمهحلكجعمل هغجنتلكجعخيخلص قهن عن ُّـميهي جل عجنمهلكم هتهبمليجغ

ض مض غحليطُّـهنص جع مغخيمبهت  غقف جل غجن ههقهن عن ُّـميهي عُّـٰهلك جل معمتىغُّـ غخل
يط ي ُّـتخيهبىخييعم حممثهت هنىهغجنمهحلكجعمل مس ُّـ: ن جفمثهن ُّـمئ!هعظيطم غجنمتلكك جفيطُّـثلك

ق غجنتلكجعخيخل مس ُّـيغهللا جلمبمث هحكمبي ظمف يغجنهئىعغ جلمف غجنمتب خييعم حممثهت ىص هممىعجن مجهت
يط ي ُّـتخيهبى مملكن حممثهتلك هنيعهثى هن غجنجهمثخيمل جليعم ه خممبمثمبمله لكلكئهيملييط غجنهئىعغص هجنهئي ُّـتخيهبىهن

غظ غقف حمصغجنهئىعغص جعخالم جمحقَّـ هن عَّـ غألَّـ  ى مس ُّـهئ حممثهت هنيمشهث مملكخل
 !ه َّـ هن عظيطم غجنمتلكك جفيطُّـثلك: جع ُّـمئلكنصخييعم جعلكجنهئىعغىُّـ

ىهغمغتهتيط جعخيىش غخفحمئمئخل غخفخيلكدُّـ مض معسهبمثمل خمسهب لص ي ض  غحليطُّـهن غخف
ل م مملكظجيالفي عن عمل ض كوغحليطُّـهن غخف ل جلهبيطغص هو م حضمه ض  يعهنلكه جعلكخف

ل جل حفجيمس ض لوغخف ض  .و جعلكلكوَّـ جفيطُّـهنيعهثخص  هص حمهت جنمثيغ هن غحليطُّـهن غخف
يحمالهثلك غجنمهحلكمحين ع :ى حمال ُّـمئلكن جعخييطَّـلكطوغضِّـهغحصيطم ه ي عه حمالهثلك غجنتلكجعخيه و هضلكله  عه س

ص هي ُّـخيمبى معصوعجفلكقُّـهن جعلكلكمبملَّـمتلكجن مجمبمل يعهثخص ُّـٰه مض غحليطُّـهنص ه  مممث ىمتسمك جن
هيحكمثت قي ختيعُّـمي غحليطُّـهن غجنمتب اسّأي:  غخفجههت كذ،ها ا ت  ا ن َابة، فمّ قد ك

بوً،داّكذب  متعم ارأ مقعّ فلي  . حكمثمسجخ غحليطُّـهن جلمتغجنىعهص ده من ا

ق حسيطغن جضهبيطص قغق غجنخيلكظهبملص غجنيعُّـلكك قُّـ ميغجنخيسهئيع هغجنيطممت ملص غجنجيبخيمل غألهملص ي غجنسخي
 .ضضض كضف: َّـمضصضص

 .غجنسلكجعغخفمهيطق : هثحييعغ) ص(
جلملص يهنمئيط: هثحييعغ) ص( ض جلمل مض غألجفلكقُّـهن غخف غئيط غخفجهب ي جع جضهبيط ييط جع جلحليحهبخفهنمل غجنهي

مملكر ي غجنجهمثىط جلبيط غجنيعحس جع سمث غخفخيمبهب:ص حتمئمث)َّـمضضصص: غ (يغجنجه  ي غجنمثخصرز
يص هنجيبخيمل غجنسمتمل غخفحهبيطُّـ)نضضطص: غ( ي . طك: نصضطصملص غجنمئلكَّـيعغص غجنجيبخيمل غألهملص ي

يهغجنهئمبهبمل َّـ جنمبجهمثىط غخفحمئ غخفخيمبهب ز  .ي
ن غجنهئلكمضص ) ض( غحفتالم ( جعلكغ صص فصض كصف: ص هنمهيطق حكلكجعيمبجهمثىط غجنهئمبمثمتجنعظ

 .)غحليطُّـهن



قهف غجنيعهغئ جعخل غجنمتجهمسغ هغجنتمسجغحق.....................................................................صصص غخف
ض مض مجمث غخفجلكيغ غخفخييعحممثيعهنلكه ص حممئيط هخم غجن ض مل يمل غجنيطُّـمتمثي جفيطهق غجن

 غجنهيمئ هغألحفالم هغجنتهيسحقص عه هنلك ُّـيطحف ييحكمثخص معخيتهبيط جلمف غحليطُّـهنص غجنت
قغصحممثهتلك غحليطُّـهن جنمثو هعن مملكن جعمه  مملكن غجنتهيسحق عنص ممخص مض جلمب غجنهئالنص هوملي لك

صه غجعتالظ غألممثيعَّـ ض    مليهت مجمث غجنيعهغُّـلكغ غجنتهيسحقُّـيظلكق غجنبخيىش ُّـتي جفت  جعلكجن
ض هغجنيطكص حمٰهال جل  مهن ضهبمتهتلك قهغُّـلكغ عحكبلكغ غجنمتىغهنه م ه جعلكجن ي

ق غجنمئيعظهثمث و َّـ جض خك ممبحقغجنتمل يقهغُّـلكغ حمٰهلكئ غجنس ٍّ غق غألجلحي يط جلمتي  غجنس
 .هن جلمبخصظ غجنتهيسحق

ض هن هثلكجفمثمل غخفسلكجفلكغ غجنىغهنمتمثيعهنلكه ملص حممئيط يلكغ غجنيعمغلكجنمثمل هغجنجيبمئي غجن
غحليطُّـهن ي عن علكمبمئهتلك غجنبخيىش جنتجههب غجنمهحلكجعمل هغجنتلكجعخيخلص حممئيط قمميع غجع خكهتبمل

ل مض غظجيالف غأل ض ل غخفهئىعهغ جلمف :  َّـيئهبملغخف غحليطُّـهن غخفختمب غخفمهمت
ن غهللا ص جعمل هغجنتلكجعخيخللك جعخييطن هن غجنمهحى عه جلمف هنصغهللا جلمبمث هظجني ظمف قحك

ل جلمفى عقغ عيهجنهئمت ض  .غهللا جلمبمث هظجني ظمف ي غجنمتبلكمب ُّـمتخنم عمل غخف
حكخيمل مس معمئتخن جلمف هنيطقحكمل غجنمهحلكجعمل خكهبمبمن هنيطقحكمل يعهثخص  هصهَّـىعن غجنت

ض جلمتيطَّـطعَّـ غجنبمثمن ن غهللاو هنلك هض هن جفيطُّـهن: حملكجن غهللا ي ظمف  جلمف قحك
 .جلمبمثهت غجنسالن عه جلمف جلجكمع هن عَّـ جعمثت صجلمبمث هظجن

ن جلمتيطهثلك ض هنخيمتي عن :هقجعيطغ غجنمئ   .هلكيحفلكظ هظحفيع صهلكي جللكهنهجنمب
غظو جفلكجنمل هضيمم حممثجههب يغجنخيلكن غخفخيمت يعهنلك ض جلمف غجنمتبع هص حك ي ظمف يمملكن غجن

 ص عه جلمف غجنمهحلكجعمل هغألظحلكغ هغجنتلكجعخيخلصجلمبمثهت غجنسالن هجلجكمع غهللا جلمبمث هظجن
غظىعه جلمف هن ص هحك غَّـ ض مض غجنخيمئمثيطغ عه غجنهيمئ عه غجنتهيسحق عه ع ه حك مملكن غجن

ضي غحلمئمثمئي غخفخيمت غيظجيالجفيث ي ُّـهبيغجنخيلكنغجنتلكقُّـىطص هَّـىعغ غخفخيمت   . جنمب

غئمثمبمث) ص( ق جضهبيط جع جضهبيطيغإل جللكغ مض غجنتهيسحقص جنمبجهمثىط غجنخيالهنمل غجنيطممت ض يلكغ هغخف ي  صي
يعجع خكهتبملص هنهئتبمل غجنسمتمل غخفحهبيطُّـ ي  .ضصك: َّـمطصضصملص غجنمئلكَّـيعغص غجنجيبخيمل غألهملص ي



ض ضصص.................................................................هجفيطهقن جفمئمثمئت ...غجن
ض مض يلكك غخفخيمت غخليعهنلكه ظ هنيطقحكمل عَّـ غجنبمثمن م غجن ى حمحقغق جع م مض ض

ن غهللا ص جلمبمثهت غجنسالن عه جلمف عَّـ جعمثت صغهللا جلمبمث هظجني ظمف غحليطُّـهن جلمف قحك
ض حمهت حفلكقف ضي غحلمئمثمئ جل غيظجيالفوههنلك جليطغ قجن هن غجن   . جنمب

ظ هنيطقحكمل غيعهنلكه ن غهللاصجنمهحلكجعمل مض ض ض جلمف قحك غهللا ي ظمف  حمحقغق جع غجن
ن حمهتمتلكجن ص عه جلمف غجنمهحلكجعملجلمبمث هظجن  جلمتيطَّـ غهللا جلمبمث هظجني ظمف يحكمتمل غجنيعحك

ض خكلكهنيهحكمت ن ومل غجنمهحلكجعملص هغجن غ ُّـخنجف ي جنسهنيعُّـ هنخيلكص هعن مملكهث ى ه
ن ض جلمف غجنيعحك  هن غجنمتلكجفمثمل يعشي عي صغهللا جلمبمث هظجني ظمف جعلكحفتمهلكك غجن

ن غجنمهحلكمحيمثيُّـيعهن جفجمل يغجنخيهبمبمث  .يمل خم
وحممتمثمل وهجعخيبلكقغ ض َّـ هنلك مملكن مض غجنمتيس غجنيطُّـمت: ي يغجن غظي  ه هن جمحق غجنمئيعظنص حك

ُّـمله هنمئتخنغ جلمف غجنمئيعظن هي غجنيطُّـمتيمتيسمملكن غجنع يغجنسمتمل غجنمتب ه مملكن خكلكهنال جنمبخيجكغ ن عصي
 .هغجنمهحلكجعمل

ا   
ض هعن مملكن خكلكهنال جعحسمك غيظجيالف   ي عيصمليمبحلكيغ جمحق غجنخيهبيطُّـجنهغجن

ض غجنخيهبيطهيعن  يغجنمئيطق غخفتمثمئ هنمت هنلك مملكن جل جلهبيطص هَّـىعغ غجن و س  هنمت هنلك مملكن صى
ظ هثمث ص ههنمت هنلك مملكن جل جفس هثمثومليجل حك  وملي هخممهيط غإلحمسلكق هغإلحكلكظغ جنمبيطُّـ

ضو حفلكلكئوص هخممهيط عظالفوحكلكقمغمل يص هجنىعجن ُّـهبهئ معمئسمث غجن ل م ممخص ُّـيعه لكى
 :ص َّـوغ عخمسلكنيمل جليطعخيمب غحليطُّـهن م خل جعي هن غخفهتتهبومجمبمل

ن :ّولاخسىم األ ص ي خممهيطهغ عحمسلكق غجنيطُّـ هعُّـمئلكل غجنجهغجنىعُّـ غخفمييعض  حممث
وهن خمبمث غجنىغهثلكقخمملص هَّـ ممثيع ص هخميط مملكن َّـيطحمهت غجنتجههئمث مض غجنخيمئمثيطغص ى

مغلكظص مملكن هن معالهنىعغ غحلس غجنبخنهغممخيبيط غجنهئيعُّـ ) ص( ص غهثحيعم جلمت يجع عمح غجنخي
جفمثيطص هخفهعهثهئيع غجن ق غهم يجضهبيط جع حكمبمثخصن عمل لك عهجخ جع يت عهنيع م مظ عمح مغخيهييع غخفمتمه

ص حممبخص ص خملكنيجعرضغ جلمتمئ  صوهغهللا جنمئيط هضخيمن حممثهئ عقجعخيمل ظيم جفيطُّـهن:  عُّـمئ جعلكجنمئت



قهف غجنيعهغئ جعخل غجنمتجهمسغ هغجنتمسجغحق.....................................................................ضصص غخف
هغ جلمف جلمئمثيطغيألشه ص حممئيط مملكن س قغجخوص همس ُّـهئ جنيطجس قغقلو ظحمثحملو مس ُّـمتجي

ض هحكمثمبمل غ مغهتمبملغجنهئثحق هنمتهت مس ُّـيعن  هييحكمثخصص ه ُّـسحقغهغجن هث غ يعهثخص ص هههئ مملكهث
يهنتخيمبهبخل ههنتمسجغ ي  .مل غجنسلكئيطغ ظهثىعغمييعُّـ جعلكجنمتىغجلمل غحليطُّـثمثى

 ملص هخميط غمغتهبخيمنيمل هغجنسمثلكحكمثيمل هغجنهيهئيعُّـي غخفمتتخنهن خفىعغَّـبهت غجنيطُّـمتمث: اخيضألاخسىم
ق جلمتيط هجل غخ غحلهئلكنصلكل غجنساللكخليعجممبمك َّـىعن غألهن س هجف ص صى ي هغخفتىغجنهيخل عجنمثهت

 وظمثميمن مجمبملي جفت هنمل حكمثلكحكلكغ غجنساللكخلصهخميط حكمثمئمن غجنخيمئمثيطغ هغجنهلُّـخيمل خليط
مع  هُّـيطحم جلمت جفلكيغ غجنمتمئيطص هن خمبمث هنلك صهن غجنخيمئلكئيط جعخص سهيىح جنمبسمبجيلكن حكجي

ن هن عحفبلكق وقحك جلملو مملكقجعملي ض مغبمل جنجيلكجلمل غجنسمبجيلكن يهثحييعُّـمل  مض معيطجلمثو هن  غجلمق غخف
هوقهن غجلجكغك ص هخميط مملكن جضيطجغ غإلحكالن غألهن ي جلمبمث لكغ يخضلكَّـس قهغق َّـىعن غيي

 .سئمل غخفىغُّـهيملغخللكلك
ن جع: اخيضخضاخسىم ر  مض هضخيهت جنمبحيطُّـهن مض غجنجكجممثمك هغجنجكَّـمثمكيمسن ي غخفت

هحكبمثال قغقجللك  حص جنه غجنهلُّـخيمل يعن  :َّـىعغهمبيعقُّـمبملص همغلكقجعلك جنمبهيٰهمثمبملص هيقن خم
نوهثلكخممهمل  يهضخيمتلكَّـلك جنمتيعخم: ز حملكجفتلكف غألهنيع عمل حكيط غجنمتمئيسص همملكن جعخيٰههت ُّـمئ

غ  ف!مليغجنخيلكهنهبلك خممب هن عُّـ : يجع عمح هنيعُّـ غخفيعهقهغ  هخميط خممث ألمح جلمههبمل هث
قغيجع جلبغ جل صجن جل جلهئيعهنمل قغهلكك مض حمٰهلكئ غجنمئيعظن حك ص هجنمثيغ جلمتيط ه حك

غيعر: حممئلكن!  جلهئيعهنمل َّـىعغظعظحلكغ غ جل غجنمئيعظن هغخكتميمب   قعُّـمن غجنمتلكك عجليعض
ضخيمن َّـىعغ غحليطُّـهن جفسبملصجع عحكحلكمي جضهبيط جعهيمئ عمح جفمتمثهيمل ههنميلكقه ص ه حم

نولكق جع قُّـيطي حممثهتلك غحليعغنص هخميط مملكن حسين حممثهتلك غحلالن هعجفيعجفيع هضخيمن غجنىغهثلكقخممل :  ُّـمئ
ن غهللا ظمف غهللا جلمبمث هظجن جللكغص : هثحييعغ(. و عقجعخيمل جلهل عجن جفيطُّـهنيجلمف قحك ض غخف

قهيألمح غجنهييعف جلبيط غجنيعحس جع جلحل  .)صض كصف: ص هنمهيطق حكلكجعي جع غجل
جللكغص : هثحييعغ) ص( ض قهيألمح غجنهييعف جلبيط غجنيعحس جع جلحلغخف  صف: ص هنمهيطق حكلكجعي جع غجل

 .صضك
ن غحليطُّـهنص هنمل غجع غجنمهالفيهنمئيط م  .صصصك: ص هنمهيطق حكلكجعيجنمبجههتيعقهقه مض جلمب



ض ضصص.................................................................هجفيطهقن جفمئمثمئت ...غجن
ن غهللا ستسمك مض هضخي غحليطُّـهن يهثع :عه ه عمغيعغ غهللا جلمبمث هظجني ظمف جلمف قحك

غجعلك هن جلمتيط غهللا معخيلكمل نيمسن  همم!ههجغ  خملكن جل غجنهئلكقغ غهللا جلمبمث هظجني ظمف غجنيعحك
ع هنمئخييطن هن غجلمت:هجلمبمث جلهبيطغ ي حممبمثتب  !مل ي هن غجنمتلكقس

وهخميط حكئ جضيطف ز ى قنى ىمس:  ظحفيع مملكن ُّـٰه عجفلكقُّـهن مض حمٰه غجنمئيعظن هحك  ي
ص يَّـيطهغ مض غجنمئيعظنص حممسجفببمن عن عقجمقعُّـمن غجنمتلكك ق: حممئلكنظ حمخيمبمن َّـىعغ بهت حممث

بوًداّ متعمن كذب َم:  خملكنغهللا جلمبمث هظجني ظمف ي غجنمتبيمشنحم: حممئمث جن أ ّ فلي
ار   !ممىعجعمن جنيعهثخص  صعهثلك هنلك ممىعجعمن جلمبمث: حممئلكنص مقعده من ا

 ص حممثمهحق غجنهئالن غحلسو جفسو ممالنيهئ غحفتالم غألحكلكهثمثيط جن: اخظابعاخسىم
ض  جغمتلكيجفيط: ص خملكني هن خمبمث هنلك قهغن عجع ققجلمل غجنيطهنجهمئ!هل جفيطُّـثلكجعلكجنسمتيط غخف

ني جضهبيط حكهبخيمن:  خملكنص جل عجعمثصجع حفلكجنيطيجضهبيط   ي جعمسك عقغ: جع حكخيمثيط ُّـمئ

جللكغمعىعمميعغ م ض يص جنمبخيالهنمل جضهبيط لكلكَّـيع جع جلحل غخف ي ص )َّـمضطط: غ (ي غجنهيتمتي غحصمتيطهي
 .صطك: غجنجيبخيمل غجنمئيطُّـهبملص هنجيبخيمل غجنسخيلكقغ

يألمح جلبيط غهللا جضهبيط جع عحسيط غألهثمهلكقه) غجللكهن ألجفهئلكن غجنمئيعظن (ي معهيسحق غجنمئيعلكبم  ي
 .طط كصف: َّـمضصضص ص جعحقهغصغجنخييعمحيص هنهسحكسمل غجنتمسقُّـىط يغجنمئيعلكب

ي غجنهئتلكغ هغجنسمتمل هغألقغص جنمبجهمثىط جلبيط غحلسخل عحسيط غألهنمثمتغجنمييطُّـيع مض: هثحييعغ) ص( ص ي غجنمتجهيي
 .ضطص كضف: َّـمططضصص جعحقهغص غجنجيبخيمل غجنيعغجعخيملص غجنخييعمحقغق غجنهئتلكغ 

يجضهبيط جع حكخيمثيط غجنيطهنجهمئَّـ ) ص( غص خمت هظمبمك مض غجنىغهثيطخمملص خمتمب عجع ي ى غجنىغهثيطُّـ غخفمهمب ى
ق غجنخيب جنمليلكخيمغخيهييع غخفمتمه  عن و جفسولكن ممالني جعمسك عقغ مم: ص هَّـ ظلكجفمك هنمئ

 .همعٰه جن عحكمتلكقغ
ص : هثحييعغ م ههحمث غجنيطُّـ سمث جعخفخف ظحمثِّـ هنسمب ص قغق غجنهئتلكغ ي خم غجنمت

 .ضض كصف: َّـمطصضصص جعحقهغص غجنخييعمح
جللكغص م ض قهيمح غجنهييعف جلبيط غجنيعحس جع جلحلأل غخف  صف: ص هنمهيطق حكلكجعي جع غجل

 .صضك



قهف غجنيعهغئ جعخل غجنمتجهمسغ هغجنتمسجغحق.....................................................................ضصص غخف
  !ه عن معٰه جن عحكمتلكقغو جفسومملكن ممالن

ن هن حفمثلكيهت خميط يمشنيهخميط ممثيع َّـىعغ غألهنيع جلمتيط غجنمئمهلكظخلص حم  هنلك غحفجكجل
ههنيغ غجنخيمئمثيطغ هغجنهلُّـخيمل حمٰهال جل  حكحقغ غألهثبمثلكظ هغألهظمثلكظص هَّـىعغ ي ُّـهبهئ س

يجن عن سمئ عَّـيطغحم همعمسجغحقن قهن هنيعمغخيمث ز  همس ُّـهئ . جلحيمثهبملوملي قهجفمثو حصلك حكمبجيملوملى
نو لكيعُّـجنيطجس غ ُّـمئتمتمه غ هنلك خكلكعهغص هعجفمثلكهثلك مملكهث ضخي  ه عحمٰه هن غحليطُّـهنص حم

غئمثمبمث غ جعتمتهييع غجنمتلكك هنمتهتلكيلكغص هخفيغألحمهئلكق هغجنهئمبخصغ هن غإل  مملكن صيلك جلمبهب
غ زيعويطغيهن هض عحكلكهثمثيط مغمث ييجعيط  عهنيعَّـ جلمف هثسبمل يعهنهن مض عص ههنلك مملكهث

ن غهللا شلك جعبخيىش غهللا جلمبمث هظجني ظمف غألجفلكقُّـهن عمل قحك غ ُّـمبمهمئ ص حمهئلكهث
لككص ي هغجع جلبصَّـ جعهئثيعغ غألحفبلكقص مممسمح َّـيعُّـيعغعغقمعبجيمن عحكخصي جح غجنمهحلكجعمل

 صيحيطجغخله حمٰهال جل غخفص هن غجنخيمبخصظومل جلمف ممثحقيهخميط غهثجيمبمن حفيطجلتهت غجنتلكقشمث
ي حمٰهال جل جللكهنصهحمٰهال جل هثمئمبمل غألحفبلكق غ جنسهنه مل جلمئلكئيط يمل غجنمتلككص حممهمتخي

  هخميط حكلكجليط جلمف معيعحكمثىط َّـىعن غألمملكقُّـمكط هنمبهسَّـلك غخليعغحملكغ هغألحكلكلكحقوهجغمئلكحملكغ
هنلكغ مملكهثمن مض غألجلي عن مل هغهثخييطغن غجنيعخملكجعملص جعيضخي غحللكجنمل غجنمتمئيطُّـ  يغحلهئ

ن َّـصيغألجممبمك هن عجلحي غجنيطغجلهبخل جنمبمئمهلكظخل ي هنخيجيي حملكجنمئمهلكظ نص ى مبمل غجنخيمئ
غ عمغمثلكي معخيمثىس جلمف غيمغجكغق غجنتلكقش يظمتخي غخم غخفخيلكك ه ق غجن  همعميمثمثمك ظ

ص هَّـىعغ  غجنمتىغجلمل ين  هألطيمملكن ُّـجيمبب غحلهئلكن غجنحيمبهبمل غجنهيسمئملهنلك هقعُّـمل غخفستمئب
غ لكيعُّـ غألحفبلكقص جنمثهبسصمليغحللكممهبمل ظهثىعغم َّـ غجنمتىغجلمل غجنيعهغئمث هغ  حممئيط حكمبهئ

ن جعخيعغحملكغ مل خفلك يغ غألحكلكحكمثي غخفلكق محممثخص جعخييطم قغ  هعحكلكلكحقص ظلكوغجنهئتمك هغجنخيمئ
سُّـسهب جعمئمهيس غألهثبمثلكظ  .ى

غئمثمبمث ق جعخل قهغغ غإل جفيطغ غجلهت يهَّـهئىعغ مع ض ي يلكغ هغجنمئمهلكظخل مض غجن
غئمثمبمثجلمبخصظ ي عن ص هنمتهتلكو ُّـسحقغوهغجنتىغهُّـيعص هن حميعهخملكغييطك هغجن غ لكغيغإل  مملكهث

ن عمل عحكمئلكل غإلحكالنص مض جفخل غ ُّـخييجللكهني عن جسيطحم ن يمل غجنمئمهلكظخل مملكهث تلكخك



ض طصص.................................................................هجفيطهقن جفمئمثمئت ...غجن
غ حفمقغظ مض غحليطُّـهن َّـهسيظ غجنخيمبخصظمل يجللكهني عن جلمف َّـىعن غجنمهمتخيملص ممخص ى مملكهث

ص مض جفخل ض غ مض غجنميلكجنمك مغهتمبملي عن هغجن هغجنمئمهلكظخل مملكهث ص هجنىعجن هن غجنمثسحق ي
غئمثمبمث يألَّـ غجنخيمب هغجنهي غجنتهييعُّـ جعخل معيعغف غإل  . يلكغ همعيعغف غجنمئمهلكظخلي

ص ممخص و عه هنلكنوه مغلكن عو جنمتمث هنمئلكنطي غجنتمئيعغ عمل غجنساللكخل: اخلضدظاخسىم
ص همملكن يلكخي غجنخيبيقحف جلمف غخفهتيطهى جفخل عيمشهث حمص جل جممثلكف جع عجعيعغَّـمثىُّـيعهه

ي سمكيغخفهتيطه و غحلخصنص همملكن خميطغهن حسلكنى س : زجفيطف عهنحق غخفهسهنمتخلص حممئلكن: ص حممئمث جنى
 ٍ نصلّ إال ال سبق:  خملكنغهللا جلمبمث هظجني ظمف غجنمتبي عن و جل حمالنوجغمتلك حمالنيجفيط

 ه عقضلكظعه مغمتلكفص حممسضلكم جنمبحيطُّـهن مممبهبمل ٍ أو جناحٍو حافر أأو خف
 خملكن يحممبخص !وم ققَّـيجلهلغ ظ حممثهتلك و جعبيطقغيص حممسهنيع جن غخفهتيطهيلكخي غجنخيبيجنمبهبهتيطه

ن غهللاوغغي خمهيلكم خمهيلك ممىعينععخكهتيط : يخملكن غخفهتيطه ص غهللا جلمبمث هظجني ظمف  جلمف قحك
يلكر غجنهئىعغغ  حمجكم غجل!هعهنيع جعلكحلخصن حمىعجعحمنص حكتجمببمن قجن عهثلكغيعهثخص ه

ن غهللاغجنىعه جعملغهللا جلمبمث هظجني ظمف س خضيعع جلمف قحك  معىعمميعص هجللكخممك غحلخصن و جعال جلمئ
ن جن هي خمغجنىعه  !غي ي جف

ق غجنسبلكجلخملكن  ض: يغجنيطممت لكجلخل يهنلك مملكن جنتسلكَّـ غخلمبهيلكظ هغألهنيعغظ هن غجن
ومثئ حكوهن عجغيع خم غجليطه جلمف غجنيطُّـ ممثحقغس مغيعي غ هنمتهت هن  ي هن غجنبالظص هجن هخمهي

هثتهلغ َّـىعغ غ خفلك  م ممخص َّـ جفهئ غهللا مض هنث َّـىعن غحللكجنمل مغ جلمف قعحكلكئهتهخمٰه
جلجكغحم جعهئىعغ جممثلكف غهن م  ي مملكخفهتيطههحفمبمثهيملين ع هثتجهلكقص جع قعُّـمتلك هن غألحكغي

غن ع هجعلكيجع عجعيعغَّـمث هقُّـلكقمع مض غحليطُّـهن معمئيع . وم ققَّـيمملكحممسن جعخيهلغ ظم مل َّـ
جن غجنيعهغُّـمل هن  ه مملكن حكببلك مض َّـىعن غجنهئىعجعملص حمهت يهثأل ص عهنيع جعىعجعِّـ غحلخصنيعهثههنلك معمئ

ي عق مملكن حفحقغ جنمبهبهتيطهطمكي جنمبتخيجوهنيطجللكغ غغ غجنهيلكمغيع يغ َّـىعغ غجنهئىعي عن ُّـهسقه
 ي ُّـستحى هن عن ُّـىعجعِّـ غحلخصن هُّـجكم هنه جعيطيصوهُّـجكم غحلخصن هن جمحق قجعِّـ

جللكغص : هثحييعغ) ص( ض قهيخيبيط غجنيعحس جع جلحلجنغخف  .صض كصف: ص هنمهيطق حكلكجعي جع غجل



قهف غجنيعهغئ جعخل غجنمتجهمسغ هغجنتمسجغحق.....................................................................طصص غخف
غ جفيع  . غخفسمبهبخلن ُّـمتخي جعخصه لكمبمثمئلكهغيغخف

ض غجنخيهبيطه قو عخمسلكنيهجنمب ض جعمه و عحفيعه مخلكقك غجن يعهثخص ي مخيغ غخفت ه يى
ص حملكحليطُّـهن غخفيعهه يمخيغ قهغمع ي جلمتي ن هنمئب ي غخفحمئمئخلص يطه جل غجنٰهخيهيلكظ ي ُّـهئ

ي حم ن هنمئب  جعخيىش غجنيعهغغ ُّـخيهبيطهن عمل عحفهيلكظ عحكخصظ غجنيعهغغ يمشنههجنهئ ُّـهئ
غققُّـ ص هُّـيعجعجيغجنٰهخيهيلكظ غجن  هنمتهت ه عجميعغظطو جليطهنو جغمئلكغو غحليطُّـهن جعيعمغلكنن حممث

ن جع ص جنمبحيطُّـهنجنمبمئلكقع همغىعجع ص هخميط هثسمك جلمفجنخيهب غه هغجنمئب ئ  ض
ن قجن هن خمب جعخيىش غخفحيط مل جع يجغخلص هن خمبمث عمح سهبيط جعمئمثيغجنبخيىش جفمه

جنمثيط جع ظلكئيط غحلهبحقه لكك ي هغإلهنلكن غحللكحمىح عمح غجنخيبص)َّـمططصمصصص( يغجن
هيجنمثيط جع هنسمب غجنيطهنجهمئغجن ص جع  ص جللكمس)َّـمضطصمطصص (ي غألهن عَّـ قهنجه

 .مض جلمب غحليطُّـهن و ههنهئلكهثملوجغخل ممبلكق حص هنمتىغجنمليهخم َّـىعغ جل جضيط
يغ جل غجنٰهخيهيلكظص يمل ُّـيطجنيجعمئمث: لكنيخملكن عجع غحلس جع غجنمئجي: يخملكن غجنىعَّـب

ص هَّـىعغ  س ظِّـ َّـىعغ صهثخي هغهللا:  خممبمنص جنخييطغجنتوهنهيسيطم  يعن ظِّـم هُّـستبمثِّـ قجن
ص جع هجل مجلكجلمليهثعجلمت  جنمثيط جع هنسمب ص هظِّـ جل غجن و ُّـهيخيمب ص هَّـىعن س ى ممبلكق حمخيمب

ص هجنهئمتومليجعمبمث غ قجن جعلكمغتهتي هنمتهت قهغ جلمف قجن غجنجهخيس صلكقهت حمخيمب  غجنىعهس ههنلك مغ
ن قمميعن جعلكجنتيطجنمثيغص   .َّـىعغ عهنث هنلك ُّـخيتىعق جع جلمتهت. يط غجنهئىعغي معخيهبيعهثُّـسمئجي

نو جلىعقيهجنهئمت ن َّـ معيطجنمثيغو جمحق هنمئب ص عه و هعجميعغظو هممىعغوص حمخص حمخيمب  جعلكجنبلكلك
ن غهللايغجعخلص هَّـ غخفيعههي َّـ مض هنيعمعبمل غجنهئىعيجلمف غألخم غهللا جلمبمث ي ظمف  جل قحك

يغجنسمتمل ههنهئلكهثتهتلك مض غجنتهلُّـ غإلحكالهن) ص( ق هنمهجيهي جفسمت غجنسبلكجلي  ي غحلهبيصيص جنمبيطممت
ص غجنيغخفهئتمك غإلحكالهنص )نطضطص: غ(  .ضصصك: نطططصص ثلكهثمثملغجنجيبخيمل ص قهنجه

ي ألمح جلبيط غهللا جضهبيط جع عحسيط غجنىعَّـبصهنمثىغغن غيجلتيطغن مض هثمئيط غجنيعمغلكن) ص(  ي جلحل:ص حتمئمثي
 .طضض كصف: َّـمصطضص صى غجنجيبخيمل غألهملص قغق غخفخييعحمملص جعحقهغصيلكههيبجيجضهبيط غجن

حك غخفىغي هتىعُّـمك غجنهئخصنص ألمح غحلجم  .صصص كضف: ص هنمهيطق حكلكجعيهيلكف ُّـ



ض طصص.................................................................هجفيطهقن جفمئمثمئت ...غجن

كذٌ كذبّأنهً حديثا وهو يرى ّن روى عَم: هظجن  .ابّ، فهو أحد ا
ص ي جنمبجهلكمو م خكلكهنيهمكلكَّـيع َّـىعغ غخلمق م ممخص ُّـيعه غألجنبلكر ز حمٰهال جل غخفتمثمئ ى ه

ن  جل يف عقغ قهه هنلك مس ُّـمهِّـيغخفحيطي عن  جلمفومض َّـىعغ غخلمق قجنمث: جفمثهن ُّـمئ
ن جلمبمثي جحلك يغجنمتب ن مممسجفيط غجن م هَّـ ُّـخيمب قجن مسمعمئ مكلكَّـيع ي عن هئلكقجعخلص جلمف ُّـهئ

 ّأنهً حديثا وهو يرى ّن روى عَم :غهللا جلمبمث هظجني ظمف  خملكنطيغخلمق هنلك َّـ عخكيط
 عه جمحق و ظحمثِّـيعهث حممثخص ُّـيعهه ٍّ خكلكميهئص حمو ممىعغيعهث ي معمثمئيعهث: ص همس ُّـمئ وكذب

 .  مض مكلكَّـيع حفجيلكغ َّـىعغ غخلمقو قغحفوظحمثِّـ
ص حمخي و جمحق هنبلكخو جعجههئيهبحقهمل غحلي عمل معيطجنمثيغ جعمئمثوِّـ غجع هنخيخلسخفَّـىعغ هخميط 

 وجغمئمل: ملص حممئلكنيحكمسجنمن سمث جع هنخيخل جل جعمئمث:  خملكنيعهث يغألحكيطهي جضهبيط هنرض جع
ىعقغ جفيطف جل غخفخييعهحمخلص هجنهئ جن هنجهلكُّـىط ي ُّـيطقه هن ى   . َّـس

 ظهيتخل يمل غحلهبحقهي جفمثهن مج جنبمئمثيهغجنمييعُّـمك هن غجع جفجيع غجنخيسمئالر
ن حممثمل هغجنتيطجنمثيغص جفمثهن ُّـي غجنمهيطهخممث:هنتمتلكحممثتخل ص ممثحق غجنتيطجنمثيغ وظيطهم: مئ

ي هغخفيطجنيغ ممىع!جل غجنٰهخيهيلكظ ز وص هجلمبمث حمهت ممىعغغو جعال حممهوغغى  همم !و ظيطهمس

ص هنمهيطق حكلكجع) ص(  .صضص كضف: هنسمتيط عحسيطص جنشهنلكن عحسيط جع جفمتب
خم  .ضض فصصضك: ص هنمهيطق حكلكجعي غألهنلكمظص جنمبجهمثىط غجنجي
 .صطص كطف: ص هنمهيطق حكلكجعيعحسيط غجنجيمقغرسمبمثخصن جع جن غخفخيج غجنهئبحقص م

ي جضهبيط هثلكد غجنيطُّـ غألجنبلكر:يمل مض غجنتخيمبمث جلمف حممئ غجنسمتملص معمسجنمثيمخلكن غخفمت) ص( ص غخفهئتبمل ي
قُّـ طضضك: مَّـضطضص غألققنص غجنجيبخيمل غألهملص  مضمليغإلحكالهنمث  هقغق غجنيعغُّـمل جنمبمتهل هغجنت

 .مل هغخفىغُّـيطغحيص غجنجيبخيمل غجليطُّـيطغ غخفمتمئَّـمطصضص ص غجنجيبخيمل غجنثلكجنثملمض غجنيعُّـلككص
 .ضضض كصف: ص هنمهيطق حكلكجعيجههبيغ غجنيطُّـ غجنىعَّـبجنهنمثىغغن غيجلتيطغنص ) ض(
ص ي جع جفجيع غجنخيسمئالريمعمئيعُّـمك غجنتهتىعُّـمكص جنشهنلكن غحللكحمىح خكهتلكغ غجنيطُّـ عحسيط جع جلحل) ض(

: َّـمضصضصي هنمهجيهي جلبيط غجنمئلكقق جلجيلكص قغق غجنهئتمك غجنخيمبهبمثملص جعحقهغص غجنجيبخيمل غجنثلكهثمثملص :حتمئمث
 ).ضضط( قخم ضضص كصف
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ظمث هن عهنثمبمل نص ي عي ىص هنلك عقُّـيط هبلكوملي معلكقشمثوحصىعغ غجنتمتلكمض مض غجنت معسخمث غجنخيمئ

ص هَّـىعغ هن  ص جع مخيعُّـيعَّـلك همغخيمبهتلك هنمهيطقغ هنخيتهبيطغ جلمبمث جللكهت ض ههمعمقُّـيع هن ىه
هعحفجييع حكمثلكحكلك  .يغ غإلحكالن غألهن

ض غجنخيهبيطهوهَّـمتلكجن خمس ن قههغ عحفبلكقغ ي هخم حممث جضيطي ظحفيع هن غجن هجغ
جلمل ض ص هو جل حفجيمسههن ص جع يخف هنمتهت غ عحفجيلكظَّـ غغ مس ُّـمهحح غ غجنمه يلك جليعحم ى

غ ص عه عهثهيملطيعدهغ جلمف غخلجيمس همس ُّـيعمغخي ه غحكتمتهئلكحملك هنمتهت غ عمل جممبيشى هن عن ُّـه  .متسب
   اا ؤ اذ ا اذ

ل ض ق عظ:غحليطُّـهن غخف ل جعخييطن همغ ص هي ُّـهبهئ و َّـ غحليطُّـهن غخفمئجي  جن
ن جن جعمسه غنص جع و جفلكنيغجنيعمم ص هييجعيط  هن غألجف  يعهنلكهن غجنتجههتحق جع هعحكمئلكلك

ليمشهث حم:غحليطُّـهن غجنٰهخيمث غجنسمتيط ق عظو جمحق هنمئجي ص هو جعلكهثتهيلكظ همغ غجلجكغن يعهثخص  جن
ص هَّـىعغ ي ُّـخيمت غهثتهيلك ص حمغجنٰهخي جعسبمك جعخيىش قهغمع  هن غخفهبهئ يمشهثظ غجنهيلكئيطغ هنمت

ن خكلكَّـيطغ إلجغبلكغ خظو جضيطهقغوملي غجفتخصجنمثو قغغ خممثهبمله خميعُّـمتمليعن ُّـجههئ وص جع هُّـهئ  ه
ص ممخص ص هحصىعغ ي عن عه هثهيمث ن هثلكخكئلك هن غضجييعغغ غخفت هضخي غحليطُّـهن خميط ُّـهئ

ص عه ضخي غجنمتسلكف و ممثحقغولكغيغيضجييعغغ حفمبهيمث ق غجنيعغهه هثهيس يص هنمتهتلك خممه
هنلك ههظمبمتلك هثسخهتلك جل لكيعُّـ غجنمتسلكفص ههثلكققغ هنلك يعهثخص  هجنمبحيطُّـهنص حملكجنهئتمك جلهب ي

ق يهظمبتمتلك غجنهئتمك جعخيش مغ غجفيط غخف  عظحلكهبلكص هجنىعجن خميط هثجيط مض غجنهئتلكغ غجن
و جنمتسلكفومض عممثيع هن هثسخمل ُّـي ي حضتمبهيخل عحفجيلكظ جنمي ص هَّـىعغ هنلك ه ممثحقغهملي هعهنالئمثهمله

 :هثحييعغ) ص(
جللكغص ألمح غجنهييعف جلبيط غجنيعحس جع جلحلم ض قهي غخف  .ضض كصف: ص هنمهيطق حكلكجعي جع غجل
ن غحليطُّـهنص جنمبخيالهنمل عمح غحلس جلحلم ي غجنهئلكمض مض جلمب  ي جع جلبيط غهللا جع غحلس غألققجعمثحلي

ق جع جفس ظن :ص حتمئمث همعخيمبمث هختيعُّـمي)َّـمضضطمططض (يغجنتمقُّـىغه  عمح جلبمثيطغ هنجههت
 .صضصك: َّـمطصضص غجنجيبخيمل غألهملص ملص غألققنصيحكمبخصنص غجنيطغق غألجغيعُّـ



١٢١.................................................................هوجحخمود جححقحكحقييجه ...اجعمهخييم
ّيلمكمظخمه اجخٰرحقحقمهن جعىقمقييجل ُ ٍّ ُ. 

، جغاكجكيك اجعمفىمض ٌ مظٰذمخةٌجه مصالمجيكت مصىقحكجه، وجعٌ مصيكرضٌ حطحفمفجن احلخميلمل أجغىم،إذن
ًمصحخ مظيييكب اإل، وجعجه أن يلمغمقمن مطىميلاكحل ٍّ جث صمهرة مصخمم اجعييجفٰرحكجم جث ّ جحييىه ًّحل إحجىييكيثحكُ

َ وإن خكحقىقجه مظىييكر اجعجفٰريكىثحل ،ٌّ احلخميلمل اجخمهخيمهع حطحفمفيفجه وخسحقمهحصجه ذاجتّأجغيكاجعمفىمض، و َ َ
 ،ٍ حطجفمن األجحيكديلمل اجخمهخيمهمصحل جث ىثيكب: خكخممصمه جعجهّأو األصٰريكب، وجعممجعخن حطيقىت

 .ّ آمحىم مصاكخم اجعييجفاكحكجن احلخميلٰذيهٍحكيفحل جث ىثيكبواألجحيكديلمل اجعحفمف
يكت واجعىموايليكت اجعحفمفحكيفحل ّ اجعيفىمق ىثحض األحياإلحكىقحكخسحكلكجت جغين ىثىت مخيلاكىيىفيه اجعييمممظو

ّإخكىت ّيكت ال حتخل إخض األمحىييكر اجعحفمفحكيفحل، وّاألحياإلحكىقحكّن أ : ىلاكيككّىيحضيييلاجعمياكخم، جححكمل 
 ٍ األمضىقجل ـ جعحكميخل خسمهى محىماحطيكتّيك ـ جث األمصىنّىكهن حط؛ىليه جغين األمحىييكر اجخمهخيمهمصحل

حسمجحل، وجحمقيكىليك خكحقىقحل  مصحخ اجعٍ خسيكىثحقحلٍيكت جث جغىميثىيحلّأخسيكحصمخ جحمقيكىليك رجغمهز األحياإلحكىقحكو
 أختخم ىثين مصىيخم ّ، مصحخ يلخم األحياإلحكجضٍ الجححقحلٍخل يثىممجييجه جغاكجكيك جث جغىمجحىقحلّ حتّين مم،األمحىييكر

ٍ خسيكىلىن إخض جحخم مظىيمخاجعممي، ّيكٰىّ جغين ىليكرون اجعمفىيٍاإل ىثين خسالم، وىثلكجغىم  جث اخكييمغيكر ال
َّيكت، مميك دخسّاألحياإلحكىقحك جه أمصخماء األخسالم جغين اجعحكجكمهد واجعاكجفيكرى ومضمخىلىن جث اجعيييفميمخ َّ

ٍ جغمفييجسٍ ال أصمن متيك جث جغجفخمرٍواحلخميلمل واجعيييكريلحم جغين أمحىييكر  ىثىفحكحل األخسيكءة ؛ُ
يكت ىليه األمحىييكر اجخمهخيمهمصحل جث ّ، وىثيكجعيييكمث حطيكألحياإلحكىقحكجعإلخسالم ويثمغمهيلجه اجعخميلين

 ً، وخسمهاءالاإلحكجض مضمخ إحيمًيك أّمظيكن اجعاكيكمطمن متيك إحياإلحكىقحكأ ً، خسمهاءّديلاكاكيك األخسالجغيه
 ىلمه أمسيقمن جغين ذجعخن، مظمقييجل األديليكن ّيكمم ممظيكخكخل جغين مظييجل اجعحكجكمهد واجعاكجفيكرى أأ

ّمظيييكب اجعيفجكىمخسخل، أليب اجعيفىمج يتيقخم ىثين إخسٰريكق اجعاكخميلىن اجعمهر: خكخفىما) ١( ، ّاق اجعىيىفخماديّ
. اجعٰذيكٌّ جغين اجخحقيكجعحل األوخضّجعيفين، ا٢٤ص: جغجفخمر خسيكىثحن

ّيكت جث اجعيييفميمخ واحلخميلمل، جعىقخممظييمهر يتيقخم جحميحض اجعممىلىييهّاألحياإلحكىقحك: خكخفىما) ٢( ، ّ اجخمعيّ
.١٤ـ١٣ص: جغجفخمر خسيكىثحن

ّاجعيييفميمخ واجخيفجيون، جعىقخممظييمهر يتيقخم جحميحض اجعممىلىييه: خكخفىما) ٣( ّ .١٢١ ص١ج: ، جغجفخمر خسيكىثحنّ
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حكمث قُّـيغخفج جغمتمثيمل هغجنب  .مليمل ههنجيمب غألقُّـلكن غجن
 يغجنمتب جل وملي هنيعهُّـوغألحفبلكق غجنٰهخيمثهيمل َّـ عحفبلكقي عن ممخص عهضحمتلك َّـمتلكجن

 لكيعُّـ  هظمبتمتلك جلهغجنتص جلمبمثهت غجنسالن عه جل عَّـ جعمثت صغهللا جلمبمث هظجنيظمف 
جغمثمئهتصلك جنهيسمئهتيهت م ضخيهيلكظص عهنيمممب عه  م جعخيٰههتوقهغغ  عه ص عه جنخييطن مع

مظ غحللكنص ههنلك خكلكجع قجن ش مصهت  .جنهئ
غئمثحليمشنهجعلكجنتلكمظ حم جللكغ غجنبلكلكمبملص هي هنمهح َّـ ي غخلمق غإل ض يهن غخف ِّـ ى

لي غخلمق غجنٰهخيمث حممشهثيعهنلكه عجعيطغص هجن ض ص حمٰهال و جمحق هن هص هُّـهبهئ معمهحمثح
ن غخلمق غخف ل حكلكخمجيجل مم  يعهنلكص هيغألهنمل جل غيجلتبلكق جلمتيط مجمث عجلالن هلكض

ن ضخيمثهيلك هحم هنبلكني غخلمق غجنٰهخيمث حممئيط  وُّـهئ جغمثمئلكغ غجنيعمغلكنص ه ى عحفيعه مض مع
ي عحفيعه معتخيمب جعمئيعُّـمتمثوعه هحم هنبلكن س  .ت جلمف غجنسمتيطيمل غخفت هجفلكممهبمثى
مغىغغوهجعخيبلكقغ غئمثمبمثي عن :و هن جللكغ م ههنمتهتلك غإل ض لكغ م َّـ جنمثسمن يغخف

 .س غظجيالجفو حفمقيمشهثهجعيطغص جعخالم غخلمق غجنٰهخيمث حمهعحفبلكقغ ع
ل عجغيعغ ي عن : جعلكجنىعمميعوهمغيطُّـيع ض هجنمبتهييعُّـ جعخل غخلمق غجنٰهخيمث هغخلمق غخف

ل حكلكخميش ض ص حملكخف خم هنمت وممبحقغ مض خميعغظغ غخلمق هحتيطُّـيط غخف  جل غيجلتبلكق هن ه
ص و غخلمق غجنٰهخيمث حمهييعظت ممبحقغيعهنلكص هوقعك غ حتمئمثمئ  مض غجنتمهحمثِّـ غخفجيمب

غحكجيمل غجنخييعك جلمف ممتلكغ غهللاص هخميط عخهثلك مض عممثيع هن هَّـ غجنت مهحمثِّـ جع
قق ن جلمبيغجنتمهحمثِّـ غجنسمتيطهي عن :وهن ن هملي معلكهنهملي ي ُّـهبهئ جن عن ُّـهئ  مض خمب

ىجعخل غجنسمثيط غألحكتلكق ) ص( ي يغع) يقغن مكمب(س ون َّـمتلكجن هنيطحف  م هن ه هجفيطُّـثمله م خميطُّـهبملي
جغمتمث وص حمٰهال جل حفيعغحملكغيص خميط قحفمبمن مض غجنجكغف غإلحكالهنلكغيلكغ هغإلحللكقُّـيغجن  ه

ص غئمثمبمثف ي هجنىعجن حممشن غظجيالهعحكلكلكحق غجنخيهتيطُّـ غنمليغإل  جلمف و ظلكقمو جلمتيطن َّـ جلمت
ومم حفمق ص جفت هعن مملكن ظحمثِّـ غجنسمتيطص هجفتي ي قك هعجنمه جعلكجنيطُّـ هَّـ جنمثيغ هنمت ي ى ي  ى

. هن حفمبهيلكظ غخفسمبهبخلههعن مملكن قغهُّـ حفمبمثهيمل



ض ضصص.................................................................هجفيطهقن جفمئمثمئت ...غجن
هنملوق خميعُّـمتمليَّـ مصيعيعهثخص غألحفبلكقص ه  جنمئيعُّـمتمل غجنخييعك جلمف غجنهئتلكغص هجنمثسمن و جضهئ

 . جلمبمثهتلكهجفلكممهبمل
جنمتلك جعلكألحكلكهثمثيط م ممهبمهحِّـي عن سهن َّـمتلك ُّـتمسمميط وجليطن خمب جسيطم عمل يعهثخص  م ٍّشلكئ ي

لكهتلك جل غيجلتبلكقص ممخص جنمتلك ي عن عهثمئلكق غجنيعهغُّـلكغ غجنٰهخيمثهيمل غجنسمتيط هن حكمئ جليطن خمب
غئمثمبمث جغلكخممل هغجنسمتيط م يهعن مملكهثمن عجلالئمث لكغ ميجعلكإل جسيطم عمل عهثمئلكق غجنيطُّـ يعهثخص مل غجن

يغألهنملهن غخليعغحملكغ هغألحكلكلكحقص ههخملكُّـمل  غض غخلالم هغيحفتالمى  . هن هن
رةت اراّ  

ض عقَّـلكظلكغ هص هجنهئ عجلحيهبهتلك حفجييعغ و جليطُّـيطغولكغي هحفمبهيمثو ممثحقغوجنمب س
يهمعمسجغحقغ َّـ غيحفتالم هغجنتخيمه هني هغجنخييعخمي هغجنجيلكئهييمك غخفىعَّـبه ص ي هغجنمئ

ك ُّـت هخىعهن غحليطُّـهن حكمبخص جنمتخنغ هنىعغَّـبهت يحممهلكق غجنبخيىش هن ضخيلكم غجنمتهي س
ص هنهت ص وحفلكلكئمل و ههثجهمسغ جغمئلكحملكغصوخملكهنمن جلمئلكئيط حملكحكيطغي جفت هعقين حفمه
وهمعيعحكخمن جليطغهغغ جلملص هجحلك قغق صي ض س همعهئيعحكمن ضميلكئ جعهيخي غألحفبلكق غخف س

 منص حمهئلكهثيغجنخيلكنتهتلك جلمف غجنخيمئ يمل هجفلكممهبمثي َّـ حكمثلكقغ غجنثمئلكحممل غحليطُّـثمثهمليغجنجيخل جعمب
ص جغ ل هن غهثتجهلكق غجنمتلكق مض غحصجهمث جلمل ع ض ُّـخيمل جنسحفبلكق غخف  يغيحكتجلكجعمل غجن

غغ ى جنتطمليمسهُّـالغ غحليطُّـثمثهمل حمٰهال جل غجنتيقحفمبمن غجنتمسهُّـالغ غجنمئيعظهثمث هيتِّـ غألجع
خممل غخفحيطجغخلههنهلجلمل غ مض ي جح ي عهنلكن حك ص حمتهيمتمت ن جعلكحليطُّـهن ههضخي سُّـخيتلكخك

ص هجملكقغ غخفمثلكن غجنخيىعجعمل  هلكهيحمن غخفمثلكن صغجنمهمثلكجملكغص هغحفتمبيش غحللكجع جعلكجنمتلكجع
ن عهثهيسهت جعلكخفحيط ص ُّـسهب يغآلحكمتملص هممثيع جفلكلكب غجنمبمث ي ىى  ه هجعلكجنخيمبخصظ معلكقغصهجغخل معلكقغى

ط مميعغهنمليلكك حتس غجنحيىعحفيعهص هغجنمت ن غهللاه هب غهللا جلمبمث ي ظمف  حليطُّـهن قحك
غ جلمبخصظ ي جفت صهظجن ص هظلكق هثمئيطَّـ ي جعميثيغألهنملعهر هحمٰهال جل م هت هقحكلكئسهت

 !ى ُّـسلكم ظلكجفبهتلك عمل هنمئمهمبمل حمتلكهه غجنمئت هغجنتٰهمبمثه جلحيمثهبملههتهبملم غجنمئيطف هب 
ق غخفحيمبهبمل جنمئص هغهثجيهيمسغ هنمهلكجعمثِّـ غجنخيمبصسحمخي غجلهت  ويعهنس هجفمبمن غجنخيمه
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ُّـمبمل هنهت هن عحفبلكقولك ن غجنهئثحق هن جلمب  و ههن ممتمكص ي عظ حصلكوص ُّـستمئ
و ي عظ حصلكص ههن جضيطجغخل مغهتلكنومليجفيطُّـثمث س ى  !ولكلك مغهتلكيغي حفبي
ي جح هَّـ ُّـمه جعخيىش عقجلمثلكظ غجنخيمبم  جلمبمث غجنسالن يخي عهنحق غخفهسهنمتخل جلحلحم

ه هن غخفمثلكن غآلحكمتمل ا: ي م عهث خملكنغقمع اس  ر ًقد سماه أشباه ا س به، ب  ول
ع ما ٌ ما قل منه خ،ٍفاستك من   ّ، ، واكت من ٍإذا ارتوى من آجنّ ح ك

اس قاضياٍغ طائر ه، فإن نزلت ً، ضامناً، جلس ب ا س  غ خليص ما ا  
بهمات هي ا حشواّبه إحدى ا شبهات  ّ من رأيه ثمًّا رثًأ  س ا  قطع به، فهو من ل

س ون أخطأ، مثل  ج العنكبوت، ال يدري أصاب أم أخطأ، فإن أصاب خاف أن ي
ون قد أصاب، جاهل ن أخطأ رجا أن ي  .ٍاط جهاالتّ خبٌو

ي مض معهيحن غجنهييعخممل هجعهني خكتو هخميط غمغتهبخيمن عحكبلكغصَّـىعغ  غخلالمص همملكهثمن ي
ص هظلكق عظحلكغ غجنيطجللكهه غجليطُّـيطغ  قغ َّـ غحليطُّـهن هثهيس حكمثمبمل غألممثيع جفٰه هغجن

ن جعمسحف جف يُّـمب َّـلك عه هضخيمن حص جنتيطجلمث قجللكهغَّـ هخضىعُّـيعَّـلك جفيطُّـثمثوبلكقى ي هضخي هلكص ى
ن مغمث هيهَّـ ُّـيطقمم ييطغ خميطغحكمل غحليطُّـهن غجنمتب  .يغألهنمل مض همغيطغن ه

 يغجنسمتململ هجمحقَّـلك هن عَّـ يمملكن جنمتجهمسغ غجنهييعم غجنهئالهنمث: خملكن غجع خكهتبمل
ص و ممبحقو عجغيعومليغهنمثي همميعوملي همغهتهبمثوملي همغمقُّـو ههنيعمغئملوههنخيتىغجنمل ض  مض عقمملكظ جفيعمممل غجن

ي عن ُّـهسُّـيطهغ جعخيىش هنىعغَّـبهت صلكظ غجنيطُّـ هنمتهتيمئيط جفلكهن ضخيهيلكظ غإلُّـخصنص هعقخمحم
ضخيمن غألجفلكقُّـهن مض هثخنغ جعخيىش َّـىعن غخفىعغَّـمكص ىهظقغئهت جعلكألجفلكقُّـهنص هخميط ه

 ).طص( قخم صضك:  جلمبمث غجنسالنص هنمهيطق حكلكجعيهنلكن جلحلشمي غجنبالجمملص حفجيمك غإل) ص(
ص مملكجللكقجع: سجعهئيع: يخملكن غجنجهمثىط جضهبيط جلبيطن ييع عجنمث هن عهن ي مض جلهبمب ُّـبهئيلكقق عمل غجلهب

ني غجنهيلكحكيط غخفتميحق:غخفلكظ غآلمغ... غجنمتهتلكق يغ غجنت ي خكبص غجنجيخي هغجنمب  جع معمب غخفجهت
هنلكغيمكمت قصوهتلك هنخيمب و هَّـ معجهب غجنخيمب مض عشلك ظ جلي حمهئمسشص جعلكجنىعَّـو خملكئهبملي  ممخص صلك هن هث

ل غخفلكظ  هغآلمغ ص هُّـجيهيئ هن غألهغقصملي غجنميمب غخفلكظ غجنمهلكمض ُّـمتمئي جنهئصيعن غآلمغ هن هث
 ).غجنسلكجعغخفمهيطق . (مليزمبمك غجنخيمب
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يعه مض غجنيعق جلمف جعخيٰههتلك غآلحفيعص جعحمثهن ي ُّـجه غجنمتلكمكيع حممثهتلك   ولك حضتمبمئمليعشز

جلمل ض ص  مض عقمملكظ جفيعمممل ومل عجغيعي هممىعجن مملكن جنمبخالحملكغ غجنهيمئهتمث...وهن ض غجن
ضخيمن عجفلكقُّـهن عحفيعه مض ىص ممخص هيئهبملضخيمن عجفلكقُّـهن مض حمٰهلكئ جعخيىش غألىحم

ص هممىعجن ه ىقن جعخيٰههت مل يضخيمن عجفلكقُّـهن مض غيحكتجههتلكق جنبخيىش غجنهييعهل غجنهيمئهتمثز
ق غجنمتبوجنمثيغ جلمبمثهتلك خظ جنمثيعهثخص غص هي هن هث غجليط غألظ يعخميعغ عمل خم خل هغجنهيمئهتلكظص ى

غ جفيعمممل يغحكتهبيع هخميط ...و جمحق خممبمثوهممتمك غجنتخلكقُّـمي حممثهتلك هن قجن خظ
ق ض عمل جلمه  .ز هنتمسحفيعغوغجن

غئمثمبمثييحكمثخصهخميط مملكن عجنمهلكم غألحفبلكق غجنهئلكقجعمل م  لكغ يلكغ هنمتهتلك م جعلكجنجهخمهمثي غإل
ضلكجلخلص صغجنهئبحقغ ص غجنتلكغ ي غجنجهخمهمثييحكمثخصي هن قُّـيطن غجن  غخمجكهثمن جعلكجنمئيعظن غجنهئيعُّـ

غ جلمبمث عحفبلكقغ ممثحقغيهن خمبمث غجع جلب هلككص حممئيط هضخي تهيسحقص  جنهئثيعغ غخكتميلكجن جعلكجنطه
يىغغ جلمتيط غجنهييعُّـمئخلص هعُّـٰهلك معىغجنهيلك جنمبخيبيهخفهئلكهثت غخفتهبمث ه  .هغ حصييطىخل جعلكجلتبلكقن مغيمثلكحكيه

ض جلمف ي عن هُّـبيطه: خملكن هثخيمتلكجلمل  َّـ هنهئلكهثت صلككيجع جلبغسغجن مض ممثيعغ غجن
ض جلمبمث ُّـي مملكن هن جعمثمن غجنمتبيعهثمض غجنتهيسحقص ه ل جغمئملىغص هغجن ض  ههئسمك غخف

لكك مملكن يجع جلبيعن غض جلمف جمحقنص عض عمل قجن ىجن هي جحلك  عممثيعصه هقهغمغلكهغيهخم
س ُّـتىغجن عجنمثهت هُّـتمئيعغ هنمتهت ىنص همملكن هن غجنمتلكك هنيلكحكمثيهن هثسمب غخلمبهيلكظ غجنخيب س

 .لككيَّـ غجع جلبيجعخص ُّـيعهُّـ جل مغيط
ق غخفىعغَّـمك هغجنهييعمص ههنجيلكهن يغألهنمل حملكهثمئسلكن صعقن  جلمف هثهيسهتلك همكهت

ص غئىغ هنمتهت  َّـىعن غألحكبلكغ يمم غجنساللكخل مض معيطجلمث حكمبجيلكش هخممهيط غجل
 هجعخل معمب غجنحيمبخصغ غخفجيبمئمل .و جميعُّـمكوهجمحقَّـلك مغخيمبمن غألجفلكقُّـهن معمتهب جعجههئ

غئمثمبمث) ص( جللكغ مض غجنتهيسحقص يغإل ض  .ضصمضصك:  خكهتبملص هنمهيطق حكلكجعيحهبيط عمحخفلكغ هغخف
غئمثمبمث) ص( ص يغإل ق قهنىغه هثخيمتلكجلملص قغق غجنمئمب جعيطهنجه لكغ هعجغيعَّـلك مض ممتمك غجنتهيسحقص جنمبيطممت

 .طصصك: نصططصهقغق غجنٰهمثلكظ جعبحقهغص غجنجيبخيمل غألهملص 
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غقصيهن غجنتهبىغم هغجنهييعخممل ي معمقم جفمثمتلك جعمئو مملكهثمن َّـمتلكجن عهث ص همعمسحم عجفمثلكهثلك ه هغ غحل ي

غ غجنبلكلك غحللكمم مض غألهحكلكل غخفختمبهيملص هَّـىعغ هنلك زخي هنهتلكن  يجعهيخي هحكجي
ه ههنخيمئيطغهغجنبحهن هغجنتمتمئمثمك ظخيبمل ُّـي هنمتهتلكص هجنمثيغ ييجعيط  وهتلك قجفمبمليص هجنهئمتهمبمل هلك

غلكهتلك مجمثخيلك م هعن مممت خممن غجنيعغَّـ عن هثمئجي عخك يجلمبمثمتلك مض غجن يعهثخص لك هثمسهن قجن م هه
مغ غجنيعمملكن غخفىغُّـ يغجنرضهقه غمغهتمل غجنهئمقه جع س َّـ حمتِّـ جعلكغ غخف  جعمبميمتلك غجنىعهى

يغجنتمتمه جل َّـىعن ي عن هملص هن غجنهييعُّـمئخل هنخيلكص هي قُّـمكيغجنهئثحق هنمت مض ممتبمتلك غحليطُّـثمث
و غجنخيحيمثهبمل هغخفمئيطحكمل حفمثلكهثمليخفهتلكنغ  .ملي جلحيهب جنمبيطُّـ هجنمبتلكقُّـىط هجنشهثسلكهثمثي

قغظص هييجعيط هألمغ معمئيطُّـ غخفخيلكجللكغ غجنمتلكمغخيمل  ل جنمب هن ييجعيط هن غجنيعمغ
م جلمتيط معمب غإلقَّـلكظلكغ غجنتلكقشمث خم ض هغجنيطكغجنتمل يغجن ي هنهتيطغ جنمب ييجعيط ص هس
ق غألجلهب  غخليعهف هن لكلكئمبمل غيهثمئمثلكيىهن هض غجنمتمئلكل جلمف غحليعهمص ههن جغ

حكيش  َّـمل هغخفىغُّـهيملص هختمبمثيس غجن سجنمبمئيطغحكلكغ غخفجه حكيغجنخيلكني  هن يلككيش هغخلي هغخفت
قهتلكيهعشلك قجم .إلحكالن غحليطُّـهن يغيهثمئمثلكق غجنسمبب ي جلمف جفيط ص معخيمئمثيطَّـلك هحفجي

هن حمتِّـ ييجعيط هن غيحكتجلكجعمل حصلكص هيالجعيط مل جعلكجنمتسبمل عجنمثمتلكص حميغجنرضهقغ غجنيطُّـمتمث
م جن هثجكم هنمبهيوظغس جعمتلكوملي هثمئيطُّـولكغ غجنمئيطُّـهبمل جعيعهفيغخفمبهي هلك هنميمبمئلك هنهتخص جعمبميمن يص هحك ه

قمع هخميطغحكت جلمتيط  جل جعلكحللكن م هنهتخص مملكن حكمثئلك م عحمٰه هن يمشنص حميغألهنملحفجي ه غجن ز
غ غ جلخص حملكغص عه خمغجنسهئ ص هعقجلمثلكظ غجنسهئ ن جعمبسلكن غجنمههبمن:ي جلمت  ص غجنمتلكلكمئ

غخم يعهن غ هنمتتهيخيخل هن غجن هث ص عه ُّـهئ غخمخيهت غخفتخمب غ مغهتلكي جع هث يلك عن ُّـهئ ه س ى
غمغهتمل غألحفجيلكظ غجنتلكقشمثيعشلكحكيطص عه غجنهي ن غجنجهجلكجلمل غجنهئلكحممثمل خف ملص عه ي ي ُّـهبمبهئ

ن قهف غخفسهسهجنمث  جل معمقُّـيع ولك جللكمغىغغيمشش مملكهثمن عحكبلكهب حمهلكيمل غجنخيمبمثلكص هعُّـيي سهبمب
غخم غجنسمث غ جل غجن ظغ هحمسلكقغص هجن مملكن يجفلكجنمل غجنسهئ هئ هجل غخفلكيض غألممثيع حك ه

غ جف يالغجنسهئ
 . غألهثبمثلكظ جعلكجنهئمبهبمله هثلكمغخيلك خفلك جعخيهن غهللا معخيلكمل ه 

م جلمف غحلمئمك غجنتلكقشمثي يجعيط هنعقن خم مئلكمع  عهثتجمن َّـىعغ غجنخيهب غجنغجنتمل ي غجن
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غخم جفلكن خملكقهت يغألهنملهن معخييعُّـ ييجعيط ص ههن غجنىغُّـ هغجنتمئلكمع هغجنمئجيمثخيمل  جع

ص هيغجنتلكقشمث ف ييجعيط خل هغخفخيلكدُّـ هن غخليعهف هن مكمبهبمل غجنتخيتمث عمل عخغخممل غجنب
ص حميهغإلحممهلكف جعلكحل هنهتخص مملكهثمن  غ معمئيطُّـهبهتلك جنمبهئجه جل قجن  يمشنغألجغخصن غخفجيمب

مل حتهئ يمل َّـ همكمثهيمل غألهثبمثلكظص هغجنسمت غجنتلكقشمثيخل همكمثهيتهت غحلمئمثمئمثيلكهثمثيغجنخيمبخصظ غجنيعجع
 غجنىعُّـص جلمبمثهت غجنسالنىجنمتلك حكحقغ عهجنئ غألجعجيلكن غخللكجنيطُّـ هن غألهثبمثلكظ هغخفيعحكمبخل 

غن جلمثيطص هغجنمئت هغجنتهلُّـيطص ههنمهلكققغ غألهن ص هغجنتهيمئحق هنلك هنمتخيهت غجنتهتيطُّـيط هغجن
ص هغيهت ُّـ ص هغجنتٰهحمثمل مض حكبمث خممثهبهت يلكن هغجنتسمئمثيشص جل عقغظ هنهتلكهنيهغجنتج هت

غ وغجنخيمبمثلكص هجنمتلك هب عحك  جعهبتلكجعخيمل غجنمئيطهغ وص هغجنمئيعظن غجنهئيعُّـ دُّـِّـوص هَّـ جنمتلك خميطهغى
غ غحلسمتملص خملكن معخيلكمل ن :ىهغألحك من  م  رسول ا أسوة حسنة  ن ل َلقد  َ ََ ََ ٌَ َ ٌ َ َْ ُ

ِ ِ ُ ُِ ْ َ َْ َ 
ا وم اآلخر وذكر ا كث ًيرجو ا وا َِ َ ََ ََ َ َ َِ

ْ َ ْ َ ْ ُ ْ غمغهتمل جعخل يص هحكمت)صص: غألجفىغغغ (َ مل غخف
ن غجنمئمثلكهنملص هجنهمن خملكئهبملقغجنيغحل هغجنبلكلك ي  . معٰه جفيعهبلك عهقغقَّـلك عمل ُّـ

خميعن ض مض غإلحكالنص هخميط ي غجنتلكقشمثلكئ غجن سمل حكجمبمن جنمتلك عخميطن جفلكيغ غجن
ص مس ه جضيطهقغوهتلك مملكهثمن جفلكيغيص هجنهئمتغهللا جلمبمث هظجنيظمف  يمملكن قجن مض جلهتيط غجنمتب

يمعجههئ حتيط يلك جفمئمثمئمثُّـزى غ جلمتهتلك عهملص هجنهئمته يلكص حمهئلكن غجنسهئ قَّـلك نع هتلك جعخييطه ي غخكتيط جل
يهظلكقغ معجههئ حتيط يلك جفمئمثمئمثُّـز يلكص شىش غجنمتبه غمغهتتهتلكص غهللا جلمبمث هظجني ظمف ه  خف

اسّأي: ه خملكئاليلكألهنملحمخجيمك جع كذ،ها ا ت  ا ًدا ّن كذب  متعمَابة، فمّ قد ك

بو ارّفلي   .أ مقعده من ا
مغيط معخيبحقغن ُّـيطي جن :يهنص غألين جلمف جلهب غجنتحيطهيهَّـمتلك ُّـ ص ممثيعغ خم

جن :هغجنثلكر ي ُّـيطن جلمف غجنهئهبيهنص هغألغجعمليغجنهئىع خم  جفمثهن غحكتهلغظ جفلكجنمل طمليمثي
ن غهللا جلمثيص هغجنثلكر ُّـيطن جلمفغهللا جلمبمث هظجني ظمف غجنهئىعغ جلمف قحك  جفمثهن طملي غجنمت

ن غجنهئلكمضص ) ص( غحفتالم ( جعلكغ صص فصض كصف: ص هنمهيطق حكلكجعيمبجهمثىط غجنهئمبمثمتجنعظ
 .)غحليطُّـهن



قهف غجنيعهغئ جعخل غجنمتجهمسغ هغجنتمسجغحق.....................................................................طصص غخف
 قُّـ غخلمق  غجنهئىعغص حممشقغ يجفحيمتلكه ممثحق:عهص يممىعغجعمليجلمق جعمهمثميمل غخفبلكجنميمل 

ضلكجلخلغجعيَّـهسيظ غجنهئىعي عن غممتجههيمتلك ن غهللاخلي غجن ه ممخصغهللا جلمبمث هظجني ظمف  جلمف قحك  ي
ن هغجنهئلكحميعهن جمحق حضلكلكبخل مض  ههمممثهيلك َّـ هن غجنمهحلكجعمل ي جمحقط حملكخفهلمم

جليطَّـ جعلكجنمتلكقص صو هي هثلكقومليغحليطُّـهنص حمهت ي ُّـخيتمئيطهن جعجمت يعهثخص هي حمال هنخيمت عن ُّـت
ص همس ُّـهئ َّـمتلكجن جمحق غهللا جلمبمث هظجني ظمف مملكن غخلجيلكغ جنمبهبسمبهبخل مض جلهتيطن

ض مض قهن غجنمتب ه ممخصغهللا جلمبمث هظجني ظمف يغجنمهحلكجعملص هعقغ هخم غجن ه همممثهيلك ي
 ظ حمهئمث حممثخص جعخييط قجن

 مض عممثيع لكغ ألمح َّـيعُّـيعغيلكهنلكغ جلهبيع جع غخلجييهجن يجفحيمتلك حكحقغ غخلمبهيلكظ هغهت
ن غهللاوهن هنمتلكحكبمل ىص هخميط جليعم جل غهللا جلمبمث هظجني ظمف  جعلكجنهئىعغ جلمف قحك

ن ألمح َّـيعُّـيعغيحكهبخيمن جلهبيع جع غخلجي: جل غجنسلكئمك جع ُّـىغُّـيط خملكن) ص(  يجنتجكمم: لكغ ُّـمئ
ن غهللا ظمف غهللا جلمبمث هظجن هحكمب يغحليطُّـهن جل قحك  جعمسقك قهكص هخملكن ي عه ألحلمئمتصي

 . جعمسقك غجنمئيعقغي غحليطُّـهن عه ألحلمئمتيجنتجكمم: جنهئخيمك غألجفبلكق
ص جنمبحلكحمىح عمح غجنمئلكحك جلحلم   غخفخييعهم جعلكجع ي جع غحلس غجنجهلكحمخييمعلكقُّـىط هنيطُّـمتمل قهنجه

 قغق غجنهيهئيع جنمبجيبلكجلمل هغجنمتهل ص خكحقهي جلحل:ص ققغحكمل هحتمئمث)َّـمصضط: غ(جلسلكمميع 
قُّـ  .صطص كصضف: َّـمطصضص صى غجنجيبخيمل غألهملص جعحقهغصهغجنت

 .صصض كصف: ص هنمهيطق حكلكجعي غجنىعَّـبجههبيغ غجنيطُّـجن حكحق عجلالن غجنمتبالظص م
ص ي جع جفجيع غجنخيسمئالري غإلظلكجعمل مض مخمثمثىغ غجنمهحلكجعملص جنشهنلكن غحللكحمىح عحسيط جع جلحلم

ق:ققغحكمل هحتمئمث همعخيمبمث مغ ي جضهبيط ي هغجنجهمثىط جلحلص غجنجهمثىط جللكقن عحسيط جلبيط غخف
ق جضهبيط جلبيط غخفمتخي غجنمق:كص معمئيطُّـ همعمئيعُّـىحيهنخي ي غجنيطممت ق جلبيط غجنصهي تلكف هي هغجنيطممت

ى قغق غجنهئتمك غجنخيمبهبمثملص جعحقهغص غجنجيبخيمل غألهملص ملصيعجع حكمت  .طض كصف: َّـمضصضصي
 ص خكحقهي جلحل: حتمئمثصي غجنبيطغُّـمل هغجنمتهتلكُّـملص جنمبحلكحمىح عمح غجنهييطغظ عحكخصجلمث جع ممثحق غجنيطهنجهمئم

 .ضصص كطف: َّـمطصضصص ى غجنجيبخيمل غألهملصقغق عجفمثلكظ غجنجكغف غجنخييعمحص جعحقهغ
 ). غجنسلكجعغخفمهيطق . ( جلمف ممىعغ عمح َّـيعُّـيعغيهَّـىعغ هن جلهبيع ُّـيطن: خملكن غجع جفجيع



ض طصص.................................................................هجفيطهقن جفمئمثمئت ...غجن
ن غهللايعهث جلهبيع هثهيس  ص غهللا جلمبمث هظجني ظمف مملكن خممبمث غيحكتخصل عمل جفيطُّـهن قحك

مغ  غمص هَّـ هن قجن مملكن ُّـ يهمملكن ُّـمقق قجن جعلكخكتميلكجن جعلكجنمههي مض غألحك ى زى
يمممسمحلكن عمل جعخيىش غجنمهحلكجعمل غجنهئبلكق م يعظلكجع غيهت  جن هن وملي جع ممخيمك م مض خممهى

ص هخميط ه جفيطُّـثلك مس ُّـسهبخي َّـ هن خمبق قهغُّـتهتخصيمبمك خفجيعيلكك جع جلبيط غخفجييغجنخيب
يهمغ هنيع يلكن جعلكجنهئىعغ دسلك جنبخيىش غجنمهحلكجعملص ممخص مض خممهت هن ي عظلكجع غيهتهغي ه

ص هجمحق قجن هن غألهنثمبمل غجنهئثحقغ مض جلهتيط غخلالحمملص حمال ُّـبمئ مليجلهبيعه جع عهنمث

غن ) ص( يهنيع جعمتلك قجن مض غجنهيمه غألهن هن غجلىغظ غألهنص ضهب جلمت ي معمقُّـيع غألحفىع س
غئمثمبمث ي مض خممهمل غجنخيبصلكغيجعلكإل ي حملكجفتهئخص ألمحصلكك هن جلهبيع مض قغقن غخفالظمئمل جنمبهبسجيطي  ى

ُّـ يجع ممخيمك حمىعمميع جفيطُّـثلك هثب يلك عحكخصن جعحيطُّـهن غجنمئيطكص ُّـهسُّـه ى لككص حممسحفىع جلهبيع ييط جع غجنخيبه
يلكغ عمحجعهبجلكهن جغمث ص جنتخيعمغي حمجئمن جعخص َّـ عخكيطومغئت جعحنظ:  جع ممخيمك هخملكنى  ي هنمت

قن جفت عقحفمب غخفسجيطص هغحكتمتجيط عمحيجح يلك خممبمنص حمجلكظ ُّـمئ ى  ص جعلكجنمهحلكجعمل جنتمسُّـمثيط غحليطُّـهني
يحممسُّـيطن عجع قق ي حممسلكمبمئ جلهبيعص حممسخمب عمحص هظحفيعهني هتهبمت ي عمعتصُّـلك جلهبيع:  جلمف جلهبيع حممئلكنى

ن غهللا ظمف غهللا جلمبمث هظجن  !ظيجلمف جفيطُّـهن قحك
قص يغجنيطق: هثحييعغ م لكجل غخفمتث  .طضص كضف: ص هنمهيطق حكلكجعيالن غجنيطُّـ غجنسمث
 .صص كضف: يحهبيط جع حكخييطص هنمهيطق حكلكجعخف غجنجيبمئلكغ غجنهئمقهص م
ص يجع جلسلكمميع غجنجهلكحمخيم  .صطض كضصف: ص هنمهيطق حكلكجعي معلكقُّـىط هنيطُّـمتمل قهنجه

يهنيع جلهبيع جع غخلجي) ص( م هَّـ ُّـجهجكه هنيعلكلك م ممسلكظيلكغ جعخيهبيعه جع عهنمثس همل مض غجنس  حمسمسجن  مه
ص جغي غخكجكُّـت حممسمعوهنيعل:  حممئلكنصجلهبيع هنلك ظمت غخفيعلظ :  ظحفيعو حكمسجن جلهبيع مض هخممنيمهيطم جع

ص خملكنيخملكن معمهيط : سجلمف غجنيعحممثمئمل جلحل م ُّـمئمهيط قهمغت م حممئلكن جلهبيع: ظ خملكنىجلمف هن: خممن جع
يعجنمثيغ قجلهبمن عهث معمهيط ظ خملكني ن غهللا ظمف غهللا جلمبمث : خممن جع يجعمفص هجنهئ حكهبخيمن قحك

ن َّـ: هظجن ُّـمئ  ي صُّـلك جلهبيعه: ص حممئلكن جلهبيعو حمهت جنهئ ظيطخمملو هن خظيهنلك عجلجيمثتهب
ص خملكن جلهبيعه ن غهللا ظمف غهللا جلمبمث هظجن غهللا ي عحملكقخم جفت هثمسجخ : يمعهئىعغ جلمف قحك يحم

ن غهللا ظمف غهللا جلمبمث صُّـلك جلهبيعه:  غخفهسهنمتخل جللكئجهملص خملكن جلهبيعيعن ي ي معهئىعغ جلمف قحك
غ جلمف جللكئجهملص حممئلكن جلهبيعه ص حملكحكتمسقهث ن غهللا ظمف غهللا ي جعلكهللا عحكهبخيمنيعهثجهيطم: هظجن ي قحك



قهف غجنيعهغئ جعخل غجنمتجهمسغ هغجنتمسجغحق.....................................................................صضص غخف
ي حكلكخمهتلك جعخيىش غخفتمئيطهنخل هغخفتمسحفيعُّـ هغخفخيلكدُّـ غجنتمل ييعغغ غجلىغغحممثهنخيمت جنمبتمقُّـ ي

ن ض هغجنهئىعغ مض جلهتيط غجنيعحك ل غجن  همض جلهتيط صغهللا جلمبمث هظجني ظمف مض هثهي هخم
ض جعيطع مض قهن غجنهيتمتملص يعن  هجلهبيع هجلثخصن م هوغخلمبهيلكظ غجنثالجغمل م عمح جعهئيع معلكقُّـىط غجن

يمخح جعخيىش ي جفت ! غجنسالنجلمبمث يالحممل عهنحق غخفهسهنمتخل جلحلحف عمل قهنلكن ومض عخكلكقغ
ن يغخفخيلكدُّـ هظلكق ُّـهسهن مممبهبمل غجنيعحك جليط هنغجنتم  غهللا جلمبمث هظجني ظمف ى ى مع  ي

ص ييطنمع ي لكيمسشجعم هيطغ جعلكجنمتلكق يمث هنتخيهبمبُّـهئىعغ جل ل غجنتهئىعُّـمك جلمبمث مض جفمثلكمع  جلمف هخم
  ! هن غجنهئىعغ جلمبمثيغألهنمل حتىعُّـيع غهللا جلمبمث هظجني ظمف عقغقيعهثخص ه

ي جللكق جنمثجيهتيع جلهتيط غجنيعجلمثيجغ  و مس ُّـهئىعغ هنمتهت عجفيطيمسهث هن غجنمهحلكجعمل جعيهن غألى
ن غهللا يص هَّـهئىعغ غحكتهبيع غحللكن مض قهن غخلمبهيلكظ ي خميشغهللا جلمبمث هظجني ظمف جلمف قحك

ضصغجنثالجغمل خم غيهثمئسلكن هغجن   هن! عمل عن هخمخيمن غجنهيتمتمل جعخييط هنمئت جلثخصنص حم
نيعن  ص جفمثهن ُّـمئ ل قجن هن جعخيٰههت ت  : دُّـِّـ غحليطُّـهن َّـ هخم ك

كذ يحكتهئثيع جلحل غجنهئىع: همس ُّـمئ صابةّا  هن يهن ختيعُّـمي غجنيعجلمث غألي جنمثمهِّـغجعملس
ل غيهثمئسلكن جعخييط هنمئت جلثخصن ص حممب غجنتخيمبمث جلمف هخم ىقجن   !ظي

مغمث هنمتح  ُّـستمئ هنمت هههن غجنمييعُّـمك عن ُّـمسحفىع َّـىعغ غخفمتح مض غجنت
هغخفخيلكدهنص هُّـجههئ جغمئلكحممل ز ن غهللايمسن  معهيمثيط جعهملي جللكهنى ض مس ُّـمئ مض قهن قحك  غجن

ن جعلكجنهيتمتمل غجنهئمقهيعهثخص  هص جلمبمث هظجنغهللايظمف   !ىهخم مض قهن هنلك عحكهب

ن َّـ: جلمبمث هظجن ُّـمئ ص غجنمبيغجنمب: ظ حممئلكجنمنو حمهت جنهئ ظيطخممليهنلك عجلجيمثتهب هت يهت هثخي
ص حممئلكن جلهبيع غم!  جل َّـىعغظىعُّـ مممتمن: هثخي  !عحصلكر غجنمههي جعلكألحك

غئيطم ق غجنيطُّـ غحصمثثهبجن ص مصهب غجنىغهغئيط ههنمتب غجنهي  ص جعحقهغصي قغق غجنهئتمك غجنخيمبهبمثملصيمت
 .ضصض كضف: نطططص

غجنجيبخيمل غخفىغُّـيطغ  ص)ضصص: غ (يسمبمثخصن جع قغهق غجنجيمثلكجندجنص يغهق غجنجيمثلكجند هنسمتيط عمح قم
ُّـ  .ضطصك: مل غجنهلُّـهيملص قغق غحليطُّـهنص جعحقهغيجعهيهتلكقك جنسجفلكقُّـهن غجنمتب



ض صضص.................................................................هجفيطهقن جفمئمثمئت ...غجن
ن غجع خكهتبمل مل غخلالحممل : ُّـمئ  ههمغيط غجنجكمممل هنثمئمبملي جفت يهثلك جلحليحكمثيطسهنلك عن مع

نيعهنجعلكخلالحملكغص حممئيط هثلكظب عهثمهلكق جلثخصن غجنخييطغهغ هن  ص هغحكتهيحمبمن و ُّـ
 ...ص حممت حممثهتلك ممثحقهن هن حفحقغ غخفسمبهبخلو لكلكجفمتملوغجنهيتمتملص ههخمخيمن جفيعهغ

ههمملكهثمن غجنمتهتلكُّـمل عن علكلكجفمن غجنهيتمتمل قمممتلك ظحفيع هن عقمملكن غإلحكالنص هَّـ غخلمبمثهيمل 
ص هعضحمن  سص هقغ عجنمثهتلك قغظ غألهن و هغحفتالمومل مض حميعخمملي غإلحكالهنمثيغألهنملغجنيعغجع

وخمبمبهتلكص همخخٰهمن غجنهيتمتمل جل خكمثخيمل  ُّـمتتخنهن ومليص هجلثخصهثمثيهثلك جلحليسمثيطخنهن جنت ُّـمتي
غقف ُّـخيلكقهن غجنجهمثخيمل هجمحقيسمثيطجن ص ههنيعهغهثمثهثلك جلثخصنص هحف  ُّـمتتخنهن ومليَّـ

غظَّـ يهنمثىخفخيلكهُّـمل هجعمت ع يملص هخميط غحكتبلكف جعخيىش َّـهسيظ ألهثهيسهت عن ُّـهسُّـيطهغ عَّـ
جسلكص هجنمثيغ قجن يههنىعغَّـبهت جعخص ُّـمئ ص هن عجفهئلكني عي ى غجل  ومض غحليطُّـهن جعمسهث

غمظ حكمتمل عقجعخيخل جنمبهتجيعغص ههنو هحكحقوهمعهيسحق من لكقغجن هجمحقَّـلكص همملكن قجن جف
ض معسحق همعتٰهخ  جمحق وجعسببهتلك جلمف غحليطُّـهن جعالظقحف ي جفت صيجفيعمممل غجن

  .ىص هَّـىعغ غجنخيخن َّـ هنلك ُّـخييعم جعخيخن ظميلكق غجنمهحلكجعمل هممبلكق غجنتلكجعخيخلوخممبمث
ق حمالمع ص همس ش ممتلكجع يص هخميط جعيطغ هنتمسجغملهخميط معلكجعخي جلمف قجن غجنيطممت ىيعغ ممثحقغ جع ه ه

ههن غيحكتجههتلكق غجنهئثحق جعهئمبخصغ غجع خكهتبملص هخميط هغحممئ مخلكهنلك جلمف حتيطُّـيط حمجكغ 
ض مض غحليطُّـ  يهنس حممتىغن غجلمث غألص عحكخصَّـلك جعخيخن غجنهيتمتمل غجنهئمقههغجنتهنص غجن

ض مض غحليطُّـهنص هجلمب غألهنيع  مه حمٰهال جل غجنمهحلكجعمل عمجخيخل مجنمبتلكجعخيخل س هن غجن
ي جنمثهسمميط جعىعجن هنلك غحفتجي غخفمتحمت هغيطجلمف غجنهيتمتمل غجنهئمقه ز هيخضلكنى  !ي غألهن

ق حمالمعمل  ن غجنيطممت ُّـوجعخييط جفيطُّـهنم ُّـمئ ثالجغمل هن  مض معمتىغُّـ جلخن غخلمبهيلكظ غجنو لك
ض ن خكمثخيلك هعجفىغغجعلكص :  مغجن هعمل عن هخمخيمن غجنهيتمتمل غجنهئمقهص همعهييعم غخفسمبهب ه  سممس

غغ جعجلكهثب ص هغجنمه  جنىعجن غخلالم حممئيط جعيطع عحميعغق ه ههثتمثجمل...يُّـيعه غحل هنخي
غئمثمبمث)ص( ق جضهبيط جع جضهبيط عمحي غإل جللكغ مض غجنتهيسحقص جنمبجهمثىط غجنيطممت ض يلكغ هغخف  خكهتبملص ي

 . صصمصصك: حكلكجعهنمهيطق 
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ص وص جع ُّـجيخي جعخيٰههت مض جعخيىشومل ي ُّـث جعخيٰههت مض جعخيىشيغجنهييعم غإلحكالهنمث

غ لك عجلمثلكَّـ عن زيطهغ ي هخف...ههُّـمبخي جعخيٰههت جعخيٰهلك يمض غجنمئيعظن هنلك ُّـمتجهيطهن ُّـهبهب
ن جلمف ه قجمبمليغجنسمتملخكجييع   هَّـ هغجنمئيعظن ص حص قجني هعهثصقهبع مض غحلمه

غن ن جلمتيغجنسمتمللك عجلمثتهت ي هخف!وظمت  غهثمئيطف ... غجنمهحمثحمل عن زيطهغ حممثهتلك هنلك ُّـبحث
ن غهللا ن جلمف قحك ن غجنهيلكحكيطُّـ هنمتهت غجنتمئ  ...غهللا جلمبمث هظجني ظمف يمض قهثلكق جلمئ

ض مض  . غحليطُّـهن مض معمب غحلمئبمل هن غجنىغهنلكنحمهئلكهثمن جعيطغُّـمل غجن
ق حمالمعمل عمل قجن  ق جلجلكفسممهخميط حكب غجنيطممت ق  هن غجنيطممت ص هغجنيطممت

ق غجنيطُّـ جلجك ن َّـىعن غجنهيهئيعغهث خم زص ُّـس  جليطغجنمل يمتحييعُّـمليعَّـ غجنهئبحق جعي هثتمثجمل معمسجغطى
غ جنتجههب جليطغجنمل غجنتلكجعخيخل غجنهئبلكقص حضلكجنهيخل مض قجن ي غهنتيطهغجنتغجنمهحلكجعملص 

 .مليشمثغحلمئلكئ غجنتلكق
ن  مس و ظحمثِّـو هَّـ جفيطُّـهن مغهللا جلمبمث هظجني ظمف ههنلك مغلكظ مض جفيطُّـهن غجنيعحك

ض جعخييط هنمئت جلثخصنص قجمو ممهيمث م هنمتهتوُّـمئيطف جع عجفيط ه هثجهمسغ غجن  ي جعيعق قجل
قهيعن  ه جفلكهن عن ُّـهيتخي خممهمليغجع غجل ض ي ه حصىعغ غحليطُّـهن معبخييطن ممثحقغ جل غجن

وألهنيع مملكن هنتخيمبمئلك جعيعمغيعن غ هصمض غحليطُّـهن ه  حمجيمببهتلك هن عَّـمبهتلك حممب هيععغي عجفمك غهني
َّـلك عُّـ و جعحمبملولكنص حمجلكظَّـ جعخييط جفخليُّـخيجي ن غهللايعن:  هخملكن حصصي غهللا ي ظمف  قحك

غجنهئ هقهنلكئهئصملي َّـىعن غحلمب ممسلكري هحكمبجلمبمث هظجن ص  هعهنيعر عن عجفهئ مض عهن

ق جلهب) ص( ض مض غحليطُّـهنص جنمبيطممت  .صطصمططص كصف: ص هنمهيطق حكلكجعمليع جع جفس حمالمعغجن
ق جضهبيط جلجلكف غخلجيمثمكص قغق غجنهيهئيع جنمبجيبلكجلمل : هثحييعغ) ص( ص جنمبيطممت يغجنسمتمل خمب غجنتيطهُّـ ي

ص جعحقهغص غجنجيبخيمل غجنثلكجنثملص  قُّـ  . حمخص جعخييطططصك: نصططصهغجنمتهل هغجنت
ن غحليطُّـهنهنت جلمف ممتلكغ يمغلكظ قجن مض هنمئيط) ض(  :ص حتمئمثهنمئيطهنمل غجع غجنمهالف مض جلمب

ق غجنيطُّـ جلجكص قغق غجنهيهئيعص جعحقهغص غجنيطممت ي هخميط معخييعك جنىعجن صطك: َّـمضصضصق هث
ن غحليطُّـهنمض ممتلكجع   . حمخص جعخييطصصضك: ص هنمهيطق حكلكجعهنمتهتمي غجنمتمئيط مض جلمب
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ن غهللاصهتلكي مملكن سبغجنت غهثجيمب حممتىغن جلمف معمب غخفيععغ يجغ ن عمل قحك   حممسقحك غجنمئ
 عن: ه عقحك قمغالص حممئلكنيغهللاص جغ يممىعغ جليطه:  حممئلكني حكمبظجنغهللا جلمبمث هيظمف 

ص هعن همغيطم هلك ي ههنلك عقغم خضيطن جفمث مهلكيهمغيطمع جفمث هتلك حممسجفيعخم ي هنمثمعحملكذغ جلمتمئ
مغيطن خميط جنيطجمت عحمخي حمخصغص حمحيعخم جعلكجنمتلكقص خملكن: جعلكجنمتلكقص خملكن حمىعجن : حمجلكظ حم

ن غهللا ن قحك بوًداّ متعممن كذب : ي حكمبغهللا جلمبمث هظجني ظمف خم أ مقعده ّ فلي
ار  !من ا

وهعمميطن مض قهغُّـمل و عحفيعه هنجهلكهبملس ى كنك اهللا منه : ص خميط مغلكظ مض قُّـمبهتلكى فإن أ
اراف رقه با ارّ ال يعذّإنه ف؛ب عنقه، وال  ارّربّ إال ب با ّ إال  وال أراك، ا

سماء فصب،قد كفيته توض،تّ فجاءت ا  ....أ فلسعه أفّ فخرج 
  حممسحفمقهغص عقحكمب حص هبىعغ غجنجيمبمكغهللا جلمبمث هظجني ظمف يمتبغجنين مس حص جعهخملكن

 ي معيطغقم غجنمتبي جغ!س حمهئىعجع هعهنيع جعمئتمب هجفيعخم جعلكجنمتلكقصغهللا جلمبمث هظجني ظمف يغجنمتب
 . عهنيع غحليعم هغممتهي جعمئتمبغهللا جلمبمث هظجنيظمف 
وجليطقغ جمحق خممبمثي عن : جعلكجنىعمميعومغيطُّـيعه ض ه ل غجن خم غ جع س هن غخفخيلكدُّـ دجف

يغ حمٰهال جل جلخن غخلالحمملص هن خمبمث عحسيط عهنخل غخفخنهي غجنمتبمض جلخن   .ه
جل مض غجنمتمه غألىههنمتهت هن خم  هن حفالحممل جلثخصنص هن خمبمث يهني دف جع

ق عمميعن غجنخيهبيعه و هضلكليعهنس حكهب غجنىعهص يغجنيطممت  ط جنمبحيطُّـهنص هَّـ غجع جليطُّـيغي
ن غهللا ق ُّـيعهُّـ جل قحك غهللا  ي ظمفهجفمثهن هض جفيطُّـثلك جلمف جنسلكن جلبيط غهللا جع هنسخي

جللكغص ) ص( ض قهص هنمهيطق حكلكجعيمح غجنهييعف جلبيط غجنيعحس جع جلحلألغخف  . ضض كصف:  جع غجل
 .غجنسلكجعغخفمهيطق ) ص(
ق عحسيط جنحمجيع غإلحكالنص : هثحييعغ) ض( ص جعحقهغص غجنخييعمحص قغق غجنهئتلكغ يعهنخل غخفخنهمبيطممت

 .طضصك: نطططصص غغجنجيبخيمل غحللكقُّـمل جلهل



احكثروث اقبوائث حقمل اقمكأة واقحأىقلك.....................................................................١٣٤

 وؠمثا احقت ّ، ىقتّحلحامن فا قبحقث يف ذقتّأن  حق:ّ ذم حلحامن، وفنت يفحلمنث وآقث
، وقحمبئإ ، حقت وقت أؠحؤب حقنلإ اقبجثانٌّ ؠحؤيبّأنثحلائب حقؤقمبب قب 

 .ٌ قلمثقإٌّإ ىكنؤىكنٌ، وأىكجؤبٌ جلثئمإٌإّاحقت حلائب وفحمث ـ فنام حقلا ـ فك

: ، قكار ىكؤحقةّ حقت اجلثزيّاحكثجثحلؤت، أليب اقلبج حلجا اقبمحت حقت حلخل: نلبا) ١(
 .٣٣٥ ص١ج
 .١١٤ ص٣٥ج: ، قكار ىكؤحقةّ قائمإ دقكة، الحقت حلجؤقب اقكؤفلث مقؤرئاـ
ّ حقحثث يف مقؤرئا اقجمإ احكرشـ ، قمحجإ اقلمثم ّماقحثر أقبم جنؤء اقلمبيقفإ، ّ

 . فام حقلا٤ص: ئـ١٤١٥إ، اقكجلإ اخلؤقجإ، ّ اقجلثدئ ـرةّواحلمت، احكائمإ احكمث
ّممت قب) ٢( ّؤ رجثاننّثنث ؠحؤحقنحقثا احلائئ، واحلحمكوه قت وجب احقت حلائب رغت قّ  :ًؤً

ّاقجنثجلث، فكال حلت احقت اجلثزي  احككمثحلإ يف ئاقجق: نلبا. ( يف قثجثحلؤمقث، وغلكمهؤً
 .)٢٩٢ ص١ج: إّن، دار اقمحإ اقلممّالل اقائت اقجنثجلثجلاألاكؤدئئ احكثجثحلإ، 

ٌ يف أنث قببّ ال نكتٌئبا اكائئ: ّفؤل احقت اجلثزي ، وقجمؤ نححؤج إىل اقكلت يف ّ
احكثجثحلؤت، أليب اقلبج حلجا اقبمحت  (.ص احقت حلائبّام ئث قت ختبّوإناقبواة، 
 .)٣٣٥ ص١ج: ، قكار ىكؤحقةّ حقت اجلثزيّحقت حلخل

ّوقث ىكمممؤ حقمبب احقت حلائب فمنة امق ام ّللثا حلخك ىكالقإ حلق اقكحؤحقإ ـ الىكنّ
 !حلق اخلملؤء اقحالىقإ ـ قت اقثجب يف احلائئ؟

 ٍ قؤفٌاقحؤئبئت حلخك حلحامن، وئبا ىكجإ قت ّقؤن حلجا اقبمحت حقت حلائب اقجمثي) ٣(
 يف مقجلنكث، وفا ىكلث قلؤوئإ قلحمث، فللب حقث حقلا قلحت حلحامن ّقإلىكالم األقثي

ّإن قلؤوئإ حقت أيب ىكلنؤن أجكب احقت حلائب يف : فؤل احقت حلجؤقب.  يف يقجت قجمؤنٍحقجمإ
رئت أئت قق، فحلمث يف حقلمجت فنبب قمث، فكمجث ىكلنؤن حقت اكجنإ، فأدرقث 

أنكاك اهللا يف دقث، : ، فلؤل احقت حلائبٍؤحقإّ حلخك فبس، فأيكؤر إقنث حقمكٌقإ راٌريقت
مقؤرئا قائمإ . ( يف اجلجت، فلحمثٌ اقكحب قحلكّإن: ت حقؤئب حتئ اقكحبة، فلؤلّ ممّفؤين

 ).١١٤ ص٣٥ج: ، قكار ىكؤحقةّدقكة، الحقت حلجؤقب اقكؤفلث
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ّذا ا ّذة ات ؤ

ضيهن مجمبمل حفمبهيمثيعن سخك  ي غممبمل غخفستجيط:لكغ غجن غغص ي جضلكهجنمل هن
 ومل غحفتمتلكخملكغيملص هخميط جللكخكمن غخفىعغَّـمك غجنهيمئهتمثي مض مصلكن غخفسلكئ غجنهلجلمثييحكمثخص

ي هن غخفسلكجفمل غجنمتمهمثمل غحليطُّـثمثهغيجفلكق  خفخيلكجلمل وملص همس معهئ عهنلكهنهت هحكلكئ ممثحقغي
غغجنتغغ يغخفستجيط ك غجن ص هخميط ي معخي جلمبمثهت معميجيمثتهتلك جعلكجنمتمه ظمبمل عجنمثهت

 مكلكَّـيعغ جعيعهقهغ ممثحقغ مض حمسِّـ غخفجلكن عهنلكن  حكلكجليطو جغالجغملوغمغتهبخيمن عحكبلكغ
حكخيهتلكص  ض همع  : غألحكبلكغ حمهتيعهنلك . جلمتيط هنيطقحكمل غجنمهحلكجعملييحكمثخصيغجن

ًأوال قغ طي غجنيعهغئي غجنيطُّـمتيمتيسمل جنمبي ضمث غخفسلكجفمل غجنىغهنمتمث:ّ ه جفمثهن مملكن جضمه
 .غهللا جلمبمث هظجني ظمف يجلمتيط هنيطقحكمل غجنمهحلكجعمل جعلكجنمتب

ن :ًتضصصض ص يغجنخيمبهبمثملى جليطن غجنتىغغهنهت جعلكألظ ن غجنهيمئ ز حتيطق هغجنتى مض جلمب عظ ى
مكمثهيمل غجنخيهبمبمث صيغجن  مس يغجنمئمثلكك غجنهيمئهتيعن ي جفت يمل جنمبهبهئمبهيخل جلمتيط حممئيط غجنيطجنمث

ص حمهئلكن  م جفلكمغلكهت ص حمجلكظغ غخفمهلكجنِّـ ييجعيط يُّـست هن غجنبحهن جل جعيطغئ
غ غحلهئلكنص هَّـ جعيطغئ جضيطهقغ وغخفيعحكمبمل هعجفهئلكن ظهي  صزب غخفستحيطجغلكغى ي معمبي

جلمل هن حفالن يحملكخت ض ض عه غجنخيهب جعلكألحفبلكق غخف ىع غجنبخيىش لكيعُّـ غجن
 .مليمعيطجلمثهبهتلك جعمسحكلكهثمثيط جمحق هغخمخيمث

ص جع:ًتضخيض ض ق غجلهتمل غجنيعغقجلمل جنحيلكَّـيعغ غجن غجنسمبجيلكغ ي عن  جليطن همغ
حميع حصلك جمجيلكظ خجلمثهغحللكممهبمل مملكهثمن قغجلهبمل ض هنلكقغن قجن ُّـ ي جنمب ه  .هلكي

هتلك ي يملص هجنهئمتيمل هغجنخيمئيطُّـي غحللكمغمل غجنهيمئهتمثيجي معميو َّـمتلكجن عجفلكقُّـهن ممثحقغ:ًرابزض
ص هي هن هثحييعُّـ غحم هن غحلىغغ غحللكمم لكغ عظحلكغ غخفىعغَّـمك هغجنهييعمص جع يمعت

ص همس ُّـهئ َّـمتلكجن هن جعيطوَّـ حملكضحمل غٍّ حص ه غجنتسمبِّـ جعمئ و حك ي  معمئلكجع غحليطُّـهن ي
ه يمض غجنمئ ص هي لكيعُّـ حص حك ه غحليطُّـهن هثهيس غ هغجنتمسجغحقص همس ُّـهئ َّـمتلكجن حك
ض  .غجن



قهف غجنيعهغئ جعخل غجنمتجهمسغ هغجنتمسجغحق.....................................................................ضضص غخف
ك هجليطُّـهبي غختً:ثضدىض ض جنمبتمئيعغ هن لكق ضخيلكم غجنمتهي ي غإلُّـخصن لكيعُّـ غجن

غئىغ هنمتهت ص هَّـىعغ هنلك حكمتمئ يص عه جنمبحيشغجنساللكخل هلكمبمك غجل هنهت  هن حفمه
ل  ض  . غيهثتمهلكق جعلكحليطُّـهنجلمتيطن مض هن

ييعن ل جفمه ض مض غحليطُّـهن مملكن غأل ه هغألممثيع معمسجغحقغص صه لكيعُّـ غجن
ص خفمئلكظيط غجنهلك مض حتمئمث غخفجيلكجعمئمل يهغألهحميع جفحي ل حص ض سضلكجلخل عه هنمئلكظيط غخف

نصيحملكآلُّـلكغ غجنمئيعظهثمث جنمثسمل حسلكجنمل همغ غجليط غألظ ي هغجنمئ مل غخفجهجكمممل ي جلالخممل حصلك ى
ك  سجعلكجنخيمتلكد غخللكظملص همس ُّـهئ َّـمتلكجن جمحق غحليطُّـهنص هَّـهئىعغ معمئح جنمه ي

غ خغئِّـ جلحيمثهبمل  قغئيعغ غحليعهنلكغ هغحصمبهئلكغصيغخفحيطجغخل غ هعضمب هحمٰهمب ي   هن غخفجتهبي
جلمليعن ي جفت صيغإلحكالهن ض غ هنىعغَّـبهت جلمف عجفلكقُّـهن هن ص و جعلكلكمبملوغجنبخيىش عخملكهن

غ حمهب هتلك هممهبهب غ عقمملكن غحلمئمثمئمل هعخسيطهغ ظ ض يهخم هتلك جعسمبجيمل غألجفلكقُّـهن ي
جلمل ض  ه شبلك مض معيعغجغهتلك هجفلكذَّـلك ههنستمئبمبهتلك جنتمب غألجفلكقُّـهنيغألهنملقغجنمن ص هيغخف
ظغ  جع نغجنتغخف غص هنسخمن غجنخيمئ جغمن غجنمئمب ن جل صس هجن  هجفجبمن غجنخيمث
يغألهنملهغإلحكالن هغجنيععُّـملص  غن غألمممقغنص همس ُّـخييط غجنتمهحمثِّـ جعلكألهنيع ى  رلك غخللك

ق عمل و جلحيمثهبملو عمل معمئيطُّـ معٰهحمثلكغوغجنمثسحقص هظلكق غألهنيع جعحلكمغمل  إلجللكقغ غألهن
ق ي جفت و جمحق خممهحقوهثمهلكهبلكص هعمل قهن  عمل قخكيطَّـلك ههجلمثهتلكص هَّـمتلك يغألهنملمعخي

 . جعحسبسممص هيغألهنمل غجنخيمبخصظ هغجنمتخمك هيمعهئهب هنهتلكن
ض مس معمئتخن جلمف غجنخيمئمثيطغص ممخص مس معمئتخن جلمف غألجفهئلكن  هنجههئيعن مبمل غجن
ههنسمن غجنخيبلكقغغ عُّـٰهلك هعن مملكن َّـىعغ غألهنيع يعهثخص مل مض مصلكن غخفخيلكهنالغص هيغجنهلجلمث س
صهلكحفلكضخي  طغخفجههئمبمل ي معهئهب مض حمهت غجنيطجنمثيعن ي عي  جنالمغتهتلكق مض حمهت غجنيطجنمث

ي هغجفيطغ خمجيخيهلكي جلمف غجنمئيعظن جعلكجلتبلكقن هثمهوحمىعجن هنمئتخن ن غحللكنص  غجنسمته يط ههنخيمب
 غحصلكئ هن غألحفبلكق غخفختمبهيمل هغخفتمتلكحممثمل مض يجنهئمعهئهب غخفجههئمبمل مض قجن غيعهثخص ه

غجفيطغص ههثخيمت جعىعجن غخفمئلكُّـسمل جعخل غجنجكغف غجنيعهغئغخفسمسجنمل   هغجنجكغفي غجنجهمثخيي غجن
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وَّـيطن هنمتخيهئسلك جعجههئص هَّـىعغ هنلك هثجهلكي غجنسمتيغجنيعهغئ  مض عجممبمك و ههغضِّـو ممبحقه

م غجنهلجلمثيغحلميمعهيلكظمث غجنخيبلكقغغص مملكجنمهالغ ه غققَّـلكص هَّـىعغ ي هغحلمئ مل ههن
جللك هغخمخيمثيغيحفتالم ي ُّـهبهئ عن ُّـهبث ي معمت  ي جعتحمئو حممشهنلكن غجلخصجلمل هنهلهلطهلكهي

ن غحللكن ق غجنمهالغ حفمب مصهت ص هي خض  حفمب ه حمٰهال جل جعجيالشلكغجنخييطغجنمل حممث
ص َّـىعغ مض هنيطقحكمل عَّـ غجنبمثمن   .غإلهنلكن غجنهيلكحك

ق يمشن حمص مض هنيطقحكمل غجنمهحلكجعمليعهنلكه غق غجنمهالغ حفمب  غخفجههت جلمتيطَّـ َّـ مغ
و جعيع هحملكمغيعيمم غق َّـ جفيطُّـهني هحفمبهيمث!ٍّ لومل َّـىعغ غجل ض ن غهللاو هن ي ظمف  جلمف قحك

نغهللا جلمبمث هظجن  : جنمبمئيعظن غجنمئلكئو حضلكجنيعهثص هن  جل عمح َّـيعُّـيعغوص قهغن هنهئح

ن غحللكن مض غجنمهالغ) ص( و مس ُّـخييعم جلمت خظى َّـ هن:مصهت ن ي ُّـيطنى ص هعهنلك غخفجهت ي جلمف جليطغجنت
ن غحللكنص هغألهن َّـ:جلمتيط عظحلكغ غحليطُّـهن حممئسخصن ن غجنخيخل همصهت  مس ى هنيمم: ي مصهت

ص ههنصُّـجهتهتيع جعجيمبمك غجنخيمب مض هثهيس ي مس ُّـخنم جفيطُّـث عي هن مغهتمل ى هي جليعحم غجنخيمبخصظ جع ى
وقغه هغجفيط  .)صصصك: ص هنمهيطق حكلكجعيغجنهئهيلكُّـمل مض جلمب غجنيعهغُّـملص جنمبخجيمثمك غجنبمييطغقه. (و

ق عُّـٰهلك جغىَّـ هن: ههغجنثلكر هَّـ غخفست خمهي . (ومئ هنخيتمقي قهه جلمت قغهُّـلكن حممسممثيعص همس ُّـ
غ ن غألجغيعص جنيعيضغألجغيع مض ظهي ي غجنيطُّـ جضهبيط جع عجعيعغَّـمث غحلمببي جلمب : ص حتمئمثي غحلمتهيي

جللكغ غإلحكالهنمثيلكف عجع جميطيجلبيط غجنهيت قُّـلكص غجنجيبخيمل غجنثلكهثمثملص  مملص جفمبمكيغص هنهئتبمل غخفجيب  حك
 .)ضط كصف: َّـمطصضص

هث هنخييعهم غجنخيخل جعيعهغُّـمل : عه َّـ ص هن مم ن غحللكن مض غجنخييطغجنمل مض غجنحيلكَّـيع هغجنبلكلك يمصهت ي ي يي ي ى ى ي ي ي ى
خف غجنتبخنغ هغجنتىعمميعغص جنمبحلكحمىح عمح غجنهيٰه جلبيط غجنيعجفمث جع غحلسخل . ( جلمتيجليطجنخل
ق هنلكَّـيع ُّـلكحكخل غجنهيح:ص حتمئمثي غجنجهلكحمخييغجنخييعغخم  .)ضصصك:  غجنيطممت

ن غحللكن مض غحليطُّـهن جلمف ظخيمثيطن غجنجهخيص يهجنهئ غجنمهحمثِّـ مض مصهت  مس ُّـيعق ى َّـ هن:س
جغمث غجعيش ي هثتحمئ ى َّـ هن:ص هجلمف ظخيمثيط هثمئمب جنسحفبلكقو دُّـِّـوحممث مع هن غهثجيبلكم ض

 ). يهنمت قغن مكمب. (يغخفحيطف جلمبمث
 هنخيلكهُّـمل جغمتي جفيطص جغمتلك غجع هَّـمكصجغمتلك عحسيط جع ظلكجنِّـيجفيط: مغلكظ مض حكمت عمح قغهقص خملكن) ص(

نص جل غجنخيالظ جع غحللكقفصجع ظلكجنِّـ ن :  خملكنص َّـيعُّـيعغ جل عمحص جل هنهئح خملكن قحك



كينونول كعروكئي رنظ كعنغهل وكعطهزنري.....................................................................فغغ

ة واجبة :آلكهللا قٰى كهللا طلهه وكعه كتو صالة ا سلمٌا ٍ خلف  
ن أو فاجراًاّ، برّ ن ً،   و

كبائر  :ع عغدن سورنقآلرنن كألشفي كعضطضطوظضلهامه عع سنن كيب مكوم(. عمل ا
 .) وكعفومنرآلربكعوعى كع:  رنولغقف مغغغ نغم

عوه :  عوهع يريرل طن كيبع طن عكظوهعطن كعفالق رنن كحلونل كىنر يومم ىنرب
هاد واجب: آلنسوه كهللا قٰى كهللا طلهه وكعه م مع  أمٌا ٍ علي

ن أو فاجراًاّ، برّ  ً ،
صالة واجبة سلمٌوا م خلف   ٍ علي

ن أو فاجراًاّ بر،ّ صالة ً،  كبائر، وا ن عمل ا  و
سلم ٌواجبة   ٍ

ن أو فاجراًاّ بر،ّ كبائرً،  ن عمل ا  . و
 قفف نغ م:ع عغدن سورنقآلرنن كألشفي كعضطضطوظع سلهامه سنن كيب مكوم ن

 .غغفغم
رنول ع غغغ نغ م:ع عغدن سورنقآل كعطههقيمحد رنن كحلضظألع كعضنن كعكربو ن

 .)ن أل عمد ظفلهيكعغالل ىنلف ع(
 عععوه مناله كعدين ططد كعرمحن رنن كيب ععنذيرمم كننوميي كعطغري ك كجلوعع كعغفري ن

 عي كعغطفى كألوظع رنريولعمكن كعفكر علغطوطى وكعنظ وكعطونيعع آلرنكر كعضهوطي
 .غففغ مغفف نغم: ينغعغغ

آلطلام رنهه يذه كألىنطون مل يغظظهو كألعطوظ آل آل ع كنوكق كعفلهل: هفرك. ( وكزنطى ضففهوعى
ظم : ى وكيغوق)فغف(نعم  غعغ نغ م:ع عغدن سورنقآلكألعطوظكعدين آلظمد هوظ ين

آلظمد هوظ كعدين كألعطوظينىع آلكعفقهدل كعغظووي ع كعغطفى  رنريولعآلع كينكطو كإلسالعيآل
 .)عغغن: ينغغغغكعطوههىع 

آلعن عطل آل هبوع ننطى يهو عفموهآلوعكن ى آل هفضهع ظقد منوق مم كظغل كينطوه كعفقههآلكألعطوظآل
وهرو كعغالل : ع عوعهآليب منففر كعغظووىى ألآلىع ويو كعفقهدل كعغظوويآلطند كعضلفه

ٍّىنلف عل رنر ظم كعفقهدل . (ن عول عنهمي وطٰى عع عن كيل كعقطلىي وظومنرآل
ع كعغطفى كعركرنفىع  رنريولعآلع كينكطو كإلسالعيآل كحلنفيآلىع ألرنن كيب كعفزآلكعغظووي

 .)غفغن: ينغقغغ
آلوينو يوكظقه طٰى معك كعغول كعضلفه ى طٰى آلفلهقول كألزنريكعط: هفرك. (ى عن كينفوظيني

آلى ألئمى كعدطول كعضلفهآلكعفقهدل كعغظووي آلظمد رنن ططد كعفزيز رنن عوهعع ططد كعفزيز ينىع آل
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: ي عحسيط جع سمث غجنىغَّـيعغر:ص مج هعجليطغقيجنيطُّـ غألجنبلكريجع جلبيط غهللا جع جعلكقص جضهبيط هثلكد غ
 .)صضك

يمب غألجنبلكرخيىجفمثهن ُّـ ه غجنجيحلكههز هغجنيطجنمث جلمف قجن مغيعُّـلكن : ه خملكئالي هثهيس جلمف حمت
ص جلمف هنلك معيعغن هنبمث يمتلك مض غجنهلفص هممهي هب جفجيجلهب غجنمهحلكجعمل جلمبمث نهمله  م : م عمل عن ُّـمئ

ص يهي قجنمث جلمف جليطن ظح م ّاجعلوا أئم(: هجفيطُّـهنمل غجنمهالغ هقغظ غجنهيلكحك ت
م يغ ممخص جفمئمئتي مغيطوص عحكمتلكقن ضخيمث)خيار  .)غجنسلكجعغخفمهيطق . (ه

 .)غخفمهيطق غجنسلكجع. ( هن خمبيهخميط عحمت جعىعجن عجع جفمتمثهيمل هغجنجهلكحمخي
يممخص دف غجع معمثهبمثمل جعمسن هن ي ي ٍّ غجنمهالغ حفمب مم جعيع: قُّـمتس خملكن مض معمببمثيغ ! و هحملكمغيعي

ٍّغألجلمثلكق حفمب مم جعيع غجلهبخيمل هي عن هثمهحل:ههن قُّـمتمتلك: مليغجلهتهبمث  هحكلكئيع صو هحملكمغيعي
غغ هغجلخصجللكغ حسيط ألملص يمل مض معمسحكمثيغ جعيطجلهت غجنهئالهنمثيجعمثلكن معمببمثيغ غجلهتهبمث. (غجنمهمب

يجلبيط غحلمبمث جع معمثهبمثمل غحليع ص هنجيبخيمل :ص حتمئمثيغري ي جضهبيط جع جلبيط غجنيعحس جع خملكحك
هنملص هنهئ قُّـ مهنمليمل غخفهئيعيغحلهئ  .)ضصض كصف: َّـمصطضصملص غجنجيبخيمل غألهملص ي غجنسخي

يف جعمسن َّـىعغ غحلهئ جلمبمث غمعسجع د ل غجنهيتلكههص . (يهيلكم عَّـ غجنسمتمل هغجلخصجلملي حسيط ألمصهب
يجع جلبيط غحلمبمث جع معمثهبمثمل غحليع ق مض غخفهئتبمل ضض كصصف: لككي غجنخيب عمحصيغري ص هنمتجه

 ). غجنجهلكهنمبمل
قهلكمبمك هن خكخيمثمك جع جفيعغ ي قههغ مض قجن عن يتجف  و جعحيطُّـهنجغييطىعن س يحكهيمثلكن غجنث

جغمت هبىعغ ي جفيطي ُّـلك قغ:نلكجلمت خم  هحكمسجن غهللاحممشقغ هخم جعخل ُّـيطه صغهللا جع يمض غجنسمتمل ُّـمتهيخي
ي ي ُّـمتهيخي هنلك ممتبمن جفت معيعه صُّـلك خكخيمثمك: حكهيمثلكنهثلك همعهسحفىعص حممئلكن  ع حممسهثجصحكهيمثلكن

حمٰه هن غجلهتيع عحفهيلكظ جعس غهللا غجنيعحس غجنيعجفمث ع يعن معيعه يخلص هجفتيغخفسِّـ جلمف غخلهي
ص هجفت ٍّ معيعه غجنمهالغ حفمب مم جعيعي معهسهن جعلكجنمئيطقص هجفتيجع  وص هغجلهتلكق هنلككو هحملكمغيعي

غظ غجنسمبجيلكن مغلكق ن غجنمئمثلكهنملص هغجنمهمق حتمن جن ص جعلك جلبيط غهللاع عه جليطنص حممئمبمن ُّـلك ىعمل ُّـ
 عققمممنص ى حفمب هني ظص هجنهئ ظالغ غجلهبخيمل هغجنخيمثيطُّـصي:  خملكنظهتلكيغجنمهالغ مممب

وهعهنلك حكلكئيع قجن حممسهثمن حضحق ي : ص هنمهيطق حكلكجعيجههبيغ غجنيطُّـ غجنىعَّـبجنص لكليىعمميعغ غحلهيمع. (ي
 .)ضصص كصف

حفدهخملك ن هن غيخمتيطغظ جعلكحلجيعن : ين غجن غ ي ُّـهبتمتخي لكف مض سغجنمهحلكجعمل هغجنتلكجعخيخل مملكهث
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م من  ار وما ل م ا تمس ين ظلموا  ُوال تركنوا إ ا َُ َ ََ َ َُ ُ َ َ َ َْ َ ُْ َ َ ِ ِ ُ ْ اء َ ِ َدون ا من أو ْ َ ْ ِ ِ ُ

ون َم ال تن ُ َ ُ َ ق (ُ  جعال قُّـمكص هغجنمهالغ حفمبهي وص هغجنهيلكمغيع مكلكمس)ضصص: َّـ
ن  . عجنمثوقمم

 مملكجنمهالغص مس معمتجهمس هن ه جلحيمثهبمله جلبلكقغي مخيغغجنت َّـىعن غيحفتالحملكغ يعن
ص ه م قهغُّـلكغيعهثخص غحفتالم غجنهيهت مض غجنيطجنمث ص هَّـىعغ غجنتمتلكخمىش و هنتمتلكخمٰهملوهن حك

ق غحفتالمبهغجنتهتلكحممن جملكجن ولك هنلك ُّـمتبئ جل همغ ى ص حممشقغ هنلك عققهثلك غيمغتخصل و ههضه
ُّـو هغجفيطغوجلمف مممبهبمل ي حمال ُّـمتبمي عن هثتهئمب مض غجنيطييغ غجنمبمي لك ي يألش طمل جنسحفبلكقي

حممثمئمثومعمتتهت جعمتلك عمل هثتمثجمل هن غجنبحهن مض هنمتلكخكئ معمب غألحفبلكقص ييجعيط يعهثخص ص هوملي مع
جلملوجنسلكجعمئخل خميط حكلكخمتهت قهغُّـلكغيعن غهمممث  ض ن يهمعمبمئص و هن ن جعلكجنمئب لكَّـلك غجنتلكجن

غ جعخيهب غجنسلكجعمئخل هبلكص يغخفحمئمئخل هنمتهت م مملكألجنبلكريعن ي جفت جعخييطهنلك جلمبهب  م قجم ي
ه خضيطن ُّـمتحلكق عمل هنلك يعهثي عي و ممثحقغومعٰهخيمثهيلكمع جنيعهغُّـلكغ  مض هنمئلكن غحلهئ هغجنهيت

ن جلمبمث   !غهثتهت عجنمث غجنسلكجعمئ
ذا إ  اؤا ب  

ص  هن مجمبمل غجنيطهغجل غجنهئبحقيعن ض مض غحليطُّـهن همعهيجهمث زغ يققُّـلكق غجن
جلمل ض ن جنسحفبلكق غخف غجعيش مض : م مض غجنسلكجع هغجنالجف مهغجنيعمم  غهثهيالغ غجنٰه

غجعيش جليطُّـيطغ ن ض ن غألحفبلكقص حممئيط هض غخفتمئيطهن هخمب ن جعلكخلمقص هخميط ي  جنمبمئب
جلمل هغيمغتمتلكغ جلمتهتلكص هجنهئمتحكلكجليطغ ض ي ممثحقغ جلمف ضبيش غألحفبلكق غخف جللكنه  هتلك 

ص هخميط مملكن غجنىغجلمث غألجعيعق مض عحكمئلكل عه و حضتمبهيملومليشمث معلكقوهنلك غهثهيمبتمن مض جفمئمك
 م يم غجنبخنهي جفت خملكن غحلس ص مملكن عحمس عَّـ قهنلكهثيعهث هن صظالغ غجلهبخيمل هجمحقَّـلك

يمغلكظ مم عهن  جن:قحس غهللا معخيلكمل لكف م يم ُّـمئمهيط غحلجي جضهبيط  جعخبمثثلكهتلك ههثح مغئمتلك جعمسمحوملي
ل (جنميمببمتلكَّـ حفدهبيغ غجنيطُّـ جهجنص غخفبس ص قغق و مج:ص حتمئمثيغجن  هن غألحملكض

 ).صض كص ف:َّـمص جعحقهغضصضصغخفخييعحمملص 



ض صضص.................................................................هجفيطهقن جفمئمثمئت ...غجن
ن غألحفبلكق َّـ غخلجيمثمك غجنبمييطغقه غجعيش مض خمب : غ (يخضلكهق غجنهلهل هغجنٰه

 حكبمئ غجنىعه ييعن جعلكإلهنلكن غجنجهلكحمخييهثتمثجمل معمسجغي عي ص ههنلك مملكن قجن هنمت)َّـمضضض
غجعيشص ممخص حكمثمسجخ جعمثلكهث جعحنظوجعمشحكمئلكل مجمبمل  . هن غجنتهيمهمثو هن غجنٰه

ق غ  ي مملكهثمن معخييطغجنتغألحكلكهثمثيط ي عن :هن غجليطُّـيع جعلكجنىعمميع: خفمبمثبلكقهخملكن غجنيطممت
  هن غجنهئىعغيغجنسمتمله غجنيطُّـ مض هنيعجفمبمل غجنيعهغُّـمل هثحييعغ جنيطهقَّـلك غألحكلكك مض حسلكُّـمل هن

يعُّـ ممخص هظ غجع غجنمهالف يهغألهَّـلكن هغألحفجيلكظص ظلكقغ مض جلخن غخفتمسحف
جنقحس غهللا ل يعغ جل غجلتبلكق مصهبيعجليعك غجنمتلكك مض َّـىعن غألجلمهلكق غخفتمسحف(:  جعمئ

 طيطهغ هبلك مض قهغُّـتهتي حممب ُّـتمئمثصلك هن غجنهلهل مض قهغغ غحليطُّـهن ههنجهلكشهتمتيهنلك جعمث
حملكظ جعىعجن جلمف هثح هنلك معمئيطيجنتخيىع نص ههمغ قجن هنلك ي معمئيطىن همملكن جلمبمث هنيق غجن

ق غخفحلكحمحيمل جلمف حفمهمثمهمل َّـىعن ي مض عههنمتلكنيخميط ن غخفمئمه  يغألهنملن ممتلكجعمتلك َّـىعغ هن مم
قغ صمض غألحكلكهثمثيط هغخفحلكققغ هن غهثمئجيلكل حكمبسمبتهتلك  حممبمثخيتمق هن غجنهلهل غخفىعمم

هث هنسمبخص جعلكجنميلك ي هجنمثهئت مض عَّـمبمثصقنيهنلك ُّـمبمث هبىعغ غجنمييعك جلمف خضيع همل غجنجهمثىط جعهئ ه
ق حكخصجل هنثبتلك جعخيشص جعلكجنهيس هغجنسخو جمحق هنتحيلكَّـيعصهجللكخمال مغ ٍّ همض ضبجي جن  ه

ص غخفخييعهم جعلكخلجيمثمكص عجفيط )َّـمضضضمصطض ( ي جع جغلكجعمن غجنبمييطغقهيعحسيط جع جلحل) ص(
مضيحفخل غخفمئيطيلكل غخفهسقيغحلهي ي مض جعمييطغقص حمهئلكن حفجيمثمك جعمييطغق هجضيطجغهتلكص يهنخلص هثجهمس همع

هقُّـيع غجنمئلكئ (جع قئمثيغ غجنيععحكلكظ غجع هنسمبهبمل ييعمل هجللكق عمل جعمييطغق حممئيقجف عمل هنهئ
ه حفيعف جلمف عجغيعَّـلك هنستجكغ عمل غجنجهلكنص مملكن و جفيطجغمن خكهسهنيهجليعم خميطقنص جغ) لكخيغجنخيب

ص قمميعغ جن  ص هخممث ي هن هنمهمتهممتلكجعلك) ضض(ممثحق غجنتمهمتمث هممتلكجعلكص هن عحمٰهمبهتلك ) طط(هيلكمع
جغخل غجنىعُّـ ي جعلكحليطُّـهن هغخفحيطي جستوص هَّـ ممتلكغهيطغيص مض عقجعخيمل جلهل مصمبمعلكقُّـىط جعمييطغق

غ جعمييطغقص حملكجنهئتلكغ جنمثيغ معلكقشمث  مض غجنهئهيلكُّـمل مض جلمب غجنيعهغُّـملهيلكمع يص ههن هنمهمتهلكيهثىغجن
غألجلالن : هثحييعغ. (خم عظحلكغ غحليطُّـهن همعمئمثمثيط غجنخيمبهنمهجيمبِّـ غحليطُّـهنص ه

ص  ك معيعغمغ : ص قغق غجنخيمب جنمبهبالُّـخلص جعحقهغص غجنجيبخيمل غخللكهنسمليحق غجنيطُّـ غجنىغقممحلخلخملكهن
 ).صطص كصف



احكجروث افبوائح حقمل افنقأة وافخأىقلك.....................................................................١٤٢
 وفب ىكحث إىل نخج قؤ ، ألصث يكيخجٍ قجاغثٍ وحقبوااخج قج أصث،ٍهثّغلك قخ

باج يف ّت يقهجد افكلجمء احكخأجكّج مقخحَ، وق)ّغت افلليج أحقج حقلب افحيهلحذفبنؤه احلؤ
ث حقؤحلبائ ئج ّ فؤن اقكلهث غيجم اخكلافبيّأن قباكلإ قؤ حقكب افبوااإ، جيب 

 مقبفهؤ أوائلهث يف قباكلإ افخحنؤت ّحقؤفبريقإ األوىل اكلت افمكاث واحكبو
 وذفث فلجن ؛ غيهؤٍ وانخخؤلٍ وحتباتٍافبوااإ، وهلؤاخهؤ قج وفجع مققخيت

ًئبه افلخإ ئح احككخمبة أىكؤىكؤ يف نلث األاكؤدائ، حقكب أن صؤرت األىكؤنيب 
 .ح األاكؤدائ ونللهؤ وروااخهؤ يف قباكلإ افبوااإّاحكخجر افبئية فخلل

ُ املج رصبئؤ قج حممجع وافخح جتؤوزوا افلخلك قنهؤ، افخح افقجاحقت ّأقؤو
 :إ، غهحّافلخإ احلباخي

ضابط األ لوغ: ّولا رشد وا   ا
ٍّاقث احكخبث إىل ىكج افكرشاج، فخب أدنج، غّالحقب أن  جّوئنؤ فيث حقأن  ّؤنجِّّ

ج َقّ إال  قنجًج فؤن اخحئ احلبائ حلخك قؤ حقلكنؤ يف حلف افخؤحقكمل وفباحؤَ قّفث
باج يف مققخيا األاكؤدائ ومقكليلهؤ، فلبفخجر هلبة ّقمل واحكخأجكّاحكجازنإ حقمل احكخلب) ١(

قنقجر . ١٧، ص٥ص: حقلكوتئـ، ١٤٢٢ اكبم، افكحكإ افخؤنيإ، احقجاحكليحؤري، دار 
 .)www.ahlalhdeeth.com(، احكجفت )قلخلج أئث احلبائ: (يف

 :نكبا: قالحافقإ احقج ّ احكأجكجذ قج قلبّوافنة
قإ احقج افقالح يف حللجم احلبائ، ألمل حلمبو حلخجمن حقج حلحب افبهلج ّ قلبـ

 .٩٧ـ٩٦ص: ، ققبر ىكؤحقثّقهبزورياف
 .٦٩ص: حقج خلؤحلإ، ققبر ىكؤحقثال، ّ يف خمخف حللجم احلبائ افنحجيّنهث افبوي احكـ
 .٣٤٠ ص١ج: ، ققبر ىكؤحقثّلحيججلحف مقبراإ افباوي يف رشح مقلباإ افنجاوي، ـ
حلحب اهللا : ، حتليثّ حقج أهلب األنقؤريّحاج افباج حلمب حقج حلخلف احكلنت يف حللجم احلبائ، ـ

 .٢٨١ص: ئـ١٤١٣، حكإ األوىلكافإ، ّكجداحقج اجىكت اجلبات، دار غجاز فلنرش، افح
 .٨٧ص: لبفخجر نجر افباج حلمك، ققبر ىكؤحقثف قنهئ افنلب يف حللجم احلبائ، ـ

www.ahlalhdeeth.com


ض ضضص.................................................................هجفيطهقن جفمئمثمئت ...غجن
ليمغلكهق جفيط  ُّـمهمبِّـ خفجلكجنسمل غجنخيمبخصظ ههنىعغمميعهت ى هظلكق مض جليطغق هنص غجنبمب

قه هحكهسغحص ن يعهثص هخميط قههغ جل حكهيمثلكن غجنث مملكن غجنيعمغ عقغ : مملكن ُّـمئ
عَّـ  سص هخممث جعمسنهيط خمب قجن جلهلُّـ حكمتمليعقغق عن ُّـجيمبمك غحليطُّـهن معخيب

غجفيط هنمتهت ُّـسهب غحليطُّـهن حممل مس ُّـهئ غجن  صهجعخييط غحكتهئخصجن جلهلُّـ حكمتملي عي غجنهئ
  .يطيهُّـجهتمي خمب قجن جعحهيىح غجنمئيعظن هجعلكجنتخيب

يهجنهئ غخلجيمثمك غجنبمييطغقه غيت مس ُّـمبس ص جفمثهن قمميع عخم ز مض جفيط هىغن جعىعجن
نيص جغو هخسيغ جلهلغ حكمتملوغجنسخصل جعخل جغالف جلهلغ حكمتمل :  عقمل جعيععُّـ جفمثهن ُّـمئ

ق غجنخيمبخصظ ص هَّـىعغ َّـ جلمتيطهثلك ي غجنسخصل خف حكمتي ُّـمهِّـ:هخملكن مجهت  قهن قجن
غغ وعخم هن جغالف جلهلغ حكمتمل: ص عهغجنمه غَّـيط معلكقشمثي غحكتيطنيص جغي  هن وملي جعجه

ص هجعخيىش ملقجنمل غجنثالجغ هغجنخيبلكصيغجنمهحلكجعملص هن خمبمث حكهت جع حكخييط غجنسلكجليطه
 علكمب يص جغجلمبمث غجنسالنص هغإلهنلكن غحلس غهللا جلمبمث هظجني ظمف يقهمغلكغ غجنمتب
نيجفهئهب غجنمتهتلكئ ص جفمثهن ُّـمئ ه قحمخيمن ضلكجعيش غجنس جن مملكن غجنسخصل ي : ي جعهيت

ه هنوجعخييط غجنخيهلُّـ جنسمئجيمن قهغُّـمل ممثحقي عي يُّـمهِّـ  َّـ مض ى هن عَّـ غجنخيمب حك
 يمسهثص همم مض غجنمهمييعغهللا جلمبمث هظجن ي ظمفي جفهيىح جل غجنمتبيجليطغق غجنمهحلكجعملص جح

يُّـجهحق جعىعجن عمل  جلبيط غهللا جع جلب مضغجنىعهلكك ى ن غهللاي مع  غهللا جلمبمث هظجني ظمف  قحك
لكمع يهنيعهُّـي عن ٍّ م ممحيط عخممن م هنو حكمتملغهجلهبيعن جلهل حكمتخلص عه خسيغ جلهل

 .صطك: ص هنمهيطق حكلكجعيخجيمثمك غجنبمييطغقهمبجنغجنهئهيلكُّـمل مض جلمب غجنيعهغُّـملص ) ص(
ن غحليطُّـهنص ألمح جلهبيعه جلثخصن جع جلبيط غجنيعحس غجنيهنمئيط) ص( ص يجههتيعقهقههنمل غجع غجنمهالف مض جلمب

 .ططمضطك: هنمهيطق حكلكجع
 .ضطك: ص هنمهيطق حكلكجعيمبخجيمثمك غجنبمييطغقهجنغجنهئهيلكُّـمل مض جلمب غجنيعهغُّـملص ) ض(
 .سلكجعغجنغخفمهيطق ) ض(
 .ضطك: سلكجعغجنغخفمهيطق ) ض(



قهف غجنيعهغئ جعخل غجنمتجهمسغ هغجنتمسجغحق.....................................................................ضضص غخف

 .وخضلكهقغ غألجن قهغُّـمل
غغ جل قجن غ هن  حكهبغجنىعُّـسي قُّـمك جعمهحمل هثمئ غجنمهحلكجعمل يعهث : هغجل خي

غ ظميلكق غجنس صه هنبلكخغغهللا جلمبمث هظجني ظمف يغجنمتب  غخلجيمثمك يص هجنهئيهعن مملكهث
غ جعخل يغجنبمييطغقه غخمخيمثيغجنسمتمل هعمعبلكجل خميط حفمبجي  وملص حمهتمتلكجن حميعمي غخفحهئمثيغجنسمتململ هي غجن

غخمخيمثيغجنسمتمل جعخل قهغغ وجلحيمث ن غجنمهحلكجعملص هجعخل قهغغ ي غجن ملص ههنلك ي غخفحهئمثيغجنسمتململص ممخيهب
ق  يغجنسمتمل جعيعهغغ يحفلككَّـ يعهثخص م  ي هن ضهبمتهتلك غجنستهغجن  موهثجهجكلك هن عهن

ص حميملص هجلمبمث حممئيط عحفجيمس غجنبمييطغقهيغخفحهئمث ُّـمل غحلهئ  غخفستهب يمشن هعمعبلكجل مض مع
 ي معمئ عهنلكهن هنجههئالغ غجنمتمئ هحكمبسمبمل غألحكلكهثمثيطص غهللا جلمبمث هظجني ظمف يجنمبمتب

ص جعخالم قهغغ   هنيالجعيط ملص هجلمبمث حمي غخفحهئمثيغجنسمتملهعحفجيلكظ غجنمتمئمبملص هجمحق قجن
جلمثيص هعن مملكن غجنسيغجنس ض ص هجنهئمتي جلمتيطهثلك جعخص َّـ َّـ ي هن  معهييعضهتلك وهنملي هنمئيطيمل جن

جلمث ض ص حممبمثيغ هن غجنمثسحق جللكقغيهن ن غخفحيطف جضيطجغلك همل حتمهمث غجنخيمب ه عن ُّـهئ ي ي
ص هَّـىعغ هنلك ُّـستيطجل  يهغمغيطغ جنهي غجنمهمتخيمل خمب عن ُّـمئيض جلمئيطغ هن جلهبيعن مض غجنتخيمب ه يه

ن جضيط ن جلهبيعن خميط خضلكهق غجنخيهلُّـ جنمثهئ هجغلك هنخيتهبيطغ هن َّـىعن غجنمتلكجفمثمليعن ُّـهئ  .ه
ا ضابط ا ديث: ا   تواتر ا

ه خلكمث ن قجل ن هن جميعُّـمك غجنمئ ن غخلمقيخميط ُّـهئ غمعيع مض خمب ه هثحييعغ طمل غجنت
غجفيطص هجنهئ م  جع عمجلكل  مجنجههتيعغ غجنهييعُّـمئخل جلمف معمهحمثِّـ غجنخيهب جعلكخلمق غجن

مض: سلكك هثهييخملكن غجع جلب) ص(  ظحفيع وص همض حفمقوهعهثلك غجع جلهل ي ظمف غهللا جلمبمث هظجنيغجنمتب يمع
مض: جلمت ن غهللا ظمف غهللا جلمبمث هظجنيمع ص هَّـ غجنيعغمغِّـط وهعهثلك غجع خسيغ جلهلغ حكمتمل ي قحك

غخميطهخفلك قهغن  قهنص : ص خملكنيغجن يي حفالم عهث هجنيط مض غجنجهخيمكص هجعمت َّـلكخك جضمه
جنيط خمب حفيعهمغهت هنمت جعمثسحق نص جيعغ جعثالف حكمتخلص هقجن خمب غحصوحم هخميط : عي معيعغن ُّـمئ

 :ص هنمهيطق حكلكجعيغجنىعَّـبجههبيغ غجنيطُّـ جنص حكحق عجلالن غجنمتبالظ: هثحييعغ(. قغَّـمئمتلك غيجفتالن
 .)ضضض كضف
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ه يغخفحيطجغخل ي عن ىمل معجهحق عمليهثلكغ غجنتلكقشمثيهجعخيىش غخفيطيمسن  معيعه جعهَّـمتلكجن قجل

ن جعمهحمل غخلمقغأل غ ُّـسمبهب هث يهغئ مس ُّـهئ غمعيعغي عي زى ن !هعقغ مملكن هنت  جعهبخيمت عن ُّـهئ
 ص جعحمثهن معبمب ققمغمل غجنمئجي جعلكجنمهيطهقصو همجمثخيهتلك ظحمثحملصو عممثيع هن لكيعُّـجنمبخمق

يهجنهئ َّـىعغ غألهنيع مس ُّـمههبيط ممثحقغص هجنخي عه يس غمعيع َّـ ى هننه  خضلكهق جفلكمغىغ غجنت
ن قغهُّـ ي ظحِّـ غجنخيهب جعخمق غآلجفلكقصغجنىعهص يغإلهنلكن غجنجهلكحمخي  خل عن ُّـهئ

هجللكخمال هجغمئمل جللكن هنلك هتلكهه خل غحللكحمحيمثه ي هجفلكحمحيلكص ه ق ييحكمثخصملص ه  هن همغ
ص هَّـهئىعغ ظلكق غألظ غأل هث يهنغجنتيطهُّـ هغجنتمهمتمث ن غخلمق جنمثيغ مم  مض خمب

غمعيعغص ه ن قهغغ غخلمق جغمئلكغيعهثخص ههنت غظوَّـ مم غمعيعغن عومملكن حفمق ظجفلكقع هص حك  .ه هنت
ن جع غحلجيقي عجفيط:و خملكئحممئلكن مظ: يخملكن غإلهنلكن غجنجهلكحمخي ي مظ عخم هنلك معمئ مل جلمف س

غجفيطص: حممئمبمن صمليلكظُّـثبمن جلمبمثهت حفمق غخلي جفت عَّـ غجنخيمب غجفيط جل غجن  حفمق غجن
ص هي ى عه هنصغهللا جلمبمث هظجني ظمف يُّـمتتهت جع عمل غجنمتبيجفت   غهثتهت جع عجنمث قههث

ن غحلج قغص هنمتهتلكي جفت مليلكظمل جعخمق غخليمعمئ ن هن:هزهب عهن  ه جع جغمئملفي جفيطى عن ُّـهئ
ص هنخييعهحملك ص جللكخمال خفلك سيطهمض قُّـمت ي جعلكجنمهيطم مض جفيطُّـث ص جللكخفلك جعخص سمث هنخيلكر ه هف جع

نص غحليطُّـهن هن غجنمبهيىح  ي صه غحليطُّـهن جعحيعهحم ممخص حكهبيُّـهسقي جح عه عن ُّـهئ
و عقغ جفيطف جلمف غخفخيمت هَّـ جمحق جللكمسيألهث طف جع جلمف غخفخيمتيسيط  هنخيمتلكن مس مث جعخص سس

لكم حممث ى شو همغىغن جعحيعهحم حممب ُّـبيص هعقغ عقومل جفيعغن سمث غحلالن عي جنخيمبىيطقىُّـ
ىعجفلكجنت غحليطُّـهنص جفلكحمحيلك عقغ جفيطف جع هن س ص جفلكحمحيلك جنهئتلكجع عقغ جفيطه ي جفهيحي ف هن ه

ن و عقغ خم عَّـ غحلهيىح مض جفيطُّـهنصممتلكجع ص جعيعُّـئلك هن عن ُّـهئ ه هغحم جفيطُّـثهت
ص هسيطف جل غجنمتبيف جلهبي سيطهسلكيهنيطجن ي جنمئ هنلك مس ُّـسهب هنمت  مبمث هظجنغهللا جلي ظمف ز

يهنلك سيطف غجنثمئلكغ حفالحم جل غجنمتب  .غهللا جلمبمث هظجني ظمف ز

يغجنيعحكلكجنملص جنشهنلكن عمح جلبيط غهللا جضهبيط جع عققُّـيغ غجنجهلكحمخي) ص( ص حتمئمث )َّـمضصصمصضص (ي
ق:هخف ي عحسيط جضهبيط خكلكمميعص غخفهئتبمل غجنخيمبهبمثملص جعحقهغ غجنيطممت ص جعلكغ صطضمطضضك: ي
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م شمب عقهنملين ع  َّـ:هغجنمهحمثِّـ مض غخفمئلكن غمعيع حك  هغيخمتمهلكق جلمف غجنت
ن غألحفبلكقص هعقغ هنلك عققهثلك غخلالك هن خكبهتمل جليطن عهنهئلكن هجلحيمثهبمل  مض خمب

يمعيعَّـلكص هققظ غجنجه جل جفجغغجنخيهب جعلكخفسلكجفمل غألجلحي هن غألحفبلكق جنخييطن مع مل يمثي
ه غجنخييعك جلمف ممتلكغ غهللاص قهن غجنتمتمه صعحفبلكق غآلجفلكق ي حمال لكيعُّـ عهنلكهنمتلك حك

 .مل غجنسمتيطيجل خميعُّـمتمث
قجغمليعن شلك هن مل يص هجنمثيغ مض مممثهيمثي جنمبحيه هنجههئمبمل عحفبلكق غآلجفلكق جنمثيغ مض مم

 جل ي ظحفيع ي ُّـمئوهن عجفيعغق عهنيعييجعيط مثلكمعمتلك يحتمهمث هجغلكخممل قهغهتلكص حمبحسمك هنتبمت
ن غجنيعهغغ جض غ مصيعهجغلكخممل غجنيعغههص هَّـ مم ييطجغخل هجنمثس ص حمخمق وق هثمئمبمل عحفبلكقي

يمل جلمف جفجمثيلكق خملكهنمن غألقجنغآلجف هجغلكخممل غجنيعهغغ جنمثسمن يمسن متلك هثخيتمئيط جعيص هجنهئمتتي
نيَّـ غجنخيمب ي هي هنالمملك جفخنُّـصمل مض غجنمئب ه غألحفىع جعلكخلمق يمشنهلكص هجنىعجن حمه  قجل

ن جفخنُّـ غمعيع ي جمحق م جعحسمك قجل غجنبخيىش م خميط ُّـهئ خيمئمثيطغ غجنهلك مض مصلكن يغخفت
ض معمتلكهن غألجلالن مض جفجقغن يو جفمثهن َّـمتلكجن جعحهنطهغجنتهيسحق مل غخلمق يمثي هن

غجفيط مض غجنخيمئمثيطغ هغجنتهيسحق   .غجن
ن جعخييطن جفجمض  يعهنلك غ عهنيعَّـ جعلكجنمئ نيمثيغجنخيمئمثيطغ حممئيط جفسهب ص هَّـ خم  ي وت

ص هخميط معمتلكهجنمتلك غخفسمسجنمل مض ققغحكمل  . عحفيعهوهثمئبمب جلمف علكالخم
غ غحفتالحملك ممبحقغص هيعهنلكه ه مض غجنتهيسحق حممئيط غحفتمبهي ق خملكئيجنهئه  جعخييطن و غخفجههت

ص هخميط قَّـمك مجمبمليمثيجفج ن جعحجوت ص هن خمبمث يمثي هن غخفخيلكدُّـ عمل غجنمئ هثلك يحكمثيطت

غجفيط(  ).صصصص(ه) صصصص(ه) ططط(ه) ططط( حتمن قخم ص)حفمق غجن
غ جفجصىُّـمتحييع مض قجن) ص( ص جفمثهن جعحث ن غجنهيمئ ي مجمث هنلك ظمت مض جلمب عظ ىى مل غخلمق يمثز

غجفيطص هنمتهتلك ممتلكغ  ى جنمبسمثيط غألحكتلكق يغجنحيغجن جغ مض )يقغن مكمب(ي ص هَّـ معمئيعُّـيعغغ جعح
ن غجنهيمئ  .حفلكقف عظ

ي جنمبسمثيط غخفيعمغ ممخصن غحلمثيطقهصغمثيطحممئ غجنخيمئممتلكغ : ىُّـمتحييع) ص(  .ي
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ئ يغألحكتلكق غخل ص هَّـ قحس غهللاص جع قَّـمك قحس غهللا ى  عمل هنلك َّـ عجعخييط هن قجن

غجفيط ُّـىغ ختمهمثيس غجنمئيعظن جعلكخلمق غجن  عمل معهيمهمث غخفخيمت و جعحلكمغملوص هَّـىعغ عهنيعخض
ن غجنتخمهمثيسص  نوهَّـ جعحهنمض هنهيهت مم ن غجنهيمئو هن   .ى جنيطقغحكلكمعمتلك مض جلمب عظ

غجفيط م جنمثيغ يعهنلكه هنلك م حمٰهال جل غجن ه غجنتهيسحق حملكخلمق جلهب ه جلمف هنست ه
غ جنمبمئيعظن ههنهي ز جعمل جنمببحهن مض جفجصى وت ممهبهييمثي حمال معمه غجنمت ز  وَّـ قغحفيعهثخص ص هى

ص هَّـ هنلك عهضحمتلكن مض جعخيىش ققغحكلكمعمتلك  مض قغئيعغ غجنتهيمهمث هغجليعه هغجنتجيبمث
  .مل مض غجنتهيسحقيمهمثيغجنتخمه
ه غجنهيمئ حمال قُّـمك مض جفجيعهنلكه غجفيطص هجنهئ ضهب هنلك مليمثي جلمف هنست  غخلمق غجن

غجفيطص  جغلكخممل هخكخمهمثهغجنتهثجهجكلك مض معمهحمثِّـ غجنخيهب جعلكخلمق غجن مل ي هنمتهتلك غجن

يعن هنخيمت غحلج :جفمثهن ُّـيعه قحس غهللا) ص( غخم َّـ مغخيمبهتلك جلمبخصمل مض غأليمثي  ههنلكقغ غجنمتلكمكيعغ عمل غجن
ن غجنجييعُّـ غخفخيتمق حميعقغهلكييطُّـيمعخيب ص هجنهئمته مض جفهئ غجنجهلكقلص حممثهئ  و حميعقي هن عحميعغق غجنخيمب
 يجغلكقص حممثمهِّـمئجي هن غآلمك جلمف غجنيهنلك ُّـجكمع يمك جلمبمث ممي حممثجكمعصس ي همغيطغرسيطهيمعخيب
مغيطغري ممخص ُّـمهِّـصحفبلكق جلمف لكبمئغإل ن هن ي عن شمق جلمف لكب غجنخيمب غجن ص هي ُّـهئ

ن جعميحق جلمب ن غجنجييعُّـ غخفخيتمق يسحقغ غجنخيمئالظص حممشش جنىعجن جعييطنىص هخميط غحكتوغجنمئ  ُّـخيلكهنمب
مغيطغر  حصىعن وهمس ُّـثبمن هن غجنجهلكقل ققلص جغلكق جعخل غآلو هن جمحق حميعميهنخيلكهنمبمل غجنخيمب غجن

 .غيمل غخفستهبيعيجنخيمئالئمثغجنسحقغ غ
غجفيط جعيطجنمثيمثيعقغ جغبتمن جفجي خملكن قحس غهللا جعمسهث يجغ يس جع ي حمهت شمهصٍّ خمجيخيومل غخلمق غجن

غق قجن ق عمل مغ ن هنلك هقق مض غجنهئتلكغ غجنخيىغُّـىغظ قَّـمك غخفجههت ن طجلهب هغجنىعه : ُّـمئ
ق ن غخفجههت  يخمجيخيم ممخص حميعضمتلك م ي عن غخلمق :هغجنيطجنمث جلمف قجن صهثختلكقن َّـ غجنمئ

مغب هنلك مس ُّـهبمت هنمت هنلكهثملص ههنمئتيمثيغحلج وهش قجن عهث زمك غجنخيهب جعهب  .ي
رمل مض قجنغهللا س قق قحس يجغ غهث غخفت يغجنبمثلكن مض معهيسحق غجنمئيعظنص جنمبسمثيط عمح : هثحييعغ. (يمجمث غخف

ئ ئيغجنمئلكحك غخل يص هنهسحكسمل عجفمثلكظ معيعغف غإلهنلكن غخل  ).ططضك: ى غجنجيبخيمل غألهملص خمصي
ي جنمبسمثيط غخفيعمغ ممخصن غحلمثيطقهصيعظنهنمتجي حمهت غجنمئممتلكغ : ىُّـمتحييع مض قجن) ص(  .ي
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وغخفحيطف ممهبحيطف ي و هجنمثيغ هثلكخمال جنسحفبلكقص هجليطن هنمتلكحملكمع جنمبمئيعظنص هَّـىعن خملكجليطغي  ه
غظلك مض معمهحمثِّـ غجنخيهب مضهب هثمبتىغن ومليجللكهن  مض غجنخيمئمثيطغ عه ه حفمق غآلجفلكقص حك

ص جع  .مض غألحفالم هغآلقغغ هغجنسمتي جفت غجنتهيسحق عه غجنهيمئ
ضابط  الثا ع: ا لفظ ال با قل با   ا
ن مضجنمئيط  ص هخميط ي عن يمعبلكهث غخفحيطجغ غألظ مض غجنمتمئ َّـ هثمئ غخلمق جعمسجنهيلكمك

غ غحلج يقمعب و هنتمثمئومل م مممئيطقيمثس س ص هجنهئ َّـىعغ غجنٰهلكجعيشى جللكن هنلك حكمئيش س م جلمف قجن  
ن جعلكخفخيمتطجل غيجلتبلكق  . هقجن هن حفالن معمهحمثِّـ غجنخيهب جعلكخلمق غخفمتمئ

غَّـيط غحلس ل غجنمتمئ جعلكخفخيمتيمثيههن غجنجه غجفيط جعمسجنهيلكل:مل جلمف هخم  و هثمئ غخلمق غجن
ه هن خمب غجنهييعُّـمئخل هنخيلك وغ قهغُّـلكغيمئمن جليطمثص هخميط حكه هجنمثسمن هنتجيلكجعمئملوهنتمئلكقجعمل

ص هن خمب ن جعلكخفخيمت غ جع جلبيط غهللا جع جنتمهحمثِّـ غجنخيهب جعلكخلمق غخفمتمئ مث هنلك قهغن ُّـخيمئ
 صغهللا جلمبمث هظجني ظمف ي عمعمثمتلك غجنمتب: خملكنصني جل مغيطص جل عجعمثصيحكمبمثخصن جع عمممثهبمل غجنمبمثث

ن غهللايجعهيجعلكئمتلك هعهن: حممئمبمتلك جن ُّـ يلك هثسهب هنمت غحليطُّـهن حمال هثمئيطق عن هثهسقي عهث!هتلكمعمتلك ُّـلك قحك
وا حالال، و: ممخص حكهبخيمتلكص خملكن ر م  لوا حراما، و م  ًإذا  ّ ً ، فال بأسّ ع   .أصبتم ا

 هخميط قهغ هنيطقحكمل عَّـ غجنبمثمن مض معمهحمثِّـ غجنخيهب جعلكجنمتمئ جعلكخفخيمت جل
عحكهب غحليطُّـهن هنمت : جلمبمث غجنسالنخممبمن ألمح جلبيط غهللا :  خملكنصجع هنسمبيجضهبيط 

د معانيه فال بأس: خملكن صحممسقُّـيط هعهثمئيس   .إن كنت تر

غئيطص ) ص( ق غجنيطُّـ غحصمثثهبجنمصهب غجنىغهغئيط ههنمتب غجنهي  ضضص كصف: ص هنمهيطق حكلكجعيمت
 .)قهغُّـمل غحليطُّـهن جعلكخفخيمت(جعلكغ 

 .صصصك طف: ص هنمهيطق حكلكجعيسمبمثخصن جع عحسيط غجنجيمقغرجن غخفخيج غجنهئبحقص م
 .ضضصك: ص هنمهيطق حكلكجعيمبخجيمثمك غجنبمييطغقهجنغجنهئهيلكُّـمل مض جلمب غجنيعهغُّـملص م 

ن غجنهئلكمضص جنمبجهمثىط غجنهئمبمثمت) ص( قهغُّـمل غجنهئتمك ( ص فصض كصف: ص هنمهيطق حكلكجعيعظ
 .)هغحليطُّـهن



صشس.................................................................وثظوده ثشصشته ...اذوضغ
ًذسعظشخ ذسضس وإن  بضثسصى ظو اثرصور حصظ اثواز اذصشلأصبظ ّثتى 

ًاثحظث إذا مل ظشن حضثض ّ أن  ظعىّ اثجشخّضذسالذطًوضسوا خوحض ذعذكس خ ذ ُ
 مل جتع ذه اذعواظط سبحشضإلق األذسضظ وجمضزاجتض وذصزودصض وذسصوذصض وذشضصظظض

 .ٍبضثسصى بسج ثالف
صض ظو ّدش خام حشصه حتصور اذسشف واخلشف ذن اذزواإلف سذغ ذذك وذشن

إذا دزغ بضداء اثسصى : س وظوٍ واثظٍاز اذعواظط بضثسصىس وذشن بخطجوباذشول 
ًإال أن يف اثسضذط تسرصال .بسصصه ّ ذض حشصه ّن أ : وخمتضرصض خصصض ـ بصحو اإلحتضل ـسّ

ذ ذن حتششط خصه خوط ّدل: ُ دبوذصض ذن ثصط اذشجىس أيّاثرصور ظو حمل
ً حضرخض سًضثسصى خضدض ذرذسضظاذزبغ يف اذصشل ذهس وظي أن ظشون اذصضدل ذشخج ب

ّاهس وذشن حمل ّصض وذشضصظظضس وأن ظسشم حظم اثتالل اثعاد هبض خصام أدّبخواص ذ
ّطس وظي دون صضدل اخلج بضثسصى دظ حتششط خصه ّط اذرسعوظّاذشالم يف اذشزص

ّاذخوط اثزشوبطس ودظ بصص ذن رشق وظظدق يف ظعهَغ مل صجظ ذّصض بحسض اذتتبّض بضصذ ُّ ُ 
ّاثسضذط بضذصحو اثزشوبس وذو ترسحصض حتصغ دتبصض احلظظثص صض ال صسثع خصصض ّ خضصسطّ

 ٌطّ ثشصشصٌ خصي خوط! يف ضبغ ظعه اذخوط واخلرضإلغ يف اذعواةٍحج بضب
َ حصظصض مل تشحّس خضخلج اثعويّصض ال تسظو اجلضصض اذصسعيّ وذشصسٌطّوأجضجص  غ خصهُ

دط اذعاوي ذن حظذصضس وحشصه خصحن ذن  ال خجس وظي وتضٌ واثظةٌصشتطّإال 
ط بضثسصىص ّ حج حتصغ األثبضر اثعوظٍ دبجةٍ صزغ حالذط اجتسصضمّسصصطاذصضثصط اذ

صض خج ّألصط اذصشل بضثسصىس وّصض ال صعخغ اذصظ حن اذخوط اثصسورة يف صحّألص
ذثبضر بضثسصى ذصتسعف حج دوزم ّدضدرظن حج تسحغ أثبضر اذصششط ذز

ّظن حج اذخوط اثزشوبط أو خج ذتوخعظنسّذتوخع ٍ ضصشطٍيف ثظودّ إال ُ س وظعا ذض ّ
ّذصصضس وظعا ظو األس ّالبظ  ًطّ ثتشصًدسل ذسضذط اذسعض حج دتضب اال ذسضذط ُ

ّ األصوار ذشسالذط اثجشخبحضر: صسعا) س(  .ششسـششس صسج: رظر جضبقس ذّ



اثوروث اذعواإلي بخ اذصرضة واذتضتج.....................................................................سشس
 ذض حشصه ّأذض اذشعآنس وّ حمورظط إجالمّصسعظطً ذشبول األثبضر حبشض ذّولاأل

 ٌخصو تسبجـ  ّتشظذطغ اذخوط اثّذن ثواز اذصشل بضثسصى دون تسحـ اذسعظشضن 
    اذشعآنّحمورظط  ذن تشعات إجالم:آثع حن إجالم احلظظطس وذعذك دشصض

 وذصع إجالم اذعواة ساال حشصه وآذهّ صج  ظو إجالم رجول االواذعي ـ
ّ خورة تشيص اذخوط يف دبول األثبضر اثعوظ: ـّواثحظتخ  .ط بضثسصىّ

رابع ضابط ا با: ا سماع ا   قل عنهُن عمن يا
ّظستج اثحظتون اثتشظذون خورة اذسامع اثبضخ حن اثحظ ّ ث اثصشول ّ

ٍحصه ذصرظ اذصشل حصهس خسن ابن ثعظط  سٌ اذسشم جامعّإن:  دضلسٍ حن حزضءسّ
 دض دبوذه وظشعم اذسشل بحششه ظو اذعيذسشم ّأن اـ واال أحشم ـ  ٌأراد حزضء

 دضن ّأصه حج ّوحضظع ظعا اذشول ظظل: ضس ظشول اخلزصاثسشوع دون خجه
ّ أن :ذس ختض ظسصي واال أحشمسع اذسامعّ خلعوثصض حن ثصص بضإلثضزةّال ظستظ

 يف اذعواظطس وظعا ظستشعم خورة ثسغ األجضصصظس خشن ٌاذسامع اثبضخ خط
ًظسصظ احلظظط ذه أظزضس وذشن ظعا اذزضبغ دظ تالحى متضذض ّإصام ظعوي حصه  ذً

  .ّزط اإلثضزات وبواجزط اثرصسضتبواج
ّ اثحظث اذسضبق دظ ظشصظ ذششحظّإلثضزات خضن اّأذض  ًالثق إثضزةاذث ّ

 بشف ذن اذرصعة ذض ظسوق اذوصفس ودظ حشل به ٌيف اذعواظط حصهس وظعا أذع
 ذبضخةس وظعا ذض ٍ وال إثضزةٍ آثع بال جامعًظصضذك صشالّ أن ًاذسعظشضن ذسضس دام

ّثرصسضت احلظظثصل بضذصشل ذن اّظتشث ّ اثحظث يف ترصصسه ظشون دظ ّضنطس خّ
 .ذ يف رواظط ذض دوصهًأحزى إثضزة

ذ ظعى صحط اذسشل بضإلثضزاتس خسسصضن بن حصصصط ّواخلزصض اذبسظادي

 .سششص: س ذرظر جضبقّشخزصض اذبسظاديذاذشسضظط يف حشم اذعواظطس ) س(



ض صضص.................................................................هجفيطهقن جفمئمثمئت ...غجن

جع خكهتلكغص غ حممث عجفلكقُّـهن جل وجع خكهتلكغ جعهئتلكغغ مغلكظ عمل هقعُّـمن قمغال: خملكن
يعجفيط: حممئلكن جن ص همس ُّـمئيععن جلمبمث: حممئلكن جن غجع خكهتلكغظ ف هبىعغ جلمتى ص هثخي

غق غجنخيهب جعلكإلمغلكقغ مض غجنمتمئ جل غجنهئتمك ي معيطنه حكلكم عهنثمبمليعهثجع   غجنت جلمف مغ
ص ممخص هثمئ قجن جل غجنىغَّـيعه يمس ُّـجيمب جلمبمثهتلك هنلكهثِّـ غإلمغلكقغ هثهيس  ه جفمثهن ُّـيعهطس

عقُّـيط عن عجليعضهتلك :  حممئلكن جنص جعمسجفلكقُّـهنيغجع مغيعُّـمي مغلكظ عمل غجنىغَّـيعهيمسن جع
ص حممئلكن غجنىغَّـيعه ظ حممسقهجسلك جلمت: خملكن غجع مغيعُّـميظ مممث عظمت جعجهميحل: يجلمبمث

 ُّـهبمتِّـ غإلقن يجع مغيعُّـمي يغجنىغَّـيعهي عن :ٰهِّـي ههنمت ُّـتصهثخي: خملكن غجنىغَّـيعه
ي مس سيطف حممثهتلك غجنىغَّـيعهوجعيعهغُّـمل عحفبلكق ز  يمشهث حمصي جعلكجنىغَّـيعهي ههن جفس غجنحي. هثهيسى

ص هَّـىعغ  ي ُّـيطن جلمف عحكمئلكل خلكمثيمممبهنمتِّـ غإلقن يجع مغيعُّـمي جنثمئت جع مل غجنسخصل ي
ن مض حكخيملمض غجنيعهغُّـملص همض عحكمئلكل َّـىعغ غجنهلل حك ن غخفحيطجغ ومثهئ ص ي  هن عهنيعَّـ

ُّـالص هحكهييعغ هممتلكجعمليغجنسخصل غخفبلكخ ُّـتجيمبيعن  هييحكمثخص همك هخمتلك لك ه ه همعيطهُّـمتلكص هه
غ غألهنيع ممثحقغ غجلهتلك خميط ُّـ ن غإلمغلكقغ جعمسهث هحمتهئ  .س

ص جع و هظحمثِّـس جلمئالئوغإلمغلكقغ مض غجنمتمئ عهنيعي عن :هغجنمهحمثِّـ مض غخفمئلكن
قهثلك َّـىعن ييحكمثخصص لكهنمتهتييجعيط  ي ُّـتخي حممثهتلك حكخصل قجن غجنهئ غحصلكئ غجنت مض جلمه س

 غخفالم مض غجنمتمئ مض غخفمئلكن ي ُّـهئهب مض غجنسخصل هي مض يهن غألحفبلكقص هجنهئ
ن غخفحيطف جضيطجغلك هجنمثيغ هثلكخم عحفبلكقيعهثخص غإلمغلكقغص ه ومض مم ه ز هث هغمغيطغ ىز هص همم

ز غإلمغلكقغ حمال معمهحقيعهنلكس معمئيطن جعمثلكشلكص هغجنتجنهلهل غجنمتمئ  ه غخفجلكق جن جضيطجغلكى ز  .  ى
ضابط  سا ا قة  األداء: ا ضبط وا   ّا

جلمل عه غخفخيلكر غخفهسقغغ عهنيع وضبيش غألجنهيلكل غخفسهب ص جغييجعيط  س مبمث غألهنلكهثمل مع يهنمت

 .ضضضك: سلكجعغجنغخفمهيطق ) ص(
 .ضضضك: جعسلكغجنغخفمهيطق : هثحييعغ) ص(



قهف غجنيعهغئ جعخل غجنمتجهمسغ هغجنتمسجغحق.....................................................................صضص غخف

يمل مض غألقغظص حمال ُّـٰهمث خكمثئلك هن جلمتيطُّـيهغجنيطخم ص هَّـىعغ عهنيعه  ي حفالم مض ولكمع
ص حمال ُّـمهِّـيخلكمث ه عن ُّـٰهمث خكمثئلك هنمت مهحمٰهال جل هثمئمبمل غألحفبلكقم ي جنمبهبحيطف يت  ى

 و مض عهنلكهثمل غألقغظص هعقغ هنلك خكلكظ عضلكحممل خظوقجن عحفالنيط ألن عمل هنت غحليطُّـهن
ضمثح ص هجنهئ غجنجييعُّـمئمل غجنيطغقمغمل مض يالجعيط  حمص جنمبحيطُّـهنٍّمع سعن ي ُّـيطقمغ هنخي

ص هَّـىعغ هنلك عهخم وغألقهنمتمل غجنسلكجعمئمل خملكئهبمل  و مض هنجههئالغيغألهنمل جلمف جليطن غجنهيمه
 جفمثهن مملكن غجنمئيطهنلكظ مض طيص هنمتهتلك هنلك ُّـتخيمب جعمهمثلكهثمل غجنمئيعظن هن غجنتحيعُّـوحفجيحقغ

ن يمعهيلكحكحقَّـ غجنيعهغئمث   م عه هنمئلكلك هنمتهتلكه مملكهنمبمل ممليغجنتهيسحقُّـغجنيعهغُّـلكغ مل ُّـيطقمغ
ظ غألحفبلكق هن غآلُّـلكغ عهخم غجنهئثحق يجعحسمك غجنتهيسحق غجنتجىغُّـئ نص همص  غخفخيمب
ص حمحيمت ص عهي عن غيمض هَّـ غجنتحيعُّـ ن جعلكجنتحيعُّـ ُّـ خملكئمب ي عن يَّـهسيظ غخفهي

 ه جلمف غجنميلكجنمك م خميط قمميعغ عحكخصظوملي معجيبمثمئمث َّـهغجنتمل م يغجنيعهغُّـلكغ غجنتهيسحقُّـ
ي جنمبمتيسص حمحيمتهمتملي هنبمثهمعهيلكظمث ن جعلكجنتحيعُّـيجضمهيمسن غ جعي ص مبمل َّـىعن غجنيعهغُّـلكغ َّـ غجنمئ

َّـ هغيهت حكخيمن قغئيعغ غجنت يهمممبخص غجعتخييطهثلك قهنمتلك جل قهن غجنتمهمتمث مع ي ي ه هلكن هنخيلكص ي
قغ غجنيطهنمي ي جليطن غيجنتهيلكغ عمل حفجي  ههنلك مملكن حصىعغ غألهنيع عن ُّـمئ مض غجنميلكجنمك جن

همعهيمهمثال عه معبمثمثمتلك عه معجيبمثمئلكص هَّـىعغ هنلك زخيمبمتلك هثهسمميط ممثحقغ جلمف هثهئتمل غجنٰهبيش  ه زه ه
غظنيهغجنيطخممل مض غألقغظص هَّـىع ه غجنمتهئتمل ي ُّـخيىعق حملكخميطَّـلكص حك  ن عومملكن جل جلهبيطع ى

ص جعهبخيمت كيعهث  :وحكهت  يمشن م حمو ممثحقغوجن هخم غخلمبيش هنمت م ممخص هخم مض هثمه
ن حملكخميطغ حصىعغ غجنٰهلكجعيشص هجعلكجنتلكمظ حم ه جنمثيغ جضيطجغلكيمشهثهغجنيعغهه ُّـهئ ي ق يَّـ مصيعيعهثخص  هصى

يص هخميط هنيع جعمتلك غجنهييعم جعمثمتهتخص ههنلك ُّـجكمعمك جلمف قجنوهثلكخم حفمق  .س
ي ضلكجعيش غجنيطخممل مض غألقغظ ُّـٰهمث غخلمتلكم جلمف غخفحيطيعن ز ى زجغخلص هزخيمبهت هنمئمبخلص ي ى

 حممئيط ص حمال غجلتبلكق جن جعحسمك غجنهييعكصز عن ُّـهسقن ممخص َّـي مس ُّـستجيو جفيطُّـهنيهئحم
غ يغجنٰهلكجعيش هحمسِّـ غخفجلكن عهنلكن غخفحيطجفلكهن غجنبخيىش عحكمئلكل َّـىعغ  جغخل عن ُّـمتمئمب

 .  جنىعجنوغألحفبلكق جعال هنيعغجللكغ



ض ضضص.................................................................هجفيطهقن جفمئمثمئت ...غجن

سادس ضابط ا اكرة: ا   قوة ا
ن غألهغئ ممثحقغ هنلك ُّـخيتهبيطهن جلمف غحلهيىح همملكن غخفحيطجغ ي لك جنسخصجلهت غحليطُّـهن ي عهنصى

ههنيعغ ي حمال معتلكف حص غجنهييعظمل جنمبسخصل هنيعصمعخلي عه هنيعه هغجفيطغس هن عمل هس حممثمبجصى عحفيعههغى
جعمل غجنتيطهُّـ هجعجيئهتلكص هيهعهن صغحلهيىح جعمل هثسخهتلكيهنلكعلك جنمهخي  ههن غحلهيىح جمحق . جنمهخي

م هنبلكخغ ق قغمميعغييجعيط  ص جعلكجنتيطهُّـ هغجنمتسىطهغخفمبح ُّـوهن همغ يُّـت معيطهُّـ ي جفت وملي خم
ن غألجفلكقُّـهن  ن غألهئ سهيحي جلملص هجنىعجن خضيط غخفحيطجغ يغألجفلكقُّـهن غخفسهب

وقغ جفيطُّـهن: جن خميهتيع جل غجنبخلكقهىخكتغىحكلكهثمثيطَّـلك هجعجييعخمهتلك غخفختمبهيملص هخميط جعمس س  ى
وهقغ جفيطُّـهنص حكهبخيت جعلكجنبخنغ ممتبت جعلكجنجهلكن  .  حكهبخيت جعلكجنجهلكن ممتبت جعهبخنس

ق قغمميعغ هغجنٰهبيش مض غحلهيىح مغ ُّـوغخفستمبىغن جن يُّـخييط صوملي خم  هن غهنتمثلكقغغ ى
يغخفحيطجغخل  .ى
ن غخفحيطف جفلكحمحيلك ههنتىعمميعغ:يعُّـيط هبلكهث ي صغ غجنىعغمميعغي قمميعهثلك خمقع ههثح ه عن ُّـهئ زه  ي

ص حمهي جلمه جلمتمثمتلك يعهثخص غ غجنىعغمميعغص هيقهثلك َّـىعن ي جغهبيعغ ممبحقغ مض غحلهيىح هخمألجفلكقُّـث
جغخل غألهغئ مملكن ُّـيعهن قجن هُّـخيتمقههث هن يغخفحيطين ع :ّولاأل طجعىعجن عهنيعُّـ

يهنهسَّـالغ غخفحيط ق غجنىعغمميعغ غجنمئي عن  َّـ:واخيضألزف غخفتهبمثىغص ز  مض سمل ذهقهيُّـيهمغ
ص هجن يجفحيمتلك حمجكغ غجنتيطهُّـ غأل همل مض جللكن ضبيش غألجفلكقُّـهن جلمتيط غجنتيطهُّـ

ط ه جلحيمثهبملهغ غجنىعغمميعغ جفلكمغمليجنمبحهيىح هخمي عن  هثجيطصجلمف ُّـيط غجع مغيعُّـمي) َّـمصضص(
ق هنيطه يهثحييعغ جنخييطن همغ   غجنمهحلكجعمل عهثهيسهت ي عن  خميط جفهيحيمن جنمتلك غألجفلكقُّـهنص جعوهثلكغه

ن غهللامبمثهيمل غجنثلكرهجعمبحلكل هنمت غخلم   غهللا جلمبمث هظجني ظمف  جنجكهُّـمي عجفلكقُّـهن قحك
غ جعيعهثخص   مهحمٰهال جل معيطهُّـمتهتلك ص هجفمثهنغحكتخيلكهث غحللكحمحيمل ي عن حلكحمحيتهت هقغمميعهت

ص يص يجع جفجيع غجنخيسمئالريهنمل حمتِّـ غجنبلكقه جنهلف ظحمثِّـ غجنبخلكقهيَّـيطه غجنسلكقه هنمئيط) ص(
 .ططضك: قغق غخفخييعحممل جنمبجيبلكجلمل هغجنمتهلص جعحقهغص غجنجيبخيمل غجنثلكهثمثمل
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ن غألجفلكقُّـهن جعمسجنهيلكلص آلحفيعٍّ هن ظحلكمحههغجنىعغمميعغ مملكهثمن حضتمبهيمل غ ُّـمتمئمب  و حممئيط مملكهث
وعرمثملص هَّـمتلك معمقق وحضتمبهيمل ي عحفيعه جنمئي  مض جفهيىح س هنهتولك جللكهنيمششغ غجنىعغمميعغ حمى

ن عه غإلهنلكن عه غخفحيطف غجنسلكجع جلمل جل غجنيعحك  .يغألجفلكقُّـهن جعمسجنهيلكمكهتلك غخفسهب
ق غخفمبمثبلكقه جنخيالخممل خمسهخميط معخييع ص يك غجنيطممت غ غجنىعغمميعغ جعلكحلهيىح هغجنتيطهُّـ

ن ههنلك غقمعبجيمن جعىعجن هن جفمئلكئ مض  قهغغ يعن: ضبيش غحليطُّـهنص جفمثهن ُّـمئ
ه ُّـهيٰه ممتلكجعمل غألجفلكقُّـهن هخممن حكخصجلهتلك هن غجنجهمثىط هنبلكخغىغحليطُّـهن حممثهت هن ص ز

 وغلكي هحكمببمثولكغي هنمتهت عزلكجعمثٍّهئزهحممثهت هن ُّـهسمغمبهتلك عمل هنلك جعخييط مغمبسمل غجنسخصلص هجن
غ غجنىعغمميعغ هحميعل غيَّـتخصن هغجنجكمممثىغص ي هنمتهت هن خمسمم جع يجفسمك هنلك ُّـتهبت
ن غجنهئتلكجعمل عمل شلكُّـمل غجلمبسملغجنىعُّـهَّـهسيظ غجنيعهغغ  ى ُّـسلكقل عمل ى حممثهت هنصز ُّـهسمغمب

ز هُّـسج صوهثلكجفمثمل  ُّـهئتب ىهثخنغمص هحممثهت هن هنلك حكهبخي هن خكمثخ خمب غييممى
 هن قحس غهللا يقق جل غجنبخلكقه ظحفيعص ممخص هوهثخنغحم عمل غجنبمثمن عه عمل جعمبيطغجعخييط 
جن وقغ جفيطُّـهن(: خم س و حكهبخيت جعلكجنبخنغ ممتبت جعلكجنجهلكنص هقغ جفيطُّـهنى  حكهبخيت س

 ُّـخيتهبيط جلمف قغمميعمع هُّـهئتمك هنمتهتلك وظمت: ص هَّـ ظمتهيلكن)جعلكجنجهلكن ممتبت جعهبخن
ص هَّـىعغ غجنمهمت غجنىعه ُّـهئتمك هن غآلحفيع وجعهبهييعقنص هظمت  غجنىعه ُّـهبحل جلمبمث

ن جللكقغصو جعمسممثيع هن هغجفيطيُّـخيتهبيط جلمف غخفهبحل ُّـتجههئ  جعخييط شلكُّـمل ه هَّـ زتهبخي
ُّـ ن حك يلكص هقجعيغحلمبمئمل هُّـهئتب ن غخفهبحل هنتهبمثه  صهىغغ جعلكحلهيىح هغجنٰهبيش هغإلمعمئلكنيخص ُّـهئ

ن خملكقع غحليطُّـهن جلمف غجنجهمثىط ص و عه ظلكجفمك هثسخملصعه ُّـهئ جن  هثسخهتلك هن عظ
 مج حممثهتلك عجفلكقُّـث هن َّـمتلك هَّـمتلكمص حممشقغ عحفجيمس غخفهبحل عه عقحف وعه ظلكجفمك قخمخيمل

غ هنمت جلهبيطغ مض غألجفلكقُّـهن هنلك مس ُّـسهب م عه يعهنم هخي خم لك جعمئمبمك غإلحكمتلكق عه قحم غخف
 .عقغ غحكتيطقم جلمبمثي عي هخم قجن مض ممتبهتم هظ غخفيعحك ههثح قجن 

غقهثمل جعخل غخفتمئيط)ص( ق حسىغغ جنيعُّـ مض معمهحمثِّـ غألجفلكقُّـهن همعخيمبمثمبهتلكص يهنخل هغخفتمسحفي غخف مبيطممت
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ه ُّـخيمب غخفمبمثبلكقه خملكئاليجغ ز ن هنخييع: ى ي عي  جنسحفجيلكظهضمليههن َّـمتلك معمهبِّـ غألظ

خمملص  غيىح عظحلكهبلك هغَّـتهبيعقغ حتهي جغ ن غخف حممئيط جعهبيعغمغخيتهتلك ههنمئلكجعمبتهتلك هن غألظ
 .و حممث حفمبيشو هممتلكغ حمالنصو ظحمثِّـو ممتلكغ حمالن:خممث
سابعا   أصل اإلسناد وجودته: ضابط ا

ق غجنهيمئيعهي عن ي قُّـمك ن غألحفبلكقيغإلحكمتلكق َّـ غجنخيهب ههحممئلك جنيععُّـمل   مض خمب
ق جلمتيط غجنهييعُّـمئخل هنخيلك ي م هجلمتيطَّـ هنخيلك م هجنىعجن حملكخلمق جمحق غخفسمتيط ص هغخفجههت

ص هجعلكجنتلكمظ حم ن غخلمقص عه غجنتسلكَّـ  عحكمئلكل خملكجليطيمشنغجلتبلكق جن غ غإلحكمتلكق مض خمب
ه ُّـخيتمق خحفلك ظلكقحفلك مض جلمب غحليطُّـهنصحممث ه  صي هَّـىعغ هنلك خملكن جع غإلهنلكن غجنجهلكحمخي.ى

يهعُّـيطن حممث غخفحيطف غجنبمييطغقه ص ممخص حكمثمسجخ  مض عجفيطزس جنمث  .خم
مغيعن  وَّـ عهنيعيعهثخص  هصو هنجيمبو غخفيعغق هن عجلهيلكظ غألحفبلكق هن غألحكلكهثمثيط جنمثيغ جع
ق هنيطقحكمل غجنمهحلكجعمل م  حمهبيع. جعلكجنمهحلكجعملسحضتيس غحكمث غجنمهحلكجعمل م جلمتيط هنجههت
وجفجمل ن غهللاي حملكجنمهحلكمح.و جليطهنيألشط ي غهللا جلمبمث ي ظمف ه خميط ُّـمتمئ خكهيلكَّـلك جل قحك

ص حممبمثيغ ٍّص هخميط ُّـمتمئ جل ظحلكمحهظجن ي هنلك سيطف غجنمهحلكمحيمم ظحفيع حكهب هنمت ز  جع ى
ص هَّـىعغ هنلك دف  ن خميط حكهبخي جنجع سُّـهئ  هنلك يممهغهللا هنلك : عهثيغ جع هنلكجن جعمئ

ن غهللايهثحيط  هجنهئ مس ُّـهئ صس هحكمب حكهبخيمتلكن هنمتغهللا جلمبمث هظجني ظمف جغهئ جل قحك
 .هغ جعخيٰهمتلك جعخيٰهلكيُّـهئىع

 .ضضك: غخفمبمثبلكقهص هنمهيطق حكلكجع
 .ضضك: غجنسلكجعمهيطق  غخف)ص(
ق غجنيطُّـ غحصمثثهبجنمصهب غجنىغهغئيطص ) ص(  يي معرض( ص جعلكغضضص كصف: ص هنمهيطق حكلكجعيمت

 .)يغجلهتلكجنمل جعلكجنمهحلكجعمل ألش جليطهن
 .ططض فضضص كصف: ص هنمهيطق حكلكجعيسمبمثخصن جع عحسيط غجنجيمقغرجن غخفخيج غجنهئبحقص م
 .ضصضك: ص هنمهيطق حكلكجعي غجنهئهيلكُّـمل مض جلمب غجنيعهغُّـملص جنمبخجيمثمك غجنبمييطغقهم
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  . جلمتيطَّـو ظحمثِّـوَّـ جفيطُّـهنه

ن غهللايممهنلك :  خملكنيعهثهجل غجنمقغظ جع جللكقغ    غحليطُّـهن حكهبخيمتلكن هن قحك
ص مملكهثمن معجهميمبمتلك جلمت قجلمثيص مملكن سيطغهللا جلمبمث هظجنيظمف  مل يجغمتلك عظحلكجع جلمت

 .ه عُّـٰهلكو ظحمثِّـوص هَّـ جفيطُّـهنغإلجع
زعهثسلك مملكن ُّـيطجنيغ جلمف حكلكهنخيمثي عن :حيهتيع جنمتلكُّـهمض جعخيىش غألحفبلكق  ى  جفمثهن طه

وسيطجغهت جعحيطُّـهن ي رهت جعى نيمسهثى ُّـ  هَّـ مس غهللا جلمبمث هظجني ظمف  حكهبخي هن غجنيعحك
ص  ُّـ جل عهثيغ جع هنلكجن ص هن خمبمث هنلك قهغن حسمثيط غجنجي خص حكئ عقغ ي قجعيعهثُّـسهبخي

ن غهللاعهث:  حممثمئلكن جنصفيجفيط ني جغصحممثميٰهمكظ من حكهبخيمن َّـىعغ هن قحك هنلك :  ُّـمئ
ن غهللاي هنلك هثحيطيمم ص ههنلك مملكن جعخيٰهمتلك غهللا جلمبمث هظجني ظمف جغهئ حكهبخيمتلكن هن قحك

هنمئتهش غألهنلكهثمل معهييعك جلمف عهثيغ هجمحقن عن ي عن ص هنُّـهئىعغ جلمف جعخيىش
َّـ غجنمتلكك جع ص حمهبثمب ي ُّـمتبمي جن عن ُّـ غ هنمت غ جلهب حكهبخي ىسيطجغ س  حكهب هن يمسهثي

 .  هَّـ مس ُّـسهبخيغهللا جلمبمث هظجن ي ظمفيغجنمتب

ص  غجنهئلكم  .طضص كصف: ص هنمهيطق حكلكجعيخيبيط غهللا جع جليطهجنهن
 .طض كصف: ص هنمهيطق حكلكجعي غإلظلكجعمل مض مخمثمثىغ غجنمهحلكجعملص يجع جفجيع غجنخيسمئالرم

ق غجنيطُّـ غحصمثثهبجنمصهب غجنىغهغئيطص : هثحييعغ) ص(  .ضضص كصف: ص هنمهيطق حكلكجعيمت
 .طض كصف: ص هنمهيطق حكلكجعي غإلظلكجعمل مض مخمثمثىغ غجنمهحلكجعملص يجع جفجيع غجنخيسمئالرم

 غجلهتلكجنمل جعلكجنمهحلكجعمل يي معرض(ص جعلكغ ضضص كصف: هغئيطص هنمهيطق حكلكجعمصهب غجنىغ) ص(
وألش جليطهن  .)ي

ص م  .طضص كصف: ص هنمهيطق حكلكجعيخيبيط غهللا جع جليطهجن غجنهئلكهن
 .طض كصف: ص هنمهيطق حكلكجعي غإلظلكجعمل مض مخمثمثىغ غجنمهحلكجعملص يجع جفجيع غجنخيسمئالرم

ق غجنيطُّـ غحصمثثهبجنمصهب غجنىغهغئيطص : هثحييعغ) ض( ي ( ص جعلكغضضص كصف: ص هنمهيطق حكلكجعيمت
و غجلهتلكجنمل جعلكجنمهحلكجعمل ألش جليطهنيمعرض  .)ي

ص ) ض(  .طضص كصف: ص هنمهيطق حكلكجعيخيبيط غهللا جع جليطهجنغجنهئلكهن
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جنمل جفجيعهنلكه  يمشهثمل هنيعغحكمث غجنمهحلكجعملص حميمثي جعلكجنمتسبمل جنمبخجيمثمك مض معمسُّـمثيطن خفمئ
ن ط أل: ُّـمئ ىحممشن مملكن هن هنيعغحكمث غجنمهحلكجعمل خمب ههمغمك غجنخيهب جع ى غجنمهحلكجعمل ين ى

ل ص حممشقحكلكن جعخيٰههت جل جعخيىشوهنمئجي ص هعن مملكن هن هنيعغحكمث و ظحمثِّـو جعخييطغجنتهت
ط ألىجمحق غجنمهحلكجعمل مس ُّـ  معيعم معسهبمثت هغجنىعهمل غخلمقص ي مض ظحوغجنخييطغجنمل خل ينمئب

ن جليطي ق عن ُّـهئ ن جليطيصهز ق عن ي ُّـهئ  .خيمبىُّـي جفت  جعخمقنيص حمال ستميه هز
قق غجنيعقيعهنلكه جنملي مض هن غن غخفهسُّـيطُّـ جنمهحيمشهث حمص جلمف َّـىعن غخفمئ ي ُّـىعمميع عخم مل ي

ز جغ ُّـهيمت!غجنخيهب جعهبيعغحكمث غجنمهحلكجعمل ههنيعغحكمث غجنتلكجعخيخل همعلكجعخي غجنتلكجعخيخل يط ى
ن ص جفمثهن ُّـمئ غحص  مض ي ي جنمبجهصي معمئب هنيعغحكمث غجنمهحلكجعمل: خملكن جعخيٰههت: عخم

ص هجنهئ و حفيعف جلمتهتلك جعجيعنى حممثهت هنيألن هي صجليطغجنتهت  خميط ُّـيعهه يألهث مملكن هنمت
 حممبىعجن ص ي معخييعم ظحبت هي جليطغجنتٍّ هجل عجليعغمحٍّغجنيعغهه هنمتهت جل معلكجعخي

ص هجن خملكن جل حكخصجل هن  ي عي جنسمن عقهه جنهئ:زمك غجنخيهب جعجكم هنيعحكمب
ن غهللا ن هنيعحكمبصٍّ عه هن ظحلكمحصغهللا جلمبمث هظجني ظمف قحك مغمك جلمبمثمتلك خمب  . جن

جنمليمممبهنيعغحكمث غجنمهحلكجعمل : هخملكن ظحفيعهن ن مجمثخيهت جليطهي طوهت هنمئب ه جنهئ
ين غجنحيلكَّـيع حممثخص عقحكمب غجنمهحلكمحعخلص هيهنيعضمث  حكهبخي هن يعهث : غجنسخصل حممثي همس ُّـبخلس

ن غهللا  .غهللا جلمبمث هظجني ظمف ي حكهبخي جل غجنمتبي ظحلكمح عه هنغهللا جلمبمث هظجني ظمف قحك
ن غخفيعغحكمث...   هن غجنمهحلكجعمليئهبملن هنلك عقحكمب غألي ُّـمئيطى هن:ههن غجنمئلكئمبخل جعمئب

 ي يمسش جعهغخصق غجلتط جنمثيغ مض ققمغتهتىجلمف هنسمتيط هنهغجنتلكجعخيخل ههن جعخييطَّـ 
ن   هغهثتجهلكقن : خملكنصتي هنلك مكهتيع هجعلكن هغخكتهتيع هجفمه حص غجنخيمب جعمهحييعُّـيعحكمب
قن  غجفيطهمكهت ه هن هنسمتيط غجن  ُّـخيهب جعهبيعغحكمث ى ههنمتهت هنص همصيعه مصيعغنصعخم

ص ههنمتهت هنىممبلكق غجنتلكجعخيخل قهن هنيعغحكمث هن  ُّـمئب هنيعغحكمث مجمث ى خمخن جلمتهت

 صف: )يغخلجيمثمك غجنبمييطغقه(م جع جغلكجعمن غخفخييعهم جعيحسيط جع جلحلألص يغجنهيمئمث هغخفتهيمئ) ص(
ق مض طصضك خم مغلكهن غحليطُّـهنص غجنهئتلكغ هنمتجه  .غخفهئتبمل غجنجهلكهنمبملص همض هن



قهف غجنيعهغئ جعخل غجنمتجهمسغ هغجنتمسجغحق.....................................................................طضص غخف
هغ مض غجنخييطغجنمل  ى جعخييط غجنتلكجعخيخلص ههنمتهت هنى ممىعجن هنيعغحكمث هنصغجنتلكجعخيخل عقغ غحكت

 .... جليعم هنمت غجنمتحييعىُّـمئب هنيعغحكمث هن
جنى ُّـخيمب جل قعُّـ غألحفحقيجغ  هغجنىعه :خملكن غخلجيمثمك:  مض غخفسمسجنمل مض خم

ص ه ل حميعك غجنخيهب جعلكخفيعغحكمث ىخفيعحك جمحق يعن غهثختلكقن هن َّـىعن غجلهبمبمل حكمئ
ن ه عمل غجلهت جعخيخل يعقحكلكن غحليطُّـهن ُّـهسقين ع : جلمف قجني ُّـيطنهغجنىعهص وهنمئب

ص هخميط جعمث ص هُّـستحمث غجنخيمب جعخييطغجنت هن غجلهت جعخيمثمت ق يعهثلك هن خمب يمتيقغهُّـ  ي ز
ن غخلمق نىجلي جح ي عيخمب هث جمحق هنمئب مغمك جنىعجن مم ص حم  هص هعُّـٰهلكويعحممن جليطغجنت

 مس زمك غجنخيهب جعخمقن عقغ مس صجني عقحك جلمت حممب ُّـخييطيئ جلهبى غجنخييطن جن حكينمشحم
ُّـهئ هنخييعهم غجنخييطغجنمل هن مغهتمل جمحقنص هممىعجن جفلكجن عقغ غجعتيطع غإلهنسلكم جل 

مغمك عن ص جنوني هن غإلهنسلكم جل قمميعن جمحق هنخييطيألهث طقمميعن همعخييطُّـمب ي ُّـمئب  حم
ص حم  هنمت خف و عقحكلكن غجنثمئمل معخييطُّـيألن ص جنمثيغ غألهنيع جلمف َّـىعغ:ن خممثمشغخلمق جلمت

ص خممبمتلك ص هجعهبثلكجعمل هثجيمئ جعتىغمممثت نوَّـىعغ جعلكلك: عقحك جلمت ن ... هن همغ ص حممثهئ
َّـ غجنبخيىش جعجن قعُّـلكن مض غخفسمسجنملص عمكهتيعرلك غجنيعحمىشص هجنمثيغ ي ُّـتبمت يمسهثي ممخص مع

ن جعيعحم جفلكمغىغ غألحكلكهثمثيط جل غجنمهحلكجعمل  .غجنمئ
عحكمئلكل غألحكلكهثمثيط همعمهحمثِّـ غجنخيهب جعلكخفيعغحكمث جنمثيغ ي عن  جعلكجنىعمميعومغيطُّـيعه

قيعهثخص ههنمئتخنغ جلمف هنيطقحكمل غجنمهحلكجعملص ه مغ  مض هنيطقحكمل عَّـ غجنبمثمنص وَّـ هن
ي هن غخفحيطجغخل معخييط هنيعغحكمثمبهت هنسلكهثمثيطص ممخص َّـ غحللكن مض هنيعغحكمث وحمهتمتلكجن لكبمئمل ى ي

 .ضصضك: ص هنمهيطق حكلكجعييعهغُّـملص جنمبخجيمثمك غجنبمييطغقهغجنهئهيلكُّـمل مض جلمب غجن) ص(
 .ضصضك: سلكجعغجنغخفمهيطق ) ص(
قف لكيعغجعمثحنص قغق جلص )غجنمتجهمسغ غخفستمسهثهيمل(هن عحكالن غجنمئيعظن عمل عحكالن غحليطُّـهن : هثحييعغ) ض(

: نصصصصص غجنجيبخيمل غألهملخل غجنخييعغص جعحقهغص يغجنسلكخم جعلكيخكجكغم هن قغجعجيمل غجنخيمئالهثمث
 .طضضك
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ن ي جضهبيط يغخفحيطف غجنجههتحق غخم مض خمب غخفيعغحكمث هن جع عمح جلهبحقص هغخلالم غجن
يجعخيىش غخفحيطجغخل هن هنيطقحكمل عَّـ غجنبمثمن ي ُّـمئ  . جلمت مض هنيطقحكمل غجنمهحلكجعملي

ن غخفيعغحكمث هنجيمبمئلكص هجنهئمت:هغجنمهحمثِّـ جلمتيطهثلك ي َّـ جليطن خمب متلك ي هثيعحمٰههتلك ه
هثخٰهخيهتلك جنمئلكجليطغ غجنخييعك جلمف ممتلكغ غهللاص حممثخص عقغ مملكن غخفيعحك يعهثخص هعُّـٰهلكص ه

ن غحللكن مضه عقغ مملكن غخفيعحك جنمثيغ جغمئمليعهنلكص ههجغمئمل  حمسمئ هممىعجع حمال خممثهبمل  ههنخيمب
ص هغإلجليعغك جلمت حفحق جن  . لكمع جلمف ممتلكغ غهللاي هن غيخكتميلكن جعخييعك هنيعهُّـوجنمئ

امن ضابط ا وثاقة :ا س( ا دل كذب أو ا   )عدم ا
يي قُّـمك مض ذهقغ حتمئ َّـىعغ غجنهلل مض غخفحيطف جلمت ه غجنهييعُّـمئخل هنخيلكص حمال يطي

وهنخيمت جنمبيعهغُّـمل جل جضيطف ص هجنهئ غخلجيمثمك هظي سحفيعُّـ خميط هنيعقهغ س مس معثبمن هجغلكخمت
يعهنيعغ حفجيحقغ ي ُّـمئ ه غق غجنخيهب جعلكخلمق ه جغلكخمملص هَّـ مغ ه ممثحقغ جل عحكمئلكل خل غجن

ص عه خمغجنىعه غق غجنمتمئ جل غخفحيطف غخفيطجنيغ: هخم معيطجنمثيغ حممث ز مغ ى ي عن  هن!ز
 ص حمهئمث هن ذهغ غإلجسلكن هغجنهئىعغو َّـ ظحممل غحليطُّـهنص هَّـ ذغغجنتيطجنمثيغ

ن جعلكجنمتمئ جل جضيطف وُّـتسمت جنمتلك غجنمئب ي ويطجنيغى هني  و هنخييعهموعه جعلكجنمتمئ جل ممتلكغ !ظز
ل غجنتيطجنمثيغ حممث خم  !ظجع

ني حفمق غخفيطجن: هن عَّـ غجنخيمبو ممثحقوهخملكن حفمب: خملكن غخلجيمثمك  يألشط ويغ هنمئب
ن جعهبثلكجعمل غجنهئىع هغغص همس ُّـيعهغ غجنتيطجنمثيغ هثلكخمٰهلك جنخييطغجنتيمس زخيمب  هخملكن جعخيىش عَّـ ...ى

ص : غجنخيمب ص همس ُّـمبمئ سعقغ قجنيغ غخفحيطف جلهب مس ُّـسهب هنمت ز همملكن قجن غجنميلكجنمك جلمف س
ص ه ص مس معمئب قهغُّـلكمع ز خميط جنمئمث هحكهب هنمت حممثيطجنيغ ي عقغ مملكن معيطجنمثس جلهبيعهنلكىجفيطُّـث ى

ي هن غجنميىس هغخليطغل هغيجفتمثلكن هعحفهيلكظ وهبلكنص هَّـ ذغغجنتيطجنمثيغ َّـ غجنتخيهبمثمل هغإل )ص(
غص ههنمت غجنتيطجنمثيغ مض غإلحكمتلكقص ممهب ى عه مس ُّـخيلكدنص ه مس ُّـسهبخي هنبلكخغو ُّـيعهه جل عجفيطىغجنخيمث

جن جعجييعُّـمئمليهجنهئمت جف جعمسهث خميط حكهبخي عه جللكدنو سهئ خم ي مع .ه لكمببلك جنتمهيطُّـمئ جعىعجنصى
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ن ن وجلمت قهغُّـمل هنلك مس ُّـسهبخي هنمت حمىعجن هنمئب ص هيغ جلمت جغمئملي ُّـيطجنغجنىعه جعهلل عن ُّـهئ
ز حفمق غخفيطجنيغ ي ُّـمئب:هخملكن ظحفيعهن ققن جلمف همغي عي ى وعن ُّـ و هنبخلى  وص جمحق جضتهبي

ص هَّـىعغ َّـ غجنمهحمثِّـ جلمتيطهثلكجنشجسلكنص حم  .ىمشن عهققن جلمف قجن خمب
ن هبىعغ غخفخيمت هن يهن حفمبهيمثي عن  عملوهخميط عخهثلك مض عممثيع هن هنمتلكحكبمل لكغ غجنمئب

هجنمبتميجيمثمل جلمف هثمئ غجنهئثحق هن غجنمهحلكجعمل هغجنتلكجعخيخلص حمٰهال َّـ يعهثخص غجنتيطجنمثيغ 
غ جعهللكمث ص هجن غجنتىغهن غَّـ يجلهب حك  جع صمل جليطن غجنتيطجنمثيغ جنسمئجيمن جلهلغغس

 هن غجنيعهغغص جع جنهئلكن وهغُّـلكغ جل غيجلتبلكقص هيهثتهيمن هجغلكخممل ممثحقهنئلكغ غجنيع
غ ل هنلك ُّـسهب جعخييطغجنمل غجنمهحلكجعملط جنثب سقجن هجفيطن مملكحممثلك مض حكمئ ى هممثحقغ هن ي عن ه

نص همض لكمبمثخيتهت عجع َّـيعُّـيعغ غجنيطهخ غ ُّـيطجنس يغجنمهحلكجعمل مملكهث ز هص حمٰهال جل جعخيىش ى
غئمثمبمث  .لكغيقجلخصظ غإل
اسع ضابط ا رواة لقاعدة ا: ا عديلخضوع ا   )٢(رح وا

ن خملكجليطغ غجليعف هغجنتخييطُّـ خميط عقُّـيط هبلك هخملكُّـمل غحليطُّـهن هن  ىجعلكجنيعجم هن مم
ىغجنهئىعغ هغجنتحيعُّـ هغجنتيطجنمثيغص حممثمئب جفيطُّـهن هن ص هُّـيعق جفيطُّـهن ي معى ي معخييطُّـمب ى

ص هَّـ خملكجليطغي معىهن هتلك مس ي هجنهئمتصهملي هذهقُّـه خميط معبيطه مض مكلكَّـيعَّـلك جفسمتملو خضيعس

 .ططضك: ق حكلكجعص هنمهيطيغجنهئهيلكُّـمل مض جلمب غجنيعهغُّـملص جنمبخجيمثمك غجنبمييطغقه) ص(
 ُّـبحهن حممث جل مغيعف غجنيعهغغ وَّـ جلمب: غجليعف هغجنتخييطُّـ هن غظجيالجفلكغ جلمب غحليطُّـهن) ص(

ظملوهمعخييطُّـمبهت جعمسجنهيلكل  ىغجنتخييطُّـ هغجنتجيعُّـِّـ خف. ( هجل هنيعغمعمك معمب غألجنهيلكلصو حضمه
جنمثيط حكمبمثخصن جع حفمب جع حكخييط يحفيعف جلمت غجنبخلكقه  مض غجللكهن غجنمهحمثِّـص جنمبحلكحمىح عمح غجن

غ غجنبلكمغ  عحسيط جنبىغغقص هنيعغممىسص :ص ققغحكمل هحتمئمث)َّـمضطضمضصض (يجنهئ غخفلكيجع عُّـ
قُّـتلكهثمثلك  .صض كصف: هن

ظ حممئلكن: هخميط حكئ غجع عمح جفلكمع غن عَّـ غجنخيمب: هنلك غجليعف هغجنتخييطُّـ  ى هنطعمكهتلكق عجف
 ).غجنسلكجعغخفمهيطق . (و عه جمحق جغمئملومملكن هنمتهت جغمئمل
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يحتمئ َّـيطحمهتلكط حم غجليط غجنتخييطُّـ هغجنتجيعيمشنى  ويعغغيُّـِّـ هثهيسهتلك خميط حفٰهخيمن خفهسجغ خم

ه يظغغص هَّـىعغ هنلك حمخيمب عمعبلكل غإلحكالن غألهن يمعتخيمب جعلكجنخيمئمثيطغ هغجن ص حمهئ س
غ مصيعهجفخل غ جليطهيص هجليطجن سمغيعجف ه  .س

ن غجنتجيعُّـِّـ  ص همم ن غجنتجيعُّـِّـ ُّـسمئيش غجنيعغهه جل غجلتبلكق قهغُّـت ىههثحييعغ جنهئ ه
هخميط هنيغ قهغغ لكهت حكتسمئيش عحفبلكقس خيمث َّـىعن هن جليطن معهيييجعيط  حمهئلكن صو ممثحقغو جعسمئ

ن يعهثخص غجنتجيعُّـِّـ ي عن غجنمئلكجليطغص هَّـىعغ هنلك غهثتهت عجنمث غخلجيمثمكص جفمثهن قَّـمك عمل ُّـهئ
ص عه ىحملكجلال حممثخص عقغ عمج جلمبمث  خميط غخكجكل غجنخييطقص حمال ُّـهئهي مض عحكمئلكل جليطغجنمل يهثع :ه

ص هي ُّـهئهي عن ُّـمئلكن جلمتوغجنيعغهه خضيعُّـِّـ عحميعغق ييجعيط يعهثخص ص هو عه هنجكهمو ضخيمث: جن
جكمص هَّـىعغ هنلك حمسِّـ غخفجلكن عهنلكن غخلجيمثمك جنيعحم مجمث ىهن غإلمجلكل جلمف خضيعس جنمث

غقق غجنتجيعُّـِّـ   .ى مس زهب جلمبمثهتلكغجنتهن
ص و ظحمثحملوخملكجليطغ غجنتخييطُّـ هغجنتجيعُّـِّـ خملكجليطغي عن  َّـ:هغجنمهحمثِّـ مض غخفمئلكن

هيعهغ هنسبمئلك يهتلك معهئهب مض معجيبمثمئلكهتلكص حممسممثيع غجنخيلكهنمبخل هبلك خميط معمسجغيمممب غخفجههئمبمل يهجنهئ
غظص حمهئ هن غ يظ هغألَّـ  حكمئجيمن جليطغجنتهت غجنىعُّـجنيعهغغ غجنخييطهن جعخيمتخن غجن

يظص حمهئلكن ُّـهئهي جلمتيط غجنهئثحق هن غجنخيلكهنمبخل وق غحفتالميخفجيع  مض غجنخيمئمثيطغ هغجن
يجغلك جل غيجلتبلكق خفجيعيسمئيش جضيطىهبىعن غجنمئلكجليطغ عن ُّـ هث هن عمعبلكل هنيطقحكمل عَّـ ه ق مم

غخم هنهسُّـيطغىجعمب غألهنيع جعلكجنتجههتحق جعهبي جفت غجنبمثمنص و مملكهثمن حص هن  خفيطقحكمل عَّـ ي
يف هغخفهي غجنجيمقهيغجنبمثمنص حملكخفهسق حفىغ هبىعن غجنمههيملز ي جفت ص مس ُّـسمب هن غجن

 .طضصك: ص هنمهيطق حكلكجعيغجنهئهيلكُّـمل مض جلمب غجنيعهغُّـملص جنمبخجيمثمك غجنبمييطغقه) ص(
يهبيط جع مغيعُّـيع غجنجيمقهجض) ص( يص غخفهسقف هغخفهي)َّـمصصض: غ (ي  غجنهئبحقص عظمب هن لكمقحكتلكن ز

غيغو ُّـسحقويص حممث معجهمثو ظلكقموجغمئمل:  خملكن غجع جفجيع مض جنسلكن غخفمثىغغن.مض خكخصن عُّـيعغن  وص ههن
 جع جفجيع يجنسلكن غخفمثىغغنص جنشهنلكن غحللكحمىح خكهتلكغ غجنيطُّـ عحسيط جع جلحل: هثحييعغ(. يي معرض

قغغ هنيغجنخيسمئالر يهسحكسمل غألجلمبهبص هنمتجه جللكغص جعحقهغص غجنجيبخيمل غجنثلكهثمثملص ي  جنمبهبجيب
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ّجطف جن اجلوزةصين  ـ خثطة جتطحيه  ـ وحط خصن ثطضط اخسدص ألضل اخبشصُ
د خوهنم خرطوحج يف والإلشم ألضل اخبشص ّوثروشصبه يف أضل اخسوحص تجط

 .جسششم اخسالم

 . )٣٤٤ : رحم١٠٠ ص٥ج: م١٩٧١
ّام شبط بصختدشّوإش ّع ألشه صحُ بطخطبه جن يف  ّ، وحط روى اخطضبيّض تطضض حطضط تمّ

َّن ابن أجح داود بسسم يف أص بسره ّه تّإش:  حصل اخزطحصين.اخزطحصين بشضشطه حلطضض اخرطضط ّ
 :م جت بدحشض احلطضض، حسص ـ أيّ، جسل ختصب اخزذصإلل، وبسسّتطضض حطضط تم

 وخسثطة بسك ،طضط، حصشطضدص خهًطا خن ثطق احلطضض البن ةّرأضص جمس:  ـّاخطضبي
ث ّاإلخصم احلصحظ، حمط: ونّ شزسه ضزول يف بطمجص ابن تشّ وضطا اخطضبي،اخذطق

صظ ّخصن خن خبصر تز... ّ األشطخيسّون احلجصريّ ابن تش،ّاألشطخظ حمسط بن إبطاضشم
:  ت،ّألجح جبط اال ثسظ اخطضن اخطضبيصظ، ّبطخطة احلز(. ٌّعه حشه بدشّ خسس،جخه
 .)١١ : رحم٧٨١ ص٣ج: ضـ، خدطر ثصبق٧٤٨

 أبو إثحصق ،ّإبطاضشم بن ضرزوب بن إثحصق اخسرطي:  حشهّحصل ابن تجط اخرسزالين) ١(
، ّ خصن ثطضط اتشل إج خطضص أضل دخدق يف اتشل جت جج:ّحصل ابن جطي... ّاجلوزةصين

اةتسع . ّجج جن ٌ خسن حشه اشحطاف: جن اخطارحذسي برط أن ذخط بوةشزهّوحصل اخسسسي
 حسم جتط خن ضطبحشص، ، ختطبحشصًوةصّ خه حطٌ حشتطةص ةصرضص،جت بصبه أصحصب احلطضض

طبض يف َ ضّ وجج،ن ضطبحشصَوةص ـ حطخ اخطةصةص ـ ال ضوةط خّ حط!ثبحصن اال: حزصل
خإلخصم احلصحظ ثشصب اخطضن هتطضص اختشطضص، . (ٍ وجحضن أخف خسسمًزصّ ششٍضحوة

ُ، دار اخزسط، اخذبرص األوج، )ضـ٨٥٢: ت (ّ اخرسزالين بن تجطّأمحط بن جج
 .)١٥٩ ص١ج: ضـ، بثوت١٤٠٤

هتطضص اختشطضص، . ( بصخسدص واالشحطافٌ خدشورّاجلوزةصين: وحصل ابن تجط حشه
 ).١٤٣ ص١٠ج: اخسصبق، اتدطر ّالبن تجط اخرسزالين

 ومل ،ّأتط ثشوخ اخبخصري: ّاق اخسويفّحصل ابن تجط يف بطمجته إلثامجشل بن أبصن اخور) ٢(
، ّ وابن خرج واحلصخم أبو أمحط وةرزط اخدصإلغ واخطارحذسيّزه اخسسصإليّضسثط جسه، وة
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 هعقغ مملكهثمن ظلكققغيعي  لك ي هثحتهئ عمل خملكجليطغ غجليعف هغجنتخييطُّـيههثح هعن مممت

هنملوهن مغهتمل غمعيعص هَّـ هثلكققو هنخيمه وص عه جعمب غألهنيع مض غجنتجيبمث جفيط غإلمجلكل عه غجنت  س
غ جلمتهتلكص يعن ي عي هغصيمغيط ن مس ُّـتمتمهمب  وهتلك خملكجليطغي مض غجنمئيعهن غألهملص هجنهئمتييحكمثخصيغجنمئ

م  ضهب ي حمهبالمملكغ غجنتخييطُّـ هغجنتجيعُّـِّـ مس معخييطط مض معجيبمثمئلكهتلكهغ ممثحقوهنجههئ
غقُّـ  جلمثيهبمثملغجنخيمبغخف ض ىلكص هعقغ عقُّـيط يملص هجنىعجن حمهت جعهبثلكجعمل غجنسلكخمجيمل جلهبمبمثي هغخف ه

ئهتلك حم غقق يمشهثخص غجنخيهب مض ض ن قجن مض غخف ه حتمئ عَّـيطغحملك غجنتُّـهئ ي ه جعخيمثيطغ همليحفلكظى
غ مض جفهيىح غحليطُّـهن هن غيهثحيعغم هغجنيطك  .يجل قهقَّـلك غخفجيمب

ضابط العا ام: ا نا ا عارض وا   ّعدم وقوع ا
 َّـ جليطن معخيلكقض هن صن جعلكخلمق غجنمهحمثِّـ غجنسمتيط هن خهل غجنمئبوهغجفيط

ي ظحفيع ظحمثِّـ غجنسمتيط عُّـٰهلك معخيلكقضلك معلكهنوحفمق ه ىلكص هَّـ هنلك ُّـجيمب جلمبمث ه ىهثلك غألحكتلكق يحكمثيطه
ن هثتمثجت غجنجيبمثخيمثهغجنىعهص ين جعلكجنتخيلكقك غخفستمئيعيك يغجنجههتمثيط غجنمهيطق خميط مل ي معهئ

هص عجغمت جلمبمث عحسيط:هخملكن مض قهغُّـمل غحللكمم جلمت همملكن هنلكئال : يقمغلكرص هخملكن غجلي هجنمثيغ جعمئ
ص همس ُّـهئ ُّـهئىعغ مض غحليطُّـهنص خملكن غجع جليطه يجل غحل حممث: ي ن هن يُّـخيمت هنلك جلمبمث غجنهئ

قمغلكر: ص خممبمنيغجنتجهمث يلك هنمتحيعحملك جل جلحلي مملكن هثلكظبمثيغجل ه  غخفمتحيعم جل ي غجنجهمثخيي حمهت ضيطصه
ص جنشهنلكن غحللكحمىح يهنمل حمتِّـ غجنبلكقه مض خف ظحمثِّـ غجنبخلكقهيَّـيطه غجنسلكقه هنمئيط. (جلثخصن

 .)ططضك: ص هنمهيطق حكلكجعيغجنيطُّـ جع جفجيع غجنخيسمئالرخكهتلكغ 
قمغلكر حممل حفلكظمليهمملكن غجل ه هن جللكقمع غجنجيخي هعُّـهئلكن غجنتهت مض عَّـ غجنهئ ش هن طي  جنهئ
يص حممثخيمق جل غخفحيطيخكمثخيمل غإلهنلكن جلحل ز مضى و جعمسهث هنلكئيف غجنهئ س جل غحل ممخص معمئيطني ز عه ُّـخيمق جلمت صي ى

ن وجعمسهث هن خم مضيمض معيعمجت جنىغجعمثيط غجنمثلكهن يخملكن غجنىعَّـب! هبيط هنىعغَّـبهتحت ي ي قجعمثيط جع : ي غجنهئ
هخملكن جمحق . جغبمن: لكنيخملكن غجنمئجي. و ُّـسحقويص هن جغمئلكغ غجنتلكجعخيخلص حممث معجهمثيغحللكقف غجنمثلكهن

قمغلكر. وَّـ جغمئمل: وهغجفيط غئيطن مض حمحيلكمكمل جلبلكقمعيهخملكن عجع عحكحلكم غجل مملكن هن عَّـ :  ممخي
ن حمملص خم ص ييغ غجنيطُّـ غجنىعَّـبجههبجنهنمثىغغن غيجلتيطغنص (.  ي سهبيط غجنمتلكك هنىعغَّـبهتوغجنهئ

 ).طصطص : قخمضض كصف: هنمهيطق حكلكجع
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م معسهت مض معٰهمثمث قغئيعغ غألحفبلكقص جعخالم هنلك وَّـ غجنتسلكخميشص هَّـ هثتمثجمل ى حك

 هثسبمل يمشن حمص جعخل غخلمقُّـيهئحلخضلكهقهثلك خملكجليطغ غجنتسلكخميش جلمتيط غجنتخيلكقك غجنجن 
وغجنتٰهخ مض غألحفبلكق حكتىغقغق جعجههئ جفىح مض هغجفيطو ممبحقي وص هَّـىعغ هنلك جن  هن هنبلكر ى

 صي مض هنخيلكجلمل غجنتخيلكقكص جفمثهن حسمب جلمف غجنتخيلكقك غجنحيلكَّـيعهيغخلجيمثمك غجنبمييطغقه
خص هخمخيلك جلمف يشع عه ص يحفتالم غألقهنمتمل عه يحفتالم غخفخلكلكبخلو قغمغيعهثه

 .ظهيتخل حضتمبهيتخل
 ي هحكمبغهللا جلمبمث هظجني ظمف يجنمتبيعن غ يمبى حفمقُّـ جليمم: يخملكن غخلجيمثمك غجنبمييطغقه

ن غجنتخيلكقك حممثهتخص جلمف همغي حمال ُّـمهِّـص هبخصيمعهئمب ص هعن مملكن مكلكَّـيعرلك و قحف
 : هجمحق قجنو هشو هنخيمت غجنتخيلكقك جعخل غخلمقُّـ هغجنمئيعظن هن عهنيعيألنهنتخيلكقضخلط 

مغ ن هن مغمك غآلحفيعص هقجن ُّـبجي غجنتهئمبمث عن مملكهثلك عن ُّـهئ ىمك عجفيطرلك هنمتلكحممثلك خف ه
هعهنيعغ هشمثلك هعجعلكجفمل ه ن عجفيطرلك ظيطخملكصه هجفحييعغه مغمك مم  عن مملكهثلك ه هغآلحفيع ممىعجعلكه عه ُّـ

نوني هنمتىغي هحكمبغهللا جلمبمث هظجني ظمف ي هغجنمتبصحفمقُّـ ص هنخيمه  هنمت و جل قجن عمج
ض ههثسبمل  مس شيمسهثص هممغي جنمبمتبو هنثبمنيممص هيغألهنملهيلكم يجعلكمع جييع مض قَّـمت غجن

خم مغيعغظَّـلك معخيلكقكه ظلكقغ حممثخص جعخييط هنخيتهبيطغهغجنت صغألحكلكهثمثيط غجنهئلكقجعمل وص حم سممحل ي ص ي

ن (  جعلكغضطضك: ص هنمهيطق حكلكجعيغجنهئهيلكُّـمل مض جلمب غجنيعهغُّـملص جنمبخجيمثمك غجنبمييطغقه) ص( غجنمئ
 .)ي غجنتخيلكقك حممث ههنلك ي ُّـمهِّـيمض معخيلكقك غألحفبلكق ههنلك ُّـمهِّـ

ىخملكن غجنسمثيط غألحكتلكق ) ص( ي جلمتيحملكحليطُّـهن غخفيعهه): يقغن مكمب(ي ن هنمئب  يطه جل غجنٰهخيهيلكظ ي ُّـهئ
ي حممشن جعخيىش غجنيعهغغ ُّـخيهبيطهن عمل عحفهيلكظ عحكخصظ غجنيعهغغ غجنٰهخيهيلكظ غ ن هنمئب يخفحمئمئخلص هجنهئ ُّـهئ هي

ص هُّـيعجعيش غحليطُّـهن جعيعمغلكن غققُّـ حممث  هنمتهت جنمبمئلكقع همغىعجع جنمبحيطُّـهن ه عجميعغظطو جليطهنو جغمئلكغوغجن
ن جع  ن قجن هن خمب جعخيىش غخفحيطههغجنمئب ص هخميط هثسمك غجنبخيىش جفمه ئ جغخلص يغجنخيهب مض ض

جنمثيط جع ظلكئيط غحلهبحقهمل يهن خمبمث عمح سهبيط جعمئمث  هغإلهنلكن غحللكحمىح ص)َّـمططصمصصص (يجع غجن
جنمثيط جع هنسمب غجنيطهنجهمئيعمح غجنخيب هيلكك غجن ص جع )َّـمضطصمطصص (ي غألهن ص جللكمس عَّـ قهنجه

 . مض جلمب غحليطُّـهنو ههنهئلكهثملوجغخل ممبلكق حص هنمتىغجنمليهخم َّـىعغ جل جضيط
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يحمٰهال جل غجنتمتلكمض غجنتلكن جلمله ي هن عحفبلكق غجنهييعُّـمئخل حممثخص عقغ ضهبتلك عمل و جمحق خممبمثمبملو جعخل مصهب ى

 . جعمسحكلكهثمثيطن همعمهحمثِّـ عحفبلكقني هنمتهتخص ُّـخيتيطو حميعُّـيممص هوجعخيىش
ن غجنبمييطغقه جنخل يهنت جلمب عنم  َّـىعن غجلهبمبمل همغمك منهعقغ جغبت: يُّـمئ  خم

مغمك غآلحفيع  عن سهب غجنمتهي هغإلجغبلكغ م مكلكَّـيعرلك غجنتخيلكقك ههثهي عجفيطرلك خف
 عه جلمف ظهيتخل حضتمبهيتخلص ص عه جلمف خكخمهخلصخص مض قهنلكهثخل عه حميعُّـمئخليعشجلمف 

ص هخملكن ي جلمف عهنوغجنمهالغ هغمغبمل:  خملكنيعهث هنث عن ُّـخيمب ...هنمتييجعيط َّـىعغ هنلك  ت
غمغب: هعُّـٰهلك ن ...وملجنمثسمن جع ن غخفيعغق هبىعغ عه هثح مل ي جنسهنو ظهنيعيعهث حممثجمك عن ُّـهئ

 يعهثهن حس هنلك جلمب يالجعيط  حم... حصلك هبلك مض جمحقنوص هجمحق ظهنيعوجعلكجنمهالغ مض هخممن
نص هجنمثيغ ُّـمئ غجنتخيلكقك جعخل يمعهئمب مغ  جع هن غجنتخيلكقك جلمف جعخيىش َّـىعن غجن
جنمث هث ظهنيعي عي خم عهنيع جع جلمف همغ هنلك عهنيعن  خف صه جعلكجنحنظ ههثلكَّـمثلك جلمتهغجعمسن ُّـمئيطق مم

 ....جع
ن جعلكألحفبلكق غخفتمتلكحممثمل همعمهحمثِّـ غجنخيهب حممثهتلك َّـ عهنٰهلكظيعن  خفلك س حفهيو غجنمئب

مغبلك  هث هن ن جلمف هنيع غجنتلكقُّـىطص حمٰهال جل مم ضلكجل هعهثتج غجن ه ي ل مض جفلكجنملجني خم  ومب
متلك ي هثهبمت ظيطهق حفمقُّـ هنتمتلكحممثخل جل ي هن غجنتمتلكخمىش هغجنتهلقنص هن عهثوهغضحمل

ق غجنتمتلكحكىط مض غألحفبلكق ممخص َّـ ط جلمبمث هظجنغهللاي ظمف يغجنمتب مغ ه هثحييعغ يجلتمئلكقهثلك جع
قن مض غجنمئيعظنص حم يملص هغجنمتسىط ُّـسمئيش جلمتي جنمبسمتو هثلكحكخمليلكجنسمتملجفلكن همغ لك غجنخيهب مض ى

فص هحممثخص عقغ مس ُّـخيمب قهنلكن غخلمقُّـ غخفتمتلكحممثخل م همملكهثلك ظحمثح ىغخلمق غخفمتس  ى
مسجفيطرلك هن حفالن جع عه غجنخيهب صمل َّـ معسلكخمجيهتخصيغجنخيلكهن غجنمئلكجليطغ يمشنغجنسمتيط م حم

ظ هنلك هثتبمتيمغيعىغجنخيهب جعمسجفيط غخف لكن هن خملكجليطغ غجنخييعك جلمف ممتلكغ غهللا يحلكغص همض ض
لك غجنجييعُّـ غألهنث جنيعحم غجنتخيلكقك جل غخلمقُّـ غجنمهحمثحخل يمشش حمصومليجنمثي عهومممئلكجليطغ

ن غ(  جعلكغضطضك: ص هنمهيطق حكلكجعيغجنهئهيلكُّـمل مض جلمب غجنيعهغُّـملص جنمبخجيمثمك غجنبمييطغقه) ص( جنمئ
 .)ي غجنتخيلكقك حممث ههنلك ي ُّـمهِّـيمض معخيلكقك غألحفبلكق ههنلك ُّـمهِّـ
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مظ ىحممثخص عقغ جلمبهبمتلك جعمهيطهقرلك هنخيلكص همملكهثلك مصهت  غجنىغهنلكنص حمخص هغحم ممتلكغ غهللا هنمتهتخص ه

جعمتلك جع جليعك غجليطغقص هَّـىعغ هنلك مس ُّـمئبمب غخلجيمثمك  ههنلك حفلكجنهي ذصعحفىعهثلك جع
ُّـ غجنمهحمثحخل ي جفمثهن قَّـمك عمل عهنهئلكن غجنخيهب جعلكخلمقُّـ غخفتٰهلكقيغجنبمييطغقه

غغ هنهلجلملي غجنمتسىط جلهبمبمثيهثحييعُّـملهحكمتيطغص هَّـهئىعغ معسمئيش  هلك جلمتيطنص هجنتهيتِّـ غألجع  عهنلكن ىه
جلمل  ض قغجنتغألحفبلكق غخف و ظمتخيمن حصلك غألحكلكهثمثيط جلمف هنيع جلمئ ي ص هَّـ هنلك و عه خميعهنى

 . وس جعمتح ي حكلكجعمئمل جنيقغئيعغ غألحفبلكق معتمغخي 
ّذا ذا  اؤا ر رآ  

غجعيش عه غجنتسلكهنِّـ حممثهتلك عقه عمل هثتلكئمي حفجيحقغيعن و قحم َّـىعن غجنٰه  :ص هنمتهتلكس
ض معبخيلك جنمبمئلكجليطغ غجنخيمئمبمثً:الّأو ي غحكتهلغظ مكلكَّـيعغ غجن ق يمممبمل ه سخص خممبمن غجنمئمث

ق مغ غ ي مض جلهتيط غجنمتبوغ ظيمي جليطص هَّـهئىعغ غقمعهي قظمثيط غحليطُّـهن هنغققغق غجن
 مض جلخن غخلالحمملص ههنمت عمل جلهلغغ غآليم مض جلخن وعمل عممثيع هن ضخي

ُّـ خم هثسبمل غيقمعهيلكل مض غجنخيخن غجنخيبيغجنيطهجنمل غألهن يملص قهن عن معت  مغلكظ يص جغيلكخي
ن هغجنيطهجنمل غجنخيثخصهثمثغجنىعهغجنخيخن غخفحيمب  سمل جنمثهبيع غحليطُّـهن مض ي مج جعخل قهجنمل غخفمي

ض حممثهتلك جفيعحمملو خملكمخملو جفلكجنهئملوحمجكغغ ن صهص ظلكق غجن ي مملكن قهغقَّـلك غجنمئمهلكظ ي
غ جمحق جعٰهلكجلمل غجنتحيعُّـ هغجنهئىعغغجنىعُّـ  . مس ُّـخييعحم

ه َّـمك هقغ جضيطجغلكى هنيمم هثمئمبمل غألحفبلكقص حممهلكق ي معسهتمث هنهتلكن:ًتضصصض ي ي  هَّـهئىعغ صس
حكيش   .ي لكبمئمل غخفحيطجغخلط جنهئثيعهت هممثيعغ جعٰهلكجلتهتيغجنخيلكنيحتهئهبمن مض غجن

لكغ غجنبلكلكمبمل هن عزلكق ي هغجنمتحييعُّـي مخهئ عظحلكغ غجنهييعم هغخفىعغَّـمك:ًتضخيض
ص قهن قغقلو هغحكخيملوهنسلكجفلكغ ن عجنمث غجعيش ين ط ألٍّ جفمئمثمئو جنيطجلهبهت حممثخص ُّـىعَّـب ض

ص و قغغ جعلكنيغجنتحيطُّـهن مس معخييط غ جضيطجغخل جنيطجس خممل عن ُّـخيهبمب يص هظلكق هن غجنسهت جنمبس
ن غحللكنيهعقغ هنلك لكلكجنخيمتلك مض معيعغمغ غخفحيطجغخل ههثمئمبمل غألحفبلكق غظجيالف  ه ممثحقغ مصهت

غ ظمتخيمل غجنتحيطُّـهن قهن ققغُّـملغجنىعُّـي جل هنسلكجفمل غجلهتلكن وحمىعجن مملكخك  و هنلكقحك
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ص ه سخص ممثيع غجلهتلكن ممثيعغ غجلهتلكيغيمممبهنمتهت  .ى

جنمل غجنتمهمتمث همعخيمئمثيطنص :ًرابزض جنت حممبمبيطحفالظ جلمف غخفحيطجغخليعهنلك حكهت  طي حكهت
 يعهنلك مض مجخيهتلك ههثهلَّـلكص هو ممبحقو ي حتتلكف عمل مغهتيطه ممبحقغهجفمثهن همغيطهغ جعٰهلكجلمل

 جفمثهن همغيطهغ طيخل هن عظحلكغ غجنهي هغجنمهمتخيمليمئمثمئمثيمعخيمئمثيطن حممبمبهبحيطجغخل غحل
ن  هغجنسهبخل هن غألحفبلكقيعهنلكهنهت هنئلكغ غآليم هن غجنميهن غ ُّـمئجيخي ص حمهئلكهث

يُّـىعمميع عن غإلهنلكن جضهبيط جع عحكخصجلمث غجنبخلكقه) ص( يى  عجغمتلكظ وخصئمل عجن جفيطُّـهني خميط مج حكتي
ص ظِّـ جنيطُّـ هنمتهتلك عقجعخيمل ظيم جفيطُّـهن وغخكتميلكجن جعجهب ممتلكجع ص ُّـٰهلكم عجنمثهتلك جغالجغمل ظيم س

 عجغمتلكظ و جغالجغخصئمل عجن جفيطُّـهنيحقهلكف غجنمئجهيص همج غإلهنلكن هنسمب جع غحلجوقغيعحفيعه هنهئيع
ص ظِّـ جنيطُّـ هنمتهتلك خميعغجعمل غجنست يغخكتميلكجن جعجهب ممتلكجع هقغص هجعمب هنلك يمل ظيمص ههنثمبهتلك هنهئيعس

جللكغص : هثحييعغ. (ه جفيطُّـثلكُّـ هجلهلهملي هجغالجغخصئمل هحكتخلهي جلمبمث غجنجهمثخلكن عجنهييغمع ض غخف
قه ىص هغجنهئمبهبمل خفحمئ غجنهئتلكغ غألحكتلكق جلبيط )صص كصف: ص هنمهيطق حكلكجعييجع غجل ي

 .ي جضهبيط جلثخصنغجنيعحس
 صو جلهلغ حكمتملي مض حكمنوخصئمل عجن جفيطُّـهنيهيمن غجللكهن هن حكتسظمت: هخملكن غجنبخلكقه هثهيس

ص يغجنخيسمئالرجع جفجيع ص يهنمل حمتِّـ غجنبلكقهيهنمئيط. ( حممثخص جعمثمت هجعخل غهللاهمليهمغخيمبت جفج
 .)صطض ك:هنمهيطق حكلكجع

ن عحسيط جع جلمئبمل: همض غجنخيمب يجع جفمتب مم ممتبمن هن : حكمسجنمن سمث جع هنخيخل: ُّـمئ
: خملكن عحسيط جع جلمئبمل. وخصئمل عجن جفيطُّـهنيممتبمن جعمثيطه َّـىعن حكت: خملكن لكظييطُّـهن ُّـلك عجعلك قمميعُّـغحل

ي عن غخفحيطي عمكيهعر غ جن جعمسُّـيطجس حكتي يهخملكن جضهبيط جع . خصئمل عجنيخصئمل عجن هحكتيجغخل خميط ممتب
ن: هثخن غجنجيمقه  :هثحييع غ.وخميط ممتبمن جعمثيطه عجن عجن جفيطُّـهن: حكهبخيمن سمث جع هنخيخل ُّـمئ

ص حتمئمث هختيعُّـميممتلكغ غجنخيمب ههنخييعحممل غجنيعمغ م ق :لكنص جنشهنلكن عحسيط جع جفمتب  غجنيطممت
ي غهللا جع جضهبيط جلبيهيص ص هقغق غخللكر ضض كصف:  جعبحقهغيلككص غخفهئتمك غإلحكالهني

قُّـ جعلكجنيعُّـلككص غجنجيبخيمل غألهملص   .َّـمطصضصجنمبمتهل هغجنت
 .صطص كضصف: ص هنمهيطق حكلكجعيص جنمبخجيمثمك غجنبمييطغقهمعلكقُّـىط جعمييطغق م
 .صضض كصف: هنمهيطق حكلكجعص يجههبيغ غجنيطُّـ غجنىعَّـبجنص لكليمعىعمميعغ غحلهي م
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غن غجنيعهغغ  ن عجف ُّـمبمل جنسخصل غحليطُّـهن غجنمهحمثِّـص هُّـتمئمه  غجنىعُّـيغخفسلكحملكغ غجنجي

غ هن غجنهئثيعغ هنلك ُّـمهمثمك غخفحيطف غخفمهمت يجعمبمي نص هحصىعغ هثجيط و جعحلكجنملي  هن غجنىعَّـ
زغخفمهمتهيخل عهمغيطهغ حص لكيعُّـمئلك ُّـٰهمث هن قغئيعغ غجنجهتلكغص هَّـ يجعخيىش غخفحيطجغخل  ه ي

ن هنمتهت حفلكظملغجنىعُّـ معخيمثخل غجنيعمغلكن لكيعُّـ ه ُّـمتمئمب  قمغلكنص هَّـهئىعغ جعيعق غظجيالف ي
 هن وغيجل جليطهغظجيالف ص يقمغلكن غجنهئمبمثمت هقمغلكن هنسمب هيغجنبخلكقه
 .ص هَّـهئىعغغألظحلكغ عه جل عظحلكجعمتلك

ي مخيطق هنسلكجفمل غحليطُّـهن غيظجيالجف:ًثضدىض ن ي  غجنهيمئ :ملي مملكحمجلمف غجنخيمب
ن غجنمييعُّـبمل ظهثىعغمطي جفت غألحفالم هغجنتهيسحق هغجنتلكقُّـىطصه هغجنخيمئمثيطغ  جلمف جعخيىش غجنخيمب
يهثحييعغ يمع نه ه لكمببلك طسلكل هنسلكجفمل غحليطُّـهنص هغهثهيتلكف هثمئمبمل غألحفبلكق جلمف حكلكئيع غجنهيمت

ن هغآلقغغ معخيمي جعلكألحفبلكق  ن هغجنهيمت يجنمبجلكئىغغ عه جنمبمتخنغ حصلكص هظلكقغ غجنخيمب
سص همم حفمب جنمتلك غجنتلكقُّـىط زهتلك جمحق مممثيغ غخفحيطف هبلك ي هنمهيطق جنمبهئثحق هنمتغجنت

ظغوهن عمميطغك جع سص هحميعم مممبهبتهتلكص همغخي يغألهنملعجغمئ مملكَّـ  ٍّ جمهنيهئ جعو هن
 و هجممثلكغو هضمثلكلو هعهجنمي عجعمتلكظَّـلك مض معمث!هغيتهتلك عجلىغيص همغخي عقجنهمليهتلك عقجنيعجلىغ

ي معمتسمك عمل عمح َّـيعُّـيعغ غجنيطهخوَّـىعن مممبهبمل) ص( غخم غجنت طى  جفمثهن مملكن عجع َّـيعُّـيعغ ُّـتيطغقم غخف
جن  مض يص هخميط عحفيعف غجنبخلكقهَّـىعغ هن مممثيغ عمح َّـيعُّـيعغ :ىُّـهئتجه هضخي حممثهتلك جعمئ

ي ظمف غهللا جلمبمث هظجن هحكمبيخملكن غجنمتب: هظحمثح جفيطُّـثلك جل عمح َّـيعُّـيعغص مغلكظ حممث عحمٰه : ي
ن غخفيععغص عهنلك عن ىص هغجنمثيط غجنخيمبمثلك حفحق هن غجنمثيط غجنسهيمفص هغجعيطع جعهبهمل هنلك معيعم جممتغجنمهيطخم ي معخي

ن غجنخيبيط ص هُّـمئ ن غيجع: يمعجيخيهبمت هعهنلك عن معجيمبمئمت ص هُّـمئ  صعلكخيهبمت: علكخيهبمت هغحكتخيهبمبمت
غظ معيطجلمتىعمل هن ن غهللا ظمف غهللا جلمبمث هظجن  !ُّـلك عجعلك َّـيعُّـيعغ:  حممئلكجن يحكهبخيمن َّـىعغ هن قحك
 . َّـيعُّـيعغ مممثيغ عمحيص َّـىعغ هن: ظ خملكنيهحكمب

يحهبيط جع عحكخصجلمث غجنبخلكقهخفص ي ظحمثِّـ غجنبخلكقهم  .ططص كضف: ص هنمهيطق حكلكجعي
 .ضط كصصف: ص هنمهيطق حكلكجعي غألهثيطجنديص يجع جفىغن غجنحيلكَّـيعهي غخفحمفم
يحهبيط جع عحكخصجلمث غجنهئحالرخف حكب غجنسالنص م  .ضصص كضف:  غألهنحقص هنمهيطق حكلكجعي



ض طضص.................................................................هجفيطهقن جفمئمثمئت ...غجن
همعيعحكمثخلك همعخيهبمثمئلك همعخيمئمثيطغي عي ص ي معىغقغق هن غجنىغهنلكنوهخكتلكغ ه  .ه

وضمثلكل جف ممثحق :ًجضدجض ض مض غجنبلكلك و ممثحقوص هغهثتجهلكق جعلكلكٍّ ص حمهئثيعغ غجن
غ غحل ص همض قجنيحكلكَّـ مض عحفهيلكغ ظ غ غجنبلكلك ن ص هعجلالظ ظ  ُّـمئ

ق غجنىعَّـب س قحفمبمن مض غجنتهيسحق هقحكمن غجنتمملكن هن هقغظ َّـىعن غجنهئثيعغ  :يغجنيطممت ى
ز حفمبهي جنمتلك عجلالن غخفهيغجنىعه هن َّـىعغ غجنجكغف غجنخيحيمث وضلكل ممثحق جلمبمث عن ُّـ س

ميألن طىهن غجنسمب ص همغخيمبمتلك هثيعقو هنلك عجفلكل جع هن خكهئ  يمم ي عحممئيطهثلك غجنثمئمل جع
و معجييعم عجنمثهتلك خظوقهغُّـمل ص هقجعس  . مض قغهتلكهخص مملكهثمن ظحمثحملي هن غجنٰهخي

قغ وهَّـىعغ هنلك حكمتتحمئ هنمت جعمه مبمل ي مض معجيبمثمئلكغ َّـىعن غجنيطقغحكملص غخفتهبثوملي جلهبمبمثي
سص هحكتتمئىغن و ممثحقغومتخيململ غجنخييعك جلمف ممتلكغ غهللاص جفمثهن حكتسمئيش َّـمتلكجن عخميجعخيهبمبمث

غهن ذغقُّـو جللكجنمثملوَّـلكهنلكغ يص ههتيطن ظ س ص وملى  لكلكخفلك عمممبمن هخجعمن مض قُّـ غهللا جعلكجنبلكلك
وهحكمثهئجه قهق ض غجنمتمئلكل جلمف جفيعهم و ي شجييع جلمف جعلكن عجفيطو جلحيمثى ىص هحكت

يعقُّـيط حصلك عن معبمئ ظخصظ عجعيط غجنيطَّـيع ي هجلمتيطئىع حكتت!ى ب  :وٰهِّـ غجنيععُّـملص هجلمتيطئىعو َي َ َ َ

م ا َل ْ ُ ُ يط األسود من الفجرَ يض من ا ِيط األ
ْ َْ ْ َ َِ ِ َِ ْ َ َ

ِ ْ َْ ْ ُ َ ص هن حفالن )ططص: غجنبمئيعغ (ُ
قغ غنو جللكقهنملوملي خميعظهثمثوجغ ُوقدمنا إ ما عملوا  :ص ُّـتالخك عهنلكهنهتلك قُّـ غجنمئيعهن غجنجي ِ َ ََ َ

ِ ْ ِ َ َ

مل فجعلناه هباء منثورا ًمن  ُ َْ َ َ َ َُ ْ َ ََ
ٍ  مض  َّـىعغ َّـ عهنيع غهللا معخيلكملص هثخي.)ضص: غجنهييعخملكن (ِ

مبطلون :ممتلكجع ِك ا ق وخ هنا ر ا ق با َفإذا جاء أ ُ ُِ ِْ ُ ْ َ ََ ُ َ َ َ َ ْ ِ َ ِ ِ ُ ْ َ َ
ِ
 ).طط: جملكحميع (َ

ق جضهبيط جفسخل يغجنتهيسحق هغخفهي) ص(  .ضضصمصضص كصف: ص هنمهيطق حكلكجعيغجنىعَّـبيهنص جنمبيطممت
ض مض غحليطُّـهن َّـ جلمب غجنتهيسحقط هثحييعغ حللكممهبمثيهخميط مملكن غجنٰهحمث يمل غألمممق جنمب مل غجنمتىغجلمل ه

ض حكببلكيغجنيعهغئمث هملص جفت ظلكق غجن ي ممبحقغ مض عضخيلكم غجنثمئمل جعلكجنتهيسحق غجنيعهغئي ص هعجفلكلك ه
ص مغخيمبمن غجنخيمبخصظ ُّـيعقوجعسمثلكف ي هن غجنجه وهن مم قهغُّـملي .  غجنٰهخي هنوم عجنمثهتلك خظي معجييعي

ق جضهبيط جفسخل غجنىعَّـب: هثحييعغ( غص جنمبيطممت ن غجنتهيسحق هغجنهيمئ هغجنيطجل ف مض جلمب يجعح  صي
غنضك: َّـمص غجنمئلكَّـيعغضصضصقغق غحليطُّـهنص  م غجنٰهخي عمل غجنتهيسحق ي معجييع:ص ضهب جلمت

ق هعحكبلكجع  ).جعلكخفمسجغ
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ذا د

مكمثهيملجعلكجنيعجم ص هحممئلك جنمب ن غحليطُّـهن لكيعُّـمئلك حكلكهنمثلك جنتبمثخل غجنمئيعظن غجنهئيعُّـ ه هن مم ه  ه
مممبمل جنمبمتبيغإلحصمث جن معخيلكملغهللا جلمبمث هظجني ظمف يمل غخف َوأنز : مض خم َ كر َ ك ا َا إ َْ َ ْ َ ِ

ْ

تفكرون هم ولعلهم  ِلناس ما نزل إ  َِ ُ ََُ َ َ َْ ُْ َ َ ِ ْ ِ
َ ُ َ ِ َ ي معيطجنمتلك جلمف هغجنتص )ضض: غجنمتح (َ

ن غحللكمم غحلمئمثمئ س َّـ غجنمئيعظن غخفبخل جعمبسلكن يمم جعلكجنيعجم هن هص يغجنسمتمل غجنهلُّـهيملى
ه هنهسقُّـلك  هظجنغهللا جلمبمثي ظمف ي هنهش جلمبمث غجنمتبغجنىعهَّـىعغ غخلجيلكغ غجنخنُّـِّـ  ز

ص يعن ي عي صوهمكمثهيت جلمف عممهب همغ مس معسمب قغئيعمع هىغحليطُّـهن مس حتهيىح جن همكمثهيت
 يغألهنملس هنىغخممن غجنتهئلكن هن مجمبمل غيحفجكغخملكغ حمهن غيحفجكغخملكغ غخلجيحقغص 

ههمغخيمبتهت حميعخملك هخكمثخيلك ُّـ غجنىعه غيحفجكغم :ه ي جلهب عظحلكجع هقهغقن جلمف معجي
ص هَّـىعن غألقجلمل حصلك عجغخص ض مض ي مغيطو جعلكَّـحيملونغحليطُّـهن هعقجلت هغص هن عجلحيهبهتلك غجن

نين غحليطُّـهنط أل غظ عجنمثمتلك جل غجنيعحك  مملكن غهللا جلمبمث هظجني ظمف غحليطُّـهن غجن
ُّـُّـيطهق  لكغيخضلكَّـمل هغيي مض حممب غجنمئيعظنص هي ُّـستجمثمك جلهبمث غألمغمتيطغغ غجنسمبجي

غققغصيغجنسمتمل غجنهلُّـهيمل حملكجنمئيعظن غجنهئيعُّـ هملصيغجنهيهئيعُّـ ي ُّـٰه غجنجهلكققغ هغجن ي جنمثسلك ممجههئ  ه
هثمثيعهثخص ه يرلك هثلكحمىعمعلكن هنتهئلكهنمبتلكن معجههئالن غجنيععُّـمل غجنهئ ي  يمل جعبخييطجسلك غجنمتحييعهيغإلحصمثمل ى

ظوغجنمئيعظن جمحق خملكجعي عن ص هجفمثهنيهغجنخيهبحل  غجنجييعُّـ يمشن حمص جنالحفجكغم مض هثمه
ه هنبمثمتملهمليهتلك مس معخييط حكمتيص هجنهئمتيغجنسمتملغجنسلكجن جنمبهبخجكخمخل َّـ  ظلكقغ يعهثخص ص ه جنمبمئيعظنز

ه هنبمثمتملهمليحكمت ز ه هنبمثمتملهملي ألمغمتيطغغ غجنساللكخلص هحكمتى ز مل غخفتمتلكخمٰهملص ي غجنهيهئيعُّـلكغيخضلكَّـ جنالى
ن مل يص مملكهثمن همكمثهيتهت غألحكلكحكمث مض جللكمس غحليطُّـهنو مغيطُّـيطغوهَّـهئىعغ جعيعقغ جنمتلك همغ

غ غ غجنمئيعظن هعجلالظ ظ غ يغجنسمتمل َّـ حفهيىش ظ ص ههثخيمت جعىعجن ظ

حكلكئ غخفهسجغيجفت ) ص( ييعغ جلمف همغيطغن غألهنمل هجللكلكهيتهتلكص هن يجعمب غألهنيع جعلكجنبخيىش عمل معهيخيمث غجن
حكيش غجنخيلكنمث بخم يغجنيععُّـلكص حممشن غجن هنمث مي ه ظلكق هنهسَّـال  مإلحكالن غحليطُّـهنت ي ههثتمثجمل جضهئ س

ظلكُّـلك غجنت معبث ن غجن ض وهتلك غألجفالن هغجنيععه غخفمهجيمتخيملص ممحمبمئمليجنمئب  مض هنسمبس غجن



غقغ.................................................................ىاكفىمو اكضظضطه ...كلوضق

 يف  نحلظم كيكاله كحلفغغغ يف كمجلع كحلفغغيطعأل كجكصف حلظ لطع يف ملكىكلطظىقلكغ ففىى
أل حقن حمطف حقن حلطف كال ألكجكمكظع كحقو كحلضمل حلخل: ه ع ق)ألكخلصظع كلطضفكمي(حلرصو 

ألىقطع حلطف كال حقن حمطف حقن ألاكف: غ قعهألكجكمكظع كحلضمل حقن قضوكو كلمكمحلي: هغ قعهألكحكضف
ي ميقال ألكو: ألىقطي كحقو حلطف كال كحكفىنيألاكف: قعهغ ألىقطي كيكطعه كلطفظألاكف: كيب كلفظظعغ قعه

ألكحقعاكطي كجلطعغ : مع فضل كال حقكق قعه: مكى غفغف حقن غعمىو حقضف مومقه يف كلطوهغ فضعه له
 كقطعل كحلفغغغ ظه (.حقعحلفغغ: فطجممكق قعه: ألغ قعه: حقعلضفكوق قعه: قعه

عل يف ألع كإلهلظألظأل كطأل حمطف يكضظف جكصظع كىغخلغ مطشومكل:غ حتضظكأللطظصظع كلطضفكمي
يىكلططعل مطشوم كغصع يف . فغغ :غ مقمقغغن: هغ مقفكظعقفقغيقعمضع كظضفلغ 

 .)يقعمق كحلفغغموقق 
ألكعو كمعه كحكطفىقمل يف ) غنفغغ: ل (أل كلطظعميأل كلوكيكصيألىغفغف حقن غعمىو كلضططي

آلمل : ن كجكف حلطه كإلمعه كمحف حقن اكططل يف كحلفغغغ ىلك كو مقضظهآلحلرصوغ ىمن كحقفن م
يه كلفكإلي حلن كلضفكو ىغو غضطم حقظظه ميقليكظل ي حمفلأل م ألق كعي أل عظف غلك كحلفغغ قطضعأل

ألكجلطعغ حقل كو كىل آله عظل مفغفو أل فعظغهبفك غفغفىو مقظكظف فطفل كألظطصعم حقعحلفغغ أل
ألىقطي حمطف ألاكف: غ قعهي كغصعألفضف مىى كخلصظع كلطضفكمي! ىقمل غم كلضفقع كلطعيقظعألكحكطف

عن كمحف حقن أليكطضغ كحقع كلضط: جكمكظع كحقو كلضعيكم حقن يكظطوغهغ قعهك: حقن كيب كحلضنغ قعه
مكغغ : أليكطضغ كحقع كحلضن حمطف حقن حلطف كال حقن حقرش غضوه: غ غضوهيمطصوم كحلعفق حقصوم

ن كلضفقع كلطعيقظع من ىقالل ىيكطضمل ففقعق آلم: أل قخك كال حلطظه ىكله يف كحكطعهغ فضطغألكلططي
غ ألل كحلفغغغ لطظصظع كلطضفكميظه كقطع(. كظطم غع كقطعل كحلفغغ: قعه

  ).قف :غ مقمقفن: مصفم يكعحقك
عغفك مع كيكق له ن حقطضع مقضطلك حقضق كحكضعظغن ن مظطفن حلجممل كإلغفغولويقظع 

ععغ كلفي مل غططفه اكطى حقطضعغلك كحكطفىقمل كظضضظمغ فرسحلعو مع كجكل هبعغ ألكحلفغطظ أل أل
كلطشظل  كحلفغغكيكاله كلضفكو كىل كيكاله من : ظصفك. (ىرسحلعو مع قضف فوقظع

 ).قففن: ومم جلفكحقظيشغ مصفم يكعحقكجلغ كحكضطظظضع
أل فضف يقطفىك كل جلعقعهتم يف ظرصل كحلفغغ ىكحكطفىقملغىمل غطضظم ملك أل  ىكجكىكحلوك غأل
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ز غخفبمثمتمل ألمغمتيطغهتيغجنسمتمل   .ى

غ جلمف هنيع خميعهن وهَّـهئىعغ غحكتجيلكجل ُّـمبملز ُّـ غجنمئيعظن هثهيس جعمسحفو لك  وبلكق هن معجي
جلمل ض و عه هنيطجنسملوهن س مغمث غجنمتيس غجنمئيعظرى ي مض مع ي هحممئلك ألَّـيطغحمهت غخفحيطي هئ معقغص همس ه

 قهق غجنمئيعظن جلمف عحكالن غحليطُّـهني جنمبتحيعمص حممئيط عخمخن و ممبحقغوجنمبمئيعظن هنسلكجفمل
غجنتالهغ هغحلهيىح هغحفتالم هنخيهبخيمل غجنمئيعغظغغص جنمثمهحق غخفجيمبمك غألجعيعق مض جللكمس 

غمعيعَّـلكص ه مممث خميعع جفهييس جل جللكظ غجنمئيعظن َّـ غجنبحهن مض غجنمئيعغظغغ همع

خملكن ظلكجنِّـ جع جفلكمع جع : ي مض خمبلكن هنلك قهه مض جف حسمبمل غجنمئيعظنص هن خمبمثوحص هنمئلكهنلكغ
ن: هققغن ص هحميعحكلكن َّـىعغ غجنيطُّـ و حميعحكلكنو قُّـيجنهئ: حكهبخيمن ُّـىغُّـيط جع ققُّـ ُّـمئ

 .عظحلكغ غألحكلكهثمثيط
حك غخفىغي هتىعُّـمك غجنهئخصنص ألمح غحلجم  .ضضصك صف: ص هنمهيطق حكلكجعيهيلكف ُّـ
 .ططص كطف: ص هنمهيطق حكلكجعيجههبيغ غجنيطُّـ غجنىعَّـبجن حكحق عجلالن غجنمتبالظص م
ن غألحفبلكقص جنمبجهمثِّـ جفسخل جلبيط غجنمههبيط غجنخيلكهنحلم ن غألحفمثلكق عمل عظ هغجنيط  (ي هظ

َّـهئهبيع:ص حتمئمث)ي غجنخيلكهنحليغجنجهمثىط غجنبهتلكئ ص مصهب غجنىعحفلكئيع يهي غجنسمثيط جلبيط غجنمبجيمث غجنهئ
 .صصصك: مَّـصضصصص يغخفمئيطحكمل هنجيبخيمل غخلمثلكنص خم ملصيغإلحكالهنمث

غ غجنخيمب مممبيهت قجن مممبيهمس ُّـهئهي يص جفت مجخي ص حميعههغ جل غجنبخلكقهي  ي مض غحليطُّـهن هقمغلكجن
ني جع غخفيطُّـمتيحكهبخيمن جلحل: يعهث خملكن ص يغجنتهيمئ:  ُّـمئ  مض هنخيلكر غحليطُّـهن هثمه غجنخيمب

حك غخفىغيهتىعُّـمك غجنهئخصنص ألمح غحلج(. ههنخييعحممل غجنيعمغلكن هثمه غجنخيمب ص هنمهيطق يهيلكف ُّـ
 ).ضضص كصف: حكلكجع

نوملي معهئهيحقُّـو جعهئمبهبمليت جنمتلك هغجنيط غجنجهمثىط غجنبهتلكئ حفيجغ : خملكن جعخيىش غجنهيٰهالظ: ص جفمثهن ُّـمئ
ن (. جنمثيغ عجغمئ جلمف عَّـ غإلحللكق هي عجعميىش عجنمثهت هن حكخصل غحليطُّـهن هقهغُّـت هظ

ن غألحفبلكقص جنمبجهمث  ).صصصك: ص هنمهيطق حكلكجعي جفسخل غجنخيلكهنحلىطغألحفمثلكق عمل عظ
ن جعلكجنمئيعظنيهن عن عَّـ غإلحللكق م هغجنخيمثلكق جعلكهللا هنمتهت م ي ُّـمئ ه حمٰهال جل غحليطُّـهنص صبمب

يهغخفهييعهك عن غحل مض غجنمئيعظن عمكهتيع هعجعمبمي  .ي



ض ضطص.................................................................هجفيطهقن جفمئمثمئت ...غجن

مض غ غجنمئيعظنص صي همممث خميعع هقك جل هثلكحم غخفيطرصيغجنهئ ى هَّـهئىعغ عحفهيىش ظ
غ  س غخفجحقغ هغخفهسقجلملص هجفمثهنيغجنسمتملهجلال ظ  غخفخجكخممل يغجنسمتملهممثحقغ هن ي عن ى

ي مض غجنمتيس غجنمئيعظر يهغخفختمبمئمل مس خضيط حصلك خمب ي ن جنمبيعمغلكنص صه س حممئيط ظحقهغ هنالم غجنمئب
غ هنخييعحممل غحل غ غجنيعمغلكن جعلكحلهَّـهئىعغ لكمبب ي جعلكجنيعمغلكنص همس ُّـخييعحم غ يص جغس  هضخي

ص هظلكقهغ  هث هن قمغلكيهت َّـلك جلمف هنلك ستلكمغ جغمث غجنيعمغلكن هحممهمب غجعيش جنت يض
ن جعلكخفيطجنيغ  هيألهثزُّـمئبمب هس عهن ن غجنثمئمل غجنخيمب غ هتهبمل غجنيعغحمٰهمثيص هُّـيعحمٰه مل يص جع 

هلكقغ مض ه عجعيطهغ عهثمهلكحملك عه قههغ عحفبيألش ط هن هنيطقحكمل غجنمهحلكجعملو ظحلكفوعمل قمغلكن
غ ي عمل قهغهتلكص جغيغجنسمتمليعَّـ غجنبمثمنص هجعىعجن مخيطقغ غألقجلمل هن   و جعهئتمكيغجنسمتمل خميعهث

هوقغيجضيط ُّـ جنشحكالن غألهن هعحكالن  ي حفٰهخيمن عمل عجلمف ققمغلكغ غألمغمتيطغ هغجنتجي
ص هغجنمتلكخميط حصلك يغحليطُّـهنص جنتمهحق َّـىعن غجنهئتمك غحليطُّـثمث خملك حفلكهثمئلك ي هنتمتهييغ حممث يمل لك ه   ه

يم حمٰهال جل غخفجههئ حممثهتلك عه غ  ! جعلكجنىغهثيطخممل هغخفيعهم هغجنيعحمىشوهتيجنيعغحمىش حصلك م هنته
قُّـمل عحكالن ي هن عجلحي هنهتلكنيعن مغيطغن هن  يجض غجنمئيعظن َّـ عهثمئلكق غجنخيمئ هغجن

ه  هعحكالن غحليطُّـهن صيلكك غخليحكمبجيمل غحليطُّـهن غخفهسقجلمل جعمسمغمتيطغغ غإلحكالن غألهن
م غجنتلكقشيالجعيط ص حميغجنخيلكن غظن هثمئمبمل غألحفبلكق غجنىعه يهن مم قجن غجنجي  حس جن

غمغهتمل غجنهيهئيعُّـيعن غهيطغ ين هن ممال غجنهييعُّـمئخلص ههثح هثيطقم مغمثيهغخفحيطجغ  ومل خكيطُّـيطغيخف
غظوهجلمتمثهيمل حكيش هص حك حكيش غخليغجنخيلكن مض غجن غمغهتمليص هجنهئمتيلكك عه مض غجن هنمتهتلكص ييجعيط  وهتلك هن

غمغهتمل  مض هغخم يألش طههثح هثمبتهبيغ غجنخيىعق جنمبجييعم غخفمئلكجع مض معسخيحق مغىعهغ غخف
ن جل غإلحكالن جعمئيطق قحملكجلهت  ص حمهت جعخيبلكقغجلغحللكن ي ُّـيطغحمخي مغىغغو عهثهيسهت : و هن

عحكالن غحليطُّـهنص حمال هنمتلكك هن غجنيطحملكل  جلمف ومممثلكش هجفلكذَّـ ههنستمئبمبهت خملكئ
ص هجنخيمب يغيجل خمالجلهت ُّـخيهت وهت حكمثمتتخنهن مض مغ  خممهحقغ غألهنيط هثتمثجمل معجي

و ههنهسخمتملو جضيطهقغوهتلك غهثتمهلكقغغيص هجنهئمتيغجنخيلكنجنمبخيمئ  هتلك ي جللكن هنلك حكتىغهن هثجه  
قُّـمل ههنال مض حتمئمث غجنمتخن غجنخيحيمث إلحكالنهشهبيط معمسجغحقَّـلكص هُّـهئهيمثمتلك ع  : غجنمئيعظنيجض



قهف غجنيعهغئ جعخل غجنمتجهمسغ هغجنتمسجغحق.....................................................................ضطص غخف
ق غجنبلكلكمت غ غجنمئيعظنص يغجنجهخي  ألمعبلكل عحكالن غحليطُّـهن جعلكحصىغُّـهبمل غجنمتهئيعغظ عهنلكن ظ
متلك ي هثيعُّـيط عن هثىغسهت هن يألهث طمبميمل غجنمتخن هغحصىغُّـهبمل جعه ممثحقغيمتلك ي شتيهجعلكجنيعجم هن عهث

ن جلمف جعمئلكظ عجلالن عحك ص جع هثح جفيعُّـمه  طالن غحليطُّـهنعهنلكمممتهت هي هثسخي جنىعجن
ص عُّـلك مملكهثمن ي عن متلك هثخيتمئيطيألهث ن هي ُّـهبهئ غيحكتميمتلكظ جلمتهت هغجنهئثحق هنمتهت جلمبخصظ جضمئمئ يي

ص  جل هنسلكجفت غحلمئمثمئمث:َّـهسيظهن خص هثيعُّـيط يهعهثهنىعغَّـبهت ههنجهلكقهب غ جنمب ملص ي عن ُّـخيجي
زهعن ُّـميحقهغ مض حفيعُّـجيمل غخفسحقغ غجنمئلكقهنمل   هن عحكالن غحليطُّـهن غخفهسقجنمي عمل عحكالنى

قُّـمل  .مبمي غجنمئيعظن غألجعيجض
حصلك جعخنغجفمل فوهن َّـمتلك هثمئ حكتجيطهن :  جنيعغحمخي قغُّـلكغ عحكالن غحليطُّـهنو ههض

 جلمتيطهنلك معخيمب قغُّـمل عحكالن غجنمئيعظنص هُّـميىغهمم ومئملي جضلكدُّـ مض قهغُّـلك ضمثهئعهثهيس
مع غجنتلكقش وعظة للمتق : غخللكجنيطيظ يان للناس وهدى و َهذا  ِ ُ ْ ٌ َ َِ ْ َ ً ََ َُ ِ ٌ َ ظن  (َ

ما  :معخلص ههنمهحقمم جعخل قغئيع)طضص: جلهبيعغن من اهتدى فإ َوأن أتلو القرآن  َ َِ
َ َ ْ

ِ
َ َ ْ ُ ْ َ ُ ْ َ َْ َ

ن منذر ما أنا من ا قل إ فسه ومن ضل  ِ َهتدي  َِ ِ ُِ ْ ِ َ َ َ ِ
ْ ُ َ َ َ ََ َ َِ ِ ْ ص حمال معمسحفىعمم )صط: غجنمتهب (ْ

م رحيما ص هثخي.غ جعلكإلجغيغجنخيىغ ن ب م إن ا  قتلوا أنفس ًوال  ِْ َ ْ ُْ ُِ َ ََ
ِ

ُ ََ ُ ُ ْ َ : غجنمتسلكظ (َ
هص هجن معمسهنمبت خممبمثال حكتجيطهن)طص عحكلكك قغقمم هقُّـلكقمم َّـ غجنمئيعظنص ي عن ي

كي جفىعغقيحمحىعغق م  : هن غجنتخلكقن هغجنمتهئ م  م من ديار رجون أنفس ُوال  ْ ُ
ِ ِ

َ ِ ُ َ َُ َ ُ ْ ُ َ َ

شهدون م وأنتم  َأقرر ُ َ ْ َ ْ ْ ُْ َ ََ َُ غ غجع غجنمئيعظن همعيعمجلكهث غص ه)ضط: غجنبمئيعغ (ْ غ جنمه ظمي
يص هجنيطُّـ غحلس هغحلسخل جلمبمثهتخص سالنجلمبمث غجن جع عمح لكلكجنمك يجلحل ى هَّـ ُّـ

ن ،أوصيكما بتقوى اهللا: غجنسالن مض حلحيلكمع غألحفحقغ نيا و  وأن ال تبغيا ا
ء قٍبغتكما، وال تأسفا    واهللا اهللا  القرآن ...ّ منها زوي عنكما، وقوال با

م م بالعمل به غ سبق ظمثال  ظمثهتخص جعلكجنمئيعظنص ىغص ُّـيمل ألجعمتلكظ غجنمتبيص هَّـىعن غجن
ص )طض( قخم ضط كضف:  جلمبمث غجنسالنص هنمهيطق حكلكجعيشمي غجنبالجمملص حفجيمك غإلهنلكن جلحل) ص(

 .لك ذجع غجع هنمبج جنخيمت غهللايمل جن جلمبمث غجنسالن جنمبحس هغحلسخل جلمبمثهتخص غجنسالن خفيهن هظمث



ض ضطص.................................................................هجفيطهقن جفمئمثمئت ...غجن
 !ظيغألهنملحمهئمث جعسلكئيع 

جلمثيعن ض ومل معهئجه جل جفمئلكئ هنتخيمبمئمليمل جنمبهبىعغَّـمك غإلحكالهنمثي غجنمئيعغظغ غخف  ي
 ي هعن غهثجيمب جعخييط قجفمبمل غجنمتبإلحكالن غحليطُّـهنص حممشحكالن غحليطُّـهن يمظيجعلكجنتمسحكمثيغ غأله

قغغهللا جلمبمث هظجنيظمف   مس ُّـجههتيط غيهثهيتلكف غجنهئبحق هغحصمثهبمتمل يعهثي عي صو هنبلكخغو جعمه
هي عي هملىغأل  خملكقَّـلك غجنتمل يلكقغغ غجنخيمئمبمثي جللكق جنمثخيلكر هن غجنتمثيص جغيمض غجنخيخن غألهن

ق جعخييطَّـلك جع غيهئهغخفخيتىغجنملص حملكهثىغهه خممبمثال جنمثخي و خم ص ي  جلمف ُّـيط غإلهنلكن عحسيط جع جفمتب
هنمتلك َّـىعغصيحكمثيطمل يهجعمئمثمن غحصمثهبمتمل غحلمتبمبمث خم عمل ُّـ قغ غجنهيمبسهيملي جفت غ غخف  صهن جل

هلك حفلكجنمهلكص ي جعمئ جفيطُّـثمثيغجنخيلكنغإللكلكق يعن يعي  يهمعهلغ جعخيىش غجنهييعم جعيعهف غيجلتىغغنص ه
 مض و جعلكققغو هغَّـتخصهنلكغي مض غخفجلكن غجنخيمئحلوجعلكلهن حمهي هنيطقحكمل عَّـ غجنبمثمن هن هنلك حص 

ص ن غجنهيمئ عحكالن غحليطُّـهن جعمشلكلكقن ن يمل ُّـتبمتي هن غجنمتلكجفمثمل غجنخيهبمبمثيعشي عي ىجلمب عظ
جغهت يغجنخيلكن  يعش: ى عحفيعهوغص هجعخيبلكقيغجنخيمبهبمثملص حملكجنيعهغُّـمل َّـ غحللكممهبمل مض هنخيحي جعح

يمجمثخيلك هن غجنمتلكجفمثمل غجنخيهبمبمث ص هيمل عحفبلكقُّـه غ جل عهثهيسهت قجن  عجعمتلكظ يعهنلكن هعن هثهي
 َّـىعن غجنيطغئيعغص جع غققغقهغ ن ي ُّـميلكققهيمشش حمصمل إلحكالن غحليطُّـهنيجنمثيغجنتمسحكمثسلكغ غأله

همخسهئلك هقحملكجللكص عه خم ه غ:ي ه جلمتهيلك هخمس هييحكمثخصص ه  .ي مض عجعيعق هغمغهتلكغ غإلحكالن غألهن
غمغهتملصهص جع هجلسحقغه غجنتميمثحق ظخيبملي هنهتلكن هنلك زخيهَّـىعغ   مض جعخيىش هنمتلكلك غخف

يهَّـىعغ ي ُّـهيمن مض جلٰهيطهثلكص جع ُّـىغُّـيطهثلك خم  ٍّ معلكنو زخيمبمتلك جلمف ُّـمئخليألهث طه هعدغقغهغي
 جلمف جفلكذهثلك  خفلك هثجهلكَّـيطن هن غحصمثهبمتمل غخلجيحقغ إلحكالن غحليطُّـهنصمل غجنتميمثحقيجعحتهبمث

يههنستمئبمبمتلكص هعقغ هنلك غحكتهبيعغ َّـىعن غحصمثهبمتمل غحليطُّـثمث ُّـمل غي ص يجنحيلكَّـيعص غألهن مل غجنبلكلك
غخممك هحفمثهبمليمشنحم مل غخفمبمئلكغ جلمف يلكغ غجنيطُّـمتمثي هغخفسهسهجنمثي غخفهتلكنيمشنص هجنىعجن حمو غجنخي

قهثلك َّـىعن حص عجلحي هعحفجييع هن عه جلخنيغألهنمل جلمبخصظ و مض جلمه  يغألهنمل ظحفيع جللكخكت ز
يجعخييط جلخن غجنمتيسص هي حضيعف جنسهن هي ن غجنتمتلكجفيع هغجنتهبىغُّـ غألهن يمل هن عمع ي عي ى

غ حكهيمثمتمل غجنمئيع  حتيعم مجيعهتلك وغيق هنسوحملكجنهيت هنتاللكهبمليعي ىظن غخفمتجمثملص هجعيعمم



قهف غجنيعهغئ جعخل غجنمتجهمسغ هغجنتمسجغحق.....................................................................ضطص غخف
ضخيلك جنمئيطهن هغألحفرض هغجنمثلكجعيغص هي ُّـهئلكق زيط غخفبخن حممثهتلك هن  ى حمهئمث جعهبصى

غن فأحسنهم : جلمبمث غجنسالن ي هجعحسمك معخيبحق عهنحق غخفهسهنمتخل غإلهنلكن جلحلظحك
وضعا ًحاال من وجد لقدميه  فسه م،ً ظلم، الٌ، فًسعاّ و ليل ا   كقطع ا

ا قائمة ا رايةّردُ، وال تٌتقوم  ومةٌ  ز م  رحولةً، تأتي فزها قائدهاً   ،، 
هدها راكبها، أهلها قوم ص حممبهئثيعغ غجنهيت بهمَ سلٌبهم، قليلَ ٌ شديدٌو

زهخكيطهتلك ُّـخيمق جلمتهتلك جع ى ا رايةّردُال ت لكيمسشي  .بهمَ ٌ شديدٌ أهلها قوم...ٌ 
ن غهللا اسّأي:  خملكنيعهث  جلمبمث هظجنغهللاي ظمف هخميط قهه جل قحك م ّ إن،ها ا

ع،ٍ، وأنتم  ظهر سفرٍ دار هدنة م  س ب هار، ٌ وا ليل وا ، وقد رأيتم ا
شمس والقمر يبليان  قرٍ جديدّوا أتيان بٍ بعيدّان ّ، و وعودّل، و  ٍ ،

جاز،ّفأعد عد ا هاز  ق حممئلكنوا ا  ههنلك صن غهللاُّـلك قحك:  حممئلكن غخفمئيطغق جع غألحك
ليل ٍ وانقطاعٍدار بالغ: خملكنظ قغق غحصيطهثمل م الف كقطع ا ست علي ، فإذا ا

م بالقرآن؛ ف ظلم فعلي شفٌ شافعّإنها صدٌ وماحل،ٌع  ن جعله أمامه َ، ومٌق 
ن ل يدلّقاده إ ا ار، وهو ا   خ ّة، ومن جعله خلفه ساقه إ ا

يل يان،ٌل فيه تفصيٌ، وهو كتابٍس صيلٌ و زلٌ و س با  ....، وهو الفصل ل
ن ق ي جفت جعلكجنمئيعظني عي حممشقغ مملكهثمن غجنمتجلكغ هن غجنهيت ي معهئ  يغجنسمتملهن همغ

 غخفهسقجنمي مض عحكالن غحليطُّـهن هَّـ معخيمثىس حتمن لكلكئمبمل يلكألهنملغجنمهحمثحملص حمهئمث جع
ممهتلك  !ظحمهئيعَّـلك هجلمئمثيطهتلك هحممئهتهتلك هحكمب

ذر ؤةا
هىع لكيعُّـمئلك جنمتخنغ غخفىعغَّـمك ين غحليطُّـهن خميط غختيمعمئيطهنمن جعخيىش غإلخكلكقغغ عمل مم

 قخم ضطص كصف:  جلمبمث غجنسالنص هنمهيطق حكلكجعيجلحلشمي غجنبالجمملص حفجيمك غإلهنلكن ) ص(
 ).صصص(

ن هن غجنهئلكمضص جنمبجهمثىط غجنهئمبمثمت) ص(  .ص فططض كصف: ص هنمهيطق حكلكجعيغألظ



ض ططص.................................................................هجفيطهقن جفمئمثمئت ...غجن
وُّـٰهلك جنمتخنغ غجنساللكخلص هعممثيع خظملص هعيمل هغخفيطغقك غجنهيمئهتمثيغجنهئالهنمث حل ىتغجع ه

جلمل َّـ غجنتهيسحقط خفلك جنمبمئيعظن هن عجغيع ض  جلمف ٍّ ههثهيدٍّ حمهئيعهوجعلكألجفلكقُّـهن غخف
قهن غألجفلكقُّـهنيغألهنمل ص حممث ُّـ جعخيمثيطُّـ جل مغمتبمل غجنتحمئمث يص هممثحقغ هنلك خضيط غخفهي  ه

جلملغخف غئمثمبمثييحكمثخص  مض ص ه ملكغ هنمتهتلكي غإل  حتهئ غجنىعُّـ ييحكمثخص جعمئيطق جفلكمغتهت
ُّـ جعيطي هن معمهيطُّـ يعن ي جفت ملصيمعهيلكحكحقَّـ غجنمتىغجلمل غحليطُّـثمث يجعخيىش غخفهي ه ز

جلمل ُّـتمهيط ض ض غحليطُّـهنيجنسجفلكقُّـهن غخف ه معىغجنهيلك جنمبسمبجيلكنطه جعمتهيس جن  ي حمهبخصطي
لككص هخميط يلكن جعمت غجنخيبي جعحهئو مملكن جلمف ظمبمل جع حكمبمثخصن هنمئلكمعي عن:ىُّـمتمئ مض قجن

يقغ هغجنمتجهمسغص جعخنهيص حفيعغحكلكر)َّـمصضص: غ (يهنمئلكمع جع حكمبمثخصن جع جعجهحق غجنبمبخ) ص(  ي غجن
حملكغص خميط مغيعجف قمغلكن غحليطُّـهن هغهت صيغجنسهئ هغجنتحمهمث هغجن ض ن جعلكجنهئىعغ هغجن  هب

يجفت عن غجنمتسلكئ ي ي جليطن هن غجنهئىعي ني ن يغجنهئىع: غجعخل غخفخييعهحمخلص جفمثهن ُّـمئ ن غخفخييعهحم غجع
ن غهللا ظمف غهللا جلمبمث هظجن عقجعخيمل ض غحليطُّـهن جلمف قحك  عجعيعغَّـمث جع عمح سمث جعلكخفيطُّـمتملص :يجع

غخميطه ي جعبمييطغقص ههنمئلكمع جع حكمبمثخصن جعخيعغحكلكنص هجضهبيط جع جلمثس م هُّـخييعم يهغجن
غ م جعلكجنجهلكن  .جعلكخفمهمب

: ص هنمهيطق حكلكجع)يغخلجيمثمك غجنبمييطغقه( يحسيط جع جلحلأل ص جعمييطغق عه هنيطُّـمتمل غجنسالن معلكقُّـىطم
 .طضص كضصف

قهم جللكغص ألمح حميعف غجع غجل ض  .طض كصف: ص هنمهيطق حكلكجعي غخف
حك غخفىغي هتىعُّـمك غجنهئخصنص ألمح غحلجم  .ضضص كضصف: ص هنمهيطق حكلكجعيهيلكف ُّـ
 .ضضص كصصف: ص هنمهيطق حكلكجعي هتىعُّـمك غجنتهتىعُّـمكص يجع جفجيع غجنخيسمئالرم

غحم : لكن حممثيهخملكن غجع جفب ق هغجنمتمهلكقه جلمب غجنمئيعظن غجنىعه ُّـ مملكن ُّـمسحفىع جل غجنمثهت
خمخلي غجنيعغي ُّـجهبههتلكي هنجهب همملكنصممتبهت  همملكن ُّـهئىعغ هن قجن ص حكبحلكهث همعخيلكمل جعلكخفخمب

 .مض غحليطُّـهن
 .ضضص كصصف: ص هنمهيطق حكلكجعي هتىعُّـمك غجنتهتىعُّـمكص يجع جفجيع غجنخيسمئالرم
غئمثمبمثم ق قهنىغه هثخيمتلكجلملص هنمهيطق حكلكجعلكغ هعجغيعَّـلك مض ممتمك غجنتهيسحقص ي غإل : جنمبيطممت

 .ضطك
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غ جلمت  ص حمخييعك جلمبمثهت عن ُّـٰه حص عجفلكقُّـهنص حممئيط هثمئمب  يعهثيجفلكهن عن ُّـتىغجن حص

قغ يخملكن جنمبهبهتيطه عن خكئمن هضخيمن جن عجفلكقُّـهن مض : جع مغخيهييع غخفمتمه
 .ي جفلكمغمل مظ حممثهتلك: ي حممئلكن غخفهتيطهظلككيغجنخيب

 جفمثهن طخليمثلكحكيهت عقغقهغ جعىعجن غجنجيخي جعلكجنيعمغ هغجنيعحم هن هنهئلكهثمل غجنخيبيهجنخيمب
ن غهللا ض جلمف قحك  غهللا جلمبمث هظجني ظمف عمكهتيعهغ مض قجن جفيعظهت جلمف جليطن غجن

ه مس ُّـجههتيط هضخيلك يغجنتلكقُّـىط غإلحكالهني عن ص هنهعن مملكن مض قجن هنمهمبحتهت
يهقحكلك همعىغهُّـيعغ عجلحي هعخكيط ه ه  خكهتيط جلخن يألهثط يلكخيهخم مض غجنخيخن غجنخيبي جحلك ي

خفىعغَّـمك هغجنهييعم ص هيهثتجهلكق غي جلمف ُّـيط غجع مغيعُّـمي غجنيعههنيغجنتيطهُّـ غحلمئمثمئ
 .هعظحلكغ غجنيععه

ق هنمتلكف و هغضحملوخل حممثهتلك عخكلكقغغيلكحكمثي هنسمسجنمل هنمئلكمع هن غجنخيبيهجنهئ  عمل همغ
ص هغحكتخييطغقغغ ض مس يعهثخص خل جعلكحليطُّـهنص هجنيطه غجنساللكخلص هي جنيطه غخفهتتهبو ممبحقغوغجن

يُّـيعمعىش غحللكمم غجنخيب ًأوالمل ي جنمبسمثلكحكمل غجنتخيتمثهبمثو حضلكجنيألهث طه جلمبمتلكيلكخي هت ي جنخيمبً:، وتضصصضّ
ن قجنمم غ ُّـجيمبب ص هجليطن عجلالن هَّـ عممثيع هجغلكخمملي جح لكهث  جلمتيطَّـ هن هنمئلكمع هثهيس

ض مض غجنخيخن غجنخيبو دُّـِّـوجفلكمغتهت جعجههئ ن عهنيع غجن  خميط جعمب يلكخي ي ُّـهبمت هن مم

 .طضص كضصف: ي غخلجيمثمك غجنبمييطغقهيحسيط جع جلحلأل معلكقُّـىط جعمييطغق عه هنيطُّـمتمل غجنسالن )ص(
ص يجع جلسلكمميع غجنجهلكحمخيم  .ضصص كصضف: ص هنمهيطق حكلكجعي معلكقُّـىط هنيطُّـمتمل قهنجه
حك غخفىغي هتىعُّـمك غجنهئخصنص ألمح غحلجم  .ضضض كطص ف:ص هنمهيطق حكلكجعيهيلكف ُّـ
 . صضص كصصف: ص هنمهيطق حكلكجعيجع جفجيع غجنخيسمئالر هتىعُّـمك غجنتهتىعُّـمكص يم

يهغجنيطجنمث جلمف قجن َّـ عش قههغ جل عمح ققجلمل غجنيطهنجهمئ) ص( ي حفمقغ جل غخفهتيطهي ي هثهيس عن ه
ق جعتمسجغ هنمئلكمع مع ألجعمث غخفمتمه قص هعهث هثمئ حفمق هن يخميط هنلكغ مض جلخن عمح مغخيهييع غخفمتمه  ويعي

قوهجفىغن ن مظي حممشهثطي ُّـهئمق جلمبمث: ص حممئلكن جن غخفمتمه جغ ي عن عجفيطيغهثحييع هنلك حتمك:  مملكن ُّـمئ
يحممث جفت عجفيط حك جع غجنىغمم غخفىغيهتىعُّـمك غجنهئخصنص ألمح غحلج(. جغي ص هنمهيطق يهيلكف ُّـ

 .)ضضض كطصف: حكلكجع



ض ططص.................................................................هجفيطهقن جفمئمثمئت ...غجن
ض ظهيمل ن غجن ق ههن غجنجههتيعغ عمل ققمغمل عن ُّـهئ ه عه هنمبهبحلك هن هنالهنِّـ معمب غجنخيمه

 هن و جعلكغىهنىعغَّـمكص همس ُّـب هو عمل حميعميغألهنمل جنهلغئِّـ ي خكهتيطغ غجنتهبىغُّـ غجنيعحكهبغجنت
غغ غخفخيلكقم غجنيطُّـمتمث ض مض غحليطُّـهنييطك هقحفمبهتلك غجني عي مليعجع  .هغجن

غغ غجنخيمب غجنهلجلومس ُّـسمب جعلكغ: خملكن جعخيىش غخفخيلكدُّـ ي عي ي هن عجع
لوهقحف حممث خظ ض هي عحكخصظ غهللا هظهيلكمع هعحمخيلكجن حم ص هن غجنٰهخيمث هغخف

ُّـمت  همض صمل هغجنمتلكق هغجنهئتمكي همض غخفالئهئمل هغجلمتص همض غجنيعحكلكيغصهحفمبمئ همعهئ
غغ غجنهيمئ هن جلبلكقغغ ي جفت ص هَّـهئىعغصو هجفيطهقو هعحفالمو ههنخيلكهنالغومجمث عجع

 هن وهخميط قحف حممث خظي عي  هن ممتمك غجنجكغفو هغجفيطوي ُّـهئلكق شمب ممتلكغ
غَّـ هن غألجفلكقُّـهن ل هغخفختمبصغجنٰهخيمث هغجن ض ي عي  جع هغخفهئىعهغ هغخف

هممتبلك ُّـسحقغ ي جضه همهمن مخحمثمهلك قخممثمئلكى  و هنلك حممثهتلك ظحمثِّـي جلمف عنيغألهنمل  هعمجخيمنصه
 . ههنسمبي مممهحمثِّـ غجنبخلكقهو جغلكجعمنوحكمبمث

ف غجنتجيبمثمئمث م ُّـمسمعمثمتلك مض معهيمهمثالغ غجنبح مل هغخم جفلكن َّـىعُّـ غجنهئتلكجعخل يهحك
جلمل  ض غجنمهحمثحخل مض هثحييع هنيطقحكمل غجنمهحلكجعملص هغخفجهتهبمبخل جلمف غألجفلكقُّـهن غخف

غخم غجنتحمئمثمئ هحق غَّـتخصهنلك ى خملكجليطغ غجنخييعك جلمف ممتلكغ غهللا ي معخييمشنص حميجعحسمك غجن
ص  يممبحقغ يحك غجنهئتلكغ عه يحك هنمهمتهي عه يحك قهغغ غحليطُّـهن غخفخييعهك جلمبمث ه

ق وعرمثمل حصلك وحمهتىعن عهن س هجنهئ جعخييط هنيعجفمبمل غجنخييعك جلمف ممتلكغ غهللاص هجنخي َّـىعغ صي
ىمل غجنخييعك غخفمتمههيمل هغهنتمثلكقغهتلكص حملكحل ي ُّـخييعم جعلكحك يغألهنيع هن قهغئ جلهبمبمث ي

غ جلمف ييجعيط   َّـهسيظيهئص حمغجنهئتلكغ هي جعلكحك مملكمعب هجعمسحكخصظ قهغمع ىعن ُّـخييعض
ن جع هنمتىع خميعهن ص ي غجنخيهئيغ غخفخيهب وغحل هثهيس ُّـمبملي  . لك

جلمل مض غجنخيمئمثيطغص جنمبجهمثىط جلبيط غجنيعحس جلبيط غخللكجن) ص( ض : عجغيع غألجفلكقُّـهن غجنٰهخيمثهيمل هغخف
جلمل مض غجنخيمئمثيطغهنمئلكجنمل : ه هثمئال جلصطك ض ق خفص عجغيع غألجفلكقُّـهن غخف حك حهب ُّـ

جعهئ  .ضصك: يغجنجه



قهف غجنيعهغئ جعخل غجنمتجهمسغ هغجنتمسجغحق.....................................................................صطص غخف
 جمىغغ ممتمك غجنتهيسحقص جعمههيتهتلك غجنتههثتمثجمل غيحفتالخملكغ غجنهئثحقغ م  يعهث

 هنمتهتلك جل هغ هنمتهتلكص جع هعحكمئيش ممثحقهتسخميط جفىعق جعخيٰهم  هملي قهغئمثهمليمعهيلكحكحق هثمئمبمث
غ عمل ممثحق: لكنيغيجلتبلكقص ههن قجن هنلك خملكجن عجع عحكحلكم غجنمتحي  هن وي معسجكحكمب

غ مض مم هنسمسجنمل غ عهثهيسهت جنمبخيلكهنمل هعمغلكجع ص هعن هثمهب ُّـ وغخفهي ز س ى ه ممثحقغ هنمتهت يمشنط حمىز
ن جعميحق قهغُّـمل ى جلمف جمحق عحكلككص همممبخص مملكن غخفهي عجميعغ جلمتيطَّـ مملكن وُّـمئ ى ز س

ص هغجنسيطهص هغجنٰهحسعجفمك ص هجنمثهئ جلمتيطمم جلهئيعهنملص هغجنهئمبب ي عجنمثهت س ي ش ش ى ي ي  لكمص ههنمئلكمعي
ص مض حكبمث هغجفيطغ وجع حكمبمثخصنص هعجع جعهئيع غألظ ص حمهئمث عجغ جعتهيسحقَّـ ي

غهب  .!ظهعحكهئ عمل ظ
جلمثولك هثتمثجمليعش ض لك معهئجه جل جفج غجنىغهق يعشي عي صوملي خميط معبيطه جمحق هن

ض هغجنتىغُّـمث  ي هنيغ غجنيعهغُّـلكغ غجنتهيسحقُّـغجنىعههغجن زملص هَّـىعغ هنلك زخيمبمتلك هثهسمميط ي
ن يلكن غخفخيتىغمظي غجنمتحييمشنص حم غجنتمهحمثِّـ جعلكجنخييعك جلمف ممتلكغ غهللايهثحييعُّـمل  خميط ُّـهئ
ن قهغُّـلكغي غجنخيمئحليغخضلكَّـ  هن وص هَّـ مض هغخمخيهتلك ظلكققغو ممثحقغو هنمتخي هن خمب

نص ي عن ص هخميط جملكغ جلمتهتغهللا جلمبمث هظجني ظمف يغجنمتب ىقُّـ غهللا ي ُّـمهلكغ جعلكجنخيمئ
لكغ َّـ ضلكجعيش يلكغ هغجنىعهخممثيخضلكَّـ غخللكقف جل غيي غجنٰهلكجعيش غحلمئمثمئيمشنهجنىعجن حم

يغهللا ي جمحقص قهن غجنتمتمه جل غجنمئيعغئ غجنجكمغمثحمث جلمف ممتلكغ غجنخييعك  ىمل غألحفيعهصي
ن غجنخييعك جلمف غجنهئتلكغص  غخمخيمل مض لك  .  هنمتهتلك غألحكلكهثمثيطهغجنتغجن

ّذا ا  ا  
 خكهتيطغ غجنتهغ غألممثيع قهغمغلك مض غجنمئيعهن غخلهبسمل غألهمل م يغخفلكقي عن ي قُّـمك

ض مض غحليطُّـهن  غ غحليطُّـهن يم َّـ هنلكقغجنتيطهُّـ هغجنتمهمتمث هعجلمف ققمغلكغ غجن
همل هنمهلكجممليلكظمل هغخليغجنخيلكهنهثهيسهتلكص حمهئلكهثمن غجنثمئلكحممل  و جعمسلكيعى ص هَّـىعغ هنلك مملكن وملي جفيطُّـثمثى

غنص ألمح جلثخصن جلهبيعه جع جعحيع غجللكجف) ص( قُّـلكم جفمبمك  صىحص هنهئتبمل غجللكجفىحغحلمث ص حك
 .ضضض كصف: غجنجيبخيمل غجنثلكهثمثمل



ض صطص.................................................................هجفيطهقن جفمئمثمئت ...غجن
ن يعشس ُّـيعهن عهثهيسهت مك غهللا مض غألقكص هيألشلكن غجنساللكخلط يُّـتبمت  ُّـهئتسب

كص هخفيخجلمث هلك مملكن غجنمئيعظن حملكضحلك جنمبجيميلكغ هغجنحيمبهبمل يتهت هن حفالن غجنمتمه
غمغهتتهت جعمئ يههنجيلكجنبلك جعهب ُّـمئ غجنىعه ظلكقهغ عمل جللكمس غحليطُّـهن يمششحمص وغه ى ُّـهبهئ معجي

ص هَّـىعن و حضتمبهيملولكغيلكخضلكَّـهمعسمثحقن جع هص حمهئلكن غحليطُّـهن هغجفيطغ هن عجعيعق ضحلكُّـلكَّـ
غ غألهنيع جنمبساللكخل مض يمل غحليطُّـثمثيغحللكممهبمث م خميط ُّـ سمل جلمف غجنهيهئيع هغجنثمئلكحممل هغجنسمب

ص هجعلكجنتلكمظ حميغألهنملغحصمثهبمتمل جلمف  ضيمشن هن حفالن غحليطُّـهن هثهيس  مض  هنسلكجفمل غجن
 . آلحفيعوس هن خميعنيغحليطُّـهن حكتت
مغ جنمبمئيعظن هن حفالن غجنتمل غحليطُّـهن َّـ يهجفلكممهبمث ضلكل جنمبت ي عجميعغ غجن ي

ُّـمئ هحتمثمثيطن مملكن غجنىعههثلكحمىعغ غجنيعهغُّـملص حملكجنمئيعظن  حص هن ييجعيط  جل جلمبمثهت معجي
غ جن هن حفالن غجنيعهغُّـلكغ غجنتهيسحقُّـ مع همعميمثمثمك عجغيعنص هَّـىعغ هنلك عحكس يحفهيىش ظ ملص ي

ن غجنتهيسحق جعلكخفمس ق هههثحييعغ جنهئ حكيش عظبِّـ ) يغجنتهيسحق غجنيعهغئ(جغ  يغجنخيلكنهجفلكممخص مض غجن
ص هي غجنيعهغُّـلكغ غجنتهيسحقُّـيمشن حمصيلككهغخل ض  ينعجفمثهن همل مملكهثمن َّـ غألممثيع غجعتالظ جعلكجن

يغجنتهيسحق مملكن قغئجلك هنمتىع قهن غجنمتب ل صغهللا جلمبمث هظجني ظمف ه ه هغققغق قهغمغلك جلمتيط هخم
هثلك جنمبمئحمهتىعغص يغألهنملغيحفتالحملكغ غجنهئبحقغ جعخل عجعمتلكظ  ض مض غجنتهيسحق يمسن ن جع ُّـيطجل غجن

 .ملي غجنمتجهمسغ غجنتيطهُّـمتمثييحكمثخصخميط هثجهمس هن جعيطغُّـلكغ هثجهمسغ غحليطُّـهنص 
ض مض غجنتهيسحق هن هثجهمسمع مض غحليطُّـهن: خملكن غجنىعَّـب خص مملكهثلك يألش طهثجهمس غجن

ي غألهنيع هنىغزلك ي ُّـستمئيعهن : متلك هثجيط مض غحليطُّـهني عجفيطرلك جل غآلحفيعص حمهئخص عهثه
ص همضغجنمهحمثِّـ ي قهغمع هن هغحلس هغجنٰهخيمث مى جغ مو َّـ هن ص ههن َّـ هنجههئ و جع ي  ى

ص هثجيط هنث قجن حممثخص قه ض ص ههن جليعم جعلكجن يحممث ى يى ى ى هن غجنتهيسحقص ههن قهه ىهي ي ى
ُّـ ض مض حكمتمل عجفيطه هعقجعخيخل هن غحصجيعغ صزهن غخفهي ق غجن  همملكن هنبيطع مكهت

ن حكمثلكحكمث غ عمل خكمثخيمليجفخل غحفتمب غخفسمبهب ولكص همعهييعخم س قه غقف همجهت ص و هحف
ىههمغيط هن عَّـ غجنبيطل ه ي غظ هن ى يغألَّـ ص همعخيمهى غ جنبيطجلهت سقهمغ ص بس غئهت غ ألَّـ



قهف غجنيعهغئ جعخل غجنمتجهمسغ هغجنتمسجغحق.....................................................................صطص غخف
يهقحف مض غإلحكالن هن معبجي ص ى  غجنهئهييع هغجنتح غإلحكالن جعمئمهيط غجنهئمثيط جن

غ هن قهغُّـلكغهمعٰهمبمث غ هنلك هضخي ضخي ص حم غ هبلك عمل عجميعغضهتو جعلكلكمبملو عَّـمب  ص جنمثمهمب
ي معثبتهتلك غخفيطهوص هَّـىعن جفمئمثمئملئمل هقجمبلكهت غخلبمثثمليغجنسمث  .مليهثلكغ غجنتلكقشمثى

ض مض غحليطُّـهنهجن نصهئثيعغ غجن  ي عظ وجغالجغمل ممتمك:  هثجيط غجع جفمتب ُّـمئ
نغخفميلكقه هغخفالجف هغجنتهيسحق: حصلك و هعن غخكتهب جلمف معخيسوص هَّـ خم ص و ممبحقي

وهخممبمل حتمئمث ظملوحسمب غجنبخيىش جلمف عقغقغ ممتمكي جفت صي ى جحلك ممتمك مض معمب و حضمه س
 يَّـيعغص هَّـ ممثيعغ غجنيطك ُّـخيهئيغ معمب غحلمئمثمئمل غجنحيلكيعهثي عي صملغخفجلكيغ غجنثالجغ

ق جضهبيط جفسخل غجنىعَّـبيغجنتهيسحق هغخفهي) ص( يهنص جنمبيطممت  .صضص كصف: ص هنمهيطق حكلكجعي
 :هثحييعغ) ص(

جللكغص جنمبخيالهنمل غحصمتيطهم ض ي معىعمميعغ غخف  .صصصك صصطك:  هنمهيطق حكلكجعصي غجنهيتمتي
 ي جنمبهبهيص غخكتهتيع هن غألجفلكقُّـهن جلمف عجنسمتمل غجنمتلككي ممجه غخلهيلكظ ههنىغُّـ غإلجنبلكك جلخصم

ريغخفحيط يف غجنجهمثىط عحكخصجلمث جع جضهبيط غجنخيجمب يص قغق غجنهئتمك غجنخيمبهبمثملص )َّـمصضصص: غ (ي
 .صصض كصف: َّـمص جعحقهغطصضصغجنجيبخيمل غجنثلكهثمثملص 

ن غجنمئيعظنم  .ضضص كصف:  هنمهيطق حكلكجعصيمبىغقممحنجن ص غجنمقَّـلكن مض جلمب
ن: خملكن غخلجيمثمك مض مغلكهنخي) ض( ظملو جلمف ممتمكوهَّـىعغ جضهب  مض َّـىعن غخفخيلكر غجنثالجغمل جمحق و حضمه

يلكك حممثهتلكص حممسهنلك ممتمك غخفالجف ي هقُّـلكقغغ غجنمئمهص جنخييطن جليطغجنمل هثلكخممبمثهتلكط جلمبمثهتلكوهنخيتهبيط
 مض قمميع غخفالجف غخفيعمعمئبمل هغجنهيت غخفمتتحييعغ جمحق يحمجهبمثخيهتلك هبىعن غجنمههيملص هجنمثيغ ُّـمهِّـ

 ههنمئلكمع جع حكمبمثخصنص هخميط يهيلكحكحق حمهب عخكهتيعَّـلك ممتلكجعلك غجنهئمببيص هعهنلك ممتمك غجنتوعجفلكقُّـهن ُّـسحقغ
وهن عهجن عمل ظحفيعن ممىعغ: يخملكن غإلهنلكن عحسيط مض معهيسحق غجنهئمبب ظ يحممثح: ص خممث جني  غجنمتحييع حممث

يحكخصجلمث جع جضهبيط إل صممجه غخلهيلكظ. ( هنمتو خميعُّـمكوممتلكغ هنمئلكمع: هيص هخملكن عُّـٰهلك: خملكن
ر  ).صصض كصف: ص هنمهيطق حكلكجعيغجنخيجمب

ن هن عظحلكجع: يهخملكن غجنىغقممحن ي عن غجنميلكجنمك عشلك جنمثيغ حصلك عحكلكهثمثيط : ههنيعغقن:يخملكن غخفحمئمئ ي
ي هعي حممئيط ظِّـصومهمبملي هنتوظحلكف جن صو هن قجن ممثحقي  حمهب قجن معهيسحق غجنحيمب جعلكجنهلم مض خم

هم بظلم :معخيلكمل سوا إيما م يل ين آمنوا و ٍا
ْ ُْ

ِ ْ ُْ َُ َ ِ ُ ِ َ َ َ َ َ  صص همعهيسحق غحلسلكغ غجنمثسحق جعلكجنخييعك...ِ



ض ضطص.................................................................هجفيطهقن جفمئمثمئت ...غجن
ن عمل ققمغمل ض مض َّـىعن غجنخيمب َّـ غجنمئلكقع جعوهغجن  هملي عحكلكحكمثهغيلك ظلكقغ هنلكقيمسشى مع

 .ملجنتمب غجنهئتمك غجنثالجغ
ا   ا  

يغَّـت غجنخيال قهي  وهبمن مجمبملش غهتغجنىعُّـ مض معمهمتمث هثمئمبمل غألحفبلكق يهنمل غجع غجل
ن ض هغجنهئىعغص حمهئلكن هنمتهت خم غ غجنهئىعغ غجنخنُّـِّـ يطهي معخيهبوهن قهغُّـلكهت جعلكجن

ض غجنخيهبيطهيعهن  مض غخفٰهلكهنخل هنمت هنلك مملكن يلك مض غألحكلكهثمثيط عه مض غخفٰهلكهنخلص هغجن
ظ هثمث ي ههنمت هنلك مملكن جل جفس هثمثصومليجل حك ض مض ي غختيمسش هممص جعىغجلهبهتوملى ىعهغ غجن

 !هغحليطُّـهن لكيعُّـمئلك جنشظالف
ضهحكب عن معخي ييعضمتلك عمل عخمسلكن غجن  ص هَّـ عخمسلكنخسسمل  هقمميعهثلك هنمتهتللكي

 :وحكبخيمل
ن :لّواأل  . حممثي خممهيطهغ عحمسلكق غجنيطُّـ هعُّـمئلكل غجنجهغجنىعُّـ غخفمييعض

 .مليمل هغجنسمثلكحكمثيمل هغجنهيهئيعُّـي غخفمتتخنهن خفىعغَّـبهت غجنيطُّـمتمث:اخيضأل
ن جع:اخيضخض ر همض هضخيهت جنمبحيطُّـهن مض غجنجكجممثمك هغجنجكَّـمثمك حكبمثال يمسن ي غخفت

هقغقجللك جنمبيعقُّـمبملص همغلكقجعلك جنمبهيٰهمثمبمل  .ه
 .هحق غجنهئالن غحلس جفيطُّـثلكص جنمثمهو جفسو ممالنيهئ غحفتالم غألحكلكهثمثيط جن:اخظابع

هم ما استطعتم من قوة غ مضي همعهيسحق غجنمئصيبخلكقهقهغرلك غجن ٍوأعدوا 
ُ ْ ِ ِْ ُْ ُْ َ ََ ْ َ َ  قهغن صجعلكجنيعهن ...َ

ن غجنمئيعظن . (هنسمب  .)ضضص كصف: ص هنمهيطق حكلكجعيمبىغقممحنجنغجنمقَّـلكن مض جلمب
ق هثخيمتلكجلملهخملكن ن:  غجنيطممت ين غيحكتجههتلكق جعخيبلكقغ عحسيط جع جفمتب ع: هخممهلكقه غجنمئ

غ عجفلكقُّـهن غجنتهيسحق مض و جمحق ظحمثِّـهتلكي مض عجفلكقُّـهن غجنتهيسحق مممبجنمبتجههئمث ط ُّـبجيمب جغب
لكيهتلكغ غجنهئتمك غجنمهحمثحملص مملكجنبخلكقهيعهن ص جع مض هنسمتيط يمس هغجنجكهنىعهي ههنسمب هغخف

غئمثمبمث. (غإلهنلكن عحسيط هثهيس ق قهنىغه يغإل لكغ هعجغيعَّـلك مض ممتمك غجنتهيسحقص جنمبيطممت
 ).ضطك: هثخيمتلكجلملص هنمهيطق حكلكجع



قهف غجنيعهغئ جعخل غجنمتجهمسغ هغجنتمسجغحق.....................................................................ضطص غخف

ض عمل غجنساللكخل:اخلضدظ ن جعلكجن و لكمببلك خفمئلكنطي غخفتمئيعجع  .و عه هنلكنو عه مغلكنه
غحكجيمل عحفهيلكظ عحكخصظ غجنيعهغغ غجنٰهخيهيلكظ :اخىضدس  معيطجلمث غألحفبلكق غجنٰهخيمثهيمل جع

ص هقجعجيهتلك جعيعمغلكن غققُّـ حممث  . جليطهنو جغمئلكغوغجن
ن:اخىضبع جلمل جعخييط غممتجهلكم هضخيهتلك مض هن غجنسلكممت ض  ويعجفمبمل جل غألحفبلكق غخف

غغويجفمئمل غ غجنمه غ عحفجيلكظَّـ جعخييطهنلك جليعحم يص حممب ُّـمهحح  .ى
ص هحتمبمثمب يههنلك جسهب ص غخفخنف جع ض سمتلك مض غخفمئلكن عجعيعغق غجنمئس غجنثلكجنهن مض غجن ى

ص و جميعُّـبملوممحيلكَّـيعغ ي معستيطجل غيَّـتخصنص هقجن هن حفالن معهيحيس جعخيىش هثخصقمغ
قفيجغ ضلكجلخل و هثخت جعمتهب غ مض حسلكُّـمل غجنسمبجيلكنغجنىعُّـي جل غجن  . مملكهث

موذ روزي: ّولج األا م ا ر   )١(ّنوح بن أ 
ن ومملكن غجع عمح هنيعُّـ مغلكهنخيلك جنخيمب ص هجنهئمتي جفت صو ممثحقغه يجنمئمك جعلكجللكهن ز  جعحسمك ى

مملكن ُّـمئمبمك غألحكلكهثمثيطص هُّـيعهه جل غجنثمئلكغ هنلك جنمثيغ هن عجفلكقُّـهن : لكنيمعخيبحق غجع جفب
ق غيجفتجلكف جع جعحلكنغأل  .غجنمهيطمي عي و خظيمم ى مج...وجغبلكغص ي ز

ف جع ُّـىغُّـيط ) ص( هثمل غخفيعهق) عمح هنيعُّـ(عجع جلمههبمل هث  يص خميعخ)َّـمضطص: غ (يهجع مغخي
يظ هنلك ممثحقغصغجن ط جلهبخي جلمب ه هخملكيض هنيعهص جنمئمك جعلكجللكهن ه ز ص حممئيط عحفىع غجنهيمئ جل عمح ى

لكف جع عقلكلكغص هغخفميلكقه جل غجع يجفمتمثهيمل هغجع عمح جنمثمفص هعحفىع غحليطُّـهن جل جفج
ص مملكن هنيعمغئمث هثلك مض قهغُّـت غحليطُّـهنيعحكحلكمص هغجنتهيسحق جل هنمئلكمع هلكص هنجيخي  .ه

 .صض كطف: ص هنمهيطق حكلكجعييطُّـ غجنىغقممحلحق غجنخلغألجلالنص : هثحييعغ م
يخيبيط غحل جع غجنخيخصق غحلمتبحلجن خكىعقغغ غجنىعَّـمكص م قُّـي  صص قغق غجنهيهئيع جنمبجيبلكجلمل هغجنمتهل هغجنت

 .ضطص كصف: َّـمططضصجعحقهغص غجنجيبخيمل غألهملص 
ص م  .ضطض كطف: يجع عمح جفلكمع غجنيعغقهغجنشهنلكن غحللكحمىح جلبيط غجنيعحس  غجليعف هغجنتخييطُّـ

حك غخفىغلكيهتىعُّـمك غجنهئخصنص ألمح غحلج) ص(  .صض كصضف: ص هنمهيطق حكلكجعيهيف ُّـ
 .ضضض كصصف: ص هنمهيطق حكلكجعي هتىعُّـمك غجنتهتىعُّـمكص يجع جفجيع غجنخيسمئالرم



ض ضطص.................................................................هجفيطهقن جفمئمثمئت ...غجن

قغ يجع جلبغ جل صهن عُّـ جن جل جلهئيعهنمل: خممث جن لكك مض حمٰهلكئ غجنمئيعظن حك
قغص هجنمثيغ جلمتيط عظحلكغ جلهئيعهنمل َّـىعغ غ يعر: حممئلكن! ظحك  قعُّـمن غجنمتلكك عجليعض

غ جعهيمئ عمح جفمتمثهيمل ههنميلكقه ضخيمن َّـىعغ ي جضهبيط جل غجنمئيعظن هغخكتميمب جع عحكحلكم حم
قمميع غجنهيٰهلكئ عن ُّـىعمميعَّـلك ي جح ُّـي خميط مغيعغ جللكقغ غخفهييص جغهغحليطُّـهن جفسبمل

قغيمم يهنعمض  حمهت مض هضخي   جلمف جفهيحيهتلكصي خفلك حممثهتلك هن غجنجكجممثمك هغحلهنطو حك
ن غهللا غغغهللا جلمبمث هظجني ظمف غحليطُّـهن جلمف قحك  ! ُّـجيمبمك غألمغيع هغجنث

ي ! هللا حكبحلكهثومملكن مض لكلكجلمليُّـىغجل عهث  يعهث: ى عحفيعهوجعخيبلكقغ ه هجنمثيغ هنجههب
جن اسّأي: غهللا جلمبمث هظجني ظمف جنمئ ت ،ها ا كذ قد ك ن كذب  َة، فمابّ ا
بوّمتعم ّدا فلي ارً   .أ مقعده من ا

هغ ظهيحلكغ غحليطُّـهن هغجنتهيسحق هغجنتلكقُّـىط هسههبىعن غجنتمتلكخمٰهلكغ هغخفهيلكقخملكغ هنمب
 .يجعمسمملكقُّـبهت هجمثهت

ض ُّـهئجه جل جليطيعن قغ غجن قي َّـىعغ غجنتىغُّـخل جنمه وغ عهن  :ط َّـى
ي غجنسهسغن خفلك غهثهئجه غألهنيع:ّولاأل جنمل مخيعُّـيعنص هجن ص هحكهت ض جنمل غجن  . حكهت

مغيط و هغضحملو مض ممجههي جنسهنيع قيجنمل:اخيضأل جعملص حمال ُّـ ى جلمف غألهن هن غجنخيمئ
مغيط حكمبجيملوحكمبجيلكن ص جع ي مع و ُّـخيلكخمب جلمف قجن ي معخيمتهي جلمف قجنوملي قُّـمتمثى  .ى

ص حمهت مس ُّـسمسنين ع :اخيضخض ققي عي ىهنلك ممجههي جنمثيغ مجمث هنلك هضخي  وجل هن

 :هثحييعغ) ص(
جللكغص م ض قهألمح غجنهييعف  غخف  .صض كصف: ص هنمهيطق حكلكجعيغجع غجل
ن غحليطُّـهنص يهنمئيط م  .صصصك: ص هنمهيطق حكلكجعيجنمبجههتيعقهقههنمل غجع غجنمهالف مض جلمب
ن غجنمئيعظنص م  .صضض كصف: ص هنمهيطق حكلكجعي غجنيطُّـ غجنىغقممحنبيطقجن غجنمقَّـلكن مض جلمب

ن غجنهئلكمضص ) ص( غحفتالم ( ط جعلكغص فصض كصف: ص هنمهيطق حكلكجعيمبجهمثىط غجنهئمبمثمتجنعظ
 .)غحليطُّـهن
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قص هجنخيمبوهغجفيط جن هن يص هَّـ حمٰهلكئ غجنس غحميخيلكهنغجنس ممجه هنلك مك جعمئب  ىمل ههنلك ُّـ

 .ص حمهت هض جنمتخنغ غجنمئيعظن همعيعجممثمك غجنمتلكك حممثيغجنخيلكنغجنيععه 
وغخضلكنَّـىعغ غجنهئجه غجليعهظ ُّـهئجه جل ين ع :اخظابع ي مملكن حكلكقُّـلكص جن قهغقن ي ه

قنص هجن عقَّـلكظلكغوههنمتلكدهنص ههنسلكجفت عمممق جعهئثحق و جحلك هثتمه ي  عمل حمجكغ ي مختيطس
هنمل جعمت عهنمث يغخلالحمملص حمٰهال جل جفهئ غ غجنىعُّـمل ه هنئلكغ غجنيعهغُّـلكغ مض  هضخي

 .لكني جلثخصن جع جلهيييحكمثخصظمتلكجلمل غخفمتلكخممك جنمبخمبهيلكظ غجنثالجغملص 
ض:اخلضدظ ض حممثين  ألط معيعجممثمك غجنٰهخيهيلكظ جعلكجن ل هن غجن  و عمغيعَّـىعغ غجنمت

غغ نوهجغ ن مض جضهئ ممتلكجعي عن ص هنجفسبمل :ص عه ممخص ُّـمئ ما  :غهللا معخيلكمل ُّـمئ َإ ِ
متق َتقبل ا من ا َِ ُ ْ ِ ُ َ َ ن غجنهئىعغ )طص: ئيطغغخفلك (َ ه ي خضتهب هن جلهب ص هغجنتمئ

ن غهللا  !ظغهللا جلمبمث هظجني ظمف غجنخنُّـِّـص حمهئمث خضتهب هن غجنهئىعغ جلمف قحك
جن:اخىضدس ي جلمف معمئب غجنمتلكك خفث َّـىعن غحللكجنمل هن و قيجنملجفسبمل : مض خم

ُّـ يغجنتيطُّـ غخفتمتلكخمىشص هَّـىعغ غألهنيع خميط هثحييع جن غألهن غ غجنمتلكك طنسي  جفمثهن عهر
غ غأليمسشجع غ يئهبمل خمتمب غ عن شيطجل ه هن عَّـ غجنبمثمن قحملكجللك جل غإلحكالنص هغحكتجيلكجل

مغيطهغ حص حممئهتلكظ هجضيط غ عن ُّـ ص جع غحكتجيلكجل يغجنمتلكك جعىعجن ُّـ ى يجغخل ههنهي
ن مض َّـىعغ غي  مض معمب وجفمبمئملي عي غغي غجنهئىعيص ههنلك غخفيعهقهيخضلكنيههنهسقحفخل ُّـخيهبمب

ُّـمبمل  ص هجن معمتتهت هنلكقغن مض ي مس معمتتغجنتغجنسمبسمبمل غجنجي َماعون َس :يغألهنمل جع ُ

ِلسحت ون  ا ِِلكذب أ ْ َ ُ َ
ِ ِ َ هم وا  :ص ههنلكقغن حممثهتلك)صض: غخفلكئيطغ (ْ َسماعون  ْ ُ َُ َ َ

ِم َعليم بالظا ِ ِ ٌ ِ جعمل (َ  ).طض: غجنت
يهجحلك ُّـثحق غيهثتبلكن َّـ عجنمهلكم غجنهئىعغ جعلكحللكجنمل غجنيطُّـمتمث ُّـِّـس  عمل وملص همض قجن معمب

غظمليغألهنص حمهي ي عمل معمئب قجنيغألهنملغحكتخييطغق  س هنهئمتمن غجنهيسمئمل هن وملي جللكهنو عمغ
ضلكجلخلومملكن ممثحق) ص( قُّـ جعلكجنخيبلكقغ هغيمغتهتلكقص صي هن غجن مملكن جفيعغ جع حممئيط  هنجههت

ص هغحصمثث غجنجيلكئ مملكن هن جلبلكقمع عهث ُّـ ن جللكجعيطغ مصتهتيطغ هَّـ عممىعغ غخلمب يهنمثهب ه ن ه مئ
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ّض اخسشل وإذا أصبط جيسظ وطسظب، وحمسط بن إبظاضشم اخخصخيّجصخ ً حصن زاضطا، وضو ّ
ً حصن خوصوحص بصخظضط واخثزض واخططن ّ، واحلصحع جبط اترشض احلسبجٌصعّ وضٌابّحظ

َّ وخع ذخك حزط أخف ،ّبصع اخسسض واآلةصرّباواخدطق واألخصشض واخدالح واالةتشصد و
ً بن صبشط حصن جصبطا ّوخرت!  يف حدصإلل طظطط بن خرصوطضًخن اتوضوجصت حتصبص

ّوضصجص، وخرت ً ًسط بن جسصثض حصن بسصء، وحمًصابّ وحظًا بن ضالل جصبطَّ  ، جسط اخزظاءةَّّ
ٌوضو وضصع  وضو خن ،صد اخززشصءّصر حصن خن اخدسحصء اخربّوأبو حيشى اخوح! ٌ تذثَّ

ٍحصن أجول اخسصس حشصخص بسشلابج اخسبصر، وخسشم أبو داود اخسخري حزط ّاخسظ ً ،
ٍوأحثظضم صشصخص بسشصر  .ً، وحصن طدع احلططض وضرصً

ّحسط بن تبتةج واخدرزصء واتثوحج، ّتحط حتصب اتجظوتج خن اـ صن بن أمحط ّ
 .٣٣٣ ص١ج: ، خدطر ثصبقّأجح تصبم اخبستي

 .٢١٨ ص٢ج: ، خدطر ثصبقّخسظ اخططن اخظضبيخ خشظان االجتطال، ـ
 .٩٨ ص٣ج: ، خدطر ثصبقّ خسصن اتشظان، البن تجظ اخرسزالينـ
 .٤٠ ص١ج: ، خدطر ثصبقّ اتوضوجصت، ألجح اخزظج ابن اجلوزيـ

ٌابج اخوضصجج مجسضّصد اتجتشططن اخسظّوحط بسصول ثثة ضصالء اخرب  خن أجالم اخزظطزج، ّ
 يف بصرخيه، وابن أجح تصبم يف حتصبه اتجظوةج، ّوثشطوا جسششم بظخك، خسشم اخبخصري

 يف ّ يف اتوضوجصت، واخرزشجّ يف خشظاشه، وابن اجلوزيّ يف هتظطبه، واخظضبيٍوابن تجظ
ّ وحط اثترظض أتواهلم اخخشط اخرالخض األخشسيضرزصإله،  يف حططظه، واخظي تتم ّ

ٍخن ضسص بظى حثثا خن اخوضصجج اتظحورطن بج إخصم: ثثهتم بزوخه َّ  ٍ، وتصحعً خزتطىً
طون ّ، وحصن حظطق خسشم طترسٍ بصرعٍ يف اخظواطض، وتذشصٍ، وثشطٍضّ تجٍ، وحزشهٍثشث

 ووحع ،، وخظخك حثظ االحترصلٍ تظضصً، أو بشطشطاٍخصم إلً، أو برذشجمٍ تبطأً تطخض؛اخسظب
ن بزخ ططه جن اخزظطض جت َاختدصرب يف اتسصحص واتثصخص بج رةصل اتظاضص، وحصن خ

 تول ٍه طبشض اخسصس بصتتالق أجشصفّ حصش،ّرثول اال صت اال جسشه وآخه بصحلططض جسه
، خدطر ّ اخسجزيّط األخشسياخرططظ، خسخشط جبط احلسج أمح(. اتظاضص ورةصالهتص

 .)٢٧٦ ص٥ج: ثصبق
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ص حملكجنجيمبمئلكظ هعجعمتلكظ غجنجيمبمئلكظ و جلحيمثس معلكقشوص هعهنلكهنمتلك خكلكَّـيطيغألهنمليغجنتحهئ مض هنمهحق 

ُّـال مض جفيعهغ غ جلهبيعغ لك وجعخييطهنلك خمٰه ه ُّـمبمله  و غإلحكالن هغخفسمبهبخل هغحكتمتىغغمي ضيطو لك
غ غإلحكالن سهنمتمئجي غجنمتحيحقص ههنلك غقحفيعهغ خكمثئلك مض جفيعهب ضيط غإلحكالنص همس ُّـيطحفمب ه  ي

غيعي  غنهجلمت غ جعخييط َّـىعغ جعمسجل  هَّـىعن غحللكجنمل ! هخملكقهتلكيغألهنمل حكلكحكمل و ُّـسحقغوص عظبح
جنمث ظ ى عن معسمثيغ جلمبمثهتلك هنيغألهنمليص هخميط معمئبمبمن يغألهنمل مض همن حملكجلمبملقغجنمل مملكهثمن هييغجن ز  ى

يمملكن جعلكألهنيغ غجنمئيعُّـمك حملكحكمئلك حملكمغيعغ هخملكمعال مكلكخفلكص خفجيع ه ه جعملهه  .و مملكقجعملوق عن حفيطجلهت جعت
ق غجنمئيعظهثمث ي عن: جعلكجنىعمميعومغيطُّـيعه ض مض حمٰه غجنس  هنسهغ جع هغجنىعهملص يَّـىعغ غجن

غجفيطهعحكبلكغ غجنمتىغهنغجنهئتمكص ممخص مض ممتلكغ  هص مس ُّـهئ هنمئتخنغ جلمف غجع عمح ي جنمب
ص حمهتمتلكجن هض و معهئهي جع عهثلككو حكلكجعس معلكقشوهنيعُّـ ى غ عحفبلكقغ ي ضخي نص حم جن ه مصهت

غ قجن جنمبمهحلكمح قنص ههثسب ي غجلمبمث عمحيمض حمٰه غجنمئيعظن هحمٰه خميعغظغ حك  جع ى
 .يممخيمك غألهثمهلكقه

ُّـ : مهالفغجنخملكن غجع   جع ي ُّـيعهه جل عمحغجنىعههَّـهئىعغ جفلكن غحليطُّـهن غجنجي
قغي هحكمبغهللا جلمبمث هظجني ظمف ي جل غجنمتبصممخيمك قغه مض حمٰه غجنمئيعظن حك ص ه حمس

نص هو همجلكجلمليمسهث غجلجكم جعىغهثتهت عمل هني جفت  جل حضيعمغوجعحهن جعلكجفهن  يعن هضخي
ض جنبخل ص هجنمئيط عحفجيمس غجنيعجغيع غجن ُّـ مض ي قمميعن هن غخفهيى ههنيغجفيطه غخفهي جلمبمث

ىخملكن غجنسمثيط غألحكتلكق  قه): يقغن مكمب(ي  ىمس هثيع: ي مض عهن ظحمثحيهجنىعغ هثمئ هنسمب غجنمتمثسلكجع
يحممبمئمثمن عهثلك جضهبيط جع : ن غجع عمح جلتلكغخملك!  عممىعغ هنمتهت مض غحليطُّـهنوغجنمهلكحلخل مض خظ

ص حممئلكن جل عجعمثيسمث جع حكخيمثيط غجنمئجي  عممىعغ و عَّـ غخلحق مض خظىمس معيع: لكنص حمسمسجنت جلمت
ص (. هنمتهت مض غحليطُّـهن قهخفظحمثِّـ هنسمب  .)ضص كصف: ص هنمهيطق حكلكجعيسمب غجنمتمثسلكجع

نولكجنملي حكمثوهمم حصىعن غحللكن هن عهنثمبمل) ص( قهثلك َّـىعنص هغألحفجييع هنلك حممثهتلك عن ُّـهئ   مض جلمه
ه مض غألهنمل هخميطهغوغجنهيلكحك جعلكألهنيغ قمغ قُّـ يههنلك معمهيطه َّـهسيظ جنمئمثلكقغ غألهنمل جعخييط !  حصلكي ي

ُّـمبملوقجفمبمل حمس و عي قجنمثو لك حكهت جلمف جعيعغجغ غألهنيغي غظ هثهي  . جلمف غهثجي
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 .عُّـيطغجل معهيلكحكحقَّـ
ئيحكمثيطخملكن  يهثلك غألحكتلكق غخل هثحييع عمل َّـهسيظ غخفججكئخل جلمف غهللا غ: قحس غهللا ى

ن غهللا ن جلمف قحك  يجغ !ظ مض غحليطُّـهني هحكمبغهللا جلمبمث هظجني ظمف مممث ُّـهئىعجع
ن َّـىعغ غيحمجكغظ جفسبمل ن جع عمل غهللاي ُّـتمئيعهزخيمب ِ: جع َكذ ِلم ما َ ن  َك ز َ َِ ِ ْ ُ ُْ َ

عملون َنوا  ُ َ ْ َ ْ ُ هثيغ( َ  .)صص: ُّـ
غضِّـ ق غجنمئيعظهثمثي عن ههن غجن يققف حمٰهلكئ خميعغظغ غجنس  مض ممتمك غجنهييعُّـمئخل ومل هنمتتهلي

يهنخيلكص حملكجنجهمثىط غجنجيمقخ ه هنيطقحكمل عَّـ غجنبمثمن م مس ُّـجكم مض ي م هَّـ هن عجلالن هنهيه
قغ يغجنميلكجنمك ُّـيعهه قجن جل عمح جنهيٰه خميعغظهتلكص همملكن مض و جعال قمميعهمصهبخي حك  جع ى

 .ٰهِّـ هنمتجهمس هنلك ُّـيعهُّـ مض قجنيص ههنمت ُّـتوص ُّـيعهجسلك جلمت جعال حكمتيطيممخيمك غألهثمهلكقه
ا موذج ا ة بن عبد ر: ا   )٣(هّم

زهضخيتهتلك عقجممك غجنمتلكك حممثهتلكص : خملكنظ هن عُّـ مغئمن هبىعن غألجفلكقُّـهن: خممث جن

ن غحليطُّـهنص يهنمئيط) ص(  .صطك: ص هنمهيطق حكلكجعيجنمبجههتيعقهقههنمل غجع غجنمهالف مض جلمب
 .طط كصف: ص هنمهيطق حكلكجعي معهيسحق غجنمئيعلكبم
ئ غجنبمثلكن مضم ي معهيسحق غجنمئيعظنص جنمبسمثيط عمح غجنمئلكحك غخل  .طصك: ص هنمهيطق حكلكجعي

ئ) ص( يغجنبمثلكن مض معهيسحق غجنمئيعظنص جنمبسمثيط عمح غجنمئلكحك غخل  .طصك: ص هنمهيطق حكلكجعي
غ جع جلبيط قجع) ض( ص ي غجنبخنهي غجنهيلكقخيهنمث هص هض عقجعخيخل جفيطُّـثلك مض حمٰه هنيطُّـمتمل خمىغهُّـ

ن مض َّـيطحم  ن غهللا يهخميط مملكن عجع ققجلمل ُّـيعهه جلمت عهث مملكن ُّـمئ ض جلمف قحك هن غجن
كّإ: يظمف غهللا جلمبمث هظجن سب  ذ ص هنمهيطق يجنسلكن غخفمثىغغنص جنمبخيسمئالر(.  أح

 ).طضص كضف: حكلكجع
جلمل مض حمٰه هنيطُّـمتمل خمىغهُّـ غخفتيهخميط قهه عقجعخيمثمتمث ض : ني مض مممتىغ غجنخيخصيمئ غحصمتيطهيت غخف

ن عن ىهن: ى حمخص جعخييطص هجن عن معجيلكجن حممثهتلك هنلك ُّـٰهح غجنثهئمفص هنمتهتلكصطص كصصف س 
زسيعن غهللاى همغهت هجعيطهث جلمف غجنمتلكق حممبمثهبمن جعمئىغهُّـ  ).غجنسلكجعغخفمهيطق (. !!!ى

غ َّـىعغ مملكن ممثحق غجنيعهغُّـمل جل غجع مغيعُّـمي غجنيعههني عن: جعلكجنىعمميعومغيطُّـيع هي هنمث  .ي غألهن
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  ! عجفتسمك مض قجنيهعر

لك همملكن جمالهنلك مغمبمثال : يخملكن غجنسمث غغ غجنيطهثمثلكص هجممبمئمن يُّـتىغَّـه ىيطص هجسجيع خكهت
ص ههن قجن مملكن ُّـٰه غحليطُّـهن مع غم جعمييطغق خف   .!عحك

لكي عن هغجنمييعُّـمك غ قجن هي و ههنخيتيطنو ممبحقو م هَّـ جللكمسيغجنسمث  م ُّـيعهه مض هنمث
ن غهللا ل هن يمسن  همم!غهللا جلمبمث هظجني ظمف ُّـستهتج هنمت غجنهئىعغ جلمف قحك َّـىعغ غجنمت

ق غوغجنهئىعغ هنميهي ضلكجلخل م عُّـي عن  هن! جلمتو عه هنسهئ يغجن  مملكهثمن عحكبلكهب هلكي
غ حكببلك جفمئمثمئمث يهعَّـيطغحمهت م مملكهث  .يغألهنملهلك مض معميمثمثمك غحلمئلكئ هضالن غجنهئثحق هن عجعمتلكظ ه

الث موذج ا لن: ا ذب    ! ال عليهّي
وحكئ جضيطف ز ى قنى ىمس:  ظحفيع مملكن ُّـٰه عجفلكقُّـهن مض حمٰه غجنمئيعظن هحك  حمخيمبمن ي

ص حممئمث يمسجفببمن عن عقجمقعُّـمن غجنمتلكك قَّـيطهغ مض غجنمئيعظنص حم: حممئلكنظ َّـىعغ بهت حممث
بوًداّ متعمن كذب َم:  خملكنغهللا جلمبمث هظجني ظمف ي غجنمتبيمشنحم: جن أ مقعده ّ فلي

ار  !ممىعجعمن جنيعهثخص  صعهثلك هنلك ممىعجعمن جلمبمث: ص حممئلكنمن ا
ضلكجلخل جعلكجنمهلكحلخل  يههن غجنمييعُّـمك عن خضيط جضمئمئلك هنخيلكدغ ُّـسهب َّـهسيظ غجن زى ى ه ه ز

قُّـ جلمف غإلحكالن ن مض ي ُّـتيعهث قجم !غجنميمث هتهبهت جعلكجنحيمب هغجنىغهقص جفمثهن ُّـمئ
قهيهنمئيطهنت جللكغ غجع غجل ض ضلكجلخل غجنجهلكهثئخل: ي جلمف هن غق غجن  سهجللكك عمل مغ

ن ظحفيعهن هن لكيعغق وهضلكجل ممهت عجميعغص و حضتمبس ص خكمسش عجلجمكص هحكمب

يحهبيط جع جفبخفجغخل هغجنٰهخيهيلكظ هغخفجكهممخلص يممتلكغ غخفجيعهجفخل هن غخفحيط: هثحييعغ) ص( لكن جع ي
 .ضض كصف: مهيطق حكلكجعص هنيعحسيط عمح جفلكمع غجنبست

قهم جللكغص ألمح غجنهييعف غجع غجل ض  .صض كصف: ص هنمهيطق حكلكجعي غخف
 .طضص كضف: ص هنمهيطق حكلكجعي جنسلكن غخفمثىغغنص يجع جفجيع غجنخيسمئالرم

لكالن غجنيطُّـ جلمعيطقُّـمك غجنيعغههص ) ص(  .ضطص كصف: ص هنمهيطق حكلكجعيغجنسمث
 .ضطص كضف: ص هنمهيطق حكلكجعي غجنمتجهييغجنمييطُّـيعص جنمبجهمثىط جلبيط غحلسخل غألهنمثمت: هثحييعغ) ض(
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ن غحليطُّـهنص هُّـىغهقهن جلمف  قهن جلمف غإلحكالنص ُّـٰهخي ن جممث ن ظلكحل زهضلكجل س

ط معمئيع ن هنلك مس ُّـمئ ص ههنلك ممهجعلك يغجنيعحك ههللا حكبحلكهث همعىغجنهيلك عجنمث غص هي يمسشي  عجغهب
ن هقهقغهغ مكعمغلك همبخص هن غجنمئ ظ َّـهسيظ غخفىغهقه يص ههن غجنمييعُّـمك عن ُّـ  نهى

قهنص هجعيمسشجع ن هجممث ن عمل غهللا معخيلكمل قجنهيمليمسش ظلكحل ه ُّـتمئيعجع جن غجع حم !ي خص ُّـمئ
قه ص عن َّـ غجلتىعغقي حممثهت مس ُّـتيغجل هث قهنلك حص ص مض مم وٰهِّـ همغهت   ! حصومث جنجيهي

وهجلمف عه جفلكن  مكلكَّـيعغ غجنهئىعغ جنمبجهخيس ي غجنهئىعغ جلمبمث مس معمئتخن يمشنص حمز
ن غهللا ص حممئيط خكهبمبمن ي ظمف جلمف قحك  جلمبمثهت غجنسالن عَّـ غجنبمثمن يعئهبملغهللا هظجن

ن غهللاه غجنتلكجعخيخل عُّـٰهلكص حمهئخص ممىعيهغجنمهحلكجعملص جع هجفت غ جنيعحك غهللا جلمبمث ي ظمف جع
غ ألَّـ غجنبمثهظجن  صمن هجنمبمهحلكجعملص حميعههغ جلهلغغ م هغجنخيمثلكق جعلكهللا م حمهئىعجن ممىعجع

 هن ٍّمم م مض حمٰهلكئ ههنمتلكخممك وجع هنئلكغ غجنيعهغُّـلكغ م جع عممثيع هن قجن جعهئثحق
غهللا ي ظمف يغجنخيجكغ غجنجيلكَّـيعغ هغجنمهحلكجعمل ي عظ حصلكص هنمتهتلك هنلك قههن جلمف جنسلكن غجنمتب

ه ههنمتهتلك هنلك قههن جلمف عجنسمتمل غجنخيجكغ هغجنمهحلكجعمل هنخيلكص حممثىعمميعهن هنمتلكخممك صجلمبمث هظجن
 جلمف جنسلكن غخلمبهيلكظ هغجنمهحلكجعملص هُّـىعمميعهن جلمبمث غجنسالن يألهنحق غخفهسهنمتخل جلحل

يص حممثحتمي غجنجهمثخيجلمبمث غجنسالن يهنمتلكخممك جنمبخمبهيلكظ غجنثالجغمل جلمف جنسلكن غإلهنلكن جلحل  ي
 جلمف ي غجنسمتي مض عَّـ غجنبمثمن جعمبسلكن غخلمبهيلكظص هستميوملي هنيعهُّـو جعيعهغُّـلكغيجلمف غجنسمت

خص يعشغجنجييعحملكن  مض غخلمبهيلكظ جعمبسلكن عَّـ غجنبمثمنص همس ُّـخيمب وملي هنيعهُّـو جعيعهغُّـلكغيغجنجهمثخي
هٍّ معلكقشومل هضيضحمث ي عحكيغ جن غإلحكالن غألهن ص حمهئلكن َّـ هعحكالن غحليطُّـهن ي

ن ص همغلكظ قق غجنهيخي هن حفمه وغجنهيخي  ! عمغلكقهغ غجنهئىعغ هغجنبهتتلكن جنمتخنغ غخفىعَّـمكي
ض غمع ل هن غجن لكن هعظحلكغ غخفىعغَّـمك يسخيمن قغئيعمع جنتجههب غحلهئيهَّـىعغ غجنمت

 هلكص جفمثهن ظلكق عهثمهلكقَّـ غجنهييعمص جع خكهبمبمن غخفمهمبحخل غخفخيلكدُّـ عُّـٰههقعحكلكظ

قه) ص( جللكغص ألمح غجنهييعف غجع غجل ض ي جلبيط غجنيعحس جضهبيط :ص ضبيش همعمئيطُّـ هحتمئمثيغخف
 .ط كصف: جلثخصنص هنمهيطق حكلكجع



قهف غجنيعهغئ جعخل غجنمتجهمسغ هغجنتمسجغحق.....................................................................صطص غخف
غ هبلك َّـ ن جلمف عجنسمتتهت ممالهنلك ههظلكُّـلك مس ُّـتهي يُّـٰهخي غ جنمبمتلكك طه غ يعش جنمثثبت  مملكهث

 !خملكققُّـ جلمف غحفجكغم غجنىغهن هغحكتهلغم غخفستمئب
رابع موذج ا سلطان: ا اية ا   ّوضاعون  

مغلكظ هضلكجللك حفجيحقغص همملكن هنت يمملكن غجع عمح غجنخي ه ه ههتخص جعلكيهثحيعغم هغجنهئهييع س
حممل هن خمب غحللكمم غجنخيبي جضهبيط ص عهنس جعهغجنىغهثيطخممل  يلكخيجع حكمبمثخصن هغمظ غجنهئ

قص حمهئثيع  ص همملكن ُّـمتتحييع حممث قعه غخفمتمه قص حمحبس هضمث جلمبمث سعمح مغخيهييع غخفمتمه
غجف!خكهيخيلكعن مض جعمييطغق ق جعمشلكالم  غ جلمف غخفمتمه غجنمث جعلكجنهئ !ي هعحل ي حمهئتمك جن

ص جغ و هنيع هخممنيجلمت عمل عن ُّـمسمعمث قعُّـ غمظ حمي حمتىعممس ص يعن غجن يطجللك جع هعهنيع جعرضغ جلمتمئ
نيعهث عُّـمئ يحممبخص ر جنمئيط هضخيمن عقجعخيمل ظيم عهنلك :  خملكنو هنمئت هغهللا جنئ خمتمبتهب

يص عجفيعن حممثهتلك غحلالنص هعجفوجفيطُّـهن ز ن ي حممثهتلك غحليعغنص هغهللا جنمئيط حمجيى يعمعهئ مض ُّـ
ص هظ هنهئ غمظيظ ص ههقق جلمف غجن ص حمرضجعمن جلمتمئ ن حمجييعمم ىهنتهئ مض ُّـ  وممتلكغ ى

ق ُّـتهت مغلكظييطهن عمح مغخيهييع غخفمتمه غمظ ! !هقن حممث عن حمخي خكمثئلك جعلكجع عمح غجنخي حممئلكن غجن
ق ن غخفمتمه جعلك جعلكجنهئمتلكحكملص َّـىعغ قعك غجع عمح: جنيعحك مغلكظص هَّـىعغ جعيطهث هنمهمب ه غجنخي

ص حممبخص ن عجعلك مغخيهييع قحكلكجنت معميمثي جعمبيحممسحفمق عهنحق غخفهسهنمتخل جعخص عجلمبهبت ىح جلمبمث ي غجنيعحك
ص هخملكن  .!هغهللا حصهبهبمن عن عخممثيطن جع: هعهنيع جعلكجنهئتلكغ جعخيىغجن

مغلكظ عمل مصمبيغ عمح جلبيط غهللا غجنمهلكقم جلمبمث غجنسالن حمجمبيغ هَّـ ) ص( قحف غجع عمح غجنخي
ا ّك جئت تعيد بعض ما كنّكأن:  حممئلكن جن عجع جلبيط غهللا جلمبمث غجنسالنص ي ُّـمتجيوحكلكمممن

ن غهللاص حممئلكن جن عجع جلبيط غهللا جلمبمث غجنسالن: ظ حممئلكنفيه ما : عققغ قجن ُّـلك غجع قحك
شهد أ . ...غجنخيلكقغ حتهبمبمت جلمف قجن:  حممئلكن! ابن رسول اهللاّأعجب هذا، تنكر اهللا و

ن هن غجنهئلكمضص جنمبجهمثىط غجنهئمبمثمت( يغألظ  .)ضط كصف: ص هنمهيطق حكلكجعى
 .ططص كضف: ق حكلكجعيمعلكقُّـىط غجنجيمقهص جضهبيط جع مغيعُّـيع غجنجيمقهص هنمهيط) ص(

قهص هنمهيطق حكلكجعم جللكغص ألمح غجنهييعف غجع غجل ض  .طض كص ف: غخف



ض ضطص.................................................................هجفيطهقن جفمئمثمئت ...غجن
 همممث ُّـيطحم هغجنمث ص مض مممتهي غجنىغهثلكقخمملي مممث ُّـستحييلكخيحييع جنمبحلكمم غجنخيبهثغ

حممل جغهب عخملكهنت جنمبمئمهلكك جلمف قهثيطُّـ وجلمف غجنهئ و هضلكلى ن غهللاس غهللا ي ظمف  جلمف قحك
ظجلمبمث هظجن ضلك جل معهئيعُّـهب غمظ جنمئتمب ! ه حممثخيىغجن جل يجع مملكن جس جعلكجنمئمهلكك هن غجن

ضلكجلخل مض حكخيمل وقهثيطُّـمئلكص هَّـىعغ هنلك مغخي غجن ي  هنث ومشقغ مملكن قهثيطُّـحمص  هن عهنيعَّـه
ص جع هُّـتجههي جن همغهتلكظ جعمييطغق غ غ جلمتيط غحللكمم مغلكظ ُّـمتلكن َّـىعن غحلحي يجع عمح غجنخي

ن ضلكجل ص حمهئمث ُّـيعمعيطل غجن غجف ي مس ُّـجيمب يلكخيغحللكمم غجنخيبيمسن همم !ظيإللكالم 
ن غهللا صجلمف جفهئ غجنىغهثيطخممل ي مس ُّـجيمب جلمف يمسهثهمم !هي جلمف جفهئ غجنهئلكقغ جلمف قحك

جن معخيلكمل م  :خم ِول ْ ُ َ تقونَ م  اب لعل َ القصاص حياة يا أو األ ُ َ ْ ُ َ َ ََ
ِ َ ْ َْ ُْ ِ

ٌ َ َِ ِ
ْ 

ق هنث َّـهسيظ غجنىغهثلكقخممل هنهيقغ عحفيعه ُّـمتتهي هبلك يهجنخي !)ططص: غجنبمئيعغ( ى مض همغ
ي جفمثهن ُّـيطحكهت جنمثثحقهغ غجنجهبهتلكغص حممثجهتمي غجنخيمبخصظ هلكمببمل غجنخيمب جعلكجنيعقطيغحلهئلكن  ي

ن  هُّـجهتمي غجنمتلكك جعحهيىح غجنيعقهق جنيطحم غجنجهبهتمل جلمتصجلمبمثهتلك ص هَّـهئىعغ ُّـهئ هت
و هجن قغمغخيمتلك غجنتلكقُّـىط هخممببمتلك ظهيحلكغ! هن هثمئيط غجنخيمبخصظ هغجنمتلككوغحللكمم مض هنمسهن  ي

يلكهنلك هجفهئيص حكمتجيط َّـمتلكجن جفهئوحكلكجعمئمل ضه غ ظمتلكجللك جنمب يلكهنلك مملكهث ه سه يلكجلخل هغجنيطحكلكحكخل ي ى
ك جعهبهتهبمل ق يمصيع ن حص يغجنمتهت ص جع هنلك مملكق عن ُّـمئ غجنىعهق جلمتهت هغحلهيلكل جلمبمثهت

ض هوحكمبجيلكن ص ههنلك غخفتمسحفيعهن جلمبمثهت جعيطهن حكمبجيمل غجن ي عي يحكمبجيمل غجنتىغُّـمث
هو ظميلكقومعالهنىعغ ه ظلكق شبلك غجنىعه هعحكالن غحليطُّـهن ي مض هنيطقحكمل غإلحكالن غألهن

ض هغجنيطكص حمال هغجنتىغهُّـيع معخيهب جنمثال ههغجنتىغُّـمث ييطك من هنهئلكئ غجنقغجنيجنمب
ههشلكقغص معلكقغ  . جعلكجنتمسهُّـالغ غجنبلكلكمبملهجغلكجنثمل جعلكيخمتاللص هعحفيعه جعلكيخمتجيلكلص هه

ةئ اا
ل ي عن ي قُّـمك ض ق غحلسلكحكملص حملكخف يغجنبحهن مض َّـىعن غخفسمسجنمل ُّـخيتمق هن غألهن

هي شيس قهغُّـمل هص هي جضيطجغلكص هي يشيس ممتبلك جفيطُّـثمثيعهثخص ي يص هَّـىعن غجنهئتمك م عُّـهملهي  مملكن هلكى
غَّـلك هلكبمئمل هنمهمت ههيمثهتلك م خميط خكهئمبمن جعمتح هنلك هنسلكجفمليهنست و  مض هملي هجغمئلكحممثهملي هنخييعحممثس



قهف غجنيعهغئ جعخل غجنمتجهمسغ هغجنتمسجغحق.....................................................................ضطص غخف
ن غخفسمبهبخلص هجنىعجن حم يهتلك خميط ُّـسبمك عقه هثهيسمثي غخفيغ حممثيمشنجلمئ ز هلك عه عممثيع هن ى

ص هَّـىعغ هنلك زخي غخفسمسجنمل ظخيبمل ه ههنخيمئيطغهقجن مب يثهغط خفلك مخي مغيطومليهتلك هنهتهبيص هجنهئمتي
هجعخيىش َّـىعن غخفمهمتهيلكغ مض معيعغف غجنهييعُّـمئخل هنخيلك  .ي

 عظ غخفسمسجنمل جنمثسمن جعلكجليطُّـيطغصي عن مبخيخل هعقجعلكغ غجنمهمتخيملي جلمف غخفجيٍّ حفهيهجمحق
ف ن عو ممثحقغوحمهتمتلكجن جعح ن جعخيىش غجنهئتمك غحليطُّـثمثى خميط قغقغ جف ملص هخميط يظ

ُّـو ممبحقوهخم حفالم يمل جعخيىش غخفمهمتهيلكغ هظحمل هثسبتهتلكص هحكب جنمتلك ي مض حتيطُّـيط َّـ ي
 .هعن جعحثمتلك خكجييعغ هن غخفسمسجنمل مض ققهحكمتلك غجنخيمبمثلك مض غجنهيمئ

ةئ اا   
جلمل حصلك عخمسلكنيعن ض  :ص هَّـو جغالجغملو غجنهئتمك غخف

 غألجفلكقُّـهن غجنهئلكقجعمل ييطك جن هضخيهتلك عظحلكهبلكغجنت غجنهئتمك :ّولاخسىم األ
جلمل ض   هغجنمهحلكجعملصجلمبمثهت غجنسالن هعَّـ غجنبمثمن غهللا جلمبمث هظجني ظمف يمتب جلمف غجنهغخف

ض هغجنيطكص حمي عن عه ن جعلكجن  .و جمحق هنخيتمقغولك ممتمكيمششيعظحلكهبلك هنخييعهحم
ي مس ُّـخييعم عظحلكهبلك غحلمئمثمئمثغجنت غجنهئتمك : اخيضألاخسىم  ونص ههثسبمن ألخكخلككى
و هنتمسحفيعغومض حمجكغغ ص حم جل قهن غي غ عجنمثهت  هنث َّـىعن غجنهئتمك هن جفمثهن يمشنخفمتس

جلملص حمال ستمي ض يغجنمتتمثجمل ي ختتمب جل غجنهئتمك غخف جلملى  و هبلكص ممخص َّـ غحللكن مض مصهب
 . مض جعحلكقني غخفجمبديغجنخيالهنمل غجلتهبيطَّـلك غجنت هن غجنهئتمك وجمحق خممبمثمبمل

غئمثمبمثجلمف  غخكتهبمبمن غجنت غجنهئتمك :اخسىم اخيضخض لكغ هعجفلكقُّـهن يغإل
جلمل ض غظو ممثحقغوهن يمملكهثمن ممتبلك جفيطُّـثمثع هص حك ظلكقغ ظهيتهتلك ي جفت صهملي معهيسحقُّـن عهمله

جلملص حمهتىعن غجنهئتمك ي ُّـهبهئ غجنثمئمل هبلك ض هعن ي جفت ىغجنبلكققغ َّـ غجنيعهغُّـلكغ غخف

يلكغ حممئ غخفهئلكحكمك غخفحيعهنملص جنمبهبيعمغ غجنيطُّـمتيمثيمممب: هثحييعغ) ص( ي غجنسمثيط ممخصن غحلمثيطقهس  :ص جعمئمبي
ق لكالن غحلس  .غجنجهمثىط غجنيطممت



ض ضطص.................................................................هجفيطهقن جفمئمثمئت ...غجن

َّـلك هن غجنثمئلكغ غجنهئبلكق عه هن عقجعلكغ غجنخيمب  .  يمملكن هنمهمتهي
مل حصىعن غألخمسلكن غجنثالجغمل خمب حتمئمث غجنهئتمك ي معسهبمثمل غخفمهلكقُّـ غحلمئمثمئمثيعن
ي جنمبهبيطقحكتخل هنخيلك ي ُّـبيطه جلهبمبمثيف غجنيعهغئمل عه غجنجكغيغحليطُّـثمث جلمثه ض يلك ههن هلكص هعن ه

ي هنخيلكص هجنهئمتيغجنسمتمل هن جعخيٰههتلكص مض ممتمك غجنجهمثخيمل هولك جلمف ُّـمئخليمممت م هثيعمغئ ه متلك حك
جغمتلك غجنتجيبمثمئمثيعظيطغق غحلهئ غجنمتهتلكئ مل ي جلمبمثهتلك هجلمف جمحقَّـلك جلمتيط غيهثتهتلكظ هن جعح

زمل هغجنجهمثخيمل هنخيلكص جفمثهن حكمتسهبيخل جنمبسمتيمض غجنجكغجغخل غجنيعهغئمث ى  غألخكمثلكظ جعمسحكخصئهتلكص ه
جلمل جعحسمك َّـىعغ غجنتمئسمث غجنثالجغ ض يههثمهمت غجنهئتمك غخف ي  . غآلهث غجنىعمميعى

غجعيش ظلكقهنمليحكتخٰه مجمث غجنهئتمك غحليطُّـثمث: ى عحفيعهوجعخيبلكقغ جلمل ض  مض ومل خفجهب
مكمل مض غجنمهح ص هجعحسمك غجنمتسمك غخفمبح ض َّـىعن يغجنتمهمتمث هغجنتمئسمث ىمل هجليطهنهتلك مع

ن َّـمتلكجن جغالف قهغئيع عحكلكحكمث غألهمل َّـ قغئيعغ غجنهئتمك ملص يغجنهئتمكص جفمثهن حكتهئ
 .غجنمهحمثحملص هغجنثلكهثمثمل قغئيعغ غجنهئتمك جمحق غجنمهحمثحملص هغجنثلكجنثمل قغئيعغ غجنهئتمك غخفبهتهبمل

ن مجمث قهغُّـلكهتلك ظحمثحمل ي خكبهتمل جلمف يعهثخص ص هههي هثخيمت جعلكجنمهحمثحمل عن معهئ
حصلك عجنمثمتلكص هي خكبهتمل مض عممثيع قهغُّـلكهتلكص هجعخالحمهتلك يهنمهمت هيهتلكص هي خكبهتمل مض هظ

ي مض هنمهمتهيهتلك قجم س هخم خكغجنتمك غخفبهتهبمل حمهت  غجنهئتيعهنلكجمحق غجنمهحمثحملص ه
ص عه هخم خك حصلك جلمت قجم هجغلكخممل غجنهئلكخك جلمتهتلكص عه سهجغلكخممل خكخمه  مض هظ

ق(لك ألحكلكهثمثيطَّـلك ي هن قهغُّـتهتلكص عهنو ممبحقو مض مغىغظسهخم خك  عه خفتمتهتلك )جعحسمك غخفجههت
ي عحفيعه حكتتو عه ألحكبلكغ)جعحسمك خملكجليطغ غجنخييعك(  .  ٰهِّـ مض جفمثمتهتلكى

ّّبت اؤ 
قيقجع وخص غهثخيمئيط معمه ن غخفتو حفلكلكئي ض ي مض مم هعهيهتهبخل جعلكجن  هجعلكجنىعغغ َّـ ي

غئمثمبمث غ مض حفيطهنمل غجنساللكخل ي جح ي هن غخفحيطجغخلهلكغص عه مجمبمليعظحلكغ غإل مملكهث
مممثوملي عه حمهئيعُّـوملي عه حممئهتمثوملي جلمئيطُّـو هحميعخمملولكنص عه مض حفيطهنمل هنىعَّـمكيهغحلهئ ص وملي عه حكمب

 .عه جمحق قجن



هيهت.....................................................................ششز ة واِّـت ىع واأل خيمل اِّـ روث اِّـ اهب

و ّوِّـ ِّـيس اهب رذِّّـ مش لّت اِّـت ا اهبج جر حي  هل اِّـ ّ أن  مس
ص  ًيطس أهسج تهيّ ر وخن ٍىح هل رة  ا ومش خ ال هس حي صالهئ وميىح

م ى ٌىح يط مئ ر مس َّـ لك هي لك رهي اِّـ ست الء جلّأر  وا اِّـ  ٍ أهش
ا مئٍّيطيس ِّـيش مسًر أو مب ا اِّـيطيسىس ّ إن :ل ولكمت مسب اهبثصًّ يطيسًّ مس  وَّـيش

مل لكمك يط وخي اِّـثالهيلك اِّـسالم ّيط أيطهت اهب روا لك حي هئ ر أو ً ص ت  ِّـ
د مي ّلكمت أَّـ اِّـتىح مكّ ث ا اِّـت ر هيتجّ مبيش يطست خي ت اِّـيعج ّ مه  حي مشبىح

ّهنر وِّـّخي أخم خي يطت ً لكب اإل خي لك يطيسىسهنر يطً م ّولاآلّ أن ّ مي يط إيط  َّـ
ر وِّـُتامسوزيط  يط م زيط جن يع لك إيط ح مي ر واِّـث ّىع حي مبالهيت ً ن ّ لك  

ي ن اآليط يغ هيج لك اِّـس ش يط ر ولك و و ّيط خي يطيس ً! 
مك ث ى اِّـت ه أَّـّ ِّـيسب اإل خي لكبّوِّـ الهئىس اهبست ج ى ّس   يط اهبست

مك ث م لكمكّول اآلّن آلص ِّـيسب اإل خي لكّاِّـت ن واِّـ ِّـذيط ّ ُّـ اَّـ رً  وِّـ يط
وأل يٌيط ن اآليط يغ س حر يطّ ِّـ ن  اآلهيىح ّاخي لكبّ أن ر خيجالف اِّـث س ُّـ

ر حي هئمل دة أخي لك حي ّ أن واآللك ح خن دس مشالق زومئت خيىع ُاِّـث
ت !ذِّـ رَّـ اخي لكاِّـت وميهت ذِّـ يط اهبيش يش   أو ٌّ خن ميىح مب

ُّـ حي ذِّـ ) ز( ُحم  ريـ خ وا اِّـبج خأن لكب اإل خي لك َّـ مش  :ـ وخييس اِّـس ّوخي ّ
ب ُّـ لك ِّـ ر هي أل أمي و هئ ر هيتىشّايط ّ صمت اإل لك وآِّـ ل اإل ّ  هي رمس

ر هيّصمت اإل لّ لك وآِّـ اجعها : َّـ  .... يمسكها حّ ثم،ل
ريـ ريهبر ّ صج اِّـبج ّج خي إمسهنلك اِّـبج خيّ ر مس  .شزز صشج: ر يطيع
ر ـ ريهب صج يطس خي س خيّس اِّـ ر مس  .زشز صسج: ر يطيع
خيـ ر مس ر يطيع أل س ىشسز صشج:  مس اِّـ در أمب  .ُر ويطيع
ِّـ ِّـيس خييسّهبو اح اِّـت ول خييس احل هس اخي لكب اإل ّ هئ ا يط مي ب خيت هييغ  إص

جالهي ل ِّـرِّـ هي وَّـ ا:  هي مي اإلر واإل يط أردت اإل مل ُّـ ! ود! َّـ
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ت لكٌيطىحتىغ هن ر وٌّ يط الءات ال ميهتّإ ا يط مييس  اِّـ  ّاآليطر و
ءات ّهئت  يش ب اِّـ ار هي يط أصج ر وُّـ يط ؤ إَّـيعّ مياِّـيط 

ب مل مي ميىح خاهبتيغيش الءر وُّـصّ س اِّـ ى َّـ ّن ً ميبيس هبىح ءة واِّـتىح يش اِّـيس واِّـ
الءات اِّـىحب هيهت ِّـتج مه اِّـ ر ومي ت الكتب ّهيىح خ َّـّ واِّـيشإلخ ر ّ واِّـيس

 .َّّـ اجلوميهت ذِّـ يط 
ا ج ُّـثهتو ا حي اِّـتيس واِّـّ حم ًا  ا ُّـُّـتب مئ ر اهبجتج أمب  هيملّب

ص  ا يط ىحب ت وخن  ِّـ ّآلراِّـثىح ن خي يس عر و ب اِّـب ىس يط أصج    خي
ا ـ  رمس أ اِّـبّأرًـ حت ع يط   ! يط أميب

نّ أن واِّـىش رمئ ارج و مب اص واخل وي لك اِّـ ثهت يط   اِّـ
ع  جم  .ّاآليطلك اِّـ خي

ب إمن يشّ أن يط  اَّـت اِّـت ثّت االهلّمب ِّـ خن ميىح لك هئ  ّم خي
األ ثّاأل ر وّتر وال لك هئ ب اِّـىط هن  اِّـ تّإ ال هيىح ل رمئ ٍمش ً 

يدّهبج مئ األمسالم اآليط هي خي رّ وَّـ ع احل واِّـت هي أن ص ّر وَّـ لك ّ 
ا أيط و ُّـ ّمي زملً يطت لك ِّـ أمسٍ خي ا يط  ٍر و ةُ  حي ميىح ٍ مئ

أمي  .!ًأمستج رمئال لكج لك مشالق ايط
ر الخي اآلهيهت لك: ىسا ـ ر يط حي اِّـت حّ اِّـ لكمكّاِّـ ب ّ خي مه خي لكب اِّـ اِّـىع ّ 

ري هييسّاجل درر خيهتوتر )ـزسش: ت (ّ اِّـىع  .سش صسج: ـسزسزر دار ص
مثىر ـ ت اِّـ خيهب اِّـيغبىح ر مس ر يطيع  .سسس صسج: ّج خي مسيس
ر اِّـيغمثيـ ّج خي مئ اِّـيغمثيهبر ّ مي خيّ ر مس  .سشس صسج: ر يطيع
خمـ يسىح ر اِّـ ب خي مئيسيش آلر ّ مي يسىح خم(حن خي أخم  يسىح ِّـ وف خي مسس )ّاهبيس ّر يط

هي أ  درر خيهتوتصالمر َّـب لك اِّـساِّـهن هيىح  .زشز صسج:  ودار ص
ي:وَّـ مس اآلهسيس مستجالف اخي لكب اإل  أخي يط يع لك خي ي  مئ اِّـ ن اِّـ ّ خي ّ. 
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دود ء يط اوي ميهت اِّـ ِّـ ر هي ىح ؤى اِّـىغ ا لك اِّـ لر خييس مئ ٌاِّـ ّ ن ً  وإن ُّـ
خي لّصج ء يطىحب اوي اِّـ ٌر واِّـ نً ن َّـ اِّـىع  . وإن ُّـ

  )م  ات(ا  ات 
ِّـ اِّـ واهب ىحمل إمن يطس ض خييس ألكالم اِّـيش ا  خمييس َّـ تر وَّـ مس لك

د يطت ر هيّمل إّخييس اآلهئ ِّـ ا حي مشّ خي مس هي ّ مي  َّـ ّأرت خيج
ت ا روا َّـ لكٍمس تً يط ا روا َّـ ر ومس ِّـيعج ٍ وصيش خي جخ  ً صج

يش ر وُّـ مب ِّـ د اهلّ االميّوصيش خي ِّـيعج واِّـيشس ف خي ّيع تّ اهيٍيط  ًّ مئ
رًجي ر أو َّـر حي اِّـتجىحٍ لك َّـيع ازع مبر حي اِّـتىحٍيع تّ أو ِّـ  ٌيشت حالك

رذ هنٌّمي ال يط مب يطث ر وِّـ يشس يط ا أ يستىح ً خن  ّ ب ً ر و ُّـت  لكمت ذِّـ
ت لك زياهب ت ٌر هي واهئّ الخي اجل ِّـيش اِّـت يط اِّـ ق هي يط ّ مس

ت لك روا لكٍجه هب ر وَّـ مسهن خي ج اِّـس ى صج يش اِّـس وأمب يس  ّ ُ! 
تّأىش واِّـ هي لك روا لكٍ َّـ ميىش رمئ و يط ى خن  ٌ أمب ر وال ُ

ل ي هئ ٍمييع خي ّ مشّ ازم خي زيٍص هب هي يط ِّـ ِّـ َّـ وامئ اخي اجل ّ لكىحالر وِّـ ً 
خي  تحي ُّـت لك ا الذلك يط جماهب ىح  ٍ ً ىحملر يطً  : يط ألكالم اِّـيش

ي ّاخي هئج اِّـيسسىحالح اباِّـ ّ صج هئ مس اآلخي ب لكمك ّ إالخ ر ّخي

ر وخِّّـ هسجيع) ز( ن حي االمس رخيت ن يطتىح زي: ت زّر واخي اِّـىحّاخي اجل ر ّ اجل
حن خي لكمك هي أخي :ّاألولّأيط  ل اِّـ لكب اِّـ ج جم زيّ خي مهّاِّـيش حّ اجل  ّ اِّـىح

ادي سب إمن )ـششس: ت( ّاِّـبىش ت  مس خي مه خي أخم خير و ر واخي ّاِّـىح
زي خيّاجل ّ زيط لكمت اخي ميٌ مس ّ هيىغال لك اخي اِّـىحرً زً  .ّ اجل

رلك هي :ّأما الثاينو يطىعىحّّهس اِّـ مه خي أخم خي اِّـ ر )ـزسش: ت( ّ اِّـ
ىح ل واِّـيشىح لكمت ّمي مئايستمث ُور ّميخي ا اآلص خخي مي  اهب  ّ الخي اِّـىحّول اآلّ

ومي هيروَّـ يغً خي ُّـثهتاّ هيىح مي  . يط أمئُ وا
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ي زيواِّـ ل هيّ الكتمثه اخي اجل ىح ر هئ  لك د اهب وَّـ :  يط اآلهئ

زي تّأورد اخي اجل لك ا احل حي اهب مئ يط هئ مسيس خي أخم ر   أمب
َّـ لكرص وز خي أرَّـ واخي لكّوَّـ  خيبيس ّ وألكرً يطىحتىطا لكمت خييس مش

دحر هي يط رواميّ ميَيط ق هبصٍ وِّـ ذِّـ خيىح ة اِّـيغ ت يط ُّـث  ّ وألكر ذُّـ
ىغ ِّـّ خيًأ ر وزلك ٌ ٰه ب أخم خي خيت حي خي ج اِّـث د اِّـيعج  يط ّأ ِّـدهئ

ب أخم خيـو ا خي احل اِّـيعج حي خي خي ر َّـ اهيىغ ر وأمبيغ حي ذِّـ ... اِّـ
يسًمبيغ خّص هيً هس ج خيت د اِّـيعج ّ مس حي ذِّـ رد اآلهئ رخ  . اهبيس

لخوَّـ أُّـ ذ ىح در هئ  ل اهبس ابّهئ مس: خِّـ حي اِّـىح ّ إال وا اآلخي
ه يط روا مسيس ب لكمك ذُّـ زير ويط روا اخي لكرالخي ل اخي اجل  ّإ :ّ َّـ

مش عّإ ورٌخي لرٌ يط ست ى خن  ِّـيش احل ّ إال  لكّ دلك ج يخي  حي اِّـ
ام ا إَّـ جملر و جّ لكمت ردٌاِّـيعج ج خي د اِّـيعج  وال رّد اِّـتّ اآلهئ

ِّـ ام لكمت احل خي ن اجلّ إال بىش األَّـ م إيط  .لك لك
ىح وردر مبالصت ل يط اخي هئج وإن اهست لكمت  ا اِّـىح الو اخي ّ أن ٍ

زي رر ّاجل ل خييس اآلمبب اب يط هئ واِّـتّ َّـ مي حي إخييغ  رّمس اآلخي
ستيغّأن ّإال  ىح حي ذِّـِاخي هئج خن  ن إمن ِّـ ص امستجالء احلىح ت رهن 

رمس رخيٍيط ِّـ هيٍ يطتىح رّنر وِّـ ىعب يط أمبب ا اخلمث ويط  ٍ اِّـسب حي رد   خ
خي لك اِّـسالم خي اِّـب ٍّيعيطت تخ ـ هب امش لكمت ُّـت لك  ـ  اهب

ثهت  .ٍأخييس يط ذِّـ خي
ىغ اخي ويط ء حي يطىحاِّـً أ يوِّـىح أُّـث : يطتّيعالحر هيىح مئ  جم اِّـ

ري) ز( ري حي جح اِّـبج خيّر الخي هئج اِّـيسسىحالحّهيت اِّـب ر مس  .سز صشج: ر يطيع
ل اهبس) س( ر ّاِّـىح ب لك يطس أحن ر حتىح ّ خي هئج اِّـيسسىحالحّحن خي لكمكآلّد حي اِّـ

ةر اِّـيغبيس اآلومنر :هنو ر اِّـىح تب اخي مي  .شزص: ـززسزّ يط
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ا اِّـيسىط ج جهحي  ت حي  لك ودع هي ُّـثهتاّ اهب ال دِّـ ّ حم ًر هي
ر  يس هن لكمت و يشّإ د اِّـىغيس ُّـ حي يطيغ اآلهئ  .ّهئىح أن 

لكاهبوحي  وي الخي جم زيّوص:  اِّـ ج اخي اجل  ّ اِّـىع أخي اِّـيش
ت لك خي حي اهب ُّـ ُّـثهتا يط اِّـىغيس رُّـت يً هي يساِّـ  . ال دِّـ لكمت و

رةوحي ذ جٌِّـ إهس زيٌ وا م جن اخي اجل  خيمل احل اِّـىغيس ّ إمن لك
عر خي  تّإواحل اهب جٍ َّـ امبت لك اآليط حي روا َّـ ٍ صج  مس

يش مي اِّـىغيس زيّن  وُّـ! روا ر وخن ٌ واٌ خن  ِّـ يطّاخي اجل
اخي  !مي ِّـ 

وي ج اِّـسج ِّـ  ِّـّوِّـ ه حي ذِّـ خيىح ىح هن أدرج هي احلس ّرخي:  
خيت ّ حم واِّـيعج ر و ـ يط إص جمل هيىغال لك ميهتخ ً حي أهئ اِّـيعج

مس ه ـ مي ٌحي أُّـث يط لك ىع لكٌ يطّ ر   يط ِّـ ّ يط هشر مي اِّـ
ع ر ـ خي  صج ـٍخي لك ىحّ حم ً يط رفص حتسَّّـ   ًه هي اِّـيس

ىس بج هيىغال لك ميهتهر وص خيِّّـ يسً هئ خن  هنء ص تىح اِّـيس ا ا  .ِّـ
ب  خوأمبهتا  مي إمن ّ اِّـيشتّاِّـيساليطً ُّـ زيّأن ا حي مي  َّـ أدرج ّخي اجل

لكٍهيالهيهنأل هئ تٍ ميهت يط لك ل اِّـيشت! حي اهب ي : ّ َّـ  َّـ ّأوِّـيس
ِّـ ط حي احل خي ملر هي حرّمييسىحّ هئت أهي يط هنء يط أهي اِّـ  ٌب اِّـيس

ح ٌلكىس مل لكمت اِّـىح مس ل جه.اهبت مشّ َّـ أل اِّـس َّـ أُّـث اخي : ّد اهب

م اِّـّيطىح) ز( ر ِّـذيط م احل زورييط اخي اِّـيعالح حي لك خيرّىع ر مس  .ششص:  يطيع
وي) س( يّاهب اِّـ ب م احل اِّـ ر هبر ّ حي ٰهتىط لك لك ا خي جم ّج خي إخي

خي ر مس  .سسص: يطيع
ويِّـر  احلّهيت اهبىش جح أِّـيش) س( حن اِّـسج ّىع اِّـ مه خي لكب اِّـ ر ّ

ت اِّـيس  .سسس صزج: ـسزسزر خيهتوتر اِّـيغبيس اآلومنر ّدار اِّـ
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زي نّاجل ر خي ويط احلس اج اِّـىغيس ت يط إمب لك  ويط ر حي اهب

ب حر ُّـهن  ّظر ويط اخي اِّـيعالحر وَّـ يط حي هئّ لك احليشّاِّـيعج ه خ
لٍهيالهيهنأل هئ تر هي هئ: وَّـ لك  ٌ ال مسب إمن إدرامئ حي اهب

ر ريحي صج يطس د حي ّ روا حنّ وحي صج اِّـبج ر وأهئ ُّـ د خي هس
ىح هي لك أحن خي أخم اهبج ّخيىح ر و ح واِّـس لّأ اِّـيعج  خن ّوحم:  َّـ

زي المّيع هي اخي اجل ر خي ألرٍ إمشالَّـ اِّـ  ٌ هيالن: حي خييس رواميٍ َّـ
يٌيس ٍر أو ِّـملالر أو ِّـ خيىح يس يط ميهت هس لكىحّ ىحٍر هيج خي ر ٍ و

ب ِّـيش ُّـت عٍّ أو مسٍوٰه وانٍ أو إجم ا لك زهيٌر و  . وجه
ذج ا  بٌ واٌو ت تٍ ِّـ لك هئب لكمت درج اهب ص ص  ر هئ

ع ٍهيس يط ِّـ خي ر ُّـهن خ لك يس ـ ّأً يط ت اِّـيع  ـ وخيجس يطىحتىغ
ت لكٍَّـ أمييش روا ر يط ً يط هن إِّـ ُّـ أو  لكّأرُر هي  ر ٌ يط

يُوال  ّ أن مييع خي لخ الص هب هي يط جيسٍ هئ  إل ٍ واٍ يط اآلهئ
من إل مييس ذ خي ىحّوِّـيسر واِّـيس مئ هل يط  إل حي ُّـتصخ اِّـ ا هبج ىس  ٍ ً 

ريٍيطيستمثة ر يط ّر ُّـيعج اِّـبج  وصج يطس وخييس اِّـس واهبس
دة برَّـب يط رواه لك َّـت ل اِّـ ر َّـ ِّـ :  وآِّـاإل لكّ صمت ّ لك أ خي يط

ال مئ لّالمي يطّ اِّـيسّىغ ربّ هئت صٍ يط يط:  ميىح ! !ة هي َّـ
ل وى خييسىغ إمن خييس! !ميَّّـ َّـ ولك: هيتىح  .ٍو

د ب لك لكب اإل خي يطسيس وي اخي هئ ل اإلرو اإل لك ّ صمت  لك رمس
ٍ َّـيع آمب رمئوآِّـ مب اجلّ ء هيّ  ي: ر مئ  أ أن ألكيغ رأي لكب

تر ) ز( لك ة اهب ُّـ يّيغ خي لكمكِّـمي خي)ـششش: ت (ّ اِّـيشتّ امن ر مس  .سص: ر يطيع
خي) س( ر مس رير يطيع  .سسس صشج: صج اِّـبج

خيـ ر مس ر يطيع  .سسز صشج:  صج يطس



هيهت.....................................................................سزس ة واِّـت ىع واأل خيمل اِّـ روث اِّـ اهب

لص  اِّـ ويطث يطيسّ اجليط ل: َّـ ىح أ خم وأ رب: هي ر هيىغج !ةصّ اِّـيسّأهل
د هر هيّ هئت لكب اإل خي يطسيس امئ ت  لّخي ج:  َّـ ح خن  ِّـ ا ص أال ميس ِّـ َّـ

ج: ِّـ َخن  لص ِ ل اإل: َّـ ل ّر هياإل لك وآِّـّ صمت ِّـىغج رمس ل ِّـ رمس  َّـ
ح خن: اإل لك وآِّـّ صمت اإل ِّـ جَأال ميس اص   ِّـ ل : َّـ ج  رمس َخن  ِ
لص اإل ب: َّـ ل! !ِّّـىغج اِّـ أ خم وأ رب: هئمل َّـ .!ةّ اِّـيسّأهل

ب ّواهبجيع ت يط ُّـت لك بهت حي ّأ : اهب ه اِّـ مي يط مئ ِّـ  خي
ج حي مييع ُّـثهت ر وَّـ  لك ت اهب وا ٍميىحيص اِّـ ّ ر وِّـّ  خن  ّ يط

لك ر هيسّيط مي لك ّ حي يط ر هيىغال لك ً لك ً اِّـيعج واحلس يط ً
ت لك هي لك يط ر وميىش يشٍ ُّـثهتةٍاِّـىغيس يط ه حي مب ا يط لك  ّر و

ر هيّاالهل ِّـ اخي ّرم خي ر يط حت هي ّاِّـيس خن ختىغ إمن اِّـىغ ّ خيىح
ب ز اهب ج الءات واال ّر وأهئ اخلىع يط اجل ّاِّـ مً ث اخي ّاِّـيس ر هي

زي ي ّاجل ِّـاِّـ ىح واِّـىع اءّ ايطت أدوات اِّـتجىح واِّـ هي واالمستىح   حي اهبيس
ح لك حي اِّـيغ ةرخاهبت واِّـىعج ج ٍ خيىح حي زوا لك س ِّـ ّ هئب مً ر وخن ّاِّـيس

ح ن ُّـسب ر هي مئ مئ م لك اِّـ وج يط جن ٍستيغ اخل سب  اِّـتٍ يطّ  ّ رر خ
وم خيىح ّىح ملٍةُ ستس خي ر و ٍ هئ ر وُّـً ودًّ هئ آمب يشٌ يطىع ر ّ إمن  يغالَّـ  ا

ر هئ جي  ىحمل يطيس اد اآللكىس يط مهىحىح يط اِّـيش يس اِّـس ا يط  ًو ّ ُ
أل اَّـ احلس اِّـ ن حي يط مس ٍ خلىعّر إيطّيع م يط اِّـ  يط ٍأو خلىعر ّاِّـيس

مس اخل يشسّصاِّـ ازع  لك ّ ميتج ملزاِّـ الٍّر أو ِّـ ست ا يط  ر و
ر ت اِّـث رذإمشالق حمب مئ اِّـت ب واِّـ مئ اِّـ ريط خي ي ّة اِّـيس  اِّـ

رمس اِّـبيس ُّـيشيس ر يط ن يطيس ىح رمس اِّـيش ٍيط د هييسً رمس اآلمب ُّـ ٍر ويط ىع خ ر هي

م ايطس ) ز( خيحنأأليط ر مس  .سشس صزج: ر يطيع



ىحت ...اِّـ وده هئىح سزس.................................................................وهئ

ن  َّـ هنلك مب ق إمسالم اِّـيشيسنّتج ملر وخ مب ألمسالم واهبس  ر خي
وفر وُّـ  ط لكمت احل ىح ر وَّـ آن اآلوان ِّـ اِّـ ق إمسالم رد اِّـيشيس ّومب

ف اِّـ ق اخل ابمش ر هي يط ُّـ ق اهب وج يط هش اِّـتج ر واخل مي ٍىح ّ ّ 
س دََ اليط ل ِّـيسىح ونٍ لكمت اِّـيسىح ت ٍ وَّـ ا أوان ميس ر و  مش

مسهنأل وصيشت ألس رخي لاِّـت وهيىغ دمس ل أمئ ا مل لكىح لٍ يطسج  ! وأمئ
 ر اا  

ب ر اِّـ ُّـت ل اِّـ ة : َّّـ ث ه اِّـ ن يط وراء   حي اِّـتيشسهت  دمباِّـتُّـ
ع ُّـثهت ر أن  ٌودمس لك خ ا اِّـهثاث اِّـيسىس ُ ي يط  يش ِّـ ألكالم اِّـ خ مب

َاهبيش يط اِّـس كّآلن صخ ط خي يط هس ر ومئيس رٍ يط أهئ  أهيىح اِّـثىح خي
ق إِّـ حٍ رواُّّـ ّد ر ورخيٌءخ مييغ جّ يط اِّـىغيس  . حي ذاهلًهن ُّـ صج

هّ أن ُّـهن ر مئيس خييسامبتالط اِّـيعج يط  ِّـسىح يط ت خي وا  َ اِّـ
ىس  ر  رة لكمت اِّـت خيمل اِّـيعج واِّـيس ه اِّـىح ىس هي وِّـ لك ْيط  َ

ِإمن جم يط رو ةٍ خييسملَيُ ِّـيعجٍ واهئ ج لكمت اجل خي َهن ومئ يط ّر ورخيّر هي َ
َّـىغتمل لك يطيش تمل يطت ٍذِّـ روا تٍ واهئخ تّ هي ر و ِّـ َّـ حي َّـ ِّـت  ّ خي

مل رخياهبس َّـىغ اهبتىغ ت اهبت وا ه اِّـ ل   . خيىحب
ُّـّإن الت اهب واألاِّـتب ّ يط ألكىس اهبىع  :ّ أوَّـيس اِّـ حي اِّـهثاث اِّـ

مشّ امبتالط احل ِّـب ثهت لكمت رخي ِّـ ا خي ا يط هئ يطملر و  واِّـتىع حي اهبىغ
واأل ا لك اِّـهثاث اِّـ يع ت ر أن  ّيط اِّـت كّّ بٌر و مس َّـخ مس  هب ٌ هي

سا ر خن  جل ىس خييسملّ إال هبيس ن  الءر أو خييسملٍيط ُّـ ةٍ هئ يع ٍ واهئ ّر هيال مي
يشلك  ح اآلمب ّاِّـس اِّـهن يع لك و اجل تس اِّـت ار وُّـ  ّ أخي ّ ً

بّاِّـتيشسهت واهبيش) ز( ر مه هئسمل اِّـ ُّـت ّونر ِّـ خيّ ر مس  .سسزـسسز صزج: ر يطيع



هيهت.....................................................................سزس ة واِّـت ىع واأل خيمل اِّـ روث اِّـ اهب
ي ط حي اِّـىغالالتصاِّـ ىح يط اِّـسىح  ! 

ال اآل بىح اِّـس ى ٍّ مسّأي: ّوِّـ  ج خن مييع مس ر و مب مل  ّاِّـس 
ص لكمت اآلمب خي صّاهبج ن هئ ر جنس  ِّـ هيبىح  اهبس ال ِّّـسّوِّـ
أل اِّـ لك ميىحيص ّاِّـس يط هئ ىح أيط ر وال  لك ر رمي ّاِّـسّ اهب  اهبس

د ىح يس يط  تيغ اآليط يطٍيط مس ر ورمي يط  ّ ال يطيش يط ّ رٍ يط مئخ ٍ مئب ّ 
تٍ مشٍووَّـ ج من يطٍ ُّـبهتةٍ وإيط ً ألكىس وأجف وأزُّـ يط ر خن 

األ هئ اِّـىطاع يط األ ّصب حي مس تّ لك ر صت واهب تج خيىح ّ ِّـ
مب ـ  ر اِّـ ع يط جم اآلهي هناهبستيغ بّالمس  ُّـ اِّـت ـ ّ ذِّـ اآلهي اِّـهثُّـ

ّ ميتج حي خي اِّـتجتزاِّـوال ُ ر وميستّ مي َّـ ر ولك يشر وميست مش رامي  َّـ
ر خيّالخي هي امئ ارخييط اهب فٍال يط يط اإل مسبج ّ إال رٍ يط أهئٍر وخيال مب

من ء  :ومييس ره قد جعل ا ل  هو حسبه إن ا بالغ أ تو  ا  ٍومن  ْ َ ُ َِ ُِ َ َ َ َ ََ َ َْ َْ ِ ِِ
َ ُ َ َِ ُ ُ ُْ َ ََ ْ َ

ًقدرا ْ ق )س: اِّـيغالق (َ ن َّـ لك لكمت إهئىح ف  ِّـ هيس ر وإذا يط َّـ خي
ق ّ احل واألوإز دة اِّـثىح خيهثاهي اِّـ ر ولكمت إلك مش  ورهي يطيغ اِّـتىع رّاِّـب

ض  . مئٍ ومييعرٍ مئٍلك يط مبالل لك

ا اهبهنوع األصالهئّميبت ) ز( مسّ  اهئ أمس بهت لكمت هيالث يط ُ اآلومن :ٍّ اِّـ
ث ىس حي  اجلّميت ض اِّـ ثألّ خييس ىحّملر واِّـث ميت ِّـتيغب  حي ّت اِّـيس خي

واأل ُّـ اِّـهثاث اِّـ رةّمه ر وِّـ خييع يط مل لك ٍ لك اهبس ألً تىح ىغ يط ّتمي ٍّ ا
ىس ّمبالمن صج اِّـ تصّ واألّ هئ مس من ـ مسمث اِّـهثاث اِّـ ذ مييس يسّ ـ خي  حي ّ اِّـىع

واأل اءر ومسمث اِّـهثاث اِّـ ثّملر هيأل حي مئّ اِّـسّهيالهي أمئ ِّـث وميت هئ اِّـث مم اهب  ّ مي
واألخي هثاث اِّـ برّ األمساليط ِّّـتيع اجل ِّـ ا لك اهب ّ خييس ت صً يسيغ ً وهيىح ِّـ

خيىحتمل تمل اِّـس هئ يط حي اهب  .ّاهبتىح



 
 
 
 
 
 

ا ااأ  
ّواروث اا   ّا  

ُبسةت اتصةذس األوج جذحششش ثت ثح اجتشوشص وحس بخشه •
ّ اجحزخضّ ثت اتضروث اجصوائضّاجسرض ّبسةت اتضروث اجصوائض •
 ثرش اجحزخسّس جذذضروث اجصوائضّست اتحسدر اجثسزضشّتذخز •
ً ثت اجدصآن جبضال وثذالّبسةت بدضشص اتضروث اجصوائض • ً
  جذذسذذثّاجخسم ثت بحدزص اجخدص ّبسةت اجثاث اجصوائض •
 





 
 

ّواروث اا ّا    
 أذهإب اج او حذت   ائذو و

ن حل يعهشيش جمىح يعن ز هعمضجنمي مصبخنمتغ مفمل جممت مكبىش غحلتمنهلكىح هش مصمئجضجع غحلخنجهىش غحطمه
 يمبن مفمظ مفمل غحلتمنهلكىح هجممت خصخنمن غحلتمنهلكىحط لكي هغحلخنجيحقيمفمظ حفبميخنمث غحلسجع غحلخنٰهجي

مث ومفمل غحلتمنهلكىح هجممت خصخنمنن مج لكمئغ خصمتهيتهنمت قغي غمكيع غحطخنمتكو مفمتقجممثو هجض  لكمنمتلكمث ص مفمظ غحل
ن غحلمنجنمتظ غ لكيحلسميمتخسجممت مصمنجع لكمي هش حل يمت هظمتق مفبيص لكجهمن جلمتن عجم  غحطخممتحلمك يعجممت صهمتيمتمغميه

غخضمنغ يع لك لكمتغ خس غحلخنٰهيش لكجيتجهمتقخصمثيعجممتص هوخس غحل  وص خصىش هشحيمتحليس جسمتحفمي حضمنلكمنغو غحطست
يخضهنهث جمميخضٰهمث غحلتمنهلكىح هجممت خصخنمنن عجض هميغ مصمئجضجعغ مفحنميمح مفمظ مصمنهلكىح غحلمنلكمسص ههشس ي عن ه

يع قهن هف غحلهنميظمث جلمتجمٰهمثس مممت عمصمتصهمفمل غحلتمنهلكىح مكمن مضال جمىح غحلخمحمتخصمث متمتجممت  حلٰه
ن مفحيمنهشيش جمميحضيع س خضدوعن لكمه مكمتئيع هغألخضمنغفو هجفمتهشمن مفميمتني  . مفمظ مصٰهيس غحل

غ ) ص( مصمت هش غحلخمحمتيب:ص لكجهميىشٍّظحمتيبمضمي ظهمكيع غمضتالم خس جم ي خصمئن ظمضميهشيش جم ه  عخص ي
خسيغحلجنهنميىش مفمتجممي خصىح هغجضٰهمث غحلمهحيمتر  :هيحنميغ . مغحيمث جممتئمث جمىح غجحجميغيص غحلهنه مص

 .صط كضف: ص جمخممنق مغمتخصىسي هتهنلكهت غحلتخيهنلكهتص يخصىح خضجمي غحلخنسجهالرم
 .صطص كصف: ص جمخممنق مغمتخصىسي لكتمك غحلبمتقهص يخصىح خضجمي غحلخنسجهالرم
يجيمن خصىح مخجيمن غحمجيَّـ غحلمنلكىح مخحل عمغحي غحطجنمتحلهتص م ص )هشمضضط: غ (ي غحلحممتلكخنيجلهيقهي

ق مخجيمن هشمتقه غألجمميحي:حتجهميىس ي غحلمنجلت  مفٰهمي غحلسالنص يص جممهتبمث غإلجممتن عجمجع غحطهئجمحيمق مفحقي
 .ضصص ك:عظهنخيمتن

مصمت هش غحلخمحمتيب:همكميىش ي خصمئن ظمضميهشيش جم ه ن غهللا ي عهيَّـ خصىح جممتحليس غألهيخممتقهي ص مضمتقن قمغ
ص لكجهمن جممتغ مغحيمث يظمظ غهللا  صيٰههنهشبحلمتلص يمصهنجلميغ غحلهن. (ميغجمىح غجحج) صط( مفٰهمي هظحل

ي خصمئهي حضمتخصمي خصىح مفبمن غهللا غألهيخممتقه:همكميىش .)ضضك: جمخممنق مغمتخصىس ص غحلهنه جممتغ خس مغحيمث ي
 .يهغألمكميغ هش غألهن. جمىح غجحجميغ) ضط(



قهف غحلميهغئ خصمق غحلحيحممئغ هغحلتمئجضجع.....................................................................طصص غحط
ن حلٰهجغغف غحلميهغئ يهغحلخنجهىش غحطمه هز  ي غحلهنه غحلمتجليش ي هش غحلخنجهىش غحلسٰهجن

غئميٰهمي يع غحلمنلكمس هقك غإل يلكميه خضميحضمت خس ه ي متغص لكجمتظ عظحمتغ غحلتمنهلكىح ه
سههشيش جمخنب  همث ظحيمتمفمثيمثص لكمهمتهيهث غحلخمحيمتمفمث غحلهنجهخيمييميهن هبهنن غحلثجهمتلكمث همصٰهيس غحلميهخضهئى

جمميهمثيخضمنلكثمي لك همثي خضمنلكثميهمث ظحيمتمفمثيص هجلمتهيهث غحلخمحيمتمفمث غحلتهنسجعلكهمثي خضمه ص خصىش همثيمغٰهجن
ص ومثيلكمغٰهجن ومثي خضمنلكثميو جمحيخيمت مضممخنهث حلخمحيمتمفمثومث لكمهثجعي خس غحلخمحيمتمفمث غحلخنجهمنلكيهخضت

غحضمنغهمثيلكمغٰهجنههشمههنغ جلمتهيهث غحلخمحيمتمفمث   خس غحلتمتقلكمل هغحلسجعغ هغألمضالمص جحمت ه جمت
ىقهغقهشمت س هجلتمتهبمت خس ي  .  و هجممهمتنو قجممتنيجلىشى

هنهث ي ظحيغحلتهنمتغ يحلحيمت عن هيجهميع ههيهنخييش مفمل غحلتمنهلكىح هغحطخمحيييخصمن  جمىح هشحيمت
خس غحلمنلكمس هغحلتهنسجع هغحلتمتقلكمل هغحلٰهمنمث هغحلخنجهميمنغ هغحلمهالن هخكجع قحليسص جمىح 

لكمضالن ي ظحيخنهث جمحيمتمضمت جمٰههيجممت حلٰهمهتمتغ هغحطخمحيهنمقغحلتمث ي مصٰهيس غحلتمئجضجعغغ غحلسٰهجن س ى ه  ه
غ مفىح  ل مغميمتمغمتهتيشص خصمئن ي شميحض ل عجمميهشيش همضجن ًأوالشصا حف ّ. 

همتص ي خكجع غحطخنٰهىح مفحيخيمت عمفالجمميومثيمضمتظ وقمفمتغ غحلتمنهلكىح جلمتهيهث جحيش عخكميغكي عن ً:وةسززس
غ غألجممث خص سلكجهمن عهر ن يمئشيش لكميلكمنهن خضهنىع غحلمنلكمس جمىح غحلممميمتلص هجليمئشى حضخي زيش لك ى

غظ غحلخنبهخصهنحليس ظهنخنمث ي حلٰهمحهيخنمق مغمتخصجهمتص ههشمههنغ عقلكمن حلسحض ى غ مث عن مصحنخيمي خصيمتمغميه ث
ن عهيهنسخييش خصيغحلسحيمثغحطمنغلكخنمق مفىح  ن مفىح غحلجهميظن يمئشص جلمح عخفخيمي غحلسمتخصجه يش غحطمنغلكخن

غ مكجيميخممت حضمنلكمنغ )خضسبحيمت جلتمتغ غهللا( غ خصحبىش مجيع غحلميهغلكمتغ هقلكخن هص لكتجيسمه ه ي
 يغحلسحيمثمث حطهنهشهت عهشىش يص ههشمههنغ خصمنعغ غحلحيحممئغ غحلجهميجهمييغحلسحيمثحلٰهتمتقلكمل هش خضهنىع 

سمثص هظمتق غحلمهمتن غجلمتئميهن جمىح  جمىح غحلسٰهجنمتغ غحلمتجلجيومثص هخصجيبمتقجلمثيخصخمهنتخيمت غحلميمغجيمي
ه غحلمنلكحييغحلسحيمثص همكمتقغ يغحلسحيمثص همثمتغ يغحلسحيمثعهيخممتق   .ه عخضميمتهيمتي مفمظ غحطست

غ مفمظ مجخنخيمت هخضهنحنخيمت ههيملهتمت غحلت جلمتهيهث مصٰهيس ومثيمث مغحييهحلمهىح علك  مفجيٰه
مكيغو جمخنجغكيجلىشهجمخنمتمكبمث  و عه جمت ى عقلكمن جحمت عن غحلتمث ي غحلميمغجيمييغحلسحيمثمت يعشظ  لكميخيمتي

غحض جممنقمغمث عهشىش غحلب ص مفٰهمي غحلسالنٰهمث ظهيهنغم خصمتإلجممتن حضخنهنمي غحلخممتقم يميهث غحطجيثىمص
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ص هلكميهه جممت غمغتجنمتل مفٰهمي غحلسالنلكجهمن مغجيحهث خفميهم غحلتمنميجع خصمئن لكحيحك   مفٰهجي

ن غهللا غحضخيمث هشهنغ غحلجغغف ييخصمن  ص لكمهمتنغهللا مفٰهمي هظحلي ظمظ جمىح خضمنلكمس قمغ جمىح جم
ن هشحيمتحليس خظييخصمن   خكجع غحلهنىع هغحلسمحلصو خصمئجممييغحلجهميجه  س قمغجيوعن لكمه
مكيعسجمهخضمه و جم حفص جمىح مكبىش غحلسٰهجنمتنس  غحلهنه صمئ حطمتحليس خصىح عهيَّـي ههشمههنغ حضمتظ غحط

ن هظمي يقجلهي جلثجعغ مفمظ جل ه ن غهللاس مص غهللا مفٰهمي هظحلي ظمظ مث قمغ جلمتهيهث خس يعهيمح  مكبىش جم
ن غهللايعهنص لكمهمتن هش يغحلسحيمثغحلجهميظن ه ه خضمنلكثمت غهللا مفٰهمي هظحلي ظمظ  جمىح قلكيع حلميمغ

ص خضمنلكمس غحلثجهٰهمقص هحل مفمت ي حضهنق حل يمهىح خصجنبخنت غجلمنلكمنغ هخصحٰهت غحلخنبهجم مث يمتمغميي
من غلكجهمث حلسميمتمغمث غإلمكخممتظ غحطمحقمغمث   لكمهمتن خضمنلكمس ص جممنقمغمث عهشىش غحلبميهثيغحط

ز جلمين جممتحليس خصىح عهيَّـيص جضيشتيجلتمتغ غهللا همغحي ق غحلخنبيجلميجم صى  مفمظ يمتخي غحطحيخم
غهللا مفٰهمي ي ظمظ ي عمكخمهث غحلخنجغغ غحلجنمتهشميغ همفمظ حلسمتن غحلحيبغحلتمث يمضمنجمت غحلتمتقشمي

ق غحلمنهغهيميجهغحط جمىح سجمٰهمه ولكمهمتهيهث غجلمتئهيغ عن لكخممنق مكميغقص هظحل  خصتسجيميمث ص هشهنغيحيخم
يجمهنهشهت جممتحليس خصىح عهيَّـ جمهنهشبمت قمغجيمي يمت حلٰهمنهحلمث غإلمغالجمميه غ لكجهخيمتظ ه مثص همكمن عمكخم

ن مفىح غإلحفمتق   جلمتن غحلهنه حلٰهمنهحلمثص جمىح مكبميىش عيب خضحيميهنمثص يغحلخنمتنظمضميلكىح ي شميحض

 قهمص ص جمسحيمنوص ههش خضمنلكمسجلتمتغ غهللا همفجغيتغحلمنلكمس غحلخمحميمك مكمن هقق خصٰههنىع ) ص(
ن غهللا ظمظ غهللا مفٰهمي هظحل حف هصيجلتهت غحلهنميلكجهمق مفىح قمغ يعجممت جممت حضمتظ خس غحط مئ خضمنلكمس ي

لتيجلتمتغ غهللا همغحي ىص هعهن جممثيجلتهت غحلخمحمتف غحلستخس ص همج لكميق وص لكخي جم ىح ي
حفيمتمغمييعمضميحض هبهنغ غحلٰههنىع هش لكجهمي غحلسٰهجنمث غحلخنب هيحنمي غ. (ئيمث جممتحليس خصىح عهيَّـ خس جم

 يمكميغظغ خس عخصحمتف مغمحخضمث غحطميحضيع غحلمنلكحي... هخضمنلكمس غحلثجهٰهمق مغحيمنغ هقيحلمث: جلتمتغ
 .)صضصص كضصك: ص جمخممنق مغمتخصىسيحلميمنقهيغحلسميمن جلمحن غ

لكىح هغحطهئقخصخنمن ص همكمن هيجهٰه لكميمح  حل ي مكميجيمثو جمميمغىشوههش خضمنلكمس يخصخنىط غحطهن مضمق ي
ي هغخصىح هشحممتنص خضت خصٰهىغ غحلمنلكمس جمىح غحلحمخيميغ عن يهعظحمتغ غحلسجعغص جمىح مكبميىش غحلجنمعه

يت مجمييع جمهنغهشهت عهشىش غحلسحيمثط ألهي غحلمنقل غحلخممق ي غحلهنه مصبحييعظبمك هش غحلحمخنمتق غحلميمغجي ي
غن غحطٰهتخمجهمق خصحلهنىع   .غحلخنحي
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غمكيغ غحلسميمتمغميس هحلمهىحص حلومصٰهجيميهني عي عمفٰهيش هعحضمنق جمىح جممتحليسص هجممت جممتحليس مث ي غحط

غ غحطحممتقجلمث جميع قلكمن  حض ن علكت خص خصىح غإلجممتن قلكىح غغحلسمتخصجهمث أليب خضحيميهنمث لك
منمفٰهمي غحلسالنغحلخنمتخصمنلكىح  قمص  قمص خصبمنق غحلخممنميهص مكمن ي خس جض ه خصحي عجمميمث جمسجيميمت جض ي ى س ى

همصميجلهث جمهئخغ مضجنجعغ مفمظ مغجع غألخضمنغف ه سمثص همكميخصهث يمتمغمييمث غحلخنبسٰهجن لكمئمكخمت غحلصز
 م خكجع جمهنهشهت عيب خضحيميهنمث م مج ومثيغ جمهنغهشهت لكجهخيمييهشحيمتحليس مفمنين  ع جلمحصزغحطتهيحلهنمق جمحيخيمت
ن غحطميجلهيهى عه مج مصٰهىسيلكسخنهنخيمت غحلىع جمهنهشهت :  جمىح مكبميىش! خس قمغمتمصجع غحلسٰهجنمثي غحلجهب

قهصيغألهقغمف ص هجمهنهشهت غخصىح عيب ي هجمهنهشهت غخصىح عيب قعلكهتص هجمهنهشهت مغهنميمتن غحلث
هجمهنهشهت حلميمس خصىح مغخنمنص ص مصٰهجيميهن عيب خضحيميهنمث قغهقص هجمهنهشهت قلكمي خصىح غجحهنلكىش

غ عهجك هعحضمنق جمىح جممتحليس خصىح عهيَّـي ممىح هشيشهخكجع ن خصمححليس جلمتهي ص لكمهمتن عظىش غحلجهب

يلكهنجلمي عن حلميمس خصىح مغخنمن جلمتن ظمنلكجهمت حطمتحليس خصىح عهيَّـص همكمن جفخيمنهغ حل خصتجهمنجم مفمظ جممتحليسص ) ص( ه ي
ص ههش غإلجممتن غحلحممتلكخن ص يجمحيمتمكهت غحلحممتلكخن: هيحنميغ. (يههشهنغ جممت غمفجغم خص مصٰهجيميهن جممتحليس هيهنس

ي غحلسىح مخجيمن خصىح غحلسمق خصىح عخصميغهشمييش غآلخصميه غحلسجستمتريبأل  .)ضصضك: هشمضضض :غ ي
متل لكجهخي خصسبهت مضاللك جميع غحلسٰهجنمثه  ص ههشهنغ غخصىح عيب قعلكهتصمكمن غهيجهميك جمهنهشب ه

مصهنجلميغ : هيحنميغ. (يلكجهمن جلمتن لكميه غإلجممتن عمثمن خصىح خضحيبىش خصمئهي علكممىش جمىح جممتحليس خصىح عهيَّـ
 .)ضطص كصف: ص جمخممنق مغمتخصىسيحمجيَّـ غحلمنلكىح غحلهنهشبحلمتلص يغحلهن

يمفٰهمح خصمئن جمهنهشهت جممتحليس غحلهنه غقمصممت غحلسٰهجنمث هحضخنٰهت غحطهنهشهت غحلميمغجي ي  مكمن  حلٰهمنهحلمثه
ت خصمتحلجه هغ مفمظ غألجممثص لكمتهيتحك جمهنهشب مصمتقغيلكمي ي  هغحلحيتميجمث صى خصمتحلجغهشميهت هعمضميه خصمتحلجغخكميهتى

ميهث غحلسٰهجنمث مفىح عخضمن مفمت جلمتن وهش جمت جممت ق م لكالمك قهغحضمتص حف ه لكمبن جمهنهشب مغ ه عه ىي
غ  يمتخيمث جميع جمهنهشهت عيب خضحيميهنمث مفحيمنجممت غقمصمممتن هشمتقهن غحلخنبيق غحلجهخمي هحلهنحليس مصتمهميصهمك

ق مصالجمهنغ عيب خضحي مغيغ غحلجهمتيضيمتخيميهنمث خس غحلبالل غحلخنبهيتميجمث هحض  صص ههشيش عخص لك
يهمخجيمن خصىح غحلسىح غحلحمميبمتر سص هجلمتهيمت جمىح عمضٰهِّـ مصالجمميهننص لكجهميخصمت جمهنهشب حلٰهحمتجليش ي

يحلميهنمي مفمظ غألجممث جمهنهشبمت لكجهخيمي ه يمت قمغجيميي جلصهمته  جمهنهشهت يمتخيىش غحلخنبي همفحيمنجممت غقمصهب غحطت
يغإلجممتن عمثمن خصىح خضحيبىش لكمي مفمظ غألجممث خصمتحلجه هغحلجه ي  ههشمههنغ ص خصمتحطخنتهيحلمثهمهمتلكمث هيطهغ علكمممتى
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لك ي مغٰهجن يمكب همتص ههشهنغ جممت مصمهميق جميع قعمغمتظ غحطهنغهشهت غألمضميه علكمممته ىه  .س
  عود  بدء

حلٰهسٰهجنمتغ غحلمتجلجيمث عن ييخصمن   جلمتنصيغحلسحيمثمفحيمنجممت غهيجنٰهجههث لكمهميغ مصمنهلكىح 
يمصحكم مفمظ غألجمميط حلتممجيىح مغالجمتخيمت غحلسميمتمغمي جمىح ييخصمن  هجلمتنمثص يمث هغألجمحيميى

جممتغ غجلمتئميغص همج لكمهىح هشحيمتحليس يغحلجغجلميهي مفمظ عمكخممتظ غخلخميش غحلتجهٰهميمنه  حلٰهحمه
ص ههشمههنغ هحضمنهغ عهيهنسخييش خصخنمن جمميهق مفٰهمي غحلسالنخكجع جممنقمغمث غإلجممتن غحلخممتقم 

 جمىح و م عجممتن قجلمتن هشمتئىشمهشضضص: ه م مصجهميلكبمت خس مفمتنو مكمين ههيخميغهمتجممت لكجهمتقغ مكميهي
خفمت جفهنمتهشمتص هغحلجهٰهميىش ي جلمتن غألمفيش غألخكٰههت غحلتغحلميهغلكمتغ هغألمضبمتق  هجمحيخيمت مخهن ه

وجمحيخيمت جلمتن جممنههيمت هخصمنهن مصحيحنمييش ه س حمثى  .ص هخصمنهن عمغمتهيميمن هغ
مكهث  ه مضال جمىح غحلخمحمتخصمث متمتجممت هجمىح عخكٰههت غحلتمتخصخنمق علكمممت غحلهنهخس هشهنغ غحل ه

 لكمهمتهيهث هشحيمتحليس طمق خصحممئن غحلمنلكمسي خكجع مصمتخصخن غحلتمتخصخنمق جمىح غحطخيتجيىهمج لكبىس(
ن غهللالكمتظٰهتمتن   حضميىش غحلخمحمتخصمث هحضميالن:هظحلغهللا مفٰهمي ي ظمظ  مصهنخمٰهخييش مفىح قمغ

ن حضميىش غحلتمتخصخنمق طعه عجلثمي جمىح غحلتمتخصخنمق ن عمفمحق خصخنىط غحلخمحمتخصمثص هجل ه هيحنميغ حلجن
ن غهللاىىح هىخصمنع خصجي  غحلهنهخس هشهنغ غحلخنمل ) غهللا مفٰهمي هظحلي ظمظ يحلمن همج لكٰهتىس خصميمغ

 و مفحنميجيمثولكمتغيغص جلمتهيهث هشحيمتحليس حتمنيمضال جمىح غألحضميمتن غحلجهميلكبمث جمىح مفمل غحلحيب
غحض غحلمنلكمس حتمنلكمنغص   غحلهنه ي هغحلثجهمتخسيلكمتغ غحلخنخميغ غحلهنمهميهيجمىح عجلمعهشمت حتمنهمص

خضمتغص لكمهمتن عجممتن غحطمنههيمق عجلثمي جمىح عمغالن وغهيبثىس جمىح غحلهنت ز و جمتحميمى ز  و عمغالن:ى
ه ي لكتحيهنَّـ خصجيهئقمضمي هخضهنحنت همخمنقغن يسعجم ز خضمتغ س ص هعمغالن غحلهنت  غحلهنهجضمي

غ خصخنمنجممت جلمتق عن لكحيمنقكص ي غحلهنه غهيتحك هش غآلمضمي خصمتحلجهيغحلمتن جميع غحطهنهشهت غحلحممتلكخن
ت جمهنهشبمت حلٰهمنهحلمثص هخصخنمنهشمت عخكٰهىس خصمتغ غيحضتخيمتقيلكمئلك ىمنمص غحلسٰهجنمث غحلمتجلجيمث هلكمي  صه

هغ غألجممث مفمظ مصٰهيس غحطهنغهشهت غحلهنجهخيمي يهعمك ي هث جمىح مكبىش غحلسٰهجنمتغ ى مث غألقخصخنمث غحلت لكمي
 . جستٰههنمثومغحلمتجلجيمث خس خفميه
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جضحيميي جمىح غحلهنجهخيمتظ هغحطحمنومثيهيتهس مفحي جضٰه  جلمتن حلتغمث يجضمق مكميلكب غحلخنخيمن جمىح قجممتن غحل

هوط هعمغالنمفٰهميخيمت ظخصمتعهشيش عه عحضمنغقهشيش هس مغٰهجن  ي غقمصمنه غإلمغالن غألجم
غغ و مصمتئوص هعمغالنٍّمتخي مفبوخصٰهبمتك غغ غحطجمعغ هعظ غغ غحطميحضئمث هعظ ز خصمق عظ ى

مثص هعمغالن وغحطهن ز ن همصالخضجهو عظميىشى  . غحلسٰهجنمثى مصميظمنن غحلخنمي
هيمتهتمت   غحطتحيمتمكمممث خس جمحيجنٰهجهمتهتمتصغإلمغالنغألجفمهمتن جمىح هخصمق هشهنن  هجممهحي

غئميٰهميصهلكخيجيخيمت ي مفميك قحليس غحلميجلمتن غجحمتئىش جمىح غحلميهغلكمتغص لكمهمتهيهث لكميظمث غإل  متغى
ي ختمنن غحلسٰهجنمث هختمنن غحلتجيهيم وبمتغيمت مصحمتجيىش مفمظ جمتجنٰهيألش طغمت حلٰهثبهمفحنميجيمث

يئيغحلهنمهميه ل غحل ي هغحلتحي  عمغالن غحلمنلكمس همصتجهمتحفيعمت ختمنن يعش: ى عمضميهوص هخصخنبمتقغي
قلكمثجميع عمغالن غظىش عحلميخييش قحليس غحلمهيش ينع  هخضميمسص غحلجهميظني مخ  مكمن ي غحلميهغئيغحل

غ خس خضجمي عمغالن غحلمنلكمس هغمكخنمت ه همصميخص ييخصمن  لكجهمن جلمتن هه خفمتهشميغصٍّ مكميظروخصمنجنمتظي
غمكيع غحطهنميهكص يجمىح غيمغتجمتخصمث حطتجنٰه مفميومت غمغتجمتخصمثيمبشلكبمتغ غحل غمكيعومثي جم  و حل

مفميهص همج مصمهىح غمغتجمتخصمثوجمميلكمي غمكخنميهمثي جم غ جحيش يمئش عه مكىش خصصيمث غحلىسي حل يش ظحيخن

ص غحلمهمتخصحق) ص(  غحلخنميمص ي غألظىشص غحلهنمتقخيجمىح مكبميىش عيب خضحيميهنمث غحلحيخنمحن خصىح جضمتخصهث خصىح قهحف
لكمث مفمتن  يههيحممئ هبمتص عخضمن غألئجيمث غألقخصخنمث مفحيمن غحلخنمتجم) هشمصط(هحلمن خس غحلمه مثص هظمتخضهت ي

 يمتخي غحلخنبي حفٰهب عخص حضخنهنمي غحلمنهغهيميجهص ههش غحلميلكميي هجلمتن لكبمييع غخلهيصيغحطهنهشهت غحلحيهن
خسي لكمتجمتحييعص لكحبس غحلمنهغهيميجهحلٰهجهمممتظ خصبمنمنغق  خس غحلسجىحص هقلكىح خس جمجهمعغ ي عجك عن مص

مغمي) قهحف(ن يط جلمتن حضمن)هشمصضص( هجممتغ مفمتن صغخلميهيقغن ن :همت لكمئمغٰهيشص همكميىشيجخ  جلمتن عخص
مغمي  .همت لكمئمغٰهيشيجخ

قهجمميهف غحلهنهشهت: هيحنميغ م  .ضصض كضف: ص جمخممنق مغمتخصىسيص حلٰهجيسخن
ه غحلمنلكىح خصىح مت مخميي قجلميلكأليبص  هتهنلكهت غألمغمحظ هغحلٰهمنمتغم جمخمجنهن : حتجهميىسص يهخم غحلحي

 .ضصص كصف: نضططص صغحلجنبخنمث غألهجكص خصجعهغص قغق غحلهنمهميص مفبمن غحلجهمتقق مفجنمت
 .طصص كصصف: ص جمخممنق مغمتخصىسي غحلبمنغلكمث هغحلحيخيمتلكمثص يخصىح جلثجع غحلمنجمحمجهم
 .صطض كضف: ص جمخممنق مغمتخصىسيحمجيَّـ غحلمنلكىح غحلهنهشبحل مغجع عمفالن غحلحيبالظص م



٢١٣........................................................ّماقلإ قمللت ّاقبواإلث احكثروث صمإحلئ
ٍإ حقمالقب يقبابةّ اكمثقنًإّاكل ، وقإن قمنإ ٍ قثافلئٍ وقألوا فباغإمقث حقبوااإتً

 . ّ األجاإلنخلّذقت اقمت
قإن ّإنام إت مل مقمث وقنبة اقثجة واكبه، وّاألجاإلنمنّ أن : المثوابا

ٍة اجلباب واحلت احككإغ حقمثنـنإ وقنب اقثافـ قمٌقحلك ، وابا قإ يقلت ال يكمكثيّ
ّاألقئقث أحلالم اقمحلك  ّ امكرون ويقثد مقمت األجاإلنمنُ  ٍإت قث جكالل وجةُِّ
 أو قمكحإحقئ، أو فت اإل حلمنث وآقثّ صخك ّمجثُ مقمجإ قمٍ يقبابةٍ قبوااإتٍيقباب

ّئ، وفب قإن اقثجة يكنال يقبّت فب حلممثا حلخك جتباب ابه اقىكقئ اقبواإلنّأهنحق ًا؛ ً
ٍنلبا قلبم احلإيقئ إىل وجة يكمجمئ ة مقأىقلك مقمت ّ قإ المة قمإ فث وابا،ٍ جلثامئً

هتإ اقجحئ حلث ّإ افحكئ قلثّإهن، حقحنئ ّإت حلخك احكثروث اقبواإلثّاألجاإلنمن
 .، قام اث وافة احلإلً هلإ وقث قإنئ قثجثحلئٍيقبور
  فإخلملإء،حلق اقحبواث اث غلك حلق انحكإر األجكجإرّأن ُأن المت حقّالحقب و

ِّ جمثء قلإوائ ـ قؤيكة اقبوقئ  وحلمب،ً ومقبوامإًاألواإلت قملثا احلبائ رواائ
ّئ وقلنب األيكالم األقثيّاألقثا ِ  وقمث ، ـ حقلث احللب حلخك مقبواث احلبائُ

 إت،ّواألجاإلنمنّبس  ونلمث حقبقت اقثجة واق، فجإل ذقت فب أجلملثا روااحثيف
ًدفمإ دفمإّ إال ال واإلحقحجإ يكنإيكئ   ووصت ابا ،، فمرشوا قإ وجلثهً

واث ( ثنّ ويقبت فنام وجلث األقثااقحثقحبواث  اهلإإلت حقنب يكمكئ اّاقمت
 حنإ وقلكباإ،ّجإق )واث اقلمنت(ُ وقث فجمث قإ وجة يف زقث اخلملإء )اقمحلك

 . احكثجثعّقححباب ذقت اقمتّ إال فام قإنئ حتحإج ـ وفب حقبأ حلق اقلمت ـ
ُ األوىل مقبواث قإ وصمنت، ،ئ احلبقئّئ اقحبواث ىقمإإلنّوامبا قإنئ قنم

ّ قث اقلمامء واحكحللمل ًا وابا اقححباب فب أفمة قحلك،إتّباب األجاإلنمنواقحإننئ جت
اقمحلك قث اقبوااإت ّ أن  يف غإائ اخلكثرة، واثٌ نحئ حلمث أقبّأنث قام ،فنام حقلب

َّ ااكحللئ هبإ اقباقبة ـ واث ممإ قمة اخلملإء واكمإم حقمث اقحث ّأقنئَّ  نرشه ـ فب ُ
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حلمق وعلكجهمنهن غمفتبمتقنص هقحليس جمىح مضالن قهغلكت مفىح قحضمتن  عه وعه خكجع جضجهمتغ جخخي
 عه جسمتحلهنمق حلٰهسٰهجنمتنط حلميسخيىش غحلجنخنىح خصتٰهيس غحلميهغلكمتغص جلمح هش خضمتن وقهيمتقمكمث

مفٰهميخييش قهغلكمتغ خصميخنمث غحلمنمنلكميص هقهغلكمتغ خضمنلكمس غحلثجهٰهمق خصميهغلكمث عهشىش غحلبميهث 
 .مث حطمنقمغمث غحلخمحمتخصمثيخس غحطخممتقق غحلمنلكثمي) جلتمتغ غهللا همفجغيت (غحلسالن

 وىش هشهنن غحلحنمتهشميغ خصحممهىشزم مفمظ هشهنن غحلجهميجهمث ههيحٰهيعن هيتخنميييخصمن  جمىح هشحيمت
مك خضجهميجهمث مصمئجضجع جمميخضٰهمث جممت مكبىش غحلتمنهلكىح مفمظ جمميخضٰهمث غحلتمنهلكىح هجممت : ص عمفحيوهغ

لك يمثص هقك غألمغمحظ غحطجهمنهف هبمت خس يخصخنمننص هخفمتهشميغ حسهنلكمي غحلميهغلكمتغ غحلسٰهجن
نص جمىح مكبميىش قهغلكمتغ غحلمنمنلكمي هغحلتجيسوقهغلكمتغ غمصميغ غحطممجي  .يس خصمتحلخنجغغي جمت

زههشهنغ جممت لكحممه قهف غحلميمغجيىش حلحيمت مضمتقحفمث غحلبحمس خس ى هيغحط ص ي غحلسٰهجن
قهف :عمفحي لكيغحلسحي غحط ن غحلسٰهجنمث غألجم مث مكمن جمحيخنهث جممنقمغمث يط حطمت مفميلكحيمت جمىح جل

قهجضخيمت غحلميهغئ زص لكممال مفىح جمحييع غحطحمنجضمق يعهشىش غحلبميهث جمىح هيحك جم  جمىح يغحلسحيمثه
غمكيع غحلجهميجهمي ي خضت ص هخصميمتن جمحيمتمكبخييشمفٰهميخييش غحلسالن عهشىش غحلبميهث يئجيمثمث أليقجلمي غحط

زحجهجهمق جحهنغ غحلتحٰهميىش غحلمنمكميىس غحلهنه لكجهمنجم  جمىح مكبىش غحلخنٰهمحظ هغحطومج عمفثمي مفمظ غحلتهنمتمصمث) ص( ى ي
ىغحلسميمن غألمغتمتق  مكمثيخس جضحيمتئمي) يقغن خفٰه(ي  .مث خضميجلمث غحلتمنهلكىحص لكحيمهتمث غحلتجهنلكمي خكجع جمسب

ز مفٰهمي غحلسالنص مممت عهمكيع غحطحمنجضمق ي جمىح قجلمي غمغيش غإلجممتن مفحقوخصىش جلمتهيهث هشحيمتحليس مضحمميمث) ص( س
وهغحطهئقمضمق خس خضميف يحلحممنغ غحلتجهميم ص لكمهمتن و جفمنلكمنز  غحلميغهه عقغ قهه جلمتن شمتم عن يعنم مث س

ن حلي مفىح مفحقه عه قهصيجضحي مفحقي خضمن:لكجه جضحي عخص قلكحيهتص عه قهه يخضمن: ىص لكميبمنن قحليس خصجه
ن خص عجمجع غحطهئجمحيمق مفٰهميولكالن  ومكمتن عخص حضخنهنمي.  مفٰهمي غحلسالنهمتي مفىح عيب قلكحيهتص هلكخنحي

يمكمن ظمك عن: مغمهمتخسغأل غ جمىح عخفخيمتق لكمممتئىش مفحقي خصحي عجمميس غ  مفٰهمي غحلسالنص همفيمث جمحيخن متمكب
ي خضت عن غحلميحضىش عقصقحليس غحلميغهه حلمفمظ   خصىش صىس خصهنممٰهي ي لكتخنٰهه قهه مفحي خضمنلكثمتغي

نصخصحكغئيع غحلمنلكىح ي لكتجمت مفمظ قجلمي غمغجي  هقهه مفجنمتظ مفىح .مفىح عيب قلكحيهت:  لكميجه
 خصىح عيب حفمتحلهت يف خصهنمممتئىش مفحقيهققغ عن عمصميم لكمئخضمن: غق خصىح غجحمتقص مكمتنيمفبمن غهللا خصىح جفمن



فغغ........................................................آلكقلاه قمللس آلكقدوكإلش كحكشمول قماحلة

آلكحكطخل كقمضاإلشآلقه  آل يف كحكخونال كقضامعني ن قجم هش ىقاحقتظ ة ن فخ مفر اكنامقش ظ
آلىقمما حقضضب قضاحقة قمافب كإلقاه حلخل  اكشه قمافب قلاوية ي فكاقضشه حقمضاكغى

 قش غلك فشه ىآل قحلدن قملضة: ىىقمما قمضمشل حلمشغ فلاه قممضش كحككنشمك

فاألاكاميث كقشكممك يف فكمش قش مل !!  وقه حلملش هخه ظحقت حقاقضنزغىيشقا كىل كقمنس
 آلنلكر نلمنا قمطشن ي حقلنخكيمقمس يف كقكندك وكآلىكضلاصة وقضدك كقملس كىل غاية

آل وقشآل قه ال مقلاىل يف هخك غك كقلخكوكآلك ويكخآل قر جلشه كحكخغة قس حقمش قدوكهآلوكقضلن
ىكقديقس صك غ قآل مقدو يدفت قش قملضةي وآل حلغي يف فكمش اكخيثي مل يدوغس يلممشي يلممش قغآل

يقه مإلنذ فدية  ي وقاللي قس قهمنا وقمر كقمان قه يخقدوه حقطلكي قش ىكطذ حلخك وكاكخآل
ع قلخوقاغ وهش اكشيغ وقام وهش قشيقشمظ كىكمشيخلمس مقده ون طل عج (. ىضاآل قنى

 .)فف نفل: غ قكخم ىكاحقزحقس قيب كحلخيخآلكقضالغةغ 
آلهش كحكطخل قحقش حلضخ كقدمحس قمحخ حقس يكلنب حقس حلخل) غ(  حقس حقطد حقس ىكماه حقس ميمام ظ

 قانت ىطس يف مقكز حممةي حقمضاق قس حقالم جكدكىكاهغ وكقض)هنفغغ(غ وقخ ىكمة آلكقمضاإلش
 فضأقش غ قس قق ىكمة كىقمضمل وىقالىقجمإلة كىل مقكزآلوفامقشغ فلخ جكدل كقمضاإلشفننا 

قآل يدص قلاوية :  فلاهغ حلمنش كقضالهآلققطاك قلاوية قس قهس كقكاه مقلكنمش حلخك حلخل
آل اكضش يلكي حقدقنىمقىكا قا قحلدن قش :  يدويش حكلاوية قس فكاإلسغ فلاهآل حلجمىسق ىكأقشه قيكاآل

حقأميقمنس قشكصلش غ فجممكه حقش قهس كقكاه يصحقشنش يف نهال أشبع اهللا بط: آل كآلىفكنمة
آلاكضش قجكديقشه قس كحكضطخغ ىقس  هباغ وفخ قانت وفامقش ىكمة آل محس كىل كقدقمة فضشيفآل

 .)غفغ نغل: غ قكخم ىكاحقزآليكخمكل كقخهبغ آلحقس كقلجمم كحلمضخل: نلدك (.)هنفغف(
 عمكقشك اكدقة ش يكمش قا فلمش كقمشكقب حقشغ كقخيس ملآل كىل محقآلوهمخك قىض كقمضاإلش

وعس آلل كقخى يكامن حلمده حلخك كقضضلملغ وهش قس ميقاهلس كقخيس يلخآلكقكنخ كحكطخ
آلقس كقضلالغ وقاه كقاقا قس قإلم ضمس كألمحقلة ضنس يف كحلخيثغ وآليدكه قضاحقش قاكخ كقى

ظ حلمنش كحكخكم حلمخ كجلمنشم يف كآلحلضجمم وكقشىقافةغ وقلس مقأجكلكه ومقلخيس خىكقةغ وآلكحكنم
 حلس وكقخه وحلس آل فلخ نلس كقضال كقضضضشغضمس حلمنش قاه قلشقضش مقمس وقآلكقضطامى

 . آل قه كقمضاإلش قاكلر قس قضمس قااكب كقكطنحآليكنطش كقخهضش
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ن غهللا ص ص قهغنال أشبع اهللا بطنه:  لكميغهللا مفٰهمي هظحلي ظمظ قمغ  حلٰهتخنميلكىط خص
قو خضمنلكمسيألهيه  لكجهمن حلخنبهث لكمي مغميمتمغمث غحلتجهنلكمي ص ي لكجيمهىح عخكهنمتحلو جمحمخي

حل عجك جمحيجهبمث وهغحلتمنحلميَّـط حلتح نز ل جمىح غيمغتخهنمتم خصمتحلخنجه  .و حطخنمتهلكمث خصحي

ق) ص( هقحضمت جمجنمتخصجهمت جحهن عن هيحيجهىش هيجييههشحيمت هي نص غحلهنه جلمتن غه  غحلحيجييط جمىح غحلتسهنمي حلٰهخنجه
وجضمق هغحطهئقمضمقص جمىح مكبميىش جممت قهغن مكجنهتي خصخنىط غحطحمنلكستخنجيٰه  جمىح عمكجنمتغ غحطحيخيهس ز
ه نيص ههش غخصىح جلثجع غحلمنجمحمجهيغألجم قهه غإلجممتن عمثمن هجمسٰهيش هغحلمتجليش : ص خضميمس لكجه

غهيمث م غحل  م مفىح عيب مثهيغ يمتف خصىح مفبمن غهللا غحلميحممهميهيخس جمستمنقجل جمىح حفميلكىس عيب مف
ن غهللا : متكص مكمتني مفىح غخصىح مفبصمفجيميغن خصىح عيب مفجنمتظ جلحيهث عحلخنهت جميع غحلمنٰهمحن لكمبقغ قمغ

وجممت حضمتظ عي عحصص لكمتمضتبمئغ مفمظ خصمتغ:  لكجهٰههثصيش مكمن حضمتظيهمغٰه] هظحل[يظمظ غهللا مفٰهمي  ي  صي
 مكهنمنرص : عهصهلكحجنمئر خضجنمئغ:  عه مضجنمتمصمق م خس ظحميمك جمسٰهيشصهلكجمتظر لكخجنمتر مضجنمتغ
حفمثههش غحلرضغ خصمتحلميمن جمب ةُاذهب فادع:  مكمتني خصمق غحلمهتهنمق م جضيشهس :  مكمتن...  معاو

مص حل ن غهللا ظمظ غهللا مفٰهمي يعهي:  لكجهميىشصلكهنهشبهث لكمنمف يشص يهمغٰه] هظحل[ي لكمئجلىشص لكمئمصميهث قمغ
ص لكجهمتن ص لكمئجلىشيعهي:  لكجهميىشص لكمئمصميت غحلثمتهيميمثاذهب فادعه،:  لكمئجلىشص لكجهمتنيلكجهٰههث عهي  لكمئمضمعمص
 . جفبيع خصخنمنهشمتلكمح:  مكمتنال أشبع اهللا بطنه، :خس غحلثمتحلثمث

لك يههشحيمت لكخنٰهىس غخصىح جلثجع غهيجنالمكمت جمىح عجم هى ت غحلجهمتئجيمث مفمظ مغميمتمغمث غحلتمعلكمي هغحلتجهنلكميص خضميمس ز
ن غ خس قهيميمتن هعمضميغن :لكجه يعجممت خس قهيميمتن لكمبهي! همكمن غهيتهنيع جمخنمتهلكمث هبهنن غحلمنمف  ظمتق عجك متي حطي

ن مغبيع جممي يغحلحممتن عجمجعغص جلمتن لكمئجلىش خس غحلمي  وخمىش هخصو جلثجعو لكميخيمت حليشو زمتظ خصجهخمخنمثصوغغه
ن مغبيع عجلالغ ه هغحلهنمتجلخيمث جفميئمتو خصٰهحيشولكميمئجلىش جمحيخيمتص هلكمئجلىش خس غحلمي  ه جلثجعغهص هجمىح غحلٰه

ن مو هجمخنمنغوص ههشهنن هيخنجيمثمح عمفميي هغهللا جممت عجفبيع هعهي:هلكجه ي هعجممت صي لكميخكهت لكميخيمت جلىش غحطٰه
 هخكجعرمت جمىح يخس غآلمضميغ لكجهمن عمصبيع جمسٰهيش هشهنغ غحلمنلكمس خصمتحلمنلكمس غحلهنه قهغن غحلبخمتقه

ن غهللا ظمظ غهللا مفٰهمي   غحلخمحمتخصمثص جمىحو مفىح مجمتمفمثوخكجع هحض يعن قمغ : يش مكمتنيهمغٰه] هظحل[ي
غ مفٰهمي هحلميَّـ حلهنحليس عهشال ومح مفبمني لكمئلكصومت خصحكيمح عهييخييش عهييغحلٰه ه مغببت عه حضٰهمنمص عه قمف

ن غحلجهميمتجممثي مصجهميه همكميخصمثهمتقغيلكمتحضخنىش قحليس جلهن س لكميجلهت جمسٰهيش جمىح غحلمنلكمس صخص هبمت مفحيمنم لك
هغألهن ههشهنغ غحلمنلكمس لكممميٰهمث  !قق حل خكجع قحليس حطخنمتهلكمثص همج لكي
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قهف غحلميهغئيهمفٰهمي لكمتحلمتحلمث غحلميمغجيمي  و خصحممهىشي غحلحمميخنيمث مكمن مصخنمتحفهث جميع غحط
ق جممت  لكجهمن جفمتظ عيجلٰه جمحيجهجنيع غحلحيحنجعص هجميع قحليس ٍّعمكخممتئ ن لكخمٰهحيمت جمىح قحليس غحلحي

ن خصخنجيٰهميمفٰهميخييش غحلسالنمث عهشىش غحلبميهث يمتهيمييلكمههن إلجضبمتغ خضجه  ومتغيص هحلمهىح خصخنمن عن هيجه
يص لكتسمني هغحلتمتقشي هغحلتهنسجعهي حلٰهجغغف غحلميهغئومثيمتحميخممي  و غحلثمنميغغ هي لكبجه جخمتنى

 .ي جمىح خضمتحلمث غحلحمتمتغ هغحلبخنثميغ خس غحلهنخييش هغحلميقيغألجممثِّـ يص همصتخٰهيحلٰهجنخنىح عه غحلحميس
ا بإّواروث ا ّاّواروث اا  ّا 

قهف غحلميهغئغمغتجنمتل غ م حطمنقمغمث غحلخمحمتخصمثي غحط ق هغحطمهت ل هغحطحيحم   غحطخمحي
لك غئميٰهمييعجم يمتص هغحطخجغم ع قهف غحلميهغئم همت ه سص يمغميمح خس ي غحلحمميخنيعن شجغم غحط

ه جلمتهيهث هش غألجلثمي غخصتالظ ههتجيمثغحلتمث يغحلميهغلكمتغ غحلتهنسجعلك  .هغ همضسمتقه
 جمىح عمضجنمي :ص عه مكىشي هبمت غحلهنمهمي غحلحمميخني جمميو هشهنن هش عمضجنمي جمميخضٰهمثسهحلخنىش

 مغجيمك لكميخيمت غحلتص لكهن غحطميخضٰهمث ي هغحلخنجهىش غحلحمميخنين غحلهنمهمي غحلحمميخني مصمهجمميغخضىش
 حلحيحك جمخنمتقم جممنقمغمث عهشىش مفٰهمي غحلسالن خس قجمىح غإلجممتن غحلخممتقم ومثي هيسبميومثيلكيخصحمي

ن غحلتالجمهنغحلبميهثص   عمضهنهغ مفىح غحلهنلكىحغ هغهيتحكغ هشهنن غألمضبمتقص ههيحنميغ عجك جل
غ مضٰهميجنمت جمىح عمصبمتل جممنقمغمث عهشىش غحلبميهث هجمىح عمصبمتل مفٰهمي غحلسالنغإلجممتن  ه جلمتهي

وجممنقمغمث غحلخمحمتخصمث مفمظ غمضتالم جمحممتقهبيشص جمىح جخمعغ ز مثى و هجمهن ز  ومثي هخفمتهشميلكى
ي هجمتمهٰهجيمق هخكجع قحليس جمىح غحطخيتجيو هجمخنتهيحلمثومثيهخصمتحفحيمي  ههشهنغ صمق خصخنٰهيش غحلجنبميخنمثز

ل غحلمهبجع جلمتهيهث حل ظجضمتق وغحلتحي غ جممنقمغمث عهشىش و مفحنميجيمثومثيخصمي عزمتي ص خضميمس هظىش ظ
ص جلمحىغحلبميهث عجك خضميمس ه قغي عن حضمن مصالجمهنمص  مفىح مفجيىس ه جمحكمكمثهقحليس مفمهَّـ ظ

 .طصص كطف: ص جمخممنق مغمتخصىسيغحلبمنغلكمث هغحلحيخيمتلكمثص يخصىح جلثجع غحلمنجمحمجه م
يع هغحلتمئهلكىش ققغمغمث مصجنبميجهمي: ى هلكحيحنمي مصهنخمميىش غحطسمئحلمثم مث خس خضميمتغ يغحلسٰهجنمث هظحيمتمفمث غحل

يجمخنمتهلكمثص حلٰهسميمن جلمحن غحلميمنقه  .صضك: ص جمخممنق مغمتخصىسي



قهف غحلميهغئ خصمق غحلحيحممئغ هغحلتمئجضجع.....................................................................طصص غحط

غغ ه غحلهنمهميهوهشهنن غحطمنقمغمث خصخنمن مغحي  ي هغحلسميمتخي جمىح غحلتمنميميهت مفمظ غحطست
قهيهغيحضتمحمف ي هغأللكجهيص ههبهنغ غيهيتحممتق غحلخنجي  خس جمسمتخضمث جممنقمغمث عهشىش ى

مث جمىح  ق خصجهسغحلبميهث متمهحيهث غحطخنمتق قغغوغيغحلمم متغو مفمظ جفمهىش جض ص و هغهيتهنمت
مت جمىح ظن مخجي غألخكٰههت جمحيخيمت لكميلكيع جفخنمتق يهجلمتن غألمفيش  .منيغحلمي

ن مكمن عحطححيمت عجك خصخنىط غإلزمتخصمي قغ خس يعجك هشحيمت هيمه ق متغ غحطحيحن قحليس غحلمم
ي هحلمهىح هشحيمتحليس خصخنىط غحطهئخصيل غحطخنميخسيهقحليس غحلتحي  مغمترهث عجك غحلتمث يغغ غحلسٰهبميس

وخضمن جلبجع ه لكجهخيمت همفجهميمنغيغحلخنٰهجيميمثغحلسمتخضمث  خس عقخصمتم ٍّ ه ه ه همصهنسجعغ هخضمنلكثمت مفمظ جمست ه
ى لكممال مفىح عخصخنمتقهشمت غألمضميه خس جممنقمغمث غحلخمحمتخصمثص ههشهنغ جممت صجممنقمغمث عهشىش غحلبميهث ه

ظ مفٰهمي هحتٰهميٰه م ي جضيشصلكحيبمن مصسٰهمييط غحلمم ن غحطحيمتمغبمثص همغ  غحلبحمس مفىح غحلٰه
ف  مصمتقجلمق لكميظمث غحلبحمس خس جمخممتقلكجهخيمت عجك غحلصغغي مصٰهيس غحطهئخيمئهشيشزهيخنميم خص بح
  .يحيحنميلكمث لكحيبمن عن مصحق هشهنن غحلمنقغمغمث غحلغحلتمث يغحلتجنبميجهمي
 :غغ لكخيي غحطهئخيعجممت
ق مفحيمن غإلجممتن غحلخممتقم يعن.ص لكمي خكجنمتظ خمفميمفٰهمي غحلسالن غحلمم ي جلمتن لك هى همت ز

ن حلسجم يحلٰهجيحيجه مث جمىح مكبىش غحلحمخِّـ غحلمتذ مفحيمننص لكمهمتن لكمههن عن لكخنميم ى
الجمهنغ غإلجممتن غحلخممتقم  لكمئمضهن جمحي هش جمىح مصغحلهنهغحلميغهه عه غحلخنمتمج ي عن زغحطتٰهجه

متمفمق جمحيخييشه جلبجعغهص ههشهنغ جممت عمفجن لكميظمثمفٰهمي غحلسالن ىح ى عه جمصس حلٰه

غ) ص( وههشهنغ جممت هيهن خص جممت هش جمحيس ز ي : غحلجهمتئىشخصىح جضمتخصهثص ن  حلشجممتن عيب خضحيميهنمث غحلحيخنمحى حل
هيمت مغحيتمق خس حفٰههت غحلخنٰهيش خصجهمنق جممت جلمتهيتمت مغحيتمق جمىح غحلسحيتمتن جحٰهيس غحلحيخنمحن ص لكٰهيش مصمه

جضميىسص لكخي لكجغغ قص همكمن جلمتن جمىح قجلمتظ عيب خضحيميهنمث عهي وغحلت قغ غحلمم ي جلمتهيهث مصمههن حلهنىع ظ
يميمت لكحسهتص هعهيزتٰهجهىجملكمهىح مج  ثميغ سمح جلمتن لكتحمق غحلهنميظمث إلخفخيمتق هيهنس هلكممٰه جمىح مضالن جله

غ أليب غحلسهئغنص ههشهنغ جممت حضخيٰه ي غحلمهثجع جمىح عمفالن غحلتمتقلكمل هعمفالن غحطحمنجضمق مفحيمنجممت مصميمج
قن مفحيمن غإلجممتن غحلخممتقم مفٰهمي غحلسالن قهن غيحلتهنمتغ عجك هشهنن ص لكخييشخضحيميهنمث  لكهنجلميهن خضمم
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غ ى عه جمص خصمتحطميغجلهي هخصمتحلخمهنميغظ هغحلبميمممتظمقعخكميغهشيش غحلسالحف سىح هشمنقههشيش عن لكممخن

ى جممت لكميلكمنهن هجممت لكحيمتمغهت مفٰهمي غحلسالنمفمظ حلسمتن عمغتمتقهشيش غإلجممتن غحلخممتقم  ى
خنجهمتئمن غحطخمتحلهنمث حطمنقمغمث عهشىش غحلبميهثص  عه لكحيمتمغهت غأللكمهمتق هغحلصمغميمتمغمث غحلسٰهجنمتن

جمخممنغم جممت مغحيجمن م هلكممال مفىح خكجعهشمت م هحل قغحضخنحيمت جلتهت غحلخمحمتف هغحلسحيىح 
نص خس  هش: ص همكمن جلمتن جمحيخييشو جلثجعغوقهغلكمتغهيجه ص هخضمتمصيش خصىح متغ غحلثجههنيمفبمن غحل

وغحلحيمهتمثص خس خضمق عن هشحيمتحليس عجلثمي جمىح عقخصخنمث ظيم مفمتمج س ختميف جمىح جممنقمغمث غإلجممتن غحلخممتقم مج ي
 عمغمتحلميهت غحلبخنىط حلتسجميىش ي غألخكٰههت جمحيخييشص لكمهمتن جلثميغ غحلسهئغن جمىح عهشيشي قجلمي غألمفيشيلكمئغ

قهشيش همصميجلميهين خس قهشىح غحلخنمتجم ومثص لكمبقغ جممت مصمهٰهيش خصخلظيمث هغخلمتظيخضمم ز لكمبهي لكجهمتن خس خضجهس  يعهي: ى
جمىح مصالجمهنغ غإلجممتن غحلخممتقم مفٰهمي غحلسالنص همكمن جلمتن عخص خضحيميهنمث عقجل حفٰهبمث غإلجممتن جمىح هشهنن 

قصخمجعغغحلحيمتخضميمثص لكميخكيش لكجغغ غحلتٰهجيهنغ غحلجه ي عي عشمت جلمتهيهث جممهثمسهنمث غحلمم  ز هخفمتهشميغ غحلتجحقصي
ص خضت عهي جلمتن ي لكجغم لكميظمث هجمىح مضالن جلثميغ قلكمتقغمص هجلثميغ عمغئٰهت ي  غحلسهئغن يخصىح غإلجممتن ي

مغ خصىح حضخنهنمي غحلخممتقم  ص هلكخنميك غحلسهئغن هيهنس مفمظ غإلجممتن وههش خكالنمفٰهميخيمح غحلسالن جم
غهلكمممتعغحلخممتقم  قي هعهيصوص هي لكسمئن خس مضٰه غحلخممتقم  جمىح عظحمتغ غإلجممتن ومثي جضٰهمح خصحمم

قنصمفٰهمي غحلسالن غ خضمم  ).يجمحي قغن خفٰه. (ز حلميسجٰه
هش: يمكمتن غحلهنهشب) ص( غهللا خصىح ظمتخضهت  متغ خصىح مفبمن غحطجميمن خصىح غحلخمٰههث  خصىح مفبمنيمفبمن غحل

ي ظمظ غهللا مفٰهمي هظحل همغٰهيغحلحيب مغجع عمفالن غحلحيبالظص (. ييش غحلمهيش خصىح عيب غحلخنمتك غحلثجههني
 ).طض : قمكيشطضص كطف:  مغمتخصىسص جمخممنقيحمجيَّـ غحلمنلكىح غحلهنهشبحل

لكم  يهشمههنغ غحلهنهشب ن غهللا ظمظ  ممثيهمفمظ غحلجنميلكجهمث غألجم ي لكخميغ حضمنن غألمفمظ خصخممتخضهت قمغ س
ن غهللا  ص جميع عهي جلمتن خصمبمجمتل غحلهنميلكجهمق حفميلكمن قمغ ط إلهتمتن غحلحيمتك خصخمالخض يغهللا مفٰهمي هظحل

هن هقعك غحطحيمتلكجهمقص ههش هغحلمن جمميهغن غحلهنه لكمتم عخصمتن هيهنمتمكمت همفمنغهغيهمفمنه حل  هللا هحلميه مغ
هش. يظمظ غهللا مفٰهمي هظحل  .)هشمضطص(هجممتغ ) هشمطصص( خس مفمتن يمتغ غحلثجههنيهحلمن مفبمن غحل

خنيغهجلمتن جضجهمث: يمكمتن مخجيمن خصىح مغخنمن ص يحجيمن خصىح مغخنمنحطغحلجنبجهمتغ غحلمهمعهص . (وص هلكمي 
 .)ططص كطف: جمخممنق مغمتخصىس
هش: يهمكمتن غحلخنجهميحق مص خصثالف مغحيمق عه عقخصيع يمتغ غحلثجههنيجلمتن مفبمن غحل  مكمن غمضتٰهيط مكبىش جم



اخضهيروث اخكهثواإلُّـ مسحف اخكخنمكمهة واخكىعمهخصحط.....................................................................٢٢٠
ّلكخنيطإجعمخمغهنمل، ولكجيخكمك مسهن أجههس، ووهئحي مسهن  ، ووهئحي مسهن ّمي، وجعحمهنجين اخكيعهيريُ

. لكحمىعىعهب حصهتومبهن احلهتمبهي، وحقحطهئمنّوامسهن مصهثمبمئ اخكهثولكُّـ، وهئحي

ّ مصهلحمهث جسحنهت مسهن مغحنهث مسهن لكهيجعَّـ يب، ألِّـهلحمجيء اخكهلخمهنجف اخكحلهلحمجيء اخكمميطحط(. جعخنحف
، ّ اخضممىعيطخي اخكهلجنحنهنخيدار، مغيطهت اخضهلخلُّـ ألكحف جكجنهلىغُّـ: حتخمهنلك، هئـ٣٢٢: ت ّاخكهلخمهنجف
 ).١٠٤٠ : رجكمن٧٥ ص٣ج: م١٩٨٤ ـهئـ ١٤٠٤اخكخليطهلخي األوخف، ، مسحطوت

، خكجنهتالخكخي مغمض حكهين أصيغجيب )ع(ّة متىطمك اخكخمهيم مسمي مقخمهت رلكمسوا خكمي مسيغهثف ّوخكمكهت
 . اخكجليغجيح جكهت رووا مغخنمي

َّ، ومبممخنَّـ مسمهيب ّ اخضهتينّوهئحي مسهن وهئحي مسهن مغيطهت اال مسهن زلكهلخي مسهن األجعهيد اخكخمهثيش) ١( ُ
ّ أيب مغيطهت اال مغجنهنمي اخكىطالم، حكجين جكجيِّـهنجي مغجيلك روى مغهن،ّاخكيطىسمظي ًامسجي، وخكمي ّ اخضمثهئحي حكمثُّّـً

جيجههنهت اخكىعُّـ وجكهش هئهي خس أجضجيدمبهي لكهش اخكهثمعهنهت خس اخكمممثب، وخكهياله خكممجين اخكمميعحط لكهن األجع
 .ًجيجغهثمبخممنجي صيغهنيغ

 ّجيس أمحهت مسهن مغجفّ، أليب اخكهليط)ّمقمنهثجعمي أجعمخء لكجلخنحمُّـ اخكمكهنهلخي( ّرمصجيل اخكخنىغجييش: جهملهثا ـ
ّ لكٰهجعىطخي ،ّ اخكمسجهىغجيينّ لكهيجعَّـ اخكمكيطحطي:، حتخمهنلك)ـهئ٤٥٠ـ٣٧٣ (ّ األجعهتيّاخكخنىغجييش

 .)١١٥٥( رجكمن ٤٣٠ص: جعخيّ جكمن اخضخمهت،هئـ١٤٠٧ ،ّاخكخنمف اإلجعاللكُّـ
 .١٢ ص١ج: ، لكجلهتر جعجيمسلكّ احضىعهنجير لكهلهثمقخي اخكهثمصجيل، خكجنمكهنمت اخكخلهييسـ

ّ، وألكجي ٍ مسهلهت جكجنهنملّجعىعمهيت حصهثمجخي جضجيحصمن مسهن إجعمخمغهنمل ولكجيخكمك مسهن أجههس وجعحمهنجين اخكيعهيري) ٢(
  .َّ مقخمهت حصخمهتلكمي حصهثمجىعمنمخّخكهثولكُّـّوهئحي مسهن لكخنيطمي وامسهن مصهثمبمئ ا

ّأن اخكيطىسجيريولكهن حقهثاإلحي األلكهير  ً أحضيطجيرا مغهن هئٰهالء اخكىعاللكمثة وال مي مبهثوي خس صيغهنيغّ
َّ، وخكممهن اإللكجيم اخكجلجيدق مغجنهنمي اخكىطالم ٍ مقممجيجههيا خكهتمبمي خصخمجيت!مبهثوي مغهن اإللكجيم اخكجلجيدق جهحمىطمي

ّوجكهت مسهثر امسهن حصهنحنهنخي خكجنيطىسجيري! ! مقهنميٌمغخنهته حسهتوش ّ لكجيم  مغهتم جهخمجنمي اخكهثوامبجيت مغهن اإلَّ
جي مسجنجممي مغهن حيهنَّـ ّ خض؛ خس مسهلمش جضهتمبيعميّجكهت اجعمظاب اخكيطىسجيري: اخكجلجيدق مغجنهنمي اخكىطالم مسخمهيخكمي

ّلكخنمنجيج اخكىطخنخي اخكخنيطهيمبخي (.ج خكميّ مقجنمن خيهث،ٌجين مقهنمي حكالمّمسهن جعهلهنهت اخكخمخل أمحهت مسهن جيس ّ اخكهليطيبأل، ّ
ّمغيطهت احلجنهنمن مسهن حصهنحنهنخي احلهث ، ّجسحنهت رمعجيد جعجيجخاخكهتحكىعهير : حتخمهنلك، )هئـ٧٢٨ـ ٦٦١: ت( ّاينّ

 ).٥٣٤ ص٧، ج٣٨٣ ص٤ج: هئـ١٤٠٦اخكخليطهلخي األوخف، ، جكهثجغيطخيّلكٰهجعىطخي 
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ن غحطحجي( مصٰهيس غحطميخضٰهمث يعن.ص مث مفمظ لكمن غإلجممتن حضخنهنمي يمنلكيجمميخضٰهمث هيحك غحلخنٰه

يمصخنتمع عهشيش ه) مفٰهمي غحلسالنغحلخممتقم  ن ومثي مفٰهجيميومضمي جمميخضٰهمثظى س جمميغ هبمت غحلخنٰه
جممتيغإلمغالجممي ظمتصمف هصهمث مفجي مث يهيمتغ غحلتمتقشمييقهغ غحطمنهي خضت هٰهيش غحلمنلكمس مضخم

نو هغخضمنيجلىش وظيم جفخِّـ هشحيمتحليس عجلثمي جمىح عقخصخنمث يعن جضحي ي خضمن: جمحيخييش جلمتن لكجه
 ي غحلجنمتخصيع غجلخنهنميهمضهنغ عومت جمميخضٰهمثيمبشص هخصمتحلتمتحص لكمفٰهمي غحلسالني مخجيمن حضخنهنمي خصىح

ص ههشهنغ غيهيهنتمتف هغيجمتميمتق هغيهيتحممتق مكمن قغق جمىح لكميظمث غحلتخممنلكىس و جلبجعوخصمتجمتميمتق
ي جمحمتمنىش خصمتحلمنلكمسط غمفتمحقغ مفمظ قحليس غحلهيمضيش غجلخنهنميهو جفخِّـيمهىشحل ه و .ى

جممتهتمت مصٰهيس غحطيعن.ض غ مفٰهجيخيمت همفجيىس جمخنٰه  مكمن صسميخضٰهمث حلخنحنجيمث قحضمتجحمت همك
 يمبن مصٰهتخيمتص هخصمتحلتمتحص لكغحلتزمث غحطتحمهجيمث خس مجمييع غحطميغخضىش يعظبحهث هش غحطميخضٰهمث غحلهنخنٰهمي

يع ٍّقكجممت همكيع لكميخيمت جمىح  غ غحطجهمنكو همصهيهلكميوهه س مكمن مصٰهبَّـ خصث  هظمتق مصمنميجعن صس
يمفسجعغ حضمن ه ظمتق جمحيمتحفمت هجمالجلمت حلٰهحمييعهيهغص جلمح ه  مكمن غققهشميغ عجلثمي غحلت مثيغحلخنٰهجيميمث جله

ن غحلخنب  جمىح يهنى هيخنميُّـ خس عمضميلكمتغ غحلحيخميغ غألغحلهنلكىحم  ههيحىح صيمتخيخس مفخيمن غحطمئجم
منيط مصٰهيس غحطميخضٰهمثص مفجهمنلك مغحلجهمين غخلمتجمَّـ مفحك جمىح غجحجميغ همت ي يقحلحيمت هيخنمتر جمىح 

يمت همصهنسجعلكيهلكجهخيمي جلميه يمتص خصىش همغٰه يمت علكمممتط هيحنميغ حلمتجلجيميه ه ه ص ومث جمىح حضخيمثيمث غحلحيهيمفمث غحلميهغئميه
ن غألمف غ خس مصٰهيس غحلجهبمث غحطجيتمنييشهحلمه غ ي غألخكٰههت جمىح مكمنهغغ غحطهنغهشهت مكمن مفمتجف

هعجك خصمنغلكمث غحلمنميبمث غحلخممنميه خس مفمتن ) هشمضضص(ى لكجهمتقغ مفمتن غحلهنهجمىح مفمتن غحلتمنهلكىح 
يص همكمين غحلتجيهيم غحطهنهشبي مكمين غحلتمنميجع غجلهنقهيمبهيلك ص)هشمصضص( جمميو خصميمفمتلكمثي  ومثي خضمه

حمث قهيمت هشهنن خصوهغ سص ههشهنغ جممت لكسجي خس مفخم  غجلميلكجيمث : عهصسحيحنجيمثغجلميلكجيمث غحطمى
و لكحكم مفٰهميخيمت حضخيمتقغحلت يص ههشمههنغ جلمتن غحلتجيهيم غحطهنهشبويشي جمحيحنو خضمتجليشى م ي هغحلتجيهيي

ي هغحلتجيهيم غحلتحكلكخنيغحلهنمهميه جليص هغحلتجيهيي  هقحليس لكمهمتق عن لكحيحمل صه علكمممتيم غحلسٰه
هيمث غحلحيهيمفمث غحلميهغئمييخضمتجلجيمي: ص ههشوخس مفحيمتد جضالجضمث  حلسٰهجنمث يمثص هغإلمكخممتظ غحلسٰهجن

سغحلىسص هجلثميغ غحل ف ي مغمق جمىح عقمفميمتظ غحلخنٰهيش هعظحمتغ غحلجنجي  غحلهنلكىحمتل هغحطمنمغ
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يهنهغ غحلخنٰهيش هغحلمنلكىح حفميلكجهمت يظجنميمتق غحلمنهيميمتص هحتجهميىس جممشقهبيش غحلحمخخممييغخت غ ه مثص لكمهمتهي

قنص هخضهنىع هبهعقغغ ي خصميمن غحلسٰهجنمتن غحلمتجليشص لكممجيىح هبيش هحض ص ه هجمخن يش عهشمنغلك
.سهخضجهىس هبيش عخكميغ

ىهجمىح غحطهئخغغ غألمضميه.ض قهجضحيمت عحلجهغحلتغآلجضمتق يعن  :ز  تخيمت مصٰهيس غحلجهبمث مفمظ جم
يع م ي مصمنميهت مفىح حلمتل يمنك  ظجضمتق غحل: م عمفحييغحلميهغئ و همخجهىسو خصمتخضمسيجلىشهغحل  صي

قهف غحلميهغئ يهجممت هتجيحيمت خس قحليس هش غحط  هيحنميهيمت  خسىشي لكجيثغحلهنه( ي غحلحمميخني
مي غمغخنمث حلشمغالن غحطحجييهغمفتجهمتقهيمت غألق س هغحطجيث) غألظميىشيمنهيمث غحل   و خصحممهىشىشى

مث(مث غحطخنميهلكمث  خصمتحلمهتهت غألقخصخنٍّقمغجي ي هلكميهمفمت هقه هغحلمهمتخس عظ ه ه ىح ي ى جمصى
ص غيمغتبخممتقص غحلتخيهنلكهت : غ ( غحلخممنهمص هخصمتمك جلتهت غحلحمميمل)سرضن غحلهنجهمي

خ)هشمضصض: غ(ص هغحلحمميمل غحطهنميمن )هشمصطض ص )هشمصضض: غ (يص هغحلحمميمل غحلجن
قهف غحلميهغئو هش خصمئمجخنخيمت مكمتئجيمثهغحلت ن  غحطخنميهم حلمنلكحيمتي مفمظ غحط  خصمتألظ

ف غحلتحجهميجهميص هغألقخصخنمحئمث ن غألقخصخنمحئمث م خصحسهت جمخنجنميمتغ غحلبح يهشهنن غألظ  مث مى

يمكمتن غألمغتمتق غحلمنهن) ص( ن م خصىش جلتبخييش م غحطخنميهم خس عحلسحيمث غحلخنٰهمحظ : يمتقهى يعن غألظ
يهيمت غحلخممتقم مفٰهمي غحلسالنص ى مجغألقخصخنمحئمث خس مفخيمن غحلخممتقمكمق مفٰهميخيمح  هعخنهث خس مفخيمن جم

 خس عمفالن يغحلسالنص عه خس مفخيمن غحلخممتقم هغحلمهمتخفيش مفٰهميخيمح غحلسالنص جلمح قجلمين غحلجنمعخ
قهص خضميمس مكمتن قه: غحل عهشىش غحلخنٰهيش عقخصخنمث  قهه مفىح غحلخممتقم مفٰهمي غحلسالن جمىح جمحمخي

غخصمتمص خس غحطسمتئىش عقخصخنمحيص هظحيوظيم عهيسمتن  ي جمخنميهلكمث مصسجيوئمث جلتمتغيغ جمىح حض
خضميمن  مغ مفٰهميخيمح غحلسالنص حلمهىح خضمه غحل نص قهغهشمت عظحمتخص هعظحمتغ غخصحي جم غألظ

غ عهي خس جمخنمتحط هيجهىش مفىح غحطهنميمن قمث غهللا عن غإلجممتجممي غئمن غحلتخنٰهميجهمث يخصىح جفخيميظجف يخس لك ي مث ي
غ جمىح مفخيمن عجمجع غحطهئجمحيمق مفٰهمي غحلسالن عجك قجممتن غحلخنسمهميه يظحيهن  مفٰهمي غحلسالن عقخصخنمحئمث س

ني مصسجيوتمتغجل  صمصٰهخميِّـ جمجهبمتك غجحمنغلكمث... ققغمغمتغ خس مفٰهيش غحلمنقغلكمث. (... غألظ
ي غألمغتمتق مفحق: مصٰهخميِّـ هحتجهميىسصيحلٰهخنالجممث غحطمتجمجهمتر  حضمتجمخنمث غإلجممتن صيمتقهي عجلمع غحلمنهنى

 ).طضصك: غحلخممتقم مفٰهمي غحلسالن
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قهف غحلميهغئىمج مصحيهس مث ي م خصجيختٰهيغ عخصخنمتقن غحلهنمهميلكيغحلسحي ي جمىح غمضجغغم همصمئجضجع غحط

ي مصحممهىش خس خفىشغحلهنهمث م يمث هغحلتمتقشمييمث هغحلتهنسجعلكيمث هغحلمنلكحيمييمث هغحلسميمتمغمييهغحلخنجهمتئمنلك  س
جممث خصحي  يعجمميمثخضمه يص هحضهنق خس خفىشى ز جممث خصحي غحلخنبى ومتكص هعحلبَّـ خس جلثجعي خضمه  جمىح ى

غ غحلحيب ظ جض ص همكمن مفٰهميخييش غحلسالن هغحلخنجغغ غحلجنمتهشميغ غهللا مفٰهمي هظحلي ظمظ يهيخم
ق يمنك  مفمظ قحليس غحلغمغمتمفمن غجمىش جلثجعغص جلمتن عخصميقهشمت هحض هغيمضجغغم مف

مغمثص  قغ هغحطمنمغ غن هغألمكالن غحطمئحض غهتمت غحلتغحلمهثجع جمىح غأللك  يقحلحيمت هيجمن عظ
 .مثيهظجضمتقهشمت خس جلتبحيمت غحلمنلكثمي

قهف غحلميهغئه جلثجعغوقهغلكمتغي عن مفيهيحىح هيمنخصىش   هش ي غحلحمميخني جمىح غحط
مغمث حلمثوجممنمغ غئميحقو هجمحيجه قهف غإل ص جمىح مكبميىش جلخنهت ي عحلميحيمت جمىح عمكجنمتغ غحط

مث شمت جمخنميه ق غحطججييع مفٰهميخيمتط حلمه ن غألقخصخنمحئمث جمىح غألجم ههمصخنتمع غألظ ي مفمظ غألئجيمث ى
 .ف خصهنحليس غحلحمخيميمن غحلثمتر هغحلحمميمل هبمتظ غحلمنلكىح خس ققغلكتخيمحي جلمح دص غحلسالنمفٰهميخييش

ص ي غحلخنمتجمحقيغحلبمنغلكمث خس مفٰهيش غحلمنقغلكمثص حلٰهحمخيميمن غحلثمتر غحلحمميمل قلكىح غحلمنلكىح غجلخنب: هيحنميغ م
مغتمتن )مثيمكسيش غحلمنقغمغمتغ غإلمغالجممي(مث يجمميجلهي غألخصحمتف هغحلمنقغمغمتغ غإلمغالجممي ص خص

 .طصك: مثمغيهشمص مكيش غحطجهمنضصضصىجلتمتغص غحلجنبخنمث غألهجكص 
حضميهيغ خس غحلمنقغلكمثص حلٰهحمميمل غحلبخيمتئ مخجيمن هبمتظ غحلمنلكىح غحلخنمتجمحقم ي غحل ص )هشمصضصص: غ (ي

 .طصمضصك: مغمثيص مكيش غحطجهمنهشمضطضصمث غحلمهمعهص يغحطمهتبمث غإلمغالجممي
ىهمكميىش خصمئن عهن جم ي ن غألقخصخنمحئمث غحطحمتي  هغحلت جلمتقغ عن مصمممييع صتمث خس غآللكمتميىح مجيع غألظ

غ  صههشبمتظ جيىح خضميمس ص )هشمطصض: غ (يغحلمهٰهميحييهش جضجهمث غإلمغالن مخجيمن خصىح لكخنجه مجخنخيمت 
مفمث مثص غجفتجيٰههث مفمظ و جلبجعغوجخجي ن هلكميهل هقه  ه عجفمتقغغحلمهمتخسسص همكمن مغمحهشمت خصمتمغيش عظ

ن مكمن مكمنن مضمنجممث هجمحي عجك جلهنمتلكتخيمتص هخصهنحليس لكمه مفٰهميخييش  حلشمغالن هحطمنقمغمث عهشىش غحلبميهث هجيمثمي مفحنس
ن غألغحلسالن ن مصمه ى مصحممهمي حل مفمظ جممنه غحلمنهشميص هخصحيمتظ مفمظ هشهنغ غحلجه ن غألقخصخنمحئمث هش ه ظ

ىص عي عن هشحيمتحليس جمغحلمهمتخسمفمق جلتمتغ  ي ه هعن غمفتجيمن غمفتمحقغ جلبجعغ غحلمهمتخسيىح لكميه عن جلتمتغ ي ه
ن غألقخصخنمحئمث عي عشمت خكجع يمفمظ غألظ ي  .نى
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ً، ورحعم، رشال ّ وخبغ اال بن حالم، ومحطم اسغاري،هّب ووعظ بن سض،األجبظر

 ، رضذوا يفّ األسويّ ابن ثفعع اسفوسيّخن رظتغ خضم احلغعع استغوعضي
  ـّ اسسطصيّ اطصصف رطام بصغ خج تفاثضظ اسفواإليواسغي  ـّاسصظم ّي اإلحالساسحاث

ّ طغخي أعشظ أنلظ، بّواججوحطظ ّظ واسضساططّتفاثضم سن اسطضودع ً ً زتظبظ سوثوزظ َّ ً
ًسضام ّ عصتح سن أعم اسصتظ استصسحعاسغي ّاسصضيتصسح  ب، سن زبطل زتظّ ظ، ُّ

ٍ واسغس واستغسطف، وحضطجح يف دراحظعو اآلجف مل عسضم سن اسوضق  ٍ الجصظّ
ظت يف تفاثضظ ّواسوضق واستفوعف واإلرساإلطضطّغس  جوارد اسٍّظ تشبطصطٍخج بطظطظت
َّ يف زتظ اسصفعصد سصظ، وسضضظ سظ عتصضق بتصسح ّاإلحالسي ـَّق اسغي ّاسصضيً  وث

 .رجخه االُطظ األحتظذ اخلوإلي ّحطغًظ ّمجطق رواته حضغع

ًعضتشف أن عبحع ذسك تصشطال يف اسغراح) ١( ُ ظ اسوازصظ ضضن عغه اسسضسضظ ّظت استشبطصطُ
ُ، جطع حطتصفض اسسطغ األحتظذ ) اسصفآنّحمورعظ إحالمظ ضحضس( ّ عضظسك ) هّدام خض(َّ

ً، رصضظ وتصسحا وخصطغةّظ استي وزق رطضظ اسغسّ اجوارد استشبطصطّإذ أعم ً ً وأجالزظ ً
ّ أن اسغراحظت استشبطصط: بظسغزفٌثغعفو، ًوححة  أن تصق يف مخسظ ّظ سن اجطسل هلظّ

ّ، األول واسثظين يف اسحاث اسفواإليٍغاتّجمض  جغرحظ اسشحظبظ، واسثظسع واسفابق ّ
 .   ّ اسسطصيّواخلظسف يف اسحاث اسفواإلي

ّظل اسسطغ اخلوإليز) ٢( ّ بن إبفاعطم أو ثصصف بن حمضغ بن ّن خضغ خدَحيصم بوثظزظ س: ّ
ٍ إال أن عبتد بضصظرضّضمّ اسض.زوسوعه بوثظزته ظ بصغ ّ، وزغ جفج هبغه اسضتطجظ اسضضظإلطّ

ٌأن أزغ أن رواعظت اسصضي صظدرة ّ ّ ّوإن :  خن اجصشوسد خضطضم اسسالم، جطع زظلَّ
 )يّسصضا(ظ اطتضظ إسطه ّ سن اجصشوسد خضطضم اسسالم، وإهنٌ وصظدرةٌرواعظته ثظبتظ

طق  وخج ذسك رال سوثظ ستخشطف استوث، واسثصظت سن اسسطصظبوحظخظ اجسظعغ
.  زام زخضه بصشضم،ٍ بن إبفاعطم بال واحشظّ عفوي خضضم خدبضسظخيه اسغعن

ّسصجم رثظل احلغعع، سضسطغ اخلوإلي(  ).٥٠ـ٤٩ ص١ج: ، سشغر حظبقّ
ٌوعغا سظ أزغه مجضظ ّ سن تالسغة اسسطغ اخلوإليَّ . ّ، سضضم آعظ اال اسسطغ سسضم اسغاوريّ



٢٢٥........................................................ّافكنم فلككذ ّافخواإلس احكزروث صلنحلن
قّنماذج انتقا ألخبار ب الفر   ة 

ِّ فنن يزغخ حللمز افسالماحلقزر حللح األفنم افقندق ّ أن قحّامقّ أن حقكح ُ
ّغقنء رشحلم ّن يف أذهنن األفن فلحنرضير حللحه يف مكلمر حللز ً ُ ، حللمز افسالمً

ً، غلنن فثذ هخا احلقزر يقلذ امكتإللنمكن فحى اٍ وأجكبنرٍفر حللزم ِّ ِّحكتلكس يف ُ ُ
ًافقحن وافكبزل، وهخا فن أحلقس غخصن َّ فلزسنحلمل فلمر أو ً وجكقلكةً فبلكةَّ

 يسمذ جكحاحلمر أو امكتامفتمر، أو افخيرفقككنء افلكزس وسككنء األرادة 
، غمحلقس ٍنّ وايقتامحلمٍنّ فمنديٍن يف افزصزل إىل فخمقبٌّ ىكخيصٌفر فحيز يكلزح

ّح مقكحفه األىكنرة إىل حقكقمر، َّللز فر افزصزل إفممر، وفـن فـفلسلقنن ف
 .ومكتممل مقخخلن آجكخير فلمر

َّوحقلنء حلخك فن مقكحم غ ًىقن فر مقالفخة األفنم ّ فر افزاسح أن مللح حمحّنمزً
 يكلذ حلخك وسد فن يخيح فر احلحيه حلخك ،حللمز افسالميقككخ افقندق 

ّفسنن أمكتنذه حقكح أن فلح افرشحلم ُ ، ٍ يكزالٍن وافكبزل حقنحلقزر فسلزاتُ
ُر فر احلحيه فن يالإلر فبنممز وهزاه يف خمنفكن فحرمكن أهذ افبمه، غمختن

ًودون أن يلسس ـ حقنحلتبنره فتلخمكن يف افزسد واف ّس افسر حـ أن يّحس ِّ ّ
، غملخحع حقز ٌ يخوي فن هز فخبأجكخى، وٌّ يخوي فن هز اكدًحقنفكسذ، غتنرة

 . فلز خلمد فن فنل، وهلخا خيتلخ احلنحقذ حقنفلنحقذن غملكلز،ّحمحىقزمن
 ُ أحققنل افخواينت احكزسزحلن فر فبلمر أو وسكه هلر، واحكلترشةومكملزن

ن يف جمنل ّ فتبلن افخواإلمّهريف فتن فحرمكن افقحنحقن، فملتكذ حقكقمن حقكحهن أل

ّأصزل حللر افخيقنل حقمل افلكخين وافتقبمد، مقكخيخ: مكخا(  ألحقحنث آين اال افقمح ًاُ
ّن األمكالم واحكسللمل حملح حلخلّجحل، ّفسلر افحاوري ، ّاحككحمكنّ صنفح احككلر، فر ّ

 ).زّفلز دام جلل. ()٢٧٥ ص١ج: افقبكن افثنفثن
 .ّ ومككمنن افثزري، أمخ وفنفذ حقر،اكنمقر حقر إمكامحلمذفر فبمذ ) ١(



اخوروث اسغواإلي بر اسضشطة واستطثخ.....................................................................٢٢٦
 :االدتغالل، عم

 .حظتم بن إدامذطل .١
 .ّدصطظن اسثوري .٢

 :، وسطلّ، سور بضي ذبغ اسغار بن سيصّ اسصويفّأبو إدامذطل حظتم بن إدامذطل اخغين) ١(
سوا حغعثه، وسه ّصوه وصغّظ وثّظ، واسصظسّثي اسصظسّ بظسوالء، سن ضصصظء حمغّاحلظرثي

ّظ دصن اخغعضظ اخضوّ سظن سوزط.ٌستظب  ).عـ١٨٦( هبظ يف دضظ ّرة، وتويفً
ّسضشطغ أيب جصصغ حمضغ بن احلسن اسشويس، ّرجظل اسشويس: طشغا ـ   جواد:، حتصطقّ

ّ، سطدسظ اسضز اإلدالسيّ األصصضظينّوسيّاسصط در، سم ّ استظبصظ جلامذظ اخغرّ
 .١٨١ص: عـ١٤١٥زظ، ّاخز

، دبصظ اسضجف، اسضجف ّتضصطع اخصظل يف ذضم اسغجظل، سضشطغ ذبغ اال اخظسصظين ـ
 .٢٤١ ص١ج: عـ١٣٥٢األىشف، 

ّأليب جصصغ حمضغ بن احلسن اسشويساسصضغدظ،  ـ  ،ّوسيّجواد اسصط اسشطغ : حتصطقّ
 .٦٥ص: عـ١٤١٧ ،ُ اسشبصظ األور،دظّ سم اخصغ،ّ سطدسظ طز اسصصظعظ:دبف

 .١٠٧ص: شغر دظبق س،ّ اسضجظيشّمحغ بن ذذأل، ّ رجظل اسضجظيشـ
 اسضجف ،ظّ اخشبصظ احلطغرع،ّ بن داود احلذ اسغعن احلسن بن ذذّ رجظل ابن داود، ستصيـ

أصحظب اإلسظم اسشظدق اسصظإلق يف رواة و: نً؛ طصال ذ٢٣٦ص: م١٩٧٢ ،األىشف
ّسطدسظ اسضز اإلدالسي ،ّصبغ احلسر اسشبسخيسذضطه اسسالم،   استظبصظ جلامذظ ّ

 .)٦٥٥( رسم ٣٢٥ ص١ج: عـ١٤١٨، اسشبصظ األور، زظّ سم اخز،درّاخغر
ّوممن وثصه سن حمغ َّ ًطسوطظ،  سًسظن ثصظ: ّحمضغ بن دصغ، سظل: مجضور اخسضضرحي ّثي وسطرَّ

، ّحضغ بن دصغخاسشبصظت اسصخى، : طشغا(. ظن يف اسثصظتّسثخ احلغعع، وذسغه ابن حب
 .)٤٢٥ ص٥ج: سشغر دظبق

تصغعظ استضغعظ، البن حجغ (. ٌصحطع اسصتظب، صغوق: ويف تصغعظ استضغعظ
 ).٩٩٧ : رسم١٧٠ ص١ج: ، سشغر دظبقّاسصسصالين

، )عـ١٦١(، سظت دضظ ّ اسصويفّ اسثوريعو دصطظن بن دصطغ بن سرسوق، أبو ذبغ اال) ٢(



قهف ظحيمتمفمث طصص........................................................يغحلخنمتن حلٰهخنجهىش يغحلميهغئ غحط

يههش جمىح غألئجيمث غحلهن قلكىحي ي خس ظحيمتمفمث غحلمنلكمسص خضت حلجهمتلص غحطحمخي ى هت خصمئجمجع غحطهئجمحيمق خس ي
سغحلمنلكمسص حلجهب خصهنحليس جلىش  مفمتظيش هسمي خصىح متف همغهنميمتن خصىح مفميميحيمث هعيبي جمىح جفخنبمث خصىح غحلجس

مغيغ خصىح غحلهيجل غحطهيحلهتهنلكهت غحلمهمحنص : هيحنميغ. (جمخنمق  .)ضضص كصصف: ص جمخممنق مغمتخصىسيهيمي
مفمثوهلكمت حل جمىح حلجههت قه لكميمح خصميحيخييشص لكميحمي خصىح جمخنمق لكو مصمنغهحل جخجي ن خصمئن غحلث يجه  عجمجع ي

ن مفحي خصمئهي جلمتن لكمنحلَّـيغحطهئجمحيمق خس غحلمنلكمسص جضيش ز لكجه ى غجلميف هغحلتخنمنلكىشص حلٰهحمتلكىع مفبمن . (ي
 .)ضصص كضف: ص جمخممنق مغمتخصىسيغحلميمثىح خصىح عيب خضمتمصيش غحلميغقه

ن لكمي غحطهييجضيش هجلمتن عجممتجممت جمىح عئجيمث غحطسٰهجيمق همفٰهمح جمىح عمفالن غحلمنلكىحص جخجيخنمت مفمظ : يهي لكجه هه ي
قل  عجممتهيت خصحميمس لكستمنحي ص جميع غإلمصجهمتن هغحلهنىع هغحطخنميلكمث هغحلممبيط هغحل مفىح مصهيجلميت

مغيغ خصىح غحلهيجل غحطهيحلهتهنلكهت غحلمهمحنص . (هغحلهيهشمن  .)طضص كصصف: ص جمخممنق مغمتخصىسيهيمي
ن:  مكمتنص لكميهه غخلجنميهت لكمي مفىح عمثمن خصىح قهشجعيجضيش قه:مغجيخنهث سمي لكجه  عجمجع ي غحلث

: يميهت غحلبمنمنغقهٰهخجنحلغحلمههنمتلكمث خس مفٰهيش غحلميهغلكمثص . (َّـي هجلمتن لكمنحلصغحطهئجمحيمق خس غحلمنلكمس
 .)ططضك

ن غحطحمنيههشمههنغ لكخممك هف جممنحلسمت هعجمجعغ حلٰهجيهئجمحيمق خس غحلمنلكمسي غجلجييع مفحيمنهشيش خصمق جل ه ! ز
هىح لكمتم خضهنحنمت ىعقلكيع غحطميغمصهت هعمفالهشمتص ههش جم: يجميع عن عجمجع غحطهئجمحيمق خس غحلمنلكمس هش

ههعمصجهمتهيمت همصخنجيجهمت خس مفٰهيش غحلمنلكمس همفٰهٰه ن صيه ي جلىش جمىح مغبجه جمىح غحطميغمصهتص خصحميمس لكمه
يحضخنمت حلٰهحمهمصجهمتهي جمميإل ق . (متل هخكجعهشيشيهنمتن هغحله ن غحلمنلكمسص حلٰهمنجلت جمحيخيهس غحلحيجهمن خس مفٰه

ق غحلمنلكىح مفجغص قغق غحلهنمهميص قجمحمىس قلكمتص غحلجنبخنمث غحلثمتحلثمثص م هي  .)ططك: نصططص مغ
ن هشهنغ غحلٰهجههت غخلجنجع لكميمح خصميحيخييشيجضيش ن!  لكتمنغهحل جفخنبمث عجمجع غحطهئجمحيمق خس : لكسهنميمتن لكجه

 صف: ص جمخممنق مغمتخصىسي غحلميغقهيحيحنحقحليخصىح عيب خضمتمصيش غغجلميف هغحلتخنمنلكىشص . (غحلمنلكمس
 .)ضصصك

ن جفخنبمثيجضيش قه:  لكجه .  عهيهث عجمجع غحطهئجمحيمق خس غحلمنلكمسصلكمت جفخنبمث: يمكمتن حص مغهنميمتن غحلث
يجممتن غحلمتلكىع مخجيمن خصىح جضمق هغحلممخنهنمتظ هغحطجغهجلمقص حلشيجمىح غحطحمنجلتمتغ غحطجميهخضمق (

ق :ص حتجهميىس)هشمضضض: غ (ي غحلبستي عيب خضمتمصيش غحلتجيميجيصمتن خصىح عمثمنيخضب غهشمييش خصميع مخجي
 .)ضض كصف: هشمصطضص غجححيمنص  مقغلكمنص حفبخنمث خضميمنق ظخصمتقمضمتن



قهف غحلميهغئ خصمق غحلحيحممئغ هغحلتمئجضجع.....................................................................طصص غحط
 . جممتحليس خصىح عهيَّـ.ض

لك يجضيش هيَّـ خصىح خصمهجع خص ن جفخنبمث حلمي ي لكجه سعجلتيش مفحق: ومثي مصمتجمومثز يمخجيمن خصىح عمغحمتم عجمجع : ى
: ص جمخممنق مغمتخصىسيحمجيَّـ غحلمنلكىح غحلهنهشبحلمغجع عمفالن غحلحيبالظص . (!غحطهئجمحيمق خس غحلمنلكمس

  )ضصص كطف
خنهنمتظ غحلميحضمتنص : هيحنميغ. (هيَّـىح لكجنٰهىس هشهنغ غحلٰهجههت مفمظ جممتحليس خصىح عىههشحيمتحليس جم غحلمهمتجمىش خس 

ق :ص حتجهميىس)هشمضضض: غ (ي غجلميحضمتريحلشجممتن غحلمتلكيط عيب عمثمن مفبمن غهللا خصىح مفمنه  غحلمنجلت
قلكيعص خصجعهغص يغههيمغخيميىش قجلمتقص هسمي جستمتق خكهي ص قغق غحلهنمهمي حلٰهجنبمتمفمث هغحلحيحك هغحلت

 ).صط كصف: هشمطصضصغحلجنبخنمث غحلثمتحلثمثص 
ص ي غحطمنري غحلجيجعهيحليس خصىح عيب مفمتجممي غألظبحهش عخص مفبمن غهللا جممتحليس خصىح عهيَّـ خصىح جممت) ص(

يحلجههت خصمبجممتن قغق غجحجميغص ههش عخضمن غألئجيمث غألمفالنص هجضمتر عئجيمث جممنقمغمث غحلخمحمتخصمثص  ي ز ى
مت ص هغخصىح خضحيبىشيلكمتحلسمتخصىس مفٰهمي عخص خضحيميهنمثص هغحلالخضجهمتن خص غحلحممتلكخن ه عمضهن غحلجهميغظغ مفمي

جك غخصىح مفجيميص هحلمن مغحييمفىح هيمتلكيع خصىح عيب هيخنمييشص همغجييع غحلهيهشميه ص )هشمضط(مث ه ههيمتلكخنمت جم
خس ص عمضهن مفىح غإلجممتن حضخنهنمي غحلخممتقم مفٰهمي غحلسالن هقخصميخنمث )هشمططص( خس مغحيمث يهمص

ي همخجيمن خصىح غحلسىح غحلحمميبمترصي غحلحممتلكخن: هعجفخيمي مصالجمميهننصيغحلميعه غحلتمتخصخن  هعمغمن خصىح صي
 . همفبمن غهللا خصىح ههشهتصغحلهنميغغ

 .ض كصصف: ص جمخممنق مغمتخصىسيهتهنلكهت غحلتخيهنلكهتص يخصىح خضجمي غحلخنسجهالر: هيحنميغ م
ق عخضسمتن :ص حتجهميىسيه غحلحمجعغق عمغحمتم عخصميغهشمييش خصىح مفحقمتظص أليبحفبجهمتغ غحلهنجهخي م  غحلمنجلت

 .صضك: هشمصصضصص خصجعهغص غحلجنبخنمث غحلثمتهيميمثص غحلخنمييبمتكص قغق غحلميغئمن يمفب
يمتك عمثمن خصىح مخجيمن خصىح عخصميغهشمييش خصىح ي غحلخنبيبأل صهعهيبمتظ عخصحيمتظ غحلهيجممتن متغ غألمفميمتني هلكميم

ي جمهئمغسمث غحلحكلكيغ غحلمييضصي غحلمعجممهمضٰهمهمتن  .ضضص كضف: كضضضص صمغمثي مكيش غحطجهمنصي
 ).ضطصص(  قمكيشطض كطف: ص جمخممنق مغمتخصىسيحمجيَّـ غحلمنلكىح غحلهنهشبحل مغجع عمفالن غحلحيبالظص م

قص همكمن عحلمك جيىح حل مثىش يخصهيل هيججي خس قجمىح غحطحيخم ن جمهنت غحلمنهحلمثص همكمن   مفٰهمي حلميمه
 عمغمحن ومثص هغهيتحك جمهنهشب خس غألهيمنحلَّـ هجفمحن علكميلكجهميمتص حل جلتمتغيمث مفمظ ظقغئ غحلهنجهخيمييغحلميمفمي

حف مغيش غحلهس جلتب خصمئيغحط ق خس جم هيغ جلتمتخصمت خس ي هحفٰههت جمحي عن لكهئحليخنمن عن حلجه غحطحيخم
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هي غخصىح حضميلكهس غحلميهجم.ض  .ي غألجم

موذج األص ختم: ّول األّا سار ّا    ال
منص ي مفىح حضخنهنمي خصىح مخجيص مفىح خضمتمصيش خصىح عمغمحمفميىشوقهه خس عجلثمي جمىح جمخممنق

س يتخت:  مكمتنصمفىح عخصمي سن وا سارهماّن ا ن مان   ص لكجه
يىح قهن هشهنن غحلميهغلكمث قجمحيميى جميعهنص هو ظحميمكوهشهنغ خضمنلكمس: يغحلجغجمهنه همت هش س

خس  جمحي عجك غحلمهتهت  غهيتجهٰههثي جضيشصيخس جمخمحيهن )هشمضضص: غ (يغخصىح عيب جفميبمث غحلمه

ن مفٰهمي غحطخن ص يغحلمنلكمس لكمه ه هغحلجهمممتظط حلميحجيىش غحلحيمتك مفمظ مفٰهجي هجلتب ن خس غحلهنت
هشمتص هغهشتيشيهخصث غشيش ي غخلٰههنمتظ غحلخنبمتمغمييخيمت خس غألجمخممتقص همفخيمن عحلميخييش عن ي شمتحلهن ن هعمف

غو جلثجعغوخس عحفميغظ جلتمتخص خصمئحلجهمتغ ن غهللا مغمحع: ي خضت مكمتحل ين قمغ ن هبهنغ غيمغيشص هعن ي ي
غمفمن! (جمثميىش حل خصخنمن جلتمتغ غهللا  خصىح غحلسمق يٰهحمميمل مفحقحلص حضمتجميع غحطجهمتظمن خس خف غحلجه

ص لكمثيمكيش غحطحكص خضميمتظ غحلجغغف إلمفٰهميخييش غحلسالنيجمهئمغسمث ظن غحلبميهث :  حتجهميىس ههيحكصيغحلمهميجل
 ). طص كصف: هشمطصضصص غحلجنبخنمث غألهجك

وص هجلٰهخيمت جسمتحلهنمثه مغبخنمق جمسمئحلمثعخضخمميهث مفمظ جممتحليس: مكمتن غحلٰهميمس خصىح مغخنمن نص ي حلسحيي مث غحلميمغ
غظ مفمظ غحلسحيمث غحطحجيمنلك: هيحنميغ. (همكمن غمفجغم جممتحليس خصهنحليس يع ي ق عخص قلكمثي ص مثص حلٰهحمميمل مخجي

 ).ضضضك: جمخممنق مغمتخصىس
 .سميغ مصميمجتجم) ص(
خسيغحطخمحي) ص(  .ص فطض كضف: ص جمخممنق مغمتخصىس)هشمضضص:غ (ييغص يخصىح عيب جفميبمث غحلمه

ق :ص حتجهميىس)هشمضضص: غ (يمغمحمفميىش غحلبخمتقهيحجيمن خصىح عحط غحلتمتقلكمل غحلخممنجعص م  مخجي
 .ضضص كصف: هشمضصضصعخصميغهشمييش قغلكمنص قغق غحطخنميلكمثص خصجعهغص غحلجنبخنمث غألهجكص 

يحجيمن خصىح مفميس غحلجغجمهنهحطص ي مغحيىح غحلجغجمهنهم  .طططص فصضص كضف: ص جمخممنق مغمتخصىسي
 .صصص كضف: ص جمخممنق مغمتخصىسي غحلبميخيجهيمثمن خصىح غحلسمق خصىح مفحقأل غحلسحيىح غحلمهمعهص م
 .ضصض كضف: ص جمخممنق مغمتخصىس)هشمطضط: غ (يحمجيَّـ غحلمنلكىح غحلهنهشبحلغحلحيبالظص  مغجع عمفالن م

يحجيمن خصىح مفميس غحلجغجمهنهحطص يمغحيىح غحلجغجمهنه) ض(  .طططص فصضص كضف: ص جمخممنق مغمتخصىسي



يعجنمه.....................................................................٢٣٠ واإل خمهئ اهثِّـهسيعة واهث روث اهث اهن
يغخميس رحييس اهثمش ى مس مس ىحّ خن األمن  .  متمل خمملّخمَّـمنىش اهث

 ُلن اكلميف إىل كتم أخنى: ّاكملوذج االمتلميل
الم هي أخل هي اال ،هي خنيغمم خم إحيملهييط سن :  هتيغل،هيَّـيط اهث ن ا

سالم يتخت س عليهما ا سارهماّوا يس َّ دوَ مسّأول، ومان   وا ه اهث ن ىح
يطىش  رحييس أىح اهث المحم مس  ّ، جن)ىحـ٣٢٩: ت (ّ ىح اهثهسيط اهثهيَّـيطِّـهيَّـيطىط اهث

ىس ميَّـىش مسِّـ إمب مث حييغإلٍيسّيطـ خنٍاىع رك هيجه اهث ىحيغ اهن ى، آمن   .ُ أمن
مسِّـ يس هيجه اهثهيَّـيطِّـّوهث الخنمكِّـيغ اهث اهث جيحن ىعميَّـىطيغ ،ّ الخم أخل خييط  َّ

، الحييطمل و ل هيِّـىطمل واخنّأن َّمسِّـ  . خنيغمم خم إحيملهييط وىحٌاهنِّـمي
ِّـ ىع هث ه جميغهثهنيغ حم مسهشُّـ يس ىع وا ه اهث ّوهث مييغهثملِّـيغ مس ىح ل االً  يس رحي

رد هيجه اهث حم اهثيطُّـهئاال هيَّـيط وآهثّصجه  ا اهن يس حم ىح  .ّ اجليغر
َّـّاهثملالمسيسوهت خنيغول  يشّ اهن حنيط احل يعهثيس، مم ور اهن  ومثيط ، وخميطيغن حن

ع خمِّـ ّأىع ّأمسيطيس مس خم و خماهث ُ ال مس  أميَّـميىطيغ هيُّـ ، خم هييط م اهث ً اهثمليغص حم 

مييس اإلحيالم اهثهسيط اهن) ١( وع مس اهثهييغحم، هث ب ّاهثهن ملمي ّث أخل حنملهن هلُّـ خم 
ىس اإلحيالمسيط،ّيغريّ أمثٰه اهثمنهنّ هيمئ: حتمييط،)ىحـ٣٢٩: ت (ّاهثهيَّـيطِّـ  هت ،يسّ دار اهثهي

اخممليس،يسحيّاهنمي مليس اهث  .١٣ ح٤٦٩ ص٦ج: ىحـ١٤١٧ ، اهثلك
ادر، ـ يغب اهثِّـ يغ متهش اال  مث يط هتلكىس اهث أخل اهث ِّـّخم هيمئّهثَّـ يّ احل اوىع  ّ اهث

يغ هي:، حتمييط)ىحـ٥٧١: ت( يّمئ حيمليط ر هي يش، هتّ هي حييس، دار احل ، ّ اهنمي
 .١٦٣ص: ش١٣٧٧

مليسـ يغإل اهثهب ث هلُّـ خم هثَّـهسيط اهثهنمييط  ، وحييغإل اهثهسيطمليس إمب حتمشيط مس ّاهن ّ
ّاحل احل اهثمليغمسمئ يطىش إلخنيطيغء : حتمييط وىعهب،)ىحـ١١٠٤: ت( ّ يس آل اهث ّ مسىغحي

مليس األومب،حييسّهنمي، هت ااهثجياث  .٥ ح٨٠ ص٥ج: ىحـ١٤٠٩ ، اهثلك
َّــ ار، هثَّـملالمسيس اهن يغر األىع ّ خم ر حييغخمّ   .١٥ ح١٢٣ ص٤٤ج: ، مسمش
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نصخس قهغلكمتمصحيمتيمنك غيحلتهنمتغ عجك عظىش غحل يش يغحلتختي عن هغألخفخيمي:  خضميمس لكجه

ن مثص هلكجيمهىح ي جمىح خصمنل خصحي عجممييعهيمثط حطمت هقق خس غحلميهغلكمتغ ي مفمظ غحلتجهميوخصمتحلميسمتق مخجي
ن خصمتحلميسمتق خصخلظييش لكتختيعشمثٰه مفمظ  غ سو حلميَّـ لكمي خغلكمثوجي شمت مفحيمن يص عه جلمتهي حل

غ خس جلتمتغ غحطحيمتمكهت جمىح ي مخجيمن  جممت قهغننيهمن غأليغيمغتحيجمتظص هلكهئلك خصىح جفخيميظجف
 ص هغخلٰههنمتظ غألقخصخنمث خصخنمننصيش خس لكجيميحيي لكتختغهللا مفٰهمي هظحلي ظمظ يغحلحيبي عن :وغ جلتهتيمفمن

مثص يمتن غحطميهغهيمييص هعمضهن غحلحيمتك خصهنحليس لكبجه جلهنحليس علكلكحيجهٰهخيمت جمخنمتهلكمث عجك غحلميسمتق
 هعمضهن غحلحيمتك ص عجك غحلميسمتقمتن غحلميجفميمن لكحيجهٰهخيمتيمتف عجك غحلميجيمقص لكبجه عجك علكيلكحيجهٰهخيمت غحلسهن

:  همكمتنصسمفجيميه خصىح غحلخنمتك مفحيمن غحلتحمهمييش مغٰهخيمت جمىح لكمنن غحلميجيحيي عن  هغجفتخيميصخصهنحليس
ص هحضخنٰهتخيمت مفٰهمي غحلسالن يمضٰهخنهث غخلاللكمث جمىح مفحق  جلخٰهخن مضمتمت هشهنغ جمىح لكجيميحي

 .... لكخيهنغ هش غحلسبهت خس غخصتمنغل جمخنمتهلكمثصخس جمخنمتهلكمث جلمح حضخنٰههث هشهنغ خس لكسمتقه
ص و ظحميحمثومثيغ خضجهمتئىس مصمتقشميي لكمي مفمني غحطجٰهدجممثيغحلخنالجممت قجلمين ي عن هقخكيش

لك يلكميمح لكتخنٰهىس خصمتحلتحمهمييش هغحلبمنل غألجم يعن ي عي يشصي يهيتجهمتن غحلتختيمث هغحلسجع غحلتمتقشس
حمت لكميمح حل ييش خس غحلميسمتق مفمظ غحلتجهمييمثىش غحلتخت ص همكمن جلمتن غألجممي هغ همث ي جمخنحي حل

ن غخلمع مغٰهجن ن خس جل زخضجهىس خس عظىش غخلمعص هخفخيمي جحيش غحطمهحي همت مفمظ حلسمتن يلكى
 .سخضمتمصيش خصىح عمغمحمفميىش خس جلتهت جممنقمغمث غحلخمحمتخصمثص جلمح مصجهمنن

ئيمغميمنك ي مصخنميهمكمن يهيمت غألمغتمتق غخل  زمتغ غحلتخحق هجممهميههشمتمصيجمستحب خس خصحمس ى
مفحيمتص جمميهلكو قغغ ظٰهمثوعجك قهغلكمث  مفىح ههشهت خصىح ههشهتص لكميههتمت ومثي خصمئظىش جم

يعاّزالع: ن نقش خاتم أ:  مكمتنصمفٰهمي غحلسالنمفىح عيب مفبمن غهللا  ن ً،ة هللا   و

يجمىح هشحيمت لكتبمق عن عدغق غحلسٰه) ص( لكيهنميس  إلخفخيمتق وق جفخنمتقييش خس غحلميسمتق جخمييمث مفمظ غحلتختيمث غألجم
 !يخييش حلسميمنهشيش جمخنمتهلكمثيخضب

نص ) ص( ن خس خف عمضبمتق ظن غحلميمغ يحجيمن خصمتمكمي خصىح مخجيمن مصجهحطجمميظغ غحلخنجه ي قغق ص ي غحطجٰهدي
 .ضضضمضضض كصصف: هشمصصضصص مثمغيمكيش غحطجهمنص مثيغحلمهتهت غإلمغالجممي
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ن س ساره  ؤمن ، بها  ن نقش خاتم أم ا سالم و لك هللا:عليه ا  ، ا
ن س ى  ن  يده ال  . بهاو

ن  نومت مغمتمكجنمثيعش يعي: قمث غهللالكميجه حض  :و مفىح غيمفتبمتق خص
 . ي مصجهمتهن غألمضبمتق غحطتمممتلكميغ خس غحطجهمتنوغي جفمتقومت قهغلكمثيعش :أةششس

مثيعش :سةسززرو ققهشمتومت جمخنمتق يصيغحلحيبي عن  يجفتمحجحمت مفمظط خس جم   مفٰهميخيمحي هغحل
 جممثيقهغلكمث غحلسمق خصىح مضمتحلمن غحطتجهمني عن  جميعصمحن خصمتحلميسمتقيغحلسالن جلمتهيمت لكتخت

جمىح مثىش قهغلكمث ههشهت مفمظ ييخصمن  خصمتحلميجيمقص هجمخن محنيمح جلمتهيمت لكتختيعش خس ودسمث
غلكجهتخيمت طمثيغحلتجهمي  .مثيغحلخنمتجم حط

 ص خصمتحلمههنغ مفمظ غهللا هجمالئمهتو هجمخنميهمو مضبميمسسيىش مفمتجمغحلميحضين ع :ةسجثرسو
 مكمتن خس قمث غهللا يعهي حلٰهخالك جمىح مصبخنمث غحلميهغلكمثص جميع همث جمحيجيلكمهمتن حفميلكىس غحلتجهمي

 خصمتحلمههنغص علكال لكمههن قحليس و جمخنميهمو مضبميمسسيغحلميغهه مفمتجمين ع :علكميغقن غألمضجع
نغإللكميغق غحلثمتر عي لكحمتجيىش مفمظي عن ي جضيشظخس عمغجهمتحفخيمت جمىح غيمفتبمتق جيحيو مكب  ٍّ 

 !هحطمتقغ هشهنغ غألجلىش جمىح غحلجههنمتظظ سخصخمحمث غحلسحيمن

 . غحلميجيمقيش خسيمث مفمظ غمغتحبمتغ غحلتختيغألمضبمتق غحلمنغحل: عه) ص(
ئهمصجهميلكميغ ألخصحمتف غص )جلتمتغ غحلجنخيمتقغ(غحلتحيجهميمك ) ص( يحلسميمن غخل  .ضضض كضف: ص جمخممنق مغمتخصىسي
 مفىح ص مفىح غحلسمق خصىح مضمتحلمنصي مفىح مخجيمن خصىح مفميسص مفىح مغخيىش خصىح قلكمتقيقهه غحلمهٰهميحي) ض(

ن غهللا ظمظ يمت قهلكحيمت خس غحلمنلكمس عنيعهي: حل مكٰههث:  مكمتنصعيب غحلسىح غحلثمتر مفٰهمي غحلسالن ي قمغ
 هجلهنحليس جلمتن لكهنخنىش عجمجع غحطهئجمحيمق مفٰهمي ص خس عظبخنظحل جلمتن لكستحيج همضمتمتغهللا مفٰهمي ه

ن غهللا ظمظ غهللا مفٰهمي هظحل صغحلسالن ن غهللا(ي هجلمتن هيجهُّـ مضمتمصيش قمغ : مكمتنص )يمخجيمن قمغ
نوا يتخت: لكميحيبمن حلحيمت عن هيهنخنىشظ مكمتن: مكٰههث صدقوا، ك  ّإن أو نّ ، و م د ا م ّمون  ا

ى،ّأنتم تتخت ص جمخممنق يغحلهنميهل جمىح غحلمهمتخسص حلٰهحمميمل غحلمهٰهميحي(. ي لكسمههث: مكمتنمون  ال
 .)ط فضطض كضف: ىسخصمغمت
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موذج األص اّا روان:  ا صالة خلف    ا

 مفىح صمفٰهميخيمح غحلسالني مخجيمن  مفىح غإلجممتن حضخنهنمي خصىحصمفىح خضمتمصيش خصىح عمغمحمفميىش
نا يصلّإن: عخصمي سالم  س عليهما ا سن وا روانّ ا :  مكمتن،يان خلف 

دان ،ال واهللا: لكجهمتنظ خنمت عجك جمحيمتقجحمحميمتن عقغ قحضيجممت جلمتهيمت لكخمٰه: لكجهمتن نا يز  ما 
جضمتمكمث هغحلحكمفميّئمة صالة األ  ومث حطميهغنص ههشهنغ عجممييص هغجحمنم هش عمفجنمتظ غحل

لك مفٰهمي  مكمن مغمئن غإلجممتن وف مفىح مغمتئىشيمثص هغحلميهغلكمث مج مصتحمنيلكحيجهِّـ غحلسٰهجنمث غألجم
هجلمتن جمتمعمفمت هبمتص ههشهنغ جممت مصميلكيعهيمح ى حلميجميهت مفىح غحطسمئحلمثص هغحلسالن ز من عخفخيمتقن ى

لك  جمىح يعهيمث يغحلخنمتجم قمغيش خس عقهشمتن غحلهنلكىحمث مفمظ حلسمتن عخضمن قهغهتمت يغحلسٰهجنمث غألجم
 .مفٰهمي غحلسالنمصالجمهنغ غإلجممتن غحلخممتقم 
مفٰهمي ىمث لكمممييغ غخصىح مفسمتجلمي مفمظ حلسمتن غإلجممتن غحلخممتقم يهحلمنلكيع غخضتمحن غحلتجهمي

ي جممت لكميلكيع قحليسص هلكجهٰهمنن غحلهنهشبغحلسالن ز نى يهجلمتن غحلسمق لكسهت :  خس قحليسص لكميجه

يحلشجممتن مخجيمن خصىح عققلكَّـ غحلحممتلكخنص )يجمسحيمن غحلحممتلكخن(جلتمتغ غحطسحيمن ) ص( ص )هشمضصص: غ (ي
يم غألجمجعلك:حتجهميىس مفمث خس خصالق غجححيمنص صمثي جمجنبخنمث خص يقغق غحلمهتهت غحلخنٰهجيميمثص  هغحلحيسخمث غحطجنب

 .ضضك: خصجعهغ
يمتن مخجيمن خصىح عققلكَّـ غحلحممتلكخنحلشجمص ي جلتمتغ غألنم ص قغق غحلهنمهميص خصجعهغص )هشمضصص: غ (ي

 .ضطص كصف: هشمضصضصغحلجنبخنمث غحلثمتهيميمثص 
خسيغحطخمحي م  .صطص كصف: ص جمخممنق مغمتخصىسييغص يخصىح عيب جفميبمث غحلمه
يحجيمن خصىح عمغمحمفميىش غحلبخمتقهحط غحلتمتقلكمل غحلخممنجعص م  .ضضص كصف: ص جمخممنق مغمتخصىسي
 .صصص كضف: ص جمخممنق مغمتخصىسي غحلبميخيجهيمثمن خصىح غحلسمق خصىح مفحقألص  غحلسحيىح غحلمهمعهم
 .صطص كضضف: ص جمخممنق مغمتخصىسي مصمتقلكمل جممنلكحيمث قجمحمىسص يخصىح مفسمتجلمي غحلمنجمحمجهم
 .ضصض كضف: ص جمخممنق مغمتخصىسيحمجيَّـ غحلمنلكىح غحلهنهشبحل مغجع عمفالن غحلحيبالظص م
 .ضطص كطف: ص جمخممنق مغمتخصىسي غحلبمنغلكمث هغحلحيخيمتلكمثص يخصىح جلثجع غحلمنجمحمجهم
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 .! هشهننظومثيلكحيهينص علكتجهميي خضت ههش مفمظ غحطحيمعجمميهغن 
هيههشحيمت لكمئيت غألحلبمتر غلكىس حلٰهسجع غألجم ني جحهنغ غحلمنلكمس غحط ههشهنغ : ص لكميجه

 . مفمظ خل جمسٰهيشو ظحميمكومغحيمن
 ُست إج جتس أتصىّحص اجلخخصش: ّاجرذضذج االزتدسيل

ص خضمنيمنص خضمنيعمضمعهيمت مخجي: مكمتن مغ ص مفىح حضمنيجضحي جم ن حضخنهنمي يجضحيمت عيبص مفىح عخصمي
سالم، : منص مفىح عخصمي مفٰهميخيمح غحلسالنص مكمتنيىح مخجيخص س عليهما ا سن وا ن ا

مّيصل روان بن ا غ ألخضمنرمتيان خلف  م لكخمحق: ص لكجهمتحل  عقغ يجممت جلمتن عخص
نظ قحضيع عجك غحلبميهث د  صالة األ،ال واهللا :لكمئمك ن يز  .ّئمة ما 

: غ (يغحلحممتلكخن حلشجممتن غحطسحيمن هشهنن غحلميهغلكمث مكمن حضمتظغ جمىح جلتمتغ يعن

 .ضصض كضف: متخصىسص جمخممنق مغيحمجيَّـ غحلمنلكىح غحلهنهشبحلمغجع عمفالن غحلحيبالظص ) ص(
 .صطص كضضف: ص جمخممنق مغمتخصىسي مصمتقلكمل جممنلكحيمث قجمحمىسص يخصىح مفسمتجلمي غحلمنجمحمجهم

قمكيش  ضصض كصف: ص جمخممنق مغمتخصىسيحيمتد غحلمنلكىح غألحلبمترحلعقهغظ غحلمنٰهميىشص : هيحنميغ) ص(
 ).ص/ضط/ص(

مغ خصىح حضخنهنمي مفٰهمي حطص )متغيعه غألجفخنثمي(متغ يغجلخنهنميلك) ض( مغ خصىح عمغمحمفميىش خصىح جم
خسي مخجيمن يخصميهغلكمث عيب مفحق(غحلسالن  يخصىح مخجيمن غألجفخنمس غحلمه  جمىح عمفالن غحلجهمين ي غحطملهي

ه غحلمنلكثمثص حفخيميغن)غحلميغخصيع  .صضك: ص جممهتبمث هيميحي
غققص م  .ضضصك: ص جمخممنق مغمتخصىسيجهجنهت غحلمنلكىح غحلميغههيمنهحل جلتمتغ غحلحي
غقص م يٰهخنالجممث غحطجٰهدحل خصحمتق غألهي  .ضص فضصص كضضف: ص جمخممنق مغمتخصىسي
مغمتئىشص م قهحل جمستمنقم غحل يجمهئمغسمث ظن ) هشمصصضص:غ( يغحلجنمعخ يٰهجيجعقغ خضسمق غحلحي

 ضضض كضف: هشمطصضص حلجنبخنمث غألهجكصغ صإلخضميمتظ غحلجغغفمفٰهميخييش غحلسالن غحلبميهث 
 .ضصصطف

ىص لكمتألهن لكميغق خصغحطسحيمن هغظجنالف غحلسحيمن خصمق غظجنالف و قمكميىسوهشحيمتحليس لكميم) ض( : ي
ن حلٰهجيتىحص هعجممت غحطسحيمن لكخي مفبمت ظ ظٰهمث حلٰهجيتىحص لكخي حفميلكىس غحل يمغٰهسٰهمث غحلميحضمتن غحط  وغقى
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يص ههش عمكمنن قغه حلٰهخمعص جضيش)هشمضصص  يخصىح عيب يغيغحطخمحي غهيتجهٰههث عجك جلتمتغ و

خس ي مصٰهجههنخيمت غحلبخمتقهي جضيشص)هشمضضص: غ (يجفميبمث غحلمه  صخس مصمتقش) هشمضضص: غ (س
غمغجنمثيجضيش خسي مخجيمن خصىحي مخجيمن  غهيتجهٰههث عجك جلتبحيمتص خص  غحلهنه ي غحطملهيغألجفخنمس غحلمه

مغ خصىح عمغمحمفميىش ص هلكميههيمفمتك خس غحلجهمين غحلميغخصيع غجحجميه خصىح غ حلحيمت مفىح جم
مغ خصىح حضخنهنمي مفٰهميخيمح غحلسالنص جميع مغ خصىح عمغمحمفميىش مكمن عققمي عن غإلجممتن جم  جم

خصىح عيب مفجيجع خس مغحيمث ي مخجيمن ص همكمن جلمتهيهث هلكمتغخصىح عيب مفجيجع هقهه مفحييمخجيمن 
متغ مفىح غخصىح ي جمىح جلتمتغ غجلخنهنميلكو قهغلكمثيعهنص خس خضمق مكمن حضمتظ خس )هشمطصص(

خسي مخجيمن خصىحي مخجيمن يخص مفحقعمضمعهيمت ع:  مكمتنيعهيغحلسجهمت   جمىح جلتمتخص يخصىح غألجفخنمس غحلمه
 غألخكٰههت جمحي لكميهلك غخصىح يمتغ غألمفيشيجلتمتغ غجلخنهنميلكيعن ص ههشمضصض: مغحيمث

ن غظي لكميههتمت ظمتخضهت غحلمهتمتغ غحلمنلكثومثي خضمنلكثميومفىح جمت  خص عن وجلمتن مفحيمنن مفٰهيشع ه خصسحيمننص مغ
يحلميَّـ حل عي جخمي ق غحلميهغلكمثص همكمن لكجنٰهىس مفمظ غحلمنلكمس غحلخمحميمك غمغيش غحلمنلكمس غحطسحيمنص ههش ي

خمىش عمغحيمتقن خصحيجهىش غحلخنمنن غحلمممتخصيط مفىح غحلخنمنن غحلمممتخصيط عجك جمحيتخيمتنص هي يغحلمنلكمس غحلهنه لكت
ن جفمتق يغ هي جمخنٰهيلكمه ص غحطسحيمن هش خكجع جممت قجلميهيمتن خس غظجنالف هالص هغحلمنلكمس غحطسحيمنه

يلكمتيظجنالف شِّـ جلتمتخصمت خضمنلكثمي ص عههي مفمث عخضمتقلكمس حل  :همت لكسحيمن لكمي ظمتخضهت غحلمهتمتغ جخجي
ص ههشهنغ خكجع جممت لكجنٰهىس مفمظ غحلمنلكمس غحطسحيمنص ههشحيمتحليس غظجنالف ولكسحيمنهشمت حلحيهنس  ظمضمي ى

قه نيص هلكميلكمن خص غخلمع غحلهنه غمصيحلٰهجيسحيمن عحفٰهجه غحلمتجليش غحلحيميسمتخص  غهللا خمىش عمغحيمتقن عجك قمغ
ميمك هيخبمث غحلهنمهمي خس جمخمجنٰهمك عهشىش غألجضميص : هيحنميغ. (يظمظ غهللا مفٰهمي هظحل ىهيهيهشمث غحلحيحنمي خس مص ي ىي ى ي ي ى يى ي

).ضضك: ص جممهتبمث جمحممهمتغيٰهحمتلكىع غخصىح خضجمي غحلخنسجهالرحل
 وهقهغلكمتغ. ص فصطض كضف: ص جمخممنق مغمتخصىسيلكميهل غحلمهمتخسص حلٰهحمميمل غحلمهٰهميحي: هيحنميغ) ص(

.ىعمضميه
.طصضم ضصضك: ص فصطض كضف: يخص حلٰهحمميمل غحلحيجمتيقحضمتن غحلحيجمتخ: هيحنميغ) ص(
غئمن غحلميحضمتحلمي: هيحنميغ) ض( نجمخيمنه يمثص حلٰهسميمن يغحلهن ي غحلسميمن مخجيمن ظمتقم : حتجهميىس همصخنٰهميىسصخصحمي غحلخنٰه ي

ن جممهتبمث غحلخممتقم .طصص كصف: كضضضص صى غحلجنبخنمث غألهجكص حفخيميغنصخصحمي غحلخنٰه
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مغ خصىح عمغمحمفميىشىحغألجفخنمس مف  مكمن جممتغ خصخنمن مصٰهيس يعهيك جغى هغحلهنه لكهنص جم

ق لكمتظٰهمثيغحلسحيمث حض وص ههشهنغ جممت زخنٰهحيمت هيحميس خص  خصمق غخصىح غألجفخنمس هخصمق ومثي قجمحيميي
مغ خصىح عمغمح ن هجضمتمكمث قغهلك عه هجضمتمكمث جم هنحيمت حلهنحليس جممت لكثمتق خض ىمفميىشص لكمبقغ ع

 .س لكحيتخي خصحيمت غحلمتن عجك مفمنن ظحمث غمفتمحق هشهنغ غحلمهتمتغيمبهي لكص مفحييغحطميهه

ي جمىح غألمفالن عن غحطهئحليغ غحلجهميجهومكمن قجلمي مجٰهمث) ص( ز مغي  خصىح  جحهنغ غحلمهتمتغ هش عمغمحمفميىش خصىح جم
مغ خصىح عمغمحمفميىش مخجيمن خصىح مخجيمن خصىح  ص هقهغن مفىح جم مغ يحضخنهنميص همكمن هيجهٰه مفحي غخصحي جم ي

خسيغألجفخنمس غحلمهحيمنه ي هجلمتن غألهجك عن لكسجي خصمتإلمغمحمفميٰهميصي غحطملهي غحلمه سمتغص يمغميمح سى
يهعن قغهلك جلمتن لكخنميُّـ خس جممل غإلمغمحمفميٰهمي متغ جميع يمثص لكمح هش هحض مصسجيميت خصمتجلخنهنميلكي

غمغجنمث ههش غإلجممتن  ق غحل مغ خصىح حضخنهنميظهحض ههحطمتقغ غجفتخيمي غحلمهتمتغ علكمممت خصمتمغيش ! جم
و هقخكيش عن غحطسمئحلمث خصحمتحضمثظ حلٰهميغهه غألمضجعهمتغ هيسبمثيغألجفخنثمي ص هحلمهىح جميع و جلبجعو عجك حتجهميىسي

ن غحلمهتمتغ عجفخنثي مصمننوغ جمخنجنميمتغيقحليس هشحيمتحليس مفمن  غحلسحيمنص همكمن ي غحلحيحممئغ هعجفخنثي مفمظ جل
ئ يجلمتن عمغتمتق غحلهنجهخيمتظ غحلسميمن غخل ي  مكمتن غحطجعقغ . مصميغحضيع مفحيي جضيشصمتغي لكخنتجيمن مفمظ غجلخنهنميلكى

يمخجيمن مفحق خضميمنهي ئي غحلتمعلكهيهي غحلت ي جمجهميقغ قعه عمغتمتقن غحلسميمن غخل ز يى ى همكمن عخهيمت جمميغقغ : ه
ي عمضجعغ حلسميمنهيمت يمتغص هحلمهىح مصبمقي خصمتجلخنهنميلكيمتغ غحطسجيي عجك هجضمتمكمث جلتمتغ غألجفخنثميهمفمنلكمنغ ه

متمصيغألمغتمتق عقغن غهللا علك ن غحلت غمغتحيمن عحلميخي: متن علكمت حض ن خصمتمفتبمتق غحلمهتمتغ ي يعن غحل مت غحلجهمتئٰه
ن غحلمتن خس طختميحض مفىح غجلخيمتحلمث مغ خصىح عمغمحمفميىشص ههش جخخي ي لكمبن جمىح مجٰهمث قهغمص جم

قهيجلتهت غحلميحضمتنص هجمخيمح خصمتحلىغ غحطحمن ص عي عن جممت علكمتقن ي يف غحلحي جضميىس قهغمص ي خس غمفتبمتقن همص ي
 . خص غحلجهٰههتي مصميجلىح عحلمي غحلحيهنَّـص هلكجنجيئىحوىشي مخخمهلكميحضيع عجك جمخنحي

هجمخمبمتف غحلهن م مغ يجهمتهشمثص جمىح مصجهميلكمي خصحمس ظلكمث غهللا غحلخنحنجي غحلسميمن عيب غحلجهمتمغيش غحط ئي ص ي غخل
ي غحطجعقغ مخجيمن مفحق:مصمئحلمييغ خضميمنهي نص ضضطصمث خس غحلحيجيغص يص غحلجنبخنمث غحلميمنقلكي غحلتمعلكهيهي غحلت

 .طصص كصف: يهغحلجنبخنمث غحلثمتهيميمث خس جمجنبخنمث مغميمن غحلحمخيمنغظص مكيش
ئ)جلتمتغ غحلجنخيمتقغ(غحلتحيجهميمك  م يص حلٰهسميمن غخل  .طصص كص ف:ص جمخممنق مغمتخصىسي

جضميىس مخجيمن خصىح مخجيمن خصىح غألجفخنمس يهمكمن قهشهت غحلسميمن جلمتخفيش غحلمتئميه عجك مص ي ى عي عهي مج لكمي صي ي ي
ص لكال مصبجه مكميجيمث مغ خصىح عمغمحمفميىش هعخصمي نوهجضمتمكمث جم مغ خصىح :  حلٰهمهتمتغط خضميمس لكجه مفىح جم
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غققهمت جلتمتغ يهخصتبخن مغميسجهيط مصٰهجهمتئمي ص ي مكجنهت غحلمنلكىح غحلميغههيمنهيسميمن حلٰهغحلحي

متقلكمس هشهنغ عجلثمي عخض: ي غحطجٰهديغحلخنالجممثمكمتن خس قحليس ي خضت صه هيجهىش جمحي جلثجعغغحلهنه
ق مغ خصىح عمغمحمفميىشوغحلمهتمتغ جممئمض ه غحلحميسص جمىح جلتهت جم همت ي مصٰهجهمتئميي همغمي

ن هش لكميغحلهنهسعجك غحلمهثجع مممت قهغن غخصىح حفمتههك مفحي خس جلتمتغ غحلهنالفص  :  لكجه
ن قهغلكمث غألخصحيمتظ مفىح غآلخصمتظ جمىح عهشىش ( هحلجهمن قهلكهث هقعلكهث جمىح جلتمتغ: عمك

ص هلكجهخممن جفخنمسخصىح غألي مخجيمن خصىحي مخجيمن :ص مصمئحلمييغ)مفٰهميخييش غحلسالنغحلبميهث 
 ومثي جمميهلكو قهغلكمثيجلىشمتغص هغحلمهالن هش غحلمهالن خس يمتغ عه غألجفخنثمييجلتمتغ غجلخنهنميلك

 . مثيمفحي خس مجمييع جلتبحيمت غحلمنلكثمي
ه مج لكميه هي قهغلكمثي غحلخنمتجمحقيغحلميي عن : خصمتحلهنجلميوحضمنلكمي همغمتئىش  خس جلتمتخص ه هغخضمنغي

 .متغيغجلخنهنميلك مفىح جلتمتغ غحلحمميخنمث

مغ خصىح حضخنهنميصعمغمحمفميىش  ص مفٰهمي غحلسالني مفىح مفحقص مفىح ظخصمتئص مفىح عخصمي عمغمحمفميىش خصىح جم
وز شهادة: مكمتن دودال  ساء  ا ص ... ال مغ خصىح عمغمحمفميىش هعخصمي ص هي قحلميىش مفمظ هجضمتمكمث جم

مغ ومفمنغ هقهقرمت خس عمغمتهيميمن جلمتجمىش غحلهيلكمتقغغص ههشهنغ خكجع جلمتم  مفحيمنهيمتص هغحلميغهه مفىح جم
وخصىح عمغمحمفميىش هش مخجيمن خصىح مخجيمن خصىح غألجفخنمس ههش جضجهمث ي ص يغحلجهمممتظ خس غحلهنجه غإلمغالجم(. ي

يلكمث غهللا غحلسميمن جلمتخفيش غحلمتئميهآل ص هجك غحلجنبخنمث غألصيغحطجهمنمغمثص مكيش يمغالجممهمي غإلجخجييع غحلهنص ي
 ).ضطضك: هشمضصضص

 :هيحنميغ) ص(
غقص حلٰهخنالجممث غحطجٰهدم ي خصحمتق غألهي  .ضض كصف: ص جمخممنق مغمتخصىسي
مغحطص متغيغجلخنهنميلكجلتمتغ جممث ي جمجهمنم .صك: ص جمخممنق مغمتخصىسمغ خصىح عمغمحمفميىش خصىح جم

ي حلٰهسميمن قيضصلكالف غحلسمتئىش ههيجمتف غحطسمتئىش) ص( مغ حضخنهنمي خصي غحلمنلكىح مفحقي ىح  خصىح جم
مغتمتن جلتمتغ ي خكالن خضسىح غحطجميمنه:ص حتجهميىس)هشمضضض: غ(حفمتههك  يص جمهئمغسمث خص

ص غحلجنبخنمث يغحطجهمنمغمثص مكيش )يجمميجلهي غحلجنبمتمفمث هغحلحيحك غحلتمتخصيع حطمهتهت غإلمفالن غإلمغالجم(
.ضصصك: هشمطصضصغحلثمتهيميمثص 



املوروث اضقواإلي بش اضظضعة واضتعثري.....................................................................٢٣٨
موذج األص الثّا ت:  ا تلفةٌوضو    

ظظقه شظق األضغم اضضغدق تً ضستطعقا ضن تّ فعيت ضثل سطعغن اضثوريّثم
ً وضن شغفقه يف اضكفق واضتضوف ضعططي وثغصغ،شظعه اضسالم ُ  ملطغوفغ ًغّ رسظعّ

ّ، صعضوره ضظغ حمقبن أيب سطعغن ِّ ًثغ وضتططعغُ ِّ   يف دفظه، صريوي شن جططق بنًُ
ت عن رأس رسول ّق:  صغل، شن ضطغوفغ،غسّن ابن شب ش،شن أبعه ،ّحمظق

روةّ وسلاهللا عليه وآّ ص اهللا  .م عند ا
ّقر ضظغ حظجم رششعُ فعيت ضعظّثم ً  ال صغإلل  اضسالمًغ بغسم أفل اضبعف شظععمِّ
 شن جغبق بن شبق اال ،شن أبعه ،ّ حمظق ضظعم، صريوي ضظغ شن جططق بنٌبه أحق

غ صقم ّم ملّ وسظاال شظعه وآضهّ صىل  رسول االّنأ:  شظه ريض االّاألعضغري
 .ً وضضى أربطغ،ً ضضى شىل فظعظه صقضل ثالثغّ ثم،غ أتى احلجق صغستظظهّضظ

 فعتعظغ ضغضل بن أعك ـ صغحغ اضطظوح ـ ضريوي شن األضغم جططق ّثم
ال  ريض اّ شن جغبق بن شبق اال األعضغري،شن أبعه شظععجم اضسالم ،ّ حمظقبن

ل ضن احلجق م رضّ وسظاال شظعه وآضهّ صىل رأفف رسول اال:  صغلّأعهشظه 
 . اعتعى إضعه ثالثغ أشوافّ حتى األسود
ِّضعغصق فقا اضرتضعل، صعظون ) أو ابن جقفق( فعيت بطل اضتقوفن ابن جقفف ّثم ُ

 وشغفقه احلسن يف ،ّ تظظقة سطعغن اضثوريّشالم األسالم األضويإَّجم صق وشك ّورب) ١(
).هّضظه دام شظ. (ّاضكفق واضتضوف صقووا شظه شن األضغم اضضغدق ضثل فقا اخلرب

 .٩٧ ص٤ج: ، ضضقر سغبكإلضغم أمحق بن حظبلضضسظق أمحق، ) ٢(
 . ٤٣ ص٤ج: ، ضضقر سغبكّسظم اضظعسغبوريملصحعق ضسظم، ) ٣(
 .٦٤ ص٤ج: سغبكاضضقر ملا) ٤(

غ ضظقجغل يف اضسطي بش ّ بغهلقوضغ اضصشعٌ ضن اهلقوضغ اضبطعإلغ، سبععغٌاضرتضعل عوعو
 . ال تطول به ضقرسغ أفل اضبعفٌ، وفو حظمٍ حمقودةٍاضضطغ واملقوة ضظن ضسغصغ



قهف ظحيمتمفمث طضص........................................................يغحلخنمتن حلٰهخنجهىش يغحلميهغئ غحط
ومت مفىح مخمنف همفىح لكجهمييجمميهلك و ز  عمضمعر صعمضمعهيمت مفبمن غهللا خصىح ههشهت : مكمتن عخص غحلجنمتهشمي.ه

 ي عن: مفىح حضمتخصمي خصىح مفبمن غهللاصمفىح عخصمي صي مخجيمن مفىح حضخنهنمي خصىحصجممتحليس هغخصىح حضميلكهس
ن غهللا غم جمىح غحلجمي عجك غحلجمييغهللا مفٰهمي همغٰهي ظمظ قمغ  .يش قجمىش غحلثالجضمث عحف

ي مصمئيت غإلمغمتظغغ حلٰهجيجهميخصمق جمىح عجمجع غحطهئجمحيمق مفحقيجضيش س  هغحطحيمتهئمق حطخنمتهلكمث ى
يعجمميمثهخصحي  ص ي عيب ققىح مفص مفىح عخصمييص جمىح مكبميىش جممت قهه مفىح غخصىح حفخهنمث غحلمنهنمتقهى

يجممي يب غحلحيب: مكمتن   مفمظ خصجنحي لكميجلممحيويش هعهيمت جمممجنجيعي مغٰهغهللا مفٰهمي هظحلي ظمظ س
جخنمث عهشىش غحلحيمتقيعهيمح  !لكمت حضحيميمنغ: خصميحضٰه همكمتن ي ههشٰهيش حضميصهشهنن   خس هغس

هي حلٰهخيطه هيملغطهغحلتهيهلكمي هغإلمغمتظغ هغحلجنخنىحيمنك غحل ي عي  جممت حضمتظغحلهنه ي غألجم
ن هيألهيخممتق غخليطييخصمن   لكمهمتنصظميىش غأليمنهي خس مكبمتن غإلمغالن غحطحجيحلميمه   ي غألجم

ن عهيخممتق غإلمغالنجمىح غ عجمميغظ غحطهئجمحيمق خس غحلمنلكمسص هعن لكمه هي ى غحطحمنجضمق عن لكمه  ي
خصٰهىغ غحطجهمتن خصمتخصىح مصميجيميمث عن ي خضت صو همصحممهمييسو ههتجيمثو غألظميىش خس قلكبمثيمنهيغحطحجي

مضهي غإلجممتن حضخنهنمي غحلخممتقم  ز هلكجنخنىح لكمي مفحيمنجممت عقغق عن لكمعق مفٰهمي غحلسالنىلك ى
 .مفٰهمي غحلسالنه مضمعغ مفىح غإلجممتن غحلخممتقم يقهغلكمث غحلبخمتقهمفمنن 

ه يمكمتن جخمنق غحلحيخيهس غألجم ز  خس يهمكمن غمغجغغغ غحلبخمتقه:  غخصىح مصميجيميمث خس قحليسى
مت ي م حطمفٰهمي غحلسالنغحلخممتقم ي مخجيمن خضمنلكمس غإلجممتن حضخنهنمي خصىح:  عهمخصخنىط خضمنلكث 

مظ ى ههش جلخنمتقمص لكجنٰهىس غحلمهالن مفصومتن لكمي جلالنيخصٰهمن مفىح سمي خصىح مغخنميمن غحلجهجن
ص لكال لكمنحلحيمت علكىح قجلمي سمي خصىح مغخنميمن غحلجهجن غهشحي يمف مث جمىح يغحلخنمتجمسحلميتٰهجههن ظ متن قحليسي

 !مكمتن جفميمل غإلمغالن: غحلحيمتك مكمتئٰهمق خصخنمن قحليس

قهحطظحميمك جمسٰهيشص ) ص(  . ضض كضف: ص جمخممنق مغمتخصىسيسٰهيش غحلحيميسمتخص
ي مخجيمن لكهئغق مفبمن :حتجهميىسص يغحلجههيهلكحيخصىح جممتحضمث يمخجيمن خصىح لكهيلكمن حلٰهحمتلكىع مغحيىح غخصىح جممتحضمثص ) ص(

 .ضصطض فطصصص كصف:  خصجعهغص قغق غحلهنمهميصغحلبمتمك
لكمثص ) ض( يجمحيخيمتف غحلسحيمث غحلحيب يخصىح مصميجيميمث غحلميغريي س  .ضضض كطف: ص جمخممنق مغمتخصىسي



قهف غحلميهغئ خصمق غحلحيحممئغ هغحلتمئجضجع.....................................................................صضص غحط
موذج األص رابعّا ؤمن  بأمٌقدح: ( ا   )ّ ا

لكو مصميهلك مغٰهسٰهمثو خضمنلكمسيعهي ىص مفجهث هبمت جلتهت غحلخمحمتف و جفب جضمتخصتمثومثي عجم س
ي هجلتهت غحلخمحمتف هغحلسحيىح ي مصخنهس خصههغحلسحيىحص لكممال مفىح خكجعهشمتص  ص ههشو عخضمنيمهىشى

و جمتمهميقغومثي جضالجضميومغٰهسٰهمث هيمثز وص جمتمه هي جمىح عيب غحلميمحن غحلمهيش خصىح هيمتلكيع غحلبخيميغرز  صي غألجم

هي غحلبخيميغريعخص غحلميمحن غحلجييص) ص( جك غجمميعغي غألجم  مغٰهجيمثص غمغجي ي مصمنمف عنومثي هبميغهيميوص جم
ص عجلثمي قهغلكمتمص مفىح )هشمصصص(ص هجممتغ خس مفمتن )هشمطضص(ىح هيمتلكيعص هحلمن خس مفمتن خصغحلمهيش 

 يمثص غمفتجيمنن غحلبخمتقهي قهه حل عظحمتغ غحلخمحمتف غحلستجفخنميهت خصىح عيب مثهيغص همكمن
ي خصمئمغمتص همكمن جلمتن لكسجييهقهه مفحي غحلمهثجعص مج زمن لكمي غحلخنجحق  جلمتمصهت عمغمحمفميىش خصىح ه

ص همكمتن و جضجهمث: لكجهمتنصمفىح عيب غحلميمحنم هعهيمت عمغجييع م  مغئىش سمي :خصىح غجلحيميمنغمفميمتكص مكمتن 
ن  لكمي  وي مضهن و هحلمهىح هشحيمتحليس مكمنفص و جضبهث وجضجهمث: يلكمي غخصىح خضجمي غحلخنسجهالر ىهيالخضحن خس مك

ن خصحكغخصحك خصىح جفخنميهت  يعن عخصمت غحلميمحن حضمتظر : ىخصىح عيب مثهيغص ههش غخصىح عمغتمتقنص لكجه
نيلكمئمضهن جلتهت جفخنميهت جمحي يص لكمهمئهي غمغتحىشعمضمعهيمت:  خصخنمنص ههش لكجه  قحليس خصمئن ي

ن ن حلجه ومغجييع جفخنميبمت لكجه مك عن جلٰهجيمث صيغقههن مفحي: ه غ  مفمظ ي مصمننعمضمعهيمتي هجمىح غحل
خصىح عيب ظمتحلمك غ لكجهيع يخصىح غحلميمحنص همكمتن غحلجهمتمغيش غحطحممتلكخيمث هغحلسمحلص ههشهنغ جممت مج

ن: يغجحجيهنغر جلمييغ : مكمتن حص عمثمن خصىح خضحيبىش: مغجيخنهث عخصمت غحلميمحن غحلمهيش خصىح هيمتلكيع لكجه
ص هخصخنمم مكميعن : خصىح عيب مثهيغظ مكٰههثغمغجيخنهث غحلمهتهت جمىح جفخنميهت  مكميعغ مفٰهمي خصخنمم

 همكمن جلمتن صعمضمعهيمت جفخنميهت: يص لكجهمتن خس جلٰههص هخصخنمم عحضمتق حصص هخصخنمم جمحيمتهحلمثسمفحق
نيققمفمث غحلميغقهعخص  هخصىح عيب مثهيغ عي خضمنلكثمت غمج لكسجييع عخص غحلميمحن جمىح جفخنميهت :  لكجه ي

ي هعمضجعغ لكملف غحلهنهشبصههغخضمنغ هغحلبمتمك عحضمتقغ ز ى نه غمكيع غحلمتن لكميجه هخس قهغلكمث :  خص
 خس غإلحضمتقغ جلمح لكتخنمتهيمتن لكممالظ عمضمعهيمت  مفمظ عحفالموعيب غحلميمحن مفحي خصهنحليس قحلميىش

هشيش عهي خصمتحلسمحليميَّـص لكمبهي جمىح غحلتمنحلوجضمق خصمتحطمنميغص ههش ذغيغحطحمن  .ي لك
يهعمضجعغ لكمبن عجلثمي جممت قهغن غحلبخمتقه ي  و مفحي هش قهغلكمتغ خصمنغلكمث غخلٰهىسص ههش قهغلكمتغه

خكمث هيمتهمجٰهمثم  وجمخمب ه همصهنخمميالص جفمهال هجمممجي ه غئميٰهمي مه  .مثي خصمتحلخمبمنمث غإل
يحلٰهحمميمل غحطحمنف عيب مفبمن غهللا مخجيمن خصىح غحلتمتقلكمل غحلمهبجعص : هيحنميغم   يعمغمحمفميىش غحلبخمتقهي



٢٤١........................................................ّاسشطم سصششل ّاسعواإلي اخوروث صصطدط
ً والء ودصالّبن أيب محغة األسوياوأيب بر دشضط  ع بن سسصم بن ّ، وحمصً

ُ اسعستور حمصع دبع اخشضع :ط، دظطر بصع، بطرشافّ، اخصتبط اإلخالسض)ظـ٢٥٦: ت( ّ
 .)٢٦٩١( رزم ٣٤٤ ص٢ج: حطن

 .٤٧٢ ص٧ج: ، سشعر خطبقّحصع بن خشعخ اسشبشطت اسصخى، ـ
، سصتبط اسعار، )ظـ٢٦١: ت (ّسصحطزغ أمحع بن دبع اال اسشجذ سشعزط اسثشطت، ـ

 .)٣٤١( رزم ٣١٤ ص١ج: ظـ١٤٠٥رة، اسشبشط األور، ّاخعظصط اخصو
 ٣ج: ، سشعر خطبقّبن أيب حطتم اسعازيا اجلعح واستشعظل، سصحطزغ دبع اسعمحن ـ

 .)اسصون(، بطب )٥٨٦( رزم ١٢٩ص
 .١٩٤ ص٨ج: ، سشعر خطبقطنّبن حبال اسثشطت، ـ
سصضامن بن حصف س،  يف اجلطسف اسشحضظّج سه اسبخطريّخن حع  استشعظل واستجعظظـ

دار اسصواء سصصر ، أبو سبطبط حسذاسعستور : حتشضق،  اسوسضع اسبطجي أيب،بن خشع
 .)٢٨٩( رزم ٥٢٧ ص٢ج: ظـ١٤٠٦اسشبشط األور، ، اسعظطض، واستوزظف

 .١٤٩ ص٧ج: ، سشعر خطبقّيّضوخف بن اسغسي اخغس هتعظط اسصامل، ـ
، )٧٧( رزم ٣١٩ ص١٠ج: ، سشعر خطبقّسصغ اسعظن اسعظبيسسصبالء،  خخ أدالم اـ

 .١٩٠ ص٧وج
 ).٧٦٨( رزم ٣٧٩ ص٢ج: ، سشعر خطبقّ هتعظط استضعظط، البن حجع اسشسشالينـ
 ).١٤٦٩( رزم ٢٣٤ ص١ج: ، سشعر خطبقّ تشعظط استضعظط، البن حجع اسشسشالينـ
 .٧٥ ص١٥ج: ، سشعر خطبق تطرظع سعظصط دسسق، البن دسطسعـ
ّ سشجم رجطل احلعظظ، سصسضع اخلوإليـ .)٣٨٨٩( رزم ١٩١ ص٧ج: ، سشعر خطبقّ

 دطم ّ، واخم أبضه دظصطر، سن أظل محغ، تويفّبن أيب محغة األسوياأبو بر دشضط ) ١(
: طّ، وزطل زضه أبو زسعظّشه اسشجذّ، بشع أن جتطوز اسسبشذ سن دصعه، وث)ظـ١٦٢(

 : سف اسسصشطن، زطل أيبّامده سن اسغظعي وسطن خ،ًبن أيب محغة، سطن ثشطادشضط 
ّ دخ دصه اسعظبي،ٍ ضحو أسف وخبشامإلط حعظظّوسطن دصعه دن اسغظعي  بطإلسطم اسثشط َّ

سطن :  بن دضطشّ زضسثع، وزع زطل زضه دذّاختشن احلطزغ اسصطتط، خصف اسغظعي
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يعجمميمثص قخصميهت خصحي ي غحلتمتخصخني غحلهيهشميهجفخيمتغ  مت هغحلحيمتحفىس غحلميمغجي هقغمف قهغئميهشى

خصىح عيب مثهيغ مفحيمنهيمت جمىح جلبمتق غحلحيمتكص هجلحيهث عهيمت همفثمحن خصىح مغخنميمن خصىح جلثجع جمىح غجفخنميهت 
حيميحيمت ص هجلمتن  : مكمتن ص مفىح قخضمييشي خصمتحلمنلكمسص قهه عخص ققمفمث غحلمنجمحمجههعحلهين غحلحيمتك حل

 .وص جضبهثوجفخنميهت جضجهمث
جضميجهمتغ شمت مص جضميجهمتغ مج ختميف مفىح جل وهعهيهث مصالخضىع عن مجمييع غحلت لكي ههمثي عجم  مفمتك ي ألجم

غحلمي غحلميمت حط  عخص صجفخنميهت خصىح قلكحيمتق:  هحلحيستجييع عجك غخصىح مفسمتجلمي جلمييغ لكخمهنصههجممتغ جم
جك خصحي عجممييخصىح عيب مثهيغ غحلجييصغخصحك  همثص جلمتن جلمتمصبمت جححممتن خصىح مفبمن غحطٰهيس خصمتحلميظمتلكمثص يص جم

 هخصحسهت مصخنبجع ص هغمضتمتق قجمحمىسصمثي هظحب عجك جممهصي لكميخيمت جمىح غحلهيهشميههمغجييع
يجلتهت حلٰهخٰهميهنمث هشحممتن جفميئمت جلثجعغ خصمبجمالظ غحلهيهشميه: يغحلهنهشب ه ي هجمحي مصمهتحميغ  ص مفٰهميه

ص يمغميمح غحلبخمتقه يمتسيس عظحمتغ غحلخمحمتف خص س  .ي
 .طضض كطف: يحجيمن خصىح مغخنمنحطغحلجنبجهمتغ غحلمهمعهص : هيحنميغم 
 طضصص كضف: ص جمخممنق مغمتخصىسٰهيغ غحلبمتحضسٰهميمحن خصىح مضحل غحلتخنمنلكىش هغحلتجميلكمكص م

 .)ضطضص(قمكيش 
ص )صضطص( قمكيش طط كضصف: ص جمخممنق مغمتخصىس مصمتقلكمل جممنلكحيمث قجمحمىسص يخصىح مفسمتجلميم

 .ضط كضصف: ههعلكمممت
 ).ضض( قمكيش ططص كطف: ص جمخممنق مغمتخصىسيحمجيَّـ غحلمنلكىح غحلهنهشبحل مغجع عمفالن غحلحيبالظص م
 ).صضط(مكيش  قطضض كصف: ص جمخممنق مغمتخصىسيحلخنجحقمثمن خصىح مفبمن غهللا غأل جمخنميلكمث غحلثجهمتغص م
.)طصص( قمكيش صصص كصف: ص جمخممنق مغمتخصىسيحمجيَّـ غحلمنلكىح غحلهنهشبحلمتلص ي مصهنجلميغ غحلهنم

خ) ص( يمفميلك غحلحمميمل غحلجن يمخجيمن خصىح جمسٰهيش غحلهيهشميه: س ) هشمصض(ص هحلمن مغحيمث س مصمتخصخنصي غحطمنري
ن مغحيمث)هشمضصص(هجممتغ مغحيمث  ي همكمن مفمنن غحلخنالجممث غحلحق جمىح صص هحل غجضحيتمتن همغبخن ي س

سمفٰهميخيمح غحلسالنص همفمع مفحي خصمئهي مفمنه خصىح غحلسمق يعظحمتغ غإلجممتن مفحق ي ظيغ غحل ههشهنغ صس
يص جمحيخيمت قحضمتن غخصىح قغهق غحلحقص ههيجهمن غحلميحضمتنص هحفميغئيغ وغ جلتهتيغألمضجع مصمنغهحلت مفمن

هي جمىح قحضمتن خصحي عجمميمث همفميحيمت يجمخنجيش قحضمتن غحلمنلكمسط هحلخنىشهغحطجهمتنص  ه قحليس خصسبهت جل ي ى
 . مفٰهمي غحلسالنلكىح جميع غإلجممتن قلكىح غحلخنمتخصمنه خضسحيمثه همكمن قجلميغ جلتهت غحلميحضمتن حل ظحبمثصجحيش
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ئ يمكمتن غحلسميمن غخل يمثص عي ي هعن جلمتن جمىح مفٰهمحظ غحلخنمتجميغحلهيهشميه: ي خصخنمن عن مغمتم هظهن خصمتحلخنمنهي
غ م هخكجعهشمت عهي جلمتن سهت يعهي لكحنخيمي جمىح هشهنن غحلميهغلكمث م قهغلكمث غخصىح جفخيميظجف ي  خصىح ي مفحقي

ن حليغحلسمق مفٰهمي غحلسالن هلكخنحن حل غ لكجه ص هعن خصخنىط خصحي جمميهغن جلمتهي  جممت صيلكمت قهشميه: يجي
نم  خصىح غحلسمق مفٰهمي غحلسالني لكخنحي مفحقظيسيهيبميلكخنىش   ي عن:هخصمح قجلميهيمت لكحنخيميم :  عجك عن لكجه

ي غحلسميمن ي هحلخنىشصتخيمتيهيسبمث غحلخنمنغهغ عحلمي مفمظ جممت قجلمين غحلحمميمل مج مصثبهثص خصىش غحلحنمتهشمي مفمنن ظح
ئ غ خصمئظٰهخيمت هقلكٰهخيمتص ههش قهغلكمثيغخل و مكمن عجضميغ لكمي قهغلكمث غخصىح جفخيميظجف ي غمضتِّـ هبمت س

غص همج لكميه ص ههش جفخنميهت هشمتيغخصىح جفخيميظجف ه خضت مصٰهجيميهنن هعجلثمي غحلحيمتك عمضالظمت حل خصىح غي
غص هش جلمح مفمع  سعيب مثهيغص مفمظ عن جلتهت غحطحيمتمكهتص لكممال مفىح جمحيمتمكهت غخصىح جفخيميظجف ه ي

ي عن قهغلكمتغ :مح جمخنحيمتنخص يجممث غحلجهميملهي خس خف جمجهمنيجفتميمترغألمغتمتق حضالن غحلمنلكىح غأل
غق م هغحلهنه غجفتجيىش مفمظ جمحيمتمكهت غخصىح جفخي غ م ي عظىش غحطحيمتمكهت خس جلتمتغ خصحمتق غألهي ميظجف

هصيجحمت عي جممت مضميف خصمتحلمنحلميىش ي هجممت هتجيحيمت هش عن هشهنغ غحلمهمتمصهت غألجم ي  هحلسمتشيش هغحلجهمتئيش س
قغ خس غحلمهمتخس هغحلهنجهمي هغحلتخيهنلكهتوغ قهغلكمتغي حل مفمنصخصمئمفمحجحيش  . جمهنجل

خ: هيحنميغ م خيقحضمتن غحلجن  .)صطصض( قمكيش ضطصك: ص جمخممنق مغمتخصىسيص حلٰهحمميمل غحلجن
غن خس جمخنميلكمث غحلميحضمتن م مغيغ خصىح زغحلحق جممث يٰهخنالحل مضالظمث غألمك ق غحلسىح خصىح لك عيب جمحيخم

يحفبيع ههيحك جمهئمغسمث غحلحيحك غإلمغالجمص يمي غألمغمنهيغحطجنخي  صمغمقيمفمث غحطمنق غحلتمتخصخنمث جلمحي
 .)ص( قمكيش صطضك: هشمطصضص ص غحلجنبخنمث غألهجكصمغمثيمكيش غحطجهمن

 .)ضضض ( قمكيشضطصك: ص جمخممنق مغمتخصىسيغحلحقخصىح قغهق ي قحضمتن غخصىح قغهقص م
يٰهسميمن غحطحجهىس حلهيجهمن غحلميحضمتنص  م : ص حتجهميىس ههيحكي غحلتهنميخيجمخمجنهن خصىح غحلسمق غحلسميحيي

ص غحلجنبخنمث غألهجكص يغحطجهمنمغمثيجمهئمغسمث ظن غحلبميهث مفٰهميخييش غحلسالن إلخضميمتظ غحلجغغفص مكيش 
 .)طصض/ضططض( قمكيش صضص كضف: هشمطصضص

يٰهخنالجممث غحلسميمن مفحقحلحفميغئيغ غحطجهمتن خس جمخنميلكمث حفبجهمتغ غحلميهغغص  م ي  ي غحلمعهحضميقهي عظمنمي غجلمتخصٰهجهي
يغحلسميمن جمخيمنه غحلميحضمتئ :ص حتجهميىس)هشمضصضص: غ(  يص جممهتبمث ظلكمث غهللا غحلخنحنجي غحطميمفخلي

 .)ضطصط( قمكيش ضض كصف: هشمصصضصص بخنمث غألهجكجنغحلمغمثص يمثص مكيش غحطجهمني غحلخنمتجميغحلحيجهن
ئم ي جمخنجيش قحضمتن غحلمنلكمسص حلٰهسميمن غخل  .صطص كطصف: ص جمخممنق مغمتخصىسي
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  .خصمتمغجيخيمت
 خس مفحكغغ ه حسمنهشمت خضمتذغصمثي هش جمىح ظحيمتئيع خصحي عجمميغحلتهشهنن غحلسٰهسٰهمث يعن 

نص خصىش هحتمنلكمنغ خس عهشيش جلتبي غحلمهتهت غحلمنلكثمييعهشيشغحلميهغلكمتغص هخس  يمث حلمنه غحلجه يش خيه
ي لكممال مفىح خصجهميص) هظحميمك جمسٰهيشصيظحميمك غحلبخمتقه( تخيمت جمىح غحلسحيىح غألقخصخنمث ه

 .هجمٰهحجهمتهتمت
 !همث مفحيمنهشيش ظحمتخضمتيحطمتقغ ظمتقغ خصخنىط غحلمهتهت غحلمنلكثمي يعهيمممك يهجمحي لكت

يمممك علكمممت جمميغق غحلبخمتقهيهلكت ني مخجيمن  لكميمح لكميهلكه ص خضميمس لكجه : خصىح مثمنهلك مفحي
نيمغجيخنهث غحلبخمتقه  هعخضهنىع جممتئت صو ظحميمكوعخضهنىع جممتئمث عحليغ خضمنلكمس:  لكجه

هنحيمت حل جممت مغجيخن هقو خكجع ظحميمكوعحليغ خضمنلكمس  ي جمىح غحلبخمتقهغمكيص لكمبقغ ع

مغتمتن جلتمتغيجفتميمترالن غحلمنلكىح غألجلص يجممث غحلجهميملهي خف جمجهمنم  مكيش صيص جمهئمغسمث خص
.طصطك: كصطضصصخنمث غخلمتجمسمثب غحلجنصمغمثيمنغحطجه

ىمث غحطٰهحجهمث خصمتحلسحيىح ي خصمتحلخمحمتفص جمىح مكبميىش جمسحيمن غإلجممتن عمثمنص هجلتمتغ ي غحلمهتهت غحلمنلكثمي:عه) ص(
حفمئ حلشجممتن جممتحليسص همغحيىح غحلمنغقجم يغحط سص هظحميمك غخصىح خضبمتنص لكخيهنن غحلمهتهت ي همغحيىح غحلبميخيجهصي

ن جلتهت غحلسحيىح غألقخصخنمث يغحلمنلكثمي حيىح غخصىح جممتحضمثص همغحيىح عيب مغ(يمث مصمئيت جمىح خضميمس غألرميمث خس حف
يص جلمح عن غحلسحيىح غألقخصخنمث مصمئيت جمىح خضميمس غألرميمث خس )يص همغحيىح غحلحيسمتئيقغهقص همغحيىح غحلجغجمهنه ي

ن ظحميح غحلبخمتقه ن يعن  هجمسٰهيشص خصىش يحف يظحميمك جمسٰهيش لكمئيت جمىح خضميمس غألرميمث خس حف
.  يمممك مغٰهسٰهمث عرميمث هشهنن غحلمهتهت مفحيمن جممنقمغمث غحلخمحمتخصمثيص ههبهنغ مصتيظحميمك غحلبخمتقه

يمثمن خصىح مخجيمن غحلجهسجنالرألص ي عقجفمتق غحلسمتقه خس خف ظحميمك غحلبخمتقه:هيحنميغ) ص( : غ (ي
 .ضض كصف: ص خصجعهغغحلخنمييبص قغق غحلجغغف )هشمضصط

ص حلشجممتن غحلمتلكىع جفخيمتغ يجممث لكتمك غحلبمتقه خس خف ظحميمك غحلبخمتقهي هشمنه غحلسمتقه جمجهمنم
: ص قغق غحطخنميلكمث حلٰهجنبمتمفمث هغحلحيحكص خصجعهغص غحلجنبخنمث غحلثمتهيميمثيغحلمنلكىح خصىح خضجمي غحلخنسجهالر

.ططضك
هيخصىح عيب خضمتمصيش غحلبخمتقهغيهش عخص حضخنهنمي مخجيمن ) ض( قغمص جلمتن لكخنجيىش هقغمكمت مفحيمن ي غحلحيح ه غحل س ي



قهف ظحيمتمفمث ضضص........................................................يغحلخنمتن حلٰهخنجهىش يغحلميهغئ غحط
ص خضميمس لكجه ن: نهيهنس مفمنقغ جليش عقمضٰههث ي خضت  جممت هيجيهث غحلبمتقخضمث:مغجيخنت لكجه

مممك حليس يص مغميت!و لكمبقغ هيح جممتئت عحليغ خضمنلكمسصخس مصخممتهيميهن جمىح غحلمنلكمس
! هجمىح علكىح عمضهن هشهنغ غحلخنمنق غجحمتئىشصخضجهميجهمث جممت عقمضٰه خس مصخممتهيميهن

قف مفمث جممت همفمنهيمت خصمتحلتخنميك جحمت خس هيجي وهجمىح هشهنن غحلميهغلكمتغ غحط  جمىح هيمحقف ي
ل هشهنغص عه وجفخنميهتيقك  ص خس جم وجممت قك حل س  و حضٰهميىشٍّ ي لكتحيمتمغهت جميع ظحمتيبى

  . هلكمتحفجيمث غحلهيهشميغظ مفٰهميخيمح غحلسالنيص لكمهمييغ خصمئجمجع غحطهئجمحيمق مفحقو حضٰهميٰهمثومثيهظحمتخصمي
ق غحل جمىح ييخصمن   لكجهمن جلمتنصمت جلهنحليسيألش هطهغحلبخيتمتنيمنك هغآلن حلحيجهميع مغجن

يع م مفمظ حلسمتن يمنك هعحضميغئخيمت م مصبخنمت حلميىش غحل   عهشىش غحلبميهث عهيهنسخييشصيعئجيمثهغحل
 .ه مفحنميجيمثهيش لكميههن حلحيمت جمحيجهبمثيمئشهجل

 ي عن: خصىح خضسمقي عمضمعر مفحقصيعهيبمئهيمت جفخنميهتص مفىح غحلهيهشميه: مكمتن عخص غحلميمحن
 حفمتحلهت قيض غهللا مفحي  خصىح عيبي مفحقي عن: قيض غهللا مفحي عمضمعنيخضسمق خصىح مفحق

 ييش حفميمك هلكمتحفجيمث قيض غهللا مفحيخيمت غخصحيمث غحلحيبيغهللا مفٰهمي همغٰهي ظمظ حلحيبيعن غ :عمضمعن
زعي مصخمٰهميمتن:  لكجهمتنصهيش حلميٰهمثيمي همغٰهغهللا مفٰهيظمظ  ن غهللا: لكجهٰههثظ ى يعهيمح  صلكمت قمغ

عهيهنسحيمت خصميمن غهللاص لكمبقغ جفمتظ عن لكبخنثحيمت خصخنثحيمتص لكمتهيملم خضمق مكٰههث قحليس همج لكميحضيع 
نيص جضيشوعجك خظ نٍّ مغجيخنت ههش جم سان أ  : لكرضغ لكخهنن لكجه ن اإل َو َ ْ َ ُ َ َِ

ْ َ َ

ًء جدال ََ َ ٍ  .)ضض: غحلمهخييغ( ْ
ص هقهغمص و جضجيمقو لكهن غحلمنلكمس ظميمنصعظحمتغ غحلخمحمتف هغحلسحيىحس لكتٰهجههن يجضيش

لك جضميجهخييشيمصمههن عجم  ي وص هلكميقلك خصحمنلكمس هشهنغ غخلمعي لكجعهه غحلبخمتقهصتخييش خس مص

يمخجيمن خصىح عمغمحمفميىش غحلبخمتقه . ظمتخضهت غحلخمحميمكي
.ططضك: ص جمخممنق مغمتخصىسيجممث لكتمك غحلبمتقهص يخصىح خضجمي غحلخنسجهالريهشمنه غحلسمتقه جمجهمن: هيحنميغ) ص(
. صصص كصف: جمخممنق مغمتخصىسجمسحيمن عمثمنص ) ص(
يحجيمن خصىح عمغمحمفميىش غحلبخمتقهحطص ي غحلبخمتقهظحميمك: هيحنميغ) ض( .ضض كصف: ص جمخممنق مغمتخصىسي
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يلكميغق جمحي خكجع غحلجنخنىح خصمئجمجع غحطهئجمحيمق مفحق  صغ لكمتحفجيمث مفٰهميخيمح غحلسالن جلمح مغميمئيتيسميمن هغحلى

هخس عمصبمتمف ص كهلكجهتمنه خص جمسٰهيش خضهنه غحلحيخنىش خصمتحلحيخنىشص خس عظىش غحلمنلكمس غحطمنمغ
  لكمئيت غحلميجلهت غحلمنغمفيش جمىح جلتهت غحلخمحمتف هغحلسحيىحي جضيشصجلمح مغميمئيت خصخمع غيهيتجهمتك

لكم ي لكممال مفىح غحطسمتهيميمن هغحلمهتهت غحلثمتهي و خس ذغ مفجميهت ممثه  ! جمىح غحلجغهلكهسو
هشمث هلكميقلكخيمت خصميهغلكمثيعهي يهغحلمنميلكهت جمىح غحلحيسمتئ  و لكهنجلمي هشهنن غحلميهغلكمث غحطحمب

شمت يمتهقغ مفمظ خضميجممث عجمجع غحطهئجمحيمق مفحق هحسهخيمت عجلثمي خصحممتمفمثي هحلمهحيصحتجيىش جمممجي  ه

قهحطظحميمك جمسٰهيشص : هيحنميغ) ص( .ططص كصف: ص جمخممنق مغمتخصىسيسٰهيش غحلحيميسمتخص
يحجيمن خصىح عمغمحمفميىش غحلبخمتقهحطص يظحميمك غحلبخمتقه: هيحنميغ) ص(  .ضض كصف: ص جمخممنق مغمتخصىسي

قهحط ظحميمك جمسٰهيشص م  .ططص كصف: ص جمخممنق مغمتخصىسيسٰهيش غحلحيميسمتخص
 .ضصص كضف: ص جمخممنق مغمتخصىسيمثمن خصىح جفخنميهت غحلحيسمتئألص يمغحيىح غحلحيسمتئ م
 .صصض كصف: ص جمخممنق مغمتخصىسيحلبميخيجهمثمن خصىح غحلسمق غأل غحلسحيىح غحلمهمعهص م
 .صط كصف: جمسحيمن عمثمنص حلشجممتن عمثمن خصىح خضحيبىشص جمخممنق مغمتخصىس م
ق غحلمنلكىح غحلجخجييع غحلهيهغئمنص  م غإللكجهمتل (  خصمتغصضص كصف: ص جمخممنق مغمتخصىسيجحميثجيحي

 .)حلٰهخمالغ
قهي يخصىح مضهيلكجيمث غحلسٰهجي ظحميمك غخصىح مضهيلكجيمثصم ي مخجيمن جمخمجنهن :ص حتجهميىسي غحلحيميسمتخص

ص ططص كصف: هشمصصضصص خصجعهغص غحلجنبخنمث غحلثمتهيميمثص يص غحطمهتهت غإلمغالجميغألمفحنجي
 .)غمغتحبمتغ علكجهمتل غحطميظ حلخمالغ غحلٰهميىش( خصمتغ

يحجيمن خصىح خضبحطمتنص يظحميمك غخصىح خضب م  خصىح خصٰهبمتن ي غألجمجع مفالظ غحلمنلكىح مفحق:ص مصميمصميهتمتني
يألقهيهئهلص جمهئمغسمث غحلميمغمتحلمثص خصجعهغص غحلجنبخنمث غحلثمتهيميمثص  جفخنميهت غ:ص حتجهميىسيغحلهنمتقخ

 .ضصض كضف: هشمضصضص
 ي غحلجنمعغريغ غحلٰهخجييمقص حلٰهحمتلكىع عيب غحلجهمتمغيش مغٰهميمحن خصىح عمثمن خصىح علكي جمسحيمن غحلحممتجمميم

سص خضجهجه همضميف عخضمتقلكث)هشمصضض( ص يص جمهئمغسمث غحلميمغمتحلمثي مثمنه مفبمن غحطجميمن غحلسٰههن:س
 .ضصصض فضضص كضف: هشمطصضصص غحلجنبخنمث غحلثمتهيميمثص خصجعهغ

.ططضك: ص جمخممنق مغمتخصىسيٰهخجنميهت غحلبمنمنغقهحل غحلمههنمتلكمث خس مفٰهيش غحلميهغلكمثص م
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 خصىح ين مفحقي مفىح حضمنص مفىح عخصميصسمقغحل خصىح يمفىح مفحق: ط خضميمس لكميههمفٰهمي غحلسالن

ن غهللا:  مكمتنصعيب حفمتحلهت يش همفمظ لكمتحفجيمث جمىح يغهللا مفٰهمي همغٰهي ظمظ سقمضىش مفحق قمغ
لكي قحضيع عجك خصميت لكخممظي لكمئلكجهحنحيمت حلٰهخمالغص جضيشصغحلٰهميىش  لكٰهيش لكسجييع حلحيمت ص جمىح غحلٰهميىشهمتي هش

جممت لكخمٰه: لكجهمتنصلكميحضيع عحلميحيمت لكمئلكجهحنحيمت صهمتيخضس لكجٰهسهث هعهيمت عمفميم : ميمتص مكمتني مك
نيمفميحي عهيهنسحيمت خصميمن غهللاص لكمبن يعهيمح جممت جلتهت غهللا حلحيمتص ي عي يمت هغهللا جممت هيخمحقي عهي: هعمك

 ....جفمتظ عن لكبخنثحيمت خصخنثحيمتص مكمتن
حل هي همتيلكٰهيش لكسجييع حلحيمت خضس: هجمىح مك يخصجه جمستميجهحنمتص هحلمهحييعهي ي لكمنن مفمظ جل ه  ى

مكحنخيمحص هغي جمميغهللا مفٰهمي هظحلي ظمظ ي لكمئيت غحلحيبيٰهخمالغص جضيشمج لكحيخيىط حل ى عمضميه حلمي
زهجلمتن لكهنجغك عن ي لكخنمع ى جممت لكخمٰه: لكميحضيع عحلميحيمت لكمئلكجهحنحيمتص لكجهمتن: ى يمك    يألهيط ميمتى

هم خصحسهت غحلهنميك م خصجه جمستميجهحنمت  .ى
ن غهللاي جمىح عن لكجهيع غيمفتهنغق جمىح غإلجممتن مفحقههخصمني  غهللا مفٰهمي هظحلي ظمظ  حلميمغ

ن!غهللا مفٰهمي هظحلي ظمظ ي لكحيخيىط حطجمتقحلمث غحلحيبصخف مفمنن غمغتميجهمتمفىح   ههشمههنغ لكخنمهس
ه ي مفمظ مضٰهىس مفحقيمضٰهىس غحلهنحنمتخفمث غألجم ى س جممت مصمئمضمي غحلهنه قحليس غحلهنت صيمنهي غحطحجيى

ن مفىح هيهنس خس خضىس مكمتئمننهغحلهنهص ه هغخضمنغهمفىح مكمتئمنن غحلخنحنمييش حلحنمث : ز جلمتن لكجه
مد  من عبيدٌأنا عبدّإنما  يع ميمئيتلكص اهللا عليه وآّص ّ   هشهئيظ عهشىش غحل

غ خس غحلخنجهىش غجلجيخنيمنك هغحل س هشهنن غحلجغهشمتغص همصتٰهجههن يغحلخنمتن يهغحلتهيهلكمي حلميمنميمغ ي
ه غحلميٰهمث مفمظ مجٰهمثغحلخمحمتف  جضي جمىح مخمنو هغحلسحيىح هغألحلسىح مفمع غألحضميمتنص همصحيجن

ي عن :ههلكجهيع غحلحيمتك خس خضميِّـ خصميِّـص لكمبقغ جممت مكٰههث جمستحيمهميغص جلمح مغميمئيت غحلحمميخنمث
ق يمت جلتبمهيش علكمممتص ههشمههنغ لكميمصمنيمئشم خص عحضمتخصصهشهنغ جممت مصميهلك جلتهت غجلجيخي  غحلجمي ه

ن عجمجع غحطهئجمحيمق مفحق جر من : مفٰهمي غحلسالن يمفٰهميحيمتط حلميحيجنبىس مفٰهميحيمت مك ّردوا ا

.ضصص كضف: ص جمخممنق مغمتخصىسيمثمن خصىح جفخنميهت غحلحيسمتئألص يمغحيىح غحلحيسمتئ) ص(
ن جمىح غحلمهمتخسص حلٰهحمميمل غحلمهٰهميحي) ص( يغألظ  .ض فطط كصف: ص جمخممنق مغمتخصىسى
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حضخيمق حلٰهحمنلكمس جمىح مكبىش ...حيث جاء ق جم زص لكميقهغ مفٰهميحيمتص يمغميمح جميع هحض س ىي

حمث ي عن  جميعصزخصخنىط مخمنجضميحيمت جلمح مغميمئيت غ مك جمحيخيمتص غحلتغحطسمئحلمث غحل  ي خظ عه
مغمتهش ن هشهنغ غخلمع مضمعغ جلمتقخصمت جممنمغ ه جل ه  .    ه

ق عجك  مغمث هحضمنهيمت حضهنقهشمت لكخن هشمث غحطمنمغ همفحيمن حتجهميجهحيمت خس هشهنن غحلميهغلكمث غحطحمب
ص )هشمصصصمضصص (يىح رمتن غحلخمحيخنمترغم خصي أليب خصمهمي مفبمن غحلميقيغيغحطخمحيجلتمتغ 
 حلجغمغميخخيمت خس ط)مصهنسجع غحلجهميظن غحلخنحنمييش(همت عجك مصهنسجعن ي هيجهىش غحلميهغلكمث مصٰهجهمتئميهغحلهنه

لكىحص لكخي ع ىقهشىح غحطحمنجضمق هغحطهن ز ى يجممتجمخييشص لكمئلكحيمح قهشهت غحطحمنف حلٰهحمنلكمس هحضمنن يى
ص هعلكحيمح قهشهت غحطهن حلٰهتهنسجع هحضمنن عجممتجم علكمممت هعجممتجم ن يمئشص هجلز يش خصهنحليس لكسخن

.ضصض فضط كضف: ص جمخممنق مغمتخصىس مفٰهمي غحلسالنيشهس غحلبالخكمثص مضجنهت غإلجممتن مفحق) ص(
.ضضصص فصطض كصف: ص جمخممنق مغمتخصىسيغم خصىح رمتن غحلخمحيخنمتريخنبمن غحلميقحليغص يغحطخمحي: هيحنميغ) ص(
ص  )هشمصصصمضصص (يغم خصىح رمتن غحلخمحيخنمتريص أليب خصمهمي مفبمن غحلميق غحلخنحنمييشمصهنسجع غحلجهميظن: هيحنميغ) ض(

ق جمخمجنهن جمسٰهيش مخجيمنص جممهتبمث :حتجهميىس قلكيعص غحلميلكمتكي غحلمنجلت  غحطجيٰهمهمث  مغحلميجفمن حلٰهحيحك هغحلت
 .ضصض كصف: هشمصصضصمثص غحلجنبخنمث غألهجكص يقلكمث غحلسخنيغحلخنميخصمي

غئميٰهمييغم غحلخمحيخنمتريهحل يخضحنحيمت هيقغ مفبمن غحلميق متغ يص غحلهنه جلمتن غألظىش خس غحلمهثجع جمىح غإل
مغمث . ي غحطحيحنيشي هيجمنن مكمن عققم جمجنٰهيع لكجغغ مصمنهلكىح غحلمنلكمسص لكجغغ غحلمنكصهغحلميهغلكمتغ غحطمنمغ

 خس يمغمهمتخسهس مفىح عمغتمتقن غأليمممك هلكتمئجلمن جممت قهغن غخصىح عيب غحلمنلكمن خس خف غحلحيخييهجمحي لكت) ض(
ن جممت جمىح غحلتمتخصخنمق مفمظ : جمخنمتهلكمثص خضميمس لكجه جممت جمىح غحلخمحمتخصمثص همك يع مك هعن جمخنمتهلكمث ه ه ي

ص هحضخنىش جحيش ي خس مفحقو مكبميحمثوقهغلكمث عمضبمتق  مفٰهمي غحلسالنص مصجهتيض غحلجنخنىح لكمي هغحلمعغظغ جمحي
ىمفمظ قحليس حضخنال لك متنص جمحيخييش عخص هشميلكميغه غ جممت عق ص لكمتمضتٰهجه  همفجيميه خصىح صميخكهت خس جمثٰه

خف شهس غحلبالخكمثص . ( هغحطمنجعغ خصىح جفخنبمثص هجمىح غحلتمتخصخنمق مفميهغ خصىح غحلهيخصجعصمتكغحلخن
 .)ص جمخممنق مغمتخصىسضض كضف: خصىح عيب غحلمنلكمني

غئميٰهميىغحلتمتخصخنمق عمكجنمتغجمىح حلميمفميىش غمغمهمتخس عن لكمممييغ جحهنغ همكمن هيد غأل متغص ي هقمفمحظ غإل
وقغجلميغ غحطتٰهجهمق خصمئمضبمتقمفٰهجههث غحلهنلكىح  يع هغحلمنكجمحيخييش  ي ف جمحيخيمت قغئحمث غحل هش ىش ص خصيمصهن
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 .غهللا مفٰهمي هظحلي ظمظ ي جحهنغ غحلمنلكمس غحطمههنهغ مفمظ غحلحيبو عه جفخيميغوعجك مضٰهىس عمجمتل
ق غحلخنجهىش غحلتم مث يغحلخنمتجم غمكتممهث غحلسميمتمغمث يجضيش م غجلجيخنيغحلخنمتن مصجه  ي هغحلسٰه

يحلسجم لكىش غحلهنن ممثى م هشهنغ غخلمع عجك جلتهت غحطحيمتمكهتص هحت ص و هغحلجهمنف عجك جمحيجهبمثي عن مصس
غغ غحطحيمتمكهت حلشجممتن مفحق ك خس عخص يههشمههنغ عققف هشهنغ غخلمع غحطمنمغ ميحسىح مت حليط عجمى

غ مفىح غخلمعص هلكخمجع حضهيظ ال مثص جلمح هش خضمتن خضمنلكمس يغحلخنمتجم جمىح غحلثجهمتلكمث هغغحلسمه
 جمحيمتمكهت ظن عيب حفمتحلهت جمىح غحلميغهه جلمح خس جلتمتغ و عه حلمنهنٰهمث! اهللا بطنهأشبع

غ   جمىح ظمضميص جلمح خس قهغلكمث غخلمع وص عه حطجمتجمٰهمث)هشمططض: غ(يخصىح جفخيميظجف
غهشمي غحطجنمتحلهت) هشمصطط: غ (ي غحلحممتلكخنيجمىح مكبىش غخصىح غحلمنجمحمجه  .خس حض

غ لكتخنمتحف جميع غخلمع خصي عن  هش:هغألقهش جمىح قحليس  يمهىشغخصىح جفخيميظجف
يحضمنلك يص لكميحجعن غخلمع غحطدظ ألجمجع غحطهئجمحيمق مفحقومثز ى ز غ لكمتحفجيمث غحلهيهشميغظ يسميمن هغحلى

ن غحطهنجغه مفمظ  حض غحلجه حضمي غحلمنلكمسص خضميمس لك ىمفٰهميخيمح غحلسالنص لكميحكل خس مص ز
ن غهللا: مفٰهمي غحلسالن يعجمجع غحطهئجمحيمق مفحق عهيهنسحيمت خصميمن غهللا لكمبقغ جفمتظ عن يعهيمح  صلكمت قمغ

غلكص لكبخنثحيمت ن غخصىح جفخيميظجف ن مي غحلٰهجنيغ خصحيمتىلكمهث: عه: ميجه ن خس غحلجه ص هلكجه
ن غهللامفٰهمي غحلسالن يغحطمههنهغ مفمظ عجمجع غحطهئجمحيمق مفحق غهللا مفٰهمي ي ظمظ  همفمظ قمغ

ن: هظحل نٍّلكسجيخنت ههش جم ء :  لكرضغ لكخهنن لكجه سان أ  ن اإل ٍو ْ َ ََ ْ َ ُ َ َِ
ْ َ َ

م ).يجمحي قغن خفٰه. (مصهيجليش غألهي
يحجيمن خصىح مفحقحطجمحيمتمكهت ظن عيب حفمتحلهتص : هيحنميغ) ص( غي  جلحيمث جمىح عمغمتمصهنغ :حتجهميىسص  خصىح جفخيميظجف

.ضصض كصف:  غحلحيجيغصهشمضطضص صمثي جمجنبخنمث غحلميمنقلك: حفبيع ههيحكصغحلحيجيغ غألخم
غهشمي غحطجنمتحلهت خس جمحيمتمكهت غإلجممتن غجلٰهميىش مفحق: هيحنميغ) ص(  خصىح عيب حفمتحلهت مفٰهمي غحلسالنص يحض

يجيَّـ غحلمنلكىح مخجيمن خصىح عمثمن خصىح هيمتد غحلمنجمحمجهحمحل ري ص )هشمصطط: غ (ي غحلحممتلكخني غحلبمتمف
قه: حتجهميىس يغحلحمميمل مخجيمن خصمتمكمي غحطحجي مثص غحلجنبخنمث غألهجك يص جخجييع عخضميمتظ غحلثجهمتلكمث غإلمغالجمميي

.صضص كصف: مغمثيهشمص جمجنبخنمث قغهيُّـص مكيش غحطجهمنضصضص
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ًجدال َ حضخيمت قحليسَ ن جم هص لكجه ن: ز نٍّجم سان:  لكرضغ لكخهنلك لكجه ن اإل ُو َ َِ

ْ َ َ 
ء جدال خصىح عيب حفمتحلهتص يمفحق: خنحيلك ًأ  َ ََ َ ٍ ْ َ ْ هجمتمهٰهمح خصمتحل:  لكخنحيَ ز  صهغحلخممنميىس ى

م خس ي غحطجٰهديغحلخنالجممثحلميمئيت خصخنمنن  غص لكميس ن غخصىح جفخيميظجف ه جمستحيجمنغ خصجه ى
غ ي خكجعص قهن عن خصحمتقن حضمي غخصىح جفخيميظجف  هشهنغ غحلمنلكمس همفميحي مفمظ مص

م عجلمع مفمنق يمئنهغإلمغمتظغ غحلبمتحلمنمثص هجليمنك لكٰهتهنهث عجك عظىش غحل  وغجحمنم هش مغ
 .ي جمىح غحلمنمسمت جمىح غألمضبمتقص جمخيمح جلمتن لكميخيومممهىح

 عجك جلتهت غحلخمحمتف ص غألظىش هغحلحيحممئغيههشمههنغ لكحيتجهىش هشهنغ غخلمع غحلخمحيخنمتر
جلتهت ي عن سمث هخصخنىط جلتهت غحطحيمتمكهتص هحلمهىح غحلهنميم هشيهغحلسحيىح هخصخنىط جلتبحيمت غحلمنلكثمي

مك يلكىش غحلهننص همفمظ حفميلكجهمث حتو خصمتئَّـو عجك جممنفو دلكمكٍّحلت جمىح قنيغحطحيمتمكهت خض غ  غحل
يص ههشمههنغ شمنل خصخنىط مخمنو هجضحيمتظو عجك جممنفال أشبع اهللا بطنهخس  ي ي ممىح جض غحلحمميخنمثى

يع هغحلتهيهلكمي خس قحليس يمنك جفمئن جحيش خصمتحلتحجهميىسص جلمح مفميلكهثص هي لكٰهتهنهث حلٰه هغحل
غن غهللا مفٰهميي مفبمن غحلسمق خم غحلمنلكىح غحلخنمتجمحقيسميمنخكجع غحل نص ق :  خضميمس لكجه

 غحلسمتحضمنلكىح يمغميمن مفمظ غإلجممتن قلكىح غحلخنمتخصمنلكىح هه غلكجغغظطههيخنيشص قههغ عخصمتحفميىش جستٰهجهمث
 غحلحمخيمنغظ همضمتجمَّـ عظحمتغ غحلمهسمتظص هعهيمت عمصٰه مفٰهمييس جممت عمضميحض يمغميمنمفىح عخصمي 
نيغحلبخمتقه :  جمىح حفميلكجهمقص مكمتنيعمضميف هشهنغ غحلحمميمل مفىح غحلهيهشميه:  جمىح قحليسص لكمئمك

 يعن:  خصىح عيب حفمتحلهت مكمتنيمفحقي عن  عمضمعني خضسمق خصىح مفحقي خصىح خضسمق عنيمضمعر مفحقع
 ....نيعي مصخمٰه:  حفميمك هلكمتحفجيمث لكجهمتن جحيشغهللا مفٰهمي هظحلي ظمظ ن غهللاقمغ

  مصحيخنمهَّـ غحلميهغلكمث جمىح جلتهت غحلمنلكمس هغحطحيمتمكهت عجك جلتهت غحلتهنسجعص هخضميمسيجضيش

غيجمحيمتمكهت ظن عيب حفمتحلهتص : هيحنميغ) ص(  .ضصض كصف: ص جمخممنق مغمتخصىسخصىح جفخيميظجف
غقص حلٰهخنالجممث غحطجٰهد: هيحنميغ) ص( يخصحمتق غألهي . صضص كصض ف:ص جمخممنق مغمتخصىسي
خصمث جمسمتئىش حضمتق غهللاص ) ض( هنمث خس يمغٰهسٰهمث غحلمهتهت غحطهئحلص يٰهسميمن مفبمن غحلسمق خم غحلمنلكىححلعحض

.طضك: مغمثيص مكيش غحطجهمنمثيجمميجلهي غألخصحمتف غحلخنجهمتئمنلك :عمفمنغقص )طص(  قمكيش غحلحمبخيمتغيقق
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ي خصىش جمهئمغسخيمت هش غحلخمحيخنمترصقغههتمتيعن  ز  عن لكمنقحضخيمت خس مصهنسجعنص جلمح ى مج لكحيَّـيمبهيص لكى

هيمفميلكهثص جضيش س لكتٰهجههنخيمت مصٰهجهيغ غحلمهميغ عجم ي و جمتجيحىطس ي لكى ص ههش غخصىح جلثجع تي خس عجم
وخس مصهنسجعنص هي لكحيس عن لكهنلكىش غحلمنلكمس خصختيش) هشمضطط: غ (يغحلمنجمحمجه ز ى لكمنٰهىس ى

غغ غحلحمبخيمتغ مفٰهمي مي خصهنحليس غحلتمئمغميَّـ ي هلكتمئجضصعمضميحضمتن خس غحلخمحميحمق: عخص
و جمهني هغحلحيجهىش غحلخمحمتخضيغحلخمحيخنمتر ز لكو جمحيخميغى مثص ههش عخص مفبمن ي قخكيش مصميخصميت غألجم

و هخصتبخن لكسجع جمهنصخس مصهنسجعن) هشمصطض:غ (يجهميحفب غحليغهللا غألهيخممتقه ز  و همفمتمجى
حف ص ههش حضالن غحلمنلكىح غحلسمي ن غحلجهميظن مج مصسخنهن لكجنحيت يخس مفٰه ص )هشمصصط: غ (ى

زجمثىش هشهنغ غخلمع مغميتخمميمنن خصخنىط غحطهئقمضمقي عن ص هي قلكهتخس مصهنسجعن  .ي
 ّست اجشس واجردصّتذخز

يجلثجعغ جممت جلحي ن عمغبمتغ همضٰههنميه ي جلخيهننص  و جلمتقخصمثو هيجهىش قهغلكمثمتغيمت هيتسمتظن خض
ص لكمهمتهيهث مفٰهمي غحلسالن يك خضميمتغ عجمجع غحطهئجمحيمق مفحقى ققو جمحيخميغيجلىشلكميمصممميخيمت 

هغص هجمهئحطمثي حضمنهغحطهنمتحضمئغ مفحنميجيمث  خضميمس هحضمنهيمت هشهنن غحلميهغلكمث غحلبمتئسمث مكمن مغميجههث طهغي حضمنه
غص هحلحمحيحمحيمثوحلمنمتلكمث لكو خس هيهنَّـ لكخنجه مث ي عمفميلكخيمت جمىح عمضهينص همصٰهيس غحلمنمتلكمث غألجم

 قمضىش مفثمحن قخضٰه قمضىش عحلمي خصحي يلكٰهمح: ي غحلحمخنبعجك جممت قجلمين) يقغن خفٰه( جمحي وخس عجفمتقغ) ص(
يمث خضت غجمتسغ هبيش غحلمنغقص جضيشيعجممي هشمت مفٰهميخييشص لكجهمتن عخص مغهنميمتن خصىح خضميغي عمفحيمنجليش :  عخكٰهجه

غوعخضمن هشمت مصٰهجهيمثص مصٰهجهيلكمت خصحي عجممي: يص مكمتن:  جمىح خكجعجليشظ مكمتحل غحليهن هنه سٰهيغ خص ييغ غحلمهميغص لك
. !و هي مكميمتجممثوص هي خصخنمسوق هي هيمتومثيص هي حضحيو هي خضسمتغوعخص مغهنميمتنص جممت جمىح مفهنغغ

. )ضض كطف: ص جمخممنق مغمتخصىسخف شهس غحلبالخكمثص يخصىح عيب غحلمنلكمن(
.ضط كضف: ص جمخممنق مغمتخصىسيمصهنسجع غخصىح جلثجعص يخصىح جلثجع غحلمنجمحمجه: هيحنميغ) ص(
.ض كصصف: ص جمخممنق مغمتخصىسي غحلجهميحفبيص أليب مفبمن غهللا غألهيخممتقهيمصهنسجع غحلجهميحفب: هيحنميغ) ض(
قص يغحلمنق: هيحنميغ) ض( حفالجل غحطحيث .طصص كضف: ص جمخممنق مغمتخصىسين غحلمنلكىح غحلسمي
.صضض كصضف: ص جمخممنق مغمتخصىس)صطض: غ(مصمتقلكمل جممنلكحيمث قجمحمىسص يخصىح مفسمتجلمي : غهيحنمي) ض(
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 ال خالص قمنإ ببون تكنري تباثمإ اقخجئ ّاقحلنكئ، وتمث اققمقمئ اقخإرخين

 تمث اقبواائ ّإن ... اقحلنةّ واألقجيّاألجاإلنيلّبس ً عمجقإ قث اقّاألسالقج
َّلنإ شربا فقربا، تحني قمإ ّ أثإرت حلنكخمإ وجلمخمإ نخخحاقخج ً إ مل تمث أقخب قث ّأهنً
ّ وأصا قخإ اقكخإح واقحمث عمب قبرسئ ّأئثُ أخبى ذقبهتإ ٍ قبواائٍقئّقلب

ُ أرادوا أن اجخبوا هبإ ًاقكخإبئ، فلج ذاث تمث اقبواائ اقمإذبئ أدرججا رواائ
 ٍبّ أو تببٍ عكنمئٍ، واألقب ال حيخإج إىل دراائعمنج اقحالمًإ ّأقري املؤقمني عمن

ئ ّلإنن تمث اقبواائ اقكمّ، فنملج أن تحإق ئبه اقبواائ اجلبابة يف ظثٍوتبارس
ّا عث أقري املؤقمني عيلّ جبٌإلئّ سنٌقخمللب يف فمإ اقلإرئ صجرة  .عمنج اقحالم ً

ّوإقنمث اقبواائ بخحإ نلث قخإ اقكخإح واقحمث هلإ، واملج يف اقخأق ث ُ
فننإ أن نمكب قجحلنإ وقجحت اقحإبلئ عمننإ قث حنئ اجلبء واقكلخئ 

َّقملبف ج االقخكإق بنمنام، وعىل األقئ أن تحم ُ ّن ئ وختنت أفجائنإ؛ ألَّ
 !أربإب اقكخإح واقحمث فإقجا ونلمجا قمإ اخلرب

: ث فإلّاال عمنج وسمّ صىل رسجل االّأن :  عث أيب ئبابةّروى اقحخإري
 ٍ علبةّقث، احب ٍاللب اققنكإن عىل فإفنئ رأس أحبقث إذا ئج نإم ثالث علب

ئ ّأ انخمّ، فؤن تجحٌلبةئ عّ فإرفب، فؤن اسخنلت فبقب اال انخمٌ طجاثٌعمنث قنث
ّ، فأصحا نقنكإ طنٌئ علبةّانخمّ صىل ، فؤنٌعلبة  أصحا خحنئ ّ وإال،إ اقملةً

َّ، وفب عبفئ فنام تلبم فنإم اقمنث يف بإب ٌئّ، واقبواائ قبوااقملة قحالن
َ مل احخنلت قلنإم اقمنث، وعبفئ أاكإ قاقبيث ئج َق  ّ ال اكيلّأنجث ئج اقلإإلث بً

 .ِات اقجاجحئ عمنج، ومل تمخج اقبسإقئ بلب، قام سنأيتاقكمجّإال 
ًئ األوىل قحإرشةـ بلب اقبوااّبا ابوهيإ قمإ قحمث اقمنحإبجريـوئم ُ. 

 .٤٣ ص٢ج:  واقبواائ األوىل يف،٤٦ ص٢ج: قكبر سإبت ،حخإريصخنا اق )١(
.١٨٧ ص٢ج: وىل واقبواائ األ،١٨٧ ص٢ج: ، قكبر سإبتصخنا قحمث: نكبا) ٢(
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ي لكهئجلمن حلحيمت غخصىح غألجفخنمس غحلسجستمتريجضيش ز ي عن مغحيىح عيب قغهق خس جلتمتخص ى
 .يص هجلهنحليس غحلمتن خس مغحيىح غحلحيسمتئخصمتغ مكميمتن غحلٰهميىشغحلميهغلكمث هش جمىح 

ى عن شتيش حلحيمت هشهنن غحلميخضٰهمث غحطممحيميمث يجفخنمس غحلسجستمترغألهي لكحيس غخصىح 
ق خصوخصخمع ي لكجنجيئىح غجلجيخي ي مج لكمهىح لكخمحقغحلهنههمت يمفٰهمييمئن ى  هغحلهنه ظالغ غحلٰهميىش م ى

نص عه مكىشغحلهنهعظبمك خصمتحلحيح  ي سب لك:ى يلكميحيمث م ي لكخممك تخييش غحلمني جممت مصجنميهت خص عجم
ص ه زجمىح غيمكتمنغظ خصجيىح لكخمحق غحلٰهميىشص ههشمههنغ مصمئمصميحيمت هشهنن غحلميهغلكمث ييخصمن غيمكتمنغظ خص ى

متفص غآلهييغ غحلهنجلمي خس ي غحلجهمفىح جفخنبمث خصىحص منلكمنغ خس قلكىش غحلميهغلكتمق غحلسمتخصجهتمقغجل
 مكمتن عخص طو هغجحمنم هغحطجهخممن هغخضمن!و مضمتقحفمث غحلجنميلكىس هغخضمنغيمبنغحلحيمحقف غحلسمتخصجهمثص لك

نغمغجيخنهث مفبمن غهللا :  مكمتنص مفىح لكهيلكمن خصىح حججعصجضحيمت جفخنبمثيخضمن: قغهق : خصىح عيب مكميَّـ لكجه
يش جلمتن ي يغهللا مفٰهمي همغٰهي ظمظ ن غهللا قمغيمبن لكطي مصمنل مكميمتن غحلٰهميىش: مكمتحلهث مفمتئحممث

ص هجلمتن عقغ جمميك عه جلسىش شمت هيمتظحمثهمكمتمفمنغي ظمظ لكمنمف عن ييخصمن   خصهنحليسهص هحلمه
ن لكمتمفٰهمث م : ز حلجهميىش خس خضجهخيمتي حلهنحليسص هعيهمصمه سون أنفس اس بال وت رون ا ْأتأ ُْ َ َ َ َُ َ ََ ََ ِ

ْ
ِ َ ُ ُ ْ

عقلون تلون الكتاب أفال  َوأنتم  َُ ُِ ْ َْ ََ َ َ ََ َ ِ ْ ْ ُ ق )ضض: غحلبجهميغ (َ سص ههشمههنغ مغميتهنجلمي عخصحيمتظ غجلجيخي
ن غهللا خصمث عجك قمغ حلمث غحلحمخيجعغص هغحطحيس ه قهقغ ههبتمتهيمتص غهللا مفٰهمي هظحلي ظمظ مصٰهيس غحطجه ه

ٍّص هلكجيح جمىح قغجلميمص عه جفيسمضهنهغ جفجنمي قلكحيمهيش مفىح هشهنن غحلجيجعغظ: عمفحي  س
حلمث غحلمهمتقخصمث ن هشهنن غحطجه ن خض  .س

).مكميمتن غحلٰهميىش (ضصضص فضطص كص ف:ص جمخممنق مغمتخصىسيٰهسجستمترحل قغهقص مغحيىح عيب: هيحنميغ) ص(
).غحلجغخكميهت خس مكميمتن غحلٰهميىش (ضصص كض ف:جمخممنق مغمتخصىسص يمغحيىح غحلحيسمتئ: هيحنميغ) ص(
).مكميمتن غحلٰهميىش (طصضص فضطص كص ف:ص جمخممنق مغمتخصىسيمغحيىح عيب قغهقص حلٰهسجستمتر: هيحنميغ) ض(
ل : ص همكمتن مفحيمنٰهميىشعقهغظ غحلجممث جلتمتخص ي هشهنغ غحلمنلكمس خس جمجهمنيهه غألحلبمترق) ض( جم

ن غهللا ظمظ غهللا مفٰهمي همغٰه يجممههنهغ مفمظ قمغ يعقهغظ غحلمنٰهميىشص حلٰهحمميمل مخجيمن هيمتد (.  يشي
.)صص كصف: ص جمخممنق مغمتخصىسيغحلمنلكىح غألحلبمتر



املوروث اصقواإلي بش اصظضعة واصتعثري.....................................................................٢٥٤
موذج س األصا ا جتا:  ا سن ا   إلساءة إ اإلمام ا

شظعه  ّ صغ رووه شىل صسغن أصري املعصظش شش:وصن األخبغر اصظغسطغ بطقهبغ
ّ حعغ حيق،ِّ يف حك وصفه اإلصغم احلسن، ورفغ اخلالشغ واإلصغصغاصسالم ر ُ

ّاألصغ صن تقوجيه   بن شن اإلصغم جططقٌغّ صقوفٌظغ روافغتّصظ، وٌه صضالقّألع ؛ُ
ٍعوغظغ صقصك صظطتغّإعام ، وشظعه اصسالماصضغدق ّحمظف  ّفس ك بغصّ تتطظٍغّ صظظَّ

 . صام سععيتّاألصوي
 شن شبف ،يف املحغسن شن ابن حمبوب) غـ٢٧٤: ت (ّ اصربصيىروشطف 

 أم ٌأ رجل:  صغلّأعه شظعه اصسالم شن اإلصغم جططق اصضغدق ،اال بن سظغن
ؤمن علي سالمً اّا ا،:  فقال عليه ا ش س س وعبد ّ إن ًجئتك  سن وا ا

ؤمن  ، فقال أم ا سالماهللا بن جعفر خطبوا إ ؤتمن: عليه ا شار  س  ّأما، ٌا
سن، ف ن زوٌ مطالقّإنها ساء، ول ل سّ  تكٌ خّإنه ف؛جها ا  .  الب

ّثم فعيت صن بطفه اصضعف اصطظعظي ف بن شريوي شن محع) غـ٣٢٩: ت (َّ
 شن شبف ،بن زفغد بن شعسىّ حمظف  شن،بن سامشغّ حمظف  شن احلسن بن،زفغد

نّ عليّإن:  صغل،شظعه اصسالم شن أيب شبف اال ،اال بن سظغن : ًا قال وهو  ا
سن؛ فّال تزو ب واهللا :  من همدان فقالٌ، فقام رجلٌ مطالقٌ رجلّإنهجوا ا

وجنه وهو ابن رسول اهللا ؤمن ،اهللا عليه وآ ّ صل عليه  وابن أم ا
سالم سكا ن شاء طل،، فإن شاء أ   .ّق و

  شن أمحف بن، صن أصحغبظغٍةّ شن شف:ً أفضغّ آخق فقوفه اصطظعظيٍويف خرب
 شن حيعى بن أيب ، شن جططق بن بضري،بن إسامشعل بن بقفقّ حمظف شن ،ّحمظف

ّظضعف اصثطغ أيب جططق أمحف بن حمظف بن خغصف اصربصيصاملحغسن، ) ١(  :تضحعف وتطظعك ّ
ّ صعسسغ األشظظي،ّ جالل اصففن احلسعظيّاصسعف .٢٠ ح٦٠١ ص٢ج: غـ١٤٢٩ ،ّ

.٤ ح٥٦ ص٦ج: ، صضفر سغبكّظضعف اصطظعظيصاصطقوع صن اصطغيف، ) ٢(



قهف ظحيمتمفمث ضضص........................................................يغحلخنمتن حلٰهخنجهىش يغحلميهغئ غحط
سن بن ّإن:  مكمتنصمفٰهمي غحلسالن مفىح عيب مفبمن غهللا صغحلخنالظ سالم  عّ ا ليهما ا

رأةّطل س ا سالم ّ فقام !ًق  كوفة فقالعليه ا كوفة:  با  ،يا معا أهل ا
سن؛ فُال ت ه رجلٌ مطالقٌ رجلّإنهنكحوا ا ه؛ ّنكحنُب واهللا :  فقالٌ، فقام إ

سالم وابن فاطمة اهللا عليه وآّ ص  ابن رسول اهللاّإنهف  فإن أعجبته ،عليها ا
سك ن كر،أ  .ّقه طل و
هيمت جمىح مكبىش ى همفمنغحلهنهم ) هشمصصصص: غ (ي غحطجٰهديغحلخنالجممث لكميهه حلحيمت يجضيش

ن غحطخنتمعغي عي  ي لكحيجهىشيمئهيخص ي م مضمعغ مفىح عيب حفمتحلهت غحطمه!!!ىجمىح غألظ ص عمضهنن ه
غجمىح جلتمتخص  غ غحلجهٰه  عجك مفٰهميخيمح غحلسالن ي مضجنهت غحلسىح خصىح مفحقيهيع :مك

ص لكمئحفميم مفبمن غ هغهللا :  قلكيع قعمغ لكجهمتنيحلميمثىح جضيشمفبمن غحلميمثىح خصىح غحلمتقف خصحيت
خصحيت يعن غيس مصخنٰهيش ي جمحييسص هحلمهحيس مفحقيىح لكجيخل مفٰهميخيمت عمفهيىجممت مفمظ هحض غألقك جم

 يجهخيمتص هعن لكخنٰههث مضحمميهث عن لكتمنجعيص لكمئمضمتم عن مصجنٰهو هعهيهث جمجنالمصي جمحيوخصممخنمث
ن غهللاويس خصممخنمثيألهي طمكٰهب مفٰهمييس  لكمبن خحفهث عن صغهللا مفٰهمي هظحلي ظمظ  جمىح قمغ

يجهخيمت قهحضيي مصجنٰه س جييع جمحي ىص همكمتن همضميفص لكسمفٰهمي غحلسالن لكسمههث غحلسىح صىتيسى

.ض فضض كضف: سمتخصىسغحلخممنق غحط) ص(
غ ي عن غألظىش غحلهنه لكميهه مفحي م عه جممت همكيع خس لكمنن م هش جلتمتغ :ىهجلمح مصالخضىع) ص( مك

غ خسغحلجهٰه غي عيب حفمتحلهت غحطمهي حلٰهخم ن مضي لكمئقمغٰه غحطهئقصص ههيجهٰه غخصىح جفخيميظجف
غ قحليس خس جلتبخييش خصال مصثبيعقمغمتن غحطسٰه خنمييغ و هحتجهميىسوهثيمحغص ههيجهٰه ن غحلميحضىش  ص جميع جل

نص هعن غألجممي لكمي ي جممت قجلمين ي لكخممكي هعنصو هي جضجهمثوغحلميهغلكمثص حلميَّـ خصثبهث ي خس غحلخنجه
 حلشجممتن غحلسىح مفٰهمي غحلسالنص هي و جلبجعغو هعمغمتظغو جلثجعوص خصىش لكمي جلهنغو جلبجعغوجمبمتحلمنمتغ

مغيط غحطهئغحليغ لكممال مفىح غحطخمتحليغص  صنهنخيجل هغيقلكهت عن عمضبمتق هلكخنمث غيهيتحممتق خس غحل
ق غحلجهمممتلكمت يهمصهيلكمن لكميخيمت غحلخنمتجم . و هي ققغلكمثومثيخكجع قهلكجمىح مث جمىح غحلحيمتك مفمظ مغجعهتيش خس 

غق: ىلكحيحنمي حتجهميىس غحطسمئحلمث( يص حلٰهخنالجممث غحطجٰهدخصحمتق غألهي ص صطمطض كضضف: ص جمخممنق مغمتخصىسي
حضمن . ص :هشمتجمُّـ قمكيش .)ومنغي حضميومصخنٰهميجهمثهشحيمتحليس خضميمس مص



يطحنٰه.....................................................................٢٥٦ واإل مممئ اهتَّـهثيطة واهت روث اهت اجه
ل مح: يشمن هبىغ خم ميَّـمنّ إال مثىغ أراد مي اهت  .ًأن ٰهلك اممَّـ خي
وي هتَّـىغ ّحن ميّاهتلكالمثىس يش جية ـ هنجياّ اجه هت اجهلك ً أيشهسىغ ـ مث أص آهن مي  ًُ

ب، مث ّأيب خيىغهتيغ اجههن ت اهتمنمي ، مث ّ، أدىش وأمث مثهب ميميِّـ  ّىطأ حيىغمممن
الم واهت أةّ جن مئ امث مئ ومخ ًىغ ّأمثٰه اجهىعمثَّـمئ ميميِّـّأن  و! حنالحنامإلىس:، وهب هبِّـًج مثىغإل

الم ل خم هنمشميميِّـ اهت ، مبهنىغن يشمن  ،ٌاحل مثمشالقّ إن : متىغن يشهس مث ذهت
هُمبال جن ىغب ّ حن،َّـهن ث خم مت يش هتَّـىغ أمم مي اال اجه ايجي يش اهتمشمئ  رامث أمب

ّمممي لًىسِ ايت خيمي، مبِّـمن ة اهتمي لكىغخيملىغ مث جنمي اهتَّـ ّ مث ميميِّـ منُّـ اإلمثىغم احل ً
الم ىغء ّ إن :اهت ه اهتَّـ خن خم هنمي خنَّـىغزجن منىغمبِّـىغتُّّـّمتميىش  .!ٍ هن

يغ،ّوهب مم ن اهتهن ىغمبُّـىس خم مممش ىغر اهتهنىغذممىس اهت ه األهن صىغرت ّ من ا ىش
، ومل يشَّـ ً ّالحم يشىس ورضممىغ هتميهي َ هتمي يشً اّ أرممىغب اجهلكىغخن اهتميمك منمل جيىس أن يش ُ 

هت ِّـ مم هي  .أىش اهتميمكىس ميمه اهت

ار، ) ١( ىغر األىط ميهتمم ّميلكالمثىس اجه ر حيىغممّ .٥ ح١٧١ ص ٤٤ ج:، مثمس
ار، : ىطهشا) ٢( ىغر األىط ميهتمم ّميلكالمثىس اجه ر حيىغممّ  .١٦٩ ص٤٤ ج:، مثمس

ىغب  اي آل حمهيومت يغ، يشمن خم ّرامث أمب مئ اجه ّ مث جنيطهتِّـ اهتهثِّـىح حمهي مم احل
ب واهتلكِّـ:، ومتميهيىس رامث خم اهتملىغرحيِّـىس جنلكَّـٍاتّ جمميةميهئ . اهتمش

ر) ٣( ةٌ وخيميمنىسٌ وخيميِّـٌ ومثمشميِّـٌ مثمشالقٌورخن: هبىغل امم مثَّـهش ىغل مه مشميِّـ : ، ميمه مث ٰه اهت مت
ىغء يشيس احل،هتميَّـ د أن : أي،ٌخيميِّـ ٌ رخنّإىط:  وخم من ىغء، واألخن ٰه خيالق اهتَّـ  مت

يشيس ميهيٌ ومثمشميِّـٌ مثمشالق:يشمنىغل المّ، ومثَّـ من ٌإن احل مثمشالق:  ميميِّـ اهت وّ هّ مبال جن . خن
ب، ( ىغن اهتلك يشمنجههت ر األمب م مم مثَّـهش ّهي مم مثهن  ،ىشـ١٤١٤ ، ممٰهوت، دار صىغدر،ّ

ىس ىغهت لكىس اهت  .)٢٢٦ ص١٠ج: اهتمش
حي  ّ، ومثَّـ اخلجي مي ميهيٌ ومثمشالقٌ مثمشميِّـ:ىغء هبِّـمبيعن مت جنمشميِّـمن هتميَّـ: ّوهبىغل اهتمش

الم  وٌ احل مثمشالق: هبىغلّىطأميميِّـ اهت هّ مبال جن ، هتميهثِّـىح . (خن يش مب جمهي اهت
يش  حياهت ِّـَّـ:، حتمنِّـ ّاهتمش منىغمبىس اإلحيالمثِّـ،ّ أمح احل ىس ىطهئ اهت ىغىطِّـىس،ىسّ مثهن لكىس اهت  ، اهتمش
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 اتخخضحّشس ست شصا اجّتذخز
ص مفٰهمي غحلسالنمث غحلثمتخصتمث حلشجممتن غحلسىح يغإلجحميحل مكجنخنحيمت غحلحيحنمي مفىح غحلخنخمجيمث 

غ حلسجم هي غإلجممتن غحطهنجغك غحلجنمتمفمثص ههش غحلجهمنهغ هغألمغ يهجل ى  مكمن مثىش جمىح يعهيمثص هى
جهث خص غحلمهتهتص يغألمضالم غحلميلكميخنمث هغحلسجي س هغحلسمحخضمث هغحلميمكمث هغحلخنجنيغ جممت  س

س هشهنن غحطهيغلكمت هخكجعهشمت مممت يجلىشهخمتحليغ لكممال مفىح غحطهئغحليغص لكٰه مصميجلحيمت هجفخيمن خص غحط
مكوقيمضٰهىس غحلتجنٰهميىس خصال جممعيمئن هيجهجنيع جمخنخيمت خص غص ي حلميَّـ جمىح علكخنمتن خصميهث غحلحيبو هغ

هلكهش جمىح لكخنىش عمفمنغئخييشص يعهيمح ه  غحلهنه يمهمييغ لكخممنق جمحي قحليس غحلتجنٰهميىس غحلهن
 هجلمتهيهث صه جمسغ مكٰهب مكميحمتو هلكتمنمت مفىح قهحضمثصهجممت مفميم حل غحلتمتقلكمل جمثميال

ص هعمفحي هبمت حضخنمنغ خصحي يغحلسبهت غحطبمتخ خس قك غحلسيش عحلمي  ! غألجفخنمسهثي
ي هشىش لكخممك جمىح عجمجع غحطهئجمحيمق مفحقيجضيش  عن لكهنمممك غخصحي غألجلمع مفمظ مفٰهمي غحلسالن ي

ن غهجلمييغ  !ظهغحطس حفمتحلبمت جمىح غحلحيمتك مفمنن مصهيهز  مفٰهمي غحلسالنإلجممتن غحلسىح لكمه
يمغببمت جمبمتخغ خس عقلك ه جمي عخصمي ه ه حضمتظ دسمت خس قهغلكمث ظمتخضهت ص جلمحمفٰهمي غحلسالنمث ه

غ  غ غحلجهٰه  !ظ جلمتن لكممجمي جمىح قحليسمفٰهمي غحلسالنهمت يعجمجع غحطهئجمحيمق مفٰهمييعن همك
 .مث حليمجمييع هشهنن غحطخنجنميمتغ ي مصسمتمفمن مفمظ عجضبمتغ هتجيمث غحطجنالمكميي عن لكال قلكهت

 هيهنمس غحلتمث حلتٰهيس غحلميهغلكمتغ غحلبمتئسمث يمث غحلجهميجهمييهغآلن حلحيجهيغ مفحيمن غخلٰههنمي
خس يمغجيخيمت غخصىح عيب جفميبمث غحلمه يص همصٰهجههنخيمت غحطمهي غحلخنبدس قل هبمت ص غحطخمتحليغيس س همص

وص لكحيجهٰهخيمت قهن مصهنمهميي غحطجٰهديغحلخنالجممث  ! لكميهه حلحيمت جمحيمتمكهت مفحنميجيمثيمئهيص هجلوميي همصمنخصي
من عهشىش يعن جيىح مغٰهسٰهمث غإلمغمتظغغ غحطحيحنجيمث  س قهغلكمث غخصىح عيب جفميبمث مصمنمضىش  س
ههيحىح  ييمغميمحىص همصخنميمن حلهنغجلميمصحيمت مصٰهيس غحلحيمحقف غحلسمتخصجهمثص مفٰهميخييش غحلسالنغحلبميهث 

مفمثوهيجنمتحليع خس قهغلكت هشهنن هيهنَّـ غحلميحضىش غحلسمتخصىس خس قهغلكمتغ مغمثو جم  و جممنمغ

ن جمحيجهبمث)طض كض ف:هشمطصضص مك هص هجلمئشيش لكس غغ ي ن غهللا ظٰه .مفٰهميغهللا  يخصىح قمغ



قهف غحلميهغئ خصمق غحلحيحممئغ هغحلتمئجضجع.....................................................................طضص غحط
 يعهيجضحيمت مفحي خصمتحلجهمنق غحلمهمتخسص هجلمييغ ي حتمنغحلهنهص ههش خضمتمصيش خصىح عمغمحمفميىش ومغمتخصجهمث

مفٰهمي غحلخممتقم ي مخجيمن  خضرضهغ مفحيمن غإلجممتن حضخنهنمي خصىحغحلهنلكىحجلمتن جمىح مجٰهمث غحلميهغغ 
 .مث خصمتحلحيجهىش خصمح سٰه حل لكميمح خصخنمني ألمضهن غحلحكمفميغحلسالن

خس جضحيمت خضمتمصيش ي خضمن: مكمتنصجضحيمت عخص خصمهميي خضمن:س خس غحطخمحييغيمكمتن غخصىح عيب جفميبمث غحلمه
يا أهل العراق أو يا أهل : ّقال :  مكمتنص مفىح عخصميص مفىح حضخنهنميصخصىح عمغمحمفميىش

كوفة   .ٌ مطالقٌ رجلّإنه فً؛جوا حسناّ ال تزو،ا
وازالم: ّقال : هخصحيهنَّـ غحلسحيمنص مكمتن سن ي طلّ ا  حسبتّ ح ّقج و

ون عداوة  .  القبائلٌأن ي
لكيجضيش هي هتمتلكهث غألجم ي خضت صن مفمظ هيجهىش هشهنغ غخلمع غجلمنلكمن غحطالئيش حلٰهخي

حمتلكمت غحلحيجهىش غحلحمميمل غحلمعمكيعهنهظىش عجك جلتبحيمتص هجلمتن  خس ) هشمضطص: غ (ي 
 حضمتظ قجلمي يخس غحلمهمتخسص جضيش) هشمطصض: غ (ي مصالن غحلحمميمل غحلمهٰهميحييغحطحمتمغىحص جضيش

مث خس جمجهمتن غيمغتمنين مفمظ جلميغهشمث غحلجنالمص يغحلهنجهخيميغخلمع غحطمههنهغ خس خصخنىط جلتبحيمت 
مغمتئىش هغحلبحمتق هخكجع قحليسيجضيش  . هظىش حلٰه

 ببخست زدص اتضضضثست
حضمي مصٰهيس غحلميهغلكمتغ غحطسميئمث حلشجممتن غحلسىح  ص مفٰهمي غحلسالنسحلجهمن مصهنحيىح غحلبخنىط خس مص

يجمحيخييش غحطحمنف غحلبحميغر نز مح مثىش خصخنممخييش هشهنن غألمضبمتق مفمظ جممت يهقخص: ص خضميمس لكجه
ظ مضٰهىسن خس مغمتخصيمصجهمن لكوجهخيمت جمىح مغ حضهت عهحل نص مممت لك ي خس عهحلئيس غحلحيسمتظص عه هيح ى مث س

خسييغص يغحطخمحي) ص( . صطص كضف: ص جمخممنق مغمتخصىسيخصىح عيب جفميبمث غحلمه
رإلجلحميغ غخلهنمتظص : هيحنميغ) ص( يمغمحمفميىش خصىح مخجيمن غحلخنجٰه  .طص كصف: ص جمخممنق مغمتخصىسي

 .طضص كضصف: ص جمخممنق مغمتخصىس مصمتقلكمل جممنلكحيمث قجمحمىسص يخصىح مفسمتجلميم
مغيغ خصىح غحلهيجل غحطهيحل هتهنلكهت غحلمهمحنص م  .ضضص كضف: ص جمخممنق مغمتخصىسيهيمي
.صضص كضف: ص جمخممنق مغمتخصىسيحمجيَّـ غحلمنلكىح غحلهنهشبحل مغجع عمفالن غحلحيبالظص م
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ي حل جلمتن جلهنحليس حلمهمتن مفهنقغ خمفمييألهي طخنمننىغحلجنالمص هي شهن خص همتص لكمهمييغ لكحيخي عجمجع ه

ص و عجفمهمتني لكمتحطجهمتن مخىش:هخصمتجلجيٰهمث !ظ مفىح مصهيهز هغحلمتن جلهنحليسمفٰهمي غحلسالنغحطهئجمحيمق 
ص هخضب غغ مفحي  .مفىح قحليس عهجك خصمتألقغ غحلجهٰهيش ىَّـيهي سرضر غآلن غجل

يههشمههنغ لكبحي غحلحمميمل غحطحمنف غحلبحميغر ز مفمظ ظحمث هشهنن غحلميهغلكمتغ هلكممجنميغ ز
غ قمفمتلكمث حضميخيخيمتص لكٰهميهين غحلسمه هعهيهنمتمغ خس هشهنن يمنك قهف غحلي عن  حلسقغص جميعهخس مص

 .غحلميهغلكمتغ مصهيجليش غألهييغ
غإلجممتن :  خكمي م عهيهحلخنىش: ص خضميمس مكمتني غحطجٰهديغحلخنالجممثههجمحيخييش علكمممت 

جلمتن غمغتخنالن خضمتجحيش هجمميغمصهت علكمحشيشص ي غإلهيمهمتق مفمظ م  مي غحلسالنمفٰههمت يمفٰهمي
ن غحطهئلك   .ني غحلجهمييمن جمىح غحليهحلمنن غحطخنخم

يهجمحيخييش علكمممت خصخنىط غحطخنمتدلكىحص خضميمس مج لكمي مفميبمت عه هيجهخممت خس غمص ه ه خممتم غإلجممتن ىه
ن!و جمجنالميمئهي خصصمفٰهمي غحلسالنغحلسىح  :  مج لكمهىح م عهيعهيهجممممتلكمت عجك :  خضميمس لكجه

هي  ن مفميبمت  غحلسالنمفٰهميجل ص هجلمييغ لكجيمهىح عن لكمه ه جمجنالمكمت م مفميبمت ههيجهخممت لكمي ه ه ىه
جممقص ههش غحلسبيط غألجلمعيعهيهههيجهخممت هغحلمتن   همكمن جلمتن غألهجك !ظ عخضمن غحطخنخم

ن ن غإلجممتن غحلسىح : خص عن لكجه جممتمفٰهمي غحلسالنحلمه  ص غحلسبيط غألجلمعيعهي هصه جمخنخم
ن جمجنالمكمتص لكيمبهيلك ه ي لكجيمهىح عن لكمه حنمتهشمي خس غإلمغمتظغ حلشجممتن غحل  مصمههنلكهت غخلمعيمبنى

 .حلهنخنىش ههيهن عجضمي غحلخنميهت هغحلحيجهِّـ مفحي عهجك جمىح متميمييع غمفٰهمي غحلسالنغحلسىح 
غ هشهنن يعمفالجمحيمت همخمني عن :هغحلمنميلكهت غ عمغمحمفخييش مفمظ ظ جضميحيمت مكمن عهمكهن

مغيغ ٰهحلغحلمنغئىس غحلحيمتذغص ) ص( ي مخجيمن مصجه:ص حتجهميىسيغحلبحميغريحمميمل غحطحمنف لك  صير غإللكميهغي
يجمهئمغسمث غحلحيحك غإلمغالجم .طضص كضص ف:مغمثي مكيش غحطجهمنصمغمقيمحمفمث غحطمنقجل غحلتمتخصخنمث ي

نص ) ص( يٰهخنالجممث غحطجٰهدحلجمميظغ غحلخنجه .ضط كصصف: ص جمخممنق مغمتخصىسي
يٰهحمتف غحلسميمن مصجهحلجمبمتر جمحيخيمتف غحلخممتحلمقص ) ض( ص خصمبخغم غحلحمميمل مفبيحفبمتئمت غحلجنبي ي غحلجهجي متك ي

قغغ جممهتبمث غحطهنميمنص مكيشص   .ضصص كصف: هشمضصضصص بخنمث غألهجكغحلجنغحلمتحضميمترص جمحيحم
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غ عجك غحطجهخممن غحلجهميجه  جلمتن لكميجم عحلمي هغحلهنه جمحيخيمتص يغحلميهغلكمتغ غحلمهمتقخصمثص همج لكٰهتهنت

هقهغهتمت غألهغئىش جمىح عمصبمتل غحطحيخيهس  هيغألجم ق ي ي لكمهتهن خصجيجمييص لكمتحطحيخيهس غألجم
ن عخصخنمن ييخصمن غحطجهخممن يعهيمح ص همفٰهمي غحلسالنمث حلشجممتن غحلسىح يهيسبمث غحطجنالمكمي عن لكمه

ن قحليس خصٰهسمتن غحلخنجغغ علكمممتص هعمفحي خص حتمنلكمن ييخصمن ص هوجمىح قحليس خصمهثجع هعن لكمه
خصمث غحطجنالم يص لكمبقغ جلمتن غحلجنالم هخضمنن مفجيال هتتهيعه ظهنمتمص مفجه  حل غحلخنميك جلمح ه

 ظ عخصمنىط غحلالن مفحيمن غهللاص لكمهمييغ عقن خصمتحطجنالميعهي خصخنىط غألمضبمتقص عه خس
 صي مخجيمن مفىح عمثمن خصىحصخصىح سميي مخجيمن مفىح) هشمطصض: غ(قهه غحلمهٰهميحي 

:  مكمتنصمفٰهمي غحلسالن مفىح عيب مفبمن غهللا ص مفىح حفٰهحمث خصىح قلكمنصخصىح سميي مخجيمن مفىح
نمفٰهمي غحلسالنمغجيخنهث عيب   .ٍاقّ ذوٍ مطالقّ يبغض ّاهللا عز وجلّإن  : لكجه

  لكمهمتن غجحمنم غجلجييع خصمق هشهنن غحلميهغلكمث غحلخمحميحمث خصجيخممنغمكخيمت غآلهييغ غحلهنجلمي 
م هغحلخنميمتق خصمتهللا مصخنمتجك م خس مصٰهيس غحلميهغلكمتغ غحلمهمتقخصمثص ههشحيمت لكمهجيىح مضجنمي هيجهىش 

مفمتغ  .غحط
 هيهنس لكميهه حلحيمت هشهنن غحلميهغلكمث يغحلمهٰهميحيي عن  هش:يجلٰههغألخكميغ جمىح قحليس 

هغلكمث غحطسميئمث حلشجممتن غحلسىح  مصٰهيس غحلميه لكميهه خس قلكٰهخيمت جمبمتخغي جضيشصغحلخمحميحمث
 !مفٰهمي غحلسالن

هشهنغ جممت عجممهحيحيمت غيمغتحمخيمتق خص خس غحطجهمتن م همفمظ هيح غيمضتخممتق م إلجضبمتغ 
ق غحل غئميٰهمييمنك هحض يع هغإل  خصىش ومثص ههشحيمتحليس مفحكغغيمتغ خس جلتبحيمت غحلمنلكثمييهغحل

غ مث يك حل خس ققغمغمتمصحيمت غحلتجنبميجهميشهشمن مفمظ قحليسص ههش جممت لكحيبمن غحلتخنميجمئمتغ غحلحم
ن غهيتجهمتئميهغحلتخصهنحليسص زغحطتخنٰهجهمث   جمىح غحلتهنخمميىش خس و هحلمهىح خصحيحصه علكمممتهمثي مغتمه

ن غحلمنلكمس جمىح جلتهت غحلحمميخنمث ه  .ه جمخنمتيغحلسحيمثجمت

.ض فضض كضف: ص جمخممنق مغمتخصىسيٰهحمميمل غحلمهٰهميحيحلغحلهنميهل جمىح غحلمهمتخسص ) ص(
ن : عه) ص( غغومثي مصجنبميجهميوققغمغمثيجضجيمث مغتمه ن غحلمنلكثميوحيمثي جمخنميو خس عخص غهبمتي جمىح غحطت .مث ي خس مجمييع عخص
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موذج األخ ائيلي: ا يّإ فس   ّات  تراثنا ا

غئميٰهمي يههشحيمت مغحيمئمضهن جفمتهشمنغ مفمظ قك غحلميهغلكمتغ غإل ز  يمث خس مصميغجضحيمت غحلميهغئه
قفٍّمضمتك و خصحممهىشيغحلتهنسجعه  هيتميجمث ي غمضجغم مصميغجضحيمت غحلتهنسجعهس غهيتجهمتحصوص ههش هيجي

ه هشهنغ غحلحممتهشمن مفمظ عجمميلكىحص رمت ص هست ظ لكخييش خس عقحضمتل غحلمهحي  :ىمغ
غئميٰهمي:ّولاألحص األ ن غإل  .ي غحلحمميخني هغحلتهنسجعهيمتغ خس غحلجغغف غحلميهغئي قمض

 .مثيحلميي مفمنن غحلتحجهميىس خس هيجهىش غحلميهغلكمتغ جمىح جمخممتققهشمت غأله:األحص اجثسين
غئميحق مكمن حضيغحلحممتهشمن غحلميهغئه ق غحلمنك غإل يمتظ لكمي قجمهيغن جمىح قجم : ص هرمتي

هيغخصىح حضميلكهس غحلميهجم غيغص غحلحيملغري غحلخنميمص غألجم ه هغحط  غحلسمتخصجهمثص لكمتمصمك ي غجح
يع هغحلمنك هغحلتهيهلكميص هغحلحيملغريمفمتمج مصمنهلكىح غحلمنلكمسص هقغمف مفجيٰهمي يمث غحل  ي

 .يغحلحمخيجع متمييش غحلمنغقه
 ...ميجممثمفىح غخصىح حضميلكهسص مفىح مفمه) هشمصصض: غ (يقهه عخص حضخنهنمي غحلجنمعه

مث خس يجميغن عجك جممهيمتن لكتيهيملغهيميم  وهرمت جمىح خليشم  ي همتمييش غحلمنغقهيجلمتن مفمنه: مكمتن
ن غهللايمثص لكٰهمحيغجلمتهشٰهمي ي جمتجميرمت عجك غحطمنلكحيمثص ي خضغهللا مفٰهمي هظحلي ظمظ  هشمتحضمي قمغ

جك مفجيميه خصىح غحلخنمتك غحطمنلكحيمثص ههش لكميلكمن غحلحممتن مصمتحضميغ  صهلكجهمنن غخصىح عيب جممتقلكمث جم
غ مجميخنمتص غ خصبخنىط غحلجنميلكىس جمميك غخصىح عيب جممتقلكمثص لكمهتهت عقغ جلي خضت هلكخميحض متهي

ص جضيشصت خصميمننيهظمي ي جضيش قمغخيمت خس جمتمتمف س ص س س عهذ عحلميخيمحص لكٰهمح جممتغ لكتحمت جمتمتمف
حضمنهغ  ص لك سلكمئمضهنغ جممت عقغقغص جضيش مكمنجممت مفمظ عهشٰه لكمنلكخنمت جممت عقغقغص لكهنتمك عهشٰه جمتمتمف

غ ص لكجهمتحل رمت مفحي ص هلكجهمنهغ جفميئمت لكسمئحل  هنهغحلهشهنغ : هجلتمتخص همفخيمنن هجممت مضميف خص
غصي: مكمتيظ هلكبمتل جفميئمت عه غخصتمتمف:  مكمتن جحمح عهشٰهصمكبممحيمت حل هقلكيع عحلميحيمت لكخيىش :  مكمتحل

غصي: مكمتيظ هغمغتخيٰهيس جمىح جمتمتمف جفميئمت غصي: مكمتيظ هلكخيىش حسمي حسمتقغ:  مكمتحل :  مكمتحل
ن غهللاي لكمتهتصمت مكمن لكجهمنهيمت خصخنمميلكمبهي رمت عجك قمغ ص غهللا مفٰهمي هظحلي ظمظ محص لكميلكخن

يا  :لكحيهيحلهث هشهنن غآللكمث
َ

م ِ م إذا ح أحد ن ين آمنوا شهادة ب ُها ا ُ َُ َ ََ َ َ ََ
ِ ْ ِ ْ َ َ َُ َ ْ ُ َ َ ِ
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وصية موت ح ا ِا ِ َ ْ َْ ِ ُ ْ  .)ضصص: غحطمتئمنغ (َ

هص هجلحيميت عخص حضخنهنميص همفحيمنجممت لكحيجهىش مفحي مصمتقغيهشهنن غحلميهغلكمث لكحيجهٰهخيمت غحلجنمعه : ى لكجهمتنى
خ همكمن قهه هشهنغ غخلمع غحلحمميمل غصمكمتن عخص حضخنهنمي: ى لكجهمتنعمضميهص ههمكمتن غحلجنمع  يحلجن

 خس خصخنىط غألحلهنمتلص هخصمتحلحيح و لكسجعوخس مصهنسجعن غحلتبميمتنص جميع غمضتالم) هشمصضض: غ(
غمكمنه: غحلتمتحص مغبهت هيهيهن هشهنن غآللكمث جممت مكمتن عمغمتجممث خصىح قلكمن يعن  هعخص حضخنهنمي يقجلمي غحل

ن مفمنهيجلمتن متمييش غحلمنغقه:  مكمتنصمفىح عخصمي مثص ي هجلمتن جمتجميرمت عجك جممهصمقي هيملغهيميي هعمض
ن غهللايلكٰهمح جك مفجيميه ص عجك غحطمنلكحيمثغهللا مفٰهمي هظحل ي ظمظ هشمتحضمي قمغ  مكمنن غخصىح عيب جممتقلكمث جم

ن مفمنهي لكخميف هش همتمييش غحلمنغقهصهخصىح غحلخنمتك غحطمنلكحيمث ههش لكميلكمن غحلحممتن مصمتحضميغ  صي هعمض
غ خصبخنىط غحلجنميلكىس جمميك غخصىح عيب جممتقلكمثيخضت  س خصميمنن هقمغخيمت خس ه لكمهتهت هظميمثصعقغ جلمتهي

 جممتغ لكتحمت ي هشهنغ عهشحقص لكٰهمح عخصٰهمنمت: همكمتنص هقلكيع غحطمتن عحلميخيمحص هعهذ عحلميخيمحصجمتمتمف
ص جضيش قجضمثص لكٰهمحيغحطتمتل هعمضهنغ جممت عمفجبخيمح جمحي ن غحطمتن لكجهمنهغ ي قحضخنمت خصمتحطمتن عجك غحل س لكتُّـ غحلجه

ظمي حضمنهغ غحطمتن لكمييخصخنىط جممت جلمتن مضميف خص ظمتخضبخييشص ههيحنميهغ عجك غحل  صهمتيمت مصمتجمخيمث لك
ص لكجهمتي غ متميمح هظمتخضب ههجلٰهجي غ  هجممت قلكخن عحلميحيمت عخصٰهمنحيمتن جلمحصي مفٰهيش حلحيمت خص: س ص لكميلكخن  هش

 . هشهنن غآللكمثهث لكحيهيحلصغهللا مفٰهمي هظحلي ظمظ يعجمميهشيش عجك غحلحيب

.ضطصصص فطضص كطف: ص جمخممنق مغمتخصىسيص يخصىح حضميلكمي غحلجنمعهيمصهنسجع غحلجنمعه) ص(
غمكمنهمفبمن غهللاعخص ) ص( مث يهشجميلك) صضص(عه ) طصص(ي مخجيمن خصىح مفجيمي خصىح هغمكمنص هحلمن مغحيمث صي غحل

هوظمضمي مضٰهميهنمث(يخس ظمضمي مضاللكمث جمميهغن خصىح مخجيمن  ص لكجهميىش)ٍّ عجم غ خس هلكمتمص خس: ص هغمضتٰههن  يمص
 . مثيهشجميلك) طصص(عه خس ) طصص(عه خس ) ضصص (خس مفمتن

 .صص كضف: ص جمخممنق مغمتخصىسيمصمتقلكمل خصمنمنغقص حلٰهخجنميهت غحلبمنمنغقه: هيحنميغم 
.صضض كصصف: ص جمخممنق مغمتخصىسمتغ غألمفميمتنص يخصىح مضٰهمهمتني هلكميم

خ) ض( يغحلتبميمتن خس مصهنسجع غحلجهميظنص حلحمميمل غحلجنمتئهنمث عيب حضخنهنمي مخجيمن خصىح غحلسىح غحلجن  : حتجهميىسي
.صض كضف: هشمطصضص صص مكيشي جممهتهت غإلمفالن غإلمغالجمصي خضبميهت مكخمجع غحلخنمتجمحقعمثمن
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خ غمكمنهيههشحيمت لكحيجهىش غحلحمميمل غحلجن ي مصمممتم حتميي همفىح عيب حضخنهنميص جضيشي مفىح غحل مث ى

  جمىح عهشىش غحلبميهثصيئجيمث خصمتألومثيمضمتظ ومثيههش حتمي) مفٰهمي غحلسالن( هش جستمل غحلت )ل(
ن غحطحممتق عحلمي هش غإلجممتن جلحيميت هش عخص ين ط أل غحلسالنمفٰهميغحلبمتمكمي ي مخجيمن ىلكميمه

مفٰهمي  هخصمق عيب حضخنهنمي غحلبمتمكمي ي ههشحيمت همكيع غخلٰهيط خصمق عيب حضخنهنمي غحلجنمعهصحضخنهنمي
خنهث لكميمح خصخنمنط حلسمغبمتغ غحلتمتحلميمثيحتميي عن ص هغحلحنمتهشمي حلحيمتغحلسالن  :ىمث غحلسالن مكمن ه

ًأوال لكىحيئجيمث مج لكخنتمن مفٰهمحظ جممنقمغمث عهشىش غحلبميهث مكمين عمغمحظ غأل:ّ  ز خصمتحلخنٰهمحظ هغحطهن
ققيعهيمح  هصهبهنغ غحلحيح ن خس جمثىش هشهنغ غحط حل مفٰهمي  مفىح عيب حضخنهنمي يههش غحطميهه: لكجه

ن غألغحلسالن :  جمىح مكبميىشصي جلسمتئمي غحلميهغغ هغحطحمنجضمقيئجيمثىص لكميهنميقههي هي زخنٰه
: مفٰهمي غحلسالنمتقص هقهه مفىح عيب حضخنهنمي يعقلكمن هبيش عظحمتهبيش جمىح غحلمههن: همكميىش

 صمي غحلسالنمفٰه جمثىش قحليس مفىح عيب حضخنهنمي ههقه: ص هجلمح خسمتشيشييش جلخييعش
 ....ظقني عن :متكيهخضمه مفىح غخصىح مفب

ه ي مصجنٰهىس مفمتقغقجلميجلٰهجيمث ي عن :ًةسززس ص مفٰهميخييش غحلسالن عهشىش غحلبميهث يعئجيمث مفمظ ى
 .قهه مفحيخييشص هخكجع قحليس: ىلكجهمتن لكميخييشيعهيمح ه

غمكمنهي عن :ًةسجثس غحطميغق جمىح عيب ي عن  مفمظي مفمظ عيب حضخنهنمي لكمننيمصجهمنلكيش غمغيش غحل
ظ غمغيش عيب  هحلميَّـ خكص هيهنسيحضخنهنمي هش غحلجنمعه ن غحطحيمتمغهت هش جخ جعنص لكميمه

 .مفٰهمي غحلسالن حضخنهنمي غحلبمتمكمي متص هحلميَّـ عخصي غحطهنيحضخنهنمي غحلجنمعه
ي غحلتسٰهسىش خصمق غيمغجيمق مكمن قهمف لكمي غحلهنجغغ غحلهيجمحيمي:ًرابخس  مفمتك لكميخيمت غحلتمث ى

س عن لكتجهمنن غحلسمتخصىسص هلكتمئمضمي غحلالخضىسي لكمهمتن جمىح غحطحيجنجهصو هغخضمنيجلىش  هغحلسمتخصىس هش صس
غمكمنه ص  مثيهشجميلك) طصص(هلكمتمص م مفمظ عخصخنمن غيخضتمحيغ م خس مفمتن  جلمتهيهث غحلهنه يغحل

ن جمىح غحطحيجنجه)هشمصصض( لكجهمن جلمتهيهث هلكمتمص خس مفمتن ي غحلجنمعهيعجممته ن ي مصجهمنيص لكميمه

.طط كصف: سمتخصىسغحلخممنق غحط) ص(
.طضص كصف: سمتخصىسغحلخممنق غحط) ص(
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غمكمنه  خس خضمق حل جلمتن غحطميغق جمىح عيب حضخنهنمي هش ص غحلالخضىسي غحلسمتخصىس مفمظ غحلجنمعهيغحل

خسيمبهي لكصمفٰهمي غحلسالنغإلجممتن غحلبمتمكمي  ي مكمن مص  عن حيمتمغهتى لكميصمثيهشجميلك) ضصص( خس مفمتن ى
غمكمنه يلكتجهمنن قجلمين مفمظ غحل مكس ص جلمح هش هغ وص ي عن لكتمئمضمي مفحي  .   س

حضمن جحمت ى حلمفٰهمي غحلسالن مفىح غإلجممتن غحلبمتمكمي همثي حل جلمتهيهث غحلميهغلكمث جمميهلك:ًتسحسس
يعو عه جفبوعظىش  ظمضمي جمىح جلتبحيمت عه جلتهت جممنقمغمث غحلخمحمتخصمث خصمتحلميهغلكمث مفحي و خس جم

 .هجمبمتخغ
 .ي مكبىش عيب حضخنهنمي غحلجنمعهومت عخضمنهشيهشهنن غحلميهغلكمث مج لكميهي عن :ًثسدثس

غمكمنهصعقن  .ي هعخص حضخنهنمي غحلجنمعهي لكمتخلمع مكمن قجلمين غحل
 ي غحلحمميمل غحلجنمعخيمبنههشحيمت لكحيهنتمك غحلبمتغ حلحيجهٰهمث غخلمع مفىح غحلتبميمتنص هجلمتحطخنتمتق لك

مي ي جلمح دف هش خس جمجهمنصمث غحلتبميمتنيمكمن عمكمتن مصهنسجعن مفمظ عق س هحلمهىح صجممث مصهنسجعنس
هشيشس حطي غحلجنمعخيغحلخنالجممثي عن :غحلهنمتقم هش ق جمىح عيب حضخنهنمي هش غإلجممتن ي عن سمت مص غحطجهخم

 لكجهمن مصخنمتحف جمخن هلكىس غحلسميمتمكمتغ غحطخنميهلكمث خس جممنقمغمث عهشىش مفٰهمي غحلسالنغحلبمتمكمي 
مت همصخنجهميمنغص هظمتق  هغحلبميهثص مممت قغق غألجممي خكجي ه  لكجهميع هشهنغ غخلمع مفحيمنن و مكمتقعيجلىشس

: نص خضميمس لكجهمفٰهمي غحلسالنغحلبمتمكمي ي مخجيمن عجك غإلجممتني عي هي لكحيملم قهشحي عخصمنغ
 .مفٰهمي غحلسالن مفىح عيب حضخنهنمي يههش غحطميهه

ققصهغآلن غمكيع خس هشهنغ غحط لك غحل س حلحيحيجهىش غخلمع جلمتجمالط حلميتبمق حلحيمت خضجيش غحلتحم  ه
ف غحلتجنبميجهميهغحلهنه غقق عمضميهص مغحيمئيت مفٰهميخيمت خس غحلبح ي مصحممتهب جم ى  .مثى

غ جمىح غحطمنلكحيمث حسو جضالجضمث هيهنمييمغبهت هيهيهن هشهنن غآللكمث عن: يمكمتن غحلجنمعخ همتقغ ي مضميحض
ن مفمنهي متمييش خصىح عهك غحلمنغقه:متنعجك غحلحم متنص هغخصىح عيب جممتقلكمثص يص هرمت هيملغهيمييص هعمض

جك مفجيميه خصىح غحلخنمتك غحلسخيجي غ خصبخنىط غحلجنميلكىسص ي خضت هص هجلمتن جمسٰهمحصيجم عقغ جلمتهي
ص هعهذ عحلميخيمحص هقلكيع يت خصميمننص هقمغيجمميك غخصىح عيب جممتقلكمثص لكمهتهت هظمي خيمت خس جمتمتمف

ص  لكٰهمح جممتغ صعخصٰهمنمت هشهنغ عهشحق: غحطمتن عحلميخيمحص همكمتن لكتحمت غحطتمتلص هعمضهنغ جممت عمفجبخيمح جمحي
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قجضمثيجضيش ن غحطمتن لكجهمنهغ خصخنىط جممت جلمتن مكمن مضميف خص ي لكتي لكٰهمحص قحضخنمت خصمتحطمتن عجك غحل ُّـ غحلجه

ظمي حضمنهغ غحطمتن لكميخيمت مصمتجميظمتخضبخييشص لكحيحنميهغ عجك غحل غ متميمحيص لكمهٰههمتيمثص لك ص هجي  هظمتخضب
غ عجمميهشيش صي مفٰهيش حلحيمت خص: لكجهمتي ص لكميلكخن ي ظمظ يعجك غحلحيب هجممت قلكخن عحلميحيمت عخصٰهمنحيمتن جلمح هش

غمكمنهي همغٰهغهللا مفٰهمي هظحل ص ييشص لكحيهيحلهث غآللكمثص مفىح غحل ص مفىح عمغمتجممث خصىح قلكمنص مفىح عخصمي
 .مفٰهمي غحلسالن مفىح عيب حضخنهنمي يلكىحص ههش غحطميههيهمفىح مجمتمفمث غحطهن

ن يجضيش غ غخلمع حلحيمت مفمظ جل لكىح هغحطحمنجضمق حلميحيجهٰه ز حضمتظ خصخنمنن عمفالجمحيمت جمىح غحطهن ز
 هخصحيهنَّـ حفميلكجهمث غحلحمميمل صمفٰهمي غحلسالنمتمكمي غحلبي مخجيمن  مفحي هش غإلجممتنيغحطميهه

خيغحلجنمعخ ص  خس لكجه غحلجهميظنيص جمىح مكبميىش غحلجهجنهت غحلميغههيمنهي ي غحلحمميمل غحلجن
غقيجممث غحطجٰهديههشمههنغ غحلمتن جميع غحلخنال هص هعلكمممت جميع غحلحمميمل  خس خصحمتق غألهي

لكهيه ق غحلثجهٰهمقيغحل  .  خس هي
 تخضرة اتسسجس

ًأوال غئميحقي عن :ّ ز مكمن مفمييهشهنغ غخلمع غإل مث ي غحطخممتقق غحلتهنسجعلكيعهشيشم حلحيمت خس ى
 .ص همكمن مفميلكهث غخلجنمئ خس غحلحيجهىشمفٰهمي غحلسالن مفىح غإلجممتن غحلبمتمكمي س جمميههيمئهيخص

خي عن :ًةسززس غقف خس هيجهىش غحلحمميمل غحلجن  ي هغحلحمميمل غحلجنمعخيغيحفجيئحيمتن غحطت

ص يخصىح غحلسىح غحلجنمعخغجخجييع غحلبميمتن خس مصهنسجع غحلجهميظنص ألجممق غإلمغالن عيب غحلهنممىش ) ص(
يجمهئمغسمث غألمفٰهجي .طضض كضف: هشمضصضصص خصجعهغص غحلجنبخنمث غألهجكص ي

 :حتجهميىس) هشمضطض: غ (يلكجه غحلجهميظنص حلجهجنهت غحلمنلكىح مغخنميمن خصىح هشبمث غحلمنلكىح غحلميغههيمنه) ص(
ي جممهتبمث غحلسميمن غحطميمفخلصيعمثمن غحلسميحي .طصض كصف: هشمضصضص صثمتهيميمث غحلجنبخنمث غحلص مكيشصي

غق حلٰهخنالجممث غحطجٰهد) ض( يخصحمتق غألهي .صض كصصف: خممنق مغمتخصىسص جمي
ق غحلثجهٰهمقص حلٰهحمميمل مفبمن مفحق) ض( لكهيهي خصىح مجخنمث غحلخنميهخيمصهنسجع هي ي غحلسميمن : حتجهميىسي غحل

 صف: هشمصصضص صحلجنبخنمث غحلميغخصخنمثغ صمغمثي مكيش غحطجهمنصي جمهئمغسمث عمغمحمفميٰهميمتنصيتيهشمتجفيش غحطحال
.)ضصض(  قمكيشضطضك
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غحض خصمتحلتحجهميىسي غحطجٰهديغحلخنالجممثه  .ى هخكجعهشيشص لكحيبمن عن لك

غئميٰهميي عن :ًةسجثس  هيجمنهشمت خس يميمصبجنمث خصمتخصىح حضميلكهس همتمييش غحلمنغقهمث غحطيهشهنن غإل
وعهشيش جلتمتغ ص )هشمطصض: غ (يغحلجهجي خصىح عخصميغهشمييش يص ههش مصهنسجع مفحقٍّ مصهنسجعهز

مس خس هيهنَّـ مغحيمث هلكمتغ غحلحمميمل غحلمهٰهميحي يغحطت  عن مصحيتجهىش هشهنن يص لكمهمتن جمىح غحلجنبميخنس
غئميٰهمي ومث عجك جلتمتغ غحلمهمتخسص ههش خس غحلمهتمتخصمق جمخنمت حضمتظغ خصال مغحيمنيغإل  متيعجمه متمتجممتص ه

ه مصهنمتظميىش غخلمعيغحلجهجيمصهنسجع خس غألظىش ههش   يعجممتص هه لكٰهيش لكهنجلمي جفميئمت مغ
 ص خصىح عخصميغهشمييشص مفىح قحضمتحل قلكخنيمفىح مفحق: سخس غحلمهمتخس لكجهمن مفمع هبهنغ غحلحممهىش

 .يمضميف متمييش غحلمنغقه: مكمتن
غئميٰهمي:ًرابخس مثص جمىح مكبميىش جممت يمث عجك خصخنىط جلتبحيمت غحلهنجهخيميي عن مصحيتجهىش هشهنن غإل

ق : ص خضميمس مكمتنيميغرحضمتظ خس غحلمنغئىس حلٰهبح هغألظىش لكميمح قجلميهيمتن جمىح هشهنن غحلجهمي
ص مكمتنص خصىح عخصميغهشمييشي مفىح مفحقصجممت قهغن جضجهمث غإلمغالن خس غحلمهمتخس :  مفىح قحضمتحل قلكخن

 .يمضميف متمييش غحلمنغقه
 :يهغحطحخمٰهمث جمىح قحليس هش

ًأوال قهجضحيمت غحلميهغئ:ّ جلميمن جممت هيمنمف حل جمىح ذهقغ عمفمتقغ مكميغظغ جم  ي مص
  .يهغحلتهنسجعه

 مفمظ غحلجهميظن مفٰهميخييش غحلسالنمث مفحيخييش ي غحطحمهمييغحلسحيمثميك  ذهقغ مف:ًوةسززس

ئغحلهن) ص( جضميىس مجمييع قهغمص جمىح مكبىش مغميمنهيمت غألمغتمتق غخل ن مص يه جممي غحلمهالن خض ىس جمحي قغن . (ي
).يخفٰه

ص أليب غحلسىح مفحق) ص( يمصهنسجع غحلجهجي ي غحلسميمن حفمي: مصخمحميمكصي خصىح عخصميغهشمييش غحلجهجيي  صيهت غجلهيغئميهي
.ططص كصف: مغمثي مكيش غحطجهمنصهشمضصضص ص غحلجنبخنمث غحلثمتحلثمثصيجمهئمغسمث قغق غحلمهتمتغ

.ط فض كطف: ص جمخممنق مغمتخصىسيميمل غحلمهٰهميحيغحلهنميهل جمىح غحلمهمتخسص حلٰهحم) ض(
مغيغ  زحمنفٰهجيحلغحلمنغئىس غحلحيمتذغص ) ض( .ضطض كصصف: ص جمخممنق مغمتخصىسيغحلبحميغرلك
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ن غحلخنٰهمحئمييط حلحيتثبيغحلمهميلكيش هغحلخنجهىش غحلجهجنخن يهث جمىح ظحتخيمتص ههيتجمتهق غحلٰه  غحلتمث س
 .همصخنجهميمنغي عي يغحلبحمس غحلميهغئ جمىح غألخضميمتن م وم خس جلثجعمج مصهيق 

قغص ظ خس غألجلىش جمىح غحلجههنمتيهي هيمنقه جممت هش غحل حض ه لكمحقغن غحلجهميظن جم
قغيمث هغحلمعغهشمق غحلجهجنخنمييغحلخنجهٰهمييهغحطجهمنجممتغ  حض مفٰهميخييش ص هجممتقغن عهشىش غحلبميهث همث جم

هيمت خصمئن هيسمئن جمىح غحلجهميظنص هعن هيميغحضيع غحلجهميظن حلٰهتثبغحلسالن ي مكمن مفٰهجي ىهث مممت هيجهىش س س
غ غحلملسمث هغحلتجيس ن هشهنن غحلمنمف نيعحلميحيمت جمحيخييشص لكٰهمحقغ غحلمنهقغن خض  ويس خصحٰه

خنيغ يحج جمىح غألمضبمتق خصو هشمتئىشومضسمتقغ مفمنقي عي يص مج هيجىح جمحيخيمتومكمتدغ مث 
مث يمث ظحيمت حلٰهجهميظن خصحجش خس جمممجيو جسمتحلهنمثومغحيمنهشمتص جلمح حضخنٰهتحيمت هيجهبىش خصميهغلكمتغ

 !ظمغحيمنهشمت
غمكخنمييغحلسحيمث لكحيحىح ي هيميلكىط صعقن مث ي غحطحمهمييغحلسحيمثمثص جلمح ي هيميلكىط يمث غحلبتي غحل

غئهتص لكمح غحلممجع خس يعهيمح همث علكمممتص هيغحلبت  ظ قحليسيجلىشهيمنمف حلتجيحميخمخيمت جمىح غحلحم
  مفمظ حسمتهق غحلجهميظن غحلمهميلكيشصهث حفمتحطمت مفجيٰهحلتغ صعمغالن غحلمنلكمسيهيحنميلكمث  متخييهحلمهحي

يخصٰهىغ خصمتحلبخنىط عن لكجهمنن غحلميعلكمث غحلخنٰهمحئمييخضت  مث مفمظ قعلكمث غحلجهميظن هقعلكمث عهشىش زى
 !مفٰهميخييش غحلسالنغحلبميهث 
نيعجممته ن خص غألمفالن جمىح مصجهمنلكيش خضٰه ى مصخنمتحلهس هبمت جممت عظمتغ و مفجهميجيمثو جممت لكجه
يعي غحطحمهمييغحلسحيمث  هغجلميف ص هخصٰهجنمتئيغ غحلميىشص جمىح مكبميىش غحلسحيمنٍّ هقكومث جمىح ه

ي هيمتحضخنمثيمبشص لكه هغخضمنغهمك قهغلكمثي همفٰهيش غحلميحضمتن حلحيخمحهغحلتخنمنلكىش همت مج مصخنمن خضٰه  .ه
ولكمح ظحمك هبهنن غحلجنميم قهغلكمتغ ز  ومت حفميميعش حلتخنمتحلمييش غحلجهميظنص جلمح و جمحيمتلكميمثو جلثجعغى

  مث غحلحكلكهنمثط هقحليس خصمبمكخممتئخيمت غحلخنمنق غألجلمع جمىح غحلميهغلكمتغ ي حلٰهسحيومثي خضجهميجهميومثيعمكخممتئمي
ي هش مغٰهسٰهمث غحلميهغغ خس حفميلكىس هيجهىش غحلمنلكمسص هعجممت غجلميف هغحلتخنمنلكىش لكجيتخنمتجلسمتنص :غحلسحيمن) ص(

ص صلكمتجلميف هش غحلجنخنىح خس قغهه غحلمنلكمس خصمح لكسٰههت مفمنغحلت ي عه شىش هبمتص عه شىش خصممبجن ي
بجن .يعجممت غحلتخنمنلكىش لكخي مصهيجلميمث غحلميغهه هغحلمهيش خصخنمنغحلت ه
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خنيغ مغحيمنهشمتيخيمت مفمظ غحطمممتجممق غحلخنحنميجيمث م خصحج لكحمتجيىش غحلمهثجع جمحيغحلتم   .مث 

ز غحطحمهميمث مفمظ جلتمتغ غهللاص لكمبن هغلكجهت مكبٰهحيمت هبمتص يغحلسحيمثهيخنيشص هيحىح هيجنمتحلهت خصخنميك 
ميمتل سلكالص ههبهنغ هيتخٰهِّـ جمىح ظلكمتغ غحلحيجهىش خصمتحطخنحييعي ه ص هجمىح غحلتجهجنمييعص هجمىح 

َّـ هغحلتمنحلمييمنك ص هجمىح غحلص هجمىح لكخييش غحلخمحمتخصمث عه غألظحمتغ غحلجهميغئىح جمىحوجلثجع
غئميٰهميي هغحلتجهمييهغحلمههنغ هغحلمنٰه ي خصىش هغحلتخٰهِّـ جمىح مفحكغغ غآللكمتغ صمتغيمث هغإل

غظي غحطحمهمييغحلسحيمث غخصتٰهميهث هبمت غحلتهغألجمميغك  قغ خصمئلكمنلكحيمتص مغ حض جلمتهيهث جمىح ع همث غحط
قهف غحلميهغئ قهف غحلميهغئن عيغحلسحي يغحط  .ي غحلحمميخني غحط

ّخّةدر اا اّواروث ا ذ ا 
لكيمث غحلحمميخنمييهنمتغ غحلميهغئميي جمىح غحطخمحيهحلخنحيمت مجٰهمثحل حفمت ز ظحيهنهث لكميمح خصخنمن غحلتمثص يمث غحلثمتهي ى

ي حلٰهحمي غحلخنمتجمحقهمغمتئىش غحلحمميخنمث: غحلجهميهيمق غحلميغخصيع هغخلمتجمَّـص جمىح مكبميىش  جمستمنقم طي
مغمتئىش حلٰهجيحمن قهيغحل غخس حلٰههنميىط غحلمهمتجفمترطيف غحلحي غق حلٰهجيجٰهدطي غحل ص ي خصحمتق غألهي

يمت مصخنمن جمىح جمهنمتظىش يعشي عي صمثيحلمييه هعن مج مصمهىح جمىح غحطخممتقق غألوهنمتغيههش جمخمحي ى
قهف غحلحمميخن فيمهىشص مغحيجمنهشمت هخصي غحلميهغئيغحط مييغ عحلميخيمت و ه مفمظ جممت م  مكمن ع

متلكمتغم يحضمتظ خس غحطخمحيهنمتغ غحلجهمنلكجيمث  مفميوع  هغمغخنمث غحلحيجنمتمص ههشهنن مج مصمهىح ومثيميي هجلجيومثي هي

ىمغميتخنميك غحلسميمن غألمغتمتق ) ص( ي و جفميىسوعجك جمسمئحلمث هيجهىش غخلمع خصمتحطخنحي خس خصحمس) يقغن خفٰه(س  ز
 . لكمتهيتحنميصيص هقحليس خس غحطهنخمىش غحلسمتخصيع جمىح جمهنمتظىش غحطحكهل غإلظالخضوهقجفميىس

جحيش هلكخيجيخييش خضج) ص( جحيش هلكومثيي غحلخمحمتخصمث مك مح يص هعهيومثيخيجيخييش خضجص هي غألظحمتغ مك
غمكخنميصيغحلجمث هش غحلجهميظن خصمتحلمنقحضمث غألمغمتك ي هغحلسحيمث غحل يمثص هغحلسحيمث غحطحمهميي مث ي مث غحطخنميه

غلكجهتخيمت حلٰهجهميظني غحلتثبيمفمظ غحلجهميظن همصيش  ).يجمحي قغن خفٰه. (هث جمىح جم
ص هعجممت غحلخمحمتخصمثغظجنالف  ن غهللا ظمظ غهللا مفٰهمي هظحل ك عظحمتغ قمغ ي هشيش مضخم ي
 .مفٰهميخييش غحلسالنمث عهشىش غحلبميهث ي لكخييش عظحمتغ عئجيغألظحمتغغظجنالف 

غقص جمخممنق مغمتخصىس  .ضضص كصف: يجلمح عجفمتق عحلمي غحلخنالجممث غحطجٰهد خس خصحمتق غألهي
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خطمفحيمن غحلسمتخصجهمق ي لكجيمح لكحيجهىش خس غحلبحمتق ي هيجمنن مفحيمن غحلجن ى  هغحلخممنهم ي هغحلمهٰهميحيس

 جمخنممالغ جلتمتغ يعهشيش جمىح وههشهنن جمخنممٰهمثظ هعخصمنغص لكجيىح علكىح عمص هبمت ظمتخضهت غحلبحمتق
غق  .خصحمتق غألهي

ص جمىح ي غحطجٰهديغحلخنالجممثهمكمن خضمتهن  غقق مفٰهمي ز غحلتهنيص جمىح هشهنغ غإلجفمهمتن غحل
و جمٰهتهينيعهيمضالن عحلهنمتغ هيحنميهيمت عجك  ن غحطخنتمعغص همج ى غلكىس غألظ يمص خصمح لك ى خس هيجه ى

وسمنق حلحيمت خس قمصبمث ز ن غحطخنتمعغ جمو مغمتخصجهمثى ق جمىح غألظ ن صىمت هش غحطجهخم ى هشىش هش غألظ
ى عن هش مجمييع جممت هحضمنن عجممتجم هجممت عهحضمن حل صعن هش غحلمهتهت غألقخصخنمث صغألقخصخنمحئمث

ن غحطخنتمعغ م مفمظ مغبميىش غحطثمتن ي غحلمل م جلتمتغ  ىخس مفملنص لكميمنمضىش خس غألظ
غ  ظغحطحيمتمكهت يخصىح جفخيميظجف

هجلتمتغ : هغلكمتمص خس جمخنميك غحلتخنميلكيغ خصجيخممتقق قي غحطجٰهديغحلخنالجممثمكمتن 
غقص هجلتمتغ غألحلهنمق حلٰهحمتلكىع قحضهت غحلمعخ ص هي عمفتجيمن مفمظ جممت يجمحممتقم غألهي

هشيش غخلبيط هغخلٰهيط هغيقمصهنمتلطسلكتهنميق خصحيجهٰه يعهيمح  ه!ى يجفتمحن جلتمتخصمي مفمظ جممت لك
ن غحطخنتمعغ قغ جمىح غألظ غلكىس غألمضبمتق غحطمئمض  .عمضميحضحيمت جمحيخيمح جممت لك

غحض هشهنن غحلت جمىح عمفحنيش غإلجفمهمتيغ يعن لكى مص  جممت همت مفمتقغيعش :مثيغحلمهتهت غحلثمتهي
حلمن خس غحلحيهنَّـ جفمه! جمىح قهغلكمتهتمت مفحيمن قجمىح جلمتمصبخيمتومصحيجهجنيع حضهنهق جلثجع ي ههشهنغ جممت لك ز همت ى

يمفحنميمح خصخمح حلمن مصميحضميحمت خصخنمنن ظحه يتخيمتص خصىش لك هى  يغحلخنالجممثخنحيمت مغجعغ ي هحل مصتبصتخيمتز
غحض عجمميغ مضجنجعغ حضمني خس حفميلكجهمث مجخن ههيجهٰه حلسمضبمتق لكمبهييغحطجٰهد يحيمت مغحي ه  .هغه
مث ي خس خصحمتقنص هجلميهنميي غحطجٰهديغحلخنالجممثمت مغحيجهيغ مفحيمن خصخنىط جممت قجلمين ههشحي

قحضمق جفمتقيمجخن حلٰهميهغلكمتغص جضيش هي ولكىح جلحممتهشمني هيهنجلمي هيجي  جلمتن قمث غهللا مفمظ جل
 لكميخيمت لكجهيطص خس خضمقي عي  مج مصميق لكميخيمت غحلمهثجع جمىح قهغلكمتهتمتولكحيجهىش خس جلتمتخص جمىح جلتهت

غلكىسجممت هشي عي  ي لكحيجهىشيمئهي مكمن همفمن خصي غحطجٰهديغحلخنالجممثيعن  ن غحطخنتمعغ و جم ى حلسظ

غقص ) ص( يٰهخنالجممث غحطجٰهدحلخصحمتق غألهي .صص كصف: ص جمخممنق مغمتخصىسي
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لكهغحلتمفحيمننص  ي مج سمنق هش ز  .تخيمتى

جمجهتممهت غألجضمي خس هغآلن هيمئيت مفمظ غحلحممتهشمنلكىح غحلٰههنلكىح لكحيجهٰهخيمح جمىح جلتمتغ 
هشميه غيجضحي مفحكيئجيمث غألمفمنق يص يخصىح مفميمتك غجل ظوص ههش جلتمتغس غقو ممٰه  صي خصمتحلحم

متن مفٰهمي هشهنغ ى خس عمضميلكمتهتمت م مصمهحميغ حلحيمت مفىح خضجهميجهمث جممت جلييمغميمحهمغجعغ خضميمتمص م 
ص  م خس قهغلكمتمص ي هيجهٰهخيمت جمىح مكبىش هغحلتزغحطحمنف غحلممخنمييغ غحطحممه  يغحلخنالجممث حل

مغيط غحلمنلكحييغحطجٰهد ق خس غحل ق عه غحلمم  مج :ص عه مكىشي مج حسمن غحلمهثجع جمحيخيمت غحلحي
غ غحلميهخضمييمبنص لكيغحلخنمتنىمصسخييش خصتحممهميىش غحلخنجهىش  غمغيع حلمهتمتغ ي غحلسجن مث هغيهيتحممتق غحل
قغ مج وغحلبحمتق عمفجنمتهشمت جممنلكمتغ  .يمصمهىح مصستحجهه هخضمم

هشميهيغهللا خصىح غحلسىح خصىح مفمي ي عمثمن خصىح مخجيمن خصىح مفبميمنصعخص مفبمن غهللا) ص(  يمتك خصىح عخصميغهشمييش غجل
جنميغ خس ظمضمي مفجيمينص حل جلتهتصغحلمنلكمس لكمئجلثميص جلمتن مكمن مغجييع )هشمصصض: غ(  و هغ

خس  جلهنمتلكمث غألجضمي: هيحنميغ(. يمفمنق غألئجيمث غيجضحي مفحكيغحلحيِّـ مفمظ جمجهتممهت غألجضمي خس : جمحيخيمت
غق ي غخلهيي خصىح مخجيمن خصىح مفحق غحلجهمتمغيش مفحقيب ع:حلمييغمئمصص  غيجضحي مفحكيئجيمث مفمظ غأليغحلحيِّـ

ن جلجيميييغحلسميمن مفبمن غحلٰهجنمييغ غحلسميحي :ص حتجهميىس)غحلجهمين غحلميغخصيع(ه يغحلجهجي غحلميغق  ه غحلمه
ئ  ).طصضك: مكيشهشمص صصضصص متنيخنمث غخلميبجمجنص غهيتحممتقغغ خصميمنغقص يغخل

ص همج لكميهي جمىح غحلجنبجهمث غحطتجهمنه مجمتمفمثيهمكمن عققم غحلحمميمل غحلحيجمتخ  مفحيخييشط حلممخنهنخييش يجممث مفٰهمي
هشميهيعه لكسمتق جمهنهشبخييشص همكمن جلمتن غخصىح مفمي ه هغخضمنغ جمحيخييشص مكمتن قمث غهللا خس يمتك غجل

هشميهيمصميمجت يخصىح مفمي جنميغ خس ظمضمي جلمت: يمتك غجل ن مغجييع غحلمنلكمس هعجلثميص هغ
غحلمنهص همغجيخنهث جمحي جفميئمت جلثجعغص همفجيمينص قعلكهث هشهنغ غحلحمميملص هجلمتن ظمنلكجهمت ه حص هحل ه

مضحيمت لكممخن هييهقعلكهث جفمي ص هجلمتن جمىح عهشىش غحلخنٰهيش ي هحسحيصه مفحي جفميئمتي لكٰهيش عقهصهن بت
ه  ....ص قمث غهللا همغمتمخيص هحفميهت غحلحمخنميص هخضسىح غخليطيهغألقغ غحلجه

 .طضك: ص جمخممنق مغمتخصىسيص حلٰهحمميمل غحلحيجمتخيقحضمتن غحلحيجمتخ: هيحنميغ م
غئمن غحلميحضمتحلميم ني غحلهن  .ضط كصف: ص جمخممنق مغمتخصىسيمثص حلٰهسميمن خصحمي غحلخنٰه

مك: حلجغمجت لكجهمتن لكمي يغحلحقي غحلخنالجممث كسهمكمن مصخنمي حض مفحيمنه غحلت . يغ لكميمح لكميهلكيهغحل
غنص حلٰهخنالجممث ( ).ضص: ص قمكيشصصض  ك:ص جمخممنق مغمتخصىسيغحلحقيمضالظمث غألمك
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موذج األ الث: ّولا لك الفرس يزدجرد ا   قيق نبوءة 

مفٰهميخييش  همكميمتن غحلجهمتئيش يئجيمثعمفميمتن غألخس حضمتظ خس عمضبمتق غحلمهخيحيمث هغحلسمتخصجهمق 
يعحضحق غحلهنميك مفىح غحلجهمتقمغمي:  جممت لكحقغحلسالن ى ي  هخصٰهىغ لكهيقحضميق خصىح جفخيميلكمتق جممت صمثى

ص هخفىح هميك مجميخنمتص قمغتيش مكمن هشٰهيس هغحلهني عن يجلمتن جمىح قمغتيش هعقغحلمث غحلخنميغ مفٰهمي
ن غحلجهمتقمغميههحضمتظ جمبمتققغ ص لكخميف ومث هغهيجالئخيمت مفىح حجسمق عحليغ مكتميىشي هعمضمعن خصمي

غنصهلكهيقحضميق هشمتقخصمت خس عهشىش خصميت مت يغحلسالن مفٰهمييس عهت:  همكمتنص ههمكيغ خصبمتغ غإللك
غنص هشمت عهيمت قغ جمحيملم  مج ص جمىح هحلمنهو عهيمت عه قحضىشص عحلمييسو مفحييس هقغحضيعوغإللك

 . هي ظن عهغهيص قجممتهيىلكمنن
 لكسمئحلت مفىح صمفٰهمي غحلسالن لكمنمضٰههث مفمظ عيب مفبمن غهللا :يحلمنلكٰهجيمكمتن مغٰهميمحن غ

حل:  همكٰههث حلصقحليس قحليس ظمتخضبمهيش غحلجهمتئيش : مكمتنظ  جمىح هحلمنهوعه قحضىش: جممت مك
 . لكخي هحلمننص مكمن هحلمنن لكهيقحضميقص غحلسمتقك جمىح هحلمنهصي هحضىشيخصمئجممي غهللا مفهي

يف غحلخنالجممث غحلحمميمل يٰهجيحمنحليمفمنق غألئجيمث غيجضحي مفحكص يِّـ مفمظ غحلحيجمجهتممهت غألجضمي خس ) ص(
هشميهيغهللا خصىح مفمي مثمن خصىح مفبميمنع جممهتبمث  :ص مصجهمنلكيش همصخنٰهميىس ههيحك)هشمصصض: غ( يمتك غجل

 .صضك: مكيشص ي غحطجنبخنمث غحلخنٰهجيميمثصمثيهنميممميغحلجممنقمغمث ص غحلجنبمتحفبمتئ
يغحلخنالجممث غحطجٰهدسهجمثىش هشهنغ غخلمع يخصمن عن لكحيجهٰه   :متخصىسجمخممنق مغغحلبحمتقص . ( خس خصحمتقني

 ).ضضص كصضف
ههيخصمن عن لكحيجهىش علكمممت  ى غجحميئمث :  مفٰهمي غحلسالنص مصمئحلمييغيجمخنجيش عخضمتقلكمس غإلجممتن غحطخيمنه(خس ي

يغحلخنٰهجيميمث خس جمهئمغسمث غحطخنمتقم غإلمغالجممي مث غإلمغالن يمثص حتهث عخغم مغمحخضمث خضجيي
قغريهغحطسٰهجيمق غحلحمميمل مفحق يص جمهئمغسمث غحطخنمتقم غإلمغالجمميي غحلمه مثص غحلجنبخنمث غألهجكص ي

 ).صضض كضف: مثمغيهشمص مكيش غحطجهمنصصضص
ىهعخكميغ جممت خس قحليس هش عهي هيجهىش خس جلتمتغ  يعحلهيغن غحلحيمتظهت خس عجضبمتغ غحلجمث غحلمنمتئهتص (ي

يص جمهئمغسمث غألمفٰهجي)هشمضضضص: غ (ي غحلمتئميهي غحلميهيقهيحلٰهحمميمل مفحق مفمتغص ي  حلٰهجيجنب
مفمتيت خضىس خصمقص مكيش يخصجعهغص عهلكسميهث جمهئمغسمث جمجنب  .)ضصص كصف: ي
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ي مصهنميق خص غخصىح مفميغحلهنههشهنغ غخلمع  هشميهس ي همصٰهجههنت جمحي جلتهت غحلمنمسيمتك غجل  س
هشيش غألجممثطجع هغحلسجيمق غحلجهٰهميىشغحلمهث س حلت    جمٰهيس غحلهنميك لكهيقحضميق غحلثمتحلمسي عن ى

مغميهغحلهنه غحطخيهيهن غحطحمتقغ هللا هحلشمغالنص م   جلمتن جمىح عظحمتغ متي جممتغ مفمظ جخ
غحلمنميهت هجمىح عظحمتغ غحلمهميغجممتغص هحلتجنخنىح خس غخلهنمتظ خس حضخيمتق غحطجمتهشمنلكىح 

كغحلهنلكىح غ غحلخنميغم هحفخيميهن جمىح مغٰهجنمث غحطج   .س لكتح
قف مغميوف ظمتقوهشهنغ هش هيجي ص ي قمضٰههث مصميغجضحيمت غحلحمميخنغحلتمتغ ي جمىح هيمحقف غحطج

 . قحليسيجلىش مفمظ مصجنخيجعن جمىح يجمىح غحلخنجيىش غجلمتقييخصمن ه
ا موذج ا ّإعجاز الفص ا: ا ّ!  

هشميهيقهه غخصىح مفمي  جمىح و مفىح مجمتمفمثصي خصىح خضبميُّـ غألمغمنهي مفىح ققصيمتك غجل
مص همغخنميمن خصىح غحطسميصغحلتمتخصخنمق جك مفبمن غحلميمثىح خصىح مف  صيخهيهجمهت غحطي جمحيخييش جمميحيمت جم

لكىشو مغٰهمييش ظمتخضبمث غحلخممتغ م خس خضمنلكمسيمفىح عن  خصىح يلكجئهث عجك مفحق:  م مكمتحلهثو حف
يغحلسمق مفٰهميخيمح غحلسالن ههش خس جمحيهيحل مكمتئمح لكخمحق همت لكال يلكجٰهسهث جمٰهمي: ص مكمتحلهثه

يههشمههنغ لكميلكمن غحلحمميمل غحلمتئميه ي عن هيٰههين غحلحيمتظبى ىهنه لكحيمهمي خضمنلكمس غحلمنمنلكمي هخضمنلكمس  غحلى
كص هغحلهنه ي لكميغق جمحي عي مصخنحنمييش خضمتجليش وغحلثجهٰهمق خصجيثىش هشهنغ غحلمنلكمس غحطمنمغ ي خى  ٍّ جخ

غيص مكمن خضمتقغ غإلمغالن خصمهىشومغمتخصىس و جممت عهيت جمىح مك س منغئىحص ص همج لكستسٰهيش خصخنمن لكميغقن جمىح غحطى
يلكبجه لكجغخصِّـ خصمتإلمغالن خ مغميس يغ خضت جممتغ مفمظ جخ ي خه ص لكخي جخ ص و حضخيمث جمىحو جلمتلكميست

غ هيبمي! ى عمضميهو خصمئمضبمتق غحلمنميهت جمىح حضخيمثوههش مفمتمج يهجلمئن غحطسٰهجيمق م ظهيهنغم م مكمن خضمتقخص همت عه ي
همت عه ظمنلكجهمتيهحلمي غ مفمظ يهحلخنىش !زه خضمث مفحي ه هشهنغ جمىح عخصميق جمخممتقلكىس مصمئجضجع غحلمممتقغغ غحطهنت

ىغإلمغالنص همكمن مصخنميك حلهنحليس غحلسميمن غألمغتمتق  ي عجك خضجهميجهمث هشهنغ غألجمميص هجمىح ) يقغن خفٰه(س
مك عن غ غي غحلمنهحلمث غحلهنمتقمغمييغحل خضمث مفحي لكهمث غحطهنت  و مفجيميجهمثوص هقغغ خضمممتقغهمثي جلمتهيهث مك

ن غحلميهغلكمث جمٰهبميمثي جمىح جمالمخخيمت غحلخنمتجميص هحلخنىشوميغيهجمهئجض غهتمتص لكتمه همث متجميمنهشمت غحلمهبجع ألجم ز  ى
غمكيع غحلخنجيحق  .مثي غحلهنه جلمتهيهث مفٰهمي غحلمممتقغ غحلهنمتقمغمييحلهنحليس غحل
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ص لكمئققغ غحلجهميمتن  عجك و غحلتهنمتمصمثي رجيهث خص خضمتهيهث جمحيي لكٰهمحصلكحيملم جمىح ظالمص
غص لكمبقغ هش س خضبخلس خس عظبخن مفٰهمي لكِّـومضمتمصيش  ص مغٰهمييشيجممهمتهييس لكمت عن: وجممهت

ص مكمتحلهث ل خس ظالمص: عهيبئيس خصمح حضئتحي حل   ....لكمئ
ىص خضميمس جلمتن جمىح غحلجيش خصحميمس لكميه غحلحيمتخفمي حل جممت جلتهت ٍّلكمح عمفحنجي جمىح لكِّـ ى

ومفٰهمي هحل جمىح مفمنغ عجمتمتق : محيص هعهيه هغخضمنغهص هي مجٰهمثه هغخضمنغه همج مصمهىح جلٰهجيمث!س
ههجلمئهي سجيىش جفمتجفمثص عهيبئيس خصمح حضئتحي حلص  مغٰهمييشيجممهمتهييس لكمت عن حجيش خص همثي جمميئميس

ىص حلجعه جممت جلتهت مفٰهمييغحلمهيغ ى  !ي
و همفحيمنئهن صهجمثىش هشهنن غحلميهغلكمث همغمتخصجهتخيمت حسمن غحلمهثجع غحلمهثجع خس جلتمتغ غحلبحمتق

ن غحطخنتمعغ يمصخنميم حضمي ىمنغ جممت هش غألظ ص ي غحطجٰهديغحلخنالجممث جلمتن لكميهه جمحيخيمت غحلته
يمنغ  قحليس غحلمهيشيهمصخنميم حضمي س ص جممثيغحلخنالمت ي عقغق جمحيغحلهنه غجحمتئىش ه ى عن هيبحمي لكمي

ك غحلميهغئميو حلمهثجعيغحلخنٰهجيميمثه علكمممت جمسمتخضمث غحلجهميجيمث همصخنميم   عهققهشمتغحلتمث ي جمىح غحلحيخم
ن غحطخنتمعغ  !!!ىخس غألظ

ار األنوار وجزة حول كتاب    جولة 
مي: ي غحطجٰهديغحلخنالجممثمكمتن  هي هش يلكجغجلهث جممت  ص جميع جل هخنهث قجممتهيمت جمىح مفجيميه لكمي

هي جلمتمغمنغيعهيغحلميغئهس خس قهشميهيمتص هعمكبٰههث مفمظ جممت مفٰهجيهث   ه مغميحيهنخنحي خس جمخنمتقهص جميع جل
مغالن غهللا  غحلجنمتهشميلكىح غألخصميغق يئجيمث لكمتمضجغغ غحلهنحِّـ مفىح عمضبمتق غألصخس مفملهيمت

غ يص هعهلكميهث غحلتمنقيص هعمضهنغ خس غحلبحمس مفحيخيمتص هعمفجنميهث غحلحيحنمي لكميخيمت خضجهمفٰهميخييش
قغ مصتبي جضيش...يلكميخيمت خضحن ن غحطخنتمعغ ي خصخنمن غإلخضمتحفمث خصمتحلمهتهت غحطتمنغهحلمث غحطحمخي خنهث غألظ

 .صصك: ص جمخممنق مغمتخصىسسجمجهتممهت غألجضميص يخصىح مفميمتك) ص(
غقص حلٰهخنالجممث غحطجٰهد خصحمتق م يغألهي  .ططص كضصف: ص جمخممنق مغمتخصىسي
قهم مغمتئىشص حلٰهحي  .ضصض كضف: ص جمخممنق مغمتخصىسي جمستمنقم غحل



اثوروث ارعوائي بخ ارصزضة وارتضتج.....................................................................ششس
 . تعرظ يف األخسطر اثتسطورط واألززطن اثتجمدظطارتياثصجورة 
س وذع خثع خصضصط ظو وثعه ومل ًصوره اثشتجة رطضظ زصجورة ذضسإذن

طر ّ وارسشّ وارجذيّ وارسعوق وارسوخّتضصطس رطرشصضصيّظصتشظ هلط أخطحم حمع
ّواحلعاد واحلع ارشطزخ ّ ٌ ورشصه توذضقسمس ودجظر  ضطرهس ورشن ظصغم زصه زثطص ر

ٌتصك األصول اثشتجة اثصجورة رضغ هلط خخّن أ :ّولاألأزعانس   يف ٌ وال أتعُ
 زن ٌ أو زضثوذٌه خطئعّألضص ٌ حضضتضصط بجم ظو زشتجّأضه :والثاينرتبصط األربشطس 

 .ٍطر ظعا زط حصشعذه خجم ذعظصُاألصول اثشتجةس ذصل رطن األزع رعرك
ُ زشصال حبط اثتشطء تصك األصول اثشتجةرمحه اهللاظشول  ً ط الحتضالء ّإز: ر

طل ّ أو رعواج ارشصوم اربطحصط بخ اجلصس ارساللّأئصطحالحخ اثخطرشخ و
 بجم ً ارتشطءصعظن هبطّ زن اثتضثٍط اختصطء حتطخطّ أو رشصسخخ رصشسل وارشجملّاثع

 . زصصطٍ واثعّرلل وأحشى زن أرشى وأرص و رشوسط أحتفساحتصع زصصط
ّم ذع احصشوا خصضصط ورشصّأس ذصو زتصل يف حضن األصحطب سإذن صم أذصوظطص ر

 خصعظم زن ارشتط األربشطس وظعا زط دخطه رصبحظ ٌضتضجط ارتشطئصم بجم ظو ززصور
 أحضل خصصط يف خق اربالد ودعهبط ُذسششظ: ارتصشضطس ثضظ ظسف رصط رثصتهو

ُثضصطس وأ ً خصعه حضئط زن ذرك وإن رطن به ضصضصطّن أحنَ زّرليف ارسصط رعى ّرع ً ً  
ٌ ـ بخضال ـ ورشع حطخعد خج ذرك حتطخط ثوانس دبوا يف اربالد  زن اإلً

ًرتحسضصصطس وحصبوظط يف األصشطع واألذسطر حصبط ثثضثط اثتصف خصعي ّ ثتى ً
ء يف األخسطر ل ارشصجمّ رطن خصضصط زشوارتي زن األصول اثشتجة ٌ رثجّبشسل رخت

 .اثطضضطس وإرضصط رثوع األذطضل يف ارشعون اخلطرضط

.ش صسج: س زسعر حطبقّزط اثجصخّصشالربحطر األضوارس ) س(
.ش صسج: سطبقارسعر ثا )س(
ّصشالزط اثجصخربحطر األضوارس  )ش( .ش صسج: زسعر حطبق سّ



ششس........................................................ّارشطم رصششل ّارعوائي اثوروث صصطخط
ّ ذشع رطن ضطبغ أصورضسإذن ل ارشصجمء اثطضخ ّط رطضظ زشوّألستصط ظو ُ

 ٍ دج ذسجةًّط ززصضًظصطرك ذجةّ أن وزعثف ارشسالء يف حطبق ارشعونس وظعا ظشصي
أن ظشون ّالبع زط ثطء ذضصط ّأن  ُ ذع ثصظ زن ظعه األصول اثشتجةس رجمٍ رشعونّمتتع

ًزشتجا صحضحط ال إح   .ل ارشصجمء وزعثف ارشسالءّه رطن زشوّألضشطل ذضهص ـً
 .ُط تصك األصول اثشتجةّ ظسعح ضشسه ثول ظوظارعيوظبشى ارسضال 

 خج ًذضرشضتصط ززتصصط: ُ يف وصف زط ثطء يف أصوره اثشتجةرمحه اهللاذطل 
صشظ ذضصط خج زعارك ّاثزصورة اثتعاورطس واح ثصظ خصصط ارشتط ٍطّذوائع حت

 ظسصع أن ظشون ّ زصصط خجمٍّرل ّ زن األثشطم اخجف األرثعون بخصوٍرثج
 . دطظط ثصعي يف تعوذصط وتسحضحصط وتصسضشصط وتصشضحصطُ رهس ذبعرظًزضثعا

ٌط أصولّطس ذسإذن ر ذع تشعضظ إخ زط مل تتشعض ره ارشتط األربشطس ُ ر
 هبطس ذعخطه ذرك ً مل تشن زسبوذطٍ وزعارك أثشطمٍطّ أدرواحتصصظ خج

تضرضشصط وضسصصط وتعتضبصط وحتشصط يف : رسبسصط وتعوذصطس بل دخطه ذرك إخ
ه يف ّألض بعأ بطحعاء رتطبه ومتجضعهص ّس تمسشط ارشسول واألبوابّ زتسٍرتطب
د ذضط زش: س ورعركشطجتمّشطت ارشوم وزسصّمل ظشصع زثصه يف زضرضسعه 

 اثضزصخس أذبصوا ضحو زضدبتي ظعه زرسخخس ّأئصطخخ روالء ّإثوان ارعظن اثع
خون ّشوا هبط واتشخس إن رصتم ذضجم تعّوثعوظط بضظعي اإلذخطن وارضشخس ذتصس

 ظشورون بضذواظصم زط ارعظنوال تشوضوا زن : ًر ذطئالّ ظشغ وزعّس تمصطدذخ
م زسطوي ثصوهبمس وال زن ع زن ذحطوي رالزصّرضغ يف ذصوهبمس وظجح

شوا زط ّاألظواء بجصصصم وضالهلمس وزظ و اربععّخبوا يف ذصوهبم ثطُأ ارعظن
 .ظطت أذواهلمّ اردائف بصصوط بجم زثعذته زصشعوّثته اثصل احلشّرو

 .سطبقارسعر  اث)س(
ّصشالزط اثجصخربحطر األضوارس ) س( .ش صسج: س زسعر حطبقّ



قهف غحلميهغئ خصمق غحلحيحممئغ هغحلتمئجضجع.....................................................................ضطص غحط
و عمضميه خصجيمنف جلتمتخص خصمئهظمتمهغيهي لكحيس غحطميهق جممي نى نص خضميمس لكجه : ز حتجع غحلخنجه

غريلكميمت خصحكه حلمهيش جضيش هنمث غحلهنميغئمنص مج  حضمتجمخنمث غحطجهمتظمنص حفميلكو خصمهتمتغ! خصحكه حلمهيش عمض
ق خصجيثٰه خضسحيمتيمصمئغ غ مج لكمي!ه ههبمتظه غحلمنهش  غحلحيمتخفميهن جممت ى هعهيجيش حفمتحليع جمىح علكىس غحلمنمي

ميمتظ قغ ه هلكمنغهيمي هي جم مكبىش عن لكجهمييص جمت...!ه هغ جلتمتخص خصمتحلخنجي هغحلسمن عهخيمح مضخم
نيمت هللا هعهييمبهيلكص !!هغحلخنحيمتق هغحلميلكبمث هغجلخيىش هغحلممالن  .مت عحلمي قغحضخن
حلمث حلحيجهيغ مفمظ  يغحلخنالجممثس مفمع مفحيخيمت غحلت خصخنىط مفحيمتهلكىح غحلمهتهت خصخنمن هشهنن غجل

نيمئش خصيغحطجٰهد ومت عظ  :ص ههشو جمخنتمعغى
كتاب األ ال: ّولا س ا   )٣(ّكتاب سليم بن ق

ص وهجلتمتغ مغٰهمييش خصىح مكميَّـ خس خكمتلكمث غيجفتخيمتقص همكمن حفخنىح لكمي مجمتمفمث: مكمتن
ن غحطخنتمعغيعهييىس هغحل  . جمىح غألظ

.سمتخصىسغحلخممنق حطغ) ص(
.سمتخصىسغحلخممنق حطغ: هيحنميغ) ص(
خسي غحلخنمتجمميهيمغٰهمييش خصىح مكميَّـ غجحالحص) ض( هنمق خس يص جمىح عهغئىش غحطخمحي)هشمضط: جممتغ هيح (ي غحلمه

لكمث عجك يغإلمغالنص جلمتن جمىح عظحمتغ غإلجممتن مفحق  خصىح عيب حفمتحلهت مفٰهمي غحلسالنص همفمتك خس غحلمه
خصحيمنحضمتن م جمىح خصالق لكمتقك م يمتف غحلثجههنيقمضىش غحلجعن  ص لكخيميغ عجك غحلحي  غحلخنميغمص همغمئن مفحي

ى حفبيع )غحلسجهميهنمث(حل جلتمتغ . متك لكجعهقص لكمشهغن عخصمتنص لكمحغ مفحيمننيخصىح عيب مفميغهجلمئ عجك قغق عخصمتن 
خس(خصمتمغيش  ن )يجلتمتغ مغٰهمييش خصىح مكميَّـ غحلمه ن غحلت مصميحضيع عحلميخيمت غحلحمميخنمث همصخن يص ههش جمىح غألظ
 .)طصص كضف: ص جمخممنق مغمتخصىسيجع غحلمنلكىح غحلهيقجلحقخلك غحلجغغحضيشص غألمفالن مكمتجم. (مفٰهميخيمت

ن عنده َم: يهمكمن قهه مفىح غإلجممتن حضخنهنمي غحلخممتقم مفٰهمي غحلسالن عهي مكمتن لكمي م ي ن 
ال س ا ءّكتاب سليم بن ق رنا  س عنده من أ ئا، ٌ فل ً، وال يعلم من أسبابنا ش

شيعة، و د ا سالوهو أ مد عليهم ا ار آل  مغمتئىشص . (مّ من إ جمستمنقم غحل
قهخضسمق ٰهجيجعقغ حل ).ططضصص فططص كطصف: ص جمخممنق مغمتخصىسيغحلحي

غقص ) ض( يٰهخنالجممث غحطجٰهدحلخصحمتق غألهي .صض كصف: ص جمخممنق مغمتخصىسي



قهف ظحيمتمفمث ططص........................................................يغحلخنمتن حلٰهخنجهىش يغحلميهغئ غحط
حضمنن يعهي لكبمنه ههمصبخنمت حلٰهتحجهميجهمتغ خس هشهنغ غحلمهتمتغ ي متئخنمت لك  يغحلخنالجممثه جلمتن 

 خصحسهت جممت و همصجهخمجعو حلميَّـ إلرمتنصجلمتن جمجغهم غحلخنجيىش خصيعهيمح ص هيغحطجٰهد
ر   .و جلبجعوحطمت هقق لكمي جمىح حفخنىحيعهيمح  هصي غحطجٰهديغحلخنالجممثسمص

ل: يغحلحق يغحلخنالجممثمكمتن  ص همفمظ قحليس مفالجممتغوغحلمهتمتغ جم  و ي جمميلكمث لكمي
غي مخجيمن  قجلمي عن جممت: جمحيخيمتص مفمظ جممت قجلميهيمتيمصمنن  صخصىح عيب خصمهمي همفىع عخصمتن مفحيمن غحط

 مج لكجهمنف خصخنمنغحلمث يغحلحق يخنالجممثص لكمتحل جضالجضمث مفحكص هخكجع قحليسيئجيمثأليعن غ :هجمحيخيمت
يحفخنىح خس ظحمث هشهنغ غحلمهتمتغ هجممنه هيسبت يعهيمح ص هيههجضمتمكمث مغٰهمييش خصىح مكميَّـ غجحالحص

ص هلكجغم عهييخصمن  ص هحلهنحليسعحلمي ىجمىح متحميِّـ غحلمهتمتغص لكميهئمضهن غحلسىح جمحي مكيغى س لكت  ى
ص ههشهنغ جممت غمضتمتقن خصخنىط غحطخنمتدلكىح  .خس غحلهنمتمغمن جمحي

قهيخنالجممثمكمتن غحل ليعن: ي غحلبخيب خن عخضمن غحلمنالغ مفمظ حلسمتن و غحلمهتمتغ جم ىص ه
متميص جضيشي خصىح مكميَّـ غجحالحصيشىمغٰهمي   مي جمخمحييغ غحلمهتمتغ مسلكمنك هشهنغ غحلهيهيمنلكىس:  ع

قغمكمق غحطمنهن لكمث هغحلميجيىحص خصمئلكمنه غحل يهيسخت خس غحلمه ظحمتغص لكميههشمت ٰهمقص هعمضهنن غألس
غ جمىح حتجهميىس غحلحيسخمثغحلتخضسهت غإلحضمتقغغ   يجلىش ...ي جلمتهيهث جحيشص جمىح قهن عن لكتجيمهحي

جلتخييش مكمت جمحيخييش خس غحلجنخنىح مفمظ عمفمنغظ عهشىش غحلبميهث هجل جف  .هقحليس جف
جضىس  م خصىش خس عجضحيمتئ ميلكمهمح مصميه خس عهن غحلمهتمتغ يع غحلمنحضمتن لكست غ ي حضخنىش غحل

ص لكميمنمف مفىح حلسمتن عخصمتن م غحلحيمتمكىش حلٰهمهت  يجلىش لكخنميك يعهيمتغ م سحلحيحك عجلمتقلكب
و جمميغغوخضمنلكمس ن غهللاه مفمنلكمنغس  جمىح جفميخنمث غهللا مفٰهمي هظحلي ظمظ  مفمظ عظحمتغ قمغ

نيص هجميع قحليس مج لكجنجيئىحمفٰهمي غحلسالن يمفحق مكيع غحلجهب قمص جم ل عمغجن   جمىح همك

لكمتغ عيب خصمهمي) ص( غغصههيحنميغ حل و همخجيمن مج لكبٰهىغ غحلثالف مغحي  جمىح مفجيمينص لكمهمييغ لكجهيع جمحي ي
ن قحليس حضميه !ظغحلحيخممك ألخصمي مفمظ لكمنلك جمىح خصمتغ ي عي خصمح غخضتجيٰه غحلبخنىط جمىح جل

ن ص ههش مك  .حلميعى ي لكٰهتهنهث وغحلمهميغجممث حل
غنص حلٰهخنالجممث ) ص(  .صضصك: ص جمخممنق مغمتخصىسيغحلحقيمضالظمث غألمك



املثروث اقبوائج بغ اقمقأة واقحأثري.....................................................................٢٧٨
ًحباحؤ حباحؤ، ومجمإ ـ عبجثّححث  ً  . بلب إقؤمٍ عىل إقؤم ـً مجمإً

َّتبى ئبا املللت اخلجنئ اأخب   ّ ثت،عمنث اقجالم ّاحلبائ عىل قجؤن ععُ
ت بحبائ أقري  مل احّأنث، قعمنث اقجالم ّالبض حباحث عىل احلجث بث عع

 . بمحت قؤ فؤقث أبثهّبلب شنؤدة احلجث بث ععّ إال املؤقمغ
 ّ عىل ععّ، ثتّالبجث عىل احلجغ بث ععّ ححث ت ببقتِّوقة ذقت قمث ال اح

 ّبث ععّ حممب ّ حيئ بنئ اهللا والبجث عىل أيب جللبّ ثتقلؤبباث،ابث احلجغ زاث 
ّاقجؤفب، وئبه ئج سرية اقمبابغ، ابابون ببقت إغلؤل املحبثغ اقجب َّّ  .جُ

 ،راواث اقثحنب أو األببزّ أن :ُوقث نلؤط اقكلة األخبى يف اقمحؤب
ال ًا، وّ جلنة اقبوااإ جبّأنثَّ عربوا عمث باقبيؤش، ّبث أيب عنائث أبؤن 

، فمؤن اقمحؤب نجإ اقمحري قث أعالقمؤ ئبا اقمحؤب قثّ ححث ُامحلئ إقنث،
ث دافة عمث َئمؤقت قّأن ّ إال ، وال قباإ يف ذقتٌ قثجثعّأنثًجلنلؤ بث، و

ّقحريا، قؤقملجمين محت ّ ممث وقنب بغ مجنة اققنلإ:  يف اقلنجإ، حنئ فؤل فنثً
قحؤب سمنت بث فنب ّ أن  يفٌالف خعمننت اقجالم ّئمإاقلمت ورواه عث األ

 روائؤ أئت اقلمت قث محمإ حبائ اقحج قث أقرب قحإ األصثل ٌ أصتّاهلاليل

ّلبفإ احلبائ، قمقنا حممب بؤفب اقجنجثديق) ١( ، ُ، دار اهلؤدي، بريوت، اقكجلإ األوغّ
 .٣٦٣ص: ئـ١٤٢٧

 :نكبا) ٢(
 .)٢( رفت ٢٢٥ ص:، قكبر سؤبتّاحلعبث داود ال رجؤل ابث داود، ـ
 ).٣( رفت ٣٢٥ص: ، قكبر سؤبتّاحلعّ خالصإ األفثال، قملالقإ ـ
ّمجنب ععق طبائة امللؤل، ـ  ).٦٥٥٦( رفت ٧ ص٢ج: ، قكبر سؤبتّ اقربوجبديّ
ّمجنب اخلثئجق قلحت رجؤل احلبائ، ـ ؛ )٢٢(رفت  ١٢٩ ص١ج: ؤبت، قكبر سّ

 .٢٢٨ ص٩ج: ًوأاكؤ
 .١٦٢ص: ، قكبر سؤبتّاحلعّخالصإ األفثال، قملالقإ : نكبا) ٣(



قهف ظحيمتمفمث ططص........................................................يغحلخنمتن حلٰهخنجهىش يغحلميهغئ غحط
مجمييع جممت غجفتجيىش مفٰهمي هشهنغ غألظىش ين  ألط هعمكمنجمخيمتمفٰهميخييش غحلسالنعهشىش غحلبميهث 

ن غهللايعهيمح   صمفٰهمي غحلسالن هعجمجع غحطهئجمحيمق غهللا مفٰهمي هظحلي ظمظ هش مفىح قمغ
ن غهللاي ممىح ىح حضميه جخميغهشيشىجم هصي هعيب ققيهغحطجهمنغق همغٰهمحن غحلهنمتقخ  جفخيمن قمغ

نمفٰهمي غحلسالن هعجمجع غحطهئجمحيمق غهللا مفٰهمي هظحل يظمظ   همغجييع جمحيخيمحص ههش جمىح غألظ
ن مفٰهميخيمتغحلت  .ي مصميحضيع غحلحمميخنمث عحلميخيمت هلكخن

ئيمغميمني عن جلمح يهيمت غألمغتمتق غخل  غ هجلمتمصبمتن مكمن قغلكيع مفىح غحلمهتيك ي مكمنى
ص ىجلثجعغص ههيمتمكُّـ مجمييع جممت عهقق مفٰهمي ص و عجك مصخمحميمك حفميلكىسي مج لكحيتيعهيي عي ه  عحلمي

ههحلمهحيحيمت هيتٰهجيَّـ خس قلكمتمف جمميال مفحنميمح حلتخمحميمك غحلمهتمتغ هغحل ه س صس  يعهيي خضت خنجيىش خص
لكىحغئعهقق خصخنىط غحلجهمي حلي غحلمتجلميمث مفىح عهحل ص جمىح مكبميىش مك  :مث مصخمحميمك غحلخنجيىش خص

 حضٰهميىش غحلجهمنق مفحنمييش غحلحممئنص و مغٰهمييش خصىح مكميَّـ خس هيهنس جضجهمثي عن:األوج
 جمىح غألهحلميمتظ جمىح عظحمتغ عجمجع غحطهئجمحيمق يمئهي خصيمعمكهلكمههن خس قحليس جفخيمتقغ غحل

ص همكمن عهققن يمنغ خصمح قجلمين غحلحيخنمحريص غحطهئلكمفٰهمي غحلسالن  خس يغحلخنالجممث خس جفمئن جلتمتخص
 . هخضمهيش خصخنمنغحلتيهنغحلجهسيش غأل
ن ي جلتمتغ مغٰهمييش خصىح مكميَّـ م مفمظ جممت قجلمين غحلحيخنمحري عن:اجثسززس  م جمىح غألظ

ن و ظحميمك مجمييع جممت لكميي خصىش جمىح عجلمعهشمتص هعنصغحطخنتمعغ مفٰهمي  مكمن ظمنق جمىح غحطخنخم
مغمتئىش خس ييخصمن ي ممىح  عهصغحلسالن ص همفمنن ظمتخضهت غحل ن قهغلكت سجمىح مصخممنلكجه همكب
 مكمتجمهث غحلجهميغئىح مفمظ غحلت جمىح غحلمهتهت غحطخنتجيمنغ  م خس غحلهنمتئمنغ غحلميغخصخنمث مغخلمتمتمث

غمصميغ مفىح جمهئحل هتمت همص  ى خصحميمس مج لكبىسصمث هيسبتخيمت عحلميخييشي عه مفٰهجيهث ظحصهنميخيمتيجضب
ي قق هتيش غخصىح غحلمنمممتئميهيص جضيشسلكمي جفيس خصىح ي مخجيمن  حلٰهمهتمتغص خس جمسمئحلمث هيخممكىس

يحجيمن خصىح عخصميغهشمييش غحلحيخنمحرحطجلتمتغ غحلمنميبمثص ) ص(  عجلمع ي مفحق:ص حتجهميىس)هشمصطض: غ (ي
 .صصصك: ص حفبيع ههيحك جممهتبمث غحلخممنهمص حفخيميغنيمتقهيغحلمنهن

ئحلجمخنجيش قحضمتن غحلمنلكمسص ) ص( يٰهسميمن غخل  .طصص كط ف:ص جمخممنق مغمتخصىسي



قهف غحلميهغئ خصمق غحلحيحممئغ هغحلتمئجضجع.....................................................................صطص غحط
نيئجيمث هقجلمي مفمنق جضالجضمث مفحك حلسصعيب خصمهمي ألخصمي هخصمح : ص هخكجع قحليسص خضميمس لكجه

 عجك جلتمتغ مغٰهمييش خصىح مكميَّـ جمىح قهغلكمث ي جممت هيسب غخصىح غحلمنمممتئميهيقجلميهيمتن لكحنخيمي عن
 و خصمتحفىشو عجممي مفمظوغجفتمحن جلتمتغين ع :غحلثمتهيميمث... مث حلي جضالجضمث مفحك ي ظحيئجيمثأليعن غ

قق ققلكىحوخس جم حضمن قحليس خس عجلثمي غحلمهتهتي ي لكمننص عه جم ص جلمييغ هلك خن   مفمظ ه
 .!ظ هش عجمتىح جلتهت غحلمنلكمس هعمصجهحيخيمتغحلهنهجلتمتغ غحلمهمتخس يخضت 

ن خس قلكىش حتجهميجهيعهييعي   : هشحيمت عجمميغنخصجه:  لكجه
 قجلمي خس جلالجم قهغلكمث مغٰهمييش خصىح مكميَّـ مفىح عيب مفبمن يخصىح غحلمنمممتئميهيعن غ :ّولاأل
! !هغي حضمنوص ههشهنغ خكميلكهتمفٰهميخييش غحلسالن خصىح غحلسمق يغحلسىح هغحلسمق همفحقغهللاص ه

ص خصىش غحلحنمتهشمي جمىح غحلميهغلكمث مفٰهمي غحلسالن مغٰهمييش خصىح مكميَّـ مج لكمنقم غحلخممتقم يمبنلك
يجممث مفىح غحلمهخليغألهجك غحطتجهمن  خصىح غحلسمق مفٰهميخيمح غحلسالنص ي جممتغ خس قجمىح مفحقيعهي ي

خنميهنمثيهحلمهىح ىح غحطمنقجلمق حلٰهبمتمكمي  جميمئهيف غحلحمميمل خس قحضمتحل خصيص همكمن دو غحلميهغلكمث 
 .مفٰهمي غحلسالن

ق خس قهغلكت غحلمهخليعن غ :اجثسين يحطهنجل جمتمقص قهغلكمث عمغحمتم خصىح عخصميغهشمييش ي غحطتجهمني
متكص مفىح مغٰهمييش خصىح مكميَّـص يخصىح عيب مفميغص مفىح غخصىح عقلكحيمثص مفىح عخصمتن يخصىح مفجيمي غحلميمحر

خنميهنتمتنص هي عمكىشيعشههشمتمصمتن غحلميهغلكتمتن م جميع   خصىح ي جمىح حضخيمث غحلسىح خصىح مفحقيمح 
 هجلميهنمح جلمتن لكجنميلكىس غحلحمميمل عجك جلتمتغ مغٰهمييش ... ي مخمتحلمثوخيمح حتميلكيغجلميسمتن م لكمي

خنمييغ  غحلخمجعخس عيب يخصىح مفحقي مخجيمن  جمىح حضخيمثيص هي عمكىشوخصىح مكميَّـ خصمهال مغحيمنلك 
 .مغجيميحيمث

ن خس جلتمتغ مغٰهمييش خصىح مكميَّـ غجحالحص يهمضالظمث غحلجه  و هيهنس جضجهمثيغجحالحصي عن  هش:ى
ميعن ي عي مفحنمييش غحلحممئنص جض غ حل خكجع جم ص هي مصمههن هجضمتمكمث وغحلمهتمتغ غحطحيس  خص

 .ضضص كط ف:سمتخصىسغحلخممنق حطغ) ص(
ئحل جمخنجيش قحضمتن غحلمنلكمسص) ص( يٰهسميمن غخل  .طضص كطف: ص جمخممنق مغمتخصىسي



قهف متمفمثظحي صطص........................................................يغحلخنمتن حلٰهخنجهىش يغحلميهغئ غحط
جضميىس غحلمهتمتغ هيهنيغجحالحص  هشهنغ غحلمهتمتغ يعن: ص لكخي جلمح مكمتن غحلحمميمل غحطهنميمنس خس مص

م جض ق غحلخنجيىش مفمظ عجلثمينص همكمن خضخمىش لكمي ختٰهمييطوخكجع جم ص هي ز ص و همصمنحلميَّـو خص
ص هي لكخنيمهىشىح عن زتحيهت غحلخنجيىش خصيلكميحيبمن حلٰهجيتمنلك ن مفمظ مجٰهت هغحلتجهٰهميمن ي جممت لكمي

ن مفمظ غحلخمحميمك ص هحلميهنهيل عجك غحلميهغمص مكهن يحلخنٰهمحظ لكميمح مصممجيحي جمىح غألخضمتقلكمس حلمي
غغ لكىس حلٰهخم  .يجمحيخيمت هغحلهنمتمغمنص هغهللا غحط

حض مفحيمنه غحلمهيش : ص خضميمس مكمتنيغحلحق يخنالجممثههشهنغ جممت هغلكىس مفٰهمي غحل هغحل
مك ص هغحلت ن خصخنمنغحلمث : ص عهيغ خس غحلهنمتمغمن جمىح جلتمتخصيخصتخنمنلكىش غحطحممتق عحلمي غحلجه

 .يغ خس غحلهنمتمغمن جمىح عمضبمتق غحلمهتمتغيمكص هغحلتيههجضمتمكمث مغٰهمييش خصىح مكميَّـ غجحالحص
غققغ خس غحلمهتمتغي عن :هغحلمتظىش غمفمن ييخصمن  غحلميهغلكمتغ غحل جمىح مصجنبميىس غحلجه

 :يهعرخيمتص ه جلمح مغميمئيت خصحث يخضجهمتصمث مفٰهميخيمتيغألمغمتمغمي
ًأوال هجلتمتغ : قمث غهللا غحلخنميك مفمظ جلتمتغ غهللاص جلمح مكمتن غحلحمميمل غحطهنميمن :ّ

وغهللا جمجهمنن ستجهمت خس ظحمث غألمضبمتق  مفمظ غألخضمتقلكمس هغحلميهغلكمتغص هعحلمي لكس
غن حل علكمممتيهمغجهميجيخيمتص لكمح مكهب خص لكخي غحلىس قهن مغ هجمت هحضمنهيمت : هص همك

و شمتحلهن غحلمهتمتغص هي لكخممك هلكمتمك حل مفمظ خضمتنهخضمنلكثمت ي  ميخضحيمتنط حلجهمممتظ غحلمهتمتغيحفغ صى
 . مفٰهميمفٰهميخييش غحلسالن يئجيمثخصهنحليسص هعمجمتل غأل

غمفمن غحلخنجهٰهمي:ًةسززس  .مثي مفمنن غحطخمتحلهنمث حلٰهجه
ي مفمنن غحطخمتحلهنمث حلٰهجيسٰهمحغ غحلتمتقشمي:ًةسجثس  .يغحلخنٰهجيميمثمث هي

يمثص حلٰهحمميمل غحطهنميمن عيب مفبمن غهللا مخجيمن خصىح غحلحيخنمحن غحلخنمهمعهيمصخمحميمك غمفتجهمتقغغ غإلجممتجممي )ص(  ي
 .طضصك: هشمضصضصص غحلجنبخنمث غحلثمتهيميمثص مغمثي غحطجهمنقغق غحطهنميمنص مكيش صيغحلبمنمنغقه

غنص حلٰهخنالجممث ) ص(  .صضصك: ص جمخممنق مغمتخصىسيغحلحقيمضالظمث غألمك
 .طضصك: ص جمخممنق مغمتخصىسمثص حلٰهحمميمل غحطهنميمني غإلجممتجمميمصخمحميمك غمفتجهمتقغغ )ض(
 .سمتخصىسغحلخممنق حطغ )ض(
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غمفمن غحلتخمحميمك   .ه مغميمئيت خصميمتشمت يخضجهمتغحلتهخكجع قحليس جمىح مك
ا كتاب ا ر: ا ظيم  مناقب األّا لهاميمّئمة ا    ا

 . هيهنسي غمكتملغ عمضبمتقن مفمظ قجلمي غحطحيمتمكهتص جلمح هظهن غحطجٰهدوههش جلتمتغ
 مفمظ و جمحمتجيىشو جلميلكيشو خلكيغوجلتمتغ:  خس هظهن حلٰهمهتمتغقمث غهللامكمتن 

   ص هقهغلكمتغ غحطحيمتمكهت جمىح حفميمكحيمت هحفميم غحطخمتحلهنمق خس غحطحيمتمكهتو جلثجعغوعمضبمتق
مفمث مه خصىش هجلتهت غحطحيمتمكهت علكمممتم  .ص ي عظىش جحمتو هش خس غحلمنمتحلهت جم

الث كتاب ا نان: ا اض ا   صفوة األخبار، ور
 صخس غحطحيمتمكهت و خكميلكبمثوجمحمتجيالن مفمظ عمضبمتق: ي غحطجٰهديغحلخنالجممثمكمتن لكميخيمح 

  .هعمضميحضحيمت جمحيخيمح جممت هغلكىس عمضبمتق غحلمهتهت غحطخنتمعغ
غ وحيحنمي خس مكٰهميىشحيهحل س مممت هيجهٰه ههغلكىس غحلمهتهت غحطخنتمعغص لكجيىح جلتمتغ ظهن

 صومقي مفحييعهيمفهث غجمميعمص ي غقو خس قحضىشمفٰهمي غحلسالنمكهب عجمجع غحطهئجمحيمق : غألمضبمتق

قهف غحلميهغئ: ٰهجهمث غحلثمتهيميمث غحلخس) ص(  .جمميهيغن مصخمحميمك غحط
غقص : هيحنميغ) ص( يٰهخنالجممث غحطجٰهدحلخصحمتق غألهي  .صض كصف: ص جمخممنق مغمتخصىسي
يهشهنغ جممت لكهنجلميهيمت خصمهٰهجيمث غحلحمميمل غألجمميحي ه)ض( ز يع ص مكمتجحمت خس جلتمتخص غحلمنمنلكميص خصخنمن عن غمغتخنميكى  غحل

متمفمقص مكمتن قمث غهللا غن غحل متمفمق : يخس غحلمنلكمس هعخض سجمىح هشحيمت مصميه جلثجعغ جمىح غحل ه
قلكىح خصمق عجممتن  و خس غحلميهغلكمثص همضجنميهتوص هجفميملومثي خضجوص هلكجهميو جفخيجعوص هخضمتلكىعه جمجهتمنهوغحطهنجل

 هص عه مصمئلكميمنغو إلجممتنهص عه مصخنحنميمحو حطبمنعه مضمنجممثطمنهن غحلمههنغي جمحيخييش لكتخنجيوص هجلمتن لكميلكىسوخصمتقل
حلهنحليس جلثمي غيلكتخنمتن ههمكيع غحلتمممتقغ خس غحطحيمتمكهت هغحطثمتحلهت خصمق قحضمتن غحطهنغهشهتص ص هوحطهنهشهت
ن غهللا ظمظ غهللا مفٰهمي هظحل خصمتحلمنلكمس مفحيىهجلمتن جم  ي لكمبهيصيىح مصجهمل لكمنن مفىح غحلهنميلكمث مفمظ قمغ

ن غحطهنغهشهت هقحضمتيهتمتولكبخيهث غحلحيمتك خصمتمضتالم عحفميمتم غحلمنمنلكميص حلٰهحمميمل مفبمن . ( خض
 ).ضطص كضف: ص جمخممنق مغمتخصىسيغحلسمق غألجمميحي

غقص : هيحنميغ) ض( يٰهخنالجممث غحطجٰهدحلخصحمتق غألهي  .صض كصف: ص جمخممنق مغمتخصىسي
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م هصلكمئهيمهمي غحلهيهف قحليس ن لكميف غحطميعغ خصمتخلٰه مج لكخنٰهيش  لكمئجممي غحلحيسمتظ عن سحم
 ....غلكتخيمتص لكمبن:  مكمتن حلهيهحضخيمتيقهحضخيمت خصهنحليسص جضيش

غ غألمضبمتق    خس غخلحيث مفٰهمي غحلسالنمكهب عجمجع غحطهئجمحيمق : هجمىح جلتمتغ ظهن
ن جحمت جممت حلٰهميحضمتن هجممت حلٰهحيسمتظ م عن خصمتحلهث جمىح غحلميخضيش لكٰهخيمت غحلتم ههش   لكمه

جمجعغف غحلحيسمتظص هعن خصمتحلهث جمىح غحلهنجلمي لكٰه جمجعغف غحلهنجلميص هعن خصمتحلهث جمىح جلٰهميخيمح 
ص لكمبن قغقغ هغخضمنغيمفمن المف ٰهيع غحلميحضىش لكخي غجمميعغه ع ص هعن هيجهخمهث و مفمظ 

 .ولكخي قحضىش
يههشهنغ غحلمهتمتغ غحلمنميلكهت خس عمضبمتقن م جلمح مفمع مفحي غحطجٰهد  م هش عخضمن غحطخممتقق س

نجممنلكحيمث غحطخنمتحضهيحلمهتمتغ  ص لكميجه غ : ص خضميمس لكميهه مفحي مفىح ظمتخضهت جلتمتغ ظهن
 خصىح عيب حفمتحلهتص ي خصىح مفحقمفىح مفبمن غهللا خصىح غحلسىح:  غألحفخيمتقيئجيمثغألمضبمتق مفىح غأل

ن غهللا: مثص مكمتنيخصىح غحلحيهنميي مخجيمن مفىح مت مفميف يب عجك يحط: غهللا مفٰهمي هظحلي ظمظ مكمتن قمغ
وغحلسمحظ قعلكهث جمٰهمهمت هيخمهن جمىح هيمتق غوص ههيخمهن جمىح جضٰههسه  غهللا منسعلك: وص هخس هحضخي جممهت

يمنغ خصخنحقيمخجي قغرلكص هبمتيص لكبجهميهث جمتخنجه ه غخلٰهجهمث ظمتق هيخمهن هيمتقغ ههيخمهن يمتحطٰهيس غحلحي
 .ي مصهيلكمن جمىح غحلمنميغخصمث همصخنجيىس غإلجفمهمتنومثيهحلٰهخمع مصتجي! !هٰهجمتجض

حلمثومت عمضبمتقيعش س مغميجههث إلجضبمتغ جمحيمتمكهت ذقهشمت عمفحنيش جمىح هيهنخنخيمتص قك و جخخي
غققجم حلمثو خس جمحيمتمكب ألمغبمتغيغحلمهثجع جمحيخيمت غخل  . جخخي

 .طص فضضض كصصصف: سمتخصىسغحلخممنق حطغ: هيحنميغ) ص(
 .ضطص كصضفهط ض فضضض كصصصف: سمتخصىسغحلخممنق حطغ) ص(
يٰهخنالجممث غحلسميمن هشمتجفيش حل ص مفحك هقيئىش غحلجهس مفمظ غحلبحكيجممنلكحيمث جمخنمتحضهي غألئجيمث غيجضحي) ض( ي

يئي غحلحمميمل مفهي:حتجهميىسص )هشمطصصص: غ( يغحلبحميغر يجمهئمغسمث ص ي غجحجيمنغريغ غهللا غحط
 .ضضض فطصض كصف: هشمضصضص صهجكغحلجنبخنمث غألمغمثص يص مكيش غحطجهمنمثيمغالجمميغحطخنمتقم غإل



ىغحنٰه.....................................................................٢٨٤ وائ مممب امسىطهشىغة وامس روث امس اجه
رابع كتاب ا   ّ اّكتاب طب: ا

ل هتىع يغمسميمب: هي ق اجه يغره مش مي رّ، مسَّـىطوإن هثيغن أهث أهن  ٌ مشهشيط
اول هسح ممرمح اهللا، هتيط  مممب مئُّـجمئىطيغٌمش  ِّ يغمسميمب، وىح خم ّىغن ُ ه مش اجه أهث

جية مسىطيغ اجهمن مثىش يعمي مش أص  !!ُامس
ىع ُّـ ل اجه ه األص ٰه مش ىح ا حم امسَّـ ّوىحَّـ هيُ يغق مسىطيغ وجن جية، جن َّيس اجهمن ُ ُ 

ّاألمشيس لكىط امسمنهي ّ مئُّـىعيطيغ، مم وخم هيُّـُ ي ّامسمنيغمُيطيغ  آن وال  ال حيامس َّـِّـ امسهي
يشىح ّإيعجم ، وّامسمنهي امسهيملمن ء مميغمسهنيشإحيالم احل سّ اجهِّـُّـ ن مسىطيغ ّ وامس َّـ ، وحي

ىعهيىعٌومثمييغت مل ث امس يغر، وذمس خم امس يغب امس ى مش هث ّ أهن ل اجهلكيغدر ُ يس من
ٰهامسيس ّاألحييغحيىع مي ِّـ مئُّـىعيطيغ، هث اىحىع ّمئهئ  امئ يغحي ّامسهيِّـ مم إمم ، واجه

جيّمسُّـجيمث ىس اجهمن يغهلجم مش امسَّـ ٰه، وأمش مي يش وامس  .ة خم احل
م دة ا   ز

وائّإن روث امس وائىعّ امسهشىعمنّ اجه ىس امس ود امسَّـ ةّ خم من ىغهن  مش  ـِّيس اجه
ن اخليغمش هتجم مممن اج ـامسهي يغت ٌ مث مئلكميىش هبيغ أمش وا  ال أص هليغ امس مش امس

ٰه ا مشيغ أحييط إهب من هث ر، وىح ٍوال خن وائٍّ احنىطيغ امس ّ خم جنمك جن ، وهنُّـ مسىطيغ ّ
منيس واألهنالقّ، مث أحنًٰهة هنملٍمشهشَّـالت ة وامسمت  .ت خم امسمنهيىع

، أص ىطيغ مشلكىطيعمن ٰهةٌّيس روائىعٌمييغتّىش مس ٰهةٌ هث ىع وحييغئ ٌ وهث ، مش مث
حييغئ مسُّـِّـّ امسمنيغمشهئّامسهشىعمنيس مسُّـ رك امس ريّ، ومش اخم مسُّـميىع ّث امسىط ، وامس
ار مسُّـمنالّامسَّـيغخييغين يغر األيع مئيس مم حي ُّـّ، ومش ه اجهلكىطّمشيس اجه  ّالحيىعجم  ـمييغتّ، وىح

يغهتيغتـ األهنٰهة مشىطيطيغ  ل هتىعيطيغ إ ىع إمسىعيطيغ مئمه امسهي اجهىطهي مئىعٌمث أ  ٌيسّىعّ وهثِّـٌيسّ يع
 .واحيمنيس امسىطمليغق

ار، ) ١( يغر األيع ُّـمسمم ُّّـمنالمشيس اجه ر حييغممّ  .٤٢ ص١ج: ، مشلك
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متلكمتغ غجلمنلكمنغ يعن  حسخنٰهحيمت هيمميع مفالجممتغ ص ي مفخيمن حلٰهسمتخصجهمق هبمتغحلت هشهنن غإل
يص ههشهنغ جممت لكخنجيىس لكميحيمت جمسهئهحلميو هجلبجعغو جلثجعغوغمغتهنخيمتن  يمث غحلبحمس هغحلتحجهميىس حلٰهجييضزى

ن عخصمنغ همكمنجممتص ههشهنغ ي لكمه ه  يعمغالن غحلمنلكمس عجك خضمهجيمث خصمتخلميهف جمىح مغٰهجنمث ي عيى
مفمي قلك عمغالن غحلجهميظن يمثي همفجهالهيمييمثيهجم  .تيمخ

ّواروث اا إ بإو ؤ آنا    
لكىح غحلميهغئ ظ غحلتمه غمكخنمييغحلسحيمث غمضتٰهجنهث لكمي غحلهنه يخس   يمتحلسحيمثمث خصي غحل

يع هغحليغحطحمهمي خصمث خصمتحل وحممهىش جمخممنقهغحلهنخييش غخلمتحفئص لكجهمن مصيمنك مث غحطحم  ظمتق س
غمكيع غحلخنٰهجييمتن هش غحطميحضخنمييخصجيميهق غأللك يمث غألهجك خس غحل ص خصىش هخس ي هغحلتخنٰهميجيى

غمكيع غحلثجهمتخس ص ههشهنغ غألجممي هيحىح ي يمتحلسحيمثهص لكخممتق لكخييش غحلجهميظن جمجهميههيمت خصيغحلخنمتن يغحل
حضبمث غحل و جمبميحيمثيغحلسحيمث غحلحكلكهنمثي عن حيمت هيخنتجهمنيألهيمثط يمييمهٰههيميلكمم خصحيح غحط ز  حلٰهجهميظنص ى

هيحىح هيميلكىط غيخضتمهمتن عجك يعهيمح  خس غحلتبميمقص هيهنغحطميحضيع غألهخصمنهشمت مغحيهنجهمن 
قلكمث عمغالن ي هيخنٰهيش جمخممنقهشمتص ههشهنغ هش ومثيمغحي  ي لكٰهمن قهق غحلهنه  غحلجهميظنيمخ

س ظحمث جممت غهيتخي و مغمتخصجهمثولكهنجغك خس قمصبمثيعهيمح  خس خصميمتن غحلجهميظن هغألخضمهمتنص هيغحلسحيمث
خصمثي غحطحمهمييغحلسحيمثهشهنن ي عن ص هخضميمسيغحلسحيمثعحلميحيمت جمىح  لكجهمن حلهين  صيكمن خصمتحلومث جمحم

متخصيط ل عجك   . خصو خكجع جمجهمنهفوغحلميحض
قهف يجممت هتجيه ظ مفمظ عجضمي قحليس غحط حيمت خس هشهنن غحلهنجهميغ هش مصسٰهمييط غحلمم
غمكيع غحلخنٰهجييمبن لكص مفمظ لكخييش غحلجهميظن هغحلخنجيىش خصيغحلميهغئ  خس مجمييع ي هغحلتخنٰهميجيي غحل

 خس لكخييش يغحلسحيمث عجك هش غيخضتمهمتن صمث عه خس غألمفيش غألخكٰههت جمحيخيمتيغألهمغمتل غحلمنلكحيمي
مث خس غحلهنخييش هغحلخنجيىش هش يمث غحلجهميجهميي غحطميحضخنمييمبن هخصمتحلتمتحص لكصمث غحلخنجيىش خصي هجلميهنميغحلجهميظن
 لكحيحىح مج مصخمٰهحيمت صق جمحيي هيحهنغحلهنه عمغالن غحلمنلكمس ي غحلجهميظنص ههشهنغ هش يغحلسحيمث

س مصبحي ظحيمتمفتخيمت غحطحيخيهس غحلتمث ي غحطحمهمييغحلسحيمثهش يعهيمح  حلحيحتمهيش جحمتص هومثي مكجنخنميومثيمغحي
ه قجضمث غحلجهميجهمي غحلجهمتئيش مفمظ عمكخممتظ عهشىش غحلجهميظن يغألجم مق حلٰهخنٰهيش هغحلمنلكىحص يهغحل



قهف غحلميهغئ خصمق غحلحيحممئغ هغحلتمئجضجع.....................................................................ضطص غحط
ق خصمهثمتلكمثو حضمنلكمنوحيمت عجممتن قجلمتنيمبهيهخصمتحلتمتحص لك حض لكمق و جمىح غحلهنخييش غحط  مفمظ غحطست
حتتمهيش عجك يعهيمح  حتتمهيش عجك غحلميهغلكمتغ غحلت لكمتحلتهنمتمغجع صي هغحلهنجهخييغحلتهنسجعه

خصمثوقهغلكمتغ يع هغحلتهيهلكميص هغحلهنجه غحطخنتجيمن خصمتحلمنقحضمث غألمغمتك يمنك  خصمتحلو جمحم هغحل
مفمثيمتحلسحيمثه هش غآلمضمي غألجلثمي غخصتالظ جمىح خكجعن خصمفمظ غحلميهغلكمتغ  ههشهنغ جممت ص غحط

حمت حضمن يحسمنن هغ يغ خس غحلجغغف غحلهنجهخيه  يعجممت هص خس جممنقمغمث غحلخمحمتخصمثي هغحلتهنسجعهه
 طلكمهجيىح خس هيسبمث غحلتهيلكمييغ ي خس عظٰهيعهيمح خس جممنقمغمث عهشىش غحلبميهث لكمتيمضتالم 

هلكمهالرمت مصخنميك مصميغجضخيمح حلٰهتهيلكمييغ لكجهخيمت همصهنسجعغ ه ص هغحلسبهت هغ همفجهمتئمن همغجعصس
مغمث  ل يغحلسحيهشمت غحلجغغف هئ جلمتن جمحيحمغحلتغألمفحنيش هش غحلميهغلكمتغ غحطمنمغ  غحط

ل خصمئلكمن لكوهغحطخمحي لي جضيشصو عجضميجيمثومثي عجم  و غهيتحك جمىح قحليس غحلهيلكيغ خس جلتبحيمت خصمح هش جمٰهح
ق و مخجهىسيمهىش حلوهجمحيحن  . جمحيخميغي

يغ حلهنحليس مفمتجمٰهمق جمخيجي همق مغمتمفمنغ جلثجعغ مفمظ مصميمغميمل قحليس غحلهيلكيغص يع
 :هرمت

غظىش عحلميحيمت مغمتمفمن جلثجعغ مفمظ :ّولاجخسحص األ قهف غحل ه مكٰهمث غحلتحجهميىس خس غحط س
حلمثهمثيمتن مغحيي ظمتق خصجيميهق غأللكصو جلثجعوغحلتمنمتيض مفىح قلكيغ ي ه جمجهب  . هبمتههجمخنجي
و مصبحي غحلهنجهخيمتظ حلمهثجع:اجخسحص اجثسين ه غمفتمحقغ طس مممت هظٰهخييش جمىح قحليس غحلهيلكيغز

غ غحلحنىح غ جمحيخييش قحليس قيجمحيخييش مفمظ هيجهٰهمث غحلميهغلكمتغص لكمئخضسحي هن عن  هبيش همكبٰه
غ قحليس غحلمممتخصيط غحلجهميظر غ عه لكخنجيٰه يلكتسٰهح ى حل مصخنمتجكعحلمي  قمفمت غحلجهميظن غحلهنه س  :خصجه

وم  رسول إن كنتم تؤمنون با وا ء فردوه إ ا وا تم   ناز ِفإن  ْ ْ َْ ْ َ َِ َ ُ ُ ُِ ْ ُْ ُ
ِ ِ ِِ ُ َ ُ ُ َ ٍَ ْ َ

ِ َ َ َ

ال ِك خ وأحسن تأو ًاآلخر ذ َ
ِ ِ

ْ َ ُ َ ْ َ َ ٌ ْ َ َ ن هقص)طض: غحلحيسمتظ (ِ غهللا ي ظمظ مفمت حل غحلميمغ
 لكخنىح عيب مفبمن غهللا غحلخممتقم مفٰهمي صمفٰهميخييش غحلسالن همفجغمص غحلجنمتهشميغ مفٰهمي هظحل
اسّأي: اهللا عليه وآّ ص قال رسول اهللا:  مكمتنصغإلمغالن م ...ها ا  فعلي

شفٌ شافعّإنهبالقرآن ف صدٌ وماحلٌعّ  نَ، ومٌقّ   ،ةّن جعله أمامه قاده إ ا
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ل يدلن جعله خلفه ساقَوم ار، وهو ا يلّه إ ا  ٌ وهو كتاب،ٍ  خ س
يانٌفيه تفصيل صيلٌ و زل، و ظهرٌ و س با طنٌ، وهو الفصل ل ، فظاهره ٌ و

م اطنه علمٌح اطنه عميقٌ، ظاهره أنيقٌ، و ومٌ و ومٌ،   ومه  ، ال ٌ و 
دى،ب غرائبهُ وال ت، عجائبهُ صابيح ا كمة ومنار، فيه  ل، ا   ٌ ود

عرفة صفة، فليجلا ن عرف ا هٍ جالِ  صفة نظره، ينج، ب بلغ ا   من عطب،ُ و
تخل شبّو  . ...ص من 

 و همفجيىشو لكخييشيألهي طو جلبجعغو عجك جمميغحضخنمثو خصحمتحضمثو همفجيىشو لكحيحىح عجممتن لكخييشصعقن
س جممي غحلهنه مصمئمغميَّـ عمغالن غحلمنلكمس :ص عه مكىشيحفمن مفٰهميخيمح غحلتمئمغميَّـ غحلميهغئ

 مصمئمغميَّـ :ص عه مكىشي غألقجممتغ هغحلتحيمتمكمممتغص همج ستمهيش عجك غحلتمئمغميَّـ غحلجهميظرخصتٰهيس
قلكمثعمغالن  . غحلجهميظني مخ

ّوااث اا بإ ا إ  ّا   
ن غحلميهغلكمتغ غحطمههنهخصمث خس غحلجغغجضمق غحلميهغئمييمبنههشحيمت جممهجيىح غخلجنميص لك مق ي قمض

 حلٰهجيسٰهجيمقص يغحلخنمتنمفمث غحلخنجهىش  خس ظحيمتو جلبجعٍّ مكمن عمغخييش عجك خضمنصي هغحلحمميخنيغحلسحي
ي هحلميَّـ مفجهال مكميظهيميس قهغئولكخي مفجهىش  .و خصمتجمتميمتقس عمضبمتقهو هش مفجهىش:همتص عه مكىشه

هميلكىح علكمممتص هجمىح غحلهنميلكجهمق جمخنمتي خصىش هغحطهنمه مي يخضحنحيمت غخلجنبمتظ هغحلمهتمتغهحل   مه
ن جلتمتخصمتهمفحيمنجممت لكميههن قهغلكمث ن خس غحلحيجهىشصي ي لكتثبهيش مفمتقغيمبش لكصه عه لكمهتب جممت ي عي ت

ي عقغ جممت عقغقهغ عن لكهنجلميهغ جمميحضخنمت قهغئميصجمن خس جممنقمغمث عهشىش غحلبميهثهيمنقص لكت همت ه
مكيغيمبشلك غق خصال مص ن جمىح جلتمتغ خصحمتق غألهي ويش لكحيجهٰه ص عه جمىح جلتمتغ مغهنميحيمث غحلبحمتق ي

لك ظغ خصمتألمضبمتق غحلممخنميهنمث يعه جلتمتغ غيخضتجمتفص هخكجعهشمت جمىح غحلمهتهت غحلثمتهي مث غحطجيٰه
غئميٰهمي مفمثص خصىش هخصمتإل غن غحلمهتمتغص عيمئن متغص هجليهغحط ه غمغيش غحلمهمتمصهت مفحي

ن غحلمهمتخسص حلٰهحمميمل غحلمهٰهميحي) ص( يعظ .ص فططض كصف: ص جمخممنق مغمتخصىسى
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ص ههشهنغ جممت مصهنمي حفبميخنمث غحلخنجهىش   جممت ه مفمتقغغحلهنه يغحلخنمتنوجلمتم خس مصخمحميمك جممت لكحيجهٰه

ن و لكمي جمسمتخضمث غحلتٰهجه عجلمع خصمهثجعمصمه ي جمىح جمسمتخضمث غحلتهنمهمي هغحلتمئجمىش هغحلحيجهمنص ههشهنغز  ي
ه لكثجع خصجنبميخنت عمغئٰهمثغحلهنه غجحمتئىش جمىح غحلميهغلكمتغ يغحلمهيش  غحلت حلٰهجيمممتجممق همثي ذهقلكى
 ز خس جمميخضٰهمث غحلتٰهجه خصهنخنىشميبجهمصحلجهمتقع جمميخضٰهمث غحلسهئغن هخيمت مصتجمتهق خصمتيص هحلمهحيلكميخيمت

ه ص غحلهنه يغحلمممنيط غحطخنحي  قحليس لكخنجيىش يجلىشز لكجغجل غحلمهتمتغ هغحلمهمتمصهت مفمظ غحطتٰهجه
يص هلكهئجضيغحلخنمتنمفمظ ظميمتخكمث غحلخنجهىش  يمي لكمي مصمئجضجعغ مغٰهبميى   .همته

فومثيمتلكمييهخصحمهن ن خصحممهىشي عن :و هه وهشهنن غحلمهتهت ههشهئيظ غحلمهتمتغ لكخنجيٰه  س
مف وجمبمتخ يجمىح غألجممثص هحلخنٰه مفمظ مغٰههت غحل ي قى  و مغمتخصجهمثو حلهنحليس غقمصهنخنهث خس مفجه

غمكيع غحلمنلكحيومثي همصخمحميحميومثي عظالخضميوظميحمتغ غ لكجهخممنهن غحل  غحلهنه يص خضميمس جلمتهي
قغي غحلتٰهجهميحييغحلخنمتنسمهجي قحليس غحلخنجهىش   جمىح و جمبمتخغوص ههش غحلخنجهىش غحلحيمتمصهس خصخم

 .عمغالن غحلمنلكمس
مفمي هئمت  لكجهتىش جفمييهشهنغ غإلمغالن غحلتٰهجهميحيين مث هيجهمنهشيشط أليهحلميَّـ جمىح غحط

مف هغحلتهنمهجع هغحلتمئجمىشص هلكستبمنن قحليس جلٰه  يمفحنميمح خس قغمضىش غإلهيسمتنص ههش غحل ي ه
ن غحلتٰهجه هغحلتجهٰهميمن غألمفجي   .زخصميمغ

ي سجيش لكميحيمت خضجهميجهمث غإلهيسمتن غحلجهمتئجيمث مفمظ عمغمتك غحلسهئغن هغحلتمئجمىشص و عمغالنيعهي ز ى
غن غحلجهمتئجيمث مفمظ عمغمتك غحطتمتخصخنمث غحلخنجيميمتظ   .ىهلكجنٰهىس لكميحيمت خضجهميجهمث غحلمي

لك عمغالن مصمممييعهي ل عجك غجحمتهلكمثص هعقغ جلمتن غألجممي جلهنحليس لكخي يمييع غجح مث هغحلسجه
ن غحلخنجهىشص هحلهنحليس  جمىح غخلالك جمىح هشهنغ غإلقجممتن غحلجهمتمصىشص هغخلميهف ييخصمن علكمي

قلكمث عمغالنجمىح مصٰهيس غحلسمهميغغ غحلجهمتمصٰهمثص جمىح عمفمتقغ غيهيتمحظ عجك   . غحلجهميظنيمخ
هيمييعن لكهمث عمغالن غحلمنلكمس مفمتقغي علكمي ي جممت مصتجمظ خس غحلمهتهت غحلثمتهي  جلمتن مثص هعنس

يٰه جمحي علكمممت غحلمهتهت غألهحلميختغألجممي ي   خس غحلمهتهت سمثص هحلمهىح حفبميخنمث غيحلتهيغنه
ي مصمئجضجعغ خس جمسمئحلمث مصخنجيميىس عجفمهمتحلميي زخنٰهخيمت عمكىشص علكممىشو هغحلممبيط خصجيجهمنغقصمثيغألهحلمي مث ه
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 و جممممتمفهنمثوجمىح غحلخنجيىش خصجنمتمكمتغييخصمن  غحلخممتجمهثص هحلهنحليس يغحطتمتخصخنمث غحلخنجيميمتظ هغحلتٰهجه
لكىس جلتبحيمت غحلمنلكثمي لكيحلتجن مغيط غحلمنلكحيو جحمت مصمئجضجعغحلت غحلمهتهت ييمغميمحمثص يمث غحلثمتهي  ي خس غحل

غقي عمفحنيش جمىح مصمئجضجع جلتبحيمت غألظٰهمييغحلخنمتن   .مثص جلمح هش غحلمتن خس جلتمتغ خصحمتق غألهي
مف غمكيع يههشهنغ غحلتحٰهميىش غحط  لكهنميك هغحلهنه  م هيحىح مفٰهميغحلهنه حلٰه

هيمت مفمظ جضجهمتلكتحيمت  ههيهنس جفمهال هجمممجي غمصمت مصحيمنق ههتمنقص م ه زمكمن حسمن خس مكبمتحل عظ ز ه
غغههش ع غمكيعوظ  . لكال لكحيبمن غإلظمنمتظ عحلميخيمتص مكمن غمفتمتقغ غحلجههنهي مفمظ غحل

غمكيع غحطميلكمي ي عن يجضيش قلكمث عمغالن  لكهنمي هغمكيع خضمتنغحلهنههشهنغ غحل   غحلمنلكمسيمخ
لكٰه حلشهيسمتن جمىح جمهنمهمييغحلخنمتنهجممنه مصمئجضجعن مفمظ ظميمتخكمث غحلخنجهىش  وص هحت ز و هجمتمنخصميى  ز

وهجمتمئجمىش لكو عجك عهيسمتني لكٰه جمىح عهيسمتن:ص عه مكىشومثي خصال هش  و عجك عهيسمتنوهيمتحفىس و حت
مغيط غحلمنلكحيغحلهنههشهنغ غحلمتن غحطميلكمي ي عن صوظمتجمهث ي هيتٰهجيس خس غحل ه لكممال مفىح س

مغيط  و هيجمنن خضمتذغ خصمنقحضمتغص خس جممنقمغمث عهشىش غحلبميهثيغحلخنمتنغحل ه خس ه  عمك
 لكخييش هعن صيجممنقمغمث غحلخمحمتخصمثص لكخيهنن غحطمنقمغمث غخصتالظغهتمت عمفحنيش هعمضجنمي هعجفمن

غ جمتحمبثمق خصمهتهت غحلخمحمتف هغحلسحيىح هغحطسمتهيميمن زجلمتهي ن جمهنغهشبخييش يعشي عي صى يش لكبحي
ل ي مج مصميهومفمظ خضمنلكمس جلتمتغ غهللا ىن جلتهت غحلخمحمتفص ههش غحلمنلكمس غحطميلك

ن خس مكبمتن هغحلهنهص تيهمغحي  قهغن غحلهنه جلتمتغ غهللا همفجغيت عهشىش خصميت حضخنٰه
ي جلمح قهمص جلتهت غحلسحيىح غألظٰهميصجمسٰهيش خس ظحميح   .ىمث هغحطٰهحجهمثى

ن جمهنغهشهت هجممنغقك مفمظ عمغمتك خضمنلكمسنصعق و لكخييش لكجهميجي خنمييغى  قهمص و 
 .مثيخصخنىط جلتبخييش غحلمنلكثمي

ق غألمضميهصهعقغ جلمتن غألجممي خس عظىش غحلمنلكىح مفحيمنهشيش جلهنحليس ى لكمهمييغ خصمتألجم  !ظى
غمكيع غحلخنجيحق ي حطمنقمغمث غحلخمحمتخصمث جمميلكميغ حضمنيهحلهنحليس حسمن غحل يغ خس جخمتن غحلحيجهىش غحلميهغئه ص ه

لك ن جمىح جلتبخييش غحلثمتهي مكيغيلكخييش لكحيجهٰه ومث خصال مص هي مضٰهىشي  س مغحيمنهوص هعقغ جلمتن لكميمح لكحيجهٰه
ن غخلمع خس جمحيمتفحسمنهشيش  ف خصخمحولكممخن ي جم و نط ى يمث غحلسحيمنص لكتتٰهجه غألجممث غخلمع خصمتحلجهب ى س



احكثروث اقبواإلج حقمل اقمكأة واقحأىقلك.....................................................................٢٩٠

ّ اؤىقٌ يقبابٌالجلمإلمإهنإ حقإقمإفت األجكلك هلت، قنكإف هلت رصنب ب يف أفثاهلت ُ
 يف مقكمنت ّوأفلإهلت وىكإإلب ىكمثقنت، وئبا قإ نلمنث قث مقأىقلك اقمكاث اقبواإلج

َّ، وئمبا مقكمت حلمبنإ ٌّئإت رواإلنّ، واقجمثقنٌّرواإلج ٌ، فإقحلملك مقلملكّاقلإماقللت 
 . يف حلكثرنإ ئبهّاقجمج واقللت ّاقللت اقكنلج

ٍإ يف قبرىكئ اقكحإحقئ فب حقبأ فجت فبونّ رواإلنّاقلإمّمقكمت حللمنإ ّ إن نلت، ً 
 ،اال حلمنث وآقثّ صخك  فلب فإل رىكثل اال، أو قجمتّ، فؤذا فإل اقجخإريٍجلثامئ
ّ قثجثحلإ قبىكثىكإ قثحقثءا، فمحإب اقجخإريوإن قإن اقلثلّاكحث  ً ً ّ أصا ً

، فال إىكالم احلبائاد ّت قث روّإهن واكنئ ،اقمحإ حلمبئت حقلب قحإب اال

ّ إال أن ،لئ يف حلمت احلبائ أقحب قث أن حتقّاقمحإ احككم: يقإء يف قكت اقلمثن) ١( ّ
ّ أصا اقمحإ حقلب قحإب اال ىكجحإنث ومقلإىل ّاقجمت واخلمت فب أجلجلثا حلخك أن

  ىكمث أيبج وئ،ئّئ اقمحإ اقجحّ حقلنّ ىقت،أّ احكثجلّ ىقت، صحنا قجمتّ ىقت،ّصحنا اقجخإري
.  واحكجمبات احككنثرة،ّ واقبارفكمج، واحقث قإيقئ،ّ واقمجإإلج،ّ واقمكقبي،داود

، حقإب ككلث حلجب اال اكإيقج جكمنلئحكقكت اقلمثن حلث أىكإقج اقمحإ واقلمثن، (
ىككمجثل، قكجلئ ا، جلجلئ ّ احكبحلكخلّج يكنإب اقباث اقمحل:، مقلبات)حلمت احلبائ(

 ).٦٤١ ص١ج: م١٩٢١احكلإرف، 
ّوأقإ يقإقة اقجخإري: ّاقبئججوفإل   قحإ األىكالم وأفكمنإ حقلب ّ اقكحنا فأيقتّ

ّمحب حقث حممب اقلجكالينأل، ّإريكإد اقجإري حلخك رشح اقجخإري. (ّ ويقتّقحإب اال حلب ّ ،
 .)٢٩ ص١ج: قكبر ىكإحقت

ّقإ حتئ أدات اقججمء أصا قث قحإب :  يف فثقثّ اقمنكإحقثريّوفب جكإقلث أحقث حلخل
 .قجمت

 .٢٠٨ ص٤ج: ، قكبر ىكإحقتألحلنإن، الحقث جكممإنوفنإت ا ـ
 .٥٨٩ ص٢ج: ، قكبر ىكإحقتّإظ، قكمة اقباث اقبئججّ مقبقبة احللـ
 .٦٤٢ ص١ج: ، قكبر ىكإحقتإيقج جكمنلئحل قكت اقلمثن، ـ
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هه يهنىس غحلخنٰهمحظ مفمظ عن عظمك يغمص: جممث خخض مفمظ ظحميمك جمسٰهيشي خس جمجهمنيهمكمتن غحلحي ي
ني هجمسٰهيشص همصٰهجهيغحلبخمتقه: غحلمهتهت خصخنمن غحلجهميظن غحلخنهيلكهي غحلخمحميحمتن . يتخيمح غألجممث خصمتحلجهب

ههحمي غحلمنلكىح سمي خصىححطخف ظحميمك جمسٰهيشص ( ص غحلخنمييبص قغق غحلمهتمتغ ي خم غحلحي
 .)ضص كصف: هشمطصضصخصجعهغص 

ي مفٰهمح عنصههشهنغ هش جممت عمجخنهث مفٰهمي جممنقمغمث غحلخمحمتخصمث  مكمن قهه صي جفمتقف غحلبخمتقهيغحلمهميجممتر: ه
ي مفمظ عن ظحميمك غحلبخمتقهيخس عهغئىش خخض جممت لكمنن ص خصىش جلمتن جلثجعغ جمىح ي خس علكي مج لكتيشي همتن خضميمتمص

خن جمبمي غ غجفمي جمصهمممتيجم غ و همفمظ عهمغمتحف مكجنخنمتغصوٰهحجهمتغ هجلمتن مفمظ خض  غمغتخمخنب
يع قخصجنخيمت غ مق مفمظ خضسهت جممت هظىش ي جمىح مصالجمهنمص غحلبخمتقلكوغيب مفمنيمح قمصي هعهيصغيهشتمنغظ عجك جم

ي عهي حل خصجه غحلبخمتقهيمق هجمىح غحلبصعحلمي لكخيجيخييش  جلمتق عن لكميحضيع مفىح غحلمهيش صهغي خصخنمن قحليس جممني
 خس هيجهمن غقن غحطخيميمكمثغحلخم. (م لكمي خصمتحلهيلكمتقغ هغحلحيجهخممتنيمث خصخنىط جممت عهقل لكمي همصمليخصخمح

غمفىس غحطحميمكمث ق غهللا غحلتسجغهحلٰهجهمتيض غحلحمخيميمن ص غحلخم  حضالن :ص حتجهميىس)هشمطصصص: غ( يهي
زغحلمنلكىح غحطحمنفص جمجنبخنمث شممهثص حفخيميغنص   .)طضك: كطضضصى

غ غحلبخمتقه يهمكمن مكمنجم ي مفمظ جمسٰهيش جميع عن غحلبخمتقهي ي خصمئهي مج لكحيجهىش غحلمنلكمس ه مفٰهحيمتي مكمن عمكميي
ص هيخصمتحلٰههنىع عهي وعهي جلمتن لكسجييع غحلمنلكمس خس خصالقمح جلمتن لكحيجهٰه خصمتحطخنحي  وص هلكمهتب خس خصالقي

 .وجضمتهيميمث
قيمكمتن جلمتمصهت غحلبخمتقه ي مخجيمن خصىح عيب خضمتمصيش غحل جممت: غمي همكمتن حص مخجيمن خصىح عمغمحمفميىش لك : ي

وقغ خضمنلكمس  مغجيخنت خصمتحلحممتن جلتبت و خضمنلكمسي مغجيخنت خصمتحلبملغ جلتبت خصمتحلحممتنص هقغس
ظ لكسمههث: خصجيملص لكجهٰههث حل  .!لكمت عخصمت مفبمن غهللا خصتمحجم

 .ططضك: ص جمخممنق مغمتخصىسي لكتمك غحلبمتقهص يخصىح خضجمي غحلخنسجهالرجممثي جمجهمنم
 .ضضض كضصف: ص جمخممنق مغمتخصىسيهي هتهنلكهت غحلمهمحنص حلٰهجيهيم
 .صصض كصصف: ص جمخممنق مغمتخصىسيحمجيَّـ غحلمنلكىح غحلهنهشبحل مغجع عمفالن غحلحيبالظص م

ىمكمتن غألمغتمتق جفخنميهت غألقهيهئهل جمخنٰهجهمت مفمظ هشهنن غحلمهٰهجيمثص هغحلت لكستهنمتق جمحيخيمت مصهنممميىش  ه ز ى
ين غحلبخمتقهعهلكخنحي هشهنغ : يجمسٰهيش مفمظ غحلبخمتقه غق ي ص هحض غق غحلميهغلكمث خصمتحطخنحي  لكميه حض

ي همغبهت قحليس عن ص مفمظ غمضتخممتقن خصخالم جمسٰهيشومصجهجنمييع غحلمنلكمس جمىح خكجع مصحيخمميِّـ
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ه غحلبخمتقهيلكبجه مفحيمنهشيش م مفجيٰهمي يمت م مغ  هجمسٰهيش هجلتهت غحلسحيىحص ههشهنغ هش غحلخنجهىش ه

هيمي:ص عه مكىشيغحلخنمتن غ جمخنمتغحلتمث ي هشهنن هش غأللكمي ن هغحلجهٰه  .ه عجلٰههث غحلخنجه
ي خس جممنقمغمث غحلخمحمتخصمث مكمن قجلهت مفمظ مكمممييغحلخنمتنجهىش غحلخنين ع :ى عمضميهوخصخنبمتقغ ز  ومثى

ن هش غحلىس غحطبمقص ههش مفمق يعقغ مكمتن غحلبخمتقه: جمهنمتقهشمت ى عه جمسٰهيش لكهنحليس غحلجه ي
 مفحيمنجممت ص هجمسٰهيشي غحلبخمتقهىجمخنحنيش غحلحممتقخضمق حلخمحميحيعن غحلمنلكىحص هحلهنحليس حسمن 

مك غحلهنسمتق همفسجعوهن خصحمنلكمسيلكجيمي حلو هغ حضمي يمبش لكص مكب ن خصت هيش خكمتحلبمت جممت لكحكمف
ص خصجيخنحيمنلكمسغحل ن مفحي ميىس غخلحيمتم لكحيمللك قغ   ي يغحلخنمتنغحلخنجهىش ي عن ص هخس ظ

ص لكمهمتن ألحضىش هشهنغ قخصي ظحييغحلبخمتقه ن قخضٰهت مح جلتهت غحلمنلكمس جمىح ييغ جلتمتخص خس حف
م عحلهنمتخف خصميجم ص لكال لكس مك خصجيخنحيمتنيتخيمتص خصىش لكتمليخضهنحن ص هلكس  .م لكمي

ص هجلمتن لكتحميييش لكجهمن ظحييعجممت جمسٰه مض حل خس خضميمتغ جفمي ق عظ ق ييغ جلتمتخص خس خصٰهمنن خصحمم
ص لكمتخضتمتف ي هغحلبخمتقهصسخس غألحلهنمتلص هلكتحميه خس غحلسميمتم  غمغتحيبيط لكجه جلتمتخص جمىح عخضمتقلكث

غخضمن عقغ غجفتجيىش مفمظ مفمنيعن لكجهجن قق جلىش مكجنخنمثييع غحلمنلكمس غحل وغ عخضمهمتن حلمي  جمحي خس غحلبمتغ ي
ص عجممت جمسٰهيش لكٰهيش لكخنتجيمن قحليس خص مفمظ قحليس غحلمهيش غحلهنه غمغتيغحلهنه لكستمنن  خصىش صيحيبيط جمحي

م عخضمتقلكمس غحلبمتغ جلٰه قغيلكس يعو خصخنممخيمت مفمظ خصخنىطهص مفمتحفهنمتهخيمت  . و هغخضمنو خس جم
:  جفخنميهت غألقهيهئهلص جمخممنق مغمتخصىس:ص حتجهميىسيحمجيَّـ غحلمنلكىح غحلهنهشبحلص مغجع عمفالن غحلحيبالظ(

 ).صصض كصصف
ي لكمح هش  مصجهمنلكيش جلتمتغ غحلبخمتقهصعقن غمكيعي س عن : مفمظ جلتمتغ جمسٰهيشظ غحل  مصجهمنلكيش ي

يألهي عجفمن هش يغحلبخمتقه هص جلمح عن جمسٰهمحمث مفمظ عهشىش غحلبميهثي غحلمهتهت غحلمنلكثميي  قهه خضمنلكمس ي
غوص ههشهنغ عجممي)جلتمتغ غهللا همفجغيت(غحلثجهٰهمق   ! خصو خكجع جمميخك

غئميٰهمي) ص( خضمثص مكمتنيجمىح مكبميىش جممت قهغن عخص هشميلكميغ جمىح ع غ عجك : متمص غحطهنمم ىعقمغىش جمٰهيس غحط
مغ مفٰهمي غحلسالنص لكٰهمح عقمغٰهتحي عجك : ص لكجهمتني لكميحضيع عجك قخصص لكهنجهمئ مفميحيس حضمتظن ظمهيجم

غومفبمن ص همكمتني لكميق: مكمتنص ي لكميلكمن غحط لكمميع لكمنن مفمظ : غقحضيع عحلمي لكجهىش حل:  غهللا عحلمي مفميحي
ق يص لكٰه خصمح خكجنهث لكمنن خصمهىشوجمتىح جض ظ مكمتن! يعه قغ: ص مكمتنو مغحيمثو جفخنميغس غ: سجضيش جم  .سجضيش غحط
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يع هغحل ن قحليس خس عهيهنسخييش يخس غخلمعص هحلخنٰهيمنك لكسجيمك جحيش خصمتخضتمحن غحل خييش ستجيٰه

لكمت جمىح مغٰهجنمث يهحلمهحي ف خصهنحليسط مض  غحلت عمغالن غحلمنلكمسهخييش ي زميعهن مفمظ غحلب
ل غحلتبمنلكيع هغحلتجخيميىش جممت مصستخنجيىش مغمييغ غحلتمههنجعهمفمتقغ  . عه مغ

ىغص حلهنغ لكحيحىح مفحيمنجممت هيميلكمن عن هيحيمتمكُّـ هشهنن ي حضمنو هشهنن غحطميخضٰهمث مضجنجعغيعن ه
جممثومث جميع حضخيمتغيغحلجهمممي س جفمهٰه جحيش جلتمتغ غحلهنه يغحلخنمتن ي خصمتحلخنجهىش غحلحمميخنو مخمه

غقص هغحلخنجهىش  س جفمهٰهت جلتهت غحلخمحمتف هغحلسحيىحص غحلهنه يغحلخنمتن يغحلسحيخصحمتق غألهي
ن جحيشص هعلكمممتيالخصمن لك هعن هيخنميم هشهنغ غحلخنجهىش غحطمه ن يخنميلكمث غحلخنجهىش غحطمهجمىح جمييخصمن  ز

مفحيمن ظمتخضهت غحلبحمتق همفحيمن عظحمتغ غحلخمحمتف هغحلسحيىحط هقحليس جمىح مضالن 
جمخييشص لكجيىح علكىح خضخمىش  م مفمظ جمخممتققهشيشص هحفميم غمغتجهمتظ مفٰه مك  يغحلخنالجممثغحل

يقمص خصهنحليس غحلمهيش غجحمتئىش جمىح ي قهغحلت مفمظ مصٰهيس غحلمهتهت غحلمهثجعغ يغحطجٰهد
ي عجممتن غحطحجهجهمق ى قحليس لكثجعيجلىش هظعظحمتهبمتي عي  ي مكمتئىش خصمئجلثميهشمتغحلتغحلميهغلكمتغ 
مفميوعجفمهمتيغ ن جمحيمتجفئ غحلمهثجع جمىح قهغلكمتغ غحلبحمتقه مضجنجعغهمثي جم  . خض

غق خس مصحممهميىش غحلخنجهىش يعن  حلٰهحمميخنمث زخنٰهحيمت عجممتن يغحلخنمتن عمغخيمتن جلتمتغ خصحمتق غألهي
مممك حلحيمت خصحيح غحلجهجنيع مغبىش حتخمميىش غحلمهثجع جمىح يحيمت مج لكتيألهيط ومثي خضجهميجهميوجمخنممٰهمث

يمن مضجنجعغص هعقغ جممت عققهيمت عن هشهنن غحطسمئحلمث حضي عن  هحلهنحليس لكحيحىح هيميهصقهغلكمتمص
مث يعن هيخنميم هشهنن غحطخممتقق غحلمنلكثميي عي  لكال حفميلكىس حلحيمتصيهيجهيغ عجممتن مصميغجضحيمت غحلمنلكث

 غحلتمث يحيتخنمتحف جمخنخيمت خصمتحلحيجهمن هغحلتجيحميِّـ ي خصمتحلحيحنميغ غيمغتسالجمميلكهمكميجيتخيمتص 
خيمت جمحيمتمضمتغ غ غحلسٰهبومثي مفمتحفهنميومصهنمي  و مصهنمي هتمنلكمنغغغحلهنه يص هي خصمتحلسمه

غئمك غيمغتحيمهمتق ه يغحلتحممهمييسص همصخنجيجه غحلحيحنميغ غحلمنميبميمصخمحيخن حل ز سمث خكجع غحطمعقغ ى ى
لكميىس حلٰهبمتخضمس هغحطحجهىس زخصجيالخضجهمث غحلٰهخنحيمتغ هلكجهمنغن غحلت  ي يغحلخنمتن غحلخنجهىش يمبن لكصى

يحجيمن خصىح عمغمحمفميىش غحلبخمتقهحطص ي ظحميمك غحلبخمتقهم  .صط كصف:  جمخممنق مغمتخصىسصي
قهحط ظحميمك جمسٰهيشص م .طط كطف: ص جمخممنق مغمتخصىسيسٰهيش غحلحيميسمتخص
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غن يلكتحممهىش مفحيمن مف سلكتحممهىش مفحيمن غحلخنٰهمحظ هغحلهنممالظ يعهيمح  غحلحيمتك لكحسهتص هس

ن غحلمنلكحيمي يمث علكمممتص ههيحىح ي هيتيهحفٰهبمث غحلخنٰه ص لكمتحلجهممميه يخييش عخضمنغ خصخنميحي ص ومثيمث مفمتجمه
غقق ق م جلحممتهشمن مفميمتن م خضميمس حسمن جم  هيميحضيع لكميخيمت ه جلثجعغهعجممتجممهيش مصميغجض غحطحيحم

س حضمي مفمظ غحلمنلكىح غحلهنه يغحلخنمتنمت جمحيجهمتقلكىح حلهنحليس غحلخنجهىش يحيمت جلحييألهيعجك جلتمتغ غحلبحمتقط 
يغألجممثه لكالغص هجممت هيتبحيمتن غآلن جمىح عحفميهخضمث ى لكالغ هغحل ى غحل قلكمث عمغالنس  يمخ

غق قحلوغي حضمتقو جح مخمتهحلمثغحلجهميظن  غخلمتهيىسص هغخلميهف يغحلخنمتنيس غحلخنجهىش  حلمه عمغ
ص عه مكىش حميو غخلميهف جمىح جفبمك:جمىح مصبخنمتمص ن جلثجعهنص هجليش ي قغف  ت جمخمٰهح

و همغهنمههث قجممتظوألحضٰه حفخنحيهث قجميش  .ى
ن خص ف غألمغمتمغمييعهشيشجمىح يمئن جمىح هشحيمت هيجه م مفمظ غحلخنجهىش :مثي غحلبح مك  غحل

ص يغإلمغالجم ن حل م مفمظ غحلخنجهىش غحطمه مك نص هغحل ز غحطمه ز هيخمحيهن م خصحسهغحلهنهىس هت ى
ص ين خس هغمكخنحيمت غحطخنميخسيلكعمضبمتقص لكحيحىح ي غحلميهغئيغحلخنمتنخنحيمت م عجك غحلخنجهىش يمصحيمت همصتبظمكميغ

ي علكمممتص هعن جلحييخصىش هخس هغمكخنحيمت غحلميجل عه  مثيلكمضبمتقيمت هيحمتهن عن هيهنمي جمىح هشهنن غأله
يهيتمعع جمحيخيمتط حطمت حتجيٰه جمىح خضميثمي مق ي م خصحسهت غظجنالف غحلسميمتمغمييص هحلمهحيو خصمتئسمثومتغي

هث قغحلغحطحممهٰهمث هظجضمتقهشمت هجمخنجنميمتهتمت غخلمتهيجهمث يي عن  خصجيخنحي عجك غألجممتنصوق لكميغقيم جخمي
و هعجممتجممهيش جممت هيحممتهشمنن جمىح متهيمصجمخنحيمت  وص جمىح مصمههنجعي خس هيسميجحيمت غيحضتمحمفو مفجيميىسي

ى جمخنٰهومثي جمىح مغٰههنميو همصهنسميىسوهمصبمنلكيع  ومثيمث جممنقمغمث غحلخمحمتخصمثص هجمىح مغٰههنمييص ههش مغٰههنميوحيمثى
 . مفمظ جممنقمغمث عهشىش غحلبميهثو هغققغومثيص ههش مغٰههنميوخكجع جمخنٰهحيمث

جمميجمحي ى غحلهنه لكجهتىش غحلخنحكغغ يهعجممتجمحيمت غحلحمخنهت غحلخنميغمك) ص( ومت خصحممهىشيلك هص لكممال مفىح ٍّ مفٰهحيه
قلكمث هجممل هجفمحن علكميلكجهميمت هغحلميجيىحص هحل هيحنميهيمت مضمتقف يخكجع غحلخنٰهحي ص هعجممتجممهيش مغ  جمحي

غ غحلخنمييبغحلخنمتمج  غحطجمتقق غحلميهشميبمث غحلت مصحمخيمنهشمت غجححيمن هخصمتجلستمتن ى لكٰهمهيش عن مصجنمتحلخن
مث هخكجعهشمتص خضميمس هيجنمتحليع مصٰهيس غحلحمخنمتقغغ يمت غحلحكمكميي خس عهقهخصيهعلكمنمتهيستمتنص خصىش هخضت

حمث هي مفمظ هغحلت عظبحهث مصبخنمس قمغمتئىش هغ  خصمتحلجهتىش هغحلتحكلكمنص جمىح مكبميىش جممت لكممخن



قهف ظحيمتمفمث ضطص........................................................يغحلخنمتن حلٰهخنجهىش يغحلميهغئ غحط
هيمتغ غحلخنجهىش و لكسجعغوىح مضالن جمميغحضخنمثهجم ز لكجيمهحيحيمت غجلتحممتم جممه  غحلمتجليش يغحلخنمتنى

يخس غألجممث غإلمغالجممي ي ي غحطحيتهس حلسٰههنمييغحلخنمتن غحلخنجهىش :مثص عه مكىشى ص لكمتحلمهثجع جمىح ومثي عمكخممتئميومتغى
ن قغلكمتغ غجلخيمتق خس جممنقمغمث غحلخمحمتخصمث عقغ جممت مغمئحلحيمتهشيش مفىح غخلٰههنميغحلهنلكىح متغ ي لكميلكخن

يألجممثغىمث حلميجلتخييش غحطستحيهيلكمث حلجهمنقغغ يغحلحكمفمي لكيلكي غحطمتقى ى مغميجميهت يمبهيمثص لكيمث هغحطخنحي
ف ص ههشمههنغ ومثص همكمتن لكالني همكمتن جمسٰهيشص همكمتن غخصىح مصميجيميصيمكمتن غحلبخمتقه: وخص

 صجمىح علكىح حلمهيش عمكخممتظ غآلمضمي همغٰههت غإللكمحن مفحي: غحلمتن حل مغمئحلحيمت غحلجنميم غآلمضمي
غ يش حلمييمئشمتن خصخنىط عخصحيمتظ غحلحمميخنمث خصي خصىش هجمىح علكىح حلمهيش غهتص خس غحلحيمتقومني جسٰهيمئهيهمصخمهن خص س

غحلمقص جمىح علكىح حلمهيش   خس ي غحطجٰهديغحلخنالجممثمكمتن : ه مغميجميهت علكمممتيمبهيلكظ  قحليسيجلىشجم
غقص همكمتن غحلبحميغر يحلمعهشمتنص ههشٰهيش حضمي خس مصهنسجع غيخصحمتق غألهي  .هغس

قل هغحطخمحييع صعقن قهف غحلهنهى غحطست ى لكميخصيس هغمكخنحيمت خصمتمغتجيميغق هش غحط
غحلخنجهىش غخلمتهيىس غ ظحيمتمفمث يجممتقيمئن  خص:ه جمخنمتص عه مكىشيغحلسحيمث مفحيمن غحلحمميخنمث هيغحلميهغئ

قهف غحلميهغئ مث يص لكال غهيسجمتن همصخنمتلكُّـ جميع خضمتجلجيمييهغحلجهمتمصىش خس عهمغمتحفحيمت هش غحط

غ مفٰهميخيمتوقعهمغخييش جمىح مكجنيع قغظ جممهت ن غهللاصيي عحل عي غهللا:  مغ ص ي مخجيمن قمغ
رمثص هغحلتجعهشمت جمىح غحلحمخنمتقغغ هخك غ و هيمتحفجهمثوىش عجلثمي جمىح قمغىشي ي مصحممهغحط  خصمتحط

وغحلهيمفمتمص جلمح عشمت هيمتحفجهمث ي خصمتحلخنجهىش غحلخنمتن غحلمتجليش لكميخيمتص خصىش غحلخنجهىش غحلخنمتني  غحلجهمتيض مفٰهميخيمتص ي
حمتلكمت حلهنحليس غحلخنجهىش غحلخنمتنيلكخيهئيظ غجلخيٰهمث جخمي  .يق 

غ غحلمتجليش خس جممنقمغمث غحلخمحمتخصمث هغحلهنه عهيتهس حلحيمت لكيهشهنغ غحلخنجهىش غحلخنمتنيعن   خصمتمغيش وميم جم
لكىح مفحيمنهيمت خس  ق غحلتمه جممنقمغمث عهشىش غحلبميهثص خصخنىط قهغئمي غجلخيمتق هشحيمت ههشحيمتمص هش خس حف

ق غحلخمجعهقغ عجك مغٰههنميههشهنن غحطمنقمغمث غحطسمتحطمث  يغحطهيهقغ خصمتحلخنٰهيش هغحلتحجهميىس هش خس حف  ي ومثس
همث همصجنميلكمت مفىح ي مفخمبمييمصجهىش ه هحل قمكجهحيمت مكٰهميال خس خصخنىط مصهنمتظميىش صمث جممنقمغمث غحلخمحمتخصمثيمغٰههنمييه س

ظ حلسٰههنميضصصصمث خس غحلخنميغم خصخنمن مفمتن يحلجغغجلجيميغألخضمنغف غ  ومثي جفميخنميومتغين هيجمن جمالجممك غحلحيحم
وجمتجنميلكمث حمت عه جمخنٰهمح خصمتققغ خكجع عجضمتقغ غألقجممتغي هص ي مصمهمتق عن مصخنميم جحمت هحضخيمت هغ ه جمحي ( .هه
).يقغن خفٰه



قهف غحلميهغئ خصمق غحلحيحممئغ هغحلتمئجضجع.....................................................................ضطص غحط
قلكمث عمغالن غحلمنلكمسص هي غهيسجمتن همصخنمتلكُّـ جميع عمكخممتظ عمغالن  ص غحلجهميظنيمخ

 يمث غحلخنجهىش غإلمغالجمي مغٰههنمي: م عه مكىشه هجفميخنمثهمثي م مغحييغحلخنمتن ي غإلمغالجملكهنحليس غحلخنجهىش
قهس لكخنحقوهش هيتمتفيعهيمح ص يغحلخنمتن  .يف غحلميهغئ حلٰهجي

قق وهحلحيرضغ جمثمتي هيستجهمي جمىح غحلجهميظن غحلمهميلكيشص لكمتحلجهميظن عجفمتق خس عجلثمي جمىح جم  ه
ق هغحلحيخممتقهص غق جميع غحلميخي ِقل يا أهل الكتاب  :مكمتن جحيشي خضت عجك ذهقغ غحل َ َِ ْ َ ْ َ ْ ُ

مة سو وا إ  َعا َ ٍ َ َ َ َْ
ِ ْ َ َ الَ م  ن ننا و اء ب

َ ْ ُ َ َ َ َ َْ عبد إال ا وال َْ  ِ
ْ ُْ َ َ ِ َ ُ تخذ َ ئا وال  َك به ش ِ َ َ َ ً ْ َ ِ ِ َ

سلمون نا  وا اشهدوا ب قو ابا من دون ا فإن تولوا  عضا أر َعضنا  ُ ُ ُِ ْ َ َ
ِ

ْ ْ ْ ً ًَ َ َْ ُ ُ ََ ْ َْ ِ
َ

ِ ُ ْ َْ ظن  (َُ
ن غحلهنلكىح هشهئيظ ظمث خصهنحليسيمث غجلخيمتقلكيص لكخيىش مصٰهتهين غحلسٰههنمي)ضض: مفجيميغن  لكجهتٰه

ن غألجلثميلكيغألمكٰهمي يمتغ هلكميهشب ن ى  عن صخس قحليس جمىح غحلجهميظن غحلمهميلكيشمتغص هشىش لكحيجنٰهجه
قهف غحلميهغئ قهفظ يجمىح غحط وهعه جم ص غحلهنه قحليس ٍّ قهغئي ن جمحي  هغحلهنه لكحيجنٰهجه

زلكحممهىش مفحيمنهشيش غحلخنجهىش  ظ خصمتحلمنمس غيعهي ظيغحلخنمتنى قهف غحطجيٰه  .ي هغحلمنكيحط
غق خس عجلثمي جمىح ظلكمثي غحطحيجنىس غحلجهميظرصعقن  يص هغحطحيجنىس غحلميهغئو لكمنمف عجك غحل

مق جمىح خصخنىط ي مصحكلكمن مفحكغغ غآليم جمىح غحلمهتمتخصمييلكمنمف عجك غحلجهتىشص ههشمههنغ مصيش
قهف غحلميهغئي خضمتجلجيمييمث خس خفىشيمث هغإلمغالجممييخصٰهمنغهيحيمت غحلخنميخصمي  .يمث غحط

جحمت خصمهٰهجيمث ف غحلحمجيَّـ خس قغخصخنمث وف هخصو هغخضمنغوهحلهنحليس لكحيحىح هيجه  جل
ق عجك يجلٰهتحيمت ي خصىش هجمخمميبتحيمت هعجفمهمتحلميصعظىش مفجهمنمصحيمت هجمخنممٰهتحيمتي عن :غحلحيخيمتق خيمت مصخن

قهف غحلميهغئ فهغظص مغيغحط ص عن خس جممنقمغمث و خس جممنقمغمث غحلخمحمتخصمث غحلحنمتهشمي خص
ىعهشىش غحلبميهث غحطخنٰه نوىح مفحي خصحممهىشى ن خصمئهيو مضج ن هعن يلكعمضبمتقحيمت يص هحلهنحليس هيجه
 .سغقمفميحيمت خكجع قحليس



 
 

  ادر
ق عجعم قُّـمملخكمثىط غخفٰهحقغ .ص ص غجنجيبخيممل غجنثلكجنثمملص ضطضص: غ (عجع َّـيعُّـيعغص جنمبجهمثىط جضهب

جللكغ قغغ هنهسحكسمل غألجلمبهب جنمبهبجيب  .جنبمتلكن م جعحقهغ صهنمتجه
يعجع َّـيعُّـيعغص جنمبسمثيط خم غجنيطُّـ غجنخيلكهنحل.ص  . خمصهنجيبخيمل هبهبص غهثتجهلكقغغ عهثمهلكقُّـلكنص ي
جلمل مض غجنخيمئمثيطغص جنمبجهمثىط جلبيط غجنيعحس جلبيط غخللكجن.ض ض  .عجغيع غألجفلكقُّـهن غجنٰهخيمثهيمل هغخف
جعهئ.ض حك غجنجه ق ُّـ جلمل مض غجنخيمئمثيطغص خفحهب ض  .يعجغيع غألجفلكقُّـهن غخف
جعمل هنسلكئ مغلكق غهللاص جنمبسمثيط جلبيط غحلسخل خم غجنيطُّـ.ض يمل غجنهئتمك غخفهسجنهيممل ص حكمبسمبيعمغ

 .يهنيعممىغ غألجعحلكف غجنخيمئلكئيطُّـملص خم: ص عجليطغقيمض قق غجنجهبهتلكغ
ن غألجفهئلكنص جنمبحلكحمىح عمح جضهبيط جلحل جع جفىغن غألهثيطجند غجنحيلكَّـيعهص .ض يغإلجفهئلكن مض عظ ي ي ي

ص هنجيبخيمل غجنخيلكظهبمل جعلكجنمئلكَّـيعغ: حتمئمث حك يغألحكتلكق عحسيط خكلكمميعص قمميعُّـلك جلحل ُّـ  .ي
حممئمثلكغص ألمح جلبميط غهللا غجنمىغ.ط يغألحفبلكق غخف يجعحق جعم جعهئملكق جعم جلبميط غهللا غجنمىغجعحقه ي : غ(ي

يحكلكهن هنهئ غجنخيلكرص جعمييطغق م غجنخييعغمص : ص حتمئمث)َّـمضضص  .نصططصي
خصغحفتمثلكق.ط ي هنخييعحممل غجنيعمغلكنص جنجهمثىط غجنجيلكئهيمل عمح مغخيهييع جضهبيط جع غحلس غجنجي   معمهحمثِّـي

ص حتمئمث: همعخيمبمث يغخفحق قغهنلكق غيحكجكغجعلكقه هغجنسمثيط جضهبيط جعلكخميع غحلسمثمت ي ي ي غجنسمثيط هنهتيطه :ي
 .َّـمص خمضصضصيص هنهسحكسمل ظن غجنبمثمنص هنجيبخيمل جعخيثمنص يغجنيعمغلكئ

يعقخكلكق غجنسلكقه مض خف ظحمثِّـ غجنبخلكقهص ألحسميط جعم جضهبميط غجنمئمسجيالر .ط ي : غ(ي
 .يص قغق غجنجكغف غجنخييعمحص جعحقهغ)َّـمضصط

 ص)يحكمبمسمبمل هنهسجنهيملكغ غجنمجهمثىط غخفهيمثميط( مض هنخييعحممل جفجممي غهللا جلممف غجنخيبملكق غإلقخكلكق.صص
يجنمبجهمثىط غخفهيمثيط عمح جلبيط غهللا جضهبيط جع جضهبيط جع غ يجنمتخيخصن غجنخيهئممقه غجنبميميطغقه ي : غ(ي

يهنهسحكسمل ظن غجنبمثمن جلمبمثهت غجنسالن إلجفمثلكظ غجنجكغفص قغق غخفهيمثميط : ص حتمئمث)َّـمضصض



قهف غجنيعهغئ جعخل غجنمتجهمسغ هغجنتمسجغحق.....................................................................ططص غخف
 .يجنمبجيبلكجلملص خم غخفمئيطحكمل

ص خفحهبميط هثملكد غجنميطُّـ غألجنبملكر.صص يعقهغظ غجنميمبمث مض ختيعُّـمي عجفلكقُّـهن هنمتلكق غجنمسبمث  ي
ص حتمئمثمم ص غجنجيبخيمممل غجنثلكهثمثممملص: يغجنيطهنممجهمئ  يقَّـممحق غجنممجهلكهُّـىسص غخفهئتمممك غإلحكممالهن

 .َّـمص جعحقهغضصضص
ق حسميطهغيحكتهلغم.صص ق جضهبم ي هغخلمبهيمثممل غجنهيهئيعُّـممل جنمبمخنغل غحلمٰهلكقهص جنمبميطممت ي  ي

 .َّـمص غجنمئلكَّـيعغطصضصقخمىغهمص قغق غخفمتلكقص غجنجيبخيمل غجنثلكهثمثملص 
حكم جعم جلبميط غهللا جعم .ضص غيحكتمثخيلكغ مض هنخييعحممل غألظحلكغص جنمبحلكحمىح عمح جلهبيع ُّـ

يجضهبيط جع جلبيط غجنمق  ل هبلكهنىس ممتلكغ غإلظملكجعملص قغ)َّـمضضض: غ(ي ق عجفمثملكظ وص هنجيب
 .َّـمص هنخنطصضصيغجنجكغف غجنخييعمحص 

يعحكيط غجنميلكجعمل مض هنخييعحممل غجنمهحلكجعملص يجع غألجغحق عمح غحلس جلىغ غجنميطُّـ جلمحل جعم عمح .ضص ي
يغجنهئيعن غجنجهمثبلكرص غهثتجهلكقغغ عحكخصجلمثمبمثلكن  . لكهتيعغنصي

ق جضهبيط جفسخل غجنىعَّـب غخفخنه.ضص غئمثمبمثلكغ مض غجنتهيسحق هغحليطُّـهنص جنمبيطممت يغإل يي  .ي
غئمثمبمثلكغ هعجغيعَّـلك مض ممتمك غجن.ضص ق قهنمىغه هثخيمتلكجلمملص قغق غجنمئمبم يغإل تهيمسحقص جنمبميطممت

ص هقغق غجنٰهمثلكظ جعبحقهغص   .نصططصجعيطهنجه
ق جضهبميط جعم.طص جللكغ مض غجنتهيسحقص جنمبجهمثىط غجنخيالهنممل غجنميطممت ض غئمثمبمثلكغ هغخف يغإل ي  ي

يجضهبيطص عجع خكهتبملص هنهئتبمل غجنسمتيمل غخفحهبيطُّـملص  ي  .َّـمص غجنمئلكَّـيعغطصضصي
يعحكمممت غخفجيلكجنمممكص جنممجههبيغ غجنمميطُّـ جضهبمميط جعمم جضهبمميط غجلممىغقه غجنممجهلكحمخي.طص ي : غ (يي

ص هنهئتبمل غإلهنملكن عهنمحق غخفمهسهنمتخل : ص حتمئمث)َّـمضضط ق جضهبيط َّـلكقه غألهنمثمت يغجنيطممت ي
 .يجلحل جلمبمث غجنسالنص عظهيهتلكن

ي مض مخمثمثىغ غجنمهحلكجعملص جنشهنلكن غحللكحمىح عحسيط جع جلحل جع جفجيع غجنخيسمئالرصغإلظلكجعمل.طص  ققغحكمل ي
كص : هحتمئمث همعخيمبمث قص هغجنجهمثىط جلحل جضهبيط هنخي مغ يغجنجهمثىط جللكقن عحسيط جلبيط غخف ي ي

ق جلبميط غجنهيتملكف عجعم : معمئيعُّـىحمعمئيطُّـ ه ق جضهبيط جلبيط غخفمتخي غجنمقهص هغجنميطممت يغجنيطممت ي ي
 .َّـمص جعحقهغضصضصيحكمتيملص قغق غجنهئتمك غجنخيمبهبمثملص 



ططص....................................................................................غخفمهلكقق
هنم.صص ن غحليطُّـهن جلمب ق جلجملكف غخلجيمثممكص قغق غجنهيهئميع صعظ ص جنمبميطممت  هنممهجيمبح

 .نص جعحقهغطضطصغحليطُّـهنص 
قُّـم خكملكحفمن .صص ن غجنهيمئم غخفحهبميطهص جنمبهبستمهلم غألخفملكر مغ يعظ ي ي مم صصطص(ى

ق مض: مجملص معيع)نطضطص قخكمثيطص هنمتجه غص غجنخيميطق : عجعيعغَّـمث حف يمصمبممل مممبمثممل غجنميطجل ي
 .غألحكتلكق جعجهحق جع هثخن: نص جنمثبمثلكص معيعمجملضططصجنسمتمل ) صص(

ص معمئيعُّـيعغ ألجعحلكف ظُّـممل غهللا غجنمجهمثىط هنمسمب .صص ن جلمب غجنيعمغلكن جعخل غجنمتحييعُّـمل هغجنتجيبمث هعظ ي ى
ص غجنجيبخيمل غجنثلكجنث يغجنيطغهقهص حلجمل غإلحكالن هغخفسمبهبخل جضهبيط جلحل ظلكجنِّـ غخفخيمب ي ي ي  .ملص خمي

غظ جلمف غجنسمتيمل غخفحهبيطُّـمل .ضص يعض ق عجعم قُّـمملص )عه غجنيطحملكل جل غحليطُّـهن(ي ص جنمبجهمثىط جضهب
ص غجنجيبخيمل غخللكهنسملص هنىغُّـيطغ ههنمتمئحملص خم غخفمئيطحكمل يقغق غجنهئتلكغ غإلحكالهن ي  .ي

ص خلحق غجنيطُّـ غجنمىغقممحلص قغق غجنخيمبم جنمبهبالُّـمخلص غجنجيبخيممل .ضص ك معيعغمغ يغألجلالن خملكهن
 .غخللكهنسملص جعحقهغ

يغألهنمخل غجنخيملكهنحلص حتمئمثم غجنمسمثيط جفمس غألهنمخلص يعجلمثلكن غجنجهمثخيملص جنمبسمثيط جضس .ضص ي
جللكغص  قغغ قغق غجنتخيلكقم جنمبهبجيب  .َّـمص جعحقهغضصضصهنمتجه

يغألجملكرص ألمح غجنهييعف جلحل جع غحلمسخل غألظمهيهتلكر .ضص ص قغق عجفمثملكظ )َّـممضضض: غ(ي
 .يغجنجكغف غجنخييعمحص جعحقهغ

يعجنىغغن غجنمتلكظمك مض عجغبلكغ غحلجمل غجنميلكئمكص جنمبمجهمثىط جلمحل غجنمثمىغقه غحلملكئيعه .طص ي : غ(يي
جلمملكغص جعممحقهغص عهحمممسمثمن هنهسحكممسملص)َّـمممضضضص ي هنهسحكممسمل غألجلمبهبمم جنمبهبجيب ي  ي

جللكجخ جف جعخلص خم  .ضصص كصف: يهنجيب
خص حتمئمثمغألهنلكمظ.طص يص جنجهمثىط غجنجيلكئهيمل جضهبيط جعم غحلمس غجنجيم  خممس غجنيطقغحكملكغ: ي

يغإلحكالهنمثمل مض هنهسحكسمل غجنبخيثمل قغق غجنثمئلكحممل  .ي خم غخفمئيطحكملصي
يغإلهنلكن غحلسخلص جنمبخيالهنمل جلبيط غهللا غجنخيالُّـحلص قغق هنهئتبمل غجن.طص جكجعمثمملص لكبخيممل مغيطُّـميطغص ي

 .نص جعحقهغضططص
يط مغالن غجنيطُّـ يغجنسمث: حتمئمثص )صضص: غ (يغإلُّـٰهلكفص جنمبهيٰه جع خكلكقغن غألققه.صض



قهف غجنيعهغئ جعخل غجنمتجهمسغ هغجنتمسجغحق.....................................................................صصض غخف
ه غخفحميطف ص هنهسحكمسمل غهثتمجهلكقغغ هچملكپ قغهثمجهگلكن هتميعغنص غحلسمثمت غألقهن

 .كصضضص صغجنجيبخيمل غألهمل
مل غجنجهمثىط جضهبم.صض غق غجللكهنخيمل جنيطقق عحفبلكق غألئهبمل غأللكهتلكقص جنمبخيالهنمل غخف يجعحلكق غألهث يط يي

حملكظص غجنجيبخيمل غجنثلكهثمثملص  يجعلكخميع غخفجمبدص هنهسحكسمل غجن  .َّـمص جعحقهغضصضصي
ن .صض ق عمميعن ضمثلكظ غجنخيهبيعهص هنهئتبممل غجنخيمبم ف مض معلكقُّـىط غجنسمتيمل غخفهلحمملص جنمبيطممت يجعح ي

ص غجنجيبخيمل غخللكهنسملص  قُّـملضصضصهغحلهئ قغ م غجنسخي يَّـمص غخفيطُّـمتمل غخفمت  .ي
ف.ضض ق جضهبيط جفمسخل غجنمىعَّـجعح غص جنمبيطممت ن غجنتهيسحق هغجنهيمئ هغجنيطجل صي مض جلمب  قغق يب

 .َّـمص غجنمئلكَّـيعغضصضصغحليطُّـهنص 
يغجنبيطغُّـمل مض جلمب غجنيطقغُّـملص جنمبجههتمثيط غجنثلكر غجنجهمثىط قُّـ غجنيطُّـ غجلخيب غجنخيلكهنحلص هنيعممىغ.ضض  ي

حكتلكن)مليخمس غجنيطقغحكلكغ غإلحكالهنمث(يغألجعحلكف هغجنيطقغحكلكغ غإلحكالهنمثمل   ممتملكغص ص جع
 .يَّـمص خم غخفمئيطحكملضصضص

يجلمحل : يهنمجهمئ حتمئمثمغجنبيطغُّـمل هغجنمتهتلكُّـملص جنمبحلكحمىح عمح غجنهييطغظ عحكخصجلمث جع ممثحق غجنيط.ضض
 .َّـمص جعحقهغطصضصيخكحقهص قغق عجفمثلكظ غجنجكغف غجنخييعمحص 

غخمخيمل مض غجنهلف غجنهئبحقص يجع غخفمبمئم .ضض غجنبيطق غخفمتحق مض ختيعُّـمي غألجفلكقُّـهن هغآلجغلكق غجن
 .يغجنجهلكحمخي

ن غجنمئيعظن.طض ي جنبيطق غجنيطُّـ جضهبيط جع جلبيط غهللا غجنىغقممحنصغجنمقَّـلكن مض جلمب  .ي
يجعمثلكن معمببمثيغ غجلهتهبمثمل مض معمسحكمثيغ جعيطجلهت غجنهئالهنمث.طض يملص ألحسيط جلبيط غحلمبمث جعم معمثهبمثممل ي

يغحليعغرص حتمئمث هنمملص هنهئممل : ي ص هنجيبخيممل غحلهئ يجضهبيط جعم جلبميط غجنميعحس جعم خملكحكم ي
قُّـملصطضصيغخفهئيعهنملص   .يَّـمص غجنسخي

ص هنهسحكمسمل عجفمثملكظ معميعغف .طض ئ يغجنبمثلكن مض معهيسحق غجنمئيعظنص جنمبمسمثيط عمح غجنمئلكحكم غخلم ي ي
ص خم ئ  .يغإلهنلكن غخل

ص قغق عجفمثملكظ )َّـممطصط: غ(معلكقُّـىط غجع حفمبميطهنص جنخيبميط غجنميعحس جعم حفمبميطهن .صض
 .يغجنجكغف غجنخييعمحص غجنجيبخيمل غجنيعغجعخيملص جعحقهغ



صصض....................................................................................غخفمهلكقق
م .صض يص خفحهبميط جعم مغيعُّـميع غجنجيممقه )يمعملكقُّـىط غجنجيممقه(معلكقُّـىط غألهنم هغخفمبم : غ(ي

ص جعحقهغ: ص حتمئمث)َّـمصصض يهثخبمل هن غجنخيمبخصظص هنهسحكسمل غألجلمبهب  .ي
يغجنتلكقُّـىط غجنمهميحقص خفحهبيط جع عحكخصجلمث غجنبخلكقه .صض ق : ص حتمئمث)َّـمضضص: غ(ي جضهبم

 .َّـمص جعحقهغضصضصغُّـيطص قغق غخفخييعحمملص عجعيعغَّـمث ق
يغجنتلكقُّـىط غجنهئبحقص جنمبجهمثىط غخفحيطف عمح جلبيط غهللا جضهبيط جع عحكخصجلمث غجنبخملكقه .ضض ي : غ(ي

ق جضهبميط جلبميط غخفخيمثميط )َّـمضضص ىص غخفهئتبمل غإلحكالهنمثملص قُّـلكق جعهئيعص جعمشخغم غجنميطممت ي ي
 .حفلكن

قغ .ضض ُّـمل(يمعلكقُّـىط غخفيطُّـمتمل غخفمت يه ص ألمح قُّـيط جلهبيع جعم خكمب غجنمتهبمحق)يعحفبلكق غخفيطُّـمتمل غجنمتب
قغغ قغق :ص حتمئمث)َّـمصضصمضطص(يغجنبخنه  غص هنم هنمتمجه ي حمهتمث جضهبيط خكممبت

 .َّـمص خمصصضصغجنهيهئيعص هنجيبخيمل غجنمئيطكص 
غ جعم مغخيهيميع .ضض محص ألحسميط جعم عمح ُّـخيمئم مح(يمعلكقُّـىط غجنمثخيمئ ص )يغخفخيميعهم جعملكجنمثخيمئ

ص هقغق ظلكققص جعحقهغ  .يهنهسحكسمل ههثهل جغمئلكحممل عَّـ غجنبمثمن جلمبمثهت غجنسالنص خم
يحسيط جع جلحل غخلجيمثمك غجنبمييطغقهمعلكقُّـىط جعمييطغق عه هنيطُّـمتمل غجنسالن أل.ضض  .ي
ص جنمبحلكحمىح عمح غجنمئلكحك جلحل جع غحلمس غجنمجهلكحمخي غخفخيميعهم .طض يمعلكقُّـىط هنيطُّـمتمل قهنجه ي

 قغق غجنهيهئيع جنمبجيبلكجلممل صيجلحل خكحقه: ص ققغحكمل هحتمئمث)َّـمصضط: غ(جعلكجع جلسلكمميع 
قُّـ  . جعحقهغصَّـمطصضص صهغجنمتهل هغجنت

: غ(بممل ي عمح جضهبيط جلبميط غهللا جعم هنمسمب جعم خمتمث:معمسهُّـ حضتمب غحليطُّـهنص معمسجنمث.طض
يص جفمئمئ هظحح)َّـمضطص يغجنجهمثىط عحكخصجلمث غألحكخييعقهص قغق غجنهئتمك غجنخيمبهبمثملص : ي ي

 .جعحقهغ
خ .طض يغجنتبمثلكن مض معهيسحق غجنمئيعظنص جنجهمثىط غجنجيلكئهيمل عمح مغخيهييع جضهبميط جعم غحلمس غجنجيم ي

ص : حتمئمث يعحسيط جفبمثمك خممهحق غجنخيلكهنحلص هنهئتمك غإلجلالن غإلحكالهن  .َّـمص خمطصضصي
غه.صض ىمعيطقُّـمك غجنيعغهه مض خف معمئيعُّـمك غجنمت ي يى هص جنخيبميط غجنميعحس جعم عمح جعهئميع مغمالن ى

ص حتمئمثمم لك ص هنهئتبمممل غجنمئمملكَّـيعغص : يغجنمميطُّـ غجنممسمث َّـمملكغ جلبمميط غجنمبجيمثمم يجلبمميط غجن
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 .هنط هعُّـٰهلك لكبخيمل قغق غجنهئتمك غحليطُّـثملص هنخنطضطص

يمعيطهُّـ غجنسمتيمل غجنهلُّـهيملص جنمبسمثيط جضهبيط قضلك غجلالمظص هنيعممىغ غجنمتمهل غجنتملكجع خفهئتممك .صض ي ي
ص غجنجيبخيمل غجنثلكهثمثملص هنمتمئحمل ههنىغُّـيط يغإلجلالن غإلحكالهن  .َّـمص خمطصضصغص ي

يمعىعمميعغ غحلهيلكلص ألمح جلبيط غهللا خكهبيغ غجنيطُّـ غجنىعَّـب .صض سص هنممهحِّـ )َّـممطضط: غ(ي ى
ص قغق عجفمثملكظ غجنمجكغف  مكممل مض هنهئتبممل غحلميعن غخفهئم يجل غجنمتسخمل غجنمئيطُّـهبممل غخفحهي ي

 .يغجنخييعمح
جللكغص جنمبخيالهنمممل جضهبمميط لكمملكَّـيع جعمم جلممحل غحصمتمميطه غجنهيتمتمم .ضض ضمم يمعممىعمميعغ غخف يي ي : غ(ي

 .سخيلكقغص غجنجيبخيمل غجنمئيطُّـهبملص هنجيبخيمل غجن)َّـمضطط
يمعمهحمثِّـ غجلتمئلكقغغ غإلهنلكهنمثمملص جنمبمجهمثىط غخفهيمثميط عمح جلبميط غهللا جضهبميط جعم غجنممتخيخصن .ضض ي

يغجنخيهئمقه غجنبمييطغقهص قغق غخفهيمثيطص غجنجيبخيمل غجنثلكهثمثملص   .يَّـمص خم غخفمئيطحكملضصضصي
ي هغجنتجيعُّـِّـ خف حفيعف جلمت غجنبخلكقه مض غجلملكهن غجنممهحمثِّـص جنمبحملكحمىحغجنتخييطُّـ.ضض  عمح ى

غ غجنبلكمغ جنمثيط حكمبمثخصن جع حفمب جع حكخييط جع عُّـ ص )َّـمضطض مضصض(ي غخفلكجنهئ يغجن
قُّـتلكهثمثلك: ققغحكمل هحتمئمث  .عحسيط جنبىغغقص هنيعغممىسص هن

يغجنتخييطُّـ هغجنتجيعُّـِّـ خف حفيعف جن غجنبخلكقه مض غجلملكهن غجنممهحمثِّـص جنمسمبمثخصن جعم .ضض ي
ص حتمئمثم جنمثيط غجنبلكمغ ق عجعم جنبلكجعممل جفمسخلص قغق : حفمب جع حكخييطص عمح غجن غجنميطممت

ص  قُّـ غظ جنمبمتهل هغجنت  .َّـمص غجنيعُّـلككضصضصغجنمب
غ غجنمسمبهيمثملص خفحهبميط جعم يغجنتخيمبمثمئلكغ غألجغيعُّـ.طض يمل جلمف غجنخيمئمثيطغ غجنجيحلكهُّـمل ألئهبمل غجنيطجل يي ي

ص جلبيط غجنخيىغُّـمىغ جعم جلبميط غهللا جعم جعملكقص جضهبميط هثملكد غجنميطُّـ  يجلبيط غجنخيىغُّـىغ جع هنلكهث
 .يعحسيط جع سمث غجنىغَّـيعغر: يغألجنبلكرص مج هعجليطغق

ن غجنهئلكمض.طض  .يمعخيمبمثمئمل غجنسمثيط غجنيطغهنلكق جلمف عظ
 .يمعهيسحق غجع ممثحقص يجع ممثحق غجنيطهنجهمئ.طض
يجنجيمقهص يجع مغيعُّـيع غجنجيمقهمعهيسحق غ.صض  .ي
ص ألمح جعهئيع جلبيط غجنيعقغم جع رلكن غجنمهمتخيلكر .صض يمعهيسحق غجنمئيعظن غجنخيحيمث  ص )َّـممصصصم ضصص(ي
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ص غخفهبمبهئممل :حتمئمث قُّـم ق هنمهجيهي هنسمب جضهبيطص هنهئتبمل غجنيعخكميط جنمبمتمهل هغجنت ي غجنيطممت

قُّـملص  يغجنخييعجعمثمل غجنسخي  .َّـمص غجنيعُّـلككصصضصي
ص ق.صض ص إلحكخصجلمث جع ممثحق غجنيطهنجهمئ  .غق غخفخييعحمملص جعحقهغيمعهيسحق غجنمئيعظن غجنخيحيمث
يألمح جلبمميط غهللا جضهبمميط جعمم عحسمميط ) غجلمملكهن ألجفهئمملكن غجنمئمميعظن(يمعهيممسحق غجنمئيعلكبمم .ضض

ص هنهسحكسمل غجنتمسقُّـىط غجنخييعمحص  يغألهثمهلكقه غجنمئيعلكب يي  .َّـمص جعحقهغضصضصي
يغجنمسمثيط لكمثممك: ص معممهحمثِّـيغجنمئهبميص ألمح غحلس جلحل جع عجعيعغَّـمث يغجنمئهبمعهيسحق .ضض  ي

يغجلىغغئيعهص هنهسحكسمل قغق غجنهئتلكغص غجنجيبخيمل غجنثلكجنثمل  .يَّـمص خم غخفمئيطحكملضصضصص ي
ُّـىغه حتمئمث.ضض ق غجنثمئمبخلص جنمبجهمثىط جلبيط جلحل جع مجخيمل غجنخييعهخ غحل يمعهيسحق هث ي يغجنسمثيط : ي

يَّـلكخك غخفحالجخص هنهسحكسمل عحكخصجلمثمبمثلكنص ل ي  .يَّـمص خم غخفمئيطحكملصصضصص ضي
ق جضهبيط جفسخل غجنىعَّـب.ضض هنص جنمبيطممت يغجنتهيسحق هغخفهي ي  .ي
 جعم جفجميع يمعمئيعُّـمك غجنتهتىعُّـمكص جنشهنملكن غحلملكحمىح خكمهتلكغ غجنميطُّـ عحسميط جعم جلمحل.طض

يهنمهجيهي جلبيط غجنمئلكقق جلجيملكص قغق غجنهئتممك غجنخيمبهبمثمملص غجنجيبخيممل : يغجنخيسمئالرص حتمئمث
 .َّـمص جعحقهغضصضصغجنثلكهثمثملص 

ص جنمبخجيمثمك غجنبمييطغقه.طض  .يمعمئمثمثيط غجنخيمب
ي جضهبيط هثلكد غجنيطُّـ غألجنبلكرص غخفهئتبممل :مخلكن غخفمتيمل مض غجنتخيمبمث جلمف حممئ غجنسمتيملص معمسجنمث.طض ي

قُّـم مض مل لكبخي: هعُّـٰهلك هطَّـمضطضصيغإلحكالهنمثمل مض غألققنص  قغق غجنيعغُّـمل جنمبمتهل هغجنت
 .يص غجنجيبخيمل غجليطُّـيطغ غخفمتمئحمل هغخفىغُّـيطغطصضص صغجنيعُّـلككص غجنجيبخيمل غجنثلكجنثمل

ئ)ممتلكغ غجنجيهتلكقغ(غجنتمتمئمثِّـ .صط يص معمئيعُّـيعغ ألجعحلكف غجنسمثيط غخل ي  .ه
ص .صط يمعمتمئمثِّـ غخفمئملكن مض جلمبم غجنيعمغملكنص جنمبمجهمثىط جلبميط غهللا غخفلكهنمئملكرص لكبخيممل غجنمتجم

 .َّـمص غجنمتج غألخمصضضص
غجن .صط ُّـيع غحل لكمس هنلكجنخ(معمت لك : ص معمسجنمث)يف جلمف هن يغإلهنلكن مغالن غجنيطُّـ غجنمسمث

يغجنجهمثىط جضهبيط جلبيط غجنخيىغُّـىغ غخللكجنميطهص : يص ضبجي هظحح)َّـمصصط: غ(يغجنجهلكحمخي  ي
نص قغق غجنهئتمك غجنخيمبهبمثملص  قغغ جضهبيط جلحل جعمثٰه يهنمتجه ي  .َّـمص جعحقهغطصضصي
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ههص حتمئمثم.ضط يهتىعُّـمك غألحكخصظ هغجنمبميلكغص ألمح قمميعُّـلك جضمث غجنيطُّـ جع خم غجنمتم : ي

 .نص جعحقهغضططصجلبيط غجنمئلكقق جلجيلكص قغق غجنهيهئيعص هنمهجيهي 
يهتىعُّـمك غجنتهتىعُّـمكص جنشهنملكن غحلملكحمىح خكمهتلكغ غجنميطُّـ عحسميط جعم جلمحل جعم جفجميع .ضط

 .َّـمص جعحقهغضصضصص قغق غجنهيهئيعص )َّـمصضط: غ(يغجنخيسمئالر 
حك جع غجنىغمم غخفىغه.ضط يهتىعُّـمك غجنهئخصنص ألمح غحلجلكف ُّـ  .يي
ص خفحهبيط هثلكد غجنيطُّـ غألجنبلكرص حتمئ.ضط غجل هعجفهئلكهن حك عهث يغجنت ي يجضهبميط : مث همعمتسمثي

ص غجنجيبخيمل غجنثلكجنثملص جعحقهغ يجلمثيط غجنخيبلكخص غخفهئتمك غإلحكالهن ي  .ي
ص حتمئمثم.طط يغجنثمئلكغص خفحهبيط جع جفبلكن جع عحسيط عمح جفلكمع غجنتهبمثهب غجنبمست ي يغجنمسمثيط : يي

 .نص جعحقهغضططصخم غجنيطُّـ عحسيطص قغق غجنهيهئيعص 
 غجللكهن غجنمهميحق مض عجفلكقُّـهن غجنبجهحق غجنمتىعُّـيع جنشهنلكن مغالن غجنيطُّـ جلبيط غجنيعحس جعم.طط

ص  قُّـ ص قغق غجنهيهئيع جنمبجيبلكجلمل هغجنمتهل هغجنت لك  .َّـمص جعحقهغصصضصيعمح جعهئيع غجنسمث
ص حتمئمثم .طط غجليطص جنمبجهمثىط جلمحل جعم غحلمسخل غجنهئيعممم يمغلكهن غخفمئلكظيط مض خف غجنمئ ي

 .َّـمص خمطصضصيهنهسحكسمل ظن غجنبمثمن جلمبمثهت غجنسالن إلجفمثلكظ غجنجكغفص : ههثهل
ص جنشهنلكن غحللكحمىح جلبيط غجنيعحس غجع عمح جفلكمع غجنيعغقه.صط  .يغجليعف هغجنتخييطُّـ
حك جع مغخيهيميع جلمبمثم )يعه غألخكخيثمثلكغ(يغجلخيهييعُّـلكغ .صط حك جع عحكخصجلمث جع هن ص خف

مض غخفمخنه هنم عجلمالن (غجنسالن  يجعيعهغُّـمل عمح جلحل جضهبيط جع جضهبيط غألخكخيهن غجنهئم ي ي ي ي
ه غحليطُّـثملص لكهتيعغن)غجنمئيعن غجنيعغجع  .ص هنهئتبمل هثمثمت

غغ غجنمهحمثِّـ خف جعيطن قُّـم غخفمسمثِّـص ألحسميط جعم جلبميط غحلمبممث جعم معمثهبمثممل .صط يغجل ي
يغحليعغر ق جلحل جفس هثلكد: يص عجع غجنخيبلككص حتمئمثي ق جلبيط غجنخيىغُّـمىغ  يغجنيطممت  هغجنيطممت

ق حسيطغن جضهبيطص قغق غجنخيلكظهبملص    مَّـمص غجنيعُّـملككضصضصيعجعيعغَّـمث غجنخيسهئيع هغجنيطممت
قُّـمل  .يغجنسخي

غَّـيع.ضط  ي غخفجيلكجنمك مض هنمتلكخممك غإلهنملكن غجلمبمثم جلمحل جعم عمح لكلكجنممك جلمبمثم غجنمسالنصمغ
يجنجههبيغ غجنيطُّـ جضهبيط جع عحسميط جعم هثملكد غجنيطهنمجهمئ غجنبم ر غجنمجهلكحمخي ي يلكجل : غ(ي
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قهص مصهب عجفمثملكظ غجنثمئلكحمممل غإلحكمالهنمثملص: ص حتمئمث)َّـمصطط يغجنجهمثىط جضهبيط جعلكخميع غخفحهب ي  ي

 .يَّـمص هنجيبخيمل قغهثىسص خم غخفمئيطحكملضصضص
حكم غجنبحميعغرص حتمئمثم.ضط يغحليطغئ غجنمتلكذغص جنمبمجهمثىط غخفحميطف ُّـ يجضهبميط معمئم : ي ي

يغإلُّـيعهغرص هنهسحكسمل غجنمتهل غإلحكالهن غجنتلكجعخيمل جلخصجلمل غخفيطقحكخلص خم  ي ي  .يغخفمئيطحكملي
يخميعغظغ مض عجعحلكف حكخصجفمل غخفيعمغ غجنيطُّـمت غجنمسمثيط ... هجفيطُّـهن غجنثمئمبخل حكمتيطغ هقيجنمل.ضط ي

 .يممخصن غحلمثيطقه
غنص ألمح جلثخصن جلهبيعه جع جعحيع غجللكجفىحص هنهئتبمل غجللكجفىحص غجنجيبخيممل غجنثلكهثمثمملص .ضط غحلمث

قُّـلك  .جفمبمكص حك
حك جعم .طط ق غحلس جع ُّـ غن مض هنخييعحممل غجنيعمغلكن جنمبخيالهنمل عمح هنمتمه يحفالظمل غألخم

يص هنهسحكسمل غجنمتمهل غإلحكمالهن غجنتلكجعخيممل جلخصجلممل غخفيطقحكمخلص يغحلحليحكيطه يغخفجيهتيع غأل ي ي
 .يَّـمص خم غخفمئيطحكملطصضص

لك.طط قص جلالن غجنيطُّـ غجنسمث يغجنيطق غخفمتث  .ي
يققغحكلكغ مض غحليطُّـهن هغخفحيطجغخلص حصلكخك هنخييعهم غحلسمت.طط  .ي
يمعمبخمثيس هنمئبلكك غحصيطغُّـمل جنمبخيالهنمل غخفلكهنمئلكر معمبخمثيس ... ققغحكلكغ مض جلمب غجنيطقغُّـمل.صط

ي جلحل عمممق غجنميهيلكقه مغلكهنخيمل غإلهنلكن غجنمهلكقم جلمبمث غجنسالنىغألحكتلكق: هحتمئمث ي  .ي
ق مض غخفهئتبمل غجنجهلكهنمبمل.صط ه هغجنسحقغص هنمتجه  .يقحملكل جل غحليطُّـهن غجنمتب
يمبجهمثىط جضهبيط هثملكد غجنميطُّـ غألجنبملكرص قغق جنيغجنىعغ غألحسيط جل هنسمتيط غإلهنلكن عحسيطص .صط

ص  قُّـملصصضصيغجنمهيطُّـ  .يَّـمص غجنسخي
يص غخفجيبخيممل غحلمثيطقُّـممل يغحلحلهق يقمغلكن غجع قغهقص جنتمئ غجنيطُّـ غحلس جع جلحل جع قغ.ضط

 .نص غجنمتج غألخمصططص
ص جنمبجهمثىط عحسيط جع جضهبيط جع عمح جلبيط غهللا .ضط قغغ مغلكهنخيمل يغجنمئهبيقمغلكن غجنمقخم ص هنمتجه

 .كص عُّـيعغنصطضصلكهتيعغنص 
خص حتمئمثمقمغلكن.ضط خص جنمبجهمثىط عمح مغخيهييع جضهبيط جعم غحلمس غجنجيم ي غجنجي غق : يي مغم
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هن غألظممهيهتلكرص هنهسحكمسمل غجنمتممهل غإلحكممالهن غجنتلك يغجنمئمثم ي يي ص يجعخيممل جلخصجلمممل غخفيطقحكممخلي

 .يَّـمص خم غخفهلحمملضصضص
يص ألمح غجنخيبلكك عحسيط جع جلمحل )حمهتيعحكمن عحكخصظ هنمهمتيهي غجنجهمثخيمل(يقمغلكن غجنمتجلكخ .ضط ي

يغجنمتجلكخ غألحكيطه  حكم غجنمجهبحقه غجنىغهثجملكر:ص حتمئمثم)َّـممصضضممضطض(ي ي هن  صي
يهنهسحكسمل غجنمتهل غإلحكالهن  .ي خم غخفمئيطحكملصَّـمطصضص صي

ص حتمئمث )َّـمضصص مصضص(ي عققُّـيغ غجنجهلكحمخي يغجنيعحكلكجنملص جنشهنلكن عمح جلبيط غهللا جضهبيط جع.طط
ق عحسيط جضهبيط خكلكمميعص غخفهئتبمل غجنخيمبهبمثملص جعحقهغ: هخف يغجنيطممت  .ي

يغجنجهمثىط جضهبيط جلبيط : يحكب غجنسالنص خفحهبيط جع عحكخصجلمث غجنهئحالرص حتمئمث همعخيمبمث.طط
مظص خمممل هنهئتبمل ههنجيبخيمل هنمهجيهي غجنبملكمح غحلمببم هعهيقن جعهبمخنص  يغجنخيىغُّـىغ غخل يي

 .جنمئلكَّـيعغنص غصضطصغجنجيبخيمل غجنيعغجعخيملص 
غئيعص خفحهبيط جع عققُّـيغ .طط يهنهسحكمسمل غجنمتمهل غإلحكمالهن :  حتمئمث ههثهليغحلحليغجن ي

 .ي خم غخفهلحمملصَّـمصصضص ص غجنجيبخيمل غجنثلكهثمثملصيغجنتلكجعخيمل جلخصجلمل غخفيطقحكخل
يحكمبسمبمل غألجفلكقُّـهن غجنمهحمثحملص جنمبجهمثىط جضهبيط هثملكد غجنميطُّـ غألجنبملكرص هنهئتبممل .صصص ي

قُّـمل  .يغخفخيلكقمص غجنيعُّـلكك م غجنسخي
ض هغجنتمس.صصص يققغحكمل حتمبمثمبمثمل معجيبمثمئمثمل مض جفمثلكغ هنخيلكهُّـمل ... هُّـغجنسمبجيمل هظمتلكجلمل غجن ي

يجع عمح حكهيمثلكنص معمئيعُّـيعغ ألجعحلكف غخفيعمغ غجنيطُّـمت  يغجنسمثيط ممخصن غحلمثيطقهص جعمئمبمه : ي
ص جلحل قُّـ  .َّـمص لكهتيعغنضضضص غخفيطنص قغق هنجهخييع جنمبمتهل هغجنت

ق جضهبميط جلجملكف غخلجيمثممكص قغق غجنهيهئميع جنمبجيبلكجلممل .صصص ص جنمبيطممت يغجنسمتيمل خمب غجنتيطهُّـ
ص غجنجيبخي قُّـ  .ص جعحقهغصططصمل غجنثلكجنثملص هغجنمتهل هغجنت

ق هنممهجيهي جفمسمت غجنمسبلكجل .ضصص ص جنمبميطممت يغجنسمتيمل ههنهئلكهثتهتلك مض غجنتهلُّـ غإلحكمالهن ي
ص غجنجيبخيمل غجنثلكهثمثملص )نطضطص: غ(يغحلهبيص   .نص قهنجهطططصيص غخفهئتمك غإلحكالهن

يحكمممت غجعمم هنلكمغممملص جنمبحمملكحمىح عمح جلبمميط غهللا جضهبمميط جعمم ُّـىغُّـمميط غجنمئىغهُّـمتمم .ضصص : غ(ي
يغألحكمتلكق جضهبميط : ص حتمئمثم همعخيمبمثم)َّـمضطص ص قغق غجنهيهئميع ى حممهسغق جلبميط غجنبملكخم
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ص جعحقهغ قُّـ  .جنمبجيبلكجلمل هغجنمتهل هغجنت

يحكمت عمح قغهقص جنمبحلكحمىح عمح قغهق حكمبمثخصن جع غألخكمخيهن غجنسجمستلكرص حتمئمثم .ضصص
ص غجنجيبخيممل : همعخيمبمث قُّـم يحكخيمثيط جضهبيط غجنمبحلكنص قغق غجنهيهئيع جنمبجيبلكجلمل هغجنمتهل هغجنت ي

 .نص جعحقهغصططصغجنثلكهثمثملص 
يحكمت غجنجكهنىعهص جضهبميط جعم جلمثمس غجنجكهنمىعهص حت.ضصص َّـملكغ جلبميط : مئمثميي يجلبميط غجن

ص قغق غجنهيهئيع  .َّـمضصضص جعحقهغص صغجنمبجيمث
ص حتمئمث.طصص ص جنخيحل جع جلهبيع غجنيطغقخمجيمت يحكمت غجنيطغقخمجيمت قص قغق : يي مصيطه جعم هنمتممه

 .َّـمص جعحقهغطصضصيغجنهئتمك غجنخيمبهبمثملص 
ص جنشهنلكن عمح جضهبيط جلبيط غهللا جع جلبيط غجنيعحس جع غجنهيٰه جع هبيعغن .طصص يحكمت غجنيطغقهن ي

 .جلتيطغنص قهنجهص هنجيبخيمل غي)َّـمضضص: غ(يغجنيطغقهن 
ص قغق غجنهيهئيعص جعحقهغ.طصص  .يغجنسمت غجنهئمقهص ألحسيط جع غحلسخل غجنبمثهتمئ
ص حتمئمث.صصص ق جلبيط غجنميهيلكق حكممبمثخصن : يغجنسمت غجنهئمقهص ألحسيط جع خكخيمثمك غجنمتسلكئ يغجنيطممت

ص قغق غجنهئتمك غجنخيمبهبمثملص  هه جفس يغجنبمتيطغقه هحكمثيط مم ي  .َّـمص جعحقهغصصضصي
ص ألحسيط جع خكخيمثمك غجنمتسلكئ.صصص  .يحكمت غجنمتسلكئ
خكمخيمثمك : ص حتمئمثم)َّـمطضط: غ(يالظص جنجههبيغ غجنيطُّـ غجنىعَّـب حكحق عجلالن غجنمتب.صصص

 .غألقهثهسهل
يخكىعقغغ غجنىعَّـمكص جنخيبيط غحل جع غجنخيخصق غحلمتبحلص قغق غجنهيهئميع جنمبجيبلكجلممل هغجنمتمهل .ضصص ي

ص  قُّـ  .َّـمص جعحقهغططضصهغجنت
مل جضهبميط ظملكجنِّـ غخفلكقهثميطقغرص معخيمبمثم.ضصص ن غجنهئلكمضص جنمبهب يخف عظ غخفمحققغ عمح : ي

ي غجنممجهخييعغرص هنهسحكممسمل غجنتمممسقُّـىط غجنخيمميعمحغحلممس سص غجنجيبخيمممل غجنثلكهثمثمممل غخفمممهححملص ي
 . جعحقهغَّـمصطصضص

خف غجنتبخنغ هغجنتىعمميعغص جنمبحملكحمىح عمح غجنهيمٰه جلبميط غجنميعجفمث جعم غحلمسخل .ضصص
ص حتمئمث يغجنخييعغخم غجنجهلكحمخي ق هنلكَّـيع ُّـلكحكخل غجنهيح: ي  .غجنيطممت



قهف غجنيعهغئ جعخل غجنمتجهمسغ هغجنتمسجغحق.....................................................................طصض غخف
ص غجنجيبخيممل .ضصص ص غخفهئتمك غإلحكالهن يخف غجنخيمئمثيطغ غجنجيحلكهُّـملص يجع عمح غجنخيىغ غحلمتهي ي ي ي

 .َّـمص جعحقهغصطضصغجنيعغجعخيملص 
ص خف.طصص ي غجنخيمئمثيطغ غجنجيحلكهُّـملص خفحهبيط هثلكد غجنيطُّـ غألجنبلكرص غخفهئتممك غإلحكمالهن يي ي

 .َّـمص جعحقهغضصضصغجنجيبخيمل غجنثلكهثمثملص 
غحكجيمثملص خف حمٰهمثمبمل غجنجهمثىط جضهبميط جعم ظملكجنِّـ غجنخيثمثهبمخلص .طصص يخف غجنخيمئمثيطغ غجن ي

يعجليطغق حمهتيط جع هثلكد جع عجعيعغَّـمث غجنسمبمثخصنص قغق غجنثيعُّـلك جنمبمتهلص غجنجيبخيممل غجنثلكهثمثمملص 
قُّـملَّـمص غخفهبمبهئمل غجنخييعجعضصضص يمثمل غجنسخي  .ي

ههص قغق غجنهئتملكغ .طصص ص خفحمث غجنيطُّـ سمثم جعم خم غجنمتم يخف ظحمثِّـ هنسمب
 .َّـمص جعحقهغطصضصيغجنخييعمحص 

ن غجنتهيسحق(خف ممتلكغ .صصص ص ألحسيط جعم جلبميط غحلمبممث جعم جلبميط )يهنمئيطهنمل مض عظ
ق مض  نص هنمتمجه يغجنسالن غجع معمثهبمثملص خف غجنجهمثىط جضهبيط جع جلهبيع جع حكملكمس جعملكقهن ي

 .غخفهئتبمل غجنجهلكهنمبمل
حكمتلكن ممتملكغص يخف هنمئيطهنمل غ.صصص يجنمئمثخنهص جلالن غجنيطُّـ غألخكتمثلكرص هنهسحكمسمل جع ي ي

 .يكص خم غخفمئيطحكملصطضصغجنجيبخيمل غخللكهنسملص
 .خف شمي غجنبالجمملص يجع عمح غحليطُّـيط.صصص
يجضهبيط حكخيمثيط حفجيمثممك : يخم عظحلكغ غحليطُّـهنص جنمبخجيمثمك غجنبمييطغقهص حتمئمث.ضصص

قغغ مممبمثمل غإلحصمثلكغ مض مغلكهنخيمل عهثمئيعغص  يعهجمحلص هنمتجه ي  .نص معيعمممثلكطضطصي
ق عجع قُّـملخكمثىط غخفٰهحقغ ع.ضصص  .جع َّـيعُّـيعغص جنمبجهمثىط جضهب
يظحمثِّـ غجع جفبلكنص خفحهبيط جع جفبلكنص معيعمعمثمك.ضصص يغألهنحق جلمالظ غجنميطُّـ جلمحل جعم : يي

يخكخيمثمك غألقهثهسهلص هنهسحكسمل غجنيعحكلكجنملص غجنجيبخيمل غجنثلكهثمثمملص : يجعمببلكن غجنهيلكقخص حتمئمث
 .َّـمص جعحقهغضصضص

قهص حتمئمثم.ضصص يظحمثِّـ غجع حفىغُّـهبملص يجعم حفىغُّـهبممل غجنمسمبهب غجنمتمثمسلكجع يجضهبميط : ي
ص غجنجيبخيمل غجنثلكهثمثملص يهنمهجيهي غألجلحيهب  .َّـمص جعحقهغصصضصيص غخفهئتمك غإلحكالهن
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يظحمثِّـ غجنبخلكقهص ألمح جلبيط غهللا جضهبيط جعم عحكمخصجلمث غجنبخملكقهص قغق غجنهيهئميعص .طصص ي

 . جعحقهغصَّـم صصضص
يص جنمبجهمثىط جضهبيط هثلكد غجنميطُّـ )غجنهيتِّـ غجنهئبحق(ظحمثِّـ غجللكهن غجنمهميحق هقُّـلكقغمع .طصص

يغألجنبلكرص غجنجيبخيمل غخفجيطقغ هغخفىغُّـيطغ هغخفمتمئحملص غخفهئتمك غ ي  .يإلحكالهني
ص ألمح غحلممسخل هنممسمب جعمم غحلجمملكف جعمم هنممسمب غجنمئممجهحقه .طصص يظممحمثِّـ هنممسمب ي

قهص قغق غجنهيهئيع  . جعحقهغصيغجنمتمثسلكجع
ق غهللا .صضص غجل غخفحيعخمممملص جنمبمئمملكيض غجنممجههتمثيط هثمم غقن غخفهتيعخممممل مض هثمئمميط غجنمممه غجنمممه

زمغالن غجنيطُّـ غخفحيطفص هنجيبخيممل شمٰهمنص : ص حتمئمث)َّـمطصصص: غ(يغجنتسجكه  ى
 .كص لكهتيعغنطضضص

يق عحسيط عهنخل غخفخنهص قغق غجنهئتلكغ غجنخيميعمحص غجنجيبخيممل ىضح غإلحكالنص جنمبيطممت.صضص ي
 .غجنخيلكخغص جعحقهغ

حكم )ضخيهيلكظ غجنخيمئمثحل(غجنٰهخيهيلكظ غجنهئبحق .صضص يص ألمح مغخيهييع جضهبميط جعم جلهبميع جعم هن
ص قغق غخفهئتبممل : ص حتمئمثم)َّـممصصض: غ(يغجنخيمئمثحل  جلبميط غخفخيجيم عهنمخل خممبخيجم

 .نص جعحقهغضططصَّـم م ضصضصيغجنخيمبهبمثملص 
ق : ي جع جلحل غجنجهحقغقهص حتمئمثملكبمئلكغ غجنهيمئهتلكظص ألمح عحكحلكم عجعيعغَّـمث.ضضص غجنميطممت

يعجفسلكن جلبلككص قغق غجنيعغئيط غجنخييعمحص غجنجيبخيمل غجنثلكهثمثملص   .َّـمص جعحقهغصصضصي
 .يغجنجيبمئلكغ غجنهئمقهص خفحهبيط جع حكخييطص قغق ظلكققص جعحقهغ.ضضص
يلكيعغئ غخفمئلكن مض هنخييعحممل لكبمئلكغ غجنيعهغغص جنمبخيالهنمل غجنسمثيط جلحل عظمييع غجلملكجعمبمئ .ضضص ي ي ي

ص هنهئتبمل ظُّـمل غهللا يغجنسمثيط: ص حتمئمث)َّـمضصضص: غ(يغجنمقهمغيعقه  ي هنهتيطه غجنيعمغلكئ
يغجنخيحيهب غخفيعجلحن غجنمتجهي غجنخيلكهنملص  ي  .يَّـمص خم غخفمئيطحكملصصضصي

ق غجنخيمئيطه هغجنتهلُّـخي مض غجنميطُّـ (غجنخيمئمثيطغ هغجنهلُّـخيمل مض غإلحكالن .ضضص يمعلكقُّـىط غجنتجي ي ي
جنيطمعسمثهتيعص هثمئمب عمل غجنخييعجعمثمل)يغإلحكالهن ق جلحل جفس جلبيط : يص عمغمتلكك مغ غجنيطممت

ص هجلبيط غ حك حك هن ص قغق غجنهئتمك غحليطُّـثممل يغجنمئلكَّـيعص هجضهبيط ُّـ يجنخيىغُّـىغ جلبيط غحل
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 .جعهبخنص ههنهئتبمل غخفثمتي جعبمييطغقص غجنجيبخيمل غجنثلكهثمثمل

ن غحليطُّـهنص ألمح جلهبيعه جلثخصن جع جلبيط غجنيعحس جع غجنمهالفص حتمئمثم.طضص ق : جلمب هثم
ص  قُّـلكضطضصغجنيطُّـ غجنخيجكص هنجيبخيمل غألظمث  .َّـمص جفمبمك م حك

ق خف حكمت عمح قغهقص جنمبخيالهنمل عمح غجنجيمثممك جضهبميط خكمهبيغ غحلم.طضص ن غخفخيب يجل ي ي ي
يص قغق غجنهئتمممك غجنخيمبهبمثممملص غجنجيبخيمممل غجنثلكهثمثممملص )َّـمممطصضص: غ(غجنخيحيمممث ظجعمملكقه 

 .َّـمص جعحقهغضصضص
ن عحفبلكق غجنيعضلك جلمبمث غجنسالنص جنمبجهمثىط غجنمهيطهم عمح مغخيهييع جضهبيط جعم جلمحل .طضص يجلمث ي

ُّـ  يجفمسخل غألجلمبهبم هنهسحكمسمل غألجلمبهبم : ص حتمئمثيغجنمئهبجع غحلسخل جع جعلكجع ي ي
جللكغص   .َّـمص جعحقهغضصضصجنمبهبجيب

غجلىح.صضص ن غحلهئ هغخف ص حتمئمثمجلمث غحكمجي يص جنخيحل جع جضهبميط غجنمبمثثم غجن ي ي جفمسخل : ي
يغحلسمثمت غجنبحقمغمتيطهص قغق غحليطُّـهنص   .نص خمطططصي

يغجنمييطُّـيع مض غجنهئتملكغ هغجنمسمتيمل هغألقغص جنمبمجهمثىط جلبميط غحلمسخل عحسميط غألهنمثمتم .صضص
ص قغق غجنهئتلكغ غجنخييعمحص غجنجيبخيممل غجنثلكجنثممل يغجنمتجهي صط هغجنجيبخيممل غجنيعغجعخيمملنطضطصص ي

 .َّـمص جعحقهغططضص
خ غجنميمثبملص جنجهمثىط غجنجيلك.صضص يئهيمل عمح مغخيهييع جضهبيط جع غحلس غجنجيم ص )َّـممصضض: غ(ي

يغجنجهمثىط جلبلكق غهللا غجنجيهتيعغر هغجنجهمثىط جلحل عحسيط هثلكظِّـص هنهسحكسمل غخفخيلكقم : حتمئمث ي ي
سغإلحكالهنمثملص غجنجيبخيمل غألهمل غخفحمئمئملص  ى  .يَّـمص خم غخفمئيطحكملصصضصي

غجنهيمملكئ مض قهغغ هعظممحلكغ غإلهنمملكن غجنمممهلكقم جلمبمثمم غجنممسالنص جنخيبمميط غحلممسخل .ضضص
يغجنجهبسجكهص هنهسحكسمل ي غجنمتهل غإلحكالهن غجنتلكجعخيمل جلخصجلمل غخفيطقحكخلص ي  .َّـمص خمطصضصي

يحمتلكهه غجنجهمثىط غجنخيالهنمل جضهبيط هثلكد غجنيطُّـ غألجنبلكر مض غخفيطُّـمتمل هغإلهنلكقغغص مجخيهتلك .ضضص ي ي
ص قغق جللكمس غجنهييعغئيطص   .َّـمص هنخنطصضصيهقمعبهتلك هخجفهتلك جلهبيع جلبيط غخفمتخي حكمبمث

جفجميع يحمتِّـ غجنبلكقه خف ظحمثِّـ غجنبخلكقهص جنشهنلكن غحللكحمىح خكهتلكغ غجنيطُّـ جع .ضضص
 .يغجنخيسمئالرص قغق غخفخييعحممل جنمبجيبلكجلمل هغجنمتهلص غجنجيبخيمل غجنثلكهثمثملص جعحقهغ
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يحمتِّـ غخفميمثهن خف عجنهيمثمل غحلميطُّـهنص جنمجههبيغ غجنميطُّـ جضهبميط جعم جلبميط غجنميعحس .ضضص ي

يغجنسخلكههص قغق غجنهئتمك غجنخيمبهبمثملص   .َّـمص جعحقهغضصضصي
ق عحسيط عهنخل غخفمخنهص قغق غجنهئتملكغ غجنخيميعمحص غجنجيبخيممل .طضص يحمجيع غإلحكالنص جنمبيطممت ي

 .نص جعحقهغطططصغحللكقُّـمل جلهلغص 
نص جنشهنمملكن عحسمميط جعمم جلممحل غجنمميعغقه غجلمممهلكك .طضص ن مض غألظمم يغجنهيمممه ي ي : غ(ى

ص )َّـمصطض ق جلجمث مغلكحك غجنمتجههب  .نطططصيص ققغحكمل هحتمئمث غجنيطممت
) َّـممضطض: غ(يحممئ غجنمئيعظنص جنمئجيمك غجنيطُّـ حكخيمثيط جع َّـبممل غجنميطُّـ غجنيعغههثميطه .طضص

ص هنهئتبمل غجنسمثيط غخفيعجلحنص غجنجيبخيمل غجنثلكهثمثملص : حتمئمث يعحسيط غحلسمثمت ي  . خمَّـمصضصضصي
ص ألحسيط جع جلحل جع جغلكجعمن غخفخييعهم جعمم.صضص يغجنهيمئمث هغخفتهيمئ ص )يغخلجيمثممك غجنبميميطغقه(ي

خم مغلكهن غحليطُّـهنص همض ق مض هن  .غخفهئتبمل غجنجهلكهنمبمل غجنهئتلكغ هنمتجه
حكم مغخيهيميع جعم .صضص ص جنمبسمثيط قيض غجنميطُّـ جلمحل جعم هن يحمالف غجنسلكئ ههثجلكف غخفسلكئ ي ي

حكمتلكن ممتم: ص حتمئمث)َّـمضضض: غ(لكلكههك  يجمالن جفس غخفجمثيطهص هنهسحكسمل جع لكغ ي
 .َّـمص خمطصضصص صص ل)يهنيعممىغ غجنجيبلكجلمل هغجنمتهل غجنتلكجع خفهئتمك غإلجلالن غإلحكالهن(

قغم غجنبميميطغقه.صضص يغجنهيهتيعحكمنص ألمح غجنهييعف جضهبيط جع عحكمحلكم غجنمتميطُّـ غجنم ي : غ( ي
 .نص جعحقهغطططصص قغق غخفخييعحمملص )َّـمطضض

خ حتمئمثم.ضضص يغجنهيهتيعحكمنص ألمح مغخيهييع جضهبيط جعم غحلمس غجنجيم غق : ي غجنمجهمثىط مغم
هن لكب ههثهل يغجنمئمث  .َّـمص خمطصضصسمل هثهل غجنهيمئلكَّـملص ي هنهسحك:ي

ن.ضضص غئيط غجنيعمغلكجنمثملص جنمبسمثيط هنهتيطه جعحيع غجنخيمبم يغجنهي يغجنمسمثيط جضهبميط :  حتمئمثم همعخيمبمثمصي ي
ن  . لكهتيعغنصكضضضص ص هنهئتبمل غجنمهلكقمصظلكقم جعحيع غجنخيمب

غ غجنهيمحقهق ظجعملكقهص قغق .ضضص ك غخفحمثيشص جنمبجهمثىط مصيط غجنيطُّـ جضهبيط جع ُّـخيمئ يغجنمئلكهن ي
 . جعحقهغصغجنخيمب

ص آلُّـمل .ضضص يغهللا غجنمسمثيط ممملكمك غحلملكئيعهص مصهبم غجنهيهئميع يغجنمئٰهلكظ مض غجنهيمئ غإلحكالهن ي
ص   .َّـمص خمضصضصيغإلحكالهن
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ن غألجغيعص جنميعيض غجنميطُّـ جضهبميط جعم عجعميعغَّـمث غحلمببم .طضص غ جلمب يخمهي غألجغيع مض ظهي ي ي

ص حتمئمث جللكغ غإلحكمالهنمثملص غجنجيبخيممل : يغحلمتهي يجلبيط غجنهيتلكف عجع جميطغص هنهئتبمل غخفجيب ي ي
قُّـلك مَّـمص جفمبمكطصضصغجنثلكهثمثملص   . حك

ن غحليطُّـهنص جنحيهي.طضص غجليط مض جلمب هص حتمئمثخم جلبميط غجنهيتملكف : ييع عحسيط غجنخيثخصر غجنتهتلكهث
جللكغ غإلحكالهنمثملص لكبخيمل  قُّـلكضطضصيعجع جميطغص هنهئتبمل غخفجيب ط َّـممص جفمبممك م حكم

قُّـلكضصضصغجنجيبخيمل غخللكهنسملص ه  .َّـمص جفمبمك م حك
ن غخفسيطق مض غجنىعغ جل هنسمتيط عحسيطص ألحسيط جع جلحل جع جفجيع غجنخيسمئالرص .طضص يغجنمئ ي ي ي

 .مئلكَّـيعغَّـمص غجنصصضصيهنهئتبمل غجع معمثهبمثملص : حتمئمث ههثهل
ن غحليطُّـهنص جنمبخيالهنمل عمح غحلس جلحل جعم جلبميط غهللا جعم غحلمس .صضص يغجنهئلكمض مض جلمب ي

يغألققجعمثحل غجنتمقُّـىغه  عمح جلبمثميطغ : ص حتمئمثم همعخيمبمثم هختميعُّـمي)َّـمضضطمططض(ي
ق جع جفس ظن حكمبخصنص غجنيطغق غألجغيعُّـملص   .َّـمص غألققنطصضصيهنجههت

غ غجن.صضص يغجنهئلكمضص جنثمئمل غإلحكالن غجنمجهمثىط غخفحميطف عمح مغخيهيميع جضهبميط جعم ُّـخيمئم ص ي يهئمبمثمتم
يجلحل عمممق غجنميهيلكقهص قغق غجنهئتمك غإلحكالهنمثملص غجنجيبخيمل غجنثلكجنثمملص : حتمئمث ي ط نص خممضططصي

 .يَّـمص خم غخفمئيطحكملطصضص صغجنجيبخيمل غجنيعغجعخيمل
يغجنهئلكهن مض غجنتلكقُّـىطص يجع غألجغحق جلىغ غجنيطُّـ جلحل جعم جضهبميط جعم جلبميط غجنهئميعُّـ .صضص ي ي

يغجنجهمثبلكر غجلىغقه غجنجهلكحمخي  ي  .َّـمص جعحقهغصصضصص قغق ظلكققص )َّـمصضض: غ(ي
يهئلكهن مض ضخيهيلكظ غجنيعمغملكنص جنشهنملكن غحلملكحميش عمح عحسميط جلبميط غهللا جعم جلميطه غجن.ضضص

ق حكمهتمث قممملكقص هسمثم حضتملكق : ص حتمئمثم)َّـممضضض: غ(يغجليعمغلكر  غجنميطممت
ص جعمحقهغص غجنجيبخيممل غجنثلكجنثمملص  قُّـم يجمىغغههص قغق غجنهيهئيع جنمبجيبلكجلممل هغجنمتمهل هغجنت ي

 .َّـمطصضص
يممتلكغ غألنص جنشهنلكن جضهبيط جع عققُّـيغ غجنجهلكحمخي .ضضص ي غجنهيهئميعص ص قغق )َّـممضصص: غ(ي

 .َّـمص جعحقهغضصضصغجنجيبخيمل غجنثلكهثمثملص 
ص حتمئمثم هختميعُّـمي.ضضص : ممتلكغ غجنخيمب ههنخييعحممل غجنيعمغملكنص جنشهنملكن عحسميط جعم جفمتبم



ضصض....................................................................................غخفمهلكقق
ق هيص غهللا جع جضهبيط جلبلككص غخفهئتممك غإلحكمالهن جعبمحقهغ يغجنيطممت يي : هعُّـمٰهلك هطي

قُّـ جعلكجنيعُّـلككص لكبخيمل   .َّـمطصضصقغق غخللكر جنمبمتهل هغجنت
ص ألمح حفمثثهبمل غجنمتمسلكئ .ضضص يغجنمجهمثىط جضهبميط : ص حتمئمثم)َّـممضضص: غ(يممتلكغ غجنخيمب

ص غجنجيبخيمل غجنثلكهثمثملص  يهثلكد غجنيطُّـ غألجنبلكرص غخفهئتمك غإلحكالهن  .َّـمص جعحقهغصصضصي
يممتلكغ غجنميمثبملص خفحهبيط جع عجعيعغَّـمث غجنمتخيخصر .طضص يجلمحل عممممق : ص حتمئمث)َّـمصطض: غ(ي

يغجنميهيلكقهص لكب ههثهل هنهئتبمل غجنمهيطهمص لكهتيعغن  .ي
يلكن غحللكحمىح جضهبيط يممتلكغ غخفجيعهجفخل هن غخفحيطجغخل هغجنٰهخيهيلكظ هغخفجكهممخلص جنشهن.طضص

يجع جفبلكن جع عحسيطص عمح جفلكمع غجنتهبمثهب غجنبست  ي ق : ص حتمئمث)َّـمضضض: غ(ي جضهب
 .َّـمص غحصمتيطصطضصعجعيعغَّـمث قغُّـيطص لكبخيمل جفمثيطق ظجعلكقحفلكنص 

يص جنشهنملكن جضهبميط جعم عققُّـميغ غجنمجهلكحمخي )يهنسمتيط غجنجهلكحمخي(ممتلكغ غخفسمتيط .طضص : غ(ي
جلمل مض جع: ص حتمئمث)َّـمضصص يم غألهنحقُّـملص هغجنمتسخمل غخفجيب الق غحصمتميطص يهنجيبخيمل جع

 .يقغق غجنهئتمك غجنخيمبهبمثملص جعحقهغ
لكمسص جنشهنلكن هنلكجن جع عهثيغ حتمئمثم.صطص ص قغق : يممتلكغ غخف يجضهبميط حممهسغق جلبميط غجنبملكخم

 . جعحقهغصَّـمضصضصيعجفمثلكظ غجنجكغف غجنخييعمحص 
غققص جنمبسمثيط خمجيمك غجنيطُّـ عمح غجنيعضملك حممٰه غهللا جعم جلمحل غحلمسمت .صطص يممتلكغ غجنمت ي ي

يحكخيمثيط قضلك جلحل جلسهئيعه: ص حتمئمث)َّـمصطض: غ(يغجنيعغههثيطه  ص قغق غحلميطُّـهنص ي
 .كص خمططضص

يممجه غخلهيلكظ ههنىغُّـ غإلجنبلكك جلخص غخكتهتيع هن غألجفلكقُّـهن جلمف عجنمسمتمل غجنمتملككص .صطص
ر  يجنمبهبهي غخفحيطف غجنجهمثىط عحكخصجلمث جع جضهبيط غجنخيجمب ي ص قغق )َّـممصضصص: غ(يي

 .َّـمص جعحقهغطصضصيغجنهئتمك غجنخيمبهبمثملص غجنجيبخيمل غجنثلكهثمثملص 
نص خفممهجيهي جلبميط غهللا جفم.ضطص ن جلم عحكملكهن غجنهئتممك هغجنهيمتم لكمغ ممجه غجنحيمت

نص هنجيبخيممل : حفمبمثهيملص معمئيطُّـ يخكهتلكغ غجنيطُّـ غجنمتجهي غخفيعجلمحنص لكبخيممل غحكمجيمتب ي
 .نصصطصغخفخيلكقمص 
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يممجه غجنميهبمل مض هنخييعحممل غألئهبملص جلحل جع جلمثمس جعم عمح غجنهيمتِّـ غإلقجعمحل .ضطص ي ي : غ(ي

غظص غجنجيبخيمل غجنثلكهثمثملص )َّـمضطض  .َّـمص جعحقهغضصضصص قغق غألض
حك جعم غحليغحلحليممجه غجنمثمئخل مض حمٰهلكئ عهنحق غخفهسهنمتخلص جنمبخيالهنمل .ضطص  س جع ُّـ

ص : ص حتمئمث)َّـمضصط: غ(يغخفجيهتيع   . لكهتيعغنَّـمصصصضصجفسخل غجنيطقمملكَّـ
يممهيلكُّـمل غألجغيع مض غجنمتيس جلمف غألئهبمل غيجغمت جلهلص .ضطص يمح غجنمئلكحك جلمحل جعم جضهبميط جعم ألي

يغجنسمثيط جلبيط غجنمبجيمث غحلمسمثمت : ص حتمئمث)غجنمئيعن غجنيعغجع(ي غجنيعغقه يغجنمئهبيجلحل غخلىغغق  ي
ص غهثتجهلكقغغ جعمثيطغق ئ ن ممهبيعه غخل  .َّـمص خمصصضصيص هنجيبخيمل غخلمثلكنص يغجنهئ

 .يغجنهئهيلكُّـمل مض جلمب غجنيعهغُّـملص جنمبخجيمثمك غجنبمييطغقه.ططص
يمممبمثلكغ حممئ غخفهئلكحكمك غخفحيعهنملص جنمبهبيعمغ غجنيطُّـمت غجنسمثيط ممخصن غحلمثيطقهص جعمئمب.ططص ي يي س : ي

ق لكالن غحلس  .غجنجهمثىط غجنيطممت
غن هغألحمخيلكن جنخيالظ غجنيطُّـ جلمحل غخفتمئم غجعم جفمسلكن .ططص يمممتىغ غجنخيخصن مض حكمت غألخم ي ي

 . جعحقهغصَّـمططضصيهسحكسمل غجنيعحكلكجنملص يغجنيطُّـ غحصمتيطه هن
جن.صطص ص قغق ئغجن لك جلملص جلمالن غجنميطُّـ غجنمسمث ضم جلمل مض غألجفلكقُّـهن غخف ي غخفمهمت

 .يغجنهئتمك غجنخيمبهبمثمل
ص قغق ظلكققص .صطص ق غألحميعُّـمئ يجنسلكن غجنخييعغص خفحهبيط جع هنهئيعن جع هنمتحي َّـمص ضصضصي

 .غجنجيبخيمل غجنثلكجنثملص جعحقهغ
 يجنمسلكن غخفمثممىغغنص جنشهنمملكن غحلمملكحمىح خكممهتلكغ غجنميطُّـ عحسمميط جعمم جلممحل جعمم جفجمميع.صطص

جلملكغص غجنجيبخيممل غجنثلكهثمثمملص  قغغ هنهسحكمسمل غألجلمبهبم جنمبهبجيب يغجنخيسمئالرص هنمتمجه ي ي
 .نص جعحقهغصططص

يهنبلكر هنمتهتلكف غجنمهلكحلخلص جنمبحلكف غجنمسمثيط معمئم غجنجيبلكلكبملكئ .ضطص ي ص جعممشخغم يغجنمئهبمي
قغغ هنهئتبمل غخفهيمثيطص ل  .َّـمص خمضصضصص صيغجنجهمثىط جلبلكك غحللكمغمثلكرص هنمتجه

حفدص حتمئمث.ضطص لص جنجههبيغ غجنيطُّـ غجن ص قغق غخفخييعحممملص مج هن غألحملكض: يغخفبس
 .َّـمص جعحقهغضصضص
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ص حتمئمث.ضطص ص جنمبجهمثىط حمخيع غجنيطُّـ غجنجييعس ص هنهئتبممل : يمصهب غجنبحيعُّـ يعحسيط غحلسمثمت

 .َّـمطصضصيهثهل غجنثمئلكحممل غإلحكالهنمثملص غجنجيبخيمل غجنثلكهثمثملص 
مصهب غجنبمثملكن مض معهيمسحق غجنمئميعظنص ألهنمخل غإلحكمالن عمح غجنهيمٰه غجعم غحلمس .ضطص

ص  يغجنجيمقخص هنهسحكسمل غألجلمبهب ي  .َّـمص جعحقهغضصضصي
ق غجنميطُّـ غحصمثثهبم قغق غجنهئتممك غجنخيمبهبمثمملص مصهب.ططص غئميط جنمتم ي غجنىغهغئيط ههنمتبم غجنهي ي

 .ن جعحقهغطططص
ل غجنهيتلكههص ألحسيط جع جلبيط غحلمبمث جع معمثهبمثمل غحليعغرص عمح غجنخيبلكك.ططص يمصهب يي  .ي
جلمل غجنهئلكهنمبمل .ططص ق لك جفمسخلص قغق غجنهئتملكغ )غخلمبهيلكظ غجنيعغخكيطهن(غخفجهب ص جنمبيطممت

 .نص جعحقهغضططصيمتلكرص غجنمبب
ص جنمبجهمثىط غجنثمئمل .صطص يعمح مغخيهييع عحسيط جع جضهبيط جع حفلكجنميط غجنمقخمم معممهحمثِّـ غخفحلكحك ي

ص : همعخيمبمث ص هنهسحكسمل غألجلمبهب يغجنسمثيط مغالن غجنيطُّـ غحلسمثمت ي ي  .َّـمطصضصي
ص جنخيحل جع عحكمخصجلمث جعم حكممثيطنص هنجيبخيممل هنممهجيهي .صطص يغخفحهئ هغخفحمثيش غألجلحي ي

ص   .َّـمص غجنمئلكَّـيعغططضصيغحلمبب
يغخفحمفص يجع جفىغن غجنحيلكَّـيعه غألهثيطجند.صطص ي  .ي
يمت جلهل هقيئ غحلجمي جلمف غجنبهلص جنمبخيالهنمل غجنسمثيط يهنيطُّـمتمل هنخيلكمغىغ غألئهبمل غيجغ.ضطص ي

يئ غحصهبيطغرص : ص حتمئمث)َّـمطصصص: غ(يَّـلكخك غجنبحيعغر  يغجنجهمثىط جلىغغ غهللا غخف ي ي
يهنهسحكسمل غخفخيلكقم غإلحكالهنمثملص   .يَّـمص خم غخفمئيطحكملضصضصي

نص خفحهبمميط جعمملكخميع جعمم جضهبمميط معمئمم .ضطص ن مض خف عحفبمملكق ظن غجنيعحكمم يهنمميعظغ غجنخيمئمم ي ي
 .يَّـمص خم غخفمئيطحكملصصضصيمثملص يغخفجمبدص قغق غجنهئتمك غإلحكالهن

ق مض : هنيعخملكغ غخفهيلكمعمثِّـ خف هنجههئلكغ غخفمهلكجعمثِّـص معمسجنمث.ضطص يغخفال جلحل غجنمئملكقهص هنمتمجه ي
خم غخفجههئلكغ غإلحكالهنمثملص همض غخفهئتبمل غجنجهلكهنمبمل  .يهن

َّـيع.ضطص ي جنمبهبهسقف عمح غحلس جلحل جع غحلسخل جع جلحل صهنيعهف غجنىعَّـمك ههنخيلكقن غجل ي ز
قه قغغ هنهسحكم: حتمئمثصيجع غخفسخي جلملكغص ي عهنحق هنهتمتسلكص هنمتجه ق جنمبهبجيب سمل غجنمتم
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 .َّـمص جعحقهغصصضص

قه غجنجيممقخ .ططص ص جنمبهبمحققغ جفمسخل غجنمتم حكملكئ يهنستيطقم غجن ) َّـممصصضص:غ(ي
 .َّـمطصضصص صيهنهسحكسمل ظن غجنبمثمن جلمبمثهت غجنسالن إلجفمثلكظ غجنجكغفص ل

قهغخفستيطقم.ططص  ي جلمف غجنمهحمثحخلص جنشهنملكن غحلملكحمىح عمح جلبميط غهللا غحلملكمم غجنمتمثمسلكجع
حك جلبيط غجنيعحس غخفيعجلجهحلص غجنيطممت: ص قغق غخفخييعحمملص حتمئمث)َّـمضصض: غ( يق ُّـ

 .جعحقهغ
يهنسمتيط عمح قغهق غجنجيمثلكجندص جنسمبمثخصن جع قغهق غجنجيمثلكجنمد .ططص ص غجنجيبخيممل )ضصص: غ(ي

ُّـمل غجنهلُّـهيملص قغق غحليطُّـهنص جعحقهغ  .يغخفىغُّـيطغ جعهيهتلكقك جنسجفلكقُّـهن غجنمتب
ص حتمئمث.صصص خكخيمثمك غألقهثمهسهلص قغق ظملكققص : هنسمتيط عحسيطص جنشهنلكن عحسيط جع جفمتب

 .جعحقهغ
غ غجنمبخهبم يهنسمتيط غجنجهلكهنمثخلص جنمبحلك.صصص يحمىح عمح غجنمئلكحك حكمبمثخصن جع عحسميط جعم عُّـم ي

سص جفمئمئ هحفيعف عجفلكقُّـث)َّـمصضض(يغجنجيمقغر  ص : س يحسميطه جلبميط غخفجمثميط غجنمسمبهي
 .َّـمص جعحقهغطصضصيهنهسحكسمل غجنيعحكلكجنملص غجنجيبخيمل غجنثلكهثمثملص 

يهنممهبلكف غجنهيمئلكَّـممملص هنمم معمئيعُّـميع جعحممهن ظُّـمممل غهللا غجنخيحيهبم غجنممسمثيط عمح غجنمئلكحكمم .صصص
ص معمسجنمث غخفحققغ جض ئ ه غخل حك يغخف جفمثميطه غجنتمقُّـمىغهص غجنجيبخيممل ي يهبميط جلمحل غجنت ي ي ي

ص   .ينص هغجنجيبخيمل غجنثلكهثمثمل مض هنجيبخيمل حكمثيط غجنجههتيطغظص خمضضطصيغحلمثيطقُّـمل مض غجنمتج
مض .ضصص ص يجع عمح خكمثبمل غجنهئ يحكخيمثيط جضهبيط غجنمبحلكنص : ص حتمئمث)َّـمضضص: غ(يغخفمهمتي ي

 .َّـمص جعحقهغطصضصقغق غجنهيهئيعص 
ص جنخيبيط غجنيعقغم جع رلكن غجنمهمتخيلكر .ضصص يغخفمهمتي غجنمجهمثىط : حتمئمثمص )َّـمصصصمضصص(ي

ص جعحقهغ ص غخفجمبيغ غجنخيمبهب يجفبمثمك غجنيعحس غألجلحيهب  .ي
هص معمئيعُّـمميعغ ألجعحمملكف غخفيعمغمم غجنمميطُّـمت غجنممسمثيط ممممخصن .ضصص يهنخيمملكمس غإلحكممالن غألهنمم يي ه

ص غجنجيبخيممل : يغحلمثيطقهص جعمئمب قُّـم يعجعميعغَّـمث غجنبمخنهص قغق هنمجهخييع جنمبمتمهل هغجنت
 .َّـمص لكهتيعغنضضضصغجنثلكهثمثملص 



طصض....................................................................................غخفمهلكقق
َّـلكغ .ضصص  .جلبيط غجنمبجيمثيغخفخيتخن مض هنمهجيمبحلكغ غألجغيعص جنمبجهمثىط جلبيط غجن
يغحصمثئممل غجنخيمبهبمثممل مض : يهنخيج عجفلكقُّـهن غإلهنملكن غخفهتميطه جلمبمثم غجنمسالنص معممسجنمث.طصص

يهنهسحكسمل غخفخيلكقم غإلحكالهنمثملص حتمن عخغم حكخصجفمل جفجمل غإلحكالن هغخفسمبهبخل  ي ي
قغرص هنهسحكسمل غخفخيلكقم غإلحكالهنمثملص  يغجنجهمثىط جلحل غجنهئ ي ي  .يَّـمص خم غخفمئيطحكملصصضصي

غ جعم جلبميط غهللا هنخيج غجنبمبميطغنص جنمبمجهمثىط خكمهتلكغ غجنميطُّـ عمح جلبميط غهللا.طصص  ُّـملكخم
ه غجنيعههن غجنبمييطغقهص قغق عجفمثلكظ غجنجكغف غجنخييعمحص  يغحلهب ي  .َّـمص جعحقهغططضصيي

غ غجنمبخهب غجنجيمقغرص حتمئمث.طصص يغخفخيج غجنهئبحقص جنسمبمثخصن جع عحسيط جع عُّـ ي حسميطه : ي
ص لكب قغق عجفمثلكظ غجنجكغف غجنخييعمح هنهئتبمل غجع معمثهبمثمل يجلبيط غحلهبمثيط غجنسمبهي ي  غجنجيبخيمل صي

 . غجنمئلكَّـيعغصغجنثلكهثمثمل
هص حتمئمثمهنخيج .صصص حكم ئ غخف يقمغلكن غحليطُّـهنص جنمبسمثيط عمح غجنمئلكحك غخل جلمتممل : يي

ص غجنجيبخيمل غخللكهنسملص   .َّـمضصضصغجنتحمئمث
: يهنخيج هنمئلكُّـمثيغ غجنمبميملص ألمح غحلسخل عحسيط جع حملكقك جع قمميعُّـملكص حتمئمثم هضمبيش.صصص

ي غحتلكق غجنهئتلكغ غجنخييعغصَّـمضصضصيجلبيط غجنسالن جضهبيط َّـلكقهنص   .نصصصص صي
ص هنهئتبممل )َّـممصضص: غ(يهللا غجنخيجمحل هنخييعحممل غجنثمئلكغص جنمبحلكحمىح عحسيط جع جلبميط غ.صصص

قغضصضصغجنيطغقص   .يَّـمص غخفيطُّـمتمل غخفمت
قهص قغق غحصملكقهص .ضصص يهنخييعحممل غحلميطُّـهنص جنمبمجهمثىط جضهبميط جعملكخميع غجنبهتبم َّـممص طصضصي

 .جعحقهغ
قهص .ضصص ن غحليطُّـهنص ألمح جلبيط غهللا جضهبيط جع جلبيط غهللا غحلملكمم غجنمتمثمسلكجع يهنخييعحممل جلمب ي

قغغ قغق غ: حتمئمثمم همعخيمبمثمم ق غجنممسمثيط هنخيحيمم جفممسخلص هنمتممجه آلحممملكم يغجنمميطممت
يلكبخيمل هنهئتبمل غخفتمتبم جعلكجنمئملكَّـيعغص : ه هعُّـٰهلكطَّـمصصضصغحليطُّـهنص غجنجيبخيمل غجنيعغجعخيملص 

 .َّـمططضص. غجنجيبخيمل غجنثلكهثمثمل
 .يهنمئبلكك غحصيطغُّـملص جنمبجهمثىط جلبيط غهللا غخفلكهنمئلكر.ضصص
يهنمئتٰهمك غألجغيع مض غجنمتيس جلمف جليطق غألئهبمل غيجغمت جلمهلص جنمبهبحميطف غجنخيالهنممل .ضصص ي ي ي
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َّـيعه  يغجنجهمثىط عحسيط جع جلبمثيط غهللا جع جلمثلكك غجل ص معمئيطُّـ همعخيمبمث )َّـمصصض: غ(ي

ص هنيطقحكمل غجنهيمثٰهمثملص غخفجيبخيمل غجنخيمبهبمثملص خم: ههثهل يهنهئتبمل غجنجيبلكلكبلكئ  .ي
ن غحليطُّـهنص جنشهنلكن عمح جلهبيعه جلثخصن جع جلبميط غجنميعحس .طصص يهنمئيطهنمل غجع غجنمهالف مض جلمب

ق غجنيطُّـ جلجكص قغق غجنهيهئيعص : غجنجههتيعقههص حتمئمث ق هث  .َّـمص جعحقهغضصضصغجنيطممت
جلمل مض غألجفلكقُّـهن غخف.طصص غئيط غخفجهب جلملص خفحهبيط جع جلحل جع جضهبميط يهنمئيطهنمل غجنهي يض يي

مملكر  يغجنجهمثىط جلبيط غجنميعحس جعم سمثم غخفخيمبهبم : ص حتمئمث)َّـمضضصص: غ(يغجنجه ز
يص هنجيبخيمل غجنسمتيمل غخفحهبيطُّـملص )نضضطص: غ(يغجنمثخصر   .نص غجنمئلكَّـيعغصضطصي

يهنمئيطهنمل حمتِّـ غجنبلكقهص يجع جفجيع غجنخيسمئالر.طصص  .ي
حك.صصص حك جع عحكخصجلمث جع هن يهنمئيطهنمل ممتلكغ غجلخيهييعُّـلكغص خف  .ي
غف غجنيطُّـ جلهبيع جع جلمحل جعم عحسميط غألهثممهلكقهص غخفمئمت .صصص ن غحليطُّـهنص جن يمض جلمب ي

غق جنمبمتهلص : حتمئمث ص قغق حم حك غجليطُّـ قُّـملضصضصجلبيط غهللا جع ُّـ  .يَّـمص غجنسخي
قف لكيعغجعمثمحنص)غجنمتجهمسغ غخفستمسهثهيمل(هن عحكالن غجنمئيعظن عمل عحكالن غحليطُّـهن .صصص  ص جل

 .نص جعحقهغصصصصيقغق غجنسلكخم جعلكيخكجكغم هن قغجعجيمل غجنخيمئالهثمثخل غجنخييعغص 
غص حتمئمثم.ضصص يهنمتلكخممك ظن عمح لكلكجنمكص خفحهبيط جع جلمحل جعم خكهتيعظخكم جلمتممل هنم : ي

 .َّـمص غجنمتجضطضص صيعحكلكمعىعغ غجنمتج غألخمص لكب ههثهل هنجيبخيمل غحلمثيطقُّـمل
ص ألمح غحلممس جضهبمميط جعمم غحلممسخل جعمم عجعمميعغَّـمث غآلجعمميعه .ضصص يهنمتلكخممممك غجنممجهلكحمخي ي

 ).َّـمضضض: غ(يغجنسجستلكر 
ُّـملص ألمح غجنخيبلكك عحسيط جع جلبميط .ضصص يهنمتهتلكف غجنسمتيمل غجنمتب يغحلمبممث جعم معمثهبمثممل غحلميعغر ي ي ي

ق جضهبيط قخكلكق حكلكمسص هنهسحكمسمل خميعلكبمملص : ص حتمئمث)َّـمطصطم صضض: غ( يغجنيطممت ي
 .َّـمضصضص

ق غجنيطُّـ جلجكص قغق غجنهيهئميعص غجنجيبخيممل .ضصص ق هث ن غحليطُّـهنص جنمبيطممت هنمتهتمي غجنمتمئيط مض جلمب
قُّـلكصططصغجنثلكجنثملص   .نص قهنجه م حك

هص جضهبيط جع عجعيعغَّـمث.طصص ن غحليطُّـهن غجنمتب يغخفمتهت غجنيعهه مض حضتخن جلمب ي   جع مجلكجلملص ي



طصض....................................................................................غخفمهلكقق
ق جضمث غجنيطُّـ جلبيط غجنيعحس قهنٰهلكنص قغق غجنهيهئيعص غجنجيبخيمل غجنثلكهثمثملص : حتمئمث غجنيطممت

 .َّـمص قهنجهضصضص
ق .طصص غقهثمل جعخل غخفتمئيطهنخل هغخفتمسحفيعُّـ مض معمهحمثِّـ غألجفلكقُّـهن همعخيمبمثمبهتلكص جنمبيطممت يغخف ي

 .َّـمص جعحقهغصصضصحسىغغ غخفمبمثبلكقهص قغق غجع جفىغنص غجنجيبخيمل غجنثلكهثمثملص 
جللكغ هن غألجفلكقُّـهن غخفيعحم.طصص ض يجللكغص ألمح غجنهييعف جلبيط غجنيعحس جع جلحل غجع غخف

قه غجنمئميعخص حتمئمثم همعخيمبمثم يغجل غظ : ي ق غجنميطُّـ مغممثالقص عضم ق هثم غجنميطممت
ص  قُّـملطصضصغجنممسمب قغق غجنهئتمممك لكبخيمممل : ههعُّـممٰهلك طيَّـمممص غجنيعُّـمملكك م غجنممسخي

 .يجلبيط غجنيعحس جضهبيط جلثخصن: نص جعحقهغص معمئيطُّـ هحتمئمثضضطصيغجنخيمبهبمثملص 
ص حتمئمثهنمثىغغن غيجلتيطغن مض هثمئيط غجنيعمغلكنص ألمح.صضص ي جلبيط غهللا جضهبيط جع عحسيط غجنىعَّـب : ي

يجلحل جضهبيط غجنبجلكههص قغق غخفخييعحمملص  ي ي  .َّـمص جعحقهغصطضصي
 .يهنمثىغغن غيجلتيطغنص جنجههبيغ غجنيطُّـ غجنىعَّـب.صضص
يهثخبمل غخفمئلكن مض جلمب غجنيعمغلكنص جنمبسمثيط جفمسخل جعم جضهبميط قضملك غجنمقهمغميعقهص .صضص يي

 .َّـمص عُّـيعغنضصضصلكبخيمل لكهتيعغنص 
ضمثِّـ هثخبمل غجنهيهئيع .ضضص ىهثىغَّـمل غجنمتحييع مض مع ي ي ى يى ي ىمض هنممهجيمبِّـ عَّـم غألجغميعص جنمبحملكحمىح غجعم ي ي ى

 .يجفجيع غجنخيسمئالرص هنهئتبمل هنجههئلكغ
مل هنخيلكهُّـملص معمسجنمث.ضضص يغجنخيالهنمل غخفحمئ غجنسمثيط جضهبميط جعم : يغجنمتمهلكئِّـ غجنهئلكحممثمل خف ُّـت ي ي ي

ه جلمئمث  .َّـمص خمصصضصص قغق غجنثمئلكحممل جنمبجيبلكجلمل هغجنمتهلص )َّـمصضضص: غ(ي غجنخيمب
يهثمئيط غجنيعمغلكنص جنمبسمثيط هنمهجيهي جع غحلسخل غحلسمثمت غجنتهييعخ.ضضص ي غجنمئيعن غحلملكقه  (ي

يهنهسحكسمل ظن غجنبمثممن جلمبممثهت غجنمسالن إلجفمثملكظ غجنمجكغفص : ص حتمئمث ههثهل)جلهل
 .َّـمص خمطصضص

 .يشلكُّـمل غجنيطقغُّـملص جنمبسمثيط جفس غجنمهيطق.ضضص
يَّـيطه غجنسلكقه هنمئيطهنمل حمتِّـ غجنبلكقه مض خف ظحمثِّـ غجنبخلكقهص جنشهنلكن غحللكحمىح .طضص ي

 .ص جعحقهغصي غجنيطُّـ جع جفجيع غجنخيسمئالرص قغق غخفخييعحممل جنمبجيبلكجلمل هغجنمتهلص لخكهتلكغ
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مغمثىغغ مض غجنيطقغُّـممملص جنمبممجهمثىط غجنبهتمملكئ جضهبمميط هبمملكظ غجنمميطُّـ غجنخيمملكهنحل .طضص يغجنمم : غ(ي

 .يص خم غخفمئيطحكملكضطضصيص غخفهئتبمل غإلحكالهنمثمل غجنهئمقهص )َّـمصضصص
يهحكلكئ غجنجهمثخيمل عمل حتمهمث هنسلكئ غجنهلُّـخيمل جنمبجهمثىط غجنهيمئمث غخفحيطف جضهبيط جعم .طضص ي

يغحلس غحليع غجنخيملكهنحل  يهنهسحكمسمل ظن غجنبمثممن :  حتمئمثم ههثمهلص)َّـممضصصص: غ(ي
 .يَّـمص خم غخفمئيطحكملطصضصغجنجكغفص إلجفمثلكظ 

ن غألحفبلكقص جنمبمجهمثِّـ جفمسخل جلبميط غجنممههبيط غجنخيملكهنحل .صضص ن غألحفمثلكق عمل عظ يهظ
يهغجنيط غجنجهمثىط غجنبهتلكئ غجنخيلكهنحل( َّـهئهبيعهص : ص حتمئمث)ي يغجنسمثيط جلبيط غجنمبجيمثم غجنهئم

 .َّـمص خمصضصصيمصهب غجنىعحفلكئيع غإلحكالهنمثملص هنجيبخيمل غخلمثلكنص 
ق جلهبيع جع جفس جلثخصن حمالمع.صضص ض مض غحليطُّـهنص جنمبيطممت ص هنهئتبممل غجنميمىغغمظ مض غجن

ص ههنهسحكسمل هنمتلكَّـ غجنخييعحملكن مض جعحقهغص   .نصططصيقهنجه
يلكغ غألجلمثلكن هعهثبلكظ عجعمتلكظ غجنىغهنلكنص ألمح غجنخيبلكك عحسيط جع جضهبيط جع عجعميعغَّـمث هحممث.صضص ي

ص هنهسحكسمل غجنهلُّـ غجنيعيضص  يجع حفمبهئلكن غجنمقهنهئ ي  .يكص خم غخفمئيطحكملضضضصي
ص جنمبجهمثىط حكمبمثخصن جع عجعميعغَّـمث غجنمئمتميطه.ضضص قغ جنىعهه غجنمئيعجع يقه غحلمتهيم يُّـمتلكجعمث غخف ي

غص : حتمئمث ص قغق غألحك ىغجنسمثيط جلحل مجلكن عخم غحلسمثمت ي ي  . خمصَّـمضصضصي
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حِّـ خنهل األخبَّـر امليسوىعِّـ: املهشلكيع اخييساب   ٨٢...............ّتميثجم اخيبهشيغان املمست

ر أمحيغ أمئهن خيهتَّـيطيسة ازدىعَّـد اخييسواىعَّـت اخيتمسسجمىعِّـ   ٩٠.........ّحتهشمن اخييغحيت

ل روث اخييسوائ بمثيغ رحهشِّـ اخييسخم ىع امل   ٩١................ّحنيسوف تمش

  ٩٩....................................أخمبَّـب املمك مئ تيغوىع احليغىعىط

  حليلشس وحدوده... اقسشز: اقلكز اقشاقث
....................................................................١٠٧  

ض   ١١٣.....................................................أصمكَّـف اخي

ع واحليغىعىط اخيهبمثمن ض   ١٢٠.....................اخيمسيسق بهن احليغىعىط امل

ض   ١٢٣.......................................ّاإلريطَّـصَّـت اخيتَّـرخيمنِّـ خيهش

ض ل احليغىعثمنِّـ خيهشلكستجيغات بَّـخي ّخنالجيِّـ احلهش ّ........................١٣٥  

ل احليغىعىط اب يف جيب   ١٤٠...................................تسَّـجي اخيهب

غ واخييسمميغ: ّاخيهبَّـب األول   ١٤٢..................................اخيبهش

اتيس احليغىعىط: اخيهبَّـب اخيثَّـين   ١٤٤....................................ت

  ١٤٨..........................اخيمكهس بَّـخيهشمس ال بَّـملمثمك: اخيهبَّـب اخيثَّـخيىط

  ١٥٠.....................َّاخيسجمع املبَّـرش خنلك ىعمكهس خنمك: اخيهبَّـب اخييساب

  ١٥١........................ّاخيهبب واخييغجيِّـ يف األداء: اخيهبَّـب اخلَّـمئيش

ة اخيىساحييسة: اخيهبَّـب اخيسَّـدس   ١٥٣...................................َّجي

دت: اخيهبَّـب اخيسَّـب   ١٥٥..........................أص اإلخممكَّـد وج

ثَّـجيِّـ : اخيهبَّـب اخيثَّـمئ   ١٥٩...............)خنيغم اخيمشىسب أو اخيتيغخيمنيش(اخي

ع اخييسواة خيهسَّـخنيغة اجليسح واخيتمثيغىع: اخيهبَّـب اخيتَّـخم   ١٦٠..........خهب

ع اخيتمثَّـرض واخيتمكَّـيف اخيتَّـم: اخيهبَّـب اخيمثَّـرش   ١٦٣...............ّخنيغم وجي



٣٢٣....................................................................................اخيمسمليسس
اب خن احليغىعىط واملحيغثهن   ١٦٦...........................ّآثَّـر رٰه اخيهب

  ١٧٠......................................................أدجلِّـ احليغىعىط

  ١٧٦..................................................االهنتمبَّـر بَّـحليغىعىط

ض   ١٨٠.......................................ّاخيمكىشخنِّـ احليغىعثمنِّـ وهنىشخنِّـ اخي

ضَّـخنهن ض خنهل أخيسمكِّـ اخي   ١٨٣........................................َّاخي

ذج األول ح ب أيب مئيسىع امليسوزي: ّاخيمكلك   ١٨٤.......................ّهن

ذج اخيثَّـين ة ب خنبيغ رب: اخيمكلك   ١٨٩...............................ّمئمن

ذج اخيثَّـخيىط   ١٩٠..........................!ّىعمشىسب خيهشمكب ال خنهشمن: اخيمكلك

ذج اخييساب ن يف محَّـىعِّـ اخيسهشمتَّـن: اخيمكلك   ١٩٢.....................ّوضَّـخن

خنِّـ ض   ١٩٣...................................................اخيمشتُّـ امل

خنِّـ ض   ١٩٤............................................أجيسَّـم اخيمشتُّـ امل

ض ّخهشمسمنَّـت االهتَّـم بَّـخي ّ............................................١٩٥  

خنَّـت  ض ض يف امل خنَّـت(اخي ض   ١٩٨.....................)هنهسيغ حيتُّـ امل

ض خمنلكِّـ خيهش   ٢٠٣.............................................اآلثَّـر اخي

ّصناعة املسروث اقروائس قلللز اقلام: اقلكز اقرابز ّ  
....................................................................٢٠٥  

  ٢٠٧............خنهي اخيتيغوىع ومئَّـ بمثيغهُتميثجم امليسحهشِّـ األوجه خيهشحيغىعىط خنهل 

د خنهل بيغء   ٢١١....................................................خن

روث اخييسوائ  روث اخييسوائ اخيهئمنمثّاخيسمكّتميثجم امل ّ خنهل امل ّ.........٢١٧  

  ٢٢٥...............................ّهنجمذج اهنتهسَّـخيمنِّـ خيألخبَّـر بهن اخيمسيسىعهسهن

ذج األصمن األول ّاخيمكلك   ٢٢٩........................ّاخيتخت يف اخيمنسَّـر: ّ

ذج االهنتهسَّـيلا   ٢٣٠.................ُمئ اخيمشَّـيف إجه حيتُّـ أخيسى: ّخيمكلك



روث اخييسوائ بهن اخيمكهئمية واخيتميثجم.....................................................................٣٢٤ امل
ذج األصمن اخيثَّـين   ٢٣٣....................اخيمبالة خهش مئيسوان: ّاخيمكلك

ذج االهنتهسَّـيل   ٢٣٤.............ُ حيتُّـ أخيسىّمئ اجلمثمسيسىعَّـت إجه: ّاخيمكلك

ذج األصمن اخيثَّـخيىط خنَّـت خمتهشمسِّـ: ّاخيمكلك ض   ٢٣٨.....................مئ

ذج األصمن اخييساب   ٢٤٠................)ّجييغح بميمئجم املهيمئمكهن خنمن: (ّاخيمكلك

ّخهشمسمنَّـت اخييغس واخيمكهس      ّ.......................................٢٥١  

ذج   ٢٥٤......اإلخمَّـءة إجه اإلمئَّـم احلس املجتب:  اخلَّـمئيش األصمناخيمكلك

ح      ّخهشمسمنَّـت يطىسا اخييغس املمسهب ّ.................................٢٥٧  

خنَّـت      ض   ٢٥٨......................................تبمثَّـت هنهس امل

ذج األخجم ائمنهشمنَّـت يف تيساثمكَّـ اخيتمسسجمي: اخيمكلك ّإ ّ.................٢٦١  

رة املسميخيِّـ        ٢٦٥...............................................خمت

روث اخييسوائ خنمكيغ اخيهئمنمثِّـ ىعِّـ خيهشلك ّخهشمسمنَّـت املمبَّـدر اخيثَّـهن ّ ّ.............٢٦٨  

ذج األول ءة مئهش اخيمسيسس ىعىشدجيسد اخيثَّـخيىط: ّاخيمكلك   ٢٧١........حتهسمن هنب

ذج اخيثَّـين ّإخنجَّـز اخيمسىح احلبمي: اخيمكلك ّ!...........................٢٧٢  

ل  جىشة ح خيِّـ مئ ارج   ٢٧٣...........................حيتَّـب بحَّـر األهن

  ٢٧٦......................ّحيتَّـب خمهشمن ب جيمنيش اهلاليل: ّاخيمشتَّـب األول

ّاخييغر اخيمكهتمن يف مئمكَّـجيُّـ األئلكِّـ اخيهشملَّـمئمن: اخيمشتَّـب اخيثَّـين ّ.............٢٨٢  

ة األخبَّـر، ورىعَّـض اجلمكَّـن: اخيمشتَّـب اخيثَّـخيىط   ٢٨٢..................صمس

ّحيتَّـب جنُّـ اخيمكب: اخيمشتَّـب اخييساب ّ.................................٢٨٤  

  ٢٨٤.....................................................زبيغة اخيمشالم

ال وخنلكال روث اخييسوائ خنهل اخيهسيسآن جيب ىع امل ًتميثجم تمش ً ّ..............٢٨٥  

  ٢٨٧.............ّمثَّـم خيهشلكسهشلكهنّتميثجم اخيحماث اخييسوائ خنهل تهئمشمن اخيمثهس اخي

٢٩٧............................................................املمبَّـدر


