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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 مكدمة املؤسسة8

ّ َكٔ عُكّٛ ْعكِ    اؿُس هلل ع٢ً َا أْعِ ٚي٘ ايؿكهط َكا أشلكِ ٚايجٓكا٤ َكا قكسّ      

ٚ ابتسأٖا ٚغكبٛؽ ل٫  هكًٗا قُكس   عِ ٚأؾمت ايكّٓ ايكك٠٬ ٚايػك٬ّ عًك٢ أ   ٤ اغكساٖا 

 ي٘ ا٭طٗاض ا٭خٝاض.ٚل

 أَا بعس:

َا ٚعس٫ّ بعكس  ؾًكس ؾػٌ أَط إكًض ايصٟ ٧ًّ اهلل ا٭ضض ع٢ً ٜسٜ٘ قػطّا

سٝككعّا نككبرلّا َككٔ ايبشككح ٚايسضاغكك١ ٚٗ كتًككـ إككساضؽ  ،٦ًَككت ًُٚككّا ٚدككٛضّا

اإلغ١َٝ٬ ٚغرل اإلغ١َٝ٬ َٔ ايسٜاْات ٚإعتككسات ا٭خكط٣; ٚشيكو ٕكا ّجًك٘      

ُّ ٗا اـكطا  ٚايؿػكاز ؾٝهكٕٛ بكصاى     َٔ ق٬ح ٗ ا٭ضض َٚٔ عًٝٗا بعس إٔ ٜع

 اإلشلٞ. اؿلمثط٠ بعح ا٭ْبٝا٤ ٚإطغًٌ ٚغا١ٜ ايطغا٫ت ٚإقا١َ زٚيتِٗ زٚي١ 

 َٔ ٖٓا:

نككإ أَككط ايذلقككب يعكككط ايٛٗككٛض َٚكسَاتكك٘ َككٔ ايع٬َككات َٛنككع اٖتُككاّ    

ايعًُا٤ ٚإؿهكطٜٔ ٚايبكاسجٌ ٚغكا٥ط إك٪ٌَٓ، بكٌ ٚغكرل إك٪ٌَٓ ٖكٔ ىكاؾٕٛ          
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ع٢ً غًطاِْٗ َٚكاؿِٗ ؾكأزيٛا ٖكصٙ ايع٬َكات َٚكا ٜتبعٗكا دكٌ اٖتُكاَِٗ،        

ا، ٚعًكٞ أَكرل إك٪ٌَٓ عًٝك٘     ؾككسٚا ايكطلٕ َٚا ْطل بك٘ ٚايػك١ٓ َٚكا ٚضز ؾٝٗك    

ايػ٬ّ َٚا قّطح ب٘ ٚنؿؿ٘ يًُذلقبٌ ٚإتًٗؿٌ يط١ٜ٩ ابٔ ايٓيب ا٭ٌَ إٗسٟ 

 إٓتٛط )قًٛات اهلل ٚغ٬َ٘ عًٝ٘(.

َٚككا ٖككصٙ ايسضاغكك١ إ٫ ٚاسككس٠ َككٔ تًككو ايسضاغككات ايكك  اٖتُككت بايكهكك١ٝ    

 ٚ ايٛٗكٛض ٗ ايككطلٕ   إٗس١ٜٚ ؾاختاضت داْبّا َُّٗا َٔ دٛاْبٗا أ٫ ٖٚٛ ايع٬َك١ 

 ٚايػ١ٓ ْٚٗر ايب٬غ١.

، دكطٙ نٌ خكرل ؾككس بكصٍ دٗكسٙ ٚعًك٢ اهلل أ      عًٞؾذع٣ اهلل ايباسح ايػٝس 

 ٚلخط زعٛاْا إٔ اؿُس هلل ض  ايعإٌ.

 

 

 ايػٝس ْبٌٝ اؿػين

 ض٥ٝؼ َ٪غػ١ عًّٛ ْٗر ايب٬غ١
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 

 8مكدمة اللتاب

ٚايبكككا٤  إتٛسككس بككايععِّ ،ٕٚٙ ايعككاّز٤اؿُككس هلل ايككصٟ ٫ ٜبًككؼ َتشتكك٘ ايكككا٥ًٕٛ ٫ٚ وكككٞ ل٫

  .ٓا٤ا٭َي٘ لس ا٭ْبٝا٤ قُس ٚٚإػتشل ؾعٌٜ ايجٓا٤ ٚايك٠٬ ٚايػ٬ّ ع٢ً غّٝ

ايتػككا٫٩ت عككٔ أٖككِ ايع٬َككات يٛٗككٛض اإلَككاّ اؿذكك١ بككٔ اؿػككٔ ايعػككهطٟ   تطنج كك

إًكككب بإٗككسٟ ٚاؿذكك١ إٓتٛككط قككًٛات اهلل تعككاٍ عًٝكك٘ ٚعًكك٢ لبا٥كك٘   ،عًُٝٗككا ايػكك٬ّ

 .ز بايٝ ُٔ ٚإ٪ٜس بايٓكطإػّسٌ ؾطد٘ ٚعذَّ ،ايطاٖطٜٔ

ٌه َككا عٓككسٙ، َككا   ٟٚقككس ْككاٍ ٖككصا ا٭َككط اٖتُككاّ شٚ ا٫ختكككام ٚاـككدل٠، ٚأبككس٣ نكك

ايسضاغات  ،ٚنإ ايططٜل ا٭قط  ٚق٫ّٛ ٕعطؾ١ ٖصٙ ايع٬َاتغتطاع َٔ بصٍ دٗسٙ، ا

هلل ا٭سازٜح ايٛاضز٠ عٔ ايٓيب ق٢ً اإتعسز٠ ٗ ايكطلٕ ايهطِٜ، ٚنتا  ْٗر ايب٬غ١، ٚ

أٖكٌ  عٓكس   ، اي  ْايت ايبشح ٚايتشكٝلعًِٝٗ ايػ٬ّ ٌٖ بٝت٘أٚعذلت٘  ٚغًِ ي٘لعًٝ٘ ٚ

َعٛكِ إكساضؽ ايؿهطٜك١    يتكساٚشلا ٗ   ا٫ختكام بعًِ اؿسٜح ٚايطٚا١ٜ ٚايعكا٥س ٚشيكو 

   .اإلغ١َٝ٬ َٓٗا ٚغرل اإلغ١َٝ٬
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٘  قًٛات اهلل تعاٍطايب َاّ أَرل إ٪ٌَٓ عًٞ بٔ أبٞ إلٚنإ ي اؾاْكب ا٭ٚٗكط    عًٝك

 ،ٚتؿكدٝل اـكدل إًكِ بٛٗكٛض ٚيكسٙ      ،ٚبٝكإ اؿكسخ   ،ٚزقك١ إعٓك٢   ،َٝع٠ بػشط ايبٝإ

ٖٚسٟ ايكٓيب إككطؿ٢ قك٢ً اهلل عًٝك٘      ،ٚايػا٥ط بػرلت٘ ايع١ًُٝ ٚايع١ًُٝ ،ٚساٌَ ضاٜت٘

 :ٚغًِ ي٘لٚ

      َ   ُاِنَ وووو   ِنُ ِ ِ وووَس ٍِ ٍِ ُوَهوووِ  َلَنوووْا َوووووِسَ     ُهوووَا انيوووِرس َؤْزَظوووَم  َزُظوووواَنُ  ِثبِنُ وووَدِّ َلِيظووو َهووول انوووود ظ

ٌَ ًُْشِسُوا  .(1)اِن

 ،طاح ٚإػتكط٥ٌ يًشٛازخ اي  ؼٌُ ٬ََض ايٛٗٛض ٗ بعض أسٝاْٗكا َٚع نجط٠ ايؿُّ

ّٕ لس ،ٗا اٯخطهٚتؿاقٌٝ ١ًَُ با٭ْاٍ ٗ بع  اغتٝهاح نكجرلٕ إٍ  ًَش١ّ د١ّسا ٖٓاى أ

 ٚدكس ّا َكع شيكو   ُٝٚاؾ ;إكسؽ ٖ٘ا ىل ٚٗٛض إَاّ ظَآْا عذٌ اهلل تعاٍ ؾطد ٚنجرٕل

ٖا وتكاز إيٝك٘ نكٌ     ،١ بٝإ عُل اؿسخ ايصٟ ٫ قاٍ َٔ ٚقٛع٘ٗ ايكطلٕ ٚايػّٓ ايباسح

 :ستُّٝا َاّ ظَاْ٘ اي  دعًٗا دٌ ثٓا٩ٙ ٚعسّاإَتتبع يكه١ٝ 

  ٌََُلْ َد انهيِ  َنب ُظِخِهُف انهي ًُا  .(2)َلْ َدُ  َلَنِكٍَّ َؤِوَثَس اننَّبِض َنب َظْعَه

تعسز لضا٤ إؿػطٜٔ يًككطلٕ   ،ٖصٙ ايسضاغ١ إٛدع٠ ٚنإ َٔ ايكعٛبات اي  ٚادٗت 

ايهككطِٜ، ٚعُككل َعٓكك٢ ايعبككاضات ايب٬غٝكك١ إكتهككب١ يإلَككاّ عًككٞ بككٔ أبككٞ طايككب عًٝكك٘     

ايًػكك١ ٚاؿككسٜح، َككع ا٫غككتعا١ْ َطادعكك١ أغًككب َكككازض إٍ  شيككوٗ ايػكك٬ّ، ٖككا زؾعٓككا 

 .إع٢ٓ ا٭قط إٍ  باغتكطا٤ نجرل َٔ إطازؾات يًه١ًُ ايٛاسس٠ يػطض ايٛقٍٛ

٫ ؾهكٌ اهلل تعكاٍ ٚضٓتك٘، ٚبطنك١ نًُكات ايكٓيب ٚليك٘ ا٭طٗكاض م ْكتُهٔ َكٔ           ٚيٛ

                                                           

 .33( ايتٛب١: 1)

 .6( ايطّٚ: 2)
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 ٍ ١ ٚايؿهكٌ، ٚيكك٘ اؿُكس ٚايؿكهط عًك٢ ٖساٜتكك٘     إُكاّ ٖكصٙ ايسضاغكك١، ؾًك٘ إّٓك    إٍ  ايٛقكٛ

   .ٝل ـسَت٘ٚايتٛؾ
غكطٙ  أعٔ ايؿدك١ٝ ايػا٥ب١ ت١٦ٝٗ ُٚٗٝس يٝكبًك٘ ايعكام ب   (1)اإلع٬ٕ يًٛٗٛض ايصٟ ٖٛٚ

ٍ بٌ طا٥ع َٚهطٙ، ؾأَا إهطٙ ؾػُٝٓع٘ اهلل تعاٍ بؿّت ستك٢   ،٢ ايٛغا٥ٌ ٚكتًـ ا٭سكٛا

٘ ٚايطا٥ع ع٢ً ايعهؼ ٧ٜٝٗ اهلل تعكاٍ يك٘ َكا ّهّٓك     ،٫ ٜػ٤ٞ يًٛٗٛض بؿ٤ٞ َٔ ايتدطٜب

يكتطٗرل ا٫ضض   َٔ خ٬ٍ  إَاّ دعً٘ اهلل دٌ ثٓا٩ٙ َك٪٬ّٖ  ،ايكط  اؿكٝكٞ هلل تعأٍَ 

 ٔ غبشاْ٘ ٚتعاٍٜسٟ ايٓاؽ نُا بّٝأٖا ٚٗط ؾٝٗا َٔ ايًِٛ ٚاؾٛض ٚايؿػاز َا نػبت 

    ًَووب َوَعوووَجْذ َؤْظوووِدس اننَّووبِض ِنُ وووِرظَ ُ ْى َثْعوووَط ا ًُِهووواا َنَعهيُ وووْى  َظَ ووَس اِنَسَعوووبُي ِلوور اِنَجوووس  َلاِنَجْ وووِس ِث نيووِرس َ 

ٌَ  .(2)َظْسِجُعا

ٟ عًك٢ اؿطَكات ٚغكًب اؿككٛم، ٖكا ٫      َٚا َاثٌ شيكو َكٔ َٛكاٖط ايؿػكاز ٚايتعكسّ     

نُكسٖا  أغبٌٝ يطزٖا إ٫ بٛٗٛض ععٜع َكتكسض، ٚإٕ طكاٍ ايعَكإ، ٚنجكطت ا٭سكعإ ٚقكس       

ّٕ  ؾٝ٘ غٝٓهؿـ نٌ َػتذل. ّاشلا َٜٛ ايكؿض  َٚٓعٗا اؿًِ، ؾإ

 :بكٛي٘ ٔ أدازٕٚٗ َا تكسّ تكسٜل 

 ؾ٬ ٚقؿشو إٕ ايكّٛ َا قكؿشٛا 

 ؾشُككٌ أَككو قككسَّا أغكككطٛا سٓكككاّ   

 

 ٫ٚ ٚسًُككككو إٕ ايكككككّٛ َككككا سًُككككٛا 

(3)ى ٗ غِٗ ايكطز٣ ؾطُكٛا  ٚطؿٌ دّس
 

 

                                                           

 318/ م: 5يػإ ايعط  ز  :اإٔلٚٗاض  ٖٚٛ اإٔلْع٬ٕ (1)

 .41ايطّٚ:  (2)

 .42، م1زٜٛإ ايػٝس سٝسض اؿًٞ: ز (3)
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 ِ ٙ    ;ايٛٗكككٛض (1)َٚكككٔ َؿكككاٖٝ ٌ ٝايتعككك :تجبٝكككت سهكككِ اهلل باؾعكككٌ اإلشلكككٞ  َٚعٓكككا

 :ٗ قهِ نتاب٘بكٛي٘ ٚدٌ  ٚايتدكٝل ايصٟ شنطٙ عّع

 َبِظزَبء هَبحِ لَ بِقَبوَ انصَّ نَ ْ ِىْ لِعْمَ انِخَ ْسَادِ لَ ََب لََؤْلَح َْنب بِ إَْيسِ انصَّوَبحِ لَوَبَُاا َلجََعهَِنبهُىْ ؤَئًَِّخً ظَ ْدُلٌَ ثِ

نَب  .(2) َبثِدِظٍَ نَ

 :ٚقٛي٘ تعاٍ

 ََب ٌَ ِثَإْيِس ٌََلَجَعِهَنب ِيْنُ ْى َؤِئًَّخً َظْ ُدل َُاا ِثأَظبِرَنب ُظاِقُنا  .(3)َنًَّب َصَجُسلا َلَوب

 :ٚقٛي٘ تعاٍ

      َُظِسِعوُد ِل َ وب ل ٍْ َْْعوُم ِل َ وب َيو ًََهبِئَكِخ ِبََر َجبِ مٌ ِلر اِنَإْزِض َخِه َسخً َقوبُناا َؤَر َظْعوِسُك  َلِبِذ َقبَل َزثَُّك ِنِه

ََُ د ُض  ًِْدَك َل ََُعج ُح ِثَ   ٍُ  ََْ ٌَاند َيبَء َل ًُا  .(4)َنَك َقبَل ِبََر َؤْ َهُى َيب َنبَ رْعَه

ٚ     ٖٚصا اؾعٌ اإلشلٞ ايصٟ ُغّٝ يك٘ ٚغكًِ ٚم   لب بعكس ٚؾكا٠ ضغكٍٛ اهلل قك٢ً هلل عًٝك٘ 

ٍه   تٛٗط لثكاضٙ ٚعٛكِٝ خكا٥كك٘ غكٝهٕٛ يًٛٗكٛض زٚضه      يتجبٝتك٘ ٚا٫ْتؿكاع َكٔ     سكٝككٞ ؾعكا

إك٪ٌَٓ اإلَكاّ عًكٞ بكٔ أبكٞ       يٝك٘ َكٍٛ إٛسكسٜٔ أَكرل    إبسٜع َٝعات٘; اي  َٓٗا َكا أؾكاض   

 :عًٝ٘طايب قًٛات اهلل تعاٍ 

 ،٠اْعٍ اهلل ٗ ايتٛضأ٠ َا ايٛ اغتكاَت يٞ ا٭١َ ٚثٓٝت يٞ ايٛغاز٠ ؿهُت ٗ ايتٛض$

                                                           

ّٟ تػكتتبع٘       نُا ٜٛٗط َٔ َٛاضز إط٬ق٘ ٖٚٛ: : ْع َؿّٗٛ إؿاِٖٝ (1) ّٞ أٚ إخبكاض عباض٠ْ عكٔ سهكِ إْؿكا٥

 .193ٚيٛ بكط١ٜٓ اؿه١ُ: نؿا١ٜ ا٭قٍٛ، م أضٜس َٔ ايًؿٜ بتًو اـكٛق١ّٝخكٛق١ُّٝ إع٢ٓ ايصٟ 

 .73ا٭ْبٝا٤:  (2)

 .24ايػذس٠:  (3)

 .30ايبكط٠:  (4)



11 

 

ْكعٍ اهلل ٗ ايعبكٛض   أؿهُكت ٗ ايعبكٛض َكا    ٚ ْعٍ اهلل ٗ اإللٌٝأٗ اإللٌٝ َا  تٚؿهُ

 . (1)#ْعٍ اهللأقس سهُت ٗ ايكطلٕ َا  ْٞإاهلل ٚإٍ  ست٢ ٜعٖط

ٌ     ٚإٚٗكاض اؿكا٥ل  نؿـَٚٔ َؿاِٖٝ ايٛٗٛض  ٚزسهك٘،   َكا خؿكٞ َكٔ ايباطك

 يكٛي٘ تعاٍ:

اِنَجبِطَم ِبٌَّ اِنَجبِطُم َلَشَهَ  اِنَ  ُّ َجبَء َلُقِم ٌَ  .(2)َشُهاقًب َوب

; َٚكٔ  ٚاْتؿكاض  غكع١ ؾبايٛٗٛض ٜعٖل ايباطٌ ٚإٕ بًؼ َٔ ايك٠ٛ َا بًؼ ٚاظاز َا اظزاز 

 :َؿاِٖٝ ايٛٗٛض أٜهّا تجبٝت ٚضاث١ ا٭ضض يكٛي٘ تعاٍ

ٌَ ٍْ َثْعِد انَرِوِس َؤٌَّ اِنَإْزَض َظِسُثَ ب ِ َجبِيَس انصَّبِنُ ا  .(3)َلَنَ ْد َوَزْجَنب ِلر انصَُّثاِز ِي

سكس٣ قكٛض   إَؿّٗٛ اَت٬ى ا٭ضض ٫ ٜتشكل إ٫ َٔ خ٬ٍ ايٛضاث١، اي  ٖٞ ٚ

إًهٝكك١; نُككا تٓتكككٌ إًهٝكك١ بككايبٝع ٚايؿككطا٤، ٚاشلبكك١ إطًككك١ ٚإؿككطٚط١،      اْتكككاٍ 

   ّٕ ًككو إ٫ َككٛت  ُّايككٛاضخ ٫ ٜ  ٚاشلسٜكك١; ٚيهككٔ يككٝؼ ناْتكاشلككا بايٛضاثكك١، سٝككح أ

 .إٛضخ ٚسٝا٠ ايٛاضخ

ِنُكَم َؤلَّاٍة َحِس ٍظ ٌَ  .(4)َهَرا َيب ُراَ ُدل

ل َكٔ  ًٓك يًد  ٩ٙبٌ ٖصا دعا٩ٙ ٚعطكا  ،ٚيٝا٥٘أٖٚصا شلٛ ٚعس اهلل دٌ ثٓا٩ٙ ٭ْبٝا٥٘ ٚ

 :اإلغٛا٤غًُِٛا ؾًِ ٜٓاشلِ عبازٙ ايصٜٔ 

                                                           

 .145بكا٥ط ايسضدات:  (1)

 .81اإلغطا٤:  (2)

 .105ا٭ْبٝا٤:  (3)

 .32م:  (4)
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ًُِخَهِصنَي  .(1)ِبنيب ِ َجبَيَك ِيْنُ ُى اِن

 :أْعٍ تعاٍي٘ ايطاٖطٜٔ ايصٜٔ ٗ سكِٗ لقُس ٚ

 ًَب ُظِسظُد انهيُ  ِنُ ِرِهَت َ ْنُكُى انس ْجَط َؤْهَم اِنَجْ ِذ  .(2)َلُظَط  َسُوْى َرِطِ ريًابَِي

أِْٗ عبازه قاؿٕٛ قكس   :ٚقس دعٌ اهلل تعاٍ ٕٔ ٜطخ ا٭ضض خكا٥ل َٚعاٜا أٚشلا

 .ٚيًه٬ّ تت١ُ تأتٞ ٫سكا ٗ َكاّ لخط ،عِٓٗ ايطدؼأشٖب اهلل تعاٍ 

 

 السيد علي احلسين
 اخلامس من شهر حمرم احلرام

 للهجرة 6341لعام 

                                                           

 .40اؿذط:  (1)

 .33ا٭سعا :   (2)



 

 
 

 

 

 

 

 

 املبحث األول

 العالمة والظهىر

 يف اللغة واالطالح
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 8العالمة يف اللغة واالصطالح املسألة األوىل8

 واًل8 العالمة يف اللغة8أ

ٕٕ    ، ٚيًع٬َك١ (1)ايع١َ٬ ٖٞ: نٌ َا وكٌ ب٘ ايعًِ ٞ ، ٗ ايًػك١ عكس٠ َعكا تكطز ٗ   ؾٗك

ٕ  ،ٚا٭ؾعاٍ ٚا٭قٛاٍ ٚا٭سٛاٍ ،ٚايػهٓات ،ٚاؿطنات ،ايهًُات  ;ٚيًُهإ ٚايعَكا

ٚٗ ايٓكككٛح  ،ٚٗ ايكككسعا٤ ٚايطدكككا٤ ،ٚٗ اٯثكككاض تٚٗ ايككككؿا ،ٚٗ ا٭ؾكككطاز ٚا٭عكككساز

َكٔ   ٦ّاٝٚٗ ايٓبك٠ٛ ٚايٛقكا١ٜ ٚاي٫ٜٛك١،  بكٌ قكس ٫ ػكس ؾك        ،ٚٗ اإلّإ ٚايٝكٌ ;ٚايبها٤

ٚيعكٌ   ;عًك٢ نكٌ َكأض     ؾكس دعًت ٖاز١ٜ يهكٌ َطًكب ٚزيك٬ّٝ    ،زٕٚ ع١َ٬ تسٍ عًٝ٘

 .  ضشنط بعض ايؿٛاٖس ٜؿٞ ببعض ايػط

ٍ     ،ؾُٓٗا َا ٜطز َع٢ٓ ايسيٌٝ ايصٟ ٜػتسٍ ب٘ إٍ  ٚتهٕٛ ايع٬َك١ ٖكٞ ايكسيٌٝ يًٛقكٛ

ّٕ َج٬ّ ،ايػا١ٜ ست٢ تعطن٘ ع٢ً ايه٬  ؾٝٛٗط شلكِ َكٔ سلٗكا إٜكاٙ      ايطّٚ ٫ تسؾٔ َٝتّا أ

٘    ع٬ إش َكٔ خ٬شلكا     ،، ٚتكطز ايع٬َك١ َعٓك٢ إعطؾك١    (2)١َ ٜػتسٍ بٗكا عًك٢ سٝاتك٘ أٚ َٛتك

                                                           

 .237كتاض ايكشاح: م  (1)

 .57، م 62عاض ا٭ْٛاض: ز  (2)
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َكا ٜطٜكس ايتعكطف عًٝك٘ َجكٌ      إٍ  يت٘ ٜٚٓاٍ ايطايب َطًبك٘ ٜٚككٌ إطٜكس   أٜعطف ايػا٥ٌ َػ

هلل َٛغك٢ َكع اـهكط، ايك      سٝا٠ ايػُه١ اي  ناْت عٛظ٠ ٜٛؾع بٔ ْٕٛ ٗ ضس١ً ْيب ا

عٌ إا٤ ع١َ٬ يًتعطف عًك٢ اـهكط قكاسب ايعًكِ ايًكسْٞ      إٍ  ناْت سٝاتٗا ٚضدٛعٗا

٘   ٚات قكاٍ   ؟; أٚ نُكا غك٦ٌ ايؿكبًٞ َكا ع٬َك١ إعطؾك١      (1)باع٘ يٌٓٝ ايعًِ اإلشلكٞ اـكام بك

َعٓكك٢ ّهككٔ يإلْػككإ إٔ ٜٓػكك٢ نككٌ ؾكك٤ٞ إ٫ إعككام ، َعطٚؾكك١ْػككٝإ نككٌ ؾكك٤ٞ غكك٣ٛ 

 إعطٚؾ١ ؾأْٗا باق١ٝ. ٚايعًّٛ

٘     ؟١ احملب١ٚقٌٝ َا ع١َ٬ قّش  ٫ٚ ىؿك٢   ،(2)ؾكاٍ ايع٢ُ عٔ نكٌ ؾك٤ٞ غك٣ٛ قبٛبك

ّٕ ّ   قؿ١ أ  ،بتعذٝكٌ ايؿكطز ٚايٛٗكٛض    ،ايساعٞ ٗ سل ٫َٛٙ قاسب ايعَإ عًٝك٘ ايػك٬

ِ٘، ٚٗ ضٚاٜك١ أبكٔ أبكٞ         ٚطًب ايٓككط٠ ٚايػكطٚض،    ِ٘ ٚاإلخك٬م ي٫ٜٛتك ع٬َك١ عًك٢ قبتك

ٍ  َٓكٛض أبٞ بٔ عٝػ٢ اإلَاّ ايكازم عًٝ٘ ايػ٬ّ تٛنٝشّا يصيو، عٜٔعؿٛض عٔ   :قكا

 :ؾكاٍ طًش١ بٔ اهلل ٚعبس ٜعؿٛض أبٞ أْا ٚابٔ ايػ٬ّ عًٝ٘ اهلل عبس أبٞ عٓس نٓت

 غت خكاٍ: ٚغًِ ٚلي٘ عًٝ٘ اهلل ق٢ً اهلل ضغٍٛ قاٍ ٜعؿٛض أبٞ ابٔ ٜا َٓ٘ ابتسا٤$

 .(3)#اهلل ٌّ ٚعٔ ٚدٌ عع اهلل ٜسٟ بٌ نإ ؾٝ٘ نٔ َٔ

 :قاٍ ؟ؾساى ٖٔ دعًت َٚا ٜعؿٛض أبٞ ابٔ ؾكاٍ

 ٭عع ٜهطٙ َا إػًِ ٭خٝ٘ إط٤ ٜٚهطٙ، أًٖ٘ ٭عع وب َا ٭خٝ٘ إػًِ إط٤ وب$

 .#اي١ٜ٫ٛ ٜٚٓاقش٘، أًٖ٘

                                                           

 .133، م4كتكط َؿٝس: ز (1)

 .438، م 1ؾعب اإلّإ: ز (2)

تعاٍص: َكا بكٌ َعككٛؾٌ يًؿكٝذ      عٓسٙ ٚإٓعي١ ايكط  ْٗا١ٜ عٔ نٓا١ٜ أٚ عطؾ٘ ٌّ ٚعٔ عطؾ٘ قساّ طأٟ (3)

 .172، ٖاَـ م: 2ايهًٝين قسؽ غطٙ، ٗ نتاب٘ ايهاٗ: ز
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 :قاٍ ؟اي١ٜ٫ٛ نٝـ ٜٓاقش٘: ٚقاٍ ٜعؿٛض أبٞ ابٔ ؾبه٢ 

ٛ  يؿطس٘ ُٖ٘ ؾؿطح بج٘ إٓعي١ بتًو َٓ٘ نإ إشا ٜعؿٛض أبٞ ابٔ ٜا$ ٕ  ؾكطح  إٕ ٖك  ٚسكع

 .#ي٘ اهلل زعا ٚإ٫ عٓ٘ ؾطز عٓ٘ ٜؿطز َا عٓسٙ نإ ٚإٕ سعٕ ٖٛ إٕ ؿعْ٘

 :ايػ٬ّ عًٝ٘ اهلل عبس أبٛ قاٍ ثِ :قاٍ 

، تٓتٛكطٚا عاقبتٓكا   ٚإٔ عكبٓكا  تطك٪ٚا  ٚإٔ ؾهكًٓا  تعطؾٛا إٔ يٓا ٚث٬خ (1)يهِ ث٬خ$

 .(2)#أغؿٌ َِٓٗ ٖٛ َٔ بٓٛضِٖ ؾٝػته٧ ٚدٌ عع اهلل ٜسٟ بٌ نإ ٖهصا نإ ؾُٔ

ل يًكسعا٤  ٖصٙ ايعٓكاٜٚٔ ايج٬ثك١ ٖكٞ: َطاتكب َٚٓكاظٍ يًكساعٞ وٛك٢ بٗكا إشا ٚٓؾك          ّٕٚإ

٭ٕ ايسعا٤ ٗ سك٘ ع١َ٬ إعطؾ١ ب٘ ٚبآبا٥٘ عًِٝٗ ايػ٬ّ، َٚتابع١ شلكِ ٗ ٖكصا   ، إلَاَ٘

 .تعاٍ ؾتسبطا٭َط اؾًٌٝ ٚزيٌٝ ا٫ْتٛاض يعاقبتِٗ ٚٚٗٛض زٚيتِٗ إٕ ؾا٤ اهلل 

ٕ إلعًك٢ ٚدكٛز ا   إش تهٕٛ بعض ايؿها٥ٌ زي٬ّٝ ،ٚتطز ايع١َ٬ َع٢ٓ ايسيٌٝ نُكا   ،ّكا

ٕ  ) :ٚغكًِ ؾككايٛا   ٚلي٘ قسّ ٚؾس ع٢ً ضغٍٛ ايًٖ٘ ق٢ً ايًٖ٘ عًٝ٘ ٍ  ،إّْكا َ٪َٓكٛ قك٢ً   قكا

 :اهلل عًٝ٘ ٚاي٘ ٚغًِ

 .#َٚا ع١َ٬ إّاْهِ؟$

ٚتكطى   ،ٚايّطنكا َٛاقكع ايكهكا٤    ،ٚايؿكهط عًك٢ ايطخكا٤    ،ؾصنطٚا ايككدل عًك٢ ايكب٤٬   

                                                           

 يٓا: ٚث٬ث١، ٚإٓاقش١ ٚايهطا١ٖ اؿب: يهِ إصنٛضات َٔ ث٬خ أٟ (1)

 عًككٝهِ ْعُتٓككا أٚ، ايطاعكك١ ٚٚدككٛ  ٚايعككك١ُ باإلَاَكك١ اـًككل غككا٥ط عًكك٢ ؾهككًٓا، أٟ تعطؾككٛا إٔ .1

 با٭بطاض. ٚايًشٛم ايٓاض ٚايٓذا٠ َٔ ٚايتعًِٝ باشلسا١ٜ

 .ؽايؿْٛا ٫ٚ ٚا٫ؾعاٍ ا٭قٛاٍ ٗ تتابعْٛا أٟ عكبٓا تط٪ٚا ٚإٔ .2

ٚا ٚإٔ .3 ٓتٛط ا ت ُٓا ٚٗٛض ٟأ عاقبٓت ٝٓا ايسٚي١ ٚعٛز٠ قا٥ ْٝا ٗ إي ؿػ٘. َٓٗا ا٭عِ أٚ ايس كسضْ  ٔ اٯخط٠:  ٕا َٚ 

 .173، م2ايهاٗ: ز (2)
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 :ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚاي٘ ٚغًِ قاٍ ،ايؿُات١ بإكٝب١ إشا ْعيت با٭عسا٤

ٕٓٛ ٫ٚ تٓاؾػكٛا ؾُٝكا   إٕ نٓتِ نصيو ؾ٬ ػُعٛا َا ٫ تأنًٕٛ ٫ٚ تبٓٛا َا ٫ تػكه $

 .(1)(ؾذعٌ ايعٖس ته١ًُ إّاِْٗ; #عٓ٘ تطسًٕٛ

نايٓكككب ٚايطؾككع ٚاؾككط ٚاؾككعّ ٚايٓؿككٞ ٚايٓٗككٞ      ،ايعطبٝكك١ ٚتككطز ايع٬َكك١ ٗ ايًػكك١  

 :ٔ قٌ نٌ ن١ًُ َٔ ا٭عطا  نكٛي٘ تعاٍٚا٫غتؿٗاّ َٚا ؾاب٘ شيو، يتبّٝ

َرِسَعُهاا ٍْ ٌْ َنْى َرِسَعُهاا َلَن  .(2)َلِة

شا ضؾع ٜسٜ٘ يًػُا٤ ٚم ْػكُع َٓك٘ َكا    إٚتطز ايع١َ٬ ٗ ا٭سٛاٍ نُا ٗ ساٍ ايساعٞ 

ٕ  ٜكٍٛ ؾُٓٛط ضؾع ايٝسٜٔ ت ايػك١ّٓ  ، ؾككس زٓيك  ع١َ٬ ع٢ً ايسعا٤ نُا ٗ ايسعا٤ بعكس ا٭شا

ّٗط٠ ع٢ً َؿطٚع١ٝ ايسعا٤ بعس ا٭شإ ٚقبٌ اإلقا١َ ّٕإط ضؾع ايٝسٜٔ أثٓكا٤ ايكسعا٤    ، نُا أ

 .  (3)ٝٓ٘ ٚبٌ ْؿػ٘ ٫ٚ هٗط بكٛت٘يهٔ ع٢ً إػًِ إٔ ٜسعٛ ب ،َؿطٚع

 :إتٓيبٚتطز ايع١َ٬ ٗ ايتكٓع نُا ٖٛ ٗ ايتبانٞ يكٍٛ 

 ٚٗ ا٭سبكككككككا  ككككككككتل بٛدكككككككس 

 إشا اؾككككككتبٗت زَككككككٛع ٗ خككككككسٚز  
 

 ٚلخككككككط ٜككككككسعٞ َعكككككك٘ اؾككككككذلانا   

 (4)تككككبٌ َككككٔ بهكككك٢ ٖككككٔ تبككككان٢    
 

١ٍََ ت َعسُّأَاض٠ :ايع١َ٬ ٗ ايًػ١ ٖٞ :ٚأٜها  ُّ ع٬ ٍ  .، ؾٗٞ َأَاض٠ْ(5)، ٚن ٖكٞ   :ٚتككٛ

                                                           

 .238، م5ْٗا١ٜ ا٭ض  ٗ ؾٕٓٛ ا٭ز : ز (1)

 .24ايبكط٠:  (2)

 .89، م6ؾتا٣ٚ ايًذ١ٓ ايسا١ُ٥ يًبشٛخ ايع١ًُٝ ٚاإلؾتا٤: ز (3)

 .276، م1ٜت١ُٝ ايسٖط: ز (4)

 َع٢ٓ تػتعٌُ، غٛا٤ اغتعًُت ٗ ايًػ١ أٚ ٗ ا٫قط٬ح. (5)
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 :(1)أسسِٖ َٚأْؿس ;َأَاض٠ُ َا بٝين ٚبٝٓو َأٟ ع١َ٬

 ؾٔإْٗككككا ضسلككككؼ ايٓٗككككا ٔإشا طًََعككككْت 
 

    ٞ  َأَككككاض٠ُ تػككككًُٝٞ عًٝككككِو ؾَػككككً ُ
 

َّ َأَككاضٕ   :ٚٗ سككسٜح ابككٔ َػككعٛز  ْٛ ٟٔ ٚاْدَعًككٛا بٝككٓهِ ٚبٝٓكك٘ َٜكك اَ٭َككاض   ;اْبَعجككٛا باشَلككْس

 .(2): ايع١َ٬ٚاَ٭َاض٠ُ

 العالمة يف االصطالح   8ثاىيًا

ٗ ا٭ؾعكاٍ   ٚخكٛقكاّ  ،ٚتهٕٛ ايع١َ٬ ٗ ا٫قط٬ح ٖسٜا ٜػكتسٍ بك٘ يهكٌ َطًكب     

نٓاض ايكطبإ ايك    ،اي  ٫ ٜػبكٗا ن٬ّ ٚتٛنٝض ؾتهٕٛ ايع١َ٬ َا تعاضف عًٝ٘ ٚتػام

 :تأخص ايكسق١ ٚاي  ناْت ٗ غٓٔ ا٭ْبٝا٤ إتكسٌَ نُا ٗ قٛي٘ تعاٍ

 ِنَسُظالٍ َحزيل َظِإرِ ََنب ٍَ َُاِْي ٍَ َقبُناا ِبٌَّ انهي َ َ ِ دَ ِبَن ْنَب َؤنيب  ِثُ ْسَثبٌٍ رَِإوُهُ ُ اننَّبزُ ُقمِ َقْد َجبَءُوْى انيِرظ

ٌْ ُوْنُزْى َصبِيِقنَي ًُاُهْى ِب ٍْ َقْجِهر ِثبِنَج  َنبِد َلِثبنيِرس ُقِهُزْى َلِهَى َقَزِهُز  .(3)ُزُظمٌ ِي

ٍ  ،بٔ قتٝب١اٚخدل  ٕ  :قكا ٘    :ٚايكطبكا ٚإِكا   ،اهلل تعكاٍ َكٔ شبكض ٚغكرلٙ    إٍ  َكا تككط  بك

قاٍ  .ٚنإ ْعٍٚ ايٓاض ع١َ٬ ايكبٍٛ ،٭ْ٘ نإ َٔ غٓٔ ا٭ْبٝا٤ إتكسٌَ ،طًبٛا ايكطبإ

 ،ؾأنًتكك٘ ،ْعيككت ْككاض َككٔ ايػككُا٤ ،ؾككإشا قبًككت َٓكك٘ ،نككإ ايطدككٌ ٜتكككسم :ابككٔ عبككاؽ

  .شلا زٟٚ ٚسؿٝـ ٚناْت ْاضّا

ِ    ،ٚقاٍ عطا٤: نإ بٓٛ إغكطا٥ٌٝ ٜكصعٕٛ هلل   ؾٝهكعْٛٗا ٗ   ،ؾٝأخكصٕٚ أطاٜكب ايًشك

ٚغ٘ ايبٝت ؼت ايػُا٤، ؾٝككّٛ ايكٓيب ٗ ايبٝكت ٜٚٓكادٞ ضبك٘، ؾتٓكعٍ ْكاض ؾتأخكص شيكو          
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قكٌ ٜكا قُكس     :قكاٍ ابكٔ عبكاؽ    .ؾٝكٛسٞ اهلل إيٝك٘ َكا ٜؿكا٤     ،ؾٝدط ايٓيب غكادساّ  ،ايكطبإ

ٍْ َقْجِهووور ِثبِنَج  َنوووبِديًٝٗكككٛز   ، )ٚبايكككصٟ( غكككأيتِ َكككٔباٯٜكككات :أٟ َقوووْد َجوووبَءُوْى ُزُظووومٌ ِيووو

 :عع ٚدٌايصٜٔ ٚضز شنطُٖا ٗ قٛي٘  أٚ نُا ٗ قطبإ أبين لزّ ،(1)ايكطبإ

 ًَِب َلَنىْ ُظَزَ جَّم َََجإَ اْثَنرْ َآَيوَ ِثبِنَ    ِبذِ َقسََّثب ُقْسَثبًَب َلُزُ ج مَ ِيٍْ َؤَحِدِه ِيٍَ انَِأَخسِ َقبلَ َنَإِقُزَهنََّك َقبَل َلاِرمُ َ َهْ ِ ىْ 

ًَب َظَزَ جَّ ًُزيِ نَيبَِي ٍَ اِن  .(2)ُم انهيُ  ِي

ٖٚكٛ أٍٚ َكٔ بٓك٢ بٝكٛت      ّاايٓكاض ؾبٓك٢ شلكا بٝتك    إٍ  ٚنإ ايكطبإ تأنً٘ ايٓاض ؾعُس قابٌٝ

 .(3)ٖصٙ ايٓاض ست٢ تتكبٌ َين قطباْٞ ٭عبسٕ :ايٓاض ؾكاٍ

ع٬َكات ايططٜكل ايك  تٛنكع ي٬غكتس٫ٍ نُعكام        :ايع٬َك١ اقكط٬ساّ   َعاْٞ َٚٔ 

ٞ أسكس سكسٚز   ٖٚك  ،َجٌ اؾعطا١ْ ٚايطا٥ـ عًك٢ غكبع١ أَٝكاٍ َكٔ َهك١      ،اؿطّ ٚسسٚزٙ

 .(4)يإلسطاّ ّااؿطّ َٚٝكات

٘  إك  زّ عًٝ٘ ايػ٬ّل ّٕأٚضٟٚ  َٔ َهكط ايؿكٝطإ ؾبعكح اهلل يك٘     أا٭ضض م ٜك إٍ  ٖكب

ا بٓك٢ إبكطاِٖٝ   ثِ ٕك  ،٥٬َه١ ؾأساطٛا َه١ َٔ دٛاْبٗا وطغْٛ٘ ؾُٛانعِٗ سسٚز اؿطّ

ُ٘ ددل٥ٌٝ عًٝ٘ ايػ٬ّ إٓاغكو ٚسكسٚز اؿكطّ ايك  ناْكت عًك٢       ب١ عًٓعًٝ٘ ايػ٬ّ ايهع

َ       ًٓع زّ عًٝك٘ ايػك٬ّ ؾ  لعٗس   قكطٜـ بعهكٗا   تُكت بكايع٬ِٜ ستك٢ دكسزٖا قككٞ ثكِ ٖكس

ِّ تكاٙ ددل٥ٝكٌ عًٝك٘ ايػك٬ّ ٚقكاٍ ٫ ؼكعٕ       أيكصيو ضغكٍٛ اهلل قك٢ً اهلل عًٝك٘ ٚليك٘ ؾ      ؾاٖت

ْك٘ تعكاٍ أنكطَهِ ببٝتك٘     إَكا تػكتشٕٛ َكٔ اهلل    أتكاِٖ ؾٓكاز٣ ؾكِٝٗ    أثِ  ،ؾإِْٗ غٝعٝسْٚٗا
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ٖٚٓايكو ايهكجرل    (1)ٕٛ ٚؽطؿكٕٛ ؾدكاؾٛا ؾأعازٖٚكا   ٚسطَ٘ ٖٚا أْتِ أظيتِ سكسٚزٙ ؾػكتصيٓ  

 .َع٢ٓ ايٛٗٛضبٝإ إٍ  ٓٓتكٌَٔ ايؿٛاٖس ٕع٢ٓ ايع١َ٬ اقتكطْا ع٢ً ٖصا ايكًٌٝ ي

 8معيى الظَور لغة واصطالحا 8املسألة الجاىية

 8معيى الظَور لغة 8واًلأ

 ،ٚايعككطض ،ّْٔٝايتبكك :نًُكك١ داَعكك١ يهككجرل َككٔ ا٭يؿككاٚ إطازؾكك١ ٚايكك  َٓٗككا :ايٛٗككٛض

 ،ٚايؿكككٗط٠ ،سهاَٗكككاأٚا٭ؾعكككاٍ ايٛكككاٖط٠ ٚايباطٓككك١ ٚ ،ٚاؿكككٛازخ ،ٚايكككٓذِ ،ٚايٓبكككؼ

ٍ  ،ٚايٓكككط ،ٚايتككاضٜذ ،ٚايٓتككاز ،ؾككطامإلٚايع٬ْٝكك١ ٚا  ،ٚاإلخككطاز ،ٚايتُٝككع ٚايككعٚا

 .ٚايؿٝاع

ُّك      ، َٚكا إعطانكٓا عكٔ شنطٖكا إ٫     ١َٚا ظاٍ ٖٓاى نجرل َكٔ إطازؾكات شات إعكاْٞ اؾ

 .طاي١ ًٓتين ع٢ً ا٫ختكاضاإل ١إ٫ خؿٝ .طاي١ ٚقكسّا ٗ ا٫ختكاضخؿ١ٝ اإل

، َٚعٓاٙ إٔ ايٛاٖط ٖٛ غكرل  (2): خ٬ف ايبطٔاقًٗا )ٚٗط( ٚايٛٗط :ٚايٛٗٛض ن١ًُ 

 .ٚنٌ َا ٖٛ باطٔ ؾٗٛ كؿٞٚنٌ َا ٖٛ ٚاٖط ؾٗٛ َعًّٛ،  ،ايباطٔ

 .َٚٗٛضّا :( َع٢ٓ ٚٗط ايؿ٤ٞ، ٚيؿٛٗا بايؿتض ؾتهٕٛٔ)َتبّٝ :بًؿٜن١ًُ ايٛٗٛض  ٚتطز

 .أٟ ٚٗط :ط نصا ٜعطضأَعطض ي٘  :ٚتطز بًؿٜ )َعطض( َع٢ٓ 

٘    ٚعطنكت يك٘ ايؿك٤ٞ    .ٚعطنت عًٝ٘ أَط نصا ٚتكطز   .(3)، أٟ أٚٗطتك٘ يك٘ ٚأبطظتك٘ إيٝك

                                                           

 .310م، 1نؿـ ايًجاّ: ز (1)
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  .(1)أٟ ٚٗط ،ْٚبٛغّا ٜٓبؼ ٜٚٓبؼ ْبػّا ٤ٞبًؿٜ )ْبؼ( َع٢ٓ ْبؼ ايؿ

ٍ   .ٚٗكط ٚطًكع   :َع٢ٓ ،لِ ايؿ٤ٞ ٜٓذِ بايهِ لَّٛا (َْذ ِ)ٚتطز بًؿٜ    :نُكا ٜككا

 .  (2)اـاضدٞلِ ايػٔ، ٚايكطٕ، ٚايٓبت، ٚلِ 

ٔ غبشاْ٘ ٚتعكاٍ  سهاَٗا نُا بّٝأٗ ا٭ؾعاٍ ايٛاٖط١ٜ ٚايباط١ٝٓ ٚ ن١ًُ ايٛٗٛض، ٚتطز

ّٕ ؾٝػتشل اؿهِ نؿعٌ ايكاؿات  ّإ ٜهٕٛ ايؿعٌ ٚاٖطأ٫ٚ ؾطم بٌ  ّايهٌ ؾعٌ سهُ أ

 ،ٚقكسق١  ،، ْٚكصضاّ ٚايٓؿكك١ ظنكا٠، ٚٔػكاّ    ،ٚايعُط٠ ،ٚاؿر ،ٚايكّٛ ،َجٌ ايك٠٬

باس١ تكطف، ٚزٜٔ َ٪دكٌ َٚػكهٛت عٓك٘ ٚغكرل     إَؿطٚط١، ٖٚس١ٜ، ٚ، ٖٚٚب١ َطًك١

باطٓك١ ٫   ؾتهكٕٛ أؾعكا٫ّ   ّاغكط شيو ايهجرل َٔ ا٭ؾعكاٍ ايٛكاٖط٠، ٚايك  ّهكٔ اإلتٝكإ بٗكا       

شيككو ا٭ؾعككاٍ ايؿاسؿكك١ ٚايؿاغككس٠ ٚايكك  َٓٗككا َككا ٖككٛ ٚككاٖط نايكتككٌ     ١ِٚٗ قبايكك، تٛٗككط

َٚٓٗكا َكا ٖكٛ بكاطٔ َعٓك٢ ؾعًك٘ ٗ         ،ٚغرل شيو ٚايػطق١ ٚايعْا ٚؾط  إػهطات َطًكّا

 بكٛي٘:ٔ غبشاْ٘ ٚتعاٍ  نُا بّٝ ّاايػط ٫ ٚاٖط َعًٓ

 ُِبْحَعبًَب َلَنب َرِ ُزُهاا َؤْلَنبَيُوْى ُقمِ َرَعبَنْاا َؤِرم ٍِ َيب َحسَّوَ َزثُُّكىْ َ َهْ ُكىْ َؤنيب ُرْشِسُواا ِثِ  َش ْئًب َلِثبِنَااِنَدْظ

ٍَ َلَنب َرِ ُزُها ََْسُشُقُكىْ َلِبظَّبُهْى َلَنب َرِ َسُثاا اِنَسَااِحَش َيب َظَ َس ِيْنَ ب َلَيب َثَط  ٍُ  ََْ ٍْ ِبْيَهبقٍ  ِسَط انيِزر ا اننَِّي

ٌَ  .(3)َحسََّو انهيُ  ِبنيب ِثبِنَ    َذِنُكْى َلصَّبُوْى ِثِ  َنَعهيُكْى َرْعِ ُها

ٚتطز ٗ اؿٛازخ، عٓس ٚٗٛض اٯٜكات نكايع٫ظٍ ٚايطٜكاح ايعٛاقكـ ٚغكرل شيكو َكٔ        

ٖكا ػكب   ٚاي  عٓس سسٚثٗا ٚٚٗٛض ،ٚٗٛض ايهٛاضخ ايطبٝع١ٝ اي  ؼسخ ع٢ً َط ا٭ٜاّ
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َْٗط٠ُ  ،(1)اٯٜات عٓس إػًٌُق٠٬  ٖٚكٞ َعٓك٢ ٚٗكٛض ايؿك٤ٞ ٗ ؾ كَْٓع١       ،ٚتطز بًؿٜ ايؿُّك

َٗطٙ ايٓكاؽ   ٚ ن كٛح اَ٭َكط      .ست٢ َْٜؿك َْٗط٠  َكٔ َيكِبَؼ    :ٚٗ اؿكسٜح  ،ٚقكاٍ اؾكٖٛطٟ: ايؿُّك

َْٛ  ؾ  َََصٖي١َث  . (2)َْٗط٠ َأيبػ٘ اهلل ثَٛ  

َِٖٝك١      َِجكاٍ ايَهطا ِٖٝك١ ٚتطز بًؿٜ )ايَع٬ْٝك١(، عًك٢  ٖٚكٛ ٚٗكٛض    ،خك٬ف  ايػِّكط   :ٚايَؿَطا

  .٫ َِٜهت ِ ِغطَّٙ َٜٚب ٛح ب٘ :ٜٚكاٍ ضدٌ ع ١ًََْٓ .اَ٭َط

َّأح  :َٚأْؿس ابٔ بطٟ يًٖطٔط

ًِككككككؼه عككككككين َبِؿككككككرلاّ   َ ْب  ْٔ ََكككككك  َأ٫ 
 

ٕٔ    ،َع٬ِْٝكككك١ّ   َِ َأخ ككككٛ ايِعكككك٬  ِْْٚعكككك
 

ْٗٔط :ٜٚكاٍ ِٚ ْٔ َأٟ َأ ًِ َٔ اَ٭َط  إشا اؾتٗط .ٜا ضدٌ اْغَتْع ًَ  .(3)ٚاْعَت

ا٭َط نُا ٚضز ٗ ايتٛضا٠ ٖٚٛ: َكا اتؿككٛا   ، ٖٚٞ َع٢ٓ: ٚٗٛض ،ٚتطز بًؿٜ اإلؾطام

 :عًٝ٘ ٖا دا٤ ٗ ايتٛضا٠ ٚتطْٛٙ بايعطب١ٝ ٚضنٛا تطْت٘ ؾُٔ شيو قٛي٘

 #.دا٤ ايًٖ٘ َٔ طٛض غٝٓا٤، ٚأؾطم يٓا َٔ غاعرل، ٚاغتعًٔ َٔ دباٍ ؾاضإ$

 :تط١ْ أخط٣ نصيوٚؾ٢ 

 #.ػ٢ً ايًٖ٘ َٔ طٛض غٝٓا٤، ٚأؾطم يٓا َٔ غاعرل، ٚاغتعًٔ َٔ دباٍ ؾاضإ$

ٚ      ٚٗ :قاٍ ايعًُا٤ ٠ّٛ قُكس قك٢ً ايًٖك٘ عًٝك٘  ِ  لٖصا تكطٜض بٓبك ٭ٕ ايٖطكٛض   ،يك٘ ٚغكً

    ٘ ٚغكاعرل: دبكٌ بايؿكاّ َٓك٘      ،ٖٛ: اؾبٌ ايصٟ اقطؿ٢ ايًٖ٘ تعكاٍ َٛغك٢ عًٝك٘ بتهًُٝك
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٠ّٛ عٝػ ٕ  ،ٚبايكط  َٓ٘ قطٜك١ ايٓاقكط٠ ايك  ٚيكس ؾٝٗكا      ،٢ بٔ َطِٜٚٗطت ْب ٖكٞ   :ٚؾكاضا

قاٍ ايؿٝذ سذ١ ايسٜٔ أبٛ ٖاؾِ قُس بكٔ ٚؿكط ٗ نتابك٘ إذلدكِ      .َه١ ؾطؾٗا ايًٖ٘ تعاٍ

 :ٚأَا قٛي٘: قاٍ .٫ ىايـ ٗ ٖصا أسس َٔ أٌٖ ايهتا  :غرل ايبؿط

 :نتاب٘ ٚأَطٙ نُا قاٍ ايًٖ٘ تعا٤ٍ ٤ٞ ايًٖ٘ ٖٛ فٞدا٤ ايًٖ٘ َٔ طٛض غٝٓا٤ ؾإٕ ف$

ُثُ اَرُ ىْ ِثَإْظِدظِ ىْ َل ٌَ ٍْ َحْ ثُ َنىْ َظْ َزِعُجاا َلَقَرفَ ِلر ُقُهاِثِ ىُ انسُّْ تَ ُظِخِسُثا ًُْاِيِننَي َلَإَربُهىُ انهي ُ ِي َؤْظِدس اِن

 .(1)َلبْ َزِجُسلا َظب ُؤلِنر اِنَإْثَصبِز

٘  نٓا١ٜ عكٔ ٚٗكٛض أَكطٙ     #ٓا َٔ غاعرلٚأؾطم ي$ :ٚقٛي٘ ،أٟ أتاِٖ أَطٙ ، (2)ٚن٬َك

َع٢ٓ ايٛٗٛض نُا ٗ خدل  عُطٚ بٔ َعس ٜهط  عٛتكب عًك٢    :ٚتطز بًؿٜ )ايٓتاز( ٖٚٞ

ّٕ ،ٚايًٖ٘ َا ٖٛ إ٫ ايّؿكا٤) :اضتسازٙ عٔ اإلغ٬ّ ؾكاٍ ضغكٍٛ ايًٖك٘    قُكساّ  ٚيكس عًُت أ

ٍ  ؟نٝكـ نكإ شيكو ٜكا أبكا ثكٛض       :قٌٝ ،ي٘ ٚغًِ قبٌ إٔ ٜٛس٢ إيٝ٘لق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚ  :قكا

ؾؿككعع  ،إٔ غككؿو بعهككِٗ زَككا٤ بعككضإٍ  ِٚككا ،ظبٝككس تٓككادـ ٚتٛككام سككسخ بككٌ بككين

 :ؾكاٍ ايهأٖ ،نأٖ شلِ ضدٛا إٔ ٜهٕٛ عٓسٙ إدطز ٖا ْعٍ بِٗإٍ  سًُا٩ِٖ

أقػككِ بايػككُا٤ شات ا٭بككطاز، ٚا٭ضض شات ا٭زضاز، ٚايككطٜض شات ايعذككاز، ٚايبشككاض  

ّٕ ٖصا اشات ا٭َٛاز،   .إلَطاز ٚا٫ضػاز، يًكاح شٚ ْتازٚاؾباٍ شات ايؿذاز، إ

 ؟َٚا ْتاد٘ :قايٛا

 .ٚسػاّ ٚايل ،بهتا  ْاطل ،قازم ٚٗٛض ْيّب :قاٍ

 ؟ٚإٍ َا ٜسعٛ ؟أٜٔ ٜٛٗط :قايٛا

                                                           

 .2اؿؿط:  (1)

 .108، م16ْٗا١ٜ ا٭ض  ٗ ؾٕٓٛ ا٭ز : ز (2)
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، ٢ٜٗٓٚ عٔ ايّطاح ٚايّػكؿاح  ،ٜٚعٖطٌ ايكساح ،ايؿ٬حإٍ  ٜٛٗط بك٬ح ٜٚسعٛ: قاٍ

 .ٚعٔ نٌ أَط قباح

 ؟ٖٔ ٖٛ :قايٛا

ّّٛ ،ساؾط ظَعّ ،َٔ ٚيس ايؿٝذ ا٭نطّ: قاٍ ّّٛٚايػبا ،َٚطعِ ايطرل اؿ  .ع ايك

 ؟َٚا ازل٘ :قايٛا

  .(1)(، ٚخكُ٘ َهُسٚعّعٙ غطَس ،ازل٘ قُس: قاٍ

قتكاٍ إػكًٌُ    ٗٛض نُا ٗ قٍٛ عبس اهلل بٔ ضٚاس١ عٓسٛاي :َع٢ٓ ،ٚتطز بًؿٜ ايٓكط

ضغٍٛ ايًٖ٘ ق٢ًٖ إٍ  ْهتب :ٚقايٛا ،يٝٓٛطٚا ٗ أَطِٖ، ؾأقاَٛا يًٝتٌ (2)يًطّٚ ٗ َعإ

ٍ  ،ؾؿّذعِٗ عبكس ايًٖك٘ بكٔ ضٚاسك١     ،ٚغًِٖٚلي٘   ايًٖ٘ عًٝ٘ ّ   :ٚقكا ّٕ ايك     ،ٜكا قكٛ ٚايًٖك٘ إ

٠ّٛ ٫ٚ نجكط٠       ،خطدتِ تطًبٕٛ ايؿٗاز٠ تهطٖٕٛ يًٖ  َكا   ،َٚكا ْكاتكٌ ايٓكاؽ بعكسز ٫ٚ قك

٘  ْكاتًِٗ إ٫ بٗصا ايّسٜٔ ايكصٟ أنطَٓكا اي   ٌ      ،ًٖك٘ بك َّكا   :ؾكاْطًكٛا ؾإُّْكا ٖكٞ إسكس٣ اؿػكٓ إ

َّا ؾٗاز٠ٚٗٛض  .(3)، ٚإ

ٍ       :ٚتطز ن١ًُ ايٛٗٛض بًؿٜ  :)ايتاضٜذ( نُا ٗ شنط َكٔ ًَكو َككط بعكس ايطٛؾكإ قكا

ٍ  ،َٚكٔ ايْٝٛكإ عؿكط٠ ًَكٛى     ،ًَٚهٗا َكٔ ايكطّٚ غكبع١ ًَكٛى     ٚشيكو قبكٌ ٚٗكٛض     :قكا

 .(4)إػٝض عًٝ٘ ايػ٬ّ

                                                           

 .  162، م16ْٗا١ٜ ا٭ض  ٚؾٕٓٛ ا٭ز :  ز (1)

 َه١: ْؿؼ إكسض إصنٛض. ططٜل ٗ زَؿل َٔ أٜاّ ٔػ١ ع٢ً، ؾًػطٌ أضض َٔ نبرل سكٔ َعإ ٖٞ: (2)

 .279، م16ْٗا١ٜ ا٭ض  ٗ ؾٕٓٛ ا٭ز : ز (3)

 .141، م15إكسض ْؿػ٘: ز (4)
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ٚتككطز بًؿككٜ )اؿككسخ( َعٓكك٢ ايٛٗككٛض نُككا ٚضز ٗ نتككا  سعقٝككٌ عًٝكك٘ ايػكك٬ّ ٖككا    

تطْٛٙ َٔ قك١ شنكط ؾٝٗكا ٚٗكٛض ايٝٗكٛز ٚعكّعتِٗ، ٚنؿكطاِْٗ يًكٓعِ، ؾؿكّبِٗٗ ؾٝٗكا          

بٗككا عًكك٢  ٢م تًبككح تًككو ايهطَكك١ إٔ قًعككت  بايػككدط١، ٚضَكك$بايهطَكك١ سٝككح قككاٍ: 

ٗ ايبكسٚ، ٚؾك٢ ا٭ضض    ا٭ضض، ؾأسطقت ايػكُا٥ِ أثطٖكا، ؾعٓكس شيكو غكطؽ غطغكا      

ا١ًُٕٗ ايعطؿ٢، ؾدطدت َٔ أغكاْ٘ ايؿان١ً ْاض ؾأنًت تًو ايهط١َ ست٢ م ٜٛدس 

ّٕ#. ؾٝٗككا قهككٝب أضض ايبككسٚ إًُٗكك١ ايعطؿكك٢ ٖككٞ أضض ايعككط ،   قككاٍ: ؾكك٬ ؾككو أ

ًٖك٘ بك٘    ًٖ٘ عًٝ٘ ٚاي٘ ٚغًِ، ٚقس أخع٣ اي ًٖ٘ ايصٟ غطغ٘ ؾٝٗا ٖٛ قُس ق٢ً اي ٚغطؽ اي

ًٖ٘ أعًِ  .(1)ايٝٗٛز ٚاي

نُا ٗ ٚٗٛض ١ًُٚ ايًٌٝ َٔ ايٓٗكاض أٚ   ،ٜٚطز ايٛٗٛض بًؿٜ ايتُٝع ٚايعٚاٍ ٚاإلخطاز

ٌ بككإٔ إككطاز َككٔ ايٛٗككٛض ايتُٝٝككع يًٓٗكك  أٚ بككإٔ ايٛٗككٛض َعٓكك٢  ،اض عٓككس شٖككا  ًُٚكك١ ايًٝكك

 .(2)، أٚ ظٚاٍ ايًِٛ ٚٚٗٛض ايعسٍظٚاٍ ايؿو ٚٚٗٛض ايٝكٌ ،ايعٚاٍ

 8معيى الظَور يف االصطالح 8ثاىيًا

 :ايػكٛاز  .إشا ٚٗط ايبٝاض قٌ ايػٛاز ٚإشا ٚٗط ايػٛاز قٌ ايبٝاض :ٜكٍٛ أٌٖ ايبسٚ

ٚؾؿا ايًكي ٚا٭قك٘ قكٌ ايتُكط ٗ تًكو       ايتُط ٚايبٝاض ايًي ٜعٕٓٛ إشا نجط اؿٝا ٚاـكب

عٓكس   ّاٚنصيو ايٛٗٛض ٗ ا٫قكط٬ح َكا ٜهكٕٛ َتعاضؾك     (3)ايػ١ٓ ٚبايعهؼ أٟ ٫ هتُعإ

ع ٚٗكٛض ْكيب اهلل َٛغك٢     ٛنُكا ٗ ؾكٝ   ،ّاَٚعطٚؾك  َتكسا٫ّٚ  ٛع٘ايٓاؽ َٚتػام عًٝ٘ ٚؾكٝ 

تٗكصٜب  إٍ  مٔ َعاؾط ايْٝٛاٌْٝ أقكٛاّ َٗكصبٕٛ ٫ سادك١ بٓكا     :غكطاٙعًٝ٘ ايػ٬ّ قاٍ 

                                                           

 .115، م16إكسض ْؿػ٘: ز (1)

 .230كتكط إعاْٞ: م (2)

 .252، م2ضبٝع ا٭بطاض ْٚكٛم ا٭خباض: ز (3)
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َٛغ٢ ٚايتُػكو بايؿًػكؿ١ اإلغطٜكٝك١ ٚايْٝٛاْٝك١      ٠، ؾهإ بٗصا ايه٬ّ ضؾض يٓبٛ(1)غرلْا

اقكط٬سا: بؿكط٠    ٗ َع٢ٓ ايٛٗٛض َٚٔ إتعاضف عًٝ٘ .بس٫ عٔ زٜٔ اهلل غبشاْ٘ ٚتعاٍ

 ،َٚكا أسػكٔ بؿكطتٗا    ،قكس أبؿكطت ا٭ضض   :اٍٜٚكك  .َع٢ٓ َا ٚٗط َكٔ ْباتٗكا   :ا٭ضض

ٚايؿكذط٠ أشا امثكطت ٚٗكط     ،َعٓك٢ ٚٗكط   ،ٚنكصيو أمثكط   ،ٚتطز ن١ًُ ايٛٗٛض بًؿ١ٛ تجُرلا

ٙ   َعٓك٢  :ٚتطز ن١ًُ ايٛٗٛض بًؿٜ  ايٓبكت  ،(2)عًٝ٘ ؼبب ايعبس ٗ كٛض  ;(3)ٚٗكط ظٖكط ٗٛ  :ٚاي

َٖٛؿط  بايؿ٤ٞ  ٛٗٗٛض :ٚنُا قاٍ ابٔ غٝسٙ ،عًٝ٘ ٚا٫ط٬عاي َٗك    ;ايٛؿكط  :اي ِٛ َٗكط عًٝك٘ َٜ ط َٚ

َٗطٙ اهلل عًٝ٘ ِٚ ٗ ٛضّا َٚأ  تعٓٝٗكا َٔ إعاْٞ ٚا٭يؿكاٚ ايك     ٚايهجرله شيو نجرله إٍ  َاٚ  ،(4)ُٚ

.ن١ًُ ايٛٗٛض يػ١ ٚاقط٬سا

                                                           

 .252، م2إكسض ْؿػ٘: ز (1)

 .590، م2ايكشاح: ز (2)

 .675، م2إكسض ْؿػ٘: ز (3)

 .526، م4يػإ ايعط : ز (4)

  



 

 
 

 

 

 

 

  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 املبحث الثاوي

 العالمة والظهىر

 يف القرآن والسىة
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١ َكٓؿ٘، ع٢ً قٛاعس نًّٝ أْ٘ ٜؿتٌُٖا ٫ ىؿ٢ ع٢ً ايباسح ٗ عًّٛ ايكطلٕ ايهطِٜ 

ؾًِ ٜسع  دتًؿ١،َٔ ايكهاٜا إ ّايهٌ قٓـ َٔ أقٓاف عًَٛ٘ َٓٗر خام ٜتٓاٍٚ نجرلٚ

قبض سذك١  أظُٝع ايكهاٜا، ست٢  بأخط٣، بٌ عين َكابٌ ا٫ٖتُاّايكطلٕ ايهطِٜ قه١ٝ 

 ع٢ً ْٝع َٔ لَٔ ب٘ ظُٝع قهاٜاٙ.

ٌّ ٔ  ٚيعكك اؿػككٔ ايعػككهطٟ قككًٛات اهلل تعككاٍ  قهكك١ٝ ٚٗككٛض اإلَككاّ اؿذكك١ إٗككسٟ بكك

ِ   بؿِٗ ٚزضاٜك١ َكٔ    تعًُٝٗا قس سٛٝ ٣ َٓٗذك٘ ايعكاّ   ايكصٟ تككسّ   ،عًكّٛ ايككطلٕ ايهكطٜ

 نُا قاٍ تعاٍ: يبٝاْٗا ٚاغتٝؿا٤ سكٝكتٗا

ٌََّهَرا ِب ٌَ ًُْاِيِننَي َلُظَجش ُس َؤِقَاُو ِهَر ِنهيِزر َظْ ِدس اِنُ ْسَآ ٍَ  اِن ٌَ  انيوِرظ ًَُهوا  َؤْجوسًا  َنُ وىْ  َؤٌَّ انصَّوبِنَ بدِ  َظْع

 .(1)َوِجريًا

ٜٓػذِ َع ٚاقع اؿٝا٠  هٌ ٖس٣ ٚق٬ح بٚ َا خكِٗ اهلل تعاٍ َٔ قه١ٝ ايٛٗٛض، 

نكإ ٭ْبٝا٥ك٘    ايك  ٚ ،٘٘ ايك  دكطت ٗ خًكك   اي  ضزلٗا اهلل تباضى ٚتعاٍ َٔ خ٬ٍ غٓٓ

 ايعباز ٚايب٬ز عاد١ إيٝٗا. خاق١ َا نإَٛاتٗا كٚضغً٘ ايسٚض ايهبرل بإبطاظٖا ٚبٝإ َ

                                                           

 .9اإلغطا٤:  (1)
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 8امليَج العاو للظَور يف الكزآٌ اللزيه 8املسألة األوىل

ٓككات ٚإٚٗككاض اؿكككا٥ل يتككتِ ا٫غككتكا١َ ٗ  ٜكتهككٞ إككٓٗر ايعككاّ هلل تعككاٍ بتٛنككٝض ايبّٝ 

 :قاٍ تعاٍ ٚاي  َٓٗا إهاز اـًٝؿ١ قبٌ اـًٝك١ اـًل

 ًََهبِئَكِخ  .(1)ِبََر َجبِ مٌ ِلر اِنَإْزِض َخِه َسخًَلِبِذ َقبَل َزثَُّك ِنِه

 :ٓات اي  هلل تعاٍوٌُ ايبّٝ

       َيوْسَظَى اِنَج  َنوبِد َل ٍَ ٍْ َثْعوِدِ  ِثبنسُُّظوِم َلَآَرْ َنوب ِ  َعول اْثو ََبُ  ِثوُسلِ    َلَنَ ْد َآَرْ َنب ُياَظل اِنِكَزبَة َلَقسيْ َنب ِي َؤظَّوْد

 .(2)اِنُ ُدِض

 :ايكازم دعؿط بٔ قُس عًُٝٗا ايػ٬ّ سٝح ٜكٍٛٚشيو تكسٜل قٍٛ 

اؿذ١ قبٌ اـًل، َٚع اـًل، ٚبعس اـًل  ٚيٛ خًل اهلل عع ٚدٌ اـًٝكك١ خًكٛا   $

َٔ اـًٝؿ١ يهإ قس عطنِٗ يًتًـ، ٚم ٜطزع ايػؿٝ٘ عٔ غؿٗ٘ بايٓٛع ايكصٟ تٛدكب   

ُٕ   .(3)#ؿػسسهُت٘ َٔ إقا١َ اؿسٚز ٚتكِٜٛ ا

 8يأتيمبا  8توضيح البييات

 :ز غبشاْ٘ ٚتعاٍ لزّ بتعًُٝ٘نُا غّس تٓاٚٗاض عًِ اـًٝؿ١ ؾأْ٘ َٔ أسهِ ايبّٝإ -1

ُوْنووُزْى          َلَ هيووَى َآي ٌْ ًَبِء َهُاَنووبِء ِب َِر ِثَإْظوو َِِجُئووا ًََهبِئَكووِخ َلَ ووبَل َؤ ًَبَء ُوهيَ ووب ُثووىَّ َ َسَظووُ ْى َ َهوول اِن ََو اِنَإْظوو

 .(4)َصبِيِقنَي

                                                           

 .30ايبكط٠:  (1)

 .78ايبكط٠:  (2)

 .4نتا  انُاٍ ايسٜٔ ٚاُاّ ايٓع١ُ: م (3)

 .31ايبكط٠: (4)
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ؿككٞ نككٌ ظَككإ تكككسٜط هلل تعككاٍ بٛٗككٛض لٜككات تهككٕٛ ؾ ٚٗككٛض اٯٜككات:  -2

ضن٘ ٚسذ١ ع٢ً عبازٙ يك٘ َكٔ إٗكاّ    أهلل تعاٍ خًٝؿ١ ٗ  ّٕأع٬َات تسٍ ع٢ً 

نكٓع غؿ١ٓٝ ٗ ٚغ٘ ايكشطا٤ ناْت ، اي  بٗا تكًض ا٭ضض َٚا عًٝٗاٚايططم 

ّٛ ٚع١َّ٬ ٚزي٬ّٝ ل١ّٜ  :٠ ْٛح عًٝ٘ ايػ٬ّع٢ً قسم ْب

 ًَُاا بَِيُ ىْ ُيِغَسُقاٌَلاْصَنعِ انُِسِهك ٍَ َظَه ًَب  *ِثَإْ ُ ِنَنب َلَلْحِ َنب َلَنب ُرَخبِطْجِنر ِلر انيِرظ َلَظْصَنُع اِنُسِهَك َلُوهي

ٌَ ًَب َرْعَخُسل ََْعَخُس ِيْنُكْى َو ٌْ َرْعَخُسلا ِينَّب َلةَِيب  ٍْ َقْاِيِ  َظِخُسلا ِيْنُ  َقبَل ِب  .(1)َيسَّ َ َهْ ِ  َيَهإٌ ِي

ضَكٛٙ ٗ ْكاض   إش ع٢ً قكسم ْبٛتك٘،    يب اهلل ابطاِٖٝ خًٌٝ ايطٓٔ ل١ٜ ناْت ع١َّ٬ٚيٓ

 :ؼذلم ؾٝٗا ست٢ اؿذاض٠ ي٫ٛ ضعا١ٜ اهلل تعاٍ ي٘

َِر َثْسيًا َلَظَهبيًب َ َهل ِبْثَساِه َى ََبُز ُوا  .(2)ُقِهَنب َظب 

نٌ َٓٗكا   تاٙاْؿ٬م ايبشط ست٢ ناْت نٓؿ ٖٞ ٚيٓيب اهلل َٛغ٢ ل١ٜ ٚع١َ٬ ع٢ً ْبٛت٘

 :عذِ دبٌ

 ُوووووم  ِلووووْسٍق َوووووبنطيْاِي   بىل  َلَإْلَحْ َنوووب ٌَ ََِسَهَ  َلَكوووب ٌِ اِظووووِسْة ِثَعَصوووبَك اِنَجْ ووووَس َلووووب ُياَظوووول َؤ

 .(3)اِنَعِ  ِى

ّٛ  :ْعٍٚ َا٥س٠ َٔ ايػُا٤ ٖٞ ت٘ٚيٓيب اهلل عٝػ٢ ل١ٜ ٚع١َ٬ ع٢ً ْب

َنَنب ِ  دًا ِنَإلَِّنَن ٌُ ًَبءِ َرُكا ٍَ انعَّ َِِصلِ َ َهْ َنب َيبِئَدحً ِي ٍُ َيْسَظىَ انهيُ ىَّ َزثََّنب َؤ ََب َلَآَظخً ِيْنكَ َقبلَ ِ  َعل اْث ب َلَآِخِس

                                                           

 .38كك  37ٖٛز: (1)

 .69ا٭ْبٝا٤:  (2)

 .63ايؿعطا٤  (3)
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ََِذ َخرُي انسَّاِشِقنَي  .(1)َلاْزُشِقَنب َلَؤ

ي٘ ٚغكًِ لٜكات ٚع٬َكات أشنكط     لغًٌ قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚٚـامت ا٭ْبٝا٤ ٚغٝس إط

 :َا شنطٙ اهلل تعاٍتتُجٌ ٗ ٚاسس٠ َٓٗا ع٢ً ٚد٘ ا٫ختكاض 

ًَُس ََِش َّ اِنَ  ًِسٌّ*  اِقَزَسَثِذ انعَّبَ ُخ َلا ٌْ َظَسْلا َآَظخً ُظْعِسُظاا َلَظُ اُناا ِظْ سٌ ُيْعَز     .(2)َلِب

 8امليَج اخلاص للظَور يف الكزآٌ احلليه 8لة الجاىيةأاملس

٫ ضٜب إٔ ٗ ايكطلٕ ايهطِٜ ٖكسّٜا َٚٓٗذكا ٜعكاي ْٝكع َطايكب ايكسْٝا ٚاٯخكط٠ ٕكٔ         

ػكس   ٘ضاز ٖسٜ٘ ٚطًب َٓٗذ٘، ٚست٢ عٓس غرل َطٜسٟ ٖكسٟ ايككطلٕ ٚغكرل طكاييب ْٗذك     أ

ٖا هعٌ غرل َطٜسٟ  ،ايكاحل ايعاّ ٜؿطض ْؿػ٘ ع٢ً ٚاقع اؿٝا٠ بتسبرل اهلل ٚبسٜع قٓع٘

ِ ٖسٜكك٘ َٚٓٗذكك٘ قككابًٌ َككا ٜ    ط َككا ٜٓػككذِ َككع   غككرل قككازضٜٔ عًكك٢ ايتػّٝكك   ،ؿككطض عًككٝٗ

 َ ِ َٚػتػًِ ٕا ٜطٜسٙ اهلل تعاٍ ٕٚا اختاضٙ ـًك٘ َا ٜكٓؿعِٗ، نكُٔ   ًََّػَكاؿِٗ، ؾبٌ 

 إٓٗر اـام ايصٟ ٜؿطن٘ ايكطلٕ ايهطِٜ. 

 8أتيومً املياٍج اخلاصة ما ي

 8ميَج التصدي  -أ 

 ،ٚٗكٛض َككًض قكازض عًك٢ ضزع نكٌ ؾاغكس      دعٌ اهلل دٌ ثٓا٩ٙ َكابٌ ٚٗٛض ايؿػاز، 

لَككط بهككٌ َعككطٚف، ٜٛٗككطٙ ٗ ٚقككت ؾكككسإ ايعككسٍ ٚٚٗككٛض ايًٛككِ      ،َػككرل يهككٌ َٓهككط 

 :صيوي ّاٚاؾٛض، نُا ٜكٍٛ اإلَاّ عًٞ بٔ ابٞ طايب عًٝ٘ ايػ٬ّ، تكسٜك

                                                           

 .114إا٥س٠:  (1)

 .2كك  1ايكُط:  (2)
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      ٌَ َْوبِلُزلا انهيوو  ِلور َياِز ُقْدِظوو     َظَ وَس اِنَسَعوبُي َلَهووب ُيْنِكوسٌ ُيَغ  ووسٌ لَنوب َشاِجووسٌ ُيْصَيِجوسٌ َؤَلِجَ وَرا ُرِسظووُدل ٌْ ُر َؤ

ٍْ َجنَِّزو  لَنوب ُرَنوبُل َيْسَظوبُر  ِبنيوب ِثَطبَ ِزو               َُاا َؤَ صَّ َؤْلِنَ بِئو  ِ ْنوَد  َهْ َ وبَد َنوب ُظِخوَدُل انهيو  َ و ٍَ انهيو     لَرُكا َنَعو

ًُْنَكِس ٍِ اِن ًَْعُسلِف انزيبِزِونَي َن  لاننَّبِهنَي َ  ٍَ ِثبِن  .(1)اِنَعبِيِهنَي ِث  اآلِيِسظ

ّٕ  :ٗ ايتكسٟ ْتا٥ر ١َُٗ تٛٗط ٚيٛ بعس سٌ ٚأ

         اْظوُى انهيوِ    َلَنْاَنب َيِلُع انهيِ  اننَّبَض َثْعَعُ ْى ِثوَجْعٍط َنُ ود َيْذ َصوَااِيُع َلِثَ وٌع َلَصوَهَااٌد َلَيَعوبِجُد ُظوِرَوُس ِل َ وب

ٍْ َظْنُصُسُ   .(2)ِبٌَّ انهيَ  َنَ ِاسٌّ َ ِصظصٌ َوِثريًا َلَنَ ْنُصَسٌَّ انهيُ  َي

 :اهلل تعاٍ يًتكسٟ أٚقس ٖٝ

َظْا ٌَ ٍْ ِذِوسِ انهي ِ َلِبَقبوِ انصََّهبحِ َلِبظَزبِء انصََّوبِح َظَخبُلا َْبَزحٌ َلَنب َثْ عٌ َ  ٌَ َظْايًب ِزَجبلٌ َنب ُرِهِ  ِ ىْ ِر يًب َظَخبُلا

 .(3)َلاِنَإْثَصبُزَرَزَ هيُت ِل ِ  اِنُ ُهاُة 

َهكِٓٗ َكٔ ايتككسٟ يإلقك٬ح     إٕ ٚي٦كو ايطدكاٍ ٗ سكاٍ    أٚدكٌ سكاٍ    ٚقس شنط عّع

 :يصيو طبكٛا سسٚز ايسٜٔ ٚناْٛا ي٘ عابسٜٔ إش ٜكٍٛ تعاٍ تكسٜكّاؾ

 َيكينَّبُهىْ ِلر اِنَإْزضِ َؤَقبُياا انصََّهبحَ َلَآَرُاا انصََّوبحَ َلَؤَيُسلا ٌْ ٍَ ِب ًُْنَكِس انيِرظ ٍِ اِن َََ ْاا َ  ًَْعُسلِف َل ِثبِن

 .(4)َلِنهيِ  َ بِقَجُخ اِنُإُياِز

باضن١ َا ضٟٚ عٔ ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚلي٘ ع٢ً ا٫تؿام َٔ قٛي٘:ٕ كسامَٚ  ا ٗ اٯ١ٜ ٕا

                                                           

 .129، اـطب١ 188ْٗر ايب٬غ١: م  (1)

 .40اؿر:  (2)

 .37ايٓٛض:  (3)

 .41اؿر:  (4)



16 

 

 

ئ تٓكهٞ ا٭ٜاّ ٚايًٝايٞ ست٢ ٜبعح اهلل ضد٬ َٔ أٌٖ بٝ  ٜٛاط٧ ازل٘ ازلٞ، $

 .(1)#نُا ٦ًَت ًُٚا ٚدٛضاّٮٖا قػطا ٚعس٫ 

 :تعاٍ شيو َا ضٟٚ عٔ ابٔ َػهإ عٔ أبٞ عبس اهلل عًٝ٘ ايػ٬ّ ٗ قٛي٘إٍ  أنـ

ٌَ ٍَ ُؤِذ ٌَ ِنهيِرظ ًُاا ِثإََيُ ْى ُظَ بَرُها  .(2)َنَ ِدظسٌ ََْصِسِهْى َ َهل انهيَ  َلِبٌَّ ُظِه

ّٕ ٜكٛيٕٛ ْعيت ٗ ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚلي٘ ٕكا أخطدتك٘ قكطٜـ َكٔ      ايعا١َ قاٍ: إ

َه١ ٚإِا ٖٞ يًكا٥ِ عًٝ٘ ايػ٬ّ إشا خطز ٜطًكب بكسّ اؿػكٌ عًٝك٘ ايػك٬ّ ٖٚكٛ قٛيك٘:        

 :تعاٍ ثِ شنط عباز٠ ا٭١ُ٥ عًِٝٗ ايػ٬ّ ٚغرلتِٗ ؾكاٍ #مٔ أٚيٝا٤ ايسّ ٚط٬  ايس١ٜ$

ٍَ ٌْ انيِرظ ًَْعُسلِف َلَؤَيُسلا انصََّوبَح َلَآَرُاا انصََّهبَح َؤَقبُياا اِنَإْزِض ِلر َيكينَّبُهْى ِب َََ ْاا ِثبِن ٍِ َل ًُْنَكِس َ   اِن

 .(3)اِنُإُياِز َ بِقَجُخ َلِنهيِ 

 8ميَج الزدع -ب 

  ِّ َكٔ خكك٬ٍ أيكٛإ َككٔ    ّاض اهلل يك٘ ضازعكك ايؿػكاز ؾبًككؼ بٛٗكٛضٙ ايككدل ٚايبشكط قككسَّ    ٚإشا عك

ايعصا  ست٢ ٜطدع ايٓاؽ عٔ ايؿػاز ايصٟ نػبت٘ أٜسِٜٗ، نكٍٛ ا٭ْكاض ٗ غكٝؿ١ بين 

 :ٗ قٛي٘ تعاٍ أْ٘ؾعٔ ابٔ َػهإ عٔ قُس عٔ أبٞ دعؿط عًٝ٘ ايّػ٬ّ  ،غاعس٠

َظَ َس اِنَسعبُي ِلر اِنَجس  َلاِنَجْ ِس ِثًب َوَعَجْذ َؤْظِدس اننَّبِض 

 :عًٝ٘ ايػ٬ّ قاٍ

                                                           

، 377، 376 ،1ز أٓكككس: َػكككٓس ;52م ،4ز ايذلَكككصٟ: غكككٓٔ ;106م ،4ز زاٚز، أبكككٞ غكككٓٔ (1)

 .102ٚنتا  اإلؾكاح: يًؿٝذ إؿٝس، م ;247 – 234 ،13ز اؿل، إسكام ٚضادع ;448 ،430

 .39اؿر:  (2)

 َٔ غٛض٠ اؿر. 41، ل١ٜ 85تؿػرل ايكُٞ: م (3)
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 .#شاى ٚايًٖ٘ سٌ قايت ا٭ْكاض َٓا أَرل َٚٓهِ أَرل$

 ًََووب  َلاِنَجْ وووِس اِنَجوووس  ِلوور  اِنَسَعوووبُي َظَ ووس ًُِهووواا انيووِرس  َثْعوووَط ِنُ وووِرظَ ُ ْى اننَّووبضِ  َؤْظوووِدس َوَعوووَجْذ ِث  َنَعهيُ وووْى َ 

ٌَ  (1)َظْسِجُعا

 :ٚقاٍ تعاٍ

ٌْ  .(2)َغَدقًب َيبءً َنَإْظَ ْ َنبُهْى انطيِسظَ ِخ َ َهل اْظَزَ بُياا َنِا َلَؤ

 :غتعطض يٓا ايكطلٕ اؿهِٝ َٔ إٓاٖر اـاق١ َا ًٜعّ بٝاْ٘اٚقس ، (3)أٟ نجرلّا

      ًُِهووواا َنَعهيُ وووْى ًَووب َوَعوووَجْذ َؤْظوووِدس اننَّووبِض ِنُ وووِرظَ ُ ْى َثْعوووَط انيووِرس َ  َظَ ووَس اِنَسَعوووبُي ِلوور اِنَجوووس  َلاِنَجْ وووِس ِث

ٌَ  .(4)َظْسِجُعا

 :ؾذعٌ شٚم ايعصا  َٔ إٓاٖر إدلف١ بايتسبرل اإلشلٞ ٚاي  َٓٗا

 8ميَج العكوبة بالبلوى بكسنيَا العاو واخلاص  -ت 

        ًَووووَساِد َلَثش ووووِس َُِسِط َلانثي ٍَ اِنووووَإْيَااِل َلاِنووووَإ ََِ ووووٍل ِيوووو ُْوووواِل َل ٍَ اِنَخووووْاِف َلاِن َلَنَنْجُهوووواََيُكْى ِثَشووووْرٍء ِيوووو

ٍَ  .(5)انصَّبِثِسظ

 عًٝ٘ ايػ٬ّ قاٍ: ايكازم ، عٔ أبٞ عبس اهللايطشإ قُس بٔ َػًِ َا ضٚاٙٚتكسٜل شيو 

                                                           

 .41ايطّٚ:  (1)

 .16اؾٔ  (2)

   .19سسٜح ،58، م8يًؿٝذ ايهًٝين، ز ايهاٗ: (3)

 .41ايطّٚ:  (4)

 .155ايبكط٠:  (5)
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 .#إٕ يكٝاّ قا٥ُٓا عًٝ٘ ايػ٬ّ ع٬َات، ب٣ًٛ َٔ اهلل يًُ٪ٌَٓ$

 قاٍ: َٚا ٖٞ؟ قًت:

ٍ  شيو قٍٛ اهلل ٍَ  ِثَشوْرءٍ  َلَنَنْجُهواََيُكىْ  :تعكا ُْوالِ  اِنَخوْافِ  ِيو ََِ ولٍ  َلاِن ٍَ  َل َُِسطِ  اِنوَإْيَاالِ  ِيو  َلاِنوَإ

ًََساِد ٍَ َلَثش ِس َلانثي  .(1)انصَّبِثِسظ

 :عًٝ٘ ايػ٬ّ قاٍ

ِ  :َٔ اـٛف ٤ٞبؿ، يٓبًْٛهِ ٜعين إ٪َٔ$ ، َٔ ًَٛى بين ؾ٬ٕ ٗ لخط غكًطاْٗ

ٍ ، بػكك٤٬ أغككعاضِٖ: ٚاؾكٛع  ، ؾػككاز ايتذككاضات، ٚقًكك١ ايؿهككٌ  :ْٚكككل َككٔ ا٭َكٛا

ٚبؿككط ، قًكك١ ضٜككع َككا ٜككعضع ٚقًكك١ بطنكك١ ايجُككاض   :ٚايجُككطات، َككٛت شضٜككع :ٚا٭ْؿككؼ

 .#عٔ شيو غطٚز ايكا٥ِ عًٝ٘ ايػ٬ّ: ايكابطٜٔ

 :ثِ قاٍ يٞ

ٌَ ِلر اِنِعِهِى ٜا قُس، ٖصا تأًٜٚ٘$  .(2)َيب َظْعَهُى َرِإِلظَهُ  ِبنيب انهيُ  َلانسَّاِظُخا

 ٞ ٍ  ٚأَا ايكػِ ايعاّ َٔ ايب٣ًٛ، َا شنطٙ ايجُكاي غكأيت أبكا دعؿكط عًٝك٘ ايػك٬ّ       :قكا

 عّع ٚدٌ: عٔ قٍٛ اهلل

ِثَشْرٍء َلَنَنْجُهاََيُكْى ٍَ ُْاِل اِنَخْاِف ِي  َلاِن

 :عًٝ٘ ايػ٬ّ قاٍ

َا بايؿاّ ؾإْ٘ عاّ ٚأَا اـام بايهٛؾ١ ىل ٫ٚ أشيو دٛع خام ٚدٛع عاّ، ؾ$

                                                           

 .155ايبكط٠:  (1)

 .7لٍ عُطإ:  (2)
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ٜعِ، ٚيهٓ٘ ىل بايهٛؾ١ أعسا٤ لٍ قُس عًٝ٘ ايك٠٬ ٚايػ٬ّ ؾًٝٗهِٗ اهلل بكاؾٛع،  

َا اـٛف ؾإْ٘ عاّ بايؿاّ ٚشاى اـٛف إشا قاّ ايكا٥ِ عًٝ٘ ايػ٬ّ ٚاَكا اؾكٛع ؾكبكٌ    ٚأ

ٍَ ِثَشْرٍء َلَنَنْجُهاََيُكْى قٝاّ ايكا٥ِ عًٝ٘ ايػ٬ّ، ٚشيو قٛي٘ ُْاِل اِنَخْاِف ِي  .#(1)َلاِن

 :ٚلي٘ عًٝ٘ اهلل اهلل ق٢ً ضغٍٛ قاٍ: قاٍ ايػ٬ّ عًٝ٘ عًٞ عٔ، ْبات١ بٔ ا٭قبؼ عٔ

ٍ  ٚم أ١َ ع٢ً ٚدٌ عع اهلل غهب إشا$  أغكعاضٖا ٚقككطت   غًكت  ايعكصا   بٗكا  ٜٓكع

، عٓٗا أَطاضٖا ٚسبؼ أْٗاضٖا تػعض ٚم، مثاضٖا تعى ٚم، ػاضٖا تطبض ٚم، أعُاضٖا

 .(2)#ؾطاضٖا عًٝٗا ٚغً٘

 ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚلي٘ ٚغًِ أٜهّا: ٚقاٍ

م تٛٗط ايؿاسؿ١ ٗ قّٛ ست٢  ،ٔؼ خكاٍ إٕ أزضنتُٖٛا ؾتعٛشٚا باهلل َٔ ايٓاض$

ٚم  ،ٜعًٖٓٛا إ٫ ٚٗط ؾِٝٗ ايطاعٕٛ ٚا٭ٚداع اي  م تهٔ ٗ أغ٬ؾِٗ ايصٜٔ َهكٛا 

ُٓكع  ْك١ ٚدكٛض ايػكًطإ، ٚم    ٜٚٓككٛا إهٝكاٍ ٚإٝكعإ إ٫ أخكصٚا بايػكٌٓ ٚؾكس٠ إ٪     

ايعنككا٠ إ٫ َٓككع ايكطككط َككٔ ايػككُا٤، ؾًكك٫ٛ ايبٗككا٥ِ م ّطككطٚا، ٚم ٜٓكهككٛا عٗككس اهلل   

ٚضغٛي٘ إ٫ غً٘ اهلل عًِٝٗ عسِٖٚ، ؾأخص بعض َا ٗ أٜسِٜٗ، ٚم وهُٛا بػكرل َكا   

 .(3)#أْعٍ اهلل إ٫ دعٌ بأغِٗ بِٝٓٗ

 :ٚقاٍ ايباقط عًٝ٘ ايػ٬ّ

، ٚيهٔ اهلل ٜهع٘ سٝح ٜؿا٤، إٕ اهلل دٌ د٬ي٘ غ١ٓ َٔ ّاأقٌ َططغ١ٓ  أَا أْ٘ يٝؼ$

                                                           

 .68، م1تؿػرل ايعٝاؾٞ: ز (1)

 .360اـكاٍ: م (2)

 .373، م2ايهاٗ: ز (3)
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غرلِٖ إٍ  إشا عٌُ قّٛ بإعاقٞ قطف عِٓٗ َا نإ قسض شلِ َٔ إطط ٗ تًو ايػ١ٓ

 .(1)#ٚإٍ ايٓبات ٚايبشاض ٚاؾباٍ

 :ايػ٬ّ اهلل عًٝ٘ عبس أبٛ قاٍ: قاٍ أقشابٓا بعض سسثين: قاٍ و٢ٝ بٔ ٚعٔ قؿٛإ

ِ  ٗ اؾٛض ؾؿا ٚإشا ايعيعي١ ٚٗطت ايعْا ؾؿا إشا: أضبع١ ٚٗطت ؾؿا أضبع١ إشا$  اؿهك

ّ  أٌٖ َٔ ايؿطى ٭ٌٖ أزٌٜ ايص١َ خؿطت ٚإشا استبؼ ايكطط ايعنكا٠   َٓعكت  إشا ا٫غك٬

 .(2)#اؿاد١ ٚٗطت

ؾعٝب أْٞ َعص  أضبعٌ أيؿا َٔ ؾطاض قَٛو إٍ  إٕ اهلل تعاٍ أٚس٢$: ٚٗ سسٜح

ا٭ؾطاض ؾُا باٍ ا٭خٝاض؟ قاٍ: إِْٗ زآٖٛا أٌٖ ٚغتٌ أيؿا َٔ خٝاضِٖ ؾكاٍ: ٖ٪٤٫ 

 .(3)#إعاقٞ ٚم ٜػهبٛا يػهيب

 ٞ ايكصْٛ  ايكك  تػككرل ايكٓعِ ايبػككٞ، ٚايككصْٛ  ايكك    $ :ٚٗ سكسٜح عكٛبككات إعاقكك

تٛضخ ايٓسّ ايكتٌ، ٚاي  تٓعٍ ايٓكِ ايًِٛ، ٚاي  تٗتو ايػتٛض ؾط  اـُط، ٚاي  

٤ قطٝع١ ايطسِ، ٚاي  تطز ايسعا٤ ٚتًٛكِ اشلكٛا٤   ؼبؼ ايطظم ايعْا، ٚاي  تعذٌ ايؿٓا

 .(4)#عكٛم ايٛايسٜٔ

  8ميَج التسليه والطاعة -خ 

ٌَ ًَبَلاِد َلاِنَإْزِض َطْا ًب َلَوْسهًب َلِبَنْ ِ  ُظْسَجُعا ٍْ ِلر انعَّ ٌَ َلَنُ  َؤْظَهَى َي ٍِ انهيِ  َظْجُغا  .(5)َؤَلَغْ َس ِيظ

                                                           

 272م 2إكسض ْؿػ٘: ز (1)

 .448ايهاٗ: م (2)

 .56، م5إكسض ْؿػ٘: ز (3)

 .447، م2إكسض ْؿػ٘: ز (4)

 .83لٍ عُطإ:  (5)
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 :ت أبا عبس اهلل عًٝ٘ ايػ٬ّ ٜكٍٛزلع :قاٍ ٢ٚبٝإ شيو عٔ ضؾاع١ بٔ َٛغ

ًَبَلاِد َلاِنَإْزِض َطْا ًب َلَوْسهًب ٍْ ِلر انعَّ قاٍ: إشا قاّ ايكا٥ِ عًٝ٘ ايػك٬ّ ٫   َلَنُ  َؤْظَهَى َي

 .(1)#ا٫ ْٛزٟ ؾٝٗا بؿٗاز٠ إ ٫ إي٘ إ٫ اهلل ٚإ قُسا ضغٍٛ اهلل ّاٜبكٞ أضن

 :غأيت أبا اؿػٔ عًٝ٘ ايػ٬ّ عٔ قٛي٘ :عٔ ابٔ بهرل قاٍ :شيوإٍ  ٚأنـ

ًَبَلاِد َلاِنَإْزِض َطْا ًب َلَوْسهًب ٍْ ِلر انعَّ قاٍ: أْعيت ٗ ايكا٥ِ عًٝ٘ ايػك٬ّ   َلَنُ  َؤْظَهَى َي

إشا خطز بايٝٗٛز ٚايٓكاض٣ ٚايكاب٦ٌ ٚايعْازق١ ٚأٌٖ ايطز٠ ٚايهؿكاض ٗ ؾكطم ا٭ضض   

عا أَطٙ بايك٠٬ ٚايعنكا٠ َٚكا ٜك٪َط بك٘     ٚغطبٗا، ؾعطض عًِٝٗ ا٫غ٬ّ ؾُٔ أغًِ طٛ

إػًِ ٚهب هلل عًٝ٘، َٚٔ م ٜػًِ نط  عٓك٘ ستك٢ ٫ ٜبكك٢ ٗ إؿكاضم ٚإػكاض      

ٕ اهلل إشا إٔ اـًل أنجكط َكٔ شيكو؟ ؾككاٍ:     إ٫ ٚسس اهلل، قًت ي٘: دعًت ؾساى إأسس 

 .(2)#قًٌ ايهجرل ٚنجط ايكًٌٝ َطّاأأضاز 

  8ميَج التذكري -ج

 ََبُهْى َثِغَزَلَهًَّب ًَب ُؤلُراا َؤَخِر خً َلِةَذا ُهْى ََُعاا َيب ُذَوُسلا ِثِ  َلَزْ َنب َ َهْ ِ ىْ َؤْثَااةَ ُومَ َشْرٍء َحزيل ِبَذا َلِسُحاا ِث

ٌَ  .(3)ُيْجِهُعا

ََُعاا َيب  :ٚدٌ عٔ قٍٛ اهلل عّععًٝ٘ ايػ٬ّ بٞ ٓع٠ قاٍ غأيت أبا دعؿط ؾعٔ أ َلَهًَّب 

 :قاٍ  ِثِ  َلَزْ َنب َ َهْ ِ ْى َؤْثَااَة ُوَم َشْرٍءُذَوُسلا 

                                                           

 .183، م1تؿػرل ايعٝاؾٞ: ز (1)

 .184، م1إكسض ْؿػ٘: ز (2)

 .44ا٭ْعاّ:  (3)
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ٜعين ؾًُكا تطنكٛا ٫ٜٚك١ عًكٞ أَكرل إك٪ٌَٓ عًٝك٘         :ؾًُا ْػٛا َا شنطٚا ب٘ َا قٛي٘أ$

 .أَطٚا ب٘ ايػ٬ّ ٚقس

 .ؾٝٗا ٜعين زٚيتِٗ ٗ ايسْٝا َٚا بػ٘ شلِ ٤ٞ:ؾتشٓا عًِٝٗ أبٛا  نٌ ؾ

بصيو قٝاّ  ٜعين :اخصْاِٖ بػت١ ؾإشا ِٖ َبًػَٕٛا قٛي٘ ست٢ إشا ؾطسٛا َا أٚتٛا أٚ

غكدلٙ ٖكصٙ اٯٜك١     ايكا٥ِ ست٢ نأِْٗ م ٜهٔ شلِ غًطإ ق٘، ؾصيو قٛيك٘ بػتك١ ؾٓعيكت   

ع٢ً قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚليك٘ ٚقٛيك٘ ؾكطكع زابكط ايككّٛ ايكصٜٔ ًُٚكٛا ٚاؿُكس هلل ض          

  .(1)#ايعإٌ

 8ةالعالمة والظَور يف السّي

٘ ٗ خككٛم ايع٬َك١   يْتك ١َٚ يٝتهكض بعكسٖا َكا تٓاَ   َٔ ايتعطٜـ بايػكّٓ ٫ بس يٓا ٗ ايبس٤ 

 .ٚايٛٗٛض

 8ة لغةالسيّّ 8املسألة األوىل

٘  ا١ ٗ ايًػ١ بايؿطط٠ َع٢ٓ: َا ُؾطكط عًٝك٘ أٟ   ف ايػ ّٓعّطٚت   :ٚٗ اؿكسٜح ) ،عتكاز عًٝك

َِْطْكا    ،عًِٝٗ ايك٠٬ ٚايػ٬ّ ،َأٟ َٔ ايػ١ُّّٓ ٜعين غ ٓٔ اَ٭ْبٝا٤ ;َٔ ايِؿِطط٠ِ َعْؿطه ايك  ُأ

 .(2)َإٔ ْكتسٟ بِٗ ؾٝٗا(

٘     ،ٖٚٛ ايػ١ُُّٓ :ٚتأتٞ َع٢ٓ ايَؿْطض   ٘قك٢ًٖ ايًٓك   ،ؾإشا قًت ؾكطض )َؾكَطَض ضغكٍٛ ايًٖك

ِ  لعًٝ٘ ٚ ًٖ َّ  ،يك٘ ٚغك ٌ  ،َأٟ َغك ٘    :ٚقٝك ٍ  ايًٖك ِ     ،َؾكَطَض ضغكٛ ًٖ َأٟ  ،قك٢ًٖ ايًٖك٘ عًٝك٘ ٚغك

                                                           

 .200، م1تؿػرل ايكُٞ: ز (1)

 .58، م5يػإ ايعط : ز (2)
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ٚ د ٛبّا ٫ظَّا َْٚدَب   .(1)ٖٚصا ٖٛ ايٛاٖط( :قاٍ ،َأ

 8اصطالحًاة السّي 8املسألة الجاىية

ٚغكرلتِٗ  ٖٞ ططٜك١ ايكٓيب قك٢ً اهلل عًٝك٘ ٚليك٘ ٚا٭٥ُك١ إعككٌَٛ عًكِٝٗ ايػك٬ّ          

ايػك١ٓ ٖكٞ تؿػكرل يًككطلٕ ايهكطِٜ      ؾ ،(2)تكطٜكط ايؿعٌ أٚ ايأٚ ايع١ًُٝ، إؿت١ًُ ع٢ً ايكٍٛ 

ٕه يهُات٘،ٚ  :قاٍ تعاٍ َعاْٝ٘ض ٝٚتٛن تبٝا

ٌَ َُص َل ِبَنْ ِ ْى َلَنَعهيُ ْى َظَزَسكيُسل ٍَ ِنهنَّبِض َيب  ََِصِنَنب ِبَنْ َك انَرِوَس ِنُزَج    .(3)َلَؤ

،   تعتككدل بكك٬  نُككا أْٗككا  ّٕ )ٗ خكك٬ف َتؿككل عًٝك٘ك ٍ َكٔك ايجككاْٞ ا٭قكٌك ٖكٞك ايػكك١ّٓ أ  أقكٛك

ض نكجرل٠ غكهت     ، أٟ ظٜاز٠ ع٢ً ايكطلٕ ايهطِٜ،عًٝ٘، ٚتعس ايػ١ّٓ ظٜاز٠ (4)ايتؿطٜع( ٚبٝإ ٭َٛك

 :ٚغًِ ي٘ٚل ؾكس قاٍ ايطغٍٛ ق٢ً اهلل عًٝ٘ٚتهؿًت ايػ١ّٓ ايٓب١ٜٛ ببٝاْٗا، عٓٗا ايكطلٕ، 

 .(5)#أٚتٝت ايكطلٕ َٚجً٘ َع٘ ٞا٫ أْ أٚتٝت ايهتا  َٚجً٘ َع٘ ْٞإا٫ $

ّٕ  :قاٍ تعاٍ (6)كطلٕ، َٔ َؿها٠ ٚاسس٠،اي ٖصٙ ايعٜاز٠ قس خطدت َٔ سٝح خطز  ٚإ

اِنَ َاِّ َلَيب ٍِ ٌْ ُهَا ِبنيب َلْحرٌ ُظاَحل * َظْنِطُ  َ   .(1)ِب

                                                           

 .202، م7يػإ ايعط : ز (1)

 .20، م٬َ1ش ا٭خٝاض ٗ ؾِٗ تٗصٜب ا٭خباض: ز (2)

 .44ايٓشٌ:  (3)

 إدتكط ايٓاؾع: َكس١َ ايهتا . (4)

 .131، م4َػٓس أٓس بٔ سٓبٌ: ز (5)

ٛ  ، أخطد8٘إٗسٟ إٓتٛط ٗ ن٤ٛ ا٫سازٜح ٚاٯثاض ايكشٝش١، ٖاَـ م (6)  ٗ ايػك١ٓ  نتكا   ٗ زاٚز أبك

 ،1ز ا٭يبكاْٞ،  قُكس  ايؿكٝذ  بتشكٝكل  َؿكها٠ إككابٝض،   اْٛط. قشٝض ٚإغٓازٙ ،200م ،3ز غٓٓ٘:

 .163سسٜح ،57م
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ايططٜك١ إعُٛيك١ ايك    ) ١ ٖٞؾايػ ّٓ ،طبا٥ٞ تعطٜـ  ٗ ٖصا إهُٕٛاٚيًع١َ٬ ايطب

 .  (2)(ػط٣ بطبعٗا غايبا أٚ زا٥ُا

َكٔ   تكاضٜذ هكٌ َكا ٜتهكُٓ٘ اي   ايٓاؽ بٗ بٝإ تعطٜـ  ٫ّؾعا ١ زٚضّاَٚٔ ٖٓا ؾإٔ يًػ ّٓ

 :أتٞسٛازخ َؿٗٛز٠ تٛٗط ٗ نٌ ظَإ َٚهإ، ّٚهٔ تكٓٝؿٗا ٗ َا ٜ

 :قاٍ تعاٍ تبسٌٜ ١ اهلل تعاٍ ٗ اـًل، ٚاي  ٫ ٜهٕٛ شلاغّٓ - أ

َِْد ِنُعنَِّخ انهيِ  َرْجِدظهًب ٍْ َر ٍْ َقْجُم َلَن ٍَ َخَهْاا ِي  .(3)ُظنََّخ انهيِ  ِلر انيِرظ

ٚشيو َكٔ خك٬ٍ ادتُكاع     ،ك١ٝايٛطٚف ايطبٝع١ٝ يًدًؾطت ا١ نًُا تٛؾتٛٗط ٖصٙ ايػ ّٓ

 :اؾٓػٌ ايصنط ٚا٭ْج٢ نُا أٚنض غبشاْ٘ بكٛي٘ تعاٍ

ََِثل ٍِ انريَوَس َلاِنُإ  .(4)َلؤََيُ  َخَهَ  انصَّْلَجْ 

ٚ غككّٓ -   إتهكك١ُٓ ؾعككٌ إػككتشبات ٚا٭ؾعككاٍ   ،يكك٘ ٚغككًِل١ ايككٓيب قكك٢ً اهلل عًٝكك٘ 

ايٛاٖط٠ عٔ ؾدك٘ إكسؽ إباضى، نػػٌ اؾُع١ ٚقك٠٬ ايٓاؾًك١ ٚاؾُاعك١ َٚكا ؾكاب٘      

ل شيكو قكٍٛ   شيو، َٚٓٗا تهطاض ا٭ؾعاٍ ٚتٓاقًٗا بكٌ ايٓكاؽ َكٔ ؾكدل ٭خكط ٚتككسٜ      

 :ٚغًِ ٘يلايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚ

ٔ غٔ$ ٔ عغ١ٓ  َ ٘ أدطٖا، ٚأدط َ ٌ بٗا َٔسػ١ٓ ؾً  .(5)#ؾ٤ٞ غرل إٔ ٜٓكل َٔ أدٛضِٖ ُ

                                                                                                                                                    

 .4كك  3ايٓذِ:  (1)

 .340، م16تؿػرل إٝعإ: ز (2)

 .62ا٭سعا :  (3)

 .45ايٓذِ:  (4)

 .59نتا  اشلسا١ٜ: م (5)
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 88 اقتطاء حلنة الغيبةاملسألة الجالجة

ٖٞ ١َُُ ٍ  :٫ بس يٓا ٗ ايبس٤ بعطض ؾ٤ٞ َٔ ايتعطٜـ باؿه١ُ، ٚاِؿِه ٚضدكٌ   ،ايعكس

ِه َع٢ٓ: عسٍ سهِٝ َِ اَ٭َط ،َسِهٝ ََٕجٌ ،أتكٓ٘ :َٚأْسَه َُْت٘ ايتذاض   ع٢ً ا ٖٚكٛ   ،َٚأْسَه

َُْتكك٘ ايتذككأض   :إشا نككإ سهُٝككّاٜٚكككاٍ يًطدككٌ  ،َككٔ شيككو : إككتكٔ ٚاؿهككِٝ  .قككس َأْسَه

١َُُ َٔ ايعًِٚ، (1)يُٮَٛض َُك١  ،اِؿِه ِ  ايعاِيِ ٚقاسب اِؿِه َِ أٟ قكاض    ٚاَؿِهٝ . ٚقكس َسُهك

 .(2)َسِهُّٝا

، ٚتكسبرلٖا  َٚٔ ٖٓكا ْػتٛنكض سهُك١ اهلل تعكاٍ ٚاقتهكا٤ تككسٜط غٝبك١ بعكض ا٭ْبٝكا٤         

 :إبتػ٢ َٔ اؿه١ُ اإلشل١ٝ اي  ّهٔ تؿدٝكٗا بٛدٛٙست٢ ٜتشكل ا٭ثط ٜٚتشكٌ 

 8الودُ األول8 مكارعة الظاملني

ٌ    ؾهاْت اؿه١ُ تكتهٞ تسبرل غٝب١ ّْ ، بٝ٘ ازضٜؼ يٝتشككل عكسٍ اهلل ٗ َكاضعك١ ايٛكإ

ّٕإٍ  َط بؿٝعت٘ؾأٍٚ ايػٝبات غٝب١ إزضٜؼ ايٓيب عًٝ٘ ايػ٬ّ إؿٗٛض٠ ست٢ لٍ ا٭ ض تعكصَّ  أ

ِ     عًِٝٗ ايكٛت ثكِ ٚٗكط عًٝك٘ ايػك٬ّ      ،ٚقتٌ اؾباض َٔ قتٌ َكِٓٗ ٚأؾككط ٚأخكاف بكٝكتٗ

دكٌ  ٚ ٖٚٛ ْٛح عًٝ٘ ايػ٬ّ ثِ ضؾع اهلل عّع ،ؾٛعس ؾٝعت٘ بايؿطز ٚبكٝاّ ايكا٥ِ َٔ ٚيسٙ

ٕ   ٜتٛقعٕٛ قٝاّ ْٛح عًٝ٘ ايػ٬ّ قطّْا ت٘عٍ ؾٝعٜؾًِ  ،إزضٜؼ عًٝ٘ ايػ٬ّ إيٝ٘  ،بعكس قكط

ّٛ ،عٔ غًـ خًؿّا ٠ ْٛح عًٝك٘  قابطٜٔ َٔ ايطٛاغٝت ع٢ً ايعصا  إٌٗ ست٢ ٚٗطت ْب

٘   ،ؾعٔ إبكطاِٖٝ بكٔ أبكٞ ايكب٬ز     ،ايػ٬ّ عكٔ أبكٞ دعؿكط قُكس بكٔ عًكٞ ايبكاقط         ،عكٔ أبٝك

 :عًُٝٗا ايػ٬ّ قاٍ

                                                           

 .143، م:12يػإ ايعط : ز (1)

 .140، م12إكسض ْؿػ٘: ز (2)
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نإ بس٤ ْب٠ٛ إزضٜؼ عًٝ٘ ايػ٬ّ أْ٘ نإ ٗ ظَاْ٘ ًَو دباض ٚأْ٘ ضنب شات ٜكّٛ  $

، ؾأعذبتك٘ ؾػكأٍ   (1)٠ ْهط٠ يعبس َك٪َٔ َكٔ ايطاؾهك١   ٗ بعض ْعٖ٘، ؾُط بأضض خهط

 ٚظضا٤ٙ ٕٔ ٖصٙ ا٭ضض؟

 .قايٛا: يعبس َ٪َٔ َٔ عبٝس إًو ؾ٬ٕ ايطاؾهٞ

 .ؾسعا ب٘ ؾكاٍ ي٘: أَتعين بأضنو ٖصٙ

 .ؾكاٍ: عٝايٞ أسٛز إيٝٗا َٓو

 .قاٍ: ؾػُين بٗا أمثٔ يو

 .زع عٓو شنطٖا ،قاٍ: ٫ أَتعو بٗا ٫ٚ أغَٛو

أًٖ٘ ٖٚٛ َػُّٛ َتؿهط ٗ أَطٙ ٚناْت إٍ  شيو ٚأغـ ٚاْكطف ؾػهب إًو عٓس

َط إشا ْعٍ بك٘، ؾًُكا اغكتكط ٗ    ٜؿاٚضٖا ٗ ا٭ ، ٚنإ بٗا َعذبّا(2)ي٘ اَطأ٠ َٔ ا٭ظاضق١

فًػ٘ بعكح إيٝٗكا يٝؿكاٚضٖا ٗ أَكط قكاسب ا٭ضض، ؾدطدكت إيٝك٘ ؾكطأت ٗ ٚدٗك٘          

 .ايػهب

 ػهب ٗ ٚدٗو قبٌ ؾعًو؟أٜٗا إًو َا ايصٟ زٖاى ست٢ بسا اي ؾكايت:

                                                           

 قا٥ككسِٖ تطنككٛا ٚايككطٚاؾض دٓككٛز، ايككذلى: ايًػكك١ ٗ ٚايككطؾض. غككًطاِْٗ َككصٖب تطنككٛا ايككصٜٔ ٖككِ ايطاؾهكك١: (1)

 اثبكات  ٚؾك٢ ، ْٚعُٝٗكا  ايكسْٝا  أٚ َصٖب إًو أٚ ٚإعاقٞ ايؿطى ضؾهٛا ايصٜٔ إطاز أٚ. عٓ٘ ٚشٖبٛا ٚاْكطؾٛا

ٕ  ايطاؾهك١  َٔ يطدٌ إْٗا ؾكٌٝ" ايٛق١ٝ ٙ  ٜتبعك٘ عًك٢   ٫ نكا ٘  نؿكط ٘  ؾكسع٢  ضاؾهكٝاّ  ٜػك٢ُ  ٜٚطؾهك اخل.. نتكا    بك

 .129نُاٍ ايسٜٔ ُٚاّ ايٓع١ُ، ٖاَـ م

ٔ  أٜها ٚا٭ظاضق١. ؾِٝٗ غايب١ ايعٕٝٛ ظضق١ ٭ٕ ايسًِٜ أٚ ايطّٚ أٌٖ بِٗ إطاز (2) ٕ  ِٖ ايكصٜ ٍ  ٜبٝشكٛ َكٔ   َكا

  ايجككاْٞ. إعٓكك٢ ٖٓككا ا٫غكك٬ّ، ٚإككطاز ٗ اـككٛاضز عكٝككس٠ ْٛككرل زَكك٘ ٜٚػككتشًٕٛ عكٝككستِٗ غككرل عًكك٢ ٖككِ

 128إكسض ْؿػ٘ ٖاَـ م 
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 .ؾأخدلٖا غدل ا٭ضض َٚا نإ َٔ قٛي٘ يكاسبٗا َٚٔ قٍٛ قاسبٗا ي٘

ؾكايت: أٜٗا إًو إِا ٜٗتِ ب٘ َٔ ٫ ٜكسض ع٢ً ايتػٝرل ٚا٫ْتكاّ، ؾإٕ نٓت تهطٙ إٔ 

ط أضن٘ بٝسٜو عذك١ يكو ؾٝٗكا ايعكصض عٓكس أٖكٌ       تكتً٘ بػرل سذ١ ؾأْا أنؿٝو أَطٙ ٚأقّٝ

 .ًٖهتو

 ا ٖٞ؟قاٍ: َٚ

َٔ أقشابٞ ا٭ظاضق١ ست٢ ٜأتٛى ب٘ ؾٝؿٗسٚا عًٝ٘ عٓسى أْ٘  قايت: أبعح إيٝ٘ أقٛاَّا

 .قس بط٨ َٔ زٜٓو ؾٝذٛظ يو قتً٘ ٚأخص أضن٘

 .قاٍ: ؾاؾعًٞ شيو

قاٍ: ٚنإ شلا أقشا  َٔ ا٭ظاضق١ ع٢ً زٜٓٗا ٜطٕٚ قتٌ ايكطٚاؾض َكٔ إك٪ٌَٓ،    

ٜؿٗسٚا ع٢ً ؾ٬ٕ ايطاؾهٞ عٓكس إًكو    قّٛ َٔ ا٭ظاضق١ ؾأتٖٛا ؾأَطتِٗ إٔإٍ  ؾبعجت

أْ٘ قس بط٨ َٔ زٜٔ إًو ؾؿٗسٚا عًٝ٘ أْ٘ قكس بكط٨ َكٔ زٜكٔ إًكو ؾكتًك٘ ٚاغكتدًل        

إزضٜؼ إٔ ا٥ت عبكسٟ ٖكصا   إٍ  أضن٘، ؾػهب اهلل تعاٍ يًُ٪َٔ عٓس شيو ؾأٚس٢ اهلل

ست٢ اغتدًكت أضن٘ خايك١  اؾباض ؾكٌ ي٘: أَا ضنٝت إٔ قتًت عبسٟ إ٪َٔ ًُّٚا

          ٗ ٌ  يو، ؾأسٛدكت عٝايك٘ َكٔ بعكسٙ ٚأدعكتِٗ، أَكا ٚععتكٞ ٫ْكتكُٔ يك٘ َٓكو   اٯدك

ّٔو ًَهو ٗ ايعادٌ، ٚ٭خطّبٚ٭غًبّٓ ّٔ ٔ َسٜٓتو ٚ٭شي ايه٬  ؿكِ   ععى ٚ٭طعُ

 اَطأتو، ؾكس غطى ٜا َبت٢ً سًُٞ عٓو.

 ؾأتاٙ إزضٜؼ عًٝ٘ ايػ٬ّ بطغاي١ ضب٘ ٖٚٛ ٗ فًػ٘ ٚسٛي٘ أقشاب٘، ؾكاٍ:

أٜٗا اؾباض إْٞ ضغٍٛ اهلل إيٝو ٖٚٛ ٜكٍٛ يو: أَا ضنٝت إٔ قتًكت عبكسٟ إك٪َٔ    

ًُٚا ست٢ اغتدًكت أضن٘ خايك١ يو، ٚأسٛدت عٝايك٘ َكٔ بعكسٙ ٚأدعكتِٗ، أَكا      
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ٔ َسٜٓتو، و ًَهو ٗ ايعادٌ، ٚ٭خطّبدٌ، ٚ٭غًب٫ّْٓتكُٔ ي٘ َٓو ٗ اٯ ٞٚععت

ّٔ ّٔ ٚ٭شي  ايه٬  ؿِ اَطأتو، ؾكاٍ اؾباض: ععى، ٚ٭طعُ

اَطأتك٘ ؾأخدلٖكا َكا دكا٤ بك٘      إٍ  اخطز عين ٜا إزضٜؼ ؾًٔ تػبكين بٓؿػو ثِ أضغٌ

 .إزضٜؼ

: ٫ تٗٛيٓو ضغاي١ إي٘ إزضٜؼ أْا أنؿٝو أَط إزضٜؼ، أضغٌ إيٝك٘ َكٔ ٜكتًك٘    تؾكاي

 .ؾتبطٌ ضغاي١ إشل٘ ٚنًُا دا٤ى ب٘

ؾه١ َ٪َٕٓٛ هتُعٕٛ إيٝ٘ ٗ فًؼ قاٍ: ؾاؾعًٞ، ٚنإ إلزضٜؼ أقشا  َٔ ايطا

ي٘ ؾٝأْػكٕٛ بك٘ ٜٚكأْؼ بٗكِ، ؾكأخدلِٖ إزضٜكؼ َكا نكإ َكٔ ٚسكٞ اهلل عكع ٚدكٌ إيٝك٘              

اؾبكاض، ؾأؾكؿكٛا عًك٢    إٍ  اؾباض، َٚا نإ َٔ تبًٝػ٘ ضغاي١ اهلل عع ٚدٌإٍ  ٚضغايت٘

 َٔ إزضٜؼ أضبعٌ ضد٬إٍ  ٚبعجت اَطأ٠ اؾباض إزضٜؼ ٚأقشاب٘، ٚخاؾٛا عًٝ٘ ايكتٌ.

ا٭ظاضقكك١ يٝكتًككٛٙ ؾككأتٛٙ ٗ فًػكك٘ ايككصٟ نككإ هتُككع إيٝكك٘ ؾٝكك٘ أقككشاب٘، ؾًككِ هككسٚٙ،   

ؾاْكطؾٛا ٚقس ضلِٖ أقشا  إزضٜؼ ؾشػبٛا أِْٗ أتٛا إزضٜؼ يٝكتًٛٙ ؾتؿطقٛا ٗ طًب٘، 

 .ؾًكٛٙ

ٕ اؾباض قاتًو قس بعح ايٝكّٛ أضبعكٌ ضدك٬ َكٔ     إؾكايٛا ي٘: خص سصضى ٜا إزضٜؼ ؾ

٢ إزضٜكؼ عكٔ ايكطٜك١ َكٔ َٜٛك٘ شيكو،       اخطز َٔ ٖصٙ ايكط١ٜ، ؾتّٓشك ا٭ظاضق١ يٝكتًٛى ؾ

 َٚع٘ ْؿط َٔ أقشاب٘، ؾًُا نإ ٗ ايػشط ْاد٢ إزضٜؼ ضب٘ ؾكاٍ:

دباض ؾبًػت ضغايتو، ٚقس تٛعسْٞ ٖكصا اؾبكاض بايكتكٌ، بكٌ ٖكٛ      إٍ  ٜا ض  بعجتين

ٚإٜكاٙ   ينقاتًٞ إٕ ٚؿط بٞ، ؾأٚس٢ اهلل عع ٚدٌ: إٔ تٓض عٓ٘ ٚاخطز َٔ قطٜت٘، ٚخًٓ

ّٕ ّٔ ؾٛععتٞ ٭ْؿص  .قٛيو ؾٝ٘ َٚا أضغًتو ب٘ إيٝ٘ ؾٝ٘ أَطٟ، ٚ٭قسق
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 .تعطٗا ؾكاٍ إزضٜؼ: ٜا ض  إٕ يٞ ساد١، قاٍ اهلل عع ٚدٌ: غٌ

      ٘  قاٍ: أغأيو إٔ ٫ ُطط ايػُا٤ ع٢ً أٌٖ ٖصٙ ايكطٜك١ َٚكا سٛشلكا َٚكا سكٛت عًٝك

 .ست٢ أغأيو شيو

 .ٜؿتس دٗس أًٖٗا ٚهٛعٕٛقاٍ اهلل عع ٚدٌ: ٜا إزضٜؼ إشا ؽط  ايكط١ٜ ٚ

 .قاٍ إزضٜؼ: ٚإٕ خطبت ٚدٗسٚا ٚداعٛا

قاٍ اهلل عع ٚدٌ: ؾإْٞ قس أعطٝتو َا غأيت ٚئ أَطط ايػُا٤ عًِٝٗ ست٢ تػأيين 

 شيو، ٚأْا أسل َٔ ٚؾ٢ بٛعسٙ.

ؾأخدل إزضٜؼ أقشاب٘ َا غأٍ اهلل َٔ سبؼ إطط عِٓٗ، َٚا أٚس٢ اهلل إيٝ٘ ٚٚعسٙ 

إٍ  ًِٝٗ ست٢ ٜػأي٘ شيو. ؾاخطدٛا أٜٗا إ٪َٕٓٛ َكٔ ٖكصٙ ايكطٜك١   إٔ ٫ ّطط ايػُا٤ ع

، ؾتؿطقكٛا ٗ ايككط٣،   ِٗ ٦َٜٛص عؿطٕٚ ضدك٬ّ ت غرلٖا َٔ ايكط٣، ؾدطدٛا َٓٗا، ٚعسَّ

نٗكـ ٗ دبكٌ   إٍ  ٚؾاع خدل إزضٜكؼ ٗ ايككط٣ َكا غكأٍ ضبك٘ تعكاٍ، ٚتٓشك٢ إزضٜكؼ        

ٜأتٝ٘ بطعاَ٘ عٓس نٌ َػا٤، ٚنإ ٜكّٛ  ؾاٖل، ؾًذأ إيٝ٘ ٚٚنٌ اهلل عع ٚدٌ ب٘ ًَهّا

ايٓٗاض ؾٝأتٝ٘ إًو بطعاَ٘ عٓس نٌ َػا٤، ٚغًب اهلل عع ٚدٌ عٓكس شيكو ًَكو اؾبكاض     

ٚقتً٘ ٚأخط  َسٜٓت٘ ٚأطعِ ايه٬  ؿِ اَطأت٘ غهكبا يًُك٪َٔ ؾٛٗكط ٗ إسٜٓك١ دبكاض      

ُا٤ م ُطكط ايػك  غك١ٓ   لخط عام، ؾُهجٛا بصيو بعس خطٚز إزضٜؼ َٔ ايكط١ٜ عؿطٜٔ

اؾتست ساشلِ ٚقاضٚا ّتاضٕٚ ا٭طعُك١   ٚعًِٝٗ قطط٠ َٔ َا٥ٗا عًِٝٗ، ؾذٗس ايكّٛ 

 بعض ؾكايٛا:إٍ  َٔ ايكط٣ َٔ بعس، ؾًُا دٗسٚا َؿ٢ بعهِٗ

إٕ ايصٟ ْعٍ بٓا ٖا تطٕٚ بػ٪اٍ إزضٜؼ ضب٘ إٔ ٫ ّطط ايػُا٤ عًٝٓا ست٢ ٜػأي٘ ٖٛ، 

أضسِ بٓا َٓ٘ ؾأْع أَكطِٖ عًك٢ إٔ   ٚقس خؿٞ إزضٜؼ عٓا ٫ٚ عًِ يٓا َٛنع٘، ٚاهلل 
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ٜؿععٛا إيٝ٘ ٜٚػكأيٛٙ إٔ ّطكط ايػكُا٤ عًكِٝٗ ٚعًك٢ َكا سكٛت        ٚ اهلل ٜٚسعٛٙإٍ  ٜتٛبٛا

إٍ  قطٜتِٗ، ؾكاَٛا ع٢ً ايطَاز ٚيبػٛا إػٛح ٚسجٛا ع٢ً ض٩ٚغِٗ ايكذلا ، ٚعذكٛا  

إزضٜؼ ٜا  إٍ اهلل تعاٍ بايتٛب١ ٚا٫غتػؿاض ٚايبها٤ ٚايتهطع إيٝ٘، ؾأٚس٢ اهلل عع ٚدٌ

إزضٜؼ إٕ أٌٖ قطٜتو قس عذكٛا إيكٞ بايتٛبك١ ٚا٫غكتػؿاض ٚايبهكا٤ ٚايتهكطع، ٚأْكا اهلل        

َا إٍ  أعؿٛ عٔ ايػ١٦ٝ، ٚقس ضٓتِٗ ٚم ّٓعين إدابتِٗٚايطٓٔ ايطسِٝ أقبٌ ايتٛب١ 

غأيْٛٞ َٔ إطط إ٫ َٓاٚطتو ؾُٝا غأيتين إٔ ٫ أَطكط ايػكُا٤ عًكِٝٗ ستك٢ تػكأيين،      

 ٜؼ ست٢ أغٝجِٗ ٚأَطط ايػُا٤ عًِٝٗ؟ؾػًين ٜا إزض

 .قاٍ إزضٜؼ: ايًِٗ إْٞ ٫ أغأيو شيو

َكا غكأيت ٚأْكا أغكأيو إٔ     إٍ  قاٍ اهلل عكع ٚدكٌ: أم تػكأيين ٜكا إزضٜكؼ ؾأدبتكو      

 تػأيين ؾًِ ٫ ػب َػأي ؟

إًو ايكصٟ أَكطٙ إٔ ٜكأتٞ    إٍ  اهلل عع ٚدٌ ٢ايًِٗ ٫ أغأيو، ؾأٚس :قاٍ إزضٜؼ

ا٤ إٔ اسبؼ عٔ إزضٜؼ طعاَ٘ ٫ٚ تأت٘ ب٘، ؾًُا أَػ٢ إزضٜكؼ  إزضٜؼ بطعاَ٘ نٌ َػ

ٗ ي١ًٝ شيو ايّٝٛ ؾًِ ٜ٪ت بطعاَ٘ سعٕ ٚداع ؾكدل، ؾًُا نإ ٗ ي١ًٝ ايّٝٛ ايجاْٞ ؾًِ 

ٜ٪ت بطعاَ٘ اؾتس سعْ٘ ٚدٛع٘، ؾًُا ناْت اي١ًًٝ َٔ ايّٝٛ ايجايح ؾًِ ٜك٪ت بطعاَك٘   

 :اؾتس دٗسٙ ٚدٛع٘ ٚسعْ٘ ٚقٌ قدلٙ ؾٓاز٣ ضب٘

 :ا ض  سبػت عين ضظقٞ َٔ قبٌ إٔ تكبض ضٚسٞ، ؾأٚس٢ اهلل عع ٚدٌ إيٜٝ٘

ٜاّ ٚيٝايٝٗكا ٚم ػكعع ٚم تكصنط    أٜا إزضٜؼ دععت إٔ سبػت عٓو طعاَو ث٬ث١ 

غأيتو عٔ دٗسِٖ ٚضٓ  إٜكاِٖ  ثِ ، غ١ٓ دٛع أٌٖ قطٜتو ٚدٗسِٖ َٓص عؿطٜٔ

   َ ػكأيتو إٜكاٟ ؾأزبتكو    إٔ تػأيين إٔ أَطط ايػُا٤ عًِٝٗ ؾًِ تػكأيين ٚغًكت عًكِٝٗ 

َّ عٓس شيو قدلى ٚٚٗكط دععكو، ؾكاٖب٘ َكٔ َٛنكعو ؾاطًكب إعكاف         باؾٛع، ؾك
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قط١ٜ إٍ  سًٝتو. ؾٗب٘ إزضٜؼ عًٝ٘ ايػ٬ّ َٔ َٛنع٘إٍ  يٓؿػو ؾكس ٚنًتو ٗ طًب٘

زخإ ٗ بعض َٓاظشلا ؾأقبٌ مٛٙ ؾٗذِ إٍ  ٜطًب ان١ً َٔ دٛع ؾًُا زخٌ ايكط١ٜ ْٛط

 تطقل قطقتٌ شلا ع٢ً َك٠٬، ؾكاٍ شلا: ع٢ً عذٛظ نبرل٠ ٖٚٞ

 .ْٞ فٗٛز َٔ اؾٛعإأٜتٗا إطأ٠ أطعُٝين ؾ

ٚسًؿت أْٗا َا  ،ْطعُ٘ أسسا ؾكايت ي٘: ٜا عبس اهلل َا تطنت يٓا زع٠ٛ إزضٜؼ ؾه٬ّ

 .ؾاطًب إعاف َٔ غرل أٌٖ ٖصٙ ايكط١ٜ ًُو غرلٙ ؾ٦ّٝا

 .إٔ أطًبإٍ  ضدًٞؾكاٍ شلا: أطعُٝين َا أَػو ب٘ ضٚسٞ ٚؼًُين ب٘ 

بين ؾإ أطعُتكو قكٛتٞ َكت، ٚإٕ    قايت: إِا ُٖا قطقتإ ٚاسس٠ يٞ ٚا٭خط٣ ٭

 .أطعُتو قٛت ابين َات، َٚا ٖٗٓا ؾهٌ أطعُه٘

 اب٘ ٚهعٜين ايٓكـ اٯخط ؾأسٝك  اؾكاٍ شلا: إٕ ابٓو قػرل هعٜ٘ ْكـ قطق١ ؾٝشٝ

ط٣ بكٌ إزضٜكؼ ٚبكٌ    ب٘ ٚٗ شيو بًػ١ يٞ ٚي٘، ؾأنًكت إكطأ٠ قطقكتٗا ٚنػكطت ا٭خك     

 .ابٓٗا، ؾًُا ضأ٣ ابٓٗا إزضٜؼ ٜأنٌ َٔ قطقت٘ انطط  ست٢ َات

ّٞؾ  .ابين دععا ع٢ً قٛت٘ كايت أَ٘: ٜا عبس اهلل قتًت عً

إزضٜؼ: ؾأْا أسٝٝ٘ بإشٕ اهلل تعكاٍ ؾك٬ ػععكٞ، ثكِ أخكص إزضٜكؼ بعهكسٟ         اشل قاٍ

بسْ٘ بإشٕ إٍ  ايكيب، ثِ قاٍ: أٜتٗا ايطٚح اـاضد١ عٔ بسٕ ٖصا ايػ٬ّ بأَط اهلل اضدعٞ

ؾطدعت ضٚح ايػ٬ّ إيٝ٘ بإشٕ اهلل، ؾًُكا زلعكت إكطأ٠ نك٬ّ      ،اهلل، ٚأْا إزضٜؼ ايٓيب

 ابٓٗا قس عاف بعس إٛت قايت:ٍ إ إزضٜؼ ٚقٛي٘ أْا إزضٜؼ ْٚٛطت

أؾٗس أْو إزضٜؼ ايٓيب ٚخطدت تٓازٟ بأع٢ً قٛتٗا ٗ ايكط١ٜ أبؿطٚا بايؿطز ؾكس 

زخٌ إزضٜؼ قطٜتهِ، َٚهك٢ إزضٜكؼ ستك٢ دًكؼ عًك٢ َٛنكع َسٜٓك١ اؾبكاض ا٭ٍٚ         
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 :ؾٛدسٖا ٖٚٞ تٌ، ؾادتُع إيٝ٘ أْاؽ َٔ أٌٖ قطٜت٘ ؾكايٛا ي٘

ايك  دٗكسْا ؾٝٗكا َٚػكٓا اؾكٛع ٚاؾٗكس       غ١ٓ  ؿطٜٔضٓتٓا ٗ ٖصٙ ايع ٜا إزضٜؼ أَا

 .إٔ ّطط ايػُا٤ عًٝٓا ؾٝٗا، ؾازع اهلل يٓا

سؿا٠ ؾٝػأيْٛٞ شيكو،   قاٍ: ٫ ست٢ ٜأتٝين دباضنِ ٖصا ْٚٝع أٌٖ قطٜتهِ َؿا٠

 ؾكايٛا ي٘: ؾبًؼ اؾباض قٛي٘ ؾبعح إيٝ٘ أضبعٌ ضد٬ ٜأتٛٙ بإزضٜؼ ؾأتٛٙ

شيو، ؾبعح  إيٝ٘، ؾسعا عًِٝٗ ؾُاتٛا، ؾبًؼ اؾباضإٕ اؾباض بعجٓا إيٝو يٓصٖب بو 

 إيٝ٘ ٔػُا١٥ ضدٌ يٝأتٛٙ ب٘ ؾأتٛٙ ؾكايٛا ي٘:

إٍ  إيٝكو يٓكصٖب بكو إيٝك٘، ؾككاٍ شلكِ إزضٜكؼ: اْٛكطٚا         ٜا إزضٜؼ إٕ اؾبكاض بعجٓكا  

 َكاضع أقشابهِ ؾكايٛا ي٘:

  ٔ ا يكو  ثكِ تطٜكس إٔ تكسعٛ عًٝٓكا بكإٛت أَك      غك١ٓ   ٜا إزضٜؼ قتًتٓا باؾٛع َٓكص عؿكطٜ

 ض١ٓ؟

 ؾكاٍ: َا أْا بصاٖب إيٝ٘ َٚا أْا بػا٥ٌ اهلل إٔ ّطط ايػُا٤ عًٝهِ ست٢ ٜأتٝين دباضنِ

ٕ  إٍ  ٚأٌٖ قطٜتهِ، ؾاْطًكٛا ساؾّٝا َاؾّٝا ّهكٞ   اؾباض ؾأخدلٚٙ بكٍٛ إزضٜكؼ ٚغكأيٛٙ أ

خانعٌ ي٘  إزضٜؼ َؿا٠ سؿا٠، ؾأتٛٙ ست٢ ٚقؿٛا بٌ ٜسٜ٘إٍ  َعِٗ ْٚٝع أٌٖ قطٜتِٗ

 ؾكاٍ شلِ إزضٜؼ: إٔ ّطط ايػُا٤ عًِٝٗ،طايبٌ إيٝ٘ إٔ ٜػأٍ اهلل عع ٚدٌ شلِ 

عٓكس شيكو إٔ ّطكط ايػكُا٤ عًكِٝٗ ٚعًك٢ قكطٜتِٗ        إزضٜكؼ ضبك٘   أَا ا٫ٕ ؾٓعِ ؾػأٍ 

تِٗ غشاب١ َٔ ايػُا٤ ٚأضعست ٚأبطقت ٖٚطًت عًِٝٗ َٔ غكاعتِٗ  ْٚٛاسٝٗا، ؾأًٖٚ

 .(1)#َٓاظشلِ ست٢ أُٖتِٗ أْؿػِٗ َٔ إا٤إٍ  ست٢ ٚٓٛا أْ٘ ايػطم، ؾُا ضدعٛا

                                                           

 .132نُاٍ ايسٜٔ ُٚاّ ايٓع١ُ: م (1)
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 8متخيص األمة 8الودُ الجاىي

اؿه١ُ ناْت تكتهٞ غٝبت٘ يػطض ُشكٝل   ّٕإؾ ،غٝب١ ْيب اهلل قاحل عًٝ٘ ايػ٬ّا َأ

ٙ   أَت٘ ٚأٌٖ ظَاْ٘ يهٞ ٜهٕٛ َٔ لَٔ عًك٢ بّٝ  ٘  ٓك١ َكٔ أَكط ٚنؿكط َكٔ نؿكط عًك٢      ،ٗ إّاْك

 دشٛز ْٚهطإ ٚعسّ ٜكٌ.  

 :عٔ أبٞ عبس اهلل عًٝ٘ ايػ٬ّ قاٍ ،ايؿشاّؾعٔ ظٜس 

 (1)َبكسح  عًٝ٘ ايػ٬ّ غا  عٔ قَٛ٘ ظَاْا، ٚنإ ّٜٛ غا  عِٓٗ ن٬ّٗ إٕ قاؿّا$

ايبطٔ سػٔ اؾػِ، ٚاؾط ايًش١ٝ، ٔٝل ايبطٔ خؿٝـ ايعاضنٌ فتُعا، ضبعك١ َكٔ   

طبكات: قَٛ٘ م ٜعطؾٛٙ بكٛضت٘، ؾطدع إيِٝٗ ِٖٚ ع٢ً ث٬خ إٍ  ايطداٍ ؾًُا ضدع

ؾبسأ عًٝك٘ ايػك٬ّ    ،١ ؾٝ٘، ٚأخط٣ ع٢ً ٜكٌطبك١ داسس٠ ٫ تطدع أبسا، ٚأخط٣ ؾآن

 سٝح ضدع بايطبك١ ايؿان١ ؾكاٍ شلِ:

 ٚؾتُٛٙ ٚظدطٚٙ، ٚقايٛا: أْا قاحل ؾهصبٛٙ

 نإ ٗ غرل قٛضتو، قاٍ: بط٨ اهلل َٓو إٕ قاؿّا

ايطبكك١  إٍ  ثكِ اْطًكل   از ؾًِ ٜػُعٛا َٓ٘ ايكٍٛ ْٚؿكطٚا َٓك٘ أؾكس ايٓؿكٛض،    اؾّشا ؾأت

 .أْا قاحل ايجايج١، ِٖٚ أٌٖ ايٝكٌ ؾكاٍ شلِ:

ؾٝو َع٘ أْو قاحل، ؾإْا ٫ ِذلٟ إٔ اهلل تباضى ٚتعاٍ  أخدلْا خدلا ٫ ْؿٗو ؾكايٛا:

اـايل ٜٓكٌ ٚوٍٛ ٗ أٟ قٛض٠ ؾا٤، ٚقس أخدلْا ٚتساضغٓا ؾُٝا بٝٓٓا بع٬َكات ايككا٥ِ   

 أت٢ اـدل َٔ ايػُا٤، ؾكاٍ شلِ قاحل:إشا دا٤، ٚإِا ٜكض عٓسْا إشا 

                                                           

ٔ  ؼت َا ب٘ ٚإطاز أٟ ناَطٙ ايبطٔ ٔٝل ٚأَا، عُٛٝ٘ ايبطٔ ٚاغع ب٘ إطاز يعٌ ايبطٔ: َبسح (1)  ايكبط

 .136نُاٍ زٜٔ ُٚاّ ايٓع١ُ: ٖاَـ م .َٓاؾا٠ ؾ٬ إٓطك١ ٜؿس سٝح
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 .أْا قاحل ايصٟ أتٝتهِ بايٓاق١

 قسقت ٖٚٞ اي  ْتساضؽ ؾُا ع٬َتٗا؟ :ؾكايٛا

 .شلا ؾط  ٚيهِ ؾط  ّٜٛ َعًّٛ ؾكاٍ:

َطغككٌ  ٕ قككاؿّا)إلَٓككا بككاهلل َٚككا د٦تٓككا بكك٘، ؾعٓككس شيككو قككاٍ اهلل تبككاضى ٚتعككاٍ:       :قككايٛا

 (.َٔ ضب٘

 .إْا َا أضغٌ ب٘ َ٪َٕٓٛ :أٌٖ ايٝكٌ ؾكاٍ

 .از( إْا بايصٟ لَٓتِ ب٘ ناؾطٕٚاؾّشٚ اىقاٍ ايصٜٔ اغتهدلٚا )ِٖٚ ايؿٓه

 قًت: ٌٖ نإ ؾِٝٗ شيو ايّٝٛ عام ب٘؟

قاٍ: اهلل أعسٍ َٔ إٔ ٜذلى ا٭ضض ب٬ عام ٜسٍ ع٢ً اهلل عع ٚدٌ، ٚيككس َهكح   

غكرل أْٗكِ عًك٢ َكا ٗ      ايكّٛ بعس خطٚز قاحل غبع١ أٜاّ عًك٢ ؾكذل٠ ٫ ٜعطؾكٕٛ إَاَكا،    

أٜسِٜٗ َٔ زٜٔ اهلل عع ٚدٌ، نًُتِٗ ٚاسس٠، ؾًُا ٚٗط قاحل عًٝ٘ ايػ٬ّ ادتُعكٛا  

ََ  .(1)#ايكا٥ِ عًٝ٘ ايػ٬ّ َجٌ قاحل ٌ َجعًٝ٘. ٚإِا 

 8التكية 8الودُ الجالح

 ١ َكٔ ايكتكٌ ُٜٚٛك٘ ايطكاغٛت.    َا ٚد٘ اؿه١ُ ٗ غٝب١ إبكطاِٖٝ عًٝك٘ ايػك٬ّ  ايتكّٝك    أٚ

اهلل  ًٛاتٚإِا غٝب١ إبطاِٖٝ خًٌٝ ايطٓٔ قكًٛات اهلل عًٝك٘ ؾإْٗكا تؿكب٘ غٝبك١ قا٥ُٓكا قك       

ٔ   ب أثطٚدٌ غّٝ اهلل عّع ّٕبٌ ٖٞ أعذب َٓٗا ٭ ،عًٝ٘  إبطاِٖٝ عًٝ٘ ايػ٬ّ ٖٚكٛ ٗ بطك

ّٛ ٘    ٚٗطٖكا إٍ  ي٘ عع ٚدٌ بكسضت٘ َٔ بطٓٗكا أَ٘ ست٢ س  ٚقكت إٍ  ، ثكِ أخؿك٢ أَكط ٫ٚزتك

                                                           

 .137ْؿؼ إكسض: م (1)
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 .بًٛؽ ايهتا  أدً٘

 :عٔ أبٞ عبس اهلل عًٝ٘ ايػ٬ّ قاٍ ،عٔ أبٞ بكرلؾ

ُا يُٓطٚز بٔ نٓعكإ، ٚنكإ ِكطٚز ٫ ٜككسض إ٫     نإ أبٛ إبطاِٖٝ عًٝ٘ ايػ٬ّ َّٓذ$

 عٔ ضأٜ٘، ؾٓٛط ٗ ايٓذّٛ ي١ًٝ َٔ ايًٝايٞ ؾأقبض ؾكاٍ:

 .يكس ضأٜت ٗ يًٝ  ٖصٙ عذبا

 .ؾكاٍ ي٘ ِطٚز: َٚا ٖٛ؟

ٜٛيس ٗ أضنٓا ٖكصٙ ؾٝهكٕٛ ٬ٖنٓكا عًك٢ ٜسٜك٘، ٫ٚ ًٜبكح إ٫        ؾكاٍ: ضأٜت َٛيٛزّا

 ست٢ وٌُ ب٘، ؾعذب َٔ شيو ِطٚز ٚقاٍ ي٘: ق٬ًّٝ

 ٌٖ ًٓت ب٘ ايٓػا٤؟

 .ؾكاٍ: ٫

 .إٔ اهلل تعاٍ غٝٓذٝ٘ ٞٚنإ ؾُٝا أٚتٞ ب٘ َٔ ايعًِ أْ٘ غٝشطم بايٓاض ٚم ٜهٔ أٚت

دعًت بإس١ٜٓ ست٢ ٫ ىًل  قاٍ: ؾشذب ايٓػا٤ عٔ ايطداٍ، ؾًِ ٜذلى اَطأ٠ إ٫

 .إيٝٗٔ ايطداٍ

َّ ٌ  قاٍ: ٚٚقع أبٛ إبطاِٖٝ ع٢ً اَطأت٘ ؾشًُت ب٘ ٚٚ ْػكا٤  إٍ  أْ٘ قاسب٘، ؾأضغك

أّ إبطاِٖٝ، ؾأيعّ اهلل تعاٍ إٍ  إ٫ عًُٔ ب٘، ؾٓٛطٕ ٤ٞايبطٔ ؾ َٔ ايكٛابٌ ٫ ٜهٕٛ ٗ

 .شنطٙ َا ٗ ايطسِ ايٛٗط

إٍ  ٚنعت أّ إبطاِٖٝ ب٘ أضاز أبٛٙ إٔ ٜصٖب ب٘ؾكًٔ: َا ْط٣ ؾ٦ٝا ٗ بطٓٗا، ؾًُا 

 .ِطٚز
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بعض ايػرلإ إٍ  ِطٚز ؾٝكتً٘، زعين أشٖب ب٘إٍ  ؾكايت ي٘ اَطأت٘: ٫ تصٖب بابٓو

 .أدعً٘ ؾٝ٘ ست٢ ٜأتٞ عًٝ٘ أدً٘ ٫ٚ ٜهٕٛ أْت تكتٌ ابٓو

 غاض ثِ أضنعت٘، ثِ دعًكت عًك٢ بكا  ايػكاض    إٍ  ؾكاٍ شلا: ؾاشٖيب ب٘، ؾصٖبت ب٘

 ايبٓ ٠، ثِ اْكطؾت عٓ٘، ؾذعٌ اهلل عع ٚدٌ ضظق٘ ٗ إبٗاَ٘ ؾذعٌ ّكٗا ؾٝؿط قدط

غكرلٙ ٗ   ٚدعٌ ٜؿب ٗ ايّٝٛ نُا ٜؿب غرلٙ ٗ اؾُع١ ٜٚؿكب ٗ اؾُعك١ نُكا ٜؿكب    

 .ايؿٗط ٜٚؿب ٗ ايؿٗط نُا ٜؿب غرلٙ ٗ ايػ١ٓ، ؾُهح َا ؾا٤ اهلل إٔ ّهح

 .شيو ايكيب ؾأضاٙ ؾعًتإٍ  يٛ أشْت يٞ ست٢ أشٖب ثِ إٕ أَ٘ قايت ٭بٝ٘:

 .ؾاؾعًٞ قاٍ:

 ؾأتت ايػكاض ؾكإشا ٖكٞ بكإبطاِٖٝ عًٝك٘ ايػك٬ّ ٚإشا عٝٓكاٙ تعٖكطإ نأُْٗكا غكطادإ،          

 .قسضٖا ٚأضنعت٘ ثِ اْكطؾت عٓ٘، ؾػأشلا أبٛٙ عٔ ايكيبإٍ  ؾأخصت٘ ٚنُت٘

 إبطاِٖٝإٍ  ي٘: قس ٚاضٜت٘ ٗ ايذلا ، ؾُهجت تعتٌ ٚؽطز ٗ اؿاد١ ٚتصٖب ؾكايت

ُ٘ إيٝٗا ٚتطنع٘ ثِ تٓككطف، ؾًُكا ؼكطى أتتك٘ أَك٘ نُكا ناْكت تأتٝك٘         ؾتّه عًٝ٘ ايػ٬ّ

 .ناْت تكٓع، ؾًُا أضازت ا٫ْكطاف أخص بجٛبٗا ٚقٓعت نُا

 ؾكايت ي٘: َايو؟

 .بٞ َعو ؾكاٍ شلا: اشٖيب

 ؾكايت ي٘: ست٢ أغتأَط أباى.

 َطٙ، ست٢ ٚٗط ؾكسعؾًِ ٜعٍ إبطاِٖٝ عًٝ٘ ايػ٬ّ ٗ ايػٝب١ كؿٝا يؿدك٘، ناُا ٭

بأَط اهلل تعاٍ شنطٙ ٚأٚٗط اهلل قسضت٘ ؾٝ٘. ثِ غا  عًٝ٘ ايػك٬ّ ايػٝبك١ ايجاْٝك١، ٚشيكو     

 ْؿاٙ ايطاغٛت عٔ َكط ؾكاٍ: سٌ
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ِثُدَ بِء َزث ر َشِ  ًّب ٌَ ٌِ انهيِ  َلَؤْيُ ا َزث ر َ َعل َؤنيب َؤُوا ٍْ ُيل ٌَ ِي  .(1)َلَؤْ َزِصُنُكْى َلَيب َرْدُ ا

 اهلل عع ٚدٌ: قاٍ

ًّ ََِج ٌِ انهي ِ َلَهْجَنب َن ُ ِبْظَ بقَ َلَظعُْ اةَ َلُوهًّب َجَعِهَنب  ٌَ ِيٍْ ُيل َلَلَهْجَنب َنُ ْى  * بَلَهًَّب اْ َزَصَنُ ىْ َلَيب َظْعُجُدل

ٌَ ِصْدٍق َ ِه ًّب ًَِزَنب َلَجَعِهَنب َنُ ْى ِنَعب ٍْ َزْح  .(2)ِي

ٕ إبطاِٖٝ قس نكإ زعكا اهلل عكع ٚدكٌ إٔ     ايػ٬ّ ٭ٜعين ب٘ عًٞ بٔ أبٞ طايب عًٝ٘ 

ؾذعٌ اهلل تباضى ٚتعاٍ ي٘ ٚإلغشام ٜٚعكٛ  يػإ  ،هعٌ ي٘ يػإ قسم ٗ اٯخطٜٔ

ؾأخدل عًٞ عًٝ٘ ايػ٬ّ بإٔ ايكا٥ِ ٖٛ اؿازٟ عؿط َٔ ٚيسٙ ٚأْ٘ إٗكسٟ   ،قسم عًٝا

٘ غٝبك١ ٚسكرل٠   ايصٟ ّٮ ا٭ضض قػطا ٚعس٫ نُا ٦ًَت دكٛضا ًُٚٚكا، ٚأْك٘ تهكٕٛ يك     

ٌّ ؾٝٗا أقٛاّ ٜٚٗتسٟ ؾٝٗا لخطٕٚ، ٚإٔ ٖصا نا٥ٔ نُا أْ٘ كًٛم. ٚأخدل عًٝ٘ ايػ٬ّ  ٜه

إَا ٚاٖط َؿٗٛض  ،َٔ قا٥ِ عذ١  اٗ سسٜح نٌُٝ بٔ ظٜاز ايٓدعٞ إٔ ا٭ضض ٫ ؽًٛ

 .(3)#ي٬٦ تبطٌ سذر اهلل ٚبٝٓات٘ أٚ خاف َػُٛض

 االعتبار  8الودُ الزابع

 .ػ٬ّ غٝب١ أخط٣ غاض ؾٝٗا ٗ ايب٬ز ٚسسٙ ي٬عتباضٚإلبطاِٖٝ عًٝ٘ اي

 :عٔ أبٞ دعؿط عًٝ٘ ايػ٬ّ قاٍ ،ؾعٔ أبٞ ٓع٠ ايجُايٞ

بؿك٠٬ َكٔ ا٭ضض    خطز إبطاِٖٝ عًٝ٘ ايػ٬ّ شات ّٜٛ ٜػرل ٗ ايب٬ز يٝعتدل، ؾُكطَّ $

ايػُا٤ قٛت٘ ٚيباغ٘ ؾعط، ؾٛقـ عًٝ٘ إبطاِٖٝ إٍ  قس قطع ٞؾإشا ٖٛ بطدٌ قا٥ِ ٜكً

                                                           

 .4َطِٜ:  (1)

 50ككك  49َطِٜ اٯٜات  (2)

 .137نتا  نُاٍ ايسٜٔ ُٚاّ ايٓع١ُ: م (3)
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 ن٘ بٝسٙ ٚقاٍ ي٘:عًٝ٘ ايػ٬ّ ؾعذب َٓ٘ ٚدًؼ ٜٓتٛط ؾطاغ٘ ؾًُا طاٍ شيو عًٝ٘ سطَّ

 .ـإٕ يٞ ساد١ ؾدٓؿ

 .ـ ايطدٌ ٚدًؼ إبطاِٖٝٓؿؾَد قاٍ:

 ؾكاٍ ي٘ إبطاِٖٝ عًٝ٘ ايػ٬ّ ٕٔ تكًٞ؟

 .ؾكاٍ: إلي٘ إبطاِٖٝ

 ؾكاٍ: َٔ إي٘ إبطاِٖٝ؟

 .قاٍ: ايصٟ خًكو ٚخًكين

ٗ اهلل عع ٚدكٌ، ؾكأٜٔ    اخٝوؾكاٍ ي٘ إبطاِٖٝ: يكس أعذبين مٛى، ٚأْا أسب إٔ أ

 َٓعيو إشا أضزت ظٜاضتو ٚيكا٤ى؟

ايبشط ٚأَكا َكك٬ٟ ؾٗكصا    إٍ  ؾكاٍ ي٘ ايطدٌ: َٓعيٞ خًـ ٖصٙ ايٓكط١ ٚأؾاض بٝسٙ

 يو ساد١؟أإٛنع تكٝبين ؾٝ٘ إشا أضزتين إٕ ؾا٤ اهلل، ثِ قاٍ ايطدٌ إلبطاِٖٝ: 

 .إبطاِٖٝ: ْعِؾكاٍ 

 ؾكاٍ ايطدٌ: َٚا ٖٞ؟

 َٔ أْت ع٢ً زعا٥ٞ؟و أٚ أزعٛ أْا ٚتّ٪٥َٔ أْا ع٢ً زعاقاٍ ي٘: تسعٛ اهلل ٚأ٩ّ

 ؾكاٍ ي٘ ايطدٌ: ٚؾِٝ ْسعٛ اهلل؟

 .ؾكاٍ ي٘ إبطاِٖٝ: يًُصْبٌ إ٪ٌَٓ

 .ؾكاٍ ايطدٌ: ٫
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 ؾكاٍ إبطاِٖٝ: ٚم؟

ايػاع١ ٚأْا أغتشٞ إٍ  إدابتٗاؾكاٍ: ٭ْٞ زعٛت اهلل َٓص ث٬خ غٌٓ بسع٠ٛ م أض 

 .َٔ اهلل عع ٚدٌ إٔ أزعٛٙ بسع٠ٛ ست٢ أعًِ أْ٘ قس أدابين

 ؾكاٍ إبطاِٖٝ: ٚؾُٝا زعٛت٘؟

بٞ غ٬ّ أضٚع ايٓٛض ٜطًع َٔ  ؾكاٍ ي٘ ايطدٌ: إْٞ يؿٞ َك٬ٟ ٖصا شات ّٜٛ إش َطَّ

ٗ  دبٗت٘، ي٘ ش٩اب١ َٔ خًؿ٘، َٚع٘ بكط ٜػٛقٗا نأِكا زٖٓكت زٖٓكاّ    ا نأِكا  ، ٚغكِٓ ٜػكٛق

 .زخػت زخػا

 .قاٍ: ؾأعذبين َا ضأٜت َٓ٘

 ٚايػِٓ؟ ،ؾكًت: ٜا غ٬ّ ٕٔ ٖصٙ ايبكط

 .يٞ :ؾكاٍ

 ؾكًت: َٚٔ أْت؟

 .ؾكاٍ: أْا إزلاعٌٝ بٔ إبطاِٖٝ خًٌٝ ايطٓٔ عع ٚدٌ

 .ؾسعٛت اهلل عع ٚدٌ عٓس شيو ٚغأيت٘ إٔ ٜطٜين خًًٝ٘

 .ايطٓٔ ٚشيو ايػ٬ّ ابينؾكاٍ ي٘ إبطاِٖٝ عًٝ٘ ايػ٬ّ: ؾأْا إبطاِٖٝ خًٌٝ 

 .ؾكاٍ ي٘ ايطدٌ عٓس شيو: اؿُس هلل ض  ايعإٌ ايصٟ أدا  زعٛتٞ

ع ستك٢  أزٕ ؾكٓعِ  ٌ ايطدٌ قؿش  ٚد٘ إبطاِٖٝ ٚعاْك٘، ثِ قكاٍ: اٯ قاٍ: ثِ قبَّ

ٔ ع٢ً زعا٥و، ؾسعا إبطاِٖٝ عًٝ٘ ايػ٬ّ يًُك٪ٌَٓ ٚإ٪َٓكات إكصْبٌ َكٔ َٜٛك٘      َّأ٩

 .بإػؿط٠ ٚايطنا عِٓٗ ّٜٛ ايكٝا١َإٍ  شيو
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َّ  .ٔ ايطدٌ ع٢ً زعا٥٘قاٍ: ٚأ

 قاٍ: ؾكاٍ أبٛ دعؿط عًٝ٘ ايػ٬ّ: ؾسع٠ٛ إبطاِٖٝ بايػ١ يًُ٪ٌَٓ إصْبٌ َٔ ؾٝعتٓا

 .(1)#ّٜٛ ايكٝا١َإٍ 

 88 البلوى واالختبارالودُ اخلامس

  ّ ٞ  ٚأَا ٚد٘ اؿه١ُ َٚكتهاٖا ٗ غٝب١ ٜٛغـ عًٝك٘ ايػك٬ ايتُشكٝل ٚا٫ختبكاض    ؾٗك

   ٔ ؾًكِ   ،أقكا  ٜعككٛ  ؾٝٗكا اؿكعٕ ٚا٭غك٢     غك١ٓ   اـام بإ٪ٌَٓ، ؾإْٗكا ناْكت عؿكطٜ

سلًكك٘ م ّككؼ ايٓػككا٤ ستكك٢ ْككع اهلل يٝعكككٛ    ٜٚككسٖٔ ؾٝٗككا ٚم ٜهتشككٌ ٚم ٜتطٝككب  

٘  ْٚع بٌ ٜٛغـ ٚإخٛت٘ ٚأبٝ٘ ٚؾك٢ ايػكذٔ    ،نكإ َٓٗكا ث٬ثك١ أٜكاّ ٗ اؾكب      ،ٚخايتك

 .٘اقٞ غٓٝٚٗ إًو ب ،بهع غٌٓ

ّ     ،ٚنإ ٖٛ َكط ٜٚعكٛ  بؿًػطٌ ؾاختًؿكت عًٝك٘    ،ٚنإ بُٝٓٗكا َػكرل٠ تػكع١ أٜكا

، ثكِ بكٝعِٗ   اؾكب  ٢ً١ قتً٘ ثِ إيكا٥ِٗ إٜاٙ ٗ غٝابك ٗ غٝبت٘ َٔ إْاع إخٛت٘ ع ا٭سٛاٍ

، ثكِ  ثِ بايػذٔ بهع غٌٓ ،ثِ بًٛاٙ بؿت١ٓ اَطأ٠ ايععٜع ،بجُٔ غؼ زضاِٖ َعسٚز٠ إٜاٙ

 .تأٌٜٚ ض٩ٜاٙ اٙسلً٘ ٚأضْٚٚع اهلل تعاٍ شنطٙ  ،شيو ًَو َكطقاض إيٝ٘ بعس 

ّٕ  ٜٛغـ عًٝ٘ ايػ٬ّ سٞ م ّت ٚإٔ اهلل تعاٍ ٚنإ ٜعكٛ  عًٝ٘ ايػ٬ّ ٜعًِ أ

 :غٝٛٗطٙ ي٘ بعس غٝبت٘ ٚنإ ٜكٍٛ يبٓٝ٘

ًَب َقبَل َِر َثَثر َؤْشُكا بَِي ٍَ َلَؤْ َهُى انهيِ بىل  َلُحْص ٌَ َنب َيب انهيِ  ِي ًُا  .(2)َرْعَه

 :ٚنإ أًٖ٘ ٚأقطبا٩ٙ ٜؿٓسْٚ٘ ع٢ً شنطٙ يٝٛغـ ست٢ أْ٘ ٕا ٚدس ضٜض ٜٛغـ قاٍ

                                                           

 .141ْؿؼ إكسض: م (1)

 .86ٜٛغـ:  (2)
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ٌِ ٌْ ُرَسن ُدل  .(1)ِبََر َنَإِجُد ِزظَح ُظاُظَف َنْاَنب َؤ

 ،( ع٢ً ٚدٗ٘ ؾاضتس بكرلّاؾًُا إٔ دا٤ ايبؿرل )ٖٚٛ ٜٗٛزا ابٓ٘ ٚأيك٢ قُٝل ٜٛغـ

 ٌََقبَل َؤَنْى َؤُقِم َنُكْى ًُا ٍَ انهيِ  َيب َنب َرْعَه  .(2)ِبََر َؤْ َهُى ِي

 :ٜكٍٛ زلعت٘ قاٍ ايػ٬ّ عًٝ٘ اهلل عبس أبٞ عٔ ،عُط بٔ ٌؿّهإ عٔ

 ؟ايػ٬ّ عًٝ٘ ٜٛغـ قُٝل نإ أتسضٟ َا$

 ٫.: قًت: قاٍ

ٔ  بجٛ  ايػ٬ّ عًٝ٘ ددل٥ٌٝ أتاٙ ي٘ ايٓاض أٚقست ٕا ايػ٬ّ عًٝ٘ إبطاِٖٝ إٕ: قاٍ  َك

 ٗ دعً٘ إٛت إبطاِٖٝ سهط ؾًُا، بطز سط ٫ٚ َع٘ ٜهطٙ ؾًِ، إٜاٙ ؾأيبػ٘ اؾ١ٓ ثٝا 

 ايػ٬ّ عًٝ٘ ٜٛغـ ٚيس ؾًُا، ٜعكٛ  ع٢ً ٚعًك٘ إغشام، إغشام ع٢ً ٚعًك٘ ١ُُٝ

ٔ  َكط ٜٛغـ أخطد٘ ؾًُا، نإ َا َٔ أَطٙ نإ ست٢ عهسٙ ٗ ؾهإ، عًٝ٘ عًك٘  َك

ٌِ :قٛي٘ ٖٚٛ ضو٘ ٜعكٛ  ٚدس ايت١ُُٝ ٌْ ُرَسن ُدل  شيو ؾٗٛ ،ِبََر َنَإجِدُ ِزظحَ ُظاُظَف َنْاَنب َؤ

 اؾ١ٓ. اهلل َٔ أْعي٘ ايصٟ ايكُٝل

 ؟ايكُٝل شيو قاض َٔ ؾإٍ ؾساى دعًت: قًت

 أًٖ٘.إٍ  :قاٍ

 .(3)#ٚلي٘ عًٝ٘ اهلل ق٢ً قُس لٍإٍ  اْت٢ٗ ؾكس غرلٙ أٚ عًُّا ٚضخ ْيب نٌ: ثِ قاٍ

                                                           

 .94ٜٛغـ:  (1)

 .96ٜٛغـ:  (2)

 232م  1ايهاٗ: ز  (3)
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ـ  ، َٚعك٘ عككا َٛغك٢    ،ؾطٟٚ إٔ ايكا٥ِ عًٝ٘ ايػ٬ّ إشا خطز ٜهٕٛ عًٝ٘ قُٝل ٜٛغك

 .(1)ٚخامت غًُٝإ عًِٝٗ ايػ٬ّ

 8الصرب على طول احملية واىتظار الفزج 8الودُ السادس

إٔ ٜبت٢ً بك٘ أٖكٌ ظَاْك٘     ٞنإ ٜكته أْ٘ عًٝ٘ ايػ٬ّ ٢َا ٚد٘ اؿه١ُ ٗ غٝب١ َٛغأٚ

      ٚ  اهلل عكعّ إٍ  ٗ ايؿكعع  ّٕأيهٞ ٜعطؾٛا ْع١ُ اهلل تعاٍ عًٝك٘ بعكس طكٍٛ احملٓك١ ٚؾكس٠ ايكب٤٬ 

ّٕ ،ٚدٌ ايؿطز ٚاـرل ايهجرل ٚاٖط اؿاٍ ٖهصا بٗصٙ ايكٛض٠ أٚ َا ؾاب٘ ٖا ٜبتًكٞ بك٘    ٚنأ

 اهلل غبشاْ٘ ايعباز. 

ٌ       ،ؾعٔ غعٝس بكٔ دكبرل    ، عكٔ أبٝك٘ غكٝس ايؿكٗسا٤    عكٔ غكٝس ايعابكسٜٔ عًكٞ بكٔ اؿػك

 ٌَٓ عًكٞ بكٔ أبكٞ طايكب قكًٛات اهلل     عٔ أبٝ٘ غٝس ايٛقكٌٝ أَكرل إك٪    ،اؿػٌ بٔ عًٞ

 :قاٍ ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚلي٘ :عًِٝٗ قاٍ

ٕا سهطت ٜٛغـ عًٝ٘ ايػ٬ّ ايٛؾا٠ ْع ؾكٝعت٘ ٚأٖكٌ بٝتك٘، ؾشُكس اهلل ٚأثٓك٢      $

ِ بؿس٠ تٓاشلِ، ٜكتٌ ؾٝٗا ايطداٍ ٚتؿل بطكٕٛ اؿبكاٍ ٚتكصبض ا٭طؿكاٍ     عًٝ٘ ثِ سسثٗ

ٌ، ْٚعت٘ ٜست٢ ٜٛٗط اهلل اؿل ٗ ايكا٥ِ َٔ ٚيس ٫ٟٚ بٔ ٜعكٛ ، ٖٚٛ ضدٌ أزلط طٛ

ٌ   ،شلِ بٓعت٘، ؾتُػهٛا بصيو ٖٚكِ َٓتٛكطٕٚ    ٚٚقعت ايػٝب١ ٚايؿس٠ ع٢ً بكين إغكطا٥ٝ

ٛ   ،غك١ٓ  قٝاّ ايكا٥ِ أضبع َا١٥ ٙ   ستك٢ إشا بؿكطٚا ب ٚاؾكتست   ٫زتك٘ ٚضأٚا ع٬َكات ٚٗكٛض

 ٜػذلوٕٛ ، ٌٚٓ عًِٝٗ باـؿب ٚاؿذاض٠، ٚطًب ايؿكٝ٘ ايصٟ ناْٛا٣عًِٝٗ ايبًٛ

إٍ  ؾدطز بِٗ سسٜجو،إٍ  أسازٜج٘ ؾاغتذل، ٚضاغًٛٙ ؾكايٛا: نٓا َع ايؿس٠ ْػذلٜضإٍ 

قُطا٤، بعض ايكشاضٟ ٚدًؼ وسثِٗ سسٜح ايكا٥ِ ْٚعت٘ ٚقط  ا٫َط، ٚناْت ي١ًٝ 

 ٔ  ،ؾبٝٓاِٖ نصيو إش طًع عًِٝٗ َٛغ٢ عًٝ٘ ايػ٬ّ ٚنإ ٗ شيو ايٛقت سسٜح ايػك

                                                           

 145نتا  نُاٍ ايسٜٔ ُٚاّ ايٓع١ُ: م  (1)
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ٚعًٝك٘   ًٓع١ٖ ؾعسٍ عٔ َٛنب٘ ٚأقبٌ إيِٝٗ ٚؼت٘ بػًك١ ي ّاٚقس خطز َٔ زاض ؾطعٕٛ ٚٗط

ثكِ  ، طًٝػإ خع، ؾًُا ضلٙ ايؿكٝ٘ عطؾ٘ بايٓعت ؾكاّ إيٝ٘ ٚاْهب عًك٢ قسَٝك٘ ؾكبًكُٗا   

 قاٍ:

٘   اؿُس هلل ايصٟ م  قكاسبِٗ   ّتين ست٢ أضاْٝو، ؾًُا ضأٟ ايؿٝع١ شيكو عًُكٛا أْك

 ؾأنبٛا ع٢ً ا٭ضض ؾهطا هلل عع ٚدٌ، ؾًِ ٜعزِٖ ع٢ً إٔ قاٍ:

َس١ٜٓ َسٜٔ ؾأقاّ عٓس إٍ  ٜعذٌ اهلل ؾطدهِ، ثِ غا  بعس شيو، ٚخطز أضدٛ إٔ

ٌ  تَا أقاّ، ؾهاْت ايػٝب١ ايجا١ْٝ أؾس عًِٝٗ َٔ ا٭ٍٚ ٚناْ ؾعٝب ١ٓ غك  ْٝؿا ٚٔػك

عًِٝٗ ٚاغتذل ايؿكٝ٘ ؾبعجكٛا إيٝك٘ أْك٘ ٫ قكدل يٓكا عًك٢ اغكتتاضى عٓكا،          ٣ايبًٛ ٚاؾتست

ب ْؿٛغكِٗ ٚأعًُٗكِ إٔ اهلل عكع ٚدكٌ     ايككشاضٟ ٚاغكتسعاِٖ ٚطّٝك    بعضإٍ  ؾدطز

 ، ؾكايٛا بأْعِٗ:غ١ٓ أٚس٢ إيٝ٘ أْ٘ َؿطز عِٓٗ بعس أضبعٌ

 هلل عع ٚدٌ إيٝ٘ قٌ شلِ: ااؿُس هلل، ؾأٚس

 (.اؿُس هلل)يكٛشلِ غ١ٓ  ٬ثٌقس دعًتٗا ث

 .ؾكايٛا: نٌ ْع١ُ ؾُٔ اهلل

 .غ١ٓ قس دعًتٗا عؿطٜٔ ؾأٚس٢ اهلل إيٝ٘ قٌ شلِ:

 .ؾكايٛا: ٫ ٜأتٞ باـرل إ٫ اهلل

 .قس دعًتٗا عؿطّا شلِ: ؾأٚس٢ اهلل إيٝ٘ قٌ

 .ؾكايٛا: ٫ ٜكطف ايػ٤ٛ إ٫ اهلل

ؾطدهِ، ؾبٝٓكا ٖكِ نكصيو إش     تدلسٛا ؾكس أشْت يهِ ٗ ؾأٚس٢ اهلل إيٝ٘ قٌ شلِ: ٫
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ؾأضاز ايؿكٝ٘ إٔ ٜعطف ايؿٝع١ َا ٜػتبكطٕٚ بك٘    ،طًع َٛغ٢ عًٝ٘ ايػ٬ّ ضانبا ٓاضّا

 .ؾٝ٘، ٚدا٤ َٛغ٢ ست٢ ٚقـ عًِٝٗ ؾػًِ عًِٝٗ

 ؾكاٍ ي٘ ايؿكٝ٘: َا ازلو؟

 .ؾكاٍ: َٛغ٢

 قاٍ: ابٔ َٔ؟

 .قاٍ: ابٔ عُطإ

 قاٍ: ابٔ َٔ؟

 .قاٍ: ابٔ قاٖت بٔ ٫ٟٚ بٔ ٜعكٛ 

 قاٍ: َاشا د٦ت؟

 .قاٍ: د٦ت بايطغاي١ َٔ عٓس اهلل عع ٚدٌ

ؾكاّ إيٝ٘ ؾكبٌ ٜسٙ، ثِ دًؼ بِٝٓٗ ؾطٝب ْؿٛغِٗ ٚأَطِٖ أَطٙ ثِ ؾطقِٗ، ؾهإ 

 .(1)#غ١ٓ  بٌ شيو ايٛقت ٚبٌ ؾطدِٗ بػطم ؾطعٕٛ أضبعٕٛ

 :زلعت٘ ٜكٍٛ :عٔ أبٞ عبس اهلل عًٝ٘ ايػ٬ّ قاٍ ،ٚعٔ عبس اهلل بٔ غٓإ

 .#َٔ َٛغ٢ بٔ عُطإ عًٝ٘ ايػ٬ّغ١ٓ  عًٝ٘ ايػ٬ّ ٗ ايكا٥ِ$

 ؟ت٘ َٔ َٛغ٢ بٔ عُطإَٚا غَّٓ :ؾكًت

 #.قاٍ: خؿا٤ َٛيسٙ، ٚغٝبت٘ عٔ قَٛ٘$
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 ؟ٚنِ غا  َٛغ٢ عٔ أًٖ٘ ٚقَٛ٘ :ؾكًت

 .(1)#غ١ٓ  ؾكاٍ: مثاْٞ ٚعؿطٜٔ$

ٌ   ،عٔ أبٝ٘ قُس ،نصيو عٔ إبطاِٖٝ بٔ قُس بٔ اؿٓؿ١ٝضٟٚ ٚ  عٔ أبٝ٘ أَكرل إك٪َٓ

 :قاٍ ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚلي٘ :عًٞ بٔ أبٞ طايب عًٝ٘ ايػ٬ّ قاٍ

إٗسٟ َٓا أٌٖ ايبٝت، ٜكًض اهلل ي٘ أَطٙ ٗ ي١ًٝ. ٚٗ ضٚا١ٜ أخط٣ ٜككًش٘ اهلل ٗ  $

 .(2)#ي١ًٝ

 الودُ السابع8 فزض الوالية8

اهلل تعاٍ بؿطٜهك١ اي٫ٜٛك١   َٚٔ غٝب١ َٛغ٢ ٜتهض ٚد٘ لخط إٔ بين إغطا٥ٌٝ أَتشِٓٗ 

إٝكككات ٚاغككتد٬ف أخٝكك٘ إٍ  َٚككا لككا َككِٓٗ إ٫ قًٝككٌ ٚشيككو عٓككس غٝبكك١ َٛغكك٢ ٚشٖابكك٘

 :بكٛي٘ تعاٍ ؤ شيٖاضٕٚ َكاَ٘ ٚبَّٝ

ًَْنبَهب ِثَعْشسٍ َلَزىَّ ِي َ بدُ َزث  ِ َؤْزَثِعنيَ َنْ َهخً َلَقبَل ًَ ََب ُياَظل َثَهبِثنيَ َنْ َهخً َلَؤِر ٌَ اْخُهِسِنر  َلَلاَ ْد ُياَظل ِنَإِخ  ِ َهبُزل

ٍَ ًُِسِعِدظ  .(3)ِلر َقْاِير َلَؤْصِهْح َلَنب َرزيِجْع َظِج َم اِن

 :ٚنصيو قٍٛ ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚلي٘ ٚغًِ يعًٞ عًٝ٘ ايػ٬ّ

 .(4)#أْت َين َٓعي١ ٖاضٕٚ َٔ َٛغ٢ إ٫ أْ٘ ٫ ْيب بعسٟ$

ّ   :قاٍ ،عٔ أبٞ خايس ايهابًٞٚ إٕ  :قٌٝ يػٝس ايعابسٜٔ عًٞ بٔ اؿػٌ عًٝك٘ ايػك٬
                                                           

 .152نُاٍ ايسٜٔ ُٚاّ ايٓع١ُ: م (1)

 إكسض ْؿػ٘. (2)

 142ا٫عطاف:  (3)

 إكسض ايػابل ْؿػ٘. (4)
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ثكِ   ،إٕ خرل ايٓاؽ بعس ضغٍٛ اهلل قك٢ً اهلل عًٝك٘ ٚليك٘ ٚغكًِ أبكٛ بهكط       :ايٓاؽ ٜكٛيٕٛ

 :قاٍ ،ثِ عًٞ عًٝ٘ ايػ٬ّ ،ثِ عجُإ ،عُط

ؾُا ٜكٓعٕٛ غدل ضٚاٙ غعٝس بٔ إػٝب، عٔ غعس بٔ أبٞ ٚقام، عٔ ايٓيب ق٢ً $

أْ٘ قاٍ يعًٞ عًٝ٘ ايػ٬ّ: أْت َين َٓعي١ ٖاضٕٚ َٔ َٛغ٢ إ٫ أْ٘  اهلل عًٝ٘ ٚلي٘ ٚغًِ

 .(1)#٫ ْيب بعسٟ؟ ؾُٔ نإ ٗ ظَٔ َٛغ٢ َجٌ ٖاضٕٚ؟

ٖكاضٕٚ   َٓ٘ ٗ ْٝع أسٛاي٘ َٓعيك١ عًٝ٘ ايػ٬ّ،  ؾٗصا ايكٍٛ ٜسٍ ع٢ً إٔ َٓعي١ عًٞ

 ْؿػ٘. اـدل َٛغ٢ ٗ ْٝع أسٛاي٘ إ٫ َا خك٘ ب٘ ا٫غتجٓا٤ ايصٟ ٗ َٔ

 :ٖاضٕٚ َٔ َٛغ٢ ؾُٔ َٓاظٍ

ٚايعككٌ ىكل ٖكصٙ ّٚٓكع إٔ ٜهكٕٛ ايكٓيب قك٢ً اهلل عًٝك٘          ،أْ٘ نإ أخاٙ ٫ٚز٠ -1

 .ي٘ ٫ٚز٠ م ٜهٔ أخّا ٚلي٘ ٚغًِ عٓاٖا بكٛي٘ ٭ٕ عًّٝا

َٔ إٔ ٜهٕٛ أْ٘ نإ ْبٝا َع٘، ٚاغتجٓا٤ ايٓيب ّٓع  َٚٔ َٓاظٍ ٖاضٕٚ َٔ َٛغ٢ -2

 .عًٞ عًٝ٘ ايػ٬ّ ْبّٝا

ٕ     ٚٚاٖط٠ َٔ َٛغ٢ َٓاظٍ أٜهّا  اضٕٚشلٚ  -3 أؾهكٌ   باطٓك١، ؾُكٔ ايٛكاٖط٠ أْك٘ نكا

قَٛك٘ إشا   أٌٖ ظَاْ٘ ٚأسبِٗ إيٝ٘ ٚأخكِٗ ب٘ ٚأٚثكٗكِ ٗ ْؿػك٘، ٚأْك٘ نكإ ىًؿك٘ عًك٢      

ٖٚكاضٕٚ   غا  َٛغ٢ عًٝ٘ ايػ٬ّ عِٓٗ، ٚأْ٘ نإ باب٘ ٗ ايعًِ، ٚأْ٘ يكٛ َكات َٛغك٢   

ٕ  ،نإ ٖٛ خًٝؿت٘ بعس ٚؾات٘ ،سٞ ٕ  ٚاـدل ٜٛدكب أ ّٞ     تهكٛ َكٔ   ٖكصٙ اـككاٍ نًكٗا يعًك

 ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚلي٘ ٚغًِ.

٘ ايعكٌ َٓٗكا  ٚدب إٔ ايصٟ م ىّك َٚا نإ َٔ َٓاظٍ ٖاضٕٚ َٔ َٛغ٢ باطّٓا -4

أخ٠ٛ اي٫ٛز٠ ؾٗٛ يعًٞ عًٝ٘ ايػ٬ّ َٔ ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚليك٘ ٚغكًِ ٚإٕ    نُا خّل

                                                           

 158اشلسا١ٜ: م  (1)



 47 

 

 
 

ّٕ ،م م٘ ب٘ عًُّا ٌ إٔ ٜكٍٛ: إٔ ٜهٕٛ ايٓيب ق٢ً اهلل اـدل ٜٛدب شيو ٚيٝؼ يكا٥ ٭

ايكبعض   ٢ؾًٝعَك٘ إٔ ٜككاٍ: عٓك    ،بعكض ٖكصٙ إٓكاظٍ زٕٚ ايكبعض     ٢عًٝ٘ ٚلي٘ ٚغًِ عٓك 

ٜٚهٕٛ ايه٬ّ ٖكصضا ٚايكٓيب ٫ ٜٗكصض ٗ قٛيك٘     ، اٯخط زٕٚ َا شنطت٘ ؾٝبطٌ ْٝعا س٦ٓٝص

بعكض َٓكاظٍ    ٢ؾًٛ داظ إٔ ٜهٕٛ عٓق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚلي٘،  ُٓا يٝؿُٗٓا ٜٚعًُٓا٭ْ٘ إِا نًٓ

 ٖاضٕٚ َٔ َٛغ٢ زٕٚ بعض ٚم ٜهٔ ٗ اـدل ؽكٝل شيو م ٜهٔ أؾُٗٓا بكٛي٘ ق٬ًّٝ

م  ناْكت شلكاضٕٚ َكٔ َٛغك٢ ٖكا      نكٌ َٓعيك١ٍ   ٢، ٕٚا م ٜهٔ شيو ٚدب أْ٘ ع٫ٚٓ نجرلّا

 إٔ عًٝكاّ  ٚإشا ٚدب شيو ؾكس ثبتت ايس٫ي١ عًك٢  ْؿػ٘ ىك٘ ايعكٌ ٫ٚ ا٫غتجٓا٤ ٗ اـدل

ضغٍٛ اهلل قك٢ً اهلل عًٝك٘   إٍ  ّ أؾهٌ أقشا  ضغٍٛ اهلل ٚأعًُِٗ ٚأسبِٗعًٝ٘ ايػ٬

ٚلي٘ ٚغًِ ٚأٚثكِٗ ٗ ْؿػ٘، ٚأْ٘ هب ي٘ إٔ ىًؿ٘ ع٢ً قَٛ٘ إشا غا  عِٓٗ غٝب١ غؿط 

 أٚ غٝب١ َٛت، ٭ٕ شيو نً٘ نإ ٗ ؾطٙ ٖاضٕٚ َٚٓعيت٘ َٔ َٛغ٢.

أَط عًكٞ   بعسٙ ؾهٝـ قٝؼ إٕ ٖاضٕٚ َات قبٌ َٛغ٢ ٚم ٜهٔ إَاَّا :ؾإٕ قاٍ قا٥ٌ

     ِ ٖكٛ َكين َٓعيك١    $ :عًٝ٘ ايػ٬ّ ع٢ً أَط ٖاضٕٚ بكٍٛ ايكٓيب قك٢ً اهلل عًٝك٘ ٚليك٘ ٚغكً

 .ٚعًٞ عًٝ٘ ايػ٬ّ قس بكٞ بعس ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚلي٘ ٚغًِ ؟#٢ٖاضٕٚ َٔ َٛغ

مكٔ إِكا قػكٓا أَكط عًكٞ عًك٢ أَكط ٖكاضٕٚ بككٍٛ ايكٓيب قك٢ً اهلل عًٝك٘ ٚليك٘               :قٌٝ ي٘

ُّك  ،ٖٛ َين َٓعي١ ٖكاضٕٚ َكٔ َٛغك٢    :ٚغًِ ا ناْكت ٖكصٙ إٓعيك١ يعًكٞ عًٝك٘ ايػك٬ّ       ؾً

 ٘ َٚجكاٍ شيكو َكا أْكا شانكطٙ إٕ ؾكا٤        .ٚبكٞ عًٞ ؾٛدب إٔ ىًـ ايٓيب ٗ قَٛ٘ بعس ٚؾاتك

ّٕ :اهلل ٚيعُطٚ عًٝكو   ،يعٜس عًٝو ٗ نٌ ّٜٛ ًٜكاى ؾٝ٘ زٜٓاض): اـًٝؿ١ قاٍ يٛظٜطٙ يٛ أ

ايكٛظٜط ث٬ثك١ أٜكاّ    إٍ  ؾإشا دا٤ ظٜكس  ،يعُطٚ َجٌ َا يعٜس ؾكس ٚدب (َجٌ َا ؾططت٘ يعٜس

 ،ثِ اْكطع ٚم ٜأت٘ ٚأت٢ عُطٚ ايٛظٜط ث٬ث١ أٜاّ ؾككبض ث٬ثك١ زْكاْرل    ،ؾأخص ث٬ث١ زْاْرل

 .َا بكٞ عُطٚ ٚغطَسّا ٚأبسّا ٚخاَػّا ضابعّا ؾًعُطٚ إٔ ٜأتٞ َّٜٛا
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ٗ      ٚع٢ً ٖكصا  ٚإٕ نكإ ظٜكس م    ٜٓكاضاّ نكٌ ٜكّٛ أتكاٙ ز    ايكٛظٜط َكا بككٞ عُكطٚ إٔ ٜعطٝك٘ 

 .٫ أعطٝكو إ٫ َجكٌ َكا قكبض ظٜكس      :يعُطٚ ، ٚيٝؼ يًٛظٜط إٔ ٜكٍٜٛكبض إ٫ ث٬ث١ أٜاّ

ٙ ٚيٛ أت٢ ظٜس يكبض ٚؾعكٌ ٖكصا ايؿكط    ؾأعط٘ زٜٓاضّا ْ٘ نإ ٗ ؾطٙ ظٜس أْ٘ نًُا أتاى٭

 .ٜكبض يعُطٚ ٚقس أت٢ ؾٛادب إٔ

٘    ؾهصيو إشا نإ ٗ ؾطٙ ٖاضٕٚ ايٛقٞ إٔ ىًـ َٛغك٢    ،عًٝك٘ ايػك٬ّ عًك٢ قَٛك

      ٘ َٚجكٌ شيكو يعًكٞ عًٝك٘ ايػك٬ّ       ،َٚجٌ شيو يعًٞ ؾبككٞ عًكٞ عًٝك٘ ايػك٬ّ عًك٢ قَٛك

ؾٛادككب إٔ ىًككـ ايككٓيب قكك٢ً اهلل عًٝكك٘ ٚليكك٘ ٚغككًِ ٗ قَٛكك٘ ْٛككرل َككا َجًٓككاٙ ٗ ظٜككس       

 .ٖٚصا َا ٫ بس َٓ٘ َا أعط٢ ايكٝاؽ سك٘ ،ٚعُطٚ

 .ًؿ٘ ع٢ً قَٛ٘م ٜهٔ شلاضٕٚ يٛ َات َٛغ٢ إٔ ى :ؾإٕ قاٍ قا٥ٌ

ٌ    ٜٓؿكٌ َٔ قٍٛ قا٥كٌ قكاٍ يكو    ٤ٞبأٟ ؾ :قٌٝ ي٘ أٖكٌ   : إْك٘ م ٜهكٔ ٖكاضٕٚ أؾهك

     ِ ٭ٕ ٖكصٙ   ؟ ؾإْك٘ ٫ هكس ؾكك٬ّ   ظَاْ٘ بعس َٛغك٢ ٫ٚ أٚثكٗكِ ٗ ْؿػك٘ ٫ٚ ْا٥بك٘ ٗ ايعًك

يعَك٘   ، ؾكإٕ دشكس داسكس ٚاسكس٠ َٓٗكا     إٓاظٍ شلاضٕٚ َٔ َٛغك٢ عًٝك٘ ايػك٬ّ َؿكٗٛض٠    

 .دشٛز نًٗا

ّٕ :٥ٌؾإٕ قاٍ قا ٖصٙ إٓعي١ اي  دعًٗا ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚلي٘ ٚغًِ يعًكٞ عًٝك٘    إ

 .ايػ٬ّ إِا دعًٗا ٗ سٝات٘

ّٕ   :قٌٝ ي٘ ايكصٟ دعًكٗا ايكٓيب يعًكٞ عًُٝٗكا ايػك٬ّ        مٔ ْسيو بسيٌٝ ٚانكض عًك٢ أ

ٟ      $ :بكٛي٘ إِكا دعًك٘ يك٘ بعكس      ،#أْت َين َٓعي١ ٖكاضٕٚ َكٔ َٛغك٢ إ٫ أْك٘ ٫ ْكيب بعكس

 .٫ َع٘ ٗ سٝات٘ ؾتؿِٗ شيو إٕ ؾا٤ اهلل ،ٚؾات٘

 :قٍٛ ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚلي٘ ٚغًِ ٍ عًٖٝ٘ٚا ٜس
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 #أْت َين َٓعي١ ٖاضٕٚ َٔ َٛغ٢ إ٫ أْ٘ ٫ ْيب بعسٟ$

٘     َٚٓعيك١ّ  إها  ؾهك١ًّٝ  :أسسُٖا :َعٓٝإ ٚاٯخكط ْؿكٞ ٭ٕ    ،يعًكٞ عًٝك٘ ايػك٬ّ َٓك

عًك٢ أْك٘ يكٛ م     بعكسٙ زيك٬ّٝ   ٚٚدسْا ْؿٝ٘ إٔ ٜهٕٛ عًٞ عًٝ٘ ايػ٬ّ ْبّٝا .بعسٙ ٜهٕٛ ْبّٝا

ّٖ ّٖٜٓـ شيو ؾاظ ٕتٛ ٘   ،ِ أْ٘ ْيب بعسِٙ إٔ ٜتٛ ٖكاضٕٚ   أْكت َكين َٓعيك١   $: ٭ْ٘ قكاٍ ؾٝك

ٜهكٕٛ ْؿٝٗكا    ٕؾًُا نإ ْؿٞ ايٓبك٠ٛ ٫ بكس َٓك٘ ٚدكب أ     ٚقس نإ ٖاضٕٚ ْبّٝا ،#َٔ َٛغ٢

٘      عٔ عًكٞ عًٝك٘ ايػك٬ّ ٗ ايٛقكت      ٔ  ايكصٟ دعكٌ ايؿهك١ًٝ ٚإٓعيك١ يك٘ ؾٝك أدكٌ   ، ٭ْك٘ َك

ايؿه١ًٝ ٚإٓعي١ َا استاز ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚلي٘ ٚغًِ إٔ ٜٓؿٞ إٔ ٜهٕٛ عًٞ عًٝ٘ ايػك٬ّ  

ٍ إٍ  م وكتر  #إْ٘ َين َٓعي١ ٖاضٕٚ َٔ َٛغك٢ $ :٭ْ٘ يٛ م ٜكٌ ي٘ ،ْبّٝا إ٫ $: إٔ ٜككٛ

نكإ ٖكٛ يعًك١ ايؿهك١ًٝ ٚإٓعيك١ ايك  تٛدكب        ؾًُا نإ ْؿٝ٘ ايٓب٠ٛ إِا  ،#أْ٘ ٫ ْيب بعسٟ

عٌ ايؿه١ًٝ يك٘  ٜهٕٛ ْؿٞ ايٓب٠ٛ عٔ عًٞ عًٝ٘ ايػ٬ّ ٗ ايٛقت ايصٟ د ايٓب٠ٛ ٚدب إٔ

 .َٓعي١ ٖاضٕٚ ؾٝ٘ ٖا دعٌ ي٘ َٔ

         ٟ عٓكس   بعكسٙ  ٚيٛ نإ ايٓيب قك٢ً اهلل عًٝك٘ ٚليك٘ ٚغكًِ إِكا ْؿك٢ ايٓبك٠ٛ ٚايٛقكت ايكص

ّ   كايؿٝٓا م هعٌ يعًٞ ؾٝ٘ َٓعي١ ت اغكتجٓا٤   ، ٚ٭ٕٛدب ي٘ ْب٠ٛ ٭ٕ شيو َكٔ يػكٛ ايهك٬

ـِ  دب ايٓب٠ٛ ٗ سكاٍ اؿٝكا٠ ايك  م   ٚإٓعي١ اي  تٛ ،ايٓب٠ٛ إِا ٚقع بعس ايٛؾا٠ ايٓبك٠ٛ   ٜٓك

ساٍ اؿٝا٠ يٛدب  ؾا٠ َع ٚدٛ  ايؿه١ًٝ ٚإٓعي١ ٗؾًٛ نإ اغتجٓا٤ ايٓب٠ٛ بعس ايٛ ،ؾٝٗا

ايٓب٠ٛ إِا ٜهٕٛ ٖٛ ٗ ايٛقكت   إٔ ٜهٕٛ اغتجٓا٤ ٘ ؾؿػس شيو ٚٚدبٗ سٝات إٔ ٜهٕٛ ْبّٝا

إٓعيك١ ؾٝك٘ يك٬٦ ٜػكتشل     ًٝ٘ ٚلي٘ ٚغكًِ يعًكٞ عًٝك٘ ايػك٬ّ     ايصٟ دعٌ ايٓيب ق٢ً اهلل ع

 .ايٓب٠ٛ َع َا اغتشك٘ َٔ ايؿه١ًٝ ٚإٓعي١

ّٕ ٖٚا ٜعٜس شيو بٝاّْا عًٞ َين بعس ٚؾاتٞ $: ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚلي٘ ٚغًِ يٛ قاٍ أ

ٞ     َٔ َٛ اضَٕٚٓعي١ ٖ يٛدكب بٗكصا ايككٍٛ إٔ ٫ ّتٓكع      #غك٢ إ٫ أْك٘ ٫ ْكيب َعكٞ ٗ سٝكات
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بعس ٚؾا٠ ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚلي٘ ٚغًِ ٭ْ٘ إِا َٓع٘ شيكو ٗ سٝاتك٘    ٜهٕٛ ْبّٝاا ِإع٢ً 

ؾًُا نإ شيو  ،بعس ٚؾات٘ ٭ٕ إسس٣ َٓاظٍ ٖاضٕٚ إٔ نإ ْبّٝا ٚأٚدب ي٘ إٔ ٜهٕٛ ْبّٝا

ٗ ايٛقكت   ِكا ْؿك٢ إٔ ٜهكٕٛ عًكٞ ْبٝكاّ     إنصيو ٚدب إٔ ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚلي٘ ٚغًِ 

َّ ،ايصٟ دعٌ ي٘ ؾٝ٘ ايؿه١ًٝ ٚإشا ٚدكب إٔ إٓعيك١    ،ْؿكٞ ايٓبك٠ٛ  إٍ  بػببٗا َا استكاز  ٭

٘ عًٝك  ٚإشا ٚدكب إٔ عًٝكاّ   ،ٖٞ ٗ ايٓب٠ٛ ٚدب أْٗا بعس ايٛؾا٠ ٭ٕ ْؿٞ ايٓب٠ٛ بعس ايٛؾكا٠ 

 َٛغ٢ايػ٬ّ بعس ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚلي٘ ٚغًِ َٓعي١ ٖاضٕٚ َٔ َٛغ٢ ٗ سٝا٠ 

٭ٕ ٖصٙ   ،ٚأْ٘ أعًُِٗ ٚأؾهًِٗ ،ؾكس ٚدبت ي٘ اـ٬ؾ١ ع٢ً إػًٌُ ٚؾطض ايطاع١

 .ناْت َٓاظٍ ٖاضٕٚ َٔ َٛغ٢ ٗ سٝا٠ َٛغ٢

ِ   :ؾإٕ قاٍ قا٥ٌ ٟ $: يعٌ قٍٛ ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚليك٘ ٚغكً ٘  إِكا  #بعكس بعكس   أضاز بك

 .ْبٛتٞ ٚم ٜطز بعس ٚؾاتٞ

قٌٝ ي٘: يٛ داظ شيو ؾاظ إٔ ٜهٕٛ نٌ خدل ضٚاٙ إػًُٕٛ َٔ أْ٘ ٫ ْيب بعكس قُكس قك٢ً    

ّٛ  ت٘ ٚأْ٘ قس هٛظ إٔ ٜهٕٛ بعس ٚؾات٘ أْبٝا٤.اهلل عًٝ٘ ٚلي٘ ٚغًِ أْ٘ إِا ٖٛ ٫ ْيب بعس ْب

ٖكٛ أْك٘ ٫ ْكيب بعكس      #٫ ْيب بعسٟ$: قس اتؿل إػًُٕٛ ع٢ً إٔ َع٢ٓ قٛي٘ :ؾإٕ قاٍ

ؾكإٕ   .ؾهصيو ٜكاٍ ي٘ ٗ نٌ خدل ٚأثط ٜكَٛٞ ؾٝك٘ أْك٘ ٫ ْكيب بعكسٙ      .ّٜٛ ايكٝا١َإٍ  ٚؾاتٞ

ّٕ :قاٍ إِكا   #أْت َين َٓعي١ ٖاضٕٚ َٔ َٛغ٢$: قٍٛ ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚلي٘ ٚغًِ إ

  ِ ـ   إٍ  نإ سٝح خطز ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚليك٘ ٚغكً عًٝك٘   عًٝكاّ  غكع٠ٚ تبكٛى ؾاغكتدً

ؾكاٍ يك٘ ضغكٍٛ اهلل قك٢ً اهلل     ؟ٜا ضغٍٛ اهلل ؽًؿين َع ايٓػا٤ ٚايكبٝإ :ؾكاٍ ،ايػ٬ّ

 :عًٝ٘ ٚلي٘ ٚغًِ

 #أ٫ تطن٢ إٔ تهٕٛ َين َٓعي١ ٖاضٕٚ َٔ َٛغ٢؟$

ؽكل بك٘ َعٓك٢ اـكدل ا ُكع عًٝك٘ إ٫       ٖصا غً٘ ٗ ايٓٛط ٭ْو ٫ تطٟٚ خدلّا :قٌٝ
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كككل اـككدل ا ُككع عًٝكك٘ عًكك٢ إعٓكك٢ ايككصٟ ْسعٝكك٘ زٕٚ َككا ٚضٜٚٓككا بإظا٥كك٘ َككا ٜٓكهكك٘ ٚى

تصٖب إيٝ٘ ٫ٚ ٜهٕٛ يو ٫ٚ يٓا ٗ شيو سذ١ ٭ٕ اـدلٜٔ ككٛقإ ٜٚبك٢ اـدل عًك٢  

ّٕ      .يٓا زْٚو عَُٛ٘ ٜٚهٕٛ ز٫يت٘ َٚا ٜٛدب٘ ٚضٚزٙ عَُّٛا  ٭ْكا ْكطٟٚ بكإظا٤ َكا ضٜٚتك٘ أ

 :شلِايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚلي٘ ٚغًِ ْع إػًٌُ ٚقاٍ 

 .#إيٞ ؾٝ٘ ٘ أَطنِ ٚشيو بٛسٞ َٔ اهللعًٝهِ بعس ٚؾاتٞ ٚقًست ٚقس اغتدًؿت عًّٝا$

 :ي٘ ثِ قاٍ ي٘ بعكب ٖصا ايكٍٛ َ٪نسّا

 .#أْت َين َٓعي١ ٖاضٕٚ َٔ َٛغ٢ إ٫ أْ٘ ٫ ْيب بعسٟ$

إدكٛم ٜٚبكك٢ اـكدل ايكصٟ     ـدلنِ َكاَّٚا ّٓاؾٝهٕٛ ٖصا ايكٍٛ بعس شيو ايؿطح بّٝ

ّٕأْعٓا  ّ   عًٝ٘ ٚع٢ً ْكً٘ َٔ أ : ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚلي٘ ٚغًِ قاٍ يعًٞ عًٝك٘ ايػك٬

ِ  ٘عايك  #أْت َين َٓعي١ ٖاضٕٚ َٔ َٛغ٢ إ٫ أْ٘ ٫ ْيب بعسٟ$ ٗ َعٓكاٙ عًك٢ َكا     ٜكتهً

ّٕ .ؼتًُ٘ ايًػ١ ٚإؿٗٛض َٔ ايتؿاِٖ ٖٚٛ َا تهًُٓا ؾٝ٘ ٚؾطسٓاٙ ايٓيب ق٢ً  ٚأيعَٓا ب٘ أ

  ً عًك٢ إَاَك١ عًكٞ عًٝك٘ ايػك٬ّ بعكس ٚؾاتك٘ ٚأْك٘ اغكتدًؿ٘           ِ قكس ْكلَّ  اهلل عًٝ٘ ٚليك٘ ٚغك

 .(1)ض  ايعإٌ ع٢ً ْٗر اؿل إبٌٚؾطض طاعت٘ ٚاؿُس هلل 

إٚٗكاض نكٌ عًكِ ٚبٝاْك٘     ٗ ي٘ ٚغكًِ ايكسٚض ايؿعكاٍ    ل١ ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚٚنإ يػَّٓ

ٌ  يًٓاؽ د٬ّٝ َٚكا شيكو ٗ ايٛاقكع ايعًُكٞ ٚايعًُكٞ ايٛثٝكل إ٫ بؿهكٌ ٫َْٛكا          ،بعس دٝك

بٓا٥ُٗا ا٭سس عؿط سٝكح أْٗكِ عكسٍ    أعًٞ بٔ أبٞ طايب ٚغٝس٠ ايٓػا٤ ؾاط١ُ ايعٖطا٤ ٚ

ؾٗصا أَرل إ٪ٌَٓ نتب َكا أًَك٢ عًٝك٘ ضغكٍٛ اهلل قك٢ً اهلل عًٝك٘        ،ايػٓٔ ٛايهتا  َٚبٝٓ

                                                           

ايتشكٝكل ٚإٓاقؿك١ يًؿكٝذ ايككسٚم ضٓك٘ اهلل تعكاٍ; ٚنكصيو         ، َكسَك١ ؾٓك١  158نتا  اشلساٜك١: م  (1)

 .72اٚضزٙ ايؿٝذ ايكسٚم ٗ َعاْٞ ا٫خباض م
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 :ٚايطخل عٓسَا قاٍ ي٘ ضغٍٛ اهللي٘ ٚغًِ ٗ سكٍٛ اؿ٬ٍ ٚاؿطاّ ٚايععا٥ِ لٚ

 .#ًَٞ عًٝوأنتب َا أٜا عًٞ، $

َّ  ؟ايٓػٝإ قًت ٜا ضغٍٛ اهلل أؽاف عً

 :ي٘ ٚغًًِٝ٘ ٚلق٢ً اهلل ع قاٍ 

نتكب يؿكطنا٥و ا٭٥ُك١ َكٔ     أٚيهكٔ   ٕ هعًو ساؾٛكاّ أٚدٌ  ٫ ٚقس زعٛت اهلل عّع$

عٔ ايٓاؽ ايب٤٬  ٚبِٗ ٜكطف اهلل ٚيسى بِٗ تػك٢ أَ  ايػٝح ٚبِٗ ٜػتذا  زعا٩ِٖ

 .#ط١ٓ َٔ ايػُا٤ ٖٚصا أٚشلِٚبِٗ تٓعٍ اي

 :. ثِ قاٍبٔ عًٞ ا تب٢ عًُٝٗا ايػ٬ّ اؿػٔإٍ  ٚأؾاض

 #.ٖٚصا ثاِْٝٗ$

 عًٝ٘ ايػ٬ّ قاٍ: أخٝ٘ اؿػٌإٍ  ٚأؾاض

 .(1)#ٚيسٙ ٚا٭١ُ٥ َٔ$

عًككِٝٗ ٚإككطاز ايتػككع١ إعكككٌَٛ َككٔ ٚيككس ا٫َككاّ اؿػككٌ بككٔ عًككٞ بككٔ ابككٞ طايككب   

 ايػ٬ّ.

ؾٝككسضٕٚ   بعكس ٚاسكس   بٝكت عًكِٝٗ ايػك٬ّ ٚاسكساّ    ٚقس ٚضخ ٖصا ايهتا  أ١ُ٥ أٌٖ اي

قُكس   أبكٞ دعؿكط    ع اؿهِ بكٔ عتٝبك١ عٓكس   نٓت َ :قاٍ ،ٖٚصا ٖٛ ايعصاؾط ايكرلٗ ،عٓ٘

 ،عًٝك٘ ايػك٬ّ يك٘ َهطَكاّ    ايباقط ؾهإ ٜػأي٘ ٚنإ أبٛ دعؿط  ،عًٝ٘ ايػ٬ّبٔ عًٞ ايباقط 

 :ّعًٝ٘ ايػ٬ ايباقط ؾكاٍ أبٛ دعؿط ،٤ٞؾاختًؿا ٗ ؾ

                                                           

 .20م: إٛز٠ ٜٓابٝع (1)
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 #.ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚلي٘ ٤٬َإٖصا خ٘ عًٞ عًٝ٘ ايػ٬ّ ٚ$

ٚغك١ًُ ٚأبكٛ إككساز سٝكح ؾك٦تِ       شٖكب أْكت  ا: ٜا أبا قُس ٚقاٍ ،قبٌ ع٢ً اؿهِأٚ

 .(1)نإ ٜٓعٍ عًِٝٗ ددل٥ٌٝ ٫ ػسٕٚ ايعًِ أٚثل َٓ٘ عٓس قّٛاهلل ؾٛ ٚسلا٫ّ ّّٝٓا

ؼكٝكل سًكِ ا٭ْبٝكا٤، ٚيكٔ      :دٌ ندلٜا٩ٙ ٚعٛكِ ثٓكا٩ٙ   عّعَٚٔ خ٬ٍ شيو ٚعس اهلل 

ّٕ ،ىًككـ اهلل تعككاٍ ٚعككسٙ ّٔ ٚسٝككح أ شلككا ا٫ْتؿككاض ايهاَككٌ أٚ  ضغككا٫ت ا٭ْبٝككا٤ م ٜتػكك

ّٕ  ،ؾت َٔ بعس َٛتِٗ نُا ٖٛ ساٍ أغًب ا٭ْبٝا٤ بكٌ ٖكٛ سكاشلِ ْٝعكاّ    سطَّ اهلل  بكسيٌٝ أ

ٕككا نككإ هككطٟ ٗ ا٭ضض َككٔ ايًٛككِ  ،عًكك٢ َككط ايعَككإ ،بٝككا٤تعككاٍ نككإ هككسز بعجكك١ ا٭ْ

 ،َٚٔ ْكطٙ تكسٜل إ٪ٌَٓ شلِ ٚإك٪اظض٠  ،ٚنإ غبشاْ٘ قس ٚعسِٖ بايٓكط ،ٚايؿػاز

ٚدكٌ ُٚكاّ عسيك٘ ْٚٝكع      َٚٔ ْكطٙ إٔ ٜ ٛٗط شلِ ٗ لخط ايعَإ سذ١ بهاٌَ زٜٓ٘  عّع

 :ٚٗ شيو قٛي٘ تعاٍ ،ؾطا٥ع٘ ٚغٓٔ أْبٝا٥٘

 ب َلَظْاوَ َظُ اُو اِنَإْشَ بُيبَِيب ََِ ٍَ َآَيُناا ِلر اِنَ َ بحِ اندُّ ًِنَي َيْعِرَزُرُ ْى َلَنُ ُى  * َنَنْنُصسُ ُزُظَهَنب َلانيِرظ َظْاَو َنب َظْنَسُع ان يبِن

 .(2)انهيْعَنُخ َلَنُ ْى ُظاُء اندَّاِز

ِ  ٖٚا غٝذعً٘ اهلل تعاٍ ٭ْبٝا٥٘ َٔ ايٓكط سطن١ َكازٜل لٜات ٚايك    ،ايكطلٕ ايهكطٜ

ٔ  َكٔ  ُتًو أعِٛ ق٠ٛ ٗ َا م ٜػتطع ايبؿط سطنت٘ أٚ ايتكطف ؾٝ٘ ٖٚكصا   اهلل  اْتككاض َك

 :َٚا ْطاٙ ٗ قٛي٘ يتاّ ايٛنٛح ،تعاٍ ؿذذ٘ ٚاْبٝا٥٘

ًَْاَرل َثِم ِنهيِ  اِنَإ َِْجبُل َؤْل ُقَطَعْذ ِثِ  اِنَإْزُض َؤْل ُوَهَى ِثِ  اِن ًِ عًب َؤَلَهْى َظْ َئِط َلَنْا َؤٌَّ ُقْسَآًَب ُظ  َسْد ِثِ  اِن ْيُس َج

ٍَ َوَس ًِ عًب َلَنب َظَصالُ انيِرظ ٌْ َناْ َظَشبءُ انهي ُ َنَ َدِّ اننَّبضَ َج ٍَ َآَيُناا َؤ ًَب َصَنُعاا َقبِزَ خٌ َؤْل انيِرظ ُسلا ُرِص ُجُ ْى ِث
                                                           

  ايكرلٗ. عصاؾط بٔ قُس تط١ْ ٗ شنطٙ 967/  بطقِ 260م ،2ز ايطداٍ،: ضداٍ ايٓذاؾٞ (1)

 .52كك  51غاؾط:  (2)
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ًِ َعبَي ٍْ َياِزِهْى َحزيل َظِإِرَر َلْ ُد انهيِ  ِبٌَّ انهيَ  َنب ُظِخِهُف اِن  .(1)َرُ م  َقِسظجًب ِي

 :ٔ عع ٚدٌٜٚٛٗط َٔ مثط٠ ْكطٙ غبشاْ٘ ٚتعاٍ خ٬ؾ١ ا٭ضض نُا بَّٝ

َآَيُناا ِيْن ٍَ ٍَ   َلَ َد انهيُ  انيِرظ ًَب اْظوَزِخَهَف انيوِرظ ًُِهاا انصَّبِنَ بِد َنَ ْعَزِخِهَسنَُّ ْى ِلر اِنَإْزِض َو ُكْى َلَ 

ٍْ َثْعووِد َخووْاِلِ ْى َؤْيًنووب            ٍَّ َنُ ووْى ِيظووَنُ ُى انيووِرس اْزَرَعوول َنُ ووْى َلَنُ َجوود َننَُّ ْى ِيوو ًََكووَن ٍْ َقووْجِهِ ْى َلَنُ  ََِنر َنووب   ِيوو َظْعُجووُدل

ٌَ ِثر  ٌَُظْشِسُوا ٍْ َوَسَس َثْعَد َذِنَك َلُإلَنِئَك ُهُى اِنَسبِظُ ا  .(2)َشْ ئًب َلَي

 :إ٪ٌَٓ َٔ بعس ١َٚٔ ْتا٥ر ايٓكط اإلشلٞ زسط ايٛإٌ  ٚغًب

ُغِهَجِذ انسُّلُو  *ٌَ ٍْ َثْعِد َغَهِجِ ْى َظَ ِغِهُجا ََل اِنَإْزِض َلُهْى ِي ٍْ َقْجوُم    ِلر ِثِعِع ِظِننَي ِنهيوِ  اِنوَإْيسُ   *ِلر َؤْي ِيو

ٌَ ًُْاِيُنا ٍْ َثْعُد َلَظْاَيِئٍر َظِسَسُ  اِن ٍْ َظَشوبُء َلُهوَا اِنَعِصظوُص انوسَِّح ُى        *َلِي َلْ وَد انهيوِ  َنوب     *ِثَنْصِس انهيوِ  َظْنُصوُس َيو

ٌَ ًُا  .(3)ُظِخِهُف انهيُ  َلْ َدُ  َلَنِكٍَّ َؤِوَثَس اننَّبِض َنب َظْعَه

٘   ّاَكط إٔ هلل غكبشاْ٘  إؾك  ،ايتهصٜبَٔ ايهاؾطٜٔ ٚإًشسٜٔ  ّٕإٚ  بك٘ ٜجبكت    ،ٜطدعك٘ إيٝك

نكٌ  بٗكا  هلل ٚاٖط٠ َؿٗٛض٠ ٜجبكت   يٝ٘ َٔ خ٬ٍ سذ١ّإتكسٜل ا٭ْبٝا٤ ٗ َا ناْٛا ٜسعٕٛ 

 :سل ٜٚعٖل نٌ باطٌ

َقْجِهكَ َلِبَنل انهي ِ ُرْسَجعُ اِنُإُياُز ٍْ ٌْ ُظَكَرُثاكَ َلَ دْ ُوَرَثذْ ُزُظمٌ ِي َظب َؤظَُّ ب اننَّبضُ ِبٌَّ َلْ دَ انهي ِ  *َلِب

ََِ ب َلَنب َظُغسََّيُكْى ِثبنهيِ  اِنَغُسلُز  .(4)َح ٌّ َلَهب َرُغسََّيُكُى اِنَ َ بُح اندُّ

                                                           

 .31ايطعس:  (1)

 .55ايٓٛض:  (2)

 .6كك 1ايطّٚ: َٔ  (3)

 .5كك  4ؾاطط:  (4)
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ٚ     دعٌ ضدكا   ،ٖٚا ٚعس ب٘ دٌ ثٓا٩ٙ ِ  لٍ أؾكسا٤ َكع قُكس قك٢ً اهلل عًٝك٘   ،يك٘ ٚغكً

٘    ٜسِٖ بايٓكط٠  أٚشلِ أخاٙ ٚأبٔأزِٖ بايعك١ُ ٚغّس عًكٞ بكٔ ابكٞ     ،عُك٘ ٚساَكٌ يٛا٥ك

 :قًٛات اهلل تعاٍ عًِٝٗ أْعٌ ،ٚأ٫ٚزٙ ا٭سس عؿط خاُِٗ َٗسِٜٗ ،طايب

ًَبُء َثْ َنُ ْى َرَساُهْى ُزويعًب ُظَّْدًا َظ ٍَ َيَعُ  َؤِشدَّاُء َ َهل اِنُكسيبِز ُزَح ٌَ َلِعهًب ُيَ ًَّدٌ َزُظاُل انهيِ  َلانيِرظ ْجَزُغا

ٍَ انهيِ   ِْ و   ِي َِ ُْاِي َذِنَك َيَثُهُ ْى ِلر انزيْاَزاِح َلَيوَثُهُ ْى ِلور اِنِة ٍْ َؤَثِس انعُّ ًَبُهْى ِلر ُلُجاِهِ ْى ِي ِم َلِزِظَااًَب ِظ 

ُِْت انصُّزَّاَل ِنَ ِغ َظ ِثِ ُى اِنُكسيبَز َ َد انهيُ   َلَوَصْزٍل َؤْخَسَج َشِطَإُ  َلَأَشَزُ  َلبْظَزِغَهَظ َلبْظَزَاِّ َ َهل ُظاِقِ  ُظْع

ًُِهاا انصَّبِنَ بِد ِيْنُ ْى َيِغِسَسحً َلَؤْجسًا َ ِ  ًًب ٍَ َآَيُناا َلَ   .(1)انيِرظ

ٖٚككصا دككعا٤ عًُككِٗ ًٚٓككِٗ أعبككا٤ ايطغككاي١ ٚؾككس٠ ايتبًٝككؼ َٚٛادٗكك١ أٖككٌ ايبككسع      

ي٘ ٚايػرل بػرلت٘ ست٢ ٜٛٗط اهلل تعاٍ زٜٓك٘  ل٘ ًٚٝٚايتعٜٝـ ٌٚٓ ٖسٟ ايٓيب ق٢ً اهلل ع

ٚيإلّإ بكه١ٝ اإلَاّ إٗسٟ إٓتٛط ٚأخص  ،ايسٜٔ نً٘ َع نطٙ ايهاؾطٜٔ ٚإؿطنٌع٢ً 

١ ْبٝكك٘  ا٫غككتعساز شلككا َككا بككٌ ايكككدل ٚاْتٛككاض ايؿككطز ٚايتُػككو بككسٜٔ اهلل عككع ٚدككٌ ٚغككَّٓ  

 :بكٛي٘ ٚنش٘ غبشاْ٘ ٚتعاٍأٚيًٛقٛف ٚإػاْس٠ دعا٤ ٗ اٯخط٠ 

 ًُِهاا ٍَ َآَيُناا َلَ  ٍَ ِل َ ب َؤَثدًا َلْ َد َلانيِرظ ََِ بُز َخبِنِدظ ٍْ َرْ ِزَ ب اِنَإ ِْْسس ِي انصَّبِنَ بدِ َظُنْدِخُهُ ْى َجنَّبٍد َر

ٍَ انهيِ  ِق هًب ٍْ َؤْصَدُق ِي  .(2)انهيِ  َح ًّب َلَي

 :تعاٍ ٚقٛي٘

ًُِهاا انصَّبِنَ بِد َنُ ْى َيِغِسَسحٌ َل ٍَ َآَيُناا َلَ   .(3)َؤْجسٌ َ ِ  ىٌَلَ َد انهيُ  انيِرظ

                                                           

 .29ايؿتض: (1)

 .122ايٓػا٤:  (2)

 .9إا٥س٠:  (3)
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طٙ، ٖٚكٛ  ٜك : قٍٛ إعككّٛ، ٚؾعًك٘، ٚتكط  ١١ ايٓب١ٜٛ اي  تبتين ع٢ً قاٚض ث٬ثٚنإ يًػَّٓ

َع٢ٓ إقطاضٙ، ٚاَها٥٘، ٚأشْ٘، عٓا١ٜ بتككسٜط َكا ٗ ايهتكا  ايععٜكع َكٔ بٝكإ وُكٌ ايس٫يك١         

ايًؿ١ٝٛ يٛاٖط عُّٛ ايهتا  باعتباض إٔ ٚكٛاٖطٙ نًكٗا بكاخت٬ف َباْٝٗكا سذك١ عًك٢ ايكاقكٞ        

ٚايككساْٞ ٚعًكك٢ ايعككام ٚاؾاٖككٌ، ٖٚككصا ا٫عتٓككا٤ تهؿًككت بكك٘ ايػكك١ٓ ايٓبٜٛكك١ يبٝككإ َهككاٌَ      

اٯٜات بًػإ إعكّٛ ايصٟ دعً٘ اهلل تعاٍ سذ١ ع٢ً ْٝكع ايكٛض٣، ٚم ٜهكٔ     لَٜٚكاز

 ٢عككاي ٚضاعكك ٌٚ ٗ قهكك١ٝ زٕٚ أخككط٣ بكك أ، ٖككصا ا٫عتٓككا٤ َكتكككطّا عًكك٢ داْككب زٕٚ لخككط  

  ٌ ٍ إلٚيكٛ عًك٢ مكٛ ا    ، ٚايك  مكٔ ٗ قكسز بٝاْٗكا    ْٝعٗكا  ايكهاٜا ٚإطايكب ٚإػكا٥ ، ْكا

 .َات٘، ٚبعض ٬ََض زٚيت٘ إباضن١، ٚع٬َاّ إٗسٟ إٓتٛطإلقه١ٝ ٚٗٛض ا

ايكصٟ ٖكٛ ٚسكٞ ٜكٛس٢      ،َٚٔ ٖٓا ًْشٜ زٚض إعكّٛ ٗ بٝإ َا ٜػتشل ٚهب بٝاْ٘

َٚكع قكا٫ٚت ايتعتكِٝ نكإ ايٓككط سًٝكـ        ،ٚم ٜهٔ ٗ ظَإ أٚ َهإ ْطكل عكٔ ٖك٣ٛ   

اإلَكاّ   نإ إكإَٔٛ هًكب عًك٢    :نُا ٜكٍٛ ايؿٝذ ايكسٚم ِأٌٖ بٝت ايعًِ َٚٓاض اؿً

١ً نكٌ َكٔ زلكع بك٘     ايطنا عًٝ٘ ايػ٬ّ َٔ َتهًُٞ ايؿطم ٚا٭ٖٛا٤ إّه عًٞ بٔ َٛغ٢

ايطنكا عًٝك٘ ايػك٬ّ عكٔ اؿذك١ َكع ٚاسكس         اإلَكاّ عًكٞ بكٔ َٛغك٢     ع٢ً اْكطكاع  سطقّا

 .١ٝايعًُ تَ٘ٓ٘ ي٘ ٕٚٓعي ٚشيو سػسّا ،َِٓٗ

٘   يك٘ بايؿهكٌ ٚايتكعّ اؿ    إ٫ أقّط ؾهإ عًٝ٘ ايػ٬ّ ٫ ٜهًِ أسسّا ٭ٕ اهلل  ،ذك١ يك٘ عًٝك

ٖٚهكصا ٚعكس تبكاضى ٚتعكاٍ      ،تعاٍ شنطٙ أب٢ إ٫ إٔ ٜعًٞ نًُت٘ ٜٚتِ ْٛضٙ ٜٚٓكط سذت٘

 :ٗ نتاب٘ ؾكاٍ

ب ََِ ٍَ َآَيُناا ِلر اِنَ َ بِح اندُّ  .(1)بَِيب َنَنْنُصُس ُزُظَهَنب َلانيِرظ

                                                           

 .51غاؾط:  (1)
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ٚايعاضؾٌ بٗكِ ٚاٯخكصٜٔ   ا٭١ُ٥ اشلسا٠ عًِٝٗ ايػ٬ّ ٚأتباعِٗ ) :ٜعين بايصٜٔ لَٓٛا

 ،ٚنصيو ٜؿعٌ بِٗ ٗ اٯخط٠ ،ٜٓكطِٖ باؿذ١ ع٢ً كايؿِٝٗ َا زاَٛا ٗ ايسْٝا ،عِٓٗ

 .(1)(ٚإٕ اهلل ٫ ىًـ ٚعسٙ

: قًت ٚعٔ ٌْٝ بٔ زضاز عٔ أبٞ عبس اهلل دعؿط بٔ قُس ايكازم عً٘ ايػ٬ّ قاٍ

 :  ي٘ قٍٛ اهلل عع ٚدٌ

 ببَِيب َنَنْنُصُس ُزُظَهَنب ََِ ٍَ َآَيُناا ِلر اِنَ َ بِح اندُّ  .َلَظْاَو َظُ اُو اِنَإْشَ بُي َلانيِرظ

 عًٝ٘ ايػ٬ّ: قاٍ

م ٜٓكطٚا ٗ ايسْٝا ٚقتًٛا ٚأ١ُ٥  َا عًُت إٔ أْبٝا٤ اهلل نجرلّاأشيو ٚاهلل ٗ ايطدع١ $

 .#قس قتًٛا ٚم ٜٓكطٚا ؾصيو ٗ ايطدع١

ًِْع َظْاَو ُظَنبِي  :قًت ٌٍ َقِسظوتٍ َلاْظَز ٍْ َيَكب ًَُنبِي ِي ٌَ انصَّوْ َ َخ ِثوبِنَ    َذِنوَك َظوْاُو        * اِن ًَُعا َظوْاَو َظْعو

 .(2)اِنُخُسلِج

 .(3)#قاٍ ٖٞ ايطدع١$

ّٕإٔ م ْهككٔ بكككسز ايهكك٬ّ عككٔ ايطدعكك١ ٚإأقككٍٛ ٚ ايػككٝام  غككاْٝسٖا َٚهككاَٝٓٗا إ٫ أ

ّٕإٍ  ؾاض٠ٜكتهٞ اإل ٚايبعج١ أٚ ايبعح ٖٛ ايٓؿكط يٮدػكاز َكٔ     ،ايطدع١ ٖٞ غرل ايبعج١ أ

  ِ بُٝٓكا ايطدعك١ ٖكٞ ضدعك١ ايكٓيب ٚأٖكٌ بٝتك٘ قبكٌ ٜكّٛ           ;اؿؿكط ا٭نكدل  إٍ  ايكبٛض َٚكٔ ثك

 :ٚؾٝٗا قٍٛ اهلل تعاٍ ،َِٚٓٗ زاب١ ا٭ضض اي  تهًِ ايٓاؽ ،ايكٝا١َ ايهدل٣
                                                           

 .454نتا  ايتٛسٝس: م (1)

 .42كك  41م   (2)

 .19كتكط بكا٥ط ايسضدات: م (3)
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   ٍَ َُاا ِثَأَظبِرَنوووب َنوووب    َلِبَذا َلَقوووَع اِنَ وووْاُل َ َهوووْ ِ ْى َؤْخَسْجَنوووب َنُ وووْى َياثَّوووخً ِيووو ًُُ وووْى َؤٌَّ اننَّوووبَض َووووب اِنوووَإْزِض ُرَكَه

ٌَ  .(1)ُظاِقُنا

ٕ     اب١ نٌ َا ٜكس   ٚايّس ط ايكٓل ٜهؿكٞ يٓٝكٌ    اٖٚٚك  ،عًك٢ ا٭ضض َكٔ إْػكإ أٚ سٝكٛا

ّٕ ِ    اإلٜهاح، أ ٫ٚ ّهكٔ إٔ تهكٕٛ َكٔ دكٓؼ      ،ايساب١ اي  تهًِ ايٓاؽ ٖكٞ َكٔ دٓػكٗ

ؾك٬ ٜبكك٢ إ٫    ،اؿٝٛإ ٭ْٗا َٔ ايعذُاٚات ايك  تؿتككس ايككسض٠ عًك٢ بٝكإ يػكإ ايبؿكط       

ّٕ نجرل َٔ ايٓككٛم  عٔ  ؾه٬ّ ايساب١ ٖٞ ٖا ٜس  ع٢ً ا٭ضض َٔ دٓؼ ايبؿط ايكٍٛ بأ

ّٕ ٘  أزابكك١ ا٭ضض ٖككٛ اإلَككاّ  ايٓبٜٛكك١ إكككطس١ بككأ  َككرل إكك٪ٌَٓ عًككٞ بككٔ أبككٞ طايككب عًٝكك

٘  ،ايػ٬ّ ٚقكٍٛ ايؿكٝذ إؿٝكس ضنكٛإ      ;ٖٚصا ايتكسٜط َٔ اهلل تعاٍ يٓكط٠ زٜٓ٘ ٚغ١ٓ ْبٝك

ّٕ  إشٜػين إطًكب باإلٜهكاح    ،اهلل تعاٍ عًٝ٘ ٗ ايٓكط ٚاـص٫ٕ ايٓككط َكٔ اهلل    ٜككٍٛ: إ

ٚشيكو   ،أسسُٖا إقا١َ اؿذ١ ٚإٜهاح ايدلٖإ ع٢ً قٍٛ احملل :تعاٍ ٜهٕٛ ع٢ً نطبٌ

 :قاٍ اهلل تعاٍ ،ٖٚٛ ايٓكط اؿكٝكٞ ،اتباع احمللإٍ  ايسعا٤ أٚنس ا٭يطاف ٗ

ُزُظَهَنب َنَنْنُصُس بَِيب ٍَ ََِ ب اِنَ َ بِح ِلر َآَيُناا َلانيِرظ  .(2)اِنَإْشَ بُي َظُ اُو َلَظْاَو اندُّ

 :ٚقاٍ دٌ ازل٘

ََب َنَإِغِهَجٍَّ انهيُ  َوَزَت  .(3)َ ِصظصٌ َقِاسٌّ انهيَ  ِبٌَّ َلُزُظِهر َؤ

ؾايػًب١ ٖٓا باؿذ١ خاق١ َٚا ٜهٕٛ َٔ ا٫ْتكاض ٗ ايعاقب١ يٛدٛز نجرل َٔ ضغً٘ قكس  

 .ِ إبط٤ًٕٖٛقٗطِٖ ايٛإٕٛ ٚغؿو زَا

                                                           

 .82ايٌُٓ:  (1)

 .51غاؾط:  (2)

 .21ا ازي١:  (3)
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ٚايهط  ايجاْٞ تجبٝت ْؿٛؽ إ٪ٌَٓ ٗ اؿطٚ  ٚعٓس يكا٤ اـككّٛ ٚإْكعاٍ ايػكه١ٓٝ    

ِ   ،عًككِٝٗ ِ  ،ٚتككٌٖٛ أَككط أعككسا٥ٗ ٚإيككعاّ اـككٛف ٚاؾككعع    ،ٚإيكككا٤ ايطعككب ٗ قًككٛبٗ

َٚٓ٘ اإلَساز با٥٬ٕه١ ٚغرلِٖ َٔ ايٓاقطٜٔ َا ٜبعجِٗ إيٝ٘ َٔ أيطاؾ٘ ٚأغبا   ،أْؿػِٗ

َّ  .عًٝ٘ ايهتا  إػطٛض تٛؾٝكات٘ ع٢ً َا اقتهت٘ ايعكٍٛ ٚز

نٌ ٚاسس َُٓٗا ْكٝض نسٙ َٔ ايٓكط ٚع٢ً خ٬ؾ٘ ، (1)ع٢ً نطبٌ ٚاـص٫ٕ أٜهّا

 .خ٬ؾ٘ ٗ اؿه١ُ

 ،أٖككٌ ايعككسٍ ناؾكك١ َككٔ ايؿككٝع١ ٚإعتعيكك١ ٚإطد٦كك١ ٚاـككٛاضز ٚايعٜسٜكك١ٖٚككصا َككصٖب 

ّٕ ،١ بأْعِٗ ع٢ً خ٬ؾٜ٘ٚاؾدل ايٓكط ٖٛ ق٠ٛ إٓككٛض ٚاـكص٫ٕ ٖكٛ     ٭ِْٗ ٜععُٕٛ أ

ٌ      اغتطاع١ ايعاقٞ إدصٍٚ ّٕ (2)، ٚإٕ نكإ شلكِ بعكس شيكو ؾٝٗكا تؿككٝ هلل تعكاٍ سكل    ٚأ

قكس  ٚ ،ٌؿٜٛضثٗكا َكٔ ٜؿكا٤ َكٔ عبكازٙ ايككا       ٚي٘ إٔ ،بٛضاث١ ا٭ضض َٚا ؾٝٗا َٚا عًٝٗا

ثكِ َكٔ أَكرل     ،ي٘ ٚغًِلغبل ايٓل عًٝ٘ ٗ ١ًَ ا٫غ٬ّ َٔ ْيب اشلس٣ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚ

بعكس   ْٚل عًٝ٘ ا٭١ُ٥ عًِٝٗ ايػ٬ّ ٚاسسّا ،إ٪ٌَٓ عًٞ بٔ أبٞ طايب عًُٝٗا ايػ٬ّ

ّ إٍ  ٚاسس ْٚكل أبكٛٙ عًٝك٘ عٓكس      ،أبٝ٘ اؿػٔ بٔ عًٞ إًكب بايعػهطٟ عًُٝٗا ايػك٬

ٙ  بػٝبت٘ ثابتّا ثكات٘ ٚخاق١ ؾٝعت٘ ٚنإ اـدل ٘   ٚبسٚيتك٘ َػتؿٝهكاّ   ،قبٌ ٚدكٛز  ،قبكٌ غٝبتك

ٕ    ،ٚايككا٥ِ بكاؿل   ،قاسب ايػٝـ َٔ أ١ُ٥ اشلس٣ عًِٝٗ ايػ٬ّ  ،إٓتٛكط يسٚيك١ اإلّكا

ؾأَكا   ،نُكا دكا٤ت بكصيو ا٭خبكاض     ،إسساُٖا أطٍٛ َكٔ ا٭خكط٣   ،ٚي٘ قبٌ قٝاَ٘ غٝبتإ

ٚ     إٍ  ط٣ َُٓٗا ؾُٓكص ٚقكت َٛيكسٙ   ايكك ، ظٚاٍ ّاعكس اْاْكطكاع ايػكؿاض٠ بٝٓك٘ ٚبكٌ ؾكٝعت٘ 

ٚشلكا قكاٍ    ،ٚأَا ايطٍٛ ؾٗٞ بعس ا٭ٍٚ ٚٗ لخطٖا ٜكّٛ بايػٝـ .ايػؿطا٤ بايٛؾا٠ ضسٌٝ

                                                           

 .116اٚا٥ٌ إكا٫ت: م (1)

 .116إكسض ْؿػ٘: م (2)
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 :اهلل تعاٍ

ًََّْْعَهُ ْى َؤِئ ََ ٍَ اْظُزِععُِساا ِلر اِنَإْزِض َل ًٍَُّ َ َهل انيِرظ ََ  ٌْ َُِسظدُ َؤ َْْعَهُ ُى اِنَااِزِثنَيَل ََ ٍَ َنُ ْى  *خً َل ًََك َُ َل

ٌَ َُاا َظْ َرُزل ًَب ِيْنُ ْى َيب َوب ٌَ َلُجُناَيُه ٌَ َلَهبَيب َُِسَس ِلْسَ ْا  .(1)ِلر اِنَإْزِض َل

 :ٚقاٍ عع ٚدٌ

 َثْعِد انَرِوِس َؤٌَّ اِنَإْزَض َظِسُثَ ب ِ َجبِيَس ٍْ ٌََلَنَ ْد َوَزْجَنب ِلر انصَُّثاِز ِي  .(2)انصَّبِنُ ا

 :ٚقاٍ ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚلي٘

يكٔ تٓكهككٞ ا٭ٜكاّ ٚايًٝككايٞ ستك٢ ٜبعككح اهلل ضدكك٬ َكٔ أٖككٌ بكٝ ، ٜككٛاط٧ ازلكك٘      $

 .(3)#ٚدٛضّا نُا ٦ًَت ًُّٚا ٚقػطّا ازلٞ، ًّ٪ٖا عس٫ّ

 :ٚقاٍ عًٝ٘ ايػ٬ّ

$َّ َٔ  ٜبعح اهلل ؾٝ٘ ضد٬ٍّ اهلل شيو ايّٝٛ ست٢ يٛ م ٜبل َٔ ايسْٝا إ٫ ّٜٛ ٚاسس يط

 .(4)#ٚدٛضّا نُا ٦ًَت ًُّٚا ٚقػطّا ٚيسٟ، ٜٛاط٧ ازل٘ ازلٞ، ًّ٪ٖا عس٫ّ

عٓكسَا  اإلَكاّ اؿػكٔ ايعػكهطٟ     إٔ ،٫ٚ اضتٝا  ؾٝ٘ ايعكٌ ايػًِٝ وهِ َا ٫ ؾوٚ

٘ ع٢ً ابٓ٘، إًكب بإٗسٟ ٚاؿذ١ إٓتٛط قًٛات اهلل ْل  م ٜهكٔ قكس أْؿكطز     تعاٍ عًٝك

                                                           

 .6كك  5ايككل:  (1)

 .105ا٭ْبٝا٤:  (2)

(3)  ٗ  ابككٔ ْٚكًكك٘، 388م ،4ز بػككساز: ٚتككاضٜذ، 376م ،1ز أٓككس: َػككٓس ٚضز داْككب َككٔ اـككدل 

 .291م: ا١ُٕٗ ٗ ايؿكٍٛ ايكباؽ

، ضقككككِ 505م ،4ز ايذلَككككصٟ: غككككٓٔ، 4282ضقككككِ اؿككككسٜح  106م ،4ز زاٚز: أبككككٞ غككككٓٔ (4)

 140/ 180 :ايطٛغٞ ايؿٝذ غٝب١، 2231اؿسٜح
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ٚ   ػ١ٓؾ، ايٓلبٗصا  كسَك١ ٗ اٚقكٝا٥٘ ٚخًؿا٥ك٘ شلكصٙ     يك٘ ٚغكًِ إت  لايٓيب قك٢ً اهلل عًٝك٘ 

 ٘ ع٢ً أَرل إ٪ٌَٓ عًٝ٘ ايػ٬ّيلت بٓل ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚأ١َ بسا٭

 .ع٢ً ٚيسٙ اؿػٔ ا تب٢ ٖٚٛ بسٚضٙ ْلَّ

 .ع٢ً أخٝ٘ اؿػٌ ايؿٗٝس ٖٚٛ بسٚضٙ ْلَّ

 .عٜٔ ايعابسٜٔب بٔ عًٞ إًكب ٖٚٛ بسٚضٙ ْل ع٢ً ٚيسٙ عًٞ بٔ اؿػٌ

 .ع٢ً ٚيسٙ قُس بٔ عًٞ إًكب بايباقط ٖٚٛ بسٚضٙ ْلَّ

 .ع٢ً ٚيسٙ دعؿط بٔ قُس إًكب بايكازم ٖٚٛ بسٚضٙ ْلَّ

 .ع٢ً ٚيسٙ َٛغ٢ بٔ دعؿط إًكب بايهاِٚ ٖٚٛ بسٚضٙ ْلَّ

 .ع٢ً ٚيسٙ عًٞ بٔ َٛغ٢ إًكب بايطنا ٖٚٛ بسٚضٙ ْلَّ

 .ع٢ً ٚيسٙ قُس بٔ عًٞ إًكب باؾٛاز ٖٚٛ بسٚضٙ ْلَّ

 .ع٢ً ٚيسٙ عًٞ بٔ قُس إًكب باشلازٟ ٖٚٛ بسٚضٙ ْلَّ

 .ع٢ً ٚيسٙ اؿػٔ بٔ عًٞ إًكب بايعػهطٟ ٖٚٛ بسٚضٙ ْلَّ

ع٢ً ٚيسٙ قُس بٔ اؿػٔ إًكب باؿذ١ إٗسٟ إٓتٛط قكًٛات اهلل   ٖٚٛ بسٚضٙ ْلَّ

 .تعاٍ عًِٝٗ أْعٌ

ّٕ  ٚ َا ٜعطف بايٓل ٚاإلؾاض٠، ٚع٠ٚ٬ ع٢ً شيوأٖٚصا َا ٜػ٢ُ بايتٛاتط  َكا ٚٗكط َكٔ     ؾكإ

هكجرل، ٚاؾكسٜط َٓٗكا بايكصنط َكا ضٚاٙ أبكٛ ايكاغكِ دعؿكط بكٔ          ايس٥٫ٌ ع٢ً إَا١َ إٗسٟ إٓتٛط َي

، عٔ عًٞ بٔ إبطاِٖٝ، عٔ قُس بكٔ عٝػك٢، عكٔ قُكس     قُس، عٔ قُس بٔ ٜعكٛ  ايهًٝين

 عًٝ٘ ايػ٬ّ قاٍ: ايباقط بٔ ايؿهٌٝ، عٔ أبٞ ٓع٠ ايجُايٞ، عٔ أبٞ دعؿط
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٘   إٕ اهلل عع ازل٘ أضغٌ قُسّا$ اؾكٔ ٚاإلْكؼ، ٚدعكٌ َكٔ     إٍ  ق٢ً اهلل عًٝك٘ ٚليك

٘      بعسٙ اثين عؿط ٚقّٝا ، غك١ٓ  ، َِٓٗ َٔ غبل َِٚٓٗ َكٔ بككٞ، ٚنكٌ ٚقكٞ دكطت بك

أٚقكٝا٤ عٝػك٢ عًٝك٘    غك١ٓ   ٭ٚقٝا٤ ايصٜٔ َٔ بعس قُس عًٝك٘ ٚعًكِٝٗ ايػك٬ّ عًك٢    ؾا

إػكٝض عًٝك٘    (1)غك١ٓ  ايػ٬ّ ٚناْٛا اثين عؿط، ٚنإ أَكرل إك٪ٌَٓ عًٝك٘ ايػك٬ّ عًك٢     

 .(2)#ايػ٬ّ

ٞ  ،اؿػٔ بٔ عباؽٚنصيو عٔ  ٘   ،عٔ أبٞ دعؿط ايجكاْ عكٔ أَكرل إك٪ٌَٓ     ،عكٔ لبا٥ك

                                                           

إككطاز بػكك١ّٓ إػككٝض ْٗذكك٘ ٗ اؽككاش أٚقككٝا٤ َككٔ بعككسٙ، نُككا اؽككص عٝػكك٢ ابككٔ َككطِٜ أٚقككٝا٤ َككٔ بعككسٙ ٖككِ     (1)

ٍْ َقووبَل انِكُِسوسَ  ِيوونْ ُُى ِ  َعوول َؤَحوطَّ  لَهًََّووباؿٛاضٜككٕٛ أْكككاض اهلل ايككصٜٔ شنككطِٖ اهلل تعككاٍ ٗ قهككِ نتابكك٘:   َيوو

ٌَ قَبَل انهيِ بىل  ؤََِصَبِزس ٍُ اِن َاَازِظُّا ٌَ ثِإََيب لَاشْ َْد ثِبنهيِ  آََينَّب انهيِ  ؤََِصَبُز ََْ   .52: لٍ عُطإ يُعْهًُِا

ٍ ، 447، م1ز ; ٚايهاٗ:345م 2اإلضؾاز: يًؿٝذ إؿٝس، ز (2) ٔ  إنُكا ٍ ، 326م: ايكسٜ م : اـككا

ٞ  ايػٝبك١ ، 55، م1ز ايػ٬ّ: ايطنا عًٝ٘ أخباض عٕٝٛ، 478 ّ ، 151/  141م: يًطٛغك : ايكٛض٣  إعك٬

ٔ ، ٚيًؿٝذ إؿٝس إططا٤  إلثبات إَا١َ اإلَاّ إٗكسٟ سؿٞك بايكصنط َٚٓك٘:     366م ٌ  ؾُك  َكا  شيكو  عًك٢  ايكس٥٫

ّ  ٚدٛز َٔ، با٫غتس٫ٍ ايكشٝض ايعكٌ ٜكتهٝ٘ ّ  إَكا ٌ  َعككٛ ٔ  غكين  ناَك ّ   ٗ ضعاٜكاٙ  عك  ٗ ا٭سهكاّ ٚايعًكٛ

ٔ  ٚأبعكس  ايك٬حإٍ  أقط  ٜهْٕٛٛ بٛدٛزٙ غًطإ َٔ إهًؿٌ خًٛ ٫غتشاي١، ظَإ نٌ  ٚسادك١ ، ايؿػكاز  َك

٘ ، َعًِ يًذٗاٍ، يًػٛا٠ ضازع، يًعكا٠ َكّٛ، يًذٓا٠ َ٪ز إٍ  شٟٚ ايٓككإ َٔ ايهٌ ٌ  َٓبك  قكصض ، يًػكاؾً

ّ  ، يًشكسٚز  َكِٝ، ايه٬ٍ َٔ ٌ ، َٓؿكص يٮسهكا ٌ  ؾاقك ٌ  بك ، غكاز يًجػكٛض  ، يٮَكطا٤  ْاقكب ، ا٫خكت٬ف  أٖك

ّ  .ٚا٭عٝكاز  ٗ اؾُعكات  يًٓاؽ داَع، ا٫غ٬ّ بٝه١ عٔ ساّ، يٮَٛاٍ ساؾٜ ٘  عًك٢  ا٭زيك١  ٚقٝكا ّ  أْك  َعككٛ

ض ٚاقتهكا٤            ،با٫تؿام اإلَاّ عٔ يػٓاٙ ايع٫ت َٔ  َعٓك٢ اْك٘ َػكتػين عٔك اٟ اَكاّ غكرلٙ َٔك ا٥ُك١ ايًٛكِ ٚاؾٛك

٘   َٔ ع٢ً ايٓل ٚٚدٛ ، اضتٝا  ب٬ ايعك١ُ ي٘ شيو ٔ  ٖكصٙ غكبًٝ ّ  َك ٘  إعذكع  ٚٗكٛض  أٚ، ا٭ْكا  يتُٝكعٙ ، عًٝك

٘  أثبت َٔ غ٣ٛ أسس نٌ َٔ ٖصٙ ايكؿات ٚعسّ، غٛاٙ ٖٔ ٔ  أقكشا   إَاَتك ٔ  اؿػك ٞ  بك ّ   عًك  عًُٝٗكا ايػك٬

٘  وتاز ئ أقٌ ٖٚصا .بٝٓاٙ َا ع٢ً، إٗسٟ ابٓ٘ ٖٚٛ  ؾٝٗكا  دكا٤  ٚتعكساز َكا   ايٓككٛم  ضٚاٜك١ إٍ  اإلَاَك١  ٗ َعك

ل  ٗ ضٚاٜكات  دا٤ت قس ثِ ا٫غتس٫ٍبجابت  ٚقشت٘ ايعكٍٛ قه١ٝ ٗ بٓؿػ٘ يكٝاَ٘، ا٭خباض َٔ ٔ  عًك٢  ايٓك  ابك

 .346، م2اإلضؾاز يًُؿٝس يًؿٝذ إؿٝس: ز ،ا٭عصاض بٗا ٜٓكطع َٔ ططم ايػ٬ّ عًٝ٘ اؿػٔ
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 :قاٍ ضغٍٛ  اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚلي٘ ٭قشاب٘ :عًِٝٗ ايػ٬ّ قاٍ

١، ٚإٕ يصيو ٠٫ٚ َٔ بعسٟ عًٞ بٔ أبٞ َٓلَٓٛا ب١ًًٝ ايكسض، ؾإْ٘ ٜٓعٍ ؾٝٗا أَط ايَػ$

 .(1)#طايب ٚأسس عؿط َٔ ٚيسٙ

 :قاٍ أَرل إ٪ٌَٓ عًٝ٘ ايػ٬ّ ٫بٔ عباؽ :غٓاز قاٍٚبٗصا اإل

١، ٚيكصيو ا٭َكط ٠٫ٚ   َٓاي١ًًٝ أَط ايَػ، ٚإْ٘ ٜٓعٍ ٗ تًو غ١ٓ إٕ ي١ًٝ ايكسض ٗ نٌ$

 .#َٔ بعس ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚلي٘

 ؟َٔ ِٖ :ؾكاٍ ي٘ ابٔ عباؽ

 .(2)#قاٍ: أْا ٚأسس عؿط َٔ ٚيسٟ أ١ُ٥ قسثٕٛ$

ٌ ٚعٔ َٚجً٘  عكٔ أبكٞ دعؿكط     ،عكٔ أبكٞ اؾكاضٚز    ،عكٔ ابكٔ قبكٛ     ،قُس بٔ اؿػك

 :قاٍ، عٔ دابط بٔ عبس اهلل ا٭ْكاضٟ قُس بٔ عًٞ عًُٝٗا ايػ٬ّ

زخًككت عًكك٢ ؾاطُكك١ بٓككت ضغككٍٛ اهلل عًُٝٗككا ايػكك٬ّ ٚبككٌ ٜككسٜٗا يككٛح ؾٝكك٘ أزلككا٤   )

 ،لخكطِٖ ايككا٥ِ َكٔ ٚيكس ؾاطُك١      ؾعسزت اثين عؿط ازلكاّ  ،ا٭ٚقٝا٤ ٚا٭١ُ٥ َٔ ٚيسٖا

 .(3)(، ٚأضبع١ َِٓٗ عًٞث٬ث١ َِٓٗ قُس

ٔ  عٔ أبٞ عًٞ ا٭ؾعطٟ َٚجً٘  ، عكٔ اؿػكٔ بكٔ َٛغك٢     (4)عبٝكس اهلل  ، عٔ اؿػكٔ بك

                                                           

 .346، م2إكسض ْؿػ٘: ز (1)

 ايػٝبكك١، 3، ح60م: يًٓعُككاْٞ ايػٝبكك١، 47ح ،479م: اـكككاٍ، 11، ح447م ،1ز ايهككاٗ: (2)

 .369م: ايٛض٣ إع٬ّ، 106ح :141م :يًطٛغٞ

 .47 :اـكاٍ، 4/  313ٚ 3/  311ٚ 13/  269م: ايسٜٔ إنُاٍ، 9/ 447م ،1ز ايهاٗ:  (3)

ٛ ، ٚايعٕٝٛ اـكاٍ ٗ ٚيٝؼ عبٝس اهلل بٔ اؿػٔ، نُا اهلل عبٝس بٔ ٖٛ اؿػٌ ايكٛا  إٔ ٚايٛاٖط (4)  ٖٚك
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عكٔ   ،عٔ عُط بٔ أشٜٓك١  ،عٔ عًٞ بٔ اؿػٔ بٔ ضباٙ ،بٔ زلاع١أعٔ عًٞ  ،اـؿا 

 :زلعت أبا دعؿط عًٝ٘ ايػ٬ّ ٜكٍٛ :ظضاض٠ قاٍ

ا٫ثٓا عؿط ا٭١ُ٥ َٔ لٍ قُس نًِٗ قسخ، عًٞ بٔ أبٞ طايكب ٚاسكس عؿكط َكٔ     $

 .(1)#اهلل عًُٝٗاٚيسٙ، ٚضغٍٛ اهلل ٚعًٞ ُٖا ايٛايسإ، ق٢ً 

 عُرل، عٔ غعٝس بٔ غعٚإ، عٔ أبٞ بكرل، عٔ أبٞ دعؿط عًٝ٘ ايػ٬ّ قاٍ:عٔ َٚجً٘ 

 .(2)#ٜهٕٛ بعس اؿػٌ عًٝ٘ ايػ٬ّ تػع١ أ١ُ٥، تاغعِٗ قا٥ُِٗ$

زلعت أبا دعؿكط   :عٔ ظضاض٠ قاٍ ،عٔ أبإ ،عٔ ايٛؾا٤ ،َٚجً٘ عٔ َع٢ً بٔ قُس

 :عًٝ٘ ايػ٬ّ ٜكٍٛ

ِ اؿػٔ ٚاؿػٌ، ثِ ا٭١ُ٥ َٔ ٚيس اؿػٌ عًِٝٗ ايػ٬ّإَاَّا ا٭١ُ٥ اثٓا عؿط$ َٗٓ ،#(3). 

خطز إيٞ أَكط أبكٞ قُكس     :عٔ قُس بٔ عًٞ بٔ ب٬ٍ قاٍ ،َجً٘ عٔ عًٞ ابٔ قُسٚ

ثكِ   ،اؿػٔ بٔ عًٞ ايعػهطٟ عًٝ٘ ايػ٬ّ قبٌ َهٝ٘ بػٓتٌ ىدلْكٞ بكاـًـ َكٔ بعكسٙ    

 .(4)باـًـ َٔ بعسٙ ٬ث١ أٜاّ ىدلْٞخطز إيٞ َٔ قبٌ َهٝ٘ بج

                                                                                                                                                    

ٟ  عًٞ أبٛ - إزضٜؼ بٔ أٓس عٓ٘ ٜطٟٚ، ايػعسٟ غٌٗ بٔ اهلل عبٝس اؿػٌ بٔ سكاٍ   ٗ - ا٭ؾكعط

 .141/ 61: ايٓذاؾٞ ضداٍ. اغتكاَت٘

 ،49/   480:ٚاـكككاٍ، 24/  56: 1 ايػكك٬ّ عًٝكك٘ ايطنككا أخبككاض عٝككٕٛ ٚٗ، 14/  448 /1ايهككاٗ: (1)

   .ٜػرل باخت٬ف، 369: ٚأع٬ّ ايٛض٣، 298: 1 طايب أبٞ لٍ َٚٓاقب، 151/112: يًطٛغٞ ٚايػٝب١

 :اإلَا١َ ز٥٫ٌ، 45/  350: ايسٜٔ إنُاٍ، 50/  480: اـكاٍ، 15/  448: 1 ايهاٗ (2)

   104/  140: يًطٛغٞ ايػٝب١، 2 27: ايٛق١ٝ إثبات، 25/  94: يًٓعُاْٞ ايػٝب١، 24

 .56/22 :1ايػ٬ّ   عًٝ٘ ايطنا أخباض عٕٝٛ، 51/ 480ٚ 478/44: اـكاٍ، 16/ 448: 1 ايهاٗ (3)

 .349، م2اإلضؾاز: ز (4)
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ّ     :َٚجً٘ عٔ أبٞ ٖاؾِ اؾعؿطٟ قاٍ  :قًت ٭بٞ قُس اؿػٔ بكٔ عًكٞ عًٝك٘ ايػك٬

 :ؾكاٍ ؟ؾتأشٕ يٞ إٔ أغأيو ،د٬يتو ُٓعين عٔ َػأيتو

 .#غٌ$

 :قاٍ ؟ٌٖ يو ٚيس ،ٜا غٝسٟ :قًت

 .#ْعِ$

 :قاٍ ؟ؾأٜٔ أغأٍ عٓ٘ (1)إٕ سسخ سسخ :قًت

 .#بإس١ٜٓ$

ابٓ٘  (2): أضاْٞ أبٛ قُسعٔ عُطٚ ا٭ٖٛاظٟ قاٍ ،إهؿٛف َٚجً٘ عٔ دعؿط بٔ قُس

 :عًُٝٗا ايػ٬ّ ٚقاٍ

 .(3)#ٖصا قاسبهِ بعسٟ$

 ٘ ٔ  َٚجًك ٞ  عك ٟ ٓككسإ ايك٬ْػك ٍ  (4)، عكٔ ايعُككط ّ    :قكا  َهك٢ أبككٛ قُكس عًٝك٘ ايػكك٬

 ،عٔ عًٞ بٔ قُكس  ،عٔ قُس بٔ ٜعكٛ  ،َٚجً٘ أخدلْٞ أبٛ ايكاغِ  :ي٘ ـ ٚيسّاٚخًٓ

ٍ     ،عٔ قُس بٔ أٓس ايعًٟٛ ،عُٔ شنطٙ زلعكت   :عٔ زاٚز بكٔ ايكاغكِ اؾعؿكطٟ قكا

 :أبا اؿػٔ عًٞ بٔ قُس عًُٝٗا ايػ٬ّ ٜكٍٛ

 .#اـًـ َٔ بعسٟ اؿػٔ، ؾهٝـ يهِ باـًـ َٔ بعس اـًـ؟!$

                                                           

 سسخ: َع٢ٓ يٛ سسثت ايٛؾا٠ يو ؾأٜ أشٖب؟إٕ سسخ  (1)

 أبٛ قُس ٖٛ اإلَاّ اؿػٔ ايعػهطٟ عًٝ٘ ايػ٬ّ، ٚأبٓ٘ اإلَاّ إٗسٟ عذٌ هلل تعااٍ ؾطد٘ ايؿطٜـ (2)

 ،ٜػرل باخت٬ف، 414: ايٛض٣ إع٬ّ، 203/  234: يًطٛغٞ ايػٝب١، 3/  264: 1 ايهاٗ (3)

 .اإلَاّ أٟ غؿرلٙ اـام ب٘ با  ٖٚٛ ايعُطٟ غعٝس بٔ عجُإ ٖٛ (4)
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 :ؾكاٍ .دعًين اهلل ؾساى ؟ٚم :قًت

 .#٭ْهِ ٫ تطٕٚ ؾدك٘، ٫ٚ وٌ يهِ شنطٙ بازل٘$

 :اٍق ؟ؾهٝـ ْصنطٙ :ؾكًت

 .(1)#قٛيٛا اؿذ١ َٔ لٍ قُس عًِٝٗ ايػ٬ّ$

ٗ سل أثبات إَا١َ بك١ٝ اهلل تعكاٍ اؿذك١ إٗكسٟ إٓتٛكط قكًٛات اهلل       ًٌَٝٚا تكسّ يك

عذٌ اهلل تعاٍ ؾطد٘ إباضى اؿذ١ إٓتٛط َا١َ إثبات أناؾ١ ٗ إٖٚا ٜػتشل  .تعاٍ عًٝ٘

عكٔ   ،عكٔ قُكس بكٔ ٜعككٛ      ،نُا ض٣ٚ أبٛ ايكاغِ دعؿط بٔ قُس ;شنط أزلا٤ َٔ ضلٙ

َّ       ،عًٞ بٔ قُس ؾكٝذ َكٔ ٚيكس     عٔ قُس بٔ إزلاعٌٝ بكٔ َٛغك٢ بكٔ دعؿكط ٚنكإ أغك

ضأٜت ابٔ اؿػٔ بٔ عًٞ بكٔ قُكس عًكِٝٗ     :ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚلي٘ بايعطام  قاٍ

 .(2)ّ بٌ إػذسٜٔ ٖٚٛ غ٬ّايػ٬

سسثين َٛغ٢ بٔ قُس بٔ ايكاغِ بٔ ٓكع٠ بكٔ    :ضظم اهلل قاٍاؿػٌ بٔ عٔ  َٚجً٘

   ٍ سكسثتين سهُٝك١ بٓكت قُكس بكٔ عًكٞ  ٖٚكٞ عُك١ اؿػكٔ عًٝك٘            :َٛغ٢ بكٔ دعؿكط قكا

 .(3)عًٝ٘ ايػ٬ّ ي١ًٝ َٛيسٙ ٚبعس شيوايػ٬ّ أْٗا ضأت ايكا٥ِ 

ٍ  ، عٔ عًٞ بٔ َٚجً٘ قُس بٔ ٜعكٛ  : قًكت ٭بكٞ عُكطٚ    عٔ ٓسإ ايك٬ْػكٞ قكا

ٝهِ َكٔ ضقبتك٘   ٚيهٔ قكس خًكـ ؾك    ،قس َه٢ :ؾكاٍ يٞ ،قس َه٢ أبٛ قُس :(4)ايعُطٟ

                                                           

١  ، 245/5: ايؿطا٥ع عًٌ، 648/4ٚ 381/5: ايسٜٔ إنُاٍ، 264/13م ،1ز ايهاٗ: (1) : إثبكات ايٛقٝك

 .351م: ايٛض٣ إع٬ّ، 202/169م: يًطٛغٞ ايػٝب١، 288م: ا٭ثط نؿا١ٜ، 22م ،4ز

(2) : ٝب١، 266م ،1ز ايهٗا طٛغٞ ايػ ؿٝذ ايطدلغٞ إع٬ّ، 230/ 268: ًي ّ اشلس٣ ًي ض٣ بأع٬  .396م :اٛي

 .237/205: ايؿٝذ ٚغٝب١، 424/1: ايًٌ إنُاٍ ٗ َؿك٬ّ ٚاْٛطٙ، 266/3م ،1ز ايهاٗ: (3)

 .اإلَاّ أٟ غؿرلٙ اـام ب٘ با  ٖٚٛ ايعُطٟ غعٝس بٔ عجُإ ٖٛ (4)
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 .(1)َجٌ ٖصٙ ٚأؾاض بٝسٙ

 -عكٔ ؾكتض    ،عٔ عًٞ بكٔ قُكس   ،عٔ قُس بٔ ٜعكٛ  ،َٚجً٘ أخدلْٞ أبٛ ايكاغِ

 .  (2)ـ ي٘ قسٙٚٚق ،زلعت أبا عًٞ بٔ َطٗط ٜصنط أْ٘ ضلٙ :قاٍ -ٍَٛ ايعضاضٟ 

نٓكت   :ايٓٝػابٛضٟ ٚناْت َكٔ ايككاؿات أْٗكا قايكت    عٔ خاز١َ إلبطاِٖٝ بٔ عبس٠ ٚ

ؾذا٤ قاسب ا٭َط عًٝ٘ ايػ٬ّ ست٢ ٚقكـ َعك٘ ٚقكبض     ،ٚاقؿ١ َع إبطاِٖٝ ع٢ً ايكؿا

َٚا ظاٍ ايهجرل ٚم ْٓكٌ إ٫ ايٝػرل َٔ أخباض َكٔ   .(3)، ٚسسث٘ بأؾٝا٤ع٢ً نتا  َٓاغه٘

ِ٘ؾطد٘ إباضى إٓتٛط عذٌ اهلل تعاٍ  ٟس٢ٛ بط١ٜ٩ قاسب ا٭َط اإلَاّ إٗس  .ٚيكا٥ِ

 

 

                                                           

اإلؾاض٠ بايٝس َتعاضف عٓٗا عٓس ايعط  ٚايعذكِ يًتؿكاب٘، ٜٚؿٗكِ َٓٗكا أْك٘ ٜؿكب٘ أبكاٙ اؿػكٔ ايعػكهطٟ           (1)

 قًٛات اهلل عًُٝٗا.

 ايبشككاض: ٗ ا ًػككٞ ايع٬َكك١ ْٚكًكك٘، 233/  269: يًطٛغككٞ ايػٝبكك١، 5/  266م ،1ز ايهككاٗ:  (2)

 .45 اؿسٜح شٌٜ/  60 :52م

; نكككصيو 397م: ايكككٛض٣ اعككك٬ّ ;231/  268م: يًطٛغكككٞ ايػٝبككك١ ;266، م1ز ايهكككاٗ: (3)

 .3 52، م2اإلضؾاز يًؿٝذ إؿٝس: ز

 



 

 
 

  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 املبحث الثالث

 مه ركر العالمات لغايةا
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َككا نككٌ ضَككا ٜككطز ٗ ا٭شٖككإ تػككا٩ٍ عككٔ ايػاٜكك١ َككٔ شنككط ايع٬َككات ٚبٝككإ تؿكككٌٝ     

   :، ٚاؿل أْٗا ٚنعت يػطنٌٗاٜتهُٓ

 8التشديص 8الغزض األول

ٕٕ ٘ٚي :ايتؿدٝل يػ١ - أ  .تطز ٚٗ فًُٗا ايتٛنٝض ٚاإلٚٗاض عس٠ َعا

ِٔ َتْؿكَدل  ٔإشا م   ؾذلز ٗ يؿٜ ايه١ًُ ٚاٚٗاضٖا، نكٛيو: )َٚؾَدَكت ايه١ًُ ٗ ايَؿ

 .(1)َِٜكِسْض ع٢ً َخِؿٔض قٛت٘ بٗا(

ٍ   ،َع٢ٓ عسّ ا٬ٕس١ٛ ،ٚتطز ٗ عسّ إؿاٖس٠ ؾكُٝٔ   :َٚعٓاٙ عسّ ايتؿكدٝل نككٛ

ََٖب :ٜؿاضم أًٖ٘ )َٚؾَدَل عٔ َأًِٖ٘ َْٜؿَدل  ؾ د ٛقّا  .(2)(ش

 .  (3)ٔإيِٝٗ: ضَدَع، َٚأْؾَدَك٘ ٖٛ( أٜها بإؿاٖس٠ نكٍٛ: )َٚؾَدَل زٚع٢ً ايعهؼ تط

                                                           

 ، م7يػإ ايعط : ز (1)

 إكسض ْؿػ٘. (2)

 إكسض ْؿػ٘. (3)
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 ،ٚقاٍ عبس اؾباض بٔ ٓسٜؼ :ايتعذب ٚإسٜض :ٖٛ ١ُ ايتؿدٝل َع٢ٓ لخطًٚيه

 :َٔ أبٝات ،ٜكـ بطن١ هط٣ إيٝٗا إا٤ َٔ ؾاشضٚإ َٔ أؾٛاٙ طٝٛض ٚظضاؾات ٚأغٛز

 َككككٔ ؾّهكككك١ٍ  َٓكككك٘ غككككبا٥وْ  ٚإككككا٤ 

ـه   َؿككككٖطبه ٖٓككككاَى ؾهأُّْككككا غككككٝ

ٌ   نكككِ ؾكككاخلٕ   تعّذبكككّا ؾٝككك٘ ٜطٝككك

 ػككككك٢ ٖٓككككاى ٜٓا٥عككككّاعذبككككا شلككككا ت 
 

 !ؾككككاشضٚإ شابككككت عًكككك٢ ز٫ِٚ  

 َّ ـ   أيكتككك٘ ٜكككٛ ٕٔ ايكككّطٚع نككك  !دبكككا

 !كٝكككإَكككٔ ايع  ْبتكككت  َكككٔ زٚسككك١ٍ 

ٕ  َكٔ ايّجُكطاتِ   ٜٓعْت  !(1)ٚا٭غككا
 

ٓككس طًككٛع ايككٓذِ )ٚؾككدل ايطًككٛع نكككٍٛ ايكا٥ككٌ ع :ٚتككطز نًُكك١ ايتؿككدٝل َعٓكك٢

 ٜٗذٛ عًك١ُ بٔ ع٬ث٢:١ . ٚقاٍ ا٭عؿ(ايّٓذِ: طًع

   ِْ َِككك٤َ٬َ ب ُطككككْٛ ُه َْٕؿكككَت٢   َتبٝت كككٕٛ ٗ ا

َََداَؾككك١ٍ     ٍَ ْٔ د كككٕٛع ِخككك٬ َِككك  َٔ  ٜ كككطاِقْب
 

َُا٥َكككككا     َٔ َخ ِْ َغْطَثكككك٢ َِٜبككككْت  َٚدككككاَضات ُه

َّ ايجَُّطَّٜككا ايٖطاِيَعككاِت ايؿَّٛاِخَكككا    (2)ْ ذ ككٛ
 

َٔ اهلِل(: )ٚضز ٗ اَؿِسٜحٚتطز ايه١ًُ ٗ تؿدٝل ايصات نُا  َِ  .٫ َؾْدَل َأِغَٝط  

ٍ    نٌ دػِ ي٘ اْضتؿاع ٚٚٗٛض. ٚإطاز : ايؿدل:رلقاٍ ابٔ ا٭ث  صبك٘ طٗ سكل اهلل تعكا

ؾك٤ٞ أغكرل َكٔ     ٫)بات ايّصات، ؾاغتعرل شلا يؿٜ ايّؿدل. ٚقس دكا٤ ٗ ضٚاٜك١ أخكط٣    ثإ

 .(3)إٔ ٜهٕٛ أغرل َٔ اهلل : ٫ ٜٓبػٞ يؿدلٚقٌٝ َعٓاٙ اهلل.

 :ٚيه١ًُ ايتؿدٝل َعإ َطاز٠ ٕكسضٖا َٚٓٗا

                                                           

 .286، م1ْٗا١ٜ ا٭ض  ٗ ؾٕٓٛ ا٭ز : ز (1)

 .296، م9تاز ايعطٚؽ: ز (2)

 ايكسض ْؿػ٘. (3)
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ََُٓع ،َٚؾَدَل  كطٙ  ؾٗكٛ ؾكاخل ٔإشا ؾكتض    ب : ؾدل اٍ: اضتؿع. ٜٚكؾ د ٛقّا ،ن

 :هلل تعاٍاقاٍ عٝٓٝ٘ ٚدعٌ ٫ ٜططف 

َوَسُسلا ٍَ  .(1)َلِةَذا ِهَر شبِخَصخٌ َؤْثَصبُز انيِرظ

 ٘ ببكككطٙ عٓككس إككٛت  ٜطككطف. ٚؾككدل ايػككُا٤ ؾًككِإٍ  ؾككدل إّٝككت بكككطٙ: ضؾعكك

ٍ  نصيو، ٖٚٛ فاظ. ٚأبكاض ؾاخك١ ٚؾٛاخل. بكٌ   يب: زلعكت بككسَٚو ؾكًك   ٚتككٛ

ّٞ ضاقكك ، مؾككٛإٍ  : اضتؿككاع ا٭دؿككإت: ؾككدٛم بكككط إّٝككثككرل، ٚقككاٍ ابككٔ ا٭لدٓككاس

 .٘ٚؼسٜس ايٓٛط ٚاْععاد

َٖكبَ " :َْٜؿَدل  ؾ د ٛقّا ،"َبًَسإٍ  َٔ َبًَسَٚؾَدَل " ٌَ ، ٚ"َش  اْضتَؿكاع، : " َغكاَض ٗ  ِقٝك

ْ٘ َٖب ٛٙ ؾٗٛ ٖاِب ْٕ َغاَض ٗ   .َٚأْؾَدْكت ٘ َأَْا .ؾٔإ

َّاُؾككْطح َٚؾككَدَل  َٚٔض ُْٕشَهككِ .عككٔ ايًْٖٝككح ،: اَْْتَبككَط ٚ َؾككَدَل ايَؿكك٤ٞ  َْٜؿككَدل   :ٚٗ ا

َّ :َٚؾَدَل اُؾْطح  .اَْْتَبَط :ؾ د ٛقّا ِ  . َؾَدَل َٚض ْٗ ِه    .: اْضَتَؿَع عٔ اشَلَسفايػَّ ْٗ ؾٗكٛ َغك

َََذاظ ،َؾاِخله  ٖٛٚ. ٌٕ ْٝ َُ ٔ  ؾ  ُ وَ    :ٚقاٍ اب ْٗ ُ وَ   ،َيَؿسَّ َكا َؾكَدَل َغك ْٗ : ٔإَشا َٚقَشكَع َغك

ََُض ٗ ايػَُّا٤ِ  .(2)َط

٫ٚ ايعازٍ َكٔ ايٛكام    ،٫ٙ م ٜعطف اؿل َٔ ايباط١ٌُٝ نبرل٠ ٚيٛؾايتؿدٝل ي٘ أٖ

ٔ   ايتؿدٝل إٍ  ّٛ ٚايهٌ َٓا عاد١أ٫َٚ اإلَاّ َٔ إ  .٫ٚ فاٍ يًتدًٞ عٓك٘ َُٗكا ٜهك

 ؟ٔ ٚإٛٗطل ٚإبَّٝٔ إؿّد :ٜبك٢ ايػ٪اٍ اؾسٜط باإلداب١ ٖٛ

ّٕ إؿدل ٖٛ اهلل تباضى ٚتعاٍ ع٢ً يػإ ْبٝ٘ ٚٚقٝ٘ ٚخًٝؿت٘ َٔ  ٚاؾٛا  ايٛاٗ أ

                                                           

 .97ا٫ْبٝا٤:  (1)

 إكسض ايػابل ْؿػ٘. (2)
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َٚٔ بعكسٙ أ٫ٚزٙ  عًٝ٘ ايػ٬ّ  بعسٙ ٚٚاضخ عًُ٘ اإلَاّ أَرل إ٪ٌَٓ عًٞ بٔ أبٞ طايب

 :ٚدٌ ْعٌ ٚٗ شيو قاٍ عّعأسس عؿط قًٛات اهلل تعاٍ عًِٝٗ ا٭

ٌَ ََصَِّنَنب انَرِوَس َلبَِيب َنُ  َنَ بِلُ ا  ٍُ  ََْ  .(1)بَِيب 

ٌَ ًُا ٌْ ُوْنُزىْ َنب َرْعَه َُاِحر ِبَنْ ِ ىْ َلبْظَإُناا َؤْهمَ انَرِوسِ ِب ٍْ َقْجِهكَ ِبنيب ِزَجبنًب  ِثبِنَج  َنبِد * َلَيب َؤْزَظِهَنب ِي

ٌَ َُص َل ِبَنْ ِ ْى َلَنَعهيُ ْى َظَزَسكيُسل ٍَ ِنهنَّبِض َيب  ََِصِنَنب ِبَنْ َك انَرِوَس ِنُزَج    .(2)َلانصُُّثِس َلَؤ

  :ٖٛ اإلَاّ عًٞ بٔ أبٞ طايب عًٝ٘ ايػ٬ّ يكٛي٘ ط ِنٚايِص

ب٘ نؿط، ٚايكطلٕ أْا ايصنط ايصٟ عٓ٘ نٌ، ٚايػبٌٝ ايصٟ عٓ٘ َاٍ، ٚاإلّإ ايصٟ $

َٓاقكب يكٛ    (4)ّٗ (3)ايصٟ إٜاٙ ٖذط، ٚايسٜٔ ايصٟ ب٘ نص ، ٚايكطاٙ ايصٟ عٓك٘ ْهكب  

شنطتٗا يعِٛ بٗا ا٫ضتؿاع ؾطاٍ شلا ا٫غتُاع ٚي٦ٔ تكُكٗا زْٚٞ ا٭ؾككٝإ ْٚاظعكاْٞ   

ؾًبك٦ؼ َكا عًٝك٘ ٚضزا ٚيبك٦ؼ َكا       ١ّؾُٝا يٝؼ شلُا عل ٚضنباٖا ن٬ي١ ٚاعتكساٖا دٗاي

٭ْؿػُٗا َٗسا، ٜت٬عٓإ ؾٝسٚضُٖا ٜٚتدلأ نٌ ٚاسس َُٓٗا َٔ قاسب٘ ٜكٍٛ يكطٜٓ٘ إشا 

ٍُ ايتكٝا: ٍِ َلِجِئَط اِنَ ِسظ ًَْشِسَقْ   (6)ؾٝذٝب٘ ا٭ؾكك٢ عًك٢ ضثٛثك١    (5)َظب َنْ َذ َثْ ِنر َلَثْ َنَك ُثْعَد اِن

  ِخوِر ُلَهبًَوب َخِه هًوب   َظب َلْظَهَزل َنْ َزِنور َنوْى َؤري *          ٌُ ٌَ انشَّوْ َطب َِر َلَووب ٍِ انوَرِوِس َثْعوَد ِبِذ َجوبَء َنَ وْد َؤَظوهيِنر َ و

                                                           

 .9ٜؼ:  (1)

 .44كك  43ايٓشٌ:  (2)

 .ٚاؿعٕ ايٛسؿ١ ٖٚٛص. سٛ ط ايٓػذ بعض ٚٗ. ٚتكطع تؿطم تٓهب َع٢ٓ: اٟ (3)

 ٜعين ٗ ْؿػ٘ إكسغ١ قًٛات اهلل تعاٍ عًٝ٘. (4)

 .38ايعخطف:  (5)

 .27، ٖاَـ م8ايهاٗ: زٚثٛب٘:  ع٢ً ايٛاٗ ٚٗ. ايبايٞ: ايًباؽ َٚٔ ايبصاش٠: ايطثاث١ (6)
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ٌِ َخُرلنًب ََِعب  .(1)#(2)ِنِهِة

َٚا ٜٓتٗٞ  ،ٚغًِ َا هب بٝاْ٘ ٕكرل أَت٘ َٔ بعسٙٚلي٘  ٔ ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ٚقس بّٝ

ّ  ،أيٝكك٘ سككاٍ ايعبككاز ٚايككب٬ز  َٝكك١ أَككٔ بككين  ،َٚكككرل ايطٛاغٝككت إٓككتشًٌ قككؿ١ اإلغكك٬

تًشكٜ َٓٗكا    #َكطزٚا عًك٢ ايٓؿكام   $ٔ ن١ًُ ٜا شلا َ، ٚؿامٚإٓاؾكٌ ايصٜٔ َطزٚا ع٢ً ايٓ

ٚ   سذِ ايؿط ايها ٘    أَٔ ٗ ْؿٛؽ َٔ نكإ غكهٔ إسٜٓك١  ٚليك٘   سكاٙ بكايٓيب قك٢ً اهلل عًٝك

قك٢ً اهلل عًٝك٘    ايعكب١ ٚقاٚي١ قتكٌ ايكٓيب  ل ب٘ ٚبأٌٖ بٝت٘ ايسٚا٥ط أَجاٍ ي١ًٝ ٚغًِ ٚتطّب

  ١ٓايطغاي١ َا تهُٓت٘ َٔ ٚسٞ ٚغ ؾعاٍ ؾٓٝع١ يتهٝع أٚغرلٖا َٔ  ،ٚلي٘ ٚغًِ

        و ََْ ًُُ وْى  ًَِدظَنوِخ َيوَسُيلا َ َهول انن َسوبِق َنوب َرْعَه ٍْ َؤْهوِم اِن ٌَ َلِي ٍَ اِنَإْ َساِة ُيَنبِلُ ا ٍْ َحْاَنُكْى ِي ًَّ ٍُ َلِي

ًُُ ْى َظ ٌَََْعَه ٍِ ُثىَّ ُظَسيُّل َرْ   .(3)َ َراٍة َ ِ  ٍىبىل  ُنَعَرُثُ ْى َيسَّ

اـ٬م ٫ ٜهٕٛ إ٫ ع٢ً ٜس َكٔ أؾككض عٓك٘     ّٕأٚ ،ٚغرلِٖ َٔ إؿطنٌ ٚإًشسٜٔ

 .#إٗسٟ َٔ ٚيس ؾاط١ُ$ :ٚغًِ بكٛي٘ٚلي٘  ق٢ً اهلل عًٝ٘

ايطقٞ، عٔ ظٜاز ؾعٔ أبٞ بهط بٔ أبٞ ؾٝب١، عٔ أٓس بٔ عبس إًو، عٔ أبٞ إًٝض 

بٔ بٝإ، عٔ عًٞ بٔ ْؿٌٝ، عٔ غكعٝس بكٔ إػكٝب، قكاٍ: نٓكا عٓكس أّ غك١ًُ ؾتكصانطْا         

 إٗسٟ، ؾكايت: زلعت ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚلي٘ ٜكٍٛ:

 .(4)#إٗسٟ َٔ ٚيس ؾاط١ُ$

                                                           

 .29كك  28ايؿطقإ:  (1)

 .28، م8ايهاٗ: ز (2)

 .101ايتٛب١:  (3)

ٔ  َعكام  ٗ قُكس  بٔ ٓس ، ٚضٚا567ٙم:  3ؾطح ا٭خباض:ز (4) ٟ . 344 م ايػكٓ  ٗ َككابٝض  ٚايبػكٛ
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ُا ايػ٬ّ ٜهؿكـ عكٔ َهاْك١    ٚتؿدٝل اإلَاّ أَرل إ٪ٌَٓ عًٞ بٔ أبٞ طايب عًٝٗ

عكٔ نتكا  ٚؾكا٠     ٬ّْكك  عًٝ٘ إٗسٟ اي  ٫ تكٌ عٔ َهاْت٘ قًٛات اهلل تعاٍَاّ ٚيسٙ اإل

ٟ   أَرل إ٪ٌَٓ عًٝ٘ ايػ٬ّ عكٔ يكٛٙ بكٔ     ،٭بٞ اؿػٔ عًٞ بٔ عبس اهلل بٔ قُكس ايبهكط

قككاٍ عًٝكك٘ ايػكك٬ّ  ٗ  :إٔ قككاٍإٍ  غككام اـككدل ايطٜٛككٌ إشغكك٬ؾ٘ أعككٔ أؾككٝاخ٘ ٚ ،وٝكك٢

 :ٚقٝت٘ يٛيسٙ اؿػٔ ا تب٢

ِّثِ $ َّ تكسّ ٜا أبا قُس، ٚق َّٜا بين ٜا سػٔ، ٚنبِّ عً ، ٚاعًكِ أْك٘ ٫   غبعّا ط عً

ُّ ٫ ع٢ً ضدٌ ىطز ٗ لخط ايعَإ، ازل٘: ايكا٥ِ إٗسٟ، َٔ إسس غرلٟ، شيو ٭ و

 .(1)#ٚيس أخٝو اؿػٌ، ٜكِٝ اعٛداز اؿل

قُكس بكٔ دبًك١    َٚجً٘ عٔ عًٞ بٔ اؿػٌ ايهٛٗ قاٍ سسثين ٖٚب بٔ عبكس اهلل عكٔ   

       ٞ عًٝك٘  قكاٍ زلعكت ايبكاقط     ،عٔ اؿػٌ بٔ َعُط عكٔ خايكس بكٔ قُكس عكٔ دكابط اؾعؿك

 :ٜكٍٛ عٔ تأٌٜٚ قٍٛ اهلل عع ٚدٌ ايػ٬ّ

ًَبَلادِ َلاِنَإْزضَ ِيْن َ ب َؤْزَثَعخٌ ُحُسوٌ ِبٌَّ ِ دَّحَ انشُُّ ازِ ِ ْندَ انهي ِ اِثَنب َ َشسَ َشْ سًا ِلر ِوَزبةِ انهي ِ َظْاوَ َخَه َ انعَّ

ًَوب     ًُْشوِسِونَي َوبليوخً َو َُِسَعُكْى َلَقبِرُهاا اِن ًُاا ِل ِ ٍَّ َؤ ٍُ اِنَ   ُى َلَهب َرِ ِه ََُكْى َوبليوخً   َذِنَك اند ظ ُظَ وبِرُها

ًُزيِ نَي ًُاا َؤٌَّ انهيَ  َيَع اِن  .(2)َلاْ َه

 :ؾتٓؿؼ قعسا ثِ قاٍ

                                                                                                                                                    

 بهككط أبككٞ بككٔ ٚقُككس. 4115 اؿككسٜح159/  6 زاٚز أبككٞ غككٓٔ كتكككط ٗ ٚاـطككابٞ. 193/  1 ايػكك١ٓ

 334 اؿسٜح 146 م ٚايهعٝـ ٗ ايكشٝض إٓٝـ إٓاض ٗ ايسَؿكٞ

 .292م 42، عٓ٘ ٗ ايبشاض: ز268، م2َػتسضى ايٛغا٥ٌ  ز (1)

 .36ايتٛب١:  (2)
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إٍ  َا ايػ١ٓ دسٟ ضغٍٛ اهلل ٚؾٗٛضٖا ا٫ثٓا عؿط َٔ دسٟ أَرل إ٪ٌَٓأٜا دابط $

َا ا٭ضبع١ اؿطّ َٓا ؾِٗ أضبع١ أ١ُ٥ باغِ أَاّ ٚإاـًـ إٗسٟ َٔ ٚيس اؿػٌ اثٓا عؿط 

قكطاض  إلٚاسس عًٞ أَرل إ٪ٌَٓ ٚعًٞ بٔ اؿػٌ ٚعًٞ بكٔ َٛغك٢ ٚعًكٞ بكٔ قُكس ٚا     

 .(1)#ؾ٬ تًُٛٛا ؾٝٗٔ أْؿػهِ ٚػعًِٖٛ بايػٛا٤ ْٝعا ،ِبٗ٪٤٫ ايسٜٔ ايكَّٝ

سسثٓا ٜعكٛ  بٔ ٜعٜس عكٔ ٓكاز بكٔ عٝػك٢ عكٔ عبكس        :َٚجً٘  غعس بٔ عبس اهلل قاٍ

عٔ غًُإ ايؿاضغٞ ضنكٞ  يٞ اهلل بٔ َػهإ عٔ أبإ بٔ تػًب عٔ غًِٝ بٔ قٝؼ اشل٬

ؾككإشا اؿػككٌ بككٔ عًككٞ عًكك٢  ،زخًككت عًكك٢ ايككٓيب قكك٢ً اهلل عًٝكك٘ ٚليكك٘ :قككاٍ ،اهلل عٓكك٘

 :ٜٚكٍٛ ،ٖٚٛ ٜكبٌ عٝٓٝ٘ ًٜٚجِ ؾاٙ ،ؾدصٙ

ابٔ إَاّ أبٛ أ١ُ٥، أْت سذ١ اهلل ابكٔ سذتك٘، ٚأبكٛ     أْت غٝس ابٔ غٝس، أْت إَاّ$

 .(2)#سذر تػع١ َٔ قًبو، تاغعِٗ قا٥ُِٗ

 8االستعداد 8الغزض الجاىي

 االستعداد لغة8 

َْٖب١ُٖٛ:  ِّ  ،اُ٭ ِٔ َأٜهكاّ    ،ايع كس٠َُّ  :بايهَّك ٘      ،ناشُلَبك١ِ بايهَّك َْٖبَتك َْكٔط ُأ ْٟ  ،َٚأَخكَص يكَصِيَو اَ٭ َأ

ََّٖب َْط َتِأٖٝبّا َٚتَأ ََّٖب يَٮ ٘  َٚقْس َأ ٘  ٚع سََّت َْٖبك١ُ اَؿكْط    ،اْغَتَعسَّ :ٖ بَت َٗا  :ُٚأ ُِٝكع   ،ع كسَّت   :ٚاَؾ

َٖبه َٛاَثَب١ :َٚش٥ِط (3)ُأ  ُ ََّٖب .(1)قاي٘ ايًْٖٝح  ،اغَتَعسَّ يً  .(2)اْغَتَعسَّ :َتَأ

                                                           

 .377اشلسا١ٜ ايهدل٣: م (1)

 ،1ز: ٚايعٝككٕٛ ;262م ،1ز: اإلنُككاٍ ٗ ايكككسٚم ; ٚضٚا101ٙاإلَاَكك١ ٚايتبكككط٠: ٖككاَـ م (2)

 بٗككصا ايكككسٚم عككٔ ٚضٚاٙ ;241م ،36ز: ٗ ايبشككاض ٚعٓٗككا ;475م ز،2: ; ٚاـكككا41ٍم

 .44م: ايططا٥ـ ٗ ٚشنط ،45م: ا٭ثط نؿا١ٜ ٗ ايػٓس

 .310، م1تاز ايعطٚؽ: ز (3)
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     ٔ ٚ٭ٕ إك٪َٔ ٫ ٜهكٕٛ    ،ايعكاضف  ٚأَا أخص ا٫غكتعساز ؾٛغك١ًٝ ايعاقكٌ ٚغكبٌٝ إك٪َ

ٚا٫غتعساز عٓكس   ،بػؿ١ً عٔ إَاّ ظَاْ٘ ٫ٚ عٔ ا٭سٛاٍ ٚا٭ٖٛاٍ اي  تٓتٛطٙ ٚؼٝ٘ ب٘

ٚست٢ ٜكتُهٔ َكٔ    ،إ٪َٔ ٫ بس َٓ٘ ع٢ً نٌ ساٍ يهٞ ٫ ٜؿٛت٘ ٚادب أٚ ٜكع ٗ سطاّ

   .َاّ ظَاْ٘إإٍ  ايعٌُ ايس٩ٚ  إٛقٌ

ايكٓيب ٚأٖكٌ    بٗكا ح يتكسبط ٗ ايع٬َكات ايك  قكطّ    خص ا٫غتعساز ايٓٛط ٚاأَٚٔ زٚاعٞ 

 .ْعٌأايهطاّ قًٛات اهلل تعاٍ عًِٝٗ  بٝت٘

 8ظَور مصداق العالمات 8الغزض الجالح

ّ ٗ نجرل َٔ ايطٚاٜات يؿٜ ايككا٥ِ يإلَكاّ ايجكاْٞ عؿكط َكٔ أ٥ُك١ أٖكٌ بٝكت ايكٓيب          تكّس

نُا ثبكت ٗ اؿهُك١ إتعايٝك١     ;٫ٚ بس شلصا ايًؿٜ َٔ َكسام ،غًِٚلي٘  ق٢ً اهلل عًٝ٘

ّٕ ٛ   أ زلكا٤  أَكٔ   :ايؿ٤ٞ َا م ٜتؿدل م ٜٛدس; ؾُكسام ن١ًُ ايكا٥ِ ٖٛ إتكسبط ٖٚك

ايكُّّٝٛ ٚايكَّٝاّ ٗ قؿ١ اهلل تعكاٍ َٚأزلا٥ك٘    :اهلل تعاٍ ٚقؿات٘ ايكا٥ِ ٚايكّٝٛ قاٍ ايعداز

َْبتسبرل َأَط َخًك٘ ٗ إْؿا٥ِٗ ٚضاؿػ٢ٓ ايكا٥ِ   .(3)ِهٓتِْٗظقِٗ ٚعًُ٘ بَأ

ٔ  :َٚٔ َكازٜل يؿٜ ايكا٥ِ ُِ ْٝ َٗ ُٕ َٚأقً٘  ،ٖٚٛ َٔ لَٔ غرَلٙ َٔ اـٛف ،ايؿاٖس :ا

ٔه َِ َ َ٪ِأ َٔ ؾٗٛ  ََ ٔه ،بُٗعتٌ ،َأِأ ُِ ْٜ٪َ َ ثِ  ،قًبت اشلُع٠ ايجا١ْٝ ٜا٤ نطا١ٖ ادتُاعُٗا ؾكاض 

َٖطام َٚأضام ٔ   :ٚقاٍ بعهِٗ .ق ِّٝطت اُ٭ٍٚ ٖا٤ نُا قايٛا  ُِ َ كَ٪ْٜ ٔه َعٓك٢  ُِ ْٝ َٗ ٚاشلكا٤   ،َ 

ََٖطِقكت  َٚأَضِقكت     ،بسٍ َٔ اشلُع٠ َِّٖٝكاىَ     ،نُا قكايٛا  ٟ   ;ٚنُكا قكايٛا إَّٜكاى ٚ  :قكاٍ اَ٭ظٖكط

    ٌ ٌ  ،ٖٚصا ع٢ً قٝاؽ ايعطب١ٝ قشٝض َع َا دا٤ ٗ ايتؿػكرل َأْك٘ َعٓك٢ اَ٭َك َعٓك٢   :ٚقٝك

                                                                                                                                                    

 .433، م6زإكسض ْؿػ٘:  (1)

 .217، م1يػإ ايعط : ز (2)

 .504، م12يػإ ايعط : ز (3)
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 ٔ َُ ٘  َٚأَكا قكٍٛ عبككاؽ بكٔ عبكس إطًككب ٗ ؾكعطٙ ّكسح ا       ;َ ك٪َت ٚليكك٘  يككٓيب  قك٢ً اهلل عًٝك

 .ٚغًِ

  ٔ ٔ  َككك ُِ َٗكككْٝ ُٕ ٣َٛ َبْٝت كككَو ا  ستككك٢ اْسَتككك
 

ًِٝكككككا٤َ ؼَتٗكككككا ايُُّٓطكككككل     (1)ِخْٓكككككِسَف َع
 

ٔ  َٔ ِخِْٓسَف عًٝا٤ ٜطٜس ب٘ ايٓيب قك٢ً   :ؾٔإٕ ايكتٝيب قاٍ  ُِ ْٝ َٗ  َ َعٓاٙ ست٢ استَٜٛت ٜا 

َّ بكك٘  ،ٚغككًِٚليكك٘  اهلل عًٝكك٘ َّ بٗككصا إهككإ ؾكككس َسكك ؾَأقككاّ ايبٝككت َكاَكك٘ َ٭ٕ ايبٝككت إشا َسكك

 ٟ ٘   :قاسب ٘ قاٍ اَ٭ظٖكط ٍ      ،َٚأضاز ببٝتك٘ َؾكَطَؾ ستك٢ اْسَتك٣ٛ    :ٚإٗكُٝٔ َكٔ ْعتك٘ نَأْك٘ قكا

٠ََٚ ايؿَّكَطف َكٔ       َؾَطُؾو ايؿاٖس  ع٢ً ؾهًو عًٝا٤َ ايؿََّطِف َكٔ ْػكب شٟٚ ِخْٓكِسف َأٟ ِشْض

ُٙ اؾباٍ ايعاي١ٝ ،ُطل ْػبِٗ اي  ؼتٗا ايُّٓ ٘     ،ٖٚٞ َأٚغا قكاٍ ابكٔ    ;دعكٌ ِخْٓكِسَف ْ ُطككّا يك

   ٍ ٔ  قكا ٌ  ،َأٟ بٝت كو ايؿكاٖس  بؿكطؾو    :بطٟ ٗ تؿػرل قٛي٘ بٝت كو إٗكُٝ َأضاز بايبٝكت   :ٚقٝك

َّ ب٘ قاسب٘ َّ ؾكس س  .ْؿػ٘ َ٭ٕ ايبٝت إشا َس

ُِٓاِت  :ٚٗ سسٜح عهط١َ ْٝ َٗ ُٕ ّٞ عًٝ٘ ايػ٬ّ َأْعًَِ با َٔ اشَل١َُْٓٝ  ،َأٟ ايَكهاٜانإ عً

ّٛاٌَ باُ٭َٛضدعٌ ايؿعٌ شلا ٚ ،ٖٚٞ ايكٝاّ ع٢ً ايؿ٤ٞ  .(2)ٖٛ َ٭ضبابٗا ايك

ٖٚا تكسّ َكٔ إككازٜل ؿكٝكك١ نًُك١ ايككا٥ِ، إتشككل ٗ اـكاضز ٖكٛ تطبٝكل َكا قكاّ            

ـّ ،٭دً٘ ٘  ،ب٘ ٚايعٌُ َا نً ٘   ،ؾٝهٕٛ َكسام ايكا٥ِ قٝاَ٘ بسٚيتك ٚقٝكاّ   ،ٚقٝكاّ إَاَتك

٘  ،ٚقٝككاّ ضعٝتكك٘ بككأَطٙ  ،سهَٛتكك٘ ٚقٝاَكك٘ بإقاَكك١ اؿككس عًككِٝٗ   ،ٚقٝككاّ خكككَٛ٘ ٕٛادٗتكك

نككطز ًٚككِ ايهٛؾكك١ ٚسكٗككا  ،ٚقٝككاّ َككٔ ًٚككِ ٫غككذلزاز سككل ٬َٚتكك٘ ،ٚايككككام َككِٓٗ

 :إػٝب نُا قطح بصيو ٫َْٛا أَرل إ٪ٌَٓ عًٞ بٔ أبٞ طايب عًٝ٘ ايػ٬ّ

                                                           

 .694، م19تاز ايعطٚؽ: ز (1)
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ِْ َْٜدٔطم $ َِ (1)َٖصا َٚن ـٍاِيُهَٛؾ١َ  ُّ    (2)ٔ َقاِق ًَِتك ٌٕ َت ًِٝ ْٔ َق ـٍ َٚع ْٔ َعاِق َِ َٗا  ْٝ ًَ ُ طُّ َع َٜٚ

َُْشك ٛز  ِ  اِي ِ  ٜٚ ْشَط ٕٔ ٜٚ ْشَكس  اِيَكا٥ِ ٕ  ِباِيُكط ٚ  .(3)#اِيُكط ٚ

عًٝٗككا َككٔ  ٖٚككٛ عًٝكك٘ ايػكك٬ّ ٜطٜككس بٝككإ َككا هككطٟ عًكك٢ ايهٛؾكك١ َككٔ بعككسٙ سٝككح ّككّط

َعٓك٢ ناغكط بؿكس٠ َٚػكرل َكا ؾٝٗكا        ،ّاايطٛاغٝت ٚاؾبابط٠ ؾٝهٕٛ سهِ نٌ ّط بٗا قاقكؿ 

ًٖككٗا ٚيهككٌ َككا ؾٝٗككا َككٔ خككرل ٚعًككِ أٜككاح إتشطنكك١ بؿككس٠ َعككام ا٭ضض ٚنُككا تػككرل ايط

ـ قاقـ ّٚط عًٝٗا عَٔ ىطم ايهٛؾ١ ٖٚصا َع٢ٓ قٛي٘  ;ٚسطن١ استذاز س ٚبعك  ،اقك

 ;ٜٚهكٕٛ ايتؿاؾٗكا   ،ايكطٕ ٖٛ ١٦َ عاّ ٚايكطٕٚ عس٠ ٦َكات  ،بايكطٕٚتًتـ ايكطٕٚ ٖصا 

َٚا شيو إ٫ يػطض قٝكاّ ايككا٥ِ    ،َطٚضٖا بػطع١ َتساخ١ً ايًٌٝ بايٓٗاض بػطع١ ًَش١ٚٛ

ٖٚكصا تككسٜط    ،قطبٗا َٔ غاع١ ايكؿط نُا ٜعدلٕٚ ،ٚغطع١ َطٚض ايكطٕٚ ،بأَط اهلل تعاٍ

ٖٚٛ َا َط َٔ ا٭سهاّ ٚايكٛاٌْ  ٚوطِ احملكٛز ،اهلل تعاٍ يٝتػ٢ٓ يًكا٥ِ سكس ايؿط

عًٝٗكا   ّاَعتاز ١ٚقٛاٌْ ثابت ّااي  ضؾعت ٚغٓت بايباطٌ ٚغاض ايٓاؽ عًٝٗا ٚاقبشت غٓٓ

ٍ  ،َػككتًٗه١ يًعبككاز  ّاأٚ نككاض ،ٖٚككٞ أؾككب٘ بككايعضع احملكككٛز ٖٚككٛ غككرل قككاحل ي٬غككتعُا

ِ    :ايػ٬ّ ؾٝذب سٝٓٗا ؼطُٝ٘ ٚسكسٙ بكٝاّ زٚي١ ايكا٥ِ ٖٚصا َع٢ٓ قٛي٘ عًٝ٘ ٜٚ ْشَطك

َُْشك ٛز   .اِي

 ٘ ضدكاع َكا   إط ّٚٝك عكاز٠ َكا غُ  إ ،َٚٔ َكازٜل قٝاّ اإلَاّ إٗسٟ قًٛات اهلل تعاٍ عًٝك

                                                           

ٛ  َخطم ثٛب٘ ٗ: ٜكاٍ .ٚمٛٙ ٚايجٛ  اؿا٥٘ ٗ ايؿَّلُّ اـطم: (1) ٌ  ٗ ٖٚك ـِْطقك١  .َككسض  اَ٭قك  ايِكطعك١ : ٚا

ـِْطق١، ايجٛ  ِخَطٔم َٔ ِْٕعق١ُ ٚا  .73، م10إشا َؾَكِكَت٘: يػإ ايعط : ز ايجٛ  َٚخَطِقت .َٓ٘ ا

 ضٜض (عاقـ ضٜض دا٤تٗا)، 93، م1ايهاغط: أقباٍ ا٭عُاٍ يًػٝس أبٔ طاٚٚؽ ز: ايكاقـ ٖٛ  (2)

 ايكاقؿٕٛ: اؿسٜح ٖصا َٔ ٚدا٤. ٚاظزساَِٗ تساؾعِٗ ايكّٛ ؾسٜس٠، ٚقكؿ١ ٚقاقؿ١ قاقـ

 .283، م9يػإ ايعط  ٭بٔ َٓٛٛض: ز :ٚاظزساَِٗ تساؾعِٗ ايكّٛ ٚايكاقؿ١، ٚقكؿ١

 .101اـطب١ – 147ْٗر ايب٬غ١: م (3)
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أَكرل   ٍبكأ بكصيو ٚقكا   ين عًك٢ ايباطكٌ ٚايبكسع ٚايعٜكـ نُكا ّْ     ٖٚكسّ َكا ب ك    ،خص بػكرل سكل  ُأ

 :(1)ٕػذسا إ٪ٌَٓ عًٝ٘ ايػ٬ّ كاطبّا

شلازَو ٚباْٝو بإطبٛر إػرل ٌٜٚ. 

 :ٚقاٍ عًٝ٘ ايػ٬ّ

ّٕ (2)ايكا٥ِ َٔ ٚيسٟ ٜبٓٝ٘ ع٢ً قب١ً لزّ إ
. 

أْ٘ قس ضأ٣ َػذسا قس  ٚض٣ٚ طًش١ بٔ ظٜس عٔ دعؿط عٔ أبٝ٘ عٔ عًٞ عًٝ٘ ايػ٬ّ

 :أؾطف ؾكاٍ

$ّٕ  .(3)#إػادس تب٢ٓ ّْا نأْ٘ بٝع١ ٚقاٍ إ

ًَٚو ٜبًؼ إؿكطم ٚإػكط  ٚٗ    ،ٚعس٫ّ َٚٔ َكازٜل زٚي١ ايكا٥ِ ٧ًَ ايسْٝا قػطّا

عكٔ إعًكٞ    ،سسثٓا اؿػٌ بٔ قُس بكٔ عكاَط   :ٖصا ض٣ٚ دعؿط بٔ قُس بٔ َػطٚض قاٍ

عٔ غعٝس بكٔ   ،عٔ أبٝ٘ ،عٔ عبس اهلل اؿهِ ،عٔ دعؿط بٔ غًُٝإ ،بٔ قُس ايبكطٟ

 :قاٍ ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚلي٘ :عٔ عبس اهلل بٔ عباؽ قاٍ ،دبرل

$ّٕ عؿكط: أٚشلكِ أخكٞ     ٢ثٓك اأٚقٝا٥ٞ، ٚسذكر اهلل عًك٢ اـًكل بعكسٟ     خًؿا٥ٞ ٚ إ

 .#ٚلخطِٖ ٚيسٟ

                                                           

إػذس ٖٛ َػذس ايهٛؾ١ إش إٔ بٓا٩ٙ نإ بايًي ٖٚٛ: سذاض٠  َٔ ايطكٌ ا ؿكـ ٚيكٝؼ إؿدكٛض ايكصٟ       (1)

 .438، م3َاّ بإطبٛر; ٬َش ا٭خباض:  ززلاٙ اإل

قب١ً لزّ ٖٞ َه١ ايهط١َ ناْت قبٌ بٝت إكسؽ قب١ً ٯزّ، ٚاَكا إكطاز َكٔ ؼٜٛكٌ َػكذس ايهٛؾك١ عًك٢         (2)

بٓا٩ٙ غٝهٕٛ خاٍ َٔ ايعخطف ٚايع١ٜٓ ٚاؾكسض ايعايٝك١، ٭ٕ إػكذس عٓكس اإلَكاّ عًكٞ       قب١ً أزّ َع٢ٓ إ 

 عًٝ٘ ايػ٬ّ ٜب٢ٓ أدِ ٫ ؾطؾ١ ؾٝ٘ ن١٦ٝٗ بٓا٤ ايهعب١.  

 .449، م2إعتدل: ز (3)
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 :قاٍ ؟ٜا ضغٍٛ اهلل َٚٔ أخٛى :قٌٝ

 .#عًٞ بٔ أبٞ طايب$

 :قاٍ ؟ؾُٔ ٚيسى :قٌٝ 

 ، ٚايصٟ بعجين باؿل ْبّٝاًُّٚٚا نُا ٦ًَت دٛضّا ٚعس٫ّ إٗسٟ ايصٟ ّٮٖا قػطّا$

ّه ّٛ يٛ م ٜبل َٔ ايسْٝا إ٫ ٜٛ ٍ اهلل شيو ايٝكّٛ ستك٢ ىكطز ؾٝك٘ ٚيكسٟ إٗكسٟ       ٚاسس يط

ٞ خًؿكك٘ ٚتؿككطم ا٭ضض بٓككٛضٙ ٜٚبًككؼ غككًطاْ٘ ؾٝٓككعٍ ضٚح اهلل عٝػكك٢ بككٔ َككطِٜ ؾٝكككًٓ

 .(1)#إؿطم ٚإػط 

                                                           

 .280( نُاٍ ايسٜٔ ُٚاّ ايٓع١ُ: م1)

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 املبحث الرابع

 العالمة والظهىر

 بني يذي الساعة
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   ٚ ٕ طكاٍ عًٝك٘ ايعَكإ، قكس أخكدل عٓك٘ عكع        إٚيًٛٗٛض غاع١ لت١ٝ ٜٚكّٛ َعًكّٛ ٫ قكاٍ 

 :بكٛي٘ ٚدٌ

َوَسُسلا ِلر ِيْسَظٍخ ِيْنُ  َحزيل َرِإِرَ ُ ُى انعَّبَ ُخ َثِغَزخً َؤْل َظِإِرَ ُ ْى َ َراُة َظْاٍو ٍَ  .(1)َ ِ  ٍى َلَنب َظَصاُل انيِرظ

ِّ ّاٚسًٍٛ ٖصا ايٛقت ٜكتهٞ ت١٦ٝٗ ٚع٬َات ُٚٗٝس  ،نُا قسض اهلل تعكاٍ يك٘ ٚأضاز   يٝت

َ ٗكس يك٘ نجكط٠ ايكع٫ظٍ ٚسًكٍٛ عكصا  ؾكسٜس ٜٛٗكط َكٔ خ٬يك٘ سكاٍ ايٓكاؽ نكأِْٗ               ٖٚا 

غهاض٣ ٚؾً بسأت ٚاغتُطت ست٢ َٜٛٓا ٖصا، ٚغتتعاٜس ست٢ ّٜٛ ايٛٗٛض، ٚتعس تًكو  

ٔ شيكو اإلَكاّ أَكرل إك٪ٌَٓ عًكٞ بكٔ أبكٞ طايكب         ٗكٛض، نُكا بكَّٝ   ٛايؿً إطسًك١ ا٭ٍٚ يً 

 .عًٝ٘ قًٛات اهلل تعاٍ

٘   ض٣ٚ أبٛ ٍ  ،اؿػٌ قُس بٔ ٖاضٕٚ عكٔ أبٝك سكسثٓا أبكٛ عًكٞ اؿػكٔ بكٔ قُكس        :قكا

سكسثٓا إزلاعٝكٌ بكٔ عًكٞ      :قاٍ ،سسثٓا ايعباؽ بٔ َططإ  اشلُساْٞ :قاٍ ،ايٓٗاْٚسٟ

ٕ  :قاٍ ،إكط٨ ايكُٞ ٍ  ،سسثٓا قُس بٔ غكًُٝا ٞ     :قكا عكٔ   ،سكسثين أبكٛ دعؿكط ايعطدك

                                                           

 .55 :اؿر (1)
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ٞ عكٔ غكعٝس بكٔ عباٜك١ عكٔ غكًُإ ايؿاض       ،قُس بٔ ٜعٜس ٍ  ،غك خطبٓكا أَكرل إك٪ٌَٓ     :قكا

 ٪ٖاٚأْ٘ ًّ ،ثِ شنط قٝاّ ايكا٥ِ َٔ ٚيسٙ ،ؾصنط ايؿت١ٓ ٚقطبٗا ،بإس١ٜٓ قًٛات اهلل عًٝ٘

 :ؾكًت ،ؾأتٝت٘ خايّٝا :قاٍ غًُإ .نُا ٦ًَت دٛضّا عس٫ّ

 ؟!َت٢ ٜٛٗط ايكا٥ِ َٔ ٚيسى ،ٜا أَرل إ٪ٌَٓ

 :ؾتٓؿؼ ايكعسا٤ ٚقاٍ

 .#ٜهٕٛ أَٛض ايكبٝا٫ٕ ٜٛٗط ايكا٥ِ ست٢ $

خككدل٠ اؿٝككا٠ تكأتٞ َككٔ ايعُككط   ّٕأ، سٝكح  ٖٚكصا َعٓككاٙ وهكِ َككٔ ٫ خككدل٠ يك٘ ٗ اؿٝككا٠   

 ايؿككا  ٗ َكتبككٌ ايعُككط ٜعككس قككبّٝا :ْككع قككيب ٖٚككٛ :ٚايكككبٝإ ،ٚانتػككا  ايتذطبكك١

 .إػٌٓ أقشا  اـدل٠ ٚايتذاض إٍ  بايٓػب١

 .#ٚتهٝع سكٛم ايطٓٔ$

 عًك٢ إػكًٌُ ْٚؿككات    ٌَٔ ايعنا٠ ٚاـُكؼ إؿطٚنك  ١ ٝاؿكٛم ٖٞ اؿكٛم ايؿطع

ٚا٭َٛض ايٛقؿ١ٝ ٚاُؿػب١ٝ  َٔ سكٛم ايكاقطٜٔ ٚايعذكع٠ ٚإطنك٢    ،ايؿكطا٤ ٚإػتشكٌ

سٝح ٜهٕٛ ٚاضث٘ اإلَاّ إعكّٛ ٚيٞ ا٭َكط َكٔ    ،ٚإػٌٓ َٚٔ َات ن٬ي١ ٫ ٚاضخ ي٘

اؿككٛم ا٫عتباضٜك١ نشككٛم    َٚٔ سكٛم ايكطٓٔ   ;ي٘ ٚغًِلبعس ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚ

َّ َعٓك٢ ايكصٟ ٜعكٝـ     ،ٞاؾٛاض ٚسل إػتذرل اي٥٬ص باإلغ٬ّ ٖٚٛ َا ٜػ٢ُ بايهاؾط ايص

ُّٓا شَتِٗ يٝػًِ ٖٛ َٚتعًكٝ٘ َٔ ايكتكٌ ٚايؿتكو بكايِعطض َٚككازض٠     ٪ٗ ب٬ز إػًٌُ َ

١ٝ َٚككٔ نككُٔ اؿكككٛم ا٫عتباضٜكك١ سككل ايتعككبرل عككٔ اؿطٜككات اؾػككس١ٜ ٚايٓؿػكك  ،ا٭َككٛاٍ

ٚايعبازٜكك١ ٚايعًُٝكك١ ٚايعًُٝكك١ ٚإايٝكك١ ايٓكسٜكك١ ٚايؿكسٜكك١ ٚايعكسٜكك١ ايكك  َككٔ خ٬شلككا أزا٤    

 ،باسٗككا اهلل تعككاٍأإكسغكك١ ٚايعككازات إؿككطٚع١ ايكك   ايطكككٛؽ ٚايؿككعا٥ط ٚإُاضغككات  
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سل أزا٥ٗكا نُكا أَكط     ّز٪إشا م تسكّا يًطٓٔ  تعّسٖا ٖٚصٙ نًٗا  ،ٚأَجاٍ ٖصٙ نًٗا ايهجرل

ٚاغككتبساٍ  ،ع نكٌ ايككصٟ شنككطت بكٌ سطَككإ َٚٓكع ٚسذككب   نككَّٝٚقكس    ،ٍ تهككٝعاهلل تعكا 

إٓاغب بػرل إٓاغب ٗ إهإ إٓاغب ن١ٜ٫ٛ أ١ُ٥ اؾٛض ٚايؿػكٛم َٚكٔ سكصا سكصِٖٚ     

ِكا شنكط   إٚ ،عهلل تعكاٍ إ٫ ٚقكس نكّٝ    ّا٫ هس إتسبط سك ست٢ ،ٗ اإلزاض٠ ٚإتابع١ ٚايتسبرل

 ْٝع اؿكٛم ٕػتشكٝٗا. إٔ اهلل تعاٍ بطٓت٘ ٖٝاغِ ايطٓٔ ٭ عًٝ٘ ايػ٬ّ

 .#ٕٜٚتػ٢ٓ بايكطلٕ بايتططٜب ٚا٭ؿا$

 دكصاباّ  ّاعصب غٓا٥ّٝا ّاٚقٛي٘ ٖصا لسٙ بٛنٛح ٗ احملاؾٌ ايكطل١ْٝ عٝح َٔ ٫ ًّو قٛت

با٭ْػاّ ٚا٭ؿإ ٚا٭طكٛاض ايؿٓٝك١ إكتػرل٠ ٚإكاَكات ٚايطبككات ايككٛت١ٝ ٫ ٜ كبكٌ         ّاَتُٝع

 .َٚكرلٙ ايؿؿٌ

 .#تًت ًَٛى بين ايعباؽؾإشا ُق$

     ٌ ٖٚكصٙ ايٓٗاٜك١ ٖكٞ     ،ٜهؿـ  قٛي٘ ٖصا عٔ َكرل بكين ايعبكاؽ ْٚٗاٜك١ ًَهٗكِ بايكتك

ْٓكك ٛازخ اؿُكك٬ت ٚنككإ َككٔ تًككو اؿكك  ،١ تعكككـ با٭َكك١ اإلغكك١َٝ٬ايبساٜكك١ ؿككٛازخ 

ْتشكٌ ايتؿكٝع ٚيكٛ نكإ عًك٢      اٚقتكٌ َكٔ   عًِٝٗ ايػ٬ّ ٌٖ ايبٝت أايهاض١ٜ ع٢ً َصٖب 

غكك١ًُ اـكك٬ٍ ايهككٛٗ  ٛؿاح أٍٚ ًَككٛى بككين ايعبككاؽ ٚٚظٜككطٙ أبكك ؾهككإ ايّػكك ،ٚظٜككط ١ضتبكك

 .ٚقتً٘ ع٢ً ايتؿٝع ،اشلُساْٞ زاع١ٝ أٌٖ ايبٝت

 ٞ ٚاغكتٛظض إٗكسٟ أبكا عبكس اهلل ٜعككٛ        ،ٚاغتٛظض إٓكٛض قُس بٔ ا٭ؾعح اـعاعك

ٌ  ،ٚسبػكك٘ يتؿككٝع٘ ،بككٔ زاٚز ٚدعؿككط بككٔ ا٭ؾككعح   ،ٚاغككتٛظض ايطؾككٝس عًككٞ بككٔ ٜكطكك

ـ           .اـعاعٞ  ،ٚاغكتٛظض إكإَٔٛ ايؿهكٌ بكٔ غكٌٗ شا ايطٜاغكتٌ ؾُعك٘ بكٌ ايكًكِ ٚايػكٝ

٘  ٚق ٚاغكتٛظض َكٔ بعكسٙ أخكاٙ اؿػكٔ بكٔ        عًٝك٘ ايػك٬ّ،  ايطنكا  إٍ  تً٘ عٓسَا أسكؼ ًَٝك
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ٗ  .غٌٗ ٚاغكتٛظض إكتكسٟ    .ٚاغتٛظض إعتع ٚإٗتسٟ أبا ايؿهٌ دعؿط بٔ قُٛز اإلغكها

ٚاغكتٛظض إػكتٛٗط أبكا     .ٚععي٘ يتؿٝع٘ ،أبا ؾذاع ٚٗرل ايسٜٔ قُس بٔ اؿػٌ اشلُساْٞ

٘   ،إعايٞ ٖب١ ايسٜٔ بٔ قُس بٔ إطًب ثكِ أعكازٙ عًك٢ إٔ ٫ ىكطز َكٔ       ،ٚععيك٘ يتؿكٝع

٘  ّٝك ثكِ تػ  ،١َصٖب أٌٖ ايػكّٓ  ٚاغكتٛظض ايٓاقكط ٚايٛكاٖط ٚإػتٓككط َ٪ٜكس       .ط عًٝك٘ ٚععيك

ٚاغتٛظض إػتعككِ   ،ايسٜٔ قُس بٔ عبس ايهطِٜ ايكُٞ َٔ شض١ٜ إكساز ضنٛإ اهلل عًٝ٘

ٚأقطٙ ٫ٖٛنكٛ عًك٢    ،ا٭غسٟ لخط ًَٛى بين ايعباؽ أبا طايب قُس بٔ أٓس ايعًكُٞ

ٔ   اغكتٛظض ٚيكسٙ أبكا اي   ، ٕٚا َات ضٓك٘ اهلل  ايٛظاض٠ َكا غك٣ٛ ٖك٪٤٫    إٍ  .ؿهكٌ عكع ايكسٜ

 .ٚغرلِٖ

إَككاض٠ لٍ  :أَجككاٍ ،ؾُككا أنجطٖككا ،ٚاـعاْكك١ ،ٚايهتابكك١ ،ٚايكٝككازات ،ٚأَككا اإلَككاضات

ٞ   ،ٚلٍ أبٞ ؾطاؽ ايؿٝباْٞ ،قؿتُط ٚقٝكاز٠   ،ٚلٍ زبٝؼ ٚقٝاز٠ طاٖط بٔ اؿػكٌ اـعاعك

ٚنكإ عبكس اهلل    .ٚتٛيِٝٗ إَاض٠ ٖكطا٠  ،عبس اهلل ٚغرلُٖا ٚقُس بٔ ،أ٫ٚزٙ نابٓ٘ عبس اهلل

ٚنإ َكٔ ثككات ايكطٚا٠ ٭بكٞ عبكس       ،يًُٓكٛض ٚإٗسٟ ٚاشلازٟ ٚايطؾٝس بٔ غٓإ خاظّْا

 .(1)َا ٜعػط اغتككا٩ٙإٍ  عًٝ٘ ايػ٬ّاهلل ايكازم 

٘     ؿَٚٔ بعس ايػ أخٝك٘ أبكٞ دعؿكط إٓككٛض ثكِ      إٍ  اح ايعباغكٞ اْتككٌ إًكو عكٔ أعكابك

٘       ايػاَا١ْٝ أٍٚ َٔ ًَو  أخٝك٘ إزلاعٝكٌ بكٔ    إٍ  َكِٓٗ ْككط بكٔ أٓكس ؾاْتككٌ إًكو عٓك

٘      ،أٓس ٚأعكاب٘ ٘    ،ثِ ٜعكٛ  ايكؿاض أٍٚ َكٔ ًَكو َكٔ أٖكٌ بٝتك إٍ  ؾاْتككٌ إًكو عٓك

بٔ بٜٛ٘ أٍٚ َٔ ًَو َٔ أٌٖ بٝت٘ ثِ اْتككٌ إًكو    ،أخٝ٘ عُطٚ ٚأعكاب٘ ثِ عُاز ايسٚي١

 ،(طػكط يبكو  )١ٝ أٍٚ َٔ ًَو َِٓٗ أخٜٛ٘ ضنٔ ايسٚي١ َٚعع ايسٚي١ ثِ ايػًذٛقإٍ  عٓ٘

٘   ،(ؾرل نٛٙ)ثِ  (زاٚز)أ٫ٚز أخٝ٘ إٍ  ثِ اْتكٌ إًو ٚيكس أخٝك٘   إٍ  ثِ اْتكٌ إًكو عٓك

                                                           

 282: م 27، نصيو ْٗا١ٜ ا٭ض  ٗ ؾٕٓٛ ا٭ز : ز 317أنٛا٤ ع٢ً ايعكا٥س ا٭َا١َٝ: م  (1)
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 .(1)خٛف اإلطاي١ يصنطْا أنجط َٔ ٖصا ٚي٫ٛ (لِ ايسٜٔ أٜٛ )

ّٟ َٔ ْاس١ٝ خطاغإ نُكا أخكدل    أَٔ سٝح بس غط٣ ظٚاٍ زٚي١ بين ايعباؽٚ ًَهِٗ أ

  ٗ ٍ  ،غكبع ٚعؿكطٜٔ ٚث٬مثا٥ك١   غك١ٓ   قُس بٔ ُٖاّ ٗ َٓعي٘ ببػساز ٗ ؾكٗط ضَهكإ   :قكا

ٍ  :قاٍ ،غبع ٚمثاٌْ َٚا٥تٌغ١ٓ  سسثين أٓس بٔ َابٓساش ٍ  ،سسثٓا أٓس بٔ ٖك٬  :قكا

ٟ   :قاٍ ،سسثين اؿػٔ بٔ عًٞ بٔ ؾهاٍ ٔ  ،سسثٓا غؿٝإ بٔ إبكطاِٖٝ اؾطٜكط ٘  عك  ،أبٝك

 :أْ٘ قاٍ ّعًٝ٘ ايػ٬عٔ أَرل إ٪ٌَٓ  ،عٔ أبٞ قازم

ًَو بين ايعباؽ ٜػط ٫ عػط، ؾٝ٘ زٚيتِٗ يٛ ادتُع عًِٝٗ ايذلى ٚايسًِٜ ٚايػٓس $

 ئ ٜعًٜٛٙ، ٫ٚ ٜعايكٕٛ ٗ غهكاض٠ َكٔ ًَهٗكِ ستك٢ ٜؿكصّ       (2)ٚاشلٓس ٚايدلبط ٚايطًٝػإ

ىككطز َككٔ سٝككح بككسأ   عككِٓٗ َككٛايِٝٗ ٚأقككشا  أيككٜٛتِٗ، ٜٚػككً٘ اهلل عًككِٝٗ عًذككاّ 

ٖا، ٫ٚ ْع١ُ إ٫ أظاشلا، ايٌٜٛ ًَهِٗ، ٫ ّط َس١ٜٓ إ٫ ؾتشٗا، ٫ٚ تطؾع ي٘ ضا١ٜ إ٫ ّٖس

ضدٌ َٔ عذلتكٞ، ٜككٍٛ بكاؿل    إٍ  ٕٔ ْاٚاٙ، ؾ٬ ٜعاٍ نصيو ست٢ ٜٛؿط ٜٚسؾع بٛؿطٙ

 .(3)#ٜٚعٌُ ب٘

 :، أٟ بين ايعباؽٝ٘ ايػ٬ّثِ ٜكؿِٗ عً

 .#أٚيٞ ايع٢ُ ٚا٫يتباؽ$

 :س شات٘ ع٢ُ ايبكرل٠ يكٛي٘ تعاٍٚقٛي٘ ٖصا إطاز ب٘ قؿ١ ع٢ُ ايكًب ٖٚٛ ع

                                                           

،  ٚؾٝككات اعٝككإ 18م  6ايٓذككّٛ ايعاٖككط٠ ٗ ًَككٛى َكككط ٚايكككاٖط٠  يٝٛغككـ بككٔ تػككطٟ ا٭ْككابهٞ: ز  (1)

 155م  7ٚاْبا٤ أبٓا٤ ايعَإ: ز 

ٞ  َعط  ايطًٝػإ (2) ٘  ؾاضغك ٕ  ٚأقكً ٕ  ،تايؿكا ِ : ٚطًٝػكا ٕ  نكجرل  ٚاغكع  إقًكٝ ٕ  ايبًكسا ٞ   ٚايػكها  َكٔ ْكٛاس

 .35غ١ٓ  ٗ عكب١ بٔ ايٛيٝس اؾتتش٘ ٚاـعض ايسًِٜ

 .258ايػٝب١: يًٓعُاْٞ: م (3)
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ِثَ ب َلةَِيَ ب َنب َرْع ٌَ ًَُعا ٌَ ِثَ ب َؤْل َآَذاٌٌ َظْع ٌَ َنُ ْى ُقُهاةٌ َظْعِ ُها اِنَإْثَصبُز ًَل َؤَلَهىْ َظِعرُيلا ِلر اِنَإْزِض َلَزُكا

ًَل اِنُ ُهاُة انيِزر ِلر انصُُّدلِز ٍْ َرْع  .(1)َلَنِك

ٚا٫يتباؽ ايصٟ عٓسِٖ َكٔ نجكط٠ ا٫ؾكتباٙ ٚاـًك٘ ؾك٬ ٜٗكسٕٚ ايػكبٌٝ ٫ٚ ٜعطؾكٕٛ         

 .(2)يتباؽايصيو ٜهْٛٛا ٗ ٚ ،ايسيٌٝ

 .#أقشا  ايطَٞ عٔ ا٭قٛاؽ بٛدٛٙ نايذلاؽ$

ؾكا٭قٛاؽ ٖكٞ قكٛؽ     ،ٜكـ ب٘ بين ايعباؽ َٚا وًُٕٛ َٔ غك٬ح  ٚقٛي٘ ٖصا أٜهّا

ٚ َكا ٜػكتعٌُ يًشُاٜك١ ٚإػكاْس٠     أ ،ٚايذلؽ ٖكٛ ايكسضع   ،ايطَا١ٜ اي  ٫ بس َٓٗا نػ٬ح

ٚايٛاٖط أِْٗ أقشا  غسض سٝح أِْٗ ٜطَٕٛ با٭قٛاؽ بٛدكٛٙ   ،ٚايكٛٙ، ٚزؾع اـٛف

 .(3); أٟ بٛدٛٙ غ١ًٛٝ ق١ٜٛ كؿ١ٝنايذلاؽ

                                                           

 .46اؿر:  (1)

ًِبٝؼ  (2) ًَكبَّؼ  تكٌ ٫ٚ َيبَّاؽه ٚضدٌ، يًُبايػ١ ؾ سِّز، ٚايتَّدًٝ٘ نايتَّْسيٝؼ: ٚايتَّ ٍ  ٕكا : دكابط  سكسٜح  ٚٗ.َ   ْكع

 ٘ ِ  َأٚ: تعككاٍ قٛيك ًِِبَػكُه ٘ : ايًٖككْبؼ; ِؾككَٝعّا ٜ  ٘ ، بككايؿتض، اَ٭َككط َيَبْػكت : ٜكككاٍ .اـًِك  بعهكك٘ َخًَطككت ٔإشا َأِيِبػ ك

٘  َؾًَكَبؼَ : اؿسٜح َٚٓ٘; كتًؿٌ ِؾَطقّا َْٜذَعًهِ َأٟ، ببعض ٘  عًٝك ٔ : اٯخكط  ٚاؿكسٜح  .َقك٬َت  عًك٢  َيكَبؼَ  َك

ًََبَػكين : قكّٝاز  ابٔ سسٜح َٚٓ٘; يًتهجرل ؾسز ٚضَا: قاٍ; بايتدؿٝـ نًٗ٘، َيْبػّا ْؿػ٘  َأِيَتكِبؼ   َدَعًكين  َأٟ َؾ

َٞ َٚتًَبَّؼ .عًٝ٘ َيَبَؼ: اٯخط ٚاؿسٜح، َأَطٙ ٗ  .204م 6يػإ ايعط : ز :ٚتعًل اختً٘: اَ٭َط  ب

َٖٛق٢: ايػ٬ح َٔ ايتُّْطؽ (3) َُٕت  :قاٍ; ٚت طٚؽه ِٚتَطَغ١ْ ِٚتطاؽه َأْتطاؽه ْٚع٘، َعطٚف، بٗا ا

َّ َُْػّا نَأ  ٚايتُّطٚغا ٚايَبَْٝض، ز ضَٚعٓا            ؾ ُٛغا ْاَظَعْت َؾ

ٌ  .يو َِْتَطَغ١ْ ؾٗٛ، ب٘ َتَتطَّْغَت ؾ٤ٞ ٚنٌ .َأْتٔطَغ١ تكٌ ٫ٚ: ٜعكٛ  قاٍ ٌ .ت كْطؽٕ  شٚ: تكأضؽه  ٚضدك  ٚضدك

َٖٛق٢ : بكايتُّْطؽٔ  َٚتَتكطَّؽ  .ايَتْتكطٜؼ  ٚنصيو، بايتُّْطٔؽ ايتََّػتُّط : ٚايتََّتطُّؽ  .ت ْطٕؽ قاسب :َتطَّاؽه  ٚسهك٢ ، َتك

َْٕتطَٚغ١ُ .اتََّطَؽ غٝبٜٛ٘ ـ  تٛنكع  خؿكب١ : ٚايتُّْطؽ .ب٘ ت ت طَِّؽ َا: ٚا ٞ ، ايػكطٜط  بٗكا  ٜ َهكبَّب   ايبكا   خًك  ٖٚك

ََٕتْطؽ   .32، م6بايؿاضغ١ٝ.يػإ ايعط : ز ا
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 .#ايبكط٠ٚخطبت $

خطابٗككا بساٜكك١ ايتكككؿٝات  ٕٚنككأ ،ٗ ايٛٗككٛض ّاٚايٛكاٖط َككٔ قٛيكك٘ ٖككصا إٔ يًبكككط٠ زٚض 

٘        يصٟا ٕ ايبككط٠ نكإ شلكا    أ، سٝكح  ٫ بس َٓك٘ قبكٌ ٚٗكٛض ٚيكسٙ إٗكسٟ قكًٛات اهلل عًٝك

١ َٚػاْس٠ أٌٖ ايػكسض نككاز٠ َعطنك١    ٓدٓب ايؿتإٍ  َٛقـ غرل ٖسٚح ٫ٚ قُٛز يٛقٛؾٗا

ِّٖٞ ّٖٚس٤نإ ٚضاتباعِٗ َٚٔ أاؾٌُ ٚ ّٞ      ِٖ بايػ  ٚايعككٝإ عًك٢ إَكاّ ظَكاِْٗ ٚٚقك

ٍ  أٚاـطا  ٜأتٞ َٔ ايتدطٜب َا نػبت ب٘ أٜسٟ ايٓاؽ ٚنُا  ،ْبِٝٗ  ؾاض غكبشاْ٘ ٚتعكا

 :بكٛي٘

ًُْاِيِننَي َلبْ َزِجُسلا َظب ُؤلِنر اِنَإْثَصبِز ٌَ ُثُ اَرُ ْى ِثَإْظِدظِ ْى َلَؤْظِدس اِن  .(1)ُظِخِسُثا

 :أتَٞٔ شيو َا ٜٚوتٌُ 

 8االحتنال األول

ّٕ  ،إٔ ٜهٕٛ خطا  ايبككط٠  بتبكسٍ َعإٗكا اؾػطاؾٝك١       ايبككط٠ ايكسّك١ م ٜبكلَ    سٝكح أ

َ  ،ص١ْ َػذسٖا٫٦ اٯثاض ٚظا١ٜٚ َٚإَٓٗا  اّ ػكذس اـطك٠ٛ ايكصٟ أقك    ٚايصٟ ٜػ٢ُ ايٝكّٛ 

ـ  ّاَٜٛك  ٜٜٔكاّ سكط  اؾُكٌ عؿكط    أؾٝ٘ اإلَاّ أَرل إ٪ٌَٓ ٗ  َكاّ أَكرل   إلأ اٚقكس ّْبك   ،ْٚٝك

ٚأثٓك٢ عًٝك٘    ،١ػك٬ّ ٕكا ٚقكً٘ خكدل داضٜك١ بكٔ قساَك       إ٪ٌَٓ عًٞ بٔ ابٞ طايب عًٝك٘ اي 

َّ ،ٚع٢ً ا٭ظز  :ٚقاٍ ،ايبكط٠ ٚش

، ستكك٢ ٜبككك٢ َػككذسٖا نذ٪دكك٪٠  ٚإَككا سطقككّا إَككا غطقككّا ،إْٗككا أٍٚ ايكككط٣ خطابككّا$

 .(2)#غؿ١ٓٝ

                                                           

 .2اؿؿط:  (1)

 .41، م34عاض ا٭ْٛاض: ز (2)
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  8االحتنال الجاىي

 :غطا٤ ٚإعطاز َٓ٘إلٚغًِ ٖٚٛ َٔ اخباض اي٘ لٗ خدل عٔ ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚ

  .(1)#ٚخطا  ايبكط٠ ع٢ً ٜسٟ ضدٌ َٔ شّضّٜتو تتبع٘ ايعْٛز$

  8االحتنال الجالح

غٝهٕٛ خطا  ايبكط٠ ع٢ً ٜس اإلَاّ إٗسٟ قكًٛات اهلل عًٝك٘ ؾُٝكا إشا خكطز أًٖكٗا      

 .يكتاي٘ َٚٓا٩ٚٙ َٔ غهاْٗا

 .#ٚٚٗطت ايعؿط٠$

ٚيعكٌ إكطاز عكس٠     #َٓٗكا $ ايعؿكط٠: ٜكا أَكرل إك٪ٌَٓ؟ قكاٍ:     قاٍ غًُإ: قًت: َٚكا  

 ٚايعؿط٠ َٔ نُٓٗا ؾٛاب٘ ع٢ً غًُإ َٚٓٗا ،ايعؿط٠ تع٬َات ١َُٗ ظاز

 .#خطٚز ايعْر$

 ٠ٚيعٌ إطاز غطٚدِٗ سطنات ايتُطز ٚا٫ْك٬  إتهكطض  ،(2)ِٖٚ دٌٝ َٔ ايػٛزإ

 ع٢ً اؿهَٛات إتتاي١ٝ ٚغكٛٙ أغًبٗا

 .(3)#أٚ ايؿً ايؿت١ٓٚٚٗٛض $

إٍ  ًٛقككٍٛايػككاع١ٝ ي اؿككطٚ  ٚسطنككات ايتدطٜككب ٚايٓؿككام :ايؿككً ٖككٞٚايؿتٓكك١ أٚ 

                                                           

 .294إدتكط: م (1)

ٌه: يػتإ، ٚايعَّْْر  ايعِّْْر : ظْر (2) ٕٔ َٔ ِدٝ ٞ   ٚاسسِٖ، ايعُّْ ٛز  ِٖٚ ايػُّٛزا ٞ ، يػكإ ايعكط : ز    ٔظِْْذك ، 2َٚظِْْذك

 .209م

٘  ع٢ً ايؿا٤ بؿتض ٜط٣ٚ: ايؿتإ (3) ٘  ٚبهكُٗا عًك٢   ٚاسكس  أْك ٍ  ْكع  أْك ٌ  ٚقكا ً  اـًٝك  قكاٍ اهلل  ا٫سكطام  ايؿك

ٌَ ظَْاَو ُهْى َ َهل اننَّبِز  تعاٍ: ً  ٚاؾتً ايطدٌ ُظسِزَُنوا ٛ  ٚؾك ٕ  ؾٗك ٘  إشا َؿتكٛ ٘   ؾتٓك١  أقكابت ٘  أٚ ؾكصٖب َايك  عكًك

 .255، كتاض ايكشاح: يًطاظٟ، مََٚؾَتَّٓاَى ُؾت ًْٛا تعاٍ اهلل قاٍ اختدل إشا ٚنصا
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ّٕ    ،ٝع ايطاعكات ٝإكاحل ٚايطغبات ع٢ً سػكا  تهك   ايكٓيب   ٚض٣ٚ عبكس اهلل بكٔ َػكعٛز أ

 :ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚلي٘ قاٍ

ؾككإْٞ اَككط٩  ،تعًُككٛا ايكككطلٕ ٚعًُككٛٙ ايٓككاؽ ٚتعًُككٛا ايؿككطاٜض ٚعًُٖٛككا ايٓككاؽ$

َكبٛض، ٚغٝكبض ايعًِ ٜٚٛٗط ايؿً ست٢ ىتًـ ايطد٬ٕ ٗ ؾطٜه١ ٫ٚ هكسإ َكٔ   

 .(1)#ٜؿكٌ بُٝٓٗا

 :قاٍإش  :ٚهب اؿصض َٔ ايؿً نُا أٚق٢ أَرل إ٪ٌَٓ عًٝ٘ ايػ٬ّ

ْٗطه َؾٝ ْطَنَب َٚيا َنْطعه َؾٝ ْشًََب$ َٚ ٕٔ َيا  ٔٔ ايًٖب ٛ ْٔ ِؾٞ اِيِؿْت١َِٓ َناْب  .(2)#ُن

 .#ٚٚقا٥ع بايعطام$

ؾٝككاٍ شلكا ٚقكا٥ع، َٚٓٗكا ايكتكٌ       ّاٚنكطض  ّاايٛقا٥ع ٖٞ اؿٛازخ اي  ؼسخ ٚتكذلى أثكط  

(3)ٚاشلتو ٚا٫عتسا٤ َٚا ؾاب٘ شيكو 
ٚؾكٗس ٖكصا     ،ٚقكس ٚقكع بكايعطام نكجرل َكٔ ايٛقكا٥ع      ، 

َرل إ٪ٌَٓ عًكٞ بكٔ ابكٞ طايكب قكًٛات اهلل      أازخ نجرل٠ َٔ بعس َؿاضق١ اإلَاّ ايبًس سٛ

ؾككٗس عككس٠ اْك٬بككات عػككهط١ٜ عًكك٢    إش، ٫ٚ غكك١َّ٬ ٫ٚ أَٓككّا ّاٚم ٜؿككٗس خككرل  عًٝكك٘،

 .بٌ نٛاضخ ٚنٛاضخ سهَٛات َتتاي١ٝ ٚبٌ نٌ سه١َٛ ٚسه١َٛ سٛازخ ٚسٛازخ،

 .#ٚؾً اٯؾام$

                                                           

 .67، م4نتا  إبػٛٙ: ز (1)

 .469ْٗر ايب٬غ١: قكاض ايهًُات: م (2)

ٔ  ٚٚقعكت  غك٘ ٚقٛعا ٜكع ٚٚقع ايؿ٤ٞ ٚقا٥ع ٚاؾُع ايكتاٍ أٜها ٚايٛقٝع١ (3)  أٟ ٚقعكا  ٚعكٔ نكصا   نكصا  َك

 .347ٚقٝع١: كتاض ايكشاح: م ايٓاؽ ٗ ٚٚقع ٚاقعا ايؿعٌ إتعسٟ ٜػُٕٛ ايهٛؾ١ ٚأٌٖ غكطت
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َعٓك٢ لخكط    ،ٚؾٝٗا َع٢ٓ ٗ ا٭ؾام ٖٚٞ أططاف ايب٬ز ؾكً نكجرل٠   (1)ؾلأاٯؾام ْع 

َكا ٜػك٢ُ سكٛازخ     ،ٚايهٛاضخ قكٛض٠ ؾك٘ ٗ زاخكٌ ايعكطام  م تهٔ ايؿً ٚاؿٛازخ 

بككٌ ستكك٢ ٗ اـككاضز ٚاطككطاف ايعككطام تًشككٜ ايؿككً ٚاؿككٛازخ ايعككسز٠      ،ٚٚقككا٥ع قًٝكك١

 .ٚإدتًؿ١

 .#ٚايع٫ظٍ ايع١ُٝٛ$

ايع٫ظٍ سطن١ ٗ ايكؿط٠ اـاضدٝك١ يكٮضض تػكبب ٖكصٙ اؿطنك١ تؿكككات ٚاْٗٝكاضات        

 ٚ ٞ كتًؿ١ ٗ ايذلب١ ٚا٭بٓٝك١  ٫ ٜػكُض   ؼكسخ بؿكهٌ َؿكاد٧ َكٔ زٕٚ غكابل إْكصاض ٖكا        ٖك

 .٭سس بأخص ا٫غتعساز ا٫ظّ

اي  ْػكُٝٗا ايكع٫ظٍ    ،َٚا مؼ ب٘ َٔ اشلعات ا٭ضن١ٝ ،ٜٚكٍٛ ايهاتب ٚسٝس خإ

نُكا   ،ضغِ تكسّ ايعًّٛ ٚايتهٓٛيٛدٝا ،ْػإ إعاقطا ٫ تعاٍ ن١ًُ ضٖٝب١ ٗ سٝا٠ اإلاْٗ

ٕ ناْت ضٖٝب١ ٗ سٝكا٠ اإل  ِ  ْػكا ٕ        .ايككسٜ  ،ٖكصٙ ايكع٫ظٍ ٖكٞ ًٓك١ ايطبٝعك١ نكس ا٫ْػكا

 .ؾاـٝاض نً٘ ٗ ٜس ايؿطٜل ا٭ٍٚ ،ايصٟ ٫ ًّو إظا٤ٖا ؾ٦ّٝا

بأْك٘ ٜعكٝـ ؾكٛم     ؾٗكٞ ْكصٜط ٜكصنطٙ زا٥ُكاّ     ،ٜكاّٚ ب٘ ايع٫ظٍ ْػإ ٫ ًّو ؾ٦ّٝااإل ّٕإ

٫ ٜعٜكس زلهٗكا    ،٫ ٜؿكً٘ عٓٗا غك٣ٛ قؿكط٠ دبًٝك١ ضقٝكك١     ،١َُٝاز٠ ٓطا٤ ًَتٗب١ دّٗٓ

                                                           

 ايػككُا٤ لؾككام ٚنككصيو، اَ٭ضض َٚأطككطاف ايَؿًَككو ْككٛاسٞ َككٔ ٚٗككط َككا: ٚعػ ككط ع ْػككط َجككٌ ٚاُ٭ُؾككل اُ٭ِؾككل (1)

ٔ  ايبٝكت  ُأِؾكل  ٚنصيو، ْٛاسٝٗا ٘  اَ٭عكطا   بٝكٛت  َك ٘  زٕٚ َكا  ْٛاسٝك ُْه ٘ ، َغك ٌ ، لؾكام  ْٚعك  ََٗكا ُّ : ٚقٝك

َظووونُسِظ ِىْ آَظَبِرَنوووب ِلووور انِأََلوووبقِ لَِلووور : تعكككاٍ ٚقٛيككك٘ .ٚايكَّكككبا ٚايكككسَّبٛض ٚايؿَّكككُاٍ اَؾٓ كككٛ : اَ٭ضبعككك١ ايطٜكككاح

ـ  َهك١  َأٌٖ ْ ٔطٟ َعٓاٙ: ثعًب قاٍ; ؤََِسُِعو ِىْ  ٌ  عًك٢  ٜ ؿكتض  نٝك ٔ  اٯؾكام  َأٖك ََك ِ  قكط    ٚ يػكإ   .َأٜهكاّ  َكٓٗ

 .5، م10ايعط : ز
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٫ َجابك١ ايكؿكط٠   إايهط٠ ا٭ضنك١ٝ  إٍ  ٖٚصٙ ايكؿط٠ يٝػت بايٓػب١ ،عٔ ٔػٌ نًٝٛ َذلّا

 .َٔ مثط٠ ايتؿاح

ِ طبٝعٝك١ تًتٗكب ؼكت عاضْكا     ٖٓكاى دٗكّٓ   ّٕإ (:دٛضز دكاَٛف )ٜكٍٛ عام اؾػطاؾٝا 

ٚٗط يػِ مٔ ٚاقؿٕٛ ع٢ً  :ٚبه١ًُ أخط٣ ،َٚسْٓا اؿهاض١ٜ إهت١ٛ بايػهإ ،ايعضقا٤

ّٟأَٚٔ إُهٔ  ،زٜٓاَٝت عِٛٝ ٖٚكصٙ   .ٚقت يٝسَط ايٓٛاّ ا٭ضنٞ بأنًُ٘ ٕ ٜٓؿذط ٗ أ

ٔ  ،َكٔ أخباضٖكا  عكاز٠ّ   ٫ٚ ؽًكٛ اؾطا٥كس   ْٝعٗكا،  ايع٫ظٍ ػتكاح  ٜهجكط ٚقٛعٗكا ٗ    ٚيهك

 .ا٭َانٔ اي  تٛدس بٗا ايدلانٌ ٫عتباضات دػطاؾ١ٝ

، ايصٟ ٚقع عكاّ  ايكٝين (ؾٓػٞ)ٚأقسّ ظيعاٍ ضٖٝب غذً٘ ايتاضٜذ ٖٛ ظيعاٍ إقًِٝ 

 .ْػ١ُ َكطعِٗ ٗ ٖصٙ ايهاضث١ (8 ،000،000)ٚيكٞ أنجط َٔ  .1556ّ

ٚأبكاز   ،ؾكسَط إسٜٓك١ نًكٗا    ،1755ّٚقس ٚقع ظيعاٍ ٗ يؿب١ْٛ عاق١ُ ايدلتػاٍ عكاّ  

ّٕ :ٚقس قٌٝ .َٔ ايٓاؽ ٗ غت زقا٥ل ث٬ثٌ أيؿّا َٚكٔ ٖكصا    .ضبع أٚضبكا  ٖصا ايعيعاٍ ّٖع إ

ٖٚكٛ ٜعكس َكٔ ايكع٫ظٍ      ،1897ّ( اشلٓس١ٜ عكاّ  لغاّ)ايٓٛع َٔ ايع٫ظٍ َا ٚقع ٗ ١ٜ٫ٚ 

عٌُٛٝ ٗ َٓطك١ نبرل٠ َٔ سلايٞ  ٚخطابّا ؾكس أسسخ زَاضّا ،اـُػ١ ايهدل٣ ٗ ايتاضٜذ

ظبكاٍ   (اٜؿطغكت )ٖهكب١  ٚبكطظت   (،بطٖكاّ بكٛتطا  )ط اػكاٙ ايٓٗكط ايعُك٬م    نُا غّٝك  ،اشلٓس

 !.ؾاضتؿعت َا١٥ قسّ ،اشل٬ُٜا

ؾعٓكسَا تٓؿذكط ا٭ضض بككٛتٗا إدٝكـ      ،( عًك٢ ْطكام ٚاغكع   ٖصٙ ايع٫ظٍ )قٝا١َ ّٕإ

ٚعٓكسَا   ،د١ُهك ف ا٭ب١ٝٓ إػكًش١ اي ٛٚغك ،ٚعٓسَا تتػاق٘ اؾسضإ ،ٗا ايطٖٝبٚزّٜٚ

إٛسؿ١ قٌ إسٕ ٚعٓسَا ؼٌ اـطا٥ب  ،ٚأغؿًٗا أع٬ٖا ،ٜكبض أع٢ً ا٭ضض أغؿًٗا

ٚتذلانكِ عًك٢ غكاسات     ،ٚعٓسَا تػرل طٛابرل ايٓعٛف ،ايعاَط٠ ايهدل٣ ٗ ثٛإ َعسٚز٠

 .ؾتًهِ ٖٞ قٝا١َ  ايعيعاٍ ،إسٕ ٚططقٗا تطانِ ا٭زلاى ع٢ً غاسٌ ايبشط
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ٕ ايككع٫ظٍ ٫ تكككطع إؾكك ،ْػككإ بعذككعٙ أَككاّ قكك٣ٛ ايطبٝعكك١ٚٗ تًككو ايًشٛكك١ ٜؿككعط اإل

ّٕ  ،شٕ أٚ إْككصاضإزٕٚ غككابل  ،أبككٛا  إككسٕ ا٫ بػتكك١  ْػككإ ٫ اإل ٚايبًٝكك١ نككٌ ايبًٝكك١ ٗ أ

ٖٚككٞ ٗ ْؿػككٗا تٓبكك٧ عككٔ قٝاَكك١  ،٫ٚ َٛعككس ٚقٛعٗككا ،ٜػككتطٝع إٔ ٜتٓبككأ َهككإ ايككع٫ظٍ

 .ٓا غسا٠ ّٜٛ ع٢ً غط٠ َٓا٦داغٛف تؿ ،ندل٣

ٖٚكصٙ   .تكسَرلٖا نُكا ٜؿكا٤    ٢ٖصٙ ايع٫ظٍ زيٌٝ ْاطل بإٔ خكايل ا٭ضض قكازض عًك    ّٕإ

٘  ،ٖٞ ساٍ ايؿها٤ اـاضدٞ  ،تكسٚض ؾٝك٘ ْكرلإ ٖا٥ًك١ ٫ سككط شلكا       ،ؾايهٕٛ ٫ سسٚز يك

َٚجاشلككا ن٬ُٜككٌ اـككصاضٜـ ايكك  تككسٚض عًكك٢ غككطض َعككٌ   (،ايػككٝاضات ٚايٓذككّٛ)ٖككٞ 

 ّ قكساّ عٛكِٝ   إٍ  بأقك٢ غطع١ ّهٔ ؽًٝٗا، ٖٚصا ايسٚضإ ّهٔ  إٔ ٜتشٍٛ ٗ أٟ ٜكٛ

١ ايطٖٝب١ ٜهٕٛ َا ٗ ايهٕٛ أؾب٘ بكآ٫ف َكٔ ايكاشؾكات    ٚٗ تًو ايًشٛ ،٫ ّهٔ تكٛضٙ

ثككِ تكككطسّ نًككٗا َككط٠  ،ٖٚككٞ تٛاقككٌ ضسًتٗككا ٗ اؾككٛ ،ايٓؿاثكك١ ا٦ًٕٝكك١ بايكٓابككٌ ايٜٓٛٚكك١

ّٕ !ٚاسس٠ ٖكٛ عكسّ    بكٌ  ايػطٜكب سككاّ    ،اقطساّ ا٭دطاّ ايػُا١ٜٚ يٝؼ بػطٜب َطًككاّ  إ

 .ؾسضاغ١ عًِ ايؿًو ت٪نس اَهإ اقطساّ ا٭دطاّ ايػُا١ٜٚ ،ٚقٛع ٖصا ا٫قطساّ

سكٍٛ ٚقكٛع قكساّ نكبرل بكٌ بعكض       ٚعٔ ايٓٛكاّ ايؿُػكٞ    اؿسٜحنإ ٜسٚض  ٚقسّّا 

ؾإشا اغتطعٓا إٔ ْتكٛض ٖصا ايتكازّ ع٢ً ْطكام أٚغكع ٫غكتطعٓا إٔ     ،ا٭دطاّ ايػُا١ٜٚ

 .عٝٓ٘ َا ْػُٝ٘ ايكٝا١َشيو ا٫َهإ ايصٟ مٔ بكسزٙ ؾٗصا ايٛاقع ٖٛ ب ْؿِٗ دٝسّا

ّٕ ّٕإ ٫ تعكين   ،سَط َٜٛكاّ غكٛف ٜ ك   ْٛاّ ايهٕٛ إٛدٛز سايٝكاّ  ؾهط٠ اٯخط٠ اي  تكطض أ

ّٕ ٗ قكٛض٠   ٚاقع ايهٕٛ ايصٟ ْؿاٖسٙ ٗ قٛض٠ قػرل٠ أٚي١ٝ غٛف ٜتذًك٢ َٜٛكاّ   غ٣ٛ أ

 (،إَهك اإل)ٚمٔ ايّٝٛ ْعطؾٗا ٗ سس  ،ؾايكٝا١َ سكٝك١ َع١ًَٛ ٗ أعُاقٓا ،ْٗا١ٝ٥ ندل٣

 .(1)ٗ قٛض٠ ايٛاقع ٚيػٛف ًْكاٖا غسّا

                                                           

 .83اإلغ٬ّ ٜتشس٣ ايعام: م (1) 
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 .#َكعس٠ َك١ُٝ$

سذِ ٖصٙ ايع٫ظٍ َٚكساض ايهكطض اؿاقكٌ َكٔ ٚقٛعٗكا، عٝكح      إٍ  رلٚقٛي٘ ٖصا ٜؿ

أْٗا تكِٝ ايٓكاؽ ٚتكعكسِٖ، ٖٚكٞ أؾكب٘ عكاٍ تكطؾعِٗ ٚتٓكعشلِ، ؾتكعكس نكٌ سكاٍ قكا٥ِ            

َػتكط َٚػتُط، ٚتككِٝ نكٌ سكاٍ قاعكس ٚثابكت ٖٚكصا ٫ ٜهكٕٛ إ٫ ٗ لخكط ايعَكإ ٚقكس           

 ؼكل شيو ٚؾٛاٖسٙ نجرل٠ نُا تكسّ. 

 .#ٜٚٛٗط اؿٓسض$

ايع٬َككات ايكك  ٜٛنككشٗا عًٝكك٘ ايككك٠٬ ٚايػكك٬ّ بكٛيكك٘ ٖككصا ٚٗككٛض قككّٛ َككٔ     َٚككٔ 

 ١َّكط ٗ َعٓك٢ ايٛٗكٛض يػك     إع٬ٕ ٚتٛكاٖط ٚنؿكـ نُكا    ،ٚايٛٗٛض ٖٛ ٗ ايٛاقع إؿطنٌ

ؾككا٤ اهلل تعككاٍ،  ٚاقككط٬سا، ٚعٓككس ٚٗككٛضِٖ ْهككٕٛ قككس اقذلبٓككا َككٔ ايٛٗككٛض إبككاضى إٕ

ُّٕٛ اؿٓسض بهت١ٝ: عّباز ايكُط طا٥ؿ١ ٞٚاؿٓسض قاٍ ايؿٗطغتاْ أٟ عّباز  ،(1)َٔ اشلٓٛز ٜػ

ايكُط. ٜععُٕٛ إٔ ايكُط ًَو َكٔ ا٥٬ٕهك١ ٜػكتشل ايتعٛكِٝ ٚايعبكاز٠، ٚإيٝك٘ تكسبرل ٖكصا         

١ّْٛ ٚاتكاشلاٞايعام ايػؿً ٚبعٜازت٘ ْٚككاْ٘ تعطف  انُاشلإٍ  ، َٚٓ٘ ْهر ا٭ؾٝا٤ إته

ٙ، ٚبككايٓٛط إيٝٗككا ظٜازتكك٘ ا٭ظَككإ ٚايػككاعات; ٖٚككٛ تًككٛ ايؿككُؼ ٚقطٜٓٗككا، َٚٓٗككا ْككٛض  

ٚبٝكسٙ دكٖٛط٠ َٚكٔ     ١عًك٢ عذًك١ ػكّطٙ أضبعك     ْٚككاْ٘; َٚٔ غّٓتِٗ أْٗكِ اؽكصٚا قكُٓاّ   

زِٜٓٗ إٔ ٜػذسٚا ي٘ ٜٚعبسٚٙ، ٚإٔ ٜككَٛٛا ايٓككـ َكٔ نكٌ ؾكٗط، ٫ٚ ٜؿطكطٚا سّتك٢        

          ٕ إٍ  ٜطًع ايكُط ثكِ ٜكأتٕٛ ايككِٓ بايطعكاّ ٚايؿكطا  ٚايًكي، ثكِ ٜطغبكٕٛ إيٝك٘ ٜٚٓٛكطٚ

ٜٚػأيْٛ٘ سٛا٥ذِٗ ؾإشا اغتٌٗ ايؿكٗط عًكٛا ايّػكطٛح، ٚأٚقكسٚا ايكّسخٔ، ٚزعكٛا       ايكُط 

ايطعاّ ٚايؿطا  ٚايؿطح ٚايػكطٚض،  إٍ  عٓس ض٩ٜت٘، ٚضغبٛا إيٝ٘، ثِ ْعيٛا عٔ ايػطٛح

                                                           

ِ  ٗ ايكُط َعٓاٙ چنددراكا إٔ ا٭ٕا١ْٝإٍ  َذلْ٘ ٚأؾازْا. اؾٓسضٜه١ٝٓ: يْٛسض٠ طبع ايؿٗطغتاْٞ ٗ (1)  .يػكتٗ

 .57، ٖاَـ م1ْٗا١ٜ ا٭ض : ز
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ٚم ٜٓٛطٚا إيٝ٘ إ٫ ع٢ً ٚدٛٙ سػ١ٓ. ٚؾ٢ ْكـ ايؿٗط إشا ؾطغٛا َٔ اإلؾطكاض، أخكصٚا   

 .(1)ٟ ايكِٓ ٚايكُطٗ ايطقل ٚايًعب بإعاظف بٌ ٜس

 .#ٚايسًِٜ بايعكٝل ٚايكًِٝ$

 ،ايؿ٦ات ٚاؾُاعات إعازٜك١ ايك  تٛٗكط ٖٚكِ َكٔ ايعكطم ا٭غكٛز       إٍ  قٛي٘ ٖصا ٜؿرل

، ٚقٝكٌ دٝكٌ َكٔ ايٓكاؽ     ٚقٌٝ دٌٝ َٔ ايٓاؽ َٔ اؿبؿك١  ،يبعض َعاْٞ ايسًِٜ ا٭غٛز

 ؟َٔ أٟ قٓـ ِٖ ْعطف( ايعكٝل ٚايكًِٝ) شنطَٚٔ  ،(2)َٔ ايذلى

ّٕ ٕ إايككسًِٜ َككٔ ايؿ٦ككات إػككًش١ ٚإطتعقكك١ ايكك  ٫ تكككـ ٫ٚ تذلادككع بككٌ    ٚايٛككاٖط أ

 ٍ ِ  ٚ ،َٓاؾعٗا َٚكاؿٗا قا١ُ٥ ع٢ً اؿطٚ  ٚايكتكا ًَ ْٝ َِٖٝك١    ،ٚضز ٗ َعٓك٢ ايكَّك ٖٚكٞ ايسَّا

َّ َؾكك٤ٞ َنَأَّْٗككا ِؾْتَٓكك١ َقٖطاعكك١  َُْعَٓكك٢ ايَكِطككع ،ايكك  َتْػَتِأِقككٌ ُنكك ّٔ ِب ا٤  ٚايٝكك ،ٖٚككٞ َككٔ ايكَّككْط

ِ    ،(3)َظا٥ِككَس٠ ا٭َككط ايؿككسٜس  :ٜٚكككٍٛ ايؿككٝذ ايكككسٚم ضٓكك٘ اهلل تعككاٍ ٗ َعٓكك٢ ايكككًٝ

ٖٚكصا َعٓك٢    ،ي٘ شلب نًكٕٛ ايعكٝكل   ّاقاطع ّاٚايسا١ٖٝ ايكاطع١ اي  غٛف تػتعٌُ غ٬س

أْ٘ ايػ٬ح ايكاطع  (ٚتٛٗط ايسًِٜ بايعكٝل ٚايكًِٝ  ٜٚ٪نس َع٢ٓ )ايعكٝل ٚايكًِٝ قٛي٘

ٗ بك ًكٕٛ ايعكٝكل أضدكٛظ٠ نعكب     شٚ ايًٗب ا٭ٓط ن سكط  خٝكدل )َعكٞ سػكاّ      ٔ َايكو 

ٚنكإ ٜؿتدكط    ،ٚشيو عٓسَا خطز َطسكب ايٝٗكٛزٟ َٓازٜكا يًُبكاضظ٠     (4)(نايعكٝل عهب

 :بٓؿػ٘ ٚق٠ٛ دػسٙ قا٬ّ٥

 َطسككككككككب  ٞأّْكككككككك قككككككككس عًُككككككككت خٝككككككككدل  

                                                           

 .57، م1ْٗاب١ ا٭ض  ٗ ؾٕٓٛ ا٭ز : ز (1)

 .204، م12يػإ ايعط : ز (2)

 .410، م17تاز ايعطٚؽ: ز (3)

 .252، م17اؿػاّ: ٖٛ ايػٝـ، ٚايعهب: ٖٛ ايكاطع: ْٗا١ٜ ا٭ض  ٗ ؾٕٓٛ ا٫ز : ز (4)
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 أنككككككككككط   ٚسٝٓككككككككككّا أطعككككككككككٔ أسٝاْككككككككككاّ 

ٌه  فكككككككككككّط   ؾكككككككككككانٞ ايػككككككككككك٬ح بطككككككككككك

 إشا ايًٝكككككككككككككككٛخ أقبًكككككككككككككككت ؼكككككككككككككككّط    

ّٕ  يًشُككككككككككككك٢ ٫ ٜككككككككككككككط    ٟٓكككككككككككككا إ
 

 :ؾأداب٘ نعب بٔ َايو ٖٚٛ ٜكٍٛ ؟ٌٖ َٔ َباضظ :ثِ ٜكٍٛ

 قكككككككككس عًُكككككككككت خٝكككككككككدل أْككككككككك٢ نعكككككككككب  

ِّ دكككككككككككط   ب ًِق ككككككككككك ٤هَٟؿكككككككككككّطز ايػككككككككككك

 تًٝٗككككككككككا اؿككككككككككط   اؿككككككككككط   إش ؾككككككككككّبِت

ّه   (1) ب عْهكككككككك نككككككككايعكٝٔل َعككككككككٞ سػككككككككا

 ستككككككككككك٢ ٜكككككككككككصاٍ ايككككككككككككعب  ِ ُنأْطككككككككككك

 ٤ ايّٓٗككككككككككب ٞاؾككككككككككعا٤ أٚ ٜؿكككككككككك ْٞعطكككككككككك

ِّ ِ٘ يككككككككَٝؼ َككككككككإض بهكككككككك  ب ْتككككككككَع ؾٝكككككككك
 

ّٕ غ٬ح ايسًِٜ غٝهٕٛ غ٬ح ٖصا ايعَإ ايكٛاضٜذ ٚايكصا٥ـ شات  ٖٚا تكسّ ٜؿِٗ أ

 .ايًٗب ا٭ٓط ايكاطع  ايؿاتو

 .(2)#١ٜ٫ٚٚ ايككاح بعكب ايؿِ اؾٓاح$

                                                           

   .346م ايػرل٠: ؾطح ب٘، ايػٝـ ؾب٘ ايدلم ؾعاع ٢ٖٚ، عكٝك١ ْع ٖٓا ايعكٝل: اـؿين شض أبٛ قاٍ  (1)

م أعجط ع٢ً َع٢ٓ يػٟٛ أٚ ازبكٞ شلكصا ايكٓل، ٚايػكبب اـطكأ ٗ ايتككشٝـ ٚايٓػكذ، إش ٫ ّهكٔ يإلَكاّ           (2)

أَرل إ٪ٌَٓ، أَرل ايب٬غ١ ٚإتهًٌُ قٍٛ َا م تًؿٛ٘ ايعط  ؾًؿٜ قكاح م تهٔ َٔ نكُٔ قكٛاَٝؼ ايًػك١    

 .ست٢ تعطف ٚتؿِٗ
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ّٕ ٚايٛاٖط َٔ قٛي٘ ٖكصا  بعكس ٚٗكٛض اؿٓكسض ٚايكسًِٜ بكايعكٝل ٚايككًِٝ تٛٗكط ٫ٜٚك١          أ

ٞ   إٍ  بك١ً ّتاي٫ٜٛات ايػابك١ اي  ٫ ُتؿب٘  ايهتكا  ٚأٖكٌ    تًٓك  ،أٖكٌ بٝكت ايكٛس

ٕ      ،ايعًِ ٚإعطؾ١ َٔ غرل اضتٝا  ٫ٚ  ،إش ٫ قط١ٜٓ ٗ ايبٝإ تكسٍ عًك٢ َعطؾك١ أٖكٌ اإلّكا

 ،خباض لخط ايعَإأِٗ  أْ٘ َٔ نُٔ ٜٛدس ٗ ايٓل َا ٜؿٝس ٗ أَط ايٛٗٛض اؿتُٞ إ٫ ايًٓ

 .ٚم ٜهٔ َٓٗا ايػ٤ٛ ٚايهطض تؾ٫ٜٛات نجرل٠ ٚٗط

 #.لٜات َكذلبات ٗ ايٓٛاسٞ ٚاؾٓباتٚٚٗٛض $

ٛٗكٛض  ايٜتطًكب   يعاَكاّ ٚ قطعكاّ أقكبض ا٭َكط   بٗصا ايصٟ تكسّ َكٔ ا٫سكٛاٍ ٚا٭ٖكٛاٍ    ٚ

 ٣،ٚاسكس٠ تًكٛا ا٭خكط    ،ايكط  َٔ ٚٗٛضٖا :اٯٜات إكذلباتبٚإطاز  ،آٜات َكذلباتب

 .َع٢ٓ لٜات َتكاضب١ ٗ ٚٗٛضٖا َتػاضع١ نشبات إػبش١ ٗ تٛايٝٗا

 .#ٙٚعُطإ  ايؿػطاٙ بعٌ ايعط  ٚا٭قبا$

نككٍٛ ٖٚكب بكٔ     ،ٚتكطز نًُك١ ايعُكطإ يًتؿكّٝس     ،ٚقٛي٘ ٖصا ٜطاز َٓك٘ ايبٓكا٤ ٚايكتعُرل   

ٍٙ ٗ قككشطا٤   ) :َٓبكك٘ أٚ نكككٍٛ أبككٛ إغككشام   ،(1)(َٚككا ايع ُككطإ ٗ اـككطا  إ٫ نُؿْػككطا

أًٖهتٓا ٚأخطدتٓكا   :ايّتٝ٘نإ َا أْعِ ايًٖ٘ تعاٍ ب٘ عًِٝٗ أِْٗ قايٛا ٕٛغ٢ ٗ ) :ايجعًيب

ٌّ ؾٝٗاإٍ  َٔ ايعُطإ ٕ نُكا غكُٝت   نُكا تكطز نًُك١ ايؿػكطاٙ عًك٢ إكس      .(2)(َؿاٚظ ٫ ٚ

ٚايٛكاٖط   ،(1)ٕ ن١ًُ ايؿػطاٙ تطًل ع٢ً إسٕ أٜهكا أسٝح  ،(3)َكط ايكس١ّ بايؿػطاٙ

                                                           

 .421، م12يػإ ايعط : ز (1)

 .257، م12ْٗا١ٜ ا٭ض  ٗ ؾٕٓٛ ا٭ز : ز (2)

نُا ٚايػبب  .اٯٕ عطؾٓا ٗ ايعتٝك١ َكط أٟ، ايؿػطاٙإٍ  عٓس ٚقـ دطٜإ ايٌٓٝ َٚطٚضٙ َكط ٜؿرل (3)

ٕٓا نإ سانُا ع٢ً َكط، ٚاضاز إٔ ٜٓتكٌ  نصيو ٗ تػ١ُٝ َكط ايكس١ّ بايؿػطاٙ إٔ عُطٚ بٔ ايعام 
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َٔ قٛي٘ عًٝ٘ ايػ٬ّ: بٓا٤ َكط ايكس١ّ بطعاٜك١ َٚػكاعس٠ ايعكط  ٚا٭قبكاٙ نُكا ٗ      

 ي٘ تعاٍ:قٛ

ٌَ ًُاا بَِيُ ْى ُيِغَسُقا ٍَ َظَه  .(2)َلاْصَنِع اِنُسِهَك ِثَإْ ُ ِنَنب َلَلْحِ َنب َلَنب ُرَخبِطْجِنر ِلر انيِرظ

ّٕ َلاْصَنِع اِنُسِهوَك  : بطعا١ٜ ايعط  نُا ٜؿِٗ َٔ قٛي٘ إطاز بعٌ ايعط  ٖٛ ؾٝؿِٗ َٓ٘ أ

ٕ )َٚٔ خ٬ٍ قط١ٜٓ  ،َع٢ٓ بطعاٜتٓا ِثَإْ ُ ِنَنب ّ     (ايعُكطا ، ٚأَكا  ٜتهكض إطًكٛ  َكٔ ايهك٬

سٝكح أْٗكِ    ،سٖاٝ، ايكصٜٔ شلكِ زٚض ٗ بٓكا٤ َككط ٚتؿكٝ     (3)ا٭قباٙ  ِٖٚ ْكاض٣ ايؿكطم 

ٚ   ،ايٓكاض٣ ايصٜٔ ناْٛا ٜػهٕٓٛ َكط ايكس١ّ  ّٕإٚناْٛا قبٌ شيو قّٛ يؿطعكٕٛ ٚعبستك٘ 

ٙ  ٚنكإ ا٭قبكاٙ بٛدك٘ ايعُكّٛ     ايصٟ قتً٘ ْكيب اهلل َٛغك٢ عًٝك٘ ايػك٬ّ نكإ َكٔ ا٭قبكا       

 ٌ ٚعٓككس فٝكك٧ اإلغكك٬ّ    ،(4)شلككِ ٚعبٝككساّ  ٚوػككبِْٛٗ خككسَاّ  ،ٜهككطٗسٕٚ اإلغككطا٥ًٝٝ

 :ي٘ ٚغًِلخاطبِٗ ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚ

 بػِ اهلل ايطٓٔ ايطسِٝ ْػد١ ايعٗس إٖٛٛب١ َٔ ْيب اهلل قُس يطٛا٥ـ ايٓكاض٣

 .(5)ٚٗ نٌ َهإ َٔ أقطاض ا٭ضضايكب٘ ٚايػطٜإ ايٝعكٛب١ٝ َكط، ٚأقايُٝٗا 

                                                                                                                                                    

إٍ اإلغهٓسض١ٜ ناْت ي٘ خ١ُٝ هُع ؾٝٗا اؿُاّ تطنٗا ع٢ً ساشلا ٚاْتكٌ، ؾػُٝت َكط ايكس١ّ باغِ 

 .319، م19اـ١ُٝ ايؿػطاٙ: ْٗا١ٜ ا٭ض  ٗ ؾٕٓٛ ا٭ز : ز

ّٕ ٚقٛ (1) ٙ  ٍ ايعكؿطٟ ٜٛنكض أ ٔ  نكْط   ايُؿْػكطا ٘  ايػُّكطازم  زٕٚ ايػكَؿط  ٗ اَ٭بٓٝك١  َك : .إسٜٓك١  غ كُٝت  ٚبك

 .372، م7يػإ ايعط  ز

 .37ٖٛز:  (2)

 .52سط١َ شبا٥ض أٌٖ ايهتا :  م (3)

 .55، م6تؿػرل ايهاؾـ: حملُس دٛاز َػ١ٝٓ، ز (4)

 .75، م3اتٝب ايطغٍٛ: زَه (5)
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 .#ٚىطز اؿا٥و ايطٌٜٛ بأضض َكط ٚايٌٓٝ$

 قاٍ غًُإ: ؾكًت: َٚا اؿا٥و ايطٌٜٛ؟ قاٍ:

ضدٌ قعًٛى، يٝؼ َٔ أبٓا٤ إًٛى، تٛٗط ي٘ َعازٕ ايكصٖب، ٜٚػكاعسٙ ايعذكِ    $

 .(1)#ست٢ ًٜٞ اؿػٔ ٤ٞٚايعط ، ٜٚأتٞ ي٘ َٔ نٌ ؾ

ٖٛ ايطدٌ إًعكٕٛ إكانط; سٝكح شنكط اؿا٥كو عٓكس أبكٞ عبكس اهلل ايككازم           :ٚاؿا٥و

 :عًٝ٘ ايػ٬ّ ٚأْ٘ ًَعٕٛ ؾكاٍ عًٝ٘ ايػ٬ّ

 .(2)#إِا شيو ايصٟ وٛى ايهص  ع٢ً اهلل ٚضغٛي٘$

م ٜؿكٗس   ،ٚقكس خكطز ؾٝٗكا سهكاّ نكجرل      ،َٕٚٚا ظاٍ ساٍ َكط ٜؿٗس ػاشبكات نكجرل  

٘   قازقّا ّاسسأايتاضٜذ  ٚيطَكا ٜٓتٛكط َككط خكطٚز اؿا٥كو ايطٜٛكٌ        ،َِٓٗ َكع اهلل ٚضغكٛي

     ٘ َعٓك٢ ٜهكٕٛ خطٚدك٘ نكُٔ ايع٬َكات ايك         .ايصٟ تهًكِ عٓك٘ قكًٛات اهلل تعكاٍ عًٝك

 .اهلل تعاٍ ي٘ ايؿطز ٚعًٛ ايٓكط تػبل ٚٗٛض إَاّ ظَآْا عذٌ 

$  ِ ٚزاؽ ايؿككاّ، إٍ  ٚإشا غككاض بككايعط  ، ٚايعذا٥ككب (3)ٜٚهككٕٛ ٗ ظَاْكك٘ ايعٛككا٥

ّ  (4)بايدلشٕٚ  ، ٚطكاض ايٓكاؽ َكٔ غؿكٝت٘، ٚطكاض     (1)أضساّ، ٚزاؽ دبٌ ا٭ضزٕ ٚايًهكا

                                                           

 .ٜٓبع قط  دبٌ اؿػٓا  أٚ، ببػساز اـ٬ؾ١ زاض ٗ قكط: اؿػين  تكشٝـ يعً٘ (1)

 .340، م2ايهاٗ: ز (2)

 .134م ،8ِ: ْٗا١ٜ ا٭ض  ٗ ؾٕٓٛ ا٭ز : زيًُٗ قؿ١ ايعٛا٥ِ (3)

ٛ  عتٝكل : ْٛعإ ٚاـٌٝ: ايعط  قايت (4) ٌ ، ؾطغكاّ  إػك٢ُ  ٖٚك ٛ  ٖٚذك ٢ُّ  ٖٚك ّٕ بُٝٓٗكا  ٚايؿكطم . بطشْٚكاّ  إػك  أ

ٌ  أقكًب  ايؿكطؽ  ٚعِٛ; ايؿطؽ عِٛ َٔ أغًٜ ايدلشٕٚ عِٛ ٔ  ٚأثكك ِ  َك ٕ  عٛك ٕ ; ايكدلشٚ ٌ  ٚايكدلشٚ  أٓك

ٔ  أغكطع  ٚايؿطؽ، ايؿطؽ َٔ ٕ  َك ٍ  َٓعيك١  ٚايعتٝكل ; ايكدلشٚ ٕ ، ايػكعا ْٗاٜك١ ا٫ض  ٗ   :ايؿكا٠  َٓعيك١  ٚايكدلشٚ

 .19، م10ؾٕٓٛ ا٭ز : ز
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ؾٝػطع ، ٗ دٝؿ٘، ؾٝذط ب٘ بعض ا٭َٛض  (2)ايػٌٝ َٔ دٝؿ٘، ٚٚقٌ دبٌ ايكاعٛؽ

 .(3)#ا٭غ٬ف

ٝع ٫ٚٝ بس َٔ ٖصٙ اؿٛازخ َٔ اؿطٚ  ٚاشلطز ٚإكطز ٚايكتكٌ ٚغكؿو ايكسَا٤ ٚتهك     

 .س َٔ ع٬َات ايٛٗٛضٚنٌ شيو  ّٜع ،َٛاطِٓٗ اؿكٛم ٚتؿطٜس ايٓاؽ عٔ

َٚٗكس يك٘    ٘غطاع ا٭غ٬ف َعٓك٢ َكٔ تكسَك   أ #ؾٝػطع ا٭غ٬ف$ ٚقٛي٘ عًٝ٘ ايػ٬ّ:

تعطٜؿك٘ ٖٚكٛ ايهكاش      َا يٌٓٝ ايػ١ُٝٓ َٔ سطن١ ٚظسـ اؿا٥و ايطٌٜٛ ٚايصٟ َّطإٜػطع 

 .ٖٛاٍ َا ٜكٓعأَا ٜهٕٛ ا٫غطاع يٓذست٘ ْٚكطت٘ َٔ إٚ ،احملتاٍ

  (4)طعاّ ٫ٚ ؾطا  ست٢ ٜعاٚز بأًٜٕٛ ٫ٜٚ٘ٝٓٗ. 

َككا ّككٛت اؿا٥ككو ؾإ١، ٚعٓككسٖا ْٗاٜكك١ ٖككصٙ اؿطنكك١، َكككط ايكسّككإٍ  َعٓكك٢ ايطدككٛع 

٘    إإًعٕٛ ٖٚٛ إانط ٚإدازع، ٚ نُكا ٖكٛ إتعكاضف     ،َا خطٚز غكرلٙ عًٝك٘ ْٚٗاٜك١ سطنتك

                                                                                                                                                    

(1)  ٌ ّٔ َٚدَب ّٕ دَبٌ: ٖٛ ايًَٗها ٚأٜهكا   .547، م12يػإ ايعكط  ٭بكٔ َٓٛكٛض: ز    :ايؿِأّ بٓاس١ٝ َعطٚف ُيها

٢ُّ ّ  بك٬ز  ٗ ّتّس ثِ. ايًٖٖهاّ دبٌ زّل٢، بايجػٛض َّٚط اي٬شق١ٝ ػاٚظ ؾإشا. يبٓإ دبٌ ٖٓاى ًٜػ  بك٬ز إٍ  ايكطٚ

٢ُّ، أض١َٝٓٝ  .219، م1ْٗا١ٜ ا٭ض  ٗ ؾٕٓٛ ا٭ز  ز ،اـعض عطإٍ  ّتّس ثِ. ٚسٜٛطثا ساضثا ٖٓاى ؾٝػ

ٚايكاعٛؽ يعً٘  خطأ ٗ ايٓػذ:  ،ٌَٜٛ َػرل٠ ٜط٣ َٔ ؾاٖل زا١ْٝ قط  با٭ْسيؼ دبٌ اغِ: قاعٕٛ (2)

 .298، م4َعذِ ايبًسإ  ز

ـ  (3) ـ ، ٚايػًََّ ًِٝ ًَِؿ١ُ ، ٚايػَّ َُاَعك١ُ : ٚايػُّك ٕ  اَؾ َُٕتَككسَِّٛ ُْكع   .ا ـٍ  َٚد ًِٝ ـه : َغك ٔ ، غ كًُ ََّتْٝ ٘ ، بَهك َٓك ٔٔ  َٜشٝك٢  ِقكطَا٠٤َُ  ٚ  بك

ِْ: " َٚثَّاٍ   ٖ ًَِٓا َِ: ايَؿطّا٤   قاٍ غ ًُؿّا َؾَذَع ِ  َٚظَع ٘  ايكاِغ َُِع أََّْ َٖا َغ ًِٝؿّا َٚاِسَس  .283، م12تاز ايعطٚؽ: ز :َغ

بأًٜٕٛ: إطاز ٗ بعكض ايٓػكذ بكابًٕٛ أٚ بكابًٕٝٛ ٖٚكٛ أغكِ َكٔ أزلكا ٤ َككط ايكسّك١ عًك٢ َكا أعتُكسٙ               (4)

 ٚاغِ َكط ايتٛضا٠ ٗ نصيو َكطاِٜٝ ٚقٌٝ، ْٛح بٔ ساّ بٔ َكط: َكط زلٝت ايػُعاْٞ ٚغرلٙ ٚإِا

ٛ   ٜػك٢ُ  َٛنع ٚاؾؼ باؿذاض٠ َبين عتٝل قكط ٖٚٛ، بابًٕٛ ايسٖط أٍٚ ٗ ِ  قككبا ٖك ايٝكّٛ:  إٍ  قكا٥

 .310، م5ا٭ْػا  يًػُعاْٞ: ز
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 .ٔٛز بعض اؿطنات بعس ٚٗٛضٖا بٛٗٛض ْٚؿاٙ غرلٖا َٔ ٚإتػام عًٝ٘

ٕٛٓٛٚنجط٠ اٯضا٤ ٚاي. 

سٛازثك٘   صَٟٔ ع٬َات ايٛٗٛض ٚاي  ؽل ع٬َات لخط ايعَكإ ايك   ٚقٛي٘ ٖصا أٜهّا

ّٕ ،تػبل سٛازخ أٜاّ ايٛٗٛض إباضى ايٓاؽ ٗ لخكط ايعَكإ    َٚع٢ٓ نجط٠ اٯضا٤ ٚايٕٛٓٛ أ

 ،اؿكل إٍ  يٛقٍٛاٜعتُسٕٚ ع٢ً ايٕٛٓٛ َٔ زٕٚ ا٫عتُاز ع٢ً ايكطع ايصٟ ٖٛ ططٜل 

 ،عٔ اغكتعُاٍ احملطَكات ٚاتبكاع ايؿكٗٛات     ؾه٬ّ ،ٚشيو بػبب ا٭ٖٛا٤ ٚنجط٠ ايؿبٗات

ٌ  ،ايكًٛات بإناع١ ٜآَكا ٖكصٙ   أَٚكٔ إتعكاضف ٚإؿكٗٛز ٗ     ،ٚإشا نجط ايه٬ّ قٌ ايعُك

٘     ،تهًٌُنجط٠ إ َطاؾكل اؿٝكا٠    ١ٚبػكبب نجكط٠ إطايكب ٚغكع     ،ٚيهكٌ َكتهًِ ضأٜك٘ ٚقٛيك

ُّأٚ َجكككاٍ ايككككٛاٌْ ايٛنكككع١ٝ أ ،ٝككك١ ٫ قطعٝككك١ّٓٚغًبٗكككا أاشلكككا  تهجكككط اٯضا٤ ٚعُاشلكككا ٚع

 ،ٚاقعٝكاّ  ٖٞ ططٜل يًشهِ ايكٛاقعٞ ٚيٝػكت سهُكاّ    ،ٚست٢ اٯضا٤ ايؿك١ٝٗ ،يًشهَٛات

ّٕ نُككا ٚنا٭قككٍٛ ا٭ضبعكك١   ،ٚا٬ٕظَككات ايعكًٝكك١  بعهككٗا ٜعتُككس عًكك٢ ا٭زيكك١ ايٛٓٝكك١    أ

١ ٚا٫قككٛي١ٝ ٚاٯضا٤ ٝككٚا٫ستٝككاٙ ٚإطايككب ايؿكٗ ،ٚايككدلا٠٤ ،ٚايتدككٝرل ،ا٫غتكككشا 

 .ٚايؿطع١ٝ، ٚايه١ًٝ ٚاؾع١ٝ٥ َٚا ؾاب٘ شيو نجرل ،ا٫دتٗاز١ٜ ٚايتطبٝك١ٝ ٚايع١ًُٝ

 .#٫ٚ تعذع ايعذٛظ$

 بٔ نُكا ٖكٛ سكاٍ ْػكا٤ ٖكصا ايعككط، بػكب       ْ٘ يٛانض ٚبكّٝ إقٛي٘ ٖصا، َٚٚٔ ايع٬َات 

ٚبػكبب ظٖكط٠ ايكسْٝا     ،نجط٠ إعٜٓات َٚٛاز ايتذٌُٝ ٚعًُٝكات ايتذُٝكٌ اؾطاسٝك١ ٚغرلٖكا    

بايٓػكب١ يػكرل إ٪َٓكات،     تط٣ ساٍ ايعذا٥ع نأْٗٔ يػٔ نبرلات ايػٔ، ٖٚصا طبعكاّ  اٚظٖٖٛ

رل خًكل اهلل  ٝٛ اؿط١َ، َٔ قبٌٝ سط١َ ايٛؾِ ٚتػك اؾاْب ايؿكٗٞ ٗ ٖصٙ إػأي١ ٖ ّٕأسٝح 

نُا ٗ ضٚاٜك١ أٓكس بكٔ أبكٞ عبكس اهلل، عكٔ أبٝك٘، عكٔ قُكس بكٔ غكٓإ، عكٔ عبكس اهلل بكٔ               

 غٓإ، عٔ أبٞ عبس اهلل عًٝ٘ ايػ٬ّ قاٍ: قاٍ ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚلي٘:
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ٚإٓذٛف ًَعْٕٛٛ ع٢ً يػإ قُس ايٛاسل١ ٚإٛتؿ١ُ ٚايٓادـ(1). 

 .#ٚؾٝس ايككٛض$

ّٕ  ،ايٛٗٛض لس ايككٛض َٔ ايع٬َات اي  تػبٝٚتؿٝ ايٓكاؽ   ٚايٛانض ٗ ٖصا ايككٍٛ أ

ٚسكاٍ ايٓكاؽ ٗ طًكب ايتؿكٝٝس      ،٫ َا ْكسض إم تعس تطن٢ ٚتكٓع بايكًٌٝ ٚايبٝت ايبػٝ٘ 

 :نُا أخدل بصيو غبشاْ٘ ٚتعاٍ ،ٜهاز ٜهٕٛ ع٢ً قسّ ٚغام

 ٍَطَج ٍْ  .(2)َنَزْسَوُجٍَّ َطَج ًب َ 

 .#ٚعُط اؾبٌ إًعٕٛ$

خ بصيو ٖكا٧ْ بكٔ إتٛنكٌ عكٔ ابكٔ شلٝعك١       اؾبٌ إًعٕٛ ٖٛ أسس دباٍ َكط نُا سّس

س بٔ غعس عٔ اؿػٔ بٔ ثٛبإ عٔ سػٌ بٔ ؾكؿٞ ا٭قكبشٞ عكٔ أبٝك٘ ؾكؿٞ بكٔ       ٝٚضؾ

عبٝس أْ٘ ٕا قكسّ َككط ٚأٖكٌ َككط قكس اؽكصٚا َكك٢ً عكصا٤ غكاق١ٝ أبكٞ عكٕٛ ايك  عٓكس              

 ٍ َكا شلكِ ٚنكعٛا َكك٬ِٖ ٗ اؾبكٌ إًعكٕٛ ٚتطنكٛا اؾبكٌ إككسؽ قكاٍ            :ايعػهط ؾككا

 .َٛنع٘ ايصٟ ٖٛ ب٘ ايّٝٛإٍ  اؿػٔ بٔ ثٛبإ ؾكسَٛا َك٬ِٖ

ّٕ ٚعٔ ٕككسؽ َكا   عٔ دبكٌ َككط ؾككاٍ إْك٘      غأٍ نعبّا ضد٬ّ ابٔ شلٝع١ عٔ أبٞ قبٌٝ أ

 .(3)ايٝشُّٛإٍ  بٌ ايككرل

 .#ٚبطقت بطق١ ؾطزت$

ّٕٚايٛاٖط َٔ قٛي٘   ،ا٭غًش١ ايؿتان١ اي  تػتعٌُ ٗ اؿطٚ  شلا بطٜل ٚنك٤ٛ  ٖصا أ

                                                           

 .599م 5نتا  ايهاٗ: ز، (1)

 .19ا٫ْؿكام:  (2)

 .267خباضٖا: مؾتٛح َكط ٚأ (3)
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ّٕ ايكٓابكٌ اشلٝسضٚدٝٓٝك١ ٚايؿػكؿٛض١ٜ ٚايٜٓٛٚك١      ٖٞ ٚيطَا ،شلا ضز٠ ؾعٌ ٖٚا ٫ ؾو ؾٝ٘ أ

ٌ    ،ؾٝكسض َٓٗا بطٜل تػتعٌُ إٔ ُهٔإ َٔ اي  ٌ أ ،ٚشلكصا ايدلٜكل ضزٚز ؾعك  ،ٚ ضز٠ ؾعك

ايدلقكك١ ٔإشا بطقككت اْهؿككـ  ّٕٚشيككو أ #١ ؾككطزتبطقكك$قككًٛات اهلل تعككاٍ عًٝكك٘  ٜكككٍٛ نُككا

 .ؾٝهٕٛ ضز٠ ؾعٌ ايدلم اْهؿاف ايػشا  ;(1)ايػشا 

 .#ٚاتكٌ ا٭ؾطاض بٌ عٌ ايؿُؼ ٚسًٛإ$

ٚنجط٠ ايؿط ٗ ايب٬ز تػؿط  ،عاٍ أسساخ َكط شلا زٚضٖا ٗ ع٬َات لخط ايعَإتَٚا 

      ٘ ٞ   ،عككٔ ايؿككط ٗ ايعبككاز ٖٚككصا ٖككا ٫ ؾككو ؾٝكك إسٜٓكك١ ايكك  ناْككت    ؾعككٌ ايؿككُؼ ٖكك

تككاٍ ا٭ضض  ا اؿاٍ ايصٟ غٝذعٌ ايؿط َتكك٬ّ   ،َٓطك١ سًٛإإٍ  ، َٚٓٗا(2)يؿطعٕٛ

ٚايٓكاؽ عًك٢    ،ٚايطٝكٛض تككع عًك٢ أؾكهاشلا     ،ٚسس٠ إكاحل ،ببعهٗا َع ايبعض اٯخط

 .زٜٔ ًَٛنٗا

 .#ٚزلع َٔ ا٭ؾطاض ا٭شإ$

إٔ ٜهكٕٛ ا٭شإ ايكصٟ ٜػكُع     : ا٭ٍٕٚقٛيك٘ ٖكصا استُكا٫    ٗٚ (3)ا٭شإ ٖٛ اإلع٬ٕ

س٠ ٚايك  أغًبٗكا   ٜك ي٘ ايكٓٛات ايؿهكا١ٝ٥ ايعس  ٣َٔ ا٭ؾطاض ٖٛ اإلع٬ّ ايهجرل ايصٟ تتكس

ٛ أٚا٫ستُاٍ ايجاْٞ َٔ  ،ٜعًٔ عٔ ايؿط زا٥ُّا اإلعك٬ٕ عكٔ اؿكط  ايك       شإ ا٭ؾطاض ٖك

                                                           

 .206، م2يػإ ايعط : ز (1)

ِ  ايؿكُؼ  تػ٢ُ عٌ ايكسِٜ ٗ َس١ٜٓ َكط ٚناْت (2) ٙ  قكاض ازلٗكا   ثك ٔ    ،ايؿػكطا إٍ  َككط  ٖٚكٞ ُتكس َك

ٔ  أغٛإ ؾٛم َٚا إػط  سس َٔ شيو ٚضا٤ َٚا ؾطغدّا ث٬ثٌ اإلغهٓسض١ٜ  ضؾكض  ؾكٛم  َٚكا  ايٓٛبك١  سكس  َك

ٕ  ظَٔ َكط خطاز ٚنإ ؾًػطٌ سس َٔ ٔ  مثاْٝك١  ؾطعكٛ ـ  ٚعؿكطٜ ٞ  أَٝك١  بكين  ٚدباٜك١  زٜٓكاض  أيك ـ  أيؿك  أيك

 .72، م4ايبس٤ ٚايتاضٜذ ٭ٓس بٔ غٌٗ ايبًدٞ:  ز .زٜٓاض أيـ َا١٥ ٚمثإ

ّ  ٖٚٛ، اَ٭شإ شنط اؿسٜح ٗ ٚضز ٚقس: اَ٭ثرل ابٔ قاٍ (3) ٍ ; بايؿك٤ٞ  اإٔلعك٬ ٘  ٜككا َٕ: َٓك ٕ  لَش ، إٜكصاْاّ  ٜ كْ٪ِش

َٕ  .12، م13يػإ ايعط  ز :ايك٠٬ ٚقت بإع٬ّ ا٫غتعُاٍ ٗ ككٛمه ٚإؿّسز ، تِأِشّٜٓا ٜ ٪ّشٕ َٚأّش
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 .ايك٠٬ ٚايػ٫ّ٬ ٜٓتر َٓٗا إ٫ ايؿط ٚايسَاض، ٖٚا ٜ٪نس يٓا شيو َا ًٜٝ٘ َٔ قٛي٘ عًٝ٘ 

 .#ؾكعكت قاعك١ بدلق١$

 .(2)ٚأخط٣ ببًذ (1)ٌ ٚبطٜل إتؿذطات ٗ َس١ٜٓ بطق١ٖٚصا ٜؿِٗ َٓ٘ قاعك١ ايكٓاب

 .#ايبٛازٟ (3)ٚقاتٌ ا٭عطا $

ٍ  إٍ  ٖٚصٙ اؿط  اي  غتذط ا٭عطا  ٫ٚ بكس شلكِ َكٔ     ،ايكشطا٤ ؾٝؿكذلنٕٛ بايكتكا

شيو سٝح ٜهػط اهلل تعاٍ ؾٛنتِٗ ٜٚكطع زابط ايهؿط ٚايٓؿام بإبازتِٗ ٭ِْٗ ناْٛا نُكا  

 :قاٍ عِٓٗ عع ٚدٌ

 َوووَرُثاا انهيووَ  َلَزُظوواَنُ  َظُ ِصوو ُت انيووِرظ ٍَ ٌَ َنُ ووْى َلَقَعووَد انيووِرظ ٍَ اِنووَإْ َساِة ِنُ ووْاَذ ٌَ ِيوو ًَُعووَرُزل ٍَ َلَجووبَء اِن

 .(4)ْى َ َراةٌ َؤِن ىٌَوَسُسلا ِيْنُ 

 عع ٚدٌ: ٚقاٍ

 َ  ََُِصَل انهيُ  َ َهل َزُظاِنِ  َلانهي ًُاا ُحُدلَي َيب َؤ ََِسبقًب َلَؤْجَدُز َؤنيب َظْعَه *  ِه ىٌ َحِك ىٌاِنَإْ َساُة َؤَشدُّ ُوِسسًا َل

                                                           

٘ ، ايكٌ أضض ؾطم َٔ ؾُبس٩ٙ. ايجايح اإلقًِٝ ٚأَا (1) ٕ  ًٖهتٗكا  َسٜٓك١  ٚؾٝك ٘   ٓكسا ٔ  ٚؾٝك  اشلٓكس  بك٬ز  َك

ِ . ٚقعزاض إٛيتإ ايػٓس ب٬ز َٚٔ، ٚايكٓسٖاض تاْـ ٕ  بكب٬ز  ّكطّ  ثك ٕ  غذػكتا ٕ ، ٚؾكاضؽ  ٚنطَكا   ٚأقكبٗا

ّ   إكسؽ ٚبٝت ٚؾًػطٌ  ٚايؿاّ اؾعٜط٠ ٚب٬ز بابٌ ٚأضض ٚايهٛؾ١  ٚايبكط٠  ٚا٭ٖٛاظ ٘   ٚايكًكع  ٚايّتٝك

ٞ   ٚايّػكٛؽ  طٓذك١  ٚبك٬ز  ٚتكاٖطت ، ٚإؾطٜكّٝك١ ( بطقك١  )ٚب٬ز ٚاإلغهٓسض١ٜ َكط ٚأضض  ايبشكط إٍ  ٜٚٓتٗك

 .211، م1احملٝ٘. ْٗا١ٜ اإلض  ٗ ؾٕٓٛ ا٭ز  ز

ٕ   بكايعطام  ؾكب١ٗٝ  ٖٚك٢  بكإًٛى  ٚأخّككٗا  ايكب٬ز  أقسّ َٔ ٖٞ: ب٘ ؾٝكاٍ اختكت َٚا بًذ ٚأَا (2)   ٚخطاغكا

 .364، م1ْٗا١ٜ ا٭ض  ٗ ؾٕٓٛ ا٭ز  ز .بًذ ْٗط: ؾٝكاٍ، دٝشٕٛ ٜٓػب ٚإيٝٗا. ٚاشلٓس

 31اؿهاض٠: كتاض ايكشاح: م نس ٖٚٛ ايباز١ٜ ٗ اإلقا١َ ايبا٤ ٚنػطٖا بؿتض ٚايبسا٠ٚ ا٫عطا  (3)

 .90ايتٛب١:  (4)
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ٍَ اِنَإْ َساةِ َيٍْ َظزيِخرُ َيب ُظْنِس ُ َيِغسَيًب َلَظَزَسثَّلُ ِثُك ًِ عٌ َ ِه ىٌَلِي * ىُ اندََّلاِئسَ َ َهْ ِ ىْ َياِئَسحُ انعَّْاءِ َلانهيُ  َظ

ٍُ ِثبنهي ِ َلاِنَ ْاِو اِنَأِخِس َلَظزيِخُر َيب ُظْنِسُ  ُقُسَثبٍد ِ ْنَد انهيِ  َلَصَهَاا ٍَ اِنَإْ َساةِ َيٍْ ُظْاِي ِد انسَُّظاِل َؤَنب بَِيَ ب َلِي

ًَِزِ  ِبٌَّ انهيَ  َغُسازٌ َزِح ىٌُقْسَثخٌ َنُ ْى َظُ ْدِخُهُ   .(1)ُى انهيُ  ِلر َزْح

 .#خًٝ٘ (2)ٚدطت ايػؿٝاْٞ$

ٚخًٝ٘ إطاز بٗا ايٛغا٥ٌ ايك  ٜطنكب ٖكٛ     ،ٚسطن١ ايػؿٝاْٞ غتهٕٛ بعس ٖصٙ اؿط 

ٖا ٖٛ َتكساٍٚ ٗ ظَآْكا ٖكصا ايكصٟ      ،ٚدٝؿ٘ نايػٝاضات ٚايٓاق٬ت ٚاؾطاؾات َٚا ؾاب٘

  .ؾٝ٘ ٚغا٥ٌ ايٓكٌ َجاب١ اـٌٝ أٚ نُا تػ٢ُ زٚا  ايعكط عّست

 .#س ايبٓٛزس اؾٓٛز، ٚبّٓٚدّٓ$

ٚايبٓٛز ٖكٞ ايٓككٛم إتؿكل عًٝٗكا      ايتذٓٝس ْع اؾٓس ٚت١٦ٝٗ اؾُع يًكتاٍ ٚاؿط 

ِ  ايهكِبرل    :ايَبْٓكس   :صطبٓكس  :ٚٗ تعطٜـ ايبٓكس َكا ٜ٪نكس شيكو     ،نُا ٜعطف ببٓٛز ايعكس ًَك  ،ايَع

ٞ  َعّط  ّ  :ٚٗ احملهِ .ِْع٘ ب ٓ ٛزه ،ؾاضغ ّٔ ايكطُّٚ ٜهكٕٛ ؼكَت    ،ٜهكٕٛ يًكا٥ِكسِ   ،َِٔ َأع٬

ٌّ َأٚ َأنجككط ٌٕ َأٚ َأقكك ِٕ َعؿككَط٠ُ ل٫ِف َضدكك ِّ عًَكك ّٞ .ُنكك ٕٔ :ايَبْٓككس  :ٚقككاٍ اشُلَذُْٝكك ِ  ايُؿْطَغككا ًَكك  .َع

 ٌ َٕ ايب ٓ َٛز َدطَّا(َدا٤ ) :َٚأْؿس إؿّه (3)ٚا َٜذطُّٚ
. 

تؿكام  اٚي٘ ٗ ٖصا أَط عِٛٝ إش ٫ تهٌُ سطنت٘ ٫ٚ ٜتػع اْط٬ق٘ َا م ٜجبت يك٘ بٓكٛز   

ِ ٝٚتعاٖككس ٚتعاقككس َككع ايكككًٝب  ْكك٘ ٜعًككل ايكككًٝب  أسٝككح ٚضز  ،ٌ ٚغرلٖككِ ٖككٔ ؾككابٗٗ

عكٔ  ؾٜٚسعٞ اإلغ٬ّ  نُا قطح بصيو أَكرل إك٪ٌَٓ عًكٞ بكٔ أبكٞ طايكب عًٝك٘ ايػك٬ّ         

                                                           

 .99كك  97ايتٛب١  (1)

 ايػؿٝاْٞ ٖٛ: عجُإ بٔ عٓبػ١ َٔ ْػٌ ابٛ غؿٝإ بٔ سط  ا٭َٟٛ، ٚغٝأتٞ ٫سكّا ايتعطٜـ ب٘ أنجط. (2)

 .366، م4تاز ايعطٚؽ: ز (3)
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 :عًٝ٘ ايػ٬ّ قاٍ أَرل إ٪ٌَٓ :ايطاغب أْ٘ قاٍ

 .(1)#٫ ّٛت ابٔ ٖٓس ست٢ ٜعًل ايكًٝب ٗ عٓك٘$

ّٕإٍ  ٕ ناْت بعض ايطٚاٜات تؿرلإٚ بٔ ٖٓس ٖٛ َعا١ٜٚ ؾ٬ ؾطم بٌ ايػؿٝاْٞ ٖٚٛ ا أ

 .١ بٔ أبٞ غؿٝإ يعِٓٗ اهلل قاطب١عجُإ بٔ عٓبػ١ ٚبٌ َعاٜٚ

 .#ٖٓاى ٜأتٝ٘ أَط اهلل بػت٘$

٘ ٚأَط اهلل تعاٍ ٜهٕٛ بٛٗٛض  يؿكٝذ  اخكدل  أٚقكس   ،اإلَاّ إٗسٟ قًٛت اهلل تعاٍ عًٝك

٘ إضغًٗا أإؿٝس بطغاي١   ايهتكا  ٚضز َكٔ ايٓاسٝك١ إكسغك١    ٚ ،َكطٙ بػتك١  إٔ أإش أخكدلٙ بك   ،يٝك

ايؿٝذ إؿٝس أبكٞ عبكس   إٍ  ٚأضبعُا١٥ عؿٕطغ١ٓ  ٗ أٜاّ بكٝت َٔ قؿط اهلل ٚضعاٖا سطغٗا

 :َٚٓ٘ أٟ ٖا دا٤ ؾٝ٘ ،٘ ْٚٛض نطو٘اهلل قُس بٔ قُس بٔ ايٓعُإ قسؽ اهلل ضٚس

      ؾإٕ أَطْا بػت١ ؾذأ٠ سٌ ٫ تٓؿع٘ تٛب١ ٫ٚ ٜٓذٝ٘ َكٔ عكابٓكا ْكسّ عًك٢ سٛبك١ ٚاهلل

ًٜكُٗهِ ايطؾككس، ًٜٚطككـ يهككِ ٗ ايتٛؾٝككل بطٓتك٘  ْػككد١ ايتٛقٝككع بايٝككس ايعًٝككا عًكك٢   

 .(2)قاسبٗا ايػ٬ّ

لخط بٓؿؼ ايتاضٜذ ع٢ً ٜس  نتابّاٚضعاٖا  اهلل سطغٗا  إكسغ١ ايٓاس١ٝ َٔ ٚضز ٚنصيو

 َتككك١ً ْاسٝكك١ َككٔ وًُكك٘ أْكك٘ َٛقككً٘ أسككس أقككشاب٘ ٜٛقككً٘ ٚم ٜ كككطح بازلكك٘، ٚشنككط 

 :ْػدت٘ ،باؿذاظ

ايػكسٜس  يٮر ، ٞ ٞ ، إؿٝكس  ايؿكٝذ ، ايطؾكٝس  ٚايكٛي ٔ  قُكس  اهلل عبكس  أبك بكٔ   قُكس  بك

 .ايعباز ع٢ً إأخٛش ايعٗس َػتٛزع َٔ، إععاظٙ اهلل أزاّ ايٓعُإ

                                                           

 .531، م2ؾطح ا٭خباض: ز (1)

 .9إعاض: م (2)
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ِايطسِٝ ايطٓٔ اهلل بػ 

ٞ  أٜٗا عًٝو غ٬ّ: بعس أَا ٔ  ٗ إدًكل  ايكٛي  بكايٝكٌ ؾإْكا   ؾٝٓكا  إدككٛم ، ايكسٜ

 ٚلي٘ ْٚبٝٓا قُس ٫َْٛٚا غٝسْا ع٢ً ايك٠٬ ْٚػأي٘، ٖٛ إ٫ إي٘ ٫ ايصٟ اهلل إيٝو مُس

 عٓا ْطكو َجٛبتو ع٢ً ٚأدعٍ، اؿل يٓكط٠ تٛؾٝكو اهلل أزاّ- ْٚعًُو، ايطاٖطٜٔ

 َٛايٝٓكا إٍ  ت٪زٜك٘ عٓكا   َكا  ٚتهًٝؿكو ، بإهاتبك١  تؿكطٜؿو  ٗ يٓكا  أشٕ قس أْ٘ -بايكسم

 بعْٛ٘ اهلل أٜسى ؾكـ ،ٚسطاغت٘ شلِ بطعاٜت٘ إِٗ ٚنؿاِٖ، بطاعت٘ اهلل أععِٖ، قبًو

ٙ  َا ع٢ً زٜٓ٘ َٔ إاضقٌ أعسا٥٘ ع٢ً ٌ ، أشنكط ٘  ٗ ٚأعُك ٔ إٍ  تأزٜتك ٔ  َك ٘  تػكه  َكا  إيٝك

 .اهلل ؾا٤ إٕ ْطزل٘

ٍ  اهلل ايصٟ أضاْاٙ سػب، ايٛإٌ َػانٔ عٔ ايٓا٥ٞ َهآْا ْاٜٚٔ نٓا ٚإٕ مٔ  تعكا

 عًُّا مٝ٘ ؾإْا، ايسْٝا يًؿاغكٌ زٚي١ زاَت َا شيو ٗ إ٪ٌَٓ ٚيؿٝعتٓا ايك٬ح َٔ يٓا

ِ  ايصٟ َٚعطؾتٓا بايصٍ، أخباضنِ َٔ ؾ٤ٞ اعّٓ ٜعع  ٫ٚ، بأْبا٥هِ  دكٓض  َكص  أقكابه

 ٚٗٛضِٖ ٚضا٤ إأخٛش ايعٗس ْٚبصٚا ،ؾاغعّا عٓ٘ ايكاحل ايػًـ نإ َاإٍ  َٓهِ نجرل

 .ٜعًُٕٛ ٫ نأِْٗ

ٍ  شيكو  ٚيك٫ٛ ، يصنطنِ ْاغٌ ٫ٚ، ٕطاعاتهِ ًٌَُٗ غرل اّْإ  أٚ بهكِ ايكٮٚا٤   يٓكع

ٔ  ع٢ً ٚٚاٖطْٚا د٬ي٘ دٌ اهلل ؾاتكٛا ا٭عسا٤ اقطًُهِ  أْاؾكت  قكس  ؾتٓك١  اْتٝاؾهِ َك

 سطنتٓا ٭ظٚف أَاض٠ ٖٚٞ، أزضى أًَ٘ َٔ عٓٗا ٚو٢ُ أدً٘ سِ َٔ ؾٝٗا ًٜٗو عًٝهِ

ٔ ! بايتك١ٝ اعتكُٛا .إؿطنٕٛ ٚيٛ نطٙ ْٛضٙ َتِ ٚاهلل، ْٚٗٝٓا بأَطْا َٚباثتهِ  ؾكب  َك

 ٜطّ م َٔ بٓذا٠ ظعِٝ أْا، َٗس١ٜ بٗا ؾطق١ ٍٜٗٛ، أ١َٜٛ عكب  وؿؿٗا، اؾا١ًٖٝ ْاض

 غٓتهِ َٔ ا٭ٍٚ ْاز٣ سٌ إشا، ايػبٌ إطن١ٝ َٓٗا ايطعٔ ٗ ٚغًو، إٛاطٔ ؾٝٗا

 يهِ غتٛٗط .ًٜٝ٘ ايصٟ ٗ ٜهٕٛ ٕا ضقستهِ ٚاغتٝكٛٛا َٔ، ؾٝ٘ وسخ َا ؾاعتدلٚا ٖصٙ
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ٗ ، بايػك١ٜٛ  َجًٗا ا٭ضض َٚٔ، د١ًٝ ل١ٜ ايػُا٤ َٔ ٕ  َكا  إؿكطم  أضض ٚوكسخ   وكع

ِ  بػك٤ٛ  تهٝل، اإلغ٬ّ َطام عٔ طٛا٥ـ ايعطام ع٢ً بعس َٔ ٜٚػًب، ٜٚكًل  ؾعكاشل

ٔ  ايػُك١  تٓؿكطز  ثِ، ا٭ضظام أًٖ٘ ع٢ً ٔ  ببكٛاض طكاغٛت   بعكس  َك ِ ، ا٭ؾكطاض  َك  ٜػكذل  ثك

 عًٝ٘ تٛؾرل ع٢ً َٓ٘ ٜ٪ًَْٛ٘ َا َٔ اٯؾام اؿر ٕطٜسٟ ٜٚتؿل، ا٭خٝاض إتكٕٛ ب٬ٗن٘

ّ  ع٢ً ٜٛٗط ؾإٔ ٚايٛؾام َِٓٗ ع٢ً ا٫ختٝاض سذِٗ تٝػرل ٗ ٚيٓا، ٚاتؿام َِٓٗ  ْٛكا

 َٔ نطاٖتٓكا  ٜسْٝ٘ َا ٜٚتذٓب، بتٓاق َٔ ب٘ ٜكط  َا َٓهِ اَط٨ نٌ ؾًٝعٌُ .ٚاتػام

 .سٛب١ ع٢ً عكابٓا ْسّ َٔ ٜٓذٝ٘ ٫ٚ تٛب١ تٓؿع٘ ٫ سٌ ٠ؾذأ بػت١ أَطْا ؾإٕ، ٚغدطٓا

 .بطٓت٘ ايتٛؾٝل ٗ يهِ ًٜٚطـ، ايطؾس ًُٜٗهِ ٚاهلل

ٞ  ا٭ر أٜٗكا  إيٝو نتابٓا ايػ٬ّ، ٖصا قاسبٗا ع٢ً ايعًٝا بايٝس ايتٛقٝع ْػد١ ، ايكٛي

ٜ ، تٓاّ ٫ اي  بعٝٓ٘ اهلل سطغو، يٓا ايٛٗ ٚايٓاقط، ايكؿٞ ٚزْا ٗ ٚإدًل  ؾكاستؿ

ٙ  ي٘ غططْاٙ َا ايصٟ خطٓا ع٢ً تٛٗط ٫ٚ! ب٘ ٘  َكا  ٚأّز! أسكسا  نكُٓا ٔ إٍ  ؾٝك ٔ  َك  تػكه

 ٚليككك٘ قُكككس عًككك٢ اهلل ٚقككك٢ً، اهلل ؾكككا٤ عًٝككك٘ إٕ بايعُكككٌ ْكككاعتِٗ ٚأٚم، إيٝككك٘

 .(1)ايطاٖطٜٔ

ّٕايٛاٖط َٔ ٖصٙ  ٜ دكدل عكٔ    ،اإلَكاّ إٗكسٟ عذكٌ اهلل تعكاٍ ؾطدك٘ إبكاضى       ايطغاي١ أ

 .ٜٚٓب٘ ع٢ً أخص اؿٝط١ ٚاؿصض َٔ تساعٝات ايؿًَٚا بعسٖا سٛازخ تًو ايػ١ٓ 

 .#، ٚتعٝـ إعاف(2)يػًب١ ا٭ٚباف$

  ١غًب بٚدعٌ اهلل تعاٍ ٖصا ايتكسٜط إٔ تهٕٛ يإلَاّ إٗسٟ غٝب١ ٚٚٗٛض َباغت بػب

ٚعٓس َا تهكٕٛ ايػًبك١ شلكِ ٜهكٝل      ،ا٭ٚباف ِٖٚ ايًكطا٤ َٔ ايبػا٤ ِٖٚ ايكت١ً ٚايػؿ١ً

                                                           

 .324، م2ا٫ستذاز: ز (1)

 .292، م2ٚايػؿ١ً: ايكاَٛؽ احملٝ٘ يًؿرلٚظ لبازٟ، ز ،ا٭خ٬ٙ: ا٭ٚباف (2)
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ٖٚكِ َكٔ ٜؿتعًكٕٛ ا٭ظَكات ا٫قتككاز١ٜ ستك٢ تككبض سٝكا٠ ايعبكاز           ،ع٢ً ايٓكاؽ إعكاف  

نككططا  ايٓٛككاّ  ٚايؿٛنكك٢ ستكك٢  اأٚ ا٭ظَككات ا٭َٓٝكك١  َككٔ  ،ّاسطدكك١ َٚعاؾككِٗ نككٝك

 .تكبض سٝا٠ ايٓاؽ ٗ قًل ٚتسٖٛض

 .#(2)ا٭ططاف (1)ٚتٓتكل$

 .ٜٚٓتكل َٔ سكِٗ ،ٚبػبب نجط ا٭ٚباف ٚاْتؿاضِٖ تٓكل ا٭ؾطاف

 .#ٜٚهجط ا٫خت٬ف$

ٚإككعاعِ َككٔ  ،نجككط٠ إطككاَع بؾهجككط٠ ا٫خككت٬ف بػككب  ،ٚقٛيكك٘ ٖككصا يتككاّ ايٛنككٛح 

َٚكٔ ٚنكٛح  ٖكصا ايككٍٛ      ،نجط٠ اٯضا٤ تػبب ا٫خت٬ف ٕؾإ َٚٔ  داْب  لخط ،داْب

ٯضا٤ بػككبب ايكككٛاٌْ ايٛنككع١ٝ يًشهَٛككات ٗ ايعككام  أْككع  اَككٔ اخككت٬ف  َككا ًْشٛكك٘

ّٕإٍ  ضادككعؾككإٕ نجككط٠ اٯضا٤  ،ٚستكك٢ ٗ إػككا٥ٌ ايؿكٗٝكك١  إػككا٥ٌ ايؿكٗٝكك١ ٖككٞ ططٜككل   أ

 ّا.ٚاقعٝ ّايًشهِ ايٛاقعٞ ٚيٝػت سهُ

 .#(2)بعٌ طططٛؽ (1)ٚؽايؿ٘ طًٝع١$

                                                           

َِٛقٝع١ُ: ٚايٓكٝك١ُ (1)  :َٚأْؿس; اؿّل اِْْتكام  ٚنصيو، ا٫ِْْتكام  ٚايِؿْعٌ، ايٓاؽ ٗ اي

ِٔ ٚشا  َّ     سٖك٘ َتَْٓتِكْل ٫ ايطِّْس  101م  7َِْكك٘: يػإ ايعط  ز  ٗ ايَكِطَٝع١ ؾٔإ

 :ايؿطظزم ٚقاٍ (2)

ٍْ ِّ َأططاَف     ٢ًَِٓ َٚضَزْت إشا  ٚبهِ بٓا ٚاْغَأ ْٔ َقِب١ًٍٝ ن َُْٓع  ٜطٜس ََ    .قب١ًٝ نٌ َأْؾطاف ٜ 

   :اَ٭عؿ٢ قٍٛ َٚٓ٘; َأٜهّا ايطَطِف ْع اَ٭ؾطاف َع٢ٓ اَ٭ططاف: اَ٭ظٖطٟ قاٍ

ِّ ايباز ٚ ايٗطط ف  ِٖ ِ  ايعس ٣َٛ        َٚأْت   ايطَّقا٥ِكا  تِأنًٕٛ ث٬ٍخ بُكْك

ـٍ  ْكع  اَ٭عؿك٢  بٝكت  ايبٝكت  ٖصا ٗ ايٗطط ف : اَ٭عطابٞ ابٔ قاٍ ٛ ، َطٔطٜك َُْٕٓشكِسض  ٖٚك ٍ ، ايٓػكب  ٗ ا : قكا

ـ  ؾ٬ٕ ٜكاٍ: اَ٭قُعٞ ٚقاٍ .ايُكْعس ز َٔ َأؾطف عٓسِٖ ٖٚٛ ٘  ٚايٖططاؾك١  ايٓػكب  َططٜ  إشا ٚشيكو  َبِّٝٓك١  ؾٝك

 .218، م9اَ٭ندل: يػإ ايعط : ز اؾّسإٍ  اٯبا٤ نجرل نإ
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ّٕ       إٍ  ٚقٛيك٘ ٖكصا ٜؿكرل     ا٫خككت٬ف  غكبب  َكٔ أغكبا  ْٗاٜك١ سطنك١ ايػكؿٝاْٞ سٝكح أ

ٚ  إٚكايؿ١ ايطًٝع١  ،بِٝٓٗ غبب شل٬نِٗ ّٕ  إَا تهٕٛ بػبب ا٫ْؿككام  عٓك٘،   َكا بػكبب أ

أٚ ٫ستُككاٍ لخككط ٖٚككٛ قتككاشلِ  ٚعطقٝككّا َٚككصٖبّٝا أٖككٌ طططككٛؽ ىتًؿككٕٛ َعٗككِ عكا٥ككسّٜا

 .ٚاْهػاضِٖ ٗ طططٛؽ

 .#(3)ٚبكاق١ٝ أؾطٜك١ٝ$

 ،تٓؿكل عٓك٘ أخكط٣ ٗ قاقك١ٝ أؾطٜكٝك١      ،ايكصٟ ؽايؿك٘ طًٝعك١ ٗ طططكٛؽ    ٚٗ ايٛقت 

 .ؾامؿطن١ ايػؿٝا١ْٝ ٚاَتسازٖا ٗ اٯٖٚصا ٜسٍ ع٢ً غع١ ا

 .#(4)ايٌٓٝ ٚا٭نُات َٔ$

َكٔ   نكجرل  ٫ ىؿك٢ ٚدكٛز   إش ٖكا َٔ ٜػهٔ ع٢ً نكؿاؾ٘ ٚظكٛاضٙ    ٖٛ ٌٝٚإطاز َٔ ايِّٓ 

                                                                                                                                                    

ّٚ خدل ُٕطاَيع١ِ ٜ بعجٕٛ ايكّٛ: ٚايٖطًِٝع١ُ (1)  .غٛا٤ ؾٝ٘ ٚاؾُع ٚايٛاسس، ايعس

ٔ  َِٜطًُكع  ايصٟ: اؾٝـ َٚطًِٝع١ُ ـ  َك ًِكعَ  ِيَٖٝطًِكعَ  ٜ بعكح  اؾكٝ ّٚ  ِط ٛ ، ايعكس ًِكع   ؾٗك ِ ، بايهػكط ، ايط  ٔ  ا٫غك  َك

ًَِع اٖطًِْع: َٓ٘ تكٍٛ .ا٫ٖط٬ٔع ّٚ ِط ٌ  بعكح  َغعا ٔإشا نإ َأْ٘: اؿسٜح ٚٗ .ايعس ٘  بك ِ ; َط٥ِ٬كعَ  ٜسٜك ّ  ٖك  ايككٛ

ًِع يَٖٝطًِع ٛا ٜبعجٕٛ ايصٜٔ ّٚ ِط : ٚايط٥ِ٬كع  ، اؾُاعك١  عًك٢  تطًل ٚقس، َطًِٝع١ْ ٚاسسِٖ، ناَؾٛاِغٝٔؼ ايعس

 يًٛاسكس  تكًض َٓٗا يؿ١ٛ نٌ، ايٖطًِٝع١ِ َع٢ٓ ٚايَبِػ١َُّٝ ٚايؿَِّّٝؿ١ُ ايطَِّب١ُ٦ٝ ٚنصيو: اَ٭ظٖطٟ قاٍ; اؾُاعات

 23 7، م8ٚاؾُاع١، يػإ ايعط : ز

َعذكِ ايبًكسإ يٝكاقٛت     ،ٚعهكا  إطقكب  قكط   عًك٢ ايبشكط   َؿطؾ١ بايؿاّ بًس: قطبٛؽ بٛظٕ: طططٛؽ (2)

 .30، م4اؿُٟٛ ز

 .249م 6ايكاق١ٝ: َٔ ايٓٛاسٞ ايبعٝس٠ بأؾطٜك١ٝ: تاضٜذ أبٔ خًسٕٚ، ز (3)

١َُُ: أنِ (4) ِه َأَنُاته ٚاؾُع، َعطٚؾ١: اَ٭َن ِٔ  ْٚع، َٚأَن ّه  اَ٭َنك ٌ  ٔإنكا ٌٕ  َجك ٍٕ  َدَبك ّٔ  ْٚكع ، ِٚدبكا  اإٔلنكا

ّه اُ٭ُنِ ْٚع، ُٚنت ٍب نتاٍ  َجٌ ُأُنِ ّ  نُكا ، َٚأْعٓكامٕ  ع ٓ كلٕ  َجٌ لنا ُْكط٠  ْكع  ٗ تككّس يػكإ ايعكط :    َت

 .20، م12ز
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ٚ بٞ أبػض عًٞ بٔ تاؿطنات ٚا٭سعا  ٖٔ  ٖكٌ بٝتك٘ قكًٛات اهلل    أطايب أَرل إك٪ٌَٓ 

ٚعُطٚا بٔ  ،بٞ غؿٝإأ٫ ٜهٕٛ شيو ٚقس نإ ٕعا١ٜٚ بٔ ٚنٝـ  .تعاٍ عًِٝٗ أْعٌ

، ستك٢ يعُٓٗكا   عًِٝٗ ايػ٬ّ بٝتايظضع ايؿً ٚبػض أٌٖ ايؿذٛض ٚ ايعام زٚض نبرل ٗ

ِ لايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚ ٔ    .ي٘ ٚغكً ٍ  عبكاؽ  نُكا ض٣ٚ ٗ شيكو ابك ٍ  زلكع : قكا  اهلل ضغكٛ

 ٜك٫ٕٛ: ٜػٓٝإ ُٖٚا ضدًٌ قٛت ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً

٫ٚ  ٍ  عٛاَكككك٘ ًٜككككٛح سككككٛاضٟ ٜكككعا
 

 ؾٝككككدلّا هكككٔ إٔ عٓككك٘ اؿكككط  ض٣ٚ 
 

 ؾكاٍ: ايعام بٔ ٚعُطٚ َعا١ٜٚ ؾكٌٝ عُٓٗا ؾػأٍ

 .(1)#زعا ايٓاضإٍ  ٚزعُٗا ضنػا ايؿت١ٓ ٗ ايًِٗ اضنػُٗا$

 .#، َٚٓابت ايًٕٛ(2)ٚقعات شات ضغٕٛ$

                                                           

نكجرل  ، نُا ٗ تاضٜذ بػساز ٚتاضٜذ َس١ٜٓ زَؿل َٚطٚز ايكصٖب  32، م11إعذِ ايهبرل يًطدلاْٞ: ز (1)

 ٕٔ ٜطٜس إٔ ٜٓطًع.

ٔ : ضغٔ (2) ٔ  .اؿبٌ: ايطََّغ ١ََّ َٔ نإ َا: ٚايطََّغ ٕه ٚاؾُع، اَ٭ْـ ع٢ً اَ٭ٔظ ٔه  َأْضغا ٘  ؾَأَكا ، َٚأْضغ ك  غكٝبٜٛ

 .ٜٚتتكابع  ٜ ػكطع  يَٮَكطْ  ٜهكط  ; اـٌٝ بَأْضغإ ايكَّعايُٝو ََطَّ: إجٌ ٚٗ .َأؾعاٍ غرل ع٢ً ٜهػَّط م: ؾكاٍ

َٔ ٚقس ٌ ، َٚأْضَغَٓٗا َضْغّٓا َْٜٚطغ ٓ ٗا ْٜطِغٓ ٗا ٚايٓاق١ ٚايؿطؽ ايساب١َّ َضَغ ٌ  َٚأْضَغكَٓٗا ، ؾكسَّٖا  َضَغكَٓٗا : ٚقٝك  دعك

٘ ، َضَغّٓا شلا َْت ك ٘  ؾكسزت : َٚسَع ٘ ، ِسعاَك َْتك ٘  دعًكت : َٚأْسَع ٛ ، ايؿكطؽ  َٚضَغكٓت ، ِسعاَكاّ  يك ٕ  ؾٗك ، ََْطغ كٛ

ٔٔ ؾسزت٘ إشا َأٜهّا َٚأْضَغْٓت٘   :َكبٌ ابٔ قاٍ. بايطََّغ

ّْ ِعَصأض َقِكرل  َٖٔطٜته ٌه        ايً َذا ٌ  َأِغٝ ٜٔٛ  ايطََّغٔ  ِعصأض َط

ّ  عكصاض  قكرل: قٛي٘ ٘  َََؿكلَّ  َإٔ ٜطٜكس ، ايًذكا ٌ  ِؾكْسَقٝ ٍ  ٚإشا، َػكتطٝ ّ  عكصاض  َقك كط  ايؿَّكل  طكا  ٚم، ايًذكا

٘  ٚقؿ٘ ٚإِا اـّس بككط ٜكؿ٘ ٌ  بطٛيك ٘  بكسيٝ ٌ : قٛيك ٔ  عكصاض  طٜٛك ٕ  سكسٜح  ٚٗ .ايطََّغك  َٚأْدكَطْضت  : عجُكا

َٕ َْٕطغ ٛ ٕ ; َضَغَٓ٘ ا َْٕطغ كٛ ٟ : ا ٌ  ايكص ٘  دعك ٔ  عًٝك ٛ  ايطََّغك ٌ  ٖٚك ٟ  اؿبك ٘  ٜككاز  ايكص ٍ ; ٚغكرلٙ  ايكبعرل  بك : ٜٚككا

 .180، م13يػإ ايعط  ز هّطٙ: دعًت٘ َأٟ َٚأدطضت٘; َٚأْضَغْٓتٗا ايساب١ َضَغْٓت
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َٚككٔ خكك٬ٍ َعٓكك٢ ايطغككٕٛ َٚكككسض ايهًُكك١ )ضغككٔ( ْؿٗككِ سذككِ   ،َٚككٔ قٛيكك٘ ٖككصا

إعاضى َٚكساض ا٫نطاٙ  ٗ قؿٛف سطن١ ايػؿٝاْٞ سٝكح أْٗكِ نايكسٚا  ٗ اضتبكاطِٗ     

ّٕ ،ب٘ ِ٘ ٚأنطاضٖا هط بعهٗا بعهّا ٚأ ٕ )ٖٚصا َع٢ٓ قٛي٘  ٚقْع سطب بعُكطإ  ) (شات ضغكٛ

َّٕٚٔ قٛي٘ ٖصا ّ( بين ساّ بايكُاض ا٭زغا ٗ ايؿػكاز ٚايكتكٌ    ّانبرل يبين ساّ زٚضّا ْؿِٗ أ

ّٕ عاٍ تسٙ سكاّ َكا  ع٢ً ٚيك عًٝ٘ ايػ٬ّ يع١ٓ ْيب اهلل ْٛح  باؾذلانِٗ عطن١ ايػؿٝاْٞ، إش أ

ت٬سل شضٜت٘ ست٢ شيو ايّٝٛ إعًكّٛ ايكصٟ بك٘ خك٬م ايعكام أْكع َكٔ ؾكط بكين أَٝك١           

ٚ      ،ٚاتباعِٗ ً  لٚٗ شيكو ىكدل ايكٓيب قك٢ً اهلل عًٝك٘  ِ عكٔ ابكٔ عبكاؽ ضنكٞ اهلل     يك٘ ٚغك

ّٕ  :ي٘ ٚغًِ قاٍل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضغٍٛ اهلل عُٓٗا أ

     ٘ ايػك٬ّ ٚايكصٟ ْؿػكٞ      ٫ تؿطسٛا ظًب بين ساّ إًعكٌْٛ عًك٢ يػكإ ْكٛح عًٝك

بٝسٙ، يهأْٞ بِٗ نايؿٝاطٌ قس زاضٚا بٌ ضاٜكات ايؿكً، شلكِ ُُٖٗك١ ٚظَعَك١، تٗكب       

ايػُا٤ َٔ أعُكاشلِ، ٚتعكر ا٭ضض َكٔ أؾعكاشلِ، ٫ ٜطٚعكٕٛ عكٔ سطَك١ شَك  ٫ٚ         

 .(1)غ٬ّ إٕ نإ بانّٝاؾًٝبو ع٢ً اإل ًَ ، أ٫ ؾُٔ أزضى شيو ايعَإ،

 ٘ ّ  (2)بايكُكاض $إك٪ٌَٓ عًٝك٘ ايػك٬ّ    قكٍٛ أَكرل    ٚؾعًِٗ ٖصا ٜهؿكؿ ؾُكٔ   ،#(3)ا٭زغكا

                                                           

 .178، م11نٓع ايعُاٍ: ز (1)

ُْطٍّٟٔ (2) ايعِٛٝ; أقٍٛ ٖٚكصا َكٔ ا٫َجكاٍ ايك  تهكط : يػكإ ايعكط  ٭بكٔ          ٚاَ٭َط ايؿط ٖٚٛ، َٚقُاضٟ ُق

ُّ: ; ٚنصيو ٗ بٝإ َع٢ٓ ايكُاض:  اؾٖٛط40ٟ، م4َٓهٛض: ز ُْٔط ُْٕط َطْٕٝطإٍ  َٓػٛ  ايُك ُْكطه ، ُق  ُٚق

ََُط ْع ٜهٕٛ َإٔ ٔإَا ََُط َجٌ َأِق ُْٕط َأْس ُْطٍّٟٔ ْع ٜهٕٛ َإٔ ٚٔإَا، ٚس  َِكٍّٞ  َجٌ ُق ّٕ ض ٚ ٚٔظْْكٕر:   ِذكٍّٞ ٚٔظْْ ٚض ٚ

 .115، م5يػإ ايعط : ز

ِ  ،بايهػكط  أٜهكا  ٚزغُِٗ، اؿط  زغُِٗ صزغِط (3) ِ  أٟ، ٚأزغُٗك ِ  .غؿكٝٗ ٔ  ٚا٭زغك ٌ  َك ٟ : اـٝك ٕ  ايكص  يكٛ

٘   َٚا ٚدٗ٘ ٕ  كايؿكا  ايػكٛاز إٍ  ٜهكط   ًٜكٞ دشاؾًك ٛ   غكا٥ط  يًكٛ ٟ  دػكسٙ ٖٚك ٘  ايكص ِ  تػكُٝ ، زٜكعز  ا٭عكاد

ٌ  ٚٗ .ٚايؿا٠ زغُكا٤ . ا٭قُعٞ عٔ، ايسغِ ب١ٓٝ ٚا٭ْج٢ زغُا٤ ِ  ايكص٥ب : إجك  م أٚ ايكص٥ب ٚيكؼ   ٫ٕ أزغك



116  

 

 

عٓسَا يعٔ ٚيكسٙ  عًٝ٘ ايػ٬ّ ِٖٚ أٌٖ يع١ٓ ع٢ً يػإ ْيب اهلل ْٛح  ،خ٬ٍ ؾعٌ اؿطاّ

 .ٜتهاعـ  ايؿط ع٢ً ايٓاؽ ،ساّ ٚبٓٝ٘ ؾأقابِٗ ايسغِ ٖٚٛ ايػٛاز ايسانٔ

 .#ٚتأٌٜٚ ايعٌ، ٚٗ ْػد١ ايًعٌ بايؿػطاٙ$

ٖصا إشا اعتُسْا ع٢ً ايككٍٛ   ،ٚايتعطٜـ بايؿػطاٙ َٚٓ٘ اغِ ٕس١ٜٓ َكطتكسّ ايه٬ّ 

ٌ )ٚيكٝؼ   ٖٚكٛ )ايًعكٌ(  ايٛاضز ٗ ايٓل  ٚتأٜٚكٌ  )ناْكت  َعٓك٢ يًذًُك١ إشا    إش ٫ ،(ايعك

ٙ   )بُٝٓا يٛ أخصْا ٖكصٙ اؾًُك١    (ايعٌ بايؿػطاٙ ّ ٜٛهك  (ٚتأٜٚكٌ ايًعكٌ بايؿػكطا  ٕ ايهك٬

ؾشط  اإلَكاّ عًكٞ بكٔ أبكٞ طايكب ٚأ٫ٚزٙ ا٭سكس        ،ٖٚصا ٖا ٫ ؾو ؾٝ٘ ،قط  يًؿِٗأ

ٌ   قًٛات اهلل عًِٝٗ عؿط ٚبٗكصا قكطح ايكٓيب قك٢ً      ،َٚٔ ٚا٫ِٖ ٚتبعِٗ عًك٢ ايتأٜٚك

 :قاٍإش ي٘ ٚغًِ لاهلل عًٝ٘ ٚ

ّٕ  .َٓهِ َٔ ٜكاتٌ بعسٟ ع٢ً ايتأٌٜٚ نُا قاتًت ع٢ً ايتٓعٌٜ إ

 :ؾكاٍ ؟٦ٌ ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚلي٘ َٔ ٖٛؾػ 

 ايٓعٌخاقـ. 

    ّ قاتًكت   :ؾككاٍ عُكاض بكٔ ٜاغكط     ،ٜعين أَرل إ٪ٌَٓ عًٞ بٔ أبكٞ طايكب عًٝك٘ ايػك٬

ا ستك٢  ٚاهلل يكٛ نكطبْٛ   ،ٖٚصٙ ايطابعك١  بٗصٙ ايطا١ٜ َع ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚلي٘ ث٬ثّا

ٌ   يعًُٓا أّْ (1)ٜبًػٛا بٓا ايػعؿات َٔ ٖذط ٚناْكت ايػكرل٠    .ا ع٢ً اؿل ٚأْٗكِ عًك٢ ايباطك

                                                                                                                                                    

ٔ  َكج٬  ٜهط  ٖكصا . دا٥ع ٖٚٛ بايٛيٛؽ اتِٗ ؾطَا، ايص٥ا  زغِ ٭ٕ، ي٘ ٫ظ١َ ؾايسغ١ُ ًٜؼ ٘  ٕك  م َكا  ٜػكب

ٍ  َٔ، بايهِ ٚايسغُإ .ًٜٓ٘ ّ  ايؿكطؽ  ٚأزغُكت  .ا٭غكٛز : ايطدكا ٘  إشا، ايًذكا ٘  ٗ أزخًتك ٘  .ؾٝك ّ  َٚٓك  إزغكا

 .ٖؿُا باطٓ٘إٍ  ا٫ْـ نػط: ٚايسغِ .ع٢ً ٚظٕ اؾتعًت٘، اؿطف ٚازغُت٘ أزغُت: ٜكاٍ .اؿطٚف

 أضض ٚاغكِ ؾُٝكع   بايُٝٔ بًس٠، - بايتشطٜو- ٚاشلذط. ايٓدٌ أغكإ ٖٚٞ غعؿ١ ْع ايػعؿات (1)

ٔ  : - ٚثاْٝ٘ أٚي٘ بؿتض - ٖذط: إعذِ ٗ ايبهطٟ ٚقاٍ( ايكاَٛؽ. )ايبشطٜٔ  َعطٚؾك١  َسٜٓك١ ايبشكطٜ
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ؾِٝٗ َٔ أَرل إ٪ٌَٓ عًٝ٘ ايػ٬ّ َا نإ َٔ ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚلي٘ ٗ أٌٖ َه١ 

 :شلِ شض١ٜ ٚقاٍ ّٜٛ ؾتض َه١ ؾإْ٘ م ٜػِب

َٔأغًل باب٘ ؾٗٛ لَٔ َٚٔ أيك٢ غ٬س٘ ؾٗٛ ل َٔ. 

 :ْاز٣ ؾِٝٗإش ٚنصيو قاٍ أَرل إ٪ٌَٓ قًٛات اهلل عًٝ٘ ّٜٛ ايبكط٠ 

 أغًكل بابك٘ ٚأيكك٢     تػبٛا شلِ شض١ٜ ٫ٚ ػٗعٚا ع٢ً دطٜض ٫ٚ تتبعٛا َسبطّا٫ َٔٚ

 .(1)غ٬س٘ ؾٗٛ لَٔ

اؿهَٛات اي  أسهُت قبهكتٗا عًك٢ ايكسٜٔ    ايباطٌ َٔ خ٬ٍ ٕٚكط زٚض ٗ تكسٜط 

ت شلِ سهُِٗ ٗ َػًو خس١َ إكاحل ايس١ْٜٛٝ ٚايط٥اغ١ٝ ٖا ٜجّب ايٓاؽ ٚزِٜٓٗ طتؾكّٝ

ٔه ٚانضٖٚصا  ،ايكها٠ ٚإؿتٌ ٗ نٌ ظَإٖٛ ساٍ اِْٗ نُا ٜٚسِٜ شلِ غًط ؾُكٔ   ،بّٝ

ٙ   ّافاٖكس  تكب  ٜػتطٝع  إٔ ٜكٍٛ نًُك١ اؿكل عٓكس غكًطإ دكا٥ط ٜه      ، اؾٗكاز  بأؾهكٌ ٚدكٛ

 َٔ ايعبكاز ٚايكب٬ز   ّاٚقس دط ايتأٌٜٚ نجرل ،َٚٔ ٖٛ ع٢ً خ٬ف شيو ؾٗٛ ؾٝطإ أخطؽ

ؾتشت عٓاٜٚٔ بطاقك١ ٚؾكعاضات ناشبك٘    ؾكس اي٬ٜٛت نُا ٖٛ ساٍ ايب٬ز ٗ ظَآْا ٖصا إٍ 

   :نؿط نُا قاٍ اهلل تعاٍإٍ  ٚتتبسٍ ايٓعِ ،ٚتباح احملطَات ،اؾطا٥ِ ػتدسّت 

ًَخَ انهي ِ ُوِسسًا َلَؤَحه اا َقْاَيُ ْى َياَز اِنَجَااِزبىل  َؤَنىْ َرَس َِْع ٍَ َثدَُّناا  َََ ب َلِثِئَط اِنَ َساُز*  انيِرظ  .(2)َجَ نََّى َظْصَهْا

ّٕ ٖٚٛ ا٭ضض اـايٝك١  ( (1)ايدلٜت)ٖصا ايتأٌٜٚ غٝكسض أٜهّا َٔ  ثِ ٜكٍٛ عًٝ٘ ايػ٬ّ أ

                                                                                                                                                    

ٚ  يبعكس  ٖذكط  خكل  ٚإِا  اْت٢ٗ. ٚاي٬ّ ا٭يـ تسخًٗا ٫ َعطؾ١ ٖٚٞ ٌ  يهجكط٠  إػكاؾ١ أ نتكا    .بٗكا  ايٓدك

 .12، ٖاَـ م5ايهاٗ يًهًٝين، ز

 .12، م5نتا  ايهاٗ  ز (1)

 .29كك  28ابطاِٖٝ:  (2)
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إشا سكصؾٓا أيكـ    ٫ َع٢ٓ ي٘ ٚخكٛقّا( َٔ ايذلبت)ع٢ً َا ٚضز ٗ بعض ايٓػذ بُٝٓا قٛي٘ 

ِ ٛككٜٓػككذِ َكع اغذلغككاٍ ايهك٬ّ ْٚ  ْٗكا تكككبض َعٓك٢ لخكط ٫    إ٫ّ ايتعطٜكـ َكٔ ايهًُكك١ ؾ  

إع٢ٓ إؿّٗٛ ٗ اؾ١ًُ، ٖٚصا ٖكٛ إتعكاضف عكٔ نًُكات اإلَكاّ عًكٞ       إٍ  ايػٝام إٛقٌ

 :ؾكٛي٘ ،ا٫غذلغاٍ ٗ ايبٝإ ُٚاّ إع٢ٓ ;بٔ أبٞ طايب عًٝ٘ ايػ٬ّ

 .#َٔ ايدلٜت  َٔ غرل ايعط ، ٚا٭قباٙ بأزظ١ ايسٜباز$

خايٝك١   ّاا٭ضض اـاي١ٝ َٔ غرل ايعط  ِٖٚ َكٔ ٜػكهٔ  أضنك   ٜؿِٗ َٓ٘ ٖصا إع٢ٓ: َٔ 

خط نجرل َٔ غرل ايعط  غهٓٛا ا٭ضانٞ اـايٝك١ إػكت١ٜٛ   لٜٚهٕٛ ي٘ زٚض ٗ ايتأٌٜٚ، َع٢ٓ 

ٚقاض شلِ قطاضات ع٢ً َؿاُِٖٝٗ َٚعتكساتِٗ َٚكاؿِٗ ٖا زلشت شلكِ َٚهٓكتِٗ َكٔ    

 بٔ أبٞ طايب عًٝ٘ ايػ٬ّ: نُا ٜكٍٛ اإلَاّ عًٞ اغتعُاض ا٭ضض ٚعكٍٛ ايطداٍ،

َِرٕل$ ٣َٛ َأ َٖ ٌٕ َأِغرٕل َتْشَت  ْٔ َعِك َِ  ِْ  .(2)#َٚن

ؾٓكعٍٚ ايككٛات ا٭َطٜهٝك١ ٚا٭ٚضبٝك١ ٗ قكشطا٤       ،ايٛاقعٖٛ بٌ  َٚا إػتبعس ٗ شيو

ٚتكككسٜط ايكككطاضات إ٪ٚيكك١ َككا ىككسّ   ،ايبكككط٠ ٚغرلٖككا َككٔ ا٭ضانككٞ إػككت١ٜٛ ٚايطًَٝكك١ 

ٟ     ،يٛانض ٗ ظَآْا ٖصا ،إكاحل ا٫غتعُاض١ٜ  ،نككٓٝع١ ايٖٛابٝك١ ٚظضع ايؿهكط ايكتهؿرل

ٚعٓٛإ اإلضٖا  ع٢ً اإلغ٬ّ ٚقتٌ ا٭بطٜا٤ ْٚٗب ا٭َٛاٍ  ٚغكرل شيكو َٚكٔ إػكا٨ٚ     

    .ؾعاضات ٚط١ٝٓ ٚز١ٜٝٓإٍ  يتّٚؼت ايعٓاٜٚٔ إعٜؿ١ ٚاي  أ تٚاي٬ٜٛت اي  أزضد

 :اهلل تعاٍ عًٝ٘ ٜٚ٪نس يٓا ؾِٗ شيو َا ًٜٞ َٔ عباضت٘ قًٛات

                                                                                                                                                    

ٟ  ايِبطِّٜكت  : عبٝكس  َأبٛ (1) ٔ  إػكتٛ ٍ ; اَ٭ضض َك ِ  ايِبطِّٜكت  : ايًٝكح  ٚقكا ٔ  اؾكتل  اغك ٍ  ،ايَبطَِّّٜك١  َك ٕ  ٜٚككا  اَؿكْع

ٕ  ٚايِبطِّٜت   .10، م2ايبكط٠: يػإ ايعط : ز بٓاس١ٝ َأضنا

 .506ْٗر ايب٬غ١: قكاض ايهًُات: م (2)
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 .#(1)ٚا٭قباٙ بأزظ١ ايسٜباز$

إٍ  أنككـ ،ؾايٓككاؽ عكككٛشلِ بككأعِٝٓٗ ،يتككأثرل عًكك٢ ايٓككاؽا ٗ ٚيًُٛككاٖط زٚض ؾعككاٍ

 :شيو قٛي٘ تعاٍ

َنَ ِطَغل ٌَ ََِعب ٌْ َزَآُ  اْظَزِغَنل *َوهيب ِبٌَّ اِنِة  .(2)َؤ

إش إككاحل إازٜك١    ،ٜ٪ٚيَٕٛا ٜطٜسٕٚ َٚا ؾعٌ إٍ  ٚنجط٠ أَٛاشلِ تسؾعِٗايٓكاض٣ ؾ

ٔ    ٚ ،ؾٛم ا٫عتبكاضات ايسٜٓٝك١   بكٛاطٔ أَكٛضِٖ ايعكا٥سٜك١     م ٜهكٔ بٛغكعِٗ  اإلؾككاح عك

ّ اي  ؼٌُ اؿل ٚتسؾع ايؿبٗات، نؿب١ٗ قكًب ْكيب اهلل عٝػك٢ بكٔ َكطِٜ عًٝك٘ ايػك٬       

 اي  نؿؿٗا اهلل تعاٍ بكٛي٘:

ًَِع َح َقَزِهَنب بَِيب َلَقْاِنِ ْى ٍَ ِ  َعل اِن ٍْ  َصوَهُجا ُ  َلَيوب  َقَزُهوا ُ  َلَيوب  انهيو ِ  َزُظوالَ  َيْسَظَى اْث  َلِبٌَّ َنُ وىْ  ُشوج  َ  َلَنِكو

ٍَ ٍْ ِثِ  َنُ ْى َيب ِيْنُ  َشكٍّ َنِسر ِل ِ  اْخَزهَُساا انيِرظ  ِبَنْ ِ  انهيُ  َزَلَعُ  َثِم* َظِ  نًب َقَزُهاُ  َلَيب ان يٍ  اَرَجبَل ِبنيب ِ ِهٍى ِي

ٌَ  .(3)َحِك ًًب َ ِصظصًا انهيُ  َلَوب

 اإلقككشاح أٚ اإلؾكككاح عككٔ ايككصٟ دككا٤ َككٔ ايتبؿككرل ٗ بعككض ا٭ْادٝككٌ نُككا ٚضز ٗ 

ٟ  دكا٤  َٚتك٢ ) .26:عؿكط  اـاَؼ ٟ  إعكع ٘  ايكص ِ  أْكا  غأضغكً ٔ  إيكٝه  اؿكل  ضٚح ا٭  َك

ٟ  ايكٓيب  اغِ ا٭ق١ًٝ ايٓػد١ ٗ ٚضز ٚقس .يٞ ٜؿٗس ؾٗٛ ،ٜٓبجل ا٭  عٓس َٔ ايصٟ  ايكص

                                                           

ْٜ َقِؿٝله َِٚزٜبازه (1) ٌ  َسَػٔ َغًٝ َُ َِٖب ٜ ْع  َأٚ لبِْظوزَْجسَق  ُخعوسٌ  ُظونُْدض  ثِ بُة  هَِ ُ ى: َتعاٍ قُٛي٘ ُؾػَِّط ٚب٘ بايصَّ

ٛ  ِقؿام َسٔطٜٕط ِثٝا  ٍ  ٖٚٛ ايسٜباز َْْش ٔٔ قٛ ٌَ ز ضْٜس اب َٜ  َا ٖٛ: ِٚقٝ ٔ  َغًُك ِ  اَؿٔطٜكطٔ  َك ٘  ، ٚاإٔلْبٔطَٜػك ٔ   قاَيك  ابك

ُْطا٤: تاز ايعطٚؽ يًعبٝسٟ ز ِقس٠َّ َأٚ ا٭ِثرل  .33، م13َس

 .7كك  6 :ايعًل (2)

 158 -157ايٓػا٤:  (3)
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 احملُككٛز ٚتطْتٗككا (بطنًٝتككٛؽ) أٚ (باضقًٝطككا) غككٛف ٜطغككً٘ ضبكك٘ بككإٔ عٝػكك٢ ٚعككسِٖ

ٌ  ،ٚا٭ٓككس  إلٝككٌ ٗ ٚٗككطت اؿكٝككك١ ٖٚككصٙ (!.إعككعٟ)إٍ  غرلٖٚككا ٚيهككٔ إذلْكك

ِ  :بعكس إا٥ك١   عؿط ايجاْٞ ايؿكٌ ٗ دا٤ ؾكس ،بطْابا ٘  بطْابكا  ٜكا  ؾكاعً ٌ  إْك  هكب  ٖكصا  ٭دك

ٔ  إٔ َٔ ٜكٌ ع٢ً ؾإْٞ ٚعًٝ٘ ْكٛز َٔ قطع١ ت٬َٝصٟ بج٬ثٌ أسس ٚغٝبٝعين ايتشؿٜ  َك

ٔ  َٓٛكط  ٚغٝػرل ا٭ضض َٔ غٝكعسْٞ اهلل ٭ٕ ٜكتٌ بازلٞ ٜبٝعين ٘  ستك٢  اـكا٥ نكٌ   ٜٛٓك

ٗ  ظَٓكا  ايعكاض  شيكو  ٗ أَهكح  َٝتك١  ؾكط  ّكٛت  ٕكا  ؾإْ٘ شيو َٚع إٜاٟ أسس  ايعكام  طك٬ٜٛ 

 .(1)(ٖصٙ ايٛق١ُ عين تعاٍ إكسؽ اهلل ضغٍٛ قُس دا٤ َت٢ ٚيهٔ

 نُا قاٍ تعاٍ ٗ ايكطلٕ اؿهِٝ:ٚ

َعل َقبَل َلِبِذ  ِ ٍُ ًَوب  ُيَصد قًب ِبَنْ ُكْى انهيِ  َزُظاُل ِبََر ِبْظَساِئ َم َثِنر َظب َيْسَظَى اْث ٍَ  ِن ٍَ  َظوَدسَّ  َثوْ   انزيوْاَزاحِ  ِيو

ٍْ َظِإِرر ِثَسُظاٍل َلُيَجش سًا ًُُ  َثْعِدس ِي ًَُد اْظ  .(2)ُيِجنيٌ ِظْ سٌ َهَرا َقبُناا ِثبِنَج  َنبِد َجبَءُهْى َلَهًَّب َؤْح

ٖٚٓكاى تكبكٌ   ) ؾو ؾٝ٘ ٫ ٜٓػذِ َع ُؿ١ٝ إكاحل ايؿدكك١ٝ.  ٫ٖا  اإلؾكاح  ٖٚصا

يتكسعِ   (َػطب١ٝ، أٚ َؿطق١ٝ، ؾأعًٓٛا ايؿت١ٓ ٗ ايدل١ٜ، ٜا شلا َٔ ٚقعكات طاسٓكات   ٜاتضا

ا ايطاٜككات َّككؾأ ،ٜٚػككاْسٙ ايػككط  ٚايؿككطم  ،ٚا٭َككٛاٍٙ بايطدككاٍ ّسُككسطنكك١ ايػككؿٝاْٞ  ٚ

إػطب١ٝ ؾٗٞ اؿهَٛات ايكًٝب١ٝ  ٚايعًُا١ْٝ  ايػطب١ٝ اي  ؼُكٌ ايعكسا٤ يإلغك٬ّ  ٚإٕ م    

َكا ايطاٜكات إؿكطق١ٝ ؾٗكِ     أٚ ،اٍْك٘ ٗ ٚاقعك٘ ٚسكٝكتك٘ قكا٥ِ ؾّعك     إ٫ إ ،َعًٓكاّ  ٜهٔ ٚانشّا

ٖككا ٜػككبب اشلكك٬ى ٚاإلبككاز٠ اؾُاعٝكك١    ،سهككاّ اـًككٝر ايعطبككٞ ٚغككهإ اؾعٜككط٠ ايعطبٝكك١  

 :ٚايتطٗرل ايعطقٞ َٚا ؾاب٘ شيو َجٌ قٛي٘ عًٝ٘ ايػ٬ّ

                                                           

 124َكس١َ ٗ أقٍٛ ايسٜٔ: يًؿٝذ ٚسٝس اـطغاْٞ: ٖاَـ م  (1)

 .6ايكـ:  (2)
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 .#(3)، ع٢ً ايػٔ إٓكٛ (2)إعابط، ٚتأزٜب إػهٛ  (1)ٚزضٚؽ$

ٚإٓككٛ ( ٚاهلل ايعكام   َعٓك٢ )إػكهٛ ،   َكا ٜؿككش٘    ٚؾكل ٚايٛاٖط َٔ قٛيك٘ ٖكصا   

ّٕأ٫َْٛٚا  ٌ  إػهٛ  ٖٛ ايطدٌ ايطٜٛكٌ;   َرل إ٪ٌَٓ قاسب ايكٍٛ: أ إٔ  َٚكٔ احملتُك

ّ )ٜهٕٛ سانِ ايعطام إسعٛ  نكإٔ تهكٕٛ    َكا قتًك٘ عًك٢ َٓكك١ َٓككٛب١     إٚتأزٜبك٘   ،(قكسا

 ٘ ّٕ ٫ّٚقككس ٜهككٕٛ استُككا ،َؿككٓك١ ٜعًككل عًٝٗككا يكتًكك تأزٜككب إػككهٛ  عًكك٢ ايػككٔ   لخككط أ

ع٢ً ٖصا  عذلضٚيعٌ ٖٓاى َٔ ٜ ،ي٘ ٚ٭عٛاْ٘ تإٓكٛ  ٖٞ َٓك١ احملان١ُ اي  أدطٜ

ٚاؾكٛا  أْك٘ سكسخ     ;!؟سانِ ايعطام ٚاعٛاْ٘ زٕٚ غرلِٖ (قساّ)ايتعًٌٝ ٕاشا اختٝاض 

ٚقكس   ،بٗصٙ ايططٜك١ ايؿكاؾ١ٝ يًكًكٛ   َا م ٜهٔ سسٚث٘ َتٛقعّا ٗ ايعام ايعطبٞ ٚايػطبٞ 

ٖكٛ َكٔ    ،ٚإًؿكت يًٓٛكط   ،ٜهٕٛ إع٢ٓ بايتأزٜب ٖٛ قان١ُ سكانِ َككط سػكين َبكاضى    

 ٛ ٚؼطكِ   ،ضٙ إٔ ٜكأتٞ ٜكّٛ عًك٢ اؿهكاّ  ٜ٪زبكٕٛ عًك٢ َٓكك١ َٓككٛب١        ايصٟ نإ ٗ تكك

 :َٚاضبو ب٬ّٛ يًعبٝس ،ُاثًِٝٗ إػهٛب١ ٚإكبٛب١ ع٢ً إٓكات إٓتؿط٠ ٗ ايب٬ز

       ِل َ وب اْظوُى انهيوِ      َلَنْاَنب َيِلُع انهيِ  اننَّبَض َثْعَعُ ْى ِثوَجْعٍط َنُ ود َيْذ َصوَااِيُع َلِثَ وٌع َلَصوَهَااٌد َلَيَعوبِجُد ُظوِرَوُس

ٍْ َظْنُصُسُ  ِبٌَّ انهيَ  َنَ ِاسٌّ َ ِصظصٌ  .(4)َوِثريًا َلَنَ ْنُصَسٌَّ انهيُ  َي

                                                           

ِ  ايؿ٤ٞ  َزَضَؽ: زضؽ (1) ٘ ، ٜتعس٣َّ ٫ٚ ٜتعس٣َّ، ايطٜض َٚزَضَغت٘ .عؿا: ز ض ٚغّا َْٜسض ؽ  ٚايطَّْغ ّ  َٚزَضغك : ايككٛ

ْٛا ٛ  ٚقاٍ .ايسِّضأؽ َأثط: ٚايسَّْضؽ  .َأثطٙ َعٖؿ ِ  َأبك ٘  ز ضٚغكاّ  َٜكْسض ؽ   اَ٭َثكط   َزَضَؽ: اشلٝكج ٘  ايكطٜض   َٚزَضَغكت  َتْسض غ ك

٘  َأٟ َزْضغكاّ  ٔ ; َقْتك ٘  ايجكٛ َ  شيكو َزَضْغكت    َٚك ٛ ، َزْضغكاّ  َأْزض غ ك َأْخًَِكتك٘، يػكإ    َأٟ، َٚزٔضٜكؼه  ََكْسض ٚؽه  ؾٗك

 .79، م6ايعط :ز

ِ  ٚاشلط٬ٕ، ايطداٍ َٔ ايطٌٜٛ ٚايػهب:. ٚايػهب َػهٛ . َػهٛ  (2)  ٚنكط  ، نا٭غكهٛ  ، ايكسا٥

 .83، م1اؾٛاز قاَٛؽ احملٝ٘ ز: اـٌٝ َٚٔ، ايجٝا  َٔ

(3) ِّ  .76، م5ؾٝ٘: يػإ ايعط  ز ٚاِؾِهط ٚا ٚاْٛطٚٙ ٚقاٜػٛا َقسِّض ٚا َأٟ يًٓٛط إػت١٦ٝٗ ايػِّ

 .40اؿر:  (4)
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ٖٚٛ ا٭ٚؾل ٗ اغذلغاٍ ايهك٬ّ، ٚأقكط  يًؿٗكِ،     ، ٚٗ قٍٛ: )اؾكاح((باقكاح) 

 :بُٝٓا ٜهٕٛ ايًؿٜ ٖهصا ،سٝح م ْعجط ع٢ً َع٢ٓ ٗ ايًػ١ يه١ًُ )اقكاح(

عًك٢ ا٫ٕ عكاز، ٚقكع    (1)ضأؽ ايعًِ ٚايعٌُ ٗ اؿط  بػًب١ بكين ا٭قكؿط  بإؾكاح $

 .#إكساض، ؾُا ٜػين اؿصض

 ٚع٢ً قٍٛ:

 .#ٚقع إكساض ؾُا ٜػين اؿصض (2)ع٢ً ا٫ ْعاض$

ّٕ ٖٚصا أقط  يًؿِٗ ٚإطابك١ َع ايٛاقع ا٭قؿط، إش  ٛايطّٚ ِٖ بٓ ؾُُا ٖٛ َعطٚف أ

 ،ٚاسكت٬شلِ ا٭َكِ ؾُكا ٜػكين اؿكصض      ،خ٬ٍ ْعطاتِٗ ٚتككؿٝاتِٗ ايعطقٝك١ يًؿكعٛ     َٔ

 :ٓ٘ عًٝ٘ ايػ٬ّ بكٛيّ٘ٝٚنُا ب

ٓاى تهطط  ايؿاّ، ٚتٓكب ا٭ع٬ّ، ٚتٓكتكل ايتُكاّ، ٚغكس غككٔ ايؿكذط٠      ٖ$

 .#إًع١ْٛ ايطاغ١ٝ

ت ضغكٍٛ  زلعك  :ا١ٍَٝ  ؾعٔ عبس اهلل بٔ دعؿط قأٚايؿذط٠ إًع١ْٛ ٗ ايكطلٕ ِٖ بٓٛ 

 :ٚقس غ٦ٌ عٔ ٖصٙ اٯ١ٜاهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚلي٘ 

َََخ  َلبِذِ ُقِهَنب َنكَ ِبٌَّ َزثَّكَ َؤَحبغَ ِثبننَّبضِ َلَيب َجَعِهَنب انسُّْئَظب انيِزر َؤَزْظَنبَك ِبنيب ِلِزَنخً ِنهنَّبِض ًَِهُعا ََْسَح اِن َلانشَّ

ًَب َظِصظُدُه ََُخا ُلُ ْى َل ٌِ َل  .(3)ْى ِبنيب ُطِغَ بًَب َوِجريًاِلر اِنُ ْسَآ

                                                           

 .378نتا  اـكاٍ يًؿٝذ ايكسٚم، ٖاَـ م .ايًٕٛ أقؿط أباِٖ ٫ٕ ايطّٚ أٌٖ ٜع٢ٓ (1)

ٕ  ستك٢  ؾكَسْعٗا  ت َػَِّٝطٖا َإٔ تػتطٝع ٫ٚ ايٓاؽ ْ َعَط٠َ ضَأٜت ٔإشا (2) ِْ  َأٟ ٜػرلٖكا  اهلل ٜهكٛ  ٖ يػكإ   ٚدًٗكِٗ:  ِنْبكَط

 .222، م5ايعط ، ز

 .60ايٓػا٤:  (3)
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 :ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚلي٘ ٚغًِ ؾكاٍ

إْٞ ضأٜت اثين عؿط ضد٬ َٔ أ١ُ٥ ايه٬ي١ ٜكعسٕٚ َٓدلٟ ٜٚٓعيٕٛ، ٜطزٕٚ أَ  $

ع٢ً أزباضِٖ ايكٗكط٣، ؾِٝٗ ضد٬ٕ َٔ سٌٝ َٔ قطٜـ كتًؿٌ تِٝ ٚعسٟ، ٚث٬ثك١  

 .#َٔ بين أ١َٝ، ٚغبع١ َٔ ٚيس اؿهِ بٔ أبٞ ايعام

 :ٚزلعت٘ ٜكٍٛ

 ٚعبكاز اهلل خك٫ّٛ   دعًٛا نتا  اهلل زخك٬ّ  إٕ بين أبٞ ايعام إشا بًػٛا ث٬ثٌ ضد٬ّ$

 .(1)#َٚاٍ اهلل ز٫ّٚ

$  ٌ ٌ    (2)ؾٗٓايو شٍ ؾاٌَ، ٚعكٌ شاٖكٌ، ٚختك ، ستك٢ تػًكب   (3)قابكٌ، ْٚبكٌ ْاقك

                                                           

 .361نتا  غًِٝ بٔ قٝؼ اشل٬يٞ: م (1)

ـَْتٌ: ختٌ (2) ١ًٍَ عٔ َتداز عه: ا ٘  .َغِؿ ٘  َخَتًك ٘  َْٜدت ًك ٘  َٚخَت٬ْكاّ  َخكْت٬ّ  َْٜٚدِتًك ٘ : ٚخاَتًك ٔ  َخَسعك ٍ ; َغِؿًك١  عك  قكا

 :ضٜٚؼ

َٖاْٞ َّ ِبِػتٍّ َز َّ         َسِبٝب١ْ ُنًٗٗ ٕٔ   شا إٛت  ٚنإ ٔإي  َخَت٬

 ٌ َٞ بؿكك٤ٞ اغككتذل ٔإشا يًكككا٥س ٜكككاٍ: َٓكككٛض َأبككٛ .ايتَّدككاز ع: ٚايتَّدات كك َِكك  .ايكككٝس َٚخَتككٌ َزَض٣ ايكككٝس يَْٝط

ٞ : ٚإُداَت١ً ٘  ايككٝس   ٜػكُع  يك٬٦  خ ِؿٝك١  ٗ ق٬ًّٝ ق٬ًّٝ ايكّٝاز ََْؿ ِ ، ِسػَّك ٌ  ثك ٌ  َكج٬ّ  د عك  ٚ ضِّٟ ؾك٤ٞ  يهك

 :ايؿطا٤ َٚأْؿس; قاسب٘ ع٢ً ٚغ ِتط بػرلٙ

ْٖٔط ست٢ ساْٝات  َسَْٓتين  يَكْٝس َْٜسْٛ خاِتٌ نَأْٞ      ايسَّ

ٛٔ قطٜب ـَط  بَكْٝس   َ َكَّٝسّا َأْٞ َٚيْػت  ضلْٞ         ََٔ َٜشَػب  ا

ٙ  َٔ: اؿسٜح ٚٗ .َِْؿٝ  َٚنع َؿْت َنِبطت َأٟ ٌ  َإٔ ايػكاع١  َأؾكطا ٔ  ايػكٝٛف  ت َعٖطك ٌَ  َٚإٔ اؾٗكاز  َك  ت ْدَتك

٘  َٔ، اٯخط٠ بعٌُ ايسْٝا تطًب َأٟ بايسٜٔ ايسْٝا ٘  ٔإشا َخَتًك ٔ  سكسٜح  ٚٗ .َخَسعك ِ  ُطًٖكا   ٗ اؿػك : ايعًك

ـَْتٌ ي٬غتطاي١ َتَعًُٖٛٙ ِٚقْٓـ ـَِساع َأٟ ٚا  199م  11يػإ ايعط  ز  .ا

ًِت  َا: قٛشلِ َٚٓ٘، َْْكًُ٘ َٓ٘ خطز ٔإشا ْاِقٌ غِٗ: ٜٚكاٍ (3) ًِ ََٛم ؾ٬ٕ َٔ َب ٌٕ بَأِؾ ٘  ِٚؿطت َا َأٟ ْاِق  َٓك

٘  ٚغك٘ ُؾُٛق٘ اْهػط بػِٗ ًُ ِ   َْْكك ٌ  ٚغكٗ ٌ  شٚ: ْاِقك ٌ  دكا٤ ، َْْكك ٔ  َعٓكٝ ٟ  .َ تهكازَّٜ ٌ : اؾكٖٛط  ََْٚكك
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اؿػٌ ٗسٟ َٔ ٚيس اي١ًُٛ ع٢ً ايٓٛض، ٚتبك٢ ا٭َٛض َٔ أنجط ايؿطٚض، ٖٓايو ٜكّٛ إ

 .#٫ ابٔ َجً٘، ٫ ابٔ، ؾٝعٌٜ ايطز٣، ّٚٝت  ايؿً عًٝ٘ ايػ٬ّ

ٚايك  َٓٗكا تكعاسِ ايطنكب      اإلشلٞٚقٛي٘ ٖصا ٜهؿـ عٔ ٬ََض َٚعام زٚي١ ايعسٍ 

 :ٔ قًٛات اهلل عًٝ٘عٓسٙ يًسضؽ ٚايتعًِ نُا بّٝ

 .#ٚتتساضؽ  ايطنبتٌ، ٖٓاى ٜكه٢ ٭ٌٖ ايسٜٔ بايسٜٔ$

 : ثِ اْهذع ٚٚنع ٜسٙ ؼت ضأغ٘، ٜكٍٛ:عٓ٘قاٍ غًُإ ضنٞ اهلل 

 .(1)#ؾعاض ايطٖبا١ْٝ ايكٓاع١$

َكرل  أَا غكأي٘ اإلَكاّ   عًٝ٘ ايػك٬ّ عٓكس   ا تب٢ٓ٘ اإلَاّ  اؿػٔ ٚإطاز َٔ ايكٓاع١ َا بّٝ

 :قاٍ ؟َٚٓٗا غأي٘ َا ايػ٢ٓ ;عٔ عس٠ َػا٥ٌعًٝ٘ ايػ٬ّ إ٪ٌَٓ 

 .(2)#ٝو، ٚايطنا َا ٜهؿٝوق١ً ُّٓ$

ٚنُا أٚقك٢ ضغكٍٛ اهلل قك٢ً     .ايٓاؽ ٟايكٓاع١ ايػ٢ٓ ٚا٫غتػٓا٤ عٔ َا ٗ أٜسَٚٔ 

 .(3)، َٚٔ م ٜكٓع م ٜؿبعَٔ قٓع ؾبع :ٚأضٟٚ :ٕ ٜطٟٚ قاٍأي٘ ٚغًِ لاهلل عًٝ٘ ٚ

 ،٫بس شلا إٔ تتشككل  ّاؾطٚط اٖٚا تكسّ ٜهٕٛ قبٌ ايػاع١ اي  دعٌ اهلل دٌ ثٓا٩ٙ شل

                                                                                                                                                    

 ِ ََٛم َضَاٙ: قٛشلِ َٚٓ٘; ايَّْٓكٌ َٓ٘ خطز ٔإشا ايػٗ ٌٕ بَأِؾ  :ش٩ٜب َأبٞ قٍٛ َٚٓ٘: بطٟ ابٔ قاٍ; ْاِق

ٖ٘ ِْٛف َٔ     نَأْٗا ٚايهًُّٛع  عًٝٗا َؾش  ـَ ٍ  ا ٌٔ   ايػِّٗاّ َأَجا  ايَّٓٛاِق

ٌ 484م  5، ٚنصيو  ٗ فُع ايبشكطٜٔ  يًططوكٞ ز   663م  11يػإ ايعط  ز   سسٜكس٠ : : ٚايٓكك

 .ْٚكاٍ ْكٍٛ: ٚاؾُع .َكبض ي٘ ٜهٔ م َا ٚايػٝـ ٚايػهٌ ٚايطَض ايػِٗ

 .475ز٥٫ٌ اإلَا١َ: م (1)

 .410ؾطح ا٭خباض: م (2)

 .346ؾك٘ ايطنا ٫بٔ بابٜٛ٘ ايكُٞ، م (3)
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 :بكٛي٘ ٔ شيو عع ٚدٌٚقس بّٝ

َرِإِرَ ُ ْى َثِغَزخً َلَ ْد َجبَء َؤْشَساُطَ ب َلإََيل َنُ ْى ِبَذا َجبَءِرُ ْى ِذ ٌْ ٌَ ِبنيب انعَّبَ َخ َؤ  .(1)ِوَساُهْىَلَ ِم َظْنُ ُسل

ّٕ ّٕ    إٍ  ايٓٛط َٚٔ اؾسٜط بايصنط أ  ايػاع١ ىتًـ عٔ اْتٛاضٖكا، ٖٚكصا ٜكسٍ عًك٢ أ

      ّٕ غكاع١ ايكٝاَك١    إطاز َٔ ايػاع١ ٖٛ ٚٗكٛض ايككا٥ِ ٫ غكاع١ ايكٝاَك١ ايهكدل٣، سٝكح أ

 ّٕ ا ؾكػًتِٗ  ٝأٖكٌ ايكسْ   ايهدل٣ ٜٓتٛطٖا َٔ ٖٛ ٗ ايدلظر ٚيٝؼ َٔ ٖٛ ٗ ايكسْٝا; إش أ

ر ٜٓتٛككطٕٚ ايكككٝش١ ظَطايبٗككا ٖٚككِ ٗ غؿًكك١ عككٔ ايكٝاَكك١ َعطنككٕٛ، بُٝٓككا أٖككٌ ايككدل

ّٕ هكككدل٣.ٚغكككاع١ ايكٝاَككك١ ٚسًكككٍٛ ايطاَككك١ اي ٭ٖكككٌ ايكككدلظر قٝاَككك١ ٚغكككاع١  ؾهُكككا أ

سكسٚثٗا، ٚيهكٌ غكاع١    إٍ  طٕٚٛك ٜٓتٛطْٚٗا، ؾهصيو غكٝهٕٛ ٭ٖكٌ ايكسْٝا غكاع١ ٜٓ    

أؾطاطٗا، ؾُٔ ؾطٚٙ غاع١ أٌٖ ايدلظر َٛت نٌ أٌٖ ايكسْٝا ٚنكٌ َكا ؾٝٗكا بككٝش١      

 ٚاسس٠ ٖٚٛ قٛي٘  تباضى تعاٍ:

 ِلر ٍْ َُِسخَ ِلر انصُّازِ َلَصِع َ َي َُِسخَ ِل  ِ ُؤْخَسِّ َلِةَذا ُهْى َل ٍْ َشبءَ انهي ُ ُثىَّ  ٍْ ِلر اِنَإْزضِ ِبنيب َي ًَبَلادِ َلَي انعَّ

ٌَ  .(2)ِقَ بوٌ َظْنُ ُسل

 :ٚزا٥ط٠ ايؿٓا٤ أٚغع َٔ زا٥ط إٛت يكٛي٘ تعاٍ ،ٚسًٍٛ ايؿٓا٤

ٌٍ ٍْ َ َهْ َ ب َلب ََْهبِل *  ُوم  َي  .(3)َلاِنِةِوَساِوَلَظْجَ ل َلْجُ  َزث َك ُذل اِن

بُٝٓا ؾطٚٙ غاع١ أٌٖ ايسْٝا نجرل٠ ؾُٓٗا قٝاّ اإلَاّ إٗسٟ إٓتٛط قًٛات اهلل تعاٍ 

ستك٢   ،َٚٓٗا خطٚز ٜأدٛز َٚأدٛز ٚنػط ايػس ايصٟ وذعِٖ عكٔ أٖكٌ ايكسْٝا    ،عًٝ٘

                                                           

 .18قُس:  (1)

 .68ايعَط  (2)

 .27كك  26ايطٓٔ:  (3)
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 :تكذل  ايػاع١ ٜؿتش٘ اهلل تعاٍ ٚشيو قٛي٘ عع ٚدٌ

ٌََحزيل ِبَذا ُلِزَ ْذ َظِإُجاُج َل ٍْ ُوَم َحَدٍة َظْنِعُها  .(1)َيِإُجاُج َلُهْى ِي

ٞ     لٚشنط ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚ عكٔ   ،ي٘ ٚغًِ شٟ ايكطٌْ ؾعكٔ دكابط بكٔ ٜعٜكس اؾعؿك

 :زلعت ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚلي٘ ٜكٍٛ :دابط بٔ عبس اهلل ا٭ْكاضٟ قاٍ

ّٕ إٍ  ؾسعا قَٛ٘ ،ٚدٌ سذ١ ع٢ً عبازٙ دعً٘ اهلل عّع قاؿّا شا ايكطٌْ نإ عبسّا إ

اهلل ٚأَطِٖ بتكٛاٙ، ؾهطبٛٙ ع٢ً قطْ٘ ؾػا  عِٓٗ ظَاْا ست٢ قٌٝ: َات أٚ ًٖو بأٟ 

خكط، ٚؾكٝهِ َكٔ ٖكٛ عًك٢      قَٛ٘ ؾهطبٛٙ عًك٢ قطْك٘ اٯ  إٍ  ٚاز غًو، ثِ ٚٗط ٚضدع

ّٕ ٔ يصٟ ايكطٌْ ٗ ا٭ضض، ٚدعٌ ي٘ َٔ نٌ ؾ٤ٞ غكببا،  ٚدٌ َٓه اهلل عّع غٓت٘، ٚإ

ّٕٚب ٘ ٗ ايكا٥ِ َٔ ٚيسٟ ؾٝبًػك٘  اهلل تباضى ٚتعاٍ غٝذطٟ غّٓت ًؼ إػط  ٚإؿطم، ٚإ

َكٔ غكٌٗ ٫ٚ دبكٌ ٚط٦ك٘ شٚ      ٫ٚ َٛنكعاّ  َك٬ّٗٓ  ٞؾطم ا٭ضض ٚغطبٗكا ستك٢ ٫ ٜبكك   

ٚدٌ ي٘ نٓٛظ ا٭ضض َٚعازْٗكا، ٜٚٓككطٙ بايطعكب،     ايكطٌْ إ٫ ٚط٦٘، ٜٚٛٗط اهلل عّع

 .(2)ًُّٚٚا ٦ًَت دٛضّا نُا ٚقػطّا ؾُٝٮ ا٭ضض ب٘ عس٫ّ

ٍهَٚٔ أؾطاٙ غاع١ أٌٖ ايسْٝا ظي ؾٝ٘ تكصٌٖ إطانكع ٚتهكع اؿٛاَكٌ َكٔ ٖكٍٛ َكا         عا

 :طٕٚ ٖٚصا ٚانض بٝاْ٘ ٗ قٛي٘ تعاٍٜٛٓ

ُّوب َروِرَهُم ُووم      * ِبٌَّ َشِنَصَنوَخ انعَّوبَ ِخ َشوْرءٌ َ ِ و ىٌ      َ ب اننَّوبُض اريُ واا َزثَُّكوىْ   َظب َؤظ َََ ُيْسِظوَعٍخ َ ًَّوب   َظوْاَو َرَسْل
         ٍَّ ًَْهَ وب َلَروَسِّ اننَّوبَض ُظوَكبَزِّ َلَيوب ُهوْى ِثُعوَكبَزِّ َلَنِكو ًٍْم َح َؤْزَظَعْذ َلَرَعُع ُوم  َذاِد َح

 .(3)َ َراَة انهيِ  َشِدظدٌ

                                                           

 .96ا٭ْبٝا٤:  (1)

 .294نُاٍ ايسٜٔ ُٚاّ ايٓع١ُ: م (2)

 .2كك  1اؿر:   (3)
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ٛ   غاع١ أٌٖ ايسْٝا ٖكٞ غكرل غكاع١ أٖكٌ ايكدلظر       ّٕأٜ٪نس يٓا َا  ٖصاٚ أٍٚ  ؾكايدلظر ٖك

ِ  ،٫ َطنع ؾِٝٗ ٫ٚ ساٌٌَٖ اٯخط٠ أَٓاظٍ اٯخط٠ ٚ ٚٗ  ،إش ِٖ ٗ عام غرل عكإٗ

ٚ  ،خككط٣أَككاز٠ إٍ  ؾككإٔ غككرل ؾككأِْٗ قككس اغككتشايٛا  َككِ م ٜهككٔ بٛغككع ايبؿككط َعطؾتٗككا 

ؾٗكٛ أٟ ايكدلظر عكام ؽتًكـ ؾٝك٘ ْٝكع        ،ٚإٍ أٟ ساٍ اْتٗكت  ،ٚمب اغتكطت ،تهْٛت

 .سٝجٝات ايبؿط

 

 



 

 
 

  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 املبحث الخامس

 رواية الّذجال

  بني الحقيقة واملجاز
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 8يف معيى الزواية وآدابَا 8لة األوىلأاملس

 ١ ْككٌ اـكدل ٚايتشكٝكل ؾٝك٘، ؾٝعتُكسٕٚ عًك٢      َا١َٝ عٔ غرلِٖ بسٓقك إلىتًـ ايؿٝع١  ا

اؿكٝك١ زٕٚ إطغٌ ايهعٝـ، َع َطاعا٠ زضا١ٜ اـدل ٚتؿكٌٝ ايطٚاٜك١،   ٟإٛثل ش إُػٓس

 :عٔ أبٞ عبس اهلل عًٝ٘ ايػ٬ّ أْ٘ قاٍ ،ؾعٔ إبطاِٖٝ ايهطخٞ

سسٜح تسضٜ٘ خرل َٔ أيـ سسٜح تطٜٚ٘، ٫ٚ ٜهٕٛ ايطدٌ َٓهِ ؾكٝٗا ست٢ ٜعطف $

غكبعٌ ٚدٗكا يٓكا َكٔ ْٝعٗكا      َعاضٜض ن٬َٓا، ٚإٕ ايه١ًُ َٔ ن٬َٓا يتٓكطف ع٢ً 

 .(1)#إدطز

 :يًطاٟٚ ٚتعًِٝ ايطٚا١ٜ لزا  َٓٗا ّٕإٚ

ايعًكِ ٚإسٝكا٤ٙ ٚايككسم ٗ ايطٚاٜك١ ٚايتشكطٟ      اإلخ٬م: إٔ ٜككس بصيو ْؿط  .1

 ٚايٓكض ٚا٫قتكاض ع٢ً ايكسض ايصٟ ؼًُ٘ طاق١ إتعًِ.

                                                           

 ، با  َع٢ٓ ا٫غِ.2َعاْٞ اـباض: م (1)
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ايًػ١: َٚٔ لزا  ايًػٟٛ إٔ ّػو عٔ ايطٚا١ٜ إشا ندل ْٚػٞ ٚخاف ايتدًكٝ٘،   .2

٫ٚ بككأؽ باَتشككإ َككٔ قككسّ يٝعككطف قًكك٘ ٗ ايعًككِ، ٜٚٓككعٍ َٓعيتكك٘، ٫ يككككس تعذٝككعٙ    

 .(1)ٚتٓهٝػ٘ ؾإٕ شيو سطاّ

 8معيى احلكيكة واجملاس يف الزواية 8لة الجاىيةأاملس

 ٜتهض َع٢ٓ اؿكٝك١ ٚا اظ َٔ بعض ٚدٗات ايٓٛط اي  َٓٗا: 

 .ثٓا عؿط ٚدّٗاإدٗات ا اظ وهطْا َٓٗا  :قاٍ ؾدط ايسٜٔ ايطاظٟ

ٌ  :ثكِ ا٭غكبا  أضبعك١    ،: ايتذٛظ بًؿٜ ايػكبب عكٔ إػكبب   ا٭ٍٚ ِ  ،ايكابك  :نككٛشل

ٌ  ،ٚايكٛضٟ  نكٛشلِ يًٝس إْٗكا قكسض٠   ،غاٍ ايٛازٟ ِ  ،ٚايؿاعك ْكعٍ ايػكشا     :نككٛشل

 .ٚايػا٥ٞ نتػُٝتِٗ ايعٓب اـُط ،أٟ إطط

 .نتػُٝتِٗ إطض ايؿسٜس بإٛت ،ايجاْٞ: بًؿٜ إػبب عٔ ايػبب

 .نا٭غس يًؿذاع ،ايجايح: إؿاب١ٗ

 .نايػ١٦ٝ يًذعا٤ ،ايطابع: إهاز٠

يًذع٤ نايعاّ يًدام  ٚاغِ اؾكع٤ يًهكٌ نا٭غكٛز    اـاَؼ ٚايػازؽ: بًؿٜ ايهٌ 

 .يًعلٞ

 .نكٛيٓا يًدُط٠ ٗ ايسٕ إْٗا َػهط٠ ،ايػابع: اغِ ايؿعٌ ع٢ً ايك٠ٛ

 .ايجأَ: إؿتل بعس ظٚاٍ إكسض

 .نايطا١ٜٚ يًكطب١ ،ايتاغع: ا اٚض٠

                                                           

 .61، م1تاز ايعطٚؽ: ز (1)
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 .نايساب١ يًشُاض ،ايعاؾط: ا اظ ايعطٗ ٖٚٛ إط٬م اؿكٝك١ ع٢ً َا ٖذط عطؾا

 :ٚايٓككإ نكٛي٘ تعاٍ :ؿازٟ عؿط ايعٜاز٠ا

ًٌِِثِهِ  َشْرء  .(1)َنْ َط َو

 :ٚقٛي٘ تعاٍ

َخَلاْظَإِل اِنَ ْسَظ(2). 

      ٘ قكاٍ ايكانكٞ تكاز    ٚ نكإدًٛم بكاـًل.   ،ايجاْٞ عؿكط: اغكِ إتعًكل عًك٢ إتعًكل بك

   ٌ ٚا كاظ   ،ٚايؿكطض إٔ ا٭قكٌ اؿكٝكك١    :ايسٜٔ ايػبهٞ ٗ ؾطح إٓٗاز بعكس نك٬ّ طٜٛك

 ٌ ؾككإشا زاض ايًؿككٜ بككٌ استُكاٍ ا ككاظ ٚاستُككاٍ اؿكٝككك١ ؾاستُككاٍ اؿكٝككك١   ،خك٬ف ا٭قكك

 أضدض.

 ٚ ٘ ايؿكككطم بكككٌ اؿكٝكككك١ ٚا كككاظ إَكككا إٔ ٜككككع بايتٓككككٝل أٚ     :قكككاٍ اإلَكككاّ ٚأتباعككك

ٚتكٍٛ شيو أ١ُ٥  ،ٖصا سكٝك١ ٖٚصا فاظ :أَا ايتٓكٝل ؾإٔ ٜكٍٛ ايٛانع ،با٫غتس٫ٍ

ٔ  ،تس٫ٍ ؾايع٬َاتٚأَا ا٫غ ،ايًػ١  ،ؾٗكِ إعٓك٢  إٍ  ؾُٔ ع٬َات اؿكٝك١ تبازض ايكصٖ

 ،َٚككٔ ع٬َككات ا ككاظ إطكك٬م ايًؿككٜ عًكك٢ َككا ٜػككتشٌٝ تعًككك٘ بكك٘ ،ٚايعككطا٤ عككٔ ايكطٜٓكك١

  ٞ ؾإْك٘ َٛنكٛع ٗ    ،ناغكتعُاٍ يؿكٜ ايسابك١ ٗ اؿُكاض     ،ٚاغتعُاٍ ايًؿٜ ٗ إعٓك٢ إٓػك

ٚقكككاٍ ا٭غكككتاش أبكككٛ إغكككشام  :ٕقكككاٍ ابكككٔ بطٖكككا .ايًػككك١ يهكككٌ َكككا ٜكككس  عًككك٢ ا٭ضض

 .(3)٫ فاظ ٗ يػ١ ايعط  :اإلغؿطاٜٝين

                                                           

 .11ايؿٛض٣:  (1)

 .82ٜٛغـ:  (2)

 59م  1ز  :تاز ايعطٚؽ (3)
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  8أبعاد رواية الددال 8املسألة الجالجة

 8البعد األول

 ٛباهلل تعاٍ َٔ ايؿً نُا نكإ ٜكسع   ٠ا٫غتعاشْٗا ؾت١ٓ َٔ ؾً لخط ايعَإ ٫ٚ بس َٔ إ

ؾككس ضٟٚ أْك٘ زعكا أٜهكا ٗ ايكك٠٬ ٚاغكتعاش َكٔ ؾتٓك١          :ي٘ ٚغًِلايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚ

 .(1)داٍٚؾت١ٓ إػٝض ايّس ،احملٝا ٚإُات

 8البعد الجاىي

ّٕ ،أخص اؿٝط١ ٚاؿصض ٍ   ّافاظ تضٚا١ٜ ايسداٍ سكٝك١ ٚيٝػ سٝح أ  ،ٚأْٗا ضاٜك١ نك٬

 :ٜكٍٛ َٔ زلعت٘ :قاٍ عًٝ٘ ايػ٬ّؾعٔ أبٞ دعؿط 

اهلل عًٝ٘ ٚلي٘ َٓعي١ َٔ اتبع ٖاضٕٚ عًٝ٘ ايػ٬ّ ايٓاؽ قاضٚا بعس ضغٍٛ اهلل ق٢ً $

ٚإٕ أبا بهط زعا ؾأب٢ عًٞ عًٝ٘ ايػ٬ّ إ٫ ايكطلٕ ٚإٕ عُط زعا ؾأب٢  ،َٚٔ اتبع ايعذٌ

عًٞ عًٝ٘ ايػ٬ّ إ٫ ايكطلٕ ٚإٕ عجُإ زعا ؾأب٢ عًٞ عًٝ٘ ايػ٬ّ إ٫ ايكطلٕ ٚإْ٘ يٝؼ 

اٜع٘ َٚٔ ضؾع ضا١ٜ ن٬ٍ ؾكاسبٗا إٔ ىطز ايسداٍ إ٫ غٝذس َٔ ٜبإٍ  َٔ أسس ٜسعٛ

  .(2)#طاغٛت

 8البعد الجالح

ٚٗ  ٌٖ بٝت٘ قًٛات اهلل تعاٍ عًِٝٗ أْعٌأْٗا ع١َ٬ زاي١ ع٢ً بػض ايٓيب ٚإ

 :شيو قاٍ ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚلي٘ ٚغًِ

 .#َٔ أبػهٓا أٌٖ ايبٝت بعج٘ اهلل ّٜٛ ايكٝا١َ ٜٗٛزٜا$

                                                           

 229م  1نتا  ايػطا٥ط ٭بٔ ازضٜؼ اؿًٞ: ز  (1)

 .297، م1ايهاٗ: ز (2)
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 :قاٍ ؟ٚإٕ ؾٗس ايؿٗازتٌ ،ٜا ضغٍٛ اهلل :قٌٝ

ايهًُتٌ عٔ غؿو زَك٘، أٚ ٜك٪زٟ اؾعٜك١ عكٔ ٜكس ٖٚكٛ        ؾإِا استذع بٗاتٌ ْعِ،$

 .#قاغط

 :ثِ قاٍ

 .#َٔ أبػهٓا أٌٖ ايبٝت بعج٘ اهلل ٜٗٛزّٜا$

 :قاٍ ؟ٜا ضغٍٛ اهلل ،ؾهٝـ :قٌٝ

 .(1) #إٕ أزضى ايسداٍ لَٔ ب٘$

 8البعد الزابع

ؾعٔ سصٜؿ١ بٔ أغكٝس قكاٍ: اطًكع عًٝٓكا ضغكٍٛ اهلل       ايػاع١داٍ َٔ اؾطاٙ ضٚا١ٜ ايّس ّٕإ

 ٚلي٘: قاٍ ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚلي٘ َٔ غطؾ١ ي٘ ٚمٔ ْتصانط ايػاع١،

٫ تكّٛ ايػاع١ ست٢ تهٕٛ  عؿط لٜات: ايسداٍ، ٚايسخإ، ٚطًٛع ايؿُؼ َٔ $

َٚأدٛز، ٚث٬خ خػٛف: خػـ بإؿطم ٚخػـ  زٜأدٛٚ َػطبٗا، ٚزاب١ ا٭ضض،

احملؿكط،  إٍ  بإػط  ٚخػـ ظعٜط٠  ايعط ، ْٚاض ؽطز َكٔ قعكط عكسٕ تػكٛم ايٓكاؽ     

 .(2)#إشا ْعيٛا ٚتكٌٝ َعِٗ إشا قايٛا تٓعٍ َعِٗ

 8البعد اخلامس

سٝح إٔ ؾطٚٙ  ،قٝا١َ ايسْٝا ٚيٝػت قٝا١َ اٯخط٠داٍ سكٝك١ تسٍ ع٢ً ضٚا١ٜ ايّس ّٕإ

                                                           

 .681نتا  اٯَايٞ: م (1)

 .432اٯَايٞ: م (2)
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ايسْٝا خطٚز ايسداٍ ايصٟ أخدل عٓك٘ أَكرل إك٪ٌَٓ عًٝك٘ ايػك٬ّ عٓكسَا غكأي٘        غاع١ أٌٖ 

ٍ           عقعك  :١ بٔ قكٛسإ سٝكح سكسثٓا قُكس بكٔ إبكطاِٖٝ بكٔ إغكشام ضنكٞ اهلل عٓك٘ قكا

 ٍ ٍ      :سسثٓا عبس ايععٜع بٔ و٢ٝ اؾًٛزٟ بايبكط٠ قكا سكسثٓا   :سكسثٓا اؿػكٌ بكٔ َعكاش قكا

عكٔ ايهكشاى بكٔ     ،بٞ غٝاض ايؿٝباْٞعٔ أ ،سسثٓا ْٜٛؼ بٔ أضقِ :قٝؼ بٔ سؿل قاٍ

خطبٓا أَرل إ٪ٌَٓ عًٞ بكٔ أبكٞ طايكب عًٝك٘ ايػك٬ّ       :عٔ ايٓعاٍ بٔ غدل٠ قاٍ ،َعاسِ

 :ثِ قاٍ ،ؾشُس اهلل عع ٚدٌ ٚأث٢ٓ عًٝ٘ ٚق٢ً ع٢ً قُس ٚلي٘

 .#غًْٛٞ أٜٗا ايٓاؽ قبٌ إٔ تؿكسْٚٞ$

داٍ؟ ؾكاّ إيٝ٘ قعكع١ بٔ قٛسإ ؾكاٍ: ٜا أَرل إ٪ٌَٓ َت٢ ىطز ايّس :قاشلا ث٬ثّا

 ؾكاٍ ي٘ عًٞ عًٝ٘ ايػ٬ّ:

اقعككس ؾكككس زلككع اهلل ن٬َككو ٚعًككِ َككا أضزت، ٚاهلل َككا إػكك٪ٍٚ عٓكك٘ بككأعًِ َككٔ  $

ايػا٥ٌ، ٚيهٔ يصيو ع٬َات ٦ٖٝٚات ٜتبع بعهكٗا بعهكا نشكصٚ ايٓعكٌ بايٓعكٌ، ٚإٕ      

 .#ؾ٦ت أْبأتو بٗا؟

 ؾكاٍ عًٝ٘ ايػ٬ّ:، ْعِ ٜا أَرل إ٪ٌَٓقاٍ:  

ٕ ع٬َك١ شيكو: إشا أَكات ايٓكاؽ ايكك٠٬، ٚأنكاعٛا ا٭َاْك١ ٚاغكتشًٛا         إاسؿٜ ؾ$

ايهككص ، ٚأنًككٛا ايطبككا، ٚأخككصٚا ايطؾككا، ٚؾككٝسٚا ايبٓٝككإ، ٚبككاعٛا ايككسٜٔ بايككسْٝا،      

    ٛ ا ٚاغتعًُٛا ايػؿٗا٤، ٚؾاٚضٚا ايٓػا٤، ٚقطعٛا ا٭ضسكاّ، ٚاتبعكٛا ا٭ٖكٛا٤ ٚاغكتدؿ

َطا٤ ؾذكط٠، ٚايكٛظضا٤ ًُٚك١،    ، ٚناْت ا٭، ٚايًِٛ ؾدطّابايسَا٤، ٚنإ اؿًِ نعؿّا

ايكعٚض، ٚاغككتعًٔ ايؿذكٛض، ٚقككٍٛ    ٠ٚٚٗكطت ؾككٗاز  ا٤ ؾػككك١،ٚايعطؾكا٤ خْٛكك١، ٚايككطّ  

ٝت إكاسـ، ٚظخطؾت إػادس، ٚطٛيت إٓاضات، ايبٗتإ، ٚا٫ثِ ٚايطػٝإ، ٚسًٓ

ٚاختًؿككت ايكًككٛ ، ْٚكهككت ايعٗككٛز،   ٚأنطَككت ا٭ؾككطاض، ٚاظزٓككت ايكككؿٛف،  
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ٚاقككذل  إٛعككٛز، ٚؾككاضى ايٓػككا٤ أظٚادٗككٔ ٗ ايتذككاض٠ سطقككا عًكك٢ ايككسْٝا، ٚعًككت  

أقٛات ايؿػام ٚاغتُع َِٓٗ، ٚنإ ظعِٝ ايكّٛ أضششلِ، ٚاتكٞ ايؿادط كاؾ١ ؾكطٙ،  

م ايهاش ، ٚا٥تُٔ اـكا٥ٔ، ٚاؽكصت ايكٝكإ ٚإعكاظف، ٚيعكٔ لخكط ٖكصٙ ا٭َك١         ٚقّس

٘ ايٓػكا٤ بايطدكاٍ، ٚايطدكاٍ بايٓػكا٤،     شٚات ايؿكطٚز ايػكطٚز، ٚتؿكبّ    تبأٚشلا، ٚضن

ّٕٚؾٗس ايؿاٖس َٔ غرل إٔ ٜػتؿٗس، ٚؾٗس اٯ ٘ يػرل بػرل سل عطؾ٘ ٚتؿٓك خط قها٤ يصَا

ايسٜٔ، ٚلثطٚا عٌُ ايسْٝا ع٢ً اٯخط٠، ٚيبػكٛا دًكٛز ايهكإٔ عًك٢ قًكٛ  ايكص٥ا ،       

ايٛسككا، ثككِ ايعذككٌ  (1)يكو ايٛسككا عٓككس شٚقًكٛبِٗ أْككً َككٔ اؾٝككـ ٚأَكط َككٔ ايكككدل، ؾ  

ايعذٌ، خرل إػانٔ ٦َٜٛص بٝت إكسؽ، ٚيٝأتٌ ع٢ً ايٓاؽ ظَإ ٜت٢ُٓ أسسِٖ أْك٘  

 .#َٔ غهاْ٘

ٞ ايعككٝـ ؾٝكك٘ بػككبب   سككاٍ بٝككت إكككسؽ ٗ ظَآْككا ٖككصا ُّٚٓكك    إٍ  ٚقٛيكك٘ ٖككصا ٜؿككرل  

ايعُككٌ قبٝككٌ اـككسَات ٚغككبٌ ايطاسكك١ ٚؾككطم   اإلَهاْٝككات إٛنككٛع١  ٚإت٦ٝٗكك١ يكك٘ َككٔ  

ّٕ دٌ تٛؾرل ايعٝـ أْع َٔ أايٝٗٛز ايّٝٛ واضبٕٛ ايعام  َٚٛطٔ ا٭َٔ ٚا٭َإ سٝح أ

ؾٝك٘  ايٛقت ايصٟ تهٔ  ٗيِٝٗ، إ ٧ٕ ٕٔ ٜسٜٔ بسٜاْتِٗ أٚ ٕٔ ًٜتذايطغٝس ٚايطاس١ ٚا٭َا

بك١ٝ ايسٍٚ ٗ زَاض ؾاٌَ ٚنٝاع ناٌَ، ؾُكٔ ٫ ٜتُٓك٢ ايعكٝـ ٗ َكأَٔ َتهاَكٌ إعاٜكا       

 ؟!١ ٚا٫قتكاز١ٜ ٚايػٝاغ١ٝ ٚايب١ٝ٦ٝ ٚايس١ٜٝٓا٫دتُاعٝ

ّٕ ٖصٙ ايع٬َات ايك  ٜكصنطٖا أَكرل إك٪ٌَٓ قكًٛات اهلل تعكاٍ عًٝك٘         ٚإًؿت يًٓٛط أ

ؾهكٌ ع٬َك١ َٓٗكا ػكسٖا قكس أخكصت َأخكصٖا ٚشلكا          ،ٖٞ ٖا ٜٓطبل ع٢ً أٜكاّ ظَآْكا ٖكصا   

ايع٬َكات اؾاضٜك١ ٗ   ٖكٌ ٖكصٙ    ،ٚايػ٪اٍ اؾكسٜط بكايططح   ،اٖتُاّ نبرل ٗ ْٝع اٯؾام

 داٍ أّ ع٬َات ايٛٗٛض؟ع٬َات ايّسظَآْا ٖصا ٖٞ 

                                                           

 .283ٚايبساض: إكسض ْؿػ٘: م ايػطع١ َع٢ٓ ن٬ُٖا: ايٛسا ايٛسا (1)
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ٔ  : ْعِ ن٬ُٖكا َعكّا;  ؾٛا ا بكٔ ايؿهكٌ   أبكٛ بهكط قُكس بكٔ عُكط بكٔ عجُكإ         ؾعك

غٓاز عٔ َؿاى٘، عٔ أبكٞ ٜعًك٢ إٛقكًٞ، عكٔ عبكس ا٭عًك٢       ايعكًٝٞ ايؿكٝ٘ بٗصا اإل

ّٕ بٔ ٓاز ايٓطغٞ، عٔ أٜٛ ، عكٔ ْكاؾع، عكٔ ابكٔ عُكط       ضغكٍٛ اهلل قك٢ً    قكاٍ: إ

اهلل عًٝ٘ ٚلي٘ ق٢ً شات ّٜٛ بأقشاب٘ ايؿذط، ثِ قاّ َع أقشاب٘ ستك٢ أتك٢ بكا  زاض    

بإس١ٜٓ ؾططم ايبا  ؾدطدت إيٝ٘ اَطأ٠ ؾكايت: َا تطٜس ٜكا أبكا ايكاغكِ؟ ؾككاٍ ضغكٍٛ      

 اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚلي٘:

 .#ٜا أّ عبس اهلل اغتأشْٞ يٞ ع٢ً عبس اهلل$

اهلل إْ٘  ٗٛز ٗ عكً٘ وسخ ٗ ثٛبك٘ ٚإْك٘    ايكاغِ َٚا تكٓع بعبس اهلل ؾٛبا ؾكايت ٜا أ 

 :ؾكاٍ ،َط ايعِٛٝيرلاٚزْٞ ع٢ً ا٭

 .#اغتأشْٞ عًٝ٘$

 :قاٍ ،أع٢ً شَتو :ؾكايت

 .#ْعِ$

اغككهت  :ؾكايككت أَكك٘ ،(1)ؾككإشا ٖككٛ ٗ قطٝؿكك١ يكك٘ ٜٗٝككِٓ ؾٝٗككا ؾككسخٌ ،ازخككٌ :ؾكايككت

 :ٚادًؼ ٖصا قُس قس أتاى ؾػهت ٚدًؼ ؾكاٍ ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚلي٘

 .#َا شلا يعٓٗا اهلل يٛ تطنتين ٭خدلتهِ أٖٛ ٖٛ$

 :ثِ قاٍ ي٘ ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚلي٘

 .#؟٣َا تط$

                                                           

نُاٍ ايكسٜٔ ُٚكاّ    ؾٝٗا نتا  ُِٜٗٗ  ايٓػذ بعض ٚؾ٢. ٜؿِٗ ٫ ايصٟ ٚايه٬ّ اـؿٞ ايكٛت: اشل١ُٓٝ (1)

 .562ايٓع١ُ ٖاَـ م
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 :ي٘ ٚغًِق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚل ؾكاٍ ،ع٢ً إا٤ ٚأض٣ عطؾّا ،ٚباط٬ّ أض٣ سكّا :قاٍ 

 .#إ٫ اهلل ٚأْٞ ضغٍٛ اهللاؾٗس إٔ ٫ إي٘ $

ؾكاٍ: بٌ تؿٗس إٔ ٫ إي٘ إ٫ اهلل ٚأْٞ ضغٍٛ اهلل، ؾُا دعًو اهلل بصيو أسل َكين. ؾًُكا   

قك٢ً اهلل عًٝك٘ ٚليك٘ بأقكشاب٘ ايؿذكط، ثكِ ْٗكض ؾٓٗهكٛا         ضغٍٛ اهلل نإ ايّٝٛ ايجاْٞ ق٢ً 

ؾكايكت يك٘    ،(1)ؾكسخٌ ؾكإشا ٖكٛ ٗ نًك١ ٜػكطز ؾٝٗكا       َع٘ ست٢ ططم ايبا  ؾكايت أَ٘: ازخكٌ، 

 أَ٘: اغهت ٚاْعٍ ٖصا قُس قس أتاى ؾػهت، ؾكاٍ ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚلي٘:

 .#َا شلا يعٓٗا اهلل يٛ تطنتين ٭خدلتهِ أٖٛ ٖٛ$

ثكِ ْٗكض    ،ؾًُا نإ ٗ ايّٝٛ ايجايح ق٢ً ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚلي٘ بأقشاب٘ ايؿذكط 

٘    ،ٓعكل بٗكا  ْٚٗض ايكّٛ َع٘ ست٢ أت٢ شيو إهكإ ؾكإشا ٖكٛ ٗ غكِٓ يك٘ ٜ       :ؾكايكت يك٘ أَك

ؾػهت ٚدًؼ ٚقس ناْت ْعيت ٗ شيو ايّٝٛ لٜات  ،ادًؼ ٖصا قُس قس أتاىٚ اغهت

 :ثِ قاٍ ،َٔ غٛض٠ ايسخإ ؾكطأٖا بِٗ ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚلي٘ ٗ ق٠٬ ايػسا٠

 .#أتؿٗس إٔ ٫ إي٘ إ٫ اهلل ٚأْٞ ضغٍٛ اهلل؟$

 .بٌ تؿٗس إٔ ٫ إي٘ إ٫ اهلل ٚأْكٞ ضغكٍٛ اهلل ؾُكا دعًكو اهلل بكصيو أسكل َكين        :ؾكاٍ

 :ؾكاٍ ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚلي٘

 .#إْٞ قس خبأت يو خب٦ٝا ؾُا ٖٛ؟$

 :ؾكاٍ ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚلي٘ (2)رايسر ايس :ؾكاٍ

                                                           

 529ٚايػٓا٤: ْؿؼ إكسض ٖاَـ:  ايكٛت ٗ ايتططٜب  بايتشطٜو :ايتػطٜس (1)

 529ْؿػ٘  ٖاَـ م إكسض .غذلت أٟ ٚخبأت، ايسخإ ٜعين (2)
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 .#إخػأ ؾإْو ئ تعسٚ أدًو، ٚئ تبًؼ أًَو ٚئ تٓاٍ إ٫ َا قسض يو$

 :٭قشاب٘ثِ قاٍ 

ّٕإ٫ ٚقس أْصض قَٛ٘ ايّس ٚدٌ ْبّٝا أٜٗا ايٓاؽ َا بعح اهلل عّع$ ٚدٌ  اهلل عّع داٍ، ٚإ

َٜٛهِ ٖصا ؾُُٗا تؿاب٘ عًٝهِ َٔ أَطٙ ؾإٕ ضبهِ يٝؼ بأعٛض، إْ٘ ىطز إٍ  طٙقس أّخ

ع٢ً ٓاض عطض َا بٌ أشْٝ٘ ٌَٝ، ىطز َٚع٘ د١ٓ ْٚاض ٚدبٌ َٔ خبع ْٚٗط َٔ َا٤، 

بتٝٗكا،  سخٌ لؾكام ا٭ضض نًكٗا إ٫ َهك١ ٫ٚ   ايٝٗٛز ٚايٓػكا٤ ٚا٫عكطا ، ٜك    أنجط أتباع٘

 .(1)#ٚإس١ٜٓ ٫ٚبتٝٗا

ّٕ ٚقس ّٕ ،داٍ َٔ ع٬َكات غكاع١ ايكسْٝا   ايّس تكسّ ايه٬ّ أ اهلل تعكاٍ أزخكط اإلَكاّ     ٚأ

يبؿط١ٜ ْعا٤ ٕا وٌ ٜٚٓعٍ بٗا َكٔ  أٖكٛاٍ طػكا٠ لخكط     اإٗسٟ عًٝ٘ ايػ٬ّ يٝهٕٛ َٓكص 

َآَا أَكرل إك٪ٌَٓ قكًٛات    إٚدٛا   ،داٍٚغ٪اٍ قعكع١ بٔ قٛسإ عٔ ايّسايعَإ 

بٌ  ،م ٜتشكل بعس ٦ّٝاَات َا لس َٓٗا ؾش ٜهؿـ عٔ ع٬إاهلل تعاٍ عًٝ٘ يتاّ ايٛنٛح 

ّٕ ٍ       أ  خكط َكٔ اغكتعُاضٕ   لَعٓك٢   ،سسٚثٗا بسأ ٜؿكٗسٙ ايعكام َكٔ بعكس اؿكط  ايعإٝك١ ا٭ٚ

ٚسًكٍٛ َٛكاٖط    ، ايجكاؾات ايس١ٜٝٓ ٚايعطب١ٝرلٚتػٝ ،عطبٞيًسٍٚ ايعطب١ٝ ٚتكػِٝ ايٛطٔ اي

 ،ٚبساٜكك١ يتًككو ايع٬َككات نككإ غككببّانككٌ شيككو  ،ؾككامٗ كتًككـ اٯ ْٚٛعككّا ايؿػككاز نُككّا

٘  َكٔ ايعاَك١   خكٛقكاّ ٚ ٚايٛاٖط َٔ خدل ايسداٍ إتٓاقٌ ٗ أغًب إكازض ٜؿٝكس: بكإٔ    أْك

ِ ي٘ لضٚاٜت٘ عٔ ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚت ٕ قّشإايه٬ّ  ٌ ٜؿكتٌُ عًك٢    .(2)ٚغكً  َهكاَ

                                                           

، ٚاـككطا٥ر 49، م1، نككصيو نتككا  احملًكك٢ ٭بككٔ سككعّ: ز    533نُككاٍ ايككسٜٔ ُٚككاّ ايٓعُكك١: م    (1)

 .197، م52ٚاؾطا٥ض، ز

(2) ّٕ ايه٬ّ نً٘ ٗ ا اظ ٫ سكٝك١، ٜٚبك٢ يكا٤ ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘  ٚيػٓا ٗ قسز ايتؿهٝو بايطٚا١ٜ، إ٫ أ

 .ٚاي٘ ٚغًِ  بعبس اهلل، ٖصا عس شات٘ سكٝك١
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ُّٗا  :أٖ

 املطنوٌ األول8

 ،ا٭ضٚاح ايؿطٜط٠ َٔ اؾٔ ٚايؿٝاطٌ تتذػس ٗ ا٭دػكاّ َكٔ اؿٝٛاْكات ٚايبؿكط     ّٕإ

ّٕ ٖٚكا ٫ ؾكو ؾٝك٘     ،بًٝؼ يعٓ٘ اهلل قس ٚٗط ٗ ظَٔ ا٭ْبٝكا٤ بككٛض كتًؿك١   إ ٖٚا ٫ ىؿ٢ أ

ّٕ أٜهّا ّٕ ،اؾْٔؼ أنجط بهجرل َٔ ؾٝاطٌ ؾٝاطٌ اإل أ عبس اهلل ٖصا  ٚيٝؼ َٔ إػتبعس أ

إشا ٚٗط ع٢ً  ع٢ً إا٤، ٖٚٛ ؾُٝا بعس ٚأض٣ عطؾّا ٚباط٬ّ ْٞ أض٣ سكّاإيًٓيب  ايصٟ قاٍ

 .ٝكٍٛ أْا ضبهِ ٚا٭ع٢ًسكٝكت٘ ؾػ

 8املطنوٌ الجاىي

شيككو َككٔ َؿٗككّٛ ايككط ،  إٍ  ايككط  ٖككٛ ض  ايعُككٌ َٚككسٜط ا٭َككٛض ايعًُٝكك١ َٚككا   ّٕإ

اإلزاض٠ ايؿع١ًٝ ٚايع١ًُٝ يًؿطنات ٚإكاْع، ٚايػكٝطط٠ ايهًٝك١ عًك٢    َٚكساق٘ اـاضدٞ 

 قشا  ايؿطنات ٚغرلٖا.أض٩غا٤ ا٭َٛاٍ ٚ

 8املطنوٌ الجالح

ّٕ      ّٕإ ٚغكا٥ٌ ايٓككٌ ٗ    ٓاضٙ نبرل اؿذِ ٖٚصا فاظ، أَا َكا ٜكسٍ عًك٢ اؿكٝكك١ ٖكٛ أ

ّٕ ،غِ زٚا اٖصا ايعكط ٖٞ نًٗا ٜكسم عًٝ٘  ٚغ١ًٝ إٍ  ؾاض٠إشٕ اؿُاض ُأإطاز َٔ  ٚأ

ٚٗ عكطْا اؿايٞ ٚغا٥ٌ ايتٓككت نكجرل٠    ،إش يٝؼ ٗ ا٭شٕ غرل ٖصٙ اـاق١ٝ ،ايتٓكت

ّٕ ٌ  ٖٚٞ ٖا ّهٔ إٔ ٜٓطبل عًٝٗا ايٓل ٗ ايطٚا١ٜ أ َعٓك٢ َكا    ،َا بٌ أشْٞ اؿُاض ٖٛ َٝك

 ٚلخط َجً٘ ٗ َهإ لخط َػاؾ١ ٌَٝ. ،ضغاٍإبٌ دٗاظ تٓكت ٚ

 8املطنوٌ الزابع

ؾايٓككاؽ تؿٗككِ َككٔ ايسابكك١ اؿُككاض ٚايبػككٌ  ،نكك٬ّ ا٭ْبٝككا٤ عًكك٢ قككسض عكككٍٛ ايٓككاؽ ّٕإ

َٚعٓكك٢ شيككو  ،َعكك٘ دٗككِٓ ٚايٓككاض ّٕإٚ ،ضغككاٍإل٫ٚ تؿٗككِ أدٗككع٠ ايتٓكككت ٚا ،ٚاـٝككٌ
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ٞ  إٓتذعككات ايػككٝاس١ٝ شلككٞ دٓكك١ ٗ َكابككٌ ايػككذٕٛ ٚقاعككات ايتعككصٜب       ْككاض  ايكك  ٖكك

ؾتٛظٜع ا٫َٛاٍ اي  ٫ ٜٓتٗٞ ضٜعٗكا ٜأخكص َعٓك٢     ،َٚٔ ثِ َع٘ دبٌ َٔ اـبع ،ٚدشِٝ

ّٕ ،دبٌ َٔ اـبع اـبع ٖكٛ ايككٛت ٚيكٝؼ بايهكطٚض٠ إٔ ٜهكٕٛ َؿٗكّٛ اـبكع ٖكٛ          سٝح أ

٘  ٚغرل شيو ٖا دا٤ ٗ ٚقكـ ايكسّ   .َكسام ضغٝـ اـبع َٔ اؿٓط١ ٚغرلٙ  داٍ َجكٌ عٝٓك

ّٕ  ،ته٤ٞ نأْٗا نٛنب ايكبض اي  يك  تٛنكع يًُطاقبك١    ايعٌ ايهاَرلات ا ٖٚصا َعٓاٙ أ

 ،ٚاإلنا٠٤ ايهاؾؿات ايه١ٝ٥ٛ اي  تٓرل بك٠ٛ َٚا ؾاب٘ شيكو ايهكجرل   ،ٖٞ َكسام يًعٌ

 ٞ عًُٞ ٗ ظَآْا ٚعكطْا اؿايٞ. عٚنٌ شيو ٖا ي٘ َكسام ٚاق

 8املطنوٌ اخلامس

نٌ َا تكسّ ٜكسٍ عًك٢ إٔ ا٭عكٛض ايكسداٍ ٗ ايٛاقكع ٖكٛ سكانِ ا ًكؼ إاغكْٛٞ           ّٕإ

َككٔ اؿهككاّ ٚايط٩غككا٤ ٚأعككٛاِْٗ  ّاٚقككس اغككتعبس نككجرل ،دل ؾككطنات ايعككامايككصٟ ٜككسٜط أنكك

 :ي٘لٚنُا ٚضز ٗ ضٚا١ٜ ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚ ،ٚأتباعِٗ

ّٕ  .أتباع٘ ايٝٗٛز ٚايٓػا٤ ٚا٭عطا  أنجط أ

      ٘ ؾأَكا ايٝٗكٛز ؾٗكِ أنجكط ايٓكاؽ عكسا٠ٚ        ،ٖٚصا نً٘ ٜطكابل ايٛاقكع اؿكايٞ ايكصٟ ْعٝؿك

ِْٗ إؾك  ،ٚأَكا ا٭عكطا    ،ٚأَا ايٓػا٤ ؾًًطُع ٚسب ايعٜٓك١ ٚايتعًكل بايكسْٝا    ،يًصٜٔ أَٓٛا

اشلُر ايطعاع اتباع نٌ ْاعل ايصٜٔ ًّٕٝٛ َع نٌ ضٜض ٚايصٜٔ زٜكِٓٗ زْكاْرلِٖ ٚقبًكتِٗ    

 .ْػا٥ِٗ

ّٕ  إؾك  ;ٚيٝؼ ٗ ا٭َط َكا ٖكٛ عذٝكب أٚ غطٜكب     بًكٝؼ َكٔ ايػكٌٗ    إ ٕ َكٔ َعتككساتٓا أ

ؼٌُ ا٫غِ ايكطٜض ايصٟ قطح ب٘ اإلَاّ أَكرل إك٪ٌَٓ   ؼ بؿدك١ٝ ايٝػرل عًٝ٘ إٔ ٜتًّب

ٍ     ،عًٞ بٔ أبٞ طايب عًٝ٘ ايػ٬ّ ٜكا أَكرل إك٪ٌَٓ     :سٌ قاّ إيٝ٘ ا٭قكبؼ بكٔ ْباتك١ ؾككا

 ؾكاٍ: داٍ؟ايّسَٔ 
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$ّٕ ىطز َٔ  ،ب٘ٚايػعٝس َٔ نّص .ق٘ؾايؿكٞ َٔ قّس ،داٍ قا٥س بٔ ايكٝسايّس أ٫ إ

   ٕ ٚايعككٌ  ،عٝٓكك٘ ايُٝٓك٢ ٖػكٛس١   ،َكٔ قطٜكك١ تعكطف بايٝٗٛزٜك١    ،بًكس٠ ٜككاٍ شلككا إقكؿٗا

بٌ عٝٓٝ٘  ،ؾٝٗا عًك١ نأْٗا ٖعٚد١ بايسّ ،٧ نأْٗا نٛنب ايكبضٝا٭خط٣ ٗ دبٗت٘ ته

بكٌ ٜسٜك٘    ،ىٛض ايبشاض ٚتػرل َعك٘ ايؿكُؼ   ،ٜكط٩ٙ نٌ ناتب ٚأَٞ ،َهتٛ  ناؾط

ّ  ،دبٌ َٔ زخإ ٌ   ،ٚخًؿ٘ دبٌ أبٝض ٜطٟ ايٓاؽ أْ٘ طعكا  ىكطز ٗ قشك٘   ىكطز سك

ّط َكا٤   ٫ ،٬َّٗٓ تطٟٛ ي٘ ا٭ضض ٬َّٗٓ ،خط٠ٛ ٓاضٙ ٌَٝ ،ؾسٜس ؼت٘ ٓاض أقُط

ٜٓازٟ بأع٢ً قٛت٘ ٜػُع َا بكٌ اـكاؾكٌ َكٔ اؾكٔ ٚاإلْكؼ       ،ّٜٛ ايكٝا١َإٍ  إ٫ غاض

أْكا ضبهكِ ا٭عًك٢     ،إيٞ أٚيٝا٥ٞ أْا ايصٟ خًل ؾػك٣ٛ ٚقكسض ؾٗكس٣    :ٚايؿٝاطٌ ٜكٍٛ

ّٕ ،ّٚؿكٞ ٗ ا٭غكٛام   ،إْ٘ أعٛض ٜطعِ ايطعاّ ،ٚنص  عسٚ اهلل ٚدكٌ   ضبهكِ عكعّ   ٚإ

ّٕ .نبرلّا تعاٍ اهلل عٔ شيو عًّٛا .٫ٚ ٜطعِ ٫ٚ ّؿٞ ٫ٚ ٜعٍٚ ،يٝؼ بأعٛض أنجط  أ٫ ٚإ

ٚدٌ بايؿكاّ عًك٢    ٜكتً٘ اهلل عّع ،ٚأقشا  ايطٝايػ١ اـهط ،أتباع٘ ٦َٜٛص أ٫ٚز ايعْا

َهت َٔ ّٜٛ اؾُع١ ع٢ً ٜس َٔ ٜكًٞ إػٝض  عكب١ تعطف بعكب١ أؾٝل يج٬خ غاعات

ّٕ ،عٝػ٢ بٔ َطِٜ عًُٝٗا ايػ٬ّ خًؿ٘  .#بعس شيو ايطا١َ ايهدل٣ أ٫ إ

 قًٓا: َٚا شيو ٜا أَرل إ٪ٌَٓ؟ قاٍ:

ٚعكك٢   ،َعٗكا خكامت غكًُٝإ بكٔ زاٚز     ،ا٭ضض َكٔ عٓكس ايككؿا    ١َٔ خطٚز زاّب$

 ،ٜهع اـامت ع٢ً ٚد٘ نٌ َ٪َٔ ؾٝٓطبكع ؾٝك٘ ٖكصا َك٪َٔ سككاّ      ،َٛغ٢ عًِٝٗ ايػ٬ّ

ّٕ ،ٜٚهع٘ ع٢ً ٚد٘ نٌ ناؾط ؾٝٓهتب ٖصا ناؾط سكّا ايٌٜٛ يو ٜا  :إ٪َٔ يٝٓازٟ ست٢ أ

ّٕ ،ناؾط  ٚززت أْٞ ايّٝٛ نٓت َجًو ؾأؾٛظ ؾكٛظاّ  ،ايهاؾط ٜٓازٟ طٛب٢ يو ٜا َ٪َٔ ٚإ

 اؾكٌ بكإشٕ اهلل دكٌ د٬يك٘ ٚشيكو بعكس     ١ ضأغٗا ؾرلاٖا َٔ بٌ اـثِ تطؾع ايساّب .عُّٛٝا

ؾك٬ تٛبك١ تكبكٌ ٫ٚ عُكٌ ٜطؾكع  ٫ٚ       ،طًٛع ايؿُؼ َٔ َػطبٗا ؾعٓس شيو تطؾع ايتٛب١
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 .إّاْٗا م تهٔ لَٓت َٔ قبٌ أٚ نػبت ٗ إّاْٗا خرلّا ٜٓؿع ْؿػّا

 :ثِ قاٍ عًٝ٘ ايػ٬ّ

اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٫ تػأيْٛٞ عُا ٜهٕٛ بعس ٖصا ؾإْ٘ عٗس عٗسٙ إيٞ سبٝيب ضغٍٛ $

 .#ٚلي٘ إٔ ٫ أخدل ب٘ غرل عذلتٞ

قاٍ ايٓعاٍ بٔ غدل٠: ؾكًت يكعكع١ بٔ قٛسإ: ٜا قعكع١ َا ع٢ٓ أَرل إ٪ٌَٓ )

 ّٕ ايكصٟ ٜككًٞ خًؿك٘ عٝػك٢ بكٔ َكطِٜ        عًٝ٘ ايػ٬ّ بٗصا؟ ؾكاٍ قعكع١: ٜا ابٔ غكدل٠ إ

عًٝ٘ ايػ٬ّ ٖٛ ايجاْٞ عؿط َٔ ايعذل٠، ايتاغع َٔ ٚيس اؿػٌ بٔ عًٞ عًُٝٗا ايػ٬ّ، 

ّٗك   ط ا٭ضض، ٜٚهكع َٝكعإ   ٖٚٛ ايؿُؼ ايطايع١ َٔ َػطبٗا ٜٛٗط عٓس ايطنٔ ٚإككاّ ؾٝط

ّٕ    .أسسّا ايعسٍ ؾ٬ ًِٜٛ أسسه ٍٛ اهلل قك٢ً  سبٝبك٘ ضغك   ؾأخدل أَرل إك٪ٌَٓ عًٝك٘ ايػك٬ّ أ

اهلل عًٝ٘ ٚلي٘ عٗس إيٝ٘ إٔ ٫ ىدل َا ٜهٕٛ بعس شيو غرل عذلت٘ ا٭١ُ٥ قًٛات اهلل عًِٝٗ 

 .(1)(أْعٌ

  ٕ َكا ٖكٛ َطكابل يع٬َكات      ،ٖٚا ىدل ب٘ قًٛات اهلل تعاٍ عًٝ٘ َٔ أسٛاٍ لخكط ايعَكا

 :ؾٝكٍٛ ،بٌ َا ٖٛ َطابل ٭ؾطاٙ غاع١ أٌٖ ايسْٝا ،ايٛٗٛض

$      َٔ َِك َٗكَط  ِٚ َٔ اِيَشكلِّ َٚيكا َأ َِك ٤ْٞه َأْخَؿ٢  ٕه َيَْٝؼ ِؾٝ٘ َؾ ََا ْٔ َبْعِسٟ َظ َِ  ِْ ُْٝه ًَ ٚٔإَّْ٘ َغَِٝأِتٞ َع

ََٛض    ًَِع١ْ َأْبك ٕٔ ِغك ََا ٌٔ َشِيَو ايعَّ ْٖ َٔ اِيَهِصِ  َع٢ًَ ايًٖ٘ َٚضغ ِٛي٘ َٚيَْٝؼ ِعَْٓس َأ َِ ٌٔ َٚيا َأِنَجَط  اِيَباِط

ًِ َٔ اِيِهَتاِ  ٔإَشا ت  ًَكاِز َؾك  َِ َٛاِنِع٘ َٚيا ِؾٞ اِيِب ََ  ْٔ ْٓ٘ ٔإَشا س طَِّف َع َِ َِٚت٘ َٚيا َأَْْؿَل  ًَا ٤ْٞه َٞ َسلَّ ِت

َُْعط ِٚف َٔ اِي َِ َْٓهكطٔ     َأَْْهَط   ُ َٔ اِي َِك َٛت ك٘        ،َٚيكا َأْعكَطَف  ًَت ك٘ َٚتَٓاَغكاٙ َسَؿ َُ َؾَككْس ََْبكَص اِيِهَتكاَ  َس

ٕٔ ًُ٘ َطٔطَٜسا ْٖ ٦ٍََِص َٚأ ْٛ َُا  َؾاِيِهَتا   َٜ ٔٗ ٜٔٚ َٚاِسٍس َيا ٜ ْ٪ ٕٔ ِؾٞ َطٔطٜٕل  َ ْكَطِشَبا  ٕٔ ٕٔ َٚقاِسَبا ِْٓؿَّٝا ََ

                                                           

 .528نُاٍ ايسٜٔ ُٚاّ ايٓع١ُ: م (1)
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ٕٚ ٪ْ َ،     َّ ِْ َ٭ ٗ ك َََع َْٝػكا  ِْ َٚي ٗ ك َََع ٚ ِْ ٔٗ َْٝػا ِؾٝ ٕٔ ِؾٞ ايَّٓأؽ َٚي ََا ًُ٘ ِؾٞ َشِيَو ايعَّ ْٖ َؾاِيِهَتا   َٚأ

َُ ََُعا َؾاْدَت ٕٔ اْدَت ٗ َس٣ ٚٔإ َٛاِؾل  اِي ًَاَي١َ َيا ت  َُاَعك١ِ  ايهَّ ّ  َع٢ًَ اِيُؿْطَق١ِ ٚاِؾَتَطُقٛا َع٢ًَ اِيَذ ْٛ َع اِيَك

َٕ ُ ٘ َٚيا َْٜعٔطُؾٛ ْٓ٘ ٔإٖيا اْغ َِ  ِْ  ٖ ِْ َْٜبَل ِعَْٓس ًَ ِْ َؾ  ٗ ََ ََا ١َُّ اِيِهَتاِ  َٚيَْٝؼ اِيِهَتا   ٔإ ِْ َأ٥ِ  ٗ ٔإٖيكا   َنَأَّْ

ٌَ ُنك      ََجًَُّكٛا ِبايكَّكاِيِش ََكا    ٌ ْٔ َقْبك َِ ًٖك٘ ِؾْطَٜك١ّ       َخٖط٘ َٚظْبَطٙ ٚ ِْ َعًَك٢ اي  ٗ ْٛا ِقكْسَق َّ ًَك١ٍ َٚغك َ ْج  َّ

ِْ َٚتَػُّٝكِب        ،َٚدَعًُٛا ِؾٞ اِيَشَػ١َِٓ ع ُكَٛب١َ ايػ١ِ٦ََِّّٝ ٔٗ ََكاِي ٍٔ ل ِْ ِبُطكٛ ًَُه َٕ َقكْب ْٔ َنكا ََك ًََو  َٖ َُا  ٚٔإَّْ

َُْعكِصَض٠ُ   ْٛع ٛز  اٖيِصٟ ت َطزُّ َعْٓك٘ اِي َُ ِ  اِي ٔٗ ٍَ ِب ِْ َست٢َّ ََْع ٔٗ َََعك٘       لَداِي  ُّ َْٛبك١ُ َٚتش ك ٚت ْطَؾكع  َعْٓك٘ ايتَّ

١َُُ  .(1)#اِيَكأضَع١ُ ٚايِِّٓك

 َٚٔ ثِ ٜبٌ ساٍ لخط ايعَإ:

ٕه َيا َْٜٓذ ٛ ِؾٝ٘ ٔإٖيا$ ََا ١ٍََ َٚشِيَو َظ َٛ  ْ ٕٔ َِ ٪ْ َ  ُّ ِْ ٜ ِؿَتَككْس    ُن ْٕ َغاَ  َيك ِْ ٜ ْعَطْف ٚٔإ َٗٔس َي ْٕ َؾ ٔإ

ٗ َس٣  َََكاِبٝض  اِي ََُصاِٜٝٔع اِيب ص ٔضُأَٚي٦َِو  ََُػاِٜٝٔض َٚيا اِي ّ  ايػَُّط٣ َيْٝػ ٛا ِباِي ُأَٚي٦َِو َِٜؿَتض   ،َٚأْعًَا

ٕه  ٜ ِهَؿ ََا ِْ َظ ُْٝه ًَ َٗا ايَّٓاؽ  َغَِٝأِتٞ َع َُِت٘ َأُّٜ ِْ َنطَّا٤َ ِِْك  ٗ ـ  َعْٓ َُِت٘ َِٜٚهِؿ َٛاَ  َضْس ِْ َأْب  ٗ ُأ ايًٖ٘ َي

َُا ٜ ِهَؿُأ ا ّ  َن َُا ِؾِٝ٘ؾٝ٘ اإٔلْغًَا ِْ  ،إٔلَْا٤  ِب ُْٝه ًَ ْٕ َٜذ َٛض َع ْٔ َأ َِ  ِْ َّ ايًٖ٘ َقْس َأَعاَشُن َٗا ايَّٓاؽ  ٔإ َأُّٜ

ِْ ًَُِٝه ْٕ َْٜبَت ْٔ َأ َِ  ِْ ِْ ٜ ِعْصُن ٌٕ     (2)َٚي ْٔ َقا٥ِك َِك  َّ ٍَ َدك ٌْ ُونَّوب      :َٚقْس َقكا ِبٌَّ ِلور ذِنوَك َنأظوبٍد لِب

ًُْجَزِهنَي  .(3)َن

ايٝكّٛ إعًكّٛ،    اقكذلا  إٍ  عًٝ٘ بع٬َكات تؿكرل بٛنكٛسٗا    ىدل قًٛات اهلل تعاٍثِ 

١ عًكِ  ، ؾبا  َسٜٓك ٙاؿل إٛعٛز ايصٟ ٫بس َٓ٘، َعًّٛ عٓسٙ، فٍٗٛ عٓس غرل ٚسًٍٛ

َككا ٖككٛ يكك٘ ٚغككًِ ٫ ىؿكك٢ عًٝكك٘ فطٜككات ا٭َككٛض، ٫ٚ نككٌ لضغككٍٛ اهلل قكك٢ً اهلل عًٝكك٘ ٚ

                                                           

 .205، م174ْٗر ايب٬غ١: اـطب١ (1)

 .150إكسض ْؿػ٘: م (2)

 .30إ٪َٕٓٛ:  (3)
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ٕه َػتٛض  :عُس اهلل تعاٍ ٚايجٓا٤ عًٝ٘ أؾٝكٍٛ َبتس ،َهٓٛ

ِّ لِخٕط$ ٍٕ ٚاٯِخٔط َبْعَس ُن َّ ِّ َأ ٌَ ُن ٍٔ َقْب َّ ًٖ٘ اَ٭ ُْس  ِي ٍَ َيك٘    ،اِيَش َّ ْٕ َيكا َأ ََٚدَب َأ َِّيَِّٝت٘  ِٚبَأ

َٛاِؾكل  ؾِ  َٗاَز٠ّ ٜ  ْٕ َيا ٔإَي٘ ٔإٖيا ايًٖ٘ َؾ َٗس  َأ ْٕ َيا لِخَط َي٘ َٚأْؾ ََٚدَب َأ َٕ    ِٚبآِخٔطَِّٜت٘  ًَكا َٗكا ايػِّكطُّ اإٔلْع ٝ

ِْ َََُّٓه َٗا ايَّٓاؽ  ٫ َْٜذٔط َٕ َأُّٜ ًِب  ايً َػا ْٛا   (1)ٚاِيَك ََك ِْ ِعْكَٝاِْٞ  َٚيا َتَتَطا ََُّٜٛٔٓه ْٗ ِؾكاِقٞ َٚيا َْٜػَت

َِِّٞٓ َُع َْٛ٘  ََا َتْػ َّ اٖي ،ِباَ٭ْبَكأض ِعَْٓس  ١ََُ ٔإ ًََل اِيَشب١ََّ َٚبَطَأ ايََّٓػ َٛ اٖيِصٟ َؾ ٔٔ َؾ ِْ ِب٘ َع ِصٟ ُأَْب٦ِّ ُه

ِّ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚايَِّٓب ِّ َِع لِّ اُ٭ ٌَ ايػَّا ٔٗ ً ؼ  َٚيا َد ُ َب ََا َنَصَ  اِي ُٛكط  َيَهك  ،ي٘ ٚغًِ  ْْ  َأِّْٞ َأ

ٌٕإٍ  ّٔ َٚؾَشَل ِب  (3)قسَْ ََْعَل (2)ِنً ٝ َٕ    ِبايؿَّا َٛاِسٞ ُنَٛؾكا  (1)َؾكٔإَشا َؾَػكَطتْ   ،(4)َطاَٜاِتك٘ ِؾكٞ َنك

                                                           

٘  م ازع٢ عًٝ٘ شْبا أٟ عًٝ٘ ٚػطّ ٜهػبٓهِ ٫ وًُٓهِ، ٜٚكاٍ ٫ أٟ هطَٓهِ( ٫ٚ) (1) ِ  ٜؿعًك  ٫ ٚقكٛشل

 ؼٛيكت  ستك٢  ٚنجكطت  عًك٢ شيكو   ؾذكطت  قاي١ ٫ٚ ٫بس َٓعي١ ا٭قٌ ٗ ن١ًُ ناْت ٖٞ ايؿطا٤ قاٍ دطّ

ّ  عٓٗكا  هكا   ؾًكصيو  سككا،  َٓعيك١  ايكػِ ٚقاضت َع٢ٓإٍ  ٔ  بٗكا  نُكا هكا    بكاي٬ ِ  عك ِ  أ٫ ايكػك  تكطاٖ

 .61م بؿ٤ٞ كتاض ايكشاح، سككت دطَت قاٍ َٔ قٍٛ ٚيٝؼ ٍٯتٝٓو قا دطّ ٫ ٜكٛيٕٛ

ٌه .ايه٬ٍَّ نجرل ٖٛ: ِنً ٌٝ (2) َ َهًٖ َٖٛؾل ٫: ٚ ٍ  َأٟ ـرل ٜ  ٛ  َٚبطكا٫تٍ  َغٛاٜكاتٍ  قاسب: ٚقٌٝ، دّسّا نا  ٖٚك

ٍ  ايتتبُّكع  ايهجرل ٌ   .يًهَّك٬ ٟ : ٚايهِّكً ٝ ٔ  ٜ ِكًِكع  ٫ ايكص ٕ ، ايهَّك٬ي١  عك ٢َّ  ايككٝؼ  اَكط٩  ٚنكا ٌ  إًِكوَ  ٜ َػك  ايهِّكً ٝ

ٍ  ايؿعطا٤ َأؾعط عٔ غ ٦ٌ ٚقس عًٍّٞ سسٜح ٚٗ .ٚإُهًٌٖ ْٕ: ؾككا ٕ  ٔإ ٌ  ؾإًِكو  ب كسَّ  ٫ٚ نكا َْكَطأَ  ٜعكين ، ايهِّكً ٝ  ا

ُٕبكاِيؼ : ايِكِْٓسٌٜ بٛظٕ، ٚايهًِّ ٌٝ .ب٘ ٜ ًَٖكب نإ، ايكٝؼ ٍ  ٗ ا يك٘; أقكٍٛ ٖٚكصا إعٓك٢      ايتَّتبُّكع  ٚايهكجرل   ايهَّك٬

 .394، م11ٜٓطبل ع٢ً ايػؿٝاْٞ، َٚٔ أنٌ َٓ٘ ٗ ؾتٓت٘ ٖٚٞ ؾت١ٓ بين أ١َٝ. يػإ ايعط  ز

 :اَ٭خطٌ قاٍ; اْزع ٗا َأٟ بهِأْو اِْْعْل: ٜكاٍ .ايؿا٤ ايطاعٞ زعا٤: ايَِّٓعٝل : ْعل (3)

ـ٤٬َ ٗ ْؿػ و ََِّْٓتَو         َدطٜط  ؾإَُّْا ٜا بَهِأْو اِْْعْل  ن٫٬ ا

ٕ ، ٚظدطٖكا  بٗكا  قكاح : ََْٚعكاْكاّ  َِْٚعٝككاّ  ْٚ عاقكاّ  َْْعككاّ ، بايهػكط ، َِْٜٓعل  بايػِٓ ايطاعٞ ََْٚعل  ٗ شيكو  ٜهكٛ

ايطِّقأم، َٚٔ خك٬ٍ ٖكصا إعٓك٢ ْؿٗكِ إٔ ايٓكاعل       بٓاس١ِٝ َِْٜٓعْل ٚم :يبؿط بطٟ ابٔ َٚأْؿس; ٚإعع ايهِإٔ

 .356، م10سٙ: يػإ ايعط  زٖٚٛ ايػؿٝاْٞ ٚاتباع٘ ِٖ نايػِٓ عٓ

ٍ ، َٛنعإ :ْٕٛ ٚلخطٙ، ٚؾا٤، ايػهٕٛ ثِ بايهِ: نٛؾإ (4) ٕ  ٗ ايٓكاؽ : ٜككا ٔ  نٛؾكا ِ  َك  أٟ ٗ أَكطٖ

ٌ : ٚايهٛؾإ، َٚٓع١ سطظ أٟ ٗ نٛؾإ يؿٞ إْ٘: ا٭َٟٛ ٚقاٍ، اخت٬ٙ ٔ  ايكسغ ، ايكككب ٚاـؿكب   َك
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  ٘ َُت  َٗكا          (2)َؾاِغَطت ٘ ٚاْؾكَتسَّْت َؾكِهٝ َٖكا ِبَأَْْٝاِب َِٚطَأت ك٘ َعهَّكِت اِيِؿْتَٓك١ُ َأْبَٓا٤َ ًَكْت ِؾكٞ اَ٭ْضٔض  َٚثُك

َٗا ًَٖٝاِيٞ ُنس ٚس  َٔ اي َِ َٗا  ٚ ّٔ ُنًُٛس  َٔ اَ٭َّٜا َِ َٗا َٚبَسا  َٛاِد َْ ََاَدِت اِيَشْط   ِبَأ َْٜٓكَع    ،(3)ٚ َؾكٔإَشا َأ

  َّ ٘  َظْضع ٘ َٚقكا ِْٓعك ٘   (4)َعًَك٢ َٜ َٖكَسَضْت  َؾَكاِؾكُك ٚ(5)   ٘ َٛأضُقك ٔٔ     (6)َٚبَطَقكْت َب ع ِككَسْت َضاَٜكات  اِيِؿكَت

ِٔ ًَِتِط  ُ ِٔ ٚاِيَبْشٔط اِي ًِ ِٛ  ُ ٌٔ اِي ْٝ ًٖ َٔ َناي ًِ ُ ْعِه١ًَِ َٚأِقَب ـٍ   ،اِي ْٔ َقاِق َِ ِْ َْٜدٔطم  اِيُهَٛؾ١َ  ََٖصا َٚن

ـٍ  ْٔ َعاِقكك َِكك َٗككا  ْٝ ًَ ُ ككطُّ َع ْٔ َق 7َٜٚ ٕٔ َٚعكك ٕ  ِبككاِيُكط ٚ ُّ اِيُكككط ٚ ًَِتكك ٌٕ َت ِ    (9)ٜٚ ْشَكككس  (8)ًِٝكك اِيَكككا٥ِ

                                                                                                                                                    

، ايهٛؾك١  زلٝت أضض ٚبٗا اغِ ٚنٛؾإ: قايٛا، ايهٛؾ١ ٗ شيو شنطْا غرل ٚقس، ا٫غتساض٠: ٚايهٛؾإ

 .490، م4ز :ٚايهٛؾ١ ٚاسس: َعذِ ايبًسإ نٛؾإ: قًت

 .59، م5طًعت. يػإ ايعط  ز َأٟ ؾػطت قٛي٘ (1)

(2) ١َُُ ًِِ َٔ ٚا٫ْتكاض اَ٭ََْؿ١ُ: ٚايؿِهٝ ٗٛ  قاضَّا ٜهٕٛ َإٔ ٖٛ: ٚقٌٝ، ِٚدسٍّ عأضن١ٍ َأٟ َؾِه١ٍُٝ شٚ ٖٚٛ، اي

 .324، م12يػإ ايعط : ز ;َْٜٓكاز ٫ نإ ٔإشا ؾِه١ُٝ شٚ ٚؾ٬ٕ، ساظَّا

ْٗكر   .اؾطاسكات  ٚأثكط  ٖٚكٛ اـكسف   بكايؿتض،   نكسح  ْكع  ايًٝايٞ يهسٚح ُنس ٚح. ا٭ٜاّ عبٛغٗا ُنًُٛح (3)

 .611ايب٬غ١ م

 .اؾطاسات ٚأثط اـسف ٖٚٛ بايؿتض، نسح ْع ايهسٚح

 ْٗر ايب٬غ١ ؼكٝل قبشٞ ايكاحل. .ْهذ٘ ساٍ: نُٗا ٚهٛظ، ايٝا٤ َْٜٓع٘ بؿتض (4)

ٞ ، ؾكؿككك١ ايّؿَكاِؾكل ْكع   (5) ٘  َككٔ ايكبعرل  ىطدكك٘ نايط٥ك١  ؾكك٤ٞ ٖٚك  عٓككس بٗكا  ايككبعرل ٚقكٛت ، ٖككاز إشا ؾٝك

 .ٖسٜط إخطادٗا

َٛأضُق٘ غٝٛؾ٘ (6)  .611ْٗر ايب٬غ١ ؼكٝل قبشٞ ايكاحل م .ٚضَاس٘ َب

 َععذكات  ٚإكطاز ، ايكطٜض  َٔ اؾتّس ايعاقـ َا. ٚغرلُٖا ٚايطٜض ايطعس َٔ قٛت٘ اؾتّس َا ايكاِقـ ٖٛ (7)

 .611ْٗر ايب٬غ١ ؼكٝل قاحل م .ايؿً

ـّ (8) ٌ  ايؿتٓك١  قٛاز بٌ ا٫ؾتباى عٔ بايكطٕٚ نٓا١ٜ ايكطٕٚ تًت ٌ  ٚبك  بكطْٚٗكا  ايهبكاف  تؿكتبو  نُكا  اؿكل  أٖك

 .611ْٗر ايب٬غ١: م .ايّٓطاح عٓس

ِ  َا ٜ ْشَكس  (9)  .611إكسض ْؿػ٘: م .وكس قا٥ُا ايك٬ح َٔ بكٞ ايكا٥ِ
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 ِ َُْشك ٛز  (1)ٜٚ ْشَط  #.(2)اِي

ٚقٛي٘ ٖصا ٜهؿكـ عكٔ سطنك١ ايػكؿٝاْٞ ايكصٟ عطؾك٘ بهكًٌٝ ايؿكاّ ٚستك٢ ٜػكتهٌُ           

  :عّس٠ دٓسٙ ٜٚعًٔ عٔ ْؿػ٘ تتٛاؾس ع٬َات

 :ايػ٬ّ عًٝ٘يإلَاّ أَرل إ٪ٌَٓ  (3)ٗ ضٚا١ٜ ايؿٝذ إؿٝس

بٌ ٜسٟ ايكا٥ِ َٛت أٓط  َٚٛت أبٝض، ٚدطاز ٗ سٝٓ٘، ٚدطاز ٗ غرل سٝٓ٘، $

 .#أٓط نايسّ، ؾأَا إٛت ا٭ٓط ؾبايػٝـ، ٚأَا إٛت ا٭بٝض ؾايطاعٕٛ

سكسثٓا عًكٞ بكٔ اؿػكٔ ايتًُٝكٞ َكٔ نتابك٘ ٗ         :قاٍ ،أخدلْا أٓس بٔ قُس بٔ غعٝس

ٌ  غ١ٓ  ضدب ٍ  ،غبع ٚغكبعٌ َٚكا٥ت ثٓا قُكس بكٔ عُكط بكٔ ٜعٜكس بٝكاع ايػكابطٟ        سكس  :قكا

ٕ    :قاٍ ،ْٝعّا ،ٚقُس بٔ ايٛيٝس بٔ خايس اـعاظ عكٔ عبكس اهلل    ،سسثٓا ٓكاز بكٔ عجُكا

ٍ  ،سسثين قُس بٔ إبطاِٖٝ بٔ أبكٞ ايكب٬ز   :قاٍ ،بٔ غٓإ ٞ   :قكا ٘   ،سكسثٓا أبك  ،عكٔ أبٝك

 :ٜكٍٛ عًٝ٘ ايػ٬ّ زلعت عًّٝا :قاٍ ،عٔ ا٭قبؼ بٔ ْبات١

$ّٕ م ؾٝٗكا ايهكاش ،   ككسّّ   ؾٝٗكا ايككازم، ٜٚ   هّصبٌ ٜسٟ ايكا٥ِ غٌٓ خساع١، ٜ  إ

 .#(4)ٚٗ سسٜح ٜٚٓطل ؾٝٗا ايطٜٚبه١ ط  ؾٝٗا إاسٌ.ٓكٜٚ 

                                                           

(1)  ِ َْٕشك ٛز  َا ٜ ْشَط  إكسض ْؿػ٘ .ٜٚٗؿِ وطِ سكس قس نإ ا

 .147، م101إكسض ْؿػ٘: اـطب١ (2)

 .372، م2اإلضؾاز: ز (3)

(4)   ٟ ٙ  سكسٜح  ٗ: ايطٜٚبه١: ايتاؾ٘ اـػٝؼ نُا ٗ ضٚاٜك١ اؾكعض  أَكط  ٗ ايطٜٚبهك١  ٜٓطكل  إٔ ايػكاع١  أؾكطا

٘  ايطدٌ: قاٍ؟ اهلل ضغٍٛ ٜا ايطٜٚبه١ َٚا: قٌٝ ،ايعا١َ ِ  ايتاؾك  ٚايطٜٚبهك١ تككػرل  ، ايعاَك١  أَكط  ٗ ٜكتهً

ٔ  ٚقعكس  ا٭َكٛض  َعايٞ عٔ ضبض ايصٟ ايعادع ٖٚٛ ايطابه١ ٘ ، ايتكا٤ يًُبايػك١   ٚظٜكاز٠ ، طًبٗكا  عك : ٚايتاؾك

 .310، م6عاض ا٭ْٛاض: ز :اـػٝؼ اؿكرل
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 :قاٍ ؟َٚا ايطٜٚبه١ َٚا إاسٌ :ؾكًت

ًَِ ب أَٚا تكطإٔٚ ايكطلٕ قٛي٘:$  .#قاٍ: ٜطٜس إهط ،؟(1)ِلَشِدظُد اِن

 :قاٍ ؟َٚا إاسٌ :ؾكًت

  .#ٜطٜس إهاض$

ٚخطا  ايؿاّ بج٬خ ضاٜات نكٌ َٓٗكا ٜطًكب اؿهكِ ٚبػك٘ ايٓؿكٛش ٚدكطاز َكٔ سٝٓك٘          

َكا  أٚ ،ايكتكٌ ٚايكتؿذرل(  ؾأَا إكٛت ا٭ٓكط ؾايػكٝـ )    ،ٚدطاز ٗ غرل سٝٓ٘ نأيٛإ ايسّ

 ٕ قككٝش١ َككٔ ايػككُا٤ ) ٟٜٓكاز  ا٭ٚب٦ك١ ٚايؿاٜطٚغككات( َٚٓككازٍ ) (2)إكٛت ا٭بككٝض ؾايطككاعٛ

ـ  عٓس ايػشط(ددلا٥ٌٝ ٗ ضَهإ  ْكعٍٚ  ٚ (3)قطٜك١ َكٔ قكط٣ ايؿكاّ تػك٢ُ اؾابٝك١       ٚخػك

ْٚكعٍٚ ايكطّٚ ايطًَك١ )ايطًَٝك١ ٗ      ،تٝك١ ا( ٖٚكٞ اؾعٜكط٠ ايؿط  ايذلى اؾعٜط٠ )دعٜط٠ غكٛض١ٜ 

ضض ست٢ ىكط  ايؿكاّ ٜٚهكٕٛ غكبب خطابٗكا      أايعطام( ٚاخت٬ف نجرل عٓس شيو ٗ نٌ 

ضاٜتككإ، ا٭بكككع   ٕ ؾككك٘)ٚاٯادتُككاع ثكك٬خ ضاٜككات ؾٝٗككا ضاٜكك١ ا٭قككٗب ٚضاٜكك١ ا٭بكككع    

ٖٞ ايطا١ٜ ايجايج١ اي  غكتٛٗط يًكهكا٤ عًك٢ سطنك١      (4)ٚضا١ٜ ايػؿٝاْٞ (ٚا٭قٗب ٗ ْعاع

                                                           

 .13ايطعس:  (1)

 .372، م2اإلضؾاز: ز (2)

 اؾاب١ٝ: قط١ٜ تكع ع٢ً ايططٜل ايطاب٘ بٌ ايػٜٛسا٤ ٚزَؿل بايكط  َكٔ سكسٚز ا٭ضزٕ، ٚقكاٍ ايكصٖيب:     (3)

ٌ  َٔ ثِ، زَؿل أعُاٍ َٔ قط١ٜ: اؾاب١ٝ ٔ  اؾٝكسٚض  عُك ٕ  ْاسٝك١  َك ٞ  ٗ َكطز ايككؿط   قكط   اؾك٫ٛ  سلكاي

ٍ  ٚاغتكبٌ ايكٌُٓ ٗ ْػإاإل ٚقـ إشا، سٛضإ ٘  ٚٗكطت  ايؿكُا  ٚبكايكط  ، أٜهكا  َكٔ ْك٣ٛ   ٚتٛٗكط ، يك

ِ  .إٛنكع  شلكصا  َٓػكٛ  ، اؾابٝك١ بسَؿكل   ٚبكا  ، اؾابٝك١  تٌ ٜػ٢ُ تٌ َٓٗا ٕ  َعذك غكرل أعك٬ّ    .ايبًكسا

 .132، م4ايٓب٤٬: ز

 .259م يًع١َ٬ اؿًٞ:َٔ اإلضؾاز إػتذاز  (4)
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ٚا٭بكككع ٖككٛ ايككصٟ ٗ قككسضٙ  ،ا٭قككٗب ٚسطنكك١ ا٭بكككع، ٚايطاٜكك١ ٖككٞ اؿطنكك١ إػككًش١

أٚ ٚبطٓ٘ بكع بٝاض َع غٛاز ٚيطَا ا٭بكع نٓا١ٜ عٔ ايعًِ ا٭غٛز ايكصٟ ؾٝك٘ بككع بٝهكا٤     

يٕٛ أبكٝض ٚا٭قكٗب ٖكٛ ا٭بكٝض ا٭ؾككط أٚ أبكٝض ٜعًكٛٙ ؾككاض، ٚايػكؿٝاْٞ ٚسؿكٞ           

ٕ أ ،ايٛد٘ َٝك١  أٜكسعٛا يكبين    ،ثكط دكسضٟ ٚانكض   أٗ ٚدٗك٘   ،نكدِ اؾبٗك١   ،ٓط ايًكٛ

بٞ غؿٝإ ىطز َٔ ايكٛازٟ ايٝكابؼ ٖٚكٞ تكسَط ٚايككشطا٤ ايك  َكا        أٜٚطايب بجاضات لٍ 

 ١أٚ عتبك  ١أٚ عٝٝٓك  ١ازلا٤ لبا٥٘ ٚدسٙ عٓبػ بٌ ا٭ضزٕ ٚايػعٛز١ٜ ازل٘ عجُإ ٚاغِ َٔ

ٚشلٍٛ َا ٜكٓع بايٓاؽ َٔ ايكتٌ ٚايؿذٛض ٜ ٛٗط اهلل لٜك١   ،بٔ أبٞ غؿٝإ ١ٚا٭ؾٗط عٓبػ

َكاّ عًكٞ بكٔ    إلٗ ايػُا٤ ٚٗٛض قسض ٚٚد٘ ٗ عٌ ايؿُؼ ٜعطف عػكب٘ ْٚػكب٘ ٖٚكٛ ا   

 :أبٞ طايب يكٛي٘ تعاٍ

 ٍَ ََُنص ِل َ َهْ ِ ْى ِي َََشِإ   ٌْ ًَبِء آَظخً َلَ هيْذِب  .(1)َؤْ َنبُقُ ْى َنَ ب َخبِظِعنَي انعَّ

، ٚقتاٍ ٗ ايٛازٟ ا٭ظضم )ايعضقا٤ (2)ِٖٚ بٓٛ أ١َٝ ٚؾٝعتِٗ ،ٚغٝؿعٌ اهلل شيو شلِ

٫ ٜكككٌ عككٔ ٦َكك١ أيككـ  (3)ِ ٚايػككؿٝاْٞ َٚٓٗككا فكعض٠ قطقٝػكك١ٝ طى ٚايعذككبكا٭ضزٕ( بككٌ ايت كك 

ٚعؿطٜٔ َطط٠ تكط٣   ٚايػ١ٓ اي  ٜكّٛ ؾٝٗا إٗسٟ عًٝ٘ ايػ٬ّ ُطط ا٭ضض أضبعّا ،قتٌٝ

ّ        ل نػكٛف ايؿكُؼ ٗ    ،ثاضٖا ٚبطناتٗكا، ٚلٜتكإ تهْٛكإ قبكٌ ٚٗكٛض ايككا٥ِ عًٝك٘ ايػك٬

ٚ إُْٗا لٜتإ م تهْٛا َٓكص ٖكب٘ لزّ    ،ايٓكـ َٔ ؾٗط ضَهإ ٚخػٛف ايكُط ٗ لخطٙ

 :٘ ايػ٬ّ ب٣ًٛ َٔ اهلل ٖٚٛ قٛي٘ٚقساّ ايكا٥ِ عًٝايٛٗٛض، غ١ٓ  عًٝ٘ ايػ٬ّ إ٫ ٗ

                                                           

 .4ايؿعطا٤:  (1)

 .260إػتذاز َٔ  ا٫ضؾاز، م (2)

ٖٚٞ قط١ٜ تكع ع٢ً ْٗط ايؿطات نُٔ ا٭ضانٞ ايػٛض١ٜ ٖٚٞ إسس٣ قكط٣ َهكط إعطٚؾك١ بكسٜاض      قطقٝػ١ٝ (3)

 َهط ٖٚٞ َا بٌ عا١ْ ايعطاق١ٝ ٚايطق١ ايػٛض١ٜ.
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        ًَووووَساِد َلَثش ووووِس َُِسِط َلانثي ٍَ اِنووووَإْيَااِل َلاِنووووَإ ََِ ووووٍل ِيوووو ُْوووواِل َل ٍَ اِنَخووووْاِف َلاِن َلَنَنْجُهوووواََيُكْى ِثَشووووْرٍء ِيوووو

ٍَ  .(1)انصَّبِثِسظ

٤٬ ٚاؾكٛع َكٔ غك    ،ٚاـٛف َٔ ًَٛى بكين أَٝك١ ٚايعبكاؽ ٚاؿهكاّ ايًُٛك١ ٚاـْٛك١      

ْٚككل ا٭ْؿكؼ بكإٛت     ،ا٭غعاض ْٚكل ا٭َٛاٍ َٔ نػاز ايتذاضات ٚق١ً ايؿهٌ ؾٝٗكا 

 ٚبؿكط ايككابطٜٔ عٓكس شيكو     ،ْٚكل ايجُطات بك١ً ضٜع ايعضع ٚقًك١ بطنك١ ايجُكاض    ،ايصضٜع

  ّ ٗ   ٕإٜٚٛٗكط   ،(2)بتعذٌٝ خطٚز ايكا٥ِ عًٝك٘ ايػك٬ ٚيطَكا   ،ؾطزٜك١ غك١ٓ   ؾكا٤ اهلل تعكاٍ 

ايػكك١ٓ ا٬ٕٝزٜكك١ ٫ٚ نككرل ٗ شيككو ؾايعَككإ نًكك٘ بٝككس اهلل، ٚ٭ٕ ٜكك١ ٖككٞ زتهككٕٛ ايػكك١ٓ ايؿط

٫ٚبكس يًعكط     ،ايعام عًُ٘ إتساٍٚ ٖٛ باؿػا  ا٬ٕٝزٟ ٚايٛٗٛض ع٬ز يًعام بأغطٙ

 :ّ عًٞ بٔ أبٞ طايب عًٝ٘ ايػ٬َّٔ سط  نُا ٜكٍٛ اإلَا

ََْعَؿَط اِيَعَطِ  َأِغ$  ِْ َّ ٔإَُّْه ًَاَٜا َقِس ث   .#اِقَتَطَبْتَطاض  َب

 ِ ٚأْبٝكا٩ِٖ ٔػك١ نُكا ضٟٚ عكٔ ايكٓيب       ،َٚعؿط ايعط  ِٖ غرل ايعذِ أٚ ا٭عكاد

 :٘ قاٍي٘ ٚغًِٖ أْل٢ اهلل عًٝ٘ ٚقًٓ

ٖ ٛزه قًَٛات اهلل عًِٝٗ$ ٌ  ٚؾ َعْٝبه َٚقاِيضه ٚ َُاِعٝ َّسه ٚٔإْغ َ َش  ِْ  ٖ ٔ ايَعَط    .#ٔػ١ُ َأِْْبَٝا٤ َ

  ٍّ ّٕ يػكإ ايعككط  قكس   ٖٚكصا َٜكس  غًككبِٗ غكهٔ اؾعٜككط٠ ايعطبٝك١ ٚاؿذككاظ   أ، (3)ِٜعًكك٢ أ

 ٞ نُكا أخكدل اإلَكاّ أَكرل      سككاّ  ،ٚايعطام ٚؾًػطٌ ٚايُٝٔ َٚا ٜػ٢ُ ايّٝٛ بايٛطٔ ايعطبك

تكطاِٖ وكـ    ،ببكٝك١ ايكسٍٚ ا٭ٚضبٝك١ ٚايػطبٝك١     ١َكاضْك  أغطاض ب٬ٜكا  بكٛي٘ ٖصا إ٪ٌَٓ

                                                           

 .155ايبكط٠:  (1)

 .261ْؿؼ إكسض: م (2)

 .219، م2تاز ايعطٚؽ: ز (3)



152  

 

 

َكٔ ايكذلف ٚاإلغكطاف     نكٌ داْكب َكٔ دٛاْكب اؿٝكا٠ ؾعًكِٝٗ إٔ وكصضٚا       َٔ بِٗ ايب٤٬ 

 ٘ ّٚ    ،ايؿاسـ ايصٟ ؾػًِٗ عٔ اهلل ٚزٜٓك ٖٚكصا   ،ٜذلبكل بٗكِ ايكسٚا٥ط    ٚؾكػًِٗ عكٔ عكس

 :َع٢ٓ قٛي٘ عًٝ٘ ايػ٬ّ

$١َُِ َٛا٥َِل ايِِّٓك ١َُِ ٚاْسَصض ٚا َب  .#َؾاتَُّكٛا َغَهَطاِت ايِّْٓع

 ٚعًٝهِ أٜٗكا ايعكط  إٔ تجبتكٛا ٚتتجبتكٛا أَكاّ َٗكاٟٚ َٚٗايكو ايؿكً إًٗكو يًشكطخ          

 :ٔ قًٛات اهلل تعاٍ عًٝ٘ٚايٓػٌ نُا ٜبّٝ

$ّٔ ٠َِٛ (1)َٚتَجبَّت ٛا ِؾٞ َقَتا َٛٔدأز اِيِؿْت١َِٓ (2)اِيِعْؿ  #.ٚاْع

ّٚ    ّٕإؾ نؿكً بكين أَٝك١ َٚكٔ غكبكِٗ يعكِٓٗ اهلل        ،يكٕٛ ٖكٔ غكبل   ايؿكً ايك  ظضعٗكا ا٭

 :عًِٝٗ ٖٚصا َع٢ٓ قٛي٘ قس عازت ،ْٝعّا

َٛٔدأز اِيِؿْت١َِٓ$  .#ٚاْع

غكؿٝإ   ٞا٫ضتساز يًؿت١ٓ عًِٝٗ قس بسأ ظٓٝٓٗا ٖٚٛ عجُإ بٔ عٓبػ١ َٔ ْػٌ أبك ٖٚصا 

ّٚ  ،ٚاؾككٌٓ َككا ظضعكك٘ اٯبككا٤  ،بككٔ سككط  ا٭َككٟٛ ز يًؿهككط ؾايػككؿٝاْٞ ٖككٛ اؿاَككٌ ٚإككط

بكٛي٘ إؿٗٛض سٌ اْتٗت إيِٝٗ  اهلل ا٭َٟٛ ايتهؿرلٟ َٚ٪غػ٘ أبٛ غؿٝإ بٔ سط  يعٓ٘

 ٕ ٚايكصٟ وًكـ بك٘ أبكٛ      ،ين أَٝك١ تًكؿٖٛكا تًككـ ايهكط٠    ٜكا بك  ) :اـ٬ؾ١ َشهط َٔ عجُكا

 :عٛز ايؿهط ا٭َٟٛ ٚؾت١ٓ بين أ١َٝٚغٝ (3)(غؿٝإ َا َٔ د١ٓ ٫ٚ ْاض

                                                           

َٓ٘ .ا٭غٛز ايػباض: نػشا  ايكتاّ (1) ٛاسٞ فُع ايبشطٜٔ يًططوٞ ز َػدل ٟأ  ا٭عُام ٚقامت ٚ  .133، م1آي

 :َٚأْؿس; ايٓأض َٔ نايؿُّْع١ً ايع ْؿ٠ٛ: عُطٚ َأبٛ (2)

ٍَ ٔإشا ست٢ ٌه اْؾتا َْٝٗ  .59، م15يػإ ايعط  ز/ بايؿَّطض َتْطَٞ ايكاِبٔؼ نع ْؿ٠ِٛ      بَػَشْط غ 

 .341، م1نتا  ا٫ستذاز: ز (3)
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َٗا$ َٗا ٚاِْْتَكاِ  ُقطْطِب ُِِٓٝ ٗ ٛٔض َن ُٚ َٗا ٚ  .#ِعَْٓس ُطًُٛٔع َدِِٓٝٓ

ّٕ (1)ٜٚٛٗط َٔ َع٢ٓ قططبٗا ناؾٝؿك١  ايٓكّٛ  ٚ ،بايؿكط ْٗكاضاّ  زأب٘ ايػعٞ ايػؿٝ٘ ايصٟ  أ

ؿهكٌ  تٖٚصا ايكصٟ   ،عٔ نْٛ٘ َساض ضساٖا ؾه٬ّ ،ْتكا  ايؿت١ٓاغٝهٕٛ ي٘ زٚض ٗ  ي٬ّٝ

 :ب٘ ٫َْٛا أَرل إ٪ٌَٓ قًٛات اهلل تعاٍ بكٛي٘

$ ٍ َََسأضَز َخِؿ١ٍَّٝ َٚت٦ ٛ َٖا َتْبَسُأ ِؾٞ  َََسأض َضَسا َٛاَع١ٍ َد١ًٍَِّٝإٍ  ٚ  .#َؾ

ٞ  اؿكط  تبكسأ قكػرل٠ ؾتّٝك     ٖكصٙ إٍ  يؿت١ٓ اي  غتذط ايعط ا ّٕإٚ أٖكٛاٍ  إٍ  ١ ثكِ تٓتٗك

 :ؾٗٞ ٗ أٚشلا نػ٬ّ ؾا  ،ؾٛٝع١

$ّٔ ًَا َٖا َنآَثأض ايػِّ ّٔ ٚلَثاض  ًَا َٗا َنِؿَباِ  اِيػ   .#ِؾَباب 

 ،ٚإ٪غـ ٚإ٪م ٗ ٖصٙ ايؿت١ٓ اإلع٬ّ ايكصٟ ٜػطكٞ عًك٢ اؾكطا٥ِ ايبؿكع١ إؿذعك١       

ّٛؽ  سهكِ   ش١ ايعا١َ يًب٬زايػ٬ّ ٚإكًقبٌٝ َٔ ٚا١ٖٝ ٔ اٜٚؾتشت عٓ ٚيكٔ   ،ايطػكا٠ ٜػ

ٌه ٜط٣   :ْؿػ٘ أْ٘ ا٭سل بٗا َٔ غرلٙ ٜٗسعٖٛا يػرلِٖ ٚن

َٕ ِؾٞ $ ِْ ََٜتَٓاَؾػ ٛ ٔٗ َِّي َ ِكَتٍس ِبَأ  ِْ  ٖ ِْ ٚلِخط  ِٖ ِْ َقا٥ِسه ِيآِخٔط  ٗ َُّي ٗ ِٛز َأ ١َُُ ِباِيع  ًَ ٖٛ َٗا اي َٛاَضث  ز َْْٝا ََٜت

 َٕ َ ٔطَو١ٍَز١ٍَِّْٝ ََٜٚتَهاَيب ٛ  .#َع٢ًَ ِدَٝؿ١ٍ 

 :نٝـ غٝٓتٕٗٛ ٕٖٚصا ٖٛ ساٍ إًٛى ٚأٚيٝا٤ ايعٗٛز، ٚيٛ ٜعًُٛ

                                                           

 ْٗاَضٖكا  َتْػَتطٜض ٫: ٚقٌٝ; ايبت١ َقطاضه شلا يٝؼ َأْٗا ٜععُٕٛ، اؾا١ًٖٝ ٗ ناْْت زٜٚب١: ايُكِطط   : قطط  (1)

ٔ  سكسٜح  ٚٗ; َغْعّٝا َّ  ٫: َػكعٛز  ابك ِ  َأْعكٔطَؾ ٌ  دَٝؿك١َ  َأسكسن ٍ  .َْٗكاضٕ  ُقِطكط  َ ، َيْٝك ٛ  قكا ٍ : عبٝكس  َأبك  ٔإٕ ٜككا

ٌَ ايًٖ٘ عبس  ؾَؿبَّ٘; َغْعّٝا ْٗاضٖا تػذلٜض ٫ ايُكِطط َ  ٙ  سٛا٥ر ٗ َْٗاَضٙ َْٜػع٢ ايطد ََْػك٢  ؾكٔإشا ، ز ْْٝكا ََْػك٢  َأ  َأ

ّ ، َتِعبّا ناّ٭ ٌٕ ِدٝؿ١ُ ؾٗصا، َٜتشطى ٫ ناِؾٝؿ١ ٜ ْكِبض ست٢ يًََٝت٘ ؾٝٓا ٌ : ٚايُكِطكط     .َْٗكاض  ُقِطكط    ، يٝ  اؾاٖك

َٗط  ايصٟ ِٛ َٜ ًْ٘ٗ  .683، م1يػإ ايعط : ز .ايػؿٝ٘: ٚايُكِطط   .َظ
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َُُكِٛز$ َٔ اِي َِ َُْتب ٛٔع ٚاِيَكا٥ِس   َٔ اِي َِ ٌٕ ََٜتَبطَُّأ ايتَّاِبع   ًِٝ ْٔ َق  .#َٚع

ْٗا١ٜ اؿهَٛات ايؿاغس٠ ٚظٚاٍ إًو َا هعً٘ اهلل تعكاٍ  إٍ  ٚغٝذطِٖ شيو ايتٓكٌ

 :أؽ بَِٝٓٗٔ ايب

َٕ ِعَْٓس ايً َكا٤ِ$ ًَاَعٓ ٛ َٕ ِباِيَبْػَها٤ِ ََٜٚت ًُٛ  .#َؾََٝتَعاَٜ

َّ  َِٜأِتٞ َبْعَس َشِيَو َطاِيع  اِيِؿْت١َِٓ ايطَّد كٛفِ $ ًُكٛ ه َبْعكَس       (1)ث  ١َُِ ايعَّس كِٛف َؾَتٔعٜكؼ  ُق ٚاِيَكاِقك

ـ   ًِ ١ٍََ َٚتْدَت ٍه َبْعَس َغًَا ُّ ٔضَدا ١ٍََ َٚتِه ًَِتكِبؼ  اٯَضا٤  ِعْٓكَس      اْغِتَكا َٗكا َٚت َِ ٖ ذ ٛ َٛا٤  ِعْٓكَس  ْٖك اَ٭

ُ ٔط ِؾٞ  َّ اِيش  َٗا َتَهاز  َٕ ِؾٝ ٛ َ َُْت٘ ََٜتَهاَز َٗا َسَط ْٔ َغَع٢ ِؾٝ ََ َُْت٘ ٚ َٗا َقَك ْٔ َأْؾَطَف َي ََ َٗا   َِ ْ ذ ٛ

َْٔط َتِػٝض  ِؾ (2)اِيَعا١َِْ َْٚد٘ اَ٭  َٞ ُِ ٌٔ َٚع ََْعُكٛز  اِيَشْب َٗكا    َقِس اْنَطَطَ   ِْٓطكل  ِؾٝ َُك١ُ َٚت َٗا اِيِشِه ٝ

      ٕ ٛ ْسكَسا َٖكا اِي َٗا َِٜهكٝع  ِؾكٞ ُغَبأض ًِ ًَِه ِْ ِبَه  ٗ َٗا َٚتط نُّ ُِْػَشًِ ٚٔ ِب ٌَ اِيَبْس ْٖ ١َُُ َٚتس مُّ َأ ًَ ٖٛ  -اي

       ََ   ِ ًِ ََا٤ِ َٚتكْج َ٘ ايكسِّ ُ كطِّ اِيَكَهكا٤ِ َٚتْشًُكب  َعِبكٝ ٕ  َتكٔطز  ِب َٗا ايطُِّنَبا ًُِو ِؾٞ َطٔطِٜك ْٗ َٜٚ   ٔٔ َٓكاَض ايكسِّٜ

      ْٔ َِْبكَطامه َناِؾكَؿ١ْ َعك َِْطَعكازه  َٖا اَ٭ْضَدكاؽ   َٗا اَ٭ِنَٝاؽ  ٜٚ َسبِّط  ْٓ َِ ْٗط     َٜ ٌٔ َٚتُْٓكض  َعِكَس اِيَِٝك

ِه َ ِكٝ َٗا  َٚاِعٓ  ِه ٚ َٗا َغِكٝ ّ  َبٔط٦ٜ  َٗا اإٔلْغًَا ْٝ ًَ ّ  ٜٚ َؿاَضم  َع َٗا اَ٭ْضَسا  .#َغإم ت ِكَطع  ِؾٝ

 :اؿط  ْٚتا٥ذٗا َٚكرل أًٖٗا، ؾٝكٍٛ عًٝ٘ ايػ٬ّٖٚا ٖٞ فطٜات 

                                                           

ٞ  ثِ: ايػ٬ّ عًٝ٘ ٚقٛي٘: ص َٝجِ ابٔط  قاٍص  ثِط  (1)  ؾتٓك١ إٍ  إؾكاض٠ ص  ايطدكٛف  طكايع ايؿتٓك١   شيكو  بعكس ط  ٜكأت

ٍ ص  ثِ.ط ايعط  ع٢ً ناْت ؾِٝٗ ايسا٥ط٠ إش، ايتتاض ٍ : قكا ٌ  بعكض  ٚقكا  إًشُك١ إٍ  إؾكاض٠  شيكو : ايؿكاضس

ٔ  نٓا١ٜ بايطدٛف ٚٚقؿٗا، ايسداٍ نؿت١ٓ، ايعَإ ٗ لخط ايها١ٓ٥ ّ  أٚ أَكط ، ايٓكاؽ  انكططا   عك  اإلغك٬

ـ  ايهكجرل  بايطدكٌ ايؿكذاع   شلكا  تؿكبٝٗا  ؾٝٗا اـًل ٬ٖى عٔ بككُٗاص  ن٢ٓط ٚ. ؾٝٗا ٘ إٍ  ايعسك  أٟ: أقطاْك

 .230، م34عاض ا٭ْٛاض: ز قسَا إيِٝٗ ّؿٞ

َٓٗاز ايدلاعك١ ٗ ؾكطح ايب٬غك١  ؿبٝكب      :ايٛسـ ٓط َٔ ايكطٝع( ايعا١ْ)ٚ ايؿِ بأز٢ْ ايّتعاض ايّتهازّ (2)

 .161، م9ز اهلل اشلاسلٞ اـ٥ٛٞ
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$ٍٕ ََِطًُٛ  ٌٕ َٔ َقِتٝ ْٝ َ ْػَتِذرٕل (1)َٓٗا َب ـٍ  ٕٔ َٚخا٥ِ َّا ٕٔ ِٚبػ ط ٚٔض اإٔل َُا َٕ ِبَعِكِس اَ٭ْٜ ًُٛ  .#َْٜدِت

ضساٖكا ايطاسٓك١ إدتكايٕٛ باإلّكإ     إٍ  َٚٔ قكؿات ايكصٜٔ غكتذطِٖ اؿكط  ٚايؿتٓك١     

ٚ ن ،َكاؿِٗ ايؿاغس٠إٍ  قٍِٖٛٛٚ احملتايٕٛ يً يك٘  لُا ضٟٚ عٔ ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝك٘ 

 :قٛي٘ٚغًِ 

$ َٔ َِ  ٕٔ َٕ ِيًّٓأؽ د ًَٛز ايهَّأ ٔٔ، ًََٜبػٛ َٕ ايسُّْٝا ِبايّسٜ ٍه َٜدِتًٛ ٕٔ ٔضدا َٜدط ز  ٗ لِخٔط ايعََّا

ٍ  اهللُ   ٗ ِ ُقًٛ   ايكص٥ِّاِ ،َ قكٛ َٔ ايػُّٖهٔط، ُٚقًٛب  َِ ٗ ِ أس٢ً  ٌٔ، أيِػَٓت  َٞ     ايًٓ ٌّ: أِبك عكّع ٚدك

َّ َٜذَتٔط ًَ َٕ؟! أّ َع َِ    ٕ؟!، َؾِبٞ َسًَؿت  ٭٩َٜػَتّطٚ ٗ ِ ِؾتَٓك١ّ َتكَسع  اَؿًكٝ َِٓ َّ َع٢ً ُأٚي٦َِو  بَعَج

ٗ ِ َسرلاًْا َِٓ#(2). 

ّٕ ايؿت١ٓ ٖٞ ؾت١ٓ بين أ١َٝ ٚاؿط  ٖٞ سط  أبٓا٥ٗا اي  قاٍ عٓٗكا   َٚا تكسّ ٜجبت يٓا أ

 :تعاٍ عًٝ٘ ؾُٝا تكسَّرل إ٪ٌَٓ قًٛات اهلل أ

                                                           

(1) ُّ َّ ٚقس، زَٜت ٘ ت ِكَبٌ َأٚ ب٘ ٜ ْجَأض ٫ َإٔ ٖٛ: ٚقٌٝ ايسَّّ َْٖسض : ٚايٖط ٚ  ّ ٘  طك٬ّ  ْؿػ ٘ ايس ًِت ك ٍ ; َأْكا  َٚطًَ ٛ  قكا  َأبك

 :ايُُّٓرلٟ س١َّٝ

 ْٔ َّ َا، اهلل َٚبِْٝت، ٚيه  ا٬َِٕغِ ٚانشاِت ايجَّٓاٜا نػ طِّ        َ ْػًُِّا ط

َّ ٚقس  ٍه ؾٗٛ، ُٚط٫ًّٛ َط٬ّ ُط ٌه َطًٛ َّ، َٚطًٝ  َأبٛ .َأٖسضٙ َأٟ َٚأَطًٖ٘ اهلل َطًٖ٘: اؾٖٛطٟ .اهلل َٚأَطًٖ٘ ُٚأِط

َّ: ظٜس َ ٘ ُط ٍه ؾٗٛ، َز   ايؿاعط قاٍ; َطًٛ

ِ ٖ ّٔ َجٌ َطًٛي١ْ         طاِيبه شلا يٝؼ ِزَا٩   ايع ْصَضٙ: َز

 .405، م11يػإ ايعط : ز 

/ 604/  4: ايذلَككصٟ غككٓٔ ; ْككك٬ّ عكك490ٔ، م2اإلغكك١َٝ٬ حملُككس ضٟ ؾككٗطٟ: ز َٛغككٛع١ ايعكا٥ككس  (2)

ُّككاٍ نٓككع، ٖطٜككط٠ أبككٞ عككٔ ن٬ُٖككا 8919/  510/  5: ايؿككطزٚؽ، 2404 ; 38443/ 214/  4: ايع

ٍ  ثكٛا  : ٚضادكع  مٛٙ ن٬ُٖا 295: ايسٜٔ أع٬ّ ٞ  ٚعكّس٠  2/  304: ا٭عُكا / 214/ 14 ;70: ايكساع

 .70: ايساعٞ ٚعّس٠ 2/  304: ا٭عُاٍ ثٛا : ٚضادع مٛٙ ن٬ُٖا 295: ايسٜٔ أع٬ّ; 38443
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ُٛط $ َٕ  َؾكٔإَشا          إٍ  َيَهَأِّْٞ َأْْ َٛاِسٞ ُنَٛؾكا ّٔ َٚؾَشكَل ِبَطاَٜاِتك٘ ِؾكٞ َنك ٌٕ َقكْس ََْعكَل ِبايؿَّكا ِنً ٝ

 ٘ َِٚطَأت كك ًَككْت ِؾككٞ اَ٭ْضٔض  َُت ٘  َٚثُك َٖككا َعهَّككِت اِيِؿْتَٓكك َؾَػككَطْت  َؾاِغَطت كك٘ ٚاْؾككَتسَّْت َؾككِهٝ ١ُ َأْبَٓا٤َ

َٗا  .#ِبَأَْْٝاِب

 :ثِ ٜٓكض إَآَا أَرل إ٪ٌَٓ عًٝ٘ ايػ٬ّ

َُاَعك١ِ ٚب َِٓٝكْت   $ ٌ  اِيَذ ْٝ٘ َسْب ًَ ََا ع ِكَس َع َ ٛا  َّ اِيِبَسٔع ٚاِيَع ًَا ٔٔ َٚأْع ًَا َتُهْٛ ٛا َأَْْكاَ  اِيِؿَت َؾ

ٕ  ايٖطاَع١ِ ْٝ٘ َأْضَنا ًَ  .#َع

 ّٕ بٓككا٤ أَككع  ٌ َككٔ عكككابات ايٖٛابٝكك١ يٝػككٛا ستكك٢ ٜايككتهؿرل ٚايٛككاٖط َككٔ قٛيكك٘ ٖككصا أ

ّٕ ،اؾُاع١ ز عكٔ ايكٓيب    نٌ إصاٖب ٚايطٛا٥كـ تتؿكل عًك٢ سطَك١ ايبكسع نُكا ٚض       سٝح أ

 :ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚلي٘

 .(1)#ايٓاضإٍ  نٌ بسع١ ن٬ي١، ٚنٌ ن٬ي١$

 :ٚقٛي٘ عًٝ٘ ايػ٬ّ

 .(2)#نًُا م ٜهٔ ع٢ً أَطْا ٖصا ؾٗٛ ضز$

ِ     َٚع٢ٓ ايطز ٖٓا ٖٛ ايطز ع٢ً ضغٍٛ اهلل ٚشيكو نًك٘ َكا     ،قك٢ً اهلل عًٝك٘ ٚليك٘ ٚغكً

ٖا َٔ بسع عبسٚا بٗا اؾبكت ٚايطكاغٛت ٚم ٜعبكسٚا بٗكا اهلل تعكاٍ      ٩بٓاأاؽصت٘ بٓٛا أ١َٝ ٚ

 ٌ ِ ٚنكاْٛا بٗككصا ٚكإٌ ٭   ،ططؾك١ عكك  إكك٪ٌَٓ ض ٫َْٛككا أَكرل ٚشلككصا وكصّ  ،ْؿػككِٗ ٚيػرلٖك

                                                           

 .310، م3َػٓس أٓس بٔ سٓبٌ: ز (1)

ٔ  أٓكس  ، ْك٬ّ عٔ َػٓس86إػا٥ٌ ايكاغا١ْٝ يًؿٝذ إؿٝس: م (2) َػكًِ،   قكشٝض ، 310،م3ز سٓبكٌ،  بك

ٔ، 592م ،2ز ، غكٓك  ،3ز ايبدككاضٟ، قككشٝض; 612م ،3ز إٓجككٛض، ايككسض، 207، م3ز ايبٝٗككٞك

 .تؿاٚت بأز٢ْ، 227م ،4ز ايساضقطين، غٓٔ، 1344م ،3ز َػًِ، قشٝض، 91م
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 :ٍَٚٛ ايجكًٌ قا٬ّ٥

َ ٛا َع٢ًَ ايًٖ٘ $ َ٘ ٚاِقَس َٗاِب ََ ٚ ٕٔ َََسأضَز ايؿََّْٝطا ٌَ ٚاتَُّكٛا  ُِ َٚاِي  ْ٘ٝ ًَ َ ٛا َع ٌَ َٚيا َتِكَس َِ ًُٛ ِٛ ََ

َُْعِك١ََٝ ٚ ِ  اِي ُْٝه ًَ َّ َع ْٔ َسطَّ ََ  ٔٔ ِْ ِبَعْٝ ّٔ َؾٔإَُّْه ِْ ُيَعَل اِيَشَطا ٕٔ َٚيا ت ْسِخًُٛا ب ُطَُْٛه َٚا ٌَ اِيع ْس َّ َغ

ٌَ ايٖطاَع١ ِْ غ ب   .(1)#َيُه

تكسّ إؾاض٠ ٚانش١ يًشط  اي  غتكع ٗ لخكط ايعَكإ ٚغٝككٝب أٖكٌ ايبكسٚ      َا ٗ ٚ

 :َٓٗا نُا أؾاض قًٛات اهلل تعاٍ عًٝ٘

$َٗ ًِ ًَِه ِْ ِبَه  ٗ َٗا َٚتط نُّ ُِْػَشًِ ٚٔ ِب ٌَ اِيَبْس ْٖ  .#اَٚتس مُّ َأ

أغًش١ ٖصا ايعَإ َٚا ُتًه٘ َٔ َعاٜا إٍ  ٚشيو إؾاض٠ ،ايػ٬ح ايكاطع (2)ٌٚإػش

ٚايػك٬ح   ،ايككٛض٠ ايؿٛٝعك١   ٙعًك٢ أٖكٌ ايبكسٚ بٗكص     ّاٚم ٜٓكٌ ايتاضٜذ سطب ،ان١ؾّتاي١ ؾّع

 :إػتدسّ ؾٝٗا ٜٓطبل ع٢ً ايػ٬ح اؿايٞ نُا ٚقؿ٘ بكٛي٘

َِْبَطامه$  .#َِْطَعازه 

ٚشلكا ْكاض    ،ٜٚٓطبل ٖصا ايٛقـ ع٢ً ايكٛاضٜذ ٚايككصا٥ـ ايك  شلكا قكٛت نايطعكس     

ٚ  َٚٔ ايع٬َات ا١ُٕٗ دكساّ  .نايدلم ات عًك٢ اتباعك٘   ايطٚاٜك  تنكس أايُٝكاْٞ ايكصٟ   ز خكط

ّٕيٛ ظسؿّايٝ٘ ٚإَٚباٜعت٘ ٚايٛقٍٛ  ٫ ٜعًٔ عٔ ْؿػ٘ إ٫ بعكس   (3)ضاٜت٘ أٖس٣ ايطاٜات ، ٭

ٜعكين ٜػكٝطط    (4)خطٚز ايػؿٝاْٞ، ٖٚٛ َٔ ايُٝٔ َٔ نطع١ ٜهػكط عكٌ إًكو ٗ قكٓعا٤    

                                                           

 .211، م151ْٗر ايب٬غ١: اـطب١ (1)

(2)  ٌ ِْٕػَش ٘ : ا ١َُُ اِيَشِسَٜس٠ُ ٖٚٞ َؾِأغ  ِٔ: تاز ايعكطٚؽ: ز   ٗ اِيَكا٥ِ  ، ٚقٝكٌ إػكشٌ عًك٢    338م:  14اِيَؿ

 136م  1ز  إدلز: عبكط١ٜ ايؿطٜـ ايطنٞ: أٚ إٓشت: َٓدل ٚظٕ

 .275، م2ا٭َايٞ: ز (3)

، ٚقككس اؾككذلنت اغًككب نتككب  245، م52، ٚنككصيو عككاض ا٭ْككٛاض: ز 73، م2أعٝككإ ايؿككٝع١، ز (4)
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ٖكٌ بٝكت ايكٓيب    أ٫ٚ ٜسعٛ يػرل ١ٜ٫ٚ اإلَاّ عًٞ بٔ أبكٞ طايكب    ،ع٢ً قٓعا٤ ٚوهُٗا

َكٔ   ١خايٝ ٠سطن١ َػًش١ بعٝس ،ٖٚصا َع٢ٓ أٖس٣ ايطاٜاتقًٛات اهلل عًِٝٗ أْعٌ، 

ّٕ ،أٟ ؼع  ٚاْتُا٤، ٚع٬َت٘ وطّ بٝع ايػ٬ح ايػ٬ح عٓسٙ وكًٕٛ عًٝ٘ بايػُٓٝك١   ٭

بٌ ِٖ قطّ عًِٝٗ بٝع غ٬سِٗ ٚنكٌ َكٔ   بإكا ،ٚقتٌ ايعسٚ ٫ عٔ ططٜل ايبٝع ٚايؿطا٤

ٕ م ٜػكتطع أسكس إٔ وكطّ    ؾٗٛ غرلٙ ٚإٍ اٯ عٞ أْ٘ ايُٝاْٞ ٚيٝػت ؾٝ٘ ٖصٙ ايكؿاتّٜس

ِ    ًبٝع ايػ٬ح ٜٚػٝطط ع٢ً قٓعا٤ ؾٝهػط عٌ إُ  ،و ؾٝٗا، ٚنٌ َكٔ ساضبك٘ يكٝؼ َػكً

ّٕ  .ضاٜت٘ أٖس٣ ايطاٜات ٚهب ع٢ً ايعام أْع َباٜعت٘ ٭

**** 

 

                                                                                                                                                    

اؿسٜح ٗ شنط ٖصٙ ايع٬َات، ٚإِٗ َٓٗا ايؿِٗ ايكشٝض ٚايتؿدٝل ايٛانض ٚاهلل ٚيٞ ايتٛؾٝكل ٖٚكٛ   

جبتٓكا عًك٢ ٫ٜٚك١ اإلَكاّ عًكٞ بكٔ ابكٞ طايكب         ا٭عًِ عككا٥ل ا٭َكٛض ْٚتٛغكٌ ايٝك٘ عطَك١ قُكس ٚايك٘ إٔ ٜ       

 ٚا٫ٚزٙ ا٭سس عؿط قًٛات اهلل عًِٝٗ أْعٌ.



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 املبحث السادس

  ثمرات الظهىر يف القرآن والسىة
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ّٕ ٠إباضى مثطات نجرلاإلَاّ اؿذ١  يٛٗٛض ّٕإ َا ٫ ٜسضى نًك٘ ٫   تهاز ٫ ؼك٢، إ٫ أ

ٓٗا اإلَاّ أَرل إ٪ٌَٓ عًكٞ بكٔ أبكٞ    ّٝ٘ شلصا ْصنط ايٝػرل َٔ مثطات ايٛٗٛض اي  بٜذلى دًٓ

   :تعاٍ عًٝ٘اهلل طايب قًٛات 

  8محل الياس على اهلدى 8الجنزة األوىل

ٚغكرل٠ أٖكٌ    ١ دسٙ ٚغاض بػرلت٘ٚغّٓ دّسٙ شا ٚٗط بك١ٝ اهلل ٗ أضن٘ ٚأس٢ٝ زٜٔإست٢ 

غكٌ بك٘ ضغكٍٛ اهلل    ٚاشلكس٣ ٖكٛ ايكصٟ أض    ،ٌٓ أٖٛا٤ ايٓاؽ ع٢ً َا ٜطٜسٙ اشلس٣ ;بٝت٘

 :ي٘ ٚغًِلق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚ

  ٍِ ٍِ ُوَهووووُهووووَا انيووووِرس َؤْزَظووووَم َزُظوووواَنُ  ِثبِنُ ووووَدِّ َلِيظوووو ِ  َلَنووووْا َوووووِسَ  اِنَ وووو   ِنُ ِ ِ ووووَسُ  َ َهوووول انوووود ظ

ٌَ ًُْشِسُوا  .(1)اِن

َكٔ بعكس    ،َآَا إٗسٟ عذٌ اهلل ؾطد٘ إباضى، ٖس٣ ايكطلٕ ع٢ً نٌ ضأٟإٜٚؿطض 

 عًٝ٘ ايػ٬ّ: ِٜٗ ٖٚصا َع٢ٓ قٛي٘أَا نإ ايٓاؽ ٜؿػطٕٚ ايكطلٕ بط

                                                           

 .33ايتٛب١:  (1)
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ٗ َس٣ ٔإَشا $ ٣َٛ َع٢ًَ اِي َٗ ـ  اِي ٕٔ َْٜعِط َٟ َع٢ًَ اِيُكْطل ـ  ايطَِّأ ٣َٛ َْٜٚعِط َٗ ٗ َس٣ َع٢ًَ اِي َعَطُؿٛا اِي

ٟٔ َٕ َع٢ًَ ايطَِّأ  .1#ٔإَشا َعَطُؿٛا اِيُكْطل

إش َككٔ  ;ٖككٛا٥ِٗأَعدكك١ ايٓككاؽ ٚأ٫ ٜٓػككذِ َككع  ٖككا ٚأَجايكك٘ رلَٚككٔ أدككٌ ٖككصا ايتػككٝ

 .تهطط  َكاؿِٗ ٚتٓكطع ؾُٝا ٜطٜسٕٚ أٖٛا٥ِٗ إٔ ايبسٜٗٞ

   8قطع دابز الظاملنيالجنزة الجاىية8 

َٖا$ َٛاِدص  ِْ َع٢ًَ َغإم َباِزّٜا َْ َّ اِيَشْط   ِبُه َٗا 2َست٢َّ َتُكٛ ٠ّ٤ًَُٛ َأْخًَاُؾ ُْ َٗا   3ََ ًِّٛا َضَنكاع  س 

َٗا ًَِكُّا َعاِقَبت   #.َع

                                                           

 .195ْٗر ايب٬غ١: م (1)

ٕ  َأقكك٢  ٗ َأضبع١ ٖٚٞ، اَ٭نطاؽ َأقك٢: ايَّٓٛادص: لص (2) ِ  نكطؽ  ٚتػك٢ُ ، اَ٭ْضسكا٤ِ  بعكس  اَ٭غكٓا  اؿًُك

ٌ  ٚنُاٍ ايبًٛؽ بعس ٜٓبت َ٭ْ٘ ٌ ; ايعكك ٞ  ايك   ايٓٛادكص : ٚقٝك ٌ ، اَ٭ْْٝكا َ  تًك ٞ : ٚقٝك  نًكٗا  اَ٭نكطاؽ  ٖك

 .ؾٝ٘ اغتػطم ٔإشا ْٛادصٙ بست ست٢ نشو: ٜٚكاٍ .ْٛاِدص 

ٞ ، يًؿطؽ ايٓٛادص تهٕٛ ٚقس: اؾٖٛطٟ ٔ  اَ٭ْٝكا   ٖٚك ـ  َك ٔ  ٚايّػكٛاِيؼ   اـك ـ  َك ًِك ٖٛ ٍ ; اي  ايؿكُار  قكا

 :اَ٭ْٝا  سساز ٔإب٬ّ ٜصنط

َٕ ُ ِكََٓعاٍت ايِعهاٙ ٜ َباِنْط َّ       ِب  ٖ َِٛقٝٔع ٚايَّْٓذص  ناِؿَسٔإ َْٛاِدص   اي

 َأٚ غهكباّ  َأٚٗطٖا ٔإشا ْٛادصٙ بست: ايعط  ٚقٍٛ.ٚاَ٭نطاؽ ايٓا  بٌ ايػٔ ٖٚٛ، بايٓادص ايعض ؾس٠

 .513، م3َؼََّٓو يػإ ايعط : ز: ْادصٙ ع٢ً َٚعضَّ .نشهّا

ٔ  قٓـ: اـ٬ف (3) ; ٚنكصيو قٝكٌ   186، م10ْٗاٜك١ ا٭ض  ٗ ؾٓكٕٛ ا٭ز ، ز   .ايكؿككاف  ؾكذط  َك

ََٚش٠ ٬َُٕ ـ٬َِف : ٚايً ٛاش  اـ٬ف َٔ ا ٍ ، َخ٬َؾكاّ  ٜ َداِيؿٕٛ َأٟ، اٯ١َٜ ايعَّدَّاز َؾػَّط ٚب٘، ا ٌ : قكا  شيكو  ٚزيٝك

ٌّ: عّع قٛي٘ ٍَ َلِهَ  ْرَِز ٚد ٌَ انيِرظ ٍْ ُظَخبِنُسا ََٚش٠ُ، 63ايؿطقإ اٯ١ٜ  غٛض َؤيِْسِ   َ ٬َُٕ َٛاش   ٚا  َإٔ: ٚايً ك

ًَُٛش َٛاِش، ِبَبْعٕض َْٜػَتذلَبْعه ِٗ َأٟ، َٜ ًِ ٌَُْٝ بٔ ع ُطٚ قاٍ، بايؿتض، نايتَّ    :س 

َٔ         ؾ صَّاِشإٍ  ؾ صَّاًشا ٜ ٔطٜؼ  ِٔ ايطََّباِ  َِ َٛاِش: تاز ايعطٚؽ: ز َزا٥ِ ًِ  .395، م10ايتَّ
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َكرل إك٪ٌَٓ   أٖٚصا داْب َٔ قٛض٠ سط  اإلَكاّ إٗكسٟ عًٝك٘ ايػك٬ّ ايك  ٜككؿٗا       

 قًٛات اهلل تعاٍ عًٝ٘.

  8كشف صور دولة العدل 8الجنزة الجالجة

 :٠ َٔ سهَٛت٘، يسٚي١ ايعسٍ اإلشلٞٔ قٛضَٚٔ ثِ ٜبّٝ 

$ ٨ٔٔٚ َََػا َٗا َع٢ًَ  َّاَي َٖا ع  ْٔ َغْٝٔط َِ َٛاِيٞ  َٕ َِٜأخ ص  اِي َُا َيا َتْعٔطُؾٛ َأَيا ِٚؾٞ َغٍس َٚغَِٝأِتٞ َغسه ِب

َٗا  ٚت ْدٔطز  َي٘ اَ٭ْضض  َأَؾاِيَٝص َُاِي ٍ   َأْع ـَ َعْس ِْ َنْٝ َٖا َؾٝ ٔطُٜه َََكاِيَٝس ًُِّا  ْٝ٘ ِغ ًِِكٞ ٔإَي َٖا ٚت  َنِبِس

َََِّٝت اِيِهَتاِ  ٚايػ١َُِّّٓ  .#ايػِّرَل٠ِ ٜٚ ْشِٝٞ 

 8إظَار أٍداف دولة العدل 8الجنزة الزابعة

 ٚ ٫ٚز ايبػكا٠ بسخٛيك٘   أَٚٔ أٖساف سهَٛت٘ اؾٗاز ٚتطٗرل ا٭ضض َٔ ايؿذط٠ ايعْكا٠ 

ٚ  إٍ  ايطدٛع ايؿاّ َٚٔ ثِ ْك٘ يٝعُكٌ   إايهٛؾ١ يرلز ايكاع قاعٌ ٜٚعاقب َا عٛقكب بك٘ 

 :َٓطل ايكطلٕ

 بَقْجُزْى َ ٌْ ٍَ َلِب ٍْ َصَجْسُرْى َنُ َا َخْ سٌ ِنهصَّبِثِسظ ًِِثِم َيب ُ اِقْجُزْى ِثِ  َلَنِئ  .(1)َلَعبِقُجاا ِث

 :بعٌ ايبكرل٠ ٚبٛسٞ اهلل تعاٍ ٚإشلاَ٘ ؾٝكٍٛ ٣ؾرل

ـَ     $ َٗكا َعِطك ْٝ ًَ ـَ َع َٕ  َؾَعَطك َٛاِسٞ ُنَٛؾكا ّٔ َٚؾَشَل ِبَطاَٜاِت٘ ِؾٞ َن َنَأِّْٞ ِب٘ َقْس ََْعَل ِبايؿَّا

َِٚطَأت ك٘ َبِعٝكَس    ًَْت ِؾٞ اَ٭ْضٔض  ايهَّط ٚٔؽ  َٚؾَطَف اَ٭ْضَض ِبايط٤ُّ ٚٔؽ  َقْس َؾَػَطْت َؾاِغَطت ٘ َٚثُك

َْٛي١ِ ٚايًٖ٘ َي َِ ايكَّ ِٝٛ َْٛي١ِ َع ٌه   اِيَذ ًِٝك ِْ ٔإٖيكا َق ُْٓه َِ ِْ ِؾٞ َأِطَطاِف اَ٭ْضٔض َست٢َّ َيا َْٜبَك٢  ٝ َؿطَِّزَُّْه

َٕ َنَصِيَو َست٢َّ َت٦ َٛ  ًَا َتَعاُيٛ ٔٔ َؾ ٌٔ ِؾٞ اِيَعْٝ َٗاإٍ  َناِيُهْش َِ َٛأظ   َأْسًَا  .#اِيَعَطِ  َع

                                                           

 .126 ايٓشٌ: (1)
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 8عليَنا صلوات اهلل وأمري املؤمينييُ رسول اهلل السري بسرية دّد 8الجنزة اخلامسة

غككرل٠  بككٔ أبككٞ طايككب قككًٛات اهلل تعككاٍ عًُٝٗككا إلَككاّ عًككٞاإش ٫ ىؿكك٢ إٔ يًككٓيب ٚ

ثبتا ع٢ً تطبٝكٗا َُٗكا ناْكت ايٛكطٚف، َٚٓٗكا أبك٢ اإلَكاّ أَكرل إك٪ٌَٓ          ،ع١ًُٝ ع١ًُٝ

أٟ بػكرل٠ ايكٓيب قك٢ً اهلل عًٝك٘ ٚليك٘       إٔ ٜهكٕٛ خًٝؿك١ عًك٢ ايٓكاؽ إ٫ بٗكا     عًٝ٘ ايػك٬ّ  

ٚ٭دًٗا خطز اإلَاّ اؿػكٌ بكٔ عًكٞ بكٔ أبكٞ طايكب عًُٝٗكا ايػك٬ّ ٚقكطح           ،ٖٚسٜ٘

بكٛي٘ قبٌ خطٚد٘  ٗ ٚقٝت٘ ٭خٝ٘ قُكس بكٔ اؿٓؿٝك١ بػكِ اهلل ايكطٓٔ ايكطسِٝ ٖكصا َكا         

إٔ اؿػٌ  ;ٔ اؿٓؿ١ٝأبأخٝ٘ قُس إعطٚف بإٍ  أٚق٢ ب٘ اؿػٌ بٔ عًٞ بٔ أبٞ طايب

دا٤ باؿل َكٔ عٓكس    ،طٜو ي٘ ٚإٔ قُسا عبسٙ ٚضغٛيٜ٘ؿٗس إٔ ٫ إي٘ إ٫ اهلل ٚسسٙ ٫ ؾ

ٚإٔ اهلل ٜبعككح َككٔ ٗ   ،ٚإٔ ايػككاع١ لتٝكك١ ٫ ضٜككب ؾٝٗككا  ،ٚإٔ اؾٓكك١ ٚايٓككاض سككل  ،اؿككل

بطككطا ٫ٚ َؿػككسا ٫ٚ ٚإككا ٚإِككا خطدككت يطًككب    ٫ ٚأْككٞ م أخككطز أؾككطا ٫ٚ  ،ايكبككٛض

   ٘ ٚ     ا٫ق٬ح ٗ أ١َ دكسٟ قك٢ً اهلل عًٝك  ،أْٗك٢ عكٔ إٓهكط   ٚليك٘ أضٜكس إٔ لَكط بكإعطٚف 

بٔ أبٞ طايكب عًٝك٘ ايػك٬ّ ؾُكٔ قكبًين بكبكٍٛ اؿكل ؾكاهلل          ٚأغرل بػرل٠ دسٟ ٚأبٞ عًٞ

أقدل ست٢ ٜكهكٞ اهلل بكٝين ٚبكٌ ايككّٛ بكاؿل ٖٚكٛ خكرل         َٚٔ ضز عًٞ ٖصا ،أٍٚ باؿل

 . 1ٜا أخٞ إيٝو َٚا تٛؾٝكٞ إ٫ باهلل عًٝ٘ تٛنًت ٚإيٝ٘ أْٝب  ٖٚصٙ ٚقٝ  ،اؿانٌُ

 8قطع مداحز الشيطاٌ 8السادسةالجنزة 

ٚ  ّٕإ  عٗكسٙ  قكس  َٚكٔ اشلكّسٟ ٚايػكرل٠    يك٘ ٚغكًِ   لايصٟ نإ عًٝ٘ ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝك٘ 

اؿٝكا٠  طبٝعك١  ٜتعكاٜـ َعٗكِ ب  ٕ ُغًٕل عِٛٝ ٚنإ ٜ عطف ؾِٝٗ بايكازم ا٭ٌَ ٚنا ايٓاؽ

ستكك٢ ًٓككِٗ عًكك٢ اشلككس٣ َككُٓٗهٌ َعذلنٗككا عككانؿٌ عًكك٢ أقككٓاَٗا، ٖٚككِ ، ايَٝٛٝكك١

                                                           

 .330م ،44عاض ا٭ْٛاض: ز (1)
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ازِٖ يإلغكك٬ّ، ٚبككٓؿؼ ٖككّسٟ ايككٓيب قكك٢ً اهلل عًٝكك٘ ٚليكك٘ ٚغككًِ، غككٝٛٗط أَككاّ ظَآْككا   ٚقكك

عذككٌ اهلل تعككاٍ ؾطّدكك٘ إبككاضى، ؾٝ عٜككٌ أقككٓاَّا م تهككٔ َككٔ سذككاض٠ نُككا ناْككت عًكك٢ عٗككس  

    ٚ إٔ ٗ ٖكصا ايعَكإ   ايٓيب، بٌ إٔ َٔ ايطٛاغٝت ٚاؾبابط٠ أقكٓاَّا تعبكس َكٔ زٕٚ اهلل تعكاٍ، 

ايبؿككط ٜتشطنككٕٛ بككك٬ب١ نؿككطِٖ ٚقػككا٠ٚ قًككٛبِٗ، ؾهككأِْٗ ا٭قككٓاّ  َٚككا ًٜٝكك٘ أقككٓاَا َككٔ 

تباعٗكا ٚطاعتٗكا، ٚنكأِْٗ ٫    إاي  ناْت تعبس َٔ اؾ١ًٗ اؿؿكا٠ ؾُٝكا َهك٢، ٚايٝكّٛ تعبكس ب     

 زٜٔ شلِ ٫ٚ ض  ؾٛقِٗ، ؾٝٛق٢ قًٛات اهلل تعاٍ َا ٜٓذٞ َٔ اشل٬ى ٚايػطم ؾٝكٍٛ:

١ََُ ٚاٯ$ َٔ اِيَكا٥ِ َ ٛا ايػَُّٓ ُ ٛا َؾاِيَع ًَ ٠َِّ  ٚاْع ْٝ٘ َباِقٞ ايُّٓب  ًَ َْٗس اِيَكٔطَٜب اٖيِصٟ َع َثاَض اِيَب١ََِّٓٝ ٚاِيَع

ِْ ُطط َق٘ ِيَتتَِّبع ٛا َعِكَب٘ َُا ٜ َػِّٓٞ َيُه َٕ ٔإَّْ َّ ايؿََّْٝطا  .#َأ

 8بلوغ الغاية 8الجنزة السابعة

تٓكطكع َكساسط ايؿكٝطإ    عذٌ اهلل تعاٍ ٚٗكٛضٙ  إٗسٟ إٓتٛط  اإلَاّ ٚببك١ٝ اهلل تعاٍ

إػتٟٛ إطًكٛ  يعبكاز٠ اهلل دكٌ ثٓكا٩ٙ     إٍ  ؾرلق٢ بايعباز ;ٚتجبت َٛاطٔ ا٭َٔ ٚا٭َإ

 ٝكٍٛ:ؾ أَرل إ٪ٌَٓ عًٝ٘ ايػ٬ّ ٜعُٛ٘ نإ  ٚتعِٛٝ قؿات٘ نُا

ِْ َع٢ًَ $ ٔٗ ِٖ ًِِك٘ َع٢ًَ َأَظِيَِّٝت٘ ِٚباْؾِتَبا ُ ْشَسِخ َخ ًِِك٘  ِٚب ٚ د ِٛزٙ ِبَد ِّ َع٢ًَ  ًٖ٘ ايسَّا ُْس  ِي اِيَش

َُْكٓ ٛٔع ٚاِيَشكازِّ   َٛاِتط  ِياِؾِتَطأم ايكَّأِْع ٚاِي ََُؿاِعط  َٚيا َتْشذ ب ٘ ايػَّ ُ ٘ اِي ًِ ْٕ َيا َؾَب٘ َي٘ َيا َتْػَت َأ

َُْشس ِٚز ٚ َُْعَٓك٢ َسَطَنك١ٍ ََْٚككٍب     ٚاِي ٌٔ َعَسٍز  ٚاِيَداِئل َيكا ِب ٜٔٚ ًَا َتِأ َُْطب ِٛ  اَ٭َسِس ِب ايطَّ ِّ ٚاِي

َََػكاَؾ١ٍ       ٔٔ َيكا ِبَتَطاِخكٞ  َُاغَّك١ٍ ٚاِيَبكا٥ِ  ُ ِِٖس َيكا ِب ُِٝٔع َيا ِبَأَزا٠ٍ ٚاِيَبِكرٔل َيا ِبَتِؿٔطٜٔل لَي١ٍ ٚايؿَّا  ٚايػَّ

ِٖٔط َيا ِبط ١ٍَٜ٩ْ ٚاِي ٖٛا ًََطاَؾ١ٍٚاي ٔٔ َيا ِب َٗكا َٚباَْكِت     ،َباِط ْٝ ًَ َٗا ٚاِيُككْسَض٠ِ َع ْٗٔط َي َٔ اَ٭ْؾَٝا٤ِ ِباِيَك َِ  َٕ َبا

ْ٘ٝ ْٓ٘ ِباِيد ه ٛٔع َي٘ ٚايطُّد ٛٔع ٔإَي َِ ْٔ    ،اَ٭ْؾَٝا٤   ََك ْٔ َسسَّٙ َؾَكْس َعكسَّٙ ٚ ََ ََٚقَؿ٘ َؾَكْس َسسَّٙ ٚ  ْٔ ََ

ٍَ ْٔ َقا ََ ٌَ َأَظَي٘ ٚ َٔ َؾَكْس َسََّٝعٙ َعسَّٙ َؾَكْس َأْبَط ْٜ ٍَ َأ ْٔ َقا ََ َْٛقَؿ٘ ٚ ـَ َؾَكِس اْغَت ِه ٔإْش َيكا   ، َنْٝ َعكاِي
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َِعه َٚيكاَح َيكا٥ِضه          َُكَع َيكا ًَكَع َطكاِيعه َٚي ََِككس ٚضه; َقكْس َط ََْطب ٛ ه َٚقاِزضه ٔإْش َيا  ّه َٚض   ٔإْش َيا  ََْعًُٛ

َّْٛا ِٚب ّٕ َق ْٛ ٍَ ايًٖ٘ ِبَك ٌه ٚاْغَتْبَس ََا٥ِ  ٍَ ََُطَط ٚاْعَتَس ُ ْذِسِ  اِي َٛاَض اِي َْٛطَْا اِيِػََٝط اِْْت َّْٛا ٚاَْْت َٜ ّٕ ْٛ َٝ

   ِْ  ٗ ْٔ َعكَطَؾ ََك ٌ  اِيَذ١ََّٓ ٔإٖيكا  ًِِك٘ ٚع َطَؾا٩ ٙ َع٢ًَ ِعَباِزٙ َٚيا َْٜسخ  ّ  ايًٖ٘ َع٢ًَ َخ َّا ١َُّ ُق َُا اَ٭٥ِ  ٚٔإَّْ

     ِْ  ٖ ْٔ َأَْْهكَط ََك ٌ  ايَّٓكاَض ٔإٖيكا  ٙ  َٚعَطُؾٛٙ َٚيا َٜكْسخ  ّٔ      ،َٚأَْْهكط ٚ ًَا ِْ ِباإٔلْغك ًٖك٘ َتَعكاَي٢ َخكَّكُه َّ اي ٔإ

١ٍََ َُاع  َنَطا ١ٍََ ِٚد ِ  َغًَا ِْ َي٘ َٚشِيَو َ٭َّْ٘ اْغ َٔ  ،ٚاْغَتْدًََكُه ََٗذ٘ َٚبَّٝ ْٓ ََ اْقَطَؿ٢ ايًٖ٘ َتَعاَي٢ 

َْٓكِه ِٕ َيا َتِؿ٢َٓ َغَطا٥ِب ٘ َٚيا َت ٔٔ س ِه ِٕ َٚباِط ًِ ِٖٔط ِع َٚا  ْٔ َِ ِٔ س َذَذ٘  َََطاِبٝع  ايَِّٓع ٞ َعَذا٥ِب ٘ ِؾٝ٘ 

ََُكاِبِٝش٘ َُات  ٔإٖيا ِب ًُ ٗٛ ـ  اي ََُؿاِتِٝش٘ َٚيا ت ِهَؿ ِٔ َيا ت ِؿَتض  اِيَدَْٝطات  ٔإٖيا ِب ًَ ٗٛ َََكاِبٝض  اي َقْس  ،ٚ

ُ ِهَتِؿٞ ُ ْػَتْؿِؿٞ ِٚنَؿا١َُٜ اِي ََْطَعاٙ  ِؾٝ٘ ِؾَؿا٤  اِي َُاٙ َٚأْضَع٢  ٢َُ ِس  .(1)#َأْس

ٖٚصٙ ْبص٠ َٔ ضٚا٥ع ٫َْٛا َٚكٍٛ ا٭ْكؼ ٚاؾكٔ اَكرل إك٪ٌَٓ عًكٞ بكٔ أبكٞ طايكب          

٘ ٚع٢ً أٖكٌ بٝتك٘ ٚأ٫ٚزٙ ا٭سكس عؿكط ٫ٚ     ٝقًٛات اهلل ٚبطنات٘ ٚؼٝات٘ ُٚاّ غ٬َ٘ عً

ككك٠٬ ٚاؿُككس هلل ض  ايعككإٌ ٚاي ;غككُٝا خككاُِٗ بكٝكك١ اهلل ٗ ا٭ضنككٌ إٗككسٟ إٓتٛككط  

   .ي٘ ايػط إٝاٌَلٌ ٚٚايػ٬ّ ع٢ً غٝس إطغً

 دعاء الفزج 

ٌّ   قًٛاتو عًٝ٘ ٚع٢ً ل ايًِٓٗ نٔ يٛيٝو اؿذ١ بٔ اؿػٔ با٥٘ ٗ ٖصٙ ايػكاع١ ٚٗ نك

هٓ٘ أضنكو طٛعكا ُٚتعك٘ ؾٝٗكا     سّتك٢ تػك   ٚيّّٝا ٚساؾّٛا ٚقا٥سّا ْٚاقطّا ٚزي٬ّٝ ٚعٝٓكاّ ١ غاع

 .(2)ط٬ٜٛ

                                                           

ّ ، 434/  441م: ايػٝب١ (1) ٍ ، 427م: ايكٛض٣  إعك٬  مكٛٙ َؿكك٬   ٚض٣ٚ، 301م: إُٗك١  ايؿككٛ

/  64، م1ز تؿػككرلٙ: ٗ ٚايعٝاؾككٞ، 255م: ا٫ختكككام، 67/  279م: غٝبتكك٘ ٗ ايٓعُككاْٞ

ٞ  ايع١َ٬ ْٚكً٘، 117 ، ٚقكس تٓاٚيكت نكجرل    372م  2اإلضؾكاز ز . )62/  212: 52 ايبشكاض  ٗ ا ًػك

 َٔ إكازض أقٛاٍ ا٭َاّ اَرل إ٪ٌَٓ قًٛات اهلل تعاٍ; ٚشنطت بعهٗا ضعا١ٜ ي٬ختكاض. 

 .631َكباح إتٗذس: يًؿٝذ ايطٛغٞ، م (2)
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 املصادر واملزادع

 .ايكطلٕ ايهطِٜ

ِ ٖكك،  548: ايٛؾكا٠   ،ايطدلغٞ ايؿٝذ :ا٫ستذاز  .1 : ٬َٚسٛكات  تعًٝكل : ايعكاّ ؼكٝكل   ايكػك

 ايٓذككـ، ٚايٓؿككط يًطباعكك١ ايٓعُككإ زاض ّ،1966 - ٖككك1386 ،اـطغككإ بككاقط قُككس ايػككٝس

 .ا٭ؾطف

 ايكككبٛض عبككس ايككسنتٛض: ٚؼكٝككل َطادعكك١ ،َعاقككط ،خككإ ايككسٜٔ ٚسٝككس :ٜتشككس٣ اإلغكك٬ّ .2

 .1ؾاٌٖ، ٙ

ٞ  ايؿكٝذ  :اإلَا١َٝ ايؿٝع١ عكا٥س ع٢ً أنٛا٤ .3 ٔ  :ا ُٛعك١  ،َعاقكط  :ايٛؾكا٠  ،ايػكبشاْ  َك

 .قِ ايكازم، اإلَاّ َ٪غػ١: إطبع١ ٖك1،1421ٙاإلَا١َٝ   ايؿٝع١ عٓس ايعكا٥س َكازض

 ايبٝكت  لٍ َ٪غػك١ : ؼكٝل ،548: ايٛؾا٠ ،ايطدلغٞ ايؿٝذ :اشلس٣ بأع٬ّ ايٛض٣ ع٬ّأ .4

 .قِ – غتاض٠ 1417 ا٭ٍٚ ضبٝع ،1ٙايذلاخ   إلسٝا٤( عًِٝٗ ايػ٬ّ)

 ؼكٝكل  ،ايتكاضٜذ  َككازض : ا ُٛعك١   1371: ايٛؾكا٠   ،ا٭ٌَ قػٔ ايػٝس :ايؿٝع١ أعٝإ .5

 – بكرلٚت  - يًُطبٛعات ايتعاضف زاض ،1983ّ - ٖك1403 ا٭ٌَ، سػٔ: ٚؽطٜر

 .يبٓإ

 - ٖكككك2،1414ٙايبعجككك١   َ٪غػككك١: ؼكٝكككل  413: إؿٝكككس  ايٛؾكككا٠ ايؿكككٝذ :اإلؾككككاح .6

 .يبٓإ – برلٚت - ٚايتٛظٜع ٚايٓؿط يًطباع١ إؿٝس زاض ،1993ّ

ِ  كك  ايؿٝع١ٝ اؿسٜح َكازض: ا ُٛع١ 381: ايكسٚم ايٛؾا٠ ايؿٝذ ا٭َايٞ: .7 ٘  قػك  ،ايؿكك

 َطنككع ٖككك،1417 ،1ٙ ،قككِ – ايبعجكك١ َ٪غػكك١ - اإلغكك١َٝ٬ ايسضاغككات قػككِ: ؼكٝككل

 .ايبعج١ َ٪غػ١ ٗ ٚايٓؿط ايطباع١

ّ  َسضغك١ : ؼكٝكل   329: ايٛؾا٠  ،ايكُٞ بابٜٛ٘ ابٔ عًٞ ٚايتبكط٠: اإلَا١َ .8 ٟ  اإلَكا  إٗكس

ِ  ؾطدك٘ ايؿكطٜـ،  عذٌ اهلل  ّ  َسضغك١  ف، 1363 - ٖكك 1404 ،1ٙإكسغك١    قك  اإلَكا

 إكسغ١. قِ عذٌ اهلل ؾطد٘ ايؿطٜـ، إٗسٟ
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 عُككككط اهلل عبككككس: ٚتعًٝككككل تكككككسِٜٚ ؼكٝككككل ،562: ايػككككُعاْٞ  ايٛؾككككا٠  :ا٭ْػككككا  .9

 – برلٚت ،ٚايتٛظٜع ٚايٓؿط يًطباع١ اؾٓإ زاض ّ،1988 - ٖك1408  ،1،ٙايباضٚزٟ

 .يبٓإ

ِ  ايؿكٝذ : ؼكٝكل   413: إؿٝس، ايٛؾكا٠  ايؿٝذ إكا٫ت: أٚا٥ٌ .10  1414ا٭ْككاضٟ    إبكطاٖٝ

 يبٓإ. – برلٚت - ٚايتٛظٜع ٚايٓؿط يًطباع١ إؿٝس ّ، زاض1993 -

ٟ  وٝك٢ : ؼكٝل ٖك،1111: ايٛؾا٠  ،ا ًػٞ ايع١َ٬ :ا٭ْٛاض عاض .11  ،2ٙايعلكإ    ايعابكس

 .يبٓإ – برلٚت - ايٛؾا٤ َ٪غػ١ ،1983ّ - ٖك1403 إكشش١،

ٔ  قُكس  ايكسضدات:  بككا٥ط   .12 ٔ  بك ٔ  اؿػك  تككشٝض ٚ ؼكٝكل ، 290: ايٛؾكا٠  ،ايككؿاض  ؾكطٚر  بك

ِ  ٚتعًٝككل ٘  سػككٔ َككرلظا  اؿككاز: ٚتكككسٜ  َطبعكك١  ف،1362 - ٖككك 1404: بككاغٞ نٛدكك

 .طٗطإ – ا٭ٓسٟ

 عًككٞ: ايعطبٝكك١  ؼكٝككل ايًػكك١ عًككّٛ: ا ُٛعكك١ 1205 ايٛؾككا٠  ،ايعبٝككسٟ :ايعككطٚؽ تككاز .13

 ٚايٓؿكككط يًطباعككك١ ايؿهكككط زاض بكككرلٚت، – ايؿهكككط زاض ّ، 1994 - ٖكككك1414 ،ؾكككرلٟ

 .برلٚت – ٚايتٛظٜع

ٟ  اـطٝكب  :بػساز تاضٜذ  .14  َككطؿ٢ : ٚؼكٝكل  زضاغك١ : ؼكٝكل  ،ٖكك 463: ايٛؾكا٠ ، ايبػكساز

 .يبٓإ – برلٚت - ايع١ًُٝ ايهتب زاض ،1997ّ - ٖك1417 ،1ٙ ،عطا ايكازض عبس

 ضدككاٍ َكككازض أٖككِ: ٖككك، ا ُٛعكك571١: ايٛؾككا٠عػككانط،  ابككٔ :زَؿككل َسٜٓكك١ تككاضٜذ  .15

 ٚايتٛظٜكع  ٚايٓؿكط  يًطباعك١  ايؿهكط  زاض ٖكك، 1415 ،ؾرلٟ عًٞ: ايػ١ٓ ؼكٝل عٓس اؿسٜح

 .يبٓإ – برلٚت -

ِ  ايػكٝس  اؿكاز : ٖكك ؼكٝكل  320: ايٛؾكا٠  ،ايعٝاؾٞ َػعٛز بٔ قُس ايعٝاؾٞ: تؿػرل .16  ٖاؾك

 .طٗطإ – اإلغ١َٝ٬ ايع١ًُٝ إهتب١ ،احمل٬تٞ ايطغٛيٞ

 ٚتعًٝككل تكككشٝضٚ ؼكٝككل، 329 مككٛ: ايٛؾككا٠ ،ايكُككٞ إبككطاِٖٝ بككٔ عًككٞ :ايكُككٞ تؿػككرل .17

 ايهتككا  زاض َ٪غػكك١ ٖككك،1404 قككؿط ،3ٙاؾعا٥ككطٟ   إٛغككٟٛ طٝككب ايػككٝس: ٚتكككسِٜ
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 اٜطإ. – قِ - ٚايٓؿط يًطباع١

ّ، 1981( َككاضؽ) أشاض ،3ٙ  1400: ايٛؾككا٠  ،َػٓٝكك١ دككٛاز قُككس :ايهاؾككـ ايتؿػككرل  .18

 .يبٓإ – برلٚت - ي٬ًٌُٜ ايعًِ زاضي٬ًٌُٜ   ايعًِ زاض َطابع ع٢ً با٭ٚؾػت طبع

ٌ  ؾُاعك١  ايتابعك١  اإلغ٬َٞ ايٓؿط َ٪غػ١  ،ايطباطبا٥ٞ ايػٝس إٝعإ: تؿػرل .19 ِ  إسضغك  بكك

 إؿطؾ١.

 ٖاؾككِ ايػككٝس: ٚتعًٝككل تكككشٝض: ؼكٝككل ،381: ايٛؾككا٠  ،ايكككسٚم ايؿككٝذ :ايتٛسٝككس .20

 .إؿطؾ١ بكِ إسضغٌ ؾُاع١ ايتابع١ اإلغ٬َٞ ايٓؿط َ٪غػ١ ايطٗطاْٞ، اؿػٝين

ـ  :ٚايعٌُ ايعًِ ٌْ .21 اؿػكٝين   ٓكس أ ايػكٝس : ؼكٝكل  ،436: ايٛؾكا٠  ،إطتهك٢  ايؿكطٜ

 .ا٭ؾطف ايٓذـ ٗ اٯزا  َطبع١ ،1378 ،1ٙ

 ؾككك٘: ا ُٛعكك١  1031: ايٛؾككا٠  ،ايعككاًَٞ ايبٗككا٥ٞ ايؿككٝذ :ايهتككا  أٖككٌ شبككا٥ض سطَكك١ .22

 .يًُطبٛعات ا٭عًُٞ َ٪غػ١ ّ،1990 - ٖك1410 ،1ٙ ايجأَ، ايكطٕ َٔ ايؿٝع١

ٟ  اإلَاّ َ٪غػ١: ؼكٝل ،573: ايٛؾا٠ ،ايطاْٚسٟ ايسٜٔ قطب ٚاؾطا٥ض: اـطا٥ر .23  إٗكس

 قكك١، نا١ًَ، 1ٙا٭بطشٞ  إٛسس باقط قُس ايػٝس بإؾطاف  عذٌ اهلل عطد٘ ايؿطٜـ،

 .قِ – ايع١ًُٝ ١إطبع 1409 اؿذ١ شٟ

 أنكككدل عًكككٞ: ٚتعًٝكككل تككككشٝضٚ ؼكٝكككل ،381: ايٛؾكككا٠ ،ايككككسٚم ايؿكككٝذ :اـككككاٍ  .24

 اإلغككك٬َٞ ايٓؿكككط َ٪غػككك١  ف، 1362 - 1403 اؿكككطاّ ايكعكككس٠ شٟ 18  ،ايػؿكككاضٟ

 .إؿطؾ١ بكِ إسضغٌ ؾُاع١ ايتابع١

ِ : ؼكٝكل   4 م: ايٛؾا٠ ،(ايؿٝعٞ) ايطدلٟ دطٜط بٔ قُس :ا٫َا١َ ز٥٫ٌ .25  ايسضاغكات  قػك

 .ايبعج١ َ٪غػ١ ٗ ٚايٓؿط ايطباع١ َطنع 1413  ،1ٙقِ   – ايبعج١ َ٪غػ١ - اإلغ١َٝ٬

 .اـاقاْٞ عًٞ: ؼكٝل  1304: ايٛؾا٠  ،اؿًٞ سٝسض ايػٝس :اؿًٞ سٝسض ايػٝس زٜٛإ .26

َٗٓككا   ا٭َككرل عبككس: ؼكٝككل ،538: ايٛؾككا٠ ايعكؿككطٟ، :ا٭خبككاض ْٚكككٛم ا٭بككطاض ضبٝككع .27

 .برلٚت – يًُطبٛعات ا٭عًُٞ َ٪غػ١ ّ،1992 - ٖك1412 ،1ٙ
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ٓككس بككٔ ايعبككاؽ ايٓذاؾككٞ  يؿككٝذ أبككٛ ايعبككاؽ أٓككس بككٔ عًككٞ بككٔ أ  ا: ضدككاٍ ايٓذاؾككٞ .28

 ، ا٭عًُٞ  يًُطبٛعات، برلٚت يبٓإ.450،  ايٛؾا٠ ا٭غسٟ ايهٛٗ

 عٓكس  ايتؿػكرل  َككازض : ا ُٛعك١  ،597: ايٛؾكا٠  ،اؾٛظٟ ابٔ :ايتؿػرل عًِ ٗ إػرل ظاز .29

ٔ  قُكس : ؼكٝكل ايػك١ٓ   ٔ  عبككس بك  نككإْٛ - 1407 ا٭ٍٚ ْكاز٣  ،1ٙاهلل   عبكس  ايكطٓ

 ٚايتٛظٜع. ٚايٓؿط يًطباع١ ايؿهط زاض: ّ  إطبع1987١ ايجاْٞ

ايجككأَ   ايكككطٕإٍ  ايؿككٝع١ ؾككك٘: ا ُٛعكك١  598: ايٛؾككا٠ ،اؿًككٞ إزضٜككؼ ابككٔ :ايػككطا٥ط .30

ٞ  ايٓؿكط  َ٪غػك١  ،1410، 2ٙايتشكٝل   ؾ١ٓ: ؼكٝل ٌ  ؾُاعك١  ايتابعك١  اإلغك٬َ  إسضغك

 إؿطؾ١. بكِ

 غكعٝس : ٚتعًٝكل  ؼكٝكل   275: ايٛؾكا٠   ،ايػذػتاْٞ ا٭ؾعح بٔ غًُٝإ :زاٚز أبٞ غٓٔ .31

 .ٚايتٛظٜع ٚايٓؿط يًطباع١ ايؿهط زاض ّ،1990 - 1410 ،1ٙايًشاّ   قُس

ِ  كك  ايػك١ٝٓ  اؿكسٜح  َككازض : ا ُٛعك١   279: ايٛؾا٠ ،ايذلَصٟ ايذلَصٟ: غٓٔ .32 ٘  قػك   ايؿكك

 ايؿهككط زاض ّ،1983 - 1403، 2ٙايًطٝككـ   عبككس ايٖٛككا  عبككس: ٚتكككشٝض ؼكٝككل

 .يبٓإ – برلٚت ٚايتٛظٜع، ٚايٓؿط يًطباع١

ِ : ا ُٛعك١  748: ايٛؾكا٠   ،ايصٖيب ايٓب٤٬: أع٬ّ غرل .33 ٍ  َككازض  أٖك  عٓكس  اؿكسٜح  ضدكا

ٙ  ؾكعٝب : ٚتعًٝكل  ٚؽكطٜر  ؼكٝل ايػ١ٓ   َ٪غػك١  ّ،1993 - 1413 ،9ا٭ضْك٪ٚٙ، 

 .يبٓإ – برلٚت - ايطغاي١

 ايسٜٔ ؾٗا  ايػٝس: تعًٝلٚ ؼكٝل  1411: ايٛؾا٠  ،إطعؿٞ ايػٝس :اؿل إسكام ؾطح .34

 ،إٝالٞ إبطاِٖٝ ايػٝس: تكشٝض  ،ايٓذؿٞ إطعؿٞ

 ايػكعٝس  قُس ٖادط أبٞ: ؼكٝل  458: ايٛؾا٠  ،ايبٝٗكٞ اؿػٌ بٔ أٓس :اإلّإ ؾعب .35

 ٔ  - 1410 ،1ٙ ،ايبٓككساضٟ غككًُٝإ ايػؿككاض عبككس زنتككٛض: تكككسِٜ  ،ظغًككٍٛ بػككْٝٛٞ بك

 .يبٓإ – برلٚت ،ايع١ًُٝ ايهتب ّ  زاض1990

 عكط  قكازم  قُكس  ايػٝس: تكسِٜٚ ؼكٝل  381: ايٛؾا٠  ،ايكسٚم ايؿٝذ :ايؿطا٥ع عًٌ  .36
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 .ا٭ؾطف ايٓذـ - َٚطبعتٗا اؿٝسض١ٜ إهتب١ َٓؿٛضات ّ،1966 – 1385، ايعًّٛ

 تكككشٝضٚ ؼكٝككل ،381: ايٛؾككا٠ ايكككسٚم، ايؿككٝذ عًٝكك٘ ايػكك٬ّ: ايطنككا أخبككاض عٝككٕٛ  .37

ٞ  َ٪غػ١ َطابع ّ،1984 - 1404 ا٭عًُٞ، سػٌ ايؿٝذ: ٚتكسِٜ ٚتعًٝل  ا٭عًُك

 .يبٓإ – برلٚت -

ٞ  ايٓعُإ ايكانٞايػٝب١:  .38 اؾ٬يكٞ    اؿػكٝين  قُكس  ايػكٝس : ؼكٝكل  ،363: ايٛؾكا٠  ،إػطبك

 .اإلغ٬َٞ ايٓؿط َ٪غػ١ َطبع١، 1414  ،2ٙ

 ،1ٙنككطِٜ    سػككٕٛ ؾككاضؽ: ؼكٝككل 380: ايٓعُككاْٞ ايٛؾككا٠  ظٜٓككب أبككٞ ابككٔ ايػٝبكك١: .39

 .قِ – َٗط  ٖك،1422

ٞ  اهلل عبكاز  ايؿكٝذ : ؼكٝكل   460: ايٛؾا٠ ،ايطٛغٞ ايؿٝذ ايػٝب١: .40 ٞ  ايؿكٝذ ، ايطٗطاْك  عًك

 .بُٗٔ: إطبع١  1411 ؾعبإ ،1ْٙاقض   أٓس

: ايٛؾا٠ ايسٜٚـ، ايطظام عبس بٔ أٓس :ٚاإلؾتا٤  ايع١ًُٝ يًبشٛخ ايسا١ُ٥ ايًذ١ٓ ؾتا٣ٚ  .41

 .ايعاق١ُ زاض ،َعاقط

ٟ  قُكس : ؼكٝل ،257: ايٛؾا٠ ،إكطٟ ايكطؾٞ :ٚأخباضٖا َكط ؾتٛح  .42   ،1، ٙاؿذكرل

 .ايؿهط زاض - برلٚت: ّ  إطبع1996١ - 1416

عًككِٝٗ  ايبٝككت لٍ َ٪غػكك١: ؼكٝككل، 329: ايكُككٞ  ايٛؾككا٠ بابٜٛكك٘ ابككٔ عًككٞ :ايطنككا ؾككك٘ .43

عًٝك٘   ايطنا يإلَاّ ايعإٞ إ٪ُط ،1406 ؾٛاٍ ،1ٙإؿطؾ١   قِ ايذلاخ، إلسٝا٤ ايػ٬ّ

 .إكسغ١ َؿٗس ايػ٬ّ،

ٞ : ٚتعًٝكل  تككشٝض ٚ ؼكٝل، 329: ايٛؾا٠، ايهًٝين ايؿٝذ :ايهاٗ .44 ٟ  أنكدل  عًك ، ايػؿكاض

 سٝسضٟ.: إطبع١ف، 1365 ،4ٙ

ٞ  قٝؼ بٔ غًِٝ :قٝؼ بٔ غًِٝ نتا   .45 ٗ  اشل٬يك  بكاقط  قُكس : ؼكٝكل  1 م: ايٛؾكا٠  ،ايهكٛ

 نگارش: طبع١ف َ 1380 - 1422 ،1ٙ ،ايعلاْٞ ا٭ْكاضٟ

، 1ٙاإلغكك٬َٞ   ايٓؿككط َ٪غػكك١: ؼكٝككل 1137: ايٛؾككا٠  ،اشلٓككسٟ ايؿانكٌك ايًجككاّ: نؿكـك .46
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1416. 

 اؿػكككٝين ايًطٝكككـ عبكككس ايػكككٝس: ؼكٝكككل  400: ايٛؾكككا٠ ،ايكُكككٞ اـكككعاظ :ا٭ثكككط نؿاٜككك١  .47

 .قِ – اـٝاّ ،1401  ،اـ٥ٛٞ ايهٖٛهُطٟ

ايؿٝع١   عٓس ايؿك٘ أقٍٛ: ا ُٛع١  1329: ايٛؾا٠  ،اـطاغاْٞ اٯخْٛس :ا٭قٍٛ نؿا١ٜ .48

 َٗكط  ،1409 ا٭ٍٚ ضبٝكع  ،1ٙ  ،ايذلاخ إلسٝا٤ عًِٝٗ ايػ٬ّ ايبٝت لٍ َ٪غػ١: ؼكٝل

  .قِ –

: ٚتعًٝكل  تككشٝض ٚ ؼكٝكل  ،381: ايٛؾكا٠   ،ايكسٚم ايؿٝذ :ايٓع١ُ ُٚاّ ايسٜٔ نُاٍ  .49

 .ف 1363 - 1405 اؿطاّ قطّ، ايػؿاضٟ أندل عًٞ

 .اؿٛظ٠ أز : إطبع١ 1405 قطّ ،711: ايٛؾا٠ ،َٓٛٛض ابٔ ايعط : يػإ .50

ٞ  ايؿٝذ :إبػٛٙ .51 ٞ  قُكس  ايػكٝس : ٚتعًٝكل  تككشٝض ٚ ؼكٝكل  ،460: ايٛؾكا٠  ،ايطٛغك  تكك

 .طٗطإ – اؿٝسض١ٜ إطبع١، 1387 ايهؿـ 

ٞ  غكٝس : ؼكٝكل   9م: ايٛؾكا٠   ،اؿًٞ غًُٝإ بٔ سػٔ احملتهط: .52  – 1424  ،أؾكطف  عًك

 ؾطٜع١.: ف  إطبع1382١

ٔ  قُكس  ايكشاح: كتاض .53 ٞ  بك ٟ  بهكط  أبك ٘ : ؼكٝكل ، 721: ايٛؾكا٠   ،ايكطاظ : ٚتككشٝض  نكب

 - ايعًُٝكك١ ايهتككب زاض ّ،1994 – 1415: ايطبككعغكك١ٓ  ،1ايككسٜٔ، ٙ سلككؼ أٓككس

 .يبٓإ – برلٚت

 .1410 – 1402 ،3كك2، 676ٙ: اؿًٞ، ايٛؾا٠ احملكل ايٓاؾع: إدتكط .54

 ،1411، 1ٙايعطبٝك١    ايًػك١  عًّٛ: ا ُٛع١ ،792: ايٛؾا٠ ،ايتؿتاظاْٞ :إعاْٞ كتكط .55

 .قِ – ايؿهط زاض: قِ - قسؽ

ّ 2003 - 1424  ،1َٙعاقط  : ايٛؾا٠  ،ايعاًَٞ َطته٢ دعؿط ايػٝس :َؿٝس كتكط .56

 .يًسضاغات اإلغ٬َٞ إطنع

ايعككاّ   ايكػككِ ككك ايؿككٝع١ٝ اؿككسٜح َكككازض: ا ُٛعكك١  413: ايٛؾككا٠ ،إؿٝككس ايؿككٝذ :إكعاض  .57
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 ٚايٓؿط يًطباع١ إؿٝس زاض ،1993ّ - 1414 ،2ا٭بطشٞ، ٙ باقط قُس ايػٝس: ؼكٝل

 .يبٓإ – برلٚت - ٚايتٛظٜع

 ايكككطٕإٍ  ايؿككٝع١ ؾككك٘: ا ُٛعكك١ ،413: ايٛؾككا٠ ،إؿٝككس ايؿككٝذ :ايكككاغا١ْٝ: إػككا٥ٌ .58

 يًطباعكك١ إؿٝككس زاض ،1993ّ – 1414 ،2، ٙايكانككٞ قُككس ايػككٝس: ؼكٝككل ايجككأَ،

 .يبٓإ – برلٚت - ٚايتٛظٜع ٚايٓؿط

: ايكسض  ايٓاؾط: إطبع١ ،1406 ،726: ايٛؾا٠ ،اؿًٞ ايع١َ٬: اإلضؾاز َٔ إػتذاز  .59

 .قِ – ايٓذؿٞ ،إطعؿٞ ايع٢ُٛ اهلل ل١ٜ َهتب

ٞ  ايٓٛضٟ سػٌ َرلظا ايٛغا٥ٌ: َػتسضى  .60  لٍ َ٪غػك١ : ؼكٝكل   1320: ايٛؾكا٠  ،ايطدلغك

 ايبٝككت لٍ َ٪غػكك١  ،1988ّ - 1408  ،2ٙ  ،ايككذلاخ إلسٝككا٤ عًككِٝٗ ايػكك٬ّ ايبٝككت

 .يبٓإ – برلٚت - ايذلاخ إلسٝا٤ عًِٝٗ ايػ٬ّ

ّ  :أٓس َػٓس .61 ٔ  أٓكس  اإلَكا  – بكرلٚت  - قكازض  زاض:  إطبعك١   241: سٓبكٌ  ايٛؾكا٠   بك

 .يبٓإ

ٞ  ايؿكٝذ  إتٗذس: َكباح .62  َ٪غػك١  ّ،1991 - 1411 ،1ٙ :460: ايٛؾكا٠  ،ايطٛغك

 .يبٓإ – برلٚت - ايؿٝع١ ؾك٘

ٞ : ٚتعًٝكل  تككشٝض ٚ ؼكٝكل ، 381: ايٛؾكا٠ م، ايكسٚ ايؿٝذ ا٭خباض: َعاْٞ  .63  أنكدل  عًك

 ؾُاعككك١ ايتابعككك١ اإلغككك٬َٞ ايٓؿكككط َ٪غػككك١: إطبعككك١ ،ف1338 - 1379ايػؿكككاضٟ 

 .إؿطؾ١ بكِ إسضغٌ

: إؾككطاف  ا٭ؾانككٌ َككٔ عككس٠: ٚتكككشٝض ؼكٝككل ،676: ايٛؾككا٠ ،اؿًككٞ احملكككل :إعتككدل .64

ّ  َسضغك١ : ف إطبعك١  1364314: ايطبكع غ١ٓ  ؾرلاظٟ  َهاضّ ْاقط ٌ  أَكرل  اإلَكا  إك٪َٓ

 عًٝ٘ ايػ٬ّ.

 ايعكاّ،  ايكػِ ك ايػ١ٝٓ اؿسٜح َكازض: ا ُٛع١ 360: ايٛؾا٠  ،ايطدلاْٞ :ايهبرل إعذِ .65

 ايككذلاخ إسٝككا٤ زاض ،َٚٓكشكك١ َعٜككس٠، 2ٙ ،ايػككًؿٞ ا ٝككس عبككس ٓككسٟ: ٚؽككطٜر ؼكٝككل
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