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١٤٣٦  ٢٠١٤ 

 ومنه مي
  مهزيآلو اإلمهم اجلياد •
 ى والألنهفو؛ بمىادلننن 
٠٠٩٦٤ـ ٧٧٠٧٩٠٠٨٤٢ 
٠٠٩٦٤ـ ٧٨٠٠٢٣٠٠٢٩ 
 مهزيآلو الألننني لنألنهفو •

واإلميالم؛ كىبالء 
  ٠٠٩٦٤ـ٧٨٠١٤٢١١٩٤ 

  ممىض النألهب الىائي؛•
 الهإلي األإلف 
 ٠٠٩٦٤ ـ٧٧١١٦٤١٦٦٩ 
؛ منألآلو زوي المهبىوي•
  الميوآلوـالآللة  
 ٠٠٩٦٤ـ ٧٧٠٦٠٧٢٢٧١ 
؛ منألآلو دار األمري•
  احلآلييبـالوو الهه 
 ٠٠٩٦٤ـ ٧٨٠٣٠٩٨٤٩١ 
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جفمثيط ممتلكغ  هن خفيغألهن غجلىغظ يجعخييط عن مع غجليط غجنت  غجنتهبهتمثيط مض خف خم
ق مغ جع صجعبمثلكن جفمئمثمئمل غجن غإللكالم جفرضغ  جعمثلكن هصغجنىعغجخ هعلكالخم صههمغ

قيعن غحلص هغجنىعغجخ مغ جفيطغ ي معخيلكمل َّـ جفمئمثمئمل غجن غجفيطغ جعلكجن  يغحلمئمثمئمثمل غخفجيمبمئمل غجن
ي غجلالئمثمل هقق غجنجهبهتلكف غخفثلكقغ يلكجنتخيمثمتلكفيص هممىعجن جعمثلكن غخفيعغمعمك غخفتخيمثمتمل جعيمثملغجنىعغمع ي

حصلكص حكمثهلل غجلىغظ غجنثلكر جعبمثلكن غجنتخيمثمتلكف  هن يغإلزلكقه  هغآلخمتٰهلكظ يغخلمبمئمثمليجف
يهييغ غجنيعحسلكر هجعمثلكن غخفيعغمعمك غخفتخيمثمتمل جعلكجنتخيمث جعلكجنمتييحفالن غجنتجحل ي  .يغآلحكتجالئمثملمتلكف ى

 ستخييعل عن هثصن عمل هنجيلكجنمك غجنهئتلكغ َّـمتلك هخجفهتلكهجنهئمتيلك عجغيعهثلك خمب غجنيطحف
جلمل هن غخفمئيطهنلكف غجنت معىعمميعهثلك جعبخيىش هنلك حكب هن عجعحلكف يمصهب  جنمتلك ئيههتمث صي

مملكن  يجحلكهئثحق غجن غخفمتلكحكبمل جنهيهت هنلك ُّـمسجخ هن هنجيلكجنمكص جلمف عن هثىعمميع حممثهتلك يمثملغألقض
يلكمع هغجنجهلكقف مس ُّـتخييعضلك يعن غخفقمميعه مض هنث َّـىعه غألجعحلكف هغخفجيلكجنمكص جمحق زمك 

 خفلك معمئتٰهمث ظمتلكجلمل غجنتخيمبمث م  حممهلكق هن جمحق غخفمتلكحكمكص مض َّـىعغ غجنهئتلكغجن
هثىعمميع هنلك عققهثلك قمميعه مض َّـىعه عن  م هغجنجييعُّـمئمل غجنت غحفجكهثلكَّـلك جنهلف غجنتهبهتمثيط

ك قَّـ غجنجيلكجنمك يألصلك ظي مض لكمثلكف هنجيلكجنمك غجنهلفصيغخفمئيطهنمل ي جفمثمتئىع حكتجه ى
ىهمعمهخيمك جلمبمث حمهت هنلك ق   هبلكنالغجنهئ متلكغحمتتح جن جعخالم هنلكيعه غخفلكمع هغجنجهلكقفص ىممي

ض هن غجنهلفص هَّـىعغ هنلك همغيطهثلك قمميعه َّـمتلك  .وهنمتلكحكبلك مض َّـىعغ غخف
ن يعنيمعمتلك غجنتىعممحق جعخص معمئيطن هن  آل ُّـهييجغ جغالجغمل ي َّـىعغ غجنهئتلكغ ُّـيعممىغ غجنهئالن جف

 غجنهئتلكغ مض جغالجغمل غي ههنمتهتلك معجههئ َّـىعيجضلكهق َّـ عهنهتلكف هنسلكئ جلمب غجنخييعحملكنص
صظ عضلكم حصلك غخفلكمع قخممثمئملصعخمسلكن  : َّـ جنمثخت هبلك عجعحلكجغ

جفيطغ غجنجهخمهمثمل :ّ األولادشمك غهبلكص هُّـبيطع هن ي غجن هغإلخكهئلكآلف جلمبمثهتلك همغ
 ).طض(وغهثتهتلكظ جعلكخفجيمبمك ) ض(غخفجيمبمك 



غجليط......................................................................ط ض م ف خف مخهتمثيط غجنمئ

ق جلمتيط غجنخيلكقم: ادشمك ادنطي مغ يهغإلخكهئلكآلف جلمبمث هققَّـلكص هُّـبيطع  هثحيلكن غجن
 ).صض(وهنمتتهتمثلك جعلكخفجيمبمك ) طض(هن غخفجيمبمك 

جعتهتيغخفحيهتيع غألمع: ادشمك ادنطدظ لكص هُّـبيطع هن  هغإلخكهئلكآلف جلمبمث هعمغ
 .)طض(وغهثتهتلكظ جعلكخفجيمبمك ) صض(غخفجيمبمك 

ل َّـمتلكن م  ُّـيعمغ غخفلكمعيجغ ض عمل هنلك عخكلكق جن مض ظيطق غجنيعحكلكجنمل  م خفمتلكحكبمل غخف
ن يهُّـمسحفىع جعلكجنيعق جلمبمث  صهن عخكهئلكن غحلهئمث جلمف لكيعُّـ غجنخييعحملكظ مض حتمهمث غجنخيمب

 .)ضط(و هنمتتهتمثلك هن قجن جلمتيط غخفجيمبمك صيهجعمثلكن غحل حممث
غجنخييعحملكنص هَّـىعغ َّـ هنلك حكمثىعمميعه غخفلكمع مض غخفجيمبمك مض هنمثىغغن جلمب : اخلطمتط

غن )ضط(  . هجع شت غجنهئالن مض َّـىعه غجنيعحكلكجنملصقخممثمئمل حتمن جلمت
وجلمف عهثلك هثمتب مصيطقغ جلمف  ي يعمل جليطغ عخمسلكن هخجفهتلك  معمئسمث ممالن غخفلكمع يعنيي

ن (:جعجييعُّـمئمل  . غجنجكمميجضهبيط َّـ هن ظمت غجنجهلكقف ظلكئ غجنيطُّـ يعهثخص) خملكنص عخم
هنلك مغلكظ  يمم م غجنت حكمتخييعل حصلك جعخييط خممبمث م ي غخفمئيطهنلكفهخميط هثلكحكمك هنلك مغلكظ مض

 .مض هنت َّـىعه غجنيعحكلكجنمل هخجفهتلك
 
 



 

 
 
 
 
 

ّّ   
 ّعطرغبنط خصط اهلل: ّاألولاتنهظ 

 َشغ ادغمحطيـآلادص: اتنهظ ادنطي
 ّاألولّادنسح : اتنهظ ادنطدظ
 ّادنسح ادنطي: اتنهظ ادغابق

    واإلضمطن ادشطركّاألبكطرق واتسصغ ادشلن اجل: اتنهظ اخلطرغ
 





 
 
 
 

  
ن يمثملمعخيتمئيط غجنيععُّـمل غجنخييعحملكهث جلملجع مض هثحييعهتلك جنمبهئ  هن غخفبلكر هغجنمتحييعُّـلكفص ىهبجهب

قيعن :هنمتهتلك مغ  غخفستمتيط عمل غجنهئجه يهجعحسمك غجنتحمبمث غجنخييعحملكر م  هثحيلكن غجن
ق مض غخفمئلكن  وهنجكمعمك م ي ممخص معمئيطنيغألهنهغجنجههت هنيعمعبمل جف ههنيعغمعمك معبيطع هن  جلمف هنيعغي

يمعسهب  يهمل غجنتخيمثمتلكف ي َّـ عىهنيعمعبمل هىجفمئمثمئمل معمتتمئ عمل يجغ صيُّـملجممثمك غحصي
يهغجنتجمبمثلكف معسهب يمعتمتىغن هنتجمبمث يجغص يغألهنيغجنتخيخل  ي يغجنتخيخل   عحفيعه َّـى جعهبيعمعبملوملي

ص يجغ صغجنثلكر  جنتحيهتيع يغخفلكقه غخللكقمغغجنخيلكمس  معمه عمل يجفت غخفثلكنص يجغ جللكمس غجنخيمئ
صي جعلكخفحيهتيع غألمعمليمثمعمب غحلمئمثمئمل غإلحص  يمثمل غجنخييعحملكهث غجنيععُّـملي ههبىعغ معت هغإلهثسلكن غجنهئلكهن

ه ق جعمس مغ  .جنمتحيلكن غجن
غحلمئلكئ  هن َّـىعه ى هغجفيطغيمميجنىعغ ظلكق هن غجنالكن جلمبمثمتلك عن هثتخييعم جلمف ه

قظجعلكظجيالجفلكهتلك غخفيعغمعمكه و جنمثحمه جنمتلك معمه قيمثملغجنخييعحملكهث يُّـمل مملكهن جل غجنمتحييعي مغ  . جنمب

ى هحكتخييعم هنهيمهال حممثخص ُّـمسجخ هن عجعحلكفص هنخيمت غجلتبلكق)ص( و ُّـ ي  . هن غخفيعغمعمكو هنيعمعبململيجممثمك غحص





 
 
 
 
 
 
 

ّا ا  
  اّ  

 ّعطتشصشط خصط اهلل •
 ادسغخطء جصع ّادنسح رسصل •
  ال اثك هلط وال رثك ٌ ظل ذاتُتصظغات رك ّأن ادرسصل  •
  ادغات بام ظل ظل دإلدراكّصطجعم خطبش •
 





 
ا  ّ  

ا  ّ  
هغجنت ُّـستمتيط جلمبمثهتلك هثحيلكن غخفخييعحممل مض جلمب  م يمثمل غحلرضغف غجنخييعحملكهثيعهن يعن

ي عه هنلك ُّـخيمق جلمت جعلكظجيالف غجنخييعحملكظ جعميمثمك صَّـ هنيعمعبمل غجنىعغف م يعحملكن غجنمتحييعهغجنخي ي
ن حممث عجغيعينعص ممخص يُّـملغحص و مغيطغ مض حمهت وغ ممبحقوغ جنهيهت َّـىعغ غجنجكمعمثمك هغظجيالف غجنمئ ي

سىعغف غخفمئيطحكمل غجنت ُّـخيمقين غجنع :غجنمتحيلكن غخفخييعمض جلمتيط غجنخييعحملكظص هخميط خممبمتلك حممثخص حكب  ي
ق م غجنىعغجخ  عه جفرضغ غإللكالميمثمل غجنميمثبيُّـمل جعمبسلكن عَّـ غخفخييعحممل جعملكحصجلمتهتلك  هغخفمئمه

ن عجنمثهتلكص حمهت  م  غخفمئسهبالجعهللهنمت َّـمتلك َّـ غجن ظ آل ُّـهبهئ هنخييعحمتهتلك عه غجن
جللك ألهص هنجيمبوجممثمك ض ي هآل معمئ هن ظ يعه مض ى هنسمسجنملو آل م جعخص َّـ َّـ م  يألصلك جلمب

نو هنجيمبو جممثمكيجعمسصلك يعآلُّـهبهئ غحلهئ جلمبمثهتلك   غجلهتلكف يمم هن سمعلكن و هجعجي
ظيهغحلمثثمث َّـىعه غحلمئمثمئمل يغجنت مخمثىغف هبلك  يمثمللكفص ههن َّـمتلك هألمغ َّـىعه غخلمه

 ي آل معخييط ضهب غخفمئلكهنلكفص هنجيمبو َّـ جممثمكي غجنىعغف غخفمئيطحكمل جعخصيحممشن غخفجيمبمئملص يمثملغجنميمثب
ظ غجنت ُّـمتتمئ غجنخيلكقم هصغخفتمئلكجعمبمل حممثخص جعمثمتهتلك مم  آل ُّـهبهئ يألهث جعمثمتهتلك مض عحكهيلكقه هحكمب

ن  ظ  َّـ غجنىعه ُّـهبهئ جنمبخيلكقم ولك ههنمئلكهنو هنيعمعبمليُّـخييط هنلك يحممشنجنمثهتلك هن غألحكلككص عغجن
ص هعقغ جلمق جلمتهتلك صعن ُّـمه عجنمث ن عجنمث حممبمثيغ ممىعجن ظ ي حمخص آل ُّـهبهئ غجن  يعهن يجعمسصلكي

 .غخفيعغمعمك حمهتىعغ هن جعلكغ ضمث غجنمبهيىح جنمثيغ عممثيع
نيعن :همض مممبخصف عَّـ غجنخييعحملكن  آل غحك ص هنجيمبو َّـىعه غحلمئمثمئمل غجنت َّـ جعجي

ق هن غإللكالم َّـمتلك )ص( هن: غخفمئمه قهص آل غإللكالم غخفهيهت مغ  ص حمحيطُّـهنَّـ غإللكالم غجنسخي غجن
ص هآل جلالخممل غخم ق ههنت غجن مغ ن جفمئمثمئمل غجن ن هغآلجلتبلكق غجنىعَّـمتوغجنخيلكقم قغئخص جف  . جن جعلكخفهيهت

ص ممخص )ض( ق هغخفحمثيش جع ن غجنجهلكهن جنمبحيهت قص جع غجنبجي ن غخفمئلكجع جنمبحيهت ق هنمت غجنبجي  هجنمثيغ غخفمئمه
وحكتخييعحم هنهيمهال  .ي



غجليط....................................................................ضص ض م ف خف مخهتمثيط غجنمئ
 هَّـىعغ هنلك عخكلكق جن ظلكئ غجنيطُّـ .ي غجنتخيمثمتلكف هنى هآل غجلتبلكق خظصحصلك هآل قحك

جن ُّـمل غجنىعغجخلك جفرضغ غإللكالم يعهنه :معيعمممل جعمئ ن جعميمثمك غحص س غخفخيمق جلمت جلمتيط غجنمئ س
وهغجنالمعخيخل حمال مصلكن جنالجلتبلكقغف حممث عظال وُّـٰهلكص حمال ع جل َّـىعغ غآلجلتبلكق يجفتص ش

غجف غآلجلتبلكقُّـمل  جع هن غجنمب ق غجنبحمن صو عظالوخظسُّـجه مغ  جع َّـ جضىش غجن
غهجع  جعلكجلتبلكق :عه م  حمهت هبىعغ غآلجلتبلكقصحمثهن آل ُّـخصكمغ جمحقه هآل شلكجنجي حك

سآل معيعمممثمك حممث هآل ممثيعغص جع آل غحك جن هن غألحكخصظ غحلمئمثمئمثمل هآل  م غجنىعغجخعلكالخم 
 ... هن غخفخيلكروَّـ غجنىعغف جعلكجلتبلكق هنخيمتم جلمف غظجيالجفهت م آلحك غ عق ظقحك

ن قجن غخفخيمت جعلكجنمههيمل هغجنمتخيمنص حمال غحك جف مثهن آل ظهيملص هآل ظهيمل جفمثهن يُّـسهب
 خظَّـ غخفجيمب هن جمحق غجلتبلكق م هبىعغ غآلجلتبلكق م  عق غجنىعغف ظآل غجلتبلكق هن غجنىعغف

ه غجنتخمههن ي غجنتخيمثمتلكف ههمغ ن مصيعقغ جل صمهلكفش و حممثهئ  .يع غألجفهئلكن هغألحكخصظئحكلكي
جفيطغ غإللكالخم: حفمهلكئيس َّـىعه غخفيعمعبملي عَّـههن ي غجنت آل ُّـهبهئ عن ُّـتمهيمثمل غجن  قي

 و خفلك مملكهثمن هجفيطغيهعآل صو علكالخملكى خظيعه ممخص آل ُّـهبهئ عن ُّـمئلكجعمبهتلك صى ممثيعغيعههنخيهتلك 
ي ممخص معمئيطن قجن مض هنمئيطهنمل غجنهئتلكغص جمحق هنتمتلكَّـمثملوهنجيمبمئمل  .ي

 جنمبميحق جنمثجيط جن و مس ُّـهئ َّـمتلكن هنهئلكنص آل صلكُّـمل حصلكولك مملكهثمن هجفيطمع هنجيمبمئمليهخف
ق يجضال مغ  . و هن غجن

 خظ مملكنظ قجن يظمبمل جعمسهآل غقمعبلكل حصلك هآل م هبىعغ غآلجلتبلكق م  غجنىعغف يعن يجغ
و هنمتىغَّـمليألصلك مغ غحل إلزلكق غخفهبهئمتلكف جنمثيغ هن جفمثهن يعني جل غجنتمتىغنظ جفمثهن ي ي مع ي
ظ يُّـملعجفيط مغ ههثهيمث جلمتهتلكيغإلزلكقه  هثسبمل غآلخمتٰهلكظ يحممشن قغمع  جلمف صعجنمثهتلك هن َّـىعغ غجن

غظظ عق آل غقمعبلكل جنمبىع ص هآل هنمتلكحكبمل معمئتيض جعلكجنتمسجغحق يغجنس مغ غف جعحنظ هن َّـىعغ غجن
و غألجفهئلكن هغآلجلتبلكقغف هنستهتمبهئمل مض َّـىعه غألجفيطيحممشنيعظ يعه غجنتمسجغ مغمك يعهثخصص هيُّـملي  غخف

ن جفهئهب همعخيمبمئ ي غألكمظغجنىعغجخإلزلكق غألخكمثلكظ َّـ جفهئ غجنخيمب  ي حلمثجيت هجلهب

غجليط )ص( .ططضك:  غألخكتمثلكرملتخيمبمثمئ جعمخهتمثيط غجنمئ
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هنلكمع  .مج جلمبمث غجنخييعحملكظع يجحلكص هَّـىعغ يجعىعغف غحل هعحكخصئ هظهيلكمع ههنخيمب

ق يعهثخصه  هثح هن ي هجعمسهىثيعغ مميعهي مملكن غجنسبمك مض قجن َّـ جليطن عهنهئلكن معمه
 صمل َّـمتلكي َّـ هنمتيطمميعهثخص غألحكخصظ هغجنمههيلكف يهمم صيغألهثحلكظ مض قغف غحل معخيلكمل

 هآل جممببمل ص آل مخلكُّـىغ ألجفيطَّـلك جلمف غآلحفيعصيمثمليهنستهتمبهئمل حتمن حكمبجيلكن غجنخيىغغ غإلحص
ص حمهي غجنىعغف غخفجيمبمئمل آل جممببمل جنمبيعحس عه غخللكجن عه غخفمتتمئ جنحنظ هنمتهتلك جلمف خظ

ق  عحفيعص جع آل هى غحكيعه عه همل ى عى جنالهنتمثلكك غجنمتسب حممثخص جعمثمتهتلكص هجعجييعُّـيجفتمغ
قغ مض قغمع غيمملكحممل جعمثمتهتلك هجعخل غجنىعغفظ عق غألحكخصظ  مغ ىخفمئيطحكمل جعمتحهن  ي غهثيطهنلكمغي

قيغهثيطمملكمم ق غجنىعغف هثح همغ مغ ي آل ُّـمئب غجنتمئمثيط هغآلهثمهبلكم جعمهبميمل غحك ىص حم
ص حملكجنىعغفيحفلكك ص هنهتخص مملكهثمن حكخيمل قجن غآلحك ن قجن غآلحك  ومل هنجيمبمئ جنمثحيهتيع جعمب

غهيجعهئجعلكإللكالم غإلجفلكلك غخفحمثيش  ى آل معمبحيعصلكص هجنمثيغ حممئيش  هنلك حك ىح جعلكجلتبلكق ي
ص حمهت عجلمف هن ىص جع هآل معمبحيحفلككغحك   يممىح جعمبحلكل جليطن غجلتبلكق قجن غآلحك
جخىحللكل  .ي عه حكمببي جغب

ه هث  يُّـملي غخفحمئمئمل جنميمثمك غحصيمثمليعهن غخفيعغمعمك هغآلجلتبلكقغف غجنخييعحملكهث: خملكن غجنمئ
 صَّـ غإللكالم غجنخنم جل غجنمئمثيط هغإللكالمهئيع غآلجلتبلكقغفص  غخفسمئيش جنسلكغآلجلتبلكق

مع ق غجنثب  هنلك يهمم مملكألحكخصظ هغجنمههيلكفص يمثمل هغجنسمببيمثملهجل غحلخن مض عهنيع هن غألهن
ق هُّـخيمئ  يُّـتمه ي ق عه معخيمئ عه حميعلصيجعمسهي ي همغ معمه ي ي   هجنمثيغ حصىعغ غخفمئلكن جنسلكنصيي

 .هجملكُّـمل غجنتمتبمث جلمبمث َّـىعغ ههنثمب
مع ُّـهبهئ مض َّـىعغ غخفمئلكن جفحمال   هآل جفخنهصيمثمليخن غحل مض عجغبلكف غجنمههيلكف غجنثب

   .يمثملجعسمبمك غجنمههيلكف غجنسمبب

هوثلكخف غألقجعخيخل جفيطُّـ) ص( هث ن غجنخيمب صضصك: ص جنمهيطق غجنيطُّـ غجنمئ ص ههنمت معخيمب حكبمك مم
يغإلحص هغحكجيمل مض حتمئ غجنهئثيعغف .ي

هيعجلجلكك غجنبمثلكن مض معهيسحق عن )ض( هث .طصصك:  غجنمئيععنص ظيطق غجنيطُّـ غجنمئ
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ن م خف غيعن : حممب عققهثلك عن هثمئ مملكن خميط ظيطق هن غجنىعغف م وهنثال م  يغألهنخمب
حكيش خظ  جلمف جمحقَّـلك مض يمثمل هغخللكجنمئيمثمل جنمتسبمل غخفبيطئو جنهئلكهثمن َّـمتلكن جممببملصيهجعيطهن مع

غل غجنهئثيعغ هغجنتخص.معمب غخفيعمعبمل ل هن عهث يبمل هنمتىغَّـمل ُّـىغص هغجنىعغف مض َّـىعه غخفيعمع هَّـىعغ هث
  حصلكسىعغف مض َّـىعه غخفيعمعبمل آل غحك جفمئمثمئين غجنع :ي حممبخص خممبمتلك. جل هنث َّـىعه غجنهئثيعغيجفت
ي جمحق هنتخيمثمتمل جعتخيخل هن غجنتخيمثمتلكفيعصلكجعهبخيمت م  قَّـلك جعلكحكيي حمهت  م ي هنخيخلى ُّـمئتيض مكهت

ظ جعلكجلتبلكق ومض َّـىعه غخفيعمعبمل جنمثسمن هنبيطع آل هثسبمل جعمثمتهتلك ىعغف َّـمتلك يعن غجني جنمبخمب عه جلمبمل جن
 .و مخلكهنلكى هنجيمبىهجعخل جمحقَّـلكص حمهت مض جممثمك

 :جلمتعهص ي حكبحلكهث هن جفمثهن جفمئمثمئت مض جفجلكغ جلىغيغحل : حسىغغ غجنهيمتلكقهخملكن
ُّـ  هثسبمل يمم يألن ظص آل هثسبمل جعمثمت هجعخل جمحقهيمثملمتي غجنالمعخيمثيمثمل غإللكالخميمثملت غجنميمثبيَّـ

 ميل حممث هغجنتجهص حمال ُّـهبهئ غخلوعظال يخفهييعهل حممث جليطن غجنتخيخلص هغومتلكي معخيمثمئتيضمع
مغ يعآل خفلك آل ُّـهبهئ حتمهمثمب و لكمبمكيألهث ظمض لكمبب  ي هقغظ هنلك معخيخليعنص هَّـ يمجحل جع

 .ي هنتخيخليمموهنيعغ جع مكهتيع ع
غحكجيمل ن جعيعكحفىجنىعجن غجفتمثمي جن  جعخل غجنىعغف غخفجيمبمئمل ولك عه عممثيع جنهئ معهئ

 .غجنالهنتمتلكَّـمثملص هجعخل حكلكئيع غجنهئثيعغف
 .يُّـملبتيطغ جعخييط جممثمك غحص حمهت معيمثمل غجنخييعحملكهث غخفمئلكهنلكف هغخفيعغمعمكيهعهنلك

 ّا  ا  
 صغجنمههيلكف هن ظهيمل جعلكجلتبلكق غجنىعغف جل وجلبلكقغ غجنخييعحملكظ جعلكظجيالف يغجنتخيخل يعن

 مض خمبلكن ص عه غآلحك غحلمئمثمئغجنخييعحملكر جعلكآلحك جلمتيطَّـ جلمبمث يُّـمهجيمبِّـ هنلك هَّـىعغ
ص   غآلحك غجنمبهيحي َّـ غحك يعن :عهيغآلحك غجنمبهيحي غجنىعه ُّـخيمقهن جلمت جعلكحك غآلحك

.ضضضك:  غجنميمثمكص حلهبىغغ غجنهيمتلكقههنهيتلكفهنمهبلكف غألهثيغ مض خف  )ص(
ص جعتخيمبمثمئمل غجنس:  غهثحييع)ض( ك غحلهئ  .ضضك: يط مغالن غجنيطُّـ غألخكتمثلكريمثخف غجنمئمثخنه جلمف حممه
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 .آلحك غحلمئمثمئغ
ن غجنمههيلكف هن ظهيمل جعلكجلتبلكق غجنىعغف آلجفحيمتلك حممشقغ  هن يمعخيخل جلمتيطهثلك ُّـهئ
 جعلكظجيالجفهت حكغآل :غجنمئلكحكلكر غجنيعكغم جلبيط غجنجهمثىط خملكنهجنىعغ  ظي غحلمئمثمئمثمليغجنتخيمثمتلكف

ق ىظهيمل جعلكجلتبلكق يغخفسهب قغف َّـ جعص غجنمبهيىح َّـ جنمثيغ ص هغجنمئيطُّـيع مملكجنخيمبمث صيُّـملهمغ
 .  هغجنسالن هكيمملكجنمئيط يجليطهنمثمل عه

ك جلمف خجف هنلكفيهنمئيط هن غجنثلكر غجنهيمه مض يغجنمئمثخنه نهخملك :غجنهيمه
ىهنخيمثمتمل ىظهيمل هن هغجنىعغف  غجنيعحس يحممشن ظحكجعلكآل يمعسهب يخضمبمثلكمع هن ٍّخض هغجلتبلكق ي

ن جن هجلمتيطَّـلك. غجنمئهتيع حصلك وقغف يهغجنمئهتلكق غجنيعحسملص حصلك وقغف  قجن هن م غجنىعغف معهئ
م جعص غجنىعغجخ علكالخمهتلك جفمثهن هن :عهص َّـ َّـ جفمثهن هن  مغجنمبحلكل ن حك  معهئ

ي هنتخيمثمتمل جعتخيخل هن غجنتخيمثمتلكفغجنمههيلكف هن ىظهيمل جعلكجلتبلكق غجنىعغف ن هص يي ىجفمثمتئىع حكمثهئ
 معمب جعلكجلتبلكق غجنىعغف ي ُّـيعهجعص َّـ َّـ جفمثهن هن غجنىعغف يآل ُّـيعه غجنمبحلكل َّـىعغ

مكمل غجنمههيمل ص جعمك آل جعمبحلكممخص جن هثحييعهثلك عمل عهثهيسمتلكص غخفمبح  هتلك هن جفمثهن َّـ َّـ
ن هنصجعلكجلتبلكق غجنخيمب عه جعلكجلتبلكق غإلقغقغ عهثلك جللكمسص عه عهثلك هنيعُّـيطص عه جمحقَّـلكص : وثال حممتمئ

 غجنمئجيلكق يُّـيعه آل غجنثمئمك قجن يحممشن صيهنخيخل ىجغمئمك حفالن هن جن يُّـمتحييع غجنىعه مملكجنمئجيلكقه
  هنمت وخمسخص يُّـيعه جعص جلمبمث َّـ هنلك جلمف يمممب

مكمل هجنهئ غجنىعغف جل جلبلكقغ غجنخييعحملكظ جلمتيط يحملكجنتخيخل ومثملههنيعئ وهنمبح  جلمتهتلك ولكيهجضهئمث ي
ن عن هن يعجلص غخفخيلكر هن وهنخيمت جعمبحلكل قُّـ وعهنيعغ غخفخيمت قجن ُّـهئ  مملكجنخيمب ولكيهمغ

ن عن عهص هغجنمئيطقغ ظ عن ُّـهبهئ هجنهئولكص يحكمببمث ولكيجليطهنمث وعهنيعغ غخفخيمت قجن ُّـهئ  مع
 غجنىعغف جع

 هُّـهبهئمتص َّـ َّـ جعخص م وعمجلكآل م غجنىعغف ُّـمبحىح عن غإلهثسلكر جنمبخيمئ ُّـهبهئ صعقن
 هن ىهظهيمل غخفخيلكر هن وهنخيمت حفالن هن جعص َّـ َّـ جعخص آل غجنىعغف ُّـمبحىح عن

حممثمل غظجيالجفلكف) ص( .طضك : ص جنخيبيط غجنيعكغم غجنمئلكحكلكريغجنمه
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جفحيمن عقغ هَّـمتلك. غجنمههيلكف  جن غخفخيمت َّـىعغ يحممشن صيهنخيخل وهنخيمت حفالن هن غجنىعغف جن

 جل شتمب غخفخيلكر َّـىعه هن هغجفيط يمم ينع عق ظعحفيع وهنخيمت جعلكجلتبلكق غجنىعغف شهئ
 هن هنخيمت غجنخيمب يحممشنظ هغجنمئيطقغ غجنخيمب مض ممخصص ههنخيمتلكه جفمئمثمئت جعحسمك غآلحفيع
 آلحمخيمتيطَّـلك  جنحفال هن غجنىعغف آلجفحيمتلك حممشقغص غألهظلكم هن هظ هغخفخيلكر

ن يألنظ غجنىعغف مض غجنمئيطقغ ُّـيعُّـمتلك عن م غجنخيمبغجنىعه َّـ  م غجنمبحلكل حصىعغ ُّـهبهئ  هنهيهت
ن جمحق غجنخيمب  حمخيمبمتلك ههنهتخصص غجنخيمب هثلكحمىعغ هن يجنمبىعغف هثمتحييع ههثحص غجنمئيطقغ هنهيهت

ن يهمغيعقهثلك ظ يعه هن غجنخيمب هنهيهت ىمثملحفمه ىُّـملهجضيطهق ىُّـمليجفيط ي ىمثملهعهنهئلكهث ي  ُّـستجيمث آل صي
 جلمبمث َّـ هنلك جلمف غجنىعغف يُّـيعُّـمتلك عن

 َّـ جفمثهن هن غجنىعغف عه غجنىعغجخ غإللكالم جفرضغ هنخيمت يعن :هثخييعم َّـمتلك ههن
 هجعلكجنتلكمظ صهثخيمن عه غحك عه ىظهيمل يعه غجلتبلكق قهن هن غجنىعغف هنالجفحيمل َّـص َّـ

ص غجنمههيلكف هن ظهيمل غجلتبلكق هن غجنىعغف جل وجلبلكقغ يغجنتخيخل عق ظَّـمتلكن يمعخيخل حمال
 .يمعخيخل حمال ظهيمل آل هجفمثهن

جنمتلك  هخف صغجنىعغف جنتمب يمثملجليعحم عخكلكقغ جل جلبلكقغ صغخفجيمبمئمل غجنىعغف :هخم
  حصلك سجليعحملكر سغظجيالجف سجفمئمثمئ وغحك يعهث آل صغآلحك

 ا ّ    ا  ا    ا  
ن ي آل جلمب حصلك هآل خميطقغ هآل يعصلك : آل ُّـخيمتصىعغف آل غحك حصلك هآل قحك غجنمم

مغبآل حكهب ه ص جع صالممص يمثملهنبيطئ هآل يمثملهن ىعغف جعخص َّـ يعن غجنمت  هنخييعن جنمثيغ ممىعجن
قيمم ي َّـ عن:َّـ آل غحك حصلك هآل قحك مغ قغ حممثهتلك جع مغ ق مجمثخيلك هن ى َّـىعه غألهن  و

ىمثمل حلمثثى جممببمليعههغجفيط هن جمحق  قغ حممثهتلك جلمف هثح :عه عحفيعهص يمثمل جلمف جفمثثي مغ  هن
ي هغجنخيمثمتمثمل هن غجنىعغف هحممثخص جعمثمتهتلكص حممسجفيطَّـلك جلخل غآلحفيعص هَّـ هثيطمملكن هغآلغآلهثيطهنلكف

 حتمن خمهتيع و هنستمييعخممل حمتمب غألحكخصظ مض َّـىعه غحلرضغصيخمىجلخل غجنىعغف جعمتح علكال
جفيطغ غخفجيمبمئمل جلمف غإللكالم آل معبمئ ألهيحممشن ظغجنىعغجخ ي غألجفيطهيغجنخيىغ  خظ جعمسن ي غجن
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غ غألحكخصظي مض قجن غخفمئلكنص حمهت هنمئلكن معهيسىط يُّـحيهتيع هُّـتجمف  هغهثمئهتلكقَّـلك حتمن حكجي
جفيطغ غجنىعغمع مف جمحقه  جلغألحكخصظ غخفجيمبمئملص هجن مملكهثمن َّـمتلكن جممببمل ألجفيط َّـىعه يمثملغجن

ص هجعتخيبحق غجنيعهغُّـلكفصي غجنتخيخل مض قجن غخفمئلكنىجنمبىغن قي مممبو جلمب: هغخفهييعهل جليطهن  وص هث
قيمممبهتلك وص خميطقغيمممب مغ قغ جع مغ ن ىص حمهت هن  هغجفيطص ههن َّـمتلك آل ُّـهبهئ عن معهئ

ق غألحكخصظلك هن  عه جمحقرولك عه قغكخموغجنىعغف هَّـ مض قجن غخفمئلكن هنبيطع ظ جنخييطن همغ
 .غجنمتسبمل َّـمتلكن

ل َّـىعغ غجنخيمب  هنيعنههن َّـىعغ معخييعم  ض عجلمت غجنخييعحملكن  م يغإلحصلك َّـ هن
غ عجفهئلكهن حممث  م غجنمتحييعه ق غخفجيمب ههثسمك جلمبهب يعهثخصهغخفجيمب مغ  َّـ عجفهئلكن غجن

ص ممخص عخكلكق جنىعجن جمحق هغجفيط يلكَّـمثلكفهظهيلكمع هن جفمثهن غخمجكغهث جعلكخف  آل مممت جفمئمثمئت
  . يهن غخفحمئمئخل هغجنخييعحملكظ

 ش معمب غجنتخيمثمتلكفينع يخكهآل ...: هخملكن غجنجهلكقف ظلكئ غجنيطُّـ جع معيعمم
هنلكفص  ق عغجنت َّـ غخفخيمب مغ ق هظهيلكمع غجنت آل ُّـيطقن غجن مغ غن غجن سهثخص َّـ عجف

غجن غجنالجفمئمل جن ع عق غإلققغن ظ جعحسبهتلكيعآل ق جلمف ظهيلكمع هعجف مغ يهثخص هخم هن غجن
  . جفهئلكن علكالخم ههجفيطمع حممثهتلكعغخفستهتمبهئمل ص مض هنيعغمعب

ه هث ي غحل خفلك مس ُّـهبهئ عنيعن: هخملكن غجنمئ ي ُّـمتسمك عجنمث هن جفمثهن علكالخم ي
ىهآل غحك عه شهئ جلمبمث جعحهئظهيمل  يلك مملكن غحلهئ عه عزلكجعمثي هنلك حكمببمثي ىلكص جلمبو ي يعن  و

 هن جفمثهن يعآلي هآل معمتسمك عجنمث صجلمبمثيمههيلكف هغألحكخصظ هغألجفهئلكن آل معجيمب غجن
 . يغجنتخيمثمتلكف

.صطصك:  غجنميمثمكص حلهبىغغ غجنهيمتلكقههنهيتلكفهنمهبلكف غألهثيغ مض خف : غهثحييع )ص(
يغجنتخيمثمتلكف غجنمتسبمثمل غخفهبهئمتمل: عه) ض( .ي
غجليطص) ض( ).ضض(خف غخفجيمبمك  مخهتمثيط غجنمئ
كيقحكلكجنمل هثيس) ض( هص معمهحمثِّـ مغ غجنمتمه هث .صضك: الن غجنيطُّـ غألخكتمثلكرص جنمبمئ



غجليط....................................................................صض ض م ف خف مخهتمثيط غجنمئ

 ّاكد    اا   
ولكن عققغن غجنىعغف غخفجيمبمئمل جنمبح علكالخملكظ جلمف جليطن عهنهئهئخصظ غجنخييعحملكظ هغحليزهب  ي

ق م ممخص جليعحممن م يألصلك يص هَّـ هنلك مس معتخيخل جعتخيخل  هآل جضيطهقى جمحق هنتمتلكهو هنجيمبوهمغ ي
 غإلققغن هنخيمتلكه غإلجفلكلكملص ظ عقين ُّـيطقممهتلك جعخص َّـ َّـهنلك آل ُّـهبهئ جنمبخيمئ غجنبهله ع

 جضيطهقغ جعحنظص حمهئمث ُّـهبهئ ظ جمحقخ يجعهئ جضمثجيمل غجنىعغجخهغجنىعغف جعمشلكالخمهتلك 
 !ظمئ غإلجفلكلكمل هبلكجنمبخي

ه هث يهآل حفالم جعخل حكلكئيع غخفحمئمئخل هن عَّـ غجنهلغئ ...: جنىعغ خملكن غجنمئ
ن غجنسمبمثهبمل مض جنمل هغألقهغم هغجنخيمئ و عن جفمئمثمئمل غحل حكبحلكهث مصهت ص آل شمثيش هبلك يي

غهظ جنخييطن غخفمتلكحكبمل جعخل غحل هن جفمثهن قغمع   . ...جعخل حفمبمئهيجلمب عجفيط حك
ي خضمبمثلكهتلك همعخيمثمتلكهتلك غجنت هنلك ُّـهبهئ عققغمم هن غجنىعغف حمهتيهعهنلك  حتمه جفخل ي

يبسهتلك جعمببلكك غجنتجمبمثلكف هغجنتخيمثمتلكف ممخص خملكن غجليمعمتىغن غجنىعغف همعمب ُّـمل : لكهنيي يغحص
ص هَّـ معمئتيض جعحمئمثمئتهتلك خيمب هآل ي عن آل مع:يغجنىعغمعمثمل هنجيمبمئمل جعلكإللكالم غحلمئمثمئ

ن هممجههي جلمف حكبمث غجنتهبمثمثىغ جل جمحقهغإلجفلكلكملهجفمئمثمئمل غجنخيمب . لكليحت  ص جعلكخفخيمب
ص هغجني عق جفمئمثمئمل غجنىعغف معمئتيض عن آل معظيخيمب آل معتخيمب هبلكحمحمئمثمئمل غجن  عقغ حنظخيمب

غ غحلمئمثمئمل ... ُّـىغغن جلمبمث هنلك قغهنمن قغمع يهث آلمش جنىعغمع حموغخمتهش عهنيعغ يهجنمثيغ مض خم
غظ عضمث ظ جع جنىعغمعغإلجفلكلكمليغجنخيمبهبمثمل عن حتمثيش جعخص ُّـمئتيض جليطن   عملي ألن غجنخيمب حك

... ي عق غحلمئلكئ آل معتبيطنظتيعمغ غإلضلكحممل جل جفمئمثمئي غخلمب آل ختعمليغحل عه 
حمال حتمثيش  ...ي هن هثسمك غجنىعغفص هنتهبمثىغغ جل جمحقَّـلكو جفلكن هثسبمليممهغجنخيمب جلمف 

ص هحفيعمغمن غجنىعهغف جل عجعلكجنىعغف غجنميحق غخفحلكلكملظ ه يآل جنىغن خممبمك غحلمئلكئ
 ي قَّـمك هن غخفحمئمئخلىهن: هخملكن جعخيٰههت.. .ي هقجن جعخل غجنبجيالنصي غجنىعغمعمثملهنمئتٰهمثلكهتلك

جنعمل ي عن جفمئمثمئمل غحل مصهت ي جعىعجن عن غحل هن جفمثهن غإللكالم غخفجهلكق يهثخص ُّـخيمتمشملص حمي ي

.ضضك:  غجنمئيععنيعجلجلكك غجنبمثلكن مض معهيسحق عن )ص(



يهنبلكجفهن هنمئيطهنلكمعمثمل صض............................................................................ي
يجنمث آل ُّـتخيخل مض معخيمئع مض ممتلكغ ه . هآل ُّـمتٰهبيش جعهبيطقنصي هآل ُّـتجمف مض هنيعمعبملصي

ون غجلهت هبىعه غجنىعغف جلبلكقغ جل جليطن هنخييعحمتهتلك مصيعقغع: هنهيتلكف غجنميمثمك ي  جل غخفحيلكَّـيع ي
ص حمظي هغجنتخيمثمتلكفهغخفيعغمعمك   هثسبمل جعخل غهللاي َّـىعه غحلمثثمثمل آليهث هنمش آلحكتحلكجنمل قجن

 . و عظالىخظ هجعخل حكبحلكهث
ُّـمل غجنميمثبمثمل غألجفيطُّـمل هغجنخيمتمئلكظ غخفمييعغ ع...: هخملكن غإلهنلكن غخلهبمثمت ين غحص ي ي ي

قُّـمل هغحلجمك  غقخملكف غجنمت ُّـمل هغحلمئمثمئمل غجنهئلكهنمتمل حتمن غجن يغخفستهئ مض جممثمك غحص ي ي
نجامءيغجنحيمبخصهثمثمل مض  ن هجممثمك هممهب غمس غجنىعمميع غحلهئمثص هجعجي ص  آل غحك حصلك مض جل

ظ هنمتمئجي  فص هآل هحك ص هآل عجغيع حلمئمثمئتهتلك غخفمئيطحكمل مض غخفمب هغخفمبهئ يهآل قحك
غ جل  غقخملكف مغالحصلك عخميطغن غجنسلكجنهئخلص جضج يجلمتهتلك عهنلكن غجنخيلكقحمخلص معىغن جنيطه 
غ غألهجنمثلكظ غجنهئلكهنمبخلص جمحق هنخييعهحممل ألجفيط هن غألهثبمثلكظ  حكلكجفمل خميطحكهتلك خممب

قغ ألجفيط هن غجنخيلكجعيطُّـ هغجنسلكجنهئخل غجنيعغ ص هآل هغخفيعحكمبخلص هآل هنخيب خكيطُّـ
قغ ألظحلكغ غخفخييعحممل هن غخفهئلكخكهيخلص جفت خملكن عخم غخلمبمثمئمل عمجخيخل  :يهنمئمه

ّما عرفناك حق معرفتك، وما عبدناك حق عبادتك ّ .
ي آل جمحقص هخميط دف يعمجلكمظ ىجعتمب غجنىعغف جلمف هثحجنمتلك غجنخيمب  ُّـهبهئ صهثخي

غو غجنخييعحملكظ جعىعجن عُّـٰهلكعمملكجعيع ُّـتي َّـ جفرضغ قغف غحل غحلمئمثمئ:  جفمثهن خملكجن  ...ي هَّـ
غهظ ألهث آل ُّـتخيخل جلمبمث  يههن غخفتهي جلمبمث عن جفمئمثمئت آل شمثيش هبلك جلمب عجفيط حك ي يي

ص هآل ُّـتهبمثىغص هآل ُّـتخيخلص هآل ُّـتمتلكَّـوجفهئ ظ كص هآل ُّـتمئمثيط جع ي حضمه ي  ههنلك آل .ي
مغ ىُّـتهبمثىغ جع ظ عق غجنخيمئ آل شمثيش جعخص آل ُّـمتٰهبيش هآل ُّـتهبمث  آل ُّـهبهئصي يمعخيمئمب ىغ جلمتيطهص ي
ص ىجلمب م  هنلكى هنلكص عه هن همغىبملهجن جعمتس م يحممشن معخيخل ي جعتخيمثمت هن جفمثهن هنلك معخيخل جع ي

كص جنخيبيط غجنيعحس غجللكهن )ص( ك مض خف هثمئىس غجنهيمه .طض م طضك: هثمئيط غجنمتمه
آلُّـملص جنمبسمثيط غإلهنلكن قهف غهللا غخلهبمثمت )ض( .ضصك: يهنمهبلكف غحصيطغُّـمل عمل غخلالحممل هغجن
.غحلمئمثمئغجنميمثمك : عه) ض(
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وهَّـىعغ غجنمئيطق هن غخفخييعحممل غخفتخيمبمئمل هبىعغ غجنميمثمك عهثخص َّـ هنخييعحممل .وهجعحسب آل هنجيمبمئلك ي  ي

وعمجلكجنمثمل  .  ... جعلكجنهئجه غألمغمفو جفلكظمبملي
ص هن جفمثهن جفمئمثمئت مض جفجلكغ جلىغهص آل يهخفلك: وهعُّـٰهلك ي مملكن غحل حكبحلكهث ي

غههثسبمل جعمثمت هجعخل هنلك م عمل لكمبب ...  حك مغ هغجنتجه ل حممث هن َّـىعغ غجن يمملكن غخل ي
مغ خممن هلكمببلك خفلك آل ُّـهبهئ حتمهمثمب هآل غجنحيهييع جع عآل جع ىمعٰهمثمثخيلك جنمب يي و ي مجحلص هَّـ عن و ي ي

ىهقغظ هنلك معخيخل عهنيعغ جع ُّـحيهتيع مم هنتخيخل ز ي شس ....و
 غخفجيمبمئمل جعخيمب غإلهثسلكن مل جعتمب غحلمئمثمئهُّـهبهئ معجهبمث َّـىعغ غجنخيمب غإلمجلكمظ

مغ عجنمثغإل مغ عجنمث ى هنيحممشن ظيمجلكمظ جعهب شلكلكب هُّـت  و حفلكحممثملوملجفمئمثمئي شلكلكب هُّـت
غكص عجفيطيممجلمف  غَّـلك هن غحل  ي حصلك قهف هغجفيطغ قجم غحفتالم هنيعغمعبهتلك هخم

هص  ى غخفخلكلكن غخفلكجغ عهنلكينع يعآلهغجنخيمئ هغجنمئمبمك هجمحقَّـلك هن غجنمئ َّـىعغ َّـ مك ي
 .يعمجلكمظ ى َّـىعغ غجلسيط جعجههئي غخفستجكغ حفمبملص حمهت ُّـخيمب جعتمب غحلمئمثمئيغجلسيط غخفيعئ

 

.ضصصك: يحق عن غجنمئيععنعجلجلكك غجنبمثلكن مض معهيس )ص(
 .طضمطضك:  هنهيتلكف غجنميمثمك)ض(



 
  

 
 
 
 
 

ا ا  
اا   

َادصشغتشصشط  •   ادغمحطي ّ
َادصشغ ّصطجصلد •   ادغمحطي ّ
َادصشغادصمنط بح  •  ّعطلاهل ادغمحطي وبح خصط ّ
َادصشغوةل بمصصط  •   ادغمحطيّ
َادصشغِادلةلب واإلرشطن واحلعوث وادشعم يف  •   ادغمحطيّ
 





 
 ا ا   
 غجنيعحسلكر هجفمئمثمئت ههنلك ىغجنمتيهييغ جعحهن :ي هن غألجعحلكف غخفهتهبمل مض غجنخييعحملكنيعن

ل غجنىعه حكمتتمتلكهجن جعلكجنبحهن هغجنتحمبمث َّـمتلك ض ص هَّـ غخف  .يُّـتخيمب جع
يهن كهغُّـلك حضتمبهيمل همض هنمئلكهنلكف هنتخييطقغص حمهب يهُّـهبهئ عن ُّـجييعف َّـىعغ غجنبحهن 

يغخفهبهئ عن ُّـجييعف جعخييط هنمئلكن غجنىعغف هن غجنتخيخل مض يص ممخص هُّـهبهئ عن ُّـجييعف يغألهن ي
ص ههن :عهي هجعخييط غجنتخيخل غجنثلكرص يمثمليجعيطغُّـمل غجنتخيمثمتلكف غخلمبمئ  خمب جعحهن جللكمس غجنخيمئ

ق غخفهبهئ مغ ي عُّـٰهلك عن ُّـجييعف جعخييط غجنهئالن جل هثحيلكن غجن  يهغهثتهتلكظ غجنبحهن جل غجنتخيمثمتلكفو
ي جنمثسهت حمهتهب جعخييط غجنتخييعم جلمف غخفمهجيمبحلكف غخفستخيطهنمل حممثيمثمل هغخلمبمئمثمليغحلمئ  .ي

ن غجنيعحسلكر َّـ غإللكالمىغجنمتيهييغ جفمئمثمئمل ينع :جلمبغ ن جنهئ هغجنخيهب  ي هغجنجههب
غُّـمل حممثهتلك مجمثخيلك وغجنتخيمثمتلكف غجنت معمسجخ جعخييط هنيعمعبمل غجنىعغف هغجن  غجنيعحسلكر ىلكجنمتيهييغص حمي

ق قَّـلك جنمتهيسهتلك م يجفمئمثمئمل حكخيمثمل معمتبث هن غجنىعغف هصيجللكن وهمغ  وهنبتيطئمل م جعخييط مكهت
ق هن   آل ُّـتخصُّـىغ عجفيطرلك جل ىجعمتح حممث و هنمتيطمصملصيغألهنيغجنتخيخل خممبمك جعلكجنحيهت

و هنستهبيعغصغآلحفيع قَّـلك همعي  معمه عمل يجفت غآلهثيطهنلكفي هحتيعقَّـلك جل قجن يمتىغحصلك مض مكهت
ي غخفيعغمعمك غجنت َّـ خضمبمثلكف غحل معخيلكمل هن غجنتخيخل مجمث يحممشن ظيجللكمس غخفلكقغ ي  عمل يغألهني
غحكخيمل جنمبمتييعهثخص يجللكمس غخفلكقغ معخيلكمل ي غحل يحممشن ظىهييغ غجنيعحسلكر معمئ ضهب غجنيطغئيعغ غجن

يهجليطن عهنهئلكن معجييعم غجنهئثيعغ عجنمث  يمثملي عن ُّـتجمف هجعحهئ هجفيطمع غإللكالخمجلمتيطهنلك عقغق
قه )ص( مغ ي هجنهئمتيلك عجغيعهثلك لكيعجف مض َّـىعغ غخفهئلكن غحكتمتلكقغ عمل معيعمعمثبمتلك َّـىعه غخفمئيطهنمل لكب غجنمتحيلكن غجن و

غخمخي هجعمثلكصلك مخلكخكمثلك هن قجن غجنمتحيلكن  .وغجن
 .صطضك: هنمهبلكف غألهثيغ:  غهثحييع)ض(
ك غحلهئ جنمبجمتيطهص جعتخيمبمثمئمل غألخكتمثلكر:  غهثحييع)ض( ظ ممىعجن غهثحييع هنمهبلكف ططك: يخف حممه

 .ططضك: غألهثيغ



غجليط....................................................................طض ض م ف خف مخهتمثيط غجنمئ

ه خضصوعظال غجفيط يعن غألهنيعي جمحق هنتخييطقص جملكُّـمل ى هغجفيطٍّ جنمثيغ جن حك ي َّـىعغ غجنتجحل غجن
ق يحضتمبهيمل مض هنيعغجف حضتمبهيملص حمهت ُّـجههئ هنيعغمعمك حضتمبهيمل مض معمب  ىُّـحيهتيع جعمه

قغ غجنتخيخل  ص حممسهآل ُّـحيهتيع جعمه يغخفيعغجف و ي حممثجههئ غجنتخيخل غألهنص يغألهني ي ي ُّـتمتىغن يجغي
قغ غجنتخيخل غجنثلكر حممثجههئ غجنتخيخل غجنثلكرص  يحممثحيهتيع جعمه ي ُّـتمتىغن حممثجههئ جليجغيي  صلكمس غجنخيمئي

   .ي غخفلكقغيجغ ص غخفثلكنيجغ
ي غجنيعحسلكر َّـ مخلكن غجنتجمبمثلكف هغجنتخيمثمتلكفظ هجنىعجن ىغجنمتيهييغ يعن: جعخيبلكقغ عحفيعه ي

قغ يمسيعجنغميُّـخيمق جلمت جعخيىش عَّـ غخفخييعحممل جع ه خفمتجه يص هَّـ غجنستلكق غخفتيطمظ غجنىعه شت
ك ممثحقغ هنتخييطقغجلمف  ن ههثمئ جنمثتيقحك  . ي مض جلخل هجفيطمع هخكهب

ق ظي غحلمئمللكجنىعغفحم مغ   عقغقف عن معحيهتيعصيُّـملآلهنتالئهتلك جعلكجنهئخصآلف هغجنمقمملكف غجن
لك مس ُّـهئ جعلكإلهنهئلكن عن يص هخفيعمل حفلكقف قغهتلك همعحيهتيع ممخصآلهتلك معمب عمل غخللكقف

غجفيط   هغجفيط َّـ ٍّ جعتجيعآليهئ جنتتجمف معمب غجنىعغف مع مس ص  هغجفيطيعآلُّـمهيطق هن غجن
ص حمحيهتيعف  معمب غخفيعغمعمك هن غجنخييعك عمل غجنهييعكيمم غجنىعه جن  غجنيعحسلكرىغجنمتيهييغ

يممخص ُّـخيمقهن جلمت جعمسحكخصظ . ططضص هكصضصك:  غجنميمثمكهنهيتلكفهنمهبلكف غألهثيغ مض خف  )ص(
ق غخفمتبسيشصيتجحلغجن: هنمتهتلكعحفيعه مغ ق غجنخيلكنص غجن مغ ص غجن م جع ي غجنسلكقهص غحل غخفخمب  غجنمهلكقق ي

مل غألهملص غجنيعحسمل غجنخيلكهنملص هجمحقَّـلك َّـيعص غحصمث يغألهنص غجل . ي
ص همعخييط َّـىعه ) ض( غجفيطص هخميط قمميعهَّـلك مض ممتبهت يُّـخيتمئيط غجنخييعحملكظ م ممخص َّـ غجنهيالحكهيمل م جعمئلكجليطغ غجن ي

ص جمحق عن غجنجهمثىط غجع جليعمح خميط  ق غخفسمبهبمل جلمتيطَّـ يغجنمئلكجليطغ هن غألهن ومعمئيعُّـيعغ  َّـىعه غجنمئلكجليطغ يخميعقي
: ص جعتخيمبمثمئمل غجنجهمثىط جفس كغقه عهنحليغحلهئهبمل غخفتخيلكجنمثمل مض غألحكهيلكق غجنخيمئمبمثمل غألقجعخيمل: غهثحييع(عحفيع 

ه قمميع َّـىعه غجنمئلكجليطغ هقغحم جلمتهتلك ممخص َّـ دُّـِّـ جلبلكقغمع مض يممخص عن). ضصض كضف هث  غجنمئ
قه مس ُّـمهيطق جلمت عآل ...: هنهيتلكف غجنميمثمكص جفمثهن خملكن يهغحل حكبحلكهث هن جفمثهن هجفيطغ همغ ي
غجفيطظ آلحكتحلكجنمل عمكهتلكق غجفيطغجن ق غجنخيلكن  غجن مغ غجفيط جلمتيطهثلك َّـ غجن غجفيطص جنهئ قجن غجن ي جمحق غجن

هثلكفص قه هنيغخفهيلكل جلمف عجلمثلكن غخفهئ مغ مغيطص جحلك حكب غجنخيمب جع . ...يلك همغيط هنمتهتلك ههنلك مس ُّـ
.ضض م ضضك: هنهيتلكف غجنميمثمك



يهنبلكجفهن هنمئيطهنلكمعمثمل طض............................................................................ي
 .غجنهئخصآلف غجنهئلكهنمتمل مض غجنىعغف عمل غخللكقف

جفيطمع غحلمئمثمئيعن: غجنهيمتلكقهيحمئ خملكن غخفجنىعغ ي غحل حكبحلكهث خفلك مس ُّـمهيطق جلمت جن  يمثملي
غجفيط جلمتيط عَّـ غجنمتحييع َّـ غجنمئمب غألجلمف غخفسهب صغجفيط غجنيعآل يمثملغجنىعغمع ي حمىعجن غجن

ق يغألهنجعلكجنخيمئ  مغ  .  يغجنخيلكن هجلمتيطهثلك غجن
 قغن هنلكهجنهئمتييهثسلكن مض قغمع ُّـستجيمث غجنتهئمب يعن غإلحمهئخص : يهجنمتهبث َّـمتلك جعهبثلكن

كي حممشنولكحكلكممت و هثهيس جضب ى ي جعهبجيعق عن ُّـتهئمب ُّـمسحفىع َّـىعغ جنهئمتيص  حممثو مملكهن مض قغحفمبى ي
مغ جعىغجنمتيهييغ ويطغ غجنهئمبخصف غجنت هثسهبخيهتلك هن يلكحليعمممل هغخليعهف عمل حفلكقف غحلمب هن

جلمل هنيعغجف صيغخفتهئمب ههنيعغمعمك جعخيٰههتلك ي هغجنت مملكهثمن خميط هنيعف خمب قجن جعهبجهب
آل قجن مض قغحف قغف غإل ص هجن  خفلك ىغجنمتيهييغهثسلكن هجعخيٰههتلك غآلحفيع مض حفلكقف قغمع

قى جفيعميهعحفيعف  ن عمل مصلكمظ غجنحيهت  . هن هنهئلكهن غجنبجي
ل غجنىعغف غإلحصممىعجن غألهنيع َّـمتلك  ض ي حفيعهف غجنتخيمثمتلكف هنمتهتلك يمثمل همممثهييمثملمض هن

مح همعخيمثمتهتلك جعلكجنتخيمثمتلكف  قَّـلك مض جعخيىش هنيعغمعبهتلك قغحف غجنىعغف هغجنمهمئ غجنيعجع يهمكهت ي
يص هجعخيٰههتلك مض حفلكقف غجنىعغف همعخيمثمتهتلك جعلكجنتخيمثمتلكف غخلمبمئمثمليغحلمئ  .يمثملي

قيحممشن مغ ي غخفستجمتيمل حممثهتلك عقغقف عن معحيهتيع يُّـمل غجنىعغف غخفهبتمبئمل جعلكجنهئخصآلف غجن
ى حمهئلكن قجن هنمتهتلك عهآل جلبلكقغ جل هنيطقصهتلكممخصآل و قه ىهحممثىش ي ي حفيعف هن جفلكم ٍّهمغ

و جحتيطغ جلمف صغجنىعغف هجعلكلكمتهتلك  ىغجنمتيهييغيعن  حمهئخص . جعوُّـلك هنلك مكهتيع جعخييط قجن حكلكقيممي
غئ ُّـمهيطق هن جعلكلك غإلهثسلكن جحتيطغ  وغحص هثلك غجنهئمبخصف غجنمبهيحيي وعمل غخللكقف هنهئ ص يمثملي

قه عه  مغ  ظيطق م يممخص ُّـسهبمث غجنخييعحملكظ م  غجنيعحسلكرىغجنمتيهييغحمهئىعجن قجن غخفيطق غجن
وهن غجنىعغف جحتيطغ مض جعخيىش هنيعغمعبهتلك و هنحيهتيعغ صو مكلكَّـيعغ عمل غخللكقفصي يمجمث غجنتخيمثمتلكف ي

 .يمثملهغخفحيلكَّـيع غخللكقمغ
هيحمئممخص خملكن غخف هث وغجلمب عن عهنيطغق غحل هخضمبمثلكمع هغظ:  غجنمئ ي ي  عمل غجنخيلكمس ي

.صط م ططك: هنمهبلكف غألهثيغ مض خف هنهيتلكف غجنميمثمك )ص(



غجليط....................................................................طض ض م ف خف مخهتمثيط غجنمئ
ىمض مم هث ويغص هجعلكجنتحمئمث غألمع جنمثيغ عآل خضمبمثلكىهيي ي ي غجع  ُّـحيهتو هغجفيطغي يع جن جعحسمك غجنمئ

ف غخفختمبهيمل هغألحكخصظههنيعغمعبهتلك ي هغحكتخييطغقغهتلك معخيمثمتلكفص حممثمبحمئ جنىعجن غجنتخييطق هغجنمتخي  ي
يهَّـىعغ غجنتجحل غألجفيطه غخفجهلكق عجنمث... هغجنمههيلكف قه... ي مغ ق غجن  ...جنمثيغ جمحق غجنمت

ق قغمعمثلك مغ وهخفلك مس ُّـهئ غجن ي ه غحلي ص غحمتمئيع غجنخيلكمس مض و جع هنستهيلكقغصي جنس ي هن خضمبمث
قه غألجفيطه هن غآلهثلكفص قهن حمجكغ هآل غهثمئجيلكلظ عق جن جعمئلكئ عمل  مغ غإلهنيطغق غجن

ق لكيعحممل جلخلغهثمئجي ي حممشن غحلهئ غجنخييطهنظ هغجفيطغو غجنخيلكمس قحمخيمل جنهيمتص غإلهنيطغق غخفىعمم  ي
ق جللكقلو آلكنوعهنيع مغ ص هغجن مغيطهو جنمبهبهبهئ  .  جن هن هن

  غجنيعحسلكر ُّـمئ مض جعخيىش هنيعغجفمب قغحف غجنىعغفىغجنمتيهييغيعن ههن َّـمتلك معخييعم 
محيمثملغإلحص ص همض هنيعغجفمب غألحفيعه حفلكقمغهتلكص ممخص َّـ غحللكن مض  هغجنمهمئ غجنيعجع

غئ غإلهثسلكرىغجنمتيهييغ ن قغحف قغف غإلهثسلكن يعن جفمثهن ص غحص  جعخيىش هنيعغمعب معهئ
حم ن حفلكقمغهتلكصهمغ غحليعهم هنيعغمعمك يهنهتلكف ع يعنحمهئخص  . هجعخيىش هنيعغجفمب معهئ
ص يجغ غجنمهيطقص يجغ جعلكلك غجنمئمبمكص : َّـصسهثسلكهثمثمل خسيغغإل يمثملغجنمبهيحي ص يجغ غحلمب  غحلمت

وآل ي ُّـحيهتيع عهيحممشهثظ  غجنيعحسلكرىغجنمتيهييغ هنيعغمعمك ممىعجن هنلك ُّـمتلكمكيعَّـلك هنص  غجنجههيتلكنيجغ
 جل غجنىعغف جعلكجنتخصُّـىغ غجنمتسب مض ى هنتخصُّـىغص خظيمم حممث ٍّ هنستجصى جعسمثيشى مصهبىجعجههئ

ي معسهب جعلكجنتخيخل ىهنيعمعبمل ى ُّـتمتىغن حممثحيهتيع جغلكهثمثلك جعجههئيجغص يغألهني و  هنلك حممث ىتخصُّـىغ هنىي هنهيمهي
ي معسهب جعلكجنتخيخل غجنثلكرىمض هنيعمعبمل جعخيٰه غآلحفيعهن غجنهئخصآلف جل  ن غخفيعمعبتلكن معلكص هَّـلكي

هثلكن قغحف غجنىعغف جلمتيط معمتىغحصلك هخضمبمثهتلك جلمف هثهيسهتلكص  يمعهئ  َّـمتلكن هنيعمعبمل جغلكجنثمل َّـ يجغي
غمس غجنثالجغمل  يجللكمس غألقهغفص هجعخييطَّـلك جللكمس غخفثلكنص هجعخييطَّـلك جللكمس غخفلكقغص هَّـىعه غجنخي

ن حفلكقف هنمئلكن غجنىعغف ق غجنىعغف جلمف هثهيسهتلك  حممثهتلك مكولكي هنتحمئمئصغألحفحقغ معهئ هت
ص هعحفيعه ُّـمتحييع  وهثسلكن معلكقغيعن غإل حمهئخص .جعميحقَّـلك ُّـمتحييع جنمتهيس جعمتهيس حمحقه هثهيس

ص ممىعجن َّـ غجنىعغف غإل معىجنمتهيس مض هنيععغ  .يمثملحصيعُّـ هثهيس

.طضك: يعجلجلكك غجنبمثلكن مض معهيسحق عن غجنمئيععن )ص(



يهنبلكجفهن هنمئيطهنلكمعمثمل طض............................................................................ي
ص هنلكحنظ قعُّـمل غجنيحممشن... :هممخص خملكن غجنجهمثىط غجع جليعمح  هنث َّـ  هثهيس جعمتهيس

ن جن مملكخفيععغىقعُّـت هثهيس مض عهنيع قغ ُّـخيجيمثهتلك  معحيهتيحممشهث ظ عحفيع ُّـهئ ييع جن هثهيس مض ظ
ق حممث  ق َّـىعغ غخفحيجحلكشغخفح غخفمتحي  .مث جني هآل خضمبي مس ُّـهئ ُّـحيهتيع جن هن جمحق همغ

ص مميععُّـملحنظجنمثيغ قعُّـمل غجن...:  غجنمئمثخنه مض جعمثلكهثهخملكن  ى هثهيس جعمتهيس مض هثهيس
ن جن قجن غجنىخظ مض هثهيس ظين غخف هقجن ألظ هنث غخفيععغحنظ عحفيع ُّـهئ  يمثمليععغ حصلك حفمه

ظحنظق جلخل قجن غجنمض مكهت مه جعيطهن معمب غخفيععغص هآل حت آل يمثملص همعمب غخلمه
حصلكص مملكَّـتىغغك غجنمتهييغ هغجنتىعغقَّـلك جلمتيط هنجهلكَّـيطغ غإلهثسلكن  حنظ قجن غجنيجعيطهن خضحل

قمع غجلهبمثمبمل مض غخفيععغ غجنىعه َّـ جمحق جفلكظ جن جلمتيط معمه ق يظ قه حصلكص هممحيهت
قغ غخفست قغ غخفستجيمثمبمل مض غخفيععغ غخفستيطُّـيعغ هنستيطُّـيعغص هغجنمه يطُّـيعغ مض غخفيععغ غجنمه

غجفيطغ مض غخفيعغُّـلك غخفتخييط قغ غجن ق غجنمه قغص يقغ هنتخييطيغخفستجيمثمبمل هنستجيمثمبملص هممحيهت
 .  ...هنثلكن قجنعه

ن هنيععغ مملكهنمبمل معلكهنمل ظلكحممثمل حمومعلكقغيععغ يعن غخف جلمف ه مخلكن غإلهثسلكن هي معهئ  جفمئمثمئتجكي
ن جمحق معلكهنمل حمال معخيجي معمب غجنيععُّـمل غجنهئلكهنمب يجعجهبمث عجعخيلكقَّـلكص هعحفيعه معهئ ظ هجنىعغ ملي

مغيط يمثمل غجنىعغف غإلحصينحممش وهنحيهتيعغ معلكهنلك مملكهنال جنجكه قغهتلك حممث جعتخصهنهتلك  عقغقف عن مع و يو
قيجعهئ   غإلهثسلكن غجنهئلكهنفص حممسمكهتيعيُّـمل هنلك غحكتجهبخيمن حممثهتلك هن ممخصآلف هجعيعمملكف همغ

ن غجللكهني ُّـخيمق جلمت غجنخييعحملكظ جعمغجنىعه غمس غخفتمئيطهنمليجعهئ غخفحمثيش غجنهئ  هن م ي معمب غجنخي
 . جلمت مض جفمثمتيحكمتتهئمبهَّـىعغ هنلك م  ي عمل جللكمس غخفلكقغيغألهنيغجنتخيخل 

ق جللكمس يمثمل جعخييط جعمثلكهث جنهئمثهي)ضض( غخفجيمبمك  خفجنىعغ خملكن غجع معيعمم مض  مكهت
غمس هغخفيعمعبمل ...: يهجللكمس غخفلكقغ م  غخفثلكن:عه م غألقهغف هجللكمس غخفخيلكر حمهتىعه جغالجغمل جل

قُّـ يغجلالئمثمل غخفجهتهبمبمل جلمف غجنتخيمثمتخل غخفىعمم ن غخفيعغمعمك جفمثمتئىع عقجعخيلكص تص حم س وهئ

ص جنيطغهق غجنمئمثخنه: غهثحييع) ص( ك غحلهئ .ضضضك: خف حممه
يغجنتخيخل غألهن هغجنثلكر:  عه)ض( .ي



غجليط....................................................................صض ض م ف خف مخهتمثيط غجنمئ
ص هلكهنسهتلكهحف غُّـمليغ غجنيعحسلكرىهيجنمبمتيه...سهثسلكهثمثملص َّـ غخفيعمعبمل غإلز َّـ غجللكهن جنمبهئ   غجن

ق جعحسبهتلكص ه سهثسلكهثمثمل يهنهتلكف حضلكقف غحليعهم غإلعمض َّـىعه غخفيعغمعمك غخلهبيغص هغجنحيهت
ص يجغ غجنمهيطقص يجغ جعلكلك غجنمئمبمكص :وُّـٰهلكعخسسمل  ص يجغ غحلمب  هَّـ ص غجنجههيتلكنيجغ غحلمت

 . ... غجنيعحسلكرىغجنمتيهييغيع غخفيعغمعمك مض ئهثحيلك
يُّـخييط َّـىعغ غجنمتيس هن عهضِّـه ىغجنمتهييغيمسن ي غجنخيبلكقغف غجنت معخنف جعيي  غجنيعحسلكر ي

ص حممشقغ هثحييعهثلك  ي غخفيعغمعمك غخفتخيمثمتمليمم ُّـجههب يعهثخصص هيمثملولك جعلكخفحيلكَّـيع غخلمبمئيجنمثيغ حضتمه
ي عقغ هثحييعهثلك عمل غخفيعغمعمك غخفتخيمثمتمل يعهنلكص  هنيعغمعمكي حمهت حكمنصيجللكن ىعمل غخفيعغمعمك جعجههئ

ىغجنمتهيص ه هنيعغمعمكحمهت خسيغ ص و مجمثخيلكى حكلكق حممثهتلكصي حصىعه غخفيعغمعمك غخفتخيمثمتملو غجنيعحسلكر خكلكهنيغي
 :هغجنت َّـ

مح:غخفيعمعبمل غألهمل  . هغجنثلكريغألهنيغجنتخيمثمتخل  جعخص جن هن ص غجنمهمئ غجنيعجع
ن هغألقهغف: غخفيعمعبمل غجنثلكهثمثمل  .جللكمس غجنخيمئ
 .جللكمس غخفثلكن: غخفيعمعبمل غجنثلكجنثمل

 .جللكمس غألمغسلكن: غخفيعمعبمل غجنيعغجعخيمل
ص غجنىعه َّـ خكلكهن َّـ : غخفيعمعبمل غخللكهنسمل ن غجللكهن هغإلهثسلكن غجنهئلكهن غجنهئ

 .  َّـىعه غخفيعغمعمك غخلهبيغيجنهئ
ق ى هنمتبسيش حكلكق مض ى هغجفيطى هَّـىعه غخفيعغمعمك غخلهبيغ معحيهتيع هن حفالن همغ ى

 جعحسمك معمب غخفيعمعبمل آل ى هنيعمعبمليمم ُّـحيهتيع مض هجنهئمتي غجنيعحسلكرص ىغجنمتيهييغَّـ ه هتلكمجمثخي

ن:ممىعجن غهثحييع) ص( ه: ص معيعمجمل غجنهيهئ غمغ يص حم حفت غجنهييس غآلقهنطصك: يجضهبيط حف .ي
يآل عهث ُّـجههب مم غخفيعغمعمك) ض( ُّـمل عُّـٰهلك ي جفت ي وجمحق غخفتخيمثمتملظ عق هن غخفهبهئ عن ُّـخييط هنمئلكن جممثمك غحص ي ي يي

ُّـمل آل معخيخل  يهنيعمعبمل هن غخفيعغمعمكص هجنهئمتيهتلك آل معخييط هن غخفيعغمعمك غخفتخيمثمتملظ جعلكجلتبلكق عن هنمئلكن جممثمك غحص ي يي ي ي
ص ههن َّـمت ص هخميط معبخل هن خمبجن ص :يلك حمال غحك جن ي عن غخفيعغق هن غآلحك َّـ غآلحك غآلظجيالجف

. هن غجنمههيلكفى غجنىعغف جعلكجلتبلكق ظهيمل:هع
ك: غهثحييع) ض( ك مض خف هثمئىس غجنهيمه .صضك: هثمئيط غجنمتمه



يهنبلكجفهن هنمئيطهنلكمعمثمل صض............................................................................ي
 .جعحسب َّـ
معمتلكهآل ق هغجنتجحلولكر جلبلكقغ غجنيعحسىغجنمتيهييغيمسن  غجنتىعممحق جع َّـمتلك ُّـهي ي جل هثهييغ غجنحيهت  ي

ُّـلكن مض مجمث غجنتخيمثمتلكفآل ق غجنيعحسلكر ىغجنمتيهييغيخفلك مملكن  هصي جمحقص هجن غجن  َّـ هثهيس غجنحيهت
ق هثسبمل غجنتخيمثمتلكف عمل حميهغجنتجحل   ىلكجنمتيهييغيغخفتخيخلص حميمتسبمل غخفحيلكَّـيع عمل َّـىعغ غجنحيهت

ق هغجنت يمثمليغخفلكقغ غألظمب هَّـ ص هغجفيطغ جعسمثجيملوجفمئمثمئملغجنيعحسلكر َّـ  يخيمثمتلكف غجنت جنمبمه
 ىص حمهت هن مغهتمل هغجفيط هنمتهتلكيمم هغحكتخييطغق يمثمليمكهتيعف جع همعهئثيعف جعحسمك خملكجعمب

 .لكف غحفتالم غجنمبحلكمكجل هثلكخكئ عحفيعه جمحقهص هَّـىعغ غآلحفتالم ى ههن مغهتملصجلمثمت
ّ اا   

ىهنلك معمئيطن هن جعمثلكن  غجنيعحسلكر ىغجنمتيهييغيعن  جلمف معمئيعُّـيعغف عممثيع غجنخييعحملكظ هن و هنخيتهبيطي
يتخيمثمتلكف غحلمئجعلكجن ٍّ حضتيسجمحق محص ممخص مثملي  ي جعلكجنتخيمثمتلكفي جمحق حضتيسيهثع مض جللكمس غجنمهمئ غجنيعجع

غُّـمل مض غجلهبمثيمثملغخلمبمئ محص جع جن غجن ن هن يحملكخفحمئ . مض حفلكقف غجنمهمئ غجنيعجع مئ
محص جع َّـ ي غجنيعحسلكر جمحق حضتيسىغجنمتيهييغيمسن  جعخيتمئيطهنغجنخييعحملكظ ُّـ  جعخيلكمس غجنمهمئ غجنيعجع

ص حمهت  و هنيعهقغ يغألهني هن غجنتخيخل مي هنمتيطهنىُّـحيهتيع جعجههئخكلكهن جن هجنخيلكمس غخلمب
  مغجنت حكمثمسجخ جعمثلكصلك جعخييط قجن م  غجنثلكر هغألحكخصظ هغجنمههيلكف هغألجلمثلكن غجنثلكجعتمليجعلكجنتخيخل

محيجفت غمس غخللكقمغمل جل غجنمهمئ غجنيعجع ص يمثمل هَّـ غخفحيلكَّـيع غخلمبمئص شيعف عمل غجنخي
آل عمل جملكُّـمل جفرضغ غإلهنهئلكن  .وهظ

يمجمث غجنتخيمثمتلكف جفمئمث غجنيعحسلكر ُّـجههب ىلكجنمتيهييغحم  .هتلكيهحفمبمئمثهتلك يي
 يمعخيخل هنلك يعهن يعن :قيمعهئيع جعخص مكهتيع يخفلك: غجنهييعجملكر هخملكن :هثيغخملكن مض هنمهبلكف غأل

 ] غجنيعحسلكرىغجنمتيهييغمض : عه [حممث وهنمتيطقمغلك ولكيهجفيطغهثمث غجنيعحسلكر ىغجنمتيهييغ غجنميمثمك جممثمك هن
 هغجنخيمب غجنخيلكمس مملكن يجفتص هغألحمخيلكن هغجنمههيلكف غألحكخصظ جعص هغآلهثهيخيلكن غجنهيخي

ن جفيطغ َّـ غجنت غألهمل غخفيعمعبمل مض وهغجفيطغ هغجنمئلكجع هغجنهيلكجل هغخفخيمب  يمثملغحلمئمثمئ غجن

ك:  غهثحييع)ص(  .ططضك: ظ ممىعجن هنمهبلكف غألهثيغططك: خف غجلمتيطه جلمف غجنهيمه



غجليط....................................................................ضض ض م ف خف مخهتمثيط غجنمئ
غجفيط يُّـملغألجفيط جعخل غجللكهنخيمل   . ...يُّـملغجنس جعلكجنمتسبمل يُّـملهغجن

 م ق غجنىعغف جنمتهيسهتلكجعخييط مكهت م  هن هنمئلكن غجنميمثمك غجنيعحسلكر ُّـحيهتيعىلكجنمتيهييغحم
يتمتىغآل هن غجنتخيخل هن و ي غجنىعه ُّـحل هنمئلكن جممثمك غجنميمثمكص هُّـهبيع جعهبمئلكن غجنتخيخل غجنثلكر يغألهني ي

 جعهبيعجفمبمل هن هنيعغجف غجنهيمثىش  هغألجلمثلكن غجنثلكجعتمل غجنت مكهتيعفغألحكخصظ هقمممتمث
غمس يجفتص غجنهيمثىش غألخميطكي هغجنت معسهب جلمتيط غجنخييعحملكظ جعميغإلحص  شيعف عمل غجنخي

غحكجي يمثملغخلمبمئ ي همعسهب يغإلحصجفمبمل عحفيعه هن هنيعغجف غجنهيمثىش مل هنيعغجنت معحيهتيع جع
 .يغجنهيمثىش غخفمئيطكجلمتيطَّـ جعم

  غجنيعحسلكرىغجنمتيهييغيعن  ُّـخيتمئيط ى هنيغإلحصمثخلهئخصظ ي َّـمتلكن هن غجنخييعحملكظ غخفحمئمئخل هغحلجنهئ
ق هن صلكُّـمل غجنتخيخل غجنثلكريعهثخص  جللكمس غألقهغفص يجغ ص يمثمل هغخفيعمعبمل غإلحصي ُّـبيطع جعلكجنحيهت

 .  حممئيشيمثملي جعلكخفيعغمعمك هغجنتخيمثمتلكف غخلمبمئس َّـىعغ غخفيطق حضتيسيجعمسنحمهتهسآلظ ُّـخيتمئيطهن 
ي حممشهثلك عقغ هثحييعهثلك عمل ظ جعلكحفتالم غجنمبحلكمكلكفيعآل آل غحفتالم جعخل غخفخيمتمثخل يهقجعخص

 جمحق هنميلكُّـيع يغألهنيجعمبحلكل عمجلكجن هجعسلكلكت حمهت هنمتيطهنمي هن غجنتخيخل  غجنيعحسلكر ىغجنمتيهييغ
ص  عقغ هثحييعهثلك جن جعمبحلكل ص ه هغجفيطغيُّـملحمهتخص جفمئمثمئمل هغجفيطغ قغف َّـجن هآل هنتخصُّـىغ جلمت

ن ي غجنىعه ُّـحيهتيع مض غجنتخيخل غجنثلكر يغ غجنيعحسلكرىهي جلمتيطهثلك غجنمتيغجنتهيمهمث هغآلهثبسلكل حممثهئ
قغ  حمتحيهتيع جع غألجلمثلكن صجلمثلكن غجنثلكجعتملوهنمئلكقهثلك جنس مغ مض حفلكقف غجنمهمئ غجنثلكجعتمل هن

محص ممخص عخكلكق جن غجع معيعمم مض خجف جلمف غخفجيمبمك  جن)ضض(غجنيعجع  هقجن ...:  جعمئ
وزلكق جلمتيط غخفحمئمئخل جلبلكقغ غإلينأل غجع غألخميطحكي ق... يمثمل جل غخمجكغن غجنمئ مغ  جعحيلكَّـيع غجن

  .لكر غجنيعحسىغجنمتيهييغ يُّـملغجنىعه َّـ لكيعم مكلكَّـيع

ن جعخل غألهثيغ هنمهبلكف: غهثحييع) ص( ق غخفخيمئ .ططضك: هغخفجههت
ىغخفيعمعبمل غإلحصمثمل عه غحلرضغ غإلحصمثمل َّـ هثهيسهتلك غخفيعمعبمل غجنثلكهثمثمل هجنهئ جعلكظجيالف عحفيع) ض( ي .ي
ص جعتخيمبمثمئمل غألخكتمثلكر: غهثحييع) ض( ك غحلهئ غحلهئهبمل غخفتخيلكجنمثمل مض . ضطط م ضططك: خف حممه

.ضص كطف: غألحكهيلكق غجنخيمئمبمثمل غألقجعخيمل
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ههجنىعغ خم هث  غجلتبلكقغن يمثملغف غخفجهلكق عجنمثهتلك هن جفمثهن غجنيعمعبمل غجنهئمبيهجنمبىع :لكن غجنمئ
ص هيغجلتبلكقَّـلك هن جفمثهن مجخيهتلك غخفمتب... عه هثسبتلكن هجفيطهتلكص  هوُّـٰهلكعجفلكلكتهتلك ع جلمبمث

قغ غجنت غخكتهبمبمن جلمبمثهتلكص حمهب جفمثهن  صلك جنمثسمن جمحق غحلمئلكئ غخفىعمم هغجلتبلكق مم
 غجلهب غجنت معمبمثهتلك يُّـملجفيطع ههنيعمعبمل ص جفرضغ غجلهبيجفلكلكمل معسهبإلغهثسبمل غجلهب ه

َّـمثملألجفرضغ غ  . ههثح قجنيجن
ق غجنحيلكَّـيع غخفمتبسيش جلمف  غجنيجفمثهن عنههن  ه يجلمثلكن غخفهئعمغ هثلكف جنمثيغ حك

قغ مجخي ق ي معسهبص معمب غحلمئلكئيمثملظ مغ  غجنسلكقه مض جفمئلكئ ي هغجنتجحليغجنخيلكن غجن
قغ يجعمسجل حنظغخفهبهئمتلكفص هَّـىعغ هن جعلكغ معسهبمثمل غجن و عهظلكحم هعهآلَّـلك جفهئخص همكهت و

وبلك همعهيهتمثخصص آل جنمبهبيطغقن معمئيعُّـ   . ... جنسهنيع مض هثهيسو هنجيلكجعو قجن غحكينعو
  اا   ا اّ  

غىغجنمتيهييغ جل غجنمتسبمل هغجنخيالخممل جعخل و ُّـمسجخ جعحهنَّـمتلك  حممشقغ.  غجنيعحسلكر هجممثمك غجنميمث
  غجنيعحسلكر ُّـجههب جللكمس غجنميمثمك هغجنجههتلكقغص هجنمثيغ جن غحفتمهلكك جعخيلكمسىغجنمتيهييغيعن  جليعحممتلك

محص غجنمي مثمك حممئيش عه جللكمس غجنجههتلكقغ حممئيشص حمهت ُّـجههب جللكمس غجنميمثمك هغجنمهمئ غجنيعجع
 غجنيعحسلكر هجعخل ىغجنمتيهييغعقن هنلك َّـ غجنمتسبمل جعخل ظ يمثملهجللكمس غجنجههتلكقغ هغخفحيلكَّـيع غخلمبمئ

غظ  هنمئلكن جممثمك غجنميمث
ن غجنمئمثخنه مض هنمئيط غغ جل َّـىعغ غجنسهسغن ُّـمئ كيجنمبج : هنلكف خف غجنهيمه

ق غخفمتبسيش جلمف غألجلمثلكن مض غجنخيمب مك مغ ص ظمكالجنعهن  يهغجن هن ي جنتمئمثيطه جعخيهب
ق غخللكقمغ مكال مغ ق غجنىعَّـمت هغجن مغ  جنتٰهلكجل ظين جنىعجن غجنحييهممىعجن غجن

جن معخيلكملعغجنتمئمثمثيطص ه و شاء : جنمث غإلخكلكقغ جعمئ ك كيف مد الظل و م تر إ ر َأ َ ْ َْ َ ََ ََ َ ْ َ َ َ
ِ

َ َ

ُعله َ َ َ ً ساكناَ ِ ق غحل حكبحلكهث همعخيص )ضض: غجنهييعخملكن( َ مغ غمغمك غجن  لكمل غجنثلكجعمنيحمهت غجن

.ضضك: هنهيتلكف غجنميمثمك) ص(



غجليط....................................................................ضض ض م ف خف مخهتمثيط غجنمئ

م جعلكألحكخصظ غإلحص ظ ف غجنيعجعيمثملجعىعغمع غخفثبمن جنميحقه غخف ف جعلكجنمتخي .  ...يمثمللكهثي غخفمتخي
ص  ن هغإللكالم ين غجنع :هعحمهبمئلكن جممثمك غجنميمثمك َّـ غجنال جعهلل غخفمئسهب خيهب

غن ص وجلمت ق غخفمتبسيش هيعهنلك جن مغ نىغجنمتيهييغ غجن  . جنو خممثيط هغإللكالم غجنيعحسلكر حملكجنخيهب
ق غخفمتبسيش عه جممثمك هنمئلكن  حملكجنمتسبمل جعخل صعقن مغ  ىغجنمتيهييغغجنميمثمك هجعخل غجن

 ي جل غإللكالم هغجنتمئمثمثيطص هجنهئيجفت و جممثمك غجنميمثمك َّـ هنجيمبينع :غجنيعحسلكر َّـ
ق غخفمتبسيش هنمئمثيط مغ وغجن ني  . جعلكجنخيهب

 جل غخفجيمب جمحق صجعلكإللكالم يغخفمئمثيط...: غألهثيغهممىعجن هنلك هقق مض هنمهبلكف 
ق حملكخفيعغقص هغجنتمئمثمثيط غإللكالم مغ نص يمثيطغخفمئ يغألهن َّـ يغجنخيلكن جعلكجن  هقغف جعلكجنخيهب

 . ...ُّـجيلكجعمئ حممب غجنثلكر َّـ يغحل
ق غخفمتبسيش عه يحملكخفمئمث مغ  غجنيعحسلكر جمحق غخفجيمب ىغجنمتيهييغيط جعلكإللكالم غجنىعه َّـ غجن

ق  مغ  غجنيعحسلكر جلمتيطَّـ ىغجنمتيهييغ غجنىعه َّـ يغجنخيلكنجل غإللكالم هغجنتمئمثمثيطص حملكخفيعغق جعلكجن
غ َّـ غجنيغألهنَّـ  نص هقغف غحل هجممثمك غجنميمث ي غخفمئمثيط جعلكجنخيهب  غخفجيمب :هعثلكرص ي

 .هن غإللكالم هغجنتمئمثمثيط
  اا   

ق غخفمتسبيش جع غجنخييعحملكظ حكببخلقمميع مغ  : غجنيعحسلكرىلكجنمتيهييغ ههمغهتخل جنتسهبمثمل قجن غجن
 يحممشنيهثسلكن عقغ معمتهييغ يعن غإل خص غإلهثسلكرص حمهئىلكجنمتيهييغومعجهبمثهتلك جن جع: ّادلةل األول

م معحيهتيعص ههن َّـىعه غحليعهم معتجههئ  غجنهئمبخصفص حمهئىعجن يحضلكقف غحليعهم حك
قه جلمتيطهنلك ُّـمهيطق هن جعلكلك غجنىعغفىغجنمتيهييغَّـىعغ  مغ  . غجن

قهيهَّـىعغ غخفخيمت عخكلكق عجنمث غجنمئمثخنه مض عهغحفيع غجنهييس جني غحص  ىغجنمتيهييغ : جعمئ

ك غحلهئ) ص( .طصك : خف حممه
.ضضضك: بلكف غألهثيغهنمه) ض(
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مل غجنخيلكمس مممب:غجنيعحسلكر ي جلبلكقغ جل َّـمث و هثهيسلك جنمتسبت ي هحكهب. غجنيعهجفلكر هغجلسخصرصى ى ى

غظ حفيعف هن غجنبلكلك يعمل غجنمتىهييغ غإلهثسلكرص حممشهث َّـ ي جغ جعلكظجيهئلكن ص عمل غجنحيلكَّـيعى
فص جغ جعحسمك معمئلكلكخي مض هنيعغمعمك غحلمب  يجلٰهالف غحلمب ُّـحيهتيع حممث غجنمه
يهغألحكمتلكن هغجنجههيتخل معحيهتيع غحليعهمص جغ هن معيعغمممثبهتلك حتمه غجنهئمبخصفص ممىعجن 

َّـيعص جغ صيمغيط مض غخللكقف هجفمه جن غجنتخيخلي غجنيعحسلكر عقغ هىغجنمتيهييغ ي ُّـسهب جعلكجل ي
 ي حتمه غجنتخيمثمتلكف هغحليعهم هغجنهئمبخصفصهتلك هنيعغمعب ههنمئلكهنلكمع غجنحيلكَّـيع َّـ حممثجعحسمك

ق عجلمثلكن غجنخيلكمس مممبهتلك مكلكَّـيعغيمثملغإلحص وص حممه ي ي حمهت حصلك مملكخفلكقغ ص غجنيعحسلكرىغجنمتيهييغ مض ى
ق غجلسهب  . يمثملجنمبمه

 ولكلكجنبمل غجنثلكريهنمتمل مض غجنتخيخل  غجنهئلكيمثملحكخصظ غإلحصي خفلك مملكهثمن غأليعهثَّـ : ادلةل ادنطي
ق عجغلكقَّـلك  ققجن  جعخييطن وهنهئيعهجعملجنحيهت غحكجيمل صغجنحيهت ي حميعف غهللا جلمتهتلك قجن غجنهئيعغ جع

ق غخفمتبسيش مغ   غجنيعحسلكرىغجنمتيهييغغجنخيلكمس مكهتيع مض  : هجنىعغ خملكن غجع جليعمحظقجن غجن
ق يغجنىعه هثهييغ غهللا ق عجغلكقَّـلك جعحيهت س جع جل غألحكخصظ غإلحصمثمل هنلك خضيطه هن جليطن مكهت

ص  سهثخص مملكن مض  عجغيع مملكن جنمبمتهييغع يحممسهنيعجغلكقَّـلكص حملكهنت جلمف هثهيس جعخص عهمغيطه مض هثهيس
ن عمل عحفيع هنلك همغيطيجغ غجلمتلكغص قجن  . س مس ُّـىغن غألهنيع ُّـمتىغن جعتمتهيمثيغ غجنميهب

 ي َّـىعغ غجنتجحليهُّـسهب): ضض(هجنىعغ خملكن غجع معيعمم مض خجف جلمف غخفجيمبمك 
َادصشغ: جعلكظجيالجفهت هثىلكجنمتيهييغمم  ي ألهثيعهنلك ظ ادغمحطيّ  ىغجنمتيهييغ[  غإلهثسلكر مض مم

ي مغىغئمثلكهتلك جعحسمك غهثمهبلكجمهتلك يهثخص ختتمبعس جعخلكقُّـمل جعسمثجيمل غجنىعغفص وجفمئمثمئمل ]غإلهثسلكر
ق غجنخيلكمسيغخفلكق  َّـ غجنيعحسلكرىلكجنمتيهييغهنيعغمعمك غخفخلكقفص حم جعمسجفهئلكن آلهثمثمل جنمه ىغ غحصمث ص س

ق غحليعهم هغجنهئمبخصف ]غإلهثسلكر [ىغجنمتيهييغغ يممخصق  ]يقجن غجنتجحل[ س ألهثيهعهنلك. جنمه
ك غحلهئ غهللا جلمتقيض جع معمتهيمثيغ غجنهئيعغص ممخص خملكن غجنجهمثىط شمه  .... مض حممه

ك ) ص( .طضطك: جعتخيمبمثمئمل مغالن غجنيطُّـ غألخكتمثلكرغحلهئ خف حممه
.طططك:  غخفمهيطق غجنسلكجع)ض(
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 ااِا ا   اا   
 غجنيعحسلكر ىغجنمتيهييغيعن  : غجنيعحسلكر َّـىلكجنمتيهييغهن غألجعحلكف غألحفيعه غخفيعمعبجيمل جع

ظ هنعَّـ هغمغمك ع ظنعَّـ جفلكقف ع جحهئ   خميطُّـ
ن  ص هآل خميطُّـ هآل جفلكقفص : جلمتيُّـخيمق مض معخيبحقغف غجنمئ  آل هغمغمك هآل جحهئ

قَّـ جنمثيغ قحمخيهتخص هنخيلكه  يعهثخصهص وخص آل ُّـيعمعهيخيلكن هنخيلكيغضِّـ جعمسص هن غجنيألهث ظوهنمئمه
ق عَّـ غخفخييعحممل هن قجن ص هجنمثيغ ولكي جنمثيغ جعجهبمث هنيعغمعب همعخيمثمتلكمع هغمغبيهثع :هنمئمه

ص ولكيص ممىعجن جنمثيغ َّـ جعتخصن هنيعغمعب همعخيمثمتلكمع جفلكقجغولكيجعجهبمث هنيعغمعب همعخيمثمتلكمع جحهئمت
وهجنمثيغ َّـ جعتخصن هنيعغمعب همعخيمثمتلكمع خميطُّـخص ي جعخيىش معخيمثمتلكمع هغمغبملص هجعخيىش يعهثخصص هي

يمتلكمع جحهئمتملص هجعخيىش معخيمثمتلكمع جفلكقجغملص هجعخيىش معخيمثمتلكمع خميطُّـهبمليمعخيمث  .ي
 غجنيعحسلكر ىغجنمتيهييغيعن  :ي هنيع هنخيمتلكظ عق خميطيمعمئيطن جلمف هنلك وهَّـىعغ غألهنيع هغضِّـ جعمتلكظ

ى جمحق هنتخييطقغو هغجفيطغو هجفمئمثمئملوخظ غجفيطغ حصلك ينعيعغص جملكُّـت ي ههنتهئثي  َّـىعه غحلمئمثمئمل غجن
مح هجعخيٰههتلك حفلكقمغ يص حممسهنلك غجنت َّـ يهنيعغمعمك همعخيمثمتلكف جعخيٰههتلك قغحف غجنمهمئ غجنيعجع

مح يهَّـ غجنتخيخل غألهن هغجنثلكر م قغحف غجنمهمئ غجنيعجع غ  م ي مغ حمهت هغمغبمل جع
مح حمهت جحهئمتمليهعهنلكص  غجنىعغف ه مض و غجنت حفلكقف غجنمهمئ غجنيعجع هث ظ جنىعغ خملكن غجنمئ

غ غإللكالخم غجنىعغجخ غجنىعه معتمه جع غجنىعغف ) ص( مغ غ خميط ُّـجيمب هُّـيعغق جع غجن مغ يغجلمب عن غجن ي ي
غ آل ُّـمئلكجعمب غإلهنهئلكنص جع آل ُّـ مغ ص هَّـىعغ غجن ُّـمل هغجنالجعهلل غخفمئسهب يمض هنمئلكن جممثمك غحص مئلكجعمب ي

غَّـلكص ممخص معمئيطن جعمثلكهث مض غخفجيلكجنمك  يخظ هن غألخكمثلكظ عجعيطغظ إلجفلكلكمل غجنىعغف جعهئ هنلك حك ي  ط هط(و
غ معتمه جع غألجلمثلكن جعخييط حتمئ غجنمتسبمل غجنخيمبهبمثمل همخلكُّـىغ غجنخيلكمس). صضه يهَّـمتلكن همغ ي ي  هن ي

نص هَّـىعغ َّـ غجنىعه ُّـمئلكجع غإلهنهئلكن هُّـمئلكجعمب غإلهنهئلكنص ممخص معمئيطن جعمثلكهث مض هنمئيطهنمل غجنجهلكقف  يغخفخيمب ي
جفيطغص ممىعجن حكمثمسجخ غجنهئالن جلمت مض جلمتيط هنلك مملكن غجنهئالن جل غآلجلتبلكق غجنثلكر هن غجلتبلكقه غجن

ن غخفلكمع) طض(خف غخفجيمبمك  جفيطغ:جلمتيط خم غجفيطغ جعلكجن ُّـمل غخفجيمبمئمل غجن سهغجلمب عن معمب غحص  ي
يغحلمئمثمئمثمل معمبىغهنهتلك غجنمتسبمل غجنخيمبهبمثمل عه س ن هثهيسهتلك مض هثهيسهتلك جنمتهيسهتلكصس    همعمبىغهنهتلك وآل جعحمه

حك مغبمثمل هغخفهيمثٰهمثمل هجمحقَّـلك هن غجنمههيلكفيش َّـىعغ غجنالكنيم جعت غمغبمثمل جعلكجنىعغف هغخف س م غجن س  ...س
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 ص ُّـحيهتيع جن جعحسمكوغ هغجفيطولكمثي خضمبيعآل جنمثيغ يهجعلكجنتحمئمث غألمع: ىهييغ غجنيعحسلكر جنمبمتيجعمثلكهث

غجع ف غخفختمبهيملصييطغقغهتلك معخيمثمتلكف ههنيعغمعبهتلك هغحكتخيغجنمئ  ي حممثمبحمئ جنىعجن غجنتخييطق هغجنمتخي
 . ...قيهنيع مض هثهيس هنتخييطيعن غألهغألحكخصظ هغجنمههيلكفص آل 

 غجنيعحسلكر جعخيىش هنيعغجفمب هغمغبمل هجعخيىش هنيعغجفمب جحهئمتملص حمبحسمك هنلك ىلكجنمتيهييغحم
مح حمهت هغمغمكص هجعحسمك هنلك يُّـتخيمب  حمهت يمثمل جعلكخفحيلكَّـيع غخلمبمئيُّـتخيمب جعلكجنمهمئ غجنيعجع

ص هَّـهئىعغ جعلك ويطن عُّـٰهلكص حمهت جعحسمك جعخيىش هنيعغمعب يجنمتسبمل عمل غحليطهف هغجنمئجحهئ
وهمعخيمثمتلكمع خميطُّـ وص هجعحسمك جعخيىش هنيعغمعب همعخيمثمتلكمع جفلكقفي  .ي

غلك ىغجنمتيهييغ يعن: هجعخيبلكقغ عحفيعه و غجنيعحسلكر خفلك مملكن جفلكذغ مض غخف حمهت  صيمملكحمملي
لكيمممض  نى هن لك غجنتخيخل و جضهئ ن مض هن ص حمهت جضهئ لك  يغألهني جعحهئ قجن غخف

لكهغجنثلكر جعمس لكصجفهئلكن قجن غخف غ هغجنمئ: ههن عجفهئلكن قجن غخف مغ يطنص ي غجن
ص ههن عجفهئلكهن يمثمليهمض غجنتخيمثمتلكف غخلمبمئ لك هنلك جعمسجفهئلكن قجن غخف ن جضهئ و ُّـهئ

 . غإلهنهئلكن هغحليطهف
جفلكف غخفهئمثمل مض يهجنخي ي عحمٰه هنلك هقق جنبمثلكن َّـىعه غحلمئمثمئمل هنلك قمميعه غجنجهمثىط مض غجنهيت

غن ىجعحهن  جفمثهن  غخلمب غجنيعهجفلكرظيطغجنبلكغ غجنسلكقك مض هنخييعحممل جعي خممث حتمن جلمت
ي غجنت َّـ جنمبح هجنمبخيلكمس آل معتيمثملهَّـ غحلمئمثمئمل غجنهئمب... :خملكن ق هآل ي مغ مه جعلكجن

ظ هبلك خميطُّـهبملص همض يجعلكجنخييطن هآل جعلكحليطهف هآل جعلكجنمئيطنص َّـ مض غجنمئيطُّـ عقغ ه
ق جعحمئمثمئتهتلكص يممهَّـ مض ... ظ هبلك جضيطجغمليغخفحيطف عقغ ه مغ  آل معمئب يحممشصلك هن

ظصآل جعخيىش هيممه حمخص حممثهتلك يغجنتجىغ قغ جعيطجنمث ي هآل ُّـت ي عمل هنخييعحمتهتلك مصيعقغ جل غجنمه
حكلكلكمل غحل معخيلكملي حمهب َّـىعه غحلمئمثمئمل ه.هآل جعمقَّـلكن قغ .يمغيط غجنخيلكمس جع مغ  هجنمثسمن جعهب

ق مغ ن غحل خميط عهمغيطهثلك هن هن ىحممثهئ  :و خميطُّـ حممثثبمن جنمتلك غجنمئيطنص هممىعجن جنتخيمب عُّـٰهلكي

.هجمحقه هن غألهنلكمم
.طضك: يعجلجلكك غجنبمثلكن مض معهيسحق عن غجنمئيععن) ص(
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هتلك يع جلمتهتلكص هجنهئمتيي جعلكجنتمسحف هآل غجنخيلكمسصيجعلكجنتمئيطن جلمف غجنخيلكمسي معتمه  َّـىعه غحلمئمثمئمل آليعن

هنلك قغف جلهب مغ م جع صوعظ غخف َّـيع هحممب غحلمثلكغ هغحل غخفخمب ي هَّـ عظ غجل
ن ص هَّـ غجنهيمب غخفحمثيش غخفخيمئ  يعصلكعه .  غجنخيلكمسص ظيطخممنيعصلك: حممشن خممبمن. هجمحق قجن

ص ظيطخممنص معمئب َّـىعغيعصلكعه . جنمثسمن غجنخيلكمسص ظيطخممن ي غحل عه جنمثسمن غحل ي مممب ي
يهمعتخييطق جعتخييط ص هعن عققف هنثلكحصلك ق عخكخلكك ي يغجنخيلكمس همعتمتىغه جعتمتىغُّـ غحل  ُّـمئيعغ يجفتي

قصعمل حمهتهب في مض غخلجهبمل هغجنهئيعخيُّـمل حملكهثحييع مض غجنخي  ص هغخفحمقغ هغخفمتمق هغجنتلكجع
ى هنثال هن جعمثمني هنيعجعيممهممىعجن غجنجكجعمث هعهنثلكجن مض غألخكهئلكن مض  فو  صهقخممل هى همعلكجع

ق  . ... ك خكخيس هن َّـىعه غألخكخلكيمم جعحمئمثمئتهتلك مض يُّـملهغجنجكجعمث هغجنخي
   

يجعمئ جلمبمثمتلك َّـمتلك عن هثمتب جلمف عن ي ن جعخيىش غألجنهيلكل ي و غجنخييعحملكظ ممثحقغ هنلك ُّـستخيطهن
خم يهغآلظجيالجفلكف غجنت قجع وخص معجيمب جلمف عممثيع هن هنخيمت هجفمئمثمئملص هجعلكجنتلكمظ ُّـ ي

ُّـىس هغآلخكتبلكهص  قجن هن آل عجفلكلكمل جن جعهبخيلكر غظجيالجفلكهت مض ممثحق هن غجنتجه
ل غجنىعه هثح حم ض ن جنهيىح ههن قجن َّـىعغ غخف ظ عق خميط ُّـجيمبمئ  عه غخفجيمبمث

ن شهسى هُّـيعُّـيطهن جع غخفجيمب غحلمئمثمئ غجنىعه ُّـهبتمت جلمبمث غجنتجهغجنجيبمثخيمل غخفجيمبمئمل
جلخل  ص ممىعجن ُّـهبهئ عن ُّـجيمب هُّـيعغق جع غخفجيمب غجنجهلكهن جنمبمت ن خظ حممث هجفمه

قغجنخيمثمت مغ قص هَّـ هبىعغ غخفخيمت هنيعغقم جنمبمتي هغجنخيمئحل هن غجن مغ  ىهييغ غجنيعحسلكر هغجن
 .يط جعلكإللكالميغخفجيمب غخفمئمث

ه ممالهنهت هغآلحكتخيلكهثمل جعلكجنمئيعغئ  وهجنىعغ حمخيمف غجنبلكجفهن غآلجنتهيلكف مغمثيطغ جنهيح ي
غقق حممث ل غجن ض  .يغحللكحممل جع هحكمثلكم غخف

جفلكف غخفهئمثمل ) ص( .طصصص كصف: )يقجع مصمبيطغفع(يغجنهيت
غجليط جعتخيمبمثمئمل غأل: غهثحييع )ض(  .)طض(ص غخفجيمبمك طصض م طصضك: خكتمثلكرمخهتمثيط غجنمئ



 
 
 
 

     
ا ا  

 ّاّا  
 ّرشعرط •
ّتشصشط ادنسح األول • ّ 
 ّصطّة احلشط احلشصشادلتع •
ّط ادنسح االولأثامء رغبن • ّ 
 يف رشطم ّصط يف ادغات وادلتعة احلشصشّصطتعة احلشصشادشغق بح ادل •

 ّاألولّادنسح 
ادشغق بح جشك ادغات بطدغات يف رشطم ادغات وجشك ادغات  •

 ّاألولّبطدغات يف رشطم ادنسح 
 ّاألثامئل وادشامل ادغايتادشامل  •





 
 

ّ  
يُّـخييط ي جعحهن غجنتخيخل غألهن ي يهغجنتخيخل غجنثلكر هن غألجعحلكف غخفهتهبمل ي  يخممثمئمل هغخفخيمئيطغهغجنيطي

قغ غخفخييعحمولك يهنهيمهمبمثو قهقغ يُّـهسقه يعهثمض غجنخييعحملكنظ عق  ُّـ غجنمه  جنمتحيلكن يمثملمض معهئ
ق جلمتيط غجنخييعحملكظ مغ ي غجنهيهت غجنيطخممث حصىعغ غجنبحهن هحفمهلكئمه ُّـسلكجليط ينعص ممخص  غجن

ظ يمثمليمعمك غخفتخيمثمتمل غجنخييعحملكهثغسلكئيع غخفيعيهنلك ُّـتخيمب جعغجنبلكجفهن جلمف َّـٰه غخفبلكجفهن غجنتلكجنمثمل ه
غخم جعخل َّـىعُّـ غجنتخيمثمتخل هجعخل حكلكئيع هنيعغمعمك خضحل غحلقجن جنمبهييعم غألحكلكخ غ يجن ي ص ي

ن َّـىعُّـ غجنتخيمثمتخل يغخللكظمل مثملي حكبمك غألرينعه صخص يعهثخصي جنمببحهن جف  ُّـيعمغ جنهئ
غخم خمب عن ُّـمئخيلكن  مح هقغئيعغ غجنىعغف هخضمبمثهتلك جلمف هثهيسهتلك غجن يضهب غجنمهمئ غجنيعجع

هث يمعتجمف مض جمحقَّـلك حمتحيهتيع غجنتخيمثمتلكف غجنهئ  .يمثمل غإلهنهئلكهثيمثمل غخلمبمئيمثملي
 يغألهنيهن غجنتخيخل  م  َّـىعه غخفيعغمعمكيعنيجلمف عهثلك هثبتيطغ َّـىعغ غجنبحهن جعلكجنتمسمممثيط جلمف 

يمملكألخكمثلكظ غخفهيهئهئمل غخفتجىغآل معخيتمق  م يعمل عحفيع غجنتمتىغآلف ئمل غخفمتخيىغن جعخيٰههتلك جل ي
 يعآلي َّـىعه غخفيعغمعمك هغجنتخيمثمتلكف هنلك َّـ يمم يعن معخيتمئيط يمثمل غجنيععُّـمل غجنخييعحملكهثيعنجعخيىشص جع 

ىخضمبمثلكف هعخغخملكف جفمئمثمئمل ق غجنخنم غجنىعه ى هغجفيطغي مغ ي َّـ غجنىعغف غحلمئمل هغجن
ق غجع قجن غجنحيهت ص همعمب غجنىعغف ُّـحيهتيع مض هنحيلكَّـيع حضتمبهيمل جعحسمك غحفتالم خم

 . غخفيعغفيمم مض ي جفلكذغ جعمشجفلكلكتهتلك جنمبهئصي َّـىعه غخفحيلكَّـيع هغجنتخيمثمتلكفيجنهئخكلكهنمبمل 
 َّـ جنتسهتمث يعهثخصي هنيعمعبمل جلمف جفيطغ يمم معمئسمث غجنبحهن هغجنهئالن جل يعن يجغ

 .ثيع جنمثيغ عممغجنبحهن هغجنتخيمبمث

ص عن ) ص( يجعخيىش غخفحمئمئخل مس ُّـتخييعل جنبحهن غجنتخيخل غألهن م مملكجنمئمثخنه مض خجف جلمف يهثخي ي ي ي
ن جعمثمتهت مض جعمثلكن  ك م هقجعخص مملكن قجن جعسبمك غآلحفتالم غجنىعه ُّـهبهئ عن ُّـهئ يغجنهيمه

جفمثيطُّـمل غجنخييعحملكهثمثمل يغحلمئلكئ غجنت .ي
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ّا ّا   
ن عجنمثهتلكيمثمل غجنميمثبيُّـمل غحصيعن ظ   هجنمثسمنص غخفجيمبمئمل غجنت آل ُّـهبهئ هنخييعحمتهتلك هآل غجن

 عقغ يمثملَّـ عجفيط غخفمئلكهنلكف غجنت ُّـهبهئ جنمبسلكجن عن ُّـمه عجنمثهتلكص َّـىعه غحلمئمثمئمل غجنميمثب
 هن غجنىعغف جعمتهيسهتلك جلمف هثح و جلمبي حتمئ جعىعجنصيخضمبمن جنىعغهتلك همكهتيعف حصلك

ن مثملغجنىعغف غجنميمثبيمغ هن ي عهن معيحممشن ظغإلمجلكن  جنىعغهتلكظ جنخييطن يعآل آل ُّـهبهئ عن ُّـهئ
ق جمحق ومئ عهآل ُّـخيمب هن غجنحنظ آل يعن غجن َّـمتلكنص ممخص ىهمغ  جعمتهييغ قجن غجنحنظص يعآلي

مغهتمن جنىعغهتلك عهآل حمحمه هنمتهتلك جلمبيمثمل غجنىعغف غإلحصيحممشن و مع و ي  وملي جعىعغهتلك جعخص َّـ هنمتيطممي
يهَّـىعغ غجنتجحل ص خيٰههتلك جل جعخيىش جعى جمحق هنتخصُّـىغيعمجلكمظ ىحممثهتلك مجمث غجنهئخصآلف جلمف هثح

 جلمت س َّـ هنلك ُّـخيمقص جنمتهيسهتلك عه جلمب غجنىعغف جعمتهيسهتلك جلمف قجن غجنمتحهن غجنىعغف
وُّـخيمق جلمت عُّـٰهلك هصيغألهنيغجنتجحل  هصيغألهنيغجنتخيخل جعلكظجيالف غجنخييعحملكظ جعم  ي

ي ُّـتحمئ جعىعجن صي خضمبمن جنىعغهتلك همكهتيعفعقغ غجنىعغف يحممشنص مليُّـيطيغحلمئمثمئمل غخفحهبمجع
 غخفيعغمعمك يعهني َّـ معخيخل  هن غجنىعغف جعلكجنىعغف هَّـىعغ غجنخيمبصمتهيسهتلكغجنخيمب هن غجنىعغف جع

 .هغخفمئلكهنلكف
ي غحلمئلكئ هغخفخيلكر غخفمتيطمممل عمل عن معمتحييع غجنىعغف :يههنخيمت خضحل غجنىعغف جنمتهيسهتلك َّـ

قغ حممثهتلك جلمف هثح غجنبسلكلكمل هغآلهثيطهنلكف هجعيطهن  مغ ق غجنىعغف يعههغخف  ممثيعغص حمحٰه
ن غجنخيمب جعلكجنىعغف جنيطه غجنىعغف جلمف هثحيجنمبىعغف مغمك جفمه جفيطغص ُّـ   غجنبسلكلكمل هغجن

يهَّـىعغ غجنتخيخل آل ُّـمتهي جفيطغ غحلمئمثمئي  هن غخكتخصن غجنخيمب يجفتو معمسمممثيطغ حصلك يمثمل جل غجن
 .يغهثيطهنلكمغ ىجلمف غجنخيمب جعلكألخكمثلكظ هغجنهئثيعغف جعمتح

ي هعهثخص حكهب جعىعجن ألهث عحفيع هثمئجيمل هظ حصلك غخللكمع )ص( يي   هَّـ صلكُّـمل حكحق غإلهثسلكنص ممخصي
يُّـخيمق  ص هغخفيعمعبمل غألهمل عه يغجنتجحل غألجفيطه غجنىعغجخ: جل َّـىعغ غخفمئلكن جعهئثحق هن غجنتخيلكجعحقص هنمتهتلكي

ُّـمل غجنخيمبهبمثملص غجنمتسبمل يغجنيعمعبمل غألهملص عخميعغ غجنتخيمثمتلكفص غحص ي جفيطغ ي ُّـمل غخفجيمبمئملص غجن ي غجنخيمبهبمثملص غحص ي
ص هجمحقَّـلك ص جعيعكق غجنمقغكقص هنمئلكن عه عقهث ص هنمئلكن غجلهب يغجنىعغمعمثملص عجفيطُّـمل غجلهب .ي
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ن مض معخييعُّـ غجنتخيخل ُّـهجنىعغ   جلمب غجنىعغف جعلكجنىعغف هن يعهث: يغألهنيهبهئ عن هثمئ

غجنىعغف جعىعغمع هن جفمثهن ي جلمب غحل معخيلكمل مض هنمئلكن :عهص يمثمليجفمثهن غألجفيطُّـمل غجلهبخي
 .ت غجللكهنخيمل جلهبمث غجنهئخصآلف جعجههئ آل ُّـتمتلكَّـيعجفيطُّـ

ي َّـ عهن معخيمثمتلكف غحل جعخييط هنمئلكن غجنىعغفيغألهني حملكجنتخيخل صعقن ي غجنىعه َّـ هنمئلكن  ي
 . غإلضلكحملكف هغجنىعه آل ُّـخيمبهب عجفيطييغإللكالم غخفمئسهب غخفسمئيش جنهئ

جن ه جعمئ هث  يمثمليعحملكهث غخفيعغمعمك هغآلجلتبلكقغف غجنخييحممسهن: هَّـىعغ هنلك عخكلكق جن غجنمئ
 جل غجنمئمثيط َّـ غإللكالم غجنخنمه صظ غآلجلتبلكق غخفسمئيش جنسلكئيع غآلجلتبلكقغفمئملسغخفحمئ

معصهغإللكالم ق غجنثب هَّـ هنمئلكن  [يمثمل هغجنسمببيمثمل هجل غحلخن مض عهنيع هن غألهن
هث َّـ جنمتهيس َّـ حمحسمكص هن جمحق معخيمئ يجغ... ]غجنىعغف ي غجلتبلكق جلمبهب جعمتهيس همم ي

ىمعخيمب عه غجلتبلكق جفهئ  . ي
قمئمثمئملص َّـ غخفخيلكر غخف غحله َّـىعيهممهبثلكن ُّـمئيعغ  يحممشن ظ مض جلمئ غإلهثسلكنغمغ

قغ مض غجنخيمئ هنمتيطمممل هنمتيطمصمل حممث جعمتح غجنبسلكلكمل جعحمثهن آل ُّـهبهئ  مغ يغألخكمثلكظ غخف
ق مغ قىمخمثمثىغ هن مغ ص حمال ُّـهبهئ عن هثجهحق ى جل هن ق غحلجيعهعمل عحفيع حممث مغ  حممث ي غجن

ق غجنجهجيعه يههثحيطقه جعهبخيىغن جل مغ ص حماليمثمل هممىعغ جعمئصيغجن  ُّـهبهئ عن  غألخكمثلكظ حممث
قغفمعٰه مغ ص حمال ُّـهبهئ غجنتهبمثمثىغ هبىعغ غجنمتح جعخل غخف ي ُّـيطن جلمف غجنجهجيع هنثال همعخيمثمت  و

 .يمثملغجنىعَّـمت
 مض عضلكحممل َّـىعغ يعآل يغألهني آل حميعم جعخل هنمئلكن غجنىعغف ههنمئلكن غجنتخيخل يعهث يجغ

ص هَّـ هظ غألجفيط ظ يظ جنىعغ جلمقيعآلص جنمثيغ يُّـملغجن  ي جعمسهثيغألهني جل غجنتخيخل ي
مغيط ي غجنتخيمثمتلكف عمل غهللاخميعغع  عجنمث حكبحلكهث همعخيلكملص هَّـىعغ جعخالمعخميعغ هنمت ص هآل ُّـ

ف هغخفخيلكر غجنت مض غجنتخيخل غجنثلكر يعن غجنظ جفمثهن هثجيط  ممخص حكمثمسجخيغجنتخيخل غجنثلكر يمتخي

: هنمهبلكف غألهثيغ مض خف هنهيتلكف غجنميمثمكص هصضصك: يمثلكن مض معهيسحق عن غجنمئيععنعجلجلكك غجنب) ص(
.ضضضك
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مغيط يحممشهث يغألهني مض غجنتخيخل يهعهنلكقغص ي هنتخييطى هنخيلكنيعهثخصوجنمثسمن هنخيمت هغجفيطغ ه  يعآل آل ُّـ

جفيطغ :يُّـملغألجفيطص هغخفيعغق هن يُّـملهظ هغجفيطص هَّـ هظ غألجفيط هوهثخيمن  غجن
جفمثهن ص لك هجفيطغ هن قهن حللكل غجنهئثيعغ غخفمتيطقمغمل حممثهت جعخص َّـ:عهص يمثململ غحلمئمثمئيغحلمئ

لك َّـمتلك آل هثمبحىح غجنهئثيعغف هغجنمتسمك  هجنهئمتيص خكلكهنمبمل جنمبهئثيعغفيمثملجفيطغ غحلمئمثمئ غجنيعن
جفيطغ جعخص َّـ هجفيطغيهثعهغآلجلتبلكقغفص ه  .خص هثمبحىح غجن

 غجفيط غجنخييطقه ُّـهبهئ غجنتهبثمث جنىعجن جعلكجنخييطق هغجفيطص حممب عحفىعهثلك َّـىعغ غجنممىعجن
 جنمثيغ هنبيطع يهثع هنبيطع جنسجليطغق عه يهثعحمتلكقغ هثمتحييع عجنمث جعخص َّـ هغجفيطص جعمئجي غجنمتحييع جل 

ص حمهت جنمثيغ :عهص جنسجليطغق جفيطغص هجنمثيغ خكمثيعآل هثمتحييع جن جعخص َّـ َّـ  عحفيعص وئلك غجن
ن جنالجغمتخل عقغ  ص ههنهئعضمثيهعحفيعه هثمتحييع عجنمث جعخص َّـ هنهئ ن جنمبثالجغمل ي هغجفيط عجنمث

ص عقن عقجعخيمل عضمث جغالجغملص هجنمبخهبسمل عقغ عضمثعقغ  هجنسقجعخيمل غجغمتلكنص عضمثعقغ 
جفىح جعخص َّـ غجفيط عقغ جن ص خسيغ غألقجعخيمل قجع ص جغمبهن غجنثالجغملص هثمه غآلجغمتخلصَّـىعغ غجن
 .يقغ هجنيطف ممثيعغف جمحق هنتمتلكَّـمثمليغخلهبسملص هَّـىعه هثسمك هنتخييط

يهخفلك مملكن غجنتخيخل  جفيطغ جلمب غجنىعغف جعمتهيسهتلك جعمتح جلبلكقغ جليغألهني   جفمئمثمئمل غجن
جفيطهتلك غحلمئمثمئيمثمل غجنميمثبغفيجنمبىعو هغهثخيهئلكحكلك يمثملغجلهبخي  هنجيمب م  همغمك غهثتهيلكظ غجنهئثيعغصيمثمل جع

َّـ ي غجنتخيخل  َّـىعغميلكجنمك مضيعن غجنص ههن َّـمتلك هثهيهت يُّـمليص هممىعغ غجنتهبمثىغ هغجنميحقحممث م غجنهئثيعغ
ص جعخالم هنمئلكن غجنىعغف غجنىعه مس ُّـهئ حممث جممببمل آلحك جلمف )يُّـملغألجفيط(جفهئ غحك 

يص هَّـىعغ غخفمئلكن َّـ عهن )يُّـملغألجفيط( َّـ غحك يغألهنيعحفيعص حملكحللكمم مض هنمئلكن غجنتخيخل 
يغجنتخيمثمتلكف غجنت ُّـهبهئ جنمبسلكجن عن ُّـجيمب جلمبمثهت ص ممخص عخكلكق جنىعجن عَّـ غخفخييعحممل لكي

حص قيعهن يعن: جعمئ مغ معمل هنيعمعبمل غجلهب هغجن هنمل هغخفسخصغ غخفمتخي هخميط . ي غخفيعغمعمك غخفخيمب
ص هجفرضغ عجفيطيحمئمئيخيمق جلمتهتلك جعخيىش غخفُّـ ص ههنمئلكن يُّـملخل جعحمئمثمئمل غحلمئلكئ  غجلهب

 . ...غجلهب ههثح قجن

ص ُّـهبهئ عن خضيط غخكجكغن َّـىعه غألحكخصظ هغآلظجيالجفلكف. ضضك: هنهيتلكف غجنميمثمك )ص( ى مض هنخيلكن هثخي



يهنبلكجفهن هنمئيطهنلكمعمثمل ضض............................................................................ي
 عجفيط غجنمئيطقغ هغآلحكتخييطغق يجنهئ جنمثيغ يعني غجنخييعحملكظ ُّـهسمميطهن يحممشنههن قجن 

غف غهللا جلمبمث هعجن( خللكمع غألهثبمثلكظ يعآليلكالل هغجنخيمب هبىعغ غخفمئلكن غجنجهلكهنىط جنال ) ظمب
ص جع   .  حكلكئيع غألهثبمثلكظ جنمثيغ حص َّـىعه غجنمئيطقغيجفتههقجغمل جلمبهب

ا ا اّ  
هنلك غجنىعه  :مض غجنخييعحملكن غجنمتحييعهص هَّـَّـمتلك ُّـجييعف َّـىعغ غجنتسلكعن غألحكلكخ 

ي هن هنمئلكن غجنالمعخيخل هنمئلكن غجنتخيخل جفيطف حممتجهمس  همممث ُّـهبهئ خفيعمعبمل ظيغألهني
ن هنبيطع وغجنالمعخيخل هغإللكالم غجنخنم عن معهئ ي جنمبتخيمثمتلكفص حمخص َّـ غخفمهحي يىغن مت جنتِّـي

ق َّـىعغ غجنتجحل غألهنظ يغجنىعغف هن علكالخمهتلك غجنخنم همكهت   ي
ن غغ هثمئ  هن جفمثهن يعآلغجنت مس معهئ  م غجنىعغف معمب يعن: و عمجلكآلمض هنمئلكن غجل

 صيخضمبمن جنمتهيسهتلك جعمتهيسهتلك حمخيمبهبمن جعمتهيسهتلك م و عحفيع عظالىَّـ َّـ هن قهن حللكل
ن معخيمثمتلك هثلككآل جنتمب غجنىعغف غجنالهنتخيمثمتملص  يهَّـىعغ غجنخيمب َّـ غجنىعه غخمتهش عن ُّـهئ وي و

 آل يعمجلكمظ َّـ جلمب غجنىعغف جعمتهيسهتلك جنمتهيسهتلك مض هثهيسهتلكص هَّـىعغ غجنخيمب يغألهنيحملكجنتخيخل 
 و مملكهنمبملو قغفيجعمسصلك غجنىعغف جعىعغهتلك جلمب جلمف هثح غإلمجلكن هغجنبسلكلكمل  حمخيمبصيمعهيمهمثحل

 يمثمليهن قهن عن معتهبمثىغ حممث غجنهئخصآلف غجنىعغمع جلهبمث غجنهئخصآلف جعخص آل ُّـتمتلكَّـ وجفلكهُّـمل
ص حممشقغ مغلكظ غجنخيمب هن غجنىعغف جفمه   .ي غجنتخيمثمتلكفيعهنجلمف هثح غجنتهيمهمث

ق قغمع جعميىشيعنممخص  ي جنشهثسلكن عن ُّـتمه غهص ي متهييغ جعمئمثيط  غجن:عه غجنمتحييع جل خم
ص هن قهن حللكل غجنهئثيعغفص حممبحلكل َّـىعغ غإلمجلكن عهجفيطهتلكص  ه جعخص َّـ َّـ

جفيطغ هغجنبسلكلكمل َّـ غجنتخيخل  مغيط جمحقيغألهنيهغجن و عظالص وص همض َّـىعغ غجنمبحلكل آل ُّـ
مغيط معخيخلص همعخيمثمت جعمسهث يهجنهئ ُّـ ي ص هَّـي غجفيط غحلمئمثمئ  هبىعغ غجنمبحلكل ُّـمبحىح هثهيس  غجن

مغيط جن جمحق  .و عظالو جع آل ُّـمئلكجعمب جمحقصغجنىعه آل ُّـ
جفيطغ غحلمئمثمئ جفيطغ غحلمئمثمئيعهنلكص يجنمبىعغفخممثيط  يغألهنيمض غجنتخيخل  َّـمتلك يمثملهغجن  يمثمل غجن

. ممخص عخهثلك جن حممثخص حكبعحفيعهص 



غجليط....................................................................طض ض م ف خف مخهتمثيط غجنمئ
 يمثمل مملكهثمن جفمئمثمئيعهثخص هيجنمبىعغف وغحممب معهئ خممثيطم غجنت َّـ مض هنمئلكن غجنىعغف  م وحكلكجعمئلك

ضمثِّـهنخيهتلكهنمتيطمصمل هن غجنىعغف آل مخلكُّـىغ حصلك   .ص هحكمثمسجخ حصىعغ غخفجيمبمك كُّـلكقغ مع
ص ههنمئلكن ه عيههن َّـمتلك هنمثىغ غجنخييعحملكظ جعخل هنمئلكن غجنىعغف  غجنالجعهلل غخفمئسهب

 .يغألهنيغجنتخيخل 
يغحكجيمل جعخل هنمئلكن غجنىعغف ههنمئلكن غجنتخيخل غألهن َّـ يعن غجنقَّـمك غجنخييعحملكظ عمل جنىعغ ه ي

ظ جفيطغ غحلمئمل غحلمئمثمئ(ي مض غجنىعغف ُّـجيمب جلمبمثهتلك يمثملحفمه ىعغف يعن غجنص ه)يمثمل غإللكالخميمثمليغجن
مغ جنمتهيسهتلك هغجنمتحييع حصلك جعىعغهتلك جفيطغيعهن صيجلمتيطهنلك معت هَّـىعغ غجنمبحلكل ص  هنلك معمبحىح معمب غجن

ي غجنىعه ُّـحيهتيع هن غجنىعغف جنمثجههئ غجنتخيخل غألهنيغجنتجحلَّـ  ي  .ي
غَّـلك هن غجنتخيمثمتلكفصعقن غحكجيمل جعخل غجنىعغف ههنلك حك  َّـ جلمب غجنىعغف يعهثخص صي حملكجن

 .جعمتهيسهتلك مض هثهيسهتلك
قغ جلمبهب جعمتهيس جنمتهيسيهعهنلك: خملكن غجنهيمتلكقه  . ي غألهن حمهت ظ

جفيطغ غحلمئمثمئمهلكحمهتلك جعلكيجعلكجلتبلكق غمع غجنىعغف يعن...: هخملكن غجع معيعمم  معمئتيض يمثملجن
ومعخيمثمتلك ن جعلكجنتخيخل ي ي ُّـسهب جعلكظجيالف غجنمئ  .  عحفيعهيُّـمليطي معلكقغ هجعلكحلمئمثمئمل غخفحهبيغألهني

ي غجنىعه َّـ هثهيس غجنتخيخل يغألهنيهخملكن جلبيط غجنيعكغم غجنهئلكخكلكر مض جعمثلكهث جنمبتجحل 
ق َّـ: يغألهن  تغجن غألهمل يمثملهغجنمئلكجعمب يغجنتخيخل جلخل مض جنمتهيسهتلك هثهيسهتلك غجنىعغف مكهت

جفيطغ َّـ  َّـ يغألهن يحملكجنتجحل.. .هقمعبهتلك غجنىعغف يمعخيخل يعهن يعصلك جليعحممن ممخص صغجن
ق جل جلبلكقغ  غألهمل يمثملغجنمئلكجعمبه يغألهنيغجنتخيخل  جلخل مض جنمتهيسهتلك هثهيسهتلك غجنىعغف مكهت

ه جعخص قغهتلك غجنىعغف خضيط جعحمثهن  َّـ هغجنىع يغجنتخيخل َّـىعغ مض ممخصآلهتلك هن جلمبمث معمتجي
 .جليعحممن ممخص غجنىعغف جلخل

جفيطغ َّـ هغجنىع يغألهن يلكجنتخيخلجع يمعخيخل يعهثخص يغألهن يلكجنتجحلحم  ههبىعغ صجليعحممن ممخص غجن

.صصضك: هنمهبلكف غألهثيغ مض خف هنهيتلكف غجنميمثمك )ص(
غجليطص خف غخفجيمبمك ) ض( ).طض(مخهتمثيط غجنمئ



ألخغشتص خرضخشبسص لك............................................................................أل
 يمننمحسش شرغسش محضمم ثسعن ثع ثغشنم صع ألمشام ألمإليو ألمحففث ترسرص أللى ذطهآلض

 حسرغسش شرغسش محضمم جدسطم قيقششيث مثفغشنمهتش بفسسط فسشأليمتضض تسص خع
 . ...يمحدسعن ألمحففث هبضميف شرغسش 

 حذسص ألمتفررص ألمحذطجششسص يمألثفغشنمم مبصمتط ألجشيو...: حشو محرعشعيي
 محرسض ثع مححه مإلثالو يصعق مألثفغشنمم حغشالط متغرط مألثفغشن ألمهلعضص

 قيمحخرشم حشإلتامل أليمحغزغسص ألمحفغعبسص مإلخعن خع لخط يف محلح يثعق يمإلثالو
  يحسط.طهآلج لي ألذرظآلب ليق ألخعنآلب آليةع ألبشي رطهآليض ذرظآليض ألفخعنآلض خش أليحظ
 .يخفزع صضم ثزسع محفسغسع يجشضصق حغشى مترشى هلضم

 ألبذرظ جت خعق جفغصق صع حسرغع صع يحعشع بسرغع شرغع ثزسع مثفغشن ألةع
 ضذرزع ألممش ه حشى خش يحشالسش ه ألتزغغ لي ألةغعيت آللخط ألبذج ليق تزع مثفغشن ليق ألبذزظ
. تعمي ثع تزسع ألمتسرغ محعمتض مألثفغشن صضم ثضم خش قمحعةعي خع بعةع جتي

 نحظ مححجص يشفع ألمحلرسرسص يمحعتضم محضميت محعةعني يمحزامو محذسغ يخغفسض
 . ...محفشق مألثفغشن صضمق محسع ضخشه محضي مإلخط خع

 ألضغسغ ألمإليوأليصضم محفذج حع يةع مج محغدعى ييةع مج محدسعنق يةسع 
 .ألضص بسرشى محعمتضألضغسغ ييةسع محفشق قألضصبسرشى مإلتض

ق يمألثفغشن محفشق هلش صع خرشى ألضص حزعتضم صع خرشى مإلتضألمإليوفغشن جشألث
 .ألضصمحعمتض

 ثسسش مشمشفخ محفغ محعتضم بع ضذسعى: ألمإليوألحشو محزشثشق يف بسششع حزفذج 
 ألسصمحرشبز غيص قمثفغشنمهتش وأليلي محضمم نبص ألليو يصغ ألضصيمحعمتض ألضصمإلتض

حدشالظ مإلثالى يف مثشنمم لصظ مإلهلشىق حزخسض محذشنه حامو محضضع ثغض محطنمو  )ق(
.قكقه: )لي محرشتشق (محزشثشق

.كققه : محرطلى أللى برغت يف محغسشى مثفشن) ك(



غجليط....................................................................طض ض م ف خف مخهتمثيط غجنمئ

ن غألهمل ق هثسبمل جنهئ ن غجنحيهت غظص جلمف لكعجنمثهت هغجنبجي  جل يغألهن يجعلكجنتخيخل يهُّـخيمق غجنس
 .غحلمئمثمئ آل غجنمتسب جعلكآلهنتمثلكك غجنىعغف جل يمخمثىغَّـلك جعلكجلتبلكق يمثملغجنىعغمع يمثملغجنخيمبهب غجنمتسبمل

 عن يُّـمهِّـ آل يعهث مغهتمل حمىعجن هن يجنمبىعغف يغجنتخيمثمتلكف يعهن َّـ جفيطغيعن غجن لكيحممسهن
 جلمف شهئ عن هنخي يُّـمهِّـ آل غجنىعه يغجنتخيخل جل هغإللكالم غجنميمثمك يعآل هقغظَّـلك ُّـخيمئ

 غجنىعغف جفرضغ مممت مض حملكحكتحلكن صىجعحنظ هغإللكالم غجنميمثمك َّـىعغ مغهتمل هن غجنىعغف
 يمثملغألكجن جفهئ حممثهتلك غخفمتيطقف يمثملغإلحص يُّـملغحص جممثمك مض يهمعمئيطك معخيلكمل غألخميطك

ن عن يُّـملهغألجعيط هنلك عه وهنيطقمملك ُّـهئ قغ عه وهنخيمب  آل يهمعمئيطكظ عق معخيلكمل جنميحقه وهنجههت
ق مغلكق يخفلك جع جنميحقهص قغف مغ ق قجن ظلكق هعهمغيط ىهن جلمف جعلكجن مغ  وهظمبمل حممث غجن

قَّـلك هجعخل هجممثبهتلكص غجنىعغف علكالم حفهيلكظ جعخل قَّـلك مكهت  ىهن ألجلمثلكن غخفحيهتيع جعج
مغ ق يمع  .عزلكقه جلمف جعلكجل

ظمبمل َّـىعه مملكهثمن لكيهخف ومعخيمثمتلك معستيطجل غجن  هعن يآلجعيط صهييعليُّـ يمعخيخل يعه حمهئلكنم  ي
جفيطغظ يمئيطنُّـت جفيطغ يمعتمئيطن هعن يآلجعيط هممثحق ممثيعغ يمم يعن ذهقغ غجن ولك يمئيطهنمع هتلكجلمبمث غجن

جفيطغ مملكهثمن  مولكيقمعبمث صلك ظيغجنتخيمثمتلكف يعهن َّـ غجن ىهمعخيخل غجلتبلكق يعهن َّـ جنهئ ىمعخيخل ي  س
  . جضلكجنمل آل غجنميمثمك هن

 ا ّا ّ  
 : هنمتهتلكظ عحكخصظ هغظجيالجفلكف ممثحقغيغألهني خفمئلكن غجنتخيخل يعن

ًأوال غجنىعغف يعن هث هن  جعمثلكييعهغجنسبمك مض َّـىعغ غجنتخيبحق َّـ هنلك هن: ّصطادصمنط ادسشص: ّ
ص ممخص خملكن عجع  جعخل غجنىعغف ههثهيسهتلكوملي جلمبهبمثومعمبحىح هثهيسهتلك جعمتهيسهتلك حمتحمه هثسبمل

جفيطغ عهغجلمب : جفلكهنيط معيعمم مض هنت غجنتهبهتمثيط غجفيطغ جعلكجن ُّـمل غخفجيمبمئمل غجن سن معمب غحص ي
سغحلمئمثمئمثمل معمبىغهنهتلك غجنمتسبمل غجنخيمبهبمثمل  ن هثهيسهتلك مض هثهيسهتلك جنمتهيسهتلكوآليهعس  .... جعحمه

.ططصك: جنجيلكئ غإلجلالن مض عخكلكقغف عَّـ غإلحصلكن) ص(



يهنبلكجفهن هنمئيطهنلكمعمثمل طض............................................................................ي
ي غجنتخيخل ُّـمئتيض غجنتجحليعنسجغ ...:  خجفهخملكن ظلكئ غجنيطُّـ معيعمم مض  ص جنىعغمعي

مغ َّـ... ي غجنتخيخل َّـلكَّـمتلكيحممشن ُّـتهتلك هيمع س غجنىعغف هن مممت جممثمك َّـ جليطن معمتلكَّـمثهتلك عمل ي
ق هجفرضغ غإل ص هَّـ غجنحيهت س غخفخيمق جعلكجنمتسبمل غجنخيمبهبمثمليغجنتجحلجفلكلكمل هغجنتمتلكَّـ  . ...ي

 َّـ غخفمئلكنص آل يُّـمليطيغخفحهب  هغخفيعغق هن غحلمئمثمئمل:ّعطعّ اتهصطاحلشصش: ًةطضصط
ن غحلمئمثمئمل غخفحهبيمثملغجنجهخمه  معجهحق عمل خكخيسص هجعخل عن يُّـمليطيص هحميعم جعخل عن معهئ

يعن ظ حمبلكجلتبلكق يُّـمليطي حكبمك معسهبمثمل َّـىعغ غخفمئلكن جعلكحلمئمثمئمل غخفحهبيهعهنلكمعجهحق عمل هنمئلكنص 
ن غجنمتبي َّـ غخفحيهتيع غألمع غألمميعن يغجنمتب  ي حصىعغ غخفمئلكنص هحميعم جعخل عن ُّـهئ

ن َّـ غخفحيهتيع غألمعصه غخفيعمعبملغألمميعن َّـ َّـىعغ غخفمئلكن هَّـىع  حصىعه غخفيعمعبملظ ي هجعخل عن ُّـهئ
 َّـىعغ غخفمئلكن يعن هنيعمعبيش جعجهخيسص جعلكجلتبلكق يعهث َّـىعغ هنيعمعبيش جعهبيعمعبمل ههنمئلكنص آل يألن

ن خكخمهلكمعن  آل مصلكن أليمثملَّـىعه غخفيعمعبمل خفلك حصلك هن غجنسخيمل غإللكالخمه  ص هثخي.وهئ
 مملكهنمبمل جنتمب  هنمتهت هنيععغ هعُّـملى هغجفيطيممبخل ي هعَّـ جعمثت غجنجيمث يجضهبيط يحملكجنمتب

 ي معمب غخفيعمعبمل هقجن غخفمئلكنص جع َّـهسآلظ غأللكهتلكق َّـ غخفحيهتيع غألمعيغحلمئمثمئملص آل عص
 مثمن معمب غحلمئمثمئمل جعلكحك حفلكمع غألهثبمثلكظ هغخفيعحكمبخلي حكهبيعهثخصجنتمب غحلمئمثمئملص ه

غف غهللا جلمبمث هعجن(  هظ جنىعجن غخفمئلكن هحمتِّـ ى هنيعهن َّـ يعهث حمبلكجلتبلكق )ظمب
ن عمل َّـمتلكن ظ  مض قجن خليمل غأللكهتلكق َّـ غجنسبلكخمي حمهئلكن غألئهبصغجنبلكغ ألمعبلكجل جنمب

ن ظ  . غجن

غجليط) ص( ).طض(غخفجيمبمك ص مخهتمثيط غجنمئ
جن يههن َّـمتلك ُّـتٰهِّـ مممثهيمثمل غ) ض( حممث جعخل خم جن منهماٌوأبوهما خ:جنت نا نور ّ:ص هجعخل خم

رلك حفحقواحد  عحمٰه ي هنمتهتخصص هآل عخكهئلكن جعمسن عهنحق غخفهسهنمتخل وص حممشقغ عخكحق عمل غخفحيلكَّـيع حممسجع
يملص هعهنلك عقغ عخكحق عمل غخفيعمعبمل غجنت معمتىغجنمنيهن جعلكخم غألئهب ق هغجفيطص ي هنمتهتلك َّـىعه غخفيعغمعمكص حمهئمبي هت هث

لظهن جعلكغ غجنسلكجنبمل جعلك ض قي ألصهثتهيلكظ غخف مغ قهن َّـمتلكن جع مغ ى مجمثخيلك هن  آل ٍّ مجخيى هغجفيطو
غجفيطصيمعخييطق حممث ق غجن . حمهت مملكجنمت
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ن غجنمتب  يعهثخص  هجمحقه هن غجنتخيلكجعحقص ما خلق اهللا نوريّأول:  غألمميعن يهخم
ك غجنخييعهفيغجنمتبَّـ عخكلكقغ جنىعجن غخفمئلكن غجنىعه هظ جن  قص هخم ك غجنمهخي   مض خم

 .مك غجنتلكجنمثملعمل غهللا حكبحلكهث همعخيلكملص هحكمثمسجخ حصىعغ غجنبحهن كُّـلكقغ معهيمهمث مض غخفجيلكجن
: مل غجنهئمقهص هجعمثلكهثي غجنجيلكهن:ممىعجن هن عحكخصظ َّـىعغ غخفمئلكن: ّادسطرط ادشثى: ًةطدنط

غجنمئمثلكهنمل غجنمهمييعه ه. خممثلكهنمل ظمييعهص هخممثلكهنمل مممقه:  غجنمئمثلكهنمل معمتمئس عمل خمسهبخلينع
ص هغجنمئمثلكهنمل غجنهئمقه هنيعمعبجيمل يجعهئهنيعمعبجيمل   عهثسلكنص حممشقغ هنلكف غإلهثسلكن خملكهنمن خممثلكهنت

يلكقغص هُّـهبهئ غجنتخيبحق جل َّـىعه غجنمئمثلكهنمل جعلكجنمئمثلكهنمل جعمتحيلكن جللكمس غإلهنهئلكن مض هثجهمسغ غخف
مغيط َّـمتلكن خممثلكهنمل مممقه هجنهئمتييمثملغجنهئمقه غآلحملكخم هتلك ص حمهت هنيعمعبجيمل جعلكآلحملكمص همع

مغيط جلمتيطهثلك هثهيختلكنص يمثملص هممخص مض غجنمئمثلكهنمل غجنهئمقه غآلحملكخميمثملعهثهيس هي غجنمئمثلكهنمل حم مع
مغيط جلمتيطهثلك هثهيختلكنص همض غجنمتهيخمل غجنثلكهثمثمل هجلمتيطهنلك شيمثملغجنهئمقه غألهثهيس هل و عُّـٰهلك مع

غجفيطيمثملغإلهثسلكن جعلكجنمئمثلكهنمل غجنهئمقه غألهثهيس ظ يُّـمل هغألجفيطيُّـمل حمهت ُّـمه عمل هنمئلكن غجن
مل هغجنمئمثلكهنمل غجنهئمقه ُّـمتتهت ي مض غجنجيلكهنيعهث جعلكجلتبلكق :عههجعمبحلكل َّـىعه غجنمتهئتملص 
يظ حصىعغ ُّـسهب قجن غجنتخيخل جعلكجنجيلكهنيغألهنيغإلهثسلكن عمل هنمئلكن غجنتخيخل  ي  .مل غجنهئمقهي

ص  لكيلكصحييعغمغخيتهتلك مض هن َّـمتلكن غظجيالجفلكف عحفيعه ممثحقغ ُّـهبهئ هنيعنممخص 
 َّـ هثلكمعمي يعهثخص ممثيعغ َّـىعه غألحكخصظ هغآلظجيالجفلكف يعنهجنهئ زمك غإلخكلكقغ َّـمتلك عمل 

ص حممثجخي   يجنهئيجل غحفتالم غجنمبحلكمكلكف غجنت ُّـهبهئ جنمبهبيطغقن عن معمبححيهتلك جع
وحللكل ُّـيعغق غجنهئالن جلمت غحك و هنخيخلي  . جنتسهتمث غجنتيطغهن هغجنتهيهتمثسحفلكك و هغظجيالفي

ُّـمل يتجحلغجن: ههن معمب غألحكخصظ) ص( ي غألجفيطه غجنىعغجخص غخفيعمعبمل غألهملص عخميعغ غجنتخيمثمتلكفص غحص ي
ص  ص جفمئمثمئمل غحلمئلكئ ص هنمئلكن غجلهب جفيطغ غجنىعغمعمثملص غألجفيطُّـملص عجفيطُّـمل غجلهب يغخفجيمبمئملص غجن ي غجنمقكق ي

ص غجنمئلكجع غألهنص غجنميمثمك غألهنص  يغألمممقص غجنمقكحفمثمل غألهملص جعيعكق غجنمقغكقص هنمئلكن عه عقهث ي ي
ك جنمبجلكهن: غهثحييع. يغجنميمثمك غخفميمثمك حممثملظصضك: هثمئيط غجنمتمه ظ ططك: ي هغظجيالجفلكف غجنمه

ك ظ هخفصضضك: هنمهبلكف غألهثيغ مض خف هنهيتلكف غجنميمثمكه .ضضضك:  غحلهئحممه
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ا ا  اّا ا اا  ّ ّا   ّا  
جفيطغ غحلمئمثمئيجحلك  مض يمثملي معمئيطن ُّـهبهئ جنمتلك عن هثجمثمك هن ُّـسمسن جل غجنهييعم جعخل غجن

جفيطغ غحلمئمثمئ  مض هنمئلكن غجنىعغف آل يظ جعمسهثيغألهني مض هنمئلكن غجنتخيخل يمثملهنمئلكن غجنىعغف هغجن
مغيط َّـىع ي غجنتخيخل جعخص َّـ معخيخلغُّـ ق هغمغيطص هثخي.ي مغ جفو َّـىعغ غجن  يمثملييطغ غحلمئمل غحلمئمثمئ جنمب

غن  ق جن يعهثآل جعخيمت مغ  َّـىعه غجنخيمتلكهُّـ يممي خممثيط همعخيخل ههثخيمن هظهيملص جع َّـ هن
قغ جن جعمتحجعلكجلتبلكقَّـلك جفمئلكئ قغمع مغ  آل ي جعال معخيخل عه معمئمثمثيطصيغهثيطهنلكمغ ي علكالخمى هن

فو ظهيلكفيعصلك غ هغجنتجهخيس مض ي معتو ههثخي مغ جفيطغ هغجن يمه هبلك غجنىعغفص حملكجن
قغ جعى هنخيلكنيمممبهتلكغجنىعغف  مغ غمغمك مض معمب غخفيعمعبمل هن ق غجن  .متهييغ همغ

جفيطغ غحلمئمل غحلمئمثمئيهعهنلك  يحممشصلكص يغألهني مض هنمئلكن غجنتخيخل يمثملي جلمتيطهنلك هثمسجخ عمل غجن
يمه جع غجنىعغف جعخييط معمتىغحصلك همعخيمثمتهتلك هبىعغ غجنتخيخليهظ معت ي  جفهئ يعهن َّـ ص هثخي.ي

قغ جعمتح يجنمبىعغفُّـحيهتيع  مغ جفيطغ َّـمتلك هن  آل غإلحميعغكي جعخييط معمتىغحصلكص هجعلكجنتلكمظ حملكجن
 جلمف مجمث غألحكخصظ غألحفيعه و جفلكممص جلمف َّـىعغ غخفمئلكنو جملكجنمكوص حمهت غحكهثيطهنلكفغآل

جعمل حممث  .غخفمتيطمصمل هغخفميمب
جفيطغ غحلمئعقنص  جفيطغ غحلمئيمثململ غحلمئمثمئيحملكجنهييعم جعخل غجن مل ي مض هنمئلكن غجنىعغفص هغجن

قغيعهثَّـ  :يغألهني مض هنمئلكن غجنتخيخل يمثملغحلمئمثمئ مغ  غإلحميعغك جعمتح و َّـمتلكن جنمثيغ هن
ص  غجنهيمه غخفهيهتيجفت صهغآلهثهيمهلكن قيغألهني َّـمتلك مض غجنتخيخل يعهنلكهن مغ  غ حمهت هن

جفيطغ َّـمتلك  يمثمل جلمف جعمئو جملكجنمكوغحك م يغألهنيمض غجنتخيخل  م جعمتح غإلحميعغكظ جنىعغ حملكجن
ن جعهلل آلظ ألوغألحكخصظ هنهتمثهب قين غجنو جلمبمثهتلك مجمثخيلك وص حممثهئ  عجنمثهتلكص ىهئثيعغف جمحق هنمتحي

ق م مض هنمئلكن غجنىعغف م  َّـمتلكنيهعهنلك مغ جفيطغ هن  . آل جعهللغحملكجن
 يعنسجغ : هن َّـىعغ غجنهئتلكغ) طض(جهلكقف مض خجف جلمف غخفجيمبمك  جنىعغ خملكن غجن

جفيطغ غحلمئمثمئمثمل  سغجنىعغف جعلكجلتبلكق غمعمهلكحمهتلك جعلكجن ومئتيض معخيمثمتلكمعي ن ش ي ُّـسهب جعلكظجيالف غجنمئ
 .حفيعهعسيطُّـمل ي هجعلكحلمئمثمئمل غخفحهبص معلكقغيغألهنشجعلكجنتخيخل 
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ك ه مض غجنمتمه هث  جممثمك:وهخملكن غجنهيمتلكقه مض هنمهبلكف غألهثيغ هثمئال جل غجنمئ

مجمث  غخفلكجفمثمل يمثملغحلمئمثمئ ههجفيطمع صيغجنالمعخيخل جعلكجلتبلكق علكالخم عمل عخكلكقغ يغحل يُّـملَّـ
 هعققغممهتلك جعمتهيس هثهيس حكبحلكهث يغحل يمعخيمئ جل جلبلكقغ هغإلضلكحملكف غآلجلتبلكقغف

 جعلكجنمتسبمل يحممشهث عجنمث غخفجهلكق غإللكالم ُّـحل مملكن هعن يغجنتخيخل هَّـىعغص يمعخيمثمت جفمثهن هن حصلك
ق هَّـ صمتلكفيغجنتخيمث عهحك يهثعه صهنجيمب يتخيمئهن يمم يمعخيمئ مض يغحل يمعخيخل عمل  هنجههت

 جضتيط َّـ :يمثملهغخفبيطئ .يغجنتخيخل َّـىعغ ُّـحل يغحل يمثملههنبيطئص غجنىعغجخ يغجنتجحل هَّـ صيغجنهئهب
ق مض غجنحيلكَّـيعغ غجنمتسمك ههنمتب غآلجلتبلكقغف مغ ص فيتخيمئالغجن جليعظمل مض هغجنبلكلكمتمل غجن

ن حممث ق يعهث هغخفمئ ق يمعخيخل جل جلبلكقغ وهغمغمك وهغجفيط وهنجيمب وهمغ مغ  غجنمتسبمل مض غجن
 . يمثملغإلحص يمثملغجنىعغمع يمثملمبهبغجنخي

جفيطغ غحلمئمثمئ قغيمثملحملكجن مغ ظ هغجنمتخيمن و هن  يجفت جعهبمئلكن غجنىعغف آل جعمتح غجن
ن هنمتجهمس قغ جعمتح غحلمئمثمئومعهئ مغ  . يمثمل غجنىعغمعيمثمل غإلحصملي جنمبتخيخلص جع َّـ هن

حم  غجنىعغف غجنت َّـ عق...: يمثملجنىعغ خملكن غجنمئلكحكلكر مض خف غظجيالجفلكف غجنمه
ق غخفحىش غحل مغ ظ يغجن ق ينأل هجفيطمع جلمثمت ق هن جفمثهن َّـ همغ مغ ه غجن  هنلك حك

ص هَّـ غجنالخظ غخفحىشص حمال شتلكف مض يعآلجنمثيغ   ىت عمل هجفيطغيجفيطُّـع غجنخييطن غخفجيمب
ىهمعخيخل جفيطغي ص هَّـىعه غجن جفيطمع جلخل قغمع   ُّـهبتلكك جع جل خظظ عق آل خظ جمحقهص حم

غجفيطيُّـملهنمتجهمس غألجفيط ]يغجنىعغمعمثمل[   . ...يُّـمل هغجن
  ا اا   ا ّا   ا اا  اا ّا  

 جلمبهبهتلك :هع جعمتهيسهتلك مض هنمئلكن قغهتلكص و جللكخفملصىعغف جعخص َّـيعن غجن مض يخكآل 
مغيط َّـىعغ غجنخيمب يغألهنيجعمتهيسهتلك مض هثهيسهتلك جنمتهيسهتلكص هممىعجن مض هنمئلكن غجنتخيخل   ُّـ

ص عقن هنلك َّـ غجنهييعم جعخل جلمب غجنىعغف جعلكجنىعغف مض هنمئلكن غجنىعغفص هجعخل جلمب وعُّـٰهلك

.ضضضك: هنمهبلكف غألهثيغ مض خف هنهيتلكف غجنميمثمك )ص(
حممثمل غظجيالجفلكف) ض( .ضضصك: جعمثيطغق غهثتجهلكقغفص يغجنمه



يهنبلكجفهن هنمئيطهنلكمعمثمل ضض............................................................................ي
 ظ يغألهني جعلكجنىعغف مض هنمئلكن غجنتخيخل غجنىعغف

 ي هجنهئص هن غجنىعغف جعمتهيسهتلك مض هنمئلكن غجنىعغفو َّـمتلكن جلمبخصيعن ظحمثِّـ :اجللاب
ق مغ جفيطغ غحلمئمثمئوَّـىعغ غجنخيمب هن  يمثمل جعمتح غآلهثيطهنلكف هغآلهثيطمملكن حتمن َّـمثهبمتمل غجن

قيغألهني جلمب غجنىعغف جعمتهيسهتلك مض هنمئلكن غجنتخيخل يهعهنلكص  غخفجيمبمئمليمثملغجنىعغمع مغ  و حمهت هن
ُّـ هن غجنخيمبي جلمتيطهنلك ُّـهييعلكجنخييعحملكظهجنىعغ حمظ ك هنهييعىجعمتح ن جعخل َّـىعُّـ غجنمتح  :هع م خم

ي غجنتخيخل  هنمئلكنجلمب غجنىعغف جعلكجنىعغف مض هنمئلكن غجنىعغفص هجلمب غجنىعغف جعلكجنىعغف مض
ن م يغألهن جن هنمليعهن يجغ: َّـهئىعغ ُّـمئ معمل غيهغخفسخص  غخفيعغمعمك غخفخيمب  هنيعمعبمل صغخفمتخي

قص غجلهب مغ  هَّـ... غجلهب يُّـملعجفيط هجفرضغ غحلمئلكئ جعحمئمثمئمل جلمتهتلك يغخفخيمق هغجن
 لكخمبمبهت هنلك هجعخل لكجعمثمتهت حميعم آل غجنت يمثملغجنىعغمع يُّـملجعلكألجفيط ملهثخيمتغخف صيغألهن يغجنتخيخل هنمئلكن

 هثهيس جلمبهب جعلكجلتبلكق غجنتهيسحق مض جلمت يهجلمق م غجنهييعيض آل م غجنهيخيحل يجعلكجنتخيخل يعآل
هث جعمتهيس  عه ىجفهئ هغجلتبلكق يمعخيمب يمعخيمئ جمحق هنص حمحسمك َّـ جنمتهيس َّـ همم
غجفيط غآلجلتبلكق غَّـىع جليطغ هنلكص يمعخيخل غه يجلخص جفهئهب يغخفمتهي غجن  جنمبميمت وههنستمتيطغ صحك

قه هغجنهئخصن مغ جفيطغ غجنىعغجخ غجن جنص غجنخنحممل يمثملغحلمئمثمئ هغجن  اهللا ن(:  هخم
  . ...َّـىعغ َّـص )معه ء وال

يهن غخفبلكجفهن غخفخيمئيطغ ) جلمب غجنىعغف جعلكجنىعغف مض هنمئلكن غجنىعغف( هُّـخيتمق َّـىعغ غجنبحهن هَّـ )ص(
حصلك جعخل ممثحق هن غجنهيالحكهيمل هغجنخييعحملكظ هن مغهتملص  ىهغجنجهلكئهئمل غجنت هخم غجنبحهن هغجنمتمئلكك جف ى

ص ههنمتهت هن  عهثهئيع جلمب غجنىعغف جعمتهيسهتلك مض قجن هجعخل غجنهيالحكهيمل حممثخص جعمثمتهت هغجنخييعحملكظ ممىعجن
ص ضف: يغخفبلكجفهن غخفهلخممثمل: هجنمبتهيمهمث غهثحييع. غخفمئلكن ههنمتهت هن عجغبمن قجن غجنخيمب جنىعجن غخفمئلكن

جفلكف غخفهئمثملططصص كطف: ظ غحلهئهبمل غخفتخيلكجنمثمل مض غألحكهيلكق غجنخيمئمبمثمل غألقجعخيملططضك : يظ غجنهيت
ك جنمبمئمثخنهططض هكصصضص كضف  .ططضك: ظ خف غجنهيمه

.يخيخل آل جلمب جنمتلك َّـمتلكن خمب هنمئلكن غجنتي ألن)ض(
. غخفيعغمعمك معمبيعهنجل  )ض(
.ضضضك: هنمهبلكف غألهثيغ مض خف هنهيتلكف غجنميمثمك: غهثحييع) ض(
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ه مض غحصلكقُّـمل هث  يغحل يمعخيخل:وهخملكن غجنهيمتلكقه مض هنمهبلكف غألهثيغ هثمئال جل غجنمئ

جفيطغ جفيطغ غجلتبلكق هُّـحلص هغإللكالم يخلمعخييجنال ىمعلكن جعلكجلتبلكق َّـ جعلكجن قغ غجن  غخفىعمم
ن غجلتبلكق  غخفهيمثيط يمئيطنغخفت غآلجلتبلكق ُّـتمب هَّـص هثهيس مض جعمتهيس هثهيس ُّـخيمب يغحل مم

جفيطغ يمعخيمئ صلك هن غجن  جمحق جنمثيغ يتخيمئغجن مض هنمت غحللكظ يحممشنص حمحسمك هجفيطغ مم
هث هغجلتبلكقص يتخيمئحلغجن جعلكجنهييعل آل جعلكجنهيخي جنهئمتيص يغخفتخيخل هثهييغ  جعمتهيس هثهيس ُّـخيمب مم

 هنهيلكمعمثِّـ هنهيتلكف يغخفحمئمئخل جلمتيط هَّـىعغص غآلجلتبلكقغف جعلكغ هُّـهيتِّـ ُّـهيمثيط هثهيس مض
 آل غجنمتسب يغجنتهبمثىغ جل جلبلكقغ غخفهيتلكف هَّـىعغص غجنخيىغُّـىغ غجنهئتلكغ مض عجنمثهتلك غخفجهلكق غجنميمثمك
ر ممخص غحلمئمثمئ  هثسبمل آل عق ظيُّـملغألجفيط جعلكجلتبلكق هآلص غجنمههيلكف جعىغُّـلكقغ خملكن ىهن يمع

جفيطغهث هنمئلكن يمثملغجنخيمبهب حممبمبمتسبملص جن هظ هآل يمثملغحلمثث معمب هن يجنمبح  غجنتلكجنمثمل يمثملغجن
ن غإللكالم معحل غجنت يُّـملجنسجفيط  غجنمتسبمل َّـىعه جفمثهن ههنص يغخفتخيخل غجنميحق غخفجهت

غمغمك يمثملهنبيطئ يُّـتخيمب يمثملغجنخيمبهب هث غجن قص هغَّـمك همم مغ  ههنمت ُّـتٰهلكجل غجن
  . غآلجلتبلكقغف

 صيمثملغجنىعغمع يمثملغجنخيمبهب غجنمتسبمل َّـ... مليتخيمئمبغخف يغجنتخيمثمتلكف يعهن يجغ: و غجنهيمتلكقه عُّـٰهلكهخملكن
غجفيط هنمئلكن َّـ هَّـىعغ... غحلمئمثمئ آل غجنمتسب غجنىعغف جل يمخمثىغَّـلك جعلكجلتبلكق جنهئ  يُّـملغجن

جفيطغهث غمغب يمثملهغجن غَّـب يمثملهغجن  مض غجنحيلكَّـيعغ متلكفيهغخفتخيمث جنمبهئلكئمتلكف يمثملهغخفبيطئ يمثملهغجن
ق مغ ق هنيعغمعمك يعهن هقجن... فيتخيمئالغجن ملظجليع مض هغجنبلكلكمتمل غجن  جعلكجنمتسبمل غجنحيهت

 جنمتهيس جعمتهيس غجنحيلكَّـيع متلكفيمعخيمث هن متلكفيغجنتخيمث َّـىعه يهممص جيمبغخف غجنىعغجخ غجنميمثمك عمل
  . جفهئ خفيعمعبت ُّـحيهتيع عه وجلخل جنمبميحق ُّـحيهتيع نع خمب

جفيطغ مض هنمئلكن غجنتخيخل  جفيطغ مض هنمئلكن غجنىعغف هغجن يهجلمف َّـىعغ حملكجنهييعم جعخل غجن
 آل يعهث َّـ صيغألهن يص ممىعجن غجنخيمب مض هنمئلكن غجنىعغف هغجنخيمب مض هنمئلكن غجنتخيخليغألهن

.ضضضك: هنمهبلكف غألهثيغ مض خف هنهيتلكف غجنميمثمك: غهثحييع )ص(
.ضضضك : غخفمهيطق غجنسلكجع: غهثحييع) ض(
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مغيط معخيخل وُّـ قي جع غجنهئصو عظال مض هنمئلكن غجنىعغفي مغ  جعمتح غآلهثيطهنلكفظ عق آل جممببمل و هن

مغيط معخيخلصيغألهني َّـمتلكنص جعخالحم مض هنمئلكن غجنتخيخل ى جلمف غحكىآلحك و حممث ص هجنهئ ي حمخيحلي
مغيط هظ ص جعخالحم جلمتيطهنلك هثمتتمئ عمل يُّـمل حممئيشص هَّـ هظ غألجفيطو هغجفيطوَّـمتلك ُّـ

يغظ جنىعغ جلمقهغ جل هنمئلكن قي هنتخييطولك جلمتيطهثلك عهظلكمي حمسمتيعه عهثصيغجنتخيمثمتلكف غجنالجفمئمل
 .يخميعغ غجنتخيمثمتلكف عمل هنمئلكن غجنىعغفع ي جعمسهثيُّـملغألجفيط

مغيط هثسبمل قي غجنهئ ظ عقيمثمل جلمبهبوهمض هنمئلكن غجنىعغف آل مع مغ قوهن مغ  هغجفيطظ جنىعغ ى جع
يَّـ ُّـخيمقهن جل غجنخيمب َّـمتلكن جعمسهث قي مغ قهى جعمتحو هن يص هجل غجنخيمب مض غجنتخيخل ي همغ

قي جعمسهثيغألهن مغ قين غجنظ هقجن ألي جلمبهبى جعمتحو هن مغ ق وخيمب َّـمتلكن هن  ضهب همغ
قيعهثَّـىعغ غخفمئلكنص آل  مغ هنمثيجفتي جعمتح غجنتخيخل هغجنتخصُّـىغ و هن  .ولكي هجن مملكن غجنتخصُّـىغ هنهيهت

ق جعمتح غجنمتسبمل يغألهني جلمتيطهنلك هثمسجخ عمل غجنتخيخل يعهنلك مغ ق هجنهئ هن مغ  حملكجنخيمب هن
قهص جع جعلكجنمتحيمثملغجنخيمبهب مغ  .غجنخيمبهب ص آل جعلكجنمتح غجن

 ااا ا ّا  
ي عن غجنتجحل: غخفبلكجفهن غجنسلكجعمئملهن متلكجنمئيط جلمبهب س غألهن غخفخيمقي هغجنتخيخلي  جلمت ي

ق جعجهبمث غجنجهصيجنخيمبهبمثمل غجعلكجنمتسبمل غن هغجلتبلكقغف غجنىعغفهس ُّـستمبىغن غجنجهخي  صهن هغألجف
ن غجنهئ جغلكجعتلك هنجهلكَّـيطغىعجنحم صلك جعحمثهن ُّـهئ ق جعلكجلتبلكق معخيمبمئ جعلكجنىعغف مض جعجي و غجنجهخي و ي  ي

يهن غجنىعغمعمثمل ُّـسهب هسيخيمبمئ جعمتهييغ غجنجه هجعلكجلتبلكق معصغجنىعغجخيُّـسهب جعلكجنهئخصن  صجلمتيطَّـلك ي
 .يجعلكجنهئخصن غألحكخصئ

ق غحكتمبىغهنمن يخفلك غخفجيمبمئمل يُّـملغحص معمب يعن:  عحفيعههجعخيبلكقغ  يلكجنتجحلجع يغخفسهب غجنحيهت
ق هَّـىعغ  مغألحكخصظ هن هجمحقَّـلك يمثملغجنخيمبهب هغجنمتسبمل يغألهن يهغجنتخيخل  هغجنمتسبمل غجنحيهت

غجفيط َّـ وهمكلكَّـيعص يُّـملغألجفيط َّـ وجعلكلك حصلك يمثملغجنخيمبهب  قجن يُّـتٰههب هعن يجعيطالحم  ميُّـملغجن
ق ق يمثملغجنخيمبهب جعلكجنمتسبمل يسهبغخف يغجنحيهت  ينمشحم ظغجنىعغف معمبىغن غجنت غجنمههيلكف جعسلكئيع ىغجنجهخي
ق ق غجنحيهت ق وهنستمبىغهنلك مملكن يخفلك صجعمتهيسهتلك غجنىعغف جلمب َّـ غجنىعه صغخفىعمم  جعسلكئيع جنمبجهخي



غجليط....................................................................طض ض م ف خف مخهتمثيط غجنمئ
غن غجنجههسهن غحصلك جعهبيعغمعبهتلك غفيجنمبىع هغآلجلتبلكقغف هغألجف غكهنهتلك هعجفهئلكهنهتلك هعجف  هجن

يمج يممحل ىهمغ جلمف حكلكفغخفحس يجفت يمممبهتلك  .يحلي
ق يحمهبتخيمب ق غجنجهخي ن عن يعهنلك غخفىعمم صلك مض غجنىعغف ُّـهئ ن جعحمثهنص جعجي  ُّـهئ

وهنجهلكَّـيطغ وجغلكجعتلك يغجنهئ ف ى غجفيط مض سغجنخييطقُّـمل غخفيعغمعمك حكلكئيع ممثب  ىحمحمثمتئىعص وهنثال غجن
ق َّـىعغ يُّـسهب  َّـ غجنىعهص غخفجيمب جنمبميمت غخفستمبىغن غجنىعغجخ جعلكجنهئخصن جليعحمهت مض غجنجهخي

ق جل وجلبلكقغ صلك مض ىعغفغجن مكهت مغ هثهيسهتلك جلمف جعجي ق جعلكجن  آل حليغجلهب :عه صغخفىعمم
ق عمل غآلجفتمثلكف جعيطهنص غجنتهيمهمثحل غق شغجنتجي غئمثمل هغألقهغق يغجنميحقُّـمل جعلكأللك  سغجنس

  وعظال
ن عن يهعهنلك ق يهنتخيمب ُّـهئ ق غجنجهخي  قهغهتلك جعمشمكهتلكق سغجنىعغمعمثمل غجنجههسهن هثهييغ غخفىعمم
 َّـىعغ يُّـسهب ىهجفمثمتئىع صغخفيعغمعمك مض جنمببخيىش جعخيٰههتلك جعمشمكهتلكق عهص ألهثهيسهتلك
ق  َّـ غجنىعغف هبلك معخيمب غجنت غجنمههيلكف َّـىعه يألن قجن ظيغألحكخصئ جعلكجنهئخصن غجنجهخي

 آلكهنمل غجنمههيلكف معمب هثهييغ مملكهثمن هعنص يغألهن يغجنتخيخل جعلكجلتبلكق غجنىعغف جلخل
ىمعخيخل جعلكجلتبلكق يجنمبىعغف ن مض عجنمثهتلك هثحييعف عقغ غجنمههيلكف َّـىعه يعن :عهص عحفيع ي  غجنبجي

ق جنخييطنظ غجنىعغف جلخل حمهت  غجنمههيلكف عمل هثحييعف عقغ يهعهنلكص متلكنَّـ غجنهئثيعغ همغ
ق جعلكجلتبلكق  آل سهثسب ومخلكُّـىغ غجنتخصُّـىغ َّـىعغ هجنهئص همخلكُّـىغ يمعخييطق ىجفمثمتئىع حممثمهحق غجنحيهت

 .يجفمئمثمئ
ن ىغجلتبلكق جعمبحلكل غجنمههيلكف حمهتىعه ن ىغجلتبلكق هجعمبحلكلص غجنىعغف جلخل معهئ  معهئ

 غجنخيمئحل غجنتحمبمث جعحسمكي مممب هَّـىعغص غجنىعغف جمحق
ن غحكتمتبلكلكلك هن خم...: خملكن غجنهيمتلكقه ق ينع: ن غجنجهلكقف غجنهييعجملكروحممسخم مغ  غجن

قغ جنمثسمن غجنجههسهن حمهتىعه )ص( ه وعهن قَّـلك جفمثهن هن غجنىعغف جل جلبلكقغ َّـ جع صغجنىعغف حك  مكهت
غحصلك جعجههسهصلك .هعجف

.غجنجههسهن معمب )ض(
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ن جنعلك غخمتهش ي خفص حكبحلكهثي قغف غحليعهثغخفجيمب هن جفمثهن  و معخيخلن ُّـهئ  جع ي ُّـتجمفي

ص هُّـسهب:عهجلمف هثهيسهتلكص   هجفيط غأليغجنتجحل ي ُّـحيهتيع جن هُّـخيمبهب جعمتهيس مض هثهيس
ن هني هُّـتٰههبصغجنىعغجخ ق هن غجنهئخصن غجنىعه جفمئمثمئت جفمه ص جعلكجنىعغجخ  غجنجهخي لك ُّـمتبمي

جفيطغر ق  غخفجيمب غجنىعه َّـ جلبص هَّـ هنستمبىغن جنمبميمتغخفجهب غجن لكقغ جل خكهت
 هنث ...جفهئلكهنهتلكمسجعجلتبلكقغمع غههث ههست جعجهبمث خكيجفيطُّـغغجنىعغف هثهيس هن جفمثهن ه

غجفيطغ هثخمث غغ غجن ق غخفهئلكخك مض غجنمت  ُّـستمبىغن َّـىعغ يجغص و هجغخصقغ آل حتمنوالخكهت
ق جعلكجنهئخصن  ق غجنجهخي  .  ...يغألحكخصئغجنجهخي

يغجنثلكجعمن جنمبح معخيلكمل هقغمع مض هنمئلكن قغمع خمب  حملكجنهئخصن غجنىعغجخ َّـ غجنهئخصن عقن
ل هن غجنهئخصن َّـ جلخل  قغفص هَّـىعغ غجنمت ن َّـمتلكن جمحقهص مملكجنجههسهن هغجنحيهت عن ُّـهئ

قغىغجنىعغف هن قهن ممثيعغ مغ جفيطغ غخفجيمبمئملص حمتمب غجنهئخصآلف هن و علكالخملك جعلكجلتبلكق غجن  و
قُّـملص هَّـ هثهيسهتلك مض هنمئلكن غجنتخيخل غألهن ولكمض هنمئلكن غجنىعغف جعلكجلتبلكقَّـلك خكهسههث ي همغ ي

مغ  . جلمبهبمثملولك جعلكجلتبلكقَّـلك خكهسههثوقغهن
يهعهنلك غجنهئخصن غألحكخصئ ي حمهت غجنهئخصن غجنثلكجعمن جنمبح معخيلكمل جعلكجلتبلكق معهيمهمث ي

قغف آل عمل ي هن غجنمتحييع عمل غجنتجمبوغجنجههسهن مض غخفحيلكَّـيعص حمهت جفلكظ مثلكف هغجنحيهت
 .غجنىعغف

ص جع جعلكجلتبلكق : هجعخيبلكقغ حضتخنغ يعن غجنىعغف عقغ هثحييعف جنجههسهصلك آل جعخص َّـ َّـ
يغ َّـ غجنهئخصن غجنىعغجخص عهنلك عقغ هثحييعف عمل خكهسهصلك جعلكجلتبلكق هثهييغ غهثيطمملكممهتلك هبلك حمهتىع

 .معمب غجنجههسهن حمىعغن َّـ غجنهئخصن غألحكخصئ
 

.صصضك: هنمهبلكف غألهثيغ مض خف هنهيتلكف غجنميمثمك: غهثحييع) ص(





 
 
 
 
 

 ااا  
ا ّا  

 ّتشصشط ادنسح ادنطي  •
 ّادسشك يف ادنسح ادنطي  •
 ّثامء ادنسح ادنطيأ •
 ادلؠشل) اهللا(، وادغايت) اهللا( •
 ّصطّ وادنسصصطت اخلششصطّ احلشّيف ادنسصصطت: إجطرة •
 :ّرخصط ادنسح ادنطي •

 ّصطاألثامء اإلهل (:ّ يف ادنسح ادنطيّاألولادغخك( 
جصطن ادنطبنطاأل (:ّادغخك ادنطي يف ادنسح ادنطي(   

  رلملع ادلةلب ورلملجطت اإلرشطن •
 سّادشصف األخعس وادشصف اتشع •





 
ما ّا   

 مذففضحض مذغثطم ىآلم ذشسفصض بشسفصض ىتسسشض صسفصض حج صقغآل جتشض مذظمآلثض
ك ىثرع آلصض مجلشسآلطض مألجامل ىمصطذضثصض خصصض ذغ ثصط مألثطآلدعىمصطدضه 

ي مذفسخآلمذفقخبظذع  يك ىثض دضو مذفسخآلمألىه آل آل يمألىه آل  حغ ثسصسض مذغثطم ي حفضنمآل
دام  ن آلطضآلذفشصظ ىمذسج ىدظم مك مذشفظم خصغي ىثض مصفسضلآلصض مذسصفآلذشظمميىمصسشضجض 

صسفصض بام ثغم ذغ لجامل آل ذغ مذظمم ذفسسع ي لثظٍّجتعىثض ذظذع  ن حظخض
ي مذظمم تشظآل لثظضآلفشظذحج صقغ مذفسرصعك خ  لجاملطض ىدامآلهتض حج آلفسسعذآل

يصقغ مذفسرصع ىمذفامطظك خفشظذض ذظم آل  لثظى خسسشض ممهتض بام خصصض ذغ مذشامآلم آل
كطظم مذشامآلم دع خفامكآلتسرصخ يحج صقغ آل حغ خجو متضطظم حششصي آلض صففصي يض آل ي

 ذغ مذظمم آلمذفقخك ىطظم آلصضيضك خزصظم مذظمم ذشسفصض برصىكض مذشامذآلثسصسص
قىتسسشصض ذشسفصض حج صقغ مذسشع مذفسرصخ طغ مذظي طسج آل حشغ بضذفسخ مذفضقك آل

 .صقغ مإلمجضه ىمذففضحض مذظي دضو مذسشع خصغ حج آلمألىهآل ذغ حغ مذع مذفسخ يتسظطسض
  بسزصضيتزصظ مألجامل ىمذرسضم ممفضنم ) مذفضقآلمذفسخ( ىطشض يف طظم مثسضه

ي بسط لو دضصض ذشطدضك حج صقغ مذفسرصعكبسظحغ    بسزصضي خج ممفضني جمفشسضآل
 .حغ بسظ

طغ تضق نتض مذظممك : آلمذفسخ مذفضق: دضه مذسضنن حفط مذظنمه مذشضحضق
آلزصظ خصصض مألحصضل ىتفشصظ حصغنم ىمتصظم حششصىطغ مذظتفض مذفغ ت آل يآل آلىطظم مذفسخ ... يضي

آل ثض ىثض مصفسضل مذشفظم يف مذفسخ آلألصغك ىمذع آلمألىهآلمذفضق طغ لغنم مذفسخ  آل
 آلصض طغ ثسصسض مذغثطم محلسصسآلمألىهآلك ذشغو مذفسخ آلطضآل ىدظم مذفشصظ ىمذسجآلمألىه

...  مذسضبع ذششفظمآلمألىهآلو مذفسخ ذظه ذغ مذع لو طشغ... مذشضخصض جلشصع مذع
يشض تضذصض هلضآلتسص  غي مثشفصآلصضآل خظذع طغ مذفسخ مذفضق آل حمضذضك خقشصع مألجامل مإلهلكي
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غجفيطهس همجمث غجنجهصعجنمثهتلك غجنتمسجغحق هغجنهيخي  و مصهبمبمليُّـملهن هغآلجلتبلكقغف غخفمتيطقمغمل مض غجن

و معمهحق هنهيمهمبمليحممشصلك صيمثملهجفيطغهث و هنتهبمثىغغي  .ي مض َّـىعغ غجنتخيخل غجنثلكري
ن مملكن هن غخفهبهئ عن عهنلك : عشطلّوربام  جلمب غجنىعغف جعمتهيسهتلك مض هثهيسهتلك َّـ ُّـهئ

غحكجيمل جعخل غجنىعغف هجعخل جمحقَّـلك ن  هن غخفحيلكَّـيعغجن جعمل عمل غجنمئ ص هجلمبمث حمال معمه غجنمت
و َّـمتلكن معخيخليجعمسهث و همعخيخلظيعهن ي  .ظى جغلكني

 يمثمليغجنتخيمثمتلكف غخلمبمئيحتمئ  عهنهئلكن  جليطن عَّـ غخفخييعحممل ُّـيعهنيعن :واجللاب
مغ ي جعلكآلحكتمتلكق عمل معمتىغن غجنىعغف هجلمبهبهتلك جعمتهيسهتلكظ هقجن جنخييطن يمثملقغف غخللكقمغهغجن

 هنلك مملكن َّـمتلكن يهمممض هنيعمعبمل غجنىعغفص  م  خكهئ مملكهثمنيهجعمسه م  ممثيعغيعهعهنهئلكن حللكل 
ن آل َّـ جلمف هثح غآلهثيطمملكن هغآلحكتيعهثخص  ىحكهتالن هغآلهثيطهنلكف هن قهن عن ُّـهئ

ق غإلضلكحممل غإلخغخموجممببمل حممشقغ عقغقف  َّـمتلكنص مليمثي جلمف عحفيعظ هجنىعجن آل ُّـهبهئ معمه
ق هغجنتجحلغألخكمثلكظغجنىعغف عن معجهحق جنحنظ هن   آل يهثع حمحمثهن ص حفلكقمغهتلكي جعلكجنحيهت

مغ جنحنظ هن غألخكمثلكظ جعخيمثمت ممصثيعغ هغجنتخصُّـىغهئمصلكن جنمب جعمل عمل غجنت  ي حمال معمه غجنمت
وُّـحيهتيع جعتجمبمث حفلكقف غجنىعغف هنثالظ عق آل خظ َّـمتلكن   قجن ص هثخي. معجهحق عجنمثيجفتي

ق غجنحنظ مغ ق جمحق يغهثيطهنلكمغ يمم غهثيطمملكىمتحجع هن مغ ص هجنهئ َّـىعغ غجنمتح هن غجن
يمملكم هجمحق هنمهح مغ غإلزلكق عجنمثىِّـى   .ي جنت

يعغجفمبهتلك ي معمتىغجن مض هنمتلككن غخفخلكقف ههنيمثمل غإلهثسلكر همممثهيىغجنمتيهييغثلكن خف مملكن يهقجعخص
 يعآلن معحيهتيع ع آل ُّـهبهئ حصلك يمثمل غجنهئمبخصف غجنمبهيحيينع مض حمهت َّـىعغ غخفجيمبمكظ حمهئخص و ممبحقوعجغيع

قغفيمثمل هغخللكقمغيمثملجهبمث هنيعغجفمب غجنيطغحفمب جعىغجنمتيهييغ هنيعهق جعخييط مغ  ص حمهئىعجن َّـىعه غخف
ي جعهبيعغجفمب غخفتمتىغجنمل هن جفلكميغإلحصي آل ُّـهبهئ حصلك عن معحيهتيع هنلك مس ُّـهبيع غخفيطق يمثملغخللكقمغ  ي

جفيطغ غحلمئمثمئ آل عمل هنيعجفمبملصيغألهني مض غجنتخيخل يمثملوغجنىعغف هنيعهقغ جعهبيعجفمبمل غجن ى هظ  و
قغف هجلمبمبهتلك غجنىههنيعمعبمل مغ ممخص َّـ غحللكن مض  م مئيعُّـبمل معحيهتيع حممثهتلك هنبلكقغ معمب غخف

.ططصك: جنجيلكئ غإلجلالن مض عخكلكقغف عَّـ غإلحصلكن) ص(
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ىمثملجلمبهب ى عمل هنيعمعبمله عحفيعىمل معمتتهت مض هنيعجفمبيجفت م غألحكخصظ ممخص حكتخييعم حصلك ي ظ  جع

 يمثمل غألجلمثلكن غجنخيمبهبه معحيهتيع َّـىعيجغههن  م وممخص حكتخييعم عُّـٰهلك م عمل غألجلمثلكن غجنثلكجعتمل
غخم غخللكقمغ  .مض غجن

مبمل ي مصمبو ممبحقغو غخفهتمتيطك غجنىعه ُّـيعُّـيط عن ُّـبمت جعمتلكُّـمل:هممهبثلكن عحفيع جلمف قجن
غل غخفيعغحم هغجنتىغُّـمثمتلكفص  ُّـمتجيمب هن قغمع هجلمبهب جعمتهيس وآل ي عهيحممشهثجعهبختمب عهث

ي ُّـتهبخي جعمسمغىغغظ يجغوهنيعهقغ جعخيمبهب جعجهبمث هنلك َّـ جللكمس جع هن ممخصآلف جلمب غحصمتيطحكملص 
و جضرضغ حصلك مض قَّـمت خمب عمغيعغئ معمب غجنبمتلكُّـمل قمص ههن ي  ُّـمسحفىع يجغيهنلك مخخي جع جلمف غجن

قه جلمف غ قم مض غجنيجعبمتلكظ هنلك مملكن خميط ظ ص همس ُّـهئ جن عن ُّـمتتمئ هن غجن خم غخللكقمغ
 . جعخييط غخفيعهق جعخص جعمثمتهتخص هن هنيعغجفيعآلغخفيعجفمبمل غألهمل عمل غألحفحقغ 

ومثمل جلمبهبوهثسبمل م يغألهنيمملكجنتخيخل  م يتخيخل غجنثلكريعن غجن :ههن َّـمتلك معخييعم  يعصلك يعآل صي
ومثملجنمثسمن غهثيطهنلكمغ ومثملص جع معهيمهمثمبيمثمل عمجلكجني  يعصلك يعآلص ىش هنلك حممثهتلك جعخيٰههتلك جل جعخيو هنتخصُّـىغي

قه جعخييطص يمس معتح مغ ىحمهت جنمثسمن معخيمثمتلكفن هن غجنمتح غجنخيمبهب عمل غجنمتح غجن  ي
وص جع معخيمثمتلكفيمثملحفمبمئ ق مض هنيعمعبمل غجنتخيخل غجنثلكريحمهئص يمثمل جلمبهبي مغ هغجنىعه  م ي هنلك هن

وُّـجيمب جلمبمث عُّـٰهلك هنيعمعبمل غأل َّـمثملي ق م يجن مغ ص مملكجنىعَّـ ملمث جعمتح غخفخيلكر غجنخيمبهبوهن
ق حممث مجصجعلكجنمتسبمل جنشهثسلكن مغ  .ي هنخيمتلكئي جلمبهبىمث هنلك ُّـخيمبهب غإلهثسلكن جعمتح غخف

يهجعخييط غجنتمتىغن عمل هنيعمعبمل غجنتخيخل : هجنىعغ خملكن غجللكهن ي ُّـمسجخ غجنتمتىغن عمل صيغألهني
يهنيعمعبمل غجنتخيخل غجنثلكرص هَّـىعه غخفيعمعبمل غجنثلكهثمثمل َّـ غجنت معحيهتيع حممثهتلك غألخكمثلكظ جعمههيمل 

ظ هحصىعغ علكمبيغجنتهبمثىغ  ين َّـىعغ غجنتخيخل همملكص)جللكمس غخفخيلكر( جلمف َّـىعه غخفيعمعبمل غحك  غجنخيمبهب
قغ وهنحيهتيعغ همعمتىغآل: عه[ ومض غحلمئمثمئمل ظ ي  جفمثهن غهثتهيمن غجنهئثيعغ يألهثظ يغألهنيجنمبتخيخل  ]و

يجلمبمث غجنتمتب عمل عن َّـمتلكن قمممت) ص(  قمم غألحكخصظ غجنت َّـ : رلكصي مض غجنتخيخل غجنثلكرخلي عحكلكحكمثخلي
غكن جنمبيعمم غألهنجعهبثلكجعمل هنبلكقغ جنمبيعمم غجنثلكرص هقمم غألجلمثلكن غجنثلكجع ص يتمل غجنت َّـ جعهبثلكجعمل جن

ضمثِّـ قجن جل خميعُّـمك . هحكمثمسجخ مع
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يهغجنتهبمثىغ جل غجنتخيخل  ص هجغبتمن جن جل لكيعُّـ غإلمجلكنيغألهني .  جل لكيعُّـ غجنتهيمهمث

قغ غجنتهيمهمث غجنحي ن خملكجعال جنمه شعقن هنلك ُّـهئ قغص هخكمسن معمب غحلرضغ عن و ي هغجنمه
ن مجمث غآلجلتبلكقغف هنمتيط  . حممثهتلكو ههنمتيطمصملوقمغمليمعهئ

وحملكجنتخصُّـىغ مض غجنتخيخل غجنثلكر مخلكُّـىغعقنص  قي آل جفمئمثمئس هثسبي  وص حممبمثيغ حصلك همغ
و هثمئال جل يص هَّـ هنلك جعمثمت غجنهيمتلكقه مض هنمهبلكف غألهثيغي جل غحل معخيلكملسهنستمئ

ه هث جنغجنمئ ريهَّـىعغ غخفهيتلكف جلبلكقغ جل غجنتهبمث : جعمئ  يىغ غجنمتسب آل غحلمئمثمئ ممخص مع
 هن معمب يص عق آل هثسبمل جنمبحيُّـملجفيطآل جعلكجلتبلكق غألجنمههيلكفص ه خملكن جعىغُّـلكقغ غىهن

ص حممبمبمتسبمل غجنخيمبهبصيمثملغحلمثث جفيطغهثيمثمل هآل هظ جن  غجنت يُّـملجفيطجنمثمل جنس غجنتلكيمثمل هنمئلكن غجن
ن غجنميحق غخفتخيخلمعحل  يُّـتخيمب يمثملص ههن جفمثهن َّـىعه غجنمتسبمل غجنخيمبهبي غإللكالم غخفجهت

ق ههنمت ُّـتٰهلكجل غآلجلتبلكقغفيمثملهنبيطئ مغ هث هغَّـمك غجن غمغمك همم  . غجن
 يمثمل جل غجنىعغف غإلحصى جمحق حفلكقف ههنلك ُّـجهتهب جلمبمثيتخيخل غجنثلكريعن غجنهغجلمب 

محهخكهسهصلك  مض وص جع قغحفيغألهنيجنتخيخل عمل غ غحللكن جعلكجنمتسبمل َّـ ممخص  هغجنمهمئ غجنيعجع
مح عُّـٰهلك  .وغجنمهمئ غجنيعجع

ك) ص( ك مض خف هثمئىس غجنهيمه . طض ك: هثمئيط غجنمتمه
 معخييعم غجنهييعم جعخل يههن َّـىعغ غجنمتيس. ضضضك: هنمهبلكف غألهثيغ مض خف هنهيتلكف غجنميمثمك )ض(

غمغمك جلمتيط غجنهيالحكهيمل عهثخص  ق جلمتيط غجنخييعحملكظظ حملكجن مغ ق جلمتيط غجنهيالحكهيمل ههغمغمك غجن مغ يهغمغمك غجن
ي َّـىعه غخفيعمعبمل جلمتيط غجنخييعحملكظظ جفمثهن عن غجنىعغف غحلمئمل آل معتَّـ ي يمه جعمههيمل غخفبيطئمثمل هغخللكجنمئمثمل ي ي

َّـمثمل يهجمحقَّـلك عآل مض َّـىعه غخفيعمعبمل غجنت معتحمئ حممثهتلك غألجن ي ظ هقجن ي يص آل عصلك غجنىعغف جعخص َّـ َّـ
ق هثسبمل جعخل غجنىعغف غخفجيمبمئمل جل مم ظهيمل عه خممثيط عه غحك هجعخل جمحقَّـلك جحلك  يجنخييطن عهنهئلكن معمه ى ى ى يى ي

ص حمهئمث ُّـهبهئ جنمتلك جليط ُّـمل آل جممببمل حممثهتلك آلحك جلمف غحك ىغَّـلكص ممخص عن غجنىعغف مض هنيعمعبمل جممثمك غحص ي ي
يعن هثٰهمث ظهيمل غخفبيطئمثمل عه غخللكجنمئمثمل عه جمحقَّـلك جنىعجن غخفمئلكن غجنجهلكهنىط جل مم َّـىعه 

ضمثِّـ جعخيىش قجن جلمتيط غجنبحهن جل غجنيعمم غألهن هن قمممت غجنتخيخل ! غآلجلتبلكقغفظ يهحكمثمسجخ مع ي
.غجنثلكر
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ا ّا  ا  
ق جلخل  جل وجلبلكقغ يغألهنيغخفيعمعبمل غألهمل هغجنتخيخل مملكن غجنخيمب غحللكظ مض  مكهت

غجفيطلكغجنىعغف جنمتهيسهت وهنتخيمبمئلكغجنخيمب َّـمتلكن  حممثهتلكص حمهئلكن يُّـمل جعلكهثيطقغف غجلتبلكقغف غجن  ي
ن  . َّـ غجنىعغف حممئيشى هغجفيطىجعهبخيمب

ق غجنىعغف جنمتهيسهتلك يغجنخيمب مض غخفيعمعبمل غجنثلكهثمثمل هغجنتخيخل غجنثلكر يهعهنلك جعخص  حمهت مكهت
مع هن   غألحكخصظهمههيلكف جعلكجنيخكهسهصلك هن جفمثهن هنحيلكَّـيع معمب غجنجههسهن غخفسخصغ جف

وغجنخيمب َّـمتلك هنتخيمبمئلكص حمهئلكن ي معهيمهمثحلىجههئ جعهتلكهجفمئلكئمئ هنخل ي  غجنىعغف َّـمتلك يحممشن ظجعهبخيمب
ص هقغف جفمثلكغص هقغفقغ يجعمسصلكمعحيهتيع جنمتهيسهتلك   ف خميطقغص هقغف عقغقغص هقغف جلمب

قص هقغفممالنص هقغ  جليطنظ حمهئلكن جنمبخيمب جعحسمك غهثتهتلكظ غخفيعمعبمل غجنثلكهثمثمل ف مغ
هنلكمع حممثهتلك ممثيعغ ومثمل هثسبوهجفيطغ هصيمثمل جفمئمثمئوهجفهئ هنخيمب جلي  .يمثمل مصهب

هنلكف مض َّـىعغ غخفمئلكنيعن غخفهقجم  ي جل غحل غهنتمثلككغ هثسبمثوجحتلككغ )يغجنتخيخل غجنثلكر( خيمب و ولك ي
ل هن غجنتهئثيع مض جلمب ي عنيعآلممخص َّـ غهنتمثلككَّـلك جل هثهيسهتلكص  ي قجن آل ُّـهسقه عمل خممثلكن هث ي

 :عه( ي َّـ جعحسمك هنتخيمب غجنخيمبيعهثخصيتهئثيع َّـمتلك ين غجنيغحل معخيلكمل مض َّـىعغ غخفمئلكنظ قجن أل
ن ص حممئ )جعلكخفخيمب  هنلك جن آلجفحيمتلك جعبخنهثلك :هممهبثلكن جلمف قجنيش هجنمثيغ جعمبحلكل هثهييغ غجنخيمب

وعخكمثلكظ هنتخييطقغ هنتهئثيعغ حمسمثحمه جلمتيطَّـلك جلمب ي ي معمب غألخكمثلكظ غخفتهئثيعغص هقجم يجعهئ جنمتلك ي
 هغجفيطغ آل و هثهييغ غجنخيمب جفمئمثمئملي عنيعآل صيهنتهئثيعغ م يغجنت َّـ هنتخيمب غجنخيمب م خكمثلكظيعن غأل

ن جفمئ يمعهئثيع حممثهتلكص حمهي غجنتخيخل غجنثلكر معهئ ن هنتهئثيعيعن غخف هن صمثمئمل غجنخيمب هغجفيطغي  هجعخل صيخيمب
هنلكف غهنتمثلكك ن جفمئمثمئمل غجنخيمب ص  هبلكي ممخص َّـ غآلهنتمثلكك جعمثمتهتلك هجعخل غجنخيلكمسي هثسبوَّـىعه غخفخيمب همم

ي ههنتخيمبمئ هنتهئثيعصهغجفيطغ ن ي عحكلكخو جن قهقصي ظ  .ي جل غجنتخيخل غجنثلكرى قخممثىعمل حمهت مض غجن
ههمض جعمثلكن َّـىعغ غخفجيمبمك خملكن  هث  مض غجنخييعظمل يُّـمل غجنهئثيعغ غآلجلتبلكقيمئ معخييجغ...: غجنمئ

 ومتملي هنتخيمثوالفي معخيمئيحممشصلك ظ آل ُّـمئيطف مض هجفيطغ غجنخيمبص جعلكجلتبلكق غهنتمثلككَّـلك جل غجنىعغفيمثملغجنخيمبهب

.ضضص كصف: يطغقن مض خف معلكئمثمل غجع غجنهيلكقلص حكخيمثيط غجنيطُّـ غجنهييعجملكرهنمتتهت غخف: غهثحييع) ص(



٢ ـ ج رشح متممد اقلواعد....................................................................٦٦
 وشنهنن ، قستملله اقلثرة يف وحدتهّل احلقّ وهي قن حمه تكل،قن اقكلم فمه

 .... شنهنن، فنقلثرة قن حمه اقتمنزهن بحلنإللمنٍالذممح
ّتكني اقثنين هو حرضة ارتسنم املكلوقنت يف ّأن اقاقكرفنء إىل قام يقري أقنبر 

ل ّ اقثنين تكلّتكللواق... : قن حمه االقتمنز اقمسبياقذايت اقكلم هعرص
 وهو حرضة ، قن حمه االقتمنز اقمسبياقذايت يف عرصه اقكلم ّاملنهمنت

شمنء ّن األنني قن احللامء بّني واملتنهلّحلل أقنبر املإقمهاالرتسنم اقذي يقري 
ّأن  هو :ق يف هذه املسنقهّ، واقلرق بني احللمم واملحلّ يف نلس احلقٌقرتسمه

 وصف اقكلم قن حمه اقتمنزه اقمسبي عن اقذات، قمس ّحلقرتسنم عمد املاال
 .... علممن عمممنّإن وال قن حمه ،هو وصف اقذات قن حمه هي

حه عىل املكلن قام أشنر اققنرح صنإلن اقدين قملس هذا األقر يف رش
حرضة ارتسنم املكلوقنت  ُّ يف اقتكني اقثنين اقذي هوّوأقن...: حمه فنل) ٣٣(

 .]ّفنملكنيرة نسبمه همن[ ي فمن حمه االقتمنز اقمسباقذايتيف عرصه اقكلم 
لني ّهي اقتي يقري إقممن أقنبر املحل ]حرضة االرتسنم: أي [ةوهذه احلرض

، قلن فرق بني ذوق ّشمنء قرتسمه يف نلس احلقَّن األن ب،ِّواملتنهلني قن احللامء
 ّن أ، وهو]ّاحلق نلس يف اقكور ارتسنم قسنقه يف: أي [ق هنهمنّاحللمم واملحل
 ]اقكلم [ قلكلم بنعتبنر اقتمنزهٌوصف هو ]ّعمد املحلق: أي [االرتسنم عمده

 ر قلكلم بنعتبنٌوصف  أوّقلذات ٌوصف ]االرتسنم: أي [هّنأ عن اقذات، ال اقمسبي
هبذا  ]املكلوقنت [ءّ فتسمى تلك األشمن،]عني اقذات: أي[ عمممن ]اقكلم [ّنهأ

ّحروفن قكمويه( ]ّاعتبنر اقتكني اقثنين: أي[ االعتبنر  )َّقلامت قكمويه( و)ً
األسامء ( و)َّاحللنإلق اإلهلمه(ـب ]املكلوقنت [َّ، وتنرة يكرب عممن)ًعمننن ثنبتهأ(و

.٢٥٤ص: قكبنح األنس يف رشح قلتنح اقكمنًنلال عن ) ١(
.١٥٨ص: اقللوك) ٢(



يهنبلكجفهن هنمئيطهنلكمعمثمل طط............................................................................ي
جعمثمل مغ( ه)سغجنيعجع   ....)يمثملجعغحليعهم غجن

ا ّا   
 جفمئمثمئت يقجم عن صجنثلكر عحكخصظ ممثحقغ جعحسمك غجلتبلكقغف جغلكجعتمل حممثيجنمبتخيخل غ

ق هجلمثمت هغجفيطغ غكهنهتلكيص حمبلكجلتبلكق عهث عظ مكهت َّـلك ههنمتجهمس هس ههنمتجهغألحكخصظ هجن
َّـمثملغأليحكهب جعهبيعمعبمل  ص هنمتهتلكى هغجفيطيمممجمث غجنهئخصآلف غخفٰهلكحممل عمل   .يجن

 مض هنبيطئ ههحكجي ههنمتتهتلكه يمثملير غجنهئمبمثمل هغجلىغئ مجمث غخفخيلكيهجعلكجلتبلكق حتمئ
 .ي حكهب جعخيلكمس غخفخيلكرصيهمخمثىغَّـلك حممث

جعمل عمل غألحكخصظ غإلحصيمثمل غقمعسلكن غجنهئثيعغ غجنمتسبجعلكجلتبلكقه  يمثملجنهئثيعغ غحلمئمثمئغ هيمثمل غخفمتس
ن هجفمئلكئمئ حممث  .ي حكهب جعحرضغ غآلقمعسلكنصغخفٰهلكحممل عمل غجنهئ

 .غألكمظي حكهب جعحرضغ غجنخيمب ص غجنخيمب غألكمظيمعخيمبهجعلكجلتبلكق 
جفيطغ هغجنهئثيعغيمثملهجعلكجلتبلكق غجنمقكحف ي حكهب جعلكحلرضغ صيمثمل غجنمتسب غحللكظمبمل جعخل غجن

 .يمثملئغجنخيخص
قغ غجنتخيخل يعهثهجعلكجلتبلكق   هنيعمعبمل غجنىعغف غألخميطك يعهن غجنىعه َّـ يغألهني ظ

 .يُّـسهب جعلكخفيعمعبمل غجنثلكهثمثمل
)ا (اا ،)ا (ا  

م يآلجعيطهن غألجعحلكف غألحفيعه غجنت  خم هنسمسجنمل غحكتخيخصآلف   جلمتيطَّـلكهن غجن

ي عن غحلهئمث ُّـخيتمئيط عن جلمب غجنىعغف :يهعهنلك غجنهييعم جعخل غجنخيلكقم هغحلهئمث غجنىعه عخكلكق عجنمث حمهت) ص( ي
ص ههبىعغ غجنخيمب م غجنىعه ُّـسهب جعلكجنخيمتلكئ يجعلكجنهئثيعغف خمب غإلزلكق عهثخص َّـ هنيعمعس مض ق يغف غحل ي

ن عزلكق غألخكمثلكظ جفمثيطص جنمبسمث:  غهثحييعىجنىغُّـلكقغ معهيمهمث. وعُّـٰهلك م ُّـهئ ص صف: يط ممخصن غحلمثيطقهيغجنت
.صطصص كطف: يهغحلهئهبمل غخفتخيلكجنمثمل مض غألحكهيلكق غجنخيمئمبمثمل غألقجعخيملظ ضصضك

ك مض هثظ هطض م طضص كص ف: هيلكقلغجنيف معلكئمثمل غجع  خهنمتتهت غخفيطغقن مض: غهثحييع) ض( مئيط غجنمتمه
ك .طض ك:خف هثمئىس غجنهيمه



غجليط....................................................................طط ض م ف خف مخهتمثيط غجنمئ
غهللا م مض مممبخصهت جعلك جلمتهتيُّـخيمقهغجنت  مض مممبخصف غجنخييعحملكظص غهللا جنهيىح غجلالجنمل

ظهيص هغجنىعغجخ  .غهللا غجن
ص هجنمثيغ عخكلكقغ عمل غجنىعغف جعخص َّـ َّـحمهت  غجنىعغجخغهللا لكحك  جعيُّـتخيمب حممثخص يعهنلك
 .ي جنهيحيوص جع غحكولكيهثمثلك جليعحموَّـ غحكخص

ظهيغحك  يهعهنلك ص غحقغق هنمت حمغهللا غجن  غهللا غجللكهن غحك :عه آلحك غألجلحي
 يص هَّـ غحك جليعحملكريمثمل هغجنمههيلكمعيمثمل هغجنهئخصآلف غألحكخصئغألحكخصظغحللكهه جلهبمث 

 .جفمئمثمئ
هنمتهتلك هنلك هقق مض خف هخميط مغلكظ مض مممبخصف غجنخييعحملكظ هنلك ُّـجهحق حصىعه غحلمئمثمئملص 

 هن جفمثهن َّـ يجنمبىعغف و غحكيألهث )غهللا(قمميع غجنجهمثىط غحك :  جفمثهن خملكنغجنمئمثخنه
 ىجهبمث غألحكخصظ هغجنمههيلكف جعلكجلتبلكقجعجفلكلكتهتلك ع هغحكهبهتلك هن جفمثهن َّـ جعلكجلتبلكقص

 .ص َّـ عجلحي غألحكخصظ هعخحمهتلكيمثملمهلكحمهتلك جعلكخفيعمعبمل غإلحصيص هَّـ غمععحفيع
ه غجنخييعحملكظ جعخل غآلحك يهئ ُّـهبمثىغهجن هغآلحك غجنخييعحملكر غحلمئمثمئ   غجنمبهيحيغجنمبمي

غ غألجن هغجنالنص ن غألحم غحكتخيطهن  يعنخييعم ي جلمف غآلحك ُّـالنجن هغجنبيطحف
ن مض  جعخالحم مضصغحلمئمثمئغجنخييعحملكر  َّـ غآلحك هنيعغقَّـ جن ص حممثمئ  غآلحك غجنمبهيحي
ي غآلحك غجنخييعحملكر غجنىعه َّـ معخيخل هن غجنتخيمثمتلكف:عه  ميغألهن ص غآلحك غهللا : مي

ن مض غجنثلكر جن  .غحك غهللا :هُّـمئ
ن غجنمئمثخنه غحك غجنىعغف  )غإلجن( يعنهغجلمب : وههن معمب غجنهئمبخصف عُّـٰهلك خم

 هغحك صىمتحييع جل غألحكخصظ هغجنمههيلكف جعلكجلتبلكق هن خمجي غجنصهن جفمثهن َّـ َّـ
 .... عحفيعىغجنىعغف هن مجمث غألحكخصظ هغجنمههيلكف جعلكجلتبلكق

ك) ص( .ضطضك:  غحلهئخف حممه
.طصك: غخفمهبلكف غجنخيلكخ هن غخفجههئلكغ غألهمل هن هنمهبلكف غحصيطغُّـمل جنشهنلكن غخلهبمثمت: غهثحييع) ض(
ك) ض( .ططضك:  غحلهئخف حممه



ّدبصثض درطدصتسص ّ............................................................................٦٩
 . اصذالح ضستخطم اخذطحصء ضطا اخزرظ اثبصركّبشيطف ذُودن ضسص ض

وحث ضطا : بصثذسى اخثصين يف خوخهسطي اجتخطم ضطا اخزرظ ّأن اجلخام 
َحذزس َ ّزسه اخطات اثذزرص دن ثسض التذسِخسسص خ ـ ّتزص وتذصخص ـ )اإل (ّسصَ سسص ُ

، بصخطاتً، بل دن ثسض خون ضطا االجم اجام خواتص اخوتود جالخسصوإ
ٍثطتبص الثرص ٍ حزمُحسو اجم ،ّاثصضسصترسظ اخوتود حث ُد  ثطتبص األجالق ٍ

حن اخسسص  ّجتطدضص وإجالخسص حسبسص وذزرص بصحتبصرُ اثّخزطات ال ،ّواخالتذح
 حث ٌجصبق ذزرصُ احتبصر اخطات اثَّحشن جصإلط األجامء واخدرصت،واألضصحصت، و

 ،ّسص واخسسص اخوتوبّسص بشجامء اخطبوبةّسامُ، دّخوضسصبصأل ًص دوصوحصاحتبصر خوهن
ّبطإلسص واألهلسصُ واثسصّ واخذزّضصوتطُخصث ّ. 

  ّ واّت ا اّت ا: إرة
ّطات يف حسص ضوضتسص ال اجم هلص وال رجم وال  اخّأن :ّ ترطمّممصخرط حطحص 

ًصرص؛ وخطا حال تذح ضسصك أصال، و ّ تبطأ اختذسسصت بذط جسور اخطات ّإشامّ
ّوجتزسسص خسرسسص، واحزم أن  :ّ تزك اختذسسصت حث خسسحّ

 . واخثصينّاألولّوضي اختذح   تزون يف دطتبص اخدرع اخطبويبّإدصحسي 
ّ وضي اخذوامل اثخزوخص بذط اختذح ،اخطبويبصرج اخدرع  تزون ثّوإدص

 . واخزون اجلصدعّ حصمل اخذرل واثثصل واحلط:اخثصين، وضي
ّوضذزق حث اختذس ّاختذسسصت  وسصّسصت احلرّاختذسسصت يف اخدرع اخطبويب ُ

ّ ثص حزسص دن أشه ال صرص وال اجم وال رجم خه وضو بطخك االحتبصر واثرصم)١( ِ. 
: ّط اخطضن اجلسطي، بتدحسض اخسسط تالل اخطضن األجتسصينّ، ثشض احلزمصرشح حدو) ٢(

ّ ودسه تتسبه ثص أرششص إخسه خبل خزسل دن اخرطق بح واتص اخوتود حسط .ّ، بتخف٤٨ص
 . اخذطحصءطاخرالجرص واحلرسرص اخواتبص بصألجالق اخطايت حس

الت اخذزسسص اختي ثرسرتسص أهنص جتلّوضو دطتبص اختذسسص )٣( ّ .ّألهلياخزذزم  ّ



غجليط....................................................................صط ض م ف خف مخهتمثيط غجنمئ
مح يغجنتخيمثجلمف ص هغخفيعغمعمك غجلالئمثمل هيغجنخيمبهبمثمل يغجنتخيمثمتلكف متلكف حفلكقف غجنمهمئ غجنيعجع

يتخيمثمتلكف غجنخيمثمتمثملغجن هيمثملغخلمبمئ  .يغآلحكتجالئمثملغخفيعغمعمك  هي
ا ّا   

وتخيخل غجنثلكر خملكئيعن غجن :ي معمئيطنيجحلكوعمجلكآل خميط جلمبهبمن   : جعيعمممتخل غجغمتخل رلكي
 جعخييط عن مملكهثمن مملكهنمتمل مض صيمعهيمهمثحل ى جعجههئيمثملغألحكخصظ غإلحص: ّادغخك األول

 .يغهثيطهنلكمغ يعمجلكمظ ى جعجههئيغألهنيغجنتخيخل 
غكن غألحكخصظ غإلحصَّـ: ادغخك ادنطي ي غجنت ُّـسهبمثهتلك غجنخييعحملكظ جعلكألجلمثلكن يمثمل جن

ضمثِّـ قجنصغجنثلكجعتمل  . هحكمثمسجخ مع
قغف غخلمبمئو ممبحقو غجنيعمممتخل عجغيعهحصىعُّـ مغ ق غخف  صيمثملي مض حتمئ ممثيعغف غجنخيلكمس همكهت

ن ق غجنهيمئيعه يعن :ممخص هُّـهبهئ غجنمئ ي غجنتخيخل غجنثلكر هن َّـىعُّـ غجنيعمممتخل ُّـجههئ غجنخيهب ي
 .جنمبخييعحملكن غجنمتحييعه

ن  ر ا  ّاألولا ع ا   )ّيةسماء اإلاأل(ّ ا
قيعن ىحفلكظمل ىهظهيمل ىهنبيطع هن غجنىعغف َّـ :َّـمتلك جعلكألحكخصظ  غخفمئمه ن جحتلككغي  ى معهئ

ى هنخيمثمتملىهغجنىعغف هن ظهيملجل حكلكئيع غجنمههيلكفص  ي هن خضمبمثلكهتلك معسهب ٍّ هغجلتبلكق خضي ي
مغمك آلهنتمثلكك غألحكخصظ حممثخص جعمثمتهتلكصهَّـىعغ غآلهنتمثلكك مض غجنمههيلكفص جعلكآلحك  يعهثخص ص غخف

يُّـتحمئ مض غجنتخيخل غجنثلكر غخفيعغمعمك لكيعُّـ جن عمل  آل يعهث يعآل صي هثسبو غهنتمثلككيعهثص هقجم ي
جفيطغ هغجنبسلكلكملص يألنوعلكالخملكظ يغألجلمف هن غجنتخيخل غجنثلكر  هجلمبمث  قجن غخفمئلكن هنمئلكن غجن

 ههنمئلكن يغألهني مض هنمئلكن غجنتخيخل :عه م  خمبمبيهعهنلكحملكألحكخصظ معحيهتيع مض َّـىعغ غخفمئلكنص 
ن غحلغجنىعغف  قغ جعمتحجفمثهن معهئ مغ ق غألحكخصظ  م يغهثيطهنلكمغ ىمئلكئ هن آل مصلكن جنحيهت

 .وعظال

ك) ص(  .ضضك: ص جعتخيمبمثمئمل غألخكتمثلكرخف غجنمئمثخنه جلمف غجنهيمه
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ي غخفتحمئمئمل مض غجنتخيخل غجنثلكرغألحكخصظ معمب يعن يجغ  صغألمغمتلكك جعهبمتىغجنمل عحكخصظ يعهنلك ي
غل جعهبمتىغجنمل عحكخصظ يهعهنلك ن هجعلكجنتلكمظص غألظمتلكم جعهبمتىغجنمل عحكخصظ يهعهنلكص غألهث  حكتهئ

 َّـ غجنت غألحكخصظ هن ومثمليمممب هعممثيع هعهحكي عجل مملكألمغمتلكك َّـ غجنت غألحكخصظ
غلجعهبمتىغجنمل  غل َّـ غجنت هغألحكخصظص غألهث  َّـ غجنت غألحكخصظ هن وجفمثجيمل عممثيع مملكألهث

 معحيهتيع يجفت صبخيىشجع جعخيٰههتلك غألحكخصظ جلالخممل جعبحهن وهنيعمعبيش هَّـىعغص مملكألظمتلكم
هَّـ قمم  صيعجغلكقَّـلك مض غجنيعمم غجنثلكر هن قمممت جفرضغ غخفخيلكر هغجنتخيخل غجنثلكر

غكن غألحكخص غحكجيمل غألجلمثلكن غجنثلكجعتمل معحيهتيع  .يممخص هنيع صظغألجلمثلكن غجنثلكجعتمل غجنت َّـ جن هجع
ر مض غجنخيلكمس غخلمبمئغألحكخصظعجغلكق معمب   . غجنهئ

 يمعيطن مههيمليعن غجن جمحق صهغآلحك غجنمههيمل جعخل حميعم آل :غجنجيبلكلكبلكئ مليغجنخيالهن خملكن
 َّـ هغآلحكص يُّـملهغجنميحق يمثملغجنخيمثمت هني عجل غجنىعغف جع يغيُّـتمبب غخفخيلكر هن وهنخيمت جلمف

قغ غجنىعغف جلمف يغجنيطغن  هغجنخيلكمسيغحل هص ظهيتلكن هغجنخيمب حملكحلمثلكغ .ظجع وهنمسحف
ظمثلكف غخلمبمئمل مغهتلكف يعن ُّـحيهتيع َّـمتلك ههن... حكخصنع ق هحفمه مغ  مض غجنت غجن

 غجنمههيلكف يعن :عه صغجنهئيعُّـهبمل ظهيلكمع لكيعُّـ هن غخفتخيلكجنمثمل قغمع عمل معيعمعبيش صغألخكمثلكظ
جللكمع هجعخل غجنىعغف جعخل هحكلكئيش  غجنت هغجنمتخيهبمل هغجنيعكم هغجنمئيطقغ حملكجنخيمبص هنمهمت

ص جعلكجنجكمعمثمك وهنمتخي وقغكم وخملكقق وجللكمس يعهث جعخص حكبحلكهث جلمت معهيمثىش صجعلكجنجكمعمثمك جلمتيطهثلك
 ....جعميمتلكه هحممئيعهثلكص جعخيىغمع تمتلكيهقجنص جعمئيطقمع هجلجىغهثلكص جعخيمبهب ُّـيعمعهي همغهتمبمتلك

غحكجيمل معخيلكمل عجنمث هثمتتسمك لكيعهث :يحمتبخل غحكجيمل هجعمسحكخصئص عحكخصئ جع  عجغلكقَّـلك جع
ق جللكخفمتلك عخمجيلكق مض غخفمتتهلغ  غجنت َّـ غجنخيلكمس َّـىعغ مض هغجلالن غجلخصن حمهيجغلكقص غخفجههت

ىهجلىغغ ىهخميطقغ ىهجلمب ىجفمثلكغ هن همغالجن مجلكجن جعمسحكخصظ معيعجعجيمتلك  يجغص همممقُّـلكظ ىهجلحيهبمل ي
 مض غجنخيلكمس عمغىغغظ خملكلكبمل جلمبمثهتلك معخيتهبيط غجنت غخفتخيلكجنمثمل غجنىعغف عمل معمتسبمتلك غألحكخصظ

 وحكخيمل عهثهيسهتلك مض حضتمبهيمل معخيلكمل عحكخصئ هثلكجفمثمل هن جلمتيطهثلك غجنت غآلجغلكق هَّـىعه .غحكتمئالحصلك
ن هن هنهيلكَّـمثهبهتلك مض هنلك جعمشكغظ هرلكص وهضمثمئلك ك غجنخيهب َّـبملص هغخلمه  غجنخيمب حمهب

 َّـ يجغص وهنثال يتخيمئهغجن هغخلمثلكن هغجنبخن غجنسهب خكخيمك هنمتهتلك معمتجهخيمك جلمتيطهثلك غجنت
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ق هغإلهثخيلكن هغإلجلجيلكظ غجنيعكم حتمن معمتيطقف هجمحقَّـلك هغحلمثلكغ هغجنمئيطقغ  يجغص هغجل

َّـلك هغخفميهييعغ هغجنخيهي َّـ  .يغجنخيلكهنمل غجنيعحسمل حتمن معمتيطقف ههثح
هنلكص وهضمثمئلك حكخيمل غألحكخصظ هثهييغ جعخل هنلك يعن يعُّـحيهت َّـمتلك ههن ظلك وهجلهب  وهحفمه

قغ عجغلكقَّـلك جعخل غجنىعه غجنجكمعمثمك جلمف مغ ص يجللكهنمل ههنمتهتلكص يحفلكظمل حمهبمتهتلكص جللكخفمتلك مض غخف
ظهتلك هنهتلك هحفمه ك هجلهب هنهتلك عجغلكقَّـلك جلمتهتلك غجنهئلكخكهيمل جفمئلكئمئهتلك جعخمه ص هجلهب

 .هنهيلكَّـمثهبهتلك جعخل غجنت غجنمتسمك جفمئلكئمئهتلك جعخل غجنت غجنمتسمك يمثملمممثهي جل همعهئجه
ص  عمل جعلكجنمتسبمل سحفلكك وغحك حملكجنخيمب  غجنجههتمثيط غجنبمهحق غجنسهبمث عمل جعلكجنمتسبمل سهجللكنيغحل
 غجنجهلكمض عمل جعلكجنمتسبمل يهجللكنص غجنيعحس عمل جعلكجنمتسبمل يحفلكك هغجنيعغكمص غخلبحق غجنمبجيمث

 .غجنمئمثلكك َّـىعغ هجلمفص غحصلكقه غجنمتلكد
ىحفلكظمل ىعحكخصظ عه ىغحك عمل حتمن هن معمتتهت جليعُّـىش جليعل غحلسمت حممبسحكخصظ  ي

ن غجنسخيمل مض معمسحفىع يجغ صعحفيع وغحك حتتهتلك ُّـيطحف آل مص هغجنخيهب  َّـ هنلك ىغحك يمم حمهي
 جفمئلكئ مجمث هجفيطه ُّـس غجنىعه غألمممق غهللا غحك عمل معمتتهت يجفت صيهعجل هنمت عهحك

 جعلكآلحك وجملكجنبلك مثيهثسهب غجنىعه هَّـص تهتلكيجعيعهن غحلمئلكئ خكتلكف حتت همعيطحف صغألحكخصظ
 غألجلحي

ن ههن ص عهحك غجنخيلكمس مض عجغلكقه مملكهثمن صي عجلغآلحك مملكن خصيمممب يعهث غخفخيمب
 غآلحك مض حمخص .جليعحممن ممخص جنسحكخصظ جغلكقيعن غآل خفلك ظيهعمع عمممق هنمت غجنمتلككجنمل هغجنمقمملكف

ن جفلكن هن ك غجنخيهب  عجنمث ُّـمتتهت غألجلحي حملكآلحك .عجغيعه جعخيمثمت شلكقُّـ صهغخلمه
 . عهنيع يمم جن هشٰهص عجغيع يمم

 صطّ ادششاألثامء ادمنسط
 هجعخيٰههتلك مثمليص حمبخيٰههتلك عحكخصظ مممبولك هضمثمئو جنسحكخصظ حكخيملي عن:ي معمئيطنيجحلكجليعحممن 

هنمثملي جنمثيغ غجنهئمبمثمليص هغخفيعغق هن غجنهئمبيمثملمغىغئ قمثمليص جع غجنهئمبيمثمل غخفهيهت مغ  صيغجنسخيمثمل يُّـمل غجن

.ضضض كص طف: غخفمثىغغن مض معهيسحق غجنمئيععن )ص(
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ن:عه قُّـملي جنمبجىغئمث غإلجفلكلكمل هغجنجههب مغ  جليطن :عهص يمثملص هُّـمئلكجعمبهتلك غجلىغئلكف غجن

نص  ن مل جعميحقَّـلكص يمثلكلكجع غخفحغإلجفلكلكمل هغجنجههب ومثلك هن ي غحك مممبيممهُّـهبهئ عن ُّـهئ
يهن َّـمتلك معمتمئس غألحكخصظ عمل عخمسلكن هنتخييطقغ جفسمك ولك هن مغهتمل عحفيعهص يمثمغهتمل همغىغئ

ق جلمتيطَّـ م حكخيتهتلك هضمثمئهتلكص هجنهئ َّـمتلكن عحكخصظ حكبخيمل يجليطَّـلك   مجلمف هنلك َّـ غخفجههت
غحلمثلكغص غإلقغقغص : (َّـه صو إلجفلكلكتهتلك جلمبمثهتلك مجمثخيلكظمث غألحكخصظمجيغجنخييعحملكظ عهنهتلكف 

ص غجنبخنص غجنهئالن ص غجنسهب  غجنجهلكهنمبمل خفلك يغجنخيلكهنملَّـ ص حمهتىعه غألحكخصظ )غجنمئيطقغص غجنخيمب
ي جعخل َّـىعه غألحكخصظ هثسبمل غجنتمئيطن هغجنتمسحفيعن ص هثخي.وجليطغَّـلكص هَّـ غألظ حصلك مجمثخيلك يعظ ي

حفيعص هممهبثلكن جلمف قجنو جعخيٰههتلك خليألن ي هنلك مس معتحمئ غألحكخصظ : جعلكجنمتسبمل جن
ص غجنمئيطُّـيعص غخفيعُّـيطيغحل (:غألقجعخيمل  :عهيحممب معتحمئ غألحكخصظ غألحفيعهص ) ص غجنخيمبمث

ص ( ى آلحكهبوخليغحل ص هممىعجن غحك )ص غجنبمهحقص غجنسهبمثيغخفتهئمب( غجنخيمبمث
ن خيمم يحممشنص هجعلكجنجيب )غجنمئيطُّـيع نوهئلكُّـ غحك ُّـهئ ومممبمثلك هن قجن ي عجل  جنميحقه ُّـهئ ي

يص ممخص معسهب َّـىعه غألحكخصظ غجنسبخيمل غجنهئمبغجنميحق  يعئهبمل هيعهنهتلكف غألحكخصظ جعممثملي
 .غألحكخصظ

عمل هنلك  هصيمثململ غجنهئمبيمتمئس عمل هنلك جن غحلمثجيمل غجنتلكهنمعهغجنمههيلكف : خملكن غجنمئمثخنه
ن ممىعجن مض غحلمثجيمل ن يحملكأله. وُّـٰهلك جضمثجيمل جعمسممثيع غألخكمثلكظعن مملكهثمن َّـ ع هآل ُّـهئ

 غإلقغقغ هغجنخيمبه غحلمثلكغ :َّـ ه غجنسبخيملصيئهبملجعلكألغ يهتلكف هن غجنمههيلكف غخفسخصي غألهنَّـ
آلعَّـىعه غجنمههيلكف ه ه... غجنهئالن هغجنبخن هغجنسهب هغجنمئيطقغه   جنميحقَّـلكصون مملكهثمن عظ

 ص عق غجنخيمب هنهلهل جعلكحلمثلكغظيمئمئمل جعلكجنبخيىش مض حتوجنهئ جعخيٰههتلك عُّـٰهلك هنهلهلك
قغص هممىعجن غإلقغقغصغجنمئيطقغ هبخصه  .  هغجنثالجغمل غجنبلكخممثمل هنهلهلكمل جعلكألقجعخيمل غخفىعمم

ن جليعحملكن هثحييعه :  غهثحييع)ص( ن غجنخييعحملكن غجنمتحييعه(هنبلكهث هعظ  .صضضك): هنبلكر هعظ
ك غحلهئ) ض( ك: ظ ممىعجن غهثحييعضضك: خف حممه ك مض خف هثمئىس غجنمتمه : هثمئيط غجنمتمه

.صضك
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 حتمن جفمثجيمل عقجعخيمل يمملكحممل عققغف غألحكخصظ صمئسمث عحفيعمعوممخص ُّـهبهئ غحكتمتلكقغ عمل 

 ييعحملكظ عنص هُّـخيتمئيط غجنخيص غآلحفيعص غجنحيلكَّـيعص غجنبلكلكيغألهن َّـ جلبلكقغ جل مثمليعحكخصظ مممب
ُّـمل حتمن جفمثجيمل َّـىعه غألحكخصظ غألقجعخيمل  حلمثجيتهتلك هحكخيتهتلك جلمف ظمجمث غألحكخصظ هنمتٰه

 يمثملي هُّـمئ حتمن َّـىعه غألقجعخيملظ عق هنلك جن مغهتمل غألهجنيعآل هنلك هن غحك يحممشهثغإللكالمص 
مغيطخفبيطغمملك مملكخفخيمثيط  يُّـملص ههنلك جن مغهتمل غآلحفيعيغألهنُّـمئ حتمن  ص هغخفبيطل هغخف

ق مملكجنخيمبمث هغجنمئيطُّـيعههن حتمن غآلحفيعص  ُّـمئصهغجنمئلكجعىش هغجنبلكحكيش  ُّـمئ صلك جن مغهتمل مكهت
ف هغجنمئيطيمثملههنلك جن مغهتمل غجنبلكلكمت غآلحك غجنحيلكَّـيعص حتمن ي مملكجنسب   ُّـمئ حتمن غآلحكصهكي

 ى جضمثيشصو حصلك مجمثخيلكى مغلكهنى هجنهئ مجمث َّـىعه غألحكخصظ معمئ حتمن غحك.َّـهئىعغغجنبلكلك ه
ن صيهبلك مملكحممل  .غهللاجلهبمثخيهتلك هَّـ غآلحك غألجلحي غجللكهن  جن غحصمثهبمتمل هغجنجههب

ل هن غجنمئسهبمل عمل عقجعخيمل عحكخصظ وُّـٰهلكعهغألحكخصظ :  غجنمئمثخنهخملكن  معمتمئس جعمت
ص هزهبخيهتلك غآلحك ص هغجنحيلكَّـيعص هغآلحفيعصيهنَّـ غأله: هتلكفيَّـ غألهن  هغجنبلكلك

َقل ادعوا ا:  خملكن معخيلكملظ هغجنيعحسغهللاغجللكهن هَّـ  ُ ْ
ِ
ن أيُ ر ّ أو ادعوا ا َْ ََ ْ ُ

 ما ًاِ
س ْتدعوا فله األسماء ا ُْ ُْ َ ْ ُ َ َ ُ ْ  هنمتهتخص غألحكخصظ غحلسمت غجنيطغحفمبمل حتمن ي حممبهئ:عه.  َ

ن هنحيهتيعه يحمهئ. جفمثجيتهتخص يهنص هعجعيطُّـ هن غآلحك غألتيحممسكجنمث صولكيجعيطُّـعولك هيكجنمثع غحك ُّـهئ  تي
هث هن غآلحك غجنبلكلك قه هن غآلحك غجنحيلكَّـيعص هجعجي . هن غآلحك غآلحفيعص همكهت

جللكقغ هغجلىغغظ مئمل جعلكإليمبص هغخفتخييغألهنجعيطغظ هغإلزلكق قغحفمبمل مض مئمل جعلكإليحملكألحكخصظ غخفتخيمب
ص يُّـتخيمبقغحفمبمل مض غآلحفيعص ههنلك  ن قغحفمبمل مض غجنحيلكَّـيع هغجنبلكلك ق هغجنبجي  جعلكجنحيهت

ن هغأله: هغألخكمثلكظ آل ختمب هن َّـىعه غألقجعخيمل ق هغجنبجي  . يُّـمل هغآلحفيعيمثملجنيغجنحيهت
  أثامء اهللا بسطحّصطبلخصش

خممثهييعنهخم غجنبحهن جلمتيط غجنهيمئهتلكظ مض  هخم هممىعغ  ظ آلن عيمثمل عحكخصظ غهللا معخيلكمل مع

ن غجنخييعحملكن غجنمتحييعههن:  غهثحييع)ص(  .ضضضك: بلكر هعظ
ك غحلهئ )ض( .ضضك: خف حممه
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خممثهي ق جلمتيط غجنخييعحملكظ ي عحكخصظ غهللا معخيلكملص هجنهئيمثملغجنبحهن جلمتيط غجنخييعحملكظ مض مع  غخفمئمه

ق جلمتيط غجنهيمئهتلكظص هجنمثيغ جعمثمتهتخص ص ي عآل شتمب جل غخفمئمه  يحممشنغآلخكجكغن غجنمبهيحي
خممثهي ق هن غجنت ي آل ش ألجفيط عن ُّـسهب غهللا معخيلكمل يعهث : جلمتيط غجنهيمئهتلكظ َّـيمثملغخفمئمه ي

ص هغخفمئمهز مس ُّـسىجعلكحك  غآلحك غجنمبهيحي مملكجنسهبمث :ق هن غآلحك َّـ َّـ جع هثهيس
ص هغجنبحهن مض َّـىعه غخفسمسجنمل جعحهن غك يألهث ظي حممئهتوغجنخيمبمث غحل  ُّـبحهن جل غجل

غكص هجنهئ جعخص   جنىعجن معمتلكهجن جلمبخصظ صهيمئهتلكظ مس ُّـهييعقهه جعلكجنبحهنيعن غجنهجليطن غجل
غك معسهبمثمل غهللا معخيلكمل ي حممئهتو حمهت جعحهنيهعآلص يمثملغجنهئالن مض عجعحلكجغهت غجنهئالهن  مض مغ

ص يألحكخصظ غجنت حكهبجعميحق غ ك عن هثسهب:عه هبلك هثهيس مث جعبخيىش غألحكخصظ غجنت ي َّـ ز
ظىهيىهظ قص هجلمبمل غجنخيمب ههنلك خكلكمم مغ غمغمك غجن نص ممتسهبمثت جع  يت هبلك جعخيىش غجنخيمب

خممثهيو جفمثهن قَّـمك جعخيىشصهخم غآلحفتالم مض قجن  جليطن عمل هجعخيىش صيمثمل عمل غجنت
ق قجنمث ُّـيطن ي جلمف غخفمت عآل هن جعلكغ غآلجفتمثلكل هغجنتحيعك غجنيهمغ  .هيمئهتس

ىآل قجنمث مض غآلُّـلكف غجنهئيعُّـهبمل جلمف معخيخل جليطق: ي غجنخيالهنمل مض غخفمثىغغنيسمثيطخملكن غجن  ي
جنجنسحكخصظ ص جع مكلكَّـيع خم س: ي غحلسمت معتخيخل جع َا ال إ إال هو  األسماء ا َْ ُْ ُْ َ ْ ُ َ ََ ُ ِ َِ ُ 

جنص)ط: لك( س فادعوه بها:  هخم َو األسماء ا ِ ُ ُ ْ ْ َْ َ َُ ُْ َ ْ
ِ ِ  ص)صطص: جليعغمغأل( ...َ

جن سماوات واألرض...: هخم سبح  ما  ا س  ِ األسماء ا ْ َ َْ َْ َِ َ َ َِ َ ُ َُ َُ ْ َْ ُ ُ ُْ
 ص)ضض: غحلهل( ...

ق َّـ عجفس غألحكخصظ مض هنخيمتلكَّـلك حمهت جن يمم ينعهعهنثلكحصلك هن غآلُّـلكف  مغ  غحك مض غجن
 .قي غحلسمت جعهبحيطعحكخصعهق يمعخيلكملص حمال معتحيط

خممثهي:يمعمئيطن لكيجح يمعبخل:  خملكنيجغ  صهن ممالهن  عحكخصظ غهللا معخيلكمليمثمل عن آل قجنمث جلمف مع
 .جع غألهنيع جعلكجنخيهئيغ

خممث هجعخل يجعخييط عن غحكتخييعل جعخيىش عقجنه  جلمف ي آل معيطنيعصلكيمل غجنمئلكئمبخل جعلكجنت
ص خملكن ص َّـىعغ جعلكجنمتحييع عمل غجنبحهن غجنتهيسحقهص : قجن خممث حمال قآلجنمل حممثهتلك جلمف غجنت

.طضضص كطف:  غخفمثىغغن مض معهيسحق غجنمئيععن)ص(
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ص هغآلي غجنبحهن غجنهيمئهت حمهبيعمغخي حميهعهنلك جفتمثلكل مض غجنيطُّـ ُّـمئتيض غآلخمتمهلكق  غجنهيمئ

 .مض غجنتسهبمثمل جعخص هقق هن لكيعُّـ غجنسهب
غجنهئمبهبمل غجنخيمبمثلك مض (غ ي غجنجهمثىط جفس كغقه غآلهنحل مض قحكلكجنت غخفسخصيهخميط جعخل

خممثهي ص هغحكتخمبيس )  غألحكخصظ غحلسمتيمثملمع مغيط يعهثَّـىعغ غخفجيمبمك جعلكجنتهيمهمث  آل ُّـ
خممثهي ي غألحكخصظص عآل هنيعغجللكغ غألقغ هن غحليمثملقجنمث جلمف مع  . معخيلكملي

خممثهييهعهنلك ق هن مع ص و جغلكجعتملوهنيعمعبمل جن صى غحكيمم يعن : غألحكخصظ جلمتيط غجنخييعحملكظ حمهتيمثمل غخفمئمه
لك ُّـمتس هغخمخيس جفمئمثمئوهنخيمت هي حفلككصوههن ن ي جل هنخيمتلكه هآل معتبيطي آل ُّـتميحقس معهئ

ص ه خمصص آل ُّـمتمئيس هآل ُّـىغُّـيطي َّـ جغلكجعمن آل ُّـتميحقيعهثخصهمكمثهيت  جلمف جفيطهقه ي حمهت هنت
 .غَّـلكيخييطههمكمثهيت هآل ُّـت

خممثهي  َّـ يعهثخصبحهن جنمثيغ جل غألجنهيلكلص هيعن غجن :ي هبىعغ غخفخيمت ُّـتبخل هنمتهتلكيمثملهغجنت
ُّـمتيمثملجعحهن جل هغخم غألحكخصظ غإلحص  هحم غجنمتحيلكن يمثمل هجفمئمثمئتهتلك ههمكمثهيتهتلك غجنتهئ

ق مغ  جمحق و همكمثهيمليُّـهسقه هآل ص غحك غخللكجن همكمثهيت غخلمب:و حمهبثال.غألجفس جنمب
ص هممىعغ غحك غجنميهي خميمممل غألحكخصظص ي هَّـهئىعغ جعمئمثلكق عجغيعه غخفميهييعغصيغخلمب  جلمف ي غحك هنت
 هن  غجنيعكم هآل ُّـمهيطقص حمال معمهيطق غجنيعحسمل هن غحك غجنيعكغمظهنخيمتلكه هعجغيعه هجفيطهقه

ص جع صغحك غجنيعجفمث  ُّـمهيطق هنمت هنلك سمم هآل ُّـهبهئ عن معمهيطق غخفميهييعغ هن غحك غخفمتتمئ
ص هآل ُّـتخييط خم جلمف عقغظ همكمثهيتعملغه يُّـمتلكحكب ههنلك ُّـمئتٰهمث  .ي جمحقهص جع َّـ هنت

 .طضضص كطف: غخفمثىغغن مض معهيسحق غجنمئيععن )ص(
ي عن غجنبحهن غخفتمئيطن )ض( خممثهيمثمل غألحكخصظ م ي ص حممشن يحضتيسم يهَّـ مع ظمث ي جعلكجنتسهبمثمل هآل ُّـجههب غجنت

ظمث هغجنتسهبمثملظ  ص جع وَّـمتلكن حميعخملك جعخل غجنت غكه هجليطهن ظمث مس ُّـمئ غجنبحهن مض مغ يحممشن غجنت
 معسهبمثت هبلكص يمهِّـيَّـ مغلكئىغظ جنىعجن هثجيط عهث معخيلكمل هظ هثهيس جعبخيىش غألهظلكم هجنهئ آل ُّـ

ي هعهث ُّـمئيسصي هعهث آل ُّـستح عن ُّـرضغ جعخيىش غألهنثمبملصي عهث حفحق غخفلكمميعُّـ:هن خمبمث  عجفس ي
ن جن معخيلكمل ُّـ يغجنمئمهيسص حممشن مم ظهيمل ُّـهبهئ عن معهئ ظ يمهِّـي هبلك هعن مس ُّـمه َّـ هبلك  عن ُّـ

ق هنثال هجلمب مغ غمغمك غجن ظهي جع ص مم يهثهيس  .مل غجنخيمبو
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خممثهيييطنييط غحكتهخم جلمل هن غآلُّـلكف غجنمئيععهثيمثمل جلمف مع  يمثمل غألحكخصظ هبىعغ غخفخيمت جعهبجهب

جن معخيلكملهغجنيعهغُّـلكف ٌوما منا إال  مقام معلوم:  غجنهلُّـهيملص هنمتهتلك خم ٌُ ْ َ َ ََ ُ َ ِ ِ  :لكفيغجنمهلكحم( َ
جن معخيلكمل ص)ضطص قديرا...: هخم قدره  ء  ًوخلق   َ َِ ْ َ ُ َ َ ٍ ْ ُ َ َ َ  ههنلك هقق ص)ض: غجنهييعخملكن( َ

ن مغمقغئمث هن قت:  خم و دنوت أنملة الح ك صو  هجمحقَّـلك هن غجنمتمه
 .من جلمف َّـىعغ غخفخيمتيغجنت قجن

ى جنهئ غحكيحممشن ي هنحيهتيعغ هعجغيعغ شتيسي و ص آل ُّـتخييطو ص هغخفحيهتيع يغه هآل ُّـتخمبي جع  جلمت
غحممث يعنيعم مض جنسلكن عَّـ غجنخييعحملكن يجمحق غألجغيعص ممخص جل  هنحيهتيع غحك  ع

ص هعجغيعه غإلجفمثلكظص ه  . هعجغيعه غإلهنلكمعملص هنحيهتيع غحك غخفهبمثمنغئمث  جلىغقينعغخفحمث
 مض خجف جلمف هنلك خملكن غخفلكمع مض غخفجيمبمك خملكن غجنجهلكقف ظلكئ غجنيطُّـ معيعمم

جفيطغ غحلمئمثمئمثمل( )طض( غجفيطغ جعلكجن ُّـمل غخفجيمبمئمل غجن سهغجلمب عن معمب غحص س  ]يغجنىعغمعمثمل [ي
ن هثهيسهتلك مض هثهيسهتلك جنمتهيسهتلكص همعمبىغهنهتلك ومعمبىغهنهتلك غجنمتسبمل غجنخيمبهبمثمل عهآل جعحمه ي : عه [س

حكيش َّـىعغ غجنالكن ]غجنىعغفهمعمبىغن  غمغبمثمل جعلكجنىعغف  ]يغجنمتسبمل غجنخيمبهبمثمل: عه [يجعت سغجن
مغبمثمل هغخفهيمثٰهمثمل هجمحقَّـلك هن غجنمههيلكف غخفجكمعبمل هجمحق غخفجكمعبمل غجنالكهنمل جنىعغهتلك يهغخف ي س  س

ُّـمل غخفجيمبمئمل: عه[  مض جعمثلكن معهييعُّـ غجنتهيمهمث وَّـىعغ خهل: )]يجنىعغف معمب غحص
غجلهتلك مس معمب غألحكخصظ جع غهثتجهلكظيمثمل همممثهيصغجنىعغجخ غإلمجلكن  جلمفيغألحكخصئ مغمتلكحكهتلك هعهث

يعخمسلكن غألحكخصظ غجنىعغمعمثمل هغجنمههيلكمعمثمل هغجنهيخيمبمثمل: عه[ هعظمتلكحمهتلك ي  ي همعخيمثخل هنتخيمبمئلكفص]ي
غلك غجلتبلكقَّـلك هنمتهتيمم ]هنحيلكَّـيع: عه[  ي غحك هن عهي عهيعن معخيمثخل :عه [لك ههن

لك لكيعآلقجن  آل ُّـحيهتيع ]هظهيمل [يطع غحك هنبيجنهئ يحممشن ظ] ُّـمتتىغلىهن  ٍّحفلكك ى مض هن
غلك مع ظملى ههنيعمعبملصجللكف غجنىعغفيمتهن هن  آل ُّـجيمب صآلهتلكي هن هنيعغمعمك معمتىغى حضمه

  هن هنخيلكرو هَّـىعغ هنخيمتص جعىعجن غآلجلتبلكقيعآل ]جلمف غجنىعغف: عه [قجن غآلحك جلمبمثهتلك
ين عحكخصظ غحلع ) غهللا جلمتهتقيض(يئهبمل غجنهلُّـخيمل عهنلك جلمبمث  خممثهيمثملي  هقجن هن صي مع

غق غجللكهنخيمل جنيطقق عحفبلكق غألئهبمل غأللكهتلكق )ص( يجعحلكق غألهث  .ضطضص كطصف: ي
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غغ هنسلكئ َّـىعغ غجنهييهنع  ....يهتلكف عجع

 غخفسلكئ َّـلكَّـمتلكص حمهت جلبلكقغ يهعهنلك : خملكنجلمتيطهنلكيخفمئيطهنمل همملكن خميط عخكلكق جن مض غ
ص هختمهمثيس يجلخص غلك ي ُّـتبخل جع هنتخيمبمئلكف َّـىعه غحلمئلكئ هغألحكخصظ هن غخفيعغمعمك هغخف س

لكمت هجضتيطهيمم ي هنمتهتلك جعهب ص هَّـىعغ َّـيجنهئ يحممشن صى لكمتلك شتيس جع ش غحك هن غخفيعغق  و
غجليطَّـ خممثهيمثمل عحكخصظ غهللا معخيلكمل جلمف خم  ....سجعت

خممثهييعن:  جفس كغقه عهنحلهنمليغجنخيالخملكن ه خممثهييمثملي عحكخصظ غحل مع  مض يمثملص حملكجنت
قى مممبهبمليمم يعن :هنمتحييعَّـ غألجلمف جعهبخيمت ىُّـمل همغ  جعحسمك يغخللكظمل مض هنيعمعبتهتلك ي

 و هنمتهتلك هنمئلكنيلكرص حممبهئي هن غجنمتحيلكن غجنخيمبهب غجنخيمتلكئ غجنيعجعغجنمتحيلكن غجنهئمثلكر غجنمتلكخكئ
ن خمص آل معتجلكحط جلمتوهنخيمب نص هَّـىعه غجنت ي هآل ُّـبيطن هآل ش مل يمثملمثهيي  هثحيحق هنلك عحملكقه غخف
 مض ممتلكجع غحلهئهبمل غخفتخيلكجنمثمل غخفجهتهتيع جعلكألحكهيلكق مض معيعمعمثمك  يغخفتمسحصخلظيطق 

قغف جلمف جفسمك  مغ  ....هنيعغمعمك غألجليطغقغخف
  دصسطم ادلةلدّصط ادسغخطضعط وادغؤّصطيف ادشغق بح ادغؤعط ادششمش

غقم جعخل غجنيععُّـي هن عَّـيعن ق هغجنيمثمل غجنخييعحملكهثمل غجنهي مغ  يمثمل غجنهيمبسهيمليععُّـ جنمتحيلكن غجن
جلمتيطهنلك م  يمثمل غجنهئالهنملهجعتب قجن غجنيععُّـم  يمثمل غجنهيمبسهيمل مض غجنيععُّـيهثع َّـ :يمثملهغجنهئالهن

م ني جعخل غجنخيمبظيمعمسجخ جنتبخل غجنخيالخممل جعخل غخللكجن هغخفخمب مغظمل هغخفخيمب يط ي جعخل غخف
قغف مغ نيغجنخيمبمل خضخي غخللكجن هصهغخف جن مغيط َّـ غجنىعغف هنبلكخغص حمخيمتيطهنلك ُّـمئ  : هغخف

ن غخلمب هنيعمعبجيص حمهبىمبى غهللا حفيعن   جعلكجنىعغف هنبلكخغصولكيعغقَّـ هن غهللا َّـ غجنىعغفص حممثهئ
  جعخل غجنىعغفحمهتمتلكن غقمعبلكل هنبلكخمل حصلكص يهَّـ غجنت عهمغيطهتلكص حمهت هنبيطع هجلمب

خملكهتلك غخفتمتلكَّـمثمل غخفمئمثيطغ  .يغجنالهنتمتلكَّـمثمل غخفجيمبمئمل هجعخل حضمب
آل م جعخص َّـ قغف م ىعغف يعن غجن ُّـخيتمئيط ظ عق َّـ غجنخيلكقم حمهت آل ُّـمئب قجنيهعهنلك

غجليطص ظحح هجلمب جلمبمث غألحكتلكق غجنخيلكقم غجنخيال)ص( ي مخهتمثيط غجنمئ ي  .طضك: هنمل جفس كغقه عهنحلي
غجليطص جعتخيمبمثمئمل غجنخيال)ض(  .ضضصك: عهنحلهنمل جفس كغقه ي مخهتمثيط غجنمئ



يهنبلكجفهن هنمئيطهنلكمعمثمل طط............................................................................ي
ن هنبيطعُّـهبهئ  حكيعهثخصه... ص هولك هحفلكجنمئولك هقغكخموملي هجلمبوعن معهئ يش جعخل غجنىعغف هجعخل ي مع

 هنبلكخ جعخل و عقغ مملكن َّـمتلكن غقمعبلكليألهثي هغجنتخيخل غجنثلكرظ هقجن يغألهنيغخلمب غجنتخيخل 
ن هنلك حميعل هنجيمبمئلك هنتخيمثمتلكظ أل وغجنىعغف هجعخل غخلمب جنىغن عن ُّـهئ و يعن  معخيمت يمثمللكجنمئين غخليي

ص هغخفهييعهل ىىمبى حفلكجن حفيجفمثهن عهث هن غهللا ن َّـمتلكن معخيخل غخللكجن يص هجعلكجنتلكمظ حمسمثهئ
 غجنمههيلكف هغألحكخصظص يمثملي معخيخلص هَّـهئىعغ جعلكجنمتسبمل جنبمئيمم هن و هنمئلكن غجنىعغف هنجيمبيعن

 غآلقمعبلكل ُّـمبىغن هنمت ينع َّـ يمثمل هغجنهئالهنيمثملحملكخفحىعهق غجنىعه ُّـيعق جلمف غجنيععُّـتخل غجنهيمبسهي
ي غخفجيمب همعخيمثمت جعلكجنتخيمثمتلكفيُّـملجضيطهق  .ي

ه جلبلكقغف لكقه مض خفمتغجنهيهجنىعغ خملكن  هث  جفمثهن هن حكبحلكهث يغحل :غجنمئ
ُّـ عجلمتص يجلىغه جفجلكغ مض جفمئمثمئت  جعمثمت هثسبمل آلص يمثملغجنالمعخيمثمت يمثملغإللكالخم يمثملغجنميمثب تيَّـ

 حمالص وعظال يغجنتخيخل جليطن حممث هغخفهييعهل صومتلكيمعخيمث مئتيضمع هثسبمل يمم يألن جمحقهظ هجعخل
ل ُّـهبهئ ظ مض ميهغجنتجه حممث غخل مغ يعآل حتمهمثمب ُّـهبهئ آل خفلك ولكمبمك يألهث لكمبب  ىجع

 جعمبسلكن معخيلكمل خملكن يهنتخيخلظ جنىعغ يمم مكهتيع جع وعهنيعغ يمعخيخل هنلك هقغظ يعن هَّـص يحليمج
م: غإلقخكلكق ذر ُو ُُ َ ُ ُفسه اهللا َ َ ْ ٌرؤف َواهللا َ ُ ِبالعباد َ ِ

ْ
 ص )صض: عن جلهبيعغن( ِ

 قغجفتهت غحفتلكق عن غهللا قعحممل ههنص غهللا قغف مض يغجنتهيهئيع جل  يغجنمتب ص هجلمبمث
 غجلتبلكق هَّـ غجنثلكر  جعلكآلجلتبلكقيهنلكهع .شمه آل هنلك لكمبمك مض سخيغجن جل يهجفىعقَّـ

ق حممبص هنيعمعبت ق يحممشنص غخفهبهئمتلكف جفمئلكئ  َّـ غجنت جلمبهب هثسمك مض مكهت  غجنمتسمك ظ
 .  ...يمثملغجنخيمبهب غجنمتسمك َّـ غجنت غحلمئلكئ يمثملغإلحص يمثملغألحكخصئ

ههخملكن  هث مغ غحل إلزلكق غخفهبهئمتلكف جنمثيغ هن جفمثهن عجفيطيعن: غجنمئ ي مع  يُّـملي
غظظ يإلزلكقهغ هثسبمل غآلخمتٰهلكظ يظ حممشنقغمع مغ ههثهيمث جلمتهتلك جلمف غجنس  عجنمثهتلك هن َّـىعغ غجن

ص هآل هنمتلكحكبمل معمئتيض جعلكجنتمسجغحق عه غجنتمسجغيعظ يجنمبىعغفعق آل غقمعبلكل  مغ ي جعحنظ هن َّـىعغ غجن
و هغآلجلتبلكقغف هنستهتمبهئمل مض َّـىعه غألجفيط غألجفهئلكنيحممشن مغمك إلزلكق يعهثخصص هيُّـملي  غخف

.ضضضك : هنمهبلكف غألهثيغ مض خف هنهيتلكف غجنميمثمك )ص(



غجليط....................................................................صط ض م ف خف مخهتمثيط غجنمئ
ن جفهئهب همعخيمبمئ جعىعغف غحل ظ غألكمظغجنىعغجخ جفهئ غجنخيمب  َّـغألخكمثلكظ ي حلمثجيت هجلهب ي
هنلكمعهعحكخصئ  . هظهيلكمع ههنخيمب

ي هغجنتخيخل غجنثلكرظ ألهثيغألهني هنخييعحممل غجنتخيخل مثمليٰهِّـ عريهن َّـمتلك معمتب همعت  هنلك مس ي
حكمثيش يمعتخييعم جلمف غحكجيمل هَّـىعغ غجن ي آل ُّـهبهئمت عن معتخييعم جلمف غخلمب صَّـىعه غجن

ظ عق آل جلالخممل جعخل غجنىعغف جعخص َّـيمثملهمممثهي  َّـ مض هنمئلكهنهتلك غجنجهلكهنىط قغن هجعخل  غهثتجهلكئ
ص ه  .ي غجنخيالخممل جعخل غخلمب هجعخل معخيمثمتلكف غجنىعغفيعهثخصغخلمب

ا  ع ا ا  ا ن ا ر ابتةاأل(ّا     )عيان ا
 ُّـمسجخ غجنهئالن صيهن قمممت غجنتخيخل غجنثلكر) غألحكخصظ(يجعخييط غجنهئالن جل غجنيعمم غألهن 

 مثملي جعمسرحهن غألجلمثلكن غجنثلكجعتملجع حيشهص )غألجلمثلكن غجنثلكجعتمل(جل غجنيعمم غجنثلكر هنمت هَّـ 
يممبحقغ هن جليطغ عجعيطغجللكف غجنجهمثىط جضمث يعَّـ  َّـىعغ غجنبحهن هن يعن مغهتلكفص هُّـيعه غجنبخيىش ي

 . جضيطهقى جعمتحيعآل خمب هنيطقحكمل غجنجهمثىط ومميعيظ عق مس ُّـهئ حصىعغ غجنبحهن قغجنيطُّـ جع جليعمح
قَّـلك ي غجنثلكجعتمل َّـ هنحيلكَّـيع غألحكخصظ همكالحصلك حملكألجلمثلكن  يحممشنيمض غجنتخيخل غجنثلكرص هظ

ص  معسجي معمب غألحكخصظ حمتحيهتيع غألجلمثلكن غجنثلكجعتملصُّـحيهتيع مض غألحكخصظي معخيلكمل جلمتيطهنلك غحل
ص هَّـىعغ غخفحيهتيع َّـ غجنخيخل غجنثلكجعتمل جنىعجن يغخللكك هن غألحكخصظ هنحيهتيعه ى غحكيحممبهئ  جع

 و ُّـستيطجل هنحيهتيعغيمثملحكخصئ هغجفيط هن غألخمسلكن غأليمم: غجنمئمثخنه جنىعجن خملكن ظغآلحك

هص خف غألقجعخيخل جفيطُّـثلك)ص( هث ن غجنخيمب غإلحصصضك: و غجنمئ  هغحكجيمل مض يص ههنمت معخيمب حكبمك مم
ن غجنجهلكقف) ضض(ص هحكمثمسجخ جعمثلكن قجن مض خف غخفجيمبمك يحتمئ غجنهئثيعغف جغ عقغ : جلمتيط خم

ق مغ ص ممخص حكمثمسجخ ...يمكهتيعف مض غجنتخيخل غجنثلكر همخلكُّـىغ غجنخيمب هن غجن غض ص هجمحقه هن غخف
غن  ضمثِّـ جعخيىش قجن مض َّـىعه غخفمئيطهنمل حتمن جلمت جللكف (يمع ض غ ههن مغ ل غجن ض هن

.)غإلهنهئلكن
ن غجنخييعحملكن غجنمتحييعه:  غهثحييع)ض( ص )حملكقخ(جضمث غجنيطُّـ جع جليعمح : ظ ممىعجنضطضك: هنبلكر هعظ

ق جضس مغهتلكهث  .ضطك: ظ هجضمث غجنيطُّـ جع جليعمحص جنمبخيهيمثهيصطضك: حقهگجنمبيطممت



يهنبلكجفهن هنمئيطهنلكمعمثمل صط............................................................................ي
 .جع ُّـحيهتيع عجفهئلكهنهتلك هَّـ غألجلمثلكن

جنمل مض جلمبهب معخيلكمل جعىعغمع يمثمل جنسحكخصظ غإلحصيعنغجلمب  :وٰهلكهخملكن عُّـ قغ هنخيمئ و ظ
ق غجنخيمبهبصجنىعغمع هعحكخصئ هظهيلكمعه  جلخل غجنىعغف لكيجفمثهن عص هن يمثمل همعمب غجنمه

ى جعتخيخلملمثيغخفتجمب  ....غ جعلكألجلمثلكن غجنثلكجعتملي َّـ غخفسخصىمتملي هنخيمثى ههثسبملٍّحفلكك ي
 .خممل غجنحيلكَّـيع جعلكخفحيهتيعهجنىعجن حملكجنخيالخممل جعخل غألحكخصظ هغألجلمثلكن غجنثلكجعتمل َّـ جلال

 يخيخل غجنثلكجعتمل َّـ جفيطين غجنع :هعص يمثمللكألجلمثلكن غجنثلكجعتمل َّـ جفيطهق غألحكخصظ غإلحصحمعقنص 
ص هجنمثيغ غخفيعغق هن غآلحك  هص هَّـ غآلحك ص يعهثخصغآلحك غجنمبمي  غآلحك غآلظجيالجف

ي غجنىعغف هن معخيخل هن غجنتخيمثمتلكف:هع  هَّـ صي حمحيط غآلحك َّـ غجنخيخل غجنثلكجعتملص حمهت َّـ.ي
ق هغخفلكَّـجمحقهص حملكجنمتسبمل جعمث مغ قيمثمللكَّـيعن غخف خصص حمهئيمثملمتهتخص مملكجنمتسبمل جعخل غجن مغ  ي َّـ جفيط غجن

ص هيههنيعغقهثلك هن غحليط( ص يعهثخص جنمثيغ غألهنيع غجنخييطهن  يمثمللكَّـين غخفع :هعي غحليط جعلكخفخيمت غخفمتجيمئ
ق  مغ ق هنمتتىغجلمل هنمتيغخللككيَّـ هنخييعم غجن مغ هئىعجن  حم)ص ههن َّـمتلك حمهت جلخل غجن

 حملكجنمتسبمل جعمثمتهتخص صسمك غآلظجيالف غجنخييعحملكروعُّـٰهلك جعلكجنمتسبمل عمل غجنخيخل غجنثلكجعتمل هغآلحك جعح
ق هغخفلكَّـ مغ  . هجمحقه هن همغصص حممسجفيطرلك جلخل غآلحفيع هن همغيمثملمملكجنمتسبمل جعخل غجن

ق غجنت هثجهلكَّـيطَّـلك مض جللكخفمتلك َّـىعغص هن  جنىعغ حملكألجلمثلكن غجنثلكجعتمل َّـ مجمث غألهن
 غجنهيمب هغخفمب هغإلهثسلكنص هغحلمهلكنص هغجنجهجيعص هغحلجيعص هجمحقَّـلكي غألهن عمل غجنخيمئ

 .مئهتلكلكمل خمب عن شمبمئهتلك هجعخييط عن حفمبي معخيمض جلمب غحل
ق غخللكقمغ حمهت  مغ ق غخفهبتمتخيمل غجنت جنمثيغ حصلك غجنتحمئ جعلكجن يممىعجن َّـ غألهن

قهتلك مض جللكمس غجنخيمبوجعلكخممثمل  جلمتهتلك عمل جللكمس غجنخيخلظ عق غألجلمثلكن ى جمحق حفلكقمغملص جلمف ظ
. يهَّـ غجنت ُّـهبهئ حصلك عن معتحمئ مض غخللكقف: غألجلمثلكن غخفهبهئمتمل: معمتمئس عمل خمسهبخل

قغيهَّـ غجنت آل ُّـهبهئ حصلك عن معتحمئ مض غخللكقفص هجنهئمتي:  غخفهبتمتخيملجلمثلكنهغأل مغ  هتلك هن

ك خف )ص( ص جعتخيمبمثمئمل غألخكتمثلكرحممه .طضك:  غحلهئ
.ضطصك:  غخفمهيطق غجنسلكجع)ض(



غجليط....................................................................ضط ض م ف خف مخهتمثيط غجنمئ
قَّـلك غجنخيمبهب آل جمحقيغإلحصمض غجنخيمب  مغ  . يص حمهت هنتحمئمئمل جعىعجن غجنخيلكمس جع
  حملكألجلمثلكنص جلخل غألحكخصظ هغجنمههيلكفنغألحكخصظ جلخل غجنىعغفص هغألجلمثلك مملكهثمن يهخفلك

غكهنهتلكجع جعمسحكخصئ ه حممئيط جلمب غجنثلكرصي مض هنمئلكن غجنتخيخلقغمعيغحل  غجنىعغفص حممشقغ جلمب جلخل  مب
غجنخيمب غجنتهيمهمثحل جعلكألخكمثلكظص حمخيمبهب حمهبمئلكن غألجلمثلكن َّـ هنمئلكن ن غجنثلكجعتملص لكجلمث غألهَّـ

غه يجعهئ وجعىعغمع جلمب   .هنلك حك
ق غجنخيمبهبومل جلبلكقغجلمثلكن غجنثلكجعتيعن غأل :ي معمئيطنيجحلكحمخييعحممتلك   حكخصظ جنسيمثمل جل غجنمه

 . يغإلحصهغجنجههسهن مض غجنخيمب 
قغ مض غجنمهمئ يغخفلكَّـمثلكفيُّـجيمب جلمف ) ن غجنثلكجعتملغألجلمثلك(جنىعغ حملكظجيالف  مغ  غخف

مح هغجنتخيخل غجنثلكرص هغظجيالف  يُّـجيمب جلمف غخفلكَّـمثلكف ) يمثملغألجلمثلكن غخللكقمغ(يغجنيعجع ي
مح قغ مض غخللكقف جل غجنمهمئ غجنيعجع مغ  .غخف

 ّصطوؠلل ادشصف إح األجصطن اخلطرةاألجصطن ادنطبنط واثسط 
ص يمثمليمكالن هقخملكئ غألحكخصظ غإلحصمل جلمثلكن غجنثلكجعتيعن غأل :ي معمئيطنيجحلكجنمئيط جلمبهبمن 

جلمثلكن يعن غألحكخصظ جفمئلكئ هعقهغف غألجلمثلكن غجنثلكجعتملص حممثهبهئمت َّـمتلك غحكتمتتلكف هغأل

ص هغإلهنهئلكن هغآلهنتمتلكل غجنخييعحملكر جعخييط خممبمث)ص( . هحكمثمسجخ جعمثلكن غإلهنهئلكن هغآلهنتمتلكل غجنهيمبسهي
يجغ عن) ض( ن مممبي ق غجنخيمبهبمثمل خميط معهئ ي َّـىعه غجنمه ن مغىغئمثملمثي ُّـجيمب غجنهيالحكهيمل جلمف ص هيملص هخميط معهئ

غن  ُّـلكف(يص هجلمف مغىغئمثلكهتلك )مئلكئغحل( ه)يغخفلكَّـمثلكف(يمممبمثلكهتلك جلمت يص عهنلك مممث حتمه َّـىعه )يغحص
يمثخيتمئيط غجنخييعحملكظ عصلك هثتمثجمل غجنهيمثىش غإلحص غألهنحمغألجلمثلكنظ  مغيط غألجلمثلكن ظي ي عق عن غهللا معخيلكمل ُّـ ي

يجعيطغُّـمل جعهيمثٰه غألهن  .شيعمغهتلك عمل غخللكقف) يغخفمئيطك(ص هجعلكجنثلكر )غألخميطك(و
يت عمميط جلمبمثهتلك ظيطق غخفتمسحصخلص حمهتىعه غجنمئلكجليطغ ي هَّـمتلك معمسجخ خملكجليطغ جعسمثيش غحلمئمثمئمل مم غألخكمثلكظ غجن)ض( ي

وهنيعمعبجيمل جعلكجنتخيخل غجنثلكرص ههبىعغ عُّـٰهلك مختلكك غجنيععُّـمل غجنخييعحملكهثمثمل جل غجنيععُّـمل غجنهيمبسهيمثمل جنمبحهئهبمل 
يغخفتخيلكجنمثملص حممشهث جعمتلكظ جلمف غحلهئهبمل غخفتخيلكجنمثملص عن غجنىعغف َّـ جعسمثيش غحلمئمثمئملص همض غجنيععُّـمل غجنخييعحملكهثمثمل  و ي

.عن غجنتخيخل غجنثلكر َّـ جعسمثيش غحلمئمثمئمل
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 هَّـ عقهغجفهتلكص ممخص مملكن غألهنيع جعخل ص غجنثلكجعتملغألجلمثلكنيمكالن هقخملكئ  يمثملغخللكقمغ

 .غألحكخصظ هغألجلمثلكن غجنثلكجعتمل
ق يعصلكغجلتبلكق :  غجنثلكجعتمل غجلتبلكقُّـجنسجلمثلكن يعنغجلمب :خملكن غجنمئمثخنه  ظ

 مملكألجعيطغن يغألهنحمهت جعلكآلجلتبلكق . يمثمل غألجلمثلكن غخللكقمغئ جفمئلكيعصلك هغجلتبلكق صغألحكخصظ
 جلخل َّـ مملكجلمتيغ خفلك يهمم...   جنسجعيطغنمملكألقهغف هجعلكآلجلتبلكق غجنثلكر صجنسقهغف

ن قجن غجنهيمثىش عمل هنلك حتتهتلك هن همغصحتتهتلك  عمل ن ُّـمتتهتع عمل ص هغحكجيمل مض هظ
ن هغجنمتهيصغألخكخلكك حكلكلكمل غجنخيمئ غن يجحلكقغ عمل هنلك حتتهتلك يك غخفجيع مم  مض جللكمس غألمم

جعيمثمل عقهغف جنمبحمئلكئ غخللكقمغيعصلك هغألجلمثلكن هن جفمثهن ...هغجنهيسلكق  يمثمل هحصلك مغهتمل غخفيعجع
قَّـلك غخللكقمغي همعيعغصمعمئب غجنهيمثىش جعلكألهمل  . ... جعلكجنثلكهثمثمليمثمل ظ

  َّـيمثملجلمثلكن غجنثلكجعتمل هغألجلمثلكن غخللكقمغغحكجيمل جعخل غأليعن غجن :ه َّـمتلكقمميعلك زمك يجحه
 .يغجنهيمثىش غخفمئيطك ممخص حكمثمسجخ جعمثلكهث حممثخص جعخييط

قصو غألجلمثلكن غجنثلكجعتمل مجمثخيلك هن جفمثهن َّـ عجلمثلكن جغلكجعتمليعن يجغ  و جنمثيغ حصلك همغ
مغيطَّـلكيحفلكك هبلك  قَّـلك جعهب مح يمثملغجنىعغف غإلحص هَّـ صجمحق همغ  مض هنمئلكن غجنمهمئ غجنيعجع

ق عجعيطغ مغ وهغجنتخيخل غجنثلكرص حملكألجلمثلكن هنلك خكهبمن قغئحمل غجن ي  .ي
ق:دل ثضل ثطئكو هتلك هن عهثي مممث معمه ق غألجلمثلكن غجنثلكجعتمل هجغب هئ يهن همغ

ن  جن ق يهنلك خكهبلك يصعمعمئ مغ ق عجعيطغص آل غجن مغ ص هآل يغخللككومن قغئحمل غجن  هبلك غجنخيمبهب
ق  مغ  ظ يغإلحص هبلك غجنخيمب يُّـتخيمبهئمث حمص حممشقغ مملكهثمن هنخييطههنمل يغجنخيمثمت هبلك يغخللككغجن

قَّـلك و غألجلمثلكن غجنثلكجعتمل هنخييطههنمليعن :طجللاب ظلخ  ص هبلكيغخللكك جعلكجنمتسبمل عمل همغ
ن جمحقعنهن َّـىعغ هآل ُّـمبىغن  ق غجنخيلكمس هغجنخيلكخم حصلك معهئ مغ قغ جع مغ ي هن  .ي

 : غجلتبلكقُّـ غجنثلكجعتملين جنسجلمثلكنع:  عحفيعهىهجعخيبلكقغ
ق غحلتهتلكغجلتبلكق هنبلكُّـمت: يغألهن مغ  .ي حلمئمثمئمل غجن

ك) ص( .طط م ضطك:  غحلهئخف حممه
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ق غحل هنبلكُّـمتجليطنغجلتبلكق : هغجنثلكر  .يتهتلك حلمئمثمئمل همغ

قغ حم م متمل غخفبلكُّـ:عه م يجعلكآلجلتبلكق غألهنغألجلمثلكن حممشقغ غجلتمقف  مغ هت جمحق هن
جنمل جفمثمتئىعص هآل ن ممخص آل ىهنخيمئ جنملمعهئ جنمل عه مصخي ق ظ  هنخيمب مغ يألن غخفبلكُّـ خفجيمب غجن

آل آل هآل مصخي آل هآل هنخيمب ن هنخيمئ وجليطن دم آل ُّـهبهئ عن ُّـهئ و و  .و
قغ  ىجفمثمتئىعحمهت  م  جليطن غخفبلكُّـمتمل:عه م  غجنثلكرجعلكآلجلتبلكقيهعهنلك عقغ غجلتمقف  مغ هن

ق غجنخيلكمس هبلكص مغ جنملجع جنملظ هتلك جمحقجنهئمتيص ه هنخيمئ جنمل عه هنخيمب جن مصخي ي هنبمتمثمل يمثمليألن غخفخيمئ
ن جنصيجلمف غحتلكق غجنخيلكخم هغخفخيمئ ص هغخفخيمب جنيمثمل هَّـ جفلكظ حممثخص هثح حممث  يمثمل عه غخفجخي

نيغجنخيمبمل  جعخلبلكُّـمتملغخفيهنبمتمثمل جلمف  نص هغخفخيمب  . َّـمتلك هَّـ هنمتتهيمثملص عه غجللكجل هغخفجخي
  األجصطن ادنطبنطّصطجعم جمسلد

يلكجعتمل َّـ جفيط غآلحك هآلكهن هغجنمتسبمل غجنمئلكئهبمل جعمثمتهتخص خيخل غجنثيعن غجن :لك جليعحممنيخف
ي غجنخيخل هنخييعم جنالحك هجفيط جني عجفيطرلك جلخل غآلحفيعص هجنهئيعنَّـ   .ي

نص حمخص َّـ جلخل غآلحك يعن غآل :وهجليعحممن عُّـٰهلك ن هآل هنخيمب حك جمحق مصخي
جنهآلكهن  نص هجنهئ جليطن مصخي جنيمثملوعُّـٰهلك جمحق مصخي  يمثمل غآلحك جعلكجنىعغفص هجليطن مصخي

جن:عهلص جعلكجنخييع غجنخيخل غجنثلكجعتمل ص حمهئخص يمثمل جنخييطن مصخي حك يعن غآل هنمبىغههنهتلك هَّـ غآلحك
ن نجمحق مصخي ن هآل هنخيمب نص ممىعجن آلكهن جمحق مصخي  . هآل هنخيمب

 ص هجنهئ مض غجنمهمئيغخفلكَّـمثلكفخيخل غجنثلكجعتمل َّـ يعن غجنلك جليعحممن يخف:  وامهطبسنطرةو
محص هغخف جنيمثمل َّـ غألجلمثلكن غجنثلكجعتملص هجنهئ مض غخفحيلكَّـيع غخلمبمئيلكَّـمثلكفغجنيعجع  يمثملص حمهبجخي

جنيلكَّـمثلكفألجلمثلكن هغخفغ ن  م  هنلك َّـ جلمثمتهتلكص حممشن مملكن غجنحنظيمثمل معلكجع خفجخي غجنىعه معهئ
آل م غجنخيخل غجنثلكجعتمل جلمثمت جنملص هعن مس ُّـهئ صومصخي آل و حملكجنخيخل غجنثلكجعتمل عُّـٰهلك مصخي ومصخي

جنملظ جنىعغ حملكألجلمثلكن جنمل هآل  م ممخص َّـ غألحكخصظ م وحملكجنخيخل عُّـٰهلك جمحق مصخي جمحق مصخي
جنملص جع َّـ هنحيلكَّـيع ههنحيلكَّـيع غخفحيلكَّـيع  .هنخيمب

كخملكن  جنمثسمن غجنثلكجعتمل جلمثلكنيعن غأل جلمف ومعمتبمثهتلك...:  غجنمئمثخنه مض خف غجنهيمه
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جنمل  خيين غجلأل غألخميطكظ جعلكجنهيمثىش يغحل هن حملكئٰهمل يعصلكهن  صغجللكجل جعجخي مصخي

ق يُّـتخيمب يعهثخص مغ  . غخللكقمغ جعلكجن
محص آل جعخص َّـ هنتخيمبيحملكجلخي هنتخيمب ق غجنت َّـ حفلكقف غجنمهمئ غجنيعجع  ي جعلكألهن

محظ عق َّـ هن جعخيلكمس غجنمهمئ غجن محص هغألجلمثلكن غجنثلكجعتمل هنيعمعبجيمل جعخيلكمس غجنمهمئ غجنيعجع يعجع
محص  جنملحممشقنهنيعغمعمك غجنمهمئ غجنيعجع  . َّـ جمحق مصخي

ق لكيصع جفمثهن هن غألجلمثلكن: معمتبمث: ي هنمئيطهنلكمعممىعجن خملكن غجنمئمثخنه مض  وظ
ظ آل صيمثملجلمبهب جنملظ يجعمسصلك مع ن غخللكقفص مض ىجفمثمتئىع هنخييطههنمل يألصلك مصخي  آل هغخفجخي

ن ق يعآل ُّـهئ مغ ظ آل ممخصص وغهن ق مع  عقَّـلكهثمتلك مض غجنت يمثملهغخلمثلكجن يمثملغجنخيمبهب غجنمه
جنمل يجعمسصلك مغيط مس هنلك مصخي  صغخللكقف عمل جعلكجنمتسبمل هبلك يُّـتخيمب يعهثخص حملكجلخي ...غخللكقف مض مع

 جنهئمتيهتلك ...حممث يمثملهنلكَّـ مغخيمبمن يمثمللكَّـيعن غخف آل غخللكقفص مض عزلكقَّـلك يعآل مغخيمبهتلك هجنمثيغ
ق مملكحفجكغل حضجكجلمل جنمثسمن ص ُّـهئ مس خظ عمكهتلكق عققهثلك عقغ جنمتلك غجنت يمثملغجنىعَّـمت غجنمه
ق مض يغحل جل يمثملغجنخيمبهب غألجلمثلكن يمعمسحفيع جنمثمبىغن مغ  معخيلكمل جلمبهب جعص وكهنلكهثمثلك وغيمعمسحفيع غجن

قص مض معخيلكمل جلمت َّـلكيمعمسحفيع جمحق هن غألجلمثلكن ُّـستمبىغن جعىعغمع قغمع مغ  غجنخيمب حمبخيخل غجن
ق هغجلخي جنسجلمثلكن .  ...عحفيع ىجعخيمب آل غألجلمثلكن معمب ُّـخيمب غجنىعغجخ مغ  يهثخصعحملكجن
ن محيجعمبحلكل حفلكقمغمث ُّـهئ  .تهتلك جل غجنمهمئ غجنيعجع

 غجنمتسمك هن هغجنمههيلكف غألحكخصظ ُّـمبىغن هنلك جفهئ هممىعغ...: يغخفتمسحصخل ظيطق هخملكن
جعلكهتلك جعهبحيلكَّـيعَّـلك مئلكفيهغجنتخيمب غ غجنت غجنثلكجعتمل غألجلمثلكن هَّـ صههنيعجع  يخكهبمن هنلك يعصلك :خملكجن
ق قغئحمل مغ حص ههنخيمت وعجعيطغص غجن قغ جنمثسمن يعصلك :َّـىعغ خم مغ  صلكعهثهيسهت جفمثهن هن هن

ق هآل مغ ص خملكئهبمل هآل جن جللكقضمل َّـ هآل صهبلك خملكئهبمل هآل صحصلك جللكقضمل ظهيمل غجن  جع
جنمل وعُّـٰهلك هآل ق مصخي مغ جنمل صجنمب ص هنخيمب غخم جعلكجنالمغخي غألكن مض جغلكجعتمل َّـ جع جن  غجن

ك خف )ص( . ضطك: غحلهئ جعتخيمبمثمئمل غألخكتمثلكر حممه
. ضطك: غخفمهيطق غجنسلكجع )ض(
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ق مغ قه يغخفتخيمب جعلكجلخي غخفهبهئ مض جغلكجعتمل يمثمللكَّـيعن غخف ممخص غألجفيطهص جنمب مغ  آل جع

ظيجعخصَّـمث جنمل جمحق يألصلك ت جنملص آل وعُّـٰهلك هآل صجعلكجنىعغف مصخي  جعلكجنىعغفص خميطُّـهبمل :عه مصخي
ق معلكجعخيمل وعُّـٰهلك هجنمثسمن مغ ن عن يمثملغجنتلكجعخي هنخيمت يألن جعلكحلمئمثمئملظ جنمب  جنمبتلكجع ُّـهئ

ق قص قغهتلك مض حصلك هجنمثسمن صعحفيع وهمغ  حممشقن جمحقص آل َّـ هثهيسهتلك مض َّـ يعهثخص جع همغ
ص جعال غألكن مض جغلكجعتمل وعجلمثلكن يمممبهتلك مئلكهتخصيههنتخيمب هغجنمههيلكف غألحكخصظ معمب  هَّـ مغخي

قغ غألكن مض معهئ مس هعن مغ قغهتلك وهن مغ  يهنتحيطغ يمممبهتلك يعصلك يعآل صيغخللكظمل جع
ق مغ ص جعلكجن غمغب صلك جل حفيعمغمن غجنمئيطق ههبىعغ غجن  ُّـمبىغن همس غألكن مض هنخييطههنمل مم

 . ...غخفخييطهن يمثملخكمثئ
 اثنسعادات األجصطن ادنطبنط

وُّـخيتمق َّـىعغ غجنبحهن هن غخفبلكجفهن غخفهتهبمل مغيطغ هَّـ مممثهي ي ص غألخكمثلكظ ظحقهقغ يمثملي
ص ولكص هَّـىعغ غخفخييطن هنخييطهثولكص هَّـىعه غألقل عقضولكعهثسلكهث َّـىعغ غإلهثسلكن ظلكق مممث :عه

ين هنيعمعبيش جعخيلكمس غألجلمثلكن غجنثلكجعتملظ ألي مممب  هَّـىعغظ هَّـهئىعغوص همعمب حكخصظوهقغن هنلكظ
 ص مملكن غحكتخييطغقَّـلك َّـىعغ غجنىعه غخمتٰهتص هغجفيط هن َّـىعه غألخكمثلكظيجنهئخيخل غجنثلكجعتمل غجن

 مض لكمببمن جعمبسلكن غحكتخييطغقَّـلكَّـلك هخملكجعمبمثتهتلكص ههنلك قحمخيعمغمن جلمف جفسمك غحكتخييطغ
 .يمثمل هنلك َّـ هنمئتهش قجن غآلحكتخييطغق هغجنمئلكجعمبيعآلقجن غجنخيلكمس 

مغيط مض غألجلمثلكن غجنثلكجعتمل َّـ جنسلكن غآلحكتخييطغق غجنىعه   مغلكظف يقجعخصهغجنىعه ُّـ
جن معخيلكملغإلخكلكقغ موه:  جن جعمئ م من  ما سأ ُوآتا ُ ُ ْ َ َ َ ُ ُ َ  ص حملكجنسهسغن)ضض: عجعيعغَّـمث (...َ

 مض جللكمس عجلمثلكصلكص حملكحكتجلكغ حصلك غألخكمثلكظ يممجنىعه حكمسجنت َّـمتلك َّـ حكهسغن غآلحكتخييطغق غ
 . هنلك حكمسجنمنهعجلجيلكَّـلكغهللا معخيلكمل 

حك هنخيمت ضطضص كطف: يغحلهئهبمل غخفتخيلكجنمثمل مض غألحكهيلكق غجنخيمئمبمثمل غألقجعخيمل )ص( يص جغ عهث خميط ُّـت يي
قص غهثحييع ن جعهبخيمت غجنحيهت غص غجنمببلكغ مض معهيسحق غجنهئتلك: غخلمب جنمثجههب غألجلمثلكن غجنثلكجعتمل حممثهئ

.ضصضك: يجنمبسمثيط غحلمثيطقه



يهنبلكجفهن هنمئيطهنلكمعمثمل طط............................................................................ي
جنمل عن  م غجنت َّـ هنمئتهش معمب غألجلمثلكن م  َّـىعه غآلحكتخييطغقغف َّـيجغ مصخي

 َّـ َّـىعه غآلحكتخييطغقغف ظهيمل جللكقضمل جلمف غجنخيخل :هجعخيبلكقغ عحفيعه ظيمثمل هعكجنيمثملقغمع
 ن َّـ جلخل قغف غجنخيخلظع

غغ َّـ جعلكإلزلكغص   َّـىعغ َّـ جلخل قغف غجنخيخل غجنثلكجعتمل ههنمئتهش يعن :عهغجل
جنملص حملكآلحكتخييطغقهغألجلمثلكنعقغ مملكن جلخل قغهتلكص ه .جفمئمثمئتهتلك ن جمحق غ جمحق مصخي ف معهئ

جنمل  .مصخي
ن غجنجهمثىط غجنيعئمثيغ  يعهثخصهنلك مغخي غخفجههبجهمل هنجههبجهملص ه: هَّـىعغ هنخيمت خم

ق غخللكقف جل غجنمهمئ يمثمل هنيعمعبيش جعلكخفحيلكَّـيع غخلمبمئزلكقين غإلظ ألعهمغيطَّـلك مغ  هغجن
مح ى هجعلكجنتلكمظ حمال هنخيمت جنمبسهسغن جفمثمتئىع هنصغجنيعجع  ولك هغألقل عقضو مغخي غجنسخصظ حكخصظيى

 قجن َّـ هنمئتهش جلخل يألنظ ظغألخكمثلك يمثمل هَّـهئىعغ جعمئوغص هجلهبيعوغ هكُّـيطولكهغإلهثسلكن عهثسلكهث
جنمثيغ ه )زمك(ظ خفلكقغ زمك جلمت خظظ جنىعغ خضيط غجنتخيبحق جل غألهنيع جعخيبلكقغ يمم
 ظ)ُّـهبهئ(

ن جن ن جمحق قغمع هآل ُّـخيمئ عن ص َّـىعغ قغمعيألن : ُّـمئ  هنلك ُّـخيجي يمم ص هثخي.ُّـهئ
محص  ُّـمتتمئيعهث مح عمل هنلك َّـ حفلكقف غجنمهمئ غجنيعجع مل هتىعه َّـ غجنسمتيحم هن غجنمهمئ غجنيعجع

 . غجنت آل معبيطُّـ حصلكيمثملغإلحص
كحملكجنثلكجعمن   جنسجلمثلكن غجنثلكجعتمل َّـ جنسلكن غآلحكتخييطغقظ هجنىعغ مغلكظ مض خف غجنهيمه

جن  نيهغأله صهغآلحكتخييطغق غحللكن جعمبسلكن غجنسهسغن هَّـ غجنثلكر غجنمئس...: خم
غن هحكهسغنص غجنيطهثمثلك جنجيمبمك يمتغجنمي ُّـيطه جعخل غجنهيمئحق مممئمثلكن ظ شتلكف هنلك غحلمث  عجنمث

 . غجنمئلكن جنسلكن هن عحممهِّـ غحللكن جنسلكن :خممث جنىعجن
:غجنجهلكجليع هخملكن
جخ       وحمجيلكهثمل هحممث جفلكمغلكف غجنمتهييغ همض يهحفجيلكغ جلمتيطمم جعمثلكن حكهئ

.غجنىعه َّـ جنسلكن غحللكن )ص(
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ق يمثملغإلحص غألحكخصظ ممسهسغنص غآلحكتخييطغق جعمبسلكن هغجنسهسغن  هحكهسغن صممخصآلهتلك مكهت
قغهتلك غجنثلكجعتمل غألجلمثلكن آل .يمثملغخللكقمغ همغ مغيط مملكن هنلك صغجنسهسغن قجن هجن ق ُّـ مغ  هن

ومثملجممت معخيلكمل قغمع يألن يخميشظ   . غجنخيلكخفخل جل ي
مغ ص هجفمثهن هجنهئمتيويط خكمثئلكص يحملكهللا معخيلكمل آل جفلكمغمل جن ألن ُّـ  عمغلكجعمل هنمت خف حكمسجن

ص عقن حمال  معخيلكملين غهللاع غق مميعُّـ ق خي غخفوجعخ مض حكلكجفت عظالص حمهت مغ مغ جي غجن
 .خف حكمسجن جعخص معمئتيض جلخل قجن غجنسلكئ

جن  جنسلكن يألن هقجن...: هعمل َّـىعغ غخفخيمت عخكلكق مض هنمهبلكف غألهثيغ جعمئ
ن غجنميحق غآلحكتخييطغق ص حفلكقف غجنىعه غألخميطك حممثٰه هن وعُّـٰهلك غخفجخي  هَّـ جلمت

 هغجنمئهتيع هغجنمئيطقغ هغإلقغقغ هغجنخيمب غجنتمئيطُّـيع جلمبمث جعمت غجنىعه يغخفخيمب غجنميحق غجنهيمثىش
جنمل جعلكآلحكتخييطغقغف هنلك يهممص لكفيغجنىعغمعمث هغألهنيع    . ... جغهبيعغمع حمهب غخفجخي

ق مض غألجلمثلكن غجنثلكجعتمليعن غخف : عن معخيمبهجلمبمث  صيمثمل غجنهئمبفغآلحكتخييطغقغ َّـ :مغ
ق مغ  فغآلحكتخييطغقغ َّـىعه يهممص يمثمل غجلىغئفغآلحكتخييطغقغ َّـ :يمثمل مض غخفحيلكَّـيع غخلمبمئهغخف

ق ي معلكجعخيمل جنىعجن غآلحكتخييطغق غجنهئحليمثملغجلىغئ مغ  .مض غجنخيخل غجنثلكجعتمل غخف
جنملظ جعلكجلتبلكق عنيمثمل مض غخفحيلكَّـيع غخلمبمئفغآلحكتخييطغقغ ينع يعآل صَّـىعغ  َّـىعه ي مصخي

نصيلكَّـمثلكفص هغخفيغخفلكَّـمثلكف جلخل فغآلحكتخييطغقغ ق غخللكقمغ مصخي مغ قص هغجن مغ   جلخل غجن
نيعن غجن ى همغيطفحممشقغ جن نيغجنهئحل حكتخييطغق ين غآلع :خييعحملكظ عه عَّـ غخفخييعحممل ُّـمئ  جمحق مصخي
جنملحم يمثملغجلىغئ فغآلحكتخييطغقغ يهعهنلك ص هَّـصهبجخي قَّـ َّـىعغ غخفخيمت  حكتخييطغقيعن غآل : حمهبمئمه

نص م  غجنثلكجعتمل جعلكألجلمثلكن يغخفتخيمب :هيغجنهئحل م ع    يمثمل غجلىغئفغآلحكتخييطغقغ يعهنلكجمحق مصخي
جنملم  يمثمل جعلكخفحيلكَّـيع غخلمبمئيغخفتخيمبمئمل :هم ع ق:عه صحمهت مصخي مغ  . هنهيلكضمل جعهيمثىش غجن

ك  خف)ص( .صضضك: غحلهئ حممه
ن جعخل غألهثيغ هنمهبلكف )ض( ق غخفخيمئ ملهغخفجههت .طصطك: ص غهثتجهلكقغف هن
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 جعم بضةث ادسشك جت ادسح ادنطبنط
 َّـ هن حفالن يعهثخصغهللا حكبحلكهث همعخيلكمل جعلكألخكمثلكظ مض هنمئلكن غجنىعغف  جلمب يجعمسنخممبمتلك 

 خمتٰهلكظغهتلكظغيغألجلمثلكن غجنثلكجعتملص حمهت جلمبهب معخيلكمل جعلكألجلمثلكن غجنثلكجعتمل َّـ غجنىعه ُّـخيخل 
 غهتلكغخمتٰهلكظي معخيلكمل ُّـخيمب َّـىعه غألجلمثلكنص حمهت جلمبهب هبىعه غألجلمثلكن ُّـهسجغيع مض حملكهللا

 ظ هغحكتخييطغقغفغفغخمتٰهلكظهن  ُّـخيمب غألجلمثلكن جلمف هنلك َّـ جلمبمثهتلك يعهث ن عهغحكتخييطغقغهتلك
ضمثِّـ غألهنيع هثرضغ َّـىعغ غخفثلكن هَّـ  جنمبهبحلكن غخمتٰهلكظ َّـ جليطن يعن: جنت
فظ  ص هجنمثيغ جليطن غجنثب  جن جلخل جغلكجعتملص هَّـىعغ غجنىعه مس يألهثيغجنتحمئ غخللكقمغ

قههص  م عجعيعكَّـ غخفخيتىغجنملمملكن  يهقجعخص م ُّـستجي مجمبمل هن جلمبخصظ غإلحكالن يعن ُّـمه
غ جعلكحللكن هَّـ غخفيعمعبمل غجنت معمئ  ق هغجنخييطنحممئلكجن مغ  .جعخل غجن

مغيطص ي هجنىعجن حملكهللا معخيلكمل ُّـخيمب غخفهبتمت جن هظ جغلكجعتملوتمت جلخلهبحممبمبهب مغيط مممث ُّـ
ن جن هنحيهتيع مض غخللكقفص   جنمثسمن جن :هعهجنهئ غخمتٰهلكظ غخفهبتمت َّـ عن آل ُّـهئ

هثيمثمل حفمبمئهنحيلكَّـيع قغفيمثمل هجنمثسمن جن عحكخصظ مم مغ  ظ جنىعغ حملكهللا حكبحلكهث همعخيلكمل ُّـخيمب غخف
ظ عق ممثحق يمم جنمثيغ يألهثهُّـخيمب غخفخييطههنلكفظ  ق غخللكقمغ مغ  غخفهبهئمتلكف معمئتيض غجن

ص حممبىعغ خضيط   غإلهثسلكن غجنىعه جن يهعهنلكص هثسلكن جن قعك هغجفيطيعن غإلهنمتهتلك آل معمئتٰهمث
قص قجم جلهلغ مغ ق جنهجنهئمتي جحهئ آل جحتمت يعهث قعهك حمميحق هن  صحملكخفهبتمت . آل همغ

لكمل آل  مض غخللكقفص هغهللا معخييحمئممىعجن جن جلخل جغلكجعتمل هجنهئ غخمتٰهلكظ جلمثمت عن آل ُّـت
ص جع ُّـخيمب غخفهبتمت جن همغ مغيطيحممئيش ُّـخيمب غخفهبتمت  .يط مممث ُّـ

يعن  جعخيمبهب عهمغيط َّـىعغ غآلخمتٰهلكظ جنمبهبحلكنص عن غهللا َّـ :هغجنسهسغن غخفجييعهف َّـ
َّـ َّـىعغ غآلخمتٰهلكظ : هجعخيبلكقغ عحفيعه  جلمب غخفحلكن جلمف هنلك جن هن غآلخمتٰهلكظظغهللا

ن جنخيمب غهللا  ظ معخيلكملجنمبهبحلكن هنخيمب
غغ  غألجلمثلكني خفلك مملكن غخمتٰهلكظ معمب ي عهث: هَّـ هغضِّـ هن غألجعحلكف غجنسلكجعمئملهغجل
جنمل جنخيمبهب معخيلكمليمثمل حصلكص حممشقغ مملكهثمن قغمعيقغجخجلخل قغهتلك حمهت  ن هنخيمب  . حمهت آل معهئ

 حملكخمتٰهلكظ غجنخيخل غجنثلكجعتمل جنشهثسلكن هغحكتخييطغقه َّـ غآلحفتمثلكقص  حممث حممثخص هثحيهعهنلك
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ن غخللكقمغ جع قغ مض غجنهئ مغ ن هن خص وعقن حملكخمتٰهلكظ غجنخيخل غجنثلكجعتمل جنشهثسلكن َّـ عن ُّـهئ

 ص هغهللا معخيلكمل جلمب هنمت غآلحفتمثلكقصغألكمظ حضتلكقص هغحفتمثلكقه َّـىعغ جلخل قغمع هغخمتٰهلكئهتلك يعهث
 يمثمل جلمتيطهنلك ُّـمسجخ عمل غخللكقف هغخفحيلكَّـيع غخلمبمئيعهثآل عجلجيلكه غآلحفتمثلكقص هَّـىعغ هنخيمتلكه 

هثهغألحكخصظ  جن ظيطق هنمت يهعآل حمال ُّـهبهئ عن ُّـمهيطق هنمت حمخي جعال غحفتمثلكقص يمثمل غجنهئ
 . هَّـ جضلكنصو مغهتاليغإلحص غجنخيمب حمخي هن جمحق غحفتمثلكق آلهثمئمبمك

يهعقغ عققهثلك عن هثرضغ هنثلكآل جليعحممث نو جلمتيطهنلك ُّـيعُّـيط غخفهتمتيطك عن ُّـبمت : ولك هثمئ
غغى هعقلى همغيطقغنى جعسمئيعآلص هغجنمييعحممل آل معبمت جميعحممل ص هغخمتٰهلكظى هعجع   هخكبلكجعمث

مص هَّـهئىعغ جعمئ ن حم ص حمهتىعغ سمم غألخكمثلكظ يمثملغجنسمئ َّـ عن ُّـهئ  جعحسمك غخمتٰهلكئ
 غجنخيمب هخم هن غخفهتمتيطك جلمف قجن يعنهص جع ظمئ غخمتٰهلك غجنسيغخفهتمتيطك مس ُّـخييش

 .غجنسمئ جعخص جن هن غخمتٰهلكظ
و حكمئهيلكص ى مس ُّـبيهعآليطك آل ُّـستجيمث عن زخي غجنسمئ حتمنص متهحصىعغ حملكخفهت

ص يمثملهَّـهئىعغ غخمتٰهلكظ جعمئ غغ هغجنجهبلكجعمث  . خظيهمم غألخكمثلكظ هن غجليطقغنص هغألجع
مغحملكهللا  هع عهمغيطه ممخص َّـ غخمتٰهلكىيط َّـىعغ غجنخيلكمسي حكبحلكهث همعخيلكمل جلمتيطهنلك عقغق عن ُّـ

 هجن خضيط ومل غهللا معبيطُّـالص هجن خضيط جنسمتييمثملغإلحصمل هقغمع هغحكتخييطغقهص هَّـىعغ هنخيمت غجنسمتي
ُّـال  .وجنسمتمل غهللا حت

ومثملف قغمعغحملكآلخمتٰهلكظغف هغآلحكتخييطغق جنملمن جنمبخيخل غجنثلكجعتمل هجنمثسي  يألصلكظ  مصخي
غ غجنمتحيلكن هتىعغ غجنخيلكمس هبىعحم َّـ هنمئتهش قغف غهللا حكبحلكهث همعخيلكملص ىجلمثمتهتلكص حملكجنخيلكمس

هبىعغ غحلس َّـ هنمئتهش قغمع حكبحلكهث همعخيلكملص هجنمثيغ مض غإلهنهئلكن ه غإلمعمئلكنه
ن ممىعجنيجحلكعجعيطل   . مملكنص هُّـستحمث عن آل ُّـهئ

ص  ص جع غجنخيمب هنتخيمب هبلك جلمف هنلك َّـ جلمبمث يحملكألجلمثلكن غجنثلكجعتمل جنمثسمن معلكجعخيمل جنمبخيمب

غكن غألحكخصظص هغألحكخصظ خكهسهن غجنىعغف هممخصآلهتلكص )ص( ي هخميط جلمبهبمن حممثخص حكب عن غألجلمثلكن غجنثلكجعتمل جن
ضمثِّـ حتمن هحكمثمسجخ غن  حصىعغ غألهنيع كُّـلكقغ مع .يغجنهيمثىش غألخميطك هغجنهيمثىش غخفمئيطكجلمت



ّقباحث قلدقاتنة ّ............................................................................٩١
 وإن لمم وفع عمننا بام تلتكنه يف ذاهتا،ّأن اق : بملمى، هلاًافنمون عممه تابل

 . تابلة قوجوده سبحانه وتلاىلّقمناقانت 
وحمم :  اقلزيزي قن اقلكوصّوقذا فال حمني اقدين بن عريب يف اقلص

 أعكته قا عىل األشناء يف اهللا  عممه هبا وفننا، وعممّاهللا يف األشناء عىل حد
 .نلسنا يف عمنه هي بام امللموقات

 اقلمم ي احلمم يستدعإذ: ّوفال اقلنقي يف رشحه قملبارة املتلدقة
 :ّ يف امللدقاتّوفد قر . به وعمنه وقا فننام قن األحوال واالستلداداتباملحموم

ِ عني اقذات قكملا، فاقلاملّيةاألحدلمم يف املرتبة ّأن اق  يشء وامللموم واقلمم ً
 صلة ّإقا  ، اقلممّنة، وهي اإلهلّيةلواحداواحد ال قلايرة فننا، ويف املرتبة 

ًأيا ،ّنةإضاف نسبة وأ، ّنةحلنل  وامللموم، به اقلمم ّقنتلمق ًقلموقا ييستدع، قان قا ّ
 قلايرته حنث قن ّاإلهلي فاقلمم .واألعنان وصلاهتا وأسامؤها ّنةاإلهل اقذات
 وملا، واقكلات األسامء قن نلسنا قن اقذات تلكنه ملا ٌتابع ٍوجه قن ّقمذات
 . اهاّإي وهلاوفب باستلداداهتا أحواهلا قن األعنان تلكنه

 امللموم؛ عن رّقتأخ فاقلمم: ّنةوبلبارة اقكنخ ابن عريب يف اقلتوحات املم
 بني وهو ،امللموقات هي اقتحلنق عىل اقلمم فحرضة .حتلنله هذا قه، تابع ّألنه

  عمه،ّقتأخر ّألنه ًأصال؛ امللموم يف ٌأثر ّاملحلق عمد قملمم وقنس ،وامللموم اقلامل
 فنه قلممك الو به، عممك حنث قن فنه قك أثر وال ًحماال حالامل تلمم كّفإن

 قه أثر ال لممّأن اق تلمم هما فمن حمال، ّأنه به اقلمم أعكاك قملسه واملحال أثر،
 . ...امللموم يف

عنان اقثابتة هي عمم اهللا اقتلكنيل يف قلام اقكلع ّأن األ :ّفتحكل إىل هما

.٨١٥ ـ ٨١٤ص:  احلممفكوص  رشح)١(
.٢٢٣ ص، ٤ ج): داتّجمم أربع( ّاملمنة  اقلتوحات)٢(
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مح  .غجنيعجع

جفلكفهجنىعغ خملكن غجنجهمثىط مض غجنهي ص ... :ت  يحممشنحمهتىعغ هنخيمت غحلهئهبمل هغجنتهيمهمث
ق  حكبحلكهث  غهللا ىغغ مض قغهتلك مض جفلكن جليطهنهتلك هُّـخيمبهبهتلكيهنتهبمثم عجلمت غخفهبهئمتلكف م غألهن

ُّـصجلمف هنلك َّـ جلمبمث مض هثهيسهتلك قص هُّـيعغَّـلك هُّـمسهنيعَّـلك جعلكجنتهئ مغ ن ي حمتتهئص هَّـ غجن
  غألهنيع جنمثيغ مض عجلمثلكن غخفهبهئمتلكف عمجلكنص جعيعهث ممخص صعمجلكن غهللا  حمخص جلمتيط.جل عهنيعه

متلك هحممثمتلك مكهتيعص ي هخم غإلمجلكن جلمتيطهثلك همض جفمئيعهثخص هيهنهيمه غهللا مض هثهيس همض جلمبيمممب 
وحمهب ممجه غجنتهيمهمث مض جلخل غإلمجلكن جلمبخص عه جلمثمتلك عه جفمئلك حمىعجن غجنىعه عجلجيلكه ي و  و

  . ...غحلهئهبمل هحممه غخلجيلكغغهللا 
 األجصطن ظل رألك ادزعق يف ادشزطعط

م مض غجنمئٰهلكُّـلك جلمتيط غجنخييعحملكظص هَّـىعغ  غألجلمثلكن غجنثلكجعتمل َّـ هنالن غجنمهيطيعن
مغيط جليطيمثملغجنبحهن هن غألجعحلكف غألحكلكحك ص هغجفيطغ غ هثحييعُّـلكف مض قجنيظ عق مع

يمسن  غجنخييعحملكظص جفمثهن ُّـخيتمئيطهن جعيُّـملهن غجنمتحييعُّـلكف غخفخييعهحممل مض َّـىعغ غخفجلكن َّـ هثحييع
 يمثمل هجليطن ظيطخمهتلكص حممشن مملكهثمن غجنمئٰهيمثملجلمثلكن غجنثلكجعتمل َّـ هنالن ظيطم غجنمئٰهغأل

مغيط مض عغجنت   حمهت يهعآل جنخيمثمتهتلك غجنثلكجعتمل حمهت ظلكقخمملص وقَّـمت هنجيلكجعمئملجلتمئيطَّـلك عه مع
 .جمحق ظلكقخممل

جن ك جعمئ : يهخميط عخكلكق غجنمئمثخنه حصىعغ غخفخيمت مض هنمئيطهنلكمع جلمف خف غجنهيمه
ق غحللكهه غجنىعغجخ غجنخيمب جل جلبلكقغ غألهنيع حممتهييغ...  مثهتلكيمممبص يمممبهتلك غألخكمثلكظ جنمه

ومثملجلمثمتص وهمعهيمهمثال ومجخيلكص هممبحقَّـلك ظميحقَّـلكص همغىغئمثهتلك  ال مليمثجلمبهب عه مملكهثمن ي
ُعزب ُ ْ ُنه َ ْ ُمثقال َ ْ ٍذرة ِ سماوات ِ َ ِاألرض ِ َوال ِا ْ َ ْ... .   

جفلكف )ص( .طضض كص ض ف: )يطغفيمصمب عقجع( يغخفهئمثمل غجنهيت
.ططك: يهنمتلكَّـمي غخفخييعحممل جلمتيط غإلحكالهنمثخلص جنمبسمثيط غحلمثيطقه:  غهثحييع)ض(
ك  خف)ض( .يغخفمئيطهنلكف هن ثلكرغجن غجنهيمهص  غحلهئحممه
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جلمتيط غجنخيلكقم َّـ  م غجنىعه َّـ هنالن غجنمهيطم مض غجنمئٰهلكُّـلك م حممتهييغ غألهنيععقنص 

 .غألجلمثلكن غجنثلكجعتمل
 أخمطم األجصطن ادنطبنط

ق همعس:  غألجلمثلكن غجنثلكجعتمل معمتمئس عمل خمسهبخليعن تيطجل عجلمثلكن جغلكجعتمل معجيمبمك غجنحيهت
ن حصلك هنحيهتيع مض غخللكقفعن  جنسلكن يعن :خيمتجعهب م يمثمل مض غخفحيلكَّـيع غجنخيمثمت:عه م  ُّـهئ

ن حصلك عجغيع ههنحيهتيع ُّـجيمبغحكتخييطغقَّـلك ق جنمثهئ يظ جنىعغ همغيطف يغجنخيمثمت مض غخللكقف مك غجنحيهت
 .يطف جعحسمك غحكتخييطغق غألجلمثلكن غجنثلكجعتملي همغيعهثخصَّـىعه غخفحيلكَّـيعص حمهتىعه غخفحيلكَّـيع 

ن جنسلك ن غحكتيطجللكئهتلك لكمبمك غخلهيلكظ هَّـمتلكن خمس عحفيع هن غألجلمثلكن غجنثلكجعتمل ُّـهئ
ق ن حصلك هنحيهتيع مض غخللكقفص هَّـ  .آل غجنحيهت حمهتىعه غألجلمثلكن معيعُّـيط عن آل معحيهتيع هآل ُّـهئ

 . غخفستمسجغيعغجعلكألحكخصظيهنلك ُّـخيمق جلمت جلمتيطَّـ 
يههن َّـمتلك خمسهبمن غألجلمثلكن غجنثلكجعتمل عمل جحهئمتمل هجحتمتخيملص ههنيعغقَّـ هن غخفهبتمت 

 خُّـ : غحك حصلكص هن خمبمث َّـىعه غخفهبتمتخيلكف آليحممشنظ يمثمل جنمثيغ غخفهبتمتخيلكف غجنخييطهن:َّـمتلك
ن غألجلمثلكن غجنثلكجعتمل عمل جحهئمتمل هجحتمتخيملص هغخفهبتمتخيمل جمحق حم صغجنبلكقه يلكجنخييعحملكظ ُّـمئسهب

 . ممهلُّـ غجنبلكقه معخيلكمليمثملغخفحلكآلف غجنىعغمع
ن غجنمئمثخنه مض هن كيمئيطهنجنىعغ ُّـمئ  عهنهئلكن جعحسمك هغألجلمثلكن...: مل غجنهيمه

قَّـلك  :هغجنثلكر متلكفصغخفهبهئ :يهنغأل ظخلخمسهب عمل متمئسمع حممث هغهنتمتلكجلهتلك غخللكقف مض همغ
:خمسخصن ] غخفهبتمتخيلكف:عه [هَّـص غخفهبتمتخيلكف

ل عمل ممتلكغ غجنهيمبسهيمل خف )ص( ي هخفخييعحممل غجنمتحييعُّـمل غجنت قَّـمك حصلك غجنسمثيط غحلمثيطقه جلمبمث غجنيعمغ ي
.طضص كضف): يغإلحصمثلكف جعلكخفخيمت غألجل(ممتلكغ غألحكهيلكق غألقجعخيمل 

ق هجليطهن: عه(ي جلمبمث عن معخيمب عن َّـىعغ غحلهئ )ض( يعهثخص َّـ جفهئ غألحكخصظص حمبخيىش ) غجنحيهت
ق  قص هجعتب قجن ُّـمتجيع غحلهئ جنسجلمثلكن وغألحكخصظ لكلكجنمك جنمبحيهت يهجعخيٰههتلك جمحق لكلكجنمك جنمبحيهت ى

ن جعخيىش غألحكخصظ حصلك هنحيلكَّـيع مض غخللكقف هجعخيٰههتلك آل هنحيلكَّـيع حصلك  .غجنثلكجعتملص حمتهئ
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 ُّـيهغجنٰهيط غجنمتمئمثٰهخل هغمغتخصل غجنبلكقه ممهلُّـ :لكهيعُّـ غجنخيمئ جعهييعل شتيس وخمس

ل مض ض ىهنخيخل ٍّهجض ٍّحفلكك ىهن ق هَّـص لكهجمحقر ي رمل عهن  غجنخيمئ ُّـمتتجهتلك يهنت
غ َّـ غخفجه  جلمبهب جفمثهن هن غجنمئس هبىعغ يُّـتخيمبم  قمميعه يمغم  غجنبلكقه هجلمب. جعلكجن

َّـ جعلكجنخيمئ غكهنهتخص هغجن َّـ هن هجن ق آل هنلك يمع  آل لكهيعُّـ هحميعضهتخص صجلخل هآل جن همغ
قغ عه غجنخيمب مض وقهغمعلك حصلك يعن جفمثهن هن  هثهييغ مض غجنهلُّـ ُّـمبىغن يهعآل صيمثملحكخصئع وظ

ق غألهنيع مغ ....هغجن
ق َّـ جع جعلكجنهييعلص شتيس آل وهخمس قغ غألهنيع هثهييغ مض وجغلكجعتمل وعهن مغ  مض وهن

ق يألصلك ظيغحل جنىعغف وآلكهنمل غجنخيمب  هن جعلكجنبلكلك مليغخفختمه يمثملغجنميمثب جنسحكخصظ وظ
ص زتهب آل وهمغ هغجنحيلكَّـيع هن زتهب وهمغ جنمببلكلك عق غجنحيلكَّـيعظ يضيط َّـ جفمثهن  هنخي

 خملكن غجنت َّـ غألحكخصظ همعمب. جعلكجنثلكر هغخفهبتمتخيلكف صنيجعلكأله غخفهبهئمتلكف يهختتيس
جفلكمع مضص جلمت غهللا قيض  حمال مكسهغجنمت غخلمب جل غخللكقمغمل غألحكخصظ يهعهنلك(: حمت

غن حصلك يمعخيمب آل يألهث َّـ يعآل ُّـخيمبهبهتلك ص  يغجنمتب عخكلكق غألحكخصظ َّـىعه هعمل ص)جعلكألمم
جن  ولكلكجنبمل جعىعهغهتلك غألحكخصظ َّـىعه مملكهثمن لكيهخف ص)غيبك علم  به استأثرت أو(: جعمئ

ق حصلك ُّـهئ مس صغجنحيلكَّـيع جل وَّـلكقجعمل جنمببلكلك قص حممث وهمغ قغف غألحكخصظ َّـىعه حممه  وهمغ
ومثملجلمبهب قجع يغآلمعمهلكم يجحتمتخيمل ي مغ ق هآل صيغجنخيمثمت لكجن  غجنمئس هبىعغ غجنخيمئ ألَّـ خكخي
 . ... حممث جنمبخيمئ هنيطحف هآل

مغعقنص  غكن غألحكخصظص هَّـ جلخل غألحكخصظ جع  صحملكألجلمثلكن غجنثلكجعتمل غجنت َّـ جن
ص ههثسبتهتلك عمل غآلحك هثسبمل غخفلكَّـهجمحقَّـلك مغ قص َّـىعه غألجلمثلكن معمتمئسيمثمل جع مغ   عمل غجن

 هنمتهتلك جحتمتخيملظ عق وهتيع مض غجنخيخلص هخمس حصلك هنحي:هع هنمتهتلك جحهئمتملص وخمس: عمل خمسهبخل
 .  مض غجنخيخلوجنمثيغ حصلك هنحيهتيع

.غجنجهمثىط غجع جليعمح )ص(
ك غحلهئ  خف)ض( .غجنثلكجنهن غجنهيمهص حممه
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وغخفهبتمتخيلكف جعلكجنىعغف ممهلُّـ غجنبلكقه هنثالص هَّـىعغ غجنمئس : هغخفهبتمتخيلكف خمسخصن

 .هن غخفهبتمتخيلكف آل جلخل جغلكجعتمل جن
 عقن مممث ُّـخيمب هبلك غهللا حكبحلكهث همعخيلكملظ: هن َّـمتلك ُّـجييعف َّـىعغ غجنتسلكعن

غغ َّـه  هبىعغ غجنمئس هن جفمثهن جلمبهب معخيلكمل يُّـتخيمب يعهثخص جلمب غجنبلكقه يعن :غجل
ق جن هآل جلخل هحميعضهتخص  َّـ هنلك آل همغ غكهنهتلك هن مع َّـ هجن  آل يعُّـلكهصيجعلكجنخيمئ هغجن

قغ يمثملىعغمع جنتمب غخفهبتمتخيلكف غجنينعهن جفمثهن  و قهغمعلك مض غجنخيمب عه ظ  يهعآلص يمثملحكخصئعو
ق مغ  .ُّـمبىغن غجنهلُّـ مض هثهييغ غألهنيع هغجن

ن هن يهغجنمئس غآلحفيع هن غألجلمثلكن غخفهبتمتخيمل َّـ هنلك غحفتيس  غألحكخصظ جعلكجنبجي
قص حمهت جنمثسمن مملكجنمئس غخفمئلكجعمبمل ريغألهن جنمبحيهت  .ي غجنىعه َّـ جعهييعل غجنهيلكقل همع

 هحصلك هنحيلكَّـيع حممثهتلكص ى هَّـىعه غآلجغلكق جعخيٰههتلك معحيهتيع مض هثجهمسغصهجنىعغ حملكألحكخصظ حصلك عجغلكق
 حمهت صوهجعخيىش غألحكخصظ آل هنحيلكَّـيع مكلكَّـيعغ حصلكص حمال ُّـهبهئ عن هثخييعم جلمتهتلك خكمثئلك

 .لكهللا حكبحلكهث همعخيلكمل هجفيطه ُّـخييعحمهتلك هُّـخييعم عجغلكقَّـلكص حميغإلحصهنستمسجغيعغ مض غجنخيمب 
ا  ا    

غجليط غجنيطخممثمئمل هغخفهتهب  :يغجنت جللكقغ هنلك معتهئيعق مض مممبخصف غجنخييعحملكظهمل يهن غجنمئ
ل غإلهنهئلكنص  ض غ ههن مغ ل غجن ض م :هعهن ظ غ ههن مغ م غجن ظ  هن

غ هظيعنغإلهنهئلكنظ عق  مغ مص هغإلهنهئلكن ممىعجنو غجن ظ   شتلكف عمل هن
ظوهظ مص حمخص َّـ هن ظ  ظحمهتخص شتلكف عمل هن

غغ عمجلكآل َّـ غص همكلكَّـيع غجنخيمب ينع: وهغجل مغ ل غجن ض ق هن مغ  مكلكَّـيع غجن
ل غإلهنهئلكن ض   .هن

غن  يهجنىعغ خميط معمئيطن هن غجنجهلكقف مض هنمئيطهنت غجنت خل هبلك غجنهلف حتمن جلمت  مض(ي

يط يغجنهيمبسهيملص غجنسمث:  جنمبتهيمهمث مض جعمثلكن هنخيمت هثهييغ غألهنيع ههنالن غجنمهيطم مض غجنمئٰهلكُّـلك قغمغ)ص(
.طضص كضف: غحلمثيطقه
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جفيطغ غجلتبلكقغف حفمهلكئيس جعخيىش جن)غجن جفيطغيعنحملكجلمب  : خم  هَّـ م  عجفيط غجلتبلكقه غجن

ق جنىعغمع هُّـمئتٰهمثم  هنمتهتخص يحلمئمثمئغ مغ  ....َّـ هنخيمت غإللكالم غجنىعه ُّـمبح غجن
ق: عه [ غجنحيلكَّـيع هن غجنحنظيحممشن:  خملكنيجغ مغ ي هنلك ُّـيطقن جع غجنحنظ يعهنَّـ ] غجن

غ عخكلكقغ عجنمث مغ قيعن غجنص ُّـخيمت ...هغجن مغ غ عخكلكقغ عمل مكلكَّـيع غجن  .مغ
قص عقن مغ غ جلمتيط غجنخييعحملكظ َّـ مكلكَّـيع غجن مغ ل غجن ض قصجنمثيغ غجن م حمهب  مغ

قيعهثخصه مغ ن جعخييط قجن م  مكلكَّـيع غجن  يمثملحمهت غجنىعه معمئتٰهمث غجنجيبمثخيمل غجنخيمبهب: عق ُّـمئ
 صهنهئلكنيعن غإل :ص ُّـخيمت... هغإلهنهئلكن عخكلكقغ عجنمثصوآلص هُّـحيهتيع جع عجفهئلكهنهتلكيعه
لجن  ض ص جع مكلكَّـيع غجنخيمبصهن جل َّـ جنمثيغ غجنخيمب ض  . ههن

قعقنص  و غخفتخيخل علكالخملكص حممشقغ جمحقيُّـملغحص َّـ جممثمك صحمخيمتيطهثلك همغ  يعهث خممبمتلك ي
و جنمهلكق هنتخيمثمتلكظوهغمغمك غ معخيخل هن غجنتخيمثمتلكف مض خمبلكن غإلهنهئلكنظ جنىعغ ين غجن ألي يمغ ي

 ص م هبىعغ غخفخيمت م غمغبمله جنمثسمن )يُّـمل جعلكجلتبلكق جممثمك غحص:عه(حملكجنىعغف هبىعغ غآلجلتبلكق 
ظ  غ ُّـبيطع يعهثخصص هو هغمغبمل مض خمبلكن غإلهنهئلكن هغخفهبهئ عجعيطغيجعمسصلكهآل مع مغ  غجن

مح هغألجفيط هغجنيغألهنيهن غجنتخيخل  غجفيطيُّـملمهمئ غجنيعجع ن هغمغمكيُّـمل هغجن  وص حمهتمتلكن هثمئ
ص هجفمثهن  غجفيطيُّـمل هنمئلكن غألجفيطيعنهجحهئ  جعلكلك جعلكجنمتسبمل عمل غخفيعغمعمك غجنت يُّـمل هغجن

 جعخالم م ي هثسبو همكلكَّـيعي هثسبو جعخييطَّـلك همكلكَّـيع جعلكجنمتسبمل جنمبت خمبمبهتلكص حمهت جعلكلكمعمسجخ
ظ عق آل مكلكَّـيع مض خمبلكجنو غجنىعه َّـ جعلكلكيُّـملجممثمك غحص يع هغجنبلكلك ُّـبيطع حملكجنحيلكَّـ م  هنجيمب

غجفيطيُّـمليهن غجنتخيخل غجنىعه جعلكلكمت غألجفيط  .يُّـمل همكلكَّـيعه غجن
ق َّـ هنمئلكن غجنتخيمثمت مغ  هغجنثلكرص هجعلكلكمت َّـ هنمئلكن جممثمك يغألهن خليحمحيلكَّـيع غجن

 .يُّـملغحص
نعقنص  جن غ :حمخيمتيطهنلك ُّـمئ ق جع همغ مغ ن غجن حمهبيعغقَّـ جنمثيغ  صهُّـمههي

غجليط جعتخيمبمثمئمل غألخكتمثلكر)ص(  .ططصك:  مخهتمثيط غجنمئ
غ غإللكالخم جمحق غخفمئلكجع جنشهنهئلكن)ض( مغ ص عن غجنىعغف هغمغبمل جعلكجن  .ي هثخي



ّطبنننه طقدطنزنمه ّ............................................................................٩٧
  صنهر: طرادهصامّإن، و)ّ وطقنم اطالزنعصّيه طقنم ضمن اهلص:أي( رنام هص هص اطصمنصد
ّ اطذي هص طقنم اطتمزل واطتعص رننطتعص اطصمنصد ّ   طقنم اطظقس: أو ضش، واطثنينّاألولّ

  واطصمنصب هذا اطصمنصب همن يقنرنلص اإلطكنن، وذطش اطصمنصدّألناطررنصمل؛ 
 .اطبنشص ال يقنرنلص يشء

يظلقصن صٰى زنلش اينرزنبه اطصمنصب اإلشالضض اطذي ال يقنرنلص ّإهنص  ،نعص
 إلطكنن ال يقنرنش ذطش اطصمنصب اإلشالضض اإلنننشض؛ إذ ال طقنرنش طتلش، ضنيشء

 .  هص طلتفممص ال طلتعمصّإناماينرزنبه، وهذا اإلشالق 
 طلعلص ّألن اإلطكنن وطصضصصص، ضمص صنهر اطعلص، ال نفس اطعلص؛ ّوأطن

 رننطصمنصب اينقنرنش ٌواطظقس اطررنصمل وامنن ، وهص طرزنبس رننطظقس اطررنصملًنرننشم
 رننطظقس اطررنصمل اطذي هص رننشص اطعلص، ٌ طرزنبظهّمه ضتلش اطمسبه اطعلمطإلطكنن،

 .وذطش اطظقس وامنن
 .ّ صمدهن يمكص أن يتظش رننإلطكنن،ًنعص، هذا اطعلص إذا صمر وصنر ضثريا

 .ضنطصمنصب واإلطكنن وصفنن طظنهر اطصمنصد وصنهر اطعلصإذن، 
 حلقمقض طمماما وهص ـ  يلوحدآلإلحد يعىىاآلي إليألضنصلص، : طذا ضنل اططنرح

طعمض اإلشالق اطذي يلحش اطصمنصد طذازنص ويقتظمص  هص :ـ  ]طص االصتبنريص[
 اطالزطه ]اطصمنصد [صِّطص ىنصاص ]اينعمض احلقمقض طلصنندة وهص اإلشالق[ صّنن ضً؛الّوأ

خلذا : أي[  رنصّإالظمر زنظمر ال زنننمه   ]ّمم ضمن اهلصيه [ِّاطبممه، ضحقمقه اطصمنصد
 رننصتبنره، وصنهر ّإال ]أننكنم ننقمقه اطصمنصد [ أننكنطمنشّتحقزن وال ، ]اإلشالق

 اطظنهر طص ّضنن ،]صص هذا اإلشالق [صقص، صبنرة صمّاطصمنصد مم ضالم اينحق
إشنرة إص هذا [  إشنرة إطمص)اطصمنصب( طمص، وطءدرك رنص اطُ طن يّأول  هصطءاط

 . ]االصتبنر طص اطصنندة اطذي هص اإلشالق
ش ئاطذي يالننس ضمص اطرضن هص ـ  طممامّاطمسبض هصو ـ أليلياي من يالعىىاآلين

هذا االصتبنر طص : أي [ّأنص ّششنندة، وال اَّاالرزنبنشمه اطرامنعه إص اطعص اطص



اميىس....................................................................٩٨ ح متهيَّـىس امتمك ٢ ـ ج 
ر امتىشمبىطئ َّـىع وخيهي منىسة امتمي د ممهشىسّإُّـام ]ّامت خن ق امتهشمن   يغمن امت ىطر حل  ّيغىطهإامي

د: أي[ خن ىطر: أي [، هئهي]متمن َّـهشىع امتهشجنامتيسي  ]ىغيسا االمي مسَّـ امتهس ، ًالّوأَّمنهنَّـىع مك
ىطر[  ممويغمشهيىش َّـهشىع امتهشمنهنَّـىع: أي [أمنملىطهتهيىط ]هبيسا االمي  )اإلهتملىطن(، و]ّأمنملىطم امتهس

َّـىع [إجيىطرة إمتَّـ منىسة امتمي ىطر امت ّهئىطإلهتملىطن إُّـام ىغ امي ّ[. 
هشهي أوهئىطمتيسات ّ جن هشهيّ ّال ممىطمت ىع امتهشمنهنّاألول ً هيىط،َّّـىع، وىغ امتمي   ممهي امتيسات وُّـلك

، وميميىسهتىط يغهشمن  ٰهَّـهشمن هبامالت ّهئِّـُّـ ذاجن مميساجن متيساجن هئَّـهشمن ُّـلك ممميلك متميلك
 َّ اهنهشمهَّّـىعىغىط، وميميىسهتىط جنميملمث مت هبامالت ذاجن حتهث احلىشهبىع احلءذاجن وأٰهام

فيميميهيىط خم احلىسيغيع  ا  ّكنت ك ا فأحببت أن أً
ُ  ِ هئَّـمنيشم هت ىغيسا امتهشمن....فَعرً

ازم ىغيسه امتملامالت امت ىغ األميَّـىطن ٌممىطمتملامالت واألٰهامء وامتهثلكىطت ميمن  مممن
ىع؛ امت  امتيسي ىغ امتهشهي  ممّاخلىطص امتملامالت مت الزهت ه هت ىغيسٍ هباملّهب ّألنىطمم

ىع امتالزهتىع  ىطمم ق امتهشمن ...:  اٰه هت األٰهامء؛ ومتيسا مبىطلّمتملامت ىطر حل ممهشىس امي
َّـهشىع امتهشمن أوّإيغ مسَّـ حي ًال، ويغمشهيىش مم أمنملىطهتهيىط، واإلهتملىطن ّىطىغىط، هئهي امتيسي جنمك

 .خيىطىغىش امتهشمن وىغ ، إمئ هتىط يغمشهيىش:أي إجيىطرة إمتَّـ
 ومتمل هنىطذا خيىطىغىش امتهشمن ىغ اإلهتملىطن؟

اب ىع ّإُّـ:  اجل ىطمم ىع، وىغيسه األميَّـىطن امت ىطمم  َّـىح هئَّـهيىطمت ممهشىس أن ميمن األميَّـىطن امت
مكىطمب د وال امتهشىسم؛ َّّـىعاٰه خن د وال حمىطمتىع، هئهي ممملميىع ّألهنىط امت خن ىع امت  ال واخن

مسىطء امتهشىسم، هئىطإلهتملىطن  د وميىسم امب خن مسىطء امت هيىط ميىسم امب مكَّـمك د؛ هئ خن امت
ديٌوؠ هيٌ هتمنيشوهت مبىطئٌّ وخن د، وٰهمنيط : ميجه ٰهمن خن  ٰهمنيط رضورة امت

ب ٌهئىطإلهتملىطن وؠإذن،  .رضورة امتهشىسم خن ، وامت هئ ىغ خيىطىغىش امتهشمن ؠ  هت
دٌوؠ خن هئ ىغ خيىطىغىش امت ؠ  . هت

من ميجه اهنهسمنيط  ىطرة ّن اإلإ...): ٣٥(ومتيسا هئمكىس مبىطل امتمثىطرح خم  هتملىطن مي
ىع إمئ ا د مممي خن ىطر متىطيغيشه مي امت هتىطتمي خيىطىغىش امتهشمن ممىطمي  .هنهشمن

ىطح األُّـىحامتلكميىطري ومبىطل  ىطُّـَّـىع هت ّ جنهشهيّحن: خم هتهث ىع امت  هتمي خم ىغيسه امتىشجن



يهنبلكجفهن هنمئيطهنلكمعمثمل طط............................................................................ي
ق غخف مغ غيسهبجفمئلكئمئ جفرضغ غجن مغ  م معسهبمثمل غجنحنظ جعلكحك آلكهن م  جفرضغ غجن
جفيطغ غحلمئمثمئ جفيطغ غحلمئمثمئيمثململ هغجنهئثيعغ غجنمتسبيمثههن خكمسصلك غجن  عجنمثهتلك يمثملص حمالهثتسلكغ غجن

 يجغ . عجنمثهتلكيمثمل مجمث غألحكخصظ غإلحصمنحقص حملكهثتسبمتسمك عجنمث غجنهيخي هغجنتمسجغي جعخص ُّـيغحفتيس
   غ جفرضغ غإلهنهئلكنيىغ مض هنمئلكجعمبتهتلك مض َّـىعه غخفيعمعبمل غجنثلكهثمثمل جفرضغ غجنخيمب غخفسخصيمخمث
ظ هنلك حممثهتلكومعسهبمثملم  ص غجنهئثيعغ  م  جع غئهتلك جلمف غحلمئلكئ ههن خكمسصلك هن جفمثهن غجفت

جفيطغ غجنمتسبيمثملغحلمئمثمئ جليمثمل هغجن  . ...يمثمل غخفجهب
ا ا ا ّا  

ي غجنيعحسلكر غجنىعه ُّـتخيخل ىغجنمتيهييغ َّـ و هغجفيطيغإلحصهيمثىش يعن غجن : حممثخص حكبمتلكجليعحم
 َّـىعغ يعنهَّـمتلك جلمبمثمتلك عن هثخييعم  هنيعمعبمل جعخص ُّـمتلكحكبهتلك هُّـحيهتيع حممثهتلك جعحسبهتلكص يمممض 

ي غحللكظمب جن هن غجنتخيخل يمثمل جعخييط عن شيعف هن جفلكجنت غآلهثيطهنلكمغ غجنيعحسلكرىغجنمتيهييغ
نصيغألهن  : نلك جن هنيعجفمبت ُّـهئ

محي همختيطص غجنيعحسلكرىغجنمتيهييغي َّـ غخفيعجفمبمل غجنت معجههئ جعلكلك :األوح  ص مض غجنمهمئ غجنيعجع
مغبهتلك غألحكخصظ هغألجلمثلكن غجنثلكجعتمل  .ي مض غجنتخيخل غجنثلكرهمعحيهتيع جعهب

  حفلكقف غجنمهمئي همختيطص غجنيعحسلكرىغجنمتيهييغ مكلكَّـيع ي َّـ غخفيعجفمبمل غجنت معجههئ:وادنطضصط
مح مغبهتلك هغحكتمتلكقغ عمل هنمئتهش غألجلمثلكن غجنصغجنيعجع  صهتلكغثلكجعتمل هغحكتخييطغقو هغجنت جعهب

محىمعحيهتيع معمب غألجلمثلكن مض غجنخيلكمس  .  غخلمبمئ حفلكقف غجنمهمئ غجنيعجع
غكن غألحكخصظ  هيمثمللكألحكخصظ غإلحصحمعقنص  غألجلمثلكن غجنثلكجعتمل غجنت َّـ مض غحلمئمثمئمل جن

ى معحيهتيع مض غجنتخيخل غجنثلكر هن حفالن حممثىشيعهثخص  ُّـسجي جلمبمثهتلك حممثخيعمغهتلك هن يعحص ي
ق صلك عمل غجنحيهت  ى َّـ جفلكظ حممثىشيعهثخصي مض غجنتخيخل غجنثلكر  هنلك ُّـحيهتيعيحمهئص هنهئلكهن جعجي

قيعنص ممخص  َّـ غجنهيمثىش غألخميطكىهغجفيط ق ظ مض جليع معمب غألجلمثلكن جنحيهت مغ مل غجن

ضمثِّـ جعخيىش قجن مض خف .ططضك: هنمهبلكف غألهثيغ مض خف هنهيتلكف غجنميمثمك )ص(  هحكمثمسجخ مع
)ضض(غخفجيمبمك 



٢ ـ ج رشح متععق اصظواشق...................................................................١٠٠
ٌجيغ أن قطغض شظععغ صعل ّاصطععيّاخلغرنني واصتطش   .ّ فو اصطعل اٰىظقس آينكُ

فـو اصطـعل اصـقي رنربصتـه زنطعـك األسـامء وصوازضعـغ :  األقدسالفيضف
ّاصتضخك واصتظعك مم ضكزنبف اصتطشّ رنعحو اصتطش ووضظتضعغهتغ ّ  اصثـغين، صـغصطعل ّ

األصقس فو ضوشن اصـضغون واألسـامء وضظتـضعغهتغ وصوازضعـغ، صعـو وننـود 
 .ّقف مم ضظغم اصواىنقّعفىنظغئل األسعغء وأشعغهنغ اصطظظ

اصطعور  ـ رنظسغن استطقادفغ ـ  شغصبفّعف احلظغئل اصطظظرنطل فقه ّإن ّمنم
ّ آينك ضن احلل زنطغش صعجعغ ٍ صطعلًغن ذصل سببمم اصوننود اخلغرنني، صعظو

 .ذصل اصطظغ
أو  ـ ّعفزنظل األشعغن اصطظظزنطعك   اصقي رنواسطته اٰىقدفو: ّالفيض املقدسو

 مجعل ضغ فو ّصغنمم اخلغرج شن اصضظل اصكرنويب؛  ـ ّضغ قطرب شععغ رنغألشعغن اصثغرنتف
 رنواسطفاخلغرنني ّظبك صبغس اصوننود واصتطش ق ّعامإ ، مم اصطعل األصقسّضتحظل

 .ّاصطعل اٰىظقس
 فو رنربصف اصطعل ّإعامّ ضغ فو ىنغصم مم اصتطش اصثغين ّصم ّإن :صعظظن اصظول

 صعو رنربصف اصطعل ّعف اخلظظّعفّ ضغ فو ىنغصم مم اصتطععغت اخلغرننّوصماألصقس، 
 .ّاٰىظقس

ّ صغرت وحتظظف مم ىنعك شغمل اإلضظغن واصوننود إذاصغألشعغن اصثغرنتف  ّ
ذصل رنربصف   فوّإعام  واصضجك واحلجك اخلغرننيو مم زقق وشظكاخلغرنني صام

 .ّاصطعل اٰىظقس
  ىنعف ورد شن اإلضغم اصضغدق اخلظلرنـّ وفقا اصطعل فو اصقي سظته اصكواقغت )١(

صوت :صوصه روف غ  ّإن اهللا تبارك وتعا خلق اسما با ، صتغب ١ج:  أصول اصظغمم...ً
، صظكقغدة مم رشح فقا احلققف شظعل اصكننوع إش ١اصتوىنعق، رنغب ىنقوث األسامء، ح

.٢٢٠ـ٢١٢ص: ّ، صظسعق احلعقري)اصظبغب مم زنطسري اصظتغب(صتغب 
.ق شظععغ رنغألشعغن اصثغرنتفُواصتي قضطظ) ٢(



يهنبلكجفهن هنمئيطهنلكمعمثمل صصص...........................................................................ي
ك يغحلهبيط هللا غجنىعه جلخل غألجلمثلكن جعهيمثٰه : خملكن غجنمئمثخنه مض خف غجنهيمه

ق غجنتجحل  ص همخ هجنجي جعيعك هث يغألخميطك غألخميطنص هخميطقَّـلك جعخيمبهب مض جممثمك قغمع ي ي ي
ق هغجنهئيعن جل هنهئلكصجلمبمثهتلك غ  هعهثخي هعمكهتيعَّـلك جعهبهيلكمعمثِّـ حفىغغئ غجل هن غجنميمث

 هنمتهتلك هنلك خمب غحكتخييطغقه حممسمميعنص هعهمغيط هنمتهتلك هنلك مملكن يجنهئيههنمئلكق غجنخييطن ههَّـمك 
يجحهئمتلك هعجفهئ جنىعغمع جعمشمكهتلكق هنالجعيغ عحكخصئ مض غجنمئيطنص هقجع مئ ييعَّـلك جعحهئهبت حملكمعو

 .هعجعيعن
ي حكهبيعهثخصه   مض هنيعمعبمليحمئ هنتيألهث صي جنتمتىغجس عممثيع جل غخفمئيطكظ غألخميطك ممىعجني

مح ههنمتىغه جل  لكنتهنيعمعب غجنهئثيعغ عممثيع هن غجنثلكرص هَّـىعغن غجنهيمثٰهلكن رلك يغجنمهمئ غجنيعجع
ق جع هنلك ىغجنمتيهييغهن  مغ  غجنيعحسلكرص غجنىعه َّـ غجنهيمثىش غجنمهلكقق هن غهللا معخيلكمل غخف
 .يص ممخص معمئيطن جعمثلكهث حممثخص حكبجليطغه

 .ي ُّـمتمئس جعلكجنهيمثىش غألخميطك هغجنهيمثىش غخفمئيطكيغإلحصغجنهيمثىش :  غجنمئمثخنهخملكن
ص هجعلكجنثلكر شمه يمثملهتلك غألظمبن شمه غألجلمثلكن غجنثلكجعتمل هغحكتخييطغقغيهجعلكأله  مض غجنخيمب

غجعخيهتلك غكهنهتلك همع  .معمب غألجلمثلكن مض غخللكقف هن جن
 غجنىعغف يمثملجنيهع جعحسمك يحمبلكجنهيمثىش غألخميطك غجنىعه َّـ غجنتجحل:  خملكنيجغ

هعمل  ] عمل غألحكخصظ:عه [ ُّـمه غجنهيمثىش هن جفرضغ غجنىعغف عجنمثهتلكصتهتلكيهجعلكلكمتمث
تهتلك ي جعحسمك مكلكَّـيعُّـيحلك غجنىعه َّـ غجنتجي جعلكجنهيمثىش غخفمئيطيجغوغألجلمثلكن قغئخصص 

 عمل يمثمل ُّـمه غجنهيمثىش هن غحلرضغ غإلحصص هغحكتخييطغقغهتلك غألجلمثلكنيمثملتهتلك هخملكجعمبيهعحفيعُّـ
 .يمثملغألجلمثلكن غخللكقمغ

ص جعتحمئمث غألخكتمثلكر) ص( ك غحلهئ .ضك: خف حممه
. صطك:  غخفمهيطق غجنسلكجع)ض(
ك) ض( .ضطك:  غحلهئخف حممه





 
 
 
 
 

    
 

ا ا  
ا ا ّا اا ا   
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 ّصطثامئاإلضمطن ادشطرك تشصشط اهللا بطخلألخط األ •

 





 
   اّ ا ا ا

ي هنبلكجفهن غجنخييعحملكن غجنمتحييعه معتهبث جعمسهنيعُّـ عحكلكحكمثقمملكن عيعنوقمميعهثلك هنيعغقغ  خل ي
جفمثيط (:رلك جفيط( ه)غجنت  يهممص )يغألمعغإلهثسلكن غجنهئلكهن هغخفحيهتيع (عه غحلمئمثمئ ) يغخف
ن غألهنيع هنلك ص ههن غآلن ُّـبيطع غجنهئاليغألهني معمئيطن مملكن ُّـيطهق جف  ن هن قُّـمت غألهنيعُّـ

ن غألهنيع غجنثلكر هنمتهتخص  .جف
 جعهئثحق هن غخفخيجيمثلكف ولك هجغمثمئولك جنبحهن غإلهثسلكن غجنهئلكهن غقمعبلكلكيعن يخك هآل

ك غيمثملغجنيطُّـمت يص ممخص ُّـجههئ غجنبحهن حممث جعحثلك مض عهنهتلكفيمثمل هغحليطُّـثيمثملجنمئيععهث هغجنمتمه و  ي
آل غ هغجن يغخفسلكئ غخفتخيمبمئمل جعلكجنمتب كَّـلك هعخكلكقي هجف  هغإلهنلكهنملُّـملي  .غهتلكقهن

ن ن عمل عظ غخفجيمبمك هثمئ  :هجنمبيطحف
جفيطغيخف يعهثغجلمب  مح عجفهئلكن غجن  ص حمخيلكمسلك مملكن غجنميلكجنمك مض جللكمس غجنمهمئ غجنيعجع

مح غجنمهمئ جفيطغ معميمبمك حممث غجنيعجع   غجنهئثيعغيعن جع م وممخص جليعحممن حكلكجعمئلك م غجنهئثيعغجلمف  غجن
جفيطغ حتمن خمهتيع هنستهتمبهئمل هنمتهبحمثمل  جفيطغ َّـمتلكن يهن جغ َّـمتلكنص هغجن مكهتيعف غجن

هنيع يعن غأل هثجيط يمثمليطهنلك هثمسجخ عمل جللكمس غخفحيلكَّـيع غخلمبمئجلمت ه.غجنهئثيعغمن هغحفتهيمن هغهثهبح
ن صجعلكجنخيهئيغ غ َّـ هصغجنميلكجنمك َّـ غجنهئثيعغ جفمثهن ُّـهئ جفيطغ غخفميمب ن غجن ص حمتهئ
جفيطغ  جفيطغ جملكجنبملص ململ جعلكلكمتهنستجمتيغجن ن غجن محص وهجلمبمث حمتهئ  مض غجنمهمئ غجنيعجع

ص هجنمثيغ جنيطُّـمتلكوهغجنهئثيعغ جملكجنبمل  زهب جنمتلك و مغلكهنوجللكمس م عمل َّـمتلك م  مض غجنخيلكمس غخلمبمئ
جفيطغ هغجنهئثيعغظ عق :وغألهنيعُّـ هنخيلك ن هنحيهتيعغ يمثملآل خملكجعمب غجن و جنتمب غجنتخيمثمتلكف ألن معهئ ي

جفيطغ  وىعغ حممبمثيغ َّـمتلكن هنحيهتيعهجنص ي هنتىغنى هنخيتيطنىجعجههئ يمثملحكخصئ غأل هغجنهئثيعغيمثمل غجنىعغمعجنمب
 ص حملكخمتهش غألهنيعيمثملحكخصئ هغأليمثمل ممخصآلهتلك غجنىعغمعييُّـهبهئ عن معحيهتيع جع غحلمئمثمئمل غحلمئمل جعهئ

ن َّـمتلكن هنحيهتيع م هئ معحيهتيع غجنىعغف جعىعجن غجنجههئجنم  نسمعلكن وعن ُّـهئ  جعخل و مغلكهنو همم
جفيطغ هغجنهئثيعغ ن هنحيهتيعغ ظغجن  .مملكحممل  جعهئخصآلهتلكيجنمبىعغفو جنمثهئ



غجليط...................................................................طصص ض م ف خف مخهتمثيط غجنمئ
جفيطغ يعن : عجع جفلكهنيط معيعمملكمعهجنىعغ خملكن غخف غجفيطغ جعلكجن ُّـمل غجن س معمب غحص

يغحلمئمثمئمثملص خف جفيطغ جلمف علك جممبمك حممثهتلك س جفهئلكن غجنهئثيعغص جع غهثهبح غجنهئثيعغ عجفهئلكن غجن
هص هحتمن غجنمئهتيع غألجفيط زهنحيلكَّـيع هنتهييعخممل جمحق    مكهتيعف مضيجغ مض هنمئلكن غجلهب غخفخيمت

غمس غجنخيمثمتمثمل جلمف حكبمث غجنتهيمهمث هغجنتهييعُّـ  جعحمثهن صسمغلكهنخيمل هن هنحيلكَّـيع َّـىعه غجنخي
جفيطغص هحفهي َّـمتلكن ع مض عجفهئلكهنهتلك جلمف  غجنهئثيعغمنجممبب جفيطغ عجفهئلكن غجن هنيع غجن

 ىن ُّـحيهتيع قغمع مض هنحيهتيععص عقغق يغجنخيمثمت هغجنتهيمهمث  غجنتهييعُّـ غجنهيخيحلغخمتٰهلكظجعحسمك 
قغهثمثمل سمملكهن ُّـتٰههب حكلكئيع غخفحيلكَّـيع غجنمت هب جلمف مجمث تُّـجههسمثمل ي هغحلمئلكئ غجنحيمبصي

ه جلمف مجمبمل غجنيعخملكئ غجنبجيمتمثيغحلمئلكئ غجن سُّـمل هغجلهتيعُّـملص هشت س  .سمل هغجنحيهتيعُّـملس
يحملكهثبخيهن غهثبخيلكجغلك عقغقُّـ : خملكنيجغ يلك عمل غخفحيهتيع غجنهئحلو ن غجللكهن غحللكد و  هغجنهئ

سهث غجللكهن جعخل هنحيهتيعُّـمل غجنىعغف غخفجيمبمئمل مش حمظص هَّـ غإلهثسلكن غجنهئلكهنيغإلحصجنسهنيع  س
س غجنهئمبمثمل هن غجلهبخيمثمل هثسهجعخل هنحيهتيعُّـمل غألحكخصظ هغجنمههيلكف هغألحمخيلكن جعخص مض خكمس س

وُّـٰهلك جعخل غحلمئلكئ عت هن غجنسخيمل هغجنهئخصنص هَّـ غجللكهن يخص مض هنحيهتيعُّـهغآلجلتيطغنص هجع
جعمثمل ههثسمك غألحكخصظ غإلحصمثملص ه مغ سغجن  صس هغجنمههيلكف غخلمبمئمثمليمثملهنهئلكهثجعخل غحلمئلكئ غإلس

ص جضمثيش جعخل هنيعمعبتوحمهت مغلكهن قص و غجلهب هغجنتهيمهمث مغ غهن هنلك مض حكمبسمبمل غجن  جعج
ص هُّـيطقن قغمع جفسبخص قمميعهثلك هن غحل سمثثمثمل غجللكهنخيمل هغجلهتمل جنمثحيهتيع حممث جعحسب

.غجنهئلكهنمبمل
ن غجللكهن مغلكهنيعن غجن معخييعم ههنمت غيمثمل هغخلمبمئمثملي جعخل غحلمئوهئ  ص حمهيمث مغهتمل همغ

جعيعهنلكهمغهتمل عهنهئلكنص  جع حمبلكجلتبلكق  مغهتمل همغ مغ هث هنحيهتيعغ جنمبجهتلكف غجن  هن يمثملومم
هث هنحيهتيعغيمثمل مغهتمل عهنهئلكهثيهعهنلكص يمثملغجنجههسهن هغألحكخصظ غإلحص  جنمبحمئلكئ و حمبلكجلتبلكق مم

 جعحسمك هنيعمعبت مض غخفحيلكَّـيع و جلبيطظي هقغوجلبيطص حمهت يمثمل هغجنمههيلكف غخلمبمئمليمثغإلهنهئلكهث

غجليطص غخفجيمبمك ) ص( ).صض(مخهتمثيط غجنمئ
ص غخفجيمبمك ) ض( ).ضض(غخفمهيطق غجنسلكجع



يهنبلكجفهن هنمئيطهنلكمعمثمل طصص...........................................................................ي
 َّـ غجنىعه ُّـمسحفىع جعمثيط يألهث ظ هغحكجيمل غجنهيمثىش خفلك قههثيعهث جعهبخيمت س هقغصيمثملغخلمبمئ

 .هُّـخيجي جعمسحفيعه
غ هغإلهنهئلكن هغجنمئيطن هغحليطهف مغ ص حمهت ههن َّـمتلك حمهت جعيعكق جعخل غجن

ص ي هقغو هخميطُّـوهغمغمك هجحهئ هخميطُّـ هجفلكقفص حمهت جعمبحلكل هجفيطمع هغمغمك
 . هجلبيطو هجفلكقفو جحهئهجعمبحلكل ممثيعمع

 و جضمثيشو حمبخيٰههتلك عهنلكنص جلمف هنيعغمعمكيمثملحكخصظ غإلحصيعن غألي مملكن خميط هنيع هنخيمتلك يخفلك يعهث يجغ
ي غألحكخصظ غجنىعه جن غإلجفلكلكمل غجنتلكهنمل جلمف يعئهبملهنلكن ع هثمه عمل يجفت صجعلكجنبخيىش غآلحفيع

وجمحقه هن غألحكخصظص ههنيع عُّـٰهلك   ُّـحيهتيع س حفلككو غحك هن معمب غألحكخصظ هنحيهتيعيجنهئ يعني
ن جنالحك غجللكهن  ص حملكخمتهش قجن عن ُّـهئ  ص جعسحفلكك وهنحيهتيع) غهللا(جع قجن غآلحك

ن جعخيمثمت  ص غجنىعه ُّـهئ ن غجللكهن حمهبحيهتيعه َّـ غجنخيخل غجنثلكجعتمل جنشهثسلكن غجنهئلكهن هغجنهئ
 .  قخممثمئمل معمب غحلمئمثمئمليمثمل هجعخيمثمت غخللكقمغص جنالحك غهللاوغغجنثلكجعتمل هنحيهتيع

ك  هن يجنهئ يعن :قي معمئيعيخفلك :يخملكن غجنمئمثخنه مض هنمئيطهنلكمع جلمف خف غجنهيمه
قغ مض غجنخيمب هنسخصيمثملغألحكخصظ غإلحص  هغجفيط يجنهئ ينع هص هغجنخيخل غجنثلكجعتمليمثملغ جعلكخفلكَّـي ظ

قغ حفلكقمغ قغف غجنخيمثمتيهنسخصغ يمثملهنمتهتلك ظ مغ  معمب غألحكخصظ ينع هصيمثمل جعلكخفحيلكَّـيع هغخف
جعلكهتلكص هجلمبهبمن ع قغ يُّـمليطيمئمثمئمل غخفحهبيعن غحلقجعلكغ معمب غخفحيلكَّـيع هَّـ هنيعجع  ظ

 صلك ههنمت غجنهيمثىش هغآلحكتهبيطغق جلمف مجمث غألحكخصظي هَّـ قهبيإلحصغغآلحك غجللكهن 
ق غجنخيلكمس ي معمب غحلمئمثمئمل َّـ غجنت معيعغيعن :حملكجلمب  غجنحيلكَّـيع حممثهتلك ي جعلكجنيعغيمممبهتلك ظ

قهتلك  .يممخص هنيع ص َّـ غجنحيلكَّـيعغ مض معمب غخفحيلكَّـيعيألصلك ظ غألقجعلكغيغجنىعه َّـ قغ حمبمه
ق غجنخيلكمس غجنت َّـ هنحيهتيع غآلحك غجنحيلكيمثملغخللكقمغ ق غجنخيلكمسيَّـيع معيعغ غخفمتلكحكبمل جنمه  ص ظ

جعيألهث ظ جعلكلك غجنخيلكمسيهجعبلكلكمتهتلك معيعغ  يمثمل ظلكجفمك غآلحك غألجلحي هجن غجنيعجع
جع...غخفجيمبمئمل ي َّـ هن مغهتمل جفمئمثتهتلك آل هن مغهتمل جعهلُّـيعهثخص يمثمل هَّـىعه غجنيعجع ي  يحممشصلكتهتلكص ي

غوهن معمب غجلهتمل جلبيط جنصلكي عمل قهبو جضتلكفو هنيعجع  :ي ممخص هثب حكبحلكهث هبىعه غجلهتمل جعمئ
قل إنما أ
َ

ِ
ْ م يوُ ُنا  مثل ْ ُ ُ ْ ِ ٌ َ َ َ إ َ

جنصِ بد ا يدعوه : هجعمئ ما قام  نه  ُو ُ ْ َ َِ ُ ْ َ َ ُ َ  صَ



غجليط...................................................................طصص ض م ف خف مخهتمثيط غجنمئ
يهثب جعلكجلهتمل  هص هنحيهتيع حصىعغ غآلحك قهن غحك عحفيعيعهث جلمف ومعمتبمثهتلك غهللا ه جلبيطيحمسخص

جنغأل ن ا ر :همل جعمئ َوما رميت إذ رميت ول َ ََ َ َ َ َِ َ َْ ْْ
 .حكمتيط قهنمث عمل غهللامس حمِ

جعيتمهمعهآل  حملكضمل مجمث هنلك ع هصي جفمئي جفه قيمم جعمشجلجيلكظ يعآل يمثملق َّـىعه غجنيعجع
 يمثمل هغجنمههيلكف غإلحصيغجنتلكهنمل جعلكجنمئيطقغ يعآلهَّـىعغ غخفخيمت آل ُّـهبهئ  .شتلكف عجنمث غجنخيلكمس

 .م هبلك مض َّـىعغ غجنخيلكمس جفسمك غحكتخييطغقغهتي غألحكخصظ ُّـتخنيمم حممب صمجمثخيهتلك
قيمثملغإلحص: يهخفلك مملكهثمن َّـىعه غحلمئمثمئمل هنجهتهبمبمل جلمف غجلهتتخل  يُّـمهِّـ آل صيُّـمل هغجنخيب

ق غحك غهللا حممث [وظلكجنملعقجن  حصلك  هَّـ يمثملجع معبخي ص]هن خمجي غجنمتحييع جل مكهت
 همجمث ص هغجنيعضلك هغجنسخيشص هغجنمبجي هغجنمئهتيعصهنلكمعملجفمثلكظ هغإل حممبهتلك غإلصغخلالحممل

 ]يغجنبهلُّـمل: عه[ يألصلك ظوُّـٰهلكعتهتلك يم مض غجنخيلكمس همض هثهيسهتلك هجعهلُّـي جنمثتخنظغجنمههيلكف
 .]مسهن غجنخيلك: عه [هنمت

جعمثمل [  هضجيعه هضمث ظيطقه آل ُّـمتلكمض هنلك قمميعهثلكهجعهئلكعه  يهن غجنيعجع
غ ي هآل ُّـخيىغغ جل جلمبهب هنثمئلكن ققص جعخيىش هنمئتٰهمثلكف قغمع هظهيلكمعيحممشهث ]هغخلالحممل

....ص هن جفمثهن هنيعمعبتمض غجنسخصظ هآل مض غألقل
جعمثينع :هغحللكظ قَّـلك حممثهتلك: عه[ يمثملت جنمبخيلكمس جعلكجنمههيلكف غإلحصي قجع غجنت جن  ]جعحيهت

 هن يمثملهنهئلكهثمجمث هنلك ُّـمبىغهن هن غجنمتمئلكئيس غإلبت هجلجىغه ههنسهئمتت ههن جفمثهن هنيعمع
 جنمثحمثيش جعحيلكَّـيعه ن عمل غجنخيلكمس غجنسهيحلييط هغجنتمتىغيت غحللكظمبمل هن غجنتمئمثيجفمثهن جعهلُّـ

غك غك هجعبلكلكمت ص غجنخيلكمس غجنحيلكَّـيعيحف  حممثمهحق مصهب غجنبحيعُّـ ص غجنخيلكمس غجنبلكلكيحف
ص  جليعهمغ عمل هنمئلكيعن ممخص صوُّـٰهلك ممخصجنعجن ي حمتمتىغصههنحيهتيع غجنخيلكخفخل هن غألظحل ممخصجن

ىُّـٰهلك ممخصآلف جعلكجلتبلكقعحملكجنمتمئلكئيس  ق س معمتى عحفيع ُّـخييعحمهتلك هنو ق جعلكلكمت هخممبب جعلكجنمت
 .يغإلحص

ن جن هثح يمسن غإل جلمف َّـىعغ ُّـحيهتيع جعو جعمتلكظولكبخيلك هثسلكن غجنهئلكهن جعحسمك مكلكَّـيعه ُّـهئ

يعهن غجنهيمه غجنتلكحك هن هنمئيطهنمل ) ص( ك جني .ضضصص كصف: مبمئمثخنهخف غجنهيمه
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ن جن هثحصيُّـملهن غخفحيهتيع  حمبحسمك جعلكلكمت .يُّـمل عحفيع هن غخفحيهتيعو هجعحسمك جعلكلكمت ُّـهئ

ن هنحيهتيعغ ن هنحيهتيعغصيغألهن ي جنمبتجحلوُّـهئ  :هع . غجنثلكري جنمبتجحلو هجعحسمك مكلكَّـيعه ُّـهئ
ن هنحيهتيعغ ن هغمغيطصيغإلحص خفمئلكن غجلهب وجعحسمك جعلكلكمت ُّـهئ  وغ هجعحسمك مكلكَّـيعه ُّـهئ

ى هنلك مض غجنخيلكمس هن هنيعغمعمك هققمغلكفيجعهئىمئلكن غجنتهيمهمث هغجنخيلكمس خف غمسى  هن غجنخيمئ ص هجل
 .هغخفثلكن هغحليغ

يط هنلك يهُّـهسُّـ...: يط جعمثلكن قجن هجنىعغ خملكن غجنمئمثخنه جعخيظَّـىعغ َّـ غإلهثسلكن غجنهئلكهن
ن عهنحق غخفهسهنمتخل همظ جفيقمميعهثلك خم  جع عمح لكلكجنمك ييطُّـ جلحلي غهللا مض غألقضخل خمجيمك غخف

ي  : مض حفجيبمل مملكن شجيبهتلك جنمبمتلكك سم اهللا، أنا جنب اهللا ا أنا نقطة باء 
، وأنا  كر حفوظ، وأنا العرش، وأنا ا لوح ا ّفرطتم فيه، وأنا القلم، وأنا ا

سماوات ا  ....سبع واألرضونا
ه مض يآلجعيط غإلهثسلكن غجنهئلكهن :هجنىعجن خممث: عمل عن خملكن غجنمئمثخنه  عن ُّـ

ُّـلكن غحل حممثهتلك قغف مم مغ ق يحممشنظ ...يمجمث غخف مغ  جنشهثسلكن يُّـملغجنسخيمل غجن
جفيطغيجنهئغجنهئلكهن هغمغيطغ   يمثملمثمن مجخيي ههن َّـمتلك حكهبص َّـىعه غجنتهيلكظمث هن غجن
جفيطغ معمئهتيع غجنهئثيعغ :عهص  خملكَّـيعغمليمث آل مجخييمثمل غجلتيطغجنيمثملجهبخيجعغإلهثسلكن غجنهئلكهن   صآل غجن

جفيطغ ن هنستهتمبهئمل عه جملكجنبمل جلمف غجن  .يمثملغجلتيطغجن يمثمل مجخيص جع َّـهآل غجنهئثيعغ معهئ
معمتلك َّـمتلك غجنتمتبمث هغجنتىعممحق ُّـهآل   َّـىعه حفمهلكئيس غحلمئمثمئمل غجللكهنخيمل هغخفحيهتيع يمسنجعهي

ن هنحيهتيعَّـلك َّـ يغألمع  ي عمعينع عه غإلهنلكنص جلمف يغجنمتبي جنمبحمئمثمئمل غحلمئملص هغجنت ُّـهئ
هنخل ع هحفمبهيلكص جعلكألظلكجنمل غخللكمع يغجنمتبَّـلك َّـ هنحيلكَّـيع  .  جعلكجنتبه غخفخيمه

 ّ ا اّا اا ّ  ّا   
يعمس ُّـهئ هن غخفهبهئ عن معحيهتيع غحلمئمثمئمل غحلمئمل مض هنيعمعبمل هن غخفيعغمعمك : ي ُّـمئلكنخميط

 َّـ يغألهني غجنتخيخل يعن :هئ خممبتيجلمف عهث ظ م عه غجنثلكريغألهنيهن غجنتخيخل  م مثمليغحلمئ

ك) ص( .ضضص م ضضصص كصف:  غحلهئخف حممه
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 ظ هنلك جليطغهيجنهئيغجنتخيخل غجللكهن 

و معخيخليغألهني غجنتخيخل ينع ظحمثِّـ :خضن خصك ت جلمف هثح ي مغلكهنخيمثيعن يعآل ص مغلكهني
 .غآلهثيطهنلكف هغجنبسلكلكمل آل غجنتهيمهمث

ت جلمف ي هقجن غآلحكتخييطغق جللكهنخيمثيمثمل معمب غجنمئلكجعمبيغألهني عقغ مس ُّـهئ جنمبتخيخل :خشصط
ص حممبمثهئ  يمثملي قجن مض غجنتخيخل غجنثلكر غجنىعه جن معمب غجللكهنخيهثح غجنبسلكلكمل آل غجنتهيمهمث

 .جلمف هثح غجنتهيمهمث آل غجنبسلكلكمل
غغ يهغجنتخيمثمتلكف غجلالئمثمل  مثمليغمعمك غحلمئآل غخفيع يعهث: َّـغإلخكهئلكن   َّـىعغهمغ

ق يمثخملكجعمب حصلك يمثملغجنخيمبهب يهغجنتخيمثمتلكف  يغآلحكتجالئمثمل يمثملغخلمبمئ هآل غخفيعغمعمك صيغألمعمل جنمبحيهت
هث جن معمب  م هن قهن غإلهثسلكن م هبمث عمغىغغئ غجنهئبحق جعجىمسلك جعخص حممثهتلك غجنخييمثملغجنهئ
 .يمثملغجنمئلكجعمب

ن مض جفلكن ع يآلجعيط ي غخفحيهتيع غجنتلكنينع :وبصطن ذدك هثن ُّـهئ  يجنهئ ولك مغلكهنخيمم
ص يمثملهجفيطغ جفمئمثمئ مج هيُّـملعجفيطجن  م  هغخفيعغمعمك ممخصآلف غخفحيلكَّـيع:هع م غخفحيلكَّـيع

ن مغلكهنخيلكع يآلجعيطلكخفحيهتيع غجنهئلكهن حم ن ي غجنهئ جنهئخصآلف ون ُّـهئ جفيطغص حمتهئ جلمف هثح غجن
جلمل حممث ن َّـ صمعمب غجنهئخصآلف مصهب قهص حممثهئ ن غجللكهن ي هنتحمئمئمل مض همغ غجنهئ

قغ مض  م غحللكد جلهبمث غخفحيلكَّـيع مغ ص  م يمثمل هغخلمبمئيمثملهن غجنخيمبهبحكلكئيع غخفيعغمعمك غخف حممث
ن   هنحيلكَّـيع هنيعمعبمل جللكمس يهمم صي هنحيلكَّـيع هنيعمعبمل جللكمس غجنتخيخل غجنخيمبهبيممحممثجمك عن معهئ

ن  يهمم ص هنحيلكَّـيع هنيعمعبمل جللكمس غخفثلكنيهمم صغجنخيمئ يهنحيلكَّـيع هنيعمعبمل جللكمس غخفلكقغ معهئ
ن َّـ جفلكد ص هُّـهئ ن غجللكهن قغ مض غجنهئ مغ هَّـىعغ جنمثيغ  معمب غخفحيلكَّـيعص يجنهئ وغهن

وجن هنثلكن ههنمهيطغم   َّـ يمثمل َّـىعه غجنمتجهمسغ غإلهثسلكهثيألنظ هقجن يمثملغإلهثسلكهث غجنمتجهمسغ يعآلو
غخمخيمل مض عحفيع غخفيعغمعمك ن َّـىعه غجنمتجهمسغ خكلكهنمبملصيعحفيع معمتىغآلف غخفحيلكَّـيع غجن  هنلك يجنهئ و حمتهئ

ن غإلهثسلكن َّـ غحللكئىغ جنسلكئيع غخفيعغمعمك  هن هنيعغمعمك ههنحيلكَّـيعص يهنيعف جع هن حممثهئ
ن جفلكئىغغ عُّـٰهلك جلمف ص جههتلكقغغجنثلكن هغخفخيمئ هيغجنتخيخل غجنخيمبهب هغجن وهُّـهئ  غخفحيلكَّـيع يممو

قغ مغ ن غجللكهن غجنىعه آل ُّـمهمبِّـ  مض َّـىعه غخفيعغمعغخف ن َّـ غجنهئ مكص هجعلكجنتلكمظ حممثهئ
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 .َّـ يعآليغحلمئمثمئمل غحلمئمل غجنسلكقُّـمل  يُّـملخفحيهتيع

 يُّـمل غخفيعغمعمك ههنحيلكَّـيعَّـلك جعمتح عجفيطيجنهئحيهتيع غجنهئلكهن خكلكهن  غخفيعن :حممئيط جليعحممن
جفيطغ غحلمئمثمئ نُّـمهمبِّـ َّـ غجنت يُّـمل َّـىعه غألجفيطيعن يجغص يمثملغجلهب هغجن   هبلك ألن ُّـهئ

غجفيطمب جنوغهنيعع جفيطغ غحلمئمثمئيُّـملحرضغ غجن  جعلكجنمتجهمسغ يص هَّـىعغ غجنجهمسن حضتيسيمثمل جعلكجن
غمعب غخفختمبهيمل هن ي غإلهثسلكن هقجم عمغىغغئ غخفتخييطقغ ههنيعيعنظ عق يمثمل غإلهثسلكهثيُّـملغجنخيمتخن

 .عهثلكي جن هجفيطغ هغجفيطغ ُّـخيمق جلمتهتلك جعميعن يعآليمل هغحلسمثمل يمث هغخفثلكجنيمثملغجنخيمئمب
 يمثملغجللكهنخي: ي غخفحيهتيع غجنهئلكهن زمك عن معتحمئ حممث عقجع حفمهلكئيسص َّـيعن يجغ

ن معمب غجنهئخصآلف جلمثمت  يمثملجنمبهئخصآلفص هغجنتخصُّـىغ حممثخص جعخل معمب غجنهئخصآلفص هعن معهئ
ن جن عجفيطيمثملآل جلمبهب ق غجنىعغف مض  يُّـملص هعن معهئ ن هنمببمثلك جنحيهت ظ جنمثهئ ومج غجلهبمث ي

ىهنحيلكَّـيعَّـلك غخفتخيمثمتمل جلمف هثهيسهتلك جعحسمك غجنحيلكَّـيع مض خكمسن  ى مغلكهنى ههنحيهتيعصي ممحلي
وجلهبمث خكهسهصلك هغجلتبلكقغهتلكص هحكمثمسجخ جعمثلكن قجن هنهيمهال مض خف غخفجيلكجنمك  ي

  ).ضض(ه) ضض(ه) صض(
ن هن يُّـملحمبخييط عن جليعحممن غجنٰهلكجعيش مض غخفحيهتيع ي غجنتلكهنملص جفمثهن زمك عن ُّـهئ

 آل غجنخيمبهب يغجنخيمثمت غخفيعغمعمك ههنحيلكَّـيعَّـلك جلمف هثح غجنتخصُّـىغ هغجنتهيمهمث يجنهئت يخيمثمغلكهن
ص جلمبهبمن يُّـملجن عجفيط ظ يُّـملمهمبِّـ جنتمب غخفحيهتيعُّـآل  يغألهن يتخيخليعن غجن مج غجلهبمث

ق غجنهئثيعغ َّـمتلكن عظالص قجم مغلكهنخيمث هقجن يجنخييطن همغ ين  ألظتهتلك جلهبمث غخفيعغمعمكو
قغ َّـمتلكن جعمتح غجنبسلكلكمل هغإلمجلكنص جمحق غأل مغ هنتخصُّـىغ جعخيٰههتلك جل غجنبخيىش خكمثلكظ هن

ق َّـمتلكن  يغآلحفيعص هآل هنتهبمثىغغ َّـىعه غخفحيلكَّـيع جل هثهييغ معمب غخفيعمعبملص هجعلكجنتلكمظ حملكجنحيهت
ق غجنخيمبهب غجنميمثب غإلمجلكمظ آل غجنتهيمهمثحلص ههثح هثبحهن جل يعهثخص  َّـ جعمتح غجنحيهت

ن هن يمعهيمهمثحل يجلمثمت وهنحيهتيع  .يمثمل مجخييُّـمل جن عجفيطيمغلكهنخيمثت ُّـهئ
مغيط يمثملوُّـٰهلك مغلكهنخيعن مملكن حصلك ع ه َّـىعه غخفيعمعبمليحممشن ظيغألهن غجنخيمئ هممىعجن  مع

ق غألحممثهتلك  ص يمعهيمهمثحل ي جممثبو جعلكجلهبمث جلمبيغألهنظ عق جلمب غجنخيمئ خكمثلكظ هنتخصُّـىغغظ
ق غجنتخصُّـىغ مض َّـىعه غخفيعمعبمل  ق مض معمب و مخلكُّـىغيعهث يعآلجنهئ قجم همغ ه غجنمه  جلمف هنست
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ص حملكجنتهيمهمث َّـمتلك معهيمهمث يغجنخيمثمتغجنت حممثهتلك غجنتهيمهمث غخفيعمعبمل حممئيش آل مجمث غخفيعغمعمك 

 .يغجنخيمثمتص ههثح هثبحهن جل غجنتهيمهمث يجلمثمت آل يجلمبهب
قغع هيحممشهثظ غجنخيلكمس غجنهئبحق هممىعجن مغيط حممث معمب غخفخيلكر همغ  ولكي جلمثمتمثون مملكن مع

يلكص آل عمجلكجنمثيمعهيمهمثمبمث يلك جلمبهبمثو  غجنهئبحق ى غجنخيلكمسىجنهئ خميط حملكف م ممخص مض غخفيعمعبتخل غألهجنمثخل م ولكو
جفيطمث مج غجلهبيُّـملجفيطع ص جع غجن جفيطغ حممث ق جنمب ن هن حفالن  يعهثخصغ ظ عق آل همغ معهئ

متسبمل غجنيعهف مم  َّـغإلهثسلكن غجنهئلكهن عمل غجنخيلكمس غجنهئبحقظ عق هثسبمل غإلهثسلكن غجنهئلكهن
ن جن صغجلسيطعمل   .  غجلهبيُّـملجفيطع حممشقغ حممهمبمن غإلهثسلكن غجنهئلكهن هنمت حمال معهئ

 غجنهئتلكغ َّـ هعقن صعقن معهيمهمثي مممب حملكجنخيلكمس: خملكن غجنجهمثىط جضمث غجنيطُّـ
 صغجلسيط هغجنخيلكمس صغجنخيلكمس قهف حملكإلهثسلكن صغجلسيط هن مملكجنيعهف جنمبخيلكمس حمهت صغجللكهن

ل ن حمبلكخفجهب  مض هثحييعف هعقغ صحممث هغإلهثسلكن غجنهئبحق غإلهثسلكن َّـي مممب غجنخيلكمس ُّـهئ
 غجنخيلكمس هممخصن .قهف جعميحق هيغخفس مملكجلس همغيطمع غإلهثسلكن قهن هجفيطه غجنخيلكمس

ق هغإلهثسلكن صجعلكجنيعهف غجلسيط ممخصن هنث جعلكإلهثسلكن  حمهت غجنخيلكمس مغس مض هنمتهي
ق  . خيلكمسغجن هن غخفمئمه

ن غجنجهمثىط غجع جليعمح مض  ك غحلهئ هخملكن غجنمئمثخنه مض خجف جلمف خم حممه
قهيحمت( مغ ص معي خف:عه :) غجنخيلكمس جع ن غجللكهن يلك همغيط َّـىعغ غجنهئ قه ي مغ  غجنخيلكمس جع

ظ  ص هآل ي قهف غجنخيلكمس غخفيطجعيألهثغخللكقمغ  يسيط آل ُّـتيعن غجل يخكييع جن هغخفتخنم حممث
....هن غآلحملكفيعه هحتهيحي ي جعيعهجف غجنت معيطجعيعآلممخصجن 

ن يُّـملجنىعغ حمتمب غخفحيهتيع ظ عقيعآل آل معهئ مغيط مض َّـىعه غخفيعمعبمل  جنشهثسلكن غجنهئلكهن  ُّـ
مغيط مض َّـىعه ص يمممبهتلك يمثمل هغجنهئمثلكهثيمثملحصغحلرضغف غإل همثمليمجمث هنلك مض غخفيعغمعمك غجنهئمب حممث

 آلخكتخصن َّـىعه غخفيعمعبمل جلمف مجمث غخفيعغمعمك ظ مجمث هنلك مض َّـىعه غخفيعغمعمكيمثملغجنمتجهمسغ غإلهثسلكهث

جفلكف غخفهئمثمل ) ص( .ططص كضف): يمصمبيطغفعقجع (يغجنهيت
ك) ض(  .ضضضك:  غحلهئخف حممه
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يص هنٰهلكحملك عمل مختغخفحيلكَّـيعهن هتلك جعخص حممث عقن ص يمثمل غجنهئخصجنيمثمل غجلهبخييُّـملجفيطخيهتلك جعمههيمل غألو

مغيطحم  يُّـمل هغألجفيطيمثمل هغجنخيمثمتيمثمل هغجنتهيمهمثمبيمثملي حممثهتلك مجمث غخلمهلكئيس غخفتمئيطهنمل هن غجلهبخيمث
ىص هجعلكجنتلكمظ حمهت غجنتلكهنمل غجنهئلكهنمبمل جعمتح آل يمثملغجلهبخي ق جلمبمثهتلك غخفىغُّـيط هن مغهتمل يُّـتمهي

غجنت َّـ ( يمثملحص حتمه جنمبحرضغف غإليمثملخي غجلهبيُّـملغألجفيطق هبىعه ظ عغجنتخصن هغجنهئخصن
ن جن هن  جعخصص غجنخيمبهبيغجنتخيخل ق هغجنبجي غجفيطيُّـمل هغألجفيطغجنحيهت غمس  )يُّـمل هغجن هن غجنخي
هث قغ هجفيطغهث )يغجنت َّـ غجنخيمئ هغخفثلكن هغخفلكقغ( يمثملغجنهئ   مغلكهنخيمل جلهبمث غخفحيلكَّـيعيمثملظ

قغ مض حكلكئيع غخفيعغمعمك مغ جفيطغهث َّـىعه هن ي جعحمثهن آل ُّـجهىعصغخف قغ غجن مئمل  هغحلمئمثيمثملغجنمه
ق  خظ يمثملغإلهثسلكهث مغ  .وظالعمض غجن

قغ غأليعن غجن :حمحيهتيع هن َّـىعغ غجنتحمئمث  صيمثمل غخفمتخيهئسمل جل غحلمئمثمئمل غإلحصيمثملممهبمبمه
قَّـلك هن جفمثهن ص  مج مجمث َّـىعه غخفحيلكَّـيعيُّـملجفيطعغجنحيلكَّـيعغ جعحسمك  آل ُّـهبهئ مكهت

  غإلهثسلكرصي مض غخفحيهتيع غجنتلكنيعآل مج غجلهبمث يُّـمل مغلكهنخيمل جلهبمث غخفحيلكَّـيع جعمتح عجفيطَّـ
 .ن غجنهئلكهنهغإلهثسلك

ن َّـ غجنهئلكهن غخفحيهتيع يعن): ضض(هجنىعغ خملكن غخفلكمع مض غخفجيمبمك   صغجللكهن غجنهئ
قغ غخفيعغمعمك حكلكئيع مض غخفحيلكَّـيع جلهبمث غحللكد مغ  :عه[ األوح اتغبنط يحممشن ظحممث غخف

مغيط ]غجنخيمبهب يغجنتخيخل  شهغجنتخيمثمتلكف غجنمههيلكف هحكلكئيع  جعلكجنىعغف غجنخيمب حممثهتلك ُّـ
 غجنخيمئ :عه[ ادنطضصط اتغبنط همض صيمعهيمهمثحل حقجم ولكيعمجلكجنمث ولكيجممثبمث وجلمبخص يهغخفلكَّـمثلكفص

مغيط ]يغألهن وجممثبمثلك وجلمبخص جعلكجلهبمث غجنخيمب حممثهتلك ُّـ ومعهيمهمثمبمثلك س  :عه[ ادنطدنط اتغبنط همض صي
مغيط ]غجنهئبحق غجنخيلكمس قغ غخفخيلكر معمب مع وجلمثمتمثلك وهمغ  غجلهبمث حممثهتلك هُّـيطقن ولكصيمعهيمهمثمبمث ي
ل هن ذهغ سجعخييطغ نغ :عه[ ادغابسط اتغبنط همض غإلققغنص هث مغيط ]غجللكهن جنهئ  ُّـ
 هن ]غجنسلكجعمئمل غخفيعغمعمك مجمث :عه[ جلمبمثهتلك آلخكتخصحصلك غخفيعغمعمكظ َّـىعه مض هنلك مجمث حممثهتلك

 سغجنهئخصجنمثمل سغحلمئمثمئمثمل سغجلهبخيمثمل سغألجفيطُّـمل هنخيمت جلمف ]غجنيعغجعخيمل غخفيعمعبمل :عه[ غخكتخصحصلك
جفيطغ جفمئمثمئمل :عه[ ق آل غجنت ص]غجن  .هغجنهئخصن غجنتخصن مغهتمل هن جلمبمثهتلك غجنىغُّـلكقغ يُّـتمه

قغغجنيعن  حمحيهتيع  ُّـهبهئ آل غخفحيلكَّـيعص َّـىعه مجمث جعحسمك غجنحيلكَّـيعغ سغألممهبمبمثمل مه
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قَّـلك  .غخفحيهتيع َّـىعغ مض يعآل ]يغألممهبمبمثمل جفمثهن هن :عه [ممىعجن َّـ جفمثهن هن مكهت

كه  جفلكدغ جلهبمث يمثمل غجنهئخصجنيمثملهثسلكهثغحلمئمثمئمل غإل :خملكن غجللكهن مض هثمئيط غجنمتمه
ي غجنتخيخل غألهنعجلمت( اتغبنط األوحيمشن  حمظ غخفيعغمعمكيممغخفحيلكَّـيع مض  مغيط حممثهتلك  )ي ُّـ

 صيمعهيمهمثحل جمحق ولكي عمجلكجنمثو جلمبخصيلكَّـمثلكفيغجنخيمب جعلكجنىعغف هجعسلكئيع غجنمههيلكف هغجنتخيمثمتلكف هغخف
مغيط حممثهتلك غجنخيمب جعلكجلهبمث جلمبخص )ي غجنتخيخل غجنثلكرعجلمت( اتغبنط ادنطضصطهمض  ومعهيمهمثمبمثلك وُّـ  صي

مغيط معمب غخفخيلكر  )ي هغحلسمثمليمثمل هغخفثلكجنيمثمل غخفيعمعبمل غجنيعهجفلكهثعجلمت( مض حكلكئيع غخفيعغمعمكه مع
وجلمثمتمثلك وقغهمغ ومعهيمهمثمبمثلك ي مغيط مجمث هنلك مض َّـىعه يمثمل غجنهئخصجنيمثملهثسلكهثمض غخفيعمعبمل غإله صي  ُّـ

 يمثمل غحلمئمثمئيمثمل غجلهبخييُّـملجلمبمثهتلك هن غخكتخصحصلك جلمف هنخيمت غألجفيط  آلخكتخصحصلكظغخفيعغمعمك
ق غجنىغُّـلكقغ جلمبمثهتلك هن مغهتمل غجنتخصن هغجنهئخصنص حمحيهتيعيمثملغجنهئخصجن قغ:ي غجنت آل ُّـتمه  ي عن غجنمه

قَّـلك هن جفمثهن  غجنحيلكَّـيعغ جعحيمثملغجنهئلكهنمبمل غإلحص سمك مجمث َّـىعه غخفحيلكَّـيع آل ُّـهبهئ مكهت
 ....يَّـ ممىعجن عآل مض َّـىعغ غخفحيهتيع

ا ّ ا ا    
 هثسبمل غإلهثسلكن غجنهئلكهن عمل غجنخيلكمس مممتسبمل يعن :ي هنلك معمئيطنيممجنمئيط جلمبهبمن هن 

ص عملغجنيعهف   غجلسيطص هعن جنمثيغ جنمبخيلكمس خميطقغ جلمف غجنبمئلكظ هن قهن غإلهثسلكن غجنهئلكهن
 صي غخفيطجعيع جنمببيطن حملكجنيعهف َّـظ جنمثيغ جنمبجسيط خميطقغ جنمببمئلكظ هن قهن غجنيعهفيعنخص مم

غق  هَّـىعغ خكمسن غإلهثسلكن غجنهئلكهن جعلكجنمتسبمل جنمبخيلكمس .يهغحللكحمىح جن هن غجنتهيسىط هغجنب
يعُّـٰهلكص هَّـىعغ هنلك غحكتمئيعف جلمبمث مممبهبمل غجنخييعحملكظ مجمثخيلك خف و ن هن يو لك لكلكجع ممجههيهت غخفيطجل

ك غمغيط َّـمتلكن غجنهئمعغجنمئيععن هغجنيعهغُّـلكف غجنهلُّـهيملظ جفمثهن  يجنت معيطن ثحق هن غجنمتمه
حص .جلمف َّـىعه غحلمئمثمئمل و خلت األرض  :و حمهتىعغ غخفخيمت ُّـتجيلكجع مخلكهنلك هن خم

ساخت بٍةّطرفة ع من حج ن هبلك ى حصىعغ غجنخيلكمس هن قهفيالجعيطص حمهلهاأ   ُّـمئ

ك )ص( ك مض خف هثمئىس غجنهيمه .صطك: هثمئيط غجنمتمه
غق غجللكهنخيمل جنيطقق عحفبلكق غألئهبمل غأللكهتلكق )ض( يجعحلكق غألهث .طضص كضضف: ي
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ن غجنمئمثلكهنمل همعمتتهت َّـىعه غجنيطهقغ يجفت جلخن يمم مض غيهمعيطجعيعهص هقهجف هغجفيط  معمئ

 .هن َّـىعه غجنمتجهمسغ
 . غجنهئلكهن َّـ حكبمك عزلكق غجنخيلكمس هجعمئلكظ غجنخيلكمس هممخصآلمعيعن: خنهخملكن غجنمئمث

ص  غهللا ىىخيى مغ:عه )ىمبىخيىمغ(ه:  غجللكهنهخملكن قغ(غإلهثسلكن غجنهئلكهن  )غجنخيخل غخفمئمه
جعمل هغجنميلكُّـمل ص )غجنخيلكمس( عزلكق )هن( غخفجيمب ق)مملكجنمتهييغ غجنمتلكلكمئمل( هعجعمئلكئ  ص غجنت َّـ غخفمئمه

ُّـمل مغسيط )هن(  . هنىغغمغ غجنجيبمثخي غجلسخصر همعخييطُّـ)غجنجهخيس غإلهثسلكر( معس
ك  معخيلكمل غحللكحمىح حفمبمئ ممخص شهيىح يألهث...: هخملكن غجع جليعمح مض غجنهيمه

ص حمخص قغن حفت غخفمب جلمبمثهتلك آل ز عجفيط جلمف حمتحهتلك  ص يعآلجعلكخلت غخلىغغئ  جعمشقهث
مكلك هنلك قغن حممث َّـىعغ غإلهثسلكن  وحملكحكتخمبهي مض جفهيىح غجنخيلكمسص حمال ُّـىغغن غجنخيلكمس جضهي

 .غجنهئلكهن
 غهللا قيض (خملكن: مثخنه مض جعمثلكهث جنبخيىش مممبخصف غجنجهمثىط جضمث غجنيطُّـهخملكن غجنمئ

عآل معيعه غجنيطهثمثلك جعلكخممثمل هنلك قغن َّـىعغ (: )لكري جعلكآلحك غجنيعجعيغإلحص ىسىغجنمئ( مض )جلمت
ي هغخفسخيعغف معتسخصنيتهئمعهغجنهئلكئمتلكف ) غجنجهخيس غإلهثسلكن حممثهتلك يعص حممشقغ غهثتمئ س

قغ سمممن ي هقصو حكحقغ هحكلكقف غجلبلكنصوعمل غجنيطغق غآلحفيعغص هنلكقف َّـىعه غجنسخصظ هن
غمممكيغألقل قمم قف غجنجههبيغصولكص هغهثتهلف غجنهئ ز همم  هخملكهنمن ص هقَّـبمن غجنيطهثمثلكصي

 .غجنخيخصقغ مض غجنيطغق غآلحفيعغ جعمتمئ غخلمبمثهيمل عجنمثهتلك
خ مض قُّـ معهي قغ غجنبمئيعغ) صض(حق غآلُّـمل سهخملكن غآلجن همس معىغن ...: هن حك

 هنت حملكقم معمب غخلالحممل مض غإلهثسلكن غجنهئلكهن عمل خممثلكن غجنسلكجلمل هحكلكجلمل غجنمئمثلكنص جع

كخف ) ص( .ضصضك:  غحلهئحممه
ك مض خف هثمئىس غجنهيمه )ض(  .طط :كهثمئيط غجنمتمه
ك غحلهئخف ) ض( .صضك: حممه
.صطضك: غخفمهيطق غجنسلكجع) ض(
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ه يألهث ظَّـىعغ غإلهثسلكن غجنخيلكمس هنلكف غجنخيلكمس ص حمهت غجنخيخصق غخفخيمت غهن  غجنيعهف غجنىعه جع خم

غقف مغسيط غجنخيلكمس غجنىعه غإلهثسلكن قهجفغجنمبسخصظص ه . جنيطغق غجنيطهثمثلك مغلكقجفمل هن مغ
من جن غخلالحممل همعيطجعحق ي ظحصلك مملكن َّـىعغ غآلحك غجللكهن خملكجع غحلرضمعخل جعىعغمعيهخف

غهلكن ي هغهللاي حكبحلكهث غجنهيخي.غجنخيلكمس  همض غخفمئلكن صخفلك ُّـيعُّـيطص هآل حملكجل جلمف غحلمئمثمئمل حك
ص هغخفمتهئيعهن ممثحقهن  .ي همغي جلىغ جعلكهللايعآل هآل هنستخيلكن صضمث

 تلكفيش ىظخ يهأل: خممبمن: خملكن مغخيهييع  عمح جل مغلكجعيع همض غحليطُّـهن جل
م قاء: حممئلكن هغإلهنلكنظ يغجنمتب عمل ك صالحه،  العا  يرفع ّوجل ّعز ّأن اهللا وذ

ن ا  :ّ وجلّعز قال اهللا إمام، أو ّن فيها ن إذا األرض أهل عن العذاب َوما  َ َ َ

يهم  هم وأنت  عذ ِْ ِْ ِ َ َ َ ُ َ َ ُ.... 
د  اا   
 معمسجخ جعلكجلتبلكقَّـلك يعهثخص مض غجنهيهئيع غجنخييعحملكر ي غجنتلكهنمليُّـمل هغخفحيهتيعيمثملغجنمئجيبغخلالحممل ه يعن

ص آل  ُّـمت غألجفس  ص هنيعمعبجيمل جعلكجنمتحيلكن غجنتهلُّـخي غآلجلتبلكقهيصلكعضهب غجنمتحيلكن غجنتهئ
 . ُّـهبهئ غآلحكتميمتلكظ جلمتهتلكيجفت

ص ولكي حفلكظوغ هنحيهتيعيمثمل هغجفيط هن غألحكخصظ غإلحصيجنهئ يعن : هنيحمهئخص معمئيطن  ُّـحيهتيع جع
 . معمه عمل َّـىعغ غجنخيلكمسيجفت ص جعحسبسمم ص معحيهتيع مض هنحيلكَّـيعَّـلكيعهثخصحمهتىعه غألحكخصظ 

  هنمتهتلكى هجنمثيغ ألجفيطصه جنبخيٰههتلك غجنميمببمل جلمف غألحفيعصهمعمب غألحكخصظ غجنحيلكَّـيعغ
ق جعلكآلجلتيطغن هغآلمع  عن غألحكخصظ حممشقغ عقغقف . جنالحك غجللكهن غهللايعآلىغغن يغجنحيهت

ن َّـمتلكن غخفحيهتيعقهن معحيهتيع مض َّـىعغ غجنخيلكمس هن حفالن هنحيلكَّـيعَّـلك هن   يُّـملعن معهئ
و عجعيطغص يمثملهآل معمه عمل جفلكجنمل غجلتيطغجنآل جضلكجنمل حكمثحمه جعمثمتهتلك  غجنتمتلككل يحممشن يمثملغآلجلتيطغجن

ص ض ف: هثهييغ غخفمهيطق: ظ ممىعجن غهثحييعضضضص كص ف: قهف غخفخيلكر مض معهيسحق غجنمئيععن غجنخيحيمث) ص(
قغ غخفلكئيطغ) ضض(ص مض قُّـ معهيسحق غآلُّـمل ضضضك .هن حك

.ضضك: ئجلمب غجنهلغ) ض(
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 هآل هثحييع جن هآل غجنتهيلكف عمل ه ُّـيعُّـيط عن ُّـحيهتيع جعهبحيهتيعحكخصظغأل غحك هن َّـىعه يحمهئ

 .غآلحك غآلحفيع ههنحيهتيعه
ق غآلحك غجللكهن غهللا ههنحيهتيعه  يعهنلك   مغجنىعه َّـ غإلهثسلكن غجنهئلكهن م يغألمعهن همغ

ص يحممشن مع هحكمبجيمتت ن جفمثمتئىع حتمن حكمبجيت هحكجي م معهئ ى معمب غألحكخصظ مجمثخيلك حك و
ن معمب غألحكخصظ مملكألجلٰهلكظ هغآلآلف جن ي غجنخيلكمس جعخص مغخيمب غحل ي ُّـيعغ هبلكصهمعهئ

جنعخكلكقص ممخص  جن جلمف غجنخيلكمس عمجومعخيلكمل حفمبمثهيمل َوعلم :  جن مض غجنمئيععن غجنهئيعُّـ جعمئ َ َ

ها َآدم األسماء  ُ َ َْ َ  .)صض: غجنبمئيعغ( ...َ
جفيطغ هغآلهثيطهنلكف  م يمثمل معمتلككل غألحكخصظ غإلحصيحممشنهن َّـمتلك  يجعخييط معمتىغحصلك هن هنمئلكن غجن

غهتلك غخفختمبهيمل غجنت آل ُّـهبهئ حصلك غخمتٰهلكظمت جعسبمك  هنيآلجعيط وعهنيع م عمل غجنهئثيعغ مض غجنخيلكمس
ىغن آل ُّـميمبمك عجفيطَّـلك جلمف ي هنتيغجلتيطغمظ ي جعجههئ مجخيى هغجفيطىعن معحيهتيع مض هنحيهتيع

 جلمف و غخفختمبهيمل جعلكجلهنيمثمل جعخل هنحيلكَّـيع َّـىعه غألحكخصظ غإلحصي غجنتٰهلكقيحممشنغآلحفيعص هجعلكجنتلكمظ 
قغفص حمهبت هنلك جممبمك غحك وغحفتالم غجنتجمبمثلكف هغجنحيهت  ص جلمف جمحقه مض هنحيهتيع هنلكي

 هجعجيمتمن عجفهئلكن غألحكخصظ غألحفيعهظ ص هعجغلكقه حممثغآلحكمكهتيعف عجفهئلكن قجن 
غمس صيعهثخص غخفختمبهيمل هغجنخي   َّـ هنحيلكَّـيع غألحكخصظ غخفختمبهيملص حملكجنخيمئ هنحيهتيع غآلحك غجنخيمبمث

قص هغخفيعغمعمك غألحفيعه  ص هغخلمثلكن هنحيهتيع غآلحك غخفمه غن هنحيهتيع غآلحك غحل يهغحلمث ي
 ولكيحفلكظ ومعمب غخفيعغمعمك جفهئخص هنيعمعبمل هن يجنهئ يحممشن غألحفيعهظ هجنىعغ غألحكخصظهنحيلكَّـيع 

ن صهبلك جعمل حتمن غآلحك غجنميلكجنمك مض معمب غخفيعمعبمل حمال غألحكخصظ حمتهئ  غألحفيعه هنميمب
غه هغهثسجلكهن هغجلتيطغن يمعحيهتيع عجغلكقَّـلكص هجنهئ  غإلهثسلكن غجنهئلكهن هجعسبمك معمهلكجنِّـ خم

 .ىغغني معحيهتيع حممث جلمف هثح غآلجلتيطغن هغآلمعيمثمل غإلحصغألحكخصظ يحممشنهنىغغمغ 
قغ مض يآلجعيطمك جللكمس غإلهنهئلكن  خمجيي عنيغجنخيمبمل مضههن َّـمتلك هثهيهت  مغ ن هن و عن ُّـهئ

غمس يمم ن مغمتبمل هنمت مغمتبمل عقضص  مض غألقليجفت غجنخي  جعلكإلضلكحممل عمل غجلمتبمل يمثملحمتهئ
حميعغ جلمف مجمث يُّـمل غجنسخصهيمثملغجنيعهجف ن هنت وص حممثهئ  جلمف هثح غآلجلتيطغنظ يمثمل غإلحصغألحكخصظي

قيألهثهقجن  مغ ن  ُّـستجيمث ع آليحممشهثص  حممثوغ عقغ مس ُّـهئ َّـىعغ غجنهئخصن هن ن ُّـهئ
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ص  حص  هن هنخيلكروغهغجفيطَّـىعغ  مملكن يهقجعخصهغحكجيمل غجنهيمثىش جعخل غجنخيلكمظ هغجنسلكحم  خم

لو األرض من حجة أبدا : ًال  ّ . 
ن ي مض هنسحقغ معيعخممثخيمتيطهنلك ُّـمه غإلهثسلكن غجنهئلكهنحمجنىعغ ه  يحممشهث عمل جللكمس غجنخيمئ

ن هجللكمس غخفالئهئمل عمل عن ُّـمه عمل هنمئلكنسحقُّـ ى عُّـٰهلك هن جللكمس غجنخيمئ ن حممث و  ُّـمئ
ًو دنوت أنملة :مغمقئمث قتُ  ولك هغجفيط هن غخفالئهئمل هنمئلكهنيجنهئ يألن ظ خفلكقغظ الح

هن َوما : ممخص هقق مض غجنمئيععن جل جنسلكصولكهنخيمب ُ ِإال ِمنا َ ٌمقام َ َ ٌمعلوم َ ُ  :لكفيغجنمهلكحم( ْ
ص جعخالم غإلهثسلكن غجنىعه جنمثيغ جن )ضطص ق عممثيع هن قجن ن غجنمهخي ص حمال ُّـستجيمثخي

 .قحم هن قجن عظمب عيألنظ جلمتيطههنمئلكن ُّـمئ 
حكيش يههن َّـمتلك ُّـت يٰهِّـ حكبمك عحفىع غإلهثسلكن غجنهئلكهن جعخيىش غخفخيلكقم جعت

حكيش خظظ هقجن   معمب غخفخيلكقم غجنت ُّـهبهئ جن عن يألنيهغحكجيملص هجعخيٰههتلك جعال مع
حكلكئيشص َّـ عجلمف هن هنيعمعبت غألقض حكيش غجن غحكجيمل يمثمليُّـمسحفىعَّـلك جعت ص حمتمسحفىعَّـلك غجن

هجن هنيعمعبمل ص ت غجنيطغهثمثمل معمسحفىعَّـلك هنيعمعبت غجنخيلكجنمثمل جنتخيجيمثهتلك عمل هنيعمعب:هعص جنتخيجيمثهتلك جن
حكيش جعمثمت هجعخل غحل خظص هَّـمتلكن ُّـمسجخ جعمثلكن غحليطُّـهن غجنمئلكئ يهن غخفيعغمعمك آل ُّـت  :ي

َيل رق اهللا وخط ال عمسصل خصل ر  .  رغثكّ وال ضنل،بّك رشغَشٌ
رسل من سبق من ّأول :غجنمهلكقم غإلهنلكن ممىعجن هنلك جل   رسول ب إ ا

ك ،  اهللا لق أقرب ن ّأنهوذ ن، وتعا تبارك اهللا إ ا ن و ي با  قال ا
ئيل   أّما ـ :ج

ُ
سماء إ به ي  يطأه م ًوطئا تئوط فقد ّمد يا ّتقدم : ـا

وال ّن وال بّمقر لك ك من نت ونفسه روحه ّأن رسل، و ن ذ  قدر ّما ا
ن، يبلغه أن َقاب قوس :اهللا قال  كماّوجلّعز  اهللا من ف ْ َ َ أو أدََ ْ َ َْ ِ  بل :أي ،ْ
 ....أد

غق غجللكهنخيمل جنيطقق عحفبلكق غألئهبمل غأللكهت )ص( يجعحلكق غألهث .صطضص كطصف: لكقي
.طضضص كضف: مهيطق غجنسلكجعغخف) ض(
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ص حمتمتخيهئيغ ي ُّـتجمفيعهثخصيعق غحل  :هخملكن غجنمئمثخنه  خفيععغ خممبمك َّـىعغ غجنهئلكهن

ن غق هن خممبب عمل غجنخيلكمسص حممثهئ ن قجن غجنهيمثىش  ] غجنخيلكمس:عه [غألهث ظ وجعلكخممثلك جع
قغ مض غجنخيلكمس مغ ن جضهيصوعجنمثهتلكص حمخص قغن َّـىعغ غإلهثسلكن هن قهمك ُّـهئ مغ  ....ولك جع

ن غجللكهن هن معمب غخفيعمعبمل مغىغظظ هحصىعغ ُّـحيهتيع يعآلهن هنيعمعبمل جع هنلك   همض غجنهئ
ن غجللكهن حكلكئيع غألحكخصظ هغجنمههيلكف  قغ مض معمب يهممجعلكجنهئ مغ  غجنهئخصآلف غخف

قغ ألحكخصظ غهبمث  جليغألمع هجن هنحيهتيعص هغخفحيهتيع يعآل عجفس ىحمخص هن غحكص غجنمه
 ص َّـىعغ غجنخيلكمسو حممشقغ همغيطهثلك مميعهنلك مض.َّـ غإلهثسلكن غجنهئلكهن ي غجلتيطغمظىجعمتحغحلسمت 

 ظهيمل هن يهمم هخميطقغ وهعقغ همغيطهثلك خكجلكجلمل هجلمبخصص حممسجلمف ققمغلكمع جلمتيط غإلهثسلكن
ظ هحصىعغ صغجنمههيلكف  حممسحمٰهمبهتلك هعجفسمتهتلك هعممهبمبهتلك هثجيطَّـلك جلمتيط غإلهثسلكن غجنهئلكهن

ت جنتمب ي هَّـ مض هنحيهتيعُّـصيُّـحيهتيع جع حكلكئيع غألحكخصظ هغجنمههيلكف همجمث غجنتخيمثمتلكف
ن غجنهئخصآلف  يهغخممثلك عُّـُّـهئ  يغألمعحممبمثيغ َّـ غخفحيهتيع ص مثحقلكَّـلك جل غجنتحيعُّـ هغجنتميو

يحمحسمكص جع هجن جفلكحمحيمثمل خممث ي آل ختيعف جل هنمئلكهنهتلكص ههن َّـمتلك ُّـتٰهِّـ يجفتيهنمثمل حصلك ي
حص  م بأهله :خم ساخ العا جة   .ّوال ا

ن غجنمئمثخنه هثمئال جل غجنجهمثىط جضمث غجنيطُّـ وهممخص معمئيطن عُّـٰهلك هن خم و خملكن ... :ي
معيعه غجنيطهثمثلك جعلكخممثمل هنلك قغن  عآل): جعلكر جعلكآلحك غجنيعيغإلحص ىسىغجنمئ( مض) جلمت غهللا قيض(

ينص هغخفسخيعغف معتسخيَّـىعغ غجنجهخيس غإلهثسلكن حممثهتلكص هغجنهئلكئمتلكف معتهئ مشقغ يعص حمس
قغص هحكلكقف غجلبلكن حكحقغص هقغهثتمئ عمل غجنيطغق غآلحفيعغص هنلكق يف َّـىعه غجنسخصظ هن و سمممن و

قف غجنجههبيغص هقَّـبمن غجنيطهثمثلكص هخملكهنمن يغألقل قمم غمممكص همم زلكص هغهثتهلف غجنهئ ي و
  .يطغق غآلحفيعغ جعمتمئ غخلمبمثهيمل عجنمثهتلكغجنخيخصقغ مض غجن

ك) ص( .طضضك:  غحلهئخف حممه
غق غجللكهنخيمل جنيطقق عحفبلكق غألئهبمل غأللكهتلكق:  غهثحييع)ض( يجعحلكق غألهث .طص كضضف: ي
ك غحلهئ) ض( .صطضك: خف حممه
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غ جعخل غجنمقكق َّـ غحلمئمثمئ غإلهثسلكن غجنهئلكهن: غجللكهنهخملكن مغ  هغإلهنهئلكنص غجن

  هَّـ...غحليطجغلكن ظهيلكف هجعخل هعجفهئلكهن غجنمئيطن ظهيلكف جعخل غجللكهنخيمل هغخفيععغ
غحكجيمل  َّـ غجنىعه هغخفيطق يغحل حممثىش ُّـمه هنيعمعبت ههن هجع. هغخلمب يغحل جعخل غجن

ه هنلك جعمئلكظ حكبمك آله. وهحكهيال وغيجلمب صيمممب غجنخيلكمس عمل يغحل حك  جفمثهن هنم  هجن
جفيطغرظ يغإلحص غخفيطق غجنخيلكمس هن خظ ُّـمئب مس م غجنجييعحمخل معميلكُّـيع آل غجنت تيجعيعكحفمث  غجن
ص ُّـمه همس هغآلقمعبلكلص غخفمتلكحكبمل جنخييطن  .ُّـهيمت حمهئلكن عجنمث

غف جلهبيط يهعهث ... غألقل هنيعممىغ هن جعيعجفمبت يغجن هحصىعغ. هغألقل غجنسهب
  وعُّـٰهلك يهثب  هحصىعغ.هغفهغجنسخص غألقل جمحق غألقل يحمبيطن هثحيلكهنهتلكص ُّـمتخيعن

جن قمميعهثلك هنلك جلمف ساعة تقوم ال :جعمئ  يهعمميطه. اهللا اهللا :يقول نَم األرض و ا
ن ىهن غألقل همض :ُّـيعُّـيط جعلكجنتهئيعُّـيعص آل غهللا :ُّـمئ وجفمئمثمئمثلك وخم ن هن عقغق جن عق ظي  ُّـمئ

 .جعلكجنتهئيعغق يُّـهسمميط مس صغهللا مممبهبمل
وجفمئمثمئمثلك وقمميعغ غهللا مميعُّـىع آل يعهث يخك هآل ظلك م ي  غجللكهن غآلحك هبىعغ وهحفمه

ف غألجلحي  يهعمع. يغجنتلكهنمل غخفخييعحممل يغحل ُّـخييعم غجنىعه يعآل م غألحكخصظ جعجهبمث غخفمتخي
 يحمهئمسهث. غجنخيخن قجن مملكهن هَّـ صغهللا حفمبمثهيمل جلخن يمم مض لكهللاجع هنخييعحممل غخلمب

ن ن آل : ُّـمئ  يمسهثجع عجنمث غخفجهلكق هَّـ. مملكهن عهثسلكن غألقل همض غجنسلكجلمل معمئ
ه غجنخيهبيط ظ غخفخيمت ن :حممئ خكئمنص هعن  غخفلكحك ص حممشقغ. ألمغمب غخفهبس  غهثتمئ

قف غجنسخصظص يغهثجهمئمن ن هغهثهئيطقف غجنجههبيغص يهمم  يحقفيهحك هغهثتثيعفص غجنمتج
  .غجنمئمثلكهنمل همغلكظف غألقلص جنىغجنمنيهك غجلبلكنص
ُّـمتيعن َّـمتلك هثهيهت ههن ق غإلهثسلكن غجنهئلكهن ذهقغ معهئ   ُّـمئتٰهمثهتلكيمثمل ذهقغ همغ
ص هآل يغإلحصغجنمتحيلكن   . جلالخممل جنالجلتبلكقُّـلكف حممثهتلكغألجفس

ق غإلهثسلكن غجنهئلكهن ذهقغ يجعمسن ُّـخيتمئيط يلكخفتهئمبحم ص حمهت ي َّـ خملكجليطغ غجنمبهمغ جي

ك) ص( .ططك:  غحلهئهثمئيط هثمه
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غمغمك جلمف غهللا معخيلكمل مض جفهئهبتيعنُّـخيتمئيط  ن  هن غجن و هجنجيهيلك هنمت جعخيبلكقه عقحكلكن قحك

ظمبهت عمل جفمثهن غحصيطغُّـمل  ن مملكهنال مض حفمبمئ هحفمبمئ ُّـمسحفىع جعمسُّـيطه غجنمتلكك هُّـ يُّـهئ و
ص حممسخممن هنلك ص حميمثملغإلحص يلكإلهثسلكن غجنهئلكهن جلمتيط غخفتهئمب َّـ ألمغ غخلمب هَّـيطغُّـتهت

 .يجنمث غخفتهئمب َّـ خملكجليطغ غجنمبجيعهظ 
م يعهنلك ق َّـىعغ غخفخمب غ جعرضهقغ همغ جن عمل غجنخيمئ  غجنهيالحكهيمل حممئيط خملكجن ظ جن

 .غخفستهيلكق عه غجنخيمئ جعلكجنهيخي
غيهعهنلك ن يعن : غجنخييعحملكظ حممئيط خملكجن ق غإلهثسلكن غجنهئلكهن َّـ عن ُّـهئ  ذهقغ همغ

يغ معلكهنلك جنمبح معخيلكملظ ألهنحيهتيع و   ممخصآلهتلكصيجعهئي عقغق عن ُّـيعه قغمع مض جمحقه ين غحليو
يهنٰهلكحملك عمل هنلك معمئيطنص قيخص مملكن َّـىعغ عجفيط هنخيلكر غجنمتيسي هقجعو خلقت األشياء :  غخفجههت

 .ألجلك وخلقتك ألج
ُّـيعهثخص يجنمبىعغفحمتمب غجنيععُّـمل هغإلققغن هن غجنىعغف  ن جلمف هثح  : معهئ

ص يعهنلكحمهت   ُّـيطقن قغمع جعميحقهص هَّـىعغ غجنميحق آل ُّـهبهئ عن يعهنلكه ُّـيطقن قغمع جعىعغمع
ن كُّـيط ي آل معيعه غجنىعغف يمممبهتلك َّـىعه يألنظ و ههنثلكآلو هجلمئالو هحكخصظولك هعقضوغجعهئيع هوغُّـهئ

ن يغجنهئحل غخفحيهتيع ولك عملي عقغقُّـوجعجهبمث ممخصآلهتلكظ جنىعغ حملكهثبخيثمن غجنىعغف غهثبخيلكجغلك  غجللكهن هغجنهئ
ظ غإلهثسلكن هَّـ صيغإلحص جنسهنيع غحللكد  غجنىعغف سهنحيهتيعُّـمل جعخل لكهنغجل سحممشهث غجنهئلكهن
 سغجلهبخيمثمل هن سغجنهئمبمثمل هثجهمسمع مض جعخص هغألحمخيلكن هغجنمههيلكف غألحكخصظ سهنحيهتيعُّـمل هجعخل غخفجيمبمئمل

 غحلمئلكئ جعخل وعُّـٰهلك غجللكهن هَّـ هغجنهئخصنص غجنسخيمل هن يهنحيهتيعُّـت مض هجعخص صهغآلجلتيطغن
جعمثمل مغ  حمهت ملصسغخلمبمئمث هغجنمههيلكف يمثملغإلهنهئلكهث غحلمئلكئ هجعخل سغإلحصمثملص غألحكخصظ ههثسمك سغجن

ص غجلهب هنيعمعبت جعخل ومغلكهن غهن وجضمثيش هغجنتهيمهمث قص حكمبسمبمل مض هنلك جعج مغ  جنمثحيهتيع غجن
 .غجنهئلكهنمبمل هغجلهتمل غجللكهنخيمل سغحلمثثمثمل هن قمميعهثلك جفسبخص قغمع هُّـيطقن صجعحسب حممث

 .يغجنهئحل غخفحيهتيع َّـىعغ جعحسمك عه هثهيس جعحسمك : عه)ص(
).ضض: (غجليطص غخفجيمبمكمخهتمثيط غجنمئ:  غهثحييع)ض(
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ق حمهت جلمتيط  ظهن هنبمت عمل هنبمت شتمب هحمرضهقغ غإلهثسلكن غجنهئلكهن ههمغ

ن جلمف عحكلكك خملكجليطغ غجنمبجييغخفتهئمب ن جلمف عحكلكك يط غحلهئمثص هجلمت ُّـمئ هئخصن غجن ُّـمئ
ن عمل غجنخيمئ غخفستهيلكق ظ  جلمف هنبلكر يهعهنلك . عه غجنخيمئ جعلكجنهيخيغإلهثسلكر هغجن

ن جلمف عحكلكك يعهثخص ذهقغ غإلهثسلكن غجنهئلكهن يحممشنغجنخييعحملكن  ق  معهئ غ همغ همغ
 .وهنحيهتيع مملكهن ُّـحيهتيع حممث هنمئلكن غجلهب هغجنتهيمهمث هنخيلك

ن هنحيهتيعغ:  عحفيعهىهجعخيبلكقغ محمئجنمهجنخيلكمس غ وُّـهئ  يغألهن يجنتخيخل غ هن غجنيعجع
ر هغخف جنمبو ههنحيهتيعغهغجنثلكرص ن مغلكهنخيلكص حمو عُّـٰهلكيمثملحيلكَّـيع غخلمبمئخيلكمس غجنهئ  جلهبمث ومثهئ
 .يمثملمبمئ هغخلمثمليغحلمئغخفحيلكَّـيع 

اا  ا  ا ّ  
 مض هنخييعحممل غألحكخصظ هَّـ غخلالحممل و مغيطُّـيطو ُّـمتهيتِّـ جنمتلك جعلكغصي هنلك معمئيطنجلمف عحكلكك

  غألجلحيمض هنمئلكن غآلحكهيمل غهللا مثهثسلكن غجنهئلكهن َّـ حفمب غإليعنجعلكجلتبلكق  يغألحكخصئمثملص
 غجنىعغجخ غهللا ينعي مض غجنتخيخل غجنثلكرظ جفمثهن غألحكخصظ غجنىعه مملكن جلمف قعك حكمبسمبمل غجللكهن

 . م يممخص معمئيطن م و عجعيطغىآل هثسبمل جعمثمت هجعخل خظ
نعقنص  غجللكهن هثسلكن غجنهئلكهن هنحيهتيع غآلحك غألجلحي ين غإلع :حمخيمتيطهنلك هثمئ
ص حممتخيمت جعىعجن عجلمف ف حكخصظ هغجنمههيلكجلهبمث غأل َّـ حفمبمثهيمل غهللا  يعهثجليطن همغ

ن هنمئلكهنيعهث :معخيلكملص ههنخيمت قجن ن جع حممث ُّـمئ  هغآلحك غألجلحي مملكن َّـ صخص مملكن ُّـمئ
غمغ قغ جلمتيط غجن مغ ن قجن حكخصظ هغجنمههيلكفغألمجمث يط جلهبمث غآلجغلكق غخف ص حممثهئ

ق مغ  صغجنيعكمهص غجنبسيشهص غجنمئبىشهص هغإلهنلكمعملص جفمثلكظ هن غإلص مض غآلحك غألجلحيوغهن
ن هجمحقَّـلكص ص غإلجلجيلكظه قيممهجعلكجنتلكمظ حممثهئ مغ  غآلحك  جلمتيط حفمبمثهيملوغ قجن هن

ن جلمف هنثلكن غخفستخمب جلمتغألجلحي ى غجنىعه زمك عن ُّـهئ  .ي
ن غخلالحممل  جنىعغ  جن معخيلكملحمتهئ ك : يغجنت معهئمب جلمتهتلك غجنمئيععن جعمئ ذ قال ر َو َ َ َ ْ

ِ َ

ة إ جاعل  األرض خليفة ًِلمالئ ٌَ ِ َ ِ ْ َ
ِ ِ ِ َِ َِ َ َ ص يغألحكخصئمثملَّـ غخلالحممل ) صض :غجنبمئيعغ( ...ْ
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ي عن هثهبمثىغَّـلك مغمثيآلجعيطهغجنت   .يمثمل هغجنتهلُّـخييمثمل جل غخلالحممل غجنسمثلكحكويطغي

ضمثحلكف غجنمئمثخنه حممشن مس ُّـهئ عقن ( :جنىعغ خملكن غجنجهمثىط جضمث غجنيطُّـ هن مع
قغ هن غحكتخمبهي  :عه ص)ىخمب حممث هَّـ غجنخيلكمسيحممثخص غحكت (ي هَّـ غحل)ومكلكَّـيعغ جعمه
وعن مس ُّـهئ هنتمههيلك جعهئخصآلمع حمخص َّـ  (صو خملكققغ جلمف معيطجعحق غجنخيلكمسصوسخص جعمههيلكمعي هنتصي

ن  حفمبمثهيملص هعن مس ُّـهئ حممث مجمث هنلك معجيمبب غجنيعجللكُّـلك غجنت غحكتخمبهي جلمبمثهتلكص آل ُّـهئ
 عمل عقن غجنىعه َّـ غخلمبمثهيملص حممبمثيغ :عه ص)عجنمث ( غحكتمتلكق غجنيعجللكُّـلك:عه )غحكتمتلكقَّـلك

ص هجلبيط  جنمبخيلكمس جعحسمك هنيعمعبي قغيألهث ظو مملكن غجنخيلكمس هنسمتيطغ عجنمثيعهثخصه. ..جعخمبمثهيمل ت
ص هعقغ مملكن غجنخيلكمس هنستمتيطغ عجنمثيجنمبح ن جعجهبمث هنلك يحمالجعيط ( و جعحسمك جفمئمثمئت  عن ُّـمئ

ص ص حمخص ظحمن غخلالحممل يهعآل شتلكف عجنمث  جنشهثسلكن يعآلس حممبمثيغ جعخمبمثهيمل جلمبمثهت
ص حمخص ظح:عه ص)غجنهئلكهن  . جنيعآلمن َّـىعه غخفيعمعبمل ي هعقغ مملكن غألهنيع ممىعجن

زبلك هن َّـىعه غخلالحممل ُّـيطجعيع جع هنلك  هن عحميعغق غإلهثسلكن هثمهمثى حميعقيجنهئ ي عن:هغجلمب و
ص ممتيطجعحق غجنسمبجيلكن خفمبهئ هظلكجفمك غخفمتىغن خفمتىغجنيُّـتخيمب  هعقهثلكه معيطجعحق غجنجهخيس ص جع
غجنيط غألمممقص هغخلالحممل . جنبيطهث قغجغمل هن غجن هَّـ غحللكظ جنسهآلق جعحهئ غجن

. َّـ جنشهثسلكن غجنهئلكهنيعهثخصغجنخيحيهب 
قغيمثملظ غإلحص هن غألحكخصيجنهئ يعنق ي معمئيعيخفلك: وهخملكن غجنمئمثخنه عُّـٰهلك  مض غجنخيمب و ظ

وهنسخصغ قغى هغجفيطيجنهئ ينع هص هغجنخيخل غجنثلكجعتمليمثمل جعلكخفلكَّـي  يهنسخصغ يمثمل حفلكقمغو هنمتهتلك ظ
قغف غجنخيمثمت مغ قجعلكغ معمب غخفحيلكَّـيع هَّـ ع معمب غألحكخصظ ينع هصيمثملجعلكخفحيلكَّـيع هغخف

جعلكهتلكص هجلمبهبمن  قغ غآلحك غجللكهن يُّـمليطيمئمثمئمل غخفحهبيعن غحلهنيعجع  هَّـ يغإلحص ظ

ك غحلهئ) ص(  .صصضك: خف حممه
ق غجنتخيخل غألهن جفسمك هنلك هنيع حتمبمثمب هجعمثلكهث مض َّـىعه )ض( مغ ي غجلمب عن غجنمئمثخنه آل ُّـخيتمئيط جع يي ي

قَّـلك مض غجنتخيخل غجنثلكر هجلمف قعحك هن  يغخفمئيطهنملظ هجنىعغ خميط جلمق جل غحلمئمثمئمل غخفحهبيطُّـمل ههمغ ي ي ي
ىص هحصىعغ غجنبحهن معهيمهمث عحفيع ُّـمسجخ مض ققغحكلكف غهللاحفالن جعمثلكهث جنمبخيخل غجنثلكجعتمل هغآلحك غجللكهن  و
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 معمب غحلمئمثمئمل َّـ يعنغجنهيمثىش هغآلحكتهبيطغق جلمف مجمث غألحكخصظص حملكجلمب  ههنمت صلكيقهب

ق غجنخيلكمس يغجنت معيعغ  يألصلك ظلكغي غألقجعي غجنحيلكَّـيع حممثهتلك غجنىعه َّـ قغي جعلكجنيعغيمممبهتلك ظ
.يممخص هنيع صَّـ غجنحيلكَّـيعغ مض معمب غخفحيلكَّـيع

قهتلك غخللكقمغ ق غجنخيلكمس غجنت َّـ هنحيهتيع غآلحك غجنحيلكَّـيع يمثملحمبمه  غخفمتلكحكبمل جنمه
ق غجنخيلكمسيمعيعغ  ظلكجفمك غآلحك غألجلحي هجن يألهث ظ جعلكلك غجنخيلكمسيبلكلكمتهتلك معيعغ هجعص ظ

جع جع.. . غخفجيمبمئمليمثملغجنيعجع ي َّـ هن مغهتمل جفمئمثتهتلك آل هن مغهتمل جعهلُّـيعهثخص يمثملهَّـىعه غجنيعجع ي  تهتلكصي
غو هن معمب غجلهتمل جلبيطيحممشصلك ي ممخص هثب حكبحلكهث هبىعه غجلهتمل صلكي عمل قهبو جضتلكفو هنيعجع
جن م  :جعمئ ْقل إنما أنا  مثل ُ ُ ُْ ِ ٌ َ َ َ َ

ِ
َ إ ُيوْ

جنص ِ بد ا : هجعمئ ما قام  نه  ِو ُ ْ َ َ َ ُ َ َ

ُيدعوه ُ ْ ي ههثب . هنحيهتيع حصىعغ غآلحك قهن غحك عحفيعيهثع جلمف ومعمتبمثهتلك غهللا ه جلبيطي حمسخصصَ
جنجعلكجلهتمل غأل ن ا ر: همل جعمئ َوما رميت إذ رميت ول َ ََ َ َ َ َِ َ َْ ْْ

حكمتيط قهنمث عمل مس حمصِ
 .غهللا

جعق َّـىعه غجنيعيهآل ُّـتمه حملكضمل مجمث هنلك ع هصي جفمئٍّجفه  قيمم جعمشجلجيلكظ يآلع يمثملجع
 يمثمل هغجنمههيلكف غإلحصيغجنتلكهنمل جعلكجنمئيطقغ يعآلهَّـىعغ غخفخيمت آل ُّـهبهئ . شتلكف عجنمث غجنخيلكمس

 .م هبلك مض َّـىعغ غجنخيلكمس جفسمك غحكتخييطغقغهتي غألحكخصظ ُّـتخنيمم حممب صمجمثخيهتلك
قيمثملغإلحص: يهخفلك مملكهثمن َّـىعه غحلمئمثمئمل هنجهتهبمبمل جلمف غجلهتتخل  يُّـمهِّـ آل صمليُّـ هغجنخيب

ومثمل جع معبخيصوظلكجنملعحصلك قجن  جنمبجي هغجنمئهتيع غهنلكمعمل هغإلجفمثلكظ ه حممبهتلك غإلص هَّـ غخلالحمملي
تهتلك يم مض غجنخيلكمس همض هثهيسهتلك هجعهلُّـيهغجنيعضلك هغجنسخيش همجمث غجنمههيلكف جنمثتخن

 . هنمتيألصلكوُّـٰهلك ع
  جعخيىش هنمئتٰهمثلكفيحممشهث ظ هضجيعه هضمث ظيطقه آل ُّـمتلكمض هنلك قمميعهثلك جعهئلكعهه

 هن صآل مض غألقلهغ مض غجنسخصظ ي جلمبهب هنثمئلكن ققهآل ُّـخيىغغ جلص قغمع هظهيلكمع
 ....جفمثهن هنيعمعبت

 .عجلهب عن خكلكظ غهللا معخيلكمل
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جعمثينع :هغحللكظ  ص غجنت جن هن جفمثهن هنيعمعبتيمثملت جنمبخيلكمس جعلكجنمههيلكف غإلحصي قجع

ت ي هن جفمثهن جعهلُّـيمثملهنهئلكهثىغهن هن غجنمتمئلكئيس غإلهجلجىغه ههنسهئمتت همجمث هنلك ُّـمب
غ جنمثحمثيش جعحيلكَّـيعه ن عمل غجنخيلكمس غجنسهيحلييط هغجنتمتىغي هن غجنتمئمثغحللكظمبمل  ص غجنخيلكمس غجنحيلكَّـيعيكحف
غكهجعبلكلكمت   .... غجنبحيعُّـ ههنحيهتيع غجنخيلكخفخل غجنخيلكمس غجنبلكلك حممثمهحق مصهب يحف
جن معخيلكملهعمل خ مض قُّـ خم ة :ي َّـىعغ عخكلكق غخفهي غآلجن ِلمالئ ك  ذ قال ر ِو َِ َ َْ َ َ ْ

ِ َ 
َإ جاعل  األرض خليفة َ ِ ْ َ ْ

ِ ٌ ِ فسد فيها و ِ عل فيها من  وا أ َقا ََ ُ ِ ْ ُ ْ َْ ُ َ َ ن ُ ماء و ُسفك ا ْ َ َ َ ُ ِ ْ

علمون ك قال إ أعلم ما ال  قدس  مدك و َسبح  َُ َُ َ َْ َْ ُ َ
ِ

َ َ َُ َ ُ َ ِ ْ َ ِ جن) صض: غجنبمئيعغ( ُ  :جعمئ
ن يهُّـ غقَّـيخميط(هيهت هن ممالن غجنمئ يعغق هن غآلُّـمل جعمثلكن يعن غخف :)ك غهللاي معخيلكمل ع

ص حمهئمسهثى همغيغحلهئهبمل مض غخلالحممل جلمف عقم ق : هث خكمسي خملكن مغي هعممهبمب عقُّـيط غجنحيهت
هثي حممشرص همس ُّـهئهب قجن جعخمبمئهئصجعمسحكخصئ هظهيلكجخ ق ظ عجلمب هنلك آل معخيمبهب  جنمئمه

ق مجمث غألحكخصظ هغجنمههيلكف يغحكتخييطغقمم ههثمئمهلكن خملكجعمبمث ن جنحيهت ص حمال معمهمبح تهئ
ص حمال معت  ي معى هن عمكهتلكق هنيالجعيط جعهئ هنخييعحمت هآل ُّـحيهتيع جلمبمثهئ مممتىغهص حميحممثهئ

ن مصمفيغحكتخييطغقه هممهبمبمن خملكجعمبمث  و ألحكخصئ هظهيلكجخ ههنحيهتيعغو مظ ههنيععغت جنمثهئ
وجنمبهبتمئلكجعالف مضص ههنحيهتيعغ  خفلك حفهي جلمتيطهص همح ُّـسهب همح ُّـبخن همح همحص هجعخييط ي

 .... خكمسهث ُّـيعمغ غألهنيعي جلىغ غجنىغمغلكف هغخلهبيعص هعمل غهللايقغن ُّـيعم
ه غجنيعهغُّـلكف جلمفه وعُّـٰهلك جلمتيطهثلك جعلكخممل هنست  يمثمل هققف مض هنمهلكققهثلك غحليطُّـثصو ُّـلكهثخيملو
 :يمثملغألظمب

ن غجنهئلكمض جعلكغ هثلكقق مغلكهن مض حمٰه غإلهنلكن هظهيلكمع لكهن :رصصط ص مض عظ
م عن حتتلكف عمل غجنبحهن غجنسه : غجنخيىغُّـىغ جع هنسمب خملكن جلبيطص حمخي هيطمتىسغجنيعهغُّـمل حم

ك غحلهئ) ص( ييطُّـملص يمض جعمثلكن حفالحممل غحلمئمثمئمل غخفحهب(غجنتلكحك يعهن غجنهيمه . طضصك: خف حممه
). خمجيلكغلك خمجيمك غأليصعه

.ضضضص كص ف: قهف غخفخيلكر مض معهيسحق غجنمئيععن غجنخيحيمث) ض(
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ن غجلهبخيمل مض جعيطظ هنمئيطهنمتلك لك هن غجنيعضلكمممتي  ص جعهبيعه حملكمغتهبخيمتلك مض غجللكهن ُّـ

لمامةهل يعرفون قدر اإل:  م  عمل عن خملكن غإلهنلكن م هنلكهنملهنيع غإل عحممسقغقهغ ها ّ و
نا وأً، وأعظم شأناً، قدراّمامة أجل اإلّإن !؟ة فيجوز فيها اختيارهمّممن األ  ،ً 

وها بآرائهم، أو ً وأبعد غوراً،وأمنع جانبا م، أو ينا اس بعقو  من أن يبلغها ا
  . باختيارهمًيقيموا إماما

ليلَ بها إبراهيمّوجل ّ اهللا عزّمامة خص اإلّإن بو   ا لّبعد ا رتبةّةة وا  ً 
ة ثها اهللا تعا ّ ورّح ً فقرناً قرنا، عن بعضٌته يرثها بعضّفلم تزل  ذر... ثا

بعوه وهذا ا  : وتعاّ، فقال جل ّا ين ا اس بإبراهيم  ِإن أو ا
َ َ ََ َُ ُ َ ِ َِ ََ ِ ْ

ِ ِِ ْ َ

مؤمن ين آمنوا وا و ا ِوا ِ ْ ُ ْ ِ َ َ َُ ُ َ َ نت  َِ ر ً اّ عليها ّ فق،ّخاصة ف  بأ
ين آتاهم اهللا العلم األصفياءته ّاهللا تعا  رسم ما فرض اهللا، فصارت  ذر  ا

  ....واإليمان
لة اإلمامة ّإن ياء  م رث األن   .األوصياء، و
رسول اإلمامة ّإن ؤمن  خالفة اهللا وخالفة ا   ومقام أم ا

س اث ا س وم   .ن وا
نيا وعزاإلمامة ّإن ، وصالح ا سلم ين، ونظام ا ؤمنّ زمام ا   . ا
سااإلسالم ّ أساإلمامة ّإن ، وفرعه ا ا   .... ا

ادي  غياهب :اإلمام جم ا ساطع، وا ور ا زاهر، وا اج ا ، وا ن در ا  ا
حار،ا ج ا ان والقفار، و   . وأجواز ا

اء العذب  الظماء:اإلمام ال، ا ردىّ وا ن من ا دى، وا   .  ا
ار:اإلمام فاع، ا ار  ا ن اصط بهّ ا ك، م،  ها ل  ا ن فارقه َ وا

ك   .فها
سحاب:اإلمام اطل ا اطر، والغيث ا سماء الظليلة،  ، ا ضيئة، وا شمس ا وا

سيطة،واألرض رة، والغدي ال روضة والع الغز   .ر وا



يهنبلكجفهن هنمئيطهنلكمعمثمل طضص...........................................................................ي
س :اإلمام شفيق، األن وا ا رفيق، وا شقيق، واألخ ا ّ الّمألاو ا و َ ة با

آد اهية ا ، ومفزع العباد  ا صغ   .ا
ا إ ،ته  عبادهّ أم اهللا  خلقه، وحج:اإلمام  وخليفته  بالده، وا

اب  .... عن حرم اهللاّاهللا، وا
ي يبلغ معرفةَمف ت ّ، أو يمكنه اختياره، هيهات هيهات، ضلإلماما َن ذا ا

لوم، وحارت  ابالعقول، وتاهت ا  وتصاغرت العظماء، ،، وخسئت العيوناأل
طباء، وجهلت األّو ت ا لماء، وح ت ا كماء، وتقا ت ّاء، وت ا

شعراء، وعجزت  لغاء، عن وصف شأناألدباءا  من شأنه، أو فضيلة ٍ، وعييت ا
لّئله، وأقرمن فضا يف يوصف ب ، و قص نهه، أو ُه، أو يّت بالعجز وا نعت ب

ره، أو يوجد مءفهم ُي غ غناهَ من أ   ؟ن يقوم مقامه و
، فأين ّال كيف وأ واصف ، ووصف ا تناول جم من يد ا يث ا ؟ وهو 

ك  ذّأنون ّأتظن! االختيار من هذا؟ وأين العقول عن هذا؟ وأين يوجد مثل هذا؟
رسول   ....بتهم واهللا أنفسهمّ كذ؟ ّمديوجد  غ آل ا

 مل يئهب جن ُّـىعمميع حممثهتلك جفلكن غألى مض حفجيبملغهللا  جل عمح جلبيط هنلك :ورصصط
يّأئمة أوضح بّوجل ّ عزّن اهللاإ: هظهيلكهت دى من أهل بيت ن نا عن دينه، وأبلج بهم ّ ا

يل منهاجه، وفتح بهم عن باطن ينابيع علمه   ّمدة ّمأفمن عرف من  .عن س
 تبارك ّن اهللا أل؛ طعم حالوة إيمانه، وعلم فضل طالوة إسالمهَ إمامه، وجدّواجب حق

لقه، وجعله حجًمام علماوتعا نصب اإل وادّ  سه اهللا تاج ّة  أهل  ه، وأل ه و
وقار، وغش بّا وادّار، يمدّاه من نور ا سماء، وال ينقطع عنه  سبب إ ا ، وال ينال ما هّ 

هة أسبابه، وال يقبل اهللا أعمال العباد ّإالعند اهللا   .... بمعرفتهّإال 

ن غجنهئلكمض) ص( .صص فغإلهنلكن هظهيلكمع جعلكغ هثلكقق مغلكهن مض حمٰه صعظ
ص ف) ض( غق غجللكهنخيمل ل عمل غجلىغظ غخللكهنيغ جلهل هن هجلمبمث غجنيعمغ. ضغخفمهيطق غجنسلكجع جعحلكق غألهث
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جلمل حك ن َّـمتلك عن عمممق هن ىهُّـهبهئ جنمتلك غجنمئ  هن خجفهتلك غجنيطخممث جلمف ى قهغئمثملي

ن غجنهئلكمض جنمبحهئمث ظيطق  هنبلكر غجنخييعحملكن هغحلهئهبمل غخفتخيلكجنمثمل َّـ ممتلكغ خف عظ
ٍّغخفتمسحصخلص حمبح جلمل غحكتجيلكل َّـىعغ غحلهئمثي و خممثهبملو عن ُّـستخيعف مصهب  هن غجنمتهئلكف ي

غققغ مض جلبلكقغف غجنخيجكغ غجنجيلكَّـيعغ مض قجن غجنهئتلكغص ممىعجن ممتلكغ خف  غجنيعغئخيمل غجن
جفمثيط غجنمهيطهم جنمبخيلكقم غجنمئلكيض حكخيمثيط غجنمئهب  .يمع

يجنيطقق عحفبلكق غألئهبمل غأللكهتلكق غققغ مض قجنصي . حممئيط مج جلهلغف غجنيعهغُّـلكف غجن



 
 
 
 
 
 
 
 

ا ّاّ  
 :وخصل اتسطدط

  ادغمحطيَشغـآلطدصّرك تألل ادننح بّاإليطدي االخنزطء ) ٣٢(
ّ بصطن اتغابط اتنسصصط بطدنسصصطت االثننألئيف) ٣٣(  رك جطمل ّصطّ

 األرواح واتنطل واألةمطم





 
 ٣٢(ا(  

] ا ّدا  ا ا   
ىُّـمل معمب غحص:عه[ ّهنطإآلةك : خطل غجفيطغى غخفجيمبمئملي جفيطغ  ى غجن  ]يمثملغحلمئمثمئجعلكجن

 َتزلل] يغخمتٰهمن[ ادرصطدة، وّسصط إح تعي رك تع ادَ وادثوزَاخنزط ادسصلر
ِ وادنسصصطتِبشك ادزشطت  ]غخمتٰهمن[ بطدشسك، و]يمثملغخللكقمغ[  يف األجصطنً رنامعغةُّ

َبسشش  .  جت وةل ادنشزصك]يمثمل غخللكقمغي معمب غألجلمثلكنىي معخيمئ:عه[ صطّ
يخفلك مملكن غجنتخيخل: أخلل ش يغألهن ي غجفيطُّـمل هغألجفيطُّـملي غجللكهني س جعخل غجن مملكجنحيلكَّـيع  [س

يص غخفخيمق]جنبلكلك جعلكجنمتسبمل جنهغ جفيطغ غجنىعغمعمثمل ي ُّـمل غخفجيمبمئملومعلكقغ سجلمت جعلكجن يص هجعلكحص  حفيعهع س
نعجنميمببمل م  قيجفهئلكن غجنبجي مغ ق هغإلع جلمف ي هغجن  جعخل ىآل مخلكُّـىغ م مكهتلكقجفهئلكن غجنحيهت

يهنلك ُّـخيمق ي هن غخفخيلكر غألحكخصئمثمل]يغألهني مض غجنتخيخل :عه [ حممثس  عق آل ظش هغجنتخيمثمتلكفس
يخلمض جفرضغ غجنتخي[ حممثهتلك ى غخفخيتمقغىهئثيعغيعن غجن يجفت صو َّـلكَّـمتلك عظالىمعميلكُّـيع ] يغألهن ش

وخفلك غهثتهت غخفلكمع هن جعمثلكن خضحل غجنىعغف جلمف هثهيسهتلك جعمتهيسهتلك عمجلكآل همعهيمهمثال  )ص( و ي ي
ن غخفيعغمع يمك غحلمئمثمل غخفتخيمثمتمل جعلكجنتخيخل غجلالئ غحللكظمبمل مض جللكمس غجنمهمئ هجفمه ي ي

ق هن جفيط قجن  ص خل مض معبمثخل غخمتٰهلكظ غجنىعغف هغهثبخيلكجغهتلك جنمبحيهت مح غجنميمثب يغجنيعجع
ص  ن غخفيعغمعمك غخلمبمئمثمل غخفتخيمثمتمل جعلكجنتخيخل غآلحكتجالئ يغجنميمثمك عمل جفيط غجنجههتلكقغ هجفمه ي ي ي

ي غجنىعغف غخمتٰهمن عن معحيهتيع هن جفيط غجنميمثمك عمل جفيط غجنجههتلكيحممشن قغ جنتحيهتيع معمب ي
وغجنتخيمثمتلكف هنتخصُّـىغغ ي مض غألجلمثلكن غخللكقمغمثمل جعلكجنهيخي جنتتخيمئ غجنىعغف معمب غجنتخيمثمتلكف ي ي

ص هقجن غآلخمتٰهلكظ عهث جفيطغ جلمف يجلمف همغ غجنتهيمهمث خص مملكن جعسبمك جممببمل جفهئ غجن
ظلك مض غجنتخيخل غأله مح م هحفمه يمعمب غخفيعغمعمك مض جللكمس غجنمهمئ غجنيعجع ي ن هنمت م غجنىعه و

ىآل ُّـهبهئ معخيمئ هنلك حممث جعمتح جلي حمخيحلٍّمثحل معهيمهي  عحفيع هن ولكص حملكحكتيطجل قجن هث
ق هغجنتجحل ل هن غجنتخيمئيغجنحيهت ي هغجنتمتىغن جنتحمهمث َّـىعغ غجنمت .ي
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جفيطغ ممخص جليعحممنيَّـ جلخل ن ع ى جفمثمتئىع]يغألهني غجنتخيخل :هع [ حممثى حمال مصلكنص غجن

ي معمب غجنتخيمثمتلكفىمعحيهتيع  معمب ىن معحيهتيعمسص جعيغألحكخصئهنمئتهش غجنهئخصن   جلمف هنلك َّـش
ُّـمل يغحص ي هغجنتخيخليغخفجيمبمئمل [س يغألهن ي يحكخصئمثملش مض غجنتخيمثمتلكف غأل]ي  جعحسمك :عه [ جعحسبهتلكس

ش ألن غخفيعغمعمك غجنت َّـ جضلكنظ]يمعمب غجنتخيمثمتلكف قس ق: عه [َّـلكي مكهت  معمب يمكهت
و معهيلكظمثمبهتلكص حضهيمثمل همصلكمظ]يُّـملغحص  ]معمب غخفيعغمعمك [و َّـلكَّـمتلكص هنستهتمبهئملو هنمتيطمصملس

 هنلك قغن مض هنبيطع صزيغ غخفتمتهييغىهيىهتلك مض هثي هغهثيطهنلكمغي غحليعهميجلمثلكنع ى غحكتهتالنىغحلهئ
 ي هخمبٰهمل]هييغي غخفتمتيظيطق: عه [هي ظيطقيهجعلكلك] يغىهيي غجنمتي ظيطهق:عه[َّـلك يظيطهق

قي مض هنيعغمعمك غخفخلكقف]يغىهيي غجنمتيجعيعهك: عه [َّـلكي خمب جعيعهكصيخممبب  :عه [َّـلكي همكهت
ق يجعتخيمثمتلكف]  عه غخفيعغمعمكييغىهيي غجنمتيمكهت  . يعغيهتلك غخفتهئثي عجفهئلكهنش

ص جغ )ص( ُّـمل غجنميمثبمثمل هغجنىعغف جعخص َّـ َّـ ي مملكن غجنهئالن حممثخص هنهش هن هنجيلكجنمك جل غحص ي ي
ي غألهن هَّـ هنمئلكن غألجفيطُّـملص جغ غجنتخيخليغجنتخيخل ي ي غجفيطُّـملص جغ ي ي غجنثلكر هَّـ هنمئلكن غجن ي

غكن هنمئلكن غ غجفيطُّـمل هن غألحكخصظ هغألجلمثلكن غجنثلكجعتملص هَّـىعه مممبهتلك مملكهثمن هنيعمعبجيملجن وجن ي  ي
مغيط َّـمتلكن حمهت  محص هَّـ هنلك ُّـخيمق جلمت جلمتيط غجنخييعحملكظ جعمسن مم هنلك ُّـ يجعخيلكمس غجنمهمئ غجنيعجع ي ي

ق مغ مغوهن ي جعمتح غجنمتسبمل غجنخيمبهبمثملظ ألن مم هنلك َّـ هن ي قي وق َّـمتلكن حممشهنلك همغ ي هعهنلك ي
ق ص حممشقغ مملكن همغ ُّـمل غجنىعغمعمثمل آل وغجلمب ي حمهت غحص  ي حمهت غجنتخيخلوجمحقص هعقغ مملكن جلمبخصي

غجفيطُّـمليغألهن ي هغجنثلكرص هغجنتخصُّـىغ جعمثمتهتخص جلمف هثح غإلمجلكن هغجنتهيمهمث هغألجفيطُّـمل هغجن  .ي
ن َّـمتلك ق هغجنمقهكص حمهبخيمتلكه َّـمتلكع :حمخيمتيطهنلك ُّـمئ ُّـمل غخمتٰهمن غجنحيهت ين معمب غحص ي عصلك :ي

مح م جعخييط عن غخمتٰهمن عن معحيهتيع هن قغهتلك  غخمتٰهمن عن معحيهتيع حفلكقف غجنمهمئ غجنيعجع
ق مض جلمف قغهت ق َّـمتلك َّـ غجنحيهت مح م حملكخفيعغق هن غجنحيهت لك مض قغحف جللكمس غجنمهمئ غجنيعجع

غمس غخلمبمئمثمل  . يغجنخي
مغهتمث يغألهن يغجنتخيخل مملكن يحممبخص  ولكجملكجنب يجفيطُّـملغهغجن يجفيطُّـملغأل عه هغجنحيلكَّـيع غجنبلكلك جع
ن عجفهئلكن جلمبمث ق غجنبجي مغ ق عجفهئلكن جلمف هغجن  جنميمببمل وجممثمك حمهتص هغإلمكهتلكق غجنحيهت



ضضص...............................................................................)ضض( غخفجيمبمك
ُّـملىحمحمثمتئىع ي غخمتٰهمن معمب غحص قس   قغهتلكصي هغجنمقهكص جنهئ آل هن جفمثهنى غجنحيهت

 مخلكُّـىغ آلص يهمعخيمثمتلكهتلك هغجنمههيلكف غألحكخصظ جعخل حممث ُّـىغمخلك حمال صجلمبمث غجنميمثمك عجفهئلكن
قه مخلكُّـىغ هآل صيغألجفيطُّـمل مض يجلمبهب غجفيطُّـمل مض يهمغ ق قجمص يغجن  غجنخيمبهب غجنتخصُّـىغ همغ

غجفيطُّـمل مض قه مخلكُّـىغ حمال هجعلكجنتلكمظص وعُّـٰهلك يغجن  آل عقظ وعظال غحلرضغ معمب مض يهمغ
جفيطغ معميلكُّـيع آل غخفمئلكن قجن مض غجنهئثيعغ حمحتص َّـمتلكن معميلكُّـيع ظ جلمثمتهتلك َّـ جع صَّـمتلكن غجن
جفيطغ عجفهئلكن جنميمببمل ن غجن  معمب معحيهتيع عن يغجنتخيخل َّـىعغ مض مصلكن حمال هجلمبمثص هغجنبجي
 يمم يعن جفمثهنظ يغإلحصمثمل غألحكخصظ هن ىغحك يمم ممخصن هنمئتهش َّـ هنلك جلمف متلكفيغجنتخيمث

وهنخيمثمتلك وههنحيهتيعغ وعجغيعغ ُّـستمبىغن ىغحك ق جنخييطن َّـمتلكظ معحيهتيع عن حصلك ُّـهبهئ آل يهجنهئمتهتلكص ي  همغ
ُّـمل معحيهتيع جن يهن جغه ظغخفيعمعبمل معمب مض غجنتخصُّـىغ  مض هن جفمثهن خكهسهصلك غخفجيمبمئمل يغحص

 يجضلكن َّـ غجنت غخفيعغمعمك يألنظ متلكفيغجنتخيمث َّـىعه هنمئتهش هحم جلمف يغألحكخصئمثمل يغجنتخيمثمتلكف
ق ُّـمل معمب مكهت وحضهيمثمل معهيلكظمثمبهتلك همصلكمظ يغحص  حمتمبص يغألهن يغجنتخيخل هنمئلكن مض وهنمتيطمصمل ي
ىهثهييغ مض مغهتلكهغهثيطهنلك غحليعهم يعجلمثلكن ىغحكتهتالن غحلهئ هنستهتمبهئمل يغخفحلكن  .يغيغخفتمتهي ى

غف هعحفيعغف يغجنتهئمب جلمف غجنمئيطقغ جلمتيطه حملكإلهثسلكن  هجلمتيطهنلكص هغحليعهم غألظ
 عقنص هَّـهئىعغص غجلمث جل هغجنبلكظص غجنبلكظ جل جنغأل يُّـتهبمثىغ غحليعهم َّـىعه ختيعف

وهثهييغ ُّـحيهتيع عن عمل حتتلكف جعخيىش جل جعخيٰههتلك غحليعهم َّـىعه يمعتهبمثىغ حممبهئ ى  ى
غ ف هنمهح ىغجنمتهييغ َّـىعغ حممئب يهعآلص ىجعمه  خمبمب يحملكجنهئص ىمخلكُّـىغ يعه مغيطُّـ آل ي

 مض وهنمتيطمصمل يغألحكخصئمثمل يغجنتخيمثمتلكف َّـىعه ممىعجنص غإلهثسلكن ظيطق مض هنمتيطهنمي سهنستهئ
 آل حمهتص غجنمتجي خمب غإلهثسلكن ظيطق مض غحليعهم مملكحفتهيلكظ يغألهن يغجنتخيخل هنمئلكن

ىغجنمتهييغ َّـىعغ ُّـمهيطق جلمتيطهنلك يعآل غجنتهيمهمث عمل ختيعف  حممثحيهتيع صغخفخلكقف هنيعغمعمك مض ي
ىغجنمتهييغ َّـىعغ وهثهييغ  حمهتصيعغيغخفتهئث غخفخلكقف عجفهئلكن يجعتخيمثمتلكف ي ى  جلمتيطهنلك يهجنهئمت هغجفيط ى
وهنخيمثمتلك وجفيعحملك هنمتهتلك ىهغجفيط يمم هن حمسمثمهيطق غخفخلكقف َّـىعه جلمف يُّـهبيع  جل وغيهنتهبمثىغ ي

ن غألحفيعه غجنمهلكققغ غحليعهم هن جمحقه .يشمه وجفهئ هنمتهتلك ىهغجفيط يجنهئ حممثهئ
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 يصلكص جلمف هنمئتهش عحكئمبتهت جعمسجنسمتمل غآلحكتخييطغقغفهسه غجلتبلكقغهتلك هخكيجفمثهن هن جع

يهغجنمئلكجعمبمثلكف هثي همممتيغجنتجحلسخميطحكمثملص حملكهثبخيهن هن قجن  غألي  سهقغقع و هنمثي جعجي
و جفبمثملوهجفيعمممل س مي ى جعتخيخلٍّ خضهثح س جلجهمئو هخك لش مكهتيعص جلمف هنثلكن ع ى عحفيعص هجعمت

 ص هغألجلمثلكني معمب غجنمههيلكف]يغجنتجحلجعىعجن  :عه [ جعىمهش ألن ي ُّـمهمبِّـٍّ هنمتبهنىيغىهيىهث
ىغجنمتهييغ غحليعهم مض ىمخلكُّـىغ م  جعلكجنهيخيوهنتخصُّـىغغ  يحممثهبهئ م  جلمتيط غهثبثلكجغ عمل غخفخلكقفي

يمعخيمئمب  . يغألحكخصئ مض هنيعغمعمك غجنهئخصن ىيعيمميهتلك جلمف حكبمث غجنتهيمهمث جفسبخص قش

ق جعلكجنهئخصن غأل)ص( ي جعخييط عن جعخل هنمئلكن غجنتخيخل غألهن هجليطن عهنهئلكن غجنحيهت ي  صخصئ َّـمتلكنحكي
ى جن جعلكحليعهم غجنهئلكهنمتلكف مض ظيطق غإلهثسلكن خمب غجنتمتهييغص عققميههنث  قجن جعبمثلكن ي

قص هجعمثلكهث ُّـمل: يمممثهيمثمل غخمتٰهلكظ غجنىعغف غجنمقهك هغجنحيهت يعن معمب غحص ق غخمتٰهمن ي  غجنحيهت
ق جنمثيغ هغجنمقهك م هجنهئ  غجنمهمئ عمل غخفجيمب غجنميمثمك هنمئلكن هن هغجنمقهك غجنحيهت

مح  جفمثهن هن يغخلمبمئمثمل م آل غخفحيلكَّـيع عمل محغجنيعجع غجنمهمئ هنمئلكن هن غجنمقهك جعص غجنيعجع
ص يمعمئيطن ممخص وعظال جعحنظ حصلك جلالخممل آل صوقغف َّـ جفمثهن هن غجنىعغف يحممشن ظقغهتلك  قجن

 هغحلمئلكئ غألجلمثلكن معمب عحكئمبمل هنمئتهش جلمفص هخكهسهصلك غجلتبلكقغهتلك جفمثهن هن جع
 هجعلكجنتلكمظص غألخميطك جعلكجنهيمثىش غخفيعمعبجيمل يغألخميطحكمثمل لكفيهغجنمئلكجعمبمثص غآلحكتخييطغق جعمبسلكن
هث همممت يغألهن يهغجنتخيخل يغألهن يغجنتجحل قجن هن غهثبخيهن  ومخمثمثىغغ( وعقغقه وهنمث جعجي

وجفبمثمل وهجفيعمممل )غجنجيبمثخي غخفمث جل َّـيعُّـمل يهغخفهئلكهثمثمل يغجنىغهنلكهثمثمل غحليعمممل جل ومخمثمثىغغ( ي  يهغجل
جن وعخكلكقغ )يهغجنخييعضمثمل ا كنت: غجنمئيطخ غحليطُّـهن مض معخيلكمل جنمئ ًفيا ًك  فأحببت ّ

َأعرف أن ُ
لق فخلقت  َأعر  ا ُ

مص *ف م جل جن ومخمثمثىغغ( سجلجهمئ وهخك  غجنجه
ق جنجيمبمك  .)غخفهيمئ

هث همممت يغجنتجحل قجن هن حملكهثبخيهن: عه وجفبمثمل وهجفيعمممل صوعقغقه وهنمث جعجي م صي   وهخك
 مممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

يهحكمثمسجخ غجنهئالن مض حكمتيط َّـىعغ غجنمتيس هغجلتبلكقه مض عهن غخفجيمبمك *   ).طض(ي
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َادصشغ  جعلكظجيالجفهتيغجنتجحل َّـىعغ يهُّـسهب  . ادغمحطيّ

ىلكجنمتهييغمم  ]يغجنتجحلقجن  [س ألهثيعهنلك هثي ىغجنمتهييغ [ غإلهثسلكر مض مم  ] غإلهثسلكري
و جعخلكقُّـملوجفمئمثمئمل يهثخص ختتمبع جعسمثجيمل غجنىعغفص س ي مغىغئمثلكهتي  لك جعحسمك غهثمهبلكجمهتلك جعمسجفهئلكني

يلكجنمتهييغهنيعغمعمك غخفخلكقفص حم ى آلهثمثمليغيغخفلكق  َّـش غجنيعحسلكري ي غحصمث ق غجنخيلكمسس غ يص ممخصقى جنمه
ىغجنمتهييغ ق غحليعهم]غإلهثسلكر [ي  .  هغجنهئمبخصفي جنمه

 ي غجنهئيعغص ممخص خملكن غجنجهمثىطي جع معمتهيمثيغيشمه] يغجنتجحلقجن [س ألهث لكيهعهن
ك غحلهئقىض غهللا جلمت  مض ى مكهتيع]يمثمل غخلمبمئي غخفحيلكَّـيع:عه [ىغجنخيلكمس:  مض حممه

ىغجنمتهييغ ى غجنىعه هثهييغز غجنيعحسلكري ي جع جل غألحكخصظ غإلحصمثمل هنلك خضيط غهللايي  ]يمعمب غألحكخصظ [هس
ق ق عجغلكقيهن جليطن مكهت ه مض ىس جعخص عهمغيطيجلمف هثهي] غهللاي [س حملكهنتظَّـلكي عجغلكقَّـلك جعحيهت

ص ىهيىهث يحممسهنس ص ]يغإلحص ي غجلمتلكغ:عه [سهثخص مملكن مض قجن غجلمتلكغعيغ ىهيى مملكن جنمبمتىجغيعع ي
يمتىغنت ُّـي مس ُّـىغن غألهنيعيجغ نص عمل عحفيع هنلك همغيطس  .  جعتمتهيمثيغ غجنميهب

ى مممتهييغصعحفيع يجعتخيخل ٍّخض هثح سجلجهمئ ى  يغجنتجحلجعىعجن  حتمه ألن ُّـمهمبِّـ يهنمتبهن ى
ىغجنمتهييغ مض غحليعهم مخلكُّـىغ جعلكجنهيخي وهنتخصُّـىغغ صهغألجلمثلكن غجنمههيلكف معمب غجنثلكر  جلمتيط ي
 مض غخفتخصُّـىغغ هغألجلمثلكن غجنمههيلكف معمب يمعخيمئ ُّـهبهئ ىهجفمثمتئىع. غخفخلكقف عمل غهثبثلكجغ

 غجنهئخصن هنيعغمعمك جل غجنهئالن جلمتيط يقمميع هنلك جفسمك غجنتهيمهمث حكبمث جلمف غخللكقف
وهنهيمه هغجنثلكر ومصهب يغألهن يجعمسن صغجنىعغجخ غجنهئخصن جل ُّـهيجكم غجنىعه ئغألحكخص .ي

ىلكجنمتهييغ غجنيعحسلكر حم)ص( قغ هآل جن خكهئ آل ي  غجنثلكجعتمل غألجلمثلكن عمل ُّـمسجخ جلمتيطهنلك يهجنهئمت صظ
ىلكجنمتهييغحمص يجعتخيمثمتلكهتلك يهُّـتخيخل صلكغجعمسجن ُّـمتمهب يحممشهث آلهثمثمل يغخفلكقغ َّـ غجنيعحسلكر ي  يغحصمث

ق يغألظمبمثمل ىغجنمتهييغ يممخصقغص غجنخيلكمس جنمه ق غإلهثسلكر ي .هغجنهئمبخصف غحليعهم جنمه
ىغجنمتهييغ غجنثلكر جلمتيط غجنخييعحملكظ جعميغجنتجحل َّـىعغ ي هُّـسهب)ض(  : هقجن ألهنيعُّـظ غجنيعحسلكري

غئ  يغىهييلكجنمتجع معجهبمث جن :ّاألول ىغجنمتهييغ يعن حمهئخص صغإلهثسلكرغحص  وجفمئمثمئمل غإلهثسلكر ي
يهعهثخص ختتمب مغىغئمثلكهتلك ههنهييعقغهتلك  يعممبمل غجنىعغفصهن جمحق وجعسمثجيمل صلك مع جعحسمكي يمب
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يغخفخلكقف جفخل حفيعهمغ عمل غحلمب هغجنجههيتخلص هجلمتيطَّـلك معتخيخل  هنيعغمعمك جعمسجفهئلكن
يغحليعهم هغجنهئمبخصف غجنمبهيحيمثملص ممىعجن غجنمتهييغ غجنيعحسلكر حمهت جعحسمك قغمع هنلكقغ  ى ي
ن جعمسجفهئلكن هنيعغمعمك  آلهثمثمل جعسمثجيمل غجنىعغف جلمتيطهنلك ختيعف حفلكقف غجنىعغف معتمب يَّـمث

ن قجن غ قُّـملص حممثهئ مغ ىجنتجحل حضت يغجنتخيمثمتلكف حمتحيهتيع غحليعهم هغجنهئمبخصف غجن ي
قَّـلك ىغجنمتهييغ: ظ هجنىعغ خملكن غجنمئمثخنهىحممثهتلك حكلكق مض مجمث هنيعغمعبهتلك جلمتيط مكهت  غجنيعحسلكر ي

مل جل جلبلكقغ وهثهيسلك يهحكهب صهغجلسخصر غجنيعهجفلكر يمممب ىغجنخيلكمس َّـمث ى  عمل جنمتسبت ى
ىغجنمتهييغ غظ يحممشهث ظغإلهثسلكر ي  جعلكظجيهئلكن يجغ صغجنحيلكَّـيع عمل غجنبلكلك هن يعفش َّـ

فص حممث ُّـحيهتيع غحلمب جلٰهالف  غحلمب هنيعغمعمك مض معمئلكلكخي جعحسمك يجغ غجنمه
 ممىعجنص غجنهئمبخصف حتمه معيعغمممثبهتلك هن يجغ غحليعهمص معحيهتيع هغجنجههيتخل هغألحكمتلكن

ىغجنمتهييغ َّـيعص يُّـسهب يغجنتخيخل جن هجفمه غخللكقف مض يطيهمغ عقغ غجنيعحسلكر ي  يجغ جعلكجل
 هغجنهئمبخصف هغحليعهم يغجنتخيمثمتلكف حتمه حممثهتلك َّـ غجنحيلكَّـيع ههنمئلكهنلكمع هنيعغمعب جعحسمك
ق يغإلحصمثملص ىغجنمتهييغ مض ومكلكَّـيعغ يمممبهتلك ىغجنخيلكمس عجلمثلكن حممه  يمملكخفلكقغ حصلك حمهت صغجنيعحسلكر ي
ق  .*يغجلسهبمثمل جنمبمه

ىهثهييغ حكبحلكهث غهللا يعن :ادنطي ي ص جل ىغجنهئيعغ يغجنتجحل هبىعغ ى  غألحكخصظ ينع حمحمثهن عحكخصئ
قَّـلكمملكهثمن لكلكجنبمل جن يغإلحصمثمل هتلكص جنهئخصآلوهعجفهئلكهنهتلكص هغألجلمثلكن غجنثلكجعتمل مملكهثمن لكلكجنبمل  حيهت

ىهبلك هن مميعغ جعتجمبمث جعلكجنمتهييغ غجنيعحسلكرظيهييغ هنلك ىمتى حمخصيغهنت غهللا معخيلكمل جلمبمثهت ي ي  هجنىعجن ى
ص ممخص هث يحكهب هبىعغ غآلحك  .جليعمح جع غجنيطُّـ مثجض غألمممق مئ جل غجنجهمثىطي

ق:  غجنخيبلكقغ عهثهيمل غجنىعمميعهخملكن غجنمئمثخنه مض خف ي عن عجلمثلكن غجنخيلكمس َّـ :هغخفمئمه
ىغجنمتهييغغجنت مكهتيعف جلمف  قَّـلك هثهييغ غهللا معخيلكمل جل غجني س غجنيعحسلكرص هجعحيهت   هئيعغ غجنىعه ى

مممممممممممممممممممممممممممممممممممممم
ك جعتخيمبمثمئمل مغالن غجنيطُّـ غألخكتمثلكر*  ق .طضطك: خف غجنهيمه  هحكمثمسجخ جعمثلكن هنخيمت غجنحيهت

 ).طض(جفسمك غآلظجيالف غجنخييعحملكر مض غخفجيمبمك 



طضص...............................................................................)ضض( مكغخفجيمب
 :خكخييع

 يغىمبى غجنميي مض قغفيظسمملكجنٰه  يغى غجنمتهيي مض جلخلشلكجنهئحم
 يغىخيى هثميهتلكق خفممبىط غجنمتمحك  لكن مضم جعلكجنمقَّـيمبمهغجنخي

 يغمىمف غجنمتهيمجل  شيطنمعمقعُّـلك   ييط خممبتمىعه خممه غجنىحمحق

قَّـلك  ظ ألن غألحكخصظ غجنت َّـ غجنمتسمك مملكهثمن لكلكجنبمل جنحيهت ومملكن زيطه مض هثهيس ي
ص هعجفهئلكهنهتلكص هغألجلمثلكن غجنثلكجعتمل مملكهثمن  لكلكجنبمل جنهئخصآلهتلكص حمهئلكهثمن مميعغ غجنيعحس

ق عجغلكقَّـلك كغن قجن غجنهئيعغص حملكهنت غهللا جعمتهيس جلمف هثهيس جعخص  قَّـلك همكهت سحمبحيهت
قغف مغ ق عجلمثلكن غخف يهخفلك مملكن غجنتمتهيمثيغ جنمبح هن جفمثهن . عمكهتيعه مض هثهيس هن ظ ي

هن غألحكخصظص ) سهثهييغ غهللا: (يغألحكخصظص آل هن جفمثهن غجنىعغف غجنميمتمثمل جل غجنخيلكخفخلص خملكن
 ).غألحكخصظ(ص هضهبحق غجنهيلكجل جللكئيط عمل ذغجنىعهسجعهبخيمت ) هنلك خضيطه(مض ذ هنلكسه
يحممسهن عجغيع مملكن جنمبمتهييغ غجنيعحسلكرص عهثخص مملكن مض قجن غجلمتلكغص جغ مس ُّـىغن غألهنيع ( ي ى ى ي

ن عمل عحفيع هنلك همغيط ىغجنمتهييغي حممسهن عجغيع جفمه هن :عه) ُّـمتىغن جعتمتهيمثيغ غجنميهب  ي
ص عه سعهن هنلك هثهييغ هن غآلحك: غجنيعحسلكرص مملكن مض غجلمتلكغ غإلحص ي جغ هن ص)غهللا( ي

  هن غألحكخصظ غجنتلكجنمثمل حصلك عمل عنيص جغ)غجنيعجفمث( ه)غجنيعحس(ملص ممميجعلكخم غألحكخصظ غجنهئمبمث
يهثهييغ هن غألحكخصظ غجلىغئمثمل غجعخيهتلك س قغف غجنجهخمهمثمل همع مغ ي غجنت ُّـمئتيض عجلمثلكن غخف

ي هحممث عخكلكقغ عمل هنلك هنيع مض غخفمئيطهنلكف هن . غخفٰهلكحممل عجنمثهتلك هغجنتلكجعخيمل حصلكيىغئمثلكفهن غجل ي
يعن عهن هنلك ص جلخل غإلهثسلكن غجنهئلكهن غجنت يغخفلكَّـمثلكفي معخيخل هن غألجلمثلكن هي  مض غجنخيمب

مغمك عن )غهللا(َّـ غخفحيهتيع جنالحك  صلك مغلكهنخيلك جنسحكخصظ جن عخكيط غجنهئيعغص حم شص هجنهئ و
ص جغ هن جمحقه هن غحلرضغف ن عهن غجنتمتهيمثيغ هن مغمتلكجع يُّـهئ  .*ي

مممممممممممممممممممممممممممممممممممممم
ك غحلهئ جنمبمئمثخنه*   جعتخيمبمثمئمل صططص كضظ هفطططك : مثمئمل غألخكتمثلكر جعتخيمبخف حممه

.يغجنخيالهنمل جفس كغقغ عهنحل



غجليط...................................................................طضص ض م ف خف مخهتمثيط غجنمئ
  يغمممىبى جل مممالهمعمم مع مض  ٍّم جميمم هن مميحمحقش

  يغىلكظ مض لكمبمك غجنمئبمخميط مغ  ىعهمم جنمبيمفممئيط خضممهجن
  يغمىهمض غجنخيس ن ممض غخفمب  وقمهث مويععه هثلكقغ هَّـمحم
  يغمئمتم هنبميجعمسهثمب محملكجل  تم هنمئلكجنىهبمنيمشقغ حمهتمحم
 . يغمىهئمىلك هثميععه حممث ههنمجن  مملكن ُّـجيمبمك جمحق قغ جن

ص غهثحييعيغجنهييس  مض )ص( ك غحلهئ ه هن حممه ك جعهلف غجنمئمثخنه : غجنخيمثس غجنهيمه
 .طططك: همعخيمبمثمئمل غألخكتمثلكر

 غجنيعحسلكر يغىهييغجنمت معجهبمث :هَّـ غحلمئمثمئمل َّـىعه ي هنخيمت غجنبمثمن غألهن حمهت عخكلكقغ عمليعهنلك
 حفالن هن يعآل يُّـتخيمئ عن ُّـهبهئ آل يألهثظ جعىعجن هتيخكب يهعهثخصص جفلكجنهئمل ممحيمبهبمل يجعمسهث

ق غخفحيلكَّـيع ىغجنمتهييغ قجن هبلك يُّـتخيخل غجنت هغجنمه َّـيع عققغن عهنهئلكن ممخييطنص غجنيعحسلكر ي  غجل
َّـيع َّـ جعخص غن عه جعلكجنمتبلكف يسيُّـتجهخ عن جمحق هن مغ ظ غإلهثسلكن عه غجلخصق عه غحلمث

 ممىعجنص يخيخلمع عقغ يعآل عققغمم ُّـهبهئ آل قغمع مض وهنبهت صمغمتيغ َّـ جعخص غجلمتيغ يألن
ىغجنمتهييغ مل جلمت غجنتخيبحق حكبمك معخييعم َّـمتلك ههنص غجنيعحسلكر ي مل يألنظ جعلكحصمث  َّـ جعخص غحصمث
مل قغ آل َّـمث  .عققغممهتلك ُّـهبهئ حمالص حصلك ظ

جن : هخميط عهضِّـ غجنمئمثخنه َّـىعه غألجعمثلكف جعمئ
ىغجنمتهييغ مض جلخل شلكجنهئحم( ظ مض قغف غجنميمبيغ         ي )مملكجنٰه

نغجنميمبيغ ص عهثخص خكب جفمه ي مكمبهبمل عحفيع غجنمبمث غن ي قغ هغألمم مغ  مجمث غألجلمثلكن غخف
ظ غحللكظ مض مكمبهبمل  ىغجنحيلكَّـيعغ هغآلجغلكق غجنمهلكققغ هنمتهتلك مض جلخل غجنمتهييغ غجنيعحسلكر جعلكجنٰه ي

ن غهللا  ن قحك ص عخكلكقغ عمل خم لق  ظلمة، ثم رش س: وغجنمبمث ّإن اهللا خلق ا ّ

ور، اهتدى، ومـَعليهم من نوره، فمن أصابه م ك ا  .*ذّن أخطأ ضل وغوىـَن ذ
 مممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

 .ضضطضص فطضص كضف: حكمت غجنجكهنىعه* 



طضص...............................................................................)ضض( غخفجيمبمك

ظ جليعل  ه عجليعغضلكظ حممشن غجنٰه ن غجنخيلكمس جعمس وهمض َّـىعغ غجنتجهبمث عُّـخصظ عُّـٰهلك عمل مم ى يو و و
قهص  قه هغهنتيطغقه همكهت مغ يهغجنمتهييغ جليعلظ ألهث جلبلكقغ جل غهثبسلكل غجنتجحل غجن ي ى ى ي

ق غحلمئمثمئ غجنىعه َّـ غحل غخف مغ  .جيمبيههنخييعهض جفمئمثمئمل غجن
ىلكجنمقَّـلكن مض          حكمبىط غجنمتهتلكق خف هثجعهغجنخيمب ( ي  )خييغى

ن: ذغجنمتخيلككس  يعققغن َّـىعه غخفخيلكر عهثخص َّـ جعلكجنهئجه: عحفيعهص عه: غجنمتهتلكقذ حكمبىطس. غجنمت
ي همغيطه ممجههيلك هجلمثلكهثلكص حممئيط عظلكغظ ألهث عققن ىغجنخيمثلكرص آل جعلكجنيطجنمث غجنمقَّـلكرص حمهب و و

ص ههن ق غحلجمكس جفمهمب جعلكجنمتحييع هغجنمقَّـىغألهنيع جلمف هنلك َّـ جلمبمث  صلكن هن هقغظ حكت
وهن عن خكهبيغ غحلمئمثمئمل لكلكجنخيمل ق ي مغ ن غجنهئجه غإلحص خميط آلف ظبلكجف جع ى هُّـ

ن صييطه مض َّـىعه غجنمتجهمسغ غجنيطهثمثلكهُّـمليغجنخيخل غخفحهب  هجعمئ جلمف جفجلكجع عمل حكمبىط َّـىعغ غجنمث
ن غجنميهيمبملوغجنىعه هنمئيطغقه عجن حكمتملص حمهت هثلكجليغ ن ص مض هث :  غهللا ممخص خملكن قحك

اس نيامس  .*ذبهوا، فإذا ماتوا انٌا
ىحمحقه( شمعيطن خممبت          قعُّـلك خميط غجنىعه ى  )ىغجنمتهييغ جلمف ى

غ ُّـيعه هنلك خميعقمع هعخف عجنمث هن غجنمت:عه ي غجنمتلكجليغ غخفحج ي يغ غجنيعحسلكر هعجغلكقه ىهيى
ق  ص ممخص ُّـيعه غجنمتلكئ قعُّـلك معخيبحقه همغ ىغجنمتهييغجعمتحييع جلمئمب قي يهعهثخص خكبهت .  غخفىعمم ي

قغ  ىجعلكجنيععُّـلك غجنت زمك غجنتخيبحق جلمتهتلكظ ألن غجنيعغئ ظ ص ُّـيطقن هثهيس ي هن هنلك مض هث
قغ غخفتجسيطغص هخميط ُّـخيمب جفمئمثمئمل هنلك ُّـيعغه وهنخيمت ي هنلك هن هقغظ جفجلكجعمثمل معمب غجنمه ي

ص هممىعجن ظلكجفمك غجنمتحييع شهئ جعخيمئمب جلمف هنلك زيط هن هقغظ  هخميط آل ُّـخيمب
ن جلمف ُّـمئخل هن ن غحلجلكغص هخميط ُّـهئ ص هخميط آل ُّـهئ  .ي قجع

ٍّحمحقش هن مم جم(  )     مض معالهمع جلبيغ     ي
ك مملكن زيطه جفلكن جل حمحقش :عه يغجنخيمب غحللكظ جعلكجنمقَّـلكن جل مم جم هجلب  يطنمي

 مممممممممممممممممممممممممممممممممممممم
غق غجللكهنخيمل جنيطقق عحفبلكق غألئهبمل غأللكهتلكق*  يجعحلكق غألهث  .ضضص كضف: ي
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ص حمهئمسهث ملسو مملكن معلكجنمثلك يعققغمم هجفخل مغهتمب يجلبيغ همع ى  عق مملكهثمن ظجعمبسلكن غحللكنذ ى
ك غجنهيهئيع هضمث غجل ص جغ كغن قجن جلمت جعلكجنمقَّـلكن غجنىعه جفمه هثهيس مض جلب يهت

 .جن آل جعلكجنمئلكن
 ) يغىبى  خميط مغلكظ مض لكمبمك غجنمئ    جنمبىعه    يهجنمئيط خضمف(

قغ ُّـيعه جع غألخكمثلكظ :عه و غجنخيلكمس جعلكجنمقَّـلكن جن غمغتهتيط هلكمبمك هن قهجف غجنمئيطخ هث ي
ص هلكمبمك هن  ص ممخص جفمه خف حكلكحميع مض مكمبهبمل جنمث لكبمثخيت ص شمه جن قجن يممخص َّـ

غه غجنيعهجفلكهثمثمل هث ص يخم مغ عمل قجع ق هبلك جعمثمن خممبب هغمغتهتيط مض قجن ظلكقخملك همع يلكقغ ُّـمت س وز و
يحمهئجه جن غحل هخضمف جعي  .وص حمخيمب ُّـمئمثمتلك هنجيمب

جن معخيلكمل[ ُامكثوا: هَّـ عخكلكقغ جنمئ ُ ست ِإ ْ ُآ ْ ًنارا َ م َلع َ ي ُآ َمنها ِ س ْ ٍبق َ َ
ْأو ِ َ

 
ُأجد ِ

َ
 َ ار َ ًهدى ِا  .])صص:لك (ُ

ق    هَّـوحميععه هثلكقغص ( ن همض غجنخيس    هث  )يغى  مض غخفمب
ق:عه و عقغه هثلكقغص هَّـ مض غحلمئمثمئمل هث ٍّ عحص هنتجو ي جع جنمبهئهب هغألخمجيلكغ غجنىعُّـ َّـ ي

حك آلُّـملص هجلمف غخفت ن غجنجييعُّـمئمل هحكاللكخل غجن ن غجنىعُّـ آل يهنمب جيخل مض غجنسمب
ن حص عمل جلخل غجنهئخصن غحلمئمثمئ جعحسمك هنمئلكهنلكهت هققمغلكهت مض غجنخيلكمس  هظ

 .يطسمثجيمب هغخلمثلكن غخفمئغخفثلكمظ غخف
ىغجنخيسيغس علكمب جلمبمثهت يهعهثخص ص ممخص حص غجنتخنمذى يظ ألهث جن غجنسمبجيمتمل مض مكمبهبمل غجنمبمث  ي

ن عمل هنمئلكن غجلهب غإلحص ظ ق هن جليطن غجن مغ  .مض غجن
 ) هنبتئيغيجعمسهث  حملكجلمب        هنمئلكجنت  ىحممشقغ حمهتهبمن(

َّـلكنص  ُّـلك جللكمس جعلكجنمقىعن جلمبهبمن:  عهصذعنس جعهبخيمت ذعقغس هص غجنهيمئحق:ذغخفبتئيغس
غكهن غخفيطق ىهنمئلكجنت مض غجنمتهييغ غجنيعحسلكر هجن ص معخيمب جعمسهثى  و حممئحقو هنبتئيغيمممل جعلكجنهئجه

يهنهيمبيغص حمال معيطجل عهث صي ص ممخص آل ُّـمبمث جعلكخفهيمبيغ عن ُّـيطجل غجنميمت  ي جللكمس جعلكحلمئلكئ
ن ممهبيجفت  نىآل ُّـهئ س س:  حممث غهللا  خملكن قحك شبع بما ال يملك  َا



صضص...............................................................................)ضض( غخفجيمبمك
يهثخص عهققفعه غئ جلمف هنلك جن ظي جعتخصهن مض َّـىعغ غخفحى َّـىعغ غجنهئالنس  آلجفت
 .يحمتمسهنص س معلكن حممثخص هثح جعمهيطقه مض َّـىعه غجنيعحكلكجنملوهنيطحف

مض ذ عقغسىغن جعميص هخميط زذجلمب حممشقغ جعهبخيمتلكهحملكس: ص همض جعخيىش غجنمتسىطص*ذ زورََْوث
ن غجنجهلكجليع  :غجنجهخييع ذهقغص مممئ

غقف يهن يمعمهب هعقغ  ىحمستمتجحل ىجممثلكجعمل يحمهئ يحملكظمق  وهثهئبمل غحل
ن   .ومصىغههنلك جنمبرضهقغ) معخيمب(حممثهئ

 )  جنيععه حممث ههنلك هثهئيغ    مملكن ُّـجيمبمك جمحق قغ    جن(
حك : عه جع مملكنص جمحق غجنمتلكقجن لكمبمك هن قغ هنجيمب  هنلك ي جنيععه غحل مض ظ

غ غحلمئمثمئ غ ظيطخم مض غجنجيمبمك ظيمملكنص ههنلك هثهئيغ غحل همغهت جل غخفجيمب ي جنمئ
مغهت عمل غحل يهممثيعغ مع ي جنحيهتيع جن غحل حممث ههنلك خممبمك همغهت ص حممب لكمبمك هنلك لكمبمك.ي

ص هآل ُّـٰه قعحك عآل جعخل ُّـيطُّـ مغ عآل عجنمث جع خف آل ُّـت ص حمجي يجل جفرضمع ي  .ض*ي
يهخميط معمئيطن جعحهن غجنمتهييغ غجنيعحسلكر مض هنمئيطهنلكف َّـىعغ ىي  . غجلىغظ حميعغمغي

 
 
 
 
 
 
 

مممممممممممممممممممممممممممممممممممممم
غق غجللكهنخيمل جنيطقق عحفبلكق غألئهبمل غأللكهتلكق .ص* يجعحلكق غألهث  .ضضص كضف: ي
ك غحلهئ.ض* ك خف: هغهثحييع. صطط م طططك :  خف حممه  هغجنتخيمبمثمئلكف غحلهئ حممه

يعهن غجنهييس غجنجهخيمثب: ظ ممىعجن غهثحييعططصك: غجنخيهيمثهي غجنخيالظ ألمح جلمبمث .طصصك: ي





 
 ٣٣(ا(  

]ا ّ ّا اا  ّ اا   
اا   

يُّـملمعمب غحص [ْوةعتضخ: خطل ادسشلل َجطمل  :أياألرواح، َجطمل  ]ي غخفجيمبمئملي
  رك جطمل اتسطيُّبكأ ] مض جللكمس غألقهغف:عه [ةلد خصلل ادَ جصلرّخضن ؛وادصشلس

يُّـملعهمغيطف معمب غحص[ آل، ةك] غجنثلكجعتملي هغألجلمثلكني جللكمس غجنخيمب:عه[  ّةكاتنطل، َجطمل  ]ي
 ّخضن ؛ ادلةلدُ جصلرآل بك] غألمغسلكني جللكمس:عه[ ظغا ادسطمل  ويف. األةمطمَجطمل 

َ حمعد:لجصأ  ـّاألول ِغمِ اجلِيطدإ جصع آل وبكَكُ خصّ ادلةلديّ ادننحَجصلر  ي
 مض :عه [ّاإلهللشألم اد  يف االثنلاءُرشطمـ  ُّ اجلماميُادسغش  ادغي ظلِاجلصطت

جن معخيلكمل ِم استوى  العرش: خم ْ َ َْ َ َ َ ْ  . ] هجمحقَّـلك)ضض: ألجليعغمغ( ُ
 اتغابط َ وبشزصك، رك ظغه ادسلامل جطملٍّخك يف َ اتسنثَ ادثبصطّإنآلةك 

 رلمق رك ظغه ٍ رلمقّخك احلنظ وادثاظح يف َبشهصفواتهزلرة خصصط، 
 .  يف ؠصطجط احلشصطِ خصصط يف خننصط اتسصلدطَاتلامق، خع أجنسصط ادشلل

يتخيمثمتلكف غحلمئمثمل غجني غجلالئمثمل ه عمل غخفيعغمعمكملجعمئلكسغخفجيلكجنمك غجنعخكلكق غخفلكمع مض  هنلك جعخييط )ص( ي
ص ُّـيعُّـيط  ق غجنتهيمهمثحل غخللكقمغ محص همممثهيمثمل غخمتٰهلكظ غجنىعغف جنمبحيهت مض غجنمهمئ غجنيعجع

يَّـمتلك عن ُّـجهحق عمل غخفيعغمعمك غآلحكتجالئمثمل غخفتخيمثمتمل جعلكجنتخيمثمتلكف غخلمبمئمثمل هَّـ ي جللكمس : ي
وهنيعمعبملهَّـ  ص غألمغسلكن هجللكمسص هجللكمس غخفثلكنصغألقهغف قغ جلمف َّـىعغ  ي  .غجنجكمعمثمكوهمغ

يحمخيلكمس غألقهغف عممثيع خميعجعلك عمل جفرضغ غجنميمثمك هجنهئمت عخم ي قغص جغ ُّـجهتيطو ي مكهت ي ق و  غجنحيهت
ق مض جللكمس غألمغسلكن هغخفلكقغ غجنىعه يمض جللكمس غخفثلكنص هُّـجهتيط ي عممثيعص جع ُّـهئهب غجنحيهت

مك غخفجيمب هغجنخيمب  غجنجههتلكقغ غخفجيمبمئملص جعخييط عن مملكن جللكمس غألجلمثلكن جللكمس غجنميمثَّـ جللكمس
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ص حم غجنىعهيغإلحص ق حفلكقمغ جن َّـ غألجعخييط جل جفرضغ غجنميمثمك ىخيلكمس غألمغسلكن ي آل همغ
ص قص غخفجيمب ىهجللكمس غألقهغف عخميعغ عمل جللكمس جفرضغ ي هجنهئمت غألمكهتيع هن جفمثهن غجنحيهت

ى هجللكمس غخفثلكن عخميعغ عمل جللكمس ي حمهت عحفهي جحلك قههث هن جللكمس غخفثلكنصصغجنميمثمك غخفجيمب
 غخفحيلكَّـيع عمكهتيع ي حمهت عمكهتيع هن جللكمس غألقهغفص هعنصجفرضغ غجنجههتلكقغ غخفجيمبمئمل

ق غآلحك غجنحيلكَّـيعظغألمغسلكن هجللكمس يغحليغ هثجهمسغ َّـ يغخلمبمئمثمل ت ي همخلكهنمثص جنهئخصن مكهت
قه مض َّـىعغ غجنخيلكمس  .مكهت

ه جللكمس غجنميمثمك قغف عمل غهللا معخيلكمل صحممشقغ مملكن غجنهئالن جلمف هنست مغ ي حممشن عخميعغ غخف
ه غحك غجنبلكلك َّـ هنلك ُّـيعمعبيش جعلكجنمهمئ غجنيعجع يمح هن هنمئلكن غألجفيطُّـمل جلمف هنست

غجفيطُّـمل جعخص معجهتهب جلمبمث هن غألحكخصظ هغألجلمثلكن غجنثلكجعتملص جغ جللكمس غألقهغف يهغجن ي جغ صي
ي جغ جللكمس غخفلكقغصجللكمس غخفثلكن ه غحك غجنحيلكَّـيع حممشن .ي ي هعهنلك عقغ مملكن غجنهئالن جلمف هنست ي

قغف َّـ جللكمس غجنجههتلكقغ غخفجيمبمئمل هجللكمس غجنيطهثمثلك هغخفلكقغص جغ ُّـمبمث مض  مغ يعمكهتيع غخف ي
ق ق جللكمس غألقهغفغجنحيهت  .ي جللكمس غخفثلكنص جغ ُّـمبمث مض غجنحيهت

مغيط معمتلكمظ عق غجنهئالن مض عقنص  غمس عمكهتيعص هآل ُّـ غمس عخميعغص هَّـىعه غجنخي ىحمتمب غجنخي
ه  ن معمب عخميعغص هغجنهئالن مض غجنثلكهثمثمل جلمف هنست ه غجنبلكلك حمتهئ غألهمل جلمف هنست

غمس جنمثسمن عخميعغ هعهثخص عمكهتيعصغجنحيلكَّـيع ن َّـىعه غجنخي  .*ي حمتهئ
ُّـمل غخفجيمبمئمل م عقغ غجلتمقهثلكَّـلك: َّـىعغ غجنجكمعمثمك غخفيعغمعمك جلمف حممهلكقف  يهنيعمعبمل غجنىعغف هغحص

يهنيعمعبمل م جغ هنيعمعبمل غجنتخيخل غألهنص جغ هنيعمعبمل غجنتخيخل غجنثلكرص جغ هنيعمعبمل جللكمس غألقهغفص  يي
ن غجلملكهن  هغإلهثسلكن يجغ هنيعمعبمل جللكمس غخفثلكنص جغ هنيعمعبمل جلملكمس غحليغص جغ هنيعمعبمل غجنهئم

 مممممممممممممممممممممممممممممممممممممم
مغيط  ممخص* ق هنيعمعبجيمل يهغجنتخصهنمثمل غجنهئخصن َّـىعغ يعن ُّـخيتمئيط هن ُّـ مغ  َّـىعه يُّـهي عن شلكهن حممبىعغظ جعلكجن

ق ممخصن هن يعن خملكجليطغ جعلكغ هن غخفسمسجنمل مغ ق عزلكق غجن مغ : لكقيجلخل هثٰه:  غهثحييع.غجنمتلكخميس غخف
 .ضضضص كضف
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غجفيطي هنمئلكن:عه [س غإلحصمثملي غخفيعمعبمليجعخييط حميعغجم جل معبمثخل: أخلل  ههنلك ]يُّـمل غجن

شغخفيعغمعمك غخفتخيمثمتمل جعلكجنتخيخل غجلالئ هن] يُّـمل غألجفيطي هنمئلكن:عه[هتلك ىخمبمب غخفيعمعبيش جعخيلكمس  [يس
مح يغجنتخيخل [غجنىعه َّـ ص]غجنمهمئ غجنيعجع  ي غجنميلكجنمكصيغجنىعغجخ يهنمئتهش غجنهئخصن]  غجلالئي

ق ههي غجنىعغفيلكالمع يجفهئلكنع ]يمض غجنتخيخل غجلالئ: عه [حممث جلمف  زغحلمئمثمئَّـلك يمغ
يجفهئلكن معخيمثمتلكفع قش ي ُّـبخلىخل ظيَّـلك غآلجلتبلكقهي غألحكخصظ همكهت ى غخفتخيمثمتملى غخفيعغمعمكز  س

يغجنتخيمثمتلكف [غجنت َّـ صيمثملشجعلكجنتخيمثمتلكف غآلحكتجالئ يمثمل غآلحكتجالئي  هنمئتهش غجنهئخصن ]ي
قيجفهئلكنع ]يمض َّـىعه غجنتخيمثمتلكف: عه [ حممثهتلكي غجنميلكجنمكصزغألحكخصئ ي غجنتخيمثمتلكف همكهت َّـلك ش
قيلكالم غجنىعغفعجفهئلكن ع جلمف شقهغآلجلتبلك يجعخالم غجنتخيمثمتلكف[يغحلمئمثمئ َّـلك ي ههمغ  ي
 .]يمثملغجلالئ

 متمن مض َّـىعه غخفيعغمعمكي جعجي]يمثملغجلالئ [يهني غألي مض غخفيعغمعمكوحمخص مملكهثمن مكلكَّـيعغ
 : خملكنى هنينمس مض َّـىعه غخفيعغمعمكص همميغجنحيلكَّـيع  َّـمتلكن َّـيص ههنلك جعجي]يمثملغآلحكتجالئ[

غجنىعه َّـ  [ غخلمبيص همكلكَّـيعيحل غي مكلكَّـيع]يغجنىعه َّـ غإللكالم [ غخلمبيجعلكلك
يهثخص هنيعغقعص ي غحلي جعلكلك]ي غجنتخيمثمتلكفيعجفهئلكن  . ه َّـىعغس

جن. غجنهئلكهن غمسص : ممخص حكمثجهحق جن غجنجهلكقف مض صلكُّـمل َّـىعغ غخفجيمبمك جعمئ حمهتىعه جغالجغمل جل
قُّـهغخفيعمعبمل ي غجلالئمثمل غخفجهتهبمبمل جلمف غجنتخيمثمتخل غخفىعمم غُّـمل ... ي ىهجنمبمتهييغ غجنيعحسلكر غجن ي

ق جعحسبهتلك .مض َّـىعه غخفيعغمعمك غخلهبيغ هغجنحيهت
غجفيطُّـمل هنمئلكن غخفلكمع يجعخل عن  جعخييط)ص( غ هجممثمك يغألجفيطُّـمل هنمئلكن هن خمبمب ههنلك يغجن  غجنميمث

مح غجنمهمئ جعخيلكمس يُّـتخيمب هنلك يهمم  جنهئخصنغ هنمئتهش َّـ غجنت يغجلالئمثمل هغخفيعغمعمك غجنيعجع
 َّـ غجنت يغآلحكتجالئمثمل يجعلكجنتخيمثمتلكف يغخفتخيمثمتمل غخفيعغمعمك جعمثلكن مض غآلن خلص غجنىعغجخ

 عجفهئلكن يغآلحكتجالئمثمل يغجنتخيمثمتلكف َّـىعه مض هغجنميلكجنمكص حكخصئغأل غجنهئخصن هنمئتهش
قَّـلك يغجنتخيمثمتلكف جفيطغ عجفهئلكن آلص غآلجلتبلكقه جلمف عجفهئلكن غإللكالم همكهت  غجن

 .يغجلالئمثمل يغجنتخيمثمتلكف مض مملكن ممخص هغإللكالم



غجليط...................................................................طضص ض م ف خف مخهتمثيط غجنمئ

 غخفيعغمعمك مض َّـمتلك ومكلكَّـيعغ ظلكق يغجلالئمثمل غخفيعغمعمك مض َّـمتلكن وجعلكلكمتلك مملكن حمخص عقنص
 غخفيعغمعمك َّـىعه جل هغجنتخيبحقص َّـمتلكن ولكجعلكلكمت مملكن َّـمتلك مكلكَّـيع َّـ ههنلكص يغآلحكتجالئمثمل

ق قهن هغجنبلكلك جعلكجنحيلكَّـيع َّـ يعهثخص مغ  يجغ وهنخييطههنلك ُّـهئ مس حملكخلمبص هغجنخييطن غجن
 .مكهتيع يجغ وجعلكلكمتلك مملكن جعص يطيهمغ
مح هغجنمهمئ يغجلالئمثمل يهغجنتخيمثمتلكف يغألهن غخفيعغمعمك مض مكلكَّـيعغ مملكهثمن حمخص  هن غجنيعجع

جفيطغ غإللكالم عجفهئلكن  جعجيمتمن ههنلكص يغآلحكتجالئمثمل غخفيعغمعمك َّـىعه مض جعجيمتمن هغجن
ه عجفهئلكن هن َّـمتلكن  غخفيعغمعمك َّـىعه مض مكهتيعف هغجنتهيمهمث هغجنهئثيعغ غجنس

 .َّـمتلكن وجعلكلك َّـمتلك هغجنحيلكَّـيع صَّـمتلك ومكلكَّـيع َّـمتلكن حملكجنبلكلكص يجالئمثملحكتغآل
مح غجنمهمئ مض [يغحل مكلكَّـيع غخلمب جعلكلك: خملكن ىهن يهمممسن  غخلمب همكلكَّـيعص ]غجنيعجع

غمس مض :عه [يغحل جعلكلك  .َّـىعغ هنيعغقه يعهثخص] يغخلمبمئمثمل غجنخي
مح غجنمهمئ حمهي  َّـ يهعجفهئلكن غجنتخيمثمتلكفص غجنحيلكَّـيع َّـ عجفهئلكن غإللكالم غجنىعغجخ غجنيعجع

ن غألهنيع حممثمتخيهئيغ يغخلمبمئمثمل غخفحيلكَّـيع مض يعهنلكص غجنبلكلك  َّـ يعجفهئلكن غجنتخيمثمتلكف همعهئ
 .غجنبلكلك َّـ جفهئلكن غإللكالمهعص غجنحيلكَّـيع

جفيطغهتلك يعن :خميط جلمبهبمن مض هنلك حكب...: خملكن غخفحقكغ غألظهيهتلكر  غجنهئثيعغف مملكهثمن جع
ُّـمل ه يغحلمئمثمئمثمل هنمتيطمصمل ههنستجمتمل مض جممثمك غحص جن عيس يجفيطُّـمل غجلهب غخفجهلكق عجنمثهتلك مض خم

صمد: معخيلكمل ُاهللا ا لك مس ُّـهئ حصلك مخلكُّـىغصَ و عظالص جع و همعهئلكجغيعو همض قجن غخف
فيسسجغ جعحهئ ... ي قغمع غألجفيطُّـملمملكهثمن جلخل ا  ّكنت ك أن أًا، فأحببت ً

ُ
ذ فَعر

سمممن جعلكحليعمممل غجنميمثبمثمل غحلبمثمل غجنخيجهمئمثمليحتيع ي ز ي حممشن جملكُّـمل غخفحبظيس ص هظهيلكمع معخيلكمل ي مل غجنخيجه
لك غإلمجلكن ههنيعمعبمل غآلحكتجمتلكن عمل هنيعمعبمل  يمض جملكُّـمل غجنهئخصن هغجنتخصنص همعمتىغجنمن هن هن

ق هغجنمقهك هغجنتهئلكجغيع هغجنتخص ص هن جمحق معميمثحق مض قغمع معخيلكملص جع غجنحيهت ُّـىغ غجنخيمبهب
سجعلكجنتجحل هغجنهيمثٰهلكنص غخفسهب جعلكجنهيمثىش غألخميطكص حمتهئثيعف همخلكُّـىغف جعخيٰههتلك جل  ي ي

قَّـلك هنهيمهمبمل هنتخصُّـىغغظجعخيىش مض جلمبهب معخيلكملص هَّـىعغ هنيعمعبمل غجلالظ جلمتيطَّـ  ....س جنحيهت
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]ا  دا   
وزلكقغ هآل عو حفمبمئلك هآل ي آل ُّـسهب]يمثمل غآلحكتجالئ:عه [هخمب َّـىعه غخفيعغمعمك

يمثمل جعلكجنهيلكجلمبي غخفجهخييعغي قجن هن غألحكخصظىجمحق ي غخفتهبمثىغغي نز س هقجن ألن ظ هن غخفهيخي
و جلمتيط غخفحمئمئخل جلبلكقغىغإلزلكق غجعي جل غخمجكغنز ي غألخميطحكمثملي غجنمئ  ي غألجلمثلكن:عه [ي غجنثلكجعتملس
غجعيهنمتب غجنىعه َّـ م يغألهنش مض غجنتخيخل ]هتلكي غجنت جعلكلكمتيغجنثلكجعتمل   مش غجنتخيمثمتلكف هغجنمئ

ق]لكيغخمجكغص[ مغ ي مكلكَّـيعُّـمليلكيعم  غجنىعه َّـي جعحيلكَّـيع غجن ىغجنمتهييغ س  .   غجنيعحسلكري

قَّـلك جنمتهيسهتلك هجعخيٰههتلك جنبخيىشص هغحكتيطجللكظ معيعمع] متلكفيمعمب غجنتخيمث [يجغ معجيمبمك مك يمكهت
لك غجنميمثبعجغلكقَّـلك  جعلكحليعمممل ي جلمبمثهتلكص هحكخيمل قحسمل جعلكقئهتلك معمتىغجنمن هن قجن غخف

لك غجنخيخل هغجنجههتلكقغص هقجن جعمتىغهن غجنهيمثىش غألخميطك هن عسغجنميمثبمثمل  وُّـٰهلك عمل هن
غئمثمل سغألخميطحكمثمل جل غجنس غئمثملي عمل غخفمئيط]يهغجنميحقُّـمل [س يحكمثمل غخفستمبىغهنمل جنمبس ق ظس  جنحيهت

 .شهنهئلكنص همعيعمعمك عجغلكق غخفهبهئمتلكف جلمبمثهتلكجفهئلكن غإلع
جن معخيلكمليهعمل قجن غجنمتىغهن عص غ هنيعمعبمل غآلحكتجالظ مض جليعحمهتهَّـىع م : خكحق مض خم ْأ َ َ

ِتر إ َ ك كيف مد الظل َ َ ر َ ْ َ َ يظ حممشن غجنحي َّـ غجنهيمثىشص ههنيطه هثىغهجن هغهثبسلكلك َ س ي
و هجليعضلكص جلمبخصوآللك يحكجكو هجلمثمتلكص مض غجنميمثمك هغجنجههتلكقغص حملكخفهبهئ و غمغمكص ى  غجن

غمغمك  يهغجن غمغمك حكجك غهي :  خملكنىهص هَّـىعغ هنيعغق هنشخفهبهئ هغخفهبهئ ص هغجن
ص همكلكَّـيع غخلمب جعلكلك غحل يجعلكلك غخلمب مكلكَّـيع غحل مثمل يحمحيهتيع جعىعجن عن آل جلمب. ي
ق مغ جنمثمل مض غجن جنمثمل هآل مغلكجلمبمثمل هآل مصخي يهآل هنخيمب ي سعهثخص غألهنيع ه غجنتميلكُّـيع حممث  جنمتهيظي

ن هغجنمقهك .*...جعلكجنهئهب
مغيط خمب غخفيعغمعمك غآلحكتجالئمثمل م غ: عه )ص( حكخصئ جنت َّـ هنمئتهش غجنهئخصن غألآل ُّـ

يمب هآل عزلكقظ هقجن ألنمغجنميلكجنمك حممثهتلك عجفهئلكن غجنهئثيعغ م حف و غخلمب هغإلزلكق هنجهخييعو   ي
مممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

غجليط جعتخيمبمثمئمل غألخكتمثلكر*   .ضطضك: مخهتمثيط غجنمئ



غجليط...................................................................طضص ض م ف خف مخهتمثيط غجنمئ

ق جعلكجنتخيمثمتلكف غآلحكتجالئمثمل آل ممثيعغ هآل معخييطق يجعلكجنهئثيعغ هغجنتخييطقص هخمب غجنحيهت  َّـمتلكنص يي
جلبلكقغ جل غخمجكغن غألجلمثلكن غجنثلكجعتمل جعحيلكَّـيع :  غجنخييعحملكظ ُّـمئمهيطهن جعلكإلزلكقينعحمحمثهن 

ق غجنىعه َّـ لكيعم مكلكَّـيعُّـمل غجنمت مغ وهييغ غجنيعحسلكرص هَّـىعغ هنجهخييعيغجن ي جعلكجنهيلكجلمبمثمل غخفتهبمثىغغ ى
ق مض غجنتخيمثمتلكف غحلمئمثمل غجلالئمثملص خملكن غجنهيمتلكقه مض  مغ نص حمهت جمحق هن يجل غخفهيخي ي

ق جعحسمك ممهغإلزلكقص هَّـ...: هنمهبلكف غألهثيغ مغ ي معخيخل غجن مل َّـ ي هثسبمل جلمبهبمثي
ق  مغ ُّـلكن غجن قغ معمئتٰهمثهتلك معمب غحلمئمثمئملص هَّـ هنخيمت  جفمئمثمئمل هن غحلمئلكئ جعمه

ص هَّـ غخلمب هغإلزلكق هنجيمبمئلك ن . ص*...وهختمهمه ههثهله هغهثبسلكلك هقخك حممثهئ
 .ض*غإلزلكق جلبلكقغ جل غهثمهبلكم غجنخيخل غجنثلكجعتمل جعمهبميمل غجنحيلكَّـيعُّـمل

 يهعآلص يغخلمبمئمثمل غخفحيلكَّـيع همض يغخفمئيطك غجنهيمثىش مض مهجيمبِّـيُّـ يعهثخص حملكإلزلكق جلمتيط غجنخييعحملكظ
مغيط آل قجن حممئب  غجنهيمثىش هن ُّـبيطع جلمتيطَّـ غإلزلكق حملكظجيالفص وعزلكق جلمتيطَّـ ُّـ

مح غجنمهمئ هن غآلهثتمئلكن جلمتيط :عهص يغخفمئيطك هخمبمب آل ص يغخلمبمئمثمل غخفحيلكَّـيع جللكمس عمل غجنيعجع
 .ض*يغخلمبمئمثمل غخفحيلكَّـيع ملع هثمه يهمعبيطع غجنميحقُّـمل جلمتيطهنلكص َّـمتلكن يجمحقُّـمل آل عقظ حفمب هآل عزلكق
جني جفت صعحفيع جعحنظ خظ غخمجكغن جل وجلبلكقغ جلمتيطَّـ غإلزلكق يألن هقجن  خظ يطيُّـت

ىغجنمتهييغ جعحيلكَّـيع غجنثلكجعتمل غألجلمثلكن مملكخمجكغنص جغلكجنهن  غجنخيخل غجنثلكجعتمل غخمجكهثمن حممشقغص غجنيعحسلكر ي
ىغجنمتهييغ جعحيلكَّـيع جن غجنيعحسلكر ي ىغجنمتهييغهص يغخلمبمئمثمل غخفحيلكَّـيع جلمتيطهثلك يطيمع  هن ُّـبيطع غجنيعحسلكر ي

قغف عحفيع عمل هُّـمتتهت يجفيطُّـملغأل مغ  .يغخفلكقُّـمل غخف
 يمعمئيطن ممخصص جعخيىش جل جعخيٰههتلك يُّـتهبمثىغ عن هن عخميطك يألصلك يعخميطحكمثملظ ف ظلكق يهعهثخص

 .غألخميطك غجنهيمثىش جعمثلكن مض
مممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

 .صطصك: هنمهبلكف غألهثيغ. ص*
 .ضصطك: هنمهبلكف غألهثيغ: غهثحييع. ض*
هثمئيط :  ممىعجن غهثحييعظضضصك:  غجع غجنهيلكقلملمعلكئمث مض خف ههنجهلكقم غجنيطقغق:  غهثحييع.ض*

ك  .ضضص كصف: ظ ههنمتتهت غخفيطغقنطض :غجنمتمه



طضص...............................................................................)ضض( غخفجيمبمك
ىغجنمتهييغ ي همكلكَّـيعي غجنثلكجعتمليغألجلمثلكن [ي غخفتميلكُّـيعُّـي هن غخمجكغنىلكظيعن غحليهآل خك   ي

ُّـىهنميلكُّـيعغ م رلكي ُّـميلكُّـيع]غجنيعحسلكر جنيط جنسجع  شهُّـستمئ م هنتخلي جنمبهبمئيطي هغجنمتتمثجملص غجن
ق]غخفتميلكُّـيعُّـقهن : عه [ قهصخص]يقجن غحللكظ[ مغ  زغخفستمئ [زلككغخل يه جع

ى ظلكحللك ألن معٰهلكم]جلمتهتخص ص خلي عمل غخفستمئمبيٰهلكمسهثخص معع غجنت ي عجنمث غألجفهئلكنو
ق قغفيمملكقمعسلكن ظ مغ عمل قجن : عه [ عجنمثىمتسمكيمع] وظلكحللك ألن[ هص غخف

جعمل عجنمثهت ي غآلجغلكق]غحللكظ ن جلمبمثظ]خلي عمل غخفستمئمب:عه [غخفمتس  :عه [ حممبهتىعغ ُّـجيمبمئ
ن[ هصىغجنخيلكمس ى غحك] هن غآلخمجكغنيجلمف قجن غحللكظ غخمخيمل ] ُّـجيمبمئ جلمف غجنمتسبمل غجن

 يألن هقجن ظي مصلككهوص معخيبحقجللكمسغجنثلكجعتمل جعم هغألجلمثلكن غخفخيلكر هغجنتخيبحق جل جللكمس
ق غجنخيلكمس  يعن يغجنخيالهنملص هن جنىعه وهنميلكُّـيعغ جلالهنملص َّـ جعخص هغجنخيالهنمل صغجنخيالهنمل هن وهنمسحف

ق وهنميلكُّـيعغ َّـ جفمثهن هن غجنثلكجعتمل هغألجلمثلكن غخفخيلكر مغ ص جنمب قغص جع  يجمحق يغحل مغ هن
قغ آل معميلكُّـيعه عآل جعلكآلجلتبلكق هغإلضلكحممل َّـ جفمثهن ههن وجليطن جضىشص مغ ص يهن

 .هحكمثمسجخ ممالهن مض َّـىعغ جعخييط خممبمث
وجغ عن غجنتخيخل غألهن هنمتب ي ي غجع جلمف هثحيي ي جنهئ غجنتخيمثمتلكف هغجنمئ ي غإلمجلكنص هغجنتخيخل ي

ك.  جلمف هثح غجنتهيمهمثي جنمبهئوغجنثلكر هنمتب ه مض قحكلكجنمل غجنمتمه هث : خملكن غجنمئ
يغحلمئلكئ مض غألجفيطُّـمل مملكجنجهجيعغ هعجممهلكصلك هعهقغخمهتلك هعكَّـلكقَّـلك هجغخصقَّـلك مض 

غجفيطُّـمل مض غجنخيلكمس غغص هَّـ غجنت معحيهتيع همعتهيمه مض غحلرضغ غجن يغجنمت  .ص*...ي
ق جعلكجنتخيخل غألهن َّـمتلك َّـ غجنتخيخل  يهجنهئ قَّـمك جعخيىش غجنبلكجفثخل عمل عن غخفمئمه يي ي

ص هعهجنمثمل َّـىعغ غجنتخيخل جعمبحلكل يغجنثلكر غجنىعه َّـ هنمهيطق مملكحم غجع يمل غجنتخيمثمتلكف هغجنمئ ي ي ي
 .ض*متلكف حممثيمثمعهيمهمث غجنتخي

مممممممممممممممممممممممممممممممممممممم
ك.ص*  .طصضك: هنمهبلكف غألهثيغ:  ممىعجن غهثحييعظطك:  قحكلكجنمل غجنمتمه
ن جليعحملكن هثحييعه:  غهثحييع.ض* .ضضضك: هنبلكر هعظ



غجليط...................................................................صضص ض م ف خف مخهتمثيط غجنمئ
 . ]غجنخييعحملكر آل غجنهيمبسهي [ىغخلمب هصىلكقغإلزجعمثمت هجعخل هنبيطئ 

غجع َّـ غجنت م غخفتميلكُّـيعُّـ غخمجكغن هن  حملكحللكظ)ص(  همكلكَّـيعص ينألغ جعهبمتىغجنمل هَّـ غجنمئ
ىغجنمتهييغ ن يألهثظ غألغ جعهبمتىغجنمل َّـ غجنىعه غجنيعحسلكر ي  ُّـميلكُّـيع م هغجنيطُّـ هن يطيجنغخفت: ُّـمئ

جنيط هنميلكُّـيعغ غخفتميلكُّـيعُّـ ُّـَّـىع ُّـ غجن  غجنهئمقه يجنمبهبمئيطهنتخل غجنمتتمثجمل ههنميلكُّـيعغ جنسجع
 غجنمئلكجع ُّـميلكُّـيعص يغخلمبمئمثمل غخفحيلكَّـيع َّـ هغجنىعه يطيهمغ غجنىعه َّـىعغ :هعص هغجنمهمييعه

غجع :عهص هغجنهيلكجل ىغجنمتهييغ همكلكَّـيعص يغألخميطحكمثمل غجنمئ  .غجنيعحسلكر ي
ن هجعلكجنتلكمظ يهنستمئال ُّـهئ

قه  و  مغ  ألن وظلكحللك صجلمتهتخص م يغخللكك آل م غآلجلتبلكقه جع
ن جعمسنص خليغخفستمئمب عمل معٰهلكم يعهثخص غجنت غألجفهئلكن عجنمث معٰهلكم قغ جن معهئ  ظ
يهنستمئال ُّـهئ مس هجن م غجنىعَّـ مض مليهنستمئمب

قغ جن مملكهثمن خفلك  و  م  غجنىعَّـ مض مليهنستمئمب ظ
جعمل غآلجغلكق عجنمث يمعمتسمك عن :عجفهئلكهن هن جنهممىع  غجنخيجيىس مميعحم يغخفستمئمبخلص عمل غخفمتس

ق جعلكجنمتسبمل هغإلضلكظغ جنمبمتلكقص جعلكجنمتسبمل هغإلجفيعغم جنمبخصظص جعلكجنمتسبمل ن حممبهتىعغظ جنمبمت  ُّـجيمبمئ
ن هنلك غجنخيلكمس يألنظ ىغجنخيلكمس غحك جلمبمث  جلمتيط يُّـتحمئ هَّـىعغ صجمحقه جلمف جلالهنمل ُّـهئ
 .غخلمبهص غإلزلكق هنبيطئ هجعخل جعمثمت غخمخيملغجن غجنمتسبمل هجلمفص هغخلمب غإلزلكق يحتمئ

مح غجنمهمئ مض :عه صقجن خمب يهعهنلك مغيط حمالص غجنيعجع  يألهثظ غخفخيمت هبىعغ وجللكمس جلمتيطهثلك ُّـ
ن عن ُّـهبهئ آل  غجنىعغف هثهييغ َّـ يألهثظ َّـمتلكن جمحق آل عقظ جنمبميحق جلالهنمل ُّـهئ

 .خممبمث جعخييط هنمت حكمثمسجخ هنلك هَّـىعغص غحلمئمثمئ آل غخفجلككه جعلكجنتخيبحق يعآلص جعهبيعغمعبهتلك
 صيغآلحكتجالئمثمل غخفيعغمعمك خمب :عه:  مض غخفمئلكن َّـومل جفس كغقه عهنحل معخيمبمثمئمليجنمبخيالهنه

 آل يغجلالئمثمل حمهيص حمحسمك غجنىعغف ظمئ مض غخفخيتمقغ يغجلالئمثمل غخفيعمعبمل َّـ هخمبمبهتلك
رلك هآل وعزلكقغ هآل وحفمبمئلك يُّـسهب  وعظ حملكجلالظص يجعلكخلمبمئمثمل غخفجهخييعغ غألحكخصظ هن هثح

وهنتهييعل هغآلحكتجالظ  ]هغآلحكتجالظ غجلالظ :عه[ غجلالئخل جعخل يعمهغجنهيص جلمبمث ي
ق َّـ م غجنتحمئمث جلمف م حملكآلحكتجالظ... هغجنتهيمهمث جعلكجلهب  حكبحلكهث يغحل قغف مكهت



١٥١...............................................................................)٣٣( اتذسص

] ّا إ ا م أ [  
 خسسستبخضن َّالبط جت حوائط حثتة اجلطوى، ً حمتوضضًخضّ ضصضشص خسطّإنَّةم 

 :ِّ اخزرل إج احلقَ شسبضّأنوضي  .خن اخوحوف جسششص
 بج ٍيشءُّبوثع  ضسظخه بال َ ذخك اخزرلّأن : بسرشى، خطابهَسونبن أ ّإخص

ُشض االشطخصةُاخطي ضو األثجمء [ وبج اتزرولذابه ُشض واختزدشسّ  ّاألولّ يف اخترج ّ
 جن اإلثالق ُظّ هبص ضتسش]ّوضطا يف اخترج اخثصين [ٍ خرسوخضٍشسبض  حت،]واخثصين
ُ، وضسسى ذخك اتزرولّاخطايت ًتطوحص  ]ّاألولّ يف اخترج :أي [ يف ضطه اتطببضّ

ّتطوحص أصسش، وٍجصخشصت خزصبشط ـ جششص بَّ ضرثً وبصرة،لَوُأخزصبط  و،صتً
 ٍتُّ، حل ذخك بحسص اجتبصراَّون األصسشضصاخد و،َّاألثجمء اخطابشض و،اخزشص
ٍخثببض  .ّاألولُّيف اخترج  ٍضّتشظخخ ّ

ًبرششص اجلالء حصن ّتص ّةم .األحوان خن بخء ّبطشظ بال ّاخلسسشض ّاخترششصت يف خشزسه ّ 
 اتطاد ّةم... ّبرج ّحل ووراء ّاحلق ّضوضض حشص ضو اخطي ّاخالبرج اجتبصر برط حشو
 :وحوخه، األحطس اخزشظ يف اخثصبتض األجشصن احتذصء ضو ّاألحطثشض اخسوابل خن

ٌخترسق )اخوةود برصضط(  ضو اخطي ّاخترج يف( :وحوخه، )اخسوابل احثان( :بسوخه ّ
 ....)٢٨ (اتذسص يف ّاخترج بزست خص حط، )ّاخترششصت خشبع
 خزصبشط خزتصح ضو اخطي ّاخترج وبرطه صشّأخ خسوشه؛ ّاخترششصت خشبع حصن ّوإشجم

 ّبرج(: حصل تشض اهلصدضض رثصخض يف اخسوشوي اخطضن صطر به ّشظ حجم اخزشص
ّخالبرج ٍبصل بصجتبصر ضو بصخوتطة ّاحلق  اتطحورة اخوتطة اجتبصر وضج، واإلثالق ّ

 شطاتز ّاتتسطم االجتبصر ضتسو وضو ،شزسه يف بشزسه شزسه ضرسم ّاحلق حون اجتبصر
 .*...)...ححسص وتطة حوهنص خن اخوتطة ّبرسل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.١٤٥ص:  متششط اخسواجط بترسشسض تسن زادة آخج*
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هنلكف مض جليعظمل غجنخيمبيجفرضغ ش مض غجنتخيخل غجنثلكر غجنىعه َّـيهعهنلك   غقمعسلكن غخفخيمب

ومثمل هثسبيحملكخفميلكُّـيعغ [ي غجنمتسبي غآلهنتمثلككيجفمثهن حمهب صيغجنىعغجخ  ]. َّـمتلكي
 مئخلي غخفحمئي عجنمثهتلك عمملكجعيعيَّـ غجنت ُّـجهحق]  غآلقمعسلكني جفرضغ:عه[ ي غحلرضغهَّـىعه

ىن غألخكمثلكظمس جعصزهغخفتمسحصخل هن غحلهئخصظ  جعخل وص جنهئ حميعمي مض هثهييغ غحلو هنيعمعسهبملس
ص ]يغحل هثهييغ مض يقغجنمه يغقمعسلكن هنسمسجنمل  مض:عه [ َّـلكَّـمتلكيي هغخفحمئيقهم غحلهئمث

ىن غآلقمعسلكن عهَّـ  هي جنمبخيمب جعلكجلتبلكق غهنتمثلككوهظ  َّـ]يحمئ جلمتيط غخف:عه [ جلمتيطهس
  عهيجنمبىعغف و هظ]ى غآلقمعسلكن:عه [سهثع جل غجنىعغفص آل ز غجنمتسب]غجنخيمب[

ي حمتسهب معمب ص] غجنىعغفي جلخل:عه [هتلكيجلمثمت] ىغجنخيمب[يهث ع جعلكجلتبلكق ظ جنمبخيمبوهظ
هنلكف [يغألخكمثلكظ ي غجلتبلكق غجنتخيخل:عه [آلجلتبلكق هبىعغ غ]يغخفخيمب وجفيعهحملك  ] غجنثلكري
ُّـمل ُّـملىمممبخصف هيهنخيمت ي ُّـخيمقوص همعلكقغوجلمثلكهثلك جغلكجعتملع هس هنخيمت هنلكف [ جلمتهتلكس  ]يغخفخيمب

جعمثمل هسغحلمئلكئ غإلحصمثملمجع مغ هسغألحكخصظ غجنيعجع  . يمثملجعغحليعهم غجن

ي هجفلكظ هنلك معمئيطن مض َّـىعه غخفمئيطهنمل م غجنت جلمئيطَّـلك غجنجهلكقف مض جعمثلكن مممثهيمثمل غآلهثتمئلكن )ص( ي ي
مح هن غجنمهمئ ي هثسبمل حمخي غحل معخيلكمل عجنمث عهنلك عن يعن: يغخلمبمئمثمل م َّـ غخفحيلكَّـيع عمل غجنيعجع ي

قه حكيش عهنيع همغ ن جعت قهص عه معهئ حكيش عهنيع همغ ن هن قهن مع ىمعهئ يى  :ي
مح جعلكجنمهمئ ُّـيعمعبيش هنلك هَّـ ّادشمك األول ّأرط  عمل غجنهيخي متسمكيُّـ عن :عهص غجنيعجع
حكيش قهن هن حكبحلكهث جنىعغمع معخيلكمل يغحل  ُّـمبىغن غجنهيخي قجن يعن :جعهبخيمتص خظ يمع

حك جعال غجنىعغف ن هجعخل معخيلكمل غمعق جعخل خظ يشيمع جنمل هثسبمل جمحقص غخفهيخي  هنيعمعبجيمل هنخيمئ
ق غخللكقف مض حصلك هجنمثيغ غجنخيمئحل غجنتحمبمث جعخيلكمس مغيط آل غخللكقف حمهيص همغ  جلمتيطهثلك ُّـ

وجمحقُّـمل ق غجنهيخي حمهتىعغ هجعلكجنتلكمظص غجنمتح هبىعغ هحمخيمب غجنىعغف جعخل ي مغ حك جعال وهن  يشيمع
مح جعلكجنمهمئ وهنيعمعبجيمل يمممبهتلك هَّـىعهص معخيلكمل جعبمئلكئ ىجعلكم حمهتص خظ  حملكجنتخيبحق غجنىعظ غجنيعجع
مغيط آل يألهثظ هنسلكجضمل جل شمب آل وعُّـٰهلك جعلكجنهيخي جلمتهتلك  جعص هحمخي وحملكجل جلمتيطهثلك ُّـ

ق َّـ َّـمتلكن هنلك يمم   .وجفمئمثمئمل وهغجفيط وهمغ



ضضص...............................................................................)ضض( غخفجيمبمك

جنمل غجنمتسبمل همعمب  غإللكالم جل غجنهيخي هبلك يُّـتهبمثىغ غجنت َّـ هغإلضلكحممل يغجنتخيخل عه غخفخيمئ
مح غجنمهمئ جللكمس همضص غجنىعغجخ مغيط آل غجنيعجع ص إلضلكحملكفهغ غجنمتسمك َّـىعه جمحق جلمتيطهثلك ُّـ
ن قجن يهُّـسهب  َّـىعه مض غجنهيلكجل هجعخل جعمثمت هغحكجيمل آل غجنىعه غجنهيخي قجن عه غخفهيخي
 وجفيعهحملكهص جللكجنمثلكف ولكجفيعهحم غجلهب يهعجفيطُّـمل يغألهن يغجنتخيخل َّـ غجنت غخفيعمعبمل
 غألحكخصظهص غجنميمثمك هنهيلكمعمثِّـجعم جلمتهتلك يُّـخيمق همعلكقغص نىهيع هنهيلكمعِّـهص لكفيعظمبمث

 مض جنمليهنتمتىغ بمليهنجكمع غجلتبلكقغف جعحسمك قجن يممص يغألظمبمثمل غجنجههسهنهص يغجنىعغمعمثمل
غجفيطُّـمل ههنمئلكن غجنثلكر يغجنتخيخل هنمئلكجع مضص يغألجفيطُّـمل ههنمئلكن يغألهن يغجنتخيخل   .يغجن

مح غجنمهمئ مض هغحكجيمل جعال غجنهيخي مض غجنهئالن كغن هآل م غجنثلكر يغجنتخيخل مض يهعهنلك   مغجنيعجع
هنلكف غقمعسلكن جفرضغ َّـ غجنىعه  جعخل معميلكُّـيع حمالص غجنىعغجخ غجنخيمب جليعظمل مض غخفخيمب

 مملكألخكمثلكظ غآلجلتبلكقه هغجنتميلكُّـيع غجنمتسب غآلهنتمثلكك جفمثهن هن يعآل غجنهيخي هجعخل ىعغفغجن
جن )طض(جلمت مض غخفجيمبمك  غجنهئالن يمعمئيطن هنلك هَّـىعغص يغحل جلمب مض غخفيعمعسهبمل  آل...: جعمئ

 يجلمق غجنت[ غألقجعخيمل غألحكخصظ هن ىهغجفيط يهمم غجنىعغف جعخل يغألهن جعلكآلجلتبلكق هنميلكُّـيعغ
 يهعهنلكص غآلحفيع هن هنمتهتلك ىهغجفيط يمم جعخل هنميلكُّـيعغ آل يهثع ممخصص ]َّـمتلك يغجنىعغمعمثمل غألحكخصظ جلمتهتلك

 .]غجنثلكر يغجنتخيخل َّـ هَّـىعغ[ سهثسب ومخلكُّـىغ حمبمثمتهتخص غجنثلكر جعلكآلجلتبلكق
يجعمسن  غحلهئخصظ هن يهغخفتمسحصخل يغخفحمئمئخل عمملكجعيع عجنمثهتلك ُّـجهحق غجنت َّـ غحلرضغ هَّـىعه

غجفيطُّـمل هغجنتخيخل غجنثلك:  عهصيغحل هثهييغ مض وهنيعمعسهبمل غألخكمثلكظ يمض هنيعمعبمل غجن ر هن غجنمهمئ ي
محص ق حملكقم جعخل غخفحمئ هغحلهئمث هَّـ هن غجنيعجع يغخفحمئ ُّـخيتمئيط عنسن ع: يهمغ  غجنخيمب ي

 .*ي حمحقمعس مض هثهييغ غحلجعلكآلقمعسلكنيجعلكجلتبلكق غهنتمثلككه غجنمتسب جل غجنىعغف ُّـتمه 
هن مثلكظمغألخك  معمبيهمعسهب ُّـ ويعهحملكمجف غجنثلكر يغجنتخيخل بلكقمجعلكجلت لكفمهغخفخيمب   صملميهنخيمت

مممممممممممممممممممممممممممممممممممممم
غحلهئهبمل غخفتخيلكجنمثمل مض غألحكهيلكق غجنخيمئمبمثمل  هظصضضص كضف: جلخل هثٰهلكق: جنمبىغُّـلكقغ غهثحييع* 

 .ضصضص كطف: غألقجعخيمل
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ُّـمل مممبخصفه  غألحكخصظهص سغإلحصمثمل غحلمئلكئجعم جلمتهتلك سُّـخيمق همعلكقغص جغلكجعتمل وعجلمثلكهثلكه صسهنخيمت
جعمثمل جعمثمل غحليعهمص هسغجنيعجع مغ  .يغجن

وهغحكجيمل خظص هغجنىعه ُّـجيمب جلمبمث حمخيال  جعال غجنمهلكقق هيخيجعلكجن يُّـتخيمب حممثخص يمممب َّـىعغ ي
ك هغخفسلكجضمل  .يجعلكجنتج

ن  ه مض غجنهيهئ هث يهغجلمب عن ممالن غجنجهلكقف مض َّـىعغ غخفجيمبمك شلكمم هنلك عحملكقه غجنمئ
جن يحملكجلمب عن حمخي غحل عن مملكن جعىعغمع م جعهبخيمت...:جعمئ حك: ي يعن غجنهيخي ُّـمبمث آل ُّـت  يشي
جنمل ُّـتجعخل ن عآل هثسمك هنخيمئ  متمني معخيمثيمتهتلك غإللكالم غجنىعغجخ جلخصيىغ جعتخيمثيهبمثي قغمع هجعخل غخفهيخي

حكو مملكن غحك قجن غجنهيخي ممالهنلك مجع يش جعخل غجنهيلكجل ي هغجنحيلكَّـيع جع مممبهبملص هعن مع
مغيط عجنمل وغحل هجعخل هنلك ُّـ قُّـملي و همغ قغي و هنحيهتيعُّـملو عه ظ  جعخيمثمتهتلك هُّـستيطجلمثهتلك هنيعمعبمل ي

ن غجنت َّـ جض آلظ ألن غجنتمسع يغخفهيخي ق غآلخمتيطغق مملكن خم يُّـمئلكل غجنهيخي ههنمتىغن هثهي جغحق و
يمم هنهسجغ غإلحص مض نص هممىعجن غآلجنمل ي ييع حممث عهثخص ُّـمهيطق هُّـتخيخل جعحسمك هنيعمعبمل غخفهيخي ي

ق مغ قغ غحلمثثمثمل غجنت هن مغهتتهتلك ظيطق قجن غخف  .يهغخفحيهتيع غجنىعه َّـ ظ
وهعقغ جليعحممن َّـىعغ حملكجلمب عن غحليعهم غألظمبمثمل غإلحصمثمل جلبلكقغ ي ي ي جل معخيمئالف غحل ي ي

ص ههثحيحقغألخكمثلكظ هثتهتلك مض هجفيطغهثمثت ق غجنمتهيسلكر غإلهثسلكري هن جفمثهن مممثمت  ي قجن غجنتمه
قغف هنهييعقغ حفلكجنمثمل جل غجنجكمممثمكخمب ص هَّـ معمه قَّـلك جعخيمبهب مض قَّـمت ي معخيمثمتلكف ظ  ي

ه هغجنىعَّـمت هغحلد  غجنميمثمكص ين غخفخيمق جلمتهتلك جعهبهيلكمعمثِّـيمعمثِّـ غألهص هَّـ غخفهيلكيغخفخيمت
غكهنهتلكصهَّـ ي غألحكخصظ غجنىعغمعمثمل هعهنهتلكف غجنجههسهن غألظمبمثمل غجنت غخفلكَّـمثلكف َّـ هن جن ي  يي

ي معخيمئ غخفلكَّـمثلكف مض جليعظمل:يغجنتخيمئ غجنثلكر. يتخيمئ معخييعُّـهيلكهتلكههثتلكئمي غجن غجنخيمب غجنىعغجخ  ي
 هَّـ جفرضغ غآلقمعسلكن غجنىعه ُّـجهحق عجنمث عمملكجعيع صهن جفمثهن غآلهنتمثلكك غجنمتسب

و هن غحلهئخصظ جعمسن غألخكمثلكظ هنيعمعسهبمليغخفتمسحصخليغخفحمئمئخل ه ص هغجنهييعم ي ي مض هثهييغ غحل
ي جلمتيط غخفحمئ هظين غآلقمعسلكنع :يجعخل غحلهئمث هغخفحمئ مض َّـىعه غخفسمسجنمل  غجنخيمب ي

ص هن جفمثهن غهنتمثلككه غجنمتسب جل غجنىعغفص جنمثيغ َّـ هظ غجنىعغف هن جفمثهن  َّـ
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نمعن ع يهعهنلك غحكجيمل]ي غجنهيخي عمل غحليهثسبمل [ىهئ نصى جع غجنهيلكجل  ى جعخلى جعمسن ُّـهئ

مغ]معخيلكمل [زغحل يهَّـ غجنتخيمثمتلكف [هييطي هجعخل هنلك ُّـ قُّـملو عجنمل]يمثمل غخلمبمئي و همغ مملكألجلمثلكن  [س
قغ ص عه]غجنثلكجعتمل نصيستيطجلمثهتلك هنيعمعبملمع ]يغألهنمملكجنخيمئ  [س هنحيهتيعُّـملوظ  سهُّـسهب  غخفهيخي
آلع ىجفمثمتئىع وزلكقغ هخم و هنهئمتزغإلحص َّـىعه غجنمتسبمل مض غجنهئالن يحممشن ظو نص ي  جلمتهتلك جعلكجنمئ
ِِإ:  خملكنيجفمثهن ا  ْنما قو َ ُ ُء إذا أردناه َْ ْ َ َ

ِ  هبىعغ ي همعمب غألخكمثلكظص)صض: غجنمتح( ...ٍ
قُّـملىمممبخصفيغآلجلتبلكق معسهب  ىهنلكَّـمثلكف هس همغ يص هحصىعغ ُّـسهب وجلمثلكهثلك جحهئمتملع هي

ىن غألهنيع ألظغألهنيعىجللكمس  يَّـىعغ غجنخيلكمس نو جلبلكقغس  .  جل غجنمئ

غكهنهتلك يهآل هن جفمثهن عن ي جلمبهبهتلك جلمثمتهتلكص حمتخيمئ غخفلكَّـمثمل هن جفمثهن عحميعغكَّـلك جل جن ي
هس جممثبومض جفرضغ غجنخيمب َّـ جفيعم غكهنهتلك خمب غهثبسلكلس هنخيمت  يص همعخيمئمبهتلك هن جن

غكهنهتلكص ق غخفهيلكل جلمبمثهتلك هجلمف جن مغ ُّـملص هجعلكجلتبلكقغجن ي َّـ مممبهبمل جممثبمثمل هنخيمت ي ي معخيمئ و
يمعمئيطن غمع قُّـي ن جفيعحملك همغ غكهنهتلك ُّـهئ ق هبلك خمب جن مغ يمهلكن غجن ولكص هجعلكجلتبلكق غهثبسلكل و

غكهنهتلك غجنهئمب ق جلمبمثهتلك هجلمف جن مغ ن مممبهبمليغجن قُّـملومثمل معهئ  .*...ي همغ
 هجعخل جعمثمت هغحكجيمل آل وحمخي: خمسهبخل جلمف معخيلكمل يغحل حمخي يعن مض غجنهئالن ي معمئيطن)ص(

 ههنمئلكن يغألجفيطُّـمل هنمئلكن عه غجنثلكر يهغجنتخيخل يغألهن يغجنتخيخل ُّـجههب َّـىعغهص حملكجلمب
غجفيطُّـمل غجفيطُّـمل خفمئلكن جعخص يغجن غكن صهغجنمههيلكف غألحكخصظ هن يغجن  هغجنمههيلكف غألحكخصظ هجن

 .غجنثلكجعتمل غألجلمثلكن هَّـ
ن عن :هَّـ ،ادنطي ادشمك ّوأرط غحكجيمل معخيلكمل يغحل عمل غجنهيخي هثسبمل معهئ  جعمثمت جع
ن جعمسنص غجنهيخي هجعخل قُّـمل وعجنمل حمخيمب هجعخل يغحل جعخل معهئ ظ غجنثلكجعتمل غألجلمثلكن هَّـص يهمغ

غجفيط هجنىعغ( قُّـملظ عجنمل يعصلك غجنثلكجعتمل غألجلمثلكن عحكخصظ هن وحم حكيش يألصلك يهمغ  جعخل يمعت
حكيش عهص )وحفلكقمغلك قهمهمغ هجعخل غجنهيلكجل قغ مهحمخيمب غجنهيلكجل جعخل يمعت  يهنحيهتيعُّـمل وظ

مممممممممممممممممممممممممممممممممممممم
ن*   .صطص م طضصك: غجنهيهئ



غجليط...................................................................طضص ض م ف خف مخهتمثيط غجنمئ
غمسيعن يجغ قغف غجنت مض غجنخي مغ  ولك هثسبملي عخميعهب]و جفمئمثمئملوخيغجنت َّـ حم [ غخف

 هن و هغجفيطو ذغ]جنمبخيمئ: عه [ عق جنظيغألهن يغجنخيمئ  َّـيعهثخص وسجيهتلك قغمعلكعجعه
و جن هنلكَّـمثملين عغجنجكمممثمك آل جمحقص هَّـ و هنتمههيملس قص هَّـي مغ يعهن  جعلكجن  هنيعغمعمك ي

 .هن جللكمس غألقهغف غإلهنهئلكنص هَّـ

مح غجنمهمئ جل غخللكقف جعخيلكمس يعمعبجيملهن غحكجيملص غجنيعجع ن ومعلكقغ حملكجن  جعلكجنمهمئ هنيعمعبجيمل معهئ
مح يُّـخيمق غجنت حمهت غجنيعجع قُّـمل جعلكآلجنمل جلمتهتلك ي مغ ن هعحفيعهص يغجن غحكجيمل معهئ  وهنيعمعبجيمل غجن

يُّـخيمق غجنت هَّـ صيغخلمبمئمثمل جعلكخفحيلكَّـيع قغ جلمتهتلك ي  .يغخفحيهتيعُّـمل جعلكجنمه
حكلكئيش مح جعلكجنمهمئ وهنيعمعبجيمل هحكلكئيش: خمسهبخل جلمف حملكجن  وهنيعمعبجيمل حكلكئيشههص غجنيعجع

غحكجيمل عمل غحللكمغمل همغ يهعهنلكص يغخلمبمئمثمل جعلكخفحيلكَّـيع  هنيعمعبمل معستيطجلمثهتلك يعصلك حمهت غجن
ن مغيط عن ُّـستجيمث آل م وهنثال م غخفثلكن جللكمس يألنظ غخفهيخي ص غجنخيمئ جللكمس هغحكجيمل جعال ُّـ

حكلكف جللكمس هممىعجن مغيط عن ُّـستجيمث آل غخفحس حكيش جعال ُّـ  هجللكمس غخفثلكن جللكمس يمع
ن حمهبيعمعبملص غجنخيمئ غحكجيمل منغحكتيطجل غخفهيخي قغ َّـ غجنت غجن    هجعلكجنتلكمظص يهنحيهتيعُّـمل ظ

آل وعزلكقغ غجنهيخي يُّـسهب م غخفيعمعبمل َّـىعه مضم  وغجنمتسبمل هنهئمت هَّـىعهص وهخم  جلمتهتلك مض ي
ن(جعم غإلحص غجنهئالن جن ممخص مض) غجنمئ ما: معخيلكمل خم َإ ره ِ ُأ ُ ْ َ

َإذا 
َأراد ِ َ َ

ئا  ًش ْ ْأن َ َ
َقول  ُ َ ُ َ 

ْن ُيكون ُ ُ َ جنص )ضط: ُّـيغ( َ ما :معخيلكمل هخم َإ ا ِ َقو ُ ء َْ ٍِ ْ َإذا َ
ُأردناه ِ َ ْ َ َ

أن 
َ

َقول  ُ 
ُ ن َ ُيكون ُ ُ َ هنملهمعمب غألخكمثلكظص )صض:غجنمتح( َ ي هبىعغ غآلجلتبلكق معسهب  غخفخيمب

قُّـمل  غجنىعه ي هحصىعغ ُّـسهب َّـىعغ غجنخيلكمسظوجلمثلكهثلك جحهئمتملعه صيهنلكَّـمثلكفهص سمممبخصف همغ
هنلكف مغيط حممث َّـىعه غخفخيمب نوهنيع جلبلكقغسن غأل ألظخيلكمس غألهنيعجع مع  غجنىعه مغلكظ  جل غجنمئ

ُّـمت آل غجنمبهيحي ن غجنتهئ  .يقمميعه مض غآلُّـلكف غخفتمئيطهنملص هغجنىعه َّـ غجنمئ
خمملع :يمعمئيطن معخيمب جلمف هنلك وجعمتلكظه ون غألجلمثلكن غخفهبهئمتمل غخللكقمغمثمل هنسب  ص جعلكألجلمثلكن غجنثلكجعتمليي

خمملهغألجلمثلكن خممل هغألحكخصظصي جعلكألحكخصظ غجنىعغمعمثملو غجنثلكجعتمل هنسب و غجنىعغمعمثمل هنسب  جعلكجنىعغف ي
ُّـمل غجنميمثبمثملغخفجيمبمئمل  يهغحص .ي



طضص...............................................................................)ضض( غخفجيمبمك
غمس هثسبمليخميعغمسحم يحممسهن ظقهغف غأليجللكمس  َّـيعهثخصس عمل غخفيعمعبمل غإلحصمثمل و غجنخي  ي

قغف مغ  ي جللكمس:عه [ آلحكتمئالجنظ غألقهغف قهن جللكمس غخفخيلكريجللكمس  َّـي غخفبيطجلمليغخف
قه]غألقهغف ق همكهت مغ ي جعحسمك معخيمثمتي مض غجن  ي غألجفهئلكنيحملكضملع هن ي ههنلك ُّـمبىغهنش
  .  جللكمس غخفخيلكرى قهني غآلجغلكقيهظيطهق

ن جعمعو جللكخفلك ] غخفخيلكريجللكمس [يحمتسهبمثت: ن خشطضخ  ظغجلتبلكق يمسههئ
مغهتخل غجنالكهنخل جنمبمههيلكف هن يجفيطعجعلكجلتبلكق : خشصط وصلك ظهيلكفع يجفمثهن غجن ص ي

مح غجنمهمئ جعحهن هن غهثتهت عن  جعخييط)ص(  غآلنص غخللكقف عمل هنمت غآلهثتمئلكن يهمممثهيمثمل غجنيعجع
جنص يغخلمبمئمثمل غخفحيلكَّـيع عمل :هعص ههنيعغمعب يغخفمئيطك غجنهيمثىش عمل ُّـمسجخ  يعن يجغ :حممئ

قغف مغ قغف عمل وعخكلكقغ غخف مغ قغف مض غجنهئالن مملكن عن جعخييط غخف  هَّـىعغص غجنحيهت
ق يمممثهيمثمل مض غخفلكمع جنهئالن وجعمثلكن غمس هن قههث ههنلك غألقهغف جللكمس همغ  حممسخميعغص جل

قغف مغ  مض هغجنهئالن م يغألهن غجنخيمئ َّـ يعهثخص وقغمعلك هعجعسجيهتلك يغحل عمل وهثسبمل غخف
مغيط آل يألهث م يغخلمبمئمثمل غخفحيلكَّـيع  يعآل غجنجكمممثمك عهثحلكظ هن ىهثح يعه غجنخيلكمس َّـىعغ مض ُّـ

ق هن غجنجكمممثمك مغ وهنيعمممك يعهث آلص يهغخفلكَّـمثمل غجن قغ غيهنلكق هن ي  ىمغمتيغ هن عهص هظ
قغ جمحق يمممبهتلك حمهتىعهص يهنمئيطغقُّـمل عمغىغغظ هآلص هحممه مغ  حمهتص يغألهن غجنخيمئ مض هن
وهنلكَّـمثمل ق ومههيمليهنت ي مغ  .غألقهغف جللكمس هن هَّـ غإلهنهئلكن هنيعغمعمك يعهن هَّـص جعلكجن

غمس خميعغمسحم قغف يحممسهنص غألقهغف جللكمس هن َّـ يعهثخص يغإلحصمثمل غخفيعمعبمل عمل وهثسبمل غجنخي مغ  غخف
مغيط آل غجنت م غخفبيطجلمل قغ معمب يألنظ وجعيطغع جعيطغلع خمبمبهتلك ُّـ مغ ق وهن مغ  يغحل جع
 آلحكتمئالنظ غجنثلكجعتمل هغألجلمثلكن غخفخيلكر جللكمس قهن غألقهغفص جللكمس َّـ م همعخيلكمل حكبحلكهث

ق مض غألقهغف جللكمس مغ قه غجن  هن غجنثلكهثمثمل غحلرضغ مض ههنيعمعبت متيمعخيمث جعحسمك همكهت
ن غألقهغف جللكمس ُّـمبىغن خفلك هممىعجنص غخلهبيغ غحلرضغف  عحملكضمل هن هغجنخيمئ

 ُّـهئ مس غجنىعه غخفخيلكر جللكمس قهن خليغخفستمئمب جل غجنمهلكققغ غآلجغلكق هظيطهق غألجفهئلكن
يهنستمئال
.فيغخفستمئال عجفهئلكن هآل عجغلكق جن معهئ همس يغحكتمئالجنمثمل جن ُّـهئ حممبص  و 



٢ ـ ج رشح متنند اقلصاحلد...................................................................١٥٨
 :أي [ّ، وحكن مل يمص هلنَ اقذات]ُاقكلنت [ُاقذي حقص مقلنير] ُاقصيقص: أي [وهص

ُ إذ حلنحكنت؛ُّ، قن حلدوه قص اقلصامل احكصيقصدةً أصالٌ هبذا اقصيقص ويقصد]قمكلنت ص َّ
 .  فلس]ِواحكجنز [ّنام هض حقنالحلتبنرإ

 ُصصر: أي [ قكنصر احكلنين فنص حقكصر األىكمنل، وذقش؛ احكثنلُ حلنملّىقص
 .  قص اقلكقنهُ آجكرٌ رضب]ِهبذا احكلمض اقزائد [ حقصَ اككشٌ زائدً قلمض]األىكمنل

حلخك حلنمل احكلنين واألحلننن اقثنحقته، ) َحلنمل( حلخك إيكالق قلكه ٌ هذا إىكمنل)١(
ّمكتلالل يف اقصيقصد قالك حلنحكنه احكرامقه، ّ حكن قنن االّ أنص:وحاصب اإلشكال َ

ّإن حلنمل احكلنين قنس قستلال: ومقلصقصن م،  يف اقصيقصد واقكنصر وقنس قص أاكمن ًّ
 ؟)َحلنمل(فمنش مقكملصن حلمنص قلس 

 وهبذا ، ويقص احكلنيرة قس اقذات:ّ قام أن قمكلنت ويقنمل مهن:واجلباب عليب
 ًذا اقصيقص مقمصن قصيقصدة وهب،، وويقص حلدم احكلنيرةًاقصيقص ال مقمصن قصيقصدة

حقصيقصد اقذات، قذقش قصازم مقمش اقكلنت اقتض هض احكلنين واألحلننن اقثنحقته 
ّن قص االحلتبنر، فنض حقنحلتبنر احكلنيرة ال ويقصد قستلالنن اقصيقناًأيكن هلن هذ

  ً 
.ّ قص اقتجصز واالحلتبنر ال اكلنله فنصٍهلن، فنمصن إيكالق اقلنمل حلمننن حقمحص

 ّ مقرمقنه اقلصامل حقلد أن أيقنب حلص اإلىكمنل احكتلدم،ٌ هذا ريقصع حكصضصع)٢(
ّ أنص حكن قنن أفرب اقلصامل إىل احكرمقبه اإلهلنه هص حلنمل األرواح :وحاصب البيان ّ ّ

األرواح؛  حلنمل حقلد قص واقللصل، يخل ذقش اقلنمل حلنمل احكثنل اقذي هص األفرب
 اقلكقنه حلخك ـ زيندة حلمدنن يصيقد فنمن، األىكمنل حقكصر حلنمل احكثنل يف احكلنين قكنصر

 .واققمش واقلمش واقلرض اقكصل قص ّقلداريه ٌـ مقرقنبنت ّواحكنهنه اقصيقصد قص
  .همن ّاخلنريقنه واقكصرة ّقمامدة ويقصد فال قذا؛ واحكمنن ّقمحنز ويقصد ال نلص،

 ّواحكنهنه اقصيقصد قص اقلكقنه قلروض؛ األيقسنم حلنمل يف احكلنين مقمش جلنرت ّىقص
، اقلكقنه غنيه وهص، ّاخلنريقنه واقكصرة ّواحكندة، واحكمنن ّاحلنز وىكلش واققمش



طضص...............................................................................)ضض( غخفجيمبمك

جفيطغ ققمغلكف عص غخفبيطع مملكن حمهئخص  ههبىعغص غجنجكمممثمك ققمغلكف عص وعُّـٰهلك حمهتمتلكص غجن
ق يغجنخيلكمس مع ق مكهت مغ ق مض هنيعمعبمل آل عقظ غجن حكلكف هن سعخكيط غجنحيهت  هقجنظ غخفحس
م ن ألن ظمبِّـ هجنىعجنظ غجنميلكُّـمل عخممن يغإلهنهئلكهثمثمل غجنهئثيعغ مض غألمغسلكن جللكمس جنبمب  ُّـهئ

جفيطغ وهنحيهتيعغ قُّـمل جنمب مغ  غجنهئثيعغ َّـىعه يعن :عهص يضيطه غهثخيهئيغ يجفيطه مغلكهك هنلك عقظ يغجن
وجفيطغ جعمبميمن جفيطغ هَّـ يضيطَّـلكص عمل غهثمئمببمني جفت وخكيطُّـيطغ ي  جلمف قآلجنتهتلك مض غجن

غجفيط جفيطغ جلمف وعُّـمل ظلكقص غجنجكمممثمك مض غجنميلكُّـمل عص حمبخييطهنلكص غجن  جن خظ يمم حمهيص غجن
  ).طض(مسجخ جعمثلكن قجن مض غخفجيمبمك وهغجفيطص هحكمث يعهث جلمف يمعيطن عُّـمل

 جلمف غجنجيبمثخيمثلكف غجنمئيطُّـهبمل م هقجن َّـ و م هَّـىعغ هنبمت*يحمخيمتيط عزلكق غجليعن غألهن
ق يمع صغجنخييعك غجنخيحيمث هجليعك غجنيعحس قه هممهب َّـىعغ يغجنتجحل مكهت مغ  غجن

قص جع  مغ قص آل عهث ممهب غجن ق يمعيغجنحيهت ظ عق َّـ يغجنتجحل مكهت قه هممهب مغ  غجن
جن معخيلكمل غظ مض خم ِم استوى  العرش :هنمئلكن غآلحكت ْ َ َْ َ َ َ ْ  .)ضض: غألجليعغم( ُ

ن:  غآلُّـمل غجنهيمثىش غجنهئلكخكلكر مض معهيسحقه غجنمهلكمض مض قُّـخملكن  :خميط ُّـيعغق جعلكجنخييعك: عخم
  قجن غجلس هن مجمث هنلك حممث هن:غجلس غخفحمثيش جعجهبمث غألمغسلكنص هخميط ُّـيعغق جع

ل هن صغألمغسلكن ص هخميط ُّـيعغق جع قغن غخفجهب لك مجمث هن عجلمت غجنخيلكمس غجلسخصر جعتخصهن
حكيش جعمثمت هجعخل غهللا حكبحلكهث ن غألمغسلكن عآل هبلكيُّـت ي هن غألقهغف غجنت آل معتمئ  صي

هتلك همغمقههتلك غمس مممبهتلك جعهبمبهئهتلك ههنمبهئ ه غهللا جلىغ صيعجلمت غجنخي ي هجعلكجلهبمبمل هنلك حك
غهص هخميط ُّـيعغق جع جلمب غهللا حكبحلكهث ص هخميط ُّـيعغق جع جلمب غهللا حكبحلكهث غخفتخيمب جعخص حك يهمغ  ي

 مَّـ :َّـمتلكيعغق جعلكجنخييعك م هغخف....قحكمب هجفجج هعهثبمثلكظهمب جلمبمث لكعغجنىعه 
 مممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

هَّـ ) يهنخييطن غجنمتهتلكق(هَّـ حممب غألحمالنص هغجنهيمب غجنتلكحك هعخكهتيع عحكخصئ مض جلمب غحصمثئمل * 
 يع قخكت َّـلكه قُّـلكىضگقُّـ ققهك َّـمثئمن ه: غهثحييع. غجنيطغئيعغ غخفحمثجيمل جعخيلكمس غألمغسلكن

ظ صضص كصف: يص جنمبخيالهنمل جفس كغقغ عهنحل) عحفيعهققهك غحصمثئمل ههنسلكئ قُّـلكضمثمل(
خممن هغجنمئبمبمل: ممىعجن غهثحييع  .ضصصك: ققهك هنخييعحممل غجن



غجليط...................................................................صطص ض م ف خف مخهتمثيط غجنمئ
يجغ جللكمس خمز جنخييعهل َّـىعغ مممبظ غألمغسلكنس  ] غألمغسلكنيجللكمس: عه [ي هن حل

]  جعخيلكمس غألمغسلكن:عه[مممثمكص هجع ص غجنميلكُّـمل مض غجنجكع هَّـىعغ  مز جنمبحمثىغي هخكميمبصشغجنتهبهئ

 . غجنهئلكخكلكر يغخفخيمت غألهن هن غخفخيلكر غجنت قمميعَّـلك غجنهيمثىش
غظ جعحسمك غجنمبميمل م غجنهئخصن هغجنميلكُّـملص ممخص ُّـمئلكنصهَّـىعغ عجفيط هنخيلكر غآلحكت  : هَّـ جعمب

ه غجنيعمغ ص يغهثتهت هثجههسه همع:  عهغحكت جن معخيلكملمضممخص  خكبلكجع ما بلغ : خم َو َ ََ َ

ناه حكما وعلما ًأشده واستوى آت ًْ ِْ َ َُ ُ َُ َْ َ َ ْ ُ يخفلك جعمب عخكيطه :  عهص)ضص: غجنمئمهيس( َ ي
وهغهثتهت هثجههسه همع خكبلكجع عمعمثمتلكه جفهئخص هجلمبخص و  .ي

يآل مغيعن عن غجنخييعك غجنخيحيمث جض...: هخملكن غجنهييعجملكر غظ غجنيعحسلكر جعجهبمبمل ي  غآلحكت
غظ غجنت عه ص ممخص ُّـمئلكن:حصلكيهنخيلكر غآلحكت ه حمالن جلمف  س:ي غآلحكتمئيعغق هغجنتهبهئ غحكت

.يغحكتمئيع:  عهذتيمكهتيع قغجع
ه جعهل جلمف غجنخييعغمس: غآلحكتمثالظص ممخص خممث: هجغلكهثمثهتلك  .ذخميط غحكت
م غجنميلكُّـملص ممخص ُّـمئلكنغجنتخصن : هجغلكجنثهتلك ه غجنيعمغس: هجعمب  .يغهثتهت همع خكبلكجع: ص عهذغحكت

ص ممخص خملكن: هقغجعخيهتلك مغ َم استوى: يغجنمئمهيط هغجنت ْ سماءِ إ ُ مغ هخممهيط: ص عهَ ا  .يمع
ه غجنس:  غآلجلتيطغنص ُّـمئلكن:هحفلكهنسهتلك  .ص غجلتيطنذحنظغحكت

جن معخيلكمل ن  العرش استوى: حممئ ر َا َْ ِ ْ ْ َ َ ُ ق جعلكجنتهبهئ : ص عه ْ مغ يغحكتمئيع عهنيع غجن ي
مل جلمف  غجل هعخكخلكظ جلمف حكبمث غجنهئخصنص هغحكت هن عزلكق عمغمتلكك غجنخيلكمس هعهث

ص غجنت َّـ غ قه هن جفمثهن مممبمجمث هنيعغمعمك جحمبهئت يجنخيلكمس جعخص حممثهتلكص همع مكهت مثلكف ي
ص حمبمب غجنميلكُّـمل هن يغحليغ هنيعمعبمل غألقهغف ههنيعمعبمل غخفثلكن ههنيعمعبمل :هنيعغمعب غجنت َّـ

ص هغجلتيطن هن ممخصن يجفمثهن مممب مغ هخممهيط عمل معهيمهمث عجفهئلكهن ص همع يمثلكف هنيعغمعب
ن غإلمجلكمظ غألجفيطه ق غجنتهيمهمثحل هممخصن غجنبجي  .*غجنحيهت

مممممممممممممممممممممممممممممممممممممم
.صضصك: يهنجهلكقم غجنيطقغقه مض خف معلكئمثمل غجع غجنهيلكقل* 



صطص...............................................................................)ضض( غخفجيمبمك
ق يمع مكهت قس مغ ق ى عق آل هنيعمعبملظ غجن حكلكفص هقجنشخكيطع مض غجنحيهت جم  هن غخفحس  جنبمب

يهنهئلكهثمثمل غإلي مض غجنهئثيعغ] غألمغسلكنيجللكمس: عه[ نىِّـيظمب م خممن غجنمتهتلكُّـملع س و هنحيهتيعغ ى ألن ُّـهئ
قُّـمل مغ جفيطغ غجن ش جفيطه غهثخيهئيغ ضيطهى عق هنلك مغلكهكظسجنمب  يغألهن ي غجليعنيزلكقع حمخيمتيط .ش

ق ) غجنيعحسي هجليعكي غجنخيحيمثيغجنخييعك هقجن َّـ( يمع مكهت قهيتجحلغجن س مغ  ظىي هممهبش غجن
غظ مض غجنهئالن  يهنمئلكن عق َّـ غظ جعحسمك غجنمبميملص  هنخيلكريجفيطعص هَّـىعغ يغإلحصغآلحكت  غآلحكت

ه غجنيعمغ :ممخص ُّـمئلكن يه همع خكبلكجعهس غهثتهت هثجه:عه يغحكت  .ي
غمسي جغالجغملحمهتىعه ي غجلالئمثملي هغخفيعمعبملص]نغألقهغف هغخفثلكن هغألمغسلك [ جل  ي غخفجهتهبمبملس

قُّـ يغألهن [يجلمف غجنتخيمثمتخل غخفىعمم نتص حم] هغجنثلكري و عقجعخيلكص ى جفمثمتئىعي غخفيعغمعمكيهئ
ص هَّـيغجللكهن هتلك َّـيهحفلكهنس  .سهثسلكهثمثمل غإليغخفيعمعبمل ز جنمبهئ

ى غخفتخيمثمتملجلمتع م يهَّـىعه غخفيعغمعمك يَّـ غخفسخصغ م ي  ] غجنخييعحملكظ:عه [ جلمتيطَّـ جعلكخفجلكمظس
ن هنيعمعبململظيحكت غخفيعغمعمك جلمتيطَّـ ي عق هنجيمبظلكجنيهغخفمتمهلكف هغخفجي ُّـملي جممثمكي جنيطحف ي غحص  س

يهغجنالمعخيخل ص جنهئ غخفخيتمقش ى حممث يغخفتخيخل يهثخص َّـع َّـلكَّـمتلك ي ص ] هن معمب غخفيعغمعمك:عه [ هنمتهتلكس
غُّـمليغ غجنيعحسلكرىهييهجنمبمت قصيغ مض َّـىعه غخفيعغمعمك غخلهبي غجن  .  جعحسبهتلكي هغجنحيهت

جعمثمل: مض جعخيىش غجنمتسىط)ص( مغ  .ي غجن
غمس )ض( غمس جلمف غجنمتس غخفتمئيطن عخكلكق عمل معخييطغق معمب غجنخي ق غجنخي ي جعخييط عن جعخل مممثهيمثمل مكهت ي ي

ن هغألقهغفص هجللكمس غخفثلكنص هجللكمس غألمغسلكن هغخفلكقغ:ههنيعغمعبهتلكص هَّـ . ي جللكمس غجنخيمئ
غمهَّـ ن مض غخفيعمعبمل غآلحكتجالئمثملمسىعه غجنخي  يمض غخفيعمعبمل غجلالئمثمل:  عهص ههنلك خمبمبهتلكي معهئم

يغجنتخيخل غألهن هغجنتخيخل غجنثلكرص عه: ي جلمف غجنتخيمثمتخل هرلكغخفجهتهبمبمل غجفيطُّـملص: يي يغألجفيطُّـمل هغجن  ي
ن غخفيعغمعمك جفمثمتئىع عقجعخيلك م لكبخيلك َّـىعغ عقغ جليطقهثلك غجنتخيخل غألهن هغجنثلكر جللكخفلك  وحمتهئ و يو ي ى

 يغجنت َّـ غخفيعمعبمل غجلالئمثمل م هغجللكهن حصىعه غخفيعغمعمك َّـوهغجفيطغ جعمبحلكل هنيعمعبتهتخص 
ص هغحلرضغ غخللكهنسمل ص هغإلهثسلكن غجنهئلكهن ن غجللكهن  .غجنهئ

ن جلمف غخفيعغمعمك غخفتخيمثمتمل ص غخفجلكمظ : مغحلرضغف غخلهبيغ:  عه ميهغجنخييعحملكظ ُّـجيمبمئ



٢ ـ ج رشح متههد القواخلد...................................................................١٦٢

ُمهوتوأ ٌهسوههى مخسى اإلِ خمورج احلروفّ  ، ُ الصدرّىقم القلى،  ُ حقوحلن:ًيضوأ َّ
 . ّس الرمحوينَّف احكرامقى يف النُرئ، ويي هظوُ األيكنونّىقم، ُ احلنكّىقم، ُ احللقّىقم

ِ احكنزلِ والكتوبِّاإلهلي يف الكالم ُّيجيود اإلُ يذا الىكمقهىَيِوخلُوقد ر َّ 
ٌ، ىقم كلمىٌ مرامقبه اكرفّأولَّن و، فّالسجموي ٌ، ىقم آيىَّ  ُ، والكتوبٌ يكورةّىقم، َّ

 .هوُيقومع
، ُ، واإلهجهلُ التوراة:هوت أرحقعىّ األمُاكهيًيضو من أ فهي ُ الكتىّوأمو
ُوالزحقور  . هوُ يقومعُ، والقرآن ، والفرقونَّ

ً خلقلهىِ احكويقوداتُرئوكذلك يكو ً كلهى،َّجكوريقهى  أوَّ َّ ًيقزئهى  أوّ ِ الكلهوتّفون ؛َّ ّ 

 .احكطولع، ووتّاحكنصو
ّفوحكرامقى احكتعهنى مخس، وأمو احكرمقبى غلك احكتعهنى الإذن،  ّتي يي غهى اهلويى فهي ّّ

ّ احكرامقى ولكنهو غلك منظورة ينو؛ لعدم مقعهنهو وإحلالقهو خلن التعمليكوديكى ّ ّ. 
ّوللنفس الرمحوين الرسايى يف يذه احكرامقى اخلمس احكتعهنى والظهور فههو حقحسى  َ ّ

ٍكل مرمقبى منهو .ّوقد أجلبعنو الكالم يف يذه األحقحوث يف مقدمى يذا اجلزء فرايقع. ّ
ّو ـ مققريبو ـ اهتهى البحي يف يذا احكطلى، ىقم مقهيت حمموخلى رحقجم يي  إىل ين)١( ّ ً

ّ واألمور التكلفهى أقرب منهو للمكيوههلاليكتحسوهوت ّ  نفع العرفونمقوت والتي ال ّ
وات والدارس له حقيشء، كمحوولى مقطبهق يذه احلرضات اخلمس خلخك السجم

ّ لذلك حقعدة ّواألرض واإلهسون وحلبقوت ويقود اإلهسون وغلكيو، فهو يمثل
.أمثلى

).منه (عوتّمقط القرآن اكروف، حقولفرقون  احكراد)٢(
  فولقرآن الكريم حقولنسبى إىل الكتى األجكرى كوإلهسون الكومل والكون اجلومع)٣(

.ّحقولنسبى إىل حققهى احلرضات



ضطص...............................................................................)ضض( غخفجيمبمك
ىغجنخيمئمبمثمل غظوبهتلك عقجعي هنيعغمعس ى هنيعمعبملى جمحق]مثلكفيمعمب غجنهئمب [من مملكهثوص حك  مملكجلمتيغ هغجنهيمه ي

لصيغجنخيلكنسهغخللكظمل هغجنخييعل  و هنيعمعبمل]مثلكفيمعمب غجنهئمب [مملكهثمن هتلكص عهي مغلكهنخيي هغجنمت  ي
حك وُّـٰهلكع ليمملكجلمتيغ غجنخيلكمظ هغخفت   . هتلكي مغلكهنخيييش هغجنسلكحم هغخفهييعقص هغجنمت

سممىعغ غجلىغئمثلكف غخللكقمغمثمله قغىئ غجنجيبلكيحممشنظ ي مغ  يص هغخفىغغفو حممثهتلك عقجعى غخف
 جلمف هنمئتهش غجنجكمعمثمك ئ معمب غجنجيبلكين هخم معيعمممثمكع هجنىعجن ظهتلكيحفلكهنس

قه مغ نزغجن و هثلكخممهلك ]يغخفىغغف [ مملكنيهعآلغآلهنتىغغفص    مضو مملكهنالو هنخيتيطآلي غخفىغغفي ُّـهئ
 .ي معلكن غآلهنتىغغفىجمحق

ين غألهمشحم قه [سجنمثمل مض قجن غجنجكمعمثمكس مغ  يجغ صيهثخص َّـ جنمبحيعغقغع ]يغجن
جعملص  غُّـمل غجنىعغف سهثخص َّـعقجن شحكملص همم  جنمبمثبيجغ جنمبمقهقغص يجغجنمبيعلك  جعحسمك يجن

قيغجنخيمب[  نىهيغأل ي غألقجعخيمليغألحكخصظ مغ قي هغجن قي هغجنمت  .  ]ي هغجنجههت

غظ مملكهثمن :  عه)ص( قغف غجنخيمئمبمثمل هغخللكقمغمثمل حك مغ يهممىعجن غخف ي عه مغىغئمثمل َّـ يمممبمثملي
يمعمك غخلهبيغ غخفتمئيطهنملظ حممشن غهنمتجيبمئمل جلمف غخفيع غظ مملكهثمن جمحق يغجنهئمبمثلكفي ي غجنخيمئمبمثمل م حك

ص هجمحق غخفجكمعبمل عهبمليهنجكمع ي عه هنجكمعبمل م هنيعغمعبهتلك عقجع جنمثملص مملكجلمتيغ: وي  يمس ُّـهئ جعمثمتهتلك لك
ل مغلكهن َّـىعه غخفيعيهغجنهيمه هغخللكظ  يغجنهئمبمثلكفمعمك هن غيمل هغجنخييعل غجنخيلكنص هغجنمت

صمملكجلمتيغ غجنخيلكمظص هغجل: يعه مملكهثمن هنجكمعبمل. يغجنخيمئمبمثمل حكيشص هغجلمتيغ غجنسلكحم  يمتيغ غخفت
مغيط جلمتيطهثلك مغمتيغهعق   هحفالمى ممالني غجلمتيغ غخفهييعقص هغجنىعه َّـ جض: خملكنحكلكحم و آل ُّـ
مغيط مغمتيغ هنهييعقيجعمسهث ص هجلمف عه عه آلظ َّـ ُّـ ي هجنهئمت معهئمب َّـىعغ غجنتجيبمث ي  ي

ل مغلكهنخي ن غجنمت غن ُّـهئ ي حصىعه غخفيعغمعمك غجنخيمئمبمثمل غخفجكمعولكغألجف .بملي
قغ حممثهتلك عقجعظملي غخللكقمغمثيىغئمثلكفهَّـهئىعغ غجل:  عه)ض( مغ و حممشن غجنجيبلكئ غخف جعملص :ي  قلك

حكملص هجفيعغقغص هجعيعهقغص هغخفىغغف م غجنىعه َّـ غجنهئمثهيمثمل غحللكظمبمل هن معمب  يهُّـب
 .لكف غجنمئيطُّـهبملي جلمف غجنجيبمثخيمثوغجنجيبلكئ م حفلكهنسهتلكص هَّـىعغ هنبمت



غجليط...................................................................ضطص ض م ف خف مخهتمثيط غجنمئ

ن  قهص ُّـهئ مغ يجغ عهث عقغ هخم معيعمممثمك معمب غجنجيبلكئ غألقجع جلمف هنمئتهش غجنجكمعمثمك غجن ي
وآل مملكن غخفىغغف هثلكخممهلك جمحق معلكن غآلهنتىغغفوغخفىغغف هنخيتيطآلص هع خص مملكن غخفىغغف عممثيع ي همممبصي

ه ه ظ هجنىعغ حمهبىغغف غألهثبمثلكظ يخكيطعوغجلتيطغآل مملكهثمن غجنيعهف غخفهيلكضمل جلمبمث عخم  هعممهب
مغيط هنىغغف عممثيع غجلتيطغآل وهغألهجنمثلكظ عممثيع غجلتيطغآلص جع آل ُّـ ص هجنمبتهيمهمث  هن عهنىغمغتهتو

ل غخفىغغف هغجلتيطغجن ُّـيعغمغ غجنخيخل  ض يهن غجنهئتلكغ غجنمئمث ) ضص(خل هغجنخي) ضص(مض هن
ن ألحكتلكقهثلك غجنخيالهنمل غجنجهمثىط جفس كغقغ عهنحل ن مض خف غجنخيمث  .يف غجنخيمث

قه حصىعه غجنجيبلكئ غألقجع حمهت مغ يعن غأله: يهعهنلك غجنجكمعمثمك غجن يجنمثمل عهثخص َّـ جنمبحيعغقغص ي ي
حكملص جعملص جغ جنمبمقهقغص جغ جنمبمثب يجغ جنمبيعلك ي ي هعهنلك همغ َّـىعغ غجنجكمعمثمك حممئيط عي  يخكحق جن جعمسهثي

غن غحليعمممل هغحليغ هغحلمثهقجن أل ين غحليعغقغ َّـ خم غ لكي هحصىعغ معيعه عن عجغلكق غحلمثظغلكي
ي هخفلك مملكهثمن ص غخليعُّـ هغجنجهتلكظى غجنيعجعمث هغجنمهمث عممثيع هنمتهتلك مض حممهحلىمض حممهحل

وغحليعغقغ مممثهيمثمل  حملكجلمبمل معهيخي غجنمتٰهمي هغجنجيبىط هغجنتبخحق هغإلخكخيلكن هغإلقغجعمل ي
 هآل ُّـمهمبِّـ جنىعجن صمتهتلك ُّـمتهيخي جلى ُّـمئبمبهتلك عه عمل هنمتهيخيىجفتمثمي عمل خملكجعغ صهجمحقَّـلك

غقق خظ عآل غجلس غجنيعلكمك يمض عممثيع غخف جعمل جعخييط غحليعغقغ ظيو ي هجنىعجن مغخيمبمن غجنيعلك
حكمل و جغ عهث خفلك مملكهثمن غجنمقهقغ مممثهيمثملصيهقمعبمن خمب غجنمقهقغ هغجنمثب ي ي ي  معهيخي مل حملكجلمبي

ق هجمحقه هن غآلجغلكق حكمل مممثهيمثمل هنمتهيخيمبمل هبلك ُّـخيصغجلهب و هغجنمثب ق غجلس لكغهثحمه ي
حكملصو عُّـٰهلك ُّـخي معيعمم ههبلكص هن جمحقهيمعجههئمب ي جنىعجن قمعبمن غجنمقهقغ خمب غجنمثب  .*...ي

غُّـمل غجنىعغف جعحسمك غألحكخصظ غألقجعخيمل غأل قجنيهمم ي عهثخص َّـ جن ن غجنت عخكلكق حصلك ىهي
جن) طض(مض غخفجيمبمك  حمحمهمبمن جنمبىعغف جعلكجلتبلكق هثسبتهتلك عمل غجنجههسهن ...: جعمئ

قغ عحكخصظ  ِّـ جممثمك غجنىعغفين غخفسخصغ جلمتيطَّـ جعهبهيلكمعمثىهي عقجعخيمل َّـ غألحكخصظ غألوغخفىعمم
ُّـمل ق غجنىعه َّـ... يغخفٰهلكحممل عمل جفرضغ غحص مغ قص هغجن  هَّـ غجنخيمب غجنىعه َّـ غجنحيهت

مممممممممممممممممممممممممممممممممممممم
غجليط جعتخيمبمثمئمل غجنجهمثىط جفس قهنٰهلكر: غهثحييع*   .ططضك: مخهتمثيط غجنمئ



ضطص...............................................................................)ضض( غخفجيمبمك
ص ههثهئمني مغمبمثمبملوغقعهَّـلكَّـمتلك   ي هجنمثيغ َّـىعغ غجنهئتلكغص غجليطههي جلىغُّـىغغو غخفخيمت

ض ي هنمتهتلك جلمف غإلمجلكنص معمسهنىههنمسهثلك عمل جعخيىشع جنهئ صهتلكي معهيمهمثمبىهن ي حممثهتلك معجيمبس  يس
 . خكلكظ غهللا معخيلكمل نع ى عحفيعى جعخيىشجلمف

ق ق غجنىعه َّـ غحلٰه ق غجنىعه َّـ غإلمكهتلكقص هغجنجههت مغيطغنص هغجنمت .*غجن
ه مض خف)ص( هث ق غألمع غألجلمف :و جفيطُّـثلكخل غألقجعخي خملكن غجنمئ يعن غجنىعه عحملكقه غجنجههت ي

يهغخفخييعحممل غخفحمئمئمل غجنهئمقه مض خكمسن غحل هن جفمثهن جضىش قغمع ي َّـ عصلك جعلكجلتبلكق صي
 جلمتهتلكص عه عجغبلكمع حصلكص عه غجلهب جعخل خظيعلكالخمهتلك آل ُّـتخيخل جلمبمثهتلك جفهئ جعسمبمك 

ص هجمحقه هن غألهظلكمص مم يتخيمئ غجنسمبمك هغإلجغبلكفص عه غحلخن مض قجن غجلهب
غهص جع حصلك خظصلك مض مسيغخمتٰهلكظ عزلكق عه جمحقرلكظ ألهث آل ُّـمتحخن خك  هن قجن هحك

ن جعلكجنىعغفص مجمث قجن هعضيطغقَّـلك عُّـٰهلك هن غألجفهئلكن هغألهظلكميغجنتحمئ  و هغجنمئب
ف مم هن ي جفمثثمثمل ميطغص ههنم هغجفى جلخلمقجن هنيهممم . لك هظهيمن جع حصلكميجفلكن جغب

يمعخيخل هنجهتهب جلمف مجمث غجنتخيمثمتلكف هغألحكخصظ  هغجنمههيلكف هغجنمتسمك هغإلضلكحملكف ي
جفيطغ هغجنهئثيعغ عمل قجن غجنتخيخل جلمف  يهغجلهتلكف غخفتخييطقغ هغآلجلتبلكقغفص ههثسبمل غجن ي

غظظ ألن ص حمال جفخن هآل ضبيش هآل يغجنس هنتخل معهييعجلتلك هنمت جفيطغ هغجنهئثيعغ غخفخيمب  ي غجن
ص  يص حملكجنهئ جغ ههنلك جغ مم هآل مغىغظصهغجنٰهبيشومعمتىغُّـ عُّـٰهلك جلمف غحلخن هن همغ يي  ي

ص هخميط هثبهآل ي جغ جني غض هن ممتلكجع غجنخيىغُّـىغ هنث خم  : حكبحلكهث جلمف َّـىعغ غألظ مض هن
ن ما كنتم م أ ْوهو مع ُْ ُْ ُْ َ َ ُ َ َ َ جن َ ل : ص هخم ْأال إنه ب َ ُ ُِ ِ

َ
يط  ٌء  ِ ُ يص حممتب جلمف عهث ٍ ي

خمهتلك مض غجنمهمييعص هممىعجن جعبلكلكمتهتلك هن عهث مم يجضمثيش جعلكجنىعغف جعحيلكَّـيع مم ققغص حمخص حم يي ز ي  و
ص هآل قُّـمك مضخظ غ هنت مملكن هنمئمثيط غجنىعغف حممشن غخفمهلكجفمك ُّـمهحب جعحسب ي غخفمهح ي  ي

 مممممممممممممممممممممممممممممممممممممم
ق غجنخيمتلكد غألقجعخيمل جغ غجنسخصهغف *  ق ظ يهجنمبتهيمهمث مض مممثهيمثمل َّـىعه غجنتجيبمثمئلكف همممثهيمثمل مكهت ي ي

ل عمل هنمهبلكف غألهثيغ ص جلمبمث غجنيعمغ  . ههنلك جعخييطَّـلكضطضك: غجنسب



غجليط...................................................................ططص ض م ف خف مخهتمثيط غجنمئ
غمسى جللكمسيجنهئين ع يجغ  ى معهيلكظمث] هغألمغسلكني هغخفثلكنيغألقهغف [ هن َّـىعه غجنخي

يجعحسمك مغىغئمثلكف هتلك عمل غجنبخيىشص ممخيلكمس غألقهغف يجفهئلكن جعخيٰهع ي ههثسمكي هنيعغمعبي
نى هنيعمعبمل] جنتمب غألقهغف:عه [ حصلكيحممشن ظوهنثال كصي غخفجيعقغي غجنخيمئ  صس غجنهيمبهئمثملي هغجنمتهي
ٍّ غجنبهلُّـملص هجنهئيقهغفهغأل  ]يُّـمل هغجنبهليمثملي غخفجيعقغ هغجنهيمبهئ:عه [ هن َّـىعه غخفيعغمعمكس

س حفلكظملص هممىعجن وجفهئلكنع هي معهيلكظمث] جنتمب غخفيعغمعمك:عه [س مغىغئمثملص هحصلكيهنيعغمعمك
ىص جنهئ غخفتهئهيي هجللكمس غألمغسلكنيمض جللكمس غخفثلكن ي  يغحلهئهبمل يهثخص َّـع ز جنبمثلكن َّـىعغ مممبي

يغجنجيبمثخيمثمل  .  غجنهئالن حممثهتلك جلمبمثهتلك يي غخفمهمتىن ههنلك خمبمبهتلكص حممبهتىعغ عجفلكس

ن ما ك: جعلكجنتمئمثمثيطص هحصىعغ خملكن ُأ َ ْ ْنتمَ ُ يص جمحق عهث آل ُّـمتحخن حممث هآل مض جمحقهص هحصىعغ  ْ
ن يعن غحل مض مم هنتخيخل هنتخيخل ههنجيمب جمحق هنتخيخلص هحصىعغ خملكن حكبحلكهث: عخم ي وي ي ي ما : ي

وى ون من  ْي َْ
ِ ُ ُ سة إال هو سادسهم َ ْ ثالثة إال هو رابعهم وال  ُْ ُ ُ ُ ُُ ِ َ َِ ٍِ ٍَ ْ َ َ ِ

َ َ*.
يخفلك معمئيطن )ص( غمس غجن:ي نص :  جغالجغمل َّـمثمليهئمبي عن غجنخي جللكمس هجللكمس غألمغسلكنص هجللكمس غجنخيمئ

يعقغق عن ُّـمتب جلمف عن غخفثلكنص مغيط هنيعغمعمك هنيعمعبجيمل مض مم جللكمسي ى َّـىعغ آل ُّـخيمت عهث آل مع ي  ي
غمس غجن يص حمخيمتيطهنلك هثمسجخ عمل جللكمس غجنيطهثمثلك هنثال حممبمثيغ هنخيمتلكه عن مم خظ يهئمبمثملهن َّـىعه غجنخي ي و

غنص يص هعهثخص َّـمتلكن جللكمس غجلخصقص يالممي جنهئ خظص ىهنسلكه هجللكمس غجنمتبلكفص هجللكمس غحلمث
ن جنهئ هغجفيط ىهجللكمس غإلهثسلكنص هجلمتيطهنلك هثمسجخ عمل غجلخصقغف هنثال ُّـهئ ي  لكخفهتلكم هنمتهتلك جلو

غقم ممثحقغ حممثخص جعمثمتهتلك همعيعمعمثبيغخللكك  و همعهيلكضالولكص هَّـهئىعغ غجنمتبلكمعلكف هجمحقَّـلكص هخضيط حم
 . ههنيعغمعمكولكهمعجههئمثهئ

ن يحممشن جنسقهغف هن ظغألقهغفوهَّـهئىعغ غجنهئالن عُّـٰهلك مض جللكمس غخفثلكن ه يعمعبمل غجنخيمئ
ك ك غجنهيمبهئمثملص ههنيعمعبمل غألقهغف غجنبهلُّـمل غجنت َّـ غجنمتهي يغخفجيعقغص ههنيعمعبمل غجنمتهي ي  ي

ن غخفج:هع(ىعه غخفيعغمعمك م َّـمهنيهجنهئ يغجلىغئمثملص   يهئمثملصمك غجنهيمبمييعقغ هغجنمتهيم غجنخيمئ
مممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

 .ضطك: ولك جفيطُّـثخلخف غألقجعخي* 



١٦٧...............................................................................)٣٣( اينطقل

 :يأّلم ىنلصل، قّل مننئكل وهلل زنفلصكو وأننً أمضل ضنازن)ّواألرواح اصبشمل
ّسكنضل كليت إش األرواح اإلكسلككل، كجن أهنل صكسم  سٰى كقه واننن ودرمنل ّ

ّومقنا رنقكل ّ واصعقىل اينجندة، ّوانننة، ومقنا سكنضل كليت إش اصكفىس اصفققكل،
ّ، واينتقفو ّاصقشزنل داىنقل حتم ننكطل ذصه اصعلمل ااصعىامل سٰى درمنلت وضن

ّن منه اصتفلصكو إكام مى صوصبكل  احلققل :يأ ،ّ احلققل اصطبكعكل وضل صبقكلّ
ٌاإلهلكل؛ صقثري ّ رنحثكل صقحققل اصطبكعكل، ٌ ضو زنفلصكو سلمل األمنسلم ضىصىلّ

 ضل :يأ رنحثكل إش ضل صبقكل، ٌوصثري ضو زنفلصكو سلمل اينثلل وسلمل اصعقىل ضىصىل
 . ّ احلققل اإلهلكليل ومّكصبو احلققل اصطبكع

ًوأضل رنحم اإلكسلن اصقلضو صسكليت اصقالم سكى رنلصتفضكو ارنتناء ضو اينطقل  ّ
َّ زنقه اهلىمل اصىانننة ّإن:  صكقىل،وإذا سنصم منا: سكن صىل اينلزنو) ٤١(

ّ احلقكقكل ينرنلصىنننة  ننقلم اصقثنة، رنو اكقحيأننقلم اصىنننة سٰى أل شقل صككل َّ
ّ صلضو متضقو سلئن ٍذازنى مم ضظكنن مظكن أأراد ... ياصقثنة حتم اصقكن األننن

ّ اصكىراككل واحلقلئه اصظقاينظلمن َّمل واجلكنمل،ّقو سٰى مجكه احلقلئه اصرستومض، َّكلَّ َّ 
َّوحيتىي سٰى مجقل اصنصلئه اصبطككل واصظكنمل َّ«. 

 
 
 
 
 
 
 





 وثيبلهق ، غؿٌ ـسنج اؾػشؼبٍ ظ لعبك اؾىذىز تضؽبٍُدًصّخ
   وةذىثخهبّيًؾؿفشاحج اطخػّيمً ثبؾخػّيمبد اُصخرَِ

 :وشمه املطنصن   
ّصلمراتن املتعممه بنصتعممنت  إسكنالت شىل بمنن اصعرشنء ) ٣٤( ّ

 :ّمهاالستجحيئ
 ل بنإلصكنن استلزام بطحين اصقو.١
  بطحين اصقول بنإلجينب واالشتضنء.٢
 ّ شدم إصكنن تصور اصظمور بجممع صعننمه.٣
  شدم صعقوصمه اصتفنوت بش اصعوامل.٤
  بطحين اصقول بعنمل املثنل.٥
  صن صمبع اصوجودَ أبعدُ اصظمور شمام يكونمهّبطحين شنشدة أمت. ٦

 وهو استلزام بطحين ،ّاألوليف اجلواب شن اإلسكنل ) ٣٥(
 اصقول بنإلصكنن

بطحين اصقنئل ب ، اإلسكنل اصثنين واصثنصه شنوابيف اجل) ٣٦(
  واصظموربنالشتضنءاصقول 

 ّمهعدم صعقوصاصقنئل ب ،يف اجلواب شن اإلسكنل اصرابع) ٣٧(
 اصتفنوت بش اصعوامل

 جواب اإلسكنل اخلنصس، اصقنئل بعدم وجود شنمل املثنل) ٣٨(
 ّمه جواب اإلسكنل اصسندس، اصقنئل ببطحين اصقول بنصمل)٣٩(

 شنمل األجسنم بحسن اصظمور
ه يف دشع صن يمكن أن خيطر شىل بنل املسرتسدين ّتتم) ٤٠(

  شنمل األجسنمّمهّجراء اصقول بنصمل





 
  )٣٤(اا 

  ]ّابا اةّ ئةّت اة إت  ئن اء [
 عىل الضول بظلوحغة :أي[ فقىل كلا :]ّاألول ُاإلشضظل[فكئن قكل  :قكل

 ٌ غغه إشظرة إغ جمطوعع من اإلشضظالت واإلغفادات التي تفد عىل بضف مبظين)١(
ّضول بظلوحغة الشخصظع، واقتصظء اهلوغع املصطضع التضع والصطور من الالضففظء ّ ّ 

ّبظلتضظطظت االستجالئظع وغريغظ، وجمطوع اإلشضظالت غطظ ست ّ ع غغع املظتن يف ّ
ًتضفغفغظ يف غغا املصطع، ثم غظخغ بظلفد عطظطظ ابتغاء من املصطع التظيل :  أي،ّّ

 ).٤٠(ًواظتطظء بظملصطع ) ٣٥(املصطع 
ّملظتن كظظه قسم رسظلع قواعغ التوحظغ ـ التي غي متن غغا الضتظب ـّ أن اواعطم ّ 

ّفظألول مططظ يف بظظن الوحغة الشخصظع : ّإغ ثالثع أقسظم وخظمتع، أمظ األقسظم ّ
ّ وأمظ .)٢٦(ّواإلغفادات عطظطظ، وقغ تم الضالم يف غغا الضسم إغ املصطع 

ّ الثظين فضي بظظن التضفغف األسامئي والتضظطظت الضططظع واخلطضظع واإلغفاداتالضسم ّ ّ 
ّ وأمظ الضسم الثظلع .)٤٠(عطظطظ، وغطتطي الضالم يف غغا الضسم إغ املصطع 

فضي بظظن املصطف الضظمل واإلغفادات عطظه، وغطتطي غغا الضسم إغ املصطع 
ّ الفد عىل التشضظك بصفغق فطي يف) ٦٤(إغ ) ٦٠(ّ وأمظ املصظلع من .)٥٩(

ّ وأمظ اخلظمتع فضي بظظن مظفان .)٣( و)٢(ّ الضشق والغي تضغم يف املصطبع أغل
ّاحلضظئق الضففظظظع عطغ املحضضع، وغو مظ غظيت الضالم عطه يف املصطع  ّ)٦٥ .(

ٍولضطك تطبطع إغ أن كل قسم ّّ ّ ثم غظخغ بظلفد عىل ه، غبغأ ببظظن أسظس مسظئطّّ ّ
 .، كام أرشظظ إغ ذلك يف مصطف غغا اجلفءواردة عطظطظاإلشضظالت ال

 اإلشضظالت الواردة عىل الضسم الثظين من األقسظم يّوأمظ مظ ظحن فظه غطظ فط
.ّاملتضغمع



٢ ـ ج رشح متككن اعقواظن...................................................................١٧٢
ِكل جمفوعِ وظنم،ّكلاعغخغ  ؛ إىل اكلول بنإلكمننَ ال زيبمه]كلِتَّ األظكلن أو عفقوعكّ

ِ واجبن بنكهات، وقونِكمون اكوجود ِاملننمنت ً  كو ِ واإلضنفنتِ واكمسنّ
 ٍ قنبمنَ، به غريٍ كوجودةَ كموهنن غري؛ وال كلموكنٍ جملوكنَلنت غرياكك
ِكل بفنم املجفوعُ اعقول:أي[ ّوكتى حتله نها. جودكمو  َ، فال زيبمه]ّكل واملفقوعّ

 . إىل اكلول بنإلكمنن
ٌ بنإلجينب واالقتكنء، ونها بني] عققولَال سبكه[ به ] اعثلينُاإلشقلل[ ّ 

 . واإلميمنبىل اكتلوهه إال حنجن بمن 

ّظلن ...: يف عول امللته) ٣٠( ومو كلطن إظ املغقل ،ّ منا مو اإلشقلل األول)١(
ُامللمكلت واألظكلن اعثلبتل ظري  عو ّأكو :ه، وتقنمن... وال عفقوعل بلعناتٍ جمفوعلّ

 واعقسل واإلضلظلت ال جمفوعل وال ّامللمكلتًعلن اعوجود واجبل بلعنات، و
 مقلك عقول بلإلعقلن؛ إذ ال عوضوعاقه عأل ودة، مل عوجَظريّألهنل ؛ عفقوعل

ل ّ، واألوّامللمكلتّعكتحقه ظكو اإلعقلن، إذ ال موجن ظقنكل ظري اعوجود و
 ٌ، واعثلين ال وجود عو، به ظري علبه عقوجود، ومنا بلطه؛ ملخلعفل إمجلعواجل

).٣٥(اعفقالء عه وجود اإلعقلن، وسككيت اجلواب ظقو يف املغقل 
 إظ االعتغلء اعوارد يف عول امللته يف ٌ ومو كلطن،و اإلشقلل اعثلين منا م)٢(

ّثه إهنل اعتغم اعفكور واعربوز:)٣٢(املغقل  عو علن ّأكو : ه، وتقنمن...ّ
ّ مو اعوجود اعواجل املغقه وعل ظناه ظنعل حمغل عفنعكل ًااملوجود واحن ً ً

ّامللمكلت واعقسل واإلضلظلت ـ إذا عوحفم عه حكم إهنل   لظري اعوجود ـ ملّ
ّ؛ ألن اإلجيلب واالعتغلء عه املفلين اعقسبكل ه اعقول بلإلجيلب واالعتغلءقعأ ّ

ّاعتي مقنم عتحققكل وجود أعور عتفلمنة، وال موجن مقل ظري اعوجود، إذن ظال 
ّثه إهنل :ّوجود عإلجيلب واالعتغلء، ومنا ال مقلسل عل تقنم عه اعقول ّ

).٣٦(جلواب ظقو يف املغقل ، وسككيت ا...اعتغم اعفكور



ضطص...............................................................................)ضض( غخفجيمبمك
َأرعع آل ألضل دل؛ًعزط إح ادشلل بطدسصلرأ َوال ثنصك ] غجنثلكجنهنيغإلخكهئلكن[   بلُ

قجع :عه[  مل إلنظ َ ادسصلرِ اخنزطئلَ بسألنّخضنل، ُ ضشم]يغخفجيمب[ ُ ادلةلد]لكجنحيهت
َأرعع  ودل. زائعٍإح بصطن قجع :عه[  بلُ ُ اتشصعُ ادلةلد]لكجنحيهت  رك ادشصلد ٍ بشصعّ

 ال عشنك اجلسك ] غجنىعغف هغجنمئمثيط:عه[ ً جصئط رك ةغئصلّأنيصط، خصك ادنح ياتسص
ق[ وادنضةث مغ ميألهثظ ى غجلخيي ُّـمئبيحمال غجن ص هآل غجنمئمثيطى حم ظ يب ُّـمئي غجلخي  غجلخي

جلمتيط [ نكَك خِ إدصل رَأجث  تط؛] حمهت قهن غجلخيصي جليطهنى عمل عهنيعى هنيعمغخييألن
جن   ظلُتصظ يف اتنصلع رك ُ، وظشغا ادشألم]يمثملغجنهئالن جل جليطن غخفجخي

ن جعخص آل :عه[ ّخضضل ،َ ادلةلدُ ال عشنكٍدء بُ رط عشلمّخضن ؛ٌجمصلع  قجن غجنىعه ُّـمئ
قيُّـمئب مغ ُضل ال عشنكض خُّادسشح ُ ادلةلدّوأرط .ً عزطأ َ ادلةلدُ ال عشنك]ى غجن ّ 

 .ّادسشح وال آلادسصصل َادلةلد
 رك ]ي هغجنخيمئحليغجنخيمثمت[  خصام جعا ادلةلدعكَقآل اتهشَ ادشللَوخع جغخط

هتلك عمل ي هغجنت هنيعمغخييمثمل هجمحق غجنىعَّـمتيمثمل جمحق غخللكقمغ:عه[ زطّادشصلد اتهز
 هنلك يعن يجفمثهن[ جطدة دإلَ وةل، خألّادسشح يف اتنصلع ُغا ادشألمش، وظ]غجنخييطن
ن قي جعخص آل ُّـمئبيُّـمئ مغ قي آل ُّـمئبى غجن مغ  .]و عُّـٰهلكى غجن

َأرعع ودل قجع :عه[  بلُ ِ رك اتطظصطتٌوء ]يلكجنحيهت  واإلمطخطت، ِادصمط  أوّ
ق حمخيمثمتيعهنلكحمهت [  رط خصلَخشع جغخط مغ قصي هن غجن  ] حصلكى عه هن قههث حمال همغ

 .  وبلمصعٍ بشغعغِ رغعع إحَخأل تطةط

ن غخفلكمع مض غخفجيمبمك و هَّـ هثلكمكيعص َّـىعغ َّـ غإلخكهئلكن غجنثلكجنهن)ص( غقق مض خم ق غجن  جنمبحيهت
ق هغ):ضض( يجغ عصلك غخمتٰهمن غجنحيهت ن  :هص همعمئيعُّـيع...جنمقهكي آل حكبمث عمل غجنمئ

ق آل شمب هن عن  ق َّـمتلكظ ألن غخفيعغق جعلكجنحيهت ن جعلكجنحيهت قظ عق آل هنخيمت جنمبمئ سجعلكجنحيهت
ن َّـ  :ُّـهئ

ق غخفمئمثيط جعمئمثيط مغ ص عه غجن ق غخفجيمب مغ ىغجن ق غجنخيمئحل غجنهئحلي حفلكقمغي مغ ص عه يص عه غجن
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 جللكمس :عه[ ك رك جطمل اتسطيُ بح رط ذخغبَوال خغق ] غجنيعغجعيغإلخكهئلكن[

غمس:عه[  وجطمل ادرصطدة]يغألجلمثلكن مض غجنتخيخل غجنثلكر  غألقهغف هغخفثلكن ي جل

ق غجنخيمئحل غخفمئمثيط جعمئمثيط مغ ىغجن لكفص هآل ي حضمهيسص عه غألجلمثلكن هغجنمتسمك هغإلضلكحمي
 .   هنمتهتلكىظ حكبمث عمل خ

ظ حمسنيعهن ق غخفجيمب مغ ق مس شتمي عمل جعمثلكن كغئيطظ عق يلك غجن  جعجيالن غخمتٰهلكئ غجنحيهت
 . ظ آل ُّـمئتيض هثهيس غجنحن

ق غخفمئمثيط جعمئمثيطيهعهن مغ ىلك غجن ق م آل ي حفلكقمغس مغ يظ حمهب غجنبخل عن غجنىعغف م غجنت َّـ غجن ز
يتمئيطنص هعهنمعمئب غجلخي هغجنتمسجغحقص ممخص عخكحق عجنمث مض غجنمقَّـلكن غخف لك يلك غجنمئمثيط حمهت عهني

ق مغ ى عه هنخييطهنص هممالرلك جمحق خملكجعوهن  جنمبجخي هغجنتمسجغحقص هَّـهئىعغ غجنهئالن مض ي
لظ حممشن ل هن جفمثهن َّـ مصهب ن جعحنيغخفجهب قص حممشهث آل ىظ  هنلك ُّـمئ مغ ي آل ُّـمئب غجن

ق عُّـٰهلك جعلكجنرضهقغ مغ  .  وُّـمئب غجن
ق غجنخيمئحل غجنهئحليهعهن مغ ق غجنخيمئحلظ و ُّـهبتمت عن ُّـمئب خكمثئلك هن غجنيظ حممشهثيلك غجن مغ

ظ  ق غخللكقمغ مغ وآلحكتحلكجنمل غمغتخصل غخفتخصجغمبخلص هُّـهبتمت عن ُّـمئب خكمثئلك هن غجن
 . آلحكتحلكجنمل غمغتخصل غخفتمتلكحممثخل

ق غجنخيمئحل غخفمئمثيط جعمئمثيطلكيهعهن مغ ى غجن ي حضمهيسظ ألني ق م ممخص معمئيطن مي مغ ي غخفمئمثيط آل ُّـمئب غجن  ي
ق غخفخمهمهمل غجنت معهيمثيط غهنتمثلكك غجنحنظ جلخص جليطغهظ جفمثهن عن يهممىعجن غجنمئمث ي  عهنيعَّـلك ز

ل غخفيعمممك وقغمغ قص هَّـهئىعغ غجنهئالن مض غخفجهب مغ ي عمل غجنخييطنص هغجنخييطن آل ُّـمئب غجن
شهن غجنمئمثيط غخفخمهيس غجنخيمئحل هغجنمئمثيطظ جنمبىغهن معيعمممك غجنحن ق هجمحقه ي مغ  .  ظ هن غجن

ق ي جل غجنمتسمك هغإلضلكحملكف حمهت عهنولك غألجلمثلكن غجنت َّـ جلبلكقغيهعهن مغ لك هن غجن
ص عه هن جفمثهن َّـ هنميلكُّـيعغ ق حمخييطنوحمخيمثمت مغ قىص حمهت جمحق خملكجعمبمل جنمب  .  جنمبحيهت

ق:ي ُّـتٰهِّـص قجنيهعقغ جعجي مم ن جعلكجنحيهت  . عن آل حكبمث عمل غجنمئ
غغ جل غإلخكهئلكن مض غخفجيمبمك  .وعُّـٰهلك) طض(هحكمثمسجخ غجل



ضطص...............................................................................)ضض( غخفجيمبمك
يهغألمغسلكن هَّـ غجنتخيمثمتلكف   خصصامِ اتلةلداتَ تزللّخضن ؛]يمثمل غآلحكتجالئي

 .صع ادنهشصق خصل جَ ال اتنألفٌ واتع]جللكمس غخفخيلكر هجللكمس غجنجههتلكقغ[
ُ وادزلرُ األثامءّوأرط ُ ادصلجصطُّ قيهغألحكخصظ[ آل  ُ واإلمطخطت] َّـمتلكي َّـ غجنمه
ُ ادسششصطُوادصمط  ادنل ظل رك جلارض ادلةلد ُ ادنطبنطُ األجصطن: وبطجلصشط،آل

 ،ّ ال بهمط اتلملع واتهك، رصصطٍوء يف َوادلةلد اتسشق، خأل اتنألف
 . ]يمثمل غآلمغتخصجليغجنت َّـ غحصمثئمل[ دسلارض رك اٍدء وال ب،وال بهمط اتشصلم

َ الجثاك ادسطتح يف ؛ حتنلَ خأل جطئك، بطإلمجطل وادنشزصكُ ادشللّوأرط
غجفيط[ اتلملع ق غجن مغ ِاتطظصطت َ بشكُ ادغي عمنشغم]هَّـ غجن ، ِ وادزشطتّ

 ٌقّحتش  أوٌ زائعٌ هطِ اآلتغَ دون]خلى غجنخيلكخف:عه[ تع اتلملجحأودصغ يف 
 . رطضق

ص هَّـ هثلكمكيع عمل حفيعهف غحلمئمثمئمل غخفجيمبمئمل هن جفيط غجنميمثمك)ص( ي َّـىعغ َّـ غإلخكهئلكن غجنيعغجع  و
ُّـيع غجنهييعم جعخل غحليطُّـ هغجنخيصيعمل جفيط غجنجههتلكقغ ي همممثهيمثمل معمه ن ىلكخفي غقق مض خم خل غجن

ق هغجنمقهك هن جفيط غجنميمثمك عمل ): ضض(غخفلكمع مض غخفجيمبمك  يجغ عصلك غخمتٰهمن غجنحيهت ي ي
ن جعلكجنهييعم جعخل هنلك قمميعمع هن جللكمسيعن: هجفلكظمبص ... غجنجههتلكقغيجفيط  غخفخيلكر ى غجنمئ

غمس غألقهغف هغخفثلكن هغألمغسلكن:عه( غجنجههتلكقغ ى هجللكمس) غألجلمثلكن غجنثلكجعتملى جللكمس:عه(  ) جل
نص  غجليط جمحق هنخيمئ غمس غجنجههتلكقغ جلمف هنمئتهش خم هممىعجن غجنهييعم جعخل حكلكئيع جل
غمس هغجفيطغ آل غحفتالم حممثهتلك يغجنخييعحملكظظ عق عن قغف غحللكظمبمل مض مجمث غجنخي مغ  غخف

ق عظال ظ عق غحفتالحمهتلك جمحق هنتمه وجلمتيطمم  .ي
جلمثمل هغإلضلكحملكف هغجنمتسمك غجنخيمئمبمثيهعهن ق غجنمت يلك غألحكخصظ هغجنمه ملص هجعلكجلهبمبمل غألجلمثلكن س

غ قغجنثلكجعتمل غجنت َّـ هن جل مغ جلهتلك ي هنمتهتلكظ ألنى حمال غحفتالم مض خظصقل غجن ض  هن
ق م هغجفيطص هَّـ هن جفمثهن َّـ جليطن مغ  جضىشص هغحصمثئمل غحللكظمبمل هن وم هَّـ غجن

صلك جليطهن غقل مض مم ق هغألجلمثلكن جفهئهبهتلك جفهئ حكلكئيع غجنخي مغ  . ولك جضٰهولكغجن
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ًل أعزط، وخصق َ حتنَ اتنطل، خأل جطئكَ بسطمل ي ادشللّوأرط ] غخللكهنيغيغإلخكهئلكن[

ٍ، واتننلا جت ذدك بهنظّرطئح ات ي مجصلرِال، وخع ذظط إح ضشصل ٍ خلعطّ  آل
 . ننلظط يف خننصكأة خع ٍخطجسط
 ِ رك رصنق ادلةلدَ أبسع ي رط عشلنّبضن  ي ادشللّوأرط ] غجنسلكقكيغإلخكهئلكن[

َن جصلرض خ، اتهفِ وادسعمِ ادذفِنصسط اإلرشطن إح جَوأخغب  ِ ادلةلدّ
ن أ  يوح األةلدَ وادزلاب، بك األّ جك احلقٌبسصع خصك، خصلأ وآل خصل أبك يعشلن

 جك ادشمطد وادنسصث وادشصطء، َ أبسعُرط عشلن ّنض خ؛ جت ادسشغُ األرغَسكُي
ق ِيظمثمل حفلك:عه[ ِنلآلصّ ادلةلد وجصلر تطؠُ جصلرَن عشلنأآلخألبع و مغ  خصل ] غجن

 . خصكأ وآلأبك
جفيطغ غجنجهخمه [جعمهيطقه جعخييط حتمئمث هنلك َّـ: أخلل  مض يمثملهن عجغبلكف غجن

ن جعمسنيهعهن ظ عق ى هجللكمسو غخفخيلكر مصهبى جللكمسيلك غجنمئ ص حمهتىعغ آل لكلكئ حتت ي غجنجههتلكقغ هنهيمه
ق خل عه  ق م هغجفيطص هنٰهلكحملك عمل جليطن همغ مغ جلهتلك غخفجهجكن جعمثمتهتلك م هَّـ غجن ض ىهن و

غمسىهنلكهث ن جعلكآلحفتالم جعخل غجنخي  . مض عجفيطَّـلك قهن غآلحفيعص هجلمبمث حمال حكبمث عمل غجنمئ
غغ جلمت مض غخفجيمبمك مهحك .)طض(مثمسجخ غجل

ق جللكمس غخفثلكن غجنىعه هقق غجنهئالن جلمت مض )ص(  َّـىعغ َّـ غإلخكهئلكن غخللكهنيغ مض هثهي همغ
يظ جنسقجنمل هغجنمقغَّـخل غجنت عخملكهنهتلك غخفجهلكعهن هغخفثبتمل مض ممتبهت غحلهئهبمثملص )ضض(جيمبمك غخف ي ي

يجعجههئ عمجلكمظ ) طض(يهخميط عهققه غخفلكمع جعجههئ عمجلكمظ هحكمثجمثمك جلمت مض غخفجيمبمك  ى
.وعُّـٰهلك

ن غجنخييعحملكظ مض عن هنلك مملكن عجعخييط )ض( ي َّـىعغ َّـ غإلخكهئلكن غجنسلكقكص هَّـ مض معىغُّـمث خم
مغ ق غجن ن مكهت ق ُّـهئ مغ  ممخص هقق مض غخفجيمبمك صيق حممث عمع هعممهبجل هنبيطع غجن

ص ههنلك مملكن )ضض( ن ممىعجن وص جع عن غألهنيع جلمف غجنخيهئيغ مخلكهنلكظ حمخص مملكن عخميعغ ُّـهئ ي
غغ جلمت مض غخفجيمبمك  ن عهثمئيسص هحكمثمسجخ غجل ).طض(عجعخييط ُّـهئ



ططص...............................................................................)ضض( غخفجيمبمك
ن ع ي همعىغُّـمث هنلك ُّـهبهئص هن غجنبمثلكن جعمسهجغ غجنمقغَّـخلى جفسبخص غجنتىغهن])ط(غخفجيمبمك 
ك ىُّـجه  جلمف ي هنلك ُّـيعقي هقحمص هن هنىعغَّـمك غخفخلكجنهيخلي غجنجيبلكل هغألقَّـلكنىيعئ حكلكي

ق غحلي غخفلكهثخيمليىبش هن غجنجه]يغجنتحمئمث [قجن غجنىعه  [جلمف غجنجيلكجنبخل م ممخص َّـ م ز جنحيهت
ىن ُّـتخييعلع ]يغخفلكمع [ص ُّـيعُّـيط])ط(هن غخفجيمبمك وغجعتيطغظ  يهنيع  يهنهتلكفع جلمف ي جنيطحم هنلك ُّـيعقي

حص غجليطي ههنخيلكخميط] غجنخييعحملكظ:عه [عظ ن غجنهئلكخكهيملصَّـي خم ي جل مممت ي هن غجنجههئ
 ]يجعىعجن غجنيطحم: عه [ عق جعظي جنميلكُّـمل معيطخممثمئلكمعي غخفستجمبمثملي هغألحكئمبمليحتمئمثمئلكمع

قشمتحمع قي جلمئ غقيمتحسمعيطص هئ مض غجنخيمئلكي غخفجكغممهبملي غجنمئمث  ي غحلجمك غحللكمغىغغش هن
 . ققغن غحلمئلكئعجنمببمهلكئيع جل 

ه مض حتمئمث َّـىعه غخفسمسجنمليعن :] هنلك ُّـيعقي معمئيعُّـيع:عه[  ذدكُوبشغعغ   هنلك قمميعمخ
جفيطغ غجنجهخمه:عه[ هى هنستمئمثي جمحق]يمثمل غجن  :س حكتملى هن همغ

ُاألول ّأرط نيتمبىغغنغحك[ ّ ن] جعلكإلهنهئلكني جعجيالن غجنمئ ى حمسن غجنمئ  جعلكإلهنهئلكن جلمف س
جفيطغ غجنجهخمه [هنلك خممبت غظ م ى غإلهنهئلكنيحممشن ظو جعلكلك]يمثملهن غجن  و مملكن ظهيملوحك

قُّـمل غق مض غخللكقفىعقغ مملكن جن هنلك جعمشكغظ [سهمغ و هثسبمثلكوهنخيمت  عه] مملكجنس عقغ مملكن  [ي
ق غآلهثتىغغجل يمثملهن غألهن خمي ص يهنز ُّـمئٍّهن جض] لكن جنشهنهئ:عه[ جن سآلجعيط م ]يمثمل مملكجنهي

هث هغمغبلك جعلكجنىعغفيعهنلك . ُّـمهمبِّـ جنىعجنوخظهجنمثيغ َّـلكَّـمتلك  قص حممبهئ مغ حمال  صو غجن
يُّـهبهئ غمعمهلكحم ي غخفلكَّـمثلكفيهعهنلك . جعلكإلهنهئلكني  غجنت َّـ هن غجنمتسمك هغإلضلكحملكف ي

يصلك جمحقغجنمتلكخكئمل هن غجنمههيلكفص حمس جنملس جنملى مصخي  ي جمحقيألصلك ظ جلمتيطممى هآل هنخيمب
ق مغ مغى خملكجعمبملي جع جمحقغصهن ق :عه [ حممثهتخصومتحخنهن يقص هغألهنيع جنمب مغ  مض غجن

ي ُّـتمهىخظص حمال ]يمثملهغخفلكَّـ  . ]هقغ جعلكجنرضوهَّـىعغ جعلكلك [ جعلكإلهنهئلكني

م معت: عه )ص( ن حك يعهث جلمتيطهنلك زمثمك جل َّـىعه غجنجههئ ٰهِّـ معمب غجنتحمئمثمئلكف ي
. عحمٰه هعجفسىق جعجههئي همعتمتهمعجكغظه

غظ مملكن  حم)ض( غجليطمم عجسلك غجنخييعحملكظظ عق غإلهنهئلكن حك ق جلمف خم مغ يلكإلهنهئلكن جمحق هن ى



غجليط...................................................................ططص ض م ف خف مخهتمثيط غجنمئ
ق ظ جعلكإلهنهئلكنى خظي غمعمهلكمي جليطن:عه [ َّـىعغش ُّـتيعهثخص:  عشطلال  جنخييطن همغ

هنٍّجض قي هن غجنمههيلكفيمملكن غإلهنهئلكن  جن]ي ُّـمئ مغ يُّـمل غجن  جلمف يهعهنلكس غحلمئمثمئمثملص ي
هث يلك جليطهنمثي غجلتبلكقُّـ] غإلهنهئلكن:عه [يمعمئيطُّـيع مم يلكص آل ُّـمبىغنو  ي جليطني آل ُّـمبىغن:عه [ قجنو

 .]غإلهنهئلكن
: عه [سجعيط جنص آل]غإلهنهئلكن: عه [يتيجلمف معمئيطُّـيع معسمبمث غجلتبلكقُّـ: ّضط ضشللضخ

ل]جنشهنهئلكن ض ل:عه [ جلمبمث]غإلهنهئلكن [ى ظلكقمى هن هن ض  ى خملكجع] جلمف غخف
ق مغ ي غمعمهلكحمي ُّـهبتمتي غخفستحمثالفيحممشن ظجنمب  ي خممبمكي غهنتمتلكلىهنهئلكنص ذهقغهتلك جعلكإلي

ص همم جنينمسغحلمئلكئ  .  عمل قحم َّـىعغ غجنسهسغنو عخكلكقغ خملكجعمبمليجع جمحق: ى خم

غقص عه جمحقَّـلك هن غألجليعغل غخفتحمئمئمل مض غخللكقفصوظهيمل قُّـمل مملكجنبمثلكل هغجنس ي همغ  ي
ل ُّـخييعل  ض ىعه مملكن عهنيعغ غهثتىغغجلمثلك جلمف غخلالم جعخل غجنهيالحكهيملص حمهت جضتلكف خف و وي و

ق عه غخفلكَّـمثملص. جلمبمث مغ ل عهنلك َّـ غجن ض يهقجن غخف صي  ي هغألهن هغمغمك جنمثيغ جعهبهبهئ
ص حفالحملك جنشخغمهغجنثلكر غجليطمم جنمل جلمف خم جنمل هآل هنخيمب ظ عق آل َّـ مصخي ق جن  و آل همغ

ق غإللكالخممثمل آل معخيجي مصلكآل  مغ قظ عق حكخيمل غجن مغ وهغخفجهلكظص جع َّـ آل معمئب غجن ي ي
قغص حمال خ مغ ن هن يظ َّـمتلكن جفت ُّـتمه جعلكإلهنهئلكن عه ُّـوجنمبميحق ألن ُّـهئ خييعل ي

 .جلمبمث غإلهنهئلكن
جنيهعهنلك يهعهنلك غخفلكَّـمثلكف غجنت َّـ هن غجنمتسمك هغإلضلكحملكف غجنمتلكخكئمل هن غجنمههيلكف:  خم  ي

وعن غخفلكَّـمثلكف هثلكخكئمل: حمهبخيمتلكه  هن غألجلمثلكن حمهت هنحيلكَّـيع غألجلمثلكنص هغألجلمثلكن هثلكخكئمل يي
غكن غألحكخصظص هص يهن غجنمههيلكف هغألحكخصظ غإلحصمثمل قغف يغخفلكَّـمثلكفحملكألجلمثلكن جن  مكهت

.ن مض غخللكقفلكمعمب غألجلمث
يعهثخص ُّـيعق غإلخكهئلكن عن جن مملكن : يغإلخكهئلكن غخفتمئيطن هجفلكظمب َّـىعغ عُّـيعغق جلمف )ص(

ص : يغإلهنهئلكن هن غجنمههيلكف غحلمئمثمئمثملص عه غخم غخللكقمغ شتلكف عمل هنلك جعمشكغظ مض غجن
ق  ص هعهنلك عقغ خمبمبمتلك عن غإلهنهئلكن هن غجنمههيلكف عه غألهن ل ُّـتمه جع ض ن جن هن يحممثهئ ي ي و



ططص...............................................................................)ضض( جيمبمكغخف
ن جعلكإلزلكغ هغآلخمتٰهلكظيجعجيالن[  ادنطيّوأرط نين غجنص حمس] غجنمئ  جعلكإلزلكغ ىمئ

يُّـٰهلك مكلكَّـيععهغآلخمتٰهلكظ  هن غخفخيلكر ]  غإلزلكغ هغآلخمتٰهلكظ:عه[خص ي حممشصظ غجنبجيالنو
 جعخل يعآل ]يمثمل غخفخيلكر غجنمتسب:عه [مئهتلكش حتمئيقي غجنت آل ُّـتمه]يمثملخممملكجنهي [سغجنمتسبمثمل

ق غخفتميلكُّـيعغص حممشقغ مملكن هنلك َّـ ق غألهن مغ وهغجفيطغص ههنلك  م ظهيمل وقغمعلك مملكن عه م يغخف
غه هن غخفخيلكر غألحكخصئمثمل يحك معي هغألجلمثلكنس ىجلمف هنلك معمئيعق م يمثمل غجنثب لك يعجس [ممى جلمتيطي

 ] غإلزلكغ هغآلخمتٰهلكظ:عه [ق حصخصستمهي آل ُّـى جضىشص حمحمثمتئىعوجليطن م ]غجنخييعحملكظ
ضظلكَّـمتلكم َّـوهنخيمت  حتتلكف يألصلك [ هغجفيطىلمس عق آل ُّـهبهئ خممثلكن غخفخيلكر غجنمتسبمثمل جعهب

ُّـومكلكَّـيع ص هَّـ]عمل لكيعحمخل  .  آل جفلكمغمل مض جعمثلكهث عمل غجنتجي

حم عهنيعغ جليطهنمثلكص حملكخفستحمثالف هن ظ ن هن وغجنخييطهنمثمل حممثهئهي عن ُّـهئ يو يثال جمحق هنتمههيمل ي و
 .*يجعلكإلهنهئلكنص جع جعلكآلهنتمتلكلص هجن غمعمههيمن جعلكإلهنهئلكن آلهثمئمببمن جفمئلكئمئهتلكص هَّـ جضلكن

ىهث جنمثيغ مم هنخييطهنع :وةلابل ي ي ُّـتمه جعلكإلهنهئلكنص هعهثخص غخفخييطهن غجنىعه جن خملكجعمبمثمل ي ي ي
ق ُّـتمه جعلكإلهنهئلكنص آل هنجيمب غخفخييطهن مغ و حممشن غمغتخصل غجنمتمئمثٰهخل عُّـٰهلك ظيغجن ي

يص هجنهئمت آل ُّـتوهنخييطهن مغيط حممث يإلهنهئلكنص جع ُّـتمه جعلكي يمه جعلكآلهنتمتلكلظ ألهث آل مع
قص ه مغ ن غجنخييعحملكظجن َّـمتلك جمحق خملكجعمبمل يغخفلكَّـمثلكفيخملكجعمبمثمل غجن ق جلمف خم مغ  جن ص هثخي.مب

ق مغ يمملكهثمن غخفلكَّـمثلكف حممثهتلك خملكجعمبمثمل غجن ي ُّـهبهئ عن معتمه و حمحت جن مملكهثمن هنخييطههنملصي
وجعمسصلك جحهئمتمل قغيص هجنهئي مغ ي غخفهييعهل عن غخفلكَّـمثلكف آل َّـ هن  صيطههنمل هآل َّـ هنخيصي

قص جع َّـ هنخييطهن جضىشص عقن حمهت آل معتمه جعلكإلهنهئلكنص  مغ يهآل َّـ خملكجعمبمل جنمب
ظ عق جن غمع مه غخفهبتمت جعلكإلهنهئلكن جنمبىغن غهثمئالغ يذهقغ غهنتمتلكل خممبمك غحلمئلكئ

. هَّـ جضلكنصجفمئمثمئت هن غآلهنتمتلكل عمل غإلهنهئلكن
قي هآل ُّـصي غخفخيلكر غجنمتسبمثمل غجنت حتتلكف عمل لكيعحمخلميحممشن غإلزلكغ هغآلخمتٰهلكظ هن )ص(   يتمه

مممممممممممممممممممممممممممممممممممممم
 .يغجنهيمه غألهن هن غخفيعجفمبمل غجنيعغجعخيمل هن صلكُّـمل غحلهئهبمل: غهثحييع* 



غجليط...................................................................صطص ض م ف خف مخهتمثيط غجنمئ
قيجليطن عهنهئلكن[  ادنطدظّوأرط ي معمه ق جعجهبمث هنخيلكهثمثي نين غجنص حمس] غجنحيهت  ىمئ

ق َّـلكَّـمتلك جحلك آل ُّـتمه سجعلكجنحيهت ى ألن غخفيعغقظو عظالوق جن هنخيمتي ق س نع يعهنلك جعلكجنحيهت  ىن ُّـهئ
ق مغ ق:عه [ي هثسبيغ غجنت َّـ هنبلكقىغألجلمثلكن ص عهى هثهيسىغجن مغ   .ي هعضلكحملكمع]ي غجن

ن:عه [يغألهنهجلمف غجنتمئيطُّـيع  قي غخفيعغقى عن ُّـهئ مغ ق َّـ غجن  ى هن غجنحيهت
ن َّـع يعهنلكص ]ىهثهيس ق ن ُّـهئ مغ  .يغخفمئمثيط  عهى غخفجيمبىغجن

نع يعهنلكهقجن غجنمئمثيط  و خممثيطغ هنجهخمهلك هنخيمثمتلك ىن ُّـهئ و يو وحفلكقمغمثلكز ىمثمللكقمغين غخلأل [ي  ي
يحضمهمهلك هنمت ص عه]يمثمل جنمبجىغئوهنسلكهُّـمل يز يجللك جلمئمبمثو  ىخظ هآل حكبمث عمل ص]ولكي قَّـمتمث:عه [ولكو

 . هن قجن
ن عهَّـ م يغألهن يعهنلك ق:عه [ جعي غخفيعغقىن ُّـهئ ق  َّـ] جعلكجنحيهت مغ  ى غخفجيمبىغجن

قي غخمتٰهلكظ:عه[  غخمتٰهلكئىجعجيالن يسنحم م ىهثهيس مغ ق]ي غخفجيمبي غجن  مس شتمي ى غجنحيهت

ق  مغ ق غخفتميلكُّـيعغص حممشقغ مملكن هنلك َّـ غخف يحتمئ غخفخيلكر غجنمتسبمثمل عآل جعخل غألهن ي وقغمعلك م ي
ق عه ظهيلكمع غجنت َّـ جلمثمت:  عهصمملكن عه ظهيمل مغ و هغجفيطغ جعمتلكظ جلمف  مهثهييغ غجن و

جف غه هن غخفخيلكر غألغجن معمثمل جلمف هنلك ييطغ غجنجهخمهمثملص ههنلك حك يحكخصئمثمل هغألجلمثلكن غجنثب ي
جفحيمن هن غجنىعغف حمهت جلخل غجنىعغفص هعقغ ي جلمتيطمم م عجسيمعمئيعق لك غجنخييعحملكظ م عقغ جن

جفحيمن ي جضىشص حمحمثمتئىع آل ُّـو هن جمحق غجنىعغف حمهت جليطنجن ق جنشزلكغ هغآلخمتٰهلكظى  يتمه
ن وهنخيمت غجفيط آل هنخيمت عن ُّـهئ  ههنمئتهشص عه ولكهنمئتٰهمثي َّـلك َّـمتلكظ هقجن ألن غجن

مغ ن هن مغبولكبيُّـهئ ظ عق آل ُّـهبهئ خممثلكن غخفخيلكر غجنمتسبمثمل غجنت ولكى ههن يص حمهتىعغ آل هنخيمت جن
ل ض . هغجفيطىحتتلكف عمل لكيعحمخل جعهب

مغ غجنثلكجنهنه )ص( ق غخفجيمبع: يجفلكظ هنلك معمئيطن هن غجن مغ ق عهنلك غجن ين غخفيعغق هن غجنحيهت  صي
ق غخفمئمثيط جعمئمثيطع مغ ىه غجن ق غجنخيمئحل غخفهع صي حفلكقمغي مغ ق غجنخيمئحل غجن مغ ص عه غجن  جيمب

ىغخفمئمثيط جعمئمثيط ص مل جعلكلكمبي مممبهتلكخمسلكنهغأل  غألجلمثلكن هغجنمتسمك هغإلضلكحملكفصهعص يحضمهيس ي
ق ن جعلكجنحيهت .حمال حكبمث جنمبمئ



صطص...............................................................................)ضض( غخفجيمبمك
 . ى آل ُّـمئتيض هثهيسيحنظ عق غجنظيطئكغ ىعمل جعمثلكن

ن عهَّـ م  غجنثلكريهعهنلك ق:عه [ جعي غخفيعغقىن ُّـهئ ق] جعلكجنحيهت مغ ن مشحم م س غخفمئمثيطى غجن
ىعقُّـيط قي ي غخفجهخمهملي جع غجنمئمث غخمخيملز ني غجن ين عزص حمهب غجنبخل ]هغخللكقف [ مض هنيعمعبمل غجنهئ

 يآل ُّـمئب م ىجفمثمتئىع م ]ي غخللكقمغي هغجنمئمثيطي غجنىعغف:عه [يطي غخفمئمثزئمغىغوخكمثئلك هن 
قص هن ي غجنمقَّـلكني مض لكيبى خمي عجنمث هنىخكحقي هغجنتمسجغحقص ممخص عىغجلخي ين ع غخفىعمم

ق مغ ق. ]ى آل ُّـمئتيض هثهيسىحنظين غجنأل [ى غجنتمسجغحقي آل ُّـمئبىغجن  ظيمثمل غجنخييطهنيهممىعغ غألهن
ىُّـٰهلك جمحق خملكجعع ىخييطنين غجنأل ق حممثهتخص  جنمبتمسجغحقص حمالو ق :عه[س ُّـتمه مغ  ي غخفجيمبيغجن

ق] هخممثيطه ميهنخيمت غجنحيهت  هنستيطجل عن :عه [ جنىعجن جعلكخلهيلكظ غخفستيطجلي غخفسب
ن خملك جعلكخلهيلكظىُّـهئ ل هن يغجنهئالن ىعغهئص هَّـ]و هنسب ل  َّـيجفمثهن مض غخفجهب  ظومصهب

نيحممشن قىحنظ جعي هنلك ُّـمئ مغ يهث آل ُّـمئبمبمشص حمى آل ُّـمئب غجن ق:عه [ي مغ  ]ى آل ُّـمئب غجن
  . هقغوُّـٰهلك جعلكجنرضع

ق هعهنلك غألجلمثلكنص هغألهينع :خممبمتلك )ص( مغ ق عهنلك غجن ي غخفيعغق هن غجنحيهت ي قي مغ  ن غجنىعه َّـ غجن
يعهنلك هنجيمب هعهنلك هنمئمث: جلمف خمسهبخل ي ق غجنىعه غخمتٰهلكهي مغ ي غخفمئتيض عهنلك يطص حمىعجن غجن

يَّـ هنجيمب هعهنلك هنمئمث  .يطي
وجغ غجنمئمثيط عهنلك عهنيع ي ري و حفلكقمغ هعهنلك عهنيعي مم ي ي جلمئحل قَّـمتي  .ي

ن غخفمئتهش صي غألهنيحملكجنجه ق غخفجيمب هعن ُّـهئ مغ ن غخفمئتيض َّـ غجن  هَّـ عن ُّـهئ
ق غخفجيمب عُّـٰهلكص حمهتىعغ هنيعمغخي َّـ مغ ظ ألن غخفهييعهلعمل و غجن  يعن ُّـمئتيض غجنحنظ هثهيس

ق غخفجيمب هغجفيطيعن مغ ن هثهيس هنمئتٰهمثيص حمهئمث ُّـو غجن  ص هَّـىعغو ههنمئتهشولكخيمئ عن ُّـهئ
 . آل ُّـمئتيض هثهيسحنظي ألن غجنظوجعلكلك

ُّـغخفمئ:  غجنثلكر م عهيهغجنجه يعهنلك هنمئمثيط جعمئمث: يمثيط م جلمف هثح ص هعهنلك هنمئمثيط ي ييط حفلكقمغ ي ي
يجعمئمثيط جلمئحل قَّـمت ن خممثيطغ هنجهخمهلك هنتخيمثمتلك حفلكقمغمثي يص هقجن غجنمئمثيط عهنلك عن ُّـهئ وي و يو ولكص عه ي

جللك جلمئمب وحضمهمهلك هنمت يو  .ولكيمثي



غجليط...................................................................ضطص ض م ف خف مخهتمثيط غجنمئ
ىعقُّـيطن عه ق [ جعي ن غجنحيهت قيجعمسن ُّـهئ مغ ق] ي غخفمئمثيطى َّـ غجن ي غخفخمهمهمليغجنمئمث  ز

يمثمليغجنهئمب يمثملغجنخيمئمب [ي قغف مض غجنخيمئي غجنالجفمئمل]ي مغ ن غجنمئمثيط:عه [ جنمب  ]ولكي قَّـمتمثي ُّـهئ
ق:عه[غجنت هبلك  قيُّـمهحق]  جعلكجنمئمث مغ قى هنخييعهليحممشن ظولكي جلمئمبمثي غجن  ي َّـىعه غجنمئمث

قُّـى ُّـمئبنع يُّـهبتمت] يمثملي غجنهئمبيمثملغجنخيمئمب[ مغ  ظ]ي هغخللكقمغيغجنخيمئحل [و خكمثئلك هن غجن
ق غجنىعَّـمت [ غخفتخصجغمبخليآلحكتحلكجنمل غمغتخصل مغ مض  [ مملكمغتخصل غخفتمتلكحممثخل]يمض غجن

وهجفمئمثمئمل غخفمئمثيط هنيعمممك ق هخممثيطهص :  هن عهنيعُّـ َّـ قغف غخفجيمب هغجنمئمثيطص عهيي مغ غجن
قغ حمهبيعمغخي عمل  قص حممشن مملكن غجنمئمثيط همغ مغ ق عه جمحق غجن مغ وحملكجنمئمثيط عهنلك َّـ غجن ي

جفيطغ خكخمهمثمل ظ ألن غجن وغخفجيمب ق هغجفيط خكخيصيي مغ ق ي هغجن مغ ص هعن مملكن جمحق غجن
وحممبمثيغ جمحقه عآل غجنخييطنص هعقغ ظلكق جليطهنلك حمال ُّـهب ن هنمئتهشي  .وهئ عن ُّـهئ

ق يجغ مغ ق حممثيآل ُّـي عن غجن م جعلكخلهيلكظ ستمه ق غخفسب ق هنخيمت غجنحيهت مغ يظ ألن غجن
غمغمك قص جع َّـ عجعيطهغجن مغيط هنلك ُّـهسجغيع حممث إلمكهتلكقه هن غخلهيلكظ عمل غجنحيهت ي آل ُّـ  ي
ق  .غجنحيهت

جن ق غخفمئمثصيهنلك غجنثلكرعه: هخم مغ ق غجن ن غخفيعغق هن غجنحيهت  يص حممشن عقُّـيط...يطي هَّـ عن ُّـهئ
مغ ق غخفجهخجعلكجن يق غخفمئمثيط جعلكجنمئمث ن غخللكقمغ هغخفحيلكَّـيع ي غخمخيمل مض هنيعمعبمل غجنهئ مهمل غجن

ىغخلمبمئمثملص حمهب غجنبخل عن خكمثئلك هن مغىغئ غخفمئمثيط جفمثمتئىع آل ُّـمئب غجلخي هغجنتمسجغحقص حمال  ي يي وي ي
ص هآل غجنمئمثيط ُّـمئب  م غجلخي ق هَّـ حم مغ ظ ألهث َّـ غجن يقغف غخفمئمثيط ُّـمئب غجلخي ي

وظ ألهث جليطنغجلخي ص ي يعقن آل هنخيمت ألن ُّـتخيمب غآلخمتٰهلكظ  هغجنخييطن قهن غجلخي
ق مغ ن َّـ غجنحيلكَّـيعجعلكجن  . حممثخص حكبخكحق حصىعغ مض جعحهن غإلهنهئلكنيهخميط ع. ي غخفمئمثيط هُّـهئ

ل جعلكلكهَّـهئىعغ ل هن جفمثهن َّـ مصهب قو غجنهئالن مض غخفجهب ى عُّـٰهلكص حممب عقُّـيط جعلكجنحيهت ي  و
ل هن قغف غخفجيمب هخممثيطه حمهت جعلكلك ن جعحنظ آل وغخفجهب ي عُّـٰهلكظ قجن ألن هنلك ُّـمئ و

مغ قص هغخفهييعهل عن عجفيط مغىغئ آل ُّـمئبصقُّـمئب غجن مغ ل آل ي غجن  َّـىعغ غخفجهب
ق عُّـٰهلك مغ ق آل ُّـمئب غجن مغ ن جعخص آل ُّـمئب غجن قص حمخص ُّـمئ مغ .وُّـمئب غجن



ضطص...............................................................................)ضض( غخفجيمبمك
ق مغ  . ]ي هغخللكقمغز غجنىعَّـمتيغجن

جن]يغخفلكمع [هعخكلكق قيهعهنلك : عمل عجعجيلكن َّـىعغ غجنمئس جعمئ مغ يهث آل مش حمشغجنخيمئحل ي غجن
قيُّـمئب مغ  . ...يمئحلغجنخي هآل سغجنخيمثمت ى غجن

قجنهممىع ي غخفخمهمهملي غجنمئمث ىهث جليعحممنمشص حمز ني  حممثخص جليطغ ىي غخفحمئى غجنمئ
قُّـ مغ ق غخفخمهمهملص ]غجنىعَّـمت هغخللكقمغ [غجن  عمل وَّـلك قغمغى عهنيعيعنز هن غجنمئمث

قيآل ُّـمئب]  غجنخييطن:عه [غجنخييطنص هَّـ مغ جنمليألصلك [ى غجن جنملو آل مصخي ص ] هآل هنخيمب
ل غخفيعمميىعغ غجنهئالنهئهَّـ زغجنهئحل ييسييط غخفخمه هن غجنمئمثيمكي مض غخفجهب  جنمبىغهن ظيطسهغخفمئمث ي

ق هجمحقيحنظشمعيعمممك غجن مغ ى هنيعغى حممث جمحقي غجنهئالنسهص هخميط هنيعي هن غجن  عمل ىص حمال جفلكمغملس
  . جللكقغغإل

ق جلمئمبمثمل )ص( وحمهتىعه غجنمئمث مي ظ ظ شتلكف عمل هن لى هغجن ض جلهتلك صى ههن ض  حمهب
ظ مغيط جع م غجنخيمئحل عقغ عقُّـيط جن عن ُّـ ظ ىجلمئحل عُّـٰهلكص هَّـىعغ غخف ى ي و ق ي مغ  هجع

قجلمئ مغ وحل حممثمبىغن غمغتخصل غخفثمبخلظ ألن غخفهييعهل َّـ هن ي ي جلمئحلص ههثيعُّـيط عن هثخيجيمث ي
قغ جلمئمبمث يمكهت ق غجنخيمئحل هثيعُّـيط عن صولكو مغ ق غجنخيمئحلص حملكخف مغ ق جعلكجن هثلك غجنحيهت ي هخميط حم

قيهثحمئمئ مغ ق غجنخيمئحل ى جع مغ مغيط غخف ي جلمئحلص حممثمبىغن غمغتخصل غخفثمبخلص هعقغ عققهثلك عن هث
ق مغ صي حفلكقمغ ُّـمبىغن غمغتخصل غخفتمتلكحممثىجع ق غجنىعَّـمت هغخللكقمغ مغ  خلظ جنخييطن غمغتخصل غجن

ن حفلكقمغمثيحمخص مملكن جلمئمبمث يلك ُّـستحمث عن ُّـهئ يلكص ههنلك مملكن حفلكقمغمثو ن و ولك ُّـستحمث عن ُّـهئ
 .ولكيجلمئمبمث

ق غجنخيمئمبمثمل غجن:  عحفيعهىهجعخيبلكقغ يعن هنخييعهل َّـىعه غجنمئمث و ُّـهبتمت عن ُّـمئب خكمثئلك يهئمبمثملي
قُّـ غخللكقمغ هغجنىعَّـمتهن مغ  ل غخفتمتلكحممثخلص آلحكتحلكجنمل غمغتخصل غخفتخصجغمبخل مملكمغتخصظ غجن
ق:هع مغ ق جع مغ قغ جلمئمبمثى َّـىعغ غخف ي جلمئحل عقغ عقغق عن ُّـمئب همغ و  عحفيع ُّـمبىغن هنمت ولكي

قغ حفلكقمغمث يغمغتخصل غخفثمبخلص هعقغ عقغق عن ُّـمئب همغ .ولك ُّـمبىغن هنمت غمغتخصل غخفتمتلكحممثخلو
ص )ض( ق غخفجهخمهمل غجنت معهيمثيط معجهخمثيس غخفجيمب همعخيمثمثمت ي جعخييط عن معمئيطن غجنهئالن مض غجنمئمث ي
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ىعقُّـيطن ع يهعهنلك قص غجلتبلكقي ق غخفىعمم  جل و غألجلمثلكن غجنت َّـ جلبلكقغي جعلكجنحيهت

يلكف غخفلكَّـمثلكفيهثمثع قص حممئيط  جنمبو َّـ هنميلكُّـيعغيجفمثهن هن ي هغإلضلكحملكفي هغجنمتسمكي مغ
ص هن جليطن خملكجعمبمثىجليعحممن يغخفلكَّـمثلكف معمب :عه [هتلكيتس هنلك حممث ق]ي مغ قص حمال ي جنمب  هغجنحيهت
ضمثِّـى معمئيعُّـيعي عمل هنىغُّـيطىجفلكمغمل  .  همع

جنيجليطن[ ُ ادغابقّوأرط يمثمل هنخيمئ غمسي غجنتهيلكهفي نيعن غجن ص حمهت] جعخل غجنخي  جعلكجنهييعم ىمئ
 :عه [مس غجنجههتلكقغ هجللك] غألجلمثلكن غجنثلكجعتملي جللكمس:عه [ هن جللكمس غخفخيلكريجعخل هنلك قمميعمع

غمس نص هممىعجن حكلكيص جمحق] هغألمغسلكني غألقهغف هغخفثلكنيجل غمسييعئ هنخيمئ  :عه [ غجنخي
غمس غجنجههتلكقغ غجليط]جل قغفين غخف هقجن ألظ]لك غجنخييعحملكظيعجس [ممي جلمف هنمئتهش خم  يمغ

غمسىلكظمبملغحل  ىيطيمغيه  عق جنظ حممثهتلك جلمتيط غجنتحمئمثى آل غحفتالمو هغجفيطغي مض مجمث غجنخي
قي لكبمثخيملي هثهييغيعهنلك ] غآلحفتالمي هنبيطع:عه [هعص حمهببيطيغآلحفتالم مغ  :عه [ غجن

ق غخفخمهمهمل غجنيهممىعجن معمئيطن غجن ىغجنخيمئمبمثمل م عققم:  م عهيهئمبمثمليهئالن جل غجنمئمث  ي
ق غخفخمهمهمل غجنت معهيمثيط غهنتمثلكك غجنحنظ جلخص يغجنهئالن َّـمتلك جل غجنمئمث  جليطغهص هجفلكظ ي

ق قغمغيعهث : غجنهئالن َّـمتلك وخفلك جلمب عن جفهئ غجنمئمث ي ي غضِّـ عن ي ي عمل غجنخييطنص ههن غجن
ق  قص حملكجنهئالن مض َّـىعه غجنمئمث مغ يعصلك : ص عهيتمئيطن غخفجنهئالنَّـ غغجنخييطن آل ُّـمئب غجن

ق مغ وظ ألصلك جليطنجمحق ظلكحلمل ألن معحيهتيع جعلكجن قي مغ ص هممىعغ  هغجنخييطن آل ُّـمئب غجن
ل غخفيعمم ي هغخفمئمثيطظ جنمبىغهن معيعمممك يغجنهئحليس يمك هن غجنمئمثيط غخفخمهيغجنهئالن مض غخفجهب ي
ق هجمحق مغ يص هخميط هنيع غجنهئالن حممث جمحق هنيعغهغجنحنظ هن غجن  . حمال جفلكمغمل عمل غإلجللكقغصي

ق حممثخص عقغ مملكن غخفيهَّـىعغ مممب مغ ق غجن .يعغق هن غجنحيهت
ق  )ص( ن غجنحيهت هَّـىعغ َّـ غجنمئس غألحفحق هن عخمسلكن غإلخكهئلكن غجنثلكجنهنص هَّـ عن ُّـهئ

ي عُّـٰهلكظ ألن َّـىعهوَّـ جعلكلكهيَّـ غخفلكَّـمثلكفص  ق ي غخفلكَّـمثلكف هو مغ غألجلمثلكن هن جمحق غجن
ق حصلك ق حمهت جلمثمت آل معميلكُّـيعه حمال و حمهت هنخييطههنملصآل همغ مغ ق حصلكص ههن غجن  آل مكهت

ق غخمتٰهلكظ. هنمئتهش هآل هنمئتيض هآلغخمتٰهلكظ مغ ن جنمب قو ههبىعغ ُّـبجي عن ُّـهئ . جنمبحيهت



ضطص...............................................................................)ضض( غخفجيمبمك
ق مغ ل جعلكجنمتسبمل عجنمثهتلكص زمملكخفح  غجنىعه َّـ] غخفجيمبيغجن ض  ي غألجلمثلكنيهعهنلك هغخف

قص عهي غجنخيلكقضملي هغجنمتسمكي غجنت َّـ غإلضلكحملكفيغجنثلكجعتمل مغ ي غآلمغتخصجلمثمليغحصمثئمل  جنمب  س
ق [ جعمثمتهتخصيغحللكظمبمل مغ ق و َّـلكَّـمتلك هنمتحخني عق غألهنيعظ] هغألجلمثلكنيجعخل غجن  مض غألهن

 . هنمتهتلكىخظ عمل ىغجنثالجغملص هآل حكبمث
قي غألحكخصظيعهنلك جلمثملي هغجنمه ي غجنمت  : هجعلكجلهبمبمل ميمثمل غجنخيمئمبي هغجنمتسمكي هغإلضلكحملكفس
قي غجنثلكجعتمليغألجلمثلكن مغ غقل غجن  هن ]ي غألجلمثلكن:عه [يصلك حمس م غجنت َّـ هن جل

ق:عه(  جغلكجعتملوجلمثلكنع َّـ يجفمثهن مغ  وهنخييطههنلكف ) جعمئجي غجنمتحييع جل هنخيمت غجن
ن هنبيطعمعمهمبِّـ ألن معص حمال جضٰهمل  .ىحنظ جنوهئ

قيهعهنلك مغ غجفيطسهث َّـ غخفجيمب حمسي غجن جفيطغ غحلمئمثمئمثمل جعي غجن  م يممخص معمئيعق م يلكجن
ن  حمهئمث   !يعغيالحفتالحملكف غخفتهئثجن و هنبيطعيُّـهئ

يُّـٰهلك جفهئع جفهئهبهتلك ينس غخللكقمغمثمل حمسي غحصمثئمليهعهنلك صلك ئ حكلكو غقل مض مم يع غجنخي
ى جضٰهلكص حمال غحفتالموجليطهنلك غمس:هع [ هنمتهتلكىخظ مض و ص آل جعحسمك ] معمب غجنخي

ل هغخفح ض ق غخفجيمب [غجنىعه َّـ م يغخف مغ غجفيط جعلكجنىعغف ]غجن هآل جعحسمك  م غجن
ن غقلىحنظص هآل جع] غجنت َّـ جليطني غجنثلكجعتملي غألجلمثلكن:عه [يغألحكخصئ يغخفهيهت   هن غجنخي

  .  ]يمثمل غآلمغتخصجليغجنت َّـ غحصمثئمل[

ن غخفلكمع غخفتمئيطن مض غخفجيمبمك و هَّـىعغ هثلكمكيع)ص( ق ):ضض(ي جنمئ يجغ عصلك غخمتٰهمن غجنحيهت ي
يهن جفيط غجنميمثمك عمل جفيط غجنجههتلكقغ ن جعلكجنهييعم جعخل ع:  هجفلكظ غإلخكهئلكنص...ي ين غجنمئ

 ص هغجنهييعم)هغألمغسلكنغألقهغف هغخفثلكن (هغجنجههتلكقغ ) غألجلمثلكن غجنثلكجعتمل( غخفخيلكر ىجللكخف
غمس غجنجههتلكقغ حممثخص جعمثمتهتلك جمحق نيجعخل هثهييغ جل ق هغجفيطى هنخيمئ مغ وظ ألن غجن  مض مجمث ي

غه جليطن غمس ههنلك حك ص هَّـىعغ ُّـمتلكمض هنلك قَّـبت عجنمث هن غجنهييعم جعخل معمب وغجنخي  جلمتيطمم
غمسظ عق جن همغ قيغجنخي يعهنلك هثهييغ لكبمثخيمل :  جغالجغملىيط غآلحفتالم جنهئلكن جعسبمك عجفيط عهن

ق غجنت َّـ مملكخفح مغ ل جعلكجنمتسبمل جنمبخصَّـمث هيغجن ض لكف م هن جعلكغ جلهئيغ يغخف
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نيهعهنلك ص حمهبجيعقي غجنمئ ي جعلكإلمجلكن هغجنتهيمهمث  ى غجنمبهيىح آل لكلكئيجضىش هي غجنخيبلكقغي

 ييعئ جع حكلكص] جللكمس غخفخيلكر هجللكمس غجنجههتلكقغ:عه [خلى آلخكجكغن غجنخيلكخفظت َّـلكَّـمتلكحت
ل ض غمس مض غخف ق [غجنخي مغ ي معمب غخفلكَّـمثلكفي غجنىعه ُّـستمبىغن]غجنىعه َّـ غجن  ي

هنهتلكيهغجنمههيلكف ز هُّـمئ  و خل] هغجنمههيلكفيغخفلكَّـمثلكف :عه [جفيطَّـلكع هجنمثيغ مض صي
مغيط[  قهن غآلحفيعص هآل]يغآلحفتالم [ جعيحتمئ  خفلك ظ ُّـمتهيمثوهنلكهث]  مض عجفيطَّـلكيُّـ
ليعن ىقيمعمئيع ض ه غخف غجفيطي هنلك حك ق [ي غجن مغ  .  دمو جليطن]غجنىعه َّـ غجن

جفيطغ غحلمئمثمئوهَّـ هغجفيط غحلهب م غجفيط هن جفمثهن َّـ هغجفيط آل ُّـهبهئ صمليمث جعلكجن  هغجن
ن حكببلك جنالحفتالم ي هعهنلك غألجلمثلكن غجنثلكجعتمل غجنت َّـ غإلضلكحملكف هغجنمتسمك .وعن ُّـهئ

غجفيطص حمهت هن جفمثهن َّـ هنخييطههنلكف ق غجن مغ  ص دحمملوغجنخيلكقضمل جنىعجن غجن
ق جلمثمت آل هن  هَّـ جنالحفتالمص وعن هنبيطهغخفخييطهن آل ُّـهبهئ عن ُّـهئ مغ غجن

ن هنالمملك جنمبهبميلكُّـيعغ ي هعهنلك غحصمثئمل غخللكقمغمثمل غحللكظمبمل هن غمغتخصل .ومعمهمبِّـ ألن معهئ ي
غقل جليطن قص هَّـ ممسلكئيع غجنخي مغ  جضىش حمال معمهمبِّـ ألن وغألجلمثلكن هلكبمثخيمل غجن

ن جعمسن هنبيطع  ن هنالمملك جنمبهييعم هغآلحفتالمص هجعلكجنتلكمظ حمال حكبمث عمل غجنمئ يمعهئ و
ن ىهغجفيط يغآلحفتالم عه ق غجنثالجغملص هجلمبمث حمال هنخيمت جنمبمئ  هن َّـىعه غألهن

غخفهت . حممثخص جعمثمتهتلكلكجعلكآلحفتالم جعخل جللكمس غخفخيلكر هجللكمس غجنجههتلكقغ هجل
غغيهمممسن )ص( ص هجفلكظمبو َّـىعغ مغ  إن خشط: ي جل حكهسغن هنمئيطق ُّـيعق جلمف غخفستجههئ

ن جللكمس غخف ص جعمسن ُّـهئ غمس ختتمب جعلكإلمجلكن هغجنتهيمهمث  جللكمس خيلكريجعمسن معمب غجنخي
و عن َّـىعغ ممالن: جشصلعغد .هجللكمس غجنجههتلكقغ جللكمس غجنتهيمهمثغإلمجلكن   آل لكلكئ حتت هآل ي
غمس مجمثخيهتلك معجهجكن جعلكجنيظ ألن َّـىعهنخيمت جن قه غجنخي ي غخفستمبىغن جنتمب غخفلكَّـمثلكف مغ

نهغجنمههيلكف ق م:  حصلكص هَّـ م عهي ههنمئ مغ  آل غحفتالم حممث جلمف هنبلكهثمثهئ وهغجفيط غجن
جفيطغ هجليط جضىشو ههنلك جليطغه جليطنصلك غجنخييعحملكظيعجس ون غآلحفتالم جفلكظ جلمف ص حملكجن

.يمم جفلكن



ططص...............................................................................)ضض( غخفجيمبمك
ن ُجعجيالن[ ُ اخلطرغّوأرط نيعن غجن ص حمهت] جعخيلكمس غخفثلكني غجنمئ ق جللكمسىمئ مغ  ى جع
يُّـٰهلك هن غخلمثلكآلفعغخفثلكن ىجللكمس يُّـسهب   ى غجنت آل لكلكئي هغجنخيبلكقغفي غجنهيلكحكيطغو

ن [آلحتتهتلكص همممث  قى هخميط قَّـمك] هن غخلمثلكآلفيُّـهئ خلص ئي غخفجهلكي عمل هثهيمث مجهت
غ جلمف قجن جعحجمي ىهغجفتج ُّـملي ى خم َّـلك مض ممتبهتى خملكلكخيملى هجعيعغَّـخلس  ظ خميط عجغبت

َّـلك جعلكجنمقغَّـخل ز َّـىعغ غجلي هنلك قَّـمك عجنمث هنثيعن يخكهآل   غجنميهيحق هعجغبت
غخمعغجنمئلكلكخيملص ُّـهبتمت  ن غجن لكف يجنمثمئمثمتمث جل غي غقمعهي غألهنلكنيهعآلص ى حفالحمين ُّـهئ

 . وحملكقغ غجنمقغَّـخل هنجيمبمئلكعه
نمثمليجعجيالن خملكجليطغ عمخ[  ادمطدسّوأرط ق حممثخص ُّـهئ  هن هنمتب ى عجعخييطي غجنحيهت
ق مغ ى غجنمئلكجليطغ غخفمئيعقغين عص حمهت]غجن نيجعمسن ىغجنمئلكئمبمل م  جلمتيطممس  هن ى عجعخييطي هنلك ُّـهئ

ق مغ  يحممشن ص]ي جللكمس غخفلكقغ:عه [ غجنخنمي عمل لكبمثخيمل غإلهنهئلكنى هعخميعغيهنمتب غجن
ق ق ىمكهت مغ نيغجن  .وغي مغيطي جل غحلوجعخيمثيطغ م ىهعممهب سمعع ي حممث ُّـهئ

قغأل هملىهغأل يمسن  جعو خكلكَّـيطغي عق غجنبيطجسملظ جلمف غجنخيهئيغيخي غألهنيعين زع يمغ
ليعه م ىمئيعغغجن ق غخفمئتيض َّـ م  مملكنى هث  يلكجنخيمبملمم [ غخفتميلكُّـيعُّـيجفيطع يجغيعع جنحيهت

نهغخف ى معبخلص ممخص] غجنتمسجغحق:عه [ جنىعجنغخفمتلكمض  َّـي مض غآلحفيعص هغجنبخييط]خيمب  حممثخص س
نيحممشن ظهي جعمهيطقيهثح ن م ي جل غجنهيسلكق هغجنتميحق هغجنهيمتلكظى عجعخييطي هنلك ُّـهئ  يهنث غجنخيمئ

ك غجنمئيعُّـبمل قىجفهئلكنع يعن  سآل خك م  عمل غخفبيطعيهغجنمتهي مغ قصيممثيعع حممث ي غجن  ى همكهت
ق: عه [يتسمثيحفلكظ مغ  عمل ي هغألخميعغص جل غجنهيسلكقيمض قجن غألجعخييط: عه [ حممث]غجن

نع:  جفلكظمب)ص( جن ى عن ممجههيمتلك عجغبمن جللكمس غخفثلكنص هخميط عجعجي:ين غجنخييعحملكظ ُّـمئ  يغخفجهلكعهن ي
ُّـمل  ق جللكمس غخفثلكنص عقن مممث ُّـهبهئ جنهئجههيهئ عن ُّـمئلكهن غجنمقغَّـخل غجنمئ يهمغ

ي حمخص ممجههيهئ عآل حفمثلكآلف حملكحكيطغص هعآل مممث ظهغجنمئلكلكخيمل جنمبهيالحكهيمل غحلهئخصظ ي
غخم حفالم  ن غجن  هجن مملكن ممىعجن آلقمعهي ظهنلك جغبمن جعلكجنمقغَّـخل غجنمئلكلكخيملُّـهئ

وغألهنلكن هغآللكهبئمتلكن جعلكجنمثمئمثمتمثلكف هحملكئيطغ غجنمقَّـلكن هنجيمبمئلك .ي
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ق مغ نيممهبع هش عمع]غجن ي جحلك ُّـتجييعم عجنمث غجنهئ س قجن  [ هآل ُّـبمئصي هغجنهيسلكقي

قي ههنلك زلكهقيص ممخيلكمس غحليغو حكلكجلملٍّ هنستهبيعى جلمف صمي]يغألجعخييط  ه هن جللكمس غجنمه
 .  جل غخفبيطع]ي جللكمس غحليغ:عه [ جنبخييطهظ]هَّـ غخفثلكن غخفمتهيمه[

ن هبلك عجسع:  هجفلكظمبص َّـىعغ َّـ غإلخكهئلكن غجنسلكقك)ص( جن ين غجنمئلكجليطغ غجنت معمئ لك ي
ق ( :غجنخييعحملكظ هغجنت هنهيلكقَّـلك ن مكهت ق ُّـهئ مغ ن عجعخييط هن هنبيطع غجن يعن هنلك ُّـهئ
ق حممث عمع هعممهب مغ غمس وجعخيمثيطغ )يغجن ن عهثىغن غجنخي ظ عق مممث ُّـهئ ي مغيطغ جل غحل و ي

وجع عن غألهنيع جعلكجنخيهئيغ مخلكهنلكظ ! يعمخهتلكظ غمس وعق غجنبيطجسمل جفلكممهبملي ن عمع غجنخي ي جعمسن ُّـهئ
ق مغ ك م عخميعهبلك عمل هنبيطع غجن ن هغجنمتهي ن عجعخييط معمب  م هَّـ جللكمس غجنخيمئ هُّـهئ

ق عجغيع عجفيط غخفتمي غمس جل غخفبيطع عهثمئمههتلكظ عق غجنمئيعغ َّـ غخفمئتيض جنحيهت لكُّـيعُّـ مض غجنخي
ن عجعخييط جل غجنهيسلكق هغجنتميحق هغجنهيمتلكظيحممشنغآلحفيعص      هعخميعغ عمل جللكمس غجنثبلكفي هنلك ُّـهئ

ك غجنمئيعُّـبمل عمل غخفبيطع م آل خك ن هغجنمتهي ن عن مضيم هنث غجنخيمئ ق  معهئ مغ  عجفهئلكن غجن
ق حممث عمع هعممهب جحلك مغ ق حفلكظمثمل غجن يحممث عممثيعص همكهت ي  َّـ عجعخييط جل قجن غخفبيطعص ي

 حكلكجلملص ممخص َّـ ي هنستهبيعىآل ُّـبمئ جلمف صمي هن هغجنهيسلكقيمثتجييعم عجنمث غجنهئهجعلكجنتلكمظ حك
ل مض جللكمس  قظي هغخفلكقغيغحليغهنمبح مغ  . جنبخييطه جل هنبيطع غجن

 
 
 
 
 
 
 



 
 ٣٥(ا(  

] ا  اا ّا ا  اا    
ِن رلملجطتإ :خشصط: خطل ِ ورنسششطبِ اإلرشطنّ ُل بطدسنق ظل ادنسصصطتي ُّ ،

ِاتطظصطتّأن يوال ضمشك   :عه[ آلهنطض خ؛ دشلةلدٍ خطبشطُ خثِ واإلمطخطتَ وادصمطّ
يغخفلكَّـمثلكفمعمب   ّخضن؛  بطدمورةً ؠطرت رلةلدةَ ادلةلدْطخطرض  دل]ى هغجنمتسمكي

ُ ادنسصصطت رط عشلنرك  :عه[ ، ورصصطّ اخلطرةلَ ادلةلدُّسنصسلصط ادُ رلملجُّ
 هن :عه[ ، ورصصطّادسشح َ ادلةلدُّصط ادسنصسلُ رلملجُ رط عشلن]يهن غجنتخيمثمتلكف

  . اتسشقَصط بطدسنق ادلةلدُ رلملجُ رط عشلن]يغجنتخيمثمتلكف
يغخفلكَّـمثلكف معمب :عه[ آلهنطإ ،ضسك  ُ عشلنٍ بلةلدٍ رلةلدةُ خث]ى هغجنمتسمكي

يرشلرط رك رشل  أوصطَضشم ُخطضط اتطظصط  ودل.رطهتطًي  ٍ جمسلدطَ ظل ظل خثُتصظ رك آل
ُاتطظصطت َشلنبن أ ُوال رسشلدط، خأل عشغم  ؛ وال رسشلدطٍ جمسلدطَ خثُ اتلةلدةّ

يغخفلكَّـمثلكف :عه[ ّخضهنط قغي مغ  ، اتنطةطً رلةلدةِ بصشطرضط ادلةلدْط ؠطرتّ ت]ى غخف
ِيف رلةلدعن  .ظط بطدمورةُخث  ادغي ظلِصط إح رشطرضط ادلةلدآل

ٍ خك رلةلدَن عشلنأ ُوال يط  رط ِ رك اتلةلداتّخضن ؛ً رلةلدا بطدغاتُّ
 . آلخنضرك ذدك. ً رلةلدا بطدسغضَعشلن

غغ جل غإلخكهئلكآلف غجنستمل غخفتمئيطهنملص هَّـىعغ َّـ )ص( ي هن َّـمتلك ُّـبيطع غخفلكمع مض غجل ي
غغ جللكف غإلهنهئلكن م هَّـ: ي جل عهن معمب غإلخكهئلكآلفص هجفلكظمبغجل ض  يعن هن

هنلك ُّـستمبىغهن غإلهنهئلكن : عه(مئلكف غإلهنهئلكن ي حصلك م ههنتخيمبولكهنهئلكن هظهيغجنت ُّـمئ غإل
جنمثملص هجمحقَّـلك جنمثملص ههنخيمب يهن جفيطهفص همصخي ي عهثخص َّـ غجنتخيمثمتلكف)ي  .ي

يهآل هثسمب عن غخفلكَّـمثلكف هغجنمتسمك هغإلضلكحملكف جمحق ي ي ق م ممخص مغلكظ مض ى خملكجعمبملي مغ  جنمب
ي غخفستجههئ مض غخفجيمبمك غجنسلكجع م قجن ألن َّـىعه غخفلكَّـمثلكف هغجنمتسمك هغجعمثلكن  إلضلكحملكفي
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قغ مغ ق ظلكقف هن مغ ق هخملكقصلك غجن مغ  . جعلكجنرضهقغوجن خملكقهثمن غجن
ق مغ ص حممشن معمب غجنتخيمثمتلكف :يهجفمثهن عن هن هنيعغمعمك غجن ي غخللكقمغ هغجنخيمئحل هغخفجيمب ي

ق معمبوعقغ خملكقهثمن هنيعمعبمل مغ جلهتلك غجنجيبمثخي ص هن هنيعغمعمك غجن ض  ظلكق هنمتهتلك هنلك هن
جلهتلك غجنجيبمثخي َّـ غجنَّـ ض ص ههن غجنتخيمثمتلكف هنلك هن ق غخللكقمغ مغ ق غجنخيمئحلصي غجن  مغ

ق غخفجيمب  مغ جلهتلك جعلكجنجيب َّـ غجن ض ىغجنمتهييغ: عه(يههن غجنتخيمثمتلكف هنلك هن  غجنيعحسلكر ي
غجفيطُّـمل)يغخفمئمثيط جعلكإللكالم ي مملكألجفيطُّـمل هغجن  .ي

ص عن َّـىعه غخفلكَّـمثلكف هغجنمتسمك هغإلضلكحملكف جمحق يهثخي ي قغي مغ قى هن مغ ن ى جع  ُّـهئ
يهنلك هن هنمئيهثهيسهتلك عه قغهتلكص عه هنمئ  حمهت هنلكهتلك مملكجلمتيغ عه غجنهيمه جعلكجنمتسبمل حصلكصو

ق هبىعغ غخفخيمت هعآل آلهثمئمببمن هغمغبملى خملكجعمبمليجمحق مغ  هَّـ جضلكنص هَّـ هعن صي جنمب
جنملص هجنهئمتهتلك هن جفمثهن غخمجكغصلك  جنمل هآل هنخيمب يمملكهثمن هن جفمثهن َّـ َّـ آل مصخي

ق مغ قُّـتهتلكجعلكجن مغ قغص حمهت جضتلكمغمل مض هن مغ ق هبلك هظحقهقهتلك هن مغ ي هغخمجكغن غجن  و
ق غخللكقف جل قغهتلك جعلكجنرضهقغص هَّـ مغ يىعغ آل ُّـخيمت عصلك ظلكقف عمل هنمئلكقهثمل غجن

قغ مغ قَّـلك جعلكجنخييعلص عهوهن ق عجنمثهتلك: ي جعلكجنىعغفص جع عهثخص همغ مغ  .جعلكهثٰهخصن غجن
ق غخفٰهلكم عمل  مغ قُّـمل غجنخييعضمثمل هن غآلجلتبلكقغف غجنخيمئمبمثملظ عق غجن مغ يهَّـىعه غخف ي ي

وغخفلكَّـمثمل عهنيع ن جن عآل جعلكجلتبلكق غخفيطغقنظ عق جنمثيغ جن مض غخللكقف ي ي غجلتبلكقه آل جفمه
قُّـمل غخفيطقمممل حصىعه غجنتخيمثمتلكفجنمث:  غخفيطغقن جضلكقص عهجل مغ ن غخف ييغ جن هنلك جعمشكغظظ حمتهئ  ىي

يهغخفلكَّـمثلكف هن غآلجلتبلكقغف غجنخيمئمبمثملظ هخفلك ظلكقف هن غآلجلتبلكقغف غجنخيمئمبمثمل ظِّـ  ي ي يي
نعن غقل غجنخييطهنمثملظ حممبهتىعغ معمئ قُّـمل غجنمههيلكف غجنسمببمثمل هغجنخي مغ ي معخييعل معمب غخف ي  :ي

ق مغ ق غحلمئمثمئ غجنىعه جن هنلك جعمشكغظظ عق: ص عهوغجنخيهب هن مغ  غجنخيهب جنمثيغ جنمثيغ غجن
قُّـمل غآلجلتبلكقُّـمل مغ ق غجنىعه جن هنمتجهمس غهثتىغغلص هَّـ غخف مغ يجن هنلك جعمشكغظص جع غجن  .ي

ق غخفجيمب هن غآلجلتبلكقغف غجنخيمئمبمثملىهن يجنخيه مغ ق م جعخلزمس ُّـهييع س مغخي غجن مغ  غجن
قُّـملغخفجيمب مغ ي غجنخييعضمثمل غآلجلتبلكقُّـملس هجعخل َّـىعه غخف ي ممال هنيعع جلمف هثحييعه ىص جع غجنتبيغي
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ُوظغه اتلةلدعط ق:عه[ آل مغ يُّـمل هن  رك االجننطرات ]يلكَّـمثلكفي غجنتخيمثمتلكف هغخفي

ُادسششصط، وهلغا خع بسغض قمعمب غخف[ آل يُّـملمغ َ ادزشطت ادمشنصط]ي  َارض وادسلآل
ّ رك االجننطرات ادسششصط، خشسشل مل عشغَ اتسشقَك ةسك ادلةلدَور .ّصطسعراد  ْقآلآل

ق:عه[ بصصل مغ َ وبح ظغه اتلةلدعط، بك ادننغ] غخفجيمبي جعخل غجن  ُرغأ جت ضسغه آل
َ اتهششطَ احلشصشطَادشمصح، خنسك  ِغ احلشطئقئ ثطُؠكأادنل ظل  ـ  بغاهتطآل

ّرغا اجننطرعأ ـ آلاحلشصشصط  .  خطجغف ذدك،ًطً
 معمب غإلُّـيعغقغفص هن ي هقحمي مض َّـيطن معمب غإلخكهئلكآلفوَّـىعغ خهل: أخلل

حصيحتمئمث غجليطي همعمسحكمثيغ] غجنخييعحملكظ:عه [ي عظ ص جعحمثهن آل ي خم  هتلكيمتيَّـمعَّـ
ن  ].يغخفتمئيطهنمل [يىبشلك غجنجهيىغجنىغحصمعص هآل يغجنجههئ

غغ غجنجهىخكلكقمسحم يغألهن ي عمل مغ جللكفمس هنمتهتلكص جعي ض ين هن  ي هنخيمت غإلهنهئلكنس
ي ههنتخيمبمئلكمع]ي جلمبمث غإلهنهئلكنيهبي هنلك ش:هع[ ي هنتخيمبمئلكف:عه [ز هن  م ] غإلهنهئلكني

جنمثمل يغخفجخي جنمثملس ي هغخفخيمب يهثخص َّـ غجنتخيمثمتلكفع م  هجمحقَّـلكي هغحليطهفس ش س غجنمتسبمثملص ممخص حكب ي
 جعلكجلتبلكق ي جل مكلكَّـيع غجنخيمبو جلبلكقغىهنهئلكنيعن غإلهنملص هن ي مض غخفمئيطي َّـىعغ غجنهئالنيحتمئمث
ق جل ] غجنخيمب:عه [هيمخلكُّـىغ مغ هنلكف ى جعمتسبمليغجن   . عمل غخفخيمب

قُّـ مغ ق ص حمجخيغجن مغ ظ عغجنت َّـ  م سغحلمئمثمئمل غخفحمئمئمل جعىعغهتلكغخفجيمب ه غجن
يهنيعغ غجلتبلكقُّـعسيع غحلمئلكئ غحلمئمثمئمثمل م ئحكلك قُّـمل غآلجلتبلكقُّـمل جفلكحصلك جفلكن غخفولكو يمغ .ي

ق هآل غخفلكَّـمثمل هن جفمثهن َّـ َّـ جعمئجي مثيغ َّـ غإلهنهئلكن جنلضيعن هن )ص( مغ ي غجن
قظ ألصلك هنخييطههنمل مغ وغجنمتحييع جل غجن ل غإلهنهئلكني ض  َّـ ي هبىعغ غجنمبحلكلص هعهثخص هن

ق ههثسب  مغ غن غجن قص عه َّـ عجف مغ يغجنتخيخلص هغجنتخيخل َّـ غخفلكَّـمثمل هنمئجكهثمل جعلكجن ي ي
 .هعضلكحملكمع

جللكف مج يهعهثخص ض هصهن ن هغجفيط هنجهجكن هنخيمت وظ ألن غإلهنهئلكن هظ ههنهيهت  ي
ن:هع ص حمهتىعغ غإلهنهئلكن وص غجنسخصظ جحهئمتملوص غإلهثسلكن جحهئو غجنجهجيع جحهئ: جلمتيطهنلك هثمئ



غجليط...................................................................ضطص ض م ف خف مخهتمثيط غجنمئ

و جلمف معمب غخفلكَّـمثلكف هغجفيطيغجنىعه حس ل ههنلك صي ض ه جعمثمتهتلكص هعهنلك غخف ي هنجهجكن هنخيمت
ل غإلهنهئلكن هنتخييطصيهبتخييطقحم جلمبمث يحس ض ن هن ي حممتلكحكمك َّـىعغ عن ُّـخيمق جلمت وقغصي حممثهئ

 .جعمهمثميمل غجلهب
جنمثملعقن ق غخفجكمعبمل جلمبمث هن غخفجخي جللكف غإلهنهئلكن ههنتخيمبمئلكمع غجنت َّـ غألهن ض يص حمهب ي  ي

جنمثمل م جلمف غخلالم جعخل غإلخغخممثخل ه يطهف هجمحقَّـلك هن  م هغحليغخفجهلكئخليهغخفخيمب
جللكف عهثخص َّـ غجنتخيمثمتلكف غجنمتسبمثمل جعلكآلظجيالف غجنخييعحملكر ض يغخفتخيمبمئلكفص حملكخف ي ي  ممخص صي

جفيطغص غجلتبلكقغف حفمهلكئيس ي غجنهئالن مض قجن مض غخفمئيطهنمل جلمتيط جعحهن جعخيىشيمعمئيطن  غجن
وهن عن غإلهنهئلكن جلبلكقغ ق جعمتسبملي مغ  ى جل مكلكَّـيع غجنخيمب جعلكجلتبلكق مخلكُّـىغ غجنخيمب جل غجن

هنلكفص حممشقغ مملكن غجن يهئالن مض غجنتخيخل غألهنعمل غخفخيمب يألجفيطُّـمل  غ:هع م  هغجنثلكري
غجفيطُّـمل م حممتخيمق جلمت يهغجن ي حممشن َّـىعغ غجنخيمب هن غحلمئلكئ قغف ظي جعلكجنمتسبمل غجنخيمبهبمثملي

ن جلمبخصص هعآل حمال جلمب جعال هنتخيمبي جفت ي حتتلكف عمل هنتخيمب:هعغإلضلكحمملص  يُّـهئ ي  .و
يحملكجنتخيمثمتلكف هغألجلمثلكن غجنثلكجعتمل عهثخص مكهتيعف جعخييط عن جلمب قغمع جعىعغمع جنىعغمع  هجلمب ي

ص هجلمتيطهنلك جلمب جعهئخصآلف قغمع همغ ييطف غإلقغقغ غحلبمثمل غجنت غخمتٰهمن يجعهئخصآلف قغمع
ق حمحيهتيعف غألجلمثلكن غجنثلكجعتملظ جنىعغ حمهتىعغ غجنخيمب شتلكف عمل مكلكَّـيعص  َّـىعغ غجنخيمب هغجنحيهت

ن هن َّـ غجنتخيمثمتلكف هصجن هنخيمب  . هغألجلمثلكن غجنثلكجعتمليغخفلكَّـمثلكفي ههنخيمب
هنلكف م عهثخص َّـ  يهمعمب غجنتخيمثمتلكف م غجنت َّـ غخفخيمب ق هظهيلكمع غجنت ي مغ غن غجن عجف

ق غجنيطغنيهن حفالحصلك ُّـ مغ ظ عق آل ُّـهبهئ ألجفيط عن ُّـيطقن يخييعم مكلكَّـيع غجن  جلمف جعلكلكمت
ق آل شمه عآل  مغ يمممت غحل عآل هن حفالن معخيخل هن غجنتخيمثمتلكفظ عق عن عققغن غجن يي ي ي ي

غن هغجنمههيلكف ق صهن حفالن معمب غألجف ن عآل مض جللكمس غجنهئثيعغ همكهت ي هَّـىعغ آل ُّـهئ
جف ن غجن ق غجنت َّـ َّـىعه غجنهئثيعغ هجعجي مغ ييطغص حملكإلققغن عهثخص هخم جلمف ظهيلكف غجن

ص غخفستهتمبهئمل حممثهتلك م عهيغجنتخيمثمتلكف غن غجنالجفمئمل جن مض هنيعغمعب غن م:  هغألجف  مض معمب غألجف
جفيطغ هغإللكالم جعلكلكمتمل ن غجن ص هجعلكجنتلكمظ حمتهئ ق ههجفيطمع مغ  مض وعجفهئلكن علكالم غجن
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ن غجنهئثيعغ هغخلمب مكلكَّـيعغ  ).ضض(غخفجيمبمك ي حممثهتلكص ممخص معمئيطن مض وَّـىعه غخفيعغمعمك همعهئ
ق هظهيلكمع مغ غن غجن يهآل خك عن معمب غخفلكَّـمثلكف هغجنتخيمثمتلكف هن جفمثهن َّـ عجف ي ي  صي

قظ هعآل مس معهئ جللكقضمل مغ ومعستيطجل غخفمئلكقهثمل جنمب ق هنخيهتلكص عهنلك ي مغ ن غجن ي حمال ُّـهئ
ن هنمئلكقهثمل قظ ألن غخفهييعهل عصلك خملكقهثمن غخفخييعهل وجعخييط جليعهضهتلك جن حمتهئ مغ ي جنمب ي

ص حممشقغ خملك قص هجليعضمن جلمبمث مغ قغغجنىعه َّـ غجن مغ ق ظلكقف هن مغ  وقهثمن غجن
قهص حمهئمث ُّـمئلكن مغ ق هنجيمبمئلكظ: جع مغ وعصلك جمحق خملكجعمبمل جنمب  جلمتيط ي غخفلكَّـمثلكفيحممشن! ي

ق  مغ ق ههنمئلكقهثمل غجن مغ ن هنمئلكقهثتهتلك جنمب قحصلك معهئ مغ  جعلكجنميحق هغجنخييعل سذهقُّـمل غجن
 .آل جعلكجنىعغف

ق هغجنخييطنص ي خمب عن معتمببيلكخفلكَّـمثلكفحم مغ ن هنتسلكهُّـمل غجنمتسبمل عمل غجن ق معهئ مغ يغ جعلكجن
قص هجنهئ جنمثيغ يههن معمببس مغ ن ذهقُّـمل غجن ق هغخمجكغصلك جع معهئ مغ يهتلك جعلكجن

 .يذهقهتلك جعلكجنىعغف هعهثخص جعلكجنميحق
يعن معمب غجنتخيمثمتلكف ه صهثخي قجعمئجي غجنمتحييع جل  َّـ َّـ  هن جفمثهنيغخفلكَّـمثلكفي مغ  غجن

ص آل  ق هآل غجنخييطن يستحمعههنمئلكقهثتهتلك جن مغ يعصلك جعلكجلتبلكق جليطن وُّـٰهلكص جع ع غجن
ق عهثخص مع مغ ق هجليطن غحكتحمئلكخممثمل  يمثملحمئلكخم غحكت جليطنمئتيضيهنمئلكقهثتهتلك جنمب مغ يغجن

ن غإلهنهئلكن ص هَّـىعغ َّـغجنخييطن ن ص حممبمثيغهنهيهت  غحكتحمئلكم جليطن يعآل غإلهنهئلكن هنهيهت
ق مغ  حممثمبىغن غجنخييطن يحكتحمئلكخممثملغ هنخيمتلكه غإلهنهئلكن يعن آل غجنخييطنص غحكتحمئلكم هجليطن غجن

ن عن  .جعلكجنىعغف جحتمتخيمل معهئ
يال هثسمب عن حم سغجنتخيمثمتلكف غجنمتسبمثملي جللكف  م ش ض  خملكجعمبمل جمحقغإلهنهئلكن م غجنت َّـ هن

ق مغ قص آل غحكتحمئلكخممثمل ي عهثخص َّـسن هنمئتهش لكبلكئخيهتلكمش حمظجنمب مغ س جليطن غحكتحمئلكخممثمل غجن س
غني ممخص هنيعظغجنخييطن ق  جلمتيطي هغجنتخيمثمتلكفي هقجن ألن معمب غألجف مغ هنلك ُّـمئلكقصلك غجن

قص معمئلكقن َّـ غه مغ قغمعجن مغ سغحكتحمئلكخممثمل غجنخييطن  من مملكهث جعلكجنرضهقغص حممبومهحق هن
ي حصلكص ههن جغ معمببسمن ولكيلكن غجنخييطن قغمعمثي معمب غخفلكَّـمثلكف هممئ هنمئتهش لكبلكوهنجيمبمئلك ي
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ي معمب غجنتخيمثمتلكفيعن يخك هآل هنلكف م ش غنع م يغجنت َّـ غخفخيمب يهثخص َّـ عجف مغس  يق غجن
قينىيطقي غجنت آل ُّـيهظهيلكمع مغ غن:عه [ جعحسبهتلكيعآل ي غجن  عق ظ] جعحسمك معمب غألجف

ىهثخص هخمع يغإلققغن ق جلمف ظهيلكمعي مغ غجني هن غجن ص  هنيعغمعب جن مضي غجنالجفمئملي هعجف
غجن همعخيمثمتلكمع:عه [ حممثهتلكي ههجفيطمعي علكالخمىجفهئلكنع يخفستهتمبهئملغ  يخك هآل ].ي مض عجف

غنيجفمثهنهن  م يعصلك غقلو َّـ عجف قي هجل مغ  :عه [ جنملى غخفمئلكقهثستيطجلمع م  جنمب
ق مغ يغخفلكَّـمثلكف معمب :عه [يصلكع: ص حمهئمث ُّـمئلكن]جنمب ي هغجنتخيمثمتلكفي غني  ي جمحق]ى هغألجف

ق هنجيمبمئلكىخملكجعمبمل مغ ق ههنمئلكقهثملي جلمتيط هنمئلكقهثتيحممشصلك !ظو جنمب مغ قيهتلك جنمب مغ يُّـلكَّـلكص ع ي غجن
يذهقُّـمل قس مغ  . غجن

ي معمب غجنتخيمثمتلكف:عه [يعصلك صهثخي يلكَّـمثلكف هغخفي  يهتلك جعمئجي غجنمتحييعي عهثهيسيجفمثهن هن ]ي
ق [هتلكيجل هنخييعهض مغ ص آل ي ههنمئلكقهثت]غجنىعه َّـ غجن قشستحمعهتلك جن مغ  هآل ى غجن

يمعمب غجنتخيمثمتلكف [مئتيضمع يعهثخصوُّـٰهلكص جع ع ىغجنخييطن  ي جعلكجلتبلكق جليطن:عه [ هبىعغ غآلجلتبلكق]ي
قيهنمئلكقهثت مغ يمثمل غآلحكتحمئلكخمى جليطن]هتلك جنمب ق هغجنخييطن [ هنمتهتخصىحنظ جني مغ ص ]هن غجن

ن هَّـىعغ َّـ  . غإلهنهئلكنيهنهيهت
يحملكجنتخيمثمتلكف ي غجنمتسبمثملش جللكف م س ض نوغجنت َّـ هن  :عه [ جعلكجنجيب حصىعغ غخفهيهت

ن يآل هثسمب م ] غإلهنهئلكنيهنهيهت ىصلك جمحق خملكجعمبملع ي قي مغ ين هنمئتهش لكبلكئخيمش حمظ جنمب  هتلكس
جللكفمعمب: عه[ ض يلكَّـمثلكف هغخفي غخف ي غحكتحمئلكخممثملي جليطن]ي قص آل غحكتحمئلكخممثملس مغ ي غجن  س

غنظغجنخييطن ى هقجن ألن معمب غألجف يلكَّـمثلكفهغخف [ي قي جلمتيط هنمئلكقهثمل]ي مغ يُّـلكَّـلك ع ي غجن
ق مغ قغ جعرضهقغ غ غجنخيلكقل جلمبمثهتلكجعلكجن مغ نصوص جنمبىغن ظحقهقغ غخفهبتمت غجنىعغجخ هن  خفحهب

ق جلمبمثهتلك ه: عه مغ زص هقجن جعخل غآلحكتحلكجنمل جعيغمعمهلكحمهتلكجعهلل حس غجن  .ى
ق هغجنخييطن َّـ هنمئتهش لكبلكئ معمب غخفلكَّـمثلكف  مغ يحمحيهتيع عن جليطن غحكتحمئلكخممثمل غجن ي ي

ن غخفلكمعيهغجنتخيمثمتلكفص هَّـىعغ جللكف غإلهنهئلكن ههنتخيمب:  هنخيمت خم ض يعن هن مئلكمع َّـ ي
.يغجنتخيمثمتلكف



ضطص...............................................................................)ضض( غخفجيمبمك
قيههنمئلكقهثت مغ ن [هتلك جنمب قغيمهحقمعص ]ي غجنتخيخليهجفمه مغ  مملكن  جعلكجنرضهقغص حممبو هن

يغحكتحمئلكخممثمل قغيغجنىعغجخ ي غخفهبتمتيهقغهتلكص جنمبىغن ظحقيخيئ هنمئتهش لكبلكو غجنخييطن هنجيمبمئلكس مغ  و هن
ص هقجن جعخل ظ يجعرضهقغ غجن ز  . غآلحكتحلكجنملى

ين جليطن غحكتحمئلكخممثملع :حمحيهتيع س قي مغ ي غجنتخيمثمتلكفئهنمئتهش لكبلك  هغجنخييطنص َّـي غجن  ش
جن]يلكَّـمثلكفهغخف[ جللكفع: ص هَّـىعغ هنخيمت خم ض ين هن ي ههنتخيمبمئلكمعي غإلهنهئلكني  .ش غجنتخيمثمتلكفي

ص ه َّـ يجفمثهن هن يمتلكفيتخيمثيعن غجن :وُّـٰهلكعمب يهجل هتلك يخيئن مملكن هنمئتهش لكبلكعَّـ
غنع يجفمثهنجنهئ هن  ملصي غآلحكتحمئلكخممثيجليطن وصلك عجف ق هظهيس مغ مئتيض معص يلكمع جنمب

نُّـن عجعلكجنجيب  قىهئ مغ جللك حصلكي هن هنيعغمعبى مض هنيعمعبمل] حصلكيغخفخييعهل [ي غجن ض  و هن
ن[ قيحممثهئ مغ ي هن هنيعغمعب هنخييعهضلك جنتمب غجنتخيمثمتلكفى مض هنيعمعبملي غجن  هن يحممشنظ ]و

نشغجنتخيمثمتلكف جل هني هنلك ُّـهئ قش غجنجيبمثخييض مغ هثى ذهقظس غخللكقمغى غجن  قجن [يغ مم
ق مغ يجفهئلكن غخفختمهمل هن غأل]غجن  هنلك ]ي ههن غجنتخيمثمتلكف:عه [ هبىعه غخفيعمعبملص ههنمتهتلكس

ن جليُّـهئ ض قش غجنجيبمثخيي هن مغ ق[ آلحفتمهلكظ ظيغجنخيمئحل ى غجن مغ  يجعهبيعمعبمل] يقجن غجن
ص ههنمتهتلك ن]ي ههن غجنتخيمثمتلكف:عه [غجنخيمئ جلي هنلك ُّـهئ ض صي هن ق جعلكجنجيب مغ  ى غجن

ىغجنمتهييغ :عه [ىغخفجيمب غجفيطيُّـملص مملكألجفيطي غجنيعحسلكري  . ]يُّـمل هغجن
شن غجنتخيمثمتلكف هبىعغ غآلجلتبلكقع :مبيحمخي قي جعلكجلتبلكق هنمئلكقهثت:عه [ي مغ ي ذهقُّـمل]هتلك جنمب  س

ق مغ يصلك جمحقع ص هثخي.غجن قغي مغ قى هن مغ نى جع هنلكهتلكص  هتلك عهى هثهيسي ُّـهئ هنلك هن هنمئ زهنمئ وز
يصلك جمحقع: حممشقغ خممث قى خملكجعمبملس مغ نع ص جنمب يهثخص ُّـهئ ص آل جمحقس  .  هبىعغ غخفخيمت

يجلمب عُّـٰهلك جحلك معمئيطن هن غجنتحمئمثيعهث : ي جعمثلكن هنلك معمئيطن َّـ)ص( ي و ي عن غجنتخيمثمتلكف هن جفمثهن :ي ي
هنمئتهش لكبلكئخيهتلك جعحسمك غألجلمثلكن : َّـ َّـ هعن مملكن هنمئتهش لكبلكئخيهتلك م عه

ق هآل غحكتحمئلكخممثمل غجن مغ يغجنثلكجعتمل م آل غحكتحمئلكخممثمل غجن خييطنص جع َّـ هنتسلكهُّـمل غجنمتسبمل ي
ص غجنىعه َّـ جللكمس غألجلمثلكن غجنثلكجعتملص جنهئ ولكحصخصظ جنىعغ مملكن غإلهنهئلكن هظهي  جنحيلكَّـيع غجنخيمب

غن وهثهييغ معمب غجنتخيمثمتلكف جعمبحلكل عصلك عجف ي ق هظهيلكفي مغ  معمئتيض جعلكجنجيب ص جنو جنمب



غجليط...................................................................ططص ض م ف خف مخهتمثيط غجنمئ
يمملكهثمن غخفلكَّـمثمل هجن :لُخلد غغص هَّـىعغ وهنلكفي عمل َّـلكَّـمتلك هنمئيط:س  جنتهبهتمثيط غجل

ص هن يهنلكفي مض قحم هنمئيطوخهل يلكَّـمثلكفيعن غخف غجنسلكئ  ي جمحق]لك غجنخييعحملكظيعجس [ممى جلمتيطي
جنمل جنملىمصخي صلك جمحقظى هآل هنخيمب قغى جنهئ مغ قص حمهئمث ى خملكجعمبملىص جع جمحقى هن مغ  جنمب

نمع جللكفيهئ ض  ! جنشهنهئلكنظى هن
ي غخفلكَّـمثلكفمنمملكهث يهث جنمسجع: حممسمغلكغ  ي جعمئجي غجنمتحييع جلخص:عه [ َّـ َّـي هن جفمثهني

جنملى جمحق]لكيُّـمئلكقص جنملى مصخي هتلك ي هنمئلكقهثتى خمب:عه [و عهثهيلكى جعلكخفخيمت غجنىعه جليعحمتى هآل هنخيمب
ق مغ نمعن ع ي آل ُّـمبىغنيحممشهثص ]جنمب يغخفلكَّـمثلكف ىهئ قي مغ ي غخفمتٰه عجنمثهتلك غجن قغصش مغ  ي غخف

قهبمئلكقهثجع مغ ىُّـلكَّـلكص جمحقع يمل غجن جنملي جنملى مصخي   عقغ ظلكقفيألهث هقجن ظ هآل هنخيمب

جللك حصلكص حمهت جعخص َّـ َّـ آل غحكتحمئلكخممثملعن ض ق مض هنيعمعبمل هن هنيعغمعب هن مغ ن غجن ي ُّـهئ و  ى
غنيحصلكص هجنهئمتهت ولك جعمبحلكل عصلك عجف ق هعجليعغلي مغ و جن حمهت هنتخيمبمئملو جنمب  جعهبيعمعبمل هثهييغ ي

ل ض ق غجنىعه َّـ هن مغ جل ظ حصلكوقجن غجن ض ن هن ي حممشن هن غجنتخيمثمتلكف هنلك ُّـهئ ي
ق مغ جلغجن ض ن هن ص ههنمتهتلك هنلك ُّـهئ ن هنخييعهض غجنتخيخل غخللكقمغ  ي غخللكقمغ حممثهئ

جل ض ن هن ص ههنمتهتلك هنلك ُّـهئ ن هنخييعهض غجنتخيخل غجنىعَّـمت ق غجنىعَّـمت حممثهئ مغ  يغجن
ق مغ ص عهغجن ىغجنمتهييغ:  غخفجيمب ن هنخييعهضي غجفيطُّـمل م حممثهئ ي غجنيعحسلكر م مملكألجفيطُّـمل هغجن  ي

ص حم ىلكجنمتهييغيغجنتخيخل غإللكالخم  جعهلل غإللكالمص جعخالم غجنىعغف و غجنيعحسلكر هنجيمبي
 .غجنت آل جعهلل هن جفمثهن غإللكالم هغجنتمئمثمثيط

ق حصلك هعص:ىمبيحمخي مغ ق ههنمئلكقهثمل غجن مغ ي عن غجنتخيمثمتلكف جعلكجلتبلكق هنمئلكقهثتهتلك جنمب ي غجن لك عجفي
قص هجنهئمتهتلك مغ ن ذهقُّـمل غجن ص معهئ يهظهيلكمع قغي جمحقي مغ ن هثهيسهتلكى هن ق ُّـهئ مغ   جع

هنلكهتلك  عههقغهتلك هنلك هن هنمئ زهنمئ ن مغمتسهتلك عه حممهمبهتلكوز يصلك جمحقع: ص حممشقغ خممثص مممسن ُّـهئ  س
قىخملكجعمبمل مغ صع ص جنمب ن هبىعغ غخفخيمت ق غخفخييعهل:  عهسهثخص ُّـهئ مغ غن غجن  يجعهبخيمت عصلك عجف

ق قغمعمث غجنمئلكئهبمل َّـ جع هن قهن عصحصلك مغ ن غجن ق ولكين ُّـهئ مغ  حصلكص جعخالم هثهييغ غجن
.غجنمئلكئ جعمتهيس



ططص...............................................................................)ضض( غخفجيمبمك
يغخفلكَّـمثلكف[ ق]ي مغ قغي جل قغهتي غخللكقفي جعهبمئلكقهثمل غجن مغ ص حملكجفتلكمغمن مض ولك هن

قُّـ مغ  َّـلك جعلكجنرضهقغصيجمحق  غجنىعه َّـيغخللكقمغ يعمل قجن غخفمئلكقن م وذهقغ م هتلكيتسهن
جنمثمل هغجلخيهآل ي هنخيمت جنمبهبخيمب ه غآلجفتمثلكفس مغي حك  . ي غخللكقمغيق عمل غألهنيع مض غجن

ن :بصطضل )ص( غغ جل عخكهئلكن غحكتمبىغغن جعجيالن غجنمئ ي عمل َّـمتلك مخمن هنمئيطهنلكف غخفلكمع جنمبج ي
ن غخفلكمعجعلكإلهنهئلكن  صيهجن مملكهثمن غخفلكَّـمثلكف:و هخف غجنجهلكقف جلمبمثهتلكص هَّـىعغ جعمثلكن جنمئ

يهعهنلك غخفلكَّـمثلكف غجنت :ي مض قحم هنمئيطهنلكف غجنسلكئ غجنت جفلكظمبهتلك َّـوهَّـ خهل ي
جنمليلك جمحقيَّـ هن غجنمتسمك هغإلضلكحملكف غجنمتلكخكئمل هن غجنمههيلكفظ حمسص  هآل ى مصخي

جنمل يص َّـىعه هغجفيطغ هن غخفمئيطهنلكفص جغ خملكن جلمتيطممىهنخيمب قغ...: ي مغ ىألصلك جمحق هن ي  صي
يَّـىعه غخفمئيطهنمل غجنثلكهثمثملص جغ خملكن ق...:ي مغ  .جع جمحق خملكجعمبمل جنمب

يهخميط معمئيطن غجنهئالن حممثخص ُّـتخيمب جعمسصلك جم ي قص هعصيحقي مغ قغص هجعمئ ي خملكجعمبمل جنمب مغ لك جمحق هن
جنمل ىغجنهئالن مض غخفمئيطهنمل غألحفيعهص هَّـ عصلك جمحق هنخيمب ي جنملي  . هجمحق مصخي

 يجمحقم  ي م عجسلك غجنخييعحملكظي غخفلكَّـمثلكف جلمتيطمميعنَّـ  :ّ اإلجشطل هبغه اتشعرطوتطؠك
جنمل جنملىمصخي قظ هآل هنخيمب مغ قغص جع جمحق خملكجعمبمل جنمب مغ صلك جمحق هن   م ممخص معخيتمئيطهن م جنهئ

جللكف جنشهنهئلكنظمعمث حمهئ ض ن هن  !هئ
ي جعمسن غخفلكَّـمثلكف جن ع:خضةطب جك ظغا اإلجشطل ي ىعف جعخص َّـ مض قغهتلك جعمئجي غجنمتحييع يحفي

قَّـلكيجلخص ق جفخل همغ مغ جنملي حمهت جمحقص ُّـمئلكقصلك هن غجن جنملص عهنلك عقغ ى مصخي ي هجمحق هنخيمب
ن يحفيع ق م غخللكقف جل قغهتلك م حصلك حمتهئ مغ ق ههنمئلكقهثمل غجن مغ ىعف هن هنمئلكقهثتهتلك جنمب

قغ مغ جنمل جعلكجنوهن ق غخللكقف جل قغهتلك غخفخييعهل حصلكص حمهت مصخي جنملظ ومغ  ههنخيمب
قغيهقجن ألهث عقغ ظلكقف مغ و غخفلكَّـمثلكف هن ق غخللكقف جل قغهتلكص ي مغ  جعهبمئلكقهثمل غجن

قُّـوحمهت جضتلكمغمل مغ ق عمل قجن  تهتلكي مض هن مغ جمحقَّـلك  غخفمئلكقن غخللكقمغ غجنىعه َّـغجن
ن عمل جلمبمل حفلكقمغمل جلمتجعلكجنرضهقغ ىظ ذهقغ غجفتمثلكف مم هنخيمب ى ي جنمثملص هآل ىي  سهنخيمت جنمبهبخيمب

ه ق عمل غألهنيع غخللكقمغ َّـىعغهغجلخي حك مغ ص هعقغ ظلكقف  غآلجفتمثلكف مض غجن



غجليط...................................................................ططص ض م ف خف مخهتمثيط غجنمئ
يهثهئ خميط قَّـبتع: خشئك خصك قيعن غجن عمل س هنلك جليطغه هص س جفمئمثمئو هغجفيطوهنيعع ىمغ

ين غجنتهئثع هصو جضىشوجليطن ص حمهئمث ُّـمهِّـىي آل حتمئس جليطهنوهنيع عيهثخص َّـع ىيعي  ش جن مض هثهيس
ق ههنلك ُّـستمبىغهني جعتخييطيجهخييعيهئ جعخص ُّـي غجلجكغحمىجفمثمتئىع مغ   !ظيق غجن

وهنسمب: خشصط قيعن غجن ي ق  هَّـس جفمئمثمئو هغجفيطوهنيعع ىمغ مغ  جعلكجنىعغفص يغخف
غجفيط غنو جضىشو غجنىعه هنلك جليطغه جليطنيهغجن غجفيط عجف  ىممخص جليعحممن م وص جنهئ جنىعجن غجن

ى هنيعغىجمحق غجفيط [يُّـحيهتيع م ي غن:عه [ حممثهتلك]يقجن غجن  :عه [ جعحسبهتلك] مض معمب غألجف
غنيجعحسمك هثهييغ  جلمف يعآل م  مملكنىققغنع شعه م ي غإلققغنيص هآل ُّـمئ]ي معمب غألجف

غن جعحسبهتلك غجفيطيحممشن ظمعمب غألجف  .ينىيطقي هآل ُّـيخيمئيآل ُّـ م َّـ  َّـيهن جفمثهن م ى غجن
قىضمثيع  جنىحمحمثمتئىع مغ ى عمل غخفيطقي غجن غن جعحسمك هنلك مكهتيعي  ىن هن معمب غألجف

غن: عه [حممثهتلك ق : عه [هي هن هنجهلكَّـيطغ عجغلكق]مض معمب غألجف مغ غجفيط عجغلكق غجن غجن
نص]يغحل قي ُّـهئ مغ قغ جعلكجنخييعل آل جعلكجني قجن غخف مغ قيضلكحمملع عق ظىعغفو هن مغ  ي غجن
ق:هع [عجنمث مغ ي عمل َّـىعغ غخفيطقن هغجن ى ر يهثخص َّـع ]يغخللكك ي يجعحسمك مع ه ي هغجلتبلكقي

قظحممئيش مغ  يص هغجنمتسمك]و حممث علكالخملكىعق آل ممثيعغ [ حممثى مض هثهيس آل هثسبملي عق غخف
رمثمل يغجن يجلتبلكقُّـملغآل س حصو عظالي غألخكمثلكظي مض جفمئمثمئمليمئيطفمع آل س جفمثيطغ :يص حممئ  يجنت

 .  عمل َّـىعغ غخفخيمتوص عخكلكقغ غإلضلكحملكفيحكمئلكلع

جنمل جنملومصخي جنمثمل و ههنخيمب جنمثمل هغخفخيمب غكن غإلهنهئلكن هن غخفجخي ي معمبىغهنهتلك جفمثمتئىع مم جن ي ي ى
 .هغحليطهف هجمحقَّـلك

قغ غجنت َّـ آل :وبسنطرة أتغى مغ ي عن آل هنالكهنمل جعخل غخفلكَّـمثلكف غجنثلكجعتمل جمحق غخف
جنمل هآل هن ق عُّـمصخي مغ ق جعهبمئلكقهثمل غجن مغ قغص هجعخل غخفلكَّـمثلكف غخف يمغ لكَّـلك غجنت َّـ ي

جنملص  جنمل ههنخيمب .ه جحهئمتملعمصخي
غجعو َّـىعغ عُّـيعغق)ص( غغ غخفتمئيطن همغ  .ي جلمف غجل

غجعهئ َّـىعغ ع :وتطؠك اإلعغاد قظ عق جلمتيطمم يُّـهسقهين مغ مغ ن جعتخييطق غجن ي عمل غجنمئ



ططص...............................................................................)ضض( غخفجيمبمك

ق ي غجنتهئثيع عهثخص ي جضىشص هعنوص ههنلك جليطغه جليطنيجفمئمثمئ هغجفيط وهمغ  جليطهن آل وَّـ عهنيعي
ص جع َّـ هثسمك هعضلكحملكف جنمثيغ عآلص حمهئمث ُّـ يحتمئ جن مض هثهيس ى جفمثمتئىع يمهِّـي

قظغجلجكغحمهئ مغ جفيطغ غجنجهخمهمثمل م جعخص ُّـجهخييع جعتخييطق غجن ن جعلكجن ي م عجسلك غجنخييعحملكظ غجنمئلكئمب ي  ي
ق كغئيط:جفمثهن خممبت مغ قغف غجن ص هجلمتيطهثلك همغ ق قغمع مغ ق غجن  جلمف وغ جلمتيطهثلك همغ

جنهئ قغن ُّـستمبىغن غجنتخييطقظ عق هع!ظ جلمبمثهتلك هن غجنميحقولكيقغهتلك ههنهيلكض يُّـٰهلك خم  يعن و
ق  مغ غ هغإلهنهئلكن ههنتخيمبُّـستمبىغن يمعخييطق غجن مغ مئلكهتخص هن غألهظلكم غخفتمئلكجعمبمل يغجن

جنمثمل هجمحقَّـلكيمملكجنمئ سيطن هغحليطهف هغجللكجلمبمثمل هغخفجخي  .ي
ق عهنيعي هن غخفسمب:وةلابل مغ و عن غجن ق جعلكجنىعغفص يجفمئمثمئ و هغجفيطي مغ  هَّـ غخف

غجفيط جفيطغ غجنجهخمهمثملو غجنىعه هنلك جليطغه جليطن جضىشص حمهغجن ظ ألن غجن يهتىعغ آل عخكهئلكن حممث  ي
غن غجفيط غحلمئمثمئ عجف ق غجن مغ ص جنهئ جنىعجن غجن و همعخيمثمتلكفومعمئتيض قجن    معخييعض ي

غن هغجنتخيمثمتلكف  غجفيط ُّـحيهتيع مض معمب غألجف يم ممخص جليعحممن جمحق هنيعغ م هقجن غجن ي
جنمث غظ مملكن جفمه قُّـيجعحسبهتلكص هآل ُّـمئ غإلققغن حك يلك عه جفٰه قغو ولك هممجههيلك هخكهت و  صو

غن هجعحسبيعآل جلمف معمب غأل وص هعآل حمال ُّـستجيمث عجفيطهتلكجف غجفيط جعخص ي  عن ُّـيطقن غجن
غجفيط هن جفمثهن َّـ َّـ آل ُّـ ظ حممشن غجن يَّـ َّـ ى هآل ُّـيطقىخيمئي نظ آلهنتمتلكل عجفلكلكمل ي

يص هعهثخص غإلققغن ُّـمئ جلمف قجن  جعميحق غخفحيطهق هجمحق غخفتمتلكَّـغخفحيطهق غخفتمتلكَّـ
غجفيط غخفجيمب عقغ معخيخل همعمتىغنص هعقغ مملكن غألهنيع ممىعجن  يغجن ن يعن : عه(ي غإلققغن ُّـهئ

غن هغجنتخيمثمتلكف ق عمل غخفيطقن هن معمب ى حممب عضهيمن)يهن حفالن غألجف مغ ى غجن
غن  غن هغجنتخيمثمتلكف م غألجف يم ألهث معيطقن غألجف ني ق: همعمئ مغ وعن َّـىعغ غجنتخيخل هن ي ص ي

قنهقغ مغ قص هغجنجهجيع هن مغ و غجنتخيخل هن قغي مغ ق وص هغجنسخصظ هن مغ ص حمتٰهمث غجن
غن جعحسمك هنلك مكهتيع حممث هتلك هن هنجهلكَّـيطغ عجغلكق قجن ىعمل غخفيطقن هن معمب غألجف

ن قجن غخفيطقن غجنىعه عضهيمن غجفيطص حممثهئ ق غجن مغ ىغجن قغ ى مغ ق هن مغ و عجنمث غجن
ق مغ وجعلكجنخييعلص آل عهث هن جن :هع جعلكجنىعغفص ي جن غحلهئمث مض غخفلكَّـمثمل ُّـمئ ي هنلك ُّـمئ
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ق عمل قجن غجنتخيخل  مغ قغف غخللكظمل هغجنتخيمثمتلكفص حممشضلكحممل غجن مغ يغجنخيلكقم مض غجن ي ي
ر يعهثخص جعحسمك مع َّـ هغجلتبلكقه حممئيشص ي مغيط َّـىعغ غآلجلتبلكق هَّـىعغ غجنت يهعآل عقغ مس ُّـ  ي

غن هغآلجلتبلكقغفيخفلك همغ  .يطف معمب غألجف
ق  مغ ق غحلمئمثمئ ههنمئلكقهثمل غجن مغ غن جلمتيط هنمئلكقهثتهتلك جنمب يحمتمب غخفلكَّـمثلكف هغألجف

قَّـلك َّـىعغ غجلتبلكقهصلكَّـلكيعُّـ قص هجنهئ همغ مغ ن ذهقُّـمل غجن س معهئ ي قجم عصلك :هعص ي
ق جعلكجنرضهقغص هجنهئيُّـ مغ ق غجنىعه ُّـ َّـىعغ غيمتسمك عجنمثهتلك غجن مغ  يمتسمك عمل غجنتخيخليجن

ق غخفجلككه غآلجلتبلكقهص عه خم مغ قَّـلك جعلكجنخييعل آل جعلكجنىعغف:َّـ غجن  .  ُّـمهحق همغ
ر هغجلتبلكقه حممئيشص  ق عمل َّـىعغ غخفيطقن عهثخص جعحسمك مع مغ يحممشضلكحممل غجن ي ين َّـىعه ع :هعى

ن هثسبمل غجلتبلكقُّـملص حمهتىعه وغجنمتسبمل ص حمتهئ ي عهثخص َّـ هثسبمل غجنحنظ عمل جمحق هنلك َّـ جن ي
قُّـمل جنمثغخف  .يغ حصلك هنلك جعمشكغظص هجنهئ حصلك هنمتجهمس غهثتىغغليمغ

ق حصىعه غآلجلتبلكقغفص مملكخفلكَّـمثملص  يحممشقغ مس ُّـهئ عققغن ههنيطقن هغهثتىغغل حمال همغ ي
قغ مغ ق مض غجنىعَّـ عهثخص َّـ هن مغ وحملكخفلكَّـمثمل غجنت َّـ غهثخيهئلكك غجن ي ص هعهنلك ي ي مض غجنىعَّـ

ق غخفلكَّـمثملص هَّـىعغ آل ُّـخيمت عن هنمتجهمس غهثتىغغلوعقغ مس ُّـهئ َّـمتلكن قَّـ مغ ي حمال هنخيمت جن  ي
ق مغ ىغخفلكَّـمثمل جمحق هن ق هجنهئ هنلك ُّـسهب هنلكَّـمثمل جمحقي مغ ي مض غخللكقفص جع َّـ هن ي  ي

ق مغ  .ىهن
ن  َّـىعه :ههن َّـمتلك ُّـهيجكم لكيعُّـ غجنسهيسجيلكئ جل لكيعُّـ غجنخيلكقمص حملكجنخيلكقم ُّـمئ

وعن َّـىعه مممبهتلك عضلكحملكف: يغجلتبلكقغف جفمئمثمئمثمل حصلك هنمتجهمس غهثتىغغلص هجعخيبلكقغ عحفيعه ي  ي
غجفيط غحلوههثسمك ق غجن مغ نيص هعهني هغجلتبلكقغف قجن غجن ص حممثمئ يعن : لك غجنسهيسجيلكئ

ومعمب مممبهتلك عهثخص َّـ عهَّـلكن ي ق حصلك هآل هنمتجهمس غهثتىغغلي  . مض عهَّـلكن آل همغ
قغ جلمتيط غجنخييعحملكظ جفمثيط هَّـىعغ هنخيمت غجنخيبلكقغ غخفجههت يظ ألن  عحكمئلكل غإلضلكحملكفيغجنت

وَّـىعه مممبهتلك هثسمك ى ههنمبهئوغ هخكجيعولك هعقضو ظلكقف حكخصظو هعضلكحملكفي  هجمحقَّـلكص حممشقغ ولكى
يغإلضلكحملكف حمال ُّـبمئ مض هنت غألجلمثلكن عآل َّـ يعحكمئجيمن مم َّـىعه غآلجلتبلكقغف ه
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نع يهآل زمك :وخلدل قشمم ىن ُّـهئ مغ قغ جعلكجنىعغفى هن مغ  عمل وص عخكلكقغو هن

غغص هُّـ قيهيهتيَّـىعغ غجنسهسغن هغجل مغ غخفىعمم  مض ي هنلك شتلكفص هن معمئيعُّـيعه جلمف غجن
ى عمل معمسهنيي غخفمهمتيعققغمم هن جلبلكقغ  . جلمتيص حمال معميهيي

يمثلكفغخفلكَّـ عمل ي هنلك ُّـٰهلكميعنسجغ  ي عمل غجنتخيمثمتلكفيمتسمكي هُّـي قش مغ  يهثخص َّـص ع هن غجن
ن سقه غجلتبلكوهنخيمت  عق جنمثيغ جن مض غخللكقف جلمتهتلك ظقنغ جعلكجلتبلكق غخفيطيعآل جن ىآل جفمه

نتحم م ىممخص جليعحممن م ىجضلكق قُّـمليهئ مغ ي غخف  هن ]يغخفلكَّـمثلكف جنتمب :عه [ حصلكيملممىيطقي غخفس
ى غجنسمببمثملي غجنمههيلكفي هحصىعغ معخييعلظس غجنخيمئمبمثمليغآلجلتبلكقغف غقلس  .س غجنخييطهنمثملى هغجنخي

ى هن غخفتمسحفيعُّـى مغخيىههن قى هثهييغي مغ ص س غجنخيمئمبمثملي هن غآلجلتبلكقغفي غخفجيمبي غجن
يحممبخيمب مس ُّـهييع ق غخفجيمبيمس مغ ني جعخل غجن خمي هجعخل هنلك ُّـهئ غجني عققغممي هن  ي هن عجف

ق:عه[ مغ غن غجن غن:عه [ حممثهتلكي غخفستهتمبهئمل] غخفجيمبي هن عجف  ] مض معمب غألجف
قهجفيطغ  :عه [ي هجفيطمعيجفهئلكنع مغ  جلمف ى جع غجنتبيغصي هعلكالخم] غخفجيمبيقجن غجن

وهمعخيلكملص حممبمثيغ مض غجنيطغق جمحقه قُّـلكقحكبحلكهث   .ي
جن ق مض هثهيس آل هثسبمل حممث:هخم مغ ص حمهت و عخكلكقغ...عق غجن ق غحلمئمثمئ مغ  عمل غجن

وآل هثسبمل حممث هآل عضلكحمملظ ألهث مض هثهيس هغجفيط جفيطغ غإللكالخممثمل غجني ي آل معهئثيع تي جعلكجن
غجفيط ن حممث وحممثهتلك علكالخملكص حمهت غجن جفيطغ غجنسخيمثمل غإللكالخممثملص حمال هنخيمت ألن معهئ ي جعلكجن ي

رمثمل غآلجلتبلكقُّـمل حمهت آل معمئيطف مض جفمئمثمئمل .يهثسبمل عمل خظ عه معخيخل ي هعهنلك غجنمتسمك غجن ي ي
جفيطغ غجنمتهييغ غجنت  جفيطغص مم يغألخكمثلكظ عظالظ ألن َّـىعه غجنهئثيعغ آل معمئيطف مض معمب غجن و

قغ جنمبمتَّـ  مغ هص حمهتىعه غجنهئثيعغ غجنمتسبمثمل غخف يمض هجفيطهتلك مم غجنمئ هييغ هن غجنخيمئ ي
ي غجنمتهييغظ عق عن هجفيطهتلك حكمتىطغ آل معمئيطف مض هجفيطيهغخفثلكن هغحليغ  جعخص ى جضمثجيملى هجفيطغي

جفيطغ غجنمتسبمثمل هغجنهئثيعغ عُّـٰهلك وجليطغَّـلك هن غجن  .ي
ن قعهآل زمك : غخفلكمعهخم مغ ن مم هن ىن ُّـهئ قغ جعلكجنىعغفي مغ  عمل وص عخكلكقغو هن

غغ .َّـىعغ غجنسهسغن هغجل
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غجفيطيهن [ غجنمئسهبخليهنيععه يهثحييع ق غجن مغ قغفي غخفجيمبز غحلمئمثمئي غجن مغ  ي هغجن

ى غحلمئملى غحلمئمثمئملىص حمجخي]يُّـملغآلجلتبلكق وهنيعغ ع م  حكلكئيع غحلمئلكئيظعغجنت َّـ  م  جعىعغهتلكي
 . حملكجليعم قجنصولكيغجلتبلكقُّـ

آلظ ي جعلكَّـتيطغظ جعمهحقمعى قغنى هنيحممشن ظ هنمتهتى جعخيمثيطيهَّـىعغ جمحق نع غحل  ىن ش
ن ص ممهبي هنثىجف  ى حفبيشىن شبيش عى جلهبمثلكظص حمال جميعهى هنتى قمممكى َّـىعغ غحلهب

غظ  . جلجه

يجغ عن: مملكجنتلكمظي هجعمثلكن هنلك معمئيطن )ص( يلكم عمل غخفلكَّـمثلكف هُّـهنلك ُّـٰه ي يمتسمك عمل غجنتخيمثمتلكف ي
ق عهثخص َّـ هنخيمتيههنلك ش مغ وهب جلمبمثهتلك هن غجن ق غجنىعه ي غجلتبلكقهي مغ يص حملكخفلكَّـمثمل هغجن

وهب جلمبمثهتلك عهثخص رلك عهنيعيش ق غخفٰهلكم عمل غخفلكَّـمثمل عهنيعي غجلتبلكقهي مغ وص حملكجن  آل ي غجلتبلكقهي
ن جن عآل جعلكجلتبلكق غخفيطغقنظ عق جنمثيغ جن مض غخللكقف جل غخفيطغقن جض : ص عهىلكقيجفمه

قُّـمل غخفيطقمممل حصىعه جن مغ ن غخف ىمثيغ جن هنلك جعمشكغظص آل عهث جنمثيغ جن هنمتجهمس غهثتىغغلظ حمتهئ ي ي
ي هغخفلكَّـمثلكف هن غآلجلتبلكقغف غجنخيمئمبمثملظ هخفلك ظلكقف هن غآلجلتبلكقغف غجنخيمئمبمثمليغجنتخيمثمتلكف ي  يي

غقل غجنخييطهنمثملظ حممبهتىعغ  قُّـمل غجنمههيلكف غجنسمببمثمل هغجنخي مغ يظِّـ عن معخييعل معمب غخف ي ي ي
ن ق: معمئ مغ ق غحلمئمثمئ غجنىعه جن هنلك جعمشكغظظ عق غجنخيهب :ص عهوغجنخيهب هن مغ  جنمثيغ غجن

ق غجنىعه جن هنمتجهمس غهثتىغغلص هَّـ غخف مغ قُّـمل غآلجلتبلكقُّـملجنمثيغ جن هنلك جعمشكغظص جع غجن يمغ  .ي
ق غخفجيمب هن غآلجلتبلكقغف غجنخيمئمبمثمل جنخيمبي مغخي هن غخفتمسحفىههن مغ ييعُّـ هثهييغ غجن  مس ي
غنيُّـهييع ص هغجنىعه علكالخم جلمت ق غخفجيمب غجنسخي مغ ص يجفمئمثمئمثيط  هنجهحق آل خموم جعخل غجن

ق غخفستهتمبهئمل هغجنبلكلكمتمل حممثهتلك عجفهئلكنهجعخل مغ غن غجن خم عققغمم هن عجف ن هن   هنلك ُّـهئ
جفيطغ هغجنهئثيعغصهجفيطغ ص هَّـىعغ َّـ غجنىعه هنلك غحكتجيلكل عن ُّـهبمثىغ جعخل غجن ق هعلكالخم مغ  ي غجن

ن غجنخييعحملكظ قيحمتمه ق غجلتبلكقه هن خم مغ سعن غجن غجفيط غخفجيمب:ي ق غجن مغ  ي عن قجن غجن
قغف غخفتهئثيعغ مممب مغ يهَّـىعه غجن قي ظ حممشن وهتلك عهن ي غجلتبلكقُّـملص هن عن غألهنيع جنمثيغ ممىعجن ي ي

ق غخفجيمب ُّـبمئ جفمئمثمئمث مغ قيقجن غجن ولك عظمثالص هَّـىعه غجنهئثيعغف عهن و  .ي غجلتبلكقُّـملو
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ق م غحلمئمثمئ غخفجيمب هغآلجلتبلكقه هنمتهتخص م خميط غجنتبيغيهجفمثهن عن عهنيع خمسهب مغ  ى غجن
ق غخفجيمب هغحلمئمثمئمل غحلمئصيعُّـ هن غحلهئخصظيجلمف جعخيىش غخفتمسحف مغ مل ي حممئيط مغخي غجن

يجعىعغهتلك م غجنت َّـ عظ حكلكئيع غحلمئلكئ م عهنيعغ غجلتبلكقُّـ يلكظ ألهث خملكنو ق مممب:و مغ  ي غجن
قه غجلتبلكقُّـسغجلتبلكقه ن همغ يص عقن َّـىعغ عُّـٰهلك ُّـهئ  .ولكو

ىحممشن هن آلظي ن جعمهحقمع جعمهحقغ جف ي حممشهث جنمثيغ جن ص مس ُّـمتحييع جعخيمثمتخل حكمبمثهبتخلص همعهئ
ص هعآل حمحلكجن جفلكن جفمثيط غحلمئمثمئ غألظمث ن حس غجنت ن جف  ى قمممكى هنيجعمسن ش

غظ  .هنت جلهبمثلكظص حمال جميعه عن شبيش حفبيش جلجه
غغ جل غإلخكهئلكن غجنثلكر عُّـٰهلكظ ألن يَّـىعغ هخميط غمعٰه غغ غجل يِّـ هن َّـىعغ غجل و

ن مغيط :غإلخكهئلكن غجنثلكر مملكن ُّـمئ ق آل هنخيمت ألن ُّـ مغ جفيطغ غجن ن جع ي عهث جلمف غجنمئ
غغىجلمتيطهثلك هنمئتىش مغمكص هغجل مغمك ههن ى ههنمئتهشص ههن يعن غخفجيمب جمحق: ي ي غخفتخيخل ي

يتخيخل جمحقهغخف ص حممشقغ جفمهمبمن غآلي ي غجنمتسبمثمل غآلجلتبلكقُّـمل غجنخيمئمبمثمل ظِّـ يجغمتمثمتمثمل غخفجيمب ي ي ي
ص هحكمثمسجخ جعمثلكن َّـىعغ مض غخفجيمبمك  وغآلخمتٰهلكظ هغإلزلكغ عُّـٰهلك هآل عخكهئلكن مض قجن

 .غجنتلكمظ
 
 
 
 
 
 
 
 





 
 ٣٦(ا(  

] ا  ا ،ا ا ا  اا 
ا   

ًشق رنسصصط ب اتسَ بل ؠثورةلّضام عسصإ بطدسصلر ظطظصط ُوادشلل: خطل  ٍدءّ
َرك ادنسصصطت، وخع جغخط ِ رنسششطتّأن ُّ  .ّ اإلرشطن بطدسنق ظل ادنسصصطتّ

ق)ص( غغ جل غإلخكهئلكن غجنثلكجنهن غجنىعه عخكهئمب غخلمه جلمف و َّـىعغ غخفجيمبمك هنخيمئ  جنمبج
ق غجنحيهت يق جعجهبمث هنخيلكهثمث غجنت هنيعف مض غخفجيمبمك يغجنخيلكقم جعخييطن عهنهئلكن معمه

غغ هنمت ضهبمتلك جلمف غإلخكهئلكن غجنثلكر)ضض( وص هُّـخييعم غجل  .ي
ق جلمتيط غجنخييعحملكظ عهثخص َّـ جعهبخيمت معخيخل غخفجيمب همعمتىغجن ع :وتطؠك اجللاب ين غجنحيهت ي ي ي

يجل علكالخم عمل هنيعغمعمك غخفتخيمثمتلكف غجنت معخيخل هبلكص حملكخفجيمب جلمتيطهنلك شيعف جل  ي
يغإلضلكحملكف عجنمث م جفخل غجنتمتىغن م معحيهتيع همتسمك يعلكالخم جعلكجنتخيخل جفخل هنالجفحيمل غجن

ق جلمتيط غجنخييعحملكظ  .يجعىعجن غجنتخيمثمتلكف هغجنمتسمك هغإلضلكحملكفص هَّـىعغ هنخيمت غجنحيهت
حص ق مض خم ىمكهتيع: حمهبيعغق غجنخييعحملكظ هن غجنحيهت ى ي جنمثيغ هنخيمتلكه عن غجنىعه مكهتيع همغى ى ى ى يط ي

مغيط جلمتيطهثلك عزلكق وجعخييط عن مملكن هنخييطههنلكظ عق آل ُّـ ق هجليطنص و يهآل هنخيمتلكه عن  ههمغ
ي حضهيمثلك جل غخفجهلكجليع غحلسمثمل حمحيهتيعص غجنحنظ مملكن ق َّـوي ي عن غخفجيمب :جع هنخيمت غجنحيهت

ن هنتخيمثيتجحليههن حفالن غجنتمتىغن جلمف هثح غجن يمتلكص هخميط هنيع مض هنلك حكب عن َّـىعه ي ُّـهئ يو
ق وغجنتخيمثمتلكف عهن ن هنمتجهمسي و هغخمخيمثمل هثهييغ عهنيعُّـمل جفمئمثمئمثملص معهئ ي ي  آلهثتىغغل َّـىعه ي

و غجنتخيمثمتلكف هنخييطههنملههَّـىع. يغآلجلتبلكقغف غجنخيمئمبمثمل ص هجنهئمتهتلك جعخص َّـ  جعخص َّـ ي يَّـ
قغ مغ ن هن ق غحل معهئ مغ وهنمئجكهثمل جعىعجن غجن قهي مغ غجن هخكهسههث  جع ص حمهت عجف

.يهخضمبمثلكمع



غجليط...................................................................طصض ض م ف خف مخهتمثيط غجنمئ
ين ع هقجن ظي هغجنثلكجنهن غجنثلكرش جع غجنجهش عمل هنلك ُّـمتحو َّـىعغ عخكلكقغ:أخلل

ق]ي غجنخييعحملكظ:عه [َّـىهنيعغق ق جعص َّـمتلكي جعمبهيىح غجنحيهت مغ نمس جنمثيغ هنخيمت غجن  يحنظ غجنىن ُّـهئ
يهنخييطههنلك حم ننعيطص هآل يمغو زلك جل غخفجهلكجليع غحلسي حضهيمث]يغجنحنظ [ى ُّـهئ  حمحيهتيعص جع يمثملو

ق َّـلكَّـمتلكيغخفيعغق ن غجنحيهت ىُّـمليعن غحص : جعمئ جفيطغي خفلك ُّـمبىغهنى غخفجيمبمئملس ي غحلمئمثمئمثمليهتلك هن غجن  س
جفيطغ [غجنت معمسجع م يغجنخنحممل  معمتلكمض م ي هغإلضلكحملكفي غجنمتسمكى غجلتبلكق]ي غجنخنحممليمعمب غجن

جفيطغ[ ق ههنلك زيعى غهثتسلكغ]يمعمب غجن ق:عه [ مصيعغهه هنخيمت غجنحيهت  ] مصيعه غجنحيهت
ق:عه [ هن غخمتٰهلكئى خفلك جليعحممنظ] غخفجيمبمئمليُّـملعمل غحص [عجنمثهتلك ى غجنتهئثيع] غخمتٰهلكظ غجنحيهت  ش

نعيعل يحم  جنيجفت ص]يهغجنتخيخل[ يُّـملمعمب غحص [ىن معهئ   ألجفيط غخفتمئلكجعمبخلو هنخييعهضمل]ي
ق[ ص حمي هثسبمليص هقجن جعخييط هنالجفحيمل]هن غخلهيلكظ عه غجنحيهت يهثخص ُّـمش غجنتمئلكجع  عجنمث يمتسمكي

يممخص جلمق جلمت جنسلكن صيعآل جنمثيغ يهيلكظغخل جنس فيُكنت:  غجنهلُّـخيمل جعمئ ا  ّ ك  .ًاً

ىغألهن جنهئلكن عي غجنجه مل غجنهئالن مضيغجنثلكر هن معتهبي غجنجه ي هجن مغخي جف)ص( ص ممخص ىهملي
يعن غخفلكمع عُّـٰهلك مغخي جف و يغألهنص هجلمف عحكلكك ي غجنجه يغجنثلكر ضهب جفي غجنجه ي

يألهن ُّـمتحغي غجنجه غهثحالن وغجنثلكرص جعلكجلتبلكق عهث هنيعمعبيشي غجنجه ي  ي جعلكآلجغمتمثمتمثملص هحكمثمسجخي
.غجنهئالن حممث مض عحفيع خف َّـىعغ غخفجيمبمك

جنئ)ض( غمظ غجن غق غجللكهنخيمل جنيطقق عحفبلكق غألئهبمل ظ ضضص كصف:  جل يجعحلكق غألهث ي
  .ططصص كضطف: غأللكهتلكق

خ جلمتيط قمميعه حصىعغ غخلمق  جغ غخلمق هبىعغ غجنمبهيىح قمميعه حكخييط غجنيطُّـ :خملكن غآلجن
غجنهييعجملكر مض هنمتتهت غخفيطغقنص هقمميعه جمحقه مملكجنجهمثىط غألمممق مض غجنبلكغ غخفلكئمل 

جفلكف جعمبهيىح عحفيعص همعخيمئب غحلهيلكلص حممئلكن غجع معمثهبمثمل يهغجنثلكهنمتمل هغجنتسخيخل هن غجنهيت : ي
يعهث جنمثيغ هن ممالن غجنمتب  ص هممىعغ ي ي هآل ُّـخييعم جن حكمتيط ظحمثِّـ هآل ضخيمث

حممثمل هنخيجكم خملكن غجنىغقممحن هغحللكحمىح غجع جفجيع هجمحقرلكص ههن ُّـيعهُّـ هن  غجنمه
ن مع هثمئالص جنهئ ُّـمئ وعهث جغلكجعمن ممجههيلك: وجعخييطن جغب يهخميط هثيس جلمف قجن غجنجهمثىط . ي



طصض...............................................................................)طض( غخفجيمبمك
ق غجنىعه َّـ] هنخيمت غخلهيلكظ:عه [هقجن خفلك مض هنخيمتلكه   هن غجلتبلكق جليطن غجنحيهت

قيجليطن[ ق [ جل جليطن غجنهئثيعغص هَّـىعغوجلبلكقغ]  غجنحيهت نع ]يغجنحيهت يهثخص ُّـهئ ش جعخييط معمتىغحصلك س
يُّـملمعمب غحص[  مض معمب :عه [ حممثهتلكيهتلك هغجلتبلكق غجنمتسمكي علكالخميجل دغحممل]  غخفجيمبمئملي

يُّـملغحص ىهث آل غجلتبلكقمش حمظ] غخفجيمبمئملي  ى جمحقى مض معمب غحلرضغ ممخص جليعحممنو جنمبمتسبمل عظالس
 .سهنيعغ

قغألمممق  .*...هغجنتمهحمثِّـ غجنهئجههي خكمتجهمتمل حص.  مض غجنبلكغ غخفىعمم
ن جعبجيالن هنىعَّـبهت يغخفجهلكظ م مض عخكهئلكن هنمتجهمس مملكن يقجعخص) ص( ق م َّـ غجنمئ  جليطن جعلكجنحيهت

ومغمثيطغ غآلجنتهيلكف ظهغظ غجنخييعحملكظ جلبلكقغف خفخيلكر ي  غجنخيلكقم شلكهن حمهتمتلك هجنىعغ جيالجفلكهت
ضِّـ عن ق هنخيمت يُّـ  هنخيمت يهعهنلك .غجنبخل هن غإلخكهئلكن ُّـيعمعهي جنهئ جلمتيطه غجنحيهت

ق ق جعهبخيمت جنمثيغ حمهت غجنخيلكقم جلمتيط غجنحيهت مغ ن جعمسن غجن  يجغ وهنخييطههنلك غجنحنظ ُّـهئ
ن غجنحنظ يعن جعهبخيمت هآل يهمغيطص وحضهيمثلك ُّـهئ  جع حصلكص ُّـحيهتيع يجغ يغحلسمثمل هنجهلكجليعهثلك جل ي

ق هنخيمت يعن  يهمعخيخل يمعمتىغن عقغ يغخفتخيخل جمحق غجنسخي غخفجيمب يعن َّـ غجنخييعحملكظ متيطجل غجنحيهت
ُّـمل يحممشن يغجنتخيخلظ يجفيط عمل غإللكالم يجفيط هن ىمكهتيع يغجنتخيمثمتلكفص هن يجعتخيخل  غخفجيمبمئمل يغحص

   حممثهتلك غجنمتسمك غجلتبلكق جليطن جل يهمعتمتىغن علكالخمهتلك دغحممل جل يمعتمتىغن عن جعخييطيغخفتمتىغجنمل 
ىجعتخيخل يهمعتخيخل م وعظال لكالمغإل جفرضغ مض هغإلضلكحممل جنمبمتسبمل غجلتبلكق آل عقم   هنلكص ي

قص هنخيمت ىجفمثمتئىع جلمتيطهثلك يُّـتحمئ ُّـمل معمب يحممشن قجن خمب يهعهنلك غجنحيهت غجفيطغ يغحص  غجن
جفيطغ قظ هنخيمت حصلك يُّـمتسمك عن هجفيطهتلك معمتلكمض غخفجيمبمئمل جعلكجن ق عق غجنحيهت  هنلك ُّـخيمت غجنحيهت

ُّـمل همعمب م غخفخيلكر عجفيط جلمف م غخلهيلكظ ُّـمئلكجع غجفيطغ يغحص  يغجنتخيخل جل يهنتمتىغَّـمل غجن
قجعلكجنحي ق حمال غخفتمئلكجعمبخلص هغخلهيلكظ هت  حصلك يُّـمتسمك عن يُّـمهِّـ حمال حفهيلكظص آل ممخص َّـمتلكن مكهت

قظ  .َّـىعغ يمم جل يهنتمتىغَّـمل هَّـ يغجنتهئثيعص ُّـمئتيض يهغجنتخيخل يغجنتخيخل ُّـمئتيض يألهث غجنحيهت
 مممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

 .ضضص كطضف: معهيسحق قهف غخفخيلكر* 



غجليط...................................................................طصض ض م ف خف مخهتمثيط غجنمئ

ق عقنص هنخيمت ُّـمل معمب يعن هن) ضض (غخفجيمبمك مض لكمعغخف ممالن مض يهنيع غجنىعه غجنحيهت  يغحص
ق غخمتٰهمن...  معمب يعن َّـ ص...غجنجههتلكقغ يجفيط عمل غجنميمثمك يجفيط هن هغجنمقهك غجنحيهت

ُّـمل جفيطهتلك جعمشلكالخمهتلك غخفجيمبمئمل يغحص  ُّـمئلكجعمبهتلك هآل ممثيعغ معمئلكجعمبهتلك آل غجنت يغحلمئمثمئمثمل يغحلمئمل هجع
 هنيععغ مض يعفحمحيهت يغجنتجحل هثح جلمف يهمعمتىغجنمن يخضمبمن جعمسن يغجنتخيمثمتلكف هبىعه يمعخيمثمتمن خظص

ن ىهجفمثمتئىع ص*يغجنتخيمثمتلكف ص جمحق يغخفتخيخل ُّـهئ  يألن يغخفتخيخلظ جلخل غخفجيمب هجنهئ غخفجيمب
 جلمتيط) طص (غخفجيمبمك خف مض وحكلكجعمئلك يهنيع هنلك هَّـ يمعمئلكجعحلص آل يعجفلكلك مخلكُّـىغ جعمثمتهتخص غجنتخصُّـىغ

ن ضمثِّـ غجنمتحييع عَّـ جعمبسلكن غجنهئالن هحصىعغ...: غجنجهلكقف خم خم ومع  يهنمئيطهنمل جلمف يُّـت
 غجنتخيخل يعن هَّـ غجنمتحييعص همعيطخممث يغجن معمبجيمث عمل عققغممهتلك مض يهيجيغخفت شتلكف يقهخممثمل

ق يعهثخص يُّـتمه ص حكبمث جلمف يعهنلك: همغهتخل جلمف ي  ....غإلجفلكلكمل حكبمث جلمف عه غجنتمئلكجع
 حمال... ):ضض (غخفجيمبمك مض غجنجهلكقف خملكن عق حفلكحممثملظ مملكهثمن يعصلك :ُّـخيمت آل هَّـىعغ

ق يُّـتمه ق هنخيمت حممثهتخص ي م غجنحيهت  غخلهيلكظ عق ظ...ىعجنجن غخفستيطجل جعلكخلهيلكظ غخفسب
ل  . يغجنتخيخل هن وهث
حممث مممث هجنهئ ن جعخل غجنت ُّـمل ينع :غجنمئ  مض مملكهثمن لكيحمهئمسص مكهتيعفص يغجنالهنتخيمثمتمل يغحص

ل هَّـ م غخلهيلكظ جفلكجنمل قص هَّـ عحفيع يمعخيخل عمل مكهتيعف يم جغ يغجنتخيخل هن هث  غجنحيهت
 عحفيعظ يمعخيخل خمبلكن مض يمعخيخل ُّـمئ هجعلكجنتلكمظ

ن وحفهيلكظ: خمسهبخل جلمف غخلهيلكظ يعن :واجللاب قص ُّـمئلكجع هجعجي ن وهحفهيلكظ غجنحيهت  هجعجي
ق ومغلكهن حمهت خظص ُّـمئلكجعمب آل نص جنمبحيهت جفيطغ مض غحللكن َّـ ممخص هغجنبجي  غخفمئلكجعمبمل غجن

جفيطغ جنمبهئثيعغص جفيطغ غجنجهلكهنمبمل هغجن  .هغجنهئثيعغ جنمب
 مممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

ق حصلك هآل هثسبمل جعمثمتهتلك هجعخلهحكتخيمب*  ُّـمل غجنميمثبمثمل هن جفمثهن َّـ آل مكهت ي جعمسن غحص ي غَّـلكص ممخص ي  هنلك حك
يمعمئيطن قجن مض هنمئيطهنلكف َّـىعغ غجلىغظ هن غجنهئتلكغص هحكتمسجخ غإلخكلكقغ  هن غجنجهلكقف مض عجنمث ي

 .صلكُّـمل خف غخفجيمبمك غجنتلكمظ



٢٠٩...............................................................................)٣٦( اخكقلن

 ٌحممط هو مقل يشء، يلنمقله ال افذي اخلكنء هو اخكقلله ّاهلويه يف همن واخلكنء
 .فذفك وافكمور اإلضنيف مقنخلكنء

يف حلجمء ومققون وغمن ... ّ افكمبمهّ اهلويهّإن: وهلذا أيكنر اإلفنم اخللممي مقلوفه
ّافكمبمه ّ وافكمن افلذان مسبمنمهن إىل هذه احللمله افبقون:  يقم فنلوفلون

واحلرضة » ّافواجكديه«ذي فن افقكنت يف فلنم فمسن فلنمقلمل فلكمور اف
ّفذي فنن فن األىكجمء اإلهلمه افهو ا» افبنجلن«ّاجللكمه؛ وال  ّذي هو فن أفمنت ّ

ّ احللملمه؛ غنن األىكجمء » افبنجلن«ّ افذي فن األوصنف افلدىكمه وافبقونّ
ّذي فن األىكجمء افرمقومقمه، فل واجكد فممن افتجخل مقذفك اخكلنم؛ ومهن فتنحكران اف ّ ّ ّ

 ، مقل افتكبمك مقلثل هذه األوصنف واألىكجمء]واحللمله افكمبمه[ ىقلك احلرضة حلن
  .*...فقمق اخكجنل يف اخكلنل

 ،...اخكتلنمقلمل ألجكد فكروضه ىقلون أن ُغرض فو جكتى...: فول افقنرح ّوأفن
 مقنفرضورة ّأمه اليكمي غمذا ّافتلثر، يلتيض افكمور ّإن :ملول حلمدفن ّأمن :غلكمنه

 ّاىققف فوّ جكتى مقل واخلكنء، افكمور فن افتلنمقل جلريف مقلال ّيتقف أن جين
 يلن مل وإن رّافتلث ّيكنممه غمه غمذا اآلحكر مقنفقرف ّيتقف ومل افتلنمقل جلريف مقنجكد

 افتلنمقل، جلريف مقنجكد مقكه غمذا يكمي مقنخلكنء مقكه حلمدفن ّألمن مقنفككل؛ ّافتلثر
 حلن ٌفمكي هذا وجكتى افتلنمقل، مسبه فالجككه مقكد وذفك افلثرة ّيكنممه هذا ويف

 .فللثرة ٌفمقن ّألهنجم اخككمى؛ هبذا وافكمور اخلكنء فن أحللك غمي اخكقلله، ّاهلويه
 فكمى يف ّألن وذفك ؛ًاّخمفي ًكنزا كنت :ّديه افلديسيف احلاكنء  فن وهذا

 غمذا إذن افلثرة، حلدم يكمي افكمور حلدم واحلتبنر ،افكمور حلدم ُاحلتبنر اخلكنء
  فن غنخكراد يشء، يلنمقله ال مققون ىكمخ ّألمه اخكقلله؛ افوجكدة فع يتمنحق ال اخلكنء

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .١٤ص:  إىل اخلالغه وافواليهفقبنح اهلدايه* 
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]ا  ا   
قىحمحمثمتئىع ن جعتمتىغحصلك جليعهثخصَّـلك يص مكهت لك عمل يهتلك ههجفيطهتيدغحممل علكالخم  ش ُّـهئ

يهثخص معحيهتيعع ى غحلمئلكئيحممشن ظش معخيمثمتلكهتلكييعغ جعهئثي هغآلهثمهبلكمصييطغفيغآلهثتسلكغ جعلكجنتمئمث  ي
قين غجن هقجن ألصجعهبمئلكجعالهتلك ص َّـىحيهت قين ُّـ ع جلمتيط غجنتحمئمث ىتمه قغ ي غجنحيلكَّـيعس  جعمه

ى غخفحيهتيع:عه [يجغيعهع ق:عه [ َّـلكَّـمتلكسالجعيطص حم]ى ى هن هنتمسجغيع] مض جللكمس غجنحيهت  مض ى خملكجعز
 مض :عه [حممث] يقجن غجنحيلكَّـيع[ ىيعي ُّـهسجغيجفت ] مض هنمئلكجعمبمل قجن غجنحيلكَّـيع:عه [هنمئلكجعمبت

قجن  [ىص حممثحيهتيع] هن قجن غجنحيلكَّـيع:عه [هنمت] يَّـىعغ غألجغيع [ىيعي هُّـتمسجغ]َّـىعغ غألجغيع
قمع]يغجنحيلكَّـيع قغ َّـىعغ غألجغيع:عه [ي جعمه  .و هنحيهتيعغ جنى هزخيمب] جعمه
ومعمسهن هنتمسهن هجن ي  مض يجفتويعقغ مض مجمث غخفيعغمعمك ي هنجيىص زيط َّـىعغ غحلهئس

حكلكف ىخكخيملع يحممشن ظغخفحس  ي ُّـمهمبِّـى ممثمثىمل مغيعنمه عمعهنلك مس  م وهنثال م  غجنجههبيغس
ن]ي غجنهئثمثيقجن غجليعن[ و ههنتمسجغيعغ جلمتهتلكص ] غجنجههبيغيمليألخكخي [ حصلكو هنمئلكجعالى ألن ُّـهئ ز

يهسجغيعمعآل  قمع هن يحيهتيعمع هآل ] مض قجن غخفمئلكجع:عه [ حممث] غجنجههبيغيمليعخكخي [ي  جعمه
غن هغأل غظغألجن ضلكظغ  جنشومل جنمثسمن خملكجعمبملىلكحمي غجنجههيى غجنمبجيمثهيملى غألمغسلكنيحممشن ظض

جفيطغص هن ُّـتمتلكحط آل غجنىعه غخلهيلكظ َّـ ّطخمشص ًخصغا خصط جلبلكقغ مض غخلهيلكظ  جع غجن
جفيطغص هن غآلهثسجلكن مخلكن ُّـمتسج ن َّـ هَّـىعغ غجن ص غجنبجي ن آل غخفجيمب  غجنبجي
ق خمبلكن مض ُّـمئ غجنىعه غجنمتسب  .غجنمتسب غجنحيهت
ق هن غخفخيمت هَّـىعغ ن يعهثخص ًطّخمشص ًخصغا خصط هنمئلكن ُّـحل غجنىعه )غجنمتسب (غجنحيهت  ُّـهئ

ُّـمل يمعمتىغن جعخييط  يمعمتىغجنمن حممشقغ حممثهتلكص غجنمتسمك هغجلتبلكق علكالخمهتلك دغحممل جل غخفجيمبمئمل يغحص
ن يعهثخص غآلجلتبلكق يألن هغآلجلتبلكقغفظ غجنمتسمك معمسجخ قجن جلمتيط غخفمئلكن قجن جل  ُّـهئ

 معمب مض وعظال هغإلضلكحملكف يهغجنتهئثيع يهغجنتخييطق جنمبمتسبمل غجلتبلكق آل يحممشهث يغجنتخيخلص جعخييط
.يهنيعغ هن عممثيع يهنيع ممخص غخفجيمبمئملص غحلرضغ
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ُّـيع  .هغجنتمت
يهث هنلك مس شمهمش حمظئغجنجيبلكهممىعجن مض   و حمخي] معمب غجنجيبلكئى جعخل:عه [هتلكى جعمثمتي

ق وهغهثهيخيلكن قغي غجنهيلكجلىن ُّـحيهتيععسص مس ُّـتمه  و جغلكجنهنوهنيعع ى شمهيجفتص  هنمتهيخيمبملى جعمه
ن قجن هثتمثجمليجمحق ص حممثهئ ن غهنتىغغمغلك يهعآل غآلهنتىغغفص ى غجنهيلكجل هغخفمتهيخي و ُّـهئ

 . وغوجلمئمثخص حملكحكيط

قيعن : ي هجعمثلكن هنلك معمئيطن)ص( ُّـمل غخفجيمبمئملمكهت ن جعتمتىغحصلك جل دغحممل  ي غحص يجفمثمتئىع عهثخص ُّـهئ ي ى
يعلكالخمهتلك هجضىش هجفيطهتلك عمل غآلهثتسلكغ جعلكجنتمئمثيطغف هغآلهثمهبلكم جعهئثيعغ غجنتخيمثمتلكف  ي

ومتتسبمل عجنمثهتلكص حملكجنتخيمثمتلكف جنمثسمن خكمثئلكغخف ُّـمل غخفجيمبمئمل ولك هنبلكُّـمتي هثمل  يجعخييط معمتىغحصلكي جنمبهت جعمثمت
يجلىغجنمثملص جع عهثخص َّـ غجلتبلكقغهتلك ي ههثسبهتلك هعضلكحملكهتلك جمحق غخفتخصُّـىغغ جلمتهتلك عآل جعلكإللكالم ي

 .ي هغخفحمثجيمثمليهغجنتمئمثمثيط هغإلجفلكلكمثمل
يهجنىعغ حممشن غحلمئلكئ عهثخص معحيهتيع جعهبمئلكجعالهتلكص عه يعن غحلمئلكئ عهثخص معحيهتيع جعهبحيلكَّـيعَّـلك : ي ي

هن حفالن هنلك َّـ يهعجغلكقَّـلكص حملكحلمئمثمئمل غخفجيمبمئمل جلمتيطهنلك معيعُّـيط عن معحيهتيع آل معحيهتيع عآل 
قغ َّـىعغ غخفمئلكجع غجنىعه  هنمئلكجع حصلك هَّـ غألجلمثلكن غجنثلكجعتملص حمتمسحفىع معمب غحلمئمثمئمل ظ
ق  ق جلمتيط غجنتحمئمث َّـ عن ُّـتمه يَّـ غخفحيهتيع جنتمب غحلمئمثمئملظ هقجن ألن غجنحيهت يى ى
قغ غخفحيهتيع  قغ عجغيعه م غجنىعه َّـ غخفحيهتيع م حملكجنحيلكَّـيع جلمتيطهنلك ُّـحيهتيع جعمه غجنحيلكَّـيع جعمه

ق هغجن: لك م عه َّـمتيهجعحسمك غحكتخييطغقهص هجعلكجنتلكمظ حمالجعيط يمتىغن م هن تمض جللكمس غجنحيهت
ق (يهنتمسجغيع خملكجع  مغ قغخلهنخييطهن جعحسمك غجن مغ ص هجنهئمت هن ولكقمغ ي  هن جفمثهن غجنخيخل ي

يع َّـىعغ هنمت هُّـحيهتيع ييعص هُّـتمسجغييع حممث قجن غخفهسجغيُّـهسجغي جفت يمض هنمئلكجع قجن غخفهسجغيع) غجنثلكجعتمل
قغ َّـىعغ غخفتمسجغيع هزخيمب هنحيهتيعغ جن وقجن غخفهسجغيع جعمه ي  .ي

حكلكفظ حممشن ي جنهئ وهَّـىعغ غحلهئ خكلكهن يغخفيعغمعمك هن غجنخيمئمبمثمل هغخفثلكجنمثمل هجفت غخفحس ي ي
ص هعهثخص غخفمئلكجع جن  ن جعلكألحسيع هغألظهييع هغألحفرض جعمتهيس ق غجنجههبيغ هنثال آل ُّـتمب يهث ي و
ن هنمئلكجعال جن م زخيمب مكلكَّـيعغ هبىعه  وهن غألمغسلكن غجنهئثمثهيمل م غجنمهلكجنِّـ ألن ُّـهئ و
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ي غجنتخيمثمتلكفيعنسجغ  يلك مملكهثمن َّـ غخفتخيمبمئلكفيخف م ىيعحممنجلمف هنلك جل م ش  جعلكجنجيب ي

نتجنشهنهئلكنص حم نمعن ع م ىجفمثمتئىع م يمهمبِّـمع جعلكجنىعغفص هى هنخييطههنلكفيهئ معمب [ ىهئ
يغجنتخيمثمتلكف ق غخفجيمب ىهنمئلكجعالف] ي مغ ىتمسجغيعمع يجفت جنمب ققجن  [ى حممثحيهتيعص هنمتي مغ  يغجن

قهت] غخفجيمب  .لكيجعمه
نمع مممث :َ خشطنضخ ي غجنتخيمثمتلكفيهئ  ]يجنتخيمثمتلكف غ:عه [يحممشصلك ظ جعلكجنىعغفى هنخييطههنلكفي

نمعيهثخص ع  جنمبخييطنص هخميط ومملكهثمن هنمئتٰهمثمل  جن] جعلكجنىعغفى هنخييطههنلكف:عه [ ممىعجنيهئ

غنص هعهنلك عقغ مملكن غجليعن خكهي يغألجن ي حممشن عخكخيولكلكحمي نين جعمسهيمل غجنجههبيغ آل معتمبي  هن ى جن
غنظ حممشن غألمغسلكن غجنمبجيمثهيمل غجنجههي يغألجن ُّـيعولكحممل جنمثسمن خملكجعمبملي  . جنشضلكظغ هغجنتمت

هثمثملص حممشهث هنلك مس شمه جعخل غجنجيبلكئ حمخي وهممىعجن غحلهئ مض غجنجيبلكئ غجنهئ ي  و هغهثهيخيلكني
قغيمس ُّـ ق عن ُّـحيهتيع غجنهيلكجل جعمه ىتمه  غجنهيلكجل ي جغلكجنهن جمحقوهنيععشمه ي جفت  هنمتهيخيمبملي

ن قجن ص حممثهئ يص هعآل  جعخل معمب غجنجيبلكئ هثتمثجمل غآلهنتىغغفهنيع غجنثلكجنهن غألهغخفمتهيخي
ن غهنتىغغمغلك جلمئمثخص حملكحكيط وُّـهئ  .وغو

قغ غجنسخصظ هغألقل هغجنجهجيععقن  يص حمتمب غحلمئمثمئمل غخفجيمبمئمل جلمتيطهنلك معتمتىغن معحيهتيع جعمه
 هن َّـىعه غخفحيلكَّـيع آل ى هغجفيطي ُّـيطن جلمف عهى عقغ هضخيمنيهغجنبحيع هجمحقَّـلكص هجنهئمت

ن َّـلك َّـ قمعمئ  معمب غحلمئمثمئمل غجنحيلكَّـيعغ جعحسمك ي معمب غحلمئمثمئملص جع عهثخص َّـ مكهت
غجع هغخفحيلكَّـيع ظ هحصىعغ معتخييطق غجنمئ  .يَّـىعغ غجنمئلكجع

يهخميط معمئيطن عن غجنتخيمثمتلكف خفلك مملكهثمن َّـ غخفتخيمب ي ي ي مئلكف جعلكجنجيب جنشهنهئلكن هَّـ ي
جللكف غإلهنهئلكن غجنخيلكقل حصلك ض ق و حمهت هنخييطههنلكفصهن مغ  جعلكجنىعغف جعحسمك غجن

ق غخفجيمب م جعلكجلتب مغ ن هنمئلكجعالف جنمب ص هجنهئمتهتلك معمهمبِّـ ألن معهئ لكق عجلمثلكصلك يغخللكقمغ
قغ مض جفرضغ غجنخيمب م مغ ييع معمب غجنتخيمثمتلكف غخفمئلكجعالف هن يمعتمسجغي جفت غجنثلكجعتمل غخف

ق غخفجيمب  مغ ىغجنمتهييغغجنىعه َّـ (قجن غجن ق ) غجنيعحسلكري ق جعمه مغ  حممثحيهتيع قجن غجن
.َّـىعه غخفمئلكجعالف
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ىمعمئيعق قمع مض قغهتلك آل ]ي غجنتخيمثمتلكف:عه [يصلكع ي مغ  .!ظ هآل غجنخييطنىمئتيض غجن

ق]ي معمب غجنتخيمثمتلكف:عه [ غخمتٰهلكئهتلكي جليطن:خشصط مغ صلك  ُّـهئهيى غجن  مض مم
وجلمبمل ش معمب غجنتخيمثمتلكف عقغ مس معهئيألن ظ جعلكجنىعغفىهنخييطههنلكف قص و هنمئتٰهمثملس مغ  جنمب

نمع ي جلمبملى جليطنيعن ذهقغ ظ جعلكجنمتحييع عمل قهغهتلكى هنخييطههنلكفيهئ ق مملكمس مغ  مض ى غجن
يمعمب غجنتخيمثمتلكف [ن مملكهثمنع غجنخييطنص همثمليجلمب  جعلكجنمتحييع عمل غخللكقف هن قهغهتلك ]ي

قغف مغ  غجنخييطنص شستحمعسهثخص مش جل قجن غخللكقفص حمىص جنهئ عقغ خمجيخيمتلك غجنمتحييعىهن

ن جعهبخييطههنمثمل غجنتخيمثمتلكفو َّـىعغ عخكهئلكن)ص( ي جلمف غجنمئ  .ي
ن معمب غجنتخيمثمتلكف هنخييطههنلكف:وتطؠك اإلجشطل ي جعلكجنىعغفظ عق عصلك ي مممث معهئ

ن هنخييطههنلكف يهئ خميط خميعقمع ي جعلكجنىعغف جن مملكن غجنخييطن هنمئتهش قغهتلكص هغحللكن عهثىمعهئ
و عن غخفلكَّـمثلكف آل َّـ هنمئتٰهمثمل:حممثخص حكب ق يي مغ آل َّـ هنمئتٰهمثمل جنمبخييطنص حمهئمث ه جنمب

ن غآلن جعمسصلك هنخييطههنلكف جن ومعمئ   جعلكجنىعغفظي
يصلك جعحسمك غحلهب غألهع :واجللاب جشصل قغي مغ يص عهنلك و هآل هنخييطههنملومظ آل هن

يظ عق هنلك مس معهئ حصلك جلمبمل ختوجعحسمك غحلهب غجنجهلكئ حمهت هنخييطههنمل   يعمغهتلك هن غجنخييطن ي
وم غجنهئلكمض مض حتمئمئ جليطن غجنخيمبمل م حمهت جعلكخممثمل ق يي مغ ي جلمف جليطهنمثتهتلكص حمخييطن غخمتٰهلكئهتلك غجن

صلك هنخييطههنلكف ي جعلكجنىعغفظ ألن غجنخييطن آل شتلكف عمل جلمبىمض قغهتلك ُّـهئهي مض مم ملص جع ي
قص حميُّـهئهي حممث جليطن جلمب مغ يمشقغ مس معتحمئ جلمبمل غجن ن قجن مملكحمي ق ُّـهئ مغ  مض ومثلكمل غجن

يحتمئ غجنخييطن جنتمب غجنتخيمثمتلكفص حمهت جعلكحلهب غأله ي ي غجنمتسبملص هجنهئمتهتلك يمظ هنتسلكهُّـملي
ي جفخل جليطن غجنخيمبملص و جعلكجنىعغفص حمهت هعن مملكهثمن هنخييطههنملوجعلكحلهب غجنجهلكئ هنخييطههنمل

قيجعخيمب: عه(يهجنهئمتهتلك جعلكجنمتحييع عمل غخللكقف هن قهغهتلك هحللكمكهتلك جعلكجنميحق  مغ  )مل غجن
قغفص هجلمتيطهنلك هثمئجي غجنمتحييع جل قجن غخللكقف جل قهغهتلك حممشهثخص معستح هن يمغ ي

مظص هَّـىعغ هنخيمت ي آل جعحسمك غحلهب غأله)جعحسمك غحلهب غجنجهلكئ: عه(غجنخييطن 
جنمتلك سعن غجنخييطن قغجخ :خم .مظيجعلكحلهب غجنجهلكئ آل غحلهب غأله: ص عههبهئهبجنمب ي
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جنمتلك  . جنمبهبهبهئسقغجخ ىن غجنخييطيعن: هَّـىعغ هنخيمت خم

ى معمئيعقهعقغ  .]ي غجنثلكر هغجنثلكجنهني غإلخكهئلكن:عه [ غجنجهبهتتخلي غهثيطحملكلى َّـىعغص مكهتيعي
نع جلمف َّـىعغ غجنتمئيطُّـيع ىخمتٰهلكظ هغآلىزلكغين غإل حمسصي غجنثلكهثمثمليعهنلك يهثخص ُّـهئ  جعحسمك ي

يمثملهنهئلكهثشَّـىعه غجنتخيمثمتلكف غإل  آل و جنمبحمئمثمئملص هقجن مكلكَّـيع هغخفجلكمظي غجنت َّـ غخفحيلكَّـيعي
 .يطئ كغى عمل جعمثلكنىملجفلكمغ

ن حمسصي غجنثلكجنثمليهعهنلك ين هنلك هثع :يهثلك هثمئ قىسمكي يمعمب غجنتخيمثمتلكف  َّـي عجنمث غجنحيهت  .ش
يغجنتخيمثمتلكف :ن خشطضخ  . دحمملو هنخييطههنلكفي

غغ غإلخكهئلك)ص( ن غجنثلكر ي هخميط معمئيطن مض خف غخفجيمبمك غجنسلكجع عهنهئلكن غحكتخيعغف مغ
غغ غإلخكهئلكن غألهنص هقجع يهن مغ غغ ي ضِّـ غجنجهلكقف مغ يخص حصىعغ غجنسبمك مس ُّـ

.غإلخكهئلكن غجنثلكر َّـمتلكص جع غممتهي جعلكإلخكلكقغ عجنمث
غغ غإلخكهئلكن غجنثلكر هن غإلخكهئلكآلف غجنست:  عه)ض( يعهنلك مغ يمل غخفتمئيطهنمل م هَّـ غخفتخيمب ي ي

ن جعلكإلزلكغ هغآلخمتٰهلكظ م حمهت يخفلك معبخل جلمتيطهثلك مممثهيمثمل: جعبجيالن غجنمئ ي ق غخفجيمب ي  همغ
ن غجنتخييطقص هجلمتيط قجن ظلكق هن  ق غجنتخيمثمتلكفص معبخل جنمتلك مممثهيمثمل جفمه يهمممثهيمثمل مكهت ي ي يي

ن عجفيطرلك هنمئتٰهمث مغبولكغخفهبهئ عن ُّـهئ مغبو هغآلحفيع هنمئتهشولكي ههن ص حملكإلزلكغ ولكى ههن
ن جعحسمك َّـىعه غجنتخيمثمتلكف  ق غخفجيمب هغخفتخيخل م عهثخص ُّـهئ يهغآلخمتٰهلكظ م جعخييط همغ ي ي

ن َّـىعه غجنتخيمثمتلك يغإلهنهئلكهثمثملص حمتهئ مغبملي وف هن ق غخفجيمب ى مغ ن غجن  ههنمئتهشص هُّـهئ
مغب ن معمب غجنتخيمثمتلكف هنحيلكَّـيع همصلكمظ جنتمب غحلمئمثمئمل ولك ههنمئتٰهمثولكيهن ي حصلكص همعهئ

. كغئيطى آل جفلكمغمل حممث عمل جعمثلكنوغخفجيمبمئملص هَّـىعغ مكلكَّـيع
غغ غإلخكهئلكن غجنثلكجنهن هن معمب غإلخكهئلكآلف م هَّـ غخفتخيمب جعخييطن :  عه)ض( يهعهنلك مغ ي

ق جعجهبمث هنخيلكهثمث ق غجنحيهت نيعهث:  م حمهتيعهنهئلكن معمه ي عن هنلك هث:لك هثمئ قي  يسمك عجنمث غجنحيهت
. هعضلكحملكفى هثسمكجليَّـ معمب غجنتخيمثمتلكف غخفهبهئمتمل غجنت َّـ جلبلكقغ 

غغ غإلخكهئلكن غجنثلكجنهنو َّـىعغ عُّـيعغق)ض( يخيمثمتلكف تين معمب غجنع: جفلكظمبه ص جلمف مغ



٢١٥...............................................................................)٣٦( اخطلب

 كيد تنسبزن هلا اشظهزر؟س رصسة ٌشعحوشات
ٌ ؠحيح أن تلذ اشتعينات شعحوشات:وجوابه ّ ، ّشام تقحم بحسب ذواهتا ّ

ّوشكنها باشنظخ إس أهنا أحزال اشزجزد وشظاهخ يظهخ هبا اشزجزد سهس هبحا  ّ
 . بذ شزجزدة،ًاالرتبار شيست شعحوشة

ً إهنا وإن شانت بحسب اشفيخ اخقحس واشزجزد اخلارجس شعحوشة:أو سذ ّ ّ ،
ٌإال أهنا بحسب اشفيخ األسحس واشزجزد اشعلمس شزجزدة ّ  سيمكر نسبة ،ّ

 .هبحا االرتباراشظهزر هلا 
ّسإن شتلذ اشتعينات ارتبار ٌ ارتبارها يف ذاهتا شر حيث إهنا شثخة:ّ األول؛ريّ ّ 
ٍحقيقية ال تخجخ إس وححة ٌ أؠال، وهس هبحا االرتبار شعحوشاتّ  . رصسةً

ٌهز ارتبارها شر حيث إهنا شثخة: واشثاين ّ تخجخ إس اشزححة ـ بارتبار أهنا إنام ّ ّ
 ذشذ اشزجزد واشفيخ اخعطز هلا ـ سهس بارتبار  شر خاللٌيكزن هلا وجزد

ٌأهنا شعخوسة  ؠلحت ألن ،، وإذا شانت شحشذً شلزححة تكزن شزجزدةّ
 ّ إشيها اشظهزر وسده شر االستضاء واإلجياب شر اخعاين اشزجزدية اخقتضيةُينسب

ٌّألن يكزن شتلذ اشتعينات حمال  . شزجزدةّ
ّتر رد هحه اشخذاشة، وسح رنزناه ّوهحا شا أرار شر اششارح يف أواخخ شقحش

 اشزجزد ّإن: بقزشر]واشكزن ّاحلد، وأذامء واخللد، ّاحلد، شعنز بيان يف[بـ
 ترّهزي سيب بارتبار شر اخجد هز ّاشحي( اشحايت بنزره ّاحلد اشظاهخ اشزاحح
 ّتعحد رر ٌربارة هس اشتس( جماله يف اشظاهخة ّاشتعحدات ارتذت إذا )اخطلقة
 يف ّواشحي تقحم بعضر [اهللا راء إن شزسعر يف ّذيحقد  ـ شام)ِّتجزاخ رؤون
 يف] اششؤون بارتبار تلذ: أي [بارتبارها هناك َحصذـ )] ١٩ (اخطلب

 ّنسبيتان وشثخة ٌوححة وتان،ّحقيقي وشثخة ٌوححة: ارتبارات أربعة احلستز
ُارتباريتان، سمتز ارت  ِّاختميختز شزرتزاخح احلستز يف َّاحلقيقية اشزححة ذتّ
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نع :خشصط يهثخص ُّـهئ ص جني ي غجنتخيمثمتلكففمقيغجلت  ممىعجن وصلك َّـ معخيمثمتلكفع يجفمثهن هن ش ي  ي

يمعمب غجنتخيمثمتلكف[ف مقي عقغ غجلتيهعهنلكحممئيشص  قوغن عجفيعصلك يجفمثهن هن ]ي مغ  ص جنمب
ق:عه [ جن]يمعمب غجنتخيمثمتلكف [وهنمئلكقهثمل مغ ق [ي ههنحيلكَّـيع ُّـحيهتيعص] جنمب مغ  ص هبلك]يغجن

قغصو حمهت هبىعغ غآلجلتبلكق جنمثسمن هنخييطههنمل:عه [حمال مغ  ].و جع هن
قغيحممشن و معمب غجنتخيمثمتلكف هنمسحف ى جفمئمثمئمثملص هجفمثمتئىعو ممثيعغيعصلك يجفمثهن هن و معلكقغش  س

ن هنخييطههنلكفمع  .و دحمملىهئ
جفيطغص ههبىعغ غآلجلتبلكق و هنخييعهضمليصلكع يجفمثهنحفيعه هن ع وههنخيتمقغ  جنمب

قغ مغ قىمكىمتسي ألن ُّـ]يمعمب غجنتخيمثمتلكف [يمهمبِّـمع ىص هجفمثمتئىعوهن ه ي هجمحقي عجنمثهتلك غجنحيهت
قُّـمل مغ نمع ألن ]معمب غخفخيلكر [ي غخفمئتٰهمثملصسهن غخفخيلكر غجن يمعمب غجنتخيمثمتلكف [ىهئ  ]ي

قغسجضلكن مغ ق [صو هن مغ يُّـملهمعمب غخفخيلكر غجن  .رلكي هجمحقي هغآلخمتٰهلكظيزلكغ مملكإل]ي

ن جعمتسبت قص غجنبجي  :عه [يمقف غجنهئثيعغ غحلمئمثمئمثمل حممثهتخصين غجلتعه ).يجف: (خممث هغجنحيهت
ه(ص ه)حفمب( :ص خممث]مض غحلرضمعخل ق( هص)هنحيلكَّـيع( هص)حك  ص)نهسهخك( هص)ظ

 .قجن ههثح
جفيطغ غجنمتسبمثملص جعمسن عين غجلتعه يمقف غجن و مجمثخيهتلك هثسبلك قغمغخيمل ]معمب غجنجههسهن [ىعفيحفس

غجنيعحكخصظ غحل( َّـ : جلخل هغجفيطغص خممثعمل  سغجنمتسبمثملص غجنهئثيعغ يغجلتمقف  هعن.) هعجف
 هنلكص وغهثتسلكجعلك غجللكهن غألهنيع عمل وهنمتتسبمل يعصلك جفمثهن هن غجنهئثيعغ معمب ىعفيحفيع جعمسن

قُّـملص غجنمههيمل جل يمصيعقغ هجلمئمبمن مغ غ عجنمث غخفجهلكق غألهنيع حمهت سغجن  عمل غخفمتس
ق مغ ن(جعم يغخفسهب غجن  .قجن ههثح تملصغجنثلكجع هجلمثمت غجنخيلكمس هنخيمت هجفمئمثمئمل ص)غجنهئ

 
 
 



 
ا )٣٧(  

] ا ،اا ا  اا  ّاا  ا   
 ْط اخنزطّ، تآل وادسشحآلادسصصل َ ادصلعُرصكب ادنل ُسششط اتُ ادسنصسطّوأرط: خطل
ْ، بسصصطّادسصصل َادسصلر  ى حممبىغهنمن غجنجيبمثخيمل:عه[ صطْ، خشغرنّادسصصلُّ بطدنسح آل
ُعزط، خصهزكأآل هلط جصصصط ُزرط ادألُ ادزشطت]غخفجيمبمئمل هن معمب : عه[  رصصطً
ٌجصصصط ٌصطّ رسصٌضلاعأط ِ ؠشطهتِ بطجننطر بسف]غجنجيبمثخيمل  َ بطدغات، وتزكٌ خطرشطآل

ٌتغ جصصصطُأ ٌضلاعأ َ أتغٍبطجننطر بسف ؠشطت ٌ رنصصغ، بطدغاتٍ خطرشطُ خثآل  رط ُّخك ي
 .عشصلر ادغي حتنل وْلآلس رط يف ادّخكر األجت جك ْلآليف ادس

َخنضرك ظغه ادصشنط  ُ دك ادشغقَ بح ادزلربح، وعسصغُ دك ادشغقَ، دصسصغّ
 رسشق، ٌخلن  ظلُتصظ رك ِ اتسشقِ يف ادشلنِدء ادَ تزللّخضن ؛حَبح ادسطت

 . بهمط اإلجألقُ عشلنّإضام
َن حتشصقإ: ّضط ضشللأجت   ٍ إح خألمُ إلنطجّإضام يف ظغا اتلمق، ِ ادشللّ

ّاتهنذ، خسشصك بصسطدسط خنطبصط اتمصل بطحلشصط  ل ظغاُنصش ال إلِرنملط
 .اتصصسط

غغ غإلخكهئلكن غجنيعغجع غخفتمئيطن مض هثهي غجنهييعم جعخل جللكمس غخفخيلكر هجللكمس )ص( ي َّـىعغ مغ
قغف غحلي ألن غخفغجنجههتلكقغظ غمس هغجفيطغلكظمبملمغ  . آل غحفتالم حممثهتلكو مض مجمث غجنخي

غغ معجهبمث ق وهجفلكظ غجل مغ ق غخفجيمب غجنجهلكهن جنمب مغ ق جعلكجن مغ  خفجيمب غجن
ق غجنخيمئحل غجنىعه ُّـمئ مغ ص ههنهيلكقهيغجنخيمثمت هغجن ق غخفجيمب عهنلك ع: ن جع غحلهئمث مغ ين غجن ي

ق وهغمغمك مغ ص هغجن ق غخفهبهئ مغ غمغمك ُّـتهبمثىغ جل غجن ق غجن مغ ص هغجن ي هعهنلك جحهئ ي
وغخفهبهئ م هقجم عهث هغجفيط قي ى م ُّـمئسهب غجنهيالحكهيمل عمل همغ َّـيعهي قع هي مغ  ىمل همغ

هث َّـمتلكن م هن يجليعيض جن َّـيعص هعحفيعه هنمت جليعلص حمهئ هنلك معمئ يص حمهبيعمعبمل هنمت مغ
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ق مغ جن مض غخفحيلكَّـيع هغجنتخيمثمتلكفص حملكجنجيبمثخيمل غخفجيمبمئمل و هغجفيطيعن غجن ي َّـمتلكن م هثح هثمئ
ىغجنمتهييغغجنالجعهلل غجنمئسهب ه: عه( ص معخيمثمتمن ) غجنيعحسلكري ق غجنخيمثمت ي خفلك غخمتٰهمن غجنحيهت ي ي

ص حممشقغ معخيمث يجعلكجنتخيخل غجنخيمثمت ي يمتمن جعلكجنتخيخل غجنخيمثمت جنىغهنتهتلك غجنمههيلكف غجنخيمثمتمثمل غجنالكهنمل ي ي ي
يجيبمثخيمل غخفجيمبمئمل غخفتخيمثمتمل جعلكجنتخيخل يحصىعه غجنتخيمثمتلكفص هجعلكجنتلكمظ حممثحمه هن معمب غجن ي

غل وغجنخيمثمت جعلكجلتبلكق جعخيىش ظهيلكهتلك عهث و هنخيمثمتملي ن َّـىعه ي ي جلمثمتمثمل مملكهنمبمل جعلكجنىعغفص همعهئ
جلمل هن جمحقَّـلكص هممىعجن جفمه هن معمب غجنجيبمثخيمل غخفتخيمثمتمل  قَّـلك هنتب يعجلمف مض مكهت

غل و عحفيع جلمثمتمثملوجعلكجلتبلكق جعخيىش ظهيلكف عحفيع عهث ي عُّـٰهلك هجنهئمتهتلك جمحق مملكهنمبمل جعلكجنىعغفص ي و
ن َّـىعه ع قَّـلك معلكجعخيمل جنتمب غجنت جفمهمبمن خمبهمعهئ جلملصحكهي مض مكهت  و حمهئلكهثمن هنتب

ق غألجلمف جل مم هنلك مض  غَّـيع هغألجليعغلظ هجنىعغ ُّـتهبمثىغ مم هنلك مض غجنحيهت يمملكجل ي ي
ق غجنىعه حتت هُّـمبمث قيص هن عنغجنحيهت و غخفتخيخل همغ ي هجنهئ جعخيىش معخيمثمتلكمع و هغجفيطي

ل  .و هجعخيٰههتلك معلكجعوهنتب
قمعيحمتمسهن يهَّـ غجنتخيمثمتلكف غجنهئلكهنمبمل (خل  َّـىعه غجنمتهئتمل جنمثحيهتيع جن غجنهييعم جعخل غجنمه

غَّـيعص هجمحق غجنهئلكهنمبمل جعلكجنىعغف غجنت َّـ غألجليعغل  هُّـحيهتيع جن )جعلكجنىعغف هَّـ غجل
ن )جللكمس غخفخيلكر هجللكمس غجنجههتلكقغ: عه(خل ىغجنهييعم جعخل غجنخيلكخف  حمال جضىعهق مض عن ُّـهئ

ق ه مغ ىغجنمتهييغغجن ن هنيعمعبمل هنمت جللكمس غخفخيمت ههنيعمعبمل وغ غجنيعحسلكر هغجفيطي ص هجنهئ معهئ
ن جللكمس غجنخي ق َّـمتلكن هنيعمعبملعحفيعه معهئ مغ وخلص ممخص عن غجن َّـيع ههنيعمعبملي  هنمت و هنمت مغ

ن غجنحنظ م عه ن غخفجيمب  يغجنتخيمثمتلكف م: يجليعلظ حممشن جفمه غجنىعه َّـ (مض غجنهئ
ىغجنمتهييغ ن) غجنيعحسلكري ن جعحسمك غإللكالمص عهو هن جفمثهن َّـ مم : ي هنجيمب عهثخص ُّـهئ

يغجنتجيعق جل غجنتخيمثمتلكف غجنخيمئمبمثمل هغخفثلكجنمثمل هغحلس يي ي  .مثملي
وعمل َّـمتلك جغبمن عهث جحهئ ي ص هجنهئ عجغبلكف قجن غجنخيلكمس هحفمهلكئمه جمحق ى ي جنمثيغ جعهبهبتمت

ن مض  ق مض غجنهئالن َّـمتلك حممسجفلكن قجن عمل ممتلكغ غحلهئهبمل غخفمتمثخيملظ ألن حتمئمث غجنمئ يهنمتحي ى ى
ل آل شتهبمب َّـىعغ غخفختخن ىغإلجغبلكف هغخلمهلكئيس هجمحقرلك عهثخص شتلكف عمل ممالن هنبس  .ي
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ى هنمئيطهنملي َّـىعغ مخهتمثيط:أخلل غغ]ي هن َّـىعه غخفمئيطهنمل:عه [خيمب هنمتهتلكي ُّـس  ز غجنجهي مغ
ي هخفلك مملكن هنمتجهمس.غجنيعغجع ق يهثخص َّـعش معمب غجنجهبهتملص ي  ] غخفستجههئمبخل:عه [هتيحمهتلكهنع يخممه

حكلكفيققغنع جل ي هنلك جعخييط جل غخفحس ي حكلكفظغخفيعغمعمك هن ى   آلجلتمثلكق عقَّـلكص جعلكخفحس
حكلكف:عه [ عجنمثهتلكي مصيعغَّـلك هن غخفيعغمعمك غجنمئيعُّـبملهههنلك زيع سص حمالجعيط ] عمل غخفحس

ي غخفمتبهتمليهنلكفيهن غخفمئيط  معمب غخفيعغمعمكص ]جنمبهبستجههئمبخل [ حصيجعملييعمئ غخفي هغجنتهبثمثالفصز
قجلمتيطهغ هيين ُّـتجلكهكهغ جلخص هخمعجلس   . هن غجنمئمه

ض ي غجنمقَّـلكهثمثمليهنلكفي جنمبهبمئيطي جحلك جنمثيغيهعق مملكن َّـىعغ غخف  ي جملكُّـملصى قحفي حممث ممثحقس
ي هن غخفمئيطهنلكف:عه [ هنمتهتلكىن ُّـستهيلكقع يهنلك ُّـهبهئ  يهنهئلكنع هي غهنتمتلكجلي قحم]يمثمل غجنمقَّـلكهثي

ص غخمتخن مع ي غخفمهمتىجغب قغي ىمثمل مخثمثمبى َّـلكَّـمتلك جلمف ظ ن مشص حم]غجنتمئيعُّـمك [ قجنيهيمثيطمع ي
يمملكن غخفتخيمب ي غخفمئيطهنلكفي حمهئثيعغيهعآلص يهئهيمع غجنسمبمث ي هغجنىعهمي غجنهيجيلكهثمله هن قهز  س
 .ميمتمثمع منوُّـٰهلك جنمثسع يهغجنمقغَّـخل

ي غخفمئيطهنمل:هع [هَّـ ىن غجنجيبمثخيملع ]ي قى غخفجيمبمئملس مغ ليجهتهبمعغجنت  م  جنمب  ى غجنمت
 ]يمعمب غجنجيبمثخيمل [يلك غخمتٰهمنيخف م س هغجنخيمئحل]هن غجنجيبمثخيمل غخفجيمبمئمل [ هنمتهتلكسغجنخيمثمت

يجعهبمئتهش معمب غحليعمممل غحلبمثمل س قُّـملي مغ ي غجن قس  يغجنجيبمثخيمل [متمنيص معخيمثيغجنخيمثمت ى غجنحيهت
قيغخفجيمبمئمل مغ ي غخللكقمغمثمليمهلكفي غخفجهخ:عهص يغجنخيمثمتي جعلكجنتخيخل ] جنمب غنس  ي هغألجف

قصجلمثلكن مض غخللكقف جنسيغجنالجفمئمل مغ نص مملكآلحكتمئالن جعلكجن  ي غألجعخيلكقي حميعلي هخمب
نيغآلحكتمئالن [هتخصيههنلك ُّـتبخي  مض ىمعمب غألجلمثلكن [هتلكيص حممبىغهنت]ق غألجعخيلكي حميعلي هخمب
غنص جلمثمتمثمل جنتمبي غجنالكهنملي غجنمههيلكف]غخللكقف ص مملكخمتٰهلكظ ]معمب غجنمههيلكف [س غألجف
يغجنتحمثىغ نيي هغجنتجههئش غني هخمب  . هجمحقَّـلكي هغألهضلكلي غألجن

 :عه( لكي ظهيلكهتي جعلكجلتبلكق جعخيىش]يغخفجيمبمئمل [ هن معمب غجنجيبمثخيملى جفمثمتئىعيحممثحمه
ق ق معمب غجنجيبمثخيمل:عه [َّـلكيجعلكجلتبلكق مكهت غحصي جعحسمك جعخيىش]ي مكهت يلك غجنخيمثمتمثملي عجف  س

َّـيع يُّـملمملكجل غلع )و هنثالي و هنخيمثمتملوهث و جلمثمتمثملي ق وملي هنستمئمب:عه( لكجنىعغفجع و مملكهنمبملس مغ  يمض غجن
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ق: عه [ حممثىحنظ جنى معلكجعخيمليجمحق مغ  ] جلمتيط غجنخييعحملكظ:عه [جلمتيطَّـيسهب مع )]مض غجن

جلمل غَّـيعي عخمسلكنيمملكألمغسلكن هحكلكئيع صيجعلكحلمئلكئ غخفتب  . غجل
و جلمثمتمثمل عُّـٰهلك مملكجنخييعضمثمل هنثالى عحفيعى ظهيلكفيجعخيىشجعلكجلتبلكق  يهشمه ي وي غلصى  و عهث

ومثملص جلمثمتومتملي هنخيمثيعحفيع ق ىملي هنستمئمبي جمحق:عه م  جعلكجنىعغفى مملكهنمبمليص جمحقي مغ  و معلكجعخيملصمض غجن
ق: عه [ حممثحنظجن مغ  ي جعلكحلمئلكئ] جلمتيط غجنخييعحملكظ:عه [يسهب جلمتيطَّـمع م ]مض غجن

 . هغجنهئمثزص مممسخمسلكن غجنهئيمتملئ غجنهئلكيق هغجنمهيغجنتلكجعخيمل

يهث خفلك مملكن غخفستجههئ م هجنبخييط حمهتهبع: ي هجعمثلكن هنلك معمئيطن)ص( ي جل عققغن هنلك جعخييط جل ي
ص عقغق غخفلكمع عن  آلف م خملكد غجنهيهت خفلك معبخل حممثخص حكب حكلكف هن غخفخيمئ يغخفحس

يُّـسمب هنخيهت هنسمبهئلك مخثمثمبمث يلك معجهبمثهتمثو يلك جلس عن ُّـو هيهت َّـىعغ غخفسمب مض جعمثلكن هنلك هثح و
ي َّـمتلك هن غخفمئيطهنلكف غخفمتبهتمل هغجنتهبثمثالف غخفمئيعيجعمهيطقهص حمالجعيط ي جعمل حص غخفيعغمعمك ي

ض آل معمتهي حممث غخفمئيطهنلكف غجنمقَّـلكهثمثمل ممثحق قجن ألظيغجنخيمئمبمثمل ىن َّـىعغ غخف ي ي ظ حممشن ي ي هثهي
ظجملكُّـمل مع ي هنلك ُّـهبهئ عن ُّـستهيلكق هن غخفمئيطهنلكف غجنمقَّـلكهثمثمل َّـ قحم غهنتمتلكجل هعهنهئلكن جغب  ي

ص  يهجنىعغ حممئيط غخمتخن غخفلكمع جلمف غخفثلكن جنمثمئيعغ معمب غحلمئلكئ عمل عحمهتلكن غجنمئلكدُّـ
غ هن عظحلكغ غجنىعمملكظ هغجنهيجيمتمل حمسمثمتهيخيهت ق ي هعآل حممبمثيغ جن صجن غخفثلكنحممشن مملكهث

 . جعلكجنمتسبمل حصى هثهييعه
ق غجنت معجههب غخفيعمعبمل غجنخيمثمتمثمل هغجنخيمئمبمثملصع: ي غخفمئيطهنمل حمهتيهعهنلك مغ ين غجنجيبمثخيمل غخفجيمبمئمل جنمب ي  ي

ق غجنخيمثمت  قُّـمل غجنحيهت مغ يخفلك غخمتٰهمن م معمب غجنجيبمثخيمل م جعهبمئتهش غحليعمممل غحلبمثمل غجن ي ي ي
ص عه يمعخيمثمتمن جعلكجنتخيخل غجنخيمثمت ي وظلكق قجن غخفجيمب هنمئمثيطغ: ي يص هغخفيعغق هن غجنتخيخل غجنخيمثمت ي ي

غن غجنالجفمئمل جنسجلمثلكن مض غخللكقفص حمتمبحمئهتلك  يَّـ غخفجهخمهلكف غخللكقمغمثملص هغألجف ي
َّـيع مميمعمب غخفجهخمهلكف مض غخللكقف  قص هن خمبمث غجل مغ لكآلحكتمئالن غجنمتسب جعلكجن

ن حميعل مض خمبلكن ن حميعل غألجعخيلكق ههنلك ُّـتب غآلحكتمئالنص هخمب  غجنخييعلص هخمب
ي غألجلمثلكن مض غخللكقف غجنمههيلكف غجنخيمثمتمثمل ي هن هنجهخمهلكفص حممبىغهنمن َّـىعهغألجعخيلكق
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غن هغألهضلكل غجنالكهنمل جنتمب ن غألجن غنص مملكخمتٰهلكظ غجنتحمثىغ هغجنتجههئ هخمب ي غألجف ي
ى حملكجنجيبمثخيمل غخفجيمبمئمل عقغ معخيمثمتمن جعتخيخلهجمحقَّـلكص ي يهثحمب َّـىعغ غجنتخيخل عن  عققهثلكي جلمثمت هي ي

قه هنستمئمبصيغجنخيمثمت ي هثجيط عن جعخيىش عهن قه جمحق هنستمئمبي يهثجيط عن : ص عهىمليمل هجعخيىش عهن
قهجع قه عجليعغلص قجم عن هنلك معخيخل َّـ جفمئمثمئمل جلمثمتمثمل خيىش عهن غَّـيع هجعخيىش عهن ي مغ و يي

 .هغجفيطغ
ي حممثحمه جفمثمتئىع هن معمب غجنجيبمثخيمل غخفجيمبمئمل م غجنت معخيمثمتمن جعلكجنتخيخل غجنخيمثمت مهجعلكجنتلكمظ ي ي  ى

َّـيعُّـمل يجعلكجلتبلكق جعخيىش ظهيلكهتلك غجنخيمثمتمثمل مملكجل غلصي و هنتخيمثمتملو عهث :  مملكهنمبمل غجنىعغفص عهي
ق جمحق معلكجعخيمل جنحنيهنستمئمبمل مغ قص معسهب مض غجن مغ  جلمتيط غجنخييعحملكظ جعلكحلمئلكئ يظ مض غجن

ق معمب  غَّـيعص هشمه جعلكجلتبلكق مكهت جلمل مملكألمغسلكن هحكلكئيع عخمسلكن غجل غخفتب
غحصلك غألحفيع مملكجنخييعضمثملصغجنجيبمثخيمل ي غخفجيمبمئمل جعمبحلكل غجنتخيخل غجنخيمثمت جعحسمك جعخيىش عجف ي ي  ي

غل ق يهنستمئمبملجمحق : يحفيع جلمثمتمثملص هجنهئ جمحق مملكهنمبمل غجنىعغفص عهع وعهث مغ معلكجعخيمل  مض غجن
ق غجنهئلكئمتمل مممسخمسجنحنظ مض  قص معسهب جلمتيط غجنخييعحملكظ جعلكحلمئلكئ غجنتلكجعخيمل هغجنمه مغ لكن يغجن

 .غجنهئمث هغجنهئ
 جعخيٰههتلك ى غجنمتحييع مض جفمئلكئ غألخكمثلكظ همغيطفى عقغ عهنخيمتمنيهثعغجلمب : خملكن غجنمئمثخنه

غَّـيع هغجنتلكجعخيمل  جلمل َّـ غجل غقل هجعخيٰههتلك معلكجعخيمل آلجفمئمل حصلكص هغخفتب هنهئتمتهيمل جعلكجنخي
قظ عق َّـ غخف مغ قغ مم هنمتهتخصيتجحلَّـ غألجليعغلص هزهبخيهتخص غجن غَّـيع . ي جعمه هغجل

وهنتحيطغ َّـيعص حمهت جفمئمثمئملي ي هغجفيطغ َّـ هنحيهتيع غجنىعغف غإلحصمثمل هن جفمثهن و مض جلخل غجل
يعآل معيعه ممخص عن . يتهتلك هجفمئمثمئتهتلكص ممخص عن غجنخييعل هنحيهتيع غجنمههيلكف غجنتلكجعخيمل حصلكيهنمثيخممث

وغجنىعغف غإلحصمثمل آل معىغغن جضتجبمل َّـيع آل ُّـىغغن هنهئتمتهيلك ي و جعلكجنمههيلكف حمهئىعجن غجل
ىهممخص عن غجنىعغف هن غهثٰهخصن ظهيملجعلكألجليعغلص   هن غألحكخصظص و هن ظهيلكهتلك غحكي

َّـيع هن غهثٰهخصن هنخيمتيمممبمثمل و مملكهثمن عه مغىغئمثملص ممىعجن غجل  عجنمث يهئمبمثمل هن غخفخيلكر غجني
َّـيعغ حفلكظ يُّـمهحق مغ ىلك هنحيهتيعغ آلحكو و ص يهئمبمثملص هن غألحكخصظ غجنيحفلكك و  جع جلمثمت
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قيهخفلك مملكن  مغ  يمثهنجف هن ]ي غجنثلكر هن غجنتخيخليغجنىعه َّـ غجنمئس [شغجنخيمئحل يغجن

 جن ىليص هنلك معخييع]يغجنخيمثمت غجنمئس :عه [ مض َّـىعغ غجنمئسو قغحفالص ممىعجنَّـ
 .جعلكآلحكتمئالن

َّـيعغ مغىغئمثوهجعلكهثٰهخصن هنخيمت ي هن غخفخيلكر غجلىغئمثمل ُّـمهحق مغ يخيسص هممخص عهث ولك مملكجنجهوي
غَّـيع غجنبسمثجيمليهئمبمثمل غمغتخصل غألحكخصظ غجنهن جنيط عحكخصظ عحفيعص ممىعجن هن غمغتخصل غجل  ي معت

جن غَّـيع يُّـت ون غألحكخصظ جعخيٰههتلك جضمثجيملعبمل هنمتهتلكص هممخص يحفيع هنيعممعيط مغ   ممىعجنص جعلكجنبخيىشي
غَّـيع جعخيٰههتلك جضمثجيمل  غهللا  َّـىعه غحلمئمثمئمل مض غظجيالف عَّـيهمعسهب...  جعلكجنبخيىشوغجل

ىلكجنمتهييغجع قغفيهئمبمثململ غجن غجنيعحسلكر هغحصمثي مغ قغ هن غخف مغ وص ههنلك معخيخل هنمتهتلك هظلكق هن  ي
َّـيع جعحسمك جفمئمثمئت جلخل جفمئلك... يجعلكجنهئمبخصف غإلحصمثمل غَّـيع غجنبسمثجيمل ئحملكجل  غجل

يبملص حمهت جفمئمثمئمل غحلمئلكئ مممبهتلك معمتىغيهغخفيعمم ن هن جللكمس غجنميمثمك غجنىعغجخ عمل جللكمس غجنجههتلكقغ ي
غمس جعحسمك هنلك ُّـمبمث جعىعجن غجنخيلكمسيغحلسمثملص هجنمثيغ .. .ي همكهتيع مض مم هن غجنخي

قه حممثهتلك هخضمبمث هبلك معلكقغ مض هنيعغمعب يهئمبمثملغهثٰهخصهن عمل غخفخيلكر غجن ي عه غجلىغئمثمل عآل مكهت ي ي
غجفيطغ جعحسمك هثهيس غخفتهئث. ي هعحفيعه مض هنيعغمعب غجلىغئمثمليهئمبمثملغجن يعغ يحمهت غجنىعغف غجن

قغمع مض ظهيلكمع  .*...جعحيهت
ق غجنخيمئحل م غجنىعه َّـ غجنمئس غجنثلكر هن غجنتخيخل م هن مغ يجغ عهث خفلك مملكن غجن يي  جفمثهن ي

ص عه ظ ألن : َّـ ممىعجن يآل هن جفمثهن هنمئلكُّـست عمل جمحقهص قغحفال مض غجنمئس غجنخيمثمت ي و
ن جلمئمبمث ظ عق عهث جعلكجنمئمثلكك عمل غخللكقف ُّـهئ ل غجنخيمثمت يهنيعمغخي عمل غجنمت ي يص عهنلك ولكي قَّـمتمثولكي

ن حفلكقمغمث وظ ألن غجنخيمئ ههنلك حممث عُّـٰهلك هثحولكيجعمبحلكل هثهيس حممثهئ و  هن عهثحلكظ ي
ي جلمف هثح غآلحكتمئالن مض غجنىعمميعظ ألن هنلك يغخللكقفظ حممبىعجن معيعن غخفلكمع غجنتخييعل جن

وقمميعه مض غجنخيمثمت زيعه مض غجنخيمئحل عُّـٰهلك  .ي
 مممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

ص عهن غجنهيمه غجنيعغجع*  ك غحلهئ يهنمئيطهنمل غجنمئمثخنه جلمف خف حممه  .ي



ضضض...............................................................................)طض( غخفجيمبمك
ق ىحمحمه مغ جللكن هنيغجنخيمثمت جنمب قص هنتهبمثىغجك هبىعغ غآلجلتبلكق هث ومعبلكن مض غجنحيهت ز  ي

َّـيعيق غألجلمف هن غحلمئلكئجي هنلك مض غجنشمم يُّـمل غجل ق غجنىعه ُّـمبمث جي هنلك مض غجنيمم جل ي
ق غجنخييعض  .يمثملهحتت هن غجنمه

ق غخفمئمثيطىمهحتن عيهث عقغ عهنهئ  ع: حملكجلمبص جليعحممن َّـىعغعقغ مغ ي جنمب  زغجنخيمثمت س
جليمثتلكنص هنيعمعيهنيعمعبتلكن مممب  هنلك مض غخفيعمعبمل غجنخيمبمثلك يمم وىغي هنتهبمثصيمثملسبتلكن مض غجنتلكجعخيمثمل هغخفتب

ق غخفمئمثيط :عه [هنمت مغ  ي هنلك مض غخفيعمعبمل غجنسهيمفص حممبمثهئيممص جل ]يغجنخيمثمتي هن غجن
ن ق غخفجيمب غجنجهلكهن جن]معمكغ هنث معمب غخفيع:عه [ي هنثمبيجفمه مغ  :عه [ جنمب

ق غخفمئمثيط  مغ ق  [يلك ُّـمئلكجعمبي هخف]يغجنخيمثمتيغجنجهلكهن جنمب مغ ى عمغيطق]يغجنخيمئحلهن غجن  ى
 .جفيعهعه

ق غجنخيمثمت هبىعغ غآلجلتبلكق م عهىحمحمه:  عه)ص( مغ ن: ي جنمب  جعلكجلتبلكق جعخيىش ظهيلكهتلك معهئ
َّـيعغص هجعلك قصومغ جللكن هنجكمعبلكن مض غجنحيهت ن جليعضلك م هث يجلتبلكق جعخيىش عحفيع معهئ و و هنتهبمثىغي  ي

ق غألجلمف  قغ(يمم هنلك مض غجنحيهت ن عخم همغ ل حممثهئ  هن غحلمئلكئ )وغجنىعه َّـ هنتب
ق غجنخييعضمثمل  ن حتت هن غجنمه ق غجنىعه ُّـمبمث هُّـهئ َّـيعُّـمل جل مم هنلك مض غجنحيهت يغجل يي

ن عحكهيلكغجنىعه َّـ مع(  ).جع حممثهئ
ي عن غجنجيبمثخيمل غخفجيمبمئمل عقغ :هنملص هغجنت مملكن جفلكظمبهتلكيهَّـىعغ َّـ مخلكن غجنهئالن مض غخفمئيط

غن ومعخيمثمتمن جعلكجنتخيمثمتلكف غجنخيمثمتمثمل جنىغن معمب غجنتخيمثمتلكف عجف ي ي ي ص حمحيهتيعف معمب غجنجيبمثخيمل ي
غن عغجعمبحلكل جعخيىش غألجف ين جلمف ظهيلكف هنخيمثمتملص هجعمبحلكل عجف حفيع جلمف ظهيلكف ي

. عحفيعه
يحممشقغ جليعحممن معمب غخفمئيطهنمل حملكجلمب عهث عقغ مملكن هن غخفهبهئ عن شمه جنمب:  عه)ض( قي  مغ

يغخفمئمثيط غجنخيمثمت م جعلكجلتبلكق عن غخفجيمب معخيخل حممهلكق جلمتيطهثلك َّـىعغ غخفمئمثيط هعمل هنلك ُّـمئلكجعمب هن  يي يي
ق هغجفيط هنمئمثيطص هجنهئ جن هنيعمعبتلكن (يحفيع م هنيعمعبتلكن مممبمثتلكن يغخفمئمثيط غآل يهن عهث َّـ همغ ي

َّـيع جلمثملص هنتهبمثىغ مم هنلك مض غخفيعمعبمل ) هجليعلومغ ي هنيعمعبتلكن مض غجنتلكجعخيمثمل هغخفتب ي ي ي  غجنخيمبمثلكي



غجليط...................................................................ضضض ض م ف خف مخهتمثيط غجنمئ
يحمتمسهن قمعخلص ي جن غجنهييعمي ُّـحيهتيعى َّـىعه غجنمتهئتملي قي هنجيمب:عه جعخل غجنمه مغ  ي غجن

ق غخفمئمثيط مغ يجعلكجنمئمثلكك عمل غجن ىجللكمس  يحممشن ظخلى جعخل غجنخيلكخفي جن غجنهييعميص حممثحيهتيعيغجنخيمثمت س
ق غخفخيلكر َّـ مغ ي غخفجيعقيغجن ي جل غجنتخيمثمتلكفس قُّـملش ي غجنمه  ظس غجنخيمثمتمثمليمهلكفي هغخفجهخس

نيألنهقجن  ن غخفجيمب حنظ غجنى جفمه نع مض غجنهئ يهثخص ُّـهئ  جعحسمك غإللكالمص ي
شقغ جل معخيمثمتلكمع غجنخيي مصيع:عه يع هنلك ئس هغخفثلكجنمثمل هحكلكيمثمل هغجنخيمئمب]يمثملي غحلس:عه [سمثمتمثملو

ن.ق هن غجنمه]يخيمثمتلكفمعمب غجنتُّـتب : عه [هتلكيُّـتبخي غخفخيلكر هن  مض جللكمس ي حمخص ُّـهئ
ن هنخييع قغفص ُّـهئ مغ ى جل معمب غخفجهخمهلكفص قهنوهيغخف ني  مض جللكمس ي هنلك ُّـهئ

ق هن غخف:عه [ هنمتهتلكي هغخفثلكنيغجنجههتلكقغ سهث آلجعيط همش حمص]غفمغ نعي حملك هبلكىن ُّـهئ  و جضهي
 .]ي جعلكخفجهخمهلكف:عه[

ي هغخفمئمثيطيم جعخل غخفجيمب مملكجنهييعص غخفخيلكر هغجنجههتلكقغى جعخل جللكمسىهييعميعن غجن :حمحيهتيع  صي
 .هن جمحق حميعم

مغ ص حممشقغ مملكن غألهنيع ممىعجن هن َّـىعغ غجن يق غخفمئمثيط جل مم هنلك مض غخفيعمعبمل غجنسهيمف هنمت ي
ق  مغ ق غخفجيمب غجنجهلكهن جنمب مغ ن هنث قجن جنمب ص حممبمثهئ جفمه مض َّـىعغ غجنتهبثمث

ق غجنخيمثمت مغ يغجنخيمثمت غخفمئمثيطص هخفلك ُّـمئلكجع غجن ق غجنخيمئحلص هقجن ي غخفمئمثيطيي مغ  هن غجن
.عمغيطق هعجفيعه

ق)ص( َّـيعُّـمل غجن:معخل غخفيعغق هن غجنمه قغ غجل قغ غجنخييعضمثمل ي غجنمه يهئلكهنمبمل جعلكجنىعغفص هغجنمه
 .يجمحق غجنهئلكهنمبمل جعلكجنىعغفص جعلكجلتبلكق هنلك معمئيطن هن ممالن غخفلكمع

و خفلك مس معهئ َّـمتلكن عخكلكقغهجنهئ قمعخلص مض ممالن غخفلكمعي  ي جنىعجن جعخل غجنجهلكقف هنخيمت غجنمه
ق : هبىعغ غجنجههئ مغ قغ غجنثلكهثمثمل َّـ غجن قص هغجنمه مغ قغ غألهمل َّـ هنجيمب غجن غجنمه
يغخفمئمثيط غجنخيمثمت  .ي

ى غخفثلكن غخفتمئيطن ُّـحيهتيع غجنهييعم جعخل غجنخيلكخف مضيهجعلكجنتمسهن خفخيلكر هجللكمس جللكمس غ: خلص عهي
ق ظ غألقهغف هغخفثلكن هغألمغسلكنمسغجنجههتلكقغ غجنجهلكهن جنخيلك مغ ي حممشن جللكمس غخفخيلكر َّـ غجن



ضضض...............................................................................)طض( خفجيمبمكغ
ممخص عخكلكق  م ي هغجنخيمئحلي جنمبخيمثمتيغجنجهلكهن  َّـلكَّـمتلك َّـىجيمبيعن غخف :ىهيهتين ُّـع  هُّـمتبمي

ي عهثهيلك مض ظيطق غخفمئيط]يغخفلكمع [عجنمث  غخفجيمب :عه [يحممشهث ظي غحلمئمثمئيآل غخفجيمب م هنملو
ني ُّـهبتمت]يغحلمئمثمئ  .]ي مض قجن غخفجيمب غحلمئمثمئ:عه [ حممثىخظ ي جفمه

ق غخفجيمب مغ ق غخفخييعه جل عهخيمت ُّـصيغخفجيمب غخفجيعقص حملكجن مغ ي غجن قغص ى خممثيطي  هظ
ن عآل مض جللكمس غجنميمثمك هغخفخيلكر هغ محظ هقجن ألن يهَّـىعغ آل ُّـهئ يجنمهمئ غجنيعجع

ن  ن جعحسمك غإللكالمص حممشن جفمه ن غخفجيمب عهثخص ُّـهئ ن غجنحنظ مض غجنهئ يجفمه ي
ن مصيعقغ جل  وغجنحنظ مض جللكمس غخفخيلكر ُّـهئ ن ىخممثيطيمم ي قغص هجعلكجنتلكمظ حممثهئ  هظ

يمصيعقغ جل معخيمثمتلكمع غجنخيمثمتمثمل : جعحسمك غإللكالم آل غجنتمئمثمثيطص عه ي و يص هغجنخيمئمبمثمل يغحلسمثملي
قظ يغحلسمثملي َّـىعه غجنتخيمثمتلكف يهغخفثلكجنمثمل هحكلكئيع هنلك ُّـتب ي هغجنخيمئمبمثمل هغخفثلكجنمثمل هن غجنمه ي

قغ جفس يألهث عقغ مملكن همغ و ن جن هثحي ومثلك ُّـهئ قغ عحفيع  و قص هعقغ مملكن همغ وهن غجنمه
ن جن هثحيهنثلكجنمث ولك ُّـهئ قص هممىعجن عقغ مملكن معخيمثمتلكو و هن غجنمه ن جن هثحولكي جلمئمبمثي  و ُّـهئ

ن قغف ُّـهئ مغ ن مض جللكمس غخفخيلكر هن غخف قص حمخص ُّـهئ  جل وهي هنخييععحفيع هن غجنمه
يمهلكف م مم غخفجهخيمعمب غخفجهخ قُّـمل هجمحقَّـلكص تمهلكف م غخفيعمعبجيمل جعلكجني يخيمثمتلكف غجنمه ي

قغ حممث م جنىعغ خملكن ن مض جللكمس غجنجههتلكقغ هغخفثلكن م هغجنخيمئ آل ظ  :جعخالم هنلك ُّـهئ
م ن جللكمس غحليغ هغخفثلكن ي جعلكخفجهخوجللكمس غجنجههتلكقغ هغخفثلكن جضهي يمهلكفظ عق آلجعيط عن ُّـهئ ي

حملك جعلكخفجهخمهلكف  يجضهي يجهخمهلكف غخفثلكجنمثمل هغخفيغحلسمثملو  .ي
قغ قغحملكجنمه ص هغجنمه قص هَّـىعغ آل ُّـمتجيب عآل جلمف جللكمس غخفخيمت مغ  ي غألهمل َّـ هنجيمب غجن

ق غخفمئمث مغ غمس غجنثالجغملصييط غجنخيمثمتيغجنثلكهثمثمل َّـ غجن ي عن غجنهييعم :حمحيهتيع.  هَّـ َّـىعه غجنخي
غمس غجنثالجغمل م مملكجنهييعم جعخل غخفجيمب  غجنىعه (جعخل جللكمس غخفخيلكر هغجنجههتلكقغ م غجنجهلكهن جنمبخي

ي هن غجنخيمئمبمثمل :مليغجنىعه َّـ جللكمس غجنجههتلكقغ جعتخيمثمتلكمع غجنثالجغ(يط ي هغخفمئمث)خفخيلكرَّـ جللكمس غ
يهغخفثلكجنمثمل هغحلس .)مثملي

ي خفلك مملكن غخفجيمب عهنلك َّـ غجنالجعهلل غخفمئسهب )ص( يص هعهنلك َّـ )يهَّـ غحلمئمثمئمل غجنميمثبمثمل(ي



غجليط...................................................................طضض ض م ف خف مخهتمثيط غجنمئ
شهثخص ُّـيطنعن مملكن مض جملكُّـمل غجلهتيط مض َّـىعغ غخفمئلكنص جنهئ ع َّـىعغ غجنهئالن هيعنسجغ   س

ق قجن غجنخيلكمس : عه [ جلمف جفمئمثمئت]َّـىعغ غجنهئالن [ جنىآل قآلجنملوآلص مجلكع ىجلمف همغ
ن حممثى حتمئمث]يغخفلكمع [ى حممبهتىعغ عجفلكنصو عظال]قجن غجنخيلكمسجفمئمثمئمل   مض :عه [ غجنمئ

 .  عمل غحلهئهبمل غخفمتمثخيمل]قجن غجنخيلكمس

ىغجنمتهييغغجنىعه َّـ ( غجنمئسهب غجنالجعهلل يص عقغق َّـمتلك عن ُّـمتب جلمف عن غخفجيمب) غجنيعحسلكري  ي
ق هن  غخفجيمب جعهلل غإللكالم :هعمت َّـمتلك َّـ غجنجهلكهن جنمبخيمثمت هغجنخيمئحلص غخفمئمه

ظ  ص ممخص عخكلكق عجنمث غخفلكمع مض ظيطق غخفمئيطهنملص آل غخفجيمب غحلمئمثمئ يهغجنالجعهلل غجنمئسهب
يحممشن غخفجيمب غحلمئمثمئ آل هثسبمل جن أله ن خظ ى خظي ي هن غألخكمثلكظظ حممشهث ُّـهبتمت جفمه

ص جعخالم  ص هغجنىعه خيمثمت هغجنخيمئحلجن غجنىعه شمه حممث غيغخفجيمب غخفمئمثيط جعلكإللكالمحممث
ص هقجعخص مملكن َّـىعغ جن خمب خممبمث يمعمئيطن غجنهئالن جف ق ي مغ ي عخكلكقغ عمل عن غخفيعغق هن غجن

ىغجنمتهييغغخفجيمب َّـمتلك َّـ  . غجنيعحسلكري
يجغ عن َّـىعغ غجنهئالن هعن مملكن مض جملكُّـمل غجلهتيط مض َّـىعغ غخفمئلكنص هجنهئ عهثخص ُّـيطن :  عه)ص( ي ي ي

ق جللكمس غخفخيلكر عمجلكآلص هآل قآلجنمل جن جلمف جف ومئمثمئمل قجن غجنخيلكمس عظالظ وجلمف همغ
ن مض قجن غجنخيلكمس عمل غحلهئهبمل غخفمتمثخيملظ عق هثح جنسمتلك ىحممبهتىعغ عجفلكن  غخفلكمع حتمئمث غجنمئ

جعمهيطق غجنهئالن جل جفمئمثمئمل غحلرضغف هحفمهلكئمههتلكص جع هثح جعمهيطق غجنيطآلجنمل جلمف 
ق قجن غجنخيلكمس عمجلكآل  .وعظ همغ

 
 
 
 
 



 
 ٣٨(ا(  

]ا  د  ا ،ا ا ا  
  خصل ظصطكَ يف جطمل اتنطل، خشع أجنسصط ادشللُ اتنملطُوظشغا ادشألم: خطل

 آتغ، ٍ بهظُصط يف ظغا اتهنذ حتشصقُ، وخغم] مض ممتلكغ غحلهئهبمل غخفمتمثخيمل:عه[
 . خصل رك خنصك ادشزللُخصشلن ادحوع

غغ غخللكهنيغ هن غألحكئمبملو عخكلكقغ َّـىعغ:أخلل  قحم  ُيهخفلك مملكن لكيعُّـ.  عمل مغ
 جع صمض قحم غجنجهبهتمل غجنيعغجعخيمل] ُ غخفلكمع [هئىهنلك حكمب] ي غخللكهنسمل:عه[ يَّـىعه غجنجهبهتمل

قغ غخفثلكن ىجللكمس  ى هثسبمليحممشن ظ هبلك َّـىعه غجنجهبهتملىىيطحميُّـ ألن  ُ جعخيمثمتهتلك ُّـمهمبِّـ ُمعمب غجنمه
يُّـٰهلك مممتسبمل غخفجيمبع يعمل جللكمس غجنجههتلكقغ ي عمل غخفمئمثيطو  مض عجغبلكف يممخص حكب جعمثلكهث م جعخيمثمت ي

يغخفتمئيطن [يحمىعجن غجنتهبثمث م جللكمس غخفخيلكر غغ غجنجهبهتملي  مض  ُّـهئهي] غجنيعغجعخيملي مض مغ
قه ق جللكمس غخفثلكن:عه [عجغبلكف همغ  سص جنهئ]َّـمتلك [ غجنجهبهتمليجض  غجنىعه َّـ] همغ

ص حمهبخصي هحتمئمثي جفمئمثمئتىجعمثلكن  جل جميعل َّـىعه غجنيعحكلكجنملص وحفلكقف  َّـي غألهنيع مض قجن
ن نيل غجنهلهيحممثهئ ى ألن قحمظ حممث هن خمبمث غجنهيٰه  :عه [ جعيطههثش ُّـتي غجنجهبهتملي

يص هآل ُّـتخيمب] مض جعمثلكن قجنيجعيطهن غجنهلهل  من هنلك غهثتحيهب] جعخيلكمس غخفثلكن:عه [ جعس
 يعجغبلكف  َّـيعهثخص ]َّـىعه غألجعحلكف [تهتلكي عق جملكُّـظو َّـىعه غألجعحلكف عظاليألمغمب مجمبمل

ق جللكمس)ص( غه جليطن همغ غغ غإلخكهئلكن غخللكهنيغ هغجنىعه مملكن حمح  غخفثلكن  َّـىعغ َّـ مغ
غغ َّـمتلك َّـ لك م هغجنهئالن يعهث: ممخص َّـ هنىعَّـمك جعخيىش غجنهيالحكهيملص هجفلكظ غجل

ق جللكمس غخفثلكن جعلكجنمقغَّـخل مض ممتلكجعمتلك غحلهئهبمل غخفمتمثخيملعجنمبخصمع م خميط  لك مملكن ي هخف.جغبتمتلك همغ
جفيطغ : غجنمييعل هن َّـىعغ غخفختخن م عه جفمثيط م عهثخص َّـ مض جعمثلكن غجن غجليط غجنت يخم

ن حممثهتلك ن غخلصيغجنجهخمهمثمل هحتمئمث غجنمئ ن  حممثهئ ل هغجنيطحف ض يعهف جل َّـىعغ غخف
ن مض غجنهئالنصمض جعحهن جللكمس غخفثلكن . هن خمبمث غجنهيٰه



غجليط...................................................................طضض ض م ف خف مخهتمثيط غجنمئ
جفمثيط حممثملص هخميطي غحليَّـع عجنمث ى جلمف هنلك قَّـمكيغجنت  جل ]يغخفلكمع [ى حميعمس هن غجنمه

ص جنهئ جلمتيط معجيبمث مس قجن جعيجعمثلكن يهنهتلكفعيمع همغ حصس  جلمف ] غجنخييعحملكظ:عه [ي عظ
غجليط مغمع غجنمتحييعص يَّـع خم يت نس ىن ُّـتخييعلعس آلجعيط و خكهئ  .هتلك جعلكآلحكتمئالني جنبمثلكن قحمخيس

 ي خفلك مملكن لكيعُّـ قحم غجنجهبهتمل غخللكهنسمل هثهييغ هنلك حكمبهئ غخفلكمع مض قحم غجنجهبهتمل غجنيعغجعخيملص)ص(
هَّـ جعمثلكن غجنهييعم جعخل جللكمس غخفخيلكر هجللكمس غجنجههتلكقغ هن حفالن جعمثلكن غجنهييعم جعخل 

يغخفجيمب هغخفمئمثيطص جع عن غخفثلكن غجنىع غجعلك َّـمتلكظ ي ن مغ وه قمميعه َّـمتلكن هثهيس ُّـهبهئ عن ُّـهئ
جعخيمثمتهتلكص ممخص حكب يغخفمئمثيط يحممشن هثسبمل جللكمس غخفثلكن عمل جللكمس غجنجههتلكقغ مممتسبمل غخفجيمب عمل 

جعمثلكهث مض عجغبلكف جللكمس غخفخيلكر غجنىعه مملكهثمن هثسبت عمل جللكمس غجنجههتلكقغ هثسبمل غخفجيمب عمل 
 م هثسبمل يغحليغجللكمس : عهص حمخيلكمس غخفثلكن جعلكجنمتسبمل عمل جللكمس غجنجههتلكقغ غخفجيمبمئمل م يغخفمئمثيط

ص حمىعجن غجنتهبثمث غجنىعه مملكن جنبمثلكن غجنهييعم جعخل غخفيعغمعمك ُّـهئهي مض يغخفمئمثيطغخفجيمب عمل 
ق جللكمس غخفثلكن َّـمتلكظ حممشن جللكمس غخفثلكن هنجيمب وعجغبلكف همغ  يغحليغمل جعلكجنمتسبمل جنخيلكمس ي هجلمبي

ن جعلكجنمتسبمل جنىعغن غجنخيلكمسويطيغجنىعه َّـ هنمئمث  . ههنخيمب
لك َّـ حفلكقف جل جميعل َّـىعه ي جحص حممث جعمثلكن جفمئمثمئمل جللكمس غخفثلكن هحتمئمث غألهنيعيجنهئ

نص حممشن قحم غجنجهبهتمل غخللكهنسمل ُّـت ن غجنهلهل حممث هن خمبمث غجنهيٰه يغجنيعحكلكجنملص حممثهئ  ي
خم جلمبمث هآل  يجعيطهن غجنهلهل جعبمثلكن جللكمس غخفثلكنص هجميعل غجنيعحكلكجنمل عُّـٰهلك آل ُّـت و
قغ مض َّـىعه  مغ يُّـتخيمب جعبحهن جفمئمثمئمل جللكمس غخفثلكنظ عق عن جميعل َّـىعه غألجعحلكف غخف ي

جفيطغ غجنجهخمهمثمل هقحم غجنجهبهتلكف جلمتهتلكغجنيعحكلكجنمل َّـ جعمثلكن   جلمف هنلك قَّـمك عجنمث صيغجن
حممثملص عه يعَّـ غحل هن غجنمه حممثمل غجنىعُّـ َّـ جلمف جف: ي ٍّجعخيىش غجنمه  مض هنخيتمئيطغهت ي

 .هعجلخصحص آل غخفمتحيعحمخل هنمتهت
ك مض جعمثلكهث جنخيلكمس غخفثلكن  مملكن يخفلك يعهث غجلمب:خملكن جلبيط غجنيعحس غجللكهن مض هثمئيط غجنمتمه

وهنتمئيطهنلك غألقهغف جللكمس مغ ي  يغجنيعجعلكر غألهنيطغق همملكن غألمغسلكنص جللكمس جلمف هغخفيعمعبمل قجعلكجن
غظ حملك غألمغسلكن عمل غجن خم حكيش جلمف وهن ظ يغحل هجعخل جعمثمتهتلك غألقهغف يمع  حكبحلكهث



طضض...............................................................................)طض( غخفجيمبمك

ل م غألمغسلكن معيطجعحق عجلمت م همعيطجعحقَّـلك وهنهي  جعخل غآلقمعبلكل يغألقهغفص همعخيىعق عمل ي
 غألمغسلكن يحممشن يشصهغجنبسمث يغخفيعمممك جعخل غجنثلكجعتمل يغجنىعغمعمثمل جنمبهببلكُّـمتمل هغألمغسلكنظ غألقهغف

 ُّـهئ مس ههنلك .غقمعبلكل حمال جعمثمتهتخصص هنمتلكحكبمل حمال جعسمثجيملص هغألقهغف يهنيعممبملص يمممبهتلك
 غهللا حفمب حممبىعجن غحكتهبيطغقظ هآل عهنيطغق هآل يمعمسجغيع هآل معمسجغحق شمه آل غقمعبلكلص

 غقمعبلكل يجنمثمهِّـ غألمغسلكن هجللكمس غألقهغف جللكمس جعخل ومغلكهنخيلك وجعيعكحفلك غخفثلكن جللكمس حكبحلكهث
ن يحممثتمسمع جعلكآلحفيعص غجنخيلكخفخل عجفيط ن ههغجنتمسجغحق يغجنتمسجغيع جفمه  هغجنتيطجعحقص غإلهنيطغق هظ

جن عجنمثهتلك غخفجهلكق يغخفثلكجنمثمل هنحيلكَّـيعَّـلك مض غألقهغف يمعتجسيط يهحفلكظمثت غخفثلكن حمبخيلكمس  جعمئ
َتمثل :معخيلكمل َ َ ا َ

َ
ًا  َ ا َ ًسو ّ

ِ
ن يُّـجكخم غخفثلكن جللكمس هعمل صَ  هنخيلكقمغهت مض يغخفجكهجف

ق هَّـىع هن جعلكآلهثسالق غحللكظمبمل يغجنيعهجفلكهثمثمل  هغممتسلكظ يغجنخيمتخنُّـمل يغجنجيبمثخيمثمل غجنمه
 مغسهب هن غإلهثسلكن قهف خكمسن َّـ يغجنيعهجفلكهثمثملص هَّـهئىعغ غخفحيلكَّـيع عقهغجفهت

 غخفبلكُّـمتمل مملكهثمن يخفلك يحممشهث وهجلهبالص وجلمبخص جلمبمث هُّـجهتهب يُّـيطجعيعه غجنىعه غجنخيمتخنه غجنجيبمثخي
ص قهجف جعخل جغلكجعتمل عجنمثهتلك غخفجهلكق خم غجنىعه غآلقمعبلكل يهمعخيىعق هجعيطهث  غجنتيطجعحق جلمبمث يُّـت

ص غخفيطق نهظه غهثمثمل هثهيس غهللا حفمب عجنمث  هغجنبيطنص غخفهيلكقم غجنيعهف جعخل وجعيعكحفلك يغحلمث
غهثمثمل حممتهيس غ يعصلك جفمثهن هن يغحلمث وخم جنملص ي  غخفهيلكقمص غجنيعهف معمتلكحكمك وجعسمثجيمل َّـ هنخيمئ

ه جلمف جعلكجنىعغف وهنجهتهبمبمل يعصلك جفمثهن ههن ىهنتهئثيعغ ىحضتمبهيمل وخم ىهنمتبثمل ي  غجنبيطنص عخمجيلكق مض ي
ىهنتخنحممل ىجعتخنحملكف ي جنملهجض حضتمبهيملص ي ُّـ مض غجنىعه غجنٰهبلكمح غجنبخلكق مض وعُّـٰهلك ىهب  غجنتج

جعيعهص غجنمئمبمك هن غألُّـ  حمحمه غجنخيمتلكدظ هن يغخفيعمممك غخفىغغف معمتلكحكمك غجنمهمت
ن يهمعمسمع هغجنتمسجغحقص يهغجنتمسجغيع غآلقمعبلكل  .*هغجنتيطجعحق غخفيطق هظ

يهغجلتمق:هخملكن غجنمئمثخنه هن غجنى مض هنمئلكن قهجف جفلكني ص يهئمبمثمل جفمئلكئمئ هجلمب
 ى جعخيىشظ عه جل جلخل قهجف عمل عن معمتىغن عمل هنمئلكن مجلويط جحتلككغ جعخيٰههتلك م خضمَّـ

 مممممممممممممممممممممممممممممممممممممم
ك*   .ضض م ضضك: هثمئيط غجنمتمه
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ي هَّـمبمثتي جللكمس غخفثلكنيمثمليهثع ى هن قجن جعمثلكنيعنسجغ  ي هخفلك عهنهئ جعمثلكن. غجنبسمثجيملي  قجن ي
ق ىغ غجنتهبثمثمبمثمل غجنت جعخلجعلكجنمه س ىهثمثملع هبلك س  .يغممتهي جعىعجن مض قحمخي  جللكمس غخفخيلكرصي

يص حممبخص مس ُّـتخيمب] غجنميمثمك هغجنجههتلكقغ:عه [خلى هن غجنخيلكخفىخظ ي جفمئمثمئملي جعمثلكنيهعهنلك  يي
نص حممبمثيغ هن غألجعحلكفش َّـىعه غجنيعحكلكجنمل هآل جفيجع جميعل  عجنمثهتلك ي غخفحتلكفي غجنجههئ

يص حملكجنتخييعلخظمض  ني  . حصلك هن غجنهيٰه

ص حممثتهبمثىغ مم  يخممبب ي جل جمحقهص جغ ُّـتهيمه مم هنمتهتلك عمل يممحلي ي ص جغ ُّـحيهتيع يمغىغئمثلكمعي ي حممث
كص جغ ُّـحيهتيع مض  قغ مملكخفحس يمض هنمئلكن غخلمثلكن هنمه و ص حممشن همغيطف مض يغحليغس

قمعهثهي ص َّـيطُّـمن هجلمبهبمن غألهنيع حممثهب عهثمن حفمبمئمن جلمف ظ ىس هنلك هثبهتمن جلمبمث يى ي ي . س
ص آل ُّـهبهئمت غآللك الل جلمف غحلمئلكئ يهعن مس خضيط هنلك مض هثهيس جلمف هنلك َّـ جلمبمث

غحصلك .* ...يغإلحصمثمل هعجف
ن هحفلكقمغلك جل :  عه)ص( ق غجنت ُّـخيتمق غحليطُّـهن جلمتهتلك هن خمبمث غجنهيٰه وعن هن غألهن ي

يهخفلك عهنهئ جعمثلكن مم قجن هن . يمس غخفثلكن هَّـمبمثت غجنبسمثجيمليجعمثلكن عهثمثمل جللك: جميعل غجنيعحكلكجنمل
غغ جل غإلخكهئلكن غجنيعغجع م غجنىعه جعخل جع عهثمثمل  يحفالن غخفثلكن غجنىعه ذجع غخفلكمع مض غجل ي

 .يجللكمس غخفخيلكر م غممتهي غخفلكمع جعىعجن غجنتهبثمث مض قحمخي جنمبجهبهتمل هغجنجه غخللكهنيغ
ىهعهنلك جعمثلكن جفمئمثمئمل خظ  يمثمك هجللكمس غجنجههتلكقغص حممبخص هن جللكخف غخفخيمت هغجنخيخلص جللكمس غجنميي

جفيطغ غجنجهخمهمثمل  خم جعمثلكن غجنمييعل هن َّـىعه غجنيعحكلكجنمل هغجنىعه َّـ جعمثلكن غجن يمس ُّـت ي
خم جلمبمث جف يعهآلص همس ُّـت يو جفيطغ ي ن غجنت هققف جعخييط لكيعف هنسمسجنمل غجن  غجنجههئ

وغجنجهخمهمثمل جغلكهثمثلكص حمىعجن جنمثيغ هن غألجعحلكف غخفحتلكف عجنمثهتلك مض خظص حملكجنتخييعل حصلك  ي
ن ن هن غجنهيٰه  .ُّـهئ

 غغ مي مض ممهيلكُّـمل غخفثلكن غخفتمئيطن مض غجلص جلمف هنلك عحملكقه غجنجهلكقف َّـمتلك ُّـالجفىحخميطهجنهئ 
 مممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

ك غحلهئ*   .ضطضك: خف حممه
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غغ جلمف غجنجهبهتمل غخللكهنسمل ي جعمسن غجنجهبهتمل غجنيعغجعخيمل مملكهثمن :جلمف غجنجهبهتمل غجنيعغجعخيمل مض غجل
 غخفلكمع جل قجن مض عهثهئلكق غجنهييعم جعخل جللكمس غخفخيلكر هجللكمس غجنجههتلكقغظ حممبىعغ عمغلكغ

غغ غجنجهبهتمل  يجعتمئيعُّـمك غجنهييعم هن حفالن غخفثلكنص هعهنلك هنلك هثح جعمهيطقه مض مغ
ق جللكمس غخفثلكن آل مض غجنهييعم جعمثمت هجعخل جمحقه هن  يغخللكهنسمل عهثخص َّـ مض عظ همغ
غغ جل غجنجهبهتمل  غغ غخفتمئيطن مض غجنجهبهتمل غجنيعغجعخيمل مض غجل غمسص حمال ُّـهئهي غجل يغجنخي

ين غخفلكمع عهثخصعغخللكهنسملص جع غجنمهحمثِّـ  غغ عمل ممتلكجع غحلهئهبمل غخفمتمثخيمل ي  عقغق عجفلكجنمل غجل
ن عهثمثمل جللكمس غخفثلكن ههنلكَّـمثت هغأل ن َّـمتلكن جف يجنتهيمهمث غجنمئ  . غجنت حكمثمئمن جنىعجنيقجنملي

 :دا ا ا  ا   
حكيش جعخل جللكمس غألقهغف هجللكمس غألمغسلكن جعيعكق وعن جللكمس غخفثلكن غخفت ظ جنىعغ حمهت خص جعمثمتهتي

ك غجنمتىغوجعيعكق حكيش جعخل جللكمس غجنيطهثمثلك هجللكمس غآلحفيعغ  مض خم يهنص هجللكمس غخفثلكن غخفت
قص هَّـمتلكن حميعموجعيعكق ك غجنمهخي  . جعخل غخفثلكجنخل هغجنمقكحفخلو مض خم

ن غجنىعه حملكجنمقكق  جمحق َّـ يغجنيطهثمثلكهُّـمل غجنمتجهمسغ هن غخفهيلكقخممل جعخييط حممث غألقهغف معهئ
 يمعمتىغآلف هنيعغمعمك يألن غألمغسلكنظ هجعخل يغخفجيعقغ غألقهغف جعخل غجنىعه غجنمقكق

ق مغ  هنيعغمعمك هن َّـ يغجنيطهثمثلكهُّـمل غجنمتجهمسغ خمب غجنت يقهقُّـملص هغخفيعمعبمل هنخيلكقمغه غجن
 :وُّـٰهلكعه. يغآلحفيعُّـمل هحصلك غخفخيلكقف هنيعغمعمك هن جعخييطَّـلك هغجنت يجنمثملصيغأله هحصلك يغجنتمتىغآلف

ق ق َّـ يعهثخص غألحفحق غجنمقكق مض غألقهغف معمبح غجنت غجنمه  ههثتمثجمل غألجلخصن ظ
ن حمال يغألهنص غجنمقكق قظ جعخالم يغجنيطهثمثلكهُّـملص غمسغجنمتجه مض غجنسلكجعمئمل غألحمخيلكن  ُّـهئ

صخص مض ُّـجهجكمملكن هتخصيجنهئمت غآلحفيعص جلخل ]غجنمقكحفخل: عه[هنمتهتخص  سمم  وجللكخفلك مم
َّـيعغ ولكيقهجفلكهثمث قغهثمث وهمغ ق خفثلكن والهنجهتهب يهنلكقه جمحق ولكيهث  فيد هخميط. غجنخيلكمس ظ

جفلكف غجنجهمثىط غجع جليعمح مض  َّـىعغسجعم هجغالجغخصئمل هغجنخيهلُّـ غحللكقه غجنبلكغ مض غجنهيت
 ظغخفحلكمظ جعلكجنميمثمك :هغجنثلكر صغإلهنهئلكر جعلكجنميمثمك :يغألهن يهُّـسهب صيغألهن جمحق جنمقكقغ



غجليط...................................................................ضضض ض م ف خف مخهتمثيط غجنمئ

ق إلهنهئلكن ل هغهنتمتلكل غجنجههتلكقغ مض يغألهن مض هنلك مكهت  مض يعآل عجنمثهتلك غجنثلكر مض هنلك قمغ
 هُّـهئلكخك لكيهنمت وممثحق ُّـجهلكَّـيط جنىعجن يغألهنظ جعخالم جع ُّـهئلكخكهي ىهن هخممبمث صغآلحفيعغ
غقفص هن لكههغجنيطهثمث غجنخيلكمس مض ُّـمئ عن ُّـيعُّـيط هنلك حممثخيمب صيغألهن غجنمقكق  هآل غحل

غن هنهئلكخكهيمل جلمف ُّـمئيطق مع عجف  .*ذغخلبحق غجنخيمبمث غهللاه. غخف
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مممممممممممممممممممممممممممممممممممممم
كص عحفيع غجنهيمه غجنسلكقك هن غخفمئيطهنلكف: غهثحييع*   .طضصص كصف: يخف غجنهيمه



 
  )٣٩( ا

] ا  ا ،دا ا اّ ا  
ا   

ُصط األخصشُ تععظّوأرط: خطل تثة،  يف اتغبنط األِ ادلةلدِ بهمط جصلرّ
ًخط جت ثنصك َ رط عشلن رعرّأن ]يمثمل غألممهبمب:عه[  أرادوا هبط] غجنخييعحملكظ:عه[ آلخشسشصك
ً وخمصأل، ثنصك ادنشزصك جتً ورسشلال،اإلمجطل ّ ورلظلرط وحمملثط بطحللاسآل ً ً 

قعجغلكق  :عه[ هَ وآةطرِ ادلةلدَتلاص ّخضنادسطظغة،  مغ ن :عه[  خصل]غجن  حممثخص ُّـهئ
وهنيطقمملك ً رعرخطُعشلنّ ممط ال َخصكأ وَخنغأ ُشلنب ]ى  . بنصصق ظغه ادلةلهَ

ين رك ادنح أجت  َصطيضّأن اإلّ  ٌخطِتثة رعر األنط يف اتغبَخطّ اتنذَخطِ اتعرّ
ِ اتنذخطِخطِ اتعرِصطّضبنصصق ظغه اإلدراخطت، بهألف اإل  ِ ادنطخصطِ يف اتغابطّ

 .آل ظغه اتغبنط، خنضرك ذدكَ خلقلادنل ظ

غغ غإلخكهئلكن غجنسلكقك هَّـ غإلخكهئلكن غألحفحق هن غإلخكهئلكآلف )ص(  َّـىعغ َّـ مغ
يجغ جللكمس غألمغسلكن همض َّـىعغ ... :)ضض( حممبخص خملكن غخفلكمع مض غخفجيمبمك .يمل غخفتمئيطهنمليغجنست

ق يمعغجنخيلكمس  قص حممشن مكهت مغ ق غجن قه ممهب همعيغجنتجحلي مكهت مغ  جلمتيط عزلكق ي غجن
ن يعهنلك...:يص مغلكظ غخفستجههئ هخملكن...يغجليعن غألهن ن هنلك يجعمسن غجنمئ  هن ىعجعخييط ُّـهئ

ق هنمتب مغ ق يحممشن غخفحىشص هغجنخييطن غجنخنم غإلهنهئلكن لكبمثخيمل عمل ىهعخميعغ غجن  مكهت
ق مغ ن غجن ص يعمع حممث ُّـهئ غغص يغحل جل وجعخيمثيط حمهت هعممهب  غألهمل جع هغجنمه
ق ن هنلك يحممشن غجنخيهئيغظ جلمف غألهنيع زخي عن غألمغ  هغجنتميمثحق غجنهيسلكق جل عجعخييط ُّـهئ
ن هعن سحمالجعيط هغجنهيمتلكظص ق ُّـهئ ق مكهت مغ ق غجن يحفلكظمث همكهت  يحفلكظمثمل :عه [تي
ق مغ غمسص حمهعممهب يعمع حممث] غجن ن عن جللكمس غألمغسلكن عمع غجنخي جن يهئمث معمئ ي هن عهث صي
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يمتح جع غجنجهبهتملمع و َّـىعغ حتمئمث:أخلل  ُّـيعهيهمعمئيعص ]ي غجنسلكقحكمل:عه [ي غألحفحقغش

ي آلجعيط عن صي مممبخص غجعتخييطهثلك جل هنمتب غجنهيمثىش هجل جللكمس غخفخيمت:جعحسمك غجنمئلكجليطغ
ن  غمسص حممبخصقغ جلمقعُّـهئ ن يمع جلمت جعمسهثيهثمئيس غجنخي غمسص جع ُّـمتبمي عن ُّـهئ ي عمع غجنخي

قغفع مغ  ).ضض(ي هخميط هنيع َّـىعغ مض غخفجيمبمك .هثمئيس غجن
ي عهث جنمثيغ غخفيعغق جعمسمخمثمل جللكمس غألمغسلكن:ّأرط بصطن اجللاب خصل قص : ي مغ يعمخمثت هن جفمثهن غجن
قه عمع ن همغ ص جع يجعمسن ُّـهئ غمسص هجعلكجنتلكمظ ُّـمبىغن هنلك قمميعه غخفستجههئ  هن جمحقه هن غجنخي

ق جنمبهبيطغقن حممث عممثيع يعن: يخص مملكن هنيعغقَّـ جعلكألمخمثمل َّـيقجع ه غجنحيهت ل همغ ن معمت ي هنلك ُّـهئ
غمسص حممشن غكيهن جمحقه هن غجنخي ق هعجغي حف مغ ن يلكقه حممث عممثيع هعممهب جح غجن لك آل ُّـهئ

ظ حممشن يهنيطقمملك ممىعجن و  جنمبهبيطغقن جعجهبمث و جللكمس غألمغسلكن م مكلكَّـيع: هنلك مض َّـىعغ غجنخيلكمس م عهى
ر  غل غإلققغن هن غجنخيمئحل هغخلمثلكمظ هغجن غل غإلققغنص حمهت هنيطقن جعجهبمث عهث ىعهث ي

ق هعجغلكقه حممث عممثيع هعممهبلكمظيهغحلدص هجعلكجنت مغ غك غجن ن حف  . حممثهئ
يههن غجنبخل عن وغإلهثسلكن م هَّـ غإلهثمثمل غخفيطقمممل غخفتخنحممل حممث م هنيطقن ي ي يي  خفلك مض َّـىعغ غجنخيلكمس ي

ص جعخالم حكلكئيع غإلهثمثلكف غخفيطقمممل غخفتخنحممل غجنت مض  غل غإلققغن معمب يجعجهبمث عهث ي ي
م َّـىعه غخفيعمعبمل غجنخيمتخنُّـمل غإلهثسلكهثمثملص حمال َّـ هنيطقمممل  ىغخفيعغمعمك غجنبلكخممثمل غجنت َّـ حم

مغيط حممثهتلك هنلك  غل غإلققغنص هآل ُّـ غل غإلققغنص هحكبمك جعجهبمث عهث يُّـيطقن جعجهبمث عهث ي
ىلك مممبخص غخمجكجعمتلك عمل جللكمسيقجن َّـ عهث ص همممبي غمس غجنمئيعُّـبمل هنمت خص ي غجنميمثمك غخفجيمب حفهيمثمن غجنخي

ق حممث  غمس جنمبهبيطغقنص هجعلكجنتلكمظ مممبخص مملكن غجنخيلكمس عجعخييط مملكن غجنحيهت يغجعتخييطهثلك جلمت مكهتيعف غجنخي
ق هغإلمكهتلكق مض جللكمسي ُّـتي جفتص هغإلمكهتلكق جن عممثيعيعمع ىيغ هَّـ جللكمس غحلى غجنحيهت  غجنجههتلكقغ ي

.غخفجيمبمئمل
غغ)ص( ن عمل عظ معمئيعُّـيع غجل و آل جعمسك جعمسن هثمئيطن هنمئيطهنملص خمب غجنيطحف ي  مض جعمثلكن و هثلكحمخيملي

حكلكف هثجيط عن َّـىعغ غجنخيلكمس ُّـيطقيهثع:  هَّـصقجن ىلك جلمتيطهنلك هثمسجخ عمل جللكمس غخفحس ي ن ي
ه هن غإلققغنص حممثيطق ىجعمسهثحلكظ ههمغ ين عققغمملك جفسي يمثلكص هُّـيطقن عققغمملك حفمثلكجنمثو وي  ولكصو



ضضض...............................................................................)طض( غخفجيمبمك
غغي همعمئيعُّـيع:عه[ ي جعمسممهبمبمثمل غخفيعمعبمل]ظ غجنخييعحملك:عه [َّـى هنيعغقيعن ] غجل  ي غألحفحقغس

قص َّـجعحسمك مغ ق غجن ل  مكهت يمعمت هش قي همغ ي همعخييطقي غجنحيهت  عجغلكق :عه[ هي عجغلكقش
ق مغ نىجغيعع جل و جلبلكقغي عق غخفيعمعبملظ]غجن قغي ُّـهئ ي ههنحيهتيعغ خفهسجغو ظ  .يعغو

ه يحمهئمبخص مملكن همغ قي ي غخفهسجغيع مض قجن غألجغيعي مكهت جللكفىممثيعع ي يص همعمت نش  هي عجغلكقي خمب
 ىممهبع ]يقجن غألجغيع [ص مملكنىخكهبع ] مض قجن غألجغيع:عه [ حممث]يجغيع غخفهسي عجغلكق:عه[

وجعلكجنرضهقغص هقجن جعخل حكلكفو مكلكَّـيعز   . مض غخفحس

ي هرمثلكص هعققغمملك جلمئمبمثلك معهيمهمثمبمثلكص هعققغمملك جلمئمبمثلك عمجلكجنمثلكص عهنلك جلمتيطهنلك هثىعَّـمكوغمملكهعقق و و و و و و يو ي ي ي  ي
ن حممبمثيغ جنيطُّـ غل غإلققغن عآل عققغنعمل جللكمس غجنخيمئ ومتلك هن عهث  هَّـ غإلققغن ص هغجفيطي

 عحفيعص هممىعجن جللكمس غخفثلكن حممبمثيغ جن هن ى هآل لكيعُّـ جنمتلك ألن هثيطقمم جعمشققغنصغجنخيمئحل
ه يغإلققغن عآل غإلققغن غخف غمسص عقن حمهئمبخص مملكهثمن همغ يثلكمظص هَّـهئىعغ جعمئمثمل غجنخي

قغص همممبصغإلققغن جنمبحنظ عممثيع ي مملكن غخفيطقن عممثيع مكهت و ه غإلققغن ى خص مملكهثمن همغ
ي مملكن غخفيطقن عخمصيعخم قغى  .و مكهت

ق حمهت وعن غجنحنظ عقغ مس ُّـهئ مكلكَّـيعغ آل: يهعهنلك غجنخيالخممل جعخل غإلققغن هجعخل غجنحيهت  ي
ص ُّـ ظ عق آل لكيعُّـ إلققغمم ن غجنحنظ مكلكَّـيعغيحمالجعيطهبهئ عققغمم ي جفت و عن ُّـهئ

ىُّـيطق ي عرونص هَّـىعغ لكيعُّـي و معمئيعُّـبلك جنسقَّـلكنص ظ حكمثسمبهئ غجنجهلكقف مض جعمثلكن غخفت َّـمتلكي
ىههن جغ ُّـمتتمئ جنبمثلكن لكيعُّـ ي خف شس جع هنلكقغ غإلخكهئلكني .ي

ل )ص( ق همعمت مغ ق غجن ي عن هنيعغق غجنخييعحملكظ جعمسممهبمبمثمل غخفيعمعبمل غألحفحقغ عهثخص َّـ جعحسمك مكهت يي ي
ق همعخي ه غجنحيهت قظ عق عن غإلققغن جن همغ مغ ييطق عجغلكق َّـىعغ غجن ه ي مغ ص غيهنتخييطقىجع

يهغإلققغن ُّـتخيمب جعلكجنحنظ جعخص َّـ مكلكَّـيعص حممشقغ همغيطهثلك عن غإلققغمملكف هنتخييطقغ ي  صي
قغف هنتخييطقغ يهثستهئجه هنمتهتلك عن غجنحيهت  .وعُّـٰهلك ي

ن يهعهنلك قغ ههنحيهتيعغ) قجن غألجغيع(ى غخفيعمعبمل جلمتيط غجنخيلكقم حمهت جلبلكقغ جل عجغيع ُّـهئ وظ  و
 .يخفهسجغيعه



غ م ك طك متلمد قشقصقرد...................................................................غغغ
يمنش قشكلي بطضن رصقلص]يقشعقز [وسن رد ذضمش قإلمجننى شن يكصن شدليسنن  ي
 رد ذضمش قشضفصمش وهشعقصي )وش شصجصلق هلق حمنكيسكصم( يش قشعنشنيهشصقحق

يبطضن شنهمض ظ لقتمنتش هشقصشنتشيحمهش شش ي هحقمقضشي  ى هحرسنالسكصمش لق حز( ي
ي تشطصيحمه شش يهقشنع يمنش قشكلي حقمقضيحمهش شش عهذق سل )همطس  ظصش قجلرإلع
يهتعمل وه خممالي هبعدظش رش قحلصقمي رلد سمضضيع سمكصنيش قخلنلجصع ش ي بطضن فصلتع

وهشصهصشن بطضن قخعنظ  )ع شعزى ههصسى هسمسالسكصمش لق سش( عقششطصمن
يقجلرإلمن ي قخضعزع سكصمش  م ]يمن هبذه قخعنظ قجلرإل:قه [هبن]  لشس قششف:قه [ هصي

  م هسد لشسو هحمضصقعهحمن  آلخرعو هقبشى ششطزوققيمش قع شعملنع شضش ىضني ملق
يهحمضصذن بنحلصقم قشظنهرك ظ و شن يكصن شدلسن بضلس يسنن [شعيه هسربي رلد حضصلو ى ي

ىن فثنلق يذس ي ]لقسنكقإلل  يسضرق ]ى يف لشس قخدلن:قه [ش سمشع هخصقفي قشصجصلي
يممن ي يكصن يسن بطلمس هذه قشصجصهى شدلي  هلشس ف]هقآلثنل [ شش قخرقتنو

ي تعملشييذضجمن يلشس قشضعز [قشذه هص(  قشصقحد]ي تعز قشعنمل قحلظ:قه [ي ] ي
يتلصرنكرد مجمس  )ع قشقصصه شلطرسن قيظنلينيقشغنين  قل فظ قخضكضركي قشظلصلع

يحدينمقشظلصل ب  . قشغنين  هصيسم قجللي مجسع

ينن هجصه رلصل قخمثر يف لشس قألثر قسضر هتلصرنك سضصن فثنل لشس قخمثر يسكلجم س يي
ييف لشس قألثر قذلشع سنشفنرش قمجم يمثر قلق هجد يف شقنبلش سنبشع هسلجم سنم ي  هي

وتلصرنك سضصن فثنل قخمثر يف قألثر قشقنبش قذلشع سنن لشس قألثر قسلش رلصلق  ي ي
وبنشصهلكع هلشس بز رنهر يف قخطضصذ هذه ينكع سنن شش قهصح شصنليس وي

ىقشقنردك رنمل قشطضمعن قخدل ين بممصقم قإلللقن سللنع سلذق قشعنمل هص قخصدقم قألبرل ي
.يهلذه قشقنردكع سجم يلكش تطضمقلن رد رنمل قخضنن هرنمل قشعقش بلفز قشكالن قخضقدن

عالسن بز قإلللقن يبعد قن ررسلن قشقنردك قخضقدشن يف بمنن قشيقمش : ي بمنن شن تقدن)غ(
ي مريد قن مطضس تلس قشقنردك رد شن مطش سمشع سعلملن قن مضز سمفمن عهقشظلصل يي
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غمس عهيغحليغغإلققغن جعلكجنمتسبمل جنخيلكمس  ي هجعمئمثمل غجنخي ي جغ هثبخل  معمب غجنخيالخممل جعخل صوآلي ي ي
ق ن هنيطقمملك:  خملكن غجنجهلكقف:غإلققغن هغجنحيهت وحممشن هنلك ُّـهئ ىي  جلمف حكبمث غإلققغن ي

غقض غجنغجنخيمئحل غإلمجلكمظ قُّـمل هغجنجهمثئمثمل يهئمبمثمل جعحسمك جل مغ غجفمئ غجنخيلكهنمل مملكخف ي هجن ي ي
غقل غجنخيلكهنمل  هث قغ جفمثلكغ هجمحقَّـلك هن غجنخي خممثمل همم يهغخفخمب ًظغا أوالي ّ. 

آل جلمف حكبمث غجنتهيمهمث جعحسمك هنلكَّـمثت هجفمئمثمئت هن جفمثهن :ًوةطضصط ن هنخيمئ ي ُّـهئ و
ص  َّـيع همغس ههثح قجن هث قغ جفيغ هجفيعمممل ههثجي همغ هنلكمع ممهئ يقغمعمثلكمع ههنمئ ي

نص هَّـىعغهَّـ  َّـىعغ :هعص يهئمبمثمل هن جفمثهن جفمئمثمئت غجني مممب غألمغمتلكك هغجنهيمه
يغخفيطقن غحلد هن جفمثهن جفمئمثمئت غجن ى و خميط ُّـيطقن عققغمملكيهئمبمثملي وجلمئمبمثلك ي وعمجلكجنمثلك ي  هخميط ي

وُّـيطقن عقغقمملك  وجلمئمبمثلكي  .ولكيمعهيمهمثمبمث ي
ىهعهنلك هن جفمثهن معجهخمه غجلىغئ همعخيمثمت غخللكقمغ حممثيطقن عُّـٰهلك و جعمسهثحلكظ جغالجغملص  ى يي ي ي

يغقن جفد عقغ مملكن جفلكذغص هعحفيعه ُّـيطقن جعمشققغن حفمثلكمظ عه يحمتلكقغ ُّـيطقن جعمشق ى وى ي
غل هن غإلققغن ق مض جللكمس غحليغ ُّـيطقن جعخهبسمل عهث مغ يهر عقغ مملكن جملكئبلكص حملكخف و  .ي

ن جلمتيط جممثبت جل  يحملكخفيطقن هن جفمثهن معجهخمه غجلىغئ همعخيمثمت غخللكقمغ ُّـهئ ي ى
قمع غجنجهخمهمثمل م حملكجنهييعم جعخل غحل غك هجعخييطه عهنلك حضمثال جعحسمك ظ يغحل ي ي وي ييغ ي

غخم غخللكقمغ حمهت جفدص هعقغ مملكن هنمتمئجيخيلك جل : هغخلمثلكن وعهث عقغ مملكن هنيعمعبجيلك جعلكجن يو ي
هث قغ مم همممث ههض هنخيخلص  غخم غخللكقمغ حمهت حفمثلكمظ م ممهئ يغجن ٍّ ىي  .ًوظغا ةطدنطى

هنلك م عقغ مملكن هن غخفخيلكر م جعحسمك غخفخيلكرً:ورابسط َّـ ن قجن غجنحنظ غخفيطقن هن و ُّـهئ  ى
هث قغ هثسمك هنخيمثمتملص: ظ هبلكص عهي غخفتخيخل قجن غجنحنيغجلىغئمثمل يهبىعه غخفخيلكر غجلىغئمثملص ممهئ ىي  ي

و عهث عغ:هنث ي جنجهخيس هغجع آلحفيعص هجضمكي غص هجمحق قجنو  . هجضب
غك:ًوتطرمط حكلك جعلكحل ن جضس ي ُّـهئ قه هخميعجعغ غجنحيلكَّـيعو  . جلمتيط جفٰه

ن عجغلكق  غل غإلققغن ُّـهئ ن ممىعجن هن غألخكمثلكظ غخفيطقمممل جعمسهث ىهآل خك عن هنلك ُّـهئ ي ي
غظ ق هحف مغ ن هنيطقمملك:  م عه حممثيغجن ومض قجن غجنحنظ م عممثيع جحلك آل ُّـهئ ي  جعجهبمث ي
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ه هن غخفيعغمعمك مغ  .َّـىعه غجن
غجفيط جلمف معخيخل َّـ غجنميلكُّـمل  ىهعهنلك حكبمك قجن حمهت آلخكتخصن َّـىعغ غجنخيلكمس غحلد غجن ي ي ي
ه جنمبحيعمممل غإلزلكقُّـمل َّـ غإلهثسلكن  ه جنمبحيعمممل غإلزلكقُّـملص حملكجنميلكُّـمل غجنمئمه يغجنمئمه ي

جللكف غجنحيهت ص هَّـ خكلكهن جلهبمث معمت يغجنهئلكهن هث جملكُّـمل. يق غخفتهئثيعغو يَّـ عن : هحكبمك مم
ه جنتمب غحليعممملص هآل شمئ معمب  ق جعمسجفيطُّـمل مج غجلهبمث َّـ غجنميلكُّـمل غجنمئمه يغجنحيهت ي
ص حملكخفيعمعبمل غألحفحقغ هنجهتهبمبمل  يغجنميلكُّـمل عآل غإلهثسلكن غجنهئلكهن غجنحيلكَّـيع جعمسجفيطُّـمل مج غجلهبمث ي
ن  قص هجلمبمث حمتهئ جللكف غجنحيهت ص هَّـ هنجهتهب جلمف مجمث معمت يجلمف غإلهثسلكن غجنهئلكهن

ن غخفيعمع قص حمتهئ جللكف غجنحيهت يبمل غألحفحقغ جعلكجلتبلكق قجن غآلخكتخصن هنجهتهبمبمل جلمف مجمث معمت و
غ غظ حممثهتلك عممثيع جحلك مض جمحقَّـلك هن غخفيعغمعمكص هَّـ غخفجيمب ق هحف مغ يعجغلكق غجن  .ي

جن غقه عهنحل جلمف َّـىعغ غجنبمثلكن جعمئ ق يعن :شهي آل:هخميط عخكهئ غجنجهمثىط مغ مغ  غخف
ىُّـيطقن غجنىعه يهعن يجعلكحليغص يعآل ىُّـيطقن آل يغخفلكقه ق َّـ غجنخيمئ عه جعلكخلمثلكن ي مغ  يغخفجيعق غخف
ن غجنىعه غجنخيمئحل عه غخفثلكمظ ق وجفمئمثمئمل ُّـهئ مغ ص وقخممثمئمل يعهث ممخص يغخفلكقه جنمبهب  ىحمحمثمتئىع جنىعجن
ن ظ حنظغجن يغمعمهلكم جعلكغ هن غجنخيمئ عه جعلكخلمثلكن عققغمم ُّـهئ  آل يهنتخيمبمئمل جع
ظ ص ُّـخيمئ يغخفلكقه يعن حمهئخص .هثهيس جع ق ممىعجن جعحمئمثمئت مغ  ييغيش غجنخيمئحل يغخفجيعق غخف

ص غل جعجهبمث ُّـيطقن غجنخيمئحل يغخفجيعق يعن :ُّـمئلكن عن يحممثمهِّـ جعيعخممثمئت  غإلققغمملكفظ عهث
ظ يغآلمعمهلكم جعلكغ هن هقجن ص جع  هغجنجهلكقف غخفلكمع ممالهن يعن :يحمتحمه يغخفتخيمب

 مض يهنمتلك يمعمئيطن هنلك َّـ هنيعغقَّـ يحممبخي غجنمتحييعص هن ىحفلكن جمحق غجنخييعحملكظ هنمئلكظيط معبمثخل مض
ص. ضضضك معخيمبمثمئمل ن يألهث يمعلكنظ نغإلهثسلك مض غجنهئالن يعن هثخي  .*مغلكهن ومم

يعن  يعن هنيعغق غجنخييعحملكظ هن: يهمملكن خميط معمئيطن هنمت مض غجنتخيمبمثمئمل غخفجهلكق عجنمثهتلك هنلك جفلكظمب
ق خميط مع جعخيلكمس غألمغسلكنص ُّـخيمت مغ مغيط َّـىعغ غجنخيلكمس جنهئلكن غجنهيمثىش: يغجن  وهثلكخممهلكص جن مس ُّـ

 مممممممممممممممممممممممممممممممممممممم
 .ططضص كضف: جلخل هثٰهلكق* 
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قغفص جع غخفيعغق: حممشقن جنمثيغ غخفيعغق مغ يعن جللكمس غألمغسلكن عمع غجن يعن غجنهيمثىش غإلحص : ي
غمسص حممبمثيغ  يعن مس ُّـهئ حممث جللكمس غألمغسلكن جنهئلكن هثلكخممهلكص هعآل حمهتىعغ غجنخيلكمس عهثمئيس غجنخي و

غمس م ممخص عخكلكق جن غخفلكمع هجعمثمت غجنجهلكقف : غخفيعغق حكلكف َّـ عمكهتيع غجنخي يعن جللكمس غخفحس ي
جن ق عخكيط هن غ: جعمئ حكلكفيعق آل هنيعمعبمل مض غجنحيهت يعن غجنهيمثىش : جع غخفيعغق َّـ  مخفحس

حكلكف عممهب  قغ حممث حمهت هثلكخميسص حممبمثيغ جللكمس غخفحس مغ وعن مس ُّـهئ غجنمتلكخميس هن ي
ن عممهب عقغ مملكن هنخي جللكمس غحليغ غمسص جع غجنهيمثىش عهثخص ُّـهئ يغجنخي  .ي

غقه عهنحل َّـمتلكنحممئيط خملكن ن عن شتهب:  غألحكتلكق مغ  جعمشزلكق يعن :َّـ غخفيعغق ُّـهئ
ق يمع غألمغسلكن آل عق مثىشظغجنهي هممهب غجنحيهت  قغن خفلك غجنتىغغجف هقغق يغجنتٰهلكق جللكمس جن

 غجنخيلكمس يمخلكهنمثمل هن: غجنخيلكقحمخل جعخيىش جل  غجنسبىغهغقه غحلهئمث هثمئ. غجنهيمثىش
 صطف: غألحكهيلكق معخيمبمثمئمل (حممث غجنمتمئيس جللكمس عزلكق غحلهئمث غجنخيمبمث غهللا هن غجنمهلكقق

ن يهعهنلك غجنمتمئيسص جللكمس عزلكق غجنهيمثىش مخلكن هن يعن: ُّـمئلكن ظ هجنىعغ)ططضك  يجعمسن غجنمئ
قغخف قغف عمكهتيع غجلسخصر مغ مغ ظ جل ىحفلكن حمهت يهعمخهتلك غخف مغ  يغخفلكقغ جللكمس يألن غجن
 جنمبخمثلكن غخفثلكن جللكمس يعن ممخص عمكهتيع يجنمبحيغ َّـ صهثخي .هغحلجلكغ غجنميمثبمل جللكمس َّـ

ن هممىعغ صعمكهتيع جنمبخيمئ غألقهغف هجللكمس صعمكهتيع ق يجعمسن غجنمئ مغ  هن غخفجكغمم غخف
جفيطغ سمعلكن وهنحيهتيع غجنهئثيعغ  يهخميط معمئيطن .*ي معيطجعيع.وعُّـٰهلك مغغجن جل ىحفلكن غخفجيمبمئمل جنمب

 ).ضض(يغجنهئالن مض قجن جلمتيط خجفمتلك جلمف غخفجيمبمك 
نهجنهئ خفلكقغ  ق ُّـهئ حكلكفظوهثلكخممهلك  غجنهيمثىش هغجنحيهت  عقغ مس ُّـهئ حممث جللكمس غخفحس

قَّـلك  غغ َّـ م جعمتلكظ جلمف غجنمئلكجليطغ غجنت عحكسهتلك خكمثىط غإلخغم غجنسهتيعهققهص هلك يغجل ي و
آل غجنتٰهلكق خفلك قغن: يظيطق غخفتمسحصخل م يعهث جن ق مض ي مغ ي غجنهيمثىشص هغجنتٰهلكق هغجنتىغغجف هن

ن غجنهيمثىش هنمتمئجيخيلكظ ألهث عقغ مملكن ممم غجنمتجهمسغص حممب مس معهئ َّـَّـىعه يىعه غجنمتجهمسغ جنىغن عن ُّـهئ ي  و
 مممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

غجليط جلخل هثٰهلكق حتيعُّـيع مخهتمثيط*   .ضضضص كضف: غجنمئ
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 جلمف مجمث ون مملكهثمن هنجهتهبمبملعه م ي هن غجلسخصهثمثلكفيُّـلكفي غخفلكقىيعئ حكلكيعن يجغ

ه مغ قُّـمليغجن ي غجنحيهت  ]ي غخفلكقُّـلكفيحكلكئيعمض  :عه [يجنهئمت جنمثيغ حممثهتلك م  غجنمئلكجعمبمليممملى غخفيطقس
هوخظ مغ يُّـملمكهتلكق غإلي هن غجن يققغمممثمل غإلي   هنمتهتلكى غألحفحقغى غخفيعمعبمليعآلز غخفتخنحمملص س

ي غجنخيمتخنُّـمليص هَّـ غجنمتجهمسغ] هن غجلسخصهثمثلكف:عه[  ى غجنمتجهمسغ:عه [يصلكمشسهثسلكهثمثملص حم غإلس
ىُّـملغجنخيمتخن ق جلمف مجمثوجفلكلكملعين حصلك ع ممخص ]يمثمل غإلهثسلكهثي هي جعحسمك غجنحيهت  ي همغ
ق قص ممىعجن حصلكيغجنحيهت يُّـمل جنمبمتجهمسغ غجنخيمتخن:عه [ش ههنيعغمعمك غجنمه  ]يمثملإلهثسلكهث غي

ىهثمثمل غإليحممشن ظوُّـٰهلكع يمكهتلكق غإليمكهتلكق جلمف مجمث هنيعغمعمك جعحسمك غإليجفلكلكملإلغ  س
ى غخفتخنحمملىمممليغخفيطق جعجهبمث َّـىعه غإلققغمملكفص  وممملي هنيطق]يُّـملمض غجنمتجهمسغ غجنخيمتخن [ حممثهتلكي

يهثمثلكفيع غإلئجعخالم حكلك ي غخفتخنحممليممملي غخفيطقي  يغجنبلكخممثمل] هغجنمتجههيف[ ي غجنت مض غخفيعغمعمكز
ك ن هغجنمتهي هيجللكفيجنمثيغ حصلك معمت يحممشصلك ظ] جللكمس غخفثلكن:هع[ هن غجنخيمئ  ي همغ

  .]يمثمل غإلهثسلكهثيُّـمل َّـىعه غجنمتجهمسغ غجنخيمتخنى هنث:عه [هتلكى هنثمبيغإلققغن
ىجفيطُّـملعسهثسلكهثمثمل ين جنمبهبيعمعبمل غإلع : هن َّـىعغىمبيحمخي  هن ى هغجفيطيمم جعحسمك ى مجس

ق هغإل لكيعمضجلمتعغجنجييعحمخلص   غجنمئلكجع ىه جعحيعيجعلكحلمئمثمئمل مصهب  عق َّـظمكهتلكق غجنحيهت
يص هحصىعغ ُّـخيمقهغجنهيلكجل خ] جفمئمثمئمل غإلهثسلكن:عه [ جل جفمئمثمئتس  ى جعمئلكغ خم

غ مغ   .خكلكظ غهللا معخيلكمل نع ى جعسيشي حصىعغ غجنبحهن هنىغُّـيطيظ  هغإلهنهئلكنص هحكمثجيغجن

ولكجعتلك هجعلكخممثلك جلمف جفلكجن خفلك غجفتجغجنخيلكمس جغ  غجنهيمثىش يخص ُّـستهبيعي مغيطُّـيطص هعهثىمتلك عمل حممثىشو
ق  مغ حكلكفص حممشقغ مس ُّـهئ جللكمس يهغجنتٰهلكقص يغجنتٰهلكقغإلحص جع ي ُّـتحمئ جعخيلكمس غخفحس

قغ مس ُّـهئ حممثىشص هعقغ مس ُّـهئ حممثىش مغ حكلكف هن وغخفحس  جفمه غجنمتمئيس هن صو
غ آل :غخفهيمثىشظ جنىعغ خملكجن .  خفلك قغن غجنهيمثىشيغجنتٰهلكقجن

ين حكلكئيع غخفلكقُّـلكف هن غجلسخصهثمثلكف ع: ي هجفلكظ هنلك معمئيطن َّـ)ص(  وهعن مملكهثمن هنجهتهبمبملي
قُّـمل غخفيطقمممثمل  ه غجنحيهت مغ يجلمف مجمث غجن يحمهت مممبهتلك هنيطقمممل م غجنمئلكجعمبملص جنهئمت جنمثيغ م ىي ى ي

ه غإلمكهتلكقُّـمل غإلققغمممثمل غخفتخنحمملمض مغ ي معمب غخفلكقُّـلكف هن غجلسخصهثمثلكف خظ هن غجن ي ي  وي
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يغىعيطيسّإال يس اإلىع يس األجهجية هسِّـىطيغ، وىح اهثِّـمشيعة اهثمنِّـمس خن ّ امه هنيط. ّ يغن ىح اهث  متيغإلىع
ي رمثيطيس اهث ه اإلميىطيغر وامه ر، ومتيط ومن ه اهثملىط ّمتيط ومن ه . َ متهيحم متيط ومن

رمثيطيس، ّامه رمثيطيسَ ه امه ّ متيط ومن ُّـَّـيس هيٰه مليط .ِ يغت وإن مثيغىعىش هسمش َّـ امهيغد ّ مت
يغ ُّـَّـيس هيٰه مليط أىع رمثيطيس هثهيِّـىطيغ هبجي هسمش يغء امه ّأىع ّ يس إال ءَ رمثيطيس واإلميىطيغر ّ امه ّ ّ ِ

يغىعيطيس يس اإلىع ّاهثِّـمشيعة اهثمنِّـمس يغر أن اإل؛ّ مسف مم هبجيه هس ّ حنيغهي يغن ىح امه ّىع
ر وجميغ  ىس اهثملىط يغىعيطيس مثحم جميغ إهنيغخييس حن يس اإلىع دات؛ متىغن اهثِّـمشيعة اهثمنِّـمس من ّامه ّ ّ

رك حنىغدرامثيغت ُّـهي أن خن دة و من رات هس ٍميىط َ ُ هث هثَّـِّـمشيعة ّ دة، مث من  هس
يس لكيغ،ّاهثمنِّـمس اخنىس اإلميىطيغر أ ىس اإلميىطيغر هيٰه مليط هس يغىعيطيس اإلهنيغخييس حن ً اإلىع ّ 

مكيط هثيط متمي أ رمثيس متىط خن ن هس مكيط أن خنهي رمثيس، حن خن ة هس ن مييغىح ِن خنهي َ
رمثيس ـ و لكيغ، متىغن اإلىعيطيس امه َأ ّ ّ ا ً ه مث ُّـيط ىح رمثيس حن رك ـ هس د امه من ِامه ِ

ُّـيط  رك حن يغء االدرامثيغت ىح هس رك حنيعىع يغن حنحم ىح هس ا اإلىع ِاإلدرامثيغت، متىط َ
الف حييغئ اإلىع يغّاإلدرامثيغت، حن اخنىس اهث مسمتيس اهث مم امه رمثيس امه ّيطيغت امه هتيطيس َ

س ـ أي ل واهثِّـهن هييغت : هس اهثمنمي اخنىس هثيط جميغ خنِّـ يغل ـ مثَّـىطيغ، متىغن خنَّـ امه ّامه ّ ّ
يغىعيطيس يس اإلىع ه اإلدرامثيغت هس اهثِّـمشيعة اهثمنِّـمس ّومن ّ. 

ه  ُّـيط ومن رك حن يس هس ه اهثِّـمشيعة اهثمنِّـمس منيط مم ىح ي  يغن اهث يطيش إن اإلىع َمت ّ ّ
هنهشيطمئ واهثمنميمئ اإلّاحلاإلدراك هس  مه واهثمنميمئ اهث مليغجن،  واخليطيغجن واهث

منيط مم  يغء هس اإلدراك، وهنيطيش إىع  ه األىع رك جم يغمتيس إمب ذهث متىغىع هس ّحنيغإل ِّ
ه اهثِّـمشيعة، إذن  اهلّىح ن أميىط اهثمن ف خنهي ه اهثِّـمشيعة حي  .ّلك حنيعن ىح

يطيغن ا اهث يس ـ :ُمتمنَّـ هس ىح دة مم اهثِّـمشيعة اهثمنِّـمس من يغىعيطيس ـ امه يس اإلىع خن ّ أن هثَّـُّـ ّ ّ
متهئ  ىس مث واهن هس اهثمك يس مل حن ّأهن ر واإلميىطيغر:ِّـأهي(ّ مم اهثملىط  ، خي

رك رك وامه ِوامه يغن حنيغحلمييطمييس خمُّـ)َ ، أهسيغ َ حنُ؛ إذ اإلىع ّي اهثمييغحن واهثهنيغهي
هث ىح امهملىط األخن هثَّـمييغحنَّـيطيغت  ، ومث ّاهثهنيغهي متىط امهملىط األخن هثَّـمنَّـيط اهثمي ّ



٢ ـ ج ألح متغفك اشعهازك...................................................................٢٤٢
َن اشىفالإ: ال يقال  ا إذِشقّغلي اخِ اشهرود بقشغىىق إس مجفم اخلاتقإل شقن زقمّ

ُره اخصغنإلحىىام سل ـ ُزد شغغق، واجلهاب أىىق إس شق كهُف  ٌخمصهص ـ ّ
 ؟بقخلتىق األخدة، سعفن كيطقبعقن

ِ اشيغيفغفقِ بيىق ؠهرتهُن شقن كلا اجلهابإو: ّألنا نقول  َاشيو اشيلم ـ إل
ُغناخص  ] شغيهاب:أي [شه ـ ّألذكقن اخيعغغزً تعلكىق ؛ زغفغقِ بفقفهَ ابيغقءّ

ه ِ تعغفغُفق وجهًاألخدة رقكلا، شعه ال خيعو زد اشغى  بقخلتىقٌاخيصقص
  ْعصفقُشق إذا اذيّ اخيغلِ اخلاتقَلإل ذقّسفن ؛ اخلاتقِلإلبيىق ذق] ِ اجلهاب:أي[

 ]ّ يف اخلاتق اخيغلشق:أي [ اشظغهر سفغقَثلأزد شغغق، تلى  أبقشغىىق إس شق كه

ًواالذيعكادات، ال سعم كه األته شه حفك اشعقزغفق، بن كه األته أكضق شه  ّ ّّ
ّ وسىهل اشعفم اإلهلو؛ وهللا كعذ زه حعفعق اإلفىقن بعقب ّحفك اشعقبغفق

سهآل اشهجهب واإلشعقن؛ إذ اشعهن اجلقشم بلزخ بز اشهجهب واإلشعقن، 
ٌسىعك ٌبقشصعم اشلبهيب، وبعك ٌ شغه شلتىمُ ّ بقخظقكل اخلغعفق، وذفيوء ٌ شغه شلتىمُ

سوع يف حز اش) ٤١( تعقس يف اخطغق إن رقء االهللا اشىيك شلكك بىم 
 ).٤٦(ّبيك اإلفىقن اشعقشن واخظغل األته، وشلشن يف اخطغق 

ٌ أن كعهن شإلفىقن اشعقشن بعكألورةوشه كغق فعغه ذىق و ؛ وذشن ّ أريضُ
ّشعو كعهن ششيغال زد شن تغن اشظغهرات واإلرغقرات ً.

ّن اإلرعقل أ: ّ كلا إرعقل زد جهاب اإلرعقل اشىقدس اخيعكم، وحقؠغه)١(
ُ اشهرود بقشغىىق إس مجفم اخلاتق واشعهامل اخيغلشق إذا فّشقن زقم ىىق إس شق كه ّ

ّأزد شغغق، ال أفه خميم ىق إس زقمل اخيقل كعهن أرغل ُ بعقمل اشطىفعق سعم إذا فّ
ُ، سعقمل اخيقل أكضق إذا فّالششغه،  ّىق إس زقمل اشععن كعهن أرغل شغه، وأشق ً

 بقخلتىق األخدة شه تغن اشعهامل ٌغآلصهصسّاجلهاب ـ حىىام سلره اخقته ـ 
؟، سعفن كيطقبن اجلهاب شم اشىفالّاحللوكو زقمل 



ضضض...............................................................................)طض( غخفجيمبمك
َّـشمعع غنىممثيع عىص ههمغ  جعلكجنمتسبمل يجعلكجنمتسبمل عمل غجنمتبلكفص هغجنمتبلكف م وهنثال م ص مملكحلمث

  هنلك َّـى مجمثيحممشن ظ جعلكجنمتسبمل عمل جعسلكئجيهتلكص هَّـهئىعغ عمل عحفيعهيخيلكقنص هغخفخيلكقنعمل غخف
هيهثىغنع قىص معيعه همغ  . خكهبعه ي مكهت

غغ جلمف غإلخكهئلكن غخفتمئيطن َّـ)ص( غجع لكب غخفيعمعبمل : ي هغجل يظحمثِّـ عن غخفلكمع جعخل مغ ي
غمسص هجنهئ َّـىعغ مملكن هن جعلكغ غخفثلكنص هعآل حممثهبهئ معجيبمث  يغألحفحقغ هن معمب غجنخي

 هَّـىعغ آل شهي جلمف يغحليغصمعمك غجنسلكجعمئمل جلمف هنيعمعبمل هثهييغ َّـىعه غجنمئلكجليطغ جلمف غخفيعغ
يغجنمببمثمكظ هعهثخص مملكن قجن غجنبمثلكن غجنتهبثمثحل هن غخفلكمع هن جعلكغ غجنتمئيعُّـمك ألقَّـلكن 

يغخفتخيمبهبخلص هعآل حمهت جللكن ُّـجههب مم غخفيعغمعمكص هَّـىعه غجنمئلكجليطغ جنمثسمن حضتمه ي ي  جعخيلكمس ومليي
ن جللكمس غجنجيبمثخيمل عمكهتيع هن جللكمس  غخفثلكنص غجنجيبمثخيمل هجللكمس غخفثلكن هغجنخيمئ حممئيشص حممثهئ

نص  هثهييغ معمب ي جفت ص جع َّـ معجههبيالممهجللكمس غخفثلكن عمكهتيع هن جللكمس غجنخيمئ
غمسص حممشن حكلكئيع غخفيعغمعمك غخفتمتىغجنمل عقغ غحكتمئمهمثمن جعلكجنمتسبمل عمل هنلك َّـ عجلمف هنمتهتلك  يغجنخي

ق حممثهتلك م عه ق حممثهتلك : معيعه عجغيع غجنحيهت ه غجنحيهت ص ههمغ يمض غخفيعغمعمك غخفتمتىغجنمل م عمع ي
غن هنثال جعلكجنمتسبمل عمل غ جنمتبلكفص هغجنمتبلكف جعلكجنمتسبمل عمل غخفخيلكقنص هغخفخيلكقن عممثيعص مملكحلمث

يآلفص حممشن مجمث هنلك َّـ عهثىغن يجعلكجنمتسبمل عمل جعسلكئيش غخفخيلكقنص هَّـهئىعغ عمل عحفيع غجنتمتىغ
قه عخكهب ه مكهت  .معيعه همغ

غغ جلمف غإلخكهئلكن غجنسلكقك همملكن يمععمل َّـمتلك  ه غجل مغ غألهن هن همغ ي غجن
وهمغهتلك عهثمثلك  .يو

مغ غإلر عهثخص َّـ معمئيعُّـمك جنسقَّـهَّـىعغ و غجن ي غغ غحل مض غخفسمسجنملظي يلكنص آل عن َّـىعغ َّـ غجل  ي
غغ خملكئ جلمف عحكلكك غجنتهبثمث هغجنتمئيعُّـمك جنسقَّـلكنص هجعخيبلكقغ عحفيعه وألهث مغ و يعهثخص : ي

غغ غحل  ن غجنهيالحكهيملص هعآل حممبمثيغ َّـ غجل غغ هن غجنخيلكقم جلمف خميطق جلمئ يَّـ مغ ي و
ن ظ هجنىعغ حكمثمئ يهعهنلك جعمثلكن خفمثمل قجن:غجنىعه مض هثهيس ي غغ غحل...ي  مض يص ُّـخيمت غجل

جن عه ُّـمئبمب غحلهئمث هظلكجفمك غجنمتحييعص هغجنجهلكَّـيط جلمف عن  يهثهيس جعمئجي غجنمتحييع جلخص ُّـمئ ي



غجليط...................................................................ضضض ض م ف خف مخهتمثيط غجنمئ
مغ َّـىعغ َّـ شر غإليغجن   .و معمئيعُّـبلك جنسقَّـلكنيي غجنىعه قمميعه غخفمهمتي

ي خفمثملي جعمثلكنيهعهنلك قيعن غجن :ص حمهت قجني جعحسمك  سهثخص َّـع ي جعحسمك غخفيطغقنىحيهت

غغ معمئيعُّـمك جنسقَّـلكن جلبلكقغ  غغ غحل هعهثخص مغ يَّـىعغ غجنىعه جعمثمت غخفلكمع جنمثيغ َّـ غجل ي ي
ن هنيطقمملك: يغخفلكمع غخفتمئيطهنمل وحممبخيمبهت عقغقهغ هبلك عهثخص ُّـهئ ي . ...ي

و َّـىعغ غجنبمثلكن غجنمبهب جعمثلكن هنٰهلكم هن غجنجهلكقف )ص( و ص هجنهئ خمب ي جلمف هنلك هقق مض غخفت
ن جنبمثلكهث هثمئيطن هنمئيطهنمل مض هنلك َّـ غخفيطقن هن غألخكمثلكظ هنهيلكقَّـلك ىغجنيطحف ي ي يعن غجنحنظ عقغ ظلكق : ي

ن جمحق خملكجع ألن ُّـمتلكجن غإلققغنص حملكجنحنظ هنلك مس ُّـتهئثيع آل ُّـهبهئ جن  يجعسمثجيلك جضٰهلك حممشهث ُّـهئ و ىو ي
ص جمحق خملكجع ىعن ُّـيطقنظ هجنىعغ حملكحل حكبحلكهث همعخيلكمل هن جفمثهن َّـ َّـ ي ى  جنشققغنظ جعلكجلتبلكق ي

جفيطغ غحلمئمل غحلمئمثمئمثملص هخفمثمل قجن َّـ يعهث جعسمثيش ههغجفيط جعلكجن ي ي وو يعن غإلهثسلكن عقغ عقغق عن : ي
غجفيط غجنبسمثيش هغحلمئمثمئمل غخفجيمبمئمل  ن عآل هن غجنتخيخلص هغخفجيمب غجن يُّـيطقن حملكإلققغن آل ُّـهئ ي ي

ُّـمل غجنميمثبمثمل آل معخيخل حصلكص حمهت جمحق خملكجعمبمل جنشققغنص هجلمف َّـىعغ حمهئمبخص مملكن غ يهغحص ي ي جنحنظ ي
يعممثيع ممثيعغ حمهت عممثيع عققغمملكص همممبخص مملكن عخم ممثيعغ حمهت عخم عققغمملكص هَّـىعغ هنلك هنيع هنخيمتلك مض  و يو وي و

ن غجنجهلكقف جفمثهن خملكن يحممشهثخص ُّـمتسمك عجنمث غخلهيلكظ جنمثيغ عآل ممخص جلمق جلمت جنسلكن : جعمثلكن خم ي ي
فياغجنهلُّـخيمل  ا  ًكنت ك ّ ق غجنىعه ً يظ هقجن خفلك مض هنخيمت غخلهيلكظ هن غجلتبلكق جليطن غجنحيهت

ن َّـمتلكن ممثيعغص ...قغ جل جليطن غجنهئثيعغَّـ جلبلك ق جلمتيطهنلك معهئ يص عقن عهثخص ُّـتحمئ غجنحيهت ي
ن َّـمتلكن ممثيعغص حممشقغ مس ُّـهئ غجنحنظ ممثحقغ حممبمثيغ جعحيلكَّـيعص  وهُّـتحمئ غإلققغن جلمتيطهنلك معهئ ي

 .وهعقغ مس ُّـهئ مكلكَّـيعغ حمال ُّـهبهئ عققغمم
ق هغجنمتسمك هغإلضلكحملكفص حمهئمب يجغ عن هنمتجهمس غجنتخيخل عهثخص َّـ غجنتمئمثيط جعلكجنمئمث ي ي ي كقغق غخص يي

وغجنحنظ معمئمثيطغ قغص همممبغ صي يكقغق مكهت قه و هثلكص همممبغيخص خممبمن خممث يكقغق جعجي هثلك غخص و وكقغق جعجي
 .و عققغمملكيخم

غمس ممثيعغ وهعهنلك حممثخص هثح حممث حممسممثيع غجنخي غمس هَّـ جللكمس ي قغ َّـ عقهث غجنخي ظ يغحليغو هخممث
غمس غألحفيعهصهجنىعغ قغص هعممثيعَّـلك عققغمملكص جعخالم غجنخي غمس مكهت ن َّـ عممثيع غجنخي و حممثهئ  و



ككق...............................................................................)كك( متخرش
ف محصمبسش مإلثالجسش يثزظه محزعش مألتامإلسشق ينحطسسحز محلذسذش يمةذمتعدسل ف  ف

فحذسسسشق  مإلإلةعش بصمحط محذسظن]  بغعش متصمهوألشصم محخزظه :مي [ شظإلمسام
 محظةظنق إل بغعش هبعشألسضوم ألذظىب آل حصبعشقجذطق ف محذسسسسشإلظةظيمح إليبدسحض

 ثرسظ أل ثت حس مثعرطآلط ححعرأل من محزسهولألحغصم جسزس أل برط محذسظنألى بذظىم يفالبص
 حس حسى قيحطق ظحقيف بزض] ألشصم محزسهو[ بظ ف حض حس متعضقإلمحدسيل حظ برط محذسظن

ق ألثرطمحس حسى  قق يحطألثرطمف حرغظمه يمألةذسى ألى صذظىم يفالبص قألسضوم
ف مإلهلسشق حام أل مخلالجشألععععضب محعظ ألشفمجلسحدس  شظألذاموإلمى مح أل فيهنلألحرطمحسى 

 . بدسج مالألألثسل ىم ثرسظ ألضإلتعخر

 .إلش جسظنشس جط ثزظهشسإلام جرإلجذر
يمسظ حرام بزضو محظةظن لسه محرط ثزظهم: إل شظ محعسسى محررظ تذظحش محدصجسليشصم إل إل  .إل

إليهبام مل صعج متسبظ شصم مجلظمم محرر إل سى حض مشط محزخصق يال إلظ ألى حالحظ حإل
إلحس شظ حعرط ثزص محدصجسلق يمال لسه ثت رص يف محزذسه حدزط عدصرذزظ مى ص إل

حعذصصش إلمف آل متسبظ مى صصشش حعسسى إلمتخرظمل جرصم معخص ثت يحخسنهن
.زط مهمنيمإلجردر :يق حخسجس مج جظحظجعسحط: مألنشسىق يجص نحص يف لتصي جظحظ

إلى بسسى تسش حعسحش مألحررسش شظ مى محخزظه بغعش متصمهو م: إل يبسسى حس بذصى)ق( إلإل إل
إل يشظ محلطق يمةذسى إل شظ بغعش متعدسل محلذسذش محعظ شظ بسثظ حط غلإلمسام

إلمحلذسذش محصمبسش يمإلثالجسش يثزظه محزعش مألتامإلسشق  برط إل  إل ثزظه محعدسزسن:يمإل
إليمحذغصنق يثزظه شصي محزعش يمحعدسزسن مسام شظ حظ تالو بصمحط محذسظن  إل

إلهنمنن جسظنم مهنمنن حغصنق يحرمام إلجذرق إليمحعدسزسن هنمنن مام مهنمنن حغصنق ي
إلثزظهمق يحر إلهنمنن منهمحسق ينحط بغعش متخسشص محذظسسش ميثزظهم هنمنن مام ي ي

 .إليمخلرذسش
إلجذط حصبعش بذظى مسضو بغعش هبعش محظةظن البص يمى بذظى برط محذسظن جسزس  إل
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ن مض َّـىعغ غخفمئلكني جلمبمث مممبهبمليمنسَّـىعغ هنخيمت هنلك غمعهيمئ  . غجنمئ

ن غألقهث هنمئمثيطغص هغألجلمف  وعممثيعظ هقجن ألهث مممبخص هثسبمتلك غألقهث عمل غألجلمف ُّـهئ ي ي ي
ظ هقجن ألن غجنمتلككن هنجهتهب جلمف وهنجيمبمئلك جعلكجنمتسبمل جنسقهث ي  هنلك غخكتهب جلمبمث غجنخيلكمظ هن و

ص هَّـىعه مض  ق غخفختمهمل جع ق جعلكإلضلكحممل عمل هنلك غحفتيس جع غجنمتلككن هن غجنمئمث يمعمب غجنمئمث ي
ن غجنمئٰهمثمل جعلكجنخيهئيغظ ألن  يغجنمتمئلكئيس هجنمثسمن مض غجنهئخصآلفص هعآل حمهي غجنهئخصآلف معهئ ي ي
قص هعهنلك مض غحليطهق  مغ مغيط جلمتيط غجنيطغر هكُّـلكقغص هَّـىعغ مض غجن يغجنخيلكمظ هغمغيط جنهئ هنلك ُّـ ي و

مغيط جلمتيط غجنيطغر يهغخفلكَّـمث ق هغجنهئخصنص حممث مغ يلكف هغجنتخيمثمتلكف حملكجنمئٰهمثمل حممثهتلك جلهئيغ غجن ي
مغيط جلمتيط غجنخيلكمظ هن غحليطهق هغجنمتمئلكئيسص همممبخص مملكن عهثىغن مملكن عممثيع  يهنمتهتلك عممثيع جحلك ُّـ ي
ق م غجنت َّـ هنمتجهمس غجنهئثيعغ م حممث  ن عجفهئلكن غجنتخيمثمتلكف هغجنمئمث يممثيعغ هعممثيع خممثيطغص حمتهئ و و

ق هغ ص همممبخص مملكن عخكهب هن جفمثهن غجنمئمث ن عممهب هن َّـىعه يعخكهب يجنتخيمثمتلكف ُّـهئ
ق َّـ غجللكهنخيمثمل غجنت معستتب : غجنمتلكجفمثملص عه قغظ ذهقغ عن ممخصن غجنحيهت يعممهب مكهت ي و

يغخلالحممل غإلحصمثمل هغألحكخصئمثملظ ألن غهللا حكبحلكهث همعخيلكمل ُّـيعُّـيط عن ُّـحيهتيع هن حفالن  ي ي
هثلكف م هعهثخص ُّـتحمئ عمع غخفحيلك مغيط عمع غخفحيلكَّـيع م آل عمع غجنبجي يغخلمبمثهيملص حمالجعيط عن ُّـ ي يي ي َّـيع ي

قغف هغإلمكهتلكقغفص ممخص حكمثمسجخ جعحث مض غخفجيمبمك   ).صض(يعقغ مملكن عمع غجنحيهت
ق  مغ ق غجن يهَّـىعغ هنخيمت هنلك غمعهيمئمن جلمبمث مممبهبمل غجنخييعحملكظ مض جعمثلكن همغ عممهبمبمثمل مكهت ي

.مض جللكمس غألمغسلكن
ن غجنجهمثىط غجع جليعمح مض غجنهييسيغجنخيالهنملخملكن  )ص( :ي غآلقهني غجنمئمثخنه مض خجف جنمئ

قه غجنخيلكمس يحمت( مغ ن َّـىعغ يهمغيط خفلك :عه: )جع قه غجنخيلكمس يمعص غجللكهن غجنهئ مغ  جع
ظ ص يغخفيطجعيع غجنخيلكمس قهف يألهث غخللكقمغ  يُّـت آل غجلسيط يعن يخك هآل. حممث يهغخفتخنم جن

 مض يغجنخيمتخنُّـمل هثجهمسمع يمعمسحفيع يهعهثخص. غآلحملكف هن هحتهيحي يمعيطجعيعه غجنت جعيعهجف يعآل ممخصجن
ق مغ ظ ألهث غجن يغجنخيمثمت  مغلكهنخيمل آلفغجنهئخص جعجهبمث يهنتمههيمل جفمئمثمئت مغخيمبمن يخفلك ي

مغيط عن همغمكص حلمئلكئمئهتلك قه خمب غخللكقف مض يمممبهتلك يغحلمئلكئ ُّـ  جلمتيط يمخيعي جفت همغ
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قغ جعهبخيلكهثمثهتلك يحممثتمه جلمبمثهتلك يمعمتىغآلمع ق جعخييط ولك غق هن لك  لكفيغجنيعهجفلكهثمث علك
قمع مض ُّـحيهتيع عن عملص لكفيهغجنخيمتخنُّـ لكفيهغجنسخصهُّـ جلمثمل ظ  هغخفخيلكر. يغحلسمثمل يغجنمت

حكلكئيش َّـىعه جلمف يمخيع عن يآلجعيط يغألحكخصئمثمل غحلرضغف هن جلمبمث غجنمتلككجنمل  عملص وعُّـٰهلك غجن
 غجنالئمئمل جنمبهئخصآلف غحكتخييطغقه جنتهتمثئمل َّـ يعهثخص غخفيعهق هقجن. زهمعهئهبمب عجنمث مهمع عن

 هجنشخكهتلكقص حممث هغخلمهلكئيس غحلمئلكئ هن مجخي هنمئلكن هن يحممه هنلك هآلمغتخصلص جع
ن عن يعقُّـيط هنلك جلمف الليهغآللك ظ وحفمبمثهيمل ُّـهئ  يعآل وهخمجيبلك وحفمبمثهيمل خضخي آل هحصىعغ جلمبمث

آلص غجنثلكجنهن غجنسهييع غهثتهتلكظ جلمتيط ظ غجنخييعهف عهنهئ خفلك غخفيعهق َّـىعغ هجن  عق يجنمبهئهب
ُّـمل يغجنيطهقُّـمل غحليعمممل يمعت هجع صجنمبسلكجعمئمل هنٰهلكَّـمثمل غخللكمخمل  .يغخفخيمت

جن صذيمعهيهئيعه آل يمعىعمميعه غألهجنمثلكظ جلمب يعنس: ُّـمئلكن ههنلك كمةس:  هخم  ّضالة ا
ؤمن وغجنخيمتخنُّـمل هنيعغ جنمتجهمسغغ مض همغيط يعهث عمل آلص غخفخيمت َّـىعغ عمل وعخكلكقغ ذا ي ص عحفيعه ي

غحكجيمل غجنمتسمثلكن جن جليعل يجغ  عمل جلمبمث غجنىغهنلكن ههنيعهق عحفيعه ىجعمتجيهيمل يغجنتخيمب جع
 ....غجنتمتلكحكىط عَّـ قعه جلمف ممخصص يمعىعمميعه عهغن

جن  ن غجنجهمثىط غجع جليعمح: عه[خم زحمهت هن غجنخيلكمس ممهييس غخللكمع هن غخللكمع ]: خم
ي غجنت هبلك شت غخفمبغجنخيالهنمل غجنمتمئىس هيغجنىعه َّـ جض ى ص هحكخصه ى ي جلمف حفىغغئمت

ىخكب جفلكن . )غخلمبمثهيمل(م مض جعمثلكن معسهبمثت جعوص خهلهن عمغ َّـىعغذ حفمبمثهيملس ي
ص جن : غإلهثسلكن جعلكجلتبلكقُّـ هث جللكخفلك عحفيع جعيععحك هث هن غجنخيلكمسص هغجلتبلكق مم وغجلتبلكق مم

يظ ألن غجنهييسي عحفيع جعلكجنهييسوخكمسن ن مغىغظي ي هن غخللكمع هَّـ جضوغو عُّـٰهلك خميط ُّـهئ  ى
ن هنيعمم يهعهثخص ُّـيعمم. وبلك جلمبمثيغجنمتمئىسص هخميط ُّـهئ ن مغىغظي  هنمت جلمتيط وغىمك مض غخللكمع جنمثهئ

ل ص ممىعجن غإلهثسلكن هث غن هعحفيع هنلك وغجنهييعغم هن جلهبمب حمهت عحفيع غجنخيهب  هن غحلمث
قمع هث جضوجن خكمسنيغجنهييس يهممخص عن . ي غجنخيمثمتهمتتهت جع قغئيعغ همغ  ي عحفيع هَّـ مم

ص ممىعجن غإلهثسلكن َّـ ك غجنت هبلك شت هشهيىح غخلىغغئ ك ي جض غجنمتمئ مجمث هثمئ
هثمثمل غجنت ُّـتهبهئغألحك يخصظ غإلحصمثمل هغحلمئلكئ غجنهئ ي ههبىعغ غآلجلتبلكق . )غخلالحممل( هبلك هن ي
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ىن غخفمهمتع يجغ ي ى خفلك مملكني   هن غجنجييعُّـى غخلمه جلمف هنلك غجنتىغهنيحمحلكنع مض ظيطق ي

ن جلمف خم] ي جنمبهبمهمت غخفلكمع:عه[ جن ي حمال ُّـستمئمث ص] لكيعُّـ غجنمقَّـلكن:عه[ لكهث
مغمث يخفسمبخصف غي عحفىع] غخفمتلكمكيعغ:عه [غجنت مغ غجنمبهب [ي  هنلكفصي غخفمئيطي مض لك]ييهَّـ غجن

ن عمل حتمئمث  جل جلبلكقغ]يغخفلكمع [ىنىحممبهتىعغ جليط نىغجنمئ مغ غإلي جن ُّـهئ زر مملكجن  جنبمثلكن ي
ص جعحمثهن معمهحقيغخفتمتلككل  ه قهي هنى ألجفيطي آل ُّـهبهئص غخفسمسجنمل مملكخفجهلكَّـيطغف جعي حممث
ن ى ههثبص حممثهتلكسن ُّـجه عي غجنسمبمثهبمليغجنخيمئ جني  .يمبهت عقغقهغجنخي:  جلمف قجن جعمئ

يحكخصه غحل  جن)حفمبمثهيمل(ي ًإ جاعل  األرض خليفة:  جعمئ ٌَ ِ َ ِ ْ َ ْ
ِ ِ .*]صض: غجنبمئيعغ [ِ

مم جنجييعُّـ غجنبمثلكن غإلر)ص( غغ جلمف غجنجهبهتمل ي َّـىعغ غجلتىعغق جنمبخصمع مض حكمب  مض غجل
ي غخفلكمع خفلك مملكن مض ظيطق عحمحلكن غخلمه يعن: غقغجنسلكقحكملص هجفلكظ َّـىعغ غآلجلتىع

يلكب هنلك غجنتىغهن هن غجنجييعُّـ هغجنتهئمب هن عَّـ غجنمتحييع جعمبميتهت ههنبلكهثمثهت 
ص آل هن هنسمب ص ظلكق جلمبمث عن ُّـيطحف عجنمثهت هن هنيطغحفمبهت غجليطَّـ خصف عَّـ يهخم

مغمث هغخفمتلكمكيعغ هغجليطن هغجنبحهن  ن غجنت ص حمال ُّـستمئمث جنمبخصمع جلمف خملكهث غجنتحمئمث
خمهتلك مض هنمتلكمكيعمع هن يف جلمتيطه مض لكخصيغجنخيمبهب عحفىع غخفسمب ي غخفمئيطهنلكف غجنت ُّـس

ص حممبهتىعغ جليطن غخفلكمع جل غجنبمثلكن غجنمبهب ن جلمف عحكظ جنمبخييعحملكظيغخلمه ك لكي ألهث ُّـمئ
ق مغ جفيطغ غجنجهخمهمثمل جنمب يلك جنمبهبمهمت عه مي جن م غجنٰههبحق ُّـيعمغ عهنى عمل حتمئمثصيغجن

ص جعحمثهن معمهحق  مغ غإلر جنبمثلكن غخفتمتلككل حممث ن مملكجن لكن هبىعغ غجنبمث(جنمبهبجيمبمك م ُّـهئ
حكلكف: يغخفسمسجنمل غجنت َّـ جض غجنهئالن مملكخفجهلكَّـيطغفص عه) غإلر  معمهحق جعهبمتىغجنمل غخفحس

غضحلكفص آل ُّـهبهئ ألجفيط ن غجنسمبمثهبمل عن ُّـجهىغجن يههثب  . حممثهتلكي هن قهه غجنخيمئ
جن  .هت عقغقهغيحممبخيمب: جلمف قجن جعمئ

 
 مممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

كص جعتخيمبمثمئمل غجنجهمثىط جفس كغقه عهنحل*  .طضض م ضضضكص صف: خف غجنهيمه



 
 ٤٠(ا(  

] ا اّ ا       د  ّ
ّا    

 ظغه ُ دل رششطتَن إلزكض بّإالل ُ خامدُ ال عشلنُكِ اتمنشصُواإلضمطن: خطل
ُّ احلوُ اإلدراكُاإلدراخطت يف رغابنصط، وال عشلن  ِدل رك ادشصلُ ورط عشغرّ

ِ رطضسط دمطئغ ادموب، دل بطدسنقِاحلطؠشط هن غإلققغمملكف هَّـ [ ِ ادنطخصطً
ر ُّغخلمثلكمظ جنشهثسلكن [  دل] ُمعمب غإلققغمملكف[ ُزكحت ادنل ال ،] ّ هغجنخيمئحل ُّ هغجن

 بطدشمط واالتنصطر، ّإال ] عممثيع غجنسلكجنهئخل:عه[ بهمط األخنغ ]غخفستهئهب
نُّـ[ بك ،ً بطحلشصشط بصشصزط دشصشغُ اتلتُوال عشلن  ّخضن ؛ هلطًبشصصأل ]يهئ

ِضام عنصشصلن بسع اتلتإ َ ادشطرشطَادصشلس آل  آل جت مجصق رط عنصشصلن جشصل خنشلآل
ف:عه[  .] خمب غخف

ُضام إلنطجإ خصل، ُ اتسنثُ وادنشزصكِ ظغا ادنهظُوحتشصق  ال ٍ إح بمف خألمآل
 .ل ظغا اتهنذُإلنصش

ي خفلك جعخل مض غخفجيمبمك غجنسلكجع)ص( ق جن غألي عن :ي مغ ىجللكمس  َّـ غألحفحقغ ه مض هنيعمعبتيمخمثملغجن
يغحليغص جعهبخيمت عن جلملص جلمف حفالم  غخفيعمعبملَّـىعه غإلققغمملكف غحللكظمبمل مض ي ي هنتمت

ص هرلك حفلكلكيعغنغخفيعغمعمك  : غجنسلكجعمئملص عقغق َّـمتلك عن ُّـيطحم هنلك خميط شجييع جعبلكن غخفسجكخكيطُّـ
ل غإلققغمملكف هنهئهبال جن مملكن:لّاألواخلسلر  و معمت ز مغبلك جنهئخصنش ق مض و ههن  غجنحيهت

مغمك غخفيعمعبمل غألحفحقغ ن عص جن ل ن آل ُّـهئ  ذهقغ ظوهنلكهثخيلك جنالحكتهئخصنيقجن غجنتمت
مغ ومك غخفخييط هنلكهثخيلكص هغجنتلكمظ مكلكَّـيع غجنبجيالنيغهنتمتلكل ظحقهقغ غخف يظ هعهنلك ظحقهقمع ز

ن غخف غخفيعخكيطُّـ يعنمبخص هثجهلكَّـيطه هن وهنلكهثخيلك جنالحكتهئخصن حم ص ُّـمتهت سجكخكيطُّـ هُّـهبمتخي



غجليط...................................................................صضض ض م ف خف مخهتمثيط غجنمئ
سن علكلكيع غخفسجكخكيطُّـ َّـلكَّـمتلكص هن  جلمف حفىن شجييعع ي خفلك ُّـهبهئو َّـىعغ قحم:أخلل

ل ىمعمت ومملكن هنهئهبال  جني غإلققغمملكفش مغبلك جنمبهئخصن جلمف هنلك قَّـبت ز يههن لك يعجس [ عجنمثو
مغمك]غجنخييعحملكظ نع ىص جن  ي ظحقهقغي غهنتمتلكلى ذهقغظو هنلكهثخيلك جنالحكتهئخصنىن آل ُّـهئ

ه غإلهن غك غآلجنمثمل جل غجنتخنم ُّـمسهنيعهص يققغمممثملص ه غحكتخيخصن غجنمئ شجعحبيغ غحل ي ز
يص هَّـىعغ ُّـيطن جلمف عن غحكتخيخصن معمب غإلققغمملكف ُّـهبمت هن مض هنيطقمملكهتلك ي

مغب ل غإلققغمملكف هن ن معمت  ! جنمبهئخصنظولكيغآلحكتهئخصنص حمهئمث ُّـهئ
مغبلك جنمبهئخص:اخلسلر ادنطي ل غإلققغمملكف هن و جن مملكن معمت ف عمبىغن ن جني ن غخف ن ُّـهئ

ك جفمثمتئىع ىمعمتمئمثمهلك جنمبمتهي في ألنظو مغمك غخف ك و هن ه آلهثسالق غجنمتهي  جل غجنمئ
مغبلكف هن مجمبمل سغجلسخصهثمثمل غجنت َّـ  يجلخص هثسالق  غآليعنس هآل خك .جنهئخصنغهن
مغمك غجنهئخصن هثمئيس ف ممخصنص ههثيعه عن غألهجنمثلكظ يهثعص هن ي معلكنوُّـ ن عن غخف جن يهئ معمئ ي

فص هَّـىعغ ُّـيطن جلمف  ن غخف ك جع معهئهبمثيعن غخفيُّـخيجهمئ وف جنمثيغ معمتمئمثمهلك جنمبمتهي  و
ل غإلققغمملكف غجنت مع ىغهن جعخييعهل يحصلكص هجلمبمث مممث ُّـهبهئ جنمتلك عن هثجخي معمت

مغبلك جنمبهئخصنظ ف هن  !وغخف
ين غإلهثسلكن غخفستهئهبع :ّوخع أةطب جك األرغ األول بام تطؠشل  ى َّـ هني

ن   غإلققغنجفمهمبمن جن هنمبهئلكف َّـىعه غإلققغمملكف مض هنيعغمعبهتلك هن قهن عن ُّـهئ
مغ جنشققغمملكف غجنبلكخممثمل جل  ولك هنلكهثخييغحلد عمل غحلمئمثمئمل غخفجيمبمئملص ههنلك ُّـجهلكَّـيط هن يغجنت

يجعخيىش غخفيعخكيطُّـ هنمت غجنسلكجنهئخل جل جعخيىش غإلققغمملكف عهثخص َّـ جنتحمهمث هنمبهئمل 
ىغآلمعمهلكن جعلكحل هجليطن جحلكهثخيمل خظ حصلك ي  .ي

فه :وأةطب جك األرغ ادنطي بام تطؠشل جع  صمبمتهييغوجنمثيغ معمتمئمثمهلك جن  جعلكحلمئمثمئملغخف
ىمعمتتمئ عمل غجنخيلكمس غآلحفيع جعجهبمث هنمبهئلكهتلك غجنت غممتسبتهتلك مض  غجنمتهييغ يحممشن ظحصلك ومثهئهبمع

ف جلمف مجمث هنلك  ن جعخييط غخف ك غجنهئلكهنمبمل عهثخص ُّـتهبهئمت يَّـىعغ غجنخيلكمسص هجعلكجنتلكمظ حممشن غجنمتهي ي ي ى
هت همخهئمتهت عهثخص َّـ جعلكخف ظ هقجن ألن خم ن جلمبمث خمبمب يُّـتهبهئمت ي يي .غجنهئخصجنمثملمبهئلكف ي



صضض...............................................................................)صض( غخفجيمبمك
مغمك غخف وخييط هنلكهثخيلكص هغجنتلكمظيغخف مغمك:عه [ز ن هنلكهثخيلكى جن  ي مكلكَّـيع...]و عن آل ُّـهئ

هئخل جعلكجنمتسبمل عمل غجنجيلكجنبخل يمبىسيمبخل هغخفيلك هثجهلكَّـيطه هن جفلكن غخفهئهب خفظغجنبجيالن
ه غإلىهت غحكتخيخصنيهغجنسلكجنهئخلص هن هنمتخي غك يص هعهنيعيمثملققغمم غجنمئ زَّـ جعحبيغ غحل

يمثملغآلجن ي جل غجنتخنمي  . مض هنيطقمملكهتلكش
نع ي ُّـمبىغنصوُّـٰهلكعه فىن ُّـهئ ك جفمثمتئىعي غخف ى معمتمئمثمهلك جنمبمتهي مغمكظو و ألهث هن  ي

ك:عه [لكيجسيعيجنخي ه غجلسخصهثمثمل غجنت َّـ ] غجنمتهي ه غجلسخصهث:عه [سجل غجنمئ  ]يمثمل غجنمئ
مغبلكف مغ ىهيعيخييعن غجنس هآل خك . جنمبهئخصنوهن يجلخص ُّـ  .يمعلكن و هثمئيسى غجنهئخصنيمكي

ي غخفهتهبمل غجنت معخييعل حصلك غجنجهلكقف هَّـ مض  ُّـخيتمق خف َّـىعغ غخفجيمبمك هن غخفجيلكجنمك)ص( ي
غل  مغ غإلزلكقه هعهث ص هممىعجن مض معبمثخل غجنت قُّـ غغ جلمف قُّـمت غخلجي يجعمثلكن غجل

ص ه غإلهثسلكن هجمحقَّـلكيغإلققغن همممثهيمث  .يت
يجغ عن غجنهئالن َّـمتلك هن غخفسجكخكيطُّـ غجنجيلكجنبخل جنمبهتيطغُّـمل غجنىعُّـ   شجييع جلمف جعلكحص خميطي

غغ جل جنيط هن غجل ي غإلخكهئلكن غجنسلكقك غخفتمئيطنص هَّـ يجعخيىش غجنجهبهتلكف غجنت معت
 : خفلك ُّـهبهئ عن شجييع جلمف حفلكلكيع غخفسجكخكيطُّـ َّـلكَّـمتلكوقحم

ل غإلققغمملكف م جعخص ُّـجههب غإلققغن غحلد:ّاخلسلر األول ي عن معمت ي و م جن مملكن ممخصآل ي
ق مض غخفيعمعبمل غألحفحقغ م جلمف هنلك قَّـبت عجنمث  مغ ق غجن مغبلك جنمبهئخصن هعمخمثمل مكهت يههن و

مغمك عن آليعجس ل مض غإلققغمملكف هنلكهثخيلك جنالحكتهئخصنظ لك غجنخييعحملكظ م جن ن َّـىعغ غجنتمت و ُّـهئ ي
مغمك هغخفخييط جنمبهئخصن هنلكهثخيلك جنالحكتهئخصنص هغجنتلكمظ  ن غخف وذهقغ غهنتمتلكل عن ُّـهئ ي ي ي

مغهتخل مض َّـىعغ غجنجييعُّـ يمكلكَّـيع غجنبجيالنظ ألهث يلك هثجيط عن غخفيعخكيطُّـ هغخفهئهبمبخل هغخف ي ي
ه غإلققغمممثمل م  ن غجنجيلكجنبخل هغجنسلكجنهئخل هن غحكتخيخصن غجنمئ  و هعجفمثلكهثلكمليغحلسمثيُّـهبمتخي

غك غآلجنمثمل غجنحيلكَّـيعُّـمل جل غجنتخنم يجفت  يغألجلمف هنمتهتلك م هُّـمسهنيعهص جعحبيغ غحل ي ي
.مض هنيطقمملكهتلك

ق غجنثلكر غجنىعه ُّـهبهئ عن شجييع جلمف حفلكلكيع غخفسجكخكيطُّـ هجفلكظمب)ض(  : َّـىعغ َّـ غخلجي



ف ن ل غل مترزص كحدظكثص...................................................................فقف

  ]اّولاب ار [
يكألهن كج لجض ]يكتسبط [ثسمسج يزنس آل زنظذطس ب:]شطي حط كخلسثص:كو [ حررامآل آل  آل

ي كجلصإلزسي كإللمكحسليحرض يزنام شدنظهك يطي كتنظعدذيكإلزنظسه حذدنامنف بنط غ ط ي حامحنآل
 ]. يف حصكبنس كإللمكحنسل:كو [ يف حصكبعرسي شصه كإللمكحسليبععخزط حذدسل

حععخزط شصه  آلزام شظك حط ةسن كتصثصشط بسحرظعس كج كتظتثصشط يصيهحس شحسش
   بعزنش ف]بعذنض كتذدنس [ هبنس] جظو كتظتثصشط:كو [  جظكشطي هبخظشصيكتذدس

ي كحلننظزسيلمكحننسل كإليدننظهب آل : كو [ هلننطىرننس حننط كحدزننظل حسزخننسي هحننس شذصحغ
  هلنطيخطحتن كحعظ آل ]حط كإللمكحسل [ي كحعسجزسيص كحظهكإل ثس ثط]حذذظتثصشط

 ي ثصشنضي هكتعزنسمي كحدظسي كحعصكهي بخصآلكآل صف بعظس كألحع]حذذظتثصشط: كو[
 .فكحعخذط

ىزط حظ حسه برظن كإللمكحسل حظةعس حذدامن حك آل ى كه شدظه كتظل بردزخس ذصهآل
آلحذرخظم ةزرالصق أله كت آل حخصو كحرخظم ثط كحدظو كجلظامززسف ظل حظةسي

آلهكتخصهم ن ثت حس بزرعذظه كهي آلس كحخصجسق ن كه برظن كإللمكحسل كحلسقذس حط آل آل
آلكحدظو كجلظامززس حظةعسل حذدامنف هآل ثض كه كحخصو ثام آل آل  شظةس كحدامن آل

آلشظعذصه كحردضف جزدظه كتظل ممس شظعذصه كحردضف حض كز آلدط بخعدصهه كه آل
 هكثعدامن حغزظسه آل زدضف حام كثسم حصحض كحدسثسغ يف يظن حامنكتظل ز

.كقخالةسبط حتش ثرظكه كتظل
آلس آل زظذط كه كإللمكحسل كجلصإلزس آلكز: آل شصك شظ ةظكك كخلسثص كألهن هةسقذط)ف( آل آل

آل حط كحدامنف بط كزام شدظه حامن كإلزظسه كتظعدذط كحظسإلص يف ثصشض ىحسزخس
آله كإللمكحسلف جسشس كألحص كه حتخزط حذدس حط كآلثعدامن بععخزط حذدسل شص آل

آل كححرظشس ن حعال ن بخص آلكه: كوكلمكن بدظه يف حصبعس محض كإللمكن هلمةعطف  ى آل
ىحامآل يف حصبعس كححرظشس حغزظسهف جرظ حزظش حامآل  حغزظسهف هكحظسحخس ىس حخذدآلى



ضضض...............................................................................)صض( غخفجيمبمك

] اكدا ا ّا ّداا اد  
ون َّـلكَّـمتلك حتمئمثمئلكع يجغ ه جلمف ى عمل هنىغُّـيط جعمثلكني شتلكفي سهثخص ع ص مغمبمثمبملىغقع شت

وممىعجن ممخصنص هجنهئمتهتلك ممخصن آل يجفت   جنشهثسلكن مض هنيعمعبتهتلكص هغخفيعخكيط ُّـيعُّـيط عقخكلكقَّـلكي
غف م هنثال م  ن هنلكهثخيلك جل جعلكخم غخفيعغمعمكص حممشن غجنجههت ومعتجلكهك جل هنيعمعبتهتلكص حمال معهئ ي و

يحتتلكف عمل عهنلكن ُّـخيجي مم قه جف جفمئ ي ي ص هعآل عقغ ي جفت ى يآل ُّـتجلكهك جل جفمئ ي
ُّـمل هنلك معيعُّـيط حممشصلك جن معمئ جلمتيط جفيط ٍّعجلجيمثمن غجنجههت ي  جيميخميط معي هنخيخلص هعقغ مس معمئ ي

ه حم مكلكئهيهتلكص ممهبمتخيهتلك جنمبخيمئ هن هبمتخيهتلك هنتجلمف جمحقَّـلك هن غجنمئ  غجنمئمثلكن جع
ه غجنحيلكَّـيعغ هغجنبلكلكمتملص حمميلكُّـمل  وغإلققغن غجنمهحمثِّـ هنثالص هَّـهئىعغ جمحقه هن غجنمئ
ن  ه عمل لكيعُّـمئهتلك غجنمهحمثِّـص هجعلكجنتلكمظ حممشهثخص ُّـهئ يجلهب غخفيعخكيط َّـ عقخكلكق َّـىعه غجنمئ
ىممخصن غإلهثسلكن جعتحمهمث هنمبهئلكف َّـىعه غآلققغمملكف مض هنيعغمعبهتلكص ههنلك ُّـجهلكَّـيط هن  ي

يمل عمل غخفسجكخكيطُّـ عهثخص َّـ جنتحمهمث َّـىعه غخفمبهئمل هعقخكلكقَّـلك جفلكن غخفيعخكيطُّـ جعلكجنمتسب
ص جلخيمبهتلك  ن هنجيمثخيمل جن ه غخفسجكخكيطُّـ هبىعه غخفمبهئلكف جعحمثهن آل معهئ ُّـيط خم همعخي

ق هنلكهثخيمل جنمبهبسجكخكيطُّـ جل حكلكئيع يغحلسمثملغإلققغمملكف   ههنلك ُّـمبىغهنهتلك هن غجنمئمث
غل غجنبلكخممثمل هن غإلققغمملكف غجنت آل حتمه ألممثيع غخفسجكخكيطُّـ عآل جعخييط غجنتىغغن  يغألهث

يغجنهئسمك هغحفتمثلكق لكيعُّـمئمل غجنتخيهب هغجلهتيط هغجنيعُّـلكضملص هعآل حمهت جعحسمك  ي
.ي هنمتهت آل حتتلكف عمل غجنتىغغن غجنهئسمك هغحفتمثلكق لكيعُّـ غجنتخيهبيألهجفيطهغ

ي َّـىعه هنمئيطهنمل هنهتهبمل مغمبمثمبمل غجنهيلكئيطغص معبخل هنهيتلكجفلك هن عَّـ هنهيلكمعمثِّـ هثحييعُّـمل غخفخييعحممل )ص( ي ي وي و و ي
وجلمتيط غجنخييعحملكظص حمهئخص عن جنمبهيمئ هنبلكر هنخييعحممثمل هثمئ جلمبمث يي نص ى هتلك مض جلمب غألظ

ص حمهئىعجن جلمتيطهنلك هثمسجخ عمل  يهجنمبهيمبسهيمل هغجنهئالن هنبلكن هنخييعحممثمل هثمئ جلمبمثهتلك مض غخفمتجي ى
ص هغجنخييعحملكظ حص هنمتجيمئهت غخللكك هبىعغ  يغجنخييعحملكن غجنمتحييعه هثحتلكف عمل هنمتجي حفلكك جع ي ى
ن جلمبمثهتلكص هَّـ عهثخص شمه جلمف  غجليطَّـ مض غممتسلكغ غخفخييعحممل هغحلمه يغجنهي هحص خم ي

ص ص هغآلآلف غخفخيلكقم هن حفالن غجنهئجه  حمجييعُّـ غجنخيلكقم جنمبهبخيلكقم َّـ غجنهئجه



غجليط...................................................................ضضض ض م ف خف مخهتمثيط غجنمئ

غ غجنمئيطحكمثمل هجمحقَّـلك هن غآلآلفص هَّـمتلك ُّـيعُّـيط عن  يحصىعغ غجنهئجه َّـ غجنمئمبمك هغجنمئ ي
وُّـبخل خكمثئلك هن َّـىعه غخفبلكر غجنت ُّـيعمعهئىغ جلمبمثهتلك غجنخييعحملكن غجنمتحييعه  .ي

ق : مض َّـىعه غخفسمسجنمليغخفتمسحصخلهخميط خملكن ظيطق  ن غجنمتهييغ جللكخممبمل جنمه يعن هنسمسجنمل مم
جنمل ى هن عجمهبىش غخفسلكئ غحلهئهبمثمل غجنت مس ُّـتمتمئِّـ ألجفيطصغألخكمثلكظ غخفخيمئ ي  هن جلمبخصظ ي

هنمتلك َّـىعغ  .*...غإلحكالن عمل ُّـ
 يغحلسمثملين جنشهثسلكن هقغظ َّـىعه غإلققغمملكف غجنحيلكَّـيعغ ع :ّوتطؠك ظغه اتشعرط

جللك عحفيع هن غإلققغنص حمال ُّـمتحخن  وهغإلققغمملكف غجنبلكلكمتمل غجنخيمئمبمثمل غخفتخيلكقحممل هث ي
جلخل هن غإلققغنص ه غكغإلققغن هبىعُّـ غجنمت  هغإلققغن يَّـ غإلققغن جعلكحل

ل نص جع َّـمتلكن هث ص هَّـ عن و جغلكجنهنوجعلكجنخيمئ  هن غإلققغن هَّـ غإلققغن غجنهئجههي
يُّـستجيمث غإلهثسلكن هن حفالن غجنيعُّـلكضمل هغخفجلكَّـيطغ م مض غألجل غألجممبمك م عن ُّـمه 
مظص جع  عمل جفمئمثمئمل جلمثمت غجنثلكجعتملص هُّـمئ جلمف جفمئمثمئتهتلكص آل جعمتح غجنخيمب غحلمه

قهص حممشقغ  غحكتجيلكل غجنسلكجن عن ُّـمه عمل َّـمتلكن حمسمثمتهئجه جن جعمتح غجنخيمب غجنجههت
يهن غحلمئلكئ هنلك آل ُّـهبهئ عن ُّـمئلكك جعلكحلمئلكئ هغإلققغمملكف غجنخيمئمبمثملص حمهئخص عن  ي

ي غجنحيلكَّـيعُّـمل غحلسمثملص حمهئىعجن غإلققغمملكففي غجنخيمئمبمثمل آل معمئلكك جعلكإلققغمملكغإلققغمملكف  ي
 يجعلكإلققغمملكف غجنخيمئمبمثملظ يغجنهئجههيمثمل غحللكظمبمل جنشهثسلكن هبىعغ غجنجييعُّـ غجنثلكجنهن آل معمئلكك

ىعق هثسبمل مم هغجفيطغ ظ هجنىعغ حمهب ي ي هنمتهتلك عمل غجنت عجلمف هنمتهتلك هثسبمل غخفمئمثيط عمل غخفجيمب
يجمحق غخفمتجيمئ جنشهثسلكن غخفيطقن جعلكحليغ ي  عن ُّـمتهي غإلققغن غجنخيمئحلص هآل جنشهثسلكن ي

قه يغخفيطقن جعلكجنخيمئ عن ُّـمتهي غإلققغن غجنجههت  .ي
قه جمحق غخفخيتلكق عمل معمب غإلققغمملكف غجن يجغ عن هثسبمل َّـىعغ غإلققغن غجنجههت حيلكَّـيعغ ي

جلمثملص حمهئخص عن غجلمتيغ عممثيع صهغجنبلكلكمتمل ي هثسبمل غجلمتيغ عمل جفمهمه غجنمت ومممبمثملي  ي ممم هني
مممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

 .ضصضص كضف: غحلهئهبمل غخفتخيلكجنمثمل مض غألحكهيلكق غجنخيمئمبمثمل غألقجعخيمل* 



ضضض...............................................................................)صض( غخفجيمبمك
ى هن غجن همعمههيمثملى جعخييط معمبجيمثىنىيطقيمع  . جنمبمئمبمكز

غك:عه [ غجنحيلكَّـيعغي َّـىعه غإلققغمملكفى جنشهثسلكن هقغظيعنهَّـ   ]ز غحل
يمثمل غخلمثلكجن:عه [ي غخفتخيلكقحممليهغجنبلكلكمتمل ري يمثمل هغجن يمثمل هغجنخيمئمبي  يلك جل جمحق غخفتخيلكقحمملو مخمثمثىغغ حصظي

جللك عحفيع]يمثملهَّـ غجنهئجههي ى هث  ي جمحقيَّـىعغ غإلققغن [ي هن غإلققغن جمحق غخفخيتلكقص هثسبتو
 يعمل جفمهمه   غجلمتيغيص هثسبمل]ي هغجنبلكلكمتمليغجنحيلكَّـيعغ [ي عمل َّـىعه غإلققغمملكف]غخفخيتلكق

جلمثمل غجل:عه [سغجنمت ق]ي َّـىعه غإلققغمملكف:عه [يحممشصلكص ] عمل عهث : غه [يجللكمعي معمتي ظ
جللكف   ].َّـلكش همعمئمثيطإللكالخم غإلققغنظ قجنيمعمت

 هنلك ] غإلهثسلكني عققغن:عه [يعققغمم]  غخفخيتلكقي جمحقي قجن غإلققغن:عه [هَّـ
 هن زه غخلهيزص ه]يغخللكك يهت ههمغي غجنثلكجعتملي جلمثمت:عه [ن جعحمئمثمئت غخفجيمبمئملييطقيُّـ

قه:عه [ز خضمبمثهتلكيجفمثهن مغ ز غجنتجحل غجن ىغجنمتهييغ هي  مض :عه [ حممثز غخفستج]ي غجنيعحسلكري
ي غخفتخيخلص]هثسلكنغإل  يغجنىعغجخ زلكالم غحلع هن ] هجفمئمثمئتيمعخيخل قجن غإلهثسلكن [ي

 ]جعلكآلحكتخييطغق غجنهئحل [ غجنىعه جعي غجنهئحل]ي قجن غخفتخيخلي جعلكحكتخييطغق:عه [جعلكحكتخييطغقه
يخمب يقجن غخفتخيخل [ى ى جفمهت]ي ى غخللكظملس قي مغ ي هقجن غجنتخيخل. هن هنجيمب غجن  مض ش

ص ممىعجن َّـىعغ غإلققغن جمحق غخفخيتلكق عقغ خممثيغ عمل غإلققغمملكف  غل غجنت حتت غألهث
ن جعهبمتىغجنمل غجلمتيغغجنحيلكَّـيعغ ه ظ حممشن َّـىعه صغجنبلكلكمتمل ُّـهئ غل جن ن جعهبمتىغجنمل عهث ي همعمب معهئ

جللكف قجن غإلققغن جمحق  ق معمت خيتلكقص هقجن غخفيغإلققغمملكف غجنحيلكَّـيعغ هغجنبلكلكمتمل ظ
ل هُّـحيهتيع هن حفالن َّـىعه غخفغإلققغن غجنميحق  ل حممشهث ُّـتمت يخيتلكق عقغ عقغق عن ُّـتمت يي

ق هَّـىعه غإلققغمملكف غجنحيلكَّـيعغ هغجنبلكلكمتمل  .غجنمه
جلملص يهعهنلك معمبجيمث غ ق غجنخيمئمبمثمل جع يجن حمهت جلبلكقغ جل هتمثئ ألن معتهبث حممث غجنمه ي ي

جنمل مغيط جعسهت م هغجن ق غإلحصمثمل غخفهتمثجمل جنمبجه  .*يهألن ُّـمتهيخي جل غألهن
 مممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

.ضطضص كضف: خف غإلخكلكقغف هغجنتمتبمثهتلكف: غهثحييع* 



٢ ـ ج رشح متهيئ اضقتاشئ...................................................................٢٥٦
 ّ ضلحب] اضجؤزنجإِوشينت [ضء اضِإَّ ضعلتضيِ ضطترةُ اضالزمُاضتصب احلقيقإ إت

ُ اضجعش:أي [ إذ إتً؛زالأ ُاٰىعش] ّ ِ ضلنثجإ اضعلميإّ  اضجث ، ضنثجإ اإلرادةِ اٰىثجججعإَّ
ّواضججش اضتننتدي [ُّيجيؤد اإلُتّ اضجتنن] إش نثجإ اإلرادة:أي [ إضيهؤُ ئطؤفّإنام ّ[ 

:  إضيت زنقتضت منعؤشُ اٰىطؤرُضءاض ًضت زنش اٰىمكنؤت، سلجؤ إلجيؤد اٰىئاد، وإت
ِ ا  ْإنما قو َ ُ َْ ن ِ قول   ْء إذا أردناه أن  ُ ُ َ َ ُ َ ْ َْ َُ َ ِ ُيكون  ٍ ُ َ َ. 

ِثؤن ضؤ ئئرك زنحقيقجت  إث إدراك اإلن.وىنقيقإ ذضة اإلدراك صري اٰىعجؤد:  أي)١(
ّاٰىطلقإ وثه اخلفث، صهئا اإلنثؤن اضئي رن نطأة اٰىؤدة شجؤرة شت رصيقإ  ّ
وضظهئ ىنقيقجت رن شؤمل اٰىجؤل، واإلنثؤن رن شؤمل اٰىجؤل رصيقإ ىنقيقجت رن شؤمل 

 شينت اضجؤزنجإ وإث ضظهئ ىنقيقجت اضعقة، واإلنثؤن رن شؤمل اضعقة رصيقإ وضظهئ
فؤت، وشؤمل األسامء واضطفؤت ضظهئ احلقيقإ اٰىطلقإ،  شؤمل األسامء واضطرن

ئطة إش ضئمنججت اٰىمكنإ ّ ىنجث ّصلإلنثؤن أن ئأينئ إئا اضثلت وئطعئ درننؤمنت
ّ اضئي منعش ّاضججشّ شؤمل األشيؤن، وذضة اإلدراك إنام ئكتن زنحثؤ ضقئار رن

ِ اضتننتدي، ال أنت ئئرك زنحثؤ منلة ّاضججشرن إئا اإلنثؤن ضت ضطلب  ّ
ّيقإ اٰىطلقإ، زنة زنحثؤ ممليهؤ رن إئا اإلنثؤن، اٰىثججتاحلق  ّججش ذضة اضّ

ضئزنتيب زنؤسجعئاد  رن اضطقب اّاضججشذضة (ّواضجؤست رن إئا اإلنثؤن اٰىجعش 
ّاٰىجعش اضكش ّ ضت إسالق احلب اضئايت، وإئا اضجعش إت ث ) رن ذضة اضعؤملّ ّ ّ

ّ اجلمعث اضئي إنام ّاضججشّجت اخلؤصإ ضت ضطلب ّاإلنثؤن وشينت اضجؤزنجإ وىنط
ّئثجنئ إش احلب اٰىطلب وئئمنجب زنت ضت ىنيجيإ منلة احلطإ اضجث إث شينت اضجؤزنجإ ّ ّ*. 

ّاضئي صجة ذضة اضجعش هبئا االسجعئاد  ّ، وذضة اضجعش ـ رن احلقيقإ ـ إت ّاضكشِ
ًاضتصب اضالزم ضطترة اضعش اضجؤزنجإ ضئضة اضضء ضلحب أزال، صؤهللا منعؤش ئعلت ّ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .اضطيجث ضت رشح اضفطتص ضلقيضيّاضفا : وصئضة. ٣٨ص: ضطجؤح األنا: انظئ* 



طضض...............................................................................)صض( غخفجيمبمك
ص خف يجغ مغ غإلس قهيغجنتجحل :عه [شغإلحص شهزلكقشلك مملكن غجنت مغ  ي هن غحل]ي غجن

ص  ي ُّـتخيخليعهثخصغخفجيمب ي هُّـتمئمثيطس مغ س يجعلكحكتخييطغق غخفت : ص حممثمئلكن] غجنثلكجعتمليهَّـ غجنخيخل [ عجنمثز
مغ:عه[سهث ع قيجنهئ وهنمهلكجفمك] ي غإلزلكقهيي غجنت مغ قي ههبىعغ غآلجلتبلكق ُّـ. هن يتمه  س

ي هنخيمثمليهثسبمل ي جنسخكمثلكظص هجفمثثمثملي غحلي هنمثس س خممث قه يغجنتجحل َّـىعغ :عه [ عق َّـصيتي مغ  ]يغجن
قيحكبمك قي همغ مغ ص غخفسهب جعلكخفيطق  هغخفبمئي قجن غخف قهي جن مغ يهث هن مش حمظيغجن
مغيجفمثهن مغ عجنمث: عه [ عجنمثي ُّـمهيهغجنتجحل يي قجن غجنت يعمل غخفت  ي هن غحلي غخفيطق]ى

ق غخفبمئ مغ ص ههن جعلكجن مغ [ قجنيجفمثهن جن مع ]يغجنتجحل هيغجنت يُّـٰهلك ُّـتجه قجن  [و
ق مغ ي هغجنتمئيعغي ههنخييعحمتز عمل لكمبمك غحل]يغخف ص ي آل قجن :عه [آلهجنه عجنمث  جن

مغ يغجنت ي مس ُّـمهِّـ همس ُّـثبمن]ي غإلزلكقهي مغ:عه [ جني مئتيض مع و هنمتلكحكبمل]ق جنىعجن غخف
 .وهغمغمك  َّـيجفمثهن هن زص هجعخل غحلوجحهئ  َّـيجفمثهن هن ي جعخل غخفهبهئىغآلقمعبلكل

ن حكببلك جنمبمتسبمل  هنمثمل هغجنتخيخل ُّـهئ وغألخكمثلكظ خمب غإلزلكق معهيمهمثالص هَّـىعه غخفخيمب ي ي و
يغجنخيمبهبمثملص هغجنمتسبمل غجنخيمبهبمثمل   هنستتبخيمل جنمتسبمل غإلقغقغص )يغجنت َّـ هن خكهسهن غحل(ي

ص حملكجنخيمب ن جلمف هنلك َّـ جلمبمث  جعلكجنحنظ جلمف هنلك َّـ جلمبمث هنستمبىغن جنشقغقغ جعمسن ُّـهئ
ص حمهتىعه غجنمتسبمل غجنخيمبهبمثمل هنستتبخيمل جنمتسبمل  لكمك جعخجيلكغ مم يحملكجنحنظ جلمب حملكقُّـيط حمخ ي ي

مغ غإلزلكقه هن جعخل : يغإلقغقغ غجنت عهثخص ُّـٰهلكم عجنمثهتلك م عه يعمل هثسبمل غإلقغقغ م غجنت
يمبمئمثملص هَّـىعغ هنلك عخكلكقف جن غآلُّـمل وغخفهبهئمتلكفص لكمببلك إلزلكق غخفيعغق مض غخفحيلكَّـيع غخل

جن معخيلكمل ِ: غجنهئيعُّـهبمل مض خم ا  ْإنما قو َ ُ َْ ن ِ قول   ْء إذا أردناه أن  ُ ُ َ َ ُ َ ْ َْ َُ َ ِ ُيكون  ٍ ُ َ َ 
.)صض: غجنمتح(

ن هن ي معخيينع جعخص:  عه)ص( مغ غإلزلكقه غإلحص هن غحل غخفجيمب عهثخص ُّـهئ يخل همعمئمثيط غجنت ي ي ي
مغ غإلزلكقهص حممثمئلكنحفالن غحكتخييطغق غألجلمثلكن غجنثلكجعت مغ عجنمثهتلك قجن غجنت : يمل غخفت

ق مغ يعهث هنمهلكجفمك جنهئ هن وص جعمتلكظ جلمف عن َّـمتلكن هنخيمثملي ي هن غحل حكبحلكهث همعخيلكمل يي
ن قجن  ص حممثهئ يجنهئ خظ هَّـ هنخيمثمل غخفجيمب هن غخفمئمثيطص آل هنخيمثمل غخفمئمثيط هن غخفجيمب ي ي ي ي



٢ ـ ج رشح متققم اضفىاصم...................................................................٢٥٨
 ِ بفىاه اضبكشقلُ اإلكسكن طك ممركَدراكإ ّأن :وإذا صنضل لما ضكضقو

ِال اجلسامكقكت ـ ّقلاضنوحكك  إص :أي [ إضقىِ اضىاصهِالطمادكب َّكام لىإ ـ  طققكّ
ِ يف اضتعصِ اضثكبتلِ اضعصِ طو شنمه:أي [ّاضمايتِّ طو صفو احله ]اإلكسكن  ] اضثكينّ

ّ طو حقثقل لما اضتجص] اإلطمادُ ال مغكمنَّاضمايت َ اضعفوّإن :أي [هُاضمي ال مغكمن َّ 

َاضقفن: أي(ّاحله املطفه  االصتبكر ّ ضفه طىجىد، وهبما ًك ططكحب) اضنمحكينّ
ّمتطىر كسبل طعقل احله سبحككى وتعكص ضألشقكء ومتطىر حقثقل ضقىطقل احله  ّّ ّ ّ ّ ّ

ّ إذ لما اضتىجى اإلجيكدي املخفىق بى سبك وجىد ذضه املىجىد ؛ضألشقكء
ّحموثك واملبفي ضى بفكء، ولى املسقي بكملمد اضىجىدي، اضمي مىجم ضفه  ّ ً ً

ّخمفىق، ضككى طو حقل ذضه اضتىجى واضتجص ّ ّ مطه املمد طو احله إص ذضه ّ
ّاملىجىد، وطو حقل ذضه االصتبكر متطىق اضعبم إص شفك احله وطعنضتى  ّ

 ومل مثبل ضمضه املىجىد ّطمّواضتفنب إضقى، وضىال ذضه االرتبكط املبكرش مل م
ّ تفتيض االرتبكط بص املقفو طو حقل لى ممفو وبص احله طو حقل ٌطقكسبل

ّطو احله إص اخلفه وبى مفىن احله: ّو بطنضص، األول واجك، ضقما املمد ضكئلى ّ 
ّ طو اخلفه إص احله وبى متطىق اخلفه إص احله ومعنضى : اخلفه، واضثكينطه ّّ

 .ل بكصتبكر ضىس اضقنول واضثكين بكصتبكر ضىس اضطعىدّ إضقى، واألوّومتفنب
ّلى طك خين ضه يش: ّاضرس:ّضكل اضفكسكين يف رشح اصطالحكت اضطىضقل ء طو ّ
ّاحله صقم اضتىجى اإلجيكدي املطكر إضقى بفىضى ّ :ِ ا  ْإنما قو َ ُ َْ ْء إذا أردناه أن  ِ َْ َُ َ ِ ٍ

يكون ن  ُقول   ُُ َ َ ْ ُ َ َ ُ ّال معنف احله إال احله، وال : ، وهلما ضقه)٤٠: اضقحه (َ ّّ
ّحيك احله إال احله، وال مطفك احله إال احله؛ ألن ذضه اضرس لى اضطكض ّ ّ ّ ّ ّّ ّ ك ّ

ّضفحه، واملحك ضى واضعكرف بى، ضام ضكل اضقبي   .*ّعرفت ر : ّ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.٣٥ص: ّرشح اصطالحكت اضطىضقل* 



طضض...............................................................................)صض( غخفجيمبمك
  غجنىعه َّـغجنبلكلك ي هن هنمئلكن غآلحكيص جنهئ]يحممثخص معمئيطن [ عجنمثي غخفجهلكق]زغخفستج[

ي غجنتخيخليظهيلكفهن   .س جلمف هنلك هنيع]يغألهني غجنتخيخل :هع [متلكفي جنمبتخيمثي غجللكهنش
غه غجلسخصهثمثلكفص حمهبي هنلك ُّـيطقن] غإلهثسلكن:عه [ي عققغمميهعهنلك ي جعمئ  يجفمثهن ي

قص جنهئ هن هنيعمعبمليهنيطغقغإل  .غجنحيلكَّـيع ي غآلحكي غخفىعمم

غه غجنبلكلكمتمل غجنيعهجفلكهثمثمل عهثخص :  عه)ص( يعن غإلققغن غحللكظ جنشهثسلكن هن حفالن خم ي ي
غظ عمل غإلهثسلكن هن غجنخيمب غجنىعغجخ  ن جعلكإلهنيطغق غجن يجنمبح معخيلكملص هَّـىعغ غجنخيمب ُّـهئ

ي جمحق هنميلكُّـيع جنشهنيطغقص حملكجنتخيمبمث َّـ غإلهنيطغقص هغإلهنيطغق َّـ غجنتخيمبمث هن جفمثثمثملغجنىعغجخ  ى
غه غجنبلكلكمتمل عهثخص يتجحلَّـىعغ غجن ص حممشققغن غإلهثسلكن جعمئ ي غخفستج غجنىعه معمئيطن غجنهئالن جلمت ي
ن غظ جنشهثسلكن هن جلمب غحل غجنىعغجخ م غجنىعه جن مكلكَّـيعُّـهئ و جعلكإلهنيطغق غجن   هجعلكلك مي

ن هن هنيعمعبمل هغجن ص حملكإلهنيطغق َّـمتلك ُّـهئ ن قجن غجنخيمب يىعه ُّـمه عجنمث هن جفمثثمثمل جعجي
يغآلحك غجنبلكلك غجنىعه َّـ هن ظهيلكف غجنتخيخل غجللكهن جلهبمث غجنتخيمثمتلكف مض هنمئلكن  ي

غه غجنبلكلكمتمثمل يغألجفيطُّـمل هغجنتخيخل غألهن هَّـ هنلك ُّـتخيمب جعمشققغن خم ي يي  .*ي
غه غجلسخصهثمثمل حمهب جفمثهن غإلهنيطغق يهعهنلك عققغن غإلهثسلكن هنلك ُّـيطقن جعمئ جنمث عظ غ غجني

ص جع جعحسمك  وهن جلمب غحل غجنىعغجخ عُّـٰهلكص هجنهئ آل جعحسمك هنيعمعبمل غحك غجنبلكلك ي
م جلمف غخفخيلكقم جمحق هنمتحخن جعلكجنجييعُّـ غخفلكقه  .هنيعمعبمل غآلحك غجنحيلكَّـيع خم يحمجييعُّـ غجن

ن  َّـ هغجنخيمئ هغخفهيهت ه غجلسخصهثمثملص ممىعجن َّـ جمحق هنمتحخن جعلكخلمثلكن هغجن يهغجنمئ
جنمثملص هعهثخص َّـمتلكن لكيعُّـ وهغإلققغمملكف غحلمه ي ي جغلكجنهن هقغظ َّـىعُّـ غجنجييعُّـمئخل َّـ لكيعُّـ غجن ي

غ غجنمئيطحكمثمل يهغجنهئجه هغجنمئ  .ي
يعن غإلهثسلكن آل ُّـيطقن هنلك ُّـيطقمم عآل جعحمئمثمئت غخفجيمبمئمل هن جفمثهن : هجعخيبلكقغ عحفيعه ي

يخضمبمثهتلك غخفتخيخل جعلكحكتخييطغقه   ميعمعبمل غآلحكم هنمن هنمص هَّـىعغ غإلققغن معلكقغ ُّـهئيغجنهئحلي
مممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

ك جنمبجمتيطه: حييعغهث*   .ضصصك: هثمئيط غجنمتمه



غجليط...................................................................صطض ض م ف خف مخهتمثيط غجنمئ

]ا ّ اكدا  
ىهعقغ مخهتيط هن  [ غجنتحمئمثيَّـع ى هنسمبى عقغ حكمبىهثسلكنيعن غإل : َّـىعغ حملكجلمبي

 غخلبحقص ييع هنلك عقخكيطه عجنمث غجنسلكجنئ هحكلكي هغجنتمههيمثمليتجيعُّـيط هن غجن]غجنخييعحملكظ
يهنهئلكهثمثمل غإلي ممثيعمعىجفهئلكنع ]يقجن غجنسلكجن [هغحكتهتمب ي غجنهئمبمثملي مض هجفيطغمعس س  ي

جفيطغفىص هغحكتهتمب]يمثملغجنخيمئمب[ قغ م  غجنثلكجعتملي جلمثمتيُّـملجفيطع مض ي معمب غجن  يغجنت َّـ ظ
هنمثمل يغخفخيمب قغس ك غجنمتىغهنىخمب خممبمث[ ي غخفىعمم مغىجفلكن]  مض خم هن  زغحلمئمثمئ يهتش مع

قيغجنتجحل يمثملجفمثث قه يغجنتجحل :عه [ غخفىعمم مغ ى غآلمعمهلكنيص هلكمبب]يغجن  هن ز جعلكحلي
قغ ههنخييعحممل]يغجنتجحل :عه [سمعمب غحلمثثمثمل و خكهت جعخل ] هغجنهيمتلكظ[ يلكقي غآلحتي جفهئىمكهتيع م و

ص ]جعمئمثيط غإللكالم [ غخفجيمبزص هجعخل غحل ] غجنخيخل غجنثلكجعتمل:عه [ي غخفتخيخليغجنتجحلَّـىعغ 
ه غجنحيلكَّـيعغ  يمنحملكممتسب ي هن غجنيعهجفلكهثمثمل هغجلسخصهثمثملي هغجنبلكلكمتمليغجنمئ ي  يغجنتجحل ى هظس
هي ممثيعغ:عه [لكي ممثيعهتىجفهئلكنع يمنص هغحكتهتمبهئيغخفتخيخل  مض :عه [ حممث] معمب غجنمئ
ق:عه [و عحفيعغ]يغجنتجحلقجن  ك غجنمهخي ىص ممخص غحكتج] مض خم قيغجنتجحل س  ي غخفىعمم

غه غجنحيلكَّـيعغ غجلسخصهثمثملص هعحفيعه هن هنيعمعبمل  يغجنحيلكَّـيعص هَّـ عققغمم هنلك ُّـيطقمم جعمئ
غه غجنبلكلكمتمثمل  يغآلحك غجنبلكلك غخفمئلكجع جنالحك غجنحيلكَّـيعص هَّـ عققغمم هنلك ُّـيطقمم جعمئ
ص هَّـ عققغمم هنلك  يغجنيعهجفلكهثمثمل غخفتخيلكقحمملص هجغلكجنثمل هن هنيعمعبمل غآلحك غجنبلكلك غخفجيمب

مع غ ص هغجنىعه حكمثمسجخ غجنهئالن جلمت يُّـيطقمم جعمئ يجنمئيطحكمثمل غخفسهب جعلكإلققغن غجنهئجههي ي
 .جعخييط عحكجييع
ه غحلسمثمل:  لكيعم جغالجغمل َّـحممبشققغن يلكيعُّـ غحليغ هعقهغمع غجنمئ  هلكيعُّـ غجنخيمئص ي

غ غجنخيمئمبمثمل يهعقغمع غجنمئ غ غجنمئيطحكمثملص ي يهلكيعُّـ غجنهئجه هعقغمع غجنمئ  .*ي
مممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

كص جعتخيمبمثمئمل غجنخيالهنمل جفس كغقه عهنحلخف غجنمئمثخنه جل:  غهثحييع*  ظططصص كصف: يمف غجنهيمه
.ططك: هخف غجلمتيطه



صطض...............................................................................)صض( غخفجيمبمك
يهنهئلكهثمثمل جعلكخفالجعيغ غإلىحجمكغهثه ك غجنمتىغهن:عه[ وآليهعهتلك ي هعجفهئلكهنس ص ] مض خم

وخفلك مملكن جنشهثسلكن لكيعم:  عه)ص( ص ي غحلد: جغالجغمل جنشققغن َّـي  هغجنخيمئحل هغجنهئجههي
هغجنثلكر جفلكظ هن ص ي جنشققغن غحلديغحلسمثمل هن غألقهغف ون جفلكظيهغأله

ص  غهثخل غجنغجنخيمئ يخيمئمبمثمل جنمهمثلكهثمل غإلققغن غجنخيمئحل يهُّـمبىغن جنمبثلكر غجنتهبيعك جعلكخفمتجي هغجنمئ
ه جعهبيعغمعبهتلكصيهن غخلجيمسص هعهنلك مض غجنهئجه حممثمبىغن غجنيعُّـلكضمل هغخفجلكَّـيطغ  ظ هغجنتمئ

هجنىعغ حممشقغ حكمب غإلهثسلكن هنسمب عَّـ غجنتحمئمث هغجنخييعحملكن م مض خمبلكن هنسمب عَّـ 
 هغحكتهتمب صيع هنلك عقخكيط عجنمث غجنسلكجن غخلبحقيع م هن غجنتجيعُّـيط هغجنتمههيمثمل هحكلكئغجنمتحي

ه غجنجيبمثخيمل غجلسخصهثمثمل غجنحيلكَّـيعغ (ي غإلهنهئلكهثمثمل قجن غجنسلكجن عجفهئلكن ممثيعمع سمممئ
ه غجنمتهيسلكهثمثمل غجنيعهجفلكهثمثملغجنه سمئ رمثملس ي هن غخلمثلكجنمثمل هغجن جفهئلكن معمب غجنهئثيعغف عص هي
هسققغمملكف غخللكظمل لكإلمم ي مض هجفيطمع غجنهئمبمثمل م ألهث ظلكجليط عمل )جعتمب غجنمئ ي

جفيطغ  هن غجنسهب هغجنبخن هغجنمبهبيغ يغحلسمثملي حمخيمبمث عن ُّـستهتمب مم غجنهئثيعغف صغجن
رمثمل مض هجفيطمع غجنمتهيسمثمل هغجن يىعهمص هغخلمثلكجنمثمل هغجن ي يحملكجنمتهييغ مض هجفيطهتلك مم (ي

ه جفيطغف ) غجنمئ يجغ مض هجفيطمع غجنهئمبمثمل غجنخيمئمبمثمل م هعقغ غحكتهتمب معمب غجن ي : عه(ي
جفيطغف غجن ي مض عجفيطُّـمل جلمثمت غجنثلكجعتمل جمحق غخفتهئثيعغ)ي غجنخيمئمبمثمليهئمبمثملغجن  حممثمهخييط عمل صي
هنمثمل غجنحنظجفمئمثمئت هجلمثمت قغ هنخيمب  ي جنمبح معخيلكمل مض غجنمهمئي غجنثلكجعتمل غجنت َّـ ظ

مغ محص هقجن غآلحكتهتالن شتلكف هن غجنسلكجن عمل مع ىغجنيعجع  ي هن جفمثهن خضحليجفمئمثمئ ي
غممىعجن ص ي هنخيخلى هغحكتخييطغقى هجعيطقمغملىمتملي هنخيمثىغهللا معخيلكمل جن مض جلخل  هن وهنجيمب

يمهلكن جعلكحل حكبحلكهث هن غحلمثثمثمل غجنت خضمف جن غهللا يمع جناليجفمئمثمئ وغجنسلكجن لكمبمك ي ي
مغ جنالمعخيلكمل هبلكظ عق آل ُّـست ي جعلكحل هنجيمبمئلكظ ألهث يحتلكقيجيمث عن ُّـت و يعهثخص ُّـتحيط هُّـهيمت ي ي

 .يص آل جعمئيطق غحل غخفجيمبيحلجعمئيطق قجن غجنتج
 يغجنتجحل جعخل َّـىعغ يحتلكق مكهتيع جفهئ غآلصيحممشقغ حكمب غجنسلكجن ههحميع معمب غجنهلهل

غخفجيمب جعمئمثيط غإللكالم : عه(ي هجعخل غحل غخفجيمب يغجنهئحليغخفتخيخل جعحسمك غحكتخييطغقه 



غجليط...................................................................ضطض ض م ف خف مخهتمثيط غجنمئ
يحممثجيطق ل م يلكقيجعحهئ َّـىعغ غآلحت م  جنشهثسلكنى جفمثمتئىعس جنمثيغ هن    هن غإلققغني عحفيعوهث

ي غجنمتهيسلكهثمثمليخمبمث غإلققغمملكف ي غجلسخصهثمثملي غجنجيبمثخيملص هآليمثملمتلكلك غجنبس جع ص س غجنحيلكَّـيعُّـملس
قهي غإلققغن:عه[ يهثسبت هنلكف]  غجنجههت ن غخفخيمب  عمل صهتلكي عجفهئلكهنيجفلكلكملع هيمض خكهب

يمثمله غجنمتهيسلكهثغجنمئ ن صي هنلكهتيمممتسبمل خكهب هنلكف:عه[ لكي هنخيمب ه غجني هنخيمب يمثملمتهيسلكهث غجنمئ  ي

م ىغجنمتهييغ جع هيهغحل غخفخمب  حممشقغ )جل غإللكالمي جفت ي غجنيعحسلكرص آل غحل غخفجيمبي
ه غجنحيلكَّـيعغ هغجنبلكلكمتمل هن غجنيعهجفلكهثمثمل هغجلسخصهثمثمل يحتلكقيط َّـىعغ غآليغحت ي غممتسبمن غجنمئ   ي

قغ عحصمث ق همغ مغ يم جعلكجلتبلكق ظحقهقغ َّـىعغ غجن يلك قجعلكهثمثو ي يلك ظلكق جعلكلكمت همكلكَّـيعه عحصمثو ولك م و
ه مض َّـىعغ ي غخفتخيخلص هغحكتهتمب عجفهئلكن ممثيعيتجحلهظ غجن  يغجنتجحلغ معمب غجنمئ

قص ممخص  ك غجنمهخي ق هغهثحجمك جعلكخفالجعيغ يغجنتجحليحكتج غيغخفتخيخل مض خم  غخفىعمم
ك غجنمتىغهنص عه ي غخفتخيخل ُّـتيتجحليممخص عن غجن: يغإلهنهئلكهثمثمل هعجفهئلكهنهتلك مض خم يحيط جعلكحل ي

يغخفجيمب هشيعف جل خممثيط غجنتمئمثيط هغجنتخيخل ه غجنحيلكَّـيعغ هغجنبلكلكمتمل  ممىعجن صي َّـىعه غجنمئ
ق هختيعف جل ع غجنتمئمثيط هغجنتخيخلص هممخص عن ي جعلكجنتجحل يمعتحيط يغخفىعمم ي ي غخفتخيخل يغجنتجحلي

ىغحكتج مض غحلجمك هغخفالجعيغ غإلهنهئلكهثمثمل هثىغهآل غحكتجمتلكن و ي جفيطغ مض غجنهئثيعغص ي  غجن
ه معستهتمب مض قجن  قغ غحكتهتالنيغجنتجحلممىعجن عجفهئلكن ممثيعغ غجنمئ ى ظخي  غجنهئثيعغ و

جفيطغ  .مض غجن
ه هظ:جهئخملكن جضهبيط قضلك غجنمئهب  جل غهثجيمبمئمن صيتجحل غجنهعق غممتسبمن غجنمئ

ن هَّـهئىعغصيعهمع همعسهب غجنبلكدغ ممخص ص حمجكه غجنسلكهنخيمل مملكجنسهبصيطيع غجنتمئمث   معهئ
 جع ُّـيطقن جعبلكلكمت هنلك ُّـيطقن صغهنيخميطهن  حفمبهي ممخص ُّـيعه  هنحمحقههص مئغجنمجمث 

ي ألن مكلكَّـيعه ُّـتظ هُّـيطقن جعحيلكَّـيعه هنلك ُّـيطقن جعبلكلكمتصجعحيلكَّـيعه  صحيط جعبلكلكمت هجعلكجنخيهئيغس
غحكيحمحقه غحل غ جعحمئلكئ غإل غجنحيلكَّـيعغ ممخصي جعح  .*ُّـخصن قعمع غجنمئمب

مممممممممممممممممممممممممممممممممممممم
غجليط جعتخيمبمثمئمل غألخكتمثلكر*  .طصضك: مخهتمثيط غجنمئ



ضطض...............................................................................)صض( غخفجيمبمك
ه غجلسخصهثمثملص هَّـىعغ َّـ] يمثملغجنبلكلكمت   جعلكجنهئسمك هغآلحفتمثلكقصي غحللكظيغإلققغن سعمل غجنمئ

غ غجنمئيطحكمثمل]جعلكجلتبلكق هثهييغ غإلققغن [و جعلكجنهئجه معلكقغيسهبغخف يص هجعلكجنمئ س  حفيعهع س
  .]يجعلكجلتبلكق هنلك ُّـيطقن جع[

يهجفمثمتئىع زيطق جنشهثسلكن جعحهئ َّـىعغ غآل:  عه)ص( ي غخفتخيخل جعحسمك يغجنتجحل م جعخل يحتلكقى
ليغجنهئحلغحكتخييطغقه  و هجعخل غحل غخفجيمب م هث هن هَّـ غإلققغن ( عحفيع هن غإلققغن ي

ي جنمثيغ هن خمبمث غإلققغمملكف غجنمتهيسلكهثمثمل )جفمثهن غآلحك غجنبلكلك جمحق غخفمئلكجع جنمبحيلكَّـيع
يغجنبلكلكمتمثمل غجنخيمئمبمثملص هآل َّـ هن خمبمث غإلققغمملكف غجنجيبمثخيمل غجلسخصهثمثمل غجنحيلكَّـيعُّـملص جع  ي ي ي
هنلكف هعجفلكلكمل عجفهئلكهنهتلك عمل  ن غخفخيمب ل هن غإلققغن مض خكهب يعن هثسبمل َّـىعغ غجنمت

ه هنلكف غغجنمئ ن هنخيمب هنلكفي غجنمتهيسلكهثمثملص مممتسبمل خكهب ه غجنمتهيسلكهثمثمل غجنخيمئمبمثمل عمل هنخيمب يجنمئ  ي
ه  ظ ألن عققغمملكف غجنمئ ه غجلسخصهثمثملص هَّـ هثسبمل غجنالهنتمتلكَّـ عمل غخفتمتلكَّـ يغجنمئ ي

يغجلسخصهثمثمل مممبهتلك جضيطهقغ جعلكجنىغهنلكن هغخفهئلكن هغجنهلغئيش هجمحقَّـلك يعهنلك عققغمملكف ص ي
ل  هنلكف َّـىعغ غجنمت ه غجنمتهيسلكهثمثمل غجنخيمئمبمثمل حمهت جمحق جضيطهقغص حمهئىعجن هثسبمل هنخيمب يغجنمئ ي

هنلكف غإلقهن هنلكف غجنمتهيسلكهثمثمل غجنبلكلكمتمثملص مممتسبمل هنخيمب يقغن م هَّـ غجنهئجههي م عمل غخفخيمب  ي
ه غجلسخصهثمثملظ هجنىعغ خملكن غجنسمث هنلكف غجنمئ ه غجنمتهيسلكهثمثمل َّـىعه عمل هنخيمب يغجنمئ ي يط جفمثيطق ي

 وجن ظلكقف علكبلكم غجنسخصهغف عهقغخملكص هعخكجلكق غألقضخل! يجغ هغهللا! هغهللا: غآلهنحل
ق غجنسبخيمل هن غخفحمثيش هنيطغقغص وعخمالهنلكص هغجنبح و هغجل هغآلهثيغ هغخفمب ممتلكجعلكص آل و ي ي

يُّـهبهئمتهت خف جلهل هن جلجهحق هنلك خكلكَّـيطف هن غخفخيلكقم غإلحصمثمل هغحلمئلكئ 
يغجنيعجعلكهثمثمل غق غجلمقهمعمثمل ... ي يهآل ُّـتمث حص جعمثلكن مغىغظ هن عمغىغغظ هنلك جليعحممن هن غأل ى ي

معمثمل غهنىش غخفمبهئ  .*يهغجنمي
نجعخييط :  جعلكجنهئسمك هغآلحفتمثلكق مض غألجممبمك م عهصلكظمىعغ غإلققغن غحلمهَّـ  غجنسمب

مممممممممممممممممممممممممممممممممممممم
غق*  غق ههنمتب غألهث  .طضصك: هنمهبلكف غألهثيغ:  ممىعجن غهثحييعظطك: مغلكهن غأل



اميىس...................................................................٢٦٤ ٢ ـ ج رشح خلَّـُّـىس اهتمل

ة اهتملىسجيُّـيع أمنىشى ّواهنجيطىغىسة واهتىشيغيطضيع ـ اهنسمي خميطهتمنهث مميطرة، وخميطهتمل ّ ّ. 
د اهتتهشهن: ّوأمثيط االجيتَّـالك واالِّـسالخ مبميهشهييطه  ،مليطتّاِّـلكجمس اهتىشوح حم هبُّـ

ي واِّـسالمنَّـيط ميهيَّـ د مممل دة هتمن أخنىس، وال ريغىع أن زيغيطدة اهتملُّـ مثيع مثهثَّـ ّيط مثهشهن ّ ّ
، متجم أن اهتتجىشد ميهيَّـيط حيمل متهن ّحنيشإلُّـت ّ ّّ ُّّـت األصهنُّـيع، وال ِّـهشهي خميطهتٰههب حم متهنُّـت ّ ّ ّ ّ

د اهتت امتتسبَّـيط حم مت خيبمليع خنيطل اهتهشىشوج، مبُّـميمنهي  ّإال اهتتخهن مي اهتملُّـ ّ ّ
خ مي ممىسخممه االِّـسالخ ميهيَّـيط هتهشىشوضَّـيط خنيطل اهتهشىشوج، وال يغيشيغ االِّـسال

 .١*...اهتبىسن
ك ّ إنّجن متيطن اهتسهن ك: جيهن خمُّـيع، جيهن ك ّاهنحب ّاهنحبُّـيع، أمثيط وجيهن ك ّ خمُّـيع جيهن  ّاهنحب

ن أن مبَّـ ل يغمن ، ميجه ًجييطخممليط خاهتهث وص مت  ّاهنهشمئ متجمهت إهئ يغمس أميهي جيهن
ى اهتىشيغيطضيع مث ٍميمي واجيهسيع خملكمه ممهشيطهئ اال مث هت ك، واهنجيطىغىسة واهتتمل  واهتسهن

ن وذهت ك ّوأمثيط... مثهي اهلىسايغيع وميمئ اال مث هتهشهييطيغيعا خمميح يغمن  ّاهنحبُّـيع جيهن
ن أن مبَّـ كاهتس يغمن ل، ميجه ًجييطخممليط هن ص ن أميهي اهت ل يغمن  ّاهنهشمئ متجمهت خنمس

اجيهسيع هت ىواهتت يغيطضيعاهتىش خم ك واهنجيطىغىسة مل  ّوخي اهنهييطزل هبهس مث واهتسهن
 .٢*اهنىشاخن

ّ خممن مييطمل مث هّاحتيطد وإلّمبىطدراك اإلِّـسيطن حم ىغيسه اهنىشخنهنيع إِّـجم ىغ خمهشىس ارمممليط
ي ِّـ ، وهتيسا هبيطل اهتمل هبيطِّـُّـيع مث اهنثيطل واهتهشمل امل اهتمك ّإذا حييطء احل ممهشيطهئ :ّاهتهش

 ّ ممهشُّـهيَّـيطـهسهن مث امنتيطر مث ميبُّـىسه ميجه خنمليطإل األحيُّـيطء ميجه ِّـحُ ميهييطيغت أن يغخمسيطخم
، حنيسخم إهتُّـ خمميهشىشاج  ّ وممىشهبُّــ مبُّـهثيطىغىس اِّـسالخ ِّـمكس مي خمىسِّـ،ّ روخنيطينٍحم ميهنمي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .١٧٤ص:  مثمسبيطح األِّـىح.١*
ع إهئ متتيطب يغميمنهيمتيسهت . ٢٦٤، ص١ج: مممكسمه اهنحُّـ األميمش:  اِّـمشىش.٢*  اهتىشحن

ن هتهنهشال ة اهتملىسجيُّـيع٤٦مثيع خنس زاده آمثهي، اهتهشمئ ّح اهتهشُّـ ّ مثهي حم إجنبيطت اهتمل ّ. 



ضطض...............................................................................)صض( غخفجيمبمك
يحمتمبجي يص جغ معيطجعيع جعمتهيسي كع مض َّـىعغ غخفمئلكنص جلس سس  ي معخيمبي جعخص مس معهئىن معهي

قيجعلكجنمتحييع هغآلحكتيطآلنص هحتمهمث ُّـيعي غجنمه  . غخفثلكني همعمه

كص هنتحيطغ جعهئ جلمئ ههثهييغ لكبمئمل جعخييط لكبمئمل ن هغجنمتهي ومض هنيعغمعمك غجنخيمئ يو وغ يغحتلكق ي
ي هن عجفهئلكهن غجلىغئمثمل هعجفهئلكهن غإلهنهئلكهثمثمل مض مم هنمئلكنىُّـهيمثيطه غآلهثسالق جل مجمبمل ي  ي

ىُّـتحيط جعلكجنمتهييغ غجنهئمبمثمل جغ جعلكجنخيمئ غألهن م عن ممهبيجفت  يي ي  هنخييعغمغ م حممثحيهتيع هن ي
جنمثمل  غكن هنلكَّـمثت هن جفمثهن عهنهئلكهثلكهتلك غجنمتسبمثمل هنلك جليطغ جفهئخص هغجفيطغ َّـ هنخيمئ يمجمث جن ي ي وي و

هث مض هثهيس جحهئمتلك مض غجنخيمئ غأل يهنص حممثثبمن غخفمتلكحكبمل جعمثمت هجعخل قجعومم  هشمه صي
نص هُّـ ظ  غهللا  جن غألحفىع جليمهِّـيغجنمئيعغ غحلمئمثمئ غجنىعه َّـ عهن ققمغلكف غجن

.ص*يجعيطهن هغحكجيملص ممخص َّـ خكمسن غجنخيمئ غألهن
ي خملكن غجنخيالهنمل جفس كغقه عهنحل مض جلمبمل غإلققغن)ص( يعن حكبمك غآلمع...: ي  يمهلكن غجنتلكني

تهتلك هجعمئلكئهتلك يهتلك جل قغهتلك هغهثيطمملكن مغب عهثمثلك مملكن هن مغهتمل حممتلكئيجنمبمتهييغ جعلكخفبيطع خف
 هغحكتمييعغخمهتلك مض هنجهلكَّـيطغ قغمع حمحقه غألخكمثلكظ ممخص َّـ جلمبمثهتلك مض غخللكقفص آل صيجعلكحل

هنمث يعن هنلك ُّـيعجسلك هن غحلمئلكئ جمحق هنلك هخمخيمن مض غألجلمثلكنص هَّـ جعخيمثمت هثح هنخيمب تهتلك ي
يجنمبح هن غحل آل هن غألخكمثلكظص هعن جللكخفمثمل غحل حكبحلكهث جعلكألخكمثلكظ َّـ جعخي ي مثمتهتلك يي

قهص حمهئ هنلك عققمم غجنخيلكقم غخفهئلكخك هن  مغ قه غجن يحممثٰهلكصلك جلمت جعمشخغم هث
غحكجيمل غمع ق غحلمئلكئ جع ن جفمئلكئ غألخكمثلكظ جلمف هنلك َّـ يظ مهلكجن جعخيلكمس غجنمئيطك ُّـهئ

غ حمحقه غحل  يجلمبمثهتلك مض غخللكقفص آل عخكبلكجفهتلك ههنثلكآلهتلكص هعهنلك غجنمتلكخميس غخفحج ي
قغ هنخيتمئيطه حمحقغه صمض هنيععغ غألخكمثلكظ هُّـخيتمئيطه جلمف جفسمك هنلك ُّـيعغه  .ض*جلمف ظ

  هثهيحلكفم هنطط خفلك مغلكظ مض غجنمتهيحمل و غجنجهلكقف جضلكمممثملميىعه غخفمئيطهنمل هنميهغجلمب عن َّـ
مممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

 .ضطصك: و هثمئال جل هنمهبلكف غألهثيغ.ص*
نص غجنخيخل .ض* ف غجنخيمث  .ططضك): طض( 



٢ ـ جككم اضقياشم رشح مت...................................................................٢٦٦

]مر ااب ا[  
َثو أشلر ُ إص دصه اضثلين ممل مققىَّ  ُوال مقين:  بلضبلل، بقيضىَن خيطنأ ّ

َّكام إ َ اضقلطقلَ اضكفيسّلنص ؛ هللً بو تققكال،ً بلحلقكقل تكقكطل ضقكفنُامليت
َمتققكين َ شىل مجكه طل متققكينِ بعم امليتَّ  طى األصعلل ... شقكى ضبقىَّ

 ُ اضتي كسبل،َّ مي بلملققلت اضقامضكلّإكامكو َكّو ومتقَهتّ ضيّألنوذضه ؛ َّاضقامضكل
 إص :إي [إضككل ـ  امليتِ شكم مجيم صمطلتِاملتالشكل ـ َّاضقيى اجلسامككل

ِ املعمةِ اآلالتُ كسبل،]قلتتقه املق  إص :أي [ إضكىٍيشء ِ ضتحطكو وجيدّ
 تقه ُى، ضم تقينِ وضامضِضء ذضه اضِ بعم متلم وجيدّأنّوال شه . ]اضضء

ن أ شى ً صطال،ضء طى ذضه اضُاملطقيب  ضلملياكه ضطمور طل ميُاآلالت
ِّ طع]يف اضربزخ [َقينت ُما، صقنضه كسبلُ ِ اجلسامككلِ اآلالتً  تقه ِم حطيل شكَّ

 .َّ اضقامضكلِاملققل

 إذ ؛ح اضعكينطى رس) ٢٨(ًوشقكه اضنجيع أمطل إص اضعص . اضقيكيي صناجه
.صكى جمقه اضقيل يف اإلدراك وخالصتى

 بلن ضي :ّ منا مي جياب اخلطير اضثلين املتقمم واضني ضلن حلصقى اإلشقلل)١(
ًضلن تكيع اإلدراضلت ضامال ضقلن امليت كقطل ً  !ّ طه أكى ضامل،ّ

ّل ال كسقو أن امليت تكقكه ّ أك:وحاصل اجلواب ضقكفن، بو امليت بلحلقكقل ّ
ّل، صلن اضكفيس اضقلطقل إكام تتققى بعم امليت شىل مجكه طل ضلك هلتققكو ّ  مّ

ّى شقكى ضبو امليت طى األصعلل اضقامضكل، بو وشىل أضثن ممل ضلكم تتققّتتقق ّ ى ّ
شقكى؛ ضعمم وجيد طياكه اضنطلن واملقلن ورشائه اضنؤمل واضسامع وصريمل؛ 

ّوذضه ألن ضية ومتقى تقه اضكفيس اضقلطقل إكام مي بل ّ ّ ّملققلت اضقامضكل اضتي ّ
ّضلكم كسبل منه اضقيى واآلالت اجلسامككل ـ املتالشكل شكم مجيم صمطلت 

ّكسبل اآلالت املعمة ضتحطكو ] ّإص تقه املققلت اضقامضكل: أي[امليت ـ إضككل 



ططض...............................................................................)صض( غخفجيمبمك
 ي ههنلك جنسقهغف غجنهئلكهنمبملص عمل معبمثخل جللكمس غجنمقكقي شتلكفيالن َّـىعغ غجنهئيهحتمئمث

م.حممث خم  .هتلك َّـىعغ غخفجلكني آل ُّـسخيىهنلكفي جلمف هنمئيطو هقجن هن

ق خظ جعلكجنمتسبمل عمل قجن غجنحنظص حممشقغ جفمه قجن غجنحنظ حمال حتتلكف جعخييط عمل  يهمغ
 .معمب غآلآلف

يهآل خك عهث جعخييط  جن عمل مخلكهن هممخصجني ق قجن غجنحنظ ههظ ن صمخلكن همغ  خميط معهئ
غ هن قجن غجنحنظص  غهث هن ظيطهق هنلك َّـ غخفجيمب  جل وحمٰهالمعمب غآلآلف مملكخف

نمعن ع ي هنخييط معمب غآلآلفهئ ي ن ي سغص حمهئىعجن هثسبمل غآلآلف غجلسخصهثمثمل جلمتيط جفمه و
وص حملكآلآلف مملكهثمن مض غجنيطهثمثلك هنخييطغسمعمب غخفمبهئمل غجنهئخصجنمثمل لك مض ي إلزلكق غخفمبهئملص عهني

غهث غجنت مخمت جلهب غخفمبهئمل غجنت جفمه جلمبمثهتلك مض غجنيطهثمثلك  غجنمقكق حمهت هن غخف
 جن َّـمتلكنص جع و جعبمئلكظ غجنمتهييغص حمهت جنمثسمن هنهيمثيطغوهقغحممئت عمل غجنمقكق هجعمئمثمن جعلكخممثمل

وهنرضغَّـ   .  ههنلكهثخيملي
ن ه مض غجنهيهئ هث يهعهنلك عهنثلكن َّـىعه غألقهغف غجنهئمبمثمل غخفمئيط...: هخميط خملكن غجنمئ ي حكمل ي

ي هآل شجبهتلك جللكمس جل جللكمسظ ألصلك جنمثسمن صُّـجهميمبهتلك خكمسن جل خكمسنيغجنهئلكهنمبمل حممشصلك آل 
حكمل و مض غجنمقكقص جع حصلك مخهئوجضب ق مض َّـىعغ غجنخيلكمس هنت خكلكظفص حممب ي  هن غجنحيهت

ص هخميط حتمئمئمتلك قجن هخكلكَّـيطهثلكه هقعُّـمتلك مجلكجلمل خميط  يُّـخييعل جل َّـىعغ غجنخيلكمس جعهئ همغ ي
ص همملكن خكمثخمتلك  خكلكظ ص ههن  يزتهب جعلكجنمتب) جلمت غهللا قيض(خكلكَّـيطهغ قجن

يهمغيعجعمن.  َّـىعه ظهيت هن غخفمتتمئمبخل عمل قغق غآلحفيعغ هنت خكلكظ هن جنمث عه صلكقيجح  ي
 .*...يقجن جمحق هنيعغ

 
 

مممممممممممممممممممممممممممممممممممممم
نص غجنهي *  .طصضك: ضصغجنهيهئ





 
 
 
 
 
 
 

 ا ّاا ا   
 :وخصل اتسطدط

 يف رسصغ خطرك اتسششط ادسصلر ّعطبصطن اخنزطء اهلليف ) ٤١(
ً رغبنط رك اتغابط ألن بزث رسصغا ّصطيف بصطن جعم خطبش) ٤٢(

ًبطرط   ّصط اإلضمطضّعطادسصذ  ادصرضةّإالّ
 وادشلنّادشح يف بصطن االضنسطث اإلرادي إح إيطد اتسصغ ) ٤٣(

 اجلطرق





 
 ٤١(ا(  

]  ا ا ّ   ا ا   
َ بشك اهللعطّإن:  ظغا، خصشللَا جغخطوإذ: خطل  بطدلتعة َ ادلاتعةآل
تشطم أ ادلتعة جت ُتشطمأ خصصط َط خشطّ، ت]يغألهنيمض هنمئلكن غجنتخيخل [ آلاحلشصشصط
 ّةك، ّ اتسصليِ يف رشطم اجلصقيي األتعِ حتط ادشصغُبك اضصهل ادشنغةادشنغة، 
ٍ رنشغخطَرسطظغ   يفْجصغت مملكجنخيمئ [آله ادسلامل ادسصصصط  ظغِ رك رسطظغٍ ةطرسطِ خثي
 يف ُ ادشنغةْط خشنُبهصظ،  وادنشغعقِثنصك ادنشزصك جت ]ي هغحليغيهغخفثلكن

 ِبهمط اخنزطء ، ادلتعةُرغأتشطم ادلتعة، وتشل ظصطك أأتشطرصط جت 
ُ عنزصكٍ خطركٍل يف رسصغَ ذابَن عسصغأ، أراد ّادسصصل ِ وادنشزصكيادسشح ِادنشغعق ّ 

يهن غجنتخيمثمتلكف[ آل ادسشصطِ واحلشطئق]يمثملحكخصظ غإلحصهن غأل[ آلراضصطغ اتسطظغ ادصلَثطئ  ي
آل ادمعط واجلصغعط، وإلنلي جت مجشط ِ جت مجصق احلشطئقُصكنوعر، ]يمثملغخلمبمئ آل ّ

ِ ادنسصصطِادغخطئق ِ وادسصغعط]يمثملغإلحص[ آل  .]يمثملغخلمبمئ[ آل

جفيط يمعتمبخيس مضي خفلك مملكهثمن عقمملكن غجنهئالن مض َّـىعغ غجنهئتلكغ )ص( جفمثيط غحلمئمثمئ هغخف ي غجنت
ص هخميط   غهثتمئ غخفلكمع صن هنمتهتلكيغجنهئالن عمل غخفجيمبمك غجنسلكجع مض غجنيعمم غأله يمعغحلمئمثمئ

جفيط صيعمل غجنهئالن مض غجنيعمم غجنثلكر هَّـ غخفحيهتيع غألمع جنمبحمئمثمئمل غخفجيمبمئمل ي هَّـ غخف
ل  ض ن َّـىعغ غخف ص ههن َّـمتلك حكمثهلل غجنهئالن جف غحلمئمثمئ هغإلهثسلكن غجنهئلكهن

 .ومعمئيعُّـبلك) طض(غخفجيمبمك ي جفت يههنتخيمبمئلكمع هغإلخكهئلكآلف جلمبمث
ون غجنبحهن جل غإلهثسلكن غجنهئلكهن هن غخفبلكجفهن غخفهتهبمل مغيطغص هقجعخص مملكن هغجلمب ع يي ي

ل جمخصق َّـىعغ غجنبحهن ن غجنسبلكخممل مض حف ظلك مض صيغجنخييعحملكن غجنمتحييعه هن غجنخيمب و حفمه
ف َّـىعغ غجنخيمب جلمف عُّـيطه ممبلكق غجنخييعحملكظ  غجنمئيعن غجنسلكجع غحصجيعه ههنيعجفمبمل هثٰه

يغ هنيطقحكمل غجنجهمثىط غجع جليعمحص عآل عن َّـىعغ غجنبحهن مغلكظ مض َّـىعغ غجنهئيهلكال تلكغ ي
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ٍّممحل ٍّ عمجلكمظىجعمتح ق مض ت هنمئي مغ يخن جلمف جلمتلكهُّـمت غألحكلكحكمثملص همعهيمهمث قجن هن
ك غحلهئممتلكغ  و ممتلكجعلك حميعُّـيطغ مض جعحهني غجنىعه ُّـخييطحممه  غإلهثسلكن غجنهئلكهن :و

ق مض ممتلكغ هحفمهلكئمه مغ ص ممىعجن هن  . هحفلكمختهنمهبلكف غألهثيغ هخكهسههث
ق مض  ُّـمل غخفجيمبمئمل غجنحيهت  ينع:  َّـي معلكنىهنحيهتيعيهجفلكظ هنلك مغلكظ َّـمتلك مض جعمثلكن غخمتٰهلكظ غحص

جفيطغ غخفجيمبمئمل غجفيطغ جعلكجن ُّـمل غجن سجفهئلكن هجفيطهتلك غإللكالخممثمل علك جممببمن حممثهتلك يخف سمعمب غحص
قُّـملص جع غحكتهتمب عسغجنىعغمعمثمل جلمف  مغ سجفهئلكن غجنهئثيعغ غآلحكخصئمثمل هغحلمئلكئ غجن س

ق غجنهئثيعغحممثهتلك هغهثهبح  ق غخفتمئلكجعمبمل مض هنمئلكن غجلهب ع مثمنخهي حممكهت جفهئلكن غجنمئمث
ه غجنىعه َّـ ص جغ مكهتيعف ي غجللكهن جلهبمث غجنتخيمثيغجنتخيخل غخفخيمت معمب يمتلكف ممخص حكب

ىغجنمتهيد يلكجنتجحلجعغحلمئمثمئمل  قه مض هنحيلكَّـيع هنتهييعي مغ خممل جمحق مغلكهنخيمل هن هنحيلكَّـيع ي غجن
غمس غجنخيمثمتمثمل هغحلس يَّـىعه غجنخي قغف مض غخفيعغمعمكص همعخيخليص ممتمتمثملس مغ  هنمتهتلك ٍّ مميل غخف

ظمث ص جعيتيجعخمه ق غجنهئ  َّـيعهثخصين هنمئتٰهلكه مسي غخللكظمل جع يئ هن  جعحسمك مغىغيمكهت
قغ يىغئمثلكفغجل ص حتمن عوص هنمئهت  يجفهئلكن ممثيعغ غجلىغئعجفهئلكن هجفيطغ قجن غجنهئ

جفيطغ جعحسمك غخمتٰهلكظ غجنىعغف غجنتهييعُّـ ىغجنحيلكَّـيعص حمحمثمتئىع ص حفهي َّـمتلكن عهنيع غجن
يجنهئخصآلف غخللكظمل غجلىغئمثمل غخفتخيمبمئمل جعجىغئمثلكهتلكص غمكهتلكق  إليخيحل هغجنتهيمهمث غجنخيمثمتهيغجن ي زس

ىجفيطُّـمل مجخيمثتهتلك مض هنحيهتيععيمثتهتلك هن ُّـحيهتيع قغمع غجنحيلكَّـيعغص جلمف غجنتهيمهمث جعهئمبععقغق   س
 س هن غألحكخصظ غإلحصمثملصو معهيمهمثال غجنىعغفيع غخفحيلكَّـيع غجنحيلكَّـيعغ هبلكئي ُّـتٰههب حكلكىمملكهن

هثمثمل غجنحيمبمثملص هُّـجهتهب جلمف مجمث غحلمئلكئ غجن قغهثمثمل هغحلمئلكئ غجنهئ يغجنمت س س سُّـمل هن س
ُّـمل سغألحكخصظ غجنىعغمعمثمل غخفخيمت ي هغجلهتيعُّـمل هن غألحكخصظ غجنمههيلكمعمثمل هغجنهيخيمبمثملصصس س ه جلمف ي  هشت

سمجمبمل غجنيعخملكئ غجنبجيمتمثمل غإلحصمثملص هغجنحيهتيعُّـمل غخلمبمئمثملص حملكخمتهش غألهنيع غإلحص  س س ن عس ن معهئ
جفيطغ غجنىعغمعمثمل حممثهتلك جممببملص هآل جنمبهئثيعغ غإلَّـمتلكن  قغ غجلتيطغجنمث جنمثيغ جنمب سهنهئلكهثمثمل سظ

ن هنحيهتيعغ جنمبحمعمهمبِّـ ألن معي جفت جلمبمثهتلك حكمبجيمتملص يهئ  هن جفمثهن معهيلكظمثمب و
ن جليطغجنتهتلكص هقجن َّـسجفيطُّـمل مجخيعسغألحكخصئمثملص ه  س غجنىعغمعمثملص جعسخيمل خملكجعمبمثتهتلك هجلهب
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جفمثيطي جل حتمئمث هنسمسجنمل] غخفلكمع:عه [ي جعخييط حميعغجم:أخلل  يجفيطغهغجن [ غجنت

ن غخفبمتمثملي هنلك ُّـيعقيقحمهص ]يمثملغجنجهخمه جفمثيطيهنسمسجنمل [س جلمف غألظ هن  م  جلمبمثهتلك] غجنت
غجليط  يغجنخيلكهنملغجنمئ غهثخلي ي غجنهئمبمثملي غجنجهلكهنمبمل هغجنمئ س  يلي عمل هنلك ُّـتهييعىن ُّـجهحقع يُّـيعُّـيط م  غجنهئلكهنمبملي

جفمثيط:عه [جلمتهتلك يهنهتلكف غخفجيلكجنمكص جعحمثهن ع هن غخفمئلكظيط ه] جل هنسمسجنمل غجنت
جفمثيطي هنسمسجنملى جعمثلكنيحممشن [خممن مض َّـىعه غجنيعحكلكجنمل غأليغخفمئمهيط  عمل هنلك َّـيُّـمتسلكم  ي غجنت

جفيطيعآل يآل معت ي مغلكهنخيمثملى عجغبلكفجلمتعص ] غجنهئلكهنيهغإلهثسلكن زغحلمئمثمئ ز جعبمثلكن غخف  س
غكُّـ مض قجن ي هممخصجنصغإلهثسلكن قغفص هآل ُّـيطغهثمث وجفيطع غجنىعه آل ُّـ مغ  هن غخف

 .متلكفئ هن غجنهئلكوخظ

. عق جنمثيغ مض غإلهنهئلكن عمج هن غإلهثسلكنظسهثسلكهثمثملسغجنمتجهمسغ غجنخيمتخنُّـمل غإل
ي خفلك معبخل حممثخص معمئيطن عممثيع هن هنيعغ)ص( يي ن جلمف قمممتخل عحكلكحكمثخل :ي ي عن غجنخييعحملكن غجنمتحييعه ُّـمئ

 :رلك
ق: يغجنيعمم غألهن مغ جفيطغ غجنجهخمهمثمل جنمب جفمثيط غحلمئمثمئ هغجن  .يغجنت
جفيط غحلمئمثمئ هغإلهثسلكن غجنهئلكهن: غجنيعمم غجنثلكر  .غخف

جفمثيط جلمتيط عَّـ مضي حليط غآلن غجنهئالن يمعهخميط  ي غجنيعمم غألهنص هخميط جغبمن عن غجنت ي
ق هغجفيط آل  مغ قص هعن غجن مغ جفيطغ غجنجهخمهمثمل جنمب يغخفخييعحممل هعَّـ غجنتحمئمث َّـ غجن

ق هغجفيط آل خُّـ جنمخُّـ جن  مغ ق  مي آل عن هغمغمك غجن مغ  ههنلك جليطغ َّـىعغ غجن
يلك معخيمثمتلكف جلمبهبمثمل هنيعمعبجيمل جعخيلكمس غجنميمثمك هغجنمهمئيحمهت عهن محص هعهنلك معخيمثمتلكف ي ي غجنيعجع ي

هثمثمل يجلمثمتمثمل هنيعمعبجيمل جعخيلكمس غجنجههتلكقغ هغخفحيلكَّـيع غخلمبمئمثمل هغجنهئ ي  .ي
ق غجنيعمم غجنثلكر يهُّـجكمع مغ جفيطغ غجنجهخمهمثمل جنمب جفمثيط غجنخييعحملكر هغجن يمك جلمف َّـىعغ غجنت

 .هجعحهن غإلهثسلكن غجنهئلكهن
ُّـمل غخف ق غخفجيمب هجممثمك غحص مغ يحممبخص معخيخل غجن ي يجيمبمئمل جعلكجنتخيخل غألهن جعتجحل هثهيس ي ي ش ى

وجنمتهيس هقعُّـمل ممخصآلمع هنستجمتمل و هنمتيطممملي ص جغ مكهتيعف جن ممخصآلمع جلمف هثح ي ي مض قغمع
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يغجنتهيمهمث هغجنتخصُّـىغ مض غجنتخيخل غجنثلكرص جغ مكهتيعف معهيلكظمث غجنتخيخل غجنثلكر هغألجلمثلكن  ي ي
يغجنثلكجعتمل غإلهنهئلكهثمثمل مض غجنخيخلص هقجم قجن عآل عن غجنتخيخل غألهن جعخص جن  شي ي يهن غألجفيطُّـمل ي

غجفيطُّـملص هغجنتخيمثمتلكف غخلمبمئمثمل جعخص حصلك هن هنيعغمعمك غجنخيمئ هغخفثلكن هغخفلكقغ مممبهتلك آل  يهغجن ي ي ش ي
ن غخفحيهتيع غألمع هللا حكبحلكهث همعخيلكملص ههن َّـمتلك غخمتٰهمن غإلقغقغ  يمعستجيمث عن معهئ

قيهغخفحب مغ مغيط هن ومل غجنىعغمعمثمل عن ُّـ غجفيط غجنجهخيص هنحيهتيعغ ي قه غجن مغ ن جع و ُّـهئ
ص ومغلكهنخيلك جنخيلكخف غجنخيمب هغجنخيخل جفيطغ هغجنهئثيعغص هَّـىعغ َّـ غإلهثسلكن غجنهئلكهن  هغجن

ظ ألن غهللا يههن َّـمتلك ُّـت ق غإلهثسلكن غجنهئلكهن هغخفحيهتيع غألمع يٰهِّـ ذهقغ همغ ي
ي همس ُّـتحمئ صى مملكهنىحكبحلكهث همعخيلكمل عقغق عن ُّـيعه قغمع جعجهبمث ممخصآلهتلك مض هنحيهتيع

يقجن آل مض غجنتخيخل غألهن هآل مض غجنتخيخل غجنثلكر هآل مض جللكمس غجنخيمئ هآل غخفثلكن  هآل يي
ق  مغ ص جعخالم غخف ن غخفحيهتيع غألمع يغخفلكقغظ جنخييطن غحكتخييطغق مم قجن ألن ُّـهئ ي
ص  ف هغجنخيمب هغجنخيخلص هجنمثيغ قجن عآل غإلهثسلكن غجنهئلكهن يغجللكهن جنمبهبمب هغخفمبهئ

يمل غإلزلكقص ههن َّـمتلك معخييعم حكبمك معهييعل جعحهن غإلهثسلكن غجنهئلكهن جل يهَّـىعغ َّـ جلمب
جفمثيط غجنخييعحملكر  .جعحهن غجنت

ك وحلمئمثمئمل غإلهثسلكهثمثمل غجنهئخصجنمثمل جفلكدغغ:خملكن غجللكهن مض هثمئيط غجنمتمه ي  جلهبمث ي
يغخفحيلكَّـيع مض مم غخفيعغمعمكظ حممشن غخفيعمعبمل غألهمل  ي غجنتخيخل غألهن:عجلمت(ي مغيط حممثهتلك )ي  ُّـ

وعمجلكجنمثلكو جلمبخص يغخفلكَّـمثلكفيغجنخيمب جعلكجنىعغف هجعسلكئيع غجنمههيلكف هغجنتخيمثمتلكف ه ي جمحق معهيمهمثحلص ي
مغيط حممثهتلك غجنخيمب جع) يغجنتخيخل غجنثلكر: عجلمت( غخفيعمعبمل غجنثلكهثمثمل همض ولكجلهبمث جلمبخص معهيمهمثمبمثلكصُّـ ي  و

ي غخفيعمعبمل غجنيعهجفلكهثمثمل هغخفثلكجنمثمل هغحلس:عجلمت(همض حكلكئيع غخفيعغمعمك  ي مغيط معمب )مثملي  مع
قغ جلمثمتمثلك  وغخفخيلكر همغ مغيط مجمث هنلك مض يمعهيمهمثمبمثو يلكص همض غخفيعمعبمل غإلهثسلكهثمثمل غجنهئخصجنمثمل ُّـ ي و

يَّـىعه غخفيعغمعمكظ آلخكتخصحصلك جلمبمثهتلك هن غخكتخصحصلك جلمف هنخيمت غألجفيطُّـمل غجلهبخيمثمل غحلمئمثمئمثمل ي  ي
ق غجنىغُّـلكقغ جلمبمثهتلك هن مغهتمل غجنتخصن هغجنهئخصنص حمحيهتيع يغجنهئخصجنمثمل غجنت آل ُّـتمه ي ي عن :ي

قغ غجنهئلكهنمبمل غإلحصمثمل غجنحيلكَّـيعغ جعحسمك مجمث َّـىعه غخفحيلكَّـيع قَّـلك صيغجنمه  آل ُّـهبهئ مكهت
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 :ص هَّـىهنمليهتمثيط هنمئيط عمل مخي شتلكفى قجن هحتمئمثمئى جعمثلكنيعنسجغ 

جفيطغع ىن غجن ى غحلمئمثمئمثملي ُّـملى غخفٰهلكحمملس ي عمل َّـ جفيطغي غحلي مض [ ي غخفجيمبمئمليص َّـ غجن
يُّـملغألجفيط ي هن غجنتخيخلي جفيطغ غخفجيمبمئمل:عه [ حممثهتلكيغجنت ُّـستهتمب] يغألهن ي  ] مض َّـىعه غجن

 يغخفتٰهلكئهيلكف :عه [َّـلكي هجمحقيغفي هغخفتٰهلكقي هن غخفتمتلكخمٰهلكفي غخفتمئلكجعالفيمجمث
جفيطغ:عه [ آلخكتخصحصلكظ]غجنخييطن هيغخفمبهئمله  جعلكجنىعغف جلمف مجمث ]ملجيمبمئ غخفي غجن

قغف مغ غظ]يعمجلكمظ يغهثيطهنلكمغ ىجعمتح [غخف ق [ مملكنوص حك مغ  و هغجفيطغ]يقجن غخف
 يخمسلكنع جلمف مجمث يجهتهبمع عق ممخص ص]يممخيلكمس غخفلكقغ [وممثحقغ  عه]ممخيلكمس غجنخيمئ[

جفيطغ   جعلكجنىعغف جعخليملهت غجللكهنخي غجنهئثيعغص حميخمسلكنع جلمف مجمث يجهتهبمع ممىعجن صغجن
 . غخفتمئلكجعالفييعئحكلك

جفيطغ يمثملغحلمئمثمئ [يهجعلكجلتبلكق َّـىعه غجن يآل ضيط هآل هثيط جنمبح :ي ُّـمئلكن] غخفجيمبمئملي س ص س
وهث هغجفيطعه جفيطغ غجنت :عهص  جعال جليطقي يٰهلكقَّـلك غجنهئثيعغمع آل جعلكجن  جعىعجن يحممشهث ظش

غجفيط غجنخييطقه:عه [يغآلجلتبلكق غجفيط :عه [ي هنٰهلكق جنيص غجنهئثحق]ي جعلكجلتبلكق غجن  جنمب
 . غجنخييطق مضيغألظ هَّـ. ]يغجنخييطقه

.*...يهن جفمثهن َّـ ممىعجن عآل مض َّـىعغ غخفحيهتيع
ن هنجيلكجنمك َّـىعه غخفمئيطهنمل مض هنتهييعخملكف غألجعحلكف غجنسلكجعمئملظ )ص( ي خميط معمئيطن غجنهئالن جف ي ي

ضمثِّـص هجفلكظ َّـىعه غخفمئيطهنمل جفيطغ ينع: يجنىعغ حمهت آل حتتلكف خفىغُّـيط مع  سغحلمئمثمئمثمل غجن
ُّـمل عمل غخفٰهلكحممل ص يَّـ جفيطغ َّـ يغحل  هىعغجن يغألهن يغجنتخيخل هن يغألجفيطُّـمل مض غخفجيمبمئمل غجن

جفيطغ َّـىعه مض ُّـستهتمب  يغخفتٰهلكقغفه غخفتمتلكخمٰهلكف هن غخفتمئلكجعالف مجمث غخفجيمبمئمل غجن
 ي مم قجنيظ خفلك قمميعهثلكه مض هنلك حكب هن عننهغجنخييط هغخفمبهئمل هن غخفتٰهلكئهيلكف هجمحقَّـلك

ي حتمن عخمسلكن غجنميحقُّـمل غجنىعغمعمثملوقغحف يهغجنميحقُّـمل غجنىعغمعمثمل هنص ي ص هغجنتمئلكجعمي   عخمسلكن غجنتمئلكجع
مممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

ك*   .صطك: هثمئيط غجنمتمه



غجليط...................................................................ططض ض م ف خف مخهتمثيط غجنمئ
جفيطغى هثسبمليعن :مب هن َّـىعغيحمخي ي غإلضلكحممثملي غجن جفيطغ  ي هغجنهئثيعغس سغإلضلكحممثملص عمل غجن
ُّـملص هن يغخفجيمبمئمل حصيجفمثهنس جلمف غجنس ن:عه [لكي خكهب جفيطغ غخفي خكهب   حصخص]ملجيمبمئ غجن

جفيطغ هغجنهئثيعغ غإلضلكحممث:عه[ ى غإلضلكحممثملىجفيطغيعن غجن يعآلهتلك هبخصص يجفلكلكتع ه]تخلي جنمب  س
يتهبمثىغمعلك مس ُّـهئ يخف يمثمل هن غجنهئثيعغ غإلضلكحم:عه [ هنمتهتلكس جفيطغ غحلمئمثمئي  يعآل ]يمثمل عه هن غجن

ي غجنتهئيعقيَّـ جليطن [ٍّ جليطهنوجعلكجلتبلكق هنخيمت َّـلك ى مخلكُّـىغيحممشن م ي قهن غجنهئثيعغ] هغآلهثمئسلكني
ق يهثخص َّـع ن حصلك  م ]قيهَّـ غجنتهئيع [ جلمبمثهتلكى كغئيطغىجعلكهثٰهخصن خممث جفيطغ :عه[حممثهئ  جنمب

ومعمئيطن] يمثملغإلضلكحم  . ]يمثمللكحمغإلض [ جعلكجنىعغف جلمف غجنهئثيعغش
ى معخيخلشحمهئ ن غجنميلكجنمكش جفيطغص ىجفهئلكنع حممث ي ُّـهئ نمع غجن ق هغإللكالمي عجغلكقيهئ مغ   غجن

ي مض قجن غجنتخيخل غجنميلكجنمك:عه [حممث جفيطغي ى معخيخلشهمممكهتيعص ع ] حممث غجن نمع ش  يهئ

يمعمئلكجع قغجخ همعمئلكجع جمحق قغجخ: ُّـمتمئس عمل جفيطغ غحلمئمثمئمثمل ص ي يهغخفهييعهل عن معمب غجن ي
يغجنتخيخل غألهن آل هنمئلكجع حصلكص حمهت مغلكهنخيمل جنهئ غخفتمئلكجعالفظ آلخكتخصحصلك جعلكجنىعغف مض  ي ش

غظ مملكهثمن هغجفيطغ عه ممثحقغ م جعمتح غجنمب قغف م حك مغ  هغإلمجلكن يجلمف مجمث غخف
جفيطغ م هن غحلمئمثمئمثمل هغجنخييطقُّـمل م  يهغآلهثيطهنلكفظ عق ممخص معجهتهب جلمف مجمث عخمسلكن غجن ي

جفيطغ َّـ غجللكهنخيمل جعلكجنىعغف جعخل ممىعجن معجهتهب جلمف مجمث عخمسلكن غجنهئثيعغص حمهتىعه غجن
جفيطغ ُّـمئلكن  ص هعهث حكلكئيع غخفتمئلكجعالفص هجعلكجلتبلكق َّـىعه غجن يآل ضيط هآل هثيط جنمبح س يس ي ي

ل هجفيطغ آل هنمئلكجع حصلكص حمهت هغجفيط آل هغجفيط جعال جليطق جفيطغ هث يظ ألن معمب غجن
م  جفيطغ غجنت معٰهلكقَّـلك غجنهئثيعغظ ألهث عقغ مملكهثمن هجفيطمع هجفيطغ جليطقُّـمل حمس يجعلكجن يي

ن مض هنمئلكجعمبهتلك ممثيعغص هغجفيط آل ُّـمئلكجعمب خظص :  هجنهئ َّـ هغجفيط آل جعخييطقص عهُّـهئ
جفيطغ غجنت : عه و جليطقُّـملوعقغ مملكهثمن هجفيطمع هجفيطغي حممشهث ظشٰهلكقَّـلك غجنهئثيعغمعآل جعلكجن  ي

ص  غجفيط غجنخييطقه َّـ هجنمئلكجعمبتهتلك غجنهئثيعغ هَّـ آل هنمئلكجع جن يص حممشن غألظ مض غجنخييطقغجن
هثمل وغألجليطغق هنتهئ ي جعمشضلكحمت عمل هثهيس خفيعغ عه هنيعغفى هن هغجفيطي يغحل معخيلكمل ص ههجفيطغ ي

ص جع َّـ هجفيطغ هنجيمبمئمل .جنمثسمن ممىعجن



ططض...............................................................................)صض( غخفجيمبمك
نىغجنميلكجنمك  غجنهئثيعغ َّـيجفهئلكنع ص ُّـهئ ق ي عجفهئلكن:عه [ي معمب غألجفهئلكني حممث مغ  غجن

ومثملحضهي] هغإللكالم  . حممثي
ى جحلك عخكحقىهخميط جليعحممن ىتخيخليعن غجن عجنمث ي   : جلمف خمسهبخلش

ن ظمثي هنبيطعيهنلك ُّـهئ ي غآلهنتمثلككُّـمليتس حفمه نغجن  َّـس  جعلكجنمتسبمل عمل ىجفلكلكمل هغإلىجههب
ق غخفميلكُّـيعغص ممتخيخلىهنلك غهنتلكك ص هغجنخيلكنعجعلكجنمتسبمل عمل  ز غجنهئش جلمت هن غألهن  زمغىغغئ

 . لكمعيمغىغئمثجعلكجنمتسبمل عمل 

جفيطغ غحلمئمثمئمثمل خكلكهنمبمل:يهجحلك هنيع معخييعم:  عه)ص( و عن غجن جفيطغ غإلضلكحممثمل ههنمئلكجعمبهتلك يي   ي جنمب
جفيطغ : م عه جفيطغ غحلمئمثمئمثمل عمل غجن ن جعىعجن هثسبمل غجن يغجنهئثيعغ غإلضلكحممثمل م همعهئ ي

ُّـملص حمال هغجفيط هنمتهتخص عخميعغ عجنمثهتلك هن غألحفيعه  جع صيهغجنهئثيعغ غإلضلكحممثتخل جلمف غجنس
جفيطغ غحلمئمثمئمثمل هنتسلكهُّـمل غجنمتسبمل عجنمثهتخص  جضمثجيمل هبخصص هجنهئ َّـىعغ آل ص مغلكهنخيمل حصخصصيغجن

جفيطغ غإلضلكحممثمل جلمف غجنهئثيعغ غإلضلكحممثمل عقغ هثسبمتلك عجفيطرلك عمل ُّـتمتلكحط ي هن معمئيطن غجن ي ي
جفيطغ غإلضلكحممثمل جل غجنهئثيعغ غإلضلكحممثمل عهثخص َّـ  يغآلحفيعظ جعلكجلتبلكق عن غهنتمثلكك غجن ي ي ي

ييعقص جعخالم غجنهئثيعغ غإلضلكحممثملظ حممشن غهنتمثلككَّـلك جعلكجلتبلكق هنخيمت جليطهن َّـ جليطن غجنتهئ ي ي
ق جفيطغ غإلضلكحممثمل عهثخص َّـ جعلكهثٰهخصن خممث ىجل غجن ي ن ى كغئيطغي ي جلمبمثهتلك َّـ غجنتهئيعقص حمتهئ

جفيطغ ي غإلضلكحممثمل عممثيع جعسلكلكمل هن غجنهئثيعغ غإلضلكحممثملص حمهت هنتمئيطهنمل جلمبمثهتلك جعلكجنىعغفغجن ي  .ي
جفيطغ غإلضلكحممثمل عمل غجنهئثيعغ غإلضلكحممثمل  يحممشقغ هثسبمتلك غجن جفيطغ (ي ) غحلمئمثمئمثملعه عمل غجن

جفيطغ هنجيمبمئمل هغجنهئثيعغ هنمئمثيطغص همممب ن غجن يمعهئ ق عجعسيشي مغ مملكهثمن عجغلكق ص خص مملكن غجن
هص همممب ق حممث عخم مغ ق عممثيع معيعمممثبلكيغجن مغ ق حممث صوخص مملكن غجن مغ  مملكهثمن عجغلكق غجن

ىحمهئ معخيخلص عضخي ي جفيطغ ي ن غجنميلكجنمك حممث عجفهئلكن غجن ن م هَّـ غجنبسلكلكمل م  ُّـهئ ُّـهئ
ق هغإللكالم حممث عمكهتيع مغ ىمعخيخليهمم ص عجغلكق غجن ن عجفهئلكن غجنهئثيعغ َّـ غجنميلكجنمك ي  ُّـهئ

جفيطغ ن عجفهئلكن غجن جفيطغ غحفتهيمن يمض قجن غجنتخيخل معهئ ص حممشقغ مكهتيعف غجن ي حضهيمثمل حممث
جفيطغ هعجفهئلكهنهتلكغجنهئثيعغ هعجفهئلكهنهتلكص هعقغ مكهتيعف . غجنهئثيعغ غحفتهيمن غجن



غجليط...................................................................ططض ض م ف خف مخهتمثيط غجنمئ
نههنلك ظمث حفي هنبيطعي ُّـهئ ي غآلهنتمثلككُّـمليتسمه ص ممتخيخل غجنسغجنتٰهلكق  َّـس  يحنظش هغجنتخصهث

غل.يجعلكجنمتسبمل عمل هنلك ُّـمئلكجعمب ي همعخيخل غألهث ي هغجلىغئمثلكفش هتلك ي جعلكجنمتسبمل عمل هنلك ُّـمئلكجعمبي غخفتمئلكجعمبملي
 .َّـىعغ غجنمئبمثهن 

جفيطغ جلمف غجنهئثيعغي حممث جفهئىميلكجنمكيعن غجن يخكهآل    هن غجنمئسهبخلص َّـي غجن
يغألهن ي غجنتخيخل:عه [ي  غجنمتحييع مض ى هعهنخيمتمنىمنص حممبىعجن عقغ غحكتمئيعُّـ] غإلجفلكلكي

ي غخفتخيمثمتمليغخفيعغمعمك قغفس مغ ي غخفتهبمثىغغي هغخف ش جلمف معخيمثمت ي هنلك مملكن غجنميلكجنمكسممص همغيطف ز
جفيطغهثمثمل ىغخفخيلكر غجن ني ممخيلكمس غألقهغفي غخفتمئلكجعمبملى جمحقس   حممثهتلكي غجنحيلكَّـيعي هغخفثلكنص ُّـهئ

ي غخفتخيمثمتمليغخفيعغمعمك :عه[ قغفس مغ ق]ز غخفتهبمثىغغي هغخف مغ  يغمملكحلمثلك م  هن عجغلكق غجن
جلمل ي هغحليعمملكفيهغإلققغن  جلمف :عه [ جلمبمثي هنلك مملكن غجنميلكجنمكشهمم صىممثيععم ز غخفتمت

ى غخفخيلكر غخفتهئثيعغ]يمعخيمثمت نمعص ى غخفتمئلكجعمبملىجفهئلكن هغألز قي غآلجغلكقيهئ مغ يُّـمل غجن  ي هغحلمئلكئي
يغآلظمبمثمل ى حضهيمثملص ممخص مض جللكمس حكو حممث مملكهنمتملس قغنيئ غجنجيبلكي هنخيلكقغغيغىقس  ز معٰهلكقي هجغ

ي هَّـىعغ جحلك معمئيطن مض غألجعحلكف غجنسلكجعمئمل مض خف غخفجيمبمك )ص( ن غجنجهلكقف) طص(ي :جلمتيط خم
ق  يعن غجنتخيخل عهثخص ُّـتمه ي ي ص عه جلمف حكبمث : جلمف همغهتخلي يعهنلك جلمف حكبمث غجنتمئلكجع

جن) طض(ص هممىعجن مض خف غخفجيمبمك ...غإلجفلكلكمل ن : جلمتيط خم غآلهنتمثلكك معلكقغ ُّـهئ
نيهغجنتٰهلكقجعحسمك غجنتمئلكجع  : هجفلكظمب. ...ص همعلكقغ جعحسمك غإلجفلكلكمل هغجنجههب

ين غجنتخيخل هغجنتهبمثىغ جلمف خمسهبخلع ي ومعخيخل: ي و همخمثىغي وص همعخيخلي عجفلكلكي و همخمثىغي  حمخص صي معمئلكجعحلي
ظمث ن هنبيطع حفمه ن هغإلجفلكلكمل حممثهبتلكك جل جمحقه هن يُّـهئ يت غآلهنتمثلككُّـمل َّـ غجنجههب

جن هعجفلكلكت ي ممتخيخل غجنهئصي حمهت غجنتخيخل غإلجفلكلكصيغجنتخيمثمتلكف جعجههب  جعلكجنمتسبمل عمل ي
ص همعخيخل غجنخيلكن جعلكجنمتسبمل عمل  يعمغىغغئ  .يمغىغئمثلكمعي

ظمث ن هنبيطع حفمه  صغجنتمئلكجعحلي هغجنتخصهث حمهت غجنتخيخل يغجنتٰهلكقيت غآلهنتمثلككُّـمل َّـ يههنلك ُّـهئ
غل هغجلصيممتخيخل غجنحنظ جعلكجنمتسبمل عمل هنلك ُّـمئلكجعمب  غخفتمئلكجعمبمل جعلكجنمتسبمل يىغئمثلكفي همعخيخل غألهث

.عمل هنلك ُّـمئلكجعمبهتلك



ططض...............................................................................)صض( غخفجيمبمك
ي مض قجن غجنتخيخل غخفتهئثيع:عه [ حممثىيهثخص حفهيع يحممشهثص ]ي جللكمس غخفلكقغ:هع [غجنخيمتلكد  ]ي

  خفلك حممثظش مض معخيمثمتلكمعي غجنتمئلكجعي غحليعمملكفص جنميمببمل جفهئيلي هن غحلمثلكغ همعمتيمعمب غآلجغلكق
ق غجنتٰهلكق]يقجن غجنتخيخلمض : عه[  ىجفهئلكنعص ع] ش غجنتٰهلكق:عه [ غجنىعه َّـز هن مكهت

 .يمثملهنهئلكهث غإليغجنهئثيعغ

ي هجفلكظ هنلك معمئيطن عهث)ص( جل غجنتخيخل هغجنتخصُّـىغص عقغق عن ُّـبخل عجفهئلكن : ي يجعخييط عن جعخل هث ي ي
جفيطغ جلمف غجنهئثيعغ : يغخفيعغمعمك غخفتخيمثمتملص حممئلكن يهآل خك عن غجنميلكجنمك حممث جفهئ غجن َّـ ي

يغجنتخصُّـىغ هغجنتخيخل غإلجفلكلك هن جعخل معمب غجنتخيمثمتلكفظ حممبىعجن جن عهنخيمتمن غجنمتحييع مض  ي
قغف غخفتهبمثىغغ همغيطف مم هنلك مملكن غجنميلكجنمك جلمف معخيمثمت  مغ يغخفيعغمعمك غخفتخيمثمتمل هغخف ي ي ي
ه ممخيلكمس غألقهغف هغخفثلكنص  جفيطغ حممث عخم جفيطغهثمثمل جمحق غخفتمئلكجعمبمل همملكهثمن غجن يغخفخيلكر غجن

ق م  مغ جلملمملكحلمثلكغ هغإلقخضيط عجغلكق غجن يص حمهئمبخص ممثيعهع ي م حممث عخكيطزقغن هغحليعمملكف غخفتمت
هص همممبخص مملكن غجنميلكجنمك جلمف معخيمثمت  ق عخم مغ ن عجغلكق غجن جفيطغ معهئ يمملكن غجنميلكجنمك َّـ غجن ي
قُّـمل هغحلمئلكئ غألظمبمثمل مض  مغ ن غآلجغلكق غجن يغخفخيلكر غخفتهئثيعغ هغألجفهئلكن غخفتمئلكجعمبمل معهئ ي ي

يقجن غجنتخيخل مملكهنمتمل حضهيمثمل و يهَّـهئىعغ مممبخص معمتىغجنمتلك عممثيعص مع. ي ص ممخص ي ق عحفهي مغ ن عجغلكق غجن هئ
قغن معٰهلكق غجنخيمتلكد م حملكجنجيبلكئ معتجههئ  قغ هنخيلكقغغ غجنجيبلكئ هجغ يمض جللكمس غخفلكقغ هحك ي ىي ى
يهن غجنخيمتلكد م حمخيمتيطهنلك معمسجخ عمل غألقهث خضيط عن غجنخيمتلكد آل خضتهب هن جعخيٰههتلكص 
يحملكجنمتلكق آل خضتهب هن غخفلكظص هَّـهئىعغ جمحقرلك هن غجنخيمتلكدص حملكجنخيمتلكد هنتٰهلكقغ هنتمئلكجعمبمل 

جفيطغ حممثخص  جعمثمتهتلكص هعقغ مملكهثمن هنتمئلكجعمبمل مملكهثمن عجفهئلكن غجنهئثيعغ جملكجنبمل مكلكَّـيعغ هعجفهئلكن غجن
ق حممث  مغ جعمل حضتهيمثملص هعقغ مملكهثمن عجفهئلكن غجنهئثيعغ جملكجنبمل حمتجيط عن عجغلكق غجن يهنميمب و
ق غجنتٰهلكق غجنىعه  ص خفلك مض َّـىعغ غجنتخيخل هن مكهت يضخيمثهيملظ جنميمببمل جفهئ غجنتمئلكجع مض معخيمثمتلكمع يي ي

يَّـ عص عجفهئلكن غجنهئثيعغ غإلهنهئلكهثمثمل هعخكيطَّـ  .لكي
ن يغجنتٰهلكقهحصىعغ عقغ غهثهئ قجن  ن حممشن قجن غجنتخيخل ُّـهئ ي هجعيطع غآلهنتىغغف جعلكحلمه ي

ص  ق معمب مغ ق عجغلكق غجن ن غخفمتهئ يمملكن غآلهثهئسلكق عخكيطيهمممبخص وخملكجعال جنحيهت  مملكن خمب



غجليط...................................................................صطض ض م ف خف مخهتمثيط غجنمئ
قش قجن غجنتٰهلكقىغهثهئهحصىعغ عقغ  ق معمب غآلجغلكقص همممبخص مملكن و خملكجعاليص ُّـخي س جنحيهت

نسخكيطع يغآلهثهئسلكق ق معمب غآلجغلكقي غخفمتهئيص مملكن خمب   ممثيعص ممخص مض غخفخيلكقنع ي جنحيهت
غنص عمل صجعلكجنمتسبمل عمل غجنمتبلكف  سن ُّـتع هممىعجن غجنمتبلكف جعلكجنمتسبمل عمل غحلمث

ي خملكجعمبمثمل]ي جنمبهبمتهئ:عه [ جنىص هشمهيغآلهثهئسلكق جفيطغيق مكهتس  يجفت جعهئخصحصلكص ي غجن
يقجن غخفمتهئ [ىُّـمهحق يهثسلكهثمثمل غإلي حممث غحلمئمثمئملىحيهتيعمع ألن و خملكجعال]ي ش غجنت َّـ مك س

جفيطغ ي غجنىعغمعمثمليغجن جفيطغ غجنىعغمع:عه[  غجنت هنمتهتلكس يمثمل هن َّـىعه غجن ي غجنت َّـ غجنتخيخلي  ي
يغألهن  . هعجنمثهتلك غخفمهحقيغخفبيطع ]ي

يمعمسهن يصلك معتٰههبمشحمظ  مض َّـىعه غجنمتهئتمل غجنبيطُّـخيملي ي و مجملوغغقع ي  . مغمبمثمبملس
ن ُّـمليعن: عقغ جليعحممن َّـىعغ حممتمئ ى معمب غحص غجفيطغس جفيطغ غخفجيمبمئملصى غجن لك ي خف جعلكجن

غهب[ جنيهحكمثمسجخ مغ لك ي هجفيطهتيجفهئلكنع حممثهتلك يجممببمن] ى عقغق عن ُّـحيهتيع:لك مض خم
يغإللكالخممثمل ي غجنىعغمعمثملس مح [سحكخصئمثمل غأليجفهئلكن غجنهئثيعغع جلمف س  ي هغحلمئلكئ]يمض غجنمهمئ غجنيعجع
قُّـمل مغ قىص جع غحكتهتمب]يمثملخفحيلكَّـيع غخلمبمئمض غ [سغجن  ىحتمن ي غجنهئثيعغي هغهثهبح مكهت

ق قيجفهئلكنع  حفهي:عهص يغجنىعغجخ زه غألجفيطي غجنمئهتيعيمكهت  مض هنمئلكن ي غخفتمئلكجعمبملي غجنمئمث
ه يغجنتخيخل  غجنىعه َّـزغجلهب غخفخيمت  ]يغألهني غجنتخيخل :عه [متلكفي جلهبمث غجنتخيمثي غجللكهني

ى معخيخليعن ىممخص حكبم  ظمثي  . م خفتمئلكجعالف غيمج  َّـىتس غخفجيمب هحفمه

ق معمب غآلجغلكق عممثيعص هممهبثلكن جلمف قجن  غخفخيلكقن جعلكجنمتسبمل عمل غجنمتبلكفص حمهت :جنحيهت
و خملكجعمبمثمليعخم ق عجغلكق غجنظ هن غجنمتبلكفي قص هممىعجن غجنمتبلكف جعلكجنمتسبمل عمل  جنحيهت مغ

ق جعجههئ عممثيعص عمل  مغ غنص هَّـهئىعغ عمل عن هثمهخييط خممبمثال خممبمثال حمتحيهتيع عجغلكق غجن وغحلمث
جفيطغ جعهئخصحصلك همخلكهنهتلكيعن ُّـت ق غجن ي غآلهثهئسلكق هشمه جنمبهبمتهئ خملكجعمبمثمل مكهت ي جفت ي

يُّـمهحق قجن غخفمتهئ خملكجعال ألن معحيهتيع حممث غحلمئمثمئمل غإلهثسلكهثمثمل  و جفيطغ ي شغجنت َّـ مك غجن
جفيطغ غجنىعغمعمثمل غجنت َّـ غجنتخيخل غألهن: عه [سىعغمعمثمل غجنت هنمتهتلكغجن يهن َّـىعه غجن  ص غخفبيطع]يي

 .هعجنمثهتلك غخفمهحق



صطض...............................................................................)صض( غخفجيمبمك

زغجنمتهيد يلكجنتجحل جعي مكهتيعفيجغ ى قه ي مغ  هن ى مغلكهنخيملي جمحقى هنتهييعخمملى مض هنحيلكَّـيعزغجن
غمس غجنخيمثمتمثملهنحي يلكَّـيع َّـىعه غجنخي يغجنت َّـ هنلك قهن غجنتخيخل [يمثمل هغحلسس قص] غجنثلكري  ى مكهت

ىغجنمتهييغ صص مض غخفخلكقفص جعهبحيلكَّـيع غحليعهم هغجنهئمبخصفى هغهثبثلكجغي   جلمف حكبمث غجنتهيمهمث
قغليممتمت مغ يمعخيخل غخفيعغمعمكص همض يف غخف قغف:عه [ هنمتهتلكٍّمم ي مغ  ] هن غخفيعغمعمك عه غخف

ظمث يغخللكظمل تسجعخمه ق]ي جعمتهييغ غجنتخيخل:عه [ جعي  ] غجنىعغف:عه[ي غجنهئ ص همكهت
ظمث ظمث:عه [لكفيجعتمب غخلمه ى معخيخليمملكف ي جعخمه ممخص  م ]ي هن َّـىعه غجنتخيمثمتلكفي

ين مسجع م )]طض( مض غخفجيمبمك [يغألحكخصئ ي جلمبمث مض معهيمهمث غجنهئخصنيمثحكب غجنتمتب
ق  َّـيعهثخصهنمئتٰهلكه  قغ ٍّمغىغئجعحسمك ي غجنهئ يمكهت  يجفهئلكنعو هن غجلىغئمثلكفص هنمئهت

 ي َّـمتلكن عهنيعى حفهيى غجنحيلكَّـيعص حمحمثمتئىعز غجلىغئيممثيعغ يجفهئلكنعحتمن  ز غجنهئ قجنهجفيطغ
جفيطغ جعحسمك غخمتٰهلكظ وص عمكهتلكقغ سغجنخيمثمت ى هغجنتهيمهمثسخيحلهي غجنى غجنتهييعُّـي غجنىعغفيغجن

يجنمبهئخصآلف غخللكظمل ي غجلىغئمثملس  .ي جعجىغئمثلكهتلكيمئملز غخفتخيمبي
غغ خفلك غخفتمئيطنشغحل [عقغق ي معخيلكملص هَّـىعغ َّـ مغ  جلمف ى غجنحيلكَّـيعغى قغمعىيعيحيهتين ُّـع ]ي

يجفيطُّـملعيمثتهتلك هي جعهئمبص]يمثملمض غخفحيلكَّـيع غخلمبمئ [غجنتهيمهمث  جلهبمث يغخفستجهبخيمل[هتلك يتي مجخيمثس
ي ُّـتٰههبى مملكهنىمض هنحيهتيع]  هغجنهئخصآلفيغحلمئلكئ  ي غخفحيلكَّـيعىيعئ حكلك]يقجن غخفحيهتيع [ي

ي هن غألحكخصظ غإلحصمثملصو معهيمهمثال]هبىعه غخفحيلكَّـيع [ هبلك]غجنىعغف: عه [ َّـيغجنحيلكَّـيعغ  س
قغهثمثمل يغجنمت هثمثملي هغحلمئلكئس ي غجنهئ يمثملص هُّـجهتهبز غجنحيمبس  جلمف مجمث ]ي غجنهئلكهنيقجن غخفحيهتيع [س

يُّـملي غجنيغحلمئلكئ ي غجنىعغمعمثملي هن غألحكخصظس ُّـملس  ص]يغألهني مض غجنتخيخل يغخفمتيطمصمل [س غخفخيمت
يُّـملهغجلهتيع يمثمل هغجنهيخيمب]يغجنت مض غجنتخيخل غجنثلكر [سجنمههيلكمعمثمل هن غألحكخصظ غي مض غخفحيلكَّـيع  [ي

ه جلمف مجمبمل غجنيعخملكئ]يمثملغخلمبمئ ي غجنبجيمتمثمليص هشت ي غإلحصمثملص هغجنحيهتيعُّـملس س س غخلمبمئمثملص مض س
يهثسلكهثمثمل غإلي غجللكهنخيمليتهنيعمعب يمثمل غإلحصي جنمبهئخصآلفوحمهت مغلكهن [ي  .]يمثمل غخلمبمئي هغخفيعغمعمكي

جفيطغ غخفجيمبمئمل خفلك مملكن غجنميلكجنمك ع: ي هجفلكظ هنلك معمئيطن)ص( غجفيطغ جعلكجن ُّـمل غحل غجن ين َّـ ي ي ي



ل ى ن كه متسسص نحذفنجص...................................................................للل

إلحسسش مترشي آلتصهتش نإلثالحسش نحضنبسش جت مترشي نحرقضن نالثامإلسش آلنحخذع  إل إل
إل جشحقش جت مترشي حقضن نحلذشإلع نحفةفهصش آلجشمل نتدشصضل بغ نحضبفيبل آلحضحع

نثقسرع آلنسزكف ثسفه نحرقضن حتص ثسفه نحذسض نألتصآل نحضنيت يف خذشي 
إلنألتصصش خغ نحقدج نألآليل مآل نتقذص مترشي نحذسفه نتقذشبرش يف خذشي نجلزع : إلإل

إلنتدزفآل نحضآل صف نحقدج نجلشخع جلزسع نحقدسزشن إل حام بذصي ميلإل إل نحقدج نتخرع إل
 .نإلتشثف آلتخفمسقغ صف مجع نتقذشبالن

إلةغ ثسضن برع نهلفصش نحفنتصن بشحفتصن نتخرذىش بى إلنحزذىك إلشحققجإل    نحفةىفهآل إل
ألى يف خدشصض خقذضحش إل خغ خدشصض صىضي نحدىفنمل نحدسزسىش خىغ نحدذرسىش أل جث ةشخدشإل إل

إلآلنتقشحسش آلنحلف إلنتذىصول مه مي  آلخغ صزش صقصم نحرالي جغ نحرقىضن آلنحذىسط .سشإل إل
إلنحذسط نألحصو خضبقط بدشمل نحدرغ ال نحدجل آلثسفه برع نهلفصىش صزىش ثسىفه 

إلنحزذض   آلنسققشةغ يف نتكشهنل بزدشصض نحلضآلى آلنحررامن ى جت ثقسغ نحقذىخسغلإل
إلآلبدىج حىغ خىغ صىضي نتضنبىش آلنتفةىفهنن ل إلحقزفو نتفةفهنن يف نتضنبش إل

إلقغ نخلشمىىش بىىغل آلثسىىفه حىىغ صىىضإلبكىىخفمس إلي نتضنبىىش نحفةفهصىىش بقرىىع إل
 ى حام ثقع نحقزقسغ جرسغ يف بذخسغ نحرامي نألثامإلف نتضبقط بزذشي إلخفمسشننخل

إلنحفنتصصش آلنحضآل خض يف نتخرش  إلى بسي خذقش نحرامي نألثىامإلف مسىام صىف ) لل(إل إل
أل خذسفهن مترشي آلتىصن هحىع إلضإلسشنإل آلحرغ بكفش ةضإلف خغ نجلإلثسفه نحرغ

 ألجلضإلف نحدىشصضل حقرىفي نحفتىصن آلمترشخسىش خمقذسىش حتص مترشي حقضن نإلنحرغ
إل يف نحرقضنل حكسزالض تذف يف صضي نتضنبش نتقدج حغ خزسش بكخفمسألشإلخفققز إل إل قغ أل

إلدج آلنحقذخسغ نحدسزفل ذإلنخلشمش مخض نحفتصن بكفش نحقخشم نحضنن نحقذضصع نح
أل حررامالن نخلشمش نجلضإلسش نتقدرذش بقضإلسشن حغ آلنتص خغ صألمثسشهن إل إلإل إل  .إلضي نتقدسزشنإل

إلحقرع نهلفصش نحفنتصن بشحفتصن نتخرذش ثسضن بسترشي آلتصهتش يف بدسزشن  إل
ألخدسزش حرشسص مترشي نحفتصن جشحقش  حسسش أل حسسش جت مترشي نحرقضنل بغ خززكسشإل



ضطض...............................................................................)صض( غخفجيمبمك
يههنمبخيس ى غجنىعغمعمثملىجفيطغيعن غجن : َّـىعغ غجنهئالني ُّـملس ى هغحص  يص جنميمببمل جفهئى غخفجيمبمئملس

نع ي حممثهتلكص آل ُّـهبهئيغإللكالم جفيطغ :عه [ حممثهتلكزغألحكخصئ جنمبتهيمهمث ىن ُّـهئ  مض غجن
 .ى ممخص جليعحممنو عظالو مصلكن]يمثملغجنىعغمع

ي غجنتهيمهمثمبمثمليغخفحيلكَّـيع هممىعجن  يجنميمببمل جفهئ م وُّـٰهلكع ي غجنهئبحقيغجنخيلكمس يغجنت َّـ عمغىغغظ م س
ق هثمثمليغجنمئمث ي غجنهئ يهنهئلكهثمثمل غإلي هغجنهئثيعغس نع ي حممثهتلكص آل ُّـهبهئس ي جنمبجهبخيمثملىن ُّـهئ ي غإلحصمثملس غجنت  م س

قغ جفيطغيَّـ ظ ق]يمثمل مض غخفحيلكَّـيع غجنتهيمهمثمب:عه [حممثهتلك م س غحلمئمثمئمثملي غجن  .و مكهت

ى مض معخيمثمتلكفغ غخفحيلكَّـيعوغجنهئثيعغص همكهتيعف عُّـٰهلك جعمسجفهئلكن ممثيع ي هنخيمثمتمل حمهئلكهثمن عجفهئلكن ي
  يجفيطغظ هغحل معخيلكمل عقغق عن ُّـحيهتيع قغمع  حممثهتلك جلمف عجفهئلكن غجنوغجنهئثيعغ جملكجنبمل

يم غجنحيلكَّـيعغ جلمف غجنتهيمهمث جعلكجنهيمثىش غخفمئيطك م جعهئمبمثتهتلك هعجفيطُّـمل مجخيمث ي ي  ىتهتلك مض هنحيهتيعي
ظمثلكف جن ىمملكهن وحفمه وعهآل:  جغالف َّـي ُّـجهتهب : و حكلكئيع غخفحيلكَّـيعص جغلكهثمثلكيُّـتٰههب: ي

ص هجغلكجنثلك ه جلمف مجمبمل غجنيعخملكئ: وجلمف مجمث غحلمئلكئ  . شت
يمبمثتهتلك هعجفيطُّـمل مجخيمثحممسقغق عن ُّـحيهتيع قغمع جعهئ ي  حكلكئيع يُّـتٰههب ى مملكهنىتهتلك مض هنحيهتيعي

قغهثمثمل هغجنمهمئ  يغخفحيلكَّـيع غجنحيلكَّـيعغ هبلك غجنىعغف معهيمهمثالص هن غألحكخصظ غإلحصمثمل غجنمت ي و
هثمثمل غجنحيمب محص هغحلمئلكئ غجنهئ يغجنيعجع ن هغمغيطغ خفحيلكَّـيع جللكمس ي ومثمل هغخفحيلكَّـيع غخلمبمئمثملص حممثهئ ي

ص عه خم هغمغيطغمهمئغجن محص ههغمغيطغ خفحيلكَّـيع جللكمس غخلمب و غجنيعجع  خفحيلكَّـيع غجنهيمثىش و
ُّـمل  يغألخميطك هغخفمئيطكص هممىعجن ُّـجهتهب قجن غخفحيهتيع جلمف مجمث غحلمئلكئ غجن ي

ُّـمل( يهن غألحكخصظ غجنىعغمعمثمل غخفخيمت يهن غألحكخصظ غجنمههيلكمعمثمل هغجنهيخيمبمثمل(ي هغجلهتيعُّـمل )ي  )ي
ه قجن غخفحيهتيع غجنهئلكهن جلمف مجمبمل غجنيعخملكئ غجنبجيمتمثمل غإلحصمثمل هغجنحيهتيعُّـمل  يهممىعجن شت ي ي

يمل غإلهثسلكهثمثملص َّـىعه َّـ ظهيلكف غخفحيهتيع غجنهئلكهن هغألمع  غجللكهنخيتمض هنيعمعبص يغخلمبمئمثمل ي
وهَّـ غخفيعمعبمل غإلهثسلكهثمثملص حمهت هغمغيط ي جلهبمث غألحكخصظ غجنىعغمعمثمل هغجنمههيلكمعمثمل هغجنهيخيمبمثملي ي  صي

وهنٰهلكحملك عمل مجمث غجنيعخملكئ غخفيعمعبجيمل جعلكجنبلكلك هغجنحيلكَّـيعص هَّـىعغ َّـ معخييعُّـ غإلهثسلكن 
 .يغجنهئلكهن هغخفحيهتيع غألمع



غجليط...................................................................ضطض ض م ف خف مخهتمثيط غجنمئ
نع شغإلحص يحملكخمتهش غألهنيع قغىن معهئ جفيطغ غجنىعغمعمثمل حممثهتلك وملي غجلتيطغجنمثو ظ س جنمثيغ جنمب

يهنهئلكهثمثملص هآل جنمبهئثيعغ غإلوجممببمل قغ جل:عه [ جلمبمثهتلكس  يجفتص و حكمبجيمتمل]مف معمب غجنمه
قغ [ىِّـيمهمبمع يمثمل غآلجلتيطغجنيمعمب غجنمه نمع ألن ]ي ي هنحيهتيعغ جنمبحىهئ  يجفمثهن هن و

يجفيطُّـملعس غألحكخصئمثملص هيمعهيلكظمثمب يغجنىعغمعمثملص جعسخيمل خملكجعمبمث  مجخيس ن جليطغجنتيتس هتلكص يهتلك هجلهب
ي غجنخيمتخنُّـمليغجنمتجهمسغ هقجن َّـ يهثسلكهثمثملص عق جنمثيغ مض غإلهنهئلكن غإلس  ظ هن غإلهثسلكني عمجس

يت جعلكخفيعمعبمل غإللكالخممثملجفلكلكإل ي غإلحصمثملس يُّـمل هغجنمئمثيطس  .س غجنخيبيطُّـملي

يههنمبخيس مم هنلك معمئيطن:  عه)ص( ي ُّـمل غخفجيمبمئملين غع: ي جفيطغ غجنىعغمعمثمل هغحص يجن  جنميمببمل جفهئ ظي
ن جفهئ غجنهئثيعغ هغحكتجمتلكصلك ن جنمبتهيمهمث صغإللكالم حممثهتلك هجعجي  آل ُّـهبهئ عن ُّـهئ

 .يممخص جليعحممن م هَّـىعغ َّـ هنمئلكن غألجفيطُّـمل وغألحكخصئ حممثهتلك مصلكن عظال م
جنميمببمل جفهئ  )وُّـٰهلكعغجنخيلكمس غجنهئبحق  غجنت َّـ عمغىغغظ(يهممىعجن غخفحيلكَّـيع غجنتهيمهمثمبمثمل 

هثمث ق غجنهئ سجلهبخيمثمل غإلحصمثملمعحيهتيع حممثهتلك غن عسهنهئلكهثمثمل حممثهتلكص آل ُّـهبهئ مل هغجنهئثيعغ غإلسغجنمئمث  س
جفيطغ غحلمئمثمئمثمل( قغ غجن  .)سغجنت َّـ ظ

جفيطغ حممث آل ُّـهبهئ عن ُّـحيهتيع حممث غجنتهيمهمث  مح جنميمببمل عجفهئلكن غجن حملكجنمهمئ غجنيعجع
يغألحكخصئ جنهئثيعهتلكص هغخفحيلكَّـيع غخلمبمئمثمل جنميمببمل عجفهئلكن غجنهئثيعغ حممثهتلك آل ُّـهبهئ عن 

جفيطهتلكظ عقن غخمتهش غألهنيع ي غجلهبخيمثلكمعحيهتيع حممثهت ن َّـمتلكن غإلحص يمل غإلحصمثمل جن عن ُّـهئ
ي مم ُّـحيهتيع حممث غجنتهيمهمث غألحكخصئ هغجلهبخيمثمل غإلحصمثملص عهو مملكهنو هنخيتيطنوهنحيهتيع : ي

قغ غجلتيطغجنمثمل  مغيط ظ جفيطغ هغجنهئثيعغص حملكخمتهش غألهنيع غإلحص عن مع ن هنحيهتيعغ جنمب يُّـهئ و
جفيطغ غجنىعغمعمثمل حممثهتلك جممببملص هآل جنمبهئثيعغ غإلهنهئلكهثمثمل جلمف يجنمثيغ جنمب قغ ي  معمب غجنمه

ن هنحيهتيعغ جنمبح هن ي جفت صحكمبجيمتمل قغ غآلجلتيطغجنمثمل ألن معهئ يمعمهمبِّـ معمب غجنمه و ي
يجفمثهن معهيلكظمثمب غألحكخصئمثمل هعجفيطُّـمل مجخي غجنىعغمعمثمل ي جفيطغ ص ي ن هنحيهتيعغ جنمب وحمتهئ

قغ غجنت معهسَّـ يهغجنهئثيعغص جعلكجلتبلكق حكخيمل خملكجعمبمثمل معمب غجنمه ن هنحيهتيع ي مبهتلك ألن معهئ
ن جليطغجنتهتلك غجنت آل معميمبمك حممثهت جفيطغ هغجنهئثيعغص هجلهب جفيطغ جلمف غجنهئثيعغ هآل غجن لك غجن



ضطض...............................................................................)صض( غخفجيمبمك
ىممخص دف ي مض قحكلكجنت غخفسخصغ ي جع غجنجهمثىطي  . جعمشهثجهلكظ غجنيطهغئيعي

قق ى غخفتمسهنيجنخي ص غجنهلُّـهيملى جلبلكقمعيهجنمت كي ُّـ هن حت جعبخيىش هنلك ي حممثهتلك ُّـهي ت
جن غجنمتهئلكف غجنمبجيمثهيملص هَّـ  :خم

ىخميط معمئيعق  ي غجنحيلكَّـيعغيحممتسخت. و هجعلكلكمتملويعغمكلكَّـ :نلك هثسختىهثسلكنيعن غإل جلمتيطهثلك س
محي غخللكقف:عه[ هص ههثسختى جنمبخيلكمسو هنٰهلكَّـمثمل]ي جل غجنمهمئ غجنيعجع  ي غجنبلكلكمتملي جعمس
مح مضي غجنيطغحف:عه[   َّـي حملكإلهثسلكنظس جنمبحرضغ غإلحصمثملو هنٰهلكَّـمثمل]ي غجنمهمئ غجنيعجع

قغفيغجنمئلكجع] ي غإلهثسلكن:عه [ عق َّـظيجلمف غإللكالم غحلمئمثمئ شغجنهئ مغ  ي جلهبمث غخف
غه هن ص] غجنمئيطُّـ هنمتهتلك:عه [هتلكيهخميطُّـهب]  هنمتهتلكي غحللكقف:عه[ هتلكيجفيطُّـث  ههنلك حك

قغف مغ  هنلك :عه [ هن عمغىغغظ غجنخيلكمسى مغىغظسمم يحممشن ظ]ىغجلهب [ قجني آل ُّـمئبيغخف
ه غحل َّـمثملص ه غألي آل ُّـمئب]يحك قُّـملص جع غجنخيلكمسيجن آل ُّـمئبإلغسجن ي غجنخيب ص و جلبيطش مممبس

كص آلوص ظهبيطوص هغجفيطوجنعه ى حكبحلكهث هجفيطشهغحل ي جلمبمث غآلمعمهلكمي ز  ي جعخص ُّـمتلكخمٰهي
ي غخلمبمئمثمليهن غألهظلكم غحللكقجغمل  وهثسبتخل مملكهنمبتخلص هثسبمل  قهيهغإلهثسلكن س غجنخيبلكقُّـملصس

و هبلك عمل غحلرضغ غإلحصمثملص ههثسبمليُّـيطحف هثمثملص حممثمئلكن ي ُّـيطحفس س هبلك عمل غحلرضغ غجنهئ
يهث هنهئمبع يجفمثهن هن )وجلبيط( :حممث  هن )يقغ( : حممثي مملكنص هُّـمئلكنيجغ همس ُّـهئ صس

قغصيجفمثهنص ههن وملسهث حفمبمثهيع يجفمثهن ُّـيجفسعيهث ع يجفمثهن ههن  غجنمه س حمهئمسهث ص معمئ
يغخليش غجنهيلكظ ص هَّـي جنمبخمب هغحلو همغلكهنصيخيلكمس هغحلغجن جعخل وجعيعكق  جعخل ش

ي غإلحصمثمليغحلرضغ هثمثملص مملكخليش غجنهيلكظس ي هغجنهئ ز  صي حمهتىعه جفمئمثمئت. هغجنجههبيغز جعخل غجنحيس

جفيطغص هقجن َّـ غجنمتجهمسغ غجنخيمتخنُّـمل غإلهثسلكهثمثملظ غق جنمثيغ مض  يغجنهئثيعغ جلمف غجن ي
هَّـىعغ َّـ ص جنمثيغ مض غآلهنهئلكن عجعيطل هن غإلهثسلكنهص غإلهنهئلكن عمج هن غإلهثسلكن 

ىغجنمتحيلكن غألجفس غجنىعه مغخيمب غهللا حكبحلكهث همعخيلكمل مض َّـىعغ غجنخيلكمسظ إلجفلكلكمل 
محص هجعلكخفيعمعبمل غجنمئمثيطُّـمل يغإلهثسلكن غجنهئلكهن جعلكخفيعمعبمل غإللكالخممث يمل غإلحصمثمل هغجنمهمئ غجنيعجع ي

يغجنخيبيطُّـمل هغخفحيلكَّـيع غخلمبمئمثمل .ي



غجليط...................................................................ططض ض م ف خف مخهتمثيط غجنمئ
 ي غجنهئخصني مض غحليطهف هغجنمئيطنص هجنمبحي غخفجيمبيغجنهئخصن]  جنشهثسلكن:عه [حممب

ص و مض غحليطهف هنيطحف]ي جنمبح:عه [ هجنمثيغ جنص مض غجنمئيطنيغخفجيمب  معخيلكمل جل قجن
 شسمس جل صو مض غجنمئيطن هنيطحف مض غحليطهفص هجنمثيغ جني غخفجيمبي جن غجنهئخصنيهغجنخيلكمس

ص حممهلكق غإلهثسلكن ي مغلكهنخيلكص هللا غحلهبيطيقجن  . جلمف قجنو
قص ههنلك َّـلك ى ههنلك عمكهتيعىهتلك هن جفمئمثمئملىحمخص عخحم هتلك ىقهثسعهتلك ههنلك سحفسعهن همغ

قع مغ وجضهبيط عق خميط مملكن هنمتهتلك ظوُّـٰهلك مض غجن نصىمغهت  هعجع ي حك ي هحميعجل  ههن
ص هغمغخيمبىجفسع يس حمتحمئظ ُّـ  يس هحتمئصجعخليهغخفمئيع  غجنجيلكئخيخلى هنيعممىغي معمئ

ص حمسبحلكنى غجنهئلكحميعُّـى هنيعممىغي حكلكحممبخلص هغمغخيمبىحكهيع  جنمثيغ ى هنى هغجللكجفيطُّـ
غجنسهبمث وخظممهبثمب   .َّـىعغ ممالهن جعخيبلكقمع غجنهلُّـهيمل. غجنبمهحقس هَّـ

ص ضضمصضك:  مغلكظ َّـىعغ غجنهئالن مض عهثجهلكظ غجنيطهغئيع جنمبجهمثىط جضمث غجنيطُّـ جع جليعمح)ص(
 .لكبخيمل جنمثيطن

ي جلمتيط غجنخييعحملكظ عن جنشهثسلكن هنيعمعبتخل يمعمئيعقيهث خميط ع: هجفلكظ جلبلكقغ غجع جليعمح
مح : يعغص هثسخت غجنحيلكَّـملههثسختخل مكلكَّـيعغ هجعلكلكمت هنلك مملكهثمن حفلكقف غجنمهمئ غجنيعجع

وهَّـ غجنتخيمثمتلكف غحللكقجغملص هنٰهلكَّـمثمل هص ههثسخت غجنبلكلكمتمل هنٰهلكَّـمثملي  و جنمبخيلكمس جعمس
غمغبملص حملكإلهثسلكن َّـ  مح هَّـ غألحكخصظ غجن يغجنهئ يجنمبحرضغ غإلحصمثمل هغجنمهمئ غجنيعجع

قغف غحللكقجغمل  مغ قه غجنمئلكجع جلهبمث غخف مغ جلمف غإللكالم غحلمئمثمئ غجنسخي غجن
محصمليهنمتهتلك مض غخفحيلكَّـيع غخلمبمئمث غه هن .  هغجنمئيطُّـهبمل هنمتهتلك مض غجنمهمئ غجنيعجع يهعهنلك هنلك حك

محص عه حفمبمئمثمل حفلكقف  غظ مملكهثمن عحصمثمل مض غجنمهمئ غجنيعجع قغف هغخفحيلكَّـيع م حك مغ يغخف ي
ن مغلكهنخيلك جعخل غحليطهف هغجنمئيطنظ حممشن مم مغىغظ ىغجنمهمئ م آل ُّـمئب عن ُّـهئ ي ي  هن و

َّـمثملص هعمغىغغظ غجنخيلكمس  ه غهللا آل ُّـمئب غألجن مهمئ مغىغظ هن عمغىغغظ غجنيهمم يهنلك حك
قُّـملص جع غجنخيلكمس مح هجللكمس غإلجن آل ُّـمئب غجنخيب ىغجنيعجع قُّـملص و جلبيطي مممبي ي هجنمثيغ جن عآل غجنخيب ي

ك جلمبمث غآلمعو ظهبيطو هغجفيطو هجفيطه عجني مممبيهغحل حكبحلكهث همعخيلكمل مهلكم جعخص ي آل ز



ططض...............................................................................)صض( غخفجيمبمك

يُّـمتلكخمٰه هن غألهظلكم غحللكقجغمل غخلمبمئمثمل غجنخيبلكقُّـملص هعهنلك غإلهثسلكن حمهت قه هثسبتخل  ي ي
يمهلكحم جعهئ غجنمههيلكف ي آلمعظيهَّـ قغص يص حمهت جف هحفمبيهثسبمل غحل ههثسبمل غخلمب

 هثسبمل ُّـيطحف هبلك عمل : هَّـ جلبيطص حمهت قه هثسبتخل مملكهنمبتخلصيهغألحكخصظ غإلحصمثمل
محمهمئيغحلرضغ غإلحصمثمل هغجن هثمثملص حممثمئلكن ص غجنيعجع ي ههثسبمل ُّـيطحف هبلك عمل غحلرضغ غجنهئ

يهن جفمثهن عهث هنهئمب همس ُّـهئ جغ مملكن) جلبيط(حممث  ي ن جفلكقجغلكص هُّـمئلكن حمص ي مث وحممثهئ
قغ مض جفيطُّـهن حفمب غهللا ) يقغ( قغ غخفىعمم يهن جفمثهن عهث حفمبمثهيمل ههن جفمثهن غجنمه

ص حمهئمسن ُّـ قمع ههن جفمثهن عهث عجفس معمئ يعقن جلمف ظ  ى غإلهثسلكن جعيعكق جعخل غجنخيلكمسي
ص همغلكهن جنمبخمب ههنحيلكَّـيع غمغبملص هَّـ هيهغحل ي غخفتخيمثمتمل غخفهبهئمتمل هغحل جعمسحكخصئ غجن ي

يهثمثملص مملكخليشي غجنهيلكظ جعخل غحلرضغ غإلحصمثمل هغحلرضغ غجنهئيغخليش  ي غجنهيلكظ جعخل غجنحيي
ص حممب غجنهئخصن غخفجيمب مض غحليطهف هغجنمئيطنص هجنمبح  يهغجنجههبيغص حمهتىعه جفمئمثمئت
ن جن  ص معخيلكمل عن ُّـهئ يغجنهئخصن غخفجيمب مض غجنمئيطن هجنمثيغ جنمبح مض غحليطهف هنيطحف

هغجنخيلكمس جن غجنهئخصن غخفجيمب مض غحليطهف هجنمثيغ جن مض غجنمئيطن ص هنيطحف مض غحليطهف
ص حممهلكق غإلصهنيطحف وهثسلكن مغلكهنخيلك جعخل غحليطهف هغجنمئيطن جعلكجلتبلكق  شسمس جل قجن

جعمثمل ص حممب همغ عمل غجنمئيطن هغحلرضغ غجنيعجع يعجفلكلكت جعهئ ممخصآلف غحللكقف هغجنمئيطُّـ  صي
 حمخص عخحمهتلك هن .يهجن همغ عمل غحليطهف هغحلرضغ غخلمبمئمثملص هللا غحلهبيط جلمف قجن

قص ههنلك عحفس: جفمئمثمئمل م عه هتلك يجفمئمثمئمل غإلهثسلكن غجنهئلكهن م ههنلك عمكهتيعَّـلك هن همغ
قهعقهثسهتلك ع مغ  .وُّـٰهلك مض غجن

غ هظ مغ وههظ غإلهثسلكن جعلكجنيعغ هغحل هغجن ي  ي جنمبحنظ جعحلكن هنتخيمبي
ن عآل جعلكآلحكتخالمص عهنلك جلمتيطهنلك هثمههي جعمسهث جلبيط  جعمثمل آل معهئ مظ ألن غجنيعجع ظ يغخف ي ي ي

م آل جعحلكن و حمهتىعغ هظصهجفلكقف هجحهئ ظ  .يهنتخيمبمئ جنمبحنظ جعحلكن غخف
وجغ عن غحلمئمثمئمثمل غإلهثسلكهثمثمل معلكقغ ي ي ي ن هنحيهتيعَّـلك عمعي ن هنحيهتيعَّـلك  ُّـهئ ي غخفحيلكَّـيعص همعلكقغ ُّـهئ

ص يط يعقهث هعحكهي غخفحيلكَّـيعظ عق خميط مملكن هن َّـىعه غحلمئمثمئمل جضهب ص هعجع مغهت
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ص هجلمبمث عن خضخي مم هغجفيط هن  ُّـ نص حمتحمئ عجفس معمئ حك هحميعجل يههن ي
و هجلمف جضمثيش مم قغئيعغ حفمبصَّـىعُّـ غخفحيهتيعُّـ هنيعممىغ قغئيعغ  هنسلكهثىط جنتمب غجنيطغئيعغص ي

يهعُّـٰهلك حتمئ عحكهي غجنسلكحممبخلجعخلص يحمتلكقغ هنيعممىغ غجنجيلكئخيخل هغخفمئيع  هجلمبمث عن .و
ص حمسبحلكن هن جن ىمثيغ ممهبثمب خظ هَّـ ىخضخيمب هنيعممىغ غجنهئلكحميعُّـ هغجللكجفيطُّـ ى ى يي و ي ى ي يي ي ى

يغجنسهبمث غجنبمهحق ي ى يي ي ص هَّـىعه َّـ غإلهنلكهنمل غجنت معخيتمئيط هبلك هنيطقحكمل عَّـ غجنبمثمن . س
مغمث عحكسهتلك ههنبلكهثمثهتلك جعجههئ قخممث ههنتخل عآل جلمف هنبلكر غجنخييعحملكظص  يهآل ُّـهبهئ مع

يغ ُّـهيهت جحلك هنيعهَّـىع ي  .ي
يغخفحهبيطُّـمل[يهخفلك مملكهثمن َّـىعه غحلمئمثمئمل ...:خملكن غجنمئمثخنه ]  هغخفحيهتيع غجنهئلكهني

قُّـمل آل ُّـ:  جلمف غجلهتتخلوهنجهتهبمبمل يغإلحصمثمل هغجنخيب وظلكجنمل عقجن ] غإلجلجيلكظ[ حصلك يمهِّـي
ق غآلحك غهللا حممث[  حممبهتلك صيص جع معبخيمثمل هَّـ غخلالحممل]هن خمجي غجنمتحييع جل مكهت

 ي جنمثتخنمظيع هغجنيعضلك هغجنسخيش همجمث غجنمههيلكف هغإلهنلكمعمل هغجنمبجي هغجنمئهتجفمثلكظغإل
يتهتلك عُّـٰهلكظ ألصلك يمض غجنخيلكمس همض هثهيسهتلك هجعهلُّـ  ]. هن غجنخيلكمس: عه[هنمت ] يغجنبهلُّـمل: عه[و

جعمثمل هغخلالحممل[ص هضجيعه هضمث ظيطقه آل ُّـمتلكمض هنلك قمميع  هجعهئلكعه  ظ]يهن غجنيعجع
 مض ىغيلك ُّـخيىغغ جل جلمبهب هنثمئلكن ققهنه. يحممشهث جعخيىش هنمئتٰهمثلكف قغمع هظهيلكمع

نصص هن جفمثهن هنيعمعبتسخصظآل مض غجن هقلغأل ور :  هعن مملكن ُّـمئ أنتم أعلم بأ
م  .تيص هن جفمثهن جعهلُّـدنيا
جعمث:هغحللكظ ي عن قجع قَّـلك حممث: عه[يجنمههيلكف غإلحصمثمل ت جنمبخيلكمس جعلكي غجنت جن هن ] جعحيهت

 هن صي هجلجىغه ههنسهئمتت همجمث هنلك ُّـمبىغهن هن غجنمتمئلكئيس غإلهنهئلكهثمثملصجفمثهن هنيعمعبت
 جنمثحمثيش جعحيلكَّـيعه صييط هغجنتمتىغن عمل غجنخيلكمس غجنسهيحليت غحللكظمبمل هن غجنتمئمثيجفمثهن جعهلُّـ

غك غكص غجنخيلكمس غجنحيلكَّـيعيحف  ص حممثمهحق مصهب غجنبحيعُّـص غجنخيلكمس غجنبلكلكي هجعبلكلكمت حف
 .ههنحيهتيع غجنخيلكخفخل

ص ممخص يحمتمتىغ ص حملكجنمتمئلكئيس عُّـٰهلك عوجن عُّـٰهلك ممخصجن ون جليعهمغ عمل هنمئلكهن غألظحل ممخصجن ي
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 .ص*ق غإلحصق جعلكلكمت هخممبب جعلكجنمتي عحفيع ُّـخييعحمهتلك هن معمتى جعلكجلتبلكقوممخصآلف
ن هنمئيطهنمل غجنمئمثخنه جلمف  ل عمل غجنهيمه غجنثلكهن هن حممه يممىعجن ُّـهبهئ غجنيعمغ

ك ن يهُّـهسُّـ...: حمهيمثهتلك جعمثلكن حصىعغ غخفجيمبمك جفمثهن خملكن َّـمتلكنصغجنهيمه يط هنلك قمميعهثلك خم
جفيعهنحق غخفهسهنمتخل همظ  مض  جع عمح لكلكجنمك ييطُّـ جلحلي غهللا مض غألقضخل خمجيمك غخف

ّ اهللا، أضط ةصط اهللا ادغي خغجنك أضط ضشسط بطء بمك: مملكن شجيبهتلك جنمبمتلككىحفجيبمل
، وأضط ّخصل، وأضط ادششك، وأضط ادشلح اتهشلظ، وأضط ادسغش، وأضط ادشغه

 ....ادماموات ادمنق واألرملن
ه مض مجمث : عمل عن خملكن غجنمئمثخنه يهجنىعجن خممث غإلهثسلكن غجنهئلكهن آلجعيط عن ُّـ

ُّـلكن غحل حممثهتلك قغف مم مغ قُّـمل غخفظض*...يغخف مغ ي حممشن غجنسخيمل غجن قغ جنشهثسلكن ي مغ
جفيطغص ههن َّـمتلك حكهبمثمن مجخيمثمل وغجنهئلكهن هغمغيطغ ي جنهئ َّـىعه غجنتهيلكظمث هن غجن ي ي

ىغإلهثسلكن غجنهئلكهن جعجهبخيمثمل  .ي غجلتيطغجنمثملي
ّ  

يعهثخص ُّـت ن عن معمئيطُّـيع جلمف غجنهئلكهن غإلهثسلكن ذهقغ  َّـىعغ غآلحكتيطآلن جلمفي  آل ُّـهئ
يجنمبخيلكمس جعهئ هنيعغمعب م هن غجنخيمئ هغخفثلكن هغحليغ نجع ُّـ يجفمئمثمئمثملص و م هجفيطغي  هئ

وجفمئمثمئمثلك آل ولكيغجلتبلكقُّـ وغهغجفيط جفيطغ جعخل مغلكهن حمهت يهعآل صي  جن صهثخي .هغجنهئثيعغ غجن
يعهثخص معت هجفيطمع مملكهثمن قي مغ ص آل عن غهللا يهمظ  جع  هجفيطمع يغألجلحي هغإلهثسلكن غجنهئلكهن
ن غآلحكتيطآلن هنستمئمثخصص  جمحق غإلهثسلكن غجنهئلكهنىجعحنظ  .وحممثهئ

و عن غجنخيلكمس جن هجفيطغ:هغجنتحمئمث جلمتيط َّـهسآلظ غألجلالن ص يمعت آل ي ي عآل جعلكإلهثسلكن غجنهئلكهن
 يحملكإلهثسلكن غجنهئلكهن َّـ هنمتجهمس هجفيطغ َّـىعغ غجنخيلكمسص هَّـىعغ هنخيمت هنلك ُّـمئلكن هن عن غجنخيمئ 

 مممممممممممممممممممممممممممممممممممممم
ي عهن غجنهيمه غجنتلكحك هن هنمئيطهنمل غجنمئمثخنه.ص*  .طضصص كصف: ي
ك.ض*  .ضضص م ضضصص كصف:  خف غجنهيمه
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ه غجنخيمئهغخفثلكن هغجنجيبمثخيمل َّـ هثجههيف َّـىعغ غإلهثس ص حمهئخص عن جنمتلك خم   هغخفثلكنيلكن غجنهئلكهن
ه مع غجنخيمئمبمثملص هجللكمس ص يهغحليغص حمهئىعغ غإلهثسلكن غجنهئلكهن جنيطُّـ معمب غجنمئ يحمخيلكمس غجنخيمئ خم ي

حص مع غخفثلكجنمثمل هَّـهئىعغص هَّـىعغ هنخيمت خم يغخفثلكن خم يعن غخفالئهئمل غخفمئيعجعخل ُّـخيمت مغمقغئمث : ي ي
ه غخفحيهتيع غألمع ص خم غحممث غإلهثسلكن غجنهئلكهن مض يهجنهئ ص يههنمثهئلكئمث هجلىغقغئمث هع

ص ههنثلكجن ُّـمسحفىع هن  غه غجنخيلكجنمثملص حمحس ُّـمسحفىع هن هنثلكجن غه غجنمتلككجنمل عهثخص ُّـمسحفىع هن خم يخم ي
ن هغحكجيمل جنتمسحفىع غجنيطغهثمثمل جحلك َّـ عجلمف هنمتهتلكص ممخص حكتخييعم  ص حملكخفيعمعبمل غجنخيلكجنمثمل معهئ يجلمئمب

 ).ضض هضض(غجنخيلكمس جعلكإلهثسلكن مض غخفجيمببخل جعخيىش معهيلكظمث هجفيطغ 
خ مض قُّـ خم ة إ جاعل : جن معخيلكمليخملكن غجنخيالهنمل غآلجن ِلمالئ ك  ذ قال ر ٌو ِ ِ َِ َ َ ْ

ِ َ ْ َ َ َ
ِ َ

ً األرض خليفة َ ِ َ ِ ْ َ ْ
 صمجخيمن غألضيطغق] هبىعغ غخلمبمثهيمل: عه[هجع : )صض: غجنبمئيعغ (...ِ

ص همس معىغن معمب غخلالحممل مض غإلهثسلكن غجنهئلكهن عمل خممثلكن  هممهبمبمن غجنمتجهمسغ همكهتيع غحل
 غجنيعهف ي ألهثصن غجنخيلكمس هنلكف غجنخيلكمسغإلهثسلك غجنسلكجلمل هحكلكجلمل غجنمئمثلكنص جع هنت حملكقم َّـىعغ

غقف  ه جنمبسخصظص هغجنيطغق غجنيطهثمثلك مغلكقجفمل هن مغ ص حمهت غجنخيخصق غخفخيمت غهن غجنىعه جع خم
 غجللكهن خملكجع هثسلكنهخفلك مملكن َّـىعغ غإل. قهجف] غجنهئلكهن[مغسيط غجنخيلكمس غجنىعه غإلهثسلكن 

لكن خفلك ُّـيعُّـيطص ي هغهللا حكبحلكهث غجنهيخيصمن جن غخلالحممل همعيطجعحق غجنخيلكمسي ظحصغحلرضمعخل جعىعغمع
غههآل .ص* حملكجل جلمف غحلمئمثمئمل حك

ُّـمتمثمل جعلكجنخيلكمسص ههثهيهت  يههن َّـمتلك ُّـتبخل جعخيىش هنخيلكر جلالخممل غإلهثسلكن غجنهئلكهن غجنتهئ ي
 ض* هن هنخيلكر قهغُّـمل َّـجهلكن جع غحلهئ مض هثمئلكخك هن جلهبيعه جع جلبمثيط مض غجنبخنغوخكمثئلك

ق غإلهثسلكن  مغ ن جعهبمتىغجنمل غجنمئمبمك مض َّـىعغ غجنخيلكمسص حم يجفمثهن عجغبمن جن عن غإلهنلكن غخفخيمه
 يجنمل غجنيعهف حصىعغ غجنبيطن غجنهئبحق غجنىعه هثخيمق جلمت جعخيلكمس غجنخيمئ هجللكمس غخفثلكن غجنهئلكهن جعهبمتىغ

 مممممممممممممممممممممممممممممممممممممم
 .صطص كضف:  قهف غخفخيلكر مض معهيسحق غجنمئيععن هغجنسب غخفثلكر.ص*
ن غجنهئلكمضص جعلكغ.ض*  .ض ف:مليغحلج عمل غآلضجييعغق  عظ
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يمعمسهن غقي حممثهتلك جعخييط معمتمئمثملي يُّـمل غجنتمئمبمثيطز غجنبلكلك جل غخف  ي همعمبجيمثصس هغجنيعحكهبمثملي

يغجن جعلكجنمبجيلكئ غجنىعهخممثمل س خمز حمع ص جلس غهللاييمثمل هغجنجه  ىخظالل جلمف ي جناللكىمئزن ُّـ
 .يهن هنمئلكظيطه

 .يهجللكمس غخفلكقغ
ص هغجنت آل ُّـهبهئ لك مض هنيطقحكمل عَّـ غجنبمثمن هَّـىعه َّـ غإلهنلكهنمل غجنت هثح هثخيتمئيطَّـ

ُّـيعَّـلك جعجههئ قخممث مغيطغ عآل جلمف هنبلكر غجنخييعحملكظص هعن ممثحقغ جحلك هقق مض ممتلكغ  يمعمه و ي يو ي ى ى
ن غجنهئلكمض هجمحقَّـلك هن هنمهلكققهثلك غحليطُّـثمثمل آل ُّـهبهئ حمهتهبهتلك  يغحلجمل هن غجنبحلكق عه عظ ي

يجعجههئ جلهبمث هقخممث هجضهئ عآل هن حفالن َّـىعه غخفبلكجفهن غجنخييعحملكهثمثمل غجنيع ي ى ى ى  ممخص .ظمثمتملى
 .وعخهثلك جنىعجن حكلكجعمئلك

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 
 ٤٢(ا(  

]   ّ اا    ّ ا  إ ا 
اّا ّ  

َ اهللعطَ بشكّخضن: خطل دغاهتط،  ط يف ذاهتطَ ذاهتُكِعرب ّإضام دغاهتط، َ ادلاةنطآل
َدراخط خثإ ٍ ذاهتط، وال رنصصغجت ٍ زائعً ُّ، ال يف ادنسشك، ] جل قغهتلك:عه[  جصصطي

غمغبمليُّـملمعمب غحص[ كِعرُبوال يف ادلاخق، وظشغا  ِط وجتشصطهتِ ؠشطهت] غجن ط ّ
ً ضمنط ذابصط،]يجمحق هنتهبمثىغغ[ ظط خغدكَءوأثام ً خصنصطآلً  اآلةطر وال ِ جطظغةَ خثآل

ِرنصصغة  .صط جك بسفِ بسزِ األجصطني
ىُّـمل غحص:عه[ ّهنطإآلةك  غمغبملي ِ اتهززطِ بهمط اإلرادةْ جصغتّتط ]ى غجن  ي

مغ[ يهغجنت  ِ وادلثطئف]يمض غجنتخيخل غجنثلكر[ ِط اتهنششِواالثنسعادات ]ز غإلزلكقهي
ً، رشزشط]ي هغحليغيهن غجنخيمئ هغخفثلكن[ ياتنسعدة خط، رك رسطظغ ّ يف اتسطظغ اتنشغآل

يمثملغخللكقمغ[  ادسلاملظغه  صطَط وتشصشنَ ذاهتْكِعرب، مل ]مض غخفجيمبمك غجنسلكجع[ ِ اتغخلرة]ي
ِ ادسصصصطِ جلصصق ادشامالتٌط ظل ةطرسُتصظرك   ِألثامء واِ ادزشطتِ وثطئغآل

يُّـمل غحص:عه[ ظطَ جصلرّخضن ؛آلاإلهلصط غمغبملي ٍ رسحًجمت وٍّ وحمكٍ رسصغيخك يف ]ي غجن  آل
 . ال خث،ِ بهمط ذدك اتسصغُام عشلنّإض

 ]غجنخيلكمس[ ه يفِ، دصغ خسصلري يف ادسطمل ادغوتطيّ احلقَ جصلرّأنال بغى أ
 آل اضشسطيلآل ويف ادنطي جشامي،ّ ضلراي]ويعيهنهسجغ[ آل خسحٌ بمصفّاألولّضل يف ضخ؛ ّاجلمامي

وهنتمسجغيع[  .ّل بغخصن]ي

ق ممهبمئيطهنمل جن َّـىعغ )ص( َّـ هجفيطَّـلك ي غخفيعمعبمل غجللكهنخيمل غإلهثسلكهثمثمل يعنبمثلكن يغخفجيمبمك هنخيمئ
ن هنحيهتيعغ معلكهنلك جنمبحمئمثمئمل غخفجيمبمئمل م ممخص حكمثمسجخ مض غخفجيمبمك غجنتلكمظ م  وغجنمئلكجعمبمل ألن معهئ يو
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غَّـلك هن غخفيعغمعمك غجلالئمثمل هغآلحكتجالئمثمل حممبمثيغ حصلك َّـىعه يهعهنلك هنلك حك ص  غجنمئلكجعمبمثملي
ون غجنتخيخل غألهن غجنىعه معحيهتيع حممث غجنىعغف جنىعغهتلك م هقجم عهث مغلكهنع: هجعمثلكهث يي ي  جلهبمث ي

ن هنحيهتيعغ معلكهن يغجنتخيمثمتلكف م آل ُّـهبهئ عن ُّـهئ و يلك جنمبىعي غمغبملظ هقجن ألصلك َّـمتلكن و يغف غجن
ىققغمملك جمحق كغئيطعجنىعغهتلكص  يطقن قغهتلك مض قغهتلكيمع يعهثخص  ز قغهتلكص هآل هنتهبمثىغ جلجلمف و

يُّـىغغ جلمئمبمث مخلكص آلغجنىعغف هنمثولكو يمخلكُّـىغغ هغخمخيمثص هآل ولكي هنهيهت  .ولكي جلمثمتمثولكو
يغجنىعغف م مض َّـىعغ غجنتخيخل م عهثخص معهَّـهئىعغ  ي  َّـلك ممىعجنظين ظهيلكهتلك هخضمبمثلكهتلك هعحكخصييطقي

سهثسبلك قغمعمثمل جممثبمثملجع معيطقممهتلك جعلكجلتبلكقَّـلك  يجمحق هنتهبمثىغغ جعخيٰههتلك جل جعخيىشص س جمحق  و
ص خيٰههتلك جل جعخيىشزهآل هنتهبمثىغغ غألجلمثلكن جععه حفلكقمغمل جل غجنىعغفص   غآلجغلكقمكلكَّـيعغ

مغيط ممثيعغ همخلكُّـىغ مض عققغن غجنىعغف جنىعغهتلك مض َّـىعه غحلرضغ هغجنتخيخل ه يممخص عهث آل مع ي
مغيط ممثيعغ همخلكُّـىغ مض عققغن غجنىعغف جنمههيلكهتلك هعحكخصئهتلك مض  يغألهنص ممىعجن آل ُّـ

ن هنحيهتيعغ معلكهن يغجنتخيخل غجنثلكرص عقن حملكخفيعمعبمل غجلالئمثمل آل ُّـهبهئ عن معهئ وي يلك جنمبىعي غف و
ق غجنتميلك غمغبملظ جنخييطن همغ  .ُّـيع َّـمتلك جعخل غجنحيلكَّـيع هغخفحيهتيعغجن

غمغبمل خفلك مكهتيعف جعحسمك غإلقغقغ غخفخمه ُّـمل غجن يجغ عن غحص يي ي مغ غإلزلكقهص ي يمهمل هغجنت
حكلكئيش غخفتخييطقغ  يهممىعجن جعحسمك غآلحكتخييطغقغف غخفختمبهيمل مض غجنتخيخل غجنثلكرص هغجن ي

غمس غجنثالجغمل هن غجنخيمئ هغخفثلكن قَّـلك قجن هنهيمهاليهغحليغ هن غجنخي وص همملكن مكهت  مض س
غمس َّـىعه هنحيلكَّـيع هن خمملصيهييعغخفت غخفحيلكَّـيع يغخللكقمغمثمل غآلحكتجالئمثمل غجنخي قغ ي حممثخص  غخفىعمم

ص ُّـمل قغهتلك معيطقن مس حكب  جلهبمث ومغلكهنخيمل َّـ جفمثهن هن هجفمئمثمئتهتلك يمعمب غحص
قَّـلك سغإلحصمثملظ هغألحكخصظ غجنمههيلكف هحكلكئيع سغجنخيمثمتمثمل غجنهئخصآلف  يمم مض يهقجن ألن مكهت

ن خصيعهث ي غخفحيلكَّـيع غجنتهيمهمثمبمثملهن َّـىعه سهنخيخل همصمف يهجض هنحيهتيع  قجن جعحسمك ُّـهئ
 .جمحق آل ت هغحكتخييطغقهصيغخفحيهتيع هجعحسمك خملكجعمبمث

ق يممخص هثيعه عن قه جنمثيغ غجنيعهجفلكرص غجنخيلكمس مض يغحل مكهت  غجلسخصرظ غجنخيلكمس مض ممحيهت
قغر ويعيهنهسجغ سحمخيحل وجعسمثيش لكريعهجفغجنخيلكمس غجن مض يحممشهث  سغجنخيلكمس غجلسخصر مكمبخصر همض صسهث



ضطض...............................................................................)ضض( غخفجيمبمك
ى هنلك هثبي َّـىعغ معهيمهمث:أخلل يمثملو جلمبمث عهثهيلك جلمف حكبمث غإلمجلكنص هن جليطن خملكجعمبس  ي

ومغالئمثمل م  هن غخفيعغمعمكىهنيعمعبمل ومثملغحكتجالئ  مملكهثمن عهس و هنحيهتيعغ معلكهنلك ىمهحقمعألن  م ي يو
ُّـملوهمصمف ي مغلكهنخيلك جنمبهت س غمغبملو  . سهثسلكهثمثمل غإلىملس غجنخيمتخنُّـى غجنمتجهمسغيعآل ي غجن

جن ُّـمليحممشن: هخم ى معمب غحص غمغبملس ققع ي عمل قحم هنلك ُّـهبهئو عخكلكقغى غجن  ىن ُّـ
نع هن يمملكن غجنمييعل جن :ىن ُّـمئلكنعَّـلكَّـمتلكص هن  ص ي غإلهثسلكري غجللكهنيزلكق غجنهئ

ق غمغبملي غجنىعغف:عه [َّـلكىمكهت لك يعجس [يممخص قمميعمع م هتلك جلمف هثهيسهتلكي جعجهبمث هنيعغمعب] غجن
غمغبملى غجنىعغف:عه [س ألصلكظحللكظ غيجنمبىغن حتمهمث م ]غجنخييعحملكظ  جنىعغهتلك وممملي هنيطق]ى غجن

حكلكفص مض غجنتخيخل غجللكهنيجفتهتلك يجعجهبمث هنيعغمعب ي غخفحس ي جنمبتخيمثمتلكفش غجنىعه َّـ  [ش
يغجنتخيخل  .هي معمئيعُّـيعى ممخص حكب]يغألهن ي

ُّـمل: حممئلكن يمعمب غحص غمغبمل [س  ي جنىعغهتلك مض قجن غجنتخيخلون مملكهثمن هنيطقممملع ه]يغجن
يغجنتخيخل[  جلمبمثى جعخص غخكتهب]يغألهن[ يغألهن ي ش هن غخفيعغمعمك هغجنتخيمثمتلكفص جنهئ هن ]ي

 ي قجن غإلققغنوال قغهتلك جفلكظي هثهييغ]ي هغجنتخيمثمتلكفيمك معمب غخفيعغمع:عه [سصلكع يجفمثهن
 يغإلققغن   قجنيص هجنمثيغ هثهييغى جلمف هنلك جليعحممنيغجنىعغجخ جنهئخصحصلك :عهمض قغهتلك جنىعغهتلكص 

وهنتمسجغيع سغهثهيخيلكمظ غمس. يمعيعمممثب ي  . جنمثسمن حصلك مغلكهنخيمثمل غإلمكهتلكقحمهتىعه غجنخي
وحمال غخفيعمعبمل غجلالئمثمل خملكجعمبمل ن هنحيهتيعغ معلكهنلكي و ألن معهئ جفيطهتلك هجليطن مخلكُّـىغَّـلك جل ظيو  جن

ق غألمعظملحكتجالئمثغجنىعغفص هآل غخفيعغمعمك غآل . ي جنهئثيعهتلك همعمئلكجعمبهتلك غخفلكهث هن غجنحيهت
صيعن: جعمثلكهث ه)ص( و َّـىعغ غخفجيمبمك معهيمهمث هنلك هثب جلمبمث غخفلكمع عمجلكآل مض غخفجيمبمك غجنسلكجع  ي

وهن جليطن خملكجعمبمثمل هنيعمعبمل هن غخفيعغمعمك م مغالئمثمل ي و مملكهثمن عه غحكتجالئمثملي غظ مملكن مض ي  م حك
ي غألهن هغجنثلكر عه غجنتخيمثمتلكف غجنالجفمئمليغحلرضغ غألهمل هغجنتخيخل و ألن معمهحق هنحيهتيعغ صي

غمغبمل عآل غجنمتجهمسغ غجنخيمتخنُّـمل غإلهثسلكهثمثملظ جنخييطن خملكجعمبمثمل  ُّـمل غجن يمعلكهنلك همصمف مغلكهنخيلك جنمبهت ي ي يي و و ي
قه م جعيطه ص وت معخيلكمل قغمعلك هظهيملين غإلهثسلكن غجنهئلكهن م جل ممخصن هنحيهتيعُّـغجنخيلكمس هخممه

ومجخيلك همعهيمهمثال ومكلكَّـيعغ هجعلكلكمتلكص و .و
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وهنيعغ كغئيطغ جلمف قغهتلكص هآل هنتهبمثىغغعوُّـٰهلك ع و جل  :عه [ جلمتهتلك]يقجن غإلققغن [زو

قغوال آل جلمئص]غجنىعغف  مض َّـىعه والق عظي جنمبتخييطىن آل مصلكنعص يلك حكب جعمثلكهثي خفظو هآل همغ
ى هنتهبمثىغي جمحق]يُّـمل مض جفرضغ غألجفيط:عه [ حممثهتلكى غجنخيمبيعن يجفمثهن ظغحلرضغ  جل ز

ن هغجنخيلكمس ي عق َّـىعغ غجنتهبمثىغظغخفخيمب غيتخصُّـىغُّـ يجفمثهن ي شمهيعهثخص ي مغ حكلك غجن  ي خم
ص ]يُّـملغألجفيط [حفيعه جمحق َّـىعه غخفيعمعبملع ى مض هنيعمعبمل]يغجنتخصُّـىغ [هغإلهنهئلكنص هقجن

جفيطغيتخصُّـىغمع ]مض معمب غخفيعمعبمل غألحفيعه [يجفمثهن   .س غجنهئثيعغ ممخص هنيعجل ي غجن
 يجفمثهن ييطقنمعسهثخص ع ]يُّـملغألجفيط [ي مض َّـىعه غحلرضغي غجنمههيلكف هغألحكخصظيهَّـهئىعغ حكلكئيع

وصلك هثسمكع و قغمعمثملس ي غآلجغلكق هآل هنتهبمثىغغي مكلكَّـيعغي جمحقس  .  جعخيىشهتلك جلي جعخيٰهي غألجلمثلكنز

يعهث قجعخص :  هجفلكظمب)ص( ق: ن َّـمتلكمئلكُّـي مغ وعن َّـىعغ غخفحيهتيع غجنهئلكهن هن ي هن حفالن غجنتخيخل ي
ص حملكجنتخيخل غألهن مغلكهن وغألهن هغخفحيهتيع غألمع ي يي  آل ى حممبصي جلهبمث غجنتخيمثمتلكف هممخصآلهتلكي

ن ن غجللكهن ُّـهبهئ عن ُّـهئ ظ حممب مملكن غجنمييعل هن عزلكق غجنهئ ي َّـ غخفحيهتيع غألمع
غمغبمل جعجهبمث هنيعغمعبهتلك جلمف هثهيسهتلك م ممخص قمميعمع م جنمبىغن  ُّـمل غجن ق غحص يغإلهثسلكر مكهت

غمغبمل مكلكَّـيعغ ُّـمل غجن ظ جعلكجلتبلكق عن غحص وحتمهمث غحللكظ ي  جنىعغهتلك و جنىعغهتلك جعىعغهتلك هنيطقممملي
حكلكف مض غجنتخيخلي جفت جعجهبمث هنيعغمعبهتلك يهن جلهبمث غجنتخيمثمتلكف ممخص ي غألهن غجللكيغخفحس

ن وص هَّـىعغ جفلكظ)صض(ه )طض(ه )طض(حكب جعمثلكهث هنمتهئ مض غخفجيلكجنمك  ص حممثهئ
ن غجللكهن غإلهثسلكر حتمهمثال ظوغجنمييعل هن عزلكق غجنهئ   جنمبحلكظ
غمغبمل هعن ع :وخع أةطب اتطبك جك ظغا اإلجشطل بام تطؠشل ُّـمل غجن ين معمب غحص ي

يمملكهثمن هنيطقمممل جنىعغهتلك م مض غجنتخيخل غألهن هجفرضغ غأل ييطُّـمل م جعخص غخكتهب جلمبمث جفي
يقجن غجنتخيخل هن غخفيعغمعمك هغجنتخيمثمتلكفص هجنهئ قجن غإلققغن عهثخص مملكن جعمتح غجنمب ي ي  ي

ن معمب غجنتخيمثمتلكف هغخفيعغمعمك  يهغآلهثيطهنلكف هغإلمجلكن هغجنبسلكلكملص ههن جفمثهن مم
ُّـملص جفلكظال قجن غإلققغن مض قغهتلك جنىعغهتلك وهثهييغ قغف غحص جنهئخصحصلك غجنىعغجخ هن :  عهصي

مغيط جلمتيطهثلك ممثيعغ هنمثملوقهن عن مع و هنهيهت غل صو عظالي و حمٰهال جل جمحقَّـلك هن عهث
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ُّـملي مكهتيعفيخفلك يعصلك يجغ ي معمب غحص ىغجنمتهييغ مض س يجض معهيلكظمث  غجنىعه َّـز غجنيعحسلكري  ش
ي معخيمثمتلكفي ههنحيهتيعصغألحكخصظ  صز غخفخمهمهملي جعحسمك غإلقغقغصه هغجنسي غجنميحقش

ي غجنىعغمعمثمل]غجنىعغف: عه [لكيهصهس خكي غحفتالمى جفسمكي غخفختمبهيمليحكتخييطغقغفهغآل  س
 ي جعلكجنهيمثىش غألخميطك]ي غآلحكتخييطغقغفمعمب[ ي غحللكظمبملص]يغجنت َّـ غألحكخصظ[

حكلكئيش ىجعمتلكظ جلمف هنلك معمئيعق(( صز غخفتخييطقغيهغجن س ىن معمببيغعص ]ي غجنخييعحملكظ:عه [َّـى جلمتيطو ش  س
يُّـملغحص ىغجنمتهييغ :عه [ي غجنسلكقُّـملي قي غجنمتلككجنمليص هغحلمئمثمئمل]ي غجنيعحسلكري ص آل ي غجنسلكحممبملي جعلكجنمه

يقجن غجنتمببيغ [يُّـهبهئ ي جعخييط معمببسيعآل ] جعلكجنمتلككني ُّـمل [هتلكش يغحص  ظ هنمتهتلكي جعلكجنخيلكجنمثمل]لكقُّـمل غجنسي
خممثهيمثملىحكخصظيعن غأل ىذهقغ و مع ن غألجلمفظ)]طض(يممخص هنيع مض غخفجيمبمك  [س    عق جعحمه

وهجنمثيغ هثهييغ قجن غإلققغن عُّـٰهلك  م) طض(يغجنهئثيعغف م ممخص معمئيطن جعمثلكهث مض غخفجيمبمك 
وعهنيعغ كغئيطغ جلمف قغهتلك نصو وىغغ قجن يهآل هنتهبمثص  حمال ُّـتخصُّـىغ َّـمتلكن غجنخيلكمس جل غخفخيمب

قغ ههنمهيطغخملكظ خفلك حكب جعمثوغإلققغن جل غجنىعغف آل جلمئال هنلكص هآل همغ و ههنهيهت و لكهث هن و
يعن آل مصلكن جنمبتخييطق عظال مض جفرضغ غجنتخيخل غألهن هغألجفيطُّـملظ جفمثهن عن غجنخيمب  ي ي ي و ي

يمض جفرضغ غألجفيطُّـمل َّـىعه جمحق ن هغجنخيلكمسظ عق َّـىعغ غجنتهبمثىغ عهثخص ي ي هنتهبمثىغ جل غخفخيمب ي يي
 هغخفهييعهل عن آل ممثيعغ مض معمب غحلرضغص ص هن غجنهئثيعغوشمه عقغ مملكن َّـمتلكن هثح

يحملكجنتهبمثىغ عهثخص شمه جفمثهن ُّـتخصُّـىغ خم ن مض ي غ هغإلهنهئلكنص هَّـىعغ عهثخص ُّـهئ مغ يحكلك غجن
يص هَّـ جمحق هنيعمعبمل غألجفيطُّـمل هن غجنتخيخل غألهن  هغألجلمثلكن غجنثلكجعتمليهنيعمعبمل غجنتخيخل غجنثلكر يي

 .وغجنىعه آل مخلكُّـىغ هآل ممثيعغ حممث عظال
يهَّـهئىعغ غجنمههيلكف هغألحكخصظ جمحق هنتخصُّـىغغ جل غجنىعغف مض جفرضغ غألجفيطُّـملص حمتمب 

ىغألحكخصظ مض َّـىعه غحلرضغ عهثخص معيطقن هن ي ي قغمعمثمل جمحق مكلكَّـيعغ غآلجغلكق و جفمثهن َّـ هثسمكي
مغيط ممثيعغ وهآل هنتهبمثىغغ غألجلمثلكن جعخيٰههتلك جل جعخيىشص حمهئخص عهث آل مع ي  همخلكُّـىغ مض عققغن ي

مغيط ممثيعغ  همخلكُّـىغ مض عققغن غجنىعغف وغجنىعغف جنىعغهتلك مض َّـىعه غحلرضغص ممىعجن آل ُّـ
يهغجنهئالن َّـمتلك حممثخص ُّـتخيمب جعلكخفيعمعبمل غجلالئمثمل .جنمههيلكهتلك هعحكخصئهتلك .ي
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قغيغييغ غخفلكقي هنمتهتلكص ممتمببي جنتحمهمث غألهثىغنشستخييطمع ي جعلكجنمه غهثمثملش ي غحلمث  يحممشصلك ظوال هنثس
ى معمببيغ:عه[ ي غخفلكقغي قغي غهثي جعلكجنمه ي جعخييط معمببسي ُّـهبهئيعهثخص ]يمثمل غحلمث ] يغي غخفلكق:عه[هتلك ش

يمثملجعلكجنمتبلكمع ني حكلكئيش يحملكخفيعغقص ]ي جنمبخصقغ:عه [ حصلكي قجن غآلحكتخييطغقي هجفمه  هن غجن
ن َّـلكَّـمتلك َّـ ي غخفيعمعبملي غآلحكتخييطغقغفيجفمه غخمخيملس قص آل ي هنيعغمعمكي مض قغئيعغي غجن مغ  غجن

َّـي ممخص ُّـصيمثمل جعلكجنخيمبيجهخييعيهنلك ُّـ  ي هغجنمههيلكفيغألحكخصظ [مخلكُّـىغف )) هن مكلكَّـيع جنهيحييت
ق  يهنيععسخمملص ههن َّـىعغ هنلك مع جع ي مض غخفحيلكَّـيع غخفتهييعوملسهنهيمهمب]  قغني غجنىعغفيجعسبمك مكهت

ق قيحممشن ظ] غآلنز حليطسهمس ُّـت [غجنحيهت يُّـملغحص: عه [َّـلكى مكهت غمغبملي  مض َّـىعه ] غجن
 غألجلمثلكن ى هنتخصُّـىغغ]يَّـىعه غحلرضغ [ن مملكهثمنع ه] غجنتهيمهمثيجفرضغ [غحلرضغ

وهنمهححمل ق عجغلكق غألحكخصظظ إللكالم غحك غجنميحقي هتلك مض معمب ي هعجفهئلكهني جنحيهت
ي غخفتهييعخممليمتلكفشغجنتخيمث غمسص جنهئ مس ز يُّـملغحص [ينييطقمع هن هنحيلكَّـيع َّـىعه غجنخي غمغبملي  ] غجن
يُّـملجعمسجفيط] يمثمل مض معمب غخفحيلكَّـيع غجنتهيمهمثمب:عه[هتلك حممثهتلك ىلك هجفمئمثمئتىقغهت ي مجخيمثتي هتلك هن س

ي غجنخيمثمتمثملي جلهبمث غجنهئخصآلفوخيمل َّـ مغلكهنيجفمثهن  ظس غإلحصمثملي هغألحكخصظي غجنمههيلكفييعئ هحكلكس
قيحممشن يُّـملمعمب غحص: عه [َّـلكى مكهت ى هنخيخلو همصمفى هنحيهتيعيمم مض ]ي نعص س يهثخص ُّـهئ جعحسمك   س

 . آل جمحقصقجن غخفحيهتيع
قيعنآل معيعه ع قه مض غجنخيلكمسز مض غجنخيلكمس غجنيعهجفلكري غحلى مكهت  يص جنمثيغ ممحيهت

قغرس حمخيحلو جعسمثيشيغألهنسهث مض مش حمظيغجلسخصر  س غهثهيخيلكمظسص همض غجنثلكر معيعمممثبي هث
غمس هغخفيمكمبخصر ي همغىغئمثلكهتييعغمعمكص هممىعجن مض جمحقه هن غجنخي قيحممشن ظلكي   هنمتهتلكٍّمم ى مكهت

غمس هغخفيعغمعمك:عه[ يجعتخيمثمتلكمع سهثخص َّـع ] غجنخي ي غخللكظملش  يه غخلمهمثمهملي عجغلكقيمكهتلكقع هص جعس
 .يغألحكخصئ ي مض جعحهن غجنهئخصني حتمئمثمئى ممخص حكبصشجعىعجن غجنتخيخل

غمغبمل خفلك مكهتيعف مض يجغ: جعمثلكهث )ص( ُّـمل غجن ي عن غحص ي ىغجنمتهييغي ي جض  غجنيعحسلكر غجنىعه َّـي
ه م عق خمب  يمعهيلكظمث غألحكخصظص ههنحيهتيع معخيمثمتلكف غجنميحق هغجنس  مس ُّـهئ َّـمتلكن قجني



ططض...............................................................................)ضض( غخفجيمبمك

مح م هعهثخص معحيهتيع معمب غجنتهيلكظمث ومعهيمهمث يظ عق آل جمحق غألجفيطُّـمل هن غجنمهمئ غجنيعجع ي
مغ غإلزلكقه هن مغهتملص هجعجعحسمك ى غإلقغقغ غخفخمهمهمل هغجنت ي  حسمك غآلحكتخييطغقغفي
ي عحفيعهص غخفتحمئمئمل معمب غألجلمثلكن ى جنمتهييغ غألجلمثلكن غجنثلكجعتمل هن مغهتملغخفختمبهيمل

ي جفسمك غحفتالم خكهسهن غجنىعغف هعحكخصئهتلك غجنىعغمعمثملص غحللكظمبمل معمب هغحكتخييطغقغهتلك
ق معمب غفغآلحكتخييطغق حكلكئيش حصلك جلالخممل جعحيهت ي جعلكجنهيمثىش غخفمئيطكص ممىعجن غجن

جنمببخيىش غآلحفيعص  هغحفتالحمهتلكص حمبخيىش معمب غخفيعغمعمك ظلكق هغحكجيمل غجنتهيلكظمث
حكلكئيشهس هنمتجهحملكآلحفتالم  ه غحفتالم غآلحكتخييطغقغف غحللكظمبمل جعلكجنهيمثىش غألخميطكص هغجن

وغخفتخييطقغ مض غخفحيلكَّـيع غخلمبمئمثملص جعمتلكظ ي ُّـمل يمعمئيعق جلمف هنلك ي ي جلمتيط غجنخييعحملكظ هن عن معمببيغ غحص ي ي
ىغجنمتهييغغجنسلكقُّـمل ه ق غجنسلكحممبمل ي ك غجنمتىغهن جعلكجنمه    غجنيعحسلكر هغحلمئمثمئمل غجنمتلككجنمل مض خم

يم هخميط معمئيطن عن  ق جن م ىهييغيغجنمتي ي غجنيعحسلكر مملكخفلكقغ جنمبتخيمثمتلكف غجنمتلككجنمل غجنت َّـ مملكجنمه ي
يآل ُّـهبهئ عآل جعخييط معمبب مغيط ي ق غجنخيلكجنمثملص حمال ُّـهبهئ عن ُّـ ُّـمل غجنسلكقُّـمل جعلكجنمه ييغ غحص

خممثهيمثمل غألحكخصظ جلمتيط يغحليغجللكمس  مغيط جللكمس غخفثلكنظ هَّـىعغ هنخيمت مع ي هنثال عآل جعخييط عن ُّـ ي و
 ظولك مض غجنجكمعمثمك غجنخييطقه هغضِّـص ههنثلكحص)طض(يغجنخييعحملكظ ممخص معمئيطن جعمثلكهث مض غخفجيمبمك 

يحممشن غخلهبسمل هنثال آل ُّـهبهئ عن معمسجخ عآل جعخييط غألقجعخيمل هخمب غجنست ي و ملص حمهئىعجن ي
ن غألجلمف معستخييط حممبهئ شمه ص  جنتحمهمث غألقهث هنمتهتلكيغخفيعغمعمك َّـمتلكظ عق جعحمه

مغيط غألجلمفص حمال ُّـهبهئ عن ُّـتمبب يغألقهث آلجعيط عن ُّـ ىغجنمتهييغيغ ي  غجنيعحسلكر جعلكجنسلكحم ي
غهثمثمل هنثاليمعمببيعآل جعخييط هن غخفيعغمعمك  قغ غحلمث وس جعلكجنخيلكمظص ممتمببيغ غخفلكقغ جعلكجنمه ي ي ي حممشصلك ظي
ك ص يسهتلك جعلكجنمتبلكمعمثمليجعخييط معمببيمعمببسهتلك يعهثخص ُّـهبهئ  غهثمثمل هغجنمتبلكمعمثمل مض خم يقجم عن غحلمث ي ي

ك غجنمتىغهنص هجنهئ غخفخيمت هغضِّـ ق هممالهنمتلك مض خم  . غجنمهخي
غخمخيمل مض ن غآلحكتخييطغقغف غخفيعمعبمل غجن حكلكئيش َّـلكَّـمتلك َّـ جفمه  قغئيعغ يحملكخفيعغق هن غجن

َّـ ق آل هنلك ُّـجهخييع جعلكجنخيمبمثمل ممخص ُّـت مغ سغجن ى ي ق يي حكلكئيشص حممبمثيغ غخفمئمه ي هن مكلكَّـيع جنهيىح غجن
حكلكئيش غجنخيمبمثملص جع غخفيعغق خممثهي:يهن غجن ق غجنت مغ  .ي معيعمعمك هنيعغمعمك غجن
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غمغبمل مخلكُّـىغف غألحكخصظ هغجنمههيلكف يجنىعجن حممبخص ُّـمل غجن مل مض غخفحيلكَّـيع يهنهيمهمبي مكهتيعف غحص
يخمملص عآل عهث هقجم قجن مس ُّـتيغخفتهييع ي ق جللكمس يجعىعجن عهنيع ي قص حميعجم همغ  غجنحيهت

يغجنتهيمهمث هجللكمس غجنهئثيعغص عآل عهث مس ُّـت ي ق جعىعُّـمت غجنخيلكخفي ق ظخلى عهنيع غجنحيهت ي حممشن مكهت
غمغبمل مض جفرضغ غجنتهيمهمث هغخفحيلكَّـيع غخلمبمئمثمل هعن مملكهثمن َّـىعه غحلرضغ  ُّـمل غجن يغحص ي

ق عجغلكق غألحكخصظ هعجفهئلكن يمهِّـهنتخصُّـىغغ غألجلمثلكن ُّـ  علكالم غحك غجنميحق جلمبمثهتلكظ جنحيهت
غمسص حمهتىعغيغخفتهييعخممليآلجغلكق هغألحكخصظ مض معمب غجنتخيمثمتلكف معمب غ   هن هنحيلكَّـيع َّـىعه غجنخي

ُّـمل قغهتلك هجفمئمثمئتهتلك مض َّـىعه غخفحيلكَّـيع جعمسجفيطُّـمل يمممب ي ظحمثِّـص جنهئ مس معيطقن معمب غحص ي
ظ ألصلك معحيهتيع يمجخيمث يتهتلكظ هجنىعغ حمهتىعه غخفحيلكَّـيع آل معستجيمث عن معيعه غجنىعغف ممخص َّـ يي

غمغبمل جعحسمك خملكجعمبمثمل معخيمثمتلكهتلك آل ُّـمل غجن يغحص ي غمغبمل ي ُّـمل غجن ُّـملص حملكحص ي جعحسمك هثهييغ غحص ي
ص هممىعجن مض جللكمس غخفثلكن هغحليغجع جعخيلكمس غجنخيمئ غمكلكَّـيع يص هغحل  جعحسبهتخصيحسب

ُّـمل قغهتلك ص يمعخيلكمل عهثخص عقغق عن ُّـحيهتيع جعحسب آل جعحسمك غخفحيهتيع يحممب معيطقن معمب غحص
يهجفمئمثمئتهتلك مض َّـىعه غخفحيلكَّـيع جعمسجفيطُّـمل مجخيمث وتهتلك هن جفمثهن عصلك مغلكهنخيملي  جلهبمث ي

ُّـمل مض غجنهئخصآلف غ ق معمب غحص يجنخيمثمتمثمل هحكلكئيع غجنمههيلكف هغألحكخصظ غإلحصمثملظ حممشن مكهت ي يي
ىمم هنحيهتيع ن جعحسمك قجن غخفحيهتيع آل جمحقي هنخيخلو همصمفي  .ي عهثخص ُّـهئ

ق غحل معخيلكمل مض غجنخيلكمس غجنيعهجفلكر هغحفتالحم : جلمف قجنىهممهبثلكن ي هنلك معيعغه هن مكهت
قه مض غجنخيلكمس غجلسخصر ق غحل مض غجنخيلكمس غجنيعهجفظجل مكهت ي حممشن مكهت  س حمخيحلولكر جعسمثيشي

قغر قه معيعمممثبص سهث سعهنلك مض غجنخيلكمس غجلسخصر حممشن مكهت هممىعجن مض ص س مكمبخصرس غهثهيخيلكمظيي
غمس هغخفيعغمعمك ه  َّـىعه يمغىغئمثلكفجمحق غجنخيلكمس غجنيعهجفلكر هغجنخيلكمس غجلسخصر هن غجنخي

غمس هغخفيعغمعمك غمس هغخفيعغمعمك عهثخص َّـ جعتخيمثمتلكمع ظغجنخي ق مم هن معمب غجنخي ي حممشن مكهت ي ي ي
ييغ قجن غجنتخيخل آل جعحسمك غجنحيلكَّـيعص ممخص حكب حتمئمث قجن مض جعحهن يغخللكظمل جعمتهي
 ).طض(حكخصئ مض غخفجيمبمك غجنهئخصن غأل

ن  يهَّـىعغ حممثخص ُّـتخيمب جعلكخفيعغمعمك غآلحكتجالئمثملص عقن حمال غخفيعمعبمل غجلالئمثمل خملكجعمبمل ألن معهئ ي ي
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جفيطهتلك هجليطن مخلكُّـىغَّـلك جل غجنىعغفص هآل غخفيعغمعمك غآلحكتجالئمثملظ  وهنحيهتيعغ معلكهنلكظ جن يو
ق غألمعجنهئثيعهتلك همعمئلكجعمبهتلك   .يغخفلكهث هن غجنحيهت

قغ هن عزلكق غجنخيلكمس ع...:خملكن غجلمتيطه غ هغجنخيمبمل غجنميلكئمثمل غخفمئمه ين غخفيعغق غخفجيمب ي ي
قغ هعمكهتلكقغ حمخيمبمث ق غحل هعمكهتلكقه هثهيس جنمتهيس مكهت يمكهت و و ولك م ممخص غخمتٰهمن يمعهيمهمثمبمثولك ي

وقغمع غخفجيمبمئمل م معهئهبمثال خفيعمعبت غجلهب هغجنهييعخملكنص هغجنميمثمك هغجنجههتلكقغص هغإلحفهيلكظ 
ق جعلكجنميمثمك هغجنجههتلكقغ َّـ هغإلجل النص حمهئخصن غجلالظ هغآلحكتجالظ هعجفلكلكمل غجنجههت

ق هغإلمكهتلكق  غ هغجنخيمبمل غجنميلكئمثمل هن غجنخيلكمسص حممشقغ مس شمه ممخصن غجنحيهت يغجن غخفجيمب ي ي
ص هعهنيعه  غص مس ُّـهئ جن  هقهفص هغجنخيلكمس مممب م عجلاله هعحكهيمب يجلمف غجنمتح غخفجيمب ي

ص مكمبخصهثمث قغهثمثيهحفمبمئ قت ممخص خممبمتلك م هنحيلكَّـيعيت ههث مغ ى غألحكخصظ غإلحصمثملص حمخص هن هن  ي
قه جفهئ جعخيىش غألحكخصظ جلمف حكلكئيعَّـلكص حمىعجن  يهنمتهتلك عآل هغجنميلكجنمك جلمف همغ

قهص ههن  يغجنبخيىش حكمتيطه هعجنمث هنستمتيطهص هغحل هن جفمثهن قجن غآلحك ي قجع ههنخيب
قه هَّـ جلمتيط غجن ق غحل هعن همغيط يتجحلجفرضمع حملكل جلمبمث همغ قهص حمحيهت ي هنجههت

ن غجللكهن هغخفحيهتيع غجنهئلك ق خمب غجنهئ غ هن غجنحيهت ولك يمعهيمهمثمبمثوهن هغخفجمف غجنجهلكهن هثح
غ جعلكجنمئمهيط غألهن َّـ ممخصن غجلالظ هغآلحكتجالظص حمحمثهن يحميعخملكهثمث يلكص هجنهئ غخفجيمب ي و

غ هن عزلكق  ص مس شمه غخفيعغق غخفجيمب ق مض غخفحيهتيع غألممهب مغيط ممخصن غجنحيهت مس ُّـ
قه جل ممخصن هنحيهتيعُّـ ص هخممه يغجنخيلكمسظ جنخييطن خملكجعمبمثمل غجنخيلكمس جعيطهن غإلهثسلكن جنىعجن ت ي

قغ مجخيلك همعهيمهمثالص مكلكَّـيعغ هجعلكلكمتلكص حمهئلكن ممهبيععغ ىمعخيلكمل قغمعلك هظ و و و غص عهوو : ي جمحق مصمب
غص حمهئيتجحل جنيعهف غجنىجمحق خملكجعمبمل ق غخفيعجم غ هغخفيعغق غخفمئمه  غجنخيلكمس جعهبمتىغجنمل ينمس غخفجيمب

ُّـملص ممخص خملكن ىخكبِّـ ظ ألن غجنيعهف عهثخص ُّـتخيخل مض غخفح جعخييط غجنتس ه آل قهف حممث ي هنس ي ي ي ي
ُّـمل جلمعخيلكمل و هنمئيطهنلك جنمبتس جني يه من : مف غجنمتهيىط مض خم فخت  ته و ْفإذا سو ِ ِِ ُ ْ َ َ َ ُ ُ ْ َ ِ

َ

ِرو ُّـمل جلبلكقغصُ ص هَّـ و حملكجنتس ن غجنمئلكجعمبمثمل مض غخفح جنمبمتهيىط غإلحص ي جل جفمه ي
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مغ غجنمتوجلبلكقغ ي جل غجنت قهىهيي ق غجل قه هغجنمت مغ  .*... د غجنيعحسلكر جعلكجنهيمثىش غجن
ظ َّـىعغعقنص  ق هغجنالئ جن ي هنلك حكمثتهئمب جلمت مض يهنلك َّـ غجنتخيخل غجنمئلكجع جنىعجن غجنحيهت

 .غخفجيمبمك غجنتلكمظ
ق غخفلكمع هن جلبلكقمع غخفتمئيطهنمل مض َّـىعغ  يجعمئ َّـمتلك عن هثجهحق عمل عهث قجعخص مملكن هنمئمه يي
ُّـمل  غ جنمبهت ق غخفجيمب يغخفجيمبمك عن غجنتخيمثمتخل غألهن هغجنثلكر جنمثيغ حصخص خملكجعمبمثمل غجنحيهت ي ي
ن غجنجهلكقف  ص هجحلك ُّـهسمميط َّـىعغ غجنحي خم يغخفجيمبمئملص قجم عن غجنخيبلكقغف آل معهي جعىعجن ي ي ي

يخفلك جعخل عن غجنتجحل غألهن: يمثخص حكمثمسجخ هن عهثحم ي ي قغص ... ي آل ُّـمهمبِّـ جنمبهبحيهتيعُّـمل غخفىعمم
يهآل غجنتجحل غجنثلكر غجنىعه َّـ جض غجنتهيمهمث ي حممشقغ مملكن غخفيعغق هن غجنتجحل غجنثلكر ...ي

ىَّـمتلك َّـ غجنتخيخل غجنثلكر حملكألهنيع ممخص خممبمتلكص هعآل عقغ مملكن غخفيعغق هنمت َّـ غجنتجحل جعلكجنمتهييغ  ي ي ي ي
ن جنمبخيبلكقغ هنخيمت عحفيع حكتخييعحم مض خف غخفجيمبمك غجنتلكمظغجنيعحسلكرص جفمثمتهتلك  .وُّـهئ
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ك غحلهئ جنمبجمتيطه*  .صضص م صضصك: خف حممه



 
  )٤٣( ا

] د اإ إ ادا ا   ا اا  
ّ اضنسطةط إرادع] معخيلكملشغحل[ َخطضنسظ: خطل يط إح اتسصغ ادشحً ّ  ِ وادشلنً

 ]ى غخفحيهتيع:عه[ آلضلض خ؛ُ ادشطركُاإلضمطن ، وظلّاإلهلل ِ دألرغِاجلطرق احلطى
ِ بح رسصغعطُاجلطرق ِ وبح رسصغعطِ اتسششطِ ادغاتآل مض [ ِ وادزشطتِ األثامءآل

  ِ مض هثجهمسغ غخفحيهتيع:عه[ ِلبرضض بام يف ]يمثملمض غخفحيلكَّـيع غخلمبمئ[ ِ واألخسطل]يغجنتخيخل غجنثلكر
ِ ادششصط]غجنهئلكهن ِ رك اجلصسصطآل  يُّـملهنحيهتيع مض :عه[ ِلنّجنعال، وبام يف رسصغع واالآل

ًعزط بح أ  ياجلطرق ] غجنهئلكهنيغخفحيهتيع[  رك ادمسط وادشامل، وظل]غخفحيهتيع غجنهئلكهن
ِاحلشطئق ادلةلبصط وضمط ِصطرشطض اإلِ احلشطئقآل األثامء اإلهلصط، وبحآل  ِ وادزشطتّ

 بنلارق رط يف ٌ وادنشزصك، حمصفِ اجلصقلَ بح رغبننٌةطرق خصل، آلاخلششصط
 :عه[  بهمنل] مض قجن غخفحيهتيع:عه[  خصل] معخيلكملشغحل[ َ، دصسصغِثشمشط ادلةلد

ِل تمنام ذخغضط رك احلصنصطَ ذاب] معخيلكملشغحل[ َكِ، وععر]يغحلجعحسمك   ِ اجلطرسطآل
 . ادشطرشطِواجلصط

ي خفلك معمئيطن جعمثلكن جليطن خملكجعمبمثمل غخفيعمعبمل غ)ص( ي ن هنحيهتيعغ معلكهنلكي وجلالئمثمل ألن معهئ يو جفيطهتلك ( ي جن
جنهئثيعهتلك (ي غخفيعغمعمك غآلحكتجالئمثمل يص هجليطن خملكجعمبمثمل)هجليطن مخلكُّـىغَّـلك جل غجنىعغف

ق غألمع ُّـمل َّـمتلك ص عقغق )يهمعمئلكجعمبهتلك غخفلكهث هن غجنحيهت يعن ُّـبخل مممثهيمثمل غهثبخيلكف غحص ي ي
ق جعلكخفحيهتيع غجنتلكن غمغبمل جنمبحيهت يخفلك مس ُّـهئ خظ هن يعهث : ص هجفلكظ هنلك عحملكقه َّـمتلكيغجن

ُّـمل غجن ن هنحيهتيعغ معلكهنلك جنمبهت يغخفيعغمعمك غجلالئمثمل عه غآلحكتجالئمثمل خملكجعال ألن ُّـهئ ي وي يو غمغبمل و
ُّـمل غهثبخيلكجغلك وغهثبخيثمن معمب غحص ولك م جعحسمك غجنتخمهمثيس غجنخيمبهب غجنسلكجع حصىعه ي عقغقُّـي

ص  ن غجللكهن ىهقجن غخفخمهيس غخفمتبيغخفيعجفمبمل م عمل غخفحيهتيع غجنهئحل هغجنهئ  صهن عجنمثىخيي
هث َّـ سهثسلكهثمثمل غجنت َّـ غجنمقكق غحلمئمثمئمل غإل: عه م يغجنهئحلغخفحيهتيع  جعلكجلتبلكق جعجي
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سخفلك جعخل : أخلل ىغجنتجحليعن ي ىغألهن ي ىهغجنتخيخل [ي ىغألهن ي  يجفرضغ غجنىعه َّـ م ]ي

قغيآل ُّـمهمبِّـ م غجلهب يُّـمل غخفحيهتيع:عه [س جنمبهبحيهتيعُّـمل غخفىعمم  يغجنتجحلص هآل ] غجنهئلكهنمبملي
سحمالجعيط  صشجض غجنتهيمهمث  غجنىعه َّـ]ي غجنتخيخل غجنثلكر:عه [غجنثلكر  ىهثبخيلكف هثحهن غآلي
ص حملكهثبخيهن جنمبجهبى مغلكهنىهنحيهتيع ي غهثبخيلكجغلك عقغقُّـ] معخيلكملشغحل [ هغجنتهيمهمث  يألن ظولكو

نو قمعبملي غجنسلكجعش غجنخيمبهبيغجنتخمهمثيس َّـ] يههنتخيمبمئ [هنبيطع َّـىعغ غآلهثبخيلكف  يص حممثهئ
ولك آل عزلكجعمثلك ييس عقغقُّـيغخفخمه  هثحيغآلهثبخيلكف وضجييعغقُّـلكص ممخص َّـغيو   هنىعَّـمك ي

 جعلكجلتبلكق ص] غجنهئلكهنيغجنىعه َّـ غخفحيهتيع [ عجنمثيهنىخيى غخفمتبييسيخلص هقجن غخفخمهئيغخفجهلك
هث شغجنهئحل يغخفحيهتيع  َّـيجعجي يهثسلكهثمثمل غإلي غحلمئمثمئمل:عهم  ي  جعخل ي غجللكهني غجنت َّـ غجنمقكقس

غ مغ جعملي جلهبمث غحلمئلكئيص غجنجهلكهنيهغإلهنهئلكن] ي غألحكخصظ:عه [يغجن   عجنمثهتخصي غخفمتس

غ هغإلهنهئلكنص غجنجهلكهن جل مغ جعمل عجنمثهتخصغجللكهن جعخل غجن    هبمث غحلمئلكئ غخفمتس
قهم  ىقجن غخفخمهيس غخفمتبخيهن عجنمث [هجعلكجلتبلكق مكهت ى ن غجللكهن  َّـ]ز : عه م غجنهئ

يهثسلكهثمثمل غجنت َّـ عحفيع معمتىغسغجنمتجهمسغ غجنخيمتخنُّـمل غإل قس مغ ن م آلف غجن قجن  [حممثهئ
يغخفخمه ي هن عجلمف غخفيعغمعمك هغجنتخيخل غألهن عمل عحكهيمبهتلكص و جفلكدغ جنسهنيع غإلحص]يسى ي

ىخفمتبخيهن عجنمث َّـ غإلهثسلكن غجنهئلكهنهقجن غخفحيهتيع غ ى ي حممشهث غجللكهن جعخل هنحيهتيعُّـمل ظي ي
يحممثخص ُّـيعمعبيش جعهبمئلكن غألجفيطُّـمل هغجنتخيخل غألهن(غجنىعغف غخفجيمبمئمل  ي هجعخل هنحيهتيعُّـمل )يي

غجفيطُّـمل هغجنتخيخل غجنثلكر(غألحكخصظ هغجنمههيلكف  يحممثخص ُّـيعمعبيش جعهبمئلكن غجن  هغألحمخيلكن )ي
يهبخيمثمل هغآلجلتيطغنص هجعخص  هن غجليهئمبمثمليهغخفحيلكَّـيع غخلمبمئمثملص جعخص مض هثجهمسغ َّـىعغ غخفحيهتيع غجن

 غحلمئلكئ جعخل وعُّـٰهلك ومغلكهن غجنهئلكهن ت هن غجنسخيمل هغجنهئخصنص هَّـىعغ غخفحيهتيعيمض هنحيهتيعُّـ
جعمثمل مغ  سغخلمبمئمثملص هغجنمههيلكف يغإلهنهئلكهثمثمل غحلمئلكئ هجعخل سغإلحصمثملص غألحكخصظ ههثسمك سغجن

ص غجلهب هنيعمعبت جعخل ومغلكهن حمهت غهن وجضمثيش هغجنتهيمهمث قص حكمبسمبمل مض هنلك جعج مغ  غجن
ص غخفحيهتيع قجن مض خيلكملمع يغحل جنمثحيهتيع  هن قغمع معخيلكمل يغحل هُّـيطقن جعحسمك هثهيس
ق.غجنهئلكهنمبمل هغجلهتمل غجللكهنخيمل سغحلمثثمثمل . حممثت عهنيع غجنحيهت
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غ:عه[ مغ ق م ] هغإلهنهئلكني عمل غجن يقجن غخفخمهيس: عه [هيهجعلكجلتبلكق مكهت  ي

يغخفمتبخيهن ى ن  َّـ] عجنمثى و غجنخيمتخنُّـملي غجنمتجهمسغ:عه م ي غجللكهنيغجنهئ يهثسلكهثمثمل غإلس  غجنت َّـ س
قيآلفي معمتىغيعحفيع مغ ن م  غجن  زغإلحصو جفلكدغ جنسهنيع ]ييسيقجن غخفخمه [يحممثهئ

قه يهغخفيطق[ مغ يغألهني هن غجنتخيخل زغجن  و جضمثيشى حكلكحمسممس ألن ظ]ى عمل هنلك قههثي
نصجعلكجنخيلكمظ قغفي حممثهئ مغ  :عه [ جعلكظجيالجفهتىيعهنين غأل ألظو جضمثجيلك جعسلكئيع غخف

جفيطغع جل و جلبلكقغ]غجنخييعحملكظ ي مض جلخل غجنهئثيعغص غخفخيمقيمكهتلكق جفهئ غجن  جعلكحليعمممل س
يزلكقُّـملغإل  .حفيعهع غجنسلكقه ي هغجنمتهئلكفصو معلكقغس

جلي غجنهئثيعغيمكهتلكق جفهئع جل و جلبلكقغ]جلمتيط غجنخييعحملكظ [ىهتمتيعن غجنممخص   هتلكي هقمغ
جفيطغ] غجنهئثيعغ:عه[  . عمل غجن

ق غإلهثسلكن )ص( ن جعهيىعجنهئمل جنمببحهن جل جعيعَّـلكن ذهقغ همغ ى َّـىعغ عخكب هنلك ُّـهئ
يجفمثهن عن غخفلكمع خفلك جعخل عن غجنتجحل هغجنتخيخل غألهن غجنىعه َّـ جفرضغ ص غجنهئلكهن ي يي ي يي

ص آل ُّـمه ن هنحيهتيعغ مملكهنالص ممىعجن غجنتجحل غجنثلكر آل ُّـمهمبِّـ جنتمب غجلهب يمبِّـ ألن ُّـهئ و و
جن مض  ق هنمت َّـمتلك َّـ غجنمتهييغ غجنيعحسلكر جعمئيعُّـمتمل خم ىغخفحيهتيعُّـمل غجنهئلكهنمبملص هقجعخص مملكن غخفمئمه ي ي ي

قه مض هنحيلكَّـيع هنتهييعخممل جمحق ): صض(غخفجيمبمك  مغ يجغ مكهتيعف جعلكجنتجحل غجنمتهيد غجن ىي ي ي
يف غجنخيمئ هغخفثلكن هغحليغ م عق َّـ يص حمهتىعغ غجنتجحل غجنثلكر جعخص جن هن جفرضغ...مغلكهنخيمل

قغص حممبخص مملكن ممىعجن ظلكق هن  يجض غجنتهيمهمث م آل ُّـمهمبِّـ جنمبهبحيهتيعُّـمل غخفىعمم ي ي
غمغبمل هثح هنحيهتيع مغلكهن  ُّـمل غجن ق جعلكخفحيهتيع غجنهئلكهن عن معمتبخيهن غحص ىغجنرضهقه جنمبحيهت ي
يجنمبجهب غجنىعه َّـ غجنتجحل غألهنص هجنمبتهيمهمث غجنىعه َّـ غجنتجحل غجنثلكرص حملكهثبخيثمن  يي

ُّـمل جعخييط جلمبهب يهتلك غهثبخيلكجغلك عقغقُّـلكص جفمثهن عن غإلقغقغ معلكجنمثمل جنمبخيمب غخفخمهيس يمعمب غحص وي ي و و
يجنمبهبتخيمثمتلكفص هغجنخيمب حكلكجع جنشقغقغ هنبيطع حصلكص حملكحل جلمب حممسقغقص آل عن غإلقغقغ َّـ  ى ي و ي

يغجنخيمب ممخص جلمبمث غخفجهلكظ م هخميط معمئيطن غجنهئالن مض قجن مض غخفجيمبمك  ن ) صض(ي م حممثهئ
يهثح غخفخمهيس غجنىعه ختمهيس هن حفالن (قجن غآلهثبخيلكف  وعقغقُّـلك آل ) غجنخيمبي ي
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هث  ىعزلكجعمثلك غضجييعغقُّـلكص هجنىعجن غخفخمهيس هغخفحيهتيع غجنهئلكهن غخفمتبخيهن عجنمث جعلكجلتبلكق جعجي ى ي ي يي ىي و و
هث َّـ غخفحيهتيع غجنهئحلص عه قه غحك عحفيعص حمهت جعلكجلتبلكق جعجي ص هجعلكجلتبلكق مكهت يغحك و : و

غ هغإلهنهئلكن غجنت َّـ  مغ يغحلمئمثمئمل غإلهثسلكهثمثمل غجنت َّـ غجنمقكق غجللكهن جعخل غجن
محص ههنمئلكن غجنتهييعُّـ هغجنتهيمهمث غخفيعمعبيش جعلكجنميحق هنمئلكن غجلهب غخف يعمعبيش جعلكجنمهمئ غجنيعجع

ن َّـىعغ غخفحيهتيع غجنهئحل غجنجهلكهن جلهبمث  هثمثملص حممثهئ ه هغخفحيلكَّـيع غخلمبمئمثمل هغجنهئ يهغجنس ي ي
غ هغإلهنهئلكن مغ جعمل عمل غجن هثص غحلمئلكئ غخفمتس  .َّـىعغ جعلكجلتبلكق جعجي

قه  ن غجللكهن عخكلكقغحميهعهنلك جعلكجلتبلكق مكهت ص حملكجنهئ ن غجللكهن   عمل مكلكَّـيعوهت غجنهئ
حملكإلهثسلكن غجنهئلكهن ص  عمل جعلكلكمتو عخكلكقغيغجنهئحلممخص مملكن غخفحيهتيع ص غإلهثسلكن غجنهئلكهن

يغجنمتجهمسغ غجنخيمتخنُّـمل :  عهصحمهت جعلكجلتبلكق مكلكَّـيعهص ه غجنبلكلك هغجنحيلكَّـيعىمغلكهن جنبخييط
ن  قص ُّـهئ مغ يغإلهثسلكهثمثمل غجنت َّـ عحفيع معمتىغآلف غجن و جفلكدغ )غإلهثسلكن غجنهئلكهن(ي

قه ه مغ ىغجنمتهييغجنسهنيع غإلحص هغخفيطق غجن غمسظ ألن يخفتٰههب غجنيعحسلكر غي ي مجمث غجنخي
ىمم حكلكحم ن َّـىعغ غجنسلكحم جضمثجيص جعلكجنخيلكمظو جضمثيشي قغفظ ألن ولك حممثهئ مغ ي جعسلكئيع غخف

ن هغمغيطغ جنخيلكمس غجنخيمئ هغخفثلكن عُّـٰهلكص  ق غخفتمتىغن عمل غجنخيلكمس غجلسخصر ُّـهئ مغ وغخف و ي
ق غجنخيلكمظ هكُّـلكقغص ممخص معمئيطن ي مممبخص حملكجنسلكحم ن هغمغيطغ جنمئمث قغ حممثهئ يهثىغن ُّـىغقغق خممث و و

ن غجنجهلكقف) طض( غخفجيمبمك جعمثلكهث مض وعق غجنمتلككن هنجهتهب جلمف هنلك ...:جلمتيط خم خكتهب غي
ق هن هنلك غحفتيس يمملكن عهثىغن آلجعيط يهمممبخص ص آلمعي جع مض معمتىغيجلمبمث غجنخيلكمظ هن معمب غجنمئمث

غك ن جنمبخ ص عقن ... مملكن عممهبهبمملكن عخكيهمممبخص  ص هغألجفهئلكن عخكهبيهعن ُّـهئ
ىحمهئ هثلككن ق غجنخيلكمظ هكُّـلكقغص هي ن هغمغيطغ جنهئ خممث ي ُّـهئ ىلك مملكن مم حكلكحميخفو  ولك جضمثجيي

ن جضمثجيلك  ق م وجعلكجنخيلكمظ حممثهئ قهم هن جفمثهن غجنمئمث قغف هن جفمثهن خممث مغ  .جعسلكئيع غخف
قغف عآل ألن  مغ ن غجللكهن جنسلكئيع غخف يههنلك َّـىعه غجللكهنخيمثمل هغإلجفلكلكمل هن غجنهئ ي ي
جفيطغ مض جلخل غجنهئثيعغ هُّـمتهل  يغألهنيع م جعلكظجيالف غجنخييعحملكظ م عهثخص َّـ عمكهتلكق جفهئ غجن ي

يهنلك مملكن مصهبال هُّـهييع ن غجللكهن و ن غجنهئ ظ هجنىعجن همغمك عن ُّـهئ م غألهنيع غإلحص
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قغف همجمث غجنهئثيعغف مغ جفيطغ مض جلخل .وجضمثجيلك جعسلكئيع غخف  هعمكهتلكق جفهئ غجن
يغجنهئثيعغ َّـ هنلك ُّـخيمق جلمت جعلكحليعمممل غإلزلكقُّـمل ممخص معمئيطن جعمثلكهث مض غخفجيمبمك  ي جفمثهن ) ضض(يي

هث هنمثي همميغجنتجحلحملكهثبخيهن هن قجن :خملكن غجنجهلكقف َّـمتلكن  آل س عقغقهومت جعجي
م جلجهمئيلكبمثخي ي هجفيعمممل جفبمثمل هخك و يص ممخص ُّـخيمق جلمت عحفيعه جعلكجنمتهئلكف غجنسلكقهظ...يو  ي

ىجعلكجلتبلكق عهث عهثخص حتمه مم هنيعمعبمل ي ي  هن َّـىعه غخفيعغمعمك هن غجنتىغغهف هغجنتمئلكقن جعخل ي
ىغجنمتهييغ قغص  غجنيعحسلكر هغخفيعمعبملي ن عجفيطرلك جعهبمتىغجنمل غخفلكقغ هغآلحفيع جعهبمتىغجنمل غجنمه  صيهُّـهئ

 . قجن جلمتيطَّـ جعلكجنمتهئلكفيحممثسهب
َّـ : غجنمتهئلكف غجنسلكقه مض مجمث غجنىعقغقه:خيلكقم جلبيط غجنيعكغم غجنهئلكخكلكرخملكن غجن

جن مغ غحلب غخفجهلكق عجنمث مض خم يغجنت فيا فأحببت أن أعرفس: ي ا  َكنت ك ُ ً ّ ي حممشن ظذً
جن يمممتمن مممتىغغ حضهيمثس: خم ق ذ ولكو ُّـجهحق عمل غخلهيلكظ هغجنميمثبمل هغإللكالم جلمف غجنحيهت

يهغجنتخيخل حكبمئلك عكجنمث و يلك قغمعمثي جن. ولكو  عظحلص ىُّـجهحق عمل هنمثذ مىجليعي عن عحممسجفببمنس: هخم
جنيهجفمك ظمبمل جعخل غخلهيلكظ غخفجهلكق عجنمث جعمئ وحضهيمثلكومممتمن مممتىغغ س: ي قغجخ َّـ غجن هجعخل ذ ي

ق غخفجهلكق عجنمث جعم ظمبمل َّـ عظ غجنمتهئلكف غجنسلكقه مض صذجليعميعن عسغجنحيهت  حمتمب غجن
جفيطغ غخفمئتٰهمثمل حلمكظمجمث غجنىعقغقه ي حممشن غجن ه مض ي ق خكهسهن غألجفيطُّـمل مع ي مكهت
يجنتخيمثمتلكف غخفجكمعمجمث هنيعغمعمك غ ص خظمثلكهتلك جعحمثهن آل شمب هنمتهتلك يبمل همعهيلكظمث مممبي

ق جل غجنجهتلكف هغجنتهييعخمملظ حملكخمجكغن  هَّـ غحللكحمحيمل جنجههب غجنهئثيعغ مض مجمث غجنمه
جفيطغ جعلكجنهئثيعغ َّـ هظمبمل غجنمتهئلكف عه غجفيطُّـمل يمعمب غجن يآل مض هنيعمعبمل غحلرضغ غجن و

ق غجنتخيمث يجعمسجفيطُّـمل غجنىعغف مض ظ يمتلكفص هجعمسجفيطُّـمل مج غألحكخصظص جغ جعمسجفيطُّـي ق يي مغ مل غجن
غن جعحسبهتلك ن غجنمتتمثجمل هن ي جفت غإلضلكمض مض مجمث غخفيعغمعمك هغألمم مض جفمه

ص حمهتىعغ يجفيطهق غجنمئمثلكك هغجنتخيمبمث هغجنتخيمب  هغجنميىعغظ هغخفميتىعه هغجنىعمميع هغألهثث
هنمثمل َّـ ي غخفمئتيض جنمبهبحبيغحلمك جعمثملص جع غجنخيمب غخفمئتيض جنمبخيلكخفمثمل هغخفخيمب يمل هغخفحب ي ي

ق غجنتيعهن جفيطغ مض غجنهئثيعغص همكهت ُّـلكن غجن مغمك جنشزلكق جعلكجنتمسجغحق هغجنهيلكجلمبمثمل   يثمبمثهن غخف



٢ ـ ج رشح متههد اطقواصد...................................................................٣٠٨
ّن اطسنأ يذا، ضوصلم َإذا صرضي َاإلهلهى َىَّ  ِطقتو اطونندة  صٰى طو يوَّ

ْاطذازنهى، استدصي ُجيوديى اإلُ احلرضىَن زنكونأ َّ ً دوريىَّ ُاسرتمنوصهى، ضام سهجيء َّ َّ 
  )].٦٠(وذطك مم اينطلى  [شوء اهللا زنعوص نإه ُحتقهق

 .*وذطك يو اطنكوح اطسوري مم مجهع اطذراري. ّواينفعوطهى
 صن إصهور ننكم اطكثرة ورمنوصهو إص ٌصبورةـ صند اطعرضوء ـ ّضام أن اطنهي 

ّاطونندة، وننكم اطكثرة يو ضون اطكثرات أطورا اصتبوريى إضوضهى ضري طستقلى  ّ ّ ً
ّئق ارزنبوشهى حلقهقى اطومنود اطوانند رنوطونندة احلقهقهى، مم ذواهتو، وضوهنو رضو ّ

. ويذا طرمنعه إص اسمي اطبوسط واطقورنض
ّ ضوطسنى اإلهلهى ورنمقتو اطونندة اطذازنهى استدصي أن زنكون احلرضى اإلجيوديى )١( ّ ّ ّ

ًدوريى ّ اسرتمنوصهى، ضمن اططبهعي أن اهللا سبحوهه وزنعوص ـ وينّ ّ و ضوهي طه يذه ّ
أن يومند ّضالرند ّى ـ إذا أراد أن يفعل ضههه يفعل صٰى شوضلته، اطونندة اينطلق

ّطظهر ينسجم طع يذه اطونندة؛ وهلذا الرند أن زنكون زنلك احلرضى اإلجيوديى  ّ
ًدوريى ّ اسرتمنوصهى، وإال يلزم أن ال زنكون اطنهويى يي اطبدايى وال اطبدايى يي ّ ّ

أن زنكون احلرضى  ّضالرندّاطنهويى، طع أن اطغويوت يي اطرمنوع إص اطبدايوت، 
ّ دائريى، وطن ينو زنعرف أن طراننل اطنزول واططعود يعرب صنًننرضى ّ و رنوطقوس هّ

 اطنزول واططعود؛ وذطك ّ ضوس اطنزول واططعود، ال ىنط:، ضهقولّال اخلط
ّرنوصتبور أن اطدائرة إذا ضس  يطعد، ٌ ينزل وضوسٌ ضوس:مي يطري ضههو ضوسونّ
ٍ يلتقهون مم هقطى ننهنئذ، وصلهه طن زنكون الام ّص ضههنّرنخالضه ضهام طو ضوهو ىنط

ه : ّاطغويى يي اطرمنوع إص اطبدايى، وطن يتحقق ضوطه زنعوص نا إ ِإنا  و ْ َ ِ ِِ َ ِ ِ
َراجعون ُ ِ  ّى اسرتمنوصهى، ـّى دائريـّى دوريـ ننرضًىـون احلرضـ أن زنكّدـ، إذن ضالرنَ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٨٣ص: ّ اططوضهى اصطالننوت*
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]د ّدا ا ّا ا    
ىغجنمتهييغه [شغإلحص يحملكخفيطق ي غجنىعه ُّـتخيخل]شيعحسلكر غجني  زغجنىعغجخ ي هن هنجيمب غجنهيمثىشس

يلكجنمقكحفمثملجع غ [ عجنمثهتلكي غخفجهلكقس مغ يغألهن عمل غجنخيمئ ي ُّـمهص] هغإلهنهئلكنيجعخل غجن  ي
ص  فيجغسغخفهئمت جلمت جعلكجنمئمب  غألحمالنص  جعلكخميجغص ز غجنهئيعخيجغص ي غجنخييعكيجغص ي غجنمب

جنيطغفص هُّـمتتيجغ مض غجنخيمتلكدص ه ُّـيجغص ى جعخييط حممبوحممبهئلك  عمل غإلهثسلكن هتز غخف
غك هنلك هنيع جلمبمث هن غخفيعغمعمك سهنمتمهبميلك جعجهبمث حف ز  .و

يجح معيعخم صي غخفمتمهبي عجنمث قجن غخفيطقغخفمتتهت ين مملكن غإلهثسلكنع يجغ  ى هحكمبي
كىيطيهغحت نص هخضلكهكي جعهبيعغمعمك غجنمتهي  ] جل معمب غخفيعغمعمك:عه [ جلمتهتلكى هغجنخيمئ

يمثملوُّـٰهلك جعلكخفمتلكحكبمل غجنىعغمعع قمع غآلجلتيطغجنمثملي غجنالكهنملي ى غحتيطيجفت صس جنمه ] يغإلهثسلكن[ س
غظى غخفيطقيحممشن م س غألظمبمثمليت غجنت َّـ هنيعمعبتسجعمقكحفمث عمل : عه [ عجنمثى غجن

ين عيلكص هآل خك يخممن ققمغلكهتع عمل يمض غجنهئثيعغ] ي غخفيطق:عه [ جعخييط غهثتهتلكئص]غإلهثسلكن
قغ ىحصىعه غجنهئثيعغ آلجعيط هن ظ س شجفلكلكمثمل آل ُّـجهىع جلمتهتلكع ي قغ:عه [س يمثمل غإلجفلكلكي غجنمه  ]ي

قغ:عه [َّـص هوخظ يُّـمل عجفيط:عه [هتلكيتيجفيطُّـع ]ي معمب غجنمه  :عه [ غجنت هبلك] غجنهئثيعغي
هتلك]يغإلهثسلكن [ي ُّـمه]يُّـملجعتمب غألجفيط  س عمل معمب غجنمقكحفمثمل غجنت َّـ هن مجمبمل هثخي

غجفيطُّـمل]يمثملمعمب غجنمقكحف[ ي غجن جفيطغ غحلمئمثمئمثملي غجنتلكجنمثملس  ى جفمثمتئىعيغجنيطغئيعغ ستحمت م س جنمب
ىجعلكآلهثتهتلكظ عمل غخفمئلكن غجنىعه هنمت معخيخل غظي غجنهيمثىشس  . عمل غجنخيمئي غجن

ظ حتمئمث قجن مض غخفجيمبمك  ن غجنجهلكقف) صط(هحكمثج قغ جفمثثخص ع:جلمتيط خم ين غجنمه
ن قهقُّـمليغجلت هثمثمل م معمئتيض عن معهئ ومقف م عحصمثمل مملكهثمن عه مم ي ي ص ممىعجن غهثحييع ...ي

غجع هن حفلكمخمل هنمهبلكف غألهثيغ .غجنسهسغن غجنثلكهن همغ
ه مض غجنهي)ص( هث ي غجلمب عن َّـىعغ غجنهئالن َّـمتلك شلكمم هنلك قمميعه غجنمئ آلقهن هن  غي

ن  .غجنهيهئ
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ىغجنمتهييغين غخفيطق غإلحص هع: هجفلكظ هنلك قمميعه غجنجهلكقف َّـمتلك ي غجنيعحسلكر غجنىعه ُّـتخيخل ي
غ هغإلهنهئلكن جلمتيطهنلك ُّـمتىغن قجن  مغ يهن هنجيمب غجنهيمثىش غجنىعغجخ هغجنمقكحفمثمل جعخل غجن
ك غجنمتىغهن ُّـمه عمل غجنخيمئ غألهن م غخفهئمت جلمت جعلكجنمئمب هغجنخيمئ  سغخفيطق مض خم ي ي

ق هجمحقَّـلك حل ى هجعلكجلتبلكق مم جفمثثمثمل ُّـسهب جعلكحكصقغ حممثي هنتخييطيمثثمثلكفهغجنمت ي ي  هن ي
فص جغ غجنخييعك غجنىعه َّـ هنمئلكن غجنتيطجعحق  يغألحكخصظ م جغ ُّـمه قجن غخفيطق عمل غجنمب ي

يغجنخيلكن جنهئ جللكمس غإلهنهئلكنص جغ هن غجنخييعك ُّـمه عمل غجنهئيعخ ي جغ هن غجنهئيعخ عمل صيي
ه قجن غخفيطق مض غجنخيمتلكد ص جغ ُّـ يجعلكخم غألحمالن حممبهئلك جعخييط حممب ي جغ مض صو

يجنيغخف غن:يطغف غجنثالجغمل هَّـى ُّـمتتهت عمل غإلهثسلكن يص جفت  غخفخييطن هغجنمتبلكف هغحلمث
غك يهنمتمهبميلك م قجن غخفيطق م جعجهبمث حف قَّـلكص و ي هنلك هنيع جلمبمث هن غخفيعغمعمك هخممث

ك غجنمتىغهن  .هجعلكإلهثسلكن ُّـمتتهت خم
ن جح يجغ عن َّـىعغ غإلهثسلكن غجنىعه غهثتهت عجنمث غخفيطق عهنلك عن ُّـهئ ي ي معيعخم هحكمب هغحتيي يط ي

ك ه قمع جعهبيعغمعمك غجنمتهي ن هخضلكهك جلمتهتلك م جعلكخفمتلكحكبمل غجنىعغمعمثمل غجنالكهنمل جنمه يغجنخيمئ
يغحتيط جعلكجنمقكحفمثمل غجللكهنخيمل غجنت َّـ هنيعمعبت غألظمبمثمل غجنت هنمتهتلك ي جفت يغآلجلتيطغجنمثمل م ي ى ىي

يمعخيخل غخفيطق غإلحص آل عن قهجف ههثهيس ي عجنمث عهي ص هجن يآلص حممثمه عمل هنلك جعيطع هنمت و
ص ههبىعغ معتىمملكهثمن هن قجن غخفهئلكن خفلك خميطق عن ُّـبمبمي عه ُّـبمب خم حكخل عه عقهث  يلكغ خم

يقغئيعغ غحليعمممل غإلزلكقُّـملص هعآل حممثبمئ قجن غإلهثسلكن مض عحكهي حكلكحممبخل  .ي
ك غجنمتىغهن ُّـهبيع جعهئ غخفيعغمعمك حممثمتمهب جعمهبميتهتلك يحملكخفيطق غجنمتلككن مض خم ُّـمه ي جفت ي

ق ك غجنمهخي ق مض خم  .يعمل عجعسيش غجنخيمتلكدص جغ ُّـبيطع جعلكجنمهخي
 هثجهمسمعي قجن غخفيطقظ هقجن ألن هغإلهثسلكن ُّـستجيمث عن ُّـيعمعمئ عمل جفمثهن هنلك جعيطع هنمت

قه عن ُّـمتتهت عمل هنلك حممبهتىعغ ُّـستجيمث مضص يغجنبلكلكمتمثمل َّـ جعيعكق غجنمقغكق ك ظخي  خم
قظ هنمتغجعتيطع مغ ى حممشن مم هن ي قه عمل هنلك غجعتيطي حك غجنمهخي حك ع ُّـمتتهت مض خم  هنمت مض خم

يغجنمتىغهمظ هآل ُّـهبهئ جن عن ُّـتجلكهكهظ ألن قجن جملكُّـمل ممخصجن ههنمتتهت حكحقهص هخفلك  ي



صصض...............................................................................)ضض( غخفجيمبمك
ى مممثهيمثملي معخييعم]ي هبىعغ غجن:عه [ عق جعظى غجنخيحيمثس َّـىعغ غجنييعسمعيطجع مغهتس ي مع  :عه [ش

شغجنهئحل يغخفحيهتيع ص هَّـ] غجنهئلكهنيعمل غخفحيهتيع [ عجنمثي هن هنبيطئ هغهثبخيلكجغ]زغحل وجعلكلكمتلكص  ي
ن   عق َّـظيهئلكهن غجنيغإلهثسلكن و مكلكَّـيعغص هَّـزغإلحص ي جنسهنيعي غحللكدي غجللكهنيهغجنهئ

ي جعخل هنحيهتيعُّـمليغجللكهن يُّـمل هجعخل هنحيهتيعي غخفجيمبمئملي غجنىعغفس  ي هغجنمههيلكفي غألحكخصظي
يمثملي غجنهئمبيمعجهمسهثلك مض ي خفظهغألحمخيلكن ي هن غجلهبخيمثملس  :عه م يتيلك مض هنحيهتيعُّـيجلتيطغنص هخف هغآلس

يخملكجعمبمثت يمل غجنمقكحفمثملي غجنت َّـ غحلمئمثمئس  . هغجنهئخصنيغجنسخيملهن  م ي غجللكهنخيملس
جعي جعخل غحلمئلكئوُّـٰهلكع يغجللكهن هَّـ مغ يمثمل غجن  ي غألحكخصظيص ههثسمكيمثملهنهئلكهث هغإلي

يغإلحصمثمل غجنت َّـ  م ]غإلهثسلكن: عه[ ىتسن جفمئمثمئع ى ذهقغظس غخلمبمئمثملي هغجنمههيلكفس
خىخملكغ غ ى خم مغ ص ي هغجنمههيلكفي غجنمتسمكي حكلكئيعيهنمتجهمس م  هغإلهنهئلكنيغجن  هغحلمئلكئ

جعمثمل وهمغ وهنهئلكهثمثملص جفمئمثمل ع مملكهثمن عهس س  ى جعخل هنيعمعبتوهنمغلك  حمهتصسحفمبمئمثمل  مملكهثمن عهس
قوجضمثيش م سممخص هنيع م  هغجنتهيمهمثغجلهب مغ  . هن غخفيعغمعمكي جعجهبمث هنلك مض حكمبسمبمل غجن

مح َّـ هنبيطع جفمئمثمئمل غإلهثسلكن غجنهئلكهنيمملكن غجنتخيخل غ  مملكهثمن صيألهن مض غجنمهمئ غجنيعجع
ن عمل قجن غخفمئلكن غجنجهلكهنىط ظ  .جملكُّـت َّـ غجن

قغ يحملكخفيطق غجنمتلككن ُّـمتتهت عمل عخممن ققمغلكف غجنهئثيعغص هآلجعيط  حصىعه غجنهئثيعغ هن ظ
شعجفلكلكمثمل آل ُّـجهىع ى وحمهئخص عهث هغمغيطص  جلمتهتلك خظي  و ألجلمف ققمغلكف غجنهئثيعغ حمهت هغمغيطي

قغ عجفلكلكمثمل هغ جفيطغيجنمه قغ غإلجفلكلكمثمل َّـ ص مغيطغ ألجلمف ققمغلكف غجن يهَّـىعه غجنمه
يعجفيطُّـمل معمب غجنهئثيعغ غجنت هبىعه غألجفيطُّـمل ُّـمه غإلهثسلكن عمل معمب غجنمقكحفمثمل  ي ي
ف َّـىعه  قص ههن مجمبمل هثخي ك غجنمهخي غ هغإلهنهئلكن مض خم مغ غجللكهنخيمل جعخل غجن

جفيطغ غحلمئمثمئمثملص ههن َّـمتلك ُّـت غجفيطُّـمل غجنتلكجنمثمل جنمب يغجنمقكحفمثمل غجن ي ي ين غإلهثسلكن ع :ٰهِّـي
ك غجنمتىغهن ُّـمتىغن هن هنمئلكن غجنهئلكهن غجفيطُّـملمعمب مض خم ي غجنمقكحفمثمل هغجن هجن عهنهئلكن ص ي

ق عمل هثهييغ غخفمئلكن غجنىعه هثىغن هنمت .غجنمهخي
مغيعهث :  جعمثلكهث)ص( يجعخص خميطهنمتلك عجنمث معخييعم مممثهيمثمل مع ي ى غحل معخيلكمل هن هنبيطي  هغهثبخيلكجغ عمل ئي
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جن جنوهنتخيمبص  حممث جعحسبىجنمثحيهتيع: ]ي غخفلكمع:عه [هخم  :عه صىغهثبخيهن:  جعمئ

قيقجن غآلهثبخيلكف  ] معخيلكملشغحل [ىجنمثحيهتيع يهثخص َّـع صيغجنهئحل يَّـىعغ غخفحيهتيع  هثحي غخفىعمم
يجفيطُّـمل مجخيمثتع هن ]ي جعحسمك غحل:عه [ جعحسب]حيهتيع مض قجن غخف:عه [حممث س  .س

ن غجلص  غجنهئلكهنغخفحيهتيع يهَّـ غخفحيهتيع غجنهئحل جعلكلكمتلك جعحسمك هثجهمسمع غجنبلكلكمتمثملص هغجنهئ و  لكهني
ظ حملكظجيالف غإلهثسلكن غجنهئلكهنغحللكد  و جنسهنيع غإلحص مكلكَّـيعغص هَّـ غإلهثسلكن غجنهئلكهن

ى عمل جعخييطوعخكلكقغ هث غجللكهنيغجنهئحله غإلهثسلكن جعهبحيهتيعه ي ن غجللكهن حمهت ص  هجعهئ يعهنلك غجنهئ
ص هغخفحيهتيع وعخكلكقغ ى عمل غجنبخييط غجنحيلكَّـيعه مض غإلهثسلكن غجنهئلكهن  عمل غجنبخييط و عخكلكقغيغجنهئحلي

ي جعخل هنحيهتيعُّـمل غجنىعغف غخفجيمبمئمل مض هنمئلكن وجنهئلكهن مغلكهنظ عق غإلهثسلكن غغجنبلكلكمت حممث
غجفيطُّـمل  يغألجفيطُّـملص هجعخل هنحيهتيعُّـمل غألحكخصظ هغجنمههيلكف هغألحمخيلكن مض هنمئلكن غجن ي ي

يهغخفحيلكَّـيع غخلمبمئمثملظ خفلك مض هثجهمسغ َّـىعغ غإلهثسلكن غجن جفيطغ يهئمبمثملي ي هن غجلهبخيمثمل م جعخل غجن
جفيطغ حممث جملكجنبمل جلمف غجنهئثيعغ هآل غجنهئثيعغ جملكجن بمل جلمف هغجنهئثيعغ م هغآلجلتيطغنص حمال غجن

جفيطغص جع ُّـخيجيغ جفيطغ هغجنهئثيعغ جفمئجن ي جنهئ هن غجن يهتلكص ممىعجن خفلك مض هنحيهتيعُّـمل ي
 .ت غجنهئلكهنمبمل م هن غجنسخيمل هغجنهئخصنيت غجنت َّـ جعيعكحفمثيخملكجعمبمث: غإلهثسلكن غجنهئلكهن م عه

محص هغإلهنهئلكهثمثمل  جعمثمل غخفيعمعبجيمل جعلكجنمهمئ غجنيعجع مغ يحمهت غجللكهن عُّـٰهلك جعخل غحلمئلكئ غجن ي و
يلكهن جنمتسمك غألحكخصظ غإلحصمثمل غجنت َّـ مغهتمل يغخفيعمعبجيمل جعلكخفحيلكَّـيع غخلمبمئمثملص هغجل

غص هغجنمههيلكف غخلمبمئمثمل غجنت َّـ مغهتمل غإلهنهئلكنظ ذهقغ عن جفمئمثمئمل  مغ يغجن ي
غ هغإلهنهئلكنص همغلكهن جعخل مغهتت  مغ خ غجن ىغإلهثسلكن غجنهئلكهن م غجنت َّـ خملكغ خم ى
جعمثمل مملكهثمن  ص همغ غ هغإلهنهئلكن م هنمتجهمس حكلكئيع غجنمتسمك هغجنمههيلكف هغحلمئلكئ مغ يغجن ي

يعه عهنهئلكهثمثملص جفمئمثمل عه  ص جضمثيش ي وحفمبمئمثملص حمهت مغلكهن جعخل هنيعمعبت غجلهب هغجنتهيمهمث ى و ي
ق هن غخفيعغمعمكظ هقجن ألهث َّـ غخفحيهتيع غجللكهن جعخل  مغ ىجعجهبمث هنلك مض حكمبسمبمل غجن ي

ن هنمتجهمس جنهئ قجن غ هغإلهنهئلكنص حمهتىعه غجنمقكحفمثمل معخيجيمث خملكجعمبمثمل عن ُّـهئ مغ يغجن و ي .يي
جفيطغ غخفجيمبمئمل مض َّـىعغ غخفحيهتيع غ:  عه)ص( جنهئلكهن يجنمثحيهتيع غحل معخيلكمل هن جفمثهن غجن
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يمثمليههث غجنهئمبهس هن خكى جلمف هثهيس مض خكمسنىن ُّـحيهتيععيهث عقغق ع :ّورشهزل  س

يهث آل ُّـهبهئمش حمظ جعحسمك قجن غجنجهمسنيههثهس خكيحميعغقع جلهبمث يغجللكهنخيمل  ىن ُّـحيهتيعع ي
يجعحسمك مغلكهنخيمثت يجفيطُّـملع هس ص خُّـ ممىعى مغلكهنى مض خكمسنيعآلس غجنهئخصجنمثملص يتي مجخيمثس  ىجن

مض قجن : عه [ حممث]شغحل [ينيص حممثيطقوخظ عق جنمثيغ ممهبثمب ظي هنثمبيآل ُّـهبهئ
ي هن معمب غحلمثثمثملى قغمع]غخفحيهتيع  جعتمب وال عظوهنهئلكنعَّـلك ىظ غجنت جنمثيغ هقغي غجللكهنخيملس
يزلكقُّـمل غإليمل جنمبحيعمممليغجنميلكُّـ سجفلكلكمثملص حمهتىعغ َّـ غإلي غجنهئلكهنمبمليغجلهتمل ز غحلبيغُّـمل هغجنس ص يمثملي
يغخفخيمق  .َّـلكَّـمتلك جعلكآلهثبخيلكف جلمتهتلك س

ق هثح َّـىعغ غخفحيهتيع  ي عهثخص يغجنهئحلجعحسمك هثهييغ غجنحيلكَّـيعص حمهئلكن قجن غآلهثبخيلكف غخفىعمم
يَّـ جنمثحيهتيع حممث غحل جعحسمك هثهيس هن عجفيطُّـمل مجخيمث ي يىغ هنحيهتيعُّـمل يههبىعغ معتهبمثص تي

جعمثمل مملكهثمن عه عهنهئلكهثمثملظ عق  يغإلهثسلكن غجنهئلكهن جل جعلكخم غخفحيلكَّـيع جلمف غإللكالم همغ ي
يعن مم غخفحيلكَّـيع م جلمف غإللكالم م جلمتيطهنلك  يمعحيهتيع غجنحيلكَّـيع حممشهث ُّـحيهتيع حممثهتلك جعحسبهتلك آل ي ي

ص عآل غإلهثسلكن غجنهئلكهن حممشهث جلمتيطهنلك ُّـحيهتيع حممث غحل معخيلكمل حممشهث ُّـحيهتيع حممث  يجعحسب يي ي
س غجنهئمبمثمل هن غجلهبخيمثمل معجهمسهثلك مض يخفجعحسمك هثهيس آل جعحسمك غخفحيهتيعظ هقجن  س

سخملكجعمبمثت غجنت َّـ غحلمئمثمئمل غجنمقكحفمثمل غجل: عه م تيلك مض هنحيهتيعُّـيجلتيطغنص هخفهغآل م لكهنخيمل س
.هن غجنسخيمل هغجنهئخصن

ىن غحل معخيلكمل عقغق عن ُّـحيهتيع جلمف هثهيس مض خكمسنع: ييس هنلك معمئيطني ههنمبخ)ص( ي  هن خكهسههث ي
ي حممشن قجن يغجنهئحلظ غجللكهنخيمل جلهبمث عحميعغق خكهسههث جعحسمك قجن غجنجهمسن يهئمبمثملغجن

يت هعجفيطُّـمل مجخيمثيغجنحيلكَّـيع آل ُّـهبهئ عن ُّـحيهتيع جعحسمك مغلكهنخيمث ىت غجنهئخصجنمثمل عآل مض خكمسني ي  ي
ظ عق جنمثيغ ممهبثمب خظص ىهتيعمغلكهن ممىعجن ههنحي  مملكهن خُّـ آل ُّـهبهئ هنثمب

يحممثيطقن غحل معخيلكمل مض َّـىعغ غخفحيهتيع قغمع هن معمب ي ي غحلمثثمثمل غجللكهنخيمل غجنت جنمثيغ ي
ي عظال جعتمب غجلهتمل غجنهئلكهنمبمل غإلجفلكلكمثملص هغجنت آل ُّـهبهئ جنميحق َّـىعغ وَّـلك عهنهئلكنهقغظ و

قص حمهتىعغ َّـ غ ن خملكجعال خفث َّـىعغ غجنحيهت يلكقُّـمل جنميلكُّـمل جنمبحيعمممل غإلزوغخفحيهتيع عن ُّـهئ
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غُّـ يمثمل غخفخيمقيمل غحلبهغجن  .جعلكآلهثبخيلكف َّـلكَّـمتلك  جلمتهتلكي
ك يعن غخفمتلكمكيع هغخفجلكمظ هغخفحيلكَّـيع ...: خملكن غجلمتيطه مض خجف جلمف غجنهيمه

ىهغخفيعغئ م غجنت ُّـيعه غحل حممثهتلك هثهيس م عن مس معهئ حصلك جفمثثمثمل حفمهمثمهمل ي  ى هغحكتخييطغقيى
ىهنخيخل . يهنتميحق جل جلمثمتي مختلكك هبلك جل غجنحيلكَّـيع حممثهتلكص مملكن غجنحيلكَّـيع غحل حممثهتلك جمحق ي

ق غحل مض هنيعمعبمل هن  قغ جعحسمك غخفح ممحيهت ص مكهتيعف غجنمه يهعن مس معهئ ممىعجن ي
ن قجن وغخفيعغمعمك م مغىغئمثمل ص هآل ُّـهئ ن جعحسمك غخفح ي مملكهثمن عه مممبمثمل م عهثخص ُّـهئ يي

قه مض  ق غحل هنثال مض غجنخيلكمس غجنيعهجفلكر جنمثيغ ممحيهت ظ حممشن مكهت وغخفحيهتيع جعحسمك غحل ي يي
ظ حممشهث مض غألهن يغجنخيلكمس غجنجيبمثخي قهو جعسمثيشي ص يص هجفيطغروص خُّـوص هثىغُّـسص حمخيحلسص هث

قه جلمف حفالم قجن هن غجنجكمممثمكص هغجنحيمبهبملص هغآلهثهيخيلكنص  همض غجنثلكر مكهت
ىهغخلسملص هغجنهئثيعغص هغجنهئيطق ى  .ي

وههن غخفحيلكَّـيع هنلك جنمثيغ جن جفسمك و هنخيخلي مغمك غهثمهبلكم غجنحيلكَّـيع حممث ي ي هجفسبمثمل ُّـ
ك هظهي ص هآل ُّـهئسمك غحل غخفتجحل حممث عجغيعغ هن حفمه وجعمهبمي ي  هظهيمل جلمثمت ي

يجعحمثهن شيعمغ جل لكهتلكقمع غألظمبمثمل ههنمئتهش جفمئمثمئت غجنهئمبمثمل مملكخفحيلكَّـيع غإلهثسلكهثمثمل  ي
يغجنهئخصجنمثمل غجنهئمبمثمل غجنمقكحفمثمل جنمثسمن حصلك جفسبمثمل ختيعف غحل جل هنمئتهش جفمئمثمئت ي ي  .*...ي
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ك غحلهئ*  .طضصك: خكتمثلكر جعتخيمبمثمئمل غألص جنمبجمتيطهص خف حممه



 
 

 ا   إ  د     
 ا اّ  ا ا    

 :وخصل اتسطدط
 ظل اإلضمطن ادشطرك ّبك جت خلن اتسصغ األٌإجشطل) ٤٤ (

 بطثنسصطء ادلاةط دغابل جك ادسصلر بطتسصغ ادشطرك
  األخث، واإلجشطل جشصل، وادعخطع جصلةلاب ادرصع) ٤٥(
 ّصطشك أن عغد جت خلدل بزألتصيف دخق احلشصك رط ع) ٤٦(

  ّادنطرط ّصط دشصغآبّاألولادسشك 
دون  ـ بشغعغ احلشصك ادشلل بزشلح جمصلع ادسطمل ادشنث) ٤٧(

 ّ ادنطرطّصطدشصغآب ـ اإلضمطن ادشطرك
لع ادسطمل  جمصّعطيف جعم اربزطء احلشصك بصسصغ: ّبنصط) ٤٨(

 ادشنث
 ادشامل ّح تعإاإلضمطن بصطن رط عصشك أن عغد جت وؠلل ) ٤٩(

 ّاحلشصشل
ّ أتغى بطدصمنط إح وؠلل اإلضمطن إح تع ادشامل ٌجنصط) ٥٠(

 احلشصشل
يف اإلجطرة إح بسألن جغعق أظك ادشرق جصع احلشصك ) ٥١(

 اتسثض





 
 ٤٤(ا(  

]ٌإا ا   ّا   اا  ا 
ا  ا  ا  

ُضام عسشكإ دغابل َ ادلاةطّإن: َخشئك خصك: خطل ل دغابل، ِل بهزلل ذابَ ذابّ
َاألولل َ رسشلدُوعسشك ن:عه[ ادغي ـ ّ ىغألهن ى قجن غخفخيمب صط آل خشَ األجصطءُ عسشك]ي

ن غخف:عه[ ِلبهزلد ـ صل خِشطّ اتشزطظِبهزلل ؠلر  :عه[  دل]يغألهن يخيمب
غمغمك ِعطه، وإيطبإ الخنزطئل ؛ه جصعهِ وبهزلر]جنمب غمغمك:عه[ ل دلّ  ي آلخمتٰهلكظ غجن

ن  يغألهنجنمبهبخيمب ن ي عحملكضمل:عه[  جشصلِخطمنلإ، و] هعزلكجع جني غمغمك جلمف غخفخيمب  غجن
ن :عه[  خصلُ رط إلزكَ مجصق]يغألهن  .آل اتشزشطِ رك بشك ادزلر]يغألهن مض غخفخيمب

غمغمك:عه[ آلضلإآلةك  ُضام عسشكإ ] جعىعغمعى غجن ّ، جشام خصنصصطآلخش َ األجصطءآل  ،ًطّإمجطدصًط ً
ًعزط بهزلل أ ]ى غألخكمثلكظ:عه[ صطُ، وعسشش]لك غجنخييعحملكظيعجس[ ك إدصلُجت رط ذظنن

ِظط اتشزشطِؠلر ًبشزصشصطً خصصط يف اخلطرج جشام آل غمغمك:عه[ ، خصلّ ل ِبهشصشن ]ي غجن
ِ خشصط، وععرَ األجصطءُشكس عآل احلشصشصط،ِ بطدلتعةِادلاتعة  . ًطسصط بطدلةصح مجصُخآل
ُ اجلغئصطتّوأرط ُ اتطدعطّ ُضام ععرخض خُ احلطدةطآل  بل، وبشامدل ُ عشصقٍصط جت وةلآل
ُّ وادنسث ُ رصل ادصشفُ، ال جت ادلةل ادغي عشغمّ جت ادلةل ادشح:أي ،ّاحلشصشل

 .يف ذابل

ص خل)ص( ق غخفحيهتيع غجنهئلكهن هعخملكن غجنيطجنمث جلمبمث ى جعخييط عن جعخل غخفلكمع ذهقغ همغ  مض ي
غغ َّـىعه غإلخكهئلكآلف حكمثمسجخ  يقحم هنلك ُّـهبهئ عن ُّـجههئ جع جلمف هنلك معمئيطنص همغ ي

جن) ضض(وغجعتيطغظ هن غخفجيمبمك  ن غجللكهن : خممبمتلك:جلمتيط خم يعن غخفحيهتيع غجنهئلكهن َّـ غجنهئ
ق مغ  ....غ حممثغحللكد جلهبمث غخفحيلكَّـيع مض حكلكئيع غخفيعغمعمك غخف



غجليط...................................................................طصض ض م ف خف مخهتمثيط غجنمئ

ين غجنيطجنمث غخفتمئيطن مملكن ُّـع: هجفلكظ غإلخكهئلكن َّـمتلك ي حيهتيع يثبمن ذهقغ هنحيهتيعُّـمل غخفي
نغألمع س عن غجنيطجنمث معلكن:ص هغخفستجههئ َّـمتلك ُّـمئ يص هجنهئمت عجل هن غخفيطي ي ظ عق عهث آل ي يجل

ص هعهثخص ُّـهبهئ عن معتحمئ غخفحيهتيعُّـمل هعققغن غحل  يُّـثبمن ذهقغ غإلهثسلكن غجنهئلكهن ي ي ي
ظ حملكحل حكبحلكهث همعخيلكمل ومعخيلكمل ممخصآلمع عمجلكآل ه يمعهيمهمثال هن قهن غخفحيهتيع غجنهئلكهن و

ن غألهنص  يُّـخيمب جعلكألخكمثلكظ مض هنمئلكن قغمع عمجلكآل هُّـخيمبهبهتلك معهيمهمثال هن حفالن غخفخيمب و و
قوحممشقغ مملكن غجنخيمب غإلمجلكمظ هغجنتهيمهمثحل جفلكظال مغ عقن حمخص َّـ ذهقغ عن ص وغ ههن

مغيط هنحيهتيع ُّـتحمئ حممث غإلققغن غإلمجلكمظ هغجنتهيمهمثحل خكهئلكن غجنىعه  َّـىعغ َّـ غإلظيُّـ
 .ق جلمبمثهت مض غخفمئلكنيهقيع

غغىمغمثمكيعهخميط  ص يغجنهييس ي قمميعه غجنجهمثىط غألمممق مض عهن ى جل قجن جعج غآلقهن
غغ جعمشخكهئلكنيخكهئيهع  .  عحفيعص هَّـىعغ هنلك حكمثمسجخ مض غخفجيمبمك غجنتلكمظى جلمف َّـىعغ غجل

ن غمغمك جلمبهبخل: حممبئ خممث: حملكإلخكهئلكن َّـمتلك ُّـمئ يعمجلكمظ همعهيمهمثحلظ حمهت عهثخص : يعن جنمب ي ي
جن غألهن م غجنىعه ُّـخيمئ ىُّـخيمئ قغمع جعمت ص هُّـخيمئ هنخيمب ن قغمع جنىعغمع يح عمجلكمظ جعحمه ى ي

جن  ق غألخكمثلكظ غخفهيمهمبمل حممث م جعحمه ن ظ يغألخكمثلكظ مممبهتلك جعحمه ن : عه(ي غخفخيمب
ن غألهن هعهمغب ) يغألهن غمغمك غخمتهش غخفخيمب قه جلمتيطهظ ألن غجن غمغمك هجفٰه يجنمب ي

ن غألهن: عه(هعحملكل جلمبمث مجمث هنلك شمه جن   .يق غخفهيمهمبملهن معمب غجنمه) يجنمبهبخيمب
ن غحلهئمثىمئيعُّـيعتهجع ي جغلكن مغيطمظ هنبت جلمف هنلك َّـ هنسمب جلمتيط غجنخيلكقمص ُّـمئ ى  يعن: ى

ن قغمع جنىعغمع مض  غمغمك ُّـخيمئ غألخكمثلكظ مممبهتلك جلمبخص جممثبمثلك عمجلكجنمثلك هن حفالن جفمه وغجن و و ي
يهنمئلكن غجنتخيخل غأله وهتلك جلمبخص معهيمهمثمبمثلك هن حفالن ينص ممىعجن َّـ ُّـخيمئ غألخكمثلكظ مممبي و

قَّـلك غخفهيمهمبمل مض غخللكق ن ظ يهييغ غجنيعحسلكر م غجنىعه معتحمئ حممث مميف مض غجنمتيجفمه ي  ى
مغهتخل هنخيلكص  غجفيطغ ُّـخيمئ غألخكمثلكظ جعلكجن غمغمك جعحمئمثمئت غجن وغألخكمثلكظ معهيمهمثال م حملكجن و

ظ  !يحمخص غجنميلكُّـمل هن غحليعمممل غإلزلكقُّـمل جعلكخضلكه غخفحيهتيع غجنهئلكهن
وحملكجنتمئيعُّـيع غألهن هنبمت ص هغجنثلكر جلمف هنسمبخصف غجنخييعحملكظي  .ي جلمف هنبلكر غحلهئمث



طصض...............................................................................)ضض( غخفجيمبمك
قيهَّـ ذهقغ[يجنهئحل غ ىجعخييط حميعغجم جل حتمئمث قجن غألظ: أخلل  ي همغ

 جلمف هنلك َّـ م سزلكقُّـمل جنمبحيعمممل غإليغجنميلكُّـمل  َّـىهثسلكنيعن غإل يص هجعمثلكن] غجنهئلكهنحيهتيعغخف
ظي جلمبمث هجلمف لكيعُّـمئي عمل قحم هنلك ُّـيعق]يغخفلكمع [يُّـجهحق م هتيهنمئتهش لكيعُّـمئ  يهت غخف

غجليط غهثخليعجنمث جعحسمك غجنمئ ي غحلهئهبمثمل هغجنمئ  .يمثمل غجليطجنس
قص هنستمي جنىعغمع جعخص جنىغمغمكيعن غجن :هنمتهتلك مغ غخفىعمم ق جلمف غجن  ى هن غجنحيهت

قهي قغمعي جمحقىيعهتحيجل هن ص حملكجنخيمئ. ي جلمف هثهيسي مض مكهت  يهجلمف معمئيطُّـيع غجنتسمبمث
غمغمكظ مض قجنى مملكميغألهن ى هقجن ألن غجن يهثخص ُّـخيمئع جنىعغمع س ن قغمعى قغمعس  ي جعحمه

جنع يهُّـخيمئ م ي جعمثلكهثىممخص حكب م جنىعغمع ىُّـٰهلك هنخيمب ىغألهن و  ىظ غألخكمثلكيغجنىعه ُّـخيمئ م ي
ق سمممبهتلكص ن ظ ق غألخكمثلكظ:عه [َّـلكيجعحمه  مض غجنخيمئ :عه [س غخفهيمهمبمل حممث]ي ظ
جن م ]يغألهن يغألهن يغجنخيمئ: عه [يممىعجن جعحمه ق]ي  جلمتيط :عه [هىه جلمتيطي هجعحٰه

غمغمك نيعهثخص ى هغإلزلكغىخمتٰهلكظيعن غآل ىلك جليعحممني خفظ]يغجن مغى ُّـستيطجلمثلكن جفمه  مكى غخف
ق]يغألهن يغجنىعه َّـ غجنخيمئ[ مغى هجفٰه  ىص جعرضغ] معخيلكملز غحل:عه [مكيه جلمتيط غخف

ن . غآلقمعبلكليهن غجنمتسبملص خكيطُّـيطغ يغألهن همملكن غخفخيمب  جلمتيط وال َّـلكَّـمتلك جفلكظي
غمغمك ى جفلكذغ جلمتيطه جعخص غخكتهبصغجن ن [ جلمبمثو ق غخفهيمهمبمل]يغألهن يغخفخيمب ي هن غجنمه  س

غمغمك:عه [يُّـلكهع آلخمتٰهلكئ ظحممث ص يص هعزلكجع]يغألهن ى غجنخيمئي آلخمتٰهلكظ غجن  جن
غمغ:عه [يحملكضتعه ن :عه [ جلمبمث]يمك غجن  وجفلكظ  هنلك َّـى مجمث]يغألهن جلمف غخفخيمب
ن :عه [حممث ق]يغألهن مض غخفخيمب  . هن غجنمه

ن يهآل معمئ جعمسن غجنميلكُّـ يمل هن غحليعمممل غإلزلكقُّـمل َّـ غإلققغن غجنتهيمهمثحلظ ألهثلك هثمئ   ي
غمغمك  :م هغجنهئالن جنمبهبستجههئ م  ُّـمبمث جعهئخصجن ى جلمف همغي غجلىغئمثلكفُّـيطقنيعن غجن

ص عه مغ غجنىعه ُّـمبىغن هنمت غجنمتمئيس: غحلمئمثمئ مغ غجنهئحلص آل جلمف غجن يجلمف غجن  ش هغجنتميحقي
.مض قغمع

ق يغجنهئحلظ جعخييط حميعغم غخفلكمع جل حتمئمث قجن غأليعهث :  جعمثلكهث)ص(  هذهقغ همغ
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ص هجعمثلكن عن غإلهثسلكن َّـ غجنميلكُّـمل جنمبحيعمممل غإليغجنهئحلحيهتيع غخف  يزلكقُّـملي هغإلهثسلكن غجنهئلكهن
جن  جلمف هنلك َّـ هنمئتهش لكيعُّـ ...يغجنهئحل عمل غخفحيهتيع ولكي عقغقُّـوحملكهثبخيهن غهثبخيلكجغلك: جعمئ

عَّـ غجنتحمئمث هغخفخييعحمملص ُّـيعُّـيط غخفلكمع َّـمتلك عن ُّـجهحق عمل قحم هنلك ُّـيعق جلمف قجن 
ظ عمل قجن غألظ جعبمثلكهثلكف يغجنهئحلغألظ  ي ههنلك ُّـيعق جلمف لكيعُّـ غخفحمئمئخل غخف

غهثخل مغيطجنمثمل غجليط جفهئهبمثمل هخم يهخم  .ي
ق م حمهت ع: ههن غإلخكهئلكآلف جلمف قجن غألظ غمغمك جنىعغمع جعخص جن هن غجنحيهت ين غجن

ظ ألهث ىهنستمي  جنىعغمع جعىعغمع جنىعغمع مومكلكَّـيع قه جلمف هثهيس ي جل هنحيهتيع جمحق قغمع مض مكهت
 . جنىعغمع جعىعغمعومكلكَّـيع
ىمتىغجنمتلك هحكمبهبمتلك جعلكجفتمثلكمغ عمل عن ُّـيعه قغمع مض غجنميحق حملكجنخيمئ غألهن مملكم هجن مع ي ي ي

ن غجنخيمئ غألهن مملكحممثلك جنتمب  ظ عق غجنخيمئ غألهن حممث معهيلكظمث مم خظص حممثهئ وجنىعجن ي يي
وغجنيععُّـملظ ألن غحل حكبحلكهث همعخيلكمل ُّـخيمب غجنخيمئ غألهن جلمبخص معهيمهمثمب ي ي غمغمك ص ولكمثي حملكجن

ص  ن قغمع جنىعغمع  .يحمتحمئ غجنخيمب غإلمجلكمظص ممخص حكب جعمثلكهثيجنىعغمع عهثخص ُّـخيمئ قغمع جعحمه
ي جنخيمبهب معخيلكمل جعلكجنخيمئ غألهن م غجنىعه ُّـخيمئ ظهممىعجن ُّـخيمب جعلكجنخيمب غجنتهيمهمثحل

ق غألخكمثلكظ مممبهتلك  ن ظ يغألخكمثلكظ مممبهتلك جعحمه مل حممث م حمخيمبهب معخيلكمل غجنتهيمهمثحل يهنهيمهمبي
ن مض هنمئلكن غجنهيخي آل غجنىعغف ممخص هنيع حكلكجعمئلكص حممبخصيغخفجهلكظجلمتيط  ي عهثخص ُّـهئ وي ي مملكن غحل ي

قه جلمتيطه معخيلكملظ معخي ن هجفٰه ن قجن غخفخيمب جن غألهن جعحمه يلكمل ُّـخيمئ عُّـٰهلك هنخيمب و
ص ) طض(يىخفلك جليعحممن مض صلكُّـمل غخفجيمبمك  غمغمك غخمتهش غجنخيمئ غألهن هعهمغب يهن عن غجن ي

مغمك ههنمئتهش مغمك ههنمئصىحمهت هن غمغمك هن مغمك ي هعنصىىشتي هغجن ي غجنمتسبمل جعخل غخف
مغمك غمغمك جلىهغخف قهي َّـ عجلمف ققمغلكف غآلقمعبلكل هعخكيطهص حمحمه جنمب يمب جفٰه  و

ق غخف ن غألهن جعخص غخكتهب جلمبمث هن غجنمه  .مليهيمهمبيجعلكخفخيمب
ن  وعقنص حملكحل معخيلكمل ُّـخيمب قغمع عمجلكآل هُّـخيمب مم خظ معهيمهمثال هن حفالن غخفخيمب ي و ي

ن مغلكهنخيلك جنشمجلكن ص يغألهن وحمخص غحللكمغمل جفمثمتئىع عمل غخفحيهتيع غجنهئلكهن غجنىعه ُّـهئ ى



صضض...............................................................................)ضض( غخفجيمبمك
غمغمكيحممشنوُّـٰهلكص عه وجممثبمثلكو جلمبخص هتلكسمممب ى غألخكمثلكظي ُّـخيمئى غجن ن قغمعيعمجلكجنمث ي يلك جعحمه  و

ي غجنتخيخل:عه [شجنىعغمع مض غجنتخيخل غجللكهن ص ]يلك غجنخييعحملكظيعجس [ عجنمثي جلمف هنلك قَّـبت]يغألهن ي
قع ]ى غألخكمثلكظ:عه [هتلكيهُّـخيمئمب ن ظ يُّـٰهلك جعحمه وَّـلك غخفهيمهمبمل حممثهتلك مض غخللكقف جلمبخص و س

ومعهيمهمثمبمثلك ىغجنمتهييغ مض ي غمغمكظي غجنيعحسلكري غجفيطغي جعحمئمثمئتي حملكجن جفيطغي غجن ي غحلمئمثمئمثملي جعلكجن  س
مغهتخل غإلمجلكمظي هُّـيطقممهتلكسمممب ى غألخكمثلكظيُّـخيمئ  وص حمخص مغخيمبت جملكُّـملي هغجنتهيمهمثحلزهتلك جعلكجن

يزلكقُّـمل غإليجنمبحيعمممل ُّـلكن هغس حصلكي آل ُّـمهمبِّـصيغجنىعغجخ يجن  ]ي غجنميلكُّـمل:عه [ جنمبميلكُّـمل حلمه
 .جعيطهن غحليعمممل

 جنسخكمثلكظ ش غجنتهيمهمثحليغإلققغن يهثخص َّـعسزلكقُّـمل  جنمبحيعمممل غإليغجنميلكُّـمل: خشئك خصك
يص مممبمثلكهتوهنجيمبمئلك يلك همغىغئمثلكهتي غمغمكي جفيطمع غحلمئمثمئمثمليلكص هغجن ي جع  يلكفيمثي غجنهئمبي ُّـيطقنيعهثخص س

مغ ي غجلىغئمثلكفى قهن]ي غجنتهيمهمثحل:عه [هنمتهتلك جلمف َّـىعغ غجن و هنتميحقغيألصلك [ي هتلك يص هعققغممي
ى غجنتميحقيممىعجن ُّـستمبىغن غمغبملي  .] مض غجنىعغف غجن

يآل هثسمب: خشصط زى غمغمكيققغنعن ى جليطي ي غجلىغئمثلكفي غجن ي هنجيمبمئلكص جع ُّـيطقممي هتلك جلمف و
مغ غجنهئحل:عهص يخصجن غحلمئمثمئ جعهئي ُّـمبمثىهمغ مغ غجنىعه ُّـمبىغني جلمف غجن  يص آل جلمف غجن

يهث ُّـهبتمتمش حمظش هغجنتميحقيهنمت غجنمتمئيس مغُّـن ع س مغهثح َّـىعغ  ] معخيلكملشغحل [ىيت  غجن

ن غجنخييعحملكظهغجنتهيمهمث  !ظ جلمف خم
يهجعتمئيعُّـيع جغلكن هنبمت غمغمك معخيلكمل ُّـخيمئ غألخكمثلكظ مممبهتلك ع: لكر غجنخييعحملكظ جلمف هنبى ين غجن ي

يجلمبخص جممثبمث وعمجلكجنمثلكولك و ي مض غجنتخيخل غألهن غجللكهن جلهبمث غجنتخيمثمتلكفص هُّـخيمئ غألخكمثلكظ ي ي ي
وعُّـٰهلك جلمبخص  قَّـلك غخفيمعهيمهمثمبمثو ن ظ ولك مض يمعهيمهمثمبمثومل مض غخللكقف جلمبخص يهيمهمبولك جعحمه

ىغجنمتهييغ غمغمك ي غجفيطغ جعلكجنم  غجنيعحسلكرص حملكجن غمغبمل غجن م يجفيطغ غحلمئمثمئمثمل جعحمئمثمئت غجن
مغهتخل غإلمجلكمظ هغجنتهيمهمثحلص عقن حمخص َّـ  يُّـخيمئ غألخكمثلكظ مممبهتلك هُّـيطقممهتلك جعلكجن

ه غجنميلكُّـمل هن غحليعمممل غإلزلكقُّـملغجنرضهقغ ص غجنىعه مغخيمبتهب ي خفحيهتيعُّـمل غإلهثسلكن غجنهئلكهن  ي
ص قجم عن َّـىعه غجنميلكُّـمل جفلكظمبمل وهغخلمب ظي ! هن قهن غخفحيهتيع غجنهئلكهن



غجليط...................................................................ضضض ض م ف خف مخهتمثيط غجنمئ
يغإلحصمثملص هآل ُّـمبىغن قغقغلكإلجع غمغمك:عه [ي هن جليطن عققغممس مغ ]ي غجن  جلمف َّـىعغ غجن

 .و هنجيمبمئلكي عققغمميجليطن
جنيهعمل قحم َّـىعغ غجنسهسغن يهنلك غجلىغئمثلكف عه :ي عخكلكق جعمئ   ....ي

ن)ص( ق جعلكخفحيهتيع يعن غجنميلكُّـمل هن غحل:  هجنمثيغ جنمبخيلكقم عن ُّـمئ ييعمممل غإلزلكقُّـمل هغجنحيهت
غمغمك معخيلكمل غألخكمثلكظ م مممبمثلكهتلك ه ولك م عققغمملك يمغىغئمثلكهتيغجنهئلكهن َّـ مم ُّـيطقن غجن

يلكظ جفمثهن عهث مض هنمئلكن قغمع آل ُّـيطقن غجليمعهيمهمثمبمث و ألصلك حكمثلكجنمليىغئمثلكفظو ي ي هنتميحقغ ي
يهعققغممهتلك ممىعجن مض هنمئلكن غجنىعغف ُّـستمبىغن غجنتميحق هغجنمتمئيس جلمبمث معخيلكملظ عقن حمهت 

ن هنحيهتيعغ جنمبهئمبمثلكف هغجلي جفت  مملكهنى هنحيهتيعشتلكف عمل يُّـهئ غظي جلمف جفيطيىغئمثلكفو  . حك
ن يعن غهللا حكبحلكهث همعخيلكمل ممخص عهث ُّـخيمب غجنهئمبمثلكف ُّـخيمب غجلىغئمثلكفص هجنهئمت : يألهثلك هثمئ ي ي ي ي

يحكبحلكهث ُّـخيمب غجلىغئ جلمف هثح ممحلص آل عهث ُّـخيمب غجلىغئ جلمف هثح ُّـستمبىغن هنمت  ي
ي جغلكجعمن آل ُّـمبىغن هنمت غجنمتمئيس هغجنتميحقص يجع ُّـخيمبهب جلمف هثح ممحلص يغجنتميحق مض غجنىعغف

ص حمهت ُّـيطقممهتلك جلمف  غمغمك معخيلكمل ُّـيطقن غجلىغئمثلكف جلمف همغ ُّـمبمث جعهبمئلكهن غحلمئمثمئ يحملكجن
مغ  مغ غجنىعه ُّـمبىغن هنمت غجنمتمئيس هغجنتميحقظ حممشهث ُّـهبتمت عن ُّـت مغ غجنهئحل آل جلمف غجن يغجن ي ي ي

مغ غجنىعه ُّـمبىغن هنمت غجنمتمئيس هغجنتميحق جعلكإلقغقغ غإلحصمثملص هآل ُّـمبىغ يغحل هثح غجن ي ن هن ي
مغ غجنىعه ُّـستمبىغن غجنمتمئيس هغجنتميحق جليطن عققغن  غمغمك جلمف َّـىعغ غجن يجليطن عققغن غجن ي

غمغمك هنجيمبمئلكص جع عهث هنمتهي جلمت غإلققغن غجنمتلكخميس آل هنجيمب عققغن غجلىغئمثلكف يغجن س ي  .و
غغ َّـىعغ غإلخكهئلكن مض غخفجيمبمك  ن غخفلكمع) ضض(هحكمثمسجخ مغ يعن : خممبمتلك: جلمتيط خم

ن غجللكهن غحللكد جلهبمث  غخفحيلكَّـيع مض حكلكئيع غخفيعغمعمك غخفحيهتيع غجنهئلكهن َّـ غجنهئ
قغ حممث مغ  ....غخف

 
 



 
 ٤٥(ا(  

] ا ،ا ا ا ا ،   
َن رؤعطإ: َورط خصك:  خطل ل يف َل ضشمِ رؤعنَظل رنك ل بصشمل، رطَ ضشمدء ادّ

ُاتهك اتصسلر  عسسصصطٍ يف ؠلرةلُ ضشم دلُسصغبآلضل ض خ؛ دل خطتغآةُ عشلنَ آتغٍرغأ ُّ 
ُ ممط مل عشك عسصغ]ي غخفيععغ:عه[ خصل  ي ظغا اتهكِ رك خث وةلد] جنمبحنظ:عه[  دلّ

 .]ي حصىعغ غخفح:عه[  دل]يقجن غجنحنظ[ صلّوال جتش
َأرعع ّضل دلض خ؛ٌ ضسغخشصل     إح ادنزثةُ اتصملبُ اإلدراك: بطدغؤعط ظطظصطُ

  دغؤعط ضشمل خصل ظلً رغآةَن عشلنأُّ ادغي عزع ُخطألرغ ـ ُّادسشح ُاإلدراك وظلـ 
ُاألول ُادسشك آلف:عه[  رك مجشط رسشلالبلّ غمغمكي هن مجمبمل هنخيمب  ، ودل] غجن

َأرعع  ـ ّل اجلغئُوظلاإلدراك ـ  إح ادنطىةُ اتصملبُ اإلدراك] غجنيععُّـمل:عه[  هبطُ
آل البع ٍّةغئل آلخك ّأن َط جغخطِ ت؛ًطّ ةغئصُ دغابل ال عشلنَلاةطّأن اديك ادنح ِخص ُ
آل بطدغات بغؤعط ادنطىة، البع ٍّل رغئآلخك ّخضن ؛ وخصق ال.ً ممشصط دغابلَن عشلنأو ُ
ّط ةمامضص جغمَن عشلنأو   بطدسغض بغؤعط ادنطىة، خصلآللرغئ  رط ظلُّوخكًط، ً

 ولكمئي هنتخيمب:عه[  ًطّةمامضص ، أو]مملكحلجيع هغجنجهجيع هجمحقه[ ً ةمام خطن،آليّرطد
ك غخفخييطهثمثمل هغجنمتبلكمعمثملجعلكجلس  سمملكجنمتهي  .]... هس

 وخكهئلكنعي خفلك ُّـهبهئ عن زمثمك جع غجنخيلكقم جلمف عخكهئلكن غحلهئمث غخفتمئيطن هوَّـىعغ قحم )ص(
غغ غجنخيلكقم  .جلمف مغ

يعهث خفلك عخكهئ غحلهئمث حممثخص معمئيطن: هجعمثلكهث َّـ غمغمك جنىعغمع ُّـخيمئ ممخصآلمع يجعمسن: ي  غجن
مغهتخل غإلمجلكمظ  هن (هغجنتهيمهمثحل ) مع جعىعغمعيهن حفالن معخيمئمب جنىعغ(هخكهسههث جعلكجن

يحفالن معخيمئمب غجنخيمئ غأله ق غخفحيهتيع ) ىهييغ غجنيعحسلكرين عه غجنمتي مغ حمال جفلكمغمل جن
 .غجنهئلكهن
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ك  مض  جضمث غجنيطُّـ يه غجنجهمثىطى عمل هنلك قمميعوَّـىعغ عخكلكقغ: أخلل حممه

قغص هَّـيغجنجهبهتملو عُّـخصظ جعيطحم غحلهئ ىن قعُّـملع ] غجنجهبهتمليقحم [ غخفىعمم  ي هثهيسيحنظ غجنس

ق غإلهثسلكن غجنهئلكهن م جعخص  مغلكظ غجنخيلكقم م َّـمتلك م ُّـيطغحم جل غجلتمئلكقه م جعرضهقغ همغ
ك غحلهئ هن عنين غجنهييس غآلقهنيخملكجن غجنجهمثىط غألمممق مض عه : ي هن حممه

ص هنلك َّـ هنث قعُّـت هثهيس مض عهنيعظ هثهيس جعمتهي قعُّـمل غجنحن... ن جن ىس  عحفيع ُّـهئ
ق حممث جحلك مس ُّـهئ ُّـحيهتيع  قغ ُّـخيجيمثهتلك غخفح غخفمتحي يمملكخفيععغظ حممشهث معحيهتيع جن هثهيس مض ظ ش س

ق َّـىعغ غخفح هآل خضمبمث جن  جعخل قعُّـمل غجنحنظ هثهيس وحمهتمتلكن حميعم. *يجن هن جمحق همغ
ىجعمتهيس هقعُّـت هثهيس مض خظ ظمثمل غخفيععغ ي عحفيع مملكخفيععغظ هقجن ألنى  مض وحصلك حفمه

ظمثمل آل حتمه هن قهن غخفيععغص هآل هن  ق جلخل قجن غجنحنظص همعمب غخلمه مكهت
يقهن خضحل قجن غجنحنظ حصلكص مملكجعتهتلكف غجنمتهييغ هغجنتىعغقَّـلك جلمتيط هنجهلكَّـيطغ غإلهثسلكن 

قمع غجلهبمثمبمل مض غخفيععغ قه حصلك جعمتهيسغحل جمحق صظ  .يلكظمبمل جن جلمتيط معمه
قغ َّـ غإلققغن عن مملكن غخفيعغق جعلكجنيعع: يحممسخكهئ غحلهئمث جلمف قجن جعمسهث ُّـمل غخفىعمم

غمغمك هن حفالن عققغمم غجنخيمئ غأله ن غجنىعه َّـ هن يغجنخيمئحل حمىعجن جفلكظ جنمب
ص هعن مملكن غخفيعغق  غمغمك جعلكخفحيهتيع غجنهئلكهن ص هجعلكجنتلكمظ حمال جفلكمغمل جنمب آلمع مجمبمل هنخيمب

غ غجنبلكدغ حمهب غجنبخل عن غ عمل غجنمئ يجعلكجنيععُّـمل َّـ غإلققغن غجلىغئ غخفمتس ي غمغمك ي  غجن
ن مغىغئمثلكظ أل ن جحهئمتلك جنىعغمعي مغىغئ آلجعيطي ممينوجنىعغمع آل ُّـهئ همممث آل . و هعن ُّـهئ

ظ هعن ن ممىعجن ن جليعضلك ي مميُّـهئ و هنيعئ جعلكجنىعغف جعيععُّـمل غجنبلكدغص آلجعيط هعن ُّـهئ ي
َّـيعص هممولكيمغسخصهثمث غن هغألخكهئلكن غخفحتلكمغمل عمل غجل  جعلكجنخييعل س هنلك َّـ هنيعئي مملكألجن

وجعيععُّـمل غجنبلكدغص حمهت هنلكقهص مغسخص مملكنص عه مغسخصهثمثلك و مغ. ي  مض هجلمبمث حمهتىعغ غجن
 .قحملكل غجنخيلكقم جل هنخيتمئيطه جمحق هنستمئمث

 مممممممممممممممممممممممممممممممممممممم
ي غجنهييس غآلقهن* ص جعتخيمبمثمئمل عجع غجنخيالظ جلهيمثهي هن و ك غحلهئ .طضك: حممه



ضضض...............................................................................)ضض( غخفجيمبمك
ي جعيطهن مخمثىغيجعمتهيس ق] غخفحيهتيع:عه [ي هن غجنحيلكَّـيع هغحكتمئالجني غخفحيهتيعي  ي عجفهئلكهني جعحيهت

يغخللكظمل ص هنلك َّـي  ى عحفيعىهنيعع مض ي هثهيس] غجنحنظ:عه [ي قعُّـتى هنث]يمعمب غجنيععُّـمل [ جع
ن ق] غآلحفيعيَّـىعغ غألهنيع [يُّـهئ مغ و هنتهبمثىغغ مض غجن ي جلمثمتلك هجفسز ق عجفهئلكهنو يلك جعحيهت  و

 ]ي غجنحيلكَّـيعي قجن غجنحنظ:عه [يهثمش حمص مملكخفيععغ] غآلحفيعي عجفهئلكن َّـىعغ غخفحيهتيع:عه[
قغيهثهيس  جنيحيهتيعمع قش ُّـخيجيمثهتلك غخفحى مض ظ ي جحلك مس ُّـهئ ] غخفيععغ:عه [ حممثي غخفمتحي

قمض  ] جنمبحنظ:عه [ جنيُّـحيهتيع ى هقجن ألن غجنمئلكجعظي َّـىعغ غخفحيجمحق همغ  و جن معمسجغحقس
قمع] غجنمئلكجع جنمبهيلكجلي عجلجيلكظ:عه [يُّـلكهعلكَّـيع حممث جعمشجلجيلكئ مض غجنحي قغ:عه [ى ظ  ى ظ
قغ:عه[ يحممشصلك ظلكهب غجنت مكهتيع ]غجنهيلكجل ظمث]  غجنمه ولكهتلك هنتهييعجلمليجعخمه  ى جلمف معمسجغحقز

جنيط ىهنت جفيطُّـيص ممخص عخكلكق عجنمث قئمثيغ] غجنمئلكجعيهن غخفح [ هنمتز ى غخف  ي جعي جفسخلز
ق جني غحلالىهنمتمه  :فص مض خم

 .لكف قغ هن جلجبينع           لكَّـلك عجعيهنع يهجنيطف

غغ غجع جليعمح جلمف )ص( ص هثمئ غخفلكمع مغ ي جعخييط عن عخكهئ جلمف قجنمث ذهقغ غخفحيهتيع غجنهئلكهن
ص ههثمئ عُّـٰهلك هنلك ُّـ ق هقحمخي جن غغوغجنيطجنمث غخفىعمم  .هبهئ عن ُّـالجفىح جع جلمف َّـىعغ غجل

ي عن قعُّـمل غجنحنظ هثهيس جعمتهيس جعيطهن مخمثىغ غخفحيهتيع هن غجنحيلكَّـيع هجعيطهن :وبصطن اجللاب ي
ظ حمهي غجنيععُّـمل غألهمل  ق عجفهئلكن غخفحيهتيع غخللكظمل جع   يغحكتمئالن غخفحيهتيع هن غجنحيلكَّـيع جعحيهت

مغيط مخمثىغ جنمبهبحيهتيع جل غجنحيلكَّـيعص َّـىعغ عهآل: م عه وعن ُّـيعه غجنحنظ قغمع جعىعغمع م آل ُّـ ي  صي
مغيط َّـمتلكن عه هثح هن غآلحكتمئالجنمثمل جنمبهبحيهتيع جل غجنحيلكَّـيعص َّـىعغ جغلكهثمثلك وهآل ُّـ ي حمهتمتلك آل ص ىي

ظ حممشن  ن جن عجفهئلكهن غخللكظمل جع مغيط هنحيهتيع جفت معهئ يمعحيهتيع عجفهئلكن غخفحيهتيعظ ألهث آل ُّـ ي ي ي
ق  مغ ن هنتهبمثىغغ مض غجن وقعُّـمل غجنحنظ هثهيس جعمتهيس َّـ مميععُّـت هثهيس مض عهنيع عحفيع ُّـهئ ي ى

ى هجفسلك ى م عهىجلمثمتلك ى قيجن معخيخل : ي  يجمحق معخيخل غجنحيلكَّـيعص حمجكه غخفحيهتيع هآل معيعه غجنحيلكَّـيع م جعحيهت
يص حممشن قجن غجنحيلكَّـيع معحيهتيع جن )قجن غألهنيع غآلحفيع غجنىعه َّـ غخفحيهتيع: عه(عجفهئلكهن 

حكمل هن  ق حممث م هغخفخيهئ قغ غجنت ُّـخيجيمثهتلك غخفح غخفمتحي يهثهيس هجنهئ هن هغحكجيمل غجنمه
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ظمثمل غخفح ه ق غجنحيلكَّـيع مض قجن غخفحيهتيع هغخفح م جعخييط معمسجغحق حفمه يمكهت غخفحيهتيع مض يي
قغ غجنحيلكَّـيعغ جعلكخفيععغ قغ مملكجنمه قغ مس معهئ معحيهتيع جنىعجن غجنحنظ ص معمب غجنمه هَّـىعه غجنمه

ظ هقجن ألن غجنمئلكجع هغخفح جن معمسجغحق مض غجنحيلكَّـيعص  ق َّـىعغ غخفح آل همغ يغجنحيلكَّـيع جن يي
يحمهتىعغ غجنحيلكَّـيع جلمتيطهنلك ُّـحيهتيع مض غخفحيهتيع هغخفح عه مض غخفيععغظ ُّـهسجغيع َّـىعغ غخفح مض غجنحيلكَّـيع  يي

قمع غجنت  قغ م غجنت مكهتيعف مض َّـىعغ غخفح جعمشجلجيلكئ ظ ظ حممشن َّـىعه غجنمه يمكهتيعف جن ي
جنيط هن  ظمثتهتلك غجنت عحفىعهتلك هن غخفح غجنمئلكجع م هنتهييعجلمل جلمف معمسجغحق هنت يغجنمئلكجع جعخمه ىي و ي ي

جن ص ممخص عخكلكق عجنمث غحلالف مض خم يَّـىعغ غخفح غجنمئلكجع ي عن قغ هن ظيهجنيطف عهن عجعلكَّـلك: ي
ي حممئيط خكب غجنمئلكجع جعلكألن يجلجبلكف يهخكب غجنهيلكجل جعلكألغ ) ين هغجنتمسجغيعغجنت خكمسصلك غجنمئب(ي

ي هن خملكجعمبمثمل مض حملكجلمبهتلكص هَّـىعغ هن يعجغيع هنلك مح: عه)  غجنهيخي هغجنتمسجغحقغجنىعه خكمسهث(
 َّـ غخفيععغ يههنيعغقه هن غألغ َّـ غجنهيمثىش غإلحص غجنحيلكَّـيعص ههنيعغقه هن غألن. غجنخيجلكئمك

ص هجعلكجنتلكمظ حملكإلهثسلكن غجنهئلكهن جعهبمتىغجنمل غألن قغ قجن غجنهيمثىش همعخيهئس يغجنت معحيهتيع ظ  ي
قمعهغخفيععغ .ي غجنت معخيهئيغ غجنهيمثىش غإلحص همعيعه ظ

 ىحمحمثمتئىع...:جفمثهن خملكن) طض( عخكلكق غجنجهلكقف حصىعغ غألهنيع مض خجف جلمف غخفجيمبمك هخميط
قَّـلك  ن جعتمتىغحصلك جليعهثخصمكهت دغحممل علكالخمهتلك ههجفيطهتلك عمل غآلهثتسلكغ   ش ُّـهئ

 هقجن ظيهثخص معحيهتيع جعهبمئلكجعالهتلكعي حممشن غحلمئلكئ ظشيطغف هغآلهثمهبلكم جعهئثيعغ معخيمثمتلكهتلكيجعلكجنتمئمث
ق جلمتيط غجنتحمئمث َّـ قغ ين ُّـ عيألن غجنحيهت ق غجنحيلكَّـيع جعمه ىغخفحيهتيع: عه [جغيعهعستمه ص ]ى

ق: عه [سحمالجعيط َّـلكَّـمتلك مض هنمئلكجعمبمل : عه [ز هن هنتمسجغيع خملكجع مض هنمئلكجعمبت]مض جللكمس غجنحيهت
ي جفت ُّـهسجغ]قجن غجنحيلكَّـيع َّـىعغ  [يعي هُّـتمسجغ]مض َّـىعغ غألجغيع: عه [حممث] قجن غجنحيلكَّـيع [يعي

قمع]قجن غجنحيلكَّـيع [حيهتيعص حممث]هن قجن غجنحيلكَّـيع: عه [هنمت] غألجغيع : عه [ جعمه
قغ َّـىعغ غألجغيع  .و هزخيمب هنحيهتيعغ جن]جعمه

 غحلسمت ئعحكخص جفمثهن هن حكبحلكهث يغحل خكلكظ يخفلك:هخملكن غجع جليعمح حممثخص هثح حممث
 مض جلمثمت ُّـيعه عن :خممبمن خكئمن هعن عجلمثلكصلكص ُّـيعه عن غإلجفمهلكظ ُّـبمبميهتلك آل غجنت
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ىعقُّـيط  جنيعهث :يي جلمبمث غخفمهمتى عهققيجغ غي جعلكجنيععُّـمل حممث غإلققغني  عمل ي غخفمتس

نعش غجنىعه ُّـمهِّـ يحملكألهنيع م يغجنخيمئحل يغإلققغن هَّـ م غغجنبمهحق  و هنيععغ جنيععُّـت حممثىن ُّـهئ
ى جنيععُّـمل غحل هثهيس:عه[  مض ]يهنغأل يغجنخيمئ: عه [ش جنتهبمثىغهظيغألهن يغجنخيمئ  َّـ] حممثي

ق هغحكتمئالجن مغ هثىذهقغظ يغجن آلمع]يغألهن ي غجنخيمئ:عه [ي مم  :عه [ي هن هنخيمب

ن ظ غألهنيع شخن مغلكهن ىمم هث سمممب قص ومههيلكيهنت جنهئ مغ ه جع ُّـحيهتيعه جعلكجن ظ ي ين حممش  عجنمث
ص هنلكحنظقعُّـمل غجن ن جن مملكخفيععغعَّـ هنث قعُّـت هثهيس مض   هثهيس جعمتهيس  ظهنيع عحفيع ُّـهئ

قغ ُّـخيجيمثهتلك هثهيسحيهتيع جنمعسهث مشحم ق حممث جحلك مس ُّـهئ ُّـحيهتيع جن هن   مض ظ يغخفح غخفمتحي ش
ق َّـىعغ غخفحجمحق  .ص*مث جني هآل خضمب ي همغ

ي حممشن غجنثلكهثمثمل ظمض خظ عحفيع مملكخفيععغهثهيس   جعخل قعُّـمل غجنحنظ هثهيس جعمتهيس هقعُّـملوحمهييعم
 جن غجنيععُّـمل غألهملظ هألمغ َّـىعغ معخيجيمثغآلجعتهتلكف ههنلك آل غجنمبىعغ همعخيجي غجنحنظ هن 

ن مغلكهن هن معخيمثمتلكمعيمعخيمبمئمن ي غخفجهمثئمل غإلحصمثمل هغحليعمممل غإلزلكقُّـمل جعمسن ُّـيعه قغمع مض مم  .ىي
ص مض جعمتهيس ىهثهيس حنظغجن قعُّـمل جنمثيغ...:هخملكن غجنمئمثخنه مض خجف  مميععُّـمل هثهيس

ن عحفيع خظ مض هثهيس  حصلك غخفيععغ يألن هقجن غخفيععغظ هنث حنظغجن قجن جن ُّـهئ
ظمثمل ق مض يحفمه ظمثمل همعمب صحنظغجن قجن جلخل مكهت  جعيطهن حتمه آل يغخلمه

 جلمتيط هغجنتىعغقَّـلك غجنمتهييغ مملكَّـتىغغك  حصلكصحنظغجن قجن يخضحل جعيطهن هآل غخفيععغص معمب
قمع غإلهثسلكن هنجهلكَّـيطغ  جلمتيط جن جفلكظ جمحق َّـ غجنىعه صغخفيععغ مض غجلهبمثمبمل ظ
قه ق ص]جنمتهيس: عه[حصلك  يمعمه قغ هممحيهت  غخفستيطُّـيعغ غخفيععغ مض غخفستجيمثمبمل غجنمه

قغ هنستيطُّـيعغص ق هنستجيمثمبملص غخفستجيمثمبمل غخفيععغ مض غخفستيطُّـيعغ هغجنمه قغ هممحيهت  غجنمه
غجفيطغ  .ض*...قجن هعهنثلكن يهنتخييطقغص يغخفتخييطقغ غخفيعغُّـلك مض غجن

مممممممممممممممممممممممممممممممممممممم
 .طضك: ص جعتخيمبمثمئمل عجع غجنخيالظ جلهيمثهيك غحلهئغآلقهن هن حممهيغجنهييس  .ص*
ك.ض* .طصضص كصف:  خف غجنهيمه
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غمغمكهن آلف غجن  .هنهئلكرش جعلكجنتخيخل غإل]يغألهن يغجنخيمئ: عه [يص هغحفتمهلكظ] هنخيمب

ي هن غخفمهمت غخفلكمع جلمف غجنجهمثىط غألمممق معمئيعُّـيعغ خفلك ُّـهبهئ عن ُّـجههئ جع و َّـىعغ عُّـيعغق)ص( و ي
ص هجنهئ خفلك  غغجل غخفلكمع َّـمتلك ممالن ال ىحفيغحلهئمث  حصىعغ غإلُّـيعغق هغإلخكهئلكن ىمغ

ص هَّـىعغ هنلك عخكلكق جن غجنجهلكق ف مض صلكُّـمل َّـىعغ غخفجيمبمك جفمثهن غهثمقه غجنجهلكقف جنىعجن
 يهثخص هخم مض هنخييعل غجنتجههئمثعي َّـىعغ غجنهئالن هن غخفمهمت َّـلكَّـمتلكص ينع جلمبغ: خملكن

مغمث غخفسمسجنمل هعهن جفمثهن  سُّـيعغق غجنجهبهتملص جنهئ خفلك مس ُّـهئ مض معمئيعُّـيع عسهث مض ظيطق مع
جعمل هنلك ُّـتخيمبغأل غجعيمغ َّـآلي جفت ش هبىعغ غجنهئالنص همغمك غجنتخييعل جل  يعهثخصسهث ع ي ُّـت

 .تحمئمثمميع جنمبيق
يعهنلك غإلققغن : ين غخفيعغق هن غجنيععُّـمل َّـمتلك آل شمب هن عهنيعُّـع :وبشغعغ اإلعغاد ظصط

ص هممالرلك آل ُّـمتهي غجنخيلكقم مض  هغجنخيخلص عه غإلققغن جعلكجنبخن هغجنخيمئجعلكجنبمهحقغ
 .يعجغبلكف ذهقغ هنحيهتيعُّـمل غإلهثسلكن غجنهئلكهن مض خظ

غ عمل غجنبمهحقغ م هَّـ غإلققغن غجنخيمئحل م حملكأل  يمهِّـهنيع غجنىعه ُّـيعهنلك غإلققغن غخفمتس
ن غألهنظ جنتهبمثىغه  ن هنيععغ جنيععُّـمل غحل هثهيس حممث َّـ غجنخيمئ غألهن هغخفخيمب يعن ُّـهئ ي ي ي و
آلف  ظ ذهقغ عن غجنخيمئ هن هنخيمب غمغمك هغحكتمئالجن جلمت ق جل غجن مغ يمض غجن
غمغمك هغحفتمهلكظ جعلكجنتخيخل غإلهنهئلكرص هجفمثمتئىع آل جفلكمغمل عمل غإلهثسلكن هغخفحيهتيع  ىغجن ي

 .ي غجنخيمئمبمثمل هغإلققغن غجنخيمئحلُّـمل غجنيععقُّـيط جعلكجنيععُّـمليعَّـىعغ عقغ . غجنهئلكهن
غ عمل غجنبلكدغ م هَّـ غإلققغن غجلىغئ م عه : يهجن عقُّـيط جعلكجنيععُّـمل غإلققغن غخفمتس

غقضهتلك  ن حصلك جل ق غجلىغئمثمل غخفتخيمثمتمل مض غخللكقف همعهئ يغإلققغن غجنىعه ُّـيطقن غألهن ي
يغخفتجهخمهمل جعلكجنمتح غجنىعه هثستجيمث عن هثخييعجسلك ههثجيعقَّـلك هنمتهتلك ههثحمه جلمف غجنهئحل حصلكص  ي ي ي

ص هجنمثيغ حممشن مملك غمغمك جنمثيغ جعجىغئ ين َّـىعغ هنخيمت غجنيععُّـملص حممئيط جغبمن حممثخص حكب عن غجن
غقضهتلك حممتحمه جلمف مممبمثهتلك غقل هجنمتلك عن هثمئهلَّـلك جل جل يجعجيبمثخيمل جضتهيمل جعخي ي ى  .يى

ق جنمثيغ مغىغئمث:ٍوبسنطرة أتغى مغ  مض غخللكقف مملكجنجهجيع غخللكقمغ ولكي هغمغمك غجن
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غقض حممتحمه جلمف    جنمثيغص غجنجهجيعص آليممحليغجنىعه هثستجيمث عن هثجيعقه هن جل
ظ هجلمبمث حمهتىعغ  غمغمك َّـهئىعغص هجعلكجنتلكمظ حمال معستجيمث غجنبلكدغ عققغمم هقعُّـت غجن

مغ جمحق ظحمثِّـ عُّـٰهلك  .وغجن
وجغ عهث خميط هنيع غجنهئالن مض عن مم هنلك َّـ هنخييعهل ي ي ي ي جنمبتجهخيس هغجنتخيخل م غجنيي ىعُّـ مبي

ن هن غخفهبهئمتلكفظ ألن معجهخمههبخص ي ُّـمهحق غجنحنظ مغىغئمثلك مض غخللكقف م آلجعيط عن ُّـهئ ي يو  ي
ن هنث َّـىعغ غجلىغئ جحهئمتلكي ضخيهي هجضيطهقُّـ جلمفوت قجنمثيهمغىغئمث ص همممث آل ُّـهئ  صوت
غ غجنبلكدغ جن عهنلك يهمم  ن عققغن غجنمئ غ غجنبلكدغ آل شمب هن عن ُّـهئ يهنيعئ جعلكجنمئ ي ي

يلك جعلكجنىعغفص هعهنلك هنيعئمثيهنيعئمث ي  .ي هَّـىعغ جعمثلكن عهنهئلكن غجلىغئ ههنلكقُّـتظولك جعلكجنخييعلو
ى ههنبخنيهنيعئيهمم  ن مض هني ن خييعل غجنمتحييع غجعتيطغ جعلكجنىعغف م غجنىعه ُّـهئ وظ مملكجنمب

ن جليعضلك مغسخصهثمث يهغجنجههئ م آلجعيط هعن ُّـهئ و يلكظ هقجن ألن غجنيععُّـمل عهنلك جعخيعهف ي ي و
ظ ل جلمف غخفبخنص هجعىعجن شمه غإلجعمهلكق هغجنيععُّـمل ممخص جلمبمثغجنٰه خم ى هن غجنخيخل جنمب  ي

قغ غخفبخن عمل غجنبخن هغهثجيبلكجلهتلك: ص عه َّـ جعلكآلهثجيبلكلص عهنيغجنيعُّـلكضمث ىعن معمتتهت ظ  ي
جعمل غجلمبيطُّـمل ممخص جلمبمث  نص هجنمبىغُّـلكقغ قغمغ غجنهيمه غخللكهنيغ هن يمض غجنيعلك غجنجيبمثخيمث

 .*لكف غجنجههيلكظيغخفمئلكجنمل غجنثلكجنثمل هن ممتلكغ غجنمتهييغ هن لكبمثخيمث
يهخفلك مملكهثمن غجنيععُّـمل ممىعجن عهنلك جعلكألخكخي ي يمل عهثخص معمتتهت عمل يمل عه جعلكآلهثجيبلكلص هغألخكخيي

ف غخفمب نيغجنسجي ظ آل ُّـهئجه جلمت م ههن وهثمل م حممشقغ مس ُّـهئ جنمبحنظ جن ي حممشن غجنٰه
غضِّـ عن  ف جنيغجن هثمل جليعضلك مبسجي وغخفمب ومغسخصهثمثلكي  .ي

ن عآل هن يممخص عن غآلهثجيبلكل آل ُّـهئ هثمل هَّـم عجليعغلي ف غخفمب  ي مغسخصهثمثملي خكمسن غجنسجي
مممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

يهعهنلك هثحييعُّـمل ظيطق غخفتمسحصخل حمهت*  ي ن َّـىعغ جعهبثلكجعمل جلمبمل :ي ي عن غإلجعمهلكق جلمتيطهنلك ُّـمئ جلمف خظ ُّـهئ
قمع غخفثلكجنمثمل ههمغ يهنخييطغ إلزلكق ظ ص حملكخفبخن مس ُّـىعَّـمك هن َّـمتلك عمل ي ىقه غخفثلكمظ مض غجنىعَّـ ي

ن عمل غخفبخنص  ظ ظ هن غجنخيخل جنمب ىَّـمتلكنص همس ُّـمسف هن َّـمتلكن عمل َّـمتلكص آل حفيعهف غجنٰه ي هآل ي
قغ غخفبخن مض غجنخيخلهن غهثجيبلكل ى ظ  .ي
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ىعقُّـيط هجن غي غإلققغن] غجنيععُّـمل:عه [ هبلكي  يغإلققغن هَّـ م  عمل غجنبلكدغي غخفمتس

نىمغمكغيعن غجن :زحمهب غجنبخل م يغجلىغئ   هنلك َّـيمم يعن ىلك جليعحممني خفظولكي مغىغئمثي جنىعغمع آل ُّـهئ
ش جنمبتجهخيس هغجنتخيخلوهنخييعهل سآلجعيط ه م ولكي مغىغئمثحنظ غجنيغجنمبىعُّـ هبخص ُّـمهحق م ش نعي  ىن ُّـهئ

نعهن  غ غجنبلكدغ آل شمبي جعلكجنمئٍّ هنيعئسمم ينحممش ظهن غخفهبهئمتلكفص همممث آل  ىن ُّـهئ
وجغلكهثمثلك هجعلكجنخييعلص   هجعلكجنىعغفص عهوآليهع يعهنلك ]ي غجنبلكدغ جنمبهبيعئي عققغن:عه [هتلك جنيعققغمم

ن جليعضلك عس جعلكجنىعغف جعيععُّـمل غجنبلكدغص آلجعيط هٍّشهمم هنيعئ ومغسخصهثمثلكون ُّـهئ ين  هقجن ألظي
يخيعهف غألخكخيملجع يعهنلك ىيععُّـملغجن يجعلكآلهثجيبلكلص هغألخكخيمل  عهس ف ع س شهثخص معمتتهت عمل غجنسجي ي

نىهثجيبلكليعن غآلهثملص ممخص يغخفمب ف هن خكمسن غجن:عه [لكي هن خكمسصيعآل ي آل ُّـهئ هثمليسجي ص ]ي غخفمب
سقههنلك  جعلكجنخييعل جعيععُّـمل غجنبلكدغص حمهتسهنيعئ شهمم هنلك َّـ يص مغسخص لكبمثخيمثي ولك مملكنو

يُّـتخيمب هنلك :عه [ولكيمغسخصهثمث ص عه]مملكجنجهجيع هغحلجيع هجمحقه[  .] جعلكجلسي
]ا ا   ا د  

جنهئين مملكن غخفيعغق ع:شجنهئ َّـلكَّـمتلك جض جعحهنص هَّـ نيعجس [ جعمئ : ]لك غخفستجههئمب
غى غإلققغنينع( يغخفتخيمب ش غجلىغئيغإلققغن  عمل غجنبلكدغ َّـى غخفمتس  جعلكألجليعغل ي

 .يَّـىعغ حممثخص ُّـتخيمب جعلكخفيعئ جعلكجنىعغف .وعُّـٰهلك
يهعهنلك مم هنلك َّـ هنيعئ ن هنلكقُّـلك عهنلك يالجعيط حم ص جعلكجنخييعل جعلكجنيععُّـمل غجنبلكدغيي يعن ُّـهئ و ي

ومغسخصهثمثلك وعهنيعغولك عه يلكبمثخيمث ومغسخص جع: ص عهي  . عمل غجلسولكهنمتس
قغصهَّـىعه غألجعحلكف آل جلالخممل حصلك جعلكجنخييعحملكن غجنمتحييعه و هعهثخص َّـ هنمسحف ني  ى مممسظ

ىهنسمبهبمل  .لكف غجنمئيطُّـهبملي هن غجنجيبمثخيمثي
 حمهتىعغ صي غجنخيمئمبمثملى غجنيععُّـمليعن مملكن غخفيعغق هن غجنيععُّـمل: يهعهنلك حفالظمل غإلخكهئلكن حمهت

ن غألهنص هعن مملكن غخفيعغق هنمتهتلك غجنيععُّـملوجفلكظ ى جعلكخفخيمب ي حممشن غجنيععُّـمل صي غجنبخنُّـملي
يغجنبخنُّـمل آل معمهِّـ ي جلمف غحل هآل معمهِّـي . هنمت معخيلكملي



٣٣١...............................................................................)٤٥( اخصضظ
َن شظ حشلأ ):َّاجلسامططع ِ اسضوة:أي[ ِ عفه اآلسعِفّ سضصضل بتودّ ]  اسبظرصةّ

ِاختصضق ِّ بظجلفإليُ غطحش:أي [ زطهُ غطحش،ًشصضضظ ، ]ّطع بظألذفاض اجلسامطّ
ِّاسضر ِ شن وجود]ظءّاخشظ ّأهي [سمَ ذطغَظ ثبعِ خ؛ٌزضضطوع وسغ  [ِ اسضثفةَبصغ ّ

َتضغم  .)]٢( زطه يف هنظغع اخصضظ ُ اسضالمّ
َن اإلدراكأ :] بضوسضم ذاك:أي [م بهُن أردتإو  ِ إر عفه اآلسعَ اخطسوبّ

 سفسك، ًالّوأ ]اآلسع شن :أي[ظ ًه صظدرا شططِ سوطُحطع شن ] اسبظرصة:أي[
َ جيفد اسشورةنأ سضصضل ّأن ّذك ال ،هِزصخ تضغغف تسضطض  إسطه بوادصع َ اخوصضعِّ

ُّ ذن اسضواحق اخلظرجطع، زال غشغ ِاآلالت  طظُسِ ال غغرَ اسصضلّإن :ن غضظلأَّ
َ، دطام ذطغ شً شصضضظ]َ تضك اسشورة:أي[ ِّاسضر بوجود َن اذدفّ   يفِّاسصبطصي ّ

 . اخلظرج

 وعو اإلدراك ،ّ شن اسشظرح ذخ اسضسم األحخ شن اإلذضظل اختضغمٌلّ عفا تظش)١(
ظطه سفؤغع  شن اسشظرح ذن اسشطغ األسخ يف بطٌاخطسوب إر اسبظرصة، وعو دزظع

 . اسسء طصسه يف طصسه ويف زخه واسصفق بطططام
ّن اإلدراك اخطسوب إر اسبظرصة إشظ غضق ذخ اال تصظر بال وادصع، أ :وحاصله ّ

 .أو شق اسوادصع
ّ أطه تصظر ال غغرك بظسبش بال وادصع، زظحلق شصضم:زظن سظن شفادسم َ ُ ّأشظ إن ، ّ

َ ال غغرك بظسبظرصة ّأطه: سظن شفادسم ُشق اسوادصع، زال؛ ألن اال تصظر غغرك ُ ّ
ّبظسبش شق اسوادصع؛ إذ شن اخضضن أن ططتفع شن األذطظء اخظدغع بصغ اسطصف 

ّإسططظ أشفا سض ّطظ شغرسظ بتودف عفه األدوات، وإذا سظن األشف سفسك زظسبضوا أن ً ً ًّ ُ
 .ّ اختودف يف إدراسه تضك اسبظرصةّاسضرإدراك اال تصظر شن سبطل ذسك 

ّإن اإلدراك اخطسوب إر اسبظرصة  :إن سظن اخفاد بضوسضم: وسفا سظل اسشظرح
ّ اإلدراك اجلفإلي اختصضق بظألذفاض اجلسامططععو ِ ّأن شظ حشل سضصضل بتودف:  عوّ ّ 
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غ غجنبلكدغ هنجيمبمئلك هنمتحخن وغجنمئ و ي هبىعغ غجلىغئ غخفتخيمب جعلكألجليعغل غجلسخصهثمثملص حمهت ي ي
ظ ألن غجنخيمئ ُّـسوممالن ل آل هثمئبمب يتجيمث عن ُّـيطقن ي جحمت جعخييط عققغمم َّـىعه يغجنهئحل ي

ن هغحكجيمل وغألجليعغل غجلسخصهثمثملص حملكآلجنمل معهئ  . جعخييط غجنهئثيعغيغجنهئحل جنشققغن ي
جنهئ غ عمل غآلجنمل غجنبلكدغ: هعن عققمع جعمئ ن يعن غإلققغن غخفمتس  هن جفمثهن مم

يغإلققغن ظلكققغ عه غن غجلىغئ غخفتخيمب : عه(وآل ممىعجن و يعهن هنلك شمه شمه جعخيمت ي
ن مممب)يسخصهثمثملجعلكألجليعغل غجل ي هجنهئ جعخييط قجن زيعقه غجنخيمئ حممثهئ ومثلكص حمخيمف معمئيطُّـيع ي

قغ م غجنت جفمه جلمبمثهتلك هن  يمعسمبمث َّـىعغ غألهنيع آل خك عن جنمبخيمئ عن زيعق غجنمه ي ي
غجفغجنخييعل غحكجيمل غجنبلكدغص عن زيعقَّـلك جل غجنمب ظمبمل عمل غجنخيمئ جع ي غجلسخصر م غخف  ى

 .يغخللكقمغمثمل
يعن غجنخيمئ آل ُّـيطق:  عن ُّـمئلكنيمهِّـ حمال ُّـصعقن ي قغ هنجيمبمئلكص جع ُّـيطقممهتلك جعخييط ي ين غجنمه و

ق ىخص جلمتيط هنيخضيعُّـيطَّـلكص حكمث مغ  يغجنهئحل غجنجيبمثخي مض غخللكقفص حمهتىعغ يغجنهئحل غجلجكم جع
ق سهنيعئ مغ ظلك جلمتيط غجنمئلكئمبخل جع حكيش غآلجنمل غجنبلكدغ حفمه و جعت  غجنجيبمثخي يغجنهئحلي

ق عحميعغقه مض غخللكقفص هغخفهييعهل عن غألحميعغق معجهلكَّـيط جعلكجنبلكدغص عقن حملكجنهئحل مغ يجع  ي
غ غجنبلكدغص هجنهئ جعخييط غجنتجيعُّـيط هغجنتمئجهحقوعُّـٰهلك ُّـجهلك  .يَّـيط جعلكجنمئ

غمغمك جمحق هنيطقن جعيمعمئيعقهعقغ  ن غجن حكى َّـىعغ حمال ُّـمبىغن عن ُّـهئ ويش غآلآلف عظالص يت
غحكجيمل عققغن  ىجع َّـ هن جفمثهن هنحيلكَّـيعه غخلمبمئمثمل هنيطقن جعتمب غآلجنملص هجنهئ جع ي ي

يغألحميعغق غخللكقمغمثمل هخضيعُّـيطَّـلك هغجنجكخم هنمتهتلك عمل عققغن غحل معخيلكمل جعخص َّـ جحهئ ي  وي
مغ غجنىعه  ص حممشققغن مم خظ جنمثيغ عآل هنالجفحيمل قجن غجنحنظ جلمف غجن يجنيطه غجنخيمئ ي

قُّـ مغ قه ههن مغ غجنىعه َّـ همغ غمغمك هن قجن غجن ص مممشققغن يُّـيعمعبيش جعلكجن ت
 . جعخييط غجنهئثيعغيغجنخيمئ جنمبهئحل

 جلمف غجنحنظ قجن هنالجفحيمل يعآل جنمثيغ ظ خ يمم عققغن حممشقن:يغخفتمسحصخلخملكن ظيطق 
مغ غمغمك ُّـيعمعبيش غجنىعه غجن مغ قجن هن جعلكجن قه َّـ غجنىعه غجن قُّـ همغ مغ صيههن  ت



٣٣٣...............................................................................)٤٥( املفلئ
َوإذا تقبر ئطئ اآلالت  بجسٍ غبركَ ظريُ اعجاجئَن اكجنأ ُ ابا، عال الةمَّ

 .ًالأص
ُن غئ اكجنإ: فلئن قيل ً غحفلقئ هلبا األدراكّ  غث ]ّ اعحغيِ األدراك:أي [ّ

 ً حمفجعئ بئعفجارضَن اكجنأ ُ، جيئ]ّجةإلجغث حيئ اج  :أي [عبعت  اجُحيئ
ِاملئدائ ُ اخلئرجيئ، واعجاجئَّ ٌنث واجئإ ُحيئ غث َّ  ، عبعتَن اكجنأ ُ امحنت،َّ

 غنحهج بباتث ذاتث رصاب ّألن تفئظ؛ ّاحلت ذات بإدراك ّإال امكث ال وابا
 األشيئء غث ًشيإلئ َأدرك ثَغ ّعكث... قئتّاعحفل مليت وظئائ املمكنئت سلجلئ

 ّاخلجاص ّإال األدراك ابا ظث ظفث وإن ،اعحئري أدرك عقب ،عئن ٍإدراك ّبأي
ئا رأيت ما: عئل ّأنث  املؤغنظ أغري ظث قثُن عجم ،تفئظ اال ءأوعيئ غث  ّإال ًش

 ....صحيبّاعكث  وعيثو غفث :روي و،قبله اهللا ورأيت
 ،ّاألدراعيئ اعقجى سئإلب عمبرعئت اخلمة غبرعئت ّأن :انكغت عب عإذن

 ن،عإلنجئ اعكئغث واملقغجد ّاألول املححجب اج اعحج ّاألهليئ ّاهلجائ غفئاب
 اجمت وبأذنث األشئظبة، افحقبه وجث ظىل ال إعيث، وانفب اغئابه عحفينث

 ٍوجث ظىل ال المة، ببنث طئاب وبحميت حئ،ّطي ًراإلحئ ّاغث وبأنفث عالغث،
 بحميت احلقيقج املححجب عيبرك ًعحريا، ًاّظلج ذعت ظث تفئظ ،ّاملحجمئ اقجعث

 ظث حقيقحث ّوجتبد ،واجلهئت األغكنئ ظث ذاتث ّتقبس غت واجلجارح اعقجى
 .*ئتّواجلججمني ّاملجاد

ّ أن ابا األدراك ال تفئظ غث خالل غفئابه إنجم اج غث :وعكث ظليت أن تفلث ّ
ّحيئ جتليث وطهجره يف املفهب اعحئم  اجلئغت جلميت األسجمء، ال غث حيئ غقئم ّ

ّظيئ اهلجائ واألطالق واعال تفظ ّ. 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.١١٨ ـ ١١٦، ص١ج:  اعفقليئ األربفئاألسفئراحلكمئ املحفئعيئ يف * 
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يمهِّـ هثسبملمعحمال  غمغمك:عه [جنمث عي غجنيععُّـملش  .] عمل غجن

شن هنلك ُّـخيجيمث غخفحع: خشصط قس سص آل جعيط ه]مملكخفيععغ [ حممثي غخفمتحي نعي  هن ىن ُّـهئ
غجف غخللكقمغمثمل جنمبجيبمثخيمل يغجنمب س غمغبمثملص س غجف [َّـلكيحكمتلكقع س ُّـمهِّـيجفتس غجن  عمل ]يغجنمب

غمغبيغجنجيبمثخيمل [هتلكيص حملكجنتبلكحكيغخفح غجف [ جعتمب غخفالجعيغ]يمثمل غجن   حصلكي غخفحيهتيعغ]يهغجنمب
غمغب: عه[ ىجنتخييعم[ مض غخفيطغقن ]يمثملجنمبجيبمثخيمل غجن جعمل] ي  ي غجنبلكجلثمليهن غجنميلكُّـمل غخفجيمب

يزلكقُّـملص حممثجمكجنمبحيعمممل غإل نمعن ع س غمغبيغجنجيبمثخيمل [ىهئ يمثمل غجن  هبىعه وممملىيطقي هنويطغى هنجهلكَّـ]ي
غجفيجفمثهن هن :عه [سغحلمثثمثمل  .]ي غجنتمببيغ جعلكخفالجعيغ هغجنمب

ن جعلكخفخيمت غجنثلكر هن و َّـىعغ عخكهئلكن)ص(  هن غخلمه جلمف جليطن جحلكهثخيمل غجنجهلكقف هن غجنمئ
ي غجنيععُّـملص هَّـ عحفىع غجنهئحل هن غجلىغئمثلكف غخللكقمغمثملهنخيلكر ي  يعن َّـىعغ غجنهئالن: هجفلكظمب. ي

ه م هن عن هن عجعخن غجنهييعق حممئيط خك ىغجنىعه قمميعمخ ى ى ي م عهثخص ُّـمهِّـ مض هنلك جن يغجنهئحللكَّـيط ي ي
ىمملكن قجن غخفبخن جن حميعق هجن  ظ عق َّـ جنمثيغ ص يممحلي غمغمك جنمثيغ ممىعجن  جن يممحلهغجن

 .  جلمتيغجنهئحلحميعقص هجنمثيغ َّـ حميعق ُّـهبهئ معمئجهحقه هعحفىع 
ن هنتخيمبمئلك: جن خممث:  عحفيعهىهجعخيبلكقغ ن هنتخيمبمئلك جنشققغن غجنبخنه عهثخص ُّـهئ وعن هنلك ُّـهئ و يي  يي

ص زمك عن  غقل غخفلكقُّـمل غخللكقمغمثمليجن هن جفمثهن َّـ مغىغئ حملك جعلكجنخي ن جضهي يُّـهئ ي  صو
يهعآل مس ُّـهئ حميعقغ حفلكقمغمث و يلكص َّـىعه هنمئيطهنملي غمغمك هن : ي هغخفمئيطهنمل غجنثلكهثمثمل َّـ.و هغجن

وجفمثهن عهث هغمغمك ص عقن حمال معمهِّـصي ن ممىعجن ظ ي ُّـهبتمت عن ُّـهئ  هثسبمل غجنيععُّـمل عجنمث
يألن غجنيععُّـمل معمهِّـ غقلي حملك جعلكجنخي ن جضهي غمغمك جنمثيغ صو هثسبتهتلك عمل هنلك ُّـهئ  هغجن

ص ه  ي جعخييط غجنهئثيعغ آل ُّـمهِّـيغجنهئحلجعلكحفتمثلكقن م غجنجهلكقف يم عجسلك جعلكجنتلكمظ حمهئالهن ممىعجن
غمغمك معخيلكمل  . جعلكجنمتسبمل عمل غجن

ن غجنمتحييع عجنمثهتلك جعخص َّـ صي عن غجنمتحييع عمل غجنىعغف ُّـهبهئ جعمبحلكمكخل:واجللاب ي حمهبيعغ ُّـهئ
ص هَّـمتلك آل ُّـهبهئ قعُّـتهتلك هنلكقُّـلك وَّـ ني هجلمئمبمثي م عققغن غجنخيمئ يلكظ ألصلك حم حمهتمتلكن ص و

ن هغجنبمهلكئيع هغألهَّـلكن عُّـٰهلكجنمثيغ حممئيش آل معيطقمم  .و غألجعمهلكقص جع آل معيطقمم غجنخيمئ



ضضض...............................................................................)ضض( غخفجيمبمك

ظيههثجهحق َّـمتلك عمل قهغُّـتخل  َّـلكخك  هنلك جل عمح: غألهملي معخيجي هثهييغ َّـىعغ غخفخيمت
ظ َّـ غهللا جل حكمسجنت:خملكن  غجنيعضلك غحلس عمح جل غجلخيهييعهص ظ  ُّـ

ه ال: بسطح خلدل بشغأ أرط: جعمفص خملكن: خممبمن ظادشغآن بشغأ أرط: حممئلكن ُتدر ُ
ِ

ْ ُ 
ُاألبصار َ ْ َوهو َ ُ ُيدرك َ ِ

ْ َاألبصار ُ َ ْ : خممبمن ظاألبزطر خنسغخلن: خملكن جعمفص: خممبمن ظ...َ
ن عجعمهلكق: خممبمن ظرط ظل: خملكن جعمفص  رك أخث ادششلب أوظطم يعن :حممئلكن صغجنخيمث

 .األوظطم ععرك وظل األوظطم بعرخل ال خصل ادسصلن أبزطر
 غألجعمهلكق معيطقمم آل:  مغخيهييع ألمح خممبمن: و جلمت عُّـٰهلك خملكن: غألحفيعههغجنيعهغُّـمل

 ادسصلن، أبزطر رك ّأدق ادششلب أوظطم ظطجك، أبط عط: حممئلكن غألجعمهلكقظ ُّـيطقن هَّـ
 بعرخصط وال بعتشصط، مل ادنل وادنشعان واهلصع ادمصع بليك بعرك خع أضط

 .*!ظادسصلن أبزطر خشصق ،بعرخل ال ادششلب وأوظطم ،بنذك
 لكقص جع آل معيطقممهت حممئيش آل معيطقممهتلك غألجعمهلكمثيغ جنصحمتمب غجنىعغف هن جفمثهن َّـ َّـ

ن هغألهَّـلكن عُّـٰهلك  .وغجنخيمئ
قمم غجنىعغف جعخص حصلك هن غألحكخصظ غحلسمت  حمهتىعغ غجنمبحلكل ممخص صيعهنلك عقغ مملكن هنمئمه

ن معجهلكَّـيطه غألجعمهلكق عُّـٰهلك  .ومعيطقمم غجنخيمئ
نىحمهب ن ممىعجن حمال معمهِّـ: ُّـمئ ي عن غهللا ُّـهبتمت عن ُّـهئ ص عن مملكن ي  هثسبمل غجنيععُّـمل عجنمث

يقمم غجنيععُّـمل غجنبخنُّـملص آل معمتلكجن غجنيععُّـمل يجفيطُّـث مض هنمئلكن غجنىعغف حمىعغن ممخص عهث آل معيط
ن ممىعجن نهعص يغجنمئمببمثمل ى مملكن جفيطُّـث جعمبحلكل عحكخصئ غحلسمت حمهئخص َّـ هنيطقن جعلكجنخيمئ

ن هجعخيىش هنيعغمعب  ىَّـ هنجهلكَّـيط جعلكألجعمهلكق عُّـٰهلكص هثخي جعخيىش هنيعغمعب هنيطقن جعلكجنخيمئ وي
ن  .ىهنيطقن جعلكجنخيمث

يخفلك خكلكظ غحل هن : جفمثهن خملكنصو عُّـٰهلكويطُّـ هغضِّـم غجنالن جضمثمهمم  حكخصئ جفمثهن عمي
مممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

ن غجنهئلكمضص جعلكغ*   .ُّـلكف َّـمتلكن ممثحقغ حميعغمغغهغجنيعه. صص هصصغجنيععُّـملص غحليطُّـهن  عجعجيلكن مض عظ



٢ ـ جهنجههت اخكممُّـاحفهت ىشح مح...................................................................٣٣٦
َّ ألن ؛ اخكُّـاجضميُمعمي اٍ حضجهمنإلمث]ِامضهلهنهث حفحط :أي [ حفحنجهَّـَملَن ال هبملحنأ ُ هبحنمسم،مهجممي
ٌ خصُّـجكجهخمجههيَاألمعجسء  ِإمغالق جلهي حفهتم ُخكجنهي ال هبحنمسم ـ  إخكجهَّـُحكجس معيعمل األهبجسء ـ  حفمنهتمبميَّ

مي حفهي اخكمثات جلهي حضجههئ األمعجسء احلىعمنِّـ، ال حفهي اخكمثات ّ، مقهنُّـ هبىغجنحن...احلىعمنِّـ
 .جلهي حضجههئ مبىط مبىط

ّمقحين حكهن يشء مبُّـ جلهلهنهث جلهي جلهلخيمبهث أمعجسإلَّـ احلىعمنِّـ، وا ّمضهلهنهث مبُّـ اخكهلخيمبهث امضىغجممف ّ
 ّهي مبىط اخكىغحنيعهسـّهي األجيخيدهبـهي اخكيعخيحفيغهي خكحنيسهثحكـهي امضملحنُّـحصـّوال يشء آخضهث، حصهن إن اخكحمخيهب

خيمبهث مقجنجهمك ال حصحنيعخيس امضهلخيمبهث واخكهلهنُّـر هبخي، مقخيخكُّـاجضمي أراد أن هبهلهنهث حصىغحنمن امضهل
ًهبجنُّـن جلهترحكخي هبخي؟ َ ُ! 

ألمعجسء َّ ألن ا؛ امعمي اخكُّـاجضميٍحضجهمنإلمث امضهلهنهث ن ال هبملحنمل حفحطأ  جلهي ذخكمن هبحنمسم،مهجممي
ّمس امضممهتجلهي حفمنهت :  مس جلُّـايطلك مصالمصهيحكجس معيعمل األهبجسء إخكجهَّـ  اخكجمهثمقخيء ـَّخصُّـجكجهخمجههي حفمنهت

خكجنهي ال هبحنمسم جلهي ـ ) ٤٢(و )٢٨ (مفحصجهخين جلىعخيإلهن اخكجمهثمقخين اخكمنهلهثي، ومس امضملحنيع
 جنُّـنخصن ال أ جلهي امضهثاخصمي، ٍ مس جلهثخصيعهيامعمي اخكُّـاجضمي حفحط امضهلهنهث إمغالقحفهتم 

ًحضممجهممهي اخكُّـاجضمي جلهثإلجههي ًجههيحصهن هبخنجنهي أن خصجنُّـن جلهثإل، ّ ّ، وخكجنهي جلهثإلجههي حصيسىعمي مبمثه ّ
ً اخكىعجمىط هبجنُّـن حسجهملخي حصٰهمقهثاده وجلهلخيمبهثه مس ّامضهثخصيعهي جلهي امضهثاخصمي، وحفحنجهَّـ مقخيخكجنخف

 .ً جلجمهنخي مججهجمخيًا جلُّـجضُّـد،اخلخيرج
واخكحلجهمت األحكمظ جخ هبملحنمل حفحط احلممجهممهي اخكُّـاجضيعهي امعمي اخكُّـاجضمي جلهي حضجههئ امضهلخيمبهث 

ًواألمعجسء، حصهن إمهجس أمغحنمل حفحنجههنخي امعمي احلمل ال جلملحنممخي، حصهن جلهي حضجههئ  ّ أمعجسإلَّـ ّ
ّخي جغخيء احلمل معيعيسخيمهَّـ جلهي حضجههئ أمعجسإلَّـ احلىعمنِّـ اخكىغىط ال ّمض: احلىعمنِّـ، حضجههئ جكخيل

ّهبيعحنحمهنخي األحضخلخيء أن هبهثى أحفجهخيهنخي وهبجعجكِّـ َ.... 
ّوحصمنخيء حفحط مبمثا اخكىغيسحنجههن اخكمثي هبممهتجلَّـ اخكحلخيرح ٌ مقخيخكهثؤهبهي اخكيعلكهبهي واجكجمهي،ً  ال ّ

ٌمعيعيسخيمهَّـ، وخكجنمنهنخي واجكجمهي َّـ  خكيعجمهش جلهثاخصيعَّـ اخكمنخيزخكهي، وحصيسىعمي حصجمهش جلهلخيمبهث أمعجسإلّ
.احلىعمنِّـ



٣٣٧...............................................................................)٤٥( امضملحنمي
 جلهي ٍ مس جلهثخصيعهي] حفحط امضهلهنهثِ اخكُّـاجضميِ حفهتم إمغالق امعمي:أي [ حفحنجهَّـِمبمثا االمعمي

ً جلهثإلجههيُ خصحنمن احلممجهممهيَجنُّـنخصن ال أامضهثاخصمي،   .ً جلملحنممخيَّ
: أي [َاالمعميمبمثا ] ِ اخكُّـاجضيعهيِاحلممجهممهي حفحط :أي [ حفحنجههنخيَ جلخي أمغحنملُواخكحلجهمت

َمهجس أمغحنملإ  ، حصهن]ّ اخكىغحنيعهسّجههيجلهي حضجهيغ [َّ جلهي مبمثه احلجهيغجههي]َاخكُّـاجضمي  َ حفحنجههنخي امعميَّ
 َ حصهن أمغحنمل مبمثا االمعمي:أي[  أمعجسإلَّـ احلىعمنِّـُحضجههئ جلهي ، حصهنً ال جلملحنممخيّاحلمل

 ]. احلىعمنِّـ أمعجسإلَّـُحضجههئحفحنجهَّـ جلهي 
ُوهبجيهبهت اْعبدأم : ّإلخنهيحصجمهش األ ُ جلخي جكحنمنخي، جكُّـلِّ ً ر م ّ  ُ وحكمثخكمن جكُّـل،هَرأ 

 ُ احلجنميُوال هبمملك،  إخكجهَّـّإال ُ اخكجممفُمقال خصمنهلهث: ، حكممُّـخكَّـٍجكهيّ جلىغخمهثَ مس جلُّـايطلكِاخكحلجهمت
 . حفحنجهَّـّإال

 :وجكُّـخكَّـ
ًجلهثإلجهخي :ُن جكحنمئإو      ٍ حصجنخيذبُ، مقحنىعمئٌحسىسُّـب: ُن جكحنمئحيمق  .ي مقمثاك اخكمثي أدر،ّ

ََّـ جحخي ال حيمكُوأجليغخيخك  .  مس حكالجلهنميّ
ِ إحق احلممجهممهي احلممهيَ امضمثحكُّـرةَهبهي اخكهثؤَىعميََّـ إذا مهُّمبمثا حكحن  إمغالجكهنخي ُحضجههئ جلهي َّ

 .١٠٩ص:  خصُّـحضجههت اخكخلهتوق)١(
 إمهجنخير ّحفحنهي :أي: وجكخيل اجلمنهتي مس حصجهخيمهَّـ.  جلهي مقخلُّـص احلجنميّامخُّـديّ اخكخممش )٢(

 ،ٍؠُّـر مس ّخسحنجهَّـ مبُّـ ّإمهجس ،حفهثمقَّـ حضمف حصَّـ ّأجكهث هيَجل جلجمهثمقهي ومعيعمي أمهجنهث، إذا أمهجنهثه هيَجل
 ذخكمن، هبممىغيض وجلالحصهس ٍخضحنلك وخضحنلك ومهجمُّـت، وأوؠخيف ،أحضجنخيم مس وجفهنُّـره
  .*ذخكمن مقخيحفهثف

.٥٤٢، ص٢ج: ّاخكخمىغُّـحضخيت امضجنجههي )٣(
 .١٢٠ص:  حصىغجمحنجهممهي أحصُّـ اخكجمالء حفخمجهخمىط،خلُّـص احلجنميمقّاخكخممش اخكحلجمجهيعىط جلهي :  امههلهث)٤(

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.٤٦٠ص: ىشح اخكخمخلُّـص* 



غجليط...................................................................طضض ض م ف خف مخهتمثيط غجنمئ
يهمكلكَّـيعُّـتهتلك مض هنمئلكن خميعغ غحمس  . غجنمت

قغ عمل غحلمئمثمئمل غحلمئمل هن جفمثهن معمئمث)ص( ي َّـىعغ مممب عقغ هثسمك غجنيععُّـمل غخفىعمم ي  تهتلكييطَّـلك همكلكَّـيعُّـي
ُّـلكصلك ق جعحسمك غخفحيلكَّـيع هغألحكخصظ هنعه لكَّـيعص  مض غخفحيه ي جفمثهن غجنتمئمثيط هغجنحيهت
ص ى حمهئخص َّـ هنيطقن َّـ هنجهلكَّـيطغحلسمت حمهت ص ى َّـ هنبخن هبىعغ غجنبخنصي َّـ هنيعئصى

صوجلبلكقغ ي جل هنخيمت جفيعمض حممئيعهص هغخفخيمت غحليعمض آل ُّـيطقن هن جمحق غخفخيمت غآلحكهب ي ي  و
ص حمخيمتيطهنلك هثجهلكَّـيط هجلمتيطهنلك يهثيطقن غخفخيمت غحليعمض هثيطقن غخفخيمت غآلحكهب  غخفحيهتيع ي

 .يهثجهلكَّـيط غحل معخيلكملص هجنهئ هثجهلكَّـيطه جعمئيطق َّـىعغ غخفحيهتيع
غحم هجعمئلكظ غجنتخيمثمتلكف غخلمبمئمثمل  ن مض هنمئلكن خميعغ غجنمت ق هبىعغ غجنمتح ُّـهئ يهغجنحيهت ي

ن غجنخيبيط يهظحقهقغ غحل معخيلكمل  حكهب غجنسلكجن هجعخنهص حمهي َّـىعغ غجنمئيعغ ُّـهئ
ص يمكلكَّـيعغ مض هنيععغ غحل قغ مض غجنخيبيطو و هغحل هنست ن غحل جفمثمتئىع حكهبصي ى حممثهئ  غجنخيبيط ي

مكمل ن غخفحيهتيعُّـمل جضهي غهص حمتهئ وهجعخنه همجمث خم ص جعخالحم مض خميعغ غجنهييعغئىش جفمثهن ي
 .*يمعهيمت غجنخيخل مض غحل معخيلكمل

يهعهنلك عقغ هثسبمن غجنيععُّـمل عمل غحلمئمثمئمل غحلمئمل آل هن جفمثهن معمئمثيطَّـلك ههنحيهتيعُّـتهتلك غخلمبمئمثمل  ي ي ي ي ي
وغجنخيبيطُّـملص حمهتمتلكن جنمثيغ حممئيش آل ُّـبخن هآل ُّـجهلكَّـيطص جع آل ُّـيطقن عُّـٰهلكص حمسلكئ ى يى ي ي يع ىي

وغخفيطغقن هغخفجهلكجليع هنتسلكهُّـمل مض جليطن غإلققغن َّـمتلكنظ عق آل ُّـهبهئ عن ُّـمه عجنمث عجفيط  و
ظ  غقم مغالجن ن عمل  ظ ن غجنخيمئ مملكحليغ خملكدغ جل غجن يَّـمتلكنص هَّـمتلكن ُّـهئ ي و ي

ق غخفمتلكحكبمل جعخل غحللكقف هغجنمئيطُّـ يممخص معمئيطهنمن ص يجعخل غجنميمت هغجنهيمئحقص جنخييطن همغ
جفلكف غخفهئمثملص ممىعجن جفمثهن خملكن غ)طض(غإلخكلكقغ عجنمث مض غخفجيمبمك  : يجنجهمثىط مض غجنهيت

هنلكف مجمث هنلك جلمبمثيلكمبين ععه... يغألهن غجنخيمئ حسمبهتلك غخفخيمب  ممخص م ومئمن غخفمتلكحكبمل ُّـ
ص هجمحقهم مض ممت)م غهللا جلمتقيض(لكهنيط غجنميىغغمظ مجف ميط عجعملكن غألهجفمهنعلكمبمئهتلك غإل   مب

 مممممممممممممممممممممممممممممممممممممم
ك غحلهئ :  غهثحييع*  .ضضضص كصف: إلجعيعغَّـمثهبيغجنهييس غ صمبمئمثخنهجنخف حممه



طضض...............................................................................)ضض( غخفجيمبمك
ي معمئمثيطيجفمثهن آل هن ]عمل غحلمئمثمئمل: عه [ عجنمثهتلك]ىغجنيععُّـمل [ى عقغ هثسمكيهعهنلك َّـلك ش

ي غخلمبمئمثملَّـلكيَّـيعلكههنحي ي غجنخيبيطُّـملص حمسلكئيعس ققغن  ع مض جليطنو هنتسلكهُّـملي هغخفجهلكجليعي غخفيطغقنس
غقمو خملكديلكحليغ مميص هغجنخيمئيمجلكجن ن عمل  ظ  ي جنخييطن غخفمتلكحكبملظي مغالجني جل غجن

 : مض َّـىعغ غجنبحهنزيغجنهيتِّـ غخفهئ مض يغجنجهمثىط خملكن يجفمثهن ظ هغجنمئيطُّـيجعخل غحللكقف
هنلك جلمبمثعه  ىجفلكهنيط  عجعي غألهجفيطيهنلكنممخص علكمبمئهتلك غإل م ون علكمبمئمن غخفمتلكحكبمل ُّـ

و هن غجنتهئمب هجعهبيعهنىحمبرضغ ص هعآل حممسه هثسبملى جعخيمثيطش ى جل غحلمئلكئ ش  جعخل غخفحيطف ي
 .*ذ َّـىعغ جضلكن!ظ غخفثي ُّـمئبى هنى غخفثي آل ُّـمئبى مممث ُّـجهب هننع ظهغجنمئيطُّـ

 هغخفجلكك يغجنتهئمب هن ىحمبرضغ صقجن هجمحق يهغجنسمتخمثمل غخفمتلكحكبمل جلمبمث لكمبيع حممشقغ
مغيط آل غحلمئمثمئمل مض يهعآل صهغجنخيمتلكُّـمل  جفمثهن هن غجنىعغف جعخل يهحكمتخمثمل ىهنمتلكحكبمل يعه مع

ص َّـ  علكالم يحممشن ظقحك آل هجن غحك آل غجنىعه غخفمئسهب جعهلل غجنال :عه َّـ
 م جلمبمث ممتب مض غجنميىغغمظ جفلكهنيط عجع غألهجفيط غإلهنلكن علكمبمئهتلك ممخص م قجن جلمف غخفمتلكحكبمل
ص جل جعخيمثيط وهجعهبيعهن يغجنتهئمب هن ىجعرضغ  يغخفحيطف جعخل ىهثسبمل يحممسه يهعآل غحلمئلكئ

ظ  عن! هغجنهيمئحقظ يغجنميمت جعخل ىهثسبمل يعه عق ظوعظال جعمثمتهتخص جلالخممل آليحممشهث ! هغجنمئيطُّـ
ظ ُّـمئب ىهن غخفث يُّـمئب آل ىهن ُّـجهب مممث  غألحكخصظ جعخل َّـ يعهثخص حملكجنخيالخممل! غخفث

نُّـ آل همعخيلكمل حكبحلكهث جعلكهللا حملكآلقمعبلكل هغجنمههيلكفص  غألحكخصظ لكيعُّـ جل يعآل هئ
ن ألن هنخيمت حمال عقن خظص مبممهبث جنمثيغ غجنىعغجخ هغهللا هغجنمههيلكفص وحكمتخمثمل جن ُّـهئ  ي

ص جن هنلك هن ههنمتلكحكبمل  ي هخميط معمئيطهنمن غإلخكلكقغ جنىعجن مض خف غخفجيمبمك.جضلكن َّـىعغ هنث
قه) صض( مغ  .جلمتيط غجنهئالن جل غخفيطق غجن

ل جن هُّـهبهئ  صطف: غجنمئيععن معهيسحق مض غخفمثىغغن :عمل غخفجيمبمك َّـىعغ معهيمهمث مض غجنيعمغ
غن حتمن صضطك قغ هن )طط( غآلُّـمل قُّـ مض يقهغئ وجعحهن جلمت  .غخفلكئيطغ حك

 مممممممممممممممممممممممممممممممممممممم
جفلكف غخفهئمثمل * .صطص كضف: غجنهيت



غجليط...................................................................صضض ض م ف خف مخهتمثيط غجنمئ
ص هجمحق) غهللا جلمتقيض( يغجنميىغغمظ  ى جعخيمثيطو هجعهبيعهنش هن غجنتهئمبىحمبرضغ م هي مض ممتب

ص  ى حممسه هثسبمليهعآلجل غحلمئلكئ  آل ى مممث ُّـجهب هننع ظ جعخل غخفحيطف هغجنمئيطُّـش
 . َّـىعغ جضلكن!ظ غخفثي ُّـمئبى هنى غخفثيُّـمئب

ي هن غخفمهمتى َّـىعغ غجنهئالنينع :جلمبغ ىهثخص هخمع َّـلكَّـمتلكص ي  مض هنخييعل ي
مغمثع يجفمثهنغجنتجههئمث هن  يهث مض ظيطق مع لك مس ُّـهئ س غجنجهبهتملص جنهئ خفيُّـيعغقع غخفسمسجنمل هس

جعمل غأليمض معمئيعُّـيع ي غجنتخييعلى هبىعغ غجنهئالنص همغمكيي هنلك ُّـتخيمب]يغجنتلكجنمثمل [يمغ غجعش  ص جل
َّـي ُّـ آليجفت  .مميع جنمبتحمئمثي قيعهثخصسهث ع يست

مغمث غجنجهلكقف خفلك عهققه غخفلكمع معمئيعُّـيعغ إلخكهئلكن غخلمه جلمف ممالن )ص( و َّـىعغ َّـ مع
ص هجنهئ حكمثمسجخ جعخيىش غإلُّـخصظغف هن غخفلكمع مض  يلكمثلكف يغجنجهمثىط غألمممقص هخميط هنيع جعمثلكهث

غ  .غ َّـىعغ غإلخكهئلكنغخفجيلكجنمك غجنتلكجنمثمل مض مغ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 ٤٦(ا(  

]  ا د    د  ّ ا ّا 
آّ ّا  

ُاألول ُادسشك: َن خصكضخ: خطل ِصط تغآبُ ال عزشعّ  ]ي غحل:عه[ ِ ؠلربلّ
ِل ادشامدصطِ دمطئغ ؠشطبِاجلطرسط ِ وادنسصصطتآل ُضام عزشعإ، بك ّصط األثامئُّ ِتغآبصط آل  بشك آل
ُّ وادنسصصطت، ِ وادزشطتِ األثامءُغئ بل ثطُسصغب ادغي ُ اجلطرقُ ادشلنِادزلرة

ن:عه[ وظل  ] جنتمب غألحكخصظ:عه[ هلط ًخصطاو ]يجنمبح[ ِلنّيف رسصغع ]ي غجللكهني غجنهئ
 جت َسّ اتشعَ ادشصفُ رك ادشلابك عشنكٍ خطبك  إذ رط رك؛ وادنسصثِجك ادنهغعق

ُ خصل ادزلرُسصغ برك ادشنلل، أو ٍضهل ُ اإلهلصطُّ  ويف ّإالُّ رك ادنسح، ٍ جت ىبآل
 . األخصكِ ذدك جت ادلةلُ رنطلِ ادشطركِاإلضمطن
َن تشصشنإ: خشصط َل ادمطرعطّ ِ يف خك اتسطظغ]ي جفمئمثمئمل غحل:عه[ آل  ظطظصط ي
ِ يف خك اتغابطٍخطَ رعر يآلط احلشصشصط خثِبلتعهت  يف ادشلن اجلطرق، بك ِ اتلةلدةي

قغ:عه[ طُ ؠلرهت يكَعرُبآلضام إ ن غجللكهن:عه[ ظطظصط ] معمب غحلمئمثمئمل ُ ظ  ] مض غجنهئ
ّ بسششصِ األثامءِر ظِبسف ُدراكإ ُيف بسف اتغابط، خصشلن ًصط ال خثًط خصنُّ ّ. 

ٍ ظغا، خصك ادنح تصصئغَقّورنل حتش َ رغآبصطّأن :ي   دصمط دزلرهتطِ اجلطرقِ ادشلنآل
قغ غحلمئمثمئ:عه[  .] َّـ مغلكهنخيمليجفمثهن غجنسلكقُّـمل هن يمل جنمثسمن جنمه

جن  م  هن غحلهئمثوَّـىعغ قحم )ص( جن ) ومغيطآل(جعخييط خمب جعمتحيلكن غجنحيلكَّـيع هغخفحيهتيع هخم
جن جعمهالجفمثمل غجنخيمئ غأله  منيجعهبيععمعمثمل غجنخيمئ غأله يخفلك ُّـهبهئ عن ُّـيعق جلمف خم ن ي

 .يجنمبهبيععمعمثمل غجنتلكهنمل
ن ي غجنخيمئ غألهي عن:وتطؠك اإلعغاد ادغي عغد جت احلشصك ظل جن   ن غجنىعه معمئ



غجليط...................................................................ضضض ض م ف خف مخهتمثيط غجنمئ

قغ غجللكهنخيمل جنسلكئيع ظهيلكف غحل يلك غحلهئخصظ م عهثيجسم ع ي ظلكجنِّـ جنمبهبيععمعمثمل جنمبمه
يغجنهئخصجنمثمل هغجنتخيمثمتلكف غألحكخصئمثملص آل ُّـمهمبِّـ جنمبهبيععمعمثملص جع غجنمهلكجنِّـ جنىعجن َّـ 
ن غجللكهن غجنىعه معحيهتيع جع حكلكئيع غألحكخصظ هغجنمههيلكف هغجنتخيمثمتلكف هن قهن عن  يغجنهئ

ق حتيعُّـ عه معميمثحقظ هقجن جللكهنخيمثمل َّـىعغ غخف ن مض قجن غجنحيهت حيهتيع ألهنثمبمل ُّـهئ
غجع غجنت معمئب غجنهيمثىش غجنمئيطخ هثح ي م ممخص معمئيعق ن هن غجنمئبوغمجمث غخفحيلكَّـيع هغجنمئ

ن غجللكهن معحيهتيع حكلكئيع غألحكخصظ هغجنمههيلكف يم حممشن) صض(قجن مض غخفجيمبمك   مض غجنهئ
ن غجللكهن مض هنحيهتيعُّـص يهغجنتخيمثمتلكف ن هغخممثلك جنسحكخصظ يهغجنهئ قمع ُّـهئ وت جنمبح هظ ي

غجع ُّـمئب يهغجنمههيلكف هغجنتخيمثمتلكف جل غجنتحيعُّـ هغجن تميمثحقظ عق هنلك هن خملكجع هن غجنمئ
ىغجنهيمثىش غخفمئيطك جلمف هثح ن غجنىعه جع معتحمئ غألجلمثلكن غخللكقمغمثملص عه هنلك ي ي هن غجنمئب

ق غإلحصمثىهن خملكجع غجع معحيهتيع حممث غجنمه ي هن غجنتخيخل همعحيهتيع حممث ىمل جلمف ذغي هن غجنمئ
مغ غألممهبيغألجلمثلكن غجنثلكجعتملص عآل  . همض غإلهثسلكن غجنهئلكهن هنثلكن قجن جلمف غجن

و َّـىعغ غإلخكهئلكن ُّـيعق جلمف غجنخيلكقم عُّـٰهلكظ جفمثهن ي عن: ةلاب احلشصك ظلوتطؠك
ن غجللكهن م آل ُّـمهمبِّـ جنمبهبيععمعمثمل و هنلك مغخيمب هنيععغيعن قغ م هَّـ غجنهئ  جنتمب غجنمه

يغجنهئلكهنمبمل عُّـٰهلكظ هقجن ألن قُّـملو ن غجللكهن هنيعغمعمك همغ  مملكجنخيمئ هغخلمثلكن و جنمبهئ
 ُّـهبهئ يص هعقغ مكهتيعف معمب غحلمئمثمئمل غحلمئمل مض هغجفيط هن َّـىعه غخفيعغمعمك مسيهغحليغ

خص ُّـهبهئ عققغممهتلك هن ي غخفيعغمعمك هغخفحيلكَّـيعص هعهثي جنهئوعققغممهتلك هن جفمثهن َّـ مغلكهنخيمل
ن غجللكهن هنثال  حمهت صوجفمثهن معمب غخفيعمعبمل حممئيشص حممشقغ مكهتيعف مض هنيعمعبمل جلمئ غجنهئ

يآل معيطقن عآل ى ص ي ل هن غإلققغنص هممىعجن مض جمحق َّـىعه غخفيعمعبمل هن هنيعغمعب  هبىعغ غجنمت
ن غحلمئمثمئمل غجنسلكقُّـمل مض مم جفيطهتلك غحلمئمثمئمثمل جمحق هنيطقمممل مض يهجعلكجنتلكمظ حمتهئ ى غخفحيلكَّـيع جع

ن غجللكهن هن جفمثهن عجفيطُّـمل مجخيهتلكص جع عهثيمم قغ مض غجنهئ مغ ىخص معيطقن ي غخفيعغمعمك غخف ي
ل معمب غخفيعمعبمل هن غإلققغنص هعهن قهتلك َّـلكَّـمتلك جعحسمك غخفيعمعبمل غخفتخيمثمتمل حممثهتلك جعمت يظ لك ي

ن عققغممهتلك معخيمئمبمثلك جممثبمثلك آل جمحقص ه قَّـلك حممثهتلك حممثهئ وجعمئمثمل غجنتخيمثمتلكف همكهت و ي جلمف َّـىعغ ي



٣٤٣...............................................................................)٤٦( اينطعف
َن ؠالىنغفأ، ضن ُ شٰى ضف ذقف إضغه اضسفإلمٌقكادإقكا : أقول َّغام إَّ اينكآزنغف َّّ

ُ ضغك ضه ؠالىنغفَ اجلفضلَظونّأن اض، وّاألولقي ضعطظم   . ً ذضل أؠالَّ

ّصعن اضبش ىنغعالك أن ٍ  ضطقم ؛ً ضكآزنغف اضظون اجلفضل ضغسق ننفضطف وضفضعف أقطفّ
 .اينوننودة مم زنعل احلظغظف رنعحو أىنققف اجلعلإراءزنه مجغل اينكازنف 

 شٰى اضتسعغم رنعطفم اضطفقك واينطعك مم ٌّ اجلواب ضن احلظغم قعف ضبعيّمنم إن
ـ ) ٤٧(ف ضف سغغيت مم اينطعف اضظفدم ـ أي اينطعف ّاضوننود ضام أينحعف، وأض

صعبعي شٰى شقم اضتسعغم رنكضل ورصل اضظول رنفينكآزنغف واضطفقكقف واينطعكقف 
ل، ّ ضظتف اضرتزنغف اضظعي قو أن قبقأ رنفإلسظفل اضثفين منم األوّ، وضطمًضطعظف

ّال غظبم غطفم اينطعكقف واضطفقكقف، وشٰى صكض اضتعكل وصبععف رنه : ًالّي قظول أوأ
ام ضفن اضطظم ّ اإلغسفن قو اينطعك اضظفضم، رنم ررنّصال رضورة رنغن غظبم أن

 .لّاألو
منم ستغيت رنطل اإلسظفالت ). ٤٧(ّصعو زنتعف ضععطعف ) ٤٨(ف اينطعف ّوأض
  اضظسم اضطعش ضن شعوم اضطكصفء، رنطققف قغيت اجلواب شن قكه اإلسظفالتشٰى

ًزنبفشف ارنتقاء ضن اينطعف  ً)٥٢(. 
ّضف اضرضورة ضن ضكوم ضطعكقف اضظون اجلفضل ّأغه :  ىنفؠم اإلسظفل قعف)١(

ٍظفضم، ضل أن اضطظم األول ضففواإلغسفن اض ّ  ورؤقف ّ إلمنبفت قكه اينطعكقف،ّ
ّاحلل زنطفص ذازنه مم اضطظم األول؟ َ ّ 

ّ رنش اضطظم األول واإلغسفن اضظفضم؛ ألن اإلغسفن ًا ضبريًفّورصم أن قعفك صكص ّ
ّ واضظون اجلفضل صغه مجغل اينكازنف اضظغبغف واضضعودقف، اضبفشعغف واضطفقكقف،اضظفضم ّ ّ ّ 

ّرنخالف اضطظم األول؛ صغغه ال زنوننق صغه إال ضكزنبف واىنقة وقي  ّ ضكزنبف اضطظم ّ
اينكزنبطف رنفضضعفدة ضن اينكازنف اخلعك اضتي قي ضكزنبف اضظغف اينطعل، وضكزنبف 
ًاضضعفدة اينطعظف واضظغف اينطفف واضضعفدة اينطفصف، صفضطظم األول قعثم ضكزنبف ّ ُ ّ 
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ىغألهن يخيمئغجن يعن :] جعمثلكن غإلُّـيعغق:عه[ لُوبصطض  ى هغجفيطغىآلحفتمهلكظ جعهبيعمعبمل م ي

نيآل ُّـمهمبِّـ م هن هنيعغمعمك معمب غحلمئمثمئمل قهتلك غجللكهنخيملو هنيععغى ألن ُّـهئ  جنسلكئيع ي جنمه
ي هغجلخصجنمثمليمثمل هن غجلالجنصسلك غجنهئخصجنمثمليظهيلكهت ي ههنيعغمعبهتلك غجلالئمثملس  .سالئمثمل هغآلحكتجس

يهثخص ُّـمهمبِّـعه يغألهن يغجنخيمئ [س نعن  :عه [ جنىعجن]ي  ن جنع ] جنتمب غحلمئمثمئملو هنيععغىُّـهئ
ى جعحسمك مم هنيعمعبمل]يغألهن جنمبخيمئ :عه [مملكن جن  و هن معمب غخفيعغمعمك هثسبملز
نمعحفيعهص جع ع قهن ى جن جعهبيعمعبملى آل غحفتمهلككصيحفلكظمل  :عه [ هنمتهتلكٍّجنهئ يهئ

و جفمهمل]مض غجنخيمئ [ حممث]غخفيعغمعمك نعش ُّـمهِّـ ]ملي غحلمه جعتمب:عه [ هبلكس  و هنيععغىن ُّـهئ
 سُّـمهِّـ يجفت هن غألحميعغقص ] مض معمب غخفيعمعبمل:عه [ جعخص حممثهتلك]جنتمب غخفيعمعبمل: عه [حصلك

نع قغ غجللكهنخيملو هنيععغىن ُّـهئ  سُّـلكَّـلكع ]يمعمب غخفيععغ [وص هنحيهتيعغ]جنتمب غحلمئمثمئمل [ جنمبمه
قغ:عه[  . هآل معميمثحقى جعجهبمث هنلك َّـ جلمبمث هن جمحق حتيعُّـ] غجنمه

 .هن هنيعغمعمك جللكمس غجنجههتلكقغ
ن غجللكهن هنيعغمعمك هن غجنخيمئ هغخلمثلكن  يهقجم قجن غجنهييعم عآل عهث خفلك مملكن جنمبهئ ي ي

قغ غجنتلكهنمل جنمبحمئمثمئمل غخفجيمبمئمل آل ُّـهبهئ عن معحيهتيع جعتخصهنهتلك مض عهييغصهغحل ي حملكجنمه  ي
ىمعخيخل ن غجللكهني غجفيطغظي هن معخيمثمتلكف غجنهئ ى جنتمئمثيطه جع ي هن معمب غخفيعغمعمك جلمف مم ي
 .جفلكن
جف جنمبهبحيهتيعُّـمل جعلكجلتبلكق خكهئ جلمف يعحممشن  ن غحلهئمث جعهئهيلكُّـمل غجنخيمئ غألهن هظمب يخم ي

يعن غجنخيمئ غألهن ُّـهبث ن عآل هنحيهتيعغ جنبخيىش و هنيعمعبمليي و هغجفيطغ هن غخفيعغمعمكص حمال ُّـهئ ي
ى قغمع مض هنحيهتيع عمليغألحكخصظص هغحل ُّـيعُّـيط عن ُّـمتحييع ص هَّـىعغ جمحق هنتحمئ مض ى ي مملكهن

ن غجل ق مض غإلهثسلكن غجنهئلكهن هغجنهئ مغ  .لكهنيغجنخيمئ غألهنص جع َّـ هن
ن غجللكهن هقجم مغلكهنخيمث: احلشصكجشكأ ي جعمسن غجنهئ ن ي يت عآل عهث آل ُّـهبهئ عن ُّـهئ ي

وهنحيهتيعغ معلكهنلك قغ غجللكهنخيمليو قه مض مم هنيعمعبمل جعتخيخل حفلكك جعتمب  جنمبمه غ مكهت مغ يظ جن ي ي
 .غخفيعمعبمل آل جمحق
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قتمب غخفيعمعبمل جنيص آل ُّـمهمبِّـىحمحمثمتئىع مغ غخفىعمم نيعآل  جلمف غجن  ي غجللكهني غجنهئ

 :عه [ هحممثيعآل ىحفيعهص جع هنلك هن هنيعمعبملع قهن ىغجنىعه آل غحفتمهلكك جن جعهبيعمعبمل
ن ن غجللكهن:عه [ جعيحيهتيعمعهحصىعغ ظ يص ممخص حكتخييعحمو هنمتهتلك مغىغظ] غجللكهنيغجنهئ  ] جعلكجنهئ

سُّـلكَّـلك عوخممثلك غسمض هنحيهتيعُّـت حصلك ه ش غجنتخيمثمتلكفص هَّـي همجمثي هغجنمههيلكفي غألحكخصظييعئحكلك
غجع غإلى عق هنلك هن خملكجعظجل غجنتحيعُّـ هغجنتميمثحق يهنهئلكهثمثمل هن غجنمئ مض جللكمس [ س

قى حممثٰهلكنيُّـمئب] غجنجههتلكقغ هثمثملص هن غخفبيطع غخفمئيطي غجنمه ي غجنهئ هن  ى جلمف هثحيكس
ن جع  عهصغجنمئب مغ غجع غجن قغف [يمثملغجنمئ مغ قيحيهتيعمع ]يغجن يمثمل غألحكخصئي حممث غجنمه  جلمف ي
  ظممهبع ى قجن جلمف همغي هنثلكنيهثسلكن غجنهئلكهن همض غإليعآل صي هن غجنتخيخلىذغ

يجللكهنخيمثت غجنهئخصآلف ى غجلالئمثمل س ى هغآلحكتجالئمثمل] غخفخيلكر:عه [س قغف:عه [س مغ ص ] غجن
قُّـمل ىهغجنحيهت ىمكهتلكقُّـملإل هغس  .ىجلمف هنلك جليعحممن صس

ىن غجنخيمئ غألهن آلحفتمهلكظ جعهبيعمعبملع:  هجعمثلكن غإلُّـيعغق)ص( ي  هغجفيطغ هن هنيعغمعمك جفمئمثمئمل ي
م جع هي غحل:هعيغحل م  ىغجنمتهييغ غخفخمب هَّـ هنيعمعبمل هن هنيعغمعمك   غجنيعحسلكر مي

قغ معمب غحلمئمثمئمل غجللكهنخيمل جنسلكئيع  ن هنيععغ جنمه وغجنجههتلكقغظ آل ُّـمهمبِّـ ألن ُّـهئ
يجفمئمثمئمل غحل غجنهئخصجنمثمل هن غجلالجنظهيلكف  يمل هغجلخصجنمثملص ههنيعغمعمك معمب غحلمئمثمئمل هن يمثي

يغجلالئمثمل غخفيعمعبجيمل جعلكجنهيمثىش غألخميطكص هغآلحكتجالئمثمل غخفيعمعبجيمل جعلكجنهيمثىش غخف يمئيطكص ي
ن هنيععغ وعقن حمال ُّـهبهئ جنمبخيمئ غألهن عن ُّـهئ  جنتمب غحلمئمثمئمل مم معحيهتيع هبلك ي

 .ي هغجفيطغ حممئيش هن هنيعغمعمك غحلو هنيعمعبملي ُّـهبثيغألهنيتهتلكظ ألن غجنخيمئ يجعجلكهنخيمث
ن هنيععغ جنتمب غحلمئمثمئمل غجللكهنخيمل عن جن مملكن  وهعهثخص ُّـمهمبِّـ غجنخيمئ غألهن ألن ُّـهئ يي

ىجنمبخيمئ غألهن جعحسمك مم هنيعمعبمل ي يمئمثمئمل م هن غجلالئمثمل  هن هنيعغمعمك معمب غحلي
وهغآلحكتجالئمثمل م هثسبمل ن جنمبخيمئ غألهن غقمعبلكلي و حفلكظملص حممثهئ ي  هبىعه غخفيعمعبمل هن ي

ن حممث هنحيهتيعُّـمل َّـىعه غخفيعمعبمل ههنحيهتيعُّـمل معمب  ص حممثهئ يغحلمئمثمئمل ههبىعه غخفيعمعبمل ممىعجن ي
ص  ن مغلكهنخيلك جلهبمث غخفيعغمعمك آل غحفتمهلكك جن يحمالجعيط غخفيعمعبمل هجمحقَّـلك ممىعجن وعن ُّـهئ
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ين جنهئ هن معمب غخفيعغمعمك مض غجنخيمئ غألهن جفمهجع معهئص  قهن عحفيعهىجعهبيعمعبمل ي  هبلك وملي
ن هنيععغ جنتمب غخفيعمعبمل جعخص حممثهتلك هن يمهِّـمل م ُّـيهبىعه غحلمه: م عه و جنمبخيمئ غألهن عن ُّـهئ ي

ن هنيععغع يمهِّـُّـغألحميعغقص هجعلكجنتلكمظ  قغ غجللكهنخيملص هنحيهتيعون ُّـهئ سُّـلكَّـلك جعجهبمث ع وغ جنمبمه
هثلك  هآل كُّـلكقغ هآل هثمئمهلكنص حمهنلك َّـ جلمبمث هن جمحق حتيعُّـ هآل معميمثحق ن مم ومثهئ

سمغلكهنخيلكص هجنهئ جنمثيغ جنمبخيمئ غألهن َّـىعه غجللكهنخيمثملظ ألهث حضتيس ي يي  . جعهبيعمعبت حممئيشو
ص حمحمثمتئىع آل ُّـمهمبِّـ  ن َّـ غخفيععغ غألمع ىهخفلك مس ُّـهئ جنمبخيمئ غألهن خملكجعمبمثمل عن ُّـهئ ي ي ي ي

ن غجللكهن غجنىعه آل غحفتمهلكك جن جعهبيعمعبمل ىجنتمب غخفيععمعمثمل عآل غجنهئ ي جع ص  قهن عحفيعهي
ن غجللكهن حكلكئيع ون غجللكهن هنمتهتلك مغىغظي عآل همض غجنهئىهنلك هن هنيعمعبمل ظ هحصىعغ معحيهتيع جعلكجنهئ

قغ  قغ مض معمب غجنمه مغ يغألحكخصظ هغجنمههيلكف همجمث غجنتخيمثمتلكفص حمهئ غجنهئخصآلف غخف ي
ىغجنمتهييغغجللكهنخيمل ه م جع معحيهتيع حممثي غجنيعحسلكر هغحلي ن غجللكهن مض ص  غخفخمب هغجنهئ

قغ غجللكهنخيمل هغخممثلك عُّـيهنحيهتيعُّـ يت جنتمب غجنمه ق هنلك هن لكَّـلك جل غجنتحيعُّـ هغجنتميمثحقظ عو
غجع غإلهنهئلكهثمثمل م مض جللكمس غجنجههتلكقغ غخفيعمعبيش جعلكجنهيمثىش غخفمئيطك ههنيعمعبمل ىخملكجع ي هن غجنمئ ي

نص  هثمثمل هن غخفبيطع غخفمئيطك جلمف هثح غجنمئب ق غجنهئ يغآلحكتجالظ م ُّـمئب حممثٰهلكن غجنمه ي
جعمثمل م مض جللكمس غجنميمثمك غخفيعمعبيش جعلكجنهيمثىش غألخميطك ههنيعمعبمل غجلالظ م  مغ غجع غجن يعه غجنمئ

ق غأل يتخيخل عآل همض غإلهثسلكن غجنهئلكهن  هن غجنى جلمف ذغيحكخصئمثملمعحيهتيع حممث غجنمه ي
 . عممهبى قجن جلمف همغيثلكنهن

ن  قغ مض غجنهئ مغ ن هغخفثلكن هغخفلكقغ عهثخص َّـ هن يهجنىعغ حمهئ ممخصآلف جللكمس غخفخيلكر هغجنخيمئ ي ي
ظ جللكهنخيمثت غجنهئخصآلف غجلالئمثمل هغآلحكتجالئمثمل  يغجللكهن جلمف عخم همغ هعممهبمب ي ي

ك غجنمتىغهنص هخملكجع قُّـمل غجنت مض خم ن غجللكهن ألن ُّـمهحق هنيطقمملك يهغجنحيهت ن غجنهئ ومبمثمل عن ُّـهئ ى ي ي
ن هنيطقمملك  ق هخملكجعمبمثت عن ُّـهئ ك غجنمهخي غل غإلققغنص هغإلمكهتلكقُّـمل غجنت مض خم وجعجهبمث عهث ي ي ي ي

غل غإلققغنظ عق هنيعغ ُّـمهحق هنحيهتيع ُّـحيهتيع حممث جمحقه ىجعجهبمث عهث يههنيعغ ُّـحيهتيع َّـ مض جمحقهص ص ي
ن هنبيط: ىهجعخيبلكقغ عحفيعه ن هنبيطع خملكجعمبمثلكص ههنيعغ ُّـهئ يهنيعغ ُّـهئ وي ي ك و يع حملكجلمبمثلكص هغألهن مض خم وي و
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قظ ممخص هنيع مض غخفجيمبمك  ك غجنمهخي ن غجنجهلكقف) طض(يغجنمتىغهنص هغجنثلكر مض خم :جلمتيط خم
ىحمخيمب هن َّـىعغ عن جنمبهبيعمعبمل غإلهثسلكهثمثمل عجفيطُّـمل مج جعحسمك مم هغجفيط هن غجنجييعحمخلص ... ي ي ي يي ى ي

ظ هحصىعغ  ق هغإلمكهتلكقظ عق َّـ جعلكحلمئمثمئمل مصهب جعحيعه غجنمئلكجع هغجنهيلكجل يعجلمت لكيعمض غجنحيهت ي ى
حكخل(يخيمق جل جفمئمثمئت جعمُّـ غ هغإلهنهئلكن) خملكغ خم مغ خ غجن  ....خم

إ :ا د ا  
جفيطغ هغآلهثيطهنلكف عمل غجنهئثيعغ مض  يعن معمتلككل غألحكخصظ غإلحصمثمل م جعخييط معمتىغحصلك هن هنمئلكن غجن ي ي

ي آلجعيط هنمت جعسبمك غخمتٰهلكظغهتلك غخفختمبهيمل غجنت آل ُّـهبهئ حصلك عن معحيهتيع مض وغجنخيلكمس م عهنيع
ىغن آل ُّـميمبمك عجفيطَّـلك جلمف غآلحفيعص هجعلكجنتلكمظ ي هنتخيلكقن هنتيجفيط جعجههئ مجخي هغىهنحيهتيع

ي غجنتٰهلكق جعخل هنحيلكَّـيع َّـىعه غألحكخصظ غإلحصمثمل غخفختمبهيمل جعلكجلهن جلمف غحفتالم غجنتجمبمثلكفيحممشن و ي  ي
قغفص حمهبت هنلك جممبمك غحك  مكهتيعف عجفهئلكن قجن ص هنلكى جلمف جمحقه مض هنحيهتيعوهغجنحيهت

يغمس غخفختمبهيمل عهثخص َّـ غآلحك هعجغلكقه حممث هجعجيمتمن عجفهئلكن غألحكخصظ غألحفيعهظ هغجنخي
غن هنحيهتيع غآلحك  ص هغحلمث هنحيلكَّـيع غألحكخصظ غخفختمبهيملص حملكجنخيمئ هنحيهتيع غآلحك غجنخيمبمث

قص هغخفيعغمعمك غألحفيعه هنحيلكَّـيع غألحكخصظ غألحفيعهظيغحل  يص هغخلمثلكن هنحيهتيع غآلحك غخفمه
ى حممشن جنهئ هنيعمعبملهجنىعغ ي ن غألحكخصظ غألحفيعهص هبلكولكي حفلكظو هن معمب غخفيعغمعمك جفهئخصي   حمتهئ

جعمل  ي غآلحك غجنميلكجنمك مض معمب غخفيعمعبمل حمال معحيهتيع عجغلكقَّـلكص هجنهئلكن حكمبجي حتمنوهنميمب
غه هغهثسجلكهنهت ي هغجلتيطغن هنىغغمغ حممشن غألحكخصظ لكغإلهثسلكن غجنهئلكهن هجعسبمك معمهلكجنِّـ خم

يغإلحصمثمل معحيهتيع حممث جلمف هثح غآلجلتيطغن هغآلمع  .ىغغني
غمس قغ مض مم غجنخي مغ ن خمجيمك جللكمس غإلهنهئلكن هن يههن َّـمتلك هثهيهت خفلكقغ آلجعيط عن ُّـهئ و  ي

ن مغمتبملصمض غألقليجفت  ي عقضمثمل جعلكإلضلكحممل عمل غجلمتبمل غجنيعهجفمثمل و هنمت مغمتبملو حمتهئ ي
حميعغ جلمف مجمث غألحكخصظ غإلحصمثمل جلمف هثح غآلجلتيطغنظ هقجن  ن هنت يغجنسخصهُّـملص حممثهئ وي ي

ق مغ ن هغحكجيمل ص  حممثوغيألهث عقغ مس ُّـهئ َّـىعغ غجنهئخصن هن يحممشهث جن ُّـستجيمث عن ُّـهئ
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نع :ذدك وةلاب ىن غجنهئ يهثخص ُّـمهمبِّـع ى غجللكهني  ىعققن جن يمثمل جنتمب غخفيععمعس

قغي مض غخفيعغمعمكي هغجنمههيلكفيظ غألحكخصى حممث حكلكئيعيغجنمتلكمكيع مغ ص ي غخف  حممث جلمف هنلك َّـ جلمبمث
غجنت َّـ  م  َّـلكَّـمتلكي غخفحيلكَّـيعيمم مض ى غجنسلكقُّـملىمئمثمئمليعن غحل ى ذهقغظهجنمثيغ ممىعجن

ى جمحق هنيطقمممل:عهص ىممملىجمحق هنيطق م سجفيطهتلك غحلمئمثمئمثملجع مض غحلمئمثمئمل يغجنمتلكمكيع  جعجهبمث ى
قغيمكغخفيعغمع مغ صلك غجللكهني غخف ص يمتحييعمع جفخل ي مض مم نع ى جنىغنيهعآل عجنمث  ي مجمثىن ُّـهئ

ق غإليغألحميعغق مغ غخفىعمم وهثسلكهثمثمل هنيطقمملك حصلك جلمف غجن يطقن معسهثخص عجع ص هجنمثيغ ممىعجن. س
قهتلك َّـلكَّـمتلك ن غجللكهن:عه [غحلمئمثمئمل ظ  حممئيشص ممخص ي مض جعخيىش غخفيعغمعمك] مض غجنهئ

نيغخفجهلكَّـيط َّـ وجممثبمثلك آل جمحق ولكيمبمثش جعخيىش غألحكخصظ معخيمئيققغنع يص حممثهئ  .ي

ص هَّـىع ي هثحييعُّـمل ذهقغ يعَّـ هنخيجيمثلكف هن غ هغجفيطهغجنهيمثىش جعخل غجنخيلكمظ هغجنسلكحم
ك غجنيعهغئمثمل ق غإلهثسلكن غجنهئلكهن مض مم كهنلكنص هَّـ غخفجهلكق عجنمث مض غجنمتمه ال  يهمغ

.*ّجةقائم هللا ن علو األرض 
غغ غحلهئمث جلمف غإلُّـيعغق غخفتمئيطن هجفلكظمب)ص( يعن غإلهثسلكن غجنهئلكهن : ي َّـىعغ َّـ مغ

ظ ألهث آل  ن َّـ غخفحيهتيع غألمع ن غجللكهن عُّـٰهلك جنمثيغ جعهبمئيطهقه عن ُّـهئ يهغجنهئ ي يُّـحيهتيع و
ص حمهت مض هنيعمعبمل جلمئمب آل ُّـحيهتيع عآل  يغجنهئخصآلف عآل جعهبمئيطغق معخيمثمت جعهئ هنيعمعبمل هن هنيعغمعب ي يي ي

ص ص يممخصآلف هنيعمعبمل غجنخيمئ حممئيش هآل ُّـحيهتيع ممخصآلف عحفيعه يهممىعجن مض هنثلكجن هجعهلُّـت ز ى
قغ غجللكهنخيمل ن هنحيهتيعغ جنمبمه وعقن حمهئ هنيعمعبمل هن هنيعغمعب آل ُّـهبهئ عن معهئ ى  .ي

ي َّـمتلك حكمثجههئ غحلهئمث جعمسهثههن ن: ي  آل غجنخيمئ هآل غإلهثسلكن غجنهئلكهن ُّـستجيمث عن ُّـهئ
ل غجنخيلكمس غجنهئبحق ىهنحيهتيعغ مغلكهنخيلكص جع مصهب و  .و

غ ضمثِّـ غجل ق حمهتيهعهنلك جعمثلكن هنلك عحملكقه غجنجهلكقف مض مع ن غجللكهن: غ غخفىعمم  يعن غجنهئ
ن هنيععغ جنتمب غحلمئمثمئمل جن عققن غجنمتلكمكيع م عه يعهثخص ُّـمهمبِّـ ألن ُّـهئ ي و  غحلمئمثمئمل غجنسلكقُّـمل م: ي

مممممممممممممممممممممممممممممممممممممم
 ).طضضض(ص قُّـ غحليطُّـهن ضطص كطف:  حمتِّـ غجنبلكقه جعهلف ظحمثِّـ غجنبخلكقهص غجنخيسمئالر*



طضض...............................................................................)طض( غخفجيمبمك
ىن هنيععمعمثملعز غجنبخل  َّـىعغص حمهبىيههنت حتمئ نسي قغ ي غجللكهني غجنهئ  جنمثسمن جنمبمه

نظ جنخييطن عقغ:عه [جنخييطن عقغظمعظ يغجللكهنخيمل  . و هنجيمبمئلكي غخفيعغمعمكى مجمث] غجللكهنيغ غجنهئ

قغ حممث جلمف هنلك َّـ  مغ ن غجللكهن حكلكئيع غألحكخصظ هغجنمههيلكف مض غخفيعغمعمك غخف مض غجنهئ
ن غجللكهن ُّـيعغَّـلك  ظ ألهث جلمتيطهنلك ُّـمتحييع أله هنيعمعبمل هن هنيعغمعمك غجنهئ ىجلمبمث هجنمثيغ ممىعجن ي ي

يعصلك آل معحيهتيع عآل غجن ي ص جع َّـ هنحيهتيع خفيعمعبمل ي ىهئخصآلف غخفختمهمل هبلكص حممبمثيغ َّـ هنحيهتيعغ عمع ي و ي
ىغجنمتهييغ غجنيعحسلكر م مض : يهن هنيعغمعمك معمب غحلمئمثمئملظ ذهقغ عن غحلمئمثمئمل غجنسلكقُّـمل م عه ي

جفيطهتلك غحلمئمثمئمثمل حمهت هثلكمكيعغ (يمم غخفحيلكَّـيع َّـلكَّـمتلك  يغجنت َّـ غجنمتلكمكيع مض غحلمئمثمئمل جع
قغ قغ مض) ههنمتحي مغ ىجمحق هنيطقمممل جعجهبمث غخفيعغمعمك غخف ظ ي صلك غجللكهن جفخل معمتحييع عجنمث ي مم

ص  مغ غجللكهن ن مجمث غألحميعغق غإلهثسلكهثمثمل هنيطقمملك جنتمب غحلمئمثمئمل جلمف غجن وهعآل جنىغن عن ُّـهئ ي ي ي ي
ص حممتح آل هثيعه غإلهثسلكن غجنهئلكهن ُّـيعه معمب غحلمئمثمئمل  يهجنمثيغ غألهنيع ممىعجن

قهتلك َّـلكَّـمتلك م عه يجعجلكهنخيمثتهتلكص جع عهثخص معيطقن غحلمئمثمئمل ظ ي ن غجللكهن م مض : ي مض غجنهئ
ن عققغن جعخيىش غألحكخصظ معخيمئال جممثبمثلك آل ص ىغمعمك حممئيش ممخص َّـ غخفجهلكَّـيط جعخيىش غخفيع وحممثهئ يش و ى

ن هغمغيطغ حصلك: جمحقص عه وعن جعخيىش غخفيعغمعمك هنجهلكَّـيطغص هجعخيىش غخفيعغمعمك جممثبمثمل ههثمئ و يي  .و
قغ غجللكهنخيملظ صيههنت حتمئ َّـىعغ ن غجللكهن جنمثسمن جنمبمه ي حمهب غجنبخل عن هنيععمعمثمل غجنهئ ي ي

ن غجللكهن مجمث غخفيعغمعمك غخفظجنخييطن عقغ قغ غ غجنهئ قغ مض معمب غحلمئمثمئمل هغجنمه مغ
 .وغجللكهنخيمل هنجيمبمئلك

ص هحكمثمسجخ  غغ غحلهئمث جلمبمث َّـىعغ مخلكن غجنهئالن مض غإلخكهئلكن جلمف غحلهئمث همغ
غغ غجنخيلكقم جلمف َّـىعغ غإلخكهئلكن مض غخفجيمبمك   .ممخص عخهثلك حممثخص حكب) ضض(مغ

يههن َّـمتلك حكمثجههئ غحلهئمث جعمسهث ن هنيععغ:ي و آل غجنخيمئ غألهن جن ظالجفمثمل عن ُّـهئ ي  ي
ن يمعلكهنمل معحيهتيع حممث هتلك غحلمئمثمئمل غجنسلكقُّـمل جعجهبمث ممخصآلهتلكص هآل غإلهثسلكن غجنهئلكهن هغجنهئ

ل  ف عهثخص َّـ خفجهب ن هنحيهتيعغ مغلكهنخيلكص جع قجن غجنمهمب يغجللكهن ُّـستجيمث عن ُّـهئ و و
.ىغجنخيلكمس غجنهئبحقص هَّـىعغ هنلك حكمثمسجخ غجنهئالن جلمت مض غخفجيمبمك غجنتلكمظ





 
 ٤٧(ا(  

]ا ا   ا ا    ا د
ا  آّّا   

ُضط ضشللأجت  :خطل َل احلشصشصطَ وؠلربي احلقَتشصشطّن إ: ّ  َخطضط ضشغ  دلآل
 .ّ واتغئلِ واتغآة، واتسصغِ بح ادسطظغٌ خغقَل، مل عنقَ وؠلربِ اإلضمطنِتشصشط

قمعز غحليجفمئمثمئمل[ خطضط ودل  ، خشل] غإلهثسلكني جفمئمثمئملى جمحق:عه[ ظطَ خث]ي هظ
طدسشك خ ـ  اإلضمطن ادشطركُ اتسشق، خطن خثِ ادلةلدِ تشصشطَخطضط ضشغ

َ اتنسحَخطضط ظل ادلةلد ً ورسصغا هلط، ودلً جمتَن عشلنأ ُّعزع ـ دّاتنغ ّ 
ِبنصصق ظغه ادنسصصطت ظط ُ رسصغَن عشلنأآل واإلمطخطت، دزع ِ ادزشطتِغئ وثطُّ

 بطتلملع ِادلاتع ـ  ادشنث ادسطملِِ أةغاءَ جمصلعّخضن ؛ ادشنث ادسطملَِجمصلع
ِ ادزلرعطِوبطهلصئط ِ اتنضدقِ جمصلع اإلضمطنُرنك ـ ّصط االةنامجآل  ِ رك ادصشغّ

 . ّ اإلضمطيييّ اتطدِ وادنعنِاحلطدثط وأ ِة ادسطخشطّ وادشلِدةّاتنغ
ً تشصشصطً وتعة] مض غإلهثسلكن:عه[ ّن ظطظصطإ: ن عشطلأآلؠع  خشل  ً وؠلرةآل
ًجنصسصط  ًتعةًعزط وأ ] مض غجنخيلكمس غجنهئبحق:عه[  ظصطكّإن: ن عشطلأآل دزع ،آل ضلجصطآل
ًتشصشصط ً جنصسصطً وؠلرةآل ُ ظل اتعبغةآل ُ اتنذخطّ ُ اتلتعةّ  :عه[ ةغائلأ جلصصق ي
جلي معمب غجنجيبمثخيمل:عه[خط هلط ِعرُ ات] غجنخيلكمسيعمغىغغظ يمثمل غجنمت  ] جلهبمث غألمغىغغظو هنيطقممملي

 .]لك غجنخييعحملكظيعجس[ شلدلن بلبًمجصسط جت رط 
صط يف األزرصط ُ بسزَةعُ و،ًضلاجط خث رنصطظصطأ  ادسطملِِ أةغاءِ رك مجشطّأنجت 

َاتطمصط، ةك اضشغض ُصط، ووّ بطدششآل ط ّهنإ ّةكصط يف األزرصط احلطىة، ُةع بسزآل
ُصط يف األزرصط اتمنشنشط، ووّ بطدششُبصشغض  ادنطخل رصصط يف األزرصط ُةع ادنسفآل

ُضام عزثإّ، دشصل ِ واحلطىةِ اتطمصطِ مل علةع يف األزرصطّأضلاآلبصط، رق  ًمط  رصشغّ
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 .آلصطّ بطدششٍبسع زرطن

 َّـىعغ عخكهئلكن عحفيع هن غحلهئمث جلمف غجلتمئلكق غجنخيلكقم مض هنحيهتيعُّـمل غإلهثسلكن غجنهئلكهن )ص(
ن جعلكخفيععمعمثمل هغجنحيلكَّـيعُّـمل هغخفحيهتيعُّـمل هنجيمبمئلك وغجنتلكهنملص هَّـ عخكلكقغ عمل عجعجيلكن غجنمئ  .ي

ص جع هنيععمعمثمل خ:وتطؠك اإلجشطل ظل س عن ظالجفمثمل هنيععمعمثمل غإلهثسلكن غجنهئلكهن س ظ  ي
هظ هقجن ألهث مغ مغ هن غجن قغ جع قغف جنمبحمئمثمئمل غحلمئمل جمحق هنتمه مغ يهن غخف س  جن س

قمملكن َّـمتلكن هنلك ُّـمهمبِّـ جنمبهبيععمعمثمل حمهت آل شمب  لك هثهييغ جفمئمثمئمل يحممشهن(: هن عجفيط عهن
ق غخفتخيخل جعجهبمث  مغ ص عه غجن ق غخفجيمب مغ ص عه هثهييغ جفمئمثمئمل غجن قمع يغإلهثسلكن هظ

ن جعحنظ هن قجن) يغجنتخيمثمتلكف هغجنمههيلكف هغإلضلكحملكف  .هآل ُّـهبهئ غجنمئب
قمعي حمسهث:ط األولّأر قغ غحل هثهييغ جفمئمثمئمل غإلهثسلكن هظ  مس ُّـب صي جن مملكهثمن ظ

وجفمثمتئىع حميعم  هعق آل هنميلكُّـيعغ حمال ص غجنهييعم حميعل غخفميلكُّـيعغيهتيعظ ألن جعخل غجنحيلكَّـيع هغخفحيى
 .حميعم
ص خفلك مملكن جنشهثسلكن ي حمسص:ط ادنطيّوأر ق غخفجيمب مغ لك جن مملكهثمن هثهييغ جفمئمثمئمل غجن

ظمثمل ن جمحق غإلهثسلكن ي هبلك ُّـمهحق غخفحيهتيع غجنتلكنوغجنهئلكهن حفمه ص جع ُّـهبهئ عن ُّـهئ
وخص غجنخيمئ غخفجيعق م مصمفيغجنهئلكهن م حكمث ي ى لك معحيهتيع مض يصو جنتمب غحلمئمثمئمل ههنحيهتيعغ حصلكظ ألي

 . خظيمم
ق غخفتخيخل جعجهبمث َّـىعه غجنتخيمثمتلكف هحكلكئيع ي حمسص:ط ادنطدظّوأر مغ يلك جن مملكهثمن َّـ غجن ي

ل غجنخيلكمس غجنهئبحقص آل صغجنمههيلكف هغإلضلكحملكف ن هنحيهتيعَّـلك مصهب ي جنمهِّـ عن ُّـهئ
ل يغإلهثسلكنظ حممشن ض غجفيط جعلكخف ل عمغىغغظ غجنخيلكمس غجنهئبحق م غجن ق ( مصهب مغ هَّـ غجن

غقل هغحصمثئمل)غخفجيمب ل غإلهثسلكن غخفتمسجن هن ص هجعلكجنخي  غآلمغتخصجلمثمل م هنث مصهب
غ غجنخيلكخممبمل هغحللكقحكمل هغجنبيطن غخفلكقه غإلهثسلكر يغجنمتهييغ غخفجيعقغ هغجنمئ ي  .ي

جفيطغ مض غإلهثسلكن م هن  جفيطغ مض يهثعي حممشقغ ظحمن غجن ي هنتخييطق غألمغىغغظ م حممبتمهِّـ غجن ي
يغجنخيلكمس غجنهئبحق قجم عهث قغ غجنجيبمثخيمثمل مض ى جفيطغ هغجنمه ي هنتخييطق غألمغىغغظص همعمب غجن



ضضض...............................................................................)طض( غخفجيمبمك
 ٍط درهفُ تزلهلُ دصلع اإلضمطن ال عصشكِ اتصشصطِ ادشامالتَ مجصقّإن ّةك

 ِ اتهنششح بهمط االثنسعادات،جهطص ادشطرشح رك ذدك ادصلع رك األٍواتع
  رصصكٌ خغدَسكُن يأ ُ اتهعودة، خأل عصشكِ يف األزرصط خثِ اتلةلدةِ اتنصطظصطِخث

ِ رك اتسطظغ ادنطرط،]غألحميعغق غجنهئلكهنمبخل هن :عه[ ِ  بطدصمنط إح ؠلرةِ ادشطرشطآل
 ُ ال عصشكِ األضنصطءِ ادغي عشلن خلطبكَادشامل ّنض خ؟ وخصق ال.بشك احلشصشط

ل ُ تزلدُ جصعظك، ال عصشكِ ادغي خلطبك األودصطءُآتغ، وادشامل ٍّل دصنلُتزلد
 . رك األودصطءَ آتغٍّدليل

جفيطغ جلهبمث عمغىغغغجنخي زلكمس َّـ غخفيطجعيعغ غخفتخنحممل غخف يي و هغخفيطقمممل حصلك مجمثخيلك جلمف هنلك صئى ي ي
ن جع عجس جن  . جفمئمثمئمثملو غجنخيلكمس غجنهئبحق جن هجفيطغيلك غجنخييعحملكظ هن عنيمعمئ

 هن مجمبمل عمغىغغظ غجنخيلكمس جمحق غخفتمتلكَّـمثمل غجنت و غإلهثسلكن غجنهئلكهن حميعقيجعلكإلضلكحممل عمل عن
مغيط جعخيٰههتلك مض غألكهنمتمل يمثملص ههيل جعلكجنهئمبمغيط جعخيٰههتلك مض غألكهنمتمل غخفلكضمثمل جغ غهثمئيعيه

مغيط غجنبخيىش غجنبلكخم هنمتهتلك يغحللكذغ جغ ُّـمتمئيعل جعلكجنهئمب مثمل مض غألكهنمتمل غخفستمئبمبملص هحكمث
مغيط مض غألكهنمتمل غخفلكضمثمل هغحللكذغ م هحكمثمتمئيعل يمض غألكهنمتمل غآلمعمثمل م هن عهث  مس ُّـ

جلي جعلكجنهئمبىجعخييط كهنلكن  صومثملص حممشقغ مس ُّـهئ غجنهييعق خملكققغ جلمف عن زهب ممخصآلف عحميعغق هث
ن خملكققغ جلمف عن زهب مم يحمهئمث جن عن ُّـهئ غل غألحفيعهظو  ! ممخصآلف عحميعغق غألهث

حصلك جنجهخيسيجغ عن ل غإلهثسلكن آل ُّـهبهئ جفمه ى مجمث غجنهئخصآلف غخفهبهئمتمل جنمت  ى هغجفيطي
ل  غخفختمبهيخل جعحسمك غآلحكتخييطغقغف جمحق صهن غألخكخلكك غجنهئلكهنمبخل هن قجن غجنمت

قغ مض غألكهنمتمل جمحق غخفحيطهقغص حمال ُّـصغخفتمتلكَّـمثمل مغ وهبهئ عن زخي حميعق غخف  عه  م هنمتهتي
قغ معمب غحلمئمثمئملظ ي هن غخفحيلكَّـيع غجنتلكهنمهن عحميعغق غألخكخلكك غجنهئلكهنمبخل  مل غجنهئلكهنمبمل جنمه

جن جنمتب ن خللكمع غألهثبمثلكظ آل ُّـهبهئ جفمه  عحفيعص هغجنهئخصن غجنىعه  ٍّعق غجنهئخصن غجنىعه ُّـهئ
مظ جن جن  . عحفيع هن غألهجنمثلكظٍّخللكمع غألهجنمثلكظ جلمتيط غجنخييعحملكظص آل ُّـهبهئ جفمه

غغ َّـ .)ضض(ه )ضض(ه )ضض(ىعه غجنجهبهتمل جعمسخمسلكهنهتلك غجنثالجغمل مض غخفجيلكجنمك هحكمثمسجخ مغ



غجليط...................................................................ضضض ض م ف خف مخهتمثيط غجنمئ
ن عملوَّـىعغ عخكلكقغ: أخلل و جعلكخفيععمعمثمل هغجنحيلكَّـيعُّـمل هغخفحيهتيعُّـمل هنجيمبمئلكي عجعجيلكن غجنمئ س س  .س
ىن ظالجفمثملع : ذدكُوبصطن يمثمل هنيععمعسي ي جع هنيععمعمثملص غجنهئلكهني غإلهثسلكني  هن ىخظ س

ظ جنمبحمئمثمئمل غحلمئمل قغف جعخمه مغ يغخف قغي جمحقصس ى هنتمه مغس هى جع مغ  يحممشهث ظ هن غجن
نع ىعهنهئ جن قجن   َّـي غجنهئبحقيجنخيلكمسس جنمبهبيععمعمثملص مملكن غي ُّـمهمبِّـوخظ َّـلكَّـمتلك ىن ُّـهئ

يُّـٰهلك آل ُّـمهمبِّـع]  غجنهئبحقي غجنخيلكمس:عه [ هَّـصىحنظغجن  هقجن ظ]يمثمل جنمبهبيععمع:عه [ حصلكو
قمعز غحلى جفمئمثمئمليألن ى غحلمئمثمئمثملى هظ نمعن عهن  مبخت آل س  ي غحلمئمثمئملى َّـ هثهييغىهئ
يهثسلكهثمثملغإل  .جمحقَّـلك  عهس

ن:عه [هغجنثلكر  مض و هنمتحخن]يمثمل غإلهثسلكهثي غحلمئمثمئملى جمحقز غحلي جفمئمثمئملى عن معهئ
نمعن عهن   عق آل شمبظغجنمئسهبخل قى َّـ جفمئمثمئملىهئ مغ ص عهي غجن ق  غخفجيمب مغ  ىغجن

ىغخفمئمثيط ى غخفتخيخلس ىجعتخيخل ىيطيمئمثيعن غخف ى ذهقغظش جعجهبمث غجنتخيمثمتلكفس  ى هنمئلكجعٍّحفلكك ش
ه غخفبمثمتملي غجنسلكجنهيملي غجنيطآلئيتص خميط عجعجيمب]غألحفيعه [شجنمبتخيمثمتلكف مغ ي جعلكجن قغ س  يغخفىعمم

 )].طض(ه )طض(ه )ضض(مض غخفجيلكجنمك [
يغألهنمملكن  حممب نمععن [ُّـخيمت  م ي ي غحلمئمليغحلمئمثمئمل] هئ  م  غإلهثسلكني جفمئمثمئملىص هثهييغس

ىهث مس ُّـبع ى ذهقغظ مكلكَّـيعيحملكهنتمتلكجل  ي هغخفيععغص جعخل غجنحيلكَّـيع هغخفحيهتيعو حميعمى جفمثمتئىعس
ص هقجن جعخل يهغخفيعئ  . غآلحكتحلكجنملز

ن عَّـه م مملكن غجنثلكر هجن مغى َّـ جفمئمثمئملي معمب غحلمئمثمئملىن معهئ   غخفجيمبيق غجن
نمعن ع ى جفمثمتئىعي ُّـمبىغنيهثحمس م ] غجنالجعهلل:عه[ قغفص حصلك يحميعغقع ي حكلكئيعىهئ مغ  غخف

يظالجفمثمل نس ي غخفيععمعمثملص حممثهئ س حكمثخص صس جن َّـىعه غجنمهالجفمثملص غإلهثسلكن غجنهئلكهني جمحقس
ي غخفجيعقيغجنخيمئ و ظالجفمثمليخميطنع هو قمعبمليعخميعغ  غجنىعه َّـس  ى هعقههنهتلكص حمال غحفتمهلككس

قغفىخظملص جع هآل سجنشهثسلكن هبىعه غجنمهالجفمث مغ  . هن غخف

ن)ص( ي عن غحلهئمث َّـمتلك ُّـجههئ هُّـمئ وآل هثمئب هثحيلكن غجنحيلكَّـيعُّـمل هغخفحيهتيعُّـمل هنجيمبمئلكظ عق : ي ي ي



ضضض...............................................................................)طض( غخفجيمبمك

ي جلمف عحكلكك غجنحيلكَّـيعُّـمل هغخفحيهتيعُّـملص جع َّـ خملكئ جلمف عحكلكك وجنمثيغ َّـىعغ غجنخيلكمس خملكئخص ي
خملكمع مص هعن غجنخيالخممل جعخل غخللكجن هحضمب ي جنمثسمن جلالخممل غخفيععمعمثمل يغخللكجن هغخفخمب

يهغجنحيلكَّـيعُّـمل هغخفحيهتيعُّـمل  .ي
يهجن معمتىغجنمتلك هخمبمبمتلك هثحييعُّـمل غخفيععمعمثمل عه غجنحيلكَّـيعُّـمل هغخفحيهتيعُّـمل ي ي ي يحملكخفحيهتيع غألمع جنمثيغ َّـ ص ي

ن غجللكهن هآل َّـ غجنخيمئ غألهن م خفلك معمئيطن م يغجنهئ ل َّـىعغ غجنخيلكمس  ي ىجع َّـ مصهب
قغ غحلمئمثمئمثمل يغجنهئبحقص هَّـىعغ َّـ غجنىعه ُّـيعه معمب غجنمه قغ :  عهصي  هَّـىعغ .يغحلظ

جن  .وعُّـٰهلك آل ُّـهبهئ خمب
ن جعلكخفيععمعمثوهَّـىعغ غخفجيمبمك عخكلكقغ يمل هغجنحيلكَّـيعُّـمل هغخفحيهتيعُّـمل ي هن غحلهئمث عمل عجعجيلكن غجنمئ ي

 .وهنجيمبمئلك
قغف: ذدكوبصطن مغ ص جع هنيععمعمثمل خظ هن غخف ي عن ظالجفمثمل هنيععمعمثمل غإلهثسلكن غجنهئلكهن ي ي  ي

ظ جنمبحمئمثمئمل غحلمئمل م عه  غجنىعه غآلحك غجللكهن غهللايغجنمتهييغ غجنيعحسلكر عه : يجعخمه
يُّـمئ مض قعك غجنتخيخل غجنثلكر م جمحق قغي ى هنتمه مغي هى جع مغ حملكخلمه َّـمتلك ص  هن غجن

يُّـيعحمىش هثحيلكن غجنحيلكَّـيعُّـمل هغخفحيهتيعُّـمل هغخفيععغ هغخفيع ن يعمعمثملظ ي يحممشهث جن عهنهئ عن ُّـهئ
ي ُّـمهمبِّـ جنتمب غخفيععمعمثمل جنهئلكن غجنخيلكمس غجنهئبحق َّـ قجن غجنحنظ غجنمهلكجنِّـص وَّـلكَّـمتلك خظ

يلك آل هثمئب هثحيلكن غخفيععمعمثمل عظالظ هقجن ألن يألهثيهغجنخيلكمس غجنهئبحق آل ُّـمهمبِّـ جنمبهبيععمعمثملظ  و ي
م جع ه قمع غحلمئمثمئمثمل هقجن غحل غخفخمب يجفمئمثمئمل غحل هظ ىغجنمتهييغيي  غجنيعحسلكر آل ي

ن  .ي هعهنلك جمحقهصيعهنلك جلخل غإلهثسلكن غجنهئلكهن: شمب هن عن ُّـهئ
ق:هعهغجنثلكر م  مغ ق ص  آل جعهللي جلمف حميعل غخفميلكُّـيعغ م حممشهنلك َّـ غجن مغ عه َّـ غجن

يىعغ غجنحنظ عهنلك َّـ جعخيىش غجنتخيمثمتلكفص عه مجمث غجنتخيمثمتلكفهَّـص ى خظجعهلل ي  حملكألخمسلكن. ي
 :عقجعخيمل

ن معمب غحلمئمثمئمل جلخل غإلهثسلكن غجنهئلكهن: يغجنمئس غألهن  .عن معهئ
ق : غجنمئس غجنثلكر مغ ن غحلمئمثمئمل غجنت َّـ جمحق غإلهثسلكن غجنهئلكهن َّـ غجن عن معهئ



غجليط...................................................................طضض ض م ف خف مخهتمثيط غجنمئ

 . يجعهلل جعخيىش غجنتخيمثمتلكف
ن معمب غحلمئمثمئمل جمحق غإلهثسلكن غ: غجنمئس غجنثلكجنهن ق عن معهئ مغ ص هَّـ غجن جنهئلكهن

 .غخفجيمب غجنىعه َّـ آل جعهلل
ق : غجنمئس غجنيعغجع مغ ن غحلمئمثمئمل غجنت َّـ جمحق غإلهثسلكن غجنهئلكهن َّـ غجن عن معهئ

ى غخفمئمثيطغ جعمئمثيط جليطن حممئيطغن ممخصن:هعيجعهلل مجمث غجنتخيمثمتلكفص   . هن غجنهئخصآلفي
ي حمال ُّـبمئ جلمتيطهثلك عآل خمسخصن صو مغىغهنلكنهخمسخصن هن َّـىعه غألخمسلكن غألقجعخيمل جعلكلكال

 :عحفيعغن
ظ عق : يلك غجنمئس غألهن غجنبلكلك حمهتيعهن ن معمب غحلمئمثمئمل جلخل غإلهثسلكن غجنهئلكهن عن معهئ

ي جعخل غجنحيلكَّـيع هغخفحيهتيعظ هقجن ألن غجنهييعم وجن مملكن غألهنيع ممىعجن خفلك جعمئ جلمتيطهثلك حميعم
 حمال مكلكَّـيع هآل و غخفميلكُّـيعغ جعمثمتهتخصص هعق مس معهئ هنميلكُّـيعغيجعخل غجنحيلكَّـيع هغخفحيهتيع حميعل

ص حمال حميعم جفمثمتئىع ىهنحيهتيعظ ألهث جلمثمت  .ي
قمع غحلمئمثمئمثمل جعهلل : غجنمئس غجنثلكر غجنبلكلك حمهت يعهنلكه ن جفمئمثمئمل غحل هظ يعن معهئ ي

م جع جفمثمتئىع حكمثهيمئيط  ىجعخيىش غجنتخيمثمتلكفظ عق َّـىعغ هنلك عجعجيمبمتلكه حممثخص حكب جعمسن غحل غخفخمب ي ي ي
يممخصآلص هعن ي جفمئمثمئمل غحل آل معتحيطق جعتخيخل قهن معخيخلص هممىعجن حممشن معخيخل جفمئمثمئمل و ي يي ي ي

ص ه جن َّـمتلكيغحل جلمف هثح غإلجفلكلكمل آل غجنتمئلكجع :َّـىعغ هنلك عخكلكق جن غجنجهلكقف جعمئ
ىجعتخيخل ي غخفمئمثيطينع ذهقغ  ي غجنيطآلئتص خميط عجعجيمب]غألحفيعه [ش جنمبتخيمثمتلكفو هنمئلكجعٍّ حفلككش

ه غخفبمثمتملغجنسلكجنهيمل مغ قغ س جعلكجن  .)طض(ه) طض(ه) ضض( هخميط قمميعَّـلك مض غخفجيلكجنمك غخفىعمم
ن معمب غحلمئمثمئمل َّـ : يحمال ُّـبمئ جلمتيطهثلك عآل غجنمئسخصن غآلحفيعغنص هرلك عن معهئ

ق غخفجيمب غجنىعه آل جعهللغ مغ ق غخفمئمثيط غخفتخيخل جعجهبمث ص جن مغ ن غجن يعه عن معهئ ي
وغجنتخيمثمتلكف غجنىعه َّـ جعهلل مجمث غجنتخيمثمتلكفص هَّـ هنلك حكمثبجيمب َّـمتلك عُّـٰهلك ي  :ي

ق غخفجيمب غجنىعه آل جعهللظ حمسهث مغ ن معمب غحلمئمثمئمل َّـ غجن يعهنلك مم ن و جعمتلكظي  جلمف مم
ن مم قق ق غخفجيمب حكتهئ مغ يعن معمب غحلمئمثمئمل َّـ غجن ي وغف غجنخيلكمس هنيععغ حصلكظ ي قق هنىغي



طضض...............................................................................)طض( غخفجيمبمك
نمعن  عهَّـ م ي غجنثلكجنهنيهعهنلك ق  َّـي معمب غحلمئمثمئملىهئ مغ ى غخفتخيخلىغجن  جعجهبمث س

ن مم خظ ىعق غجنالجعهلل زتهب هن عجن خلص حممثهئ قو هنيععغي ص حمهت جمحق هنمسحف  ى جن
ن هغمغيطغي جفت يجعهلل مجمث غجنتخيمثمتلكف  ظ جلهبمث غجنهئخصآلفوُّـجهجكل مض غخفيععغ عن معهئ

ق مغ ق َّـ آل جعهللص حممشقغ ظلكق آل جعهلل حمهئ هن ىعق غخفمسحف قغف ي مغ  هن هن
ن هنيععغ هن هنى هنيعمعبمليغجنخيلكمس همض عه ص حكمثوغ ههنحيهتيعويعغمعب حكمثهئ يخص غجنخيمئ غخفجيعق ي جن

وهعخميطن ظالجفمثملص  جنتمب غحلمئمثمئملوغجنىعه َّـ عخميعغ قمعبمل حمال غحفتمهلكك ص  هعقههنهتلكي
قغف مغ ىحمحمثمتئىع ص يجنشهثسلكن هبىعه غجنمهالجفمثملص جع هآل غحفتمهلكك جنحنظ هن غخف

م آل شتيس ن ذهقغيحك ص هجعلكجنتلكمظ حممب معهئ ن غجللكهن  و قجن جعلكإلهثسلكن هغجنهئ
قجنشهثسلكن مغ ظ عق عن مم هن ى غجنهئلكهن ي ن ي قغف ُّـهبهئ عن ُّـهئ مغ  هن َّـىعه غخف

. معمب غحلمئمثمئمل آل جعهللفىعيحفيعَّـىعغ عقغ . وهنحيهتيعغ جنىعجن غجنحيلكَّـيع هجنتمب غحلمئمثمئمل
ق غخفتخيخل جعجهبمث غجنتخيمثمتلكفص )ص( مغ ن معمب غحلمئمثمئمل َّـ غجن ي هَّـ مم غمغيط :هعي  غجن

مئمثمئمل هبىعغ  معمب غحلفىعيحفيجلهبمث غجنهئخصآلف هحكلكئيع غجنمههيلكف هغإلضلكحملكفص حممشقغ ع
ص عه غضِّـ عهث آل ُّـهبهئ ألهصيجعهلل مجمث غجنتخيمثمتلكف: غجنجههئ ي حمهب غجن  مغىغظ هن ي

ل  ن مصهب ص جع عن قجن ُّـمئتيض عن ُّـهئ ن هنيععغ جنمبح يعمغىغغظ َّـىعغ غجنخيلكمس عن ُّـهئ ي و
 آل غإلهثسلكن غجنهئلكهن غجنىعه َّـ حميعق هن غألحميعغق جمحق صيغجنخيلكمس غجنهئبحق َّـ غخفحيهتيع غجنتلكن

ل غل ىغخفتمتلكَّـمثمل جنمت يط جعخيٰههتلك مض غألكهنمتمل يجمحق غخفتمتلكَّـمثمل غجنت همغ هغجفيط هن غألهث
ىغخفلكضمثمل جغ غهثمئيعل قي مغ و جعلكجنهئمبمثملص هجعخيٰههتلك هن  هجعخيٰههتلك ص مض غجنىغهنلكن غحللكذي
مغيط جعخييط مغيط حممثخص ُّـمسجخ هن غألكهنلكنص هآل ُّـهبهئ صغآلحفيع مس ُّـ ن خضتهب ع جع حكمث

ىمم معمب غجنهئخصآلف مض حميعق  . هغجفيطي
 هنتمتلكَّـمثملص هغإلهثسلكن هممىعجن غجنهئخصآلف غحللكظمبمل جنسحميعغق جمحق غخفتمتلكَّـمثمل جمحق

ص حملكإلهثسلكن غجنهئلكهن حميعقوغجنهئلكهن حميعق جل  يحفلكك ى مض كهنلكنو هغجفيط هن عحميعغق هث
ل يحفلكك ىههنهئلكن ظملص حمال ُّـهبهئمت عن زهب ممخصآلف عحميعغق غجنمت  هجن ممخصآلف حضمه
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غل غألحفيعهظ ص حمهئمث ُّـهبهئمت عن زهب مجمث ممخصآلف غألهث  !جمحق غخفتمتلكَّـ
قغ مض :  عحفيعهىهجعخيبلكقغ مغ َّـىعغ عحميعغق  هنتمتلكَّـمثملص هيغألحميعغق جمحقيعن غجنهئخصآلف غخف

وهث مغلكهنع :ص حممشقغ خممبمتلكمثملغجنهييعق هنتمتلكَّـ ن جمحق ي  جلهبمث غجنهئخصآلف ُّـمبىغن عن ُّـهئ
قغ مض غخفتمتلكَّـغخفتمتلكَّـ  . هَّـ جحتمتصو جضمه

ن هغمغيط ص وغوحممشقغ مس ُّـهئ غإلهثسلكن خملكققغ جلمف عن ُّـهئ جل  جلهبمث ممخصآلف عحميعغق هث
ن هغمغيط مغيط ههنلك  جلهبمث ممخصآلف غألوغحمهئمث ُّـهبهئمت عن ُّـهئ غل غجنت مملكهثمن همع هث

مغيط عمل هنلك آل صلكُّـمل  !ظحكمث
حصلك جنجهخيس هغجفيط هن  ل غإلهثسلكن آل ُّـهبهئ جفمه ىحممشن مجمث غجنهئخصآلف غخفهبهئمتمل جنمت ي
ن جعحسمك  ل حضتمبهي لظ ألن عحميعغق قجن غجنمت يغألخكخلكك غجنهئلكهنمبخل هن قجن غجنمت

قغ مض غألكهنمتمل جمحق غخفحيطهقغ مغ ى حممب جفمه جنهييعق هغجفيط هن *غآلحكتخييطغقغف غخف
ص هقجن جضلكنص هعقغ عحميعغق ن قجن جفلكدغ خفلك آل ُّـتمتلكَّـ غجفيط ُّـمبىغن عن ُّـهئ ل غجن ي غجنمت و

مغ حمال ُّـهبهئ عن زخي حميعق هن غإلهثسلكن هن غخفحيلكَّـيع غجنتلكهنمل يمملكن غألهنيع جلمف َّـىعغ غجن و  .ي
ن جعهبحيهتيعُّـمل غجنخيلكمس غجنهئبحق غجنىعه جن يحممشن مملكن هآلجعيط ي هن غخفحيهتيع حمال هنمتلكك هن غجنمئ

ز هغجفيطغ هقهف هنيطجعيعغ هغجفيطغ هوجفمئمثمئمل ي عن جنمبخيلكمس وحممهحمثِّـ. يهئمبمثملَّـ غجنمتهييغ غجنو
 حمهت ص هقغظ َّـىعه غألمغىغغظيمممبمثملز هنيطجعيعغ و جمحق هنتمتلكَّـمثملص هجنهئ َّـمتلكن هثهييغوعمغىغغظ
قغوهغجفيط و جفمئمثمئملظ عق عن جن عُّـٰهلك ظ و قي ي جفمئمثمئملظ ألن وغ هغجفيطوغي هجفيطغهثمثمل ههمغ

غجفيط هغجفيط ل عمغىغغظ غجنخيلكمس غجنهئبحق غجن ل غجنىعه َّـ جلبلكقغ جل غمصهب ض  جعلكخف
ق غخفجيمب مغ غقل هنخييعهل هغجفعص هعمغىغغغجن   ويطم هغجفميطص ممىعجن َّـميه مممبهتلك جل

 مممممممممممممممممممممممممممممممممممممم
ن * ي جلمف حميعل عن غجنمتسبمل جعخل ممخصآلف غألحميعغق غجنهئلكهنمبخل هن غإلهثسلكن جنمثسمن هثسبمل جلهب

ص هَّـىعغ حفالم دُّـِّـ غجنيعهغُّـلكف  ك هن همغ ن هحفمه ص هعهثخص َّـ جلهب ك هنجيمب يهحفمه
يغجنمئلكئمبمل عن هنلك هن ممخصن ع ى يجلجي جنسهثبمثلكظ غجنسلكجعمئخل عآل هخميط عجلجي خللكمع غألهثبمثلكظ هغخفيعحكمبخلص ي ي

قغ جنمببخيىش قهن غجنبخيىش غآلحفيع: هجنهئمتي مس ُّـهيجكل َّـهئىعغص جع خملكن مغ  .وَّـمتلكن ممخصآلف هن
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ىهث جفمثمتئىعحمس م  هغإلضلكحملكفي غجنمههيلكفييعئشغجنتخيمثمتلكف هحكلك  ىن آل ُّـمهمبِّـع ي ُّـمبىغنس

ليعآلسخفحيهتيعُّـتهتلك   ]حق جنمبخيلكمس غجنهئب:عه [ جنيحممشن ظمغىغغئع جعجهبمث ي غجنهئبحقى غجنخيلكمسي مصهب
قغع وُّـٰهلك ظ ليألن ظس هجفيطغهثمثملو غجفيطي غجنهئبحقي عمغىغغظ غجنخيلكمسى مصهب ل ي غجن ض  جعلكخف

قُّـمل يهجعلكحصمثئمل غجنمه ي غآلمغتخصجلمثملص هنثس لس ي غخفتمسجني غإلهثسلكني مصهب  هن غجنمتهييغ ز
يغخفجيعقغ  . ي غإلهثسلكرزهي غخفلكقي هغجنبيطني غحللكقحكمل عهي غجنخيلكخممبمليغي هغجنمئس
وجفمئمثمئمثمل و هجفيطغ]هثسلكن مض غإل:عه [ين َّـلكَّـمتلكع: ن ُّـمئلكنعسظِّـ  حممب قغس  و هظ
ولكبمثخيمثمل جلمثملص جنمهِّـ س ي هث  وهجفيطغ م  مض غجنخيلكمس غجنهئبحق:عه م وُّـٰهلكعين َّـمتلكن ع: ن ُّـمئلكنعس
وجفمئمثمئمثمل قغس ومثمل لكبمثخيو هظ جلمثملي و هث ي َّـ غخفيطجعيعغصس مغىغغئ ع جلهبمث ييطغيجف غخفيحمملي غخفتخنز

يلك همغىغئمثلكهتيلكهتي مممبمث:عهص ومجمثخيلك]  جنسمغىغغظ:عه[لك حص ]معمب غجنجيبمثخيمل [ممملييطقيغخف لك جلمف ي
ن جع جن  ]. غخلمه:عه [ هنىعَّـمك غجنسلكئي حفالميحممشهث ظ]لك غجنخييعحملكظيعجس [هنلك معمئ

غجللك جمحقع هن مجمبمل عمغىغغظ غجنخيلكمس يعنهن  ىهث مض غألكهنمتمل  هتلكيمغيط جعخيٰهي هى هنتمتلكَّـمثملو

ل غإلهثسلكن غخفتمسجن قُّـمل غآلمغتخصجلمثمل هنث مصهب يجعلكحصمثئمل غجنمه ي ي هن غجنمتهييغ غخفجيعقغ ي
غ غجنخيلكخممبمل هغخلمثلكجنمثمل هغجنبيطن غخفلكقه يهغجنمئ ي ي غجلتبلكقُّـمل و غجنخيلكمس هجفيطغيمثيغ هجفيطغحممبص ي

يغهثٰهخصهنمثملص جع جن عجفيطُّـمل مج غجلهبمث حممثمهمبِّـ جنمبهبحيهتيعُّـمل غجنتلكهنمل ي ي  .ي
ل غإلهثسلكن م هجفيطغ: م عه َّـلكَّـمتلك ي عن: عن ُّـمئلكنيظِّـحممب  قغ ومض مصهب  جفمئمثمئمل هظ

جلمثملص جنمهِّـ عن ُّـمئلكن يلكبمثخيمثمل هث ي ومض غجنخيلكمس غجنهئبحق م عُّـٰهلك هجفيطغ: يعن َّـمتلكن م عه: ي  و
قغ لكبمثخييمثجفمئمثمئ جفيطغ جلهبمث عمغىغغئ مل هظ جلمثمل َّـ غخفيطجعيعغ غخفتخنحممل غخف زمثمل هث ز ي زي

وغخفيطقمممل حصىعه غألمغىغغظ مجمثخيلكص عه ي ن جع يمغىغئمثلكهتيمممبمثلكهتلك ه: ي جن يعجسلك لكص جلمف هنلك معمئ
وغجنخييعحملكظ هن عن غجنخيلكمس جن هجفيطغ  .ي جفمئمثمئمثملظ هَّـىعغ حفالم هنىعَّـمك غجنسلكئ غخلمهي

ي عن غجنخيلكمس غجنهئبحق جن ظالجفمثمل غخفيععمعمثمل:حمحيهتيع ي  .يهثسلكن جنمثيغ جن معمب غجنمهالجفمثمل هغإلصي
ي هعآل حمهت آل ُّـمئب صهجنهئ غخلمه هظ عمل َّـمتلك هن جعلكغ غجليطن هن غجنخيلكقم

ن جعلكخفيععمعمثمل هنجيمبمئلك وغجنمئ صي ن جع . ممخص حكتخيمب مض غخفجيمبمك غجنتلكمظص جع ُّـبجيمب هآل ُّـمئ
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غقفيجغغخفلكضمثملص  هتلك مض غألكهنمتمل يمغيط جعخيٰهي ههص غخفلكضمثملس غهثمئيعل جعلكجنهئمبمثمل مملكحل

ييعل جعلكجنهئمبمثمل مض غألكهنمتمل غخفستمئبمبمل معمتمئيعصلك يجغغحللكذغص  غقف غخفمئلكقهثملس  ي مملكحل
مغيط مض ع غجنبلكخم هنمتهتلك مض غألكهنمتمل غآلمعمثملص هن يمغيط غجنبخيىشي ههصحصىعغ غجنىغهنلكن سهث مس ُّـ

يهثخص ُّـمهحقعس هغحللكذغص جنهئمت ي غخفلكضمثمليغألكهنمتمل س جعلكجنهئمبمثمل ىنو هنمتمئيعضلك جعخييط كهنلكس
ق غخفمئلكقهثمل  .كهنمتمل غخفستمئبمبمل جنسيمملكألهن

ل غإلهثسلكني غجنهئخصآلف غخفهبهئمتملىمجمث يعنَّـىعغص هن  حصي آل ُّـهبهئ جنمت لك ي جفمه
ل هن غألى هغجفيطىجنجهخيس  قجن ىحميعغقع يألن ظخكخلكك غجنهئلكهنمبخل هن قجن غجنمت

قغ مض غألكهنمتمل جمحق غخفحيطهقغص  مغ ن جعحسمك غآلحكتخييطغقغف غخف ل حضتمبهي غجنمت
غجفيطىجفمه حممب لي هنمتهتلك مجمثى جن نع ي ُّـمبىغنص ممخصآلف غجنمت و قجن جفلكدغ خفلك ىن ُّـهئ

ص هقجن جضلكنآل ُّـ ص حمال ُّـهبهئيهعقغ مملكن غألهنيع. وتمتلكَّـ مغ  ىخيين زع ي جلمف َّـىعغ غجن
 .س هنمتهت هن غخفحيلكَّـيع غجنتلكهنملوحميعق

جن غغ...يحمال ُّـهبهئ :يحممئ قي مغ نعسظِّـ   جن:عهص  غجنهلل غخفىعمم  ىن معهئ

غغ َّـىعه غجنجهبهتمل جعمسخمسلكهنهتلك غجنثالجغمل مض غخفجيلكجنمك )ص(  ممخص ص)ضضه ضضه ضض( هحكمثمسجخ مغ
.عخهثلك خمب خممبمث

جن )ض( ن خم  هثتمثجمل ...حمال ُّـهبهئ:يغجفتهب جعخيىش غخفخيمبمئخل جلمف غجنتهبهتمثيط عن ُّـهئ
جن يجغ عن مجمث غجنهئخصآلف غخفهبهئمتمل: خم ن مجمث :  عه...ي يعهث عقغ مس ُّـهئ جفمه

ل غإلهثسلكن مض خكخيس هغجفيط جحهئمتلك وغجنهئخصآلف غخفهبهئمتمل جنمت خي ي حمال ُّـهبهئ عن زصى
قغ معمبوحميعق غغ غجنهلل .  غحلمئمثمئملي هنمتهت هن غخفحيلكَّـيع غجنتلكهنمل غجنهئلكهنمبمل جنمه همغ

ق  جنم غخفىعمم وعن َّـلكَّـمتلك هجفيطغ:  عن ُّـمئلكنيظِّـحممب : عه خم و جفمئمثمئمثملي جنم  ...ي : خم
يعن َّـمتلكن عُّـٰهلك هجفيطغ جفمئمثمئمثمل:  عن ُّـمئلكنيمهِّـجن و و في ض  .وص هَّـىعغ هغضِّـ مض جملكُّـمل غجن
ي عآل عن ُّـمئلكنيهتيجنمبغ ىعن مض جلبلكق: ي غ هكُّـلكقغي وجخ غخفلكمع هغجنجهلكقف حكهت  ممخص خملكجن غخفحقكغ و

ص هجضمهَّـلكخك قه مض معخيمبمثمئت ين جلبلكقغ غخفلكمع مض غجنمتسخمل ع:  هنلك عحملكقهي غألخكهئ
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جفيطغ ي غحلمئمثمئمثمليغجن  ي جلمف غألمغىغغظ جمحقي غخفجهتهبص مض غجنخيلكمس غجنهئبحقوحمملي ههنتخنوممملييطقي هنس

 و حميعقىخيين زع ى غخفتمتلكَّـمثملص آلحكتحلكني هنمتهتلك جنمبهئخصآلف جمحقسمم  غخفستيطجلصخفتمتلكَّـمثملغ
يحميعغق معمب غألمغىغغظ هن غخفحيلكَّـيع غجنتلكهنملعهن  قغ ي غجنهئلكهنمبملي غجنجهلكهنمبملس  جعلكجنمتسبمل عمل ظ

 .لكي هممخصآلهتيمغىغغئع مض غجنخيلكمس غجنهئبحق جعجهبمث ي غجنسلكقُّـمليمعمب غحلمئمثمئمل
ن عمليهمممث آل ُّـستحمث ص هعهثت قغَّـب ين غجنهئخصآلفع  قجن ظملي  ى غخفخمه
حصيخللكمع غألهثبمثلكظ آل ُّـهبهئ  غجنىعه خللكمع غألهجنمثلكظ ي عحفيعص هغجنهئخصنٍّلك جنمتبي جفمه

جنع يُّـٰهلك آل ُّـهبهئ جفمه مظو نع ي حمهئمث ُّـهبهئ!ظ هن غألهجنمثلكظى عحفيعٍّ جن  ىن ُّـهئ
 جلمف والهنجهتهب م  غجنهئبحقي عمغىغغظ غجنخيلكمسيجفيط عغجنىعه َّـ م حميعغق غإلهثسلكنع هن وهغجفيط

نىن آل ُّـهبهئعآلهتلكص جلمف معمئيطُّـيع ه هممخصيحميعغق عمجمث  هن ى هغجفيطي ممخصآلفي جفمه
 .معمب غألمغىغغظ آلحفيع

وعن َّـلكَّـمتلك هجفيطغ:  عن ُّـمئلكنيظِّـحممب : يغألظمبمثمل مملكهثمن َّـهئىعغ و جفمئمثمئمثملي قغي  و هظ
ولكبمثخيمثمل جفيطغي جلمثمل َّـ غخفيطجعيعغ غخفتخنحممل غخف ي هث ي  هجعتبخيهتلك مملكهثمن جلبلكقغ غجنجهلكقف ص...يي
و جفمئمثمئمثملوهجفيطغم  غجنخيلكمس غجنهئبحق مض: عهم يعن َّـلكَّـمتلك :  عن ُّـمئلكنيظِّـحممب : َّـهئىعغ  ي

جفيطغ جلمثمل َّـ غخفيطجعيعغ غخفتخنحممل غخف قغ لكبمثخيمثمل هث يهظ ي ي و جغ جليعل حكهتص...يي  ي
 .هكُّـلكقغ هن خممب غجنمتلكحكىط

 جلبلكقغ غجنجهلكقف جل معمب غجنىغُّـلكقغ مض غجنمتسخمل غجنت ييط َّـىعغ غآلجفتخصن حفمبيهُّـهسُّـ
 .*ومغخيمبمتلكَّـلك عظال مض غجنتمهحمثِّـ

 .حكبيهخميط معمئيطن هنمتلك خف هنخيمت غجنخيبلكقغ حممثخص 
 
 
 مممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

غجليط جعتخيمبمثمئمل غجنجهمثىط قهنٰهلكر: غهثحييع*  .ضطضك: مخهتمثيط غجنمئ





 
 ٤٨(ا(  

]ّ : ا ا  ّا ا    
   ادغي ادسطملِِ أةغاءَ مجصقُ ذدك اتسصغَسكُن يأ آلؠع  دلٍوتصصئغ: خطل

 .لُجهطؠأ وُ رك مجشنل اإلضمطنُعشلن
 جلصصق ادشامالت جت ادصمق ٌ ظل ةطرسطُتصظط رك ِ ذاهتَدراكإ ّإنآلةك 
ّمل عشك رك ادشامالت احلشصشصط اتضة  دل،اتغخلر  ِط خصصط اتسشلبِ اتغخلبِغةآل

ً جشطَن عشلنأ ْدغاهتط، مل عزشع ًصط خطئآل لك يعجس[  إليطد ادسلامل جت رط ذظننك إدصلّ
ُ ادغابصطُطّ واتهنُزطي اتهزُصنسظ ضهله اإلرادةب، وال ]غجنخييعحملكظ  آل اإلهلصط، ودلآل
 هن مجمبمل غجنهئخصآلف :عه[  رك مجشنصط]يقجن غإلققغن[ َن عشلن أَوةط
آل رك خامالبل احلشصشصط جت خثه ٍوء دغابل يف ُق ادلاةطّخَلَ دن،]يمثملغحلمئمثمئ

ً دغابل واةنط ُ خشك عشك ادلاةط،ِل رك ةصط ضرضبِ احلطدث،ِل بهمط ذابِاتصشك
 .ِلصطبرك مجصق ة
 رك َن عشلنأ ُل يف ذدك جت ادشلن اجلطرق ال عصشكَشآل بلخّإن: شنكخشئك خ

 .ّعطهإ ٌرسطعغ  ظلُتصظ
ُّن بلخإ: خشصط  ،ل جشصل رك ةصط اجنامدل جت مجصق ادشلابك واتسطظغَشّ

 رك ظغه َ اجلطرقَشلنّأن ادآلنسف ورط عرنصل، وال جك ادصط إح ِواضزامم بسز
 . دلٌاجلصط رسطعغ

ل غجنخيلكمس غجنهئبحق غجنىعه  )ص( ن جعهبحيهتيعُّـمل مصهب يَّـىعغ غخفجيمبمك معتهبمل عُّـيعغق غحلهئمث جلمف غجنمئ
ص  ن خي جن ظِّـ:وتطؠك اتسشط ظصط ظليهنيع مض غخفجيمبمك غجنسلكجع  وظ عن ُّـهئ

يهنحيهتيعغ معلكهن ن قجن َّـ غجنخيلكمس غجنهئبحق آل غإلهثسلكن ولك جنمبحمئمثمئو يمل غحلمئمل جنمبىغن عن ُّـهئ



غجليط...................................................................ضطض ض م ف خف مخهتمثيط غجنمئ
يَّـىعه معتهبمل: أخلل ي جنمبهبيععمعمثملي غخفبجيي غإلُّـيعغقس ي هغخفحيهتيعُّـملس  .و هنجيمبمئلكس

ظ خفلك هنيع مض غخفجيمببخل غجنسلكجعمئخلص هجفت جن مملكن غجنخيلكمس غجنهئبحق جنمبىغن هنمت  يغجنهئلكهن ي
غمغبمل قغهتلك هن جفمثهن َّـ مغلكهنخيمل  جلهبمث غجنهئخصآلف وغخفحلكنظ عق عققغن غحلمئمثمئمل غجن

ق مض َّـىعغ غخفحيهتيع غ  جن مس ُّـهئ هن مجمبمل غجنهئخصآلصجلمف غجنمتس غخفىعمم ف غخفيعجم
وحممثهتلكص مس ُّـمهمبِّـ ألن زخي جلمبمل ي غمسو جملكئمثملي   م م جلمف هنلك ُّـىعَّـمك جن غجنخييعحملكظ إلزلكق غجنخي

ه غإلقغقغ غخفخمهمهمل هغخفحبمل غجنىعغمعمثمل غإلحصمثمل سهآل معمتبخيهن هثح س ي هعن مملكن هن مجمبمل . ز
غمغمك جنىعغمع مض خظ هن ممخصآلمع  خم غجن غ حممثهتلكص جنىغن مع يغجنهئخصآلف غخفيعجم

غمغمك جفمثمتئىع هغمغبلك هن مجمث غجلهتلكفص  جلمف جمحقه غخفهبصغحلمئمثمئمثمل ص حممب ُّـهئ غجن وهئ ى
غمغمك جنىعغمع هغمغمكيهَّـىعغ خميط عجعجيمبت غجنمقغَّـخل غجنمئلكئهبمل جلمف عن  هن مجمث و غجن

 .غجلهتلكف
َةك دل أجشك ادسطرف ن جنمثيغ هن جفمثهن َّـ هنميلكُّـيعظ عق جنمثيغ ينع :َ خمهي جلمف غجنهئ ي مع

ق غحل هنخييطهنص هغخفخييطهن جعلكلك غجنىعغيَّـلكَّـمتلك جمحقظ ألن مغ فص حمال ي غخفميلكُّـيع جنمب
ن غجللكهن هغحلمئمثمئمل  خم هن جفمثهن غخفميلكُّـيعغ جعخل غجنهئ ن قجن غجنت يُّـهبهئ عن ُّـهئ

غمغبمل  .يغحلمئمل غجن
يص جع غجنميحقُّـمل هنتحمئمئمل َّـمتلكظ جفمثهن عني ممال:ألةطب احلشصك ن غجللكهن ي  غجنهئ

غجع هغخفحيلكَّـيع هغجنمتسمك ي عيهغخفحيهتيع غألمع حفىع َّـمتلك جعلكجلتبلكق غخكتخصجن جلمف مجمث غجنمئ
غمغمكص هعآلوغآلجلتبلكق هنميلكُّـيع هبىعغ يهغإلضلكحملكفص هآل خك عهث  مس ُّـهئ َّـمتلكن ي جنمب

ص هجلمبمث حمهتىعغ غآلجلتبلكق ُّـهئهي و هآل هنحيهتيعوهنحيهتيعُّـمل يص حمتجمك غخفميلكُّـيعغ جنتحمئ قجن
غمغمك مض ممخصن خم غجن ىمض حتمئ غجنميحقُّـملص هجعلكجنتلكمظ ُّـمبىغن مع ي  هن ممخصآلمع غحلمئمثمئمثمل ي

غمغمك جنىعغمع هغمغبلك هن مجمث ظجلمف جمحقهص هَّـ جعلكلك ن غجن و آلحكتمبىغغهن عن آل ُّـهئ
ن جعلكخفيععمعمثمل هغخفحيهتيعُّـملغ  . آلحكتمبىغغهن غجنبلكلك غخفحلكنظجلهتلكفص هجلمبمث ُّـبجي غجنمئ

غغ َّـىعغ غإلخكهئلكن مض غخفجيمبمك  .)طض(هحكمثمسجخ مغ



ضطض...............................................................................)طض( غخفجيمبمك
ىهث خميط معبخلع :وبصطن ذدك س س جنتمب غخفحيهتيعُّـملص يمهمبِّـمع آل ي غإلهثسلكنى جفمئمثمئمليعن ي

ي خفلك جعخل مض غخفجيمبمك غجنسلكجع )ص(  هن جمحق يعخكهئلكن غحلهئمث جعمسهثم ) طض(غخفجيمبمك : عهم ي
ص جغ جع ن غإلهثسلكن غجنهئلكهن َّـ غخفحيهتيع هغخفيععغ غألمع يغخفهبهئ عن هثمئب عن ُّـهئ يخل ي

ن غحلهئمث معمتىغآل جعمسهث يخم و يلك جن خمبمبمتلك جعلكخفحيهتيعُّـمل هغخفيععمعمثمل جنهئلكن غألظمبِّـ جنىعجن َّـ ي ي
ل غجنخيلكمس غجنهئبحقص مخ َّـمتلك جعمثلكن غحلهئمث جعخييطن عهنهئلكن غجنخيلكمس غجنهئبحق ألن ي جفت يمصهب

قغص حملكحلهئمث َّـمتلك جن ل مثيغيُّـمهمبِّـ جنمبهبحيهتيعُّـمل غخفىعمم ن مصهب  حممئيش ُّـمتهئيع عن ُّـهئ
م ُّـبخليعمعوغجنخيلكمس هنحيهتيعغ  يص جع عهث حك ي جعمسن هثحيلكن غجنحيلكَّـيعُّـمل هغخفحيهتيعُّـمل جمحقي ي ي ني  ى هنخيمئ

يمل غإلُّـيعغق غخفبجي جنمبهبيععمعمثمل يَّـىعه معتهب:ومض هثهيس هنجيمبمئلكظ هجنىعغ خملكن غجنجهلكقف
وهغخفحيهتيعُّـمل هنجيمبمئلك ي عن غحلهئمث جعمهيطق عن ُّـثبمن عهثوص حممهحمثِّـي غجنخيلكمس غجنهئبحق ي جفت ي

ص جنهئمت ُّـبخل غخفجيمبمك جعمتح ُّـهسقه ع ن َّـ غخفحيهتيع غألمع يآل ُّـمهمبِّـ ألن ُّـهئ ى ي  ىمل هثتمثجمليي
وحيلكَّـيعُّـمل هغخفحيهتيعُّـمل هثحيلكنيعن هثحيلكن غجن: هنهيلكقَّـلك ي  .و جمحق ظحمثِّـ هنجيمبمئلكي

ي عهث خفلك خملكن غجنخيلكقم مض جعمثلكن همغ ذهقغ غخفحيهتيع غألمع:وبصطن ذدك ي قعُّـمل يعن  :ي
ن جن مملكخفيععغظ حممشهث ى مض عهنيعىغجنحنظ هثهيس جعمتهيس هنلك َّـ هنث قعُّـت هثهيس ي عحفيع ُّـهئ

قغ ق حممث جحلك مس ُّـهئ ُّـحيهتيع جن هن جمحق  ي ُّـخيجيمثهتلك غخفحىُّـحيهتيع جن هثهيس مض ظ يغخفمتحي
ق َّـىعغ غخفح ظ جنىعغ )ضض(ي هَّـىعغ هنلك هنيع هنخيمتلك مض غخفجيمبمك ص جني هآل خضمبمثيهمغ

ن جن هنحيهتيع ىُّـيعه هُّـمتحييع هُّـيطقن قغمع آل ي جفت ي عمعوحمرضهقمع معهئهب مض عن ُّـهئ ي ي ى يى
قغ غخفيععمعمثمل غجنت ُّـخيجيمثهتلك غخفح ص جع هن حفالن غجنمه يجعمتهييغ قغمع ص ي ق حممث  غخفمتحي

يحملكهثبخيهن غهثبخيلكجغلك عقغقُّـ):ضض( خميط خملكن مض غخفجيمبمك همملكن  يغجنهئحلولك عمل غخفحيهتيع و
ن غجللكهن  جعخل غجللكهن] غخفحيهتيع :عه [سحممشهثظ هَّـ غإلهثسلكن غجنهئلكهن... هغجنهئ

] غجنثلكر يغجنتخيخل مض [هغجنمههيلكف غألحكخصظ سهنحيهتيعُّـمل هجعخل غخفجيمبمئمل غجنىعغف سهنحيهتيعُّـمل
 جعخل وعُّـٰهلك غجللكهن] غجنهئلكهن هتيعغخفحي: عه [هَّـ ...]يغخلمبمئمثمل غخفحيلكَّـيع مض [هغألحمخيلكن

جعمثمل غحلمئلكئ مغ هَّـىعغ غإلققغن هغجنمتحييع ظلكق َّـ  ....سغإلحصمثمل غألحكخصظ ههثسمك سغجن
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ن غجللكهن ق غخفحيهتيع غألمع غجنىعه َّـ غإلهثسلكن غجنهئلكهن هغجنهئ مغ يغجنخيمبمل غجنميلكئمثمل جن ي  .ي
ص هخملكن يجغ مغلكظ غحلهئمث هعجعجي هنيععمعمثمل غإلهثسلكن غجنهئلكهن ن ع: ي يهث جن عققهثلك عن هثمئ

ص هَّـىعغ هنلك هنيع مض غخفجيمبمك جعلكخفيععمع يمثمل جنهئلكن غجنخيلكمس غجنهئبحق عظمبِّـ جنىعجن ص مغلكظ )طض(ي
ن جعهبيععمعمثمل غجنخيلكمس غجنهئبحق هجعلكجنتلكمظ عجعجيلكن غخفيععمعمثمل هنجيمبمئلكص هخميط  وَّـمتلك إلجعجيلكن غجنمئ ي ي

 : غحلهئمث جلمف قجن جعخص جفلكظمبيغحكتيطن
يجعخييط عن معبخل عن جفمئمثمئمل غإلهثسلكن آل معمهمبِّـ جنتمب غخفحيهتيعُّـمل م جعلكجنبمثلكن غجنىعه معمئيطن  ي ي ي

يحمحمثمتئىع جن مغخي غجنمهلكجنِّـ  جيمبمك غجنسلكجع ممض غخف يجنمبهبحيهتيعُّـمل َّـ غجنخيلكمس غجنهئبحق ى
يمل عمغىغغئ غجنهئمثلكهثمثمل هغإلحصمثمل هجعبخييطه غجنميمثب هغجنجههتلكقه مممبجعجهبمب يي ي جنىغن غخفحلكن ص هتخصمثي

يعُّـٰهلكص ههبىعغ ُّـبجي هثحيلكن غخفحيهتيعُّـمل هغجنحيلكَّـيعُّـمل ي  .و
غمغبمل غجنخيلكمس غجنهئبحقص عجلمت يظِّـيألهث جن  مجمث ي عن زخي هنيععغ غحلمئمثمئمل غحلمئمل غجن

يهغخفهييعهل عن جملكُّـمل ص عمغىغغظ غجنخيلكمس غجنىعه هن مجمبت غإلهثسلكن هعخكخلكظ هعحميعغقه
غمغمك عن ُّـيعه قغمع هن جفمثهن َّـ مغلكهنخيمل مض هنيععغ جمحقهص  يغخفحيهتيعُّـمل َّـ عقغقغ غجن
ىحمحمثمتئىع عققغن معمب غحلمئمثمئمل قغهتلك هن جفمثهن َّـ مغلكهنخيمل جلهبمث غجنهئخصآلف 

ق م غجنىعه َّـ جلبلكقغ جل مكهت قَّـلك جعسلكئيع هنيعغمعمك يغألحكخصئمثمل جلمف غجنمتس غخفىعمم
ق هغإلمكهتلكقص جفلكئىغغ غجنخيلكمس حكلكف مض هثجهمسغ مغلكهنخيمل خفيعمعبت غجنحيهت ي جفت غخفحس
ق هغإلخكخيلكق خفيعمعبت  هَّـىعه غجنمتجهمسغ َّـ هثجهمسغ )ممخص ُّـخيتمئيط جع غجنخييعحملكظ( غجنجهخي

ن قجن غإلققغن هن غجنهئخصآلف غحلمئمثمئمثمل  يغحلمئمثمئمل غإلهثسلكهثمثمل م عهنلك عن آل ُّـهئ يي
ن ممىعجن غ حممثهتلكص هعهنلك عن ُّـهئ  .يغخفيعجم

جعمل هسيحممشن مس ُّـهئ قجن غإلققغن هن غجنهئخصآلف غحلمئمثمئمثمل غخف غ حممثهتلك غخفجيمب يجغيعغ غخفيعجم
ن جلمبصيجنىعغهتلك غمسوملي مس ُّـمهمبِّـ قجن غإلققغن عن ُّـهئ  جعلكجلثمل صي جملكئمثمل إلزلكق غجنخي

يجنمبحيعمممل غحلبمثمل غإلزلكقُّـمل جلمف هنلك قَّـبت عجنمث يحملكهثبخيهن غهثبخيلكجغلك عقغقُّـ:  جفمثهن خممبتصي ولك و
ن غجليغجنهئحلعمل غخفحيهتيع  مل يمثيظ هقجن ألهث جنمثيغ هن غجنهئخصآلف غحلمئمثمئ...لكهن هغجنهئ



ططض...............................................................................)طض( غخفجيمبمك
 يمغىغغئع ي جعجهبمبملىغجنهئبحقىخيلكمس غجن  َّـ]يُّـمل جنمبهبحيهتيع:عه [ حصلكي غجنمهلكجنِّـىخييمغ  جنىحمحمثمتئىع

سغجنهئمثلكهثمثمل هغإلحصمثمل ي غحلمئملي غحلمئمثمئملي هنيععغىخيين زعسظِّـ  س ألهث جنظوُّـٰهلكع ين غخفحلكى جنىغنصس  س
غمغبمل غجن  ي غجنخيلكمس غجنىعه هن مجمبت غإلهثسلكني عمغىغغظىمجمثعجلمت  م غجنهئبحقىخيلكمس غجن

 جلهبمث و َّـ مغلكهنخيمليجفمثهنلك هن ي قغهتي معمب غحلمئمثمئمليققغنع ىحمحمثمتئىع م يخكخلكظعه
ي غألحكخصئمثمليغجنهئخصآلف قس قَّـلك جعسلكئيع وغجلبلكق  غجنىعه َّـص جلمف غجنمتس غخفىعمم  جل مكهت

حكلكفيجفت م  غجنخيلكمسيهنيعغمعمك ق هغإل خفيعمعبتى مغلكهنخيملىمض هثجهمسغ م  غخفحس مكهتلكق  غجنحيهت

جعملص هجفمثمتئىع زمك عن آل ُّـمتبخيهن غحل معخيلكمل هثح غإلقغقغ غخفخمهمهمل  يغخفجيمب ي ى
يهغخفحبمل غجنىعغمعمثمل غإلحصمثملص هجلمبمث حمال غهثبخيلكف هآل هنحيهتيعُّـمل ي ي  .ي

جعمل  غ حممثهتلك غخفجيمب يهجن مملكن قجن غإلققغن هن مجمبمل غجنهئخصآلف غحلمئمثمئمثمل غخفيعجم
غمغمك جنىعغمع جضتلكمغلك مض خظ هن ممخصآلمع غحلمئمثمئمثمل عمل  عى جنمبىغنصجنىعغهتلك ن غجن ين ُّـهئ و

خمهيلكص هثجهمسمع مغهتمل هن غحللكقف صقغمع جمحقه غخفهبهئ جعحسمك وهنت  َّـىعغ جلمف ممخصآلمع ي
 .غحللكقف غخفهبهئ

ق م هن جنىغهن غآلجفتمثلكف م صهجلمبمث ى حمهبيععمعمثمل غجنخيلكمس غجنت معستيطجل غإلققغن غخفىعمم ي
خمهي مض ممخصآل آلوهنستمبىغهنمل غمغمك همع  مليمن غخفيععمعمثيمع جلمف جمحقهص حممب ظحيجفتمثلكف غجن

غمغمك جنىعغمع هغمغبلك هن مجمث مغهتلكمع ن غجن يجنىغن عن آل ُّـهئ  .و هَّـ جضلكن جعلكلك مغىغهنلك.وي
و حملكخفيععمعمثمل هغخفحيهتيعُّـمل جعلكلكمبملصهجلمبمث ي  .ظ آلحكتمبىغغهنهتلك غخفحلكن غجنبلكلك هن غألحكلككي

 يخي غخفحيهتيع غألمع مجمث عمغىغغظ غجنخيلكمس غجنهئبحق جعخص جني عن زيظِّـ جن :ٍوبسنطرة خمنذة
جفيطغ ص هغجنتلكمظ جعلكلكصهن غجن غمغمك جنىعغمع هغمغبلك هن مجمث مغهتلكمع و مس ُّـهئ غجن يظ ألهث و

غمغمك جضتلكمغلك عمل جمحقهص حملكخفمئيطن م هَّـ عن زخي مجمث عمغىغغظ  ن غجن يُّـمبىغن عن ُّـهئ ي و
يعهنلك جعمثلكن غخفالكهنمل ص يغجنخيلكمس غخفحيهتيع غألمع جنتمب غحلمئمثمئمل غجنسلكقُّـمل م هنثمب مض غجنبجيالن

قغ غخفيععمعمثع :حمهت ين َّـىعه غجنمه ي هجلمف غألهن آل .يمل عهنلك عن آل شتلكف حصلك عه شتلكف حصلكي
غمغمك ن جضيعممملص هجلمف غجنثلكر ُّـمبىغن هنمت غجفتمثلكف غجن يمعهئ .ي



غجليط...................................................................ططض ض م ف خف مخهتمثيط غجنمئ
ق خفمتمئبتوجفلكئىغغ ى غحلمئمثمئمثملى غجنمتجهمسغجلمتخكخيلكقص ع هغإلي غجنجهخي  مس ُّـهئ  جنصسهثسلكهثمثمل غإلس

ي غحلمئمثمئمثملي هن غجنهئخصآلف]يقجن غإلققغن[ غييعغي غخفهسجغس جعملص  حممثهتلكي غخفيعجم  يغخفجيمب
نع ]يقجن غإلققغن [يمس ُّـمهمبِّـجنىعغهتلكص  و جلمبملىن ُّـهئ و جملكئمثملس غمسص جعلكجلثمل إلزلكق غجنس  وخي

ن آل ع زمك ى هجفمثمتئىع].لك غجنخييعحملكظيعجس [جلمف هنلك قَّـبت عجنمث سزلكقُّـملسمثمل غإلزجنمبحيعمممل غحلب
ي غخفخمهمهملي غإلقغقغ] هثح غخفحيهتيع:عه [هى هثحىمتبخيهنمع ي غجنىعغمعمثمليملي هغخفحبز  .س غإلحصمثملس

نع ىهمغمك هجن  ي هن مجمبمل غجنهئخصآلف:عه [هن مجمبتهتلك] يقجن غإلققغن[ ىن ُّـهئ
غمغمكع جنمبىغن ص]يغخفهسجغيعغ ن غجن ى جنىعغمع جضتلكمغلك مض خظين ُّـهئ س هن ممخصآلمع غحلمئمثمئمثمل و

خمصي هن مغهتمل هثجهمسمعي غحللكقفي جعحسمك قغمعيعمل جمحقه غخفهبهئ يهيلك ممخصآلمعي هنت   جلمبمثو
 ]. جلمف َّـىعغ غحللكقف:عه[

ي هنيععمعمثملمنحممشقغ مملكهث قىققغن غإلستيطجلمع غجنخيلكمس س  آلجفتمثلكف ى غخفستمبىغنص غخفىعمم
غمغمك خميغجن ي هنيععمعمثتمنسظح  مض ممخصآلمع جلمف جمحقهص حممبيهيي همع نع جنىغن س  ىن آل ُّـهئ
غمغمك  . و جنىعغمع هغمغبلك هن مجمث مغهتلكمعيغجن
جن غمغمك :حممئ غغ هن مجمث مغهتلكمع و جنىعغمع هغمغبلكيحممب ُّـهئ غجن ص مغ

ق  .غجنهلل غخفىعمم
خميجعمسن  أورد جت ظغا ادشألم،ّةك ى مع ن  مض ممخصآلهتلكيمعمب غحلمئمثمئمل س  جلمف غجنهئ

ص  يهثسلكهثمثملص آل ُّـهبهئ غإلي غجنمتجهمسغ:عهغجللكهن نع س  ي غجنمتجهمسغ:عه [ َّـيجفمثهن هن ىن ُّـهئ
غمغمك:عه [ حصلكو هنميلكُّـيعغ]يمثملغإلهثسلكهث  ]يمثمل غإلهثسلكهثى غجنمتجهمسغ:عه [يحممشصلك ظ] حلمئمثمئمل غجن

ىهنيعغسممخص هنيع جمحق  م و هنجيمبمئلكو هنخييطههنمل] َّـ هنميلكُّـيعغيجفمثهن هن :عه [سهبىعه غحلمثثمثمل  م س
حملك جلمبمثهتلك غجنهئخصآلفمع ألن يمهمبِّـمعحمال  خم ن هن يهئ غمغبو  .يمثمل غجن

ق ُّـمبىغن جن ع: غجنخيلكقم جلمف غحلهئمث جفلكظمب  هنو َّـىعغ عُّـيعغق)ص( ين غآلجفتمثلكف غخفىعمم
جفيطغ ومملكهثمن َّـمتلكن هنميلكُّـيعغ غمغمك هغخفحيهتيعص هجنهئ جعمتلكظ جلمف غجن و جفمئمثمئمثمل جعخل غجن ي



ططض...............................................................................)طض( غخفجيمبمك
خميجعمسن خضةطب غمغبمل:عه [هيهتلكي مع هن  سهثخص َّـع ي جلمف معمب غجنمتجهمسغ] غحلمئمثمئمل غجن

غجع   جلمف] معمب غجنمتجهمسغ:عه [لكي غخكتخصحصيجفمثهن  يجفت صز غخفتهئثيعغي هغخفحيلكَّـيعيمجمث غجنمئ
نمعن ع سُّـمهِّـ ي هنحيهتيعغ حلمئلكئ غألحكخصظىهئ يظمثلكهت هحفمهو  لكي غخكتخصحصيجفمثهنلكص ههن ي

ي جلمف غجنمتسبمل غآلهثٰهخصهنمثمل] معمب غجنمتجهمسغ:عه[  ي ههنلك ُّـجهبص غجنت جنبخيٰههتلك عمل جعخيىشس
ى غآلهثٰهخصهنمثملىمعمب غجنمتسبمل غل غجنمتسمكع هن س مغمكي غجنتمتلكمض هغجنتمئلكجع:هنثص هث  ي غخف

يخكخيملعجنتخيلكمميغ  قص ي همكالنيمكهتلكق غإلس نمع ألن ىمهمبِّـمع يجفت غجنحيهت و هنحيهتيعغ ىهئ
غجعيغخمخيمل غجنيجنتمب غجنمتسمك ظمثيحممشن ظ جعخل معمب غجنمئ غجع يلكفي حفمه  يخييعميمعسهثخص ع غجنمئ

نيعن غجن يخك هآل .جعلكجنمتسمك و هن َّـىعه غحلمثثمثمل هنميلكُّـيعى غجللكهنىهئ غمغمكس  و ذهقغ جنمب
يهنهئلكهثمثمل غإليهن مغهتمل غجنهئثيعغ  .س غجنخييطهنمثملس

مغ مغيط َّـمتلكن جمحقيغجنجهخمهمثمل جنمب خم جلمبمث غجنهئخصآلف ي جفت  جنيجفمئمثمئ وق آل ُّـ يمعت
غمغبمثملص هجملكُّـمل غخفميلكُّـيعغ َّـ غجنتميلكُّـيع غإلجفلكلك هغخفحلكلك .يغجن

ن:  حممسمغلكغ غحلهئمث)ص( غمغبمل جلمف معمب غجنمتجهمسغ غإلهثسلكهثمثمل هغجنهئ خم غحلمئمثمئمل غجن يعن مع ي  ي
غجع  ن غجللكهن جلمف مجمث غجنمئ يغجللكهن غخفهبهئ عهثخص َّـ هن مغهتمل غخكتخصن غجنهئ

يص جفت ُّـمهِّـيهغخفحيلكَّـيع غخفتهئثيعغ ي ى ن معمب غجنمتجهمسغ هنحيهتيعغ حلمئلكئ غألحكخصظ ي و عن معهئ
ظمث ص ههن جفمثهن غخكتخصحصلك عُّـٰهلك جلمف غجنمتسبمل غآلهثٰهخصهنمثمل يهحفمه يلكف معمب غحلمئلكئ و

غل غجنمتسمكص صغجنت جنبخيٰههتلك عمل جعخيىش ي ههنلك ُّـجهب معمب غجنمتسبمل غآلهثٰهخصهنمثمل هن عهث
مغمك جنتخيلكمميغ عخكخي:هنث ق نمكالمكهتلكق همل غإلي غجنتمتلكمض هغجنتمئلكجع غخف    غجنحيهت

غجع غجفيط جلمتيطهنلك ُّـمئ عهنلكن جلهلغف غخفيعغُّـلك غجنت َّـ غجنمئ ق غجن مغ يهمم  صم مملكجن
قغص هجعلكجنتلكمظ حكتحيهتيع ىخملكجع غجع جن هثسبت غخللكظمل هن َّـىعه غجنمه ي هن َّـىعه غجنمئ

قغ هغجفيط ق غخفيععمعمثمل همعتخييطق هن عن ظلكجفمك غجنمه وجلهلغف غجنمه يي ق يص ههنلك مملكن معخييطي
ق عآل جعسبمك َّـىعه غجنمتسمك م هقجن ن ي جفت يغجنمه ُّـمهمبِّـ قجن غخفحيهتيع ألن ُّـهئ

غجع غخمخيمل جعخل معمب غجنمئ ظمثلكفي حممشن ظوهنحيهتيعغ جنتمب غجنمتسمك غجن غجع عهثخص يحفمه ي غجنمئ



غجليط...................................................................صطض ض م ف خف مخهتمثيط غجنمئ

ن غجللكهن هن جفمثثمثمل غخكتخصجن جلمف  يمعخييعم هن حفالن غجنمتسمكص هآل خك عن غجنهئ ي ي ي
غجع هغجنمتسمك هنميلكُّـيع غمغمك ذهقغوغجنمئ ي هن مغهتمل غجنهئثيعغ غإلهنهئلكهثمثمل غجنخييطهنمثملو جنمب  . ي

خم:ةٍوبسنطرة خمنذ ي عن مع ن ي غمغبمل جلمف معمب غجنمتجهمسغ غإلهثسلكهثمثمل هغجنهئ ي غحلمئمثمئمل غجن
غجع  ن غجللكهن جلمف مجمث غجنمئ يغجللكهن غخفهبهئ عهثخص َّـ هن مغهتمل غخكتخصن غجنهئ

يص جفت ُّـمهِّـيهغخفحيلكَّـيع غخفتهئثيعغ ي ى ن معمب غجنمتجهمسغ هنحيهتيعغ حلمئلكئ غألحكخصظ ي و عن معهئ
ظمثلكفه ن غجللكهن هن َّـىعيحفمه ص هآل خك عن غجنهئ ي معمب غحلمئلكئ : ه غجلهتمل م عهي

غمغمك غجع م هنميلكُّـيع جنمب وهن جفمثثمثمل غخكتخصجن جلمف غجنمئ يظ جفت معمهِّـ غجنحيلكَّـيعُّـمل ي
 .يهغخفحيهتيعُّـملص حملكجنميحقُّـمل هنتحمئمئمل

غمغمك مض ممخصن خم غجن ىهجعلكجنتلكمظ ُّـثبمن مع  حممثبجي صي هن ممخصآلمع غحلمئمثمئمثمل جلمف جمحقهي
ن جعلكخفيعع ظ آلحكتمبىغغهن غخفحلكن غجنبلكلكغجنمئ يمعمثمل هغخفحيهتيعُّـمل جفسمك كجل غحلهئمث  .ي

يمل َّـمتلك عجعجي غحلهئمث مم هنلك جعمتلكه غجنخيلكقم مض غجنبخييط غجنمتحييعه م عه عصعقن مض : س
جف يمل م ههثحيلكن غخفيععمعمثمل هغجنحيلكَّـيعُّـمل هغخفحيهتيعُّـمليمثيطغ غجنجهخمهغجن ي  غإلهثسلكن َّـ ي هعنصي

 .يغخفحيهتيع غألمع
م ُّـبيطع غحلهئمث جعهبمتلكخمجهمل غخفبلكر غجنخيهبمبمثمل جنمبخيلكقم  حمحمثهن صيهن غخفجيمبمك غجنتلكمظ حك

ص عقن مممث ُّـهبهئ ي عن غإل:غجنخييعحملكظ خممبتيعجسلك هئ يهثع يهثسلكن َّـ غخفحيهتيع غألمع
ن غخفحيهتيع غألمع  َّـىعغ هنلك حكمثمسجخ هثمئلكخك مض غخفجيمبمك ظيجنشهثسلكن عن ُّـمه عمل عن ُّـهئ

 . غجنتلكمظ
غغ غجنخيلكقم جلمف َّـىعغ غإلخكهئلكن حمسمثمسجخ مض غ يممخص معمئيطهنمن ) طض(خفجيمبمك يهعهنلك مغ

 .غإلخكلكقغ جنىعجن
 
 



 
 ٤٩(ا(  

]   د     إاّ  ا ا  
ن غجنخييعحملكظهَّـ[  ]ي هنتخيمب جعلكجنمئس غجنخيهبحل هن جلمب

َن وؠللأّ خع ابششلا جت ] غجنخييعحملكظ:عه[ّإهنك آلةك : خطل ي اإلضمطن إح تع ّ
ِ وادنهشفِ بطضهألل ادسشعّإال ُال عصشك ياحلشصشل ِادشامل   وبهزلل، جك ادشصلدُّ

 ُكواإلدرا ُّاحلشصشل ُ ادشاملُ اإلجألق، خصشلنّ إح تعِ وادلؠللِاالضسألق
 دشمطدشح رط مل عزشلا ] جلمتيط غجنخييعحملكظ:عه[ ظكَ ال إلزك جصعُّادسصصل ُّاحلشصشل

 .إح رغبنط اإلجألق
 ] جنمبسلكجنهئخل:عه[ هلك ُ جصعظك، رط عصشرقُادشامل  ادغي ظلُ وادسشكُدراكخطإل

 ادشلى ِ ثطئغِ وثشلط] هنيعمعبمل غإللكالم:عه[  ادلؠلل إح ظغه اتغبنطَجصع
ِاجلمامضصط  ادشلى ِلّ وبلة،ّصط وادشطجشث جت اإلدراك جك ادنضةِاتسصصط وِخطِ اتعرآل
ِادشعثصط  األجت رك صط يف ثشك اتألِ واضهغاج،ادشعس آلصط ضهلّ بطدششِ وادسطخشطآل

 يف بشك احلطدط جك اثنسامل بشك ادشلى ٍط بصسغلِ وخلهن،دةّاألرواح اتنغ
 ِبصنك ظغه اإلدراخطت ] غجنخييعحملكظ:عه[ظك َ جصعَ خأل اجننطرٍ وتصصئغ.آلاجلمامضصط

ِصطّاحلم ِصط واخلصطدآل ِ وادليصطّ ُ وادششغعط، بك ظغه اإلدراخطتآل  ٌظك رطضسطَ جصعآل
 ُل ال عصشكَ تزلدّأنصك جت ِشطخّ الب؛جصعظك ُّاحلشصشل ُادشامل حلزلل رط ظل

ِ بشصغ ادشلى ادسنصسصطّإال ِ ادمصئطِ األتألقِ وبنععك،آل ادشلى ادشعثصطِ وبشلعط،آل  ي
 َاترطرك  ظلُ ادشطركُ خطن اإلضمطنٍ ورألزرط األخسطل اجلصصشط، وتصصئغ،مصطبطحل

 ُادشلن  ظلّإضل :َن عشطلأ ُ خأل عصشك،آلدشسشلل اتنغدة واألرواح ادشطرشط
 َ ادمنطعُدة، وال رط عامةكَ ادسشطرعط واتغُرنك  خصل رط ظلُ إذ ال علةع؛اجلطرق

ُضل ال علةعأي ورك ادنح .ذعطض اتِواحلحات َ  وادنصطئكَوادلتلش  مض :عه[  خصلّ
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 ،طمئ واالدنِ ادشطبشط دشهغقَ خثَ وادشلاخطَ األخألكُ رط عامةك]غإلهثسلكن غجنهئلكهن

 . االضشسطعِ وادعوام، رق جعم جغوضِ جت ثنصك االثنصغارَخطّاتنهغ

ي َّـىعغ عُّـيعغق مغيطُّـيط هن غحلهئمث جلمف غجنخيلكقم مض عمخمثمل غإلهث)ص( يسلكن غجنهئلكهن مض غخفحيهتيعُّـملص و
سجنهئمت هنبمت جن  ي ن غجنخيهبمبمثمل جنمبخييعحملكظظ جفمثهن عهث هنبمت جلمف هنلك ُّـمئ سجلمف جعخيىش غألظ ي ي

ن غإلهثسلكن عمل ممخصجن غحلمئمثمئ هحتمئمئ جعلكجنهئخصن غإلهثسلكر يغجنخييعحملكظ مض مممثهيمثمل هظ  .ي
ين غجنخييعحملكظ خميط غمعع :وتطؠك اإلجشطل ظصط ن غإلهثسلكن عمل جفيطي غ جلمف عن هظ يهيمئ  ي

ن غجنهئخصن غحل ظ يمئمثمئ آل ُّـهبهئ عآل جعلكهثحالن غجنخيمئيط غجنت معمئمثيط غإلهثسلكن جل غجن ي ي
ن غآل قص هجعحمه ن عمل يعمل قجن غجنهئخصنص هغجنتخمبيس هن غجنمئمث ظ هثجيالم هغجن

ن غجنهئخصنص زجفيط غإللكالم مظ  غحلمئمثمئ هغإلققغن غحلمئمثمئ غجنخيمثمتحممثهئ  آل غحلمه
هن آل شمه م جلمتيط  غ عملعغخفهيهت  هنيعمعبمل َّـ غخفخييعحممل م جنمبسلكجنهئخل هنلك مس ُّـمهمب

قص حم ققغن هغجنخيمب غجنىعه َّـ غجنهئخصن إللكغإللكالم هغآلهثخيتلكم جل غجنخيمئيط هغجنمئمث
ن عمل هنيعمعبمل غإللكالمص صجلمتيط غجنخييعحملكظ ظ ي َّـ هنلك ُّـمتهئجه جنمبسلكجنهئخل جلمتيط غجن ى

ل ه غجلسخصهثمثمل غخفيطقممهحكمئ ي حكلكئيع غجنمئ ي قص ي غخفجهجكن غخفيطقيلكحليغمم(مل ي ن جنمبمه
غرمل غخفيطق ي هغخفخيمثمتمل )يهئمبمثملمممل جنمبهبخيلكر غجنيخفيطق هغجنخيلكخممبمل غصيمممل جنمبهبخيلكر غجلىغئمثمليهغجن ي ي
يهغجنهيلكجلمبمثملص هجعلكجنتلكمظ  جل غجنتمسجغحق )يمملكخلمثلكن غخفتخنمص هغحللكحمحيمل(جلمف غإلققغن 

ه غجنمئيطحكمثمل هغجنخيلكخممب مغ غجنمئ يمعت يمل جعلكجنهئمبمثمل هثح جللكمس غجنمئيطكص همعمتخيعل مض حكمب ي
هئخصن جلمتيطَّـ َّـ عن ُّـمتهيمه جل َّـىعه لكجنحمص يغخفس غألجلمف هن غألقهغف غخفجيعقغ

ه غجنجيبمثخيمثملغجنمتجهمسغ جعمئ ه غجنمئيطحكمثملصيهتيع غجنمئ ُّـمل غجنمئ ي همعبيطُّـ غألحفالم غجنسمثئمل صي همعمئ
ن غخفجيعقغ هغألقهغف غجنهئلكهنمبمل  .يجعلكحلسمتملص حممثجهلكقن غجنخيمئ

ن غجنهئلكهنمبمل  مملكن جملكُّـمل حكحق غإلهثسلكن َّـ صيهجنهئمت عقغ ظلكق ممىعجن هخكلكجع غجنخيمئ
هثلك مغلكهنخيلكظ وظحقهقمع جلمئال مصيعقغص هقجم َّـىعغ عآل عهث آل ُّـهبهئ جن عن ُّـمهحق مم و يو ي ي  و

ن جمحق هغمغيط ى خفلك مض هنث غجنخيهيلكقُّـمن هغخفيعقيألهث جلمتيطهنلك ُّـمه عمل َّـىعغ غخفمئلكن ُّـهئ غظ ى
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وهثخص َّـ هنتخيمبمئملع هن غإلخكهئلكآلف ىهنلك حكب: أخلل ز  هن ز جعلكجنمئس غجنمتحييعهس

هنهت ن غجنخييعحملكظ:عه [جلمب  جعلكجنمئس ومئملي هنتخيمب]َّـمتلك [يص هَّـىعه غإلُّـيعغقغف] هن جلمب
 . هنمتهتلكزغجنخيهبحل

خملكفصعق ن هبلك معمب غخفخمب غرمل هغجنجهمثجيمتمل غجنت معمئ مغيط غخلمثلكن هغخفتخمثمبمل هغجن  ي آل ُّـ
ىممىعجن َّـ آل ُّـخصجغ غجنسبلكل غمغيطغ ي ك هغجنبهتلكئ هغحلهلغف غخفهسقُّـمل غجن جف  هغجن

ه ُّـمل هغجنميٰهبمثملص ههن غجنبخلجنمبمئ ي غجنجههت س مغيط حممث هنلك ُّـخصجغ غألحمالن ي ي عهث آل ُّـ ي ي
غمممك ي جمحق غجنمئلكجعمبمل جنمبخيعم هغآلجنتئلكن غخفتحيعمممل جلمف حكبمث غآلحكتهبيعغق هغجنهئ

يهغجنيطهغن هن جليطن جليعهل غآلهثمئجيلكل حليعممتهتلك م جعمتلكظ جلمف غجنجيبمثخيمث لكف غجنمئيطُّـهبمل م و
ه جلخص غمغيط جنهئ غجنهئخصآلفظ خلمب ن غإلهثسلكن غجنهئلكهن َّـ غجن يهجعلكجنتلكمظ جن ُّـهئ ي  ُّـخصجغ ي

ن مغلكهنخيلك جنمبهئغجنسلكحمال غمممكص حمال ُّـهئ يف هغألحمالن هغجنهئ ص هآل ُّـهبهئ عن و
ن غجللكهن هغخفحيهتيع غألمع ن َّـ غجنهئ  .يُّـهئ

غغ َّـىعه غجنجهبهتمل مض غخفجيمبمك  ).طض(هحكمثمسجخ مغ
ق مض غخفجيمبمك )ص( يهنلك ُّـتخيمب جعلكجنمئس ) صض( هن َّـىعغ غإلخكهئلكن عمل غإلخكهئلكن غخفىعمم

ن عَّـ غخفخييعحممل ن:  عهصغجنخيهبحل هن جلمب ظ غإلهثسلكن  هَّـ هنصغجنسحق هغجنسمب لك ُّـ
 هنمتهتلك مغلكظف مض ملعمل ممخصجن غحلمئمثمئ جلمتيط غجنخييعحملكظص هَّـىعه غإلخكهئلكآلف حكبخيملص جغالجغ

ص )صض( مض غخفجيمبمك غجنتلكمظص همغلكظ غجنسلكجع هنمتهتلك مض غخفجيمبمك ملَّـىعغ غخفجيمبمكص هجغالجغ
يهل دشلك عمل جليطق َّـىعه غإلخكهئلكآلفص جع معهئمب ي غخفلكمع هغجنجهلكقف مس ُّـيهجنهئ و

جلمل حصلك مصهب  .جف
يجغ عهث حكمثبيطع غجنهئ غغ جلمف مم َّـىعه غإلخكهئلكآلف هغجنجهبهتلكف هققَّـلك ي يالن مض غجل ي

يص هعهنلك غخفجيمبمك غألحفحق هَّـ )ضط(غخفجيمبمك ي جفت ص)ضض(وغجعتيطغظ هن غخفجيمبمك 
ي حمهي جعمثلكن هنمثىغغن عَّـ غخفخييعحممل جنمبتهييعُّـ جعخل غخفهئلكخكهيلكف غحلمئمثمئمثمل ص)ضط(غخفجيمبمك 

. هغخلمثلكآلف غجنهيلكحكيطغ
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غ جلمف ] غجنخييعحملكظ:عه [سصع :هن مجمبتهتلك نيعنس خميط غمعهيمئ  غإلهثسلكن عمل ى هظ
جم:عهم يغحلمئمثمئ غجنهئخصن   ي جنسلكئيع غألحكخصظي غجللكهنخيملي عمل هنيعمعبمل جفمئمثمئتى جعمب

 جن جلمتيط ي غحللكظمبمليمئيطيجعخييط غهثحالن غجنخي يعآل  جنيآل ُّـهبهئ م هغحلمئلكئ ممخص جليعحممن
قه جعلكأل غق غآلحكتمثيطغجلشمعجي يمثمللك يهغجنتخمبيس سهغآلحكتمئيعغقُّـملص ي ق غحللكظمبملش  ي جل غجنمئمث

يجفخل معمببس] غخفيعغمعمك: غه[هنمتهتلك  ى هغجفيطيمم هن ى غممتسمكيجحلك صمض معمب غخفيعغمعمك  ي
ق يهبلك همعجي نى هشمهي مض غآلهثجيالم غألظحلى ُّـيطحفيجفته جعحسبهتلكص ش ظ  ي جن غجن

 عمل غجنهئخصن ىهنمئتهش معمب غحلمئمثمئملص حممثمه  غجنىعه َّـزغجنىعغجخمل غإللكالم ع
يققغمملك جفمئمثمئمثع غحلمئلكئ جلمف هنلك َّـ جلمبمث يققغن عغجنىعه َّـ زغحلمئمثمئ وجلمثمتمثلك ولكو سهث مش حمظي

هنلك مس ]  جلمتيط غجنخييعحملكظ:عه[ جلمتيطَّـ ي هن غجنسلكجنهئخل َّـىعه غخفيعمعبملى ألجفيطيمهحتآل 
غ عمل هنيعمعبمل غإللكالم  صجعحسبهتلك سهثخص َّـع ى هنيعمعبمليممىعه مض  غجنى غإلققغنيحممشن ظُّـمهمب

غ يجفهئلكهنهتلك غخللكظملمس جعوهنجه  . هبلكس
 ي هنلك ُّـمتهئجهص جلمتيطَّـيغجنهئخصن  غجنىعه َّـش غجنمثمئمثمتيهغجنخيمب شغحلمئمثمئ  يققغنحملكإل

ن ظ لص عمل َّـىعه غخفيعمعبمليحص جلمتيط غجن ه غجلسخصهثمثملييعئ حكلكي هحكمئ ي غجنمئ  يممملييطقي غخفس
ي غحلمئمثمئمثملي غخفيطقمملكفىتمبيشختيص جنئال حقس غجنهيلكجلمبمثمل هغجنتمسجغجل جلمف غإلققغن يمتملهغخفخيمث  س
يمثمليغجنهئمب غقل غخللكقمغمثملس ه هن غجنخي ي جعمسجفهئلكن معمب غجنمئ غجف ص غحللكمغىغغس  هغجنمب
ص هققغنع جل ي غخفلكهثخيمليُّـمليغخفلكق  يجفتسبمئ جلمف دغحمتهتلك غإللكالخممثملص مع غحلمئلكئ

ىتهبهئمع ه غجنمئيطحكمثملي ي غجنمئ مغي هغجنخيلكخممبملس مض هتلك يغجنمئيطكص هغهثخيعغلك سمثمل هثحي جعلكجنهئمبي جنمبت
ي غألجلمف هن غألقهغف غخفجيعقغحكمب غخفس نس هي هغجنخيمئ ي غخفمئيعجعملص جعتحمهمث همغ  س
]  هغخلالك:عه[ هغآلحكتخالك صس غخفبيطع غحليمل هن قهغن هنالجفحييغخفمتلكحكبلكف

ه هنلك جع غجنتخصُّـىغ  .مميعيص ممخص قيجل همغ

ي خفلك معمئيطن غجنهئالن مض عن غإلهثسلكن ُّـهبهئ جن ع)ص( ي ن َّـ غخفحيهتيع غألمع جنمبحمئمثمئمل ي ين ُّـهئ
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ق غجنجيبمثخيمثمل هغخلمثلكجن يغجنسلكقُّـمل عقغ خضلكهك جل جللكمس غخفلكقغ هغجنمئمث يمل هغجنهيهئيعُّـمل هظلكق يمثي
ق  يعهثسلكهثلك مملكهنالص مغلكظ غحلهئمث جنمثجههئ َّـمتلك جعمسن غإلهثسلكن عقغ خضلكهك غخفلكقغ هغجنمئمث يي وو

يغجنجيبمثخيمثمل هغخلمثلكجنمثمل هغجنهيهئيعُّـمل ههظ عمل غإللكالمص حممئيط  ي ىحممئيط ي ى  صغخفيعغمعمك معمب سممى
هثلك مغلكهنخيلك جفمثمتئىع ن مم ىحممب ُّـهئ و  .و

ين غجنخييعحملكظ غمعع: وبصطن ذدك ن غآلهثسلكن عمل جفيط غجنهئخصن غحلمئمثمئ ي غ جلمف عن هظ يهيمئ ي
م غإلهثسلكن عمل هنيعمعبمل جفمئمثمئت هعلكالخم مض غجنتخيخل غجنثلكر م آل  ن جعبمب يم غجنىعه ُّـهئ
غق  قه جعلكأللك يُّـهبهئ عآل جعخييط غهثحالن غجنخيمئيط غحللكظمبمل جنشهثسلكن جلمتيط معجي ي ي

يتمثيطغجلمثمل هغآلحكتمئيعغقُّـمل غآلحك غجنت خمب غحكتمئيعغقه مض غجنيعجف هغجنت جعخييطهص : عه(ي
ضمثِّـ قجن مض غجنهيلكئيطغ غجنتلكجنمثمل ق غحللكظمبمل جن مض ي هختمب)هحكمثمسجخ مع مه جل غجنمئمث

يمعمب غخفيعغمعمك جحلك غممتسمك هن مم هغجفيط هن معمب غخفيعغمعمك جفخل معمبب ي : عه(س ي
قه جعحسبهتلك)غإلهثسلكن  .ي جعتمب غخفيعغمعمك همعجي

يجنتخمبيس عهثخص َّـ جنمثمه غإلهثسلكن عمل هنمئلكن غإللكالم غألظحلص غآلهثحالن هغهقجن  ي
ن عمل غإللكالم غجنىعغجخ غجنىعه َّـ هنمئتهش غحلمئمثمئمل غإلهثسلكهثمثمل ظ ص يهشمه جن غجن

 وحممثمه عمل غجنهئخصن غحلمئمثمئ غجنىعه َّـ عققغن غحلمئلكئ جلمف هنلك َّـ جلمبمث عققغمملك
يلك جلمثمتمثيجفمئمثمئمث جنمثو يلك آل جفمه يلكص هَّـمتلك ُّـمه غإلهثسلكن عمل غجنتخيخل غجنثلكرو  حممثجهلكَّـيط جلمثمت و

  غجنثلكجعتمل جعحسمك غحكتخييطغقه هحكحقهص هَّـىعه غخفيعمعبمل آل حتمه ألجفيط هن غجنسلكجنهئخل 
غ عمل هنيعمعبمل غإللكالم هن معمب غجنخيمئيط غحللكظمبمل جلمتيط  م جلمتيط غجنخييعحملكظ م هنلك مس ُّـمهمب

غق غآلحكتمثيطغجلمثمل هغآلحكتمئيعغقُّـمل قه جعلكأللك يمعجي ي ي حممشن غإلققغن غجنىعه مض مم هنيعمعبمل ظي ي
لكإلققغن غجنبخنه ُّـيطقن غخفبخنغف هآل ُّـستجيمث  حم.يعهثخص َّـ جعحسمك معمب غخفيعمعبمل

آلف هآل ُّـستجيمث  عن ُّـيطقن هنلك هقغظ غخفبخنغفص هغإلققغن غجنخيمئحل ُّـيطقن غخفخيمئ
آلف م غخفخيمئ ىحمهئ هنيعمعبملص عن ُّـيطقن هنلك َّـ حم و هن هنيعغمعمك غإلققغن َّـىعه هنمئمثيطغي  ي

جعمل ي جعمسجفهئلكهنهتلك غخللكظمل هبلكص ههنلك قغن غإلهثسلكن هنمئمثيطوجعحسبهتلك هنجه  آل ُّـهبهئمت عن وغي
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ه غجلسخصهثى جعهبخيىغنى جفمثمتئىعيعهث شهي هآل  صيمثمل مض معمب غحللكجنمل جل غحكتخيخصن غجنمئ
ص حمال غجلتبلكقيلكن غألهنيعهعقغ مم مغ  هن ي جلمتيطَّـ جعهبث َّـىعه غإلققغمملكفى جلمف َّـىعغ غجن

ي هغخلمثلكجنمثمليمثملزغحلس رمثملس ي هغجن ييعُّـملص جع َّـىعه غإلققغمملكفهئهي هغجنس نمعهتلك ش مممبس َّـ ى جلمتيطيهئ

سآل عقغ خضيعق جل مجمث َّـىعه  غإلققغمملكف غخفيعمعبجيمل جعهبمئلكن غإللكالم عُّـمئ جلمف ي
قيق هغجنخيمئيطص حملكإلققغغجنمئمث غجنىعه َّـ م ه غجنخيمثمت ن غحلمئمثمئ هغجنخيمب غجنمثمئمثمت غجنجههت

ن عمل هنيعمعبمل م غجنهئخصن جلمتيط غجنخييعحملكظ  ظ يعهثخص َّـ هنلك ُّـمتهئجه جنمبسلكجنهئخل جلمتيط غجن
ل حكلكئيع صغإللكالم ه غجلسخصهثمثمل غخفيطقمم هحكمئ يغجنمئ ي خيمثمتمل جلمف غإلققغن جل يمل هغخفي

غ غجنمئيطحكمثمل مض هنهئلكخكهيلكهتلك هيص جفت يغجنهيلكجلمبمثمل هغجنتمسجغحق يآل معهسجغيع جلمف غجنمئ ي يلكالجلهتلك غي
ص هجنئال ق غجنخيمئ  يهئمبمثملي ختتمبيش غخفيطقمملكف غحلمئمثمئمثمل غجنيجلمف هنلك َّـ عجلمف هن لك

غقل غخللكقمغمثمل غحللكمغىغغ ه هن غجنخي غجف غخفلكقُّـمل غخفلكهثخيمل صيجعمسجفهئلكن معمب غجنمئ ي هغجنمب
يلكالخممثملص يمعبمئ غخفيطقمملكف غحلمئمثمئمثمل جلمف دغحمتهتلك غإلي جفت صجل عققغن غحلمئلكئ

ه ي غجنمئيطحكمثمل مض غإلهثسلكن عن معبمئ هنيعمعبجيمل جعخيلكمس غإللكالم هجلمتيط قجن معستجيمث غجنمئ
مغهت مغهتلك معلكهنلك هثح جللكمس غجنمئيطكمليهنت و مع يو  هنمتخيعلكمل مض حكمب غخفس غألجلمف هن صي

ه غخفمتلكحكب ن غخفمئيعجعملص هنجهتميمبمل جعتحمهمث همغ يغألقهغف غخفجيعقغ هغجنخيمئ لكف هن قهغن ي
ه هنلك جع غجنتخصُّـىغ جعخل غجنسلكجن هجعخل غخفس عهنالجفحيمل غخفبيط ي غحل هغجنتخمبيس هن همغ ي

ن غجنسلكجن غجن  جل ىظ عمل هنمئلكن غإللكالم جعهبخيىغنغغألجلمفص هجلمتيطَّـلك ُّـهئ
ن غجنخييعحملكظ م مغ م ممخص ُّـمئ ه غجلسخصهثمثملص هعقغ مملكن غألهنيع جلمف َّـىعغ غجن  يغحكتخيخصن غجنمئ

رمثمل هغجنهيهئيعُّـملصى غجلتبلكق جفمثمتئىع جعهبث َّـىعه غإلققغمملكحمال يف هن غحلسمثمل هغخلمثلكجنمثمل هغجن ي ي  ي
ن َّـىعه غإلققغمملكف مممبهتلك هنلكهثخيمل وجع حكتهئ ن هنلك َّـ غجنهئخصن غحلمئمثمئ جنيطه ي  حلمه

 .*غجنخييعحملكظ
 مممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

.ططضص كضف: غإلخكلكقغف هغجنتمتبمثهتلكف:  ممىعجن غهثحييع*
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ن هنلك َّـوهنلكهثخيمل  .جنيطجس شغحلمئمثمئ يغجنهئخصن  حلمه
يُّـٰهلكص غمععه  ي حتمهمثمبي ُّـهبهئآل سغحلمئمثمئ ىهئخصنيعن غجنجلمف ] ي غجنخييعحملكظ:عه[هت يهيلكخمو

ه غجنجيبمثخيمثمليعآل ُّـملصس جعمئهتيع غجنمئ ه غجنمئيطحكمثملي همعمئ ي غجنسمثئملي همعبيطُّـ غألحفالمصس غجنمئ  ز
نع غجلهبمثمبملص هُّـمبىغن هنمت ي غألحمخيلكني ههنالكهنملصجعلكحلسمتمل   َّـي غجنهئلكهني غإلهثسلكنىن ُّـهئ
ن غخفجيعقغىغخفجهلكقن ي جنمبخيمئ  . مض مخلكن غجنمههيلكفي غجنهئلكهنمبمليهغألقهغف س

نيعهث :ن ُّـمئلكنع ى جفمثمتئىعيحمال ُّـهبهئ مغيطظ غجللكهني غجنهئ جلمف َّـىعغ  م  حممثي عق آل ُّـ
كى غجنسبلكليقغص هآل ُّـخصجغى هغخفيعي غجنخيهيلكقُّـمنيهنث هنلك َّـ م غجنتمئيطُّـيع جف  ى هغجن
 .  هنلك قغن مض َّـىعه غخفيعمعبملىقُّـملهس غخفي هغحلهلغفىهغجنبهتلكئ

مغيطع :وُّـٰهلكعزههن غجنبخل  يهث آل ُّـ  ى غألحمالني هنلك ُّـخصجغي مض مجمث هنيعغمعبو حممث هنجيمبمئلكي
ى غخفتحيعممملصلكنئ هغآلجنتي جنمبخيعمي غجنمئلكجعمبملى غجنميحقىغمممكهغجنهئ  جلمف حكبمث غآلحكتهبيعغق ز

يهث جنمثيغ مض مس غجنخيمئ جعي جنجههتلكقغ جعيطجسملظ غآلهثمئجيلكليهغجنيطهغنص هن جليطن جليعهل
 . ممىعجنوخظغإلهثسلكن 

ي هعُّـٰهلك م هآل كغن غإلخكهئلكن جنمبحهئمث م آلمع)ص( يلكظ جلمف عن غجنهئخصن غحلمئمثمئ هيلكم غجنخييعحمو
ه غجنجيبمثخيمثمل يآل ُّـهبهئ حتمهمثمب عآل جعمئهتيع غجنمئ ُّـمل صي ه غجنجههت ي هغجنمئٰهلكظ جلمف غجنمئ

ه غجنمئيطحكمثملص همعبيطُّـ غألحفالم غجنسمثئمل جعلكحلسمتملصيهغجنميٰهبمثمل ُّـمل غجنمئ ي هغجنبهتمثهبمثملص همعمئ ي  ي
ن غإلهثسلكن غجنهئلكهن َّـ  يههنالكهنمل غألحمخيلكن غجلهبمثمبملص هُّـمبىغن هن مم َّـىعغ عن ُّـهئ

ن غ ىحمال ُّـهبهئ جفمثمتئىع ص يخفجيعقغ هغألقهغف غجنهئلكهنمبمل مض مخلكن غجنمههيلكفغخفجهلكقن جنمبخيمئ
مغيط مض غإلهثسلكن م جعخييط عن : عن ُّـمئلكن ظ عق آل ُّـ ن غجللكهن يعن غإلهثسلكن َّـ غجنهئ

ىهظ عمل هنيعمعبمل غإللكالم غحلمئمثمئ م هنلك َّـ هنث غجنخيهيلكقُّـمن هغخفيع ي ه ي قغ هغجنمئ
مغيط حممث م هنلك قغن مض َّـىعه غخفيعمعبمل م هنلك ُّـخصجغ ص يغجنجهمثجيلكهثمثمل كيهآل ُّـ جف  غجنسبلكل هغجن

ن جن ن يعن غإلهثسلكن: يهغجنبهتلكئ هغحلهلغف غخفهسقُّـملص هعهثت عجسلك غجنخييعحملكظ معمئ  َّـ غجنهئ
وغجللكهن جعلكجلتبلكق عهث هغمغيط ي جلهبمث َّـىعه غخفيعغمعمكص هغخفهييعهل عهث آل ُّـمه عمل هنيعمعبمل ي
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هيغإللكالم عآل جعخي ل مجمث َّـىعه غخفيعغمعمك هغجنمئ  !يط حكمئ
وجغ عهث هن غجنبخل عُّـٰهلك ي مغيط مض :يي وغإلهثسلكن هنجيمبمئلك مض مجمث هنيعغمعب هنلك ُّـخصجغ ي عهث آل ُّـ

غمممك جمحق غجنمئلكجعمبمل جنمبخيعم هغآلجنتئلكن غخفتحيعمممل جلمف حكبمث غآلحكتهبيعغقغألحمالن  ي هغجنهئ
 جنمثيغ مض يهغجنيطهغنص هن جليطن جليعهل غآلهثمئجيلكلظ جنجههتلكقغ جعيطجسمل غجنخيمئ جعمسهث

ي هن جليطن غجنمئلكجعمبمثمل جلمف غخليعم هغآلجنتئلكنص هغحليعمممل جلمف غجنيطهغنص جع وغإلهثسلكن خظ
م جل غحليعممملون خملكجعغإلهثسلك خم  . جنمبخيعم هغآلجنتئلكنص هغجن

ص يعجسلك هئ يعهث:  عحفيعهىهجعخيبلكقغ ن غجللكهن ن جعمسن غإلهثسلكن َّـ غجنهئ جن يغجنخييعحملكظ معمئ
ن هنحيهتيعغ معلكهن يهَّـ آل ُّـهئ ق هغجنخيمئيط هن و يلك عآل جعخييط عن ُّـتخمبيس جل مم غجنمئمث ي ي و

ن مميغحلسمثمل ي هغخفثلكجنمثمل هغجنخيمئمبمثملص جنمثمه عمل هنيعمعبمل غإللكالمص هجلمبمث حمهئمث ُّـهئ وهثلك ي
غكهنهتلك هعجفهئلكهنهتلكظ حميعغ جلمف معمب غخفيعغمعمك هجن ومغلكهنخيلك عقغ مس ُّـهئ هنت ي  !و

غغ َّـىعغ غإلخكهئلكن حمسمثمسجخ مض غخفجيمبمك   ).طض(يعهنلك مغ
سهآلجعيط جن َّـمتلك عن معخييعم عن غجنمئس غألحفحق هن غإلخكهئلكن هنبمت جلمف معخييعُّـ  ي ي

غ يَّـ مغس جنخيمب مميعهه جعسمثيش : غحلهئخصظ مض غجنجيبمثخيمثلكف غجنمئيطُّـهبمل جنمبهيمب جفمثهن خملكجن ي
ن هآل غجنهيسلكقصجنتئلكن غخليعم هغآلآل ُّـمئب و هنتحيعن جعلكآلحكتيطغقغ قغئخصص هآل غجنهئ  .*ي

 :ّاا ّاا اطا    
غق غآلحكتمثيطغجلمثمل َّـ ق هن غأللك يعن غخفمئمه غق غجنت معبيطع هن جفخل معمتىغن :ي ي غأللك

وغإلهثسلكن هن غحلرضغ غجنخيمبهبمثمل هنيعهقغ جعخيلكمس غألقهغف هغخفثلكن عمل عن ُّـمه  عمل ي
غجفيطيهمممبخص ص غحكتمئيعغقه مض غجنيعجف مض جللكمس غجنجههتلكقغ ىهنيع َّـىعغ غإلهثسلكن جع  هن َّـىعه ي

غق ص حممثمتمهب جعمهبميمل غجنخيمئ هغخفثلكنغأللك ى عحفىع خكمثئلك هنمت هغهثمهب جعمههيمل هن ظهيلكمع  و
 مممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

خممن هغجنمئبمبمل جنمبخيالهنمل جفس كغقغ عهنحل: غهثحييع*  يجهلكم مم: ظ ممىعجن غهثحييعطصصك: يققهك غجن
ن  .ططضصك: غظجيالجفلكف غجنهيمت
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غقص عمل عن ُّـمه عمل َّـىعغ غجنخيلكمس هُّـستمئيع مض قجف هجمحقر يلك جحلك ُّـهبيع جع هن علك ي ي
غق غآلحكتمثيطغجلمثمل جعهبخييعغف غجنجكمممثمك عُّـٰهلكظ جنجكممب عممثيع يغألنص همعسهب ي َّـىعه غأللك و ي

يمممبخص معمتىغن عممثيع  . ي
غق غآلحكتمئيعغقُّـمل حمهت يهعهنلك غأللك غق غجنت حتمه جن مض قجف غأل:ي  هن ين غأللك

ي غجنت ُّـهبيع هبلك جفت معهئتهب هثجهمسمع هُّـتغحللكآلف غيي  ه هشيعف عمل جللكمس غجنجههتلكقغظع غحكت
ه هث  هنيعغمعمك مض وهنبلكخغ غإلهثسلكن ُّـىغغن آل: وهجنىعغ خملكن غجنهيمتلكقه هثمئال جل غجنمئ

 عمل لكهيعُّـ همعسمبمثهبهتلك ...غجنخيمب جليعظمل هن جن غإلقغقغ عحميعغك جفخل هن غآلحكتمثيطغل
ص غخفمئلكن مض يجغ غألجلمف غجنمئمب مض يمعخيمثمت يجغص غجنمئيطقغ جف  يجغ غجنجيبمثخيملص هنيعمعبمل مض يجغ غجنمب

ص هغفغجنسخص مض يجغ غجنهئيعخص مض يجغ غجنخييعكص مض  مض يجغ غجنخيمتلكدص مض يجغ غجنسب
جنيطغف قغ جعمههيمل غحكتمئيعغقه جفخل عمل غجنثالف يغخف مض غجنيعجف م : غجلهب م عه ظ

 .ص*...هغجنيعجف هنيعمعبمل غآلحكتمئيعغق
 خمبمب هنلك عق غآلحكتمئيعغقظ هنبيطع َّـ غجنىعه غجنيعجف مض ُّـمتتجهئ عن...:وهخملكن عُّـٰهلك

َمستقر: معخيلكمل خملكن ممخص غآلحكتمثيطغل هنيعغمعمك َ ْ ُ ستودع َ ٌو َْ ْ َ ُ ص )طط: غألهثخيلكن (َ
ِونقره ُ ِاألرحام ِ َ ْ َ  ققمغمل هُّـبمب غجنجههتلكقغ جللكمس مض ُّـمقك عمل عن) ...ض: غحلمي (ْ

 .ض*غجنهئخصن
ق مض يمعمئمببلكف حممبشهثسلكن: هخملكن قغف ظ مغ قغ غخف ق جعخييط ولك  هن هثتمئلكآلفهغ لك

قغ قغ عمل ظ جن جفخل هن قجنص هظ قغ نيأله خمب قُّـمل ظ  جفمثهن آل جفمثهن يهمغ
 يمعخيمثمت هنيعمعبمل يغجنمتسبمثمل هنهيلكقخمت جفخل جعص كهنلكن هآل هنهئلكن آل :عهص جفخل هآل

قص يخكمثئمثمل مليجغهب يغحل جنميحق جنمثيغ عق يغإلحصمثملظ يغجنخيمبهبمثمل جعلكحلرضغ مغ   غخفهيلكقخممل همعمب غجن
 مممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

 .صصضك: هنمهبلكف غألهثيغ. ص*
 .ضضطك: يطق غجنسلكجعمهغخف .ض*
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ه ويمعمتمئ يألصلك يجفمئمثمئمثملظ آل يهثسبمثمل ق هن حضيعف يهنخيمت مغ ف يجعجهمثئمثمل غجنخيمبهب غجن  غجنثب
ق عمل مغ ق يهخكمثئمثمل يغجنخيمثمت غجن مغ ه هغجنسحقص غجن س يجعتمبب ...يهنهي جنشهثسلكن غخفخيمت

غن ]غإلهثسلكن: عه[  يغيبغجنتمب هَّـىعغص هنهتلكجعمسجفهئلك هغهثمهبلكجم هنيعمعبمل جعخييط هنيعمعبمل جعمسجف
قه يجنمبتجحل... معلكقغ غجنسحق ُّـخيتمق حممبىعجن ...هغآلهثتمئلكن يجعلكجنتمئمبمك غخفيعغق َّـ مغ  غجن

ىغجنمتهيد قه جعلكألهنيع يغخفسهب غجنيعحسلكر ي مغ  هقجنص يغجنتجحل هجعيعكغ غإلحص هغألهنيع غجن
 .*...غجنيعحس غيهنستمئيع عمل يغآلحكتمثيطغجلمثمل غخفيعغمعمك مض

ق يعن قص جعحسب حكبحلكهث يغحل يمعخيخل َّـ خظ يمم همغ مغ يمعخيخل غحل َّـ غإلهثسلكن حم  ي
 مض يجغ صيغجنخيخصئمثمل غحلرضغ مض يجغ صغجلهب يعجفيطُّـمل جفرضغ مض وآليعه جعحسب حكبحلكهث

جفمثمل غجنيعمعبمل مض يجغ صيغجنمئمبهبمثمل غحلرضغ  هظهيهتلك وهنهئتسبلك جفرضغ يجعهئ وحمهبتمتلككآلص يغجنمب
 ملغجنثلكجعت جلمثمت مض يغجنميمثبمثمل ظهيلكمع هن غألظ مض جلمبمث َّـ هنلك  هنصجعحهئهبهتلك وهنمتمهبميلك

قُّـمل غخفيعغمعمك هن هغحللكظمبمل مغ  غجنهلم جفمثهن هن وهنمتحيطقغ َّـهئىعغص غجنسلكجعمئمل يغجن
قغ يُّـتخيخل عن عمل غجنهئخصن جفمثهن هن وههنيعمعمئمثلك  غآلخكتخصن هثح جلمف غجنيعجف مض يهنلكقمع ظ
ق غن مض يغجنتمتمئ قغئ ُّـىغغن آل يجغص وعهثهيلك غخفىعمم غعه يهُّـت هثجهمسمع ُّـتهئلكهن عن عمل غألجف  .غحكت

ق :غجنثلكر قُّـمل مهبلكمهثغآل عجفهئلكن جل هثسالقجعلكآل غإلهثسلكن جليعهف جل مغ  يغجن
ه جنمبجكمممثمك قه آل م غجنثلكر غخفخيمت ن يعهثخص هقجن م يغألهن غجنمه  مض جنمبخيلكقحمخل ُّـهئ

 يجنهئ جنمثيغم  غهللا عَّـ عمملكجعيع هنخييعغف هَّـص غجنهيتِّـ جعخييط غهللا عمل هحكهييعَّـ حكحقَّـ
ظ هنخييعغف هُّـسهب م غجنهيتِّـ عَّـ قه غجنجكمممثمك عجفهئلكن حتمبمث يألهث غجنتحمبمث  غجنمه

هغخف غجلهب جنمثحمه ق يألن تهتلكظ هقجنيعجفيطُّـ جلمف غحلمئلكئ جعخل خيمت مغ  غجن
ه غجنخيلكمس هثح حكلكق عقغ غإلهثسلكر  هنهيلكقخمت جفمثهن هن يُّـهبيع آل غإللكالخم غجنخيمب
  ىعهمغجن غخفمتلكحكمك غجلىغظ جلمتيطه هُّـجكن يعآل حممب هآل جفرضغ هآل حكجيمئيغمسجع غألقل

 مممممممممممممممممممممممممممممممممممممم
 .صضطمصضطك: هنمهبلكف غألهثيغ* 
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 قجن جل قهجف عجليعغل جل وجلبلكقغ غجنجكن هَّـىعغ... يغألهن مصمثئ جفلكن عحفىعه
 حنظغجن قجن هجعخل جعمثمت غجنت غخفمتلكحكبمل جفهئ هضخي صجعتيطجعحقه يغجنتخيجه هغجلىغظ
 جفمثهن ههن عجنمث ُّـخييعف هنلك جفمثهن هن يغحل هجعخل جعمثمت غجنىعه غآلقمعبلكل جفهئ جعميمببمل

ظ عق مغ قغن ُّـمئب  .*جلمبمث خممبب جع
غق غآلحكتمثيطغجلمثمل َّـ غخفيعغصعقن ك ي حملكأللك يمعمك غجنت ُّـهبيع جلمبمثهتلك غإلهثسلكن مض خم

 .لكيغ هبيهثىغهجن هُّـمتمهب جعخص ُّـمتمهب هنمتهتلك هُّـتمبب
غق غآلحكتمئيعغقُّـمل حمهت غخفيعغمعمك غجنت معبيطع هن جفخل غحكتمئيعغق غجنمتجيهيمل مض  يهعهنلك غأللك ي
يغجنيعجف ههنيعهقَّـلك جعلكخفيعغجف غجلمتمثمتمثمل عمل عن شيعف عمل جللكمس غجنجههتلكقغ هُّـمسحفىع 

قه ك غجنمهخي  .جعلكجنمئ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 مممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

.ضضطك: هنمهبلكف غألهثيغ* 





 
 ٥٠(ا(  

]ا ا ّ إ ا  إ     
 خطألرغ ] غجنخييعحملكظ:عه[  بلَ ادغي عشلدلنَشاملّن ادأ :ي رك ادنحّإنآلةك : خطل

 ِة ادسطخشطّشل بطدشلَ عسش أنلَرشصأ وأدرخل، تط ُ إدصل ادمطدكَوؠك آلألضل دل؛ اتصنصق
 جت ] غجنخييعحملكظ:عه[ شطخصكّ الب؛] غجنهئخصنى قجنى عن ُّـخيمئيمبسلكجنجن خفلك عهنهئ :عه[

قى غجنهئخصن:عه[ لَن ععرخأ ُ عمنهصكَسشكّأن اد دشلضل رك األجلار ادنل  ؛] غخفىعمم
َن عنسشقأ َ ادسطخشط، خطرنصقُةّ إدصل ادشلَزكبن أ َ ادسشك، خطرنصقَخلق  :عه[  بلآل

ُ رك ادشلى اجلمامضصط اتٌوء ]ي غجنهئخصنجعىعجن ِ وادنهصكِ واإلتمطسِخط بطحلشفِعرآل ُّ 
ٌواتهطخطة، وظغا بح َن عسثأ َ زائع، خطرنصقٍ إح بصطنُ ال إلنطجي جل  :عه[  جصلآل

نيقجن غجنهئخصن  . رك ادسنطراتٍدء ب]ي جمحق غخفخيمئ
َ جتغدّأنجت  ِ ادشعثصطِ ادصطجشطِةّ ادشلُّ ِ ادسنصسصطِ جك ادشصلدآل  ّإال ُقّ ال عنهشآل

ُبطتلت، وال عنهشق يقجن غجنتجيعق[ آل ق:عه[جغاض جصصط  بطإل]ي بسعم  ] جل غجنمئمث
قمتهي جعخييطن غجنتهيلكف غجن:عه[ ط إدصصطِدنشطهتا  :عه[ طِ رشنزصطهت وإح]يغ عمل غجنمئمث

قيهنمئتٰهمثلكف ٌوبح ،طِط وخطعطهتِخسطهلأ و] غجنمئمث   اضهزطر ادصسغ يف األرغ اتسشقّأن ّ
قى قحم:عه[ صطَ رخسُ ال علةط، دلِ اتألتسطَ ودوام،] معخيلكملزهغحل[  ] غجنمئمث

 . ط يف تشك ادسعمَوؠثورهت
ُننغدب ال َ ادصطجشطَ ادغوحّإن ّةك ادنل ظل رك  رك ادشصلد ٍ بطتلت جك خنثآل

غكن غجنيعهف:عه[ صطِدلازر  . بطدصمنط إدصصطِ وخطألةغاء] هن جن

ك عمخمثمل غإلهثسلكن مض غخفحيهتيعُّـملص هنستمتيطغ عمل غحكتحلكجنمل)ص( ي َّـىعه خكبهتمل عحفيعه مض حفمه  ي
وحتمهمث غجنهئخصن غخفجيمب غجنىعه جع ُّـمهحق غإلهثسلكن هنحيهتيعغ معلكهنلكص ممخص هُّـهبهئ عن  يو
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ن َّـىعغ غخفجيمبمك عخكلكقغ جنىبي عمل خكوُّـهئ يجغ عن هن غ:ي جغالفص عهحصلك خم يجنبخل عن ي ي
جن...غجنهئخصن غ غجنمتلكلكمئمل:ص هجغلكهثمثهتلك خم يجلمف عن خضيعق غجنمئ ي جن...ي يجغ :ص هجغلكجنثهتلك خم

 ....يعن غجنيعهف غجنمتلكلكمئمل
يهن غحلمئلكئ غخفسمبهبمل  ينع: وهجفلكظ هنلك عحملكقه غخفلكمع معمئيعُّـيعغ جنجهبهتمل غخلمه َّـمتلك

يغجنخييعحملكظ عن هنلك ُّـمه عجنمث غإلهثسلكن هن غجنهئخصن غحلمئمثمئ آل ُّـهبهئ يعجسلك جلمتيطمم 
نص هجعلكجنتلكمظ حمال ُّـهبهئ غجنتخيبحق جلمت جعلكجنمبهيىحعق يهجنهئمتلك ص قغمم جعلكجنخيمئ ممخص معىغجلهب

ق مغ ىهثخييعم عن مم هنلك آل ُّـهبهئ عققغمم جلمئال هغجنتخيبحق جلمت جنهيحيلك حمهت جمحق هن و وي ص ي
قغ حمهت جنمثيغ جعهئخصن مغ ىهعقغ مس ُّـهئ هن  .يجفمئمثمئ و

غ غجنخيلكخم :ىهجعخيبلكقغ عحفيعه ن جع غجنخيلكقم آل ُّـيطقن آل جعلكجنمئ يعن غجنهئخصن غجنىعه ُّـمئ ىي مبملظ ي
ه غجلسخصهثمثملظ ألن غجنخيمئ غجنىعه َّـ  ص هآل جعميحقَّـلك هن غجنمئ ق غجنخيمئ م لك يألهث حم ي ي

ص  هنلك مملكن ممىعجن آل ُّـهبهئ يهمم عجلمف هنمتهتلك مس ُّـيطقمم حمهت عجفيعه جعخييطن عققغمم
قه جنمثخيمق جلمت جعخص ُّـمتلكحكب  يغجنتخيبحق جلمت جعحنظ هن غألجنهيلكلظ جنخييطن عهنهئلكن معمه ي

 جلمت جعحنظ هن غجنخيبلكقغفص هشلكمممث هن عجنهيلكلص حمىعجن غجنهئخصن آل ُّـهبهئ غجنتخيبحق
ق غخفخييطههنمل غخفهبتمتخيمل غجنت ُّـهبتمت غجنتخيبحق جلمتهتلك  ن هن َّـىعه غجلهتمل خكبمثهتلك جعلكألهن وحممثهئ

ن قجن غجنهئخصن مملكخفهبتمت  .جعحنظ هن غجنخيبلكقغفص حممثهئ
 ىعجغيع ىهن:خملكن غجنجهمثىط غجنيعئمثيغ مض جعمثلكن جليطن عهنهئلكن غجنتخيبحق جل غجنهئخصن غخفجيمب

 زيط آل زيطهص جع سمممسهث غجنخييعحملكن همغيط ىههن جعلكجنثلكرص خملكن حممئيط جنمبخييعحملكن غجنخييعحملكن
نص يجلمل حفلكل حممئيط جع غخفخييعهم ظ  ققمغلكف هن يعخم جنمثسمن وققمغلكف هَّـمتلكن غجن

 صغجنخيبلكقغ معهلجفهتلك هآل صغحليطُّـهن ُّـهيهتهبهتلك آل يحممشصلك غآلحفتمهلكقظ حممثهتلك عجغيعهثلك خمبمب هنلك
 عن عمل يحممبمثتيطقف يُّـتخييعحمهتلك عن يعجفمك ىههن غخلمثلكنص جمحق جلمتهتلك غخفمئلكن ُّـهئجه هآل

غظمبخل ههن غخفجهلكحمهتمل قهن جهلكَّـيطغغخف عَّـ هن ُّـمهحق .غجنسلكهنخيمل قهن غجنخيخل عمل غجن
غمغمل هخملكن خ غجنيطُّـ هثمهحق غخل  غجنجهمثىط جلبلكقغ هن غجنمئس َّـىعغ خف مض غجنجي
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وحفيعه قغجنملع وَّـىعه خكبهتمل: أخلل نس  ] غجنخييعحملكظ:عه [ي جملكُّـتهتي جلمف غهنتمتلكل جفمه

جعمل نيغخفجيمب ظ غي هغجن  .ي حممث غخفسهب جعلكجنهئخصن جلمتيطَّـي عمل جميعضهت غخفيعجم
ىهقجن ألن غجنهئخصن ن جع مملكألهنيع غخفهبتمتس جن جن ألظ غجنىعه ُّـمئ ىن جفمه  ي ُّـستمبىغني

جنىهنلك مملكن شص هممي عققغممىغهنتمتلكل ي هنستمبىغهنلك آلهنتمتلكل عققغممي جفمه نو  ى جحتمتيص ُّـهئ

 غجنخيبلكقغ سألن جحهئمتملظ يجمحق غجنيطقمغلكف َّـىعه جل غجنخيبلكقغ سعن هغجلمب:غجنيعئمثيغ
جلمل ض قَّـلك غجنت جنمبهبخيلكر وهن صلك سجغ غجنمبميلكف عَّـ يُّـتمه  سجغ صهصلكيعيُّـتىعمم سجغ صشهيحي
صلك وهمعخيمبخصص ومعخيمبمثخص ُّـتهيلكر  جل وحمٰهال قغمع جل جملكئمك يعآل عجنمثهتلك ُّـمه آل غجنت يعهنلك ي

ه ض عن ُّـهبهئ حممبمثيغ جعيطهث خم  .*جعخيبلكقغ جلمتهتلك يُّـخيمق عن جل وحمٰهال عجنهيلكل حصلك ُّـ
غغ َّـىعغ غجنجه  ).طض( هن غجنجهبهتمل مض غخفجيمبمك يهحكمثمسجخ مغ

يجلمف عن خضيعق غجنمئ ي خم جلمبمثي يغ غجنمئيطحكمثمل م غجنىعه ُّـت ق جن معمتىغجنمتلك م ي ن غخفىعمم ظ ي غجن
ق جحتمتخي ن عمل غجنهئخصن غخفىعمم ظ ن غجن فص هجلمبمث ُّـهئ  مض َّـىعه ولكيآل ُّـهبهئ عآل جعلكخف

ن. غجنيطهثمثلك مغمك قحمخيهتلكظ ألهث: آل معمئ ق ُّـ يعن غإلجليعغل جل غجنمئمث ني يعن مصيعق : لك هثمئ ي
ق غجنجيبمثخيمثمل هجليطن غآلجنتهيلكف عجنمثهتلك آل ُّـمتهي غجنتجيعق مض خظظ  يغإلجليعغل جل غجنمئمث ي

يهن غإلجليعغل جلمتهتلك جمحق كغئمبملص جملكُّـمل غألهنيع عن غجنسلكجن مس ي جفت وق جعلكخممثمليألن غجنمئمث
قَّـلك  .ُّـمبححيهتلك قجم همغ

ن جنمبخمه م عن ممثحقيجلمف عهث ن م هآل كغن غجنمئ ق غجنت غممتسبهتلك وغيلك هثمئ  هن غجنمئمث
غإلهثسلكن مض جفمثلكمع هظلكقف جن مملكخفمبهئلكف هآلكهنمن قهجف هظلكقف مملكألمغىغغظ 

ف عآل جعخييط صحصلك ل غخف خم ُّـال مض غجنمقكق جعخييط ي آل معهيلكقخم جع وعن ُّـمئيض هخمتلك لك و
 .هنهيلكقخممل َّـىعه غجنمتجهمسغ

غغ َّـىعغ غجنجه  ).طض(و عُّـٰهلك مض غخفجيمبمك يهحكمثمسجخ مغ
 مممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

.صطضص كضف: ف غإلخكلكقغف هغجنتمتبمثهتلكفخ* 



غجليط...................................................................ططض ض م ف خف مخهتمثيط غجنمئ
ن غجنهئخصن ص حممثهئ  جحتمت وهنيعغع ] جلمتيط غجنخييعحملكظ:عه [ جلمتيطَّـي غخفجيمبيغجنتحمهمث

ن جحتمتخيلك ص حممثهئ  .وغجنتحمهمث
ن غخفمئيعقغيعن :وبصطن ذدك ي هن غألظ ين ع ص] جلمتيط غجنخييعحملكظ:عه [ جلمتيطَّـس

ص خفلك يهظ عجنمث غجنسلكجن  جنص جنيطجسىغخفجيمب سغحلمئمثمئ ىنغجنهئخص ن ع ىهنهئمتع هعققمم
ق ىُّـتمه قغىغ غجنخيلكخممبملص هشلكلي قجن جعلكجنمئس ين غآلقغظ هنتمش حمظس غجنخيمئمبمثملي جعلكجنمه  جلمف وهيمئملي

قغ حفلكظلكيعن و جنمبخيمئ لك   جلمتىن ُّـتجلكهكع ] غجنخيمئ:عه [ي مض غإلققغنص آل ُّـهبهئمتيو
ق:عه[  هن :عه [ هنمتهتلكٍّ جنهئيحممشن ظ غخفجهلكجليعييعئجفلكن حكلك ممخص َّـ] ي جل قجن غجنجي

ظملو هنيعمعبمل]غخفجهلكجليع و حفلكظملى مض غإلققغنص ههنيطقمملكفو حضمه  جعتمب :عه [ هبلكس
 جعتمب :عه [ هبلكيعآل ] معمب غخفجهلكجليعي عققغمملكف:عه[لك يققغمملكهتع ييتخيمبمعص آل ]غخفيعمعبمل

وحفلكظمل مض معمب غخفيعمعبمل ]غخفيطقمملكف وُّـٰهلك هنيعمعبملع حممبمبخيمئ صي ظملو  ص مض عققغممو حضمه
وحفلكظمل ويطقمملكفههن  يآل ُّـمئيطق م والهنث م ىبخنيعن غجن حمهئخص . جلمتهتلكي عققغممي آل ُّـتجلكهكي

غفيغىلكف غخفبخنيققغن غجنهئمثهيمثع جل ىعن ُّـتجلكهك ص حمهئىعجن ميس هغجنمتى هُّـيطقن غألظ
جنمليلكفيمثيققغن غجنهئمبع جل ىن ُّـتجلكهكع يُّـهبهئمت  آليغجنخيمئ  ى غحلمئلكئىهُّـيطقن ي غخفخيمئ

ىغجنهئجههيمثمل  .سهغخفخيلكر غجنىعهخممثمل س
قي غجنهئخصنىلكلين شعهنتمت حممشقغ غ قغ غجنخيمئمبمثملصي غخفىعمم ىن ُّـتخيمبع ىغهنتمت س جعلكجنمه   جعس

ه غجلسخصهثمثملوخظ ]ي جعىعجن غجنهئخصن:عه[ ي هن غجنمئ ش هشتيس جعحهيحي صممملييطقي غخفس
ي هختمثمبيهعجفسلكحك ى غجنخيمئمبمثملىغيمئين غجن ألظي هجضلكمملكمعش  يغجنت َّـ عخميعغ م ىقغي غخفجيعس

ه عمل دغحممل غجنمئيطك غجف غخفلكقَّـلك ي هعجعخييطصغجنمئ غقليُّـمليجل غجنمب  ي هغجنخي
ه غجلسخصهثمثملييطقمممعآل  م سغخللكقمغمثمل يهتلكص حمهتىعه غجنمئ  ىيطقن غألخكمثلكظيمعسهثخص عغجنت  م س

حممل غجف وجضهي غقل هغجنمب ص هَّـىعغ ] جعخييطن غإلققغن:عه [عجفيعه جعىعجن م جعلكجنخي
وجعخل  . كغئيطى عمل جعمثلكني آل شتلكفس

ص حملكهنتمتهعقغ ىن ُّـخيمقع ى مملكن ممىعجن  ]ي همعمب غجنميلكُّـمليجنهئخصن جل قجن غ:هع [ جلمتس



ططض...............................................................................)صض( غخفجيمبمك
يهثخص هع ىجنهيلكلين غأل ألظ هن غجنخيبلكقغفىحنظوُّـٰهلك جعع جنملمش جعيضخيمنس  حمخص ظكغظ غخفخيلكر غخفخيمئ

نمع يعهثخص جلمف غخفخيلكر ي غألجنهيلكلى قآلجنمليألن ظ جنسجنهيلكلوآل مس ُّـهئ هنيطجنيخيمئيمس ُّـ  يهئ
مي هغجنتخيبحقصجعلكألجنهيلكل]  غخفخيلكر:عه[َّـلك يجعخييط معخيبحق ش جعتخيمئ غخفخيلكر و هنسب

يهتلك مض غخفتخمثمبمل هجضلكمملكهتيمبي ختمثيجغهتلك مض غحللكحمحيملص يلكجلهغهثجيب  هن لكهبلكقجسلك خص شجعلك ز
يهتلك جعلكحليغ غخفجهجكن همعخيبحقيجفسلكحكمشغألجنهيلكلص حم  حمخص مس ُّـهئ غخفخيمت ظَّـلك جعىعجن جلمتهتلكز

حكمل هغإلخكلكقغفين ُّـعهئ هبص مس ُّـوالي ههنتخمثوآلهنخيمئ ييطن جلمبمث جعلكألجنهيلكل غخفحس  س
ضخي  .يمثملغجن

ىحممشقغ معمئيعق ىن ُّـخيمقع ي ُّـهبتمتسهثع َّـىعغص مكهتيع س  ي غجنت َّـ غجنهئخصني جل معمب غجنميلكُّـملس
نىحنظ جع] جلمتيط غجنخييعحملكظ:عه [جلمتيطَّـ  هن ]يقجن غجنهئخصن [ي هن غجنخيبلكقغفص حممثهئ

 ى ههنخييطهنى هنلك جنمثيغ جعهبهبتمتسممس ألن ظو ذهقغي غجنخنحمملي هغخفخييطههنلكفيغخفهبتمتخيلكف
ى ألن ُّـخيمقوظلكجنِّـ ص حمهتىدم ص حملكس جنمتلكهث جلمت ىن ُّـخيمقع ى هنلك غهنتمتشمم :خيهئيغ عمل خم  س

 .  دمو ههنخييطهنوجحتمت  حمهتصجلمت

ن وملي عحفيعه هن غحلهئمث جلمف غجنخيلكقم قغجنوَّـىعه خكبهتمل:  هجعمثلكهث)ص(  جلمف غهنتمتلكل جفمه
جعمل جلمتيط غجنخييعحملكظغجنميلكُّـمل غخفجي ص همممسنصمب ن غإلهثسلكن عمل غجنهئخصن غحلمئمثمئ  ي هَّـ هظ

يغخفخيجكل معمتىغن جل هنيطجللكه غجنسلكجع م هن عن غإلهثسلكن عقغ هظ ي عمل غجنهئخصن  ي
ن جعلكجنتسمبمث جعمسن غإلهثسلكن جن  هثلك مغلكهنخيلك م عمل غجنمئ يغحلمئمثمئ آل ُّـهبهئ جن عن ُّـمهحق مم و و

هثلك مغلكهنخيلك ههنحيهتيعغ معلك وهظ عمل غجنهئخصن غحلمئمثمئ جنمهلكق مم و يلكص هجنهئيهنو ن و ظ  غجن
ق جضلكن ق مملكألهنيع غخفهبتمتوغخفىعمم هخميط عخهثلك حممثخص حكب عمل . يظ ألن غجنهئخصن غخفىعمم

يعحمٰهمبمثمل معمئيطُّـ َّـىعغ غجنجه هن غإلخكهئلكن جلمف هنلك معمئيطن حممثخص حكب ي  .ي
ظ هقجن ع :وتطؠك اإلجشطل ن جع غجنخييعحملكظ مملكألهنيع غخفهبتمت ين غجنهئخصن غجنىعه ُّـمئ

ن قجن غجنهئخصن غحلمئمثمئ ُّـستمبىغن غ غ يألن جفمه يهنتمتلكل عققغن قجن غجنهئخصن جعلكجنمئ
م جلمف قجن غجنهئخصن همعمب  خم مظظ عق جنمثيغ جنمبخيمئ غجن يغجنخيمئمبمثمل هغجنخيمب غحلمه



غجليط...................................................................ططض ض م ف خف مخهتمثيط غجنمئ

ق وغحلمئلكئ غجنخيمثمتمثملظ ألصلك لك ي قهي م لك جن هنستمبىغهنلك آلهنتمتلكل شهمم .  حم وهنلك مملكن جفمه
ن جحتمت غجنتحمهمث هآل ُّـهبهئ حتمهمثمب مظ ُّـهئ ن غجنهئخصن ص عققغمم غحلمه حممثهئ

 حملكإلهثسلكن آل ُّـستجيمث عن ُّـمه صعقن. وهنيعغ جحتمت غجنتحمهمثغخفجيمب جلمتيط غجنخييعحملكظ ع
ن َّـجن حمهئمث ُّـهبهئ ص عمل قجن غجنهئخصن غحلمئمثمئ ي غخفحيهتيع غألمع جعخييط عن ُّـهئ
ق  !ظحتمهمثمب جنمبهئخصن غخفىعمم

ن غخفمئيعقغ جلمتيط غجنخييعحملكظ عن غجنهئخصن غحلمئمثمئ غخفجيمب جن ع :وبصطن ذدك ين هن غألظ يي
قغ هجل قغ هخكهت وهظ عجنمث غجنسلكجن هعققمم جفٰه غ و قه جعلكجنمئ يمثمتلك خفلك عهنهئمت عن ُّـتمه ي و

قص غجنخيلكخممبمل غ غجنخيلكخممبمل عن حتمثيش جعتمب غحلمئمثمئملظ عق عصلك لك وجع آل ُّـهبهئ جنمبمئ ي م ي  حم
ق غجنخيمئ م ممخص غمعهيمئمن جلمبمث مممبهب ق حفلككيلك سمل غجنخييعحملكظ م هجنمبخيمئ لك  ههنيعمعبمل و

ص هَّـىعغ جمحق حضتيس يهنخيمثمتمل مض غإلققغن آل ُّـهبهئمت عن ُّـتجلكهك جلمت  جعلكجنخيمئ هجفيطهص ي
و حممشن جنهئ هنمتهتلك هنيعمعبملظ جفلكن حكلكئيع غخفجهلكجليعجع َّـىعغ َّـ ظمل مض غإلققغن يي  حضمه

يههنيطقمملكف حفلكظمل جعتمب غخفيعمعبمل آل معتخيمب ي عققغمملكهتلك عآل جعتمب غخفيطقمملكف غجنت مض ي ي
جللكف غجنت آل يهنيعمعبتهتلك هآل ُّـهبهئ حصلك عن معتجلكهك جلمتهتلكص مملكجنسلكهنخيمل غخفتخيمب مئمل جعلكخفسهب

هنلكف  هجمحقَّـلكص هجعلكجنتلكمظ حممبمبخيمئ ُّـهبهئ حصلك عن معتجلكهكَّـلك عمل غخفبخنغف عه غخفجههب
وعُّـٰهلك هنيعمعبمل ظمل مض عققغمم ههنيطقمملكف حفلكظمل آل ُّـتجلكهك عققغمم جل معمب و ي حضمه

يغخفيطقمملكفص حمهئخص عن غجنبخن هنثال آل ُّـمئيطق عن ُّـتجلكهك جل عققغن غجنهئمثهيمث و لكف ي
ص حمهئىعجن غجنخيمئ آل ُّـهبهئمت عن  غف هغجنمتمي ىغخفبخنغ هُّـىعَّـمك جنمثيطقن غألظ

جنمل ه يُّـىعَّـمك جنمثيطقن غحلمئلكئ غجنهئجههيمثمل هغخفخيلكر يُّـتجلكهك جل عققغن غجنهئمبمثلكف غخفخيمئ
جنملص يغجنىعهخممثمل حممشقغ مملكن غجنحنظ هقغظ ص حميطغئيعغ جلمب غجنخيمئ َّـ غخفهيلكَّـمث غخفخيمئ

ن م ممخص مض لكبمثخيمل غحلمئلكئ غخللكقمغمثمل م حملكجنخيمئ آل ُّـهبهئمت عققغممهتلكص هعقغ مملكن  يغخفهيهت
ف م آل  غجنخيمئ م غجنىعه َّـ عجلمف هنيعغمعمك غجنمتهييغ هعخميعهبلك عمل غجنمئيطك هغخفمبهئ

ين ُّـيطقُّـستجيمث ع ه غجنت َّـ قهن غجنخيمئ هن ي ق حمخص جعلكجن جعلكجنمئ ن غجنهئخصن غخفىعمم



٣٨٩...............................................................................)٥٠( احصضع

 ! احشخك واسوامهع وزخعظ؟ّاحلفاخلطظل و
ّزظذا اشتطق أن حيظط اسضامل احغسور بظسشورة اسصضضطع واشتطق أن غتصضق به إدراك  ّ ُ
ِاسصضل، اشتطق أن غتصضق بغسك اسضامل يشء شن اسضوى اجلسامظطع احغرسع؛ واشتطق ُ ّ ٌ ّ 

ّ خيتف بحضصه وإحسظده وختطضه وحمظسظته؛ ألن اسضوة اسصضضطع احجفدة ـ ورزمأن ّ ّ ّ ّّ 
ّأهنظ أسفب اسضوى إر رصازع اسطضف وأبصغعظ ذن اسضواحق احظدغع واسصوارض  ّ

ّاخلظرجطع ـ مل تغرك تضك احصظين اسغوسطع، زطغه اسضوى اجلسامظطع  ّ ّاستي إظام تغرك (ّ
ِأحفى بظن ال تغرك تضك احصظين واسضامل ) اسضواحقًاألدطظء حمضوزع بظسصوارض و ُ

ٍاحلضطضي احغسور، وعغا بر ال حيتظج إر بطظن زائغ ٌ ّ. 
 إدراك تضك احلضظئق ـ  ذخّذغم سغرة اسضوة اسصظسضع: وإذا سظن سغسك ـ أي

ّ أن غصخ ذن تضك احلضظئق بسء شن اسصبظرات واألسضظظ؛ ألن األسضظظ َاشتطق ّ
ِإظام وض ّء احصظين احصضوسع، زام ال غصضل مل غضن شغسوال سألسضظظ؛ ألن صع بظزاّ ًَ ُ

واستصبخ ، ّدالسع األسضظظ ذخ احصظين إظام تضون بصغ تصبخ تضك احصظين بظألسضظظ
ّ بتصضل احصظين واظصبظذطظ يف احلظزصع، ثم ختطضطظ يف احتخطضع، وبصغ ذسك ٌشسبوق ّ ّ ّ

ّ إحسظس احصظين بظحلف احشخك وتصبخ ّثم، حمظسظهتظ بام حيظسططظ شن األسضظظ
ّتضك احصظين بظألسضظظ، وشظ مل غضن احصطى شصضوال وشتخطال حظ أشضن أن غغل ًُ ًّ 

 .ّذضطه بظألسضظظ اححسودع واإلدظرات اسوضصطع
ّزظذا تضفر عغا ذطف أظه غطتطق أن غصخ ذن تضك اسصظغع ـ استي عي اسضامل ذطغ  ّّ

 استصبخ ذطه بغسك اسشضل غضون شن َ، وشظ اشتطقاسصفزظء ـ بسء شن اسصبظرات
ٍاحطتطصظت واحصغوشظت اسشزع رضورة؛ ألن سل شظ سطف بططتطق ّ  وشصغوم ّ

ّ ألن غصخ ذطه، وغطصضف إر ذضف اسطضطف ٌرصف زطو ؠظسغ ّ سل شظ :وعوُ
ٌاشتطق أن غصخ ذطه زطو ممتطق  . رصفٌ وشصغومُّ

ّبه اسصظرف ال غغرك ال بظسضوة اسصظسضع ّإن اسضامل اسغي غضول :  خمتشةٍوبصبظرة َُ



غجليط...................................................................صطض ض م ف خف مخهتمثيط غجنمئ
ق غجنجيبمثخيمثمل غجنت َّـ يحممشنوُّـٰهلكص عه غ غجنمتلكلكمئمل غجنمئيطحكمثمل جل غجنمئمث س خضيعق غجنمئ س ش

هيهنبيطع هث خلكلك جنمبهئخصن ظس غألحفالم غجنيعقُّـمل هغألحمخيلكن غجنيعقُّـمبمل جلمف هنلك غجنتىغهن و جنهئ
فص هآل ُّـهبهئ حتمئيعآل ي آل ُّـتحمئ] جلمتيط غجنخييعحملكظ:عه [جلمتيطَّـ  :عه [يمئي جعلكخف

ق:عه[جليعغل جلمتهتلك س جعهبجيعق غإل]يغجنتجيعق هجليطن غجنتهيلكف غجنمتهييغ ]  جل غجنمئمث
ي غجنجيبمثخيمثمل آل ُّـهبهئي غخفمبهئلكفيحممشن ظهتلكلكحمخيلكحصلك هجملكُّـععجنمثهتلك هعمل هنمئتٰهمثلكهتلك ه ن ع س

ىتخمبمع ي جل غجنجهخيس جعهبجيعق غجنتمهس  .غ حصلكيقغف هغألحمخيلكن غخفٰهلكقس

ص حمىعجن غجنهئخصن آل ُّـهبهئ شهمم هآل جعميحقَّـلكص  هنلك مملكن ممىعجن آل ُّـهبهئ غجنتخيبحق جلمت
ق غخفخييطههنمل  ن هن َّـىعه غجلهتمل خكبمثهتلك جعلكألهن وغجنتخيبحق جلمت جعحنظ هن غجنخيبلكقغفص حممثهئ

.غخفهبتمتخيمل غجنت ُّـهبتمت غجنتخيبحق جلمتهتلك جعحنظ هن غجنخيبلكقغف
يجن حميعضمتلك عن هنث َّـىعغ : ي عن َّـىعغ عخكب جعمشخكهئلكن عحفيع جفلكظمب عخهثلك حممثخص حكب عمل)ص(

ق مغ ي حممشهث آل ُّـمه عجنمث ص غإلهثسلكن ُّـهبهئمت عن ُّـمه عجنمثي هعنوغجنهئخصن غحلمئمثمئ هن
ف هنمئمثيطغ غ غجنمئيطحكمثمل خمب غخف فظ ألن غجنمئ وعآل جعخييط غخف ي ي ي ي ق غجنجيبمثخيمثمل غخفلكقُّـملص ي ي جعلكجنمئمث ي

وههنلك قغهنمن هنمئمثيطغ ن عملي ظ  قجن غجنهئخصنص هآل ُّـهبهئمتهتلك ي هبلك حممشصلك آل ُّـهبهئمتهتلك غجن
فص هجعلكجنتلكمظ حمال شمه قجن غجنهئخصن عآل  ق عآل جعلكخف يغجنتخمبيس هن معمب غجنمئمث ي ي

ف عهنيعغ جحتمتخيلك جن مض هثجهمسغ هنلك خمب غخف ن جفمه فص حممثهئ وجعلكخف  .و
خ جفمثهن خملكن غجلجكل : حممشن خممبمن:يهَّـىعغ هنلك هثسب مض هنمهبلكف غألهثيغ جنمبهبحمئ غجنجي

خ  ظ جعمسن غجنتميحق هن جفلكن عمل جفلكن ي جلمف غجنجكخم هغخفخييعغف غيغخفحمئ غجنجي ىجنيعهجف ي ي
ن حتمن غجنىغهنلكن غجنىعه َّـ هنمتجهمس مجمث غجنتميحقغفص هغجنىغهنلكن آل شمثيش  ن عآل خفلك ُّـهئ يآل ُّـهئ ي

فص حمهئخص مس ُّـهئ غقمعبلكلكهتلك : يجغ خملكن... جعلكجنمتهييغ ن عآل جعلكخف يجع غآلهثسالق آل ُّـهئ
ص هن يجعمشقغقهتلكص حمهئىعغ غهثسالحفهتلكص ههنلك ُّـسهب معيعخممثلك َّـ غآلحكتميمتلكظ جل غجنتخيمب و ي ق ي  همغ

يغجنتخيمب جعلكإلخمبلكن عمل غآلحفيعغ هغإلجليعغل جل غجنيطهثمثلكص هعُّـٰهلك حممهحقهقغ غجنمتهييغ غخفتخيمبمئمل  وي
يجعلكجنبيطن غجلىغئ جفلكن معخيمبمئهتلك مممبمثمل جضلكنص حمٰهال جل غآلحتلكق و و ي .ي



صطض...............................................................................)صض( غخفجيمبمك
مغمكصي غخفجيمبي هنالجفحيملىقهغن ينع( :ههنلك خممث قى قحمي ُّـ  ظجنمثيغ ممىعجن ) غجنمئمث

ق غجنتخيمب: خممبمن هنمليغهثميخصك غجنيعهف مض خممث قغ ومئلكف هغهثسالحفهتلك جلمتهتلك هنخيمب  هنجههت
ىجنهئ عجفيط ه مغىغئمثي ق معمئ يص هآل قُّـمك عن كُّـلكقغ غجنمئمث ي ص ممخص عن غجنتجيعق جلمتهتلك حتمئ ي يت يي

يمثت غألظمبمثملص هآل هثخيمت جعلكجنجكخم مض مممبيمممب ي يمثت عآل غجنتخمبي ق غجنت ي يس جل غجنمئمث
ىغممتسبهتلك مض مم لكبمئمل  حممثهبهئمت غآلهثسالق جلمتهتلك جنخييعهضهتلك جفلكن ص جفلكن غجنخييعهفي

 .*...  كجلممخصغجنخييعهفص هآل ُّـىغُّـ غآلهثسالق جل معيطجعحق غجنبيطن 
ين خضيعق غع :وبصطن خلل ادرطرح ق غجنجيبمثخيمثمل ي غ غجنمتلكلكمئمل غجنمئيطحكمثمل جل غجنمئمث يجنمئ ي   ي

يم غجنت َّـ هنبيطع غألحفالم غجنيعقُّـمل هغألحمخيلكن غجنيعقُّـمبمل م جلمف هنلك غجنتىغهن غجنخييعحملكظظ 
هث  ق: عه(جنهئ وخلكلك جنمبهئخصن جلمتيطَّـ آل ُّـتحمئ جفمئمثمئمل) يغجنتجيعق غخفىعمم ي معلك و و هجغب

ف ص ُّـهبهئمت مض َّـىعه غجنيطهثمثلك عن ُّـتخمبيس جلمتهتلك عجغبلكمعلك. يعآل جعلكخف وهثخي  :هعومعلكص  آل جغبي
قيجنتهيلكف جمحقُّـهبهئمت عن آل ُّـمبتهيمن عجنمثهتلكص هجليطن غآل مغ هغجنسلكجن ُّـيعُّـيط ص  جليطن غجن

ن عجنمث عآل جعلكجنتخمبيس  ظ يعن ُّـمه عمل هنمئلكن غإللكالمص هقجن غخفمئلكن آل ُّـهبهئ غجن ي
قص هجليطن غآل وجنتهيلكف حممئيش آل شمبمه جلمتهتلكظ جنىعغ خملكن غجنجهلكقف معمئيعُّـيعغ جل غجنمئمث ي

يهآل ُّـهبهئ حتمئ خضيعق غجنمئ: إلخكهئلكن غخلمه ي ق ي يغ غجنمتلكلكمئمل غجنمئيطحكمثمل جل غجنمئمث
ق غجنجيبمثخيمثمل يغجنجيبمثخيمثمل جعهبجيعق غإلجليعغل جل معمب غجنمئمث  هجليطن غجنتهيلكف غجنمتهييغ صيي

يعجنمثهتلك هعمل هنمئتٰهمثلكهتلك هعحمخيلكحصلك هجملكُّـلكهتلكظ حممشن غخفمبهئلكف غجنجيبمثخيمثمل آل ُّـهبهئ عن  ي
قغف هغألحمخيلكن غخفٰهلكق يمعتخمب جل غجنجهخيس جعهبجيعق غجنتمه ي ي قظ حممشن ي يغ جنتمب غجنمئمث

مغ عمل غحلمئمثمئمل غخفجيمبمئمل آل ُّـستمبىغن جليطن غآلجنتهيلكف عمل ق هقهغن غجنت ي معمب غجنمئمث
ق هكهغحصلك ن عمل هنمئلكن غجنهئخصن غحلمئمثمئ غخفجيمب ُّـستمبىغن جليطن صغقمعهيلكل غجنمئمث ظ  هغجن

ق آل جليطن غآل ق غجنمئمث  . َّـمتلكى جفلكظي عجنمثهتلكص هَّـ جمحقفجنتهيلكهمغ
  مممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

 .ضطصك: هنمهبلكف غألهثيغ* 



٢ ـ ج رشح متشصظ ادسواحظ...................................................................٣٩٢
سشض َ رخُ ده ال طوثضِ اثالثزضَ ودوامِ اثزشقِ ادشزظ يف األذظَصحرضرا ّنضخ
 ، بضدزبعَ ادثضبتضَ األذورّخضن؛ ض يف ثسم ادسظمَوؠجورهت] َ ادسصود:أي[

ً وثودا ] دششظاتضَ ادتضبسض:أي[ض ّطضطإ َ ادتضبسض،ّ خلروؠصضت اثظاتضَادالزذض
ُوحتسسض، ال طشسن ً  ذن اثالثزض ٍّيرّترو  ٍّاحتبضري ٍأذظجي بشجظد َظتسعتن أ حي

 .اثظاخبض وخجمهضو
ُتجظدت ال ً أطرض بضثوتَ ادشضحسضَظوحّأن ادج ح  ذن ادسصود ادتي ٍ حن دثججي

 !؟طي ذن دوازذشض ودضألثظاء بضدشسبض إدصشض، خسصف بظوصه

ّضرة إخ ذض طشسن أن ٰهصض به ادسضرف حج اإلحسضل ادسضبق خصام خيع  طظه إح)١( ُ ٌ
ّحظم ثرول ادتجظد حن ادسصود ادزبصسصض إال بضثوت، ورد احلسصم اخلرم ح ّّ  .هشصّ

ّن دوام ذالثزض احلسصسض اثزشسض وادتوثه بضدسسظ أ :وحاصل جواب العارف ّ
ّحزظطض ـ اثسج حشه بضثظاخبض ـ ممض طصتظ يف ثرول ّ ّ ادتجظد يف طظه ادشذصة وخبل ّ

 يف ثرول ٌـ وحشصه خشو صضخع) ٥٩(اثوت ـ دام جصصيت توضصحه يف اثزشض 
 .ّادتجظد اثظدور يف حضمل ادظصصض

ّ بصن دوام اثظاخبض إصام طصتظ يف حظم االدتسضت إخ ادسصود و: احلكيمّفرد  ّثروؠصضتّّ
 بح حظم االدتسضت ٌوخظقًاثظاتض، ال يف حظم وثود ادسصود وارتسضحشض ذزشسض، 

ٌدشسصود، وحظم وثودطض وارتسضحشض ذزشسض، وادتجظد اثظدور ذستشظ ّ  إخ حظم ً
.وثود ادسصود وارتسضحشض، ال إخ حظم االدتسضت هلض

: ّ طشسن أن صسظ طظا طو اإلحسضل ادثضدط ذن اخلرم حج ادسضرف، وثضؠشه)٢(
ضته وؠضرت ده دضثشسضت  ذن ادسصود ادتي ادتسبشض اإلصسضن يف ثصًاّن دثجأ

 ال تسضرخه بوخوع اثوت ،ظت ذسشضّوالزذط روثه وؠضرت دضألثظاء هلض واحت
ًإال بسظ أن طسيض وختض حوطال يف ادجزخ بسظ اثوت ً ّ. 

).٥٩(و )٥٨(ّوجصصيت ثواب طظه ادذبشض بذسصشض يف اثزشبح 



 
 ٥١(ا(  

] ا  ط  إ ا ضا ا   
ُضط ضشللأجت : خطل  َ اتمنصعةطآلصشش ادسِ ادشامالتّإن: ] جنمبخمهيهغجنهئالن[ ّ

ققه غخفلكمع َّـمتلك) ص(  غجنتمئيعُّـيع  هَّـصَّـىعغ عحفيع عخكهئلكن هن عَّـ غجنمتحييع جلمف غجنخييعحملكظ ُّـ
هن ظيطق ) ض(يغجنتهيمهمثحل إلخكهئلكن غخلمه جلمف هنمتهتمي غجنخيلكقم غخفتمئيطن مض غخفجيمبمك 

جفيطغ غجنجهخمهمثمل قجنمث: هغجنىعه مملكن جفلكظمبصغجنيعحكلكجنمل و عن غجنمئجي جعلكجن ي  جلمف ي
ظ عمل غجنمئجي جعخص شلكجن  ه غإلققغمممثملظ جنهيسلكق غجنجييعُّـ غخف يغهثحيعغم عهنىغمغمل غجنمئ

غخم  . غجن
يلكف غجنمتهيسلكهثمثمل جلمف غجنهئمثهيمثين جعلكجنهئمثهيمثيمممث معستيط: يجغ عهقق جلمف َّـىعغ غإلخكهئلكن لكف ي

 يغجلسخصهثمثملظ
ُّـمل جن ن : حميطغحم جلمت غجنجهلكقف معمئ ف غخفخيمب يجعمسن قجن هن خمبمث غآلحكتيطآلن جعثب

يجلمف حتمئ غجنخيمبمل  .ي
يجغ عهقق جلمف غجنيطحملكل غخفتمئيطن شهثخص ُّـت ع: ي جفيطغ  منمملكهث قجن حممثخص جني هنسمسجنمل غجن

ه يطقممهتلك غجنمعي هن خمبمث غخفخيلكر غجلىغئمثمل غجنت يغجنجهخمهمثمل غحكجيمل غجنمئ متهييغ جع
 ي حمهئمث ُّـت َّـىعغ غآلحكتيطآلنظفيهن خمبمث غجنهئمبمثلك  عقغ مملكهثمنيعهنلكسغجلسخصهثمثملص 

جعمل ُّـمل إلخكهئلكن غخلمه م جعثالجغمل عمغ  : حممسمغلكغ جلمت م معمئ
يلك آل هثسمب جعهئمبمثمل غخفسمسجنملص جع َّـ مغىغئمثملي عهث:ّاألول ي  .ي
ي جن حكمبهبمتلك معمتىغآل جعهئمبمثتهتلك حمال هثسمب جعمسصلك هن خمبمث :ادنطي ي ي و  غجنهئثيعغص جع  خمبيغجنهئحليي

 . جعخييط غجنهئثيعغيغجنهئحلَّـ هن خمبمث 
جفمثيط هعص:ادنطدظ ي عن هثهييغ هنسمسجنمل غجنت ولك مممبمثملي  آل جلالخممل حصلك جعمشخكهئلكن صي عه مغىغئمثملي

غحلهئمث جلمف لكيعُّـ غجنخيلكقم هغحكتيطآلجن جعلكجنمئجي غجنخيمبهب جلمف غهثحيعغم عهنىغمغمل 



غجليط...................................................................ضطض ض م ف خف مخهتمثيط غجنمئ

ه غجنمتهيسلكهثمثمل جنمبخيلكقمظ قجن ألن َّـىعغ غإلخكهئلكن هغآلحكتيطآلن  جللكف غجنمئ ض يهن ي
جفيطغ غجنجهخمهمثمل معستمبىغن جعجيالن غألجفهئلكن غجنخيمئمبمثمل جلمفوحممث هنيعمعهئىغ ي عن غجن ي هَّـىعغ ص ي

جفيطغ غجنجهخمهمثملَّـ غجنمئجي جع هص جعلكلك هثستهئجه هنمت جعجيالن غخفمبىغهنوآلكن ظ يلكجن
ظ جنىعجن غجنمئجي جعلكلك  . جعلكجنرضهقغوهجلمبمث حملكجنجييعُّـ غخف

 :يهخميط خمس غجنجهلكقف قجن غإلخكهئلكن عمل خمسهبخل
ني حممثخص شيس:يغألهن هنمتهتخص ي غجنخيمئ ذهقغص جحلك ُّـيطن جلمف  غجنمئجي جعخص شلكجن مم ي

ظ غخفىغغف  .غحكتحهئلكن حك
حك جع ئين حكلكيحممثخص ُّـتخيمب جعمس: هغجنثلكر هنمتهتخص سمض غجنجييعُّـمئمل غحلمئمل جلمف غجنخييعحملكظ سيع هنلك ُّـت

غنص  عحكبلكغ غحكتمثالظ   َّـيعهثخصسهنىعَّـبهت غخفسخصغ جعجييعُّـ غجنتمههيمثمل هن غألجلخصن هغألجف
قغظ جلمف قَّـلك غخفىغغمغمثمل  هغهثيغإلققغمممثملغألجلٰهلكظ غجنهلُّـهيمل   سغخفيعغ غجنس سحيعغحمهتلك جل ظ

ن عمل غخفخيلكقمسغآلجلتيطغجنمثمل ظ  .يص حملكإلخكهئلكن َّـمتلك هنمتمهمك جلمف لكيعُّـ غجنخيلكقم جنمب
غغ جل َّـىعغ غإلخكهئلكن جعجههئ ن) صط(ي معهيمهمثحل مض غخفجيمبمك ىهحكمثمسجخ غجل  يجلمتيط خم

ن غجنمثمئمثمتمثملىههن:غخفلكمع ي مغخي غخفخيلكقم غجنخيمئمبمثمل هغجنخيمب غخفستمتيطغ عمل غجنمقغَّـخل  م ي
نمعمل جنشهثسلكن غخفخيتيطن غخفىغغفص غجنىعه مس سغجنمئجيخيمثمل غحللكظمب غئ ق جلمبمث غجنيعيست
سغجنجيبمثخيمثمل غجنبيطهثمثمل  صمليمثهن غخلمثلكآلف غجنهيلكحكيطغ هغحلجمك غخفلكهثخيمل جنمبهئخصآلف غحلمئمثمئ م س

سهن غجنهئخصآلف غحلمئمثمئمثمل  س هآل هن غألحكبلكغ غخفخييطغ جعلكجنمتسبمل عمل هنلك َّـصآل هثهيسهتلك
جنمثلكظ ع هسخييطه هن كهنيعغ غخفجلكهثخلمعن عغألحفمب  جلمتيطهص حمهب غألهمل ظحلكغ غخفلكجنمثخ

ن غجنرضهقُّـههنمتهئيعه ن...ملي غجنخيمب غغ غجنجهبهتمل غألحفحقغص:  غجنجهلكقفيص هخم  َّـىعغ مغ
ن جع مض غجنجييعُّـمئمل ئين حكلكعهَّـ غخفجهلكق عجنمثهتلك مض ظيطق غجنيعحكلكجنملص هن  حكمب سيع هنلك ُّـت

غنص  سغحلمئمل جلمف هنىعَّـبهت غخفسخصغ جعجييعُّـ غجنتمههيمثمل هن غألجلخصن هغألجف  سهثخص َّـعس
قغظ جلمفسعحكبلكغ غحكتمثالظ غخفيع سققغمممثمل هغهثحيعغحمهتلك جل غألجلٰهلكظ غجنهلُّـهيمل غإل  غ غجنس

قَّـلك غخفىغغمغمثمل غآلجلتيطغجنمثمل سظ ....س
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ِعطإح احلنظ ادشل  دشصشغ ]معمب غجنهئخصآلف[ َ احلطؠشط، ادشطجسطِ وادثاظحّ
غ ِئ ثطِرغةطأ ِ واجنعال، ادنعنِ رغاجِ جصع اجنعالِادصطجشط بطألخشطر ادزهصهط

ِصلاضصط وادشلى احلِاألجزطء ِ وادصشمطضصطّ هن [ َن عشطلأآلؠع  ، دلّصط وادسنصسّ
ىمثمل غجنخيمئمبي معمب غجنهئخصآلف:عه[آلهنط إ :]غجنخيلكقم  ِ واخلصطالتفرك اتصطخ ]ي
آل دشلؠلل إح ادشامالت احلشصشصط، دزع ِ اتطضسطِ واحلنطِادشطثعة  َن عشطلأآل

ِن اإلدراخطتإ :]هن غحلهئمث[  ِ األدشطظِرك بشغار بسف ]جنمبخييعحملكظ[ َ احلطؠشطّ
ِاتسصصط ِ ادشلعطِ بطألؠلاتآل ِ اتهششطآل جللكف[ ّصط دألرواح ادصشمطضي ض  يغجنت َّـ غخف

غف[ ِ، اتعظرط]جنشققغمملكف آلالثصام جصع  ـ آل ادنحعطي دشهلاس]معمب غألظ
ِ وادمشلن،قئ جك اخلألّادنهح ِ ادغدعطِ األخغعطِ وبصطول،لامق اتسشصطات يف ُّ  آل
ِاتلدعة  ِ ورألزرط،ّ اتمةِ يف األوخطتِ ادشطثعة]ي غألحفالل:عه[ ِطت دششصصلثي

 ِرك مجشط ـ  ادصشغِ بصهطدشط] جلمتيط غجنخييعحملكظ:عه[  جصعظكِةّ اتمامِادسغعشط
 بننلت َ واتصغورعك ادغعك إلشصلنِ ألربطب اتطدصهلدصطءِ احلطؠشطِاإلدراخطت
َرط ال حتشق ً وعرطظعون ؠلرا ظك،ِخشطرأ ِ دملء جصلهنك وخمطد؛ دل يف األجصطنُّ ُ

َوأؠلابط ال وةلد  .ُ بصصنصكِصك وخمطدِ أرغةنِ الضهغاف؛ًأل هلط يف اخلطرج أؠً
ُ اتمامةُ احلطدطّأرط  دشغوح ٌعألمإ جصعظك بصهطدشط ادصشغ، خصل بطحلشصشط آل

َ اتنشش،حَغ اتشغجَ دشنعن بطجللع وادمصٌبسطبإو  ،ةغائلأ وِح دشعرطغي
 ِجنعال، وبطربشطب جك االِ وادنعنِ واألرواحِ األجزطءِرغةطح ألَاتهغة

 ادصشغ بنهزصك ِ وبسغعط، بطالتنصطرِ ادغاتطتِوبغك  ،ّ واترشطتِاآلالم
ٍ ضشمطضصطٍرششط آل بشششصطآل َ وادغدطَسنض وادَ واخللفآل واهلكَ وادنشطءَ احلغنُشصعب ،ّ  آل
َوخشط ِ احلصصطآل  َ واجنعالَ وادشغحَر ادمولصشبو ،ِطّ اهلصَ وثشلطَ واتمشصطَ وادششغآل

ِ ادنعضصطِةّ دشغَاتغاج اتلةط  . آل وادغوتطضصطآل
ٌ دشسنصسط، رزسشطٌسطِ رمشّأهنطّ ال جك ] غجنمتهييغي حضلكجنهيمل:عه[ ُخصغه احلطدط  ي
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ِصطضمطض اإلِرغةط الضهغاف األٌة، رلةنطّدششل ٌ جك احلطدط االجنعادصط، رشصعةّ  آل

ٌصط بعضصطُ بسزٍ خنثةٍرغاضأل  ِ وزوالِ دشغب اتلتٌةّ رسع،آلمطضصطصط ضشُ وبسزآل
ِادشلة ُ اتنشغجطُدراخطت بطدمورة، خطإلآل آلهنط رك مجشط أ ّجك جت ظغه ادسغعشط ال ّ

 . ادشطثعةِاإلدراخطت

ق غجنهئخصن غحلمئمثمئ جلمتيط غجنخيلكقمص َّـلك )ص( َّـ  جعخييط هنمتلكخمجهمل غحلهئمث مض عظ همغ
ظ عمل قجن غجنهئخصن غحلمئمثمئ هُّـجههئ جلمبمث  .يُّـمتلكخمىس مض غجنجييعُّـ غخف

ظ عمل غجنهئخصن جلمتيط ي عن:وتطؠك بشغعغ اتطبك دإلجشطل اتغخلر ظل  غجنجييعُّـ غخف
هث جعجييعُّـ غجنتمههيمثمل هغجنتخمبمثمل غخفالكن خفخصقحكمل غخفجهمئلكف  يغجنخييعحملكظ م هغجنىعه ُّـسهب ي
ه غجنبيطن هغجنيطهنلكمص هنسمئيش مغمك آلهثحيعغم خم وغجنيعهجفمثمل هغخفجلكَّـيطغف م جعلكلك هن ي و  و

مغمك آلهثحيعغم غألهنىغمغمل غإلهثسلكهثمثمل جل غحللكجنمل  غص هن وجنمبجيبمثخيملص هنٰهخي جنمبمئ ي وز
ى ألهنيعغل ممثحقغومثيطسغآلجلتيطغجنمثملص هنهي ي جعخيٰههتلك جعيطهثمثمل هجعخيٰههتلك هثهيسلكهثمثملص هنخييط جنمئيعغ ى س س

غ جعلكجنرضهقغص هجعلكجنتلكمظ حمال ُّـجكمعمك جلمبمث غجنمتتلكئمي غجنمهحمثحمل  ف هكهغن غجنمئ يغخف س
ي غقمعهئلكغ غخفجلكَّـيطغف غجلىغغحممثملص همعهئيعق جعخيىش غألجنهيلكل غجنمييعُّـبمل يغجنمهلكحلملظ قجن عن

مغمك عآل غف غجنخيلكجنمثملص آل مع جللكف  غهثحيعغم هنىغغف غجنبيطنص هعهنيجعلكألظ ض ىغمغمل هن
ه غجنجيبمثخيمثمل هغجنمتهيسلكهثمثمل جل غجلتيطغحصلك غجنجيبمثخي ههنسببمل غألهنيعغل غجنبيطهثمثمل  يغجنمئ ي
ن غإلققغن غحللكظ حص م جفمثمتئىع م هن مجمبمل غإلققغمملكف  ىهغجنمتهيسلكهثمثملص حممثهئ

جنمثلك هغخفهبيعهقُّـ م عه غجنىعُّـ جممببمن جلمبمثهت غخفيعغ غجنمههييعغظ مغحللكظمبمل  ي ألقجعلكغ غخفلكجنمثخ
ن جعتحمئ هنلك آل حتمئ يغجنىعُّـ ُّـمئجيخي  جن مض غألجلمثلكنظ جنهيسلكق عحمهئلكقَّـ هغهثحيعغم ي

غمعلك  ن عظ قغ هُّـسهبخي وعهنىغمغتهت جل جفلكجنتهتلك غآلجلتيطغجنمثملص هجنىعجن ُّـجهلكَّـيطهن ظ و
ق حصلك عظال  . جلمف لكيعُّـلكن غألهنيعغل جلمبمثهتيص هَّـىعغ ُّـيطنوآل همغ

خص َّـ هن مجمبمل غجنهئخصآلف ي هنلك ُّـيطقمم عهثيهقجن جلمف جلهئيغ غألهنيع جلمتيط غحلهئمث حممشن
ن قجن غحلمئمثمئمثمل غخفستمتيطغ عمل غحلجمي ظلك جلمتيطهنلك ُّـهئ و هغجنمقغَّـخل غجنمئلكلكخيملص حفمه



٣٩٧...............................................................................)٥١( احشضظ
ّن أ، سن عظ يف صغر اسفخظسظَ إذ اسسبطظ استي أوردٌعغه إخظرة: أقول

ُّ، ممظ غغل]ّطظاسسخشسن اسصول بظسوجغة  [ٌ رضورةَ اسصصلُ بام خيظسقَاسصشق ّ 
 . احفاجِدح اختحضظم خوء

ِن اسضامالتأ : ذلكُوبيان َطظ اسصصضَّ  إذ َ ألعل االختغالل احستضغةَ احلظصضظّ
ِاحلجع اسصوغظ  سضضصف ]تضك اسضامالت [َ احلظصضظ، اسصظخصظِ واسحاعذَّ

 ِ وادتغال، دضغ ادتغال سفاج اسبغنِ اسشحطحظِ بواخشظ األزضظرِاسضظخصظ

ّجذ ادتغال سفاج بغطه وسوضودظت زواه اسضصسظططظ، زضو صغ سضصظرف أن 
 عغا سن احضظزف واخلطظالت اسصظخغة واحلجظ احظطصظ سضوصول إذ ّإن: غصول

ّ سظ غغرسه اسصظرف بام غسضطه ّإن:  سضحضطم أن غصولّطظ، سشغصاسضامالت احلصط
ام دضغ ّ بطن غضون سن مجضظ اإلدراسظت احلظصضظ سضضجظطذ ـ الخطًسسصظ أوذ

سفاوسظ سظ غوجظ اسصسظد سن اسسضون يف احواضق احشضضظ، واألسل اسصظخغ يف 
 . ّجكأّ، واستخد دن اخلالئك ورحعظ ـ زطم بغسك احلضم أوذ وّاسوزع احرض

).٢(ّواسضطضوس عو اخلضق طصسه اسغي سف بطظطه يف رشح احشضظ 
 اسضشف أعل أي سن [سضطم األسثفغن ّزظن:دضغ زوسه) ٢(يف احشضظ :  أي)١(

 واسوجغة احشضصظ احلصطصظ بضسطسظ: أي [هبظ اسصشق ّأن غفدضون] واالختغالل
 ودح َّاسضصسظططظ، اسصوى سوضودظت يف احفاج خوء اختحضظم دح ّغغل] ّاسسخشطظ

 اسرغصظ األدشظء دح اسسوداء ّحفةا واختطالء َّاسبغططظ، اسشظحلظ ِّاحواد اجخاق
 َّواسصفغفغظ َّواسصشفغظ، ِّواحلسطظ، َّاسصصضطظ، األجضظم مجطق ببشالن اسصشق إذ ّاألصضطظ؛

 ـ َّاخلطظسطظ اسوخظوس دن اسشظدرة ـ ّاجلفازطظ واسفغظضظت احجظعغات ارتضظب دصطظ
 بتالئهوا ،]احلظدث :أي [احلغغع اسسبظ ذسك دفوض دضغ ّإال ٍألجغ غضضن ال
 .»اخلبطع احفض سن ذسفطظ بام...] ّاسصصضطظ األجضظم مجطق ببشالن اسصظخق[

 .ّ أسثف إال يف بصق سواخضهٍ عضظ زال حيتظج إذ إغشظحٌواحشضظ واضغ
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ه غإل م س غآلجنمثملي غألجلٰهلكظييعئ حكلكيىغمغملهنع جللكف غجنمئ ض  لكي ههنلك ُّـخيلكهصصسققغمممثملهن هن
جللكفي ههنلك ُّـخيلكهن:عه[ ض ه غإلققغممي هن غهثمثمل]يمثمل غجنمئ ه غحلمث ي هن غجنمئ ي هغجنمتهيسلكهثمثملس  س

ه:عه [ هنمتهتلكىجعيطهن حتيعُّـ خظ م سهغجنجيبمثخيمثمل هتلك جل ي ههنمثمب] هن معمب غجنمئ
سمممثهيمثتهتلك غآلجلتيطغجنمثمل يمثملغجنهئمثهي [غجنت َّـ( س قغ]يمثمل غآلجلتيطغجني جفيطغي ظ ي غحلمئمثمئمثملي غجن  س

قَّـلكشهجض ي غحلمئملي غألهظلكمييعئ حكلكي ههنمهيطق مكهت سهثخص َّـ ع ) غجنمهحمثحملي هغآلجغلكقس
 . يغجنخيمثمتهغإلققغن  شغحلمئمثمئ يغجنهئخصن
ىمثمل غجنخيمئمبي معمب غجنهئخصآلف:عه [سصلكع: ىن ُّـمئلكنعسظِّـ  حممب  ألَّـ ى غحللكظمبملي
ن عمل ي غخفلكهثخيملي هغحلجمكيحكيطغ غجنهيلكي هن غخفمتلكخميس هغخلمثلكآلف]غجنمتحييع ظ  جنمب

ين غإلققغمملكفع :ن ُّـمئلكنعس جنمهِّـ صس غحلمئمثمئمثمليغجنهئخصآلف  ]غجنت جلمتيط غجنخييعحملكظ [ي
ي غخفخيمثمتملي هن معهئيعغق جعخيىش غألجنهيلكلىغحللكظمبمل غف غجنمئس يُّـمل جعلكألظ ي غخفحمبمبملي  جنسقهغف ز
جللكف( سغجنمتهيسلكهثمثمل ض ن هغإلققغمملكفيغجنت َّـ هن غكيغخفيطَّـجهمل ) غجنخيمب  ي جنمبح

يُّـلكَّـلك مض ظيطهق عجغلكقع يملص غخفخيلكههثملسغجنبهلُّـ يحكمثخص جلمتيط غجنتخحلآلهص يمثملَّـلك غجنهئخصجني  جل س
غض غخفحيمبهبملصئغخلال ن مض غخف جنيطغ( مليغجنيعقُّـ ي غألجمىعُّـملي همعمتلكهنص هغجنسهئ  زغخف

حكلكف غجنهيلكحكيطغ  جلمتيطَّـ يغي غخفسخصي غجنجييعُّـمئملي ههنالكهنملصغيمض غألهخملكف غخفرض )جنمبهئمثهب
نصجعهبخلكجنهيمل غجنمتهييغ ىن غقمعهئلكغع يغجنخيمئحل ي هغجنمئمثلككي جعجييعُّـ غجنتجيعجعملي غخفخيمب  ىخظ س

غ غخلمثلكيهن قجن ُّـىغُّـيط يجنمثملس مض غجنمئ رمثملس ي هغجن قغس يمثملجلتيطغجن غآلي جعهبمث غجنمه ي غجنيطهنلكجممثملي  س
يهجفيطهتلك غخفىغغمغمثملجل  حكمل غجنهئثمثهيمل غإلي غجنمبجيمثهيملس يهثسلكهثمثملص عمل غجنمثب غهثمثملس  صس غحلمث

ى جعمسن هنن حملكجنخيمئ هغجنتجيعجعمل جفلكممخص)ص( ن جعهبث َّـىعهي   ُّـمتمئجي جل غخللكقف هُّـمئ
غ غخفتخمثمب ه جلمتيطه خم يغألجلخصن معمئ غرملي ق  حمتهتج صمل هغجن جلمبمث غخلمثلكآلف هغجنمه

غخم ق حصلك مض غجن .غجنت آل همغ
جعمل سهنبمت هَّـىعغ )ض( ي جلمف غجنجيمك غجنمئيطُّـ همممثهيمثمل حتمئ غألحفالل غألقجعخيمل هن غجنيعلك ي
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غمكبمل ق هغحكتيطغهنتيحمهب   عمل جممببتهتلك جلمف غجنجيبمثخيمليضهي معيعصلكسهتلكص آل خك ي معمب غألهن
يمثملغآلجلتيطغجن[ ي غخفيعغيهغحكتمثالظوغص ي مغيط]ي قغظس ه غخفيطقئ جلمف حكلكي غجنس نييع غجنمئ  يممملص حممثهئ

 معمب ي جعخييط غقمعهئلكغ:عه [ىجفمثمتئىع م ] جنمبخييعحملكظ:عه[ حص ي غحللكظيغإلققغن
جليغألجلخصن  يهن مجمبمل غإلققغمملكف م ] هغجنمتهييغيهت مض غهثحيعغم غجنبيطني ههخم

جنمثلكظ هغخفهبيعهقُّـ ألقجعلكغ غخفيغحللكظمبمل  يغي جلمبمثهت غخفيعي جممببمنى هن:عه [لكجنمثخ
قغظ ن] حممهلكقهغ مملكخفجلكهثخليغجنس ى هنلك آل حتمئي جعتحمئى غجنىعُّـ ُّـمئجيخي  جن مض س
صظغألجلمثلكن ظ مكمت قغ غآلع ي هحمسلكقي جنس ص جعلكحفتالن غجنمه يمثملجلتيطغجنحمهئلكقَّـ  غجنت س

ه قىهجنىعجن ُّـجهلكَّـيطهنص َّـ عآلف معمب غجنمئ غمعلك آل همغ قغ هعظ ى ظ و  حصلك و
 ظيهت جعتجييعم غآلحفتالني هحمسلكق جعمتمثتصجلتيطغن غآلجلهت يآلهثحيعغم عهنىغمغتظ والعظ

ق جلالهنلكفيألنهقجن  ي جحلك ُّـهيمثيطص غألهنيعغل جلمئمثمك غقمعهئلكغ عحكبلكهبلكي مكهت  ى غجلىغني
جلهتلك خم ل معمب غألهنيعغل:عه [جع خم  . ذهقغ] جع

حكمل هغحليعغقغ هغجنمقهقغص همممثهيمثمل حتمئ غخفىغغف غخفخيتيطن هغهثحيعغحم جل  يهغجنمثب ي
ن  عمل ي عن معمب غألجلخصن معمتحيعم جعهبىغغف غجنيطهنلكم جل غجلتيطغجن:غآلجلتيطغنص هَّـمتلك ُّـمئ

حكمل غخفيعضمثمل يغجنمثب ى .ى
:خملكن غجنجهمثىط غجنيعئمثيغ مض ممتلكغ غجنمتهييغ هن غجنجههيلكظ مض جعمثلكن جعخيىش هنلك هثح حممث )ص(

قغ غجنت َّـ غ غخفمه يعن غجنمئ ي حكلكفص ي غخلمثلكن َّـ عحفيع هنلك معستمئيعي ق غخفحس  حممث ظ
حكلكف َّـ يهعن ي غخفجهجكن ُّـهسقه يغحليغ ي غخفجهجكنص هعنيغحليغ همغهتهتلك عمل غخفحس

قغ جل غ غخفمه يعمل غجنمئ غك  يمف حكبمث غحكتخىغغن هنلك معهسقُّـ عجنمثي هخميط .  حمتخىغهثيغحل
غ عُّـٰهلك عخكمثلكظ وختىغن غجنمئ و قغف جل ي غ غخفهيهئيعغ خميط يغحليغظ جنمثسمن هن غخفمسحف ي حممشن غجنمئ ي ي

ظ ألصلك  قغ جعلكجنجكمممثمك هغجنتحمبمث غ غخفمه ق غجنت مض غجنمئ يمعتخنم جلمف غجنمه ي ي ي
جللكف ض قغ هنمتهتلك عه حممهمبتهتلك عهنهئ عن معستحهيحيوهن ي حصلكص حممشقغ قممبمن ظ هتلك حممثهتلكظ ي
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قغ هن مغهتمل  جعمل عمل هنلكيألصلك جنمثسمن حفىغغهثمل حصىعه غجنمه قغ هنمتس  خظ َّـىعه غجنمه
وههغققغ هن قغحف عه حفلكقفص جع عهثخص َّـ حفىغغهثمل قغ هبىعغ ي ي حصلكظ ألن َّـىعه غجنمه

قغ جلمف هثح هنلك حممثهتلك هن غجنجكمممثمك  غجنمتح هن غجنتجيعُّـيطص هجن مملكهثمن َّـىعه غجنمه
غ معستثبتهتلك  حمهئىعجن عقغ آلجفمن حصىعه .يهغجنتهيمهمث معيعق هن حفلكقف جنهئلكهثمن َّـىعه غجنمئ

غ هن حكبمك ىغجنمئ  . عحفيعي
ي هن غألحكبلكغ عهنلك هن غجنتخمث هغجنهيهئيعص هعهنلك جن  هعقغ جليعل جعسبمك  هن حنظيي

يغجنتجههئالف غجنسخصهُّـمل عن مخثمبمن ي قغ همملكن غجنىعَّـ جملكئبلك عه حكلكمممتلك  ي قغ مض غخفمه و ظ و ي
 صيجل غجلتبلكقهص عهنهئ عن ُّـيعمعس قجن مض غحليغ غخفجهجكن هثهيس جعخيمثمت غمل معبمثلكهث

غمعلكحممثسهب غهثلك هعظ و هُّـيعه عجن قو  هن حفلكقفص هآل عحكبلكهبلك هن و جنمثيغ حصلك همغ
ص . حفلكقف َّـ ن غجن ه غجنخيمئمبمثمل عه جمهي ن غجنمئ يهعممثيع هنلك ُّـخييعل َّـىعغ جلمتيط حكهئ

َّـ  .يهجلمتيط غخكتميلكن غجنمتهييغ غجنمتجيمئمثمل جل هنيعغجللكغ غخلمثلكن هغجن
قغ هغخفتخمثمبمل جلمف عحمخيلكحصلك غخللكظمل ه غخفمه يحمهتمتلكن معمئ ي ققه هن ي جفت ي يُّـتهبث جحلك مع ي

حكملغجن ق جضس  .مه
ن ه غألحفيع  يعن غخكتميلكن غجنمتهييغ: عمل عن ُّـمئ  هجعبخيىش َّـىعه ُّـخنحمهتلك جل عجللكهثمل غجنمئ

غغ ي حممشن هن خكمسن ظجلمف حمخيمبهتلك عه جل ضبجيهتلك جل كُّـهيهتلك عه جل حسمبهتلك جلمف غجنمه
ق غخللكقمغمل حمال  ق غجنبلكلكمتمل عن معميهي جل غحكتثبلكف غألهن غجنمتهييغ عقغ غخكتميمبمن جعلكألهن

حكلكف جفمئ ق غخللكقمغمل هتلك هن غآلحكتثبلكفص يمعستثبمن غخفحس هعقغ غخكتميمبمن جعلكألهن
ه غجنبلكلكمتملظ حممشصلك عقغ مملكهثمن معلكهن يعن معميهي جل غحكتخيخصن غجنمئ مل غإلظميلكظ عمل ي

حكلكف غخللكقمغمل ن هنمتخنحمملى حمهي هخممنصغخفحس ي عمل قجن ُّـٰهخي ختمثمبهتلك و هنلك معهئ
ف هنمتهتلك عحمخيلكن غجنمئ غهثمثمل غهثهئ غ غجنجههت يهمعىعمميعَّـلكص هعقغ غهثمهبمن عمل عحمخيلكن غجنمئ ي ي ي غ ي

يغجنميٰهبمثملص هعقغ غهثمهب غ ي ف هنمتهتلك عحمخيلكن غجنمئ غ غجنميٰهبمثمل غهثهئ يمن عمل عحمخيلكن غجنمئ ي ي
غهثمثملص هجعلكجلهبمبمل عقغ غهثمهبمن عمل غحكتهئخصن غألحمخيلكن غحليعمممثمل ضخيهيمن  يغجنجههت ي ي
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 .يغألحمخيلكن غإلققغمممثملص هجعلكجنخيهئيغ
غوحممشقغ مس معهئ غجنمتهييغ هنجهتميمبمل ه جل عحمخيلكن خم ى جعمسحمخيلكن خم  و هنلكص جع مملكهثمن هغقجلملي

ه ه لىيعى جلصيىغجنملىخييلك هنيمممسص ه غجنمئ غ ألخم ىعجلهبمبهتلك عن معميمبمكص هعقغ غخكتميمبمن جعمئ  هنلك ي
غص عهثخص معٰهبجيهتلك جل جفيعمملكهتلك غخفهييعلكمل هنيعغجللكغ غجنمتهييغ  هنلك ىهجللكقل يجل معثمئمث خم ي

َّـ عُّـ غ ههثهيىعف مض عحمخيلكحصلك غجنت جعلكجنجيب خميط حفال حصلك يعه غجن جنمن معمب غجنمئ يلكَّـلك غحكت
 .هيمنيغجل همعثمئ

ن هنجهتميمبمل غوهَّـىعغ غجنىعه ُّـخييعل جنمبمتهييغ هن عن آل معهئ ى جعهيخي خم هي  حممئيط ص عه خم
ن آلحممل  جل غآلحكتهئخصنص ممخص مض غألهنيعغل هممخص مض ى عه جنٰهخي خكلكجمىُّـهئ

ن آلحكجكغجفمل مص هعهنلك عن ُّـهئ ىغخل ن جنهئثيعغ ي نظ هعهنلك عن ُّـهئ ي هنلكص ممخص مض غجنمت
غ غخفمتخنم عجنمثهتلك هن جمحقَّـلكيغهثخنغم غحصهبمل عمل غحكتخيخصن  .ي غجنمئ

غ غخفتخمث يجغ عن غجنمئ ي ي معلكقغ : مغهتخل حمخيمبهتلك جعيحفلكك خميط معخنحمهتلك غجنمتهييغ جل وغيمبمل خمي
غك ن جلمتيط غخكتميلكن غجنمتهييغ جعلكحل قغ يهنث هنلك ُّـهئ غ غخفمه ي غجنحيلكَّـيعغ هدم غجنمئ ي

غك قق جلمبمثهتلك هنمتهتلكيعمل غحل يآل معسمب جنمبهبتخمثمبمل يص جفت  غجنحيلكَّـيعغ هحتيعُّـهئهتلك جعخص ُّـ
جنمل ن غخفتخمثمبمل هنجهمي وغخفهيهئيعغ حمتهئ ي قغ عُّـٰهلك صي جل حمخيمبهتلك غخللككي ن غخفمه و همعهئ ي

جنمل ن هنلك حتتلكمغلكن هصيهثهييعغق جعلكخفتخمثمبمل جل غآلوهنجهمي ي عجنمث هن غحليغ غخفجهجكن  ُّـهئ
غك يجغلكجعتلك هغخمخيلك مض خكمي غحل و  .... غجنحيلكَّـيعغو

 صيمه هبلك هن غجنتهبمثىغ هغجنهيهئيعغيلكَّـلك مض عحمخيلكحصلك غجنت معتي جلمتيط غحكتخيخصن غجنمتهييغ عُّـوهمعلكقغ
 :وهَّـىعغ جلمف همغهتخل عُّـٰهلك

مظ جلمف :عجفيطرلك معيعمممثمك    غخفجهجكن هنخيهتلك مضيغحليغ حمتستخيطهنهتلك هيغخفتخمثمبمل عن معست
ق   ي ظحمثِّـص هآل معتهبهئو ُّـمئ جنمبمتهييغ حممثهتلك جميعلىجعمسجلمثلكصلك هحتمبمثمبهتلك جلمف مغهتملظ

ن يغخفتخمثمبمل ي جنىعجن هن غجنتخنم جلمف هنلك حصلك عن معتخنم جلمبمث جعجيبلكجلهتلكص جع معهئ ي
وهنمتجيعغ ي هن معخنُّـ غجنمتهييغ غجنمتجيمئمثمل عُّـي  .ولكَّـلك غهثجيعغقغي
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ي غخفسخصغي غحللكجنمليهعهنلك  جعهبخلكجنهيمل غجنمتهييغص حمهت ] جلمتيط غجنخييعحملكظ:عه [ جلمتيطَّـس
ني جنمبيعهف جعلكقمعهئلكغ غخفهئلكقونُّـالعجعلكحلمئمثمئمل    جلمف حفالم هنلك معجهتهتمثيه ههنلك ُّـهئ

ل هغجنسهتومعخيلكغع هص]غجنيعهف[  مغىغغئعزخل غخفجهيهيخل جنمبيطهنلكم هىيع غخفهييعلكى جنمببيطن جعلكجل

قغف هن حفلكقف ي عن معخنحمهتلك جل غجنتخمث:هغجنثلكر مغ الف غجنت آل معجيلكجع غخف
ي قجن غحكتبجيلكآل حصلك حمال معتهبهئهتلك جليحمتهئهي ي هن خكيطغ معجهبمثحهتلك همخثمثمبهتلكص حممشن و

ي هن غجلهتتخل مجمثخيلك ضخييغخفتخمثمبملخكميمبمن   حمخيمبهتلكص هعن كغن جلمتهتلك غجنجهمي هن و
ن عه هن مغهتمل ن حط جفلكن غجنمت ن جلمتيط ص هغجفيطغىغجلهتتخل مممبتمثهتخص م ممخص ُّـهئ  ممخص ُّـهئ

ممخص جلمتيط جهمي غجنمتهييغ جل غجنخيمئ هغجنتهبمثمثىغص هيٰهخي غجنبيطن همعيغألهنيعغل غجنت مع
م ن هنمتخنحمملي جفت غخل ن همعهئ ك هنلك آل ُّـهئ ومعٰهخي غجنمتهييغ همعهئلكق خض  جل ي

ق مغسيطغهثمثمل حمهئمسصظغجنخيمئ مجمبمل ل عهن حمهتلك هخم ي جنٰهخيهيهتلك هخت ي لك معجكن غجنخيمئ ي
قغ هُّـستخيهبمبهتلك  ي غجنتخمثىهمعيطجعحقه م عهنهئ ه هُّـمئب جلمف غخفمه ي جفمثمتئىع عن ُّـمئ ى

ه غمغتخصجلهتخص هنخيلك وهُّـتمئ قغ عمكهتيع حمخيال حمصي و حمتمهحق غخفمه ق غجنت مض ي ف غجنمه تمب
قغ مض  قغي غخفجهجكن حمجكه مممسصيغحليغيغخفمه مغ ى حفلكقمغلكظ ألن غألجغيع غخفيطقن هن ولك هن ي ي و

غقق هن قغحف َّـ هنلك ُّـتهبث حممثهتلك هعهثخص شتمب  غقق هن حفلكقف ههن غجن يغجن ي
 .جعلكجنمتسبمل

ص حممشقغ مخث مملكن جفلكجن ممحلكن هنلك ُّـيعق  ك جعلكحلمئمثمئمل َّـ هنلك ُّـتهبث يهعقغ مملكن غخفحس ي
ن هغخللكئ هغجنٰهخيمث هغجنمتلكئ هن حفلكقفظ هحصىعغ  هنلك ُّـيعه غإلهثسلكن غخفجمت

غمعلك وعخكبلكجفلك خملكئهبمل ممخص ُّـيعغَّـلك مض جفلكن غجنسالهنمل جعلكحلمئمثمئمل هُّـسهب عظ صو حممشقغ   ممىعجن
غ غخفتخمثمبمل عمل هثهيس جعلكجنتمتبمث يمعيطغقن غجنتهبمثىغ عه غجنخيمئ خكمثئلك هن قجن همغىعغ غجنمئ ي  صوي

ق هغخلمثلكآلف  .*...يغضهبحمبمن معمب غجنمه
 مممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

.طضض م ضضضك: ممتلكغ غجنمتهييغ هن غجنجههيلكظص جعتمهحمثِّـ غجنجهمثىط جفس كغقغ عهنحل* 
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ه غجنمتهيسلكهثمثمل غجنهيهئيعُّـمل]  عمغىغغظ غجنيطهنلكم:عه[غجنت َّـ م  سهن عآلف غجنمئ  م س

ل هغجنسهتيع:عه [خلىغخفخيعمغ يجنمثمل غآلي ألهنىغمغمل غألجلٰهلكظ] غجل  س غجنمتهيسلكهثمثملصيقهغف هغألس
ل غجنىعه َّـ م ز مممبيجع هغجنبيطن ض هي مجمثيهن  صجلتيطغنجل غآل م  معمب غجنمئ

ي هغخفجهمئلكفيآلنهجعلكقمعهئلكغ غآل مبمتهييغ جن ى همعخيىعُّـمكصحفتمثلكق غجنيعغجفلكف جعلكآلي همعيعنس
ى هثهيسلكهثمثمل معهئمبمثهيمثملىهئملىمبىجعتحمهمث هن س يمعمب غخفمبهئمل [هيمثيطمع س ى مى هغجنبهئلكظى غحلىغن]ى  ى هغخل

ى هخممبملىملس هغجنىعجنى هغجنبهسكسهغحص ي غحلهبمثملس لى هغخفسهئمتملى هغجنهيمئيعس ي غحصهبملى هحكمئ  جعلكقمعهئلكغ س
ق  ي هجمحق قجن جحلكي عقه غجنمتلككي هغجفتخصني هغألهضلكل غجنجهمتمثخيملي غخلسمثسمليغألهن

ي غخفالهنمثمليُّـيعمعهئب م:عه [ هنمتهتس  . ]ي هن عَّـ غجنجييعُّـمئمل هغجنتمه

ن)ص( غهثخل و هنخيمب ن غجنمئ حممل غجنىعُّـ آل ُّـيعغجل ي عن َّـىعه غألحمخيلكن عهثخص َّـ جنبخيىش غخفتمه ي ي
ص هعآل حملكجنخييعحملكظ غحلمئمثمئمثمثغجنهلجل ممهت يمل مض حكحقَّـ هحكمب ن جعلكجنهلل ي ن غخفمبتىغهن

ن جل مم َّـىعه غخفهسغ يغخفمئيطك هنمتىغَّـ ي يحفىعغفص جغ عن َّـىعه غخفهسغحفىعغف عهثخص َّـ جلمف ي ي ي
ىجعخيىش معخنحملكف هن م هغجنخييعحملكني ن جنمبتمه  هآل جلالخممل حصلك جعمسظ غخفبلكر صي ُّـمتتسب

يحكتيطآلآلف غجنخيمئمبمثمل هغجنمقغَّـخل غجنهيمبسهيمثمل غخفحهئهبمل جنمبخييعحملكظ هغخفبتمتمثمل جلمف غآليغجنمتحييعُّـمل  .ي
غيخملكن جلىغ ق غجنهئلكخكلكر مض جعمثلكن خهل عَّـ غخلمب ن يغألهن قهغ:  غجنيطُّـ جضهب

نص هغجنثلكجنهن خممبمل غجنجيخيلكنص هغجنيعغجع خممب ظص هغجنثلكر قهغن غجنمه ض يغجن ...  غخفمتلكنملي
وهقهغن غجنسهتيع هنهسجغيع غقي جعلكف غجنبيطهثمثمل همعمئمبمث هن ي جنمبميلكُّـمل مض حتمبمث غجنيعلك  غجنمتسمثلكن ي

و عُّـٰهلك مض عهنلكمعمل غجنمتهييغ هعجفمثلكظ غجنمئمبمك وهغجنخيمهمثلكن هغجلهت هغجنميهيمبملص ههنهيمثيط
ص ممخص مغلكظ مض ممالن حكهت جع جلبيط غهللا  عقغق عن ُّـمتلكن َّـىعغص حمخيمبمث جعمسقجعخيمل ىهن: غجنسمبمث

يعخكمثلكظ آلجعيط هنمتهتلك هن عخكمثلكظ ممثحقغص هجنهئ  جنمبهببتيطغ ي َّـىعه غألقجعخيمل آلجعيط هنمتهتلكي
ن عخمغجنمههبمن هغخلمب: يغخفتمسقغ غف هحكهتيع غجنمبمث حكمتتخل آل ُّـهئ  يغ همعيعن غجنجههت

هن قجن هن لكمبمك عجلالن جفلكجن جلمتيط غهللاص هغآلحكتخيلكهثمل جع عن ُّـستمئمث جن جفلكجن هن 
ص حمغهللا غ ُّـمتمئجي جلمت غآلحملكف هغآلخكتميلكني جلىغ همغ ص هجعلكخلمب  بلكجنمههبمن ُّـخييعم جفلكجن
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ق:عه [شهَّـىعه مممبهتلك  هن غألحفالم يعصلكهن  م ]ي هغألهنيعغلي معمب غألهن

غخمخيمليسمثسملغخل ي هن غجنخييطغجنمل غحلمئمثمئمثملي مض لكيعم غجنتهييعُّـيشي غجن يمثمل غجنهئخصجنس غجنت َّـ  [ي
حكجي يمثملغجن هقمعمتهي م ] هغآلجلتيطغني ى غجن مغمكصي غخفىغغفى هغجلتيطغنى هغجنهييعفش  :عه [ى غخف
يمثملس جنمبىعغ غجنبيطهث] غخفىغغفىغجلتيطغن  آلجلتيطغن يعهنلكهنيعمغخيهتلك  [ غجنىعه جعصيمثمل هغجنيعهجفلكهثي

غهثمثمليمل غجنخيالخمي خممثلكن]يغخفىغغف عه جنمبىعغ  .س غحلمث
 و جنمبجيبمثخيملص هنٰهخيهيملو هنسمئجيمليعصلكس آل خك ] حضلكجنهيمل غجنمتهييغ:عه [يحمهتىعه غحللكجنمل

مغبملجنمب غص هن ومئ  وص هنهيمثيطغيمثملجلتيطغجنسهثسلكهثمثمل جل غحللكجنمل غآل آلهثحيعغم غألهنىغمغمل غإلس

غف ُّـمتمئجي جل غجنيطهثمثلكص  يجعلكجنمتلكك مض عهنيع غجنيطهثمثلك عآل جعحلكن هثهيس حممئيشص هجعجكمم غجنجههت
ف هثهيس هن مغهتمب هشمث  .ص* خممبب جعخيمبهبلكهجعسهتيع غجنمبمث مخ

يهعهنلك غخفالهنتمثمل ن جعهبهسغحفىعغ عجفيط حص حممثخص و حمهت لكلكئهيملصي حممثمل آل ُّـمسهب ي هن غجنمه
هث ن ألهثهيسهت جلمف غجنيطهغنص جع ُّـهيخيمب  هن عحكبلكغ غخفهسغحفىعغص حمهت مض جفلكن غجنمب

خمخيهت مض غخفالهنمل عجفمثلكهثلكص هخميط خملكن جلبيط غجنيعكيعص ي ُّـتخيهبيطهن عمعمثلكن هنلك ُّـ و غم ي
غلكمتهت عجغيع : جلمتهتيغجنهئلكخكلكر غلكيعَّـ جحلك مض جع يهَّـ غجنىعُّـ مس ُّـحيهتيع جلمف حف

غق غجنيط. غجنبتمل ن مض علك غ هَّـ عجلمف غجنجيلكئهيمل همعالهنىعهت ُّـمتمئمبب جنمثملص هحكهب يحف ي
ص قغئهب غخفالهنمل ألهثهيسهتظيجعلكخفالهنتمثمل ن جلمبخص يعص  حمهت هن ص جنهئ وعجلمف غجنمئ

يهجلهبالص هجفلكآل ههنمئلكهنلكص حممشص و و ص حممبهتىعغ آل ُّـمتهيهئو ن جل ي آل ُّـيعهن عهثهيسهت ممىعجن
ف غخفهئ. غجنالئهبمل ألهثهيسهت و جعلكجعلك مض قمميع َّـىعه غجنجيلكئهيمل يهخميط قمميع غجنجهمثىط مض غجنهيت

ن غإلحصمثملهت غهللايهخف حممث هنلك خميط حفمه هجنمبجهمثىط . ي جع هن غخفمئلكهنلكف غجنخيلكجنمثمل هغجنخيمب
غن َّـىعه غجنجيلكئهيمل غخفسخصغ جعلكخفالهنتمثملجلبيط ي غجنيعحس غجنسمبهب ممتلكغ عحميعقه مض خف عجف  .ض*يو

 مممممممممممممممممممممممممممممممممممممم
 .ططصك:  هنمهبلكف غحصيطغُّـملص جعتمهحمثِّـ مغالن غجنيطُّـ رلكئ.ص*
 .ضصضك:  جنجيلكئ غإلجلالن.ض*



ضصض...............................................................................)صض( غخفجيمبمك
و ممثحقغص جعخيٰههتلك جعيطهثمثملىألهنيعغل  جنمئيعغ وغيهنخييط م ممخص حكب م سص هجعخيٰههتلك هثهيسلكهثمثملس

ف غ جعلكجنرضغخف يققغن غخفتهييعلحملكإل. هقغس هكهغن غجنمئ  ص]غجنهيلكحكيطغ [ جلمف َّـىعه غجنجييعُّـمئملي
 . غجنبلكلكمبملي هغإلققغمملكفي غجنهيلكحكيطغيهن مجمبمل غخلمثلكآلف يعهثسآل خك 

ون لكيعُّـ غجنخييعحملكظ حملكحكيطع :مل هغخلالظ)ص( ظ ي ظ عمل غجنهئخصن غحلمئمثمئ  جعلكلك آل ُّـ
مغمكهقجن و ألهث هن ه غإلققغمممثمل ههنسبمكي و آلهثحيعغم هنىغغف غجنبيطن هغجنمئ   جنسهنيعغلصي

ظلك هن هنلك هثالجفحي هنمتهت هن عجلخصن ويهجعلكجنتلكمظ حمخص ُّـجكمعمك جلمبمث جعلكلك ى عُّـٰهلكص حفمه و  و
ي حممتحييعُّـمل غخفحيهتيعُّـمل هغجنحيلكَّـيعُّـمل جمحقصعقن. ُّـيعحمٰههتلك غجنخيمئ ي ي ه عن  ظي يحمثحملص هقجل

يغإلهثسلكن غجنهئلكهن َّـ غخفحيهتيع غألمع جمحق ه عن َّـمتلكن ممخصآلي و ظحمثحملص هقجل  ي
وجفمئمثمئمثلك بخي يهغجنجييعُّـ هغخفمتهتمي غجنىعه ُّـتص  آل ُّـهبهئ غجنتخيبحق جلمت جمحق ظحمثحملي

ن عمل قجن غجنهئخصن غحلمئمثمئ جمحق ظ  .و عُّـٰهلكى ظحمثِّـيغجنخيلكقم جنمب
 . غخفخييعحمملههبىعغ معمتتهت غإلخكهئلكآلف غجنت عخكهئمبهتلك عَّـ غجنمتحييع جلمف عَّـ

غجفيط معمب غآلحفيع غجعتيط وظ هن غخفجيمبمك غيهحكمثهلل غجنخيلكقم جعيعق َّـىعه غإلخكهئلكآلف غجن
 .غجنتلكمظ

 
 
 
 
 
 
 
 





 
  ا َدا  ا   آ   

اّ   ا ا   
 :وخصل اتسطدط

 وإةنطت) ٤٦( و)٤٤(شط ّيف ةلاب اإلجشطل اتنشعم يف اتس) ٥٢(
  ال خثُ ادشطركُ ظل اإلضمطنآل ادنطمَسصغّأن ات

وإةنطت ضسطم ) ٤٧(م يف اتسشط ّةلاب اإلجشطل اتنشع) ٥٣(
 ّعطاتسصغو ّعطظغطساد

ادشطئشط بسعم ) ٤٧(سشط ّصط اتنشعرط يف ات ةلاب ادرن)٥٤(
ّ ادنطرط، ودخق ادلةله ّعط اإلضمطن ادشطرك دشصسصغّصطؠألت

 رك أخغاد ادسطمل  خغدّعطخلرة يف بصطن اثنهطدط رسصغاتغ
  ادسطمل ادشنثّصطادشنث، واثنهشطخ

ادشطدتط يف ) ٤٧(ّةلاب ادرنصط اتنشعرط يف اتسشط ) ٥٥(
 دسعم اجنامهلط جت ؛ّصط اإلضمطضّصط احلشصشط ادصلجّصطةطرس

 ًخامالت أخغاد ضلجصط مجصسط
ادشطئك بنسألن ) ٤٨(ّةلاب اإلجشطل اتنشعم يف اتسشط ) ٥٦(

  الثنشغارل اتنصطج ادلاةط دسثهّعطاتسصغ
 يف إبسطل ادلؠلل) ٤٩(ّ ةلاب اإلجشطل اتنشعم يف اتسشط )٥٧(

 إح ادشامل احلشصشل





 
 
 
 
 
 سطرفّضن اتادشطئك ب) ٥٠(ّ ةلاب اإلجشطل اتنشعم يف اتسشط )٥٨(

 اتصنصسط ادنل ال ععرخصط ادسشك  رك األرلرّصطادشرش
 ةلاب اثننسطد اخلزك وؠلل اإلضمطن إح رغبنط اإلجألق )٥٩(

 )٥٠(ّجك ادشصلد اتنشعم يف اتسشط 
 رك) ٥١(واتسشط ) ٢(ّةلاب اإلجشطل اتنشعم يف اتسشط ) ٦٠(

 اتسغخط دنهزصك اتسطرف ادشلل بنسألن جغعق أظك
ّق جصع اتهششح رك أظك ادصسغ ّأن احليف اإلجطرة إح ) ٦١(  ّإضامّ

ً ةعا ال ٌ ؠسطّأضل ّإالنطر جغعق أظك ادشرق، ظل اجن ّ
 عصشك ثشلخل

 ّ يف دخق رط أورده اتهششلن رك أظك ادصسغ رك خلهلك بزسلبط)٦٢(
 جغعق أظك ادشرق

يف جعم إضشطر ادسطرف جغعق أظك ادصسغ بطدشطرك، وةلاب ) ٦٣(
 ّإجشطالت بسف اتنزلخط جشصل

سغ جت  جغعشل أظك ادشرق وأظك ادصصطّيف إةنطت تش) ٦٤(
 رنطي ادسغخطء





 
 ٥٢(ا(  

] ا  ّا ا ا )٤٤( )٤٦ ( إا ّ 
ّا  ا ا    

 جلصصق اتسطظغ ُ احلطىُ اجلطرقُادشلن  ظلَ ادشطركَ اتسصغّإن: خشصط: خطل
 . خصلِ اتلةلدةِغ اتغابطئيف ثط

ي غجنتخيخل:عه[ وح األَاتغبنط ّخضن  ِغئوثط  ِ بطدغاتُ علةع خصصط ادسشك]ش غجنخيمبهبي
ِ وادنسصصطتِادزشطت ً واتطظصطت، جشام ُّ ًخصنصطّ َط خثّإمجطدص ّ  .ّبشزصح ً
ً بطجلصصق جشام ُ خصصط ادسشكُ علةع]ي غألهني غجنخيمئ:عه[ اتغبنط ادنطضصط ويف

ًخصنصط  ًبشزصشصطّ ّ. 
ً بشك اتسطي وةلدا جصصصطُلةعب ]هئبحق غجني غجنخيلكمس:عه[ اتغبنط ادنطدنط ويف ًّ 
ًبشزصشصط ٍ بسعة ىوبُقص خصصط اجلصُكَ، وععرّ  . رك ضلع اإلدراكآل
ن:عه[ اتغبنط ادغابسط ويف  رط يف ظغه ُ خصصط مجصقُ علةع] غجللكهني غجنهئ
 ي غخفيعمعبمل:عه[ طِ رق اجنامهل] غجنسلكجعمئملي مجمث غخفيعغمعمك:عه[  الجنامهلط جشصصط؛اتغابط
ِجت رسصل األتععط ]غجنيعغجعخيمل ِ اجلصسصطآل ِ احلشصشصطآل ِ ادشامدصطآل جفيطغ:عه[ آل  ،] جفمئمثمئمل غجن

 . وادشاملِ جشصصط رك ةصط ادناممُ ادغعطدةُرّنزلُادنل ال ع
َ األخصشصطَزلرةّأن اد :غَصَخس  بهمط مجصق ظغه اتسطظغ، ال َ ادسطظغةآل
 يف ظغا ّإال ]يمثمل غألممهبمبيجفمثهن هن :عه[  ظل خغدكُتصظظط رك ُ جصلرُعصشك

 .ّاتسصغ، خنضرك ذدك
ًط ّشصّ بسشِ واألثامءِ ادزلرِ بسفُدراكإ ُخصشلن( :] غخلمه:عه[ لُخلد

ًخصنصط ط ِ ورط جعا ذاهت، بغاهتط ذاهتطُكِعرُب ي ادشك يفَ ادمطرعطَشصشطّن احل أل؛ٌ، رغدود)ّ
ً جشام خصنصط ،طِرك دلازم ذاهت ّ ِط يف اإلضمطنّإمجطدصً ِ اتنزصكِقرط اجلِ وادشلنِ ادشطركً ّ 
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ن:عه[ مطئغ اتسطظغ، اترنصكد . خغ رك اتغابطُ رط ذِ جت مجشط] غجللكهني غجنهئ

 غجنىعغف ههنلك جليطغ غجنىعغف هن :عه[  األرغعك] غجنسلكقُّـملي غحلمئمثمئمل:عه[ ُكِعرُبآلضام إو
غكن غجنىعغف  بنسف ] مض غإلهثسلكن غجنهئلكهن:عه[ ً مجصسط خصل] غجنىعغمعمثمل هغجنهيخيمبمثملجن

ِادنسصصطت ًدراخط جششصطإآلهلصط،  اإلِ واألثامءُّ ًبشزصشصط ًّ   جت تمط بسف رط خصلّ
ن غجللكهن:عه[  .]مض هنيعمعبمل جلمئمب[  رك ادشلابك] مض غجنهئ

ٍعزط بنسف بسصصطتأصام ُخِعربو ُّ ّط وختصشصّ ويصً أتغ، إدراخطٍ وأثامءً ُّ ًط جت ً
ن غجللكهن:عه[ تمط بسف رط خصل  يمض هنيعمعبمل هر[ َ أتغَ رك خلابك] مض غجنهئ

 .]يهحفمثلكجن
ٍعزط بنسصصطت أ ]يمعمب غحلمئمثمئمل[ ُكِعرُبو ُّ ًصط تمٍ أتغ، إدراخطتٍ وأثامءً ، جت ّ

ن غجللكهن:عه[تمط رط خصل  ِ بنشك ادنسصصطتُقّنسشبرك ادشلابك ادنل  ] غجنهئ ُّ 
ُضام بإ ] غجنسلكقُّـملي غحلمئمثمئمل:عه[  خصل.]مثمليغحلس[   بهمط رط خصلي بطدشكآل ادشكُكِعرآل
ن غجللكهن:عه[ َدراخط بطرط ال رغععإّشك،  رك اد] مض غجنهئ ً  .ّ جشصل، خنضرك ذدكًّ

ن )ص( ش جعخييط قمميع مجمث غإلخكهئلكآلف هغجنجهب غجنت ُّـهبهئ عن معيعق هن غخلمه جلمف غجنمئ
ص هقحم هنلك خميط ُّـيعق جلمف معمب غإلخكهئلكآلف هن  يجعلكخفحيهتيع غجنتلكن هغإلهثسلكن غجنهئلكهن

ُّـمل حصلك  وعن لكيعف معمب غإلخكهئلكآلف جعىعجن غجنجههئ حملكخميط : يط خممبمتلكهخم(عُّـيعغقغف معمئ ي
مغهتمل  ظ ألن غجنجييعف غخفمتتحي ُّـمئتيض عن ُّـبيطع جعلكإلخكهئلكآلف غخفت يجنمبتمتحيمث غخفمتجيمئ غجنهيمت ي ي
ق م ُّـجييعف  ن عهنهئلكن غجنحيهت قص جغ م هجلمف حميعل خمب يعمل عظ عهنهئلكن غجنحيهت

ن جعهبحيهتيعُّـمل غإلهثسلكن غجنتلكهنملص جغ غإلخكهئلكآلف غ يغإلخكهئلكآلف غجنمتلكمكيعغ عمل غجنمئ ي مغهتمل ي يخفت
ن جعمسن  مغهتمل عمل غجنمئ ن غإلهثسلكن عمل قجن غخفمئلكنص هعحفحقغ غإلخكهئلكآلف غخفت يعمل هظ يو

ن غجللكهن همخلكُّـىغه جل جعمئمثمل غخفحيلكَّـيع غغ معمب ) يغإلهثسلكن َّـ غجنهئ ىخل غخفلكمع َّـمتلك جعج
ق َّـمتلكنص حمبيطع جعلكإلخكهئلكن غألهن غخفتمئيطن مض غخفجيمبمك  يغإلخكهئلكآلف جعلكجنجكمعمثمك غخفىعمم ي

ص هعقغ : هغجنىعه مملكن هنهيلكقه) ضض( ن َّـ غخفحيهتيع غألمع يعن غإلهثسلكن آل ُّـهبهئمت عن ُّـهئ ي



ششش...............................................................................)شص( اخكقلب

ّفان تناك فقهث وفدلنا مقنقثتة اخكقهثتة وافقاتثتةس غافثي تقلث فثفح تخ إفا  ٌّ ّ ّ
ّافذكمل افكلمخ أو افككح األولس أو افكامل افكدمكس وفيج تخ اإلندان ّ. 

ّن اخكقهث افكافح ال تمكخ أن تكخن إال افكخأ :وحاصل اجلواب هنا ن اجلافج ّ
ّـ احلاز واخكقذمح حللك مجيج اخكقاتث اخكخاكخدة يف يكائث اخكثاىقب فخ اإلهلية 

ّ إىل اخللكية افكينية اخكخاكخدة يف افكخن اجلافجس فام فث يف اخكقلب ّافكلمية ّ  ـ) شش(ّ
ّوذفح ألن فح فا حلثاه   ُ غمك)ل وافكامل افكدمكّاألوّفخ افذكمل افكلمخ وافككح (ّ

 ّ اخكقهث واكخب أن ىقذركح غيخ أرمقجُخكثفخرةص إذ تقىكط يفّ فلمقهثتة اٍصافث
ّاجلافكية فلكامالتس وافذامتج غيام مقمل ىقلح افكامالتس وأن : حكقائجس تخ

ًىقكخن ىقلح افكامالت حلينية ّ ال حللميةس وأن ىقكخن فخ أجكثتة مجج اجلميجص ّ ّ
ّفيكخن فلديا فقهخر افثات يف فقاتثتا اخكذكينة حللك نكدها مقردب افقاتث  يف ًّ

ً وتكخن فقهثا اكافكا جلميج جلؤوسا واحلذداراهتاّفخل ٍجلأن ً. 
ّأفا حلثم صالجكية  ّ افذخ تخ افذكمل افكلمخس غال تمكخ أن ىقكخن اخكثىقدة األوىلّ

ّتخ افكخن اجلافج واخكقهث األىقحص ذفح ألسا ورغح أن غيها افكلح مقافثات  ّ ّ
ّويكائث افقكات وافذكينات واخكاتياتس غيخاكث غيها افكل ٌح مقاجلميجس فكنخ حللح ّ ّ

ّغيدخ إمجاحق غمك ىقكقيخلس وافقاتث مقاندكايقخ اإلرادي نرخ اخكقهث أراد أن تقهث  س س
ّمقمقهث مققكح ىقكقيخلس وفث ىقكث ّ  ).شش(و )شش(فت اإلجلارة فثفح يف اخكقلدمل ٍ

ّ افذخ تخ افككح األولس غثغح أسا تخاكث غيها افكلح اخكثىقدة افذانيةّوأفا  ّ
ٌكقيحس إال أنخ حللح ميج مقنرخ افذمقاجل ِ ّ  ٍتث تدرت حلخ حللحاقس وافس ال حلينخسغيدخّ

ّىقكقيخل حلينخ ّ. 
ٌ افذخ تخ افكامل افكدمكس غثغح أن فح ىقلح اخككاس فخاكخدةاخكثىقدة افذافذةّوأفا  ّ ّ 

ُغيها مقنرخ حلينخ ىقكقيخلس وتثرك غيها اجلميج مقرميج أنخاع اإلدراك ـ فخ  ّ ّ
ّ واحلز يف فثىقدة احلج ـ إال س يف فثىقدة اخكذال واخكذاحقسافككخل يف فثىقدة افككح ّ ّ



غجليط...................................................................ضصض ض م ف خف مخهتمثيط غجنمئ

وعصلك هنتهئثيعغ ي ص هغجنحيلكَّـيع عقغق و هن قهن هجفيطغص حمهت حملكخميطغي جفيطغ هعجفيطُّـمل غجلهب ي جنمب
ي هنجهتهب جلمف هنلك معمئيطن هن غخكتخصجن جلمف هنخيمت غألجفيطُّـمل غجلهبخيمثملىعن ُّـحيهتيع جعهبحيهتيع ي  صي

مغيط عآل مض ن غجللكهن هغخفيعمعبمل غجنيعغجعخيمل يهَّـىعغ آل ُّـ غجنمتجهمسغ  غجنت َّـ غجنهئ
ق غجنىغُّـلكقغ جلمبمثهتلك هن مغهتمل غجنتخصن هغجنهئخصنص  يغجنخيمتخنُّـمل غإلهثسلكهثمثملص غجنت آل ُّـتمه ي ي ي
قغ غألممهبمبمثمل غجنحيلكَّـيعغ جعحسمك مجمث َّـىعه غخفحيلكَّـيعص آل ُّـهبهئ  يحمحيهتيع عن غجنمه ي

ن غجللكهن قَّـلك هن جفمثهن َّـ عممهب عآل مض غجنهئ  . يمكهت
ن غخلمه هعخكهئلكجن مض غخفجيمبمك  ق ): طض(يهعهنلك خم ن عققغن جعخيىش غجنمه حممثهئ

ن غجللكهن معخيمئمبمثلك جممثبمثلكه وغألحكخصظ مض غجنهئ و يي يعخكهئلكن غخلمه م جعمسن غإلهثسلكن : ص عهي
ن عن  قُّـملص ههنخيمب ن هنحيهتيعغ مملكهنالظ ألن جن هنيعغمعمك همغ يغجنهئلكهن آل ُّـمهمبِّـ ألن ُّـهئ ي وو ي و
يجفمئمثمئمل غحل هن جفمثهن َّـ حكلكقُّـمل مض مم غخفحيلكَّـيع آل معحيهتيع هآل معيطقن مض مم  ىي ي و ي

ن عققغن جعخيىش ق هغألحكخصظ مض جعخيىش غخفيعغمعمك هنيعمعبمل هن معمب غخفيعغمعمكص حممثهئ  غجنمه
ن غإلققغن مض غجنتخيخل غجنخيمبهب هغجنخيمئ  يمعخيمئمبمثلك جممثبمثلك آل جلمثمتمثلك م هنيعقهقظ ألهث قجعخص ُّـهئ ي و ي ي يي و و و ي
مغيط عجفيطُّـمل  ص هجنهئ آل مع مغيط خظ جممثب يغألهن جممثبمثلكص هجنهئمت مض غجنخيلكمس غجنهئبحق آل ُّـ ي سي ي و

ظ حممشن َّـىعغ غجنحيلكَّـيع جلمتيطهنلك . غجلهب يعهنلك مض غإلهثسلكن حممبمثيغ ممىعجن وُّـيعه غخفحيهتيع حمتلكقغ ي
حممشقغ قعه جعحسمك ص وُّـيعه قغمع مض غخفحيهتيع جعحسمك غجنحيلكَّـيعص همعلكقغ ُّـيعغه جعحسمك غخفحيهتيع

يغجنحيلكَّـيع حمحقغه مملكهنال حممث مم خظص هعقغ قعه جعحسمك غخفحيهتيع حمهتمتلك معلكقغ ُّـيعه جعخييطه  و ي و
يغجنخيمئالر جعمشققغن جلمئحلص هعحفيعه ُّـيعه جعخييطه غخفثلكمظ جعمشققغن هنثلكمظص هجغلكجنثمل ُّـيعه جعخييطه  يي ىي يى ي

يققغن جفدص حممثيطقن قغمع مض جعخيىش غخفيعغمعمك جعبخيىش غجنتخيمثمتلكف هغألحكخصظص يغحلد جعمش ي ى
يهُّـيطقممهتلك مض هنيعغمعمك عحفيع جعتخيمثمتلكف هعحكخصظ عحفيع يي  .ي

يخص معيطقن قغهتلك جعىعغهتلك همعيطقن هنلك ي عهثي غحلمئمثمئمل غجنسلكقُّـمل مض غجنهئيعن: هجعخيبلكقغ عحفيعه ي
غكن غجنىعغف  لك  جلمتهتسهَّـ غألحكخصظ غجنىعغمعمثمل هغجنهيخيمبمثمل غجنت ُّـخيمق(جليطغ قغهتلك هن جن

هثمثمل غإلهنهئلكهثمثمليجعلكألحكخصظ غإلحصمث خييطَّـلك ي جنميمببمل جفهئ غجنهئثيعغ جلمبمثهتلك هجعظمل هغحلمئلكئ غجنهئ



ضصض...............................................................................)ضض( غخفجيمبمك
ى مض قحم معمب غجنجهب جلمف غجنجكمعمثمكص حمبيطع وَّـىعغ خهل: أخلل غغ وآليهعش  جعج

ي جعخييطن ظالجفمثملي غجنمئلكئمبمليغجنجهبهتمل ني غإلهثسلكنس جنمبحمئمثمئمل  [والو هنحيهتيعغ مملكهنى ألن ُّـهئ
ى غحكتحمئلكخممثملينعه ص]غجنسلكقُّـمل يهن غجنتخيخل م هي جمحقس غجفيط [ز غجنخيمبهبش  ]يتي هعجفيطُّـيتيُّـجع

يغألهن يهغجنخيمئ يجنتمب غخفحيهتيعُّـمل م  غجنهئبحقي هغجنخيلكمسي  .ممثيعع س

َّـمثمليجل جللكمس غأل ل هن غإلققغن عهث)جن خص َّـ جعحسمك قغف غجنحيلكَّـيع مض يص هَّـىعغ غجنمت
ص آل جعحسمك غخفحيهتيعظ هحصىعغ حمهت جنمثيغ  ن غجللكهن غخفحيهتيع هغإلهثسلكن غجنهئلكهن هغجنهئ

سعققغمملك معهيمهمثمبمثلكص جع عمجلكمظ و لكيعُّـ هنجهلكَّـيطغ غألجفيطُّـمل غجلهبخيمثمل ههنمئلكن  جل ي جممثبو
 .مج غجلهب غحللكظ مض غإلهثسلكن غجنهئلكهن

ل غجنثلكر هن غإلققغن غحللكظ جنمبحمئمثمئمل غجنسلكقُّـمل َّـ عققغممهتلك قغهتلك هن جفمثهن  هغجنمت
ق غخفحيهتيع جعحسمك معمب يغخفحيهتيعص هَّـ عققغممهتلك قغهتلك مض مم  هنيعمعبمل هن هنيعغمعمك همغ

ي غحل ُّـيطقن قغمع مض هنيعغمعمك مميغجنيعمعبملظ حممشن ي قغ حممث  هنحيي مغ هتيع جعمبحلكل غخفيعغمعمك غخف
 جلمئحلص همض غخفيعمعبمل ى ُّـتمتلكحكمك همعمب غخفيعغمعمكص حممثيطقممهتلك جعلكخفيعمعبمل غجنخيمئمبمثمل جعمشققغنىجعمشققغن

ى حفمثلكمظص همض غخفيعمعبمل غحلسمثمل جعمشققغنىغخلمثلكجنمثمل جعمشققغن خص ي ُّـتمتلكحكمك هنخيهتلكص حمتمب غحلمئمثمئمل عهثي
يمعيطقن غجنهئ وص عققغمملك معلكهنلك مملكهنالي جعحسمك هنلك حممث هن غجنهئي جعلكجنهئي و .* آل هنىغُّـيط جلمبمثيو

ي جنمئيط عخكهئ م حممثخص هنيع م جلمف هثحييعُّـمل غجنخيلكقم جعبخييطجسلك غجنمتحييعه هغجنخيهبحل هنخيلكص عهنلك هنلك )ص( وي ي ي
هنلكص هعن غجنخيالخممل جعخل  يُّـتخيمب جعلكجنبخييط غجنمتحييعه حممئيط عخكهئ جلمف هثحييعُّـمل غخفحيهتيعُّـمل جلهب و ي ي ي ي
ن  م جنمثسمن جلالخممل غخفيععمعمثمل هغجنحيلكَّـيعُّـمل هغخفحيهتيعُّـملص هجلمف حميعل خمب يغخللكجن هغخفخمب ي ي

نمحيلكن هغجنخيالخممل حممبمثيغ غإلهثسلكن غجنهئلكهن َّـَّـىعغ غجنمت ص حمخيمف حميعل غجنمئب  ي غخفحيهتيع غألمع
ن غجنخيمئ غألهن َّـ غخفحيهتيع غألمع عه غجنخيلكمس غجنهئبحقجعمتحيلكن ي غجنحيلكَّـيع هغخفحيهتيع حممشهنلك ُّـهئ  .يي

غققغ جلمفمعمل جعمث يجغ جعخييط قجن غهثتمئ غخفلكمع م همعبخي غجنجهلكقف م  لكن غإلخكهئلكآلف غجن
 مممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

ك جنمبجمتيطه:  غهثحييع*  .طضصك: خف غجنهيمه
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ن غجللكهنو جلبلكقغى غجنهئلكهنى غخفحيهتيعيعن:  وبصطضل  جلهبمث يغحللكد ي جل غجنهئ

قغييع غخفيعغمعمكئغجنت مض حكلك م غخفحيلكَّـيع مغ ن غجللكهن:عه [حممث م  غخف  هَّـىعغ ص] مض غجنهئ
يُّـمل غجنخيمتخنيغجنمتجهمسغ َّـ يهثسلكهثمثمل غإلي  ي عحفيع]يُّـمل غجنخيمتخنى غجنمتجهمسغ:عه [يصلكمش حمظ جمحق آلس

غخمخيملي غخفحيلكَّـيعيفآليمعمتىغ غخم مض هثجهمسغ غخفلكقغ [ غخفيعغمعمكيآلفي معمتىغي مض عحفيعي غجن  .]يغجن
 ى حكلكحممبملى هنيعمعبملسهمم ص جنمبخيلكمظو خكلكهنى حكلكحمى هنحيهتيعسمم يعن ىهخميط جليعحممن

ن عمل هنمئلكن غإللكالم  ظ ن غجنخييعحملكظص هعهث مممث ُّـهبهئ غجن يغجنمئس غجنخيهبحل هن جلمب
وجنمثمهحق غجنسلكجن عهثسلكهثلك مملكهنال  .و

ن  يمض َّـىعغ غخفجيمبمك ُّـيعُّـيط غخفلكمع عجغبلكف عن غجنىعه جن غحكتحمئلكم غخفحيهتيعُّـمل غجنتلكهنمل َّـ غجنهئ ي ي
ص يحمال غجنتخيخل غجنخيمبهبص غجللكهن هغإلهثسلكن غجنهئلكهن ن غخفحيهتيع غألمع ي جن ظالجفمثمل عن ُّـهئ ي

يهآل غجنخيمئ غألهن جن معمب غجنمهالجفمثملص هآل غجنخيلكمس غجنهئبحق جن ظالجفمثمل قجن ي  .ي
يهقمميعهثلك هنيعغقغ عن ي غخفحيهتيعُّـمل عهثخص َّـ جنالحك غجللكهن غهللا هغحلمئمثمئمل غخفجيمبمئملص آل عصلك :و ي ي

ظ حممشن غجنىعغف جعخص َّـ َّـ جممتمثمل وجنمبىعغف جعخص َّـ َّـ  . جل غجنخيلكخفخليي
هتيع حمهت هنلك ُّـهبهئمت عن معحيهتيع حممث معمب غحلمئمثمئمل جعتخصن هنلك حممثهتلك هن غجنهئخصآلف يهعهنلك غخفحي

 . جلمف غحكى آلحكىهغجلخصن هغألحكخصظ جعمتح غآلجلتيطغن هن قهن جممببمل
ن هنحيهتيعغ حصىعه  وحمهت َّـمتلك جعمهيطق عجغبلكف عن غإلهثسلكن غجنهئلكهن حممئيش ُّـهبهئمت عن ُّـهئ ي

وهجنمثيغ جنميحقه معمب غجنمئلكجعمبمثمل علكالخملكص غحلمئمثمئمل غجنسلكقُّـمل  .ي
يجغ عهث خف ي  :يغإلخكهئلكن هن غحلهئمث جلمف غجنخيلكقم جعمسن) ضض(يلك معمئيطن مض غخفجيمبمك ي

ن هنحيهتيعغ مملكهنالص هعنى ظلكجنِّـيغإلهثسلكن غجنهئلكهن جمحق ي ألن ُّـهئ ي غجنخيمئ غألهن عه وو
ن هنحيهتيعغ مملكهنال وغجنخيلكمس غجنهئبحق عجف هن غإلهثسلكن غجنهئلكهن ألن ُّـهئ و  عقغق َّـمتلك عن ي

غغ جلمبمث .ُّـبجي َّـىعغ غإلخكهئلكن جعلكجل
غض)ص( ن غجنجهلكقف) طض(ن هنمتهتلك مض عهغحفيع غخفجيمبمك يغأله:  مض جغالجغمل هن :جلمتيط خم

ق حممثهتلك  ن معمب غجنمئمث ق آلجعيط هعن معهئ مغ ن عهثىغن جعحسمك قمعبمل غجن يحمهئ هنيعمعبمل معهئ ى ي



طصض...............................................................................)ضض( غخفجيمبمك
نص هن غخفحيلكَّـيع]يغجنخيلكجنمثمل: عه [ جنخيمبمثلكَّـلك جعخص حممثهتلكوخكلكهنمبمل  شجنخيمتخنه غي غإلهثسلكني حممثهئ

ي جنمبهبحيهتيعُّـملي حمال ُّـمهمبِّـص هغخفحيلكَّـيعي جنسلكئيع غخفيعغمعمكىغحللكئىغ َّـ قغس ظ  َّـيعآل ي غخفىعمم

ق هن هنلك غحفتيس  يعممثيعظ عق غجنمتلككن هنجهتهب جلمف هنلك غخكتهب جلمبمث غجنخيلكمظ هن معمب غجنمئمث و
غك هغألجفهئلكن ع ن جنمبخ ص همم هنلك مملكن عهثىغن آلجعيط هعن ُّـهئ يجع مض معمتىغآلمع ي ي ص ي خكهب

ظ ذهقغ عن غجنهئخصن َّـ غجللكهنخيمثمل يهمم هنلك مملكن عخكهب مملكن عممهب ي هغجنثلكر . ...ي
جن) ضض(هنمتهتلك مض هحكيش غخفجيمبمك  ُّـمل غجنسلكقُّـملص هغحلمئمثمئمل : جلمتيط خم يعن معمببيغ غحص ي ي

ق غجنسلكحممبملص آل ُّـهبهئ عآل جعخييط معمببسهتلك جعلكجنخيلكجنمثمل هنمتهتلك يغجنمتلككجنمل جعلكجنمه هغجنثلكجنهن . ...ي
جن) ضض(هنمتهتلك مض عهغئ غخفجيمبمك  وألن مم حكلكحم جضمثيش جعلكجنخيلكمظ:جلمتيط خم ىي ....ي

ن غجنجهمثىط غجع جليعمح مض يغجنخيالهنملخملكن  )ص( :غآلقهنيغجنهييس  غجنمئمثخنه مض خجف جنمئ
قه غجنخيلكمس يحمت مغ ىهمغيط لكيخف :عه:جع ن َّـىعغ ي قه غجنخيلكمس يمعص غجللكهن غجنهئ مغ  جع

ص يغخفيطجعيع غجنخيلكمس قهف يألهث ظيغخللكقمغ  يُّـت آل غجلسيط يعن يخك هآل. حممث يهغخفتخنم جن
 مض يغجنخيمتخنُّـمل هثجهمسمع يمعمسحفيع يهعهثخص صغآلحملكف هن هحتهيحي يعهيمعيطجع غجنت جعيعهجف يعآل ممخصجن

ق مغ ظ ألهث غجن يغجنخيمثمت  مغلكهنخيمل غجنهئخصآلف جعجهبمث يهنتمههيمل جفمئمثمئت خيمبمنيمغ يخفلك ي
مغيط عن همغمكص حلمئلكئمئهتلك قه خمب غخللكقف مض يمممبهتلك يغحلمئلكئ ُّـ  جلمتيط يمخيعي جفت همغ

ق جعخييط وقغلك جعهبخيلكهثمثهتلك يحممثتمه جلمبمثهتلك يمعمتىغآلمع غق هن ىلك  لكفيغجنيعهجفلكهثمث علك
قمع مض ُّـحيهتيع عن عملص لكفيهغجنخيمتخنُّـ لكفيهغجنسخصهُّـ جلمثمل ظ  .يغحلسمثمل يغجنمت

حكلكئيش َّـىعه جلمف يمخيع عن يآلجعيط يغألحكخصئمثمل غحلرضغف هن جلمبمث غجنمتلككجنمل هغخفخيلكر  غجن
 جنمبهئخصآلف غحكتخييطغقه جنتهتمثئمل َّـ يعهثخص غخفيعهق هقجن. زهمعهئهبمب عجنمث معمه عن عملص وعُّـٰهلك
ص حممث هغخلمهلكئيس غحلمئلكئ هن مجخي هنمئلكن هن يحممه هنلك هآلمغتخصلص جع مئملغجنالئ

ن عن يعقُّـيط هنلك جلمف يهغآللكالل هجنشخكهتلكق ظ حفمبمثهيمل ُّـهئ  حفمبمثهيمل خضخي آل هحصىعغ جلمبمث
آلص غجنثلكجنهن غجنسهييع غهثتهتلكظ جلمتيط يعآل وهخمجيبلك ظ غجنخييعهف عهنهئ خفلك غخفيعهق َّـىعغ هجن  يجنمبهئهب

ُّـمل يجنيطهقُّـملغ غحليعمممل يمعت هجع جنمبسلكجعمئمل وهنٰهلكَّـمثمل غخللكمخمل عق .يغخفخيمت



٢ ـ ج رشح متشصظ ادسواحظ...................................................................٤١٨
ُ حجم طرشطٌحبضرة ادظي طو ـ َ ادسضذلَزشظّن اجأل  ً ثضذسضً ألن طسون ذظآةّ

ِ اإلهلصضِجلشصع احلرضات  ِّدل ِن طسون ده بحسضأ ُجيض ـ َّ ادسصضصصضِ وادسواملَّ
ِدسشصض اِ ذن اجظاتضٍذظتبض  ،] بضجزشظ ادسضذل:أي [ بهٌّجضص ٌجذصشوأ ِ اجظدورةَّ
 ِاجلضذسض دضدشسخض]  حشظ اجزشظ ادسضذل:أي[حشظه ] ُاألصشوذج [ ذدكُطسون

ِدسضئظ ثظئصضت ًهلصضإ ـ  تشك اجظتبضّ خظاد أ ذن ٍ خظدّدسلإذ  ـ َّدوصصض  دضصض أوَّ
ِاجزضطظ اجلظئصض ٌ جضصضٌ ذظتبضَّ َّ بخروصصته اخلضصض به]ُذدك ادسظد [ُ طزشظَّ َّ 

جظى أ ٍ يف ذظتبض]ُذدك ادسظد [ُ، وال طزشظ] يف ذظتبته:أي [ خصشض] بضدسظد:أي[
ّ يف ادسل، دسن بحسبه وذن ٌن دضن ده حشورإو َّ ادسلّخصن ؛َذدك ادزشور

ُجظطضأ ] دششزشظ ادسضذل:أي [ دهُسونت  وذع ذدكته،ّجصثص  اجلشع ادتي ِ مجعَّ
ِ جظآتصض احلرضةُ طرشط]ّطض هبظه األجظ:أي [هبض ِ ادواجظطضَّ ، ّصض احلسصسِ بضدوجظةَّ

ِ بضدشرصة ادسشذطضٌّوذدك خمتع ض ّج] ّصض اإلصسضصَ ادشرصة:أي [ّخصهنض ؛َّصسضصصض اإلَّ
ِ تشظالتَدضصض آجظ  ّدلذن ] ّصض دششرصة اإلصسضص:أي [ هلضَجرل  ادوثود، خسظُّ

 يف ذظورطض ]تضا إخ اجظ:أي [ إدصشض]ّصض اإلصسضصِادشرصة [ حشظ وصوهلضٍذظتبض
 ذض يف ُ مجصع]يف تشك ادشسخض [ خصشضُ طزشظٌ حضذشضٌ وصسخضٌ ثضذعٌجذصشوأحشصشض 

 ُسونت جض خصشض حشظطض، خً ذظآةَ ألن تسون]طظه ادشسخض [ًتشك اجظتبض، صضحلض
طظه ادشسط واألصشوذثضت مجصع  حج ٍض ذرتششٍض حن حمشوحً طظه حبضرةُصرصته

ٌّتظدظي األودصضء حشم ّإن(: طسضل وذض كمة(:  وخوده ،)ّتسسظي ال ّ  ّضالة ا
ؤمن ّادسشذطض ذظة ادشرصة يف َظِوث ّأصه إخ ال، اجسشى طظا إخ ٌإحضرة )ا ، أجظى ّ

 إخ حشصه ادظذضن وذظور أجظى ٍبشزسض ّادتسشق بواحزض ادشسصضن ده حظض ّثم
 .*...ادتشضحط أطل رأي حج دجم، ّتظدظه أوان

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.٢٤٥ ـ ٢٤٤ص، ١ج: رشح ادسروص، بتسشصسض جسن زاده آذخ* 



طصض...............................................................................)ضض( غخفجيمبمك
ييطُّـمل مججفعهغخفيعغُّـلك هن   . غجلهبس

ين غخفحيهتيع غجنتلكنع: ي هجفلكظ هنلك معمئيطن)ص( هث مغلكهنخيي ن مض جفلكن مم ي جنهئ ولكي آلجعيط عن ُّـهئ
ى ممخصآلف غخفحيلكَّـيع هغخفيعغمعمك م جن عجفيطُّـمل مج:هعغخفحيلكَّـيع م  ص يمثمئمثمل ههجفيطغ جفمئي

ن مغلكهنخيلك جنهئخصآلف  وحملكخفحيهتيع غجنهئلكهن آلجعيط عن ُّـهئ جفيطغص يغجنهئ ي جلمف هثح غجن
جلمل ن معمب غجنهئخصآلف مصهب و حممث هنتحمئمئملوحمتهئ ن ي ن َّـ غجنهئ قهص حممثهئ  مض همغ
قغ معمب غخفحيلكَّـيع مض حكلكئيع غخفيعغمعمك هن (غجللكهن غحللكد جلهبمث غخفحيلكَّـيع  مغ غخف

يغجنخيمبهبمثمل هغخلمبمئمثمل ص عه)ي ص حممثج:  حممث ن غجللكهن ن مم هنحيلكَّـيع مض غجنهئ يمك عن معهئ
هنحيلكَّـيع هنيعمعبمل يهمم  صهنحيلكَّـيع هنيعمعبمل جللكمس غجنخيمئيهمم  صيهنيعمعبمل جللكمس غجنتخيخل غجنخيمبهب

قغصيهنحيلكَّـيع هنيعمعبمل جللكمس غخفلكقغيهمم  صجللكمس غخفثلكن مغ ن و هن ص هُّـهئ ن غجللكهن  مض غجنهئ
قغوغَّـ جفلكد مغ و جنهئ معمب غخفحيلكَّـيعص جنهئمتهتلك هن ي ص ي آل غجنسمببي حممث جعبخييطَّـلك غجنهئخصمظي

يثلكن ههنمهيطغم عآل غجنمتجهمسغ غجنخيمتخنُّـمل غإلهثسلكهثمثملظ هقجن ألن َّـىعه هَّـىعغ جنمثيغ جن هن يو ي ي و
غخمخيمل مض عحفيع غخفيعغمعمك يغجنمتجهمسغ غإلهثسلكهثمثمل َّـ عحفيع معمتىغآلف غخفحيلكَّـيع غجن ن َّـىعه صي  حمتهئ

ي جنهئ هنلك هنيعف جع هن هنيعغمعمك ههنحيلكَّـيعظ عق عن َّـىعه غجنمتجهمسغ غألحفحقغوغجنمتجهمسغ خكلكهنمبمل ي  ي
غق غآلحكتمثيطغجلمثمل مض غخفيعغمعمك يمممبخص  يغجنت هنيعف هبلك عحفىعف هنمتهتلك يهثىغجنمن جلمق غأللك

قمغ قفوملص حممهلكقف هغمغيطغي هجفمهولكهثهب ن هغمغيطغى جنمتهب  جنهئخصن معمب و هنمتهتلكص حمتهئ
قغ مض معمب غخفيعغمعمكص هَّـىعغ هنلك هنيع هنخيمتلك حممثخص معمئيطن هن مغ يغخفيعغمعمك هغخفحيلكَّـيع غخف ي عن :ي

ىمم هنحيهتيع  جنمبهبيعمعبمل غجنخيلكجنمثمل جعخص مض و خكلكهنمبملى حكلكحممبملىهنيعمعبمليهمم  جنمبخيلكمظص و خكلكهنى حكلكحمي
ن غإلهثسلكن غجنخيمتخنه َّـ غحللكئىغ جنسلكئيع غخفيعغمعمك هن غجنخيلكجنمثمل هن  غخفحيلكَّـيعص حممثهئ

ن جفلكئىغغ عُّـٰهلك جلمف مم غخفحيلكَّـيع ص يغجنتخيخل غجنخيمبهب هغجنخيمئ هغخفثلكن هغجنجههتلكقغ يهُّـهئ و و
قغ مض َّـىعه غخفيعغمع مغ ن َّـ )ضض(ي ممخص هنيع جعمثلكهث مض غخفجيمبمك مكغخف ص هجعلكجنتلكمظ حممثهئ

ن غجللكهن غجنىعه آل ُّـمهمبِّـ خفحيهتيعُّـمل غحلمئمثمئمل غحلمئمل  يغجنهئ ظ هقجن ي يغجنسلكقُّـمل عآل َّـ
وألن غخفحيهتيع غجنهئلكهن م غجنىعه َّـ جلبلكقغ ن هنيععغ مغلكهنخيملي و جلخص ُّـمهمبِّـ ألن ُّـهئ و  جلهبمث ي



غجليط...................................................................صضض ض م ف خف مخهتمثيط غجنمئ

يغحلرضغف غإلحصمثمل غجنهئلكهنمتمل مض غجنتخيخل غجنخيمبهب مض غجن غمس مهمئي محص هغجنخي  غجنيعجع
ُّـمل ن غحلرضغف غخلهبيغ هنمتجي وغجنهئمثلكهثمثمل غخفتهبثمبمل جعلكجنتخيمثمتلكف غخلمبمئمثملص حمتهئ يي ي  حممث م ي

ن جن  ىجعحسمك مم هنيعمعبملزمك عن ُّـهئ ى هن غخفيعغمعمك غجنهئمبمثمل غحللكهُّـمل جلمف هنحيلكَّـيعي  ي
ىهنتخييطقغ قفي ص ههن سحفلكك و عهثهب ن جن عجفيطُّـمل مج غجلهبمثيمغلكهنخيمث جع ص يت معمب ُّـهئ

وحميعجم عهث هغمغيط و جنمبهئثيعغ عآل عهث مغلكهني ي ي حصلك جلمف هثح عجفيطُّـمل غجلهب هغحلمئمثمئمل ي
جفيطغ غجفيطغص جعخالم غجنخيلكمس غجنهئبحق غجنىعه جنمثيغ جن معمب غجن  .غجن

قفيهعهنلك هث مغلكهنخيص ظهيمل قجن غألهثهب  جلهبمث ممخصآلف معمب غخفيعمعبمل ولك حمهت مم
ن مملكجنمتسخمل غجللكهنخيمل جنسلكئيع  قف ص  معمب غخفيعمعبمليمغىغئمثلكفحممثهئ حمىعجن غألهثهب

قغ مض معمب غخفيعمعبملص  مغ ن هغمغيطغ جلهبمث غجنهئخصآلف غخف ق هن غخفيعمعبمل ُّـهئ مغ وغخف
يغإلحصمثمل غجنخيمبهبمثمل هغجنهئمثلكهثمثمل غخلمبمئمث(يخيمن مم غخفحيلكَّـيع ي عقغ مج:هع ي ي ن )ملي  حمهت معهئ

ى معمب غخفيعمعبمل هعحميعغقَّـلكظ عق جنهئ حميعقيمغىغئمثلكفمملكجنمتسخمل غجللكهنخيمل جنسلكئيع   هن عحميعغق ي
وغخفحيلكَّـيع غجلىغئمثمل هنيعمعبمل ظمثي ي حفلكظمل ُّـحيهتيع قجن غجنهييعق جعخمه : عه[يت غخللكظمل جع ي

 عحفيعه جعمتهييغ قجن ىمض معمب غخفيعمعبملص هآل ُّـحيهتيع َّـىعغ غجنهييعق مض هنيعمعبمل] جعىعجن غجنهييعق
ق غجنىعه مملكن جلمتيطه مض معمب  غخفيعمعبملص هجفت مض غإلهثسلكن غجنهئلكهن آل هثجيط غجنحيهت

ق غخللكك جع  .يقجن غجنهييعق جعىعجن غجنحيهت
قه غخللكك جع غجنىعه آل ُّـتهئيعق جفت مض غإلهثسلكن :خضن خشط ي خفلكقغ مم حميعق جن مكهت ي ي ى ي

ص هن عهثهئ خممبت حممثخص حكب وعهث هنلك هن هنحيهتيع عآل هَّـ هغمغيط جلهبمث غألحكخصظ : يغجنهئلكهن يي ى
ن جعلكلكمتملظيهغجنمههيلكفص جملكُّـت عن جعخيىش غجنهئخصآلف ن مكلكَّـيعغ هجعخيٰههتلك معهئ و معهئ  و

ى عن مم حميعق:خشصط ي قي ص جنهئ جعحسمك قجن غجنهييعق ههن ي مض غجنهئو هعن مملكن جن مكهت
ن حممثهتلك هنحيهتيعغيجفمثثمث وت غخللكظمل غجنت ُّـهئ  .ي

وحممئيط جليعحممن عن غخفحيهتيع غجنهئلكهن خكلكهن ي جنهئ غخفيعغمعمك ههنحيلكَّـيعَّـلك جعمتح عجفيطُّـمل ي ي
جفيطغ غحلمئمثمئمثمل ي جغ عن َّـىعه غألجفيطُّـمل َّـ.يغجلهب هغجن ي ن ي  غجنت ُّـمهمبِّـ هبلك ألن ُّـهئ



صضض...............................................................................)ضض( غخفجيمبمك
 :خكخييع

قل      ي هجنجيمثهيصش جنبىخظ يمم هن  جلملو هنست  ص مض َّـىعه غخفجهب
ى غجنتخيخل:عه م همل غألىغخفيعمعبمل يعن ى َّـىعغص جلمبهبمنى جليعحممنحممشقغ  ىغألهن ش   مس غجنخيمبهبي

ي جنتمب غخفحيهتيعُّـمليمهمبِّـمعآل  مغيطيحممشن ظ جلهبمث غخفيعغمعمكون مملكهثمن مغلكهنخيملع هس  ي هنلك ُّـ
ىبخيىش هآل هنتهبمثىغغجنهتلك جل ي جعخيٰهىيعغمعمكص جمحق هنتخصُّـىغهن غخفحيلكَّـيع هغخف حممثهتلك  جلمتهتلك ز

قصوُّـٰهلكع ن قجن غجنحيهت و جلمبخص جممثبمثلك ي حممثهئ ي ومعهيمهمثمبمثلكولك آل يعمجلكجنمثو  .ي
وُّـٰهلك عن مملكن حصلك عسصلك همشحم م يغألهن ي غجنخيمئ:عه م  غجنثلكهثمثمليغخفيعمعبمل هممىعجن

ومغلكهنخيمثمل مغيطس ق حممثهتلك مع  س جممثبو جلمب عق جلمبهب جعلكجلهبمثظو غجلهبمث هنتخصُّـىغغي ظ
قيمعهيمهمثحل ىص جنهئ معمب غجنمه قع ى غخفتخصُّـىغغش يهثخص َّـ غجنمه  :عه[ يت غجنت جعحسمك هنيعمعبس

ي غخللكظمل]يغألهن غجنخيمئ يجعحسمك هنيعمعبمل  . حممئيشس

جفيطغ غحلمئمثمئمثملص هَّـىعغ غجنجهمسن حضتيس غجفيطُّـمل جعلكجن سهنيععغ جنمبحرضغ غجن ي ي  جعلكجنمتجهمسغ و
يغجنخيمتخنُّـمل غإلهثسلكهثمثملظ عق عن غإلهثسلكن هقجم عمغىغغئ غخفتخييطقغ ههنيعغمعب غخفختمبهيمل هن  ي ي ي

يغجنخيمئمبمثمل هغخفثلكجنمثمل هغحلس ي ومثمل عآل عن جن هجفيطغي ي ص حمهتىعه غجنمتجهمسغ عهثلكي هغجفيطغ ُّـخيمق جلمتهتلك جعمي
يغإلهثسلكهثمثمل خفلك مملكهثمن عحفيع معمتىغ ي ق حممئيط جفمه حصلك هن مم هنيعمعبملي مغ ىآلف غجن  هظمبمن ي

قف وعجنمثهتلك ههنيعف جلمبمثهتلك عهثهب  خكلكهنمبمل ُّـحيهتيع حممثهتلك مجمث هنلك مض معمب غخفيعمعبمل و ههثسخملي
ن هنيععغىهن هنحيلكَّـيع قف هغجنمتسخمل غجنجهلكهنمبمل ظلكحلمل ألن معهئ  خفلك و هعحميعغقص هَّـىعغ غجنمتهب

يغ غجنخيمتخنُّـمل غإلهثسلكهثمثملص هجعلكجنتلكمظ  جلمتيط غجنمتجهمسىمض معمب غخفيعمعبمل هن هنحيلكَّـيع هعحميعغق ي
ن هثجهمسغ غإلهثسلكن َّـىعه جلبلكقغ جلملومعهئ  جلمف مجمث َّـىعه غجنمتسىط ى هنجهتهبمبملى جل مصهب

قمغلكف هغخفيعغُّـلك غجنت عحفىعَّـلك جحلك هنيع جلمبمث هن هنيعغمعمك  يهغألهثهب يهن غجنتخيخل غجنخيمبهب (ي
ص حمهت هغمغيط)يهغجنخيمئ هغخفثلكن هغحليغ و هن عجفيطُّـمل مج غجلهبمث ي جنمبهئ جعمتح ي

يغألجفيطُّـمل غجلهبخيمث جفيطغ غحلمئمثمئمثملي  .يمل هغجن
شحمخيمتيط غإلهثسلكن غجنهئلكهن هن مم خظ جنب قلي و هجنجيمثهي هنست  . حممثي
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يهَّـ َّـلكَّـمتلك غجنخيلكمس م  غجنثلكجنثمليغخفيعمعبمل هممىعجن مغيطع هيحممشهث م  غجنهئبحقى  ين مملكن مع

قغ  وجلمثمتمثلكوحممثهتلك معمب غخفخيلكر همغ ومعهيمهمثمبمثلك ي سُّـٰهلك جعخييطغ ع ي حممثهتلك غجلهبمثيص هُّـيطقني و
ل غإلققغنص جنهئ خميط حملكمع ىذهغ يجفيطُّـملع هن هث  .مث غجلهبي مجس

ي غجنخيمتخنُّـمليغجنت َّـ غجنمتجهمسغ م  غجنيعغجعخيمليغخفيعمعبمل يهعهنلك مغيط حممثهتلك  م سهثسلكهثمثمل غإلس حممث
يمثمل غإلحص:عه [ هنلك مض َّـىعه غخفيعغمعمكيمجمث  ي غخفيعمعبمل:عه [ آلخكتخصحصلكظ]يمثمل هغجنهئمثلكهثي

 هن غخفحيلكَّـيعص هن هنخيمت ] جعخص مض غخفيعغمعمك:عه [ حممثهتلك جلمف مجمث غخفيعغمعمك جعخص]غجنيعغجعخيمل
يغألجفيطُّـمل ي غجلهبخيمثملس ي غجنهئخصجنمثمل غجنت آل ُّـس قس يتمه  هن مغهتمل غجنتخصن ي جلمبمثهتلك غخفىغُّـيطس
يُّـمل هبىعه غألجفيط:عه [ عق هبلكظهغجنهئخصن ي جنمبحرضغف غإلحصمثملي حتمه]يمثمل غجلهبخيي  هن س

غمس غجنهئمثلكهثمثمل يغجنخي قغس و هجفيطغهثمثملو ظ  شيعص جعحمثهن آل ُّـجهىع هنمتهتلك جلهبمث غخفحيلكَّـو مغلكهنخيملس
جفيطغهث:عه[ قغ غجن ق ]يمثمل هن َّـىعه غجنمه مغ  .وال عظوخظ مض غجن

قغيعن غجن : هن َّـىعغ غجنتحمئمثىحيهتيعحم ى غألممهبمبمثملىمه يجفيطُّـملع جعحسمك ىص غجنحيلكَّـيعغس  س
قيمج مجمث َّـىعه غخفحيلكَّـيعص آل ُّـهبهئ  هن :عه [ َّـ ممىعجنيجفمثهنَّـلك هن ي مكهت

يلكن غإلهثسلكر مض غخفحيهتيع غجنتيعآل ]يُّـمل جعمتح غألجفيطيمثمل غجللكهنخييجفمثهن  .ز

يهث جعخييط عن غمعع: ي هجفلكظ هنلك معمئيطن)ص( ٰهِّـ معخييعُّـ غخفحيهتيع غجنهئلكهن ههنخيمتلكهص شلكهن ي
ص جعخييط جعمثلكن جليطن غهثجيبلكخم جلمف  غآلن معجيبمث َّـىعغ غجنتخييعُّـ جلمف غإلهثسلكن غجنهئلكهن

 يهن زمك عن معتحمئ حممث عقجعلكيجمحقه هن غخفيعغمعمكظ قجن ألن غخفحيهتيع غجنهئ
يغجللكهنخيمثمل جنمبهئخصآلفص هغجنتخصُّـىغ حممثخص جعخل معمب غجنهئخصآلفص هعن : حفمهلكئيسص َّـ

ن معمب غجنهئخصآلف جلمثمتمثمل ومعهئ ظ ي ن جن عجفيطُّـمل مج غجلهبمث ي آل جلمبهبمثملص هعن معهئ ي
ق غجنىعغف مض هنحيلكَّـيعَّـلك غخفتخيمثمتمل جلمف هثهيسهتلك جعحسمك غجنحيلكَّـيع مض  ن هنمببمثلك جنحيهت يجنمثهئ وي

يهبمث خكهسهصلك هغجلتبلكقغهتلكص ممخص معمئيطن جعمثلكهث مض خف  مغلكهن جلى ههنحيهتيعيممحل ىخكمسن
 . خفحمتلك جن حممثخص حكبعص جفسبخص )ضض( ه)ضض( ه)صض(جنمك لكغخفجي

ن هن مغلكهنخيمثت  يحمبخييط عن جليعحممن غجنٰهلكجعيش مض غخفحيهتيعُّـمل غجنتلكهنملص جفمثهن زمك عن ُّـهئ يي
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ّطعم امللاتف وطظفقلقف صىل فحو اطتامكل واطتعطغم اطظغغي ال اطظعغي طه أحككق  ّ ّ
ّاطتظص األول اطظعغي ـ ال :  ـ أيامللتبق األوصّ، وصعغق أن مجم اجلغغم ّ

ّتطعك طتعم املظغلكق؛ وذطم طظكم وجود اطعثلة قغفك أصال، رضن جفطظغتغف  ًّ
ٍجلغغم امللاتف؛ ألن األشغفء طوجودة قغفك بغحو اطبسفشق واإلمجفل، ضري طتامكل  ٌ ّ

امللتبق، وبفطتفيل ّبظطغف صن بظل، وال طتغغلة قكه املظفقل صن فعل تعم 
ّضفطظغور قغفك إفام قو بغحو اطظغور اطظعغي اطظغبي اإلمجفيل ال اطتعطغص،  ّ ّ ّ
ّوفحن فبحق صن طظغل صغغي تعطغص كعون طم جفطظغته طه أحككق مجظغق، وضك  ّ ّ ّ ّ ٍ

ّطلت اإلشفرة إص صكم صالحغق اطتظص األول واطثفين طع ّّ ّغظغلكق اطتفطق يف ّ ّ
 ).٤٢( و)٤١(املظعبص 

ّاطظعم األول ـ ضفن قكه امللتبق وإن ضفن هلف :  ـ أيامللتبق اطثففغقضكطم و ّ
ٌجفطظغق توجك ضغغف صور األشغفء طتامكلة؛ إذ صعن اطظعم األول بفجلغغم صعن  ّ ًّ ٌ
ّضغبي تعطغص، طعن تعم اططور املتامكلة إفام قي اططور اطتي بحسف طلتبق  ّ ٌّ

ّاطظعم األول اخلفصق ضعم، ضلضن وجود اط ٌتامكل يف قكه امللتبق إال أفه متفكل صىل ّ ّ ّ
ّطستوى اططور يف تعم امللتبق ضعم، ال مجغم امللاتف اطتي ضغغف اطتعطغم اطظغغي، 

ّضفطتعطغم قغف تعطغم صعغي ال صغغي، وفحن فبحق صن اطتعطغم اطظغغي ّ ٌّ ٌ. 
غغف تعم ّ ـ وقي قفقغف اطظفمل اطعبري ـ ضففه وإن ضفن توجك ضامللتبق اطثفطثقوضكطم 

َاملظفين وجودا صغغغف تعطغعغف، ال إمجفطغف صعغغف ـ ضام يف امللتبتص األوطغص ـ وككرك  ُ ّ ّ ّ ًّ ً ً ً ً
ٍضغغف اجلغغم أكطف بظكة رضوب طن فوع اإلدراك؛ حغق يف ضم طلتبق كوجك  ّ ٍ ّ ً ُ
ّاإلدراك اخلفص بتعم امللتبق، طعن ضك ضفت اطظفمل اطعبري أحككق مجم اجلغغم؛ إذ ال  َّ َ

ّ طعوحكة ضغه، بم اطوحكة إفام تعون طن خالل اإلفسفن اطعفطم؛ طكا ضعغف وجود
ّطلارا ضغام تعكم فسبق اطلوح إص ّإن فسبق اإلفسفن اطعفطم إص اطظفمل اطعبري قي : ً

 .ماجلغّ اإلفسفن اطعفطم طغه ضال تعون طه أحككق ُاجلسك، ضفذا ضطم
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ص  ن عآل جنشهثسلكن غجنهئلكهن يجنىعغ حمتمب غخفحيهتيعُّـمل آل معهئ  .هَّـ غخفيعمعبمل غجنيعغجعخيمل غجنتلكجنمثملي
مغيط حممثهتغخفيعمعبمل غجنيعغجعخيمليهعهنلك  ي م غجنت َّـ غجنمتجهمسغ غجنخيمتخنُّـمل غإلهثسلكهثمثمل م حممث  مجمث لكي

يهنلك مض غخفيعغمعمك غجنهئمبمثمل هغحلرضغف غإلحصمثمل هغجنهئمثلكهثمثمل مممبهتلك يي مغيط مض َّـىعه غخفيعمعبمل ص ي حممث
بمل جلمف  آلخكتخصن َّـىعه غخفيعمعظيغجنيعغجعخيمل هغجنمتجهمسغ غإلهثسلكهثمثمل مجمث هنلك مض َّـىعه غخفيعغمعمك

يمجمث غخفيعغمعمك جعخص مض َّـىعه غخفيعغمعمك هن غخفحيلكَّـيعص هنٰهلكحملك عمل مخت يخيهتلك جعمههيمل غألجفيطُّـمل و
مغيط حممثهتلك مجمث غخلمهلكئيس غخفتمئيطهنمل هن غجلهبخيمثمل  يغجلهبخيمثمل غجنهئخصجنمثملص عقن حممث ي يي
ىهغجنتهيمهمثمبمثمل هغجنخيمثمتمثمل هغألجفيطُّـمل غجلهبخيمثملص هجعلكجنتلكمظ حمهت غجنتلكهنمل غجنهئلكهنمبمل جعمتح آل  ي ي ي ي ي

ق جلمبمثهتلك غخفىغُّـيط هن ي مغهتمل غجنتخصن هغجنهئخصنظ عق هبىعه غألجفيطُّـمل غجلهبخيمثمل حتمه يُّـتمه ي
ن (يجنمبحرضغف غإلحصمثمل  ق هغجنبجي يغجنت َّـ غجنتخيخل غجنخيمبهب جعخص جن هن غجنحيهت

غجفيطُّـمل يهغألجفيطُّـمل هغجن هثمثمل )ي غمس غجنهئ  )يغجنت َّـ غجنخيمئ هغخفثلكن هغخفلكقغ(ي هن غجنخي
قغ و هجفيطغهثمثمل مغلكهنخيملوظ قغ مض حكلكئيع غخفيعغمعمك جعحي مغ مثهن آل  جلهبمث غخفحيلكَّـيع غخف

ق خظشُّـجهىع مغ جفيطغهثمثمل هغحلمئمثمئمل غإلهثسلكهثمثمل مض غجن قغ غجن و هن َّـىعه غجنمه ي  .و عظالي
قغ غألممهبمبمثمل غخفمتخيهئسمل جل غحلمئمثمئمل غإلحصمثملص : هن َّـىعغ غجنتحمئمثىحمحيهتيع ي عن غجنمه ي ي

قَّـلك هن جفمثهن  يغجنحيلكَّـيعغ جعحسمك عجفيطُّـمل مج مجمث َّـىعه غخفحيلكَّـيعص آل ُّـهبهئ مكهت
يجلهبمث عآل مض غخفحيهتيع غجنتلكن غإلهثسلكرصي مغلكهنخيمل جلهبمث غخفحيلكَّـيع جعمتح عجفيطُّـمل مج غَّـ  ي

 .هغإلهثسلكن غجنهئلكهن
 :ا     ّا ا    

م هن  يجحلك معمئيطن معخييعم عُّـ ُّـهئهب غجنهييعم جعخل معخييعُّـ غخفحيطف هغخفتهئمب هغجنهيمثمبس ي ي ي
 مض و ظحمثحلكىمغهتمل هجعخل معخييعُّـ غجنخيلكقم جنشهنلكنص حمتخييعُّـ غجنخيلكقم عخميعهبلك خفلك مغلكظ

ن غجنهئلكمضجعلكغ غهنخيمتلك غجنيعهغئمثملي غحلجمل هن عظ يص همممسن َّـىعغ غجنتخييعُّـ  هجمحقه هن مغ
ق هن ممتلكغ غحلجمل  يههنلك ُّـبتمت جلمبمث هنمسحف غهنو يظ ألن هنلك هثخيتمئيطه مض عئهبتمتلك جنتمب غجل ي
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ُعه قظكمأضن  ـ  قغقعغُوضغ صغل اصسغئم ُّ بطل اصضور ُدراكإ َن قظونأ َّ

ًشعبعغ ًالُّ تطظِواألسامء  ً جغضطفً ضكآة]ُ اجلغضلُاصظون [َن قظونأ ُ، صال قضظقّ
 هلغ يف قكه ، بهَ، اصطغقكةّ يف اصظمَ اصسغرقفَحلظعظفا ّصغن ؛ٌضكدود ـ صظجظعل

 : ضن اإلدراكِ عوشغنِ اجلغضطفِاصعضغة
 ذاهتغ ُدراكإ :أيعغ، ُغ وضغ قظكضِ ذاهتِ اصطغقكةِ احلظعظفُحعف ضن ٌدراكإ

ِ اإلهلعفِبكاهتغ، وضغ شقاقغ ضن األسامء ِعف اصوجوبَّ ِ اصظوععفِ واحلظغئلّ  ؛َّضظغععف اإلَّ
  ـًّغإمجغصعًدراصغ إ ـ  ذاهتغُحعف جغضل ضن ٍون يف سغنغ اصضُ سغئكَن ققركغ بوذصل

 ،ه اصظغضظفِ شىل سغئك املكاتف بحسف حظعظتُ املضتظمُّ اإلعسغينُ اجلغضلُاصظون ووق
 .َّ شري ضكةَ بغصظوسش املكصورقن حسبام شكصفِه املحعطفِودائكت
 بكاهتغ، بم :أي اصطغقكة، ِ احلظعظفُحعف صكاهتغ صظن ال ضن ُ آخكٌدراكإو

ًتطضعظعغًدراصغ إُّ وبتطععغهتغ ِ املطغقكُحعفضن  ه يف َ حتظعظَ صام شكصف،ًغّشععع ّ
 )].٢٩(يف املطظف  [يئامستطضعم ضطعى اصظامل األ

 ؛ِّ احلظعظف يف صم ضكتبفُ خمتظطفٌصكادأ ضن اإلدراك ]اصثغين [ هلكا اصعوعْصظن
 ُ قعغسفٍ بغدراك، تظل املكتبفُحعف ذاهتغ ضن ُكِقرتَّعام إ ٍ ضكتبفّصم يف ُإذ احلظعظف

 ن قظون هبغأَّ البق وِ املكتبفُحعفي بغحلظعظف ضن  اإلدراك اصكّصغن ؛تظل املكتبف
 .َّ ضن تظل احلعثعفؤه ضبقُ قظونٍدراكإ ضن ّ، صالبق] عطك تظل املكتبف:يأ[

ّ أهنم ال قضك شععم صامل يف شغمل اإلضظغن أصال، صكصل صظم ضغ قعكل إش قكا  ًٌ ّ ّ
ّاصطغمل ال قعكل إال بتوسطعم، وضغ ضن يشء قضطق إال بواسطتعم شظععم أصضم  ّّ

ًصعم اصواسطف عكوال وصطودا، اصضالة واصسالم َصظويس اصعكول صعم اجلغضطون ، ً
َصويس اصوجوب ): ٤٣(واصضطود، وبتطبري اصضغرح يف ىشحه شىل املطظف 

 .واإلضظغن
ـ شعق رصضه أن ) ٤٦( شن اخلضم يف املطظف  نقلّملاّعه أ: ّ وحغصم ضغ تظقم)١(



غجليط...................................................................طضض ض م ف خف مخهتمثيط غجنمئ

ن جن ُّـهئ ق غألحكخصظ...:يغإلهثسلكن َّـ غخفحيهتيع غألمع م خم ن عققغن جعخيىش ظ  حممثهئ
يمعخيمئمبمث يلك جممثبمثي جن...ولكو ن غجللكهن ع: ص هخميط عهضح غجنجهلكقف جعمئ سهثخص ُّـمهمبِّـ عين غجنهئ

قغ  جن يجنتمب غخفيععمعمثمل مغ عققن غجنمتلكمكيع حممث حكلكئيع غألحكخصظ هغجنمههيلكف مض غخفيعغمعمك غخف
ص هجنمثيغ ممىعجن ي غحلمئمثمئمل غجنسلكقُّـمل مض مم غخفحيلكَّـيع يعن ذهقغ ظحممث جلمف هنلك َّـ جلمبمث

جمحق : ص عهممملى هنيطقيجمحق م سجفيطهتلك غحلمئمثمئمثملجعغجنت َّـ غجنمتلكمكيع مض غحلمئمثمئمل  م َّـلكَّـمتلك
صلك غجللكهن جفخل ىهنيطقمممل قغ مض مم مغ ص هعآل جنىغن مع جعجهبمث غخفيعغمعمك غخف ن عيمتحييع عجنمث

ن مجمث غألحميعغق غإل يهثسلكهثمثمل هنُّـهئ قييطقس مغ غخفىعمم جع ص هجنمثيغ ممىعجن. ومملك حصلك جلمف غجن
قهتلك َّـلكَّـمتلكمعسهثخص ع ن غجللكهن: عه [يطقن غحلمئمثمئمل ظ  مض جعخيىش غخفيعغمعمك ]مض غجنهئ

ن  حممئيشص ممخص َّـ يققغن جعخيىش غألحكخصظ معخيمئمبمثعغخفجهلكَّـيطص حممثهئ وجممثبمثلك آل جمحق ولكش ص ...ي
ىههثح هثبحهن جل معخيمئ قهي قه خكهت ي جلمثمت جفٰه ي ص ي ي معهيمهمثحل هن عجفيطُّـمل غجلهب ي

يههنت حتمئ َّـىعغص حمهب غجنبخل عن هنيععمعمثمل غجن ي قغ غجللكهنخيملظ يي ن غجللكهن جنمثسمن جنمبمه هئ
ن غجللكهن: عه[جنخييطن عقغظمع  قغ : عه[مجمث غخفيعغمعمك ] غجنهئ هنيعغمعمك معمب غجنمه

 .وهنجيمبمئلك] غجللكهنخيمل
يهن عهث ُّـمبىغن عن (َّـمتلك ههنلك خملكن غجنسلكئ َّـلك: ص حممئلكن خفمتلكخمجهمل ممالن غخلمهةطء ظصط

ق هغألحكخصظ معخيمئمبمث ن عققغن جعخيىش غجنمه يُّـهئ يلك جممثبمثي ن غجنو ن ولكص حمال ُّـمهمبِّـ عن ُّـهئ هئ
يظ هقجن ألن غحلمئمثمئمل و هنيعقهق)وغجللكهن هغإلهثسلكن غجنهئلكهن هنيععغ مغلكهنخيمل جنمبجهبمث

ص حصلك غجنسلكقُّـمل ص غجنحيلكَّـيعغ جعلكجنهئ ي مض غجنهئ ىغجنمتهييغجنمبحمئمثمئمل غجنسلكقُّـمل ه: عه(ي   غجنيعحسلكرصي
هي عقغقُّـوغجنت معيعُّـيط عن معيعه قغهتلك حملكهثبخيثمن غهثبخيلكجغلك  مض )ولك جنجكه قغهتلك مض غجنميحق هغجنس

جللكن  ) طض(يهن غإلققغنص هَّـىعغ غجنبحهن معمئيطن مض غخفجيمبمك َّـىعه غجنمتجهمسغ غجللكهنخيمل هث
ن غجنجهلكقف ق غجنىعغف مض هنحيلكَّـيعَّـلك غخفتخيمثمتمل جلمف هثهيسهتلكص عهنلك ...: جلمتيط خم يحممشن مكهت ي ي

ن جعحسمك غجنحيلكَّـيعص عه جعحسمك غخفحيهتيع  ....عن ُّـهئ
جللكن هن غإلققغن رلك  : هَّـىعغن غجنمت



٤٢٧...............................................................................)٥٢( املفلن

عذات،  غن حمه احلقمقن اعفنهرة ذاخلن وغن يلزم هذه اٌ هو إدراك:ّالنوع األول
ّإدراك ذاخلن بذاخلن، وغن ظداهن غن األسحمء اإلجممن اعوجوبمن، واحلقنئق : أي ّ

ّاعكوممن اإلغكنممن، عرتى اعفنهر بحسبه ّ أهنن ترى مفسلن يف :، وهذا غفلنهّ علهّ
ّاملفلر األتم؛ ألن املفلر األتم هو اعواجد عكل عحمالت اعفنهر يف عويس  ّ ّّ

ّاعكحمالت يف احلرضات اإلجممن ّوعل فود، اعوجوب واإلغكنن، واعلزول واعغ
ّ؛ وذعك بمن يدرك سنئر اعغمون اإلجممن اعوجوبمن واحلقنئق اعكوممنّواإلغكنممن ّ ّ ُِ 

ٍاإلغكنممن ـ يف شمن ً جنغع يكون غفلرا أتم، غن حمه ذاخلن ـ إدراعن ّ ًإملنعمن،ًّ ّ 
ه وهو اعكون اجلنغع اإلمسنين املغتلل ظىل سنئر املراتن بحسن حقمقت

ً اعوجوب واإلغكنن عحم تقدم، وتقدم أيغن َاعكنغلن، ودائرته املحمفن بقويس ّ ّ
 ).٤٣( و)٤١( و)٣٩(عن نيف رشح املف

 آخر عذاخلن عكن ال غن حمه احلقمقن اعفنهرة، بل غن ٌ إدراك:والنوع الثاين
ّن ظملمّتفغملمًلنت هذه املفنهر إدراعن ّحمه املفنهر وبتفم  عحم ظرعه حتقمقه ،ًنً

ظلد ) ٢٩(ّمل غفلى اعكحمل األسحمئي اعذي تقدم اعكالم عمه يف املفلن يف تفغ
ظىل مفسلن بحسن ] احلقمقن: أي[واعثنين ـ وهو أن يكون ظلورهن ...: عوعه

اعفنهر ـ عال خيلو غن أن يكون ظلورهن بحسن ذعك املفلر ظىل مفسه 
أو ظىل ... ّ اعفنهل بحد ذاخلن بحسن غرتبتلنّجزئمنتّته امللمزة عّبخغوصم

 . ...اآلخر غن األعراد املقنبلن عه
قمقن ذاخلن بحسن  غن حمه اعفنهر، عتدرك هذه احلٌعمكون ظلدمن إدراك

 . غن حمه املفلر، عتدرك احلقمقن ذاخلن بحسن املفنهرٌاعفنهر، وإدراك
ٍ خمتلفن احلقمقن يف عل غرتبنٌعكن جمذا اعلوع اعثنين غن اإلدراك أعراد ؛ إذ احلقمقن ّ

ٍرة بحسن عل غفلراعفنه ّ ـ ال اعفنهرة بحسن اعفنهر ـ إمحم تدرك ذاخلن ّ
 يلنسن تلك املرتبن، عنذا ٍ بندراكّ املفملنبحسن ذعك املفلر وتلك املرتبن



٢ ـ ج رشح ملههد اضقواشد...................................................................٤٢٨
 بذاخلو ضن ُدركت ]و بوملظهرَ اضتي تدرك ذاخلَ احلقهقى:أي [َّهنوأال ترى أ
ِضكوههىُّ بعض تعهنوخلو األُحهي ، ضن ]ظهر املُحهي ضن :أي [َّ األهلهىِ واألسجمءَّ

ًدراصو شقلهوإ ،ّاضكلهوت ًتفضهلهو ًّ  يف اضكون :أي [ شىل حسو ضو صهه، صقطّ
ِ اضكلهىِ ضن اضقوابل]اجلوضع  .]ّهى شقلّألهنو [َّ

ًصوهى املرتبى شقلهى ًوإذا صوهى املرتبى ومههى، ّ شقشٍ صتدرصهو بهدراكّ ً أو خهوضهىّ ّ 
ًضو إذا صوهى املرتبى حسهىأ، ّ أو خهويلّ ومهيٍصبهدراك ّ ّ؛ ألن يذه ّ حيسٍ صبهدراكّ
ٍ صل ضظهرّخضوصهوتبحسو  ّ؛ صهن األدراك اضذي بوحلقهقى ضن حهي املرتبى ّ

ّواملظهر ـ ال األدراك اضذي بوحلقهقى ضن حهي اضظوير ـ البد وأن يكون بنفس 
دؤه  يكون ضبٍضن إدراكّصالبد ، تلك املرتبى، ال أن يكون بنفس تلك احلقهقى

 .ّضن احلهثهى املوجودة يف هفس تلك املرتبى
ن ا ر...: ّوربجم صون يف صوضه تعوش َوما رميت إذ رميت ول َ َ ََ َ َ َ َ َِ َ َ َْ ْْ

: األهفول (...ِ
ّإسورة ضذضك، ويذا صري خمتص بوضرضي صقط، بل ذضك جور يف صل يشء، ) ١٧ ٍ ال ٌ
ّوضو هظرت إذ هظرت وضكن اإل هظر: أي َوضو سمعى إذ سمعى  ، وصذضكَ

َوضو شلمى إذ شلمى وضكن اإل شلمً، وأيضو ّوضكن اإل سمع َ ّ ّ، ويكذا يف صل َ
ن ا : يشء يضدر ضن األهسون اضكوضل، ويدشمه صوضه تعوش قتلوهم ول َفلم  ْ ِْ َ َ ََ ُ ُُ ْ َ

َت ْلهمَ ُ م: ، وصوضه تعوش)١٧: األهفول (...َ هم ا بأيدي عذ ْقاتلوهم  ُْ ِ ْ َ
ِ ُ ُ ُ ُ ُْ َ ُ ِ َ... 

ٌ، وصرييو ضن اآليوت اضكريمى، وسوايديو ضوجودة يف اضروايوت )١٤: اضتوبى(
.ًأيضو صحديي صرب اضنواصل وحديي صرب اضفراإلض

ّ يذه حمموشى ضن املضوديق اضتي تبش ضو تقدم، حوصلهو)١( ُّ ّأال ترى أن يذه احلقهقى : ٌ
ِاضسوريى اضتي تدرك ذاخلو ضن خالل املظوي ّر وبعض تعهنوخلو األضكوههى واألسجمء ُ ّ

ًاألهلهى ضن اضكلهوت، تدرصهو إدراصو شقلهو تفضهلهو صقط ً ًّ ّ بحسو ضو يف اضكون ، ّّ
ّاجلوضع ضن اضقوابل اضكلهى؛ ألن يذه ضراء وصوبلهوت، واضغري ضهس إال اضقوبلهى ّ ٍّ َ ّ. 



طضض...............................................................................)ضض( غخفجيمبمك

ىغجنمتهييغعقغ عقغقف َّـىعه غحلمئمثمئمل غجنسلكقُّـمل م ه:  عحفيعهىهجعخيبلكقغ  غجنيعحسلكر م عن معيعه ي
ىلك هن حفالن غجنخيمئ غألهنص حمستيطقمم جعمشققغنقغهت مغيط َّـمتلك ي ي جلمئحل حممئيشص هآل ُّـ

مغيط حممث وعققغن ي جمحق غإلققغن غجنخيمئحلظ جعلكجلتبلكق عن َّـىعه غخفيععغ هَّـىعغ غجنمئلكجع آل مع
قغ جلمف جفسمك هنلك مض َّـىعه غخفيعمعبملص غجنت َّـ غجنخيمئ يخملكجعمبمثمل عآل عن ُّـيعه َّـىعه غجنمه  .يي

يهمعيطقن َّـىعه غحلمئمثمئمل غجنسلكقُّـمل معمب غجنتخيمثمتلكف ع ي قمعخل م عهي يُّـٰهلك هن غحلمثثمثتخل غخفىعمم : و
غ م  مغ خ غإلهنهئلكن هغجن ىجفمثثمثمل غجنتخيمثمتلكف غإلهنهئلكهثمثمل هجفمثثمثمل غألحكخصظ غإلحصمثمل هخم ي ي ي ي ي
غجف غجلىغئمثمل  يجعتخيمثمتلكف هعحكخصظ عحفيعص ممخص عقغ غجفتهيمن معمب غجنتخيمثمتلكف جعبخيىش غجنمب ي يي ي ى

ُّـمل هغخفثلكجنمثملص حمخيمتيط قجن معيطق ق غخفخيمت غقل غخفجهخمهمل هن غألهن يهغجنخي ي ي ي  غحلمئمثمئمل ن معمبي
ه هغخفجهلكجليع غجنحيلكَّـيعغص  يَّـىعه غخفحيلكَّـيع هغجنتخيمثمتلكف جعحسمك غخفحيهتيع جعبخيىش معخيمثمتلكف غجنمئ ي
ق غخفثلكجنمثملص جلمف  ُّـملص هختمثمبمثلك جنسهن ق غخفخيمت ن هرمثلك جنسهن يعققغمملك هرمثلك هختمثمبمثلكص حممثهئ ي ي ي ي ي ش وي و و و و

غجع غجلىغئمثملظ ألصلك هنخيلكن هعهنثمبمل ىجفسمك جعخيىش هنلك مض َّـىعه غخفيعمعبمل هن غجنمئ ي  .ي
يهمعيطقن معمب  يغحلمئمثمئمل غجنسلكقُّـمل معمب غجنتخيمثمتلكف عُّـٰهلك جعتخيمثمتلكف هعحكخصظ عحفيعص ممخص عقغ ي ى ي وي

غقل غخفجهخمهمل غخللكقمغمثمل  قُّـمل هغجنخي غجف غجلىغئمثمل غجنمه يغجفتهيمن معمب غجنتخيمثمتلكف جعلكجنمب ي ي يي ي
يغجلىغئمثمل غخفلكقُّـمل غخفيعمعبجيمل جعمتجهمسغ غخفلكقغ: عه( ي ه غحللكحكمل ) ي يجلمتيطَّـلك معيطقممهتلك جعتخيمثمتلكف غجنمئ ي

يملص مم قجن جلمف جفسمك هنلك مض َّـىعه غخفيعغمعمك هن يهغخفجهلكجليع غجنحيلكَّـيعغص عققغمملكف جفسمث
ه هغخفجهلكجليع غجع م معمب غجنتخيمثمتلكف هن غجنمئ غجع غجنت معتخيمب م هبىعه غجنمئ يغجنمئ  .ي

جلخل هن غإلققغن: هغخلالظمل عققغن غجنحيلكَّـيع جعحسمك : يعن جنمبحمئمثمئمل غجنسلكقُّـمل هث
مغيط عحميعغق  وغجنحيلكَّـيعص هعققغن غجنحيلكَّـيع جعحسمك غخفحيهتيعص همض َّـىعغ غإلققغن ُّـ

ه يهنتخييطقغص حمخيمتيطهنلك مع ن غجنمئ يذجعمنص عمممبمنص يحكهبخيمنص يقعُّـمن: يغحلسمثملمئ ص ي
ن غجنحيلكَّـيع َّـ غخفيطقنص هجنهئ جعمبسلكن َّـىعه غخفيعمعبملظ ألن ص يخكهبهبمن يقخممنص حممثهئ ي ي

غجع ههنيعغُّـلكص ممخص عقغ  قمع ف غخفيععغ همكهتيعخضلكه منخمهيهيغخفهييعهل عن َّـىعه خم  ظ
ىحممثهتلكص حمهئ جفيعمممل ن عهثمن هبلك معمتخيهئيغ مض غخفيععغص هجنهئ مض غحلمئمثمئمل عهثي  عهثمن ي معمئ



غجليط...................................................................صضض ض م ف خف مخهتمثيط غجنمئ
ي همعيطقن معمب غحلمئمثمئ:عه [هتلكييطقمممعه ي غجنتخيمثمتلكفي غجنسلكقُّـمليملي وُّـٰهلك هن ع ]ي

قمعخل ى جعتخيمثمتلكف]يمثمل هغخلمبمئيمثمل غإلحص:عه [سغحلمثثمثتخل غخفىعمم  عحفيعص ممخص عقغ ىحكخصظ هعش
يمعمب غجنتخيمثمتلكف [سغجفتهيمن غجف]ي ي غجلىغئمثملي جعبخيىش غجنمب غقلس س غخفجهخمهمل هن ي هغجنخي

ُّـمل ق غخفخيمت يغألهن ييطقممهتلك جعبخيىش معخيمثمتلكفتس هغخفثلكجنمثملص حمس ه ههنحيلكَّـيعش  ص غخفجهلكجليعي غجنمئ
وققغمملك هرمثلكع ي هختمثمبمثيو غجع غجلىغئمثمل ولكش  .سجلمف جفسمك جعخيىش هنلك حممث هن غجنمئ

ىخيمثمتلكفوُّـٰهلك جعتعهتلك ييطقمممعه غجف غجلىغئمثمل ى هعحكخصظش س عحفيعص ممخص عقغ غجفتهيمن جعلكجنمب س
قُّـمل يغجنمه غقلس ي غخفجهخمهملي هغجنخي ي غخللكقمغمثملص حممثيطقممس ه غحللكحكملس يهتلك جعتخيمثمتلكف غجنمئ ي  ش
ومثملز جفسى غجنحيلكَّـيعغص عققغمملكفيهغخفجهلكجليع  َّـىعه :عه[لك  قجن جلمف جفسمك هنلك حممثهتشممص ي

غجع غجنت معتخيمب]غخفيعغمعمك غجع جعتمب غجن:عه [ هبلكيي هن غجنمئ  هن يمتلكفي معمب غجنتخيمث]مئ
ه هغخفجهلكجليع  .غجنمئ

يهثخص معخييععه قمعخل غألهجنمثخل]يغخفلكمع [ىلس يمثمل غجنخيمئمب:عه [ مض غجنمه  ]يمثمل هغخلمثلكجني
ىجنمبحمثثمثتخل قهن س غجنت غحفتمهمن ى غجنحيلكَّـيعغىجهلكجليعين غخف ألظ]مثملي غحلس:عه [ غألحفحقغس

قغ قغي هنتخيمب:عه [شتخيمبمئهتلكهن جعلكإلققغنص ]مثمليغحلس [مض َّـىعه غجنمه   معمب غجنمه
قع جعلكجنىعغف ]مثمليغحلس يهثخص َّـ غجنمه هثمثملس ي غجنهئ غقلس  .سهنهئلكهثمثمل غإلي هغجنخي

ي غألحكخصئمثملي غحلمئلكئيهعهنلك غَّـيعس جعمثملص حممبي هغجل مغ  يغخفجهلكجليع [مئمنيمعخيمب س غجن
جعيمثملجعلكحلمئلكئ غألحكخصئ: عه [ هبخص]غجنحيلكَّـيعغ مغ غَّـيع غجن نُّـ آل ]يمثمل هغجل   قجنيهئ

يغجنتخيمب[ غحكجيمليعآل ]ي  .ص آل جعلكجنىعغفي جعلكجنخييعل هغجن
قغي هنيطغقنييحمهبتخيمب ن]مثمليغحلس [ي َّـىعه غجنمه و جفمثثمثمليعآل ي آل ُّـهئ  هن وهغجفيطغ س

ومئمثمئ ههنلك قجن عآل غهثخيهئلككغحل قغ هنيععمعمثملي ي هغحليعمممل عهثخص َّـ صي حصلكص حملكخفيععغ حصلك ظ
 .جن عهثمن غجنحيلكَّـيع همعحيهتيع مض قجن غخفحيهتيع

ن ر:هممىعجن جلمتيطهنلك معمئ ي ختمثمبمنص مع ي ن َّـ غجنحيلكَّـيعص هجنهئ جعمبسلكن ي يمنص حملكجنىعه ُّـمئ
.يهممىعجن غجنتخيمئ هجمحقهص َّـىعه غخفيعمعبمل



صضض...............................................................................)ضض( غخفجيمبمك
خي غحلمئمثمئملسجفمثثمثت حكلك هغجفيطغ هن خم ىص هخم و  . غجنيطغئيعغو

قمعخل :  جفلكظمب)ص( يعهثخص معخييعل غخفلكمع مض غجنمه يجنخيمئمبمثمل هغخلمثلكجنمثملغ(ي يجنمبحمثثمثتخل ) ي
يغإلحصمثمل هغخلمبمئمثمل( قغ غألهمل ) يغحلسمثمل: عه(قهن غألحفحقغ ) ي حممئلكن مض غجنمه

يعصلك معيطقن قغهتلك هن جفمثهن جعخيىش معخيمثمتلكهتلك غإلهنهئلكهثمثمل ههن جفمثهن جعخيىش : هغجنثلكهثمثمل ي ي
وغألحكخصظ غإلحصمثمل عققغمملك جلمئمبمثلك معهيمهمثمبمثلك و يو ي يهمعيطقممهتلك عُّـٰهلك هن غحلمثثمثتخل ... ي و

قمعخل وعققغمملك هرمثلك هختمثمبمثلك... غخفىعمم و يو ي قغ غألحفحقغ حممب ُّـتخييعل . ...ي يهعهنلك مض غجنمه ي
قمعخلص جع خملكن ىهمعيطقممهتلك عُّـٰهلك جعتخيمثمتلكف هعحكخصظ عحفيع: يجنمبحمثثمثتخل غخفىعمم ى ي ص ...و

ص حممشقغ  ص هجنهئ مم جعحسب سحمهتىعه غحلمئمثمئمل عهثخص معيطقن غجنهئ جعلكجنهئ ي ي ققمممن جعحسمك عي
ن غإلققغن جعمتح هنلكص هعقغ عغجنحيلك ن ققمممن ىَّـيع ُّـهئ وجعحسمك غخفحيهتيع عُّـٰهلك ُّـهئ

يغإلققغن جعمتح عحفيعص حمهت معيطقن مم غخفحيلكَّـيع جعهئ غخفيعغمعمك جعحسمك هنلك مض غجنهئ  ي ي   ى
ن غجللكهن م هن غجنهئ عققغمملك معلكهنلك مملكهنال وم غجنىعه َّـ غجنهئ و يو  .ي

قغ غألحفحقغ  يهقجن ألن غخفجهلكجليع غجنحيلكَّـيعغ غجنت غحفتمهمن مض غجنمه  )يغحلسمثمل(ي
غقل غإلهنهئلكهثمثملص يلك جعلكجنىعغف عهثخص َّـ غجنمهيهبتخيمبمئهتجعلكإلققغن حم هثمثمل هغجنخي يق غجنهئ ي

ن  جعمثمل آل ُّـهئ مغ غَّـيع غجن يهمعخيمب معمب غخفجهلكجليع غجنحيلكَّـيعغ جعلكحلمئلكئ غألحكخصئمثمل هغجل ي ي
قغ  غحكجيملص آل جعلكجنىعغفص حممسحميعق َّـمتلكظ عق هنتخيمب هنيطغقن َّـىعه غجنمه يعآل جعلكجنخييعل هغجن ي

ن عآل جفمثثمثمل وغحلسمثمل آل ُّـهئ ي ي يغإلحصمثمل هغخلمبمئمثمل(ت غحلمئمثمئمل ي هن جفمثثمثو هغجفيطغي  )ي
خهخم ىحكلك هغجفيطغ هن خم و غ:هع( غجنيطغئيعغ و مغ ك غإلهنهئلكن حممئيش قهن غجن )  خم

هثمثمل هغجنتخيمثمتلكف  ق غجنهئ قغ آل معتخيمب جعلكجنىعغف عآل جعلكجنمه يحممشن غخفجهلكجليع مض َّـىعه غجنمه ي ي ي
جعمثملص حمهبتخيمب غخفيطغقن مض َّـىعه  مغ غَّـيع غجن يغإلهنهئلكهثمثمل قهن غحلمئلكئ غألحكخصئمثمل هغجل ي ي ي

ن عآل جفمثثمثمل هغجفيطغ م َّـ جلبلكقغ قغ آل ُّـهئ وغجنمه ي  جل غجنىعغف هن جفمثهن جعخيىش ي
خ حكلك هغجفيطغ هن خم ىمعخيمثمتلكهتلك غإلهنهئلكهثمثمل م هخم و و ي ي غجنيطغئيعغص جعخالم هنتخيمب ي

قمعخل  يغجنخيمئمبمثمل هغخلمثلكجنمثمل(غجنمه و حممشصلك هغمغيطغ)ي خي غ هغإلهنهئلكنى جنهئال خم مغ . غجن



غجليط...................................................................ضضض ض م ف خف مخهتمثيط غجنمئ
ىهنلكفص حتمئمئمني غخفمئيطىهعق جليعحممن ى غحلمئملىمئمثمئمليعن غحل س  ي جعحسمك َّـىعه غجنمتجهمسغصس

يغجنخيمتخنُّـمل جلمل م سهثسلكهثمثمل غإلس  جلمف يمبيمعجي م  هن هثسىط مجمث غخفيعغمعمكوغجنت َّـ مصهب
يهتلك غخللكظمليت هنمتهتلك جعهبجيلكجنخيمل هثسخٍّمم  جعحسمك هنلك ي جعلكجنهئىجفمثمتئىع س غجنهئي حمتيطقنص هبلكس

ص  وققغمملك معلكهنلك مملكهنعيحممثهتلك هن غجنهئ يصلك جعمسجفيطُّـمل مجمش حمظواليو س جله َّـىعس  ي معيطقنيمل غخفجهب
ىجفيطُّـملع ني مج غجنهئس ن  وهتلك مغلكهنخيلك جعخل غجلهبي عققغمميص حممثهئ ص حمال ُّـهئ  يهغجنتهيمهمث
جن ص هنمتسمعع  . عمل َّـىعه غجنمتهئتملوص عخكلكقغيحمتمسهن قجن: يهخم

 :خكخييع
يمم ممحل نىز مممبزجعهئ ش ي حمهئ ممحل       هنجهمي   هنمتهئلكي عجنمث جسيعغش

ىعقغ جليعحممن غخفمئيطهنلكف غجنسلكجعمئمل حتمئمئمن:  جفلكظمب)ص( ي يعن غحلمئمثمئمل غحلمئمل غجنسلكقُّـمل جعحسمك : ي ي
جلمل هن هثسىط مجمث غخفيعغمعمك م معجيمب َّـىعه غجنمتجهمسغ غجنخي يمتخنُّـمل غإلهثسلكهثمثمل م غجنت َّـ مصهب و ي ي

يجلمف مم هن معمب غخفيعغمعمك جعهبجيلكجنخيمل هثسىط معمب غخفيعغمعمك غخللكظمل جعهئ ) معمب غحلمئمثمئمل( يي
يهنيعمعبمل هنمتهتلكص هجعلكجنتلكمظ معيطقن  يغجنهئ جعلكجنهئ جعحسمك هنلك مض غجنمتجهمسغ ) معمب غحلمئمثمئمل(ى ي

ص عققغمملك معلكهنلك وغجنخيمتخنُّـمل غإلهثسلكهثمثمل هن غجنهئ يو ي ي ي مملكهنالظ حممشن غحلمئمثمئمل غجنسلكقُّـمل جعمسجفيطُّـمل مج ي ى ي و
ن عققغن غحلمئمثمئمل مغلكهنخيلك جعخل غجلهب  ص حممثهئ ل معيطقن عجفيطُّـمل مج غجنهئ وَّـىعغ غخفجهب ي ي

جن ص هخم ن عمع هنمت ص حمال ُّـهئ  :و عخكلكقغ عمل َّـىعه غجنمتهئتمليحمتمسهن قجن: يهغجنتهيمهمث
ن       حمهئىز مممبز جعهئيممحل شمم ش هنجهمي ي ممحل عجنمث جسيعغي   هنمتهئلكي

و عآل هَّـ هغمغيطى هنحيهتيعحمخص هن ق جعخيىش ي  جلهبمث غجنهئخصآلف جعحسب هجعحسمك مكهت
مغ َّـىعغ غخفحيهتيع عمل غجنحيلكَّـيع حممشهث  ن غجنبخيىش غآلحفيعص حمخيمتيطهنلك ُّـت يغألحكخصظ هجعجي ي

ظ ألهث هغمغيط مغ عجنمث جعهئمب وُّـت ي ي  .ي جنمبهئي
ق غألحكخصظ مض مم غخفيعغمعمك  يههبىعغ غجنتحمئمث معخيمب عن عققغن معمب غحلمئمثمئمل جلهبمث ظ ي

ن قغ مض غجنهئ مغ قغ معمب غحلمئمثمئملغخف ن غجللكهن جنمه ص ههبىعغ معت هنيععمعمثمل غجنهئ  . غجللكهن



 
 ٥٣(ا(  

] ا  ّا ا ا)٤٧ (ا  إّ  
آلوالبع :  خطل َ اتنسحَ ادلةلد،بلِ وؠلرّشك ادِ بهشصشطَن عغادأُ  بمطئغ آل
ق[ ُ عشلن]ي غجنتخيمثمتلكف:عه[  ادنل هبط،ُّادنسصصطت مغ ي غخفتخيخليغجن ًرزعرا جلصصق  ]ي

ِ ادشامدصطِاألخسطل ن:عه[ آل ادشسشصطِ اآلةطرِ ومجشطآل و هنمهيطقغ جلهبمبمل غآلجغلكق ي هُّـهئ
 .]يمثملغجنهيخيمب

ِ جلصصق ادشلابك ادسشلعطٌتطى  ظلُتصظ رك َضمطنّأن اإل ّجكوال   آل
ِوادمششصط آل وادسنصسصط اجلمامضصط،آل واتنطدصط،آلتطضصطادغو ـ آل جت ثنصك اجلصق  ـ آل

هث :عه[آلهبغه احلصنصط  ]ي غإلهثسلكن:عه[ ، خصلّ احلشصشلِوادثخصط واالرنغاج  مم
غجع  :عه[ ً رسصغا دنشك ادزلرةَن عزثأ ُّ عزعّإضام ]وجفلكدغ جلهبمث غجنمئ

قغ ِ واحلصنصطِ بغدك االجننطر]ي غحليظ يمغلكهنخيمثت جعلكجلتبلكق :عه[  اتغخلرةآل  جنسلكئيع ي
يُّـملهعجفيط[ّاحلشصشل  ِ، جت ثنصك اجلصق وادثخصط]يغجنتخيمثمتلكف  .] غجلهبي

َن ادلةلدإ: خشئك خصك َ اتنسحّ ُ بنصشط ادنسصصطت االضشسطدصط، ال عسطعغآل آل ُّ 
 . بح ادسطظغ واتسصغُ ادشغقُ عغبشقٍل بطحلشصشط، وتصصئغَوؠلرب ]زغحل[ل َتشصشن

َ اتنسصصطَشصشطّن ةسك احلأجت  ، دون ]ي جنمبح:عه[  دلً، ؠلرةّصطُّ بطدنسصصطت ادشسشآل
آل بطدنسصصطت االضشسطدصطِصطّ اتنسصِاحلشصشط  رك ]ىقجن غجلخي: عه[ آلضلأرق  ـ ُّ

ِادنهشامت  ى جفمئمثمئمليعنلك غجنخييعحملكظ هن يعجس[  رط ذظننك إدصلَ تألفُعمنشغم ـ ِ ادنطردةُّ
يغحل َّـ غحلمئمثمئمل يجنتخيمثمتلكف جنسلكئيع غي غجللكهنخيملي ومثمل حمخيمبي  ّخضن ؛]يمثمل مملكهثمن عه غهثهيخيلكجني

ُّ دمطئغ ادنسصصطت، بك ظل َ اجلطرسطَ دصمط احلشصشطٍ تصصئغ]ي غحل:عه[ لَؠلرب
يهَّـ غجنتخيمثمتلكف[ صطتّ بنسف ادنسصُصطّ اتنسصُاحلشصشط يمثمل غجنهيخيمبي  .]يمثمل قهن غآلهثهيخيلكجني

 .يغحل:  مض جعخيىش غجنمتسىط)ص(
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ِ بطدنهششطتَ اتضتلذةَ احلشصشطّإن: خشصط ِ ادلةلبصطِ وادلةلهُّ  ِ واالجننطراتآل

ي جعتمب غجنتحمئمئلكف:عه[ادحعشط ادنل هبط  ُنهشق ب]ي ُ احلشصطآل ُ اتنعئصطآل  ِ احلشصشطُ خث،آل
ِرشطضصط اإلِ بطدلةلهِاتضتلذة ُ اخلششصطُقّنهشب ادنل هبط آل  .آل واتسشلدصطآل

َن تشصشطأجت  ِ احلشصطِ احلشطئقّ  ِشطتّ وادنهشِ احلشطئقَ تشصشطُسطعغب ال آل
ِاخلششصط يغحلمئمل[ ُ اتسششط، خنشك احلشصشطِ احلشصشطِ، رك ةصطآل  بنسف االجننطرات ]ي

، ُ، وبنسزصط ظل اتسطظغُ ظل ادسطظغةِ، وبنسف االجننطراتُظل ادنطجصط
ِوادغابصط ِ اتسششطِ رك ةصط احلشصشطٌ واتعُّ، وادشكُوبنسزصط ظل اتشطرك  ِ خثآل

 .آل االجننطرعطِ وادصمطِ رك ةصط اإلمطخطتٍ ودصغ بلاتع،آلاتشصعة

غغ غإلخكهئلكن )ص( وغجنمئلكئ جعمتهي غخفحيهتيعُّـمل هنجيمبمئلك  َّـىعغ مغ يغجنىعه هنيع معمئيعُّـيعه مض غخفجيمبمك ي
غغ َّـمتلك)طض( م غخفتمئيطهنمل مض يهثع: ص هجفلكظ غجل يلك هثختلكق غجنجه غجنثلكجنهن هن غجنجهمئ ي

قمع غحلمئمثمئمثمل غجنحيلكَّـيعغ َّـ يعن غخف: قجن غإلخكهئلكنص عه ييعغق جعحمئمثمئمل غحل هظ ي
ن هنمهيطقغ جلهبمث  ق غخفتخيخل جعسلكئيع غجنتخيمثمتلكف غجنهيخيمبمثمل غإلزلكقُّـمل غجنت هبلك ُّـهئ مغ وغجن ي ي ي ي
ن غجللكهن هغخفحيهتيع  يغألحمخيلكن غجنهئخصجنمثمل همجمبمل غآلجغلكق غجنهيخيمبمثملص ممخص عن غخفيعغق جعلكجنهئ ي ي

ي َّـ غحلمئمثمئمل غحللكدغ جلهبمث غجنتخيمثمتلكف غآلهثهيخيلكجنمثمل يغجنتلكن ُّـملي غجع غجنخيمب  سهغجنمئ
يغجلسخصهثمثمل غخفلكقُّـمل سهغجنجيبمثخيمثمل سهغخفثلكجنمثمل سغجنيعهجفلكهثمثمل(سهغجنسهيمبمثمل   غجلهب حكبمث  جلمف)س
جفيطغ غحلمئمثمئمثمل آل يجفمثثمثمل  جلمف جنغخكتخصهن غحلمئمثمئ  هغآلهنتىغغف هغجنجكمممثمك يغجن
هث م هن جفمثهن حملكإلهثسلكنص يغآلجلتبلكقُّـمل غجع جلهبمث وجفلكدغ مم  عن يُّـمهِّـ يم عهثخص غجنمئ

قغوهنحيهتيعغ ُّـمهحق ص هغخفحيهتيع جلبلكقغ  جنمه وغحل  جل غإلهثسلكن غجنهئلكهن قهن جمحقه هن ي
حمال يهنمئمثيط هبلك ي جعهبيعمعبت غخللكظمل و هن غخفحيلكَّـيع غألحفيعه جضيطهقجمحقهيغخفحيلكَّـيعظ ألن 

ن مغلكهنخيلك جنمبهئ يُّـهئ ص  ي جنمبهئوغجنخيلكمس غجنهئبحق مغلكهنيقجم عن ص هو يمكلكَّـيع حممث غجنهئ يعآل و
جفيطغ غحلمئمثمئمثملجمحق هنيعهث  ن َّـ  ظ هجنىعغ حمهتيجهتهب جلمف غجن آل ُّـمهمبِّـ ألن ُّـهئ

ن غجللكهن هغخفحيهتيع غألمع  .يغجنهئ



ضضض...............................................................................)ضض( غخفجيمبمك

ق غخفتخيخل جعلكجنتخيمثمتلكف غآلهثهيخيلكجنمثمل م غجنىعه َّـ غخفحيهتيع م آل ُّـميلكُّـيع :خشئك خصك مغ ي عن غجن ي ي ي
ق غخفتخيخل جعلكجنتخيمثمتلكف غجنهيخيمبمثمل م غجنىعه َّـ غجنحيلكَّـيع م ممخص ُّـخيتمئيط غجنخيلكقم جعخييطن  مغ يغجن ي ي

و عآل عن عجفيطرلك مكلكَّـيعصغخفميلكُّـيعغ جعمثمتهتخص ي ص هجلمف حميعل جليطن غخفميلكُّـيعغ ويع هغآلحفيع هنحيهتي
يجغ هنلك َّـ غخفالن مض مغخي غحلمئمثمئمل غخفتخيمثمتمل . ُّـيعمعهي غجنهييعم جعخل غجنحيلكَّـيع هغخفحيهتيع ي

قغ جنمبح قهن غحلمئمثمئمل غخفتخيمثمتمل جعلكجنتخيمثمتلكف غآلهثهيخيلكجنمثملظ  يجعلكجنتخيمثمتلكف غجنهيخيمبمثمل ظ ي ي ي يي
ىحمهبٰهلكحملك عمل عهث جعال قجنمث ي ي ُّـستمبىغن حفالم هنىعَّـمك غجنخييعحملكظ هن عن جفمئمثمئمل غحل صو ي

و غجللكهنخيمل جنسلكئيع غجنتخيمثمتلكف حمخيمبمثمليمثمئملَّـ غحلمئ ي  .ي مملكهثمن عه غهثهيخيلكجنمثملي
جعمثمل ي عن غحل:خشصط مغ ه غجن مغ قغ جعلكجنتحمئمئلكف هغجن يمئمثمئمل مض جفرضغ غجنتهيمهمث غخفمسحف

قغ  يهغآلجلتبلكقغف غجنهلُّـهيمل غجنت هبلك معتحمئ غحلمئمثمل هغخفبيطئمثملص جمحق غحلمئمثمئمل غخفمسحف ي
جنمثملص ه غإلهنهئلكهثمثمل غجنت هبلك معتحمئ غخلمبمئمثمل هغخفخيمب مغ ي حميعجم عن جفمئمثمئمل غحلمئلكئ يجعلكجن

يغحلمئمثمل آل معميلكُّـيع جفمئمثمئمل غحلمئلكئ غخلمبمئمثمل هن مغهتمل غحلمئمثمئمل غخفجيمبمئمل غجللكهنخيمل عآل عصلك  ي ي
يمعميلكُّـيعَّـلك جعلكجلتبلكق غحلمثثمثلكف هغجنمتسمك هغإلضلكحملكفظ حممشن معمب غحلمئمثمئمل جعبخيىش  ي
غآلجلتبلكقغف َّـ غجنبلكلكمتمل هجعبخيٰههتلك َّـ غجنحيلكَّـيعغص ممىعجن جعبخيٰههتلك َّـ غخفحيلكَّـيعص 

ي حملكجنهئ هغجفيط هن جفمثهن غحلمئمثمئمل غخفجيمبمئمل جمحق غخفمئمثيطغص .هجعبخيٰههتلك َّـ غخفهئلكهن ي
غجفيط هن جفمثهن غجنمتسمك هغإلضلكحملكف غآلجلتبلكقُّـمل غجنت جفمهمبمن  هجنهئمت جنمثيغ جع

ن مغخي غحلمئمثمئمل . يجنتمب غحلمئمثمئمل غحلمئمل مض جفرضغ غجنتهيمهمث هجلمف قجن حمال ُّـهئ
قغ جنمبح قهن غحلمئمثمئمل غخفتخيمثمتمل جعلكجنتخيمثمتلكف  يغخفتخيمثمتمل جعلكجنتخيمثمتلكف غجنهيخيمبمثمل ظ ي يي

ص جع قجنمثمبقيهن غجنتحهئخصف غجنبلكقجنمثمل غآلهثهيخيلك ىن مغع :غ غجنت جعال قجنمث  غحلمئمثمئمل ىخيي
جعمثمل هغآلجلتبلكقغف غجنهلُّـهيمل غجنت هبلك  مغ ه غجن مغ قغ جعلكجنتحمئمئلكف هغجن يغخفمسحف : عه(ي

جعمثمل هغآلجلتبلكقغف غجنهلُّـهيمل مغ ه غجن مغ يهبىعه غجنتحمئمئلكف هغجن ي معتحمئ غحلمئمثمل )ي ي
قغ جنمبح يهغخفبيطئمثمل ظ ه غإلهنهئلكهثمثمل  هن مغخي غحلمئمثمئمل غخفىهملى عصي مغ قغ جعلكجن يمسحف

ن جفمئمثمئمل غحل  جنمثملص هجعلكجلتبلكق جليطن غخفميلكُّـيعغ معهئ يغجنت هبلك معتحمئ غخلمبمئمثمل هغخفخيمب ي ي ي



٢ ـ ج رشح ملممد اعقواظد...................................................................٤٣٦
ِ اينفمريهي نف ممِ اينوردةِ اعغبمهُهذا منواب: أقول   وذعك؛ً غفلقنَّ

ً جلممع اعتفممنت عفلمهًوصورزنه مننغفه ّ ّ عننه أو انففنعمه، عال غمنعنة رنظ غن ّ
ّئر اعتفممنت،  عسنًذعرننه هنهمن ورنظ غن ذهبمن إعمه عمام سبق غن عوهنن مننغفه

ّواعفي نفس أغري ّعرق اظتبنريّ رنظ اعفنهر واينفمر، وعكمه ٌعممنك عرق  ال ّ
ّ ال زنفمميٌّ إنننطيٌ، عنعتاميز رنمممام ملنيزّ ىننرمني ظمميّننقمقي  ، عفٰى اعقولّ زنقنرنظّ

ٌ اعفنهر واينفمر ننقمقه وانندة هلن شنون واظتبنرات ّرننعونندة اعغخغمه يكون ً
ّواعفمه نفس أغريه، غفمر رننظتبنرين وحلنطظ، عنحلقمقه اينفلقه  وٌ عمي طنهرٌّ

  هي اعبنطمه، ورنبفض االظتبنرات هي اعفنهرة، ورنبفغمن هي االظتبنراترنبفض
َّواعذازنمه   غن منمه احلقمقه اينفلقهٌ وانندُّاينفنهر، ورنبفغمن هي اينكنغن، واعكل

.عهعام ظر. َّ غن منمه اإلضنعنت واعمسن االظتبنريهٍ وعمس رنوانند،َّظري اينقمدة
 ً وعنن نننصلمن همنك عنئام،)٤٧(ّ واعتي زنقدم اعكالم مم زنقريرهن مم اينفلن )١(

ّظٰى إنكنر أصل نفنم اعفنهريه واينفمريه ال عبوعه وإنكنر أن يكون اإلنسنن  ّ
ّرنل إنكنر أصل هذا اعمفنم وأنه ال غفمى ألن زنكون اعفالعه ، ّهو اينفمر األزنم

ّهر واينفمر؛ إذ إن صالننمه غرآزنمه  ظالعه اعفن هيرنظ اخلنعق واينخلوق ّ ّ
ّاإلنسنن اعكنغل، رنل غرآزنمه يشء غن اينومنودات رنخغوصه علحقمقه احلقه  ّ

ٍ غتغورةُواعغورة اجلنغفه ظري ّ رنجممع ومنوهمن؛ وذعك ألن ننقمقه احلق ّ ّ
ّلو غن أن زنكون هي نفس احلقمقه اإلنسننمه أو ظريهن، ختّوصورزنه احلقمقمه ال 

ّأن زنكون هي ننقمقه اعومنود اينفلق أو اينتفظ رنجممع ّوظٰى اعثنين إغن 
ّ ألن اينقمد رنتفظ ىننص غقنرنل عبنعي اعتفممنت، وعد أرنفلته اعرباهظ ّاعتفممنت ـ ّ ٌّ ّ ّ

 )ّأن زنكون احلقمقه احلقه نفس ننقمقه اإلنسنن: أي(ّ علو عنن األول اعسنرنقه ـ
ه، وعو عنن اعثنين ّ وهو رنظ االستحنع،عزم ارزنفنع اعفرق رنظ اعفنهر واينفمر

 عزم أن زنكون سنئر أعراد )ّأن زنكون ننقمقه احلق هي اعومنود اينفلق: أي(



طضض...............................................................................)ضض( غخفجيمبمك
غغ[ ي ُّـتحمئيعهثخص ]يغجل  :ص هَّـىهنملي جعخييط مخهتمثيط هنمئيطس

قَّـلك جعلكجنتخيخل م  غحلمئلكئيغجنت َّـ جفمئمثمئمل م ى غخفجيمبمئملى غحلمئمثمئمليعن يجنحيهت يغألهن ش  ي
جفيطغ ي غجنىعغمعمثملص خميط غهثيطمصمنىهغخمتٰهلكئهتلك غجن غجفيطغيمض معمب غحلمئمثمئمل [لك حممثهتس  ] غجن

قيغجنهئثيعغ غل غخفتمئلكجعالفص ع جعلكجنهئثيعغ هن ي جنسحكخصظ غخفجهخييعغى جفمثمتئىعىص حمال مكهت هث
يمملكجنحيلكَّـيعُّـمل ي هغخفحيهتيعُّـملس ي هغحلمئمثملس س ي هغخلمبمئمثملص حمال معي  عمل معمب :عه [ عجنمثهتلكيمكىمتسس

غجفيطغ قغ]غحلمئمثمئمل غجن قغجمحق : عه[َّـلك ي هآل جمحقصى جفمثمتئىعي غجنمه  يهن غألحكخصظ] غجنمه
 .وال عظيملتمئلكجعمبغخف

ىجغ عقغ مكهتيعف مض غجنتخيخل غجنثلكرص همخلكُّـىغ ش قص هغجنحيلكَّـيعي غجنخيمبي مغ  هن ي هن غجن
ص هغهثهيمه كىغجنبلكلك ك غإلهنهئلكنص جفمثمتئىعي خم غ جل خم مغ  مكهتيعف ى غجن

ي هن غألحكخصظص همخلكُّـىغف غحلمئمثمليغخفتمئلكجعالف ي هغجنحيلكَّـيعُّـملصس غخلمبمئمثملجل س  س جل غخفحيهتيعُّـملصس
قغيحكغ  جلمبمثهتلكىىن ُّـجيمبع ي ُّـهبهئىحمحمثمتئىع  . غجنمه

قغف حصلك ظالجفمثمل غخفيععمعمثمل آل غإلهثسلكن حممئيشص ه مغ يغخف عن : عه( مملكن غجنثلكجنهن جني
ق غخفتخيخل جعجهبمث غجنتخيمثمتلكف مغ ن غحلمئمثمئمل غحلمئمل َّـ غجن يمعهئ ي  جنىغن عن آل ُّـمهمبِّـ )ي

يجنمبهبحيهتيعُّـمل عآل غجنخيلكمس غجنهئبحق  .ي
يهتيعُّـمل غجنخيلكمس غجنهئبحق حمسمثمسجخ مض غخفجيمبمك غجنتلكمظص جفمثهن عخكلكق جن يهعهنلك غجنهئالن مض هنحي

جن قغ مض وَّـىعه عخكلكقغ: غجنجهلكقف مض هنجيمب خجف جن جعمئ ه غخفىعمم مغ  عمل قحم غجن
ىغجنجهبهتمل غجنيطغجنمل جلمف غحكتحلكجنمل هنحيهتيعُّـمل حميعق ي  هن يحميعغق غجنخيلكمس غجنهئبحق همغىغئع هن س

ق غخفتخيخل جعجهبمث غجنتخيمثمتلكفص هجلمف غحكتحمئلكخم مغ شمغىغئمثلكمع جنمب يمثمل غجنخيلكمس غجنهئبحق عُّـسي لكَّـلك س
....ييع مغىغئمثلكمعئمغىغغئ هحكلكعجعجهبمث 

قغ هغإلخكهئلكن غخفتمئيطن ُّـهبهتيط غجنجهلكقف َّـمتلك )ص( غغ جلمف غجنجهبهتمل غخفىعمم ي خمب غجل ي
يجعهبمئيطهنمل مض هنحيهتيعُّـمل غإلهثسلكن غجنهئلكهن جنمبح غخفتخيخل جعجهبمث غجنتخيمثمتلكف غجنهيخيمبمثملص  ي يي ي ي

نيغجنهئالن همض عهي جض هَّـ مض حتيعُّـيع  .ي غجنتخيمثمتلكف ُّـهئ



غجليط...................................................................طضض ض م ف خف مخهتمثيط غجنمئ

 )غجنت َّـ غجنىعغف هجفمئمثمئمل غحلمئلكئ(ين غحلمئمثمئمل غخفجيمبمئمل ع: يظ َّـىعه غخفمئيطهنملهجفلك
قَّـلك ي جعلكجنتخيخل غألهن جنحيهت غجفيطُّـمل: غجنىعه جن همغهتلكنص رلك(ي يغألجفيطُّـمل هغجن  هغخمتٰهلكظ) ي

جفيطغ غجنىعغمعمثمل م مض غجنتخيخل غألهن م جعمتح ىَّـىعه غحلمئمثمئمل غخفجيمبمئمل غجن ي ن غجنهئثيعغ حممث يي  معهئ
جعمل ق جفص هنستهتمبهئمل هنمتيطمصملوهنميمب غل  حمال مكهت يمثمتئىع جنسحكخصظ غخفجهخييعغ جعلكجنهئثيعغ هن عهث يى

وغخفتمئلكجعالفص مملكجنحيلكَّـيعُّـمل هغخفحيهتيعُّـمل هغحلمئمثمل هغخلمبمئمثملص حمهتىعه مممبهتلك هنمتتهيمثمل يي ي ي  مض ي
لص حمحت غجنتمئلكجع غإلجفلكلك جمحق ض يغجنتخيخل غألهن هن جعلكغ غجنسلكجنبمل جعلكهثتهيلكظ غخف ي  ي

ق مغ ق ىهن جفيطغ غخفجيمبمئمل غجنت آل همغ ي َّـمتلكنظ ألن قجن غجنتخيخل َّـ جللكمس غجن جنمبهئثيعغ ي
ص حمال مع قغيمك جنتمب غحلمئمثمئمل غخفجيمبمئمل مض قجن غجنتخيخل ىمتسيحممث ى جفمثمتئىعص حمتمب غجنمه

يغحلمئمثمئمل جعحسمك غجنتخيخل غألهن آل ُّـ ي قمع م غجنت معمئ ي يجيمب جلمبمثهتلك جفمئمثمئمل غحل هظ
قغ هن غألحكخصظ غخفتمئلكجعمبمل عظال ظ حمال ُّـهبهئ لكيعف ومض هنمئلكجع غخفيععغ م هآل جمحق غجنمه

يقجن مض غجنتخيخل غألهنظ جنميمببمل جفيطغ غحلمئمثمئي  .ومل غجنت آل معجكن مصلكآل جنمبميحقمث غجن
يجغ عن معمب غحلمئمثمئمل غخفجيمبمئمل عقغ مكهتيعف مض غجنتخيخل غجنثلكر ههنمئلكن غجنتخصُّـىغ غجنمتسب همخلكُّـىغ  يي
ص هغهثهيمه َّـمتلك  ص حممهلكق جلمتيطهثلك مكلكَّـيع هجعلكلك ق هغجنحيلكَّـيع هن غجنبلكلك مغ وغجنخيمب هن غجن

غ  مغ ك غجن ك غإلهنهئلكن ) يغجنىعه َّـ غألحكخصظ غإلحصمثمل(خم َّـ غجنىعه (جل خم
يجفمثمتئىع مكهتيعف غخفتمئلكجعالف هن غألحكخصظ همخلكُّـىغف غجلهتمل غحلمئمثمل هن ) غألجلمثلكن غجنثلكجعتمل ى

يغجلهتمل غخلمبمئمثمل هغجنحيلكَّـيعُّـمل هن غخفحيهتيعُّـملص جلمتيط قجن ُّـهبهئ عن ُّـجيمب جلمف َّـىعه غحلمئمثمئمل  ي ي
ق غجنثلكر حصلك مض  قغص هقجن جعحسمك غجنحيهت يم غجنحيلكَّـيعغ جعلكجنتخيخل غجنثلكر م غحك غجنمه

مغيط يغجنتخيخل غجنثلكر ههنمئلكن غجنتخصُّـىغص مغيط مخلكُّـىغص حمال ُّـ و هعآل حمهي غجنتخيخل غألهن آل ُّـ ي ي ي
قغ ههنيععغظ ألهث هنمئلكن غآلهثيطهنلكف هغآلحكتجمتلكن مغيط ظ يمكلكَّـيع ههنحيهتيعص حمال ُّـ و  .و

قغ عقن َّـ غحلمئمثمئمل غخفجيمبمئمل غجنحيلكَّـيعغ مض غجنتخيخل غجنثلكرظ هجنىعجن خملكن  يحملكجنمه
قغ غإلجن: غجنهئلكخكلكر مض جنجيلكئ غإلجلالن ص غإلهثسلكن َّـ: ظ  جليعحممن ممخص غجنهئلكهن

هث هن غحلمئلكئ جعلكغ مض قجن قغ مم  َّـ غجنت يغجنهئخصجنمثملص يغإلهثسلكهثمثمل غحلمئمثمئمل ظ



طضض...............................................................................)ضض( غخفجيمبمك

َّـمثملص جفرضغ َّـمثملص جعهبيعمعبمل يغخفسخصغ يغألجن  .ص*غجنثلكر يهجعلكجنتخيخل غخفخيلكر هجعحرضغ يغألجن
قغ غألهمل: وهخملكن عُّـٰهلك ص جعمسصلك : غجنمه يُّـخيمت هبلك غجنتخيخل غجنثلكر غجنىعه جليعحممن مض جعلكجع ي

ق ه جفيطغ يعهن خملكجع جنمبهئثيعغص غجنت َّـ ظ مكالن غآلجلتبلكقغف غخفمتيطقمغمل مض غجن
قغ غجنتخيخل غألهن ظلكقف  هث م عجلمت غجنتخيخل غجنثلكر م ظ جفيطغص حممبهئ يمعخيمثمتلك معلكجنمثلك جنمب يي ي و و
ظ ألهث هنيعمعبمل غجنىعغف غألخميطك قغ حممث قظ عق غجنتخيخل غألهن آل ظ قغ عهن غجنمه يظ ي  يي

غه ن حممث خظ حك ن هنخي جمحقص عه عن ُّـهئ  .ض*يغجنىعه ُّـتخيلكمل هُّـتمئيطك عن ُّـهئ
غجنمبمئخصر هن يغجنهييس يجعمثلكن هثسمي هنلك معمئيطن هلكيعكه خملكن غجلمتيطه مض خجف جلمف همض 

ك غحلهئ ق مض هنلك...: حممه مغ ق جلخل َّـص هغجفيطغ وجلخل يعآل غجن مغ  يغحل غجن
ق هَّـص هجفمئمثمئت غخفجيمب مغ ق غخف غجفيطغ غحلمئمثمئمل َّـىعه هجنهئص جمحق آل غخفجههت  غجن

ق هنيعغمعمك حصلك يغألجفيطُّـمل هغجنخيخل   .يسيجهختهغجن يغجنتخيخل مض وعجعيطغ معتمتلكَّـ آل مكهت
.هغجلتبلكق ىخممثيط يمم جل يمعخيمثمتهتلك هآل غهثحمهلكقَّـلك هجليطن علكالخمهتلك هنيعغمعبهتلك يحممسهن

 يغجنهيخيمبمثمل يغجنتخيمثمتلكف جلهبمث ىمغلكهن يجعتخيخل هقغهتلك جلمثمتهتلك مض يمعخيمثمتهتلك غجنثلكهثمثمل هغخفيعمعبمل
يهغجنتخيخل غألهن[معخيلكمل  غهللا هنيعمعبمل هَّـص يغخفهسجغيعغ .]ي

 غألحكخصظ هنيعمعبمل هَّـص يغإلحصمثمل يغألجفيطُّـمل يغجلهبخيمثمل غخفيعمعبمل جنتمب يغجنتهيمهمثمبمثمل غخفيعمعبمل يجغ
.هجفرضغهتلك

 هغآلهثهيخيلكن يغجنتمسجغيع خكمسصلك هن غجنت يغآلهثهيخيلكجنمثمل يغجنتخيمثمتلكف جلهبمث غجللكهنخيمل غخفيعمعبمل يجغ
غكهنهتلك يهغجنتمئمثيط هغآلهثتمئلكن هثمثمل غخفيعمعبمل هَّـص هجن .يغخلمبمئمثمل يغجنهئ

هثمثمل يغجلهبخيمثمل يغألجفيطُّـمل حصىعه يغجنتهيمهمثمبمثمل غخفيعمعبمل يجغ  يجغص لكمسغجنخي هنيعمعبمل هَّـص يغجنهئ
غل غألمغمتلكك مجمث مض َّـهئىعغ   هغألجلٰهلكظ هغألمغىغغظ هغألخكخلكك هغألظمتلكم هغألهث

 مممممممممممممممممممممممممممممممممممممم
  .طضضك:  جنجيلكئ غإلجلالن.ص*
 .صطض م طضضك: غخفمهيطق غجنسلكجع .ض*
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ق هممثيعغ هغحفتالحمهتلك يغجنتخيمثمتلكف ممثيعغ معمئيطف هآلص هغجنمتسمك هغألجليعغل  مض غجنمه
 حملكجنخيخلص َّـ يعآل عجن آلص جمحق آل هقغهتلك جلمثمتهتلك مض حصلك يعآل يحتمئ آل عق غجنخيخلظ يعجفيطُّـمل

قه غجنهيمثيض غجنمتهيد غجلهب يجعمسجفيطُّـمل مغ  غحلمئلكئ هغخفيعغمعمك َّـىعه مجمث مض وحكلكقُّـمل غجن
 غخفيعمعبمل مض حممث َّـ مملكهثمن ممخصص جمحقَّـلك آل جلمثمتهتلك َّـ حممثهتلك حمهتص حممثهتلك يغخفجكمعبمل

قغ  .ص*هنخي خظ هآل غهللا مملكنص جمحقه آل َّـ غألهمل يغجلهبخيمثمل يغألجفيطُّـمل غخفىعمم
قغ جلمف َّـىعه غخفيعمعبمل م عه وغجنتخيخل غجنثلكر م َّـ علكالم: هعلكالم غجنمه  جلمتيط س مصلككهي

ن غجع سجفمئمثمئ صعَّـ غجنمتحييع ي جلمتيط غخفحمئمئخل ممخص خملكجن غجنمئمثخنه مض خجف جلمف خم
قغ غإلحصمثمل هن غألحكخصظ مض َّـىعه غجنمتجهمسغ غإلهثسلكهثمثملص (جليعمح  يحمحيهتيع مجمث هنلك مض غجنمه ي

قص هجع خملكهنمن غحلجحمحلككف قمعبمل غإل مغ مل هللا معخيلكمل جلمف يجفلكلكمل هغجلهب هبىعغ غجن
وخفلك غحكتخمب غإلهثسلكن همغخيمب حفتخص جلمف حفىغغئ غجنيطهثمثلك هغآلحفيعغص: عه): غخفالئهئمل  ي

قغ غإلحصمثمل هن غألحكخصظ مض غجنمتجهمسغ غإلهثسلكهثمثمل غجللكهنخيمل جعخل  يمكهتيع مجمث هنلك مض غجنمه ي
يغجنمتجهمسغ غجنخيمتخنُّـمل هغجنيعهجفلكهثمثملص عه ... آلف حممثهتلك جعلكجنهيخيظلكقف مجمث َّـىعه غجنهئخص: ي

قغ( هعلكالم حكلكفو جلمف غهللا مصلكك)غجنمه  يظ عق آل ُّـستخيهب مض غحلمئمثمئمل عآل مض غخفحس
آلف مصلككغ م َّـىعغ جعلكجلتبلكق عَّـ غجنحيلكَّـيع م هعهنلك جلمتيط غخفحمئ حمحمئمثمئملظ  يهمض غخفخيمئ يو

قغ غحلرضغ غإلحصمثمل معهيمهمث ه ظ يألن غجنخيلكمس جعمس قمع والي ص هغإلهثسلكن غجنهئلكهن ظ
ي حملكجنمتجهمسغ غإلهثسلكهثمثمل ).ّإن اهللا خلق آدم  صورته(:  خملكن غجنمتب ظومجخيلك

قص عه مغ ظ هقجن ألهث : جفلككف قمعبمل غإلجفلكلكمل هغجلهب هبىعغ غجن ق غجنخيمثمت مغ يجعلكجن ي
هبىعغ غجلهب م : جفلكك جعجسهب قمعبمل غألمغسلكن هجعيعهجف قمعبمل غألقهغفص هجع م عه

غ جعيخملكهنمن غحلج  .ض*مل جلمف غخفالئهئمل إلجفلكلكت جعخص مس شمثجي
 مممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

ك جنمبجمتيطه.ص*   .طضط م طضطك:  خف غجنهيمه
ك غحلهئ جنمبمئمثخنهص جعتخيمبمثمئمل غألخكتمثلكر. ض*  .ضطضك: خف حممه
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قغلكهنهخملكن غجل  وهنمتتخبلك وحضتخنغ وممتلكجعلك غجنهئلكهن غإلهثسلكن همملكن:  مض جعمثلكهث جنمبمه
م يغإلحصمثمل  يغجلهبخيمثمل يغألجفيطُّـمل غحلرضغ جل وجلبلكقغ َّـ غجنهئتلكغ م غجنت ينيع هن

جعمثملص يغجنهيخيمبمثمل يغألحكخصئمثمل جفمئلكئمئهتلك جلمف وهنجهتهبال مغ ُّـلك يغجن  هثسمك قخملكئ جلمف وههنمتجي
جعمثملص ظهيلكهتلك ه هنمتهتلك وخظ جلمت يُّـجهىع آل جعحمثهن يغجنيعجع غ حك مغ  آل يحممشهث غجنىعغجخظ غجن

ظ هجنىعجن  خممبمك جنىغن يهعآلص غحللكقف جنمبهبهبهئ حممث يطنيخم ن :عه(غحلمئلكئ  جنهئ
 غجنمههيلكف جفمئلكئ هن حممثهتلك لكمهن جلمف وهنجهتهبالص يغإلحصمثمل غحلرضغ هن وحضتخنغ غإلهثسلكن

 )غإلهثسلكن حكبحلكهثغهللا يحفيس  :عه( ي حفمه)ولكيمجخيمث ولكيعجفيطُّـ وغخكتخصآل هغألحكخصظ
قغ قغ مغخي :عهص يغإلحصمثمل جعلكجنمه وحضتمهمل غجنمه  غجنخيلكمس مملكن هعن )غجنىعمميع جعحسمك( جع ي

قغ جلمف وعُّـٰهلك جفيطغ عمل هنلك يمم يألنظ غجنمه ظ ىهملىع يغحل عمل حممشضلكحمتص عخميعغ غجن
قغ قمع نغإلهثسلك هظ قغص يغجلهبخيمثمل يغألجفيطُّـمل ظ قمع غجنخيلكمس هظ يغجنتهيمهمثمبمثملظ  ظ

وعهآل يخميطقه :عهص )آدم خلق اهللا ّإن( : يهثبمث جنسلكن جلمف حممئلكن  غجنخيمب مض ي
َّـمثمل )صورته (ص غجنخيخل مض وجغلكهثمثلك عهمغيطهه جعمثمل غجنهئلكهنمبمل يغألجن  يهظهيت غجنيعجع

قغ( :خممث... غجنجهلكهنمبمل  حمهبخيمت ألمغسلكنصغ جلمف يعآل يُّـمهِّـ آل هقجنص غحصمثئمل َّـ )غجنمه
قغ وجفمثلك :عهص )يهمغ يجلىغ غهللا ظهيمل جلمف عقن حفمب( :عهص )غجنمههيمل( غجنمه ص وجللكخفلكص ي

وهنتهئمبخصصص وجعمهحقغص وحكهبمثخيلكص وخملكققغص وهنيعُّـيطغ  غخللكقف مض معحيهتيع غحلمئمثمئمل مملكن يهخفلك ي
قغ قغ( علكمبص جعلكجنمه  حكبحلكهث يغحل يألن ومصلككغظ هغجنمههيلكف غألحكخصظ جلمف )غجنمه

 .غجنحيلكَّـيع عَّـ جلتبلكقجعلك َّـىعغ. غخللكقف مض ُّـحيهتيع هبلك
قغ(حممص يغخفحمئمئخل جلمتيط يهعهنلك  يغجنميمثبمثمل يغخفجيعقغ غحلمئلكئ معخيمئ آل يجلخص وجلبلكقغ )غجنمه
قغ(ه هبلكص يعآل معحيهتيع هآل ق َّـ )يغإلحصمثمل غجنمه مغ  غجنت يغجنتخيمثمتلكف جعسلكئيع يغخفتخيخل غجن
ن هبلك  .*يغجنهيخيمبمثمل هغآلجغلكق يغجنهئخصجنمثمل غألحمخيلكن جلهبمث وهنمهيطقغ ُّـهئ

 مممممممممممممممممممممممممممممممممممممم
ك*   .ضط م ضطك: هثمئيط غجنمتمه
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َإذا بشغر ق غجنجكقُّـيطيهثختلكقهثح  :ُ ظغا خصشللآل يغجنت جعمثمتهتلك غجنسلكئ م  هن ظ  س

قغيعن م ىهجعمت جلمبمثهتلك غجنجهبهتمل ق  َّـىهجفمئمثمئت ز غجنهئى ظ مغ ي غخفتخيخليغجن  جعسلكئيع س
نصشغجنتخيمثمتلكف  .س غجنهيخيمبمثملي غآلجغلكقي همجمبمليغألحمخيلكن و هنمهيطقغ جلهبمثي غجنت هبلك ُّـهئ

نىئىعحمحمثمت: ال عشطل قي آل ُّـهئ مغ ش هنتخيمثمتلك جعسلكئيع غجنتخيمثمتلكفي َّـىعغ غجن  جع صوي
يجعلكجنتخيمثمتلكف غجنهيخيمبمثمل س نش ق [ي هنمتهتلكص حممثهئ مغ ش هنتخيمثمتلك جعبخيىش غجنتخيمثمتلكفص هخميط ]يَّـىعغ غجن وي

ن م  عجنمثيممخص حكبمئمن غإلخكلكقغ م  غجنسلكجنهيملي غجنمقغَّـخليعجعجيمبت قغيهآل معهئ  :عه [ي غجنمه
قغ قغع ] غجنحيلكَّـيعز غحليظ وُّـٰهلك ظ ص جع و نسهثعي جنمبهئ قغيخص معهئ  :عه [ جنمببخيىشو ظ

 . حممئيش]يجنبخيىش غجنتخيمثمتلكف

يغجنهئالنص جفمثهن عن غحلمئمثمئمل غخفجيمبمئمل هغجنىعغف ي جض ي مملكهثمن معمب غخفمئيطهنمل مض حتيعُّـيع)ص(
حصلكص ممخص  ن جف مغيط عيغجنميمثبمثمل آل ممالن ش ين غحلمئمثمئمل غجنحيلكَّـيعغ مض غجنتخيخل غألهن آل ُّـ ي ي

جفظ ههنحيهتيعوحممثهتلك مكلكَّـيع  حيلكَّـيع هغخفحيهتيعمجن غميطع غجنهئالن جلمييطهتلك غخفجيمبمئملص هعهثخص ُّـبم جن
قغ هغخفيععغ هغجنتخصُّـىغ  غ ص جعمثمتهتخص)غإلجفلكلك(هغجنمه مغ خ غجن  جلمتيط مخلكُّـىغ خم

ن عآل مض غجنتخيخل غجنثلكرص حممشقغ معمئيعقصهغإلهنهئلكن ي هقجن آل ُّـهئ ي ني جض ي لك يعهث: غجنمتىغغل هثمئ
ص هَّـ ق غخفتمئيطهنمل مض عخكهئلكن غخلمه قغ غجنثلكجنثمل هن غجنمه قغ :يهثختلكق غجنمه ي عن ظ

ق غ مغ ن هنمهيطقغ يغحل هجفمئمثمئت َّـ غجن وخفتخيخل جعسلكئيع غجنتخيمثمتلكف غجنت هبلك ُّـهئ ي ي
َّـمثمل يجلهبمث غألحمخيلكن همجمبمل غآلجغلكق غجنهيخيمبمثملص هَّـ هنيعمعبمل غألجن سغألجفيطُّـمل يحممشن ص ي

يغجنىعغمعمثمل خف  ينع هصخظ جل وخظسلك مملكهثمن مض جملكُّـمل غجنبسلكلكمل هغجنخنغحممل آل ُّـتهبمثىغ حممثهتلك ي
ي مض غألجفيطُّـمل جمحقيتجحلغجن قغ معخيخلى جحهئس ن حممثهتلك ظ  ينع مممث هصظخ يص حمال ُّـهئ

ى هنتخيمثمتمليغألحكخصظ مض َّـىعه غخفيعمعبمل جمحق قغ غألحكخصئمثمل غجنت حصلك و حمٰهالي ي جل غجنمه
يظالجفمثمل غخفحيهتيعُّـمل حصلك غجفيطُّـملي قغ هغخفيععغ هغجنحيلكَّـيع هغخفحيهتيع مض غجن ن غجنمه . يص حمتهئ

هئ عقغ يعهث: ي جلمف غجنهئالن هغآلحفتمثلكق غخفتمئيطن هن غجنخيلكقمص جفلكظمبو َّـىعغ عُّـيعغق)ض(
قغ مغخيمبت  ق غخفتخيخل جعسلكئيع غجنتخيمثمتلكف  َّـ غجنحيلكَّـيعغهجفمئمثمئتيغجنهئ ظ مغ شغجن  صس



ضضض...............................................................................)ضض( غخفجيمبمك
ي غجنتخيمثمتلكفىيعئسن حكلكع: ّضط ضشللأل نو هنمتيطقمغملش قغص حمتهئ قغي مض َّـىعه غجنمه  و ظ

ىجنمبهئ جفمثمتئىع ى معخيخليحممشن ظي ي غجنهئخصجنمثملي مجمث غألحمخيلكنش و غجنهيخيمبمثملص قغحفمبملي غآلجغلكقى همجمبملس  مض س
يمعمب غجنتخيمثمتلكف ي غخفتخيمثمتملش قغص جفسبز يعخكلكق عجنمث غخفمهمت خص جنتمب غجنمه ص جنهئ هن ز

نيجفمثهن آل هن ي غجنهيخييجفمثهن  . غجنمئب

ن هنمهيطقغ جلهبمث ي غخفتخيمثمتمل جعلكجنتخيمثمتلكف مليمثهئخصجنغألحمخيلكن همجمبمل غآلجغلكق غجن  وغجنت هبلك ُّـهئ ي
ن هغمغيطغ جنبخيىش غجنتخيمثمتلكف حممثمئ مض  يغجنهيخيمبمثملص حمهتىعغ هنخيمتلكه عن َّـىعغ غجنحيلكَّـيع حكمثهئ وي ي

ن خظ جنمبحيلكَّـيع عن ُّـهئيحمالجعيط خمبلكن غخفحيهتيعص هعقغ ظلكق غجنحيلكَّـيع مض خمبلكن غخفحيهتيع 
غضِّـ عن غجنحيلكَّـيع ُّـمسحفىع غجنهيخيمبمثملص هُّـبمئ جنمبهبحيهتيع  ن خظ جنمبهبحيهتيعص ههن غجن يهُّـهئ ي

قغ  ه هن عن ظ يغآلهثهيخيلكجنمثملص هجعلكجنتلكمظ ُّـمبىغن حفالم هنلك خممبتهب وهنتخيخليغجنهئ ي  جعجهبمث ي
ن هنتخيمثمتلك  ن جفمثمتئىع هنتخيمثمتلك جعلكجنتخيمثمتلكف غجنهيخيمبمثمل حممئيشص حممثهئ وغجنتخيمثمتلكفص جع حكمثهئ يو ي ي ي ىي

  يجنتخيمثمتلكف غألحفيعهص هَّـىعغ هنلك عجعجيمبت غجنمقغَّـخل غجنسلكجنهيمل يجعبخيىش غجنتخيمثمتلكف مض خمبلكن غ
قغ جنهئ غجنتخيمثمتلكفصم قغ عُّـٰهلك ظ ن غجنمه ي ممخص حكبمئمن غإلخكلكقغ عجنمث م هجلمبمث جن معهئ ي و  و

قغ ن ظ وجع عهثخص معهئ . هَّـ غجنهيخيمبمثمل هنمتهتلك قهن غآلهثهيخيلكجنمثمل جنمببخيىش هنمتهتلك حممئيشي
غغ غإلُّـيعغق غخفتمئيطن جعجههئ عمجلكمظ م هحكمثمسجخ حتمئمثمئ جعخييط)ص( ي َّـىعغ مغ ى   خممبمث م هجفلكظي

غغ ن:  َّـمتلكغجل قمع هغمغيط: يعهثلك جلمتيطهنلك هثمئ يعن جفمئمثمئمل غحل هظ ي جنمبتخيمثمتلكف وغي
و عهثخص هثخيمت جعىعجن عهث هغمغيطيغجنهيخيمبمثملص ي ن ي جفت ظ عق جنمثيغ جمحق غجنهيخيي جنمبهئي ُّـهئ

ظ حملكآلهثهيخيلكن م غجنىعه ُّـمئ مض خمبلكن غجنهيخي جعجههئ ىهغمغيطغ جن   م جنمثيغ جعحنظي غجلتبلكقهو
ص جنىعغيجفت  ن غحل هغمغيطغ جن وُّـهئ وعن حكلكئيع غجنتخيمثمتلكف هنمتيطقمغمل:  خملكني  مض َّـىعه يي

قغ  قغ غحل: عه(غجنمه قغ)يمض ظ ن ظ ن ي جنمبهئو حمتهئ ى جفمثمتئىعص هجعلكجنتلكمظ حكتهئ
قغ مغ قُّـمل غجنهيخيمبمثمل هن مغ ومم غجنتخيمثمتلكف غجن ي ي ي قغي ي حممشن معخيمثمتلكف مجمث ظ مض َّـىعه غجنمه ي

وغألحمخيلكن غجنهئخصجنمثملص همجمبمل غآلجغلكق غجنهيخيمبمثمل قغحفمبمل ي  جنتمب يخيمثمتملتي مض معمب غجنتخيمثمتلكف غخفي
قغ هغجنت جلمثمتمن َّـىعه غخفيعمعبمل هَّـ غحك غجنحيلكَّـيع م ممخص عخكلكق جن غخفمهمت م  يغجنمه ي



غجليط...................................................................ضضض ض م ف خف مخهتمثيط غجنمئ
ي غجنتخيمثمتلكفى حكلكئيعيعن : ظغا ادشألمُوحتشصق ق هن غجنهيخيمبمثمل ي غجنالجفمئملش مغ س جنمب

يهغآلهثهيخيلكجنمثمل هنت  هقجن ظ جعلكآلجلتبلكق حممئيشو جعلكجنىعغف هغحلمئمثمئملص جنهئ هنتخصُّـىغغوحيطغس
ى غجنهئخصجنمثملىحمخيلكنين غألأل ى غجنهيخيمبمثملى هغآلجغلكقس قغ غخفس  صَّـلك هن غخفبيطعي ظيطهقىمقين غجلتع ىىعمم
نحم يالجعيط هن جفمه س  معمب ي جليعهلىمقين غجلتمش َّـلكَّـمتلك جعمثمتهتلك هجعخل غخفبيطعص حمى هثسمكي

خم] جنمبهببيطع:عه [ جنيغجنمتسبمل شُّـلكهص معسهب جعلكجنتخيمثمتلكف ع ] غجنمتسبمل:عه [هتلكي هحل يي
قصسغجنهيخيمبمثمل مغ مي هغجن قغ ش جنسلكئيع غجنتخيمثمتلكف هبىعغ غآلجلتبلكق َّـي غخفمبح ي غجنهئ يظ

خمجنس]  غجنمتسمك:عه[هتلك ي جليعهضىمقين غجلتع ه.حيلكَّـيعغجن غجع هحل  هتلكيحمخيلكن هغجنمئ
قع ] غجنمتسمك:عه[ مغ يُّـلكَّـلكص حملكجن  ش جنسلكئيع غجنتخيمثمتلكف هبىعغ غآلجلتبلكق َّـيم غخفمبحي

قغ  . غجنهئلكهني هغإلهثسلكني غجنمئلكجعي غخفحيهتيعيظ

نظ جعلكجلتبلكق عن غجنتخيمثمتلكف غألحفيعه  يجنهئ هن جفمثهن غجنهيخي آل هن جفمثهن غجنمئب ي
يمعخيمثمتلكف ني ن حفلكقمغملو هغهثهيخيلكنص حمهت حممئيطغنى خمب  و مض غحلمئمثمئملص هجعلكجنتلكمظ حكتهئ

جللكص حمهت جنمثسمن جعحنظ ض وختمهمهلك ههن و نيُّـتخيخل هبلكي جفت ي وهث حملكخميطع :ص عه هثمئ  . حصلكي
م جنمبمتسمك هغجنتخيمثمتلكف غجنهيخيمبمثمل  ق غخفمبح مغ ص عهثخص غجنهييعم جعخل غجن يهثخي ي غجنىعه َّـ (ي

قغ  م جنمبمتسمك هغجنتخيمثمتلكف غآلهثهيخيلكجنمثمل )غجنحيلكَّـيعيغجنهئ ظ ق غخفمبح مغ ي هغجن غجنىعه (ي
 جعلكآلجلتبلكق حممئيشص هَّـىعغ هنلك حكمثمسجخ جعمثلكهث مض )َّـ غخفحيهتيع غجنمئلكجع هغإلهثسلكن غجنهئلكهن

.غجنتحمئمث غجنتلكمظ
غغ غخفتمئيطنص هجفلكظمب)ص( ين غجنتخيمثمتلكف هغحلع: ي َّـىعغ حتمئمث غجل ي م غجنهيخيمبمثمل يمثثمثلكفي

غجفيط جفمئمثمئمل يهغآلهثهيخيلكجنمثمل م ق غجن مغ و هنتحيطغوغجنالجفمئمل جنمب  جعلكجنىعغف هغحلمئمثمئمل حممثخص ي
ن غجنحيلكَّـيع هغخفحيهتيع هغجفيطغ جفمئمثمئمل جفيطغ َّـمتلكنص حممثهئ وجعمثمتهتلكظ جنميمببمل غجن و هقغمعلكص هجنهئ و

ن هثهييغ معمب غجنمتسمك و هغجنتخيمثمتلكف هنتميلكُّـيعغَّـىعغ آل ُّـمتلكمض عن معهئ  عجفيطَّـلك جل غآلحفيع ي
ن غجنتخيمثمتلكف غجنهيخيمبمثمل هنتخصُّـىغغ ص حمتهئ وم جعلكآلجلتبلكق م مض جللكمس غجنهئثيعغ هغجنتهيمهمث ي  جل ي

ن غجنحيلكَّـيع هنميلكُّـيعغ جنمبهبحيهتيع مض جللكمس غجنتهيمهمث آل مض جللكمس  وغجنتخيمثمتلكف غآلهثهيخيلكجنمثملص حممثهئ ي ي



ضضض...............................................................................)ضض( غخفجيمبمك

جفيطغ غحلمئمثمئمثملظ عق عن غحلمئمثمئمل غخفجيمبمئمل  يغجن قَّـلك  جن)غجنت َّـ جفمئمثمئمل غحلمئلكئ(ي حيهت
ق  جفيطغ غجنىعغمعمثملص خميط غهثيطمصمن حممثهتلك غجنهئثيعغص حمال مكهت يجعلكجنتخيخل غألهن هغخمتٰهلكئهتلك غجن ي ي
غل غخفتمئلكجعالفص مملكجنحيلكَّـيعُّـمل هغخفحيهتيعُّـمل  يجفمثمتئىع جنسحكخصظ غخفجهخييعغ جعلكجنهئثيعغ هن عهث ي ي ى

يهغحلمئمثمل هغخلمبمئمثمل قغ جفمثمتئىعيحمال معص ي  حمهت هن جفمثهن غجنىعغف... ىمتسمك عجنمثهتلك غجنمه
ق معمب غحلمئمثمئمل غخفجيمبمئمليص هعهنلك مض جللكمسوهغحلمئمثمئمل هغجفيطغ  مض  غجنتهيمهمث هجلمتيط مكهت

ق مغ يغجنتخيخل غجنثلكر همخمثىغ غجنخيمب هن غجن ك ص هغجنحيلكَّـيع هن غجنبلكلكصي  هغهثهيمه خم
ك غإلهنهئلكن غ جل خم مغ ف يعف غخفتمئلكجعالف هن غألحكخصظ همخلكُّـىغى جفمثمتئىع مكهتصغجن

ىغحلمئمثمل جل غخلمبمئمثمل هغجنحيلكَّـيعُّـمل جل غخفحيهتيعُّـملص حمحمثمتئىع ُّـهبهئ عن ُّـجيمب جلمبمثهتلك غحك  ي ي ي ي
ن جلمتيطهثلك مكلكَّـيع ههنحيهتيعقغغجنمه وص هجلمتيط قجن ُّـهئ غ هعهنهئلكنص و نص وههمغ  هَّـمتلك ُّـهئ

 .غجنتخصُّـىغ غإلجفلكلك آل غجنتمئلكجعحل
ي حكلكئيع غجنتخيمثمتلكف هن غجنىعغف جفمئمثمئمل همخلكُّـىغَّـلك يغحتلكقيجغ عخكلكق غجنجهلكقف عمل حكبمك 

قغ : جلمتهتلك جعلكآلجلتبلكقص حممئلكن يهقجن ألن غألحمخيلكن غجنهئخصجنمثمل هغآلجغلكق غجنهيخيمبمثمل غخفىعمم ي   ي
ن هثسمكحم هن غخفبيطع مق ظيطهقَّـلكيعن غجلت ىالجعيط هن جفمه جعخل  َّـلكَّـمتلك ي م عخغخممثمل مي

يَّـىعه غألحمخيلكن غجنهئخصجنمثمل هغآلجغلكق غجنهيخيمبمثمل هجعخل غخفبيطع غجنىعه َّـ غجنحيلكَّـيع ن يص جفت ي معهئ
ومعمب غجنمتسمك هنمهححمل ي آلجلتبلكق غجنهيلكجلمبمثمل هغخلمبمئمثمل هجمحقَّـلك هن غألحكخصظ ههنلك ي ي

ق ظلكق مكلكَّـيعغيُّـمئلكجعمبهتلكص حممشن غجلت  هن هثسبمل غإلمكهتلكق مقي هعن غجلتصومق هن هثسبمل غجنحيهت
وهن عن غحلمئمثمئمل هغجفيطغص وظلكق هنحيهتيعغ  معمب غجنمتسبمل جنمبهببيطع يمق جليعهلي حممشن غجلت.ي

م ق ي معمب غجنمتسمك جن حمتسهبيهحل مغ ي معمب غجنمتسمك جعلكجنتخيمثمتلكف غجنهيخيمبمثملص هغجن ي
م م غجنمتسمك عُّـغخفمبح ي جنتمب غجنتخيمثمتلكف جعلكجلتبلكق حل قغ ي  غجنحيلكَّـيعصيغجنهئ يلكه ُّـسهب ظ

مغب جعخل غجنهيخيحل هغآلهثهيخيلكمظظ وهئ هنخيمتهخمب َّـىعغ غخفمئلكن هغآلجلتبلكق مس ُّـ ي هثهبمثىغ جعهب
لص هعن غجلت ض يألن غجنمئٰهمثمل َّـمتلكن هن خمبمث غجنسلكجنبمل جعلكهثتهيلكظ غخف ي مق جليعهل َّـىعه ي

ص حمستسهب غجع م معمب غجنمتسمك جنمبمئ غجع هحل  معمب يغجنمتسمك جنسحمخيلكن هغجنمئ



غجليط...................................................................طضض ض م ف خف مخهتمثيط غجنمئ
غجعوجفلكد  َّـيجفمثهن هن ىهثسلكنيعن غإل : هن َّـىعغىحمحيهتيع ُّـملي جلهبمث غجنمئ ي غجنخيمب  س

س هن غجنيعهجفلكهثمثمل هغخفثلكجنمثمل هغجنجيبمثخيمثمل غجلسخصهثمثمليملسهغجنسهيمبمث س س يجفيطُّـملعهتلك هي جعجهبمبتصس هتلك يتي مجخيمثي
يهبىعه غحلمثثمثمل  حمهتصيهنتىغغف غحلمئمثمئجلمف حكبمث غجلهب هغجنجكمممثمك هغآل ت ي جعحمثثمث:عه [س

غجفيطغ يهثخص ُّـمهمبِّـع ]غجللكهنخيمل غحللكدغ غجن قغىن ُّـمهحقع س ي هنحيهتيعغ جنتمب غجنمه  :عه [و
قغ ي هغحلمثثمثمليجلتبلكق جعىعجن غآل]ي غحليظ قغس يجفيطُّـملع هص جعجهبمبتهتلكي غخفىعمم  :عه[هتلك يتي مجخيمثس

 .يغآلهنتىغغمغ زغحلمئمثمئ ي هغجنجكمممثمكيجلمف حكبمث غجلهب] يجفمئمثمئمل غحل

م جنسلكئيع غجنتخيمثمتلكف هبىعغ غآلجلتبلكق  ق غخفمبح مغ يغجنمتسمك جعلكجنتخيمثمتلكف غآلهثهيخيلكجنمثملص هغجن ي ي
.قغ غخفحيهتيع غجنمئلكجع هغإلهثسلكن غجنهئلكهنَّـ ظ

يحمحيهتيع هن غجنتحمئمث غخفتمئيطن عن غإلهثسلكن :  عه)ص(  هن جفمثهن َّـ ) غخفحيهتيع:هع(ي
غجع )هغمغيط: عه( وجفلكد ن هجنمثيغ خكمثئلكيألنم  جلهبمث غجنمئ  و غخفحيهتيع َّـ هنحيهتيع غجنمئب

ي حممشقغ مغخيمبمتلك َّـىعغ غخفحيهتيع مض خمبلكن غجنحيلكَّـيع حممبمثيغ جن عآل  معحفيع مض خمبلكن غجنحيلكَّـيع
ن هغآل مغيط جلمتيطه حمخيمبمثملص هعهنلك غجنهيخيمبمثمل حمتمسجخ هن غجنحيلكَّـيع غجنمئب يحكتخييطغق هآل ُّـ يي

ُّـمل هغجنسهيمبمثمل  غجع غجنخيمب ن َّـىعغ غخفحيهتيع جفلكدغ جلهبمث غجنمئ يهغخفبيطعص حممثهئ ي هن (و
يغجنيعهجفلكهثمثمل هغخفثلكجنمثمل هغجنجيبمثخيمثمل غجلسخصهثمثمل غخفلكقُّـمل ي ي ي ي جعجهبمبتهتلك هعجفيطُّـمل مجخيمث)ي تهتلك جلمف ي

 غجنجكمممثمك غآلمغتخصجل هآل غجنجكمممثمك غجلهب هغجنجكمممثمك هغآلهنتىغغف غحلمئمثمئ م آل حكبمث
ن جن هجفيطغ وغآلجلتبلكقه م حمهتىعغ غخفحيهتيع آلجعيط عن ُّـهئ ي جفمئمثمئمثمل مختىغف حممثهتلك مم ي ي

وغجنتخيمثمتلكفظ جنىعغ حكمثتبخل جعخييط قجن عن َّـىعغ غخفحيهتيع جلمتيطهنلك ُّـحيهتيع هنمت عجغيع يي  ى هنلك هن هنيعمعبملي
ولك هثمتسب عمل غخفحيهتيعص هن عن غألجغيع مكلكَّـيعيهنلك حممشهث ي قغهثمثمل هنثالص حمال هثهييعى هن هنيعمعبملي م جعخل و
جنمتلك جنمتلك: خم ص هخم ىجلمب ي حمبمتهييغ غجنمتسبمل غجنت هثمتسمك عجنمث غجنخيمب هثمتسمك عجنمث ص ى عمم:ى
وهن عن غجنخيمب هنيعمعبيشص غألمم  جعبخييطه غجلسخصر و هغألمم هنيعمعبيشص جعبخييطه غجنيعهجفلكري

جن معخيلكمل جل جنسلكن غجنمتب غألمميعن  ْقل: غجنبهلهص حممئ ما ُ َإ َأنا ِ
َ

 ٌ َ م َ ْمثل ُ ُ ْ 
َيو َإ ُ

  جفمئمثمئمل جعخلويطغمبمل هغجفميحق عمل عن غجنمتسملك معجهيص مممسص)صصص: جنهئهتغ (...ِ



طضض...............................................................................)ضض( غخفجيمبمك
قيعن: خشئك خصك مغ ى غخفتخيخلى غجن ي جعتمب غجنتخيمثمتلكفس ي غآلهثهيخيلكجنمثملش  م يجفسبخص خممبت م س

قمعى جفمئمثمئتيآل ُّـميلكُّـيع  جعخل غجنحيلكَّـيع ي غجنهييعمي ُّـيعمعهيى جعلكحلمئمثمئملص هجفمثمتئىعى هظ
ن غجن ي مكلكَّـيعغص هآل غخفحيهتيعيلكَّـيعحيهغخفحيهتيعص حمال ُّـهئ ىن مغخيع جلمف .و هنحيهتيعغو  ي غحلمئمثمئملي

ي جعلكجنتخيمثمتلكفيمتمليغخفتخيمث ي غجنهيخيمبمثملش قغس ي غخفتخيمثمتملي غحلمئمثمئملى قهنز غجنهئى ظ ي جعلكجنتخيمثمتلكفس  ش

هث جعهل جف عجنمث همم وظ هقجن جعلكجلتبلكق عن َّـىعغ غخفحيهتيع جفمئمثمئملوغ ُّـ ص  هغجفيطغ جفمئمثمئملي
جفيطغ غجلتبلكقُّـمل وهجن مملكهثمن غجن و عه ظمتلكجلمثملي  ص هنلكى حمسمثمتسمك غجنخيمب حممث عمل خمسي

ن هغجنمتهئلكف  ي عهث جنمثيغ غألهنيع  عحفيع حممث هنىخييطي عمل جعَّـلكجمحقههغألمم هغجنهلغ هغجنمت
ظ هقجع مغلكظ غجنسالن مض كُّـلكقغ عن ُّـلكحكخل هن قهن غجنتهييعُّـ يعهث خص حصىعغ هثجيط يممىعجن

ن يجعخل عن  ن غإلهنلكن ُّـهئ قه هجلمف ظالمعغجنتسمبمث جلمف هث   عه خممثلكهن هخمخي
نهجمحقَّـلك سالم عليك ح تقعد، : ص جع هثمئ سالم عليك ح تقوم، ا ا

سالم عليك ح ، ا سالم عليك ح تقرأ وت سالم ّا ّ تص وتقنت، ا

سالم عليك ح تهلل وت سجد، ا ع و ّعليك ح تر  وص حمهتمتلك عجعخيلكق...ّ
وهجنهئ ألن غحلمئمثمئمل هغجفيطغص حضتمبهيمل ُّـملي ي حمتمتسمك عجنمثهتلك غألحمخيلكن مجمثخيلك جلمف غجنس  .و

ُّـمل هغجنسهيمبمثملص حمهت هبىعه غحلمثثمثمل  غجع غجنخيمب يهخفلك مملكن غإلهثسلكن جفلكدغ جلهبمث غجنمئ ي ي و ي
قغ )تيمثيُّـمل مجخييجعحمثثمثمل عجفيط: عه( و عهثخص ُّـمهمبِّـ ألن ُّـمهحق هنحيهتيعغ جنتمب غجنمه ي

َّـمثمل جعىعجن غآلجلتبلكق هغحلمثثمثمل ) غهللا(يغحلمئمثمئمثمل غخفجيمبمئمل هغآلحك غجللكهن  يههنيعمعبمل غألجن ي
قغ  يجعلكجلتبلكق مغلكهنخيمثمل غحلمئمثمئمل غخفجيمبمئمل جنسلكئيع غجنتخيمثمتلكف: عه(غخفىعمم  جعجهبمبتهتلك )ي

يهعجفيطُّـمل مجخيمثتهتلك جلمف حكبمث غجلهب هغجنجكمممثمك غحلمئمثمئ  .*تىغغمغ غآلهني
 مممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

يجعمئ َّـمتلك عن هثجهحق عمل عن غجنجهلكقف غحكتب غجنبحهن هدف جعمسن غخفحيهتيع غجنهئلكهن َّـ غإلهثسلكن *  يي
ن ص هجنهئ غخفستجههئ ُّـمئ يقجعخص مملكن َّـ غجنخيلكمس غجنهئبحقص هَّـىعغ جعحث حكمثمسجخ مض : غجنهئلكهن

.غخفجيمبمك غجنمئلكقن ممخص عخهثلك
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يهث هن غجنتحهئخصفعهن  م سغآلهثهيخيلكجنمثمل ش  عجنمث هن ي هنلك قَّـبتى حفالميُّـستمبىغن م ي غجنبلكققغس

يمغلكهنخيمثمل قمعحممش ظش جلهبمث غجنتخيمثمتلكفي غخفجيمبمئملي غحلمئمثمئملس ىن ظ  ى جنمثسمن غحلمئمثمئملى جفمثمتئىعي
ي جنسلكئيع غجنتخيمثمتلكفص جع َّـ غحلمئمثمئملىغجللكهنخيمل ي غخفتخيمثمتملش  .ش جعبخيىش غجنتخيمثمتلكفس
قغص مض جفرضغ غجنتهيمهمثى غحلمئمثمئمليعن: خشصط هي جعلكجنتحمئى غخفمسحف مغ  يمئلكف هغجن
جع مغ يمثملغجن ي هغخفبيطئمثمليمثملي غحلمئييتحمئمعُّـهيمل غجنت هبلك  غجنهلي هغآلجلتبلكقغفي  غحلمئمثمئمل يجمحقص س

قغ ه غإليغخفمسحف مغ يهنهئلكهثمثمل جعلكجن يمثمل غخلمبمئييتحمئمع غجنت هبلك س جنمثملي ي هغخفخيمب   هن غآلجلتبلكقغفس
 .غخلسمثسمل

يهنلك هنيع جعمثلكهث مض غجنتحمئمث غخفتمئيطن هن هن غخلمه جلمف و َّـىعغ عُّـيعغق)ص( ي عن حكلكئيع :ي
ق هن غجنهيخيمبمثمل مغ يغجنتخيمثمتلكف غجنالجفمئمل جنمب ي هغآلهثهيخيلكجنمثمل هنتحيطي   جعلكجنىعغف هغحلمئمثمئملصوغي

 جعلكجنىعغف هغحلمئمثمئملص وغحيطيعقغ مملكن غخفحيهتيع هغجنحيلكَّـيع هنتيعهث : هجفلكظ َّـىعغ غإلُّـيعغق
ق م غخفتخيخل جعجظ جعخل غخفحيهتيع هغجنحيلكَّـيعوعقن حمال ُّـبمئ حميعم مغ ي حممشن غجن يهبمبمل غجنتخيمثمتلكف ي

قمع جعلكحلمئمثمئمل هغجنىعغف يغآلهثهيخيلكجنمثمل م  ممخص خممبت قجن مض صيآل ُّـميلكُّـيع جفمئمثمئمل غحل هظ
ن .يجعيطغُّـمل غجنتحمئمث غخفتمئيطن ى هجفمثمتئىع ُّـيعمعهي غجنهييعم جعخل غجنحيلكَّـيع هغخفحيهتيعص حمال ُّـهئ

وغجنحيلكَّـيع مكلكَّـيعغ هآل غخفحيهتيع هنحيهتيعغ  .و
ي غخفتخيمثمتمل جعلكجنتخيمثمتلكف غجن)يجفمئمثمئمل غحل: عه(يجلمف عن مغخي غحلمئمثمئمل  هنيعمعبمل : عه(يهيخيمبمثمل ي

قغ غجنهئ) غآلحك غهللا يص قهن غحلمئمثمئمل غخفتخيمثمتمل جعلكجنتخيمثمتلكف غجنهيخيمبمثمل يظ ي غجنخيخل : عه(ي
 :وم غجنت مغخيمبتهتلك هنحيهتيعغ جن م ُّـمبىغن هنمت عهنيعغن) غجنثلكجعتمل جنشهثسلكن غجنهئلكهن

ًأوال ظ ألهث معيعمغمثِّـ جعال هنيعمغِّـ:ّ ي عن َّـىعغ هن غجنتحهئخصف غجنبلكققغ غجنت هن جمحق قجنمث و ي ى ي  .ي
يغجنخييعحملكظ م هن مغلكهنخيمثمل غحلمئمثمئمل غخفجيمبمئمل يعجسلك  حفالم هنلك قَّـبت عجنمث م  ُّـستمبىغن:ًوةطضصط

قغ غحل جفمثمتئىع  ن ظ ىجلهبمث غجنتخيمثمتلكف م حمخيمبمثمل هغهثهيخيلكجنمثمل م هجعلكجنتلكمظ حمستهئ ي ي ي ي
يجنمثسمن َّـ غحلمئمثمئمل غجللكهنخيمل جنسلكئيع غجنتخيمثمتلكفص جع غحلمئمثمئمل غخفتخيمث متمل جعبخيىش ي

يغجنتخيمثمتلكفص هَّـ غجنتخيمثمتلكف غجنهيخيمبمثمل حممئيش قهن غآلهثهيخيلكجنمث ي ي .ملي
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 .ش جنمثيغ هن غجنتحهئخصف غجنبلكققغى هغجنتخمهمثيسى قجن غجلخييعن :ىخيمبيحم

يهن جليطن مغلكهنخيمثمل( : رط خصكّوأرط قغس قغ غخفىعي غجنمه  هنلك ى حفالمي هغحكتمبىغغهنيمم
غ غ عجنمث هن غإللكالم هغجللكهنخيمثمليحممشن ظخشصغ خغدك ) عجنمثقَّـب ي هنلك قَّـب قغس  ي غخفىعمم

ص هآل معهيمهمثيجفمئمثمئمل  غجنىعه َّـيمض جفرضغ غجلهب سهثخص َّـع  ظوال َّـمتلكن عظى غحلمئلكئ
ىن جفمئمثمئملمشحم ي غخلمبمئمثمل هن مغهتمل غحلمئمثمئملي غحلمئلكئى جفمئمثمئملي آل معميلكُّـيعيمليمثي غحلمئي غحلمئلكئي  س

 . و عهثهيلكى ممخص حكبص غجللكهنخيمليغخفجيمبمئمل
يغحلمئمل [ي غحلمئمثمئملحمتمب  يص هجعبخيىش غآلجلتبلكقغفي َّـ غجنبلكلكمتملي جعبخيىش غآلجلتبلكقغف]ي

 و هغجفيطشص هغجنهئيص هجعبخيٰههتلك َّـ غخفهئلكهنيهجعبخيٰههتلك َّـ غخفحيلكَّـيع. يَّـ غجنحيلكَّـيعغ
ي هغجنىعغمعمثملي غخفجيمبمئمليهن مغهتمل غحلمئمثمئمل غجفيطغي جمحق غخفمئمثس  هن مغهتمل ىيطغص هجنمثسمن جع

ي غآلجلتبلكقُّـمل غجنت جفمهمبمني هغجنمتسمكيفغإلضلكحملك  مض ] جنتمب غحلمئمثمئمل:عه [ حصلكس
ي ممخص هنيع حتمئمثصجفرضغ غجنتهيمهمث و عحكخصئهتلك خجللك ي همعهيمهمثيلكفيحلمثثمث جعخيىش معمب غس
يهجليعحملك مض غخفمئيط  .ي حممبمثتىعمميعصهنملو

غغ)ص( ص هجفلكظ غجل غغ غإلُّـيعغق غخفتمئيطن جعهئ غحكتمبىغغهنلكمع ي َّـىعغ مغ  ولك معلكقغيهثع: ي
جفيطغ غحلمئمثمئمثمل غجنت آللكيهثتهئمب مض جل ن حميعميمس غجن  جعخل و معهيمهمث حممثهتلكص هَّـمتلك آل ُّـهئ

يغجنحيلكَّـيع هغخفحيهتيعص هعحفيعه هثتهئمب مض جللكمس غجنتهيمهمث هغجنتخصُّـىغص هَّـمتلك ُّـحيهتيع جلمتيطهثلك 
م جعلكجنمبحلكل هغآلجلتبلكق جعخل هنيعغمعمك غجنتخصُّـىغ جعخل غجنحيلكَّـيع هغخفحيهتيعص حملكآلحفتال

غجفيطغص ههنمت معخيمب جعمثمل غخفي عن غجلتبلكق غحلمئمثمئمل :غحلمئمثمئمل غجن مغ ه غجن مغ قغ جعلكجن يمسحف
يهبلك معتحمئ غحلمئمثمل هغخفبيطئمثملص َّـ هبىعغ غجنمبحلكل جمحقغجنت هغآلجلتبلكقغف غجنهلُّـهيمل  ي ي  ي

جنمثملص حمىع ه غإلهنهئلكهثمثمل غجنت هبلك معتحمئ غخلمبمئمثمل هغخفخيمب مغ قغ جعلكجن يغحلمئمثمئمل غخفمسحف ي جن يي
وغجنتخمهمثيس جنمثيغ هن غجنتحهئخصف غجنبلكققغص جع قجنمثمب مكلكَّـيع  . هغضِّـي

ق غخفتخيخل جعسلكئيع  مغ ن عجفيط غجلتبلكقغف غجن يجنىعغ خملكن غجنجهلكقف مض جعمثلكهث جنهئمثهيمثمل مم ي
ص هغآلجلتبلكق غآلحفيع جن هنحيهتيعغ جنيغجنتخيمثمتلكف قغ غجنهئ و مكلكَّـيعغ هظ ص: يو يعن جفمئمثمئمل غحل  ي
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جع مغ ه غجن مغ قغ جعلكجنتحمئمئلكف هغجن يمثمل هغآلجلتبلكقغف يمض جفرضغ غجنتهيمهمث غخفمسحف
جعمثمل هغآلجلتبلكقغف : عه[يغجنهلُّـهيمل هغألحكخصظ غإلحصمثمل غجنت هبلك  مغ ه غجن مغ يهبىعه غجن

يمعتحمئ غحلمئمثمل ] غجنهلُّـهيمل ن َّـىعغ جفمئ(ي ن (ي هغخفبيطئمثمل ) مض هنمئلكجع غخلمبولكيحممثهئ حممثهئ
نوهنبيطع ه غإلهنهئلكهثمثمل غجنت هبىعغ )  مض هنمئلكجع غخفخيمب مغ قغ جعلكجن يَّـىعغ جمحق غحلمئمثمئمل غخفمسحف

جنمثمليغآلجلتبلكق معتحمئ ي غخلمبمئمثمل هغخفخيمب  هجمحق غجنهلُّـ َّـ صحملكجنهلُّـ َّـ غجنحيلكَّـيع. ي
 ختمهمثمهمتلك عجفيط غآلجلتبلكقغف جعلكجنحيلكَّـيع هغآلحفيع جعلكخفحيهتيع جنمثيغ هن مظغخفحيهتيعص هجعلكجنتلك

 .ىقهن قجنمث
قغ هغحكتمبىغغهن حفالم هنىعَّـمك  قغ غخفىعمم يهعهنلك حممثخص شيس جليطن مغلكهنخيمثمل غجنمه ي ي

جفيطغ آل مكلكَّـيع هآل ظ ألهث مض جللكمس غجن ي هنحيهتيعص هعهنلك مض جللكمس يغجنخييعحملكظص حممبمثيغ ممىعجن
 .و ههنحيهتيع هعجفيطرلك جمحق غآلحفيع غجلتبلكقغوغجنهئثيعغ حمهتمتلكن مكلكَّـيع

قغ عهثخص َّـ مض جفرضغ مثجنعيحممشن هنلك قَّـمك  ي غجنخييعحملكظ هن غإللكالم هغجللكهنخيمثمل غخفىعمم ي
يغجنتخيخل غألهن: عه(غجلهب هجفمئمثمئمل غحلمئلكئ  مغيط حممثهتلك )ي ص هجفرضغ غجلهب آل ُّـ

يمئلكئ غحلمئمثمل آل معميلكُّـيع جفمئمثمئمل غحلمئلكئ ي جعخل غجنحيلكَّـيع هغخفحيهتيعظ حممشن جفمئمثمئمل غحلومخلكُّـىغ
يغخلمبمئمثمل هن مغهتمل غحلمئمثمئمل غخفجيمبمئمل غجللكهنخيملظ عق آل ممثيعغ هآل معهيمهمث مض هنمئلكن 

يغألجفيطُّـمل هغجنتخيخل غألهن عظال ممخص معمئيطن جعمثلكهث مض هنمئيطهنمل َّـىعغ غخفجيمبمك ي و ي  .يي
ن  جفيطغ آل غجنتهيمهمث م جعبخيىش غآلجلتبلكقغف معهئ يحمتمب غحلمئمثمئمل غحلمئمل م جعلكجلتبلكق غجن

ن َّـ غجنحيلكَّـيعغص هجعبخيىش َّـ غجنبلكلكمتمل ص هجعبخيىش غآلجلتبلكقغف غألحفيعه معهئ
ص ه ن َّـ غخفهئلكهن ن َّـ غخفحيلكَّـيعص هجعبخيٰههتلك غآلحفيع معهئ يغجنهئ غآلجلتبلكقغف معهئ

ي هن مغهتمل غحلمئمثمئمل غخفجيمبمئمل هغجنىعغمعمثمل جمحق غخفمئمثيطغوهغجفيط غجفيطغص ي  هن مغهتمل ىهجنمثسمن جع
يغإلضلكحملكف هغجنمتسمك غآلجلتبلكقُّـمل غجنت جفمهمبمن جنتمب غحلمئمثمئمل غحلمئمل مض جفرضغ  ي

ص ممخص هنيع حتمئمث جعخيىش معمب غحلغ و همعهيمهمث عحكخصئهتلك خجللك هجليعحملك مض يمثثمثلكفيجنتهيمهمث و
ه ن هغجنميحق هغجنس يغخفمئيطهنمل جلمتيط جعمثلكن غحل هغخلمب هغجنهئ  .ي



صضض...............................................................................)ضض( غخفجيمبمك

ك يهجنىعغ خملكن غجنمئمثخنه مض غجنهيمه غألهن هن هنمئيطهنمل خجف جلمف غجنهيمه : ي
ق عقغ ع مغ ن هنخيهتلك يحفيجفمئمثمئمل غجن يص حمهت غخفسخصغ جلمتيط خظىعف جعهلل عن آل ُّـهئ

ين جعلكخفيعمعبمل غألجفيطُّـمل غخفستهتمبهئمل مجمث غألحكخصظ هغجنمههيلكف حممثهتلكص همعسهب مج غجنمئ ي
ي حممشهنلك عن ُّـهسحفىع خظىعف جعهلل يحفيعقغ ع .وغجلهب هجفمئمثمئمل غحلمئلكئ هغجنخيخصظ عُّـٰهلك

يجعهلل مجمث غألخكمثلكظ غجنالكهنمل حصلك مممبمثهتلك همغىغئمث ي يهتلكص غخفسخصغ جعلكألحكخصظ هغجنمههيلكف ي
غجفيط يحمهت غخفيعمعبمل غإلحصمثمل غخفسخصغ جلمتيطَّـ جعلكجن ص هَّـىعه غخفيعمعبمل ي يُّـمل ههنمئلكن غجلهب

  غإلُّـمهلكن خفحيلكَّـيع غألحكخصظ غجنت َّـ غألجلمثلكن هغحلمئلكئ عمل ممخصآلهتلك غخفمتلكحكبملجعلكجلتبلكق
جعمثمل يآلحكتخييطغقغهتلك مض غخللكقف معسهب هنيعمعبمل غجنيعجع  هآل خظ جعهلل آل ىعفيحفيع  هعقغ.ي

ُّـمل يغخفسخصغ حمهت صخظ آل جعهلل قغف مجمث مض غجنسلكقُّـمل يجعلكحص مغ ىعف يحفي هعقغ ع.غخف
ق غجنخيمبهبمثمل حممثهتلك ف غجنمه ن ي حمهت هنيعمعبمل غآلحك غجنبلكلك غخفجيمب هغألهصيجعهلل جغب

ق معىعف جعهلل عن يحفيهعقغ ع... يهغجنخيمبمث هقغ غألجلمثلكن غجنثلكجعتمل ن خملكجعمبمل جنمبمه هئ
جلمثمل غجنيعهجفلكهثمثمل هغجلسخصهثمثملص حمهت هنيعمعبمل غآلحك غجنمئلكجع يغجنمت ي ىعف جعهلل يحفي عغهعق ... ي

ق غحلسمثمل ههنيعمعبمل  .يجيمب هقغ جللكمس غخفمب حمهت هنيعمعبمل غآلحك غجنحيلكَّـيع غخفصيغجنمه
ن وغإلهثسلكن غجنهئلكهن جلبلكقغ هثمثمل هن غجنخيمئ ي جل مج مجمث غخفيعغمعمك غإلحصمثمل هغجنهئ ي

ك غجن قيهئمبمثملهغجنمتهي مغ ي هغجلىغئمثمل ههنيعغمعمك غجنجيبمثخيمل عمل عحفيع معمتىغآلف غجن حمهت ... ي
جعمثملظ جنىعجن ظلكق وهنٰهلكَّـمثمل جعمثمل هغخفيعجع ي جنمبهبيعمعبمل غإلحصمثملص هآل حميعم جعمثمتهتخص عآل جعلكجنيعجع ي يي

 .* هللاغحفمبمثهيمل 
قغ مض غخللكقف مممبهتلك قغحفمبمل: غجنثلكر هنمتيغجنهييس هخملكن مض  مغ وغجلمب عن غألخكمثلكظ غخف  يي
قَّـلك غخللكقمغحتمن غآل قه . حك غجنحيلكَّـيع هن جفمثهن همغ يهغحل هن جفمثهن مكهت

ص حمهئخص عن غألجلمثلكن غجنثلكجعتملم هنميجلخل غجنحيلكَّـيعص ممخص عهث هث جلخل غجنبلكلك  ...ي جفمثهن جعجي
 مممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

ك غحلهئ جنمبمئمثخنهص جعتخيمبمثمئمل غجنخيالهنمل جفس كغقغ عهنحلخف *   .طضص كصف: يحممه
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قغف غخللكقمغمثمل هنحيلكَّـيعَّـلكص عمض غجنخيمب هن جفمثهن غجنبلكلك عحكخص مغ يه معخيلكمل هغخف
قغ مض غخللكقف هن جفمثهن غجنحيلكَّـيع عحكخص مغ ه معخيلكمل عممىعجن لكبلكئ غألجلمثلكن غخف

ىحمهئ جفمئمثمئمل. هغألخكخلكك هنحيلكَّـيعَّـلك غظ مملكهثمن مغمتسلك عي و حفلكقمغمثمل حك جللكص غحكي وه هث  و
صلك مممبمثمل وهن عهنهتلكف غألحكخصظظ جنهئ ي ى جلمف عحميعغق مغىغئمثملص جع مم خكخيسو هنجهتهبمبملي ي  ي

غقلوعُّـٰهلك ي غحك هن غألحكخصظ غجلىغئمثملظ ألن غجنجهخيس َّـ جلخل معمب غحلمئمثمئمل هن جل ي  و
ي غجنحيلكَّـيع هغخفحيهتيع مض غخللكقفص هعهنلك جعلكجلتبلكق يغحتلكقَّـىعغ جعلكجلتبلكق . زهنجهخمهمل حصلك آل جمحق

يملص ممخص عصلك هنحيلكَّـيع مثخكخلكك هنحيلكَّـيع جنمبحمئلكئ غخللكقمغمعميلكُّـيعرلك غجنخيمئحلص حملكأل
 .ص*...جنسجلمثلكن غجنثلكجعتملص هَّـ هنحيلكَّـيع جنسحكخصظ هغجنمههيلكف

ن غجع جليعمح  ُّـت(هخملكن غجللكهن مض خجف جنمئ قمع ههنحيهتيع َّـ يعن غجنخيلكمس ظ يعن ): ي
ُّـت غخفجيمبمئمل  ظ حممشن َّـ ُّـت قمع غجنت َّـ جلخل َّـ يغجنخيلكمس مممب قهجفلك ههنثلكآل هجفسلك ظ يي و يو و ي

قغ جنمتهيسهتلك عقغ مكهتيعف جع غحصلك حممشصلك جعلكجلتبلكق معمئمثيطَّـلك هنحيهتيع هظ يىعغهتلك هنمئمثيطغ جعمسجف يي
جن  ُّـت(جعلكجلتبلكق علكالخمهتلكص هَّـىعغ هنخيمت خم ُّـت ) يَّـ قمع هَّـ يحملكجنمئلكئ جعمسن غجنخيلكمس ظ ي

ن جعلكلكمتلك جلمت  قغص هُّـيعغه مكلكَّـيعغ مض مم هنحيهتيعص حمال ُّـهئ وُّـجهلكَّـيطه جلمثلكهثلك مض مم ظ و يو ي
قغمع هبىعغ غآلجلتبلكقص هعن مملكن جعلكجلتبلكق مممت جفمئمثمئت هجليط ين معمتلكَّـ خضمبمثلكمع همكهت

وجعلكلكمتلك جلمت عُّـٰهلك .ض*و
 
 
 
 

 مممممممممممممممممممممممممممممممممممممم
ك غحلهئ جنمبمئمثخنهص جعتخيمبمثمئمل غجنخيالهنمل جفس كغقغ عهنحل خف .ص*  .ضطص كصف: يحممه
.ضصضص كصف: وهثمئال جل غخفمهيطق غجنسلكجع. ض*
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ٍّد ا اد ا  ا ،ّا ا   
آل خع بصصُوضهك: خطل آل ِط يف ادسشلم احلشصشصطَ ن أ رك اتصشك ّأن :آل األؠشصطآل

َعنضدق  ذوات ٌعدط رسنٌ أبعان] غجنخيمتلكد غألقجعخيمل:عه[ ّ رك ةغئصطت ادسصطىآل
ه :عه[  إلزك جصصطً خنثةً خلى]يمعمب غألجعيطغن[ ُصكحتجزطء، أ  جل معمب غجنمئ

ُ رنصلجط، إلزكٌخسطلأ ]عه غألجعيطغن  ي هغألحمخيلكنيمعمب غألجلٰهلكظ[  رك ارنغاةصطي
ه  بشك ادشلى ُصنسظبآل اجنعادصط، وٌبسزصط بطدنسف، أتلال ُ واتنألط]هغجنمئ

ٍ جمغدةٍجك ضشلس  رك جمصلع ُزكحتان اتسنعدط، و ظل خطدزلرة دنشك األبعآل
ٌ تشصشصطٌ وتعةِدةّاتنغ ِ وادصشغِادنعن ٌ وضلجصطآل آل جنصسصط، عزعر جك ذدك آل

ُ جنصسصط عصنصق ؠعورٌخسطلأ ياحلشصشلآلاتغخط   َئجك رنطد ]يمعمب غألحمخيلكن[ظط آل
ٍرنشنغة ٌ ظل رنشنغةتصظ رك ي  .آل بطدلتعة احلشصشصطٍ، خث واتعةي
ي مممبمثلكف:عه[ ّ رك خشصطهتطَن إلزكأ :ّن رك اتصنصقوأ  ي مميعغ: غجنخيمتلكد هَّـي

غظي همميعغص غخفلكظي همميعغص غجنجكغغي همميعغصغجنمتلكق  رك ّأن خام ،آل تشصشصطٌنطتّ رغخ] غحص
ي مممبمثلكف:عه[  رصصطَن إلزكأاتصنصق   ِ وادشلاخطِ ورك األخألك] غجنخيمتلكدي

حك:عه[  هلطِ اتلةعةِئواتنطد غمممك هَّـ هثهي  ِجللاظغ وا]هتلكي جنسحمالن هغجنهئ
ِ ادصلجصطِادنل ظل خطدزلرة ـ دةّاتنغ ٌرغخنطت ـ  بطدصمنط إدصصطآل ٌ تشصشصطّ  ٌضلاعأ وآل

يف ظغعك   ادنهظَ حتشصقآل دشك،آل اةنامجصطٌ هلط وتعةَزكحتن أ َن أرشكإ و،آلجنصسصط
 .ل ظغا اتهنذُ ال إلنصش،ّ ادنصصطتَ وبشغعغ، احلنظَ وبلةصل،اتلمسح

ي جعخييط عن عجغبمن غخفلكمع هثحيلكن غجنحيلكَّـيعُّـمل هغخفحيهتيعُّـمل هعمغلكغ جل غ)ص( قغ ي جنجهب غخفىعمم
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غغ جل خكبهتمل  يجليطن ظالجفمثمل غإلهثسلكن غجنهئلكهن (يَّـمتلكنص عقغق َّـمتلك عن ُّـتهب غجل
يجنمبهبحيهتيعُّـمل غجنتلكهنمل همعمئيعُّـمك ظالجفمثمل غجنخيلكمس غجنهئبحق يص هَّـ هنلك هنيع مض غخفجيمبمك )يي

يص حممشن غخلمه خفلك )طض( ي ظالجفمثمل غإلهثسلكن جنتمب غخفحيهتيعُّـمل هخميعغ هثهي َّـمتلكني ي ي
ص عقغق غخف يجغبلكف عن غخفحيهتيع غألمع َّـ علكمع َّـمتلك يظالجفمثمل غجنخيلكمس جعجهبمث عمغىغغئ ي

ص هعن ي غجنخيلكمس غجنهئبحق جمحق ظلكجنِّـ جنمبهبحيهتيعُّـملص هجفلكظ هنلك عحملكقه يغإلهثسلكن غجنهئلكهن
ن غحلمئمثمئمثمل غألظمبمثمل م عهيعهث : َّـمتلك يخميط جعخل غخفلكمع مض غجنخيمب ي يغجنهيمبسهيمثمل هغجنجيبمثخيمثلكف : ي

ن غجنجيبمثمل جلمل معهسحفىع هن ظيهغجنخيمب و جعلكجلتبلكق عن هنبلكهثمثهتلك مصهب ن غجنمئيطُّـهبمل م ي يعن هن غجنخيمب
ي ُّـتمسجن هُّـجكمممك هن غخفهبهئ عن غظ هغخفلكظ ( غجنخيمتلكد يمغىغئمثلكفي غجنت َّـ غجنمتلكق هغحص

 هنخيتيطجنمل غخفىغغف هغآلهنتىغغفص حمبخييطهنلك شمه مم هغهثهئسلكق جعخل و عجعيطغن)هغجنجكغغ
جنيط جلمتيطهثلك خملكجع وَّـىعه غجنخيمتلكد غجلىغئمثمل ُّـت ي ى هنستخييط إلحملكضمل قهفي ص ي ي مصيعقغ جلمبمث

ن حصلك عجلٰهلكظص هقجن غجنمئلكجع َّـ غألجعيطغن غخفخيتيطجنمل غجن هغجفيطغ هن َّـىعه يهمم ت معهئ
ه ه مظ ممثحقغص ُّـمهيطق جل َّـىعه غألجلٰهلكظ م غجنت هقغوغألجلٰهلكظ حتهب خم  َّـلك غجنمئ

ه  جلملص هشمه هن غهنتىغغف غألجلٰهلكظ هغألحمخيلكن هغجنمئ يجعخييط عن معتحيعن عحمخيلكن هنتمت ي
غنىمعمب هغحفتالل جعخيٰههتلك جعبخيىش نو عجف جن ن هن : ي غجلتيطغجنمثملظ جنىعغ ُّـمئ يعن غخفخيمه

غ غجنميٰهبمثمل جفمثهن غخفىغغف جن  يعجليطن هنىغغف هعحمٰهمب هعجلالهظ هجنىعغ معيعه آل غجنمئ ي
ُّـمل ُّـمل معتجلكهك جلمف غجنميٰهبمثملصيمعتجلكهك جلمف غجنجههت ي هآل غجنجههت ي هآل غجنخيمئمبمثمل معمتمئهتيع صي

غرمل ق جليطن غآلجلتيطغنص جع مم هغجفيطغصحتمن غجن ى هآل جمحق قجن هن ظ  هن معمب ي
ه معخيهب جعلكجنيطخم جعلكجنتلكمظ مل غخفتمتلكَّـمثمل هن جمحق عن ُّـتجلكهك جعخيٰههتلك جلمف جعخيىشص هيغجنمئ

قغ  ك مصيعقغ َّـ مملكجنمه ه غجنت حتيعن معمب غألجلٰهلكظ جل هثهي يمعمتبخيهن معمب غجنمئ ي
هص  يجنتمب غألجعيطغن غخفخيتيطجنملص حملكجنمتهييغ غخفجيعقغ م جعلكحلمئمثمئمل م َّـ غجنت حتيعن غجنمئ ي
ه جعيطهقَّـلك حتيعن غألجلٰهلكظص هجلمتيطَّـلك معمهيطق غألحمخيلكن غخفختمبهيمل جل معمب  يهغجنمئ

ل غجنبيطن هغجنمتهييغ غخفجيعقغ جلمثمل يغألجلٰهلكظص هحتمه هن مصهب ي هجفيطغ جفمئمثمئمثمل ههث ي
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ق: يلكبمثخيمثملص عه يص حميعجم عن غألحمخيلكن غجنت معمهيطق جل عجلٰهلكظ و جفمئمثمئملو هغجفيطوهمغ
جلمل جعخيٰههتلك شيسىلكَّـلكفي جعلكخضوغجنبيطن حضتمبهيمل ي هنتمت ه غخفلكقُّـمل مملكألمم هغجنهلغ ي ي غجنمئ

ه غخفجيعقغ مملكجنتهيهئحقص عآل عصلك معمهيطق جل يهجلهب غخفخييطغص هجعخيٰههتلك شيس ي غجنمئ يي
ى جفمئمثمئمثملىهجفيطغ يمك غجنبيطن هغجنمتهييغ غخفجيعقغص حممثمهيطق جل قجن يهنيعمم َّـ جفلكظ ي

و لكبمثخيمثملومك غحلمئمثمئ عحمخيلكنيغخفيعمم ى ُّـهبتمت ظيطهقَّـلك جل هنبلكقغ هنتهئثيعغو حضتمبهيملي  هن ي
جفيطغ غحلمئمثمئمثملى هغجفيطغي جمحقوجفمثهن َّـ هنتهئثيعغ ي حملكخفتهئثيع هن جفمثهن َّـ ظي جعلكجن

 آل ُّـهبهئ عن ُّـمهيطق هنمت معمب غألحمخيلكن جعىعجن غجنجههئ غجنىعه ُّـمهيطق هن صممىعجن
غجفيط غحلمئمث ل جللكمس غجنجيبمثخيمل هغخفثلكن هغجنخيمئ غجن ص حممبمثيغ غإلهثسلكن غجنهئلكهن مصهب مئ

قهص جع جعمتح غجنجكمممثمك غآلظجيمتلكجل مغ ص هجعلكجنتلكمظ جعمتح غجنجكمممثمك غحلمئمثمئ غجن
غجفيط غحلمئمثمئ ن هنحيهتيعغ جنمب ن َّـ غألظمبِّـ ألن ُّـهئ  .وحممثهئ
مغيط حممث هجفيطغ وهَّـىعغ جعخالم غجنخيلكمس غجنهئبحقظ ألهث آل ُّـ و جفمئمثمئمثملظ حممشن غجنخيلكمس جلبلكقغي ي  ي

 صي غخفحلكلكمل جعهئيعغ غجنجكغغصيل مممبمثلكف غجنخيمتلكد م غجنت َّـ مميعغ غجنمتلكقجل مصهب
غمممك جلمف صيغخفحلكلكمل جعهئيعغ غخفلكظ غظص غخفحلكلكمل جعلكألحمالن هغجنهئ ي غخفحلكلكمل جعهئيعغ غحص ي

ومثلكف غجنخيمتلكد هنيعممبلكفي ههن غخفهبتمت عن شمه هن مممبصلكف غجنمئيطُّـهبمليغجنجيبمثخيمث  ي
خفهبتمت عن شمه هن ي ممخص عن هن غ.ي ممخص معمئيطنص غجنخيمتلكديمغىغئمثلكفيجفمئمثمئمثمل جعخالم 

مغيطغ جنتمب غجنهئمبمثلكف  غمممك هغخفبلكقغ غخف يمممبمثلكف غجنخيمتلكد ههن غألحمالن هغجنهئ ي
غَّـيع غخفجيعقغ  غمممك ههن غجل حكهتلك: عه(يهغألحمالن هغجنهئ : عه( غجنت َّـ )هثهي

مغيطغ غَّـيع غخفجيعقغ هغخفبلكقغ غخف جلمثمل جعلكجنمتسبمل عمل غجنخيمتلكد )يغجل ق غجنمت ي مملكجنمه
غمممك هنيعممبلكف جفمئمثمئمثمل ه يهغألحمالن هغجنهئ غل لكبمثخيمثملظ عق جحتمتي وعهث  عن شمه هن ي

و جفمئمثمئمثملوبلكفيمثلكف غجنخيمتلكد هنيعمميمممب ي هغجفيطغص ممخص عهث جحتمت عن شمه هن و هجفمئمثمئملي
حكهتلك غخفجيعقغ هن يمممبمثلكف غمممك هن مغهتمل هغخفبلكقغ ههثهي ي غجنخيمتلكد هغألحمالن هغجنهئ

ومغهتمل عحفيعه هنيعمممك ل غجنبيطن هغجنمتهييغ غخفجيعقغيجفمئمثمئ ي  .ي مملكجنىعه جفمه هن مصهب
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قغ مض غجنجهبهتمل غجنيطغجنمل وَّـىعه عخكلكقغ: أخلل ه غخفىعمم مغ يعمل قحم غجن  جلمف س

غجنىعه َّـ  [ي هن مغىغئمثلكمعٍّ همغىغئيحميعغق غجنخيلكمس غجنهئبحقع هن ى حميعقيُّـملغحكتحلكجنمل هنحيهتيع
ق غخفتخيخل]يغإلهثسلكن مغ ي جنمب ص هجلمف ]ي غحلي جفمئمثمئمل:عه [ش جعجهبمث غجنتخيمثمتلكفس

يغحكتحمئلكخممثمل ييع مغىغئمثلكمعئهحكلك يمغىغغئعجعجهبمث ] يُّـمل غخفحيهتيع:عه[لكَّـلك ي غجنخيلكمس غجنهئبحق عُّـس  ي
 . مض قجنيص هعمل حتمئمث غحليهن قجن غجلىغئق

يحمهلل ُّـبخل ز ى غحكتحمئلكخممثملوآليهع ي قغص يُّـملجنمبهبحيهتيع]  غإلهثسلكن:عه[ يغألهن س  غخفىعمم
ي غحكتحمئلكخممثملىهغهنتمتلكل  .]يُّـمل جنمبهبحيهتيع:عه [ حصلك] غجنخيلكمس غجنهئبحق:عه [ غجنثلكرس

ص ُّـهبهئ عن حكهتلك هثخي غمممك ههثهي ن جنهئمبمثلكف غجنخيمتلكد هغألحمالن هغجنهئ ي معهئ
وغخفجيعقغ هجفيطغ جفيطغ آل ُّـهبهئمتهتلك عن ي ي غمغتخصجلمثمل غجلتبلكقُّـمل ظمتلكجلمثملص هجنهئ َّـىعه غجن ي ي

جفيطغ غجنحيلكَّـيع غحلمئمثمئمثملظ ألن هجفيطغ غجنحيلكَّـيع هجفيطغ ن هنحيهتيعغ جن ومعهئ ي ي جفمئمثمئمثملص يو
ن مض هنحيهتيعَّـلك هقخممثمئتهتلك هجفيطغيحمالجعيط  ي جفمئمثمئمثملظ جنىعغ معمئيطن هنمتلك مض وعن ُّـهئ ي خف ي

هن  ي خلمهلكئيس غجللكهنخيمثملولكمغلكهنخيهعن مملكن يعن غجنخيلكمس غجنهئبحق ) ضض(غخفجيمبمك 
وهجنهئمت حملكخميطص تهتلكيمبهبمثيجل آل يهجلمثمتمثمل معمب غجنهئخصآلف جعمثمتهتلكص حممثخص هغجنتخصُّـىغص جنهئخصآلفغ  ي

ق ٍّحمهت جمحق هنمبمكظ غجلهبمث مج يألجفيطُّـمل  جلمف يغخفتخيمثمتمل هنحيلكَّـيعَّـلك مض غجنىعغف جنحيهت
ن يممحل ىخكمسن مض غجنحيلكَّـيع جعحسمك هثهيسهتلك  خكهسهصلك جلهبمث ومغلكهنخيلك وهنحيهتيعغ هُّـهئ

حميع جلمف معمب غخلمهلكئيس هن عجفيطُّـمل  يهغجلتبلكقغهتلكص جعخالم غإلهثسلكن غجنىعه مع ي
جفيطغ غحلمئمثمئمثمل هن جعمئمثمل غخلمهلكئيس قغ حممث جعمتح غجن مغ يغجلهب حمهت هن  .ي

ن هنيعمممك  :يجغ عجفلكن غخفلكمع حتمئمث غجنبحهن مض َّـىعُّـ غألهنيعُّـ م عه يعهنهئلكن جفمه
يجفمئمثمئ هن مغىغئمثلكف غجنخيمتلكدص هجليطن عهنهئلكن مغمث ي جن هن مممبمثلكهتلك م همع ي جفمه

يغحلجميص همعمئيعُّـيع غجنبمثمتلكف عمل جضمبهتلكظ جنخييطن غجفتخصن َّـىعغ غخفختخن جنتحمئمث مم قجن ي .ي
غغ هنلك ُّـهبهئ عن ُّـيعق جلمبمث هن )ص( ي جعخييط عن جغبمن هثحيلكن غجنحيلكَّـيعُّـمل هغخفحيهتيعُّـمل همغ ي

ن حميعق وخكبهتلكفص غهثتمئ غجنهئالن عمل قق خكبهتمل غحكتبخيلكق عن ُّـهئ  هن عحميعغق غجنخيلكمس ي
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ق غخفتخيخل جعجهبمث غجنتخيمث هنحيهتيعيمغىغئمثلكمع هن سغجنهئبحق همغىغئ مغ يغ جنمب ي متلكف هغحلمئمثمئمل و
يغحلمئملص هغجنت مملكن خميط خميعقَّـلك غخفلكمع مض غخفجيمبمك  جن) طض(ي ل ...: جلمتيط خم يحممشن مصهب

قُّـمل غآلمغتخصجلمثملص هنث  ل هجعلكحصمثئمل غجنمه ض غجفيط جعلكخف يعمغىغغظ غجنخيلكمس غجنهئبحق غجن ي
ل غإلهثسلكن  عن يمهِّـجن... ي جفمئمثمئمثملوَّـمتلك هجفيطغَّـلكيعن : ُّـمئلكنن  عيظِّـحممب ... مصهب

وعن َّـمتلكن عُّـٰهلك هجفيطغ: ُّـمئلكن و  ُّـستحمث عن : حمهبهيلكق غجنجهبهتمل َّـمتلكن َّـ....ي جفمئمثمئمثملي
ن حميعق ص حممشقيمغىغئمثلكمع هن س هن عحميعغق غجنخيلكمس غجنهئبحق همغىغئوُّـهئ  غي َّـ غخفحيهتيع غألمع
ن غجنخيلكمس غجنهئبحق َّـ غألظمبِّـ جنتمب غخفحيهتيعُّـمل خمبمبمتلك هثحيلكن ي غخفحيهتيعُّـمل حمالجعيط عن ُّـهئ يي
قغص جفيطغ مض غإلهثسلكن حملكغخفىعمم جفيطغ حممث َّـ هثهييغ غجن  .جن

يهَّـمتلك ُّـيعُّـيط عن ُّـثبمن ظالجفمثمل َّـىعغ غجلىغئ م هَّـ غإلهثسلكن م جنمبهبحيهتيعُّـمل غجنتلكهنملص  ي ي
يجليطن ظالجفمثمل غجنخيلكمس غجنهئبحق جنتمب غخفحيهتيعُّـمله يحمهلل عهآل مض جعمثلكن غحكتحمئلكخممثمل. ي  ى حميعقوي
ص هغهنتمتلكل غحكهن ي عحميعغق غجنخيلكمس هَّـ غإلهثسلكن جنمبهبحيهتيعُّـمل غجنتلكهنمل همممثهيمثمل قجن  يتحمئلكخممثمليي

 .يغجنخيلكمس غجنهئبحق جنتمب غخفحيهتيعُّـمل هحكبمك قجن
ن جنملىهغخفلكمع خميط غجلتهبيط مض جعمثلكهث َّـمتلك جلمف عظ مم يهتلكص ههنلك قمميعه َّـمتلك عهثخص ي عمل جضمبى هن

جلمل ن غجنت جللكقغ هنلك معبحهن مض غجنجيبمثخيوَّـ مصهب لكف يمثي هن جلمتلكهُّـ معمب غألظ
جلمف س هنبمتيغجنمئيطُّـهبمل هغجنهئتمك غجنهيمبسهيمثمل غجنمئيطُّـهبملص هجعلكجنتلكمظ حممشجغبلكف غجنهئالن َّـمتلك 

ن مض جضمبهتلكظ جنىعجن خملكن مض عحفيع خف َّـىعغ غخفجيمبمكيظح يجغ عن : يمل معمب غألظ ي
ق َّـمتلك مض جعمثلكن غخفجيمببخل َّـلك] مض َّـىعه غجنبمثلكهثلكف: عه[غ حممثهتلك يعممثيع غخفمئيطهنلكف غخفمسحف

قُّـ  وعجغبلكف غحكتحمئلكخممثمل غإلهثسلكن جنمبهبحيهتيعُّـمل غحكتمتلكقغ جلمف عهنهئلكن : عه[غخفىعمم ي ي
ن هنيعمممك ىجفمه يص هجليطن غحكتحمئلكخممثمل غجنخيلكمس غجنهئبحق  غجنخيمتلكديمغىغئمثلكف هن يجفمئمثمئ ي

ن هنيعمممك ىجنخييطن عهنهئلكن جفمه يخممتلكجلمثملص عيخفلك مملكهثمن ] ي هن مممبمثلكف غجنخيمتلكديجفمئمثمئ ي
مغمث غحلجميص  ضخيخلص همع يغجلتىعق غخفمهمت جعمسن حتمئمث غجنبحهن مض َّـىعُّـ غخف ي

ي غجنبمثمتلكف آل شتهبمب َّـىعغ غخفختخنظ عق مم هنمتهتخص همعمئيعُّـيع قُّـ: عه[ي  ]غخفجيمببخل غخفىعمم
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يجعمسهث خميط جع ىخلس ن غحلمئمثمئمثمل غألظمبمثملز س مض غجنخيمب  هن ىين ُّـتمسجنعين هن غخفهبهئ ع :س

يمغىغئمثلكف غجنخيمتلكد غحكجيمل ] غجنخيمتلكديلكفي مغىغئمث:عه [سصلكمش حمظ هنخيتيطجنملوجعيطغنع ي  جع
نيهنهئلكنعهتلك هيمغىغغئعشمعمهمييع   ]قجن غجنتخصك [يغخفستمبىغن م جعمثمتهتلكيغجنهئحل س غجنتخصك ي جفمه

مغمكصغي غخفتٰهلكقيلكفيجنتهيلكجل معمب غجنهئمثهيمث يمعخيمثمتلكهت  جنيعحم]قجن غجنتهيلكجل [ي غخف  لكش
ي غجنتمئلكجعمبمثمل]غجنخيمتلكد معمب :عه[ يهنهئلكهثمثملغإل س يغجنتخيمثمتلكف: عه [ي غخفستيطجلمثملس  ]يمثمل غجنتمئلكجعمبي

جعألغخلهيلكظ  مغ يمثملجفهئلكن غجن جفيطغ ] غجنخيمتلكديلكفيمغىغئمث [سخميط غحكتخييطف م ي  جنتمب غجن
ليحممشن ظسغآلجلتيطغجنمثمل قغفي هن غجنتخيخلى َّـىعغ غجنمت مغ ي خميط غحفتيس جع غخف هثمثملص س س غجنهئ

 . )]صض(مض غخفجيمبمك  [ عجنمثيخكلكقغ مض غجنخيمتلكد ممخص حكبمئمن غإليهغهثتهت جفهئهب
ي َّـىعه غجنتخيمثمتلكفمنحممشقغ غقمعهيخي جفيطغش ن غجن ي غخفىغغمغمثملي جعحمه  يمتلكفي هغجنتخيمثس

يجفلكلكمثملغإل جعس مغ غك غحلمئلكئ هغألحكخصظ غإلحصمثمل( يمثمل غجن سغجنت َّـ هن حف  سغحكتخييطف )ز
جفيطغ غحلمئمثمئمثمل م مغىغغئهتلكع مض مجمث ىن ُّـحيهتيعع هنلك مملكهثمن  م سجعحسمك هنمتلكحكبتهتلك جنمب

هثمثمل هن غألومثملحضتهي جعمثملص جعسبمك معمب غجنتخيمثمتلكف غجنهئ مغ سجفهئلكن غجن ش  ي معمهحقىحمحمثمتئىعص س
جفيطغ غخفىغغمغ:عه [هبلك هيهبحت ىجلٰهلكظع ي قهغف]يمثمل جعلكجن  جلمتهتلك يمهيطقمع ص ممثحقغو خم

جلملوحمخيلكنع جللكهتحت صز هنتمت ض ه ههن لك يمه هن غهنتىغغف معمب غألحمخيلكن جعلكجنمئ
غنجعلك جعخيٰههتلك يهغحفتالل و غجلتيطغجنمثملوجنبخيىشص عجف ق مع س ن هنحيهتيعغ جنمبمه  صسغحلمئمثمئمثملوهئ

جعمثمل جنسوههنبيطع مغ  .سجفهئلكن غجن
ه يحممشن ك غخفجيعقغ غجنت هثسبتيمتبخيهنمعسهثخص ع معمب غجنمئ ي جل غجنمتهي هتلك عمل معمب س

قغ عمل غخفلكقي هثسبمليغألجعيطغن غخفخيتيطجنمل : عه [ جفمهمبمن حصلكيعهثخص يغص هَّـىعه غجنمتسبملي غجنمه

ن  غجليط ُّـهيتمئيع جعمثلكصلك عمل مصلكن هحكمثشتلكف عمل عظ ظ جنىعغ حمهتىعغ يعهثخص ُّـمقَّـ جعمئ
ن عمل مصلكجن هن معمب غجنهئتمك مم  .غجنبحهن هن

يظالجفمثمل غإلهثسلكن جنمبهبحيهتيعُّـمل همممثهيمثتهتلكص هغجنثلكر: ي عهنيعغنص غألهنحمهتمتلك ي  يجليطن ظالجفمثمل: ي
. هحكبمك قجنصغجنخيلكمس غجنهئبحق
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غحكجيمل غجنيعخممثمئمل]جنسجعيطغن ي غخفىغغمغمثملي جع جفيطغهثمثمل غجنت جعمثمتهتلك س كجعخل غ: عه[س غجن ] جنمتهي

جفيطغ غحلمئمثمئمثملص حمحمثمتئىع ىهجعخل غجن ل غجنبيطن هغجنمتهييغ غخفجيعي شمهس قغ ي هن مصهب
و جفمئمثمئمثملوهجفيطغ جلمثملس و ههث  .س لكبمثخيمثملس

جفيطغيحممشن يمثمئمثمل َّـ غجنت حصلك غجنتخيخل غحلمئى غجن ش ضيطغقص ممخص  جنسي غجللكهنشجفلكلك غإلس
زيع غألهنىغمغملص حكمثخص غإلهثسلكرئ حكلكيجفلكن َّـ قسهث جعهئخصن غآلهنتىغغفمش حمظ هنمتهتلكس  ي همكهت

قغ غجنىعه َّـ م ي غجنهئخصمظيغآلجلتيطغن جفيطغيظ  ]يغإلهثسلكن [ظلكق م س غحلمئمثمئمثملي غجن
يهنيعممبلك جفمئمثمئمث و و لكبمثخيمثملوحمخيلكنع جلمت يمهيطقمعن ع ي ُّـهبهئولكس  غَّـلك جل هنبلكقي ُّـهبتمت ظيطهقس

ل غحليعمملكف يهنتهئثيعغص ممتمت ش  هغجفيطغص ى مض جفلكجنمليغي غخفتٰهلكقيغجلهتلكف  هثحي غخفختمبهيملز
وجفلكجنمل غجنميىعغظ هنجهلكهبلكعهنث  جلمله جنمبهبميتىعي حكلكف غخفتمت يص هغإلجفسلكك جعلكخفحس  ز

يُّـمل غجنهيهئيعيهغحليعمملكف خممثملي ي هغجنجه مغبملس ص يمثملس جنمبهبخيلكقم غإلحصمثمل هغحلمئلكئ غجنهئجههيي غخف
ىهغجنهئ مض جفلكجنمل ى غخفتهئثيعغى غخفبلكقهينع يخكهآل .  هغجفيطغي نمعن ع ي ُّـهبتمتز و هنمهيطقغ ىهئ

 .يعغي َّـ هنتهئثيجفمثهنحصىعه غألحمخيلكنص هن 

ي مم هنلك معمئيطن مملكن مض جعمثلكن غألهنيع غألهن م عه)ص( ي يسلكن جنمبهبحيهتيعُّـمل يظالجفمثمل غإلهث: ي
يهث خميطع: تهتلك م هجفلكظمبيهمممثهيمث ن غحلمئمثمئمثمل غألظمبمثمل ي ي جعخل مض غجنخيمب ي لكف يهن غجنجيبمثخيمث(ي

ي عن هن غخفهبهئ عن ُّـتمسجن):هغجنهيمبسهيمل غجنمئيطُّـهبمل :  غجنخيمتلكد م عهيمغىغئمثلكف هن ي
غظ هغخفلكظ هغجنجكغغ م هغهنتىغغمغهتلك هن جعخيىش عجعيطغن هنخيتيطجنملظ حممشن مغىغئمثلكفغجنمتلكق ي هغحص ي و  ى

ن غجنتخصكعيمعمهمييع عمغىغغغجنخيمتلكد َّـىعه جعخييط عن   هغجنتمئلكقغ يَّـلك هعهنهئلكن جفمه
لكف ي جنتهيلكجل معمب غجنهئمثهيمث)يغجنهئحلقجن غجنتخصك (يهغآلهنتىغغف غجنهئحل جعمثمتهتلكص غخفستمبىغن 

مغمك يغخفتٰهلكق حكمل هغجلهيلكم هجمحقَّـلكص هغخف جعمل هغجنمثب  )قجن غجنتهيلكجل(يغ جنمبيعلك
يجنيعحم معخيمثمتلكف معمب غجنخيمتلكد غخفتمئلكجعمبمل مض جللكمس غإلهنهئلكن هغجنجيبمثخيملظ ألهث جلمتيطهنلك  مملكن ي

 غجنمتلكق ي غخفلكظ ُّـٰهلكق:هع جل جعخيىش حمهئلكن عجفيطَّـلك ُّـمئلكجع غآلحفيعص وجعخيٰههتلك هنمتهيمهال
 حملكقمعهيخيمن صيص جنهئمتهتلك جلمتيطهنلك غهنتىغمغمن غجلتيطجنمن)يمعبخيعه( غخفلكظ يلكق معٰهلكقيص هغجنمتلكهتئُّـجيهي
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جعمثملظ ألصلك خفلك مملكهثمن ومليهتلك غجنتمئلكجعمبمثمل غجنت مملكهثمن هنستيطجلمثيمعخيمثمتلك مغ ي خلهيلكظ غألجفهئلكن غجن ي ي
و عهنهئلكهثمثملوهنتمئلكجعمبمل  عن ولك حممب ُّـهئ جحهئمتيهغجنتٰهلكقصهتلك غجنهئثيعغ هغجنتمئلكجع  مملكهثمن حتهئهبصي

جفيطغ عآل عصلك حضتهيمثمل ق غجن جفيطغص حمهئلكهثمن غجنهئثيعغ هنلكهثخيمل هن مكهت ومعحيهتيع حممثهتلك غجن ي  ي
يحممثهتلكص هجنهئمتهتلك خفلك غقمعهي غجنتمئلكجع هغجنهئثيعغص ظلكقف  و غجنخيمتلكد هنستخييطغيمغىغئمثلكفي  ي

جفيطغ غآلجلتيطغجنمثمل ىعغ  هنخيتيطجنملص هَّـو هنمتهتلك جلمتيط قجن عجعيطغني حممسهنهئ عن ُّـتمسجنصيجنمب
ل هن غجنتخيخل م هغجنتهيجن هغآلهنتىغغف جعخل غجنتخيمثمتلكف م خميط غحفتمه يغجنمت ي من جع ي

ق غألقيضص هجنخيمب مغ مغيط مض جمحق َّـىعغ غخف هثمثمل غخفلكقُّـملص هآل ُّـ قغف غجنهئ مغ يغخف ي  ي
جن معخيلكمل ٌجاعل ِإ...: مغلكظف غإلخكلكقغ حصىعغ غخفخيمت مض خم ِ ِاألرض ِ َ ْ َ

ًخليفة  َ ِ َ... 
 .)صض: غجنبمئيعغ(

ل مض غخفجيمبمك يهخميط هنيع غجنهئالن  ض ن غجنجهلكقف) صض(مض جعمثلكن َّـىعغ غخف شحمهئ : جلمتيط خم
جفيطغ ن غجنميلكجنمك حممث عجفهئلكن غجن ىمعخيخل ُّـهئ يي ق هغإللكالم حممث مع صى مغ ن عجغلكق غجن يهئ

ن معمب غألجفهئلكن ص عمكهتيع ص معهئ ن عجفهئلكن غجنهئثيعغ َّـ غجنميلكجنمك حممث يهمم معخيخل ُّـهئ ي ىي ش
وحضهيمثمل حممث يهخميط جليعحممن جحلك عخكحق عجنمث. ي يعن غجنتخيخل جلمف خمس: ى يهآل خك عن ... هبخلي ي

جفيطغ جلمف غجنهئثيعغ هن غجنمئسهبخل َّـ غألهن  جللكمس : عه[يغجنميلكجنمك حممث جفهئ غجن
غ مغ يهمم هنلك مملكن غجنميلكجنمك جلمبمث غخفخيلكر غخفتهئثيعغ هغألجفهئلكن غخفتمئلكجعمبملص ]... غجن ي

قغ  قُّـمل هغحلمئلكئ غألظمبمثمل حممث مملكهنمتمل حضهيمثملص ممخص مض جللكمس حك مغ ن غآلجغلكق غجن ىُّـهئ يي ي وي ي يي
قغ ين معٰهلكق غجنخيمتلكدص حممشهث عهثخص حفهي حممث معمب غآلجغلكقهنخيلكقغ غجنجيبلكئ هجغ ي جنميمببمل ... ي

ق غجنتٰهلكق غجنىعه َّـ عص عجفهئلكن غجنهئثيعغ  يجفهئ غجنتمئلكجع مض معخيمثمتلكفظ خفلك حممث هن مكهت ي
ق معمب غآلجغلكق ق خملكجعال جنحيهت وغإلهنهئلكهثمثملظ هجنىعجن عقغ غهثهئ َّـىعغ غجنتٰهلكق ُّـخي ي  ....ي

ني حممشقغ غقمعهيخيمن معمب غجنتخيمثمتلكف غخفتمئلكجعمبمل هن حفالن غهجلمبمث  يجنتخصك هغجنتهيلكجل جعحمه
جعمثمل  مغ جفيطغ غخفىغغمغمثمل هغجنتخيمثمتلكف غإلجفلكلكمثمل غجن يغجن ي ي غك(ي  غحلمئلكئ يغجنت هن حف

  ف َّـىعه غحلمئمثمئمل عن ُّـحيهتيع مض مجمث عمغىغغئهتلك ي جلمتيط قجن غحكتخييط)يهغألحكخصظ غإلحصمثمل
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جفيطغ غحلمئمثمئمثمل م هنلك مملكهثمن حضتهيمثمل وم جعحسمك هنمتلكحكبتهتلك ههنجهلكهبتهتلك جنمب  هن غألجفهئلكن ي
جعمثملص جعسبمك مغ يغجن هثمثملص حمحمثمتئىع معمهحق معمب غجنتخيمثمتلكف هبىعه  معمبي ي غجنتخيمثمتلكف غجنهئ ي ىي

جفيطغ غخفىغغمغمثمل قهغف عجلٰهلكظ ىغجن هي ه عه و حتهب خم  ممثحقغص ُّـمهيطق جل َّـىعه غجنمئ
جللكهتلكو عحمخيلكنغألجلٰهلكظ ض ه ههن جلملص حتمه هن غهنتىغغف معمب غألحمخيلكن جعلكجنمئ  ي هنتمت
ق غحلمئمثمئمثملصهغحفتالل ن هنحيهتيعغ جنمبمه غن غجلتيطغجنمثمل معهئ ي جعخيٰههتلك جعبخيىشص عجف وي و نو   همعهئ
وعُّـٰهلك هنبيطع جعمثملو مغ  .ي جنسجفهئلكن غجن

ك  ك غخفجيعقغص غجنت هثسبمل َّـىعه غجنمتهي ه عهثخص معمتبخيهن جل غجنمتهي يحممشن معمب غجنمئ ي ي
قغ عمل غخفلكقغص هَّـىعه غجنمتسبمل  يغخفجيعقغ عمل معمب غألجعيطغن غخفخيتيطجنمل هثسبمل غجنمه غجنت (ي

جفيطغهثمثمل غجنت )همغيطف َّـمتلك غحكجيمل غجنيعخممثمئمل غخفىغغمغمثمل غجن ي عهثخص جفمهمبمن جنسجعيطغن جع ي ي
ل غجنبيطن هغجنمتهييغ جعخل جفيطغ غحلمئمثمئمثملظ حمحمثمتئىع حتمه هن مصهب ك هجعخل غجن ى غجنمتهي ي

وغخفجيعقغ هجفيطغ و جفمئمثمئمثملي جلمثملي و ههث و لكبمثخيمثملي جفيطغ غحلمئمثمئمثمل ي ي هغجفيطغظ حممشن َّـىعه غجن ي
ن خملكجعالصي جفمئمثمئمثملو هعقغ مس معهئ جن هجفيطغ.يمعخيجيمث غجنمئلكجعمبمثمل جلمف غإلجفلكلكمل  و حممب ُّـهئ

جفيطغ غحلمئجنشجفلكلكمل يمثمئمثمل َّـ غجنت حصلك غجنتخيخل غإلجفلكلكي جعجهبمث غجنهئخصآلفظ حممشن غجن   يي
غهثمثملص حكمث يغجللكهن جنسضيطغقص ممخص َّـ جفلكن حكلكئيع غألهنىغمغمل هن غجنمتبلكمعمثمل هغحلمث ي خص ي

ي حممشن غخفىغغف غإلهثسلكر َّـ عحمٰه َّـىعه غألهنىغمغمل هعممهبمبهتلكص حممشهث ظغإلهثسلكر هنمتهتلك ي
جفيطغ غحلمئمثمئمثمل م  قغ غجن ق غآلجلتيطغن غجنهئخصمظ م غجنىعه َّـ ظ يجعهئخصن غآلهنتىغغف همكهت

يبلك جفمئمثمئمثيهثسلكن هنيعممظلكق غإل يلك ُّـهبهئ عن معمهيطق جل َّـىعغ غخفيعمممك غحلمئمثمئ عه و و
و لكبمثخيمثملوغإلهثسلكن عحمخيلكن  جعخص ىيعغي جل هنبلكقغ هنتهئث)معمب غألحمخيلكن( َّـلك ُّـهبتمت ظيطهقي

 .يعغيَّـ هنتهئث
يهعهنلك غألحمخيلكن غجنت معمهيطق هن َّـىعغ غإلهثسلكن غجنىعه جن َّـىعغ غجنجكمممثمك غحلمئمثمئ 

ل غحليعمملكف غ جفيطغ غحلمئمثمئمثملص حمهت هنث معمت يهغجن يخفختمبهيمل هثح غجلهتلكف غخفتٰهلكقغ مض ي
و مممشجفلكجنمل غجنميىعغظ هنجهلكهبلك جنمبهبميتىعهص حممثمسمم غإلهثسلكن حضتمب غجنجيخيلكن صى هغجفيطغىجفلكجنمل
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و معمب غجنخيمتلكد هنيعممبلكفيمثلكفيمممب   هنىن شمهع يهث هن غخفهبتمتع ممخص  ظس جفمئمثمئمثملس

 هنمتتحي هن جلحيلكهن هحلهب هقهن هخكخييعه همكهييعهص ى مغسهب ُّـمتهب جعجههئيهجنهئ
مغبمل هغإلجفسلكك خممثمل غخف جلمل هغحليعمملكف غجنهيهئيعُّـمل هغجنجه حكلكف غخفتمت ي جعلكخفحس ي ي

قغفي غإلحصمثمل هغحلمئلكئجنمبهبخيلكقم مغ و غجنهئجههيمثملص هغجنهئ مض جفلكجنمل هغجفيطغص آل عهث هن ي ى ي  ي
مغيط ممخصن غآلهثسجلكن جعخل َّـىعه غحليعمملكف هغألحمخيلكن جعحمثهن آل  يهنتخييطقغظ جنىعغ حممث

ق صُّـجيمي جعخيٰههتلك جلمف جعخيىش ي جنهئمتهتلك ص غجنخيمتلكد مض جفمئمثمئتيمغىغئمثلكف قجم همغ
جفيطغ غجنت آل معجهلكمميغ حممثخص جعمثمتهتلك يهآل خك عن غخفبلكقغ غخفتهئثيعغ . جحتىغمغمل جعمتح غجن ي ي

ن هنمهيطقغ حصىعه غألحمخيلكن هن جفمثهن َّـ هنتهئثيعغُّـ يهبتمت عن معهئ .و
جليطن : عه(ي هن َّـمتلك ُّـبيطع غجنجهلكقف مض جعمثلكن غألهنيع غجنثلكر هن غألهنيعُّـ غخفتمئيطهنخل )ص(

يخفلك معبخل يعهث :  هجفلكظمب)يظالجفمثمل غجنخيلكمس غجنهئبحق هحكبمك قجن  عهنهئلكن : ميحممثخص معمئيطنم ي
ي ُّـبخل َّـمتلك جليطن عهنهئلكن  هنخيتيطجنملص عقغق عنو غجنخيمتلكد عجعيطغنيمغىغئمثلكف هن يعن معتمسجن

يعهث هن غخفهبتمت عن شمه هن مممبمثلكف غجنخيمتلكد : ي هن مممبمثلكف غجنخيمتلكدص هجعمثلكهثقجن   ي
يغجنت َّـ جلبلكقغ جل ممحل مميعغ غجنمتلكق هممحل م  مميعغ ي مميعغ غخفلكظ هممحلي مميعغ غألقل هممحلي

غظ م هنيعممبلكف جفمئمثمئمثملظ حممشهث آل ُّـهبهئ عن ُّـمئ مض َّـىعه غجنخيمتلكد غجنهئمبمثمل جلمف  يغحص ي ي ي
يغص هحفيعهمغهتلك جل غجنتخيمثمتلكف غخفتمئلكجعمبمل حممثخص جعمثمتهتلكص يلكف غخفتٰهلكقيجل غجنهئمثهيمثمثتهتلك معهيلكيمممب

 .ي جفمئمثمئمثملو ههجفيطغوهجعلكجنتلكمظ حمال ُّـهبهئ عن شمه هنمتهتلك غهنتىغغف
غمممكممخص ي عن هن غخفهبتمت عن شمه هن مممبمثلكف غجنخيمتلكد معمب ههن غألحمالن هغجنهئ  ي

مغ  يعمغَّـم غجلمههن صىمغهتمل م هن*مكمغمممالن هغجنهئممب غألحمميطغ جنتمهغخفبلكقغ غخف
 مممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

يعق جعمتلكظ جلمف غجنجيبمثخيمثلكف*  غ ُّـخيتمئيطهنو يعن َّـمتلكن جلالخممل جعخل َّـىعه :  هغجنهيمبسهيمل غجنمئيطُّـهبمل مملكهث
غ ُّـخيتمقهن عصلك هن مغمتيغ عحفيعظ جنىعغ آل معمئب غجنهئيعغف ي هجعخل غألحمالن غجنسخصهُّـمل غجنت مملكهث ي

حكلك مممبمثمل مض خمبلكن غجنمتهي يغخليعم هغآلجنتئلكنص هعن حصلك هثهي و يك غجلىغئمثمل غجنت مض غألقضمثلكفي  .ي



ضطض...............................................................................)ضض( غخفجيمبمك
ي غجنهئمثهيمثلكف غخفتٰهلكقيمعهيلكجل م يجلمف مممبمثتهتلك م  حممثهتلكىن ُّـمئع ي آل ُّـهبهئيحممشهث  هتلكي هحفيعهمغصغي

 .يمثملشجل غجنتخيمثمتلكف غجنتمئلكجعمب
يمثلكفمب هن معمب غجنهئىن شمهعين هن غخفهبتمت عممخص  غمممكي ههن غألحمالني  ي هغجنهئ

مغيطغغهغخفبلكق مغيطغ:هع [ حصلكي غخف غمممكي غخف غَّـيع ] جنسحمالن هغجنهئ ص ههن غجل
يغخفجيعقغ جلمثملس ق غجنمت ي غجنت َّـ مملكجنمه و هنيعممبلكفغص جعلكجنمتسبمل عمل معمب غخفبلكقس  س

نمع يجفتسجفمئمثمئمثملص  جفيطغ غحلمئمثمئمثملى هنثىهئ ي مممبمثلكفيألن هقجن ظس غإلهثسلكن جعلكجن  ي
ن قغجعجيمليمثمل هنىغغمغوغجنخيمتلكد جنمثيغ حصلك هجفيطغ قغف ي هغخفجيعغجنتمب غخفبلكق وص معهئ

هن غخفهبتمت عن شمه هن : ي جفمئمثمئمثملص عهوبلكفيهن مغهتمل عحفيعهص هنيعمم *يغخفجيعقغ
غَّـيع غخفجيعقغ هنيعممبلكف  غمممك ههنبلكقئهتلك ههن غجل يمعمب غجنخيمتلكد هغألحمالن هغجنهئ ي

ن هنث غإلهثسلكن ي جفت يجفمئمثمئمثملص جفيطغ غحلمئمثمئمثملمض معهئ ي حممشن َّـىعغ غجنجكمممثمك ظيغجن
ى جفمئمثمئمثملص جمحق جحهئوغإلهثسلكن حمتحمه هجفيطغغحلمئمثمئ غجنىعه شمه مض   مض غجنخيلكمس ي

و جفمئمثمئمثملوغجنهئبحقص حممشقغ مس حتمه حممث هجفيطغ قغ ي ن ظلكحللك جنمبهبحيهتيعُّـمل جنمبمه ي حمال ُّـهئ و
 .يغحلمئمل

يمه هن مممبمثلكف غجنخيمتلكد هنيعممشيهعهنلك جليطن عهنهئلكن عن   جعخالم يجفمئمثمئ ومكي
وعن مممبمثلكف غجنخيمتلكد جنمثيغ حصلك هجفيطغ: لك حمسببيمغىغئمثلكهت ي و هنىغغمغمثملي ن ي  جنتمب وقغجعجيمل معهئ

غمممكص  يغخفبلكقغ غجنت عهمغيطهتلك هغخفجيعقغف جعلكجنمتسبمل عمل معمب غألحمالن هغجنهئ
ق   هبىعغ )يهن غجنخيمتلكد هغخفبلكقغ هغخفجيعقغف(يحممثهبتمت عن ُّـخييعل جنهئ َّـىعه غألهن

ي غمغتخصجلمثملص هجنهئ َّـىعغ آل و ُّـهبهئ عن حتمه هجفيطغص هثخي.ي جفمئمثمئمثملوغآلجلتبلكق هجفيطغ
ن غجنخيلكمس غجنهئبحق م هبىعه غ جفيطغ غآلمغتخصجلمثمل م ظلكحللك جنمبهبحيهتيعُّـمل ُّـهئهي مض عن ُّـهئ يجن وي

 .يمئملجنتمب غحلمئمثمئمل غحل
 مممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

غمممك*  مغيطغ جنتمب غجنهئ جلمثمل جعلكجنمتسبمل عمل معمب غخفبلكقغ غخف ق غجنمت .يغجنت َّـ مملكجنمه



غجليط...................................................................ضطض ض م ف خف مخهتمثيط غجنمئ
غمممك:عه [جنمتسبمل عجنمثهتلكجعلك   حصلكىخييعلمعن ع يص حممثهبتمت] عمل معمب غألحمالن هغجنهئ
 . س جفمئمثمئمثملو هبىعغ غآلجلتبلكق هجفيطغ]ي جنهئمبمثلكف غجنخيمتلكد:عه[

نمعن ع قجن مض س غمغتخصجلمثملص جنهئ آل ُّـهئهيو هجفيطغىمهحتن ع ي ُّـهبهئصهثخي  ىهئ
 .وهنحيهتيعغ جنتمب غحلمئمثمئمل

جفيطغي جليعهلي ُّـهبتمتيعهثخص: خشئك خصك  ]يهئمبمثلكف غجنخيمتلكد جن:عه [ حصلكي معمب غجن
غني هغجنمتبلكفي غخفخيلكقنيهنىغمغملعمس معهئ  جن  مض غجنخيلكمس وال هممىعجن غإلهثسلكن قغحفي هغحلمث

غني هغجنمتبلكفي غخفخيلكقنيعهنىغمغمل: عه [ هبلكصغجنهئبحق  ]يغجنخيلكمس [ش ُّـستخييط] هغإلهثسلكني هغحلمث
يغحلمئمل [و هنحيهتيعغ جنتمب غحلمئمثمئملىألن ُّـمهحق ن:عه [ جلمف معمئيطُّـيع قجنيهعهنلكص ]ي  ي قحف

ل...]ن هغجنمتبلكف هعهنىغمغمل غخفخيلكق ل:عه [و حمهبهبمت  جليعهل معمب ي غهنتمتلكلو جحمت
ن جفيطغ جلمف معمئيطُّـيع قحف  .] معمب غألهنىغمغمليغجن

و هنحيهتيعغ ي جع غخفهبتىغفى ألن ُّـمهحقيهنىغمغملمعمب غأل هن ي هنلك ُّـمهمبِّـيعن: خشصط
جفيطغ غحلمئمثمئمثملص   يخي غجنخيلكمسين مغع ىص حمحمثمتئىعي غإلهثسلكرش غآلجلتيطغمظيغخفىغغف سهثخص َّـعسجنمب

جن جعخييطن ظالجفمثمل غجنخيلكمس جنمبهبحيهتيعُّـمل و َّـىعغ عُّـيعغق)ص( ي هن غخلمه جلمف غجنخيلكقم جنمئ ي
يعهث عهثمن عجسلك غجنخيلكقم حميعضمن: هتلك جعلكإلهثسلكنص هجفلكظ غإلُّـيعغقص هغحفتمهلكظيغجنتلكهنمل  ي

مغيط حممث ي غخفحيهتيعُّـملص ههثح جلمتيطهنلك هثتهئمب  خملكجعمبمثمليعن غجنخيلكمس هن جمحق غإلهثسلكن آل مع
مغيط حممث خملكجعمبمثمل غخفحيهتيعُّـمل يجل غجنخيلكمس غجنهئبحق هثتهئمب ي جلمت جعخص حممث غإلهثسلكنص حممبخصقغ آل مع ي

 ظ جلمف غإلهثسلكن غجنهئلكهنوهَّـ هنجهتهب
جفيطغ جنمبخيمتلكد هغخفيعممبلكف هغخفبلكقغ يعهثخص: هجعخيبلكقمع ي ُّـهبتمت جليعهل معمب غجن

غن هممىعجن غإلهثسلكن يهغخفجيعقغف  حممثخص عقغ مس معهئ عهنىغمغمل غخفخيلكقن هغجنمتبلكف هغحلمث
ن معمب غألهنىغمغمل ألن ُّـمهحق هنحيهتيعغ ي مض غجنخيلكمس غجنهئبحقص جنمثستخييطوقغحفمبمل و غجنخيلكمس جعيطحف

ن عهنىغمغمل غخفخيلكقن هغجنمتبلكف ص يجنمبحمئمثمئمل غحلمئمل غن يهعهنلك جلمف معمئيطُّـيع قحف هغحلمث
ف غجنخيلكمس غجنهئبحق جنتمب غخفحيهتيعُّـمل جنهئ جعخييطن ظمب .يهغإلهثسلكن حممتهبمت خم



ضطض...............................................................................)ضض( غخفجيمبمك
قغ]ي غإلهثسلكرز غآلجلتيطغمظيلكخفىغغف جع:عه [ جعيغجنهئبحق ي ظلكحللك جنمبهبحيهتيعُّـمل غخفىعمم س  و
 آلخكتخصجن ي عق غإلهثسلكنظس مض غخفحيهتيعُّـملى قحفي ممثحقي جنهئ جنمثيغ جنمبخيلكمس غجنهئبحقصسحمهبسمب

ق  م  جعمثلكهثيظممخص حكمثج م ي هنلك حممث هن مغىغئمثلكف غخفحيلكَّـيعيجلمف معهيلكظمث هن مكهت
يغجلهبخيمثمل ي غإلحصمثملس يجفيطُّـملع هس يُّـمل مض معمب غخفحيهتيعىص هنستميمث مج غجلهبس  جل :عه [ جلمتي

 و ظلكحللك حصلك] جعيطهن غإلهثسلكن:عه [ جعيطههث]يغجنخيلكمس [خيين مغعص ه]غجنخيلكمس غجنهئبحق
ص ممخص هنيع]يُّـمل جنمبهبحيهتيع:عه[ سص حمال ُّـت جن قجن  .ش

جعمثملىمئلكئيعن غحل : ظغا ادشألمُفّورشه مغ ى غجن ى غإلحصمثملى هغألحكخصظس  جنميمببمل س
جفيطغيحكمبجيلكن قغ مجخيمثي غجن نع ي آل ُّـهبهئصهتلكيتي مض ظ يهنهئلكهثمثمل جنمبهئثيعغ غإلىن ُّـهئ  حممثهتلك س

هثمثمليص هممىعجن غحلمئلكئوال عظومصلكن ي غجنهئ جفهئلكن عسهنهئلكهثمثملص جنميمببمل  غإلي هغألحكخصظس
يمثملهنهئلكهثغجنهئثيعغ غإل نع ي جلمبمثهتلك آل ُّـهبهئي جعمثمل حممثهتلك مصلكنىن ُّـهئ مغ جفيطغ غجن و جنمب  س

غغ غإلُّـيعغق غخفتمئيطنص هجفلكظمب)ص( هنلك ُّـمهمبِّـ هن معمب غألهنىغمغمل ألن  ينع: ي َّـىعغ مغ
جفيطغ غحلمئمثمئمثمل عهثخص َّـ غخفىغغف غآلجلتيطغمظ يُّـمهحق جع غخفهبتىغف هنحيهتيعغ جنمب ي  غإلهثسلكرص و

ي جنمبهبحيهتيعُّـملص حمحمثمتئىع عن مغوحمهت جعمتهيس ظلكجنِّـ خي غجنخيلكمس غجنهئبحق هبىعغ غخفىغغف ىي
مغيط جفلكمغمل  ص هجنهئ آل مع قغص حمهبسمب يغآلجلتيطغمظ غإلهثسلكر ظلكحللك جنمبهبحيهتيعُّـمل غخفىعمم ي و

و مض غجنمهالجفمثمل جل غجنخيلكمسص حممبمثيغ جنمبخيلكمس قحفىهن غإلهثسلكن جنمبخيلكمسظ عق َّـ هنستمي  ي
ن هنحيهتيعغ وممبحق جفيطمع غحلمئمثمئمثمل ُّـهبهئ عن ُّـهئ و مض غخفحيهتيعُّـملظ ألن غإلهثسلكن جعمتهيس جن يي ي

ص عقغ مملكن هثلكخميس غخفحيهتيعُّـمل هجعلكجنخيلكمس ُّـت. ولكيمعلكهن يهثخي ص هجنهئ جنمثيغ يمهِّـص جني  ممالهنهئ
ظ عق غإلهثسلكن آلخكتخصجن جلمف معهيلكظمث هنلك حممث هن     غخفحيلكَّـيع يمغىغئمثلكفغألهنيع ممىعجن

ق غجلهبخيمثمل غإلحصمثمل هعجفيطُّـمل مج غجلهبمث هنستمي ظ جعمثلكهث م هن مكهت ىم ممخص حكمثج ي ي  مض ي
وبحق جعيطهن غإلهثسلكن ظلكحللك خي غجنخيلكمس غجنهئيهعن مغ. يمعمب غخفحيهتيعُّـمل جل غجنخيلكمس

يجنمبهبحيهتيعُّـمل حمال ُّـت ص ممخص هنيعظ جعلكجلتبلكق عهثي ي جن قجن يغخلمه م خمبمبمن عن غجنخيلكمس يعجسلك  م ي
يجعال عهثسلكن جنمثيغ جن غجنمئلكجعمبمثمل جنمبهبحيهتيعُّـمل  .ي



غجليط...................................................................ططض ض م ف خف مخهتمثيط غجنمئ
ق عظ نظوالجنمبحيهت جفيطغ غحلمئمثمئي حمال ُّـهئ جفيطغي غجللكهنخيمليمليمث جنمب  يهئثيعغ هغجني جعخل غجن

ي غجنتخيخل:عه[ ق]يغألهن ي  هجللكمس يمثمل جللكمس غألحكخصظ غإلحص:عه [ هنمتهتخصىخظ مض و مكهت
هث نيعآلس جنمبهبحيهتيعُّـمل ي عق آل ُّـمهمبِّـظ]يمثملغحلمئلكئ غجنهئ و مغلكهنخيلك جنمبجييعحمخل جضمثجيلك ي هنلك ُّـهئ و

حكخل قى ُّـهبهئيجفت صجعلكجنمئ جفيطغ:عه [َّـلكي مكهت يمثمل غحلمئمثمئي غجن  :عه [ حممث] غجللكهنخيملي
ييطُّـمل مججفمس جع]مض غجللكهن جعخل غجنجييعحمخل ص هنث غإلهثسلكنس  .  غجلهبمث

ي جنهئ هنلك هنيع هنخيمتلك مض َّـىعغ غخفجيمبمكص هجعمثلكن َّـىعغ غجنهئالن مض مجمبمل و َّـىعغ معمبخمثيس)ص( ي
مغيط جلمتيطهثلك جللكمس ُّـميمبمك حممث حكمبجيلكن غجن:هغجفيطغ  هجلمتيطهثلك جللكمس ُّـميمبمك حممث صجفيطغ ُّـ

نصحكمبجيلكن غجنهئثيعغ ق ُّـهئ مغ جفيطغ هغجنهئثيعغ  ههثحتلكف عمل جللكمس هعمل هن و هغمغيطغ جنمب
 .يمل هغجفيطغ هجنمثيغ َّـ عآل غإلهثسلكن غجنهئلكهن مض جفمئمثمئ

جعمثمل هغألحكخصظ غإلحصمثمل م عه مغ يعن غحلمئلكئ غجن ي غ م : ي مغ ك غجن غ هخم مغ جللكمس غجن
جفيطغظ آل ُّـهبهئ عن مبيخفلك مملكهثمن ُّـميمبمك حممثهتلك حك ن جنمبهئثيعغ غإلهنهئلكهثمثمل حممثهتلك جيلكن غجن يُّـهئ

هثمثمل هغألحكخصظ غإلهنهئلكهثمثمل جنميمببمل عجفهئلكن غجنهئثيعغ ومصلكن ي عظالص هممىعجن غحلمئلكئ غجنهئ ي و
جعمثمل حممثهتلك مصلكن مغ جفيطغ غجن ن جنمب وغإلهنهئلكهثمثمل جلمبمثهتلكص آل ُّـهبهئ عن ُّـهئ ي ق ي  جنمبحيهت

قغو هغجنهئثيعغ جعلكلكمتملو جلمف غجنهئثيعغص حمهت مكلكَّـيعغو جملكجنبملوحمهتمتلكن هجفيطغص وعظال ص  هنمئهت
جفيطغص حمهت مكلكَّـيعغولكجنبمل جموهَّـمتلك ممثيعغ جفيطغ جعلكلكمتملو جلمف غجن قغص هجفمثمتئىع آل و هغجن ى هنمئهت

جفيطغ غحلمئمثمئ ن جنمب قمثُّـهئ جفيطغ هغجنهئثيعغص آل غخفمئلكجعمبمل جنمبهئثيعغ م مكهت  ومل م غجللكهنخيمل جنمب
هثمثمل: عه(مض خظ هن غجنخيلكخفخل  يجللكمس غألحكخصظ غإلحصمثمل هجللكمس غخفحيلكَّـيع هغحلمئلكئ غجنهئ  )ي

جفيطغ َّـمتلكنص هجللكمس غحلمئلكئ يحمخيلكمس غألحكخصظ غإلحصمثمل آل معحيهتيع حممث غجنهئثيع غظ جنميمببمل غجن
جفيطغظ جنميمببمل غجنهئثيعغ َّـمتلكظ هجلمبمث حمال ُّـمهمبِّـ جنمبهبحيهتيعُّـمل  هثمثمل آل معحيهتيع حممث غجن يغجنهئ ي

حكخلصيغجنتلكهنمل ن مغلكهنخيلك جنمبجييعحمخلص جضمثجيلك جعلكجنمئ و جل معمب غحلمئمثمئمل عآل هنلك ُّـهئ و ي جفت ي
جفيطغ غحلمئمثمئ ق معمب غجن ص عهمثُّـهبهئ مكهت ي هخفلك مملكن .مض َّـىعغ غجللكهن جنمبجييعحمخل: مل حممث

غ ولك همغلكهنخيوغهثسلكن غجنهئلكهن هغمغيطغإل مغ خ غجن ق  جنمئ هغإلهنهئلكنص عهنهئ مكهت



ططض...............................................................................)ضض( غخفجيمبمك
ه جلمف هنخيلكنو ممبحقوظعسهث مشيمعمسهن مض َّـىعغ غجنهئالن حم  . مغمبمثمبملى شت

قغيهنلكفيممثيع غخفمئيطعسن ع سجغ ص خفلك    َّـلكَّـمتلك مضى غخفمسحف قُّـ يجعمثلكن غخفجيمببخل غخفىعمم
ومملكهثمن عخممتلكجلمثمل يص غجلتىعق غخفمهمتس ضخيخل ى حتمئمثيجعمسن ي  غجنبحهن مض َّـىعُّـ غخف

مغمث ي غجنبمثمتلكفص آل شتهبمبىمئيعُّـيع غحلجمي همعىهمع  ي هنمتهتخص شتلكفسمم عق ظ َّـىعغ غخفختخنز
نععمل  غجليطيىمقَّـيمعسهثخص ع ىظ  . هحكمثىلك عمل مصلكني جعمثلكصي ُّـهيتمئيعى جعمئ

 .يمل جعمسجفيطُّـمل مج غجلهبمث حممثمعمب غحلمئمثمئ
ل مض خف غخفجيمبمك  ض ن غجنجهلكقف) صض(يهخميط هنيع جعمثلكن َّـىعغ غخف  هآل: جلمتيط خم

جفيطغ جلمف غجنهئثيعغ  عمل عحفيع خف غخفجيمبمك ...يخك عن غجنميلكجنمك حممث جفهئ غجن
ق .غخفىعمم

 .مئجي هن غجنهئالني معمئيطن جعمثلكن َّـىعغ غخف)ص(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 
 ٥٥(ا(  

]ا ا ّا  ٤٧ (ا (دا  ّ ا 
اّ اّ ؛ ا   اد    
 ُزعربن أ ُادنل عصشك ـ  ادحعشطَضلاعّأن األ :ًعزط خصصطأّوخع بح : خطل

ُ ادشامدصطُجصصط األخسطل  ؛ ظطظصطِ اخلمصمطِ بطألضلاع ادصطخزطَ، وال اجننطرٌرنصطظصط ـ آل
ِ جك اخلمصغ رك األخسطل ادشامدصطُ رط عزعرَ مجصقّخضن  جك ادحعق، ُ عزعرآل

 ُ ادحعقُه جك اخلمصغ، وادصلعُ ؠعورُعق رط ال عصشك جك ادحُزعرعو
ِادلاتع بطدلتعة احلشصشصط  بطدصمنط إدصل، ِ األضلاع اخلمصمطَ ثطئغُكّ عنزصآل

 . بهمط ادسعدٍن خطضط خث رنصطظصطإ إدصل ظطظصط، وَجثُبطتسصل ادغي أ
ُرط ادشاملأو ُضام عرثكض اتصشك بهمط ادصلع ظطظصط، خُّ األؠحآل  ُمجصق خصل آل

ِ بطدشامالت اجلغئصطَ وال اجننطر، رك ادصلعِجهطص ادشطرشطاأل  ُادنل ختنشق آل
 . ]ي جنسحميعغق غجنهئهبو جفلكظمبمليألصلك[ آل اجلغئصطِبهمط اتنألف االثنسعادات

ل، خأل ُ ادنهظ خصل وحتشصشُ اتلمق وبلةصلا ادشألم يف ظغُ بشزصكّوأرط
 ِ دنسلعك ادنصطنَشط، خأل وةل ادمطدِ ادسطرف بضؠلل اتنطتظيخلغخيشل جت اد

 . يف ظغا اتهنذِرطتّ اتشعِوبشنث

غغ غإلخكهئلكن غخفتمئيطن معمئيعُّـيعه مض غخفجيمبمك )ص( يهن جليطن ظالجفمثمل ) طض(ي َّـىعغ مغ
يغإلهثسلكن جنمبهبحيهتيعُّـمل غجنتلكهنملظ جنخييطن  يت جنهئ غألحميعغق جمحق غخفتمتلكَّـمثمل غجنت غهثمئهش يمغلكهنخيمثي

مغيط هنلك ص هنمتهتلك مض غحللكذوهنلك مملكن هنمتهتلك مض غخفلكيض هحكمثمتمئيض هنلك َّـ مملكئ  هحكمث
ن مغلكهنخيلك جنهئخصآلف يحكمثتحمئ هنمتهتلك مض  ص حمهئمث ُّـهبهئ جنشهثسلكن عن ُّـهئ وغخفستمئب

 !يمم َّـىعه غألحميعغق جمحق غخفتمتلكَّـمثملظ



غجليط...................................................................صطض ض م ف خف مخهتمثيط غجنمئ
غغ: أخلل ي مغلكهنخيمثمل غحلمئمثمئمل مضي غجنمئلكقجفملي غجنجهبهتمليَّـىعغ مغ جلمثملس ي غجنمت ص يمثملهثسلكهث غإلس

غلى مجمثيجههبمعلك آل سصمسجع جل:عه [ عق جنمثيغ حممثهتلكظ غألهث  هنلك ]يمثمل غإلهثسلكهثيمثمل غحلمئمثمئمل غجنمت
غليُّـجهب ي هغحلمثلكفي غخلسمثسمل مملكجنيطُّـيطغنى غألهث  . هجمحق قجني

غل غجنهلُّـهيمل م غجنت ُّـهبهئ عن معمهيطق جلمتهتلك غألحمخيلكن ع :وتطؠك اجللاب ين غألهث
وغجنهئخصجنمثمل م هنتمتلكَّـمثمل غلص هعن مملكهثمن ي ص قجم جليطن معمتلكَّـ عحميعغقَّـلكص حمهت هنتمتلكَّـمثمل غألهث

حصلك عمل جملكُّـتهتلك غحلمئمثمئمثملص هعهنلك  جعحسمك غألحميعغقظ آلهثتىجمحق هنتمتلكَّـمثمل يهتلكئهتلك جلمتيط هظ ي
غل غخلسمثسمل حمال غجلتبلكق هبلكظ ألن مم هنلك ُّـمهيطق جلمتهتلك هن غألحمخيلكن غجنهئخصجنمثمل  يغألهث ي ي

غل غجنهلُّـهيمل هن  ىص هجفمثمتئىع هنلك آل ُّـهبهئ ظيطهقه جل غخلسمثيغُّـمهيطق جل غألهث
ن مغلكهنخيلك جلهبمث  ل غإلهثسلكر م عن ُّـهئ ل غألخم م غجنىعه َّـ غجنمت وُّـهبهئ جنمبمت

غل غجنهلُّـهيمل غخفممخصآلف  ل غألخم تمتلكَّـمثحكلكئيع غألهث يملص جغ عن عحميعغق َّـىعغ غجنمت ي
يملص عهنلك غجنمتلكخممهمل حمال غجلتبلكق مهغإلهثسلكر جمحق غخفتمتلكَّـمثمل معمتمئس عمل مملكهنمبمل ههثلكخم

وجعهئخصآلهتلك غجلىغئمثملظ ألصلك جفلكظمبمل ي يص هعهنلك غألحميعغق غجنهئلكهنمبمل غلكقُّـكه جنسحميعغق غجنهئلكهنمبمل ي
غظ مملكهثمن هن  مض غجنهئخصن غألظحل غخفهبهئ وم هنتسلكهُّـململ تمتلكَّـمث عه جمحق هنتمتلكَّـمثمليحممشصلك م حك

ل  جل هممخصآلف حكلكئيع : عه(جعحسمك غجنمت غإلجفلكلكمل جعهئخصآلف حكلكئيع عحميعغق هث
غل ن َّـىعه غجنهئخصآلف جنسحميعغق غإلهثسلكهثمثمل غجنهئلكهنمبملص)غألهث ي حمحمثمتئىع آل ُّـبخييط جفمه .ى

غغ غجنجهبهتمل غجنت خميعقَّـلك غخفلكمع مض غخفجيمبمك )ص( جن) طض(ي َّـىعغ مغ  هن مجمبمل يعنجلمف : جعمئ
غجللك جمحق هنتمتلكَّـمثملعمس عمغىغغظ غجنخيلك سمغيط جعخيٰههتلك مض غألكهنمتمل غخفلكضمثملص جغ غهثمئيعل ي هصوهث

س معمتمئيعل جعلكجنهئمبمثمل مض غألكهنمتمل يعصلكيمغيط جعخيٰههتلك مض غألكهنمتمل غحللكذغص جغ يمثملص ههيجعلكجنهئمب
 مجمث غجنهئخصآلف يعنيجغ ... غخفستمئبمبملص ههمغيط غجنبخيىش غجنبلكخم هنمتهتلك مض غألكهنمتمل غآلمعمثمل

حص ل غإلهثسلكن آل ُّـهبهئ جفمه خكخلكك  هن غألى هغجفيطىلك جنجهخيسغخفهبهئمتمل جنمت
ل قغ صغجنهئلكهنمبخل هن قجن غجنمت مغ  غخفختمبهيخل جعحسمك غآلحكتخييطغقغف جمحق غخفتمتلكَّـمثمل غخف

هن غألحميعغق : عه [ هنمتهتون زخي حميعقعمض غألكهنمتمل جمحق غخفحيطهقغص حمال ُّـهبهئ 



صطض...............................................................................)ضض( غخفجيمبمك
غغ:عه[ وبصطضل غخمخيملى غألحمخيلكنينع :] جعمثلكن غجل  هنلك : هنمتهتلكص مض جللكمس غخلمبى غجن

ومثملَّـ ممخصجن قغو خُّـهيملي يغحلمئمثمئمثمل  مض حتمهمث غجنميلكُّـملوجعلكجنىعغفص حصلك قحف و هنمئمه  غجنت س
 . هجمحق قجن ي غجنميلكُّـلكفص مملكجنتميىعُّـمل هغجنتمتهبمثمليَّـ جملكُّـمل

قغو حفسمثسملوهثلكخممهمل  هنلك َّـ:ههنمتهتلك مغ  جعلكجنخييعل هغآلحكتجييعغقص جنمثيغ حصلك و هن
 .ي هجنس غحلمثلكفوال هنثي مض حتمهمث معمب غجنميلكُّـملص مممبيطم غجنخيمئيعغوقحف

غلحملكأل قُّـ عيهث سُّـٰهلك جعحسمك هنمهيطقُّـتهتلك جنمبمئسهبخل غخفىعمم هن غألحمخيلكن  [و
نمع ]يغخفتمئيطهنمل  : جلمف خمسهبخليهئ

 ي غخلمب هغألهنيعص غخفمتتهتمثملى مض غجنسمبسمبمل غخفمتتحيهبمل هن لكيعمضوغحفمبمل قو خُّـهيمل:هنمتهتلك
ي غحلمئمثمئمثمليغحكجيملعمل غجن قغي غجنت َّـ غجنميلكُّـملس  ]. غإلهثسلكن:عه [ غخفىعمم

نمع هنلك :ههنمتهتلك قو حفلكقمغملو حفسمثسملو هثلكخممهمليهئ َّـلك ي جل معمب غجنسمبسمبملص همغ
ن جعتبخيمثمل معمب ع سهثخص ُّـهئ غلألغس و حممثهتلكص هنتهييعجلملي غخفمتتحيهبملهث غل غخلسمثسمل [ي  ]َّـىعه غألهث

غل غجنهلُّـهيمل: عه [جلمبمثهتلك  .]جلمف معمب غألهث

قغ معمب غحلمئمثمئملص]غجنهئلكهنمبخل  ....س هن غخفحيلكَّـيع غجنتلكهنمل غجنهئلكهنمبمل جعلكجنمتسبمل عمل ظ
غخمخيمل مض جللكمس غخلمب جلمف خمسهبخل: غغ هجفلكظ جعمثلكن غجل)ص(  : يعن غألحمخيلكن غجن

و هنلك َّـ ممخصجنمثمل:حمهب معمب غألحمخيلكن قغو خُّـهيملي  مض حتمهمث و جعلكجنىعغفص حصلك قحفو هنمئمه
ق غإلهثسلكن غجنهئلكهن ممخص ع هَّـ جملكُّـمل غجنميلكُّـلكف حصىعغ غجنخيلكمسص صيغجنميلكُّـمل غحلمئمثمئمثمل ه همغ

 صحتمهمث معمب غجنميلكُّـمل مض و هَّـىعه غألحمخيلكن غجنت حصلك قحف.)ضض(يهنيع جعمثلكهث مض غخفجيمبمك 
 .هنث غجنتميىعُّـمل هغجنتمتهبمثمل هجمحقَّـلك

قغو حفسمثسملو هنلك َّـ هثلكخممهمل:ههن معمب غألحمخيلكن مغ ص  جعلكجنخييعل هغآلحكتجييعغقو هن
مغيط ظيجعلكجلتبلكق عن جللكمس غخلمب جللكمس معىغغجف مغيطص هجنهئمتهتلك مع ي حمبخيىش غألحمخيلكن مع

قغ قغوجعخييعل جمحقَّـلكص حمهت جنمثسمن هنمئمه مغيط جعلكجنىعغفص هعهثخص َّـ هنمئمه و جنمبهب  ي
مغيط  مغيط معمب غألحمخيلكن غجنهلُّـهيملص هجنهئجعلكجنخييعلص حملكخف قَّـلك يعقغق عن ُّـ  همغ



غجليط...................................................................ضطض ض م ف خف مخهتمثيط غجنمئ
نىهنمليخفمئيط َّـىعه غىهعقغ جليعحممن  :  حممتمئ

غلع ىن غألهث قغى غجنهلُّـهيملي  ي جلمتهتلك غألحمخيلكنىمهيطقمعن ع يغجنت ُّـهبهئ م ى غخفىعمم
غل:عه[ غهثتهتلكئهتلك ى ذهقغظوهنتمتلكَّـمثمل م سغجنهئخصجنمثمل حصلك عمل ]  غجنهلُّـهيملي غألهث جلمتيط هظ

قغيغجنميلكُّـمل غجفيطغي معمب غحلمئمثمئمليجفلكلكملع يص حمال ُّـهبتمت]يمثمل غحلمئمثمئ:عه [ غخفىعمم  ي غجن
غل غجنهلُّـهيمل:عه [هبلك ] جفمئمثمئمل غإلهثسلكن:عه[  ىص هآل غجلتبلكقى جفمثمتئىع] هبىعه غألهث

غل غجنمتلكخممهمل غل:عه [ هنمتهتلكي غخلسمثسمليجعلكألهث  هنلك ى مجمثيحممشن ظ َّـلكَّـمتلك] هن معمب غألهث
يجل غخلسمثيغ هن غألحمخيلكن غجنهئخصجنمثمل يُّـمهيطق  جل ي هُّـمهيطقص جل غجنهلُّـي ُّـمهيطقس
 . جل غخلسمثيغي هن قجن هنلك آل ُّـمهيطقيغجنهلُّـ

ليعن غجنجلمف  غى غجنهلُّـىمت جفيطغ غحلمئمثمئمثملص ُّـهبهئىجفيط غجن ي جعلكجن ىن ُّـتٰههبع س  س
غل غخلسمثسمل ىحكلكئيع يُّـٰهلك جعلكخفخيمت غجنىعه عع غألهث حمخيلكن غأل شممهنمت حمتمهيطق  [ عجنمثىخكحقو

قهقجن ألظ ] غجنهئلكهنيهثسلكن هن هنيعمعبمل غإليجعخص ُّـمتسج يمثملغجنهئخصجن ىن مكهت جفيطغس  ي غجن

مغيط هنخيهتلك َّـىعه  مغيط معمب عآل هُّـ ق جمحقَّـلك هن غألحمخيلكنص حمال مع يُّـستمبىغن همغ
غكنص ههن َّـىعه غألحمخيلكن  ي مض حتمهمث غجنميلكُّـمل غحلمئمثمئمثمل هن وجنمثيغ حصلك قحفهنلك غجنمب

 .ي جنيطم غجنخيمئلكقغ هجنس غحلمثلكف:غجنخيلكمسص هنث
غخمخيمل مض جللكمس غخل غل غألحمخيلكن غجن  .مبَّـىعه عهث

غل م غجنت َّـ هنبلكقغ معمب غألحمخيلكن م عُّـٰهلك معمتمئس عمل خمسهبخل وجغ عن غألهث ي  :ي
غل  غخلمب هغألهنيعص ىمل غخفمتتحيهبمل هن لكيعمضمب مض غجنسمبسو قغحفمبملو خُّـهيمل:حمهب معمب غألهث

غحكجيمل غحلمئمثمئمثمل غجنت َّـ غجنميلكُّـمل غحلمئمثمئمثملص حمهئ  يغخفمتتهتمثمل م َّـىعه غجنسمبسمبمل م عمل غجن ي ي
غل معمتتهت عمل غجنميلكُّـمل غخف ظمبمل حصلكمعمب غألهث قغ هن  .ىعمم

غل ن هثلكخممهمل:ههن معمب غألهث    جل معمب غجنسمبسمبمل و حفلكقمغملو حفسمثسملو هنلك معهئ
وم هجنهئمتهتلك حفلكقمغمل قَّـلك عهثخص و جعلكجنىعغف هعن مملكهثمن قغحفمبملي ن همغ ي جعلكجنخييعل م هُّـهئ

غل  .ي هنتهييعجلمل جلمبمثهتلك)غجنهلُّـهيمل غخفمتتحيهبمل مض معمب غجنسمبسمبمل(يَّـ جعتبخيمثمل معمب غألهث



ضطض...............................................................................)ضض( غخفجيمبمك
نعص يمثملغحلمئمثمئ يهثخص ُّـهئ ي جعلكجنخييطغجنمل غخفىغغمغمثملس جفيطغي غجللكهنخيملس مغ جعخل غجن يجعمثمل غجن س غجنىعغمعمثملص س

يهنهئلكهثمثملهجعخل غجنهئثيعغ غإل  .س غألحكخصئمثملس
جفيطغ ي غحلمئمثمئمثمليهعقغ مكهتيعف غجن جفيطغف هغجنهئثيعغفي غجنجهلكهنمبملس ممخص  م  جنسلكئيع غجن

ىهنيع جمحق نمعن ع يحمال ُّـهبهئ م س هنيعغس نيعآل هن غحلمئلكئ و جفمئمثمئملىهئ  يغحلمئمثمئمل [ي همعهئ
ن مملكهثمن عحلمئمثمئملص هغ   جعحسمك]ي غحلمئلكئ جنهئ:عه [ حصلكو خكلكهنمبمل]يمثملغإلهثسلكهث

 معمتلكَّـ ىجليطن [سهثمش حمظ جعحسمك غجنخييطقى هنتمتلكَّـمثملى جمحق]معمب غحلمئلكئ [َّـلكيحميعغقع
جفيطغىجفلكلكملع آل ُّـمتلكمض ]غألحميعغق  ي جعمشجفلكلكمل ممخصآلف:عه [س غحلمئمثمئمثمل جعىعجن غخفخيمتي غجن

غليمعمب غحلمئمثمئمل جنسلكئيع ممخصآلف حصي هغألحميعغقي غألهث  .]لك حصلكي هخكهب

ي جعخييط جعمثلكن غخفمئيطهنمل عقغق عن ُّـبخل )ص( غل ي يمممثهيمثمل مغلكهنخيمثمل غإلهثسلكن جنهئخصآلف مجمث غألهث ي
قغ : هغألحميعغقص هجفلكظ قجن َّـ غل غجنهلُّـهيمل غخفىعمم يمض غجنمئس غألهن هن (يعن غألهث

جن ن هثلكخممهمل... هنمتهتلك خُّـهيمل: غجنمئسهبخل غجنثلكهثمثخل مض خم غجنت ُّـهبهئ ...) ههنمتهتلك هنلك معهئ
جن جنرضهقغ يعن معمهيطق جلمتهتلك غألحمخيلكن غجنهئخصجنمثملص هنتمتلكَّـمثملص هعحميعغقَّـلك جمحق هنتمتلكَّـمثملظ هق

ن قغظ حممبىعغ هثمئ حصلك عمل غجنميلكُّـمل غحلمئمثمئمثمل غخفىعمم غل جلمتيط هظ يعن : يغهثتهتلكظ َّـىعه غألهث
غلص هَّـىعغ هنخيمتلكه ل غألهث غل غجنسلكجعمئمل جلمبمث هنتمتلكَّـمثملظ ألصلك : غإلهثسلكن َّـ هث يعن غألهث ي

غجفيطغ  ص حمال ُّـهبتمت عجفلكلكمل معمب غحلمئمثمئمل غجن جفمئمثمئمل غإلهثسلكن غجنهئلكهن : عه(وهنمتتهتمثمل عجنمث
قغظ ألصلك هنتمتلكَّـمثمل جفمثمتئىعهب) يهغخفحيهتيع غألمع غل غجنهلُّـهيمل غخفىعمم ىىعه غألهث و  .ي

غل َّـلكَّـمتلكظ ألن مجمث هنلك  غل غجنمتلكخممهمل غخلسمثسمل هن معمب غألهث يهآل غجلتبلكق جعلكألهث
ظ ألن غألجلمف  يُّـمهيطق جل غخلسمثيغ هن غألحمخيلكن غجنهئخصجنمثمل ُّـمهيطق جل غجنهلُّـ ي

 جنهئخصآلف غألقهث هكُّـلكقغص هجنهئ معمهيطق جلمت جعخص ُّـمتسج هن هنيعمعبت وهغمغيط
مغ ن ممخصآلغجن وقُّـمل حمتهئ جلهتلك ي ص آل عصلك معمهيطق جلمت جعخص ُّـمتسج هن هنيعمعبمل هث ي جن

ن هثمئمهلك جنشهثسلكن غجنهئلكهن  .وحمتهئ
غل  جفيطغ غحلمئمثمئمثملص ُّـهبهئ عن ُّـتٰههب حكلكئيع غألهث غجفيط جعلكجن ل غجنهلُّـ غجن يجلمف عن غجنمت ي ي
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ى مغلكهنخيمثملىهعقغ جليعحممن جلمثمل غجني غحلمئمثمئملس يمت  ى جفمثمتئىعىمميعص حمال غجلتبلكقي جعلكخفخيمت غجنىعه قس

ي غجلىغئمثمليجعلكجنهئخصآلف  .س غجلىغئمثملي غآلحكتخييطغقغفي جعحسمك غحفتالميتمبخت غجنت س
غ  حفلكمع:عه [ جعلكخللكمخخلي غجنمتمئىشى جفمثمتئىعيحمال ُّـيعق آلُّـمل  هحفلكمعيغجنمتب  جلمف ]غجن

يمغلكهنخيمثمل غحلمئمثمئمل جلمثملس ى غجلمتسمثمليجفيطغفيعن غجنسهثخص ُّـمئتيض ع ى غجنتحمئمثيحممشن ظس غجنمت  جلمف س
غجل جلمثملىن معمتتهت عمل هجفيطغعهتلك ممخص غخمتٰهمن يغحفتالم عهث ى هث ص ى مغلكهنخيملس  جنمبجهبمث

نمعن ع يممىعجن زمك جفيطغىهئ جلمثملي معمب غجن ي غجنمت وُّـٰهلك حضتمبهيملع س هتلك يتيلك همغلكهنخيمثي ممخصآلهتو
ُّـمل جفيطغىمتتهتمعن ع جعحسمك غحلمثجيمل عمل صسغخفخيمت ي غجنجهخمهمثملي عمل غجن ز جنمبهئ ي غجللكهنخيملس
قغ يغجنتخيخلص غجنت َّـ ] غألهثبمثلكظي حفلكمعهَّـ [ ههنخيمتوظ ش غحلمئشغجنخيمثمت ش  غجنىعه ز

يهثخص ُّـتحمئع غحلمئلكئ ييعئحكلك  ي غجنخيلكقمز ممخص آل شهي جلمف غجنىعممص جعينس هُّـتهئيس
ن غخفبلكجفهن غجنسلكجنهيمل  .جعمسظ

ص عه يعهث ُّـمهيطق هنمت مم غألحمخيلكن غجنهئخصجنمثمل جعخص : وغخلسمثسمل عُّـٰهلك جعلكخفخيمت غجنىعه عخكحق عجنمث ي ي
ن ُّـمتسج جفيطغ غحلمئمثمئمثمل عهثخص ُّـهئ ق غجن ظ هقجن ألن مكهت ي هن هنيعمعبمل غإلهثسلكن غجنهئلكهن ي ي

غص هجعخل  مغ ك غجن جعمثمل غجنىعغمعمثمل هخم مغ جفيطغ غجن يجعلكجنخييطغجنمل غخفىغغمغمثمل غجللكهنخيمل جعخل غجن ي ي
ك غإلهنهئلكنص هخميط معمئيطن حممثخص حكب يغجنهئثيعغ غإلهنهئلكهثمثمل غألحكخصئمثمل هخم ي  .ي

صه جفيطغ غحلمئمثمئمثمل غجنحيمبيهن جغ ي حممشقغ مكهتيعف غجن جفيطغف يمثمل غجنجهلكي هنمبمل جنسلكئيع غجن
ن همعتحمئ جفمئمثمئمل وهغجنهئثيعغف م ممخص هنيع جمحق هنيعغ م حمال ُّـهبهئ عن معهئ ي ي  هن غحلمئلكئ ي

ل جفيطغ وعه هث غجفيطغ جعلكجن ن معمب غحلمئمثمئمل غإلهثسلكهثمثمل غجن غل عآل همعهئ ي هن غألهث ي
ىغحلمئمثمئمثمل خكلكهنمبمل غل ي  حصلك جعحسمك غحلمئمثمئملص هعن مملكهثمن عحميعغق معمب غحلمئلكئ هغألهث

جفيطغ غحلمئمثمئمثمل  جعلكجنخييطقص حمهتىعغىجمحق هنتمتلكَّـمثمل ي آل ُّـهسجغيعظ ألهث آل ُّـمتلكمض عجفلكلكمل غجن ي ي
حصلك حصلك غل هغألحميعغق هخكهب .جعهئخصآلهتلك جنسلكئيع ممخصآلف غألهث

جلمثمل جعهبخيمت)ص( ي هعقغ جليعحممن مغلكهنخيمثمل غحلمئمثمئمل غجنمت و عن َّـىعغ غجنهييعق مغلكهن:ي  جعمتح ي
غل غألحفيعه جفيطغ هغجنهئثيعغ جلهبمث عحميعغق غألهث ى حمال غجلتبلكق جفمثمتئىع صيمغلكهنخيمثمل غجن



ضطض...............................................................................)ضض( غخفجيمبمك

يئمثمل غجنت ختتمب جعحسمك غحفتالم غآلحكتخييطغقغف غجلىغئمثملظ ألصلك جعلكجنهئخصآلف غجلىغ ي ي
و جعلكجنهييعق هغخفيعمعبملص آل عصلك هنيعمعبجيملو هنيعمعبجيملوممخصآلف  جعهئخصن غإلهثسلكنص هَّـىعه آل خممثهبمل ي
ظمثلكف يمغلكهنخيمثحصلكظ عق  ص غأليت آل معجههب حفمه وحميعغق هغخفيعغمعمكص غجنت معخيتمق هثمئمهلك جن

 هن حصلك جعخص غخلهبسمل هثجيط آل لكيهجنهئمتص وهنثال غخفلكئمل مض غخلهبسمل ممخصن هثجيط لكيعهث ممخص
 غجنيطغحفمبمل غخفيعغمعمك يجعمئمثمل هممىعجنص جعلكخفلكئمل وجضلكلكلك ممخصحصلك هثجيط جعص هغجنٰهخي غجنمتمئيس

 هنيعغمعمك هن هنيعمعبمل َّـ جعخص غخفيعغمعمك َّـىعه هن ىهغجفيط يمم عمل هثحييعهثلك حممشقغ .غخفلكئمل مض
 غجنهئخصن جمحق َّـ غجنىعه ممخصجن جن غجنمبحلكل هبىعغ هَّـص غخفلكئمل خمبلكن مض ُّـمئ حمهت صغجنخييطق

ق مغ  غهغمغيط لكيعص هثجيط غجنهئخصن هن حصلك جعخص غخفلكئمل عمل هثمتحييع جلمتيطهنلك هجنهئص غخفلكئمل مض غخف
 يألنظ تهتلكيهجضيطهقُّـ هثمئلكئمههتلك قهن هن غخفيعغمعمك هن لكقهص َّـ هنلك ممخصآلف يجنهئ
 غجنت( غخلهبسمل يعن حمهئخصص هنيعمعبت مض غجنخييطق جعىعجن وهنيعمعبجيمل َّـ يعهثخص غجنمتمئلكئيس معمب

مغيط  قجن معمئب غخفلكئمل يعن يعآلص تسلكهُّـخلهن عمل غآلهثمئسلكن معمئب آل )غخفلكئمل مض ممخصحصلك ُّـ
 هن َّـ غجنىعه( هثمئمههتلك يهجنهئص جعلكخفلكئمل يشلكل غخلهبسمل ممخصن حمهئىعجنص غآلهثمئسلكن

ظمثلكف  .غخفلكئمل مض ُّـيطحف آل )هنيعمعبتهتلك يحفمه
غل يمم جنهئخصآلف وهغمغيط حملكإلهثسلكنص وعُّـٰهلك حممث هثح هحممثخص  غجنهئلكهن هغإلهثسلكنص غألهث

 .يغإلهثسلكهثمثمل غحلمئمثمئمل عحميعغق يمم جنهئخصآلف وهغمغيط
صه حفلكمع غألهثبمثلكظ هغخفيعحكمبخلص هحفلكمع : عه(ى حمال ُّـيعق غجنمتمئىش جعلكخللكمخخل يهن جغ

جلمثمل غإلهثسلكهثمثملص جعمسن ُّـمئلكن)غألهظمثلكظ هغألهجنمثلكظ ي جلمف مغلكهنخيمثمل غحلمئمثمئمل غجنمت ي ي عقغ : ي
وعن غإلهثسلكن غجنهئلكهن هغجفيط: خممبت ن حفلكمخخل ي حفلكمع غألهثبمثلكظ (ص عقن مممث خضخيمب

ن غخفلكمع) طض(مك ي ممخص معمئيطن معمئيعُّـيعه مض غخفجيمبظ)هحفلكمع غألهظمثلكظ حمال ...:جلمتيط خم
س هن غخفحيلكَّـيع غجنتلكهنمل ص]هن غألحميعغق غجنهئلكهنمبخل: عه [ن زخي حميعق هنمتهتعُّـهبهئ 

قغ معمب غحلمئمثمئمل ن  ينمش حمظ همممث آل.غجنهئلكهنمبمل جعلكجنمتسبمل عمل ظ غجنهئخصن غجنىعه ُّـهئ
جن جنمتبخل عحفيعص هغجنهئخصن غجنىعه خللكمع غألهجنمثلكظ  ٍّلكمع غألهثبمثلكظ آل ُّـهبهئ جفمه
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جن مظجلمتيطَّـ آل ُّـهبهئ جفمه  . عحفيع هن غألهجنمثلكظٍّ جن
يحممشن غجنتحمئمث عهثخص ُّـمئتيض غجلهتلك:ي جفيطغف غجلمتسمثمل جلمف غحفتالم عهث ي عن غجن  ممخص صص*ي

جلمثملىغخمتٰهمن عن معمتتهت عمل هجفيطغ ى هث جفيطغف غجلمتسمثملى مغلكهنخيملي  صض*ي جلهبمث معمب غجن
جلمثمل غحلمئمثمئمثمل غإلهثسلكهثمثمل عُّـٰهلك حضتمبهيمل  جفيطغ غجنمت ن معمب غجن وممىعجن زمك عن معهئ ي ي ي

ُّـملص جعحسمك غحلمثجيمليمغلكهنخيمثممخصآلهتلك ه جفيطغ صيلكهتلك غخفخيمت  عمل عن معمتتهت عمل غجن
يغجنجهخمهمثمل غجللكهنخيمل جنمبهئ قغي ص غجنت َّـ غجنتخيخل غجنخيمثمت غحلمئ غجنىعه و ظ ي ههنخيمت ي ي

يحكلكئيع غحلمئلكئ عهثخص معتحمئ همعتهئ ي ص قجم عهث هنتمسحفي ين جع و عآل عهث هنتمئيطنصو جلمتهتلك كهنلكهثلكويعي ي ي  ي
قغ هقمعبملص حمهتىعه آلجعيط عن معتحمئ يجلمبمثهتلك همغ و ص  ي جفتيو يُّـتحمئ َّـىعغ غجنهييعق غجنهئلكهن

ظ ألهث هنتمئيطن ن عن غجلهبمث ُّـتحمئ جع وهَّـىعغ آل ُّـمتلكمض مم ي ي ي قغ هقمعبملي  .و جلمبمثهتلك همغ
 هجمحقه صض*األفالك خلقت ا والك:  غحليطُّـهن غجنمئيطخهنخيمت ٰهِّـيُّـت َّـمتلك ههن

ى حممشن مم خظظض* يجحلك َّـ مض هنخيمتلكه ي مي ن عمل غجنميلكُّـمل غحلمئمثمئمثمل هَّـ و حضمب ظ ي جنمب
ص حمهئ خظيحتمئ غإلهثسلك ىن غجنهئلكهن م ي صوحضمب  حفمبمئتهت غجنبهلي جفت  ألمغمب

حكخل خملكغ( هنمئلكن عمل معمه ألمغمب عهثمنص مم يمخيع جعهئ  عنيحمالجعيط ص )عقهث عه خم ي
قغف جنتمه عمل َّـمتلكن مغ  .معمب غخف

غققغ مض ممتلكغ غحلجمل هن جعحلكق غق غألجفلكقُّـهن غجن يهمعخييعم عُّـٰهلك خكمثئلك هن ع و  و
غق غهن غحليطُّـثمثمل غحللكممغألهث ىمثمل جل عهث هنلك هن جنميملي هجمحقه هن غجل ي عآل هُّـخييعحمهتلك ي

نص ههنلك هن جنسلكن ص هجمحقَّـىغخفخيمه  . هن غجنيعهغُّـلكفلكي عآل هُّـخييعحم
  حمهتىعه) غألهثبمثلكظ هحفلكمع غألهظمثلكظمحفلكمع(لك عقغ خممبمتلك يهثع: يعهم عحفىغغ جعخيبلكقغمهغجل

 مممممممممممممممممممممممممممممممممممممم
غل جلمف غحفتال.ص* ي حممشن غجلمتيغ خكلكهن جنهئ هنلك حتت هن غألهث  .يحمهتلك ممخص معمئيعق مض غخفمتجيي
ن خكلكهنمبمل حصلك.ض* جلمثمل هغجفيطغ معهئ جفيطغف غجلمتسمثمل معمتتهت عمل هجفيطغ هث ي حملكجن  .ي
غق غجللكهنخيمل جنيطقق عحفبلكق غألئهبمل غأللكهتلكق .ض* يجعحلكق غألهث  .طضص كضصف: ي
غقَّـضف: هنستيطقن حكهيمثمتمل غجنبحلكق: غهثحييع. ض*  .ص جعلكغ جعيطظ عقهغجفهت هعهث
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ظمثلكف جعلكخلوهنيعمعبجيمل ي غجلىغئمثمل هغجنهييعقُّـملصيمه   هعقغ هثحييعهثلك عمل غإلهثسلكن غجنهئلكهن جعخصي
س جنهئ ممخصآلف غألهثبمثلكظ هغألهظمثلكظص ههن َّـمتلك حمخيحلو حمهت هغمغيطوَّـ مملكهن   ي

ن غهللا ُّـخيتمق ظمثلكفى هثهييغ قحك ي جعلكجلتبلكق غحلمئمثمئملص هجنهئمت جمحقه جعلكجلتبلكق غخلمه ي  ي
ن جضهب يغجنهييعقُّـملص حممثهئ  ى جع عمح لكلكجنمك حفلكمعسحل غألهثبمثلكظص هجلى جع جلبيط غهللا حفلكمعييطي

يمثلكظص هَّـىعغ مغلكق مض جعمئمثمل غألئهبغألهظ ي وظ ألن َّـىعغ هنيعمعبيشمل ى  جعخيلكمس غجنهئثيعغ ي
ظمثلكفهغخل  .ي غجنهييعقُّـملص هآل جضىعهقيمه

ص حمهت جعحسمك  غف غهللا جلمبمثهت يههن َّـمتلك عُّـٰهلك هثهيهت مممثهيمثمل غجنتهيلكض جعمثمتهت ظمب و
ق ظمثلكفهت جعحسمك غخلي هغجفيطص هجنهئمتوغحلمئمثمئمل هث  ُّـتهيلكض جعخيٰههت جلمف يمه

 .* منهماٌوأبوهما خ :جعخيىشص ممخص مض غخلمق
غل  جل هغألهث يعهنلك عقغ هثحييعهثلك عمل غإلهثسلكن غجنهئلكهن غجللكهن جلهبمث ممخصآلف عحميعغق هث

حممبشهثسلكن  آل معهيلكض هآل مخلكُّـىغ حممثهتلكص هحصىعغ و هغجفيطغوغألحفيعهص حممثمهحق جفمئمثمئمل
ك غ هغإلهنهئلكن م هنحيلكَّـيع مض غجنهئلكهن م غجنىعه جن خم مغ ق هغجن  غجنمتىغهن هغجنمهخي

حك :َّـىعه غجنمتجهمسغص َّـ ف ههن يص هعمخهتلك مل يهجلمثس هغألئهب عقن هعجعيعغَّـمث ههث
قغ َّـ غإلهثسلكن غجنهئلكهن مض َّـىعه غجنمتجهمسغ هَّـىعه غجنيطهقغ هن غجنىغهنلكن  . ومكهت

ىههن َّـمتلك هثهيهت عُّـٰهلك خفلكقغ ظلكق عجفيط غجنهئلكهنمب يظ هقجن ألن غآلحفيعولك همس ُّـخن يخل هثبمثو
يمعمب غحلمئمثمئمل مكهتيعف مض غخللكمع جعخص ُّـمتلكحكمك هنيعمعبت هَّـ غخللكمخمثمل ههنلك ُّـتخيمب هبلكص  ي

آلُّـملص هَّـىعغ هن همكهتيعف مض حفلكمع غأله ظمثلكظ جعخص ُّـتمتلكحكمك هن هنيعمعبت هَّـ غجن
ظمثلكف  . هنيعغمعبهتخصيحفمه

كمي هنمئيطهنمل خجفمهجنىعغ خملكن غجنمئمثخنه مض غجنهيمه غجنتلكحك هن  لكيخف : جلمف غجنهيمه
 مممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

غق غجللكهنخيمل جنيطقق عحفبلكق غألئهبمل ظ طصصص فضضص كصف: حكمت غجع هنلكمغمل*  يجعحلكق غألهث ي
 .صطضص كضضص هفضضضص كطصف: غأللكهتلكق
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قغ يغإلحصمثمل غألحكخصظ هن ٍّجنهئ يعن :يمعمئيعق  صغجنثلكجعتمل هغجنخيخل يجعلكخفلكَّـمثمل وغيهنسخص غجنخيمب مض وظ
قغ هنمتهتلك ىهغجفيط يجنهئ يهعن وحفلكقمغمثمل وظ قغف جعلكخفحيلكَّـيع وغيهنسخص ي مغ  يهعن يغجنخيمثمتمثملص هغخف

جعلكهتلك هَّـ غخفحيلكَّـيع معمب عقجعلكغ غألحكخصظ معمب  يُّـمليطيغخفحهب غحلمئمثمئمل يهجلمبهبمن عنص هنيعجع
قغ ص غجللكهن غآلحك ظ  مجمث جلمف هغآلحكتهبيطغق غجنهيمثىش ههنمت يقهبلك هَّـ غإلحص

ق يمعيعغ غجنت َّـ غحلمئمثمئمل معمب يعن :حملكجلمبص غألحكخصظ  يجعلكجنيعغ يمممبهتلك غجنخيلكمس ظ
 ....غخفحيلكَّـيع معمب مض غجنحيلكَّـيعغ َّـ يألصلك غألقجعلكغظ يقغ َّـ غجنىعه حممثهتلك غجنحيلكَّـيع

جعمث يعن :هغحللكظ  هجلجىغه هنيعمعبت جفمثهن هن جن غجنت يغإلحصمثمل جعلكجنمههيلكف جنمبخيلكمس تيقجع
 غحللكظمبمل تيجعهلُّـ جفمثهن هن يغإلهنهئلكهثمثمل غجنمتمئلكئيس هن ُّـمبىغهن هنلك همجمث ههنسهئمتت

غك جعحيلكَّـيعه جنمثحمثيش غجنسهيحل غجنخيلكمس عمل يهغجنتمتىغن يغجنتمئمثيط هن  صغجنحيلكَّـيع غجنخيلكمس يحف
غك هجعبلكلكمت  جنيحمتمتىغ صغجنخيلكخفخل ههنحيهتيع غجنبحيعُّـ مصهب حممثمهحق غجنبلكلك غجنخيلكمس يحف

 وممخصآلف وعُّـٰهلك حملكجنمتمئلكئيسص ممخصجن غألظحل هنمئلكهن عمل جليعهمغ يعن ممخص صممخصجن وعُّـٰهلك
ق ىهن ُّـخييعحمهتلك عحفيع ىجعلكجلتبلكق ق هخممبب جعلكلكمت يمعمت  .غإلحص جعلكجنمت

ٍل َن ما جعحهئ غجنخيلكمس مضص معخيلكمل غهللا هن وهغمغبمل غخلالحممل َّـىعه مملكهثمن يهخفلك
َ َ ْأن ِ َ

 
لمه ُي َ َ ًوحيا ِإال ُا ُ ْ ْأو َ َ

ْمن  ِوراء ِ ٍحجاب َ قه( ِ ق همغمك) صض: غجنجه  مكهت
 جعلكجنهئخصن مهيهُّـت صغآلحكتمثمتلكك حص جنمثحمه ظغألكهنمتمل هن كهنلكن يمم مض غخلمبمثهيمل

و: حكبحلكهث خملكن ممخص صغجنمتلكك يمم جع غجنالئ ْو َ ُجعلناه َ ْ َ ًل َ َ ُعلناه َ ْ َ َ ُرج َ ً الَ
سنا ل ْو َ َ َ ْعليهم َ ِ

ْ َ سون ما َ َيل ُ ِ
ْ  .)ط: غألهثخيلكن (َ

ق وعهآل لكجعهئخصآلهت غحلمئمثمئمل معمب همكهت ق غحلمئمثمئمل معمب حمحيهتيعف وجحهئمتلكص ُّـهئ مس ي  ىجعمه
ىحفلكظمل خممنص غجنىغهنلكن قجن جعمسَّـ ىآلئمئمل ىهنيعمعبمل مض هنمتهتلك سمم ي  ُّـمئتٰهمث هنلك جفسمك هغجن

ق هن غحلخل قجن مض غجنيطَّـيع غحك ق هَّـ غجنهئخصن مكهت  حممشن. غألهثبمثلكظ  ظ
ص يهغخلمبمئمثمل غجنهئثيعغ عجفهئلكن جنميمببمل يهمعجهخمهلكهت يمعخيمثمتلكهت غجلتمقف  جفهئهبمن جلمبمث

صجعلكآلهنت ص يهغجنميحقُّـملص مثلكك جعمثمتهت يغخفحهبيطُّـمل غحلمئمثمئمل معمب جمحق هجعهئ  غجللكهنخيمل ي
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نع يحممشن غجليطىظ  يهئخصآلفيعن غجنمئتيض مع ي غجنسلكجنهيمل] غجنخييعحملكظ:عه [َّـي خم

قُّـمل مغ ىغجن ىمثملهثسلكهث غإلى غجنهلُّـهيملس ي جفسمك خضيطقي غجنجكخمي قغئهبملي  ي غألكهنمتملص جعحمثهن زمكش
ن ع جلمكى آلجفشممن ُّـهئ ي هن غجنهئهب ُّـست  ممخصآلف غجنسلكجع هنمتهت جلمف س

ظمث ي غجنهئخصجنمثمليلكمعيحفمه لس ُّـتيجفتس غخللكظملص س ق غخللكمع ي هث مغ  قجن غجنهئخصن جع
غف عحمٰهمب( يهتلك ههن غجنتحمثلكف عممهبمبيجلمبمث هن غجنمهمب ىن غخمتبلككهقجن ألظ )هتلكي  ي

صسممهبمبمثعهن هنجههئلكغ  سهثخص َّـعآلف معمب غجنهئخص   عجنمثو هثسبملى مملكن عخميعغى هنشهمم ت
ص مملكهثوممثيع هنمتلكحكبملع ه] عمل غخللكمع:عه[  . ممثيعع هنمت ي غحكتهيلكضتمن جن

ى غجنىغهنلكهثمثملىمتلكحكبمليعن غخفسهآل خك  و معمب ممثحقغ يستتبمع عق ظ غخفمتلكحكبلكفي هن عمعس
ه غخفمتلكحكبلكفص  ص مملكنى هن مملكن عخميعغشحمهئهن همغ  . ولك هنمتي جفحيىممثيعع و كهنلكهثلك عجنمث

ق جنسحكخصظظ  جفمئمثمئتهت غجلتمقف هعن. هغجنمههيلكف غألحكخصظ جعبخيىش هنمتهت ٍّمم جنحيهت
ص غجفيطُّـمل غحلرضغ عمل قغمغخيخل همم جفيطغ عجفهئلكن جعميمببمل يغجن ص غجن  جفهئهبمن جلمبمث

ص غجنيطُّـ هن جع مغلكظهغ هنلك هجفيطغ هيجعلكحتلكقَّـ ُفرق ال: معخيلكمل خملكن ممخص غإلحص َ ُ َ ْ َ 
ٍأحد َ َ

ْمن  ِرسله ِ ِ ُ  .)ضطض: غجنبمئيعغ (ُ
ق قغئيعغ هنيعممىغ هَّـ صغجنخيلكمس عجفهئلكن هنيطغق جلمبمث غجنىعه حملكجنمئجيمك مغ  غألكن هن غجن

جفيطغ جفهئ جعلكجلتبلكق وهغجفيط غألجعيط عمل يغخفحهبيطُّـمل غحلمئمثمئمل هَّـ صغجن  جفهئ ص هجعلكجلتبلكقي
.*يهنتخييطق غجنهئثيعغ

غجليط غخفهتهبمل جلمف هنبمت)ص(  غجنخييعحملكظ م ممخص ُّـهبهئ عن هثجيط حصلك ي َّـىعه خملكجليطغ هن غجنمئ
غَّـيط مض ممالن غحلهئخصظ ممخص حكمثجهحق م هَّـ ق غجنسلكجع معمسجغحق:خك مغ  مض وغي عن جنمبهب

ص هَّـ ي عن غحليعمممل غجنتهئلكهنمبمثمل جنمببهل ملك هثيعغه هنمىعغ هنممعهئلكهن غجنالجف  غجنت غخمتٰهمن(ي
و معهئلكهنمبمثملويعممملمجف  لككص حمخيمتيطهنلك هثمسجخ عملمىعغ غألحكم جلمف َّـو خملكئهبمل)لكجنمل غألهثبمثلكظم مض قحكي

 مممممممممممممممممممممممممممممممممممممم
ك غحلهئ جنمبمئمثخنهص جعتخيمبمثمئمل غجنخيالهنمل جفس كغقغ عهنحلخف *   .ضضصص كصف: يحممه
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ي هن غجنتهئلكهن حكببهتلك عن غجنبهل مض وقحكلكآلف غألهثبمثلكظ هخغئخيهت هثجيط حممثهتلك جفلكجنمل
ص ممىعجن غإلهثسلكن مض جفيعممت غجنىغهنلكهثمثمل غجنهيمبسهيمثمل ُّـتهئلكهن مض غحليعمممل ملجفيعمم ي معهئلكهن ي

وغجنخيلكهنمل عُّـٰهلك ي هن َّـمتلك هثجيط مض هثجهمسغ غخفلكقغ هغجنجيبمثخيمل عهثظي و مممبخص مغلكظ آلجفي  حمهت ي
ن مم ص عممهب هن حكلكجعمئ ف ُّـهئ فظ حمهي هثجهمسغ غخفمبهئ يهَّـىعغ جعخالم هثجهمسغ غخفمبهئ

ف : هَّـوهغجنسبمك هغضِّـص  عممهب هن آلجفمئىحكلكجع ي عن غجنخيالخممل مض جللكمس غخفمبهئ
جنمثملص عهعخكب جعخيالخممل  يغجنخيمبمثمل هغخفخيمب وعن مم حكلكجع َّـ جلمبمل جن: ي ىي ص عهنملك مض هثجهمسغ ي يالجفمئ

ظ حممشن غجنسلكجع جنمثيغ جلمب يغخفلكقغ يحممبمثيغ ممىعجن مغيطغوملي ن جلمبص هثخي.جفي جنالو هن  وملي خميط ُّـهئ
وهنخييطغ ص هخميط جغبمن مض غألجعحلكف غجنهيمبسهيمثملي ق غجنالجف مغ ي عن غجنخيمب غخفخييطغ :ي جن ي

ق َّـىعه غجنخيمب غخفخييطغ مغيط جعخييط همغ  .يجنمثسمن جعلكجنرضهقغ َّـ عممهب هن غجنت مع
م حفلكمع غألهجنمثلكظ ممىعغ هم ي عن حفلكمع غألهثبمثلكظ :مل هَّـ َّـىعه غحلمئمثمئيَّـمتلك ُّـبخلحمهت جنىعغ 

ن هغمغيط مغيط جنسهثبمثلكظ هغألهجنمثلكظ غجنسلكجعمئخلوغُّـهبهئ عن ُّـهئ يحممشن ظ  جنهئخصآلف آل مع
غجليط غجنخييعحملكظ غجنسلكجنهيمل معمئتيض ن خم قُّـمل غجنهلُّـهيمل :عظ مغ ي عن غجنهئخصآلف غجن ي

يغإلهثسلكهثمثمل قغئهبمل غجنجكخم ي هغجنتهئلكهن عهثخص ُّـيعمعبيش جعمتجهمسغ غخفلكقغ هغي م هغجنجكخمي جنجيبمثخيمل م ي
ن مم آلجفملكهنمتألغيجفسمك خضيطق  ى مض َّـىعغ غجنخيلكمسص جعحمثهن زمك عن ُّـهئ  هن ي

جلمك ممخصآلف غجنسلكجع هن َّـهسآلظ غجنهئهب هن  يغجنهئهب ُّـست ي ظمثلكمعي ي غجنهئخصجنمثمل يحفمه
جلمك ص حمهت هنست وغخللكظمل جع ي جنهئخصآلف حكلكجعمئمث جعلكإلضلكحممل عمل ممخصآلمع غخللكظمل جع ي

قغ جلمتيط هن مغ و حكبمئ كهنلكهثلكص حمهت هغمغيطىجمحق غخف يهئ ممخصآلف غجنهئهب غجنسلكجعمئخل  جنو ي
ق يُّـتي جفت هكُّـلكقغص مغ ل قجن غجنهئخصن غجنىعه ُّـيعمعبيش جعمشهثسلكهثمثمل غإلهثسلكن جع ي هث

غف عحمٰهمبهتلك ههن غجنتحمثلكف عممهبمبهتلك (غخللكمع  يظ هقجن ألن غخمتبلكك*)يجلمبمث هن غجنمهمب
 مممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

وحمهتىعغ غجنتمسحفيع غجنىغهنلكر آل ُّـخيمت عن َّـمتلكن معمسحفيعغ قمعب*  يي ن معمسحفيع كهنلكر هن ي سمثلك عُّـٰهلكص جع خميط ُّـهئ و ي و و ي
يمعمئيطن قمعب ى  .ي
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ص  مغيط مض مجمث غجنهئهب عهثخص َّـ هن هنجههئلكغ عممهبمبمثمل غخللكمع يمعمب غجنهئخصآلف غجنت مع ي ي
ق غخفبلكقن جنمبخلكمع  مغ ص هَّـ يحمهتىعه غخفجههئلكغ غحلمئمثمئمثمل هغجنت َّـ جعلكلك غجن

ن هغحكجيمل غجنهيمثىش جلهبمث غجنسلكجعمئخل هن غألهثبمثلكظ هغألهظمثلكظ غجنهئلك هنمبخلص غجنىعه ُّـهئ
ص مملكهثمن غحكتهيلكضت هن قجن  وهمم هن مملكن عخميعغ هثسبمل عمل غخللكمع هعممثيع هنمتلكحكبمل جن و ى ي

قغجغمل جلمف خمسهبخل ص : يغخللكمع عممثيعظ ألن غجن يهقغجغمل هنلكقُّـمل هثسبمثملص جض جعحثهتلك مض غجنهيمئ ي وي و
قهفص حمهئمبخص مملكن  غقف هغخف ُّـمل هنيعمعبجيمل جعلكجنسمتخمثمل هغجنتمتلكحكمك جعخل غجن يههقغجغمل هنخيمت ي وي و و

غقف عممثيع معمتلكحكبلك يهمممبخص مملكن عممثيع . و هن هغحكجيمل غجنهيمثىشص مملكن عممثيع غحكتهيلكضمل هنمتوغجن
ن حكمبخصن هن  يحكمتخمثملص مملكن عممثيع غحكتهيلكضمل هغحكتهيلكقغص هَّـىعغ هنلك ُّـمهحِّـ عن ُّـهئ ىي و

ظ خفسلكهثخت عَّـ غجنبمثمن  ه حص آل حممئهت ي ممخص هقق جع غخلمقص حمهت هغقف هنخيمت ي و
وههنمتلكحكبت ألَّـ غجنبمثمنص حممب هثسبمل هحكمتخمثمل ههنمتلكحكبمل هن عَّـ غجنبمثمنظ و  عق خميط هظ يو

ن غهللا   .هن غخفمئلكهنلكف عمل هنلك مس ُّـمه عجنمث عجفيط هن عظحلكغ قحك
ُّـملص عآل عقغ :ههن َّـمتلك هثخييعم قغجغمل غخفخيمت ي عن غجنمئيعغ غجنىغهنلكر آل خممثهبمل جن مض عجغبلكف غجن ي ي

قهفظ عق آل  ن عمل غجنسمتخمثمل هغخفمتلكحكبمل جعمثمت هجعخل غخف ظ يغحكتثهبيعه غإلهثسلكن جنمب
يخك عن غخفمتلكحكبمل غجنىغهنلكهثمثمل هن عمع غخف ي ي ه ي ومتلكحكبلكفظ ألصلك معستتب ممثحقغ هن همغ ي

و حمهئ هن مملكن عخميعغ كهنلكهثلك عجنمثظغخفمتلكحكبلكف ص جعهلل عن ُّـهيخي يحي مملكن عممثيع جفصي يلك هنمت و
غه مض لكيعُّـ هثمث غخلحق هغجنسخيلكقغ غحلمئمثمئمثملص هعآل حمهئ هن قمغ ىخم ي  جللكد غخللكمع ي

ي جنهئمت هخم ضيطهعهجنمثلكظه  ص حممهلكقف غخفمتلكحكبمل غجنىغهنلكهثمثمل حكببي  مض ولكيَّـ هجللكقغَّـ
 .َّـالمم هضالجن

هثمل مض خكهتيع : يهمض َّـىعغ غخفجيمبمك خملكن غجنخيالهنمل جفس كغقه عهنحل يممخص عن هثهييغ غجنهئمثمت
ُّـمتوغهللا غخفبلكقن حصلك عجغيع ك غخفستخييطغص ممخص عن جنسلكئيع غألهخملكف هغألكهنلكن س معهئ ي جنمبمتهي ي

قغ وعجغلكقغ حفلكظمل هنجههت ي ين مض قمغمك غخفيعمغمكص ي خف َّـ عَّـمبهتلك ممخص ُّـجههتيطَّـلك غجنيعمغبمثو
ق  جفلكف هخميط حكمتِّـ قجن غجنجههت يغجنيعمغب حصىعغ غخفستهئخل جمحق هنيعغص هقغمغ غجنهيت
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يهجحلك ُّـهسُّـيط ي ي جل غحلهئخصظ غخفتمسحصملىمئي َّـىعغ هنلك هثي يص غمعع هن خميطهنلكظ غجنهييعكص ي غ جلمف س هيمئ

ن جلمف هنىعَّـبهت مض غجنتمتلككن معتٰهلكجلى هنيعغمعمكيعن ى هنلك معمسحفيعشحمهئلكص يخغخملكهتع ي غجنخيمئ  مض س
ق يغجنيعمعبملص مملكن جفحي هن عخغخملكف هث غقش يخكخيملع ي هحكبحلكفص غألهث  يفخغخملكع همغهت هس

حكلكئيش غَّـيعيغجن  .مض غجنىغهنلكن  حمهئىعغصى عهحميع هن غجنمئ

غن غهللا معخيلكمل جلمبمث(يههثخي هنلك خملكن غجنسمثيط غجع لكلكههك . خليغخفهئمثمل مض غجنيعمغبمث ) قض
غقغ هللا مغ مغالجن هنلك مع: مض ممتلكجع غإلخمبلكن ن ع يعن ألهخملكف غجنمئب ي و يخييعم عآل ي

ن  .*)....يعحفيع غجنبلكغ غجنسلكقك هن عجلخصن قه غحلجمل(جعلكخفمتمئ
ي عن جحلك ُّـهسُّـيجغ:  عه)ص( ي قُّـمل غجنهلُّـهيمل غإلهثسلكهثمثمل (ييط هنلك معمئيطن ي مغ ن غجنهئخصآلف غجن يهن مم ي

ن مم آلجف هن غجنهئهب  يقغئهبمل غجنجكخم جفسمك خضيطق غألكهنمتمل جعحمثهن زمك عن ُّـهئ ي ي ي
حميعغ جلمف وهنت يخص هثمئ جل غحلهئخصظ غخفتمسحصجع ) ممخصآلف غجنسلكجع هنمتهتي  هن خميطهنلكظ ملي

ق هنمت َّـمتلك خكمثىط غإلخغم غجنسهتيعهق غ جلمف عن يغمعيعص قه م غجنهييعك م هغخفمئمه يهيمئ
جنمثمل  ن غجنجي يحمهئ ص  مض غجنتمتلككن معتٰهلكجل عخغخملكهتلك)جلمف هنىعَّـبهت(يهنيعغمعمك غجنخيمئ

غق هحكبحيع مض غجنيعمعبمل مملكن جفيهنلك معمسحف ق غألهث يحي هن عخغخملكف هث مل همغهت يلكف عخكخيي
ن هثهيسهتلك م عممثيع هعهحميعص حممئيط  غَّـيع م غجنت َّـ غجنخيمئ حكلكئيش هن غجنمئ هعخغخملكف غجن

ق ُّـجهلكَّـيط ىهغجفيطيهمم ...: هبتخملكن خكمثىط غإلخغم مض جفهئ غق هث  جلمبمث هُّـمئ غألهث
غق. خكخيلكجل ق ُّـمتخيهئيغ غجنمئلكَّـيعغ هغألهث  ىجللكن يحمهئص جعخيىش جلمف جعخيٰههتلك هن غجنمت
ق هن غجنجهخيلكل ُّـمئب ىحكلكحميهمم ص جعلكخفيعمعبمل حتت هنلك جلمف ُّـهلم غق هث حك غألهث  هنلك يشيجعت

خم ق هن ُّـمئب غجنثلكر غجنمئلكَّـيع يعني جفت قمعبملص حم ق هن غجنسلكهثِّـ غجنمت غق هث  :يهنيعمعخل غألهث
ق هجعلكجلتبلكقص هغحكجيمل جعميحق هنمت يهنيعغ  . عحفيعه يهنيعغ غألخميعغ غجنمت

ق هن ُّـمئب ههنلكص غجنثلكر هَّـ ظلكجفب غهثخيهئلكك هن يهنيعمعلكن: يهنيعغف عقجع هغجنثلكجنهن  هث
 مممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

غجليط جعتخيمبمثمئمل غألحكتلكق جفس كغقه عهنحل*   .ضصضك: مخهتمثيط غجنمئ
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ن ه جلمبمث خم   خصصئطَ خع اثنعارَ ادغرطنّإن : يغجنمتب يههن مجمبمل هنلك شت
ص ه واألرضِ بسطح ادمامواتق اهللاَُ تشِعلم ن مملكن جنمبحيطُّـهن ع َّـىعغ غخفخيمت

ق  .غخفجهلكقغ ي جعحسمك جلمبو جللكجنمثملو ممثحقغى هنخيلكنيغخفىعمم

غق ق ههنص هغحكجيمل جعميحق غألهث  . غألخميعغ غجنمت
 يههنيعمعلكص غجنثلكجنهن هَّـ ظلكجفب غهثخيهئلكك هن فيهنيعغ عقجع: فيهنيعغ جغخصر هغجنيعغجع
ق هن يههنيعغص غجنثلكر ق ههنص غألخميعغ غجنمت غق هث  ُّـتٰهلكجل هَّـهئىعغص هغحكجيمل جعميحق غألهث

 .ص*...ممثحق هنبمب عمل
يممخص عن مم هنلك معمسحف: هَّـهئىعغ مض غجنىغهنلكنص عه ي  هن غإلخغخملكف ييع مض غجنيعمعبمل مملكن جفحيي

يمم هنلك معمسحفعممثيعص حمهئىعجن  .  هنمتهتلك عهحميعييع مض غجنىغهنلكن مملكن جفحيي
ن غجنمتب :  عه)ص( ه جلمبمث خم زمان قد استدار كهي: ههن مجمبمل هنلك شت ة ئّإن ا

سماوات واألرض ص هعن مملكن جنمبحيطُّـهن ص ض*يوم خلق اهللا تعا ا َّـىعغ غخفخيمت
ق َّـمتلك ق :ىهنخيلكن عحفيعهص هغخفمئمه مغ ي ممخص عهث مملكن مض عهن ظيطهق غخلمبمئمل جعلكجن ي

غجفيط  ن حفمب غهللا غجنسخصهغف هغألقلص حمهئ غجنهئخصآلف غجن يهغجنمهلكقق غألهن ُّـ ي
يمملكهثمن مصتهبخيمل مض غجنمهلكقق غألهنص هجعخييط قجن معهئثيعف همعهييعخممن ي  و ههنثلكآلوجلمئالص ي

مغيط حممث  هنلك مملكن ي حمهئمسنصيههنلكقغص هجمحقَّـلكص ممىعجن جلمتيطهنلك مغلكظ كهنلكن غخللكمع حم
ي جغ معهييعمص قمغ هظلكق مصتهبخيلك ممخص مملكن عهن غألهنيعظ ألن غولكمصتهبخي يو ي وجنهئخصآلف مجمثخيلك ي

ق غخفبلكقن جنمبخلكمع  مغ  .غمغتهبخيمن مض غجن
غقيممخص عخكلكق جن غجنسمث  يغجنمتب عخكلكق ىعغمهحص...: ويط جفمثيطق غآلهنحل عُّـٰهلك مض مغلكهن غأل

مممممممممممممممممممممممممممممممممممممم
جفيطغ:  خف جفهئهبمل غإلخغمص غخفمئلكجنمل غجنثلكهثمثمل.ص*  .طضضك: يمض مممثهيمثمل ظيطهق غجنهئثيعغ جل غجن
غق غجللكهنخيمل جنيطقق عحفبلكق غألئهبمل غأللكهتلكقجعحلكق غأل .ض* يهث و هثمئال جل حفمهلكن ظضطضص كصضف: ي

ُّـملظضطص كضف: غجنمهيطهم  .ضطضص كضف:  هخميط هثمئمب غجع َّـجهلكن مض غجنسحقغ غجنمتب
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جن  زمان ّإن( :جعمئ ته استدار قد ا سماوات فيه اهللا خلق يوم كهي  )واألرض ا
قه جعسبمك ُّـخيمت قه غخللكقف مض يهمغ غ يهمكهت ق يجعلكجنمتب آلُّـمل مثلكئعهجن همكهت  جعلكجن

ق جفمثيط همكهت قه غجنت مغ  عمل قمغ :عه )ادغرطن اثنعار خع(ص ُّـمتبمي هنلك جلمف يغجن
 هعقغيض غألقهغف حكخصهغف :عه )واألرض ادماموات خصل اهللا تشق علم( َّـمثئت

قغف مملكهثمن غإلزلكق كهنلكن غجعتيطغظ مض يألن غألمغسلكقظ مغ جفمثيط جلمف يمممبهتلك غخف  غجنت
قهظ مغ ست غغمغ مض )بت( غألكمظ إلخميعغقَّـ يغجن ُأ ْ َ م َ ْبر ُ َ  ظلكق هغآلنظ ِ

ق ممىعجن غألهنيع جفمثيط جعحيهت ن غآلهثتهتلكظ مملكآلجعتيطغظ غجنت قهص حممثهئ مغ  .ص*...غجن
هنخل هعجفلكقُّـثهت م ممخص جنمبمئيععن غجنهئيعُّـ مهَّـىعغ ي غخفخيمت هنبمت جلمف عن جنيعهغُّـلكف غخفخيمه  ي

وص حملكحليطُّـهن غخفتمئيطن هنيعمعبيشولكي عهثهيسمثوغ همعهيسحقولكي عحملكخممثوغمعهيسحق جن معي خيلكمل  جعلكجنمتدظ مض خم
جعمل ممخص قمميعه غجنجيمقخ مض مصهب غجنبمثلكن مض قُّـ غآلُّـمل ) طض(مض غآلُّـمل  قغ غجنت هن حك

قغص هجنهئ  غجنخييعحملكظ غحكتهيلكقهغ هن َّـىعغ غحليطُّـهن م ممخص جمحقه هن غألجفلكقُّـهن م يغخفىعمم
يمعهيسحقغ عهثهيسمث يلك جعلكلكمتمثو  جلمبمث مممثىغولك جمحق غجنىعه ُّـجكغظه هن مكلكَّـيعهص هَّـىعغ هنلك مغلكظ غجنجكو

و هن عن جنهئالهنهت جعلكلكمتلك ممخص عن جن مكلكَّـيعغص مض ممثحق هن قهغُّـلكف عَّـ غجنبمثمن  ي و ي
قحفمبمن عهثلك هعجع جعمهحق جلمف عمح جلبيط غهللا :  جع عمح حسىغغ خملكنيحمهب قجن هنلك جل جلحل
ق ى عق معهئمب عجع جلبيط غهللا جعحيعمص حمبمثمتلك هثح خمخي يَّـىعغ جحلك :  حممئمبمن عهثلك مض هثهيدصي

هت حممتحييع مض همغ: عجفتهبمب عمل غجنجهمثخيملص َّـىعغ هغهللا جفيطُّـهن مس عحكهب هنثمب خميشص خملكن
ًإي ألبششك بطحلغف ادلاتع يل خصل ثنسلن وةصط إن جئط أتغت : يجغ خملكن ّ

 .ض*غخغا، وإن جئط أتغت خغ
 مممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

غق.ص* غق ههنمتب غألهث ل عمل خف غحليطُّـهن . صصصك:  مغلكهن غأل ممىعجن جلمبمث غجنيعمغ
ه مض خف َّـىعخلغجنسلكجع هغجنخيهلُّـ هن غألقجعخي هث  .يغ غحليطُّـهن جض غجنهئالنو جفيطُّـثلك جنمبمئ

غق غجللكهنخيمل جنيطقق عحفبلكق غألئهبمل غأللكهتلكق .ض* يجعحلكق غألهث  .ططصص كضف: ي
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ىهعقغ معمئيعق  جعتمب ىيغخفتحمئ  َّـ]ي غخللكمع:عه [ي قجن غجنجهخيسين َّـىعغص حممثهئس
جليغحلمئمثمئمل يمثمل غجنمت  :عه [ هن غألحميعغق حممبمثيغ جنى هنلك قههثيهعهنلكلكص ي جعتخصهنهتلك هممخصحصي
و حتمئ]غخفلكقهن جل:عه [ هبلكش ي َّـىعغ غجنتحمئ غجنهئخصمظ]يمثمل جعلكحلمئمثمئمل غجنمت  جنجييعُّـلكن ظش

غئ يمثمل غآلحكتمثيطغجلي مض غجنجييعم هغخفمتلككنيغجنخي  .يُّـمل هغآلحكتمئيعغقي
ضيهمعهيمهمث مغمثص غجنهئالن مض َّـىعغ غخف  ىهنلكفي عمل هنمئيطي غجنبحهن حممث شتلكفي همع

 .مبمث هبىعغ غخفختخنمع آل ىممثحقغ

أضنك أخشل ادصطس رط جغخنك رسطي :ي عهث خملكنوهعُّـٰهلك هنلك جل غإلهنلكن غجنمهلكقم 
ًخألرصط، إن خألرصط دصصذف جت ثنسح وةصط ّ*.

ن قجن غجنجهخيس م غخللكمع هن:  عه)ص( يعقغ معمئيعق هنلك معمئيطنص حممثهئ ل غجنىعه َّـي   غجنمت
جلمثمل غإلهثسلكهثمثمل جعتخصهنهتلك هممخصحصلك  ل غإلهثسلكن م َّـ غخفتحمئ جعتمب غحلمئمثمئمل غجنمت يهث ي ي

ي هعهنلك هنلك قههث هن )يهَّـ غحلمئمثمئمل غإلهثسلكهثمثمل جعلكجلتبلكقه غخللكمع غألممهب هن غجلهبمث(
ص هجعلكجنتلكمظ حممبمثيغ حص حتمئ  حميع حممثهت حفمهلكئمه جلمثمل حممب معت يعحميعغق معمب غحلمئمثمئمل غجنمت ي ي

جلمثمل جل مغ غألممهب ممخص مملكن مض غإلهثسلكن غجنهئلكهن هن معمب غحلمئمثمئمل يجعتمب غجنمت مف غجن
ص هجعلكجلهبمبمل  غهث ق غخف مغ ق غجنهلغئيشص هعهنلك جن جلمثملظ هقجن عهنلك جنخييطن همغ يغجنمت ي ي
غئ مض غجنجييعم هغخفمتلككن غآلحكتمثيطغجلمثمل هغآلحكتمئيعغقُّـملص هجليطن غجنتحيعق  يجنجييعُّـلكن غجنخي ي ي

غق غآلحكتمثهغآلهثحالن قه جعلكأللك ييطغجلمثمل هغآلحكتمئيعغقُّـملي هن غجنخيمئيط غحللكظمبمل جن جلمتيط معجي  ي
 ).طض(يغجنت معمئيطن غجنهئالن حممثهتلك مض خف غخفجيمبمك 

 
 
 

 مممممممممممممممممممممممممممممممممممممم
غق غجللكهنخيمل جنيطقق عحفبلكق غألئهبمل غأللكهتلكق * يجعحلكق غألهث .ططصك: ي





 
 ٥٦(ا(  

]ا ا ّا  ٤٨ (ا (ا  اّ 
   اا ا اج

َن عنلخقأ ُوال عصنصق: خطل  ِصطتّ وادنسصِسف ادزشطتزطف بنّ يف االبُّ احلقآل
ٍ وبسصصطتٍجت ؠشطت  . بل رك ذابلٍتغ التشطأ ُّ

آل تطؠط، ٌ ظل رلةلداتتصظرك  ]ي معمب غجنتخيمثمتلكف:عه[آلهنط إ: خشئك خصك
َن عنلخقأ ُ وال يلز، ممشصطٌرلرأ ِ يف االبزطفُّ احلقآل ٍصط خامدٍ بزشطي  ٍرغأ جت ّ

 .ممشك بنسف ادزشطت اتصشصط
َ عنلخقنأ ُال عمنهصك: خشصط ِ يف االبزطف بنسف ادزشطتُّ احلقآل  اتصشصط، ي

 آل ادشامدصطُ وادزشط ممشصط،َتغُ أٍجت ؠشطت ـ ًألآلخطدشامالت األثامئصط رنـ 
رك   ادغي ظل،اتسشقّادشح يه يف اتسصغ ادنطم ادشطرك ُ ظل جصلر]يمثملغألحكخصئ[

ِ وادنسصصطتِ ادألزرطِادزشطت  .ال رك خثه، ]ي جعلكحل:عه[  بلِ ادلاةنطُّ

غغ غجنجهبهتمل غجنت هنيع معمئيعُّـيعَّـلك مض غخفجيمبمك  )ص( يهن عن غهثبخيلكف غحل ) طض(يَّـىعغ مغ
ق مض هنحيهتيع غمغمك جنىعغمع هغمغبلك هن صمغلكهني ممحل ىجنمبحيهت ن غجن و ُّـستمبىغن عن آل ُّـهئ

غمغمك جنىعغمع مض خظ خم غجن ىمجمث غجلهتلكفظ آلحكتمبىغغهن مع  هن ممخصآلمع غحلمئمثمئمثمل ي
غمغمك جعمل جنمب  .جلمف جمحقه غجنىعه َّـ هن غجنهئخصآلف غحلمئمثمئمثمل غخفجيمب

خم غحل معخيلكمل مض غآلمعمهلكم ي عهث:ط تطؠك اجللاب خصلّوأر ي آل ُّـستحمث عن ُّـت ي ي
مملكجنهئخصآلف غألحكخصئمثمل غجنت ُّـمبىغن غجنىعغف جنهئ (يهغجنتخيمثمتلكف جعبخيىش غجنمههيلكف 

ىمعتمه هبلك عن معتخيخل جعتخيمثمتلكف ي ي قغفي  ىجلمف ظهيلكف)  حفلكقف غجنىعغفى همعحيهتيع جعحيهت
ىهمعخيمثمتلكف ي جع هن قغمع آل هن حفلكقمغهتلكظ هقجن جنخييطن حتمئ غجنميحقُّـمل ى عحفيع آلجفمئملي



غجليط...................................................................ططض ض م ف خف مخهتمثيط غجنمئ
وجعجيلكن غخفحيهتيعُّـمل هنجيمبمئلكمش جعي غجنمئلكئمبملي عمل قحم غجنجهبهتملوَّـىعه عخكلكقغ: أخلل  ي هجعمسنصس

نعسظِّـ  وخكمثئلك هن عمغىغغظ غجنخيلكمس جن نعو هنحيهتيعغص جنمبىغن ىن ُّـهئ غمغمكىن ُّـهئ  ي غجن
ن يجضتلكمغلك عمل جمحقهص حمال ُّـهئ  .و هغمغبلك جنىعغمعو

يهث آل ُّـهبتمتع :وبصطن دخسل  مهلكم جعبخيىش غجنمههيلكفي مض غآلمعش غحلىن شتلكفع س
يهغجنتخيمثمتلكف ى همعخيمثمتلكفى عمل ظهيلكفش ص ى آلجفمئملىحفيعع ش يهثخص غخفهبتمتع جع هن قغمع  ىشتلكف  نع س

ق عمل هنلك جنمثيغ يَّـمتلكص هعهث غمغمك مض غآلمعمهلكم غخفىعمم هن قغمع يخص غخفهبتمت عن شتلكف غجن
يهن غجنمههيلكف هغجنتخيمثمتلكفص هَّـىعغ جمحق هنتحمئ َّـمتلك خم َّـمتلك َّـ غمعمهلكم يحممشن. ي ي هنلك مع ي

غمغمك قه جعهبحيهتيعغجن  ي غجنىعه َّـ هن غجنمههيلكف غجنالكهنمل هغجنتخيمثمتلكفص مملكهنى جنىعغمع مض مكهت
خم آل غحكتحلكجنمل حممث ص ههنث َّـىعغ غجنت غمغب جعلكحل يغجن .ي

جعجيلكن مشغجنمئلكئمبمل جعه) طض(يغخفتمئيطن معمئيعُّـيعَّـلك مض غخفجيمبمك  عخكلكقغ عمل قحم غجنجهبهتمل هَّـىع )ص(
وغخفحيهتيعُّـمل هنجيمبمئلك يص آل عن غخلمه ُّـمئب غجنحيلكَّـيعُّـمل هغخفحيهتيعُّـمل مض جعخيىش س ي لك يجفمثثمثلكهتي

يهُّـمتلكخمىس مض غجنبخيىشص جع ُّـبجيمبهتلك هنجيمبمئلك جعحج ق غحل معخيلكمل مض هنحيهتيعو ىمل عن مكهت ي  ي
غظ مملكن قجن غخفحيهتيع َّـ غإلهثسلكن غجنهئلكهن عه غجنخيلكمس غجنهئبحق م عهثخص  يممحل مغلكهن م حك ي

ص هقجن هنستمبىغنوممخصنيغهثبخيهن جن ألهث  غمغمك جنىعغمع هغمغبلك هن عن  و جن ن غجن وآل ُّـهئ
غمغمك مض خظ هن ممخصآلمع  خم غجن يمجمث غجلهتلكفظ جفمثهن ُّـمبىغن جفمثمتئىع عن ُّـت ى

ص هَّـىعغ آلكن وغحلمئمثمئمثمل جلمف جمحقه غخفهبهئ  . حمهئىعجن غخفمبىغهنص جعلكلكي
جن َّـمتلكن  قجن زخي عن يظِّـ جن ىهجفمثمتئىع: هخميط عخكلكق غخفلكمع حصىعه غجنجهبهتمل جعمئ

ن  غجنىعه غجنخيلكمس عمغىغغظ مثمج غخفحيهتيع  هجن... هعخكخلكظ غإلهثسلكن مجمبت هن ُّـهئ
ن عن همغمك  غجنهئخصآلف مجمبمل هن :عه [مجمبتهتلك هن] غإلققغن قجن [ُّـهئ

خم ص]يغحلمئمثمئمثمل يجنت ى غمغمك ى  جمحقه جلمف سغحلمئمثمئمثمل ممخصآلمع هن خظ مض جنىعغمع غجن
ص مغهتمل هن غحللكقف قغمع جعحسمك غخفهبهئ غمغمك ُّـهئ حممب هثجهمسمع  وهغمغبلك جنىعغمع غجن

....مغهتلكمع مجمث هن
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غمغمك ق عمل هنلك جنمثيغ هن قغمع هن غجنمههيلكفيغجن ي مض غآلمعمهلكم غخفىعمم شهغجنتخيمثمتلكفص  ز

غمغبمثملص عجنمثهتلكي غخفحتلكفي معمب غجنمههيلكفمن عقغ مملكهثيهعهنلك ص حمال ُّـمتلكمض غجن ى هن قغمع  هآل س
 . قجنيُّـهبتمت

غمغمك عقغ غجفتلكف مض قغمع عه ممخصن قغجخ عمل جمحقه م عه جمحق مملكن م :  هجعمثلكهث)ص( ىعن غجن ي ي ى ي
وهممىعجن جن غجفتلكف مض حمخي هن عحمخيلكجن عمل جمحقه عُّـٰهلك ص حمهتىعغ ُّـتمتلكحط هن جممتلكه غخفجيمب

غمغمك حكبحلكهث همعخيلكمل مض جلمبهب عمل جمحقه  ن جضتلكمغلكص ممخص جن غجفتلكف غجن وجنمبىغن عن ُّـهئ
يعه جمحق( آل جنميحقهي آل جن عه هنخيمب غظ مملكن هنخيمب و مملكنص حك ن ) و حممثمبىغن عن آل ُّـهئ

ق هن مجمث  مغ ق جعلكجنىعغف هغمغمك غجن مغ غمغمك هغمغبلك جعلكجنىعغفظ ألن هغمغمك غجن يغجن و
مغيط جضىعهق ص غجلهتلكف ىعهنلك عقغ غجفتلكف حمخي هن عحمخيلكجن عمل حمخي عحفيع هن عحمخيلكجن حمال ُّـ و ي

ص ممىعجن عقغ غجفتلكف مض غآلمعمهلكم جعهئخصن عحكخصئ ع يمض قجن ى  .ىمل ظهيمل آلجفمئمل جعي
وهحممثخص هثح حممث حملكحل معخيلكمل جمحق جضتلكف مض قغمع عمل جمحقه عجعيطغ ن ص هثخي.ي  خميط معهئ

خمهيى عمل جعخيىشوجعخيىش عحمخيلكجن جضتلكمغمل ن جعخيٰههتلك هنت ص  عحفيعى جلمف جعخيىشولكي عحفيعص حممثهئ
خمص هَّـىعغ آل جضىعهق حممث وممخص عن جللكمس غخفثلكن هنت ي ص حمهتىعغ آل ُّـتمتلكحط ي  جلمف جللكمس غجنخيمئ

نيهن جممت غحل حكبحلكهث وظ ألن جللكمس غخفثلكن هنخيمب ن جني  .و جن هجللكمس غجنخيمئ عُّـٰهلك هنخيمب
ص حممبمثيغ غحل مض قغمع جضتلكمغلك عمل غخفحيهتيعص جع  وهغجفتمثلكمغ معخيلكمل عمل غخفحيهتيع جنمثيغ مض قغمع ي

خم جلمف جعخيىش عحفيع ىعهثخص غمعمهلكحم جعبخيىش عحكخصئ هنت ي ي حمهب عحكخصئ غجنحيلكَّـيعص هغجنحيلكَّـيع ص ي
خم مض يشتلكف عمل هنحيهتيعص هجنهئ غجنحيلكَّـيع جنمثيغ هن ممخصآلمع ي غجنىعغمعمثمل غجنت ُّـهبتمت عن ُّـت ي

يغآلمعمهلكم هبلك جلمف خظ جمحقهص جع َّـ هن ممخصآلمع غألحكخصئمثمل غجنت آل ُّـهبتمت حممث قجن  ى ي
ن ممخصن عحكخصئ جضتلكمغلك عمل ممخصن عحكخصئ عحفيع ص حمال جضىعهق عن ُّـهئ خم يغجنت ىي و  .وي

يعن غحل آل ُّـهبتمت عن شتلكف مض غآل: هجنىعغ خملكن هنلك جعمثلكهث  جعبخيىش غجنمههيلكف يمعمهلكمي
وغجنتخيمثمتلكف م غجنت َّـ َّـمتلك ممخصآلفه ى عحكخصئمثمل جن م عمل ظهيلكفي ى همعخيمثمتلكفي  ى عحفيع آلجفمئملي

خمهي يجع هن قغمع آل هن جمحقهص هعآل عقغ مملكن جعخيىش غجنمههيلكف هنت  جلمف ظهيلكف عحفيع ولكي
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ين معمب غجنتخيمثمتلكفع: خشئك خصك ش قغفيجفمثهن عجنمثهتلك هن ى غخفحتلكفي مغ و حفلكظملو َّـ هن  صس

قع ك م  جعمثلكهثىممخص حكب م  جحهئمتملوهن خمع يحمال ز ىن ُّـت غمغمكش غحلس ي مض غآلمعمهلكم ي غجن
ى ممخصجنمثملىجعمههيمل غمغمكي غجفتمثلكفي ُّـمبىغنيهعآلش جلمف معمب غجنتخيمثمتلكفص س  . عمل غخفهبهئمتلكفي غجن

خم ىآلجفمئمل ي جع هن جمحقه جنمبىغن غخفحىعهقص هعهنلك مع  جعبخيىش غجنمههيلكف جلمف يغمعمهلكحمي
ظىظهيلكف و ألهث هظ عحفيع آلجفمئمل جع هن قغمع حمال جضىعهق حممث ي جعحلكن هنتخيمب ي

م ظ مص عهو آل هظصغخف ظ غمغمك هثهيس شتلكفص :  جعحلكن هثهييغ غخف يآل عن غجن
غمغمك هممخصن وهعهثخص غخفحتلكف َّـ هنتخيمب غجن ي  . ي هن ممخصآلمع غألحكخصئمثملي

غمغمك مض غآل ي جعبخيىش غجنمههيلكف هغجنتخيمثمتلكف عمل هنلك يمعمهلكميعهثخص غخفهبتمت عن شتلكف غجن
جنمل يجنمثيغ هن قغمع هن غجنمههيلكف هغجنتخيمثمتلكف ص حمهت عقغ غجفتلكف عمل جمحق ظهيلكمع غخفخيمب

ىجن هغجنمئلكئهبمل جع ُّـمبىغن غخفحىعهقص عهنلك عقغ غجفتلكف جعخيىش ظهيلكمع عمل جعخيىش ظهيلكف  ي
ىهمعخيمثمتلكف غمغبمثمل هآل ُّـهبتمتي .ي خملكئهبمل جع حمال جضىعهقص هآل ُّـمتلكمض قجن غجن

غغ َّـىعغ عُّـيعغق)ص( غغ غجنخيلكقم غخفتمئيطن همغ  . َّـىعغ غإلُّـيعغقي جلمف مغ
غمغمك مم ُّـتمه ين معع :ّأرط اإلعغاد خهطؠشل يمب غجنتخيمثمتلكف م غخفحتلكف عجنمثهتلك غجن ي

قغفيعحكخصئ ىجعهئخصن مغ قصي حفلكظملو م هن جفمثهن َّـ هن ي جحهئمتملظ ألصلك عقغ و عهن
غمغمك م ممخص  ن مض خمبلكن غجن ن جحهئمتملظ ألصلك معهئ جفحيمن هن مغهتتهتلك غخللكظمل معهئ يجن ي
غمغمك مض غآلمعمهلكم  خم غحل غجن يحكب جعمثلكهث م هعقغ مملكهثمن جحهئمتمل حمال ُّـهبهئ عن ُّـت ي ي

غمغمك مض غآلجعمههيمل ي ممخصجنمثمل جلمف معمب غجنتخيمثمتلكفظ هعآل ُّـمبىغن غجفتمثلكف غجن ي  يمعمهلكمي
ن  ق جحهئمتملص هَّـىعغ ُّـمتلكمض غجنميمت غجنىعغجخص حممثمتلكمض عن ُّـهئ يجعتمب غجنمههيمل غجنهئخصجنمثمل عمل عهن

غمغمك جعلكجنىعغف هغمغب  . هن مجمث غجلهتلكفولكغجن
خم غحل مض غآل:ؠشلطّوأرط ةلاب ظغا اإلعغاد خه ي آل ُّـستحمث عن ُّـت  يمعمهلكمي

ص آل جعبخيىش غجنمه يهيلكف غخفهبهئمتمل م مملكجنهئخصآلف غألحكخصئمثمل غخفيعمعبجيمل جعهبمئلكن غجنهيخي
ىغجنهئخصآلف غجنىعغمعمثمل م جلمف ظهيلكف ى همعخيمثمتلكفي ق ى خملكئهبملى عحفيع جحهئمتملي ص ممحيهت  جع حكبحلكهث
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وغحل جعتمب غألحكخصظ م عحصمثمل ي محص عه ي  مملكهثمن معمب غألحكخصظ هغخمخيمل مض غجنمهمئ غجنيعجع
هثمثمل ومم و حفمبمئمثملص جفلكقجغملي ق غجنىعه َّـ  عقغ عقغق غ:ه ع عه خميطُّـهبمل مي يحل عن ُّـحيهتيع جعلكجنحيهت

خم يجللكمس غخفثلكن حممشهث ُّـت ق غجنىعه َّـ جللكمس غجنخيمئ جلمفي ص  عن ُّـحيهتيع خمب قجن جعلكجنحيهت
ق جللكمس غخفثلكن ه خميغمعمهلكمحمهتمتلك مكهت و غحل جع هنت ق جللكمس غجنخيمئيي يآل عن ص  جلمف مكهت

قه عه جلمبهب هممخصجن ق جللكمس غجنخيمئيقغف غحل ههمغ خم جلمف همغ  .ي غجنىعغجخ مع
ص عهثخص غخف ن هغمغبلك هبلك م غجنت َّـ يهثخي وحلكن عن شتلكف غحل معخيلكمل مض ظهيلكمع غجنت ُّـهئ ي

ىممخصآلمع غجنىعغمعمثمل م عمل ظهيلكف يهخميط جليعحممن خمب خممبمث عهث جعلكجلتبلكق غجنمههيلكف ص  جحهئمتملي
غمغمك َّـ هبلك ُّـمبىغهن غجنميمت ظ حمهت جممتغجن  . هنجيمبي غخفجيمب

يهعهنلك غآلجفتمثلكف حممشهثخص ُّـجييعع جلمبمث مض جللكمس غألحكخصظ هغجنهئخصآلف غألحكخصئمث ي  هجللكمس صملي
ق خم جعخيٰههتلك جلمف جعخيىشصغجنحيهت ظ  هَّـىعغ آل جضىعهق حممث. آل جللكمس غجنىعغفصي غجنت ُّـت

قه مض غخفحيهتيع غجنتلكن غجنهئلكهن غجنهئحل  يحممشن غجنمههيمل غجنهئخصجنمثملص َّـ جلبلكقغ جل مكهت ي ي ي
ص  .ي غجنجهلكهن م قجن غخفحيهتيع غخفجيمب م جلهبمث جفمئلكئ غخفيعغمعمك همغىغئمثلكف غخفحيلكَّـيعغخفجيمب

ىحملكحل جلمتيطهنلك ُّـحيهتيع جعهبحيهتيع وهتىعغ غخفحيهتيع غألمع عهثخص َّـ ممخصن حمصي عمعي ي يص حملكحل يعحكخصئ ي
ن جن  يهن عحكخصئ غجنحيلكَّـيعص هغحل جنهئ ُّـتمه جعمههيمل غجنحيلكَّـيعص ُّـمبىغن عن ُّـهئ ي

ن هنت يهنحيهتيعظ جنىعغ حملكحل مم ُّـهئ ومههيلك هبىعغ غجنهئخصن غألحكخصئ هظهيمل غجنحيلكَّـيع شتلكف ي
ص آل عن غجنىعغف جعخص َّـ َّـ م ه غجنالجعهلل غخفمئسهب م َّـ يعمل غخفحيهتيع مض قجن

يف عمل غخفحيهتيعص جع جعخص َّـ مكلكَّـيعص هغجنحيلكَّـيع هن غجنهئخصآلف غألحكخصئمثمل غجنهيخيمبمثملحتتلك  .ي
ٍّممحل ى مملكهنٍّ معلكنىعن ُّـحيهتيع جعهبحيهتيع: هقجن م عه  هنجيمب م هن غجنمههيلكف غجنالكهنمل ي

ص  غمغمك حكبحلكهث ن جنمبح هنحيهتيع: هعيجنمبح غجن  ي ممحل مملكهني معلكنيُّـمبىغن عن ُّـهئ
قهنجيمب مغ غمغمك غجنهئمبمثملظ ألن َّـىعغ غجن يظ جعلكجلتبلكق جفمئمثمئمل غجن غمغمك جعخص جن هن ي  غجن

ظمثلكفَّـىعه غخل ي هجعخص جن هن َّـىعه غجنهئخصآلف غجنىعغمعمثمل ُّـمهيطق جلمت قجن غخفحيهتيع يمه
ص هقجن غخفحيهتيع غجنتلكن ي غجنهئلكهن هن غجنتخيمثمتلكف يجعلكجنرضهقغص مملكجنهئيعن هن غجنهئيعُّـ
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خمع يستحمثآل ُّـ: خشصط ىن ُّـت ي مض غآلمعمهلكم جعبخيىش غجنمههيلكف غخفهبهئمتملش غحلس  ي

ق يممخيهي [سمملكجنهئخصآلف غألحكخصئمثمل ى همعخيمثمتلكف عحفيعى جلمف ظهيلكفصوال هنث]هجمهي  ش
قه جعتمب غألحكخصظصىجحهئمتمل وحصمثملع ص ممحيهت هثمثمل  مملكهثمن عهس ومم  .خميطُّـهبمل  عهو جفلكقجغملصس

يهثخص ُّـستحمثع صهثخي غمغمك َّـ]شغحل [ىغجفتلكف  جنس  :عه [هبلك  مض ظهيلكمع غجن
سهث  ع جحهئمتملص هخميط جليعحممنىظهيلكفعمل  م وال هنثيغجنىعغجخمملكجنهئخصن  م ]جعتمب غجنمههيلكف

صلك  ص جعلكجلتبلكق هنحيهتيعُّـمل َّـىعغ غخفحيهتيع غجلىغئمثملظ هَّـ مغىغئمثمل جعمبحلكل مم غمغبمل جعلكحل يغجن ي ي ي
ص هَّـ مممب يهنحيهتيعغ ههنيععغ جنمبح ي  .يمثمل جعلكجلتبلكق غخكتخصحصلك جلمف مم غخفيعغمعمكو

صه  هغحلمئمثمئمل غخفجيمبمئمل جنمبهبحيهتيع يغجنهئحل هن غجفتمثلكف غجنهئلكهن جعلكجنهئخصن ي حمالجعيطيهن جغ
ص حملكحلمئمثمئمل غخفجيمبمئمل جعخص َّـ َّـ م  ق آل مض قغمع : عهيهمعمب غجنتخيمثمتلكف مض غجنحيهت

ي جنحنظ مض خظص هعهنلك جعخص َّـ مكلكَّـيع هجعهبمئتهش ىغجنالجعهلل غخفمئسهب م جمحق جضتلكمغمل
ي مم ُّـتحمئ جع غحك غجنحيلكَّـيعص حمهتىعغ غآلجفتمثلكف ىحك حمهت شتلكف عمل هنحيهتيعَّـىعغ غآل

 .ي هن غجنهئخصآلف غألحكخصئمثملو هممخصنوجنمبحيلكَّـيع آل جنمبىعغفص هغجنحيلكَّـيع غحك
يعن مم غجنهئخصآلف غألحكخصئمثمل :  هثخييعمههنمت ي غغ(ي ق هغجنخيهي هغجنيعغكم هغجنت يهن غجنميهي  ي

 .يحتتلكف جنمبهبحيهتيع مم معحيهتيع همعتحمئ) هجمحقَّـلك
يعهنلك َّـىعه غجنتخيمثمتلكف م و غجنت غجفتلكف حصلك غحل مض غجنهئخصن غألحكخصئ م حمهت جضتلكمغملي  عمل ي

قَّـلك يغجنهئحلقجن غجنهئلكهن جعلكجنهئخصن  غظ عق همغ مغ ق هغجن مغ ي هغحل معخيلكمل مض غجن
ص آل جعميحقه غ غجنىعه َّـ جعىعجن غجنحيلكَّـيع غجنهئلكهن مغ  عمل غجنحيلكَّـيع وحملكخفحيهتيع جضتلكف. جعلكجن

ق مغ قوهغجنحيلكَّـيع جضتلكفص مض غجن  . عمل غخفحيهتيع مض غجنحيهت
فيا فأحببت أن أعرف، فخلقت  : غحليطُّـهن غجنمئيطخهَّـىعغ هنخيمت ا  كنت ك

ُ ً ّ ً

لق  أعرف ا
ُ*. 

 مممممممممممممممممممممممممممممممممممممم
جنئ*  غمظ غجن غقضضص كصف: جل .ططصص كضطف: ظ جعحلكق غألهث
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 .  غخفجيمبيهبىعغ غآلجلتبلكق ُّـمبىغهن غجنميمتلكظ

يهثخص ُّـجييععمش حمي غآلجفتمثلكفيهعهنلك ي جلمبمث هثحييعغ عمل ممخصآلمعس  غخفجهلكق عجنمثهتلك مض صيمثمل غألحكخصئو
قه مض غخفحيهتيع غجنتلكن جلو غجنت َّـ جلبلكقغصيمثمل َّـلكَّـمتلك جعلكجنمههيمل غجنهئخصجنييجلبلكقغ غخفمهمت  ز مكهت

زغجنهئحل يغجنهئلكهن ي غخفيعغمعمك همغىغئمثلكفيئ جفمئلكي جلهبمثي غجنجهلكهنصغخفجيمب ي هتلك ي غخفحيلكَّـيعص جفلكقجغي
يجنمبح  [ هن غجنمههيلكف غجنالكهنمل جن]ي ممحلي جعهبحيهتيعى عن ُّـحيهتيع:عه [ هقجن.هتلكيهخميطُّـهب

غمغمك غمغبمل] قجن غخفحيهتيع[س غجنهئمبمثملص ه]يغحل [ي جعلكجلتبلكق جفمئمثمئت]غجن يهن غجنتخيمثمتلكف غجن  ش
 عمل ي غجنهئحليهن غجفتمثلكف غجنهئلكهن جعلكجنهئخصنسحمالجعيط س غجلىغئمثملص يتيُّـ جعلكجلتبلكق هنحيهتيع]يجعلكحل [جع

يمعمب غجنتخيمثمتلكف قص ممخص ش ق و جضتلكمغمليمتلكفي معمب غجنتخيمثيعن مض غجنحيهت مغ  عجنمث مض غجن
غ مغ قظهغجن غ غجنىعه َّـي عق همغ مغ  . آل جعميحقهصجعىعجن غجنحيلكَّـيع غجنهئلكهن َّـلك جعلكجن

 مض ى غإللكالمص هآل خممثيطيحيهتيع جنهيىح جلمف َّـىعغ غخفيىمممث ُّـجيمب: ن خشطضخ
ق مغ  .!ظسجع هنمئمثيط  هَّـيعآل غجن

جن جنهئ خظص هجفلكظمبظغا إعغاد )ص( ن جعمشلكالم غخفحيهتيع غجنهئحل قجم خكهب ي جلمف غجنمئ  :ي
ن مممث ُّـجيمب جلمفيعهث  جن  غجنهئلكهن يغخفحيهتيع غجنتلكن َّـىعغ غخفحيهتيع جنهيىح غإللكالمص حمتمئ

ق عآل هَّـ هنمئمثيطيغجنهئحلغخفجيمب  مغ وص هآل خممثيط مض غجن ي ظو جع هغمغيطي  ! جن
هن هغإللكالم غحلمئمثمئ يعهثهئ :ّوأرط اجللاب خصل  حفمبجيت جعخل غإللكالم غخفهيهت

قه مغ ق مممبهتلكص غجن يحملكإللكالم غحلمئمثمئ َّـ غجنىعه جن عجفيطُّـمل مجمث غجنمئمث ه آل غجنىعص ي
هنمث ن علكالخم هنهيهت ق حممثهئ يلكص جلمف هنلك حكب جعمثلكهث مض غخفمئيطهنمل يغهثتهي هنمت مجمث غجنمئمث و

ن غجنجهلكقف جفيطغ : جلمتيط خم َّـ م  هنمتهتخص يهَّـ غحلمئمثمئم يحملكجلمب عن عجفيط غجلتبلكقه غجن
ق جنىعغمع مغ  ....هنخيمت غإللكالم غجنىعه ُّـمبح غجن

غقه عهنحل  يجعمسن غغغجل يُّـمئيعق عن :هغألهمل:همض معمئيعُّـيع َّـىعغ غخفجيمبمك خملكن غجنجهمثىط مغ
 يقغجخص آل يغحكهب هممخصن يغجلتبلكقهص آل يجفمئمثمئ وممخصن غجنهئلكهن غخفحيهتيع مض قغمع عققغن

ص ممخصن يعهث هجفمثهن غمس إلزلكق وجملكُّـمل زخي عن يُّـمهِّـ يجفمئمثمئ  هزمك يغحلبمثملص جنمبحيعمممل غجنخي
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يجفيطُّـملعغجنىعه جن  َّـ شغحلمئمثمئ يغإللكالم: خشصط هتلكص جلمف هنلك ز مممبيق مجمث غجنمئمثس

يعص آل غجنىعه جن يتىعمميمثص حممب]يهن غإللكالم غجنالجعهللك[  هنمليمض غخفمئيط يحكب جعمثلكهث
قئ جل حكلكيآلهثتهيلكظغ  .يع غجنمئمث

ه ُّـبخيهن عن  مض حمال ضحق يقغجخ آل يغحكهب وممخصن يعهث هجفمثهن يغخفخمهمهملص غإلقغقغ هثح
خمهي خم هَّـ( حملكخفحىعهق عحفيعص يرعهنهئلك ىممخصن جلمف يمع ) جحهئ ىعهنيع جلمف غجنىعغجخ غجنهئخصن يمع
خم هَّـ(هغجنالكن  آلكنص جمحق  .ىجضىعهق جمحق )جحهئ ىعهنيع جلمف غآلحكهب غجنهئخصن يمع

ن ُّـمتبمي آل يَّـلكن وعهنيع جعمئ  حكهبغآل غجنهئخصن َّـىعغ ذهقغ عجغبلكف هَّـ جلمت غجنىعَّـ
غ هجعمثلكن قه همغ  آل يهثع :ُّـمئلكن عن ُّـهبهئ هنلكهص غخفحيهتيع مض همعخيلكمل حكبحلكهث مكهت
ن مصلكن  َّـ هنلك جلمف غجنخيمئمبمثخل هغجنمئبِّـ غحلس عهثهئلكق هنبمت جلمف جعلكجنرضهقغ جنمبمئ
ن جلمف يهعهنلك خكخييعهصغأل قعه ص خليغجنخيمئمبمث هغجنمئبِّـ غحلس عجغبلكف هَّـ يغحل غجنمئ

ن غجنخيمئ عققغن مض ال قُّـمكحم ق مم ق يألهث وجفسمتلكظ غجنحيهت ومغ  غجنهئخصن هَّـىعغ هحممثىشص ي
 هنىعَّـمك َّـ ممخص جلمبمث زمك يعهث آلص همعخيلكمل حكبحلكهث يغحل جل ظيطهقه زمك يجحلك

 حمهتىعغص يغخفتمسحصخل ظيطق هغحكتحسمت حكمثمتلك غجع يجفمئمئ جفسبخص جلمت زمك جعص غخفخيتىغمظ
ق  غجنىعه غجنخيمئ يألن غهللاظ جلمف يذهقه يعهث آل معخيلكملص غهللا جل يذهقه غجنحيهت

وممخصآل جعحتلك عققمم حممئيط معخيلكمل يغحل عققن  حممئيط خكلكَّـيطه غجنىعه غجنمئمبمك يعن ممخص صوجضٰهلك و
ص خكلكَّـيطه  جلمف هنمت ُّـحيهتيع آل عه غآلحكهب غجنهئخصن هنمت ُّـمهيطق آل عن هجضلكن ممىعجن

 .*...حكبحلكهث يغحل جملكُّـمل يعهث آل هغخلمبمئملص غإلمكهتلكق جملكُّـمل يعهث يجغ غخفسمبهئخلص
مغهت جعمل غإلخكهئلكآلف غخفت ن مليعمل َّـمتلك غهثتهتمن عمغ  عمل غجنمئس غجنمتحييعه هن جلمب

مغهتمل  غغ جل غإلخكهئلكآلف غخفت عمل يغجنخييعحملكظص ههن غخفجيمبمك غجنمئلكقن حكمثبيطع غجل
 .غجنمئس غجنخيهبحل هنمتهتلك

 مممممممممممممممممممممممممممممممممممممم
.صطصك صضف: جلخل هثٰهلكق *
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ُصطّ احلمُ اإلدراخطتَشلنبن أ ُخأل عشغم: خطل ُ وادليصطآل ُ وادششغعطآل  َ خثآل
جني قجن غجنهئجه:عه[ ّ ادصشصصلُ واإلدراكُّ احلشصشلُخطن ادشامل  دل،ٍرسنثة  ي ههظ

غ غجنمئيطحك َ ادشلةّخضن ؛ع ادلؠلل إح رغبنط اإلجألق جصّإال ُ ال إلزك]يمثمليعمل غجنمئ  آل
َادشعثصط  ،ظطِدّ جك رظتغظط ورسطدهنط جصع جتغَ واتسطرفَأتغت ادسشلم  دلآل

ه غخفيطق[ ُّمنشكب بهصظ ال ِخطِعرُواثنلدط جت ظغه ادشلى ات  ]مممليَّـىعه غجنمئ
 :عه[ ّعطظطإصط ِخسطهلط، بعون اثنهعارأط وِ رك تغخطهتٍبصشمصط يف وء

غ يغحكتخيطغن يغجنمئ يمثمل غجنمئيطحكي هي  ِظط دنشك ادشلى جت وةلبِ وخصغ،] جنتمب غجنمئ
غغ[ َثُصط بطدمورة، الجنِصط ورنطعسنِرنطبسن  ُغئ بطدمورة ثط] جن عحفىعف:مغ

ه:عه[ طِإدراخطهت ِوبذخطهت ] معمب غجنمئ   رصصطٌوء َن عشلنأ َ واثنهطلط،ُّ
ه همعخنحملكهت:عه[ ي هن عققغمملكف معمب غجنمئ  ُادشامل لً رطضسط حلزلل رط ظ]لكي

يغجنىعه َّـ غجنتحمئ[ ُّاحلشصشل يمثمل هغجللكهنخيي  جلمتيط :عه[  جصعظك] هغإللكالمي
ه[ َشلنبن أآلع و، بك الب]غجنخييعحملكظ  ُادشامل  حلزلل رط ظلًرسصصط ]معمب غجنمئ

 ،خذ رغابنلأ إح لّ ادثخِ وثصلدط] غجنهئخصن غحلمئمثمئ:عه[ لِ، ورثلتّاحلشصشل
 .خطجشك ذدك

ُضمشكدة، خأل َ واتغِ ادسشطرعطُ ضسطئغّوأرط  مض :عه[  خصلٍ خث رلةلدةّأهنط ّ
ط ّ ت] غجنخيهيلكقُّـمن هغخفيعقغي هثحيلكئيع:عه[ ظطُ ادشلى ادنل ظل ضسطئغ، ضسك.]غإلهثسلكن

 ِجهطص يف األِؠهطب االثنشاملأ جصع ِبط بطتنطظعات اتسنثةّغُ وظّبمهغت
ه:عه[  جصصطُدزطدرةا ُادشطرشط، خشع ؠطرت األخسطل ً رششصط] جل معمب غجنمئ ّ ،
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ه[ خزطرت  ِن عزعر جصصط تمط اخنزطءأُّ عزع ّ جامً ممصلجط]معمب غجنمئ

ه:عه[ صطِرسطوجن، أو ]ُّـيعغيغجنهل[ صطِجنطئس  دنسف ادشلى ] معمب غجنمئ
ّاجلمامضصط، خطدشل ِة ادليصطآل ِوجنصصط، رك خث اثنهعام ادشلة آل ِ ادشعثصطآل يعطظط، إ آل

 ِ واحلحاتِ وادنصطئكِعادمنط دشلتلش وِ بسصصل يف األضلاع اتامةشطُ ادشألموظشغا
 .ذعطضات

ُ ابزطخُ األخألك وادشلاخط، خأل يطُ ادنل ظل ضسطئغُقئ ادسنطّوأرط صط ّ
ُنزقببنصصق ادزشطت ادنل  ُن رط عشلنض خ؛ وادشلاخطُ هبط األخألكآل ً ال رنطّ

ُ اتسح، ال يطدءدش ُ ابزطخآل ُل بنصصق رط عنزقي  . بسصصلُدء بل ذدك ادآل
ُ رط عنهغك] مض غإلهثسلكن:عه[ آلضل دصغ ظصطكأ آلوال ضمشك آل جت ثنصك ادعوام ّ

ٌرنهغخط ـ خطدغئط ـ صطَح وجنصع ادحاّخضن ؛واالثنصغار  ٍ رك خث مسقً دائامي
 .وال خنلر

غغ غإلخكهئلكن غخفتمئيطن مض غخفجيمبمك )ص( يغجنمئلكئ جعمسن غمع هَّـ) طض(ي َّـىعغ مغ  غجنخييعحملكظ هيلكمي
ن غحلمئمثمئمثمل هغخفخيلكقم غجنمثمئمثمتمثمل َّـيعن :جلمف( س غجنخيمب  متهئجهمعمه جنشهثسلكن هحت تغجن س

ن عمل  ظ  هغآلهثجيالم صسهنهئلكهثمثملغإللكالم غجنىعغجخ جعلكهثحالن غجنخيمئيط غإلجلمبمث جلمتيط غجن
ق ن غخفجيعقغ هغآلهثخيعغل مض حكمب غخفسصجل غجنمئمث ُّـمتلكمض هنلك  )س غألجلمف هن غجنخيمئ

غ عجنمث هن مغلكهنخيمثمل غإلهثسلكن  .سقَّـب
غغ ق جلمتيط غجنخييعحملكظ : هجفلكظ غجل وعن آل هنمتلكحملكغ َّـمتلكن عظالظ عق غإللكالم غخفمئمه

ن غإلهثسلكن عجنمث هَّـ غجنميلكُّـمل مض ظ قه جع مغ ن عهثخص َّـ غإللكالم غجن ظ ي غجن
هن  ص آل غإللكالم غخفهيهت ىغجنخييعحملكر غجنىعغجخ غحلمئمثمئ غجنجهلكهن جنهئ خممثيط جضمثيش جع ى ي
ن غإلققغمملكف غحلسمثمل  يغآلجلتبلكقه غخفمئلكجع جنمبتمئمثمثيطص هجلمف َّـىعغ حمال ُّـمبىغن عن معهئ
ن عمل َّـىعغ غإللكالمص جع آلجعيط هن  ظ رمثمل هغجنهيهئيعُّـمل جمحق هنخيتمقغ مض غجن يهغجن

ن عجنمثغجلتبلكقَّـلك مض  ظ  .غجن
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ن غجنخيلكقم ن عمل : حمال ُّـمبىغن هن خم ظ يعن غجنهئخصن غحلمئمثمئ آل شمه عمل جلمتيط غجن
ن غإلققغمملكف غحلسمعن  عهنيعمعبمل غإللكالم رمثمل هغجنهيهئيعُّـمل جمحق هنخيتمقغيهئ سمثمل هغجن س ظ س

سآل جعيط هن غجلتبلكقَّـلك  جع    مكهتلكقس هغجللكهنخيمثمل مض غإل غحلمئمثمئسُّـتحمئ غإللكالمي جفت ي
قيهنخيمثمل غجللكمئمن يحتمئم ممخص  ن هنهتىعجعملمض غجنحيهت و م جملكُّـمل غألهنيع عصلك معهئ ي هقجن ي هنجيهتيعغظ ي

يألن غجنمئ ي عقغ عقغقف عن معجكخم همعمه عمل جفيط غإللكالمص جلمبمثهتلك عن سغ غجنمئيطحكمثملي ي
ه  رمثمل هغجنهيهئيعُّـمل(معستخيهب معمب غجنمئ مم معخيمثمتهتلك مض قجن ) يهن غحلسمثمل هغجن

غ غجنمئيط قغ جنمبمئ ه هنمئهت ن معمب غجنمئ ص هجلمتيطَّـلك زمك عن معهئ يغجنجكخم و وحكمثمل هنجيمثخيمل حصلكص ي ي
ن  ص جع معهئ ن جنمبهئخصن غحلمئمثمئ ظ ه هنلكهثخيلك هن غجن ن معمب غجنمئ وهجفمثمتئىع آل معهئ ى

 .وهنخيمثمتلك جلمبمث
ص  قغ مض غإلهثسلكن غجنهئلكهن مغ يهعهنلك هثحيلكئيع غجنخيهيلكقُّـمن هغخفيعقغص حمال هثسمب عصلك جمحق هن يي
ه غجنت َّـ هثحيلكئيع معمب معسخيعف  ص جملكُّـمل غألهنيع عن غجنمئ قغ حممث مغ يجع َّـ هن ي

يهَّـىعجعمن جعلكخفجلكَّـيطغف  قغي ي هنمبهئمثملص وغخفخيتمقغ حممهلكقف غألحمخيلكن غجنمهلكققغ جلمتهتلك جضهب
جلمل ي جلخص ُّـهبهئ عن ُّـمهيطق جلمتهتلك جفسمك غخمتٰهلكظ لكبلكئخيهتلك غجنهلوحممهلكقف جحمت ُّـيعغص ي

جلمل رمثمل هخكبهتهتلك هن وهجحمت غ غجن ه غجلسخصهثمثمل مملكجنمئ ي جل هنجيلكهجلتهتلك جنبخيىش غجنمئ ي ي
غ غجنمئيطحكمثمل عُّـ يجمحق غحكتخيطغن غجنمئ ي ك ي جف لكَّـلكص ههثهييغ َّـىعغ غجنهئالن زيعه مض غجن

 .غجنسبلكل هغجنبهتلكئ هغحلهلغف غخفهسقُّـمله
غمممك حمال زمك   غإلهثسلكن يغمعمهلكميهعهنلك غجنجيبلكئ غجنت َّـ هثحيلكئيع غألحمالن هغجنهئ

غمممكص حملكخفثلكن آل زمك يغجنهئلكهن جعجهبمث غجنمههيلكف غجنت معت مه هبلك غألحمالن هغجنهئ
ظ ع يعن ُّـتمه جعهئ هنلك هنلكجغمب مههيلكف غجنالكهنمل لكجنزمض غخفخصجغمبمل غمعمهلكحم جعُّـهئهي ق ي

 .جنمبحمئمثمئمل غخفجيمبمئمل
ص حمال هثسمب عهث جنمثيغ مض غإلهثسلكن  غ غآلمعمهلكم جعهئ هنلك ُّـخصجغمب يهجنئ حكمبهبمتلك همغ يي ي ي
يهنلك ُّـتحيعن جلمف حكبمث غجنيطهغن هغآلحكتهبيعغقظ حممشن غجنهلغُّـخل هخكبهتهتلك م مملكجنيعئمل م  ي
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هنهتز جلمف غجنمئس غجنخيهبحلىهققي مض قحم هنلك عوَّـىعغ خهل: أخلل  :عه [ هن جلمب

 هن معمب :عه [ هنمتهتلكيهنغأل جل ي زمثمكى جلمف غجنجكمعمثمكص حمبيطع]غجنخييعحملكظ
نيعن غجن جلمف ] غجنخييعحملكظ:عه [هتىهيلكخمي غمعيجعمسن يغجنمئلكئ ص هَّـ]غإلُّـيعغقغف ىحلمئمثمئمثمل غىخيمب  س
ىمثملغجنهئجههي [س غجنمثمئمثمتمثملىهغخفخيلكقم غجنىعه َّـ  [ جنشهثسلكنيمهحت تغجن  َّـ]يمثمل هغإلقجغي

ن عمل يمتهئجهمع ه]يغألمع يغخفحيهتيع ظ  جعلكهثحالن زغجنىعغجخغإللكالم  جلمبمث جلمتيط غجن
قي هغآلهثجيالمصسهنهئلكهثمثمل غإليغجنخيمئيط آلي جل غجنمئمث  خفس غي مض حكمبي هغآلهثخيعغلصسمثملهث غحصمث

غ عجنمث هن مغلكهنخيمثمل غإلهثسلكن ن غخفجيعقغص ُّـمتلكمض هنلك قَّـب يغألجلمف هن غجنخيمئ س  ى ممخص حكبس
 .يمعهيمهمثمب

وهنتحيعمممل .و قغئخصي
غغ غجنجهيمع جعخييط عن )ص( مغهتمل عمل غجنمئس غجنمتحييعه ش غجنهئالن مض مغ يب هغإلخكهئلكآلف غخفت

ن غجنخييعحملكظص جعيطع  مغهتمل شهن َّـمتلك غجنهلهل مض قحم غجنجههن جلمب يب هغإلخكهئلكآلف غخفت
ين هن معمب غإلخكهئلكآلف هغجنىعه معمئيطن يجلمف غجنمئس غجنخيهبحل هنمتهتلكص حمبيطع جعلكأله

ن غخفلكمع) طض(ومعمئيعُّـيعه جل جنسلكن غخلمه هنخيجكضلك جلمف غجنخييعحملكظ مض غخفجيمبمك  : جعمئ
غعصسجغ س ن غإلهثسلكن عمل جفيط غجنهئخصن غحلمئمثمئ آل ُّـهبيعن جلمف ي خميط غمعهيمئ هئ ز هظ

قيعآل ن عمل صش جعلكهثحالن غجنخيمئيط هغجنتخمبيس جل غجنمئمث ظ ن غآلهثجيالم هغجن  هجعحمه
ن غجنهئخصن غحلمئمثمئيجفيط آل شمه جلمتيطَّـ جنمبسلكجنهئخل هنلك مس ...  غإللكالمص حممثهئ

غ عمل هنيعمعبمل غإللكالم مغ...ُّـمهمب ه غجنمئيطحكمثمل هغجنخيلكخممبمل جعلكجنهئمبي همع ي غجنمئ مثمل هثح س
صلك جعهبخيىغن مض معمب غحللكجنمل جل غحكتخيخصن ...غجنمئيطك ه غجلسخصهثمثملص  همم سمعمب غجنمئ
رمثمل ي حمال غجلتبلكق جلمتيطَّـ جعهبث َّـىعه غإلققغمملكف غحلسىهجفمثمتئىع سمثمل هغخلمثلكجنمثمل هغجن ي س

وهغجنهيهئيعُّـملص جع َّـىعه غإلققغمملكف جلمتيطَّـ هنلكهثخيمل ن هنلك َّـ غجنهئخصن غحلمئمثمئ س  حلمه
ن غخفجيعقغ هغألقهغفى هجفمثمتئىع...جلمتيطَّـ  س مملكن غإلهثسلكن غجنهئلكهن َّـ غخفجهلكقن جنمبخيمئ

ن غجللكهنيعهث :ن ُّـمئلكنعهئ حمال ُّـهب. غجنهئلكهنمبمل مغيط حممث هنلك َّـ هنث ظ َّـ غجنهئ  عق آل ُّـ
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يهثخص معمبىغن عىمتلكحملكغيعن غخف :وبصطن ذدك  غجنىعه َّـ م  جعلكإللكالميمملكن غخفيعغق ن جنع س

ن َّـلكيغجنميلكُّـمل ظ هن [س غآلجلتبلكقهس غجنيعحكهبىغإللكالم َّـ م َّـمتلك مض غجن  ]سغخفهيهت
ص جع غجنميلكُّـملي جنمبتمئمثمثيطص هغألهنيعىغخفمئلكجع  شغجنىعغجخ يغإللكالم  َّـيعهثخص َّـلكَّـمتلك ي جنمثيغ ممىعجن

 عمل قجن غإللكالم :عه [ عجنمثي غجنتمئمثمثيط هجليطهني غجنىعه هثسبملص]غجنسخي[يغحلمئمثمئ 
ُّـمل]يغحلمئمثمئ : عه [ حصخصيغجنجهلكهن  َّـ]ي غحلمئمثمئيغإللكالم [ عق قجنظس جلمف غجنس

ن] هغجنتمئمثمثيطجنشلكالم ي جلىغئمثلكمعي غخفجيمبى خكهب  .س غخفمئمثيطغي

غمممك عزههن غجنبخل . ..غجنخيهيلكقُّـمن هغخفيعقغ مغيط حممث هنلك ُّـخصجغ غألحمالن هغجنهئ يهث آل ُّـ
مممل جلمف حكبمث غآلحكتهبيعغق هغجنيطهغنص هن ي غخفتحيعصلكنئتغجنميحق غجنمئلكجعمبمل جنمبخيعم هغآلجن

 .ذجليطن جليعهل غآلهثمئجيلكل
ن غجنخييعجسلك هئ يهثع :وتطؠك اإلجشطل ن جعمسن غإلهثسلكن آل ُّـهبهئ عن ُّـهئ جن ييعحملكظ معمئ

يغخفحيهتيع غألمع عآل عقغ حفمب قجعمئمل غإلققغمملكف  رمثملص هخضلكهك يغحلسمثملي ي هغخلمثلكجنمثمل هغجن ي
ص جع هظ عمل غإللكالمص ههن مغهتمل عحفيعه  ه ههظ عمل غجنخيمئ يمم َّـىعه غجنمئ

ن جن ن: معمئ وعن غإلهثسلكن غجنهئلكهن مم هجلمبمث مممث معستمئمث ص ي جنهئ خظو مغلكهني
هظيغجللكهنخيمث يمل هن ختمبمه هن مم معمب غجنمئ ن حممث هنلك ُّـجهلكجع ! ي يجلمف عهث جن ُّـهئ

غمممكآلغجنخيهيلكقُّـمن هغخفيعقغ هجمحقَّـلكص ممخص  ن حممث هنلك ُّـجهلكجع غألحمالن هغجنهئ . ُّـهئ
غغ جل معمب غجنجهبهتمل جعمسخمسلكهنهتلك غجنثالجغمل م عه)ص( يجليطن مغلكهنخيمثمل :  َّـىعغ خهل مض غجل

ص هجليطن غخكتخصجن جلمف هنلك ُّـخصجغ غجنخيهيلكقُّـمن هجمحق َّـلكص هجليطن غإلهثسلكن هعلكالخم
غخكتخصجن جلمف هنلك ُّـجهلكجع غألحمالن م جعيطعه غجنجهلكقف جعبمثلكن هنخيمت غإللكالم جلمتيط غجنخيلكقم 

هن غخفمئلكجع جنمبتمئمثمثيطص ع: َّـمتلكص هَّـ ين غخلمه خميط حفمبيش َّـمتلك جعخل غإللكالم غخفهيهت
هن يهجعخل غإللكالم غجنسخي غجنجهلكهن جنمبتمئمث ص حممهحمثِّـ عن غإللكالم غخفهيهت ييط هجليطهن

ص عآل عن غجنىعه ُّـيعُّـيط عن ُّـمه عجنى جن هآل جضمثيشى جنمبتمئمثمثيط جمحق خكلكهنوهنمئلكجع ي جع مث ي
قه غحلمئمثمئ غجنسخي حممثمهحق هنحيهتيعغ معلكهنلك خكلكهنال يغجنخيلكقم عهثخص َّـ مغ و غإللكالم غجن و يو



غجليط...................................................................صصض ض م ف خف مخهتمثيط غجنمئ
ى معمئيعقهعقغ ص هجغبمني هنخيمت غإللكالمس مغ ىن جملكُّـملع ى جلمف َّـىعغ غجن يزلكقُّـمل غإلي غحليعممملي  س

ق َّـ ي مض غخفحيهتيع غجنتلكن غخفجيمبي غحليمكهت ي جلهبمث مغىغئمثلكفي غجنجهلكهنز  غخفحيلكَّـيعص حمال ي
نع يُّـمبىغن يمثملز غحلسي غإلققغمملكفىن معهئ رمثملي ي هغجن ي هغجنهيهئيعُّـملس مملكن   جنصى جمحق هنخيتمقغس

ن ن عمل هنيعمعبمل غإللكالمص جع زغحلمئمثمئ غجنهئخصن يجفمه ظ سآلجعيط هن غجلتبلكقَّـلك  جعلكجن  ي
ه هعققغمملكهتلك:عه[ ىحمئ ُّـتيجفت ] معمب غجنمئ ي هغجللكهنخيمثملي غإللكالمس مكهتلكقص  مض غإلس

يمثملغجللكهنخي[من يمئمئممخص حت ق] ي   .مض غجنحيهت

قه آلجعيط جن  مغ ن عمل غإللكالم غجن ظ ق جضمثجيلك هبلكص حممشن غجنىعه ُّـيعُّـيط غجن يجنهئ غجنمئمث ي و ي
هثلك مغلكهنخيلك حصلكص ممخص معمئيطن مض  ن مم ق هغخفيعغمعمك مجمثخيلك حممثهئ يهن عن زهب غجنمئمث و و جعمثلكن و

يغخفيعغمعمك غآلحكتمثيطغجلمثمل هغآلحكتمئيعغقُّـملص حملكإللكالم َّـمتلك َّـ غجللكهنخيمثملص جملكُّـمل هنلك مض  ي ي
مع غجنمئيطحكمثملغألهنيع غه غجلىغئمثمل معمب هزخيمبهتلك هنجيمثخيمل جنمئ ي عهث جسىعغ خم ي وي ي  عقنص حملكإللكالم. ي

ن هغمغيطغ جنمبهبجيمب  قص حممثهئ ه هغجنمئمث قه ُّـمتسج هن مج مجمث معمب غجنمئ مغ وغجن
ن غخفجيمب جلىغئمثلكمع عه غجنالجعهلل  خكصيم غخفمئلكجع جنمبتمئمثمثيط م هجنمبهبمئمثيط يلكهنال حصخص خكهب و

هن غجنىعه ُّـستمبىغن هثهي مم  ص هَّـىعغ جعخالم غإللكالم غخفهيهت يغخفمئسهب ألخمسلكهن
ص حمهت غإللكالم غآلجلتبلكقه غخفمئلكجع جنمبتمئمث يخممثيط جنتحمئمئ . يطي

جن م هَّـ يمعمئيعقجعخييط عن يعهث :  هجعمثلكهث)ص( مغ غجنىعه هثمئ  هنخيمت غإللكالم جلمف َّـىعغ غجن
قه غجنس مغ ق هغجنهئخصآلفغإللكالم غجن  آل غإللكالم صخي غجنىعه َّـ مج غجنمئمث

ق م هخميط جغبمن حممثخص حكب عن جملكُّـمل غحليعمممل غحلبمثمل  هن غجنىعه َّـ هثهي غجنمئمث يغخفهيهت ي
ق غحل مض غخفحيهتيع غجنتلكن يغإلزلكقُّـمل َّـ مكهت ي ن غحل معخيلكمل ي ص حممثهئ ي غخفجيمب غجنجهلكهن

وغجنحيلكَّـيع م آل غحل غجنالجعهلل غخفمئسهب م جن هنحيهتيع  غجنسخي  جعلكإللكالمو هنجيمبس معلكني
ن خكلكهنال جلهبمث  قغ مض غخفحيلكَّـيع يهمم  غخفحيلكَّـيع يمغىغئمثلكفوحممثهئ يغجنهئخصآلف غخفتمه

رمثمل هغجنهيهئيعُّـملصوهجعمتلكظ جلمف َّـىعغ. غألحفيعه ن غإلققغمملكف غحلسمثمل هغجن ي آل ُّـمبىغن عن معهئ ي  ي
ن عمل هنيعمعبمل غإللكالمص جع آلجعيط ىجمحق هنخيتمقغ ظ ن غجنهئخصن غحلمئمثمئ جعلكجن ي مض جفمه



صصض...............................................................................)طض( غخفجيمبمك
ى غجنمئيطحكمثملىغيمئين غجنهقجن أل ن  جنس ىمثمل غحلمئمثمئىعحفىعف غجنخيمب  ى هغخفخيلكقمىمثملي غجنهئمبي

ىغجنمثمئمثمتمثمل جنمن ي جل هنهيحفىعَّـلك ههنخيلكقصس غ[شلك جلمتيط خضيعقَّـلكص هغحكت يغجنمئ ] يمثمل غجنمئيطحكي
هىجفمثمتئىع ى غجلسخصهثمثملجلمتع م  جلمف َّـىعه غجنمئ جعحمثهن آل  م ي جنمبجىغئمثلكفىممملييطقي غخفس

ه جعمتهيسهتلك مض شستمئمع  جعيطهن غحكتخيطغن صلكحصلكحمخيع هن جفيعمملكهتلك هىخظ معمب غجنمئ
غ يمعمب غجنمئ ه:عه [يُّـلكَّـلكعس غجنمئيطحكمثمل س غ :عه [َّـلكي هخمهتيع] جنتمب غجنمئ ي هخمهتيع غجنمئ

غ هنتلكجعخيت]يمثملغجنمئيطحك ه جلمف همغ ه جنمبمئيطحك: عه[هتلك ي جنتمب غجنمئ ] يمثملمعمب غجنمئ
غ غجنمئيطحك:عه[ مض علكالخمهتلك ىمقيهتلك جعلكجنرضهقغص آلجلتيههنبلكُّـخيت جعلكخفخيمت ] يمثملي غجنمئ

ق حكلك غل عققغمملكهتلكع ييعئغخفىعمم ه:عه [هث ي هن مممبمثلكهتلك همغىغئمثلكهتلك] معمب غجنمئ    ي
قغ مملكهثمن عهم  يممخص غجلتمق معخنحملكهت م جفلكذغ  عهو جملكئبملصىهنخيلكر وظ معمب : عه [لكش

ه غخمخيمل] غجنمئ ن ع ى جفمثمتئىعى هغحكتحلكنص مض معمب غخفيطقمملكفيهن غجنجكمممثبلكف غجن ن ُّـهئ
ه:عه[ هنمتهتلك وخظ ن هنلك َّـ]  هن معمب غجنمئ  :عه[يغحلمئمثمئ  يغجنهئخصن وهنلكهثخيلك حلمه

ن عمل غإللكالمغجن سص جع آل جعيط ه] جلمتيط غجنخييعحملكظ:عه [ جلمتيطَّـ]ظ نعي  سمم ىن ُّـهئ

ه هعققغمملكهتلك يشمه غإللكالم هغجللكهنخيمثملظ ألن ي جفت هن غجلتبلكق معمب غجنمئ ي
ق قص جع َّـ مج غجنمئمث حممبهئ ص غإللكالم غجنسخي غحلمئمثمئ جنمثيغ َّـ قحمىش غجنمئمث

ن مم  ص حمتهئ ق جعمتح عجفيطُّـمل غجلهب يشمه غإللكالم غحلمئمثمئ آلجعيط هن مج غجنمئمث ي ي
ه هنجهلكُّـخيمل ههنبلكُّـخيمل همض حفيطهنمل  ن عمل معمب غجنمئ ظ غ غجنمئيطحكمثمل جنمب يغجنمئ َّـىعغ ي

 .غإللكالم
ق معمهحقيهن جغه ي جلمتيطهثلك مغلكهنخيمثمل مض غإلمكهتلكق ممخص مملكهثمن جلمتيطهثلك مغلكهنخيمثمل مض غجنحيهت  .ي

ق  ك غجنمتىغهنيعهثخصيهغجللكهنخيمثمل مض غجنحيهت ي عق عن غجنمهلكقق غألهنظ معمسجخ مض خم يهنيع ي مممبخص ي
قُّـملىجلمف هثجهمسغ ى همغ قغي قمغلك هظ و عحفىع هنمتهتلك هثهب ي جنهئ حفمهلكئيس عحميعغق و هغمغيطغو

يههن جغ ُّـهبهئ جنتمب غجنهئخصآلف غخفستجمتمل مض غجن. هنيعمعبتهتلك  ىحيلكَّـيع عن معحيهتيع مض هنحيهتيعي
 . مملكهنىمغلكهن



غجليط...................................................................ضصض ض م ف خف مخهتمثيط غجنمئ
ه هعققغمملكهتلك:عه [هنمتهتلك س هنخيمثمتلك هجلمبمل وحكببلك م  هن غجنبمثلكنىجلمف هنلك حكب م ] هن غجنمئ و

وهنخييطغ ن هنلك َّـي حف شغحلمئمثمئ يغجنهئخصن  حلمه جنملصيهجنيعحك خممن ع عمل ي غجنجكخمي هحكهت
ىلك معمئيعقي خفظ] هنيعغمعمك غجنهئخصن:عه [هنيعغمعب ه ى غحكتخيطغهنيعن هن ي  :عه[هتلك جنتمب غجنمئ

غ غجنمئيطحكمثملىغحكتخيطغن ي غجنمئ هي ن]  جنتمب غجنمئ  هن غخفخيلكهن ي غألجغيعي غحكتحمهلكنىهمم
 ي حملكجلمبص] غخفخيلكهن جعيطهن:عه [جعيطههث]  غألجغيع:عه[ ي هن غحكتحمهلكجنيحكهتع

 .قجن

يهقجن ألن غجنمئ:  عه)ص( ن هن هنخيلكقصلك جلمتيط خضيعقَّـلكص ي يغ غجنمئيطحكمثمل عقغ عحفىعف غجنخيمب ي
ه  ه ظلكقف معمب غجنمئ غ غجنمئيطحكمثمل جلمف حكلكئيع غجنمئ جنمن غجنمئ يهغحكت  يغحلسمثملي

رمثمل هغجنهيهئيعُّـمل هعققغمملكهتلك مممبهتلك هنجهلكُّـخيمل وهغجن ي ي غ غجنمئيطحكمثملي ي جنمبمئ  يهن آل معستمئمث جعحصي
ه غ  جعمتهيسهتلك مض خظ هن جفيعمملكهتلك هعحمخيلكحصلك هن قهن غآلمعمب غجنمئ يئتخصق جعمسهغهنيع غجنمئ

غ هنتلكجعخيتهتلك ههنبلكُّـخيتهتلكص  ه جلمف همغ غ غجنمئيطحكمثمل جنتمب غجنمئ يغجنمئيطحكمثمل هخمهتيع غجنمئ ي ي
غل  ق م حكلكئيع عهث غ غجنمئيطحكمثمل م جعلكخفخيمت غخفىعمم يحممب مملكن ممىعجن آلجلتمق مض علكالم غجنمئ ي

غ غجنخيمئمبمث ه هن مممبمثلكهتلك مملكجنمئ يعققغمملكف معمب غجنمئ ي َّـ يمغىغئمثلكهتملص عه ي لك مملكخلمثلكن هغجن
قغ مملكهثمن معمب غإلققغمملكف عه هنخيلكرص جملكئبمل عه جفلكذغ م عق هنتخيمبيغحليغه يص ظ  و

غ  رمثمل جملكئمكو جفلكذيغحلسمثملي غجنمئ ه غخلمثلكجنمثمل غجن و عهنلكهنهتلكص ههنتخيمب غجنمئ ي ي  جلمتهتلك م ي
ه ههنيطقمملكهتلك هنخيتمقغص هعهثخص معخنحملكهتلك  يهجنمثيغ حممئيش َّـىعه غجنمئ هن غجنجكمممثبلكف (ي

غخمخيمل مض  ن خظ)معمب غخفيطقمملكفغجن و عُّـٰهلك هنخيتمقغص هغحكتحلكن جفمثمتئىع عن ُّـهئ ى  هن و
ن هنلك َّـ غجنهئخصن غحلمئمثمئ جلمتيط غجنخييعحملكظص جع  ه ههنيطقمملكهتلك هنلكهثخيلك حلمه وَّـىعه غجنمئ
ن عمل قجن غإللكالم هغجنهئخصن غحلمئمثمئ مض  ظ ن جفمثمتئىع هنخيمثمتلك هخلكلك جنمب وحكتهئ و ى

ن حكببلك هنخيمثمتلك هجلمب قص حمتهئ ك غجنمهخي يخم و و هنخييطغوملو ن غجنهئخصن ي غحلمئمثمئ  حلمه
ظ هقجن خفلك  جنمل غجنجكخم عمل عخممن هنيعغمعمك قجن غجنهئخصن غحلمئمثمئ ص هجنسهت حف يهجنيعحك ي
ن غحكتحمهلكن  هص همم غ غجنمئيطحكمثمل جنتمب غجنمئ يمعمئيعق هن عن غحكتخيطغن معمب غجنمئ ي ي ي



ضصض...............................................................................)طض( غخفجيمبمك
هتلك مض غإلهثسلكن ي عمل غهثتهيلكئي غجنت قَّـمك غجنسلكئي هغخفيعقغي غجنخيهيلكقُّـمنييعئيهنلك هثحيلكعه

ص حمال هثسمبغجنهئلك يهن يصلك جمحقع ز قغس مغ  . حممثى هن
ه غجنت َّـ هثحيلكئيعصهثخي يخفلك ]  غجنخيهيلكقُّـمن هغخفيعقغي هثحيلكئيع:عه[َّـلك ي غجنمئ

خكخلكك  مض لكيعُّـ غآلحكتهئخصن مض غأليخفخيتمقغ جعلكخفجلكَّـيطغف غيىعجعمني هَّـييعفمعسخ
قغينغجنهئلكهنمبملص حممئيط ظلكقف غألحمخيلك ص حممهلكقف س جلمتهتلك هنمبهئمثملي غجنمهلكققغي غخفحهب

جلمل ه غجنت َّـ هثحيلكئيع:عه [ جلمتهتلكى ُّـمهيطقنعش ُّـمهِّـ ي جلخصوجحمت  ي جل معمب غجنمئ
ه[هتلكص ممخص هنمتخيمن يخيئ جفسمك غخمتٰهلكظ لكبلك]غجنخيهيلكقُّـمن هغخفيعقغ جل ] معمب غجنمئ

ه غجلسخصهثمثمل مملكجنمئ يهنجيلكهجلتهتلك جنبخيىش غجنمئ رمثملس يغ غجن  هن جمحق غحكتخيطغن وال هنثس
غ يغجنمئ ي غجنمئيطحكمثملس  .يُّـلكَّـلكع س

ىن خكمثجيلكهثع:  يغجنمتبمئ جل يههنلك هث  عمل َّـىعغ ويطهص عخكلكقغ جلمف ُّـى خميط عحكمبي
 .غخفخيمت

غل غخفخصجغمبمليهَّـهئىعغ غجنهئالن كي جعخيمثمت مض غألهث جف هغجنسبلكل هغجنبهتلكئ    جنمب
 . قُّـملهسهغحلهلغف غخف

غ غجنمئيطحكمثمل جنمبهئخصن يغألجغيع هن غخفخيلكهن ُّـخييط ي عحكهت هن غحكتحمهلكن معمب غجنمئ ي
ه غخفخيمثمتمل حصلك .غحلمئمثمئ جعيطهن َّـىعه غجنمئ

غ)ص( يغ غجنمئس غجنثلكر هن عخكهئلكن غخلمه غخفتمئيطن مض جليطن غخكتخصن غإلهثسلكن  َّـىعغ مغ
ن مغلكهنخيلكظصيخفلك ُّـمتلكمكيعه هن غجنخيهيلكقُّـمن هغخفيعقغ هجفلكظ ! و هجعلكجنتلكمظ حمهئمث ُّـهئ

غغ ه غجنت َّـ هثحيلكئيعينع: غجل قغ غجنمئ مغ  مض غإلهثسلكن و غجنخيهيلكقُّـمن هغخفيعقغ هن
يغجنهئلكهن عُّـٰهلكص جنهئمتهتلك  يخفلك معسخيعف هَّـو ي غ مض لكيعُّـ سىعجعمن جعلكخفجلكَّـيطغف غخفخيتمقي

هخكخلكك غجنهئلكهنمبملص حممئيط ظلكقفغحكتهئخصن غأل قغ عحمخيلكن معمب غجنمئ ص يهنمبهئمثمل و جضهب
قص  هحممهلكقفيحمال ُّـمهيطق جلمتهتلك عآل غخفحهب جلمل معمب غجنمئ ن ُّـمهيطق ع ُّـهبهئ ي جلخصو جحمت

ه ص ممخص هنمتخيمن  هن غجنجهمثجيمتمل هغجنحيمبخيهتلكئجفسمك غخمتٰهلكظ لكبلك جلمتهتلك جل معمب غجنمئ



غجليط...................................................................ضصض ض م ف خف مخهتمثيط غجنمئ
غمممكص ي غجنت َّـ هثحيلكئيعيئ غجنجيبلكيهعهنلك نيحممشن غألحمالن هغجنهئ  وآل هنثلكي هنلك ُّـهئ

نع آل زمك ي غخفخيخلحنظجنمب ى هنتمههيلك جعجهبمث هنلك غمعمه]يقجن غخفثلكن [ىن ُّـهئ س   جعوس
ي غمعمهلكحمق مض غخفخصجغمبمل ُّـهئهيع ظمهلكفي جعخيمثمت هن غخفجهخيحنظقجن غجن  ] غخفثلكن:عه [ز

 .  جنمبحمئمثمئمل غخفجيمبمئمليجعمههيلكمع غجنالكهنمل
غ :عه [يهجنئ حكمبهبمتلك قجن مغ نع جع و هنتمههيلك جعجهبمث هنلك ي غخفثلكنن ُّـهئ س

ىغمعمه يص جنهئ آل هثسمب]مهلكفي جعخيمثمت هن غخفجهخيحنظجنغ  قجن جعس سهث جنمثيغ َّـمتلكن ع س
يهنلك ُّـتحيعن] ن عه غإلهثسلكن مض غخفثلك:عه[  ىخلُّـ غجنهلغيحممشن ظ جلمف غجنيطهغن هغآلحكتهبيعغقس

مغىغغظ مس غألحمالن جعىجفلكلكملع ي غجنبيطني جعسلكئيع عمغىغغظيممسلكئيع غجنخييعهم غخفحمثجيمل م هتلكىهخكبهت
يهتلك جعلكحليعمممل غآلهثمئبلكضمثمل هغآلهثبسلكلكمثي جعخيٰهصومممليهنتحيع م غجنخيلكمس ليملص هجعخيٰهس  ىهتلك جعمت
غل غحليعمملكفع هن ىعحفيع سصلك مشوُّـٰهلك حمعص همملكجنيعئمل ]مليلكضمثمل هغآلهثخهييمملكآلقمعهيلكجلمث [هث

وهنتحيعمممل غخمخيمليظ غحليعمملكفع ] غجنيعئمل:عه [سهثعو قغئخصص هقجن جعلكجلتبلكق ز  مض ي غجن
ن هنثلكع ي ُّـجهب] قجنيمم :عه [هتلكشغجنبيطنص مممب  ي غألجلحيي حليعمممل غجنهيمبوآلن ُّـهئ

 . غجنمتهتلكقي غجنمبمث هغهثبسلكلي غهثمئبلكليغجنىعه جع شمه

ه غجلسخصهثمثمل مملكجنمئ يهنجيلكهجلتهتلك جنبخيىش غجنمئ رس  هن جمحق غحكتخيطغن والسمثمل هنثغ غجن
غ غجنمئيطحكمثمل  سغجنمئ  ص*ين خكمثجيلكهث خميط عحكمب جلمف ُّـيطهع: مئ جل غجنمتب يههنلك هث .يُّـلكَّـلكعس

ك.  عمل َّـىعغ غخفخيمتوعخكلكقغ جف غل غخفخصجغمبمل جنمب   هَّـهئىعغ غجنهئالن جعخيمثمت مض غألهث
.قُّـملهسهغجنسبلكل هغجنبهتلكئ هغحلهلغف غخف

ص هجفلكظمب )ص( غغ غجنمئس غجنثلكجنهن هن عخكهئلكن غخلمه يعهنلك غجنجيبلكئ غجنت  :َّـىعغ مغ
ن هنثلكآل جنمبحنظ غخفخيخل  غمممك حممشن هنلك ُّـهئ يَّـ هثحيلكئيع غألحمالن هغجنهئ و ممخص مض (ي

ن قجن غخفثلكن هنتمههيلك جعجهبمث هنلك)غإلهثسلكن غجنهئلكهن جعلكجنمتسبمل جنمبخيلكمس و آل زمك عن ُّـهئ   ي
 مممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

جنئ*  غمظ غجن  .طضص كضف: يغخفحجمل غجنبمثٰهلكظظ ططص كضف: جل



ضصض...............................................................................)طض( غخفجيمبمك
ن جنبمثلكن غجنتجيبمث  ي غجنجهمثىطىليهخميط معخييع ققصى خكلكمىجعمئ  ى جلبلكقمعي حممبمت

غئهتلك جلمف هثهئلكفظىغجنهلُّـهيمل غمسيعن:  جنجيمثهيملص خملكنى آلجفت   األجتُسطملاد :و عقجعخيملى غجنخي

ن ي جفت ي هن غخفجهخمهلكف) جعخيمثمتيغخفهبث: عه( جع قجن غجنحنظ جعخيمثمت ي غمعمه ُّـهئ
ظ عق ُّـهئهي مض غخفخصجغمبمل غمعمهلكم  جللك حممث مملكجلهب غجنيعُّـلكيضص حممبمثيغ غألهنيع ممىعجن يمصهب و
يغخفثلكن م غجنىعه َّـ غإلهثسلكن َّـمتلك م جعلكجنمههيلكف غجنالكهنمل جنمبحمئمثمئمل غخفجيمبمئملص آل عهث زمك 

ظمثلكهتجعي جفت يجلمبمث عن ُّـتمه قغ مض مميخمه مغ  .ي هنيعمعبمللك غخف
قغ مض  مغ ن مم غجنهئخصآلف جعمتح غجلهب غجنيعُّـلكيض هن وهجنئ حكمبهبمتلك جعمبىغهن عن معهئ ي ي
قغ هنثلكجن مض غإلهثسلكنص  مغ ق مض غجنخيلكمس هن مغ ن مم هنلك َّـ هن وغخفثلكنص هجنىغهن عن ُّـهئ و ي
يجنهئ آل هثسمب عهث جنمثيغ مض غإلهثسلكن م غجنىعه َّـ غخفحيهتيع هغخفثلكن غجنتلكن م هنلك ُّـتحيعن جلمف  ي ي ي

غمممك غجنيطهغن هغآلحكتهبيعغقص حمهئ قغ مض غألحمالن هغجنهئ مغ وخص عن غحليعمممل غجنيطغئهبمثمل هن ي ي
يحمهئىعجن َّـ مض غإلهثسلكنظ حممشن غجنهلغُّـخل هخكبهتهتلك م ممسلكئيع غجنخييعهم غخفحمثجيمل جعسلكئيع 
يعمغىغغظ غجنبيطن عجفلكلكمل غألحمالن جعمسمغىغغظ غجنخيلكمس م هنتحيعممملص جعخيٰههتلك جعلكحليعمممل غآلهثمئبلكضمثمل  و ي

غل غحليعمملكف مملكحليعمممل ل عحفيع هن عهث ىهغآلهثبسلكلكمثملص هجعخيٰههتلك جعمت ي غآلهثخهيلكضمثمل ي
يهغآلقمعهيلكجلمثملص همملكجنيعئمل عُّـٰهلك حممشصلك هنتحيعمممل جفيعمممل قغئهبمثملص هقجن جعلكجلتبلكق عن غجنيعئمل  و و يو يي ي
ن هنثلكآل حليعمممل غجنهيمب  غخمخيمل مض غجنبيطنص هَّـىعغ مممب ُّـجهب عن ُّـهئ وعظ غحليعمملكف غجن ي

 .غألجلحي غجنىعه جع شمه غهثمئبلكل غجنمبمث هغهثبسلكل غجنمتهتلكق
ي غجلس غجنجههيلكم غجنهئيعه غجنىعه ُّـتحيعن هغجنهيمب غألجلحي م جلمف هنبلكر جلمب غحصمثئمل م َّـ ي

ن جعمبمثمبمل قهقغ هغجفيطغ  .*...يهشيعن مجمث هنلك مض غجنسخصظ هن غخفهلم عمل غخفمييعغ مض غجنمث
   مممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

غجليط*  ظ ضطضك: ظ خف غخفمهجيمبحلكف غجنهيمبسهيمثملطصضك: عُّـٰهلكف غخفمئلكظيط هن جفهئهبمل جلخل غجنمئ
ققهك غحصمثئمل ههنسلكئ قُّـلكضمثمل (يع قخكت َّـلكه قُّـلكىض گممتلكغ ققهك َّـمثئمن ه قُّـ: ممىعجن غهثحييع

 .ضضطص كضف: يجنمبخيالهنمل جفس كغقغ عهنحل) عحفيعه



غجليط...................................................................طصض ض م ف خف مخهتمثيط غجنمئ
 ي غجنبمئلكظُ جللكمس هَّـ  ادنسصثُجطمل غجنهيمتلكظص ه ُجللكمس هَّـاالثنهطدط ُ جطمل غجنبمئلكظص ه ُجللكمس هَّـ

لكمتخل.جطمل ادصمنطهغجنهيمتلكظص ه غمس مض هن  . همض غإلهثسلكنص مض غجنخيلكمس غألمممق هَّـىعه غجنخي
يُّـمليغخفحهبيط ُ  حملكحلمئمثمئمل: األجتُ ادسطملّرطضخ رلك هن غإلهثسلكن يهتلك غحلمثلكغص هثحيحقي هحممبهئس

ي هغجنيعهفيغجنمبجيمثهيمل ه هن ي ههثحيحقص] غجنتلكحكي غجنهيمب:عه [ي هغجنخييعكظ غجنمئيطخش
 :هي ههثحيحقص] غجنثلكهني غجنمقهف عه غجنهيمبي حممب:عه [ هغجنهئيعخظغإلهثسلكن غجلس

قصي هغجنبمثمنظغجنمتهييغ  عقهغف :َّـلكيص ههثحيحقي هغخفالئهئملظ غجنمئمبمك:هي ههثحيحق غخفخيهب
ص ههثحيحقي هكجفظغإلهثسلكن ي غجنخيمبهبمثمليغي غجنمئ:رلكي هحممبهئ ص ي هحممبهئه هغخفجهجكظ هغجنمتهييغس

غ:رلكيههثحيحق ي غجنمئ ي غجنىعغمميعغص ههنهسحفيعس ص ي هحممبهئ]ي غخفيعُّـىط:عه [ي هغألحسيعظ غجنيطهنلكمي
غ:رلكيههثحيحق ي غجنمئ قي غجنخيلكخممبملس غ:رلكي ههثحيحقهتلكصي هحممبهئي هغجنجههبيغظ هغجنمثلكحم ي غجنمئ  س

رمثمل يغجن غري هغجنيعهفس ي غخلمثلكجنمثمليغي غجنمئ:رلكيهتلكص ههثحيحقي هحممبهئي هغجنىغَّـيعغظ غحلمث ي ههنهسحفيعس  ي
يغألهن يغجنبجي  ش غحليغ:رلكيص ههثحيحقي هحممبهئ]ي جلجيلكقق:عه [ي هغجنهئلكمعمكظ هن غجنيطهنلكمي

 يغس غجنمئ:رلكيههثحيحق صي هحممبهئي هغجنمئهبيعظ هن غجنيطهنلكميغألهن ي غجنبجييني ههنمئيطيغخفجهجكن
يغحلسمثمل غقفس  .َّـلك هن غإلهثسلكني غجنخيلكمس غألجلمف ههثحيلكئيعيص حمهتىعه لكبمئلكفي هغجل
حكملص ي غحليعغقغي هقهجفي غألجغحقي غجنهيمب: حمهبمتهت:ّرط جطمل االثنهطدطأو  هغجنمثب
غي هقهجفي غجنمههييعغظ:هيههثحيحق ي غجنمئ غظص هقهجفي حممب: ههنمتهتظ غحصلكضهبملس  ي غحص

جعمليغحليعغقغ يغ غجنمئي هقهجفي غجنيطن:هيص هثحيحقي هغجنيعلك  غخفلكظ ي حممب: ههنمتهتظ غجللكقجعملس

هَّـ غجنيطغئيعغ غجنت معيعحكهبهتلك غجنجههبيغ : حممب غجنمقهف عه غجنهيمب غجنثلكهن:  عه)ص(
.*ىجعسحقَّـلك هن غخفمييعغ عمل غخفهلم مض حكمتمل هغجفيطغ

ض غجنىعه ُّـتحيعن )ض( ي َّـ غجنتمئلكظ جلحي هنمئيطن غجنيععك ههنهسحفيعهص هَّـ غخف ي هن قعك ي
 . غجنجيهي

   مممممممممممممممممممممممممممممممممممممم
ن*  .ضطضك: ظ خف غخفمهجيمبحلكف غجنهيمبسهيمثملضصضك: هنهيلكمعمثِّـ غجنخيمب



طصض...............................................................................)طض( غخفجيمبمك
جعملي غجنمقهقغيهقهجف غي هقهجفي غجنبمبمي:هيص هثحيحقي هغجنيعلك ي غجنمئ  ي حممب: ههنمتهتظ غجنيطغحمخيملس

حكملي غجنمقهقغيغجنجكغغ هقهجف قغظ:هيص هثحيحقي هغجنمثب  . غخفلكحكهئمليغيهتلك غجنمئي هقهجفصي غجنس
قغظوقلع : لكبلكميص حمسبي غألقليهعهنلك  ص حسيعغظوقلع هص جممقغظوقلع هص حك

   حفرضغظص هثحيحق وقلع هص كقخملكظوقلع هص جعمثٰهلكظوقلع هص ظهييعغظوقلعه
 صي هغجنخيمهمكصي هغجنخييعهمصي هغجنمبحصي هغجنجهحصيغجلمبيط: غجلسَّـىعه غجنسبخيمل هن 

 . هغجنخيحيلكنصيهغجنخيٰهالف
ن: حمهبمتهت: ادنسصثُ جطملّوأرط ه غجنت مض غإلهثسلكن:َّـي هثحيحقصش غجنيعهجفلكهثمث  ظ غجنمئ

غنص يههنمتهت جللكمس  :هي غجنمتبلكفص هثحيحقي جللكمس: ههنمتهتظ غإلهثسلكن هنش هنلك شيغ:هي هثحيحقغحلمث
 .ش هنلك آل شيغ هن غإلهثسلكن:هي غجلخصقص هثحيحقي جللكمس: ههنمتهتظهن غإلهثسلكن  هنلك ُّـمتهبيمم

ق:هي غجنخييعلص هثحيحق: حمهبمتهت: ادصمطُ جطملّوأرط  : ههنمتهتظ هغألجعمثىشي غألحك
ص هثحيحق: ههنمتهتظ هغجنسمئمثي غجنمهحمثِّـ:هي هثحيحقصغجنهئمث  يمئ جلمف جلمت قعخ:هي غألُّـ
 : ههنمتهتظيهثلك غجعمتع ه َّـىعغ عمح:َّـلكي غإلضلكحمملص هثحيحق: ههنمتهتظجلمف ممتهي مئهجلمت

ص هثحيحق ض ص ىن ُّـمتهيخي ع: ههنمتهتظي غألمم:ص هثحيحقهىن ُّـهيخيع : ههنمتهتظ ُّـهبمثمت:هيغجن
ق مض غإلي غحفتالم: ههنمتهتظ غجنجهب:هيهثحيحق مملكجنهيمث هغحلخصق هغألحكيط ص َّـلكغ غجنمه

ه غإل: َّـىعهيص هثحيحقيدشهغجنخن يهثسلكهثمثمل غجنمئ ُّـملىقشجنمهمئب غمع غجنت س ى غخفخيمت نس  ى هن هنىعهن
قص َّـىعغ حم ص َّـىعغ جعمبمثيط  حمهتويجيىهجضهب َّـىعغ حكيطص  عحمهت وحسلكقص َّـىعغ خكجلكل  حمهتوحممث

نصحملكحمهت. يديد  حمهتونمغبلك  . غجنسبمثهجسيط  هَّـس غحلي هغهللا ُّـمئ

ظ و مغمتيغ)ص( و هن غحلهلغف غجنمئهيلككغ معمهمثِّـ ظمثلكجفلك قخممثمئلك هعممثيع ظمثلكجف مض غجنمبمث و ي
يهب دغق غجنمبمثيهحصىعغ حك يغجليط مغيط(هُّـمئلكن جن . ي ي . *)ي

جفلكف غخفهئمثمل)ض(  يهخميط معخييعل غجنمئمثخنه. ص هن جعخيىش غآلحفتالمصضصص كصف: ي غجنهيت
   مممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

 ).مغيط مغيط(يغجنمهحلكف مض غجنمبميمل هنلكقغ * 
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كص ممىعجن حممه  يجنشخكلكقغ جنىعجن مض غجنهيمه غجنخيلكخ هن هنمئيطهنمل خف غجنهيمه ي
هثخل مض غجنخيخل يغجنخيالهنمل ن مض معجيلكجع غجنهئ هن ممتلكجع ) طض( جفس كغقه عهنحل غجنمئ

ف غ نغجنمتهيمثيغ  ن مض خف غجنخيمث  .جنخيمث
يجلمف عهثلك خميط عخهثلك حممثخص حكب عمل عن َّـىعه غجنتجيبمثمئلكف قجعخص َّـ عمل غآلحكتحسلكهثلكف    ي ي

مغيط هنلك ُّـستيطن جع جلمف  غخمخيمثلكف هغجنمقَّـلكهثمثلكف غجنمثمئمثمتمثملظ عق آل ُّـ يعخميعغ هنمتهتلك عمل غجن ي
قف ُّـمئمثمتلك خملكلكخيلك وقجن حممث غغ. و  .هغهللا عجلمب جعلكجنمه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 ٥٨(ا(  

]ا ا ّا  ٥٠ (ا (ا ا ّ ّا  
اا  ا   ا  

ُوال ضمشك: خطل َ خك رط ععرُ ال ععركَسشكّأن اد ّ  َخلق لر ادغي ظلآل يف ادسُكآل
 .ادسشك

ِن رك األجصطءإضسك،  ِ اخلشصطّ ٍ بشلةّإال ُكَعرُ، وال عُ إدصل ادسشكُ رط ال عزكآل  آل
 . ] هن غجنخيمئ:عه[  رصلُهفأتغى ظل أ

َ بنشك ادشلة، ععرُكَعرُ رط عُّ، خشك]ي جمحق غخلهيمثمل:عه[  ادنطخصطُ األجصطءّوأرط  ُكآل
 .ًعزط بطدسشكأ

هنمث[ًط ّصي خشً رسصلُكَ رط ععرآلخك ّإن: ّضط ضشللأجت   ًتشصشط أو ]ولك مض غجنىعَّـيهنهيهت
ًخشصط ُ جشصل تع ادسشك واثصُ عزعق]ملي حفلكقمغمثومليحكخيمث[ ّ  . لُّ

َ بل وعسثونَ ادغي عشلدلنَادسشك ّنإ ،ضسك  إدصل بطدسشلم ِلم اتصملبط جك ادسشي
َضام عغععونإآلادغثصصط،  َ بل ادشلةآل َ ادششغعطآل ُّصط بنلثف ئ رك رنطدَ ادسشلمُ ادنل بضتغآل

 .] هغألمممقي غألظمييع:عه[ ي اتسشلبّعَصط رق تِ وبضدصشِوثطط األِثنهغاجا
َن احلطخسطأجت  َواتنليط ّ َواتنهصشط ّ  ُد وبصشطآلي ادششغَ ادسشكُسصقب خع ال ي

ُدنشك ادشلة، بك بزث ه[ آل غ:عه[صط ِ رك مجشط تلادر]معمب غجنمئ غقن غجنمئ ي حف  ي
َسثبن أ ُط، خأل عصنصقِوآالهت ]مليغجنمئيطحكمث ه[ ي  آلل بشك ادشلةْ رط أدرخن]معمب غجنمئ

 . رك ادسنطرات جصلٍدء ب]مليغجنمئيطحكمث[

غغ غإلخكهئلكن غخف )ص(  غجنهئخصن غجنىعه يهن عن) صض(يتمئيطن معمئيعُّـيعه مض غخفجيمبمك َّـىعغ مغ
ن جع غجنخييعحملكظ عهث يلك َّـ هنسمب جلمتيط غجنخييعحملكظ ي جحي هقجن ألنظخص َّـ مملكألهنيع غخفهبتمتيُّـمئ
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ى غجنهئجههيمثملىخيلكقميمسن غخف جعي غجنمئلكئمبملي عمل قحم غجنجهبهتملوَّـىعغ عخكلكقغ: أخلل غجنت  س

ص ىُّـسهب ق]يغجنخييعحملكظ [لكش هتلك ىممين ُّـيطقع ي غجنت آل ُّـهبهئي غخفهبتمتخيملي جعلكجنهئخصن هن غألهن
 . )]صض(مض غخفجيمبمك  [ي جعمثلكهثى ممخص حكبيغجنخيمئ

ص هجعلكجنتلكمظ يعن  هنلك ُّـمه عجنمث غإلهثسلكن هن غجنهئخصن غحلمئمثمئ آل ُّـهبهئ عققغمم جعلكجنخيمئ
مغيحمال ُّـهبهئ غجنتخيبحق جلمت جعلكجنمبهيىحص همم  . ق هنلك مملكن ممىعجن حمهت جمحق هن

غجع مض غخفجيمبمك غجنتلكمظسهجنشخكهئلكن خك  .ى جغلكن ُّـمسجخ مغ
ن عني عن:وخع أةطب اتطبك ظصط بام تطؠشل ي غجنخييعحملكظ آل ُّـسمبهب ي غجنخيمئ آل ُّـيطقن ي

ق غجنخيمئ غجنهيهئيعهظ حممشن م لك ق غألجلمف غجنىعه حم  يغخفخيلكقم هغحلمئلكئ غجنت مض غجنجي
هنمثلك عه جفمئمثمئمليجنمبخيمئ م غجنىعه َّـ مم و هنلك ُّـيطقن هنخيمت مممبمثلك هنهيهت و و ي و ي ي مممبمثمل حكخيمثي مل م ي

حكيش غألخممثسمل  ن هن هنبلكقئهتلك جعت غ غجنهيهئيعُّـمل غجنت معمسحفىع غجنخيمب يهنيعغمعمك هنمتهتلك غجنمئ ي
ن غجنيعحكهبمثمل هثمل َّـىعغ غجنخيمئ َّـ غجنخيمب ن غخفستخيعمغمل جعهبخي  .غخفمتجيمئمثملص هَّـىعه غجنخيمب

غ غجنمئيطحكمث يههن هنيعغمعب عُّـٰهلك غجنمئ ي يمل غجنت حصلك عن معيطقن غألخكمثلكظ هغحلمئلكئ غخلهيمثمل و ي ي
رمل يغممهتلكص جملكُّـمل هنلك َّـمتلكجن عنغجنت جنمثيغ جنمبهبيعمعبمل غألهمل عقق ي غحللكحمحيمل هغخفت

يهغخفتخمثمبمل خميط آل معجيمث غجنخيمئ غجنهيهئيعه جنٰهخيهي هجليطن معسمبجي جلمبمثهتلكص هجعلكجنتلكمظ حمال  ي
يُّـستجيمث عن ُّـخيمق جل جعخيىش غخفخيلكقم غجنت آل ُّـهبهئ جن غجنتخيبحق جلمتهتلك عآل هثمل ي  جعهبخي

غ غجنمئيطحكمث هص جعخالم غجنمئ يمعمب غجنمئ هص جع معمهحق هني  مل غجنت معمتمئلكق حصلك معمب غجنمئ
غقهنهتلك هغآلهتلكص حمال ُّـهبتمت عن معخيمق جلخص عققممت جعحنظ هن غجنخيبلكقغف ممخص  يمجمبمل حف ي

ضمثِّـ غجنجهلكقف مض مممثهيمثمل . (يَّـ هغضِّـ هن ممتمك غخفحمئمئخل هن غجنخييعحملكظ هحكمثمسجخ مع
ق غألجلمف  ).عققغن غجنخيمئ جنمبهبهئلكخكهيلكف غجنت مض غجنجي

يحملكجنخيمئ غجنىعه آل ُّـيطقن غجنهئخصن غخفهييعهل جنشهثسلكن عهث  خص َّـ غجنخيمئ غجنهيهئيعهص آلي
غ غجنمئيطحكمث يغجنخيمئ غخفهسُّـيط جعلكجنمئ ي .ملي

ص  هقجنمثمبخليمعمئيعُّـيع عخكهئلكن غخلمه جلمف غجنخييعحملكظ جعجهمئخل) صض(ي معمئيطن مض غخفجيمبمك )ص(
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غغ [ ذدكُوبشغعغ يهثسمبيهثلك آل ع :]يغجل  ي غخفهئلكخكهيلكفى معمبي آل ُّـيطقنىخيمئيعن غجن ي
م غجنخيمئ عظ  غجنىعه َّـصق غألجلمفس غجنجي غجنت مضيهغخفيطقمملكف  .والحم

ين هن غألخكمثلكظع صهثخي ي غخلهيمثملس ص جع ي عجنمث غجنخيمئي هنلك آل ُّـمهس يهثخص ُّـمهع جعىعغمع  س
غيعجنمث هُّـيطقمم ى جعلكحكتخيلكهثمل خم ص هغحكتبلكهثمليخمعحفيعه َّـ ع س قي هنمت  يعضَّـ ع ى هث

ص هنمئتبسلك هن هنجههئلكغ غجنشهعمع يهثسلكهثمثمل غإليىغمغلكمغملو هنمت  جنهئ صي غجنت حممثهتلك غخفمهبلكفس
ن ظ سص ممخص مض غخفيطقمملكف غجلىغئمثملص ي حكلكئيع هنيطقمملكمعىث هني غجنخيمئي ُّـيطقمم جعخييط غجن

يهث مض غحكتحمهلكحصمشحم ص هجعخييط شحفيغع هيهثىغنعسحفيعهص جنهئمتهتلك ع ىغي عمل خميلك شتلكفس  هنمت
ن ُّـيطقمم ظ غظي هنيطقمملكمعيهتلك هنث حكلكئيعيغجن  .  جلمف غجنس

ظ عجنمثهتلكينىيطقمعخص  غجنبلكخممثملص حمهئيألخكمثلكظغ يهعهنلك غص معيطق هُّـ ى جعتمب غجنمئ و عُّـٰهلك يني
ظ جع  . عجنمثهتلكجعلكجنخيمئ هُّـ

ن جع: يغألهن جن  جنخييطن عهنهئلكن غجنتخيبحق جلمت جعلكألجنهيلكل ظجعلكهنتمتلكل غجنهئخصن غجنىعه ُّـمئ
ن غخفلكمع نص هجعمئ جن غ غجنخيلكخممبمل ممخص ُّـمئ  هن يعن...:يجنخييطن عهنهئلكن عققغمم جعلكجنمئ

ن جعيعن :زغجنبخل جن هظ  سألهث جنظ  مملكألهنيع غخفهبتمت]غجنخييعحملكظ: عه [ غجنهئخصن غجنىعه ُّـمئ
ص خفلك  : عه [هيلكخمهتي آلمعظغ غجنخيلكخممبملي ُّـخيمئمب جعلكجنمئ عنهنهئمتععجنمث غجنسلكجن هعققمم

م ظن ُّـيطقممع غجنخيمئ ُّـستحمث يعن جلمف ]غجنخييعحملكظ غق غجنت حم هث هن غأللك  جنهئ
ص حملكهنتمت  ه خظسن ُّـتخيمب جع عغ غجنخيلكخممبملص حملكهنتمت يمه عجنمث غجنمئمعن عغجنخيمئ  هن غجنمئ

يغجلسخصهثمثمل غخف زيطقمممل جعلكحلهيىح هغإلجفسلكك هغجنتخمث هغخفحلكمملكغص هَّـىعغ جعخل آل شتلكف س ش
 . هن غجنخيبلكقغفحنظجع  جلمتين ُّـخيمقععمل جعمثلكن كغئيطص حملكهنتمت 

ن جع غجنخيلكقميهنبمت حمهت  ن جعلكهنتمتلكل غجنهئخصن غجنىعه ُّـمئ  .جلمف غجنمئ
يهعهنلك غجنجه .خفجيمبمك غجنتلكمظ غجنثلكر حمسمثمسجخ غجنهئالن جلمت مض غي

يلك آل هثسمب عن غجنخيمئ آل ُّـيطقن معمب غخفهئلكخكهيلكف هغخفيطقمملكف م غجنت يعهث:  هجعمثلكهث)ص( ي ي
م غجنخيمئ م عظالص جع ُّـهبهئ جنمبخيمئ عن  ق غألجلمفص غجنىعه َّـ حم وَّـ مض غجنجي
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غ ص جع جعلكآلحكتخيلكهثمل جعمئ ىُّـيطقن معمب غخفهئلكخكهيلكف هجنهئ آل جعىعغمع ي  ظ َّـ عخم هنمتي
وحممشن غجنخيمئ معلكقغ يمع ممخص مض غجنهئمبمثلكف هغخفخيلكر غجنهئمبمثملص هعحفيعه  ُّـيطقن غألخكمثلكظ جعىعغي ي

غ حكيش خم ىُّـيطقممهتلك جعت ي حكيش غحليغ عه يىغئمثلكفي عحفيغ هنمت ممخص مض غجلي ي غجنت ُّـيطقممهتلك جعت ي
غ حكيش خم ىغخلمثلكنص هعحفيعه ُّـيطقن غألخكمثلكظ جعت ي  َّـ عجلمف هعخم هنمت ممخص مض ي

يغخفهئلكخكهيلكفص حملكألخكمثلكظ غخلهيمثمل هن غحلمئلكئ آل ُّـستجيمث غجنخيمئ عن ُّـيطقممهتلك جعال 
حكيش ي خظص حمال ُّـستجيمث عن ُّـيطقممهتلك جعىعغمع هنبلكخغص هعهثخص شتلكف عمل غآلحكتخيلكهثمل يمع

غ ىجعمئ قع َّـ ي ص هغحكتبلكهثمل هث ص هنمئتبسلك هن هنجههئلكغ ىخم هنمت ع هعمع هنمت و َّـ عض ي
جعخييط عن ُّـمه جن ُّـيطقمم غجنخيمئ ي غإلهثسلكهثمثمل غجنت حممثهتلك غخفمهبلكفص هجنهئ غجنىغمغلكمغمل

غحكجيملجعلكآلحكتخيلكهثمل حكيش َّـ: ص عه جعتمب غجن خك جعت غ غجنمئيطحكمثمل يجعخييط عن مم يىعه غجنمئ ي
ص ممخص مض غخفيطقمملكف  ُّـهبهئ جنمبخيمئ عن ُّـيطقن قجن غجنحنظ هنث حكلكئيع هنيطقمملكمع

ي حممشن غجنخيمئ آل ُّـستجيمث عن ُّـيطقممهتلك جعىعغمع هنبلكخغص جع شتلكف مض ظيغجلىغئمثمل
غ ىغحكتحمهلكن معمب غخفيطقمملكف غجلىغئمثمل عمل خم ي ص ي ي عحفيعهص جنهئمتهتلك عهثىغن هعحفيغ هنمت ي

ن عجنمثهتلك ُّـيطقممهتلك هنث حكلكئيع هنيطقمم ظ غظص حملكجنخيمئ ُّـيطقن هنلك هجعخييط غجن لكمع جلمف غجنس
خمهقههث  ظ هنلك حم غحكجيملص هعهنلك غألخكمثلكظ غجنبلكخممثمل جمحق غخلهيمثمل حمهئخص معيطقن هُّـ ي جعلكجن ي ي

ظ عجنمثهتلك جعلكجنخيمئ غ غجنمئيطحكمثمل َّـ عُّـٰهلك معيطقن هُّـ يعجنمثهتلك جعتمب غجنمئ و ي حمهب غخفخيلكقم ص ي
ن هلكيعُّـ ص  لكيعُّـ غجنهيهت هلكيعُّـ غخفجهلكَّـيطغ:هنلك جن لكيعُّـمئلكن لكيعُّـ غحلمه

ق  هجعخييط صي هن غخفخيلكقم آل ُّـهبهئ عن معيطقن عآل جعلكخفجهلكَّـيطغ حممئيش عحفيعو هخمس.غحلٰه
غ غجنمئيطحكمثملص هخمس جغلكجنهن آل  حكيش غجنمئ َّـيطف ُّـهبهئ جنمبخيمئ عن ُّـيطقممهتلك جعت يعن خك ي ي
حكجيهتلك ُّـيطقممهتلك  ه غجنت هنلك قهن غجنخيمئ هجعت حكيش غجنمئ يُّـهبهئ عن معيطقن عآل جعت ي ي ي

 .غجنخيمئ
ص جمحق حمهئثحق هن هنخيلكقم غألهثبمثلكظ  ي خميط جعمثمتمن جنمتلك جعمبسلكن غجنخيمئ غ خميط يصعي  مملكهث

غ جلمبمثهتلك هن لكيعُّـ ص حمهت جعخييط ىعحفىعهَّـلك هجفمهمب ق غجنخيمئ  َّـ عجلمف هن لك
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]ا ا ّ  
نعجلمف  يهثلك هثمئ و مممبمثملوجفمئمثمئمل  عهولكي مممبمثو هنلك ُّـيطقن هنخيمتسمم يعن: ي غظ م س  مملكن وحك

غحكجيمل غجنهئجه قجن جعلكجنمتحييع هغجنمقَّـلكنص عه مغيطغنيجع ش جلمبمث جفيط يُّـمهيطم م  هغجن
 .حكهبغغجنخيمئ ه

خم [ َّـىعه غجنتهييعخمملي هنمتجهمسصهثخي  جعلكخفخيمت غجنىعه ىخيمئيعن غجن :]ىجعخل غجنخيمئ ههنلك حم
جعمليتيطغهنيُّـ ن غخفمتس ن جع هُّـخيمقهن جل غجنخيمب جن ي جعخل غجنمتلكك هُّـمئ ن ز  عجنمث جعلكجنخيمب

يحكمثخص َّـىعه غجنجيلكئهيمل م سغجنيعحكهبمثمل سهثخص ُّـيعُّـيطهن جع ع م ] هن عَّـ غجنمتحييع:عه [ هنمتهتس
غ ىغجنمئ ى غجنهيهئيعُّـملس ني غجنت معمسحفىعس حكيش غحكتخيعغفئهنبلكق هن ى غجنخيمب يهتلك جعت  يهحكلكل غألش

غهيهتلك هن جفيطيهمعمسجنمثهي ه هنجيمبع يخك هآل ص غخفجيمب ين َّـىعه هن جعخيىش خم  ي غجنخيمئي
 .يههنيعغمعب

غحكجيمل لكيعُّـ  َّـلك جنمتلك جع حص جلمف معمب غخفخيلكقم جعىعجن غجنجييعُّـ عهظمب جفمه
 ممخص َّـ غحللكن مض جعخيىش غخفخيلكقم جلمتيط ممثحق هن غجنخييعحملكظص حممئيط غهثهئجه حص صغجنخيمئ

َّـلك جنميحقَّـ جل لكيعُّـ غخفمتهتمي غجنخيمئحل هغجنخيبلكقغ . ي غخفهسقُّـمليجعخيىش غحلمئلكئ حمبمثمت
ن جفجمل وهجلمبمث غجنتىعمميع جعمسن هنلك جعمثمت غخفخيمه يي ي ي عآل صي جلمبمثمتلك جعخالم هنلك جعمثمت غجنخيلكقمي

.يعقغ خملكهنمن جلمبمث غجنبمثمتمل غجنمئلكلكخيمل
غجعلك جغلكهثمثلك جلمف عظ معمب غجنجهبهتمل عه معخيهبمثمئلك )ص( و قجعخص مملكن جعلكإلهنهئلكن غجلتبلكق َّـىعغ مغ و و ي

غغ غخفتمئيطنص هَّـ هن غإلخكلكقغف غخفخييعحممثمل غخفهتهبمل مغيطغ مض  وجنمبج ي يي غجنخيمئ ههنخيمتلكه ي
ص هجفلكظمب غ صين غجنخيمئ جن علكالخملكفع: ههنيعغمعب ي ههن علكالخملكمع هنلك ُّـجيمب جلمف غجنمئ ي

هنمثمل جعلكجنمتحييع هغجنمقَّـلكنص ممخص  يغجنت معيطقن غخفخيلكر غجنهئمبمثمل غخفهيهت ي ي ين هن علكالخملكمع هنلك عي
مغيطغنص  غ غجنت معيطقن غحلمئلكئ غجنهئمبمثمل غجنسخيمثمل جعلكجنهئجه هغجن يُّـجيمب جلمف غجنمئ ي يي ي ي

ق مغ غلكوحملكجنخيمئ هن غ غجنمئيطحكمثملص جن هنيعغمعمكص غخفيعمعبمل غجنخيلكجنمث وئ هنت يمل هنمت َّـ غجنمئ ي
غ غخفهيهئيعغص حمهئ هنلك ملمعبهغخفيع ن غجنيعحكهبمثمل هَّـ غجنمئ حكجيمل َّـ هنلك ُّـيطقن غجنخيمب ي غخفت ي ي ي يي ي
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يُّـيطقن هنخيمت مممب هنمثو يمثلك هنهيهت ولك عه جفمئمثمئملو و مممبمثملو قُّـملي و همغ و حكخيمثملي ي ُّـمهيطم جلمبمث جفيط صي
غظ مملكن قجن غإلققن جعلكجنمتحييع هغجنمقَّـلكن ص غجنخيمئ هقحكهب  مض جعخيىش هنيعغمعمك ممخص(حك

ن  مغيطغن )يغجنهئحلغجنخيمئ هن غخفهيهت غحكجيمل غجنهئجه هغجن ممخص مض غحلمئمثمئمل ( عه جع
 .*)ي غجنسخيمثمليهئمبمثملغجن

قص هثخي م غجنخيمئ هن لك ي عن غجنخيمئ :يعهثخص مملكن هنمتجهمس غجنتهييعخممل جعخل غجنخيمئ ههنلك حم
جعمل عجنمث يجعلكخفخيمت غجنىعه ُّـ ن غخفمتس ن جع هُّـخيمقهن جل غجنخيمب جن يتيطغهن جعخل غجنمتلكك هُّـمئ
ن غجنيعحك يهبمثمل م حكمثخص لكلكئهيمل غحلهئخصظ هجعلكجنخيمب يخل هنمتهت م عهثخص ُّـيعُّـيطهن جعلكجنخيمئ يغخفجهلكئي

حكيش  رمثمل هغخلمثلكجنمثمل جعت ن هن هنبلكقئهتلك غحلسمثمل هغجن غ غجنهيهئيعُّـمل غجنت معمسحفىع غجنخيمب يغجنمئ يي ي ي ي
غحكتخيعغف غألهحكلكل م غجنت معمئ جعخل غجنمهمييعه هغجنهئمقه م همعمسجنمثهيهتلك هن غألظمييع 

ي عن َّـىعه غخفيعمعبمل غجنهيهئيعُّـمل هنيخك هغألمممقص هآل ه هنجيمب غجنخيمئ ي  جعخيىش خم
غحك جنمبخيمئ هبىعه غخفيعمعبملص  غ غإللكالم غجن ص جمحق عن َّـهسآلظ غحلهئخصظ ضمثمئ يههنيعغمعب ي

 .يجعمثيط عن جفمئمثمئمل غجنخيمئ عهحك هن َّـىعغ غإلظالف
ن غجنخييعحملكظهعقغ مغ حمال ُّـمبىغن هن خم ق غخفهئلكخكهيلكف:  مملكن غألهنيع جلمف َّـىعغ غجن  يعن لك

م غجنخيمئ جعلكخفخيمت غخفتخيلكقم ق جحلك  :يهغجنهئخصآلف غحلمئمثمئمثمل حم ن قجن غجنجي يعن ُّـهئ
ن هن غخفخييطههنلكف ي جفت وُّـهبتمت عققغمم جنمبخيمئ هنجيمبمئلك ُّـهبتمت غجنتخيبحق جلمتهتلكص حمتهئ

يغجنخنحمملص جع عن معمب غخفيعمعبمل هن غجنخيمئ م هَّـ غجنهيهئيعُّـمل م آل معستجيمث عن معيطقن  ي ي
ي عجلمف ُّـهبهئ حصلك عن معيطقممهتلك ومعمب غخفهئلكخكهيلكف هغجنهئخصآلفص جنهئ َّـمتلكن هنيعمعبمل

و جنمثيغ هثهيمثلك إلققغن ص هنمتىحممتهي عققغن هنيعمعبمل. لك جعلكألجنهيلكلهجعلكجنتلكمظ ُّـهبهئ غجنتخيبحق جلمتهت
صيمم ي غخفيعغمعمكص حمهئخص عن هنلك ُّـيطقن جعلكجنخيمئ غخفتخيلكقم آل ُّـيطقن جعلكخفتخمثمبمل عآل جعخييط معمتىغجن ي ي ي ىي  ي
 مممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

ىهغجلمب عن خفيعغمعمك غجنخيمئ َّـىعه ققمغلكف*  ي هجنهئ عهثسلكن هنيعمعبمل هنمتهتلك جفت صو ههنيعغمعمك مغىغئمثملي
 .ي عمل لكيعحمخل جفلكدُّـ خفيعغمعمك ممثحقغ قجعخص جعمبميمن جليطق عهثهيلكك غخلالئمعمه
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رملص حمهتهئىعغ هنلك ُّـيطقن  ي هَّـهئىعغ هنلك ُّـيطقن جعلكخفتخمثمبمل آل ُّـهبهئ عن ُّـيطقن جعلكخفت ي ي يي
يجعلكخفيعمعبمل غجنخيلكجنمثمل هن غجنخيمئ آل ُّـهبهئ عن ُّـيطقن جعلكخفيعمعبمل غجنمتلككجنمل هنمت عآل جعخييط معمتىغجن ي  صي

حكيش معمب غخفيعمعبمل غجنخيلكجنمثمل ن عققغمملك جعت يحممثهئ خم. و يحمهئخص عهث آل ُّـمتبمي عن ُّـت ي غ ي ي هن غجنمئ
خم هن غجنخيمئ غخفتخيلكقم عن  يغحلسمثمل عن معيطقن غجنهئمبمثلكفص ممىعجن آل ُّـمتبمي عن ُّـت ي ي ي ي

وُّـيطقن غخفهئلكخكهيلكفص هجنهئ َّـمتلكن هنيعمعبمل ص ي َّـىعه يهمم  عجلمف حصىعغ غجنخيمئ ُّـهبهئمتهتلك قجن
 .يغخفيعغمعمك ُّـجيمب جلمبمثهتلك غحك غجنخيمئ

مغ غإلزلكقه هغجنتجحل ل عمل غجنت يهجلمبمث غجنيعمغ قه غجنىعه هنيع مض غخفجيي مغ مك مبي غجن
 . يحممشهث ُّـمتهيخي مض غخفمئلكن) صض(

 :اا  ا ا  
يَّـمتلكن ممثحق هن غجنيعهغُّـلكف غجنت معثبمن معمب غحلمئمثمئمل غخفتمئيطهنمل مض هنخيمت غجنخيمئ 

 :هعققغمم ههنيعغمعب
ن غهللا :رصصط ئا لعباد اهللا قسم ما:ي عهث خملكن هنلك جل قحك  من أفضل ًش

اهل سهر من العاقل أفضل فنوم، العقل قامة، ا  شخوص من أفضل العاقل و
اهل، يا اهللا بعث وال ا ًن ون، العقل ستكملّ ح ًرسوال وال ّ  عقله و

 .ص*...ّأمته عقول يع من أفضل
  اهللا رثلل ّخشك رط: ي عهث خملكنهنلك جل عمح جلبيط غهللا غجنمهلكقم : ورصصط
 أن غضطِرُاألضنصطء أ رسطه طّإض:  اهللا رسول قال: هخملكن .خف جششل بشصل ادسنطد

 .ض*جشلهلك خعر جت ادصطس كّششُض
جنجلبيط غهللا   هنلك جل عمح:ورصصط مة : خم سان د  منه الفطنة والعقل، العقل اإل

  مممممممممممممممممممممممممممممممممممممم
ن غجنهئلكمض.ص* ص فصف:  عظ  .صصص ممتلكغ غجنخيمئ هغجلهت
 . ضص ف:غخفمهيطق غجنسلكجع. ض*
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فظ لفهموا العقل، والعلم وا مل و له وهو، ي ه د ره ومفتاح ومب  فإذا، أ
ور من عقله تأييد ن ك فعلم، ًفهما، ًفطنا ً،ذاكرا، ًحافظا، ًا ن ا  بذ

م كيف ك عرف فإذا، هّغش نَوم نصحه نَم وعرف، وحيث و  راه عرف ذ
وصو وحدانية وأخلص، ومفصو و ك فعل فإذا الطاعة،ب واإلقرار، هللا ّا  ذ

 هو ء ّوألي، فيه هو ما يعرف، آت هو ما  ًوواردا، فات ا ًستدر ن
ك، صائر هو ما و، يأتيه أين ومن، هنااه ه وذ  .ص*العقل تأييد منّ 

 عمعمث غجنيعمغ:  جلبيط غهللا ألمح خممبمن: خملكن قيجلخص جع عحكحلكم هنلك جل: ورصصط
مض جعلكجنهئالن هبيحممسمممب عمعمث هن ههنمتهتص ي مممبحممثخييعحم ممالهن جعبخيىش هبيهعمممب  حممثست
ن هبيحممسمممب عمعمث هن ههنمتهتص هبتيمممب ممخص يجلحل يُّـيعقه يجغ ي مممبممالهن ! ظيجلحل عجليط: حممثمئ
ي: خملكنص آل: خممبمن ؟هذا َم تدري وما إسحاق، يا: حممئلكن لمه ا  ببعض ّت

هفيعرفه ك ي ّوأما .بعقله نطفته ُعجنت َمن فذاك ،ّ  لمه ا  ّت
ستو ي فذاك ك،  يبك ّثم ك ف ب ا  بطن  فيه عقله ّر

ي ّوأما .ّأمه لمه ا م ّت ي فذاك، ّ أعد: فيقول با ب ا  فيه عقله ّر
 .ض*ّ أعد: ك يقول فهو، ُك بعدما

هنخل  م جلمف حمهت ممالهنهت جنىعجن عقغ عققهثلك عن هثهيهت مممبخصف غخفخيمه خم  هغجن
يعن هثيطخم عهيحمالجعيط  ن مض وآلي ي مض غحلمثثمثمل هغخفمئلكن هغخفمتجيمب غجنىعه ُّـمتجيمب هنمت غخفخيمه

ص حمهت َّـ ُّـتهئمب غ غجنمئيطحكمثمليممالهن ي هن هنمتجيمب غجنمئ غ نعص ي ي هن هنمتجيمب غجنمئ
غ غخلمثلكجنمثمل عه نعص يغجنهيهئيعُّـمل ي هن هنمتجيمب غجنمئ غضِّـ يغحلسمثملي ظ ألن هن غجن ي ههثح قجن

ىعن مم هغجفيطغ ي هبلك غخللككيمثثمثلكف هن َّـىعه غحلي  . هبلكي حصلك جعمثلكصلك هعحكمب
  مممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

ن غجنهئلكمض .ص* صصف: عظ  .ضض فص ممتلكغ غجنخيمئ هغجلهت
 .طضف: غخفمهيطق غجنسلكجع .ض*
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ص حمال ُّـمبىغنيهعقغ مملكن غألهنيع مغ حصي جلمف َّـىعغ غجن  يعن(: ] غجنخييعحملكظ:عه [ هن خم

ق ي غحلمئمثمئمثملي هغجنهئخصآلفي غخفهئلكخكهيلكفىلك مس ن عص ) غجنخيمئ جعلكخفخيمت غخفتخيلكقمى حم
ن  جلمتهتلكص يحق غجنتخيبى ُّـهبتمتيجفت و جنمبخيمئ هنجيمبمئلكي عققغممي ُّـهبتمتيجحلك يقي قجن غجنجيىُّـهئ
نع يحممثمبىغن  . دحمملى هنخييطههنلكفىن معهئ

رملىلكحمحيمليعن غحلجلمف  ى هغخفت ى هغخفتخمثمبملز  يممملى معخيبحق غخفخيلكر غخفيطقيغجنت َّـ عآلف م ز
يجنٰهخيهي هجليطن معسمبجي ظه غجنهيهئيعى غجنخيمئيجيمثمعخميط آل  م سجعلكألجنهيلكل غخفخيمثمتمل  ص جلمبمثهتش

غيمتمئلكقمعه قي غخفجيمبي غجنخيمئ:عه( س جنتمب غجنمئ ي غخفمت ق غس  يه غجنمئصيغجنىعغجخ يإللكالم جعمت
غ غألظمبمثمل يجعلكجنمئ س غي معستخيطن:عه [قغقهتلكعهتلك مض ىستخيطهنمع يجفت )سجفلكلكمثمل غإلس ى غجنمئ  ي

يحمال ُّـتبلكقق عمل قَّـ عجفيط عن غإلهنلكن عقغ عقغق عن ُّـتهئمب غ ي ي جعمبميمل غجنيطجنمث غجنخيمئحل هغجنمئ
يغجنهيهئيعُّـمل حممشهث ُّـتهئمب ي غ غجنمئيطحكمثملص حممشن مل جعلكهثجيالخملكف هنيعمعبجيي ي جعلكجنمئ ي  وقغن جن جفيطُّـهني

غوهحفجيلكغ  .يحفلكك و هجعمثلكنو هعحكمب
خممل عَّـ غجنبمثمن ي مض مممبخصف عئهبيمثثمثلكفىغ َّـىعه غحليهمخمث ن يُّـت  جلمف عن ُّـهئ

يغجنمتلكمكيع مض مممبخصهت هنىغهقغ هبىعه غألقهغف غجنت ُّـهبمثىغ هن حفالحصلك عن يو  َّـىعغ غجنهئالن ي
ي هن عُّـمل جفمثثمثمل هعهوظلكقق ي ص هجعلكجنتلكمظ حممثتخيلكهن هنخيهتلك هُّـسخي خفخييعحمتهتلك هن ي  هنمتجيمب

يحفالن غخفمتهتمي غجنىعه ُّـتمتلكحكمك هنخيهتلكص آل عهث ُّـىعَّـمك خفخييعحممل ممالن غإلهنلكن غجنمهلكقق 
غ غجنهيهئيعُّـمل عه غجنخيهئيغ هنثالظ قجن ألن  حكمثمبمل غجنمئ غ غجنمئيطحكمثمل جع يهن هنمتجيمب غجنمئ و ي ي ي ي

هبلك غخللكك هبلكص حممشقغ مملكهثمن غجنمئٰهمثمل يمعمب غجنمئٰهلكُّـلك حتتلكف عمل عقغهتلك هعحكمب ي و حمهئيعُّـملي  ي
: يلكهثمن خمٰهمثمل هنيعمعبجيمل جعخص هقغظ غجنهيهئيعص عهي عهنلك عقغ ممصحمتحتلكف عمل غجنهيهئيع مض حمهتهبهتلك

ف غ غجنمئيطحكمثملصجعخيلكمس غخفمبهئ ي حمسمثحتلكف قجن عمل غجنبمهحقغ هغجنمئ  .ي
م مم هنخيلكقم عَّـ غجنبمثمن   ى جعسمثلكميهجلمف َّـىعغ غألحكلكك حمال ُّـهبهئ عن هثس

و هغجفيطص حمتٰهمث هنمتلك ممثحقٍّهنمتهتج ص عه هثستبخييط ظيطهق ممثحقي  هن ى هن هنخيلكقحمهت
.حمهتهبمتلك حصلكيغجنيعهغُّـلكف غجنمهلكققغ جلمتهت خفجيعق جليطن 



غجليط...................................................................طصض ض م ف خف مخهتمثيط غجنمئ
ه مض عقغقهتلكيمليغجنمئيطحكمث غيقجعلكغع هن جلبلكقغف ي حممبهتىعغ خضيطظ] معمب غجنمئ ي َّـىعه غجنمئ  هنلك س

ن غجنبالجمملىجعمب  ش مض معتبى غألجلخصقى دمى هنيجلجلككص جعحمثهن آل ُّـمئيطق غإلسيط جفي مض حممت
غهثخل غجليطي غخلجيلكجعمل هغحكتمتبلكليخم  . هنمتى جعمئيعُّـمكىن ُّـمسجخع ي غجنهيمهلكجفملي خم

رمل هغخفتخمثمبمل م غجنت َّـ عآلف :  عه)ص( ه غجلىغئمثمل هن غحللكحمحيمل هغخفت يجلمف عن غجنمئ يي ي
يمعخيبحق غخفخيلكر غخفيطقمممل جعلكألجنهيلكل غخفخيمثمتمل م خميط آل معجيمث غجنخيمئ غجنهيهئيعهص حممئيط معخيمهمث  ى ي

ص هجنهئ يعجفمثلكهثلكظ جعسبمك ضخيهي هجليطن معسمبجي جلمبمثهت ي ه جمحق خملكققغ جلمف و  معمب غجنمئ
غ غجنمئيطحكمث يجلمهمثلكن غجنمئ ه ي ق غإللكالم غجنىعغجخص غجنمئ ق جعمت يمل هغجنخيمئ غخفجيمب غخفمت

غ غألظمبمثمل غإلجفلكلكمثملص حمهب ىجعلكجنمئ ي ي غه غجلىغئمثمل ي قي ن مم خم غ غجنمئيطحكمثمل حكتهئ يكم غجنمئ ي يي
مع غجنمئيطحكمثمل هنهسمخيعغ ومض حفيطهنمل خم ي غ ي همغى جعمشقغقهتلكص جعخالم هني ييطف حممث غجنمئ

ن مض حفيطهنتهتلك ه غألحفيعه خميط آل معهئ يغجنهيهئيعُّـملص حممشن غجنمئ  .ي
يجلمف هنلك هثيطجلمث هن عن غجنخيمئ ُّـيطقن معمب غجنهئخصآلفهغجنجهلكَّـيط  ي  هنلك هثجيطه هن :ي

غ غجنمئيطحكمثمل هن غألهثبمثلكظ هغألهجنمثلكظ  يجلبلكقغف عقجعلكغ َّـىعه غجنمئ ن ي  هنلك جعمب مض حممت
غهثخل  يغجنبالجممل جفيط غإلجلجلككص جعحمثهن آل ُّـمئيطق هن دم غألجلخصق مض معتب خم ى ي

غجليط غجنهيمهلكجفمل عن ُّـمسجخ جعمئيعُّـمك ص جع قجعخصىغخلجيلكجعملص هغحكتمتبلكل خم  همغيطف مض ي هنمت
ص ممخص خملكن غخفحمئ ىجلبلكقغف هن ي َّـ عقهث هن غألهثبمثلكظ هغألهجنمثلكظ قجن غخفبمب

خ   جلحل عجعلك غجنيعئمثيغ غجنجهمثىط يعن هممخص...: مض جلبلكقغف غجنجهمثىط غجنيعئمثيغغجنجي
 جعلكجنمتحييع ويطغيهنهسُّـ يعُّـيغخفتمسحف هن مملكنم  حكخيمث غهللا خكهئيعم  حكمثمتلك جع غهللا جلبيط جع غحلسخل
حم غجنمهلكئمك هغحليطك غجنثلكخممك  وهنخيتمتمثلك غخفيعغن همعمئيعُّـمك غجنهئالن ىعُّـمكهت مض ومئلكيهن
غجليط جعتهبهتمثيط غئيط معمئيعُّـيع مض ومصتهتيطغ غألهغجعيط همعمئمثمثيط غجنمئ  صغجنىغهغئيط جل هخضيعُّـيطَّـلك غجنهي

 صجع َّـ هحكهب ممخص صهممتب معمهلكهثمثهي هن هغجنتمتبمثهتلكف غإلخكلكقغف ممتلكغ ممىعجن
ن صهتلكفيغألهن َّـ هنجيلكجنمك عمل عخكلكقغف جلمف هنجهتهب  جلمف ىجعتمتبمثهتلكف هنجهح

غَّـيع مبجح فيغخفهتخص َّـ هنبلكجفهن ك يمممبهتلك جعج  زيعه مممبخصف جلمف ى جضتصمملكجنهيمه



طصض...............................................................................)طض( غخفجيمبمك

ك مصيعه عممثيعَّـلك مغىغغص ىجلبلكقغف مض ىهنخيجىغغ ىجنبمثلكهثلكف يهنتٰههب صغجنمتمه  هن
شلكف خمهيمن خميط خكلكئمئملص ىجعهئمبخصف ىقغئمئمل ىهمعمب  ممتمتلكهغآل جلمف غجنخيلكجنمثمل غحصهب غحكت

ص غحممثمل غآلهنلكن هغحكتمئخن جعهبخيلكهثمث هَّـىعغ حفحق . *...حمحلكهُّـ جلمف يلكاللغآل قهن غجن
غ معمب غحلمئلكئ جعمببلكك غألجنهيلكل هغخفهيلكَّـمثي عص ُّـمئيطقخكلكَّـيط جلمف  .يهن عن ُّـبمثمت

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 مممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

.صص كصف: خف غإلخكلكقغف هغجنتمتبمثهتلكف* 





 
 ٥٩(ا(  

]ا دا ا  ا إ  طا  دا 
ّا  ٥٠ (ا(  

يوبح: خطل َن دوامأ :ُ  رق ، جت رط ذخغضط رك اتألتسطِ واتلاجنطِ اتغاخنطّ
 ِ  اثنساملِ وبغك،ربطب ظغه ادزصطجطأ جصع ِ اتسنثةِ وادحوطِب اآلداِرألزرط

ِ رك ادشلى اجلمامضصطٍوء ِ يف ةغب اتألذ ادعضصلعطآل آل آلط، ةك ّ ادنعضصِ اتشطرهِ ودخقي
ه غجلسخصهثمثمل:عه[ ظطِخصغ  رط ِ اخنزطءِ وممطضسط، جت اتسطوجط واتنطبسط] غجنمئ

صط دشصلى ِ رسطوجنهلةل باهتط، أو بهمط ذّإرط ـ  اتغخلرةُشنزصل ادشصلدب
ِ ادليصطِةّوادشل ِاتنهصشط  أوآل ُضام عشصغإ ـ آل ادنعضصطي ه غجلسخصهثمث:عه[ ظطآل  جت ]ملي غجنمئ

ّ جك بلةصصط بطدششِ واتعاخسطِاتنطبسط ة ّاتطد ط ضهلَ اضنغاهبُعّشصع و،ادنعن  ضهلِصطُّ
 جك ً رسغودطَن بزثأ ُع ال عنسَ ادشطجشطَ األثنطبّخضن ؛آلعطّ اتطدِوادشعورات

ًبسف ىوب ادشطجشصط، رشصلرة َاألول َ ادمبُ عشطبكَ آتغٍ جت ىبآل ّ 
 .آل خلعطَ أتغٍبضثنطب

غغ غجنجه)ص( يغجنمئلكئ جعمسن ) صض(ي غجنثلكر هن غإلخكهئلكن غخفتمئيطن مض غخفجيمبمك ي َّـىعغ مغ
ن جع غجنخيلكقم م هجع خم جلمف خضيعق غجنهئخصن غجنىعه ُّـمئ يلكجلجكغم غجنخيلكقم هثهيس م ُّـت ي

ق غجنجيبمثخيمثمل هغأل غ غجنمتلكلكمئمل جل غجنمئمث يغجنمئ يملص هَّـىعغ آل ُّـتحمئ عآل يحفالم غجنيعقُّـي ي
ف ههنلك جعخييطهص جع ق غجنت ي جفت جعلكخف ف آل معتجيعق غجنمتهييغ جل ممثحق هن غجنمئمث يجعلكخف

ن هنلك حم غكن حصلكص حممثمبىغن هن َّـىعغ عن ُّـهئ ويعل ممخصآل جنشهثسلكن مض َّـىعه يَّـ مملكجنمب
ق غخفهبتمتخيملغجنمتجهمسغ ن مملكألهن ي غجنخيمتخنُّـمل عهنيعغ هنتخيىعق غحلمه و  .ي

ن جع غجنخيلكقمص هَّـمتلك هنبتو غجنسلكجع مملكن هنبتمتمثلك جلمف غهنتمتلكل غجنهئخصن غيحملكجنجه  ىجنىعه ُّـمئ



غجليط...................................................................ضضض ض م ف خف مخهتمثيط غجنمئ
ه مض لكيعُّـ غحكتحمهلكني عمل قحم غآلحكتبخيلكقوَّـىعه عخكلكقغ: أخلل  ي غجنىعه غحكتجههئمب
قيغآلهثجيالم قي هغإللكالمص جل غجنخيمئ  ]قجن غإللكالم [ غخفستتبص جل غجنمئمث

ى غجنجيبمثخيمثملى هغألحمخيلكنى غجنيعغحكخمليمبهئلكفيمسن غخفسغحلمئمثمئمثملص جع يجنمبهبهئلكخكهيلكف ص مممث س
يتخمبمع قغفس جللكهتلك جعهبجيعق غجنتمه ض ي جل هن ش ي غجنخيمئمبمثملي هغآلجلتبلكقغفس ي غخفسخصغ س

  . حصلكيغي غخفٰهلكقي هغألحمخيلكنيجعلكخفيعغخمبمل

جعت ه هظخي ن جعتخي  .يجلمف غجنمئ
ق عهثجيالم غجنمتهييغ هغهثخيتلكخم ي عن:وتطؠك اجللاب ظصط غجنجيبمثخيمثمل هتلك جل ع غجنمئمث

غ يطهغهنهتلك هن هنالكهنمل غآلقغغ هغجنهلهل هن غخفيعغخمبمل غجنت جع غألظحل َّـ غخفجيمب
يغخفخيتمقغ جلمتيط عَّـ غخلمقغ هن غخفسمبهئخل ُّـمل *ي يص همعيعن غآلهثجىعغغ عمل غخفمبىعغف غجنيطهثمث

ه غجلسخصهثمثمل مض قجن معستجمبمك غجنهئخصآلف غحلمئمثمئمثمل هحتمه  يهغحكتخيخصن غجنمئ
ن ن قجن غآلهثخيتلكمغجنخيمب جلمثمل مض جفمه ض ف هن   هغخفخيلكقم غجنهئجههيمثملص هجنمثيغ جنمبهب

.هثسلكن عن شمه جلمف قجن مض َّـىعه غجنمتجهمسغحممثهبهئ جنش. يهغجنتجيعق
غغ غجنجه غألهن هنمت مض ) صض(ي معمئيطن مض غخفجيمبمك )ص( يعخكهئلكن هن خكمئخلص هخميط معمئيطن مغ ي ي ي و

ص هعمغلكغ َّـمتلك جل غجنجه غجنثلكر هن غإلخكهئلكن هغجنىعه مملكن خميط خميعقه  يغخفجيمبمك غجنسلكجع ي
جن غ شخضيعق يعن جلمف:حممثخص حكب جعمئ ق جل سغجنمئيطحكمثمل غجنمتلكلكمئمل يغجنمئ  آل سخيمثملغجنجيبمث غجنمئمث

فص يعآل يُّـتحمئ ق جل :عه [جلمتهتلك جعلكإلجليعغل] يغجنتجيعق قجن [سُّـتحمئ هآل جعلكخف ] غجنمئمث
غ غجنتهيلكف جعخييطن :عه [عجنمثهتلك غجنتهيلكهتلك جعخييطن ق عمل يغجنمئيطحكمثمل يغجنمئ  هنمئتٰهمثلكهتلك هعمل] غجنمئمث

ق هنمئتٰهمثلكف :عه[  غألهنيع مض غجنمتحييع غهثحمهلكق يعن يهجعخل هجملكُّـلكهتلكص هعحمخيلكحصلك] غجنمئمث
مغمك آل جن غخفالجفحيمل هقهغن ص]معخيلكمل يهغحل [غخفجيمب ق قحم :عه [قحمخيهتلك ُّـ ] غجنمئمث

ف سمعتجيعق آل غجنمتلكلكمئمل غجنيعهف يعن يجغ. غجنخييطن جفهئ مض هظحقهقهتلك   مهن ممثحق جل جعلكخف
 مممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

 .ممخص حكمثىعمميعَّـلك غجنجهلكقف جل خميعُّـمك* 



ضضض...............................................................................)طض( غخفجيمبمك
 ي جل هنالجفحيمل غحلمئمثمئملوغجنت َّـ جلبلكقغ م  غخفيعغخمبملى قهغنيعن : دخسلُوبشغعغ

جللكف معخيمثمتلكهت مضيغخفجيمبمئمل ي معمت ش غجفيط غجنحيلكَّـيع جعهئثيعغ يلك جعحمثهن آل ُّـميمثمكس  جل غجن
]  جعيطهغن غخفيعغخمبمل:عه[ جع يستحمهي هُّـصي معمب غجنهئخصآلفيستجمبمكُّـيجحلك  م غخفحيلكَّـيع

ن هغخفخيلكقمييعئحكلك  .  غجنخيمب
شهثخص ُّـتع قجن يهجعمثلكن  : هَّـصىهنملي جعتهبهتمثيط هنمئيطس

ي همعخيلكمل هخضمبمثلكمعى حكبحلكهثز غحلىهنيطغقعين ع غظمبملي ى هثهييغص يمم مض ىمسغجنخيلك عمل و هنت ى
ق مغ ومثلك هغجفيطغي خضمبيعآل جلمتيط غجنتحمئمث جنمثيغ يجع غخف جعحسمك هنيعغمعمك  م  جنيحيهتيعمع صو

ق غكهنهتلك هن َّـ غجنت غجنمئمث غكن هن :عه [جن  .عجنمثهتلك جعلكجنمتسبمل همملكألمغىغغظ] غجنيعهف جن
ي مممث معتخمب غخفمبهئلكف غجنيعغحكخمل مض غإلهثسلكن :وتطؠك إجشطل اخلزك ظصط ظل

غ هنمئتهش هلكبمثخيمل  جللكهتلكظ جفمثهن عن جنهئ خم ض ُّـمل هغجنميٰهبمثمل جل هن يمملكجنجههت ي يي ي
ص  ن عمل غجنهئخصن غحلمئمثمئ ظ معيعُّـيط عن معمه عجنمثهتلكص هَّـ مخمت غجنخيلكقم هن غجن

ن قههث هن حفال ن عمل هنمئتٰهلكَّـلك هش ظ مغ حممثهبمتخيهتلك هن غجن ين هنيطغههنمل غجنت
هثمل غألقمملكق جن. هثح غجنمئيطكص جعهبخي وحممثحتمي غخلمه هنستبخييطغ جعمئ يمممث معتخمب : ي

قغف هغآلجلتبلكقغف غجنخيمئمبمثمل غخفسخصغ  ه جل هنمئتٰهمثلكهتلك جعهبجيعق غجنتمه يمعمب غجنمئ يي ي
يجعلكخفيعغخمبمل عه غألحمخيلكن غخفٰهلكقغ حصىعه غخفمبهئلكف هغألحمخيلكن غجنجيبمثخيمثمل ممخييطن غألمم  ي

ظهغجنهلغ هجمحقَّـلك
 جل هنالجفحيمل غحلمئمثمئمل وجلبلكقغ] غخفيعغخمبمل: عه[هغن غخفيعغخمبمل م غجنت َّـ يعن ق:  عه)ص(

جللكف معخيمثمتلكهتلك هُّـمتحييع حصلك هن حفالن َّـىعه غخفحيلكَّـيع جعحمثهن آل ُّـميمثمك  يغخفجيمبمئمل مض معمت ي
غجفيط غجنحيلكَّـيع مض َّـىعه غخفحيلكَّـيع غخفتهئثيعغ حمحقه غحلمئمثمئمل غخفجيمبمئمل  يجل قجن غجن

غجفيطغ مض مم عن ىغجن جفيطغ مض غجنهئي يثيعغ م جحلك ُّـستجمبمك  هن عهثلكمع جعمتح ُّـيعه حممث غجن ي
يمعمب غجنهئخصآلفص حميطهغن غخفيعغخمبمل ُّـستجمبمك غجنهئخصآلف غحلمئمثمئمثملص هُّـستحمه جع 

ن هغخفخيلكقم  .حكلكئيع غجنخيمب



غجليط...................................................................ضضض ض م ف خف مخهتمثيط غجنمئ
غجع هغحكتخييطغقغهت ومعخيمثمتلكف م لكيغجنمئ ي حصىعه غجنتخييطقغفي َّـ غخفبيطعش  يهعآل غجنحيلكَّـيعغص ش

يهثخص ُّـحيهتيععس غجنىعغفص جنهئمت شهجفيطعص ي جلمف غخفهبهئمتلكف هن غحليىشئيحملكجنتجحل غجنهيلك  س
ص حمهبهتخص جممبمكجفعجعحسمك  غجع غجع:عه [ حممثهتلكىهئلكن غجنمئ  هن غجنمههيلكف ] غجنمئ

جعمثمل م هغألجفهئلكن وهمغ وهنهئلكهثمثمل ع مملكهثمنص عهس ن م س قيُّـهئ  حممثهتلك يغجنتجحل قجن ي مكهت
يجعحسبهتلك هنمتمهبميلك جعىعجن غجنميلكجنمك ي هن غألجفهئلكن غجنمتسبمثملو ي غآلجلتبلكقُّـملس  غجنمتهييغ س

يغحلمئمثمئمثمل ي هعهظلكحمي جعمسجفهئلكهن]يقجن غجنتجحل [و حضتهيمثلكملصيعهنيعُّـ  .لك غجنخيمبيحصيت عهغجن ي
ى غجنمئمببمثملى غحلمئمثمئمليعنسجغ  ىهثسلكهثمثمل غإلس ي مغلكهنخيمثتيجفلكلكملعهتلك هيتي خملكجعمبمثيجنسخيمل م س هتلك س

ي غإلحصمثمل هغحلمئلكئيغألحكخصظ( جنمببحيعُّـ هثمثملس يهظالجفمثت )س غجنهئ  يملي غجنمئمببمثي غحلمئمثمئمل:عه[هتلك س
يجنمبهبيععمعمثمل هغخفحيهتيعُّـ] مليغإلهثسلكهثمث قق]ملي غجنمئمببمثيمعمب غحلمئمثمئمل [خيمبمنيمغ م ملس  جنسجفهئلكن وغ هن

يغجلىغئمثمل هغجنهئمب  هنلك حفجييع ى جعمسجفهئلكنومكلكَّـيعغ] ملي غجنمئمببمثيمعمب غحلمئمثمئمل[ حمخص جعيعجفمن .مثملس
ومممبمثمل م حممثهتلك ومغىغئمثمل  مملكهثمن عهس وحصمثملع صس هثمثمل  عهس ومم  . مض معمب غألجفهئلكنوبمليمئمبت هنوقغيهنتجيط م س

 همس صي هن غجلىغئمثلكفوخظ ]ملي مض معمب غحلمئمثمئمل غجنمئمببمث:عه [مشقغ مس شجييع حممثهتلكحم
 يجفتس جعلكجنهئمبمثمل ئيع غجنخيالئ جل حكلكهتيعجيمعه ص جلمف غجنتخيمثخلى ظهيمليلك جفهئ جلمبمثهتيُّـميمبمك

مغ عمل غحل يجل غجنت  قجن يحممشنص يمغىغئ ىغآلجنتجلكظ عجنمث جعلكحك ص عهيحفلكك ى جعلكجلتمئلكقش
 غجنت صس جعمسهظلكحم غحلمئمثمئمثمليغجنىعغجخسجفيطُّـمل غجلهب ع جعحسمك يُّـحيهتيع م ىجفمثمتئىع م يغجنتجحل

 . عجنمث غجنخيمبولك هثسبملييعهب هعخمولك قمعبمليحصيعه

ي جنبمثلكن مممث عن غحكتيطغهنمل غخفيعغخمبمل ُّـستجمبمك غجنهئخصآلف غحلمئمثمئمثملص ملي َّـىعه هنمئيطهن)ص( ي
ن هغخفخيلكقمص هجفلكظمبهتلك ين عهنيطغق غحل حكبحلكهث هخضمبع: هُّـستحمه جع غجنخيمب ي مثلكمع ي

غظ ى عمل غجنخيلكمس مض مم هثهييغص ممخص هقق مض غجنيطجللكظومبملهنت ى ة، : ي ّيا دائم الفضل  ال

دين بالعطية غظمبص وجعيطغعص هآل غهثمئجيلكل جن ّيا باسط ا يهقجم عن غجنتجمبمثلكف هنت  وملي
ن  ق م جلمتيط غجنتحمئ م جنمثيغ عآل خضمبمثلك هغجفيطغ آل عممثيعص هعهنلك جفمه مغ يعآل عن غخف و و ي يي ي ي

يجههبيغ هغجنمئهبيع هجمحقَّـلك حممشهثخص َّـ معخيمثمتلكف قجن هن غجنسخصظ هغألقل هغجنغجنهئثيعغف  ي



ضضض...............................................................................)طض( غخفجيمبمك

غجع هغحكتخييطغقغهتلك مض جللكمس غألجلمثلكن يتجحلغجن غجفيط ههنحيلكَّـيعه جعحسمك هنيعغمعمك غجنمئ  غجن
يغجنثلكجعتملص حملكجنتخيمثمتلكف َّـ غخفبيطع حصىعه غجنتخييطغقغف غجنحيلكَّـيعغ غخفتهئثيعغص هعآل حم ي  يلكجنتجحلي

يغخفهيلكل جلمف غخفهبهئمتلكف هن غحل حكبحلكهث عجفيطه جن  غجنىعغف ممخص عخكلكق جن معخيلكمل ي جعمئ
َوما: غحلهئمث رنا َ َأ ُ ْ َ

ٌواحدة ِإال  َ ِ جن)صض: غجنمئهبيع( ...َ َأنزل: ص هخم َ َ
َمن  سماء ِ  َا

ْفسالت َماء َ ٌأودية ََ َ ِ ْ َ
َبقدرها 

ِ َ َ
يص حملكجنمتلككن هنلكظ هغجفيط هجنهئمت غهثمهب )طص: غجنيعجليط( ...ِ

ولكف غألهقُّـملص حملكجنتجحل غخفهيلكل جلمف غخفهبهئمتلكف هغجفيطيجعمئلكجعمبمث ي جنهئمت عهثخص ُّـحيهتيع ي ي
غجع هن غجنمههيلكف جعحسمك غجع غخفختمبهيملص حمهبهتخص جممبمك مض َّـىعه غجنمئ  عجفهئلكن غجنمئ

ق قجن  ن مكهت غجع جعحسبهتلك هنمتمهبميلك جعخص جممبمك يغجنتجحلهغألجفهئلكن ُّـهئ و مض َّـىعه غجنمئ
ص حممشن جممبمك مض غجنمئلكجع  غجع يهن غألجفهئلكن غجنمتسبمثمل غآلجلتبلكقُّـمل غجنت مض معمب غجنمئ ي

غ هغجنتجيعق مغ غص يجفهئ غجن مغ هئ هعن جممبمك حممث جفص مكهتيع حممث عجفهئلكن غجن
يغخفلكقغ هغإلهنهئلكن مكهتيع حممث عجفهئلكن غخفلكقغ هعقغ مكهتيع جفهئ غجنميلكجنمك غحفتهي جفهئ ص ي

غجع هغهثمهب غجن غص هخفلك مملكن غجنميلكجنمك َّـمتلك جفهئ معمب غجنمئ صلك يتجحليغخفميمب  جعمب
ن قجن غجن ي حضتهيمثلك جعمسجفهئلكهن هعهظلكحم غحلمئمثمئمثمل غجنت عهحصلك غجنخيمب غجنحيلكَّـيع يتجحلحممثهئ ي و

يمض غجنتخيخل غألهن ممخص هنيع جعمثلكهث مض غأل حممشقغ مكهتيع غإلهنهئلكن حممئيط . جعحلكف غجنسلكجعمئمليي
نص حمخص هن هنحيهتيع عآل هحممث  ق هغجنبجي غص هَّـىعغ ُّـيعمغ عمل غجنحيهت مغ يغحفتهي غجن

 . جعلكلكيص هجنهئ جعخيٰه مكلكَّـيع هجعخيٰه هنستجيغجنتجحلمجمث هنلك مض قجن 
يخملكن غجنخيالهنمل غجنجيبلكلكبلكئ مض قُّـ غآلُّـمل غخفتمئيطهنمل  غخفرضهغ غخفث هبىعغ يمعبخل هخميط: ي

ق غآلُّـمل مض ق يعن: عجفيطَّـلكظ يغإلحصمثمل غخفخيلكقم يمممبمثلكف هن َّـ عهن مغ  هن غجنمتلككن غجن
قغف جلمف معخيلكمل جلمتيطه مغ  غجنمتلككن هغخفجييع يغجنسخصهُّـمل غجنيعحسمل جعهبمتىغجنمل َّـ غجنىعه صغخف

ق جل هثهيس مض ىحفلكن صغألقل حكلكجفمل جلمف غجنسحلكغ هن  يهعهثخص صهغألخميطغق غجنمه
قغهغجن غجنمئيطق هن شتهب غجنىعه غخفجييع ممخصظ عهثهيسهتلك غألخكمثلكظ هثلكجفمثمل هن يُّـتمئيطق  مه

غجنمك هثلكجفمثمل هن جلمبمث ُّـجييعع ههنلك ق غألخميطغق مض غخفختمبهيمل غألهقُّـمل خم  معمتلكن يحممشهثخص هغجنمه



غجليط...................................................................طضض ض م ف خف مخهتمثيط غجنمئ

 جعلكحفتالم هختتمب هغحكتخييطغقغهتلك تهتلكيخملكجعمبمث جعمئيطق يغإلحصمثمل يغجنخيجيمثمل هن غألخكمثلكظ
ف عه جلمبمث يُّـيطن وجلحيمث وعظ  هَّـىعغ.هغألهجلمثمل هغجنحييعهم غآلحكتخييطغقغف  عجنمث يُّـمب

جن معخيلكمل ممالهن هن وممثحقغ وعُّـلكف ن :مممئ ْو
ِ ْمن َ ِ ْ َعندنا ِإال ٍء َ ْ ُخزائنه ِ ُ ِ ُ َوما َ ُ َ ُ 

ٍبقدر ِإال
َ َ

ٍمعلوم ِ ُ ْ جن ص)صض: غحلجيع (َ َوأنزل: هخم َ ْ َ م َ ْل ُ َمن َ ِاألنعام ِ ْ َ ْ
ية  َثما َ ِ َ 

ٍأزواج ْ  .ص*...غجنمئيطق عُّـلكف مجمث جلمبمث غجنيطجنمث ههن )ط: غجنىغهنيع (َ
يجغ عن غحلمئمثمئمل غجنمئمببمثمل غإلهثسلكهثمثمل  ي ي تهتلك يم جنسخيمل خملكجعمبمث] يهَّـ غجنمتهييغ غخفجيعقغ غجنمتلكلكمئمل[ي

هثمثمل(تهتلك جنمببحيعُّـ يمغلكهنخيمثهعجفلكلكمل  يغألحكخصظ غإلحصمثمل هغحلمئلكئ غجنهئ يص هظالجفمثمل )ي
ققغ جنسجفهئلكن  ومعمب غحلمئمثمئمل غجنمئمببمثمل غإلهثسلكهثمثمل جنمبهبيععمعمثمل هغخفحيهتيعُّـمل م مغخيمبمن هن ي ي ي ي

هنمثمل( يهئمبمثمليغجلىغئمثمل هغجن قُّـمل آل غخفهيهت مغ يغجن يمل غجنمئمببمثمل  حمخص جعيعجفمن معمب غحلمئمثمئ)ي
يمض غحلمئمثمئمل غجنمئمببمثمل غإلهثسلكهثمثمل: عه[يغإلهثسلكهثمثمل مكلكَّـيعغ جعمسجفهئلكن هنلك حفجييع حممثهتلك  ومممبمثمل] ي  ي

ومملكهثمن عه مغىغئمثملص عحصمثمل ي هثمثملص هنتجيطقغي و مملكهثمن عه مم ي و هنتمئمببملي  معمب غحلمئمثمئمل مض معمب ي
يغألجفهئلكنص حممشقغ مس شجييع مض معمب غحلمئمثمئمل غجنمئمببمثمل غإلهثسلكهثمثمل خظ هن غجل ص يىغئمثلكفي

يمبمثهتلك جفهئ عجفيط غخفحيلكَّـيع غجلىغئمثملص همس ُّـميمبمك جلمبمثهتلك جفهئ ظهيمل مس ُّـميمبمك جل: عه
مغ عمل غحل ي جفت يجلمف غجنتخيمثخلص همعجيهتيع جل حكلكئيع غجنخيالئ جعلكجنهئمبمثملص يجل غجنت ي

مغ عمل. ض*ي حفلكظملى هجلمئمثيطغيحفلكك ىجعلكجلتمئلكق ص جع معت يعه غآلجنتجلكظ عجنمث جعلكحك مغىغئ  ي
قغص حممشن قجن غجنتجحل جفمثمتئىع حكمثحيهتيع جعحيغحل ي غخفجيمب جل مم ظ ي  يسمك عجفيطُّـمل غجلهبي

مغي غخفحيهتيع غجنتلكنيعن: عهيغجنىعغجخص جعمسهظلكحم غحلمئمثمئمثملص    عمل غهللا معخيلكمل هنمي معلكقغ ُّـت
ن غجنجيمببلكف هنمتسجهبمل هن جممببمل جف ص هجلمتيط قجن معهئ  ىعغمهئ َّـميحفالن غحك مغىغئ

 مممممممممممممممممممممممممممممممممممممم
 .طضضص كصصف:  مض معهيسحق غجنمئيععن غخفمثىغغن.ص*
ص غهثحييع جليعمح غجعممخص عخكلكق جن . ض* ك غحلهئ ك خف : يمض غجنهييس غجنجهخيمثب هن حممه حممه

 .ضططك: يغحلهئ جنمبمئمثخنهص جعتخيمبمثمئمل غجنخيالهنمل جفس كغقغ عهنحل



طضض...............................................................................)طض( غخفجيمبمك

مغ عجنمث جعمشلكالخم جل مم خممثيط هجفهئ مغىغئ ص هعحفيعه ُّـت يغآلحك غجلىغئ ي  صي
مل يمثي جعحسمك عجفيطُّـمل غجلهب غجنىعغجخ جعمسهظلكحم غحلمئمثمئيتجحلهجلمتيطَّـلك ُّـحيهتيع حممث قجن غجن

غَّـلك هثسبملومليغجنت عهحصلك قمعب ىحملكجنخيمب جعلكجنىعغف َّـ عهن قمعبملص  عجنمث غجنخيمبو هعخم  معمتتسمك ي
يعمل غجنىعغف حممثحيهتيع غجنتخيخل غألهن  .ي

ن عمل غجنهئخصآلف غحلمئمثمئمثمل هغخفيعمعبمل غجنخيلكجنمثمل هن غجنخيمئ :ٍوبسنطرة خمنذة ظ ي عن غجن ي
ف  غ غجنمئيطحكمثمل غجنت هن حفالحصلك ُّـهبهئ هنجهلكَّـيطغ جفمئلكئ جللكمس غخفمبهئ يغجنت َّـ غجنمئ ي

ه آل ُّـتمتلكحط هن ع ه غجلىغئمثملص هعهثخص ُّـتمتلكحط هن لكميمثلكن َّـىعه غجنمئ ق غجنمئ يظ همغ ي
ق َّـىعه  مغ يهحفيعهمغهتلك جل جفيطهقَّـلكظ قجن ألن عهثسلكهثمثمل غإلهثسلكن عهثخص َّـ جع ي ي

ُّـمل هغجنميٰهبمثمل هغحلس ه غجلىغئمثمل م هن غجنجههت يغجنمئ ي ي رمثمل هجمحقَّـلك م ي يمثمل هغخلمثلكجنمثمل هغجن ي ي
ن هن غهللام يهن عهث هن غجنمتلكك م حممشقغ غحكتجيلكل غإلهثسلكن   ص حكبحلكهث همعخيلكملعن ُّـهئ

قغص  مغهتلك هخممببلك هحفلكلكيعغ ههمغ جفيطغ هقمميع غهللا مع وحمال معجهميمب َّـىعه غجنهئثيعغ جل غجن و و و ي
ي جعلكخفيعغخمبمل غجنت معهييعم خممبب هن غآلهثمهبلكم جعمهبميمل جمحق غجنمهبميمل غإلحصمثملص يهعآل حمخيمبمث ى ي

ي مض جفمئمثمئت غجنمئمببمثمل غإلهثسلكهثمثمل غجنحمسمثحيهتيع ي غإلحص جعحسمك عجفيطُّـمل غجلهب يتجحلي
 .غجنىعغجخ

ن :)غهللا عَّـ(جعم هغخفيعغق: خملكن غجنمئمثخنه ق غجنهئجه عقجعلكغ هن غجنهئلكهنمب ص هغجنجههت
ن غظمب ق غجنىعغف جفرضغ عمل غجن مغ نص هغجن  هنمئلكن عمل غجلهب جفرضغ هن غجنيعغمغخي

ن يعهثخص غإلهثسلكن يحممشن ...غجنمئمبمك  هغهثهئجه غجنميمثمك جن يخضمف عقغص غجنمئمبمك ظلكجفمك ُّـهئ
غق يهحتمئ غألهنيع جفمئمثمئمل جلمتيطه همكهتيع يغجن جن غق مض يهمعمئمبمك يغإلحصمثمل جعلكألهث جعمثملظ علك  يغجنيعجع

آلقغ َّـ يغجنمئمببمثمل غخفيعمعبمل يألن ن عجنمثهتلك غخفجهلكق غجنثلكهثمثمل غجن  يلج لن(: جلمثس  جعمئ
سماوات لكوت  .*...)تّر يو م نَم واألرض ا

 مممممممممممممممممممممممممممممممممممممم
ك غحلهئ جنمبمئمثخنهص جعتخيمبمثمئمل غجنخيالهنمل جفس كغقغ عهنحلخف *  .ضصضك: يحممه
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ىن قهغنع :مليمئيطهن هن َّـىعه غخفىحمخييعحممن غمكبملي غخفيعغخمبملي  صى هحكمثمبمليهثسمكع جلمبمثهتلك ي هغخف

ن هغخفخيلكقمص حكمثخص عقغ مملكهثمن هن هنالكهنمل ى لكيعُّـمئمليهعخميعغ س آلحكتحمهلكن غجنخيمب
 جل ي هن حمجيلكن غجنمتهييغص َّـىعه غجنمهمتلكجلمليقجعلكغع جلمتيط ي غخفخيتمقغي هغجنهلهليغآلقغغ

حملكف ن هغجنخيلكقي هجليطن غآلجنتهيلكفصغخفمسجن ه ي هنمئتٰهمثلكفي همعيعنصغف عمل غجنيعحك  غجنمئ
غهثمثيمليغجلسخصهثمث غهثمثيهن غجنبهتمثهبمث م ملي غحلمث  غخفستخيهبمبمل مض صمليمل غجنميٰهبمثيمل هغجنسبخيمثيمل غجنجههت

ُّـمل سمغىعغ غخفالق غجنيطهثمث ه :عه[سجغ خمهتيعَّـلك  م س غجنبيطهثمثملي غخفهئلكقهيحمق هصز  غجنمئ
يغ غجنمئيطحكمثملص هجحلكهثخيملي جنمبمئيجلمف غخفجيلكهجلمل هغخفتلكجعخيمل] مليغجلسخصهثمث مئتٰهمث مع هنلك ي غخمتٰهلكظس

ق قغيغجنمئمث ه غجلىغئمث [ي غخفىعمم مغ لك عهي جعحسمك قغهتيعهنلك م ]مليهن غجنمئ هتلك ي هنجيلكهجلتهجع
غ ه هغجنمئ يجنمبهت رمثملس ي غجن ي هغخفتخمثمبملس ه ي هنمئتٰهمثلكفيحكخيلكمععق  م ملي غجنبيطهثمثز  غجنمئ

ق قغيهغجنمئمث يهثخص ُّـمئهتيعع ي غخفىعمم غس ى غجنمئ ى غجنمئيطحكمثملس مغهتهتلكي هغخفيطغحمخيملي جلمف غخفتلكجعخيملس  ش جل مع
ىمئمثيط غهثجىعغهبُّـ هصغجنبيطن  هثحسجعلكجنهئمبمثمل يغخفلكقغ لك هثحش  ي غجنالكهنملي غخفحيمبهبملي هغجنهئيطهقغفس

ى غجنهيلكجلمبمثملى غألحكبلكغيحممشنظ حصلك  ي جل جعخيىش ذهغو هنخيىغهجنملىن معمهحقع ي آل ُّـبخييطس
غجفَّـلك عغجنت هنبيط م سغجنهيلكجلمبمثمل ي غخفلكقُّـمليغجنمب قس قغ م سهنهئلكهثمثمل غإلي هغجنمئمث  جلمف وهنمئهت

ىغألهن ى ُّـمئلكجع غجنرضغى عحفيعىذغ ُّـملص هنث غقمعهئلكغىحفيعع ىحكبلكغ جعمسي ي خم  ي غخفهئلكقهس
ي هنلك ُّـٰهلكق معمب غخفمئتٰهمثلكفييعئهحكلك سهثخص ع ي غألهنيعغلىملين هنخيلكجلعس هن غخفمئيعقغف يحممشن ظش

 .َّـ جعمسضيطغقَّـلك

غمكبمل جلمبمثهتلك :يخميط جليعحممن هن َّـىعه غخفمئيطهنمليعهث :  جفلكظمب)ص( ي عن قهغن غخفيعغخمبمل هغخف
صلك عهثسمك ى هعخميعغ لكيعُّـمئملىعهثسمك هحكمثمبمل ن هغخفخيلكقمص عهنلك مم ي آلحكتحمهلكن غجنخيمب

صلك عخميعغ ص يحمبلكجلتبلكق عن غجنىعه هضخيهتلك ُّـخييعم هنىغغف َّـىعغ غإلهثسلكن يهعهنلك مم
غن جلمف غخفيعغخمبمل َّـ  هنمتهتلكص حملكجنيطهىهملى عخميعغ جنهئلكن عيحمبلكجلتبلكق عهث جن مملكن َّـمتلكن لكيعُّـ

خص عقغ مملكهثمن هن هنالكهنمل غآلقغغ هغجنهلهل غخفخيتمقغ يهثسمك هعخميعغ هحكمثمبملص حكمثع
يجلمتيط عقجعلكغ َّـىعه غجنمهمتلكجلمل هن غجنخييعحملكظ م ممخص حكمثتبخل جعخييط قجن م هن حمجيلكن غجنمتهييغ 



طضض...............................................................................)طض( غخفجيمبمك

ن هغجنخيلكقغفص همعيعن هنمئتٰهمثلكف  حملكفص هجليطن غآلجنتهيلكف عمل غجنيعحك جل غخفمسجن
غهثمثمل م هن غجنبهت ه غجلسخصهثمثمل غحلمث يغجنمئ غهثمثمل هغجنسبخيمثمل غجنميٰهبمثمل م ي يمثهبمثمل غجنجههت ي ي ي

غهثمثمل(ىغخفستخيهبمبمل  ه غجلسخصهثمثمل غحلمث يَّـىعه غجنمئ ُّـمل هقحم ي مض مغىعغ غخفالق)ي ي غجنيطهثمث
غهثمثمل جلمف غخفجيلكهجلمل هغخفتلكجعخيمل  ه غجلسخصهثمثمل غحلمث يغخفهئلكقه غجنبيطهثمثملص جغ خمهتيع َّـىعه غجنمئ ي يي

غ غجنمئيطحكمثملص هجحلكهثخيمل غخمتٰهلكظ هنلك معمئتٰهمث يجنمبمئ قغ هن غي ق غخفىعمم ه غجلىغئمثملظ  غجنمئمث يجنمئ
غ غجنمئيطحكمثملص جع ظيعق مم هغجفيطغ حصلك غخمتٰهلك يغهتلك غخللكظملص غجنت آل معمتسج هن غجنمئ ي ي

غ غجنمئيطحكمثمل عهنلك جعحسمك قغهتلك  يمعتخصهث هنخيهتلكص حمهت عهثخص معمئتيض هنلك آل ُّـمتسج هن غجنمئ ي ي ي
رمثمل ه غ غجن ه هغجنمئ ه هنجيلكهجلتهتلك جنمبهت مغ يحمتخيعف جل غحليطص عه جع ي  يغخفتخمثمبملي

يغجنبيطهثمثملص حممثمتبمي عن معخييط ين جعلكجنمئهتيع هغخفخصهثخيملظ ألصلك عقغ معيعمممن هخكمسصلك حمستمسحفىع ي
غ غجنمئيطحكمثمل جلمف هنتلكجعخيتهتلكص هُّـيطغحم جل  يغجنخيمئ عحكحقغ جلمتيطَّـلك هحكتمئهتيع َّـ غجنمئ ي و
مغهتهتلك هثح غجنبيطن هغهثجىعغهبلك خضلكه غخفلكقغ هغجنهئيطهقغف غخفحيمبهبمل غجنالكهنمل حصلكص هن  يمع ي

مغ هثح غجنمئيطك يعن ي َّـيطم غجنسلكجن َّـ غآلخضلكه غخفخيلكمميغ جنىعجن هن غجنت  هغحلمئمثمئملي
غق هغجنتجيعق  .يغخفجيمبمئمل هجللكمس غألهث

يحممشن غألحكبلكغ غجنهيلكجلمبمثمل  ُّـمل هغجنميٰهبمثمل (ي ه غجلىغئمثمل هن غجنجههت يهَّـ َّـىعه غجنمئ ي ي
رمثمل هغخلمثلكجنمثمل يهغجن   ي جل جعخيىش ذهغ غجنهيلكجلمبمثمل و آل ُّـبخييط عن معمهحق هنخيىغهجنمل)ي

قغعم غجنت هنبيط ق غإلهنهئلكهثمثمل م هنمئهت غجف غخفلكقُّـمل هغجنمئمث وَّـلك غجنمب ي  )معمب غألحكبلكغ( ي
جنمل جلمبمث جعمسحكبلكغ ى ذغجلمف ي عحفيع هن غجنهيخي ُّـمئلكجع قجن غجنرضغ غألهن جضهب

ه هنمتهتلكص هنث غقمعهئلكغ غخفهئلكقه هحكلكئيع هنلك ُّـٰهلكق ه يعحفيع عخم  هنمئتٰهمثلكف معمب غجنمئ
يغجلىغئمثملظ حممشن جحلك  ي ي عن هنخيلكجلمل غألضيطغق عهثخص َّـ جعمسضيطغقَّـلكص هغجنحنظ ُّـخيلكجنمي :يمعمئيعقي ي

 .يجعٰهيطه
ه غجلىغئمثمل ُّـهبهئ عن هتىع سحمهتىعه غجنمئ ي جل جعخيىش عحمخيلكحصلك غخللكقمغمل جل يط ىغ همعيعخكي

غ غجنمئيطحكمثمل مض غحكتحمهلكحصلك جلمف غجنهئخصآلف هغخفخيلكقمص آل ظغآلجلتيطغن ي جنتجهلكُّـ غجنمئ ي
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 .عن مخلكهثخيهتلك مض قجن
و عن قهغن غخفيعغخمبمل هممخصحصلك هنهسجغيع مغيطغ مض هنسحق غجنسلكجن:ههنمت جليعحممن ي ي خملكن غجنخيالهنمل ظيي

ق جلمتيط غهللا: جفس كغقه عهنحل يغجلمب عهث مممبخص مملكهثمن غخفيعغخمبمل هغحلٰه ص ي  عممهب
ه هعظِّـ غ غخلمثلكن عخم ص هخم يهغخفىغغف غإلهثسلكر خميعُّـبلك عمل غآلجلتيطغن غخفهبهئ ي ص مملكهثمن و

ف غجنمتهييغ عظهي هعهثمه  .*...يغجنتهبثالف مض جن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 مممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

 .ضطضك: خف هنيعغمعمك غجنجيهتلكقغص قغهق ظهبيطه عهنحل: غهثحييع* 



 
 ٦٠(ا(  

]ا ا ّا  ٢ (ا (ا) ٥١ ( ا  
ط ا   ا  

 إح ادثاظح َاتمنصعة ـ طّ ادصشصصصَ وادسشلمَطّ ادسششصَ اتسطرفَسكَورك ة: خطل
 ُائكذ جشصل ادغِمنللب اتغاج، ادغي مل ِ دإلضمطن اتسنعلِ احلطؠشط،آلادشسسصط
ُادسنصسصط ُ ادنعضصطآل  ،طّص دششامالت احلشصشِ اتطضسطِ واحلنطِرك اخلصطالت ادشطثعة ـ آل

ِرك األثنطب اتسعة ]َّـ[  وال]لك هن غجنهئخصآلفهتي آل َّـ هثهيس:عه[ صطَال ضشم  آل
ِرك ادشامالت احلشصشصط جصعه، خصك األوح األتشق بطدصمنط إح رط ظل آلن بسعه أ آل

 .طّ ادمورعِ ادسشلمي ورصشغِؠهطب اتطدصهلدصطءأرك زرغة اتنطضح و

غغ )ص( يهن عهن غجنهئتلكغ ) ض(غإلخكلكقغ حصلك مض غخفجيمبمك غجنت حكبمئمن غجنجهبهتمل  َّـىعغ مغ
حك جعئين حكلكعص هن )صض(يههنيع معمئيعُّـيعَّـلك مض غخفجيمبمك   تهتمض لكيعُّـمئ غجنخييعحملكظ سيع هنلك ُّـت

غنص  سعحكبلكغ غحكتمثالظ غخفيعغ  سهثخص َّـعسغخفسخصغ جعجييعُّـ غجنتمههيمثمل هن غألجلخصن هغألجف
قغظ جلمف قَّـلكجلمب آلسققغمممثمل هغألجلٰهلكظ غجنهلُّـهيمل غإل  غجنس  هثحيعغحمهتلك جل ظ

سغخفىغغمغمثمل غآلجلتيطغجنمثمل  َّـمتلكن لكهجلي هعجغبلكف هنلك غقصكغجفمل َّـىعه غجنجهبهتمل غخفلكمع َّـمتلك عحمحقُّـيطص س
سققغمممثمل هنىغمغمل غألجلٰهلكظ غإلعهن غحفتالن  غخلمه م  غألهنيع حممثخص كجلهبي عنهن

ص جع جلمف جلهئيغ هنلك ختمثمبم هغقمعهئلكغ عحكبلكجع  سجلمف حفالم هنلك مكمت  .ي
يجغ ُّـخييعف جلمف غهت ي ق حممثجمثمك جلمتهتلك لكن غخلمه جنمبخييعحملكظ جعلكقمعهئلكغ جعخيىش غي ألهن

وهغجفيطغ هغجفيطغ  .و
ق جغالجغملص َّـي جض حمهئالن غخفلكمع َّـمتلك  :جنمببحهن مض عهن

يعن غجنخيلكقم جنمثيغ جعمهيطق عحكمئلكل عظ غجنخيمئ جل غحلجمثمل: ّاألرغ األول ص . ي هثخي
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هظ حممشن  ن غجنخيمئ هعققغمملكمع غجنهيهئيعُّـمل َّـ غجنميلكُّـمل غجنمئمه يغجنخيلكقم جعمهيطق هثهي عن ُّـهئ ي
 غجنخيمئ غجنهيهئيعه م آل معخيتمق عجلمف هنيعغمعمك غخفيعمعبمل غجنت هخم جلمتيطَّـلك عَّـ غجنمتحييع م هَّـ

غ غجنمئيطحكمثمل غجنت هنيع غجنهئالن جلمتهتلك حممثخص حكب ص جع جنمبخيمئ هنيعمعبمل عجلمف َّـ غجنمئ يغجنخيمئ ي  .ي
ص همعمقئمل :األرغ ادنطي ق مض لكيعُّـمئهت  جعمثلكن حكبمك غخكجكغل غجنخييعحملكظ جعخيىش غألهن

يحكلكجفتهت جحلك ُّـ غجعيش ي متسمك حص هن جحلكقحكلكف آل معمتسج هن قهم غجنهلُّـخيمل هغجنٰه
ومئيعقغ خجللكص جع َّـ مض ممثحق هن غألجفمثلكن حضلكجنهيمل جنمبهلُّـخيملص حممثمتهيمثهتلك هغآلقغغ غخف ي

 .لكهنهت جعهبخصقحكتهتلكيَّـمتلك جل غجنخييعحملكظ هُّـيعحمىش غهت
م حمهت هنخيتمق مض غآلحفيعص يعن: األرغ ادنطدظ ي مم خل هنخيتمق مض غجنمتحييع عه غجنتمه ي

و جعخل غجنجييعُّـمئخلص هَّـىعغ هنلك ُّـجهحق جن ضهبمتلك هحكمثمسجخ و عجممبمك غجنهلهل هنجهجكمممليهعن
 ).ضط(جيمبمك معهيمهمثمب مض غخف

جفيطغ  يجغ عهث خفلك مملكن غخلمه خميط عخكهئ جلمف غجنخيلكقم جعمسن هنلك خمجيخيت جع هن غجن ي ي ي
قغظ جلمف  يغجنجهخمهمثمل عهثخص َّـ هن غخلمثلكآلف غجنهيلكحكيطغ هقجنمث جلمف غحكتمثالظ غخفيعغ غجنس ي ي

يعجلٰهلكئهئ غإلققغمممثمل م هخميط معمئيطن قجن مض غخفجيمبمك  يهمملكن غخلمه خميط غهت م ) ض(ي
 جعلكخفخيلكقم غحللكظمبمل جعلكجنخيمئ هغجنمقغَّـخل غجنمئجيخيمثملص يعَّـ غخفخييعحممل جعمسص آل ُّـخيتمئيطهن

يجع ُّـخييطهصلك هن غخلمثلكآلف غجنهيلكحكيطغ هغحلجمك غخفلكهثخيمل جنمبهئخصآلف غحلمئمثمئمثمل م هخميط 
ين مغخي ع:  عمغلكغ غخفلكمع َّـمتلك جعخص جفلكظمبم) صض(يهنيع معمئيعُّـيع قجن مض غخفجيمبمك 

ن غجنمثمئمثمتمثمل  يغخفخيلكقم غجنخيمئمبمثمل هغجنخيمب يغخفستمتيطغ عمل غجنمقغَّـخل غجنمئجيخيمثمل غحللكظمبمل (ي
 هن خمبمث غخلمثلكآلف غجنهيلكحكيطغ هغحلجمك غخفلكهثخيمل )جنشهثسلكن غخفخيتيطن غخفىغغف

ن عمل جفيط غإللكالمص مليمثجنمبهئخصآلف غحلمئمثمئ ظ سن معخييطه عحمهب غألهمل غألحفمب ي هغجن
جنمثلكظ ههنمتهئيععهن كهنيعغ غخفجلكهثخل ه ن غجنرضهقُّـملهظحلكغ غخفلكجنمثخ ص هَّـىعغ ي غجنخيمب

ظ ألهث ُّـخيتمئيط عن غجنخيمئ هغجفيط م جلوجعخيمثيط ي غجنخيلكقم غخفحمئ  يهن هنمهلكقق غخفخييعحمملص جنهئمتيي
ن  ظ هجنىعغ خملكن غجنمئمثخنه مض خف خم يُّـخيجيمث جفمئ هآل ُّـتخييطغه عمل هنلك َّـ عجلمف هنمت ي



ضضض...............................................................................)صط( غخفجيمبمك

 حممبمثيغص جع سهمعمئمثيط يحمهئيعه ىهثحييع ظلكجفمك سخممبيط ىههن(: غجنجهخيمثبيغجنهييس غجع جليعمح مض 
َأل غجنىعه َّـ ْ سمع َ َا َأل غجنىعه َّـىعغ يحممشن صْ ْ سمع َ َا ن عن يآلجعيط ْ  وخكهتمثيطغ ُّـهئ
 َّـ حمهتهسآلظ. غآلُّـمل هبىعه غخفيعغق َّـ حمخصص قمميعهثلكه خفلك وخكهتمثيطغ ُّـهئ مس ىههنص قمميعهثلكه يخفلك

ْإذ: هتيجفمئ مض معخيلكمل غهللا خملكن غجنىعُّـ
أ ِ

َ َ ين َ َا ُاتبعوا ِ َمن ِ ين ِ َا بعوا ِ ُا َ 
َّـيغمع غجنىعُّـ عمعبلكجلهت يهن يُّـتمقعهن آل هغجنيعحك  هثحييع ظلكجفمك مملكن يعهثخص :)...بخي

غ يعغيغخفهيهئ يألن ظغهللا عَّـ جلمتيط هنخيتمق جمحقيحمهئيعه  َّـ حممثهتلك يُّـتخنم يمغسخصهثمثمل يخم  غجن
َّـص هآلُّـتهتلك يجض حمهتص عحفيعه هغجنخيمئص معلكقغ  هغجنخيمئ. غجنخيمئ ُّـمتلككل هغجن

ومعلكهنلك وعققغمملك حنظغجن عققغن جلمف ُّـمئيطق آلص يغجنحيمبخصهثمثمل يغخفلكقغ مض عجنت آلهثميخصك ص ي
ظلك ق هن وحفمه  حممثبمئ صيُّـملغجنمتحييع غجنجهب جل هنيطقمملكمع ُّـسمب هآلص غخفمتلككل همغ

 يحممشصص غجنمثمئخل عقجعلكغ جعخالم. عققمم حممثخص ولكيمكلكهث عه ولكيخكلكمم ُّـىغغن آل ظلكجفب
ق غألخكمثلكظ ُّـجهلكَّـيطهن ن آل خف سخممبيط ىحمهب ...يعَّـيهمعهيهئ هبهتيجعتخيمب آل يقهب جعمت  ُّـهئ

ظ حفلكغ حممئيطص ُّـمئخل جلمف َأل يجح جنمثيغ عق هحف ْ سمع َ َا  مجن شمه مهجنص ْ
ق ْإذ: هتيجفمئ مض لكملمعخي غهللا خملكن حممثهب هُّـيطحفص غجنجههت

أ ِ
َ َ ين َ َا ُاتبعوا ِ َمن ِ ِ 

ين َا بعوا ِ ُا ن :عه صَ جل  .ص*معلكجعخيمثهت هن غخفتب
ه هث غ: هممىعجن خملكن غجنمئ آلمم يعجسلك غجلمبهب غن م مع مل جعخص غهللا يغإلحف  جلبلكقه جع يمع

 جلمف يمثملغجنخيمئمب جعلكحلجمي هعجغبلكهتلكص غخفجيلكجنمك جلمف يغجنمتحييعُّـمل يغألقجنمل عخملكهنمل يعن م يغخفمئيعجعخل
ن هن حكلكمس ىهمغ وهنتخيىعق يغجليطجنمثمل هغآلجلجكغضلكف يغجنهيهئيعُّـمل غجنجههئ  .ض*...ي

رمثمل  غ غخفهيهئيعغ غجنت ختمبيش غألجفهئلكن غجنخيمئمبمثمل جعلكجن ن غجنمئ يعقنص حملكجنخييعحملكظ عهثخص ُّـىعهن ي يي ي ي
هثمل جل غخلجيمس ن جمحق هنمه يجغ عن َّـىعغ غجنخيمئ هنلك. حمتهئ غ غجنمئيطحكمثملي ق غجنمئ ق جعمت ي مس ُّـتمت ي  ي

 مممممممممممممممممممممممممممممممممممممم
ك غحلهئ.ص*  .ضططك:  خف حممه
 .ضضك:  عجلجلكك غجنبمثلكن مض معهيسحق عن غجنمئيععن.ض*
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ِ اتسصصطِ بسف األدشطظُ بشغارّوأرط ُضام عشلنض اتغاخنط، خَ تطلآل  ًنط الثنصغار ثنآل

 .رط ذخغضط رك اتألتسط
ُ خلةّوأرط  .ربطب ادزصطجطأ جصع ٍل خسث رسنثةُ ادزلت وةصطربآل

ّرط ادنهحأو ، ال ّي ىورٌرغخض ، اتلامق اخلطدصطُ ورألزرطِ جك اخلشقّ
ُنزلرُع  رك يي وادنث، اتطضسطِ وادرلاخكِ ادششط جك ادلثطوسُ بعوضل بشغعقآل

ّ بشصل اهلصط جت اهللا بطدششُ واإلخنطل،ِط اتسشصِقئادسأل ُصط، خام ال عنزلرآل   بعوضلآل
غ:عه[ ِ ادسشلم ادششغعطُ اثنصنطط] جعيطهن غخلمب ِ ادصشصصصطآل آل ادثظطضصط، ِ واتسطدطآل

ًجمغدة ِ ادليصطِ جك ادرشلك وادرنصطت]معمب غخفجيلكجنمك[ آل  .آل واخلصطدصطآل

ي ُّـهبهئمت عن ُّـمتلكن هن غخفخيلكقم غجنخيلكجنمثمل خكمثئلك حممثخيجىغ جل عققغن غحلمئلكئ غجنهئجههيمثملص يحممشهث آل و
يم جلمتيط جفيط َّـىعغ غجنخيمئ حممثحيعن هثهيس جحلك َّـ عجلمف هنمتخمجعلكجن غجنسلكجن هُّـبتحل .ي

هنيع غجنثلكرص هَّـ جعمثلكهث جنميلكُّـمل جعخيىش غألحمخيلكن غجنت  َّـىعغ خهجل مض جعمثلكن غأل)ص(
ق جحلك ُّـتهت جع غجنخييعحملكظص هَّـ  ص ههثهيمث جنبخيىش غألهن يُّـجهجكلكهتلك غجنخييعحملكظ مض لكيعُّـمئهت ي ي

وجعخل  .  كغئيطى آل جفلكمغمل جن عمل جعمثلكني
غ حفمثلكن غجنسلكجن جمحق خملكجعمبمل جنمبجهب هغجنجكمممثىغ عآل مض جفلكجنمل )ض( ص عقغ مملكهثمن خم ي هثخي ي

ف لىغجنىعمميع جعمه ن قجن خص هنسهب ولكلك مض غجنىعمميعص ممخص حكمثجهحق جن غجنجهلكقف مض  حممثهئ
جن) ضط(غخفجيمبمك  غخمخيمل ...: جعمئ غهث غجن خكمل حمهت هن مجمبمل غخف غلكيع غخفجه زهعهنلك غخل ي

خكمل ي جنهئ...مض غجنجييعُّـمئخل ز معسهئخل غخفتخمثمبمل غخفتحيعمممل جعلكحليعمملكف غخفٰهجييعجعمل غخفجه زز
خكملص جمحق هنتخيىعق جلمتيط  يهعجللكهنهتلك ههنمتخيهتلك جل غآلهثتمئلكآلف غخفجه ص قجعلكغ غجنمهمتلكجلملعي

ُّـمل جلمتيط جعخيٰههتصقمملكق غخفجهتيعغحصلك جعلكألحكتخيخصمملك غف غجنمئ ....س هغألظ
غ م غجنت َّـ)ض( مغ جل وجلبلكقغ  هجنمبخمب ص مميعزهغجنىع غجنخيبلكقغ جلمتيط هللا غخللكجنيس يغجنت

ضلكظ جل هغآلجعتخيلكق غهنص غجنٰه غئيط ممثحقغ مغيطغص  غجنمئمبمك معجهتمثمن هجل وهغخلمثلكن م حم ي
ن غهللا  قهه هخميط غ يشمك مملكن يعن قحك ص يهغجنتهيهئيعص مميعجنمبىع جعمتهيس غخلمب



لكل...............................................................................)كل( نخسصض

 .ك*مزظي يزظنجشطق عآلينزفضز
ُِق: نزظينطط ييف َعا اهللا َبا َ ة َ مالئ َا َ ِ َ َ َمسة ْ ْ َ مجاهدين: ِ َبا ِ ِ َ ُ ْ َوالفقراء، ِ ََ ُ ْ ،

ين َوا ِ ُتواضعونَ َ َ َعا هللاِ ََ َ ِوالغ، َ
َ ْ ي َ ِعطُ ّا َالفقراء يْ َ َ ُ َوال ْ ْعلي ُمنَ َ َ ، ْمِهَ

ُورجل َ ِبَ َ
لوة ِ ْ ِا َ ْ َ ْمن ْ َخشي ِ ْ َوجل َعز اهللاِ ِةَ  .ك*قَ

ذ: نزشصظ ممفضن دع حشضطط تشضد يرضي ِو ِ موهم َ ْا ُ ُ ُ ْ َ َ َوما ْ َعبدونَ َ ُ ُ  ِإال ْ
ُفأووا َا ْ َإ َ

ِالكهف ِ ْ َ َْي ْ م ُ ْل ُ م َ ُر ته من َ م ْئَهيُو ر ُل ْأ ْمن َ َ
م ُر ِ 

ًمرفقا َ  .)لك: نزشصظ( ْ
م: نبظنطصع  دع حشضطط يرضي ل ْوأ ُ ُ

ِ
َ ْ َ َوما َ َتدعون َ ُ ْ ِدون ِمن َ ُوأدعو ِا ُ ْ َ َ 

َع َر ال َ
َ

ون  َأ ُ َ
ء  َبد ُ ّشقي َر ِ ِ  .)مل: زظطع( ًاَ

ْواذكر: زظطع  دع حشضطط يرضي ُ ْ ِالكتاب ِ َ َ ِ َر ْ ْ ِإذ َمَ بذت ِ ْان َ َ ْمن َ َأهلها ِ ِ ْ َ
 

نا ًم َ ِّي َ ْ  .)لك: زظطع( ًاَ
 ند تسخ آليرصصضق زفصع دخ آلحضذصط ذخ حظنم ذضو يف نزشظطع وخغزصض آلتشفط يرسط

 .آلنإلهلصط ينزشصغغضهق نحلشضإلع آلتصشغ يف نألرصطن آلزطحصصفغ بعق نألدفظني آلزسصغبصط
ياء من ّن إ أو وعز ّجل اهللا ّإنق: نزسضهى  يدع ائيل ب أن  إن: إ

ة ً غدا تلقا أن أحببت ن القدس حظ نيا  ف با، ًوحيدا ا ، ًمهموما، ًغر
اس من ًستوحشا، ًزونا لة، ا واحد الط بم ي، ا ، القفار أرض  يط ا
ل أ ب، األشجار رؤوس من و ليل ن فإذا، العيون ماء من و ، وحده آوى ا

م ساست، الطيور مع يأو و ه أ   .ك*قالطيور من واستوحش، ّبر
  ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى

 .)لل (نخلصعق  نزصفغ محالى: نضسظ .ك*
 .كلو: نألحالى زشضوي .ك*
 .كهق بضال ينألضظ نخلصع قنو دع نزشظزط بضنق لله:  نألضغنوبفضو .ك*
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م هغجن:عه[ يف ظغا األرغ َورك هط قي غجنتمه  ِوجغعشل ]هئجه هغجنجههت

 .ممغور  أوٌةطظك آل ادغدعط، خصلِ األخغعطَبصطول

اسس: غخفهسهنمتخل  عهنحق هجل ته زم ن طو، ّأيها ا ل، ب ته وأ ، ك
ى ته  و ن، خطي اس، تعب  نفسه من و  .ص*ذراحة  منه وا

ن هخملكن ف: منجيات ٌثالثس: غهللا  قحك تك  وتب، سانك ّت ، خطي
تك وتلزم  .ض*ذب
س، اهللا صن ّمتحصن العزلة صاحبس: و عُّـٰهلكهخملكن   فيا، راسته و

.ض*ذّوعالنيةً ا به ّتفرد ن طو
يمسحصخل مض قنغخفتي هخميط دف ممبلكق )ص( م هغجنخييعحملكنص ههن َّـهسآلظ ي ي غخفمتتسبخل جنمبتمه

حممليغخفتمسحصخلظيطق  ي جفمثهن خملكن مض ممتلكجع غجنىعه عجنهي جنمبيعق جلمف غجلهتمبمل هن غخفتمه ي  يخفلك: ي
 هنالكهنمل جلمف غجلهتيط جعتخصن يهنهئبخل ...غجنىغهنلكن َّـىعغ مض لككغجنمت هن ممثحقغ مجلكجلمل قعُّـمن

غن غجنخيمئلكئيط مض هغحصىعُّـلكن غجلهت  غألجلخصن مض هغجنهيسلكق يغجنتخيجي ههنبلكخغ هغألخم
ن هغجنخيهب غجنخيمب جل عحمالحكهت هن يعص يهمكمتهت ...هغألحمخيلكن  جعمسقجعلكغ يهنتجهبهت
جفمثيط وهنهتخص وعهنيعغ غجنهل َّـىعغ قحم قعُّـمن يحممبخص... غجنتهييعُّـيط هعظحلكغ يغجنت ص غجنيطُّـ مض ي

غ جل هعكغجنتهتلك غجنجهبهتمل َّـىعه هقحم    وحفجيبلك غخفبتيطئخل هحكلكئيع يغخفتخيمبهبخل خممب
 ملمعكغجن مض هخجلمن غهللا حملكحكتخيعفص جنجهمثلكلكخلغ هحكلكهك جل ختمبمثمههت مض وجلحيمثخص

 مممممممممممممممممممممممممممممممممممممم
غقجعحلكق .ص*  .ضفص جعلكهللا هغألهثيغ غخلمب خغق جل غجنخيىغجنمل جعلكغص ططف:  غألهث
 .ضف :غجنسلكجع غخفمهيطق. ض*
ل غخفخيتيطنص .طف: غجنسلكجع غخفمهيطق .ض* ن غخلهبسمل م هن غجل  هجنمبىغُّـلكقغ مض هنخييعحممل غألظ

غ ل عمل غخفجمبيغ غحللكقه جلهل هن هغجنمههبمنص هغخلمب ص هغجنىعمميعص هغجنمثمئحيمل م جلمبمث غجنيعمغ
 .ممتلكغ خف هنيعغمعمك غجنجيهتلكقغ
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ٌ رسحٌل خغاءُك عصطثنَ رَادمطدشح  ّن ركإضسك،  ك َ آتغ، ورصصك رٍ دون خغاءآل

َ ادسنصسصطَ ادغرصصطِ وادزشطتٌ خمنششطَ األرغةطّخضن ؛ جت جشغ ذدكُعشلن  آل
ّأن  ّجك، وال  خمنششطًعزطأ ] جعحسمك غألهنىغمغمل:عه[  بهمط ذدكَاحلطةنط

آلضام إ ،آل ادصشمطضصطِ األرغاضِيط يف رعاواةِدوعط وخث واألِخغعط بهمط األَنعبثاد
 ِ واألرغاضِ خام يف ادسشك، واألرغاضِ بشك ادسشكِ اتنألفَ تمطُخينشق
 .آلادنعضصط

غئهت هَّـيطن صجلمئيطَّـ يهحم صحكهيهتهت هعجعجيلكن صخكبهتهت يهجف صهحكلكهحكهت  عجم
 جعلكغ هجفس صعهَّـلكهنهت جليعهم هخمجي صحفمثلكحص عظمتلكن همم صهعضالحص
ومعمئيعجعلك ظعجفالهنهت حكال غهللا عمل ي وهمع  غجنخيمههبمل هقعحكلكظ مليغحلمئ غجنهلُّـخيمل عهجنمثلكظ عمل ي
غف (هغحصيطغُّـمل ضخيمن) عمجخيخل  جلمبمثهتغهللا ظمب .*...غجنيعحكلكجنمل َّـىعه حم

ن حضتمبهيملصعقغ مملكهثمن غألهنىغمغمل حضتمبهيمل:  عه)ص(  :هعو عُّـٰهلكص و حملكجنمههيلكف غجنىعهنمثهبمل معهئ
ن هنلك جلمتيط خكخيس عحفيعوهنلك َّـ هنىعهن ن هنىعهن . و جلمتيط خكخيس خميط آل ُّـهئ

ن مض يمعبخل خميطس : خملكن غجنجهمثىط غجنيعئمثيغ)ض(  هغجنخيلكقغف غألحفالم ينع يغجنجيبمثخيمثمل غجنخيمب
مل ىهن يعني جفت صغجنبيطن خفىغغف ومعلكجعخيمل مل هنىغغمغ جلمف غجنبمبمي غحكت  جلمبمث غحكت

ن خملكق غجنسهئ ص هغجن جنمن ىههن هغحلمب مل هنىغغمغ جلمف غجنمههييعغظ غحكت  جلمبمث غحكت
جنمن ىههنص غجنميٰهمك قغظ جلمبمث غحكت مل غجنس ظ جلمبمث غحكت ص حك  يمم هُّـتب غخلمب

ص جنمبتبيطُّـ وخملكجع غخفىغغف يعن يخك الحم. َّـمتلك هثىعمميعَّـلك آل عحفيع وعحفالم هنمتهتلك هغجفيط
ن غحكجيمل جنمبتبيطُّـ وخملكجعمبمل وعُّـٰهلك غألحفالم حمتهئ  قجن جلمف حممثخيخل ظغخفىغغف معبيطُّـ جع

قغ غجنيعُّـلكضمل غحكتخيخصن  غإلهثسلكن هنىغغف غجلتيطن حمهبهتخص. غألحفالم ممتمك مض غخفىعمم
جنمل عحفالخم جعمنيهتىع   مجل لكقفمغخل  هغخفىغغف.قجن مض عجغيع مهنىغغمغ حمالجلتيطغنص  جعسهت

 مممممممممممممممممممممممممممممممممممممم
 .ضص م صصك: يمم عظمتلكن غجللكَّـمبمثمل* 
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آل خك ادغم يف جغعق ٌرغرلم  اتشغط، خصلُ وادمصغُ ادرعععُ اجللعّوأرط آل
ِزلفادن ِ يف جغعق ادنسشكٌرغرلم  واتنطظعة، خام ظلُّ  .  وادصسغُّ

نل ّ بششُمشفب رك ادسغاء، رط ال ] غجنخييعحملكظ:عه[  جصعظكُ اتسنثُرَ ادشع،ضسك
ي خممبمل:عه[ط  هبِمنللب، ومل ُةّادشل  ُ، وال بسغضآل جت اتغاج اتغة] غجنميىعغظ معمبي
َذعنصأ رك ، َ ادرصلةُثنع وال َ ادشمكغبلشنب ُ وادسششط، وال علةطُط االمسغابآل

ِ ينَاضذاف ]يقجن غجنميىعغظ[ ُوال علةط  ،جك ةطضط ادشعس ] غجنسلكجن:عه[ لآل
  . ورط عرنل ذدكِ ادثازِ وبلدصعِ ادشزللِ ودخقِ وادنسغعطِل جت اهلزكَوإخنطد

 . بسصصل يف ادصلم وادمصغُوظشغا ادشألم
 بسصصل يف ٌهط  خصلتع ادسغعشح،أ يف ٌهط ُّوبطجلصشط، خشك رط ظل

ن هنلك غآلجلتيطغن   عن :وهنثال .جلمبمث وجملكجنبمل هنمتهتلك غجغمتتلكن عه غألقجع لكمعيمممثهيمث عجفيطه معهئ
ن ص غيهنتٰهلكق غألقجع لكفيغجنهئمثهيمث هَّـىعه. ُّـمتبمي هنلك عُّـبيغ عه ُّـمتبمي يجحلك يعجفيع ُّـهئ

ن غآلجلتيطغن جل غخللكقف حملكخفىغغف  :عهص يضيطُّـ جلمف عه ٍّضيط جلمف يعهنلك وهنجهتهبال ُّـهئ
حك يمممثهيمثمل جع جعيعهقغص هآل جفيعغقغ حممث جنمثيغ  عخميعغ غخفىغغف مملكنيهمممبخص . جعمثمتهتخص جيمليهنت

ن وغحكتخييطغقغ عممثيع غجنجهخيس مملكن غآلجلتيطغن عمل  يغجنخيمبهبمثمل غجنهيلكضمبمل غخفمبهئلكف جنمئب
.*يهغجنخيهبمبمثمل

ي حممشن خممبمل غجنميىعغظ معسب)ص( ي قغظ جلمف غخفىغغف جحلك ُّـسبي يمك غحكتمثالظ غخفيعغ غجنس ي مك جليعهل ي
.جييعغغ هغجنميهيمبملغآلض

ن قجن هنهسقُّـلك جنمبسلكجن ههنيطجللكغي حممثجمك عن آل ُّـمئ)ض( و جل غحليط حممثهئ  جنٰهخي وي
ن هنرضغ جن عُّـٰهلك ص هآل ُّـىغُّـيط جلمف غحليط حممثهئ مع وخم و ي ي  .ي

مممممممممممممممممممممممممممممممممممممم
غر جعتحمئمث جنمبجهمثىطص يهثهيسمثمل قحكلكئ عقجع*  .ططصك: هنخن .لص غآلَّـ
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 .ادسغعق اآلتغ
ِ اآلالم واترشطتُ اربشطبّوأرط  ّإال ُ بطالتنصطر، خأل يلزِ ادغاتطتُ وبغكّ

َ ادثخلَبطدصمنط إح اتمنشصك ادغي اجنطد َ وادنصسكُّ  واثنلدط ،آل ادنعضصطَ وادغاتطُّ
  . وادصملانِ اتهطضصظُتألقأ جشصل َ، وخشطُجت رغاةل ادرصلات

ِ واهلك وادنشطءِ هلصئط احلغنِ اتشصعةِ بسصصل يف حتزصك اتششطتُغا ادشألموظش  ي
 . صطُورط عرنص
ِ دشغدط وخشطِ اتشصعةِ اتششطتُ خمطّوأرط آل ِ احلصصطآل غض[ ِ واتمشصطآل ورط  ]يهغجنت

 جت رغاةصك َ بطدصمنط إح اتغبطمح ادغعك خشطّإال ُصط، خأل يلزُعرنص
ُ وادنشثُنطُادس وُ ادرعععُادسزط ُّ وتط اجلطه ورط ُ وادمسلةُ وادشصغُّ

 .صطُعرنص
 جك األتألق ِ ادصشغَ وختشصفِطّ ادصشمطضصِ األرغاضَ رسطجلطّأن ّجكوال 

ِادغدعط  بعون ُ ال عصشك، اتسشصطِ اخلنصنطِظط جك ادسطداتَ اتصششط، وجتغععآل
ٍ رغمصطٍ بصششطت] غجنمتهييغ:عه[ صطِزطخّاب  َطبك بشك األتألق بشٍ تمصطٍ وجطداتآل

 ي بطدزعّإال ُ ال عصشكِعكّ ادزعِتعأ َ دخقّخضن ؛ اخلنصنطِوادزشطت َادغرصصط
 .آل اجلمامضصطِ األرغاضِ خام يف رسطجلط،اآلتغ

ن غألهنيع غجنثلكرص  َّـىعغ َّـ غألهنيع غجنثلكجنهن هغجنىعه )ص( عخكلكق جن ضهب ممالهن جف
مض  و خلجعخيمثمت ص حمهتيخل هنمئيعق مض لكيعُّـ غجنمتحييع عه غجنتمههيمثمل سممي عن :هجفلكظمب

جن) ضط(يص ممخص حكمثهيمه َّـىعه غجنمئلكجليطغ مض غخفجيمبمك غجنجييعُّـ غآلحفيع  يهعهنلك:جلمتيط خم
نص هثح م لكيعُّـ مض ُّـخيتمق خل يمم يعن: حممتمئ  مض غجلتبلكقه هن سحمالجعيطص يغجنتمه

....غجنتحمئمث جلمتيط غجنمتحييع لكيعُّـ
ي جحلك آل ُّـمتبمي جنمبيعمغ عن ُّـتمه جع)ض( . ي
.  غإلحميعغل عه غجنتهييعُّـيشى غآلجلتيطغن عمل مغهتتييعف جفيطي حممثجمك عن آل خت)ض(
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لرة َ بمْ رنل اضشمت]ىهلكميمثلكهث[ عكّ ادزعِتعأ َلرةَ ثّأن :ّورك ادنح

 ادغي ُال، واتغاج االجنعإح ٌ خغعنطٌسطّ رنلثٌ ظصطك تطدطَ اآلتغ، تزكيادزع
 اتلةنط دنشك لُنّ خصشصْ رنل اضشمتُطّ ادنصصصصُ اخلنصنطُ جشصل ادرصلةْاثنلدط

ِ ادشصشصطِلرةَ بمِاحلطدط  .آل إح احلطدط االجنعادصط]يقجن غخفىغغف[ َ رطل، ادنل بشطبشصطآل
ُ جشصل جعةْ يف اتغاج ادغي خشنطُوظشغا ادشألم ُ ادشصغ وتعةآل آل  ؛ ادسزطِ

ي خكيطغ:عه[  دنصصك احلطدنحُ اتشصعةلُنآل خصشصْ اضشمت رنلّخضضل  يغي غجنمئهتيع هجفيطي
ِلرة ادشصشصطَ بم]غجنميٰهمك آلن مل عنشق إي اتنلثسط، وِ إح احلطدطَصط، رطلُ ادنل بشطبشآل
ِ إح تع االجنعالُادلؠلل  .ّ احلشصشلّ

 ي حلعِ يف احلعود اتشطبشطِ ادلاخقِ اتغاجَتغاجإآلن أ :وال خيشل جشصك
ِاالجنعال، إح تع االجنعال، بطثنسامل ادشلاضح  ي ادسطلَ يف ؠصطجنِ اتسنثةي

ُثشطرط ومتغعزط دشنعن، بك عشلنإ ُواحلشصط، ال عشلن ً  ً وبشلعطً إبغاءِ بطحلشصشطً
 .آل دزهنصامًخطدةإدشصشغ وادنعن، و

ُنلظكُال عو ٍ جألةط تغضُ رط عشلنّأن آل ٍ رسحً  ٍمط وخط بهٍّةغئل ٍّ يف حمكآل
ُ رسصصح، عشلنٍوتطل  َ األرغاضّخضن ؛ً جألةط دمطئغ األرغاض ادنطخصطآل

ى حممبمثيغ هن غجنرضهقه عن غخفمهلكغ جعخييطغ عهنيعغل)ص( ي ى هثهيسلكهثمثملي  جلمتيطهنلك ُّـخيلكجنمي جعخص ي
ص حمصَّـلك هُّـمئلكجعمبهتلك هن غحللكآلفيُّـٰهلكق   ُّـمهمئيط ُّـمه عمل جفلكجنمل غآلجلتيطغن غحلمئمثمئ

. آل ُّـمهخميطه
ص هجللكقغ)ض( و حملكجنخيالف ُّـمئتيض عن ُّـخيلكجنمي غخفيعل جعخص ُّـمقئ ن قجن غخفمقغ َّـ ي  هنلك ُّـهئ

ن هنىغغهجنمل َّـىعغ غجنٰهيط مض غحلمئمثمئمل جلالمغ يغجنٰهيط حمتهئ ُّـملولكي  و جنىعجن غخفيعُّـىش همعمئ
ص هُّـستخيلكن جنىعجن جعمهمتلكجلت غجنجيمك ص آل عحكمئلكهنلك هعضخيلكحملك جن يجنمتهيس هجعيطهث ي و  و

يهغحلهئهبملص عهنلك غجنجيمك ق هنمتهتلك  حممبمبخيالف جعلكألجمىعُّـملي ي غخفمتلكحكبملص هعهنلك غحلهئهبمل م هغخفمئمه
.يغحلهئهبمل غجنخيمبهبمثمل م حممبتهتىعُّـمك غألحفالم
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َادصشمطضصط ُضام خينف بسزإ آل ُّ  ُ يف ةطضط اإلخغاط، وادنسفِصط بطحلعود ادلاخسطآل

َن رعاواةأ يف ةطضط ادنشغعف، جت ِ بطحلعود ادلاخسطُاآلتغ ٍ رسحٍ رغضّ آلضام إ آل
 ورط ِ وادسطداتِ واتلملجطتِواألتلال ِ األوخطتِ اتنألفَ تمطُخينشق

 .ّصط، خنضرك ذدكُعرنص
َن خمطدشأ :واجشك  إدصل ادسطرخلن، خام يط َط ادصشغ بطتسصل ادغي ذظطّ

ُظط يف جغعق ادنزلف، يطُاجننطر  ، يف جغعق ادنسشصك وادصسغً أعزطظطُ اجننطرُّ
 ِ ادشألمِ بشغار ظطظصط إحَ رك اتلامق خأل تطةطٍضط إح ذدك يف خنثْوخع أه
 .... ذدك ْ ادنصطن، خطجغفِوبلمصع
غغ: أخلل  عجنمثهتلك مض ظيطق غجنيعحكلكجنملص ي غألحفحقغص هَّـ غخفجهلكقي غجنجهبهتمليَّـىعغ مغ

وألهنيعغل ختتمب هغجنخيالمغلكف ختتمب عُّـٰهلكظ هَّـمتلك معهئهب حملكئيطغ غألحكتلكق مض لك حم)ص(
ظ جنحقخكيط غجنسلكجن خفلك ُّـخيلكجنمي عهنيعغض مض هنمتىغن هن هنمتلككن غجنسحق  َّـىعغ غجنجييعُّـ

مغهت جعلكخض نص هُّـ يهغجنسمب قي .لكن هعحمخيىلكه هنلك ُّـمتهيخي هن عهن
 جلمف غجلتبلكق حضلكجنهيمل غجنمتهييغ همصلكَّـيطهتلك جعلكجنيعُّـلكضلكف وملي هغآلُّـلكف هغجنيعهغُّـلكف قغجن)ض(

جن معخيلكمليهغخفجهمئ وأما: يلكف همعيعن غخفمبىعغفص حمهب قجن خم
َ ْمن َ َخاف َ َمقام َ َ ه َ ِر َ 

َو َ فس َ َا ِعن ْ
هوى فإن َ ِا

َ َ َ نة ْ َا َ مأوى َِ ْ َا ْ َ ص )صض م صض: غجنمتلككجللكف( ْ
ن قحك ُّـمل غجنت قمغخيمن هن ن غهللا هخم ٍرحبا بقوم : هتلكق غجنخييطهمغي جنمب ً

هاد األ هاد األصغر و عليهم ا ن غهللا: ص خممثقضوا ا  ههنلك صُّـلك قحك
فس: غجلهتلكق غألمممقظ خملكن  .*جهاد ا

نهجمحقَّـلك ظ ي ممثحق قغن جلمف غجلتبلكق مصلكَّـيطغ غجنمتهييغ هحتهب غخفجهمئلكف مض حكبمث غجن ي ي  و
 .عمل غجنهئخصن غحلمئمثمئ

مممممممممممممممممممممممممممممممممممممم
.صطصك: هنخيلكر غألحفبلكق* 
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ن جعىيعئين حكلكعهن  حكمب  صسمض غجنجييعُّـمئمل غحلمئمل جلمف هنىعَّـبهت] ي غجنخييعحملكظ:عه [س هنلك ُّـت

يغخفسخصغ غنص ي غجنتمههيمثمليمل جعجييعُّـمئس سيعغ ي غخفي غحكتمثالظيبلكغعحك سهثخص َّـع هن غألجلخصن هغألجف
قغظ يققغمممثمل هغهثحيعغحم غإليغألجلٰهلكظ غجنهلُّـهيمل   جلمفيغجنس قس يَّـلك غخفىغغمغمثمليهتلك جل ظ  س

 ىهنيعيعن غأل جن هنجل َّـمتلكي هنلك غقى هعجغبلكفصىمل َّـىعه غجنجهبهتملىكغجفع يحمحقُّـيط ظسغآلجلتيطغجنمثمل
ه يققغمممثمل غإليمل غألجلٰهلكظيهنىغمغعهن غحفتالن  م ] غجنمتحييعي عَّـ:عه [حممثخص كجلهب  س

ه م يحكبلكجع عيهغقمعهئلكغ هص جع جلمف جلهئيغ هنلك ختمثمب سجلمف حفالم هنلك مكمت  .ش
ي ُّـبخلىحمهلل ص ى هغألحمخيلكنى معمب غألجلخصنز مغبيعصلك جلمف غجنتهيمهمث  ومل جنمثسمن هن

قغ غآلجلتيطغجنمثآلهثحيعغم غأل  ي معمب غألجلخصنيملص جع غجنتىغغني غألظمبمثيمليهنىغمغمل جل غجنمه
غحكجيمل حصلك ي جل غآلهثحيعغحملكف غحللكظمبملي آلحكجكقغق معمب غألهنىغمغملسهثخص َّـع  معيعغمم جع

ُّـمل غجنمتهيسلكهثمثمل آلهثمثمل عمل ي هغجنخيلكقغفي همعمهلكقن غآلخمتٰهلكظغفصسغألَّـ س غجنجيبمثخيمثمل غحصمث س
قَّـلك غآلجلتيطغجنمثمل يظ ى غألظمبمثملص جعخيبلكقغس لكملس ُّـ غجنهئالن ي آل شتلكفى هنبس  عمل معجي

ضمثح  .جعت
وجنهئ َّـلكَّـمتلك هنمئيطهنمل ش غجنمتهي آلجعيط هن غجنتخييعل حصلكص هَّـي مغمبمثمبملس س  :ي

قغيعن وحصمثملع م مقفي غجلت جفمثثخصى غجنمه هثمثمل  مملكهثمن عهس نعمعمئتيض  م سمم  ىن معهئ
قغ:عه [ هنمتهتلكىيعممىغيعن غخفسقهقُّـملص ه ي غحلمئملي جنمبحمئمثمئمليغخفحيهتيع ص َّـ] هن َّـىعه غجنمه  س

يهن ظيطق غجنيعحكلكجنملص هخميعقَّـلك ) ض(ي هَّـ غجنجهبهتمل غجنت هنيع قمميعَّـلك مض غخفجيمبمك )ص(
وهنهيمهال مض غخفجيمبمك   ).صض(ي

ف جلبلكقغ غخفلكمع معيعن)ض( ض ضمثحهتلكى علكلكجنملي غجنجهلكقفى جن  هجليطن جل قجن ص غجنهئالن جعت
ىجعتمئيعُّـيع هنمئيطهنمل و جللكهنملو حممثهتلك خملكجليطغي قغف هجفلكجنتهتلك غآلجلتيطغجنمثمل  معي مغ يمتجيب جلمف مم غخف ي

 .يعه هنمثمبهتلك جل جفيط غآلجلتيطغن عمل لكيعم غإلحميعغل عه غجنتهييعُّـيش
ه هث يهغجلمب عن َّـىعه غخفمئيطهنمل َّـمتلك حتلكمم هنلك قمميعه غجنمئ ي  عحفيع غجنمتهيحمل غجنسلكجعخيمل هن  مضي

.هثهيحلكمع
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قغ مغ يهثخص َّـ هنحيلكَّـيعع ي غجنبلكخممثملييع غجنمتمئيشئ حكلكينعص هوآليهع جعلكجنىعغف يغخف  غجنمتسمك س

يغألحكخصئمثمل هغألجلمثلكن قغهتيتخصُّـىغمعس غآلجلتبلكقُّـملص هحصىعغ آل س عمل   جعلكجلتبلكقَّـلكيعآللك ي همغ
 س هآل ضيطو غخفيعممىغص حممبمثيغ حصلك هنمئلكجعي هثمئجيمليهعهنلك. هتلك عمل عضيطغقَّـلكيهنمئلكجعالهتلكص ههثسبت

غجفيطغ جع َّـص يههثيط يخيخليغجنىعه مع شغحلمئمثمئ يجن ههنلك . لكي غجنمتمئيش ههنمئلكجعالهتييعئ جع حكلكس
ىن هنحيهتيععهن  م ىحكهبخيمن جفيطغي ي غحلمئمثمئمثملي غجن قغ  َّـس  جع ي غخفيعغقسهثخصع م س غآلجلتيطغجنمثمليغجنمه
 .َّـىعغ غخفخيمت

كوخص َّـىعغ مخثمثيعهث: جعمثلكهث مملكجنتلكمظ ه)ص( ن جعلكخفحس  حمحقحك هنيعغمعمك جللكمس ص جنمبهبخيمئ
مغ هثملى هنمتتهلغىق جلمف خكهئ هثمئلكلغجن و هن غخفيعممىغ عمل غأللكيعغم هنهئ  ولكي مميعهُّـو خكهئالي

غظ مملكهثمن عحصمثمل قغ هغخفحيهتيع م حك ن هنيعممىغَّـلكص حملكجنمه ومعيطهق جف  عه ص هن غألحكخصظي
هثمثمل ومم ن قهقُّـملص عهي ن جلمف هثح : ي هن هنحيلكَّـيع غألحكخصظ م معمئتيض عن معهئ عن معهئ

 يغحمهتلك عمل غخفيعممىغص هعنيغجنهئيعغ مميعهُّـمل غجنجههئ هنتسلكهُّـمل غجنمتسبمل جعخل مجمث هثمئلكل علكيع
قغ جعلكجنىعغف عهآل مغ قغ َّـ غخفحيهتيع جنمبحمئمثمئمل غحلمئمل غخف وغخفيعممىغ هن َّـىعه غجنمه ي  ظي

ص ه  حكلكئيع غجنمتمئيش غجنبلكخممثمل مض معمب غجنهئيعغ ينعيحملكخفيعممىغ َّـ غخفحيهتيع غألمع جنالحك غألجلحي
يم جليطغ هثمئجيمل غخفيعممىغ م عهثخص َّـ هنحيلكَّـيع غجنمتسمك غألحكخصئمثمل غجلىغئمثمل هغألجلمثلكن  ي ي

قغف َّـىعه غجنمتمئيش غجنبلكخممثمل عآل جعلكجلتبلكقَّـلك عمل يغآلجلتبلكقُّـملص هحصىعغ ي آل معتخصُّـىغ همغ
ن جنهئ هثمئجيمل هن َّـىعه غجنمتمئيش هنمئلكجع وهنمئلكجعالهتلك ههثسبتهتلك عمل عضيطغقَّـلكص حممثهئ  ي

ص جعخالم هثمئجيمل غخفيعممىغ غجنت جنمثيغ حصلك هنمئلكجع وُّـٰهلكقَّـلك ُّـهبهئ عن معخييعحمهتلك جع  ي هآل ضيطي
ى حممب حميعضمتلك عن جللكمس غإلهنهئلكن مممب جلمف خكهئظيههثيط ي يغحمجكضمتلك عن هص ي مميعههي قهقهي

هثمل وَّـىعه غجنهئيعغ هنتهئ  هغجفيطغ م و هن هثمئلكل حضتمبهيمل معمتتهل هن غخفيعممىغ م غجنىعه َّـ هثمئجيملي
وعمل غأللكيعغم هنجههئمبمل ي معمب غجنهئيعغص جفمثمتهتلك ُّـهبهئ عن هثالجفىح عن هثمئجيمل غخفيعممىغ َّـ ي

حكجيلك وعمع غجنمتمئلكل غجلتيطغآل همع ي ن َّـ عمع غخفحيلكَّـيع جنمبحمئمثمئمل غحلمئملظ هقجن صوي ي حمتهئ ي
لك خظ هن معمب غجنمتمئلكلص جعخالم حكلكئيع غجنمتمئلكلص جفمثهن يألن هثمئجيمل غخفيعممىغ آل ُّـمئلكجعمبهت
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ن حصلك هنلك ُّـمئلكجعمبهتلك مض غجنجييعم غآلحفيع ي هن عن غجنمهلكقق :ي هَّـىعغ َّـ هنخيمت هنلك ُّـمئلكن.ُّـهئ
ص جع َّـ  يغألهن جنمثيغ ممهبثمب خظص هجعلكجنتلكمظ حمهتىعغ غخفمئلكن هغخفيعممىغ آل معخييطق جن ي

غجفيط غحلمئمثمئ غجنىعه معخيخل جع  يغجن غجفيط غحلمئمثمئ: عه[ي حكلكئيع غجنمتمئيش ] هبىعغ غجن
يمئلكجعالهتلكص حمهب حفالن هثمئجيمل غخفيعممىغ َّـىعه ُّـهبهئ عن هثخيخل هنلك مض مغهتمل غجنمثسلكق هن ههن ي

لك هن غجلهتلكف لك مض غألجلمف ههنلك مض غألحكهي هجمحقَّـ ههنص ههنلك مض مغهتمل غجنمثهبخلصهثمئلكل
آل هثمئجيمل غخفيعممىغ َّـىعه خفلك غحكتجيخيمتلك قجن غجنتخيمثخل ي حملكجنمتمئجيمل غخفيعممىغُّـمل .هغخفيعغمعمكص هجن

م معخيخل مم غجنمتمئلكل  يحك جفيطغ هنلك ُّـمئلكجعمبهتلكص ههنلك حكهبخيهي يمن م هن عن هنحيهتيع غجن
قغ غآلجلتيطغجنمثمل م عهثخص غخفيعغق جع َّـىعغ غخفخيمت ههثمئجيمل غخفيعممىغيمثغحلمئمثمئ يمل َّـ غجنمه  .ي
ظمث:حمحيهتيع ي عن هثمئجيمل غخفيعممىغ حصلك حفمه ي عصلك آل معتهئيعقص هغجنثلكهثمثمل: غألهملظتلكني ي عصلك آل :ي

 .ي هآل هثيط حصلكيضيط
 :ي جفس كغقه عهنحل جعخييط هثمئ غجنهئالن غخفتمئيطنيغجنخيالهنملخملكن 
جن جفيطغ(:خم ص َّـىعغ ممخص عحملكقه ظيطق غجنيطُّـ )...يههنلك حكهبخيمن هن عن هنحيهتيع غجن

ه مض غجنمتهيحمل غجنسلكقحكمل هغجنخيهلُّـ هن هثهيحلكمع هث ص ههثمئمب جلمت غجع غجنهيمتلكقه مض  غجنمئ
ن هعمخهتلك هنٰهلكَّـلكغ(: ص هَّـ هنمهبلكف غألهثيغ وعن عممهب غجنخيمب ي ي جنخيمب غحل آل شمه ي

يعآل خف حفمبمن قغمع مم ظهيمل ههثمئىس هغحكتمئيع ي خيحيهب غجللكهنخيمل  غجنمتمئجيمل غجني مض جفلكمي
ُّـمل  قغف هغآلجلتيطغن غحلمئمثمئ غخفحمثيش جعلكآلجلتيطغآلف غخفخيمت مغ يجنمبهبيعغمعمك مممبهتلك هغجن ي

يهغجنيعهجفلكهثمثمل هغخفثلكجنمثمل هغحلس ي يمثمل ههنلك ُّـتبخيهتلك هن غجنهئخصآلف غجنمتسبمثمل هغجنيطقمغلكفي  )ي
 .يعغحف عملع...

غقغ مض جلمب غإلهثسلكن غجنهئلكهن غإلهنلكن  صوههبىعغ غخفجيمبمك غألحكمت معمئيطق عن معهيهت ع
ك غخفهئتهيمثمل عقغ خكلكعههنلك مغلكظ مض غجل يغهن غجنيعهغئمثمل هن عن غجنمتهي غ هي غ عن ُّـخيمبهب

غص حمتيطجعيع جف غجنتيطجع يجلمبهب  .يعيي
يعن غألئهب(حمهي جعلكغ  غه عقغ خكلكعمل ي غ جلمبهب هن غجنهئلكمض جل غإلهنلكن ) غ عن ُّـخيمبهب
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جفيطغي عمل غخفيعممىغص مملكهثمن عجغلكقى عخميعغي هنلك مملكن هن معمب غجنمتمئيشسمم يعنسجغ   ي غجن

غ مغ غي عجفهئلكن:عه [هتلكي هعجفهئلكهنصممثيعع حممثهتلك يهغجن مغ جفيطغ هغجن نمع ] غجن  يهئ
ص هممع  ي هغإلهنهئلكني غجنهئثيعغيص مملكهثمن عجغلكقى عجعخييط]هن معمب غجنمتمئلكل [ مملكن هنلكسخكهب

غ:عه[ هتلكيممثيعص هعجفهئلكهنعحممثهتلك  مغ جفيطغ هغجن ن مع]  غجن  ىخمخنع هوآل خكهبسخمعهئ
ق هنمئلكجعمبظهثسبمل مغ ي جعهيجغلكقه غخللكظملي جن  ي عجغلكق معمب غجنمتمئجيمل:عه [ آلجغلكقَّـلكي غخفمئلكجعمبملس

 .هتلكي هعجفهئلكهن]غجنبخيمثيطغ
نمعص ىحمحمثمتئىع قغفيهئ مغ  :خمسلكنع جلمف جغالجغمل ي غخف

ن:هنمتهتلك حكجيلك مض ي هنلك ُّـهئ و هنت جفيطغ هغجنهئثيعغعز جلمثي هَّـ غحلمئمثمئملصجفهئلكن غجن  ملس غجنمت
 .سهثسلكهثمثملغإل

َإن اإلرطم إذا جطء أن عسشك ج(:  غهللاعمح جلبيط   ....)ِكشّ
جفيط عُّـٰهلك َّـ هنالن معخيمئمبمتلك غحلغيجغ  يجلمب عن غجنت و جفيطص يي ظ ألن غجنتخيمئ َّـ غجنت يمئلكئ ي ي

ن هن يهغجنتخيمب ظ هجنىعغ خملكن غخفحمئمئ ي َّـ غجنتهييعمص هغجنتخيمئ آل ُّـتحمئ هن غجنتخيمب ي يي ي
جفمثيط وعن جفمئلكئ غألخكمثلكظ مض غحلرضغ غجنخيمبهبمثمل جعسمثجيمل(: عَّـ غجنت ص حمال هثيطقممهتلك جلمف يي

يهثح معخيمثمتهتلك حممثهتلك عآل هن جفمثهن عجفيطُّـتمتلك لكقه غجع غجنهيمتلكقه مض هنمهبلكف  ممخص عحم)يي
 .غألهثيغ

قغف مغ يعقغ مملكن غحل َّـ (: خملكن غجنخيلكقم جلبيط غجنيعكغم غجنمئلكحكلكر مض هثجي غخف
ق مغ يغخفتجحل مض مم هن ق عآل َّـ هثلكلكصي مغ و حمال هن ظ ألهث آل ُّـتجمف مض ي ي جعلكحل ي ي
قغ غحك ىهنحيهتيع عآل مض ظ ص ي ميهمم  هن عحكخصئ ظ ي جعجهبمث غألحكخصظظ ألهث وغحك هن

يآل ُّـتجىغهص جنهئ ُّـمل مض غآلجلتيطغومل غخفحيلكَّـيع هنتهيلكهمعي ُّـمل مض .ن هغجنتس  حممشقغ مملكهثمن غجنتس
 .*...)يعهحف عملع ...ي خضمف جعجهبمث غألحكخصظصجملكُّـمل غآلجلتيطغن

مممممممممممممممممممممممممممممممممممممم
نص غجنخيخل *  .ضضضك): ضص(ف غجنخيمث
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ن:ههنمتهتلك جفيطغ هغجنبسلكلكملص هَّـ وال هنلكئي هنلك ُّـهئ  مض قجن عمل لكيعم غجن

ن كيغجنخيمئ  .س غخفجيعقغي هغجنمتهي
ن هنلكئ:ههنمتهتلك غهثلكف هغجنمتبلكمعلكف وال هنلك ُّـهئ  مض قجن عمل لكيعم غجنهئثيعغص مملكحلمث
 .هغجلخصقغف

ي ُّـيعُّـيط َّـمتلك عن ُّـبخل غجنمتمئلكل صجعخيىش حفمهلكئمههتلكعمل ي جعخييط عن جعخل هثمئجيمل غخفيعممىغ هعخكلكق )ص(
يمممبخص مملكن يعهث : مل غخفيعممىغ هحفمهلكئمههتلكص هجفلكظ جعمثلكهثغألحفيعه ههثسبتهتلك عمل هثمئجي

 مملكهثمن عجغلكق صعخميعغ عمل غخفيعممىغ هنلك جليطغ هثمئجيمل غخفيعممىغ م: هن معمب غجنمتمئيش م عه
ن عخكهب غ معهئ مغ جفيطغ هغجن غ حممثهتلك عممثيعص هعجفهئلكن غجن مغ جفيطغ هغجن ص غجن

 مملكهثمن عجغلكق غجنهئثيعغ صيمممبخص مملكن عجعخييط هن هثمئجيمل غخفيعممىغ: هغجنخيهئيغ جعلكجنخيهئيغص عه
غ عخمهعص هغإلهنهئلكن حممث مغ جفيطغ هغجن آل هعخمخن هثسبمليجفهئلكن غجن ي حمهئمبخص .و خكهب

غص  مغ جفيطغ هغجن ن هغآلهثيطهنلكف هغجن غخمجكجعمتلك هن غخفيعممىغ معىغقغق غجنسخيمل هغجنجههب
ق هنلك ُّـمئلكجع معمب غجنمتمئجيمل غجنبخيمثيطغ يهمممبخص  يغجعتخييطهثلك معمئ معمب غجنمههيلكفظ جعسبمك همغ
صحمخص مملكن جن. ي غخللكظمل غخفمئلكجعمبمل آلجغلكق معمب غجنمتمئجيمل غجنبخيمثيطغ هعجفهئلكهنهتلكلكجعهيجغلكقَّـ   هنمئلكجع

ص هَّـىعغ جعخالم هثمئجيمل غخفيعممىغ غجنت ومملكن جن حكمئ  ُّـمتتهت جلمتيطه جنمثبيطع قجن غخفمئلكجع
 .آل هنمئلكجع حصلك

قغف جلمف جغالجغمل عخمسلكن مغ يههنمت ُّـتٰهِّـ عن غخف  :ي
ن هنخيتيطجنمل مخلكن غآلجلتيطغن هَّـ هثمئجيمل غخفيعممىغ يهعهنلك عن ُّـميمبمك ص يحمهت عهنلك عن معهئ

جفيطغ هَّـ هنلك ُّـمئيعغ عمل غخفيعممىغ  غجنهئثيعغ هَّـ هنلك ُّـبخييط يهعهنلك ُّـميمبمك جلمبمثهتلكص جلمبمثهتلك غجن
 .جل غخفيعممىغ

ن هنخيتيطآل وعهنلك هنلك ُّـهئ حكجيمل مض عجفهئلكن م  مخلكن غآلجلتيطغن ي يهَّـ هثمئجيمل غخفيعممىغ غخفت
جفيطغ هغجنهئثيعغ غ جملكجنبمل هآل غجنهئثيعغ هغإلهنهئلكنص جع َّـ  مغجن مغ جفيطغ هغجن  حمال غجن

جلمثمل غإلهثسلكهثمثملوجعيعكق ي جعمثمتهتخصص هَّـ غحلمئمثمئمل غجنمت  .ي
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جلمثملي معمب غحلمئمثمئملىحميعغقع يعن سجغ ي غجنمت يُّـٰهلك جنسخيمل جليعضع س  صهتلكيتس مغلكهنخيمثيجفلكلكملعهتلك هو

 :خمسلكنعجلمف جغالجغمل 
ن:هنمتهتلك غجن هعحمخيلكجن هغخمخيلك مض هحكيش غجنخييطغجنملص هَّـي هنلك ُّـهئ  و جعجهبمث عجف

ي غحلمئمثمئمثمليغخلمبمثهيمل  . هغإلهثسلكن غجنهئلكهني جنمبحس
ن:ههنمتهتلك وغجنتهييعُّـيشص حفلكقمغلك جل   عهي مض لكيعم غإلحميعغليعهنلكو هغخمخيلك ي هنلك ُّـهئ

قغ ي غآلجلتيطغجنمثملص حمبحسمك هنمثمبيغجنمه قغ جضتلكفس جنخيالف هغخفمث  عمل غو جل معمب غجنمه
يجلخص حممث هن غخفيعمعبمل غخللكقمغمل  يجفت حصلك هن غخفيعغمعمك غخللكقمغملص ي عمل غجنجييعم غخفمئلكجعي

ي غآلجلتيطغجنمثمل غألظمبمثملي جن غخفيعمعبملىمهحت س ى ممخص معمئيعقس نعسهث عهنيع غجنخيالف ع مض س يهثخص ُّـهئ  س
يص هخميط جعخل غخفمهمتيجعلكجنٰهيط ز لكلك آل شتلكفوالي قجن مض غخفت هنهيمهى مجمثس ي هنبس  عمل و

ضمثِّـىُّـيطهنىغ  . هن غجنت

جفيطغص حمهت هنلك  جفيطغ  مملكنيهعهنلك هنلك ُّـميمبمك جلمبمث غجن وهنلكئال مض قجن عمل لكيعم غجن
ك غخفجيعقغهغجنبسلكلكمل ن هغجنمتهي ن عخميعغ عمل غخفيعممىغص هَّـ غجنخيمئ  .يص هَّـ غجنىعه ُّـهئ

ن هنلكئال مض قجن عمل لكيعم غجنهئثيعغص  وهعهنلك هنلك ُّـميمبمك جلمبمث غجنهئثيعغص حمهت هنلك ُّـهئ ي
غهثلكف هغجنمتبلكمعلكف هغجلخصقغف .مملكحلمث

ي خفلك جعخل)ص( ممىغ هعحممئهتلك غجنخييعُّـىشص  مغلكظ عمل جعمثلكن هثمئجيمل غخفيعص حفمهلكئيس مجمث غجنمتمئلكلي
ل غإلهثسلكر جليعلع: هجفلكظ هنلك عحملكقه َّـمتلك ون هثمئجيمل غخفيعممىغ هغجنمت  جنسخيمل ظ جليعُّـىشي

تهتلكص هغجلتبلكق ممخصآلهتلك جمحق غخفتمتلكَّـمثملص حممتمئجيمل غخفيعممىغ آل يمغلكهنخيمثجليعضهتلك هعجفلكلكمل 
يهعهثخص هنحيلكَّـيعَّـلك َّـ غخفتخييطقغص ص يمعتخييطق يهغجفيط هن َّـىعه غخفحيلكَّـيع غخفتخييطقغ ُّـجهحق يهمم ي

يمئجيمل غخفيعممىغص هَّـىعغ غجنىعه جعمثمتلكه حكلكجعمئلك هن عن هثمئجيمل غخفيعممىغ  هن ممخصآلف هثىعمل ممخصن و ي
يغخفحهبيطُّـملهغحلمئمثمئمل  ي جنمثسمن خكخمهلكص هعهثخص َّـ هنمئلكنص هَّـىعه غحلمئمثمئمل غجنت ي و

يلكخفحهبيطُّـملُّـمهجيمبِّـ جلمبمثهتلك جع ي معهلُّـهيلك جعلكجلتبلكق عن هنحيهتيعَّـلك غألمع مض هثجهمسغ غجنهئثيعغ َّـ ي ي و
غف غهللا جلمبمث هعجن(حفلكمع غألهثبمثلكظ هغخفيعحكمبخل   ي جنمبهئوملمعسهبمثيهبمثمن جعىعجن يحك) ظمب
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فيجعلكحك عخم عمغىغغئ ههنحيلكَّـيعهص حممشجعيعغَّـمث  هنحيهتيعص هجمحقَّـ و هنحيهتيعص ههث
يهنحيلكَّـيع عُّـٰهلك جنتمب غحلمئمثمئمل هغجنمتمئجيمل غخفيعممىغُّـملص هغجنمتب) جلمبمثهت غجنسالن عمجخيخل( ي  و

 .ي َّـ غخفحيهتيع غألمعيط يجضهب
 :ي غخفيعممىغ معمب م جعلكجلتبلكق حكخيمل جليعضهتلك هعجفلكلكمل مغلكهنخيمثتهتلك م جلمف عخمسلكن جغالجغملحممتمئجيمل

غجن هعحمخيلكجن هغخمخيلك مض هحكيش غجنخييطغجنملص هَّـ غخلمبمثهيمل  هنلك :رصصط ن جعجهبمث عجف وُّـهئ
يغحلمئمثمئمثمل جنمبح هغإلهثسلكن غجنهئلكهن  .ي

ن هغخمخيلك عهنلك مض لكيعم غإلحميعغل عه غجنتهييعُّـ:ورصصط ي هنلك ُّـهئ قغ و ويشص حفلكقمغلك جل غجنمه
قغ غآلجلتيطغجنمثمل جضتلكف عمل غجنخيالف يغآلجلتيطغجنمثمل يص حمبحسمك هنمثمب جل معمب غجنمه

 هن غخفيعمعبمل غخللكقمغمل عمل غجنجييعم غخفمئلكجع حصلك هن غخفيعغمعمك يهجضتلكف عمل غخفمث جلخص حممث
ص حممشقغ مملكن مض لكيعم  غخللكقمغملص حمتمسحفىعه همخمث جع عمل غجنجييعم غخفمئلكجع خفيعمعبت
يغإلحميعغل خضيعه عمل ضيطه هلكيعم غجنتهييعُّـيشص هعقغ مملكن مض لكيعم غجنتهييعُّـيش خضيعه عمل  يي

حكجيمثمل هغخفيعمعبمل غآلجلتيطغجنمثمل غي جفت لكيعم غإلحميعغل يحتمه جن غحللكجنمل غجن يألظمبمثملص ممخص ي
ن جعلكجنٰهيط يمعمئيعق مض عهنيع غجنخيالف عهث عهثخص ُّـهئ ي ي  .ي

جعمل غجنخيلكقم هقحملكجل عهنلكن خكبهتلكف غخفمتهئيعُّـ همعجههئمثهئلكهتههبىعغ   غخفجيمبمك معمتتهت عمغ
يغخفتمئيطهنملص ههن غخفجيمبمك غجنمئلكقن حكمثهلل مض جعمثلكن هنلك َّـ غحل جلمتيط غخفحمئمئخل هن  ي ي

م ك لكيعُّـ غجنتمه  .يعَّـ غجنمتحييع مض حفمه
 
 
 
 
 
 



 
 ٦١(ا(  

] إ ا ا ّ ا   ا  ّّإ ا  
 ا  طإ ّ   اّ     

َهششحّأن ات :جشكاو: خطل َ رك ادصسطر، ال عصشغوني  ُّ جغعق ادنزلفَرشطنإ ّ
 َاةنامع آل، دشصصك اثنلجغوه واثننسعوال إح اتشزع جت ادصعورِوإخزطئ

 يف َن تزكإر، وّ خطتنسغّق إح ذدك احلعئادسأل َ حملّأنهوجل، وزجصلا 
ٍ ورعةٍتطدط ُ عرلشٍ وتطجغٍدضل وثلثطأ إذ ؛ رصلُل أبسعُ خغعنط، خننطبآل  َ ادششطّ

 ادنعن، ُ وعصغضُ ادسشكُشفنخي وُ اتغاجُ ويف أةصطء اتنطظعة خع عشمع،ُوعرسشل
ُنرنظبل بهشطئق ادسشلم، ُ هتغعنَنلم رعطمّرنل مل عنشعو  ٌ بطدششط تصطالتّ

ً إدصصط رعةُ ادصشغّسصئكب ٌخطثعة  ثشك ظغا ادسغعق، ٍ رعععة، خشك رك ثطدكآل
 َبشكأخطن خع   رك ذدك، ودلَخنغأ رصغ جحعك ثصط وٍ واتعٍ يف تصطلَلآلةك بش
 خطن ٍ يف احلطل، وتصصئغِل ادننطس ذدك اخلصطُ دل وةلَ الضشنع، رك خنكَادسشك

 . إح ادسغض وأوةقَ وأخغبَثصكأ بسغعق ادصسغ ُاالجنسطل

يق جنشخكلكقغ عمل هنلك َّـ غحل جلمتيط غخفحمئمئخل هن عَّـ غجنمتحييع مض  َّـىعغ غخفجيمبمك هنخيمئ)ص( ي و
جعمل لكمث هغخفسحق  ص هعخكهئلكآلهت جلمبمث جعمهخي ل غجلتبلكق لكيعُّـ غجنتمههيمثمل هعهنهئلكهث ض يهن

يعن غخفحمئمئخل هن عَّـ غجنمتحييع آل ُّـمتهئيعهن عهنهئلكن : حممث جنشُّـمهلكن عمل غخفمئمهيطص هجفلكظمب ي
يلكيعُّـ غجنتمههيمثمل هغجنتخمبمثمل هعُّـمهلكجن عمل غخفمئمهيطص عآل عص  ن َّـىعغ ي جعمل حكمب ُّـيعهن ظخي

ن عمل غخفمئمهيطظ قجن  ظ ص هجعلكجنتلكمظ حمال ُّـهبهئ ألممثيع حكلكجنهئمث غجن قمع غجنجييعُّـ ههجل
ظ حممشن خمجي  جعمل مض َّـىعغ غجنجييعُّـ يألهث هن غخفستبخييط عن خضتهب مجمث غجنهلغئيش غخفجيمب ي
ُّـمبمل مملكخفتخيىعقص هعن  مغ عمل غحل جلمف غهنتيطغق هنيطغ لك يغجنخيالئ غجنت زمك خمجيخيهتلك جنمبت ي ي ي

ك هُّـمتجهمي ألقهث يجفمه مض هنيطغ خممبمث يمبمل حمثبلكمع هنستبخييط مغيطغظ جفمثهن عن غجنمئمبمك ُّـتجه ي و ي
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غغ خكبهتملىلك حميعميخف: أخلل َّـ غجنمتحييع هغآلحكتيطآلنص عهن   غخفتحىعجنمئخلي جل مغ

ىن ُّـبخلع يُّـيعُّـيط مض َّـىعغ ]  هن عَّـ غجنمتحييع:عه[ز جلمتيط غخفحمئمئخل هنمتهت شغحل  هنلك َّـز
 عمل ى غخفتبلكققيحممشن ظشغحل جلمتيطه حممث  َّـ جعخييط قجن حممثخصى ُّـهلليجفتص غألهنيع

ُّـخيلك حكمل هحفلكلكيعص حممثهيمئيط غمعمهلكجن جعلكحل  وهحك ي يهخميط ُّـهيسيط هنىغغف غجنسلكجن مغيعغظ . ي
 .جحلكقحكمل غخفجلكَّـيطغ هغجنيعُّـلكضمل حممثختمبيش غجنخيمئ هُّـهبيعل غجنبيطن

جنمثمل جلمف غجنيعُّـلكضمل  ن غحلمه يجغ عن غجنسلكجن هنلك مس ُّـمئيطن غجنتهبيعك جعحمئلكئ غجنخيمب ي يي ي
ن ي حممشن غخلمثلكآلف غجنهيلكحكيطغ معتجهبهغجنسمب يهن جعلكجنمئمبمك جفمثمتئىع همعجيهبئي  غجنمتهييغ عجنمثهتلك ى

وهمعيعمم حصلك هنيطغ ي حكمب لكيعُّـ غجنتمههيمثمل جنهئمت جعمئ مض ى هنيطُّـيطغظ حمهئ هن حكلكجني
ص هجنهئمت جن مملكن خميط عمعمئ غجنخيمب ى هغجفيطىحفمثلكن ي هنيطغ جلهلُّـ حكمتمل هعممثيع هن قجن ي

ص آلهثهيتِّـ جن همغ غجنتبلكك قجن غخلمثلكن مض غحللكنص هجلمبمث حم لكآلخكتميلكن هن خمب
جعجييعُّـ غجنمتحييع عحكهت هعخميعغ هعهجغ عمل غجنمييعل هن لكيعُّـ غجنتمههيمثملص هلكيعُّـ 

. جنجييعُّـ غجنمتحييعو جعمثمتخص لكيعُّـ غجنتمههيمثمل جضتلكفص جنجييعُّـ غجنتمههيمثملىغجنمتحييع جمحق جضتلكف
 مض غخفجيمبمك غجنسلكجع مملكن خميط غهثتهت غجنهئالن هن هنمتلكخمجهمل غحلهئخصظ غجنهيالحكهيمل هعَّـ )ص(

ن َّـمتلكن لكيعُّـ جمحق ن عمل وغجنمتحييع غجنىعُّـ عهثهئيعهغ عن ُّـهئ ظ مظ جنمب  غجنخيمب غحلمه
يهَّـمتلك ُّـيعُّـيط غخفلكمع عن ُّـبخل عن جعخيىش عَّـ غجنمتحييع م هَّـ . غخفخيلكقم هغجنهئخصن غحلمئمثمئ ي ي

جليعههيغخفحمئمئ م هجنهئمتهت غحكت ين هنمتهت م آل ُّـمتهئيعهن لكيعُّـ غجنخييعحملكظ هغجنتمه  .ي
ن عمل ممجه غحلمئلكئ جنمثيغ عآل  ظ يحممئس هن غجنهيالحكهيمل ُّـيعهن عن لكيعُّـ غجن ي

غ غجنخيمئمبمثمل يغجنمقَّـلكن هغجنمئ مغيط لكيعُّـ عحفيعص ممخص عن مض خمبلكحص هني ي هغجنهيهئيعُّـمل هآل ُّـ ي  ي
ن عآل جعجييعُّـ غجنتمههيمثمل هغجنتىغمممثملص  يغجنخييعحملكظ هن ُّـيعه عن ممجه غحلمئلكئ آل ُّـهئ ي ى

يهَّـلكمعلكن غجنجيلكئهيتلكن معخييطغن هن غخفتجييعحمخل ي  .ي
ن مغيط خمس هن غخفحمئمئخل هن غجنجييعحمخلص جفهئمث ُّـمئ يعن لكيعُّـ غجنتمههيمثمل : يممخص ُّـ

ص جنهئمت ظخيمك وجحهئ ن هنبتمف جعمشخكهئلكآلي ص : فص هجللكقم ُّـمئ يعن لكيعُّـ غجنمتحييع جحهئ
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وجنهئمت هنبتمف غهث ههنٰهلكقي  .ي جعهب
يحممسقغق غخفلكمع م هجعتبخي غجنجهلكقف م عن ُّـبخل هنلك َّـ غحل مض َّـىعغ غألهنيع جلمتيط غخفحمئمئخل  ي ي

ي جعبمثلكن هنلك َّـ غحل )مض غخفجيمبمك غجنتلكمظ: عه(هن عَّـ غجنمتحييعص جنمثهلل جعخييط قجن 
يجلمتيطهظ قجن ألهث قجعخص ُّـتبلكقق عمل غألهَّـلكن م  يجعخييط هنجيلكجنخيمل َّـىعغ غجنهئتلكغ هن عهجن عمل ي

ص جنهئ هيَّـىعغ غخفمئلكن م عن مجمث عَّـ غجنمتحييع ُّـمتهئيعهن لكيعُّـ غجنتمههيمثمل  ن جلمبمث يُّـجههئمب
ص جع عهثخص َّـ خمس هنمتهت ُّـمتهئيعهن َّـىعغ غجنجييعُّـ مكمتلك هنمتهت  وغألهنيع جنمثيغ ممىعجن ي ي
ظ جنىعجن عقغق غخفلكمع عن ُّـمتهي  جعلكهثهييعغق لكيعُّـ غجنمتحييع جعلكجنحيهييع جعلكخفخيلكقم هغحلمئلكئ

َّـ جعبمثلك ين عن غخفحمئمئخل هن عَّـ غجنمتحييع م هنتمئيطهنخل ههنتمسحفقجن غجن ي ي ص هنجهي خل ئلكييعُّـ
يهجمحقَّـ م آل ُّـمتهئيعهن عهنهئلكن لكيعُّـ غجنتمههيمثمل هعُّـمهلكجن عمل غخفمئمهيط هثلكققغص عآل  و

غهث يعص  ظ جعسبمك هنلك قعهه هن معىغغجف غخف جليعهه هغحكتبخييطهغ غمغتخصل خهلك غحكت
غئ همعيعغمم غجنهلهل هغألحكبلكغ  .هغجنخي

ن خُّـخيمليمغ مغمت:خملكن غجنجهمثىط غجنيعئمثيغ ولكغ غحل جل عن ُّـهئ  عه صي جنهئ هغققي
وُّـجيمب جلمبمث عآل هغجفيط ي ي جعخييط هغجفيطظ هجنىعجن حممشن هنلك ُّـجهتهب جلمبمث َّـىعغ غجنهيي  ي

ص جنخيمبهتلك وضحهئمل ص حمهب حكهبخي حملكخكهبمسك جلمت حممبمثتهت هثهيس ي جنمبهبميهي جلمقغ جنمبهبحمه ي ي ي ي
ص  يهنمث خفلك حفمب جنسهمم آل معمتلكحكب  .ي

خ مض خجف غظمبخل جليطق مليخممب قمميع هغخفيعغق...: يهخملكن غخفحمئ غجنجي  صيغحل عمل غجن
ق عهثهئلكق حكبمك يعن عمل هغإلخكلكقغ ق يجنمبهي غجلهبهت : غه[ غجنمتهبيش َّـىعغ مض غخفىعمم

غ هنلك عجليطغظ غجنمتلكك يحممشنظ هبلك مغهتمبهت َّـ] غجنتلكحك ل َّـىعغ] يعن[ هعمل صمغهتمب  هن غجنمت
َّـيع عمل قجن هن شتلكف يعهثخص جع صغخفحىش جعلكآلممتسلكغ شمه يجحلك جنمثيغ غجنهئخصن  ىمغ

 .*غجنهيجييعغ مكجعحس جن ىهنمتلكحكمك
 مممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

 .ضطضكص ض ف: هغجنتمتبمثهتلكف خكلكقغفغإل خف* 
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 ى لكيعُّـىمتهئيعهنيَّـ غجنمتحييع ُّـع ىيعئسن حكلكع عمل َّـىعغ غخفمئلكنص يغألهَّـلكن هن هنجيمب غجنهئتلكغ

ىن معمب غجنجهبهتملعغجنتمههيمثملص ه غَّـمثملي  هن حكلكئيع عَّـ :عه [سهثخص مملكهثمن هن جلمتيطَّـ عى غجن
زمئخل هن غجنمتحيلكق غخفتمئيطهنخل هنمتي غخفحمئينمش حمظ جنمثيغ ممىعجنيص هغألهنيع]غجنمتحييع هت س

ص غخفجهلك يهغخفتمسحفيعُّـ م ىهنهئلكنع ىخلص آل ُّـمتهئيعهنئيخل هنمتهت هجمحق غخفجهلكئي ش لكيعُّـ غجنتمه
ي جلمف غجنمتيطهقص جنهئمتهت خفيهعحمٰهلكئ عمل غخفمئمهيط غهثس  يلك قعهغ حممث هن معىغغجف غخف

غئ جليعهه هغحكتبخييطهغ غمغتخصلي غجنهلهلي همعيعغمميهغجنخي  ى هغألحكبلكغص غحكت
غ  ص هكجلهب ىن جضعخهلك  هنمتلككن َّـىعغ غجنجييعُّـ ينيعه غجنىعه َّـ( غجنخيالئ ي

يهن خمجي غجنمتسمك هغجنتخيمبمئلكف م يعمل قجن غحليط غخفخيتمق جنيطجس )ي هنجهلكقجلغههنبلكق  ش
وغخللكقمغمثملص مكلكَّـيعغ  ُّـجهميمب جل و جن حفلكلكيعيجعلكلكمتملص جعحمثهن آل شجييع  مملكهثمن عهس

 جنهئ جغبلكمع عجعخييط ى هغجفيطغىن جفمه مض جفلكجنملعزمملكخفتخيىعقص ه م  هغجفيطىهنيععهنالجفحيمل 
حكملع عق ظهنمت ك ى هحفلكلكيعىقهث هحك يُّـجه جلمل معمئمببى غجنمئمبمكز ص جن ش هُّـجهميمب جلخص حممث  ظس

يهحصىعغ جلمق جلمت جنسلكن جن ي غجنهلُّـخيملس  اتضرك بح إؠنسح ُخشط : سغحلمئمل جعمئ
لظؠطبق ادغمحكأرك  غقف ع و معمئمببلكي عق جنمثيغ مض غجل  . هن غألظلكجعش

ن غجنهئبحق(ممخص مغلكظ مض عهغئ ممتلكغ  جن) يكهث ن:غجنىعه معيعمج غجنهيلكقغمح خم : يخملكن كهث
لكلكجنمثيغ جفهئلكُّـملعيخملكن هنخيمبهب  نوقحكجي يعن خكلكَّـ غخفخييعحممل : ي جل هنخيمبهب عحماللك

ن يعخكهبىط هن عن ُّـجيحق عجنمث مم لكلك غقم غجنبمهحقغ عجلجمك هن عن ش يئيعص ه
جن مم حكلكئيع .*يجف

ن هن عَّـ غجنمتحييع)ص( ن جعخل غجنمئمبمك :ي حممئيط كجل غخفحمئمئ ي عن جض غجنخيالئ غجنت حت
ن عمل غخفمئمهيط م هخمجي غجنخيالئ عهن هنمتلككن لكيعُّـ غجنتمههيمثمل ظ  ههنمت ُّـبيطع صيهغجن

ي خمجي مم غجنتخيمبمئلكف غخللكقمغجنسهييع جعلكجنجههئ غخفخيتمق جلمتيط غجنخييعحملكظ م هن  ومليُّـيمغمثمل مكلكَّـيعي
 مممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

ي هثمئال جل ققهك مض خف عخكلكقغف همعمتبمثهتلكف جنمبخيالهنمل جفس كغقه عهنحل* .طضضص كطف: و



ضضض...............................................................................)صط( غخفجيمبمك
غحكجيمل غهثحيعغم غألهنىغمغمل جل غجنخييطغجنمل ي غجنسلكجنىن حكمبعه  هن َّـىعغص جنهئ جع

ُّـملتمهلكقن غألجع يمليغألظمبمث وهث جضتلكفع يخك غخفتخلكجنهيملص آل يَّـ غمكبمل غخفجلكَّـيطغس  ص عمل هن
ى جلمف هنلك هنيع جعمثلكهث عهثهيلكص هجفمثمتئىعصَّـلكي هُّـٰهلكقىهغقمعهئلكغ هنلك شلكجن غجنجيبمثخيمل و ن ع آل ُّـبخييط س

 .غ جني غخفخييطيقمعهئلكغ عحكبلكجعغ جعسبمك ي غجنبيطنى هُّـهبيعلي غجنخيمئى هشتمبيشي غخفىغغفىُّـهيسيط
يمئيطنىتىت مس ُّـ جنهئ هنصوُّـٰهلكع هن َّـىعغ ىن حكمبعه هتلك ي غجنمتهييغ ههتىعُّـبي قُّـلكضملس

ن غجنهئمبمثمل يجعحمئلكئ غجنخيمب غهثخلس  حملكحكيطغص و جعلكجنمئمبمك حفمثلكآلفهنستجهبمع صز غخفهبمثىغغي هغجنمئ
ص جغ جعمئى هنيطُّـيطغص حمهئ هن حكلكجنوغي عجنمثهتلك هنيطي غجنمتهييغيمعجيهبئ ى حكمب َّـىعغ غجنجييعُّـ  س

و هغجفيطص هنيطغ جلهلُّـ حكمتملىمض حفمثلكن  جل غجنجهمثىط ههي ممخص قص هن قجنىممثيعع هس

غجفيطو جعحمثهن آل شجييع جنمبسلكجن حفلكلكيعصيعه جعلكلكمتمثمل  ص ُّـجهميمب جل هنالجفحيمل عهنيع غجن
يمملكخفتخيىعقص هعقغ غمع عجعخييط هن  جغبلكمع هغحكتهبيعغقه ي هغجفيطغص جنهئىهي هجفمه مض جفلكجنملي

حكمل ظ قجن ألن عقهث هحك جن ىجفمه ك غجنمئمبمك هى هحفلكلكيعي  ظيجهميمب جلخص حممثُّـي ُّـجه
جلمل معمئمبب .يجن

مغ عمل غحل :  عه)ص( مغيط غخفمئتيض هغجنت يهعن حكمب غجنسلكجن هن َّـىعغ هغحكتجيلكل عن ُّـ ي
ص حمهئمث ُّـهيخي جعلكخفلكهث مغ و حمال خك عهث جضتلكفظيمخلكن غجنت ي غظمبمل غجنيعُّـلكضمل ي  خف

غمكبمل جلمبمثهتلك هغ يَّـلك م جلمف هنلك هنيع يقمعهئلكغ هنلك شلكجن غجنجيبمثخيمل هُّـٰهلكقهغخفجلكَّـيطغ هغخف
غظ يُّـستهبيعي جفت ممض غخفجيمبمك غجنسلكجع جعمثلكهث  ي جلمف غجنخييطغجنمل غألظمبمثمل هُّـهبمت غألَّـ

ص هجفمثمتئىع آل ُّـبخييط عن ُّـهيسيط غخفىغغف هشتمبيش غجنخيمئ  ىغخفتمهلكقهنمل هن غجنمتمث هنمت
يهُّـهبيعل غجنبيطن جعسبمك غقمعهئلكغ عحكبلكغ مم قجن هن غخفجلكَّـيطغ هغجنيعُّـلكضمل 

.مثخيملهحضلكجنهيمل غجنجيب
يجغ عن غجنسلكجن هعن حكمب هن حمسلكق غخفىغغف هغحفتالل غجنخيمئ ههنيعل :  عه)ض( ي

غهثخل غخفخيتمقغ  ن غجنهئمبمثمل هغجنمئ يغجنبيطنص جنهئمت هنلك مس ُّـمئيطن لكمبمك غجنخيمب هحتمهمث غجنخيمب ي ي ي
وجلمف قُّـلكضمل غجنمتهييغ ههتىعُّـبهتلكص حكتتجهبهن جعلكجنمئمبمك حفمثلكآلف  غجنمتهييغ ي معجيهبئو حملكحكيطغي
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ق ىهث حكع  جفسخل جع هنمتمه َّـ غجنجييعُّـ عحمخل هن ي جفلكن جعخيىش غخفتمهجلمسن س
ص حممسمغلكغ مميقهلع و حكمتملىجغالجغخل ي هنمتىعيرع :ههنمئلكهن حممئلكن جن . ش مض هنمئلكن غجنت

ص حممسُّـ غجنهيمتلكظىعقغ عحممتمثمن جلهبيع: غحلسخل جفمثيطظين مض معخيهبحق غجنبلكلك  . مض غجنت
يهخميط دف غجنجهمثىط جفلكف غخفهئ(وُّـٰهلك مض ع س  غخفجلكَّـيطغ ىقمعهئلكغ غيعن :)سمثمليغجنهيت

يهثخص ُّـمتتميع ص هع جعلكجنمتسبمل عمل ى غخفخيلكقمس  ى ظهيلكظي ُّـمتتمييمشهثخصيهنلك جنميحقَّـ حمعقجعلكغ غحصهب

ُّـمبمل قجعخص معمه جنخيهلُّـ حكمتمل ممخص يعجنمثهتلك هنيطغ لك  هعقغ .ي قهه جل جعخيىش غجنسالني
غهثخل غخفهبمثىغغ جنمبح هن صمملكن غألهنيع ممىعجن ن هغجنمئ ي حممب عمعمئ غجنسلكجن معمب غجنخيمب ي

جلمل ص آلهثهيتِّـ جن همغ غآلجنتبلكك هن قجن غخلمثلكن جع  آل شتلكف جلمتيطَّـلك عمل ىغجنبلكلك
خم مض حفمثلكن ىغجنت ى خفيطغى هغجفيطي ي عن غآلخكتميلكن جعجييعُّـ غجنمتحييع : هنيطُّـيطغص هجلمبمث حممثحيهتيعي

. غخفخيلكقم هغحلمئلكئ عخميعغ هعحكهت هعهجغآلحكتحمهلكن معمب
لكخل هثهيس جلمف هنمئلكن يهثع:  عه)ص( ي خفلك غخكتميمبمن جغالجغخل حكمتمل مض معخيهبحق غجنبلكلك همع

جفمثيط حمال معيع ص عقن هنت معهيمت مض غجنت مم  ظي عآل َّـهيغجنت
م مس ُّـب مض حفمثلكن حملكحكيط معمب غخفيطغ : هخميط آلجفىح جلمبمث غجنبخيىش   يعن قجن غخفتمه ى ى ي ي

خم مض هنمتىغن ىغخفيطُّـيطغص جع مع خممن ي ن قجن غجن ى هغجفيط هن هنمتلككن غجنسحق هغجنسمب
ُّـ  .*غجنجي

خم جنتمب غخفيطغ غخفيطُّـيطغ َّـ مض هنمتىغن هن هنمتلككن : هُّـالجفىح جلمبمث ىعن قجن غجنت ي ي ي
ن غخفيطغ  خم مض حفمثلكن حملكحكيطص حمهئ حكتهئ نص حمخص جعلكجن جن مملكن غجنت يغجنسحق هغجنسمب ى ى ي

 !ىجفمثمتئىعظ
خم قجن غجن ن غجنمتحييعُّـمل خفلك مع يهقجعخص جن مملكن جح عمعمئ غجنخيمب ي ص ي ُّـ خممن غجنجي

 .حملكحكتجههتلكق غجنجهلكقف جعىعجن غخفثلكن آل جمبلكق جلمبمث
 مممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

غجليط جعتخيمبمثمئمل غجنجهمثىط جفس قهنٰهلكر: غهثحييع*    .ططضك: مخهتمثيط غجنمئ



ضضض...............................................................................)صط( غخفجيمبمك
خممن هقخممل ىغجن  . غحللكنس

 :خكخييع
ي خمجيلكلسحفمبمثحل ن خممبمثعص هو ممثحق       غجنهيمثلكمض عمل غحلهبس غظمب   يهنلك غجن

ص حممبي مملكن غألهنيعهعقغ مغ غهثخل معمبي غخفجلكَّـيطي غخفيعمعلكلىعمعمئ  جلمف َّـىعغ غجن  ى غجنمئ
ىغجنخيمبهبمثمل ى غخفهبمثىغغس  مض غحللكن ههنلك ي غجنتبلكك قجن غخلمثلكني جلمبمث همغىص آلهثهيتِّـوآليهع ي

 .سجفيش حممث غجنيعجفلكن
ىجغ عقغ معمئيعق س غنص مكهتيعي غألهنيعس ىن غآلخكتميلكنع ى جلمف َّـىعغ غخفمت  جعجييعُّـ غجنمتحييع ي

ىن غآلخكتميلكنمش حمظهجغع هيحكهتع هي عخميعغي هغحلمئلكئيآلحكتحمهلكن معمب غخفخيلكقم  س
ص شتلكفجعىعجن غجنجي نع عمل ييعُّـ خملك جعجييعُّـ غجنمتحييعص ىن ُّـهئ نيجفتو هنسب خملك ى ُّـهئ جغ و هن

خملك جعجييعُّـ غجنتمههيمثمل:عه [جع جغ  :عه [ جعش ُّـتيعهثخصوُّـٰهلك عص هعحمٰهلكعه عمل غخفمئمهيط ]و هن
زهث مض قجن مممبمش حمظقهن لكيعُّـ غجنمتحييع م ي جعمثلكهثىممخص حكب م ]جعجييعُّـ غجنمتحييع  ى هنستميس

ومعبخل عهثهيلك  جلمف هنلكصجلمت  .س

جفلكف غخفهئمثمل)ص( ي عن لكيعُّـ غجنتمههيمثمل :يحملكجنجهمثىط غجع جليعمح ُّـهسمميط. ططص كصف: ي غجنهيت
نص هعن ن عمل غخفخيلكقم عآل  غجنيعُّـلكضمل هغخفجلكَّـيطغ آليظخيمك غجنسمب ظ ي معمتهي مض غجن

يجعلكجنمتسبمل ألظحلكغ غحصهبمل غجنخيلكجنمثملص هعهنلك جنمبسال ي ين غآلحفيعُّـ حمال معهيمثيطَّـ عآل ظهيلكظ ي
. غحللكنمليغجنٰههبحق هقخم

: يهغحلهب. غجنت آل هنلكظ حممثهتلك: هغخفهيلككغ. غجنمهحيعغظ: مج غجنهيمثهيلكظص عه:  غجنهيمثلكمض)ض(
يغخفهئلكن غجنىعه ُّـيطغحم جلمت هُّـهبمت غأل غ عجممثلكقي ين ع: ههنخيمت غجنبمثمن. جنمث جل عن ُّـمئجكجع

غجنمئهيلكق ممثحقهنص  غجنمهحلكقه هتمئجيخيجعغحلبمثمك عمل ن ظغجنمئلكظيطُّـ غجنخل سلكجنهئغجن
.مئمبمثغجن يهجنهئ آل ُّـمه هنمتهت عآل

ىحممشن لكيعُّـ غجنمتحييع هنستمي:  عه)ض( م هبلك جل لكيعُّـ ي جغ  مض غحكتحمهلكن غخفخيلكقم هغجن
 .غجنتمههيمثمل
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ون غخفمئتيض جنجييعُّـ غجنتمههيمثمل جنمثيغ عهنيعغ حكهتال جفع :ّوتطؠك رط بشعم و ويطهجغلك هجعمئلكظص ي و
وهجلمف حميعل عهنهئلكن حتمهمث غخفمئتيض حممشن غخفلكهث خكيطُّـيط ي عُّـٰهلكظ ألن غجنمئمبمك هنثلكق ي و

قص هجن غحكتجيخيمتلك عن هثحمئ ى هغجفيطغىمك هجفهيحي جلمف جفلكنيغجنتمئمب ي جنمثيغ جعلكألهنيع غخفمثس
ىغخفمئتيض هقحمخيمتلك غخفلكهث حمال عخكهئلكن هآل خكبهتمل مض عن غجنسلكجن قجعخص ُّـمئ مض حفمثلكن ي  ي

ُّـمبملص حملكخمتهش ق غف لك يجن عن شمه لكيعُّـ غجنمتحييع عهآل جنمثتخمبيس هن حملكحكيط جنسمت و ي ي
ص حملكحكتيطجل قجن غجفتمثلكف لكيعُّـ غجنتمههيمثمل جنجييعُّـ  هحكلكهك غجنجييعُّـ هحفمثلكآلمع

 .غجنمتحييع
ي عن لكيعُّـ غجنتمههيمثمل هعن مملكن جحهئمتلك عآل عن لكيعُّـ غجنمتحييع عهمل :ٰهِّـيهجلمبمث ُّـت و يي

ص حمهب جمحق ص هعخميعغ هعحكهت هعهجغ هلكيعُّـ غجنتمههيمثمل عجعخييط هعظخيمك هعهَّـ
 .جحلكقحكمل لكيعُّـ غجنتمههيمثملهجنمتحييع غخفمتجيمئ معيعن لكيعُّـ غ

وحمئمئخل هن عَّـ غجنمتحييع غجنمئلكئمبخل جعمسن لكيعُّـ غجنتمههيمثمل جحهئيَّـىعغ هنيطجل غخف ي ي عآل عهث ي ي
م هبىعه غآلحملكف  .جضهي

يهحكمثمسجخ مض غخفجيمبمك غجنتلكمظ هنمتلكخمجهمل َّـىعغ غخفيطجل همعهيمتمثيطهص هعجغبلكف عن مم هنلك  ي ي
م حمهت خل مض لكيعُّـ غجنمتحييع عُّـٰهلك وُّـجهجكل مض لكيعُّـ غجنتمه ي  .ي

 
 
 
 
 
 
 



 
 ٦٢(ا(  

]  ط    ا   ا د  د 
ا  

 آلألبعف، خّ يف جغعق ادنزلُ عسنثٍ هطآلخك ّإن:  ضهك، خصشللّوأرط: خطل
ِ اترلجطِقئ ادسألَ رخقّخضن ؛رك اجننطره يف جغعق ادصسغ جصع ادنهشصق  ٌرغأ ي

ٌوظغا بح رصل يف خأل ادسغعشح، آلالبع آليىور  .عئ زاٍ إح بصطنُ ال إلنطجي
 .  يف ادصلم وادمصغُوظشغا ادشألم

 يف ادزلربح، آلي ىورُ اتغاجُ مجصق رط بل عسنعلَ اجننطرّخضنوبطجلصشط، 
 آلي جك االجنعال ىور] غخفىغغف:عه[ لُ جك مجصق رط خيغةَةنصطبّأن االخام 

َضل ال اثننسطدأف رك ظغا ، وعسغ] غجنتمههيمثملي هلكيعُّـي مض لكيعُّـ غجنمتحييع:عه[ خصصام  آل
 .يف اةنامع هوجل

 ؛آل جلصق اهلصط، خصل رك مجشط اتلاضق يف ادسغعشحُجطي اترلُ اخللاجغّوأرط
 ّ ادنطدسط، دشكِ احلشصطِ اخنزطءَ يف ادسغعق تمطِ ادلاخسطِ رك ادموراتّخضضل

ِ اتنهصشطَبمشح صط َصط ورصسَ وإجلطر،ي اترلجطِ بطحلغخطت اتزسغبطِخطّ اتنهغي
ي غخفتخمثمبملى هنمت:عه[ جصصط ٍ، خث رنسغر] جل معمب غحليعمملكفي  ربطب ادزصطجط،أ جصع ّ

 . يف خننصكٌرغخلر خام ظل

يخفلك جعخل مض غخفجيمبمك غجنسلكجع هنلك َّـ غخف )ص( يحمئ جلمتيط غخفحمئمئخل هن عَّـ غجنمتحييع جعلكجنمتسبمل ي ي
م مض جملكُّـمل ي هعنصجنجييعُّـ غجنتمههيمثمل ن هغخفخيلكقم هن لكيعُّـ غجنتمه ي غحكتحمهلكن غجنخيمب

جعمل عقغ مس ُّـ ن غجنمتحييعُّـملص جع َّـ هنهلهلىستخييغجنمهخي و جعلكجنخيمب  جعجييعُّـمئمل عَّـ غجنمتحييعص ي
م  جمحق هنهلهيجعخالحم مض لكيعُّـ غجنمتحييع حمهت هنستمئ يل جعهلغئيش لكيعُّـ غجنتمه
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ن عحكهت ص عقغق َّـمتلك عن ُّـبخل َّـمتلك هنلك َّـ غحل جلمتيطه مض َّـىعغ غألحممثهئ ي هعهجغ ص يعهني
ى مم خلينع: هجفلكظ هنلك عحملكقه َّـمتلك سمص حمالجعيط هن ي ُّـخيتمق مض لكيعُّـ غجنتمهي

خكمل ئي حممشن قحم غجنخيالظغجلتبلكقه مض لكيعُّـ غجنمتحييع جلمتيط غجنتحمئمث  سه ذهقوهنيععز غخفجه
غيآلعص هيعُّـمئخلسآلجعيط هنمت مض ممال غجنجي ي حممشن عققغن غألهجنمثلكف ظ حمال ُّـهييض عمل غخفجيمب ي

مغ غجنىعه عهثخص ُّـتحمئ جعلكإلجليعغل جلخص يجمحق جحهئ جعيطهن غجنت ي ي مغ عجنمث ي ه غخفت ي حك
ن عمل هغإلخمبلكن  ظ ه َّـىعغظ حملكجن يعجنمث جعلكجنهئمبمثملص هآل هنخيمت جنيعحم غجنخيالئ حك

ن غجنهئسبمثمل عجفيعه جعمسن آل ُّـهبهئ جعيطهن لكيعُّـ غجنتمههيمثمل  .غجنخيمب
ن هغجنسهتهَّـهئىعغ غجنهئال ل هغجنجهبيع ن مض غجنمت مغبهتخص هن غجل ي حممشن غإلحميعغل ظههنلك ُّـ

غ غجنهيهئيعُّـمل هضخيهيهتلك جل غحليعمممل غآلىخظمض  مغمك ممالن غجنمئ س هن قجن ُّـ  سهثتمئلكجنمثملس
 .سغخفهيٰهمثمل عمل غخفجيلكجنمك غجنهئسبمثمل

 غآلحكتيطآلن ى مض لكيعُّـمئسهي حممشن غجلتبلكق مجمث هنلك جع ُّـخيتيطن غخفىغغف ذهق:هجعلكجلهبمبمل
 . حممثهتخصيهي غآلمغتمتلكغ جل مم هنلك شيعمغ جل غآلجلتيطغن ذهقسن عهغجنتمههيمثملص ممخص

ن  غخمخيمل مض غجنجييعُّـمئخلص حممثهئ غهث غجن خكمل حمهت هن مجمبمل غخف غلكيع غخفجه زهعهنلك غخل  هني
جنمل قحمخيهتلك حممثهتخصظكنالغجن و هقجن ألن غحلمئمثمئمل غجنمئمببمثمل مصب جلمل غجنتمئمبمك  سس ممخص م سجلمف 

ز معسهئخل غخفتخمثمبمل غخفتحيعمممل جعلكحليعمملكف يجنهئ م حكب خكمل هعجللكهنهتلك ز زغخفٰهجييعجعمل غخفجه
خكملص جمحق هنتخيىعق جلمتيط  يههنمتخيهتلك جل غآلهثتمئلكآلف غخفجه حصلك حكتخيخصقجعلكغ غجنمهمتلكجلملص مملكعي

ص هصقمملكق غخفجهتيعغجعلكأل ُّـمل جلمتيط جعخيٰههت غف غجنمئ قس هغألظ   ممخص َّـصجمحقه هن غألهن
 .سقجعلكغ غجنىعهمعغخفجهلكَّـيط جلمتيط 

زن غألهنيع حممثخص كجلهب جعخيىش غخفحمئمئخل هنع :مب هن َّـىعغ غجنهئالنيحمخي ين لكيعُّـ ع ي
ين عس مض عُّـمهلكجن عمل غخفجيلكجنمك غحلمئمل جعلكحكتحمهلكن لكيعُّـ غجنمتحييعص هوغجنتمههيمثمل هنهلهل

ه ص جلمف جلهئيغ هنلك ختمثمب سلكيعُّـ غجنمتحييع هنستمئ مض غإلُّـمهلكن جعمتهيس ي حممشن لكيعُّـ ظي
لكف ىحتيغخف سن لكيعُّـ غجنتمههيمثمل َّـعغخفهلهل مض غإلُّـمهلكن هن غجنجييعُّـمئخلص ه غجنمتحييع َّـ
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ىخفلك جعخل: أخلل س ص ي هن غخفحمئيَّـ غجنمتحييعع يهس هنلك غحكتمئيع جلمبمث قعي مئخل هنمتهت
يمض جفمئمثمل ىغخفتحىعجنمئخله ىن ُّـبخلع ى غجنمتحييعص عقغقي لكيعُّـس  َّـىعغ  مض جلمتيطهشغحل  هنلك َّـز

مص  مض ي ُّـخيتمقى خليمم يعن :حممئلكنص غألهنيع سحمالجعيط شلكيعُّـ غجنتمه هن غجلتبلكقه مض ي
ى هقجن ألن قحمظلكيعُّـ غجنمتحييع خكملئ غجنخيالس ي غخفجه  غهن هنبلكق غجنىعه َّـ م ز

ن هنستمئن ُّـعغجنىعه ُّـهبهئ  عجنمث مض غإلُّـمهلكنص هَّـ يالهئ
يظ ألن قحم  مض قجن و 

خكمل م غجنىعه َّـ خل مض لكيعُّـ غجنمتحييع م غلكيع غخفجه آل ُّـهبهئ  يغجنخيالئ ههثهي غخل
ن لكيعُّـ غجنتمههيمثمل خلك . جنجييعُّـ غجنمتحييعولكيعآل جعجييعُّـ غجنتمههيمثملص حممثهئ

خ)ص( جلخل َّـىعُّـ يعن غجلمب:ي خملكن غخفحمئ غجنجي  عجلمت م يغجنمتحييعُّـمل غحلهئهبمل هن غجنمت
غ غإلحص م آل هغجنجيبمثخي ظ ىخكيطُّـيطص هغخكتبلكه ىغهثميالم جل نشمب َّـ عق جلحيمث  غجن

 مملكهثمن هجنىعجن هنبلكجفثهتخصظ مض يغحل ُّـجهلكمم هغجنبلكلك صهنمسحفىعرلك مض غجنخيمئ ُّـخيلكقل
غظ ههنمهلكقن صغخفتخلكجنهيمل غآلقغظ هنخيلكقن هنسلكئمبهتخص  عن ُّـيعمغ آلي جفت غخفتمئلكجعمبمل غألَّـ

ل جلمبمثهتلك ُّـتمهلكجنِّـ ُّـهئلكق هآل صكهنلكن عَّـ جلمبمثهتلك ُّـتجيلكجع  حممثهتخص هغجنمتلكمكيع صغإلهثسلكن هث
 جنمبمتحييع ىهمعيطخممث جنمبهيهئيع ىهمعمههيمثمل جنمبىعَّـ ىهمخمثمثىغ جنمبخيمئ ىخضيعُّـيط هنىغُّـيط عمل شتلكف

غئمك جل ىهغهثمئجيلكل حكلكهك جل ىهغهثهيمهلكن يغحلسمثمل غجنجه  يمعمث ىهن يحممشن ملصيغجنخيلكقُّـ غجن
كغ حملكك حممئيط حممثهتخص غآلحكتبمهلكق جن غهثلك حف حممئيط يهعآل وجلحيمثخصص وحم  يألن وهنبمثمتلكظ وحف

 هغخللك غجنمتلككص عحملكض َّـ غجنىعُّـ يغخفحمئمئخل غحلهئخصظ هنيعغمعمك عمل ٍّهنجكم هبخص غجنهيلكئىغ
 .*... غخلمب عقغقن َّـ غجنىعُّـ يغخفمئمبيطُّـ غخفتهيمبسهيمل هنمتلككن مض وهثلككن هبخص

ن ممال  غهث هعزلكق غجنهلغئيش هن هغجنتمههيمثمل   غجنمتحييعلكيعُّـمئحممثهئ وجضتلكمغلك عمل قحم غخف
ن َّـمتلكنقهن ع  . جعمثمتهتخصو حميعمن ُّـهئ

 مممممممممممممممممممممممممممممممممممممم
ي جعحهن هنهيمه مض قجن جلمبمث ي ممىعجن جنمبخيالهنمل غجنجيبلكلكبلكئظصص كضف:  غإلخكلكقغفخف* 

. غألجلمبهببخيملص لكططضص كضف: هنيعغمغخيت مض غخفمثىغغن
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 مض لكيعُّـ غجنمتحييع سهذهق م  هنمتلككجنيهغئع ه] غجنتمههيمثملي لكيعُّـ:عه [َّـىعغ غجنجييعُّـ
غ عحمٰهلكعه عمل غي حمال ُّـهبهئيهعآلوُّـٰهلكص ع غجنت َّـ  م جنمثلكفيه غألىققغنعين مش حمظخفجيمب

مغ غجنىعه يآل ُّـهبهئ م  جلمتيطَّـيمغمف غخفجيلكجنمكعهن  يهثخص ُّـتحمئعش جعيطهن غجنت  يس
مغجعلكإل ه غخفت يجليعغل جلخص حك جنيعحم   سمثملص هآل هنخيمتي عجنمث هغإلخمبلكن جلمبمث جعلكجنهئمبي

ه َّـىعغيئغجنخيال نظ حك ظ ن غجنهئسبمثملي حملكجن ي عمل غجنخيمب ي غخلهيمثملي هغخفخيلكقمس يعه عجف س
 . ] جعيطهن لكيعُّـ غجنتمههيمثمل:عه [ جعيطههثىمسن آل ُّـهبهئجع

ىن قحمع :ىمبيحمخي  . هنمت مض ممال غجنجييعُّـمئخلسآلجعيطي جحلك ئ غجنخيالي
ن هغجنسهتيهَّـهئىعغ غجنهئالن مغبيع  مض غجنمت ل هغجنجهبيههنلك ُّـ  يحممشن ظهتخص هن غجل

مغمكىخظ مض ىغإلحميعغل غى ممالني هن قجن ُّـ ي غجنمئ ي غجنهيهئيعُّـملس  يهتلك جل غحليعممملى هضخيهيس
يهثتمئلكجنمثملغآل  . س عمل غخفجيلكجنمك غجنهئسبمثمليغخفهيٰهمثمل س

قمعخلص سه ذهقي غخفىغغفي مجمث هنلك جع ُّـخيتيطنى غجلتبلكقيحممشن صهجعلكجلهبمبمل  مض غجنمه
ىن غآلمغتمتلكغع ممخص ظ غآلحكتيطآلن هغجنتمههيمثملىلكيعُّـ جلمتع يعمغ جل ي هنلك شيمم جل س

 . حممثهتخصسهغآلجلتيطغن ذهق
 ين لكيعُّـعهن  م ز غخفحمئمئخلي جعخيىشى حممثخص كجلهبى غألهنيعيعن : هن َّـىعغ غجنهئالنىمبيحمخي

ي مض عُّـمهلكجن عمل غخفجيلكجنمك غحلمئملوغجنتمههيمثمل هنهلهل ين ع غجنمتحييعص هي جعلكحكتحمهلكن لكيعُّـس
ه م  مض غإلُّـمهلكن جعمتهيسشستمئ غخف َّـي غجنمتحييعىلكيعُّـ  يحممشن ظسجلمف جلهئيغ هنلك ختمثمب
ىن لكيعُّـع مض غإلُّـمهلكن هن غجنجييعُّـمئخلص هيغخفهلهل  غجنمتحييع َّـىلكيعُّـ   غجنتمههيمثمل َّـس

ن هنستمئع يغجنىعه ُّـهبهئ هَّـ عجنمث مض غإلُّـمهلكنص يغخفحتلكف يالن ُّـهئ
 جلمف ص مض قجن و 

 .يهنلك آل شهي جحلك حكب هن غجنبمثلكن

ىعن لكيعُّـ غجنتمههيمثمل جمحق هنهلهل جعجييعُّـ غجنمتحييعص جعخالم لكيعُّـ :  حمخيمب هن قجن)ص( ي
وغجنمتحييع حممشهث هنهلهل جعجييعُّـ غجنتمههيمثمل معمثمل جمحق. ي ص عن لكيعُّـ غجنتمههيمثمل جعهبيعجفمبت غجنثب يهثخي  ي



صطض...............................................................................)ضط( غخفجيمبمك
ىهث آل غحكتبخيلكقع :وُّـٰهلكع هن َّـىعغ غجنهئالن يمىهُّـخييع  :عه [ مض غمغتخصل خهلكي

حمص جعلكجنهيجييعغ غجنسمبمثهبملىيطُّـس جعلكجنمتسبمل عمل غخفهسُّـ]مل غجنتمههيمثيخهل لكيعُّـ مئخل جلمف س هغخف
ييع غجنمتلككص حمهبخص مس ُّـىعَّـمكئعمل حكلك جعلكجنمتسبمل يهعهنلك .غخفمتلكَّـمي غخفستمئمثهبمل  صوجفيطع عجنمث ي

يمغ مغمتلكغ نع ي غحلس  .ي جنهئ هغققو خُّـخيملىن ُّـهئ
غلكيعيهعهنلك خكملي غخل ي غخفجه غهثز غخمخيملي حمهت هن مجمبمل غخف  مض غجنجييعُّـمئخلص ي غجن

ن ى هقجن ألن غحلمئمثمئملظ غإلجنىغغنى هنجهجكنيحممثهئ ى غجنمئمببمثملس جنملس جفسمك غخمتٰهلكظ  م و مصب
جلمل غجنتمئمبمك م  غجنبلكجنميمل غجنجهلكهنمبمليغحلهئهبمل يجلمف   ى معسهئخليص جنهئي ممخص حكب حتمئمثمئس
يغخفتخمثمبمل ي غخفتحيعممملز خكملي جعلكحليعمملكف غخفٰهجييعجعملز ي غخفجه هتلك جل ىهتلك ههنمتخيى هعجللكهنز

حفيعُّـ حمهت جعمسهنيغ غحللكمغمل جنجييعُّـ غجنمتحييعص لكجغبيجضتلكفص هجنهئمت مض هنيعجفمبت غإل يمعمثمل ههثمئمب جن ي
.يهعآل خفلك غحكتجيلكل غجنخييعحملكظ جعمثلكن هنلك ُّـمتهئجه حص هن جفمئلكئ جنميحقَّـ هن غجنمتلكك

غ غخفتخمثمبمل جفهئهبمل هنتهبثمبمل مض خميطقهتلك جلمف غحليعمممل )ص( وعق عن جنمبمئ ي و يي جعلكإلضلكحممل ي غجنهيهئيعُّـمل ي
متسلكه غإلهثسلكن جفخل غجنمتحييع هغجنهيهئيعص ههن حفالن قجن يعمل غجنمئيطقغ جلمف معىعمميع هنلك ُّـ

 يعن:  خملكن غجنجهمثىط غجنيعئمثيغيُّـمئيطق جلمف غآلحكتمتبلكل هن هنمئيطهنلكف غجنمئمثلككظ هجنىعغ
غ  يهنىغغمغمثمل َّـمثئمل عه يعققغمممثمل َّـمثئمل هن ُّـمبمثهتلك هنلك يجنهئ وجضلكمممثمل مغبمبمن يغخفتخمثمبمل يغجنمئ

غ َّـىعه معهئ مس هجن...  هيضيط عه خكبهت عمل خظ هن جنتمتمئ ُّـخيمل  َّـىعه جلمف يغجنمئ
حكجي جنمبحيطهق وهنستمتتجلك غجنهيهئيع غهثتمئلكآلف مض جع هثستخيخل هنلك جنمتلك ُّـهئ مس مليغجلبمب  غجن
ص مصيعغَّـلك زيعه ههنلك مغ ق يمعىعمميع همض جع  .ص*... عحفيعه هنمهلكجنِّـ همض يهنمتسمثملص عهن

غ غخلمثلكجنمثمل هنلكهثخيمل وممخص معخيتمق غجنمئ ي قهق عمل حس مغمتلكغ ى جل هقهق هني ي آل ُّـستح غجن
يغحل معخيلكملظ حممشن غخلمثلكن جفلكقك َّـىعه غجنهل  .ض*ُّـخيمل هجفلكهنمثهتلكي

 مممممممممممممممممممممممممممممممممممممم
 .طصضص كضف:  غإلخكلكقغف هغجنتمتبمثهتلكف.ص*
.ضطضك: غخفمهيطق غجنسلكجع. ض*
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خكملص جمحق يغآلهثتمئلكآلف غخفجه يهنتخيىعق ي قمملكق لك جعلكأليحصحكتخيخصقجعلكغ غجنمهمتلكجلملص مملكع جلمتيط ي

غفصغخفجهتيعغ ُّـمل جلمتيط جعخيٰههتي هغألظ  يخمملز غخفجهيفمتميخصغجن يص هغحكتخصلس غجنمئ
ي هغجنتميىغآلفصغجنمبىعُّـىعغ ي هغجنتخيجهمئلكفص غجنمبجيمثهيملش يط جلمتيط ىغخفجهلكَّـ  ممخص َّـصي غجنخيهيمثهيملش

 .سقجعلكغ غجنىعهمع

جن) صط(ي خميط معمئيطن مض غخفجيمبمك )ص( ص حممبخيمب خممثيطه جعمئ ف همصلكَّـيعمع غ غجنمه يعهث آل غجلتبلكق جعمئ يي : ي
ص عه جنخيمب مملكن كغئيطغ ممخص غجفتهبمب جعخيجلمتيط جعخيٰههت و عخكلكقغ جنىعجن .*ىش غألجلالني

غ )ض( ي حميعجم عن جنمبمئ غئيط يغخفتخمثمبملي يعآل عنيهنخيمثمتمل جنمبهيهئيع هغجنمتحييعص  حم مض  ومللكهثخييهنٰهلكق هنلك  حصي
جلمل غهثتمئلكحصلك هن جممه عمل جممه هن عجممهلكن  نظ جفمثهن عن  ىلكيعُّـ غجنسمب ى ي

ُّـ يغجنتخمثالفص ُّـسبمك معجه يُّـجهتمن رت جل غآلمعمهلكن جعخيلكمس  غجنسلكجن هخممبمكىس ي يي ي
جفيطغ حليعمملكف ههنمتخيهتلك هنمتهتلكظ هجنىعغ خملكن غجنجهمثىط هتلك جل معمب غجلهبظ هجنىعغ همغمك غجن
مغهتمل هغجنيعُّـلكضمل...:غجنيعئمثيغ  قهن هنلك معمتحمثمل :يعجميعغلص غألهن جغالجغمل عمل يهنت

ُّـ :هغجنثلكر .غإلُّـثلكق يهنست جل يغحل  جنمثمتجىعغ يغخفجيهبئمتمل جنمبمتهييغ يغألهنلكقغ غجنمتهييغ معجي
ه َّـ يغجنتخمث خم رلكف عمل هغجن رلكف جل وهنمتخنحممل غجنمئيطخ جنسهنيع غخفمتلكحكبمل يغجنت  يغجنت

 .يجنمبتمتب يغجن معمبجيمث :هغجنثلكجنهن .غجنسهيحل جنسهنيع خفمتلكحكبملغ
ص غجنىغَّـيط جلمبمث ُّـخيخل نيهغأله  غجنخيبلكقغ :عخكمثلكظ يجليطغ جلمبمث ُّـخيخل هغجنثلكر غحلمئمثمئ

جلمل ه غخفستخيطهنمل غألحللكن يجغ جعلكجنهيهئيعغص غخفجههي خمخيمل غجنمتهييغ جنمئ  هن جع حل خفلك غخف
خم غجنهئالن ن هن غجلىح غجنهئالن هثهييغ يجغ غألهَّـلكنص هن غجنمئب  يقمم ىخملكئ هن غجن
 جلمبمث حممثخيخل غجنثلكجنهن غجنمييعل يهعهنلك قخكمثيطص ىهحكهبمن ىقحفمثهبمل ىههثميهبمل ىجعمبمثميمل ىجعخيبلكقغ
م خكخصئ حممث ُّـمسهنيع غجنىعه غجنخيهيمث هغجنخيجه غجنمبجيمث غجنهيهئيع  حكمبجيلكن جنمثيغ غخفخيجه

غ  .غجنجههت
 مممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

 .طضضص كضف: جلخل هثٰهلكق: غهثحييع* 
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خ ممالن وهجنمبهبحمئ غجنجي ُّـ مض جعمثلكهث هثي :  مض غخفمئلكنومسجخ جع مملكهنال إلمخلكن غجنهيلكئيطغ لك
ق...  عجميعغل هجعمثلكن غجنيعُّـلكضمل عمل غخفيعُّـيط غجفتمثلكف قمميع غجنهيمه َّـىعغ هن هغخفمئمه

ل خمب عقمميع هعهثلك... غجنيعُّـلكضمل ن غجنيعُّـلكضملص يهنلكَّـمثمل غجنتهيسحق مض غخل  قُّـلكضمل :حممسخم
 هنلك جلمف هعمغبلكقَّـلك غجنيعغئىش ُّـيعمعٰهمثهتلك آل جفيعمملكف جلمف عخميطغهنهتلك جل هنمتخيهتلك غجنبهتلكئ

ص جلمف نيتتهبيعجن ُّـيعمعٰهمث غ لكلكجلت غهثمثمل يهغجنمئ  غإلققغمملكف هنبيطع َّـ غجنت يغحلمث
غهثمثمل هغألحملكجلمث غ لكلكجلمل حصلك ُّـهئ مس عقغ غإلهثسلكن مض يغحلمث  مملكهثمن هنمبهئمل غجنخيلكخممبمل يغجنمئ

َّـلك ىهنيعمعلكضمل جمحق ىهبمثهبمل جعهبمتىغجنمل هتلك معيطجل  يمعسحقرلك غجنمبىعغن صومعلكقغ هجمٰهبهتلك ومعلكقغ خكهت
ر يغخفتخمثمبمل غك هن عجنمثهتخص هيُّـتمسق هنلك هجعسبمك صمعلكقغ مميعغهثيمعتىع هنلك جعسبمك مليهغخفت  يغحل
غهثمثمل وحضتمبهيمل ىجفيعمملكف يحمتتحيعن صهنالئهبهتلك عمل ومعلكقغ غجنحيلكَّـيعغ  معمب جعحسمك يجفمث

غ همعستخيطن غجنيطهغجل نصهنيعغقغهتلك حتمهمث مض غجنخيلكخممبمل يغجنمئ  معمهيطق ولكقغيعهن َّـ  حمتهئ
 قغضتهتلك عقغ يعهنلك هنٰهجييعجعملص مميعه جل هنهسمخيعغ يهغجنخيمئمبمثمل غخفبلكقغص حضتمبهيمل وعحمخيلكن جلمتهتلك

ر مثالفيغجنتخ جل جعهبمتخيهتلك غجنخيلكخممبمل غيغجنمئ  هغألحملكجلمث هغإلجفسلكحكلكف لكفيهغجنت
غ حقغثغخف  معمهحق عن عمل غجنخيهبحل يغجنتخيمئ ُّـمئتٰهمث هنلك جلمف هعمغبلكقَّـلك هغجنميٰهمك جنمبجههت

 مملكهثمن صجعمتهتمثهتلك همعمتتهت صجعمسهنيعَّـلك معمسمخيع صحفيطهنت مض جعمليهنتمسق صلكلكجلت جلمف وهثمليهنتهبيع
ه هجعلكخم غخفبلكقغ مكجعحس حضتمبهيمل وعحمخيلكن جلمتهتلك ُّـمهيطق هآل ومليهنجيهبئمت يغجنخيمئمبمثمل  غجنمئ
َّـلك  ....حصلك هنتسلكخفمل يعغيهنهسمخ جعمس

 غجنيعُّـلكضلكف هنمتهتلك :حضتمبهيمل غجنيعُّـلكضلكف حضتمبهيمل مملكهثمن يغجنخيمئمبمثمل غألجميعغل مملكهثمن لكيهخف
قغ يغجنخيمئمبمثمل  جعلكجنخيبلكقغ يغخفسخصغ يغجنسهبخيمثمل غجنيعُّـلكضلكف ههنمتهتلك يغجنخيهبمبمثملص غحلهئهبمل مض غخفىعمم

يغجنهلجلمثملص هعقم  آل معخيلكمل غهللا همغ نُّـيعُّـيطهيص أل غجنخيلكقحمخلظ قُّـلكضمل عظمتلكحمهتلك ي
غه هنلكيهمم  صجمحق  هنلك عمل غآلجنتهيلكف جل غجنمتهييغ هنمت حميعُّـلكضتهت صجلمت وخكلكجم حك

ه مغ جلمف هعمغبلكقَّـلك يغألهن يغحل حك ه يغجنت ص غإلخمبلكن جنمثمهحق هثح  هغآلهثمئجيلكل جلمبمث
 َّـىعه مض غحلمئمثمئمل مض قغحفمبمل َّـ قُّـلكضمل يمم يعن :همكلكَّـيع حصلكص هنمبهئمل قهصلك يجلخص
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ممهت مض هنيعغمعبهت جعلكحفتالم ختتمب لكيعص يعآل ُّـمتخيهئيغ هآل صغجنيعُّـلكضمل  معبتيطغ حكمب
جن هنلك حمهتىعغ هتلكصيعقخم جلمتيط همعمتتهت عظمتلكحمهتلك يعمغ هن قهع .غجنيعُّـلكضمل مض عخم  عمل جل

ق ن غخفمئمه  غجنهئخصن هثمث َّـ هغجفيط خظ غجنيعُّـلكضمل هن غألخممن غجنمييعل :حممسخم
م قجن يعن يعآل صغحلمئمثمئ خم ن جلمف وهن قه ىعهنيع جفمه  غآلحكتخييطغق َّـ يهمغ

ن ص جعىغهغن هلهنهل غألهنيع قجن هجفمه غهث غهث غخف  .يقغحفمبمثمل يهعهنلك يحفلكقمغمثمل يعهنلك هغخف
مغ غآلجلتبلكق هبىعغ غجنيعُّـلكضمل حممشقن  هنلك معمتحمثمل :عجفيطَّـلك صعجميعغل جغالجغمل هثح هتمليهن
غهث عكغجنمل هَّـ صغإلُّـثلكق يهنست جل يغحل قهن ُّـ :هغجنثلكر .يغخللكقمغمثمل غخف  معجي

َّـ يغجنتخمث جنمثمتجىعغ مليجنمبهبجيهبئمت لكقغيغألهن غجنمتهييغ  عمل هيحلغجنس غجللكهثمك جل يهغجنت
ه حكلكئيع هُّـتبخيهتلك غجنمئيطخ غجللكهثمك غهث عكغجنمل هَّـ صذهقغ غجنمئ  صيغجنيطغحفمبمثمل غخف

غهثمثمل غجنيطهغجل عجلمت قغ يغحلمث  حتمهمث هَّـ صيجنمبتمتب يغجن معمبجيمث :هغجنثلكجنهن .غخفىعمم
 يعآل ُّـهبهئ آل غجنمبجيمث حنظغجن هن يغجن هنمتلكحكبمل يحممشن ظغجنهئخصن جنمتمث غآلحكتخييطغق

ق حممث يمعتهبث ألن ئيهتمث جل جلبلكقغ يغجن هجنجي صجعتمبجيمثهي جلمل يغجنخيمئمبمثمل غجنمه  صجع
ق جل ُّـمتهيخي هألن م جمليغخفهتمث يغإلحصمثمل غألهن مغيط جنمبجه جنمل هغجن  .جعسهت

ن جلمف ُّـخيخل هنلك قمميع صغجنيعُّـلكضمل عجميعغل قمميع جل حميعم يخفلك غجنجهمثىط يعن يجغ ظ  عمل غجن
 .غألجميعغل َّـىعه هن ىهغجفيط يمم

غ غحلمئمثمئ غجنىغَّـيط هَّـ صوهغجفيطغ وخكمثئلك جلمبمث ُّـخيخل يجحلك قمميع حممئيط :يغألهن يعهنلك   غخفمتس
 .مكلكَّـيع هقجن صيهنيع ممخص يغحل جل يغجن ُّـجهمي يجلخص هيغجنتمتىغ َّـ غجنىعه غجنخيلكقحمخل عمل

جلمل غجنخيبلكقغ :يغألهن ظعخكمثلكظ جغالجغمل جلمبمث ُّـخيخل يجحلك قمميع حممئيط :غجنثلكر يهعهنلك  غخفجههي
جعمل ُّـخيمت صجعلكجنهيهئيع  خضخي غجنخيبلكقغ يعن :جعلكجنهيهئيع غخمجكغصلك هحملكئيطغ .غجنخيلكقحمخل عمل غخفمتس
مغ قجن هن غجنمتهييغ مملكهثمن حممشن .جنمبمتهييغ وهنتلكجعخيلك مثتيجعهئمب غجنبيطن  مغمتلكغ عمل وهتمليهنت

 وحكببلك غجنخيبلكقغ حممهلكقف يهعآل صيغحل جلمف وهنمئبال مثتيجعهئمب غإلهثسلكن ظلكق صجعلكجنهيهئيع يغحل
ل :يهمغ يجلىغ خملكن ممخص صجنمبجهمئلكهغ ٌفو ْ َ َِلمصل َ َ ُ ين ْ َا ْهم ِ ْن ُ ْصالتهم َ ِ ِ َ 
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َساهون  هنلك قُّـلكضمل وعُّـٰهلك يعصلك َّـ غجنثلكر مييعلغجن جلمف غجنخيبلكقغ َّـىعه عجللكهثمل همغ هصُ
ه هغجنخيلكقم غجنخيلكجعيط حصهب ُّـيط َّـلكيجنمثجيع هثهيس هخم  عمل غجنمييعهق مغلكهثمك جل جعلكجنتخي

 همغ ههجعلكجنخييعلص جعلكجنىعغف معخيخل هَّـ صغألحللكن :هغجنثلكر صيهنيع ممخص يغحل مغمتلكغ
 هيمئمليغخفت جعلكجنتمسجنمثهيلكف إلجلجلكهبلك جلمبمثهتلك معمئب غجنمتلكلكمئمل غجنمتهييغ يعن جعلكجنىعغف عجللكهثتهتلك

غخمخيمل ملغخفمتتحيهب هغجنمتسمك ف مض غجن  جل حممثىعَّـ غجنمتجي غيهنلكق َّـ غجنىعه غجنمه
ه غحكتخيخصن غهثمثمل غجنمئ ه معمب حممثتبخيهتلك هبلك يغخللكظمل عجميعغضهتلك مض يغحلمث  هجفمثمتئىع صغجنمئ

ن خم يعصلك جعلكجنخييعل عجللكهثتهتلك ههمغ حصلكص هنستخيطهنمل غألحللكن معهئ  غخفمئلكقن غجنهئالن مع
خم حصلك ن هن  جعلكجنجيب جنمتهييغغ مخمث غجنت غخفحلكمملكغ جلمف آلخكتخصحصلك ظغألهَّـلكن هن غجنمئب

 غجنمتهييغ ظلكقف غجنهئخصن لكمبمك جلمف وجعلكجلثلك وهغجلحيلك غجنهئالن جن مملكن حممشقغ صعجنمثهتلك
ه جلمف حمميمببمن ُّـهيخي عن ُّـمتبمي خفلك ىهتمليهنتمتب جلتهتلكص لكَّـلكيعُّـ غجنجهلكجممبمل غجنمئ  هلك

غجلىح غجنهئالن هثهييغ :هغجنثلكجنهن  عن ُّـمتبمي جعخص جنمبتمهيطُّـ غخفهيمثيط غجنهئالن ُّـخيمت صغجن
ن غإلخممتلكل همغ جلمف ُّـهيخي  جلمف جملكجنبمل هزخيمبهتلك غجنمتهييغ يُّـمتب يحممشهث غجنمتهييغ هحكهئ

ه ق غخمجكهثمن عقغ خصيآلحكمث صغجنمئ ق عجفيطَّـلك :عقجعخيمل ىجعمسهن هث هَّـ غجنمئلكئ عمل ُّـخي  مم
ظ آل خيىحيُّـت آل ىهن ههجلىح صظيطخم يطيمعهسمم ىممجههتلكقغ قجن يحممشن صولكيقمممث  حمخيمب يألن ُّـمتج

ص ُّـهئىعغ جن ق غجنبلكخممثمل هغجنثالجغمل خم ن عمل معخي ق هغجفيط هنمتهتلك صغجنمئ  هَّـ غجنمبهيىح عمل ُّـخي
هث ن :عه صجعمبمثميمل جعخيبلكقغ مم  ُّـمئمهيطه هنلك ممخصن جلمف غجنيطآلجنمل هغضحمل وهنستحسمتمل معهئ

ص حممث عحميعم خملكجنمك يمممسهث هنمت هثمئمهلكن هآل جلمبمث كُّـلكقغ جمحق هن غجنمئلكئ  هغجفيط هغخفخيمت
ق ن عن هَّـ صغجنمبهيىح عمل َّـمثئمل ُّـخي ف جنخل يحممشن ظىقحفمثهبمل ىجعمتميهبمل ُّـهئ  ُّـهيمثيط غجنمه

ن مض غخفسلكجضمل هثح َّـلكيمعخييط َّـمثئمل غجنمتهييغ  هثح يمعخييطَّـلك ئملَّـمث ُّـهيمثيطَّـلك يهخكيطمع صغجنمئب
نص جل غآلهنتمتلكل  يمم ُّـمتلكحكمك غجنمتهييغ مض حضتمبهيمل معمسجغحقغف جنمبمتميخصف هممىعجن غجنمئب

صلك هغخلجيبلكظ لكظيهغأللكب يغجنمتهيسلكهثمثملص غحصمثئلكف هن وظمتهيلك هنمتهتلك ىظمت  مض ُّـستخيهبمب
جعمل غإلخممتلكجللكف عُّـمئلكل همض يغجنمتهيسلكهثمثمل غألهنيعغل هنخيلكجللكف  معمب جعحسمك غخفجيمب
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ق هغجفيط هغخفمتلكحكبلكفص ن عن هَّـ صغخفخيمت عمل ُّـخي  :عه قخكمثيطص حكهبمن جلمف ُّـهئ
ن ن مض جنمبهبيعُّـيط ىهثلكحم ىمعمهيطُّـ عمل وُّـلكيهنهسق ُّـهئ جلمل غجنسمب  .جع
غجلىح غجنهئالن هثهييغ يعن هغجلمب قص غخلجيلكجعمل ظمتلكجلمل مض يُّـسهب غجن ق جعلكجنخيهب  هغألهن

قغ  .جعلكآلحكتيطقغمغلكف غإلخممتلكل جلمف غخفخيمثمتمل جع غجنالجفمئمل غخفىعمم
 عن هَّـ صغجنمبجيمث جنهيهئيعغ :يغألهن: خكمثئخل جلمبمث ُّـخيخل يجحلك قمميع حممئيط :غجنثلكجنهن يهعهنلك

ن ن آل عهخملكف يهغجنهئهبمثمل همض يغجنهئمثهيمثمل مض وهنخيتيطآل ُّـهئ ق معهئ  يغجنبيطهثمثمل غألهن
 ظغجنخيمئحل غإلققغن جل جنمبمتهييغ خكلكجممبمل هجمحقرلك غخفهييعلكخل هغآلحكتهييعغم مملكآلهنتالظ

 غخفجيلكجنمك إلققغن َّـلكيمعخييط َّـمثئمل غجنمتهييغ معهيمثيط غجنهيهئيع َّـىعغ جعهبث غآلخكتميلكن ممثيعغ يحممشن
جنمل  عمل ُّـمتمئس غإلهثسلكر غجنخيجه يعن :هغجلمب .مثغجنخيهي غجنخيجه :هغجنثلكر. جعسهت

غر هعمل يهثهيسلكر عمل ُّـمتمئس هغجنثلكر صيمصلككه هعمل قمميعه يهنيع ٍّجفمئمثمئ  صيجفمث
ن غجنىعه َّـ :هغجنمتهيسلكر م جنمتهييغ غجنخيلكخك هثهييغ هنجهلكمممبمل هنبيطعه ُّـهئ  مض غخفخيجه

َّـيع ن صغجل م جعجهخصئ عجلجلكجع عممثيع هُّـهئ ص جل وظلكققغ وعجغلكق يألصلك ظغخفخيجه  هثهيس
غر ن غجنىعه َّـ :هغحلمث غ هنبيطعه ُّـهئ غهثمثمل خكهت ن صيهبمثهبمثمل ىغيجنىع هلكمبمك يجفمث  هُّـهئ

قغ غجنخيلكخك عجلجلكغ عممثيع م جعمه هث هحفمبمئت غخفخيجه  يألصلك ظعجلٰهلكئ هختلكلكمثيش هجن
ق جن عخكلكق هغجنجهمثىط يجعيطهثمثملص وعهن ظ هن يغألهن عمل غجنخيهيمث جعلكجنخيجه جعمئ  غخفجلككُّـ
 غحكتخيطغهنهتلك جلمف حصلك هنخيخل هَّـ صلكقغيغألهن غجنمتهييغ غحكتمثالظ ُّـمئتٰهمث يجحلك غجنثلكر يألن

غ ن صغجنخيلكخممبمل يغجنمئ ق وهنمئلكقهثلك غألممثيع مض هُّـهئ ص هغحليعك جنمبهيج  نيهغأله جلمبمث
 جل وهنمتمئجيخيمل صىمليهقخم ىهمغيط قغف وخكهيمثمئمل ومتمليجنمث غجنمتهييغ زخي هَّـ صقجن جعخالم
غجم ُّـمل غجنجه ه يجلخص وهنخييعضمل صيغجنيطهثمث خم حك ن مجمث ومغلكجلمبمل صهنخيجه  ولكير غحصهب
ن هجنىعجن وهغجفيطغظ مغخف جلمف غإلخمبلكن ُّـهئ  هن ظلكجفب جلمف عحكهت غحلمئمثمئ خيجه

 ىهن :خملكن ىهن عخكلكق هعجنمث ممثحقغص عخكمثلكظ جل غإلجليعغل عمل شتلكف آل ي حممشهثظجمحقه
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سن َّـىعغ مممبع :هغجلمب يهثخص ُّـهيمثيطع ي ي غخللكقمغمثمليخمجي غجنمتسمكجعخييط  ي غقن غجنتجيعُّـيطس  ي جعمه
غقي هخممبصهغجنتهييعُّـيط غضمكَّـلك جل غجنبلكلك جعز هن ص آل جعهبمئلكقُّـىش غجنتمئمبمثيطمئ  . غجنتحمئمث

ن: ن خشطضخ يعهن يحممثهئ  سهثخص َّـعص ي هنسلكجنهئي هنيعغجف َّـىعغ غجنجييعُّـ ههنبيطعي
يجلخص ُّـجهميمب م ى غجنمئمبمكجلمتع م ي غخفحيمعهييعُّـ ص جغ غجنتمسَّـمكي ي جل قغمع ي ن س  جنمئب

جللكف يغجنتمت قُّـملص هغجنتخييعلش مغ غققغف غجن ي هغجن ي قُّـملص هآل س  يعن يخكس جنمبمتهيحلكف غجل
قىقجن غجنتهييعُّـ ي جحلك آل ُّـهبهئى غخفىعمم  .س غحليعمملكف غجنهيهئيعُّـمل غجنجهلكجممبمل هني غمغتخصجلي

 .ص* وخكهتمثيطغ هنلكف صىههنلكف ىهممت سهجل ىجلجه
 غخلمثلكن ينع... : مض ذهقغ غإلهنسلكن جعىغهنلكن غخلمثلكنهخملكن غإلهنلكن غخلهبمثمت 

و جضمبولكلكئيع  هن يهثعه. غجنهئثحق هن غجنجهمئلكظ هزمبمك ص جلمف جممهى عني مض ممييش شي
هجلمف غإلهثسلكن غخفجلكَّـيط غجنىعه صىش إلظالف  ...عجفيطه هحكلكئ غجنجهمثجيلكن

ص هعقغق عن ُّـمههي جعلكلكمت ق عجعمبمثيغص جلمبمث عن ُّـهبس ي هُّـهييعصيهثهيس جم هن مغمت
جعىغهنلكن حفمثلكجن هعن آل ُّـسهبِّـ جن جعمسن ُّـجيحق جفمثثخص خكلكظص هجلمبمث عن ُّـهبمت هن 

غخفخيلكيص هغجنجهمثجيمتملص هعن  ممخمثلكآلفمبخمثلكآلف غجنهيلكحكيطغ هغجنبلكلكمبملص جلجكغض جنغ
مغ ق غجنهلُّـهيملو حفمثلكجن قغئخصيُّـ  خميط ُّـبيطه مض غجنبيطغُّـمل ي هَّـىعغ غألهنيع هجن عهثص هثح غألهن

قه جنمتلك مممسهثي جعخيىش غجنحنظص هُّـمهوظخيبلك ص هجنهئمتو عهنيعيقه غجنجهمثجيلكن همغمت  ي جلحيمث
ىُّـمهبِّـ ُّـسحقغ جعخييط خظ .ض*... هن غخفيعغخمبمل هغحلىعقو

غ غخفتخمثمبمل جل غحليعمملكف يَّـىعغ عُّـيعغق جلمف هنلك خميعقه غجنجهلكقف حممثخص ش )ص( ييس معسهئخل غجنمئ ي ي
خكملص جفلكظمب َّـ ن جعخييطن غخكجكغل لكيعُّـ غجنمتحييع مضيهئ عجسيعهث: يغخفجه جن  لك غجنخييعحملكظ معمئ

مممممممممممممممممممممممممممممممممممممم
غحلهئهبمل غخفتخيلكجنمثمل : ممىعجن غهثحييع. ضطض م ضطضكص ض ف: هغجنتمتبمثهتلكف غإلخكلكقغف  خف.ص*

 .ضطص كصطف: ي غجنخيمئمبمثمل غألقجعخيملغألحكهيلكقمض 
ن جفيطُّـثلك.ض*  .صضك: و غألقجعخي
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ص جغيغجنتمههيمثمل همعمسهنيعهن غجنسلكجن مض جعيطغُّـمل حكحقه جعتهييعُّـ خممبب جلخص  ي ُّـجهميمب جل قغمع
قُّـمل غإلحصمث قُّـملص هغجنتخييعل جنمبمتهيحلكف غجل مغ غققغف غجن ن غجن يغآلحكتخييطغق جنمئب ملص ي

يهجنهئمتهئ هن مغهتمل عحفيعه معمسهنيعههث م ألمغ معسهئخل غخفتخمثمبمل م جعلكحليعمملكف غجنهيهئيعُّـمل  ي ى ي
يخك مض عخكميلكحصلك جنمبمئمبمكص حمحقمغ غإلخكهئلكن غجنسلكجع هَّـ عهثغجنت آل   ينع: هئ خممبتي

يلكيعُّـ غجنتخمبمثمل هنستمي جل غخفمئيط ن جعمسنصهنلكف غجنهيهئيعُّـملى جن  لكيعُّـ غجنتخمبمثمل ي هَّـمتلك معمئ
خم وهنت  !. جلمف غإلققغمملكف غجنهيهئيعُّـملي

ومل عهآل هخمب جحلكقحكمل لكيعُّـ ي حتمهمث غخفمبهئلكف غجنهيهئيعُّـي عن:وتطؠك اجللاب ظل ي
ي غجنمئمبمك جغلكهثمثلك هجعخييط عن جفمه غخفمبهئلكف غإلققغمممثمل غجنمتهيسلكهثمثملظ هيمثمل آل ُّـمتلكمض معهييعُّـغجنتمه و
ن غجنهيهئيعُّـمل ُّـجهتمييحممشن هيمثمل همعهييعُّـ غجنمئمبمك  جعجييعُّـ غجنتمهي غجنسلكجن جعخييط مخيعك غجنخيمب

ضلكف غإلحصمث ن غجنهيمث ن جلمف غإلققغمملكف غجنهيهئيعُّـمل جنمثيغ جعلكجلتبلكق عصيجنمئب لك َّـ يملص حملكحلمه
ص جع هن جعلكغ عص ظ عمل غخفخيلكقم هغحلمئلكئ ي همعخييطه آلحكتمئبلكن يغخفحلك هتمثئ يغجنت مع ي

ي ممبحق جعخل غخفمئلكهنخلظ حمهبيطجل غجنمتحييع زخي غخفخيلكقم غجنمتحييعُّـمل َّـ ومعمب غخفخيلكقمص هحميعم
جعمل جعلكجنىعغف هن غإلهثسلكنص عهن قغ هغخفجيمب ي جلمف هنلك قمميعهثلكه حممشن غخفمئيطهنلكف ولك جعمتلكظيغخفمئمه ي

غققغف غجنمئمببمثمل جنتحمهمث غخفخيلكقم غحلمئمثمئمثمل يغجنمتحييعُّـمل َّـ جنتهتمثئمل غألقضمثمل هغخفح جنمب ي ي  .يي
ي جن مملكن َّـىعغ غإلُّـيعغق هغققغ جنهئلكن ُّـيعق جلمف هن ُّـيطجل عنصهثخي  لكيعُّـ غجنمتحييع يو

مظ حممشنو آلكنو خليهثع مض غإلُّـمهلكنص عه سهنستمئ ي مض لكيعُّـ غجنتمه  هن آل ُّـجهجكل ي
ص هعنيقجن ُّـخيتمئيط عن ي لكيعُّـ غجنتمههيمثمل َّـ غخفستمئ جعمتهيس  جملكُّـمل لكيعُّـ غجنمتحييع جليطن ي

مص عه عهثيهنلكهثخيمث يت مض لكيعُّـ غجنتمه ق غجني يت معخيخل غجنسلكجن مض لكيعُّـ  غألهن
جللك هن غإلجللكهثملص ممخص عخكلكق جن غخفمهمت مض جعخيىش هنيعغحكالمع هن عن م هث يغجنتمه يو  ي

ص جع جح غهث يعجليطغق غجنمئمبمك جعلكحليعمملكف غجنهيهئيعُّـمل آل ُّـخييط هن غخف ي ق هنلك ي لك ُّـمتهي مض مكهت
وغحفتهي حممث هن غخفخيلكقمص هجنهئمت هنهلهل غ غجنمئيطحكمثي ي جعلكحكتمثالظ غجنمئ ه ي مل جلمف غجنمئ

غ غجنمئيطحكمثيمل همعسمبجيهتلك يغجلسهبمث يجلمبمثهتلكص هغخفيطغههنمل جلمف خمهتيع غجنمئ َّـ ي جخ غجن يمل جنمئ
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ىن حتمهمثع: خشط يققغمممثمل غإلي غخفمبهئلكفي ي غجنمتهيسلكهثمثملس  ى آل ُّـمتلكمض معهييعُّـصوآليهع س

ىغخفح هختمبمثت  .و جل غإلققغمملكف جغلكهثمثلكي
يهثخص ُّـجههئع ىعغ َّـصهثخي  مض شغخفستمئ  غجنمتحييع َّـى لكيعُّـيعن ى قَّـمكى جلمف هنس

يهث جحلك ع غإلُّـمهلكنص عه ص هجنمثيغ ممىعجنسآلجعيطس ي عجنمث غخفمهمتى هنلك قَّـمكيحممشنظ  هنمت  : َّـلكَّـمتلكي
ىن لكيعُّـع ص هلكيعُّـشغخفستمئ  َّـي غجنتمههيمثملي نعت ي غجنمتحييع جملكُّـى جعمتهيس  صو هنلكهثخيلكىن آل ُّـهئ

ن عه و هنخييطغ ىُّـهئ يجليطغقغ هنلكص ممخص ُّـعي عمل جعخيىش  ي هنيعغحكالمعز هن ممالهن مض لكيىخيمبو
غجعلك جلخص ظيطقص هجلحيخصظ غخفجهلكَّـيطغيعحكلكلكخل غجنهئجه ى مغ ي ين ع : خملكنيجفمثهن ص هنمتو

ي جعلكحليعمملكف غجنهيهئيعُّـملز غجنمئيطخز غخفحىجليطغقع خممثملس ي غجنجه  مض و هنهيمثيطو جع هثلكحمصى هنلكهثي جمحقس
ق هنلك غحكتج غي هغحلهئي حممث هن غخفخيلكقمسمكهت ي جلمتيط غحكتمثالظ غجنمئ ي غجنمئيطحكمثملس  جلمف س
ه غجلسخصهثمثمل َّـجخيهتلك جلمف خميَّـلك هجممببتي خمهتيعي هغحكتيطغهنملصسغجنمئ  .س هغخفتخمثمبملي غجن

يهغخفتخمثمبمل هجممببتهتلك عُّـ يلكَّـلكظ مم آل معمتلككجلهتلك جفخل معمبمئ غخفخيلكقم هغجنمتهيحلكف غإلحصمثي .ملي
مظ)ص( غئيط لكيعُّـ غجنمتحييع هغجنخيمب غحلمه خملك : ههن حم و عهث ُّـخييط غإلهثسلكن هُّـىغُّـيطه خك ي يي ي

هن جلمبخص مم شمه جلمبمث ممجههيلك وجنمبسخي عمل هنلك عجفلكل جعهبهيهت قغص هنٰهلكحملك عمل و و هخكهت و
ق هنلك غحكتج مضو هنهيمثيطوهثلكحميعهث  ص جفمثهن حكمثجهحق  هن غخفخيلكقم غإلهثسلكني مض مكهت

قغ مض ) ضط(غخفلكمع مض غخفجيمبمك  مغ ن هغخفخيلكقم عهثخص َّـ هن يجعمسن مم َّـىعه غجنخيمب ي ي
قجفمئمثمئمل غإلهثسلكن هجعلكلكمت يص جنهئمتهتلك حضهيمثمل جعلكحلجمك غخفلكهثخيمل جل غجنحيهت  ينعص هس

قَّـلك معلكقغ ن جعلكحليعمملكف غجنومكهت غ  ُّـهئ سمبجيمثهيمل غجنهيهئيعُّـمل غجنيعهجفلكهثمثمل جعخييط معسمبمثيش غجنمئ س س
يغجنمئيطحكمثمل جلمف خم رمثمل هغخفتخمثمبمل هحكلكجخس ز غجن ه غجلسخصهثمثمل ههتىعُّـمك ئس سيع غجنمئ

يحفيعه جعتسهئخل غخفتخمثمبمل ع وغألحفالم همعىغُّـخل غجنمتهييغ جعلكألحفالم غحلسمتملص همعلكقغ
رمل هعجللكهنهتخص ههنمتخيهتخص جل غحليعمملكف خكمل جعخييط معسخحق  زهغخفت  زغخفٰهجييعجعمل غخفجه

ه غجلسخصهثمثمل جعلكجنتىغمممثمل هغجنتمههيمثملص هممال غجنجييعُّـمئخل جف سغجنمئ مئخل يممثيع غخفحمئع جلمتيط س
 .ظحلكغ غخفجلكَّـيطغعَّـ غجنمتحييع هعهن 





 
 ٦٣(ا(  

]   إ ا ، ا  ط ا إ  
 ّا  

حمملي جعخيىشيبيهن خم[ َورط خصك: خطل َن جشلمإ: ]ي غخفتمه ٌ ادصسطر رضتلذةّ  رك ّ
ّ رك اتنعأ ادشصطض، خشصغ ٌ رضتلذةِاتنطظعة  ؠهطبأ َ وجشلم،ّاحللاس

ُ ظل اتسعاتآل احللاسّخضن ؛دءب  اتسطرف َيف ادسغعشح، ورشصف لَُواأل آل
ُ ادشصطضُاتنعأ وادسشلم ظل  . بطدغاتّ

ُاألول ّأرط ن:عه[ ّ غكي مم ى هنخييطغفي غحل  :عه[ طُ خشلهن:] مض غجنجييعُّـمئخلي
غك ً رسعة]يغحل  :عه[  يف ادسغعق اآلتغًةّط رسعُ يف جغعق ادصسغ خسطظغ، وخلهنآل

غك:عه[ آلهنط خأل]لكيعُّـ غجنتمههيمثمل ًشك رسعةبمل   دل]ي غحل ُ تط بسششط ادصشغّ ّ 
َن ادشاملإ ّةك. آل ادننططادصطجشط بنعهن  ] جنمبمتهييغ:عه[  هلطَ إلزكأنآلالبع و آلاحلشصشل آل

 . بطتلتِقّبسع اضشسطع ذدك ادنسش
  جك ادلؠلل إدصلطصُ رط عصصسِقّ رك ذدك ادنسشَشنمطبن  أَةطز: خشئك خصك

 .]ي عمل غجنهئخصن غحلمئمثمئ:عه[
ِذدك ادشامل خنك بسشش ُ تزللُخست ظغا يط: خشصط  مل ٍ وتصصئغ بل،صطّ

ْسشقنب  .آل بل ادننطآل
 دشلؠلل، خأل ً رطضسطٍ رششطتِقّ رك ذدك ادنسشُشنمطبخشام : خشئك خشنك

ُّتغ بسع رك مجشط ُأ ٍ رششطت]ي هن قجن غجنتخيمب:عه[  رصلَشنمطبن أعنسع 
 . اتسششطِاألثنطب وادحوط

 . أضشغمتله ك بل بسع رطُ واجثخنُّاحلق خست ظغا، خع رةسنك إح رط ظل: خشصط
ن َّـ غخفبيطعي هنهيمثىش غخفخيلكقميعن :عه[  ادنطيّوأرط ي غجنهيمثلكلي هغجنخيمب  ،] جعلكجنىعغفي
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ُخشام بصصطه  . احلشصطِ يف ؠصطجطِ يف خننصط اتسصلدطآل

يخفلك جعخل عن غخفحمئمئخل هن عَّـ غجنمتحييع آل ُّـمتهئيعهن عهنهئلكن لكيعُّـ غجنتمههيمثملص ُّـيعُّـيط)ص( ي ي عن  ي
يعن غخفحمئمئخل هن غجنخييعحملكظ آل ُّـمتهئيعهن لكيعُّـ غجنمتحييع عُّـٰهلكص هُّـيعق غ:  َّـمتلكيُّـبخل و ي  إلخكهئلكآلفي
 . جلمبمث
ّ رك خطل رك اتنزلخطّخضرط ن ي عن :َ يهن غآلآلف غجلسخصهثمثمل  وغقمسحفهنعَّـ غجنمتحييع جلمب

ه غحلسمثملص حم غكيهغجنمئ جلمتيطَّـ َّـ عقهغف غخفخييعحممل هعجنتهتلكص هَّـ هنثلكق غخلجيمس  يلكحل
هن جلُّـمسحفىعهنههنمتجهمس غجنميمبيشص جعمثمتخص عَّـ غخفجلكَّـيطغ هغجنتمههيمثمل  هت هن غخفبيطع مب

 حمهت يغجنمهيطمص هَّـىعغ آل ُّـتجييعم جن غخلجيمس هغآلخكتبلكهي غجنىعه َّـ هنمتب غحل هيغجنهيمثلكل
 .قلكيلكيعُّـ غجنمتحيهن عهجغ 
غكع :ّخثده ين غحل و َّـ غخفخييطغف جعلكجنمتسبمل جنمبجييعُّـمئخل هنخيلك ي لكيعُّـ غجنمتحييع هلكيعُّـ (ي

لكل َّـ غخفهيمثىش جعلكجنىعغف جنمبهبخيلكقم هغحلمئلكئ جعلكجنمتسبمل ي هغخفبيطع غجنهيمث)غجنتمههيمثمل
 .جنمتلكجفمثملوجنمبجييعُّـمئخل هنخيلكص هجلمبمث حمال حميعم جعخل غجنجييعُّـمئخل هن َّـىعه غ

غك هنخييطغ ن غحل وعهنلك جعمثلكن مم ي ي غضِّـصي يعهث خكلكل جعمثمتهت عن ي جفت  مض لكيعُّـ غجنمتحييع حم ي
و جفسلكى حممئيطىهن  .و جلمبخصى حممئيطي

صلك هنخييطغ وهعهنلك جعمثلكن مم ي يلك جن مس معهئ هنخييطغص جنهئلكن ُّـهبهئ ي مض لكيعُّـ غجنتمههيمثملظ حمسصي
قُّـمل مغ  هَّـ غجنهئخصن غحلمئمثمئ صيجنمبمتهييغ عن حتمه جلمف هنلك َّـ غجنميلكُّـمل جنمبحيعمممل غجن

يقهصلكص هجفمثمتئىع خفلك معخيمبمئمن غجنمتهييغ غجنمتلكلكمئمل جعبيطصلك غجنبتهن  ي ىملظ عق آل حملكئيطغ م جفمثمتئىع م ى
ص جنهئمت ُّـمبىغن هنمت  ن غجنمتهييغ جلمف ممخصحصلك جعيطههث يمض قجن غجنتخيمب هن عهنهئلكن جفمه ي
ن  ص عقن حممثهئ ُّـمل مغخي غجنتخيمب هن غجنمتهييغ جعلكجنبيطنص هَّـ جضلكن جلمف غحلهئمث يجنمي ي

وجنىعجن غجنتخيمب قحف ن غجنمتهييغ جلمف ممخصحصلك ي غ َّـمتلك مض جفمه ص هَّـ غخفجيمب   .غحلمئمثمئ
يهجنئ حكمبهبمتلك جليطن هنيطحفمبمثمل غجنتخيمب  جعلكجنبيطن مض حتمهمث غجنهئخصنص جنهئ ُّـمبىغن عن يي

ن غجنهئخصن غحلمئمثمئ َّـ غجنىعه شمه جنمبمتهييغ جعخييط غهثمئجيلكل قجن غجنتخيمب جعلكجنبيطن  يُّـهئ
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ن  ص هغجنخيلكقم ُّـمتهئيع ظحمل جليطن جفمه فظ جعلكجلتبلكق عن غجنبيطن آل قهق جن يجعلكخف ي
 .فيغجنمتهييغ جلمف غجنهئخصن عآل جعخييط غخف

 جعلكجنبيطن هنلك ُّـهبمتخيهتلك جل ي مغلكك عن معهئتسمك غجنمتهييغ هن قجن غجنتخيمب:خشئك خصك
ظ عق عن غجنتخيمب جعلكجنبيطن ُّـجهمي غجنمتهييغ جل  ن عمل قجن غجنهئخصن غحلمئمثمئ ظ يغجن ي
ن عمل غجنهئخصن غحلمئمثمئ عآل  ظ مغ عمل غجنهئخصن غحلمئمثمئ هآل لكيعُّـ جنمب يغجنت ي

 .ييس هن َّـىعغ غجنتخيمبيجعلكجنتخمب
ن قجن :خشصط يغجنهئخصن خمب معخيمب غجنمتهييغ جعلكجنبيطنظ هعآل خفلك  حمخيمف َّـىعغ زمك جفمه ي

جن حصلك جعخييط غجنتخيمب جفسمك غجنهييعلص  يجفمهمبمن جلمف غجنهئخصن هنجيمبمئلكظ آلهنتمتلكل جفمه و
ن غجنهئخصن جنمبمتهييغ جعيطهن  وهجن مملكن ممىعجن خفلك معخيمبمئمن غجنمتهييغ جعلكجنبيطن عظالظ حلمه ي

يغجنتخيمب جعلكجنبيطنص هممال غجنجهمئ ن غجنتخيمب جعلكجنبيطن صخل جعلكلكي ي حملكخفمئيطن م هَّـ عن ُّـهئ ي
 .هنثمب جعلكجنبجيالنوهنلكهثخيلك م 

ن جعمسن غجنتخيمب:خشئك خشنك ي هثح آل هثمئ مغبمل غجني ن هنلكهثخيلك جعمتح غخف ص يهئمبمثملو جعلكجنبيطن ُّـهئ
ن نظ حمهئخص:جع هثمئ ن هنلكهثخيلك هخميط آل ُّـهئ  يغجنتخيمب قجن غجنمتهييغ هن معهئتسمك و خميط ُّـهئ
ن هنلكهثخيمل هنمبهئلكف ظ  حفيعيع ىهنمبهئلكف يغجنتخيمب قجن هن معهئتسمك عن ُّـبخييط حمالص جنمب

 .غخفجيمبمئمل هغجنهلهل غألحكبلكغ مجمبمل هن شمعخييط
جن هن عن غجنتخيمب:خشصط ي حمخيمف َّـىعغ حممئيط قمغخيت عمل هنلك َّـ غحل هَّـ هنلك هثمئ ي  جعلكجنبيطن ي

ىجنمثيغ هنلكهثخيلك جعمتح ص هعآل جنمبىغن عهنلك حتمهمث غجنمتهييغ ممخصحصلك خمب غجنتخيمبو ي هنجيمب ص حمال يي
وجفلكمغمل عمل غجنبيطنص هعهنلك عن آل حتمهمب عجعيطغص هغجنتلكمظ جعهئال خكمئمث جعلكلك ي و ي   ي حملكخفمئيطن صي

ن غجنتخي ىمب جعلكجنبيطن جعمتحم هَّـ عن ُّـهئ و عُّـٰهلكص و جنمبمتهييغ م جعلكلكولك هنلكهثخيى هنجيمبي
ن هنخييطغ جنمبمتهييغ مض يغحلسمثملحملكحكتخيطغن غآلآلف  و جلمف هنلك ُّـمتبمي هن خكمسهث عن ُّـهئ ي

ص ممخص  ين غحكتخيطغن معمب غآلآلف حممثخص آل ُّـمتبمي هن عغحكتحمهلكن غجنهئخصن غحلمئمثمئ
ن هنلكهثخيلك حصلك هن غحكتحمهلكن قجن غجنهئخصن  .وخكمسهث عن ُّـهئ



غجليط...................................................................ضطض ض م ف خف مخهتمثيط غجنمئ

يجعخييط عجغبلكف جفمئمثمل: أخلل  ص غجنمتحييع جلمبمثيَّـع ي هقحم خكبهتلكفص غجنتمههيمثملي لكيعُّـس
 . ي غجنمتحييع هقحمخييَّـع غجنتمههيمثمل جلمف لكيعُّـ يظحلكغع  عمل هنلك عهققهىن ُّـجهحقععقغق 

نع : ذدكُوبشغعغ ىن جلمب ي غجنمتحيلكق هنمسحفىعي ه غحلسمثيَّـلك غآلآلفي ي غجلسخصهثمثمل هغجنمئ  يملزس
آلهثمثمل ي غجنت َّـ هنثلكقصسغحصمث ن ي ههنمتجهمسمس غخلجيى  ي غخفجلكَّـيطغيظحلكغع غجنميمبيشص قهن جلمب

ىن هنمسحفىعحممش ظ غجنتمههيمثمليقجعلكغعه هنهتى هنمسحفىع:عه[َّـلك ي ي غجنهيمثلكلييطعغخفب َّـ]  جلمب  س
حكيشص جعلكجنىعغفي غجنمهيطمي ههنخييطنز غحليهنمتب غجنىعه َّـ ي جعيطهن مع س مغسخصهثمثمل هآل ى عجنملش

آلهثمثىغيخم مغي هنلك ُّـستهيلكليعنسهآل خك  .ملي َّـمث  جعيطهن :عه [ هن غخفبيطع هبىعغ غجن
حكيش عآلآلف ص قهن هنلك ُّـستهيلكقمسش معجييعم غخلجيي آل ُّـهبهئ]يمع  هن :عه [ هنمتي عجنمث

حك]غخفبيطع هي غآلآلفييشش جعجييعُّـ غجنمتحييع جعت  . هغجنمئ
غكع :وةلاب ذدك ه هغحل سن غجنمئ يص َّـ غخفخييطغفس   مض لكيعُّـنىهيغأل ي

ىبيطع غجنهيمثلكليعن غخفغجنتمههيمثملص ممخص َّـ مض لكيعُّـ غجنمتحييعص ه  جعلكجنىعغف يغخفهيمثىش  َّـس
ىجنمبهبخيلكقم هغحلمئلكئ هنجيمبمئلكص آل غحفتمهلكك  . قهن عحفيعى جن جعجييعُّـو

ن غخفخيلكقم هنهيمثىش يعن :م عه غجنثلكر يهعهنلك  جعلكجنىعغف م حممبخص يغجنهيمثلكل غخفبيطع َّـ هغجنخيمب
جنمل ممتبمتلك مض سجعمثمتلكه غخفهيمثىش جنسلكئيع  سن غخفبيطع َّـغحلهئهبمل هن ع ظمتلكجلمل مض غخفخيهب

هنلكف غخفستمتتجمل ي غخفمئيطينعيهث غخلىغغهثمل غحللكحمحيمل حصلكص همشغخفخيلكقم هغحلمئلكئ جعلكجنىعغفص حم
يهثخص َّـ هنخييطغف جنالحكتهيلكضملعهنمتهتلك   .س

هنمتلكخمجهمل عَّـ غجنمتحييع حممثخص عهققهه جلمف لكيعُّـ : هنيعجفمبتخلص غألهملمملكن غجنهئالن مض )ص(
يجعخييط عن جغبمن عن عخكهئلكآلهت هجضلكمغلكهت جمحق هغققغ جعخل عن : هغجنثلكهثمثمل. غجنتمههيمثمل يي ي

 . هن لكيعُّـ غجنمتحييعيلكيعُّـ غجنتمههيمثمل عَّـ
حممل غجنمئلكئمبخلهَّـمتلك ي ُّـيعُّـيط عن ُّـبخل خممثهبمل لكيعُّـ غجنمتحييعص هغجنيعق جلمف غخفتجييعحمخل هن غخفتمه يي  ي

 .يع آل خممثهبمل جن لكيعُّـ غجنمتحييجعمسن



ضطض...............................................................................)ضط( غخفجيمبمك
غك هنخييطصّاألول بصطن ّأرط ن غحل ي مض مم ص. غجنمتحييع حمحيلكَّـيع مض لكيعُّـ وغز لك يهمم

غك:عه[ سص خفلك معخيمبمئمن وغيمس معهئ هنخييط سصلك جن حمسص مض غجنجييعُّـ غآلحفيعوغيهنخييط] ي غحل
ن هنلك َّـظس غجنبتمللك جعبيطصي غجنمتلكلكمئمليغجنمتهييغ قُّـمل جعيطههثيغجنميلكُّـمل  حلمه مغ  س جنمبحيعمممل غجن

ظ]لكجنبيطنجعيتخيمب غجن جعيطهن :عه[ هىخظ شص هجليطن مع  هغآلآلف  هن معمب غجنمئ
 . غجنميلكُّـملمض غحكتحمهلكن معمب

  غجنهئخصنمث جعلكجنبيطن مض حتمهيي غجنتخيمبيملي هنيطحفمبمثى جليطن:عه [سهجنئ حكمبهبمتلك قجن
نُّـن ع ي ُّـمبىغنيص جنهئ] جنيهجحلكهثخيت  :عه [ حصلكيغجنىعه شمه َّـ شغحلمئمثمئ ي غجنهئخصنىهئ
فيي جعخييط غهثمئجيلكل قجن غجنتخيمب]جنمبمتهييغ  . جعلكخف

كيمس: خشئك خصك هتلك يُّـهبمتخيش هن قجن غجنتخيمب هنلك ]يغجنمتهييغ [ىهئتسمكمعن ع ي آل ز
ن عجنمث ظ  ظ] عمل غجنهئخصن:عه [جل غجن

نيحمخيمف َّـىعغ زمك: خشصط  ص] جعلكجنبيطن:عه [ش خمب معخيمبمئهتلك جع]غجنهئخصن [ قجني جفمه
جني غهنتمتلكلي ُّـمبىغنيهعآل جنظو حصلك هنجيمبمئلك] غجنهئخصن غحلمئمثمئ:عه [ جفمه  ي آلهنتمتلكل جفمه

ص هجفمثمتئىعيحصلك جعخييط غجنتخيمب غهث  يمتهييغي مس معتخيمب غجن:عه [ جعيتخيمبمع مس ى غخفستتب جنمبهب

غك)ص( غن عن َّـىعه غحل يهجنهئ آل جعخيمت ي َّـ غخفبيطع غجنهيلكجلحل حصىعه غإلققغمملكف غجنهيهئيعُّـمل ي
ن غخفلكقه جلمب يغجنخيمئمبمثملص هعآل ُّـمبىغن عن ُّـهئ يي يمل جنمبهبجيعقص هخميط جغبمن مض غألجعحلكف ي

يغجنهيمبسهيمثمل عن قجن جضلكنص جع غآل غكي ك هغحللكمغمل عمل غحل ي عهثخص َّـ يقمعبلكل جعلكخفحس
ق مصيعق جعي هنخييطولك جلمبيصن عجعخيمت ق همغ مغ يغص هجفمثهن عن قجن غجن هيلكم مممبهبمل يمعلكي

آلف وغحلهئخصظظ ألصلك هنخيمئ ص عقن حمهت حتتلكف عمل هنبيطعص هَّـىعغ غخفبيطع يمممبمثمل ههنهيلكَّـمث ي
ن غخفبيطع هنلك  نص عقن حممثهئ يجنمثيغ َّـ غخفلكقغص هجنمثسمن َّـ غجنمتهييغظ ألصلك حملكخميطغ جنمبخيمب ي

 .لكليهقغظ غجنمتهييغص هَّـ غخفبيطع غجنهيمث
ن جلمف غجنهئخصنص هغجنخيلكقم ُّـمتهئيع يهقجن جعلكجلتبلكق عن غجنبيطن آل)ض(  قهق جن مض غحلمه

ف ن غجنمتهييغ جلمف غجنهئخصن عآل جعخييط غخف يظحمل جليطن جفمه  .ي



٢ ـ ج رشح متزسص احذواجص...................................................................٥٧٦
 . وممشسدته هلش]ّ بصون احتدرق:أي [ بصوسهِشّ احرامحسِ حلخول احدشصش؛َّ احبتش]بشحبصن

ّخش جصم اثتتبشع احتدرإ األخضصن الزم، َتصأّن أ :واحلشؠل  ِ اتضحورِقَّ
 يف اثتحخشل ِ احزذض إج احبصنِقّجصم اتتسشج بدر الحتسشب اتواسع، أو

 . واثتدزشئزش جزه بشحضاتِاحدشصشت
ُسام صرضمإ: فلئن قيل ُحشن احتدرق  حو]ّ األخضصن اتتذصخجُ أتص:أي [ ذحكَّ ُّ 

]  احزذض:أي[َّهنش س ح؛ًاتضحور خستتبدش الحتسشب اتواسع حذط، وحسض حضحك
، حال ّ حروؠول يف بدط اتوادً خشسدشٍق خررشتّ خن ذحك احتدرُرتسشبحام 

ُّبدص خن مجرش األثبشب ُتضأ ٌ خررشت]ّ احتدرق بشحبصن:يأ [ خزهَرتسشبن أ ُصبدص ُ 
 . يف احبدط اآلتضِ اتخرذشِواحجوط

 ؛م به بدص خش أسرضمتوهُ واجثحتُّاحلق حدت صضا، حص رةدتم إج خش صو: قلنا
َوذحك ألن اتخروب َاألول ّ ِ احذوى اجلسامسسشَ اثتداملّأن ّ ِ احلسسشَّ  ِ واآلالتَّ

ِاهلسوالسسش ّخدص َن صرونأَّ احبصسسش، خن ثسسه َّ ِ ِا حرزذض يف اثتحخشل احدشصشتُ ً 
جت خش صزبدي حسام صزبدي، حسذا حشن ]  احذوى:أي[ش ُ إذا حشن اثتدامهل،َّاحرامحسش

ّحدت صضا جيش تخول ذحك احرامل حبل بدرق احزذض بشحبصن؛ وإال تش :  أي)١( ّ
ّتخرش جت احرامل خخرذش؛ الختزشع تخوحه هلش بدص احتدرق تسش احذضض،  ً

ًش بدرذش احزذض بشحبصن أؠال؛ حلخول احرامل حرزذض بصون وحو حشن حضحك ت ّ
ّاحتدرق بشحبصن، وحال احخذ ّ حشتذصم ـ وصو أن صرون احتدرق بشحبصن ،ٌج بشثلّ ّ

 .ًخشسدش ـ خثره بشحبخالن
ّإخش احذول بسن احتدرق : خن احضحون إج أتص أخضصن ال ةشحص هلامّحالبص وجت صضا  ّ ّ

ّتواسع، وإخش احذول بدصم اتتسشج احزذض حرتدرق اتضحور ال صستتبع احتسشب ا ّ
بشحبصن يف اثتحخشل احدشصشت، بل صي خستدزسش جزه بشحضات، وحسض األخض 

 !؟ت إج صضه احزخسةءّحضحك؛ وإال تشذا ةش



ططض...............................................................................)ضط( غخفجيمبمك
ص حمالجعيط هن غحكتتبلكجليغحكتخيخصحص سلك جلمف حفالم قجن ه جلمف هنلك ي غحكتخيخصن:عه [ي  غجنمئ
مغ و هنلكهثخيملى هنمبهئلكف]آل ُّـمتبمي نتص حميغألهن جل غحكتخيخصحصلك جلمف غجن  و هنلكهثخيمليهئ

 . ذهقغيحكتحمهلكن غجنهئخصآلفآل
ُرط بصطنأو ن غخفخيلكقم ىهنهيمثىش يعن :عه [ ادنطيّ يغجنهيمثلكل يغخفبيطع َّـ يهغجنخيمب  ي

سص حممبخص جعمثمتلك مض غجنهئتمك غحلهئهبمثمل]جعلكجنىعغف  ي جنسلكئيع غخفخيلكقميغخفهيمثىش سن غخفبيطع َّـع :س
 جنمبهبخيلكقم :عه [ حصلكي غحللكحمحيملي غخلىغغهثمل] غخفبيطع:عه [يهثمشص حمهغحلمئلكئ جعلكجنىعغف

وهثخص َّـ هنخييطغف ع هنمتهتلكى غخفستمتتمييهنلكفيمئيطين غخفعص ه]لكئهغحلمئ ي  . جنالحكتهيلكضملس
ن: ال عشطل ي غجنهيمثلكلي غخفبيطعى جفمثمتئىعيحمال ُّـهئ خم ى ذهقغظو هنهيمثٰهلك جعلكجنىعغفس ش مع

 .ي جلمف غحكتخييطغق غخفحيحملكضتع
 ي عمل غألحكبلكغ هغجنهلهلي غجنمئلكجع مض غحكتهيلكضتى غجفتمثلكفيعن: آلألضط ضشلل

 هغجنهلهلص جلمف ي جل معمب غألحكبلكغيحملكضتع غجنهيلكجل مض ىتميمتلكظ آل ُّـمتلكمض غحكيغيغخفخييط
ىهث خميط غجلتمقع  ي همعمههيمثملصيمل غخفحمث ممتخمبصي َّـىعه غخفخييطغفي مض لكيعُّـ غجنتمههيمثمل هنثس

مغهتصغجنبلكلك ي همع  ي غخفخيتمقغي هجمحق قجن هن غجنهلهل هغألحكبلكغص عمل غخفبيطعي
 .جلمتيطَّـ جلمف هنلك حكب جعمثلكهث

ه غحلسمثمل هنخييطغ) ص( ن غجنمئ وحمتهئ ي ن غحكتخيخصحصلك ي و عُّـٰهلك مض لكيعُّـ غجنتمههيمثمل جلمف عن ُّـهئ
ص آل غجنمئٰهلكظ جلمبمثهتلك ممخص َّـ  . جفلكن لكيعُّـ هنيعمعلكيض غحصمتيطجلمف هنلك ُّـمتبمي حممثخص ُّـمتبمي

ن هنهيمثٰه)ض( ي جعال هغحكجيمل ممخص مض غجنمهلكقق غألهنص هعحفيعه هن ولكجملكُّـمل غألهنيع معلكقغ ُّـهئ
غحكجيمل ممخص حممثخص جليطغ غجنمهلكقق غألهن  .يغجن

يعن جملكُّـمل غخفمئيطهنلكف غجنت ُّـستمتتمي: هغخفخيمت َّـ. غخفستمتتجمل هنمتهتلك: مض جعخيىش غجنمتسىط)ض( ي  ي
يهنمتهتلك غخفخيلكقم عهثخص َّـ هنخييطغف هتمث ي كي غألقضمثمل ئي ن جلمف غجنمتهي  . إلحملكضمل غجنخيمب

ن َّـ غخفبيطع غجنهيمثظغا إجشطل)ض( ي جلمف جعمثلكن عن هنهيمثىش غخفخيلكقم هغجنخيمب  يلكلص هعني
يغخفمئيطهنلكف غخفستمتتمي هنمتهتلك عهثخص َّـ هنخييطغف جنالحكتهيلكضمل ي  .ي



غجليط...................................................................ططض ض م ف خف مخهتمثيط غجنمئ

وهث جعمتلكظ جلمف هنلك قمميعمع هن عن غخفمئيطهنلكف هنخييطغفع :وتطؠك اإلجشطل ظل ي ي يي  و
ن حملكجلمبمثمل غجنهيلكجل هنمئمثيطغ جعت يجنالحكتهيلكضمل معهئ ن يهتمثئمل غجنهلغئيش هغخفخييطي   غفص حمال ُّـهئ

خم عحملكضت جلمف غحكتخييطغق يغخفبيطع غجنهيمث ىم جفمثمتئىع م يلكل هنهيمثٰهلك جعلكجنىعغفظ ذهقغ مع و
 .يغخفح

ن حملكجلمبمثمل غجنهيلكجل هنمئمثيطغص جع عن خملكجعمبمثمل يعهث : وةلابل ظل يآل ُّـمبىغن هن َّـىعغ عن معهئ ي يي
ص حممشقغ مس  يغجنمئلكجع َّـ غخفمئمثيطغص هعآل حملكجنهيمثىش هن غجنهيمثلكل قغئ هنتمه ي  غجنمئلكجع ئيمثجسيي

ص  ص هَّـىعغ هنيعمعبيش جعهلغئيش خملكجعمبمثمل غجنمئلكجع يهثهيس جنشحملكضمل حملكخفجههئمبمل معيعمغ عجنمث
يهخغئيش غجنمئلكجعمبمثمل آل معهسق يه عمل معمئمثيط غجنهيلكجل مض حملكجلمبمثي حملكجنمئلكجع َّـ غخفحتلكف . تي

ىجنسحكبلكغ هغجنهلهل غخفخييطغص هغجنهيلكجل هنستمي مض عحملكضت جل معمب غألحكبلكغ  ي
 .هغجنهلهل

يتمههيمثمل هنث َّـىعه غخفخييطغفص ممتخمبمثمل غخفحيجلمف عهث خميط غجلتمق مض لكيعُّـ غجن ص همعمههيمثمل ي
مغ غإلهثسلكن عمل غخفبيطعص هجمحق قجن هن غجنهلهل هغألحكبلكغ غخفخيتمقغ  ص همع يغجنبلكلك

 ).صط( ه)صط(ظ ممخص حكب جعمثلكهث مض غخفجيمببخل جلمتيط غجنخييعحملك
ن حممل عهثهئيع مم خممثهبمل : يهُّـهبهئ معمبخمثيس مجمث هنلك معمئيطن جعلكجنمئ يعن جعخيىش غخفتمه ي ي

غكع: جنجييعُّـ غجنمتحييع جفمثهن خملكن هنهت هن لكيعُّـ غحل ين عَّـ غجنمتحييع ُّـمسحفىعهن جلمب ص ي
ي غجنتمههيمثمل ُّـمسحفىعهن هنخيلكقحمهت هن غخفبيطع غجنهيمثلكلص هغألحفىع هن غخفبيطع غجنهيمثلكلهعَّـ  ي

غك  غجنت َّـ هنثلكق غخلجيمس هغآلخكتبلكهص يعحمٰه هعهجغ هن غألحفىع هن لكيعُّـ غحل
 .هجلمبمث حمال خممثهبمل جنجييعُّـ غجنمتحييع

يحل مض َّـىعه غخفسمسجنمل جعخص وحممسمغلكغ جلمت غخفلكمع قحملكجللك جل لكيعُّـ غجنمتحييع هحتمئمث غ
جلخلع: جفلكظمب ن هغخفخيلكقم جلمف هث : ين غألحفىع هغآلحكتهيلكقغ آلحكتحمهلكن غجنخيمب

يحمهت عهنلك جلمف هثح غجنخيمبمل غخفخييطغص عه جلمف هثح غخفهيمثىش جعلكجنىعغف ي  .ي
ّأرط األول غك حم:ّ يال خكبهتمل مض عن غحل و جلمبملي و هنخييطغي  جعلكجنمتسبمل جنجييعُّـ غجنمتحييع هغجنتمههيمثمل ي



ططض...............................................................................)ضط( غخفجيمبمك

صلك جلمبمل مض لكيعُّـ يمممبمثهتخصص عهنلك مم صلك جلمبمل مض لكيعُّـ ي غضِّـص هعهنلك مم ي غجنمتحييع حم ي
ن غجنهئخصن غحلمئمثمئ جلمتيط غجنخيلكقم  يغجنتمههيمثملظ حممشصلك جن مس معهئ جلمبمل هنخييطغ مض جفمه ي ي

قيحمالجعيط  ن غجنهئخصن غحلمئمثمئ آل شمه جنمبمتهييغ عجعيطغ : عن ُّـمبتىغن جعمسجفيط عهن وعهنلك جعهئ ي
وههنجيمبمئلكص هَّـ جعلكلك ن غجنهئخصن جنمبمتهييغ خمب معخيمبمئهتلك جعلكجنبيطنص .  جلمتيطهو يهعهنلك جعحمه ي

ي جعلكلك عُّـٰهلكظ آلحكتمبىغغهن حفمب معخيمب غجنمتهييغ جعلكجنبيطن هن حملكئيطغص هَّـىعغ ُّـمتلكمض هَّـ ي و
ن غجنهئخصن جنمبمتهييغ جعخييط غهثمئجيلكل معخيمبمئهتلك جعلكجنبيطن . جفهئهبمل غجنبلكقه معخيلكمل يهعهنلك جعحمه ي

ن غجنهئخصن غحلمئمثمئ جنمبمتهييغ عآل  فص هَّـ جعلكلك عُّـٰهلكظ آلحكتمبىغغهن جليطن جفمه يجعلكخف و
ل جلمتيط غجنخيلكقمظ  فص هَّـ هنيعحم جن يجعخييط غهثمئجيلكل غجنتخيمب جعلكخف يألهث ُّـخيتمئيط جعحمه

 ).صض(يجنمبمتهييغ مض َّـىعه غجنمتجهمسغص ممخص هنيع جعمثلكهث مض غخفجيمبمك 
غك هن مجمبمل غخفخييطغف مض لكيعُّـ غجنتمههيمثمل ممخص َّـ مض لكيعُّـ غجنمتحييع يحمحيهتيع عن غحل ي  .ي

َّـ ي عن غخفبيطع مبخص جغبمن مض غجنهئتمك غحلهئهبمثمل هن حم:ّوأرط جت ضهل اتشصف بطدغات
وغ خكلكهن جنهئال غجنجييعُّـمئخل هنخيلكص جعلكجنىعغفص هَّـىعغحلمئلكئ هخفخيلكقم جنسلكئيع غيغجنهيمثلكل  ي و
يهنهلهل جعلكخفمئيطهنلكف ه لكيعُّـ غجنمتحييع يجملكُّـت عن لكيعُّـ غجنتمههيمثمل هيغحليعمملكف غجنهيهئيعُّـمل و

رمل جعخييط غجنتىغمممثمل هغجنتمههيمثملمعخليتسهئخل غجنمئوهلهل جعهن ي غخفتخمثمبمل هغخفت ال يممه صي
يغجنجييعُّـمئخل جف جلمتيط عممثيع غخفحمئمئخل هن عَّـ غجنمتحييع هعظحلكغ غخفجلكَّـيطغص ممخص  س

 . غجنمئلكقنيبمثمت مض غخفجيمبمكحكمث
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ٌ خشصط رلةلدةَ ادسشلمّإن: ّضط ضشللأجت : خطل َبضرشط ل دلُ تط ثنسغخ؛ خصصطآل ّ 

ٌيف اتنطتظ ادمطدشط، دشصصط خمشصط  . بطحلنط اتطضسط جك ادسصلرآل
َن جصلرأوال خيشل جشصك  ِ ادششغعطِ بطحلغخطت ادشسصشطُ عشلنًظط بطرةّ  آل

ِ ادشلةِ بسع بمشصف،آلصطادغوتطض ِ ادشعثصطآل ِ ادليصطيتّ جت خلآل غ ئي واتنهصشط وثطآل
 ً احلمصط، وبطرةِ ادصشغ بطألتألقِ وبغعحِ األتألقِ وهتغعط،آلادشلى اجلمامضصط

ِتغى بنمشح اتنهصشطأ ِ واتنليطّ  ِاتزسغبط  صام جك احلغخطتِصام ورصسِ وإجلطري
ِ اجلمامضصط ادشلىِ بسع بمهث،ياترلجط  بطدنغخصط وادنزشصط، وخأل ادسغعشح آل

 . اتنطظعةِؠهطبأ وِظك ادصسغأ رك َشحّ اتهشِخنغأ جصع آلتق
 :جسغ

ُ، هلك جغعق خأل ةطضنل ظغو      ّضلض خ،خشطظط  أو  ظغوَبسك  تغا   آل
َضل ال اجننطرأ َك اجنشعَ ور  بطدنغخصط وادنزشصط يف جغعق ادنسشصك وادصسغ، ّ

 جت ضشمل ْ وخشنط، ادشطثعةِ ظغه ادسشصعةَ تمطِ اهللى واهللسَ رنكَرخط
ُ ادسنصسصطُائكذ ادغط جشصصْ واثنلدط، وادسزطُادرصلة رط ّ وتغ، اتصششطآل

ُ اتششصطُ ادشزطئك] جلمف معمب غجنمتهييغ:عه[ جشصصط  ِ واجنسك بشغاءة خنط،طصصُه اتآل
َ ومصق،ترطخنط واِؠهطب اجلعلأي اتنششصح رك ِ وزبغ، ادشألثشطييرششع  آل
 َ خضوخق، اتنشطبشطِ واألخلالِ وتشف األتلالِ اتنصطخزطِه يف منف اآلراءَجصغ
 ِرلاجأ ِ ادنطجشط، جصع بألجكِ واألوظطمِ ادشطثعةِ اخلصطالتِل يف جلظَضشم

ل بثاخك ُ بزثبْل وجصصطِ خشنُ ضلرآل اتسغخط، خطمصهكِ وادرنصطتِادرشلك
 وتزك دل ،ُّ وادثددُ خصل اجلصكَ ادشطثعة، وازدادِعئ وادسشطِ اتسشصطِادشعورات
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آل، وجك ُ ادسزطّ بل رك احلقَ، خشهقُ أعك عغظطيُّ وادنهث، وال ععرُادنصط

َن ادشاملأ ٌ خامدصطٌ رغخلبطٌه تطدطء إدصل، ودصغ وراَوؠك و دلَ رط تزكآل ، وال آل
 بل غِسَ واثن،لِظط رك دسشِ ىرَوةل وِ ظغه ادسشصعةَنظُ تْكّشص خن؛ثسطدة بطخصط

 .ِل وخزنِرك رشغه

يخفلك قق غجنمئلكئمبخل جعتهييعق لكيعُّـ غجنتمههيمثمل مض غألجفمئمثمل هحفمب لكيعُّـ غجنمتحييع هنمتهتلكص )ص( يي ي ي
غجليط عَّـ غآل وهعجغبمن جفمئمثمل غجنجييعُّـمئخل هنخيلكص هنخيتهبيطغ مض قجن جلمف خم و ص عقغق حكتيطآلني

غجليط غجنخييعحملكظ غجنت هنيع معمئيعُّـيعَّـلك مض َّـىعغ غجنهئتلكغص  يَّـمتلك عن ُّـثبمن قجن هنستمتيطغ عمل خم و
ن جلمبمثهتلك ع:  َّـهجفلكظ هنلك عحملكقه َّـمتلك ن غجنت هثجيمببهتلك ههثسخي جنمبحمه ين مم غجنخيمب ي

قغ حممثمتلكظ هقجن خفلك معمئيعق حكلكجعمئلك هن عهث هنلك هن جفمئمثمئمل هن غحلمئلكئ  مغ يعهثخص َّـ هن وي ي
يغإلحصمثمل هآل هنيعمعبمل هن غخفيعغمعمك غجنهئمثلكهثمثمل عآل هخميط غخكتهبمبمن جلمبمثهتلك غحلمئمثمئمل غجنمئمببمثمل  ي يي

ص يغجنهئ يهغجنمبجيمثهيمل غإلهثسلكهثمثمل غخكتخصن  يحضهيمثمل جعلكحلجمك غخفلكهثخيمل جل  لكسجنهئمتهتجلمف عمغىغغئ
ق ه غجلىغئمثمل غجلسخصهثمثمل جلمف غجنمبجيمثهيمل غآلجلتيطغجنمثمل غجنمئمببمثمل يشيمعسمب َّـص هغجنحيهت سغجنمئ ي س  صس

ه غجنيعهجفلكهثمثمل غجنخيمئمبمثمل غصلك غجنت َّـ غجنمئ سهجلمف عجل ص حملكجفتلكمغمن معمب غخفخيلكقم مض س
قَّـلك عمل عن معهئجه همعمتمئجه معمب غحلجمكص هَّـىعغ شمه جعجييعُّـمئخل  :يمكهت

 معسمبمثيش جعخييطيغجنيعهجفلكهثمثملص  يغجنهيهئيعُّـملغجنمبجيمثهيمل  غحليعمملكف هنجنمتحييع  عَّـ غلكيعُّـ: ّاألول
رمثمل هغخفتخمثمبمل هحكلكئيع جخ غجن غ غجنمئيطحكمثمل جلمف خم يغجنمئ ي ي ي ه غجلسخصهثمثملي ص ههتىعُّـمك ي غجنمئ

 .غألحفالم همعىغُّـخل غجنمتهييغ جعلكحلس هنمتهتلك
رمل تمههيمثمل هن عَّـ غجنلكيعُّـ: وادنطي جخ غخفتخمثمبمل هغخفت ي معسهئخل خم ي هعجللكهنهتخص ي

خكملص ههنمتخيهتخص جل غحليعمملكف ه غجلسخصهثمثمل ي غخفٰهجييعجعمل غخفجه يجعخييط معسخحق غجنمئ
 .جعلكجنتىغمممثمل هغجنتمههيمثمل
 .ظحلكغ غخفجلكَّـيطغعَّـ غجنمتحييع هعمئخل هن يممثيع غخفحمئع جلمتيط سهممال غجنجييعُّـمئخل جف

 سص حص لكيعُّـيهث       ممال مغلكهثب َّـيعخمش حمصخمهيلكَّـلك  عه جعجي َّـيعخ حفىعغ



٥٨٣...............................................................................)٦٤( اتدزش

ِ ترسصِبذض إةبشت: أقول  ل،الالثتضا ِصلأ ِ واحسدض جت حواشجِ احتخرسصي ثضضرجي
َن ضبجأ َأراد  خن حواجض َ جت خرتش خش ثزف] احتخرسص واحسدضَ أخض:أي [مهشَ أخضٰه

ُ احزواتقَزونحت ،احتحرسق  ثزك  خع احسوابق خسسش يفًخسخضثص  خن األبحشثجي
 ]. برواجض أصل احتحرسقُ وشختمُحسبضأ [االشتدشم واحتدبسق

َشه حض برضرأوذحك  جي ن أ :)]٥٩(حام يف اتدزش  [ خن احرواشج احسشحرصجي
 وحض ّإالجي خن اتضابش احزسششسص ٌص وال خضببصّاحلرشئق اإلهلس   خنٌحسسص ترسرص
ُ احرزبسصُش احلرسرصاثتسزص جزسس ٰه احزل جت َبشحرذل، اثتاملجيشسششسص  اإلُ واحزدسرصجي

ِسصش اهلسوالِثاحم احذوايش اتدزسصححزن ، ةطائهأ  ِ واتواشعِ احلجشِ وبخشدمجي
ُصش، حسسص احلشةصُ أشوارْصش واتترصُ آةشرْ حض اشدسسص،جياجلسامشسص  إج جي

َ ضتسزنّتتى ، بزك اتواشعِاشزخشف بزك احذوايش واربرشع  حزخضوج خن جي
 ُضئ هبش ثشَ احدسور واحذسشن، حسدسض إج جمشيل،جسشن واالثتِزشخن اخلرشءخ

 .قئ احسسش واحضحشُ هبش مجسعَطـجي وضتسس،اتذشرف واحلرشئق
ُن ذحك ضأ :وال خيرى جزسك ُتخورّ  : خن وةسججي

ِ احرزضضصِ بزون بشحلضحشت احزدسرص: ًفتارة ِ بذض بسزسط احروةجي ِ احرضثسصجي  جي
ِاحضوتششسص ِتخسزص واتِصّ احومهسيتجي جت حوجي ُ بحسص ضثبش،ّض احروى اجلسامشسصئ وثشّ ّ 

ًإن األخض حيخل بشحدضضرج خذش: أي ّ. 
حرض ّشه ال اجتبشر بشحتطحسص واحتخرسص يف ثضضق احتذزسم واحسدض، أن اجترض َوخ

 وجزبص جت شرسه ،ه احذرسضة احرشثضةرحش ختن اهلوى واهلوس تسش صض
خص جزسسش ّ وتض،جيائل احدبسذسص اتسززصذ احضش واثتوحص جزسس،احخسوة واحذخش

 خن ّاحبشتص جن احلرشئق أن بستسضّأهيش وجزسك ... صسسجياحرخشئل اتززسص اتح
 . واثتذض به خن خزضه وجخبه،ّحدف احلق يف خذضحص تبص صضه احذرسضة
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ي غجنمتهييغ جعلكحصمثئلكف غخفيعضمثملي همعىغُّـخلص غألحفالميجلمبمثهتلك هتىعُّـمك  . غحلسمتملي هغألحفالمس
ي جعتسهئخل غخفتخمثمبمل:تغىأ ًوبطرة رز  هتخص جل غحليعمملكفيهتخص ههنمتخيي هعجللكهنيملي هغخفت
ه غجلسخصهثمثملصخكملي غخفجهيغخفٰهجييعجعمل ي جعخييط معسخحق غجنمئ ملص هممال  جعلكجنتىغمممثمل هغجنتمههيمثس

 . غخفجلكَّـيطغيظحلكغعَّـ غجنمتحييعص هعز جلمتيط غخفحمئمئخل هن سغجنجييعُّـمئخل جف

حكجكه مض مصلكجنس هنلك جفلكظ معخييعُّـب)ص( ق غهللا غجنت يعن : خملكن غجنمئلكيض غجنجههتمثيط هث
سحتمهمث غجنمثمئخل جعلكخفجيلكجنمك غحلمئمثمئمثمل م غجنىعه ُّـخيمق ن جعلكجنمتحييع و جلمت جعلكحلهئهبمل م معلكقغي  ُّـهئ

تخمبمثمل هغجنتمههيمثمل ممخص هغآلحكتيطآلن ممخص قَّـمك عجنمث غجنخيمبخصظ هغحلهئخصظص هعحفيعه جعلكجن
يقَّـمك عجنمث غجنخييعحملكظ هغألهجنمثلكظص هعن مملكهثمن مممبتلك غجنجيلكئهيتخل مض غحلمئمثمئمل جفهئخصظص عآل  ي

كَّـ جعهبمئلكن  نا علمايعن غجنجيلكئهيمل غجنثلكهثمثمل م جنهي ًوعلمناه من  ْ ِ ُِ َ ْ ُ َ َْ غن َ ي هخممبمل عخك
غئ غألهَّـلكن مض لكيعُّـمئهت م عخم هعجلمف هن غجنجيلكئهيمل غألهمل ن هجم . غجنجه

. ي مممب هغجفيط ص هعجنمث ُّـيعمغ غألهنيعىلكن م جعلكجنمتتمثجمل م عمل عهنيعتتخل هنمتتهتمثهمممبتلك غجنجيلكئهي
يعهث آل حفالم جعخل غخفحمئمئخل هن عَّـ غجنمتحييع هعَّـ غجنهئجه:  جن عن معخيمبهُّـمتبمي  ي

ص ممخص هثمئ جعلكجنمتسبمل عمل غجنجهمثىط غجنخيلكقم عمح حكخيمثيط عمح غخلحق هغجنجهمثىط  يمض قجن
 هغجفيطص ىهبخيلك مض مصمبيغخص غمغتيغحلهئمث عمح جلحل جفسخل جع جلبيط غهللا جع حكمثمتلك هن عص

يعن عجعلك جلحل ُّـخيمب مم هنلك هثح :  خملكن عجع حكخيمثيطيغحمخيمتيط غخليعهف هن قجن غخفجمب ي
يعن عجعلك حكخيمثيط ُّـجهلكَّـيط مم هنلك هثح هثخيمبهب: هثجهلكَّـيطهص هخملكن عجع جلحل ههنلك عهثهئيع . ي

َّـلك : ممخص خملكن عقحكجيلكلكلكجنمثيغ. يجفمئمثمل لكيعُّـمئمل غجنتمههيمثمل عجفيط هن غحلهئخصظص جع عجغبت
غن غخفتيطغهجنمل مملكجنسمب هثح جعملص حمهبيَّـىعه غألخم ي عقغق عن شمهمبهتلك ى غخفيعمعبمل غخفجيمب

وحممبمثحمه جنمتهيس حمجييعغ ن غإلحص.  عحفيعهي م هن : هخملكن عحماللك يخميط حتمئ مظ عجن
 ىحمهب: هخملكن غجنجهمثىط عجع جلحل مض هنمئلكهنلكف غجنخيلكقحمخل. غخفسلكئ جنمثيغ مظ جلمبمثهتلك جعيعَّـلكن

ي عن ُّـتخييعحمهتلك حممبمثتيطقف عمل عن ُّـمهحق هن عَّـ غخفجهلكَّـيطغ قهن غخفجهلكحمهتملص ههن يعجفمك ي
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 :خكخييع
ىجعجي يحفىعغ  س حص لكيعُّـ ممال مغلكهثب َّـيعخ      يحممشهث صخمهيلكَّـلك ص عه َّـيعخى

مغ يهقجن ألن غخف غخ هغحلجمك ىمكس  يشيمعسمب سهثخص َّـع جنجييعُّـلكن معمب غجنمي
ه غجلىغئمثمل يغجنمئ لكل مض جحمبهئمل غحلمئمثمئمل يهغجنمهمتن سغجنت َّـ مملكجنخيخص( س غجلسخصهثمثملس

 ) مض غحلمئمثمئمليغجنت َّـ غجنسمبجيلكن( سمل غجنمئمببمثمليجلمف غجنمبجيمثهيمل غآلجلتيطغجنمث )سهثسلكهثمثملغإل
ه غجنيعهجفلكهثمثمل غصلك غجنت َّـ غجنمئ يهجلمف عجل  .س غجنخيمئمبمثملس

 : مض همغهتخلوهنمتحخن م ىجفمثمتئىع م سن معيطجعحق معمب غخفهبمبهئملعهآل شهي 

غظ  .ص*مبخل عمل غجنخيخل قهن غجنسلكهنخيخل جنسجغيعغجن
ي جغمتمثمل مض لكيعُّـ هنهئ:يَّـيعخك ممسهئيعه عه َّـيعخ )ص( يمل خميعُّـبمل هن غجلحهيمل ُّـيعه هنمتهتلك ي

ى هحصلك لكيعُّـمئلكنص حمهئ هنصغجنبحيع و حكمبهئهتخص مملكن هنمهمثبلكي ى  .ض*ى
َّـ غجنجييعُّـ : َّـ غجنخيمئبملص هخممث: يعصلك َّـ لكيعُّـ غجنخيمئبملص هخممث: يهخممث مض هنخيمت غجنثمتمثمل

وهجلمف عه جفلكن حمهتىعغ غجنبمثمن هنث حكلكئيع . َّـ غجلب هثهيس: خممثمض غجلب مملكجنمتمئمكص ه و ي
وُّـتهبث جع جنسهنيع غجنىعه شمه جعجييعُّـمئخلص هغجنجيلكجنمك جعمسجسخص عحفىع مملكن هنمهمثبلك يس خملكن . ي

ُّـلكن هن عه هنمسحفىع عحفىعهتخص: غألظهبخي ىُّـرضغ هنثال جنسهنيعُّـ ُّـست ي  .ض *...وي
قغ)ض( مغ ن مممبهتلك هن وحملكجنخيمب ي مض غجنمتهييغ جنهئمتهتلك قَّـمبمن جلمتهتلك آلهثجهميلكحصي لك جعتيطجعحق غجنبيطن ي

يحملكجفتلكمغمن خفلك ُّـىعمميعَّـلك  .ض*ي
 مممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

غجليط جعتخيمبمثمئمل جفس قهنٰهلكر. مصلكجنيغ غخفهسهنمتخلص غخفجمبيغ غجنسلكقك.ص* : و هثمئال جل مخهتمثيط غجنمئ
 .ضطضك

 ).َّـيعخك(يجنسلكن غجنخييعغص هنلكقغ . ض*
 مغلكظ هن غألهنثلكن  مجهتيعغ غألهنثلكنص ألمح َّـالن غجنخيسهئيعهص غجنبلكغ غجنثلكر هغجنخيهلهنص حممثخص.ض*

 .جن مملكميمض عه
ن :  غهثحييع.ض* ن(ققهك غحتلكق جللكخم جع هنخيمئ  ).صض(غجنيطقك ) ققهك غحتلكق غجنخيلكخم جعلكخفخيمئ
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ُّـمل:] غجنمتحييعيلكيعُّـ[ أتعيط غهثي همخجهمثمل] غجنخيمئ:هع [ غجنسمبجيلكني معمئ  ص عجل

ه غجلسخصهثمثمليهمعسمبمثجي نصسهتخص جلمف غجنمئ ه غجلسخصهثمث:عه [س جعحمثهن آل ُّـتهبهئمت  ]ملي غجنمئ
ي جلخص َّـ جعمهيطقه هن غألجلخصن غجلىغئمثمليهن غجنخييطهن هغجنتجلكهك س  حص مض يمتمل غخفخيمثي

ن غجنهئي هغحكتمئلكهنمليمعيعمعمثمك غخفهبمبهئمل قَّـلكص حممثهئ ه غجلسخصهثمثي مجمث:عه [ش عهن  يملي غجنمئ
رمثيمبمليهغخفتخمث قُّـ]ملي هغجن  ى جفمثمتئىعيحيهتيعت حمصهيهنيعع حتمن جفهئ غجنسمبجيلكن هى هنمئهت

ني غجنت َّـ غخفخيلكقمي هعجفهئلكهن] غجنخيمئ:عه [هيعجغلكق  . هغجنخيمب
ه غجلسخصهثمثمل همعسهئمثي جلىغن:]لكيعُّـ غجنتمههيمثمل[ واآلتغ ي معمب غجنمئ هتلك يمتهتلك ههنمتخيس

غص خكمل جعخييط معسخحق عجل يجل غحليعمملكف غخفجه  صهتلك جعلكجنتىغمممثمل هغجنتمههيمثملي همعٰهخيمثهيصلكز
ي ُّـتهبهئىمثمتئىعهجف  .مكهتلكق عجغلكقهع هن ي غجنسمبجيلكنس

ز جل مم وغجنت َّـ جلبلكقغ م  غجنتمههيمثمل هغجنتىغمممثملىهنيععين ع :سشك رك ظغاُخ
يه غجلسخصهثمثملغجنمئ يهثسلكهثمثملص ههنمتخي مض غخفهبمبهئمل غإلهز جل غجنتخييطس هتلك جل غحليعمملكف س

 . مض غجنجييعُّـمئخلوآلكن م  غخفٰهجييعجعمليخكمليغخفجه
 هن ] مض لكيعُّـ غجنمتحييع:عه [يغألهن  مض غجنجييعُّـو آلكنيعهث :جملكُّـمل هنلك مض غجنبلكغ

ق  .  غجنتسمبمثيشي مس ُّـتحمئيهعآل جعلكجنمئمهيط غجنثلكرص وغجنتسمبمثيشص ههنمئمه
نه  غجنتمههيمثمل لكيعُّـ:عه [ مض غجنجييعُّـ غجنثلكريهعهنلك ق]غجنسمب  وص حمهبمئمه
 .  هنمت غجنتسمبمثيشيص هُّـمبىغنيغألهنجعلكجنمئمهيط 

يغجنخيلكقمص جملكُّـمل غألهنيع عصلك جلمتيط غحلهئمث ه جلمتيط غحلهئمث وحملكجنتمههيمثمل هغجنتىغمممثمل آلكهنمل)ص(
هص هَّـىعغ آل  جع َّـ معسمبمثيش غجنخيمئ جلمف جعمئمثمل غجنمئ يآلكهنمل هن غجنتسمبمثيشظ ألن هنجيمب ي

يحمئ عآلُّـت ن غجنتمههيمثمل ي حك جعلكجنتمههيمثمل جنتحمئمث غجنتسمبمثيشص حمتهئ ي جعلكجنتمههيمثمل حممثت
قغ جعلكجنمئمهيط غجنثلكر قغ جعلكجنمئمهيط غألهنظ . هنمئمه يهعهنلك جلمتيط غجنخيلكقم حملكجنتمههيمثمل هنمئمه ي

غ غجنخيلكقم غجنتمههيمثمل هغجنتىغمممثمل غ غجنمئيطحكمثمل جلمف صعق هنجيمب ي ههنمتهتلك ُّـمبىغن معسمبمثيش غجنمئ ي
ه  .يجعمئمثمل غجنمئ
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ىهث آل غجلتبلكقع ى غجلتمئيطىحمهب  صيع جعلكجنتىغمممثمل هغجنتمههيمثمل مض لكيعُّـ غجنتخيمبمث هغجنمتحيس

ه هغحصى هنتىقمممك ن هنهينصكى غحص جعلكن هغجنمتهئلكني هُّـهئ مميع ي جلمف هنلك قي جفلكجن عمل غجن
 .مض غخفت

ق جع يمتلك هحكمثئلكفي هن خهق عهثهيسلكهللاهثخي ِهد َمن عجلخصجنمتلكص ز ْ َهو ُا َ ُ مهتد َ ِا َ ْ ُ ْ 
َومن ْيضلل َ ِ ْ َفلن ُ َِد َ

َ ُ ا َ ِ ًو ّ ًمرشدا َ ِ لك هجلبلكقغ غجنهئتلكغ َّـلكَّـمت. )طص: غجنهئهت (ْ
و جممتمثملومكلكَّـيعغ ضمثِّـس  . جل غجنت

غ هآلكهن غجنتمه جعحمهتمتلكن غجنتسمبمثيش َّـ غخفجيمب  ملصيهيمثملص عهنلك َّـمتلك حملكجنتمههيمثمل َّـ غخفجيمب
 .هآلكهنهتلك غجنتسمبمثيش

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 
 
 
 
 
 
 
 

 ا  ا    
 

 :وخصل اتسشط
 ادمشصك رك ادزهصع تسغخط اتسغخط أظك رصغان بصطن يف :دخصشط )٦٥(

 اتشطجشطت رك
 





 
 ٦٥(ا(  

] د:   ا  ا  ا  ا  
ا  

 .طش تشصًن ضرث إدصل إجطرةأآل البع وٌ رشصعٌ خع بشل ظطظصط بهظ:ٌخصشطد: خطل
َن عنصصغأ ُ عصشكٌ جصعظك جشك، ادصسغ وادنسشصكَؠهطبأآلن أ :اجشك  ُ بل ادصسغآل
 ، جك ادنطجكّ احلقُ بل وةلَسغفُن عأًعزط أ ُ وعصشك، جك ادشطثعُادزهصع

 . ذخغضطه جضهنط رطٌ آدطِؠهطب اتنطظعةأودصغ جصع ادمطدشح رك 
َن جشلرإ:  خصكخشئك َصط وةعاضصط، وخام ال عشنّ  آل يف تزلل ادسشلم ادلةعاضصطُشغآل

ٍ آدصطٍ إح ؠصطجطآلادمورعط  .ي ممصغة، خشغدك ادسشلم احلطؠشط دصط بطدغوق وادلةعانآل
ُن رط يعه بسفإ: خشصط ُ ادمطدشح خع عشلن رصطخزط تط يعه ادنسفّ   اآلتغً

 .دراخطهتك ورسطرخصكإ اآلتغ يف َ رصصك ادنسفُ ادنسفُرصصك، وهلغا خع عصشغ
آلالبع دشمطدشح رك :  ظغا، خصشللَورنل جغخط ن أؠهطب اتنطظعة أُ

َإلزشلا ادسشلم َ احلشصشصطي  بسع بزشصط ادششط بشسق ًالّوأآل ادصسغعط َطّ ادششغعآل
ِق اتشعرةئادسأل  ُادسشلم ظغه َزثب ّتنل صطِ األتألق وبغعصصِ وهتغعط، اتسشصطي

ُادصسغعط ُدصط اآلُ رك مجشنصط ادزصطجطُادنل بشلن ـ آل بطدصمنط إح اتسطرف  ـ ي اتصصغةآل
ِ بطدصمنط إح ادسشلم ادصسغعط خثي اتصسشلي خطدسشك اآليل،آلادغوخصط  . اتصنسصطِمشطّ اتنآل

ُحتث ادسطدط خشل  دل ُادنل ال حتزك ـ آل وبلخق يف بسف اتسطدطُ ادمطدكآل
ُتزشل بطدسغعق اآلتغ، وععرك ـ شغ وادصسغبطدش  خصل بطتششطت ّ احلقَ وةلآل

 . دل بطدششغ وادصسغِ رك ظغه ادسشلم احلطؠشطِاتمنشطدة
ٌ رشصكٌظغا إذا مل عشك دل جصع  . ورصغلٍ رشطمّخكه يف ُ عغجعّ

ُضام إلنطجإ ادشألم يف ظغا اتلمق َ حتشصقّأنواجشك   ال ٍ رنملطٍ إح خألمآل



غجليط...................................................................ضطض ض م ف خف مخهتمثيط غجنمئ
 . اتهنذإلنصشل ظغا

 ، ادسطتحي ربه يف ظغه ادغثطدط، واحلصع هللاَلردن ضأ رط أردضط ُوظغا آتغ
ٍحمصعّ جت ضنصل ُ وادمألمُوادزألة  .ل ادسطظغعكِ اتزسشل وآدّ

ي جعخييط عن غهثتهت غخفلكمع هن جعمثلكن جفمئمثمل لكيعُّـمئ غجنمتحييع هغجنتمههيمثمل جلمف هنبلكر غحلهئخصظ )ص(
و َّـ هن غألجعحلكف غخفهتهبمل مغيطغ مض جلمب ولك قخممثمئولكيهغجنخييعحملكظص عقغق َّـمتلك عن ُّـبخل جعحث ي ي

ن غجنمتحييعُّـمل غجنخييعحملكنص هَّـ مض جعمثلكن هنمثىغغن جلمب غجنخييعحم ن عن جنمبخيمب ص حمهبخيمب هث يلكن هخملكهث ي
كن جع غجنخيمب غجنمتحييعه حممثخييعم جع غجنمهحمثِّـ هن غجنهيلكحكيط ولك ههنمتجيمئولك ههنمثىغغهثوعجنمل  ُّـ

ص جنهئ لكيعُّـ غجنتمههيمثمل آل عجنمل جن خكمسصلك قجن يهُّـهبمثىغ جع غحل هن غجنبلكلك  .ي
كن ي عن جلمب:خضن خطل أتع رك ادسغخطء يهنمتلك همغيطغهثمثمل آل حتتلكف عمل هنمثىغغن هعجنمل مع

مغيطغن جمحق خملكجع جنمبخجيمس هغجنمببيغهبلكظ حملكألهن ن جعلكجن  .يع غخفخيمب
ى عجفمثلكهثلك زيط جعخيىش غجنسلكجنهئخل هنلك ُّـمتلكخمىش همغيطغن حكلكجن عحفيعص هحصىعغ خميط ُّـمتهئيع:خشصط  و

ه عحفيعىجعخيىش غجنسلكجنهئخل هنخيلكقم هعققغمملكف حكلكجن هث يغجلمب عن : ظ هجنىعغ خملكن غجنمئ
لكلكف خكت آل  يألَّـ غجنهئجه مض هنهئلكخكهيلكهت ههنجهلكَّـيطغهت ههغققغهت عجممب و ي

غئمبهتلك عآل غجنهئهب هغألحميعغق هن عَّـ غجنخيمتلكُّـمل مممتهتهتلك هآلُّـخييعم ي ُّـسمب هن جم  .*...ي
ن جع هنيطقمملكهت  يجنىعغ آلجعيط جنمبسلكجنهئخل هن عظحلكغ غخفجلكَّـيطغ هن هنمثىغغن ُّـىغهث ى ي
ههنخيلكقحمهت ههنهئلكخكهيلكهت جنتهبمثمثىغ غحلمئمثمئ هن غخلمثلكمظص هجفلكظ هنلك غخمتخن جلمبمث 

لكَّـيطغ عن خل هن عظحلكغ غخفج جنمبسلكجنهئيآلجعيط: غخفلكمع َّـمتلك مض جعمثلكن َّـىعغ غخفمثىغغن َّـ
ن غحلمئمثمئمثمل غجنهيهئيعُّـمل غ غجنخيمب يشمهمب وغجنمتحييعُّـمل عهآل جعخييط معمههي ي ي  غجنمئمبمك جعمئجي ملمثي

ن  ههتىعُّـمك غألحفالم همعىغُّـمثمتهتلك صيغجنخيالئ غخفهئيطقغ غخفحيمبهبمل يجفت معمهحق َّـىعه غجنخيمب
 جعلكجنمتسبمل عمل غخفخيلكقم غجنت هنم مجمبتهتلك غجنمهمتلكجلممل غآلجنمثمل هجلمب غخفمتجي م م يغجنمتحييعُّـممل 

مممممممممممممممممممممممممممممممممممممم
 .ضصصك: يجنمتهيحلكف غإلحصمثملغ *



ضطض...............................................................................)ضط( غخفجيمبمك
ظ يجعلكهثمل هغإلص غجنيعحكلكجنملي هنمئلكظيطي جل جعمثلكنىلك حميعميخف: أخلل  جل غجنجييعُّـ غخف

غققغي غجنجهبهتلكفي هقحمصعجنمثهتلك  ص غجليطههي ممثحقغىهتلك جعهيلكئيطغىن شتهبع جلمبمثهتلكص عقغق ي غجن
ي ممثحقغ هنلك شتلكفىهجعحهن ن جنمبجييعُّـمئمل غخفثمفو  . عجنمث غجنسلكجنهئ

ىن حتمئمثع يجغ جني خمهي هنى همعبمثخلي عظ يحفىعه ُّـت ُّـمبمل آل شتهبمبهتلك ى جلمف عجعحلكفس  لك
سهثخص ع صى هحفهيمث عخكلكقغى هن غآلممتهيلكظ مض جعمثلكهث جعمبجيمث معمتبمثسالجعيطَّـىعغ غخفختخنص حم

يُّـتهيجي ن غجنمهمتلكمممثلكظق حصلك غألس ن جعمسظ  . جعلكجنيطخممثمئملىص حممبهتىعغ معيعمجئ غجنخيلكقحم
يهث ممثحقغ هنلك شتمبميع : ذدكُوبصطن و     غجنمتحييع هغجنتخيمبمثىظحلكغعين ع مض غألقَّـلكن س

ن غخفخيلكقمم   س عمظوجلمتيطَّـ جلمب م  جعلكحلجمي هغجنمقغَّـخلى هغحلمئلكئىغجنىعُّـ ُّـستحمهمب
ن جع مض غحكتحمهلكن هنجيلكجنبهت حكمب ى هجع ُّـهبمثىغهن غجنمتحييعصيُّـت  ىغخفهيمثيط ى غجنمهحمثِّـز

ص هجعىعجن يجنمبح يُّـٰهلك ُّـتهبهئع جل غجنهيلكحكيط هنمت ن هن هنخييعحممل غحلو يمثتي جفمئيهمغ هزمت  صس
ظحلكغ ع هجنمثيغ جلمتيط غجنسلكجنهئخل هن ص جعجيالهثي هحكبمكيههن هنخييعحممل غجنبلكلك

 . لك قجني خكمسصو عجنمليغخفجلكَّـيطغف
مغعهآل شهي  مغ:عه [ين غخفخيلكقم عقغ جفمهمبمن جعىعجن غجن ن جن عجنملى جع  و ُّـهئ

حصيهئهبي جحلك مس ُّـىهبعممسمع هعن هئمعص ] هن غخلجيمسمعخيمههب  ] غخفخيلكقم:عه[لك ي جفمه

ن غجني غخفمتجيمئيمملكجنخيمب غآلمظ صيغجنىعهخممثمل حممب ص  جمحق غخفمتتحيهبمليُّـملمتحييع جعلكجنمتسبمل عمل غجنخيمب
مب يجفمه  مغجنت آل حتمه جن جعلكجنهيهئيع هغجنمتحييعم  مض جعخيىش غخفجيلكجنمك غجنسلكجن يحتحق
خميط  مملكن يجعلكخفمبهئلكف غخفستهيلكقغ جحلكوهنستخيمثمتلك  حممث يص هُّـيطقن همغ غحل غجنتمههيمثملجعجييعُّـ

ن غحللكظمبمل جن جعلكجنهيهئيع هغجنمتحييعيمعخيمبهب هن  . غجنخيمب
يهُّـلكجنمثت حممه غجنهئالن حممثهتلكظ ألصلك معخيتمق هن عهنهتلكف عجعحلكف هثحييعُّـمل غخفخييعحممل جلمتيط )ص( يي ي

ص ى جنبمثلكن قجن غخفمثىغغن مض جمحق هغجفيطيغخفتمسحصخليغجنخييعحملكظص هخميط معمهيطه ظيطق   هن ممتب
ص ه مض ممتب هث كص هغجنمئ  ممىعجن يممىعجن غجنمئمثخنه مض هنمئيطهنلكمع جلمف خف غجنهيمه

 .يجمحقَّـ هن غخفحمئمئخل هغجنخييعحملكظ
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صى جعجييعميعآل ه هس خكت ن لكيعُّـمئىهمغ  لكيعُّـ عَّـ :عه [هتي مممث مملكهثمنص حممثهئ

 .ي عحكيط]غجنمتحييع
نع: خشئك خصك ىن جلمب مغيطغهثمثلكف غجنت َّـ ع ي يظحلكغ غخفجلكَّـيطغ هن خمبمث غجن

هنهت غجنرضهقُّـيظحلكغع يآل ُّـهيتمئيع ي غجنرضهقُّـلكفص هممخصهن ن جلمب  يملس غجنمتحييع مض جفمه
ى عجنمثملىعمل ظمتلكجلمل ى جحمثىغغس ني حصى هخملكهث ي ُّـبخل لكيعُّـ جفمه هتلكص حمهئىعجن يلك ههنخييعحممل جفمئمثمئتي

ن مغيطغني غحللكظمبمليغجنخيمب  . حص جعلكجنىعهم هغجن
شهثخص ُّـت قجن جنع: خشصط هنمنمملكهث س مغيطغهثمثلكف غخفجيمبمئملي جلمب  يهت هن خمبمث غجن
ين هنلك زيطمش حمظحكلكئيع غجنسلكجنهئخلص هجنمثيغ ممىعجنعمل  جعلكجنمتسبمل  خميط  غجنسلكجنهئخليه جعخيىشي

نُّـ ي هنمتلكخمٰهلك خفلك زيطه غجنبخيىشهئ ص هحصىعغ خميط ُّـمتهئيعو  هنمتهت ي غجنبخيىشي غآلحفيع هنمتهت
يققغمملكهت غجنىعهخممثملعغجنبخيىش غآلحفيع مض  مغيطغهثمثملي ههنخيلكقحمهتس ي غجن  .س غجنهئجههيمثملس

مغيطغهثمثع:  جعمثلكهث)ص( حممل ُّـخيتمئيطهن عن هنخيلكقحمهت مملكجن ين َّـمتلكن جعخيىش غخفتمه يي لكف غجنت آل ي
ص حمىحتتلكف عمل هنمثىغغن ظحلكغ عآل ُّـهيتمئيع  هئخص ُّـٰهبيش حممث غجنمهحمثِّـ هنمتهتلك هن غجنبلكلك

هنهت غجنرضهقُّـمل عمل ظمتلكجلمل ن جلمب ىغجنمتحييع مض جفمه ى عجنمثملس ى جحمثىغغس ني  ي ُّـبخل لكيعُّـى هخملكهث
ن غحللكظمبمل حص حصلك ههنخييعحممل جفمئمثمئتهتلكص حمهئىعجن غجنخيمب حمملهسجفمه  جعلكجنىعهم يآلظ غخفتمه

مغيطغن  . آل حتتلكف عمل هنمثىغغنهغجن
ن هنسمبهبمل جلمتيط مجمث غجنسلكجنهئخلص: جشصصكوعغد و عن قجن ظحمثِّـ جن مملكهثمن معمب غجنخيمب  يي

ظ غألهنيع هجنمثيغ  نين هنلك زيطه جعخيىش غجنسلكجنهئخلمشحمممىعجن و هنمتلكخمٰهلك خفلك زيطه  خميط ُّـهئ
جفيطغ جل غجنبحهن جلمتيط يغخفمئيطهنمل مض يمعمئيطن هنلك قجن هنص هغجنبخيىش غآلحفيع هنمتهت  غجن

جفيطغ يمعيعه عن هنمتهت لكلكئهيمل يعن جفمثهن هغجنهئثيعغص  ممثلكهثمثمل يهرمثمل هغجنهئثيعغ يجفمئمثمئمثمل غجن
ن ُّـيعغه هنلك َّـلكص غجنهلغئ هثهي هن ُّـمبىغن هنلك هُّـمبىغهنهت صغألجف  عحفيعه هلكلكئهيمل ههثح

جفيطغ معجهلكَّـيط هنمتهت  معيعه هنمتهت هثهيسهتلك يمعخييط يجح هلكلكئهيمل تخلصيجفمئمثمئمث هغجنهئثيعغ غجن
 جن هجنمثيغ حممثهتلك غجنحيلكَّـيع غهللا جل جلبلكقغ غخفحٰهمل هغجنهئثيعغ صيجفمئمثمئمثمل حممئيش غجنهئثيعغ
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ص يغخفخلكجنهيمل: خشئك خصك غمغيطَّـ سهثخص هثجهمسف ع جعخل غجنسلكجنهئخل مض هنخيلكقحمهت ههن
غ غآلحكتخييطغق هضخيهي يهن خم ىن غجنٰهخيمثمش حمظس سهث عق ي هُّـتمهو هنخيمتي ُّـيطقنيهثخصع هنمتهت س

خمص مض قجنيغجنمتهتلكُّـمل ي حممثت يه جلمئيطغ آل ُّـتجييعي هُّـخيتمئيطصس جلمتيطه ههنلك ُّـتخييطغهي  عجنمث يمو
  هي هخضلكهكص جلمتيط غجنٰهخيمثيغجنميلكُّـمل جفلكلكمل عققغمم جعخص َّـإل م شه غجنمئيهعهنلكص غآلهثحالن

جم خمهي جنيطُّـ م سمع هنمتعجلمف ه ع عمل هنلك َّـيجل قجن هجعمب  آل :عه [شآل ُّـيعىض جعت
خم جلمتيطه غجنٰهخيمثُّـيع خمهي جلمتيط هنلك مع يىض جعت ه ىجلمئيط] جلمف غجنٰهخيمث[ ي هُّـمتهئيع]ي

ص آل ي خضلكهكىه هجليطنىجلمتيط  .ه جعىه جلمبمث هجفخنى ُّـمتهئيع غخفخيتمئيطص جع خمخنيعهثه جلمت
 غآلحفتالحملكف جعخل غجنسلكجنهئخل هنيعمغخيهتلك عمل يمم يعن [جلمف معمئيطُّـيع غجنتسمبمث: خشصط

ص ىغص خفلك هخمز جحمثىغو عجنمليمملكن جلمتيط غجنٰهخيمث ص جن]هضخيهيغآلحكتخييطغق غ يخم  جن قجن
ص جع آلف خم َّـمتلكجن ىههنلك مع هنلك حممث هن  م زجلمتيط غآلجلتبلكق جعهبمثىغغهث غخفهبمثىغ م  جنس

 .يمععجلمف ه ع هنلك َّـىمتلكنص هلكمبمكئ غآللكهبسممسن جع مسغجنمتمئيسص حمخص غلكهب

ق يغخفتهئثيعغ غخفحيلكَّـيع معخيلكمل جعيطهن  .ص*همغ
ق ذهقغ يُّـتبخل يمممب قجن حمهب  يُّـهئىعغ آل غجنىعه يغخفهئهب غجنهئلكهن غإلهثسلكن همغ

قه ُّـيعغه هنلك حمهسغقه مغ قه ُّـجهلكَّـيطه هنلك جعخنه ُّـىغُّـ هآل غجنخيمئحلص جع مغ  .ض*غخفثلكمظ جع
كن جعَّـىعغ عُّـ)ص(  ظييعغق جلمف ممالن غجنجهلكقف غخفتمئيطن هن غجفتمثلكف جلمب غجنخييعحملكن خفمثىغغن ُّـ

ن هعهثهئلكق جعخيٰههت جلمف جعخيىشص هجفلكظ  ق غخفمتلكخمٰهمل جعخل هنلك زيطه غجنسلكجنهئ مغ جن
ي غجنتٰهلكق هغجنتمتلكخمىش جنمهِّـ هنمي عهث جن مملكن هنمتجهمس غآلحفتالحملكف َّـ:اإلعغاد ظصط  لك خممبتمي

 لكنميعهنلك جن ممص هن غجنبلكلكمثىغ غجنمهحمثِّـ مثهبتهن غجفتمثلكف جلمب غجنخييعحملكن جنىعجن غخفمثىغغن جن
مممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

غجليط جعتخيمبمثمئمل غألخكتمثلكر:  غهثحييع.ص* غحلهئهبمل غخفتخيلكجنمثمل : هممىعجن. ضطص م صطصك: مخهتمثيط غجنمئ
 . ضضضك صضف: ي غجنخيمئمبمثمل غألقجعخيملغألحكهيلكقمض 

 .ضطضك صضف: يجلخل هثٰهلكق: غهثحييع .ض*
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حملكظ جنهئلكن آلكهن عن هنمتجهمس غآلحفتالم َّـ معجههئمث ققمغلكف غجنهئجه جلمتيط غجنخييع
ن مم ممجه هنمتهت ظحمثحلكص هجنهئمت جلمف جفسمك قق يُّـهئ و غ غحكتخييطغق ي يمغلكف خم

ق عهث غجنسلكجنهئخل هضخي ظ حممشن غجنٰهخيمث هنمتهت عهثخص ُّـيطقن هنخيمت هُّـتمه هت ي خم يي وي ي
خم جلمتيطه هآل ُّـتخييطغهظ جنحيمت عهث هظ عمل غجنميلكُّـمل مض غإلققغنص  ص حممثت يغجنمتهتلكُّـمل مض قجن يي ي

يحممثخيتمئيط جع جعجههئ قغحكىط آل ُّـتجييع ى ه هن غجنسالن . م عجنمث غآلهثحالنى يهعهنلك غجنمئ   ي
ص هخضلكهكه  ه: عه[م حمشجفلكلكمل عققغمم جعخص َّـ غجنميلكُّـمل جلمتيط غجنٰهخيمث يجلخص مملكن ] يغجنمئ

ه عمل هنلك َّـ عجلمف هعمع جحلك َّـ جلمتيط غجنٰهخيمث م  م غجنمئ ص هجعمب يجملكُّـمل جلمتيط غجنٰهخيمث ي ي
خمهي جلمف غجنمتمئجيمل غجنت هخم جلمتيطَّـلك غجنٰهخيمث هُّـمتهئيع جلمف غجنٰهخيمث . حمال يُّـيعىض جعت

ىمئيطه جلمتيط معمب غجنميلكُّـمل هجليطن خضلكهكه جلمتهتلكص آل عهث ُّـمتهئيع غخفخيتمئيطص جع ُّـخيتمئيط جل ى ي
ص جنهئمت ُّـمتهئيع جلمبمث غخمتمهلكقه جلمف هنلك هخم جلمتيطه هجفخنه غجنميلكُّـمل جع  .يجعحمئمثمئت

ًأوال: وأةطب جصل ادرطرح بام تطؠشل ظ عق هن:ّ ى آل هثسمب ي خملكن عن مم غحفتالحملكف ي ي
ه ص جع  .ي هغجنٰهخيمث غجنتجههئمثهئمثمليغجنخييعحملكظ َّـ هن خمبمث غجنمئ جنمثيغ غألهنيع ممىعجن

جفيطغ يجعخيٰههتلك هن خمبمث غجنتمتلكخمٰهمثمل ممخص هنيع هنخيمتلك مض هنثلكن غجلتمئلكق غجنبخيىش جعلكجن  صي
يهبمتلك جعمسن ي جفت جن حكمب:ًةطضصط .هغجلتمئلكق غآلحفيع جعلكجنهئثيعغ هغحفتالحمهت مض قجن

ص حمهب غ غآلحكتخييطغق هضخيهي ىغآلحفتالم جعسبمك خم ي خملكن جنهئ عهث عقغ مملكهثمن ي
عق جن مملكن جلمتيط !  عجنمل ههنمثىغغنظغآلحفتالحملكف جلمف هثح غجنتجههئمث آل هثحتلكف عمل

و جحمثىغغوغجنٰهخيمث عجنمل خم جلمتيط غجنمتمئجيمل غجنت هخم جلمتيطَّـلك هغقجل عصلك َّـ ي ي خفلك مع ي ي
ص حممب مملكن جعمثيطه ضلكجعيش جنخييعم عن غحل جنمثيغ جن ققمغمل وغجنميلكُّـمل ههثهي هنلك هقغظ قجن يي ى  ى

ىغ م هنلك حممث هن زمثهبيهغجفيطغ هعهثخص جن ققمغلكفص هآلف جن م جلمتيط غآلجلتبلكق جعهبمثىغغهث غخف
ي جع مم غآللكهبئمتلكنص هلكمبمك هنلك َّـ عجلمف هعمعيخص غلكهبمسنغجنمتمئيسص حم  .ي

يعمل َّـمتلك غهثتهت غجنبحهن عمل جليطن مخلكهنمثمل مم غخفحلكهآلف غجنت جفلكهجنمن عجغبلكف جليطن  ي
ق هنمثىغغن جنخيمب غجنخييعحملكنص جع جن هنمثىغغن ُّـهبمثىغ غحل جع هن غجنبلكلك  يذهقغ همغ ي
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س آلجعيط جنمبسلكجنهئخل هن : ظغا خصشللَورنل جغخط ص  ظحلكغ غخفجلكَّـيطغفعي

نع هغآلمغتهتلكقص ز مض لكيعُّـ غحلمئمثمئمل جعهبسلكجل غجليطىغجنسلكئيعُّـ غ غجنخيمب ىن شمهمب  ز
س غجنمثمئمثمتمثمل غجنمتحييعُّـملى هغخفخيلكقمىمليغجنهيهئيعُّـ غئمك غجنمتسمكصس  ي جعخييط معمههيمثمل غجنمئمبمك جل خك

ي غخفهئيطقغيئسغخللكقمغمثمل جعمئجي غجنخيال  ي جعهبهئلكقن غألحفالم] غجنمئمبمك:عه [ي هحتمبمثتز
نىمهحقمع يجفتَّـلكص يهجضلكهنيط  يملي غآلجنمثيغجنت هن مجمبتهتلك غجنمهمتلكجلمل م يُّـملي غجنمتحييعي َّـىعه غجنخيمب
 جعلكجنمتسبمل عمل ز غخفمتجيمئز مملكجنخيمب غآلمظصسجعلكجنمتسبمل عمل غخفخيلكقم غجنىعهخممثمل م زغخفهبمثىغغ

ن غجنمتحييعُّـ  .  غخفمتتحيهبمليسمئمليت غخفيمل غجنميحقيغجنخيمب
ىهقجن ألن غخفمبهئمل سلكف غجنمثمئمثمتمثملص آلجعيط هي َّـىعه غجنمتحييعُّـى جلمئمثمكى غحللكظمبملي ي نمعن عس  ىهئ

وجحمثىغغ  غألجعحيع ي غحكتحٰهلكقىمثمك مملكخفمبهئلكف غحللكظمبمل جلمئصي جنمبمثمئمثمتمثلكف جل جمحقَّـلكز
حكمثمئمثمليمليغجنجهخييعُّـ  يي ُّـتهبهئ] جعتمب غخفمبهئلكف غحللكظمبمل:عه [سن هبلكمش حمظس هغجنمتمي غخف
كهن جحلك ُّـتححقمثهتلك هن غجنتهبيظلكجفب كهن هجمحق غخف يمثىغ جعخل غخف س  . غجنمتحييعيظحلكغع حممث ي

سحتحق مض عجغمتلكظ غجنجيمبمك   حممبصى معمب غخفمبهئملي غخفجتهتيطي غجنسلكجنىحممشقغ غحكتحمه
نجنسهغ خمصمب س جن جعلكجنهيهئيعص ُّـتهبهئ هن يمهحت مض جعخيىش غخفجيلكجنمك غجنت آل ىي همع

مغمث جفمئمثت جنمبهبسجكخكيط غجنمتلكخميطص غجنهيلكضمبمليغحكتخيعغمغ جعتمب غخفمبهئمل  .س ههن مع

ظ حكمثجمثمك غجنجهلكقف حممثخص ُّـمسجخ هن ممال ص هجنهئ هنلك َّـ هنمثىغغهث  .نهغجنمهحمثِّـ هن غجنسمئمث
ن غجنمتحييعُّـمل هن غجنهيمبسهيمل هجمحقَّـلكص عآل عهث يهظحمثِّـ عهث )ص( يلك هثحتلكف عمل غخفمتجي هغجنخيمب ي ي

غن  يآل ُّـمبىغن هن قجن غجفتمثلكف غجنخييعحملكن عمل غجنهيمبسهيملظ ألن قجن غآلجفتمثلكف آل جعخيمت
وعن غجنهيمبسهيمل جلمب غن عصلك جلمبي عظحلي خم غإلجغبلكف مض غجنخييعحملكن جلمبمثهتلكص جع جعخيمت و ُّـت ي  ي

ههن َّـمتلك هثخييعم غخليطهنمل غجنت . هيمبسهيمل جنخيمب غخفمتجي غجفتمثلكف غجن:ههنثلكن قجنص يعمظ
يجغبلكمعلكظ حممشن غجنخيلكقم ُّـستخيخل جعلكجنمبميمل غجنهيمبسهيمثمل غجنت َّـ عيمعمئيطهنهتلك غجنهيمبسهيمل جنمبخييعحملكن  ي و

حفيعُّـ ق هجعمثلكهث جن يعجلمف هعقم غجنمبميلكف جنمبتخيبحق جلخص قعه جعلكجنهئجه هغجنجههت  .ي
ي عن حتمهمث غخفسلكئ غحصلكهنمل مض غ: مض عحكهيلكقهيغخفتمسحصخلهخميط عحملكق ظيطق  )ض( إلحصمثلكف ي
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 :عه [س مض غجنهئخصن هغجنتهئهبمث جحلك مس ُّـهئ جن قجنشمععسن َّـىعغ ع :هآل شهي
ق غجنت هن معمب غألىىغين ُّـهبمثع  هبلكي غجنت ُّـستجيمثيمس ُّـهئ جن معمب غخفمبهئملقجن غجنىعه 

ىحتحق  .] حممثهتلكي
و هنهئهبوهنلكنعهص هي ُّـيعخكيطى هنسمبي عقغ مس ُّـهئ جن خكمثىطشَّـىعغ مممب ص ه ُّـمئتيطز  جع

غجنيعحمخيلكجن يهجعمثيطه هنمئلكجنمثيط  .ي هعجف
ص حممبهئعه زهنلك عقغ مملكن جن قجن ى ههنمئلكن جعحسمك مم هخممنى هنمتىغني  هغحكتخييطغقص س
ن صوجلمب ي ُّـمتبش ههنمثىغغن شمه  معمب ه جلمفي غحكتخييطغقش جعحسمك معهييعحك هنيعغخمي غجنسلكجني

غكُّـمتهتلك ن جعهب  .غجنخيمب

وجعلكجنمقَّـلكن هنمئيطهنمل ق غجنخيمئحلي ن عمل جللكمس غجنهئجه هغجنجههت ظ  .* جنمب
يهمملكن خميط معمئيطن غجنهئالن هن غجنجهلكقف مض هنمئيطهنمل غجنهئتلكغ جلمتيط جعحهن )ص(  هنبلكقغ[ي

قُّـمل غإلحص غجنخيمب يغجنتمه جن] يهغجنتمهيطُّـمئمثمل ي  هنلك جلمف غخفبلكقغ غحكتخيالن لكيعُّـ: خم
قغ غحلمئلكئ هَّـ م يمعمئيعق مغهتخل جعمسجفيط َّـ خصيعهث وعُّـٰهلك غجنخيمب َّـىعغ مض م غخفىعمم  :غجن

ق يعهنلك وجفسلك هغألجفهئلكن غآلجغلكق جنتمب غجنخيلكقم ههنجهلكَّـيطغص غجنخيلكمس مض عجغلكقَّـلك جعحيهت  ي
 ص]غآلجغلكق معمب مهن: عه [هنمتهتلك] غجنخيلكقم: عه [يهمعخيمبهبص وهممجههيلك وجفيطحكلك عهص وهجلمئال

ن مض زغجنبمثمتمل جعهبمتىغجنمل هَّـ  .سغجنيعحكهبمثمل غجنخيمب
 صهغألهجنمثلكظ غألهثبمثلكظ هن يمملكجنهئهبص هنمت يهعمع عجلمف ممجه ظلكجفمك جل جعمسحفىعَّـلك يهعهنلك
 .غألجلمف غجنخيمب مض يغخفبخل جعهبمتىغجنمل هقجن

 جع سُّـتهبمثىغ هنمثىغغن] غجنخييعحملكظ جلمتيط :عه [جلمتيطَّـ مملكن جن قجن يُّـمهِّـ ي عهثخص:ال عشطل
ن لكئيعمحك مض مَّـ ممخص م جمحقه مجل غجنخيمب جعىعجن ششتيس لكمهن ظحمثِّـ   مسغجنمتحييعُّـمل غجنخيمب

 مممممممممممممممممممممممممممممممممممممم
هنهيلكمعمثِّـ :  هممىعجنظضطصص كضف: هبمل غخفتخيلكجنمثمل مض غألحكهيلكق غجنخيمئمبمثمل غألقجعخيملغحلهئ: غهثحييع* 

 .ص غخفجههتيط غجنسلكقك هن غخفهيتلكف غجنيعغجعضطضك: غجنميمثمك
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ن معمب هن ُّـهسحفىع هنلك ُّـهسحفىعيجفت  وهنخيحقغ غجنخيمب  حمال يهعآلص غجنمهحمثِّـ جعهبخيمثلكقه ي
ُّـ ن مض معخي  .غجنتمئمبمثيط يجعهبجيعق هنمتهتلك جفمه هنلك جلمف سغحلمئمثمئمثمل غجنخيمب

ل:ّألضط ضشلل  جلمتيط جغبمن خميط سحممشهثظ ممىعجن وعجنمل] غجنخييعحملكظ :عه [جلمتيطَّـ جنمثيغ يهثع و جحمت
 خكخيس يمم جعحسمك] غجنخييعحملكن جنخيمب: عه [جن يعن :غجنهئجه عَّـ هن يغخفحمئمئخل

 معمب هن جنجهخيس يُّـحيهتيعهن خضيطَّـ هجنىعجنظ ُّـمتلكحكب وهنمثىغغهثلك ههنيعمعبمل هخممنه
ن هنلك غحلمئلكئ نص عحفيع جل شهي ص عحفيع هخممن مض جن يُّـحيهتيعهن هنلك هخممن مض جلمت هشهي
آل  هجعخل غإلحص غجنمهحمثِّـ غإلجنمئلكظ جعخل غجنتهييعخممل هن جنشهثسلكن ُّـهبهئ هنلك جنق هجن

ُّـ  .غجنجهمثجيلكر غجنهيلكحكيط غجنتس
 عهنىغمغتهت عجليطن غألهنىغمغمل ي حمسنظيهعهنلك غآلجلتخصق جلمف ممجه غألهثبمثلكظ هغألهجنمثلكظ

ن ظلكحممثلك هحفلكجنمهلك  ق ُّـهئ وهعقهغجفهت علكهتيع غألقهغفظ جنىعغ حمخص شمه حص هن خكهت و
ص  غ هحكمئ ىغغف غجنيعهجفلكر عجليطن مملكهثمن غخفهئلكخكهيلكف مملكن غخفيهمممبخص يهن مم خك

وغحللكظمبمل جن عممثيع ظحمل ي هعمع ظهيلكظص ممخص خملكن غجنمئمثخنه مض غجنهيمه غجنسلكجع هن ي
ن هنىغغمغ غجنيعهجفلكر : يهنمئيطهنلكمع يعظِّـ غخفهئلكخكهيلكف هعمخهتلك عهثخص شمه خف ُّـهئ ي ي

غف غهللا يعخميعغ عمل غآلجلتيطغن غجنتلكن يص مممسقهغف غألهثبمثلكظ هغجنهئهب هن غألهجنمثلكظ ظمب
ص جغ خف ن عخميعغ عجنمثهت هثسبمليجلمبمثهت  .* ُّـهئ

  هَّـىعغ آلصي غجنىعُّـ َّـ هنخيمبهب غجنبهل عمجخيخليحملكخفيعخكيط َّـمتلك َّـ عهنلك عَّـ غجنبمثمن 
 .عخكهئلكن هآل خكبهتمل حممث

وممىعجن هن جغبمن جن جعلكجنيطجنمث غجنمئلكلك عهث لكبمثمك  مض َّـىعغ غخفجلكن جن غجنمئيطقغ جلمف ي
ن هن ص جلمف عن ُّـهئ   غخفجتهتيطُّـممعجهخمثيس غخفيعل هعجلجيلكظ غجنيطهغظ جنمبهبسجكخكيطُّـ

مممممممممممممممممممممممممممممممممممممم
ك غحلهئ جنمبمئمثخنهص جعتخيمبمثمئمل غجنخيالهنمل جفس كغقغ عهنحلخف *   .ضضصص كصف: يحممه
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ص عجعحلكفيجنهئ ُّـمبو جنتحمئمث َّـىعغ غجنهئالن همعبمثخل عجفهئلكهن ص آل يمل لك  غجنىعُّـ

مئيطق مض َّـىعه غجنتخيمبمثمئلكف  هبىعغ غجني َّـىعه غخفختخنغفص حممبمتهئتيهنثلكنعهتلك يمتلكحكبمع
ي قغ غجنخيلكخفخلص ههنمهمبخل جلمف جفلكهنيطُّـ هللا ىجضهبيطيهثبمث ز يهعجن غجنجيمثبخل غجنجيلكَّـيعُّـ ي  . ي

غ غجنجييعُّـ هحفمقهغ عحملكمع هجلمئبلكمع  .ص*غجنخيلكقجنخل غجنخيلكخفخل غجنىعُّـ خمجيخي
نظ حممسَّـ صهثخي  َّـمتلكن هن غجنخيمبخصظ هن ُّـخيتمئيط عن آل جفلكمغمل جنسحكتلكق مض لكيعُّـ غجنسمب

هثلك جلمف هنلكغجنبمثمن  ي ُّـمئيعجعمتلك هن غجلمتي خميط قجن يمل هُّـبخييطهثلك جل غجنمتلكقص هجن عحفمبيس ي
ص حمخيمف  وغإلهثسلكن هللا عقجعخيخل ظبلكجفلك مغيعف ُّـمتلكجعمث غحلهئهبمل هن خممبب جلمف جنسلكهث

حممثمئلكف غإلحصمثمل صيغإلهثسلكن عن شمبيس هثمثت هُّـخيهب جعخص جلمب ي جلمتيطَّـلك حكمثجيط عن غجنت ي
يحتهي هن مم هنهئلكنص هعئهب ي غف غهللا جلمبمثهت(تمتلك ي غجنمتلك ) ظمب يحص غلكالل جلمف عجف

ى جع مض مم عنصيههنسهئمتتمتلكص هَّـ مض مم حلحيمل هثلك ي لك ن جنمتلك هش ي ُّـهبيطهن ُّـيط غجنخي
ص  يهجحلك ُّـيطن جلمف قجن هنلك جعخيمتلكُّـتهت هقعحمتهت  حكهبخيمن: جل عحكخصجلمث غألكقم خملكني

نعجعلك جلبيط غهللا  رم وأجلّإن:  ُّـمئ م وأ ون ّ اهللا أح  وأعلم من أن ي
ج  احتج ئاّعباده  رهم ًة ثم يغيب عنه ش  .ض* من أ
تج: و عُّـٰهلكهجلمت  تاجٍ بعبدّمن زعم أن اهللا  يع ما  س عنه     بالده ثم 

ه ى  اهللا،إ ل عمل غجنبلكغ غجنتلكحك هن هثهييغ َّـىعغ غجلىغظ ض* فقد اف ظ هجلمبمث غجنيعمغ
غن خكمثخيتهت ههنلك حتتلكف عجنمث غألهنمل(مض  يعهث آل شجمك جلمتهت خظ هن عجف و ...).ي

 :وغألجلالن مض جعمثلكص خفمثىغغن جلمب غجنخييعحملكن مخمثخص جنمبهيلكئيطغهآل جعمسك َّـمتلك جعمتمئ جعخيىش مممبخصف )ص(
مممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

ل عمل ممتلكغ خف هنيعغمعمك ي هجنمبتهيمهمث عممثيع مض عرمثمل غخفيعخكيط هغأل.ص* حكتلكق جلمبمث غجنيعمغ
 .طضض ك:ص هممىعجنضطصك: غجنجيهتلكقغ

غق  جعحلكق.ض*  .طضصك صطضف: غألهث
 .طضصك: غخفمهيطق غجنسلكجع. ض*
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: ّ سىل اشغقشي يف اشغصه اشسكدس شو شغمشكت رشحو رد اشغصىص:منها
 اشفىم ّأن وسجم، اشفىم يف وتكرة اشقغظك يف لغىن رةتك اشصىر وششكلمة...

 أشىر إز لفغسه اشقغظك يف لمى شك سمشه، وسدلك أحالم بقضغكث لفغسه
 هلك حغقغك ال رصسك ّخقكشقك أشىر وإز األشم، قغن يف واسعك حمضك ّحغقغقك

 َاشمأي؛ شقضه ّاحلغقغقك األشىر شو بقسد اششقطكن خيكشطفك وسم ّذقطكققك،
: أي[ل ّواألو. اخفكشه شو ولفجقو لمذمه ٍشمذم إز اشسكشه حيتكج شمشه

 سكن. أو ال بكحلىادث ّلتعفه أن ّإشك ]:ّاألشىر احلغقغقك اشىاسعك يف قغن األشم
 وسىرفك ورمم اشتعبد ذبقه رد أو ،ذكلملك سجم وسىرفك سعفم هبك ًغكّشتعف سكن

مل : أي[ سمشه لغو مل إذا كّوأش ...اششسك ّاخلقكشقك وبز بقففك مّاشتفق حيصه
ًلغو شتعفغك بكحلىادث  لعمسفك شىازلو اششسك ّاخلقكشقك وبز بقففك سففغمق] ّ

 بز قِّلغم ًشقماقك ّأن شفحغجمء سجم شغكذغكهته، بحسك واششفىد اشموق أربكب
 واحلملل اشغمآن ولى ،ّركم شقمان لى شك :شففك. اخفطه ولى ق،واخلط اشصىاب

 ولى ّخكص، لى شك :وشففك ،مي ّاخحف ّاشتكم اشغشن رو شففجم ّسه اخفبال
 اشغكشبك واشصغك احلكسه االذه شو رفقو اشغكإلن شففه ّسه بحكل ّلتعفه شك

 .*...رفقو
 لعمف ٌشعقكر ًألضك رفهّوشغه :غقكاشّ سىل اشغىقىي يف شغمشك شغتكح :ومنها

 رفه يف سكشفحى، صىابو شو هقوخط ذغقفو شو بو ّخيتن شك صحقل بو
 ،ّاشفظملك اشعفىم يف واخفطه ،وبحىره اششعم أوزان خعمسك َواشعموض ،اشعبكرة

 سكن كّ وخ.بو اشتفثقه إز حكجك ال ّممك ذشه سد إز لما، اشفغه خعمسك واخىذقغى
 أرشسفك اإلهلي اشعفه كنـس، ّشتعفغوو وـشعفىش بحسك ىـل ّرفه إقجم ّسه رشف

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .١٢٣، ص١ج: ّسصىص احلغه شفغقشي، بتعفقغك اشعالشك حسو زادة آشر رشح *
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غكُّـمت هنخييعحممل عمل غحللكمغمل حمهئلكهثمن م يغحل م هَّـ يهنتخيمبمئ جنهلم  هحتمهمث هن
غجعيش جن ض غهثمثمت عظ  .يعهنيغ هخم

هث حمىعجنص هنمثىغغن جفهئ حتمن ُّـيطحف آل يعهث :حممث مثخم هعن يهثعه  هعجلحي عهحك جنهئ
ن ُّـمتٰهبيش عن هن ص جن هنمثىغغن آل يألهث آلص يهنخيخل ىهنمثىغغن مض ُّـمتحخن عه صيهنمئمت ىجعمئلكهث
 يمم جعحسمك جن يعن غهللا عَّـ هن غجنتحمئمث قهه هن يغجنهئهب جلمتيط يظِّـ خميط جع

لك ىههنمئلكن يغإلحصمثمل غألحكخصظ هن ىهغحك ىهنيعمعبمل  وهنمثىغغهثلك ىهخكخيس ىههخممن ىهجفلكن ىههن
غل جعخل يغجنتهبمثىغ  جفمه هجع جليطقهثلكهص ههنلك هغآلحك غخفيعمعبمل ُّـمتلكحكمك ن غجنهيتِّـ عهث  هغجنخيمب

قُّـمل غققغف هغإلجنمئلكظغف يهغجنمبيطهثمثمل يغجنجههت  ألَّـ غحللكظمبمل يهغجنتجمبمثلكف هغجن
يغجنسمتمثمل غخفيعغمعمك غن ى  جعخل غجنتهييعخممل هن غإلهثسلكن يُّـتهبهئ هجعص هغخفمئلكهنلكف هغألجف
ه غجنجهمثجيلكر غإلجنمئلكظ هجعخل غخفمبهئ عه غإلحص غجنمهحمثِّـ غإلجنمئلكظ  ُّـمتبمي آل يجحلك ههثح

م جغ  .*...جع غجن
 :ي حممبمبخييعحملكن هنمثىغغن ُّـتهبث جعخص ُّـحلصعقن

يغجنهلُّـخيمل هن غجنمئيععن هغجنسمتمل غخفجيهتيعغ: ي غخفمثىغغن غجنخيلكنص عه)ص(  .ي
ن هن )ض( ي غخفمثىغغن غخللكك غخفخيتهبيط جلمف خضلكقغ غألحكلكمعىعغ هعمملكجعيع عَّـ غجنسمب

 .غجنخييعحملكظ
ن غجنهيهئيعُّـمل)ض(  .ي هغجنمتحييعُّـمل هن غخفمتجي هغجنهيمبسهيملي غجنخيمئ هغجنخيمب

 هن و هنيعخملكغٍَّّـىعغ مخلكن غجنهئالن مض خف َّـىعغ غجنهئتلكغ غخفستجيلكغ غجنىعه َّـ جعح
هنمثملص هثهيخيمتلك  ن عمل غجنهئخصن غجنخيمبهب هحمهت غخلجيلكجعلكف غإلحصمثمل هغخفخيمه ظ يهنيعغخم غجن ي

غهثلك عن غحلهبيط هللا قغ غجنخيلكخفخليغحل ص هعحفيع قجل ي حكبحلكهث جعخص جلمبهبمتلك هقكخممتلك غجنخيهب جع   ي
مممممممممممممممممممممممممممممممممممممم
ل مض هنمئيطهنمل هنمهبلكف غأل*  خجف مض هنمهبلكف : ظ هغهثحييعطك: هثيغيهنهيتلكف غجنميمثمك غخفجيب

 .طضك: غألهثيغ



ضصط...............................................................................)ضط( غخفجيمبمك

 .يط هعجن غجنجيمثبخل غجنجيلكَّـيعُّـيهغجنمهالغ هغجنسالن جلمف جضهب
لكن غجنمتمه هن خكهتيع خكخيبلكن غخفبلكقن قمميعه هآلقغ يهخميط هخم غجنهييعغم هنمت عُّـ

آلهثلك ظلكجفمك غجنىغهنلكن يغإلهثسلكن غجنهئلكهن هخضحل غخفحيهتيع ي غألمع جنمبحمئمثمئمل غحلمئمل هن ي
غف غهللا هحتمثلكمع جلمبمث( ُّـملضضضصص هن جللكن )يظمب حكلكئمبخل . ي هن غحصجيعغ غجنمتب

ن قه غخفمثهب يغجنبلكقه معخيلكمل عن ُّـهب جلمبمثمتلك جعجيمبخيت غخفبلكقمممل هُّـخيج جنمتلك غجنهييعف جعحيهت  صي
 .حممئيط ضلكخممن جلمبمثمتلك غألقل جعخص قجفبمن

 حمصع ادغبصسل ادنسعادي                                                                       
 ّخك اتشعثط                                                                       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 
  ادر

، أصعوشش شعك اضظكب، حتظغل شبك اضكمحن زنكوي، اغطفرات زنغكار، أننوضوىنغف.١
 .إقكان ـ ضم

.ًاألرزنظون ينكقثف، اإلضفم اخلعغعي .٢
  واضتعبغعفت، ضعطغق أجح شش ينسش زنن شبك اال زنن سغعف، ضك اضصحاإلسفرات.٣

ّضععحظل غطري اضكقن اضطويس، ورشح اضصح ضعظالضف ضطف اضكقن اضكازي،  ّ
 .ش١٣٧٥، اضطبظف األوص، إقكان ـ ضم، غص دار اضبالصف

ّممعك ضامل إزنكاقغم : ّاصطالينفت اضطوصغف، شبك اضكزاق اضظفسفين، حتظغل.٤
.ش١٣٧٠، ضم ـ إقكان، ٢ىنظظك، اغتطفرات زنغكار، ط

ّأصول اضظعسظف واٰىععق اضواضظي، ضعسغك اضظال.٥ ّضف ممعك ينسش اضطبفشبفإلي، ّ
ّزنو رصغك، ضغسسف أم اضظكى شامر أ: ّحتظغل ومنظعغل ضكمنغ ضطعكي، منكمجف ّ

 .قـ١٤١٧ ،، اضطبظف األوصضبعفن ـ زنريوتضعتحظغل واضعص، 
ّاألصول ضن اضظفرن، ضثظف اإلسالم أجح ىنظظك ممعك زنن قظظوب زنن إسحفق .٦

 .إقكان ـ ضماضظعغعي، اضطبظف اضسفدسف، دار اضظتف اإلسالضغف، 
: ضه وصححهّ اضظكآن، صكر اضكقن اضظوغوي، ضكّإشجفز اضبغفن رن منظسري أم.٧

 ضم، اضطبظف  ـزنوستفن ضتفب، إقكان: ستغفين، اضعفرش ىنالل اضكقن األّسغكاض
.قـ١٤٢٣األوص 

ّأوصفف األرشاف رن سري اضظفرصش، ضسعطفن اضظعامء احلرب اٰىحظل أجح ىنظظك .٨
ّممعك زنن ممعك زنن احلسن اٰىظكوف زنفخلواىنف غطري اضكقن اضطويس، منكمجف  ّ

ّم اضسغك ممعك شش احلغكري احلسعي، ضغسسف ّممعك اخلعغش، حتظغل ومنظكق ّ ّ
 .قـ١٤٢٤، إقكان ـ ضم، زنطظف اٰىختفر إلينغفء منكاث أقل اضبغف 



غجليط...................................................................طصط ض م ف خف مخهتمثيط غجنمئ
غق غجللكهنخيمل جنيطقق عحفبلكق غألئهبمل غأللكهتلكقص جنمبخيالهنمل جضهبيط جعلكخميع جع .ط يجعحلكق غألهث يي ي

 .َّـمضصضص معمئ غخفجمبدص حتمئمث ههثهل قغق عجفمثلكظ غجنجكغفص جنبمتلكن م جعحقهفص يجضهبيط
ن غإلهنلكهنمل.صص غق هن جعحهن جف يغجنسمثيط ممخصن غحلمثيطقهص جعمئمب غخفيعمغ غجنيطُّـمت ص جف

غق جلحل ممسلكقص قغق حميعغخميطص   .َّـمضضضص صص غجنجيبخيمل غجنسلكقحكملعُّـيعغن م خميمغ
ص ظحح هجلمب جلمبمث .صص يجعيطغُّـمل غحلهئهبملص جنمبخيالهنمل جضهبيط جفسخل غجنجيبلكلكبلكئ ي ي ي

ص عُّـيعغن م غجنجهمثىط جلبلكك ي جلحل غجنىغغقجل غجنسبىغهغقهص هنهسحكسمل غجنمتهل غإلحكالهن
ص غجنجيبخيمل  .َّـمطصضص صقحكمل جلهلغ غجنسلكخم

حملكظص صيغجنمقَّـلكن مض معهيسحق غجنمئيععنص جنمبسمثيط َّـلكخك غجنبحيعغر.ضص ي لكبخيمل هنهسحكسمل غجن
 .َّـمضصضص صص غجنجيبخيمل غجنثلكجنثملجنبمتلكن م جعحقهف

غجنجيبخيمل يجنسمثيط ممخصن غحلمثيطقه قغق حميعغخميطص مبهبيعمغ غجنيطُّـمت غيغجنجكجعمثمل غجنيعهجفمثملص جن.ضص
 .َّـمص خمضضضصص غجنسلكقحكمل

يهنمهبلكف غجنمثىغقهص هثهل هنهسحكسمل يمعخيمبمثمئمل جلمف صلكُّـمل غحلهئهبملص جنمبجهمثىط جضهبيط معمئ .ضص
 .َّـمضصضص صص غجنجيبخيمل غألهملعُّـيعغن م خميمض لكيعُّـ غحل ص 

يغجنتهيسحق غجنهئبحقص ألمح جلبيط غهللا جضهبيط جع جلهبيع غخفخييعهم جعهيخيع غجنيطُّـ غجنيعغكهص .ضص
 .ص غجنجيبخيمل غألهملجنبمتلكن م جعحقهفقغق عجفمثلكظ غجنجكغف غجنخييعمحص 

غخ غجنسمثيط جضهب.طص غجليطص جنمهلكئ غجنيطُّـ جع معيعممملص هن جف يمخهتمثيط غجنمئ يط قضلك ي
ص معمئيطُّـ همعمهحمثِّـ همعخيمبمث غألحكتلكق مغالن  ق غجنمئهب يخمهبجهئ هغخفحقكغ جضهب

ص  حكتلكن ممتلكغص قحمجك معبمبمثميلكف عحكالهن عُّـيعغن م غجنيطُّـ غألخكتمثلكرص غجنمتلكخ جع
 .كصطضص صص غجنجيبخيمل غجنثلكجنثملخم

جفمثيطص معمسجنمث ظلكئ غجنيطُّـ جلحل جع جضهبيط غجنجكممملص .طص غجليط غجنت يغجنتهبهتمثيط مض خف خم
يظحح هجلمب جلمبمث غحلهئمث غجن عُّـمل غهللا غجنخيحيهب : ييعجعلكر هغجنخيلكقم غجنمههبيطغري

ص  ق خكهي هثلكنص هنهسحكسمل مكهت  .َّـمطضضصص عُّـيعغن م خميغحللكف جضهبيط قضلك هثهئ



طصط....................................................................................غخفمهلكقق
جفمثيطص معمسجنمث ظلكئ غجنيطُّـ جلحل جع جضهبيط غجنجكممملص .طص غجليط غجنت يغجنتهبهتمثيط مض خف خم

يظحح هجلمب جلمبمث : يغألحكتلكق غجنخيلكقم غجنخيالهنمل جفس كغقه عهنحلص غجنمتلكخ: ي
ص   .كططضص صص غجنجيبخيمل غجنثلكهثمثملعُّـيعغن م خمعجن آلن هنمث

جفمثيطص معمسجنمث ظلكئ غجنيطُّـ جلحل جع جضهبيط غجنجكممملص.طص غجليط غجنت  يغجنتهبهتمثيط مض خف خم
هنهسحكسمل عن  غجنجهمثىط جفس غجنيعهنٰهلكر غخليعغحكلكرص: معمئيطُّـ همعمهحمثِّـ همعخيمبمث

 .َّـمضضضص جعحقهفص غجنجيبخيمل غألهمل  مغجنمئيعهص جنبمتلكن
جفمثيطص معمسجنمث ظلكئ غجنيطُّـ جلحل جع جضهب.صض غجليط غجنت يط غجنجكممملص يغجنتهبهتمثيط مض خف خم

ص غجنمتلكخ: معيعمجمل هخف جللكف قُّـمت ص هنجيب غه : يجضهبيط جفسخل هثلكئمثج ممتلكجع
ص غجنجيبخيمل غألهمل  معخغمص عُّـيعغن  .كططضص خم

جفمثيط .صض جفمثيط غجنمهيطهم(غجنت ُّـ )مع يص ألمح مغخيهييع جضهبيط جع جلحل جع غحلسخل جع جعلكجع
يحتمئمث غجنسمثيط َّـلكخك غحلسمثمت غجنجيهتيعغرص ) غخفخييعهم جعلكجنجهمثىط غجنمهيطهم(يغجنمئهب 

ص قغق غخفخييعحم ص غجنجيبخيمل عُّـيعغن م خميملص جعحقهفص لكبخيمل هنهسحكسمل غجنمتهل غإلحكالهن
 . َّـمضضضصغجنثلكهنمتملص 

ص معمئيعُّـيعغ ألجعحلكف غجنسمثيط ممخصن غحلمثيطقه .ضض ف مض هنيعغمعب ههنخيجيمثلكمع جفمثيطص جعح يغجنت و
غق جلحل ممسلكق  . َّـمضضضص صص غجنجيبخيمل غألهملعُّـيعغن م خم قغق حميعغخميطص صيجعمئمب مغ

غقص جنمبسمثيط جفمثيطق غآلهن.ضض غق ههنمتب غألهث حلص معمهحمثِّـ همعمئيطُّـ َّـمتيعه يمغلكهن غأل
ص غخفيعممىغ غجنهييعهثد جنمبيطقغحكلكف غإلحكالهنمثملص  قجعلكن هجلثخصن عحكخصجلمث شمث مم

قغف غجنخيمبهبمثمل هغجنثمئلكحممثمل يخمممل غخفمتجه  .ي
 ص)خكمثىط غإلخغم( غإلخغمص خكهتلكغ غجنيطُّـ شمث جع جفبىس غجنسهتيعهققه جفهئهبمل.ضض

جلمل هنمهمتهيلكف خكمثىط غإلخغمص هثهل عهثجهب عحكالهن جفهئهبمل  يلكب مض مصهب
 .لكهتيعغن  مهحممبسهيملص عُّـيعغن

م يغإلحصيغحلهئهبمل غخفتخيلكجنمثمل مض غألحكهيلكق غجنخيمئمبمثمل غألقجعخيملص جنمبحهئمث .ضض  هغجنهيمثمبس



غجليط...................................................................طصط ض م ف خف مخهتمثيط غجنمئ
يغجنيعجعلكر ظيطق غجنيطُّـ جضهبيط غجنجهحقغكه  ص قغق عجفمثلكظ )يغخفخييعهم جعهبال ظيطقغ(ي

 . َّـمطصضص صص غجنجيبخيمل غخللكهنسملجنبمتلكن م جعحقهفغجنجكغف غجنخييعمحص 
  ُّـيط غهللايحكمثيطجفهئهبمن جليعحملكرص حتيعُّـيعه غك ققحكهتلكه جليعحملكن هثحييعه غحكتلكق .طض

كخ هپژهَّـحن : ُّـىغقغن پمتلكهص جلحل عهنمثمت هثژغقص هثلكخ غهثتجهلكقغف هنهسحكس عهن
ص عُّـيعغن ص غجنجيبخيمل غألهمل مغهنلكن خسمثمت .كصطضص ص خم

غجليطص جنمبحهئمث .طض غخ جلمف مخهتمثيط غجنمئ ي هغجنخيلكقم غجنيعجعلكر غجنسمثيط خكهتلكغيغإلحصغحل  ي
ق غجنيطُّـ غحلسمثمت غجنجهحقغكه غجنمتحقُّـىغهص حتمئمث همعمهحمثِّـ غجنجهمثىط : غجنيطُّـ جع هث

يهنهسحكسمل غجنسمثيطغ : يخلجيلكهه هغجنجهمثىط جضهبيط غخفهتيعه غجنسبىغهغقهص غجنمتلكخهحكلكن غ ي
هنمل .َّـمصضضص صص غجنجيبخيمل غألهملعُّـيعغن م خمص  هنخيمه

ُّـ غجنمئهب غخفخييعهم .طض يغخلمهلكنص ألمح مغخيهييع جضهبيط جع جلحل جع غحلسخل جع جعلكجع ي
ص : جعلكجنجهمثىط غجنمهيطهمص حتمئمث جنبمتلكن م يجلحل عمممق غجنميهيلكقهص هنهسحكسمل غألجلمبهب

.َّـمصصضص صص غجنجيبخيمل غألهملجعحقهف
نص عُّـمل غهللا جفس كغقه عهنحلص غجنمتلكخ.طض غهثتجهلكقغف : ققهك غحتلكق جللكخم جع هنخيمئ

ص غجنجيبخيمل غألهمل مخممثلكنص عُّـيعغن .كضطضص ص خم
هنملص جنسحكتلكق غجنخيالهنمل غجنجههتمثيط هنيعمعهش غخفجيهتيعهص.صض يققهك حممبسهيمثمل مض خف غخفمتحي  يي

ص هثهل خمممل خكهبيغ غخفهلم جنمبخيطهنلكف غجنثمئلكحممثملص : معيعمجمل يغجنجهمثىط هنلكجن هَّـب
 .َّـمضصضص غألهملصص غجنجيبخيمل م جعحقهفجنبمتلكن 

مبهبيعمغ غجنيطُّـمت ص جن)خف ممتلكغ جعيطغُّـمل غحلهئهبمل(ققهك مض غحلهئهبمل غخفتخيلكجنمثمل .صض
 .َّـمضضضصص عُّـيعغن م خمقغق حميعغخميطص : يجنسمثيط ممخصن غحلمثيطقهص هثهلغ

نص جنمبسمثيط غجنجههتمثيط جضهبيط جعلكخميع غجنمهيطقص هنهسحكسمل غجنمتهل .ضض يققهك مض جلمب غألظ ي ي
ص  .َّـمطصضصص غجنجيبخيمل غخللكهنسملص عُّـيعغن م خمغإلحكالهن

غن غجع غجنهيلكقلص معمهحمثِّـ.ضض ص لكبخيمل قغق غجنهيهئيع . ق: قُّـ عجعيعغَّـمث غجنسلكهنيعغئ



طصط....................................................................................غخفمهلكقق
ص جلخصن م غألققن كُّـ  .جنمبمتهل هغجنت

يقحكلكئ غجع جليعمحص جنمبجهمثىط غألمممق جضمث غجنيطُّـ جضهبيط جع جلحل جع جضهبيط جع عحسيط .ضض ي
غخكمث جضهبيط جلبيط غجنهئيعُّـ غجنمتهبيعهص قغق  ص هض جف يجع جليعمح غحللكمخ غجنجيلكئ

 .َّـمصضضصص غجنجيبخيمل غألهملص  م جعحقهفجنبمتلكنيغجنهئتمك غجنخيمبهبمثملص 
جفيطغهثمثملقحكلكئ.ضض آلُّـملص عحكلكك غجن غ هغجن جفمثيط هغجنمتب .ي غجنمئمثخنهص غجنت
قهصغجنيعحكلكجنمل.طض غكن غجنمئجهحقه غجنمتمثجهلكجع ي غجنمئجهحقُّـملص ألمح غجنمئلكحك جلبيط غجنهئيعُّـ جع َّـ  يي

ص: حتمئمث ق جع غجنهلُّـ ق جضهب ق هغجنيطممت ق جلبيط غحلمبمث جضهب :  غجنمتلكخغجنيطممت
 .كضطضصص غجنجيبخيمل غألهملص عُّـيعغن م خمغهثتجهلكقغف جعمثيطغقص 

ل ضهب .طض ص هنجيب آلُّـملص جنمبسمثيط غجنخيالهنمل جضهبيط جفسخل غجنجيبلكلكبلكئ يقحكلكجنمل غجن ي ي
آلُّـملص هثهل جعخجهلكُّـىسص  عُّـيعغن م ممتلكغ لكيعُّـ جليعحملكنص معيعمجمل هخف قحكلكجنمل غجن

 .كضطضصص غجنجيبخيمل غجنيعغجعخيملص خم
ل .طض نص هنجيب نص آلُّـمل غهللا غجنسمثيط جضهبيط هنهتيطه جعحيع غجنخيمب يقحكلكجنمل مض غجنسحق هغجنسمب ي

ن عمل غهللاتلكغ مض قُّـ مم ص :  غجنمتلكخيمعىعمميعغ غخفتمئخل مض غجنسحق هغجنسمب هنيطُّـ
 . َّـمضضضصص غجنجيبخيمل غألهملص عُّـيعغن م خم

كص .طض هيقحكلكجنمل هثيس غجنمتمه هث ص معمهحمثِّـ مغالن غجنيطُّـ جنمهيطق غجنيطُّـ غجنمئ
ص لكهتيعغن م عُّـيعغنص   .كضطضصغألخكتمثلكرص هنيعممىغ هثهل قغهثجههئلكَّـ

خ غخفخيلكر مض معهيسحق غجنمئيععن غجنخيحيمث هغجنسب غخفثلكرص جنقهف.صض ق غآلجن  يمبخيالهنمل جضهب
 .جنبمتلكن م جعحقهفغجنبمييطغقهص قغق عجفمثلكظ غجنجكغف غجنخييعمحص 

ص )هنخييعغف غجنسلكجنهئخل هظالغ غجنخيلكقحمخل(ي غجنمهالغ .صض يص جنمبسمثيط غإلهنلكن غخلهبمثمت
  ميص غجنجههسهن غجنيطهجنمثملص عُّـيعغنيهنهسحكسمل معمتحيمث ههثهل معيعغف غإلهنلكن غخلهبمثمت 

 .نضططصلكهتيعغنص غجنجيبخيمل غألهملص 
ن مض خف غجنخيمث.ضض يهنهسحكسمل : نص آلُّـمل غهللا جفس كغقه عهنحلص غجنمتلكخف غجنخيمث



غجليط...................................................................صصط ض م ف خف مخهتمثيط غجنمئ
حكتلكن ممتلكغ  ص )هنيعممىغ غجنجيبلكجلمل هغجنمتهل غجنتلكجع خفهئتمك غإلجلالن غإلحكالهن(جع

.َّـمطضضص صص غجنجيبخيمل غجنثلكجنثملعُّـيعغن م خم
غص عُّـيعغن.ضض ص هثهل قغق عحك  .َّـمضصضص لكهتيعغنص  ميحكهيمثمتمل غجنبحلكقص جنمبجهمثىط جلبلكك غجنمئهب
هص حتمئمث.ضض هث   مملكهن ُّـمثمبخصقص غهثتجهلكقغفجفس: خف غحليطُّـهنص جنمهيطق غجنيطُّـ غجنمئ

.كضطضصص ص غجنجيبخيمل غألهملعُّـيعغن م خمجعمثيطغقص 
ص جنيطغهق غجنمئمثخنهص جعتخيمبمثمئمل غجنخيالهنمل جفس كغقه عهنحلص .ضض ك غحلهئ يخف حممه

حكتلكن ممتلكغص   .َّـمطضضص صص غجنجيبخيمل غجنثلكهثمثملعُّـيعغن م خملكبخيمل جع
ص جنيطغهق غجنمئمثخنهص ظحح هجلمب جلمبمث.طض ك غحلهئ يخف حممه يغجنسمثيط مغالن : ي

 لكهتيعغنص  مرص خمممن غهثتجهلكقغف جلمبهب هحميعَّـمتگ ص عُّـيعغنخكتمثلكغجنيطُّـ غأل
 .كططضصغجنجيبخيمل غجنثلكجنثملص 

ص جنمهلكئ غجنيطُّـ جلحل جع جضهبيط معيعمم غألخف.طض ك غحلهئ  ظهيهتلكرص غهثتجهلكقغفي حممه
.كططضص صص غجنجيبخيمل غألهملعُّـيعغن م خمجعمثيطغقص 

ص خفهسُّـيط غجنيطُّـ غجلمتيطهص ظحح هجلمب جلمبمث.طض ك غحلهئ يخف حممه ي يغجنسمثيط : ي
حكتلكن ممتلكغص مغالن غجنيطُّـ غألخكت  .َّـمطضضص صضص لعُّـيعغن م خممثلكرص لكبخيمل جع

: يخف هنيعغمعمك غجنجيهتلكقغص جنسحكتلكق قغهق ظهبيطه عهنحلص هثمئمب عمل غجنخييعجعمثمل هجفمئمئ.طض
 .َّـمضضضصص عُّـيعغن م خمقهف هقشلكنص : يجضهبيط غجنيعجعمثخي غجنبمييطغقهص غجنمتلكخ

يخف صمي غجنبالجمملص ألمح جفلكهنيط جلىغ غجنيطُّـ جع َّـبمل غهللا جع جضهبيط جع جضهبيط غجع .صض ي ي
ص قغق عجفمثلكظ عمح غ يحليطُّـيط غخفيطغئمت غخفخيتىغمظص حتمئمث جضهبيط عجع غجنهيٰه عجعيعغَّـمث

 .ص غجنجيبخيمل غجنثلكهثمثملجنبمتلكن م جعحقهفغجنجكغفص 
مممثملص ظيطق غجنيطُّـ جضهبيط جع عجعيعغَّـمث .صض جعمثمل مض غخفمتلكَّـمي غجنسمب غَّـيط غجنيعجع يغجنجه ي ي

خكتمثلكرص هثهل يغجنجهحقغكهص معمئيطُّـ همعمهحمثِّـ همعخيمبمث غجنسمثيط مغالن غجنيطُّـ غأل
حكتلكن ممتلكغص   .كضطضصص غجنجيبخيمل غجنثلكجنثملص ُّـيعغن م خمعيهنهسحكسمل جع



صصط....................................................................................غخفمهلكقق
ص جنمبهيمثىش غجنهئلكخكلكرص غهثتجهلكقغف جعمثيطغقص عُّـيعغن م خم.ضض ن غجنيطُّـ  .جلمب غجنمثمئخل مض عظ
ق غألجفسلكئ.ضض مظص آلجع عمح مجهت غمظ غجن ص :  حتمئمث ههثهلصيجل عخملك مصتب غجنخييعغخم

 . َّـمضصضص صعُّـيعغن م خم
غقه عهنحلص حتمئمث صيجلخل هثٰهلكق.ضض غجليطص آلُّـمل غهللا مغ : همعمتحيمث حتيعُّـيع مخهتمثيط غجنمئ

غظص  ق حسمثيط پلكقحكلكهثمثلكص هنيعممىغ غهثتجهلكقغف ع ص عُّـيعغن م خميجفجمل غإلحكالن غجنيطممت
 .كططضص غألهملصغجنجيبخيمل 

ن عحفبلكق غجنيعضلك .ضض ُّـ غجنمئهب جلمث يص جضهبيط جع جلحل جع غحلسخل جع جعلكجع غجنجهمثىط (ي
ص  ميغخفجيبخيمل غحلمثيطقُّـملص غجنخييعغم) غجنمهيطهم  .َّـمصطضص غجنمتج

غجفيط غآلهنيطه.طض ص جلبيط غجن ص لكب قغق غجنمئلكقغص جميعق غحلهئ هققق غجنهئمب  غجنتهبمثهب
 .َّـمطصضص صجنبمتلكن م جعحقهف

خكهتلكغ غجنيطُّـ غجع  حمتِّـ غجنبلكقه جعهلف ظحمثِّـ غجنبخلكقهص جنالهنلكن غحللكحمىح.طض
 .لكمثبملقغق ص جفجيع غجنخيسمئالر

جفلكف غخفهئمثملص جنمبجهمثىط غ.طض ص ضبجي )َّـمطضطف (ألمممق جضمث غجنيطُّـ جع جليعمح يغجنهيت
قغف جضهبيط جلحل  ص هنمتجه يهظحح ههض حمهتلكقحك عحسيط خكهبيغ غجنيطُّـ ي

.َّـمصضضصص غجنجيبخيمل غألهملص جنبمتلكن م جعحقهفينص قغق غجنهئتمك غجنخيمبهبمثملص جعمثٰه
ص آلجع جليعمحص جضمث غجنيطُّـ جع جلحل جع جضهبيط جع عحسيطص جلمب .طض ك غحلهئ يحممه ي

ص قغق غجنهئتلكغ غجنخييعمحص جنبمتلكن: جلمبمث  .نضصصض جعحقهفص  معجع غجنخيالظ جلهيمثهي
نص .صط ملص : ص معيعمجملجنمهلكئ غجنيطُّـ جع معيعممملغجنهيهئ هص غهثتجهلكقغف هن غمغ جضهبيط حف

 .َّـمطصضصيعغن م عُّـيعغنص لكهت
ص جنصغجنهيمبسهيمل خف ممتلكغ غألحكهيلكق غألقجعخيمل.صط ي غإلحصمثلكف جعلكخفخيمت غألجل مبهبيعمغ ي

قغف قغق : يجنسمثيط ممخصن غحلمثيطقهص جعمئمبغجنيطُّـمت غ ص هنمتجه غجنجهمثىط خممثخن غجنتهبمثهب
 .َّـمطضضص صص غجنجيبخيمل غألهملعُّـيعغن م خمحميعغخميطص 



غجليط...................................................................ضصط ض م ف خف مخهتمثيط غجنمئ
ق هنهتيطه غخف.ضط  خىغههنممتلكغ غجنخيخلص غخلمبمث جع عحسيط غجنهييعغَّـمثيطهص حتمئمث غجنيطممت

غص ص معمهحمثِّـ غألحكتلكق عحكخييط غجنجيمثمكص غهثتجهلكقف عحك يعجعيعغَّـمث غجنسلكهنيعغئ   عُّـيعغني
صم .َّـمضصضصي غجنجيبخيمل غألهملص  خم

حك جع غخفجيهتيع غحلحلص .ضط يممجه غخفيعغق مض خف خضيعُّـيط غآلجلتمئلكقص غحلس جع ُّـ ي
ص غجنجيبخيمل عُّـيعغن م خميغجنجهمثىط جفس كغقغ عهنحلص لكبخيمل مجلكجلمل غخفيطقحكخلص : معخيمبمث 

.َّـمصضضص صغجنثلكهثمثمل جلهلغ
مل جضس حممثىش غجنهئلكخكلكرص ل.ضط هثملص جنمبهب  . جعحقهفصص غألجلمبهبصغجنهئمبخصف غخفهئمت
ومممبمثلكف حممئ غخفهئلكحكمك غخفحيعهنملص معمئيعُّـيعغ ألجعحلكف .ضط ي يغجنسمثيط ممخصن غخفيعمغ غجنيطُّـمت ي

ص هنهسحكسمل غحصيطه جنمبجيبلكجلمل هغجنمتهلص : غحلمثيطقهص جعمئمب ق لكالن غحلس يغجنيطممت
 .َّـمضضضص ص جعحقهفص غجنجيبخيمل غألهمل مجنبمتلكن

يلكن غجنمتخيهبملص جنيعئمثيغ غخفحيطجغخل غجنجهمثىط غجنمهيطهم جضهبيط جع جلحل ممخصن غجنيطُّـ همخ.طط ي
ص حتمئمث غألحكتلكق جلحل عمممق غجنميهيلكقهص هنهسحكسملجع ُّـ غجنمئهب ي غحلسخل جع جعلكجع  ي

ص   .َّـمضضضص صص غجنجيبخيمل غجنيعغجعخيملعُّـيعغن م خمغجنمتهل غإلحكالهن
غن هغألحمخيلكنص جلالظ غجنيطُّـ غخفتمئ جع جفسلكن غجنيطُّـ .طط يمممتىغ غجنخيخصن مض حكمت غألخم ي

 .جنبمتلكن م جعحقهفيحكسمل غجنيعحكلكجنملص غحصمتيطه لكبخيمل هنهس
قص عجع غجنهيٰه مجلكن غجنيطُّـ جع هنهئيعنص قغق ظلكققص .طط جنسلكن غجنخييعغص آلجع هنمتحي

 .نطططص ص جعحقهفص غجنجيبخيمل غألهمل مجنبمتلكن
جنجيلكئ غإلجلالن مض عخكلكقغف عَّـ غإلحصلكنص جنمبجهمثىط غجنخيلكقم ممخصن غجنيطُّـ جلبيط .طط

يغجنيعكغم غجنهئلكخكلكرص ظحح هجلمب جلمبمث غف هنحق: مصمثيط َّـلكقه كغقهص غجنمتلكخ: ي
غص عُّـيعغن  .َّـمصضضص غألهملص لكهتيعغنص غجنجيبخيمل  مهنهئت

يغخفحجمل غجنبمثٰهلكظص جنمبهبحمئ هغخفحيطف هغحلهئمث جضس غجنهئلكخكلكر .صط ي غجنهيمثىش (ي
ص)غجنهئلكخكلكر ي ظحح هجلمب جلمبمث جلحل عمممق جمهيلكقهص هنهسحكسمل غجنمتهل غإلحكالهن ي ي  ي



ضصط....................................................................................غخفمهلكقق
 . َّـمطصضصص غجنجيبخيمل غجنيعغجعخيملص عُّـيعغن م خم

يجنسمثيط ممخصن مبهبيعمغ غجنيطُّـمت غجنيهنيطحف عمل هنمتلكَّـمي غخفخييعحممل جلمتيط غإلحكالهنمثخلص .صط
 .َّـمطضضصص غجنجيبخيمل غألهملص عُّـيعغن م خمغحلمثيطقهص قغق حميعغخميطص 

هنمهبلكف غألهثيغ مض خف هنهيلكمعِّـ غجنميمثمكص حلهبىغغ غجنهيمتلكقهص هن غجنتخيمبمثمئلكف .ضط
ص ظحح هخميطن جن يجلمبمث ملص عُّـيعغن: ي هص غهثتجهلكقغف هن غمغ  لكهتيعغنص  ميجضهبيط حف

 .َّـمصضضص صغجنجيبخيمل غجنثلكجنثمل
خص هنهسحكسمل يهنمهبلكف غخفتهتجيط جنجهمثىط غجنجيلكئ.ضط يهيمل عمح مغخيهييع جضهبيط جع غحلس غجنجي ي

 .ص غجنجيبخيمل غألهملجنبمتلكن م جعحقهفحممئ غجنجهمثخيملص 
آلُّـملص جنمب.ضط ص يسمثيطهنمهبلكف غحصيطغُّـمل عمل غخلالحممل هغجن  غإلهنلكن قهف غهللا غخلهبمثمت

ص ص م عُّـيعغنيهنهسحكسمل معمتحيمث ههثهل عجغلكق غإلهنلكن غخلهبمثمت  ص غجنجيبخيمل غجنيعغجعخيمل خم
 .كصطضص

ييط غإلهنلكن غخلهبمثمت غجنخييعحملكهثمثملص هنهسحكسمل همعمتحيمث يغخفحيلكَّـيع غجنيعحسلكهثمثملص قحكلكئ غجنسمث.ضط
ص غجنجههسهن غجنيطهجنمثملص   .نضططصص عُّـيعغن م خميههثهل معيعغف غإلهنلكن غخلهبمثمت

ص قغق غجنثمئمبخلص .طط يهنهيلكمعمثِّـ غجلمتلكنص جنمبجهمثىط غخفحيطف جلبلكك غجنمئهب ص جنبمتلكن م جعحقهفي
 .َّـمصضضصغجنجيبخيمل غجنثلكجنثملص 

 صجهحقغكهي ظيطق غجنيطُّـ جضهبيط جع عجعيعغَّـمث غجنيغإلحصهنهيلكمعمثِّـ غجنميمثمكص جنمبحهئمث .طط
مل جلحل قهص ظححهن معخيمبمثمئلكف جنمبهب هص ي غجنمت غمغ ي هخميطن جن جضهبيط حف ي

ص عهثجهب عحكالهن جفهئهبمل هحم مبسهيمل يهنهسحكسمل هنجيلكجنخيلكف هحتمئمثمئلكف حميعَّـمتگ
 .كضطضصعُّـيعغنص غجنجيبخيمل غألهملص 

غن جليطهثلكن .طط يهنهييعقغف عجنهيلكل غجنمئيععنص غجنخيالهنمل غجنيعغجممك غألظهيهتلكرص حتمئمث ظهي
ص  ص غجنجيبخيمل غجنثلكجنثملص عُّـيعغن م يقغهقهص غهثتجهلكقغف قهه غجنمئيعجع  .َّـمضضضصخم

ص ألمح عحكخصجلمث جلبيطغهللا غألهثمهلكقهص خف ممخصن غجنيطُّـ جلبيط .طط هنمتلككن غجنسلكئيعُّـ



غجليط...................................................................ضصط ض م ف خف مخهتمثيط غجنمئ
ص غهللا غجنمئلكحكلكرص حتمئمث همعخيمبمث جضس جعمثيطغقحميعص غهثتجهلكقغف جعمثيطغقص  عُّـيعغن م خم

 .كصطضصغجنجيبخيمل غجنثلكهثمثملص 
هنمتتهت غخفيطغقن مض خف معلكئمثمل غجع غجنهيلكقلص حكخيمثيط غجنيطُّـ غجنهييعجملكرص حتمئمث .صط

ص  مُّـمن غخغمص عُّـيعغنع: هحكلكن غخلجيلكههص غجنمتلكخ: حمثِّـهمعمه .كصطضص خم
يغخفمثىغغن مض معهيسحق غجنمئيععنص جنمبسمثيط غجنخيالهنمل جضهبيط جفسخل غجنجيبلكلكبلكئ هنهسحكسمل .صط ي ي ي

جللكف عحكخصجلمثمبمثلكنص   .عُّـيعغن م خمهنجيب
ص هنمئيطهنمل .ضط كص جنخيبيط غجنيعحس غجللكهن ك مض خف هثمئىس غجنهيمه يهثمئيط غجنمتمه

ص ههنمئيطهنمل: همعمهحمثِّـ همعخيمبمثمئلكف خكتمثلكرص ي غجنسمثيط مغالن غجنيطُّـ غأليهُّـمبمثلكن هنيعچمثتمث
ص عُّـيعغن  .كصطضص صض لكهتيعغنص ل مهنهسحكسمل هنجيلكجنخيلكف هحتمئمثمئلكف حميعَّـمتگ

ق غجنمئمثخنهص معخيمبمث همعمهحمثِّـ صلكُّـمل غجنبمثلكن.ضط  مض ققغُّـمل غجنىغهنلكنص جنيطغهق جع جضهب
  هحممبسهيملپژهَّـحن جفهئهبمنيهنهسحكسمل خكتمثلكرص يغجنسمثيط مغالن غجنيطُّـ غأل: يههنمئيطهنمل

.كصطضص صثلكهثمثملعُّـيعغنص غجنجيبخيمل غجن
ي هغخفهي غجنهئبحق غجنخيالهنمل غجنسمثيط جضهبيط جفسخل يغإلحصهئهبملص جنمبحهئمث صلكُّـمل غحل.ضط يي ي ي

ص ظححهتلك هجلمب جلمبمثهتلك جمالن قضلك غجنهيمثلكيضص هنيعممىغ غهثتجهلكقغف  يغجنجيبلكلكبلكئ ي ي
ص غجنجيبخيمل  كخ هپژهَّـحن عهنلكن خسمثمت  .َّـمضضضص غألهملصعهن

صمي غجنبالجممل هثسخمل غخفخيج غخفهيهتيعكص غخفختلكق هن ممالن غإلهنلكن جلحل جع عمح .ضط
ص ص هنهسلكلكجنمك   .َّـمطصضصص ضص لعُّـيعغن م خميحكسمل غجنمتهل غإلحكالهن

ق غجنحيحلص جنمبجهمثىط عُّـمل.طط ق غخفتجحل مض غجنحيهت يغجنمت   غهللا جفس كغقغ غآلهنحلص غهثتجهلكقغفي
ص  حكتلكن ممتلكغ غجنتلكجع خفهئتمك غإلجلالن غإلحكالهن  .َّـمطصضصص عُّـيعغن م خمجع

يهحكلكئ غجنجهمثخيمل عمل حتمهمث هنسلكئ غجنهلُّـخيملص جنمبهيمئمث غخفحيطف غجنجهمثىط جضهبيط جع .طط ي
ص جنبمتلكن م جعحقهفيغحليع غجنخيلكهنحلص لكبخيمل قغق عجفمثلكظ غجنجكغف غجنخييعمحص غحلس 
. َّـمضصضص



 
ا  

 ٥......................................................................ّرشعرط
ّرنطتظ رشعرطبصط ّ 

 ط.......................................................................مخهتمثيط
 ّاتنهظ األول

 ّرغبنط خصط اهللعط
 ١٣.........................................................ّرغبنط خصط اهللعط

ُّـمل جممثمك جفمئمثمئمل  ضص........................................................يغحص
 طص..................................................غجنخييعحملكظ جلمتيط يغجنتخيخل هنخيمت
 طص.....................قحك هآل حصلك غحك آل قغف َّـ جفمثهن هن غجنىعغف يعن هنخيمت

 صض......................................جنشققغن َّـ َّـ جعخص غجنىعغف يخملكجعمبمثمل جليطن
 اتنهظ ادنطي

َادصشغ   ادغمحطيّ
ىغجنمتهييغ مئملجفمئمث  ضض....................................................غجنيعحسلكر ي

جنمثمل ىغجنمتهييغ يخكهب  صض...................................................غجنيعحسلكر ي
ىغجنمتهييغ جعخل غجنمتسبمل ُّـمل جممثمك هجعخل غجنيعحسلكر ي  ضض................................يغحص

ىغجنمتهييغ معسهبمثمل همغ  ضض...............................................غجنيعحسلكر ي
غ مغ ىغجنمتهييغ مض يهغجنمئيطن هغحليطهف هغإلهنهئلكن غجن  طض...................غجنيعحسلكر ي

 دنطدظاتنهظ ا
ّادنسح األول ّ 

 صض...................................................................يهنمئيطهنمل
 ضض.......................................................يغألهن يغجنتخيخل جفمئمثمئمل



غجليط...................................................................طصط ض م ف خف مخهتمثيط غجنمئ
جفيط  ضض.....................................................يغحلمئمثمئمثمل يغحلمئمل غغجن
 طض..................................................يغألهن يغجنتخيخل هنيعمعبمل عحكخصظ
جفيطغ جعخل غجنهييعم جفيطغ غجنىعغف مض يغحلمئمثمئمثمل غجن  صض....يغألهن يغجنتخيخل هنمئلكن مض يغحلمئمثمئمثمل هغجن
 يغجنتخيمخل هنمئملكن مض جعلكجنمىعغف غجنمىعغف هجلمب غجنىعغف هنمئلكن مض جعلكجنىعغف غجنىعغف جلمب جعخل غجنهييعم
 ضض....................................................................يغألهن

 ضض............................................يغألحكخصئ هغجنهئخصن غجنىعغجخ غجنهئخصن
 اتنهظ ادغابق
 ّادنسح ادنطي

 صط.......................................................غجنثلكر يغجنتخيخل جفمئمثمئمل
 ضط......................................................غجنثلكر يتخيخلغجن مض غجنخيمب

 طط........................................................غجنثلكر يغجنتخيخل عحكخصظ
ظهي )غهللا(ه غجنىعغجخص )غهللا(  طط.............................................غجن

 طط...............................يغخلمبمئمثمل يهغجنتخيمثمتلكف يغحلمئمثمل يغجنتخيمثمتلكف مض :عخكلكقغ
 صط.........................................................غجنثلكر يغجنتخيخل قمممتلك

يغجنيعمم غألهن مض غجنتخيخل غجنثلكر   صط..........................)يمثملغألحكخصظ غإلحص(ي
ضط..............................................يغألحكخصظ غجنسبخيمل غجنهئمبمثمل

خممثهيمثمل عحكخصظ غهللا معخيلكمل ضط.............................................يمع
قمض مغ ي غجنهييعم جعخل غجنيععُّـمل غجنهيمبسهيمثمل هغجنيععُّـمل غجنخييعحملكهثمثمل جنمتحيلكن غجن طط........ي

 صط...........................)غألجلمثلكن غجنثلكجعتمل(يغجنيعمم غجنثلكر مض غجنتخيخل غجنثلكر 
ن غجنهيمثىش عمل غألجلمثلكن غخللكقمغمثملغألجلمثلكن غجنثلك ضط..........يجعتمل هغحكجيمل هظ

جنمثمل غألجلمثلكن غجنثلكجعتمل ضط........................................يجليطن مصخي
طط.........................................غحكتخييطغقغف غألجلمثلكن غجنثلكجعتمل

طط...................................جليطن معمسجغحق غجنخيمب جلمف غجنخيخل غجنثلكجعتمل



٦١٧....................................................................................احتمخخصمفس
  ٩٢...............................األمئمصخضن معجم متالك احتمثحفق رن احتجسحجخضجغخض

  ٩٣...............................................مئمصخضن احتخنخضمنحنحطأهبممخضم األ

 ٩٥..................................اإلمتحسخضن ومتملخمملمئخضت احتملينملب متملخمملع
 ٩٩.........................................ّازيجسحفس واحتمخمصجك األهبحفس احتمخمصجك

 هملكلع هخلعصف
 آلهصطقى هجلعصف يهملضظغ هألتق يهإلظكعى هصطعصف

 ١٠٥.......................................ّاألننجل وازيجحخصمف اجلخضمتحك احتحسملن ٰىجسمصجسحط
 ١٠٩.............ّاألننجل حتخسجحخصملر ّاالجئحنمنالإلمصحط وازيمفاننمض ّاجلالإلمصحط ازيمفننجنحط ّهبخضمنخسمصحط مئحفم

 ١١٤....................................منجسخضإلخل ّومئخسحط احتمحخضمل ّمتحفمنمف احتحسخضمتمك اإلجضممخضن
 ١١٦...........................................احتحسخضمتمك اإلجضممخضن وينملد مهورة
 ١٢٢..............................ّاألجئامإلمصحط منخضخلالمبحط اال ريخسمصمخحط احتحسخضمتمك اإلجضممخضن

آلهصكضظظعه هخلططظع  آل
َخضحتحصمخمقّمتحل ريالل احتحنمنهئ منّاإلجيخضدي االهبحنحجخضء  )٣٢(  ١٣١............... احتمفمحخضٰهّ
ّ ازيمفاننمض ازيحنمحمصحصحط منخضحتحنمحمصحصخضت االجئحنمنالإلمصحط متحل مئخضمل األرواح وازيخنخضل)٣٣( ّ ّ.........١٤٣ 

 ١٤٧.............................................ّازيهنجسجسجب مئحصحف اإلجيخضد متمححصهل     
 ١٥١.....................................ننمحخضحب ّاحللك إحب احتمخمحمك جضممجنحط أهبممخضم رن     

يسكع نسطعأله شىل صغغع هصضغشعن يف ظضعى هصقجقهل يبظعل آل آلق صططغهتع هملكضظظع آل
آلبعصكضظظعه هألسككلئظع ينجقبكظع  آل

ّحتخسمسمفاننمض ازيحنمحمصحصحط منخضحتحنمحمصحصخضت االجئحنمنالإلمصحط إحئحسخضالت مئمي منمصخضن احتمحمفمبخضء  )٣٤( ّ ّ ..١٧١ 
 ١٨٩...ّ اجلملاب مئحل اإلحئحسخضل األول ومعمل اجئحنخسحقام منمجالن احتجسملل منخضإلمتحسخضن)٣٥(
ن احتجسـملل منخضالهبحنـحجخضء  اجلملاب مئحل اإلحئحسخضل احتخنخضٰه واحتخنخضحتجع، احتجسخضإلـمك منـجنمجال)٣٦(

 ٢٠٥................................................................واحتجحخصملر
 ٢١٠..............................................احتمحمفمبخضء مئحصحف احتجحخصملر متمححصهل     



٢ ـ ج جهح جحخصمصحف احتجسملامئحف...................................................................٦١٨
 ٢١٧ّرن اجلملاب مئحل اإلحئحسخضل احتمفامنحك، احتجسخضإلمك منمححفم متمحجسملحتمصحط احتحنمخخضوت منجب احتمحملامل )٣٧(
 ٢٢٧............ينملاب اإلحئحسخضل اخلخضمتمق، احتجسخضإلمك منمححفم وينملد مئخضمل ازيخنخضل )٣٨(

 ٢٣١............................واحتمثمحملدي احتحصحقوزن ازيخنخضل منجب احتمخمفق رن :ننحصجنمصخل     
ّينملاب اإلحئحسخضل احتممخضدس، احتجسخضإلمك منجنمجالن احتجسملل منحضجتمسخسمصـحط مئـخضمل األينـممخضم  )٣٩(

 ٢٣٣.........................................................منهنمممض احتجحخصملر
ّ منخضل ازيممييحئحفجغحل ينمفاء احتجسـملل منحضجتمسخسمصـحط ّننحنمسحط رن دمبحك متخض جغمسحسحل أن خيمجمف مئمي )٤٠( ّ

 ٢٤٩............................................................مئخضمل األينممخضم
 ٢٥٢.................................................ّاألول اخلمجملر ينملاب      
 ٢٥٣....................احتملينملدي ّواحتحنمنهئ ّاإلجيخضدي ّاحتحنملينخلو اإلدراك أجضملاع     
 ٢٦٠..................................................اإلجضممخضن حيمنحم اإلدراك     
 ٢٦٦..................................................احتخنخضٰه اخلمجملر ينملاب     

 آليف هملضظغ هألتق يهإلظكعى هصطعصف
 ٢٧١................ّرن منمصخضن اهبحنحجخضء اهلملجغحط ازيمجخسجسحط احتجحخصملر رن متجحخصمف جتخضمتمك )٤١(

 ٢٨٩..................................................................ننحنمسحط     
ّرن منمصخضن مئحفم هبخضمنخسمصحط متمفننجنحط متـحل ازيمفاننـمض ألن ننـمثني متجحخصـمفا ننخضمتـخض إال احتحصـهتحضة  )٤٢( ً ًّ ّ

ّاحتمححصختجغحط اإلجضممخضجضمصحط ّ......................................................٢٩٣ 
 ٣٠٣.....ّإحب إجيخضد ازيجحخصمف احتحسهئ واحتحسملن اجلخضمتحكرن منمصخضن االجضجنمحخضث اإلرادي  )٤٣(

 ٣٠٩.....................احتحسخضمتمك ازيجحخصمف ومهورة ّاإلجيخضدجغحط احلمفجتحط ّدورجغحط منمصخضن     
آل نسطعأله شىل صغغع هصضغشعن هصطعئف بعشكصعن ههلقغع يف تطغغغ صع غططق نى غغه صق

 يهملضططع هصضظقو يف صضظغ شعصف
ٌإحئحسخضل مئمي جتملن ازيجحخصمف احتحسخضمتمك معمل اإلجضـممخضن احتحسخضمتـمك منخضجئـحنجخحصخضء احتملاينـمض  )٤٤(

 ٣١٧.........................................حتخفاننخل مئحل احتجحخصملر منخضزيجحخصمف احتحسخضمتمك
 ٣٢٣................ينملاب احتهتمصجف األجتىي، واإلحئحسخضل مئخسمصخل، واحتحفمبخضع مئحصخل )٤٥(



٦١٩....................................................................................احتمخخصمفس
 ٣٣٠...................................األجتىي احتهتمصجف جتالم مئحل احتهتخضرح دمبخضع     

ّرن دمبحك احلحسمصجل متخض جغمسحسحل أن جغمفد مئمي هبملحتخل منمثالٰىمصحط احتمحجسمك األول حتخسمسمفآننمصـحط  )٤٦( ّ ّ
 ٣٤١...................................................................ّاحتحنخضمتحط

 ٣٤٧...............................احتحسخضمتمك اإلجضممخضن وينملد مهورة رن :إحئخضرة     
ننجسمفجغمف احلحسمصجل احتجسملل منمثخسملح مممسملع احتمحخضمل احتحسجنني ـ دون اإلجضممخضن احتحسخضمتـمك ـ  )٤٧(

ّحتخسمسمفآننمصحط احتحنخضمتحط ّ...........................................................٣٥١ 
 ٣٦٣..........ّرن مئحفم ارننحجخضء احلحسمصجل منمسجحخصمفجغحط مممسملع احتمحخضمل احتحسجنني: ّننحنمسحط )٤٨(
ّمنمصخضن متخض جغمسحسحل أن جغمفد مئمي وصملل اإلجضممخضن إحب ٰىحف احتحسـامل احلجسمصجسـجم، ومعـمل  )٤٩(

 ٣٧١...................................مسهئ متحل مئخسملم احتمحمفمبخضءّمتحنمحخسلك منخضحتجسممجل احتمح
 ٣٧٨.......................ّواالجئحنجسمفارجغحط ّاالجئحنمصحفامئمصحط األخئملار منمصخضن رن :مبخضإلحفة     

 ٣٨٣.....ّحئجنخصحط أريمفى منخضحتحصممجنحط إحب وصملل اإلجضممخضن إحب ٰىحف احتحسامل احلجسمصجسجم )٥٠(
 ٣٩٣.....رن اإلحئخضرة إحب منمجالن خئمفجغلك أمعمك احتحسهتخك مئحصحف احلحسمصجل ازيمحييض )٥١(

ييف جقهه صع نيوه نظضع شىل صغغع هصضغش ي  عن صق هشكصعنآل
 آلههلقغع هملضططع هصضظقو يف صضظغ شعصف

ّوإىنجنـخضت أن ازيجحخصـمف ) ٤٦(و) ٤٤(ّرن ينملاب اإلحئحسخضل ازيحنجسـحفم رن ازيمجخسـمض  )٥٢(
 ٤١١..........................................ّاحتحنخضم معمل اإلجضممخضن احتحسخضمتمك ال خبني

 ٤٢٤...............احتجنمصمظ أمعمك متحفرجئحط مبحسمف متحل ّاحتمحمفمبخضجضمصحط ازيجنخضٰه هبمفب رن :مبخضإلحفة     
 ٤٣٣.....ّوإىنجنخضت جضجحخضم ازيجحخصمفجغحط) ٤٧(ّينملاب اإلحئحسخضل ازيحنجسحفم رن ازيمجخسمض  )٥٣(
ّاحتجسخضإلخسحط منمححفم صـالٰىمصحط اإلجضـممخضن ) ٤٧(ّرن ينملاب احتهتجنخصحط ازيحنجسحفمتحط رن ازيمجخسمض  )٥٤(

ٍاحتحسخضمتمك حتخسمسجحخصمفجغحط احتحنخضمتحط، ودمبحك احتملينمله ازيخفجتملرة رن منمصخضن اجئحنهنخضحتحط متجحخصمفجغحط مبمفد متـحل  ّ ّّ
 ٤٥٣...............................ّمصحط احتمحخضمل احتحسجنني، واجئحنهنجسخضهب أمبمفاد احتمحخضمل احتحسجنني

ّاحتجسخضدٰىــحط رن ينخضمتمحمصــحط احلجسمصجســحط ) ٤٧(ّينــملاب احتــهتجنخصحط ازيحنجسحفمتــحط رن ازيمجخســمض  )٥٥(
ًاحتحصملمئمصحط اإلجضممخضجضمصحط؛ حتمححفم احئحنامهلخض مئمي جتامالت أمبمفاد جضملمئخصخض مجمصمحخض ّ ّ............٤٦٩ 



٢ ـ ج رشح ملغغق اضظواصق...................................................................٦٢٠
ــف  )٥٦( ــقم مم اينطع ــعفل اينتظ ــواب اإلش ــف ) ٤٨(ّنن ــبطالن اينطغقق ــل رن ّاضظفئ

 ٤٨٧.........................................الستعكاضه اىنتغفج اضواننف ضظريه
إرنطـفل اضوصـول إص اضعـامل مم ) ٤٩(ّننواب اإلشعفل اينتظقم مم اينطعف  )٥٧(

 ٤٩٥.................................................................احلظغظي
ّاضظفئل رنغن اينظفرف اضعطظغف ضـن ) ٥٠(ف ّننواب اإلشعفل اينتظقم مم اينطع )٥٨( ّ

 ٥٠٩.....................................األضور اينعتعظف اضتي ال ققرضغف اضظظل
 ٥١٣.......................................................وضواه اضظظل ّىنق     
 ٥١٥......................................اضقواقفت مم وضقازنبه اضظظل :صفئقة     

ستبظفد اخلطم وصول اإلغسفن إص ضقزنبـف اإلشـالق صـن اضظغـود ننواب ا )٥٩(
 ٥٢١..................................................)٥٠(ّاينتظقم مم اينطعف 

ضن اضظول رنبطالن ) ٥١(واينطعف ) ٢(ّننواب اإلشعفل اينتظقم مم اينطعف  )٦٠(
 ٥٣١.....................................فل اينظقصف ضتحطغل اينظفرفشققل أ

ّمم اإلشفرة إص أن احلل صعق اينحظظص ضن أفل اضعطق إغام فو اصتبـفر شققـل  )٦١( ّ ّّ
ًأفل اضعطك إال أغه صظف ننقا ال قععن سعوضه ّ ّ ّ.........................٥٤٩ 

 ٥٥٧...ّمم دصك ضف أورده اينحظظون ضن ضوهلم رنطظورنف شققل أفل اضعطك )٦٢(
مم صقم إغعفر اضظفرف شققل أفل اضعطق رنفضعفضل، وننواب إشعفالت رنظك  )٦٣(

 ٥٧١............................................................ّاينتطوصف صعغه
َمم إمنبفت ىنظغف شققظي أفل اضع )٦٤(  ٥٨١..طك وأفل اضعطق صٰى ضبفين اضظقصفءّ

 يف بللن قلمان عكم افقلفلن وقكقكه
مم رنغفن ضغكان أفل اينظقصف ينظقصف اضطحغق ضن اضسظغم ضن اينعفشظفت: دضغظف )٦٥(

...........................................................................٥٩١ 
 ٦٠٥.................................................................املقلدر

٦١٥................................................................افكللس


