
 5:ظ

  الزعء التبسى ٍ الًططٍى

 ثحبض اًَٛاض الزبهًٔ لسضض ؤذجبض اٛئؤّ اٛقْبض

 [ اٟيتػبم ثإّل الج٘ت يلْ٘ن الس٠م]

َُا»  1«ٍٓ ايٕتَػِؤَا ثِحٓجٕلِ اللَِِّ رٓوًِ٘بً ٍٓ ٟ تََٓطَّٖ

 99: آل يوطاى

 7:ظ

  ٍ لوّب ضؤٗت الٌّبس ٖس شّجت ثْن
 

  هصاّجْن ْٖ ؤثحط الُّٖ ٍ الزْل

 ضٚجت يل٢ اسن اللِّ ْٖ سٓي الٌّزب
 

  ٍ ّن ؤّل ث٘ت الوػك٢ٓ ذبتن الطسل

  ٍ ؤهسٛت حجل اللِّ ٍ َّ ٍٟءّن
 

  ٚوب ٖس ؤهطًب ثبلتوسّٙ ثبلحجل

  ؤثَ يجس اللِّ الطبًْٖ

 25: ضضٓٔ الػبزٕ

 9:ظ

 [ الحت ْٖ اللِّ ٍ الجُؽ ْٖ اللِّ] 

 :زذلت يل٢ ؤه٘ط الواهٌ٘ي يلّٖ ثي ؤثٖ قبلت يلِ٘ الس٠ّم، ْٗلت :يي حج٘ص ثي الوًتوط، ٖبل

                                                             
، 270ٍ  25: ، ضضٓٔ الػبز112ٕ: بسًبِ الطاَج٘ي: حجل اللِّ، اًهط هخ٠: ٖس ٍضزت ضٍاٗبت هستٓ٘ؿٔ ْٖ تٓس٘ط اٙٗٔ الٛطٗؤ ثإّل الج٘ت يلْ٘ن الس٠م ٍ ؤًّْن( 1)  1

 .، يي اثي يجّبس ٍ َ٘طُ، ٍ ثوؿبه٘ي هتٗبضث62ٔ ٍ 61(: تَْٕ٘ ؤثَ يلن() و) ، ؤّل الج٘ت130/ 1: ، ضَاّس التٌعٗل150: ، الًوس119ٓ -118: ٌٗبث٘ى الوَزّٓ

/ 24: هي ثحبض اًَٛاض 31رولٔ هي ضٍاٗبت حطّٗٔ ثبلو٠حهٔ، ٍ ثبة  51 -39: ْٖ هب ربء ْٖ تٓس٘ط اٙٗٔ -الجبة الخبًٖ -ٍ شٚط الط٘د الًٌوبًّٖ ْٖ ٚتبثِ الُ٘جٔ

 :اًّْن آذصٍى ثحزعٓ اللِّ، ٍ تٓس٘ط الًّ٘بضّٖاًّْن يلْ٘ن الس٠م حجل اللِّ الوت٘ي ٍ الًطٍٓ الَح٢ٗ، ٍ : 85 -82

، 171: ، ٍ ؤهبلٖ الط٘د الكَس343ٍّٖ  171 -170/ 3، ٍ 273/ 2: ، ٍ هٌبٖت آل ؤثٖ قبلت226، 58، 44: ، ٍ ٌٚع الَٓائس488 -482/ 2: ، ٍ هزوى الج٘بى194/ 1

 .ٍ َ٘طّب 35: ٍ الًوسٓ
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ؤهس٘ت هحجّب لوحجٌّب ٍ هجُؿب لوجُؿٌب، ٍ ؤهس٢ هحجٌّب : ٖبل. الس٠ّم يل٘ٙ ٗب ؤه٘ط الواهٌ٘ي ٍ ضحؤ اللِّ ٍ ثطٚبتِ، ّٚ٘ ؤهس٘ت؟
اض، ْٛإىّ شلٙ الطٓب ٖس اًْبض ثِ ْٖ ًبض هُتجكب ثطحؤ هي اللِّ ٚبى ٌٗتهطّب ٍ ؤهس٢ يسًٍّب ٗاسّس ثٌ٘بًِ يل٢ ضٓب رطِ ُ

 .رٌّْن، ٍ ٚإىّ ؤثَاة الطحؤ ٖس ْتحت ّٛلْب، ٌْْ٘ئب ّٛل الطحؤ ضحوتْن، ٍ التًس ّٛل الٌّبض ٍ الٌّبض لْن

ّٗب هي سطُّ ؤى ًٗلن ؤ هحتّ لٌب ؤم هجُؽ ْل٘وتحي ٖلجِ، ْةى ٚبى ٗحتّ ٍلّ٘ب لٌب ْل٘س ثوجُؽ لٌب، ٍ بى ٚبى ٗجُؽ ٍل! ٗب حج٘ص
بىّ اللِّ تًبل٢ ؤذص الو٘خبٔ لوحجٌّ٘ب ثوَزّتٌب ٍ ٚتت ْٖ الصٚط اسن هجُؿٌب، ًحي الٌزجبء ٍ ؤْطاقٌب ؤْطاـ . لٌب ْل٘س ثوحتّ لٌب

 .اًٛج٘بء

 197: الوزبلس( 6)حسٗج  -54 -53/ 27: ثحبض اًَٛاض

 10:ظ

ٗب يجس : ٖبل ضسَل اللِّ غل٢ّ اللِّ يلِ٘ ٍ آلِ لجًؽ ؤغحبثِ شات َٗم :يي ؤثٖ هحوّس الًسٛطّٕ، يي آثبئِ يلْ٘ن الس٠ّم، ٖبل
ؤحجت ْٖ اللِّ ٍ ؤثُؽ ْٖ اللِّ، ٍ ٍال ْٖ اللِّ، ٍ يبز ْٖ اللِّ، ْةًِّ ٟ تٌبل ٍٟٗٔ اللِّ بلّب ثصلٙ، ٍ ٟ ٗزس ضرل قًن ! اللِّ

الٌبس َٗهٛن ّصا ؤٚخطّب ْٖ السً٘ب، يلْ٘ب حت٢ َٗٛى ٚصلٙ، ٍ ٖس غبضت هااذبٓ  -ٍ بى ٚخطت غ٠تِ ٍ غ٘بهِ -اٟٗوبى
 .ٗتَازٍّى، ٍ يلْ٘ب ٗتجبَؿَى، ٍ شلٙ ٟ ًٌٖٗ يٌْن هي اللِّ ض٘ئب

ٍ هي ٍلّٖ اللِّ يعّ ٍ رلّ حت٢ّ ؤٍالِ٘؟ ٍ هي يسٍُّ حت٢ّ . ٍ ّٚ٘ لٖ ؤى ؤيلن ؤًّٖ ٖس ٍال٘ت ٍ يبزٗت ْٖ اللِّ يعّ ٍ رلّ: ْٗبل لِ
 :غل٢ّ اللِّ يلِ٘ ٍ آلِ ال٢ يلّٖ يلِ٘ الس٠م ْٗبل ضسَل اللِّ[  لِ]ْإضبض . ؤيبزِٗ؟

ٍال ٍلّٖ ّصا ٍ لَ ؤًِّ ٖبتل اث٘ٙ ٍ : ٍ يسٍّ ّصا يسٍّ اللِّ؛ ًْبزُ، ٖبل. ٍلّٖ ّصا ٍلّٖ اللِّ؛ َْالِ: ٖبل. ثل٢: ْٗبل. ؤ تط١ ّصا؟
 .ٍلس٘، ٍ يبز يسٍّ ّصا ٍ لَ ؤًِّ ؤثَ٘ ؤٍ ٍلس٘

 18(: و)تٓس٘ط الًسٛطّٕ 

 113: ثبضٍ هًبًٖ اٛخ

 161(: و)ٍ يَ٘ى ؤذجبض الطؾب 

 58: ٍ يلل الططائى

 8حسٗج  55 -54/ 27: ٍ ثحبض اًَٛاض

 11:ظ

 [ هٗسّهٔ الوحٕٗ] 
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  ٍ لِ الحوس ٍ ثِ حٗتٖ  ثسن اللِّ الطحوي الطح٘ن

 [ْٖ ٖ٘ؤ ٚتبة ثحبض اًَٛاض]

ْإذص ثٌب ال٢ الوٌْبد ٍ السل٘ل الَاؾح ٍ السج٘ل الٌبرح، ٍ ٌٍّْٗب الحوس للِّ الصٕ ّساًب لْصا ٍ هب ٌّٚب لٌْتسٕ لَ ٟ ؤى ّساًب اللِّ، 
للسٗي الحٌّ٘ ٍ ضطًٗٔ سّ٘س الوطسل٘ي غلَات اللِّ يلِ٘ ٍ يل٢ ؤّل ث٘تِ الكّ٘ج٘ي الكبّطٗي، ٍ اللًٌٔ السائؤ اٛثسّٗٔ يل٢ ؤيسائْن 

اٍّٛل٘ي ٍ اٙذطٗي ال٢ ٖ٘بم َٗم السٗي آه٘ي ٗب  ٍ نبلوْ٘ن ٍ َبغجٖ حَْٖٗن ٍ هٌٛطٕ ْؿبئلْن ٍ هٌبٖجْن ٍ هٌبٍئٖ ضً٘تْن هي
 .ضةّ الًبلو٘ي

الزبهى لسضض ؤذجبض اٛئؤّ )هب يسبًٖ ؤى ؤَٖل ٍ هب تطاًٖ ؤٚتت ٍ هب ترفّ ٗوٌٖ٘ يي ثحط الٚلٖ، ٍ هٌجى اًَٛاض  :ؤهّب ثًس
، ٍ هػسضا لًٜبم، ٍ هطَوب للو٠حسٓ اللئبم، هطرًب لٜي٠م -ٍ ٟ ظال -غلَات اللِّ الولٙ الًلّبم يلْ٘ن، شا٘ الصٕ ٚبى( اٛقْبض

 .ٚوب ضبء لِ هالِّٓ الٗوٗبم ٖسّس اللِّ ضٍحِ الكبّطٓ، ٍ حططُ ٍ بّٗبًب هى اٛئؤّ الٛطام، يلْ٘ن ؤْؿل التحّ٘ٔ ٍ الس٠م

ُ ْؿ٠ يوّي يي هي ٖلّ هي حبشا -هى ٖػَض الجبو ٍ ٖلّٔ الجؿبئ -ؤى ؤٚتت يي ٚتبة ؤٍ ٚبتت -ٍ ؤ٢ًّ لٖ -ًًن؛ ٟ ٗسًٌٖ
  ي٠ُ، هى بروبو الٛلّ

 12:ظ

آٗٔ هي آٗبت الطحوي ْٖ ٌَْى ضت٢ّ، ٍ ٖوط ْٖ السوبء ث٘ي  -ثحٕ -يل٢ ر٠لتِ ٍ ْؿلِ، ٍ بقجبْٖن يل٢ يهوتِ ٍ يلوِ، ٍ َّ
ربهى ٌَٚظ اٙحبض  الٌزَم ٍ الَٛاٚت، بش َّ الًلّبهٔ الّْٓبهٔ، ََّاظ ثحبض اًَٛاض ثج٘بًبتِ، ٍ هسترطد ٙلٖ اٛذجبض ثتتجًّبتِ، ٍ

بش ؤ٢ٌْ يوطُ ْٖ تطٍٗذ السٗي ٍ بح٘بء ضطًٗٔ  -ْؿ٠ يي هي ٚبى ٖجلِ ؤٍ ربء ثًسُ -ثبستٗػبءاتِ، الصٕ ٖلّ لِ ٖطٗي ْٖ يػطُ
سّ٘س الوطسل٘ي غلَات اللِّ يلِ٘ ٍ يل٢ آلِ الكّ٘ج٘ي، ٍ زْى ؤثبق٘ل الوجكل٘ي، ٍ ظٍٗ الوٌحطْ٘ي، ٍ رْل الزبّل٘ي، تػٌ٘ٓب ٍ 

ٍ ؤهطا ٍ ًْ٘ب، ٖبهًب للوًتسٗي، ٍ هعّٗٓب للوجسي٘ي، ٍ زاحؿب للوًبًسٗي، ٍ ّبزٗب للؿبلّ٘ي، ٍ هطضسا للُبٍٗي، ٍ ضازّا تإل٘ٓب، 
 .للوربلٓ٘ي هي ؤّل اَّٛاء ٍ الجسو ٍ العٍٗ ٍ الؿ٠ل

ى هَسَيتِ، ٍ هب لط٘رٌب الٌَضّٕ، ٍ هب ضغّ ْٖ ؤٍّل الوزلس اٍٛل م« الٓ٘ؽ الٗسسٖ»ٍ لٌكَٕ يي تطروتِ غٓحب، ْوب ْٖ 
ٌٌُٗ٘ب يي التكَٗل، ٍ بى ٚبى هًتٗسًب ؤىّ هب شٚطٍُ ِْ٘ ٍ يٌِ  -هًبغطا ٚبى ؤٍ هتإذّطا يٌِ -ٚتجِ يٌِ ٚلّ هي تطرن لِ ٍ ؤلّّ يٌِ

 .ًعض ٗس٘ط، ٍ ؤٖلّ هي الٗل٘ل

ؤثَاة يلَم آل هحوّس هػسضا لٛلّ هي قلت ثبثب هي  -ثحٕ -ٍ ثًس ٚلّ ّصا ًًَز ال٢ ٚتبثٌب؛ ْٗس ٚبى ٍ ٟ ظال***** 
غلَات اللِّ يلِ٘ ٍ يلْ٘ن، ٍ هٌجًب لٛلّ هي ثحج يي الحّٕ ٍ الحٗ٘ٗٔ، بش ٖس استًبى ثِ ٚلّ هي ربء ثًسُ، ْٛبى ي٘بٟ يلِ٘، ٍ 

التٖ لن ٗتسيّ ال٢ َٗهٌب ّصا  -ًب٠ّ هٌِ ٟ لَٛى ؤٚخط هٌبثى الوػٌّّ قبة حطاُ تًسّ هي الٛتت الوًتوسٓ ٍ اٛغَل الوًتجطٓ
 -هي حنّ -ْحست ثل لوب ِْ٘ هي ث٘بًبت ضبْ٘ٔ، ٍ تجَٗت ضائى، ٍ بحبقٔ ٍاسًٔ، ٍ هٌْز٘ٔ هوتبظٓ، ٍ َّ -حػَل يل٢ ثًؿْبال

 .تحٗ٘ٗب ٍ تسٖ٘ٗب، ٍ ث٘بًب ٍ تَؾ٘حب، هى ٚلّ هب ِْ٘ هي ثطهزٔ ٍ تٌسٕ٘ ْطٗس ْٖ ًَيِ -ال٢ حسّ هب -ٗطجى الوَؾَو
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 ٍئ حسٗخّ٘ٔ ًبزضٓ، ٍ زضّٓهَس( الجحبض)ْٛلّ هي ٍي٢ ٍ اقّلى ًٗطِ ؤىّ 

 13:ظ

ْبذطٓ لٜهّٔ اٝس٠ه٘ٔ ْؿ٠ يي الكبئٓٔ الوحّٗٔ الطً٘٘ٔ؛ لوب حَاُ هي ٌَْى ضت٢ّ، ٍ يلَم َعٗطٓ، ٍ َْائس ًٓ٘سٔ، ٍ هكبلت 
  ْطٗسٓ، ٍ ََال٢ ٟ ٗستٌُٖ يٌْب قبلت، ٍ تطٍٕ ٚلّ ضبضة

هى روى  -و الصٕ لن ٗٛتت ٖجلِ ٍ ٟ ثًسُ ربهى هخلِ؛ ٟضتوبلَِّ الزبم: 16/ 3: ٍ ًًن هب ٖبل ض٘رٌب الكْطاًّٖ ْٖ الصضًٗٔ
 ...يل٢ تحٗ٘ٗبت زٖ٘ٗٔ، ٍ ث٘بًبت ٍ ضطٍح لْب َبلجب ٟ تَرس ْٖ َ٘طُ، ٍ شلٙ ْؿل اللِّ ٗاتِ٘ هي ٗطبء  -اٛذجبض

 [ الكجى السبثٕ للجحبض ٍ الوزلس الخبهي هٌِ ٍ ؤثَاثِ] *****

 :ٌَْٗلٍ لٌطرى ال٢ هب ًجُِ٘ هي ّصُ اٛسكط 

الصٕ ًحي  -ٍ ًحي ًصٚط تٓػ٘ل الوزلس الخبهي -ٚوب ٖطّضُ هػٌِّٓ ضحوِ اللِّ لِ -قجى الجحبض ْٖ ذوسٔ ٍ يططٗي هزلسا
 :ٖبل[ 2 -1/ 28]ٚوب ربء ْٖ ؤٍّل الوزلس اٍٛل هٌِ  -ثػسزُ

ز الوطسل٘ي ثًس ٍْبتِ غلَات ٍ َّ هطتول يل٢ هب ٍٖى هي الزَض ٍ الهلن ٍ الجُٖ ٍ الًسٍاى يل٢ ؤئؤّ السٗي ٍ ؤّل ث٘ت سّٖ
اللِّ يلِ٘ ٍ يلْ٘ن ؤروً٘ي، ٍ تَؾ٘ح ٚٓط الوٌبْٗ٘ي ٍ الوطتسّٗي الُبغج٘ي للر٠ْٔ هي ؤّلْب، ٍ الٌبظي٘ي لْب هي هٗطّّب، ٍ ؤيَاًْن 

ؤه٘ط الواهٌ٘ي هي الولحسٗي، ٍ ث٘بى ٚٓط الٌبٚخ٘ي ٍ الٗبسك٘ي ٍ الوبضٖ٘ي، الصٗي اٖتسٍا ثوي ٚبى ٖجلْن هي الهبلو٘ي، ٍ حبضثَا 
ٍ هب رط١ ْٖ تلٙ الُعٍات ٍ هب لحْٗب  -هى ٍؾَحِ، يل٢ الًبلو٘ي -غلَات اللِّ يلِ٘ ٍ يل٢ ؤٍٟزُ الكبّطٗي، ٍ ؤًٛطٍا حِّٗ

 .ال٢ آذطُ

 :ٍ ًتط٘ سطز ؤثَاة الوزلس الخبهي ٍ ًٗتػط يل٢ هب ربء ْٖ هب ًرطرِ ٌّب، ٍ ّٖ

 .لس٠م يل٢ ؤثٖ ثٛط ٍ َ٘طُ ْٖ ؤهط الجً٘ٔثبة احتزبد ؤه٘ط الواهٌ٘ي يلِ٘ ا: الجبة الربهس

 14:ظ

 .هٌبظئ ؤه٘ط الواهٌ٘ي يلِ٘ الس٠م ٍ الًجّبس ْٖ الو٘طاث: الجبة السبزس

 ًَازض اٟحتزبد يل٢ ؤثٖ ثٛط: 2 ثبة

 .احتزبد سلوبى ٍ ؤثّٖ ثي ًٚت ٍ َ٘طّوب يل٢ الَٗم: ثبة

                                                             
 .ّصُ اٛثَاة ضٖوت ْٖ قجًتٌب ّصُ( 1)  2
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 .ثًؽ ؤحَال اثٖ ٖحبْٔهب ٚتت ؤثَ ثٛط ال٢ روبئ ٗسيَّن ال٢ الجً٘ٔ، ٍ ِْ٘ : ثبة

 .بٖطاض ؤثٖ ثٛط ثٓؿل ؤه٘ط الواهٌ٘ي يلِ٘ الس٠م ٍ ذ٠ْتِ ثًس الُػت: ثبة

ًعٍل اٙٗبت ْٖ ؤهط ْس٘ ٍ ٖػػِ، ٍ رَاهى اٟحتزبد ِْ٘، ٍ ِْ٘ ٖػّٔ ذبلس ٍ يعهِ يل٢ ٖتل ؤه٘ط الواهٌ٘ي يلِ٘ : ثبة
 .الس٠م ثإهط الوٌبْٗ٘ي

 .الواهٌ٘ي يلِ٘ الس٠م ْس٘ الًلّٔ التٖ هي ؤرلْب تط٘ ؤه٘ط: ثبة

يلّٔ ًَٖزُ يلِ٘ الس٠م يي ٖتبل هي تإذّط يٌِ هي اٍّٛل٘ي ٍ ٖ٘بهِ ال٢ ٖتبل هي ث٢ُ يلِ٘ هي الٌبٚخ٘ي ٍ الٗبسك٘ي ٍ : ثبة
 .الوبضٖ٘ي، ٍ يلّٔ بهْبل اللِّ هي تٗسّم يلِ٘، ٍ ِْ٘ يلّٔ ٖ٘بم هي ٖبم هي سبئط اٛئؤّ يلْ٘ن الس٠م ٍ ًَٖز هي ًٖس هٌْن

 .الًلّٔ التٖ هي ؤرلْب تط٘ الٌبس يلّ٘ب يلِ٘ الس٠م: ثبة

 .ضٛبٗٔ ؤه٘ط الواهٌ٘ي يلِ٘ الس٠م يوّي تٗسّهِ هي الُبغج٘ي: ثبة

 .آذط، ْ٘وب ٚتت يلِ٘ الس٠م ال٢ ؤغحبثِ ْٖ شلٙ تػطٗحب ؤٍ تلَٗحب: ثبة

 .احتزبد الحس٘ي يلِ٘ الس٠م يل٢ يوط ٍ َّ يل٢ الوٌجط: ثبة

ٚبى هي ح٘طٓ الٌبس ثًس ٍْبٓ الطسَل غل٢ّ اللِّ يلِ٘ ٍ آلِ ٍ سلّن ٍ َػت الر٠ْٔ ٍ نَْض رْل الُبغج٘ي ٍ  ْٖ شٚط هب: ثبة
 .ٚٓطّن ٍ ضرَيْن ال٢ ؤه٘ط الواهٌ٘ي يلِ٘ الس٠م

 15:ظ

 .هب ؤنْط يوط ٍ ؤثَ ثٛط هي الٌساهٔ يل٢ َػت الر٠ْٔ يٌس الوَت: ثبة

 .م ٍ ٖجبئح آحبضّن ٍ ْؿل التجطّٕ هٌْن ٍ لًٌْنٚٓط الخ٠حٔ ٍ ًٓبْٖن ٍ ْؿبئح ؤيوبلِ: ثبة

 .آذط، ِْ٘ شٚط ؤّل التبثَت ْٖ الٌبض: ثبة

 .تٓػ٘ل هكبيي ؤثٖ ثٛط، ٍ اٟحتزبد ثْب يل٢ الوربلٓ٘ي ثةٗطاز اٛذجبض هي ٚتجْن: ثبة

 .تٓػ٘ل هخبلت يوط، ٍ اٟحتزبد ثْب يل٢ الوربلٓ٘ي ثةٗطاز اٛذجبض هي ٚتجْن: ثبة

 .ٍٟزتِ ٍ ٍْبتِ ٍ ثًؽ ًَازض ؤحَالِ، ٍ هب رط١ ثٌِ٘ ٍ ث٘ي ؤه٘ط الواهٌ٘ي يلِ٘ الس٠مًست يوط ٍ : ثبة
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 .ًبزض: ثبة

 .تٓػ٘ل هخبلت يخوبى ٍ ثسيِ ٍ اٟحتزبد ثْب يل٢ الوربلٓ٘ي ثوب ضٍٍُ ْٖ ٚتجْن ٍ ثًؽ ؤحَالِ: ثبة

 .الطَض١، ٍ احتزبد ؤه٘ط الواهٌ٘ي يلِ٘ الس٠م يل٢ الَٗم ْٖ شلٙ الَ٘م: ثبة

 .احتزبد ؤه٘ط الواهٌ٘ي يلِ٘ الس٠م يل٢ روبئ هي الوْبرطٗي ٍ اًٛػبض ال٢ آذطُ: ثبة

 .هب رط١ ث٘ي ؤه٘ط الواهٌ٘ي يلِ٘ الس٠م ٍ ث٘ي يخوبى ٍ ٍٟتِ ٍ ؤيَاًِ ٍ ثًؽ ؤحَالِ: ثبة

 .ّٚ٘ٓ٘ٔ ٖتل يخوبى ٍ هب احتذّ يلِ٘ الَٗم ْٖ شلٙ: ثبة

 .ى زم يخوبى ٍ يسم بًٛبضُ ؤٗؿب ال٢ آذطُتجطّٕ ؤه٘ط الواهٌ٘ي يلِ٘ الس٠م م: ثبة

 .هب ٍضز ْٖ لًي ثٌٖ ؤهّ٘ٔ ٍ ثٌٖ الًجّبس ٍ ٚٓطّن: ثبة

 .هب ٍضز ْٖ رو٘ى الُبغج٘ي ٍ الوطتسّٗي هزو٠: ثبة

 16:ظ

 .ؤٗؿب 20 -19/ 3: ٍ ٖس تًطّؼ لْصُ اٛثَاة ض٘رٌب الكْطاًّٖ ْٖ الصضًٗٔ

هٗتػطا ْٖ رو٘ى شلٙ يل٢ ًٗل اٛذجبض ٍ تَؾ٘حْب، ٍ اٝٗوبء ال٢ ثًؽ : ٍ ٖبل الوػٌّّ قبة حطاُ ْٖ آذط ٠ٚهِ السبلّ
الحزذ هي َ٘ط تًطّؼ لجسف الَٗل ْْ٘ب ٍ تٌٗ٘حْب، ٍ بٗطاز الطجِ ٍ تعْٗ٘ٓب ٍ تٗج٘حْب، ْةىّ شلٙ هوّب ٗٛجط ثِ حزن الٛتبة، ٍ 

 ...َٗضث بيطاؼ الٌبس يٌِ ٍ تًطٗؿْن ثبٝقٌبة ٍ اٝسْبة 

ؾٌب لِ هي الوزلس الخبهي هي ّصُ الوَسَئ الًه٘ؤ ْٖ الٓتي ثًس الٌجّٖ غل٢ّ اللِّ يلِ٘ ٍ آلِ ٍ سلّن ٍ ّصا َّ الصٕ تًطّ: ؤَٖل
س٘طٓ الرلٓبء، ٍ هب ٍٖى ْٖ ؤّٗبهْن هي الٓتَح ٍ َ٘طّب، ٍ ٚ٘ٓ٘ٔ حطة الزول ٍ غّٓ٘ي ٍ الٌْطٍاى، ٍ ضطح ؤحَال هًبٍٗٔ ْٖ 

ٚط ؤحَال ثًؽ ذَاظّ ؤه٘ط الواهٌ٘ي يلِ٘ الس٠م ٍ ؤغحبثِ، ٍ ضطح رولٔ هي الطبم ٍ َبضاتِ ٍ هًبهلتِ هى ؤّل الًطأ، ٍ ش
 -ٚوب َّ الوػكلح يٌسّن -اٛضًبض الوٌسَثٔ بلِ٘، ٍ ضطح ثًؽ ٚتجِ ْٖ احٌ٘ي ٍ ست٘ي ثبثب، ٍ ْٖ ٍاحس ٍ ست٘ي ؤلّ ث٘ت

، 5319ثطٖن  239/ 1: ْْطستْب ٚوب ربء ْٖ -تَرس لِ ؤٚخط هي ًسرٔ ذكّ٘ٔ، هٌْب؛ هب ربء ْٖ هٛتجٔ سجْسبٟض ْٖ قْطاى
ُ، حنّ رسّز قجًِ ثًس  1275حن بًِّ قجى ؤٍّٟ ْٖ تجطٗع سٌٔ . ٍضٖٔ، ٍ يٌسًب هٌْب هػَّضٓ، ٍ َ٘طّب 243ُ ْٖ  1109ًسرت سٌٔ 

 1400ْٖ ٖن حسٍز سٌٔ  -ثبٍْٛست -ُ، ٍ ؤي٘س قجى الوزلس الخبهي يل٢ الكجًٔ اٛذ٘طٓ 1315 -1303شلٙ ْٖ قْطاى سٌٔ 
ُ. 
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ٍ ٖس تطرن ّصا الوزلّس ال٢ الٓبضس٘ٔ الوَل٢ هحوّس ًػ٘ط ثي الوَل٢ يجس اللِّ ثي الوَل٢ هحوّس تّٖٗ الوزلسٖ، ٍ الوَل٢ يجس  ّصا
ْٖ تطرؤ الوزلس الخبهي هي )هزبضٕ اًْٛبض : اللِّ َّ ؤذَ الًلّبهٔ ض٘رٌب الوػٌّّ قبة حطاّوب، ٍ لِ تطرؤ ؤذط١ ثبسن

ُ، ٚوب ؤىّ لِ  1247ُ ْطٌ هٌْب سٌٔ  1259هحوّس ضٓ٘ى اٛستطآثبزٕ الوبظًسضاًٖ الوت٢َّْ سٌٔ  للوَل٢ هحوّس هْسٕ ثي( الجحبض
  تطرؤ ؤذط١ لوتطرن

 17:ظ

 :هزَْل تَرس ًسرتْب ْٖ هٛتجٔ السّ٘س الٛلجبٗٛبًٖ ٚوب ٍضز ْٖ ْْطس الوٛتجٔ

 .499ثطٖن  30/ 2

/ 4: ٍ شٚطُ ض٘رٌب ْٖ الصضًٗٔ -ٖبم ثِ الط٘د حسي الو٘بًزٖ ؤٚخط هي هطٓ، هٌْب هب -ٍ هٌِ ّصا الوزلس -ٍ ٖس اذتػط الجحبض
 .، ٍ حبلخٔ لو٘طظا هحوّس غبزٔ الط٘طاظٕ، ٍ َ٘طّب-30/ 7: ٚوب ْٖ ؤي٘بى الطً٘ٔ -، ٍ آذط للو٘طظا بثطاّ٘ن الرَئٖ-423

: اًّٖ الًسٛطّٕ، ٚتت ؤٍّٟٚوب ٍ ٖس استسض٘ يلِ٘ روى هي ؤي٠هٌب ضؾَاى اللِّ يلْ٘ن؛ هٌْن الو٘طظا هحوّس ثي ضرت يلٖ الكْط
هػبث٘ح اًَٛاض ْٖ ْْطس ؤثَاة الجحبض، حنّ اضتُل ثبستسضا٘ ٚل ثبة ثبة، ٍ ٟ ًٌس سٌٓ٘ٔ الجحبض لط٘رٌب الط٘د يجّبس الٗوّّٖ، 

 .ٍ هستسضٚبتْب للط٘د يلٖ الٌوبظٕ ضحوْوب اللِّ ٍ َ٘ط شلٙ

حَاش ٍ هستسضٚبت ؤٍ ًسد ذكّ٘ٔ ربءت لْصُ الوَسَئ ٍ لسٌب ثػسز سطز ؤٍ روى لٛلّ هب ٌّب٘ هي تطارن ٍ تًل٘ٗبت ٍ 
الًه٘ؤ ٍ لوزلّسًب ثبلرػَظ، ٍ هب ؤٍضزًبُ َ٘ؽ هي ْ٘ؽ تًطّؼ لجًؿِ ٚلّ هي ٚتت يي الجحبض، ٍ ربء رولٔ هٌِ ْٖ هزلٔ 

 .، ٍ َ٘طّب29: هطٛبٓ

لس الخبهي ٍ الًططٗي هٌِ تط٘ ثٗ٘ٔ ، ٍ لٛي ثًس قجى الوذ34 -28اٛرعاء  -ْٖ قجًتِ الزسٗسٓ -ٍ ٚبى ؤى ذػّع لْصا الوزلس
اٛرعاء ٍ ضطو ثكجى الوزلس الربهس ٍ الخ٠ح٘ي، هْول٘ي ثٗ٘ٔ اٛرعاء هي ّصا الوزلس، ٍ ٖس قجى ؤذ٘طا اٛرعاء الخبًٖ ٍ الخ٠حَى 

الط٘د هحوّس ثبٖط  ٍ الخبلج ٍ الخ٠حَى ٍ الطاثى ٍ الخ٠حَى ثَاسكٔ ٍظاضٓ الخٗبْٔ ٍ اٝضضبز اٝس٠هٖ ْٖ بٗطاى ثتحٕٗ٘ الحبدّ
الوحوَزٕ، ٍ لٌب يلِ٘ يسّٓ ه٠حهبت ٍ هااذصات، هى هب ٖبم ِْ٘ هي تػطِّ ؤٍ حصِ ٍ تُ٘٘ط ٍ ْوب ؤرول َٖل ض٘رٌب الكْطاًّٖ 

ثًس : ، ٖبل-هزلس 110يٌس حسٗخِ ْٖ استسضاٚبتِ يل٢ قجى زٍضٓ الجحبض يل٢ الحطٍِ ْٖ  -357 -356/ 25: ْٖ شضًٗتِ
  ؾُف التّ٘بض الوتسٌّي السايٖ ال٢بسٗبـ ثًؽ ؤٖسبهِ تحت 

 18:ظ

 !!:اٟتّحبز هي رْٔ ٍاحسٓ
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ؾسّ الطً٘ٔ، ٍ هب هي تْؤ ٍ  -ربٍظت الخوبًوبئٔ ْٖ الًػط الحبؾط -ْٖٓ الَٖت الصٕ ؤلّٓت ِْ٘ هئبت الوػٌّٓبت ٍ الوٗبٟت
للٛوبت ٍ الػًٓبت هي ٚلّ ربًت، ٍ ًسجت ْطّٗٔ بلّب ٍ ؤلػَّٗب ثْن، ٍ هب هي ؤٚصٍثٔ بلّب ٍ ٖصَّْن ثْب، ٍ ّب ّٖ تتط١ يلْ٘ب ا

 !.بلْ٘ن يططات اٟتّْبهبت ٍ اْٟتطاءات، ًزسّب ٖس حٛن يلْ٘ب ؤى ٟ تَٗل ٚلوتْب ٍ ٟ تٌجس ثجٌت ضٓٔ

ًًن؛ لٗس تٛبلجت ؤٗس هطٗؿٔ قَضا، ٍ ثس٘كٔ ؤذط١، ٍ هزطهٔ حبلخٔ هى هب ٚبى للسلكٔ الحبٚؤ آًصا٘ هي زٍض ٖصض، ٍ رَض 
ثإرعائْب  -ٓ للهبلو٘ي ٍ ؤى حطهت ّصُ الوزلّسات هي ؤى تط١ الٌَض، ٍ تهْط ال٢ السبحٔ بش تزس زٍضٓ الجحبضهستوطّ، ٍ هحبثب

 .هجتعّٓ يٌْب ٍاسكٔ الًٗس، هسلَة هي غسْْب زضّّب ٍ رَّطّب -الوبئٔ ٍ يططٓ ٍ ٗب لٜسّ

 [ زٍايٖ ًططٕ لْصُ الٓػَل] *****

هب ؤيتٗسُ ٍ ؤزٗي ضثّٖ ثِ هي ؤًِّ سجحبًِ ٍ تًبل٢ ٟ ٗٗجل هي يجبزُ  -ٚخ٘طٓ رسّاٍ ّٖ  -حنّ بًِّ هي زٍايٖ ًططٕ لْصُ الٓػَل
ثل ٖسّم الٌٖٓ يل٢ ( ٟ بلِ بلّب اللِّ)غطِ اٖٝطاض ثتَح٘سُ بلّب ثًس ًٖٓ ٚلّ بلِ ٍ غٌن ًٗجس هي زًٍِ، ٍ ثصا ربءت ٚلؤ التَح٘س 

ًجٌّ٘ب الربتن هحوّس غل٢ّ اللِّ يلِ٘ ٍ آلِ ٍ سلّن بلّب ثًس ًٖٓ ٚلّ هسّيٖ لن ٗٗجل غطِ اٖٝطاض ثٌجَّٓ  -يعّ اسوِ -اٝحجبت، ٚوب ؤًِّ
الٌجَّٓ ٚوس٘لؤ ٍ سزبح ٍ اٛسَز الًٌسٖ ٍ ؤضجبّْن، ْٛصا ٟ تٗجل اٝهبهٔ الربغّٔ لسّ٘سًب ٍ هًَٟب ؤه٘ط الواهٌ٘ي يلّٖ ثي ؤثٖ 

 .ة ًٓسِ لٜهّٔ زًٍِقبلت يلِ٘ الس٠م بلّب ثًس الٌٖٓ ٍ الزحس ٍ الجطاءٓ هي ٚلّ هي ًع

ٍ ثًجبضٓ ؤذط١؛ بىّ التَح٘س هطّٚت هي رعءٗي؛ بٗزبثّٖ ٍ سلجٖ، ٗزوًْوب ٚلؤ التَح٘س، ْوي ازّي٢ الطثَثّ٘ٔ ؤٍ يجس َ٘طُ 
  سجحبًِ استَرت الجطاءٓ هٌِ، ٍ ٚصلٙ الٌجَّٓ ٟ تتنّ بلّب ثبلَٗل ثإىّ هحوّسا غل٢ّ اللِّ يلِ٘ ٍ آلِ َّ الطسَل، ٍ هي

 19:ظ

ّب َ٘طُ استَرت الجطاءٓ هٌِ، ْٛصا الَٗل ثبٝهبهٔ ْةًّْب ٟ تتنّ بلّب ثبلَٗل ثإىّ ؤه٘ط الواهٌ٘ي يلِ٘ الس٠م َّ اٝهبم حّٗب ٍ ازّيب
 .الجطاءٓ هوّي ازّيبّب ًه٘ط هي ازّي٢ اٛلَّّ٘ٔ ٍ الطسبلٔ ٚبشثب، ٍ ثصا ٗتنّ اٝٗوبى

ّٗب ٍ ذل٘ٓٔ، ٍ هي لن ٗٗلّ ثصلٙ ْٗس ذبلٌٓب ْٖ ؤغَل زٌٌٗب ْؿ٠ يي ٍ ٚوب ؤىّ ضثٌّب َّ هطسل ضسَلٌب؛ َْْ الصٕ يّ٘ي لِ ٍظ
 .ؤغَل هصّجٌب

 [ َٖل ثًؽ الطً٘ٔ لجًؽ الٌبغجٔ ْٖ هحبٍضتِ لِ ْٖ ْؿل آل هحوّس يلْ٘ن الس٠م] *****

/ 1: «ٍل الورتبضٓالٓع»ٍ ٗحلَ لٖ ؤى ؤٍضز ًتٓب هوّب ربء ْٖ ٚتت السبثٗ٘ي هخل هب شٚطُ السّ٘س الوطتؿ٢ يلن الْس١ ْٖ ٚتبثِ 
ؤ ضؤٗت لَ ثًج اللِّ ًجِّ٘ غل٢ّ : -ْٖ هحبٍضتِ لِ ْٖ ْؿل آل هحوّس يلْ٘ن الس٠م -يي َٖل ثًؽ الطً٘ٔ لجًؽ الٌبغجٔ 21

ْةًّٖ ٖس : ْٗبل لِ الطًّٖ٘. ٚبى ٗحكِّ ْٖ ؤّلِ ٍ ٍلسُ: اللِّ يلِ٘ ٍ آلِ ٍ سلّن ؤٗي تط١ ٚبى ٗحفّ ضحلِ ٍ حٗلِ؟، ْٗبل لِ الٌبغت
  َّإ ح٘ج ٗحفّ ضسَل اللِّ غل٢ّ اللِّ يلِ٘ ٍ آلِ ٍ سلّن ضحلِ ٍ حٗلِحككت 

 :ٍ بل٘ٙ ًعّ ٠ٚهِ ْٖ ؤٚخط هي هحبٍضٓ لِ قبة ضهسِ، ٖبل -ٍ ٚن لِ هي ًه٘ط [-9 -7/ 1]ٍ ربء ِْ٘ ؤٗؿب 
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 :ٍ هي ٠ٚم الط٘د ؤزام اللِّ يعُّ ْٖ بثكبل بهبهٔ ؤثٖ ثٛط هي رْٔ اٝروبو

اٛزلّٔ يل٢ شلٙ ٚخ٘طٓ، ٍ ؤًب ؤشٚط لٙ هٌْب : هب السل٘ل يل٢ ْسبز بهبهٔ ؤثٖ ثٛط؟، ْٗبل لِ: ، ْٗبل لِالٛتجٖ: سإلِ الوًطٍِ ة
زل٠٘ ٗٗطة ال٢ ْْوٙ، ٍ َّ ؤىّ اٛهّٔ هزؤً يل٢ ؤىّ اٟهبم ٟ ٗحتبد ال٢ بهبم، ٍ ٖس ؤروًت اٛهّٔ يل٢ ؤىّ ؤثب ثٛط ٖبل يل٢ 

، ْبيتطِ ثحبرتِ ال٢ ضيّ٘تِ، ٍ ْٗطُ بلْ٘ن ْٖ (ْبتّجًًَٖ ٍ بى ايَرزت َّْٗهًَٖ ٍ ل٘تٛن ٍ لست ثر٘طٚن ْةى استٗوت: )الوٌجط
ٍ ٟ ذ٠ِ ث٘ي شٍٕ الًَٗل ؤىّ هي احتبد ال٢ ضيّ٘تِ َْْ ال٢ اٟهبم ؤحَد، ٍ بشا حجت حبرٔ ؤثٖ ثٛط ال٢ اٝهبم ثكلت . تسث٘طُ

  بهبهتِ ثبٝروبو الوًٌٗس يل٢ ؤىّ اٝهبم ٟ ٗحتبد ال٢

 20:ظ

 :ْلن ٗسض الٛتجٖ ثن ًٗتطؼ، ٍ ٚبى ثبلحؿطٓ ضرل هي الوًتعلٔ ًٗطِ ة بهبم،

هب ؤًٛطت يل٢ هي ٖبل لٙ بىّ اٛهّٔ ؤٗؿب هزؤً يل٢ ؤىّ الٗبؾٖ ٟ ٗحتبد ال٢ ٖبؼ، ٍ اٛه٘ط ٟ ٗحتبد ال٢ : يطظالٔ، ْٗبل
 .ؤه٘ط، ْ٘زت يل٢ ّصا اٛغل ؤى تَرت يػؤ اٛهطاء ٍ الٗؿبٓ ؤٍ ٗرطد يي اٝروبو

بىّ سَٛت اٍٛل ؤحسي هي ٠ٚهٙ ّصا، ٍ هب ٌٚت ؤنيّ ؤًِّ ٗصّت يل٘ٙ الركإ ْٖ ّصا الٓػل، : ْٗبل لِ الط٘د ؤزام اللِّ يعُّ
ؤٍ تحول ًٓسٙ يلِ٘ هى الًلن ثٌَِّ؛ ٍ شلٙ ؤًِّ ٟ بروبو ْ٘وب شٚطت، ثل اٝروبو ْٖ ؾسُّ، ٛىّ اٛهّٔ هتّٓٗٔ يل٢ ؤىّ 

تبد ال٢ ٖبؼ َّ اٝهبم، ٍ اٛه٘ط هي ٖجل اٝهبم ٗحتبد ال٢ ؤه٘ط َّ اٝهبم، ٍ شلٙ هسٗف ٗح -الصٕ َّ زٍى اٝهبم -الٗبؾٖ
هب تًلّٗت ثِ، اللّْن بلّب ؤى تَٛى ؤضطت ثبٛه٘ط ٍ الٗبؾٖ ال٢ ًٓس اٝهبم َْْ ٚوب ٍغٓت َ٘ط هحتبد ال٢ ٖبؼ ٗتٗسّهِ ؤٍ ؤه٘ط 

 .ء ْلن ٗإت ثطٖ! لعاهٙ يبْب٘ اللِّ؟يلِ٘، ٍ بًّوب است٢ٌُ يي شلٙ لًػوتِ ٍ ٚوبلِ، ْإٗي هَؾى ب

ؤ ل٘س ٖس ؤروًت اٛهّٔ : ؤثٖ يوطٍ الطكَٕ، ْٗبل لِ: سإل ضرل هي الوًتعلٔ ًٗطِ ة: -ؤٗؿب -ٍ هي ٠ٚم الط٘د ؤزام اللِّ يعُّ
 .يل٢ ؤىّ ؤثب ثٛط ٍ يوط ٚبى نبّطّوب اٝس٠م؟

س٠م ظهبًب، ْإهّب ؤى ًََٗٛا هزوً٘ي يل٢ ؤًّْوب ٚبًب ْٖ سبئط ًًن؛ ٖس ؤروًَا يل٢ ؤًّْوب ٖس ٚبًب يل٢ نبّط اٝ: ْٗبل لِ الط٘د
: ؤحَالْوب يل٢ نبّط اٝس٠م، ْل٘س ْٖ ّصا بروبو، ل٠تّٓبٔ يل٢ ؤًّْوب ٚبًب يل٢ الطط٘، ٍ لَرَز قبئٓٔ ٚخ٘طٓ الًسز تَٗل

ْبٔ ْٖ ح٘بٓ الٌجّٖ غل٢ّ اللِّ يلِ٘ ٍ آلِ ٍ ٍ بًِّ ٚبى ٗهْط هٌْوب الي. بًّْوب ٚبًب ثًس بنْبضّوب اٝس٠م يل٢ نبّط ٚٓط ثزحس الٌعّ
تكلٕ الَٗل يل٢ [ ٟ]ٖس ثكل هب ؤضزت ؤى ؤٍضزُ يل٢ ّصا الساال ثوب ؤٍضزت، ٍ ٌٚت ؤنيّ ؤًّٙ [:  الطَقٖ]سلّن، ْٗبل الطكَٕ 

 .هب سإلتٙ

لٌّٖٛ ؤًب ؤؾكطّ٘ ال٢ الََٖو  ٖس سوًت هب يٌسٕ؛ ٍ ٖس يلوت هب الصٕ ؤضزت، ْلن ؤهٌٛٙ هٌِ، ٍ: ْٗبل لِ الط٘د ؤزام اللِّ يعُّ
  ْ٘وب نٌٌت ؤًّٙ

 21:ظ
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تَٖى ذػوٙ ِْ٘، ؤ ل٘س اٛهّٔ هزؤً يل٢ ؤًِّ هي ايتطِ ثبلطّٙ ْٖ زٗي اللِّ يعّ ٍ رلّ ٍ الطٗت ْٖ ًجَّٓ ضسَل اللِّ غل٢ّ 
 .ثل٢: ْٗبل. اللِّ يلِ٘ ٍ آلِ ٍ سلّن ْٗس ايتطِ ثبلٛٓط ٍ ؤٖطّ ثِ يل٢ ًٓسِ؟

هب ضٛٛت هٌص َٗم : ٟ ذ٠ِ ثٌْ٘ب يل٢ ؤىّ يوط ثي الركّبة ٖبل[ هزتؤً]ْةىّ اٛهّٔ هزؤً : اللِّ يعُّ ْٗبل لِ الط٘د ؤزام
! ؤ لست ثٌجّٖ؟! ٗب ضسَل اللِّ: ؤسلوت بلّب َٗم ٖبؾ٢ ِْ٘ ضسَل اللِّ غل٢ّ اللِّ يلِ٘ ٍ آلِ ؤّل هّٛٔ، ْةًّٖ رئت بلِ٘ ْٗلت لِ

بًّْب ل٘ست ثسًّ٘ٔ، ٍ لٌّْٛب : ْٗبل! ًْل٢ م تًكٖ ّصُ السًّ٘ٔ هي ًٓسٙ؟[:  لِ]ثل٢، ْٗلت : ٖبل! ؤلسٌب ثبلواهٌ٘ي؟: ثل٢، ْٗلت: ْٗبل
، !ؤٍ ٍيستٙ ؤى تسذلْب الًبم؟: ، ٖبل!ْوب ثبلٌب ٟ ًسذلْب؟: ثل٢، ٖلت: ٖبل! ؤ ل٘س ٖس ٍيستٌب ؤى ًسذل هّٛٔ؟: ذ٘ط لٙ، ْٗلت لِ

 :ٟ، ٖبل: ٖلت

ثطِّٛ ْٖ زٗي اللِّ ٍ ًجَّٓ ضسَل اللِّ غل٢ّ اللِّ يلِ٘ ٍ آلِ ٍ سلّن ٍ شٚط هَاؾى ضَِٛٚ ٍ ْسٌسذلْب بى ضبء اللِّ تًبل٢، ْبيتطِ 
ثّ٘ي يي رْبتْب، ٍ بشا ٚبى اٛهط يل٢ هب ٍغٌٓبُ ْٗس حػل اٝروبو يل٢ ٚٓطُ ثًس بنْبض اٝٗوبى، ٍ ايتطاِْ ثوَرت شلٙ يل٢ 

يلِ٘ [  هٌْن]ٍ ضرى ال٢ اٝٗوبى ثًس الٛٓط، ْإقطحٌب َٖلْن لًسم الجطّبى ًٓسِ، حنّ ازّي٢ ذػَهٌب هي الٌبغجٔ ؤًِّ تّ٘ٗي ثًس الطّٙ 
هب ٌٚت ؤنيّ ؤحسا ٗسّيٖ اٝروبو يل٢ ٚٓط يوط ثي : ء ؤٚخط هي ؤى ٖبل ٍ ايتوسًب يل٢ اٝروبو ْ٘وب شٚطًبُ، ْلن ٗإت ثطٖ

 .الركّبة حت٢ّ اٙى

 .414 -413/ 10: ٍ ؤٍضزُ الًلّبهٔ الوزلسٖ ْٖ ثحبض اًَٛاض

 [ٖؿّ٘ٔ الَحسٓ ث٘ي الوسلو٘ي هسإلٔ يٗلّ٘ٔ] *****

حنّ بىّ ٖؿّ٘ٔ الَحسٓ ث٘ي الوسلو٘ي هب ّٖ بلّب هسإلٔ يٗلّ٘ٔ ٖجل ؤى تَٛى ًػّ٘ٔ، ٍ ْطٗؿٔ ضطيّ٘ٔ ٖجل ؤى تَٛى هسئَلّ٘ٔ 
ٍٓ ايٕتَػِؤَا  :تًبل٢ٟ ٗوٛي التًبهٖ ٍ التُبؾٖ يٌْب ؤٍ َؽّ الكطِ يٌْب ثًس َٖلِ سجحبًِ ٍ  -يل٢ ٚلّ حبل -ارتوبيّ٘ٔ، ٍ ّٖ

َُا  ثصا ؤهط( 99: آل يوطاى) ثِحٓجٕلِ اللَِِّ رٓوًِ٘بً ٍٓ ٟ تََٓطَّٖ

 22:ظ

يل٢ ؤى َٗٛى حجل اللِّ َّ يلّٖ يلِ٘ الس٠م ٍ ٍلسُ ٚوب غطّحت ثِ ًػَظ الًبهّٔ ْؿ٠ يي الربغّٔ، ٍ ٖس سلٓت  -سجحبًِ
 .ْٖ زٗجبرٔ الٛتبة

َُا ٍٓ اذْتَلََُٓا هِيْ ثًٕٓسِ هب  :زٓ ٍ تؿًْ٘٘ب ثبلًصاة الًه٘ن، ْٗبل تًبل٢ٍ تَيّس يعّ اسوِ يل٢ التْبٍى ثبلَح ٍٓ ٟ تًَََُُٛا َٚبلَّصِٗيَ تََٓطَّٖ
بتٔ ٍٓ ؤٍُلئِٙٓ لَْٔنٕ يٓصاةٌ يٓهِ٘نٌ  (.105: آل يوطاى)  ربءّٓٔنٔ الْجٌِّٓ٘

سّ٘ٔ ٍٖت٘ٔ، ٍ ّٖ شات ؤثًبز هتطًّجٔ ْطّـ ثْب َٖم ٍ ْبلَحسٓ ث٘ي الوسلو٘ي ٗزت ؤى تْٓن يل٢ ؤًّْب ٖؿّ٘ٔ ضسبلّ٘ٔ ؤسبسّ٘ٔ ٟ س٘ب
ٖس ذلف ث٘ي الَحسٓ  -ٍ ٗب لٜسّ -ؤْطـ آذطٍى، هى ٚلّ هب لْب هي اّٛوّ٘ٔ، ٍ ْٖ لعٍم حوبٗتْب ٍ الحطظ يلْ٘ب، بلّب ؤًِّ

 !!.لوصاّتْٗبل ثَحسٓ اٛزٗبى ثًس ؤى ْطٌ هي ٍحسٓ ا -هوّي ٟ ثػ٘طٓ لِ -الس٘بس٘ٔ ٍ السٌّٗ٘ٔ، حت٢ رطؤ الجًؽ
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، ثل الوٌْذ «ربءٓ الْحُّٕٓ ٍٓ ظَّٕٓٓ الْجبقِلُ» ٍ «َْوب شا ثًٕٓسٓ الْحِّٕٓ بِلَّب الؿ٠َّلُ» ْل٘ست الَحسٓ ّٖ َٚى الجبقل حّٗب ٍ ٟ الحّٕ ثبق٠
َّ ٍارجِ ٍ حن ٗستٌتذ هي ضسبلٔ السوبء هب ... التحٖٗ٘ٗ ٍ الوَؾَيّ٘ٔ الًلوّ٘ٔ تستسيٖ الجبحج يي الحٗ٘ٗٔ ؤى ٗٓحع ٍ ٗجحج 

 -هب تولِ٘ يلِ٘ ْطٗؿتِ، ٟ ؤًِّ تحت ضًبض حٓم الَحسٓ ْٗول ٚلّ الٓطٍو ٍ اٛغَل التٖ ٗلٗبّب ذ٠ل ثحخِ ٍ تٓت٘طِ، ثل ٌٗس٢
الحٗ٘ٗٔ ٍ الحّٕ، ثل ٗلتعم الؿ٠لٔ ٍ الجبقل هتصضّيب ثْصُ اللٓهٔ ٍ ّصا هب ٍرسًبُ يٌس ثًؽ هوّي ضبضٌٚب ثبسن  -ٍ ٗب للًبض

 .الوصّت

ثحج الًلوٖ ٗتَذ٢ّ زٍهب الحٗبئٕ الوزطّزٓ يي ؤّٗٔ هَاّٖ هسجٗٔ، ؤٍ التعاهبت ًسجّ٘ٔ، ؤٍ ضًبئط ٍ يبزات هَضٍحٔ، ؤٍ ؤّٗٔ بش ال
 .ايتجبضات تػطِْ يي هس٘طُ الًلوٖ

 !.تزٌّت الٓطٖٔ ٍ الر٠ِ ٍ التوسّٙ ثبلَحسٓ ٍ الَْبٔ ٗلعم هٌِ تَإْ الزو٘ى حت٢ّ ْ٘وب اذتلَٓا ِْ٘؟ -ٗب تط١ -ْْل

 !.ّل ه٢ًٌ الَحسٓ ّٖ حٓم رو٘ى الر٠ْبت ٍ ؤسجبثْب ٍ زٍايْ٘ب ٍ رصٍضّب ال٢ اٛثس؟ ٍ
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 !.ٍ ّل ه٢ًٌ الَحسٓ َّ هزطّز هزبه٠ت ٍ تولّٕ ٍ تعلّّ ثًؿٌب لجًؽ؟

ثوب سبض ٍ ّل ّصا بلّب تزسٗس للٌعايبت الكبئّٓ٘ٔ ٍ تًوٕ٘ الٓطٖٔ ٍ تػح٘ح الر٠ِ، ٍ َْٔ شلٙ ٖتل ثًؿٌب الجًؽ ثحزّٔ الًول 
 !.يلِ٘ ضربل السلّ؟

 !.ٍ ّل ّصا بلّب بثٗبء للر٠ْبت ٍ حٓهب لزصٍضُ حّ٘ٔ قطّٗٔ ٌْ٘ب هب حٌ٘٘ب، ٚوب َّ ٍاًٌٖب الَ٘م؟

 !.ٍ لتّ الوٗبل؛ بًِّ هت٢ ٚبى التوسّٙ ثإسجبة الطٗبٔ ٍ الر٠ِ َّ الزبهى الوحّٕٗ لسٍايٖ اًٟسزبم ٍ الَحسٓ؟

لٗتل ضٍح التٓٛ٘ط الحطّ ٍ الجحج الًلوٖ ٍ التػسّٕ للوسئَلّ٘ٔ الططيّ٘ٔ، ٍ « اٝس٠ه٘ٔ الَحسٓ»ٍ حطام يلٌ٘ب است٠ُل ضًبض 
 !.تحز٘ط يَٗلٌب، ٍ بهبتٔ الحٗبئٕ هتصضّي٘ي ثْصُ الصضًٗٔ لٗتل الوَّٖ الٗبئن يي ثػ٘طٓ ٍ ٍيٖ

ُ السوبء لٌب، ٍ ٖبم السل٘ل ثبٟلتعام تتلرّع ْٖ حٓم السٗي الحٌّ٘ ٚوب ؤضازت -لَ ٌّٚب هسلو٘ي -ٍ هسًبًب ٍ يٗ٘ستٌب ٍ هسئَلّ٘تٌب
ثبلوَّٖ الحّٕ الخبثت الصٕ ٟ َجبض يلِ٘، ٍ حوبٗتِ ثبلُبلٖ ٍ الطذ٘ع، ٍ قطح رو٘ى اْٛٛبض يل٢ قبٍلٔ التططٗح ٍ السّٖٔ ْٖ 

 .السل٘ل، سَاء ٍإْ هَ٘ل اٛضربظ ٍ ؤَّاءّن ؤم ذبلْٓب

. لتًوٕ٘ الر٠ْبت الوصّجّ٘ٔ، ٍ تُصٗٔ الطٍح الكبئّٓ٘ٔ الجُ٘ؿٔ -ُ الصضًٗٔتحت ّص -َّ اْٝطاـ -ٍ الً٘بش ثبللِّ -ٍ ل٘س ه٢ًٌ ّصا
ْلَ ؤذصًب ثٌهط اٟيتجبض ٍحسٓ الًٗ٘سٓ ٍ الوجسؤ، ٍ اتّحبز هػبزض التططٗى، ٍ اٟتّٓبٔ يل٢ رولٔ هي ْطٍو السٗي، ٍ َْٔ ّصا 

ٖجبت التٖ تحَل زٍى تٓبّوٌب، ٍ ثصا ٗحٓم الوسلن ٍحسٓ الوػ٘ط ٍ الْسِ، ٍ الًسٍّ الوطتط٘ ٍ ٛهٛي ثْب بظاحٔ الٛخ٘ط هي الى
حَٗٔ ؤذِ٘ الوسلن ثوب ثٌِّ٘ الطبضو الوٗسّس ْٖ هئبت الٌػَظ هي حطهٔ زهِ ٍ هبلِ ٍ يطؾِ ّصا يسا هب ٌّب٘ هي ؤحٛبم 
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، ٍ الُسض -حطاهبٍ يسُّ  -، ٍ َطِّ-ٍ ًَِٚ ٚٓطا -، ٍ ٖتبلِ-ٍ ًَِٚ ْسَٖب -ؤذ٠ّٖ٘ٔ ٍ آزاة بس٠هّ٘ٔ ْطؾْب يلِ٘؛ ٚحطهٔ سجِّ
 ، ٍ ّصا هى هب ؤهط ثِ الطبضو هي الَْبء ثَيسُ،-ٍ غ٘طٍضتِ َ٘لٔ -ثِ

 24:ظ

 ٍ بْطبء الس٠م يلِ٘، ٍ ي٘بزٓ هطٗؿِ، ٍ تط٘٘ى رٌبظتِ، ٍ بٚطاهِ ٍ احتطاهِ ٍ

 ثل ّوب ٚإيؿبء الزسس الَاحس ٗطسّ ثًؿِ ثًؿب ٍ ٗحتّ لِ هب ٗحتّ لٌٓسِ ٍ ٗٛطُ لِ هب ٗٛطُ لْب

 [ الًٌبٍٗي الًبهّٔ ْٖ ؤثَاة هتٓطّٖٔ حَل ّصا الوَؾَو ثًؽ] *****

حنّ بًِّ ٗلعهٌب ؤى ًكلّ يل٢ ّصُ الوَسَئ هي ذ٠ل يطؼ ؤثَاة هتٓطّٖٔ توتّ ثطسّٓ ثوَؾَو ثحخٌب ّصا، َبٗتِ ؤىّ ّصُ اٛرعاء 
يي الَٗم، ٍ ٌّب ًسضد ثًؽ يسّت ثًؽ الطٍاٗبت ٍ حبٍلٌب استسضا٘ الجبٖٖ ْٖ ذبتؤ الٛتبة هوّب ربء ْٖ ؤثَاة هتٓطّٖٔ 

 .الًٌبٍٗي الًبهّٔ ْٖ ؤثَاة هتٓطّٖٔ حَل ّصا الوَؾَو

هي ٗزَظ ؤذص الًلن هٌِ ٍ هي ٟ ٗزَظ، ٍ شمّ التٗل٘س ٍ الٌْٖ يي هتبثًٔ َ٘ط الوًػَم ْٖ ٚلّ هب َٗٗل، ٍ ٍرَة : ْوخ٠؛ ثبة
 [.14ثبة  105 -81/ 2]ض ٍ الْٓٗبء الػبلح٘ي التوسّٙ ثًطٍٓ اتّجبيْن يلْ٘ن الس٠م ٍ رَاظ الطرَو ال٢ ضٍآ اٛذجب

تإٍٗل الواهٌ٘ي ٍ اٝٗوبى ٍ الوسلو٘ي ٍ اٝس٠م ثْن ٍ ثَٟٗتْن يلْ٘ن الس٠م، ٍ الّٛٓبض ٍ الوططٚ٘ي ٍ الٛٓط ٍ الطط٘ ٍ : ثبة
 [.20ثبة  393 -354/ 23]الزجت ٍ الكبََت ٍ اللّبت ٍ الًع١ّ ٍ اٛغٌبم ثإيسائْن ٍ هربلْٓ٘ن 

اٛثطاض ٍ الوتَّٗى ٍ السبثَٗى ٍ الوٗطّثَى ٍ ضً٘تْن ؤغحبة ال٘و٘ي، ٍ ؤيسائّن الٓزّبض ٍ اٛضطاض ٍ ( يلْ٘ن الس٠م)ّن ؤىّ: ثبة
 [.23ثبة  9 -1/ 24]ؤغحبة الطوبل 

هي ؤىّ  25، ٍ ثبة 24ثبة  25 -9/ 24]السج٘ل ٍ الػطاـ، ٍ ّن ٍ ضً٘تْن الوستٗ٘وَى يلْ٘ب ( يلْ٘ن الس٠م)ؤًّْن : ثبة
 [.ستٗبهٔ بًّوب ّٖ يل٢ الَٟٗٔاٟ

 [.26ثبة  40 -30/ 24]ؤىّ ٍٟٗتْن الػسٔ، ٍ ؤًّْن الػبزَٖى ٍ الػسَّٗٗى ٍ الطْساء ٍ الػبلحَى : ثبة

 25:ظ

 [.28ثبة  48 -41/ 24( ]يلْ٘ن الس٠م)ؤىّ الحسٌٔ ٍ الحس٢ٌ الَٟٗٔ، ٍ السّ٘ئٔ يساٍتْن : ثبة

 82 -67/ 24]ي٠هبت، ٍ ِْ٘ ثًؽ َطائت التإٍٗل ْْ٘ن غلَات اللِّ يلْ٘ن، ٍ ْٖ ؤيسائْن الٌزَم ٍ ال( يلْ٘ن الس٠م)ؤًّْن : ثبة
 [.30ثبة 
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 [.44ثبة  143 -136/ 24]الطزطٓ الكّ٘جٔ ْٖ الٗطآى، ٍ ؤيسائّن الطزطٓ الرج٘خٔ ( يلْ٘ن الس٠م)ؤًّْن : ثبة

الٛٓط ٍ : لٗسف ٍ الو٘عاى، ٍ تط٘ ٍٟٗتْن ٍ ؤيسائّنالًسل ٍ الوًطٍِ ٍ اٝحسبى ٍ ا. ٍ ٍٟٗتْن( يلْ٘ن الس٠م)ؤًّْن : ثبة
 [.52ثبة  191 -187/ 24]الٓسَٔ ٍ الًػ٘بى ٍ الٓحطبء ٍ الوٌٛط ٍ الجُٖ 

الػ٠ٓ ٍ العٚبٓ ٍ الحذّ ٍ الػ٘بم ٍ سبئط الكبيبت، ٍ ؤيسائّن الَٓاحص ٍ الوًبغٖ ْٖ ثكي الٗطآى ( يلْ٘ن الس٠م)ؤًّْن : ثبة
 [.هي الجحبض 27ٍ  24ل ًٌػح ثوطارًٔ رو٘ى الوزلس ، ة66ثبة  304 -286/ 24]

 [.3ثبة  115 -110/ 25]يٗبة هي ازّي٢ اٝهبهٔ ثُ٘ط حّٕ، ؤٍ ضْى ضآٗٔ رَض، ؤٍ ؤقبو بهبهب ربئطا : ثبة

 [.5ثبة  156 -145/ 27]ي٠هٔ ق٘ت الَٟزٓ ٍ ثُؿْن ي٠هٔ ذجج الَٟزٓ ( يلْ٘ن الس٠م)ؤىّ حجّْن : ثبة

ْْ٘ن ٍ يٗبة هي ٖبتلْن ؤٍ نلوْن ؤٍ ذصلْن ٍ لن ٌٗػطّن ( غل٢ّ اللِّ يلِ٘ ٍ آلِ ٍ سلّن)ل حطهٔ الٌجّٖ هب ٗزت هي حّ: ثبة
 [.8ثبة  207 -202/ 27]

 [.10ثبة  239 -218/ 27]شمّ هجُؿْن، ٍ ؤًِّ ٚبْط ح٠ل السم، ٍ حَاة اللًي يل٢ ؤيسائْن : ثبة

 [.11ثبة  241 -239/ 27]بلّب ٍلس ظًب  يٗبة هي ٖتل ًجّ٘ب ؤٍ بهبهب، ٍ ؤًِّ ٟ ٗٗتلْن: ثبة

 .يل٢ يوط ْٖ الطئٗب( ضحوِ اللِّ)احتزبد الط٘د السسٗس الوٓ٘س : ثبة

 26:ظ

 [.1ثبة  331 -327/ 27] 

يل٢ ح٠ث ٍ سجً٘ي ْطٖٔ، ٍ ؤًِّ ٗزطٕ ْْ٘ن هب رط١ ْٖ َ٘طّن هي ( غل٢ّ اللِّ يلِ٘ ٍ آلِ ٍ سلّن)اْتطأ اٛهّٔ ثًس الٌجّٖ : ثبة
 [.1ثبة  36 -2/ 28]اضتسازّن يي السٗي  اٛهن ٍ

 .180/ 13: ٍ لِ ًهبئط ْٖ ؤثَاة هرتلٓٔ ْٖ اٟتّجبو حصٍ الٗصٓ ثبلٗصٓ ٚوب ْٖ ثحبض اًَٛاض

ٍ يٓل٢َ  :َٖلِ تًبل٢: ثبة ٔنٕ ٍٓ ٗٔحِجًََُِّٔ ؤَشِلَّٔ الْؤاْهٌِِ٘يَ ؤَيِعٍَّٓ يٓل٢َ الْٛبِْطِٗيَ هٓيْ ٗٓطْتَسَّ هٌُِْٛنٕ يٓيْ زٌِِِِٗ َْسَِٕٓٓ ٗٓإْتِٖ اللَِّٔ ثََِٕٗمٍ ٗٔحِجُّْ
 [.30ثبة  34 -32/ 36( ]54: الوبئسٓ)  ٗٔزبِّسٍٔىَ ِْٖ سٓجِ٘لِ اللَِِّ ٍٓ ٟ ٗٓربَُْىَ لََٕهَٓٔ ٟئِنٍ

 [.101ثبة  156 -131/ 72]ٚٓط الوربلٓ٘ي ٍ الٌػّبة ٍ هب ٌٗبست شلٙ : ثبة

 [.27ثبة  236 -217/ 96]هسح الصضّٗٔ الكّ٘جٔ ٍ حَاة غلتْن : ثبة
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 :ّصا يوَهب؛ ٍ هب ربء ْٖ ذػَظ ؤه٘ط الواهٌ٘ي يلِ٘ الس٠م ٍ العّطاء الجتَل س٠م اللِّ يلْ٘ب ٌْسضد ثًؿْب

الواهي ٍ اٝٗوبى ٍ السٗي ٍ اٝس٠م ٍ السٌّٔ ٍ الس٠م ٍ ذ٘ط الجطّٗٔ ْٖ الٗطآى، ٍ ؤيسائُ الٛٓط ٍ الٓسَٔ ( يلِ٘ الس٠م)ؤًِّ : ثبة
 [.13ثبة  353 -336/ 35]ٍ الًػ٘بى 

 ...الػبزٔ ٍ الوػسّٔ ٍ الػسّٕٗ ْٖ الٗطآى ( يلِ٘ الس٠م)ؤًِّ : ثبة

 [.21آذط الوزلس ثبة  -407/ 35]

 [.89ثبة  334 -330/ 39]ؤٍ حسسُ ؤٍ يبًسُ ٍ يٗبثْن ( يلِ٘ الس٠م)ٚٓط هي آشاُ : ثبة

ٔنٕ هٓسٕاُلَُىَ :َٖلِ تًبل٢: ثبة ( يلِ٘ الس٠م)، ٍ َ٘طّب هي اٙٗبت الَاضزٓ ْٖ حِّٗ [28ٍ هب ثًسّب ثبة  -76/ 36]  ٍٓ َُِّٖٓٔنٕ بًَِّْ
 ْٖ الوزلس

 27:ظ

 .السبزس ٍ الخ٠ح٘ي هٌِ

 [.3ثبة  129 -77/ 67]قٌ٘ٔ الواهي ٍ ذطٍرِ هي الٛبْط ٍ ثبلًٛس : ثبة

ا ْٖ هطؾْب ال٢ ضْبزتْب ٍ َسلْب ٍ هب ٍٖى يل٢ العّطاء الجتَل س٠م اللِّ يلْ٘ب هي الهلن، ٍ ثٛبئْب ٍ حعًْب ٍ ضٛبٗتِ: ثبة
 [.7ثبة  218 -155/ 43]زٌْْب، ٍ ث٘بى الًلّٔ ْٖ بذٓبء زٌْْب غلَات اللِّ يلْ٘ب، ٍ لًٌٔ اللِّ يل٢ هي نلوْب 

 [رولٔ هي الطٍاٗبت ٍ ٚلوبت ثًؽ يلوبئٌب ْٖ ثبة الجطاءٓ] *****

ٍ ٚلوبت ثًؽ يلوبئٌب اٛي٠م ٖسّس سطّّن ْٖ ثبة الجطاءٓ، ًٌٗلْب َبلجب يي ّصا الٛتبة  3 ٍ بل٘ٙ هسطز لزولٔ هي الطٍاٗبت
 :ذبغّٔ ًِّٛ هَؾَو الجحج ّطثب هي اٝقبلٔ ٍ اٝسْبة

 [ الطٍاٗبت]

ٗػ٘ط ٚبلطيّ لَ ؤىّ يجسا يجسًٖ حت٢ّ ٌٗٗكى ٍ ! ٗب هحوّس ::ْووب ؤٍحٖ ال٢ ضسَل اللِّ غل٢ّ اللِّ يلِ٘ ٍ آلِ ٍ سلّن ل٘لٔ اٝسطاء
 .الجبلٖ حنّ ؤتبًٖ ربحسا لَٟٗتْن هب ؤسٌٛتِ رٌّتٖ ٍ ٟ ؤنللتِ تحت يطضٖ

 .[34: ٠ًٗ يي الوحبسي 357/ 8: ثحبض اًَٛاض]
                                                             

ثبة اضتطاـ ٖجَل اٛيوبل ثَٟٗٔ اٛئؤّ يلْ٘ن الس٠م ٍ ايتٗبز بهبهتْن، هي ؤثَاة الوٗسّهبت الَاضزٓ ْٖ الزعء اٍٛل هي ٚتبة ربهى ( 19) لًلّ الجبةٍ ( 1)  3

 .، ٌُٖٗ يي ٚل هب سلّ، ٠ْحم460 -426: ؤحبزٗج الطً٘ٔ
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بىّ ؤٍحٕ يط١ اٝٗوبى الحتّ ْٖ اللِّ ٍ الجُؽ  :ٍ يي ؤثٖ يجس اللِّ يلِ٘ الس٠م، يي ضسَل اللِّ غل٢ّ اللِّ يلِ٘ ٍ آلِ ٍ سلّن ٖبل
 .ْٖ اللِّ، ٍ تَالٖ ٍلّٖ اللِّ ٍ تًبزٕ يسٍّ اللِّ

 .[165: ، يي الوحبسي13حسٗج  57ٍ  56/ 27: ثحبض اًَٛاض]

 ٍ ّٖ ٚخ٘طٓ رسّا ٟ ًُبلٖ لَ ٖلٌب ثتَاتطّب ه٢ًٌ، ٍ ٖكًّ٘ٔ غسٍضّب ٍ ًػّ٘ٔ

 28:ظ

 .زٟلتْب

ٍ حتّ ...   ، ثةسٌبزُ يي اٛيوص، يي رًٓط ثي هحوّس يلْ٘وب الس٠م ٖبل[154 -153/ 2حزطٕ،  150: ]ٍ ربء ْٖ الرػبل
ؤٍل٘بء اللِّ ٍارت، ٍ الَٟٗٔ لْن ٍارجٔ، ٍ الجطاءٓ هي ؤيسائْن ٍارجٔ، ٍ هي الصٗي نلوَا آل هحوّس غل٢ّ اللِّ يلْ٘ن ٍ ّتَٛا 

ه٘طاحْب ٍ َػجَّب ٍ ظٍرْب حَْٖٗوب، ٍ ّوَّا ثةحطأ ث٘تْب، ٍ ؤسّسَا حزبثْن، ٍ ؤذصٍا هي ْبقؤ يلْ٘ب الس٠م ْسٚب ٍ هًٌَّب 
 الهلن، ٍ َّ٘طٍا سٌّٔ ضسَل اللِّ غل٢ّ اللِّ يلِ٘ ٍ آلِ ٍ سلّن، ٍ الجطاءٓ هي الٌبٚخ٘ي ٍ الٗبسك٘ي ٍ الوبضٖ٘ي ٍارجٔ، ٍ الجطاءٓ هي

ٍارجٔ، ٍ الجطاءٓ هي ؤض٢ٗ اٍّٛل٘ي ٍ اٙذطٗي ضٕٗ٘  -مؤٍّلْن ٍ آذطُ -اًٛػبة ٍ اٛظٟم ؤئؤّ الؿ٠ل، ٍ ٖبزٓ الزَض ٚلّْن
 يبٖط ًبٖٔ حوَز ٍ ٖبتل ؤه٘ط الواهٌ٘ي يلِ٘ الس٠م ٍارجٔ، ٍ الجطاءٓ هي رو٘ى ٖتلٔ ؤّل الج٘ت يلْ٘ن الس٠م ٍارجٔ

 .[3حسٗج  52/ 27ٍ  1حسٗج  227 -226/ 10: ٍ ؤٍضزُ ْٖ ثحبض اًَٛاض]

  ٚوب ؤٍضزُ]يلِ٘ الس٠م  ٍ ٖطٗت هٌِ هب ربء يي اٝهبم الطؾب

سإل الوإهَى يلّٖ  :، ثةسٌبزُ يي الٓؿل ثي ضبشاى، ٖبل[1حسٗج  35ثبة ( 127 -121/ 2) 268(: و)ْٖ يَ٘ى ؤذجبض الطؾب 
ٍ الَٟٗٔ ٛه٘ط : ثي هَس٢ الطؾب يلِ٘ الس٠م ؤى ٗٛتت لِ هحؽ اٝس٠م يل٢ اٝٗزبظ ٍ اٟذتػبض، ْٛتت يلِ٘ الس٠م

ٍ الَٟٗٔ ٛتجبيْن ٍ ؤض٘بيْن ٍ الوْتسٗي ثْساّن، ... هؿَا يل٢ هٌْبد ًجّْ٘ن ٍ لن ُّٗ٘طٍا ٍ لن ٗجسّلَا هخل  الواهٌ٘ي ٍ الصٗي
 .ال٢ آذطُ... السبلٛ٘ي هٌْبرْن ضؾَاى اللِّ يلْ٘ن ٍ ضحؤ 

 .[1حسٗج  359 -358/ 10: ٍ ؤٍضزُ ْٖ ثحبض اًَٛاض]

 [ ٚلوبت الًلوبء ْٖ التجطٕ]

 .هي ضّٙ ْٖ ٚٓط ؤيسائٌب ٍ الهبلو٘ي لٌب َْْ ٚبْط: ٖبل الػبزٔ يلِ٘ الس٠م :، ٖبل112: ض٘د الػسٍٍٔ ربء ْٖ ايتٗبزات ال

 [62/ 27: ثحبض اًَٛاض: ٍ اًهط]

 -حزطٕ السطائط -488: ٚوب ْٖ هستكطْبت السطائط: ]ٖبل الػَٓاًٖ

Alefbalib.com | کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقاالت و کتب



 29:ظ

 [:19حسٗج  59 -58/ 27: ٍ حٛبُ ْٖ ثحبض اًَٛاض( 149(: و)تحٕٗ٘ هسضسٔ اٟهبم الوْسّٕ ) 

بًِّ ٟ تتنّ الَٟٗٔ ٍ ٟ ترلع الوحجّٔ، ٍ ٟ تخجت الوَزّٓ ٙل هحوّس غلَات اللِّ يلْ٘ن بلّب ثبلجطاءٓ هي يسٍّّن؛  -ٗب ثٌٖ -ٍ ايلن
ىَ هٓيْ حٓبزَّ  ٟ تَزِسٔ ََٖٕهبً ٗٔاْهٌَُِىَ ثِبللَِِّ ٍٓ :ٖطٗجب ٚبى هٌٙ ؤٍ ثً٘سا، ٠ْ تإذص٘ ثِ ضؤْٔ، ْةىّ اللِّ يعّ ٍ رلّ َٗٗل الَْٕ٘ٓمِ الْأذِطِ َٗٔازٍُّ

 :الوزبزلٔ)  اللَِّٓ ٍٓ ضٓسَٔلَِٔ ٍٓ لََٕ ٚبًَُا آثبءّٓٔنٕ ؤٍَٕ ؤَثٌٕبءّٓٔنٕ

22.) 

ٍ ربء ]هزلس ٍاحس ؤهل٢ ِْ٘ هزول يٗبئس الطً٘ٔ اٝهبهّ٘ٔ ( ُ 385الوت٢َّْ سٌٔ )ٍ للط٘د الػسٍٔ هحوّس ثي ثبثَِٗ ضحوِ اللِّ 
الػ٠ٓ، ٍ العٚبٓ، ٍ الػَم، ٍ الحذّ، ٍ : ٍ بىّ السيبئن التٖ ثٌٖ اٝس٠م يلْ٘ب ذوس: ... ٍ ٖبل ِْ٘[ 379: سْٖ ٚتبثِ الوزبل

ؤَقًَِ٘ٔا اللَِّٓ ٍٓ  :ٍ اٖٝطاض ثإًّْن ؤٍلَ اٛهط الصٗي ؤهط اللِّ يعّ ٍ رلّ ثكبيتْن، ْٗبل... ٍٟٗٔ الٌجّٖ ٍ اٛئؤّ ثًسُ غلَات اللِّ يلْ٘ن 
ٍ ؤىّ قبيتْن قبئ اللِّ، ٍ هًػ٘تْن هًػ٘ٔ اللِّ، ٍ ٍلّْ٘ن ٍلّٖ اللِّ، ٍ يسٍّّن يسٍّ اللِّ يعّ ٍ   سَٔلَ ٍٓ ؤٍُلِٖ الْإَهٕطِ هٌُِْٛنٕؤَقًَِ٘ٔا الطَّ

 .رلّ ال٢ آذط ٠ٚهِ ؤيل٢ اللِّ هٗبهِ

لًَِٛ هي  -ؤٕ يٗبئسُ -اٍ بًّوب ؤٍضزًبُ: -ثًس سطزُ الوزلس ثٛبهلِ -405 -393/ 10: ٍ ٖبل الًلّبهٔ الوزلسٖ ْٖ ثحبضُ
 يهوبء الٗسهبء التبثً٘ي ٙحبض اٛئؤّ الٌزجبء الصٗي ٟ ٗتّجًَى اٙضاء ٍ اَّٛاء، ٍ لصا ٌٗعل ؤٚخط ؤغحبثٌب ٠ٚهِ ٍ ٠ٚم ؤثِ٘ ضؾٖ

 اللِّ يٌْوب هٌعلٔ الٌعّ الوٌَٗل ٍ الرجط الوإحَض

 -365/ 8ٍ  21حسٗج  63 -60/ 27: اهٔ الوزلسٖ ْٖ ثحبضٍُ ًٗلِ الًلّ] 114 -111: ٍ بل٘ٙ ٠ٚم ّصا الًه٘ن ْٖ ايتٗبزاتِ
 :ًٗلٌبُ ثكَلِ لوب ِْ٘ هي َْائس، ٖبل قبة حطاُ[ هزو٠ 366

يٓل٢َ اللَِِّ َٚصِثبً ؤٍُلئِٙٓ   ٍٓ هٓيْ ؤَنْلَنٔ هِوَّيِ اْْتَط١ :ايتٗبزًب ْٖ الهبلو٘ي ؤًّْن هلًًََى ٍ الجطاءٓ هٌْن ٍارجٔ، ٖبل اللِّ يعّ ٍ رلّ
ِنٕ ٍٓ َُٗٓٗلُ  ؾَُىَ يٓل٢ًٕٗٔطَ   ضٓثِّْ

 30:ظ

ِنٕ ؤَٟ لًٌََُٕٔ اللَِِّ يٓل٢َ الهَّبلِوِ٘يَ  الْإَضْْبزٔ ّاُٟءِ الَّصِٗيَ َٚصَثَٔا يٓل٢ الَّصِٗيَ ٗٓػٔسٍُّىَ يٓيْ سٓجِ٘لِ اللَِِّ ٍٓ ٗٓجًََُُْٕب يَِٓربً ٍٓ ّٔنٕ ثِبلْأذِطَِٓ * ضٓثِّْ
 :َّز)  ّٔنٕ ٚبِْطٍُىَ

17- 19.) 

 .بىّ سج٘ل اللِّ يعّ ٍ رلّ ْٖ ّصا الوَؾى َّ يلّٖ ثي ؤثٖ قبلت يلِ٘ الس٠م: ٖبل اثي يجّبس ْٖ تٓس٘ط ّصُ اٍٙٗٔ 
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ً ْٕٗٓسٍٔىَ ثِإَهٕطًِب لَوَّب  :بهبم ّس١ ٍ بهبم ؾ٠لٔ، ٖبل اللِّ رلّ حٌبئُ: ٍ اٛئؤّ ْٖ ٚتبة اللِّ يعّ ٍ رلّ بهبهبى ٍٓ رًٓٓلٌْب هٌِْْٔنٕ ؤَئِؤَّ
ً ٗٓسٕئَىَ بِل٢َ الٌَّبضِ ٍٓ َٕٗٓمٓ الِْٗ٘بهِٓٔ ٟ ٌْٗٔػٓطٍُىَ :، ٍ ٖبل اللِّ يعّ ٍ رلّ ْٖ ؤئؤّ الؿ٠لٔ(24: السزسٓ) غٓجٓطٍُا ٍٓ * ٍٓ رًٓٓلٌْبّٔنٕ ؤَئِؤَّ

 (.42 -41: الٗػع)  ًٓ ٍٓ َٕٗٓمٓ الِْٗ٘بهِٓٔ ّٔنٕ هِيَ الْوْٓٗجَٔحِ٘يَؤَتْجًٌٕٓبّٔنٕ ِْٖ ّصُِِ السًُّْ٘ب لًَٕيَ

ً :ٍ لوّب ًعلت ّصُ اٙٗٔ َُا ِْتًٌَْٔ ٟ تُػِ٘جٓيَّ الَّصِٗيَ نَلَؤَا هٌُِْٛنٕ ذَبغَّٔ هي : ٖبل الٌجّٖ غل٢ّ اللِّ يلِ٘ ٍ آلِ ٍ سلّن( 25: اًٛٓبل) ٍٓ اتَّٗ
ٗب  :هب رحس ًجَّتٖ ٍ ًجَّٓ اًٛج٘بء هي ٖجلٖ، ٍ هي تَل٢ّ نبلوب َْْ نبلن، ٖبل اللِّ يعّ ٍ رلّنلن يلّ٘ب هًٗسٕ ّصا ثًس ٍْبتٖ ْٛإىّ

ٓب الَّصِٗيَ آهٌَُٓا ٟ تَتَّرِصٍُا آثبءُٓٚنٕ ٍٓ بِذَْاًَُٛنٕ ؤٍَٕلِ٘بءٓ بِىِ اسٕتَحٓجَُّا الُْْٛٓطَ يٓل٢َ الْةِٗوبىِ ٍٓ ٔنٕ هٌُِْٛنٕ َْإٍُلئِٙٓؤَُّْٗ   ّٔنٔ الهَّبلِؤَىَ  هٓيْ ٗٓتََٓلَّْ
ٓب الَّصِٗيَ آهٌَُٓا ٟ تَتََٓلََّٕا ََٖٕهبً ََؿِتٓ اللَِّٔ يٓلَِْٕ٘نٕ :ٍ ٖبل اللِّ يعّ ٍ رلّ(. 23: التَثٔ) ٟ تَزِسٔ  :ٍ ٖبل يعّ ٍ رلّ(. 13: الووتحٌٔ)  ٗب ؤَُّْٗ

ىَ هٓيْ حٓبزَّ : الوزبزلٔ)  اللَِّٓ ٍٓ ضٓسَٔلَِٔ ٍٓ لََٕ ٚبًَُا آثبءّٓٔنٕ ؤٍَٕ ؤَثٌٕبءّٓٔنٕ ؤٍَٕ بِذَْأًَْنٕ ؤٍَٕ يٓطِ٘طَتَْٔنٕ ََٖٕهبً ٗٔاْهٌَُِىَ ثِبللَِِّ ٍٓ الَْٕ٘ٓمِ الْأذِطِ َٗٔازٍُّ
 .ء ْٖ َ٘ط هَؾًِ ٍ الهلن َّ ٍؾى الطٖ( 113: َّز) ٍٓ ٟ تَطٌََُْٚا بِل٢َ الَّصِٗيَ نَلَؤَا َْتَوٓسَُّٛنٔ الٌَّبضٔ :ٍ ٖبل يعّ ٍ رلّ(. 22

ي٢ اٝهبهٔ ٍ ل٘س ثةهبم َْْ الهبلن الولًَى، ٍ هي ٍؾى اٝهبهٔ ْٖ َ٘ط ؤّلْب َْْ نبلن هلًَى، ٍ ٖبل الٌجّٖ غل٢ّ اللِّ ْوي ازّ
 .هي رحس يلّ٘ب بهبهتِ هي ثًسٕ ْةًّوب رحس ًجَّتٖ ٍ هي رحس ًجَّتٖ ْٗس رحس اللِّ ضثَثّ٘تِ: يلِ٘ ٍ آلِ ٍ سلّن

 31:ظ

ؤًت الوهلَم ثًسٕ، هي نلوٙ ْٗس نلوٌٖ، ٍ هي ؤًػٓٙ ْٗس ؤًػٌٖٓ، ! ٗب يلّٖ :ُ ٍ سلّن لًلٍّٖ ٖبل الٌجّٖ غل٢ّ اللِّ يلِ٘ ٍ آل
ٍ هي رحس٘ ْٗس رحسًٖ، ٍ هي ٍاٟ٘ ْٗس ٍاًٟٖ، ٍ هي يبزا٘ ْٗس يبزاًٖ، ٍ هي ؤقبيٙ ْٗس ؤقبيٌٖ، ٍ هي يػب٘ ْٗس 

 .يػبًٖ

 .يلْ٘ن الس٠م ثوٌعلٔ هي رحس ًجَّٓ اًٛج٘بء يلْ٘ن الس٠مٍ ايتٗبزًب ْ٘وي رحس بهبهٔ ؤه٘ط الواهٌ٘ي ٍ اٛئؤّ هي ثًسُ 

ٍ ايتٗبزًب ْ٘وي ؤٖطّ ثإه٘ط الواهٌ٘ي ٍ ؤًٛط ٍاحسا هي ثًسُ هي اٛئؤّ يلْ٘ن الس٠م ؤًِّ ثوٌعلٔ هي آهي ثزو٘ى اًٛج٘بء حنّ ؤًٛط 
 .ثٌجَّٓ هحوّس غل٢ّ اللِّ يلِ٘ ٍ آلِ ٍ سلّن

 .ٙذطًب ٚبلوٌٛط ٍّٛلٌبالوٌٛط  :ٍ ٖبل الػبزٔ يلِ٘ الس٠م

اٛئؤّ هي ثًسٕ احٌب يطط، ؤٍّلْن ؤه٘ط الواهٌ٘ي يلّٖ ثي ؤثٖ قبلت يلِ٘ الس٠م ٍ  :ٍ ٖبل الٌجّٖ غل٢ّ اللِّ يلِ٘ ٍ آلِ ٍ سلّن
 .آذطّن الٗبئن؛ قبيتْن قبيتٖ ٍ هًػ٘تْن هًػ٘تٖ، هي ؤًٛط ٍاحس هٌْن ْٗس ؤًٛطًٖ

 .ٚٓط ؤيسائٌب ٍ الهبلو٘ي لٌب َْْ ٚبْطهي ضّٙ ْٖ  :ٍ ٖبل الػبزٔ يلِ٘ الس٠م

ٟ : هب ظلت ههلَهب هٌص ٍلستٌٖ ؤهّٖ حت٢ّ ؤىّ ي٠٘ٗ ٚبى ٗػ٘جِ ضهس ْٗبل :ٍ ٖبل ؤه٘ط الواهٌ٘ي يلّٖ ثي ؤثٖ قبلت يلِ٘ الس٠م
 .تصضًٍٖ حت٢ّ تصضٍا يلّ٘ب، ْ٘صضًٍٖ ٍ هب ثٖ ضهس
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  ٍ ايتٗبزًب ْ٘وي ٖبتل يلّ٘ب يلِ٘ الس٠م

هي حبضة يلّ٘ب ْٗس حبضثٌٖ ٍ هي حبضثٌٖ ْٗس : هي ٖبتل يلّ٘ب ْٗس ٖبتلٌٖ، ٍ َٖلِ :١ اللِّ يلِ٘ ٍ آلِ ٍ سلّنَٚٗل الٌجّٖ غلّ
 .حبضة اللِّ يعّ ٍ رلّ

 .ؤًب حطة لوي حبضثْن ٍ سلن لوي سبلوْن :ٍ َٖلِ غل٢ّ اللِّ يلِ٘ ٍ آلِ ٍ سلّن لًلّٖ ٍ ْبقؤ ٍ الحسي ٍ الحس٘ي يلْ٘ن الس٠م

  لَات اللِّ يلْ٘ب؛ ْبيتٗبزًب ؤًّْب سّ٘سٓ ًسبء الًبلو٘ي هيٍ ؤهّب ْبقؤ ظ

 32:ظ

اٍّٛل٘ي ٍ اٙذطٗي، ٍ ؤىّ اللِّ يعّ ٍ رلّ ُٗؿت لُؿجْب ٍ ٗطؾ٢ لطؾبّب، ٍ ؤًّْب ذطرت هي السً٘ب سبذكٔ يل٢ نبلوْب ٍ 
 .َبغجْب ٍ هبًًٖ بضحْب

ْبقؤ ثؿًٔ هٌّٖ، هي آشاّب ْٗس آشاًٖ، ٍ هي َبنْب ْٗس َبنٌٖ، ٍ هي سطّّب ْٗس  :ٍ ٖبل الٌجّٖ غل٢ّ اللِّ يلِ٘ ٍ آلِ ٍ سلّن
 .سطًّٖ

 .ْبقؤ ثؿًٔ هٌّٖ، ٍ ّٖ ضٍحٖ التٖ ث٘ي رٌجّٖ، ٗسَئًٖ هب سبءّب ٍ ٗسطًّٖ هب سطّّب :ٍ ٖبل غل٢ّ اللِّ يلِ٘ ٍ آلِ ٍ سلّن

اث اٛضثى، ٍ هي رو٘ى ؤض٘بيْن ٍ ؤتجبيْن، ٍ ؤًّْن ضطّ ذلٕ اللِّ يعّ ٍ ٍ ايتٗبزًب ْٖ الجطاءٓ ؤًّْب ٍارجٔ هي اٍٛحبى اٛضثًٔ، ٍ اٝى
 .رلّ، ٍ ٟ ٗتنّ اٖٝطاض ثبللِّ ٍ ثطسَلِ ٍ ثبٛئؤّ يلْ٘ن الس٠م بلّب ثبلجطاءٓ هي ؤيسائْن

اتّٓٗت [: 390/ 23ٍ  366/ 8: ٚوب ؤٍضزُ الًلّبهٔ الوزلسٖ ْٖ ثحبضُ]  ٍ ٖبل ض٘رٌب الوٓ٘س ٖسّس اللِّ سطُّ ْٖ ٚتبة الوسبئل
اٝهبهّ٘ٔ يل٢ ؤىّ هي ؤًٛط بهبهٔ ؤحس هي اٛئؤّ ٍ رحس هب ؤٍرجِ اللِّ تًبل٢ لِ هي ْطؼ الكبئ َْْ ٚبْط ؾبلّ هستحّٕ للرلَز 

 .ْٖ الٌبض

ّن ّٚٓبض ٍ ؤىّ يل٢ اٝهبم ؤى ٗستت٘جْن يٌس التوّٛي ثًس اتّٓٗت اٝهبهّ٘ٔ يل٢ ؤىّ ؤغحبة الجسو ٚلّ: ٍ ٖبل ْٖ هَؾى آذط هٌِ
السيَٓ لْن ٍ بٖبهٔ الجٌّ٘ٔ يلْ٘ن، ْةى تبثَا هي ثسيْن ٍ غبضٍا ال٢ الػَاة ٍ بلّب ٖتلْن لطزّتْن يي اٝٗوبى، ٍ ؤىّ هي هبت هٌْن 

 .يل٢ شلٙ َْْ هي ؤّل الٌبض

ٍ الصٕ ٗسلّ يل٢ غحّٔ هب شّجٌب : ثحج ربهى ْٖ الوٗبم ربء ِْ٘ 233 -231: ٍ للسّ٘س الوطتؿ٢ يلن الْس١ ْٖ ٚتبثِ اًٟتػبض
بلِ٘ بروبو الكبئٓٔ، ٍ ؤٗؿب ْةىّ اٝهبم يٌسًب ٗزت هًطْتِ ٍ تلعم قبيتِ َٚرَة الوًطْٔ ثبلٌجّٖ غل٢ّ اللِّ يلِ٘ ٍ آلِ ٍ سلّن ٍ 

ال٢ آذط ٠ٚهِ ... ا ٚٓط، ٍ ٚصلٙ ّصُ الوًبضِ لعٍم قبيتِ ٚبلوًطْٔ ثبللِّ تًبل٢، ٍ ٚوب ؤىّ رحس تلٙ الوًبضِ ٍ التطٛ٘ٙ ِْ٘
 .ي٠ هٗبهِ

  ْٖ( ُ 940الوت٢َّْ سٌٔ )ٍ لًلّ ض٘رٌب الوًهّن الطْ٘س الوحّٕٗ الٛطٖٚ 
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 .ٖس ؤز١ّ الوكلت حِّٗ، ٍ ؤًزع ٍيسُ، ٍ ٖس قجى ٚطاضا( ًٓحبت ال٠َّت ْٖ لًي الزجت ٍ الكبََت)ٚتبثِ 

ٍ ؤهّب : -493: ُ شٗل ٚتبة التَح٘س 1321الوكجَئ سٌٔ  -اٟيتٗبزات ٍ الس٘ط ٍ السلَ٘ ٖبل الًلّبهٔ الوزلسٖ ْٖ ضسبلتِ ْٖ
بًٛبض هب يلن ؾطٍضٓ هي هصّت اٝهبهّ٘ٔ َْْ ٗلحٕ ْبيلِ ثبلوربلٓ٘ي ٍ ٗرطرِ يي التسّٗي ثسٗي اٛئؤّ الكبّطٗي غلَات اللِّ 

ٍ ؤهّب : م ٍ يلوْن ٍ ٍرَة قبيتْن ٍ ْؿل ظٗبضتْن ال٢ ؤى ٖبليلْ٘ن ؤروً٘ي؛ ٚةهبهٔ اٛئؤّ اٟحٌٖ يطط يلْ٘ن الس٠م ٍ ْؿلِ
 هَزّتْن ٍ تًه٘وْن ْٖ الزولٔ ْوي ؾطٍضٗبت زٗي اٝس٠م ٍ هٌٛطُ ٚبْط

ْٛصلٙ ٗكلٕ الوٌبْٕ يل٢  -ٚوب يطْت -ايلن ؤًِّ ٚوب ٗكلٕ الواهي ٍ الوسلن يل٢ هًبى :109 -108/ 72: ٍ ٖبل ْٖ ثحبضُ
ؤى ٗهْط الحتّ ٍ َٗٛى ْٖ الجبقي : الطٗبء، ٍ هٌْب: م ٍ ٗجكي الٛٓط، ٍ َّ الو٢ًٌ الوطَْض، ٍ هٌْبؤى ٗهْط اٝس٠: هًبى؛ هٌْب

يسٍّا، ؤٍ ٗهْط الػ٠ح ٍ َٗٛى ْٖ الجبقي ْبسٗب، ٍ ٖس ٗكلٕ يل٢ هي ٗسّيٖ اٝٗوبى ٍ لن ًٗول ثوٗتؿبُ ٍ لن ٗتّػّ ثبلػٓبت 
 .لهبّطُ ال٢ آذطُ التٖ ٌٗجُٖ ؤى َٗٛى الواهي يلْ٘ب، ْٛبى ثبقٌِ هربلٓب

ايلن ؤىّ بق٠ٔ لٓم الطط٘ ٍ الٛٓط يل٢ هي لن ًٗتٗس بهبهٔ : -ٚتبة اٝهبهٔ تحت يٌَاى تصً٘ت -390/ 23: ٍ ٖبل ْٖ ثحبضُ
 ؤه٘ط الواهٌ٘ي ٍ اٛئؤّ هي ٍلسُ يلْ٘ن الس٠م، ٍ ْؿّل يلْ٘ن َ٘طّن ٗسلّ يل٢ ؤًّْن ّٚٓبض هرلّسٍى ْٖ الٌبض

 [ثبضالزوى ث٘ي اٙٗبت ٍ اٛخ]

 374 -363/ 8: ٌّب هجبحج ضطٗٓٔ ٍ زٖ٘ٗٔ ؤيطؾٌب يٌْب ٍ اٖتػطًب يل٢ هب ؤٍضزُ الوػٌّّ قبة حطاُ ْٖ ثحبض اًَٛاض :ؤَٖل
 :، ٍ ًٗلٌبُ ثٌػِّ لوب ِْ٘ هي ؤّوّ٘ٔ، ٖبل[ٚتبة الًسل ٍ الوًبز]

ّٕ هي ؾطٍضّٗبت زٗي اٝس٠م هرلّس ْٖ ايلن ؤىّ الصٕ ٗٗتؿِ٘ الزوى ث٘ي اٙٗبت ٍ اٛذجبض ؤىّ الٛبْط الوٌٛط لؿطٍض :تصٗ٘ل
  الٌبض، ٟ ٗرّّٓ يٌِ

 34:ظ

الًصاة بلّب الوستؿًّ الٌبٖع ْٖ يٗلِ ؤٍ الصٕ لن ٗتنّ يلِ٘ الحزّٔ ٍ لن ٗٗػّط ْٖ الٓحع ٍ الٌهط، ْةًِّ ٗحتول ؤى َٗٛى هي 
 .-ٚوب س٘إتٖ تحِٗ٘ٗ ْٖ ٚتبة اٝٗوبى ٍ الٛٓط -الوطرَى ٛهط اللِّ

بحساّوب : ئ اٝهبهّ٘ٔ هي الوربلٓ٘ي ٍ سبئط ْطٔ الطً٘ٔ هوّي لن ٌٗٛط ض٘ئب هي ؾطٍضّٗبت زٗي اٝس٠م ْْن ْطٖتبىٍ ؤهّب َ٘ط الطٖ
الوتًػّجَى الوًبًسٍى هٌْن هوّي ٖس توّت يلْ٘ن الحزّٔ ْْن ْٖ الٌبض ذبلسٍى، ٍ اٛذط١ الوستؿًَٓى هٌْن ٍ ّن الؿًٓبء الًَٗل 

حبلْن ٍ هي لن ٗتنّ يلِ٘ الحزّٔ هوّي ٗوَت ْٖ ظهبى الٓتطٓ، ؤٍ ٚبى ْٖ هَؾى لن ٗإت بلِ٘ ذجط هخل الٌسبء الًبرعات ٍ الجلِ ٍ ؤم
 .الحزّٔ ْْن الوطرَى ٛهط اللِّ، بهّب ًٗصّثْن ٍ بهّب ٗتَة يلْ٘ن، ْ٘طر٢ لْن الٌزبٓ هي الٌبض
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ٕ الٌبض، ٍ ؤهّب ؤًّْن ّل ٗسذلَى الٌبض ؤم ٟ؟ ٍ ؤهّب ؤغحبة الٛجبئط هي اٝهبهّ٘ٔ ٠ْ ذ٠ِ ث٘ي اٝهبهّ٘ٔ ْٖ ؤًّْن ٟ ٗرلّسٍى ِ
ْبٛذجبض هرتلٓٔ ْْ٘ن اذت٠ْب ٚخ٘طا، ٍ هٗتؿ٢ الزوى ثٌْ٘ب ؤًِّ ٗحتول زذَلْن الٌبض ٍ ؤًّْن َ٘ط زاذل٘ي ْٖ اٛذجبض التٖ ٍضزت 

هبلِ، ٍ ؤىّ اٝٗوبى هطّٚت هي ؤىّ الطً٘ٔ ٍ الواهي ٟ ٗسذل الٌبض، ًِّٛ ٖس ٍضز ْٖ ؤذجبض ؤذط ؤىّ الطً٘ٔ هي ضبٗى يلّ٘ب ْٖ ؤو
الَٗل ٍ الًول، لٛيّ اٛذجبض الٛخ٘طٓ زلّت يل٢ ؤىّ الطٓبئ تلحْٗن ٖجل زذَل الٌبض، ٍ ْٖ ّصا التجْ٘ن حٛن ٟ ٗر٢ٓ ثًؿْب يل٢ 

تبة ؤٍلٖ اٛثػبض، ٍ س٘إتٖ توبم الَٗل ْٖ شلٙ، ٍ اٛذجبض السالّٔ يل٢ تلٙ اٖٛسبم ٍ ؤحٛبهْن ٍ ؤحَالْن ٍ غٓبتْن ْٖ ٘
 .اٝٗوبى ٍ الٛٓط

ؤروى الوسلوَى ٚبّْٔ يل٢ ؤىّ يصاة الٛبْط هاثّس ٟ ٌٗٗكى، ٍ اذتلَٓا ْٖ  :ٖبل الًلّبهٔ ضحوِ اللِّ ْٖ ضطحِ يل٢ التزطٗس
ؤغحبة الٛجبئط هي الوسلو٘ي؛ ْبلَي٘سّٗٔ يل٢ ؤًِّ ٚصلٙ، ٍ شّجت اٝهبهّ٘ٔ ٍ قبئٓٔ ٚخ٘طٓ هي الوًتعلٔ ٍ اٛضبيطٓ ال٢ ؤىّ يصاثِ 

 :هٌٗكى، ٍ الحّٕ ؤىّ يٗبثْن هٌٗكى لَرْ٘ي

  َْوٓيْ ًٕٗٓوٓلْ هِخْٗبلَ :ة ثةٗوبًِ، لَٗلِ تًبل٢ؤًِّ ٗستحّٕ الخَا :اٍّٛل

 35:ظ

ٍ اٝٗوبى ؤيهن ؤًْبل الر٘ط، ْةشا استحّٕ الًٗبة ثبلوًػ٘ٔ ْةهّب ؤى ٗٗسّم الخَاة يل٢ الًٗبة ٍ َّ ( 7: العلعلٔ)  شَضٍَّٓ ذَٕ٘طاً ٗٓطَُٔ
 .يٛس ٍ َّ الوطاز، ٍ الزوى هحبلثبقل ثبٝروبو، ٛىّ الخَاة الوستحّٕ ثبٝٗوبى زائن يل٢ هب تٗسّم، ؤٍ ثبل

 -هى ثٗبء بٗوبًِ -ٗلعم ؤى َٗٛى هي يجس اللِّ تًبل٢ هسّٓ يوطُ ثإًَاو الٗطثبت بلِ٘ حنّ يػ٢ ْٖ آذط يوطُ هًػ٘ٔ ٍاحسٓ :الخبًٖ
 .هرلّسا ْٖ الٌبض، ٚوي ؤضط٘ ثبللِّ هسّٓ يوطُ، ٍ شلٙ هحبل لٗجحِ يٌس ال٠ًٗء

ٍ ٟ ضّٙ ْٖ ٚٓط هي « حطثٙ ٗب يلّٖ حطثٖ»: م ٚبْط لَٗل الٌجّٖ غل٢ّ اللِّ يلِ٘ ٍ آلِ ٍ سلّنالوحبضة لًلّٖ يلِ٘ الس٠: حنّ ٖبل
 .حبضة الٌجّٖ غل٢ّ اللِّ يلِ٘ ٍ آلِ ٍ سلّن

ٍ ؤهّب هربلَُٓ ْٖ اٝهبهٔ؛ ْٗس اذتلّ َٖل يلوبئٌب ْْ٘ن، ْوٌْن هي حٛن ثٛٓطّن ًّْٛن زًَْا هب يلن حجَتِ هي ؾطٍضٓ، ٍ َّ 
 .لّٖ السالّ يل٢ بهبهتِ هى تَاتطُالٌعّ الذ

 .ٍ شّت آذطٍى ال٢ ؤًّْن ْسٗٔ ٍ َّ ا١َٖٛ

 :حنّ اذتلّ ّاٟء يل٢ ؤَٖال ح٠حٔ

 .ؤًّْن هرلّسٍى ْٖ الٌبض لًسم استحٗبْٖن الزٌّٔ: ؤحسّب

 .بًّْن ٗرطرَى هي الٌبض ال٢ الزٌّٔ: ٖبل ثًؿْن: الخبًٖ
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يلوبئٌب ؤًّْن ٗرطرَى هي الٌبض لًسم الٛٓط الوَرت للرلَز، ٍ ٟ ٗسذلَى الزٌّٔ لًسم هب اضتؿبُ اثي ًَثرت ٍ روبئ هي : الخبلج
 .اًت٢ْ. اٝٗوبى الوٗتؿٖ ٟستحٗبٔ الخَاة

ؤهّب زاًَْ الٌعّ ْٗس شّت ؤٚخط ؤغحبثٌب ال٢ تٛٓ٘طّن، ٍ هي ؤغحبثٌب هي ٗحٛن ثٓسْٗن  :ٍ ٖبل ضحوِ اللِّ ْٖ ضطح ال٘بَٖت
ذبغّٔ، حنّ اذتلّ ؤغحبثٌب ْٖ ؤحٛبهْن ْٖ اٙذطٓ، ْبٛٚخط ٖبلَا ثترل٘سّن، ٍ ْْ٘ن هي ٖبل ثًسم الرلَز، ٍ شلٙ بهّب ثإى ٌٗٗلَا 

 .اًت٢ْ. لوػٌّّ، ؤٍٟ بلْ٘وب ٍ استحسٌِ ا-ٍ َّ َٖل ضبشّ يٌسُ -ال٢ الزٌّٔ

 36:ظ

الَٗل ثًسم ذلَزّن ْٖ الٌبض ًطإ هي يسم تتجًّْن لٜذجبض، ٍ اٛحبزٗج السالّٔ يل٢ ذلَزّن هتَاتطٓ ؤٍ ٖطٗجٔ هٌْب، ًًن  :ؤَٖل
 .اٟحتوبٟى اٛذ٘طاى آت٘بى ْٖ الوستؿًٓ٘ي هٌْن ٚوب ستًطِ

ى الوتإذّطٗي الصٗي ٟ هًطْٔ لْن ثبٛذجبض ٍ ٟ ثإَٖال ٍ الَٗل ثرطٍد َ٘ط الوستؿًٓ٘ي هي الٌبض َٖل هزَْل الٗبئل، ًطإ ثٖ
 .الٗسهبء اٛذ٘بض

حنّ استطْس الًلّبهٔ الوزلسٖ ث٠ٛم ض٘رٌب الػسٍٔ قبة حطاُ ْٖ ايتٗبزاتِ سبلّ الصٚط، ٍ ٠ٚم الط٘د الوٓ٘س ْٖ ٚتبة الوسبئل، 
 :حنّ ٖبل

التػسٕٗ ثَحساًّ٘ٔ اللِّ : ؤغَل اٝٗوبى يٌس الطً٘ٔ ح٠حٔ :لًٗبئسْٖ َٖايس ا -ضٍّح اللِّ ضٍحِ الٗسٍّسٖ -ٍ ٖبل الوحّٕٗ الكَسّٖ
 .تًبل٢ ْٖ شاتِ، ٍ الًسل ْٖ ؤًْبلِ، ٍ التػسٕٗ ثٌجَّٓ اًٛج٘بء يلْ٘ن الس٠م، ٍ التػسٕٗ ثةهبهٔ اٛئؤّ الوًػَه٘ي هي ثًس اًٛج٘بء

١ اللِّ يلِ٘ ٍ آلِ ٍ سلّن غبزٖب، ٍ التػسٕٗ ثبٛحٛبم التٖ اٝٗوبى َّ التػسٕٗ ثبللِّ تًبل٢ ٍ ثَٛى الٌجّٖ غلّ :ٍ ٖبل ؤّل السٌّٔ
ٍ الٛٓط ٗٗبثل اٝٗوبى، ٍ الصًت ٗٗبثل الًول الػبلح ٍ ٌٗٗسن . ًًلن ٌٗٗ٘ب ؤًِّ يلِ٘ الس٠م حٛن ثْب زٍى هب ِْ٘ اذت٠ِ ؤٍ اضتجبُ

 .ض الرلَز ْٖ الًٗبةال٢ ٚجبئط ٍ غُبئط، ٍ ٗستحّٕ الواهي ثبٝروبو الرلَز ْٖ الزٌّٔ، ٍ ٗستحّٕ الٛبِ

الجحج الخبًٖ ْٖ رَاة بلعام : يٌس تحٕٗ٘ ه٢ًٌ اٝٗوبى ٍ اٝس٠م  ٍ ٖبل الطْ٘س الخبًٖ ضْى اللِّ زضرتِ ْٖ ضسبلٔ حٗبئٕ اٝٗوبى
 .ٗطز يل٢ الٗبئل٘ي هي اٝهبهّ٘ٔ ثًوَم اٝس٠م هى الَٗل ثإىّ الٛٓط يسم اٝٗوبى يوّب هي ضإًِ ؤى َٗٛى هاهٌب

م ْةًّْن حٛوَا ثةس٠م هي ؤٖطّ ثبلطْبزت٘ي ْٗف َ٘ط يبثج زٍى بٗوبًِ، سَاء يلن هٌِ يسم التػسٕٗ ثةهبهٔ اٛئؤّ يلْ٘ن ؤهّب اٝلعا
الس٠م ؤم ٟ بلّب هي ذطد ثسل٘ل ذبضد ٚبلٌَاغت ٍ الرَاضد، ْبلهبّط ؤىّ ّصا الحٛن هٌبِ للحٛن ثإىّ الٛٓط يسم اٝٗوبى يوّب 

  ؾب ٖس يطْت هوّب تٗسّم ؤىّ التػسٕٗ ثةهبهٔ اٛئؤّ يلْ٘ن الس٠م هي ؤغَل اٝٗوبى يٌس الكبئٓٔ هيٍ ؤٕ. هي ضإًِ ؤى َٗٛى هاهٌب

 37:ظ
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ء ًٗسم  اٝهبهّ٘ٔ ٚوب َّ هًلَم هي هصّجْن ؾطٍضٓ، ٍ غطّح ثٌٗلِ الوحّٕٗ الكَسّٖ ضحوِ اللِّ يٌْن ْ٘وب تٗسّم، ٍ ٟ ضٗت ؤىّ الطٖ
ْ٘لعم الحٛن ثٛٓط هي لن ٗتحّٕٗ لِ التػسٕٗ الوصَٚض ٍ بى ؤٖطّ ثبلطْبزت٘ي، ٍ ؤًِّ هٌبِ  ثًسم ؤغلِ الصٕ َّ رعئُ ٚوب ًحي ِْ٘،

ؤٗؿب للحٛن ثةس٠م هي لن ٗػسّٔ ثةهبهٔ اٛئؤّ اٟحٌٖ يطط يلْ٘ن الس٠م ٍ ّصا اٛذ٘ط ٟ ذػَغّ٘ٔ لَضٍزُ يل٢ الَٗل ثًوَم 
التػسٕٗ الوصَٚض هى ٖكى الٌهط يي ًَْٚن ٖبئل٘ي ثًوَم اٝس٠م ؤٍ اٝس٠م، ثل َّ ٍاضز يل٢ الٗبئل٘ي ثةس٠م هي لن ٗتحّٕٗ لِ 

 .هسبٍاتِ لٞٗوبى

ٍ ؤهّب الزَاة؛ ْجبلوٌى هي الوٌبْبٓ ث٘ي الحٛو٘ي، ٍ شلٙ ًّٛب ًحٛن ثإىّ هي لن ٗتحّٕٗ لِ التػسٕٗ الوصَٚض ٚبْط ْٖ ًٓس اٛهط، 
 .٠ْ هٌبْبٓ ٍ الحٛن ثةس٠هِ بًّوب َّ ْٖ الهبّط، ْوَؾَو الحٛو٘ي هرتلّ

الوطاز ثبلحٛن ثةس٠هِ نبّطا غحّٔ تطتّت ٚخ٘ط هي اٛحٛبم الططيّ٘ٔ يل٢ شلٙ، ٍ الحبغل ؤىّ الطبضو رًل اٖٝطاض  :حنّ ٖبل
ثبلطْبزت٘ي ي٠هٔ يل٢ غحّٔ برطاء ؤٚخط اٛحٛبم الططيّ٘ٔ يل٢ الوٗطّ ٚحلّ هٌبٚحتِ ٍ الحٛن ثكْبضتِ ٍ حٗي زهِ ٍ هبلِ ٍ َ٘ط 

ام الوصَٚضٓ ْٖ ٚتت الٓطٍو، ٍ ٚإىّ الحٛؤ ْٖ شلٙ َّ الترّٓ٘ يي الواهٌ٘ي لوس٘س الحبرٔ ال٢ هربلكتْن شلٙ هي اٛحٙ
ْٖ ؤٚخط اٛظهٌٔ ٍ اٛهٌٛٔ، ٍ استوبلٔ الٛبْط ال٢ اٝس٠م، ْةًِّ بشا اٚتٖٓ ْٖ برطاء ؤحٛبم الوسلو٘ي يلِ٘ نبّطا ثوزطّز بٖطاضُ 

 .م، حنّ ٗتط٢ّٖ ْٖ شلٙ ال٢ ؤى ٗتحّٕٗ لِ اٝس٠م ثبقٌب ؤٗؿبالهبّطٕ اظزاز حجبتِ ٍ ضَجتِ ْٖ اٝس٠

ٍ ايلن ؤىّ روًب هي يلوبء اٝهبهّ٘ٔ حٛوَا ثٛٓط ؤّل الر٠ِ، ٍ اٛٚخط يل٢ الحٛن ثةس٠هْن، ْةى ؤضازٍا ثصلٙ ًَْٚن ٚبْطٗي 
شٚطًبُ هي الحٛن ثػحّٔ رطٗبى ؤٚخط  ْٖ ًٓس اٛهط ٟ ْٖ الهبّط ْبلهبّط ؤىّ الٌعاو لٓهّٖ، بش الٗبئلَى ثةس٠هْن ٗطٗسٍى هب

ؤحٛبم الوسلو٘ي يلْ٘ن ْٖ الهبّط، ٟ ؤًّْن هسلوَى ْٖ ًٓس اٛهط، ٍ لصا ًٗلَا اٝروبو يل٢ زذَلْن الٌبض، ٍ بى ؤضازٍا ثصلٙ 
  ًَْٚن ٚبْطٗي نبّطا ٍ ثبقٌب َْْ هوٌَو ٍ ٟ زل٘ل يلِ٘، ثل السل٘ل ٖبئن يل٢ بس٠هْن

 38:ظ

 .ؤهطت ؤى ؤٖبتل الٌبس حت٢ّ َٗٗلَا ٟ بلِ بلّب اللِّ، اًت٢ْ ٠ٚهِ ضْى هٗبهِ: لِّ يلِ٘ ٍ آلِ ٍ سلّننبّطا لَٗلِ غل٢ّ ال

يٌسًب ؤىّ هي حبضة ؤه٘ط [  ٍ هب ثًسّب ٍ َّ ًٗل ثبلوؿوَى 131/ 4: ]ٍ ٖبل الط٘د الكَسّٖ ًَّض اللِّ ؾطٗحِ ْٖ تلر٘ع الطبْٖ
الواهٌ٘ي ٚبْط، ٍ السل٘ل يل٢ شلٙ بروبو الٓطٖٔ الوحّٗٔ اٝهبهّ٘ٔ يل٢ شلٙ، ٍ بروبيْن حزّٔ، ٍ ؤٗؿب ٌْحي ًًلن ؤىّ هي حبضثِ 

ل ثْوب يل٢ حسّ ٍاحس حنّ استسلّ ضحوِ اللِّ ٚبى هٌٛطا ٝهبهتِ ٍ زاًْب لْب، ٍ زْى اٝهبهٔ ٚٓط ٚوب ؤىّ زْى الٌجَّٓ ٚٓط، ٛىّ الزِ
 .ثإذجبض ٚخ٘طٓ يل٢ شلٙ

ْةشا يطْت هب شٚطُ الٗسهبء ٍ الوتإذّطٍى هي ؤسبق٘ي الًلوبء ٍ اٝهبهّ٘ٔ ٍ هحّْٗٗ٘ن يطْت ؾًّ الَٗل ثرطٍرْن هي الٌبض، ٍ 
زً٘ب ٍ اٙذطٓ ْٖ حٛن الوسلو٘ي ْإّٕ اٛذجبض الَاضزٓ ْٖ شلٙ ؤٚخط هي ؤى ٗوٛي روًِ ْٖ ثبة ؤٍ ٚتبة، ٍ بشا ٚبًَا ْٖ ال

ٍ ؤّٕ ْبئسٓ ْ٘وب ؤروى يلِ٘ الٓطٖٔ الوحّٗٔ هي َٚى اٝهبهٔ هي ؤغَل السٗي ضزّا يل٢ الوربلٓ٘ي ! ْطٔ ثٌْ٘ن ٍ ث٘ي ْسّبٔ الطً٘ٔ؟
اّلّ٘ٔ، ٍ ٖس ؤٍضزت هي هبت ٍ لن ًٗطِ بهبم ظهبًِ هبت ه٘تٔ د: ٍ ٖس ضٍت الًبهّٔ ٍ الربغّٔ هتَاتطا! الٗبئل٘ي ثإًِّ هي ْطٍيِ؟
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ٍ ٖس ٍضزت . ؤذجبضا ٚخ٘طٓ ْٖ ؤثَاة اٙٗبت الٌبظلٔ ْْ٘ن يلْ٘ن الس٠م ؤًّْن ْسّطٍا الطط٘ ٍ الٛٓط ْٖ اٙٗبت ثتط٘ الَٟٗٔ
 .ؤذجبض هتَاتطٓ ؤًِّ ٟ ٗٗجل يول هي اٛيوبل بلّب ثبلَٟٗٔ

ثِ تحٗي السهبء ٍ اٛهَال، ٍ الخَاة يل٢ اٝٗوبى، ٍ ٖس  اٝس٠م َّ اٖٝطاض ثبلطْبزت٘ي ٍ َّ الصٕ :ٍ ٖبل الػسٍٔ ضحوِ اللِّ
هي ؤغجح هي ّصُ اٛهّٔ ٟ بهبم لِ هي اللِّ يعّ ٍ رلّ نبّط يبزل ؤغجح ؾبٟ : ٍضز ْٖ الػح٘ح يي ؤثٖ رًٓط يلِ٘ الس٠م

 .تبئْب، ٍ بىّ هي هبت يل٢ ّصُ الحبلٔ هبت ه٘تٔ ٚٓط ٍ ًٓبٔ

يعٍلَى يي زٗي اللِّ ٖس ؾلَّا ٍ ؤؾلَّا، ْإيوبلْن التٖ ًٗولًَْب ٚطهبز اضتسّت ثِ الطٗح ْٖ ٍ ايلن ؤىّ ؤئؤّ الزَض ٍ ؤتجبيْن لن
 .ء شلٙ َّ الؿ٠ل الجً٘س َٗم يبغّ ٟ ٗٗسضٍى هوّب ٚسجَا يل٢ ضٖ

 39:ظ

بًّوب : ، ٖبل يلِ٘ الس٠م[257: الجٗطٓ]اٙٗٔ   ٍٓ الَّصِٗيَ ََٚٓطٍُا ؤٍَٕلِ٘بئُّٔنٔ الكَّبََُتٔ :ٍ يي ؤثٖ يجس اللِّ يلِ٘ الس٠م ْٖ َٖلِ تًبل٢
ي٢ٌ ثصلٙ ؤًّْن ٚبًَا يل٢ ًَض اٝس٠م، ْلوّب ؤى تَلَّا ٚلّ بهبم ربئط ل٘س هي اللِّ ذطرَا ثَٟٗتْن بّٗبُ هي ًَض اٝس٠م ال٢ 

 .نلوبت الٛٓط، ْإٍرت اللِّ لْن الٌبض هى الّٛٓبض، ْإٍلئٙ ؤغحبة الٌبض ّن ْْ٘ب ذبلسٍى

 ْٖ الٌبغت هب ٍضز ْٖ ذلَزُ ْٖ الٌبض، ٍ ٍ ٖس ٍضز

لَ ؤىّ ٚلّ هلٙ ذلِٗ اللِّ يعّ ٍ رلّ، ٍ ٚلّ ًجّٖ ثًخِ اللِّ، ٍ ٚلّ غسّٕٗ، ٍ ٚلّ ضْ٘س  :ٖس ضٍٕ ثإسبً٘س ٚخ٘طٓ يٌْن يلْ٘ن الس٠م
 .ضًَٓا ْٖ ًبغت لٌب ؤّل الج٘ت ؤى ٗرطرِ اللِّ يعّ ٍ رلّ هي الٌبض هب ؤذطرِ اللِّ ؤثسا

ل٘س الٌبغت هي ًػت لٌب ؤّل الج٘ت، ًّٛٙ ٟ تزس ضر٠  :ؤسبً٘س هًتجطٓ يي ؤثٖ يجس اللِّ يلِ٘ الس٠م ؤًِّ ٖبلٍ ٖس ض١ٍ ة
ؤًب ؤثُؽ هحوّسا ٍ آل هحوّس، ٍ لٛيّ الٌبغت هي ًػت لٛن ٍ َّ ًٗلن ؤًّٛن تتَلًَّب ٍ تتجطّءٍى هي يسًٍّب ٍ ؤًّٛن هي : َٗٗل

 .ضً٘تٌب

ٚخ٘ط هٌْب ؤًّْن ْٖ السً٘ب ؤٗؿب ْٖ حٛن الّٛٓبض، لٛي لوّب يلن اللِّ ؤىّ ؤئؤّ الزَض ٍ ؤتجبيْن ٍ ٗهْط هي ثًؽ اٛذجبض ثل هي 
ٗستَلَى يل٢ الطً٘ٔ ٍ ّن ٗجتلَى ثوًبضطتْن، ٍ ٟ ٗوٌْٛن اٟرتٌبة يٌْن ٍ تط٘ هًبضطتْن ٍ هربلكتْن ٍ هٌبٚحتْن ؤرط١ 

س٠م ٗزطٕ يلْ٘ن حٛن سبئط الّٛٓبض ْٖ رو٘ى اٛهَض ٍ ْٖ اٙذطٓ اللِّ يلْ٘ن حٛن اٝس٠م تَسًٔ، ْةشا نْط الٗبئن يلِ٘ ال
 .ٗسذلَى الٌبض هبٚخ٘ي ْْ٘ب ؤثسا هى الّٛٓبض، ٍ ثِ ٗزوى ث٘ي اٛذجبض ٚوب ؤضبض بلِ٘ الوٓ٘س ٍ الطْ٘س الخبًٖ ٖسّس اللِّ ضٍحْوب

ْٖ السً٘ب حٛن اٝس٠م، ْةشا نْط ْٖ  لوّب ٚبى ْٖ تلٙ اٛظهٌٔ يلْ٘ن ضجْٔ ْٖ الزولٔ ٗزطٕ يلْ٘ن: ٍ ؤٗؿب ٗوٛي ؤى ٗٗبل
 .ظهبًِ يلِ٘ الس٠م الحّٕ الػطٗح ثبلجٌّ٘بت ٍ الوًزعات ٍ لن تجٕ لْن ضجْٔ ٍ ؤًٛطٍُ التحَٗا ثسبئط الّٛٓبض

ٍ ؤذجبض ّصا الوكلت هتٓطّٖٔ ْٖ ؤثَاة ّصا الٛتبة، ٍ ؤضرَ هي اللِّ ؤى ٌَّْٖٗٗ لتإلّ٘ ٚتبة هٓطز ْٖ شلٙ  :حنّ ٖبل ٖسّس سطُّ
  بى ضبء اللِّ تًبل٢، ٍ ثًؽ
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 40:ظ

 .اٛذجبض الوطًطٓ ثر٠ِ هب شٚطًب هحوَل يل٢ الوستؿًٓ٘ي ٚوب يطْت

اذتلّ ؤّل اٝس٠م ْ٘وي اضتٛت الٛج٘طٓ هي الواهٌ٘ي ٍ هبت ٖجل التَثٔ، ْبلوصّت يٌسًب يسم الٗكى  :ٍ ٖبل ضبضح الوٗبغس
ثبلًَٓ ٍ ٟ ثبلًٗبة، ثل ٠ّٚوب ْٖ هطّ٘ٔ اللِّ تًبل٢، لٛي يل٢ تٗسٗط التًصٗت ًٗكى ثإًِّ ٟ ٗرلّس ْٖ الٌبض ثل ٗرطد الجتّٔ، ٟ 

سجٕ هي الَيس ٍ حجت ثبلسل٘ل ٚترل٘س ؤّل الزٌّٔ، ٍ يٌس الوًتعلٔ الٗكى ثبلًصاة  ثكطٕٗ الَرَة يل٢ اللِّ تًبل٢ ثل ثوٗتؿ٢ هب
السائن هي َ٘ط يَٓ ٍ ٟ بذطاد هي الٌبض، ٍ هب ٍٖى ْٖ ٠ٚم الجًؽ هي ؤىّ غبحت الٛج٘طٓ يٌس الوًتعلٔ ل٘س ْٖ الزٌّٔ ٍ ٟ ْٖ 

َ٘ط اٝٗوبى ٍ الٛٓط، ٍ ؤهّب هب شّت بلِ٘ هٗبتل ثي سل٘وبى ٍ بىّ لِ الوٌعلٔ ث٘ي الوٌعلت٘ي، ؤٕ حبلٔ : الٌبض ُْلف ًطإ هي َٖلْن
ثًؽ الوطرئٔ هي ؤىّ يػبٓ الواهٌ٘ي ٟ ًٗصّثَى ؤغ٠ ٍ بًّوب الٌبض للّٛٓبض توسّٛب ثبٙٗبت السالّٔ يل٢ اذتػبظ الًصاة ثبلّٛٓبض 

، ْزَاثِ (27: الٌحل)  بِىَّ الْرِعْٕٓ الَْٕ٘ٓمٓ ٍٓ السَُّءٓ يٓل٢َ الْٛبِْطِٗيَ (48: ُـ)  هٓيْ َٚصَّةٓ ٍٓ تََٓل٢َّ  َٖسٕ ؤٍُحِٖٓ بِلٌَٕ٘ب ؤَىَّ الًْٓصاةٓ يٓل٢ :هخل
  ترػ٘ع شلٙ الًصاة ثوب َٗٛى يل٢ سج٘ل الرلَز، ٍ ؤهّب توسّْٛن ثوخل

 .«ٟ بلِ بلّب اللِّ زذل الزٌّٔ ٍ بى ظ٢ً ٍ بى سطٔ: هي ٖبل» :َٖلِ يلِ٘ الس٠م

 .ٟ السذَلْؿًّ٘، ًِّٛ بًّوب ٌٖٗٓ الرلَز 

 :لٌب ٍرَُ

ٍ َّ الًوسٓ؛ اٙٗبت ٍ اٛحبزٗج السالّٔ يل٢ ؤىّ الواهٌ٘ي ٗسذلَى الزٌّٔ الجتّٔ ٍ ل٘س شلٙ ٖجل زذَل الٌبض ٍْبٖب، ْتًّ٘ي  :اٍّٛل
 :ؤى َٗٛى ثًسُ، ٍ َّ هسإلٔ اًٗكبو الًصاة، ؤٍ ثسًٍِ ٍ َّ هسإلٔ الًَٓ التبمّ، ٖبل اللِّ تًبل٢

َ  ٍٓ هٓيْ يٓوِلَ غبلِحبً هِيْ شََٚطٍ ؤٍَٕ ؤًُْخ٢ (7: العلعال)  ٖبلَ شَضٍَّٓ ذَٕ٘طاً ٗٓطََُْٔوٓيْ ًٕٗٓوٓلْ هِجْ : الواهي) ٍٓ َّٔٓ هٔاْهِيٌ َْإٍُلئِٙٓ ٗٓسٕذُلَُىَ الْزٌَّٓٔ
ضط٘ ثبللِّ ض٘ئب زذل هي هبت ٟ ٕ»: ، ٍ ٖبل«ٟ بلِ بلّب اللِّ زذل الزٌّٔ: هي ٖبل»، ٍ ٖبل الٌجّٖ غل٢ّ اللِّ يلِ٘ ٍ آلِ ٍ سلّن (40

 .«الزٌّٔ ٍ بى ظ٢ً ٍ بى سطٔ

 41:ظ

َْوٓيْ ظٔحٕعِحٓ  (128: اًًٛبم)  الٌَّبضٔ هٓخَْاُٚنٕ ذبلِسِٗيَ ِْْ٘ب بِلَّب هب ضبءٓ اللَِّٔ :الٌػَظ الوطًطٓ ثبلرطٍد هي الٌبض؛ َٚٗلِ تًبل٢ :الخبًٖ
َ ََْٗسٕ ْبظٓ  ، ٍ(185: آل يوطاى) يٓيِ الٌَّبضِ ٍٓ ؤُزٕذِلَ الْزٌَّٓٔ

ٗرطد هي الٌبض َٖم ثًس هب اهتحطَا ٍ غبضٍا ْحوب ٍ حووب، ٌْ٘جتَى ٚوب ٌٗجت الحجّٔ » :َٚٗل الٌجّٖ غل٢ّ اللِّ يلِ٘ ٍ آلِ ٍ سلّن
 .«ْٖ حو٘ل الس٘ل

 .، ٍ ذجط الَاحس ٍ بى لن ٗٛي حزّٔ ْٖ اٛغَل لٛي ٗٓ٘س التإٗ٘س ٍ التإٚ٘س ثتًبؾس الٌػَظ
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١ ٖبيسٓ اٟيتعال؛ ؤىّ هي ٍانت يل٢ اٝٗوبى ٍ الًول الػبلح هبئٔ سٌٔ ٍ غسض يٌِ ْٖ ؤحٌبء شلٙ ؤٍ ثًسُ ٍ َّ يل :الخبلج
٠ْ ٗحسي هي الحٛ٘ن ؤى ًٗصّثِ يل٢ شلٙ ؤثس اٙثبز، ٍ لَ لن ٗٛي ّصا نلوب ٠ْ  -ٚططة رطئ هي الروط -رطٗؤ ٍاحسٓ

 .نلن، ؤٍ لن ٗستحّٕ ثْصا شهّب ٠ْ شمّ

ٍ ٖسضا لوب َٗرس هي هًػ٘ٔ ؤضسّ هٌْب، ْزعائّب ٗزت ؤى َٗٛى هتٌبّ٘ب تحٗ٘ٗب  -ٍ َّ نبّط -يػ٘ٔ هتٌبّ٘ٔ ظهبًبؤىّ الن :الطاثى
 .لٗبيسٓ الًسل، ثر٠ِ الٛٓط ْةًِّ ٟ ثتٌب٢ّ ٖسضا ٍ بى تٌب٢ّ ظهبًِ

 :حنّ سطز هب احتزّت الوًتعلٔ ثِ هي ٍرَُ ٍ ؤربة يٌْب

 -هي ثًس الٛٓط ٍ الوًبغٖ َْْ هي ؤّل الزٌّٔ ثوٌعلٔ هي ٟ هًػ٘ٔ لِ، ٍ هي ٚٓطٟ ذ٠ِ ْٖ ؤىّ هي آ :حن ٖبل ْٖ ثحج آذط
ثًس اٝٗوبى ٍ الًول الػبلح َْْ هي ؤّل الٌبض ثوٌعلٔ هي ٟ حسٌٔ لِ، ٍ بًّوب ال٠ٛم ْ٘وي آهي ٍ يول غبلحب ٍ آذط  -ًًَش ثبللِّ

ا هألِ ال٢ الزٌّٔ ٍ لَ ثًس الٌبض، ٍ استحٗبِٖ للخَاة ٍ الًٗبة سّ٘ئب ٍ استوطّ يل٢ الكبيبت ٍ الٛجبئط ٚوب ٗطبّس هي الٌبس ًٌْسى
ثوٗتؿ٢ الَيس ٍ الَي٘س حبثت هي َ٘ط حجَـ، ٍ الوطَْض هي هصّت الوًتعلٔ ؤًِّ هي ؤّل الرلَز ْٖ الٌبض بشا هبت ٖجل التَثٔ، 

ت؟ ْٗبلَا ثحجَـ الكبيبت ٍ هبلَا ْإضٛل يلْ٘ن اٛهط ْٖ بٗوبًِ ٍ قبيبتِ ٍ هب ٗخجت هي استحٗبٖبتِ ؤٗي قبضت؟ ٍ ّٚ٘ ظال
ال٢ ؤىّ السّ٘ئبت ٗصّجي الحسٌبت، حت٢ شّت الزوَْض هٌْن ال٢ ؤىّ الٛج٘طٓ الَاحسٓ تحجف حَاة رو٘ى الًجبزات، ٍ ْسبزُ نبّط، 

  ؤهّب سوًب ْللٌػَظ

 42:ظ

ثإًِّ ٟ ٗحسي هي الحٛ٘ن الٛطٗن  السالّٔ يل٢ ؤىّ اللِّ تًبل٢ ٟ ٗؿ٘ى ؤرط هي ؤحسي يو٠ ٍ يول غبلحب، ٍ ؤهّب ي٠ٗ ْللٗكى
 .بثكبل حَاة بٗوبى الًجس ٍ هَانجتِ يل٢ الكبيبت قَل الًوط ثتٌبٍل لٗؤ هي الطثب، ؤٍ رطئ هي الروط ال٢ آذط هب ٖبل

 :ثًس ٚلّ ّصا 374/ 8: حن ٖبل الًلّبهٔ الوزلسٖ

 :ؤثَاة الوًبز]ٖس سجٕ الَٗل ْٖ شلٙ ْٖ ثبة الحجف ٍ التٛٓ٘ط : ؤَٖل

ٍ ٟ ؤنٌّٙ ٗر٢ٓ يل٘ٙ هب هّْسًبُ ؤٍّٟ ثًس اٝحبقٔ ثوب ؤٍضزًبُ هي [ 354، 76/ 23ٍ  236/ 6ٍ  197/ 71ٍ  331/ 5
ٍ  330 -311/ 39ٍ  131/ 72اٙٗبت ٍ اٛذجبض، ٍ س٘إتٖ يوسٓ اٛذجبض الوتًلّٗٔ ثتلٙ الوجبحج ْٖ ٚتبة اٝٗوبى ٍ الٛٓط 

24 /1- 187. 

بىّ نبّط اٛذجبض  :ٖبل( قجًٔ تجطٗع) 42 -41: هطبٗرٌب الوطتؿ٢ اًٛػبضٕ ْٖ هٛبسجِ ٍ ذبتؤ الَٗل ٍ ذتوِ هب شٚطُ ض٘د
لوكلٕ الوسلن  -ٚجًؽ الطٍاٗبت -ٍ تَّّن يوَم اٙٗٔ. اذتػبظ حطهٔ الُ٘جٔ ثبلواهي، ْ٘زَظ اَت٘بة الوربلّ ٚوب ٗزَظ لًٌِ

س٠م يلْ٘ن بلّب ٖل٠٘ هوّب ٗتَّّٖ استٗبهٔ ًهن هًبش هسَْو ثوب يلن ثؿطٍضٓ الوصّت هي يسم احتطاهْن ٍ يسم رطٗبى ؤحٛبم اٝ
ٍ ًسبئْن،  -لحٛؤ زْى الٓتٌٔ -الواهٌ٘ي يلِ٘، هخل يسم آًًبل هب ٠ْٖٗ٘ن ثبلطقَثٔ، ٍ حلّ شثبئحْن، ٍ هٌبٚحْن، ٍ حطهٔ زهبئْن
  ٟ ًٗنّ هي ٍرت التجطّٕ هٌِٛىّ لٛلّ َٖم ًٛبحب ٍ ًحَ شلٙ، هى ؤىّ التوخ٘ل الوصَٚض ْٖ اٙٗٔ هرتع ثوي حجتت ؤذَّتِ ِ
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 [ حتّ يلّٖ ثي ؤثٖ قبلت غلَات اللِّ يلِ٘ بٗوبى ٍ ثُؿِ ٚٓط ٍ ًٓبٔ] *****

ّصا؛ ٍ ٟ ضّٙ ؤىّ حتّ يلّٖ ثي ؤثٖ قبلت غلَات اللِّ يلِ٘ بٗوبى ٍ ثُؿِ ٚٓط ٍ ًٓبٔ، ٍ ؤىّ ٍٟٗتِ ٍٟٗٔ اللِّ ٍ ضسَلِ، ٍ 
 م حػي هي يصاة الزجّبض، ثل لَ ارتوى الٌبس يل٢ حجِّ هبيساٍتِ يساٍتْوب، ٍ ؤىّ ٍٟٗتِ يلِ٘ الس٠

 43:ظ

/ 39: ذلٕ اللِّ الٌبض، ٍ َ٘ط شلٙ هوّب ٍضزت ِْ٘ ضٍاٗبت هستٓ٘ؿٔ، ثل ْٖ ثًؽ الوَاضز هتَاتطٓ، ٍ يسّ هٌْب ْٖ ثحبض اًَٛاض
قٌ٘ٔ : ًْب هب ربء ْٖ الجبة الخبلجٍ ّٖ َ٘ؽ هي ْ٘ؽ، ٚوب ؤىّ ؤذجبض الكٌ٘ٔ ٍ الو٘خبٔ ٚخ٘طٓ رسّا؛ م( ضٍاٗٔ 123) 310 -246

 .ٍ َ٘طّب[ 129 -77/ 67]الواهي ٍ ذطٍرِ هي الٛبْط ٍ ثبلًٛس 

السّ٘ ٚوب رطّزُ ْٖ آذط  -يلّ٘ب يلِ٘ الس٠م -لَ رطّز: َٗٗل 227/ 10: اثي ؤثٖ الحسٗس ْٖ ضطحِ يل٢ الٌْذ -هخ٠ -ْْب َّ
 !!.ى، ٍ لٌِّٛ ضؾٖ ثبلجً٘ٔ ؤذ٘طا ٍ زذل ْٖ الكبئاٛهط لٗلٌب ثٓسٕ ٚلّ هي ذبلِٓ يل٢ اٝق٠ٔ ٚبئٌب هي ٚب

 .ْلَ ؤحجتٌب لن ثبٗى ٍ لن لن ٗزطّز السّ٘ ٍ ّٚ٘ زذل ْٖ الكبئ ٍ ٍ لٛبى َّ هًٌب

هي : ؤًِّ ٖبل( غل٢ّ اللِّ يلِ٘ ٍ آلِ ٍ سلّن)ٗطٍٕ ثةسٌبزُ يي ضسَل اللِّ  229/ 9ٍ  344/ 6: ٍ الرك٘ت الجُسازّٕ ْٖ تبضٗرِ
 .ضؤِٗ ْبٖتلَُٖبل ْٖ زٌٌٗب ة

  ٍ ٟ ضٗت ؤًّْن ٖبلَا، ثل ؤثسيَا، ثل ًْلَا هب ًْلَا ٍ ّصا هب ًطاُ ْٖ ٚتبثٌب الحبؾط ثةٖطاضّن ٍ تػح٘ح ؤغحبثْن

 [تػح٘ح ٍ تجطٗط يول قبئٓٔ هي الطً٘ٔ هوّي ٗلًي ٍ ٗتجطّؤ هي ٚلّ هي نلن ٍ رحس] *****

ٍ تجطٗط يول قبئٓٔ هي الطً٘ٔ هوّي ٗلًي ٍ ٗتجطّؤ هي ٚلّ هي نلن ٍ ٍ لًلّ ٚتبثٌب ّصا هحبٍلٔ ربزّٓ ْٖ قطٕٗ الَحسٓ لتػح٘ح 
رحس، ٍ لًلٌّب ٟ ًرتلّ ْٖ الٛجطٗبت، ٍ ًحست لَ سلّوٌب ّصُ الػُطٗبت التٖ ؤٍضزًبّب هي ٚتت الَٗم، لَاًَْٗب ْٖ يولٌب، ٍ ٟ 

بلّب ؤًِّ ؤيك٢  -ٚوب َّ زٗسًِ ْٖ ٚلّ ثحبضُ -ؤٖل غحّحَا هي ًٗول ثصلٙ، ٍ لصا تط١ الوالّّ قبة حطاُ لن ٗػحّح ٚلّ هب ؤٍضزُ
 .التجطٗطات ٍ اٛزلّٔ الٛبْ٘ٔ لٛلّ هب ؤٍضزُ ٍ ربز ثِ ٍ ؤْبز؛ سَاء ثإزلّٔ يٗلّ٘ٔ ؤٍ قطٔ ضطيّ٘ٔ، يبهّ٘ٔ ٚبًت ؤٍ ضًّ٘٘ٔ

 ٍ ٟ ضٗت ؤىّ الٌت٘زٔ الوٌكّٗ٘ٔ تػجح ؾطٍضٗٔ ْٖ الٗ٘بسبت الوٌكّٗ٘ٔ ثًس
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 .تسل٘ن الوٗسّهت٘ي
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ٍ ًٓخٔ  -يل٢ حسّ تًج٘ط سّ٘س اٍٛغ٘بء س٠م اللِّ يلِ٘ -ْوب تطاُ الَ٘م ؤٍ تٗطؤُ هب َّ بلّب ضٗطٗٔ ّسضت... ٚلّ ّي ٍ ّي ٍ ثًس 
ؤى ٗطُل ْطاٌ الٌجّٖ اٛٚطم ٍ الٌبهَس اٝلْٖ ؤًبس ّصا ضإًْن  -ٍ حّٕ الزجّبض -هػسٍو غسضت ٚبى لْب ؤى تَؾح ؤًِّ هي الًبض

  م هي ضكف ٍ ظٍٗيلوب ٍ يو٠، هى ٚلّ هب لِ

ؤ هي الًسل ؤى ٗسلّف يل٢ ضٖبة الٌبس ٍ ؤيطاؾْن ٍ ضثٗٔ الوسلو٘ي ٍ ؤهَالْن ْؿ٠ يي زٌْٗن ضربل ّصا هجلُْن هي الًلن ٍ 
 !!.شا٘ س٘طّن الًولٖ؟

ٍ تلٙ ؤ هي اًٝػبِ ؤى تَّٓؼ الٌَاه٘س السوبٍّٗٔ ٍ اٛحٛبم اٝلّْ٘ٔ ٍ قَٗس اٛهّٔ ٍ آزاثْب ال٢ ٗس ذ٠ئٕ ّصُ س٘طتْن 
 !.سطٗطتْن؟

ٍٓ هب ٌُْٚتٓ لَسِْٕٓٗنٕ بِشْ ؤَرٕوًَٓٔا ؤَهٕطَّٔنٕ ٍٓ ّٔنٕ . يٓوَّب ٗٔطْطَُِٚىَ  ٍٓ ضٓثُّٙٓ ٗٓرْلُُٕ هب ٗٓطبءٔ ٍٓ ٗٓرْتبضٔ هب ٚبىَ لَْٔنٔ الْرِ٘ٓطَُٓ، سٔجٕحبىَ اللَِِّ ٍٓ تًَبل٢  آُ
 .ٍ الًبٖجٔ ّٛل الت١َٗ ٍ ال٘ٗ٘ي  لِ٘نٌٗٓوُٕٛطٍُىَ، َْصاَُٖا ٍٓثبلَ ؤَهٕطِِّنٕ ٍٓ لَْٔنٕ يٓصاةٌ ؤَ

 :هزول هسطز يولٌب ْٖ الٛتبة *****

 :ح٘ج لن ًحػل يل٢ ًسرٔ ذكّ٘ٔ رّ٘سٓ للٛتبة لصا استًٌّب ثكجًتٖ الٛتبة -1

 (.٘)قجًٔ ٚوجبًٖ، ٍ ضهعًب لْب ة : قجًٔ زاض الؿطة ثكْطاى الوًطٍْٔ ة -ؤ

 .ُ 1315ُ، ٍ اًت٢ْ هٌْب ْٖ سٌٔ  1303ْٖ قجًْب سٌٔ ( ٚوجبًٖ)ة  ٍ ٖس ضطو الحبدّ هحوّس حسي اٛغْٓبًّٖ الولّٗت

 (.س)ُ، ٍ ضهعًب لْب ة  1400ُ، ٍ ٖس رسّز تػَٗط الوزلس الخبهي هٌْب ثبٍْٛست حسٍز سٌٔ  1275قجًٔ تجطٗع سٌٔ : ة
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 .حبٍلٌب شٚط ؤّنّ الٓطٍٔ ث٘ي الكجًت٘ي ٍ َبلت اٟذت٠ْبت ث٘ي الوتي ٍ الوػبزض -2

 .ظًب ضٍاٗبت الربغّٔ ثوػبزض هي الًبهّٔ ٖسض اٝهٛبىيعّ -3

لن ًُّ٘ط هي ًعّ الٛتبة ٚلؤ ٍاحسٓ ٟ حصْب ٍ ٟ تػح٘ٓب بلّب هى اٝضبضٓ هى هطايبٓ شٚط اٟذت٠ْبت ْٖ التًل٘ٗٔ، هى هب  -4
 .34ٍ  33ٍ  32ٍ  28ٌّب٘ هي ه٠حهبت ٚخ٘طٓ ٍ تحطٗٓبت ٍ بسٗبـ ْٖ الوزلسات 

 .لوػٌّّ ثوػبزض لَُّٗٔ ؤٍ ٚتت ؤهخبل ؤٍ ؤهٌٛٔ، ٍ شٚطًب هب ضؤٌٗبُ هي الَرَُ ٍ الوًبًٖ الوٌبسجٔ ْٖ الحبض٘ٔيعّظًب ث٘بًبت ا -5

استسضٌٚب يل٢ الوػٌّّ قبة حطاُ ٚخ٘طا هي الكًَى يل٢ الرلٓبء الخ٠حٔ ثوػبزضّب الًبهّ٘ٔ، ثًس ؤى ٌَّٖٗب الوتي ثوب ضؤٌٗبُ  -6
 .هي يسم اٟثتًبز يي غلت الوَؾَو -ٖسض اٝهٛبى -هٌبسجب، هى الوحبٍلٔ
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شّٗلٌب الٛتبة ثبستسضا٘ هب ٍضز ْٖ الرلٓبء الخ٠حٔ ٍ هي تجًْن ذ٠ل ّصُ الوَسَئ هوّب لن ٗتًطّؼ لِ الوػٌّّ قبة حطاُ  -7
 .ْٖ ّصا الوزلس َبلجب، ثًس ؤى سطزًب لٙ رولٔ هي اٛثَاة التٖ ٗزسض ه٠حهتْب ْٖ الوٗسّهٔ

ح٘ج لن ًزسُ ْٖ الوتي ٍ ٗٗتؿِ٘ الوٗبم، ٍ ٖس ًطهع يٌس هب ًزسُ ْٖ اٛغل ( و)ؤٍ التسل٘ن ( ظ)ٖس ًؿى ضهع التػل٘ٔ  -8
 .هٓتَحب، ٍ ٟ ًط١ لِ ه٢ًٌ هٌبسجب

ٍ لن تطّٖن ثًؽ اٛثَاة ٍ ٖس ( س)ٍ ربء ْٖ حبض٘ٔ ( ٘)تطٖ٘ن اٛثَاة هطَّش رسّا، ٍ لن ًزسُ ْٖ الركّ٘ٔ ٍ قجًٔ  -9
 .الحبض٘ٔ ضّٖوٌبّب، ٍ ؤضطًب بل٢ شلٙ ْٖ

لهطٌٍْب الربغّٔ تط٘ تحٕٗ٘ الٛتبة ؤٚخط هي هطّٓ، ٍ ؾبيت ثًؽ هسَّزاتِ ٍ ه٠حهبتٌب يلِ٘؛ لصا ٖس ٠ٗحم ثًؽ  -10
 .اٟؾكطاة ِْ٘، الوطرَّ بضضبزًب بلِ٘ ؤٍ َؽّ الٌهط يٌِ

***** 
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 [ الطربء هي الٗطاء الٛطام] 

ال٢ يسم الحٛن الوسجٕ يل٢ هَؾَو الٛتبة ٍ بذطارِ ٍ تحِٗ٘ٗ ٍ بلّب ثًس ضربء ؤٚ٘س، ٍ هٌّب زيَٓ ربزّٓ  -ْٖ الٌْبٗٔ -ٍ لٌب
سجطُ ثطٛل ٚبهل هي زٍى اٛذص ثجًؿِ زٍى اٙذط، بش لٌب ِْ٘ هططة ذبظّ، ٍ لصٚط رولٔ هي التًل٘ٗبت سجت هًّ٘ي، ٖس ًٗطِ 

 .ذ٠ل رطز الٛتبة ٍ السّٖٔ ِْ٘

، ٍ حبلٌٖٓ الحم ؤى ؤٖسّم ّصا الٗسن الوجتَض هي شا٘ الزسس الكبّط، بش سٌحت لٖ الٓطغٔ -ثًس ّي ٍّي -ٍ ّب ؤًب شا الَ٘م
ٖلت الٛتبة ٍ ّسِْ ٍ رَّطُ ٍ لجِّ هستًٌ٘ب ثبللِّ الًه٘ن، ٍ هت٠َّٚ يل٢ الطةّ الطح٘ن، هحتسجب يولٖ بلِ٘،  -ثحّٕ -الصٕ ًٗسّ

ث٘ت الًػؤ ٍ الٛطاهٔ غلَات اللِّ يلْ٘ن ضار٘ب يَُٓ ٍ ضؾَاًِ، قبلجب ضؾبُ ٍ َٓطاًِ ربي٠ ن٠هٔ سبزاتٖ ٍ هَالّٖ ؤّل 
ؤروً٘ي شضًٗتٖ لِ ٍ ٍس٘لتٖ بلِ٘ سبئ٠ بّٗبُ سجحبًِ ٍ تًبل٢ ؤى ٗتٗجّل يولٖ ذبلػب لَرِْ الٛطٗن، ٍ ؤى ٗزًل يولٖ ّصا ؾ٘بء 

ٕ ؤثٖ لٖ ْٖ نلوبت الٗجط، ٍ ًَضا ْٖ يطغبت الٗ٘بهٔ، لٖ ٍ لوي آظضًٖ ٍ ؤيبًٌٖ يلِ٘ ذبغّٔ ؤذٖ ٍ يؿسٕ ٍ شذطٕ ض٘د
هحوّس حٓهِ اللِّ، ٍ سّ٘سٕ ٍ سٌسٕ ؤثٖ الحسي سلّوِ اللِّ ٍ َٗٛى هي هربٍِ الٓعو اٛٚجط لٌب ؤهٌب ٍ سطٍضا، ٍ ْٖ َٗم 

الحسبة ٚطاهٔ ٍ حجَضا لٌب ٍ لَالسٌٗب ٍ ؤّلٌ٘ب ٍ ؤسبتصتٌب ٍ بذَاًٌب ٍ ٚلّ هي ؤيبًٌٖ ِْ٘ هٗبثلٔ ٍ تحٗ٘ٗب ٍ قجبئ ٍ تػح٘حب ٍ 
 بذطارب ٍ ًططا

 .ُ الوطرَّ لٛلّ ْؿل ٍ ضحؤ، ٍ ٍلّٖ ٚلّ هسُجٔ ٍ ًًؤ، ٍ غبحت ٚلّ حسٌٔ ٍ ٚطاهْٔةىّ

ٍ الحوس للِّ ؤٍّٟ ٍ آذطا، ٍ غل٢ّ اللِّ يل٢ هحوّس ٍ ؤّل ث٘تِ الُطّ الو٘به٘ي الٌزجبء اٛٚطه٘ي هي اٙى ال٢ ٖ٘بم َٗم السٗي آه٘ي 
 .ضةّ الًبلو٘ي
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  يجس العّطاء الًلَٕ

1412 ُ 
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ثِ، َْْ [ ًٛجٌب]هي لن ًٗطِ سَء هب ؤتٖ بلٌ٘ب هي نلوٌب، ٍ شّبة حٌّٗب، ٍ هب ضٚجٌب  :يي ؤثٖ رًٓط يلِ٘ الس٠ّم، ٖبل يي ربثط،
 .ضطٗٙ هي ؤت٢ بلٌ٘ب ْ٘وب ٍلٌ٘ب ثِ

 200: حَاة اٛيوبل

 11حسٗج  55/ 27: ٍ ثحبض اًَٛاض
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