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مكاالت
لكبار
كتاب

ٚاٙ٫
اؿُـ هللٚ ،ايِٚ ٠٬ايو ّ٬عً ٢كه ٍٛاهللٚ ،عً ٢آي٘ ُٚشب٘ َٔٚالعزبٔ٘
أَا بعـ.

يف
العصز

ؾإٕ ايكلإٓ ايهل ِٜن ّ٬اهلل _عن ٚدٌ_ أْني٘ عً ٢قًب ْبٓٝا قُـ " يٝهٕٛ
َٔ إٓقك.ٜٔ

احلدٓح

َٚا ماٍ ايعًُآَ_ ٤ق ْنٚي٘_ ٜتعاقب ٕٛعً ٢ؿكاهتٜ٘ٚ ،عهڂؿ ٕٛعً ٢ايٌٓٗ َٔ
َعٚ ،٘ٓٝايتنٚؿ َٔ ٖـاٜت٘.
ٖقا ٚإٕ يعًُا ٤ايتؿورل َٔ فيو أٚؾلٳ اؿٚ ٜايِٓٝب; سٝح ُلؾٛا ُِٖٗ
يتـبل نتاب اهللٚ ،ؾِٗ َلاؿ_ ٙعن ٚدٌ_ ؾهإ َٔ فيو إ٪يؿاتٴ ايع١ُٝٛڂ ٗ
ايتؿورل عً ٢اػت٬ف َٓاٖر أُشابٗا.
 َٔٚأعَ ِٛا أڂِّيـ ٗ ٖقا ايٌإٔ ٗ ايعِٛك إتأػلَ ٠ا كقُت٘ ٜلاع١ڂ ايع١َ٬
ايٌٝؽ قُـ ايڀاٖل ابٔ عاًٛك×ٚفيو ٗ تؿورل ٙإعلٚف بع :ايتشلٜل
ٚايتٜٓٛل.
ؾٗ ٛتؿورلٷ عِٝٛٷ ساؾٌٷ َا يقٻ ٚطاب َٔ ايعً ٫ٚ ،ّٛغل ٗ ٚفيو; ؾِاسب٘
عامل نبرلٚ ،دٗبق ملٜل ،ي٘ ٜـ طٚ ،ٍٛٹقـٵغٷ َٴعٳډً ٗ ٢عًً ّٛت.٢
ٚايقٜ ٟڀډًع عً٪َ ٢يؿات٘ ايهجرل ٠إتٓٛعٜ ١لاٖا ؼٌُ طابعاڄ ٖٝناڄٚ ،طلماڄ
ؾلٜـاڄ  ٫ػـ ٙإ ٫عٓـ ايٓـك َٔ ٠ايعًُا ٗٚ ،٤ايكً َٔ ٌٝإ٪يؿات.
َٚع فيو ؾإٕ ٖقا ايعامل مل ٜأػق سٛډ٘ َٔ ايقٜٛع ٚايٌٗل.٠
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ْٛٚلاڄ يعً ِٛإٔ تؿورلٚ ،ٙ٭ْ٘ ًَ ٤ٞبهٓٛم َٔ ايعًِ ٚإعاكفٚ ،ايجكاؾ،١
ٚيهَ ْ٘ٛڀ٫ٛڄ ٜكع ٗ ث٬ثٌ دن٤اڄُ ٗٚ ،ؿشات  ٌِٜعـؿٖا إٍ أسـ عٌل
أيؿاڄ َٚاٚ ١٥هبع ٚتوعٌ ُؿش َٔ ١غرل ايؿٗاكيٚ ،غ٘ ُػرلٚ ،ي ٛنإ اـ٘
أندل يهاْت ايِؿشات أنجلٖٚ ،قا ٖا ِٜلف عٔ قلا٤ت٘ _ ؾكـ كأٜت إٔ
أهتؼلز بعض ايًڀا٥ـ ايلا٥عٚ ،١ايًؿتات ايباكع ١اييت است ٣ٛعًٗٝا فيو
ايتؿورل ايع ;ِٝٛكغب١ڄ ٗ عُ ّٛايٓؿعٚ ،إهٗاَاڄ ٗ ايتعلٜـ بقيو ايعٌُ اؾًٌٝ
ايق ٫ ٟىڀل يهجرل َٔ طًب ١ايعًِ _ؾٔ٬ڄ عٔ غرلِٖ_ َا ٌٜتٌُ عًَٔ ٘ٝ
ْؿا٥ى ايعًِ ٚغٛاي ;٘ٝإف إٕ بعِٔٗ  ٕٜٛٓٛأْ٘ َتُشض ٗ إبلام ب٬غ ١ايكلإٓ
ؾشوب ،ؿ ٕٚإٔ ٜه ٕٛي٘ عٓا ١ٜببك ١ٝايعً.ّٛ
ٖٚقا اي ٔٛػ٬ف ايٛاقع _نُا هٝتبٌ عٓـ اؿـٜح عٔ َٓٗذ٘ ٗ تؿورل._ٙ
ٚقـ ػڀل ي ٗ ٞبـا ١ٜا٭َل إٔ أڂكٳٿتب تًو ايٓك ٍٛإٓتكاٚ ،٠فيو بتِٓٝـ
ٌ يًُوا ٌ٥ا٭ُٛيٚ ،١ٝؾٌِٷ
ايؿٛا٥ـٚ ،تلتٝبٗا ،عً ٢سوب ايؿٓ ;ٕٛؾځٝٴؿڃلٳؿٳ ؾځِٵ ٷ
يًُوا ٌ٥ايؿكٗٚ ،١ٝؾٌِٷ ٕباسح ايعكٝـٚ ٠ايؿٹلمٚ ،ؾٌِٷ يًُوا ٌ٥ايٓش،١ٜٛ
ٚؾٌِٷ يًٓهت ايب٬غٚ ،١ٝؾٌِٷ يًٓٛلات ٗ ايڀبٚ ،ؾٌِٷ ٯكا ٗ ٘٥ايٓكـ
ٚا٭ؿبٚ ،ؾٌِٷ يعً ّٛايڀبٝعٖٚ ،١ٳ ڂً ٻِ دٳ ٻلا.
ؾلأٜت إٔ فيو هٝڀٚ ،ٍٛأْ٘ وتاز إٍ عـؿ َٔ ايلها ٌ٥ايعًُ ١ٝػُِٛاڄ
ٚإٔ إكڀع ايٛاسـ َٔ نٌٜ َ٘٬تٌُ عً ٢عـؿ نبرل َٔ ايعً.ّٛ
ؾًٝى ي _ ٞإفاڄ _ إ ٫فلؿ اْ٫تكاٚ ،٤مل أًأ إثكاٍ ايهتاب باؿٛاً ;ٞؾُا ٚدـ
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َٔ فيو ؾُٗٝٓ َٔ ٛع إ٪يـٚ ،إفا نإ َين ؾإْ ٞأكَن إي ٘ٝبع(ّ).

مكاالت
لكبار

ثِ إٕ ٖق ٙايٓك ٍٛهته ٕٛعً ١٦ٖٝ ٢ؾكلات َٔ ايتؿورل ،عٝح تأػق نٌ
كتاب

العزبَٔ٘ا
َكـَ َٔ ١إكـَات ايعٌل ،أ ٚهٛك َٔ ٠ايوٛك تلقُٝاڄ ػاُاڄ بٗا عوب
ٜٴٓتك ;٢ؾٗقا ايعٌُ أًب٘ با٫ػتِاك ٕا دا ٗ ٤فيو ايهتاب ايعَ ،ِٝٛع يف
َ٬س١ٛ

إٔ َا داٖ ٗ ٤ق ٙايٓك ّْ ٖٛ ٍٛعباك ٠إ٪يـ ؿ ٕٚتِلف أ ٚاػتناٍ.

العصز

احلدٓح

ٚقبٌ ايٌلٚع ٗ إٜلاؿ تًو ايًڀا٥ـ إٓتكا ٠وؤ إٔ تٴوبل بإيكاْٛ ٤ل ٠عاَ١
عً ٢هرل ٠إ٪يـٚ ،عً ٢تعلٜـٺ عاّ بايهتابَٗٓٚ ،رڇ َ٪يؿ٘ ؾٚ ،٘ٝعًْ ٢بق٠
َٛدن ٗ ٠عًِ ايب٬غ ١ايق ٟاستؿٌ ب٘ إ٪يـ ٗ تؿورلٚ ،ٙاعتٓ ٢بايٓهت
ايب٬غ ١ٝعٓا ١ٜبايػ ١مل تهٔ ٭سـ ٖٔ نإ قبً٘ َٔ إؿول.ٜٔ
ٖٚق ٙايٓٛل ٠هته َٔ ٕٛػ ٍ٬تٛطٚ ،١٦أكبعَ ١باسح ٖٞٚ ،نُا :ًٜٞ
تٛطٚ :١٦تٌتٌُ عً ٢هت ١تٓبٗٝات.
إبشح ا٭َ :ٍٚعامل عاَ ٗ ١هرل ٠ابٔ عاًٛك.
إبشح ايجاْ :ٞتعلٜـ عاّ بتؿورل ايتشلٜل ٚايتٜٓٛل.
إبشح ايجايحَٗٓ :ر ابٔ عاًٛك ٗ تؿورلٚ ،ٙػَ ١ُ٬ا اًتٌُ عً.٘ٝ
إبشح ايلابعَ :كـَ ٗ ١عًِ ايب٬غ.١
ٚبعـ ط ٍٛتلؿؿ ٗ توُٖ ١ٝقا ايهتاب زلٝت٘ بع( :ايتكلٜب يتؿورل ايتشلٜل
ٚايتٜٓٛل) (.)1
 _ 1هبل إٔ اهتًًتٴ َٔ ٖقا ايهتاب قبٌ طبع٘ نتابٌُٖٚ ،ا (أغلاض ايوٛك ٗ تؿورل ايتشلٜل
ٚايتٜٓٛل) َ(ٚـػٌ يتؿورل ايتشلٜل ٚايتٜٓٛل).
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ٚقـ دعًت٘ ٗ دنأٓٚٚ ،ٜٔعت يهٌ دن ٤ؾٗلهاڄ َؿِ٬ڄ; يٝوٌٗ عً٢
ايكاك ٨ايٍُٛٛٴ إٍ َلاؿٚ ،ٙيٝه ٕٛفيو عْٛاڄ ي٘ عً ٢ايكلا.٠٤
ٚأػرلاڄ أهأٍ اهلل _بأزلا ٘٥اؿوُٓٚ ٢ؿات٘ ايعً _٢إٔ ٜٓؿع بٗقا ايعٌُٚ ،إٔ
هعً٘ ػايِاڄ يٛدٗ٘ ايهلٚ ،ِٜإٔ ٜػؿل يًٌٝؽ ابٔ عاًٛكٚ ،إٔ ٜوهٓ٘ ؾوٝض
دٓات٘; إْ٘ زلٝع قلٜب ٢ًُٚ ،اهلل ٚهًِ عًْ ٢بٓٝا قُـٚ ،آي٘ ُٚشب٘.

حمند بً إبزأٍه احلند
اينيؿ.ْ :ٞب460 :
ٖ1429/2/13ع
داَع ١ايكِ _ ِٝنً ١ٝايٌلٜعٚ ١أُ ٍٛايـٜٔ
قوِ ايعكٝـ٠

www.toislam.net
alhamad@toislam.net
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وؤ
قبٌ ايـػ ٗ ٍٛهرل ٠ابٔ عاًٛكَٗٓٚ ،ذ٘ اجملٌُ ٚإؿٌِ ٗ تؿورل_ ٙالعزبٔ٘

ايتٓب ٘ٝإٍ ا٭َٛك ايتاي:١ٝ

يف

العصز َا
 _1إٔ ٖق ٙإباسح اييت ٌٜتٌُ عًٗٝا َٓٗر ابٔ عاًٛك ٗ تؿورل ٙأًب٘
احلدٓح

ته ٕٛبايكلا ،٠٤أ ٚاْ٫ڀباع ايعاّ; ؾًِ ٜهٔ إكِٛؿ _ابتـا٤ٶ_ ؿكاهٖ ١قا ايهتاب
بكـك َا نإ إبلاماڄ ٕناٜاٚ ،ٙيؿتاڄ يٮْٛاك إي.٘ٝ
ٚيٝى َٔ ٓلٚك ٠فيو تتبع إ٪يـ ٗ نٌ ُػرلٚ ٠نبرلٚ ،٠ايٛقٛف عٓـ نٌ
ًاكؿٚٚ ٠اكؿ ٗ ٠تؿورل.ٙ
 _2إٔ ابٔ عاًٛك عامل نبرل َتؿٓٿٔٚ ،قـ أََٔ ٢ا ٜكلب َٔ أكبعٌ هٓٗ ١
تؿورل ;ٙؾٝشتاز ٗ َٓاقٌت٘ ٗ بعض ا٭َٛك إٍ نبرل َجً٘ ،أ ٚفُٛع١
َتؼٌِِ ٗ ًت ٢ايؿٓ ;ٕٛؾ ٬وؤ _ٚاؿايٖ ١ق _ٙإٔ ٜواكع إٍ ؽڀ٦ت٘; يك٠ٛ
عاكٓت٘ٚ ،نجل ٠كاكد٘ٚ ،دناي ١عباكت٘ٚ ،إٕ نإ ٖقا ا٭َل ْوبٝاڄٚ ،ىتًـ
َٔ ًؼّ ٯػل.
 _3إٔ ن ٗ َ٘٬بعض إٛآع وٌُ عً ٢بعض; ؾكـ ٜٗٛل ٗ َٓٛعڈ َا
إًهاٍ ،أ ٚإْاٍ; ؾإفا اْتكًت إٍ َٓٛع آػل ٗ ْؿى إٛٓٛع كَا ماٍ
اٱًهاٍ.
 _4أْٓا عاد ١إٍ إبلام ايٛد٘ إٌلم _َٚا أنجل ٗ _ٙهرل عًُآ٥ا ٪َٚيؿاتِٗ.
ؾًٝى بائلٚك ٠إفا فنل ًؼّ أ ٚعامل إٔ تٴقنل ٖؿٛات٘ ،أ ٚٴتتٳًُى
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عجلات٘ ،أٜ ٚٴؿٌِ ؾٗٝا َٔ غرل ساد.١
سٹتٵٝرٳ إٍ ايلؿ ٚإٓاقٌَ ١ع أسـ َِٓٗ ؾًقيو َٓٛعَ٘ٓٚ ،اهبتَ٘ٚ ،ا
أَا إفا ا ٵ
ًٜٝل ب٘.
ٚإفا ناْت اؿاد ١إٍ ايتؿِ ٌٝؾڂِٿٌ ٗ فيوٚ ،إ ٫فنلت أػڀا ٙ٩إْا٫ڄ.
ٚبقيو مؿ ٜيعًُآ٥ا ٚعُٛآ٥ا أقـاكِٖ بٚ ٬نىً ٫ٚ ،ڀ٘.
نٝـ إفا اهتشٔلْا إٔ ايٌٝؽ ابٔ عاًٛك قـ عاَ ٗ َلسً ١سلدَٔ ١
َلاسٌ تاكٜؽ أَ ١اٱه ّ٬ػُِٛاڄ ٗ بًـإ إػلب ايعلبٞ؟
سٝح إٕ ا٫هتعُاك نإ ٜٔلب ظلاْ٘ ؾٗٝاٚ ،هٛي ػ ٍ٬ؿٜاكٖا; هعٝاڄ ٗ
تػلٜبٗاٚ ،تؿلٜكٗاٚ ،طُى ٖٜٛٻتٗاٚ ،ايكٔا ٤عًَ ٢ا بكَ َٔ ٞعامل ؿٜٗٓا،
ٚعًَٗٛاٚ ،عؿتٗا; ؾقيو ٜـع ٛإٍ ا٫ستؿا ٤بٗقا ايعاملٜٚ ،كٛؿ إٍ ايتُاي
إعافٜل ي٘.
ٜ ٫ٚعين فيو إٔ ٜواٜل ٗ ػڀٚ ،٘٦إِا إكِٛؿ إٔ وؿ ٜي٘ قـكٚ ،ٙأ٫
ٜػُ٘ إسواْ٘ٚ ،ؾًٔ٘.
ٜك ٍٛايع ١َ٬ا٭هتاف قُـ نلؿ عًَ ٗ × ٞقنلات٘ = : 274 /1ؿػٌ عًٞٻ
َوتٌاك إعاكفٚ ،أْا ٗ َهتيب بايٛماكٚ ٠اٖل ايػٔب عً ٢قلك دلٜـتٓا
إكتبى; يٌٓل ٗ ٙاؾلٜـ ٠تعلٜٔاڄ ببعض كُؿا ٞ٥ايٛمكا ;٤ػـَ ١٭علاض َٔ
ىـَِٗ َٔ سنب٘; ؾوأيين إوتٌاك عٔ غٔيب عً ٢ػ٬ف عاؿت ،ٞؾقنلت ي٘
ايوبب ،ؾكاٍ ٫ :أعلف نٝـ أعًٌ ٖق ٙا٭ػ٬م ؾٝهِ توكڀ ٕٛأبـاڄ كدايځهِ
َٔ ا٭عٌٚ ،كداڂيهڂِ قًَُٗ ًٕٛٝا بًؼ عـؿِٖ ٜ ٫تذاٚم إا ;١٥ؾإفا
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أهكڀتُ ِٖٛنًِٗ ؾُٔ ٜبك ٢ىـَهِ ٗ ايولاٚ ٤ائلآٜٚ ،٤ؿعهِ مكاالت
بازل٘

َٚهاْت٘؟!.+

لكبار

كتاب

اؾنا٥لٟ
ٚقاٍ ا٭هتاف قُـ نلؿ عً_ ٞأٜٔاڄ_ = :نإ أهتافْا ايٌٝؽ طاٖل العزبٔ٘
يف
عٓـنِ َٔ
 ٖٛٚعً ٢هلٜل إٛت ٜك ٕٔ ٍٛسٛي٘ َٔ أُشاب٘ :افنلٚا َٳٔٵ
العصز

ايلداٍ ايقٜٓ ٜٔؿعْٛهِ ٗ ايٌـا٥ـٚ ،ؿٚٿْٛا أزلا ٗ ِٖ٤دلٜـ ;٠ي ٬٦تٓو،ِٖٛ
ْٛٚٿٖٛا بِٗ عٓـ نٌ هامٚ ،١اسلُٛا عً ِٗٝسلُٳهِ عً ٢أعنٿ عنٜن.

احلدٓح

ٚأ ِٗٓٚعً ٢نجلَ ٠انـٻٚا ساؾٛتِٗ ٚفانلتِٗ مل ٜعـٚا أنجل َٔ ٔوٌ
كد٬ڄ.
ٚنإ ٜك ٍٛيٓا _أ ٟايٌٝؽ طاٖل_ ػاٚمٚا عٔ ه٦ٝاتِٗٚ ،اْتؿعٛا عوٓاتِٗ.
ًٝٚؼٓا ٖقا قٔ ٢عُل ٗ ٙايوع ٞإٍ اٱُ٬غ ٚايتذـؿ.+
 _5إٔ إ٪يـ × ٜل ٣إٔ ايكلإٓ ايهل ِٜنتاب ٖـٚ ٣إُ٬غَٓٚ ،بع عًّٛ
ٚآؿاب; ؾ ٬عذب _إفاڄ_ إٔ ػـ ٗ تؿورل ٙتعلټٓاڄ يهجرل َٔ ايعًٚ ،ّٛايؿٓ،ٕٛ
ًٚت ٢إعاكف َٔ ُٓاعٚ ،١طبْٛٚ ،لٜات ٗ ايؿًو ٚغرل فيو َٔ ؾلٚع ايجكاؾ١
إؼتًؿ ١اييت قـ ٜل ٣غرل ٙأْٗا يٝى َٔ ُُ ِٝعٌُ إؿول.
ٚيهٔ إفا عًِ َٓٗذ٘ ماٍ ايعذبٚ ،نإ فيو أؿع ٢يكبَ ٍٛا ٜٛكؿ ;ٙإف ٖٛ
ٜٓڀًل َٔ ايكلإٓ ايهل ِٜإٍ نٌٿ َا َٹٔٵ ًأْٹ٘ كؾع١ڂ ا٭َ١ٹ ٗ عًَٗٛإٚ٪ًٚ ،
سٝاتٗا ا٭ٚ ٍٚا٭ػل.٣
 _6إٔ َٔ أهباب ؿكاه ١هرل ٠ايٌٝؽ ابٔ عاًٛك ٚتؿورل ٙايتشلٜل ٚايتٜٓٛل _
ايلغب١ځ ٗ َنٜـ َٔ ايًِ ١بعًُا ٤إػلب _بهاؾ ١ؿٚي٘_ سٝح إٕ بٴعـ إواؾٚ ،١قً١
ايتٛاٌُ هبب يًشلَإ َٔ اٱؾاؿٚ ٠ايتكاكب.

01

تْطئ٘

ٚقـ ٕوت ً٦ٝاڄ َٔ فيو َٔ ػ ٍ٬نجرل َٔ ايلها ٌ٥اييت تٌِ عدل ايدلٜـ
ايعاؿ ٟأ ٚاٱيهذل ;ْٞٚسٝح ٚدـت ايلغبَ ٗ ١نٜـ َٔ ايتٛاٌُ ،بٌ ٚايتعذب
َٔ أٚي٦و ٗ نْٓٛا ٗ ب٬ؿْا ْعلف أْ ٚٴعٓ ٢بعًُا ٤تًو ايب٬ؿ نايٌٝؽ ابٔ عاًٛك،
ٚايٌٝؽ قُـ اـٔل سوٌ ُٖٚا َٔ تْٛىٚ ،ايٌٝؽ قُـ ايبٌرل اٱبلأَٖ ُٞٝ
اؾنا٥ل _كسِ اهلل اؾُٝع_.
 ٫ٚكٜب إٔ ايعًِ كسِٷ بٌ أًٖ٘ٚ ،ي ٔ٦بٴو٘ ايعقك ٗ اينَٔ إآ ٞيكً١
ٚها ٌ٥ا٫تِاٍ _ ؾٗ ٛاٯٕ غرل َبو ;ٙٛيتٝول ا٫تِاٍ _ٚهلل اؿُـ_.

ؾٗق ٙبعض ايتٓبٗٝات اييت أسببت اٱًاك ٠إيٗٝا ٗ بـاٖ ١ٜقا ايهتاب.
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مكاالت لكبار كتاب العزبٔ٘
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مكاالت
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لكبار
كتاب

العزبٔ٘ٗ
ٖ ٛايع ١َ٬ايٌٝؽ قُـ ايڀاٖل بٔ قُـ بٔ قُـ ايڀاٖل بٔ عاًٛكٚ ،يـ
يف

ٓاس ١ٝإله ٗ ٢تْٛى ْاؿ ٣ا٭ ٍٚهٖٓ1296 ١ع بكِل دـ ٙيٮّ ايِـك
ايٛمٜل قُـ ايعنٜن ب ٛعتٛك.

العصز

احلدٓح

ٚقـ ًب ٗ أسٔإ أهل ٠عًٌُْٚ ،١ٝأ بٌ أسٔإ ٚايـ ٜأٌَ إٔ ٜه ٕٛعً٢
َجاٍ دـ ٗ ٙايعًِ ٚايٓبٛؽ ٚايعبكل ٗٚ ،١ٜكعا ١ٜدـ ٙ٭َ٘ ايٛمٜل ايق ٟنإ
ولْ عً ٢إٔ ٜه ٕٛػًٝؿ ١شلِ ٗ ايعًِ ٚايوًڀإ ٚاؾا.ٙ
تًك ٢ايعًِ نأبٓا ٤د ،ً٘ٝسٝح سؿ ٜايكلإٓٚ ،اػ٘ إٍ سؿ ٜإت ٕٛايوا٥ـ٠
ٗ ٚقتٕ٘ٚ ،ا بًؼ ايلابع ١عٌل ٠ايتشل ظاَع اينٜت ١ْٛهًٓٚ ،1310 ١لع ٌٜٗٓ
َٔ َع ٗ ٘ٓٝتعڀڊٍڈ ٚسبٍّ يًُعلؾ ،١ثِ بلم ْٚبؼ ٗ ًت ٢ايعً ّٛهٛا ٗ ٤عًّٛ
ايٌلٜع ،١أ ٚايًػ ،١أ ٚاٯؿاب أ ٚغرلٖا َٔ إعاكفٚ ،ايجكاؾات ،بٌ ٚايڀب،
ٚإتكإ ايؿلْو ;١ٝؾهإ آ ٗ ١ٜفيو نً٘.
ي٘ َ٪يؿات نجرلً ٗ ٠ت ٢ايؿَٓٗٓ ،ٕٛا تؿورل ٙإوُ ٢بايتشلٜل ٚايتٜٓٛل،
َٚكاُـ ايٌلٜعٚ ،١أُ ٍٛايٓٛاّ ا٫دتُاع ٗ ٞاٱهٚ ،ّ٬نٌـ إػڀَٔ ٢
إعاْٚ ٞا٭يؿا ٚايٛاقع ٗ ١إٛطاٚ ،كؿپ عً ٢نتاب اٱهٚ ّ٬أُ ٍٛاؿهِ يعًٞ
عبـايلاممٚ ،أُ ٍٛايتكـّ ٗ اٱهٚ ،ّ٬أُ ٍٛاٱٌْاٚ ٤اـڀابٚ ،١أيٝى
ايِبض بكلٜبٚ ،غرلٖا نجرلٷ نجرلٷ هٛا ٤أنإ َڀبٛعاڄ أّ كڀٛطاڄ.
ٚنإ فا عكٌ دباكٚ ،فا تـؾڊل ٚتـؾڊع ٗ ايعًِ; ؾهأْ٘ إفا نتب ٗ أ ٟؾٍّٔ أٚ
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مكاالت لكبار كتاب العزبٔ٘
ايقٟ
َٛٓٛع _ ٜػلف َٔ علٜٓٚ ،شت َٔ ُؼل; ؾإفا كأٜت عٓٛإ إٛٓٛع

ٜلٜـ ايهتاب ١ؾ ٘ٝقًتَ :افا هٝكٍٛ؟ ؾإفا قلأت َا ؼت٘ كأٜت ايعذب ايعذاب;
يقا ؾإْو ؼتاز ٚأْت تكلأ ي٘ إٔ تٴشٔل فٖٓو ٫ٚ ،تتٌاغٌ عٓ٘.
ٚنإ فا أهًٛب قهِ ايٓورً ،ـٜـ ا٭هلٜ ،قنل بأكباب ايبٝإ ا٭ٚا.ٌ٥
ٚنإ إفا نتب اهتذُع َٛاٖب٘ ايعًُٚ ،١ٝايًػٚ ،١ٜٛا٭ؿبٚ ،١ٝا٫دتُاع،١ٝ
ٚايتاكىٚ ،١ٝايذلبٚ ١ٜٛغرلٖا ــَ ١غلٓ٘ ايقٜ ٟلَ ٞإي.٘ٝ
ؾ ٬غلٚٳ _إفاڄ_ إٔ ػـ ٗ نتابات٘ عٔ أَٛٓٛ ٟع :ايكِ١ځٚ ،اؿاؿث١ځ ايتاكى١ٝځ،
ٚايٓهت١ځ ايب٬غ١ٝځٚ ،إوأي١ځ ايٓش١ٜٛځٚ ،ا٭بٝاتٹ ايٌعل١ٜځٚ ،إكاُـٳ ايٌلع١ٝځ،
ٚإٓاقٌ١ځ اؿل٠ځٚ ،ايذلدٝضٳ ٚإٛامْ١ځ.
نٌ فيو بأؿب عاٍڈٚ ،أهًٛب كامڈْٚ ،ٳؿځىڈ َوذلٜض; ؾتٌعل إفا قلأت ي٘ إٔ
ٖقا ايبشح نتب٘ فُٛع١څ َٔ إتؼٌِِ ٗ ؾًٓ ٕٛت.٢
ٜك ٍٛا٭هتاف قُـ ايڀاٖل إٝوا_ ٟٚسؿ ٘ٛاهلل_ ٗ َكـَ ١نتاب َكاُـ
ايٌلٜع٫ ١بٔ عاًٛك َٔٚ= :ثِٻ ؾ ٬غلاب ١إٔ دا٤ت ٖق ٙايورلٚ ٠اكؾ ١ا٭ؾٓإ،
َتٓٛع ١ايعڀا ،٤ؿاْ ١ٝايكڀٛفٚ ،نأِا أْت ٗ سٔل ٠فُع َٔ ايعًُآ ٤ٴِٻ ٗ
ُعٝـ ٚاسـ :ايًػٚ ،ٟٛا٭ؿٜبٚ ،إؿولٚ ،احملـخٚ ،ا٭ُٛيٚ ،ٞايؿك،٘ٝ
ٚإلبٚ ،ٞإ٪كؾٚ ،ايؿًٝوٛفٚ ،إٓڀك ،ٞبٌ ٚست ٢ايعامل بأَٛك ايڀب.
ٜٚهؿٕ ٞعلؾَ ١هاْ ١ابٔ عاًٛك ٗ ايتؿورل اٱساي ١عًَٛ ٢هٛعت٘ تؿورل
ايتشلٜل ٚايتٜٓٛل.
أَا ٗ اؿـٜح ؾٗ ٛساؾ ٜسذ ١ي٘ إهٓاؿ داَع يِشٝش ٞايبؼاكَٚ ٟوًِ،
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مكاالت
ٚقـ
ٚي٘ نقيو إهٓاؿ عنٜن ك ٣ٚب٘ أساؿٜح ايبؼاكٜ ٟعلف بوٓـ احملُٸـ،ٜٔ

أدام بقيو عـؿاڄ َٔ ايعًُا َٔ ٤تْٛى ٚاؾنا٥ل ٚإػلب.

لكبار

كتاب

نٌـ
ٖقا إٍ ؼكٝكات٘ ًٚلٚس٘ عًَ ٢لٜٚات اٱَاٌَ َايو بٔ أْى (العزبٔ٘
إػڀ َٔ ٢إعاْٚ ٞا٭يؿا ٚايٛاقع ٗ ١إٛطا) ٚأب ٞعبـاهلل ايبؼاك ٟيف(ايٓٛل
العصز

ايؿوٝض عٓـ َٔاٜل ا٭ْٛاك ٗ اؾاَع ايِشٝض) اييت اهتـكى ؾٗٝا عً ٢ايهجرلٜٔ
َٔ هابك.٘ٝ

احلدٓح

أَا كهٛؾ قـَ٘ ٗ ايؿك٘ ٚأُٛي٘ ؾٝهؿً ٞاٖـاڄ ي٘ نتاب (إكاُـ) ايق ٟبٌ
أٜـٜٓاًٚ ،لس٘ إوٗب ٚؼكٝكات٘ إت ١ٓٝعً ٢نتاب تٓكٝض ايؿِ ٗ ٍٛا٭ٍُٛ
يًكلاٗ(.)1
ٚابٔ عاًٛك إٍ ٖقا ٚفاى يڂػ ٟٛقكِّل بإعٓ ٢ايٛاهع يعً ّٛايًػ ،١ٳهًډ ٳُتٵ ي٘
باٱَاَ ٗ ١فيو اجملاَعٴ ايعًُ ١ٝنُذُعٞٵ ؿٌَل ٚايكاٖل ٠ايًډقٜٵٔ اعتُـا ٙعٔٛاڄ
َلاه٬ڄ بُٗاَٚ ،ا تناٍ َـاػ٬ت٘ ٚأْٛاك ٙعًُ ٢ؿشات فًتُٗٝا تٓتٛل اؾُع
ٚايتشكٝل ٚايٌٓل.
فيو ؾٔ٬ڄ عٔ ايعـؿ ايهبرل َٔ نتب ايًػٚ ١ا٭ؿب ٚؿٚا ٜٔٚايٌعل اييت
سككٗا ،ؾُٓٗا َا ٌْلَٗٓٚ ،ا َا ٜ ٫ناٍ كڀٛطاڄ.
ٜ _ 1ك ٍٛإٝوا= :ٟٚايعٓٛإ ايهاٌَ شلقا ايهتاب إِٗ ٖ :ٛساً ١ٝايتٝٓٛض ٚايتِشٝض ٌٕه٬ت
ايتٓكٝض عًً ٢لغ تٓكٝض ايؿِ ٗ ٍٛا٭ُٚ ،ٍٛقـ ْٳٌٳلٳتٵ٘ ٗ أكبع ١أدناَ ٤ڀبع١ڂ ايٓٗٔ ١بتْٛى هٓ١
ٖ1341ع.
ٚهٓك ّٛبإعـاؿ ٙيًٌٓل ٗ ايكلٜب ايعادٌ بع ٕٛاهلل _تعاٍ_.+
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مكاالت لكبار كتاب العزبٔ٘
إٓڀل
ٚيًؿًوؿٚ ١إٓڀل عٓـ ابٔ عاًٛك َهاْٚ ١تكـٜل; ؾكـ نإ ٜـكٿي

ٚاؿهُٚ ،١نإ نتاب ايٓذا ٠يًٌٝؽ ايلٝ٥ى أب ٞعً ٞبٔ هٓٝا َٔ ًْ ١ايهتب
اييت ؿكٻهٗا ظاَع اينٜت ،١ْٛدٓباڄ إٍ دٓب َع إكـَ٫ ١بٔ ػًـٚ ،ٕٚؿٌ٥٫
اٱعذام يعبـايكاٖل اؾلداْٚ ،ٞإٛاؾكات يًٌاطيب..إخل.
 ٖٛٚنجرلاڄ َا ٜوتٌٗـ بأقٛاٍ ايؿ٬هؿ ٜٙٛٓٚ ١بآكاٜٚٛٚ ،ِٗ٥ـ َٓاٖذِٗ ٗ
اهتـ٫٫ت٘ ٚؼً٬ٝتٜ٘ٚ ،ـكأ َا سام بأْٛاكِٖ َٔ ه ٤ٛؾِٗ ٚه ٤ٛتأ.ٌٜٚ
أَا َا قـ ٜجرل ا٫هتػلاب سكچاڄ ؾًُٗ ٛت٘ بايڀب اييت ؼتاز إٍ ؼكٝل ،ػاُ١
ٚإٔ ي٘ ٗ ٖقا نتاباڄ كڀٛطاڄ بعٓٛإ تِشٝض ٚتعًٝل عً ٢نتاب اْ٫تِاك
ؾايٛٓٝي يًشه ِٝابٔ مٖل.
أَا ايتاكٜؽ ؾً٘ ؾ ٘ٝنقيو آثاك َا تناٍ كڀٛطَٗٓ ١ا نتاب (تاكٜؽ ايعلب)
ٚنتابات ٗ ايورل ٚايذلادِ.+

()1

ٚقاٍ إٝواٚ= :ٟٚيهٔ عً ٢ايلغِ َٔ زلات ايػناكٚ ٠ايتٓٛع ٚايٌٍُٛ
ٚا٭ُاي ١اييت طبعت ًؼِٝت٘ ؾاُڀبػت بٗا آثاكٚ ٙأعُاي٘ _ ؾإٕ َا ُٴلڇف ي٘
َٔ عٓا ١ٜايباسجٌ ٚدٗٛؿ ايـاكهٌ ٜ ٫هاؿ ٜؿَ ٞعٌاك َا ٜوتشل ،بٌ إٕ
طٛا٥ـ نبرل َٔ ٠إٗتٌُ علن ١ايؿهل اٱهَِٚ َٞ٬ا٥ل ٗ ٙايعِل اؿـٜح ٫
ٜهاؿٜ ٕٚعلؾ ٕٛعٓ٘ ً٦ٝاڄ فا باٍْ ،اٖٝو عٔ عاَ ١إجكؿٌ ٚها٥ل ْٗٛك
إوًٌُ.
ؾُٔ ايعورل ايعجٛك عً ٢ؿكاه ١عًُٓ ١ٝاؾ ١ٝتذلدِ يٌؼِٝت٘ تلَْٛ ١ثك١
َ _ 1كـََ ١كاُـ ايٌلٜع ١اٱه٫ ١َٝ٬بٔ عاًٛك ،ؼكٝل ٚؿكاه ١قُـ ايڀاٖل إٝوا.17_16ْ ٟٚ
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ٚٚاؾٚ ،١ٝتعلف بذلاث٘ ايعًُ ٞتعلٜؿاڄ ؿقٝكاڄ ،ؾٔ٬ڄ عٔ إٔ ؼ ٘ٝبقيو مكاالت
ايذلاخ
لكبار

ؼً٬ٝڄ ٕهْٛات٘ ٚأبعاؿٚ ،ٙاهتذ٤٬ٶ ٕٛاطٔ ا٭ُايٚ ١ا٫بتهاك ؾٚ ،٘ٝتكـٜلاڄ
كتاب

العزبٔ٘_
ٚتكّٛاڄ ٕهاْت٘ ٗ هٝام سلن ١ايؿهل ٚايجكاؾ ١اٱهَٛ ٗ ٌَٝ٬طٔ ٌْأت٘ _تْٛى
عًٚ ٢د٘ اـِ ٗٚ ،ْٛايعامل اٱه َٞ٬بٛد٘ ايعُ.ّٛ

يف
العصز

بٌ إٕ آثاك ٙايعًُ ١ٝمل ٜتض شلا َٔ اْ٫تٌاك ٚايتـاَ ٍٚا هعًٗا ٗ َتٓاٍٚ
 ٬عٔ هٛاِٖ َٔ ط٬ب إعلؾٚ ١إجكؿٌ.
ايـاكهٌ ٚايباسجٌ ،ؾٔ ڄ

احلدٓح

ؾهجرلٷ ٖا طڂبع َٓٗا قـ تڀا ٍٚعً ٘ٝايعٗـ ْٚؿـ َٔ إهتباتٚ ،مل هـ َٔ أٌٖ
ايعنّ َٔ احملككٌ ٚايٓاًلٜ َٔ ٜٔتٛيډْ ٢ؿضٳ ايػباك عٓ٘ٚ ،إػلاد٘ يًٓاي
إػلاداڄ دـٜـاڄ.
أَا َا يځِٵ ٜٴڀبع _ ٖٛٚغنٜل_ ؾٜ ٬ناٍ طٞٻ ايٓوٝإ ٜكبع كڀٛطاڄ عً ٢كؾٛف
إهتب ١ايعاًٛك ١ٜبإله ٗ ٢تْٛىٜٚ ،ذلانِ عً ٘ٝغباكٴ ايوٌٓٚ ،تتٗـؿ ٙآؾاتٴٗا
باٱت٬فٚ ،نأِا تٛاطأت ُلٚفٴ اينَإٚ ،إُٖاٍ اٱْوإ أ ٚتـبرلٴ ٙعً٢
تػٝٝب َٳ ٵعًځِڈ َِٗ َٔ َعايٹِ اؿٝا ٠ايؿهلٚ ١ٜايعًُ ١ٝيًُوًٌُ ٗ ايكلٕ ايعٌل!ٜٔ
ؾايلدٌ =مل ًٜل س +٘ٛنُا قاٍ عل إلس ّٛايٌٝؽ قُـ ايػناي.ٞ
إٕ ابٔ عاًٛك يٝى ازلاڄ عاؿٜٸاڄ ٗ ق ٘ٝايجكاؾ ١اٱه ،١َٝ٬بٌ إٕ ازل٘
ٚدٗاؿ ٙقـ اكتبڀا اكتباطاڄ ٚثٝكاڄ بٛاسـ َٔ ٠أِٖ َ٪هوات ٖق ٙايجكاؾٚ ١بلَن َٔ
أبلم كَٛمٖا ٗ ايِٓـ ا٭ َٔ ٍٚايكلٕ ايعٌل ،ٜٔأ ٖٞٚ ٫داَع ١اينٜت.١ْٛ
_ ٖٛٚبـً ٕٚو_ آػل ايعُايك ١ايق ٜٔعلؾِٗ ايتاكٜؽ إـٜـ شلق ٙإ٪هو١
ايعلٜك ،١قبٌ إٔ ٜتِ اٱدٗامٴ عًٗٝاٚ ،طُوٴٗا ٗ  ٌٚعٗٛؿ ا٫هتك ٍ٬إ،ّٖٛٛ
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يكـ عٳ ٳلځؾتٹ اينٜت١ْٛڂ قُـاڄ ايڀاٖل ابٔ عاًٛك طايباڄ ْابٗاڄ َتُٝناڄ ٗ ؼًِ٘ٝ
ايعًُٚ ،ٞػٳبٳلتٵ٘ٴ أځ ٵكٚڇقتٴٗا َـكٿهاڄ َتشُواڄ َكتـكاڄ ،ٳٚعٹٗـٳ ٙط٬بٴٗا ٚأهاتٝقٴٖا
ؿاع١ٝڄ ٱُ٬غ ايتعً ِٝاينٜتٚ ،ْٞٛساَ٬ڄ يًٛاٚ ،٘٥عاَ٬ڄ ٗ هبَٛ َٔ ً٘ٝاقع
كتًؿ ،١نُا علؾت تْٛى ابٔ عاًٛك ًٝؼاڄ ؾاَعٗا ا٭ع_ ِٛاينٜتٚ _١ْٛػدلت٘
قآٝاڄ َٚؿتٝاڄ ٜتٛػٻ ٢ؼكٝلٳ ايعـٍ ٚا٫يتناّ باؿل ٗ أقٔٝت٘ ٚؾتاَُٗ ٜ٘ٚا نإ ٗ
()1

فيو َٔ َعاكٓ ١يلغبات إتكآٌ ،أَٓ ٚاقٔ ١٭ٖٛا ٤إوتؿتٌ.+

ٖقا ٚقـ تَٓ ٍٛاُب عًُٚ ١ٝإؿاك ١ٜباكم ٠نايتـكٜىٚ ،ايكٔاٚ ،٤اٱؾتا،٤
ٚعٜٔٛات اجملاَع ايعًُٚ ،١ٝغرلٖا.
أٚيٝات ابٔ عاًٛك( :)2اعتٓ ٢ا٭ٚٻي ٕٛبايتِٓٝـ با٭ٚاَ ،ٌ٥جٌ أبٍ٬ٖ ٞ
ايعوهلٚ ،ٟاؾلاعٚ ،ٞايوٛٝط.ٞ
ٚيًٌٝؽ قُـ ايڀاٖل ابٔ عاًٛك أٚٸيٝات توتشلٸ ايٛقٛف عٓـٖاٚ ،اٱًاك٠
إيٗٝاَٗٛ ٖٞٚ ،ل َٔ َٛاٖل ُٝٸن إذلدِ ي٘ × ٚؾُٝا  َٔ ٤ًٞ ًٜٞفيو:
 ٖٛٚ _1أٚٸٍ َٳٔٵ ْع بٌ َِٓب ًٝؽ اٱه ّ٬إايهًٝٚ ،ٞؽ اؾاَع
ا٭ع( ِٛاينٜت.)١ْٛ
 ٖٛٚ _2أٚٻٍ َٳٔٵ هٴُٿًٝ ٞؼاڄ يًذاَع ا٭ع ِٛهٖٓ1351( ١ع _ )ّ1932
 _ 1إلدع ايوابل ْ.19_17
 _ 2اْٛل ًٝؽ اؾاَع ا٭ع ِٛقُـ ايڀاٖل بٔ عاًٛك سٝات٘ ٚآثاك ٙؿ .بًكاهِ ايػاي،62_56ْ ٞ
ٚقُـ ايڀاٖل بٔ عاًٛك ع ١َ٬ايؿك٘ ٚأُٛي٘ٚ ،ايتؿورل ٚعً َ٘ٛيٮهتاف ػايـ ايڀباع ْ.80_78
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يٝتٛيډ ٢اٱُ٬سات ايعًُٚ ١ٝايتعً ،١ُٝٝؾهإ أٚٸٍ ًٝؽ ٱؿاك ٠ايتعًِٝمكاالت
ظاَع

اينٜت ١ْٛعٓٛاڄ عٔ ايٓٛاك )1(٠اييت ناْت ٖ ٞإوٝٸل ٠يًتعً ِٝب٘.

لكبار

كتاب

ايل٥اه١
ٚ _3أٚٻٍ َٳٔٵ يڂكِّبٳ بٌٝؽ اٱه ٖٛٚ ،ّ٬يكب تؿؼ ُٞٝتـاٚيت٘ العزبٔ٘
ايٌلع ١ٝاؿٓؿ ١ٝبتْٛى َٓق ايكلٕ ايعاًل اشلذلٚ ،ٟمل ٜهٔ يـ ٣يفإايه١ٝ
بتْٛى ٖقا ايًكب.

العصز

احلدٓح

ٚقـ أڂطًل عً ٢كٝ٥ى اجملًى ايٌلع ٞا٭عً ٢يًُايه ١ٝبِؿ ١كزل ١ٝعً.٘ٝ

 ٖٛٚ _4أٚٻٍ َٳٔٳٵ تكًډـ دا٥ن ٠ايـٚي ١ايتكـٜل ١ٜيًـٚي ١ايتْٛوْٚ ١ٝاٍ ٚهاّ
ا٫هتشكام ايجكاٗ هٓ ٖٛٚ )ّ1968( ١أعًٚ ٢هاّ ثكاٗ قلكت ايـٚي ١ايتْٛو١ٝ
إهٓاؿ ٙإٍ نٌٸ َؿهل اَتام بإْتاد٘ ايٛاؾل ٪َٚيؿات٘ ايعُٝك ١ا٭عاخٚ ،ؿعٛت٘
اٱُ٬س ١ٝفات ا٭ثل ايبعٝـ إـ ٗ ٣كتًـ ا٭ٚها ٙايؿهل.١ٜ
ٚسٌِ عً ٢دا٥ن ٠كٝ٥ى اؾُٗٛك ٗ ١ٜاٱهَٝ٬ات عاَ.ّ1973_ّ1972 ٞ

 ٖٛٚ _5أٚٻٍ َٳٔٵ أسٝا ايتِٓٝـ ٗ َكاُـ ايٌلٜع ٗ ١عِلْا اؿاي ٞبعـ ايعنٸ
ابٔ عبـايو( ّ٬ت ٖ660ع) ٚايٌاطيب (ٖ790ع).
 ٖٛٚ _6أ ٻٍٚٴ َٳٔ أؿػٌ إُ٬ساتٺ تعًُٝٝٸ١ڄ ٚتُٓٝٝٛٸ ٗ ١اؾاَع اينٜتٗ ْٞٛ
إطاك َٓ ١َٛٛتلب ١ٜٛؾهلُ ،١ٜاغٗا ٗ نتاب٘( :أيٝى ايِبض بكلٜب) ايق ٟأيؿ٘
ٗ بٛانرل سٝات٘ٚ ،ايق ٟؿٍ عً ٢عكً ١ٝتلب ١ٜٛؾقٚ ،٠نإ ًاٖـاڄ عً ٢اٱُ٬غ
ايذلبٚ ٟٛايتعً ُٞٝايٌلع ٞإٌٓٛؿ.
ؾأٓاف إٍ ايـكاهَٛ ١اؿٻ دـٜـ٠ڄ نايهُٝٝاٚ ٤ايؿٝنٜاٚ ٤اؾدل ٚغرلٖاٚ ،أنجل
 _1ايٓٛاك ٖٞ :٠اشل ١٦ٝإٌلؾ ١عً ٢ايتعً.ِٝ
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ؿٜٛإ
َٔ ؿكٚي ايِلف َٔٚ ،ؿكٚي أؿب ايًػًٚ ،١ٳلٳع بٓؿو٘ ٗ تـكٜى

اؿُاهٚ ،١يعًچ٘ أ َٔ ٍٚؿكٸي فيو ٗ اينٜت.١ْٛ
أػ٬م ابٔ عاًٛك ٚسلا :ً٘٥نإ ايٌٝؽ × تن ٜ٘ٓأػ٬م كٓٚ ،١ٝتٛآع
دِ ،ؾًِ ٜهٔ عً ٢هع ١اط٬ع٘ ٚغناكَ ٠عاكؾ٘ َػلٚكاڄ نٌإٔ بعض ا٭ؿعٝا٤
ٖٔ مل ٜبًؼ ًأ.ٙٚ
نإ َذلؾعاڄ عٔ ُػا٥ل ا٭َٛك ،إٕ ْٛلت إي_ ٘ٝنُا ٜكَ ٍٛذلْ _ٙٛمل تكٌ
إ ٫أْ٘ كدٌ َٔ ايٓبْ ٤٬ع بٌ ايٓبٌ ٗ اؿوب ٚايٓوبٚ ،ايٓبٌ ٗ ايعًِ
ٚا٭ػ٬م ست ٢قاٍ ؾ ٘ٝايٌٝؽ قُـ اـٔل سوٌ= :يٝى إعذاب ٞبٓٛا٠٤
أػ٬ق٘ ٚزلاس ١آؿاب٘ بأقٌ َٔ إعذاب ٞبعبكلٜت٘ ٗ ايعًِ.)1(+
ٚقـ اًتٗل × بايِدلٚ ،ق ٠ٛا٫ستُاٍٚ ،عً ٛاشلُٚ ،١ا٫عتنام بايٓؿى،
ٚايُِٛؿ أَاّ ايهٛاكخٚ ،ايذلؾع عٔ ايـْاٜا ،تلا ٗ ٙنتابات٘ عؿٝـ ايكًِ ،سًٛ
احملآل ،٠طٝب إعاًلَ ٠ع تَٝ٬ق ٙست ٢إْو  ٫ػـ بٌ نتابات٘ كؿاڄ عً ٢أسـ
ٖٔ ٚقـ ٓـَٛ ٙقـ اـِِ ،بٌ أهبؼ عً ٢نتابات٘ طابع ايعًِ ايق ٟهب إٔ
ٜٴبٳًِّػَ٘ٗٛ ٫ ،ل ايلؿٚؿ اييت تٔٝع أٚقات طايب ايعًِٚ ،تكٛؿ إٍ ا٭سكاؿ
ٚايتعِب.
بٌ إٕ أًٗل َا عٴلڇف ب٘ ايٌٝؽٴ كسابُ ١ـكَ ٙع َٓتكـ ٟؾتاٚ ،ٜ٘ٚكايؿٗ ٘ٝ
ايلأ ;ٟؾٜٗ ٫ ٛػً ٜشلِ ايكٜٓ ٫ٚ ،ٍٛكـِٖ ايٓكـ اي٬فع ،بٌ ٴًٜځُٿض باسذلاّ
ٚتكـٜل ٚيڀـ ؿ ٕٚإٔ ٜتعـ ٣ؿا٥ل ٠ايٓڀام ايعًُ ٞايٓن.ٜ٘
 _ 1تْٛى ٚداَع اينٜتٚ ،81ْ ١ْٛاْٛل قُـ ايڀاٖل بٔ عاًٛك يًڀباع ْ.81
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مكاالتځت
َٚا عٳلف يواْٴ٘  ٫ٚقًُ٘ ْابٞٳ ايه ;ّ٬ؾإفا استاز إٍ ايلؿ عً ٢أسـ _ ٳعً
لكبار

كؿٚؿٳَ ٙوش١څ َٔ ا٭ؿب اؾِٚ ،اسذلاّ آكا ٤اٯػلٚ ،ٜٔتلى ا٫هتؼؿاف أٚ
ا٫هتٓكاْ يًُؼايؿٌ نٝؿُا ناْت ًؼِٝاتَُِٗٗٚ ،ا ناْت آكا.ِٖ٩

كتاب

العزبٔ٘

ٚيقيو مل ٳٜٵٓنڇٍ ط ١ًٝسٝات٘ إٍ اٱهؿاف ٗ ايك ٍٛنُا ٖ ٛايٌإٔ ٗ يف
إٓاقٌات
العصز

اييت ٗٚلت ٗ عِلٚ ،ٙإعاكى ا٭ؿبٚ ١ٝايعًُ ١ٝاييت ناْت ٦َٜٛق ق٘ أْٛاك
ايٓاي(.)1

احلدٓح

ٜك ٍٛؾُ ٘ٝـٜك٘ ٗ ايڀًب ايٌٝؽ قُـ اـٔل سوٌ َتشـثاڄ عٔ ًَٔ ٤ٞ
أػ٬قً٘= :ب ا٭هتاف عً ٢فنا ٤ؾا٥لٚ ،إٔعٚ ١ٝقاؿ ،٠ؾًِ ًٜبح إٔ ٗٚل ْبٛغ٘
بٌ أٌٖ ايعًِ.)2(+
ٜٚك ٍٛؾٚ= :٘ٝيٮهتاف ؾِاسَٓ ١ڀلٚ ،بلاع ١بٝإٜٝٔٚ ،ـ إٍ غناك٠ٹ
ايعًِڇ ٚق٠ٛٹ ايٓٛلڇ ُؿا٤ٳ ايقٚمڇٚ ،هع١ځ ا٫ط٬عڇ ٗ آؿاب ايًػ.١
ٚأفنل أْ٘ نإٳ َٜٛاڄ ٗ ْاس َٔ ١ٝداَع اينٜتَٚ ١ْٛع٘ أؿٜبإ َٔ ػرل ٠أؿبآ٥ا،
ٚنٓتٴ أقلأ ؿكهاڄ ٗ ْاس ١ٝأػل َٔ ٣اؾاَع ،ؾبعح إيٞٻ بٛكق ١بٗا ٖقإ ايبٝتإ:
تأَلَّقَ ت ت تجبُ كا ةدُ يفلا ت ت ت ُوتُ ل ت ت تتط ُُ ُ ٔق ت تت ُلحت ت تتٍتُ لاط ت ت ت ُُوٕزدّىت ت تتيفُ ل ت ت ت ُُ
ُفى ت تتيفُل ت تتُ٘ا ُٝوٍغٗقّ ت تتيفُ كُُ يفٟا ت تتيفُُ ُ ُٔوتُزتىعُ لاط َُٖالُٖدحقت ُ( رتضت ُ)( )ُ

ُ ٚقـ ُٚـ ابٔ عاًٛك ْؿو٘ بكٛي٘ ٫ُٚ = :آٳْىٴ بلؾك ٫ٚ ١سـٜحٺ ڂأْٵوَ ٞواَل٠
ُ
ُ
 _ 1اْٛل ًٝؽ اؾاَع ا٭عٚ ،150ْ ِٛقُـ ايڀاٖل بٔ عاًٛك يًڀباع ْ.81
 _ 2تْٛى ٚداَع اينٜت.126_125ْ ١ْٛ
 _ 3اْٛل ًٝؽ اؾاَع ا٭عٚ ،63ْ ِٛقُـ ايڀاٖل بٔ عاًٛك ْ.82
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ٸبت
ا٭هاتٝق ٚاٱػٛإ ٗ ؿقا٥ل ايعًِ ٚكقا٥ل ا٭ؿب ٫ٚ ،سٴبٿبٳ إيٞٿ ًَ ٤ٞا سٴب

إيٞٸ اـً ٠ٛإٍ ايهتاب ٚايكلطاي َتٓهچباڄ نٌٻ َا هلٌَ َٔ ٟاغٌ تهايٝـ اؿٝا٠
سُٿًتٴٗا ؾاستًُتٴٗا ٗ ايكٔاٚ ٤إؿاك ٠ايتعًِٝ
اـاُ ٫ٚ ،١أعبا ٤ا٭َاْات ايعاَ ١اييت ٴ
سايت بٝين ٚبٌ أْو ٗ ٞؿكٚي تَٔٗٓ ٤ٞا بلٚم ايبشح ايقنٚ ،ٞايؿِٗ
ايِا٥ب بٝين ٚبٌ أبٓا ٞ٥ايقَ ٜٔا ناْٛا إ٫ډ قلٻ ٠عٌ ٚعـٸ ٠ؾؼل َِٗٓٚ ،ايّٛٝ
عًُا ٤باكم ،ٕٚأَ ٗ ٚڀايع ١ؼاكٜل ځأ ٵػًڂّٴ ؾٗٝا لٝٸاڄ إٍ إآ َٔ ٞايعًُا٤
ٚا٭ؿبا ٤ايق ٜٔػًډؿٛا يٓا آثاكِٖ اؾًَٝ ١ًٝاؿ ٜٔؾوٝش ١كنٔٓا ؾٗٝا ا٭ؾٗاّ ٚا٭قّ٬
()1

َلاَ ٞبعٝـ ٠هـٻؿْا إيٗٝا ُا٥ب إٗاّ.+

ُٚٚؿ٘ أسـِٖ ؾكاٍ= :كأٜتٴ ؾًٝ ٘ٝؼاڄ َٗٝباڄ ّجٸٌ اَتـاؿاڄ يًوًـ ايِاحل ٗ
زلت٘ٚ ،ؿػٌ ٗ عكـ ٙايعاًل ٚمل تٳٓٳٌٵ َٓ٘ ايوٓ٦ًٝ ٕٛاڄ..
قاَ ١زلٗل ١ٜػؿٝؿ ١ايًشِٚ ،عكًً ١ٝاب ١ثل ١ٜعًِٝتٗاٚ ،قًب ساؾٜ
أُاب َٔ عً ّٛايكـَاٚ ٤احملـثٌٚ ،يوإ ٫ؾٜ ٜكـك عً ٢اـٛض ٗ نٌٸ ً٤ٞ
َٔ إعاكفٚ ،فٖٔ َتؿتٸض ٌٜكچل اؿـٜح كٚاؾـ َع ٚقاك ٜنٜٸٓ٘ٚ ،ؾٌٔ ٜبٝٸٓ٘،
ٚأػ٬م ٚسلا ٌ٥سوٓ ١تٍٗ يٮٓٝافٚ ،تلسٸب بايٛاكؿٚ ،تعڀ ٗ ٞعُل ٕٔ
ٜلٜـ ا٫غذلاف َٔ عل نجلت َٝاٖ٘ٚ ،قـ امؿٓت ايعً ّٛؾ.+٘ٝ

()2

ُٚٚؿ٘ ايـنتٛك قُـ اؿبٝب ابٔ اـٛد ١ؾكاٍ= :نإ ؾلٜـاڄ َع تكـٸّ ايؤٸ ٗ
سٔٛك ٚاهتشٔاك َا ٜوأٍ عٓ٘ َٔ َوا ;ٌ٥أفنل أْٸين طًبتٴ َٓ٘ فات َٔ ّٜٛ
 _ 1قُـ ايڀاٖل بٔ عاًٛك ْ.82
 _ 2فً ١دٖٛل اٱه ّ٬عـؿ ،1ايوٓٚ ،56ْ ّ1963 ١اْٛل ًٝؽ اؾاَع ا٭ع.63ْ ِٛ
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مكاالتبعـ
ًٗل أٚت (أغوڀى _آب ) ( )ّ1963بعـ إٔ دًوتٴ إي ٗ ٘ٝمٜاكت ٞي٘
لكبار

ايعِل عٔ ٚد٘ إعلاب ػؿ ٞعًٞٸ ،ؾإفا اٱَاّ _ كٓ ١اهلل عًٜ _ ٘ٝؿٝض ٗ بٝإ
كتاب

ٗٚ
فيوٌٜٚ ،لغ ايٛد ٙٛإؼتًؿ ،١ؾٝوتٌٗـ َا أٚكؿٙٴ ابٔ ٌٖاّ ٗ (إػين)
العزبٔ٘
(ايتِلٜض)ٚ ،نأْ٘ ٜكلأ ٗ نتاب.

يف
العصز

ٚنقيو نإ ًأْ٘ ٗ نٌٿ َا ٜٴوأٍ عٓ٘ َٔ قٔاٜا ايعًِ ايًػ ٟٛأ ٚايٌلع،ٞ
احلدٓح

نإ ػناْ ١عًِ تتٓكٌ هـ يـ ٜ٘نٌ طايب بػٝت٘ ،أعاْ٘ عً ٢سِ ٍٛفيو ٚبًٛؽ
إلتب ١ايعاي ١ٝايعذٝب ١ؾ ٘ٝاًتػاي٘ إتٛاٌُ بإلادعٚ ١ايتـكٜى ٚايتشكٝل
ٚايتأيٝـَ ،ع ُش ١فٖٔٚ ،دٛؿ ٠طبعٚ ،ق ٠ٛعاكٓٚ ،١ط٬ق ١يوإ.
ٚايٌٝؽ ُبٛك عً ٢احملٔ ،ؾًِ ٜٳٌٵوڂ َٔ أسـ; كغِ اؿُ٬ت اييت أڂثرلت
ٓـٸٚ ،ٙمل أعجل ٗ ْكـ ٙايعًُ ٞعًَ ٢ا ّىټ ايقٚم ،أ ٚىـَ ايهلاَ ،١عـٸ
 ٬يًُشب.١
شبپ ٭ٌٖ ايعًِ ٚيڀًبت٘ ٕٔٚ ،نإ أٖ ڄ
ايًوإ ،نلَ ،ِٜٴ ٹ
ٚنإ ٗ َٓاقٌات٘ ايعًُ ٫ ١ٝهلغ أسـاڄ ٫ٚ ،و٘چ َٔ قـك ،ٙؾإفا ٫سٜ
تٗاؾتاڄ ٗ ايؿهل ٕډض إٍ فيو تًُٝشاڄ.
ٚمل أدـ ٗ ػَِٛات٘ ايؿهلَ ١ٜا ّىٸ ًؼِ ١ٝأسـ ق٘چٚ ،كغِ اؿُ٬ت
اييت ٴًٓٻت ٓـ ٗ ٙؾت ٣ٛايتذٓٸى ٚغرلٖا مل ٜٓنٍ عٔ إوت ٣ٛاـًك ٞايقٟ
ٜتِـ ب٘ ايعًُا ،٤بٌ مل ٜٴٌٹ ٵل إٍ ػِٚ ،َ٘ٛمل ٌٜوڂ َِٓٗ ق٘.
ٚأَا عاؿات٘ َٚعاَ٬ت٘ ؾهإ ايٌٝؽ نجرل اٱسوإ إٍ َواعـ َٔ ٜ٘إوتهتبٌ
ٚايعًُ َٔٚ ،١عاؿات٘ عـّ تٓاٚ ٍٚدب ١ايعٌا ،٤ؾإفا سٔل َأؿب ١تٛاٖل با٭نٌ
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()1

فاًَ١ڄ.+

مكاالت لكبار كتاب العزبٔ٘

قاٍ ؿاغل= :اَتام إٍ داْب عًُ٘ ٚؿأب٘ َٚعلؾت٘ ايٛاهعٚ ١ؼلك ٙايؿهل،ٟ
()2

بايتٛآعٚ ،ايٓؿى اـرلٸٚ ،٠ايعكٌ ايلادضٚ ،ايتـبرل ايك.+ِٜٛ

ٜٚك ٍٛؾ ٘ٝايـنتٛك قُـ اؿبٝب بٔ اـٛدِ٘ ٖٛ= :١څ ؾلٜـ َٔ ا٭ًٝاؾ مل
ْعلف َجً٘ بٌ َعاُل ٜ٘أ ٚط٬ب٘ أ َٔ ٚنإ ٗ ؿكدتِٗ َٔ أٌٖ ايعًِ; إف نإ
اْهباب٘ عً ٢ايـكي َتُٝٸناڄٚ ،اًتػاي٘ بإڀايع ١غرل َٓكڀعَ ،ع عٓا ١ٜؿا١ُ٥
َوتُل ٠بايتـٚ ٜٔٚايهتابٚ ،١تكـَ ِٜا وتاز إي ٘ٝايٓاي َٔ َعاكف ٚعً،ّٛ
ٚأفٚام ٚآؿاب٬َٚ ،سٛات ٚتأَ٬ت; ؾ ٬بـع إفا اطچلٳؿتٵ دٗٛؿٴٚ ،ٙاهتُلٸ
عڀا ٗ ٙ٩كتًـ فا٫ت ايـكي ٚايجكاؾ ٗ :١سك ٍٛإعلؾ ١ايٌلع ١ٝايـٗٚ ،١ٜٝٓ
ايـكاهات ايًػَ ٗٚ ،١ٜٛعاؾ ١أٓٚاع ايتعً ٗ ِٝاينٜتٚ ،١ْٛايعٌُ عً٢
إُ٬سٗاَ ،ع فبٸ٘ عٔ اٱه ّ٬أُٛي٘ ٚآؿاب٘ٚ ،تڀًع٘ نٌ  ّٜٛإٍ َنٜـٺ َٔ
إعلؾ ١بهٌٸ َا ّهٔ إٔ ٜكع ؼت ٜـ َٔ ٙنتب ؾلٜـٚ ،٠كڀٛطات َِٓٚؿات ٗ
ًتٸ ٢ايعًٚ ّٛايؿٓ.ٕٛ
ٚقـ ٖٚب٘ اهلل َتاْ ١عًِڈٚ ،هع ١ثكاؾٚ ،١عُل ْٛلٚ ،قـك ٫ ٠تؿذل عً٢
ايتـٚ ٜٔٚايٌٓلًَٚ ،هات ْكـٜ ١ٜتٔض أثلٖا ٗ طلٜك ١اؾُع بٌ ا٭ٍُٛ
ٚايتعلٜؿاتَٚ ،ا ًٜشل بٗا َٔ ابتـاعات ٚتِلؾات.
ٖٚهقا ُـكت َكا٫ت٘ ٚؼكٝكات٘ٚ ،عٛث٘ ٚتآيٝؿ٘ َتـؾكَ ١تٛاي َٔ ١ٝغرل
ًٝ _ 1ؽ اؾاَع ا٭ع.74_63ْ ِٛ
 _ 2قُـ ايڀاٖل بٔ عاًٛك ْ.84
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()1

لكبار

اْكڀاع أٓ ٚعـ ،ځؾٓٴٌٹل َا ْٴٌٹلٳٚ ،بك ٞايهجرل َٓٗا قؿٚٛاڄ غناْ ١آٍ مكاالت
عاًٛك

ٜٓتٛل َٔ ٜتٌْ ٍٛلٚ ٙطبع٘ ٚؼكٝك٘.+

كتاب

سٝح
 َٔٚيڀا٥ـ فناَ ٘٥ا فنل ٙتًُٝق ٙأب ٛاؿؤ بٔ ًعبإ ا٭ؿٜب ايٌاعلالعزبٔ٘
يف
ايڀاٖل ابٔ
سه ٢عٔ ْؿو٘ أْ٘ نإ ؤل ؿكٚي ايع ١َ٬اٱَاّ ايٌٝؽ قُـ
العصز

عاًٛك ٗ (إٛطأ)  ٖٛٚإف فاى ًٝؽ اينٜتًٝٚ ،١ْٛؽ اٱه ّ٬إايه ٞسٛايٞ
احلدٓح

عاّ( ٗٚ )ّ1933فات َلْ ٠اقٍ ايٌٝؽ ابٔ عاًٛك ٗ َـي ٍٛيؿ ١ٛيػ،١ٜٛ
ٚايٌٝؽ ابٔ عاًٛك َتُهِّٔ ٗ َاؿ ٠ايًػَ ،١تجبت ٗ ْكًَ٘ ،ع زل ٛفٚم ٚقـك٠
عً ٢ايذلدٝض بٌ ا٭قٛاٍ ٗ ،أهًٛب عًُٚ ٞسٴؤ علضٕٚ ،ا طايت إٓاقٌ١
أكاؿ إذلدِ إٔ ٜؿشِ ايٌٝؽ ابٔ عاًٛك; ؾاػذلع يٛقت٘ ًاٖـاڄ ًعلٜاڄ عًُ ٢شٸ١
معُ٘ ،ؾأداب٘ ايٌٝؽ ابٔ عاًٛك بـ١ٜٗڄ  َٔٚايٛمٕ ٚايلٟٚٸ ْؿو٘:
ٖ ُُٔٔوَُ لشع ُويفُالُٖٕز ( )ُ

ؾؿػل ؾاَ ٙبٗٛتاڄ َٔ ًـ ٠فنا ٤ايٌٝؽٚ ،هلع ١بـٜٗت٘.
ٚأػرلاڄ ٖقَ ٙكاي١څ ػُع نجرلاڄ َٔ َعامل هرل ٠ايٌٝؽ ابٔ عاًٛك نتبٗا ايٌٝؽ
ايع ١َ٬قُـ ايبٌرل اٱبلاٖ ُٞٝاؾنا٥لٖ1385_1306 ٟع ٗ ايٌٝؽ قُـ
ايڀاٖل بٔ عاًٛكْٚ ،ٴٌلت ٗ دلٜـ ٠ايبِا٥ل هٖٓ1948 ١ع ٗ ٖٞٚ ،آثاك
ايبٌرل  ،552_548/3بعٓٛإ (ايلداٍ أعُاٍ _ قُـ ايڀاٖل بٔ عاًٛك
 _ 1قُـ ايڀاٖل بٔ عاًٛك ْ.85_84
ٖ _ 2هقا ٗ نتاب ا٭هتاف ايڀباعٚ ،ايبٝت ٖهقا ٜ ٫وتكٚ ِٝمْ٘ٚ ،يعٌ ايِٛاب:
ُُُُُُُُُُُُٖ ُٔٙوَُ ألشعيف ُويفُالُٖٕز
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مكاالت لكبار كتاب العزبٔ٘

ٚعبـاؿُٝـ بٔ باؿٜى إَاَا ايٓٗٔ ١ايعًُ ٗ ١ٝايٌُاٍ اٱؾلٜك.)ٞ
ٖٚا دا ٗ ٤تًو إكاي ١اييت نتبٗا ايبٌرل × قٛي٘:

=ا٭هتاف ا٭ندل ايٌٝؽ قُـ ايڀاٖل بٔ عاًٛك عًِ َٔ ا٭ع ّ٬ايقٜ ٜٔعـټِٖ
ايتاكٜؽ اؿآل َٔ فػا٥ل ;ٙؾٗ ٛإَاّ َتبشٿل ٗ ايعً ّٛاٱهَ ،١َٝ٬وتكٌپ ٗ
ا٫هتـ ٍ٫شلاٚ ،اهع ايجلا َٔ ٤نٓٛمٖا ،ؾوٝض ايقٸكع بتشُٸًٗاْ ،اؾق ايبِرلٗ ٠
َعكٛشلاٚ ،اؾل ا٫ط٬ع عً ٢إٓكَٗٓ ٍٛا ،أقلأ ٚأؾاؿٚ ،ؽلٸدت عً ٘ٝطبكات ٖتام٠
ز
ٗ ايتشكٝل ايعًُٚ ،ٞتؿلٸؿ بايتٛهع ٚايتذـٜـ يؿلٚع َٔ ايعًِ ٓٝٻكٗا إٓٗا ٴ
اينٜتٚ ،ْٞٛأبٖ٬ا ايلنٛؿٴ ايقٖينټٚ ،أْنيتٗا ا٫عتباكات ايتكًٝـ ١ٜؿَٓ ٕٚنيتٗا
َلاسٌ; ؾأؾاض عًٗٝا ٖقا اٱَاّ َٔ كٚس٘ ٚأهًٛب٘ سٝا٠ڄ ٚدٹ ٻـ٠ڄٚ ،أًاع ؾٗٝا
َاٚ ١ٝ٥كْٚكاڄ ،ست ٢اهذلدعت بعض قُٝتٗا ٗ ايٓؿٛيَٓٚ ،نيتٗا ٗ ا٫عتباك.+

ٚقاٍٖ= :ق ٙحملات ؿاي ٗ_ ١اؾًُ _١عًَٓ ٢نيت٘ ايعًُ١ٝٹٚ ،ػُ٬تٴٗا أْ٘ إَاّ
ٗ ايعًُٝات ٜ ٫ٴٓامع ٗ إَاَت٘ أسـ.
ٚأَا ايعًُٝات ؾْ ٬عـٸ َٓٗا ايتـكٜى ٗ داَع اينٜتٚ ،١ْٛإِا ْعـٸ َٓٗا إُ٬غ
ايتعً ٗ ِٝداَع اينٜتٚ ،١ْٛقـ ادتُعت ٗ ا٭هتافٹ ٚهاً٥ڂ٘ٚ ،تهاًَت أؿٚات٘،
َٔ عكٌ كادض  ٫ىٝى ٚمْٴ٘ٚ ،بِرلْ ٠اؾق ٠إٍ َا ٚكا ٤إٛاٖل ايػلٻاكٚ ،٠ؾهل
غٛٸاْ عً ٢سكا٥ل ا٭ًٝاٚ ،٤فنا ٤تٌـټ ي٘ اؿڂذٴبٚ ،اط٬ع عً ٢تاكىٓا
ايعًُْٝ ٗ ٞع أطٛاكٚ ،ٙاهتعـاؿٺ قَ ٟٛتُهٔ يًتذـٜـ ٚاٱُ٬غ.
ً َٔٚإٔ ٖق ٙإٛاٖب إتذُع ٗ ١أَجاٍ ا٭هتاف أْٗا تهُٔ ست ٢تٴٗٛلٖا
اؿادٚ ١ائلٚكٚ ،٠اؿاد ١إفا أؿډت نٌؿت عٔ كدٌ ايواعٚ ،١أػلدت
ايكا ِ٥إٓتٛلٚ ،قـ ٚٴدـت اؿاد ١إٍ اٱُ٬غ ٗ نًٝتٓا ،ؾٛٴدـ ايلدٌ
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إـٸػل ،ؾهإ ا٭هتاف قُـ ايڀاٖل بٔ عاًٛك.

مكاالت
لكبار

ٚإٕ تـبرل ا٭سٛاٍ ا٫دتُاع ١ٝ٭قٚ ٣ٛأبك َٔ ٢تـبرل اؾُاعاتٚ ،إٕ تـبرل
اؾُاعات ٭ځثٳلٷ َٔ كٚغ ا٫دتُاع ٚإٕ غؿٌ ايٓاي عٔ فيو.

كتاب

العزبٔ٘

تكًچـ ا٭هتاف ٌَٝؼ١ځ اؾاَعڇ يًُل ٠ا٭ ،ٍٚؾـيچت إِا٥ل عً ٢إٔ يفايتـبرل

العصز
ٜڀُٔ٦
ا٫دتُاع ٞمل ٜهُٴٌٚ ،نإ َٔ ايٛٛاٖل احملوٛه ١أْٗا ٝٚٚؿ ١دـٜـ ٠مل
احلدٓح

َٛطٓٗاٚ ،مل ٜـَٸح َٛطٗ٦اٚ ،مل تٍٗٸ شلا ايٓؿٛي إبت ٠٬بايتكًٝـٚ ،إل ٜٔڂ١
بإٓاؾو ،١ػُِٛڄا  ٗ_ ٖٞٚسكٝكتٗا_ ْنع يًوًڀْ َٔ ١اعٚ ١سِلٖا ٗ ٚاسـ.

ٚاـلٚز عٔ إأيٛؾات ايعاؿٜ ١ٜلا ٙاجملـٸؿٓٚ ٕٚعاڄ يٲُٵلٚ ،اْڀ٬قاڄ َٔ
ا٭هلٜٚ ،لا ٙاؾاَـ ٕٚؾواؿاڄ ٗ ا٭كض ًٚلطڄا َٔ أًلا ٙايواع.١
ثِ قڂًِّـ ا٭هتافٴ ٌَٝؼ١ځ اؾاَع يًُل ٠ايجاْٚ ،١ٝنإ ا٭َل قـ اهتتبٸٚ ،ايٓؿٛي
ايٓاؾل َٔ ٠ايتذـٜـ قـ اطُأْٻتٚ ،ائلٚك ٠ايـاع ١ٝإٍ اٱُ٬غ قـ كٳدٳشت;
َٚعٓ ٢فيو نً٘ إٔ ايتـبرل ا٫دتُاع ٞقـ نٌُ; ؾؼبٸ اؾٛاؿ ٗ َُٔاكًٚ ،ٙع
ْٛك فيو ا٫هتعـاؿ َٔ ْاكٚ ،ٙنإ َا هلٸ ْؿٛي إًِشٌ َٔ إُ٬غ ٚإٕ مل
ٜبًؼ َـا ٙبعـ.
مل ٜلٳ داَع اينٜت ٗ ١ْٛعٗٛؿ ٙا٭ػرل ٠عٗـاڄ أمٖل َٔ ٖقا ايعٗـٚ ،مل ٜلٳ ٗ
ايلداٍ إورل ٜٔي٘ كد٬ڄ أقـك عً ٢اٱُ٬غٚ ،أَـٸ باعاڄ َٔ ًٝؼ٘ اؿاي.ٞ
ٚإفا نإ اٱُ٬غ ٜورل بب٘ ٤ؾُا ايقْب فْب٘ٚ ،إِا ايقْب يڀبٝع ١اينَإ
ٚإهإٓٚ ،عـ إكتٔٝاتٚ ،قٛٸ ٠إٛاْع.
ٚسوب٘ أْ٘ سلٻى اـاَـٚ ،معنع اؾاَـٚ ،أداٍ ايٝـ إڂًِش ٗ ١اٱؿاكٗٚ ٠
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ٚتًو َٖ ٞباؿ ٨اٱُ٬غ اييت ٜٓبين عًٗٝا أهاه٘.
ٚسوب٘ _أٜٔاڄ_ أْ٘ ْبٸ٘ ا٭فٖإ إٍ إٔ إُ٬ساتٹ ػرل ايـ ٜٔنعٗـ ا٭َإ،
نُٖ٬ا ًِٜ ٫ض شلقا اينَإ.
ًٚتٸإ َا مَٔٷ نً٘ ٖٗـ با٫ستٚ ،ٍ٬مَٔ نٌ َا ؾٜٓ ٘ٝاؿ ٟبا٫هتك.+ٍ٬
ٚقاٍٚ= :إٕ اينٜت ٫ ١ْٛتتبٛٸأ َهاْٗا ايلؾٝع إ ٫بٛاهڀ ١دٗام ؿاػًَ ٞتُاهو
ا٭دنا َٔ ٤عًُاٗ٥ا٪ٜ ،ٴَٸِٗ إَاّٷ َـكٸب قٓٸو ؾك ٗ ٘ٝإقاٖب اٱؿاك ،١ٜفتٗـ
ٗ أُٛشلا.
ٚإٕ فيو اٱَاّٳ إـكٸبٳ ايؿك ٘ٝاجملتٗـ اؾاَع يٌل ٙٚاٱَاَٖ ٗ ١قا ايباب _
شل ٛا٭هتاف ا٭ندل ايٌٝؽ قُـ ايڀاٖل بٔ عاًٛك.
إٕ ايقٜ ٜٔٴجرلٚ ٗ ٕٚدٗ٘ ايػباك ،أٜٔ ٚعٚ ٗ ٕٛدٗت٘ ايعٛاثل _ جمللَ.ٕٛ
ٚإْا _إٕ ًا ٤اهلل_ يٮهتاف ا٭ندل ٗ طلٜك٘ اٱُ٬سٜ٪ٕ ٞـْٚ ٕٚاُل.+ٕٚ
ٚؾات٘ :بعض َٔ تلْٛا يًٌٝؽ ابٔ عاًٛك ٜقنل ٕٚأْ٘ ت ٗٛهٖٓ1393 ١ع.
ٚيعٌ أقلب ايٓاي ًُ ١بايٌٝؽ تًُٝقَ ٙعاي ٞايٌٝؽ قُـ اؿبٝب بٔ اـٛد١
_سؿ ٘ٛاهلل_.
ٚقـ فنل إٔ ايٌٝؽ ت ٗٛبإله ّٜٛ ٢ا٭سـ  13كدب ٖ1394ع 12 ،أغوڀى
ٚٚ ،ّ1973ك ٟايذلاب ٗ َكدل ٠اين٫ز ٗ َـ ١ٜٓتْٛى(.)1
 _ 1اْٛل ًٝؽ اٱه ّ٬اٱَاّ ا٭ندل قُـ ايڀاٖل بٔ عاًٛك ،يًٌٝؽ قُـ اؿبٝب بٔ اـٛد١
.169/1
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ٚقـ فنل ايٌٝؽ قُـ اؿبٝب بٔ اـٛد ١إٔ عٴُٴل ايٌٝؽ ابٔ عاًٛك 94مكاالت
هٓ،١
لكبار

ٚيعٌ فيو ِٜـم عً ٘ٝبايتاكٜؽ إ٬ٝؿ ٟسٝح ٚيـ ٗ هبتُدل عاّ ،ّ1879
ٚت_ ٗٛنُا َل_ عاّ .ّ1973

كتاب

العزبٔ٘

أَا ٗ ايتاكٜؽ اشلذل ٟؾٝه ٕٛعُل 98 ٙهٓ ;١سٝح ٚيـ ٗ ْاؿ٣يفا٭ٍٚ
عاّ ٖ1296عٚ ،ت ٗٛعاّ ٖ1394ع.

العصز

احلدٓح

21

املبخح األّل 9معامل عام٘ يف صريٗ العالم٘ ابً عاعْر

مكاالت لكبار كتاب العزبٔ٘

22

املبخح الجاىٕ 9تعزٓف عاو بتفضري التخزٓز ّالتيْٓز

مكاالت
لكبار
كتاب
العزبٔ٘
يف
العصز
احلدٓح

املبخح الجاىٕ9
تعزٓف عاو بتفضري التخزٓز ّالتيْٓز

23

املبخح الجاىٕ 9تعزٓف عاو بتفضري التخزٓز ّالتيْٓز

مكاالت لكبار كتاب العزبٔ٘

24

املبخح الجاىٕ 9تعزٓف عاو بتفضري التخزٓز ّالتيْٓز

مكاالت

املبخح الجاىٕ 9تعزٓف عاو بتفضري التخزٓز ّالتيْٓز

لكبار
كتاب

يعٌ ايذلْ ١إآ ١ٝتػٓٓٝا عٔ نجل ٠ايتؿِٚ ;ٌٝيقا هٝه ٕٛايتعلٜـ العزبٔ٘
بايهتاب

َٔ ػَ ٍ٬ا :ًٜٞ

يف

العصز

احلدٓح:
أ٫ٚڄ :اهِ ايهتابٜ :ك٪َ ٍٛيؿ٘ ابٔ عاًٛك ٗ َكـَ ١نتاب٘ 9_8/1

=ٚزلٝت٘ (ؼلٜل إعٓ ٢ايوـٜـٚ ،تٜٓٛل ايعكٌ اؾـٜـ َٔ تؿورل ايهتاب اجملٝـ)
ٚاػتِلت ٖقا ا٫هِ باهِ( :ايتشلٜل ٚايتٜٓٛل َٔ ايتؿورل).+
ؾٗق ٙتوُ٪َ ١ٝيؿ٘ ي٘.
ثِ اًتٗل ٖقا ايتؿورل باهِ( :ايتشلٜل ٚايتٜٓٛل) (ٚتؿورل ايتشلٜل ٚايتٜٓٛل)
نُا ٖ ٛعً ٢غ٬ف ايهتاب إڀبٛع.
ثاْٝاڄ :قِ ١تأيٝؿ٘ يًهتاب ٚبـاٜت٘ ْٗٚاٜت٘ :يكـ نإ تؿورل ايهتاب اجملٝـ أندل
أَٓ ١ٝنإ ٜتُٓاٖا ايٌٝؽ ابٔ عاًٛك _ نُا ٜكَ ٗ ٍٛكـَت٘ _.
ٚيهٓ٘ نإ ٜذلؿؿ نجرلاڄ ،ؾتاكٜ ٠كـّٚ ،تاك ٠وذِ; إف ناْت ايِٛاكف تعٛق٘،
ٚايتٗٝب َٔ اٱقـاّ عًٖ ٢قا ا٭َل ايعٜ ِٝٛكـ ؿ.ْ٘ٚ
ٚبعـ تلؿؿٚ ،اهتؼاكٚ ،٠اهتعاْ ١باهلل _عن ٚدٌ_ عكـ ايعنّ عً ٢ايٌلٚع ٗ
ايتؿورلٚ ،أقـّ عً_ ٘ٝنُا ٜك :_ٍٛإقـاّ ايٌذاع عًٚ ٢اؿ ٟايوباع.
ٚناْت بـا ١ٜتأيٝؿ٘ يًتؿورل عاّ ٖ1341عٚ ،ؾلؽ َٓ٘ عاّ ٖ1380ع.

ٚبعـ ؾلاغ٘ َٓ٘ ػتُ٘ بهًُ ١ع٪َ ١ُٝٛثل ٠قاٍ ؾٗٝاٚ= :إٕ ن ّ٬كب ايٓاي
سكٝل بإٔ ٜٴؼـّ هعٝاڄ عً ٢ايلأيَٚ ،ا أؿٸٖ ٣قا اؿلٻ إ ٫قًِٴ ٴَ ځؿ ٿو ڈل ٜوع٢
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العزبٔ٘ ڇٍ
كتاب ايهځ٬
لكبارعٓـ
مكاالتدٹلٳ
عً ٢ايكلطايٚ ،إٕٻ قًُ ٞاهًٻ بٌ ٙٛؾوٝضٚ ،نِ مٴ
ٚاٱعٝا ٤مدل إٓٝضٚ ،إف قـ أت ٢عً ٢ايتُاّ ؾكـ س ٻل ي٘ إٔٵ ٜوذلٜض.
ٚنإ ُاّ ٖقا ايتؿورل عِل  ّٜٛاؾُع ١ايجاْ ٞعٌل َٔ ًٗل كدب عاّ
مثاٌْ ٚث٬مثاٚ ١٥أيـ ،ؾهاْت َـ ٠تأيٝؿ٘ توعاڄ ٚث٬ثٌ هٓٚ ١هت ١أًٗلٖٞٚ ،
سكب ١مل تٳؼٵٌٴ َٔ أًػاٍڈ ُاكؾ١ٺ٪َٚ ،يؿات أػل ٣أؾٓاْٴٗا ٚاكؾَٓٚ ،١امعٳ
بكلو١ٺ ًاكب١ٺ طٛكاڄٚ ،طٛكاڄ غاكؾَٚ ،١ا ػ ٍ٬فيو َٔ تٌتت باٍٚ ،تڀٛك
أسٛاٍٖ ،ا مل تٳؼٵٌٴ عٔ ايٌها َ٘ٓ ١ٜا٭دٝاٍ ٫ٚ ،نڂؿلإ هلل ؾإٕ ْٹ ٳع ٳُ ٴ٘ أٚؾ،٢
ـ  ٫ٚتٴهڃؿا.
َٚهاٌٜٝٳ ؾًٔٹ٘ ٳع ځًٞٻ  ٫تٴ ځڀ ډؿ ٴ
ٚأكد_ َ٘ٓ ٛتعاٍ_ شلقا ايتؿورل إٔ ٜٴٓذـ ٜٚػٛكٚ ،إٔ ٜٓؿع ب٘ اـاُ١
ٚاؾُٗٛكٚ ،هعًين ب٘ َٔ ايقٜ ٜٔلد ٕٛػاك ڄ ٠ئ تبٛك.
ٚنإ ُاَ٘ َٓني ٞببًـ إلهً ٢لقٞٸ َـ ١ٜٓتْٛى ٚ ،ځنٳتبٳ قُـ ايڀاٖل ابٔ
عاًٛك.)1(+
ٚقـ طبع ٖقا ايتؿورل ٗ ؿاك هشٓ ٕٛيًٌٓل ٚايتٛمٜع بتْٛى.
ٚقـ دا ٗ ٤ث٬ثٌ دن٤اڄٔ ٗ ،و ١عٌل فًـاڄٚ ،عـؿ ُؿشات ايتؿورل نًٗا
أسـ عٌل أيؿاڄ َٚاٚ ١٥هبع ٚتوعُ ٕٛؿشُ 11197( ١ؿش )١عـا ُؿشات
ؾٗاكي نٌ دن ،٤ؾإْٗا مل تقنل ٗ ٖق ٙايڀبع ١أعين طبع ١ؿاك هشٓ.ٕٛ

 _ 1تؿورل ايتشلٜل ٚايتٜٓٛل .637_636/30
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أالُ:وٍّشُ بَُعيفشٕ ُ جملىنُ

لكبار
كتاب
العزبٔ٘
يف

ع،١ُٝٛ
يكـ هًو ابٔ عاًٛك ٗ تؿورلَٗٓ ٙذاڄ َتُٝناڄ ،ؾذا ٤قتٜٛاڄ عًَ ٢ناٜا العصز
َتُٔٓاڄ عًَٛڄا نجرلٚ ،٠ؾٛا٥ـ ْٚ ١كَا ناْت عنٜن.٠

احلدٓح

ٚقـ بقٍ ٗ ٖقا ايتؿورل قِاك ٣دٗـٚ ،ٙاهتذُع قٛا ٙايعكًٚ ١ٝايعًُ;١ٝ
ؾتذًت ؾَٛ ٘ٝاٖب٘ إتعـؿٚ ،٠تبٌ َٔ ػ٬ي٘ عًٛټ نعب٘ٚٚ ،ؾل ٠اط٬ع٘ٚ ،عًُٝت٘
ايؿق ٠ايٓاؿكَٗٓٚ ،٠ذ٘ ايذلبْٛٚ ،ٟٛلات٘ اٱُ٬س.١ٝ
ٚيكـ بٌ × ٗ َكـَت٘ ايلا٥عَٗٓ ١ذ٘ بإْاٍّٚ ،هٔ سِل فيو َا :ًٜٞ
 _1بـأ تؿورل َ ٙكـَات عٌل; يته _ ٕٛنُا ٜك _ ٍٛعْٛاڄ يًباسح ٗ ايتؿورل،
ٚتػٓ ٘ٝعٔ َٴعاؿ نجرلٖٚ ،ق ٙإكـَات تُٔٓت عًُاڄ غنٜلاڄ عُٝٛاڄ.
 _2اٖتِ ببٝإ ٚد ٙٛاٱعذامْٚ ،هت ايب٬غ ١ايعلبٚ ،١ٝأهايٝب ا٫هتعُاٍ.
 _3اٖتِ ببٝإ تٓاهب اتِاٍ اٯ ٟبعٔٗا ببعض.
 _4مل ٜػاؿك هٛك ٠إٚ ٫بٌ أغلآٗاَٚ ،ا تٌتٌُ عًٗٝا بإْاٍ.
 _5اٖتِ بتشً ٌٝا٭يؿاٚ ،ٚتبَ ٌٝعاْ ٞإؿلؿات بٔب٘ ٚؼكٝل ٖا ػًت عٔ
ى ايًػ.١
ٓب٘ نجرل َٓ٘ قٛاَ ٝٴ
 ٞباهتٓبا ٙايؿٛا٥ـٚ ،كبڀٗا عٝا ٠إوًٌُ.
 _6ٴعٹٓ ٳ
س ڇلْٳ عً ٢اهتًٗاّ ايعدل َٔ ايكلإٓ; يته ٕٛهبباڄ ٗ ايٓٗٛض با٭َ.١
 _7ٳ

ؾٗقا فٌُ َٓٗذ٘ ايق ٟبٝٻٓ٘ٚ ،هاك عً.٘ٝ
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خيفٌٗيفُ:وٍّشُ بَُعيفشٕ ُ نتحصنُوتُتح ريُٓ

أَا َٓٗذ٘ عًٚ ٢د٘ ايتؿِ ٌٝؾٝشتاز إٍ َنٜـ بو٘ ٚبٝإ.
ٚؾُٝا  ًٜٞبٝإ يقيو َٔٚ ،ػ٬ي٘ هٝتبٌ ػَ ١ُ٬ا اًتٌُ عً ٘ٝايتؿورل َٔ
ايعًٚ ّٛإعاكف.
َٗٓ _1ذ٘ ٗ ايعكٝـ :٠يكـ هاك _ٗ اؾًُ _١عًَٗٓ ٢ر ايوًـ ايِاحل ٗ
أبٛاب ايعكٝـ ٠عـا آٜات ايِؿات; ؾٜٗ ٛورل ؾٗٝا عًٚ ٢ؾل َٓٗر ا٭ًاعل،٠
ٚإٕ نإ ىايؿِٗ أسٝاْاڄٜٚ ،كذلب َٔ َٓٗر ايوًـ.
ٚإفا تعلٻض يتأ ٌٜٚآ ١ٜدا ٤بأقٛاٍ ايوًـٚ ،كَا اْتِل شلِٚ ،إفا ػايؿِٗ
ٗ تأُ ٌٜٚؿ ١أثٓ ٢عًٚ ،ِٗٝاعتقك شلِ ؿ ٕٚتعٓٝـ أ ٚتوؿ.٘ٝ
بٌ أسٝاْاڄ ٜه ٕٛي٘ ٗ ايِؿ ١ايٛاسـ ٠قٜ ٍٛورل ؾ ٘ٝعًَٗٓ ٢ر أٌٖ ايتأٗٚ ،ٌٜٚ
َٓٛع آػل ٜٛاؾل ؾٗٝا ايوًـ _نُا ٗ َوأي ١ايل _١ٜ٩ؾذلا_ ٙعً ٢هب ٌٝإجاٍ_ ٜذلؿؿ
ؾٗٝا ٗ بعض إٛآع ٗٚ ،هٛك ٠إڀؿؿٌ عٓـ قٛي٘ _تعاٍ_ :طنځ٬ډ ڇإْٻ ٴِٗٵ عٹٓٵ ٳـ
ذٛٵٴبٛٵٕص ػـٜ ٙجبت ايلٚ ،١ٜ٩يعًډ٘ كأ ٜ٘ايق ٟاْتٗ ٢إي.٘ٝ
كٳبٿ ڇِٗٵ ٳ ٜٵَٛٳ٦ٹقٺ ځيُٳشٵ ٴ

ٜٚٴًتُى ي٘ ايعقك ؾُٝا ٚقع ؾ َٔ ٘ٝتأٌٜٚڈ ٚقع ؾ ٘ٝنجرل َٔ إؿول _ ٜٔبأْ٘ ٌْأ
ٗ ب ١٦ٝعًُ ١ٝأًعل ;١ٜؾٗقا بايٓوب ١يباب ايِؿات.
أَا بك ١ٝأبٛاب ايعكٝـ ٠نإثبات ايٛسـاْ ،١ٝأ ٚاٱّإ بإ٥٬هٚ ١ايهتب
ٚايلهٌ ٚاي ّٛٝاٯػل ٚايكـك _ ؾٜٗ ٛورل ؾٗٝا _ٗ اؾًُ _١عً ٢طلٜك ١ايوًـ.
ٚنقيو اؿاٍ بايٓوب ١يباب اٱّإٚ ،سهِ َلتهب ايهبرلَٚ ،٠وأي١
ايٌؿاعَٚ ،١وا ٌ٥اؿهُٚ ١ايتعً ٗٚ ،ٌٝباب ايِشابٚ ١غرل فيو َٔ أبٛاب
ايعكٝـٜ _ ٠ورل ؾٗٝا عًٚ ٢ؾل َٓٗر ايوًـ.
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بٌ إْ٘ ٜلؿ عً ٢إؼايؿٌ ٗ فيو; ؾذلآٜ ٙاقٍ إعتنيٚ ،١اـٛاكز ٗمكاالت
َوأي١
لكبار

َلتهب ايهبرلٜٚ ،٠ٴؿٓٿـ كأٚ ،ِٜٗتلاٜ ٙٴؼڀِّ ٧ايؿ٬هؿٜٚ ١لؿ عً ٗ ِٗٝعـؿ َٔ
كتاب

عًٍٛ
إوا ٌ٥نكٛشلِ :بعًِ اهلل بايهًٝات ؿ ٕٚاؾنٝ٥اتٚ ،قٛشلُِ ٗ :ـٚك إ
العزبٔ٘
عٔ ايعً ،١أ ٚإٕ ايٛاسـ ِٜ ٫ـك عٓ٘ إٚ ٫اسـ.

يف
العصز

ٚتلاٜ ٙٴؼڀِّ ٧ايٌٝعٚ ١ايباطٓٚ ١ٝغرلِٖ ٗ نجرل َٔ كايؿاتِٗ ايعكـ ،١ٜبٌ ىايـ
احلدٓح

ا٭ًاعل ٗ ٠عـؿ َٔ إوا ٗ ٌ٥باب ايكـك ٚغرل ،ٙؾعً ٢ايلغِ َٔ إٔ ابٔ عاًٛك
قـ ٌْأ ٗ دٜ ٍّٛوٛؿ ؾ ٘ٝإقٖب ا٭ًعل ٟإ ٫أْ٘ مل ٜهٔ ٜتشلز َٔ تٛد ٘ٝايٓكـ ٕا
آٍ إي ٘ٝإقٖب ا٭ًعل.)1(ٟ
نُا أْ٘ × ٜٴٓهل ايبـع اؿاؿثٚ ،١ا٭باطٚ ٌٝاـلاؾات نايڀرلٚ ،٠أؿا٠٬ُ ٤
ايٗٛل بعـ ُ ٠٬اؾُعٚ ،١غرلٖا ٖا ٚكؿ ٗ ايتؿورلٚ ،إٕ نإ _أسٝاْاڄ_ ّ ٌٝإٍ
توٜٛؼ بعض ايبـع نُا ٗ هٛك ٠ايكـك; سٝح قاٍ ٗ قٛي٘ _تعاٍ_ :طتٳٳٓنٻ ٴٍ
إځ٬ٹ٥هځ١ڂص اٯ١ٜځٖ ٗٚ= :قا أٌُ ع ِٝٛٱقاَ ١إٛانب; ٱسٝا ٤فنل ٣أٜاّ فـ
اٱهٚ ،ّ٬إٔ َٔ نإ ي٘ عٌُ ٗ أٌُ تًو ايقنلٜٓ ٣بػ ٞإٔ  ٫ىً ٛعٓ٘ َٛنب
ايبٗذ ١بتقناكٖا.463/30 +
نُا أْ٘ ٜلؿ عً ٢أباط ٌٝايِٛؾٚ ،١ٝإٕ نإ أسٝاْاڄ ٜٛكؿ أقٛا٫ڄ يبعِٔٗ نابٔ
علب ٞؿ ٕٚتعًٝل عًٗٝا.
ؾٗقا فٌُ َٓٗذ٘ ٗ ايعكٝـٚ ،٠هٝتٔض َنٜـ بٝإ شلق ٙايؿكل ٗ ٠ايؿكلات
ايتاي.١ٝ
 _ 1اْٛل َكـَ ١إٝوا ٟٚعًَ ٢كاُـ ايٌلٜع.71ْ ١
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مكاالت لكبار كتاب العزبٔ٘
بٗا،
 _2ايعٓا ١ٜباؿـٜح ايٌلٜـ :ؾهجرلاڄ َا ٜٛكؿ ا٭ساؿٜح ايٓبٜٚ ،١ٜٛوتٌٗـ

ٚولْ عً ٢بٝإ ُشٝشٗا َٔ ٓعٝؿٗاٜٚ ،وتعٌ بٗا عً ٢تؿورل آ ،١ٜأ ٚتلدٝض
ق ،ٍٛأ ٚبٝإ هبب ْن.ٍٚ
ح ؿ ٕٚعنٚڈ أ ٚبٝا ڈٕ يـكدُ ١شت٘.
ٚكَا فنل اؿـ ٜٳ
 _3اٱٕاّ بايؿك٘ :ؾهجرلاڄ َا ٜتعلض يًُوا ٌ٥ايؿكٗ ١ٝاييت ّل بٗا تؿورل ،ٙؾٝبٌ

َا ؾٗٝا َٔ ػ٬فٜٓٛٚ ،ض أقٛاٍ أٌٖ إقاٖب ،ثِ ٜلدٿض َا ٜلا ٙكادشاڄ.
ٚقـ ٜتعلض يًُوا ٌ٥اييت وتاز إيٗٝا ايٓاي ٗ ٚقت٘ ،أ ٚاييت ٚقع ؾٗٝا
اـ٬ف نُوأي ١أػق ا٭دل عً ٢ايكلباتَٚ ،وأيْ ١كٌ ؿ ّٛاشلـَ َٔ ٟه،١
َٚوأي ١أسهاّ اـلٚز َٔ ايبًـ ايقٜ ٟؿً ؾ ٘ٝإوًِ ٗ ؿ ،ٜ٘ٓإٍ غرل فيو َٔ
إوا.ٌ٥
 _4ايعٓا ١ٜبعًِ ايكلا٤ات :ؾٜٗٛ ٛكؿ ايكلا٤اتٜٚ ،لدض فيو ايك ٍٛبٓا٤ٶ عً٢
تًو ايكلا ٠٤أ ٚغرلٖاٖٚ ،هقا...
 _5ايعٓاَ ١ٜكاُـ ايٌلٜع :١ؾٗ٪ٜ ٛنـ نجرلاڄ عً ٢إثبات إٔ ٖٓاى َكاُـ
يًتٌلٜعٚ ،إٔ َٓٗا َا ٖ ٛػاَْٚ ،ا ٖ ٛعاّٚ ،تلاٜ ٙعٓ ٢بإِاحل ايعًٝا،
ٚايػاٜات ايهدل ٣اييت ٜٓبين عًٗٝا ايتٌلٜع; ؾتؿورل ٤ًَٞ ٙباٱًاك ٠إٍ فيو ايعًِ.
 ٫ٚغل ٗ ٚفيو ؾٗ ٛإَاّ ي٘ باع طْٛٚ ،ٌٜٛلات ٗ فيو ايعًِ _عًِ إكاُـ_
بٌ ٖ ٛباعج٘ٚ ،فـؿ ٗ ٙايعِل اؿـٜح ػُِٛاڄ ٗ نتاب٘ ايعَ( ِٝٛكاُـ ايٌلٜع١
اٱه )١َٝ٬ايق ٟقاٍ ٗ َكـَت٘ أْ٘ قِـ ؾ= :٘ٝػِ ْٛايبشح عٔ َكاُـ
اٱه َٔ ّ٬ايتٌلٜع ٗ قٛاٌْ إعاَ٬تٚ ،اٯؿاب اييت كأ ٣أْٗا اؾـٜل ٠بإٔ
تٴؼّٻ باهِ ايٌلٜعٚ ،١اييت َٖٗٛ ٞل َا كاعا ٙاٱه َٔ ّ٬تعاكٜـ إِاحل
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ٚإؿاهـ ٚتلدٝشاتٗا ٖا َٖٗٛ ٛل ع ١ُٛايٌلٜع ١اٱه ١َٝ٬بٌ بك ١ٝمكاالت
ايٌلا٥ع،
()1لكبار

ٚايكٛاٌْٚ ،ايوٝاهات ا٫دتُاع ١ٝؿؿْٛ ٜاّ ايعاملٚ ،إُ٬غ اجملتُع. +

كتاب

َٔ
ٚشلقا تلا ٗ ٙتؿورلٜ ٙٴٌرل _أسٝاْاڄ_ إٍ نتاب٘ إقنٛك عٓـ ايتعلټض يٌ٤ٞ
العزبٔ٘
َكاُـ ايٌلٜع.١

يف

العصز
إ٪يـ
ٖٚا ّل بكاك ٨ايتؿورل َٔ تًو إكاُـ _مٜاؿ ٠عًَ ٢ا َٔ _٢تعلض
احلدٓح

يتعً ٌٝا٭سهاّٚ ،اؿـٜح عٔ زلاس ١ايٌلٜع ١اٱهَ٤٬َٚ ،١َٝ٬تٗا يًؿڀل،٠
ٚعً ْٙٛ ٢ا٭سهاّ َعإ ٚأُٚاف  ٫بأزلاٚ ٤أًهاٍ.
ٚتلاٜ ٙتعلض يًشل َٔ ١ٜسٝح َعٓاٖاَٚ ،ـاٖاَٚ ،لاتٹبٴٗا ٗ ْٛل ايٌلٜع،١
ٚتلاٜ ٙٴبـٜٚ ٟٴعٝـ سَ ٍٛكِـ ايٌلٜعْٛ َٔ ١اّ ا٭َٚ ،١إٔ ته ٕٛق١ٜٛڄ َلٖٛب١ځ
اؾٓابَ ،ڀُ ١ٓ٦ايباٍ.
ٚػـٜ ٙٴبٝٿٔ إٔ َٔ َكاُـ ايٌلٜع ١تعٌٝٳ أْٛاع اؿكٛم ٭ْٛاع َوتشكٗٝا،
ٜٓٛٚض َكاُـٳ أسهاّڇ ايعاٚ ،١ً٥آُل٠ځ ايٓهاغٚ ،ايٓوبٚ ،ايكلابَٚ ،١كاُـ
ايتِلؾات إايٚ ،١ٝأسهاّ ايتدلعاتٚ ،إكِـ َٔ ايعكٛبات.
إٍ غرل فيو ٖا هٝأت ٞإًاك ٠إي ٗ ٘ٝايؿكلات ايتاي.١ٝ
 _6تًُى اؿهِ :ؾذلا ٙولْ عً ٢تًُى اؿهِ َٔ ا٭سهاّ،
ٚايتٌلٜعاتٚ ،أمَٓتٗاٚ ،أَانٓٗاٚ ،أعـاؿٖا.
َٔ أَجً ١فيو سـٜج٘ عٔ اؿهُ َٔ ١ن ٕٛا٭ٜاّ اييت هب عً ٢اؿاز إتُتع
َُٗٛا إفا مل هـ اشلـ ٟعٌلاڄٚ ،عٔ ؾا٥ـ ٠دعٌ بعٔٗا ٗ اؿر.
 _ 1اْٛل َكاُـ ايٌلٜع ١اٱه.175ْ ،١َٝ٬
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العزبٔ٘ ٵٔ
كتابٵٝوٳلٳ َٹ
لكبارٳا ا ٵهٳت
مكاالترٿ ؾځُ
ش
قاٍ × عٓـ قٛي٘ _تعاٍ_ :طؾځُٳٔٵ تٳ ٳُتٻعٳ بٹايڃعٴُٵ ٳل٠ٹ ڇإيځ ٢ايڃ ٳ

شرٿ ٳٚهٳبٵعٳ١ٺ ڇإفٳا كٳدٳ ٵعتٴِٵ ٹتًڃوځ عٳٌٳلٳ٠څ
ِٝٳاّٴ ثٳ٬ثٳ١ٹ أځٜٻاّڈ ؾٹ ٞايڃ ٳ
ذـٵ ؾځ ٹ
اڃي ٳٗـٵٟڇ ؾځُٳٔٵ يځِٵ ٜٳ ٹ
نځا ٹًَځ١څص.
قاٍٚ= :قـ هً٦ت عٔ سهُ ١ن ٕٛا٭ٜاّ عٌل ٠ؾأدبت :بأْ٘ يعً٘ ٌْأ َٔ
ْع هبعٚ ١ث٬ث ;١٭ُْٗا عـؿإ َباكنإٚ ،يهٔ ؾا٥ـ ٠ايتٛمٜع ٚاٖل،٠
ٚسهُ ١ن ٕٛايتٛمٜع نإ إٍ عـؿَ ٜٔتؿاٚتٌ َ ٫تواٚ ٌٜٚاٖل٫ ;٠ػت٬ف
ساي ١اً٫تػاٍ باؿر; ؾؿٗٝا ٌَكٚ ،١ساي ١ا٫هتكلاك بإٓنٍ.
ٚؾا٥ـ ٠دعٌ بعض ايَِ ٗ ّٛـ ٠اؿر دعٌ بعض ايعباؿ ٠عٓـ هببٗاٚ ،ؾا٥ـ٠
ايتٛمٜع إٍ ث٬ثٚ ١هبع ١إٔ نًُٗٝا عـؿ َباكى ٓبڀت َجً٘ ا٭عُاٍ ؿ١ٜٝٓ
ٚقٔا229/2 .+١ٝ٥
ٚنُا ٗ سـٜج٘ عٔ تكـ ِٜا٭ؾ٦ـ ٠عً ٢ا٭بِاك .443/7
ٚسـٜج٘ عٔ سهُ ١ؼل ِٜايلبا .87_86/4
ٚسـٜج٘ عٔ سهُ ١دعٌ ايت ُِٝعٓٛاڄ عٔ ايڀٗاك ٠بإا.69_68/5 ٤
ٚسهُ ١ايلػِ ٗ ١أنٌ فبا٥ض أٌٖ ايهتاب _120/6ظ121
 _7ايعٓا ١ٜبايكٛاعـ ا٭ُٛي :١ٝسٝح دا ٤فيو ايتؿورل ساؾ٬ڄ بقنلٖاٚ ،بٝإ
سـٚؿٖاَٚ ،ا ٜٓـكز ؼتٗا َٔ أؾلاؿ عوب َا ٜتٝول ي٘ ٖا ٜٓاهب إكاّ.
 _8ايعٓا ١ٜبإوا ٌ٥ايٓشٚ ،١ٜٛايِلؾ :١ٝؾايهتاب ساؾٌ بأٚد٘ ا٭عاكٜب،
ٚاػت٬ف ايٓشاٚ ،٠تلدٝض َا ٜلا ٙإ٪يـ ُٛاباڄٚ ،ا٫هتـكاى عً ٢بعض
إؿولٚ ،ٜٔايٓشا ٠ؾُٝا ؾاتِٗ.
ٚقٌ َجٌ فيو ٗ ًإٔ إوا ٌ٥ايِلؾ ،١ٝسٝح ٜٴعٓ ٢ببٓ ١ٝايهًُات اييت
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ٜتعلض شلاٚ ،ولْ عً ٢كؿٖا إٍ أُٛشلاٜٚ ،تڀلم إٍ ا٭ٚمإ ،مكاالت
ٚاؾُٛع

َٚا دل ٣فل ٣فيو َٔ إوا ٌ٥ايِلؾ.١ٝ

لكبار

كتاب

ايًػ،١
 _9ايعٓاَ ١ٜوا ٌ٥ؾك٘ ايًػ :١ؾإ٪يـ × عٴين نجرلاڄ َوا ٌ٥ؾك٘ العزبٔ٘
ٚهٓٔ ايعلب ٗ نَٗ٬ا ،ؾذلاٜ ٙتڀلم ٕوأيٌْ ١أ ٠ايًػ ١نُا ٗ تؿورلٙيفيكٛي٘
_تعاٍ_ :ط ٳ ٚٳعًډِٳ آؿٳّٳ ا ځ٭هٵُٳا٤ٳ ڂنډًٗٳاص.
ٚتلاٜ ٙتعلض يًػ ١ايعلبٚ ،١ٝؾًٔٗاٚ ،اَتٝامٖا.

العصز

احلدٓح

ٚتلاٜ ٙبشح ٗ إٌذلىٚ ،إذلاؿفٚ ،إتٔاؿٚ ،إڂعٳلٻبٚ ،ايكٝاي ،نُا
عين َبتهلات ايكلإٓ _نُا هٝأت ٗ ٞؾكل ٠آتٚ _١ٝايٓشت َٚا إٍ فيو َٔ
َباسح فيو ايعًِ.
 _10ايعٓا ١ٜبايب٬غ ١ايعلبٚ ،١ٝأهايٝب ايبٝإ :ؾٗ ٛؾاكي فيو إٝـإ ايقٟ
ٜ ٫ٴٌل ي٘ غباك.
ٚهٝه ٕٛاؿـٜح عٔ فيو َؿلؿاڄ ٗ َبشح آتٺ.
 _11ايعٓا ١ٜبايكِّ ايكلآْٜٚ :ٞتذً ٢فيو َٔ ػ ٍ٬تٓ ٜ٘ٗٛبكِّ
ايكلإٓٚ ،فنل ُٝن ٙعٔ غرل َٔ ٙايكِّ.
نُا ٜتذً َٔ ٢ػ ٍ٬اٖتُاَ٘ بكِّ ا٭ْبٝاٚ ٤أِٖٗٚ ،اهتًٗاّ ايعدل َٔ
تًو ايكِّ.
 _12ايتعلض يًهتب ايوُا ١ٜٚاحمللؾ :١ؾهجرلاڄ َا ٜٓكٌ َٔ ايتٛكاٚ ٠أهؿاكٖا
اـُوٜٚ ،١بٌ َا ٗ فيو َٔ ايتشلٜـٚ ،ايباطٌٚ ،ايِٛاب.
ٜٓٛٚض َٔ ػ ٍ٬فيو ُش ١ايكلإٓٚ ،هَ٬ت٘ َٔ ايتشلٜـ.
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مكاالت لكبار كتاب العزبٔ٘
ٚغرلٖا.
 _13ايتٓ ٜ٘ٛبأَٗات ايعباؿات :نايِٚ ،٠٬اينناٚ ،٠ايِٝاّٚ ،اؿر

ؾذلا ٙعٓـ َلٚك ٙبٗا ٜعلز عً ٢ؾٛا٥ـٖاٚ ،سهُٗاٚ ،آثاكٖا ايـْ١ٜٛٝ
ٚا٭ػل.١ٜٚ
 _14ايتَٓ ٜ٘ٛهاكّ ا٭ػ٬م ٚأُ ٍٛايؿٔا :ٌ٥نايِدلٚ ،اؿًِٚ ،ايٌهل،
ٚايِؿضٚ ،ايعؿٚ ،ٛايهلّٚ ،سؤ اـًلٚ ،ايٌذاعٚ ،١عً ٛاشلُٚ ،١أُاي١
ايلأٚ ،ٟعن ٠ايٓؿىٚ ،إبا ٠٤ائ.ِٝ
ؾذلا ٗ_ ٙنٌ هام _١ٴٜٓٳٛٿ ٙبتًو إهاكّ ٚايؿٔاٜٚ ،ٌ٥ٴعًً َٔ ٞأْٗاٜٚ ،بٌ
سـٚؿٖاٚ ،ايؿلٚم بٗٓٝاٜٚ ،ـع ٛإٍ ايتشً ٞبٗاٜٚ ،بٌ آثاكٖا اؿُٝـ ٠عً٢
ا٭ؾلاؿ ٚا٭َ.١
 _15ايتشقٜل َٔ َوا ٨ٚا٭ػ٬م ٚهؿاهـ ا٭َٛك :ؾذلا ٙنجرلاڄ َا ٜٴشقٿك َٔ
اؾٛكٚ ،ايٚ ،ًِٛايبؼٌٚ ،ايؿواؿٚ ،ايهقبٚ ،ايٓؿامٚ ،ايتبقٜلَٚ ،ا دل٣
فل ٣فيو.
 _16ايعٓاَ ١ٜعامل اٱُ٬غ ايعاَ :١ؾكـ دا ٤تؿورل ٙساؾ٬ڄ َا ٜٗٓض با٭َ،١
ٜٚٴعًَٓ ٞاكٖآٜٚ ،نشلا َٓنيتٗا اي٥٬ك ١بٗاًُٜٗٛٚ ،ا إٍ أعًَ ٢لاتب ايوٝاؿ،٠
ٚأقِ ٢ؿكدات اجملاؿ.٠
ٚشلقا تلا ٙولْ عً ٢بٝإ أُ ٍٛايـع ٠ٛإٍ اهللٚ ،ا٭َل بإعلٚف ٚايٓٗٞ
عٔ إٓهلٚ ،عً ٢ؾك٘ إِاحل ٚإؿاهـ.
ٚتلا ٙولْ عًَ ٢ا ٜلؾع َٔ ًإٔ ا٭َ ١ن ٞتوتكٌ عٔ غرلٖا ٗ مٛ
ايِٓاعٚ ،١ا٫قتِاؿَٚ ،ا دل ٣فل ٣فيو.

املبخح الجالح 9ميَج ابً عاعْر يف تفضريِّ ،خالص٘ ما اعتنل علُٔ

36

 _17اٖ٫تُاّ بأُ ٍٛايذلبٚ ١ٝايتعً :ِٝؾهجرلاڄ َا ٜبٌ ايوبٌ اييت مكاالت
تلتكٞ
لكبار

بايذلبٚ ،١ٝايتعً ،ِٝنٝـ  ٖٛٚ ،٫إلب ٞاؿه ِٝايق ٟباًل ايتعًٚ ،ِٝهدل
كتاب

ايِبض
أسٛاي٘ٚ ،ػدل عًً٘ ٚأؿٚاٙ٤؟ نٝـ ٚ ،٫قـ أيډـ نتاب٘ ايع( ِٝٛأيٝى العزبٔ٘
بكلٜب)  ٗ ٖٛٚبٛانرل سٝات٘; سٝح نتب٘  ٗ ٖٛٚايلابعٚ ١ايعٌل َٔ ٜٔعيفُل،ٙ
العصز

فيو ايهتاب ايق ٟمل ٜٴ٪يډـ َجً٘ ٗ باب٘ٚ ،ايق ٟؼـخ ؾ ٘ٝعٔ ايعًِٚ ،تاكٜؽ
ايعًٚ ،ّٛتڀٛكٖاٚ ،أهباب ايلقَ ٞوت ٣ٛايتعًِ ايعلبٚ ٞاٱه.َٞ٬

احلدٓح

ٚشلقا دا ٤تؿورلاڄ ساؾ٬ڄ بايٓٛلات ايذلب ;١ٜٛسٝح ٜكـ عٓـ اٯٜات اييت تٌرل
ٚتلًـ إٍ َعامل ايذلبٚ ،١ٝأُٛشلا ،نُا ٗ قٛي٘ _تعاٍ_ ٗ هٛك ٠ايٓوا:٤
ط ځن ٳقيٹوځ نڂٓتٴ ٵِ َٹٔٵ قځبٵٌٴ ؾځُٳٔٻ ايًډ ٴ٘ ٳع ځًٵٝهڂِٵص.
 _18ا٫عتـاؿ بايوًـ ايِاحلٚ ،ا٫عتنام با٭َٚ ١تاكىٗا :ؾُع أْٻ٘ أيډـ
تؿورلٚ ٗ ٙقت ٓعـ إوًٌُٚ ،توً٘ ا٫هتعُاكٚ ،هك ٙٛاـ٬ؾ،١
ٚتػًػٌ ا٭ؾهاك ايػلبٚ ،١ٝسـٚخ اشلنّ ١ايٓؿوٚ ،١ٝتأثل ايهجرل َٔ إجكؿٌ بهٌ
َا َٔ _ ٢إ ٫إٔ فيو مل ٳٜٓٳٌٵ ٳْٵًٝځ٘ َٔ ايٌٝؽ ابٔ عاًٛك بٌ نإ قباڄ يوًؿ٘
ايِاحلَ ،ؿاػلاڄ بَِٗ ،عتناڄ بأَت٘ ،قتؿ٬ڄ بتاكىٗا اجملٝـْ ،اؾٝاڄ عٓ٘ َا عًل ب٘
َٔ مٜـ ٚؼلٜـ.
 _19ايتَٓ ٜ٘ٛا ًاؿ ٙا٭ٚاٚ ،ٌ٥اؿلْٴ عً ٢اٱؾاؿٚ َ٘ٓ ٠أٜ ٫ٴكتِل عً٘ٝ
ٜٛٚقـ عٓـ :ٙقاٍ × ٗ َكـَت٘ ايلا٥عٌَ 7/1 ١رلاڄ إٍ ٖقا إعٓ= :٢ؾإٕ
ا٫قتِاك عً ٢اؿـٜح إعاؿ تعڀ ٌٝيؿٝض ايكلإٓ ايقَ ٟا ي٘ َٔ ْؿاؿ.
ٚيكـ كأٜت ايٓاي س ٍٛن ّ٬ا٭قـٌَ أسـٳ كدًٌ :كدٌڈ َعتهـٺ ؾُٝا ًاؿٙ
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مكاالت لكبار كتاب العزبٔ٘
اؿايتٌ
ا٭قـَٚ ،ٕٛآػلٳ آػقٺ َعٛي٘ ٗ ٖـّ َا َٔت عً ٘ٝايكل ٗٚ ،ٕٚنًتا

ٓلپ نجرلٖٓٚ ،ايو ساي ١أػلٜٓ ٣ذدل بٗا اؾٓاغٴ ايهورل ٖٞٚ ،إٔ ْعُـ إٍ َا
أًاؿ ٙا٭قـَ ٕٛؾځٓٴٗٳ ٿقبٳ٘ٴ ْٚنٜـٚ ،ٙساًا إٔ ْٓكٔ٘ أْ ٚبٝـ ،ٙعإاڄ بإٔ غُض
ؾًِٔٗ نؿلإ يًٓعُٚ ،١دشـ َناٜا هًؿٗا يٝى َٔ ٓٝـ ػِاٍ ا٭َ،١
ؾاؿُـ هلل ايقُ ٟـم ا٭ٌَٜٚ ،ول إٍ ٖقا اـرل ٚؿٍ.+
 _20ا٫عتنام بايًػ ١ايعلب :١ٝؾذلاٜ ٙتؿاػل بٗاٜٚ ،ٴعًً َٔ ٞأْٗاٜٚ ،ل ٣أْٗا
أعقب ايًػات ٚأعُٗٛاٚ ،أٚهعٗا َع أْ٘ عاَ ٗ ٚقت اشلنّ_ ١نُا َلٻ_ ٗٚ
ٚقت ناْت ايعلب ١ٝت ُِٛباؾُٛؿٚ ،ت٬ق ٞنٌٻ دشٛؿ ٚنٓٛؿ.
َٚع فيو مل ٜؿكـ ثكت٘ ٹبًڂػٳتٹ٘ٚ ،مل تٌٓ َٓ٘ تًو ايـعاٜات ؾت٬ٝڄ أ ٚقڀُرلاڄ.
نٝـ  ٖٛٚ ،٫اـبرل بايًػ ،١ايعامل بأهلاكٖا ،ايبِرل بآؿابٗا ًٚتٻ ٢ؾْٓٗٛا
ٚعًَٗٛا.
 _21ايعٓا ١ٜبائٛاب٘ٚ ،ايتعلٜؿاتٚ ،اؿـٚؿ :عٝح ٜتڀلم يٮيؿا ٚاييت ُل
ب٘ ٗ ايتؿورل ،ؾٝعلؾٗا بـقٛٓٚٚ ،١غٚ ،سل ٫ ٍٛتهاؿ ػـ ٙعٓـ غرل.ٙ
 _22ايعٓاَ ١ٜبتهلات ايكلإٓٚ ،يڀا٥ؿ٘ٚ ،عاؿاتٜ٘ٚ :عين َبتهلات ايكلإٓ َا
ُٝن ب٘ يؿ ٜايكلإٓ عٔ بك ١ٝن ّ٬ايعلبٚ ،أْ٘ دا ٤عً ٢أهًٛب ىايـ ايٌعل،
ٚاـڀابٚ ،١عً ٢طلٜك ١يٝى ؾٗٝا اتباع يڀلا٥ل ايعلب ايكـّ ٗ ١ايه ،ّ٬نُا ٗ
.120/1
نُا عين بايًڀا٥ـ ايكلآْٚ ،١ٝفيو نجرل ٗ تؿورل ،ٙنُا ٗ .212/1_8
نُا عين × بعاؿات ايكلإٓٚ ،بٝٻٔ أْ٘ سل عً ٢إؿوٿل إٔ ٜتعلف عاؿات
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مكاالت
نابٔ
ايكلإٓ َٔ ْٚ ُ٘ٛنًُ٘ٚ ،بٝٻٔ إٔ بعض ايوًـ قـ تعلض يٌَٗٓ ٤ٞا
لكبار

عباي _كٓ ٞاهلل عُٓٗا_ سٝح ٜل ٣إٔ نٌ نأي ٗ ايكلإٓ ؾإلاؿ بٗا اـُل،
ٚإٔ نٌ َا دا َٔ ٤طٜٳا أځټٜٗٳا ايٓٻاڃيٴص ؾإلاؿ ب٘ أٌٖ َه.١

كتاب

العزبٔ٘

ٚابٔ عٜ ١ٓٝٝل ٣إٔ اهلل َا زلٻَ ٢ڀلاڄ ٗ ايكلإٓ إ ٫عقاباڄٖٚ ،هقا.يف اْٛل
_124/1ظ125

العصز

احلدٓح

 _23ايلب٘ بٌ ٖـا ١ٜايكلإٓ ِٕاحل إعاَ ايـْٚ ،ٟٛٝإعاؿ ا٭ػل :ٟٚنُا
ٗ تؿورل ٙيك ٍٛاهلل _ عن ٚدٌ _ :ط ٳ ٚٳعًځ ٢ايًډ٘ٹ قځِٵـٴ ايوٻبٹٌٝڇص.
ؾإْ٘ أت ٢به ّ٬بـٜع سٖ ٍٛقا إعٖٓٚ ،٢هقا ؿأب٘ ٗ نٌ َٓاهبُ ١ل ب٘.
 _24ايعٓا ١ٜبعًِ اؾػلاؾٝا :ؾكـ تبٌ ٗ تؿورلَ ٙـْ ٣بٛغ٘ ًٛٓٚع٘ ٗ ٖقا
ايعًِ; ؾهجل إٜلاؿ ٙي٘; ٭ْ٘ وتاز إي ٗ ٘ٝؼـٜـ إٛآع ٚا٭َانٔ اييت ٚكؿ فنلٖا
ٗ ايكلإٓ ايهل ;ِٜؾًٗقا نإ ٜتشل ٣ايِٛابٚ ،ولْ عً ٢ؼكٝل َٛاقع تًو
إٛآع ٚا٭َانٔ نبابٌَٚ ،ـٚ ،ٜٔمثٛؿٚ ،ا٭سكاف ٚغرلٖا.
ٚقٌ َجٌ فيو ٗ عٓاٜت٘ غڀ ٙٛايڀٚ ،ٍٛؿٚا٥ل ايعلض ،نُا ٗ تؿورلٙ
يكٛي٘ _تعاٍ_ :طقځا ٳٍ َٳا ٳَ ډهٳٓٓٹ ٞؾٹ٘ٝٹ ٳكبٿ ٞٳػٝٵلٷص.
 _25ايعٓا ١ٜبايتاكٜؽٜٗٛٚ :ل فيو َٔ ػ ٍ٬تتبع٘ ا٭سـاخٳَٚ ،علؾ ١أهباب
ايٓن ;ٍٚؾذلاٜ ٙلدض إٔ ٖق ٙايوٛك ٠أ ٚاٯْ ١ٜنيت أ٫ٚڄ; بٓا٤ٶ عًَ ٢ا تلدض عٓـٙ
َٔ اؿٛاؿخ ايتاكىٖٚ ١ٝهقا...
ٚتلاٜ ٙؿٝـ َٔ ايتاكٜؽ ٗ ا٭سٛاٍ اييت ْنيت ؾٗٝا ايٓٛامٍ ،ؾأؾت ٢ؾٗٝا عًُا٤
فيو إٹِٵلڇ بهقا ٚنقاٚ ،أؾت ٢غرلِٖ بهقا ٚنقا.
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مكاالت لكبار
العزبَٔ٘ا
كتابٜٚؿٓـ
أقٛاشلِ،
 _26ا٫هتٌٗاؿ بأقٛاٍ ايؿ٬هؿٚ ،١اؿهُا :٤ؾٜٗٛ ٛكؿ

ػايـ اؿل َٔ آكاٜٚٛٚ ،ِٗ٥ـ اؿهُ ٗ ١ا٫هتـٚ ،ٍ٫ايتشً.ٌٝ
ٚشلقا تلاٜ ٙتعلض ٭قٛاٍ أؾ٬طٚ ،ٕٛأكهڀٜٓٚ ،ٛكٌ آكا ٤ايؿ٬هؿ١
إٓتوبٌ يٲه ّ٬نايهٓـٚ ،ٟايؿاكابٚ ،ٞابٔ هٓٝاٜٚ ،٤بٌ َا ؾٗٝا َٔ سل،
ٚباطٌ.
 _27ايتعلض يبعض َوا ٌ٥ايڀبٚ ،ايتٌلٜضٚ ،ا٭سٝا :٤ؾكـ دا ٤تؿورلٙ
قتٜٛاڄ عًْٛ ٢لات ٗ فيو إٝـإ ،نُا ٗ تؿورل قٛي٘ _تعاٍ_ :طٚٳنڂًڂٛا
ٚٳاًٵ ٳلبٴٛا ٚٳ ٫ٴتوٵ ڇلؾڂٛاص ٚغرلٖا َٔ اٯٜات.
نُا ٗ سـٜج٘ ٗ هٛك ٠ايٓٛك عٔ إٔ أٌُ ي ٕٛايبٌل ايبٝاضٚ ،إٔ ايتٌلٜض
أثبت إٔ أيٛإ ؿ ّٛايبٌل اييت ؼت ايڀبك ١اؾًـَ ١ٜتشـ ٠ايً.75_74/21 ٕٛ
ٚنُا ٗ سـٜج٘ ٗ ايوٛكْ ٠ؿوٗا عٔ ساي ١ايٓ.76/21 ّٛ
ٚنُا ٗ سـٜج٘ عٔ أطٛاك ػًل اٱْوإ نُا ٗ هٛك ٠اينَل .334_333/23
ِ ڃًبٹ ٚايتٻلٳاٹ٥بٹص
ٚنُا ٗ سـٜج٘ عٔ قٛي٘ _تعاٍ_ طٜٳؼٵلٴزٴ َٹٔٵ بٳٝٵٔڇ اي ټ
_263/30ظ264
 _28ايتعلض ٕوا ٗ ٌ٥باب اٱعذام ايعًُٖٚ :ٞق ٙايؿكل ٠قلٜب َٔ ١ايؿكل٠
اييت قبًٗا ٚاييت بعـٖا.
ٚإكِٛؿ باٱعذام ايعًُٖٓٗ ٞا اؿكا٥لٴ ايعًُ ١ٝاييت نٌـ عٓٗا ايعًِ،
ٚٚاؾكت أسـخ َا اْتٗ ٢إي ٘ٝايهٌـ ايعًُٖ ٗ ٞقا ايعِل َع نْٗٛا فٗٛيٗ ١
عِل ايٓبَٚ ٠ٛا بعـ ٙيكل ٕٚعـٜـ.٠
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مكاالت
بٗقا
ٚايٌٝؽ ابٔ عاًٛك _نُا ٜك ٍٛايـنتٛك بًكاهِ ايػاي= :_ٞسٌ ٜأػق
لكبار

ايً َٔ ٕٛاٱعذام إِا ٜأػق ب٘ ٗ اعتـاٍ ؾٗ ٛىايـ ايٌاطيب ايقٜ ٟل( ٣إٔ
كتاب

ٜٓبػٞ
ايٌلٜع ١أَ ١ٝيٝى ؾٗٝا َٔ عً ّٛإتكـٌَ ٚإتأػل ;٤ًٞ ٜٔيقيو ٫العزبٔ٘
تٓا ٍٚآٜات ايكلإٓ َٔ ٚدْٗٛ ١ل ايعً ّٛاؿهُ ١ٝظُٝع أْٛاعٗا).

يف
العصز

 ٖٛٚىايـ إػايٌ ايق ٜٔأهلؾٛا ٗ تأ ٌٜٚآٜات إٍ سـ ايتهًـ ٚاجملاؾا٠
احلدٓح

يًؿ ٜايكلإٓ ٚهٝاق٘ٚ ،مل ىلز ا٭يؿاٚ ٚايذلانٝب عٓـ َـي٫ٛتٗا ايًػٚ ،١ٜٛمل
وٌُ ايَِٓ ْٛا  ٫ؼتٌُ.)1(+
ٚقـ تعلض ايٌٝؽ ابٔ عاًٛك ٗ تؿورلٕ ٙوا ٗ ٌ٥اٱعذام ايعًُّْٚ ،ٞ
عًٖ ٢ق ٙايتوَُٛ ٗ ١ٝآع عـٜـ ٠نُا ٗ إكـَ ١ايعاًل َٔ ٠تؿورلٚ ،ٙنُا ٗ
ض نځاٳْتٳا
تؿورل ٙيكٛي٘ _تعاٍ_ :طځأ ٳٚيځِٵ ٜٳلٳ اډيقٹٜٔٳ نځؿځلٴٚا أځٕٻ ايوٻُٳٛٳاتٹ ٚٳا٭ځ ٵك ٳ
كٳتٵكاڄ...ص ا٭ْبٝا.30:٤
ٚنُا ٗ تؿورل ٙيكٛي٘ _تعاٍ_ :ط ٳػ ځًلٳ اٱڇٵْوٳا ٳٕ َٹٔٵ ٳع ځًلڈص ايعًل.
ٚيكـ أٚغٌ ايٌٝؽ ابٔ عاًٛك ٗ ٖقا ايباب بلؾل; سٝح مل ٜهٔ ٖٔ أْهلٚا
فيوٚ ،مل ٜهٔ _أٜٔاڄ_ ٖٔ أغلم ٗ ايٓٛلٜات ايعًُٚ ،١ٝاهذلهٌ َع ؿقا٥كٗا;
ؾًعٌ ٖقا ٖ ٛإٓٗر ايلاًـ ٗ ٖق ٙإوأي.١
 _29ايتعلض يٓٛلٜات ٗ عًِ ايؿًوٚ ،ايڀبٝعٚ ،١عًِ ايٓؿى :نُا ٗ
تؿورل ٙيٰٜات اييت ؾٗٝا تعلض يبعض إٛاٖل ايؿًهٚ ،١ٝايڀبٝع ١ٝناؿـٜح عٔ
ايوُاٚ ،٤ا٭كضٚ ،ايوشابٚ ،إڀلٚ ،ته ٜٔٛاؾٌٓٚ ،ػِا ّ٥ايٓبات
ًٝ _ 1ؽ اؾاَع ا٭ع ِٛقُـ ايڀاٖل ابٔ عاًٛك _سٝات٘ ٚآثاك _ٙؿ .بًكاهِ ايػاي.84_83ْ ٞ
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العزبٌٔ٘ٳ ٳل
كتابٵثٓٳا عٳ
لكبارايًډ٘ٹ ا
مكاالتٹعٵٓـٳ
ٚم ٛفيو ،نُا ٗ تؿورل قٛي٘ _تعاٍ_ :طإڇٕٻ ٹع ٻـ٠ځ اي ټٌٗٴٛكڇ
ٳًٗٵلاڄص ٚغرلٖا َٔ اٯٜات.
ٚنقيو تعلٻض يبعض ايٓٛلٜات ٗ عًِ ايٓؿىَٚ ،ا دا ٗ ٤ايكلإٓ َٔ
اٱًاكات إٍ فيو ايعًِ.
 _30ايعٓا ١ٜبعامل اؿٛٝإٚ ،ايڀرل :ؾهجرلاڄ َا ٜتعلض شلا عٓـ ٚكٚؿٖا ٗ
اٯٜات ،نايهًبٚ ،ايق٥بٚ ،اـٓنٜلٚ ،ايػلابٚ ،اشلـٖـٚ ،غرلٖا ،ؾذلاٙ
ٜقنل تعلٜؿٗاٚ ،طبا٥عٗاٚ ،ؾِاًٗ٥اَٛٚ ،اطٓٗاٚ ،أْٛاعٗاٚ ،غلا٥ب عذا٥بٗا.
 _31ايتعلض يًُعاؿَٕٚ ،ا ٜوتؼلز َٔ ا٭كض َٔٚ :أَجً ١فيو َا داٗ ٤
سـٹٜـاڄ ()50ص.
تؿورل هٛك ٠اٱهلا َٔ ٤قٛي٘ _تعاٍ_ :طقڂٌٵ نڂْٛٴٛا سٹذٳا ٳك٠ڄ ځأٚٵ ٳ
ؾإْ٘ تهًِ عٔ اؿـٜـ به ّ٬عذٝب بـٜع ،سٝح قوِ أُٓاؾ٘ إٍ مثاْ ١ٝعٌل
ُٓؿاڄ باعتباك تلنٝب أدناٚ ،٘٥بٌ ػِا ّ٥نٌ ُٓـ.
ٚقٌ َجٌ فيو ٗ سـٜج٘ عٔ اينداز ٗ هٛك ٠ايٓٛك ،سٝح تهًِ عً ٘ٝبهّ٬
عًُ ،ٞبٌ ؾ ٘ٝتعلٜؿ٘ٚ ،ازل٘ ٗ اُڀ٬غ ايهُٝٝاٚ ،٤ازل٘ عٓـ ايعلب،
ٚغرلِٖ َٔٚ ،اًتٗل بِٓاعت٘ ،إٍ غرل فيو.
 _32إٜلاؿ ايٓٛاؿك ٚإڂًض :ؾهجرلاڄ َا ٜٛكؿ فيو ٗ تٔاعٝـ تؿورل ٙيبعض
اٯٜات; ستٜ ٢عٔـ إعٓ ٢ايقٜ ٟلدش٘ أ ٌّٝ ٚإيٚ ،٘ٝ٭دٌ إٔ ىؿـ َٔ
دؿ ٠ٛإباسح اؾاؿًٜٚ ،٠ڀـ َٔ عٓـ إُاكه ١يًُٓاقٌات ايك ١ٜٛايلُ;١ٓٝ
ؾًٗقا أٚؿع تؿورلٳ ٙنجرلاڄ َٔ ايكِّ ايتاكىٚ ،١ٝايٓٛلات ايٓكـٚ ،١ٜإڂًض
ٚايٓٛاؿك ٚا٭ؾان ٘ٝا٭ؿب ١ٝاييت تٴلٚٿغ عٔ ايكاكٚ ،٨تعٔـ َا ٖ ٛبِـؿ.ٙ
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 _33اسذلاَ٘ ٌٕاىْ٘ٚ ،كً٘ عِٓٗ :ؾهإ ٌٜٝـ بِٗ ٜٙٛٓٚ ،بعًُِٗ،مكاالت
ٜٓٚكٌ
لكبار

عِٓٗ َا أؾاؿٚ َِٗٓ ٙي ٛعٔ طلٜل إٌاؾٗٚ ،١فيو نُا ٗ ْكً٘ عٔ ًٝؼ٘ هامل
كتاب

العزبٔ٘،
ب ٛسادبًٝٚ ،ؼ٘ ٚدـ ٙايٛمٜل ايعنٜن بٛعتٛك ،نُا ٗ 145_143/10
.114_113/16ٚ 121/12ٚ

يف
العصز

بٌ يكـ نإ ٜٓكٌ عٔ أُشاب٘ ٚأقلاْ٘ ،نإٜلاؿ ٙبٝتاڄ يِاسب٘ ايٌٝؽ قُـ
احلدٓح

اـٔل سوٌ ،نُا ٗ هٛك ٠ايبكل ٠عٓـ قٛي٘ _تعاٍ_ :ط ٳَٚٹٔٳ ايٓٻاڃيڇ َٳٔٵ ٜٳكڂٛٵٍٴ
آ ٳَٓٻاص اٯ.١ٜ
ٚنُا ٗ اهتٌٗاؿ ٙببٝت يِاسب٘ ايٌٝؽ عبـايعنٜن إوعٛؿ.238_236/19 ٟ

 _34دناي ١ا٭هًٛب :ؾكـ نتب تؿورل ٙبأهًٛب علب ٞبًٝؼ ق ٟٛأػٻاف،
ًـٜـ ا٭هل ،قهِ ايٓور.
 _35تٝٚٛـ ايجكاؾٚ ١إعاكف :ؾكـ ٚٚډـ ثكاؾت٘ َٚعاكؾ٘ أسؤ تٝٚٛـ ــَ١
ايػلض ايقٜ ٟلَ ٞإي ;٘ٝؾذا ٤تؿورل ٙساؾ٬ڄ بايٌٛاٖـ ايتاكىٚ ،١ٝا٭هايٝب
ايبٝاْٚ ،١ٝايؿٛا٥ـ ايعًُٚ ،١ٝا٫قتباهاتٚ ،ايتُٔٓٝاتٚ ،اٱًاكات.
 َٔٚا٭َجً ١عً ٢فيو قٛي٘ ٗ  = :274/1ؾٜٓ ٬بػٕٓ ٞتوب إٔ هامف بكٛي١
هؼٝؿْ ١اً ١٦عٔ قً ١تأٌَٚ ،إساطَٛ ١اكؿ ايٌلٜعٚ ،١إغٔا ٤عٔ غلٓٗا،
ٜٚٳ ٴ ٍٚ٪إٍ تهؿرل ْٗٛك إوًٌُٚ ،اْتكاض اؾاَع ١اٱه ،١َٝ٬بٌ إِا ٜٛٓل إٍ
َٛاكؿ ايٌلٜعْٛ ١ل ٠قٝڀ ;١ستٜ ٫ ٢ه ٖٔ ٕٛغابت عٓ٘ أًٝاٚ ٤سٔل،)1(٤ًٞ ٙ
ٖ _ 1قا تٌُٔ يبٝت أبْٛ ٞاي ايقٜ ٟك ٍٛؾ:٘ٝ
فق ت تتنُنت ت تتَُٖت تت عُ٘وتُ لعم ت تتيُفم ت تتحُٛ

عمى ت تتجُش ت تتٗ٠يفُٔ يفب ت تتجُعٍت تت ُاش ت تتٗيفٞدُ ُُ(ً)ُ
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بٌ ٜه ٕٛسهُ٘ ٗ إوأي ١نشهِ ؾتا ٠اؿ.+)1(ٞ

مكاالت لكبار كتاب العزبٔ٘

ٚقٛي٘ ٗ  274/1بعـ إٔ قلك َوأي ١ايعؿ ٛعٔ ايعِا ٫ٚ= :٠عذب أعذب
َٔ َلٚك ا٭مَإ عًَ ٢جٌ قٛي ١اـٛاكزٚ ،اٱبآٚ ،١ٝإعتنيٜٓ ٫ٚ ،١دلَٔ ٟ
سقام عًُاٜٗ َٔ ِٗ٥قب إلاؿ ،أ ٍٚ٪ٜ ٚق ٍٛقـَا ٘٥فيو ايتأ ٌٜٚإعتاؿ،
ٚنأْ ٞبَٝٛض ؾڀْٓ ١بٗا ِٗ٥أػق ًٜٛغ َٔ ػًٌ ايلَاؿ(.+)2
ٖ _ 1قا تٌُٔ يبٝت ايٓابػ:١
ضكتتيُ طكتتيُفثتتيف ُٚذتتتُ٘ نٌٌُت ت حُُ

ش ت ت ت ت ت ت ُٔ اُ لدى ت ت ت ت ت ت ُُ
ؾتُضىت ت ت ت ت تتيفًُ ب

ٖط ُّح ت ت ت ت تتُْزيفٌا ت ت ت ت تتيفٌُٗت ت ت ت ت ت ُٔتثاعت ت ت ت ت تُُْ

ودتتنُ لازيفزتتُٛحُتكطتتنُوتتَُ ل و ت ُُ

ُقيفلت تتجُ:االُلٗثىت تتيفُِ ت ت ُ ذتىت تتيفًُلٍ ت تيفُُ

ُؾتُلتيفوثٍ ت ت ت ت ت تتيفٌُٔبص ت ت ت ت ت تتحُْفَقَت ت ت ت ت ت ت بُ

ُفط ت ت تتإُٓف ت ت تتألحُٕٓ ى ت ت تتيفُض ت ت تتاجُُ

ُت تتعيفُٔت تتعؽتُحُت تتٍق ُٔل تتَُت تتاابُُ

ُ قٛي٘( :ؾتا ٠اؿ ٖٞ :)ٞمكقا ٤ايُٝاَٚ ،١نإ ُٜٔلب بٗا إجٌ ٗ سـ ٠ايبِل.
ٚقٛيً٘( :ٹلاع) :فتُعٚ( ،١ايجُـ) :إا ٤ايكًٜ ٌٝه ٗ ٕٛايٌتاٜٚ ،٤كٌ ٗ ايِٝـ.
ٚقٛي٘( :وؿ٘) :و ٘ٝب٘ٚ( ،ايٓٝل) :اؾبٌٚ ،قٛي٘( :قـ) :أ ٟسوبٚ ،اؿوب :١اؿواب.
ٚإعٓ ٢أْٗا أهلعت ٗ أػق سواب ايڀرل ٗ تًو ايٓاس.١ٝ
َٚعٓ ٢ايبٝت :أُٹبٵ ٗ أَل ٫ٚ ،ٟؽڀ ٧ؾ ٘ٝنُا أُابت اينكقا ٗ ٤عـؿ اؿُاّ ٚمل ؽڀ.٧
ٚايكِ _ ١نُا معُٛا _ إٔ مكقا ٤ايُٝاَ َٔ ٖٞٚ_ ١بكاٜا طوِ ٚدـٜى_ نإ شلا قڀا ;٠ؾُل بٗا هلب َٔ
ايكڀا بٌ دبًٌ ،ؾكايت:
لٗتتجُ ذتىتتيفًُلٗتتُْ

ؾتُلتيفوثٗ ت ت ت ت ت تتُْ

أٌُص ت تتحُْقَ بٖ ت تتُْ

متُ ذتىت تتيفًُوٗت تتُْ

اؿَٚ ،ٞكِٛؿ ابٔ عاًٛك ُ
ُ
× :اْٛل إٍ ايٌلٜعْٛ ١لً ٠اًَ ;١ست ٢إفا سهُت ٗ
ؾٗق قِ ١ؾتا٠
أَ ٟوأي _ ١نإ سهُو َِٝباڄ دامَڄا نشهِ ؾتا ٠اؿ.ٞ
ٖٚهقا ٚٚـ تًو ايكِ ١ــَ ١غلٓ٘)ّ( .

ٖ _ 2قا تٌُٔ يبٝت َٔ أبٝات يِٓل بٔ هٝاك ٜكَ ٍٛڀًعٗا:
ا ُٝخمتتنُ ل و تتيفأُوتتٗ ُزُىتت ُ

ٖٕٔشت ت ُاُُٖك تتُُٕم تتيفُ ت ت ًُُ ُ(ً)ُ
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مكاالتَٔ
 _36إكداع ا٭ًٝا ٤إٍ أُٛشلاٚ ،أهبابٗا ا٭ :ٍٚؾإفا َل ب٘ عاؿ٠
لكبار

ايعاؿات ،أ ٚػلاؾ َٔ ١اـلاؾات ،أ ٚعٌُ ٜعـ كَناڄ ٭َل َٔ ا٭َٛك _ كدع إٍ
أٌُ فيوَٚ ،بـٚ ،٘٥هبب٘.

كتاب

العزبٔ٘

يف
ؼـخ عٔ
 َٔٚفيو سـٜج٘ عٔ ًذل ٠اينٜت_ ٕٛنُا ٗ هٛك ٠ايٓٛك_ سٝح
العصز

أٌُ تًو ايٌذلٚ ،٠أْٗا َعلٚؾ ١قبٌ ايڀٛؾإٚ ،ؼـخ عٔ أَانٔ ْباتٗا.

احلدٓح

 _37ين ّٚايعـٍٚ ،ؼل ٟاٱِْاف :قاٍ × ٗ َكـَت٘ = :7/1ؾذعًت
سكاڄ عًٞٻ إٔ أبـ ٗ ٟتؿورل ايكلإٓ ْهتاڄ مل أكٳ َٔ هبكين إيٗٝاٚ ،إٔ أقـ َٛقـ
اؿهِ بٌ طٛا٥ـ إؿول ٜٔتاك٠ڄ شلا ٚآ١ْٚڄ عًٗٝا.+
ٚقـ ُـم × ٗ فيو; ؾهإ ًٜنّ ايعـٍٜٚ ،تشل ٣اٱِْاف ٗ َواٌ٥
اـ٬ف اييت ٜٛكؿٖا.
 _38اؿلْ عً ٢إٛامْٚ ،١ايذلدٝضٚ ،إٓاقٌ ١اؿلٖٚ :٠ق ٙايؿكل ٠قلٜب١
َٔ هابكتٗا; ؾٜٗٛ ٛامٕٜٚ ،لدضٜٓٚ ،اقٍ بٓناٖٚ ١سل ١ٜبعٝـاڄ عٔ ايتعِب;
ؾُع أْ٘ َايه ٞإقٖب إ ٫أْ٘ قـ ىايـ إايهٚ ،١ٝقـ ٜٓتكـ بعض عًُا ِٗ٥ؾُٝا
ٜٛكؿ.ْ٘ٚ
ٚتلاٜٛ ٙكؿ نَ٬اڄ ٭ ١ُ٥ايًػٚ ١أهاطٌ ايب٬غٚ ،١عًُا ٤ايتؿورل ناينكٌل،ٟ
ٚايوهانٚ ،ٞابٔ عڀ ،١ٝؾٛٝامٕ بٌ أقٛاشلِٜٓٚ ،اقٌِٗٚ ،كَا اهتـكى عًِٗٝ
ٚػايؿِٗ.
 _39زل ٛايعباكٖٚ ،٠ـ ٤ٚايٓدلٚ ،٠ين ّٚا٭ؿب :ؾ ٬تل ٣عٓـ ٙتوؿٗٝاڄ
يًؼِ ٫ٚ ،ّٛكَٝاڄ بايتِٗ دناؾاڄ ٫ٚ ،تعٓٝؿاڄ عً ٢إؼايـ.
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مكاالت لكبار كتاب العزبٔ٘

بٌ ػـ عٓـ ٙايعباك ٠إٗقبٚ ،١ا٭ؿب ايعايٚ ،ٞايلؾل بإؼايـ.

 _40ا٭َاْ ١ايعًُٚ :١ٝتتذًٖ ٢ق ٙإن ٗ ١ٜعن ٚايٓكٚ ،ٍٛايـق ٗ ١فيو،
ٚتلى ايتنٜټـ عً ٢إؼايؿٌ إٍ غرل فيو.
 _41ط ٍٛايٓٻؿىٚ ،ا٫هتكلاٚ ،٤ايـأب ٗ تتبع إوا :ٌ٥ؾذلاٜٛ ٙكؿ إوأي١
ٜٚڀ ٌٝؾٗٝاٜٛٚ ،كؿ ا٭قٛاٍ عًٗٝا ،ؾٜ ٬ٳؿڃلٴؽ َٓٗا إٚ ٫قـ قتًٗا عجڄا ٚؼلٜلاڄ.
 ٫ٚتلاٜ ٙكٓع بهٌ َا ق ،ٌٝبٌ ٜٳ ٴلؿټ َا ٜ ٫عٔـ ٙايبشح ٚايـي ٌٝنُا ٗ سـٜج٘
عٔ اؿلٚف إكڀع ٗ ١ايكلإٓٚ ،هلؿ ا٭قٛاٍ ايٛاكؿ ٠ؾٗٝا ٚ ،216_207/1نُا
ٗ سـٜج٘ عٔ َوأي ١بلا ٠٤ايكلإٓ َٔ ايٌعل عٓـ تؿورل قٛي٘ _تعاٍ_ ٗ هٛك٠
ٜى :ط ٳَٚٳا ٳعًډ ٵُٓٳاٙٴ ايٌٿعٵلٳص ٚ ،65_57/23نُا ٗ سـٜج٘ عٔ َعٓ ٢نٕٛ
اٱه ٖٛ ّ٬ايؿڀل.92_90/21 ٠
 ٫ٚأؿٍ عً ٢طْ ٍٛؿو٘ َٔ ن ْ٘ٛؾول ايكلإٓ ٗ َـ ٠توعٚ ١ث٬ثٌ عاَاڄ ٚهت١
أًٗل ٗ_ ٖٛٚ ،فات٘_ عٴُٵلٷ.
ٖٚا ٜـٍ عً ٢فيو _أٜٔاڄ_ اهتـكان٘ عًْ ٢ؿو٘ ؾكـ ٜكلك ً٦ٝاڄ ،أٜ ٚؿٛت٘
ً ،٤ٞأٜ ٚتبٌ ي٘ ايِٛاب ،أٜٗٛ ٚل ي٘ َنٜـ ؾا٥ـ ٠ؾُٝا بعـ; ؾذلا ٙبعـ فيو ٜٓب٘
ايكاك ُٜ٘ٝٛٚ ،٨بإٔ ٜٴًشل ايؿا٥ـ ٠اؾـٜـ ٠بٓٛرلاتٗا ٖا هبل تؿورل.ٙ
 ٫ٚكٜب إٔ طَ ٍٛـ ٠ايتأيٝـ ُـَ ٙا ٜوتذـ ي٘ َٔ إعاكف ٚا٭عاخ.
 َٔٚا٭َجً ١عً ٢فيو َا دا ٗ ٤تؿورل ٙيكٛي٘ _تعاٍ_ :طځؾ ڃًٳٝـٵعٴ ْٳاؿٹٜٳ٘ٴص
 ،451/30سٝح تهًِ ٗ تؿورل ٖق ٙاٯ ١ٜعٔ ؿاك ايٓـٚ ،٠ٚتاكىٗا ٚإٔ
اـًٝؿ ١ايعباه ٞإعتٔـ باهلل =ٕډا ماؿ إوذـ اؿلاّ دعٌ َهإ ؿاك ايٓـ٠ٚ
َوذـاڄ َتِ٬ڄ بإوذـ اؿلاّ ،ؾاهتُل نقيو ،ثِ ٖٴـّٚ ،أڂؿػًت َواست٘ ٗ
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َواس ١إوذـ اؿلاّ ٗ اينٜاؿ ٠اييت ماؿٖا إًو هعٛؿ بٔ عبـايعنٜنمكاالت
ًَو
لكبار
اؿذام ٚلـ هٖٓ1379 ١ع.+
كتاب
ٜٚٴ٬س ٜإٔ تاكٜؽ ٖق ٙاينٜاك ٠اييت فنلٖا ابٔ عاًٛك ناْت قڂٳبٝٵٌ اْتٗأَ ٘٥
العزبٔ٘
ايتؿورل بوٓٚ ١اسـ.٠
يف
ٖٚقا ٜـٍټ عً ٢ؿأب٘ٚ ،تتبع٘.
العصز
احلدٓحَٔ
نُا إٔ َٔ أدٌٿ َا ُٝن ب٘ تؿورل ايتشلٜل ٚايتٜٓٛل إٔ َ٪يؿ٘ ابتٓ ٢نجرلاڄ
أسهاَ٘ عً ٢ا٫هتكلا ٗ ٤ايًػٚ ١ايب٬غٚ ،١ايؿك٘ ٚغرل فيو.
ٚتًو ػِٜ ٫ ١ِٝك ّٛبٗا إ ٫ا٭ؾقاف.
 _42تعاٖـ ٙيتؿورل ٙبايتٗقٜبٚ ،ايتٌقٜبٚ ،اينٜاؿٖٚ :٠ق ٙايؿكل ٠قلٜبَٔ ١
ايوابك ;١ؾٗٛٝل أْ٘ بعـ إٔ ؾلؽ َٔ تؿورلُ ٙاك ٜتعاٖـ ٙبايتٌقٜبٚ ،ايتٗقٜب
قبٌ إٔ ٜڀبع ،بـي ٌٝأْ٘ قـ أًاك ٗ ػاُ ١ايتؿورل أْ٘ اْتٗ َ٘ٓ ٢عاّ ٖ1380ع،
َٚع فيو ٜٛكؿ ؾٛا٥ـ ْٚك ٛڄ َٔ ٫نتب ثِ و ٌٝإيٗٝا ٗ اشلاٍَٚ ،كَا فنل تاكٜؽ
طباع ١تًو ايهتب احملاٍ إيٗٝا  ٖٞٚؼٌُ تاكىاڄ سـٜجاڄ بايٓوب ١يتاكٜؽ اْتٗأَ ٘٥
ايتؿورل ،أ ٟأْٗا ُـكت بعـ اْتٗا َٔ ٘٥تؿورل.ٙ
َجاٍ فيو َا لـ ٗ ٙتؿورل هٛك ٠اٱهلا ،19/15 ٤سٝح ْكٌ نَ٬اڄ َٔ
نتاب ،ثِ عنا إي ٗ ٘ٝاشلاٍَٚ ،قاٍ= :سلٻك ٙعاكف عاكف ٗ اجملً ١إوُا:٠
(كهاي ١ايعًِ) بإًُه ١ا٭كؿْ ١ٝعـؿ  َٔ 2ايوٓ 12 ١ناْ ٕٛا٭ ٍٚهٓ١
 +ّ1968ا_ٖع.
ٖٚق ٙايوٓ ١إ٬ٝؿ ١ٜتٛاؾل بايتاكٜؽ اشلذل ٟهٖٓ1388 ١ع تكلٜباڄ.
ٖٚقا ٜعين أْ٘ أٓاف ٖق ٙايؿا٥ـ ٠بعـ ؾلاغ٘ َٔ ايتؿورل بجُإ هٓٛات.
 _43نجل ٠ايٓك :ٍٛؾايتؿورل طاؾض بايٓك ٍٛعٔ ا٭ٚ ١ُ٥ايعًُاً ٗ ٤ت ٢ايؿٕٓٛ
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كتاب العزبٔ٘
هٛا٤ٷ ناْت ًلع ،١ٝأ ٚيػ ،١ٜٛأ ٚب٬غ ،١ٝأ ٚغرلٖا َٔمكاالت
ٚايجكاؾ١
ؾلٚعلكبارايعًِ
ايعاَ.١
 _44نجل ٠ا٫هتٌٗاؿ :هٛا ٤با٭ًعاك ،أ ٚا٭َجاٍ ،أ ٚاؿٛاؿخ ايعاَ ،١ؾذا٤
تؿورل ٙساؾ٬ڄ بايٌٛاٖـ َٔ ٖقا ايكب ،ٌٝنُا ٗ قِ ١ايٛمٜل ا٭ْـيو ٞقُـ ابٔ
اـڀٝب ايوًُاَْ ٞع ًَو إػلب.
سٝح قاٍ × ٗ :تؿورل قٛي٘ _تعاٍ_ :طٜٳا ٳبٓٹ ٞڇإهٵلٳا٥ٹٌٝٳ افٵنڂلٴٚا ْٹعٵ ٳُتٹ ٞاډيتٹٞ

ٔ ڃًٴتهڂِٵ ٳعًځ ٢ايڃعٳايځُٹٌٳص :أعٝـ ػڀاب بين إهلاٌٝ٥
أځْٵعٳ ٵُتٴ ٳع ځًٵٝهڂِٵ ٚٳأځْٿ ٞؾځ ٻ
بڀلٜل ايٓـاٖ ٤اث٬ڄ ٕا ٚقع ٗ ػڀابِٗ ا٭ ;ٍٚيكِـ ايتهلٜل يٖ٬تُاّ بٗقا
اـڀابَٚ ،ا ٜذلتب عً ;٘ٝؾإٕ اـڀاب ا٭ ٍٚقڂِٹـٳ َٓ٘ تقنرلِٖ بٓعِ اهلل
_تعاٍ_ يٝه ٕٛفيو ايتقنرل ؿاعَ٫ ١ٝتجاٍ َا ٜٳلڇؿٴ إي َٔ ِٗٝاهلل َٔ أَلْٞٗٚ ،
عً ٢يوإ ْب."٘ٝ
غرل أْ٘ ٕا نإ ايػلض إكِٛؿ َٔ فيو ٖ ٛاَ٫تجاٍٳ نإ سلټ ايب٬غ ١إٔ
ٜؿٔ ٞايبًٝؼ إٍ إكِٛؿٜ ٫ٚ ،ڀ ٗ ٌٝإكـَٚ ،١إِا  ًِٜبٗا إٕاَاڄٌٜٚ ،رل إيٗٝا
إْا٫ڄ; تٓبٗٝاڄ بإباؿك ٠إٍ إكِٛؿ عًً ٢ـ ٠اٖ٫تُاّ ب٘.
ٚمل ٜنٍ اـڀباٚ ،٤ايبًػاٜ ٤عـَ ٕٚجٌ فيو َٔ ْباٖ ١اـڀٝبٜٚ ،قنلٗ ْ٘ٚ
َٓاقب ٚمٜل ا٭ْـيى قُـ بٔ اـڀٝب ايوًُاْ ;ٞإف قاٍ عٓـ هؿاكت٘ عٔ ًَو
غلْاط ١إٍ ًَو إػلب ابٔ عٓإ أبٝات٘ إٌٗٛك ٠اييت اكػًٗا عٓـ ايـػ ٍٛعً٘ٝ
طايعٗا:
خمٗح ت ت ت ت ت ت َُٛهللُستيفعت ت ت ت ت ت ت ُ لتقت ت ت ت ت ت ت دُ

ُثِ قاٍ:

ُ عدت ت تالكُو ت تتيفُاللُوتُ لت ت ت زيفُقىت ت ت ُُ
ُ
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ٔ لٍ ت تتيف ُ ت تتُ ُب ت تتأ لُاٌ ل ت ت ت ُُ

ُ

ُٔق ت ت ت ت تت ُاِىت ت ت ت ت تتثّيٌُتحتٕستّ ت ت ت ت تتتيُ

ُ

مكاالت
لت ت تتٕالكُوت ت تتيفُٔ ٍَُّت ت تتٕ ُٔالُعى ت ت ت ُُٔ
لكبار
ُفٕزّ ت ت ت تتٌُٕ٘ لٗت ت ت ت ت ُٔ ٌُثٌت ت ت ت ت ت ٔ ُ
كتاب

ُؾكاٍ ي٘ أب ٛعٓإَ :ا تلدع إي ِٗٝإُ ٫
العزبٔ٘،
ظُٝع َڀايبِٗٚ ،أفٕ ي٘ ٗ اؾًٛي

ؾوًِ عً.٘ٝ

يف

قاٍ ايكآ ٞأب ٛايكاهِ ايٌلٜـ(ٚ_ )1نإ َٔ ًْ ١ايٛؾـ_= :مل ْوُعالعصز
بوؿرل
احلدٓح

قٔ ٢هؿاكت٘ قبٌ إٔ ٜوًِ عً ٢ايوًڀإ إٖ ٫قا.+
ؾهإ اٱْاٍٴ ٗ إكـَ ١قٔا٤ٶ ؿلٿ ُـاكتٗا بايتكـٚ ،ِٜنإ اٱؾٔا٤ٴ إٍ
إكِٛؿ قٔا٤ٶ ؿك٘ ٗ ايعٓاٚ ،١ٜايلدٛعٴ إٍ تؿِ ٌٝايٓعِ قٔا٤ٶ يٹشٳ ِّكٗٳا َٔ
ايتعـاؿ; ؾإٕ فنل ايٓعِ ُذٝـ يًُٓعِٚ ،تهل ِٜيًُٓعِ عًٚ ،٘ٝع ١ٛي٘ ٕٔٚ
ٜبًػِٗ ػدل فيو تبعح عً ٢ايٌهل; ؾًًتهلٜل ٖٓا ْهت١ڂ ْعڇ ايه ٌَ٬بعـ
تؿلٜكُٗاْٚ ،هت١ڂ ايتعـاؿ ٕا ؾ ٘ٝإْاٍ َعٓ ٢ايٓعُ483_482/1 .١
 _45ايتهلاك :ؾهجرلاڄ َا ٜٛكؿ ايٌاٖـ ،أ ٚايكِ ،١أ ٚاؿاؿث ،١أ ٚإوأيٗ ١
أنجل َٔ َٓٛع َٓٚاهب ،١نُا ٗ اهتٌٗاؿ ٙببٝت عُل ٚبٔ َعـ ٟنلب:
او ت ت تتَُ عتيفٌ ت ت تت ُٛلت ت ت ت عُ٘ ل ت ت تتىٗعُُ

ٖ ت ت ت ت ت تته قعُٔا ت ت ت ت ت تتطيفبُِ٘س ت ت ت ت ت تتٕ ُُ

ٚنُا ٗ بٝت ا٭س:ْٛ
ٔ ن ُت ت ت تتأهُت ت ت تتأهُع ت ت تتَُودت ت ت تُثخىِّىتُ

ختش ت ت ت تتُٜب ت ت ت تتٕ ا دُٓعم ت ت ت تت ُٜألقت ت ت تت ُُ

ٚنُا ٗ بٝت بٌاك:
بك ت ت ت تت ُ ت ت ت ت تتيفض ُقات ت ت ت تتنُ مست ت ت ت تتريُ
ِّ

ُُن كُ لٍست ت ت ت ت ت ت ت تتيفلُوتُ لثت ت ت ت ت ت ت ت تتاكريُُ

 ٖٛ _ 1أب ٛايكاهِ قُـ بٔ أٓـ اؿوٝين ايوبيت ثِ ايػلْاط ٞقآ ٞغلْاط ١إتٛؾ ٢هٓٚ 760 ١ي٘
ايٌلغ إٌٗٛك عًَ ٢كِٛك ٠سامّ ايكلطادين.
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مكاالت لكبار كتاب العزبٔ٘

ٚنُا ٗ اهتٌٗاؿ ٙبكِ ١هٝـ ايـٚيَ ١ع إتٓيب ٗ بٝت ٘ٝايًقٜ ٜٔك ٍٛؾُٗٝا:
ٔقحت تتجُٔوت تتيفُوتُ نتت تتٕحُش ت ت ُلٕ ق ت ت ُُ

أٌت ت ُوتُزح تتَُ لت ت ا ُِٔٝتتٌُٕ تتيفٟيُُ

ـت تت ُب تت ُ ألبغت تتيفهُ مىت تتُِٜاقت ت تُُٛ

ٔٔزّت ت ت ت ُٔ ت ت تتيفلُٔخ ت ت ت ت كُبيفست ت ت تيُُ

ٚنُا ٗ تهلاك ٙيبعض إواٚ ٌ٥ا٭يؿاٚ ٚإِڀًشات ،نتهلاك ٙيبعض
إِڀًشات ايب٬غ_ ١ٝنُا هٝأتٚ _ٞتهلاك ٙيبعض إِڀًشات ايٓش ١ٜٛنكٛي٘:
ٖق ٙساٍ َ٪هو ،١أ ٚساٍ َ٪نـٜٚ ،٠عين بإ٪هوَ :١ا تؿٝـ َعٓ ٢دـٜـاڄ
نكٛي٘= :دا ٤مٜـاڄ كانباڄ.+
ٜٚعين بإ٪نـَ ٠ا ت٪نـ َعَٓٛ ٢دٛؿاڄ نكٛي٘ _تعاٍ_ :طٚٳأځ ٵك ٳه ڃًٓٳاىځ يٹًٓٻايڇ
ٳكهٴ٫ٛڄص ٚقٛي٘ :طثٴ ٻِ ٳٚډيٵٝتٴ ٵِ ٴَ ٵـبٹلڇٜٔٳص.
ٚنجرلاڄ َا ٜٛكؿ بعض ا٭يؿاٚ ٚإِڀًشات ٗ ؾك٘ ايًػ ١نهًُ( ١ځؾ ٵقځيهځ،)١
ؾذلاٜ ٙكٖ= :ٍٛق ٙؾقيه ،+١أ= ٚؾهإ ٖقا اـتاّ ؾقيه.+١
شـٳثَٚ ،١عٓاٖا َٴذٵُٳٌ َا ؾڂِٿٌ ٚػُ٬ت٘ َ٘ٓٚ ،ځؾ ٵقيځوځ
ٚايؿقيه :١نًَُ ١ٴ ٵ
اؿوابٳ :أ ٟأْٗاٚ ٙؾلؽ َٓ٘.
َٓ ٖٞٚشٛت :َٔ ١ځؾ ٳقيٹوځ نقا ٚنقا إفا أٌْ سواب٘.
إٍ غرل فيو َٔ ا٭َجً ١ايهجرل ٠إهلك.٠
ؾٗقا ٖ ٛفٌُ َٓٗر ايٌٝؽ ابٔ عاًٛك ٗ تؿورلٚ ،ٙػَ ١ُ٬ناٜاَٚ ،ٙا
اًتٌُ عً.٘ٝ
ٚمل أڂنجل َٔ إٜلاؿ ا٭َجًٚ ،١ايٌٛاٖـ عًَ ٢ا فٴنل; كغب ٗ ١اٱهام.
 َٔٚػ ٍ٬فيو ٜتٔض يٓا إٔ ابٔ عاًٛك ٜل ٣إٔ ايكلإٓ نتاب ٖـ٣
ٚإُ٬غَٓٚ ،بع عًٚ ّٛآؿاب.
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مكاالت

املبخح الزابع 9مكدم٘ يف عله البالغ٘
ـتّٗ  ُ:لاال ُٛوتُتح ريُ لثط ٖ ُٔ لثٍٕٖ ُ

لكبار
كتاب
العزبٔ٘

مل وؿٌ تؿورلٷ َٔ ايتؿاهرل بايب٬غ ١ايعلبٚ ،١ٝأهايٝب ا٫هتعُاٍ نُايف سؿٌ
ب٘ تؿورل ايتشلٜل ٚايتٜٓٛل.

العصز

احلدٓح

ٚمل ىّٻ أسـٷ َٔ إؿول_ ٜٔنُا ٜك ٍٛابٔ عاًٛك ٗ َكـَ ١تؿورل _ٙؾٔ
ؿقا٥ل ايب٬غ ١بهتابٺ نُا ػِٛا ا٭ؾاٌْ ا٭ػل.٣
 َٔٚأدٌ فيو _نُا ٜك _ٍٛايتنّ أٜ ٫ٴػؿٌ ايتٓب ٘ٝعًَ ٢ا ًٜٛغ ي٘ َٔ ٖقا
ايؿٔ ايع ٗ ِٝٛآ َٔ ١ٜآ ٟايكلإٓ ايع ;ِٝٛنًُا أڂيڃٗڇُٳ٘ٴ عوب َبًؼ ايؿِٗ
ٚايتـبل(.)1
ٚشلقا دا ٤تؿورل ٙساؾ٬ڄ بـقا٥ل ايب٬غْٚ ،١هتٗاٚ ،أؾاْٗٓٝا; ؾ ٬تهاؿ ُل بآ١ٜٺ
إٚ ٫ػـ ٙقـ بٝٻٔ أْٗا ٌَتًُ١څ عً ٢ؾٍّٔ أ ٚأنجل َٔ ؾٓ ٕٛايب٬غ.١
 ٫ٚتبايؼ إفا قًت :إٕ ٖقا ايتؿورل ػرلٴ تڀبٝلڈ عًُ ٞيكٛاعـ ايب٬غ ١ايعلب١ٝ
عً ٢آٜات ايكلإٓ ايهل.ِٜ
 َٔٚأدٌ فيو نجل إٜلاؿ ٙيًُِڀًشات ايب٬غ ;١ٝؾذلا ٙنجرلاڄ َا ٜكٖٚ :ٍٛقا
تق ،ٌٜٝأ ٚتتُ ،ِٝأ ٚاعذلاض ،أ ٚسقف ،أ ٚإهام ،أ ٚإٜػاٍ ،أ ٚاهتؿٗاّ
ْٛع٘ نقا ٚنقاٚ ،تلاٜٛ ٙكؿ ايهجرل َٔ َوا ٌ٥ايتٌبٚ ،٘ٝا٫هتعاك ٠بأْٛاعٗا،
 _1اْٛل َكـَ ١تؿورل ايتشلٜل ٚايتٜٓٛل ٚ ،8/1هتأت ٞناًَ ڄ ١بِٓٗا بعـ قً.ٌٝ
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ٚايبـٜع ٚأقواََ٘ٚ ،ا دل ٣فل ٣فيو.

مكاالت لكبار كتاب العزبٔ٘

ؾإفا مل ٜهٔ ايكاك ٨عً ٢عًِڈ بايب٬غ _ ١سٌِ عٓـ ٙإًها٫تٷ نجرل،٠
ٚايتبى عً ٘ٝإكِٛؿ ٗ َٛاطٔ عـٚ ،٠ؾات٘ عًِٷ غنٜلٷٚ ،ػرلٷ نجرلٷٚ ،كَا عـٻ
ايعٓا ١ٜبايب٬غَٚ ،١واًٗ٥ا ٓلباڄ َٔ ايذلف ،أ ٚايتًُض.
 َٔٚأدٌ فيو ٖقْ ٙبق٠څ َٛدن ٗ ٠عًِ ايب٬غ ١تٴبٹٝٵٔ عٔ ً٤ٞٺ َٔ ؾٌٔ ٖقا
ايعًِٚ ،تاكى٘ٚ ،تڀٛكٚ ،ٙأًٗل ايهتب ؾ.٘ٝ
ٚبعـ فيو ٜه ٕٛاؿـٜح عٔ عً ّٛايب٬غ ١ايج٬ث_ ١إعاْٚ ،ٞايبٝإ،
ٚايبـٜع_ ٚعٔ بعض َا ٜـػٌ ؼت ٖق ٙا٭قواّ َٔ إٛٓٛعات بٌَٔ ٤ٞ
اٱهام.

54

املبخح الزابع 9مكدم٘ يف عله البالغ٘

ُ
أالُ:فضنُعميُ لاال ُٛ
ُ

مكاالت
لكبار
كتاب

قاٍ أب ٍ٬ٖ ٛايعوهلَ × ٟتشـثاڄ عٔ ؾٌٔ ٖقا ايعًِ َٚوٝى العزبٔ٘
اؿاد١

يف
أًٖ٘_ إٔٻ
إي= :٘ٝاعًِ _عًډُو اهلل اـرلٚ ،ؿيډو عًٚ ،٘ٝځقٝٻٔ٘ يوٚ ،دعًو َٔ
العصز

عًِ
أسل ايعً ّٛبايتعًِٚ ،أٖ٫ٚا بايتشؿ_ ٜبعـ إعلؾ ١باهلل دٌ ثٓا_ٙ٩
احلدٓح
ايب٬غَٚ ،١علؾ ١ايؿِاس ،١ايق ٟب٘ ٜعلف إعذام نتاب اهلل _تعاٍ_ ايٓاطل
باؿل ،اشلاؿ ٟإٍ هب ٌٝايلًـ ،إـي ٍٛب٘ عًُ ٢ـم ايلهايُٚ ١ش ١ايٓب،٠ٛ
اييت كؾعت أع ّ٬اؿلٚ ،أقاَت َٓاك ايـٚ ،ٜٔأمايت ًب٘ ايهؿل بدلاٖٗٓٝا،
ٖٚتهت سذب ايٌو بٝكٗٓٝا.
ٚقـ ٳع ٹًُٵٓا إٔ اٱْوإ إفا أغؿٌ عًِ ايب٬غٚ ،١أػٌٻ َعلؾ ١ايؿِاس ١مل ٜكع
عًُ٘ بإعذام ايكلإٓ َٔ دَٗ ١ا ػِ٘ اهلل ب٘ َٔ سؤ ايتأيٝـٚ ،بلاع ١ايذلنٝب،
َٚا ًشٓ٘ ب٘ َٔ اٱعذام ايبـٜعٚ ،ا٫ػتِاك ايًڀٝـ; ُٓٚٻٓ٘ َٔ اؿ،٠ٚ٬
ٚدًً٘ َٔ كْٚل ايڀَ ،٠ٚ٬ع هٗٛي ١نًُ٘ٹ ٚدنايتٗاٚ ،عقٚبتٗا ٚه٬هتٗا ،إٍ
غرل فيو َٔ قاهٓ٘ اييت عذن اـًل عٓٗاٚ ،ؼرلت عكٛشلِ ؾٗٝا.

ٚإِا ٜعلف إعذام َٔ ٙدٗ ١عذن ايعلب عٓ٘ٚ ،قِٛكِٖ عٔ بًٛؽ غاٜت٘،
ٗ سوٓ٘ ٚبلاعت٘ٚ ،ه٬هت٘ ِْٚاعت٘(ٚ ،)1نُاٍ َعاُْٚ ،٘ٝؿا ٤أيؿا.٘ٚ
ٚقبٝضٷ _يعُل _ٟبايؿك ٘ٝإ٪مت ب٘; ٚايكاك ٨إٗتـٳ ٣بٗـٚ ،ٜ٘إتهًِ إٌاك إيٗ ٘ٝ

 _1ايِٓاعٖٓ ١ا :ايٛٓٛغ.
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كتاب العزبٔ٘
مكاالت لكبار()1
ٚبايعلبٞ
سؤ َٓاٚلتُ٘ٚ ،اّ آيت٘ ٗ فاؿيتً٘ٚ ،ـً ٠هُٝت٘ ٗ سٹذٳاد٘

ايًِٝب(ٚ ،)2ايكلً ٞايِلٜض( _ )3أٜ ٫علف إعذام نتاب اهلل _تعاٍ_ إَٔ ٫
اؾٗ ١اييت ٜعلؾ٘ َٓٗا اينلٚ )4(ٞايٓبڀ )5(ٞأ ٚإٔ ٜوتـٍ عًَ ٘ٝا اهتـٍ ب٘ اؾاٌٖ
ايػيب.)6(+

إٍ إٔ قاٍ ×ٚ= :شلقا ايعًِ بعـ فيو ؾٔاٌَٛٗ ٌ٥كَٓٚ ،٠اقب َعلٚؾ;١
َٓٗا إٔ ُاسب ايعلب ١ٝإفا أػٌ بڀًب٘ٚ ،ؾلٻ ٗ ٙايتُاه٘ ،ؾؿاتت٘ ؾًٔٝت٘،
ٳٚعٳً ځكتٵ ب٘ كف١ًٜڂ ؾځٛٵتٹ٘ٹ _ عؿچ ٢عًْٝ ٢ع قاهٓ٘ٚ ،عُٻ )7(٢ها٥ل ؾٔا ;ً٘٥٭ْ٘
إفا مل ٜؿلم بٌ ن ّ٬دٝـٚ ،آػل كؿٚ ;٤ٟيؿٜٺ سؤٚ ،آػل قبٝض; ًٚعل
ْاؿكٚ ،آػل باكؿ _ بإ دًٗ٘ٗٚٚ ،ل ْكِ٘.
_ ٖٛٚأٜٔاڄ_ إفا أكاؿ إٔ ِٜٓع قِٝـ ،٠أ ٧ٌٜٓ ٚكهايٚ_ ١قـ ؾات٘ ٖقا ايعًِ_
َنز ايِؿ ٛبايهـكٚ ،ػً٘ ايػٴلك بايعٴلك(ٚ )8اهتعٌُ ايٛسٌ ٞايعهل; ؾذعٌ
ْؿو٘ َٗنأ )9(٠يًذاٌٖٚ ،عدل٠ڄ يًعاقٌ; نُا ؾعٌ ابٔ دشـك ٗ قٛي٘:
_ ًـٜـ ايٌه :١ُٝأبٞٸ ٜٓ ٫كاؿٚ .اؿٹذٳازَِ :ـك ساد٘ :إفا غًب٘ ٗ اؿذ.١
 _2ايًِٝب :اـايّ ايٓوب.
 _3ايِلٜض :اـايّ ايٓوب.
 _4اينل : ٞبؿتض ايناٚ ٟنولٖاٚ :اسـ اينْٛز  ِٖٚد َٔ ٌٝايوٛؿإ.
 _5ايٓبڀٚ :ٞاسـ ايٓب٘ بؿتشتٌ  ِٖٚد َٔ ٌٝايعذِ ناْٛا ٜٓني ٕٛبايبڀا٥ض بٌ ايعلاقٌ.
 _ 6نتاب ايِٓاعتٌ ْ.2_1
 _7ٳعُٻ :٢أػؿٚ .٢ايوا٥ل :ايباق.ٞ

 _8ايػل :٠ايٓؿٝى َٔ نٌ ًٚ ،٤ٞايعل :٠ايكقك.
ٖ _9ن٩اڄ.
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ضمح ت ت ت ت تجدُؿتت ت ت ت تتيفُا َق َمت ت ت ت تتجُضٕ َل ت ت ت ت تْدُُ
ُٔوت ت ت ت تتيفُشت ت ت ت تتا قَجُوت ت ت ت تتَُتٍدٕفٗت ت ت ت تتُُٛ
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( )ُ
مكاالت
ِى زمَت ت ت ت ت تٛشُخمَقّ ت ت ت ت تتيفُش ت ت ت ت تتٌٗتَيدُ
لكبار)ُ
(
ُبّت ت تتيفُ بوت ت تتَُٔضت ت ت ُٜدتت ت تتَُِّ مَٖت ت تتاٖيد

ُٚأٌْـ ٙابٔ ا٭علاب ،ٞؾكاٍ :إٕ نٓت ُ
نافباڄ ؾاهلل سوٝبو.

كتاب

العزبٔ٘

ٚقبٛه١
ٚنُا تلدِ بعِٔٗ نتاب٘ إٍ بعض ايل٩ها :٤ٴَهځل ځنوٳ ١تٳ ٳلبٴٛتٳا يف
ٹبوٳلٿٜتا.

العصز
احلدٓح

ؾـٍٻ عً ٢هؼاؾ ١عكً٘ٚ ،اهتشهاّ دًٗ٘; ٓٚلٻ ٙايػلٜب ايق ٟأتكٓ٘ ٚمل
ٜٓؿع٘ٚ ،سڀ٘ ٚمل ٜلؾع٘ ٕډا ؾات٘ ٖقا ايعًِٚ ،ؽًـ عٔ ٖقا ايؿٔ.
ٚإفا أكاؿ _أٜٔاڄ_ تِٓٝـ نَٓ ّ٬جٛك ،أ ٚتأيٝـ ًعل َٓٚ ،ّٛٛؽڀٖ ٢قا
ايعًِ ها ٤اػتٝاك ٙي٘ٚ ،قبشت آثاك ٙؾ ;٘ٝؾأػق ايلؿ ٤ٟإلفٚ ،ٍٚتلى اؾٝـ
إكب ،ٍٛؾـٍ عً ٢قِٛك ؾُٗ٘ٚ ،تأػل َعلؾت٘ ٚعًُ٘.
ٚقـ ق :ٌٝاػتٝاك ايلدٌ قڀع َٔ ١عكً٘; نُا إٔ ًعلٳ ٙقڀع١څ َٔ عًُ٘.)3(+

 _1أكقًت :أهلعتٚ ،اشلُلدً :١ايٓاقٚ ،١ايٌ :ِٛٝايڀ ٌٜٛاؾو ِٝايؿيتٸ َٔ اٱبٌ ٚاـٌٝ
ٚايٓاي.
ً _2دلقت .ايٌدلق :١عـ ٚايـابٚ ١ػٵـٳاڄٚ .ايتٓٛؾ :١ٝإؿامٚ ٠ا٭كض ايٛاهع ١ايبعٝـ ٠ا٭طلاف،
ٚايٛٳسٳ :٢ايِٛت اـؿٚ ،ٞمٜنُٛ :ِٜت اؾٔ.
 _ 3نتاب ايِٓاعتٌ ْ.3_2
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مكاالت لكبار كتاب العزبٔ٘

خيفٌٗيفٌُ:ا ُٚعَُتيف ٖخُعميُ لاالُ ُٔ،ٛاشّ ُ لكثبُ نتهلحُٛفْٗ

ُ

ٖقا ايعًِ نإ َٓـكداڄ ٗ ًْ ١عًِ ا٭ؿبٚ ،ناْت َواً ً٘٥ٴعٵٳب١ڄ َٔ ًعب
ايٓشٚ ٛا٭ؿب; ٚناْت َبجٛث ٗ ١تٔاعٝـ َ٪يؿات ايعًُا ٤نهتاب هٝب،ٜ٘ٛ
ٚنڀبكات ايٌعلا٫ ٤بٔ هٚ ،ّ٬ايبٝإ ٚايتب ٌٝيًذاسٚ ،ٜايبـٜع ٫بٔ إعتن،
ْٚكـ ايٌعل يكـاَ ١بٔ دعؿلٚ ،إٛامْ ١بٌ أبُ ٞاّ ٚايبشذل ٟيَٰـٚ ،ٟايٛهاط١
بٌ إتٓيب ٚػِ َ٘ٛيًكآ ٞعً ٞبٔ عبـايعنٜن اؾلداْ.ٞ
ثِ أيډـ أب ٍ٬ٖ ٛايعوهل ٟت ٖ395ع نتاب٘ ايع( ِٝٛنتاب ايِٓاعتٌ :ايهتاب١
ٚايٌعل) ؾعلض مبـ ٠تًو ايهتبُٚ ،اك نتاب٘ َٔ أَٗات ايب٬غ.١
ثِ دا ٤ايٌٝؽ عبـايكاٖل اؾلداْ ٞت ٖ471ع ؾؼّٻ عًِ ايب٬غ ١بايتـٗ ٜٔٚ
نتاب( :٘ٝنتاب ؿ ٌ٥٫اٱعذام) (ٚنتاب أهلاك ايب٬غ )١ؾأعڀ ٢أيكاباڄ يًُوا،ٌ٥
ٚأػلز ايه ٗ ّ٬اٱعذام عٔ ايِؿ ١اؾن ١ٝ٥إٍ قٛاعـ نًَ ١ٝوٗبَ ١دلٖٓ.١
ٚمل ٜٳِٹلٵ عٹًڃ ٴِ ايب٬غ١ٹ ؾٓٻاڄ َٗقٻباڄ َبٛباڄ إَٓ ٫ق ُٓـ ٜٛهـ ايوهان ٞت ٖ626ع
ايكوِ ايجايح َٔ نتاب٘ (َؿتاغ عً ّٛايعلب.)١ٝ
سٝح ْع مبـَ ٠ا نتب٘ ا٭ ١ُ٥قبً٘ ٗ ٖق ٙايؿٓ ِْٛٚ ،ٕٛٯيٗ٦ا إتؿلقٗ ١
تٔاعٝـ نتبِٗٚ ،أسا ٙبهجرل َٔ قٛاعـٖا إبعجل ٗ ٠ا٭َٗاتٚ ،كتبٗا أسؤ
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مكاالتٕا
تلتٝبٚ ،بٛٻبٗا ػرل تبٜٛبٚ ،ؾځِٳٌ ؾٕٓٛٳ ايبٝإ( )1ايج٬ث ١بعٔٗا َٔ بعض;
نإ ي٘ َٔ ٚاهع ا٫ط٬ع عً ٢عً ّٛإٓڀل ٚايؿًوؿ.١

لكبار

كتاب

بعض
ٚقـ اػتِل َ٪يډؿ٘ ٗ نتاب آػل زلا( ٙايتبٝإ) ٚـډّ (إؿتاغ)العزبٔ٘
إتأػل ٗ ٜٔأَٗات ٌَٗٛك ٠نُا ؾعٌ ابٔ َايو ٗ نتاب٘ (إِباغ) يف
ٚاـڀٝب
العصز

د ٍ٬ايـ ٜٔقُـ بٔ عبـايلٓٔ ايكنٜٚين إتٛؾ ٢هٖٓ739 ١ع ٗ نتاب٘ٝ
(تًؼ ّٝإؿتاغ) ً(ٚلغ اٱٜٔاغ).

احلدٓح

ٚا٭ػرل َ٪يـ دًْ ٌٝع ؾ٪َ ٘ٝيؿ٘ ػ( ١ُ٬إؿتاغ) (ٚؿ ٌ٥٫اٱعذام)
(ٚأهلاك ايب٬غ( ٚ )١هل ايؿِاس٫ )١بٔ هٓإ اـؿاد.ٞ
ثِ طؿل إ٪يؿ َٔ ٕٛايكلٕ ايجأَ َٚا بعـٜٛ ٙهع ٕٛايٌلٚغ ٚاؿٛاً ٞعً٢
إؿتاغ ٚتًؼ ِ٘ٝيًكنٜٚينُٚ ،لؾٛا دٌٻ ُٖتِٗ ٗ تؿورل َا أًهٌ َٔ عباكات
إ٪يؿٌٚ ،اؾُع بٌ َا تٓاقض َٔ آكاُٗ٥ا.
 َٔٚأدٌٿ تًو ايٌلٚغ ًلٚغ َوعٛؿ هعـ ايـ ٜٔايتؿتاماْ ٞت ٖ791ع،
ًٚلٚغ ايوٝـ اؾلداْ ٞت ٖ816ع ،ثِ تتابعت ايتكلٜلاتٚ ،اؿٛاً ٞتٓٛض
َا اْبِٗ َٔ تًو ايذلانٝب اجملًُٚ ،١ايعباكات ايػأَ.١
ٖٚا وؤ ايتٓب ٘ٝعً ٘ٝإٔ أهايٝب ايتأيٝـ ٗ تًو ايعِٛك قـ ًَهت عًٗٝا
ايعذُ١ڂ أَلٳٖا َٔٚ ،ثِ مل ٜهٔ يًكاك ٨إٔ هعًٗا قـ ٗ ٠ٚأهايٝبٗا; ؾٗ ٞأسل ٣إٔ
 _ 1ناْت َوا ٌ٥ايب٬غ ١نًٗا توُ ٢بع :عًِ ايبٝإ ،نُا نإ ٜوُٗٝا عبـايكاٖل اؾلداْ ،ٞثِ
أؾِض ايوهان ٞعٔ ايؿلم ٗ َباسح ايب٬غ ;١ؾِاكت ؾْٓٗٛا ايج٬ث ١إعلٚؾ :١إعاْٚ ،ٞايبٝإ،
ٚايبـٜع; ؾتتابع ايٓاي َٔ بعـ ٙعًٖ ٢ق ٙاُ٫ڀ٬سات.
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مكاالت لكبار كتاب العزبٔ٘
َناٜا.ٙ
ته ٕٛأهايٝب اُڀ٬س ١ٝعًُ ٫ ١ٝيػ ١ٜٛأؿب ،١ٝتٌلغ ن ّ٬ايعلبٚ ،تبٌ

ثِ أٌْ٦ت ٗ ايعِل اؿـٜح إـاكيٴ ايعايٚ ١ٝايجاَِْ ٗ ١ٜٛل ،ؾځڂأِّيؿځت
إؼتِلات اييت تٓاهب تًو ايدلاَر إـكه ١ًْ َٔٚ ،١ٝفيو َا أڂِّيـٳ ٗ
ايب٬غ ،١ؾٗٚ_ ٞإٕ اػتًـ تلتٝبٗاٚ ،تبٜٛبٗا_ تٓش ٗ ٛاؾًَُٓ ١شَ ٢ا نتب٘
ُاسب ايتًؼًٚ ّٝلاس٘.

()1

 َٔٚأُٖٗا نتاب :بػ ١ٝاٱٜٔاغ يتًؼ ّٝإؿتاغ ٗ عً ّٛايب٬غ ١يعبـإتعاٍ
ايِعٝـ.ٟ
 َٔٚايهتب اييت أڂِّيؿت ؾٗٝا _ مٜاؿ ٠عًَ ٢ا فنل آْؿاڄ _ إجٌ ايوا٥ل ٫بٔ
ا٭ثرلٖ ،قا ٗ ايكـ.ِٜ
أَا ٗ ايعِل اؿـٜح ؾٗٓاى نتب نجرلَٗٓ ٠اَٛ :دن ايب٬غ٫ ١بٔ عاًٛك،
ٚايب٬غ ١ايٛآش ١يعً ٞاؾاكَِّٚ ،ڀؿ ٢أٌَ ٖٛٚ ،نتاب هٌٗ َٝوٛك،
ٚهًوً ٗ( ١ايب٬غ ١ايعلب )١ٝؿ.عبـايعنٜن عتٝلٚ ،ايب٬غ ١تڀٛك ٚتاكٜؽ ؿًٛ .قٞ
ٓٝـَٚ ،عذِ ايب٬غ ١ؿ .بـ ٟٚطباْٚ ،١ايب٬غ ١ايعلب ١ٝؿ .بهلًٝ ٟؽ أٌَ.

 _ 1اْٛل عً ّٛايب٬غ ١٭ٓـ َِڀؿ ٢إلاغ.11_9ْ ٞ
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خيفلديفُ:عمًُٕ لاال ُٛ

مكاالت
لكبار
كتاب

العزبٜٔ٘ـ
َلٻ قبٌ قً ٌٝإٔ َوا ٌ٥ايب٬غ ١تٴوُ ٢عًِ ايبٝإ ،ثِ اهتكل ا٭َل عً٢
ايوهان ٞايقَٝ ٟٻن بعٔٗا عٔ بعض ُٝٝناڄ تاَاڄٚ ،دعٌ يهٌ َبشح َٓٗايف عًُاڄ

العصز.
ػاُاڄ; ؾهإ َٔ ٖق ٙعً ّٛايب٬غ ١ايج٬ث ١ايوابك_ ١إعاْٚ ،ٞايبٝإٚ ،ايبـٜع_
ثِ أتَ ٢ٳٔٵ بٳعٵـ ;ٙؾهإ عُـتٳِٗ عًٖ ٢قا ايذلتٝب.

احلدٓح

ٚإيٝو ؾُٝا ْ ًٜٞبق ٠عٔ تعلٜـ ايب٬غٚ ،١أقواَٗا ايج٬ثٚ ،١بعض َا ٜـػٌ
ؼت ٖق ٙا٭قواّ َٔ َٛٓٛعاتَ ،ع َ٬س ١ٛأْين هأقتِل عً ٢ايتعلٜؿات
اُ٫ڀ٬س ١ٝؾشوب ؿ ٕٚتؿِ ;ٌٝإٜجاكاڄ ي٬ػتِاك.
_ ُتع ٖ ُ لاال  ٖٞ :ٛاٱتٝإ بايه ّ٬اـاي َٔ ٞايتعكٝـ ،اـايّ َٔ
تٓاؾل ايهًُات ٓٚعـ ايتأيٝـ ،إڀابل ٕكتٔ ٢اؿاٍ ايقٜ ٟتُهٔ ٗ ايٓؿٛي
َع ُٛكَ ٠كبٛيَٚ ،١علض سؤ.

()1

ٖٚقا ايتعلٜـ  ٌٌُٜأقواّ ايب٬غ ١ايج٬ث.١
_ ُتع ٖ ُعمي ُ نتعيفٌَ٘ ٖٛ :ا ٜبشح عٔ َڀابك ١ايهٕ ّ٬كتٔ ٢ساٍ
ايتعبرل.

()2

ٚق ٖٛ :ٌٝقٛاعـٴ ٜٴعلف بٗا نٝؿَ ١ٝڀابك ١ايهَ ّ٬كتٔ ٢اؿاٍ; ستٜ ٢هٕٛ

 _ 1اْٛل نتاب ايِٓاعتٌ ٭ب ٍ٬ٖ ٞايعوهلٚ ،10ْ ٟاٱٜٔاغ يًؼڀٝب ايكنٜٚين ْ.19
 _ 2اْٛل أيٝى ايِبض بكلٜب ٫بٔ عاًٛك ْ.222
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()1

مكاالت لكبار كتاب العزبٔ٘

ٜٚـػٌ ؼت عًِ إعاْ ٞأبٛاب عـٜـ :ٖٞٚ ٠اـدلٚ ،اٱٌْاٚ ،٤ايقنل،
ٚاؿقفٚ ،ايتكـٚ ،ِٜايتعلٜـٚ ،ايتٓهرلٚ ،ايتكٝٝـٚ ،اـلٚز عٔ َكتٔ٢
ايٛاٖلٚ ،ايكِلٚ ،ايؿٌِٚ ،ايٚ ،ٌُٛاٱهامٚ ،اٱطٓابٚ ،إواٚا.٠
ٚيهٌ ٚاسـ َٔ ٖق ٙا٭بٛاب تعلٜؿاتٜٚ ،ـػٌ ؼت٘ عـؿ َٔ إباسح ٫
ٜتوع اجملاٍ يقنلٖاّٚ ،هٔ ايلدٛع إيٗٝا ٗ نتب ايب٬غ.١
ٚؾا٥ـٖ ٠قا ايعًِ :ايٛقٛف عً ٢أهلاك ايب٬غَٚ ،١علؾٚ ١د٘ إعذام ايكلإٓ
َٚا اًتٌُ عً َٔ ٘ٝسؤ ايتأيٝـٚ ،بلاع ١ايذلنٝبَٚ ،ا تُٔٓ٘ َٔ عقٚب،١
ٚدنايٚ ،١ه٬ه.١
ٚشلقا تل ٣ايٌٝؽ ابٔ عاًٛك × ٜٛكؿ ٖق ٙإِڀًشات نجرلاڄ; ؾتاكٜ ٠ك:ٍٛ
ٗ ٖق ٙاٯ ١ٜسقف ،أٜ ٚكٚ :ٍٛايتٓهرل ٖٗٓا يًتع ِٝٛأ ٚايتؿؼٖٚ ،ِٝهقا.
ٚكَا تڀلم يبعض َا ٜـػٌ ؼت ا٭بٛاب ايوابك َٔ ١أبٛاب عًِ إعاْ،ٞ
ؾٝكٖٚ :ٍٛق ٙاٯ ،١ٜأٖ ٗ ٚق ٙاٯ ١ٜتق ،ٌٜٝأ ٚاعذلاض ،أ ٚتتُ ،ِٝأ ٚتهلٜل،
أ ٚتهُ.ٌٝ
ٖٚق ٙإِڀًشات _عًٚ ٢د٘ اـِ _ْٛتلؿ نجرلاڄ ٗ ايتؿورل ٖٞٚ ،ؿاػً١
ُٓٔ باب اٱطٓاب.
أ_ ؾايتق ٖٛ :ٌٜٝاٱتٝإ ظًَُ ١وتكً ١عكب اؾًُ ١ا٭ ٍٚاييت تٌتٌُ عً٢
َعٓاٖا يًتأنٝـ.
 _ 1عً ّٛايب٬غ ١٭ٓـ َِڀؿ ٢إلاغ.41ْ ٞ

62

املبخح الزابع 9مكدم٘ يف عله البالغ٘

ٚؼت ايتق ٌٜٝأٓلب ٚتكوُٝات.

مكاالت
لكبار

ٚقـ أنجل ابٔ عاًٛك ٗ تؿورل َٔ ٙإٜلاؿ ايتقٕ ;ٌٜٝا ي٘ َٔ ا٭ُٖٚ ،١ٝايٌلف.
كتاب

َٚهإ
قاٍ أب ٍ٬ٖ ٛايعوهلٚ= :× ٟيًتق ٗ ٌٜٝايهَٛ ّ٬قع دً ،ٌٝالعزبٔ٘
ًلٜـ ػڀرل; ٭ٕ إعٜٓ ٢نؿاؿ ب٘ اٌْلاساڄٚ ،إكِـ اْؿتاساڄ.)1(+

يف
العصز

ٚقاٍ= :ؾأَا ايتق ٌٜٝؾٗ ٛإعاؿ ٠ا٭يؿا ٚإذلاؿؾ ١عً ٢إعٓ ٢بع ;٘ٓٝستٜٗٛ ٢ل
ٕٔ مل ٜؿُٜٗ٘ٚ ،تٛنـ عٓـ َٔ ؾُٗ٘.)2(+

احلدٓح

_٢
ب_ ٚا٫عذلاض ٖٛ :إٔ ٪ٜت ٗ ٢أثٓا ٤ايه ّ٬أ ٚبٌ نَ ٌَ٬تًٌِ َعٓ ٶ
ظًُ ١أ ٚأنجل  ٫قٌ شلا َٔ اٱعلاب.
 َٔ ٖٛٚؿقا٥ل ايب٬غٚ ١ي٘ ؾٛا٥ـ عـٜـ.٠
ًٔځ٘ ،نُكٍٛ
ز _ ٚايتتُ ٖٛ :ِٝإٔ ٜٴ٪ت ٗ ٢ن ِٖٜٛ ٫ ّ٬ػ٬ف إكِٛؿ بٹؿځ ٵ
أ ٚساٍ أ ٚم ٛفيو يكِـ إبايػ.١
س ټـٙٴ تهلٜل ايًؿ ٜعً ٢إعٓ٢
ؿ_ ٚايتهلٜلٜ :لاؿ ب٘ تهلٜل إعاْٚ ٞا٭يؿاٚٹ ٚ ،ٳ
َلؿؿاڄ.
ٖع _ ٚايتهَُ ٖٛ :ٌٝا ٜٴوُ ٢با٫سذلاي  ٖٛٚإٔ ٜٴ٪ت ٢به ِٖٜٛ ّ٬ػ٬ف
إلاؿ َا ٜـؾع٘.
 _ٚاٱؿَاز :أسـٴ ٓلٚب اٱطٓاب ٖٛٚ ،إٔ ٜٴـَر إتهًِ غلٓاڄ ٗ ًْ١
َٔ إعاْ ٞقـٵ ما ;ٙي ِٖٛٝايواَع أْ٘ مل ٜكِـٚ ،ٙإِا علض ٗ ن َ٘٬يتتُ١
 _ 1نتاب ايِٓاعتٌ ْ.313
 _ 2نتاب ايِٓاعتٌ ْ.313

63

املبخح الزابع 9مكدم٘ يف عله البالغ٘

مكاالت لكبار كتاب العزبٔ٘

َعٓا ٙايق ٟقِـ.
 َٔٚأَجً ١فيو ق ٍٛاهلل _تعاٍ_ :ط ٳٚسٳ ٵًُڂ ٴ٘ ٳٚؾٹِٳايڂ٘ٴ ثٳ٬ثٴٛٵٕٳ ٳًٗٵلاڄص.
َٚعٓا ٙإٔ ايٛايـ ٠تهًؿت عٌُ َٛيٛؿٖاٚ ،كٓاع٘ ث٬ثٌ ًٗلاڄٚ ،أؿَر ؾ٘ٝ
إٔ أقٌ اؿٌُ هت ١أًٗل; إف ٜوك٘ َٔ ايج٬ثٌ ًٗلاڄ _ سٳٛٵ ;ٕ٫يًلٓاع ،بـيٌٝ
قٛي٘ _تعاٍ_ :طٚايٛٳاٹيـٳاتٴ ٜٴلٵٓٹعٵٔٳ ځأٚٵ ٫ٳؿٖٴٔٻ سٳ ٵٛيځٝٵٔڇ نځا ٹَ ځًٝٵٔڇص.
()1
ؾٝبك ٢يًشٌُ هت ١أًٗل ٖٛٚ ،أقً٘.
ٚا٭َجً ١عًَ ٢ا َٔ ٢نجرل ٗ ٠تؿورل ابٔ عاًٛك.
_ُتع ٖ ُعميُ لاٗيفُ ٖٛ :عًِ ٜٴعلف ب٘ إٜلاؿ إعٓ ٢ايٛاسـ بڀلم كتًؿ١
ٗ ٛٓٚغ ايـ٫ي ١عً.٘ٝ

()2

ٜٚـػٌ ؼت ٖقا ايؿٔ ث٬ث ١أبٛاب ٖ:ٞ
أ_ ايتٌب .٘ٝب_ اؿكٝكٚ ١اجملام .ز_ ايهٓا.١ٜ
أ ــ التغبُٔ ٖٛ 9إؿام أَلڈ (إڂٌٳبٻ٘) بأَلڈ (إٌٳبٻ٘ ب٘) ٗ َعٌَٓ ٢ذلى (ٚد٘
ايٌب٘) بأؿا( ٠ايهاف أَ ٚا ٗ َعٓاٖا) يػلض (ؾا٥ـ.)٠
ٖٚا هبل ٜتبٝٻٔ إٔ يًتٌب ٘ٝأكبع ١أكنإ ٖٞٚ ،إٌبٻ٘ٚ ،إٌبٻ٘ بٖ٘ٚ ،قإ طلؾا
ايتٌبٚٚ ،٘ٝد٘ ايٌب٘ٚ ،ا٭ؿا.٠
َجاٍ :مٜـ نا٭هـ.
ؾإٌبٻ٘ مٜـٚ ،إٌبٻ٘ ب٘ ا٭هـٚٚ ،د٘ ايٌب٘ ايٌذاعٚ ،١ا٭ؿا ٠ايهاف.
 _ 1اْٛل بػ ١ٝاٱٜٔاغ يتًؼ ّٝعً ّٛإؿتاغ يعبـإتعاٍ ايِعٝـ،160_3/2ٚ 240_35/1 ٟ
ٚعً ّٛايب٬غَٚ ،206_41ْ ١عذِ ايب٬غ ١ايعلب ١ٝؿ .بـ ٟٚطباْ.228_227ْ ،١
 _ 2اْٛل بػ ١ٝاٱٜٔاغ .3_2/3
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مكاالت
ٚيًتٌب ٘ٝؾٛا٥ـ عـٜـَٗٓ ٠ا إٜٔاغ إعٓ ٢إكِٛؿ َع اٱهام ٚا٫ػتِاك.
لكبار

َٗٓٚا َا ٜٴشـث٘ ٗ ايٓؿى َٔ تأثرلٚ ،فيو َا وـث٘ ؾٗٝا َٔ ا٭ْى بإػلادٗا
كتاب

بإػلادٗا
َٔ ػؿ ٞإٍ دً ٞناْ٫تكاٍ ٖا وٌِ بايؿهل ٠إٍ َا ٜعًِ بايؿڀل ،٠أ ٚالعزبٔ٘
ٖا مل تأيـ إٍ َا أيؿت٘ ،أٖ ٚا  ٫تعًُ٘ إٍ َا ٖ ٞب٘ أعًِ ناْ٫تكاٍ َٔ يفإعكٍٛ
إٍ احملوٛي إٍ فيو َٔ ؾٛا٥ـٚ ٙآثاك.ٙ

()1

العصز

احلدٓح

ٖقا ٜٚـػٌ ؼت باب ايتٌب ٘ٝتكوُٝات ٚتؿلٜعات نجرل ٠نايتؿِ ٗ ٌٝأكنإ
ايتٌبٚ ،٘ٝأغلآ٘ٚ ،أقواَ٘ٚ ،غلا٥ب٘ٚ ،قاهٓ٘ٚ ،عٛٝب٘.
ب ــ احلكٔك٘ ّاجملاس ٖٛٚ 9ايؿٔ ايجاْ َٔ ٞأبٛاب عًِ ايبٝإٚ ،فيو ٖا ٜلؿ نجرلاڄ
ٗ نتب ايب٬غٚ ،١ا٭ُٚ ،ٍٛايعكا٥ـ ٚغرلٖاٚ ،ؾُٝا ْ ًٜٞبقٜ ٠ورل ٠عٔ
اؿكٝكٚ ١اجملام.
_ تعلٜـ اؿكٝك ٖٞ :١ايهًُ ١إوتعًُ ١ؾُٝا َٖٛٓٛ ٞع ١ي٘ َٔ غرل تأٌٜٚ
ٗ ايٓٛع.
أ :ٖٞ ٚاهتعُاٍ ايًؿ ٜؾُٝا ٓٚع ي٘ ٗ ا٭ٌُ.
َجٌ نًُ( ١أهـ) :تـٍ عً ٢اؿٛٝإ إعلٚفٚ ،نًُ( ١ايٌُى) :تـٍ عً٢
ايهٛنب ايع ِٝٛإعلٚفٚ ،نًُ( ١ايبشل) :تـٍ عً ٢إا ٤ايع ِٝٛإًض; ٖٚهقا
ْٝع أيؿا ٚايًػ.١
_ تعلٜـ اجملام :اجملام ٗ ايًػ :١اهِ َهإ نإڀاف ٚإناكٚ ،ا٭يـ ؾ٘ٝ
َٓكًب ١عٔ ٚاٚ ،ٚقَِ ٖٛ :ٌٝـك َ ،ُٞٝأَ ٟعٓ :٢ايتذٛټم.
 _ 1اْٛل بػ ١ٝاٱٜٔاغ .11_10/3
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مكاالت لكبار كتاب
العزبٔ٘بٌ
يع٬ق١
 ٗٚاُ٫ڀ٬غ ٖٛ :اهتعُاٍ ايًؿ ٗ ٜغرل َا ٓٚع ي٘ ٗ ا٭ٌُ;

إعٓ ٌٝاؿكٝكٚ ٞاجملامَ ٟع قلَ ١ٜٓاْع َٔ ١إكاؿ ٠إعٓ ٢اؿكٝك.ٞ
_ ًلغ َؿلؿات تعلٜـ اجملام :قٛي٘ ٗ= :غرل َا ٓٚع ي٘ :+أ ٟإعٓ٢
ايٓٛع ٞيًډؿٜٚ ،ٜوُ ٢اؿكٝك ٞأ ٚا٭ًُ ٞايق ٟفنلت٘ َعادِ ايًػ ،١نٓٛع
نًُ ١ا٭هـ يًشٛٝإ إعلٚف ايهاهلٚ ،نقيو ايكُل.
قٛي٘( :يٹعٹ٬ق :)١ايع٬ق ٖٞ ١ايٌ ٤ٞايقٜ ٟلب٘ بٌ إعٓ ٢ا٭ًُ ٞيًؿ،ٜ
ٚإعٓ ٢اجملام ،ٟنايٌذاع ٗ ١قٛيو :كأٜت أهـاڄ ٜه ټل بوٝؿ٘ !
ؾا٭هـ ٖٓا ٜ ٫كِـ ب٘ اؿٛٝإ; ٚإِا ٜكِـ ب٘ ايلدٌ ايٌذاع ،إفڄا ؾكـ اْتكٌ
َٔ َعٓا ٙاؿكٝك ٞإٍ إعٓ ٢اجملامٚ ،ٟايع٬ق ٖٞ ١ايٌذاع.١
قٛي٘( :ايكل )١ٜٓايكل ٖٞ :١ٜٓاييت ُٓع ايقٖٔ َٔ إٔ ِٜٓلف إٍ إعٓ٢
ايٓٛع ٞا٭ًُ ٞيًؿَ ،ٜجٌ قٛيو (ٜهل بوٝؿ٘) ٗ قٛيو( :كأٜت أهـاڄ ٜهل
بوٝؿ٘) ٭ٕ ا٭هـ ٜ ٫هل بايوٝـ; ؾځعٴًِ إٔ إكِٛؿ بايًؿ ٜفام ٫ ٙسكٝكت٘; ٭ٕ
ا٭هـ  ٫وٌُ ايوٝـ.
ٚنقيو قٛيو ٗ ايلدٌ ايهل :ِٜدا ٤ايبشلٚ ،م ٛفيو َٔ ا٭َجًٖ ١ا
هٝأت ٞفنل.ٙ
_ تڀبٝل :إيٝو ٖقا ايتڀبٝل ايقٜ ٟبٌ يو َا فنل بِٛك ٠أدً :٢قاٍ أٌٖ
إـ ٗ ١ٜٓاهتكباشلِ يًٓيب"ٕا قـّ َٔ تبٛى ٖٚ ٛأُشاب٘:
مت ت ت ت ت تتعُ لا ت ت ت ت ت ت دُعمٍٗت ت ت ت ت تتيفُُ

و ت ت ت ت ت تتَُخٍبٗ ت ت ت ت ت تتيفحُ ل ت ت ت ت ت تتٕا ُُ

ؾاجملام ٗ ٖقا ايبٝت ٚاقع ٗ يؿ( ٜايبـك) سٝح ٜلٜـ ٕٚب٘ ايٓيب " ٖٚقا
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اهتعُاٍ فام ;ٟفيو ٭ٕ ا٫هتعُاٍ اؿكٝك ٞيًبـك إِا ٖ ٛايهٛنب مكاالت
ايعِٝٛ

ايقٜ ٟه ٗ ٕٛايوُا ٤ي٬ٝڄ.

لكبار

كتاب

العزبٔ٘ٔٷ
سوٳ
ٚايع٬ق ١بٌ إعٓ ٌٝاؿكٝكٚ ٞاجملام ٖٞ ٟاؿؤ ٚاٱًلام; ؾايبـك ٳ
ٌَلمٚ ،نقيو ايٓيب ".

يف
العصز

ٚايكل ١ٜٓإاْع َٔ ١إكاؿ ٠إعٓ ٢ا٭ًُ ٞاؿكٝك َٔ( :ٖٞ ٞثٓٝات ايٛؿاع)
احلدٓح

ؾٗ ٞاييت أثبتت فام ١ٜايبـكٚ ،ايوبب إٔ ايبـك اؿكٝكٜٗٛ ٫ ٞل بٌ ثٓٝات
ايٛؿاع  ٖٞٚاؾباٍ ايِػرلٚ ،٠إِا ٜٗٛل ٗ ايوُا ٤نُا َٖ ٛعً ;ّٛؾعًِ بقيو
إٔ ايًؿ ٜأكٜـ ب٘ فامٴ ٫ ٙسكٝكت٘.
_ أَجً ١٭يؿاٜ ٚتبٌ ؾٗٝا اؿكٝك َٔ ١اجملام:
 _1ايٌُى شلا ؿ٫يتإ :إسـاُٖا سكٝك ٖٞٚ ١ٝؿ٫ي ١ايهٛنب ايعِٝٛ
إعلٚف.
ٚا٭ػل ٣فام :ٖٞٚ ١ٜايٛد٘ إًٝض.
 _2ايبشل ي٘ ؿ٫يتإ :إسـاُٖا سكٝكت٘ ٖٞٚ ،ؿ٫يت٘ عً ٢إا ٤ايع ِٝٛإًض.
ٚا٭ػل ٣فام :ٖٞٚ ١ٜؿ٫يت٘ عً ٢ايلدٌ اؾٛاؿ ايهجرل ايعڀا ،٤أ ٚايعامل
ايػنٜل ايعًِ.
 _3ايٝـ شلا ؿ٫يتإ :إسـاُٖا سكٝكت٘ ٖٞٚ ،اؾاكس ١إعلٚؾ ،١نُا تك:ٍٛ
نتبت بٝـ.ٟ
ٚا٭ػل ٣فامَ ١ٜعٓ ٢ايٓعُ ،١نُا تك :ٍٛيؿ ٬ڈٕ عًٞٻ ٜـٷ ،أْ :ٟعُ.١

_ َوا ٌ٥عاَ ٗ ١اجملام:
أ_ ٜؿلم بٌ اؿكٝكٚ ١اجملام بوٝام ايهٚ ،ّ٬قلا ٔ٥ا٭سٛاٍّ ٫ٚ ،هٔ إٔ
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مكاالت لكبار كتاب العزبٔ٘
عًُٗٝا
ٜكاٍ :إٕ ن ٬ايـ٫يتٌ اؿكٝكٚ ١ٝاجملام ١ٜهٛا ;٤عٝح إفا أطًل ايًؿ ٜؿٍ

َعاڄُ.
ب_ إٔ نٌ فام ي٘ سكٝك ;١٭ْ٘ مل ٜڀًل عً ٘ٝيؿ ٜفام إ ٫يٓكً٘ عٔ سكٝك١
َٛٓٛع.١
ٚيٝى َٹٔٵ ٓلٚك٠ٹ نٌٿ سكٝك ١إٔ ٜه ٕٛشلا فام.
ز_ إٔ ا٭ٌُ ٗ ايه ّ٬اؿكٝكِٜٓ ٫ٚ ،١لف ايه ّ٬عٔ سكٝكت٘ إٍ فامٙ
إ ٫بكل _ ١ٜٓنُا َل ٗ ا٭َجً ١إآ._ ١ٝ
_ اـ٬ف ٗ أٌُ ٚقٛع اجملام :اػتًـ ايعًُا ٗ ٤أٌُ ٚقٛع اجملام ٚثبٛت٘
ٗ ايًػٚ ١ايكلإٓ ،عً ٢ث٬ث ١أقٛاٍ:
أ_ إٔ اجملام ٚاقع ٗ ايًػٚ ١ايكلإٖٓٚ :قا َقٖب ْاٖرل ايعًُا،٤
ٚإؿولٚ ،ٜٔا٭ُٛيٚ ،ٌٝايًػٚ ،ٌٜٛايب٬غٚ ،ٌٝغرلِٖ; بٌ سه ٢اٱْاع
عً ٢فيو و ٢ٝبٔ ٓن ٠ايعً ٗ ٟٛنتاب٘ (ايڀلام) غرل إٔ ٗ تًو ايـع٣ٛ
تٛهعاڄ; يٛدٛؿ إؼايـ إعتدل.
ب_ إْهاك اجملام َڀًكاڄ ٗ ايًػٚ ١ايكلإٓٚ :قـ فٖب إٍ فيو أب ٛإهشام
ا٫هؿلاٜٝينٚ ،تبع٘ عً ٢فيو ًٝؽ اٱه ّ٬ابٔ تٚ ١ُٝٝابٔ ايك.ِٝ
ز_ إٔ اجملام ٚاقع ٗ ايًػ ١ؿ ٕٚايكلإٓٚ :قـ فٖب إٍ فيو ؿاٚؿ ايٛاٖل،ٟ
ٚابٓ٘ قُـٚ ،ابٔ ايكاْٸ ايٌاؾعٚ ،ٞابٔ ػٜٛن َٓـاؿ إايهَٓٚ ،ٞقك بٔ هعٝـ
ايبًٛط َٔٚ ،ٞإعاُل ٜٔايٌٝؽ ايع ١َ٬قُـ ا٭ٌَ ايٌٓكٝڀ.ٞ
_ ػاُ ١اؿـٜح عٔ اجملامٚ :بعـ إٔ ٚقؿت عً َٔ ٤ًٞ ٢أَل اجملامَٚ ،ا دا٤
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مكاالت
ْؿ٘ٝ
ٗ اـ٬ف س ٍٛإثبات٘ أْ ٚؿٜ _ ٘ٝتبٌ يو إٔ أع ِٛا٭هباب اييت ؿعت إٍ
لكبار

ٚإْهاك ٙإٔ أٌٖ ايتعڀ ٌٝاؽقَ ٙٚڀ ١ٝيتشلٜـ بعض ِْ ْٛايٌلع ٫هُٝا ٗ
باب ايِؿات.

كتاب

العزبٔ٘

ؾٗقا ٖ ٛايق ٟؿعا بعض ايعًُا ٤إٔ ٌٜـؿ ٗ ايٓهرل عً ٢ايكا ًٌ٥باجملام.يف

العصز

ٜٚـػٌ ؼت باب اؿكٝكٚ ١اجملام َباسح عـٜـ ٠تـٚك س ٍٛأقواّ اجملام،
ٚع٬قات٘ٚ ،ا٫هتعاكٚ ،٠أقواَٗاَٚ ،ا دل ٣فل ٣فيو.

احلدٓح

ج ــ الكيآ٘ ٗ ٖٞ 9اُڀ٬غ أٌٖ ايب٬غ :١يؿ ٜأطًل ٚأكٜـ ب٘ ٫مّ َعٓاَ ٙع
دٛام إكاؿ ٠فيو إعٓ.٢
َجاٍ فيو قٛشلِ( :ؾ ٕ٬ط ٌٜٛايٓذاؿ) أ ٟط ٌٜٛايكاََ ،١ع دٛام إٔ ٜلاؿ
سكٝك١ڄ ط ٍٛايٓذاؿ _أٜٔاڄ_ ؾايٓذاؿ ٓا ٌ٥ايوٝـٚ ،ط ٍٛايٓذاؿ ٜوتًنّ طٍٛ
ايكاَ ،١ؾإفا ق :ٌٝؾ ٕ٬ط ٌٜٛايٓذاؿ ؾإلاؿ أْ٘ ط ٌٜٛايكاَ ;١ؾكـ اهتعٌُ ايًؿٜ
ٗ ٫مّ َعٓا.ٙ
َٚجٌ( :ؾ ّٚ٪ْ ١ْ٬ائش )٢أَ ٟلؾٗ ١قذلََٚ ،١جٌ( :ؾ ٕ٬نجرل ايلَاؿ)
أ ٟنلٖٚ ،ِٜهقا...
ٜٚـػٌ ؼت باب ايهٓا ١ٜأقواَٗاٚ ،ايتعلٜضٚ ،ايتًٜٛضٚ ،ايلَنٚ ،اٱوا،٤
ٚاٱًاك.٠

ُ _4تع ٖ ُعمي ُ لا ٖع ٖٛ :عًِٷ ٜعلف ب٘ ايٛدٚ ،ٙٛإناٜا اييت تهوب
سوٵٓاڄٚ ،قب٫ٛڄ بعـ كعا ١ٜإڀابكٕ ١كتٔ ٢اؿاٍ(.)1
ايه ّ٬ٴ
 _1اْٛل :ايب٬غ ١ايعلب.318 ْ ١ٝ

71

املبخح الزابع 9مكدم٘ يف عله البالغ٘

ٚتٓكوِ احملوٓات إٍ قوٌُ:

مكاالت لكبار كتاب العزبٔ٘

أ_ قوٓات َعٓ ٖٞٚ :١ٜٛاييت ٜه ٕٛايتشوٌ بٗا كادعاڄ إٍ إعٓ.٢
ب_ قوٓات يؿ ٖٞٚ :١ٝٛاييت ٜه ٕٛايتشوٌ بٗا كادعاڄ إٍ ايًؿ.ٜ
ٚاحملوٓات إعٓ ١ٜٛنجرل٠څٚ ،أًٗلٖا:
شوٳٴبٗٴِٵ أځٵٜكځاٚاڄ ٳٖٚٴِٵ
أ_ ايڀبام ٖٛٚ :اؾُع بٌ َعَٓ ٌٝتكابًٌ; م :ٛطٚٳتٳ ٵ
كٴقڂٛؿٷص.
ب_ إكابً ٖٞٚ :١إٔ ٪ٜتَ ٢عَٓ ٌٝتٛاؾكٌ ،أ ٚأنجل ،ثِ ٪ٜتَ ٢ا ٜكابٌ
فيو عً ٢هب ٌٝايذلتٝب ،م ٛقٛي٘ _تعاٍ_ :طؾځځأَٻا َٳٔٵ ځأ ٵعڀځٚ ٢ٳاتٻكځ)5( ٢
ش ٵوٓٳ )6( ٢ځؾ ٳوٴٓٳٝوٿ ٴلٙٴ ٹي ڃًٴٝوٵلٳٚ )7( ٣ٳځأَٻا َٳٔٵ بٳؼٹٌٳ ٚٳا ٵهتٳ ٵػٓٳٚ )8( ٢ٳ ځنقٻبٳ
ُـٻمٳ بٹايڃ ٴ
ٳ ٚٳ
ش ٵوٓٳ )9( ٢ځؾ ٳوٴٓٳٝوٿ ٴل ٴ ٙٹيًڃ ٴعوٵلٳ٣ص.
بٹايڃ ٴ
ز_ َلاعا ٠ايٓٛرل ٖٛٚ :إٔ هُع ٗ ايه ّ٬بٌ أَل ،ٜٔأ ٚأَٛكڈ َتٓاهب١ٺ ٫
ى ٚٳاڃيكځُٳلٴ بٹشٴوٵبٳإڈص.
بايتٔاؿ ،نكٛي٘ _تعاٍ_ :طايٌٻ ٵُ ٴ
ٜٚعلف ٖقا ايٓٛع بايتٓاهبٚ ،ا٥٫ت٬ف.
ؿ_ اٱكُاؿ ٖٛٚ :إٔ هعٌ قبٌ آػل ايؿكل ،٠أ ٚايبٝت َا ٜؿُٗٗا عٓـ َعلؾ١
دنٳٵٜٓٳاٖٴِٵ بٹُٳا نځؿځلٴٚا ٳٖٚٳٌٵ ْٴذٳامڇ ٟڇإ٫ډ اڃيهځؿڂٛكٳص.
ايل ،ٟٚنكٛي٘ _تعاٍ_ :ط ٳفيٹوځ ٳ
ٖع _ إٌانً ٖٞٚ :١فنل ايٌ ٤ٞبًؿ ٜغرل ;ٙيٛقٛع٘ ٗ ُشبت٘ ؼكٝكاڄ ،أٚ
تكـٜلاڄ.
دنٳا٤ٴ ٳهٝٿ٦ٳ١ٺ ٳهٝٿ٦ٳ څ ١ٹَٵج ڂًٗٳاص.
ؾا٭ ٍٚنكٛي٘ _تعاٍ_ :طٚٳ ٳ
ٚايجاْ ٞنكٛي٘ _تعاٍ_ :طُٹبٵػٳ١ځاهللٹص.
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 _ٚايتٛك ٖٞٚ :١ٜإٔ ٜقنل إتهًِ يؿٛاڄ ي٘ َعٓٝإ :أسـُٖا قلٜب ،مكاالت
ٚؿ٫ي١
لكبار

ايًؿ ٜعًٚ ٘ٝاٖلٚ ،٠اٯػل بعٝـٚ ،ؿ٫ي ١ايًؿ ٜعً ٘ٝػؿ ٖٛٚ ،١ٝإلاؿٜٛٚ ،كٻ٣
كتاب

عٓ٘ بإعٓ ٢ايكلٜب ،ؾٝت ِٖٛايواَع ٭ ١ًٖٚ ٍٚأْ٘ ٜلٜـ ٖٞٚ ،ٙيٝى َلاؿ.
العزبٔ٘
َجٌ :ق ٍٛأب ٞبهل ÷ ٚقـ ه ٌ٦عٔ ايٓيب " سٌ اشلذل ،٠ؾك ٌٝي٘يفَٔ :
ٖقا؟ ؾكاٍٖ= :اؿٺ ٜٗـٜين ايوب.+ٌٝ

العصز

احلدٓح

ٖٓٚاى قوٓات َعٓ ١ٜٛأػل ،٣نايعهىٚ ،ايلدٛعٚ ،ايًـ ٚايٌٓل،
ٚاؾُعٚ ،ايتؿلٜلٚ ،ايتكوٚ ،ِٝايتذلٜـٚ ،سؤ ايتعًٚ ،ٌٝايتؿلٜعٚ ،ػاٌٖ
ايعاكفٚ ،غرلٖا(.)1
أَا احملوٓات ايًؿ ،١ٝٛؾهجرل٠څ _أٜٔاڄ_  َٔٚأًٗلٖا َا :ًٜٞ
أ_ اؾٓاي أ ٚايتذٓٝى ٖٛٚ :تٌاب٘ ايهًُتٌ ٗ ايًؿَ ،ٜع اػت٬ف إعٓ،٢
ٜٓٚكوِ إٍ قوٌُ:
تاَّ ٖٛٚ :ا اتؿل ؾ ٘ٝايًؿٛإ ٗ ٖ ١٦ٝاؿلٚفٚ ،عـؿٖاْٛٚ ،عٗاٚ ،تلتٝبٗا،
ذ ڇلَٴ ٛٳٕ َٳا يځبٹجٴٛا ځغٵ ٝٳل هٳاعٳ١ٺص.
نكٛي٘ _تعاٍ_ :طٚٳٳٜٛٵّٳ تٳكڂ ٛٴّ ايوٻاعٳ ڂٜ ١ٴ ڃك ٹوِٴ اڃيُٴ ٵ

ٚغرل تاَّ ٖٛٚ :ا اػتًـ ؾ ٘ٝايًؿٚ ٗ ٜاسـٺ َٔ ا٭كبع ١إتكـَ ،١نكٛي٘
_تعاٍ_ :طٚٳاڃيتٳ ډؿتٵ ايوٻامٴ بٹايوٻامڇ ( )29ڇإيځ ٢ٳكبٿوځ ٜٳ ٵَٛٳٹ٦قٺ ايڃ ٳُوٳامٴص.
ب_ كؿ ايعذن عً ٢ايِـك ٖٛٚ :دعٌ أسـ ايًؿ ٌٛإهلك ،ٜٔأٚ
إتذاْوٌ ،أًَ ٚشكٌ بُٗا اًتكاقاڄ ،أً ٚب٘ اًتكام ٗ أ ٍٚايؿكلٚ ٠اٯػل ٗ
ُـكٖا.
 _1اْٛل :عً ّٛايب٬غ.353 – 318 ْ ١
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مكاالت لكبار كتاب
العزبٔ٘:
ٚإتذاْوإ مٛ
سلټ أځٕٵ تٳؼٵٌٳاٙٴص
ؾإهلكإ م :ٛطٚٳتٳؼٵٌٳ ٢ايٓٻايٳ ٚٳايًډ٘ٴ ځأ ٳ

طا ٵهتٳػٵؿٹلٴٚا ٳكٻبهڂِٵ إڇْٻ٘ٴ نځإٳ غځؿډاكاڄص.
 َٔٚاحملوٓات ايًؿ_ ١ٝٛأٜٔاڄ_ ايوذعٚ ،إٛامْٚ ،١ايكًب(.)1
ؾٗقْ ٙبق٠څ ٜورل ٠عٔ عًِ ايب٬غ.١

 _1اْٛل :عً ّٛايب٬غ.366 – 354 ْ ١
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مكاالت

ُ

مكرتح حْل ٍذا التفضري

ُ

لكبار
كتاب

العزبٔ٘
ايعًّٛ
 ٗٚػاُ ١اؿـٜح عٔ َٓٗر ابٔ عاًٛك ٗ تؿورلٚ ،ٙعُٻا تُٔٓ٘ َٔ
يف

ٚاٖتُاّ;
ٚإعاكف _ ؼؤ اٱًاك ٠إٍ إٔ ٖقا ايهتاب وتاز إٍ َنٜـ عٓا١ٜ
العصز
احلدٓحأٚ
ؾعو ٢إٔ ٜٓؿل بعض إتؼٌِِ ــَ ١فيو ايتؿورل إَا عدل كها ٌ٥عًُ،١ٝ

دٗٛؿ فات ;١ٝست ٢تتِ ايؿا٥ـ ٠إلد َٔ ٠ٛايهتاب.
ٚقـ  ٫وتاز فيو إٍ نبرل دٗـ بٌ ٜهؿ ٗ ٞفيو إٔ تٴٌلغ بعض ا٭يؿا،ٚ
أ ٚإِڀًشات اييت تػًل ايعباكٜٓٚ ،٠بِٗ َعٗا إعٓ ٢نهجرل َٔ إِڀًشات
ايب٬غ ،١ٝأ ٚايٓش ،١ٜٛأ ٚاٱًاكات ايتاكى ،١ٝأ ٚم ٛفيو.
نُا أْ٘ ٖٓاى بعض ا٭ػڀا ٤إڀبع ١ٝايٛآش ١ػُِٛاڄ ٗ طبع ١ؿاك
هشٖٓٓٚ ،ٕٛاى بعض ا٭ػڀاْ ٗ ٤وب ١بعض ايٌٛاٖـ ٚفيو قً.ٌٝ
نُا إٔ بعض ا٭بٝات ايٌعل ١ٜنڂتبت نتاب١ڄ غرل ُشٝش ١نإٔ ٜٴهتب ايبٝت عً٢
أْ٘ َـٚٻك  ٖٛٚيٝى نقيو.
ٚقـ زلعت َٔ بعض طًب ١ايعًِ ٖٔ ماكٚا أهل ٠ايٌٝؽ ابٔ عاًٛك قلٜباڄ،
ْٛٚلٚا ٗ ػناْ ١آٍ عاًٛك _ إٔ يًٌٝؽ × سٛاًٞٳ نجرل٠ڄ عً ٢تؿورل ٙبعـَا
ؾلؽ َٓ٘ٚ ،أْٗا َٛدٛؿ ٠عٓـ أهلت٘ ٗ تْٛى.
 ٫ٚكٜب إٔ تًو اؿٛاً ٞهته ٕٛػَ ١ُ٬ا اْتٗ ٢إي ،٘ٝػاُٚ ١أْ٘ عاَ
بعـ ؾلاغ٘ َٔ ايتؿورل َـ ٠ث٬خ عٌل ٠هٓ ;١ؾعو ٢اهلل إٔ ٜٴكٝٿض يقيو ايتؿورل
َٔ ٜك ّٛعً ٢ػـَتٜ٘ٚ ،دلم ٗ ٙسً ١قٌٝبَٚ ،١علض سؤ.
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مكاالت لكبار كتاب العزبٔ٘
ٚمل
ٚيعٌ َٔ ؿكهٛا ابٔ عاًٛك َٔ ػ ٍ٬كها ٌ٥عًُ ١ٝأ ٚغرلٖا،

ٌٜٓلٖٚا_ إٔ ٜكَٛٛا بٌٓلٖا; يتعِ ايؿا٥ـٚ ،٠وٌِ ا٭دل _إٕ ًا ٤اهلل_.
ثِ إٕ ٗ ٖقا ايتؿورل َاؿٓ ٠ؼُ َٔ ١إعاكفٚ ،ايعًٚ ،ّٛإباسح اييت تؿٝـ
ط٬ب ايعًِٚ ،ايـاكهٌ ٖٔ ٜبشج ٕٛعٔ َٛٓٛعات ٜهتب ٕٛؾٗٝا هٛا ٤ناْت
أناؿّ ١ٝأ ٚغرلٖا.
ؾُُا ٜٴكذلغ ايبشح ؾ َٔ ٘ٝػ ٍ٬تؿورل ايتشلٜل ٚايتٜٓٛل َٛٓٛعات ٗ عًّٛ
ايٌلٜع ٗٚ ،١ايًػ ٗٚ ،١ا٭ؿبٚ ،إٓڀلٚ ،م ٛفيو.
ٚإيٝو أٜٗا ايكاك ٨ايهلِ ِٜافز َٔ فيو عً ٢هب ٌٝايعُٚ ّٛاٱْاٍَ ،ع
َلاعا ٠إٔ بعٔٗا قـ ٜهٖ ٕٛا عحٚ ،يهٔ مل أطًع عً ،٘ٝأ ٚأْ٘ وتاز إٍ َنٜـ
عح.
َ _1وا ٌ٥ايعكٝـ ٗ ٠تؿورل ايتشلٜل ٚايتٜٓٛلَٗٓٚ ،ر ابٔ عاًٛك ٗ تكلٜلٖا.
ٚؼت ٖقا ايعٓٛإ َاؿ ٠ػِب ;١سٝح إْ٘ × ٜتٓا ٍٚتًو إوا ٌ٥بايبشح
ٚايتكلٜل ،ؾٝٴشتاز إٍ َعلؾَٗٓ ١ذ٘ ٗ فيو عًٚ ٢د٘ ايتشـٜـٖٛ ٌٖٚ ،
أًعل ٟعت ٜكلك َا ٜكلك ٙا٭ًاعل ٗ ٠أَُ ٍٛعتكـِٖ؟ أ ٚأْ٘ ٜتًُى اؿل
َٔ أ ٟأسـ؟ ٭ٕ َٔ ٜل ٣بعض أقٛاي٘ قـ  ٜٔٛأْ٘ َٔڀلبٚ ،يهٔ ايقٜٗٛ ٟل
أْ٘ ٜ ٫تكٝـ َٓٗر ا٭ًاعل.٠
ٚنقيو وتاز إٍ َعلؾَ ١كاُـ َٔ ٙإط٬قات٘ ٗ فيو ايٌإٔ عٓـَا ٜك_ ٍٛعً٢
هب ٌٝإجاٍ_ٖٚ :قا ق ٍٛا٭ًاعل ،٠أ ٚعٓـَا ٜكٖٚ :ٍٛقا ق ٍٛأٌٖ ايوٓ ،١أ:ٚ
ٚقـ نإ أٌٖ ايوٓ ١قكٌ ٗ نقا ٚنقا ،أ ٚعٓـَا ٜقنل ايوًـ ايِاحل.
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ٜ ٌٖٚعـ ْؿو٘ َٔ ا٭ًاعل ٠أ ٵ٫ ٚ؟
َوا ٌ٥ؼتاز إٍ عح ٚؼلٜل بعـٍ ٚإِْاف ٚإسوإ.

مكاالت
لكبار
كتاب

ٚاؿهُ١
نُا ّهٔ عح بعض َوا ٌ٥ايعكٝـَ ٠ؿلؿ ،٠نُوا ٌ٥ايكـك العزبٔ٘
ٚايتعً ،ٌٝأ ٚتكلٜل ايٛسـاْ ١ٝعٓـ ابٔ عاًٛك ،أ ٚم ٛفيو.

يف
العصز

نُا ّهٔ عحَٛ :قـ ابٔ عاًٛك ٗ تؿورل ٙايتشلٜل ٚايتٜٓٛل َٔ ايؿلم
اٱه.١َٝ٬

احلدٓح

إٍ غرل فيو َٔ إباسح ايعكـ ١ٜاؾـٜل ٠بايعٓا.١ٜ
 _2عً ّٛاؿـٜح ٗ تؿورل ايتشلٜل ٚايتٜٓٛل.
 _3إوا ٌ٥ا٭ُٛي ٗ ١ٝتؿورل ايتشلٜل ٚايتٜٓٛل ،أَٗٓ ٚر ابٔ عاًٛك ٗ تكلٜل
َوا ٌ٥ا٭ُ ٗ ٍٛتؿورل ٙايتشلٜل ٚايتٜٓٛل.
َ _4كاُـ ايٌلٜع َٔ ١ػ ٍ٬تؿورل ايتشلٜل ٚايتٜٓٛل.
َ _5بتهلات ايكلإٓ َٔ ػ ٍ٬تؿورل ايتشلٜل ٚايتٜٓٛل.
 _6إوا ٌ٥ايؿكٗ َٔ ١ٝػ ٍ٬تؿورل ايتشلٜل ٚايتٜٓٛل.
 _7إوا ٌ٥ايٓش َٔ ١ٜٛػ ٍ٬تؿورل ايتشلٜل ٚايتٜٓٛل.
 _8إوا ٌ٥ايِلؾ َٔ ١ٝػ ٍ٬تؿورل ايتشلٜل ٚايتٜٓٛل.
 _9ؾك٘ ايًػ َٔ ١ػ ٍ٬تؿورل ايتشلٜل ٚايتٜٓٛل ،أ ٚعح بعض َوا ٌ٥ؾك٘
ايًػ ١نإٌذلىٚ ،إذلاؿفٚ ،إعلبٚ ،م ٛفيو.
 _10ا٫قتباي ٚايتٌُٔ ٗ تؿورل ايتشلٜل ٚايتٜٓٛل.
َٛ _11قـ ابٔ عاًٛك َٔ ايؿًوؿٚ ١ايؿ٬هؿ َٔ ١ػ ٍ٬تؿورل ايتشلٜل
ٚايتٜٓٛل.
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مكاالت لكبار كتاب العزبٔ٘

 _13آكا ٤ابٔ عاًٛك ايٓكـ َٔ ١ٜػ ٍ٬تؿورل ايتشلٜل ٚايتٜٓٛل.
َٗٓ _14ر ابٔ عاًٛك ٗ ايذلدٝضٜٚ ،ـػٌ ؼت ٖقا عـَٛٓٛ ٠عات هٛا٤
ناْت ٗ ايعكٝـ ،٠أ ٚايؿك٘ ،أ ٚا٭ُ ،ٍٛأ ٚايًػ ،١أ ٚا٭ؿب ،أ ٚغرل فيو.
َٗٓ _15ر ابٔ عاًٛك ٗ ائٛاب٘ ٚايتعلٜؿات َٔ ػ ٍ٬تؿورل ايتشلٜل
ٚايتٜٓٛل.
َٓ _16ر ابٔ عاًٛك اٱُ٬س َٔ ٞػ ٍ٬تؿورل ايتشلٜل ٚايتٜٓٛل.
َٗٓ _17ر ابٔ عاًٛك ايذلب َٔ ٟٛػ ٍ٬تؿورل ايتشلٜل ٚايتٜٓٛل.
َٗٓ _18ر ابٔ عاًٛك ا٫دتُاع َٔ ٞػ ٍ٬تؿورل ايتشلٜل ٚايتٜٓٛل.
َٗٓ _19ر ابٔ عاًٛك ٗ ايتتبع ٚا٫هتكلا ٗ ٤تؿورل ايتشلٜل ٚايتٜٓٛل.
 _20اٱعذام ايعًُ ٗ ٞتؿورل ايتشلٜل ٚايتٜٓٛل.
َٛ _21قـ ابٔ عاًٛك َٔ ايهتب ايوُا ٗ ١ٜٚتؿورل ايتشلٜل ٚايتٜٓٛل.
 _22عًِ ا٭ػ٬م َٔ ػ ٍ٬تؿورل ايتشلٜل ٚايتٜٓٛل.
 _23عامل ايڀرل ٚاؿٛٝإ ٗ تؿورل ايتشلٜل ٚايتٜٓٛل.
 _24ايٓٛاؿك ٚإًض ٗ تؿورل ايتشلٜل ٚايتٜٓٛل.
ؾٗق ٙأَجًٜ ١ورلَ ٠كذلسٕ ١ا ّهٔ إٔ ٜبشح ٗ فيو ايهتاب ايك.ِٝ
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لكبار
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العزبٔ٘
يف
العصز
احلدٓح
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مكدم٘ تفضري التخزٓز ّالتيْٓز

بوِ اهلل ايلٓٔ ايلسِٝ
ٚايِٚ ٠٬ايو ّ٬عً ٢أًلف إلهًٌ.

مكاالت
لكبار
كتاب
العزبٔ٘
يف
العصز

اؿُـ هلل عً ٢إٔ بٝٻٔ يًُوتٗـَ ٜٔعامل َلاؿِْٚ ،ٙب ؾشاؾٌ إوتؿتشٌ
احلدٓح

أع ّ٬أَـاؿ ٙؾأْنٍ ايكلإٓ قاْْٛاڄ عاَاڄ َعَِٛاڄٚ ،أعذن بعذا٥ب٘ ؾٗٛلت َٜٛاڄ
ؾَٛٝاڄٚ ،دعً٘ َِـقاڄ ٕا بٌ ٜـَُٓٝٗٚ ٜ٘اڄَٚ ،ا ؾل ٙؾٜ ٤ًٞ َٔ ٘ٝعَ ٜو٦ٝاڄ
ٜٚٳعٹـٴ قوٓاڄ; ست ٢علؾ٘ إِٓؿٚ َٔ٪َ َٔ ٕٛداسـًٗٚ ،ـ ي٘ ايلاغب ٚاحملتاك
ٚاؿاهـ; ؾهإ اؿاٍ بتِـٜك٘ أْڀلٳ َٔ ايًوإٚ ،بلٖإ ايعكٌ ؾ ٘ٝأبِل َٔ
ًاٖـ ايعٝإٚ ،أبلم آٜات٘ ٗ اٯؾام ؾتبٌ يًُ ٌَٓ٪أْ٘ اؿل ،نُا أْني٘ عً٢
أؾٌٔ كه ٍٛؾبٌل بإٔ شلِ قـّ ُـم; ؾب٘ أُبض ايله ٍٛا٭َ ٞهٝـٳ اؿهُا٤
شلٿ ايڃُٴبٹٌڇص ؾًِ ٜنٍ نتاب٘
إلبٌٚ ،ب٘ ًلغ ُـك ٙإف قاٍ :طإڇْٻوځ ٳعًځ ٢ايڃ ٳ
َٴٌٹ ٻعاڄ ْٝٿلاڄ ،قؿٚٛاڄ َٔ يـْ٘ إٔ ٜذلى ؾٝهَ ٕٛبـ٫ڄ َٚػرلاڄ.
ثِ قٝض يتب ٘ٓٝٝأُشابٳ٘ ا٭ًـا٤ٳ ايلٓا٤ٳٚ ،أبإ أهلاك َٔ ٙبعـِٖ ٗ ا٭َ١
َٔ ايعًُا ;٤ؾِ ٠٬اهلل ٚه َ٘٬عً ٢كهٛي٘ ٚآي٘ ايڀاٖلٚ ،ٜٔعً ٢أُشاب٘
ل ّٛا٫قتـا ٤يًوا٥لٚ ٜٔإاػل )1(ٜٔأَا بعـ:
 _ 1قاٍ كه ٍٛاهلل "= :أُشاب ٞنايٓذ ّٛبأ ِٜٗاقتـٜتِ اٖتـٜتِ +ؾبٓٝت عًٖ ٢قا ايتٌب ٘ٝتٌب٘ٝ
إكتـ ٜٔبِٗ بؿلٜكٌ :ؾلٜل ها٥ل ٗ ٕٚايدل  ٗٚفيو تٌب ٘ٝعًُِٗ ٗ اٱٖـا ٖٛٚ ،٤اتباع طلٜل ايوٓ;١
بايورل ٗ طلم ايدل.
=
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ؾكـ نإ أندل أَٓٝيت َٓق أَـ بعٝـ تؿورل ايهتاب اجملٝـ ،اؾاَع ِٕاحل ايـْٝا
ٚايـَٚ ،ٜٔٴٛٵثٹلڇ ًـٜـ ايعل َٔ ٣اؿل إتٌٚ ،اؿا ٟٚيهًٝات ايعًَٚ ّٛعاقـ
اهتٓباطٗاٚ ،اٯػقٹ قٛي ايب٬غ َٔ ١قٌ ْٝاطٗا; طُعاڄ ٗ بٝإ ْٴهځتٺ َٔ ايعًِ
ٚنًٝاتٺ َٔ ايتٌلٜعٚ ،تؿاٌُٝٳ َٔ َهاكّ ا٭ػ٬م ،نإ ًٜٛغ أِٛفز َٔ
ْٝعٗا ٗ ػ ٍ٬تـبل ،ٙأَ ٚڀايع ١نَ ّ٬ؿوٿلڇ.)1(ٙ
ٚيهين نٓت عً ٢نًؿ ٞبقيو أځٳتذٻِٗ ايتكځشټِ عًٖ ٢قا اجملاٍٚ ،أسذِ عٔ
اينزٸ بٹوٝٳ١ٹ قٛهٖ ٗ ٞقا ايٓٔاٍ; اتكا٤ٳ َا عو ٢إٔ ٜعلٿٳض ي٘ إل٤ٴ ْؿو٘ َٔ َتاعب
تٓ ٤ٛبايك ،٠ٛأ ٚؾًتاتٹ هٗاّڇ ايؿِٗ ٚإٕ بًؼ هاعـٴ ايقٖٔ نُاٍٳ ايؿڂٴتٛٻ ;٠ؾبكٹٝتٴ
أهٛٸف ايٓؿى َلَٚ ٠ل ٠أهَٗٛا مٳدلاڄ ،ؾإٕ كأٜتٴ َٓٗا تُُِٝاڄ أسٳًڃٴتٗا عً ٢ؾلُ١
أػلٚ ،٣أْا آٌَ إٔ ٜٴُٵٳٓض َٔ ايتٝورل َا ٌٜذٸع عً ٢قِـ ٖقا ايػلض ايعورل.

ٚؾُٝا أْا بٌ إقـاّ ٚإسذاّ ،أؽٖ ٌٝقا اؿځكٌ َٳ ٳل٠ڄ ايكتاؿ ٚأػل ٣ايجټُاّ( )2إفا أْا
________________________

=

ٚؾلٜل َاػل ٕٚأ ٟها٥ل ٗ ٕٚايؿًو إٛاػل ٗ ايبشلٚ ،تُٔٔ فيو تٌب ٘ٝعًُِٗ ٗ اٱٖـاٖٛٚ ٤

اـٛض ٗ ايعً ّٛبإؼل ٗ ايبشل َٔٚ .فيو اٱًاك ٠إٍ إٔ ايعًِ نايبشل _نُا ًٖ ٛا٥ع_ ٚإٔ ايوٓ١
نايوب ٌٝإڂٳبًِّؼ يًُكِٛؿ.
 _ 1أًرل بٗقا إٍ إٔ إِٗ َٔ ن ّ٬إؿولٜ ٜٔلًـ إٍ اينٜاؿ ٠عًَ ٢ا فنلٚ ،ٙٚايق ٟؿ ٕٚفيو َٔ
نٜٓ َِٗ٬ب٘ إٍ تكَ ِٜٛا فنلٚ ،ٙٚإؿول ٖٓا َلاؿ ب٘ اؾٓى.
 _ 2قٛي٘= :ايكتاؿٌٜ :+رل ب٘ إٍ ايِعٛب ;١٭ٕ ايكتاؿ ٖ ٛايٌٛى; ٚشلقا ٜكاٍ ٕا عٳنٻ ُٚعب ٚعول :ؿْ٘ٚ
ػل ٙايكتاؿ.
ٚقٛي٘= :ايجټُاّْ ٖٛ :+بت قلٜب هٌٗ ايتٓا ;ٍٚ٭ْ٘ ٜ ٫ڀ ;ٍٛؾِاك ٜٔلب ب٘ إجٌ ٕا قلب ٚهٌٗ
تٓاٚي٘)ّ(.
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()1
مكاالت،
بأًَ ٞقـ ػٴٿ ٌٝإيٞٻ أْ٘ تباعـ أ ٚاْكٔ ;٢إف ڂق ٿـك إٔ توٓـ إي ٞػڀ ١ايكٔا

لكبار

ؾبكٝت َتًٗؿاڄ ٫ٚت سٌ َٓاْٚ ،أُٓلت ؼكٝل ٖات٘ ا٭ََٓ ١ٝت ٢أٌْ اهلل
كتاب

ايٛيٝـ
اـٚ ،ْ٬نٓت أساؿخ بقيو ا٭ُشاب ٚاٱػٛإٚ ،أٓلب إجٌ بأب٢العزبٔ٘
ابٔ كًـ ٗ نتاب ايبٝإ(.)2

يف
العصز

ٚمل أمٍ نًُا َٔت َـٜ ٠نؿاؿ ايتُين ٚأكد ٛإلام ،ٙإٍ إٔ أًٚو إٔ ُٔٞ
احلدٓح

عًَ ٘ٝـ ٠اؿٝام ،٠ؾإفا اهلل قـ َٳ ٻٔ بايٓټكً ١إٍ ػڀ ١ايؿتٝا(ٚ ،)3أُبشت اشلُ١
َِلٚؾ ١إٍ َا تِٓلف إي ٘ٝاشلُِ ايعًٝا; ؾتش ٍٛإٍ ايلدا ٤فيو ايٝأي،
ٚطُعت إٔ أن ٖٔ ٕٛأٚت ٞاؿهُ ;١ؾٜٗ ٛكٔ ٞبٗا ٜٚعًُٗا ايٓاي(.)4
ٖٓايو عكـت ايعنّ عً ٢ؼكٝل َا نٓت أُٓلت٘ٚ ،اهتعٓت باهلل _تعاٍ_
ٚاهتؼلت٘ٚ ،عًُت إٔ َا  َٔ ٍٜٛٗتٛقع نًٌ أ ٚغً٘ ٜٓ ٫بػ ٞإٔ و ٍٛبٝين
ٚبٌ ْور ٖقا ايُٓ٘ إفا بقيت ايٛهع َٔ ا٫دتٗاؿٚ ،تٛػٝت طلم ايِٛاب
ٚايوـاؿ.
 26 ٗ _ 1كَٔإ ٚ 1331ايكٔآٖ ٤ا بايكِل ٕلاعا ٠ايوذع.
 _ 2سٝح فنل أْ٘ ًلع ؾ ،٘ٝثِ عاق٘ عٓ٘ تكًٝـ ػڀ ١ايكٔا ٤بكلطب ١ؾعنّ عً ٢ايلدٛع إي ٘ٝإٕ أكٜض
َٔ ايكٔاٚ ،٤أْ٘ علض عنَ٘ عً ٢أَرل إ ٌَٓ٪عً ٞبٔ ٜٛهـ ابٔ تاًؿٌ ،ؾأداب٘ يقيو ٚأعؿأَ ٙ
ايكٔا .٤يٝعٛؿ إٍ إنُاٍ نتاب٘ =ايبٝإ ٚايتشِٖٚ +ٌٝقا ايهتاب ًٖ ٛلغ دً ٌٝعً ٢نتاب ايعتب١ٝ
ايقْ ٟع ؾ ٘ٝايعتيب زلاع أُشاب َايو َٓ٘ٚ ،زلاع أُشاب ابٔ ايكاهِ َٓ٘.
 26 ٗ _ 3كدب 1341
 _ 4أكؿت اٱًاك٠ځ إٍ اؿـٜح ٫= :سوـ إ ٗ ٫اثٓتٌ +٭ْ٘ ٜتعٌ إٔ ٜ ٫ه ٕٛإلاؿ ػِْٛ
اؾُع بٌ ايكٔا ٤بٗا ٚتعًُٗٝا ،بٌ وٌِ إكِٛؿ ٚي ٛبإٔ ٜكٔ ٞبٗا َـٜٚ ،٠عًُٗا ايٓاي َـ ٠أػل.٣

83

مكدم٘ ابً عاعْر عل ٙتفضريِ

أقـَت عًٖ ٢قا إِٗ( )1إقـاّ ايٌذاع ،عًٚ ٢اؿ ٟايوباع(َ )2تٛهڀاڄ ٗ
َعذلى أْٛاك ايٓاٚلٚ ،ٜٔما٥ل( )3بٌ ٓباغ اينا٥ل )4(ٜٔؾذعًت سكاڄ عً ٞإٔ
أبـ ٗ ٟتؿورل ايكلإٓ ْٴهځتاڄ مل أځكٳ َٳٔٵ هبكين إيٗٝاٚ ،إٔ أقـ َٛقـ اؿهِ بٌ
طٛا٥ـ إؿول ٜٔتاك٠ڄ شلا ٚآ١ْٚڄ عًٗٝا; ؾإٕ ا٫قتِاك عً ٢اؿـٜح إعاؿ تعڀٌٝ
يؿٝض ايكلإٓ ايقَ ٟا ي٘ َٔ ْؿاؿ.
ٚيكـ كأٜت ايٓاي س ٍٛن ّ٬ا٭قـٌَ أسـٳ كدًٌ :كدٌڈ َعتهـٺ ؾُٝا ًاؿٙ
ا٭قـَٚ ،ٕٛآػلٳ آػقٺ َعٛي٘ ٗ ٖـّ َا َٔت عً ٘ٝايكل ٗٚ ،ٕٚنًتا اؿايتٌ ٓلپ
نجرلٖٓٚ ،ايو ساي ١أػلٜٓ ٣ذدل بٗا اؾٓاغ ايهورل ٖٞٚ ،إٔ ْعُـ إٍ َا أًاؿٙ
ا٭قـَ ٕٛؾٓٗقب٘ ْٚنٜـٚ ،ٙساًا إٔ ْٓكٔ٘ أْ ٚبٝـ ،ٙعإاڄ بإٔ غُض ؾًِٔٗ
نؿلإ يًٓعُٚ ،١دشـ َناٜا هًؿٗا يٝى َٔ ٓٝـ ػِاٍ ا٭َ ،١ؾاؿُـ هلل ايقٟ
()5

ُـم ا٭ٌَٜٚ ،ول إٍ ٖقا اـرل ٚؿٍ.

ٜ _ 1عين بإِٗ :ا٭َل ايع ٖٛٚ ،ِٝٛتؿورل ايكلإٓ ايهلٚ ،ِٜيعٌ ايهًُ :١ا ځٕ ٵُٗٳ٘ ٖٛٚ :إؿامٚ ٠إهإ
ايكځ ڃؿلٚ ،يعٌ هٝام ايهٜ ّ٬عٔـ ايًؿ ٜايجاْ)ّ( .ٞ
ٚ _ 2اؿ ٟايوباع َٓٛع بٌ َهٚ ١ايبِلٚ ٖٛٚ ،٠اؿ قؿل َٔ ايوهإ تهجل ب٘ ايوباع قاٍ هش ِٝابٔ
ٚث ٌٝايلٜاس:ٞ
و ت ت ت ت ت ت ت تت حدُعمت ت ت ت ت ت ت ت تت ُٜٔا ُٙل ت ت ت ت ت ت ت ت تتايف ُٔالَُا ُ ُٝ

ٌتمَت ت ت ت تيدُٔ اٖت ت ت ت تيفُُ
ت ت ت تتٕ ا ُٙل ت ت ت تتايف ُض ت ت ت تتؽتُ دٖ َ

ت ت ت ت ت ت ت تتبُاَت ت ت ت ت ت ت ت تتٕٓدُت٠بٗ ت ت ت ت ت ت ت تتُ ُُٛ

ُٔاخت ت ت ت ت ت تتٕ ُ الَُّوت ت ت ت ت ت تتيفُٔ َقت ت ت ت ت ت تت ُٜهللُست ت ت ت ت ت تتيف ٖيفُُ

َُاقت ت ت ت ت ت ت تتنُب ت ت ت ت ت ت ت تتُْ

ُ

ُ

ٖ _ 3هقا ٗ ا٭ٌُٚ ،يعٌ ايِٛاب :ما٥لاڄ.
 _ 4اينا٥لٖٓ ٜٔا اهِ ؾاعٌ َٔ مأك بُٗن ٠بعـ اينا ٖٛٚ ،ٟايقَِ ٟـك ٙاين٥رلُٛ ٖٛٚ ،ت ا٭هـ قاٍ
عٓذل:٠
ض َّمت ت ت تتجُبت ت ت تتأ لُ لا  ٟت ت ت ت مَُٖفأ ت ت ت تتاطجُُ ُ
ُ

ع بت ت تت ُعم ت ت تتُ٘ بالَ دبت ت تت بُ بٍت ت تتَُٛوخت ت تت ًمُ

 _ 5تأٌَ ٖقا ايه ّ٬ايع ِٝٛايقٜ ٟـٍ عًُ ٢
ْؿى نبرل ١ُٖٚ ،٠عاي)ّ( .١ٝ
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ٚايتؿاهرل _ٚإٕ ناْت نجرل _٠ؾإْو  ٫ػـ ايهجرل َٓٗا إ ٫عاي ١عً ٢نّ٬مكاالت
هابل;

عٝح ٫سٜچ ٕ٪يؿ٘ إ ٫اؾُع عً ٢تؿاٚت بٌ اػتِاك ٚتڀ.ٌٜٛ

لكبار

كتاب

َٚؿاتٝض
ٚإٕ أِٖ ايتؿاهرل تؿورل ايهٌاف ٚ ،احمللك ايٛدٝن ٫بٔ عڀ ،١ٝالعزبٔ٘
ايػٝب يؿؼل ايـ ٜٔايلامٚ ،ٟتؿورل ايبٔٝا ٟٚإًؼّ َٔ ايهٌافيف َٔٚ
العصز

َؿاتٝض ايػٝب بتشكٝل بـٜعٚ ،تؿورل ايٌٗاب اٯيٛهَٚ ،ٞا نتب٘ ايڀٝيب،
احلدٓح

ٚايكنٜٚينٚ ،ايكڀبٚ ،ايتؿتناْ ٞعً ٢ايهٌافَٚ ،ا نتب٘ اـؿاد ٞعً ٢تؿورل
ايبٔٝاٚ ،ٟٚتؿورل أب ٞايوعٛؿٚ ،تؿورل ايكلطيبٚ ،إٛدٛؿ َٔ تؿورل ايٌٝؽ
قُـ بٔ علؾ ١ايتْٛو َٔ ٞتكٝٝـ تًُٝق ٙا٭ب ٖٛٚ ،ٞبه ْ٘ٛتعًٝكاڄ عً ٢تؿورل
ابٔ عڀ ١ٝأًب٘ َٓ٘ بايتؿورل; يقيو ٜ ٫أت ٞعًْٝ ٢ع آ ٟايكلإٓ ٚتؿاهرل
ا٭سهاّٚ ،تؿورل اٱَاّ قُـ بٔ دلٜل ايڀدلٚ ،ٟنتاب ؿك ٠ايتٓن ٌٜإٓوٛب
يؿؼل ايـ ٜٔايلامٚ ،ٟكَا ٜٓوب يًلاغب ا٭ُؿٗاْ.ٞ
ٚيكِـ ا٫ػتِاك أعلض عٔ ايعن ٚإيٗٝاٚ ،قـ َٝنت َا ٜؿتض اهلل ي َٔ ٞؾِٗ
ٗ َعاْ ٞنتابَ٘ٚ ،ا أدًب٘ َٔ إوا ٌ٥ايعًُٖ ،١ٝا ٜ ٫قنل ٙإؿولٚ ،ٕٚإِا
سويب ٗ فيو عـّ عجٛك ٟعً ٘ٝؾُٝا بٌ ٜـ َٔ ٟايتؿاهرل ٗ تًو اٯ١ٜ
ػاُٚ ،١يوت أؿع ٞاْؿلاؿ ٟب٘ ٗ ْؿى ا٭َل; ؾهِ َٔ ن ّ٬تٌٓ ٘٦تٳذٹـٴىځ قـ
هبكو إيَ ٘ٝتهًِٚ ،نِ َٔ ؾِٗ توتٗٛلٚ ٙقـ تكـَو إيَ ٘ٝتؿِٗٚ ،قـّاڄ ق:ٌٝ
ِنُ يفا ُ لشع ُٞوَُورتاً

إٕ َعاْ ٞايكلإٓ َٚكاُـ ٙفاتٴ أؾاٌْٳ نجرل٠ٺ بعٝـ٠ٹ إـَ ،٣ذلاَ١ٝٹ ا٭طلاف،
َٛمع١ٹ عً ٢آٜات٘; ؾا٭سهاّ َب ٗ ١ٓٝآٜات ا٭سهاّٚ ،اٯؿاب ٗ آٜاتٗا،
ٚايكِّ ٗ َٛاقعٗاٚ ،كَا اًتًُت اٯ ١ٜايٛاسـ ٠عً ٢ؾٌٓ َٔ فيو أ ٚأنجل.
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ٚقـ ما نجرل َٔ إؿول ٜٔبعض تًو ا٭ؾٓإٚ ،يهٔ ؾځٻٓاڄ َٔ ؾٓ ٕٛايكلإٓ ٫
ؽً ٛعٔ ؿقا٥ك٘ ْٚٴهځتٹ٘ٹ آ١ٜڅ َٔ آٜات ايكلإٓ ٖٛٚ ،ؾٔ ؿقا٥ل ايب٬غ ٖٛ ١ايق ٟمل
ىِ٘ أسـ َٔ إؿول ٜٔبهتاب نُا ػِٛا ا٭ؾاٌْ ا٭ػل.٣
َٔ أدٌ فيو ايتنَت إٔ  ٫أغؿٌ ايتٓب ٘ٝعًَ ٢ا ًٜٛغ يٖ َٔ ٞقا ايؿٔ
ايع ٗ ِٝٛآ َٔ ١ٜآ ٟايكلإٓ نًُا أڂيڃٗڇُٵتٴ٘ٴ عوب َبًؼ ايؿِٗٚ ،طاق ١ايتـبل.
ٚقـ اٖتُُت ٗ تؿورلٖ ٟقا ببٝإ ٚد ٙٛاٱعذامْٚ ،هت ايب٬غ ١ايعلب،١ٝ
ٚأهايٝب ا٫هتعُاٍٚ ،اٖتُُت _أٜٔاڄ_ ببٝإ تٓاهب اتِاٍ اٯ ٟبعٔٗا
ببعضَٓ ٖٛٚ ،نع دً ٌٝقـ عين ب٘ ؾؼل ايـ ٜٔايلامٚ ،ٟأيـ ؾ ٘ٝبلٖإ ايـٜٔ
ايبكاع ٞنتاب٘ إوُ ِْٛ( :٢ايـكك ٗ تٓاهب اٯٚ ٟايوٛك).
إ ٫أُْٗا مل ٜأتٝا ٗ نجرل َٔ اٯَ ٟا ؾَ ٘ٝكٓع; ؾًِ تنٍ أْٛاك إتأًٌَ يؿٌِ
ايك ٍٛتتڀًع.
أَا ايبشح عٔ تٓاهب َٛاقع ايوٛك بعٔٗا إثل بعض ؾ ٬أكا ٙسكاڄ عً٢
إؿول.
ٚمل أغاؿك هٛك٠ڄ إ ٫بٓٝت َا أس ٘ٝب٘ َٔ أغلآٗا; يٜ ٬٦ه ٕٛايٓاٚل ٗ
تؿورل ايكلإٓ َكِٛكاڄ عً ٢بٝإ َؿلؿات٘ َٚعاْ ًْ٘ ٞنأْٗا ؾكل َتؿلق ١تِلؾ٘
عٔ كٚع ١اْوذاَ٘ٚ ،ؼذب عٓ٘ كٚا٥ع ْاي٘.
ٚاٖتُُت بتبَ ٌٝعاْ ٞإؿلؿات ٗ ايًػ ١ايعلب ١ٝبٔب٘ ٚؼكٝل ٖا ػًت عٔ
ٓب٘ نجرل َٓ٘ قٛاَٝىٴ ايًػٚ ،١عو ٢إٔ هـ ؾ ٘ٝإڀايع ؼكٝل َلاؿٜٚ ،ٙتٓاٍٚ
َٓ٘ ؾٛا٥ـ ْٚهتاڄ عً ٢قـك اهتعـاؿ ;ٙؾإْ ٞبقيت اؾٗـ ٗ ايهٌـ عٔ ْهت َٔ
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َعاْ ٞايكلإٓ ٚإعذام ٙػًت عٓٗا ايتؿاهرل َٔٚ ،أهايٝب ا٫هتعُاٍ مكاالت
ايؿِٝض
لكبار

َا تِب ٛإي ُِٖ ٘ٝايٓشاكٜل ،عٝح هاٖ ٣ٚقا ايتؿورل عً ٢اػتِاكَ ٙڀ٫ٛت
ايكُاطرل; ؾؿ ٘ٝأسؤ َا ٗ ايتؿاهرلٚ ،ؾ ٘ٝأسؤ ٖا ٗ ايتؿاهرل.

كتاب

العزبٔ٘

ٚزلٝت٘( :ؼلٜل إعٓ ٢ايوـٜـٚ ،تٜٓٛل ايعكٌ اؾـٜـ َٔ ،تؿورل يف
ايهتاب

اجملٝـ).
ٚاػتِلت ٖقا ا٫هِ باهِ( :ايتشلٜل ٚايتٜٓٛل َٔ ايتؿورل).

العصز

احلدٓح

ٖٚا أْا( )1أبتـ ٨بتكـَ ِٜكـَاتٺ ته ٕٛعْٛاڄ يًباسح ٗ ايتؿورلٚ ،تػٓ ٘ٝعٔ
َعاؿ نجرل9_5/1 .

 _ 1عٔ قِـ قًتٖٚ= :ا أْاٚ +مل أقٌٖٚ= :ا أْا فا +نُا ايتنَ٘ نجرل َٔ احملقيكٌ; أځػٵقاڄ بٛاٖل
نَ ّ٬ػين ايًبٝب ٕا بٓٝت٘ عٓـ قٛي٘ _تعاٍ_ :طٴث ٻِ أځْٵٴتِٵ ٖٳ ٤٫٪تٳ ڃكٴت ڂًٛٵٕٳ أځْٵ ڂؿوٳ ڂهِٵص هٛك ٠ايبكل.٠
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احلدٓح
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مكاالت

املكدم٘ األّىل 9يف التفضري ّالتأّٓل ّكٌْ التفضري علناً

لكبار
كتاب

العزبٔ٘
َٔ
 _1ايتؿورلَِ :ـك ؾځ ٻول بتٌـٜـ ايوٌ ايقَٔ ٖٛ ٟاعـ ؾول بايتؼؿٝـ
يف

بابِْ ٞل ٓٚلب ايقَِ ٟـكٴ ٙايؿولٚ ،نُٖ٬ا ؾعٌٷ َتعـٍّ ،ؾايتٔعٝـ يٝى
يًتعـ10/1 .١ٜ

العصز

احلدٓح

ٚ _2ايؿول :اٱباْٚ ،١ايهٌـ ٕـي ٍٛن ّ٬أ ٚيؿ ٜبه ّ٬آػل ٖ ٛأٓٚض
ٕعٓ ٢إؿول عٓـ ايواَع ،ثِ ق :ٌٝإِـكإ ٚايؿعَ ٕ٬تواٜٚإ ٗ إعٓ،٢
ٚق :ٌٝىتّ إٔاعـ بإباْ ١إعك٫ٛت10/1 .
ٚ _3ايتؿورل ٗ اُ٫ڀ٬غ ْك ٖٛ :ٍٛاهِ يًعًِ ايباسح عٔ بٝإ َعاْٞ
أيؿا ٚايكلإَٓٚ ،ا ٜوتؿاؿ َٓٗا باػتِاك أ ٚتٛهع11/1 .

َٛٓٛٚ _4ع ايتؿورل :أيؿا ٚايكلإٓ َٔ سٝح ايبشحٴ عٔ َعاَْٚ ،٘ٝا
ٜوتٓب٘ َٓ٘.
ٚبٗق ٙاؿٝج ١ٝػايـ عٹًڃِٳ ايكلا٤ات; ٭ٕ ُاٜن ايعً _ ّٛنُا ٜكٛي _ ٕٛبتُاٜن
إٛٓٛعاتٚ ،سٝجٝات إٛٓٛعات12/1 .
ٚ _5ايتؿورل أ ٍٚايعً ّٛاٱهٛٗٚ ١َٝ٬كاڄ; إف قـ ٗٚل اـٛض ؾ ٗ ٘ٝعِل
ايٓيب"إف نإ بعض أُشاب٘ قـ هأٍ عٔ بعض َعاْ ٞايكلإٓ نُا هأي٘
عُل÷عٔ ايه٬ي ،١ثِ اًتٗل ؾ ٘ٝبعـ َٔ ايِشاب ١عًٚ ٞابٔ عباي ُٖٚا أنجل
ايِشاب ١ق٫ٛڄ ٗ ايتؿورلٚ ،مٜـ بٔ ثابتٚ ،أب ٞبٔ نعبٚ ،عبـ اهلل ابٔ
َوعٛؿٚ ،عبـ اهلل بٔ عُل ٚبٔ ايعاْ _ كٓ ٞاهلل عِٓٗ _.
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ٚنجل اـٛض ؾ ،٘ٝسٌ ؿػٌ ٗ اٱه َٔ ّ٬مل ٜهٔ علب ٞايوذ ;١ٝؾًنّ
ايتِـ ٟيبٝإ َعاْ ٞايكلإٓ شلًِٚ ،اع عٔ ايتابعٌ ٚأًٗلِٖ ٗ فيو فاٖـ
ٚابٔ دبرل.
_ ٖٛٚأٜٔاڄ_ أًلف ايعً ّٛاٱهٚ ١َٝ٬كأهٗا عً ٢ايتشكٝل14/1 .
ٚ _6أَا تِٓٝؿ٘ ؾأُٓ َٔ ٍٚـ ؾ ٘ٝعبـ إًو بٔ دلٜر إه ٞإٛيٛؿ هٓ١
ٖ80ع ٚإت ٗٛهٖٓ149 ١ع ُٓـ نتاب٘ ٗ تؿورل آٜات نجرلْٚ ،٠ع ؾ ٘ٝآثاكاڄ
ٚغرلٖاٚ ،أنجل كٚاٜت٘ عٔ أُشاب ابٔ عباي َجٌ عڀاٚ ٤فاٖـُٓٚ ،ؿت
تؿاهرلْٚ ،وبت كٚاٜتٗا إٍ ابٔ عباي ،يهٔ أٌٖ ا٭ثل تهًُٛا ؾٗٝاٖٞٚ ،
تؿورل قُـ بٔ ايوا٥ب ايهًيب إت ٗٛهٖٓ146 ١ع عٔ أبُ ٞاحل عٔ ابٔ
عبايٚ ،قـ كٴَ ٞأبُ ٛاحل بايهقب ست ٢يكب بهًُ( :١ؿكٚغـت) بايؿاكه١ٝ
َعٓ ٢ايهقاب( ٖٞٚ )1أ ٢ٖٚايلٚاٜات ،ؾإفا أِْ إيٗٝا كٚا ١ٜقُـ بٔ َلٚإ
ايوـ ٣عٔ ايهًيب ؾٗ ٞهًوً ١ايهقب( )2أكاؿٚا بقيو أْٗا ٓـ َا يكب ٙٛبوًوً١
ايقٖبَ ٖٞٚ ،ايو عٔ ْاؾع عٔ ابٔ عُل.
ٚقـ ق :ٌٝإٕ ايهًيب نإ َٔ أُشاب عبـ اهلل بٔ هبأ ايٛٗٝؿ ٟا٭ٌُ ايقٟ
أهًِ ٚطعٔ ٗ اـًؿا ٤ايج٬ثٚ ١غ ٗ ٬سب عً ٞبٔ أب ٞطايبٚ ،قاٍ :إٕ عًٝاڄ
مل ّتٚ ،إْ٘ ٜلدع إٍ ايـْٝاٚ ،قـ ق :ٌٝإْ٘ اؿع ٢إشل ١ٝعً15_14/1 .ٞ
ٚ _7قـ دلت عاؿ ٠إؿول ٜٔباـٛض ٗ بٝإ َعٓ ٢ايتأَ ٖٛ ٌٖٚ ،ٌٜٚواٚ
 _ 1تؿورل ايكلطيب.
 _ 2اٱتكإ.
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مكاالت

يًتؿورل أ ٚأػّ َٓ٘ أَ ٚبأٜ؟

لكبار

ْٚاع ايك ٗ ٍٛفيو إٔ َٔ ايعًُا َٔ ٤دعًُٗا َتواٚ ،ٌٜٚإٍ فيو فٖب
ثعًب ٚابٔ ا٭علابٚ ٞأب ٛعبٝـٚ ٖٛٚ ،٠اٖل ن ّ٬ايلاغب.
 َٔ َِٗٓٚدعٌ ايتؿورل يًُعٓ ،٢ايٛاٖل ٚايتأ ٌٜٚيًُتٌاب٘.

كتاب

العزبٔ٘
يف
العصز

 َٔ َِٗٓٚقاٍ :ايتأُ ٌٜٚلف ايًؿ ٜعٔ ٚاٖل َعٓا ٙإٍ َعٓ ٢آػل قتٌُ
احلدٓح

شٞٻ َٹٔٵ
يـي ;ٌٝؾٝهٖٓ ٕٛا بإعٓ ٢ا٭ُٛي ،ٞؾإفا ؾول قٛي٘ _تعاٍ_ :طٜٴؼٵلڇزٴ ايڃ ٳ
ايڃ ٳُٿٝتٹص بإػلاز ايڀرل َٔ ايب ١ٔٝؾٗ ٛايتؿورل ،أ ٚبإػلاز إوًِ َٔ ايهاؾل
ؾٗ ٛايتأ.ٌٜٚ
ٖٓٚايو أقٛاٍ أػل  ٫عدل ٠بٗاٖٚ ،ق ٙنًٗا اُڀ٬سات ٌَ ٫اس ١ؾٗٝا إ ٫إٔ
ايًػٚ ١اٯثاك تٌٗـ يًك ٍٛا٭ ;ٍٚ٭ٕ ايتأَِ ٌٜٚـك أځ ٻٚي٘ إفا أكدع٘ إٍ ايػا١ٜ
إكِٛؿٚ ،٠ايػا ١ٜإكِٛؿ َٔ ٠ايًؿَ ٖٛ ٜعٓاَٚ ٙا أكاؿ َ٘ٓ ٙإتهًِ ب٘ َٔ
إعاْ ،ٞؾوا ٣ٚايتؿورل عً ٢أْ٘ ٜ ٫ڀًل إ ٫عًَ ٢ا ؾ ٘ٝتؿَِ ٌٝعٓ ٢ػؿٞ
َعك ،ٍٛقاٍ ا٭عٌ:٢
عم ت تتُٜاٌّ ت تتيفُ يفٌ ت تتجُتت ت تُ َأ ُّٔهدُضد ِّاّت ت تتيفُ ُ

ت ت ت ت َأ ُّٔهُ مب بع ت ت ت ُِّ٘ ل ت ت تتقيفةُفأَ ت ت تطايفُ

ُ أ ٟتب ٌٝتؿورل سبٗا أْ٘ نإ ُػرلاڄ ٗ ُ
قًب٘ ،ؾًِ ٜنٍ ٌٜب ستُ ٢اك نبرلاڄ

نٗقا ايوكب ،أٚ ٟيـ ايٓاق ١ايق َٔ ٖٛ ٟايوكاب ايلبٝع ١ٝمل ٜنٍ ٌٜب ست٢
ندلُٚ ،اك ي٘ ٚيـ ِٜشب٘.
قاي٘ أب ٛعبٝـٚ ،٠قـ قاٍ اهلل _تعاٍ_ :طٖٳٌٵ ٜٳٓ ڂٛلٴٕٚٳ ڇإ٫ډ تٳأڃٚڇًٜځ٘ٴص :أٜٓ ٟتٛلٕٚ
إ ٫بٝاْ٘ ايق ٖٛ ٟإلاؿ َٓ٘.
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ٚقاٍ " ٗ ؿعا٫ ٘٥بٔ عباي= :ايًِٗ ؾكٗ٘ ٗ ايـٚ ٜٔعًُ٘ ايتأ :+ٌٜٚأٟ
ؾځٗٵِٳ َعاْ ٞايكلإٓ.
 ٗٚسـٜح عا_ ١ٌ٥كٓ ٞاهلل عٓٗا_ نإ " ٜك ٗ ٍٛكنٛع٘= :هبشاْو
ايًِٗ كبٓا ٚعُـى ،ايًِٗ اغؿل يٜ +ٞتأ ٍٚايكلإٓ :أٜ ٟعٌُ بكٛي٘ _تعاٍ_:
و ٚٳا ٵهتٳػٵؿٹ ٵلٙٴص.
ط ځؾوٳبٿضٵ بٹشٳ ٵُـٹ ٳكبٿ ځ
ؾًقيو ْع ٗ ؿعا ٘٥ايتوبٝضٚ ،اؿُـٚ ،فنل يؿ ٜايلبٚ ،طًب إػؿل،٠
ؾكٛشلا ٜتأُ ٍٚلٜض ٗ أْ٘ ؾول اٯ ١ٜبايٛاٖل َٓٗاٚ ،مل وًُٗا عًَ ٢ا تٌرل إي٘ٝ
َٔ اْتٗاَ ٤ـ ٠ايلهايٚ ،١قلب اْتكاي٘ " ايق ٟؾُٗ٘ َٓٗا عُل ٚابٔ عباي
_كٓ ٞاهلل عُٓٗا_.17_16/1 .
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مكاالت

املكدم٘ الجاىٔ٘ 9يف اصتنداد عله التفضري

لكبار
كتاب

 _1اهتُـاؿ ايعًِ ٜلاؿ ب٘ تٛقؿ٘ عًَ ٢عًَٛات هابل ٚدٛؿٖا عً٢العزبٔ٘
ٚدٛؿ

فيو ايعًِ عٓـ َـ ;ْ٘ٝٚيته ٕٛعْٛاڄ شلِ عً ٢إتكإ تـ ٜٔٚفيو ايعًِ.

يف

العصز

يتًو
ٚزل ٞفيو ٗ اُ٫ڀ٬غ با٫هتُـاؿ عٔ تٌب ٘ٝاستٝاز ايعًِ
احلدٓح

إعًَٛات بڀًب إـؿٚ ،إـؿ :ايعٚ ٕٛايػٛاخ; ؾكلْٛا ايؿعٌ علٗ ايڀًب
ُٖٚا ايوٌ ٚايتاٚ ،٤يٝى نٌ َا ٜقنل ٗ ايعًِ َعـٚؿاڄ َٔ َـؿ ،ٙبٌ َـؿَ ٙا
ٜتٛقـ عً ٘ٝتٳكځ ټ18/1 .َ٘ٛ
ؾاهتُـاؿ عًِ ايتؿورل يًُؿول ايعلبٚ ٞإٛيـ َٔ اجملُٛع إًت َٔ ِ٦عًِ
ايعلبٚ ،١ٝعًِ اٯثاك َٔٚ ،أػباك ايعلبٚ ،أُ ٍٛايؿك٘ ،قٚ :ٌٝعًِ ايه،ّ٬
ٚعًِ ايكلا٤ات18/1 .
ٚ _2يقيو _ أ ٟٱهاؿ ايقٚم أ ٚتهُ _ ً٘ٝمل ٜهٔ غٓ ٢يًُؿول ٗ بعض
إٛآع َٔ ا٫هتٌٗاؿ عً ٢إلاؿ ٗ اٯ ١ٜببٝت َٔ ايٌعل ،أ ٚبٌ َٔ ٤ٞنّ٬
ايعلب; يتهَُ ٌٝا عٓـ َٔ ٙايقٚم عٓـ ػؿا ٤إعٓٚ ،٢ٱقٓاع ايواَع ٚإتعًِ
ايًق ٜٔمل ٜهٌُ شلُا ايقٚم ٗ إٌه٬ت21/1 .
ٚ _3تٌٌُ اٯثاك إْاع ا٭َ ١عً ٢تؿورل َعٓ ;٢إف ٜ ٫ه ٕٛإ ٫عٔ َوتٓـ
نإْاعِٗ عً ٢إٔ إلاؿ َٔ ا٭ػت ٗ آ ١ٜايه٬ي ١ا٭ ٖٞ ٍٚا٭ػت يٮّ،
ٚإٔ إلاؿ َٔ ايِ ٗ ٠٬هٛك ٠اؾُع ٠٬ُ ٖٞ ١اؾُعٚ ،١نقيو إعًَٛات
بائلٚك ٠نًٗا نه ٕٛايَِ ٠٬لاؿاڄ َٓٗا اشل ١٦ٝإؼِ ١ُٛؿ ٕٚايـعاٚ ،٤ايننا٠
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إاٍ إؼِ ْٛإـؾٛع25/1 .
ٚ _4أَا ايكلا٤ات ؾ ٬وتاز إيٗٝا إ ٗ ٫سٌ ا٫هتـ ٍ٫بايكلا ٠٤عً ٢تؿورل
غرلٖاٚ ،إِا ٜهَ ٗ ٕٛعٓ ٢ايذلدٝض ٭سـ إعاْ ٞايكا َٔ ١ُ٥اٯ ١ٜأ٫ ٚهتٗٛاك
عً ٢إعٓ ;٢ؾقنل ايكلا ٠٤نقنل ايٌاٖـ َٔ ن ّ٬ايعلب; ٭ْٗا إٕ ناْت ٌَٗٛك٠
ؾ ٬دلّ أْٗا ته ٕٛسذ ١يػٚ ،١ٜٛإٕ ناْت ًاف ٠ؾشذتٗا  َٔ ٫سٝح ايلٚا;١ٜ
٭ْٗا  ٫تهُ ٕٛشٝش ١ايلٚاٚ ،١ٜيهٔ َٔ سٝح إٕ قاكٗ٥ا َا قلأ بٗا إ ٫اهتٓاؿاڄ
٫هتعُاٍ علبُ ٞشٝض25/1 .
ٚ _5أَا أػباك ايعلب ؾٗ ١ًْ َٔ ٞأؿبِٗٚ ،إِا ػِِتٗا بايقنل; تٓبٗٝاڄ ٕٔ
ٜت ِٖٛإٔ اً٫تػاٍ بٗا َٔ ايًػ ;ٛؾٜٗ ٞوتعإ بٗا عً ٢ؾِٗ َا أٚدن ٙايكلإٓ ٗ
هٛقٗا; ٭ٕ ايكلإٓ إِا ٜقنل ايكِّ ٚا٭ػباك يًُٛعٚ ١ٛا٫عتباك ٫ ،٭ٕ
ٜتشاؿخ بٗا ايٓاي ٗ ا٭زلاك; ؾبُعلؾ ١ا٭ػباك ٜعلف َا أًاكت ي٘ اٯٜات َٔ
ٔتٵ ځغنٵځيٗٳا َٹٔٵ بٳ ٵعـٹ
ؿقا٥ل إعاْ ،ٞؾٓش ٛقٛي٘ _تعاٍ_ :طٚٳ ٫ٳتهڂْٛٴٛا نځاډيتٹ ٞٳْكځ ٳ
قڂ ٻ٠ٛٺ أځْهځاثاڄص ٚقٛي٘ :طڂقتٹٌٳ ځأُٵشٳابٴ ا ڂ٭ ٵػـٴٚؿٹص ٜتٛقـ عًَ ٢علؾ ١أػباكِٖ
عٓـ ايعلب25/1 .
ٚ _6أَا أُ ٍٛايؿك٘ ؾًِ ٜهْٛٛا ٜعـَ َٔ ْ٘ٚاؿ ٠ايتؿورلٚ ،يهِٓٗ ٜقنلٕٚ
ٌِ إٔ بعٔ٘
أسهاّ ا٭ٚاَل ٚايٓٛاٖٚ ٞايعُ َٔ ٖٞٚ ،ّٛأُ ٍٛايؿك٘; ؾځتٳشٳ ٻ
ٜهَ ٕٛاؿ ٠يًتؿورلٚ ،فيو َٔ دٗتٌ :إسـاُٖا :إٔ عًِ ا٭ُ ٍٛقـ أڂٚٵؿٹعٳتٵ
ؾَ ٘ٝوا ٌ٥نجرل َٔ ٖٞ ٠طلم اهتعُاٍ ن ّ٬ايعلبٚ ،ؾِٗ َٛاكؿ ايًػ ١أٌُٖ
ايتٓب ٘ٝعًٗٝا عًُا ٤ايعلبَ ١ٝجٌ َوا ٌ٥ايؿشَٚ ،٣ٛؿٗ ّٛإؼايؿٚ ،١قـ عـ
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مكاالت
دلّ
ايػناي ٞعًِ ا٭ُ ١ًْ َٔ ٍٛايعً ّٛاييت تتعًل بايكلإٓ ٚبأسهاَ٘; ؾ٬

إٔ ٜهَ ٕٛاؿ ٠يًتؿورل.

لكبار

كتاب

ؾٗٛ
اؾٗ ١ايجاْ :١ٝإٔ عًِ ا٭ُٜٔ ٍٛب٘ قٛاعـ ا٫هتٓباٜٚ ،ٙؿِض عٓٗا،
العزبٔ٘
آي ١يًُؿول ٗ اهتٓبا ٙإعاْ ٞايٌلع َٔ ١ٝآٜاتٗا26_25/1 .

يف
العصز

 _7تٓب :٘ٝاعًِ أْ٘ ٜ ٫عـ َٔ اهتُـاؿ عًِ ايتؿورل ،اٯثاك إل ١ٜٚعٔ
احلدٓح

ايٓيب"ٗ تؿورل آٜاتَ ٫ٚ ،ا ٜل ٣ٚعٔ ايِشاب ٗ ١فيو; ٭ٕ فيو َٔ
ايتؿورل َ َٔ ٫ـؿٜ ٫ٚ ،ٙعـ _أٜٔاڄ_ َٔ اهتُـاؿ ايتؿورل َا ٗ بعض آ ٟايكلإٓ
َٔ َعٜٓ ٢ؿول بعٔاڄ آػل َٓٗا; ٭ٕ فيو َٔ قب ٌٓ ٌٝبعض ايه ّ٬عً٢
بعض ،نتؼِ ّٝايعُٚ ،ّٛتكٝٝـ إڀًلٚ ،بٝإ اجملٌُٚ ،تأ ٌٜٚايٛاٖل،
ٚؿ٫ي ١ا٫قتٔاٚ ،٤ؾش ٣ٛاـڀابٚ ،ؿٔ اـڀابَٚ ،ؿٗ ّٛإؼايؿ.١
فنل ابٔ ٌٖاّ ٗ َػين ايًبٝب ٗ سلف ( )٫عٔ أب ٞعً ٞايؿاكه ٞإٔ ايكلإٓ
نً٘ نايوٛك ٠ايٛاسـٚ ،٠شلقا ٜقنل ايٌ ٗ ٤ٞهٛكٚ ٠دٛاب٘ ٗ هٛك ٠أػل ،٣مٛ
ت ٹبٓٹعٵُٳ١ٹ
ذٓٴٕٛٷص ٚدٛاب٘ :طَٳا أځٵْ ٳ
طٚٳقځايڂٛا ٜٳا أځټٜٗٳا اډيقٹ ٟٴْنٿٍٳ ٳع ځًٝٵ٘ٹ ايقٿنڃلٴ إڇْٻوځ يځُٳ ٵ
ذٓٴٕٛڈص .اٖع
ٳكبٿوځ بٹُٳ ٵ
ٖٚقا ن ٫ ّ٬وؤ إط٬ق٘; ٭ٕ ايكلإٓ قـ وٌُ بعض آٜات٘ عً ٢بعض ٚقـ
ٜوتكٌ بعٔٗا عٔ بعض; إف يٝى ٜتعٌ إٔ ٜه ٕٛإعٓ ٢إكِٛؿ ٗ بعض اٯٜات
َكِٛؿاڄ ٗ ْٝع ْٛا٥لٖا ،بً٘ َا ٜكاكب غلٓٗا.
ٚاعًِ إٔ اهتُـاؿ عًِ ايتؿورل َٔ ٖق ٙإٛاؿ ٜٓ ٫اٗ نځٛٵْٳ٘ كأيٳ ايعًّٛڇ
اٱه ١َٝ٬نُا تكـّ; ٭ٕ ن ْ٘ٛكأي ايعً ّٛاٱهَ ١َٝ٬عٓا ٙأْ٘ أٌُ يعًّٛ

017

خمتارات مً مكدمات ابً عاعْر العغز عل ٙتفضريِ

اٱه ّ٬عًٚ ٢د٘ اٱْاٍ ،ؾأَا اهتُـاؿ َٔ ٙبعض ايعً ّٛاٱه ١َٝ٬ؾقيو
اهتُـاؿ يكِـ تؿِ ٌٝايتؿورل عًٚ ٢د٘ أمت َٔ اٱْاٍ ٖٛٚ ،أٌُ ٕا اهتُـ
َٓ٘ باػت٬ف ا٫عتباك27/1 .
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018

مكاالت
لكبار
املكدم٘ الجالج٘ 9يف صخ٘ التفضري بغري املأثْر ّمعي ٙالتفضري بالزأٖ ّحنِْ
كتاب

العزبٔ٘
دٗ١
 _1ثِ ي ٛنإ ايتؿورل َكِٛكاڄ عً ٢بٝإ َعاَْ ٞؿلؿات ايكلإٓ َٔ
يف

ايعلب ;١ٝيهإ ايتؿورل ْنكاڄ ٚمٔ ٌْاٖـ نجل ٠أقٛاٍ ايوًـ َٔ ايِشاب ١ؾُٔ
العصز

28
 ٗ ًِٜٗٝتؿورل آٜات ايكلإَٓٚ ،ا أنجل فيو ا٫هتٓبا ٙبلأٚ ِٜٗعًُِٗ/1 .
احلدٓح
 _2ؾُٔ ٜلنب ًَ عُٝاٚ ،٤ىب٘ ػب٘ عٌٛا ٤ؾشل عً ٢أهاطٌ ايعًِ
تك ِٜٛاعٛدادُ٘ٝٝٚ ،ن سً َٔ ٙٛأداد٘ ،ؼقٜلاڄ يًُڀايعٚ ،تٓن٬ٜڄ ٗ ايدلز
ٚايڀايع37/1 .
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املكدم٘ الزابع٘ 9فٔنا حيل أٌ ٓكٌْ غزض املفضز

 _1إٕ ايكلإٓ أْني٘ اهلل _تعاٍ_ نتاباڄ يِ٬غ أَل ايٓاي ناؾ ;١كٓ ١شلِ;
يتبًٝػِٗ َلاؿ اهلل َِٓٗ.
قاٍ اهلل _تعاٍ_ :طٚٳٳْ ٻنيڃٓٳا ٳع ځًٝٵوځ اڃي ٹهتٳابٳ تٹٵبٝٳاْاڄ ٹيهڂٌٿ ٳًٞٵ٤ٺ ٳٖٚٴـٶٚ ٣ٳ ٳكسٵُٳ١ڄ
ٳٚبٴٌٵلٳ ٣ٹيًڃ ٴُ ٵوًٹُٹٌٳص.
ؾهإ إكِـ ا٭عً٬ُ َ٘ٓ ٢غ ا٭سٛاٍ ايؿلؿٚ ،١ٜاؾُاعٚ ،١ٝايعُلاْ.١ٝ
ؾايِ٬غ ايؿلؿٜ ٟعتُـ تٗقٜب ايٓؿى ٚتننٝتٗاٚ ،كأي ا٭َل ؾ٬ُ ٘ٝغ
ا٫عتكاؿ; ٭ٕ ا٫عتكاؿ َِـك اٯؿاب ٚايتؿهرل ،ثِ ُ٬غ ايولٜل ٠اـاُ،١
 ٖٞٚايعباؿات ايٛاٖل ٠نايِٚ ،٠٬ايباطٓ ١نايتؼًل بذلى اؿوـ ٚاؿكـ ٚايهدل.
أَا ايِ٬غ اؾُاع ٞؾٝشٌِ أ٫ٚڄ َٔ ايِ٬غ ايؿلؿ ;ٟإف ا٭ؾلاؿ أدنا٤
اجملتُعًِٜ ٫ٚ ،ض ايهٌ إ ٫بِ٬غ أدنا ٤ًٞ َٔٚ ،٘٥ما٥ـ عً ٢فيو ٖٛٚ
ٓب٘ تِلف ايٓاي بعِٔٗ َع بعض عًٚ ٢د٘ ٜعُِِٗ َٔ َنآ١
ايٌٗٛاتَٛٚ ،اثب ١ايك ٣ٛايٓؿواْٖٚ ،١ٝقا ٖ ٛعًِ إعاَ٬تٜٚ ،عدل عٓ٘ عٓـ
اؿهُا ٤بايوٝاه ١إـْ.١ٝ
ْٛ ٜاّ ايعامل
ٚأَا ايِ٬غ ايعُلاْ ٞؾٗ ٛأٚهع َٔ فيو; إف ٖ ٛسٹؿڃ ڂ
٘ تِلف اؾُاعات ٚا٭قاي ِٝبعِٔٗ َع بعض عًٚ ٢د٘ وؿٜ
اٱهٓٚ ،َٞ٬ٳبٵ ڂ
 ٜإًِش ١اؾاَع ١عٓـ
 ٞإِاحل ايهً ١ٝاٱهٚ ،١َٝ٬سٹؿڃ ڂ
َِاحل اؾُٝعٚ ،كٳعٵ ٴ
َعاكٓ ١إًِش ١ايكاُل ٠شلاٜٚ ،وُٖ ٢قا بعًِ ايعُلإ ٚعًِ ا٫دتُاع38/1 .
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000

مكاالت
نتاب٘
 _2ؾػلض إؿول بٝإ َا  ٌِٜإي ٘ٝأَ ٚا ٜكِـَ َٔ ٙلاؿ اهلل _تعاٍ_ ٗ
لكبار

بأمت بٝإ وتًُ٘ إعٜٓ ٫ٚ ،٢أبا ٙايًؿ َٔ ٜنٌ َا ٜٓٛض إلاؿ َٔ َكاُـ
كتاب

ٚتؿلٜعاڄ
ايكلإٓ ،أَ ٚا ٜتٛقـ عً ٘ٝؾُٗ٘ أنٌُ ؾِٗ ،أ ٚىـّ إكِـ تؿِ٬ٝڄ العزبٔ٘
نُا أًلْا إي ٗ ٘ٝإكـَ ١ا٭َ ٍٚع إقاَ ١اؿذ ١عً ٢فيو إٕ نإ ب٘ يف
ػؿا ،٤أٚ
العصز

يتٛقع َهابلَ َٔ ٠عاْـ أ ٚداٌٖ ،ؾ ٬دلّ نإ كا٥ـٴ إڂؿځ ٿول ٗ فيو إٔ ٜعلف
احلدٓح

_عً ٢اٱْاٍ_ َكاُـٳ ايكلإٓ ٖا دا ٤٭دًٜ٘ٚ ،علف اُڀ٬س٘ ٗ إط٬م
ا٭يؿاٚ ،ٚيًتٓن ٌٜاُڀ٬غ ٚعاؿات42_41/1 .
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املكدم٘ اخلامض٘ 9يف أصباب اليشّل
 _1أٚيع نجرل َٔ إؿول ٜٔبتڀًب أهباب ْن ٍٚآ ٟايكلإٓ ٖٞٚ ،سٛاؿخ
ٜل ٣ٚإٔ آٜات َٔ ايكلإٓ ْنيت ٭دًٗا; يبٝإ سهُٗا ،أ ٚؿهاٜتٗا ،أٚ
إْهاكٖا ،أ ٚم ٛفيوٚ ،أغلبٛا ٗ فيو ٚأنجلٚا; ست ٢ناؿ بعِٔٗ إٔ ِٖٜٛ
ايٓاي إٔ نٌ آ َٔ ١ٜايكلإٓ ْنيت عً ٢هببٚ ،ست ٢كؾعٛا ايجكَ ١ا فنلٚا.
بٝـ أْا لـ ٗ بعض آ ٟايكلإٓ إًاك ٠إٍ ا٭هباب اييت ؿعت إٍ ْنٚشلا،
ٚلـ يبعض اٯ ٟأهباباڄ ثبتت بايٓكٌ ؿ ٕٚاستُاٍ إٔ ٜه ٕٛفيو كأ ٟايٓاقٌ;
ؾهإ أَل أهباب ْن ٍٚايكلإٓ ؿا٥لاڄ بٌ ايكِـ ٚاٱهلافٚ ،نإ ٗ غض ايٓٛل
عٓ٘ٚ ،إكهاٍ سبً٘ عً ٢غاكب٘ ػڀل ع ٗ ِٝٛؾِٗ ايكلإٓ; ؾقيو ايق ٟؿعاْٞ
إٍ ػٛض ٖقا ايػلض ٗ َكـَات ايتؿورل; يٛٗٛك ًـ ٠اؿاد ١إٍ ُشٗ ِ٘ٝ
أثٓا ٤ايتؿورلٚ ،ي٬هتػٓا ٤عٔ إعاؿ ٠ايه ّ٬عً ٘ٝعٓـ علٚض تًو إوا ٌ٥غرل
َـػل َا أكا ٗ ٙفيو كأٜاڄ هُع ًتاتٗا.
ٚأْا عافكٷ إتكـٌَ ايق ٜٔأيؿٛا ٗ أهباب ايٓن ،ٍٚؾاهتهجلٚا َٓٗا بإٔ نٌ َٔ
ٜتِـ ٣يتأيٝـ نتاب ٗ َٛٓٛع غرل ٌَبع ُتًه٘ قب ١ايتٛهع ؾ ;٘ٝؾٜٓ ٬ؿو
ٜوتنٜـ َٔ ًَتكڀات٘; يٝقن ٞقبوّ٘ٚ ،ـ ْؿو٘; ؾرلَٓ ٢ا هـ كٓ ٢ايِبٿ
بايٛعـٜٚ ،ك :ٍٛمؿْ َٔ ٞسـٜجو ٜا هعـ غرل ٖٝاب يعافٍَ ٫ٚ ،تڀًب َعقك٠
عافكٚ ،نقيو ًإٔ ايٛيع إفا اَتًو ايكًب.
ٚيهين  ٫أعقك أهاطٌ إؿول ٜٔايق ٜٔتًكؿٛا ايلٚاٜات ائعٝؿ ;١ؾأثبتٖٛا ٗ
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مكاالتإٔ
نتبِٗٚ ،مل ٜٓبٗٛا عًَ ٢لاتبٗا قٓٚ ٠ٛعؿاڄ ،ست ٢أُٖٛٚا نجرلاڄ َٔ ايٓاي
لكبار

ايكلإٓ  ٫تٓنٍ آٜات٘ إ ٫٭دٌ سٛاؿخ تـع ٛإيٗٝاٚ ،ب٦ى ٖقا اي ;ِٖٛؾإٕ
كتاب

ْنٚي٘
ايكلإٓ داٖ ٤اؿٜاڄ إٍ َا ب٘ ُ٬غ ا٭َ ٗ ١أُٓاف ايِ٬غ; ؾٜ ٬تٛقـالعزبٔ٘
عً ٢سـٚخ اؿٛاؿخ ايـاع ١ٝإٍ تٌلٜع ا٭سهاّ.

يف
العصز

ْعِ إٕ ايعًُا ٤تٛدوٛا َٓٗا ،ؾكايٛا إٕ هبب ايٓن ٫ ٍٚىِٻّ ،إ ٫طا٥ؿ١
احلدٓح

ًاف ٠اؿعت ايتؼِ ّٝبٗاٚ ،ي ٛإٔ أهباب ايٓن ٍٚناْت نًٗا َتعًك ١بآٜات
عإَ ١ا ؿػٌ َٔ فيو ٓل عً ٢عَُٗٛا; إف قـ أكاسٓا أ ١ُ٥ا٭ُ ٍٛسٌ قايٛا:
=ايعدل ٠بعُ ّٛايًؿ ٫ ٜغِ ْٛايوبب.+
ٚيهٔ أهباباڄ نجرل ٠كاّ كٚاتٗا تعَ ٌٝلاؿ َٔ ؽِ ّٝعاّ ،أ ٚتكٝٝـ َڀًل،
أ ٚإؾا ٤إٍ قٌُ ،ؾتًو ٖ ٞاييت قـ تكـ علٓ ١أَاّ َعاْ ٞايتؿورل قبٌ ايتٓب٘ٝ
عًٓ ٢عؿٗا أ ٚتأًٜٗٚا46/1 .
ٚ _2مث ١ؾا٥ـ ٠أػل ٣ع ١ُٝٛ٭هباب ايٓن ٖٞٚ ٍٚإٔ ٗ ْن ٍٚايكلإٓ عٓـ
سـٚخ سٛاؿخ ؿ٫ي ١عً ٢إعذامْ َٔ ٙاس ١ٝا٫كػاٍ ٖٞٚ ،إسـ ٣طلٜكتٌ
يبًػا ٤ايعلب ٗ أقٛاشلِ; ؾٓنٚي٘ عً ٢سٛاؿخ ٜكڀع ؿع َٔ ٣ٛاؿعٛا أْ٘ أهاطرل
ا٭ٚيٌ50/1 .
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املكدم٘ الضادص٘ 9يف الكزاءات

 _1ي ٫ٛعٓا١ٜڂ نجرلڈ َٔ إؿول ٜٔبقنلڇ اػت٬فٹ ايكلا٤اتٹ ٗ أيؿا ٚايكلإٓ ست٢
ٗ نٝؿٝات ا٭ؿا _ ٤يهٓت َعنٍ عٔ ايتهًِ ٗ فيو; ٭ٕ عًِ ايكلا٤ات عًِ
دًَ ٌٝوتكٌ ،قـ ػّ بايتـٚ ٜٔٚايتأيٝـٚ ،قـ أًبع ؾ ٘ٝأُشاب٘ٚ ،أهٗبٛا
َا يٝى عًَ ٘ٝنٜـٚ ،يهين كأٜتين َشٌ آ٫ڀلاك إٍ إٔ أيك ٞعًٝهِ ْ٬ڄ ٗ
ٖقا ايػلض تعلؾ ٕٛبٗا َكـاك تعًل اػت٬ف ايكلا٤ات بايتؿورلَٚ ،لاتب
ايكلا٤ات ق٠ٛڄ ٓٚعؿاڄ؟ ن ٫ ٞتعذبٛا َٔ إعلآ ٞعٔ فنل نجرل َٔ ايكلا٤ات ٗ
أثٓا ٤ايتؿورل51/1 .
 َٔ _2أدٌ فيو اتؿل عًُا ٤ايكلا٤ات ٚايؿكٗا ٤عً ٢إٔ نٌ قلاٚ ٠٤اؾكت ٚدٗاڄ
ٗ ايعلبٚٚ ،١ٝاؾكت ػ٘ إِشـ _أَِ ٟشـ عجُإ_ ُٚض هٓـ كاٜٗٚا ؾٗٞ
قلاُ ٠٤شٝش ٫ ١هٛم كؿٖا.

قاٍ أب ٛبهل ابٔ ايعلبَٚ :ٞعٓ ٢فيو عٓـ ٟإٔ تٛاتلٖا تبعٷ يتٛاتل إِشـ
ايقٚ ٟاؾكتَ٘ٚ ،ا ؿ ٕٚفيو ؾًٗ ٛافٜ ،عين ٚإٔ تٛاتل إِشـ ْاً ٧عٔ تٛاتل
ا٭يؿا ٚاييت نتبت ؾ53/1 .٘ٝ
 _3ثِ إٕ ايكلا٤اتٹ ايعٌلٳ ايِشٝش١ځ إتٛاتل٠ځ قـ تتؿاٚت َا ٌٜتٌُ عً٘ٝ
بعٔٗا َٔ ػُِٝٛات ايب٬غ ،١أ ٚايؿِاس ،١أ ٚنجل ٠إعاْ ،ٞأ ٚايٌٗل،٠
ُ ٖٛٚاٜن َتكاكبٚ ،قٌ إٔ ٜهوب إسـ ٣ايكلا٤ات ٗ تًو اٯ ١ٜكدشاْاڄ.
عً ٢إٔ نجرلاڄ َٔ ايعًُا ٤نإ ٜ ٫لَ ٣اْعاڄ َٔ تلدٝض قلا ٠٤عً ٢غرلٖأَٚ ،
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مكاالتب٘
ٖ ٤٫٪اٱَاّ قُـ بٔ دلٜل ايڀدلٚ ،ٟايع ١َ٬اينكٌل ٗٚ ٟأنجل َا كٴدض
ْٛل هٓقنلَٛ ٗ ٙآع٘.

لكبار

كتاب

إسـ٣
ٚقـ ه ٌ٦ابٔ كًـ عُا ٜكع ٗ نتب إؿولٚ ،ٜٔإعلبٌ َٔ اػتٝاك العزبٔ٘
ايكلا٤تٌ إتٛاتلتٌٚ ،قٛشلِ ٖق ٙايكلا ٠٤أسؤ :أفاى ُشٝض أّ ٫؟

يف
العصز

ؾأداب :أَا َا هأيت عٓ٘ ٖا ٜكع ٗ نتب إؿولٚ ،ٜٔإعلبٌ َٔ ؼوٌ
احلدٓح

بعض ايكلا٤اتٚ ،اػتٝاكٖا عً ٢بعض; يهْٗٛا أٗٚل َٔ دٗ ١اٱعلابٚ ،أُض
ٗ ايٓكٌٚ ،أٜول ٗ ايًؿ _ ٜؾٜٓ ٬هل فيو ،نلٚاٚ ١ٜكَ اييت اػتاكٖا ايٌٛٝؾ
إتكـَ ٕٛعٓـْا _أ ٟبا٭ْـيى_ ؾهإ اٱَاّ ٗ اؾاَع ٜ ٫كلأ إ ٫بٗا; ٕا ؾٗٝا َٔ
توٗ ٌٝايٓدلاتٚ ،تلى ؼكٝكٗا ٗ ْٝع إٛآعٚ ،قـ ت ٍٚ٪فيو ؾُٝا ك ٟٚعٔ
َايو َٔ نلاٖ ١ٝايٓدل ٗ ايكلإٓ ٗ ايِ62_61/1 .٠٬
 _4تٓب :٘ٝأْا أقتِل ٗ ٖقا ايتؿورل عً ٢ايتعلض ٫ػت٬ف ايكلا٤ات ايعٌل
إٌٗٛك ٠ػاُ ٗ ١أًٗل كٚاٜات ايلا ٜٔٚعٔ أُشابٗا; ٭ْٗا َتٛاتلٚ ،٠إٕ
ناْت ايكلا٤ات ايوبع قـ اَتامت عً ٢بك ١ٝايكلا٤ات بايٌٗل ٠بٌ إوًٌُ ٗ
أقڀاك اٱه.ّ٬
ٚأبين أ ٍٚايتؿورل عً ٢قلاْ ٠٤اؾع بلٚا ١ٜعٝو ٢بٔ َٓٝا إـْ ٞإًكب بكاي;ٕٛ
٭ْٗا ايكلا ٠٤إـْ ١ٝإَاَاڄ ٚكاٜٚاڄٚ ،٭ْٗا اييت ٜكلأ بٗا َع ِٛأٌٖ تْٛى ،ثِ أفنل
ػ٬ف بك ١ٝايكلا ٤ايعٌل ٠ػاُ.١
ٚايكلا٤ات اييت ٜكلأ بٗا اي ٗ ّٛٝب٬ؿ اٱهٖ َٔ ّ٬ق ٙايكلا٤ات ايعٌلٖٞ ،
قلاْ ٠٤اؾع بلٚا ١ٜقاي ٗ ٕٛبعض ايكڀل ايتْٛوٚ ،ٞبعض ايكڀل إِلٗٚ ،ٟ
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يٝبٝاٚ ،بلٚاٚ ١ٜكَ ٗ بعض ايكڀل ايتْٛوٚ ،ٞبعض ايكڀل إِلٗٚ ،ٟ
ْٝع ايكڀل اؾنا٥لْٝٚ ،ٟع إػلب ا٭قَِٚ ،٢ا ٜتبع٘ َٔ ايب٬ؿ ٚايوٛؿإ.
ٚقلا ٠٤عاُِ بلٚا ١ٜسؿّ عٓ٘ ٗ ْٝع ايٌلم َٔ ايعلامٚ ،ايٌاّ،
ٚغايب ايب٬ؿ إِلٚ ،١ٜاشلٓـٚ ،بانوتإٚ ،تلنٝاٚ ،ا٭ؾػإ.
ٚبًػين إٔ قلا ٠٤أب ٞعُل ٚايبِلٜ ٟكلأ بٗا ٗ ايوٛؿإ اجملاٚك َِل63/1 .
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مكاالت

املكدم٘ الضابع٘ 9قصص الكزآٌ

لكبار
كتاب
العزبٔ٘

ِّڇ بٹُٳا
سوٳٔٳ اڃيكځ ٳ
 _1اًَ اهلل عً ٢كهٛي٘"بكٛي٘ :طْٳشٵٔٴ ٳْ ڂكّټ ٳع ځًٝٵوځ ځأ ٵ
ت َٹٔٵ قځٵبًٹ ٹ٘ يځُٹٔٵ ايڃػٳاٹؾًٹٌٳص.
سٵٓٝٳا ڇإيځٝٵوځ ٳٖقٳا اڃيكڂلٵآ ٳٕ ٚٳإڇٕٵ نڂٓ ٳ
ځأ ٵ ٚٳ

يف

العصز
احلدٓح)1
(

سوٳٔٳص إٔ ايكِّ ايكلآْ ١ٝمل تول َوام اٱٓاض
ؾعًُٓا َٔ قٛي٘ :طځأ ٵ

ٚػـٜـ ايٌٓاَٚ ،ٙا وٌِ َٔ اهتػلاب َبًؼ تًو اؿٛاؿخ َٔ ػرل أً ٚل; ٭ٕ
غلض ايكلإٓ أزلٚ ٢أعًٖ َٔ ٢قاٚ ،ي ٛنإ َٔ ٖقا يوا ٣ٚنجرلاڄ َٔ قِّ
ا٭ػباك اؿوٓ ١ايِاؿق ١ؾُا نإ دـٜلاڄ بايتؿٔ ٌٝعً ٢نٌ دٓى ايكِّ.

ٚايكِ :١اـدل عٔ ساؿث ١غا٥ب ١عٔ إؼدل بٗا ،ؾًٝى َا ٗ ايكلإٓ َٔ فنل
ا٭سٛاٍ اؿآل ٗ ٠مَٔ ْنٚي٘ قِِاڄ َجٌ فنل ٚقا٥ع إوًٌُ َع عـ،ِٖٚ
ْٚع ايكِ ١قٹِٳّ بهول ايكاف.
ٚأَا ايكځِٳّ بؿتض ايكاف ؾاهِ يًؼدل إكَِِ ٖٛٚ ،ْٛـك زل ٞب٘
إؿعٜ ،ٍٛكاٍ :قّ عً ٢ؾ ٕ٬إفا أػدل ٙغدل.
ٚأبِل أٌٖ ايعًِ إٔ يٝى ايػلض َٔ هٛقٗا قاُلاڄ عً ٢سِ ٍٛايعدل٠
ٚإٛعٖ ١ٛا تُٔٓت٘ ايكِ َٔ ١عٛاقب اـرل أ ٚايٌل ٫ٚ ،عً ٢سِ ٍٛايتٜٓ٘ٛ
بأُشاب تًو ايكِّ ٗ عٓا ١ٜاهلل بِٗ ،أ ٚايتٌ ٜ٘ٛبأُشابٗا ؾُٝا يكَٔ ٙٛ
غٔب اهلل عً ،ِٗٝنُا تكـ عٓـ ٙأؾٗاّ ايكاْعٌ بٛٛاٖل ا٭ًٝاٚ ٤أٚاًٗ٥ا ،بٌ
 َٔ _ 1أٓض ايك :ّٛأؾآٛا ؾُٝا ْ٪ٜوِٗ.
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ايػلض َٔ فيو أزلٚ ٢أدٌ.
إٕ ٗ تًو ايكِّ يعدلاڄ ْٚ ،١ؾٛا٥ـ يٮَٚ ;١يقيو ْل ٣ايكلإٓ ٜأػق َٔ
نٌ قِ ١أًلف َٛآٝعٗاٜٚ ،علض عُا عـا ;ٙيٝه ٕٛتعلٓ٘ يًكِّ َٓنٖاڄ
عٔ قِـ ايتٳؿځهڊ٘ بٗا.
َٔ أدٌ فيو نڂًِّ٘ مل تأت ايكِّ ٗ ايكلإٓ َتتايَ ١ٝتعاقب ٗ ١هٛك ٠أ ٚهٛك
نُا ٜه ٕٛنتاب تاكٜؽ ،بٌ ناْت َؿلقَٛ ١مع ١عًَ ٢كاَات تٓاهبٗا; ٭ٕ
َع ِٛايؿٛا٥ـ اؿاًَُٗٓ ١ا شلا ع٬ق ١بقيو ايتٛمٜع ٖٛ ،فنل َٛٚع ١ٛ٭ٌٖ
ايـ ;ٜٔؾٗ ٛباـڀاب ١أًب٘.
ٚيًكلإٓ أهًٛبٷ ػاْ ٖ ٛا٭هًٛب إعدل عٓ٘ بايتقنرلٚ ،بايقنل ٗ آٜات
ٜأت ٞتؿورلٖا; ؾهإ أهًٛب٘ قآٝاڄ يًٛطلٚ ،ٜٔنإ أدٌټ َٔ أهًٛب ايكِاٌُ
ٗ هٳٛٵم ايكِّ; جمللؿ َعلؾتٗا; ٭ٕ هٳٛٵقځٗا ٗ َٓاهباتٗا ٜهوبٗا ُؿتٌُ :ؿ١
ايدلٖإُٚ ،ؿ ١ايتبٝإ.
ٚلـ َٔ ٖٝنات قِّ ايكلإٓڇ ْٳوٵرٳ ُْٗٛا عً ٢أهًٛب اٱهام; يٝهٕٛ
ًبٗٗا بايتقنرل أقً َٔ ٣ٛبٗٗا بايكَِّ ،جاٍ فيو قٛي٘ _تعاٍ_ ٗ هٛك٠
ايكًِ :ط ځؾًځُٻا كٳځأ ٵٖٚٳا قځايڂٛا إڇْٻا يځٔٳايڊٕٛٳ ( )26بٳٌٵ ْٳشٵٔٴ َٳشٵلٴَٚٴٕٛٳ ( )27قځاٍٳ
ٌ ځيهڂ ٵِ يځٛٵ ٫ٴتوٳبٿشٴٕٛٳص.
ځأ ٵ ٚٳه ڂڀٗٴِٵ ځأيځِٵ أځقڂ ٵ
ؾكـ سهٝت َكايت٘ ٖقَٛ ٗ ٙقع تقنرل ٙأُشاب٘ بٗا; ٭ٕ فيو َٳشٳ ټن سهاٜتٗا،
ٚمل ؼو أثٓا ٤قٛي٘ :طڇإفٵ أځ ڃقوٳُٴٛا ځيٝٳِٵ ڇل ٴَٻٓٗٳا َٴِٵبٹشٹٌٳص ٚقٛي٘ :طځؾٳتٓٳاؿٳٚا
َٴِٵبٹشٹٌٳ ( )21أځٕٵ ا ڃغـٴٚا ٳعًځ ٢سٳلٵٹثهڂِٵ إڇٕٵ نڂٓتٴِٵ ُٳا ڇكَٹٌٳص.

خمتارات مً مكدمات ابً عاعْر العغز عل ٙتفضريِ

008

َ ٞا ٜكتٔ ٘ٝايه ّ٬ايٛاكؿ نكٛي٘ _تعاٍ_ ٗ هٛك ٠مكاالت
ٜٛهـ:
ٖٝ َٔٚناتٗا طځ ټ
لكبار

طٚٳا ٵهتٳٳبكځا ايڃبٳابٳص ؾكـ طڂ ٟٛفٹنڃلٴ سٔٛكڇ هٝـٖاٚ ،طلقٹ٘ ايبابٳٚ ،إهلاعٹُٗا
كتاب

يذلٟ
إي ٘ٝيؿتش٘; ؾإهلاع ٜٛهـ ،يٝكڀع عًٗٝا َا تٛزل٘ ؾٗٝا َٔ إځهڃلڇ بٹ٘ٹ;العزبٔ٘
هٝـٖا أْ٘ أكاؿ بٗا ه٤ٛاڄٚ ،إهلاعٗا ٖ ٞئـ فيو; يته ٕٛايباؿ ١٥يف
باؿها،١ٜ
العصز

ؾتكڀع عًٜٛ ٢هـ َا تٛزلت٘ ؾً َٔ ٘ٝها ،١ٜؾـٍ عً ٢فيو َا بعـ َٔ ٙقٛي٘:
دنٳا ٴَ ٤ٳٔٵ أځكٳاؿٳ بٹأځ ٵًٖٹوځ هٴ٤ٛاڄص اٯٜات.
ت َٳا ٳ
طٚٳځأيڃ ځؿٝٳا ٳهٿ ٝٳـٖٳا ځيـٳ ٣ايڃبٳابٹ قځاځي ٵ

احلدٓح

َٗٓٚا إٔ ايكِّ بٴٻجت بأهًٛب بـٜع; إف هاقٗا ٗ َٛإ ا٫تعا ٚبٗا َع
احملاؾ ١ٛعً ٢ايػلض ا٭ًُ ٞايق ٟدا ٤ب٘ ايكلإٓ َٔ تٌلٜع ٚتؿلٜع.
65_64/1
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املكدم٘ الجامي٘ 9يف اصه الكزآٌّ ،آٓاتُّ ،صْرِّ ،تزتٔبَاّ ،أمسائَا

ٖ _1قا غلض ي٘ َنٜـ اتِاٍ بايكلإٓٚ ،ي٘ اتِاٍ َتٌ بايتؿورل; ٭ٕ َا
ٜتشكل ؾٜٓ ٘ٝتؿع ب٘ ٗ َٛآع نجرل َٔ ٠ؾٛاتض ايوٛكَٓٚ ،اهب ١بعٔٗا يبعض;
ؾٝػين إؿول عٔ إعاؿت٘.
َعً ّٛيو إٔ َٛٓٛع عًِ ايتؿورل ٖ ٛايكلإٓ; يتبٝإ َعاَْٚ ،٘ٝا ٌٜتٌُ
عً َٔ ٘ٝإكًاؿٺٖٚ ،ـ٣ٶٚ ،آؿابٚ ،إُ٬غ ساٍ ا٭َْ ٗ ١اعتٗاٗٚ ،
َعاًَتٗا َع ا٭َِ اييت ؽايڀٗا :بؿِٗ ؿ٫يت٘ ايًػٚ ١ٜٛايب٬غ ;١ٝؾايكلإٓ ٖٛ
ايه ّ٬ايق ٟأٚسا ٙاهلل _تعاٍ_ نَ٬اڄ علبٝاڄ إٍ قُـ"بٛاهڀ ١ددل ٌٜعً ٢إٔ
ٜبًػ٘ ايله ٍٛإٍ ا٭َ ١بايًؿ ٜايق ٟأٚس ٞب٘ إي ٘ٝيًعٌُ ب٘ٚ ،يكلاَ ٠٤ا ٜتٝول
شلِ إٔ ٜكلأًُٛ ٗ َ٘ٓ ٙٚاتِٗٚ ،دعٌ قلا٤ت٘ عباؿ70/1 .٠
 _2ؾايكلإٓ اهِ يًه ّ٬إٛس ٢ب٘ إٍ ايٓيب" ١ًْ ٖٛٚإهتٛب ٗ
إِاسـ إٌتٌُ عًَ ٢اٚ ١٥أكبع عٌل ٠هٛك ،٠أٖ٫ٚا ايؿاؼٚ ،١أػلاٖا هٛك٠
ايٓايُ ،اك ٖقا ا٫هِ عٳًځُاڄ عًٖ ٢قا ايٛس ٖٛٚ ،ٞعًٚ ٢مٕ ؾڂعٵٖٞٚ ،ٕ٬
مْٚ ١كؿت ٗ أزلا ٤إِاؿك َجٌ غڂؿڃلإًٚ ،ٴهڃلإٚ ،بٴٗتإٚٚ ،كؿت مٜاؿ٠
ايٓ ٗ ٕٛأزلا ٤أعَ ّ٬جٌ عجُإٚ ،سوإٚ ،عـْإ.
ٚاهِ قلإٓ ُاحل ي٬عتباك ;ٜٔ٭ْ٘ ٌَتل َٔ ايكلا ;٠٤٭ٕ أَ ٍٚا بـ ٨ب٘
ايله َٔ ٍٛايٛس ٞطاقڃلٳأڃ بٹاهٵِڇ ٳكبٿوځص اٯ.١ٜ
ٚقاٍ _تعاٍ_ :طٚٳڂقلٵآْاڄ ځؾلٳ ڃقٓٳاٙٴ يٹتٳ ڃكلٳځأٙٴ ٳعًځ ٢ايٓٻايڇ ٳعًځ ٢ٴَ ڃهحٺ ٳٚٳْنٻڃيٓٳاٙٴ تٳٓنڇ٬ٜڄص.
71/1
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مكاالت
"
 _3ؾاهِ ايكلإٓ ٖ ٛا٫هِ ايق ٟدٴعٹٌ عًُاڄ عً ٢ايٛس ٞإٓنٍ عً ٢قُـ
لكبار

ٚمل ٜوبل إٔ أڂطًل عً ٢غرل ٙقبً٘ ٖٛٚ ،أًٗل أزلاٚ ،٘٥أنجلٖا ٚكٚؿاڄ ٗ
آٜات٘ٚ ،أًٗلٖا ؿٚكاْاڄ عً ٢أيوٓ ١ايوًـ71/1 .

كتاب

العزبٔ٘

يف
اٱتكإ إٍ
ٚ _4ي٘ أزلا ٤أػل ٗ ٖٞ ٣ا٭ٌُ أُٚاف ،أ ٚأدٓاي أْٗاٖا ٗ
العصز

ْٳٿٝـٺ ٚعٌلٚ ،ٜٔايق ٟاًتٗل إط٬ق٘ عًَٗٓ ٘ٝا هت :١ايتٓنٚ ،ٌٜايهتاب،
ٚايؿلقإٚ ،ايقنلٚ ،ايٛسٚ ،ٞن ّ٬اهلل72/1 .

احلدٓح

 _5اٯَ ٖٞ :١ٜكـاك َٔ ايكلإٓ َلنب ٚي ٛتكـٜلاڄ أ ٚإؿاقاڄ; ؾكٛيٚ= :ٞيٛ
تكـٜلاڄ :+ٱؿػاٍ قٛي٘ _تعاٍ_ :ط ٴَ ٵـٖٳا ٻَتٳإڇص إف ايتكـٜلُٖ :ا َـٖاَتإ،
ٚم ٛطٚٳايڃؿځذٵلڇص إف ايتكـٜل أقوِ بايؿذلٚ ،قٛي= :ٞأ ٚإؿاقاڄ :+ٱؿػاٍ بعض
ؾٛاتض ايوٛك َٔ اؿلٚف إكڀع ;١ؾكـ عـ أنجلٖا ٗ إِاسـ آٜات َا عـا:
آيلٚ ،إٓلٚ ،طىٚ ،فيو أَل تٛقٝؿٚ ،ٞهَٓ ١تبعٜٗٛ ٫ٚ ،١ل ؾلم بٗٓٝا ٚبٌ
غرلٖا.
ٚتوُ١ٝڂ ٖق ٙا٭دنا٤ٹ آٜاتٷ َٖ َٔ ٛبتهلات ايكلإٓ ،قاٍ _تعاٍ_ :طٖٴٛٳ
سهٹ ٳُتٵ آٜٳاتٴ٘ٴ
شهځُٳاتٷص ٚقاٍ :ط ٹنتٳابٷ ڂأ ٵ
اډيقٹ ٟأځٵْ ٳنٍٳ ٳع ځًٝٵوځ اڃي ٹهتٳابٳ ٹَٓٵ٘ٴ آٜٳاتٷ َٴ ٵ
ِ ځًتٵص.
ثٴِٻ ؾڂ ٿ
ٚإِا زلٝت آ ;١ٜ٭ْٗا ؿي ٌٝعً ٢أْٗا َٛس ٢بٗا َٔ عٓـ اهلل إٍ ايٓيب"٭ْٗا
تٌتٌُ عًَ ٢ا ٖ َٔ ٛاؿـ ا٭عً ٗ ٢ب٬غ ِْٛ ١ايهٚ ،ّ٬٭ْٗا يٛقٛعٗا َع
غرلٖا َٔ اٯٜات دٴعٹًت ؿي٬ٝڄ عً ٢إٔ ايكلإٓ َٓنٍ َٔ عٓـ اهللٚ ،يٝى َٔ
تأيٝـ ايبٌل; إف قـ ؼـ ٣ايٓيب ب٘ أٌٖ ايؿِاسٚ ،١ايب٬غ َٔ ١أٌٖ ايًوإ
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ايعلب ;ٞؾعذنٚا عٔ تأيٝـ َجٌ هٛك َٔ ٠هٛك74/1 .ٙ
ٚ _6نإ إوًُ ٗ ٕٛعِل ايٓبَٚ ،٠ٛا بعـٜ ٙكـك ٕٚتاك ٠بعض ا٭ٚقات
َكـاك َا ٜكلأ ايكاك ٨عـؿاڄ َٔ اٯٜات نُا ٚكؿ ٗ سـٜح هشٛك ايٓيب"أْ٘
نإ بٚ ٘ٓٝبٌ طًٛع ايؿذل َكـاك َا ٜكلأ ايكاكٔ ٨وٌ آ.١ٜ
قاٍ أب ٛبهل ابٔ ايعلبٚ= :ٞؼـٜـ اٯَ َٔ ١ٜعٔ٬ت ايكلإٓ; ؾُٔ آٜات٘
طٚ ٌٜٛقِرلَ َ٘ٓٚ ،ا ٜٓكڀعَ َ٘ٓٚ ،ا ٜٓتٗ ٞإٍ ُاّ ايه.+ّ٬
ٚقاٍ اينكٌل= :ٟاٯٜات عًِ تٛقٝؿ.+ٞ
ٚأْا أقٜ ٫ :ٍٛبعـ إٔ ٜه ٕٛتعَ ٌٝكـاك اٯ ١ٜتبعاڄ ْ٫تٗاْ ٤نٚشلاٚ ،أَاكت٘
ٚقٛع ايؿاًُ.١
ٚايق ٟاهتؼًِت٘ إٔ ايؿٛاٌُ ٖ ٞايهًُاتٴ اييت تتُاثٌ ٗ أٚاػل سلٚؾٗا،
أ ٚتتكاكبَ ،ع ُاثٌڇ أ ٚتكاكبٹ ُٹٝٳؼڇ ايٓټڀڃلڇ بٗاٚ ،تٴهلٻك ٗ ايوٛك ٠تهلكاڄ ٪ٜفٕ
بإٔ ُاثًٗا ،أ ٚتكاكبٳٗا َكِٛؿٷ َٔ ايٓ ٗ ِٛآٜات نجرلَ ٠تُاثً ،١تهجل ٚتكٌ،
ٚأنجلٖا قلٜب َٔ ا٭هذاع ٗ ايه ّ٬إوذٛع.
ٚايعدل٠ڂ ؾٗٝا بتُاثٌ ُٝؼ ايهًُات َٔ سلنات ٚهه ٖٞٚ ،ٕٛأنجل ًبٗاڄ
بايتناّ َا ًٜ ٫نّ ٗ ايكٛاٗٚ ،أنجلٖا داكڈ عً ٢أهًٛب ا٭هذاع.
ٚايق ٟاهتؼًِت٘ _أٜٔاڄ_ إٔ تًو ايؿٛاٌُٳ نًډٗا َٓتٗ ٢آٜاتٚ ،ي ٛنإ
ايه ّ٬ايق ٟتكع ؾ ٘ٝمل ٜتِ ؾ ٘ٝايػلض إوٛم إيٚ ،٘ٝأْ٘ إفا اْتٗ ٢ايػلض
إكِٛؿ َٔ ايهٚ ،ّ٬مل تكع عٓـ اْتٗا ٘٥ؾاًُٜ ٫ ١هَٓ ٕٛتٗ ٢ايهْٗ ّ٬ا ١ٜآ١ٜ
إْ ٫اؿكاڄ نكٛي٘ _تعاٍ_ :طْ ٚٳاڃيكڂلٵآ ڇٕ فٹ ٟايقٿنڃلڇص.
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ـ آ ٖٛٚ ١ٜمل ٜٓت٘ بؿاًَُٚ ،١جً٘ ْاؿك; ؾإٕ ؾٛاٌُ تًو مكاالت
اٯٜات
ؾٗقا إكـاك عٴ ٻ
لكبار

ايٛاقع ٗ ١أ ٍٚايوٛك ٠أقُٝت عً ٢سلف َؿتٛغ بعـ ٙأيـ َـ بعـٖا سلف،
َجًٌ :كامَٓ ،اْ ،نقاب ،عذاب.

كتاب

العزبٔ٘

ٚؾٛاٌُ بٓٝت عً ٢سلف ٌََُٔ ّٛبع بٛا ،ٚأ ٚعً ٢سلف َهوٛكيفٌَبع

العصزص
بٝا ٤هانٓٚ ،١بعـ فيو سلفَ ،جٌ :طځأْٵٴتِٵ ٳعٓٵ٘ٴ َٴ ٵعلڇٓٴٕٛٳص طڇإفٵ ٳٜوٵٳتُٹعٴٕٛٳ
طْٳقٹ ٜٷل َٴٹبٌٷص ط َٹٔٵ ٹطٌڈص.

احلدٓح

ؾً ٛاْتٗ ٢ايػلض ايق ٟهٝل ي٘ ايهٚ ّ٬ناْت ؾاًُ ١تأت ٞبعـ اْتٗا ٤ايه_ّ٬
ته ٕٛاٯ ١ٜغرل َٓتٗٚ ١ٝي ٛطايت ،نكٛي٘ _تعاٍ_ :طقځاٍٳ ځي ځكـٵ ځًٚځُٳوځ ٹبوٴ٪ٳاٍڇ
ذتٹوځص إٍ قٛي٘ :ط ٳٚػٳلٻ كٳانٹعاڄ ٚٳأځْٳابٳص ؾٗق ٙاؾٌُ نًٗا عـت آٚ ١ٜاسـ.٠
ْٳعٵ ٳ
76_75/1
ٚ _7اعًِ إٔ ٖق ٙايؿٛاٌُٳ َٔ ًْ ١إكِٛؿ َٔ اٱعذام; ٭ْٗا تلدع إٍ
َٴشٳ ٿوٓات ايه َٔ ٖٞٚ ،ّ٬داْب ؾِاس ١ايه ;ّ٬ؾُٔ ايػلض ايب٬غٞ
ايٛقٛف عٓـ ايؿٛاٌُ; يتكع ٗ ا٭زلاع; ؾتتأثل ْؿٛي ايواَعٌ َشاهٔ فيو
ايتُاثٌ ،نُا تتأثل بايكٛاٗ ٗ ايٌعلٚ ،با٭هذاع ٗ ايه ّ٬إوذٛع ،ؾإٕ قٛي٘
_تعاٍ_ :طڇإفٵ ا ځ٭غڃٍ٬ٴ ؾٹ ٞځأ ٵعٓٳاٹقٗڇِٵ ٚٳايوٻ٬هٹٌٴ ٜٴوٵشٳبٴٕٛٳ ( )71ؾٹ ٞايڃشٳُٹِٝڇ ثٴِٻ
ؾٹ ٞايٓٻاكڇ ٴٜوٵذٳلٴٕٚٳ ( )72ثٴِٻ قٹٌٝٳ ځيٗٴِٵ أځٜٵٔٳ َٳا ڂنٵٓتٴِٵ تٴٌٵلڇنڂٕٛٳ (َ )73ٹٔٵ ؿٴٕٚڇ ايًډ٘ٹص
إٍ آػل اٯٜات ،ؾكٛي٘ :طؾٹ ٞايڃشٳُٹِٝڇص َتٌِ بكٛي٘ :طٴٜوٵشٳبٴٕٛٳص ٚقٛي٘:
 ٚطَٹ ٵٔ ؿٴٕٚڇ ايًډ٘ٹص َتٌِ بكٛي٘ :طتٴٌٵلڇنڂٕٛٳص.
ٜٓٚبػ ٞايٛقـ عٓـ ْٗا ١ٜنٌ آَٗٓ ١ٜا.
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ٚقٛي٘ _تعاٍ_ :طٚٳا ٵً ٳٗـٴٚا أځْٿ ٞبٳلڇ٤ٟٷ َٹُٻا تٴٌٵلڇنڂٕٛٳص آٚ ،١ٜقٛي٘ :طَٹٔٵ
ؿٴْٚٹ٘ٹص ابتـا ٤اٯ ١ٜبعـٖا ٗ هٛكٖٛ ٠ؿ.
أ ٫تل ٣إٔ َٔ اٱٓاع ١يـقا٥ل ايٌعل إٔ ٜٴًڃكٹٝٳ٘ٴ َٴًڃكٹٝٵ٘ٹ عًَ ٢واَع ايٓاي ؿٕٚ
ٚقـ عٓـ قٛاؾ٘ٝ؟ ؾإٕ فيو إٓاع١څ ؾٗٛؿ ايٌعلاٚ ،٤تػڀ١ٝڅ عً ٢قاهٔ ايٌعل،
ٚإؿام يًٌعل بايٓجل.
ٚإٔ إيؿا )1(٤ايوذع ؿٚ ٕٚقٛف عٓـ أهذاع٘ ٖ ٛنقيو  ٫قاي١؟
 َٔٚايوقاد ١إٔ ِٜٓلف ًَك ٞايه ّ٬عٔ قاؾٖ ١ٛق ٙايـقا٥ل; ؾٝهٕٛ
َٔٝعاڄ ٭َل ْؿٝى أدٗـ ؾ ٘ٝقاْ ً٘٥ؿو٘ ٚعٓاٜت٘.
ٚايعً ١بأْ٘ ٜلٜـ إٔ ٜبٌ يًواَعٌ َعاْ ٞايه ّ٬ؾٔ ،ٍٛؾإٕ ايبٝإ ٝٚٚؿ١ڂ
ًَك ٞؿٳكٵيڈ ٝٚٚ ٫ؿٌَٓ ١ـ ايٌعلٚ ،ي ٛنإ ٖ ٛايٌاعل ْؿو٘76/1 .
ٚ _8آٜاتٴ ايكلإٓڇ َتؿاٚت١څ ٗ َكاؿٜل نًُاتٗا; ؾبعٔٗا أط َٔ ٍٛبعض،
ٚيقيو ؾتكـٜل اينَإ بٗا ٗ قٛشلَِ :كـاك َا ٜكلأ ايكاكٔ ٨وٌ آَ ١ٜج٬ڄ،
تكـٜل تكلٜيبٚ ،تؿاٚت اٯٜات ٗ ايڀ ٍٛتابع ٕا ٜكتَٔ ٘ٝكاّ ايب٬غَٛ َٔ ١اقع
نًُات ايؿٛاٌُ عً ٢سوب َا قبًٗا َٔ ايه77/1 .ّ٬
ٚ _9أَا تلتٝب اٯ ٟبعٔٗا عكب بعض ؾٗ ٛبتٛقٝـ َٔ ايٓيب"سوب
ذُاڄ آٜات; ؾلَا ْنيت عـ ٠آٜات
ْن ٍٚايٛس َٔٚ ،ٞإعً ّٛإٔ ايكلإٓ ْنٍ َٴٓٳ ٻ
َتتابع ١أ ٚهٛك ٠ناًَ79/1 .١
ٚ _10اتوام اؿلٚفٚ ،اتوام اٯٜاتٚ ،اتوام ايوٛك ،نً٘ عٔ كهٍٛ
ٖ _ 1هقا ٗ ا٭ٌُٚ ،يعٌ ايِٛاب :إيكا)ّ( .٤
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اهلل"79/1 .
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 _11إٕ ايػلض ا٭ندل يًكلإٓ ٖ ٛإُ٬غ ا٭َ ١بأهلٖا; ؾإُ٬غٴ ڂنؿډاكٖا
بـعٛتِٗ إٍ اٱّإْٚ ،بقٹ ايعباؿ ٠ائايٚ ،١اتباع اٱّإٚ ،اٱه.ّ٬

كتاب

العزبٔ٘

يف
ٚإكًاؿِٖ إٍ
ٚإُ٬غ إ ٌَٓ٪بتك ِٜٛأػ٬قِٗٚ ،تجبٝتِٗ عًٖ ٢ـاِٖ،

العصز ٗ
طلم ايٓذاغٚ ،تننْ ١ٝؿٛهِٗٚ ،يقيو ناْت أغلآ٘ َلتبڀ ١بأسٛاٍ اجملتُع
احلدٓح

َـ ٠ايـع ،٠ٛؾهاْت آٜات ايكلإٓ َوتك٬ڄ بعٔٴٗا عٔ بعض; ٭ٕ نٌ آ َ٘ٓ ١ٜتلدع
إٍ غلض اٱُ٬غ ٚا٫هتـ ٍ٫عًٚ ،٘ٝتهُٚ ً٘ٝؽً َٔ ِ٘ٝتولب ائ٫٬ت

إي ،٘ٝؾًِ ًٜنّ إٔ ته ٕٛآٜات٘ َتوًوًٚ ،١يهٔ ساٍ ايكلإٓ نشاٍ اـڀٝب
ٜتڀلم إٍ َعاؾ ١ا٭سٛاٍ اؿآل ٠عً ٢اػت٬ؾٗآٜٚ ،تكٌ َٔ ساٍ إٍ ساٍ
بإٓاهبٚ ،١يقيو تهجل ٗ ايكلإٓ اؾٌُ إعذلٓ ;١٭هباب اقتٔت ْنٚشلا أٚ
بـ ٕٚفيو; ؾإٕ نٌ ًْ ١تٌتٌُ عً ٢سهُٚ ١إكًاؿ ،أ ٚتكَ ِٜٛعٛز،
نكٛي٘ :طٚٳقځاځيتٵ طځا٥ٹؿځ١څ َٹٔٵ ځأٖٵٌڇ اڃي ٹهتٳابٹ آ ٹَٓٴٛا بٹاډيقٹ ٟأڂٵْ ڇنٍٳ ٳعًځ ٢اډيقٹٜٔٳ آَٳٓٴٛا ٚٳدٵ٘ٳ
سـٷ ٹَجٵٌٳ َٳا أڂٚتٹٝتٴِٵص
ايٻٓٗٳاكڇص إٍ قٛي٘ :طقڂٌٵ إڇٕٻ اڃي ٴٗـٳ ٣ٴٖـٳ ٣ايًډ٘ٹ أځٕٵ ٜٴ٪ٵتٳ ٢ځأ ٳ
ؾكٛي٘ :طقڂٌٵ إڇٕٻ اڃي ٴٗـٳ ٣ٴٖـٳ ٣ايًډ٘ٹص ًَْ ١عذلٓ82_81/1 .١
ٚ _12قٛف ايكلإٓ :ايٛٳقڃـٴ ٖ ٛقڀعٴ ايِٛتٹ عٔ ايهًُ ١سِٜ ١تٓؿى ٗ
َجًٗا إتٓؿى عاؿٚ ،٠ايٛقـ عٓـ اْتٗا ٌْ َٔ ١ًْ ٤ايكلإٓ قـ ٜه ٕٛأُ٬ڄ
ٕعٓ ٢ايه ;ّ٬ؾكـ ىتًـ إعٓ ٢باػت٬ف ايٛقـ َجٌ قٛي٘ _تعاٍ_ :طٚٳنځأځٜٿٔٵ
ٌ َٳعٳ ٴ٘ ڇكٿبٝټٕٛٳ ځنجٹرلٷص.
َٹٔٵ ْٳبٹ ٍّٞڂقتٹ ٳ
ؾإفا ٚقـ عٓـ نًُ( ١قتٌ) نإ إعٓ ٢إٔ أْبٝا ٤نجرل ٜٔقتًِٗ قٚ َِٗٛأعـا،ِٖ٩
َٚع ا٭ْبٝا ٤أُشابِٗ; ؾُا تنينيٛا يكتٌ أْبٝا ;ِٗ٥ؾهإ إكِٛؿ تأٜٝى إٌلنٌ
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َٔ  ٖٔٚإوًٌُ عً ٢ؾلض قتٌ ايٓيب"ٗ غنٚت٘ عً ٢م ٛقٛي٘ _تعاٍ_ ٗ
شُٻـٷ ڇإ٫ډ ٳكهٴٍٛٷ قځـٵ ٳػ ځًتٵ َٹٔٵ قځٵبًٹ٘ٹ اي ټلهٴٌٴ ځأؾځإڇٜٵٔ َٳاتٳ أځ ٵٚ
ػڀاب إوًٌُ :ط ٳَٚٳا َٴ ٳ
ٌ اْٵ ځكًځبٵٴتِٵ ٳعًځ ٢أځعٵكځاٹب ڂهِٵص اٯ.١ٜ
قڂتٹ ٳ

ٚإفا  ٌُٚقٛي٘ :طڂقتٹٌٳص عٓـ قٛي٘ :ط ځنٹجرلٷص نإ إعٓ ٢إٔ أْبٝا ٤نجرلٜٔ
قتٌ َعِٗ كداٍ َٔ أٌٖ ايتك ،٣ٛؾُا  َٔ ٖٔٚبك ٞبعـِٖ َٔ إٚ ٌَٓ٪فيو
شوٳبٳٔٻ اډيقٹٜٔٳ ڂقٹتًڂٛا ؾٹ ٞهٳبٹٌٝڇ ايًډ٘ٹ ځأَٵٛٳاتاڄص إٍ قٛي٘:
َعٓ ٢قٛي٘ _تعاٍ_ :طٚٳ ٫تٳ ٵ
شكڂٛا ٹبٗڇِٵ َٹٔٵ ٳػًڃ ٹؿٗڇِٵ ځأ٫ډ ػٳ ٵٛفٷ عٳ ځًٵٗٝڇِٵ ٚٳٖ ٫ٴِٵ
طٚٳٳ ٜٵوتٳبٵٌٹلٴٕٚٳ بٹاډيقٹٜٔٳ يځِٵ ٳًٜڃ ٳ
شنٳْٴٕٛٳص82/1 .
ٜٳ ٵ
ٕٚ _13ا نإ ايكلإٓ َلاؿاڄ َٓ٘ ؾِٗ َعاْٚ ،٘ٝإعذام اؾاسـ ٜٔب٘ٚ ،نإ قـ
ْنٍ بٌ أٌٖ ايًوإ _ نإ ؾِٗ َعاَْ ٘ٝؿلٚغاڄ َٔ سِٛي٘ عٓـ ْٝعِٗ ،ؾأَا
ايتشـ ٟبعذن بًػا ِٗ٥عٔ َعاكٓت٘ ؾأَل ٜلتب٘ َا ؾ َٔ ٘ٝاـُِٝٛات ايب٬غ١ٝ
اييت ٜ ٫وت ٗ ٟٛايكـك ٠عًٗٝا ْٝعِٗ ،بٌ ػاُ ١بًػا َٔ ِٗ٥ػڀبا٤
ًٚعلاٚ ،٤نإ َٔ ًْ ١طلم اٱعذام َا ٜلدع إٍ قوٓات ايه َٔ ّ٬ؾٔ
ايبـٜع َٔٚ ،فيو ؾٛاٌُ اٯٜات اييت ًٖ ٞب٘ قٛاٗ ايٌعلٚ ،أهذاع ايٓجل،
َ ٖٞٚلاؿ ِْٛ ٗ ٠ايكلإٓ  ٫قاي ١نُا قـَٓا ٙعٓـ ايه ّ٬عً ٢آٜات ايكلإٓ،
ؾهإ عـّ ايٛقـ عًٗٝا تؿلٜڀاڄ ٗ ايػلض إكِٛؿ َٓٗا83/1 .
 _14هٛك ايكلإٓ :ايوٛك ٠قڀع َٔ ١ايكلإٓ َعَ ١ٓٝبـأ ْٗٚاٜ ٫ ١ٜتػرلإ،
َوُا ٠باهِ كِ ،ْٛتٌتٌُ عً ٢ث٬خ آٜات ؾأنجل ٗ غلض تاّ تلتهن عً٘ٝ
َعاْ ٞآٜات تًو ايوٛكْ ،٠اً ٧عٔ أهباب ايٓن ،ٍٚأ ٚعٔ َكتٔٝات َا
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تٌتٌُ عً َٔ ٘ٝإعاْ ٞإتٓاهب.١
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مكاالت
لكبار

ٚنْٛٴٗا تٌتٌُ عً ٢ث٬خ آٜاتٺ َأػٛفٷ َٔ اهتكلا ٤هٛك ايكلإٓ َع سـٜح
كتاب

العزبٔ٘ٗ
عُل ؾُٝا كٚا ٙأب ٛؿاٚؿ عٔ اينبرل قاٍ= :دا ٤اؿاكخ بٔ ػنّ ٖٛ_ ١إوُ٢
بعض ايلٚاٜات ػنّٚ ١أبا ػنّ _١باٯٜتٌ َٔ آػل هٛك ٠بلا ٠٤ؾكاٍ :يف
أًٗـ أْٞ
العصز

زلعتُٗا َٔ كه ٍٛاهلل ،ؾكاٍ عُلٚ :أْا أًٗـ يكـ زلعتُٗا َٓ٘ ،ثِ قاٍ :يٛ
ناْت ث٬خ آٜات ؾعًتٗا هٛك ٠عً ٢سـ +٠إخل.

احلدٓح

ؾـٍ عً ٢إٔ عُل َا قاٍ فيو إ ٫عٔ عًِ بإٔ فيو أقٌ َكـاك هٛك.٠
ٚتوُ١ٝڂ ايكڀع ١إع َٔ ١ٓٝعـ ٠آٜات ايكلإٓ هٛكَِ َٔ ٠ڀًشات ايكلإٓ،
ًٚاعت تًو ايتوُ ١ٝعٓـ ايعلب ست ٢إٌلنٌ َِٓٗ ،ؾايتشـ ٟيًعلب بكٛي٘
_تعاٍ_ :طؾځأڃتٴٛا بٹعٳٌٵلڇ هٴٛٳكڈ ٹَٵجًٹ٘ٹص ٚقٛي٘ :طؾځأڃتٴٛا ٹبوٴ ٛٳك٠ٺ َٹٔٵ ٹَٵجًٹ٘ٹص ٜ ٫هٕٛ
إ ٫ؼـٜاڄ باهِ َعً ّٛإوُٚ ،٢إكـاكڇ عٓـِٖ ٚقتٳ ايتشـ ;ٟؾإٕ آٜاتٹ
ايتشـْ ٟنيت بعـ ايوٛك ا٭ڂٚٳٍ.
ٚقـ دا ٗ ٤ايكلإٓ توُ ١ٝهٛك ٠ايٓٛك باهِ هٛك ٗ ٠قٛي٘ _تعاٍ_ :طهٴٛكٳ٠څ
أځْ ٳنڃيٓٳاٖٳاص أٖ ٟق ٙهٛكٚ،٠قـ ماؿت٘ ايوٓ ١بٝاْاڄٚ ،مل تهٔ أدنا ٤ايتٛكا،٠
ٚاٱلٚ ،ٌٝاينبٛك َوُا ٠هٛكاڄ عٓـ ايعلب ٗ اؾاًٖ ٗ ٫ٚ ،١ٝاٱه.ّ٬
ٚٚد٘ٴ توُ١ٝٹ اؾن ٤إعٌ َٔ ايكلإٓ هٛك ٠قَ :ٌٝأػٛف َٔ ٠ايوټٛٵك بِٔ
ايوٌٚ ،توهٌ ايٛا ٖٛٚ ،ٚاؾـاك احمل ٘ٝبإـ ١ٜٓأ ٚبٹُٳشٳډً ١قّٛڈ ،ماؿٖ ٙٚا٤
تأْٝح ٗ آػلَ ٙلاعإ ٠عٓ ٢ايكڀع َٔ ١ايه ،ّ٬نُا زلٛا ايه ّ٬ايقٜ ٟكٛي٘
ايكا ٌ٥ػڀب ،١أ ٚكهاي ،١أَ ٚكاَ.١
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ٚقَ :ٌٝأػٛف َٔ ٠ايوټ٪ك بُٗن ٠بعـ ايوٌ ٖٛٚ ،ايبكٖ ١ٝا ٌٜلب ايٌاكب
َٓاهب ١إٔ ايو٪كٳ دن٤ٷ ٖا ٜٴٌٵلب ،ثِ ػؿؿٛا اشلُن ٠بعـ ائُ ١ؾِاكت ٚاٚاڄ.
قاٍ ابٔ عڀٚ= :١ٝتلى اشلُن ٗ هٛك ٖٛ ٠يػ ١قل َٔٚ ،ٍٜداٚكٖا َٔ
ٖقٚ ،ٌٜنٓاْٖٛٚ ،١امٕٚ ،هعـ بٔ بهل.
ٚأَا اشلُن ؾٗ ٛيػٚ ،ُِٝ ١يٝوت إسـ ٣ايًػتٌ بـايډ١ٺ عً ٢إٔ أٌُ ايهًُ١
َٔ إُٗٛم أ ٚإعتٌ; ٭ٕ يًعلب ٗ ؽؿٝـٹ إُٗٛم ُٖٚنڇ إؼؿـ َٔ سلٚف
ايعً ١طلٜكتٌ ،نُا قايٛا :ڂأدٚ ،ٙٛإڇعاٚ ،٤إڇًاغ ٗ ٚٴدٚٚ ،ٙٛعاًٚٚ ،٤اغ،
ٚنُا قايٛا :ايق٥ب باشلُنٚ ،ايقٜب بايٝا.+٤
قاٍ ايؿلا= :٤كَا ػلدت بِٗ ؾِاستِٗ إٍ إٔ ُٜٗنٚا َا يٝى َُٗٛماڄ ،نُا
قايٛا :كثأت إٝتٚ ،يبأت باؿرٚ ،سٮت ايوٜٛل باشلُن.+
ْٚع هٴٛٵكٳ ٠هٴٛٳ ٷك بتشلٜو ايٛا ٚنػلفْٚ ،كٌ ٗ ًلغ ايكاَٛي عٔ
ايهلاع أْٗا ػُع عً ٢هٛك بوه ٕٛايٛا.ٚ
ٚتوٜٛل ايكلإٓ َٔ ايوٓ ٗ ١مَٔ ايٓيب"ؾكـ نإ ايكلإٓ ٦َٜٛق َكوُاڄ إٍ
َاٚ ١٥أكبع عٌل ٠هٛك ٠بأزلاٗ٥اٚ ،مل ىايـ ٗ فيو إ ٫عبـ اهلل بٔ َوعٛؿ;
ؾإْ٘ مل ٜجبت إعٛفتٌ ٗ هٛك ايكلإٓٚ ،نإ ٜك= :ٍٛإِا ُٖا تعٛفٷ أَل اهلل
كهٛي٘ بإٔ ٜكٛي٘ ٚيٝى ٖ َٔ ٛايكلإٓ.+
ٚأثبت ايكٓٛت ايقٜ ٟكاٍ ٗ ُ ٠٬ايِبض ،عً ٢أْ٘ هٛك َٔ ٠ايكلإٓ زلاٖا
هٛك ٠اـًعٚ ،اـٓعٚ ،دعٌ هٛك ٠ايؿٚ ،ٌٝهٛك ٠قل ٍٜهٛكٚ ٠اسـ.٠
ٚنٌ فيو اهتٓاؿاڄ ٕا ؾُٗ٘ َٔ ْن ٍٚايكلإٓٚ ،مل ٜٴشٵؿځٜڃ عٔ ْٗٛك ايِشاب١
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سٌ ْعٛا ايكلإٓ أِْٗ تلؿؿٚا ٫ٚ ،اػتًؿٛا ٗ عـؿ هٛكٚ ،ٙأْٗا َا١٥مكاالت
ٚأكبع
لكبار

عٌل ٠هٛك ،٠ك ٣ٚأُشاب ايوٓٔ عٔ ابٔ عباي إٔ كه ٍٛاهلل"نإ إفا
ْنيت اٯٜ ١ٜكٓ= :ٍٛعٖٛا ٗ ايوٛك ٠اييت ٜقنل ؾٗٝا نقا.+

كتاب

العزبٔ٘

يف
ايِٗٚ ٠٬
ٚناْت ايوٛك َعً ١َٛإكاؿٜل َٓق مَٔ ايٓيب"قؿ ١ٚٛعٓ٘ ٗ قلا٠٤
العصز

علض ايكلإٓ ،ؾذلتٝب اٯٜات ٗ ايوٛك ٖ ٛبتٛقٝـ َٔ ايٓيب"86_85/1 .

احلدٓح

ٚ _15اعًِ إٔ ايِشاب ١مل ٜجبتٛا ٗ إِشـ أزلا ٤ايوٛك ،بٌ انتؿٛا
بإثبات ايبوًَُ ٗ ١بـأ نٌ هٛك ،٠ع ١َ٬عً ٢ايؿٌِ بٌ ايوٛكتٌٚ ،إِا
ؾعًٛا فيو; نلاٖ ١إٔ ٜهتبٛا ٗ أثٓا ٤ايكلإٓ َا يٝى بآ ١ٜقلآْ ،١ٝؾاػتاكٚا
ايبوًُ ;١٭ْٗا َٓاهب ١ي٬ؾتتاغ َع نْٗٛا آ َٔ ١ٜايكلإٓ ٗٚ ،اٱتكإ إٔ هٛك٠
 ٞهٛك ٠أٌٖ ايهتاب.
ايب ١ٓٝزلٝت ٗ َِشـ أب ٸ
ٖٚقا ٜٴ٪ٵفٹٕٴ بأْ٘ نإ ٜوُ ٞايوٛك ٗ َِشؿ٘ٚ ،نتبت أزلا ٤ايوٛك ٗ
إِاسـ باطلاؿ ٗ عِل ايتابعٌ ٚمل ٜٓهل عً ِٗٝفيو91/1 .
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املكدم٘ التاصع٘ 9يف أٌ املعاىٕ اليت تتخنلَا مجل الكزآٌ تعترب مزادٗ بَا

 _1إٕ ايعلب أَ ١دبًت عً ٢فنا ٤ايكلا٥ضٚ ،ؾڀٓ ١ا٭ؾٗاّ; ؾعً ٢ؿعاَ١
ؾڀٓتِٗ ٚفنا ِٗ٥أقُٝت أهايٝب نٚ ،َِٗ٬غاُ ١ن ّ٬بًػا.ِٗ٥
ٚيقيو نإ اٱهام عُٛؿٳ ب٬غتِٗ; ٫عتُاؿ إتهًٌُ عً ٢أؾٗاّ ايواَعٌ،
نُا ٜكاٍ= :حمل ١ؿاي +١٭دٌ فيو نجل ٗ ن :َِٗ٬اجملامٚ ،ا٫هتعاك،٠
ٚايتُجٚ ،ٌٝايهٓاٚ ،١ٜايتعلٜضٚ ،اً٫ذلاى ٚايتواَض ٗ ا٫هتعُاٍ نإبايػ،١
ٚا٫هتڀلاؿ َٚوتتبعات ايذلانٝبٚ ،ا٭َجاٍٚ ،ايتًُٝضٚ ،ايتًُٝضٚ ،اهتعُاٍ
اؾًُ ١اـدل ٗ ١ٜغرل إؾاؿ ٠ايٓوب ١اـدلٚ ،١ٜاهتعُاٍ ا٫هتؿٗاّ ٗ ايتكلٜل أٚ
اٱْهاكٚ ،م ٛفيو93/1 .
٬َٚ _2ى فيو نً٘ تٛؾرل إعاْٚ ،ٞأؿاَ ٤ا ٗ ْؿى إتهًِ بأٓٚض عباك٠
ٚأػِلٖا; يٝوٌٗ اعت٬قٗا با٭فٖإ.
ٚإف قـ نإ ايكلإٓ ٚسٝاڄ َٔ ايع _ ّ٬هبشاْ٘ _ ٚقـ أكاؿ إٔ هعً٘ آ ١ٜعً٢
ُـم كهٛي٘ٚ ،ؼـ ٣بًػا ٤ايعلب َعاكٓ ١أقِل هٛك_ َ٘ٓ ٠نُا هٝأتٗ ٞ
إكـَ ١ايعاًل _٠ؾكـ ْٴوٹرٳ ْٳٛڃُٴ٘ ْوذاڄ بايػاڄ َٓتَٗ ٢ا توُض ب٘ ايًػ ١ايعلبَٔ ١ٝ
ايـقا٥لٚ ،ايًڀا٥ـ يؿٛاڄ َٚعٓ٢ٶ َا ٜؿ ٞبأقَِ ٢ا ٜلاؿ ب٬غ ١إٍ إلهٌ إي.ِٗٝ
ؾذا ٤ايكلإٓ عً ٢أهًٛب أبـع ٖا ناْٛا ٜعٗـٚ ٕٚأعذب; ؾأعذن بًػا٤
إعاْـ ٜٔعٔ َعاكٓت٘ٚ ،مل ٜٳوٳعٵٗٴِٵ إ ٫اٱفعإ ،هٛا ٗ ٤فيو َٔ آَٔ َِٓٗ،
َجٌ :يبٝـ بٔ كبٝعٚ ،١نعب بٔ مٖرلٚ ،ايٓابػ ١اؾعـ َٔٚ ،ٟاهتُل عً ٢نؿلٙ
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مكاالتَٔ
عٓاؿاڄ َجٌ :ايٛيٝـ بٔ إػرل ;٠ؾايكلإٓ َٔ داْب إعذامٜ ٙه ٕٛأنجل َعاْٞ
لكبار

إعاْ ٞإعتاؿ ٠اييت ٜٛؿعٗا ايبًػا ٗ ٤ن ٖٛٚ ،َِٗ٬يه ْ٘ٛنتابٳ تٌلٜعڈ،
كتاب

ؼتًُ٘
ٚتأؿٜبٚ ،تعً ِٝنإ سكٝكاڄ بإٔ ٜٛؿع ؾ َٔ ٘ٝإعاْٚ ،ٞإكاُـ أنجل َاالعزبٔ٘
ا٭يؿا ٗ ٚأقٌ َا ّهٔ َٔ إكـاك ،عوب َا توُض ب٘ ايًػ١ڂ ايٛاكؿٴ ٖ ٛيف
بٗا اييت
العصز

ٖ ٞأزلض ايًػات بٗق ٙا٫عتباكات; يٝشٌِ ُاّ إكِٛؿ َٔ اٱكًاؿ ايق ٟدا٤
احلدٓح

٭دً٘ ٗ ْٝع ْٛاس ٞاشلـ ;٣ؾُعتاؿٴ ايبًػا٤ٹ إٜـاعٴ إتهًِڇ َعٓ٢ٶ ٜـع ٙٛإي٘ٝ
ٌ َا وتاز
غلضٴ نَ٬ٹ٘ٚ ،تلىڂ غرلٚ ،ٙايكلإٓٴ ٜٓبػ ٞإٔ ٜٛؿع َٔ إعاْ ٞنڂ ٻ
ايواَع ٕٛإٍ عًُ٘ٚ ،نٌ َا ي٘ س ٗ ٜايب٬غ ١هٛا ٤ناْت َتوا ١ٜٚأّ َتؿاٚت١
ٗ ايب٬غ ١إفا نإ إعٓ ٢ا٭عًَ ٢كِٛؿاڄٚ ،نإ َا ٖ ٛأؿَْ َ٘ٓ ٢لاؿاڄ َع٘ ٫
َلاؿاڄ ؿ ،ْ٘ٚهٛا ٤ناْت ؿ٫ي ١ايذلنٝب عًٗٝا َتوا ٗ ١ٜٚا٫ستُاٍ ٚايٛٗٛك ،أّ
ناْت َتؿاٚت ١بعٔٗا أٗٚل َٔ بعضٚ ،ي ٛإٔ تبًؼ سـ ايتأٌٓ ٖٛٚ ،ٌٜٚ
ايًؿ ٜعً ٢إعٓ ٢احملتٌُ إلدٛغ.
أَا إفا توا ٣ٚإعٓٝإ ؾا٭َل أٗٚلَ ،جٌ قٛي٘ _تعاٍ_ :ط ٳَٚٳا ځقٳتًڂٙٛٴ ٳٜكٹٓٝاڄص
أَ ٟا تٝكٓٛا قتً٘ ٚيهٔ ت ،ُٖٙٛٛأَ ٚا أٜكٔ ايِٓاك ٣ايق ٜٔاػتًؿٛا ٗ قتٌ
عٝو ٢عًِ فيو ٜكٓٝاڄ بٌ ؾُٗ ٙٛػڀأ.
َٚجٌ قٛي٘ :طؾځأځْوٳاٙٴ اي ٻٌٵٝڀځإٴ فٹنڃلٳ ٳكبٿ٘ٹص ؾؿ ٞنٌ َٔ نًُ( ١فٹنڃلٳ)  (ٚٳكبٿ٘ٹ)
َعٓٝإَٚ ،جٌ قٛي٘ :طقځاٍٳ َٳعٳافٳ ايًډ٘ٹ إڇْٻ٘ٴ ٳكبٿ ٞځأسٵوٳٔٳ ٳَجٵٛٳاٟٳص ؾؿ ٞيؿ( ٜكب)
َعٓٝإٚ ،قـ تهجل إعاْ ٞبإْناٍ يؿ ٜاٯ ١ٜعًٚ ٢دٌٗ أ ٚأنجل; تهجرلاڄ يًُعاْٞ
َع إهام ايًؿٖٚ ،ٜقا َٔ ٚد ٙٛاٱعذامَٚ ،جاي٘ قٛي٘ _تعاٍ_ :طإڇ٫ډ عٳٔٵ
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َٳ ٵ ٛٹع ٳـ٠ٺ ٚٳ ٳع ٳـٖٳا إڇٜٻاٙٴص بإجٓا ٠ايتشتٚ ١ٝقلأ اؿؤ ايبِل= :ٟأبا +ٙبايبا ٤إٛسـ;٠
ؾٌٓأ استُاٍ ؾ ٖٛ ُٔٝايٛاعـ94_93/1 .
ٚ _3إْو يتُل باٯ ١ٜايٛاسـ ٠ؾتتأًَٗاٚ ،تتـبلٖا ،ؾتٓٗاٍ عًٝو َعإڈ نجرل٠ڄ
ٜوُض بٗا ايذلنٝب عً ٢اػت٬ف ا٫عتباكات ٗ أهايٝب ا٫هتعُاٍ ايعلب.ٞ
و َٔ نجلتٗا ٗ سِل ٫ٚ ،ػعٌ اؿٌُ عً ٢بعٔٗا
ٚقـ تتهاثل عًٝو ؾ ٬تٳ ڂ
َٓاؾٝاڄ يًشٌُ عً ٢ايبعض اٯػل إٕ نإ ايذلنٝب زلشاڄ بقيو97/1 .
 َٔٚ _4أؿم فيو ٚأدـك ٙبإٔ ْٓب٘ عًٖ ٗ ٘ٝق ٙإكـَ ١اهتعُاٍ ايًؿٜ
إٌذلى ٗ َعٓ ،٘ٝٝأَ ٚعاْ ٘ٝؿؾعٚ ،١اهتعُاٍ ايًؿَ ٗ ٜعٓا ٙاؿكٝكَٚ ،ٞعٓاٙ
اجملامَ ٟعاڄ ،بٳًڃ٘ٳ إكاؿ٠ٹ إعاْ ٞإهٓٻ ٢عٓٗا َع إعاْ ٞإِلغ بٗاٚ ،إكاؿ ٠إعاْٞ
إوٵتٳتٵبٳعات بؿتض ايبا َٔ ٤ايذلانٝب إوتتبٹع ١بهول ايبا.٤
ٖٚقا ا٭ػرل قـ ْب٘ عً ٘ٝعًُا ٤ايعلب ١ٝايق ٜٔاًتػًٛا بعًِ إعاْٚ ٞايبٝإ،
ٚبك ٞإبشجإ ا٭ُٖٚ ٕ٫ٚا :اهتعُاٍ إٌذلى ٗ َعٓ ٘ٝٝأَ ٚعاْٚ ،٘ٝاهتعُاٍ
ٌ تلؿؿٍّ بٌ إتِـٿ٫ ٜٔهتؼلاز َعاْ ٞايكلإٓ
ايًؿ ٗ ٜسكٝكت٘ ٚفام _ ٙقځ ٻ
تؿورلاڄ ٚتٌلٜعاڄ ،هٳبٳبٴ٘ٴ أْ٘ غرل ٚاكؿ ٗ ن ّ٬ايعلب قبٌ ايكلإٓ ،أٚ ٚاقع بٓـك;٠
ؾًكـ ػـ بعض ايعًُاٜ ٤ـؾع قُ٬ڄ َٔ قاٌَ بعض آٜات بأْ٘ قٌُ ٜؿٔ ٞإٍ
اهتعُاٍ إٌذلى ٗ َعٓ ،٘ٝٝأ ٚاهتعُاٍ ايًؿ ٗ ٜسكٝكت٘ ٚفامٜٚ ،ٙعـ ٕٚفيو
ػڀباڄ عُٝٛاڄ.
َٔ أدٌ فيو اػتًـ عًُا ٤ايعلبٚ ،١ٝعًُا ٤أُ ٍٛايؿك٘ ٗ دٛام اهتعُاٍ
إٌذلى ٗ أنجل َٔ َعَٓ َٔ ٢ـيٛي٘ اػت٬ؾاڄ ٜٓب ٧عٔ تلؿؿِٖ ٗ ُشٌٓ ١
أيؿا ٚايكلإٓ عًٖ ٢قا ا٫هتعُاٍ.
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مكاالت
عٓـ
ٚقـ أًاك ن ّ٬بعض ا٭ ١ُ٥إٍ إٔ َجاك اػت٬ؾِٗ ٖ ٛعـّ ايعٗـ َجً٘
لكبارٜلاؿ
ايعلب قبٌ ْن ٍٚايكلإٓ ،إف قاٍ ايػنايٚ ٞأب ٛاؿوٌ ايبِلِٜ :)1(ٟض إٔ
كتاب
بإٌذلى عـَ ٠عإ يهٔ بإكاؿ ٠إتهًِٚ ،يٝى بـ٫ي ١ايًػ.١
العزبٔ٘
َوتتبعات
ٚٚين بُٗا أُْٗا ٜلٜـإ تِٝرل تًو اٱكاؿ ٠إٍ أْٗا ؿ٫ئَ ١
يف
ٚا٫هتعاك.٠
ايذلانٝب; ٭ْٗا ؿ٫ي ١عكً ٫ ١ٝؼتاز إٍ ع٬قٚ ١قل ،١ٜٓنـ٫ي ١اجملام
العصز
إط٬قاڄ
ٚاؿل إٔ إٌذلى  ِٜټ
ض إط٬قڂ٘ عً ٢عـَ َٔ ٠عاْْٝ ٘ٝعاڄ أ ٚبعٔاڄ احلدٓح
يػٜٛاڄ ،ؾكاٍ ق َٔ ٖٛ :ّٛقب ٌٝاؿكٝكْٚ ،١وب إٍ ايٌاؾعٚ ،ٞأب ٞبهل
ايباقْٛٗٚ ،ْٞ٬ك إعتني.١
ٚقاٍ ق ٖٛ :ّٛاجملامٚ ،دنّ ابٔ اؿادب بأْ٘ َلاؿ ايباق َٔ ْٞ٬قٛي٘ ٗ نتاب
ايتكلٜب ٚاٱكًاؿ= :إٕ إٌذلى  ٫وٌُ عً ٢أنجل َٔ َعٓ ٢إ ٫بكل.+١ٜٓ
ؾؿِٗ ابٔ اؿادب إٔ ايكل َٔ ١ٜٓعَ٬ات اجملامٖٚ ،قا ٜ ٫وتك ;ِٝ٭ٕ ايكل١ٜٓ
اييت ٖ َٔ ٞعَ٬ات اجملام ٖ ٞايكل ١ٜٓإاْع َٔ ١إكاؿ ٠إعٓ ٢اؿكٝك٫ ٖٞٚ ،ٞ
تٴتٳِٳ ٻٛك ٗ َٛٓٛعٓا; إف َعاْ ٞإٌذلى نًٗا َٔ قب ٌٝاؿكٝكٚ ،١إْ٫ ٫تكٔت
سكٝك ١إٌذلى; ؾاكتؿع إٛٓٛع َٔ أًُ٘.
ٚإِا هٗا أُشاب ٖقا ايلأ ٟعٔ ايؿلم بٌ قل ١ٜٓإط٬م ايًؿ ٜعًَ ٢عٓاٙ
اجملامٚ ،ٟقل ١ٜٓإط٬م إٌذلى عً ٢عـَ َٔ ٠عاْ ;٘ٝؾإٕ قل ١ٜٓاجملام َاْعَٔ ١
 ٬أ ٚبعٔاڄ.
إكاؿ ٠إعٓ ٢اؿكٝكٚ ،ٞقل ١ٜٓإٌذلى َٴعٳٿ ١ٓٝيًُعاْ ٞإلاؿ ٠نڂ ڋ
99_98/1

 _ 1قُـ بٔ عً ٞايبِل ٟايٌاؾع ٞإعتني ،ٞإتٛؾ ٢هٖٓ439 ١ع ،ي٘ نتاب (إعتُـ ٗ أُ ٍٛايؿك٘).
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املكدم٘ العاعزٗ 9يف إعجاس الكزآٌ

 _1مل أك غلٓاڄ تٓآًت ي٘ هٗاّ ا٭ؾٗاّ ٫ٚ ،غا ١ٜتوابكت إيٗٝا دٝاؿ
اشلُِ ،ؾلدعت ؿْٗٚا سولٚ ،٣اقتٓعت َا بًػت٘ َٔ ُبابْ ١نكاڄ _ َجٌ اـٛض
ٗ ٚد ٙٛإعذام ايكلإٓ; ؾإْ٘ مل ٜنٍ ًػٌ أٌٖ ايب٬غ ١ايٌاغٌ ٚ ،ٳَٛٵكڇؿٳٖا
يًُعًٚ ٍٛايٓاٌَٖٚ ،ٴػٵًځ ٢هباٗ٥ا يًٓـٚ ِٜايٛاغٌ.
ٚيكـ هبل إٔ أڂِّيـ عٹًڃِٴ ايب٬غٌَ ١تُ٬ڄ عًِ ٢افز َٔ ٚد ٙٛإعذام،ٙ
ٚايتؿلق ١بٌ سكٝكت٘ ٚفام ،ٙإ ٫أْ٘ باسحٷ عٔ نٌ ػِا ّ٥ايه ّ٬ايعلبٞ
ايبًٝؼ; يٝهَ ٕٛعٝاكاڄ يًٓكـ أ ٚآي ١يًِٓع ،ثِ يٗٛٝل َٔ دلا ٤فيو نٝـ تؿٛم
ايكلإٓ عً ٢نٌ ن ّ٬بًٝؼ َا تٛؾل ؾ َٔ ٘ٝاـِا ّ٥اييت  ٫ػتُع ٗ ن ّ٬آػل
يًبًػا ٤ست ٢عذن ايوابكٚ ٕٛاي٬سك َِٗٓ ٕٛعٔ اٱتٝإ َجً٘.
قاٍ أبٜ ٛعكٛب ايوهان ٗ ٞنتاب إؿتاغٚ= :اعًِ أَْٗ ٞـت يو ٗ ٖقا
ايعًِ قٛاعـ َت ٢بٓٝت عًٗٝا أعذب نٌ ًاٖـ بٓاٖ٩اٚ ،اعذلف يو بهُاٍ
اؿقم ٗ ايب٬غ ١أبٓاٖ٩ا.+
إٍ إٔ قاٍ= :ثِ إفا نٓت ٖٔ ًَو ايقٚمٚ ،تِؿشت ن ّ٬كب ايعن_٠
أطًعٵتٴو عًَ ٢ا ٜٛكؿى َٛاكؿ ايعنٚ ،٠نٌؿت عٔ ٚد٘ إعذام ٙايكٓاع +اٖع.
101/1
 _2ؾأَا أْا ؾأكؿت ٗ ٖق ٙإكـَ ١أځٕٵ ڂأيٹ ٻِ بو _ أٜٗا إتأٌَ _ إٕاَ١ڄ يٝوت
نؼڀل ٠طٝـ ٖٞ ٫ٚ ،نإقاَ ١إڂٓٵتٳذٹعڇ ٗ إځلٵبٳع; ست ًٜ٘ٛ ٢ايِٝـٚ ،إِا ٖٞ
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مكاالتأْا
حمل ١تلَٗٓ ٣ا نٝـ نإ ايكلإٓ َعذناڄٚ ،تتبِل َٓٗا ْٛاس ٞإعذامَٚ ،ٙا
لكبار

َوتكّڈ ؿ ٌ٥٫اٱعذام ٗ آساؿ اٯٜات ٚايوٛك; ؾقيو ي٘ َِٓؿات٘ٚ ،نٌ
كتاب

ؾتض
ُػرل ٚنبرل َوتڀل ،ثِ تلَٗٓ ٣ا ب٬غ ١ايكلإٓٚ ،يڀا٥ـ أؿب٘ اييت ٖٞ
العزبٔ٘
يؿٓ ٕٛكا٥ع َٔ ١أؿب يػ ١ايعلب; ست ٢تل ٣نٝـ نإ ٖقا ايكلإٓ ؾتض يف
بِا٥ل،
العصز

 ٢مل
ض اكتك ٢ب٘ ا٭ؿب ايعلبَ ٞلتك ٶ
ٚؾتض عكٚ ،ٍٛؾتض ٖايوٚ ،ؾتض أؿبٺ غځ ٍّ
ٜبًػ٘ أؿبٴ أَ١ٺ َٔ قبٌ.

احلدٓح

ٚنٓت أك ٣ايباسجٌ ٖٔ تكـَين ىًڀٖ ٕٛق ٜٔايػلٌٓ ػًڀاڄٚ ،كَا أًُٖٛا
َع ِٛايؿٔ ايجاْٚ ،ٞكَا إٔٛا ب٘ إٕاَاڄ ٚػًڀ ٙٛبكوِ اٱعذام ٖٛٚ ،ايق ٟول
إٔ ٜه ٕٛايبشح ؾَ َٔ ٘ٝكـَات عًِ ايتؿورلٚ ،يعًو ػـ ٗ ٖق ٙإكـَ١
أُ٫ٛڄ ْٚهتاڄ أغؿًٗا َٔ تكـَٛا ٖٔ تهًُٛا ٗ إعذام ايكلإٓ َجٌ ايباق،ْٞ٬
ٚايلَاْٚ ،ٞعبـ ايكاٖلٚ ،اـڀابٚ ،ٞعٝاضٚ ،ايوهان ،ٞؾهْٛٛا َٓٗا
بإلُاؿٚ ،اؾڃ ڂًٛا عٓٗا نُا ٜؿً ٞعٔ ايٓاك ايلَاؿ.
ٚإٕ ع٬قٖ ١ق ٙإكـَ ١بايتؿورل ٖٞ :إٔ َؿول ايكلإٓ ٜ ٫عـ تؿورلٕ ٙعاْٞ
ايكلإٓ بايػاڄ سـ ايهُاٍ ٗ غلٓ٘ َا مل ٜهٔ ٌَتُ٬ڄ عً ٢بٝإ ؿقا٥ل َٔ ٚدٙٛ
ايب٬غ ٗ ١آ ٜ٘إؿولَ ٠كـاك َا توُ ٛإي ٘ٝاشلُ َٔ ١تڀٚ ٌٜٛاػتِاك; ؾإؿول
عاد ١إٍ بٝإ َا ٗ آ ٟايكلإٓ َٔ طلم ا٫هتعُاٍ ايعلبٚ ٞػِا ّ٥ب٬غت٘،
َٚا ؾاقت ب٘ آ ٟايكلإٓ ٗ فيو سوبُا أًلْا إي ٗ ٘ٝإكـَ ١ايجاْ ;١ٝيٜ ٬٦هٕٛ
إؿول سٌ ٜعلض عٔ فيو َٓني ١إذلدِ َٓ ٫ني ١إؿول102_101/1 .
 _3ؾُٔ أعذب َا ْلا ٙػًَ ٛع ِٛايتؿاهرل عٔ اٖ٫تُاّ باي ٍُٛٛإٍ ٖقا
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ٌ َجٌ َعاْ ٞايكلإٓ ٭ب ٞإهشام
ايػلض ا٭زل ٢إ ٫ع ٕٛٝايتؿاهرل; ؾځُٹٔٵ َكڂ ٍّ
ايندازٚ ،احمللك ايٛدٝن يًٌٝؽ عبـ اؿل بٔ عڀ ١ٝا٭ْـيوَ َٔٚ ،ٞهجل َجٌ
ايهٌافٜ ٫ٚ ،عقك ٗ اـً ٛعٔ فيو إ ٫ايتؿاهرل اييت مت ْاس ١ٝػأَُ ١
َعاْ ٞايكلإٓ َجٌ أسهاّ ايكلإٓ ،عً ٢إٔ بعض أٌٖ اشلُِ ايعً َٔ ١ٝأُشاب
ٖق ٙايتؿاهرل مل ٖ ٌُٜٗقا ايعٹًڃلٳ ايٓؿٝى نُا ِٜـ بعض ايعًُا ٤نتاب أسهاّ
ايكلإٓ ٱزلاع ٌٝبٔ إهشام بٔ ٓاؿ إايه ٞايبػـاؿٚ ،ٟنُا ْلاَٛ ٗ ٙآع
َٔ أسهاّ ايكلإٓ ٭ب ٞبهل بٔ ايعلب102/1 .ٞ
ٚ _4اعًِ أْ٘ ً ٫و ٗ إٔ ػُِٝٛاتٹ ايه ّ٬ايبًٝؼٚ ،ؿقا٥كځ٘ٴ َلاؿ٠څ هلل
_تعاٍ_ ٗ ن ٕٛايكلإٓ َعذناڄًَٚ ،ش ١ٚٛيًُتشـٻٜٵٔ ب٘ عًَ ٢كـاك َا ٜبًؼ إي٘ٝ
بٝإ إبٌٚ ،إٕ إًاكاتٺ نجرل٠ڄ ٗ ايكلإٓ تًؿت ا٭فٖإ يقيوٚ ،ؤلْ ٞاٯٕ
َٔ فيو أَٛك :أسـٖاَ :ا كٚاَ ٙوًِٚ ،ا٭كبع ١عٔ أبٖ ٞلٜل ٠قاٍ كهٍٛ
اهلل" :قاٍ اهلل _تعاٍ_= :قوُت ايِ_ ٠٬أ ٟهٛك ٠ايؿاؼ _١بٝين ٚبٌ عبـٟ
ِْؿٌ ٚيعبـَ ٟا هأٍ ،ؾإفا قاٍ ايعبـ :اؿُـ هلل كب ايعإٌ ،قاٍ اهلل
_تعاٍ_ٓ :ـْ ٞعبـٚ ،ٟإفا قاٍ :ايلٓٔ ايلس ،ِٝقاٍ اهلل _تعاٍ_ أثٓ ٢عًٞ
عبـٚ ،ٟإف قاٍَ :ايو  ّٜٛايـ ،ٜٔقاٍ :فـْ ٞعبـٚ ،ٟقاٍ َل :٠ؾٛض إيٞ
عبـ ،ٟؾإفا قاٍ :إٜاى ْعبـ ٚإٜاى ْوتعٌ ،قاٍٖ :قا بٝين ٚبٌ عبـٚ ٟيعبـٟ
َا هأٍ ،ؾإفا قاٍ :اٖـْا ايِلا ٙإوتكُ ِٝلا ٙايق ٜٔأْعُت عً ِٗٝغرل
إػٔٛب عً ٫ٚ ِٗٝائايٌ ،قاٍٖ :قا يعبـٚ ٟيعبـَ ٟا هأٍ.+
ؾؿٖ ٞقا اؿـٜح تٓب ٘ٝعًَ ٢ا ٗ ْ ِٛؾاؼ ١ايهتاب َٔ ػِ ١ُٝٛايتكو;ِٝ
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إف قوٻِ ايؿاؼ ١ث٬ث١ځ أقواّڈٚ ،سؤٴ ايتكو َٔ ِٝاحملوٓات ايبـٜعَ ١ٝع َا مكاالت
تُٔٓ٘
لكبار

فيو ايتكو َٔ ِٝقؤ ايتؼًّ ٗ قٛي٘ :ؾإفا قاٍ :طإڇٜٻاىځ ْٳعٵٴبـٴ ٚٳإڇٜٻاىځ
كتاب

قبً٘
ٳْ ٵوتٳعٹٌٴص قاٍٖ :قا بٝين ٚبٌ عبـ ;ٟإف نإ فيو َنهاڄ َٔ ايكوٌُ ايقٟ
العزبٔ٘
ٚايق ٟبعـ.ٙ

يف
العصز

 ٗٚايكلإٓ َلاعا ٠ايتذٓٝى ٗ غرل َا آٚ ،١ٜايتذٓٝى َٔ احملوٓاتَ٘ٓٚ ،
قٛي٘ _تعاٍ_ :ط ٳٖٚٴِٵ ٳٜٵٓٗٳٛٵ ٳٕ ٳعٓٵ ٴ٘ ٚٳٳٜٓٵځأٚٵ ٳٕ ٳعٓٵ٘ٴص108/1 .

احلدٓح

ْ _5ل َٔ ٣أؾاٌْ ايه ّ٬ا٫يتؿاتْ ٖٛٚ :كٌ ايه َٔ ّ٬أسـ طلم ايتهًِ،
أ ٚاـڀاب أ ٚايػٝب ١إٍ طلٜل آػل َٓٗا.
َ ٖٛٚذلؿَ ٙعـٚؿ َٔ ايؿِاسٚ ،١زلا ٙابٔ دين ًذاع ١ايعلب ;١ٝ٭ٕ فيو
ايتػٝرل هـؿ ٌْا ٙايواَع ،ؾإفا أِْ إي ٘ٝاعتباك يڀٝـ ٜٓاهب اْ٫تكاٍ إٍ َا
اْتكٌ إيُ ٘ٝاك َٔ أؾاٌْ ايب٬غ.١
ٚنإ َعـٚؿاڄ عٓـ بًػا ٤ايعلب َٔ ايٓؿا٥ىٚ ،قـ دا ٗ َ٘ٓ ٤ايكلإٓ َا ٫
وِ ٢نجلَ ٠ع ؿق ١إٓاهب ٗ ١اْ٫تكاٍ.
 ٗ ٞباب
ٚنإ يًتٌبٚ ٘ٝا٫هتعاك ٠عٓـ ايك ّٛإهإ ايكِٞٸٚ ،ايكـك ايعٳًٹ ٸ
ايب٬غٚ ،١ب٘ ؾام اَل٩ٴ ايكٝىْٚ ،ٳٴب ٳٗتٵ زلعت٘ٚ ،قـ دا ٗ ٤ايكلإٓ َٔ ايتٌب٘ٝ
ٚا٫هتعاكَ ٠ا أعذن ايعلب نكٛي٘ :طٚٳاًٵتٳعٳٌٳ ايلٻأڃيٴ ٳًٝٵباڄص ٚقٛي٘ :طٚٳاػٵؿٹضٵ
دٓٳاغٳ ايقټٍٿص ٚقٛي٘ :طٚٳآٜٳ١څ يځ ٴِٗٵ ايډًٝٵٌٴ ٳْ ٵوًځؽٴ ٹَٓٵ٘ٴ ايٓٻٗٳاكٳص ٚقٛي٘ _تعاٍ_:
يځ ٴُٗٳا ٳ
طاٵبًځعٹَ ٞٳا ٳ٤ىٹص ٚقٛي٘ :طُٹٵبػٳ ځ ١ايًډ٘ٹص إٍ غرل فيو َٔ ٚد ٙٛايبـٜع109/1 .

ٖٚ _6ا هب ايتٓب ٘ٝي٘ إٔ َلاعا ٠إكاّ ٗ إٔ  ِٜٛٓايه ّ٬عً ٢ػُِٝٛات
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ب٬غَ ٖٞ ،١ٝلاعاَ َٔ ٠كَٛات ب٬غ ١ايهٚ ،ّ٬ػاُ ٗ ١إعذام ايكلإٓ; ؾكـ
تٌتٌُ آ َٔ ١ٜايكلإٓ عً ٢ػُِٝٛات تتواْ ٍ٤ؿى إؿول عٔ ؿٚاعٗٝاَٚ ،ا
ٜكتٔٗٝا; ؾٝتِـ ٣يٹتٳڀځًڊب َكتٔٝات شلا كَا دا ٤بٗا َتهًؿ ،١أَ ٚػِٛب ;١فيو
٭ْ٘ مل ًٜتؿت إ ٫إٍ َٛاقع أيؿا ٚاٯ ٗ ،١ٜساٍ إٔ َكتٔٝاتٗا ٗ ايٛاقع َٓٛط١
بإكاَات اييت ْنيت ؾٗٝا اٯ111/1 .١ٜ
َٚ _7لدع ٖقا ايِٓـ َٔ اٱعذام إٍ َا ٜوُ ٗ ٢علف عًُا ٤ايب٬غ١
بايٓهت ايب٬غ ;١ٝؾإٕ بًػا ِٖ٤نإ تٓاؾڂوٴِٗ ٗ ٚؾل ٠إٜـاع ايهٖ َٔ ّ٬قٙ
ايٓهتٚ ،بقيو تؿآٌ بًػا ،ِٖ٩ؾًُا زلعٛا ايكلإٓ اْجايت عً ٢نٌ َٔ
زلع٘ َٔ بًػا َٔ ِٗ٥ايٓهت اييت تٳؿځ ډڀٔ شلا َا مل هـ َٔ قـكت٘ قٹبٳ٬ڄ َجً٘.
ٚأسوب إٔ نٌ بًٝؼ َِٓٗ قـ ؾهل ٗ ا٫هتعاْ ١بنَ َٔ ٘٥٬أٌٖ ايًوإ; ؾځعٴًٹِٳ
أَ ٫ٳبٵًځؼٳ بِٗ إٍ ايتٛاٖل عً ٢اٱتٝإ َجٌ ايكلإٓ ؾُٝا عٗـ ٙنٌ ٚاسـ َٔ فٚم
مَٖ ،ً٘ٝقا نً٘ عوب َا بًػت إي ٘ٝقلو ١نٌ ٚاسـ ٖٔ زلع ايكلإٓ َِٓٗ َٔ
ايتؿڀٔ إٍ ْهت ايكلإٓ ٚػِا112_111/1 .ِ٘٥
ْ _8ل َٔ ٣أع ِٛا٭هايٝب اييت ػايـ بٗا ايكلإٓ أهايٝب ايعلب أْ٘ داٗ ٤
ْ ُ٘ٛبأهًٛب داَع بٌ َكِـُٖٚ ٜ٘اَ :كِـ إٛعَٚ ،١ٛكِـ ايتٌلٜع;
ؾهإ ّْٓ ُ٘ٛض بٛاٖل ٙايواَعٌ َا وتاد ٕٛإٔ ٜعًُٖ ٗ ٖٛٚ ،ٙٛقا ايٓٛع
ٜٴٌٵبٹ٘ٴ ػٴڀځبٳِٗٚ ،نإ ٗ َڀاَ ٟٚعاَْ ٘ٝا ٜوتؼلز َٓ٘ ايعامل اـبرل أسهاَاڄ نجرل٠
ٗ ايتٌلٜع ٚاٯؿاب ٚغرلٖاٚ ،قـ قاٍ ٗ ايه ّ٬عً ٢بعٔ٘ :ط ٳَٚٳا ٜٳ ٵعًځِٴ تٳ ڃأٚڇًٜځ٘ٴ
ڇإ٫ډ ايًډ٘ٴ ٚٳايلٻاهٹؼٴٕٛٳ ؾٹ ٞايڃعٹًڃِڇص ٖقا َٔ سٝح َا ٕعاْ َٔ ٘ٝايعُٚ ،ّٛاٱّا ٤إٍ
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ايعًٌٚ ،إكاُـٚ ،غرلٖا116_115/1 .
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مكاالت
لكبار

 َٔٚ _9أهايٝبَ٘ ،ا أزل ٘ٝبايتؿٓٔ ٖٛٚ :بـاع ١تٓك٬ت٘ َٔ ؾٔ إٍ ؾٔ بڀلا٥ل
كتاب

يجكٌ
ا٫عذلاضٚ ،ايتٓٛرلٚ ،ايتقٚ ،ٌٜٝاٱتٝإ بإذلاؿؾات عٓـ ايتهلٜل; ػٓباڄ
العزبٔ٘
تهلٜل ايهًِٚ ،نقيو اٱنجاك َٔ أهًٛب ا٫يتؿات إعـٚؿ َٔ أع ِٛيف
أهايٝب
العصز

ايتؿٓٔ عٓـ بًػا ٤ايعلب ;١ٝؾٗ ٗ ٛايكلإٓ نجرل ،ثِ ايلدٛع إٍ إكِٛؿ; ؾٝهٕٛ
ايواَعٌْ ٗ ٕٛاَ ٙتذـؿ بوُاع٘ ٚإقباشلِ عً.٘ٝ

احلدٓح

 َٔٚأبـع أَجً ١فيو قٛي٘ :ط ٳَٳج ڂًٗٴِٵ نځ ٳُجٳٌڇ اډيقٹ ٟا ٵهتٳٛٵځقـٳ ْٳاكاڄ ځؾًځُٻا أځٓٳا٤ٳتٵ َٳا
سٳ ٵٛيځ٘ٴ ٳف ٳٖبٳ ايًډ٘ٴ ٹبٓٴ ٛڇكٖٹِٵ ٚٳتٳلٳ ځنٗٴِٵ ؾٹ ٞڂًٚڂُٳاتٺ ٜ ٫ٴبٵِٹلٴٕٚٳ (ُ )17ٴِپ ٴبهڃِٷ عٴ ٵُٞٷ
ِٿٝبٺ َٹٔٵ ايوٻُٳا٤ٹ ؾٹ٘ٝٹ ڂًٚڂُٳاتٷ ٚٳ ٳك ٵعـٷ ٳٚبٳلٵمٷ ٜٳذٵ ٳعًڂٕٛٳ
ځؾٗٴِٵ ٜ ٫ٳلٵدٹعٴٕٛٳ ( )18أځٚٵ نځ ٳ
سقٳكٳ ايڃُٳ ٵٛتٹ ٚٳايًډ٘ٴ َٴشٹ٘ٝڅ بٹاڃيهځاؾٹلڇٜٔٳ ()19
ځأُٳابٹ ٳعٗٴِٵ ؾٹ ٞآفٳاٹْٗڇِٵ َٹٔٵ ايِٻٛٳا ٹعلڇ ٳ
ؼ ځڀـٴ ځأبٵِٳا ٳكٖٴِٵ ڂنًډُٳا أځٓٳا٤ٳ ځيٗٴِٵ َٳٌٳٛٵا ؾٹ٘ٝٹ ٚٳڇإفٳا ځأ ڃًٚځِٳ ٳعًځٵٗٝڇِٵ قځاَٴٛا
ٳٜهځاؿٴ ايڃبٳلٵمٴ ٜٳ ٵ
ٳٚيځٛٵ ًٳا٤ٳ ايًډ ٴ٘ ځي ٳق ٳٖبٳ ٹبوٳُٵعٹٗڇ ٵِ ٚٳځأبٵِٳا ڇكٖٹِٵ إڇٕٻ ايًډ ٳ٘ ٳعًځ ٢نڂٌٿ ٳًٞٵ ٺ ٤ځقـٹٜلٷص116/1 .
ض دـٜـٺ ُاحل يهٌ ايعكَ ،ٍٛتؿٓٔ
 _10ؾذا ٤ايكلإٓ بأهًٛب ٗ ا٭ؿب غځ ٍّ
إٍ أؾاٌْ أغلاض اؿٝا ٠نًٗاَ ،ع٘ٺ يهٌ ؾٔ َا ًٜٝل ب٘ َٔ إعاْٚ ،ٞا٭يؿا،ٚ
ٚايًٗذ :١ؾتُٔٔ احملاٚك٠ځٚ ،اـځڀابٚ ،١اؾـٍٚ ،ا٭َجاٍ _أ ٟايهًِ اؾٛاَع_
ٚايكِّٚ ،ايتُٝٛـٚ ،ايلٚا.١ٜ
ٚنإ يؿِاس ١أيؿاٚ ،٘ٚتٓاهبٗا ٗ تلانٝب٘ٚ ،تلتٝب٘ عً ٢ابتهاك أهًٛب
ايؿٛاٌُ ايعذٝب ١إتُاثً ٗ ١ا٭زلاعٚ ،إٕ مل تهٔ َتُاثً ١اؿلٚف ٗ
ا٭هذاع _ نإ يقيو هلٜعٳ ايعٴًٛم باؿٛاؾ ،ٜػؿٝـٳ اْ٫تكاٍ ٚايورل ٗ
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ايكباَ ،ٌ٥ع نَ ٕٛاؿتٹ٘ ٚيڂشٵُٳتٹ٘ ٖ ٞاؿكٝك١ځ ؿ ٕٚإبايػات ايهافبٚ ،١إؿاػلات
إنع ;١َٛؾهإ بقيو ي٘ ُٛي١ڂ اؿلٚ ،كٚع١څ يواَعٚ ،٘ٝفيو تأثرل كٚساْ،ٞ
ٚيٝى بًؿَ ٫ٚ ،ٞٛعٓ.ٟٛ
ٚقـ كأٜت احملوٓات ٗ ايبـٜع دا٤ت ٗ ايكلإٓ أنجل ٖا دا٤ت ٗ ًعل
ُٓٵعاڄص.
ش ٹوٓٴٕٛٳ ٴ
شوٳبٴٕٛٳ أځْٻٗٴِٵ ٜٴ ٵ
ايعلبٚ ،ػاُ ١اؾٓاي نكٛي٘ :ط ٳٖٚٴِٵ ٜٳ ٵ
ًٔڊ٘ٴ ٚٳٳ ٜٵٗـٹٜ٘ٹ ڇإيځ ٢ٳعقٳابٹ
ٚايڀبام نكٛي٘ :ط ڂنٹتبٳ ٳع ځًٝٵ٘ٹ أځْٻ٘ٴ َٳٔٵ تٳ ٳ ٛډٙ٫ٴ ؾځأځْٻ٘ٴ ٜٴ ٹ
ايوٻ ٹعرلڇص.
ٚقـ أيډـٳ ابٔٴ أب ٞاٱُبع نتاباڄ ٗ بـٜع ايكلإٓ.
ُٚاك _جملْ ٘٦ٝجلاڄ_ أؿباڄ دـٜـاڄ ،غٔاڄَٚ ،تٓا٫ٚڄ يهٌ ايڀبكات.
ٚنإ يب٬غت٘ٚ ،تٓاهك٘ ْاؾق اي ٍُٛٛإٍ ايكًٛب; ستُٚ ٢ؿ ٙٛبايوشل،
ٚبايٌعل طأځّٵ ٳٜكڂٛيڂٕٛٳ ًٳاعٹلٷ ٳْتٳ ٳلٻبّٴ بٹ٘ٹ كٳٵٜبٳ ايڃ ٳُٓٴٕٛڇص119/1 .
َ _11بتهلات ايكلإٖٓ :قا ٚيًكلإٓ َبتهلات ُٝن بٗا ْ ُ٘ٛعٔ بك ١ٝنّ٬
ايعلب.
ؾُٓٗا أْ٘ دا ٤عً ٢أهًٛب ىايـ ايٌعل  ٫قايٚ ،١قـ ْب٘ عً ٘ٝايعًُا٤
إتكـَٚ ،ٕٛأْا أِٓ إٍ فيو إٔ أهًٛب٘ ىايـ أهًٛب اـڀاب ١بعض إؼايؿ،١
بٌ دا ٤بڀلٜك ١نتاب ٜٴكِـ سؿٚ ٘ٛتٚ٬ت٘ٚ ،فيو َٔ ٚد ٙٛإعذام ;ٙإف نإ
ْ ُ٘ٛعً ٢طلٜكَ ١بتهل ٠يٝى ؾٗٝا اتباع يڀلا٥كٗا ايكـّ ٗ ١ايه120/1 .ّ٬
َٗٓٚ _12ا إٔ دا ٤عً ٢أهًٛب ايتكوٚ ِٝايتوٜٛل ٖٞٚ :هٓ ١دـٜـٗ ٠
ايه ّ٬ايعلب ٞأؿػٌ بٗا عً ٘ٝطلٜك ١ايتبٜٛب ٚايتِٓٝـٚ ،قـ أَٚأ إيٗٝا ٗ
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ايهٌاف إّا٤ٶ120/1 .

مكاالت
لكبار

َٗٓٚ _13ا ا٭هًٛب ايكِِ ٗ ٞسها ١ٜأسٛاٍ ايٓعٚ ،ِٝايعقاب ٗ
كتاب

العزبٔ٘إف
اٯػل٠ٹُ ٗٚ ،ج ٌٝا٭سٛاٍٚ ،قـ نإ يقيو تأثرل ع ِٝٛعًْ ٢ؿٛي ايعلب;
نإ ؾځ ټٔ ايكِّ َؿكٛؿاڄ َٔ أؿب ايعلب ١ٝإْ ٫اؿكاڄ ،نإ ٗ بعض ايٌعل يفنأبٝات
ايٓابػ ٗ ١اؿ ١ٝاييت قتًت ايلدٌٚ ،عاٖـت أػاٚ ٙغـك بٗا.

العصز

احلدٓح

ؾًُا دا ٤ايكلإٓ با٭ُٚاف بٴٗڇتٳ ب٘ ايعلب نُا ٗ هٛك ٠ا٭علاف َٔ ُٚـ
ذٓٻ١ٹ ځأُٵشٳابٳ
أٌٖ اؾٓٚ ،١أٌٖ ايٓاكٚ ،أٌٖ ا٭علاف طٚٳْٳاؿٳ ٣ځأُٵشٳابٴ ايڃ ٳ
ايٓٻاكڇص اٯ ٗٚ ،١ٜهٛك ٠اؿـٜـ طؾځٔٴلڇبٳ ٳبٵٝٳٓٗٴِٵ ٹبوٴٛكڈص اٯٜات120/1 .
ٖ َٔٚ _14قا ايكب ٌٝسها ١ٜا٭زلا ٤ايٛاقع ٗ ١ايكِّ; ؾإٕ ايكلإٓ ٜػرلٖا
إٍ َا ٜٓاهب سؤ َٛاقعٗا ٗ ايه َٔ ّ٬ايؿِاسَ ،١جٌ تػٝرل ًا ٍٚإٍ
طايٛتٚ ،تػٝرل اهِ تاكغ أب ٞإبلاٖ ِٝإٍ آمك121/1 .
 َٔٚ _15أبـع ا٭هايٝب ٗ ن ّ٬ايعلب اٱهامَ ٖٛٚ :تٓاؾوِٗٚ ،غا١ٜ
تتباك ٣إيٗٝا ؾِشاٚ ،ِٖ٩قـ دا ٤ايكلإٓ بأبـع٘; إف نإ _َع َا ؾ َٔ ٘ٝاٱهام
إڂبٳٻ ٗ ٔٝعًِ إعاْ _ٞؾ ٘ٝإهام ع ِٝٛآػل ُ ٖٛٚٳ ڂًٛٵسٹٻ ٝڂَ ١عِٛڇ آٜات٘ ٭ٕ ت٪ػق
َٓٗا َعإڈ َتعـؿ٠څ نًڊٗا تًِض شلا ايعباك ٠باستُا٫ت ٜٓ ٫اؾٗٝا ايًؿ ،ٜؾبعض
تًو ا٫ستُا٫ت ٖا ّهٔ ادتُاع٘ٚ ،بعٔٗا ٚإٕ نإ ؾلض ٚاسـ َٓ٘ ّٓع َٔ
ؾلض آػل ؾتشلٜو ا٭فٖإ إيٚ ،٘ٝإػڀاك ٙبٗا ٜهؿ ٗ ٞسِ ٍٛإكِـ َٔ
ايتقنرل ب٘ يَ٬تجاٍ ،أ ٚاْ٫تٗاٚ ،٤قـ أًلْا إٍ ٖقا ٗ إكـَ ١ايتاهع121/1 .١
 َٔٚ _16بـٜع اٱهام ٗ ايكلإٓ ٚأنجلَ ٙا ٜوُ ٢بايتٌُٜٔ ٖٛٚ ،لدع إٍ
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إهام اؿقفٚ ،ايتٌُٔ إٔ ُٜٔٻٔ ايؿعٌٴ أ ٚايُٛـٴ َعٓ ٢ؾعٌڈ أُٚ ٚـٺ آػل
ٌٜٚاك إٍ إعٓ ٢إُٔٔ بقنل َا َٖ َٔ ٛتعًكات٘ َٔ سلف أَ ٚعُ ٍٛؾٝشٌِ
باؾًَُ ١عٓٝإ123/1 .
 _17عاؿات ايكلإٓ :ول عً ٢إؿول إٔ ٜتعلف عاؿات ايكلإٓ َٔ ُْ٘ٛ
ٚنًُ٘ٚ ،قـ تعلض بعض ايوًـ يٌَٗٓ ٤ٞا ،ؾعٔ ابٔ عباي= :نٌ ناي ٗ
ايكلإٓ ؾإلاؿ بٗا اـُلٚ +فنل فيو ايڀدل ٟعٔ ائشاى _ أٜٔاڄ _.
ُ ٗٚشٝض ايبؼاك ٗ ٟتؿورل هٛك ٠ا٭ْؿاٍ قاٍ ابٔ عَ :١ٓٝٝا زل ٢اهلل َڀلاڄ
ٗ ايكلإٓ إ ٫عقاباڄٚ ،توُ ٘ٝايعلب ايػٝح نُا قاٍ _تعاٍ_ :ط ٳٖٚٴٛٳ اډيقٹ ٟٴٜٳٓنٿٍٴ
ح َٹٔٵ بٳ ٵع ٹـ َٳا ځقٳٓڀڂٛاص.
ايڃ ٳػٵ ٝٳ
ٚعٔ ابٔ عباي :إٔ نٌ َا داٜ( َٔ ٤ا أٜٗا ايٓاي) ؾإكِٛؿ ب٘ أٌٖ َه١
إٌلن.ٕٛ
ٚقاٍ اؾاس ٗ ٜايبٝإ ٗٚ= :ايكلإٓ َعإ  ٫تهاؿ تؿذلمَ ،جٌ ايِ٠٬
ٚاينناٚ ،٠اؾٛع ٚاـٛفٚ ،اؾٓٚ ١ايٓاكٚ ،ايلغبٚ ١ايلٖبٚ ،١إٗادلٜٔ
ٚا٭ِْاكٚ ،اؾٔ ٚاٱْى.+
قًتٚ :ايٓؿع ٚائلٚ ،ايوُاٚ ٤ا٭كض.
ٚفنل ُاسب ايهٌافٚ ،ؾؼل ايـ ٜٔايلام ٟإٔ َٔ عاؿ ٠ايكلإٓ أْ٘ َا دا٤
بٛعٝـ إ ٫أعكب٘ بٛعـَٚ ،ا دا ٤بٓقاك ٠إ ٫أعكبٗا ببٌاكٜٚ ،٠ه ٕٛفيو بأهًٛب
ا٫هتڀلاؿٚ ،ا٫عذلاض ٕٓاهب ١ايتٔاؿٚ ،كأٜت َٓ٘ قً٬ٝڄ ٗ ًعل ايعلب نكٍٛ
يبٝـ:
ف ت تتيفقغعُلايفٌت ت تُٛوت ت تَُتعت تت لُٔ مت ت تتُْ ُ
ُ
ُ

نُخم ت ت ت تتُٛ
فمش ت ت ت تت ُُّٔ ب ت ت ت تت َّ
ُ

ودتّ ت ت ت تتتيفُ
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ٔاض تتبدُ لىسيف بو تتنُبيفدتاٖ تتنمُٔ تت ودُْ ُ
ُ 125_124/1

مكاالتت تتيفُ
بت ت ت ت ت تتيف ُُ ن ًُتمبع ت ت ت ت تتُجَُٔ غُ بقٕ وتّ ت ت ت ت
ُ

لكبار
كتاب

العزبٔ٘ٗ
ٚ _18قـ اهتكلٜت ظٗـ ٟعاؿات نجرل ٗ ٠اُڀ٬غ ايكلإٓ هأفنلٖا

َٛآعٗاَٗٓٚ ،ا إٔ نًُ )٤٫٪ٖ( ١إفا مل ٜلؿ بعـٖا عڀـ بٝإ ٜبٌ إٌاكيفإيِٗٝ
العصزٴ٤٫ٹ
ؾإْٗا ٜلاؿ بٗا إٌلن َٔ ٕٛأٌٖ َه ١نكٛي٘ _تعاٍ_ :طبٳٌٵ ٳَتٻ ٵعتٴ ٖٳ٪
احلدٓح

ٚٳآبٳا ٳٖ٤ٴِٵص ٚقٛي٘ :طؾځإڇٕٵ ٳٜهڃؿڂلٵ ٹبٗٳا ٖٳ٪ٴ٤٫ٹ ځؾكځـٵ ٚٳ ډن ڃًٓٳا ٹبٗٳا قځٛٵَاڄ ځيٵٝوٴٛا ٹبٗٳا
ٹبهځاؾٹلڇٜٔٳص.
ٚقـ اهتٛعب أب ٛايبكا ٤ايهؿ ٗ ٟٛنتاب ايهًٝات ٗ أٚا ٌ٥أبٛاب٘ نًٝات ٖا
ٚكؿ ٗ ايكلإٓ َٔ َعاْ ٞايهًُات ٗٚ ،اٱتكإ يًوٛٝط َٔ ٤ًٞ ٞفيو.
ٚقـ اهتكلٜت أْا َٔ أهايٝب ايكلإٓ أْ٘ إفا سه ٢احملاٚكات ٚاجملاٚبات
سهاٖا بًؿ= ٜقاٍ +ؿ ٕٚسلٚف عڀـ ،إ ٫إفا اْتكٌ َٔ قاٚك ٠إٍ أػل،٣
اْٛل قٛي٘ _تعاٍ_ :طٚٳڇإفٵ قځاٍٳ ٳكبټوځ ٹيًڃُٳ٬ٹ٥هځ١ٹ إڇْٿ ٞدٳاعٹٌٷ ؾٹ ٞا٭ځكٵضڇ ٳػًٹٝؿځ١ڄ قځايڂٛا
أځتٳذٵعٳٌٴ ؾٹٗٝٳا َٳٔٵ ٜٴ ڃؿ ٹوـٴ ؾٹٗٝٳاص إٍ قٛي٘ :طأځْٵبٹٵٗ٦ٴِٵ بٹځأهٵُٳاٹٗ٥ڇِٵص125/1 .
 _19إٕ ايعًِ ْٛعإ عًِ اُڀ٬سٚ ،ٞعًِ سكٝك ،ٞؾأَا اُ٫ڀ٬س ٞؾٗٛ
َا تٛآع ايٓاي ٗ عِل َٔ ا٭عِاك عً ٢إٔ ُاسب٘ ٜعـ ٗ ُـ ايعًُا،٤
ٖٚقا قـ ٜتػرل بتػرل ايعِٛكٚ ،ىتًـ باػت٬ف ا٭َِ ٚا٭قڀاكٖٚ ،قا ايٓٛع ٫
ؽً ٛعٓ٘ أَ.١
ٚأَا ايعًِ اؿكٝك ٞؾَٗ ٛعلؾ١ڂ َا َعلؾت٘ نُاٍ اٱْوإَٚ ،ا ب٘ ٜبًؼ إٍ فك٠ٚ
إعاكفٚ ،إؿكاى اؿكا٥ل ايٓاؾع ١عاد٬ڄ ٚآد٬ڄٚ ،ن ٬ايعٹًڃٌُ نُاٍ إْواْ،ٞ
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ٚٚه ١ًٝيوٝاؿ ٠أُشاب٘ عً ٢أٌٖ مَاِْٗٚ ،بٌ ايعًٌُ عُٚ ّٛػَِٔ ْٛ
ٚدٖ٘ٚ ،ق ٙاؾٗ ١ػ ٬عٓٗا ن ّ٬ؾِشا ٤ايعلب; ٭ٕ أغلاض ًعلِٖ ناْت ٫
تعـُٚ ٚـ إٌاٖـاتٚ ،إتؼ٬ٝتٚ ،ا٫ؾذلآات إؼتًؿ ٫ٚ ،١ؼ ّٛسٍٛ
تكلٜل اؿكا٥لٚ ،ؾٔا ٌ٥ا٭ػ٬م اييت ٖ ٞأغلاض ايكلإٓٚ ،مل ٜكٌ إُ ٫ـقاڄ
نُا أًاك إي ٘ٝؾؼل ايـ ٜٔايلام.ٟ
ٚقـ اًتٌُ ايكلإٓ عً ٢ايٓٛعٌ; ؾأَا ايٓٛع ا٭ ٍٚؾتٓاٚي٘ قلٜب  ٫وتاز إٍ نځـٿ
ؾٹهڃلٜ ٫ٚ ،كتْٔٛ ٞلاڄ; ؾإٕ َبًؼ ايعًِ عٓـِٖ ٦َٜٛق عً ّٛأٌٖ ايهتابَٚ ،علؾ١
ايٌلا٥عٚ ،ا٭سهاّٚ ،قِّ ا٭ْبٝاٚ ٤ا٭َِٚ ،أػباك ايعاملٚ ،قـ أًاك إٍ ٖقا
سُٴٕٛٳ ()155
ايكلإٓ بكٛي٘ :طٚٳٖٳقٳا نٹتٳابٷ أځْنٳڃيٓٳاٙٴ َٴبٳا ٳكىڅ ؾځاتٻبٹعٴٙٛٴ ٚٳاتٻكڂٛا يځ ٳعډً ڂهِٵ تٴ ٵل ٳ
ٌ
أځٕٵ تٳكڂٛيڂٛا ڇإٻُْٳا أڂْنڇٍٳ اڃيهٹتٳابٴ ٳعًځ ٢طځا٥ٹؿځٳتٝٵٔڇ َٹٔٵ قځٵب ٹًٓٳا ٚٳإڇٕٵ ڂنٓٻا عٳٔٵ ٹؿكٳاهٳتٹ ڇِٗٵ ځيػٳاٹؾًٹ ٳ
( )156أځٚٵ تٳكڂٛيڂٛا ځيٛٵ ځأْٻا أڂْنڇٍٳ ٳع ځًٵٓٝٳا اڃيهٹتٳابٴ ځي ڂهٓٻا أځٖٵـٳ ٣ٹَٓٵ ٴِٗٵ ؾځكځـٵ دٳا ٳ ٤ڂنِٵ ٳبٿٓٝٳ١څ َٹ ٵٔ
ب ْٴٛسٹٗٝٳا إڇځيٝٵوځ َٳا نڂٓتٳ ٳت ٵع ځًُٴٗٳا
سُٳ١څص ٚقاٍ :طٹتًڃوځ َٹٔٵ ځأْٵبٳا٤ٹ اڃي ٳػٝٵ ٹ
كٳٿب ڂهِٵ ٚٳٖٴـٶ ٣ٳ ٚٳك ٵ
و َٹٔٵ قځبٵٌڇ ٖٳقٳاص ٚمٖ ٛقا َٔ قاد ١أٌٖ ايهتاب126/1 .
ځأٵْتٳ ٚٳ ٫ځق ٵَٛٴ ځ
ٚ _20أَا ايٓٛع ايجاْ َٔ ٞإعذام ٙايعًُ ٞؾٜٗٓ ٛكوِ إٍ قوٌُ :قوِ ٜهؿٞ
ٱؿكان٘ ؾُٗ٘ ٚزلع٘ٚ ،قوِ وتاز إؿكاى ٚد٘ إعذام ٙإٍ ايعًِ بكٛاعـ ايعً;ّٛ
ؾٓٝبًر يًٓاي ً٦ٝاڄ ؾٌ٦ٝاڄ اْب٬ز أٓٛا ٤ايؿذل عً ٢سوب َبايؼ ايؿٗ،ّٛ
ٚتڀٛكات ايعً.ّٛ
ٚن ٬ايكوٌُ ؿي ٌٝعً ٢أْ٘ َٔ عٓـ اهلل; ٭ْ٘ دا ٤ب٘ أََٓٛ ٗ ٞع مل ٜعاجل

أًٖڂ٘ ؿقا٥لٳ ايعًّٛڇٚ ،اؾا ٞ٥ب٘ ثاٚڈ ب ِٗٓٝمل ٜؿاكقِٗ127/1 .
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لكبار
كتاب

العزبٔ٘إٍ
 _1هٛك ٠ايؿاؼ َٔ ١ايوٛك فات ا٭زلا ٤ايهجرل :٠أْٗاٖا ُاسب اٱتكإ
يف

ْٝـ ٚعٌل ٜٔبٌ أيكاب ُٚؿات دلت عً ٢أيوٓ ١ايكلا َٔ ٤عٗـ ايوًـ.

العصز

احلدٓحبع
ٚمل ٜجبت ٗ ايوٓ ١ايِشٝشٚ ١إأثٛك َٔ أزلاٗ٥ا إ ٫ؾاؼ ١ايهتابٚ ،ايو

إجاْٚ ،ٞأّ ايكلإٓ ،أ ٚأّ ايهتاب; ؾًٓكتِل عً ٢بٝإ ٖق ٙا٭زلا ٤ايج٬ث.١
131/1
ٚ _2قـ فنلٚا يتوُ ١ٝايؿاؼ ١أّ ايكلإٓ ٚدٖٛاڄ ث٬ث :١أسـٖا :أْٗا َبـ٠ٚ
َٚؿتتش ;١ؾهأْٗا أًُڂ٘ ٜ ;ٙ٪ٌَٓٚعين إٔ اؾتتاس٘ ايقٚ ٖٛ ٟدٛؿ أ ٍٚأدنا٤
ايكلإٓ قـ ٗٚل ؾٗٝا; ؾذعًت نا٭ّ يًٛيـ ٗ أْٗا ا٭ٌُ ٚإٌٓأ; ؾٝه ٕٛأّ
ايكلإٓ تٌبٗٝاڄ با٭ّ اييت ٌَٖٓ ٞأ ايٛيـ; ٌٕابٗتٗا بإٌٓأ َٔ سٝح ابتـا ٤ايٛٗٛك
ٚايٛدٛؿ.
ايجاْ :ٞأْٗا تٌتٌُ قتٜٛاتٗا عً ٢أْٛاع َكاُـ ايكلإٓ ٖٞٚ ،ث٬ث ١أْٛاع:
ايجٓا ٤عً ٢اهلل ثٓا٤ٶ داَعاڄ يُٛؿ٘ ظُٝع احملاَـٚ ،تٓنْٝ َٔ ٜ٘ٗع ايٓكا،ّ٥
ٚٱثبات تؿلؿ ٙباٱشلٚ ،١ٝإثبات ايبعح ٚاؾناٚ ،٤فيو َٔ قٛي٘ :طايڃشٳ ٵُـٴ
ٹيًډ٘ٹص إٍ قٛي٘ :ط ٳًَٹوٹ ٜٳٛٵّڇ ايـٿٜٔڇص ٚا٭ٚاَل ٚايٓٛاٖ َٔ ٞقٛي٘ :طإڇٜٻاىځ
ْٳعٵٴبـٴص ٚايٛعـ ٚايٛعٝـ َٔ قٛي٘ :طُٹلٳاٙځ اډيقٹٜٔٳص إٍ آػلٖا; ؾٗق ٖٞ ٙأْٛاع
َكاُـ ايكلإٓ نً٘ٚ ،غرلٖا تهُ٬ت شلا; ٭ٕ ايكِـٳ َٔ ايكلإٓ إب٬ؽٴ َكاُـٹٙ
ا٭ًُ٬ُ ٖٞٚ ١ٝغ ايـاكٚ ،ٜٔفيو وٌِ با٭ٚاَل ٚايٓٛاٖٕٚ ،ٞا تٛقؿت
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ا٭ٚاَل ٚايٓٛاٖ ٞعًَ ٢علؾ ١اٯَلٚ ،أْ٘ اهلل ايٛادب ٚدٛؿ ٙػايل اـًل ينّ
ؼكٝل َعٓ ٢ايِؿاتٕٚ ،ا تٛقـ ُاّ اَ٫تجاٍ عً ٢ايلدا ٗ ٤ايجٛابٚ ،اـٛف
َٔ ايعكاب ينّ ؼكل ايٛعـ ٚايٛعٝـ.
ٚايؿاؼٌَ ١تًُ ١عًٖ ٢ات٘ ا٭ْٛاع; ؾإٕ قٛي٘ :طايڃشٳ ٵُـٴ ٹيًډ٘ٹص إٍ قٛي٘:
طٜٳٛٵّڇ ايـٿٜٔڇص ٓـ ٚثٓاٚ ،٤قٛي٘ :طإڇٜٻاىځ ْٳعٵٴبـٴص إٍ قٛي٘ :طايڃ ٴُ ٵوٳتكٹِٝٳص َٔ
ْٛع ا٭ٚاَل ٚايٓٛاٖٚ ،ٞقٛي٘ :طُٹلٳاٙځ اډيقٹٜٔٳص إٍ آػلٖا َٔ ْٛع ايٛعـ
ٚايٛعٝـ َع إٔ فنل إػٔٛب عًٚ ،ِٗٝائايٌ ٌٜرل _أٜٔاڄ_ إٍ ْٛع قِّ
سـٷص أْٗا
ايكلإٓٚ ،قـ ٜ٪ٜـ ٖقا ايٛد٘ َا ٚكؿ ٗ ايِشٝض ٗ طقڂٌٵ ٖٴٛٳ ايًډ٘ٴ ځأ ٳ
تعـٍ ثًح ايكلإٓ ٭ٕ أيؿاٗٚا نًٗا ثٓا ٤عً ٢اهلل _تعاٍ_.
ايجايح :أْٗا تٌتٌُ َعاْٗٝا عًَ ١ًْ ٢عاْ ٞايكلإٓ َٔ اؿهِ ايٓٛل،١ٜ
ٚا٭سهاّ ايعًُ ;١ٝؾإٕ َعاْ ٞايكلإٓ ،إَا عً ّٛتٴكڃِٳـٴ َعلؾتٗاٚ ،إَا أسهاّ
ٜكِـ َٓٗا ايعٌُ بٗا; ؾايعً ّٛنايتٛسٝـٚ ،ايِؿاتٚ ،ايٓب٤ٛاتٚ ،إٛاع،ٜ
ٚا٭َجاٍٚ ،اؿهِٚ ،ايكِّٚ ،ا٭سهاّ إَا عٌُ اؾٛاكغ  ٖٛٚايعباؿات
ٚإعاَ٬تٚ ،إَا عٌُ ايكًٛب أ ٟايعك ٖٛٚ ٍٛتٗقٜب ا٭ػ٬م ٚآؿاب
ايٌلٜعٚ ،١نًٗا تٌتٌُ عًٗٝا َعاْ ٞايؿاؼ ١بـ٫ي ١إڀابك ،١أ ٚايتُٔٔ ،أٚ
ا٫يتناّ134_133/1 .
ٖٚ _3ق ٙايوٛكٓٚ ٠عت ٗ أ ٍٚايوٛك; ٭ْٗا تٓنٍ َٓٗا َٓنٍ ؿٜباد ١اـڀب١
أ ٚايهتابَ ،ع َا تُٔٓت٘ َٔ أَُ ٍٛكاُـ ايكلإٓ _نُا عًُت آْؿاڄ_ ٚفيو
ًإٔ ايـٜباد َٔ ١بلاع ١ا٫هتٗ.ٍ٬

لطائف مً تفضري صْرٗ الفاحت٘

038

ٖٚق ٙايوٛكَ ٠ه ١ٝباتؿام اؾُٗٛكٚ ،قاٍ نجرل :إْٗا أ ٍٚهٛك ٠مكاالت
ْنيت،

ٚايِشٝض أْ٘ ْنٍ قبًٗا طاقڃلٳأڃ بٹاهٵِڇ ٳكبٿوځص ٚهٛك ٠إـثل ،ثِ ايؿاؼ.١
ٚقْ ٌٝنٍ قبًٗا _أٜٔاڄ_ طٕ ٚٳاڃي ځكًځِڇص ٚهٛك ٠إنٌَ.

لكبار

كتاب
العزبٔ٘

ٚقاٍ بعِٔٗ ٖٞ :أ ٍٚهٛكْ ٠نيت ناًَ ١أ ٟغرل َٓذُ ،١غ٬فيفهٛك٠
ايكًِ.

العصز

احلدٓح

ٚقـ سكل بعض ايعًُا ٤أْٗا ْنيت عٓـ ؾلض ايِ ;٠٬ؾكلأ إوًُ ٕٛبٗا ٗ
ايِ ٠٬عٓـ ؾلٓٗاٚ ،قـ عـت ٗ كٚا ١ٜعٔ دابل بٔ مٜـ ايوٛك ٠اـاَوٗ ١
تلتٝب ْن ٍٚايوٛك.
ٚأٜا َا نإ ؾإْٗا قـ زلاٖا ايٓيب " ؾاؼ ١ايهتابٚ ،أَل بإٔ ته ٕٛأ ٍٚايكلإٓ.

قًتٜٓ ٫ٚ :انـ فيو ْنٚشلا بعـ هٛك أػلًِٕ ;٣ش ١اقتٔت هبكٗا قبٌ إٔ
ٜٳتٳذُٻع َٔ ايكلإٓ َكـاكٴ ِٜرل ب٘ نتاباڄ ،ؾشٌ ػُٻع فيو أْنيت ايؿاؼ ;١يتهٕٛ
ؿٜباد ١ايهتاب136_135/1 .
 _4ايبوًُ ١اهِ يهًُ ١باهِ اهللُٝ ،ؼ ٖقا ا٫هِ عًَ ٢اؿ٪َ ٠يؿَٔ ١
سلٚف ايهًُتٌ (باهِ) (ٚاهلل) عً ٢طلٜك ١توُ ٢ايٓشت(ُٛ ٖٛٚ )1ؽٴ ؾعٌ
 ٞعً ٢مْ ١ؾځعٵًځٌٳ َ٪يؿَ ١اؿت٘ َٔ سلٚف ًْ ،١أ ٚسلٚف َلنب إٓاٗ،
َٴٔٹ ٍّ
ٖا ٜٓڀل ب٘ ايٓاي اػتِاكاڄ عٔ فنل اؾًُ ١نًٗا; يكِـ ايتؼؿٝـ; يهجل ٠ؿٚكإ
 _ 1ايٓشت ٗ اُڀ٬غ عًُا ٤ؾك٘ ايًػ :١إٔ ٜٴ٪ػق َٔ نًُتٌ ؾأنجل نًُٚ ١اسـ.٠
أ :ٖٛ ٚاهتؼلاز نًُٚ ١اسـ َٔ ٠نًُتٌ ؾأنجل.
ٚي٘ تؿِ٬ٝت يٝى ٖقا قًډٗا)ّ( .

041

لطائف مً تفضري صْرٗ الفاحت٘

فيو عً ٢ا٭يوٓ.١
ٚقـ اهتعٌُ ايعلب ايٓشت ٗ ايٓوب إٍ اؾًُ ١أ ٚإلنب إفا نإ ٗ ايٓوب
إٍ ُـك فيو أ ٚإٍ عذن ٙايتباي ،نُا قايٛا ٗ ايٓوب ١إٍ عبـ سلى:
 ;ٞػٌ ١ٝا٫يتباي بايٓوب إٍ عبـٺ أ ٚإٍ سلى ٗٚ ،ايٓوب ١إٍ
عٳبٵٌٳُٹ ٸ
 ٟنقيوٚ ،إٍ سٔلَٛت :سٔلَ137/1 .ٞ
عبـايـاك :عٳبٵـٳكڇ ٸ
ٚ _5قـ كهِ أهًٛب ايؿاؼ ١يًٌُٓ ٌ٦ث٬خ قٛاعـ يًُكـَ :١ايكاعـ٠
ا٭ :ٍٚإهام إكـَ ;١يْ ٌُ ٬٦ؿٛي ايواَعٌ بڀ ٍٛاْتٛاك إكِٛؿٚ ٖٛٚ ،اٖل
ٗ ايؿاؼٚ ،١يٝه ٕٛهٓ ١يًؼڀبا ;٤ؾٜ ٬ڀًٛٝا إكـَ ;١نٜٓ ٫ ٞوبٛا إٍ ايع;ٞ
ؾإْ٘ َكـاك َا تڀاٍ إكـَٜ ١كِل ايػلضٖ َٔٚ ،قا ٜٗٛل ٚد٘ ٓٚعٗا قبٌ
ايوٛك ايڀٛاٍ َع أْٗا هٛك ٠قِرل.٠
ايجاْ :١ٝإٔ تٌرل إٍ ايػلض إكِٛؿَ ٖٛٚ ،ا ٜوُ ٢بلاع ١ا٫هتٗ ;ٍ٬٭ٕ
فيو  ٧ٜٝٗايواَعٌ; يوُاع تؿَِ ٌٝا هرلؿ عً ;ِٗٝؾٝتأٖبٛا يتًك ٘ٝإٕ ناْٛا َٔ
أٌٖ ايتًك ٞؾشوب ،أ ٚيٓكـٚ ٙإنُاي٘ إٕ ناْٛا ٗ تًو ايـكدٚ ،١٭ٕ فيو ٜـٍ
عًُ ٢هٔ اـڀٝب َٔ ايػلضٚ ،ثكت٘ بوـاؿ كأ ٜ٘ؾ ٘ٝعٝح ٜٓب٘ ايواَعٌ
يٛعٚ ،٘ٝؾ ٘ٝهٓ ١يًؼڀبا ;٤يٝشٝڀٛا بأغلاض ن.َِٗ٬
ٚقـ تكـّ بٝإ اًتُاٍ ايؿاؼ ١عًٖ ٢قا عٓـ ايه ّ٬عًٚ ٢د٘ توُٝتٗا أّ
ايكلإٓ.
ايجايج :١إٔ ته ٕٛإكـَ َٔ ١دٛاَع ايهًِٚ ،قـ بٌ فيو عًُا ٤ايبٝإ عٓـ
فنلِٖ إٛآع اييت ٜٓبػ ٞيًُتهًِ إٔ ٜتأْل ؾٗٝا.
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ايلابع :إٔ تؿتتض عُـ اهلل153/1 .

()1

مكاالت
لكبار

 _6ؾايؿاؼ١ڂ تُٔٻٓت َٓادا٠ڄ يًؼايل داَع١ڄ ايتٓنٙٳ عٔ ايتعڀٌٝڇٚ ،اٱؿاؿ،
كتاب

العزبٔ٘ىځ
ٚايـٸٖلَ ١ٜا تُٔٓ٘ قٛيڂ٘ :ط ٳًَٹوٹ ٜٳٛٵّڇ ايـٿٜٔڇص ٚعٔ اٱًلاى َا تُٔٸٓ٘ طإڇٜٻا
ْٳعٵبٴـٴ ٚٳإڇٜٻاىځ ٳْ ٵوتٳعٹٌٴص ٚعٔ إهابل٠ٹ ٚايعٓاؿ َا تُٔٓ٘ طا ٵٖـٹْٳا ايِٿلٳاٙځ ايڃ ٴُيفٵوٳتكٹِٝٳ
(ُ )6ٹلٳاٙځ اډيقٹٜٔٳ أځْٵعٳ ٵُتٳ ٳع ځًٵٗٝڇِٵص.

العصز

احلدٓح

ـ ايِلاٙٹ بإوتكِٝ
ؾإٕٻ طًبٳ اشلـا١ٜٹ اعذلافٷ با٫ستٝاز إٍ ايعًِٚ ،ٳ ٳُٚٵ ٳ
اعذلافٷ بإٔ َٔ ايعًِ َا ٖ ٛسلپَ َ٘ٓٚ ،ا ٌَٖٛ ٛبٷ بٹ ٴٌٳب٘ٺ ٚغځًځ٘.
ف بٗق ٜٔا٭َل ٜٔؾځكځـٵ أعـٻ ْؿوٳ٘ ٫تٿباع أځسٵ ٳوٓٹُٗاٚ ،عٔ ائ٫٬ت
َٚٳٔڇ اعذلٳ ٳ
اييت تعذل ٟايعًّٛٳ ايِشٝش١ځٚ ،ايٌلا٥عٳ اؿك١ځ; ؾتقٖبٴ بؿا٥ـتٗاٚ ،تٴٓٵنڇ ٴٍ ُاسبٗا
إٍ ؿكن١ٺ أقٌٻ ٖا ٚقـٳ عٓـ ٙاؾاٌٖٴ ايبو٘ٝڂٚ ،فيو َا تُٔٻٓ٘ قٛيڂ٘ :ط ځغٵٝلڇ
ٻايٌٳص نُا أًْٓا ٙقلٜباڄ.
اڃي ٳُ ٵػٔٴٛبٹ ٳع ځًٝٵ ڇِٗٵ ٚٳ ٫ائ ِّ
ٚ٭دٌ ٖقا هٴُٿٳٝتٵ ٖاتٹ٘ ايوٛك٠ڂ أّٻ ايكلإٓ _نُا تكـّ_.
ٕٚا يڂكِّٔ إٖ َٕٛٓ٪اتٹ٘ٹ إٓادا٠ځ ايبـٜع١ځ اييت ٜٗ ٫تـ ٟإٍ اٱساط ١بٗا ٗ نَ٘٬
غرلٴ عّ٬ڇ ايػٛٝب _هبشاْ٘_ ڂقـٻّ اؿُـٴ عًٗٝا; ئٝٳ ٳع٘ إٓاد ٕٛنقيو ٗ َٓاداتِٗ
دلٜاڄ عً ٢طلٜك ١بًػا ٤ايعلب عٓـ كاطب ١ايعُٛا ٤إٔ ٜؿتتشٛا ػڀابِٗ إٜاِٖ،
ٳٚطٹًڃٳبٳتِٗ بايجٓاٚ ،٤ايقنلڇ اؾُ.ٌٝ
ٜ _ 1ٴ٬س ٜإٔ إ٪يـ × قاٍ ٗ بـا ١ٜايؿكلٚ= :٠قـ كهِ أهًٛب ايؿاؼ ١يًٌُٓ ٌ٦ث٬خ قٛاعـ
يًُكـَ +... ١ثِ فنل ايلابع)ّ( .
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قاٍ أَ١ٝڂ بٔٴ أب ٞايًِتٹ ّـغٴ عبـٳ اهللٹ بٔٳ دٴـٵعإ:
َاَان ت دُضتتيفزأُاًُ َقتُ ُ َحتتيفٌُ٘ ُ
ُن ُاخٍت ت تتُٜعمٗ ت ت ت ُ نت ت ت ت ٞدُُٖٕوت ت تتيفُ ُ

ضٗ تتيفإكُ ُُش تتٗىث ُ ذتٗ تتيفٞدُ
ُ َحتتُيفُٓعت تتَُتع ُّ ت تتُْ لدٍت تتيفٞدُ

ؾهإ اؾتتاغٴ ايهّ٬ڇ بايتشُٝـ هٴٻٓ١ځ ُ
ُ
ايهتابٹ اجملٝـ ،يهٌ بًٝؼ َٴذٝـ.

154_153/1
ٚ _7اعًِ إٔ ايػٔب عٓـ سهُا ٤ا٭ػ٬م َبـأ َٔ فُٛع ا٭ػ٬م ايج٬ث١
ا٭ًُ ١ٝاييت ٜعدل عٔ ْٝعٗا بايعـاي :ٖٞٚ ١اؿهُٚ ،١ايعؿٚ ،١ايٌذاع،١
ؾايػٔب َبـأ ايٌذاع ١إ ٫إٔ ايػٔب ٜعدل ب٘ عٔ َبـأ ْؿواْ ٞ٭ػ٬م نجرل٠
َتڀلؾَٚ ،١عتـي ،١ؾًٝكب ٕٛبايك ٠ٛايػٔبَ ١ٝا ٗ اٱْوإ َٔ ُؿات ايوبع،١ٝ
 ٖٞٚسب ايػًب َٔٚ ،١ؾٛا٥ـٖا ؿؾع َا ٜٔلٚ ،ٙشلا سـ اعتـاٍٚ ،سـ املاف;
ؾاعتـاشلا ايٌذاعٚ ،١ندل اشلُٚ ،١ثبات ايكًب ٗ إؼاٚف.
ٚاملاؾٗا إَا باينٜاؿ ٠ؾٗ ٞايتٗٛكًٚ ،ـ ٠ايػٔب َٔ ً ٤ٞقًٚ ،ٌٝايهدل،
ٚايعذبٚ ،ايٌلاهٚ ،١اؿكـٚ ،اؿوـٚ ،ايكوا ،٠ٚأ ٚبايٓكِإ ؾاؾي،
ٚػٛك ايٓؿىُٚ ،ػل اشلُ ;١ؾإفا أطًل ايػٔب يڂػٳ١ڄ اِْلف إٍ بعض املاف
ايػٔبٚ ،١ٝيقيو نإ َٔ دٛاَع نًِ ايٓيب"إٔ كد٬ڄ قاٍ ي٘ أُٚين قاٍ٫= :
تػٔب +ؾهل َلاكاڄ ،ؾكاٍ ٫= :تػٔب +كٚا ٙايذلَق.ٟ
ٚه ٌ٦بعض ًَٛى ايؿلي :مب ؿاّ ًَههِ؟ ؾكاٍ= :٭ْا ْعاقب عً ٢قځـٵكڇ
ايقْب  ٫عً ٢قځـٵكڇ ايػٔب.+
ؾايػٔب إٓٗ ٞعٓ٘ ٖٛ :ايػٔب يًٓؿى; ٭ْ٘ ِٜـك عٓ٘ ايٚ ًِٛايعـٚإ.
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042

 َٔٚايػٔب قُٛؿٷ ٖٛٚ :ايػٔب ؿُا ١ٜإِاحل ايعاَٚ ،١ػُِٛاڄمكاالت
ايـ١ٜٝٓ
لكبار

ٚقـ ٚكؿ إٔ ايٓيب نإ ٜ ٫ػٔب يٓؿو٘ ،ؾإفا اْتٗهت سلَ َٔ ١سلَات اهلل
غٔب هلل198/1 .

كتاب

العزبٔ٘
يف
العصز
احلدٓح
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صْرٗ البكزٗ
 _1نقا زلٝت ٖق ٙايوٛك ٠هٛك ٠ايبكل ٗ ٠إل ٟٚعٔ ايٓيب"َٚا دلٗ ٣
ن ّ٬ايوًـ ،ؾكـ ٚكؿ ٗ ايِشٝض إٔ ايٓيب"قاٍ َٔ= :قلأ اٯٜتٌ َٔ آػل
هٛك ٠ايبكل ٠نؿتا.+ٙ
ٚؾ ٘ٝعٔ عإ ١ٌ٥ا ْنيت اٯٜات َٔ آػل ايبكل ٗ ٠ايلبا ،قلأٖٔ كه ٍٛاهلل،
ثِ قاّ ؾشلّ ايتذاك ٗ ٠اـُل.
ٚٚد٘ توُٝتٗا أْٗا فنلت ؾٗٝا قِ ١ايبكل ٠اييت أَل اهلل بين إهلا ٌٝ٥بقعٗا;
يته ٕٛآُٚٚ ١ٜـ ه ٤ٛؾُِٗٗ يقيوٖ ٖٞٚ ،ا اْؿلؿت ب٘ ٖق ٙايوٛك ٠بقنل،ٙ
ٚعٓـ ٟأْٗا أٓٝؿت إٍ قِ ١ايبكلُٝٝ ;٠ناڄ شلا عٔ ايوٛك آٍ ،آمل َٔ ،اؿلٚف
إكڀع ;١٭ِْٗ ناْٛا كَا دعًٛا تًو اؿلٚف إكڀع ١أزلا ٤يًوٛك ايٛاقعٖٞ ١
ؾٗٝاٚ ،علؾٖٛا بٗا م :ٛطٜ٘ٚ ،ى.ْٚ ،
 ٗٚا٫تؿام( )1عٔ إوتـكى إٔ ايٓيب"قاٍ = :إْٗا هٓاّ ايكلإٓ.+
ٚهٓاّٴ نٌٿ ً٤ٞٺ أعٖٚ ،ٙ٬قا يٝى عٳًځُاڄ شلاٚ ،يهٓ٘ ُٚـ تٌلٜـ،
ٚنقيو ق ٍٛػايـ بٔ َعـإ :إْٗا ؾوڀا ٙايكلإٓٚ ،ايؿوڀاَ ٙا و ٘ٝبإهإ;
ٱساطتٗا بأسهاّ نجرل201/1 .٠
ْ _2نيت هٛك ٠ايبكل ٠بإـ ١ٜٓبا٫تؿام ٖٞٚ ،أَ ٍٚا ْنٍ ٗ إـٚ ،١ٜٓسه٢
ٖ _ 1هقا ٗ ا٭ٌُٚ :يعٌ ايِٛاب :اٱتكإ)ّ( .
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مكاالتبٓا٤
ابٔ سذل ٗ ًلغ ايبؼاك ٟا٫تؿام عًٚ ،٘ٝقْ :ٌٝنيت هٛك ٠إڀؿؿٌ قبًٗا
عً ٢إٔ هٛك ٠إڀؿؿٌ َـْ.١ٝ

لكبار

كتاب

ا٭ٍٚ
ً ٫ٚو إٔ هٛك ٠ايبكل ٠ؾٗٝا ؾلض ايِٝاّڇٚ ،ايِٝاّٴ ڂؾلڇض ٗ ايوٓ١العزبٔ٘
َٔ اشلذل ،٠ؾلض ؾٗٝا ُ ّٛعاًٛكا ،٤ثِ ؾلض ُٝاّ كَٔإ ٗ ايوٓ ١يفايجاْ;١ٝ
العصز

٭ٕ ايٓيب"ُاّ هبع كَٔاْات ،أٚشلا كَٔإ َٔ ايعاّ ايجاْ َٔ ٞاشلذل;٠
احلدٓح

ؾته ٕٛهٛك ٠ايبكلْ ٠نيت ٗ ايوٓ ١ا٭ َٔ ٍٚاشلذل ٗ ٠أٚاػلٖا ،أ ٗ ٚايجاْ.١ٝ
 ٗٚايبؼاك ٟعٔ عاَ= :١ٌ٥ا ْنيت هٛك ٠ايبكل ٠إٚ ٫أْا عٓـ.+ٙ

تعين ايٓيب"ٚنإ بٓا ٤كه ٍٛاهلل عً ٢عاًٛ ٗ ١ٌ٥اٍ َٔ ايوٓ ١ا٭ٍٚ
يًٗذل.٠
ٚق ٗ :ٌٝأ ٍٚايوٓ ١ايجاْٚ ،١ٝقـ كٴٚڇٟٳ عٓٗا أْٗا َهجت عٓـ ٙتوع هٌٓ،
ؾت ٖٞٚ ٗٛبٓت مثإ عٌل ٠هٓٚ ،١بٓ ٢بٗا  ٖٞٚبٓت توع هٌٓ ،إ ٫إٔ اًتُاٍ
هٛك ٠ايبكل ٠عً ٢أسهاّ اؿر ٚايعُلٚ ،٠عً ٢أسهاّ ايكتاٍ َٔ إٌلنٌ ٗ
ايٌٗل اؿلاّٚ ،ايبًـ اؿلآّٜ ،ب ٧بأْٗا اهتُل ْنٚشلا إٍ هٓٔ ١ىٚ ،هٓ١
هت نُا هٓب ٘ٓٝعٓـ آ ١ٜطځؾإڇٕٵ ڂأسٵِٹلٵتٴِٵ ؾځُٳا ا ٵهٳتٵٝوٳ ٳل َٹٔٵ اڃي ٳٗـٵٟڇص.
شرټ أځ ٵًٗٴلٷ
ٚقـ ٜهٖ ٕٛتـاڄ إٍ َا بعـ هٓ ١مثإ ،نُا ٜكتٔ ٘ٝقٛي٘ :طايڃ ٳ
َٳ ٵعًڂَٛٳاتٷص اٯٜات إٍ قٛي٘ :طيٹُٳٔٵ اٻتكځ٢ص.
عً ٢أْ٘ قـ ق :ٌٝإٕ قٛي٘ :طٚٳاٻتكڂٛا ٜٳٛٵَاڄ تٴلٵدٳعٴٕٛٳ ؾٹ٘ٝٹ ڇإيځ ٢ايًډ٘ٹص اٯٖٛ ١ٜ
آػل َا ْنٍ َٔ ايكلإٓٚ ،قـ بٓٝا ٗ إكـَ ١ايجآَ ،١أْ٘ قـ ٜوتُل ْن ٍٚايوٛك;٠
ؾتٓنٍ ٗ أثٓاَ ٤ـْ ٠نٚشلا هٛك أػل.٣
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ٚقـ عـت هٛك ٠ايبكل ٠ايوابعٚ ١ايجُاٌْ ٗ تلتٝب ْن ٍٚايوٛكْ ،نيت بعـ
هٛك ٠إڀؿؿٌٚ ،قبٌ آٍ عُلإ202_201/1 .
ٚ _3عـؿ آٜٗا َا٥تإ ٔٚى ٚمثاْ ٕٛآ ١ٜعٓـ أٌٖ ايعـؿ بإـَٚ ،١ٜٓه،١
ٚايٌاّٚ ،هت ٚمثاْ ٕٛعٓـ أٌٖ ايعـؿ بايهٛؾٚ ،١هبع ٚمثاْ ٕٛعٓـ أٌٖ ايعـؿ
بايبِل202/1 .٠
 _4قتٜٛاتٴ ٖق ٙايوٛكٖ :٠ق ٙايوٛك٠ڂ َذلاَ١ٝڅ أطلاؾڂٗاٚ ،أهايٝبٴٗا فاتٴ أؾٓإڈ،
قـ ْعت َٔ ًٚا٥رڇ أغلاض ايوٛك َا نإ َِـاقاڄ يتًكٝبٗا ؾڂوڀاٙځ ايكلإٓڇ;
ؾ ٬توتڀٝعٴ إسِا٤ٳ قتٜٛاتٹٗا بٹشٴوٵبإٚ ،عً ٢ايٓاٚل إٔ ٜذلقډب تؿاٌُٝٳ َٓٗا ؾُٝا
ٜأت ٞيٓا َٔ تؿورلٖاٚ ،يهٔ ٖقا  ٫وذِ بٓا عٔ ايتعلض إٍ ٥٫شات َٓٗا.
ٚقـ سٹٝٵهځتٵ بٓور إٓاهباتٚ ،ا٫عتباكات ايب٬غ َٔ ١ٝيڂشٵُ١ٺ َٴشٵهځُٳ١ٺ ٗ ِْٛ
ايهٚ ،ّ٬هٴـٳ٣ٶ(َ )1تٌڈ َٔ ؾِاس ١ايهًُات.
َٚعِٛٴ أغلآٗا ٜٓكوِ إٍ قوٌُ :قوِڈ ٜٴجٵبٹتٴ زلٛٻ ٖقا ايـ ٜٔعًَ ٢ا
هبك٘ٚ ،عًٛٻ ٖٳـٵٜٹ٘ٹٚ ،أٍُٛٳ تڀٗرل ٙايٓؿٛيٳ.
ٚقوِڈ ٜٴبٳٿً ٔٝلا٥عٳ ٖقا ايـ ٜٔ٭تباع٘ٚ ،إُ٬غ فتُعِٗ.
ٚنإ أهًٛبٴٗا أسؤٳ َا ٜأت ٞعً ٘ٝأهًٛبٷ داَعٷ حملاهٔڇ ا٭هايٝبٹ اـڀاب١ٝٹ،
ٚأهايٝبٹ ايهتبٹ ايتٌلٜع١ٝٹٚ ،أهايٝبٹ ايتقنرلڇ ٚإٛع١ٛٹٜ ،تذـؿ َجً٘ ٌْاٙڂ
ايواَعٌ بتؿٓٔ ا٭ؾاٌْ.
 _ 1ايًڊشُٚ ١ايوٻـٜ :٣ڀًكإ عً ٢عـ ٠أَٛكَٗٓٚ ،ا قٛشلِ :ؿُ ١ايجٛب ٚهـا ،ٙؾايًشُ ١أع،ٙ٬
ٚايوٻـ ٣أهؿً٘ .اْٛل يوإ ايعلب )ّ( .374/14ٚ ،538/12
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ٚؤل يٓا َٔ أغلآٗا أْٗا ابتـ٥ت بايلَن إٍ ؼـ ٟايعلب إعاْـٜٔمكاالت
ؼـٜڄا
لكبار

ذ ٞإؿتتض بٗا كَناڄ ٜكتٔ ٞاهتٌلاؾځِٗ يٹُا ٜٳلڇؿٴ بٳعٵـٳ،ٙ
إْايٝاڄ علٚف ايتٻٗٳ ٿ
كتاب

العزبٔ٘إٍ
ٚاْتٛاكٳِٖ يبٝإ َٳكڃِٹـٹ ;ٙؾځأځعٵكځبٳ بايتٓ ٜ٘ٛبٌإٔ ايكلإٓ; ؾځتٳشٳ ټٍٛٴ ايلَنڇ إّا ٶ٤
بعض إكِٛؿ َٔ فيو ايلَن ي٘ أًـټ ٚقعاڄ عًْ ٢ؿٛهِٗ; ؾځتٳبٵكځ ٗ ٢يف
اْتٛاك َا
العصز

ٜٳتٳعٳ ډكبٴ٘ َٔ ُلٜض ايتعذٝن ايق ٟهٝأت ٞبعـ قٛي٘ :طٚٳإڇٕٵ نڂٓتٴِٵ ؾٹ ٞكٳٵٜبٺ َٹُٻا ٳْنٻيڃٓٳا
ٳعًځ ٢عٳٵبـٹْٳا ؾځأڃتٴٛا ٹبوٴ ٛٳك ٺَ ٠ٹ ٵٔ ٹَٵجًٹ٘ٹص اٯٜات.

احلدٓح

ؾعـٳٍ بِٗ إٍ فاتٹ دٗ ١ايتٓ ٜ٘ٛبؿا٥ل ُـم ٖقا ايهتاب ٖٚـٚ ،ٜ٘ؽًډّ إٍ
تِٓٝـ ايٓاي ػاٙٳ تًځكِّٖ ِٗٝقا ايهتابٚ ،اْتؿاعِٗ بٗـ ٜ٘أُٓاؾاڄ أكبعٚ ،١ناْٛا
قبٌ اشلذلُٓ ٠ؿٌ عوب اػت٬ف أسٛاشلِ ٗ فيو ايتًك.ٞ
ٚإف قـ نإ أػّټ ا٭ُٓاف اْتؿاعاڄ بٗـ ِٖ ٜ٘إ ٌَٓ٪بايػٝب إك ٌُٝايِ;٠٬
ٜعين إوًٌُ _ ابتٴـ ٨بقنلِٖ.

ٕٚډا نإ أًـٻ ا٭ُٓاف عٓاؿاڄ ٚسكـاڄ ُٹٓٵؿا إٌلنٌ ايِلساٚ ،٤إٓاؾكٌ _
ـ ايؿلٜكإ يځ ډؿاڄ ٚاسـاڄ; ؾځ ڂكٛكعٛا باؿذر ايـاَػٚ ،١ايدلاٌٖ ايواطع.١
ڂي ٻ
ثِ ػّٻ باٱطٓاب ُٹٓٵـٳ أٌٖڇ ايٓؿام; تٌٜٗٛاڄ يٓؿاقِٗٚ ،إعْ٬اڄ يـػا،ًِٗ٥
ٚكؿ َڀاعِٓٗ.
ثِ نإ ػاُ١ڂ َا قڂلڇعٳتٵ ب٘ أْٛؾڂِٗ ُلٜضٳ ايتشـ ٟايق ٟكَن إي ٘ٝبـ٤اڄ ؼـٜاڄ
ًٜذ ِٗ٦إٍ ا٫هتهاْٜٚ ،١ٴؼٵلڇيٴ أيوٓتٳِٗ عٔ ايتڀاٚ ٍٚاٱباْٜٚ ،١ٴًڃكٗ ٞ
قلاكات أْؿوِٗ َقي١ځ اشلنُّٚ ،١ـمٳ ايله ٍٛايق ٟؼـاِٖ; ؾهإ فيو َٔ كؿ
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ايعذن عً ٢ايِـك( )1ؾاتوع اجملاٍٴ يـع ٠ٛإڂِٓٹؿٌ إٍ عباؿ ٠ايلب اؿل ايقٟ
ػًكِٗ ٚػًل ايوُاٚات ٚا٭كضٚ ،أْعِ عًَ ِٗٝا ٗ ا٭كض ْٝعاڄ،
ٚتٳؼٳډًّ إٍ ُؿ ١بـ ٤ػًل اٱْوإ; ؾإٕ ٗ فيو تقنرلاڄ شلِ باـًل ا٭ ٍٚقبٌ
إٔ تٛدـ أُٓاَٴِٗ اييت ٜنعُْٗٛا َٔ ُاؿ ٞقْٛ ّٛغَٚ ،ٳٔٵ بعـَِٖٚ ،ٹٻٓ١ڄ
عً ٢ايٓٛع بتؿٔ ٌٝأًُٹِٗ عً ٢كًٛقات ٖقا ايعاملَٚ ،نٜت٘ بٹعٹًڃِڇ َا مل ٜٳعٵًځُٵ٘ٴ
أٌٖٴ إٮ ا٭عًٚ ،٢نٝـ ٌْأت عـا٠ٚڂ ايٌٝڀإ ي٘ ٚيٓوً٘; يتْٗ ١٦ٝؿٛي
ايواَعٌ ٫تٗاّ ًٗٛاتٗاٚ ،حملاهبتٗا عً ٢ؿعٛاتٗا; ؾٗق ٙإٓٻ ڂ ١اييت سلًت نٌٻ
ا٭ُٓاف ا٭كبع ١إتكـّ فنلٖا ناْت َٓاهب١ڄ يًتؼًّ إٍ َٹٻٓ ١ع ٢ُٛؽّ
ايؿلٜل ايلابع ِٖٚ ،أٌٖ ايهتاب ايق ِٖ ٜٔأًـټ ايٓاي َكا ١َٚشلـ ٣ايكلإٓ،
ٚأځْٵؿځقٴ ايؿلمڇ ق٫ٛڄ ٗ عاَ ١ايعلب; ٭ٕ أٌٖٳ ايهتاب ٦َٜٛق ِٖ أٌٖٴ ايعًِ١َٓٛٚ ،ڂ
اقتـا٤ٹ ايعاَ ١شلِ َٔ قٛي٘ :طٜٳا ٳبٓٹ ٞڇإهٵلٳا٥ٹٌٝٳ افٵنڂلٴٚا ْٹعٵ ٳُتٹ ٞاډيتٹ ٞأځْٵعٳ ٵُتٴ ٳع ځًٵٝهڂِٵ
ٚٳځأ ٵٚؾڂٛا بٹ ٳع ٵٗـٹٟص اٯٜات ،ؾأطٓب ٗ تقنرلِٖ بٓعِ اهللٚ ،أٜاَ٘ شلُِٚٚ ،ـ
َا ٫قٛا ب٘ ْٹعٳُٳ٘ٴ اؾُ١ځ َٔ ا٫ملاف عٔ ايِلا ٙايو ٟٛاملاؾاڄ بًؼ بِٗ سـ
ايهؿلٚ ،فيو داَع ـ ١ُ٬ته ٜٔٛأَ١ٹ إهلاٚ ،ٌٝ٥داَعتٹِٗ ٗ عٗـ َٛه،٢
 _ 1كؿ ايعذن عً ٢ايِـك ٖ ٛأسـ ؾٓ ٕٛايبـٜع َٔ عًِ ايب٬غ ٖٛٚ ١دعٌ أسـ ايًؿ ٌٛإهلك،ٜٔ
أ ٚإتذاْوٌ ،أًَ ٚشكٌ بُٗا اًتكاقاڄ ،أً ٚب٘ اًتكام ٗ أ ٍٚايؿكلٚ ٠اٯػل ٗ ُـكٖا.
ؼٌٳا ٴٙص ٚإتذاْوإ م :ٛطا ٵهتٳ ٵػؿٹلٴٚا كٳبٻ ڂهِٵ ڇإٻْ ٴ٘
ؼٌٳ ٢ايٓٻايٳ ٚٳايډً٘ٴ أځسٳلټ أځٕٵ تٳ ٵ
ؾإهلكإ م :ٛطٚٳتٳ ٵ
نځإٳ ځغؿډاكاڄص)ّ( .
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ثِ َا نإ َٔ أِٖ أسـاثِٗ َع ا٭ْبٝا ٤ايق ٜٔقځؿځٛا َٛه ٢إٍ إٔ تًكٛامكاالت
ؿع٠ٛ
لكبار

اٱه ّ٬باؿوـ ٚايعـا ;٠ٚست ٢عً ٢إځًځوٹ ددلٌٜٳٚ ،بٝإ أػڀا ;ِٗ٥٭ٕ فيو
كتاب

َٔ
ًٜك ٗ ٞايٓؿٛي ًهاڄ ٗ تأًِٖٗ ي٬قتـا ٤بِٗٚ ،فٳنځل َٔ فيو ِٛفداڄ
العزبٔ٘
سٝٳا٠ٺص يف
ٚقاٚي١
ذـٳٻْٗٴِٵ ځأسٵلٳْٳ ايٓٻايڇ ٳعًځ ٢ٳ
أػ٬قِٗ َٔ تعًل اؿٝا ٠ط ٳٚځيتٳ ٹ
العصز

ايعٌُ بايوشل طٚٳاتٻبٳعٴٛا َٳا ٳتٵتًڂ ٛايٌٻٝٳاطٹٌٴص اخلٚ ،أف ٣ايٓيب َٛدٻ٘ ايه:ّ٬
ط ٫ٳتكڂٛيڂٛا كٳا ٹعٓٳاص.

احلدٓح

ثِ قڂلڇٕٳ ايٛٗٝؿٴ ٚايِٓاكٚ ٣إٌلن ٗ ٕٛقځلٕ سوـِٖ إوًٌُٚ ،ايوؼ٘
عً ٢ايٌلٜع ١اؾـٜـ ٠طَٳا ٜٳ ٳٛؿټ اډيقٹٜٔٳ نځؿځلٴٚا َٹٔٵ أځٖٵٌڇ اڃي ٹهتٳابٹ ٚٳ ٫ايڃُٴٌٵلڇنٹٌٳص
شنٳْٴٕٛٳص ثِ َا أثرل َٔ اـ٬ف بٌ
إٍ قٛي٘ :طٚٳ ٫ػٳ ٵٛفٷ ٳع ځًٵٗٝڇِٵ ٚٳٖ ٫ٴِٵ ٜٳ ٵ
ايٛٗٝؿ ٚايِٓاكٚ ،٣اؿعا ٤نٌ ؾلٜل أْ٘ ٖ ٛاحملل طٚٳقځاځيتٵ اڃيٳٗٝٴٛؿٴ ځيٝٵ ٳوتٵ
ؼٳتًٹؿڂٕٛٳص.
ايٓٻِٳاكٳ ٣ٳعًځ ٢ٳًٞٵ٤ٺص إٍ طٜٳ ٵ
ثِ ػٴّ إٌلن ٕٛبأِْٗ أ ٤٫٪ٖ ًِٚا٭ُٓاف ايج٬ث ;١٭ِْٗ َٓعٛا إوًٌُ
َٔ فنل اهلل ٗ إوذـ اؿلاّٚ ،هعٛا بقيو ٗ ػلاب٘ٚ ،أِْٗ تٌابٗٛا ٗ فيو
ِٖ ٚايٛٗٝؿ ٚايِٓاكٚ ،٣اؼـٚا ٗ نلاٖ ١ٝاٱه.ّ٬
ٚاْتكٌ بٗق ٙإٓاهب ١إٍ ؾٔا ٌ٥إوذـ اؿلاّٚ ،باْٚ ،٘ٝؿعٛتٹ٘ يقكٜت٘
باشلـٚ ،٣ا٫سذلامڇ عٔ إدابتٗا ٗ ايق ٜٔنؿلٚا َِٓٗٚ ،إٔ اٱه ّ٬عً ٢أهاي
ًَ ١إبلاٖ ٖٛٚ ِٝايتٛسٝـٚ ،إٔ ايٛٗٝؿٚ ١ٜايِٓلاْ ١ٝيٝوتا ًَ ١إبلاٖٚ ،ِٝإٔ َٔ
فيو ايلدٛعٳ إٍ اهتكباٍ ايهعب١ٹ اؿػل ٙاهلل يًُوًٌُ آ ١ٜعً ٢إٔ اٱهٖٛ ّ٬
ايكا ِ٥عً ٢أهاي اؿٓٝؿٚ ،١ٝفٳنځلٳ ًعا٥ل اهلل َهٚ ،١إبهاتٳ أٌٖ ايهتاب ٗ
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طعِٓٗ عً ٢ؼ ٌٜٛايكبًٚ ،١إٔ ايعٓا ١ٜبتنن ١ٝايٓؿٛي أدـك َٔ ايعٓا ١ٜباهتكباٍ
اؾٗات طځيٵٝىٳ ايڃبٹلٻ أځٕٵ تٴٛٳيڊٛا ٚٴدٴ ٛٳٖهڂِٵ قٹبٳٌٳ ايڃُٳٌٵلڇمڇ ٚٳايڃُٳػٵلڇبٹص.
ٚفٴ ِّنلٚا بٓوؽ ايٌلا٥ع; يِ٬غ ا٭َِٚ ،أْ٘  ٫بـع ٗ ْوؽ ًلٜع ١ايتٛكا،٠
أ ٚاٱلَ ٌٝا ٖ ٛػرل َُٓٗا.
ثِ عاؿ إٍ قاد ١إٌلنٌ با٫هتـ ٍ٫بآثاك ُٓع ١اهلل طإڇٕٻ ؾٹ ٞٳػًڃلڇ
ايوٻُٳٛٳاتٹ ٚٳا٭ځ ٵكضڇ ٚٳا ٵػتٹ٬فٹ ايډًٝٵٌڇ ٚٳايٻٓٗٳاكڇ ٚٳايڃ ڂؿًڃوٹص إخلٚ ،قاد ١إٌلنٌ ٗ
ٜ ّٜٛتدلأ ٕٚؾ َٔ ٘ٝقاؿتِٗٚ ،إبڀاٍ َناعِ ؿ ٜٔايؿلٜكٌ ٗ قلَات َٔ ا٭نٌ
ت َٳا كٳمٳ ڃقٓٳانڂِٵص.
طٜٳا أځټٜٗٳا اډيقٹٜٔٳ آ ٳَٓٴٛا ڂنًڂٛا َٹٔٵ ځطٝٿبٳا ٹ
ٚقـ نځ ٻٌُ فيو بقنل ُٓـٺ َٔ ايٓاي قًٌٝڈ  ِٖٚإٌلن ٕٛايق ٜٔمل ٜٗٛلٚا
اٱهٚ ،ّ٬يهِٓٗ أٗٚلٚا َٛؿ ٠إوًٌُ ط ٳَٚٹٔٵ ايٓٻايڇ َٳٔٵ ٜٴعٵذٹبٴوځ قځ ٵٛيڂ٘ٴ ؾٹٞ
شٝٳا٠ٹ ايـټٵْٝٳاص.
ايڃ ٳ
ٕٚا قځٔٳ ٢سل فيو نً٘ بأبـع بٝإٚ ،أٓٚض بلٖإ اْتكٌ إٍ قوِ تٌلٜعات
اٱه ّ٬إْا٫ڄ بكٛي٘ :طځيٵٝىٳ ايڃبٹلٻ أځٕٵ تٴ ٳٛيڊٛا ٚٴدٴ ٛٳٖهڂِٵ قٹبٳٌٳ ايڃُٳٌٵلڇمڇ ٚٳايڃُٳػٵلڇبٹص
ثِ تؿِ٬ٝڄ :ايكِاْٴ ،اي١ُٝٛڂ ،ايِٝاّٴ ،ا٫عتهافٴ ،اؿرٴ ،اؾٗاؿٴْٛٚ ،اّٴ
إعاًلٚ ٠ايعاٚ ،١ً٥إعاَ٬تٴ إايٚ ،١ٝاٱْؿامٴ ٗ هب ٌٝاهللٚ ،ايِـقاتٴ،
ٚإوهلاتٴٚ ،ايٝتاَٚ ،٢إٛاكٜحٴٚ ،ايبٛٝعٴٚ ،ايلباٚ ،ايـٕٜٛٴٚ ،اٱًٗاؿٴ،
ٚايلٖٔٴٚ ،ايٓهاغٴٚ ،أسهاّٴ ايٓواٚ ،٤ايعـ٠ڂٚ ،ايڀ٬مٴٚ ،ايلٓاعٴٚ ،ايٓؿكاتٴ،
ٚا٭ّإٴ.
ٚػٴتٹُٳتٹ ايوٛك٠ڂ بايـعا ٤إتُٔٔ ـِا ّ٥ايٌلٜع ١اٱهٚ ،١َٝ٬فيو َٔ
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مكاالتَٳا
دٛاَع ايهًِ; ؾهإ ٖقا اـتاّ تق٬ٜٝڄ(ٚ )1ؾقيه )2(١طٹيًډ٘ٹ َٳا ؾٹ ٞايوٻُٳٛٳاتٹ ٚٳ
ض ٚٳإڇٕٵ تٴٵبـٴٚا َٳا ؾٹ ٞأځْ ڂؿ ٹوهڂِٵ ځأٚٵ تٴؼٵؿڂٙٛٴص اٯٜات.
ؾٹ ٞا٭ځ ٵك ڇ

لكبار

كتاب

العزبٔ٘ٗ
ٚناْت ٗ ػ ٍ٬فيو نً٘ أغلاضٷ ًت ٢هبكت ٗ َعلض ا٫هتڀلاؿ
َتؿلم إٓاهبات; ػـٜـاڄ يٌٓا ٙايكاكٚ ٨ايواَع نُا ٜوؿل ٚد٘ٴ ايٌُيفىڇ إثلٳ
العصز

ْنٍٚڇ ايػٛٝخٹ اشلٛاَعٚ ،تٳؼٵلٴز بٛاؿٹكٴ اينٻٖلڇ عٳكٹبٳ ايلټعٛؿٹ ايكٛاكعُ َٔ ،ذٝـ
احلدٓح

اهلل ُٚؿات٘ طايًډ٘ٴ  ٫ڇإيځ٘ٳ ڇإ٫ډ ٖٴٛٳص ٚكٓتٹ٘ ٚزلاس١ٹ اٱهٓٚ ،ّ٬لبٹ أَجاٍ
ِٿٝبٺص ٚاهتشٔاكڇ ْٛا٥ل طٚٳإڇٕٻ َٹ ٵٔ ايڃشٹذٳا ٳك٠ٹص طځأيځِٵ تٳلٳ ڇإيځ ٢اډيقٹٜٔٳ
طځأٚٵ نځ ٳ
ػٳلٳدٴٛا َٹٔٵ ؿٹٜٳا ڇكٖٹِٵص ٚعًِڈ ٚسهُ١ٺَٚ ،عاْٞٵ اٱّإڇ ٚاٱهّ٬ڇٚ ،تجبٝتٹ
إوًٌُ طٜٳا أځټٜٗٳا اډيقٹٜٔٳ آ ٳَٓٴٛا ا ٵهتٳعٹٓٝٴٛا بٹايِٻبٵلڇص ٚايهُا٫تٹ ا٭ًُ١ٝٹٚ ،إناٜا
 _ 1ايتق ٖٛ :ٌٜٝأسـ ٓلٚب اٱطٓابٚ ،اٱطٓاب أسـ أبٛاب ايكوِ ا٭ َٔ ٍٚأقواّ عًِ
ايب٬غ ٖٛٚ ،١عًِ إعاْ.ٞ
ٚايتق ٖٛ :ٌٜٝاٱتٝإ ظًَُ ١وتكً ١عكب اؾًُ ١ا٭ ٍٚاييت تٌتٌُ عًَ ٢عٓاٖا يًتأنٝـ.
ٚؼت ايتق ٌٜٝأٓلب ٚتكوُٝات.
ٚقـ أنجل ابٔ عاًٛك ٗ تؿورل َٔ ٙإٜلاؿ ايتقٕ ;ٌٜٝا ي٘ َٔ ا٭ُٖٚ ،١ٝايٌلف.
قاٍ أب ٍ٬ٖ ٛايعوهلٚ= :× ٟيًتق ٗ ٌٜٝايهَٛ ّ٬قع دًَٚ ،ٌٝهإ ًلٜـ ػڀرل; ٭ٕ إعٓ٢
ٜنؿاؿ ب٘ اٌْلاساڄٚ ،إكِـ اْؿتاساڄ .+نتاب ايِٓاعتٌ ْ313
ٚقاٍ= :ؾأَا ايتق ٌٜٝؾٗ ٛإعاؿ ٠ا٭يؿا ٚإذلاؿؾ ١عً ٢إعٓ ٢بع ;٘ٓٝستٜٗٛ ٢ل ٕٔ مل ٜؿُٜٗ٘ٚ ،تٛنـ
عٓـ َٔ ؾُٗ٘ .+نتاب ايِٓاعتٌ ْ)ّ( 313
 _ 2ايؿځقٵيځهځ :١نًُ ١قـثَٚ ،١عٓاٖا :فٌُ َا ؾِٿٌ ٚػُ٬ت٘.
 :َ٘ٓٚؾځقٵيځوځ اؿواب :أ ٟأْٗاٚ ،ٙؾلؽ َٓ٘.
َٓ ٖٞٚشٛت َٔ ١قٛي٘ :ؾقيو نقا ٚنقا :إفا أٌْ سواب٘ .اْٛل إعذِ ايٛه)ّ( .678/2 ٘ٝ
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ايتشو١ٝٓٝٹٚ ،أػقٹ ا٭عُاٍ ٚإعاْ َٔ ٞسكا٥كٗا ٚؾٛا٥ـٖا ٦ٖٝ َٔ ٫اتٗاٚ ،عـّڇ
ا٫عتـاؿ بإِڀًشات إفا مل تٳلٵّڇ إٍ غاٜات ط ٳٚځيٵٝىٳ ايڃبٹلټ بٹأځٕٵ تٳأڃتٴٛا ايڃٴبٝٴٛتٳ َٹٔٵ
ڂٗٚٴ ٛڇكٖٳاص طځيٵٝىٳ ايڃبٹلٻ أځٕٵ تٴ ٳٛيڊٛا ٚٴدٴ ٛٳٖهڂِٵص ،طٚٳڇإػٵلٳازٴ ځأ ٵًٖٹ٘ٹ ٹَٓٵ٘ٴ أځنڃبٳلٴ ٹعٵٓـٳ
د١ٹٚ ،أػباكڇ ا٭َِ إآٚ ،١ٝايلهٌڇ
ايًډ٘ٹص ٚايٓٛلڇ ٚا٫هتـٍ٫ڇْٛٚ ،اّڇ احملا ٻ
ٚتؿآًٹِٗٚ ،اػت٬فٹ ايٌلا٥ع206_203/1 .
 _5طأمل ( )1ص:
ؼرل إؿول ٗ ٕٚقٌٿ ٖاتٹ٘ٹ اؿلٚفٹ ايٛاقع ٗ ١أٖ ٍٚات٘ ايوٛك ٗٚ ،ؾٛاتض
هٛكڈ أػل ٣عـْٝ ،٠عٗا توع ٚعٌل ٕٚهٛكَٚ ،٠عُٗٛا ٗ ايوٛك إه،١ٝ
ٚنإ بعٔٗا ٗ ثاْ ٞهٛكْ ٠نيت  ٖٞٚطٕ ٚٳاڃي ځكًځِڇص.
ٚأځػٵًٹلٵ بٗا إٔ تهَ ٕٛجاك سرلَِٚ ،٠ـك أقٛاٍ َتعـؿٚ ،٠أعاخ نجرل.٠
ٚفُٛع َا ٚقع َٔ سلٚف اشلذا ٤أٚا ٌ٥ايوٛك أكبع ١عٌل سلؾاڄٖٞٚ ،
ِْـ سلٚف اشلذاٚ ،٤أنجل ايوٛك اييت ٚقعت ؾٗٝا ٖق ٙاؿلٚف :ايوٛك إه١ٝ
عـا ايبكلٚ ٠آٍ عُلإٚ ،اؿلٚف ايٛاقع ٗ ١ايوٛك ٖ ٞا ،غ ،ك ،ي،ْ ،
 ،ٙع ،م ،ىٖ ،ٕ ،ّ ،ٍ ،ع ،ٟ ،بعٔٗا تهلك ٗ هٛكٚ ،بعٔٗا مل
ٜتهلك َٔ ٖٞٚ ،ايكلإٓ  ٫قاي َٔٚ ،١إتٌاب٘ ٗ تأًٜٗٚا206/1 .
ٚ _6ايقٜ ٟوتؼًّ َٔ أقٛاٍ ايعًُا ٤بعـ سقف َتـاػً٘ٚ ،تٛسٝـ
َتٌانً٘  ٍٚ٪ٜإٍ ٚاسـ ٚعٌل ٜٔق٫ٛڄٚ ،يٌـ ٠ػؿا ٤إلاؿ َٔ ٖق ٙاؿلٚف مل
أځكٳ بٴ ٻـاڄ َٔ اهتكِا ٤ا٭قٛاٍ عً ٢أْٓا ْٔب٘ اْتٌاكٖا بتٜٓٛعٗا إٍ ث٬ث ١أْٛاع:
ايٓٛع ا٭ٜ :ٍٚلدع إٍ أْٗا كَٛم اقڃتٴٔٹبٳتٵ َٹٔٵ نًِ أ ،ٌْ ٚؾهاْت أهلاكاڄ
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ٜؿتض غځًڃكځٗا َؿاتٝضٴ أٌٖ إعلؾٜٓٚ ،١ـكز ؼت ٖقا ايٓٛع مثاْ ١ٝأقٛاٍ :مكاالت
ا٭:ٍٚ
لكبار

أْٗا عًِ اهتأثل اهلل _تعاٍ_ بْ٘ٚ ،وب ٖقا إٍ اـًؿا ٤ا٭كبع ٗ ١كٚاٜات
كتاب

ايٌعيب
ٓعٝؿٚ ،١يعًِٗ ٜجبت ٕٛإطڃ٬ع اهللٹ عً ٢إكِٛؿٹ َٓٗا كهٛيځ٘" ٚقاي٘ العزبٔ٘
ٚهؿٝإ.

يف
العصز

ٚايجاْ :ٞأْٗا سلٚف َكتٔب َٔ ١أزلاُٚ ٤ؿات هلل _تعاٍ_ إؿتتش ١علٚف
احلدٓح

ٖاثً ١شلق ٙاؿلٚف إكڀع ،١كٚا ٙهعٝـ بٔ دبرل عٔ ابٔ عبايٚ ،قاي٘ قُـ ابٔ
ايكل ،ٞٚأ ٚايلبٝع بٔ أْى; ؾعطاملص َج٬ڄ :ا٭يـ إًاك ٠إٍ أسـ أ ٚأ ٍٚأٚ
أميٚ ،ٞاي ّ٬إٍ يڀٝـٚ ،إ ِٝإٍ ًَو أ ٚفٝـ ٚم ٛفيوٚ ،عًٖ ٢قا ٜٴشٵتٳاز
ٗ بٝاْٗا إٍ تٛقٝـ ٚأْ ٢شلِ ب٘.
ايجايح :أْٗا كَٛم ٭زلا ٤اهلل _تعاٍ_ ٚأزلا ٤ايله_ ٍٛعً ٘ٝايوٚ _ّ٬إ٥٬ه١
ؾعطاملص َج٬ڄ :ا٭يـ َٔ اهللٚ ،اي َٔ ّ٬ددلٚ ،ٌٜإ َٔ ِٝقُـ ،قاي٘
ائشاى ٫ٚ ،بـ َٔ تٛقٝـ ٗ نٌ ؾاؼَٗٓ ١اٚ ،يعًٓا هٓٓب٘ عً ٢فيو ٗ َٛآع٘.

ايلابع :دنّ ايٌٝؽ ق ٞٝايـ ٗ ٜٔايباب ايجأَ ٚايتوعٌ ٚإا ٗ ١٥ايؿٌِ 27
َٓ٘ َٔ نتاب٘ ايؿتٛسات :إٔ ٖات٘ اؿلٚف إكڀع ٗ ١أٚا ٌ٥ايوٛك أزلا٤
يًُ٥٬هٚ ،١أْٗا إفا تًٝت ناْت نايٓـا٥٬ٕ ٤هتٗا; ؾتِػ ٞأُشاب تًو
ا٭زلا ٤إٍ َا ٜكٛي٘ ايتاي ٞبعـ ايٓڀل بٗا ،ؾٝكٛيُ :ٕٛـقت إٕ نإ َا بعـٖا
ػدلٜٚ ،كٛيٖ :ٕٛقا َ َٔ٪سكاڄ ْڀل سكاڄٚ ،أػدل عل ؾٝوتػؿل ٕٚيٖ٘ٚ ،قا مل
ٜكً٘ غرل ٖٛٚ ٙؿع.٣ٛ
اـاَى :أْٗا كَٛم نًٗا ٭زلا ٤ايٓيب"ٚأُٚاؾ٘ ػاُ ،١قاي٘ ايٌٝؽ قُـ
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ابٔ ُاحل إعلٚف بابٔ ًَٛن ١ايتْٛو ٗ )1(ٞكهاي ١ي٘ ،قاٍ :إٕ نٌ سلف َٔ
سلٚف اشلذا ٗ ٤ؾٛاتض ايوٛك َهٓ ٢ب٘ عٔ طا٥ؿ َٔ ١أزلا ٘٥ايهلّ،١
ٚأُٚاؾ٘ اـاُ ،١ؾا٭يـ َهٓ ٢ب٘ عٔ ًْ ١أزلا ٘٥إؿتتش ١با٭يـ نأٓـ
ٚأب ٞايكاهِٚ ،ايَ ّ٬ٴهځٻٓ ٢ب٘ عٔ ُؿات٘ َجٌ يب ايٛدٛؿٚ ،إَ ِٝهٓ ٢ب٘ عٔ
قُـ ٚمَ ٙٛجٌ َبٌل َٓٚقك ،ؾهًٗا َٓاؿ ٣علف ْـاَ ٤كـك بـيٛٗٚ ٌٝك فيو
اؿلف ٗ ٜىٚ ،مل ٜعن ٖقا ايك ٍٛإٍ أسـٚ ،عًل عًٖ ٢ق ٙايلهاي ١تًُٝقٙ
ًٝؽ اٱه ّ٬قُـ َعا ١ٜٚتعًٝك ١أنجل ؾٗٝا َٔ ايتعـاؿٚ ،يٝوت ٖا ٜٓجًر ٕباسج٘
ايؿ٪اؿٚ ٖٞٚ ،أًُٗا َٛدٛؿ ٠غنْ ١داَع اينٜت ١ْٛبتْٛى عـؿ ٜٚ 514لؿ ٖقا
ايك ٍٛايتناّ سقف سلف ايٓـاَٚ ،٤ا قاي٘ َٔ ٛٗٚكٜ ٗ ٙى َبين عً ٢قَٔ ٍٛ
قاٍ :إٕ ٜى َعٜٓ ٢ا هٝـ ٓ ٖٛٚعٝـ; ٭ٕ ايٝا ٤ؾ ٘ٝسلف َٔ سلٚف اشلذا،٤
ٚ٭ٕ ايٌٝؽ ْؿو٘ عـ ٜى بعـ فيو َٔ اؿلٚف ايـاي ١عً ٢ا٭زلاَ ٤ـي٫ٛڄ
يٓش ٛايٝا َٔ ٤طنٗٝعّص.
()2

ايك ٍٛايواؿي :أْٗا كَٛم ٕـ ٠ؿٚاّ ٖق ٙا٭َ ١عواب اؾٌُ

قاي٘

 _ 1نإ َٔ اينٖاؿ ٚإلبٌ ،ؿكي عًَٛاڄ نجرلٚ ،٠ػاُ ١ايؿلا٥ض ٚاؿوابٚ ،ي٘ ًلسإ عً٢
ايـك ٠ايبٔٝا ٤ت ٗ ٗٛتْٛى.
 _ 2سواب اؾڂ ٻٌُ بِٔ اؾٚ ِٝتٌـٜـ إ ِٝإؿتٛس ٖٛ ١دعٌ أعـاؿ يهٌ سلف َٔ سلٚف إعذِ
َٔ آساؿ ٚعٌلات ٦َٚات ٚأيـ ٚاسـ ،ؾإفا أكٜـ ػ٘ كقِ سوابٚ ٞٴٓٹع اؿلف عٓٛاڄ عٔ ايلقِ ٚقـ
نإ ٖقا اُ٫ڀ٬غ قـّاڄ ٚٚزلت ب٘ عـ ٠أْاًٝـ َٔ نتاب ؿاٚؿٚ ،اًتٗل تلق ِٝايتاكٜؽ ب٘ عٓـ ايلَٚإ
ٚيعً٘ ْكٌ إٍ ايعلب َِٓٗ أ َٔ ٚايٛٗٝؿ .اْتٗ ٢ن ّ٬ابٔ عاًٛك.
ٖٚا ٜنٜـ سواب اؾُٻٌ ٛٓٚساڄ إٔ ٜكاٍ:
=
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مكاالت
________________________

لكبار

ٖقا ايٓٛع َٔ اؿواب ٜوُ ٢بع( :ايتاكٜؽ ايٌعل )ٟأ( ٚسواب اؾڂُٻٌ) أَا طلٜك ١سواب٘كتاب
ؾتعتُـ
ا٭ظـٟ
عً ٢تلتٝب سلٚف اشلذا ٤ايذلتٝب ا٭ظـ ٫ ٟايذلتٝب ا٭يؿبا ٞ٥ايقْ ٟوتؼـَ٘ٚ ،ايذلتٝبالعزبٔ٘
نُا  :ًٜٞأظـٖٛ ،م ،سٴڀ ،ٞځنًځُٴٔ ،هعؿّ ،قلًت ،ثؼقٛٓ ،ؼ.
يف
ٚنٌ سلف َٔ ٖق ٙاؿلٚف ي٘ ق ١ُٝعـؿ ٖٞٚ ١ٜنايتاي:ٞ
العصز
آساؿ

عٌلات

َ٦ات

أ=1

10=ٟ

م=100

ب=2

ى=20

ك=200

ز=3

ٍ=30

َ=300

ؿ=4

ّ=40

ت=400

ٖع=5

ٕ=50

خ=500

6=ٚ

ي=60

ؾ=600

م=7

ع=70

ف=700

غ=8

ف=80

ض=800

9=ٙ

ْ=90

900=ٚ

احلدٓح

ؽ=1000

ٚقـ اًذل ٙأُشاب ٖقا ايؿٔ عـً ٠ل ٙٚئبڀ٘ ٚسؤ اهتؼـاَ٘ َٓٗا:
إٔ ٜتكـّ عً ٢أيؿا ٘ٚنًُ ١أكٸؾ أ ٚأكٸػٛا ،أَ ٚا ٜـٍ عً ٢ايتاكٜؽٚ ،إفا تِلف ايٌاعل ٗ تكـِٜ
أ ٚتأػرل أ ٚمٜاؿ ٠بعـ يؿ( ١ٛايتاكٜؽ) أًاك إٍ فيو; يٜ ٬٦وتػًل عً ٢ايكاك.٨
ً َٔٚلٚط٘ أٜ ٫ه ٕٛايتاكٜؽ ٗ بٝتٌ ،بٌ ٗ بٝت ٚاسـٜٚ ،وتشؤ إٔ ٜه ٗ ٕٛعذن ايبٝت ٫
ٗ ُـك.ٙ
 َٔٚا٭َجً ١عً ٢فيو ق ٍٛابٔ إبً٘ ٪ٜكؾ دًٛي ايوًڀإ هً ِٝايجاْ ٞهٖٓ 974 ١ع:
ٔأل ت ت تتُٛومت ت ت ت ُقم ت ت تتجُفّٗ ت ت تتيفُوه خ ت ت تتيفُُ

ُ بعت ت ت تتأُتأٖٗ ت ت ت ت ٌُٔص ت ت ت ت ُٔست ت ت تتمغيفُُُ

ُتت ت تتٕؾتُومٗ ت تت ُ لعص ت تت ُٔ بت ت تتَُومٗكت ت تتُْ

ُ ُ=س تتمٗيُت تتٕؾتُ نتمتت ُبعتت ُس تتمٗىيفُُ+

ُ ٚي ٛسوبٓا ٌْ قٛي٘= :هً ِٝت ٍٛإًو ُبعـ هًُٝإ +يٛدـْاٜ ٙوا ٖٛٚ +974= ٟٚتاكٜؽ
دًٛه٘ عً ٢ايعلَ.
=
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أبٛايعاي :١ٝأػقاڄ بكِ ١كٚاٖا ابٔ إهشام عٔ دابل بٔ عبـ اهلل بٔ ٚثاب قاٍ:
=دا ٤أبٜ ٛاهل بٔ أػڀبٚ ،س ٞٝبٔ أػڀبٚ ،نعب بٔ ا٭ًلف ؾوأيٛا
كه ٍٛاهلل عٔ (امل) ٚقايٛاٖ :قا أدٌ ٖق ٙا٭َ َٔ ١ايوٌٓ إسـٚ ٣هبعٕٛ
هٓ ،١ؾٔشو كه ٍٛاهلل ٚقاٍ شلِ (ْ) (ٚإل) ؾكايٛا :اًتب٘ عًٓٝا ا٭َل ،ؾ٬
ْـك ٟأبايكًْ ٌٝأػق أّ بايهجرل +اٖع.
ٚيٝى ٗ دٛاب كه ٍٛاهلل إٜاِٖ بعـ ٠سلٚف أػلٖ َٔ ٣ق ٙاؿلٚف
________________________

= ً َٔٚلٚط٘ إٔ ؼوب اؿلٚف عًُٛ ٢كتٗا ايهتاب ٫ ١ٝسوب يؿٗٛا ،ؾأيـ (ؾت )٢ؼوب ٜا٤ٶ،
ٚتا( ٤ايتأْٝح إٓكڀ )١ؼوب تا٤ٶ(ٚ ،غرل إٓكڀ )١ؼوب ٖا٤ٶٚ ،اؿلف (إٌـؿ) ووب ٚاسـاڄ،
(ٚاشلُن ٠ايٛاقع ١عً ٢ايوڀل)  ٫ؼوب ً٦ٝڄا نُا إٔ (أيـ اٱط٬م) تعـ أيؿاڄ.
ٚبعض ايٌعلاٜ ٤تؿٓٔ ٗ ٖقا تؿٓټٓٳڄا ٜٚأتَ ٞا ٌٜب٘ إعذنات َٔٚ ،فيو إٔ بعِٔٗ أكٻؾ عٴلهاڄ دٳل٣
عًب ،ؾذعٌٳ دٴُٸٌ اؿلٚف إًُٗ ٗ ١ايبٝت ا٭ػرل تاكٜؽ ايعلي ٖٛٚ ،هٖٓ1130 ١عٚ ،دعٌ
ؽ ْؿوٳ٘ٚ ،أٓاف إٍ فيو فنل ايتاكٜؽ ُلاسٚ ،١ا٭بٝات ٖ:ٞ
اؿلٚف إعذُ ٗ ١ايبٝت فاتٹ٘ ايتاك ٜٳ
اّٖ ت ت ت تتيفُ لكيفو ت ت ت تتنُٖ ت ت ت تتيفُو ت ت ت تتَُاخت ت ت ت ت حُُ

ُ وتُع ت ت ت ت ت تتالُٓف ٠ت ت ت ت ت تتُٛبعت ت ت ت ت ت ت ُف٠ت ت ت ت ت ت تُُْ

ُخت ت ت ت ت ت ُتٕ غت ت ت ت ت تتيفُخالخ ت ت ت ت تتيفُكتعت ت ت ت ت تجُُ

ُ ُل ت ت ت ت ت ُوتُوح ت ت ت ت ت اُبٗت ت ت ت تتجُوٍا ٠ت ت ت ت تُُْ

ُبص ت ت ت ت ت ت تت ٖ ُٔض ت ت ت ت ت ت تت ٔ ُاعسىت ت ت ت ت ت ت تتجُ

ُ ُٔضت ت ت ت ت تت ٔ ُاِىم ت ت ت ت ت تتجُشتثا٠ت ت ت ت ت ت تُُْ

ُِٔ ت ت ت تتُُ

ُ ُٔخالخت ت ت ت ت ت ت ت تتُُٕٔال ت ت ت ت ت ت ت ت ت ُٔو٠ت ت ت ت ت ت ت ت تتُْ

ُعت ت ت تتيُضت ت ت تتٕهُٔس ت ت ت ت ٔ ُ لع ت ت ت ت

ُ
ًڀل ،بٌ دعٌ ايتاكٜؽ َهلكاڄ ٗ ايٌڀل ايٛاسـ ،ست ٢إْ٘
ُ  ِْٛٚايبًٗ ٍٛبٝتٌ دعٌ ايتاكٜؽ ٗ نٌ

نلك ايتاكٜؽ مثاَْ ٞلات ٗ ايبٝتٌ ُٖٚا:
اِ ٖ ُو ضيفُبمٗ يفُ
1136
الحيفًتُْ ٍسًُٕ
ُ
1136

ٖيفُسعُ

ُ

1136
فُّ٘تش ُويفُ
1136

حب ُ لحثٕضيفحُ
1136
ب ُسٍيفُب ِيفُُ
1136

بيفُِ٘ لحضنُٔ نتٍَُ
1136
ا خُْعا ُ عُ
1136
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مكاالت
أكاؿ
إتكڀع ٗ ١أٚا ٌ٥ايوٛك تكلٜل ٫عتباكٖا كَٛماڄ ٭عـاؿ َـٖ ٠ق ٙا٭َٚ ،١إِا
لكبار

إبڀاٍ َا ؾُٗ ٙٛبإبڀاٍ إٔ ٜهَ ٕٛؿٝـاڄ ينعُِٗ عً ٢م ٛايڀلٜك ١إوُا ٠بايٓكض
كتاب

عذب
ٗ اؾـٍَٚ ،لدعٗا إٍ إٓعٚ ،إاْع َ ٫قٖب ي٘ٚ ،أَا ٓشه٘"ؾٗ ٛتالعزبٔ٘
َٔ دًِٗٗ.

يف
العصز

ايك ٍٛايوابع :أْٗا كَٛم نٌ سلف كَن إٍ نًُ ١ؾٓش ٛطاملص أْا اهلل أعًِ،
احلدٓح

 ٚطإلص أْا اهلل أك ٚ ،٣طإّص أْا اهلل أعًِ ٚأځؾڃٌِ ،كٚا ٙأب ٛائش ٢عٔ
ابٔ عباي ٖٜ٘ٓٛٚ ،أْ٘ ٓ ٫اب٘ ي٘; ٭ْ٘ أػق َلَ ٠كابً ١اؿلف علف أٍٚ
ايهًَُٚ ،١لَ ٠كابًت٘ علف ٚه٘ ايهًُ ١أ ٚآػلٖاْٚ ،ٳ ډٛل ٙٚبإٔ ايعلب قـ
تتهًِ باؿلٚف إكڀع ١بـ٫ڄ َٔ نًُات تتأيـ َٔ تًو اؿلٚف ُْٛاڄ ْٚجلاڄَٔ ،
فيو ق ٍٛمٖرل:
ٔالُا ٖتت ُ لشتت ُ الُاُُت تتيفُ

بتتيفرتريُختتري حُٔ ُُش ت ُُ َف تيفُ ُ
أكاؿ ٚإٕ ًُل ؾٌلٚ ،أكاؿ إ ٫إٔ تٳٌا ،ؾأت ُ٢علف َٔ نٌ ًْٚ ،١قاٍ اٯػل

قلطيب:
قتتيفلٕ ُكتٗعتتيفُُ متتّيُاالُف تيفُُ

ٌ تتيفا ِيُاالُ دتى تتٕ ُاالُت تتيفُ ُ
أكاؿ ُ
باؿلف ا٭ ٍٚأ ٫تلنبٚ ،ٕٛبايجاُْ ٞأ ٫ؾاكنبٛا.

ٚقاٍ ايٛيٝـ بٔ إػرل ٠عاٌَ عجُإ ىاطب عـ ٟبٔ سامت:
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قم تتجُم تتيفُقح تتُ٘لٍ تتيفُقيفل تتجُقت تتيف ُُ ُ الُتط بتتاٍُِّ٘قت ت ٌُ تتٗجُ ظت تتيف ُ( )ُ
ُأكاؿ قايت ٚقؿت ٗٚ ،اؿـٜحُ َٔ= :أعإ عً ٢قتٌ َوًِ بٌڀل نًُ +١قاٍ

ًكٝل ٖٛ :إٔ ٜك= :ٍٛڂأمٵَ +هإ اقتٌ.
 ٗٚاؿـٜح _ أٜٔاڄ _= :نؿ ٢بايوٝـ ًا +أً ٟاٖـاڄ(.)2
 ٗٚناٌَ إدلؿ َٔ قِٝـ ٠يعً ٞبٔ عٝو ٢ايكَُ ٖٛٚ ٞٴٛٳډيـ:
ت ٖ ت ُ نتٍتتيفُب ت إٔ ُ ألس تنُُ

ٔل تتا ُ لعسيفز تت ُٔٛرتتيففتق تتيفُحُ ُ
أُ ٟ
تلٜو إٓاٜا.

ُ

 ٗٚتًع َٔ ُشاغ اؾٖٛل ٟقاٍ يبٝـ:
ا

فثقيفاو ت تتجُب ت تتيفذتا ُفيفل ت تتٕبيفُُُ

ُ نتٍَ ت ت ت تيفُؿتثت ت ت تتيفلعُفأب ت ت ت تتيفُمُ ُ

ُ
أكاؿ ؿكي إٓامٍٚ ،قاٍ عًكُ ١ايؿشٌ (ُػِا:)82ْ ّ٥
ُ وحت ت ت ًُ ب ت ت تايفُ لكَث ت تتيفُُوتمتدت ت تتًُُٕ
ُ

تتأُُ بت ٖقّيًُت ت ُعمتتُٜشت ُُ
ُ
أكاؿ بوبا٥ب ايهتإٚ ،قاٍ ايلادن:

ٔ ست تتثى ُ لقثت تتنُوتُعا ت ت ُ ألش ت تنُُ

ض ت تتؽتُالق ت تتجُبقا ت تتيفُٞبتُ َتّت ت تتيفُ ُ
أ ُٟعبـ ا٭ًٌٗٚ ،ق ٍٛأب ٞؿ٩اؿ:

ُ

ٖت تت َُٖضٍت تت هُض ت تتيفُ ٟدتٍٕبّت ت تيفُُ ُ
ُ

فكأفتيفُتد

ُٜستٍيفبكّيفُ ذتُاتُيفُ

ُ

ٜٛ _ 1دـ ٗ أنجل ايهتب قًت شلا قؿ ٞؾكايت قافٌَ ٖٛٚ ،تٌُ عً ٢مساف ثك ٗٚ ،ٌٝبعض
ْوؽ ايبٔٝا :ٟٚؾكايت يَِ ٖٞٚ ،ٞشش ٗٚ ،١اـِا٫ ّ٥بٔ دين :قًت قؿ ٞيٓا قايت قاف،
ٚبعـ ٖقا ايبٝت:
ٔ لٍشتتٕ حُو تتَُوعث ت ُ تتيف ُُ

ُ

ٔع تتا ُقٍٗ تتيفحُعمٍٗ تتيفُع تتا ُ

ٖ ٛسـٜح هعـ بٔ عباؿ= ٠نؿ ٢بايوٝـ ُ
ُ _2
ًاٖـاڄ +أػلد٘ ابٔ َاد٘.
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مكاالت

أكاؿ اؿباسبٚ ،قاٍ ا٭ػڀٌ:

لكبار

بصتتيفضبُ متتيُ الُ دت ت  ُٚألُز ت ُ

او تتجُوٍيفِتتيفُبتتأ لُوتتيفُٖامُِّ ّتتيفُ ُ
كتاب
أكاؿ َٓامشلاٚٚ ،قع (طلام اجملايى _ ُ
ُ
اجملًى)( )1يًُتأػلٖ َٔ ٜٔقا نجرل َع
العزبٔ٘

ايتٛك ١ٜنك ٍٛابٔ َهاْى:
حُاٌ ت ُب ت َُُ ٌتتُ٘ل تتٗمُ ُُٛ
ُفم تتيُٖق تتيُ الُؿتقت ت ُو ت تيفُُ ُ
أكاؿ ُ
بعض نًَُ ١لسباڄ.

يف
و تتثٕفا ُودغَّ بمع تتيفُلمخغ تت ُ العصز
احلدٓح
ُ

قم تتجُل تتُْاِ تتالُٔس تتّالُٔوتتُ ُ
ُ

ٚقـ أنجلت َٔ ًٛاٖـ ;ٙتٛهعَٛ ٗ ١اقع ٖقا ا٫هتعُاٍ ايػلٜبٚ ،يوت
أكٜـ بقيو تِشٝض ٌٓ سلٚف ؾٛاتض ايوٛك عً ٢فيو; ٭ْ٘  ٫وؤ ؽلٜر
ايكلإٓ عًٚ ،٘ٝيٝى َعٗا َا ٌٜرل إيَ ٘ٝع ايتٛك ١ٜظعٌ (َلٻ) َٔ إلٚك.
ايك ٍٛايجأَ :أْٗا إًاكات إٍ أسٛاٍ َٔ تنن ١ٝايكًبٚ ،دعًٗا ٗ
ايؿتٛسات( ٗ )2ايباب ايجاْ ٞإّا٤ٶ إٍ ًعب اٱّإٚ ،ساًُ٘ إٔ ًْ ١اؿلٚف
ايٛاقع ٗ ١أٚا ٌ٥هٛك ايكلإٓ عً ٢تهلاك اؿلٚف مثاْٚ ١ٝهبع ٕٛسلؾاڄٚ ،ايجُاْ١ٝ
ٖٓا ٖ ٞسكٝك ١ايبٔع سٌِ ي٘ فيو بايهٌـ ،ؾٝه ٕٛعـؿ اؿلٚف مثاْ١ٝ
ٚهبعٌٚ ،قـ قاٍ ايٓيب"= :اٱّإ بٔع ٚهبعً ٕٛعب.+١
ؾٗق ٙاؿلٚف ًٖ ٞعب اٱّإٜ ٫ٚ ،هٌُ ٭سـ أهلاك اٱّإ; ستٜ ٢عًِ
سكا٥ل ٖق ٙاؿلٚف ٗ هٛكٖا.
ْ _ 1وب٘ إي ٘ٝإدلؿ ٗ ايهاٌَ ْٚ ،245هٝب ٗ ٜ٘ٛنتاب٘ ْ 57دنٚ 2 ٤تبعُٗا إؿول.ٕٚ
ٜ _ 2عين ابٔ علب ٞايِ)ّ( .ٗٛ
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ٚنٝـ ٜنعِ ماعِ أْٗا ٚاكؿَ ٗ ٠عإ غرل َعلٚؾَ ١ع ثبٛت تًك ٞايواَعٌ
شلا بايتوًَٚ َٔ٪َ َٔ ِٝعاْـ.
ٚي ٫ٛأِْٗ ؾُٗٛا َٓٗا َعَٓ ٢علٚؾاڄ ؿيت عً ٘ٝايكلا ٔ٥يوأٍ ايوا،ًٕٛ٥
ٚتٛكى إعاْـ.ٕٚ
قاٍ ايكآ ٞأب ٛبهل بٔ ايعلب= :ٞي ٫ٛإٔ ايعلب ناْٛا ٜعلؾ ٕٛشلا َـي٫ٛڄ
َتـا٫ٚڄ ب ِٗٓٝيهاْٛا أ َٔ ٍٚأْهل فيو عً ٢ايٓيب"بٌ ت ٬عً( ِٗٝسِ) ؾًِت
ٚ )ْ( ٚغرلُٖا ،ؾًِ ٜٓهلٚا فيو َع تٌٛؾِٗ إٍ عجلٚ ٠سلُِٗ عً ٢مي.+١

قًتٚ :قـ هأيٛا عٔ أٓٚض َٔ ٖقا ؾكايٛاَٚ :ا ايلٓٔ.
ٚأَا َا اهتٌٗـٚا ب٘ َٔ بٝت مٖرلٚ ،غرل ٙؾْٗٛ َٔ ٛاؿك ن ّ٬ايعلبٖٚ ،ا
أػلز كلز ا٭يػام ٚايتًُٝضٚ ،فيو ٜٓ ٫اهب َكاّ ايهتاب اجملٝـ.
ايٓٛع ايجاْ :ٞهُع ا٭قٛاٍ ايلادع ١إٍ إٔ ٖات٘ اؿلٚف ٓٚعت بتًو
اشل٦ٝات أزلا ،٤أ ٚأؾعا٫ڄٚ ،ؾ َٔ ٘ٝا٭قٛاٍ أكبع:١
ايتاهع ٗ :عـاؿ ا٭قٛاٍ ٗ أٚشلا ؾُاع َٔ ١ايعًُاٚ ،٤إتهًٌُٚ ،اػتاكٙ
ايؿؼل أْٗا أزلا ٤يًوٛك اييت ٚقعت ؾٗٝا ،قاي٘ مٜـ بٔ أهًِْٚ ،وب يوٝبٗ ٜ٘ٛ
نتاب٘ باب أزلا ٤ايوٛك َٔ أبٛاب َآِٜ ٫لف ،أ ٚيًؼًْٚ ،ٌٝوب٘ ُاسب
ايهٌاف يٮنجلٜٚ ،عٔـٚ ٙقٛع ٖات٘ اؿلٚف ٗ أٚا ٌ٥ايوٛك; ؾتهٖ ٕٛات٘
اؿلٚف قـ دعًت أزلا ٤بايع ١َ٬عً ٢تًو ايوٛكٚ ،زلٝت بٗا نُا ْكٍٛ
ايهلاه ١بٚ ،ايلمَ ١زْٛٚ ،ډل ٙايكؿاٍ َا زلٻت ايعلب بأزلا ٤اؿلٚف نُا
زلٛا  ّ٫ايڀاٚ ٞ٥ايـ ساكثٚ ،١زلٛا ايقٖب عٌٚ ،ايوشاب غٌٚ ،اؿٛت
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ْٚ ،ٕٛاؾبٌ قافٚ ،أقٚ :ٍٛسا ٤قبَ َٔ ١ًٝقسرٚ ،قاٍ ًلٜض بٔمكاالت
أٚؾ٢
لكبار

ايعٓو ٞأ ٚايعبو:ٞ
ٖت

ٌُ٘ضتتيفوٗئُ ل تُ و ُشتتيفز ُ ُ

كتاب

فّتتالُتتتالُضتتيفوٗيُقاتتنُ لثقت ت ًُ( )ُ

العزبٔ٘

ُٜلٜـ سِ عول اييت ؾٗٝا طقڂٌٵ  ٫أځهٵځأڂيهڂ ٵُِ ٳع ځًٝٵ٘ٹ أځدٵلاڄ ڇإ٫ډ ايڃُٳ ٳ ٛٻؿ٠ځ ؾٹ ٞاڃيكڂ ٵلبيفٳ٢ص.
العصزٚقـ
ٜٚبعـ ٖقا ايك ٍٛبعـاڄ َا إٕ ايٌإٔ إٔ ٜه ٕٛا٫هِ غرل ؿاػٌ ٗ إوُ،٢
احلدٓح

ٚدـْا ٖق ٙاؿلٚف َكلَ ٠٤ٚع ايوٛك بإْاع إوًٌُ ،عً ٢أْ٘ ٜلؿ ٙاؼاؿ ٖقٙ
اؿلٚف ٗ عـ ٠هٛكَ ،جٌ آملٚ ،آيلٚ ،سِٚ ،أْ٘ مل تٓٛع أزلا ٤ايوٛك
ا٭ػل ٗ ٣أٚاًٗ٥ا.
ايك ٍٛايعاًلٚ :قاٍ ْاع :١إْٗا أزلا ٤يًكلإٓ اُڀًض عًٗٝا ،قاي٘
ايهًيبٚ ،ايوـٚ ،ٟقتاؿ.٠
ٜٚبڀً٘ أْ٘ قـ ٚقع بعـ بعٔٗا َا ٜٓ ٫اهبٗا ي ٛناْت أزلا ٤يًكلإٓ ،مٛ
س ٹوبٳ ايٓٻايٴص.
طامل ( )1ڂغًٹٳبتٵ ايلټّٚٴص ٚ ،طامل ( )1ځأ ٳ
ايك ٍٛاؿاؿ ٟعٌل :إٔ نٌ سلٚف َلنبَٗٓ ١ا ٖ ٞاهِ َٔ أزلا ٤اهلل كٚٚا
عٔ عً ٞأْ٘ نإ ٜكٜ :ٍٛا نٗٝعّٜ ،ا سِ عولٚ ،ههت عٔ اؿلٚف
إؿلؿ ،٠ؾرلدع بٗا إٍ َا ٜٓاهبٗا إٔ تٓـكز ؼت٘ َٔ ا٭قٛاٍ.
ٜٚبڀً٘ عـّ ا٫كتبا ٙبٌ بعٔٗا ٚبٌ َا بعـ ٙ٭ٕ ٜه ٕٛػدلاڄ أ ٚم ٙٛعٔ
 _ 1ائُرل ٗ ٜقنلْ ٞكادع حملُـ بٔ طًش ١ايوذاؿ بٔ عبٝـاهلل ايكلً َٔ ٞبين َل ٠بٔ نعب،
ٚأكاؿ عِ هٛك ٠ايٌٛك ٣٭ٕ ؾٗٝا طڂقٌٵ ٫ځ أځهٵأځڂي ڂهِٵ عٳًځٝٵ٘ٹ أځدٵلٳاڄ إڇ ډ ٫إځٛٳ ٻؿ٠ځ ؾٹٞٵ ايڃ ڂكلٵبٳ٢ص ؾهاْت ؿاي ١عً٢
قلاب ١ايٓيب"يكل ٍٜايق َِٗٓ ٜٔقُـ ايوذاؿ.
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اهِ اهللَ ،جٌ طامل ( )1ٳفيٹوځ اڃي ٹهتٳابٴص ٚ ،طإّ ( )1ٹنتٳابٷ أڂْ ڇنٍٳ ڇإځيٝٵوځص.
ايجاْ ٞعٌل :قاٍ إاٚكؿ ٖٞ :ٟأؾعاٍ; ؾإٕ سلٚف إّٓ نتاب :ؾعٌ أمل،
َعْٓ ٢نٍ ،ؾإلاؿ آمل فيو ايهتاب :أْ ٟنٍ عًٝهِ.
ٜٚبڀٌ ن َ٘٬أْٗا  ٫تكلأ بِٝؼ ا٭ؾعاٍ عً ٢إٔ ٖقا ٜ ٫تأتْٝ ٗ ٢عٗا مٛ
نٗٝعّٚ ،إّٓٚ ،آيلٚ ،ي ٫ٛغلابٖ ١قا ايك ٍٛيهإ سلٜاڄ باٱعلاض عٓ٘.
ايٓٛع ايجايح :تٓـكز ؾ ٘ٝا٭قٛاٍ ايلادع ١إٍ إٔ ٖات٘ اؿلٚف سلٚف ٖذا٤
َكِٛؿ ٠بأزلاٗ٥ا ٭غلاض ؿاع ١ٝيقيو ٚؾ َٔ ٘ٝا٭قٛاٍ:
ايك ٍٛايجايح عٌل :إٔ ٖات٘ اؿلٚف أقوِ اهلل _تعاٍ_ بٗا نُا أقوِ بايكًِ;
تٜٓٗٛاڄ بٗا; ٭ٕ َوُٝاتٗا تأيؿت َٓٗا أزلا ٤اهلل _تعاٍ_ ٚأُ ٍٛايتؼاطب
ٚايعً ،ّٛقاي٘ ا٭ػؿٍ.
ٚقـ ٖ ٖٔٚقا ايك ٍٛبأْٗا ي ٛناْت َكوُاڄ بٗا يقنل سلف ايكوِ; إف  ٫وقف
إَ ٫ع اهِ اؾ٬ي ١عٓـ ايبِلٚ ،ٌٜبأْٗا قـ ٚكؿ بعـٖا ٗ بعض إٛآع قوِ
م ٛطٕ ٚٳاڃي ځكًځِڇص  ٚطسِ (ٚ )1ٳاڃي ٹهتٳابٹ ايڃُٴبٹٌڇص.
قاٍ ُاسب ايهٌافٚ :قـ اهتهلٖٛا اؾُع بٌ قوٌُ عًَ ٢كوِ ٚاسـ،
ذًډ٢ص
ست ٢قاٍ اـً ٗ ٌٝقٛي٘ _تعاٍ_ :طٚٳايډًٝٵٌڇ ڇإفٳا ٜٳػٵٌٳٚ )1( ٢ٳايٻٓٗٳاكڇ ڇإفٳا تٳ ٳ
إٔ ايٛا ٚايجاْ ٖٞ ١ٝاييت تِٔ ا٭زلا ٤يٮزلا ٤أٚ ٟا ٚايعڀـ.
ٚاؾٛاب عٔ ٖقا إٔ اػتِاْ اؿقف باهِ اؾ٬ي ١كتًـ ؾٚ ،٘ٝإٔ نلاٖ١ٝ
ْع قوٌُ تٓـؾع ظعٌ ايٛا ٚايتاي ١ٝشلات٘ ايؿٛاتض ٚا ٚايعڀـ عً ٢أِْٗ قـ
ْعٛا بٌ قوٌُ ،قاٍ ايٓابػ:١

لطائف مً تفضري صْرٗ البكزٗ

ٔ هللُٔ هللُل تتٍعيُ لحتثتتت ُٜل تُتُ ُ
ايك ٍُٛايلابع عٌل :أْٗا هٝكت َوام
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ض تتيف رُالُ ل تتٍك ُٔالُ رتيفو تتنُ مكاالت
لكبار
ُايتٗذَ ٞولٚؿ ٠عً ِ٘ ٢ايتعـٜـ ٗ
كتاب

ٚقـ
ايتٗذ ;١ٝتبهٝتاڄ يًٌُلنٌٚ ،إٜكاٚاڄ يٓٛلِٖ ٗ إٔ ٖقا ايهتاب إتً ٛعً_ ِٗٝ
العزبٔ٘

يف
ن َِٗ٬نأْ٘
تٴشـٚا باٱتٝإ بوٛكَ ٠جً٘_ ٖ ٛن٪َ ّ٬يـ َٔ عٌ سلٚف

العصز
بتٗذٞ
ٜػلَ ِٜٗشاٚي ١إعاكٜٓٚ ،١وتأْى ٭ْؿوِٗ بايٌلٚع ٗ فيو
احلدٓح

اؿلٚفَٚ ،عاؾ ١ايٓڀل; تعلٜٔاڄ بِٗ َعاًَتِٗ َعاًََ ١ٳٔٵ مل ٜعلف تكاطٝع
ايًػ ;١ؾًٝكٓٗا نتٗذ ٞايِبٝإ ٗ أ ٍٚتعًُِٗ بايهڂٻتاب; ستٜ ٢ه ٕٛعذنِٖ عٔ
إعاكٓ ١بعـ ٖق ٙاحملاٚي ١عذناڄ َ ٫عقك ٠شلِ ؾ.٘ٝ
ٚقـ فٖب إٍ ٖقا ايك ٍٛإدلؿٚ ،قڀلبٚ ،ايؿلا.٤
قاٍ ٗ ايهٌافٖٚ= :قا ايك َٔ ٍٛايكٚ ٠ٛاـ٬ق ١بايكبَٓ ٍٛني.+١
ٚقًت ٖٛٚ :ايق ٟنتاكٚ ٙتٗٛل إٓاهب ١يٛقٛعٗا ٗ ؾٛاتض ايوٛك :إٔ نٌ
هٛكَ ٠كِٛؿ ٠باٱعذام; ٭ٕ اهلل _تعاٍ_ ٜك :ٍٛطؾځأڃتٴٛا ٹبوٴ ٛٳك٠ٺ َٹٔٵ ٹَٵجًٹ٘ٹص
ؾٓاهب اؾتتاغ َا ب٘ اٱعذام بايتُٗٝـ; حملاٚيت٘ ٜ٪ٜٚـ ٖقا ايك ٍٛإٔ ايتٗذٚ ٞاٖل
ٗ ٖقا إكِـ; ؾًقيو مل ٜوأيٛا عٓ٘ يٛٗٛك أَلٚ ،ٙإٔ ايتٗذَ ٞعلٚف عٓـِٖ
يًتعً ،ِٝؾإفا فنلت سلٚف اشلذا ٤عً ٢تًو ايهٝؿ ١ٝإعٗٛؿ ٗ ٠ايتعًَ ٗ ِٝكاّ
غرل ُاحل يًتعً ِٝعلف ايواَع ٕٛأِْٗ عًَٛٛا َعاًَ ١إتعًِ; ٭ٕ ساشلِ نشاي٘
ٗ ايعذن عٔ اٱتٝإ به ّ٬بًٝؼ.
ٜٚعٔـ ٖقا ايٛد٘ تعكٝب ٖات٘ اؿلٚف ٗ غايب إٛاقع بقنل ايكلإٓ،
ٚتٓن ،ًٜ٘أ ٚنتابٝت٘ إ ٗ ٫نٗٝعّٚ ،آمل أسوب ايٓايٚ ،آمل غًبت ايل.ّٚ
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ٚٚد٘ ؽِ ّٝبعض تًو اؿلٚف بايتٗذ ٞؿ ٕٚبعضٚ ،تهلٜل بعٔٗا;
٭َل ْ ٫عًُ٘ٚ ،يعً٘ ٕلاعا ٠ؾِاس ١ايهٜ٪ٜٚ ،ّ٬ـ ٙإٔ َعَٛ ِٛاقع ٖقٙ
اؿلٚف ٗ أٚا ٌ٥ايوٛك إه ١ٝعـا ايبكل ٠عً ٢ق َٔ ٍٛدعًٖٛا نًٗا َـْٚ ١ٝآٍ
عُلإٚ ،يعٌ فيو ٭ُْٗا ْنيتا بكلب عٗـ اشلذلَ َٔ ٠هٚ ،١إٔ قِـ ايتشـٟ
ٗ ايكلإٓ ايٓامٍ َه ١قځِٵ ٷـ أٚٻيٜ٪ٜٚ ،ٞـ_ ٙأٜٔاڄ_ اؿلٚف اييت أزلاٖ٩ا كت١َٛ
بأيـ ٖـٚؿَ ٠جٌ ايٝاٚ ،٤اشلاٚ ،٤ايلاٚ ،٤ايڀاٚ ،٤اؿا ٤قل٥ت ؾٛاتض ايوٛك
َكِٛؿ ٠عً ٢ايڀلٜك ١اييت ٜتٗذ ٢بٗا يًِبٝإ ٗ ايهتاب; طًباڄ يًؼؿ_ ١نُا
هٝأت ٞقلٜباڄ ٗ آػل ٖقا إبشح َٔ تؿورل (آمل)_.
ايك ٍٛاـاَى عٌل :أْٗا تعً ِٝيًشلٚف إكڀع ;١ست ٢إفا ٚكؿت عً ِٗٝبعـ
فيو َ٪يؿ ١ناْٛا قـ عًُٖٛا نُا ٜتعًِ ايِبٝإ اؿلٚف إكڀع ،١ثِ ٜتعًُْٗٛا
َلنب ،١قاي٘ عبـ ايعنٜن بٔ وٜ ،٢ٝعين إف مل ٜهٔ ؾ َٔ ِٗٝوؤ ايهتاب ١إ٫
بعض إـٕ نأٌٖ اؿرلٚ ،٠بعض طٚ ،٤ٞبعض قلٚ ،ٍٜنٓاْ َٔ ١أٌٖ َه.١
ٚيكـ تكًبت أسٛاٍ ايعلب ٗ ايكلاٚ ٠٤ايهتاب ١تكًبات َتٓٛع ٗ ١ايعِٛك
إؼتًؿ ،١ؾهاْٛا باؿ ٨ا٭َل أٌٖ نتاب ;١٭ِْٗ ْنسٛا إٍ ايب٬ؿ ايعلب َٔ ١ٝايعلامڇ
بعـ تبًبٌ ا٭يؤٚ ،ايعلامٴ َٳٗٵـٴ ايكلاٚ ٠٤ايهتابٚ ،١قـ أثبت ايتاكٜؽ إٔ ٓؼِ
ابٔ إكّ أ َٔ ٍٚعًِ ايعلب ايهتابٓٚٚ ،١ع سلٚف إعذِ ايتوعٚ ١ايعٌل،ٜٔ
ثِ إٕ ايعلب ٕا باؿٚا أ ٟههٓٛا ايباؿ ١ٜتٓاهت ايكبا ٌ٥ايباؿ ١ٜبڀ ٍٛاينَإ ايكلا٠٤
ٚايهتابًٚ ،١ػًِٗ ساشلِ عٔ تًكَ ٞباؿ ٨ايعً ;ّٛؾبكٝت ايهتاب ٗ ١اؿٛآل
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نشٛآل ايٚ ُٔٝاؿذام ،ثِ ٕا تؿلقٛا بعـ ه ٌٝايعلّ ْكًٛا ايهتاب ١إٍ مكاالت
إٛاطٔ
لكبار

ايٛسٝـ٠
اييت ْنيٖٛا; ؾهاْت ط ٤ٞبٓذـ ٜعلؾ ٕٛايكلاٚ ٠٤ايهتاب ِٖٚ ،١ايؿلق١
كتاب
َٔ ايكشڀاْ ٌٝبب٬ؿ لـٚ ،يقيو ٜك ٍٛأٌٖ اؿذام ٚلـ :إٕ ايق ٜٔالعزبٔ٘
ٓٚعٛا
يف

ايهتاب ١ث٬ثْ ١ؿل َٔ بين ب َٔ ٕ٫ٛطٜ ،٤ٞلٜـ َٔ ٕٚايٓٛع أِْٗ عًُٖٛا
العصز

تنعِدٓحإٔ
يًعـْاْ ٌٝبٓذـٚ ،نإ أٌٖ اؿرلٜ ٠عًُ ٕٛايهتاب ;١ؾايعلب باؿذام احل
اـ٘ تعًُ ٙٛعٔ أٌٖ ا٭ْباك ٚاؿرلٚ ،٠قِ ١إتًُى ٗ نتب ا٭ؿب تقنلْا
بقيو; إف نإ ايق ٟقلأ ي٘ ايِشٝؿ ١غ َٔ ّ٬أغ ١ًُٝاؿرل.٠
ٚيكـ نإ ا٭ٚي ٚاـنكز َع أِْٗ َٔ ْامس ١ايكشڀاْ ٌٝقـ تٓاهٛا ايهتاب;١
إف ناْٛا أٌٖ مكع ٚؾلٚهٚ ١ٝسلٚب; ؾكـ ٚكؿ ٗ ايورل أْ٘ مل ٜهٔ أسـ َٔ
ا٭ِْاك وؤ ايهتاب ١بإـٚ ،١ٜٓنإ ٗ أهل ٣إٌلنٌ  ّٜٛبـك َٔ وؤ فيو;
ؾهإ َٔ َ ٫اٍ ي٘ َٔ ا٭هلٜ ٣ؿتـ ٟبإٔ ٜٴعٳًِِّ عٌل َٔ ٠غًُإ أٌٖ إـ١ٜٓ
ايهتاب ;١ؾتعًِ مٜـ بٔ ثابت ٗ ْاعٚ ،١ناْت ايٌؿا ٤بٓت عبـ اهلل ايكلً١ٝ
ؼؤ ايهتاب ٖٞٚ ١عًُتٗا ؿؿِ ١أّ إ.ٌَٓ٪
ٜٛٚدـ ٗ أهاطرل ايعلب َا ٜكتٔ ٞإٔ أٌٖ اؿذام تعًُٛا ايهتاب َٔ ١أٌٖ
َـ ٗ ٜٔدٛاكِٖ; ؾكـ فنلٚا قِ ٖٞٚ ١إٔ احملض بٔ دٓـٍ َٔ أٌٖ َـ،ٜٔ
ٚنإ ًَهاڄ نإ ي٘ هت ١أبٓا( :ِٖٚ ٤أظـٖٛٚ ،مٚ ،سڀٚ ،ٞنًُٔٚ ،هعؿّ،
ٚقلًت).
ؾذعٌ أبٓاًَٛ ٙ٤ناڄ عً ٢ب٬ؿ َـَٚ ٜٔا سٛشلا ،ؾذعٌ أظـ َهٚ ،١دعٌ
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ٖٳ ٻٛماڄ ٚسٳ ِّڀٝاڄ بايڀا٥ـ ٚلـٚ ،دعٌ ايج٬ث ١ايباقٌ َـٚ ،ٜٔإٔ نځًٹُٳٓاڄ نإ ٗ
مَٔ ًعٝب َٔ ٖٛٚ ،ايق ٜٔأػقِٖ عقاب  ّٜٛاي )1(١ًٛقايٛا :ؾهاْت سلٚف
اشلذا ٤أزلا ٤٫٪ٖ ٤إًٛى ،ثِ أؿكٛا بٗا ثؼقٓٚ ،ػ.ٜ
ؾٗقا ٜكتٔ ٞإٔ ايكَِِٛٓ ١ع ١يتًكٌ ا٭طؿاٍ سلٚف إعذِ بڀلٜك ١هًٗ١
تٓاهب عكٛشلِٚ ،تكتٔ ٞإٔ سلٚف ثؼق ٓٚػ ٜمل تهٔ ٗ َعذِ أٌٖ
َـ ،ٜٔؾأؿكٗا أٌٖ اؿذامٚ ،سكاڄ إْٗا َٔ اؿلٚف غرل ايهجرل ٠ا٫هتعُاٍ٫ٚ ،
إٛدٛؿ ٗ ٠نٌ ايًػات إ ٫إٔ ٖقا ايكٜ ٍٛبعـ ٙعـّ ٚدٛؿ ْٝع اؿلٚف ٗ
ؾٛاتض ايوٛك ،بٌ إٛدٛؿ ِْؿٗا _ نُا هٝأت ٞبٝاْ٘ َٔ ن ّ٬ايهٌاف _.
ايك ٍٛايواؿي عٌل :أْٗا سلٚف قِـ َٓٗا تٓب ٘ٝايواَع َجٌ ايٓـا ٤إكِٛؿ
ب٘ ايتٓب ٗ ٘ٝقٛيوٜ :ا ؾت ;٢ٱٜكا ٚفٖٔ ايواَع ،قاي٘ :ثعًبٚ ،ا٭ػؿٍٚ ،أبٛ
عبٝـ.٠
قاٍ ابٔ عڀ= :١ٝنُا ٜك ٗ ٍٛإٌْاؿ أًٗل ايكِا٥ـ ٚ ٫بٌ .+٫
قاٍ ايؿؼل ٗ تؿورل هٛك ٠ايعٓهبٛت= :إٕ اؿه ِٝإفا ػاطب َٔ ٜه ٕٛقٌ
ايػؿً ،١أٌَ ٚػ ٍٛايباٍ ٜكـّ عً ٢ايه ّ٬إكِٛؿ ً٦ٝاڄ; يًٝؿت إؼاطب إي٘ٝ
 _ 1اي :١ًٛايوشابٚ ١قـ أُابتِٗ ُٛاعل ؾقنلٚا إٔ ساكث ١ابٓ ١نًُٔ قايت تلث ٞأباٖا:
مىت ت ت ت ت ت ت ت تتَُِ ت ت ت ت ت ت ت تت ًُ

ت ت ت ت ت ت ت تتعُُ ُ

ِمكت ت ت ت ت ت ت ت تتُْٔست ت ت ت ت ت ت ت تتىتُ

م ت ت ت ت ت ت ت ت تُُٛ

ُس ت ت ت ت ت ت تتٗ ُ لق ت ت ت ت ت ت تتًُٕات ت ت ت ت ت ت تتيفُٓ ل ت ت ت ت ت ت تتُ ُ

تُت ت ت ت تتطث ٌُ ت ت ت ت تتيف ُٔس ت ت ت ت تتىتًُتم ت ت ت ت تتُْ

ُ ٌٕت ت ت ت ت ت ت تتجٌُت ت ت ت ت ت ت تتيف ُُٔا ت ت ت ت ت ت ت تتطجُ ُ

ُا ُقت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت تتٕوُ٘وضت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت تتىطمُْ

َُٚوش ١ايتٛيٝـ ٚاٖلٖ ٗ ٠ات٘ ا٭بٝات.

ُ
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مكاالت
َجٌ
بوبب فيو إكـّ ثِ ٌٜلع ٗ إكِٛؿ ،ؾكـ ٜه ٕٛفيو إكـّ نَ٬اڄ
لكبار

ايٓـاٚ ،٤سلٚف ا٫هتؿتاغٚ ،قـ ٜه ٕٛإكـّ ُٛتاڄ نُٔ ِٜؿل; يٹٝٴكڃبٹٌٳ عً٘ٝ
كتاب

عً٢
ايواَع; ؾاػتاك اؿه ِٝيًتٓب ٘ٝسلٚؾاڄ َٔ سلٚف ايتٗذ ;ٞيته ٕٛؿ٫يتٗا
العزبٔ٘
قِـ ايتٓبَ ٘ٝتع ;١ٓٝإف يٝى شلا َؿٗ ،ّٛؾتُشٔت يًتٓب ٘ٝعً ٢غلض َِٗيف.+

العصز

ايك ٍٛايوابع عٌل :أْٗا إعذام بايؿعٌ ٖٛٚ ،إٔ ايٓيب ا٭َ ٞايق ٟمل ٜكلأ قـ
احلدٓح

ْڀل بأُ ٍٛايكلا ٠٤نُا ٜٓڀل بٗا َٗل ٠ايهتب ;١ؾٝه ٕٛايٓڀل بٗا َعذنٖٚ ،٠قا
بٌ ايبڀ ;ٕ٬٭ٕ ا٭َٜ ٫ ٞعول عً ٘ٝايٓڀل باؿلٚف.
ايك ٍٛايجأَ عٌل :إٔ ايهؿاك ناْٛا ٜٴعٵلڇٓ ٕٛعٔ زلاع ايكلإٓ ،ؾكايٛا :ط٫
ٳتوٵُٳعٴٛا ٹي ٳٗقٳا اڃيكڂلٵإٓڇ ٚٳايڃػٳٛٵا ؾٹ٘ٝٹص ؾځڂأٚكؿت شلِ ٖق ٙاؿلٚف; يٝكبًٛا عً ٢طًب
ؾِٗ إلاؿ َٓٗا; ؾٝكع إيَ ِٗٝا ٜتًٖٛا ب ٬قِـ ،قاي٘ :قڀلب ٖٛٚ ،قلٜب َٔ
ايك ٍٛايواؿي عٌل.
ايك ٍٛايتاهع عٌل :أْٗا ع ١َ٬٭ٌٖ ايهتابٚ ،ٴعٹـٴٚا بٗا َٔ قبٌ أْبٝا ِٗ٥إٔ
ايكلإٓ ٜؿتتض علٚف َكڀع.١
ايك ٍٛايعٌل :ٕٚقاٍ ايتدلٜن= :ٟعًِ اهلل إٔ قَٛاڄ هٝكٛي ٕٛبكـّ ايكلإٓ،
ؾأكاِٖ أْ٘ َ٪يـ َٔ سلٚف نشلٚف ايه.+ّ٬
ٖٚقا  ;ِٖٚ٭ٕ تأيٝـ ايه َٔ ّ٬أُٛات ايهًُات أًـ ؿ٫ي ١عً ٢سـٚث٘
َٔ ؿ٫ي ١اؿلٚف إكڀع ;١يكً ١أُٛاتٗا.
ايك ٍٛاؿاؿٚ ٟايعٌل :ٕٚك ٟٚعٔ ابٔ عباي :أْٗا ثٓا ٤أثٓ ٢اهلل ب٘ عً٢
ْؿوٜ٘ ٖٛٚ ،لدع إٍ ايك ٍٛا٭ ،ٍٚأ ٚايجاْ.ٞ
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ٖقا ْاع ا٭قٛاًٍ ٫ٚ ،و إٔ قلا ٠٤ناؾ ١إوًٌُ إٜاٖا بأزلا ٤سلٚف
اشلذاَ ٤جٌ أيـ َِٝ ،ّ٫ ،ؿ ٕٚإٔ ٜكلأٚا أملٚ ،إٔ كزلٗا ٗ اـ٘ بِٛك٠
اؿلٚف ٜنٜـ ْٝع أقٛاٍ ايٓٛع ا٭ٜٚ ،ٍٚعٌ ا٫قتِاك عً ٢ايٓٛعٌ ايجاْ،ٞ
ٚايجايح ٗ اؾًُ ،١عً ٢إٔ َا ٜٓـكز ؼت فٜٓو ايٓٛعٌ َتؿاٚت ٗ ؿكدات
ايكب ;ٍٛؾإٕ ا٭قٛاٍ ايجاْٚ ،ٞايوابعٚ ،ايجأَٚ ،ايجاْ ٞعٌلٚ ،اـاَى عٌل،
ٚايواؿي عٌلٜ ،بڀًٗا إٔ ٖق ٙاؿلٚف ي ٛناْت َكتٔب َٔ ١أزلا ،٤أ ٚنًُات
يهإ اؿل إٔ ٜٓڀل بوُٝاتٗا  ٫بأزلاٗ٥ا; ؾإفا تعٌ ٖقإ ايٓٛعإٚ ،أهكڀٓا َا
ّ إٔ ا٭كدض َٔ تًو ا٭قٛاٍ ث٬ث:١
نإ َٔ ا٭قٛاٍ إٓـكد ١ؼتُٗا ٚاٖٝاڄ _ ٳػ ڂً ٳ
 ٖٞٚن ٕٛتًو اؿلٚف يتبهٝت إعاْـٚ ،ٜٔتوذ٬ٝڄ يعذنِٖ عٔ إعاكٓ ،١أٚ
نْٗٛا أزلا ٤يًوٛك ايٛاقع ٖٞ ١ؾٗٝا ،أ ٚنْٗٛا أقواَاڄ أقوِ بٗا يتٌلٜـ قـك
ايهتابٚ ،١تٓب ٘ٝايعلب ا٭َ ٌٝإٍ ؾٛا٥ـ ايهتاب ;١ٱػلادِٗ َٔ ساي ١ا٭َ،١ٝ
ٚأكدض ٖق ٙا٭قٛاٍ ايج٬ث ٖٛ ١أٚشلا216_207/1 .

ٚ _7اشلـ ٣ايٌلع ٖٛ :ٞاٱكًاؿ إٍ َا ؾ٬ُ ٘ٝغ ايعادٌ ايقٜٓ ٫ ٟكض
ُ٬غ اٯدٌ225/1 .
ٚ _8إتك َٔ :ٞاتِـ با٫تكا ٖٛٚ :٤طًب ايٛقاٚ ،١ٜايٛقا ١ٜايِٝاْ،١
ٚاؿؿ َٔ ٜإهل ;ٙٚؾإتك ٖٛ ٞاؿقك إتڀًب يًٓذاَ ٤ًٞ َٔ ٠هلَٔ ٙٚل،
ٚإلاؿ ٖٓا إتكٌ اهللځ :أ ٟايق ِٖ ٜٔػا٥ؿ ٕٛغځٔٳبٳ٘ٴٚ ،اهتعـٚا يڀًب َلٓات٘،
ٚاهتذاب ١طًب٘ ،ؾإفا قل ٨عً ِٗٝايكلإٓ اهتُعٛا ي٘ٚ ،تـبلٚا َا ٜـع ٛإي;٘ٝ
ؾاٖتـٚا226/1 .
ٚ _9ايتك ٣ٛايٌلع ٖٞ :١ٝاَتجاٍ ا٭ٚاَلٚ ،ادتٓاب إٓٗٝات َٔ ايهبا٥ل،
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مكاالتؾ٘ٝ
ٚعـّ ا٫هذلهاٍ عً ٢ايِػا٥ل ٚاٖلاڄ ٚباطٓاڄ; أ ٟاتكاَ ٤ا دعٌ اهلل ا٫قتشاّ
لكبار

َٛدباڄ غٔب٘ ٚعكاب٘; ؾايهبا٥ل نًٗا َتٛعـ ؾاعًٗا بايعكاب ؿ ٕٚايًُِ226/1 .
كتاب

العزبٔ٘إ٫
ٚ _10ايلمم ًلعاڄ عٓـ أٌٖ ايوٓ ،١نايلمم يػ ;١إف ا٭ٌُ عـّ ايٓكٌ
يف
ٚاؿلَ ١غرل
يـي ;ٌٝؾِٝـم اهِ ايلمم عً ٢اؿٚ ٍ٬اؿلاّ; ٭ٕ ُؿ ١اؿٌ
العصز

ًَتؿت إيٗٝا ٖٓا ،ؾبٝإ اؿ َٔ ٍ٬اؿلاّ ي٘ َٛاقع أػلٜ ٫ٚ ،٣كبٌ اهلل إ٫
احلدٓح

طٝباڄٚ ،فيو ىتًـ باػت٬ف أسٛاٍ ايتٌلٜعَ ،جٌ :اـُل ٚايتذاك ٠ؾٗٝا قبٌ
ؼلّٗا ،بٌ إكِٛؿ أِْٗ ٜٓؿكٖ ٕٛا ٗ أٜـ.ِٜٗ
ٚػايؿت إعتني ٗ ١فيو ٗ ًْ ١ؾلٚع َوأي ١ػًل إؿاهـ ٚايٌلٚك
ٚتكـٜلُٖاَٚ ،وأي ١ايلمم َٔ إوا ٌ٥اييت دلت ؾٗٝا إٓاٚل ٠بٌ ا٭ًاعل،٠
ٚإعتني ١نُوأي ١اٯداٍَٚ ،وأي ١ايوعلُٚ ،وو إعتنيَ ٗ ١وأي ١ايلمم بأؿي١
 ٫تٓتر إڀًٛب235/1 .
ٚ _11اٱْؿام :إعڀا ٤ايلمم ؾُٝا ٜعٛؿ بإٓؿع ١عً ٢ايٓؿىٚ ،ا٭ٌٖ،
ٚايعٝاٍ ٜ َٔٚلغب ٗ ًُت٘ ،أ ٚايتكلب هلل بايٓؿع ي٘ َٔ طعاّ أ ٚيبايٚ ،أكٜـ
ب٘ ٖٓا بج٘ ٗ ْؿع ايؿكلاٚ ،٤أٌٖ اؿادٚ ،١توـٜـ ْٛا٥ب إوًٌُ بكل ١ٜٓإـغ،
ٚاقذلاْ٘ باٱّإٚ ،ايِ235/1 .٠٬
ٚ _12إلاؿ َٔ ايكًٛب ٖٓا :ا٭يباب ٚايعكٚ ،ٍٛايعلب تڀًل ايكًب عً٢
ايًشُ ١ايِٓٛبلٚ ،١ٜتڀًك٘ عً ٢اٱؿكاى ٚايعكٌٜ ٫ٚ ،هاؿٜ ٕٚڀًك ْ٘ٛعً ٢غرل
فيو بايٓوب ١يٲْوإٚ ،فيو غايب ن َِٗ٬عً ٢اؿٛٝإ ٖٛٚ ،إلاؿ ٖٓاَٚ ،كلٙ
ايـَاؽ  ٫قايٚ ،١يهٔ ايكًب ٖ ٛايقّ ٟـ ٙبايك ٠ٛاييت بٗا عٌُ اٱؿكاى255/1 .

071

لطائف مً تفضري صْرٗ البكزٗ

 _13ايعقاب :ا٭ملٚ ،قـ ق ٌٝإٕ أًُ٘ اٱعقاب َِـك أعقب إفا أماٍ
ايعقٚب ;١٭ٕ ايعقاب ٜن ٌٜس ٠ٚ٬ايع ;ٍٝؾځِٹٝٵؼٳ َٓ٘ اهِ َِـك عقف اشلُن،٠
أ ٖٛ ٚاهِ َٛٓٛع يٮمل بـ٬َ ٕٚس ١ٛاًتكام َٔ ايعقٚب ;١إف يٝى ًٜنّ َِرل
ايهًُ ١إٍ ْٛرلتٗا ٗ اؿلٚف258/1 .
ٚ _14قٛي٘ :ط ٳَٚٹٔٵ ايٓٻايڇص ػدل َكـّ  ٫قايٚ ،١قـ ٜذلا ٣٤إٔ اٱػباك َجً٘
قً ٌٝاؾـ ;٣ٚ٭ْ٘ إفا نإ إبتـأ ؿا٫ڄ عً ٢فات َجً٘ ،أَ ٚعٜٓ ٫ ٢ه ٕٛإٗ ٫
ايٓاي نإ اٱػباك عٔ إبتـأ بأْ٘ َٔ ايٓاي ،أ ٗ ٚايٓاي غرل فـ غ٬ف قٛيو:
اـٔل َٔ ايٓاي ،أ َٔ ٫ ٟإ٥٬ه ;١ؾإٕ ايؿا٥ـٚ ٠اٖل ،٠ؾٛد٘ اٱػباك بكٛشلِ
َٔ ايٓاي ٗ م ٛاٯٚ ،١ٜم ٛق ٍٛبعض أعن ٠ا٭ُشاب( ٗ )1تٗٓ ١٦ي ٞغڀ١
ايكٔا:٤
خمت ُفط ت ًُوتتيفُ بث تتُٜٔابيفضتتيفُُ

وتُ لٍتتيف ُوتتَُالق تُُٜقالاتّتتيفُ ؾتُ ُ
إُٔايكِـ إػؿاَ ٤ـي ٍٛاـدل عٓ٘ ،نُا ُ
تك :ٍٛقاٍ ٖقا إْوإٚ ،فيو عٓـَا

ٜه ٕٛاؿـٜح ٜهوب فَاڄ أْ ٚكِاْاڄ260_259/1 .
 _15قًتٚ :نإ ايٌإ إٔ إدلا ٤ا٭سهاّ اٱه ١َٝ٬عً ٗ ٘ٝايـْٝاٜ ،كتٔٞ
ٜ _ 1عين ب٘ ُـٜك٘ ايع ١َ٬ايٌٝؽ قُـ اـٔل سوٌ ايق ٟبعح إي ٘ٝبكِٝـ ٠عٓٛاْٗا =تٗٓ١٦
بايكٔا +٤عٓـ ٜ٫ٚت٘ ايكٔا ٤بتْٛى َٔ ٖٞٚ ،ث٬ث ١عٌل بٝتاڄَٚ ،ڀًع ايكِٝـٜ ٠ك:ٍٛ
ب تتىتُ مٍتتيفُٞعمتت ُٜلقمتتٕةُزٍيفضتتيفُُ ُ
ُ
َٗٓٚا:

فأعتتيفاُو تتٕاُ ذتٗتتيف ُٚتتايفضيفُُ
ُ

ٖ تتيفُ تتيفِ ُ مى تتيُ ضثى تتجُبت ت ُ ُ

تا ت ت تتُِ٘ ت تت ٝأُو ت تت ُٔٔٚٞ

يفضت ت تتيفُ ُ

ت ُٛت ت ت ت
لحت ت تختت ت ت ت تُٔت ت ت تخ ت تقت ت ت ت
 ُٞت ت ت ت ت
تطاجُت ت تات ت ت ت ت
ختغ ت ت ت ت ت ت
ؿت تتٛيفُُ ُ
س
ُ

ُلت ت ُو تتَُف تتهُاُٖعشت ت ُ

تتالضيفُُ (ً)ُ

ُ
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مكاالت
اييت
أْ٘ غرل ػايـ; إف ٜ ٫عكٌ إٔ ػل ٟعً ٘ٝأسهاّ إوًٌُٚ ،تٓتؿ ٞعٓ٘ ايجُل٠
لكبار

٭دًٗا ؾاكم ايهؿل; إف إوًِ إِا أهًِ; ؾلاكاڄ َٔ اـًٛؿ ٗ ايٓاك ،ؾهٝـ ٜهٕٛ
اكتهاب بعض إعاَُٛ ٞدباڄ ْ٫تكاض ؾا٥ـ ٠اٱهّ٬؟

كتاب

العزبٔ٘

ِ َٹٔٵ إٔ ٜكاكف َعِٚ ،١ٝناْت ايتٛب ١ايِاؿق ١قـ يف
تتأػل،
ٚإفا نإ أسـ ٜ ٫ٳوٵًځ ٴ

ٚقـ  ٫ؼٌِ ؾًٝنَِٗ(ًٜٚ )1نّ اـٛاكز إٔ ٜعـٚا ْٗٛك إوًٌُ نؿاكاڄ.

العصز

احلدٓح

ٚب٦ى َٓهلاڄ َٔ ايك ،ٍٛعً ٢إٔ ٖقا ٖا هل ٨ايعِا ٠عًْ ٢كض عل٣
ايـ ;ٜٔإف ٜٓوٌ عٓ٘ إوًُْ٫ ;ٕٛعـاّ ايؿا٥ـ ٠اييت أهًُٛا ٭دًٗا ،عهِ:
اٌيفُ ل ٖ ُفىيفُخٕوتُوَُ لامن

()2

 َٔٚايعذٝب إٔ ِٜـك ٖقا ايك َٔ ٍٛعاقٌ ؾٔ٬ڄ عٔ عامل ،ثِ ا٭عذب
َٓ٘ عهٛف أتباعِٗ عً ٘ٝتًٛن٘ أيوٓتِٗ ٫ٚ ،تؿكٗ٘ أؾ٦ـتِٗٚ ،نٝـ مل ٜٴكځٻٝض
ؾ ِٗٝعامل َِٓـ ٜٓدل ٟشلات٘ ايتټ ٻلٖات ،ؾٗٝقبٗا أٚ٪ٜ ٚشلا نُا أكاؿ ْٗٛك
عًُا ٤ايوُٓ َٔ ١ـك ا٭َ ١ؾُٔ 270/1 .ًِٜٗٝ
 _16ؾا٭عُاٍ _إفٕ_ شلا إلتب ١ايجاْ ١ٝبعـ اٱّإ ٚاٱه ;ّ٬٭ْٗا َهًُ١
إكِـ ٜٓ ٫امع ٗ ٖق _ ٜٔأعين نْٗٛا ٗ ايـكد ١ايجاْٚ ،١ٝنْٗٛا َكِٛؿ _ ٠إ٫
َهابل.
ٖٚا ٜ٪ٜـ ٖقا أنٌُ تأٜٝـ َا ٚكؿ ٗ ايِشاغ ٗ سـٜح َعاف بٔ دبٌ :إٔ
ٜ _ 1عين إعتني)ّ( .١
ٖ _ 2قا ًڀل بٝت يًُتٓيبُٚ ،ـك:ٙ
ُ

ٔ مس ت ت ت َُاقَث ت ت تندُلت ت تتُ٘هتت ت تتيفُا قا ت ت تُُْ ُ

ُ)ً(ُُُُُ.................................

ُ

ُ
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ايٓيب"نإ بعج٘ إٍ اي ،ُٔٝؾكاٍ ي٘= :إْو هتأت ٞقَٛاڄ َٔ أٌٖ ايهتاب ،ؾإفا
د٦تِٗ ؾاؿعِٗ إٍ إٔ ٌٜٗـٚا إٔ  ٫إي٘ إ ٫اهللٚ ،إٔ قُـاڄ كه ٍٛاهلل (أٟ
ٜٓڀكٛا بقيو ْڀكاڄ َڀابكاڄ ٫عتكاؿِٖ) ؾإٕ ِٖ أطاعٛا يو بقيو ،ؾأػدلِٖ إٔ
اهلل ؾلض عًٔ ِٗٝى ًُٛات ٗ نٌ ٚ ّٜٛي +١ًٝإخل.
ؾً ٫ٛإٔ يٲّإٚ ،يٲه ّ٬اؿٜډ ا٭ٍٚٳ ٕا قځ ٻـَ٘ٚ ،ي ٫ٛإٔ ا٭عُاٍ  ٫ؿػٌ
شلا ٗ َوُ ٢اٱهٕ ّ٬ا ؾلم بُٗٓٝا; ٭ٕ ايـع ٠ٛيًشل هب إٔ ته ٕٛؿؾع،١

ٚإ ٫يهإ ايلٓا ببكا ٘٥عً ٢دن َٔ ٤ايهؿل ٚي ٛؿَ ١ٛع تٛقع إدابت٘ يًـٜٔ
كٓ٢ٶ بايهؿل َٔ ٖٛٚ ،ايهؿل ،ؾهٝـ ٜأَل بوًٛن٘ إعِ ّٛعٔ إٔ ٜكل أسـاڄ
عً ٢باطٌ؟ ؾاْت ِٛايك ٍٛايجايح يًكٛيٌ273_272/1 .
 _17ثِ عً ٢ايعامل إتٌبع با٫ط٬ع عًَ ٢كاُـ ايٌلٜعٚ ،١تِاكٜؿٗا إٔ
ٜؿلم بٌ َكاَات ػڀابٗا; ؾإٕ َٓٗا َكاّٳ َٛع١ٛٺٚ ،تلغٝبٚ ،تلٖٝب،
ٚتبٌرلٚ ،ؼقٜلَٗٓٚ ،ا َكاّ تعًٚ ،ِٝؼكٝل; ؾځٝٳلٳ ټؿ نٌ ٚاكؿ َٔ ِْْٛ
ايٌلٜع ١إٍ َٛكؿ ٙاي٥٬ل ٫ٚ ،تتذافب٘ إتعاكٓات فافب ١إڂُٳافم ،ؾ ٬وتر
أسـ َا ٚكؿ ٗ أثبت أُٚاف إُٛٛفٚ ،أثبت أسـ تًو ا٭ُٚاف تاكٗ ٠
هٝام ايجٓا ٤عً ;٘ٝإف َٖ ٛتِـ بٗا ْٝعاڄ; ؾإفا ُٚـ تاك ٠ظُٝعٗا مل ٜهٔ
ُٚؿ٘ تاك ٠أػل ٣بٛاسـ َٓٗا ؿا٫ڄ عًَ ٢واٚا ٠فيو ايٛاسـ يبكٝتٗا; ؾإفا علٓت
يٓا أػباك ًلعْ ١ٝعت بٌ اٱّإ ٚا٭عُاٍ ٗ هٝام ايتشقٜل ،أ ٚايتشلٜض
مل تهٔ ؿي٬ٝڄ عً ٢ن ٕٛسكٝك ١أسـُٖا َلنبَٚ ،١ك َٔ ١َٛفُٛعُٗا ،ؾإِا
وتر قتر بوٝام ايتؿلقٚ ١ايٓؿ ،ٞأ ٚبوٝام ايتعًٚ ِٝايتب ،ٌٝؾٜٓ ٬بػٕٓ ٞتوب
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إٔ هامف بكٛي ١هؼٝؿْ ١اً ١٦عٔ قً ١تأٌَٚ ،إساطَٛ ١اكؿ ايٌلٜع ،١مكاالت
ٚإغٔا٤
لكبار

عٔ غلٓٗاٜٚ ،ٳ٪ٴ ٍٚإٍ تهؿرل ْٗٛك إوًٌُٚ ،اْتكاض اؾاَع ١اٱه،١َٝ٬
كتاب

أًٝا٤
بٌ إِا ٜٛٓل إٍ َٛاكؿ ايٌلٜعْٛ ١ل ٠قٝڀ ;١ستٜ ٫ ٢ه ٖٔ ٕٛغابت عٓ٘العزبٔ٘
ٚسٔل ،٤ًٞ ٙبٌ ٜه ٕٛسهُ٘ ٗ إوأي ١نشهِ ؾتا ٠اؿ.ٞ

يف
العصز

أَا َوأي ١ايعؿ ٛعٔ ايعِا ،٠ؾَٗ ٞوأي ١تتعًل بػلٓٓا ٚيٝوت َٓ٘،
احلدٓح

ٚا٭ًاعل ٠قـ تٛهعٛا ؾٗٝاٚ ،غرلِٖ ٓٝكٗاٚ ،أَلٖا َٛن ٍٛإٍ عًِ اهلل ،إ٫
إٔ ايق ٟبًػٓا َٔ ايٌلع ٖٛ ،اعتباك ايٛعـ ٚايٛعٝـٚ ،إ ٫يهإ اينٚادل نٔلب
ٗ باكؿ اؿـٜـٚ ،إفا عًُتِ إٔ ٌَٓأ اـ٬ف ؾٗٝا ٖ ٛايٓٛل يـي ٌٝايٛدٛب ،أٚ
اؾٛام عًُتِ ػلٚز اـ٬ف ؾٗٝا َٔ اؿكٝك ١إٍ اجملام.
 ٫ٚعذب أعذب َٔ َلٚك ا٭مَإ عًَ ٢جٌ قٛي ١اـٛاكزٚ ،اٱبآ،١ٝ
ٚإعتنيٜٓ ٫ٚ ،١دل َٔ ٟسقام عًُاٜٗ َٔ ِٗ٥قب إلاؿ ،أ ٍٚ٪ٜ ٚق ٍٛقـَا٘٥
فيو ايتأ ٌٜٚإعتاؿٚ ،نأْ ٞبَٝٛض ؾڀْٓ ١بٗا ِٗ٥أػق ًٜٛغ َٔ ػًٌ ايلَاؿ.
274_273/1
ٚ _18اــاع ؾعٌ َقَ ّٛإ ٗ ٫اؿلبٚ ،ا٫نـاع ٌُ ٞس ١ًٝإؼاؿع عً٢
إؼـٚعَ ٖٛٚ ،قَ_ ّٛأٜٔاڄ_ ٭ْ٘ َٔ ايبً٘.
ٚأَا إٗٚاك ا٫نـاع َع ايتؿڀٔ يًش ١ًٝإفا ناْت غرل َٔل ٠ؾقيو َٔ ايهلّ
ٚاؿًِ قاٍ ايؿلمؿم:
ستتثىغ ٔ ُوتتَُق ت ٖنُ تتنُوٍخ ت ُُ ُ

ُُ لكتت ٖيُ ن ُخيفاعث تتُْ طتتت عيفُ

ُ
ُؿات٘ ايِؿض ٚايتػآ ٞستٜ ٢ٴٛځٔٻ أْ٘
ُ ٗٚاؿـٜح =إ َٔ٪غل نل +ِٜأَٔ ٟ
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غل; ٚيقيو عكب٘ بهل ِٜيـؾع اي ٹػلٿ ١ٜإ٪فْ ١بايبً٘; ؾإٕ اٱّإ ٜنٜـ ايؿڀٓ ;١٭ٕ

أُ ٍٛاعتكاؿَ ٙبٓ ١ٝعًْ ٢بق نٌ َا َٔ ًأْ٘ تًٌٔٝٴ ايلأٚ ،ٟطُى ايبِرل.٠
أ ٫تل ٣إٍ قٛي٘ٚ= :ايوعٝـ َٔ ٚع ٜبػرلَ +ٙع قٛيًٜ٘ ٫= :ـؽ إَٔ َٔ٪
دشل َلتٌٚ +نًٗا تٓاؿ ٟعً ٢إٔ إًٜٝ ٫ َٔ٪ل ب٘ ايبً٘.
ٚأَا َعٓ= ٢إ َٔ٪غل نل +ِٜؾٗ ٛإٔ إٕ َٔ٪ا منت ْؿو٘ عٔ ُٓا٥ل ايٌل
ٚػڀٛكٖا بباي٘  ٌٓٚأسٛاٍ ايٓاي عًَ ٢جٌ ساي٘ ؾعلٓت ي٘ ساي ١اهتُ٦إ
تٌب٘ ايػٹ ٿلٻ275_274/1.١ٜ
ٚ _19ايٓؿى ٗ يوإ ايعلب :ايقاتٚ ،ايك ٠ٛايباطٓ ١ٝإعدل عٓٗا بايلٚغ،
ٚػاطل ايعكٌ278/1 .
ٚ _20إلض سكٝك ٗ ١عاكض يًُناز ىلد٘ عٔ ا٫عتـاٍ اـاْ بٓٛع
فيو اؾوِ ػلٚداڄ غرل تاَّٚ ،كـاك اـلٚز ٌٜتـ ا٭مل ،ؾإٕ مت اـلٚز ؾٗٛ
إٛت279/1 .
ٚ _21قـ عٳ ٻٔ ي ٗ ٞبٝإ إٜكاعِٗ ايؿواؿ أْ٘ َلاتب :أٚشلا :إؾواؿِٖ أْؿوِٗ
باٱُلاك عً ٢تًو ا٭ؿٚا ٤ايكًب ١ٝاييت أًلْا إيٗٝا ؾُٝا ََٔٚ ،٢ا ٜذلتب عًٗٝا
َٔ إقاّٜٚ ،تٛيـ َٔ إؿاهـ.
ايجاْ :١ٝإؾواؿِٖ _ أ ٟإٓاؾكٌ _ ايٓاي ببح تًو ايِؿات ٚايـع ٠ٛإيٗٝا،
ٚإؾواؿِٖ أبٓاٚ ،ِٖ٤عٝاشلِ ٗ اقتـا ِٗ٥بِٗ ٗ َوا ِٜٗٚنُا قاٍ ْٛغ _عً٘ٝ
ًٔڊٛا عٹبٳا ٳؿ ځى ٚٳ ٫ٳ ٜٹًـٴٚا ڇإ٫ډ ؾځادٹلاڄ نځؿډاكاڄص.
ايو _ّ٬طإڇْٻوځ إڇٕٵ ٳتقٳ ٵكٖٴِٵ ٜٴ ٹ
ايجايج :١إؾواؿِٖ با٭ؾعاٍ اييت ٌٜٓأ عٓٗا ؾواؿ اجملتُع ،نإيكا ٤ايُٓ،١ُٝ
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ٚايعـاٚ ،٠ٚتوعرل ايؿًٚ ،تأيٝب ا٭سناب عً ٢إوًٌُٚ ،إسـاخ مكاالت
ايعكبات
لكبار

ٗ طلٜل إًِشٌ284/1 .
العزبٔ٘ٗ
 _22ؾاٱؾواؿ ٗ ا٭كض َٓ٘ تِٝرل ا٭ًٝا ٤ايِاؿَٔ ١ل ٠نايػٍ
ا٭طعُ َ٘ٓٚ ،١إماي ١ا٭ًٝا ٤ايٓاؾع ١ناؿلمٚ ،ايكتٌ يًدلآَ٘ٓٚ ،٤يفإؾواؿ
ا٭ْ ١ُٛنايؿً ٚاؾٛك َ٘ٓٚ ،إؾواؿ إواع ٞنتهجرل اؾٌٗٚ ،تعً ِٝالعصز
ايـعاك،٠
احلدٓح
ٚؼوٌ ايهؿلَٓٚ ،اٚأ ٠ايِاؿٌ إًِشٌ.
ٚيعٌ إٓاؾكٌ قـ أػقٚا َٔ ٓلٚب اٱؾواؿ باؾُٝع ،ؾًقيو سقف َتعًل
طتٴ ڃؿوٹـٴٚاص تأنٝـاڄ يًعُ ّٛإوتؿاؿ َٔ ٚقٛع ايؿعٌ ٗ سٝن ايٓؿ285_284/1 .ٞ
ٚ _23ايٌٝاطٌْ :ع ًٝڀإْ ،ع تهورلٚ ،سكٝك ١ايٌٝڀإ أْ٘ ْٛع َٔ
إؼًٛقات اجمللؿ ،٠طبٝعتٗا اؿلاك ٠ايٓاك َٔ ِٖٚ ،١ٜدٓى اؾٔ قاٍ _تعاٍ_ ٗ
إبًٝى :طنځإٳ َٹٔٵ ايڃذٹٔٿص ٚقـ اًتٗل فنل ٗ ٙن ّ٬ا٭ْبٝاٚ ،٤اؿهُاٜٚ ،٤ڀًل
ايٌٝڀإ عً ٢إؿوـَٚ ،جرل ايٌل ،تك ٍٛايعلب :ؾ َٔ ٕ٬ايٌٝاطٌَٔٚ ،
ًٝاطٌ ايعلب ٚفيو اهتعاكٚ ،٠نقيو أطًل ٖٓا عً ٢قاؿ ٠إٓاؾكٌ ٗ ايٓؿام،
ٹ ٞٳع ٴـٚٸاڄ ٳًٝٳاطٹٌٳص إخل290/1 .
قاٍ _تعاٍ_ :طٚٳ ځن ٳقيٹوځ دٳ ٳع ڃًٓٳا ٹيهڂٌٿ ْٳب ٍّ
ٚ _24قٛي٘ :ط ٳٖٚٴِٵ ؾٹٗٝٳا ػٳايٹـٴٕٚٳص :اسذلاي َٔ ت ِٖٛاْ٫كڀاع َا تعٛؿٚا
َٔ اْكڀاع ايًقات ٗ ايـْٝا; ٭ٕ ْٝع ايًقات ٗ ايـْٝا َعلٓ ١يًنٚاٍٚ ،فيو
ٜٓػِٗا عٓـ إڂٓٵعٳِ عً ،٘ٝنُا قاٍ أب ٛايڀٝب:
كتاب

اشت تت ُ ل ت تتيُعٍت تت ُٙوتُست تت ٔ ُ ُ
ُ /1
357
 ٗ _ 1ؿٜٛإ إتٓيب :تٝكډٔ .....

(ّ)

حتقَّ ( )ُعٍُْ يفضاُْ ٌثقيفالُ
ُ
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ٚ _25ا٫هتشٝاٚ ٤اؿٝاٚ ٤اسـ ،ؾايوٌ ٚايتا ٤ؾ ٘ٝيًُبايػَ ،١جٌ اهتكـّ،
ٚاهتأػلٚ ،اهتذاب ٖٛٚ :اْكباض ايٓؿى َٔ ُـٚك ؾعٌ ،أ ٚتًك٫ ٘ٝهتٌعاك
أْ٘ ًٜٝ ٫ل ،أ ٫ ٚوؤ ٗ َتعاكف أَجاي٘ ،ؾٗ ١٦ٖٝ ٛتعلض يًٓؿى ٖ َٔ ٞقبٌٝ
اْ٫ؿعاٍ ٜٗٛل أثلٖا عً ٢ايٛد٘ ٗٚ ،اٱَواى عٔ َا َٔ ًأْ٘ إٔ ٜٴؿعٌ361/1 .

ٚ _26طَٳاص إبٗاَ ١ٝتتٌِ بايٓهل ،٠ؾت٪نـ َعٓاٖا َٔ تٜٓٛع ،أ ٚتؿؼ ،ِٝأٚ
ؼكرل ،م :ٛ٭َلڈ َا ٚأعڀا٦ًٝ ٙاڄ َاٚ ،ا٭ٗٚل أْٗا َنٜـ ;٠يته ٕٛؿ٫يتٗا عً٢
ايتأنٝـ أًـٚ ،ق :ٌٝاهِ َعٓ ٢ايٓهل ٠إبُٗ.١
ٚطبٳعٴٓٛٳ١ڄص بـٍ أ ٚبٝإ َٔ قٛي٘ :ط ٳَجٳ٬ڄص ٚايبعٚ :١ٓٛاسـ ٠ايبعٛض:
 ٖٞٚسٌلُ ٠ػرل ٠طا٥ل ،٠فات ػلط ّٛؿقٝل ،ؼ ّٛعً ٢اٱْوإ; يتُتّ
غلطَٗٛا َٔ ؿَ٘ غقا٤ٶ شلاٚ ،تعلف ٗ يػٖ ١ٴق ٌٜباـُٚ ،َٛأٌٖ تْٛى
ٜوُ ْ٘ٛايٓاَٛيٚ ،اسـت٘ ايٓاَٛه.١
ٚقـ دعًت ٖٓا َج٬ڄ; يٌـ ٠ائعـ ٚاؿكاك362/1 .٠
ٚ _27ط ځنٵٝـٳص اهِ ٜ ٫علف اًتكاقٜ٘ ،ـٍ عً ٢ساي ١ػاُ ٖٞٚ ،١اييت
ٜكاٍ شلا :ايهٝؿْ ;١ٝوب ١إٍ نٝـٜٚ ،تُٔٔ َعٓ ٢ايو٪اٍ ٗ أنجل َٛاكؿ
اهتعُاي٘; ؾًـ٫يت٘ عً ٢اؿاي ١نإ ٗ عـاؿ ا٭زلا ;٤٭ْ٘ أؾاؿ َعْٓ ٗ ٢ؿو٘،
إ ٫إٔ إعٓ ٢ا٭زل ٢ايق ٟؿٍ عًٕ ٘ٝا نإ َعَٓ ٢بُٗاڄ ًاب٘ َعٓ ٢اؿلف ،ؾًُا
أًلبَ ٙٛعٓ ٢ا٫هتؿٗاّ قً ٣ٛبٗ٘ باؿلٚف يهٓ٘  ٫ىلز عٔ ػِاّ٥
ا٭زلا ;٤ؾًقيو  ٫بٴ ٻـ ي٘ َٔ قٌ إعلابٚ ،أنجل اهتعُاي٘ اهِ اهتؿٗاّ،
ؾٝعلب إعلاب اؿاٍٜٚ ،وتؿِٗ بهٝـ عٔ اؿاٍ ايعاَٚ ،١ا٫هتؿٗاّ ٖٓا
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َوتعٌُ ٗ ايتعذٝب ٚاٱْهاك بكل ١ٜٓقٛي٘ :طٚٳنڂٓتٴِٵ ځأَٵٛٳاتاڄص إخل أ ٟإٔ مكاالت
نؿلنِ
لكبار

َع تًو اؿايً ١أْ٘ إٔ ٜهَٓ ٕٛتؿٝاڄ  ٫تلنٔ إي ٘ٝايٓؿى ايلًٝـ ;٠يٛدٛؿ َا
كتاب

ؾاٱْهاك
ِٜلف عٓ٘ ٖٛٚ ،ا٭سٛاٍ إقنٛك ٠بٳعٵـٴ; ؾهإ َٔ ًأْ٘ إٔ ٜٓهل; العزبٔ٘
َتٛيـ َٔ َعٓ ٢ا٫هتؿٗاّ; ٚيقيو ؾاهتعُاي٘ ؾُٗٝا َٔ إكاؿ٫ ٠مّ ايًؿ،ٜيف ٚنإٔ
العصز

إٓهل ٜلٜـ إٔ ٜكڀع َٳعٵقٹكٳ ٠إؼاطب ،ؾٗٛٝل ي٘ أْ٘ ٜتڀًب َٓ٘ اؾٛاب َا ٜٗٛل
احلدٓح

ايوبب; ؾٝبڀٌ اٱْهاكٴٚ ،ايعذبٴ ست ٢إفا مل ٜبـ فيو نإ سكٝكاڄ بايًّٛ
ٚايٛعٝـ374_373/1 .
ٚ _28ايهؿل :بِٔ ايهاف َِـك زلاع ٞيهځؿځلٳ ايج٬ثٞٿ ايكاُلٚ ،أًُ٘
دشـ إٓعِ عًْ ٘ٝعُ ١إٓعِ اًتل َٔ َاؿ ٠ايهؿل بؿتض ايهاف ٖٛٚ ،اؿذب
ٚايتػڀ ;١ٝ٭ٕ داسـ ايٓعُ ١قـ أػؿ ٢ا٫عذلاف بٗا نُا إٔ ًانلٖا أعًٓٗا،
ٓٚـ ٙايٌهل; ٚيقيو ُٝؼ ي٘ َِـك عًٚ ٢مإ ايٌهلٚ ،قايٛا _أٜٔاڄ_ :نؿلإ
عًٚ ٢مٕ ًهلإ ،ثِ أطًل ايهؿل ٗ ايكلإٓ عً ٢اٱًلاى باهلل ٗ ايعباؿ ،٠بٓا ٶ٤
عً ٢أْ٘ أًـ ُٛك نؿل ايٓعُ ;١إف ايقٜ ٟذلى عباؿَ ٠ٳٔٵ أْعِ عًٚ ٗ ٘ٝقت َٔ
د٘ بايٌهل يػرل إٓعِٚ ،تلى إٓعِ
ا٭ٚقات قـ نؿل ْعُت٘ ٗ تًو ايواع ;١إف ت ٛٻ
سٌ عنَ٘ عً ٢ايتٛد٘ بايٌهلٚ ،٭ٕ عنّ ْؿو٘ عًَ ٢ـا ١َٚفيو اهتُلاك ٗ
عكـ ايكًب عً ٢نؿل ايٓعُٚ ،١إٕ مل ٜتؿڀٔ يقيو; ؾهإ أنجل إط٬م ايهؿل
بِٝػ ١إِـك ٗ ايكلإٓ عً ٢اٱًلاى باهللٚ ،مل ٜلؿ ايهؿل بِٝػ ١إِـك ٗ
ايكلإٓ يػرل َعٓ ٢اٱًلاى باهللٚ ،قٌٻ ٚكٚؿٴ ؾعٌڇ ايهؿل ،أُٚ ٚـ ايهاؾل ٗ
ايكلإٓ ؾشـ كهاي ١قُـ " ٚفيو سٝح ته ٕٛقل ١ٜٓعً ٢إكاؿ ٠فيو نكٛي٘:
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طَٳا ٜٳ ٳٛؿټ اډيقٹٜٔٳ نځؿځلٴٚا َٹٔٵ ځأٖٵٌڇ اڃي ٹهتٳابٹ ٚٳ ٫ايڃُٴٌٵلڇنٹٌٳص ٚقٛي٘ :ط ٳَٚٳٔٵ يځِٵ
شهڂِٵ بٹُٳا أځْ ٳنٍٳ ايًډ٘ٴ ؾځڂأ ٵٚيځ٦ٹوځ ٖٴِٵ اڃيهځاؾٹلٴٕٚٳص ٜلٜـ ايٛٗٝؿ.
ٜٳ ٵ
ٚأَا إط٬ق٘ ٗ ايوٓ ٗٚ ،١ن ّ٬أ ١ُ٥إوًٌُ ؾٗ ٛا٫عتكاؿ ايق ٟىلز
َعتكـ ٙعٔ اٱهَٚ ،ّ٬ا ٜـٍ عً ٢فيو ا٫عتكاؿ َٔ قٍٛڈ أ ٚؾعٌڈ ؿ٫ي١ڄ ٫
ؼتٌُ غرل فيو.
ٚقـ ٚكؿ إط٬م ايهؿل ٗ ن ّ٬ايله_ ٍٛعً ٘ٝايوٚ _ ّ٬ن ّ٬بعض ايوًـ
عً ٢اكتهاب دلّ ١ع ٗ ١ُٝٛاٱه ّ٬إط٬قاڄ عًٚ ٢د٘ ايتػً ٜٝبايتٌب ٘ٝإؿٝـ;
يتٌٓٝع اكتهاب َا ٖ َٔ ٛا٭ؾعاٍ إباس ١عٓـ أٌٖ ايهؿل.
ٚيهٔٻ بٳعٵضٳ ؾلم إوًٌُ ٜتٌبج ٕٛبٛاٖل فيو اٱط٬م; ؾٝكٔ ٕٛبايهؿل
عًَ ٢لتهب ايهبا٥لًٜ ٫ٚ ،تؿت ٕٛإٍ َا ٜعاكض فيو ٗ إط٬قات ن ّ٬اهلل
ٚكهٛي٘.
ٚؾٹلٳمٴ إوًٌُ ىتًؿ ٗ ٕٛإٔ اكتهاب بعض ا٭عُاٍ إٓٗ ٞعٓٗا ٜـػٌ ٗ
َاٖ ١ٝايهؿل ٗٚ ،إٔ إثبات بعض ايِؿات هلل _تعاٍ_ أْ ٚؿ ٞبعض ايِؿات عٓ٘
_تعاٍ_ ؿاػٌ ٗ َاٖ ١ٝايهؿل عًَ ٢قاٖب ًتَٚ ،٢قٖب أٌٖ اؿل َٔ
ايوًـٚ ،اـًـ أْ٘ ٜ ٫هؿل أسـ َٔ إوًٌُ بقْب ،أ ٚفْٛب َٔ ايهبا٥ل;
ؾكـ اكتهبت ايقْٛب ايهبا٥ل ٗ مَإ كه ٍٛاهلل"ٚاـًؿا ٤ؾًِ ٜعاًَٛا اجمللٌَ
َعاًَ ١إلتـ ٜٔعٔ ايـٚ ،ٜٔايك ٍٛبتهؿرل ايعِا ،٠ػڀل عً ٢ايـ ;ٜٔ٭ْ٘ ٍٚ٪ٜ
إٍ ام ٍ٬داَع ١اٱه ٕٜٛٗٚ ،ّ٬عً ٢إقْب اْ٫و٬ؾ َٔ اٱهٌَٓ ّ٬ـاڄ:
=أْا ايػلٜل ؾُا ػ َٔ ٗٛايبًٌ375_374/1 .+

لطائف مً تفضري صْرٗ البكزٗ

078

مكاالت
ٚقـ
ٚ _29اؿٝآ :٠ـ إٛتْٛ ٗ ٖٞٚ ،ل ايٌلع ْؿؽ ايلٚغ ٗ اؾوِ،
لكبار

تعول تعلٜـ اؿٝا ،٠أ ٚتعلٜـ ؿٚاَٗا عً ٢ايؿ٬هؿ ١إتكـٌَٚ ،إتأػلٜٔ
كتاب

اؿى
تعلٜؿاڄ سكٝكٝاڄ باؿـٚ ،أٓٚض تعاكٜؿٗا بايلهِ أْٗا قٌٜٓ ٠ٛأ عٓٗا العزبٔ٘
ٚاؿلنٚ ،١أْٗا ٌَلٚط ١باعتـاٍ إنازٚ ،ا٭عٔا ٤ايلٝ٥و ١ٝاييت بٗايف تـّٚ
ايـٚك ٠ايـَ.١ٜٛ

العصز

احلدٓح

ٚإلاؿ بإنازڇ ايذلنٝبٴ اـاْټ إٓاهبٴ َٓاهب١ڄ تًٝل بٓٛع َا َٔ إلنبات
ايعِٓلٚ ،١ٜفيو ايذلنٝب وٌِ َٔ تعاؿٍ قٚ ٣ٛأدنا ٤عوب َا اقتٔت٘ ساي١
ايٌ ٤ٞإلنب َع اْبجاخ ايلٚغ اؿٛٝاْ ;ٞؾباعتـاٍ فيو ايذلنٝب ٜه ٕٛايٓٛع
َعتـ٫ڄٚ ،يهٌ ُٓـ َٔ فيو ايٓٛع َناز ىِ٘ بنٜاؿ ٠تلنٝبٚ ،يهٌ ًؼّ
َٔ ايِٓـ َناز ىِٜ٘ٚ ،ته ٕٛفيو إناز عً ٢ايٓٛاّ اـاْ تٓبعح اؿٝا٠
ٗ ف ٟإناز ٗ إبإ ْؿؽ ايلٚغ ؾ ٖٞٚ ،٘ٝإعدل عٓٗا بايلٚغ ايٓؿواْ.ٞ
ٚقـ أًاك إٍ ٖقا ايته ٜٔٛسـٜح ايذلَق ٟعٔ عبـ اهلل بٔ َوعٛؿ إٔ كهٍٛ
اهلل"قاٍ= :إٕ أسـنِ هُع ػًك٘ ٗ بڀٔ أَ٘ أكبعٌ َٜٛاڄ ْڀؿ ،١ثِ ٜه ٕٛعًك١
َجٌ فيو ،ثِ ٜهَٔ ٕٛػَ ١جٌ فيو ،ثِ ٜلهٌ إي ٘ٝإًو ؾٓٝؿؽ ؾ ٘ٝايلٚغ.+

ؾأًاك إٍ سا٫ت ايته ٜٔٛاييت بٗا ُاك إناز َناداڄ َٓاهباڄ; ست ٢اْبعجت ؾ٘ٝ
اؿٝا ،٠ثِ بـٚاّ اْتٛاّ فيو إناز تـ ّٚاؿٝاٚ ،٠باػت٬ي٘ تن ٍٚاؿٝاٚ ،٠فيو
ا٫ػت ٖٛ ٍ٬إعدل عٓ٘ بايؿواؿ.
 َٔٚأع ِٛا٫ػت ٍ٬ؾ ٘ٝاػت ٍ٬ايلٚغ اؿٛٝاْ ٖٛٚ ،ٞايـّ إفا اػتًت
ؿٚكت٘ ؾعلض ي٘ ؾواؿٚ ،بعلٚض ساي ١تٛقـ عٌُ إنازٚ ،تعڀٌ آثاكِٜ ٙرل
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اؿً ٞبٗٝاڄ بإٝت نشاي ١إػُ ٢عًٚ ،٘ٝساي ١ايعٔ ٛإؿًٛز ،ؾإفا اْكڀع عٌُ
إناز ؾقيو إٛت ،ؾإٛت عـّٚ ،اؿٝاًَ ٠هٚ ،١نُٖ٬ا َٛدٛؿ كًٛم قاٍ
شٝٳا٠ځص ٗ هٛك ٠إًو377_376/1 .
ت ٚٳايڃ ٳ
_تعاٍ_ :طاډيقٹ ٟٳػ ځًلٳ ايڃُٳٛٵ ٳ
 َٔٚ _30ايعذا٥ب أِْٗ ٜوًُ ٕٛإٔ أؾعاٍ اهلل _تعاٍ_  ٫ؽً ٛعٔ ايجُل،٠
ٚاؿهُّٓٚ ،١ع ٕٛإٔ ته ٕٛتًو اؿهِ عً٬ڄ ٚأغلآاڄَ ،ع إٔ مثل ٠ؾعٌ
ايؿاعٌ ايعامل بهٌ ً ٫ ٤ٞؽً َٔ ٛإٔ ته ٕٛغلٓاڄ; ٭ْٗا ته ٕٛؿاعٝاڄ يًؿعٌ
ٓلٚك ٠ؼكل عًِ ايؿاعٌ ٚإكاؿت٘ٚ ،مل أؿك أ ٟسلز ْٛلٚا إي ٘ٝسٌ َٓعٛا
تعً ٌٝأؾعاٍ اهلل _تعاٍ_ ٚأغلآٗا.
ٜٚذلدض عٓـ ٟإٔ ٖات٘ إوأي ١اقتٔاٖا طلؿ ا٭ُ ٗ ٍٛإٓاٚل ;٠ؾإٕ
ا٭ًاعلٕ ٠ا أْهلٚا ٚدٛب ؾعٌ ايِ٬غٚ ،ا٭ًُض أٚكؿ عً ِٗٝإعتني ،١أٚ
قـٻكٚا ِٖ ٗ أْؿوِٗ إٔ ٜٛكؿ عً ِٗٝإٔ اهلل _تعاٍ_ ٜ ٫ؿعٌ ً٦ٝاڄ إ ٫يػلض،
ٚسهُ ٫ٚ ،١ته ٕٛا٭غلاض إ ٫إِاحل; ؾايتنَٛا إٔ أؾعاٍ اهلل _تعاٍ_  ٫تٓاٙ
با٭غلاضٜ ٫ٚ ،عدل عٓٗا بايعًٌ.
ٜٓٚب ٧عٔ ٖقا أِْٗ ٕا فنلٚا ٖق ٙإوأي ١فنلٚا ٗ أؿيتِٗ اٱسوإ يًػرل
ٚكع ٞإًِشٖٓٚ ،١ايو هبب آػل يؿلض إوأي ٖٛٚ ،١ايتٓن ٙعٔ ُٚـ
أؾعاٍ اهلل _تعاٍ_ َا  ِٖٜٛإٓؿع ١ي٘ ،أ ٚيػرلٚ ٙنُٖ٬ا باطٌ; ٭ْ٘ ٜٓ ٫تؿع
بأؾعاي٘ٚ ،٭ٕ ايػرل قـ ٜ ٫ه ٕٛؾٹعٵٌٴ اهلل بايٓوب ١إيَٓ ٘ٝؿع.١
ٖقا ٚقـ ْكٌ أب ٛإهشام ايٌاطيب ٗ إٛاؾكات عٔ ْٗٛك ايؿكٗا،٤
ٚإتهًٌُ إٔ أسهاّ اهلل _تعاٍ_ َعًً ١بإِاحلٚ ،ؿك ٤إؿاهـٚ ،قـ ْع
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ا٭قٛاٍ ايٌٝؽ ابٔ علؾ ٗ ١تؿورل ،ٙؾكاٍٖ= :قا ٖ ٛتعً ٌٝأؾعاٍ اهلل _مكاالت
تعاٍ_

ٚؾ ٘ٝػ٬فٚ ،أَا أسهاَ٘ ؾُعًً381_380/1 .+١

لكبار

كتاب

العزبٔ٘ـٹ
ٚ _31أكدض ايكٛيٌ ٖ ٛإٔ ايوُا ٤ػًكت قبٌ ا٭كض; ٭ٕ يؿ :ٜطبٳ ٵع

ٳفيٹوځص أٗٚل ٗ إؾاؿ ٠ايتأػل َٔ قٛي٘ :طثٴِٻ ا ٵهتٳٛٳ ٣ڇإيځ ٢ايوٻُٳا٤ٹص ٚ٭ٕيفأْٛاك
العصز

ايوٝاك٠
عًُا ٤اشل ١٦ٝتل ٣إٔ ا٭كض نل ٠اْؿًِت عٔ ايٌُى نبك ١ٝايهٛانب
احلدٓح

َٔ ايٓٛاّ ايٌُوٚٚ ،ٞاٖل هؿل ايتهٜ ٜٔٛكتٔ ٞإٔ ػًل ايوُاٚات َتكـّ
عً ٢ا٭كضٚ ،أسوب إٔ هًٛى ايكلإٓ ٗ ٖق ٙاٯٜات أهًٛب اٱْاٍ ٗ
ٖقا ايػلض; يكڀع اـِ ١َٛبٌ أُشاب ايٓٛلٜتٌ384/1 .
ٖٚ _32ق ٙاٯ ١ٜؿي ٌٝعً ٢عُ ّٛايعًِٚ ،قـ قاٍ بقيو ْٝع إًِّٿ ٌٝنُا
ْكً٘ احملكل ايوًهٛت ٗ ٞايلهاي ١اـاقاْٚ ،١ٝأْهل ايؿ٬هؿ ١عًُ٘ باؾنٝ٥ات،
ٚمعُٛا إٔ تعًل ايعًِ باؾنٝ٥ات ًٜٝ ٫ل بايعًِ اٱشل ٖٛٚ ،ٞتٖٛټ ٷِ  ٫ؿاعٞ
إي386/1 .٘ٝ
ٚ _33ايٛاٖل إٔ ا٭زلا ٤اييت عٴًُِّٗا آؿّ ٖ ٞأيؿا ٚتـٍ عً ٢فٚات ا٭ًٝا٤
اييت وتاز ْٛع اٱْوإ إٍ ايتعبرل عٓٗا ؿادت٘ إٍ ْـاٗ٥ا ،أ ٚاهتشٔاكٖا ،أٚ
إؾاؿ ٠سِ ٍٛبعٔٗا َع بعض ٖٞٚ ،أ ٟاٱؾاؿَ ٠ا ْوُ ٘ٝاي ّٛٝبا٭ػباك ،أٚ
ايتُٝٛـ ،ؾٗٛٝل إٔ إلاؿ با٭زلا ٤ابتـا ٤أزلا ٤ايقٚات َٔ إٛدٛؿاتَ ،جٌ
ا٭ع ّ٬ايٌؼِٚ ،١ٝأزلا ٤ا٭دٓاي َٔ اؿٛٝإٚ ،ايٓباتٚ ،اؿذل،
ٚايهٛانب ٖا ٜكع عًْٛ ٘ٝل اٱْوإ ابتـاَ ٤جٌ اهِ دًَٓٚ ،١وٚ ،آؿّ،
ٚسٛاٚ ،٤إبًٝىًٚ ،ذلٚ ،٠مثلٚ ،٠لـ فيو عوب ايًػ ١ايبٌل ١ٜا٭;ٍٚ
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ٚيقيو ْلدض إٔ ٜ ٫ه ٕٛؾُٝا عًُ٘ آؿّ ابتـا َٔ ٤ًٞ ٤أزلا ٤إعاْٞ
ٚا٭سـاخ ،ثِ طلأت بعـ فيو ،ؾهإ إفا أكاؿ إٔ ىدل عٔ سِ ٍٛسـخ ،أٚ
أَل َعٓ ٟٛيقات قلٕ بٌ اهِ ايقات ٚاهِ اؿـخ مَ ٛا ٤بلؿ :أَ ٟا ٤باكؿ،
ثِ طلأ ٓٚع ا٭ؾعاٍٚ ،ا٭ُٚاف بعـ فيو ؾكاٍ :إا ٤باكؿ ،أ ٚبلؿ إاٖٚ ،٤قا
ٜلدض إٔ أٌُ اً٫تكام ٖٛ :إِاؿك  ٫ا٭ؾعاٍ; ٭ٕ إِاؿك ُٓـ ؿقٝل َٔ
ٓٗٴِٵص نُا هٝأت.ٞ
ْٛع ا٭زلاٚ ،٤قـ ؿيٓا عًٖ ٢قا قٛي٘ _تعاٍ_ :طثٴِٻ عٳلٳ ٳ
409/1
ٚ _34تعلٜـ ا٭زلاٜ ٤ؿٝـ إٔ اهلل عًِ آؿّ نٌ اهِ َا َٖ ٛوُاَٚ ٙـيٛي٘،
ٚاٱتٝإ باؾُع ٖٓا َتعٌ; إف ٜ ٫وتك ِٝإٔ ٜكٚ :ٍٛعًِ آؿّ ا٫هَِٚ ،ا ًاع
َٔ إٔ اهتػلام إؿلؿ أسلٌ َٔ اهتػلام اؾُع ٗ إعلف باي ّ٬ن ّ٬غرل
قلكٚ ،أًُ٘ َأػٛف َٔ ن ّ٬ايوهانٚ ،ٞهٓشكك٘ عٓـ قٛي٘ _تعاٍ_ :ط ٳٚيځهٹٔٻ
ايڃبٹ ٻل َٳٔٵ آَٳٔٳ بٹايًډ ٹ٘ ٚٳاڃيٝٳٛٵّڇ اٯػٹ ڇل ٚٳايڃُٳ٬ٹ٥هځ ٹٚ ١ٳاڃي ٹهتٳابٹص ٗ ٖق ٙايوٛك.٠
ٚط ڂنډًٗٳاص تأنٝـ ٕعٓ ٢ا٫هتػلام; يٜ ٬٦ت َ٘ٓ ِٖٛايعٗـ ،ؾًِ تنؿ نًُ ١نٌ
ايعُ ّٛسل٫ٛڄٚ ،يهٓٗا ؿؾعت عٓ٘ ا٫ستُاٍ409/1 .
ٚ _35اٯ ١ٜتكتَٔ ٞن ١ٜع ٢ُٛشلقا ايٓٛع ٗ ٖقا ايباب ٗٚ ،ؾٌٔ ايعًِ،
ٚيهٓٗا  ٫تـٍ عً ٢أؾًٔ ١ٝايٓٛع ايبٌل ٣عً ٢إ٥٬ه ;١إف إن ٫ ١ٜتكتٔٞ
ا٭ؾًٔ_ ١ٝنُا ب ٘ٓٝايٌٗاب ايكلاٗ ٗ ايؿلم اؿاؿٚ ٟايتوعٌ_ ؾٗق ٙؾَٔٔ ١ًٝ
ْاسٚ ١ٝاسـٚ ،٠إِا ٜعتُـ ايتؿٔ ٌٝإڀًل فُٛع ايؿٔا_ ٌ٥نُا ؿٍ عً ٘ٝسـٜح
َٛهٚ ٢اـٔل_419/1 .
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مكاالتَكل
ٚ _36اؾځٻٓ ڂ :١قڀع َٔ ١ا٭كض ؾٗٝا ا٭ًذاك إجُلٚ ،٠إٝا ٖٞٚ ٙأسؤ
لكبار

يٲْوإ إفا يؿش٘ سل ايٌُىٜٚ ،أنٌ َٔ مثل ٙإفا داعٌٜٚ ،لب َٔ إٝا ٙاييت
كتاب

طبٝع١
ٌٜلب َٓٗا ايٌذلٜٚ ،لٚق٘ َٓٛل فيو نً٘; ؾاؾٓ ١ػُع َا تڀُض إي٘ٝالعزبٔ٘
اٱْوإ َٔ ايًقات.

يف
العصز

ٚتعلٜـ اؾٓ ،١تعلٜـ ايعٗـ ٖٞٚ :دَٓ ١عٗٛؿ ٠ٯؿّ ٌٜاٖـٖا ،إفا نإ
احلدٓح

ايتعلٜـ ٗ اؾٓ ١سهإ ١ٜا ٜلاؿؾ٘ ؾُٝا ػٛطب ب٘ آؿّ ،أ ٚأكٜـ بٗا إعٗٛؿ يٓا إفا
ناْت سها ١ٜق ٍٛاهلل يٓا بإعٓٚ ،٢فيو دا٥ن ٗ سها ١ٜايك.ٍٛ
ٚقـ اػتًـ عًُا ٤اٱه ٗ ّ٬تعٖ ٌٝق ٙاؾٓ ،١ؾايق ٟفٖب إيْٛٗ ٘ٝك
ايوًـ أْٗا دٓ ١اـًـ اييت ٚعـ اهلل إٚ ،ٌَٓ٪إِـقٌ كهً٘ٚ ،دنَٛا بأْٗا
َٛدٛؿ ٗ ٠ايعامل ايعً ٟٛعامل ايػٝب _أ ٗ ٟايوُاٚ _٤أْٗا أعـٖا اهلل ٭ٌٖ
اـرل بعـ ايكٝاَٖٚ ،١قا ايق ٟتكًـ ٙأٌٖ ايوٓ430/1 .١
 _37ؾإٕ ا٭ػ٬م تٴٛٵكٳخٴٚ ،نٝـ ٖ ٖٞٚ ٫ا ٜعـ ٟبهجل ٠إ٬بو،١
ٚإِاسبٚ ١قـ قاٍ أبُ ٛاّ:
ألع ٖثعُبيفذتميُ ُُ لعالُتدع ُٙ

ٚٚد٘ إٓاهب ١بٌ ٖقا ا٭ثلٚ ،بٌ ٌَٓ ٘٦ايق ٖٛ ٟا٭نٌ َٔ ايٌذل ٠إٔ
ا٭نٌ َٔ ايٌذل ٠نإ كايؿ ١٭َل اهلل _تعاٍ_ ٚكؾٔاڄ ي٘ٚ ،ه ٤ٛاي ٔٛبايؿا٥ـ٠
َٓ٘ ،ؿعا ٕؼايؿت٘ ايڀُعٚ ،اؿلْ عً ٢دًب ْؿع ٭ْؿوُٗا ٖٛٚ ،اـًٛؿ ٗ
اؾٓٚ ،١ا٫هت٦جاك غرلاتٗا َع ه ٤ٛاي ٔٛبايقْٗ ٟاُٖا عٔ ا٭نٌ َٓٗاٚ ،إعَ٘٬
شلُا بأُْٗا إٕ أنَٗٓ ٬ا ًُٚا أْؿوُٗا; يك ٍٛإبًٝى شلُا :طَٳا ٳْٗٳانڂُٳا كٳټبهڂُٳا
عٳٔٵ ٳٖ ٹقٙٹ ايٌٻذٳ ٳل٠ٹ ڇإ٫ډ أځٕٵ تٳهڂْٛٳا ٳَ ځً ځهٝٵٔڇ ځأٚٵ ٳتهڂْٛٳا َٹٔٵ ايڃؼٳاٹيـٹٜٔٳص.
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ؾهقيو ناْت عـا ٠ٚأؾلاؿ ايبٌل َع َا دبًٛا عً َٔ ٘ٝا٭يؿٚ ،١ا٭ْى،
ٚا٫ؼاؿ _ ٌَٖٓ٪ا كؾضٴ تًو ا٭يؿٚ ،١ا٫ؼاؿ; ٭دٌ دًب ايٓؿع يًٓؿى،
ٚإُٖاٍ َٓؿع ١ايػرل; ؾ ٬دلّ نإ بٌ فيو اـاطل ايق ٟبعجُٗا عً ٢ا٭نٌ َٔ
ايٌذلٚ ،٠بٌ أثل ٙايق ٟبكْ ٗ ٞؿٛهُٗاٚ ،ايق ٟهٛٝكثْ ْ٘ٛوًُٗا; ؾٝؼًل
ايٓوٌ َلنب ١عكٛشلِ عً ٢ايتؼًل بقيو اـًل ايق ٟطلأ عً ٢عكٌ أبُٜٗٛا.
ً ٫ٚو إٔ فيو اـڂ ڂًلٳ ايلادع ٱٜجاك ايٓؿى باـرلٚ ،ه ٤ٛاي ٔٛبايػرل ٖٛ
َٓبع ايعـاٚات نًٗا; ٭ٕ ايٛاسـ ٜ ٫عاؿ ٟاٯػل إ٫ ٫عتكاؿ َنآَٓ ٗ ١ؿع،١
أ ٚيو ٔٚ ٤ٛب٘ ٗ َٔل.٠
 ٗٚإًاك ٠إٍ َوأي ١أػ٬ق ٖٞٚ ١ٝإٔ أٌُ ا٭ػ٬م سوٓٗاٚ ،قبٝشٗا ٖٛ
اـٛاطل اـٝٿلٚ ،٠ايٌلٜل ٠ثِ ٜٓكًب اـاطل إفا تلتب عً ٘ٝؾعٌ ،ؾِٝرل ػًكاڄ،
ٚإفا قاُ َ٘ٚاسب٘ٚ ،مل ٜؿعٌ ُاكت تًو إكا ١َٚهبباڄ ٗ آُش ٍ٬فيو
اـاطل; ٚيقيو سقكت ايٌلٜع َٔ ١اشلِ بإعاُٚ ،ٞنإ دنا ٤تلى ؾعٌ َا ِٜٗ
ب٘ َٓٗا سوٓٚ ،١أَلت غٛاطل اـرل; ؾهإ دنا ٤فلؿ اشلِ باؿوٓ ١سوٓٚ ،١يٛ
مل ٜعًُٗاٚ ،نإ ايعٌُ بقيو اشلِ عٌل سوٓات ،نُا ٚكؿ ٗ اؿـٜح
ايِشٝض ِٖ َٔ= :عوٓ ١ؾًِ ٜعًُٗا نتبٗا اهلل عٓـ ٙسوٓ ١ناًَ.+١
ثِ قاٍِٖ َٔٚ= :ٻ بو ١٦ٝؾعًُٗا نتبت ي٘ هٚ ١٦ٝاسـ.+٠
ٚدعٌ ايعؿ ٛعٔ سـٜح ايٓؿى َٓ َٔ ١اهلل _تعاٍ_ َٚػؿل ٗ ٠سـٜح= :إٕ
اهلل ػاٚم عٔ أَيت ؾُٝا سـثت ب٘ ْؿٛهٗا436_435/1 .+
 _38طځؾٳت ځًكډ ٢آؿٳّٴ َٹٔٵ ٳكبٿ٘ٹ ځنًٹُٳاتٺ ځؾتٳابٳ ٳع ځًٝٵ٘ٹ إڇْٻ٘ٴ ٖٴٛٳ ايتٻٛٻابٴ اي ٻلسٹِٝٴ ()37ص
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دا ٤بايؿا ٤إٜقاْاڄ َباؿك ٠آؿّ بڀًب ايعؿ.ٛ
ٚايتًك ٞاهتكباٍ إنلاّ َٚول ٠قاٍ _تعاٍ_ :طٳتٳت ځًكډاٖٴِٵ ايڃُٳ٬ٹ٥هځ١ڂص.
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كتاب

ايتهًـ
ٚٚد٘ ؿ٫يت٘ عً ٢فيو أْ٘ ُٝػ ١تٳؿځ ټعٌ َٔ يك ٖٞٚ ،٘ٝؿاي ١عً ٢العزبٔ٘
ؿِٛي٘ ٚتڀًب٘ٚ ،إِا ٜتهًـ ٜٚتڀًب يكا ٤ا٭َل احملبٛب ،غ٬ف ٫قيف ٢ؾ٬
العصز

ٜـٍ عً ٢ن ٕٛإ٬ق ٞقبٛباڄ ،بٌ تك٫ :ٍٛق ٢ايعـٚ ،ٚايًكا ٤اؿٔٛك م ٛايػرل
احلدٓح

بكِـ أ ٚبػرل قِـ ٗٚ ،ػرل أً ٚل ،قاٍ _تعاٍ_ :طٜٳا أځټٜٗٳا اډيقٹٜٔٳ آ ٳَٓٴٛا ڇإفٳا
ځيكٹٝتٴِٵ ايډقٹٜٔٳ نځؿځلٴٚا ٳمسٵؿاڄص اٯ١ٜځ; ؾايتعبرل بتًكٖٓ ٞا َ٪فٕ بإٔ ايهًُات اييت
أػقٖا آؿّ نًُات ْاؾع ١ي٘; ؾځعٴًٹِ أْٗا يٝوت نًُات مدل ٚتٛبٝؽ ،بٌ نًُات
عؿَٚ ،ٛػؿلٚ ،٠كٓ ٖٞٚ ،٢إَا نًُات يڂ ِّكٓٗا آؿّ َٔ قٹبٳٌڇ اهلل _تعاٍ_ يٝكٛشلا
طايباڄ إػؿلٚ ،٠إَا نًُات إع َٔ ّ٬اهلل إٜا ٙبأْ٘ عؿا عٓ٘ بعـ إٔ أٖبڀ٘ َٔ اؾٓ;١
انتؿا ٤بقيو ٗ ايعكٛب.١
ٖٚا ٜـٍ عً ٢أْٗا نًُاتٴ عؿٛڈ عٳڀڃـٴ طځؾتٳابٳ ٳع ځًٝٵ٘ٹص بايؿا ;٤إف ي ٛناْت
نًُات تٛبٝؽ ٕا ُض ايتوبب.
ٚتٳًځ ِّك ٞآؿّ يًهًُات إَا بڀلٜل ايٛس،ٞأٚاٱشلاّ.
ٚشلِ ٗ تعٖ ٌٝق ٙايهًُات كٚاٜات أعلٓٓا عٓٗا; يكً ١دـ ٣ٚاً٫تػاٍ
بقيو ،ؾكـ قاٍ آؿّ ايهًُات ،ؾتٝب عً ;٘ٝؾځًٓٳٗٵتٳ ٻِ مٔ َا ٜٓؿعٓا َٔ ايهّ٬
ايِاحلٚ ،ايؿعٌ ايِاحل438_437/1 .
ٚ _39ايتٛب ١تذلنب َٔ عًِٚ ،ساٍٚ ،عٌُ ،ؾايعًِ َٖ :ٛعلؾ ١ايقْب،
ٚاؿاٍ ٖ :ٛتأمل ايٓؿى َٔ فيو ائلكٜٚ ،وُْ ٢ـَاڄٚ ،ايعٌُ ٖ :ٛايذلى
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يٲثِٚ ،تـاكى َا ّهٔ تـاكن٘ ٖٛٚ ،إكِٛؿ َٔ ايتٛب.١
ٚأَا ايٓـّ ؾٗ :ٛايباعح عً ٢ايعٌُٚ ،يقيو ٚكؿ ٗ اؿـٜح= :ايٓـّ تٛب+١
قاي٘ ايػناي.ٞ
قًت :أ ٟ٭ْ٘ هببٗا ٓلٚك ٠أْ٘ مل ٜكِل; ٭ٕ أسـ اؾن ٜٔ٤غرل َعلؾ.١
438/1
 _40ؾعًُاْ٩ا َٓٗ ٕٛٝعً ٢إٔ ٜأتٛا َا ْٗ ٞعٓ٘ بٓ ٛإهلا َٔ ٌٝ٥ايِٻـٵفٹ عٔ
اؿل ٭علاض ايـْٝاٚ ،نقيو ناْت هرل ٠ايوًـ _ كٓ ٞاهلل عِٓٗ _466/1 .
ٖٓ َٔٚ _41ا ؾلٓت َوأي ١دعًٗا إؿولَ ٕٚتعًك ١بٗات٘ اٯٚ ١ٜإٕ نإ
تعًكٗا بٗا ٓعٝؿاڄ _ َ ٖٞٚوأي ١أػق ا٭دل ٠عً ٢تعً ِٝايكلإٓڇ ٚايـٜٔڇٜٚ ،تؿلع
عٓٗا أػقٴ ا٭دل ٠عً ٢تعً ِٝايعًِ ٚعً ٢بعض َا ؾ ٘ٝعباؿ ٠نا٭فإ ٚاٱَاَ.١
ٚساٌُ ايك ٍٛؾٗٝا إٔ اؾُٗٛك َٔ ايعًُا ٤أدامٚا أػق ا٭دل عً ٢تعًِٝ
ايكلإٓ ؾٔ٬ڄ عٔ ايؿك٘ ٚايعًِ; ؾكاٍ ظٛام فيو اؿؤ ٚعڀاٚ ٤ايٌعيب ٚابٔ
هرلَٚ ٜٔايو ٚايٌاؾعٚ ٞأٓـ ٚأب ٛثٛك ٚاؾُٗٛك.
ٚسذتِٗ ٗ فيو اؿـٜح ايِشٝض عٔ ابٔ عباي إٔ ايٓيب"قاٍ= :إٕ أسل
َا أػقمت عً ٘ٝأدلاڄ نتاب اهلل.+
ٚعً ٘ٝؾ ٬قٌ شلات٘ اٯ ١ٜعًٖ ٢قا إعٓ ٢عٓـِٖ عاٍ; ٭ٕ إلاؿ باً٫ذلا٤
ؾٗٝا َعٓا ٙاجملامٚ ٟيٝى ٗ ايتعً ِٝاهتبـاٍٷ ٫ٚ ،عـ ٫ٚ ،ٍٚإٓاع.١
ٚقـ ْكٌ ابٔ كًـ إْاع أٌٖ إـ ١ٜٓعً ٢اؾٛامٚ ،يعً٘ ٜلٜـ إْاع ْٗٛك
ؾكٗا.ِٗ٥
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مكاالتَٔ
 ٗٚإڂـٳ ٻ ٫ :١ْٚبأي باٱداك ٠عً ٢تعً ِٝايكلإَٓٓٚ ،ع فيو ابٔ ًٗاب
ايتابعٌ َٔ ؾكٗا ٤إـٚ ،١ٜٓأب ٛسٓٝؿٚ ،١إهشام بٔ كاٖ.ٜ٘ٛ

لكبار

كتاب

ؾ٬
ُٚوهٛا باٯٚ ،١ٜبإٔ ايتعً ِٝيقيو طاعٚ ١عباؿ ٠نايِٚ ٠٬ايِ;ّٛ
العزبٔ٘
٪ٜػق عًٗٝا أدل467_466/1 .

يف
العصز

ٖٚ _42ق ٙإوأي ١ناْت قـ سـثت بٌ ابٔ علؾٚ ١ايـټ ډناي ٖٞٚ ٞأْ٘ ٚكؿ عً٢
احلدٓح

تْٛى ٗ سـٚؿ هٓ ١هبعٌ ٚهبعُا ١٥كدٌ ماٖـ َٔ إػلب ازل٘ قُـ ايـنايٞ
ؾهإ َ ًِٜٞ ٫ع اؾُاعٌٜٗ ٫ٚ ١ـ اؾُعَ ;١عت٬ڄ بإٔ أ ١ُ٥تْٛى ٜأػقٕٚ
ا٭دٛك عً ٢اٱَاَٚ ،١فيو دلس ٗ ١ؾاعً٘; ؾأْهل عً ٘ٝايٌٝؽ ابٔ علؾ،١
ًٚاع أَل ٙعٓـ ايعاَٚ ،١سـخ ػ٬ف بٌ ايٓاي; ؾؼلز إٍ إٌلم ؾاكاڄ
بٓؿو٘ٚ ،بًؼ أْ٘ فٖب ِٕل; ؾهتب ابٔ علؾ ١إٍ أٌٖ َِل أبٝاتاڄ ٖ:ٞ
ّيُ

ُ تٍاّ ت ت ت تتٕ ُل ت ت ت ت تته هُوتعتضت ت ت ت تتنٌُت ت ت ت تتاالُ

ٖتتيفُاِتتنُوصت ُٔوتَُوتُ لت َُٖشتتيف

ُل ت تتأًدُف ت تتقكيُأُف ت ت ت مُُوت ت تََُعتىت ت تتجُ

ُ ُاقٕ لت ت ت تُْاٌ ت ت تتُْبيفلتط ت ت ت ت ُق ت ت ت ت ُعتى ت ت ت تالُُ

تتُْ دتىتتُعُٔ دتىع تتيفحبُُخمَ َحكتتُيدُ

ُ ُٔشت يتُ ظتتتيفةبُضكتيمُ لكتتنُِّقت ُضصتتالُ

ُُُ ت تتيفُُشت تتأٌكيُ لثق ت تتُٕٝفت تري ت ت تيُُ

ُ ُق ت ُبتتيفُٞبيفلح ت ُضثتتُٜعٍتتُْو تتيفُعت ت الُُ
ُ ُقٕل تتٕ ُحبت ت ُفت تتعُُ ذتت ت ُوت تتيفُ عتثت تتاالُُ

ُوتُت

ُٔ ُُٖك ت ت تتَُعك ت ت تتُْف ت ت تتيفألو ُوٍعتك ت ت تت ُ

ُ ؾٝكاٍ إٕ أٌٖ َِل أداب ٙٛبأبٝات َٓٗا:

ُ

وتتيفُ تتيفُُو تتَُشتتٗيُ ألب ت ُاُُٖ ى تتُُٕ

ُ بيفلح

ُالُالُٔلك ت ت تتَُ ن ُو ت ت تتيفُابصت ت ت ت ٔ ُختمت ت ت تتالُُ

ُُ

ُال ت تتٗ ُق ت ت ُق ت تتيفهُوتُ نتٍّ ت تتيفصُ يفضتات تتتُْ

ُ ُٖ ت ت تتٕغُن كُنتت ت تتَُقت ت ت ُغتثش ت تتتَُ٘ل ت تتتالُ
ُ

ُ

زتُاالُ
ُشٗخيفُعم ُٜرتري حُق ُ د
تتُٕٓو تتَُض تتَُت تتأٖٔالتّيُضدُتم ت تالُُ
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َٗٓٚا:
ٔقتت ُ ٖٔ تتجُع تتَُ ب تتَُ لقيفستتيُ لعدثتقَ تتُٜ
ُوت ت ت تتيفُ ُُت ت ت ت ت اُشتّ ت ت ت تتيفاُ) (ُٚلتثتيف

تّ ت ت ت تتيفُ

ٌُعت تتئُق ت ت ُ ت تتيفُُوتُ ألعم ت تتؽتُوتٍ ت تتالُُٛ
ُ ىيفل ت ت ت ُ ت ت تريدُُوت ت تتدا ُف ت ت تتُْٗوتعت ت ت ت ُُٚ
ُِ ت ت ت ت ُٔ ُُ ل ت ت ت تت ُٙاب ت ت ت تت ُٓوتثتستّت ت ت تتتيفُ
ُِٔات ت ت ت تت ُاٌ ت ت ت ت ت ت ُ ُٞضتمت ت ت ت تتتٌُْتٌت ت ت ت ت تت ُ

ُ فٗىتتيفُ خثصت حُ الوتتيفُأ ت ُ ل تتاالُ
ُ ُُُ تتيفُُبتتيفلعمئُ لثقتتُٕٝقت ُ ضثتحتتالُُ
ُ ُوتتَُزيفٌتتبُ دتىتتعُٔ دتىعتتيفحُٔ عثتتاالُُ
ُ ُؾتُ نتى ت ت تتيفحُٔحُٖد ت ت تتأهُٔوت ت تتتيفُعد ت ت تُت الُ
ُ ُاخت ت ت ت ُ ألٟى ت ت تتُٛازت ت ت ت ُُوٍعدت ت ت تْدٌُتقت ت ت تتالُ
ُ ُفى ت ت تتيفُ زثّ ت ت تتيفاكُأؾتُبيفلتصت ت ت تتٕ ةُٔالُُ
ُ

ُ ٖهقا ْوبت ٖق ٙا٭بٝات ٗ بعض نتب ايذلادِ يًُػاكب ١أْٗا ٚكؿت َٔ أٌٖ

َِلٚ ،قـ ق :ٌٝإْٗا ُْٗٛا بعض أٌٖ تْٛى; اْتِاكاڄ يًـناي ٞفنل فيو
اـؿاد ٗ ٞطلام اجملايىٚ ،قاٍ :إٕ اجملٝب ٖ ٛأب ٛاؿؤ عً ٞايوًُٞ
ايتْٛوٚ ،ٞفنل إٔ ايولاز ايبًكٝين فنل ٖات٘ ايٛاقع ٗ ١ؾتاٚاٚ ،ٙفنل إٔ ٚايـٙ
أداب ٗ إوأي ١بأبٝات  ١َٝ٫اْٛلٖا ٖٓاى469_468/1 .
ٚ _43ايٓوٝإ :فٖاب ا٭َل إعً َٔ ّٛساؾ ١ٛاٱْوإ; ئعـ ايقٖٔ أٚ
ايػؿًٜٚ ،١لاؿؾ٘ ايوٗ.ٛ
ٚق :ٌٝايوٗ :ٛايػؿً ١ايٝورل ٠عٝح ٜتٓب٘ بأقٌ تٓبٚ ،٘ٝايٓوٝإ :مٚاي٘ بايهً.١ٝ
475/1
ٚ _44ايِ ٠٬أكٜـ بٗا ٖٓا َعٓاٖا ايٌلع ٗ ٞاٱه ٖٞٚ ،ّ٬فُٛع قاَـ هلل
ٖ _ 1هقا ٗ ا٭ٌُٚ ،يعٌ ايِٛابًٗ= :اؿات +يٝوتك ِٝايٛمٕ)ّ( .
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_تعاٍ_ ق٫ٛڄٚ ،عُ٬ڄٚ ،اعتكاؿاڄ; ؾ ٬دلّ ناْت ا٫هتعاْ ١إأَٛك بٗا ٖٓامكاالت
كادع١
لكبار

٭َل :ٜٔايِدلٚ ،ايٌهلٚ ،قـ ق :ٌٝإٕ اٱّإ ِْؿ٘ ُدلِْٚ ،ؿ٘ ًهل _نُا
كتاب

تٓبعح
ٗ اٱسٝا ٖٛٚ _٤ق ٍٛسؤَٚ ،ع ِٛايؿٔا٬َ ٌ٥نٗا ايِدل; إف ايؿٔاٌ٥العزبٔ٘
يف
ايٓؿى عٔ
عٔ َهاكّ اـٚ ،ٍ٬إهاكّ كادع ١إٍ ق ٠ٛاٱكاؿٚ ،٠نبض مَاّ
العصز

اٱهاًَٛٗ ٗ ١اتٗا بإكداع ايكٛتٌ ايٌٗٚ ،١ٜٛايػٔب ١ٝعُا ٜ ٫ؿٝـ نُا٫ڄ ،أٚ
احلدٓح

عُا ٜٛكخ ْكِاْاڄ; ؾهإ ايِدل َ٬ى ايؿٔا ;ٌ٥ؾُا ايتشًِٚ ،ايتهلّ،
ٚايتعًِٚ ،ايتكٚ ،٣ٛايٌذاعٚ ،١ايعـٍٚ ،ايعٌُ ٗ ا٭كضٚ ،مٖٛا _ إَٔ ٫
ٓلٚب ايِدل.
ٖٚا ٜٴ٪ثل عٔ عً= :÷ٞايٌذاعُ ١دل هاع478/1 .+١
ٚ _45أْت إفا تأًَت ٚدـت أٌُ ايتـٚ ،ٜٔاٱّإ َٔ ٓلٚب ايِدل; ؾإٕ
ؾ ٘ٝكايؿ ١ايٓؿى ٖٛاٖاَٚ ،أيٛؾٗا ٗ ايتِـٜل َا َٖ ٛػٝب عٔ اؿى ايقٟ
اعتاؿت٘ٚ ،بٛدٛب طاعتٗا ٚاسـاڄ َٔ دٓوٗا  ٫تلاٜ ٙؿٛقٗا ٗ اـًك ٗٚ ،١كايؿ١
عاؿ ٠آباٗ٥اٚ ،أقٛاَٗا َٔ ايـٜاْات ايوابك ;١ؾإفا ُاك ايِدل ػًكاڄ يِاسب٘ ٖٳ ٻٕٛٳ
عً ٘ٝكايؿ ١فيو نً٘; ٭دٌ اؿلٚ ،ايدلٖإ; ؾٗٛل ٚد٘ ا٭َل با٫هتعاْ ١عً٢
اٱّإَٚ ،ا ٜتؿلع عٓ٘ بايِدل; ؾإْ٘ ػًل ٜؿتض أبٛابٳ ايٓؿٛيڇ يكبَ ٍٛا أَلٚا ب٘
َٔ فيو479/1 .
ٚ _46أَا ا٫هتعاْ ١بايِ ٠٬ؾٮٕ ايًِ ٠٬هلٚ ،ايٌهل ٜقنِّل بايٓعُ;١
ؾٝبعح عً ٢اَتجاٍ إٓعِ ،عً ٢إٔ ٗ ايُِ ٠٬دلاڄ َٔ دٗات ٗ كايؿ ١ساٍ إل٤
إعتاؿٚ ،٠ين َ٘ٚسايٚ ٗ ١قت َعٌ ٜ ٫وٛؽ ي٘ ايتؼًـ عٓٗا ٫ٚ ،اـلٚز

111

لطائف مً تفضري صْرٗ البكزٗ

َٓٗا ،عً ٢إٔ ٗ ايِ ٠٬هلاڄ إشلٝاڄ يعً٘ ْاً ٧عٔ ػً ٞايلٓٛإ ايلباْ ٞعً٢
إًِ ;ٞؾًقيو لـ يًِ ٠٬هلاڄ عُٝٛاڄ ٗ ػً ١ٝا٭سنإٚ ،نٌـ غِ ايٓؿى،
ٚقـ ٚكؿ ٗ اؿـٜح إٔ ايٓيب " نإ إفا سنب٘ _بناٚ ٟباَٛ ٤سـ :٠أْ ٟنٍ ب٘_
أَل ؾنع إٍ ايِ.٠٬
ٖٚقا أَل هـ َٔ ٙكاقب٘ َٔ إًٌِٚ ،قاٍ _تعاٍ_ :طإڇٕٻ ايِٻ٠٬ځ ٳتٵٓٗٳ ٢عٳٔٵ
ايڃؿځشٵٌٳا ٹٚ ٤ٳايڃ ٴُٵٓهځلڇص ٭ْٗا ػُع ٓلٚباڄ َٔ ايعباؿات.
ٚأَا ن ٕٛايٌهل َٔ سٝح َٖ ٛعٓٝاڄ عً ٢اـرل ؾَٗ َٔ ٛكتٔٝات قٛي٘
_تعاٍ_ :طيځ٦ٹٔٵ ٳًهځلٵتٴِٵ ٭ځمڇٜـٳٻْهڂِٵص479/1 .
ٚ _47قٛي٘ :طٚٳإڇٻْٗٳا ځيهځٹب ٳرل٠څص اػتًـ إؿولَ ٗ ٕٚعاؿ ُٓرل طإڇٻْٗٳاص
ؾك :ٌٝعا٥ـ إٍ ايِٚ ٠٬إعٓ :٢إٔ ايِ ٠٬تِعب عً ٢ايٓؿٛي; ٭ْٗا هذٔ
يًٓؿىٚ ،ق :ٌٝائُرل ي٬هتعاْ ١بايِدلٚ ،ايِ ٠٬إأػٛف َٔ ٠اهتعٛٓٝا عً٢
سـ طا ٵع ٹـيڂٛا ٖٴٛٳ أځقڃلٳبٴ يٹًٻتكڃٛٳ٣ص ٚق :ٌٝكادع إٍ إأَٛكات إتكـَ َٔ ١قٛي٘
_تعاٍ_ :طافٵنڂلٴٚا ْٹعٵ ٳُتٹٞص إٍ قٛي٘ :طٚٳا ٵهتٳعٹٓٝٴٛا بٹايِٻبٵ ڇل ٚٳايِٻ٠٬ٹص.
ٖٚقا ا٭ػرل ٖا دٛمُ ٙاسب ايهٌافٚ ،يعً٘ َٔ َبتهلاتٖ٘ٚ ،قا أٓٚض
ا٭قٛاٍ ٚأْعٗاٚ ،احملاٌَ َلاؿ.٠
ٚإلاؿ بايهبرلٖٓ ٠ا ايِعب ١اييت تٌل عً ٢ايٓؿٛيٚ ،إط٬م ايهٹبٳل عً ٢ا٭َل
ايِعبٚ ،ايٌام فامٷ ٌَٗٛك ٗ ن ّ٬ايعلب; ٭ٕ إٌك َٔ ١يٛامّ ا٭َل ايهبرل
ٗ ًٓ٘ ،أ ٚؼِ ً٘ٝقاٍ _تعاٍ_ :طٚٳإڇٕٵ نځاٳْتٵ ځيهځٹب ٳرل٠ڄ ڇإ٫ډ ٳعًځ ٢اډيقٹٜٔٳ ٖٳـٳ٣
ٓٗٴِٵص اٯٚ ،١ٜقاٍ :طنځبٴلٳ عٳًځ٢
ايًډ٘ٴص ٚقاٍ :طٚٳإڇٕٵ نځإٳ نځبٴلٳ ٳع ځًٝٵوځ ڇإعٵلٳا ٴ
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مكاالت

ٌ َٳا ٳت ٵـعٴٖٛٴِٵ ڇإځيٝٵ٘ٹص479/1 .
ايڃُٴٌٵلڇنٹ ٳ

لكبار

ٔ ڃًٴتهڂِٵ ٳعًځ٢
 _48طٜٳا ٳبٓٹ ٞڇإهٵلٳا٥ٹٌٝٳ افٵنڂلٴٚا ْٹعٵ ٳُتٹ ٞاډيتٹ ٞأځْٵعٳُٵتٴ ٳع ځًٵٝهڂِٵ ٚٳأځْٿ ٞؾځ ٻ
كتاب

ػڀابِٗ
ايڃعٳايځُٹٌٳص :أعٝـ ػڀاب بين إهلا ٌٝ٥بڀلٜل ايٓـاٖ ٤اث٬ڄ ٕا ٚقع ٗ العزبٔ٘
ا٭ ;ٍٚيكِـ ايتهلٜل يٖ٬تُاّ بٗقا اـڀابَٚ ،ا ٜذلتب عً ;٘ٝؾإٕ يف
اـڀاب
العصز

ا٭ ٍٚقڂِٹـٳ َٓ٘ تقنرلِٖ بٓعِ اهلل _تعاٍ_ يٝه ٕٛفيو ايتقنرل ؿاعَ٫ ١ٝتجاٍ َا
ٜٳلڇؿٴ إي َٔ ِٗٝاهلل َٔ أَل ْٞٗٚ ،عً ٢يوإ ْب."٘ٝ

احلدٓح

غرل أْ٘ ٕا نإ ايػلض إكِٛؿ َٔ فيو ٖ ٛاَ٫تجاٍٳ نإ سلټ ايب٬غ ١إٔ
ٜؿٔ ٞايبًٝؼ إٍ إكِٛؿٜ ٫ٚ ،ڀ ٗ ٌٝإكـَٚ ،١إِا  ًِٜبٗا إٕاَاڄٌٜٚ ،رل إيٗٝا
إْا٫ڄ; تٓبٗٝاڄ بإباؿك ٠إٍ إكِٛؿ عًً ٢ـ ٠اٖ٫تُاّ ب٘.
ٚمل ٜنٍ اـڀباٚ ،٤ايبًػاٜ ٤عـَ ٕٚجٌ فيو َٔ ْباٖ ١اـڀٝبٜٚ ،قنلٗ ْ٘ٚ
َٓاقب ٚمٜل ا٭ْـيى قُـ بٔ اـڀٝب ايوًُاْ ;ٞإف قاٍ عٓـ هؿاكت٘ عٔ ًَو
غلْاط ١إٍ ًَو إػلب ابٔ عٓإ أبٝات٘ إٌٗٛك ٠اييت اكػًٗا عٓـ ايـػ ٍٛعً٘ٝ
طايعٗا:
خمٗح ت ت ت ت ت ت َُٛهللُستيفعت ت ت ت ت ت ت ُ لتقت ت ت ت ت ت ت دُ

ُثِ قاٍ:
ٔ لٍ ت تتيف ُ ت تتُ ُب ت تتأ لُاٌ ل ت ت ت ُُ
ُٔق ت ت ت ت تت ُاِىت ت ت ت ت تتثّيٌُتحتٕستّ ت ت ت ت تتتيُ

ُ عدت ت تالكُو ت تتيفُاللُوتُ لت ت ت زيفُقىت ت ت ُُ
ُ
ُ لت ت تتٕالكُوت ت تتيفُٔ ٍَُّت ت تتٕ ُٔالُعى ت ت ت ُُٔ
ُ ُفٕزّ ت ت ت تتٌُٕ٘ لٗت ت ت ت ت ُٔ ٌُثٌت ت ت ت ت ت ٔ ُ

ُؾكاٍ ي٘ أب ٛعٓإَ :ا تلدع إي ِٗٝإُ ٫
ظُٝع َڀايبِٗٚ ،أفٕ ي٘ ٗ اؾًٛي،

ؾوًِ عً.٘ٝ
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قاٍ ايكآ ٞأب ٛايكاهِ ايٌلٜـ(ٚ_ )1نإ َٔ ًْ ١ايٛؾـ_= :مل ْوُع بوؿرل
قٔ ٢هؿاكت٘ قبٌ إٔ ٜوًِ عً ٢ايوًڀإ إٖ ٫قا.+
ؾهإ اٱْاٍٴ ٗ إكـَ ١قٔا٤ٶ ؿلٿ ُـاكتٗا بايتكـٚ ،ِٜنإ اٱؾٔا٤ٴ إٍ
إكِٛؿ قٔا٤ٶ ؿك٘ ٗ ايعٓاٚ ،١ٜايلدٛعٴ إٍ تؿِ ٌٝايٓعِ قٔا٤ٶ يٹشٳ ِّكٗٳا َٔ
ايتعـاؿ; ؾإٕ فنل ايٓعِ ُذٝـ يًُٓعِٚ ،تهل ِٜيًُٓعِ عًٚ ،٘ٝع ١ٛي٘ ٕٔٚ
ٜبًػِٗ ػدل فيو تبعح عً ٢ايٌهل; ؾًًتهلٜل ٖٓا ْهت١ڂ ْعڇ ايه ٌَ٬بعـ
تؿلٜكُٗاْٚ ،هت١ڂ ايتعـاؿ ٕا ؾ ٘ٝإْاٍ َعٓ ٢ايٓعُ483_482/1 .١
َٚ _49عٓ ٢ايعإٌ تكـّ عٓـ قٛي٘ :طايڃشٳ ٵُـٴ ٹيًډ٘ٹ كٳبٿ ايڃعٳايځُٹٌٳص ٚإلاؿ ب٘
ٖٓآُ :ـ َٔ إؼًٛقات.
ً ٫ٚو إٔ إؼًٛقات تِٓـ أُٓاؾاڄ َتٓٛع ١عً ٢سوب تِٓٝـ إتهًِ أٚ
ايواَع ،ؾايعإَ ٗ ٕٛكاّ فنل اـًل ِٖ أُٓاف إؼًٛقات ناٱْى،
ٚايـٚابٚ ،ايڀرلٚ ،اؿٛتٚ ،ايعإَ ٗ ٕٛكاّ فنل ؾٔا ٌ٥اـًل ،أ ٚا٭َِ،
أ ٚايكباٜ ٌ٥لاؿ بٗا أُٓاف تًو إتشـخ عٓٗا; ؾ ٬دلّ إٔ ٜه ٕٛإلاؿ َٔ
ف باي،ّ٬
ايعإٌ ٖٓا ِٖ ا٭َِ اٱْواْ ;١ٝؾٝعِ ْٝع ا٭َِ; ٭ْ٘ دٳُٵ ٷع َٴعٳ ٸل ٷ
ٚيهٔ عُٖٓ َ٘ٛا علٗ ىتّ بأَِ مَاِْٗ نُا ىتّ م :ٛدٳُٳعٳ ا٭َرلٴ ايِاغ١ځ
بِاغَ ١هاْ٘ أ ٟبًـٚ ،ٙىتّ _أٜٔاڄ_ با٭َِ إعلٚؾ ،١نُا ىتّ ْع ا٭َرل
ايِاغ ١بايِاغ ١إتؼق ٜٔايِٝاغُٓ ١اع ١ؿ ٕٚنٌ َٔ ٜعلف ايِٝاغٚ ،١فيو
 ٖٛ _ 1أب ٛايكاهِ قُـ بٔ أٓـ اؿوٝين ايوبيت ثِ ايػلْاط ٞقآ ٞغلْاط ١إتٛؾ ٢هٓٚ 760 ١ي٘
ايٌلغ إٌٗٛك عًَ ٢كِٛك ٠سامّ ايكلطادين.

لطائف مً تفضري صْرٗ البكزٗ

112

نكٛيو ٖ ٛأًٗل ايعًُاٚ ،٤ألب ايتَ٬ق ;٠ؾاٯ ١ٜتٌرل إٍ تؿٔ ٌٝبين مكاالت
إهلاٌٝ٥
لكبار

إؼاطبٌ ،أ ٚهًؿِٗ عً ٢أَِ عِلِٖ ٫ ،عً ٢بعض اؾُاعات ايق ٜٔناْٛا
كتاب

عً٢
عً ٢ؿ ٜٔناٌَ َجٌ ِْاك ٣للإ; ؾ ٬ع٬ق ١ي٘ َوأي ١تؿٔ ٌٝا٭ْبٝا٤
العزبٔ٘
إ٥٬ه ١عاٍ ٫ٚ ،ايتؿات إٍ َا ٌٜق ٗ نٌ أَ ،١أ ٚقب َٔ ١ًٝا٭ؾلاؿ; يف
ؾًٜ ٬نّ
العصز

تؿٔ ٌٝنٌ ؾلؿ َٔ بين إهلا ٌٝ٥عً ٢أؾلاؿ َٔ ا٭َِ بًػٛا َلتبُ ١اؿ ،١أٚ
احلدٓح

ْب ;٠٤ٛ٭ٕ ايتؿَٔ ٗ ٌٝجٌ ٖقا ٜلاؿ ب٘ تؿٔ ٌٝاجملُٛع ،نُا تك ٍٛقل ٍٜأؾٌٔ
َٔ طٚ ،٤ٞإٕ نإ ٗ ط ٤ٞسامت اؾٛاؿ.
ؾهقيو تؿٔ ٌٝبين إهلا ٌٝ٥عًْٝ ٢ع أَِ عِلِٖ ٗٚ ،تًو ا٭َِ أَِ
ع ١ُٝٛنايعلبٚ ،ايؿليٚ ،ايلٚ ،ّٚاشلٓـٚ ،ايٌِٚ ،ؾ ِٗٝايعًُا،٤
ٚاؿهُاٚ ،٤ؿعا ٠اٱُ٬غٚ ،ا٭ْبٝا ;٤٭ْ٘ تؿٔ ٌٝاجملُٛع عً ٢اجملُٛع ٗ
ْٝع ايعِٛكَٚ ،عٖٓ ٢قا ايتؿٔ ٌٝإٔ اهلل قـ ْع شلِ َٔ احملاَـ اييت تتِـ
بٗا ايكباٚ ،ٌ٥ا٭َِ َا مل هُع٘ يػرلِٖ ً :ٖٞٚلف ايٓوبٚ ،نُاٍ اـًل،
ٚه ١َ٬ايعكٝـٚ ،٠هع ١ايٌلٜعٚ ،١اؿلٚ ،١ٜايٌذاعٚ ،١عٓا ١ٜاهلل _تعاٍ_ بِٗ
ٗ ها٥ل أسٛاشلِٚ ،قـ أًاكت إٍ ٖقا آ ١ٜطٚٳڇإفٵ قځاٍٳ َٴٛهٳ ٢ٹيكځ ٵَٛٹ٘ٹ ٜٳا قځٛٵّڇ
افٵنڂلٴٚا ْٹعٵُٳ١ځ ايًډ٘ٹ ٳع ځًٵٝهڂِٵ ڇإفٵ دٳعٳٌٳ ؾٹٝهڂِٵ أځْٵٹبٝٳا٤ٳ ٚٳدٳ ٳع ځًهڂِٵ ٴًَڂٛناڄ ٚٳآتٳانڂِٵ َٳا يځِٵ ٜٴ٪ٵتٹ
ځأسٳـڄا َٹٔٵ ايڃعٳايځُٹٌٳص ٖٚق ٙا٭ُٚاف ثبتت ٭ه٬ؾِٗ ٗ ٚقت ادتُاعٗا.
ٚقـ ًاع إٔ ايؿٔا ٌ٥تعٛؿ عً ٢اـًـ عؤ ايوُعٚ ،١إٕ نإ إؼاطبٕٛ
٦َٜٛق مل ٜهْٛٛا عاٍ ايتؿٔ ٌٝعً ٢ايعإٌٚ ،يهِٓٗ فنلٚا َا ناْٛا عً ;٘ٝؾإٕ
ؾٔا ٌ٥ا٭َِ ٬ٜ ٫س ٜؾٗٝا ا٭ؾلاؿ  ٫ٚايعِٛكٚٚ ،د٘ مٜاؿ ٠ايُٛـ بكٛي٘:
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ت ٳع ځًٵٝهڂِٵص َلٻ ٗ أػتٗا ا٭484_483/1 .ٍٚ
طاډيتٹ ٞأځْٵعٳ ٵُ ٴ
ٚ _50ايٌؿاع :١ايوعٚ ٞايٛهاط ٗ ١سِْ ٍٛؿع ،أ ٚؿؾع ٓل هٛا ٤ناْت
ايٛهاط ١بڀًب َٔ إٓتؿع بٗا ،أّ ناْت َذلؿ هع ٞإتٛهٜ٘ٚ ،كاٍ يڀايب
ايٌؿاعَ :١وتٌؿع.
ٌَ ٖٞٚتك َٔ ١ايٌؿع; ٭ٕ ايڀايب ،أ ٚايتا٥ب ٜأتٚ ٞسـ ،ٙؾإفا مل هـ
قب٫ٛڄ فٖب ،ؾأتٜ َٔ ٢تٛهٌ ب٘; ؾِاك فيو ايجاًْ ٞاؾعاڄ يٮ ٍٚأَِٝ ٟٸلٙ
ًؿعاڄ486/1 .
ٚ _51اتؿل إوًُ ٕٛعً ٢ثبٛت ايٌؿاع ّٜٛ ١ايكٝاَ ١يًڀا٥عٌٚ ،ايتا٥بٌ;
يلؾع ايـكداتٚ ،مل ىتًـ ٗ فيو ا٭ًاعلٚ ،٠إعتني ;١ؾٗقا اتؿام عً٢
ؽِ ّٝايعُ ّٛابتـاٚ ،٤اـ٬ف ٗ ايٌؿاع ١٭ٌٖ ايهبا٥ل ،ؾعٓـْا تكع ايٌؿاع١
شلِ ٗ س٘ ايو٦ٝات ٚقت اؿواب ،أ ٚبعـ ؿػ ٍٛدِٕٗٓ ،ا اًتٗل َٔ
ا٭ساؿٜح ايِشٝش ٗ ١فيو نكٛي٘"= :يهٌ ْيب ؿعَ ٠ٛوتذابٚ ،١قـ
اؿػلت ؿعٛتً ٞؿاع ١٭َيتٚ +غرل فيو.
قاٍ ايكآ ٞأب ٛبهل ايباق :ْٞ٬إٕ ا٭ساؿٜح ٗ فيو بًػت َبًؼ ايتٛاتل
إعٓ_ ٟٛنُا أًاك إي ٘ٝايكلطيب ٗ ْكٌ ن._َ٘٬
ٚعٓـ إعتنيً ٫ ١ؿاع ١٭ٌٖ ايهبا٥ل; يٛدَٗٓ ٙٛا اٯٜات ايـاي ١عً ٢عـّ ْؿع
ايٌؿاع ١نٗات٘ اٯٚ ،١ٜقٛي٘ :طؾځُٳا ٳتٓٵؿځ ٴعٗٴِٵ ًٳؿځاعٳ١ڂ ايٌٻاؾٹعٹٌٳص ،طَٹٔٵ قځبٵٌڇ أځٕٵ
ٜٳأڃٹتٞٳ ٜٳٛٵّٷ  ٫ٳبٝٵعٷ ؾٹ٘ٝٹ ٚٳ ٫ٴػًډ١څ ٚٳً ٫ٳؿځاعٳ١څص ،طَٳا يٹًٛډايٹُٹٌٳ َٹٔٵ سٳُٹِٝڈ ٚٳ٫
ًٳؿٹٝعڈص.
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مكاالتص
قايٛاٚ :إعَِٗٓٚ ،ًِٚ ١ٝا قٛي٘ _تعاٍ_ :طٚٳٜ ٫ٳٌٵؿځعٴٕٛٳ ڇإ٫ډ يٹُٳٔٵ اكٵتٳٔٳ٢
ُٚاسب ايهبرل ٠يٝى َلتَٔٗٓٚ ،٢ا قٛي٘ :طؾځاغڃؿٹ ٵل ٹيډًقٹٜٔٳ تٳابٴٛاص.

لكبار

كتاب

ٚإٔ
ٚاؾٛاب عٔ اؾُٝع إٔ قٌ فيو نً٘ ٗ ايهاؾلْ ٜٔعاڄ بٌ ا٭ؿي،١
العزبٔ٘
قٛي٘ :طيٹُٳٔٵ اكٵتٳٔٳ٢ص ٜـٍ عً ٢إٔ ٖٓايو إفْاڄ ٗ ايٌؿاع ١نُا قاٍ :طڇإيف٫ډ يٹُٳٔٵ
العصز

ځأفٹٕٳ يځ٘ٴص ٚإ ٫يهإ اٱهَ ّ٬ع اكتهاب بعض إعاَُ ٞواٜٚاڄ يًهؿلٖٚ ،قا ٫
احلدٓح

تلٓ ٢ب٘ سهُ ١اهللٚ ،أَا قٛي٘ :طؾځاغڃؿٹ ٵل ٹيډًقٹٜٔٳ تٳابٴٛاص ؾـعاً ٫ ٤ؿاع.١

ٚايٛاٖل إٔ ايق ٟؿعا إعتني ١إٍ إْهاك ايٌؿاعَٓ ١اؾاتٗا ـًٛؿ ُاسب ايهبرل٠
ٗ ايعقاب ايقَ ٖٛ ٟقٖب ْٗٛكِٖ ايق ٜٔؾولٚا قٚ ٍٛاٌُ بٔ عڀا ٤بإٓني١
بٌ إٓنيتٌ َعٓ ٢إعڀا ٤ايعاُ ٞسهِ إوًِ ٗ ايـْٝاٚ ،سهِ ايهاؾل ٗ
اٯػلً ٫ٚ ،٠و إٔ ايٌؿاع ١تٓاٗ ٖقا ا٭ٌُ ،ؾُا ُوهٛا ب٘ َٔ اٯٜات إِا
ٖ ٛيكِـ ايتأبٝـَٚ ،كابً ١أؿي ١أٌٖ ايوٓ ١بأَجاشلا.
ٚمل ْل دٛابِٗ عٔ سـٜح ايٌؿاعٚ ،١أسوب أِْٗ هٝب ٕٛعٓ٘ بإٔ أػباك
اٯساؿ  ٫تٓكض أُ ٍٛايـٚ ،ٜٔيقيو استاز ايكآ ٞأب ٛبهل إٍ ا٫هتـٍ٫
بايتٛاتل إعٓ.ٟٛ
ٚاؿل إٔ إوأي ١أعًلٴ بايؿلٚع َٓٗا با٭ُ ;ٍٛ٭ْٗا  ٫تتعًل بقات اهلل٫ٚ ،
بِؿات٘ٚ ،ي ٛداكٜٓاِٖ ٗ ايك ٍٛبٛدٛب إثاب ١إڀٝعٚ ،تعقٜب ايعاُ ٞؾإٕ
اؿهُ ١تٗٛل بـ ٕٚاـًٛؿٚ ،عِ ٍٛايٌؿاع ١بعـ إهح ٗ ايعقاب ،ؾًُا مل
لـ ٗ إثبات ايٌؿاعَ ١ا ٜٓكض أُٛشلِ ؾٓشٔ ْك ٍٛشلِ :مل ٜبلٳ إ ٫إٔ ٖقا
سهِ ًلع ٗ ٞتكـٜل ُاسب ايهبرل ٠غرل ايتا٥بٜ ٖٛٚ ،ٴتٳًځ ډك َٔ ٢قبٌ ايٌاكع،
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ٚعً ٘ٝؾٝه ٕٛؼـٜـ ايعقاب َـَ ٠ع ،١ٓٝأ ٚإٍ سِ ٍٛعؿ ٛاهلل ،أَ ٚع
ايٌؿاعٚ ،١يعٌ ايٌؿاع ١ؼٌِ عٓـ إكاؿ ٠اهلل _تعاٍ_ إْٗاَ ٤ـ ٠ايتعقٜب.
ٚبعـ :ؾُٔ سل اؿهُ ١إٔ ٜ ٫وت ٟٛايهاؾلٚ ٕٚايعِاَ ٗ ٠ـ ٠ايعقاب٫ٚ ،
ٗ َكـاك ;ٙؾٗق ٙقٛيٓ ١عٝؿ َٔ ١أقٛاشلِ ست ٢عًَ ٢لاعا ٠أُٛشلِ.
ٚقـ سه ٢ايكآ ٞأب ٛبهل ايباق ْٞ٬إْاع ا٭َ ١قبٌ سـٚخ ايبـع عً ٢ثبٛت
ايٌؿاع ٗ ١اٯػل ٖٛٚ ،٠سل; ؾكـ قاٍ هٛاؿ بٔ قاكب ىاطب كه ٍٛاهلل ":
فكت تتَُلت تتُ٘شت تتحٗعيفُٖت تتًُٕالُنُٔشت تتحيفع ُ ُٛؿت ت تتَُفثت تتٗالُعت تتَُست تتٕ اُبت تتَُقت تتيف ةُُ
ُ ٚأَا ايٌؿاع ١ايهدل ٣ايعاَ ١ؾُٝع أٌٖ َُٛقـ اؿواب ايٛاكؿ ؾٗٝا اؿـٜح

ايِشٝض إٌٗٛك _ ؾإٕ أُ ٍٛإعتني ٫ ١تأباٖا488_487/1 .
 _52دا ٗ ٤ايتاكٜؽ إٔ َبـأ اهتكلاك بين إهلاَِ ٌٝ٥ل نإ هبب٘ ؿػٍٛ
ٜٛهـ _عً ٘ٝايو ٗ _ّ٬تلب ١ٝايعنٜن طٝؿاك نبرل ًل ٙؾلعٚ ،ٕٛناْت َِل
َٓكوُ ١إٍ قوٌُ َِل ايعًٝا اؾٓٛب ١ٝإعلٚؾ ١اي ّٛٝبايِعٝـ ؿهِ ؾلاعَٓٔ ١
ايكب٘ ٚقاعـتٗا طَِٚ ،٠ٛٝل ايوؿً ٖٞٚ ٢ايٌُايٚ ١ٝقاعـتٗا َٓؿٝى ٖٞٚ
ايكاعـ ٠ايهدل ٣اييت َٖ ٞكل ايؿلاعٓ.١
ٖٚق ٙقـ تػًډب عًٗٝا ايعُايك َٔ ١ايواَ ٌٝأبٓا ٤عِٿ مثٛؿ  ِٖٚايقًٜ ٜٔكبٕٛ
ٗ ايتاكٜؽ إِل ٟبايلعا ٠ايلسايٌ ٚباشلهِ ٗ ْٛهٓ 3300 ١أ ٚهٓ1900 ١
قبٌ إوٝض عً ٢ػ٬ف ْاً ٧عٔ ا٫ػت٬ف ٗ َـ ٠بكاَِ ِٗ٥ل ايق ٟاْتٗ٢
هٓ 1700 ١م ّ عٓـ ٛٗٚك ايعا ١ً٥ايجآَ ١عٌل.٠
ؾهإ ٜٛهـ عٓـ كٝ٥ى ًل ٙؾلع ٕٛايعًُٝكٚ ،ٞاهِ ؾلع٦َٜٛ ٕٛق أب ٛؾٝى
أ ٚأب.ٞٝ
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مكاالت
ٖٚقا
ٚأٌٖ ايكِّ  َٔٚتًكـ ن َٔ َِٗ٬إؿول ٜٔزل ٙٛكٜإ بٔ ايٛيٝـ،
لكبار

َٔ أٖٚاَِٗ ٚنإ فيو ٗ سـٚؿ هٓ 1739 ١قبٌ َ٬ٝؿ إوٝض ،ثِ ناْت
كتاب

أَل
ههٓ ٢بين إهلاَِ ٌٝ٥ل بوبب تٓكٌ ٜعكٛب ٚأبٓا ٘٥إٍ َِل سٌ ٗٚل
العزبٔ٘
ٜٛهـُٚ ،اك بٝـ ٙسهِ إًُه ١إِل ١ٜايوؿً.٢

يف
العصز

ٚناْت َعاًل ٠اٱهلا ًٌٝٝ٥يًُِل ٌٜسوٓ ١مَٓاڄ ط٬ٜٛڄ غرل إٔ اٱهلاًٌٝٝ٥
احلدٓح

قـ ساؾٛٛا عً ٢ؿٚ ِٜٗٓيػتِٗ ٚعاؿاتِٗ ،ؾًِ ٜعبـٚا آشل ١إِلٚ ٌٜههٓٛا
ْٝعاڄ ظٜٗ ١كاٍ شلا أكض داهإَٚ ،هح اٱهلا ًٕٛٝٝ٥عً ٢فيو مٛاڄ َٔ
أكبعُا ١٥هٓ ١تػًډب ٗ ػ٬شلا ًَٛى إِل ٌٜعًًَٛ ٢ى ايعُايكٚ ،١طلؿِٖٚ
َٔ َِل ستٗٚ ٢لت ٗ َِل ايعا ١ً٥ايتاهع ١عٌلًَٚ ،٠و ًَٛنٗا ْٝع ايب٬ؿ
إِلْٚ ،١ٜبؼ ؾ ِٗٝكعُوٝى ايجاْ ٞإًكب با٭ندل ٗ سـٚؿ هٓ 1311 ١قبٌ
إوٝضٚ ،نإ قاكباڄ باه٬ڄٚ ،ثاكت ٗ ٚدٗ٘ إُايو اييت أػٔعٗا أبَِٗٓٚ ،ٙٛ
ا٭َِ ايها ١ٓ٥بأطلاف دنٜل ٠ايعلب ،ؾشـثت أهباب أ ٚه ٕٛٓٚ ٤ٛأٚدبت
تٓهل ايكب٘ عً ٢اٱهلاٚ ،ًٌٝٝ٥نًؿ ِٖٛأًلٻ ا٭عُاٍٚ ،هؼل ٗ ِٖٚػـَ١
إناكع ٚإبآُْٚ ،ٞع اٯدٴ ٸل.
ٚتك ٍٛايتٛكا :٠إِْٗ بٓٛا يؿلعَ ٕٛـ ١ٜٓكامٕ (ؾٝجَٚ )ّٛـ ١ٜٓكعُوٝى ،ثِ
ػٌ ٞؾلع ٕٛإٔ ٜه ٕٛاٱهلا ًٕٛٝٝ٥أعٛاْاڄ ٭عـا ٘٥عً ;٘ٝؾأَل باهتِ٦اشلِ
ٚنأْ٘ اطًع عًَ ٢واعـ َِٗٓ ٠٭بٓاْ ٤وبِٗ َٔ ايعُايكٚ ١ايعلب; ؾهإ ٜأَل
بكتٌ أبٓاٚ ،ِٗ٥هيب ْواٚ ،ِٗ٥توؼرل نباكِٖ.
 ٫ٚبـ إٔ ٜه ٕٛفيو ٕا كأ َٔ َِٗٓ ٣ايتٓهل ،أ ٚ٭ٕ ايكب٘ ٕا أؾلطٛا ٗ
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اهتؼـاّ ايعدلاْ ٌٝعًِ ؾلع ٕٛأْ٘ إٕ اػتًڀت د ٗ ً٘ٛٝسلب ٜ ٫وًِ َٔ
ثٛك ٠اٱهلا ;ًٌٝٝ٥ؾأَل باهتِ٦اشلِ.
ٚأَا َا وه ٘ٝايكِاُ ٕٛإٔ ؾلع ٕٛأػدل ٙنأٖ إٔ فٖاب ًَه٘ ٜه ٕٛعً٢
ٜـ ؾت َٔ ٢إهلا ٌٝ٥ؾ ٬أسوب٘ ُشٝشاڄ; إف ٜبعـ إٔ ٜلٚز َجٌ ٖقا عً ٢كٝ٥ى
ًٖه ،١ؾٝؿين ب٘ ؾلٜكاڄ َٔ كعاٜا ،ٙايًِٗ إ ٫إٔ ٜه ٕٛايهٗٓ ١قـ أغلٚا ؾلعٕٛ
بايٛٗٝؿ; قِـاڄ يتؼً ّٝإًُه َٔ ١ايػلبا ،٤أ ٚتؿلهٛا َٔ بين إهلا ٌٝ٥ه٤ٛ
ايٓٛاٜا; ؾابتهلٚا فيو اٱْبا ٤ايهٗٓٛت ;ٞٱقٓاع ؾلع ٕٛبٛدٛب اؿقك َٔ
اٱهلا.ًٌٝٝ٥
ٚيعٌ فبض ا٭بٓا ٤نإ َٔ ؾعٌ إِل ;ٌٜاهتؼؿاؾاڄ بايٛٗٝؿ ،ؾهاْٛا ٜكتًٕٛ
ايٛٗٝؿ ٗ ٟاـِاّ ايكً ٌٝنُا أْبأت بقيو آ ١ٜطؾځاهٵتٳػٳاثٳ٘ٴ ايډقٹٟٵ َٹٔٵ ًٹٝٵعٳتٹ٘ٹ عٳًځ٢
ايډقٹٟٵ َٹٔٵ عٳـٴ ٿٙٚٹص.
ٚاؿاٌُ إٔ ايتاكٜؽ ٜؿٝـ _عً ٢اٱْاٍ_ إٔ عـا ٠ٚعٌْ ١ُٝٛأت بٌ ايكب٘
ٚايٛٗٝؿ آيت إٍ إٔ اهتأٌُ ايكب٘ اٱهلا.ًٌٝٝ٥
ٚيكـ أبـع ايكلإٓ ٗ إْاشلا; إف ناْت تؿاُ ٌٝإْاشلا نجرلٜ ٫ ٠تعًل
غلض ايتقنرل ببٝاْٗا492_490/1 .
ٚ _ 53قـ اتؿكت ايكلا٤ات إتٛاتل ٠ايعٌل عً ٢قلا ٠٤طؾځ ٳلقڃٓاص بايتؼؿٝـٹ،
م ايٌـٜـ ػؿٝؿاڄ.
ٚايتؼؿٝـٴ َٓٛٛك ؾ ٘ٝإٍ ع ِٝٛقـك ٠اهلل _تعاٍ_ ؾهإ فيو ايؿځلٵ ٴ
ٔتص ُوتُعؽتُ لعٌتٗيُ لعٌتيفٟيُ

(ٚاٍ) ٗ (ايبشل) يًعٗـ  ٖٛٚايبشل ايق ٟعٗـ ٙٚأعين عل ايكًنّ إوُ٢
اي ّٛٝبايبشل ا٭ٓلٚ ،زلت٘ ايتٛكا ٠عل هٛف494/1.

118

لطائف مً تفضري صْرٗ البكزٗ

ٚ _54ايِاعكْ :١اك نٗلبا َٔ ١ٝ٥ايوشاب ؼلم َٔ أُابت٘ٚ ،قـ ٫مكاالت
تٗٛل
لكبار

ايٓاكٚ ،يهٔ ٖٛ ٌِٜاٖ٩ا إٍ ا٭سٝا ;٤ؾٝؼتٓك ٕٛبوبب َا ىاي٘ اشلٛا ٤ايقٟ
كتاب

ايقٟ
ٜتٓؿو ٕٛؾ َٔ ٘ٝاؿٛاَض ايٓاً ١٦عٔ ًـ ٠ايهٗلباٚ ،١ٝ٥قـ ق :ٌٝإٕالعزبٔ٘
أُابِٗ ْاكٚ ،ق ٌٝزلعٛا ُعك ١ؾُاتٛا507/1 .

يف
العصز

ٚ _55إٔٸَ :اؿُُ ٠ػ ١ٝدٜٓ ١ٜٛنٍ عًً ٢ذل ايباؿً ١ٜب٘ ايـقٝل إبً،ٍٛ
احلدٓح

ؾ ٘ٝس ٠ٚ٬إٍ اؿُٚ ،١ٓٛي ْ٘ٛإٍ ايِؿلٜٚ ٠هجل بٛاؿ ٟتلنوتإ ٚقـ ٜٓنٍ بكً١
غرلٖاٚ ،مل ٜهٔ ٜعلف قبٌ ٗ بل ١ٜهٓٝا.
ٚقـ ُٚؿت٘ ايتٛكا٠

()1

بأْ٘ ،ؿقٝل َجٌ ايكٌٛك ٜوك٘ ْـ٣ٶ ناؾًٝـ عً٢

ا٭كضَ ٖٛٚ ،جٌ بنك ايهنبل ٠أبٝضٚ ،طعُ٘ نلقام بعوٌ.
ٚهٳ ٻُتٵ٘ٴ بٓ ٛإهلآَ ٌٝ٥ٻاڄٚ ،قـ أَلٚا إٔ ٜ ٫بكٛا َٓ٘ يًِباغ; ٭ْ٘ ٜتٛيـ ؾ٘ٝ
ؿٚؿ ٚإٔ ًٜتكڀ ٙٛقبٌ إٔ ؼُ ٢ايٌُى; ٭ْٗا تقٜب٘ ،ؾهاْٛا إفا ايتكڀ ٙٛطشٓٙٛ
بايلسا ،أ ٚؿق ٙٛباشلاٚ ،ٕٚطبؼ ٗ ٙٛايكـٚكٚ ،عًَُ ٙٛٹ٬تٻٚ ،نإ طعُ٘
نڀعِ قڀا٥ـ بنٜت(ٚ )2أِْٗ أنً ٙٛأكبعٌ هٓ ١ست ٢داٚ٩ا إٍ طلف أكض
نٓعإ ٜلٜـ إٍ سدل509/1 .ٕٚ
ٚ _56أَا ايوً :٣ٛؾٗ ٞاهِ دٓى ْعٚ ٞاسـت٘ هًٛاٚ ،٠قٚ ٫ :ٌٝاسـ
ي٘ٚ ،قٚ :ٌٝاسـْٚ ٙع٘ هٛا ٖٛٚ ٤طا٥ل بل ،ٟيقٜق ايًشِ ،هٌٗ ايِٝـ
ناْت توٛق٘ شلِ كٜض اؾٓٛب نٌ َوا ،٤ؾُٝوه ْ٘ٛقبٔاڄ ٜٚوُٖ ٢قا ايڀا٥ل
 _ 1هؿل اـلٚز اٱُشاغ.16
 _ 2هؿل ايعـؿ اٱُشاغ .11
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_أٜٔاڄ_ ايوټُٳاْ ٢بِٔ ايوٌ ٚؾتض إ ِٝكؿؿ ١بعـٖا أيـ ؾَٓ ٕٛكِٛك نشٴباك.٣
_ ٖٛٚأٜٔاڄ_ اهِ ٜكع يًٛاسـ ٚاؾُعٚ ،ق ٖٛ :ٌٝاؾُعٚ ،أَا إؿلؿ ؾٗٛ
زلاْا510/1 .٠
ٚ _57قٛي٘ :طؾكًٓا شلِ نْٛٛا قلؿ ٠ػاهٌ٦ص نْٛٛا أَل تهٚ ،ٜٔٛايكلؿ٠
بهول ايكاف ٚؾتض ايلاْ ٤ع قلؿٚ ،ته ِٜٗٓٛقلؿ ٠وتٌُ إٔ ٜه ٕٛبتِٝرل
أدواَِٗ أدواّٳ قلؿ٠ٺ َع بكا ٤اٱؿكاى اٱْواْٖٚ ،ٞقا قْٛٗ ٍٛك ايعًُا٤
ٚإؿول.ٜٔ
ٚوتٌُ إٔ ٜه ٕٛبتِٝرل عكٛشلِ نعك ٍٛايكلؿَ ٠ع بكا ٤اشلٝهٌ اٱْواْٞ
ٖٚقا ق ٍٛفاٖـ.
ٚايعدل ٠ساًُ ١عً ٢ن ٬ا٫عتباكٚ ،ٜٔا٭ ٍٚأٗٚل ٗ ايعدل ;٠٭ٕ ؾ٘ٝ
اعتباكِٖ بأْؿوِٗ ٚاعتباك ايٓاي بِٗ غ٬ف ايجاْٚ ،ٞايجاْ ٞأقلب يًتاكٜؽ; إف
مل ٜٓكٌ َوؽ ٗ نتب تاكٜؽ ايعدلاْٚ ،ٌٝايكـكُ ٠اؿ ١يٮَلٚ ،ٜٔايهٌټ َعذن٠
يًٌلٜع ،١أ ٚيـاٚؿ(ٚ )1يقيو قاٍ ايؿؼل :يٝى ق ٍٛفاٖـ ببعٝـ دـاڄ ،يهٓ٘
ػ٬ف ايٛاٖل َٔ اٯٚ ،١ٜيٝى اٯُ ١ٜلو ٗ ١إوؽ.
َٚعٓ ٢ن ِْٗٛقلؿ ٠أِْٗ ٕا مل ٜتًكٛا ايٌلٜع ١بؿِٗ َكاُـٖا َٚعاْٗٝا،
ٚأػقٚا بِٛك ٠ا٭يؿا ٚؾكـ أًبٗٛا ايعذُاٚات ٗ ٚقٛؾٗا عٓـ احملوٛهات; ؾًِ
ٜتُٝنٚا عٔ ايعذُاٚات إ ٫بايٌهٌ اٱْواْٖٚ ،ٞق ٙايكلؿ ٠تٌاكنِٗ ٗ ٖقا
ايٌب٘ ٖٚقا َعٓ ٢ق ٍٛفاٖـ َٖ ٛوؽ قًٛب َ ٫وؽ فٚات.
ٖ _ 1هقا ٗ ا٭ٌُٚ ،يعٌ ايِٛابٕٛ :ه)ّ( .٢
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مكاالت٫
ثِ إٕ ايكا ًٌ٥بٛقٛع إوؽ ٗ ا٭دواّ اتؿكٛا أ ٚناؿٚا عً ٢إٔ إُوٛؾ
لكبار

ٜع ٍٝأنجل َٔ ث٬ث ١أٜاّٚ ،أْ٘ ٜ ٫تٓاهٌ.

كتاب

العزبٔ٘اهلل
ٚك ٣ٚفيو ابٔ َوعٛؿ عٔ ايٓيب"ٗ ُشٝض َوًِ أْ٘ قاٍ= :مل ًٜٗو
يف

قَٛاڄ أٜ ٚعقب قَٛاڄ ؾٝذعٌ شلِ ْو٬ڄ.+

العصز

ٚمعُٛادٓحإٔ
ُ ٖٛٚلٜض ٗ ايباب َٔٚ ،ايعًُا َٔ ٤دٛم تٓاهٌ إُوٛؾ
احل
ايؿٚ ٌٝايكلؿ ٚائب ٚاـٓنٜل َٔ ا٭َِ إُوٛػٚ ،١قـ ناْت ايعلب تعتكـ
فيو ٗ ائب ،قاٍ أسـ بين هًٚ_ ِٝقـ دا ٤ينٚد٘ بٔب ؾأبت إٔ تأنً٘_:
ِ ت ت ت ت ُلعى ت ت ت ت ُ هللُ س ت ت ت ت ٍُٟٗيفُ

قيفلت تتجُٔ ٍت تتجُ زت تتالُُفغٍٗت تتيفُ ُ
ُ
ايؿٌٝ
ست ُ٢قاٍ بعض ايؿكٗا ٤علَ ١أنٌ

ٚم ٙٛبٓا ٤عً ٢استُاٍ إٔ أًُ٘

ْوٌ آؿَ545_544/1 .ٞ
ٚ _58اؾٌٗ ٓـ ايعًِ ٓٚـ اؿًِٚ ،قـ ٚكؿ شلُا ٗ ن ّ٬ايعلب ،ؾُٔ
ا٭ ٍٚق ٍٛعُل ٚبٔ نًج:ّٛ
االُالُظتّمت ت ت ت ت ت تتَُاض ت ت ت ت ت ت ت ُعمتٍٗت ت ت ت ت ت ت تيفُُ ُ
ُ  َٔٚايجاْ ٞق ٍٛاؿُاه:ٞ

فٍسّت ت ت تتنُفت ت ت تتٕ ُزّت ت ت تتنُ دتيفِمٍٗت ت ت تتيفُ
ُ

فمٗ ُسٕ ُٞعيفحُٔزّٕهُ

ٚق ٍٛايٓابػ:١

ٔلٗ ُزيفِنُشُ٘ٞودنُوَُعمىيفُ

548/1
ٚ _59فٖب ق ّٛإٍ إٔ إثبات ناؿ ٜوتًنّ ْؿ ٞاـدل عً ٢ايٛد٘ ايق ٟقلكْاٙ
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ٗ تكلٜل إقٖب ا٭ٚ ،ٍٚإٔ ْؿٗٝا ِٜرل إثباتا عً ٢ػ٬ف ايكٝايٚ ،قـ اًتٗل
ٖقا بٌ أٌٖ ا٭علاب ست ٢أيػن ؾ ٘ٝأب ٛايع ٤٬إعل ٟبكٛي٘:
زت ت تُ ِئُختىت ت تتٕاُُ
ات ت تتجُوتُل ت تتيفٌُ٘ د

اضتت تتٕ ُِٙتت ُ لعص تت ُوت تتيفُِت تتُ٘لتح تتتٌتُ ُُٛ
ُن ُ ستتثعىمجُوتُ تتٕ  ُٚدتط ت ُاخاث تجُُ ُ

ُٔ ُُاخاثت تتجُقيفوت تتجُوق تتتيفًُزتط ت تتٕاُُ

ُ ٚقـ استذٛا يقيو بكٛي٘ _تعاٍ_ طؾقعٖٛا َُٚا ناؿٚا ٜؿعًٕٛص.
ٖٚقا َٔ غلا٥ب ا٫هتعُاٍ اؾاك ٟعً ٢ػ٬ف ايٓٛع ايًػ.ٟٛ
ٚقـ دلت ٗ ٖقا ْاؿك ٠أؿب ١ٝفنلٖا ايٌٝؽ عبـ ايكاٖل ٗ ؿ ٌ٥٫اٱعذام ٖٞٚ
()1

إٔ عٓبو ١ايعٓو ٞايٌاعل قاٍ :قـّ ف ٚايلَ ١ايهٛؾ ١ؾٛقـ عًْ ٢اقت٘ بايهٓاه١
ٌٜٓـ قِٝـت٘ اؿا ١ٝ٥اييت أٚشلا:
اوٍ ت ت ت تتالأُو ت ت ت تتُُ٘س ت ت ت تتالًُعمٗكتى ت ت ت ت تيفُُ ُ

عم ت تت ُٜلٍ ت تتأ ُٔٙلٍ ت تتيف ُٖٟ٘ت تتٕأٍُٖص ت ت ُ

ُ ست ٢بًؼ قٛي٘ ؾٗٝا:

ُ

ن ُ ت ت تريُ لٍ ت تتأٙدُ

ات ت تتؽتُلت ت تتيُٖك ت ت ت ُُ ُ

س تتٗ دُ م تتُٕٝوبتتَُُضدت تبُِّوٗت تَُٖٛت ت لُ

ُ ٚنإ ٗ اؿآل ٜٔابٔ ًدلَ ١ؾٓاؿا ٙابٔ ًُدلَٜ :١ا غ ٕ٬ٝأكا ٙقـ بلغ ،قاٍ:
ؾٌٓل ْاقت٘ٚ ،دعٌ ٜتأػل بٗا ٜٚ،تؿهل ،ثِ قاٍ= :مل أدـ +عٛض =مل ٜهـ.+
قاٍ عٓبو :١ؾًُا اِْلؾت سـثت أب ،ٞؾكاٍ ي :ٞأػڀأ ابٔ ًدلَ ١سٌ أْهل
عً ٢ف ٟايلَٚ ،١أػڀأ ف ٚايلَ ١سٌ غرل ًعل ;ٙيك ٍٛابٔ ًدلَ ،١إِا ٖقا
نك ٍٛاهلل _تعاٍ_ :ط ڂ ٚڂًُٳاتٷ بٳعٵٔٴٗٳا ؾځٛٵمٳ بٳعٵضڈ إڇفٳا أځػٵلٳزٳ ٜٳـٳٙٴ يځِٵ ٜٳهځـٵ ٜٳلٳا ٳٖاص.
 _ 1ايهٓاه :١بِٔ ايهاف أًُ٘ اهِ ٕا ٜهٓىٚ ،زل ٞبٗا هاس ١بايهٛؾَ ١جٌ إلبـ
بايبِل.٠
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مكاالت
لكبار

ٚفٖب ق َِٗٓ ّٛأب ٛايؿتض بٔ دين ٚعبـ ايكاٖل ٚابٔ َايو ٗ ايتوٗ ٌٝإٍ إٔ
كتاب

ٜوتعٌُ
أٌُ ناؿ إٔ ٜهْ ٕٛؿٗٝا يٓؿ ٞايؿعٌ با٭ ٍٚنُا قاٍ اؾُٗٛك إ ٫أْٗا قـ العزبٔ٘

ْؿٗٝا يًـ٫ي ١عًٚ ٢قٛع ايؿعٌ بعـ ب٘ٚ ٤دٗـ ٚبعـ إٔ نإ بعٝـاڄ ٗ اي ٔٛإٔيفٜكع.

العصزأْٗا
ٚأًاك عبـ ايكاٖل إٍ إٔ فيو اهتعُاٍ دل ٗ ٣ايعلف ٜ ٖٛٚلٜـ بقيو
احلدٓح

فام ُج ًٞٝبإٔ تٌب٘ ساي َٔ ١ؾعٌ ا٭َل بعـ عٓا ٤عاي َٔ ١بعـ عٔ ايؿعٌ،
ؾاهتعٌُ إلنب ايـاٍ عً ٢ساي ١إٌب٘ ب٘ ٗ ساي ١إٌب٘ٚ ،يعًِٗ هعً ٕٛمٛ
قٛي٘ ؾقعٖٛا قل ١ٜٓعًٖ ٢قا ايكِـ558/1 .
ٚ _60ا٭َٜ ٫ َٔ ٞعلف ايكلاٚ ٠٤ايهتابٚ ،١ا٭ٗٚل أْ٘ َٓوٛب إٍ ا٭َ١
َعٓ ٢عاَ ١ايٓاي; ؾٜٗ ٛلاؿف ايعاَ.ٞ
ٚقَٓ :ٌٝوٛب إٍ ا٭ّ  ٖٞٚايٛايـ ٠أ ٟأْ٘ بك ٞعً ٢اؿاي ١اييت نإ عًٗٝا
َـ٠ځ سٔاْ١ٹ أَٿ٘ إٜا ،ٙؾًِ ٜهتوب عًُا دـٜـاڄ.
ٜ ٫ٚعهِّل عً ٘ٝأْ٘ ي ٛنإ نقيو يهإ ايٛد٘ ٗ ايٓوب إٔ ٜكٛيٛا :أَٗ ٞبٓا ٶ٤
عً ٢إٔ ايٓوب ٜلؿ ايهًُات إٍ أُٛشلاٚ ،قـ قايٛا ٗ ْع ا٭ّ :أَٗات ؾلؿټٚا
إؿلؿ إٍ أًُ٘ ،ؾـيٛا عً ٢إٔ أٌُ أّ أَٗ ;١٭ٕ ا٭زلا ٤إفا ْكًت َٔ ساي١
اً٫تكام إٍ دعًٗا أعَ٬اڄ قـ ٜكع ؾٗٝا تػٝرل ٭ًُٗا573/1.
ٚ _61دعٌ اٱسوإ يوا٥ل ايٓاي بايك ;ٍٛ٭ْ٘ ايكـك ايقّ ٟهٔ َعاًَ١
ْٝع ايٓاي ب٘ٚ ،فيو إٔ أٌُ ايك ٍٛإٔ ٜه ٕٛعٔ اعتكاؿ ،ؾِٗ إفا قايٛا
يًٓاي سوٓاڄ ؾكـ أُٓلٚا شلِ ػرلاڄٚ ،فيو أٌُ سؤ إعاًََ ١ع اـًل ،قاٍ
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ايٓيب" َٔ٪ٜ ٫= :أسـنِ ست ٢وب ٭ػَ ٘ٝا وب يٓؿو٘.+
 ٬يٹډًقٹٜٵٔٳ آ ٳَٓٴٛٵاص
ٚقـ عًُٓا اهلل _تعاٍ_ فيو بكٛي٘ :طٚٳ٫ځ تٳذٵعٳٌٵ ؾٹٞٵ ڂق ڂًٛٵبٹٓٳا غٹ ڋ
عً ٢أْ٘ إفا علض َا ٜٛدب تٳهځ ټـكٳ اـاطل ؾإٕ ايك ٍٛاؿؤ ٜنَ ٌٜا ٗ ْؿى
ايكا َٔ ٌ٥ايهـك; ٜٚل ٟيًُك ٍٛي٘ ايِؿا ،٤ؾٜ ٬عاًَ٘ إ ٫بايِؿا ٤قاٍ إعل:ٟ
و ت تتعُ لص ت تتحيفُٔٞغتحّٗ ت تتيفُو ت تتعُ لكت تت ُُ

ٔ رتت تتنُ يفنتت تتيفُٖٞا تت ُٙلت تتُ٘ ت تتىيفُ ُُٓ ٟ
ُ عً ٢إٔ اهلل أَل باٱسوإ ايؿعً ٞسٝحُ ٜتعٌ

ٜٚـػٌ ؼت قـك ٠إأَٛك،

ٚفيو اٱسوإ يًٛايـٚ ٜٔف ٟايكلبٚ ٢ايٝتاَٚ ٢إوانٌ ٚإٜتا ٤اينناٚ ،٠أَل
باٱسوإ ايكٛي ٞإفا تعقك ايؿعً ٞعً ٢سـ ق ٍٛأب ٞايڀٝب:
فمٗ ع ُ لٍغ ُ ُُحُت ع ُ ذتيفهُ

583/1
ٚ _62عٝو ٢اهِ َٴعٳ ٻلب َٔ ٌٜٛع أٜ ٚوٛع ٖٛٚ ،اهِ عٝو ٢ابٔ َلِٜ
قًب ٗ ٙٛتعلٜب٘ قًباڄ َهاْٝاڄ; يٝذل ٟعًٚ ٢مٕ ػؿٝـ; نلاٖ ١ٝادتُاع ثكٌ
ايعذُٚ ،١ثكٌ تلتٝب سلٚف ايهًُ ;١ؾإٕ سلٗ عً ٗ ١ايهًًُٓٝٚ ١اڄ ٚاـتِ
علف سًل  ٫هلٖ ٟقا ايتٓ ِٝٛعً ٢طبٝع ١تلتٝب اؿلٚف َع ايتٓؿى عٓـ
ايٓڀل بٗا; ؾكـَٛا ايعٌ; ٭ْٗا سًك ;١ٝؾَٗ ٞبـأ ايٓڀل ،ثِ سلنٛا سلٚؾ٘
علنات َتٓاهبٚ ،١دعًٛا ً ٘ٓٝإعذُ ١ايجك ١ًٝهٓٝا ًَُٗ ;١ؾًًډ٘ ؾِاس ١ايعلب.١ٝ
َٚعٌٜٓٛ ٢ع بايعدلاْ ١ٝايوٝـ أ ٚإباكى.
َٚل ٖٞ ِٜأّ عٝوٖٚ ٢قا ازلٗا بايعدلاْْ ١ٝكٌ يًعلب ١ٝعً ٢ساي٘ ،ـؿت٘،
َ ٫ٚعٕٓ ٢ل ٗ ِٜايعلب ١ٝغرل ايعًُ ١ٝإ ٫إٔ ايعلب إتِٓل ٠عاًََ ٙٛعاًَ ١ايِٿؿ١
ٗ َعٓ ٢إلأ ٠إتباعـ ٠عٔ ٌَاٖـ ٠ايٓوا ;٤٭ٕ ٖات٘ ايِؿ ١اًتٗلت بٗا َل ;ِٜإف
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مكاالتأٟ
ٖ ٞأ ٍٚاَلأ ٠عدلاْ ١ٝػـَت بٝت إكـي; ؾًقيو ٜكٛي :ٕٛاَلأ٠څ َلِٜٷ
لكبار

َعلٓ ١عٔ ُؿات ايٓوا ٤نُا ٜكٛي ٕٛكدٌ سامت َعٓ ٢دٛاؿٚ ،فيو َعًّٛ
َِٓٗ ٗ ا٭ع ّ٬إٌتٗل ٠با٭ُٚاف594/1 .

كتاب

العزبٔ٘

ٚ _63عٝو_ ٢عً ٘ٝايو ٖٛ _ّ٬ابٔ َل ِٜنځ ٻ ْ٘ٛاهلل ٗ بڀٓٗا بـَ ٕٚى يفكدٌ،
ٚأَ٘ َل ِٜابٓ ١عُلإ َٔ هب٘ ٜٛٗفا.

العصز

احلدٓح

ٚيـ عٝوَ ٗ ٢ـ ٠هًڀٓ ١أغوڀى ًَو كَ ٗٚ ١َٝٚـ ٠سهِ ٖرلؿٚي عً٢
ايكـي َٔ دٗ ١هًڀإ ايلَٚإ ٚفيو ٗ هٓ 430 ١عٌلٚ ٜٔهتُا )1(١٥قبٌ
اشلذل ٠احملُـٚ ،١ٜناْت ٫ٚؿت٘ بكل ١ٜتعلف ببٝت ؿِ ايٛٗٝؿٕٚ ،١ٜا بًؼ ث٬ثٌ
هٓ ١بعح كه٫ٛڄ إٍ بين إهلاٚ ٌٝ٥بك ٗ ٞايـْٝا إٍ إٔ بًؼ هٓ٘ ث٬ثاڄ ٚث٬ثٌ هٓ.١
ٚأَا َل ِٜأَ٘ ؾَٗ ٞل ِٜابٓ ١عُلإ بٔ َاثإ َٔ هب٘ ٜٛٗفا ٚيځ ٳـتٵ عٝوٖٞٚ ٢
ابٓ ١ث٬خ عٌل ٠هٓ ;١ؾته٫ٚ ٕٛؿتٗا ٗ هٓ ١ث٬خ عٌل ٠قبٌ َ٬ٝؿ عٝو٢
ٚتٛؾٝت بعـ إٔ ًاػت ٫ٚ ،تعلف هٓٚ ١ؾاتٗاٚ ،نإ أبٖٛا َات قبٌ ٫ٚؿتٗا،
ؾهؿًٗا منلٜا َٔ ٤بين أبٝا  ٖٛٚمٚز ايِٝابات ػايَ ١لٚ ِٜنإ نآٖاڄ َٔ أسباك

ايٛٗٝؿ595/1 .
ٚ _64ايلٚغ :دٖٛل ْٛكاْ ٞيڀٝـ أ ٟغرل َـكى باؿٛاي; ؾٝڀًل عً٢
ايٓؿى اٱْواْ ٞايق ٟب٘ سٝا ٠اٱْى.
ٜ ٫ٚڀًل عًَ ٢ا ب٘ سٝا ٠ايعذُاٚات إ ٫يؿْ ٜؿى ،قاٍ _تعاٍ_:
ٖ _ 1هقا ٗ ا٭ٌُٚ ،يعٌ ايِٛاب  ،620أ ٚايهتاب ١عٌلٚ ٜٔهتُا ١٥ػڀأڅ ُٛٚابٗا :ث٬ثٌ
ٚأكبعُا.١٥

(ّ)
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طٚٳٜٳوٵأځڂيٛٵْٳوځ عٳٔڇ ايلټٚٵغڇ ڂقٌڇ ايلټٚٵغٴ َٹٔٵ أځَٵلڇ كٳٿبٞٵص.
ٜٚڀًل عً ٢ق َٔ ٠ٛيـٕ اهلل _تعاٍ_ ٜه ٕٛبٗا عٌُ عذٝب  َ٘ٓٚقٛي٘:
طؾځٓٳؿځؼٵٓٳا ؾٹٝٵٗٳا َٹٔٵ كٴٚٵسٹٓٳاص.
غ ا٭ځَٹٝٵ ٴٔ ٳعًځ ٢قځًڃبٹوځ يٹٳت ڂهٛٵ ٳٕ َٹ ٳٔ
ٜٚڀًل عً ٢ددل ٌٜنُا ٗ قٛي٘ :طٳْ ٳن ٳٍ بٹ٘ٹ ايلٽٚٵ ٴ
غ ؾٹٝٵ ٳٗاص595/1 .
إڂٓٵ ٳقكڇٜٵ ٳٔص  ٖٛٚإلاؿ ٗ قٛي٘ _تعاٍ_ :طٳتٳٓنٻ ٴٍ ا ځٕ٬ځ٥ٹهځ ڂ ١ٳٚايلټٚٵ ٴ
ٚ _65طقځًٹٝٵ٬ص هٛم إٔ ٜه ٕٛباقٝاڄ عً ٢سكٝكت٘ ٌَاكاڄ ب٘ إٍ إّاِْٗ ببعض
ايهتاب أ ٚإڇٍ إّاِْٗ ببعض َا ٜـع ٛي٘ ايٓيب"ٖا ٜٛاؾل ؿ ِٜٗٓايكـ ِٜنايتٛسٝـ
ْٚبَٛ ٠٤ٛه ،٢أ ٚإٍ إّإ أؾلاؿ َِٓٗ ٗ بعض ا٭ٜاّ; ؾإٕ إّإ أؾلاؿ قًَِٗٓ ١ًٝ
ٜوتًنّ ُـٚك إّإ َٔ فُٛع بين إهلا ٗ ٌٝ٥أمَٓ ١قً ١ًٝأ ٚسِ ٍٛإّاْات قً.١ًٝ

ٚهٛم إٔ ٜه ٕٛقًٌٝٷ ٖٓا َوتعُ٬ڄ ٗ َعٓ ٢ايعـّ ،ؾإٕ ايكً ١توتعٌُ ٗ
اي ٳعـٳّ ٗ ن ّ٬ايعلب ،قاٍ أب ٛنبرل اشلقي:)1(ٞ
تتدريدُ متتُٕٝشتتث ُٜلٍتتٕ ُٔٝنت تتيفل ُُ

قمٗت ت ت تندُ لثش ت ت تتكُ٘لمىّ ت ت تتيُُِّٖص ت ت تتٗاُْ ُ
ُ

ُ أكاؿ أْ٘ ٜ ٫تٌه.٢

ٚقاٍ ع ٕٛبٔ عبـاهلل بٔ عتب ١بٔ َوعٛؿ ٗ أكض ِْٝبٌ= :نجرل ٠ايعكاكب
قً ١ًٝا٭قاكب +أكاؿ عـّ ١ا٭قاكبٜٚ ،كٛي :ٕٛؾ ٕ٬قً ٌٝاؿٝا600/1.٤
 َ٘ٓٚ _ 1ق ٍٛعبٝـ بٔ ا٭بلْ:
اش ت ت ت تتيٌُُّت ت ت ت ت  ُٙت ت ت تتدريدُ لٍ ت ت ت تتٕ اُ ُٙ

قمٗ ت ت ت تتنُ نتديفل ت ت ت تتبُٔ لقيفاض ت ت ت تتيفحُُ

ُٚق ٍٛف ٚايلَِٜ ١ـ ْاق:١

ُ

اٌٗخت ت تتجُفيفلق ت تتجُبم ت تت ُٚفت ت تتٕ ُبم ت تت ُ ُٚ

قمٗت تتنُبّت تتيفُ أل ت تتٕ حُ الُب يفوّ ت تيفُُ

ُأراد :ال أصوات فيها.
ُٚ

(م )

ُ
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مكاالت،
ٚ _66قٛي٘ :طٚيتذـِْٗص َٔ ايٛٳدٳـٳإ ايكًيب إتعـ ٟإٍ َؿعٛيٌ
لكبار

ٚإلاؿ َٔ ايٓاي ٗ ايٛاٖل ْٝع ايٓاي أْٝ ٟع ايبٌل ؾِٗ أسلُِٗ عً٢
كتاب

ق٠ٛ
اؿٝا ;٠ؾإٕ اؿلْ عً ٢اؿٝا ٠غلٜن ٗ ٠ايٓاي إ ٫إٔ ايٓاي ؾَ ٘ٝتؿاٚتٕٛ
العزبٔ٘
ٚنٝؿٚ ١ٝأهباباڄ قاٍ أب ٛايڀٝب:
ا  ُٝمٍ ت تتيفُّٖ ت تتٕ ُٝذتٗ ت تتيفُٚبت تعت ت تتُُْٗ ُ
ُفطت تتبُ دتات تتيفُُ لت تتٍح ُأ آُ لثق تتتُ ُٜ

يف

العصزات تتيفُ
ض ٖص تتيفُعمّٗ تتيفُو تتثّيفويفُُبّ تتيفُ
احلدٓح

ُٔض تتبُ لش تتسيف ُ ل تتٍح ُأ آُ ذت بت تيفُُ

ُ ْٚهډل اؿٝا ٠قِـاڄ يًتٜٓٛع ،أ ٟنٝؿُا ُ
ناْت تًو اؿٝاٚ ،٠تكٜٛٗ ٍٛؿ تْٛى

َا َعٓا= :ٙاؿٝاٚ ٠نؿ617/1 .+٢
ٚ _67ايكًب ٖٓا َعٓ ٢ايٓؿى َٚا ب٘ اؿؿٚ ٜايؿِٗٚ ،ايعلب تڀًل ايكًب
بص.
عًٖ ٢قا ا٭َل إعٓ ٟٛم :ٛطإڇ ٻٕ ٗٵ فٳيٹوځ يځقٹنڃلٳٕ ٣ځٔٵ نځاڃٕٳ يځ٘ٴ قځًڃ ٷ
نُا ٜڀًك_ ْ٘ٛأٜٔاڄ_ عً ٢ايعٔ ٛايباطين ايِٓٛبل ٟنُا قاٍ(:)1
أُُقمٕةُ لغريُ ايفُٖٔيفب يفُ

622/1
َٝ ٗٚ _68ها ٌٝ٥يػات إسـاٖا َٝها ٌٝ٥بُٗن ٠بعـ ا٭يـ ٜٚا ٤بعـ اشلُن٠
ٚبٗا قلأ اؾُٗٛك.
ايجاَْٝ( :١ٝها )ٌ٥بُٗن ٠بعـ ا٭يـ ٚبٜ ٬ا ٤بعـ اشلُنٚ ٠بٗا قلأ ْاؾع.
ايجايجَٝ( :١هاٍ) بـُٖ ٕٚن ٜ ٫ٚاٚ ٤بٗا قلأ أب ٛعُلٚ ٚسؿّ  ٖٞٚيػ ١أٌٖ
 _ 1ايكا ٌ٥اَل ٤ٚايكٝىٚ ،عذن ايبٝت:
ُُُُُُُُُُُُُُُ......................................ل ُٔٝ

ِيفُ لعٍيفةُٔ ذتش ُ ذتيفل٘ (ّ)
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اؿذام624_623/1 .
ٚ _69هًُٝإ ٖ ٛايٓيب هًُٝإ بٔ ؿاٚؿ بٔ ٜو َٔ ٞهب٘ ٜٛٗفا ٚيـ هٓ١
( 1032اثٓتٌ ٚث٬ثٌ ٚأيـ قبٌ إوٝض) ٚت ٗ ٗٛأٚكًً ِٝهٓٔ( 975 ١ى
ٚهبعٌ ٚتوعُا ١٥قبٌ إوٝض) ٚٚيًَ ٞو إهلا ٌٝ٥هٓ( 1014 ١أكبع عٌل٠
و بين
ٚأيـ قبٌ إوٝض) بعـ ٚؾا ٠أب ٘ٝؿاٚؿ ايٓيب ًَو إهلاٚ ،ٌٝ٥عٳ ڂِٛٳ َٴًڃ ڂ
إهلاَ ٗ ٌٝ٥ـت٘  ٖٛٚايق ٟأَل ببٓاَ ٤وذـ بٝت إكـيٚ ،نإ ْبٝاڄ سهُٝاڄ
ًاعلاڄٚ ،دعٌ ًُٕهت٘ أهڀ٫ٛڄ علٜاڄ عُٝٛاڄ ناْت ُؼل هؿٓ٘ ايبشاك إٍ دٗات
قاَُ ١ٝجٌ ًلم إؾلٜكٝا630_629/1 .
ٚ _70ايوشل َٔ إعاكف ايكـّ ١اييت ٗٚلت ٗ َٓبع إـْ ١ٝا٭ ٍٚأعين بب٬ؿ
إٌلم; ؾإْ٘ ٗٚل ٗ ب٬ؿ ايهًـإ ٚايبابًَِ ٗٚ ٌٝل ٗ عِل ٚاسـ ٚفيو ٗ
ايكلٕ ا٭كبعٌ قبٌ إوٝض ٖا ٜـٍ عً ٢أْٗا ناْت ٗ تٓٝو ا٭َتٌ َٔ تعاي ِٝقّٛ
ٌْأٚا قبًُٗا; ؾكـ ٚٴدٹـٳتٵ آثاكٷ َِل١ٜڅ هشل١ٜڅ ٗ عِل ايعا ١ً٥اـاَؤَ ١
ايؿلاعٓٚ ١ايعا ١ً٥ايواؿه 3703_3951 ١م.ّ.
ٚيًعلب ٗ ايوشل ػٝاٍٷ ٚاهعٷ  ٖٛٚأِْٗ ٜنعُ ٕٛإٔ ايوشل ٜكًب ا٭عٝإ،
ٜٚكًب ايكًٛبٜٚ ،ڀٛٿع إوشٛكٳ يًواسل; ٚيقيو ناْٛا ٜكٛي :ٕٛإٕ ايػٍٛ
هاسل ٠اؾٔ ٚيقيو تتٌهٌ يًلا ٞ٥بأًهاٍ كتًؿ.١
ٚقايت قلٕ ٍٜا كأٚا َعذنات كه ٍٛاهلل :إْ٘ هاسل ،قاٍ اهلل _تعاٍ_:
شٓٳا
طٚٳإڇٕٵ ٜٳ ٳلٚٵا آٜٳ١ڄ ٜٴعٵلڇٓٴٛا ٚٳٳٜكڂٛيڂٛا هٹشٵلٷ ٴَ ٵوتٳُٹلپص ٚقاٍ اهلل _تعاٍ_ :ط ٳٚيځٛٵ ځؾتٳ ٵ
ٳع ځًٵٗٝڇِٵ بٳابڄا َٹٔٵ ايوٻُٳا٤ٹ ځؾ ځًٛڊٛا ؾٹ٘ٝٹ ٜٳعٵلٴدٴٕٛٳص.
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مكاالتَع
 ٗٚسـٜح ايبؼاك ٟعٔ عُلإ بٔ سٌِ :إٔ ايك ّٛعڀٌٛا ٗ هؿل
لكبار

كه ٍٛاهلل ،ؾڀًبٛا إا ٤ؾٛدـٚا اَلأ ٠عً ٢بعرل شلا َناؿتإ َٔ َا ،٤ؾأتٝا بٗا
كتاب

ؾكايت
كه ٍٛاهلل ؾوك ٢كه ٍٛاهلل ْٝع اؾ ٍٝثِ كؿ إيٗٝا َناؿتٗٝا ناًَتٌ،العزبٔ٘
يكَٗٛا= :ؾٛاهلل إْ٘ ٭هشل َٔ بٌ ٖقٖٚ ٙق_ ٙتعين ايوُاٚ ٤ا٭كض_يفٗٚ +
اؿـٜح= :إٕ َٔ ايبٝإ يوشلاڄ.+

العصز

احلدٓح

ٚمل أك َا ٜـٍ عً ٢إٔ ايعلب ناْٛا ٜتعاط ٕٛايوشل; ؾإٕ ايوشل َوتُـ َٔ
ػِا ّ٥ا٭َٛك ايڀبٝعٚ ١ٝايذلنٝبٚ ،مل ٜهٔ يًعلب ٓ٬ع ٗ ١ا٭َٛك ايٝـ١ٜٚ
بٌ ناْت ٓ٬عتِٗ ؾهل ١ٜقٔٚ ،١نإ ايعلب ٜنعُ ٕٛإٔ أعًِ ايٓاي بايوشل
ايٛٗٝؿ ٚايِاب ِٖٚ ١٦أٌٖ بابٌَٚ ،وام اٯٜ ١ٜـٍ عًًٗ ٢ل ٤٫٪ٖ ٠بايوشل
عٓـ ايعلب.
ٚقـ اعتكـ إوًُ ٕٛإٔ ايٛٗٝؿ ٗ ٜجلب هشل ،ِٖٚؾٜٛ ٬يـ شلِ ،ؾًقيو
اهتبٌلٚا ٕا ٚيـ عبـ اهلل بٔ اينبرل ٖٛٚ ،أَٛ ٍٚيٛؿ يًُٗادل ٜٔبإـ_ ١ٜٓنُا ٗ
ُشٝض ايبؼاك._ٟ
ٚيقيو مل ٜهجل فنل ايوشل بٌ ايعلب إوًٌُ إ ٫بعـ إٔ ٖادلٚا إٍ إـ;١ٜٓ
إف قـ نإ ؾٗٝا ايٛٗٝؿٚ ،ناْٛا  ُٕٖٜٛٛبأِْٗ ٜوشل ٕٚايٓاي632_631/1 .
ٚ _71أُ ٍٛايوشل ث٬ث :١ا٭ :ٍٚمدل ايٓؿٛي َكـَات تٚ ١ُٖٝٝٛإكٖاب١ٝ
َا ٜعتاؿ ٙايواسل َٔ ايتأثرل ايٓؿواْْ ٗ ٞؿو٘ َٔٚ ،ائعـ ٗ ْؿى إوشٛك،
 َٔٚهٛابلٳ ًاٖـٳٖا إوشٛكٴ ٚاعتكـٖا ،ؾإفا تٛد٘ إي ٘ٝايواسل هؼٻل ي٘.
ٚإٍ ٖقا ا٭ٌُ اٱًاك ٠بكٛي٘ _تعاٍ_ ٗ فنل هشل ٠ؾلع :ٕٛطهٳشٳلٴٚٵا
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أځعٵٝٴٔٳ ايٓٻايڇ ٚٳاهٵتٳلٵٖٳبٴٛٵٖٴِٵص.
ايجاْ :ٞاهتؼـاّ َ٪ثلات َٔ ػِا ّ٥ا٭دواّ َٔ اؿٛٝإ ٚإعـٕٖٚ ،قا
ٜلدع إٍ ػِا ّ٥طبٝع ١ٝنؼاُ ١ٝاين٥بل َٔٚ ،فيو ايعكاقرل إ٪ثل ٗ ٠ايعكٍٛ
ُ٬ساڄ أ ٚؾواؿاڄٚ ،إؿذل ٠يًعناٚ ،ِ٥إؼـكات ٚإلقـات عً ٢تؿاٚت تأثرلٖا
ٚإٍ ٖقا اٱًاك ٠بكٛي٘ _تعاٍ_ ٗ هشل ٠ؾلع :ٕٛطإڇ ٻٕ َٳاڃ ُٳٓٳعٴٛٵا نځٝٵـٴ هٳاڃسٹلڈص.
ايجايح :ايٌعٛفٚ ٠اهتؼـاّ ػؿاٜا اؿلنٚ ١ايولعٚ ١ايتُٛز ست ٢ى ٌٝاؾُاؿ
ٌ إڇيځٝٵ٘ٹ َٹٔٵ هٹشٵلڇٖٹِٵ أځْٻ ٳٗا تٳوٵ ٳع٢ص.
ؼٝٻ ٴ
َتشلنا ٚإي ٘ٝاٱًاك ٠بكٛي٘ _تعاٍ_ :طٴ ٜٳ

ٖق ٙأُ ٍٛايوشل با٫هتكلاٚ ،٤قـ قوُٗا ايؿؼل ٗ ايتؿورل إٍ مثاْ ١ٝأقواّ
 ٫تعـٖ ٚق ٙا٭ُ ٍٛايج٬ث ٗٚ ،١بعٔٗا تـاػٌ.
ٚيعًُا ٤اٱؾلْر تكو ِٝآػل يٝى ؾ ٘ٝنبرل دـ633/1 .٣ٚ
 _72ثِ إٕ يتأثرل ٖات٘ ا٭هباب أ ٚا٭ُ ٍٛايج٬ثً ١لٚطاڄ ٚأسٛا٫ڄ بعٔٗا ٗ
فات ايواسل ٚبعٔٗا ٗ فات إوشٛك ،ؾًٝنّ ٗ ايواسل إٔ ٜهَ ٕٛؿلٙ
ايقنآَ ،٤كڀعاڄ يتذـٜـ احملا٫ٚت ايوشل ،١ٜدوٛكاڄ ق ٟٛاٱكاؿ ،٠نتَٛاڄ يًول،
قًٌٝٳ آ٫ڀلاب يًشٛاؿخ ،هاملٳ ايبٓ١ٝٹَ ،لتاضٳ ايؿهلڇ ػؿٞٻ ايهٝـ ٚاؿ.١ًٝ
ٚيقيو نإ غايبٴ ايوشل٠ٹ كدا٫ڄٚ ،يهٔ نإ اؿبٌ ١هعً ٕٛايوٛاسل ْوا ٶ،٤
ٚنقيو نإ ايػايب ٗ ايؿلي ٚايعلب قاٍ _تعاٍ_ :طٚٳَٹٔٵ ًٳ ٿل ايٓٻ ډؿاثٳاتٹ ٗ
ايڃعٴكځـٹص ؾذا ٤ظُع اٱْاخٚ ،ناْت اؾاًٖ ١ٝتك :ٍٛإٕ ايػ ٕ٬ٝعذا٥ن َٔ اؾٔ
هاسلات; ؾًقيو توتڀٝع ايتٻٌٳهڊٌ بأًهاٍ كتًؿٚ ،١نإ َعًُ ٛايوشل ّتشٕٓٛ
ُ٬س ١ٝتَ٬قتِٗ شلقا ايعًِ بتعل ِٜٗٔيًُؼاٚفٚ ،أځَٵلڇٖٹِٵ باكتهاب إٌام;
ػلب١ڄ ٕكـاك عناٚ ُِٗ٥طاعتِٗ.
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ٚأَا َا ًٜنّ ٗ إوشٛك ؾځؼٳٛٳكٴ ايعكٌڇٓٚ ،ٳعٵـٴ ايعنّٚ ،١يڀاؾ ١مكاالت
ايبٓ،١ٝ
ٚدٗاي ١ايعكٌٚ ،يقيو نإ أنجل ايٓاي قابً١ٝڄ ي٘ ايٓواٚ ٤ايِبٝإ ٚايعاَ١لكبارَٔٚ
كتاب
ذبٴ ٗ نٌ ً.٤ٞ
ٜٳتٳعٳ ٻ
العزبٔ٘
ٚيقيو نإ َٔ أُ ٍٛايوشل إيكا ٤أقٛاٍ نافب ١عً ٢إوشٛك; ٫ػتباكيفَكـاك

العصزتٳ
عكً٘ ٗ ايتِـٜل با٭ًٝا ٤ايٛاٖٚ ١ٝايجك ١بايواسل ،قاٍ _تعاٍ_ :ط ٳٚيځ٦ٹٔٵ قڂًڃ
دٓحقٳا
إڇٻْهڂِٵ َٳبٵعٴٛثٴٕٛٳ َٹٔٵ بٳ ٵعـٹ ايڃُٳٛٵتٹ ځيٳٝكڂٛيځٔٻ اډيقٹٜٔٳ نځؿځلٴٚا ځيٳٝكڂٛيځٔٻ اډيقٹٜٔٳ نځؿځلٴٚا إڇاحلٕٵ ٳٖ

ڇإ٫ډ هٹشٵ ٷل َٴبٹٌٷ ()7ص ؾذعًٛا فيو ايك ٍٛايػلٜب هشلاڄ635_634/1 .
 _73ؾهإ ايوشلٴ قلٜٔٳ ػباث١ٹ ْؿىڈٚ ،ؾواؿٹ ؿٜٔڈًٚ ،لٿ عٌُڈٚ ،إكعابٺ
ٚتٌٜٗٛڈ عً ٢ايٓاي; َٔ أدٌ فيو َا ؾت٦ت ا٭ؿٜإ اؿك ١ؼقك ايٓاي َٓ٘ ٚتعـ
اً٫تػاٍ ب٘ َٴلٴٚقاڄ عٔ طاع ١اهلل _تعاٍ_ ٭ْ٘ َبين عً ٢اعتكاؿ تأثرل اٯشلٚ ١اؾٔ
إٓوٛبٌ إٍ اٯشل ٗ ١عكا٥ـ ا٭قـٌَ636/1 .
ٚ _74بابٌ بًـ قـَ َٔ ِٜـٕ ايعامل; ٚأٌُ ا٫هِ بايًػ ١ايهًـاْ ١ٝباب إًٜٛ
أ ٟباب اهللٜٚ ،لاؿؾ٘ بايعدلاْ ١ٝباب إ ٖٛٚ ،ٌٜبًـ نا ٔ٥عًٓ ٢ؿيت ايؿلات
عٝح ىذلق٘ ايؿلات ٜٳكڃلٴبٴ َٓٛعٴ٘ َٔ َٛقع بًـ اؿً ١اٯٕ عً ٢بعـ أَٝاٍ َٔ
ًَتك ٢ايؿلات ٚايـدً.١
ناْت َٔ أعَ ِٛـٕ ايعامل ايكـ ِٜبٓاٖا أ ٚڄ ٫أبٓاْٛ ٤غ بعـ ايڀٛؾإ ؾُٝا ٜكاٍ،
ثِ تٛاٍ عًٗٝا اعتٓا ٤أُشاب اؿٔاكَٛ ٠اطٔ ايعلام ٗ مَٔ إًو ايُٓلٚف ٗ
اؾ ٌٝايجايح َٔ أبٓاْٛ ٤غٚ ،يهٔ ابتـا ٤ع ١ُٛبابٌ نإ ٗ سـٚؿ هٓ3755 ١
(ث٬ث ١آ٫ف ٚهبعُأٚ ١٥ى ٔٚوٌ قبٌ إوٝض) ؾهاْت إسـ ٣عٛاُِ
أكبعًُٕ ١ه ١ايهًـاْ ٖٞٚ ٌٝأعُٗٛا ٚأًٗلٖاٚ ،مل تنٍ ُِٖ ًَٛى ايـٚيتٌ
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ايهًـاْٚ ١ٝا٭ًٛكَِٓ ١ٜلؾ١ڄ إٍ تعُرل ٖقا ايبًـ ٚتُٓٝك٘; ؾهإ بًـ ايعذا٥ب َٔ
ا٭بٓٚ ١ٝايبواتٌ َٓٚبع إعاكف ا٭هٚ ،١ٜٛٝايعذا٥ب ايوشلٚ ،١ٜقـ ْوبٛا إيٗٝا
قـّاڄ اـُل إعتكٚ ١ايوشل قاٍ أب ٛايڀٝب:
ستتق ُٜهللُاٖتتيفًُ لصتتايفُوتتيفُٖ ت ِيفُُ ُ
ُ642_641/1

ٖٔحعت تتنُفعت تتنُ لات تتيفبمُ٘ نتعثت ت ت ُ( )ُ
ُ

ٚ _75طٖاكٚت َٚاكٚتص بـٍ َٔ طإًهٌص ُٖٚا ازلإ نًـاْٝإ
ؿػًُٗا تػٝرل ايتعلٜـ; ٱدلاُٗ٥ا عً ٢ػؿ ١ا٭ٚمإ ايعلبٚ ،١ٝايٛاٖل إٔ ٖاكٚت
َعلب ٖاكٚنا ٖٛٚ ،اهِ ايكُل عٓـ ايهًـاْٚ ،ٌٝإٔ َاكٚت َعلب َاكٚؿاؾ ٖٛٚ
اهِ إٌذل ٟعٓـِٖٚ ،ناْٛا ٜعـ ٕٚايهٛانب ايوٝاك َٔ ٠إعبٛؿات إكـه ١اييت
ٖ ٞؿ ٕٚاٯشل ٫ ١هُٝا ايكُل; ؾإْ٘ أًـ ايهٛانب تأثرلاڄ عٓـِٖ ٗ ٖقا ايعامل ٖٛٚ
كَن ا٭ْجٚ ،٢نقيو إٌذل ;ٟؾٗ ٛأًلف ايهٛانب ايوبع ١عٓـِٖٚ ،يعً٘ نإ
ٌ عٓـ ايهٓعاْ ٌٝايؿٓٝك.ٌٝ
كَن ايقٻنځل عٓـِٖ نُا نإ بٳعٵ ٴ

 َٔٚإعً ّٛإٔ إهٓاؿ ٖقا ايتكـٜى يًهٛانب ْاً ٧عٔ اعتكاؿِٖ أِْٗ ناْٛا
َٔ ايِاؿٌ إكـٻهٌٚ ،أِْٗ بعـ َٛتِٗ كٴؾٹعٴٛا يًوُاُٛ ٗ ٤ك ٠ايهٛانب،
ؾٝهٖ ٕٛاكٚنا َ ٚاكٚؿاؾ قـ ناْا َٔ قـَا ٤عًُاُٚ ِٗ٥اؿٚ ِٗٝاؿانٌُ ٗ
 _ 1ايق ٟفنل ٙايٛاسـٚ ٟإعل ٗ ٟتؿورل ايبٝت أْ٘ أكاؿ بايبابً ٞاـُلٚ ،نٓت كأٜت ٗ بعض
نتب ا٭ؿب إٔ بعض َٔ ْاٚل إتٓيب اْتكـ ٖقا اٱطٓاب َع أْ٘ نإ ٜوتڀٝع إٔ ٜك ٍٛهكاٖا ٔلاڄ ٫
هُٝا ٚقـ قاٍَ :ا ٜولٖا ،قًتٚ :قل ١ٜٓن ْ٘ٛإلاؿ ُٚؿ٘ بإعتل  َٔ ٖٛٚأُٚاف اـُلٚ ،ايعقك
يًُتٓيب أْ٘ أكاؿ هكاٖا اهلل ٔلڄا نؼُل بابٌ; ؾٓ ٬رل ٗ فيو.
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ايب٬ؿُٖٚ ،ا ايًقإ ٓٚعا ايوشل.
ٚيعٌ ٖقا ٚد٘ ايتعبرل عُٓٗا ٗ ايكِ ١بإًهٌ بؿتض اي.ّ٬
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اؿـٜج١
ٚ٭ٌٖ ايكِّ ٖٓا قِ ١ػلاؾَٛٓٛ َٔ ١ٝعات ايٛٗٝؿ ٗ ػلاؾاتِٗ العزبٔ٘
يف
احملككَ ٕٛجٌ
اعتاؿ بعض إؿول ٜٔفنلٖا َِٓٗ ابٔ عڀٚ ١ٝايبٔٝاٚ ،ٟٚأًاك
العصز

ايبٔٝاٚ ،ٟٚايؿؼلٚ ،ابٔ نجرلٚ ،ايكلطيبٚ ،ابٔ علؾ _ ١إٍ نځقٹبٹٗاٚ ،أْٗا َٔ
َلٜٚات نعب ا٭سباك.

احلدٓح

ٚقـ  ِٖٚؾٗٝا بعض إتواًٌٖ ٗ اؿـٜح ؾٓوبٛا كٚاٜتٗا عٔ ايٓيب"أ ٚعٔ
بعض ايِشاب ١بأهاْٝـ ٚاٖٚ ١ٝايعذب يٲَاّ أٓـ ابٔ سٓبٌ × _تعاٍ_
نٝـ أػلدٗا َوٓـ ٠يًٓيب"ٚيعًٗا َـهٛه ١عً ٢اٱَاّ أٓـ ،أ ٚأْ٘ غځ ٻلٙ
ؾٗٝا ٚاٖل ساٍ كٚاتٗا َع إٔ ؾَٛ ِٗٝه ٢بٔ دبرلَ ٖٛٚ ،تهًِ ؾٚ ،٘ٝاعتقك
عبـاؿه ،ِٝبإٔ ايلٚاُ ١ٜشٝش ١إ ٫إٔ إل ٟٚكادع إٍ أػباك ايٛٗٝؿ; ؾٗٛ
باطٌ ٗ ْؿو٘ ٚكٚات٘ ُاؿق ٕٛؾُٝا كٚٚا.
ٖٚقا عقك قبٝض ٭ٕ ايلٚا ١ٜأهٓـت إٍ ايٓيب"قاٍ ابٔ علؾ ٗ ١تؿورلٚ :ٙقـ
نإ ايٌٛٝؾ ىڀ ٕٛ٦ابٔ عڀٖ ٗ ١ٝقا إٓٛع ٭دٌ فنل ٙايكِْٚ ،١كٌ بعِٔٗ
عٔ ايكلاٗ إٔ َايهاڄ×أْهل فيو ٗ سل ٖاكٚت َٚاكٚت643_642/1 .
ٚ _76ت ٗٛإبلاٖ ِٝهٓ( 1773 ١ث٬خ ٚهبعٌ ٚهبعُاٚ ١٥أيـ قبٌ َ٬ٝؿ
إوٝض)  ٗٚازل٘ يػات يًعلب :إسـاٖا إبلاٖ ٖٞٚ ِٝإٌٗٛكٚ ٠قلأ بٗا
اؾُٗٛكٚ ،ايجاْ ١ٝإبلاٖاّ ٚقعت ٗ قلاٌٖ ٠٤اّ عٔ ابٔ عاَل سٝجُا ٚقع اهِ
إبلاٖ ،ِٝايجايج ١إبلاِٖ ٚقعت ٗ كدن ينٜـ بٔ عُل ٚبٔ ْؿ:ٌٝ
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و ت تتثقانُ لكعا ت تت ُِٔٛت تتُٕق ت تتيفٟيُ

عت تت حُؿت ت تتيفُع ت تتيفنُب ت تتُْ بت تت ِبُيُ ُ
ُ
ٚفنل أبً ٛاًَ ٗ ١لغ سلم ا٭َاُْ ٞعٔ

ايؿلا ٗ ٤إبلاٖ ِٝهت يػات:

إبلاٖ ،ِٝأبلاٖاّ ،إبلاٖ ،ّٛإبلاِٖ ،بهول اشلا ،٤إبلاِٖ بؿتض اشلا ٤إبلاِٖ
بِٔ اشلا.٤
ٚمل ٜكلأ ْٗٛك ايكلا ٤ايعٌل ٠إ ٫با٭ٚ ٍٚقلأ بعِٔٗ بايجاْ ٗ ١ٝث٬ث١
ٚث٬ثٌ َٓٛعاڄ هٝكع ايتٓب ٘ٝعًٗٝا ٗ َٛآعٗاَٚ ،ع اػت٬ف ٖق ٙايكلا٤ات ؾٗٛ
مل ٜهتب ٗ َع ِٛإِاسـ ا٭ًُ ١ٝإ ٫إبلاٖ ِٝبإثبات ايٝا702/1 .٤
ٚ _77ايجُلات ْع مثلَ ٖٞٚ ٠ا ؼٌُ ب٘ ايٌذلٚ ،٠تٓتذٖ٘ ،ا ؾ ٘ٝغقا٤
يٲْوإ أ ٚؾانٗ ١ي٘ٚ ،نإٔ ازل٘ َٓتوب َٔ اهِ ايتُل بإجٓا ;٠ؾإٕ أٌٖ اؿذام
ٜلٜـ ٕٚبايجُل بإجًج ١ايتُل ايلطبٚ ،بإجٓا ٠ايتُل ايٝابى.
ٚيًجُلْٛ ٠ع َتعـؿ ٖٞٚ ٠ثٳُٳ ٷل بايتشلٜوٚ ،مثاكٚ ،ثٴُٴ ٷل ،بُٔتٌ،
ٚأمثاكٚ ،أثاَرل ،قايٛاْٛ ٫ٚ :رل ي٘ ٗ فيو إ ٫أځنځُٳ١څ دٴُعت عً ٢أځنځ ٷِ ٚإناّ
ٚأڂ ڂنِ ٚآناّ ٚأناَ715/1 .ِٝ
ُڀځؿځ ٢ځيهڂِٵ ايـٿٜٔٳ ؾځ٬
 _78طٚٳ ٳُٚٻ ٢ٹبٗٳا ڇإبٵلٳاٖٹِٝٴ ٳبٓٹ ٝٹ٘ ٚٳٜٳ ٵعكڂٛبٴ ٜٳا ٳبٹٓٞٻ إڇٕٻ ايًډ٘ٳ ا ٵ
تٳُٴٛتٴٔٻ ڇإ ډٚ ٫ٳأځٵْتٴ ٵِ ٴَ ٵوًٹُٴٕٛٳص.
ٕا نإ َٔ ًإٔ أٌٖ اؿل ٚاؿهُ ١إٔ ٜهْٛٛا سل ٌِٜعً٬ُ ٢غ أْؿوِٗ
٬ُٚغ أَتِٗ _ نإ َٔ َهُ٬ت فيو إٔ ولُٛا عً ٢ؿٚاّ اؿل ٗ ايٓاي
َتبعاڄ ٌَٗٛكاڄ; ؾهإ َٔ هِٓٓٗ ايت ِْٜٗٛٓٛ ٕٔ ١ُٝٛػًؿاڄ عِٓٗ ٗ ايٓاي بإٔ ٫
وٝـٚا عٔ طلٜل اؿلٜ ٫ٚ ،ؿلٿطٛا ؾُٝا سٌِ شلِ َٓ٘; ؾإٕ سِٛي٘ َذاٖـ٠

لطائف مً تفضري صْرٗ البكزٗ

ْؿٛي َٚلٚك أمَإ; ؾهإ يقيو أَلاڄ ْؿٝواڄ هـك إٔ وتؿ ٜب٘.
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ٚاٱِٜا :٤أَل أٜ ْٞٗ ٚتعًل بِ٬غ إؼاطب ػُِٛاڄ أ ٚعَُٛاڄ ٗٚ ،ؾٛت٘
كتاب

العزبٔ٘إَا
ٓل; ؾاي ١ُٝٛأبًؼ َٔ َڀًل أَل  ;ْٞٗٚؾ ٬تڀًل إ ٗ ٫سٝح ىاف ايؿٛات
بايٓوب ١يًُٚ ;ُٞٛيقيو نجل اٱِٜا ٤عٓـ تٛقع إٛت نُا هٝأت ٞعٓـيف قٛي٘
العصز

_تعاٍ_ :طأځّٵ نڂٓتٴِٵ ٴً ٳٗـٳا٤ٳ ڇإفٵ سٳٔٳلٳ ٜٳ ٵعكڂٛبٳ ايڃُٳٛٵتٴ ڇإفٵ قځاٍٳ يٹٳبٓٹ٘ٝٹ َٳا تٳعٵٴبـٴٕٚٳ َٹٔٵ
بٳ ٵعـٹٟص.

احلدٓح

 ٗٚسـٜح ايعلباضٚ= :عٓٛا كه ٍٛاهلل َٛعٚ ١ٛدًت َٓٗا ايكًٛب
ٚفكؾت َٓٗا ايع ،ٕٛٝؾكًٓاٜ :اكه ٍٛاهلل نأْٗا َٛعَٛ ١ٛؿع ؾأُٓٚا +اؿـٜح.
ٚأَا بايٓوب ١إٍ إُٛٳ ٢ناي ١ُٝٛعٓـ ايوؿل ٗ سـٜح َعاف سٌ بعج٘ كهٍٛ
اهلل"يً ُٔٝنإ آػل َا أُٚاْ ٞكه ٍٛاهلل سٌ ٓٚعت كدً ٗ ٞايػلم إٔ
قاٍ= :سؤ ػًكو يًٓايٚ +دا ٤كدٌ إٍ ايٓيب"ؾكاٍ ي٘ :أُٚين ،قاٍ:
= ٫تػٔب.+
ؾ ١ُٝٛإبلاٖٜٚ ِٝعكٛب إَا عٓـ إٛت نُا تٌعل ب٘ اٯ ١ٜاٯت :١ٝطإف سٔل
ٜعكٛب إٛتص ٚإَا ٗ َٛإ ػٌ ١ٝايؿٛات728_727/1 .
ٖٚ _79ق ٙاي ١ُٝٛدا٤ت عٓـ إٛتٚ ٖٛٚ ،قت ايتعذ ٌٝباؿلْ عً ٢إب٬ؽ
ايِٓٝش ٗ ١آػل َا ٜبك َٔ ٢ن ّ٬إ ;ُٞٛؾٝهٕٛٴ ي٘ كهٛؾٷ ٗ ْؿٛي إُٛٳٌ.

أػلز أب ٛؿاٚٚؿ ٚايذلَق ٟعٔ ايعلباض بٔ هاك ١ٜقاٍٚ= :عٓٛا كه ٍٛاهلل
َٛعٚ ١ٛدًت َٓٗا ايكًٛب ٚفكؾت َٓٗا ايع ٕٛٝؾكًٓاٜ :ا كه ٍٛاهلل نأْٗا
َٛعَٛ ١ٛؿع ؾأُٓٚا +اؿـٜح.
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ٚداٜ ٤عكٛب ٗ ُٝٚت٘ بأهًٛب ا٫هتؿٗاّ; يٛٓٝل َكـاك ثباتِٗ عً ٢ايـٜٔ
ستٜ ٢ڀًع عً ٢ػايّ طٜٛتِٗ; يًٝك ٞإيَ ِٗٝا ه ُِٗٝٛٝب٘ َٔ ايتقنرل،
ٚد ٗ ٤ٞايو٪اٍ َا ا٫هتؿٗاَ ١ٝؿَ ٕٚٳٔٵ; ٭ٕ (َا) ٖ ٞا٭ٌُ عٓـ قِـ
ايعُ ;ّٛ٭ْ٘ هأشلِ عُا ّهٔ إٔ ٜعبـ ٙايعابـ.ٕٚ
ٚاقذلٕ ٚلف (بعـ )ٟعلف (َٹٔٵ) يكِـ ايتٛنٝـ; ؾإٕ (َٹٔٵ) ٖق ٗ ٙا٭ٌُ
ابتـا ;١ٝ٥ؾكٛيو د٦ت َٔ بعـ اينٚاٍ ٜؿٝـ أْو د٦ت ٗ أ ٍٚا٭مَٓ ١بعـ
اينٚاٍ ،ثِ عٴَٛٹًځتٵ َعاًَ١ځ سلفٹ تأنٝـ.
ٚبٜٓ ٛعكٛبٳ ِٖ ا٭هبا ٙأ ٟأهبا ٙإهشام  َِٗٓٚتٌعبت قبا ٌ٥بين
إهلا ِٖٚ ٌٝ٥اثٓا عٌل ابٓاڄ :كأٚبٌٚ ،سلعٜٛٗٚ ،٣ٚ٫ٚ ،ٕٛفاٜٚ ،وانل،
ٚمبٛي ٤٫٪ٖٚ( ٕٛأَِٗ يٜٛٚ )١٦ٝهـٚ ،بٓٝاٌَ (أَُٗا كاسٚ )ٌٝؿإ ْٚؿتايٞ
(أَُٗا بًٗٚ )١داؿٚ،أًرل (أَُٗا ميؿ732/1 .)١
ٚ _80أَا إهشام ؾٗ ٛابٔ إبلاٖ ٖٛٚ ِٝأُػل َٔ إزلاع ٌٝبأكبع عٌل٠
هٓٚ ،١أَ٘ هاكٚ ،٠يـ هٓ( 1896 ١هت ٚتوعٌ ٚمثاِاٚ ١٥أيـ قبٌ َ٬ٝؿ
إوٝض)  ٖٛٚدـ بين إهلاٚ ٌٝ٥غرلِٖ َٔ أَِ تكلب شلِ733/1 .
ٚ _81ايٛٗٝؿ ٜكٛي :ٕٛإٕ ا٫بٔ ايق ٟأَل اهلل إبلاٖ ِٝبقع٘ ٚؾـا ٙاهلل ٖٛ
إهشامٚ ،اؿل إٔ ايق ٟأَل بقع٘ ٖ ٛإزلاعُ ٗ ٌٝػل ٙسٌ مل ٜهٔ ٱبلاِٖٝ
ٚيـ غرل ;ٙيٗٛٝل نُاٍ اَ٫تجاٍ.
 َٔٚايػلٜب إٔ ايتٛكإ ٠ا فنلت قِ ١ايقبٝض ُٚؿت٘ با٫بٔ ايٛسٝـ ٱبلاِٖٝ
ٚمل ٜهٔ إهشام ٚسٝـاڄ ق٘.
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مكاالتٗ
ٚت ٗٛإهشام هٓ ١مثإ ٚهبعُاٚ ١٥أيـ قبٌ إ٬ٝؿٚ ،ؿٴؾٹٔٳ َع أبٚ ٘ٝأَ٘
َػاك ٠إهؿ ٗ ١ًٝسدل( ٕٚبًـ اـً734_733/1 .)ٌٝ

لكبار

كتاب

العزبٔ٘ٗ
ٚ _82اؿٓٝـ :ؾعَ ٌٝعٓ ٢ؾاعٌ ٌَتل َٔ اؿځٓٳـ بايتشلٜو ٖٛٚ ،إٌٝ
ايلدٌ ،قايت أّ ا٭سٓـ بٔ قٝى ؾُٝا تلقِِّ٘ ب٘:
ٔ هللُلت ت ت تتٕالُضٍ ت ت ت ت ُُب زمت ت ت تتُْ

يف

ويفُ يفُُوتُفثٗيفٌكيُوَُودمُْالعصز
احلدٓح

ٚإلاؿ إ ٗ )1(ٌٝإقٖب إٔ ايق ٟب٘ سٓـ ّ ٌَ٘ٝ ٗ ٌٝعٔ ايڀلٜل إعتاؿ.

ٚإِا نإ ٖقا َـساڄ يًًُ ١٭ٕ ايٓاي ٛٗٚ ّٜٛك ًَ ١إبلاٖ ِٝناْٛا ٗ ٓ٬ي١
عُٝا ;٤ؾذا ٤ؿ ٜٔإبلاَٖ ِٝا٬٥ڄ عِٓٗ ،ؾًڂ ِّكب باؿٓٝـ ثِ ُاك اؿٓٝـ يكب
َـغ بايػًب737/1.١
 _83ط ٳهٳٝكڂٍٛٴ ايوټ ځؿٗٳا٤ٴ َٹٔٵ ايٓٻايڇ َٳا ٳ ٚډٖ٫ٴِٵ عٳٔٵ قٹٵب ځًٹتٗڇِٵ اډيتٹ ٞنځاْٴٛا ٳع ځًٵٗٝٳا قڂٌٵ
 ٙٴَ ٵوٳتكٹِٝڈص.
م ٚٳايڃُٳػٵلڇبٴ ٳ ٜٵٗـٹَ ٟٳٔٵ ٜٳٌٳا٤ٴ ڇإيځُ ٢ٹلٳا ٺ
ٹيًډ٘ٹ ايڃُٳٌٵلڇ ٴ
قـ ػؿَٛ ٞقع ٖق ٙاٯ َٔ ١ٜاٯ ٟاييت بعـٖا; ٭ٕ ايٛاٖل َٓٗا أْٗا إػباك عٔ
أَل ٜكع ٗ إوتكبٌٚ ،إٔ ايكبً١ځ إقنٛك٠ځ ؾٗٝا ٖ ٞايكبً١ڂ اييت ناْت ٗ أٍٚ
اشلذل ٠بإـ ٖٞٚ ،١ٜٓاهتكباٍ بٝت إكـيٚ ،إٔ ايتٛي ٞعٓٗا ْٖ ٛوؼٗا
باهتكباٍ ايهعب ;١ؾهإ ايٌإٔ إٔ ٜذلقب طعٔ ايڀاعٌٓ ٗ ٖقا ايتش ٌٜٛبعـ ٚقٛع
ايٓوؽ أ ٟبعـ اٯٜات ايٓاهؼ٫ ١هتكباٍ بٝت إكـي; ٕا َٖ ٛعً َٔ ّٛؿأبِٗ َٔ
ايذلُـ يًڀعٔ ٗ تِلؾات إوًٌُ; ؾإٕ ايوٛكْ ٠نيت َتتابعٚ ،١ا٭ٌُ َٛاؾك١
ايت ٠ٚ٬يًٓن ٗ ٍٚايوٛك ٠ايٛاسـ ٠إَ ٫ا ثبت أْ٘ ْنٍ َتأػلاڄٜٚ ،تًَ ٢تكـَاڄ.
ٖ _ 1هقا ٗ ا٭ٌُٚ ،يعٌ ايِٛابٚ :إلاؿ َٔ إ ،ٌٝأٚ :ٚإلاؿ بإ)ّ( .ٌٝ
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ٚايٛاٖل إٔ إلاؿ بايكبً١ٹ احملُٛي١ٹ ايكبً١ڂ إٓوٛػ١ڂ  ٖٞٚاهتكباٍ بٝت إكـي
_أعين ايٌلم_  ٖٞٚقبً ١ايٛٗٝؿٚ ،مل ٌٜـٹ أسـٷ َٔ إؿولٚ ٜٔأُشاب أهباب
ايٓنٍٚڇ ايػًٌٝٳ ٗ ٖقا عً ٢إٔ إٓاهب ١بٗٓٝا ٚبٌ اٯ ٟايق ٟقبًٗا غرل ٚآش;١
ؾاستاز بعض إؿول ٜٔإٍ تهًڊـ إبـاٗ٥ا.
ٚايق ٟاهتكل عً ٘ٝؾُٗ ٞإٔ َٓاهبٚ ١قٛع ٖق ٙاٯٖٓ ١ٜا َٓاهب ١بـٜعٖٞٚ ،١
إٔ اٯٜاتٹ اييت قبًٗا تهلك ؾٗٝا ايتٜٓ٘ٛٴ بإبلاِٖٝٳ ًَٚتٹ٘ٹ ٚايهعب١ٹٚ ،إٔ َٔ ٜلغب
عٓٗا قـ هٳؿٹ٘ٳ ْٳؿڃوٳ٘ٴ; ؾهاْت َجاكاڄ ٭ٕ ٜك ٍٛإٌلنَ :ٕٛا ٚيډ ٢قُـاڄ ٚأتباع٘ عٔ
قبًتِٗ اييت ناْٛا عًٗٝا َه ١أ ٟاهتكباٍ ايهعبَ ١ع أْ٘ ٜك :ٍٛإْ٘ عً١ًَ ٢
إبلاٖٜٚ ،ِٝأب ٢عٔ اتباع ايٛٗٝؿٚ ١ٜايِٓلاْ ;١ٝؾهٝـ تلى قبً ١إبلاٖٚ ِٝاهتكبٌ
بٝت إكـي؟ ٚ٭ْ٘ قـ تهلكت اٱًاك ٗ ٠اٯٜات ايوابك ١إٍ ٖقا ايػلض
بكٛي٘ :ط ٳٚٹيًډ٘ٹ ايڃُٳٌٵلڇمٴ ٚٳايڃُٳػٵلڇبٴص ٚقٛي٘ :طٚٳيځٔٵ تٳلٵٓٳ ٢ٳعٓٵوځ اڃيٳٗٝٴٛؿٴ ٚٳ٫
ستٻ ٢ٳتتٻبٹ ٳع ٹَډًٳتٗٴِٵص نُا فنلْآٖ ٙايو.
ايٓٻِٳاكٳ ٣ٳ
ٚقـ عًِ اهلل فيو َِٓٗ ؾأْبأ كهٛي٘ بكٛشلِٚ ،أت ٢ؾ ٘ٝبٗقا إٛقع ايعذٝب
 ٖٛٚأځٕٵ دٳعٳًځ٘ بعـ اٯٜات إٌرل ٠ي٘ٚ ،قبٌ اٯٜات اييت أْنيت إيْ ٗ ٘ٝوؽ
اهتكباٍ بٝت إكـي ٚا٭َل بايتٛد٘ ٗ ايِ ٠٬إٍ دٗ ١ايهعب ;١يٜ ٬٦هٕٛ
ايكلإٓ ايق ٟؾ ٘ٝا٭َل باهتكباٍ ايهعبْ ١ام٫ڄ بعـ َكاي ١إٌلنٌ ،ؾٌُٝؼٛا
بأْٛؾِٗ ٜكٛي ٕٛغځٻٝل قُـ قبًت٘ َٔ أدٌ اعذلآٓا عً ;٘ٝؾهإ ٕٓٛع ٖق ٙاٯ١ٜ
ٖٓا أؾٌٔٳ تٳُٳهڊٔڈٚ ،أٚثلٳ كب٘ٺ.
دٗڇوځ
ٚبٗقا ٜٗٛل ٚد٘ٴ ْنٚشلا قبٌ آ ١ٜايٓوؽ  ٖٞٚقٛي٘ :ط ځقـٵ ْٳلٳ ٣ٳت ځكڊًبٳ ٚٳ ٵ
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ؾٹ ٞايوٻُٳا٤ٹص اٯٜات; ٭ٕ َكاي١ځ إٌلنٌ أ ٚتٛقڊعٳٗا ساٌُٷ قبٌ ْوؽ مكاالت
اهتكباٍ

بٝت إكـيْٚ ،اً٧ٷ عٔ ايتٓ ١ًَ ٜ٘ٛإبلاٖٚ ِٝايهعب.١

لكبار

كتاب

ؾكـ
ؾإلاؿ بايوؿٗا ٤إٌلنٜٚ ،ٕٛـٍ يقيو تب ٘ٓٝٝبكٛي٘ :طَٹٔٵ ايٓٻايڇص
العزبٔ٘
علف ٗ اُڀ٬غ ايكلإٓ ايٓامٍ َه ١إٔ يؿ ٜايٓاي ٜلاؿ ب٘ إٌلن_ ٕٛنُايف كٟٚ
فيو عٔ ابٔ عباي_.

العصز

احلدٓح

ٜٗٛ ٫ٚل إٔ ٜه ٕٛإلاؿ ب٘ ايٛٗٝؿ أ ٚأٌٖ ايهتاب; ٭ْ٘ ي ٛنإ فيو يٓاهب إٔ
ٜكاٍ :هٝكٛي ٕٛباٱُٓاك; ٭ٕ فنلِٖ مل ٜنٍ قلٜباڄ َٔ اٯ ١ٜايوابك ١إٍ قٛي٘:
طٚٳ٫ځ تٴوٵأځڂيٛٵٕٳص اٯ6_5/2 .١ٜ
ٚ _84ايوؿٗاْ :٤ع هؿ ٘ٝايقُ ٖٛ ٟؿٌَ ١بٗ َٔ ١هٳ ڂؿ٘ بِٔ ايؿا ٤إفا ُاك
ايوؿ٘ٴ ي٘ هذ١ٝڄٚ ،تكـّ ايكٍٛٴ ٗ ايوؿ٘ عٓـ قٛي٘ _تعاٍ_ :ط ٳَٚٳٔٵ ٜٳ ٵل ځغبٴ عٳٔٵ
ٹًَډ١ٹ ڇإبٵلٳاٖٹِٝٳ ڇإ ډَ ٫ٳٔٵ هٳؿٹ٘ٳ ْٳ ڃؿوٳ٘ٴص.
ٚؾا٥ـُٚ ٠ؿِٗ بأِْٗ َٔ ايٓاي َع نَ ْ٘ٛعًَٛاڄ ٖ ٛايتٓب ٘ٝعً ٢بًٛغِٗ اؿـٻ
ا٭قِ َٔ ٢ايوؿاٖ ١عٝح ٜٛ ٫دـ ٗ ايٓاي هؿٗا ٤غرل ٖ ;٤٫٪ؾإفا قڂ ٿوِٳ ْٛعٴ
اٱْوإ أُٓاؾاڄ نإ ُٖٓ ٤٫٪ـٳ ايوؿٗا ;٤ؾځٝٴؿڃٗٳِٴ أْ٘  ٫هؿ ٘ٝغرلِٖ عًٚ ٢د٘
إبايػٚ ،١إعٓ ٢إٔ نٌ َٔ ُـك َٓ٘ ٖقا ايك ٖٛ ٍٛهؿ ٘ٝهٛا ٤نإ ايكا ٌ٥ايٛٗٝؿ
أ ٚإٌلنٌ َٔ أٌٖ َه7/2 .١
ٚ _85ايكبً ٗ :١أٌُ ايِٝػ ١اهِ عً ٢مْ ١ؾٹعٵًځ ١بهول ايؿاٚ ٤هه ٕٛايعٌ،
 ٖٞٚمْ ١إِـك ايـاٍ عً ١٦ٖٝ ٢ؾعٌ ا٫هتكباٍ أ ٟايتٛد٘ اًتل عً ٢غرل قٝاي
عقف ايوٌ ٚايتا ٤ثِ أطًكت عً ٢ايٌ ٤ٞايقٜ ٟوتكبً٘ إوتكبٌ فاماڄ ٖٛٚ
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إلاؿ ٖٓا; ٭ٕ اِْ٫لاف ٜ ٫ه ٕٛعٔ اشل ١٦ٝقاٍ سوإ ٗ كثا ٤أب ٞبهل÷:
َا َلٗ َُأهُوَُ مُّٜلقامثكي

ٚا٭ٗٚل عٓـ ٟإٔ ته ٕٛايكبً١ڂ اهِٳ َؿعٍٛڈ عًٚ ٢مٕ ؾعٌ نايقٿبٵض ٚاي ِّڀشٵٔ
ٚتأْٝج٘ باعتباك اؾٗ ١نُا قايٛاَ :ا ي٘ ٗ ٖقا ا٭َل قٹبٵًځ ٫ٚ ١ؿٹبٵل ٠أٚ ٟدٗ.١
ٚإٓاؾ ١ايكبً ١إٍ ُٓرل إوًٌُ يًـ٫ي ١عًَ ٢نٜـ اػتِاُٗا بِٗ; إف مل
ٜوتكبًٗا غرلِٖ َٔ ا٭َِ; ٭ٕ إٌلنٌ مل ٜهْٛٛا َٔ إًٌِ ٚأٌٖ ايهتاب مل
ٜهْٛٛا ٜوتكبً٬ُ ٗ ٕٛتِٗ8/2 .
ٚ _86اعًِ إٔ ايٛٗٝؿ ٜوتكبً ٕٛبٝت إكـيٚ ،يٝى ٖقا ا٫هتكباٍ َٔ أٌُ
ؿ ;ِٜٗٓ٭ٕ بٝت إكـي إِا بٴين بعـ َٛه_ ٢عً ٘ٝايو _ّ٬بٓا ٙهًُٝإ _عً٘ٝ
ايو _ّ٬ؾ ٬ػـ ٗ أهؿاك ايتٛكا ٠اـُو ١فٹنلاڄ ٫هتكباٍ دَٗ ١ع ٗ ١ٓٝعباؿ ٠اهلل
_تعاٍ_ ٚايِٚ ٠٬ايـعا.٤
ٚيهٔ هًُٝإ _عً ٘ٝايو ٖٛ _ّ٬ايق ٟهٔٻ اهتكباٍ بٝت إكـي; ؾؿ ٞهؿل
إًٛى ا٭ ٍٚإٔ هًُٝإ ٕا أمتٻ بٓا ٤بٝت إكـي ْع ًٛٝؾ إهلاٌٝ٥
ْٛٗٚكِٖٚٚ ،قـ أَاّ إقبض ٗ بٝت إكـيٚ ،بو٘ ٜـٚ ٜ٘ؿعا اهلل ؿعا ٶ٤
دا ٤ؾ= :٘ٝإفا اْهول ًعب إهلا ٌٝ٥أَاّ ايعـ ٚثِ كدعٛا ٚاعذلؾٛا ًُٛٚا مٛ
ٖقا ايبٝت ؾأكدعِٗ إٍ ا٭كض اييت أعڀٝت ٯباٚ ،ِٗ٥إفا ػلز ايٌعب
حملاكب ١ايعـًُٛٚ ،ٚا إٍ ايلب م ٛإـ ١ٜٓاييت اػذلتٗاٚ ،ايبٝتٹ ايق ٟبٓٝت٘
٫زلوځ ؾازلع ُ٬تِٗ ٚتٔلعِٗ +اخل.
ٚفنل بعـ فيو إٔ اهلل ػً ٢يوًُٝإ ٚقاٍ ي٘= :قـ زلعت ُ٬تو
ٚتٔلعو ايق ٟتٔلعت ب٘ أَاَ.+ٞ
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مكاالت،
ٖٚقا ٜـٍ عً ٢إٔ اهتكباٍ بٝت إكـي ًل ٗ ٙايِ ٗ ٠٬ؿ ٜٔايٛٗٝؿ
لكبار

ٚقِاكا ٙايـ٫ي ١عً ٢إٔ ايتٛد٘ م ٛبٝت إكـي بايِٚ ٠٬ايـعا ١٦ٖٝ ٤ؾآً;١
كتاب

أْبٝاِٖ٤
ؾًعٌ بين إهلا ٌٝ٥ايتنَ ٫ ٙٛهُٝا بعـ ػلٚدِٗ َٔ بٝت إكـي أ ٚإٔ العزبٔ٘
إٛدٛؿ ٜٔبعـ ػلٚدِٗ أَل ِٖٚبقيو بٛس َٔ ٞاهلل9/2 .

يف
العصز

ٚ _87أَا اهتكباٍ ايهعب ٗ ١اؿٓٝؿ ١ٝؾايٛاٖل إٔ إبلاٖ_ ِٝعً ٘ٝايوٕ _ّ٬ا بٓ٢
احلدٓح

ايهعب ١اهتكبًٗا عٓـ ايـعاٚ ،٤عٓـ ايِ ;٠٬٭ْ٘ بٓاٖا يًِ ٠٬سٛشلا; ؾإٕ
ؿاػٹًځٗا ٜ ٫وع اؾُاٖرل َٔ ايٓاي ٚإفا نإ بٓاٖ٩ا يًِ ٠٬سٛشلا ؾٗ ٞأ ٍٚقبً١
ٓٚعت يًًُِ ٞػاٖٗاٚ ،بقيو اًتٗلت عٓـ ايعلبٜٚ ،ـٍ عً ٘ٝق ٍٛمٜـ
ابٔ عُل ٚبٔ ْؿ:ٌٝ
و ت ت تتثقانُ لكعات ت تتُِٔٛت ت تتُٕقت ت تتيفٟيُُ

ع ت ت ت حُؿتت ت تتيفُعت ت تتيفنُبت ت تتُْ ب ت ت ت ِبُيُ ُ
ُ
أَا تٛدٗ٘ إٍ دٗتٗا َٔ بًـ بعٝـ عٓٗا ُؾ ٬ؿي ٌٝعًٚ ٢قٛع٘; ؾٝه ٕٛا٭َل

بايتناّ ا٫هتكباٍ ٗ ايِ َٔ ٠٬ػِاٖ ّ٥ق ٙايٌلٜعَ ١ًْ َٔٚ ،١عاْٞ
إنُاٍ ايـ ٜٔبٗا _نُا هٓب10/2 ._٘ٓٝ
 _88ؾتش ٌٜٛايكبً ١نإ ٗ كدب هٓ ١اثٓتٌ َٔ اشلذل ٠قبٌ بـك بٌٗل،ٜٔ
ٚق ّٜٛ :ٌٝايج٬ثاِْ ٤ـ ًعبإ َٓٗا11/2 .
ٚ _89ايٛٳهٳ٘ :اهِ يًُهإ ايٛاقع بٌ أَهٓ ١ؼ ٘ٝب٘ ،أ ٚيًٌ ٤ٞايٛاقع بٌ
أًٝا ٤قٝڀ ١ب٘ يٝى ٖ ٛإٍ بعٔٗا أقلب َٓ٘ إٍ بعض علؾاڄٕٚ ،ا نإ ايٍُٛٛ
إيٜ ٫ ٘ٝكع إ ٫بعـ اػذلام َا و ٘ٝب٘ أػق ؾَ ٘ٝعٓ ٢ايِٝاْٚ ١ايعن ;٠طبعاڄ نٛه٘
ايٛاؿ٫ ٟتٌِ إي ٘ٝايلعاٚ ٠ايـٚاب إ ٫بعـ أنٌ َا ٗ اؾٛاْب; ؾٝبك ٢نجرل
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ٌ قاعـتٹٗاٚٚ ،ه٘ إـ١ٜٓ
ايعٌب ٚايهٮٓٚٚ ،عاڄ نٛه٘ إًُه ١هعٌ َٳشٳ ٻ
ٜٴذٵعٌ َٓٛع قِبتٗا; ٭ٕ إهإ ايٛه٘  ٌِٜ ٫إي ٘ٝايعـ ٚبوٗٛيٚ ،١نٛاهڀ١
ايعكـ ٭ْؿىڇ ڂي٪ي ٠٪ؾ ;٘ٝؾُٔ أدٌ فيو ُاك َعٓ ٢ايٓؿاهٚ ١ايعنٚ ٠اـٝاك َٔ
يٛامّ َعٓ ٢ايٛه٘ علؾاڄ; ؾأطًك ٙٛعً ٢اـٝاك ايٓؿٝى; نٓا١ٜڄ قاٍ مٖرل:
ِدت تيدُٔست تىتشُُٖ

تت ُٜألٌ تتيفًُحبكىّت تيُُ

ن ٌُالت تتجُ ض ت ت  ُٝلمٗت تتيفلُ٘ؿتعُضت تتنُ

ٌ ځيهڂ ٵِ يځٛٵ ٫ٴتوٳبٿشٴٕٛٳص.
ٚقاٍ تعاٍ :طقځاٍٳ ځأ ٵ ٚٳهڀڂٗٴِٵ ځأيځِٵ أځقڂ ٵ
ٜٚكاٍ :أٚه٘ ايكب ١ًٝيُُِٗٝا.
ٚأَا إط٬م ايٛه٘ عً ٢ايِؿ ١ايٛاقع ١عـ٫ڄ بٌ ػٴ ڂًكٌ فَ ٌُٝؾُٗٝا إؾلاٙ
ٚتؿل ٜ٘نايٌذاع ١بٌ اؾي ٚايتٗٛكٚ ،ايهلّ بٌ ايٌض ٚايولفٚ ،ايعـاي ١بٌ
ايلٓٚ ١ايكوا _ ٠ٚؾقيو فام بتٌب ٘ٝايٌ ٤ٞإ ّٖٛٛبايٌ ٤ٞاحملوٛي; ؾًقيو
ك ٟٚسـٜح =ػرل ا٭َٛك أٚهڀٗاٚ +هٓـٓ ٙعٝـ.
ٚقـ ًاع ٖقإ اٱط٬قإ ستُ ٢اكا سكٝكتٌ علؾٝتٌ.
ؾايٛه٘ ٗ ٖق ٙاٯ ١ٜؾڂ ٿول باـٝاك يكٛي٘ _تعاٍ_ :ط ڂنٵٓتٴِٵ ٳػٝٵلٳ ڂأَٻ١ٺ ڂأػٵلڇدٳتٵ
يٹًٓٻايڇص.
ٚؾڂ ٿول بايعـٍٚ ،ايتؿورل ايجاْ ٞكٚا ٙايذلَق ٗ ٟهٓٓ٘ عٔ سـٜح أب ٞهعٝـ
اــك ٟعٔ ايٓيب"ٚقاٍ= :سؤ ُشٝض.+
ٚاؾُع ٗ ايتؿورل ٖٛ ٜٔايٛد٘ _نُا قـَٓا ٗ ٙإكـَ ١ايتاهع18_17/2._١
ٚ _90قٛي٘ :طيتهْٛٛا ًٗـآ٤ص عً ١ؾعًِٗ ٚهڀاڄ; ؾإٕ أؾعاٍ اهلل _تعاٍ_
نًٗا َٓٛط ١عٹهځِڈ ٚغاٜات يعًُ٘ _تعاٍ_ ٚسهُت٘ٚ ،فيو عٔ إكاؿٚ ٠اػتٝاك ٫
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مكاالتنُا
نِـٚك إعً ٍٛعٔ ايعً_ ١نُا ٜك ٍٛبعض ايؿ٬هؿ ٫ٚ _١بٛدٛب ٚإؾا٤
لكبار

ت ُٖ٘ٛعباكات إعتنيٚ ١إٕ نإ َلاؿِٖ َٓٗا ػرلاڄ ؾإِْٗ أكاؿٚا إٔ فيو ٚادب
يقات٘ _تعاٍ_ يهُاٍ سهُت٘20/2 .

كتاب

العزبٔ٘

َ َٔٚ _91هُ٬ت َعٓ ٢ايٌٗاؿ ٠عً ٢ايٓاي ٗ ايـْٝا ٚدٛب ؿعٛتٓايفا٭َِ
العصز

يٲه ;ّ٬يٝك ّٛفيو َكاّ ؿع ٠ٛايله ٍٛإٜاِٖ ست ٢تتِ ايٌٗاؿ ٠يًَُِٗٓ ٌَٓ٪
عً ٢إعلٌٓ21/2 .

احلدٓح

ٚ _92ا٭ٖٛاْ :٤ع ٖٳ٣ٛٶ  ٖٛٚاؿڂب ايبًٝؼ عٝح ٜكتٔ ٞطًبٳ سٍِٛ
ايٌ ٤ٞاحملبٛب ٚي ٛعِٓ ٍٛل حملِٿً٘; ؾًقيو غًب إط٬م اشل ٣ٛعً ٢سٴبٍّ
ٜ ٫كتٔ ٘ٝايلًـ  ٫ٚايعكٌ َٔٚ ،ثٳِٻ ڂأطًل عً ٢ايعٌلًٚ ،اع إط٬م اشل٣ٛ
ٗ ايكلإٓ عً ٢عكٝـ ٠ائ َٔٚ ،ٍ٬ثِ هٳُٻ ٢عًُا٤ٴ اٱه ّ٬أٌٖٳ ايعكا٥ـ
إٓشلؾ ١بأٌٖ ا٭ٖٛا37/2.٤
 _93ط ٳٚځيٓٳٵبًڂٛٳٻْهڂِٵ بٹ ٳٌٞٵ٤ٺ َٹٔٵ ايڃؼٳٛٵفٹ ٚٳايڃذٴٛعڇ ٚٳْٳ ڃكّڈ َٹٔٵ ا ځ٭َٵٛٳاٍڇ ٚٳا٭ځْؿڂىڇ
ٚٳايجٻُٳلٳاتٹص.
ٚد ٤ٞبهًُ )٤ًٞ( ١تٜٗٓٛاڄ يًؼدل إؿذعٚ ،إًاك ٠إٍ ايؿلم بٌ ٖقا
ا٫بتٚ ٤٬بٌ اؾٛع ٚاـٛف ايًق ٜٔهًڀُٗا اهلل عً ٢بعض ا٭َِ عكٛب ،١نُا
ِٓٳعٴٕٛٳص.
ٗ قٛي٘ :طؾځځأفٳاځقٗٳا ايًډ ٴ٘ يٹبٳايٳ ايڃذٴ ٛڇع ٚٳايڃؼٳٛٵفٹ بٹُٳا نځاْٴٛا ٜٳ ٵ
ٚيقيو دآٖ ٤ا بهًُٚ )٤ًٞ( ١دآٖ ٤ايو َا ٜـٍ عً ٢إ٬بوٚ ١ايتُهٔ،
 ٖٛٚأځٕڇ اهتعاك شلا ايًباي إ٬مّ ي٬بى; ٭ٕ نًُ َٔ ٤ًٞ ١أزلا ٤ا٭دٓاي
ايعاي ١ٝايعاَ ،١ؾإفا أٓٝؿت إٍ اهِ دٓى أ ٚبٴٓٝت ب٘ _ عٴًِ إٔ إتهًِ َا ماؿ
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نًُ ٤ًٞ ١قبٌ اهِ فيو اؾٓى إ ٫يكِـ ايتكً ;ٌٝ٭ٕ ا٫قتِاك عً ٢اهِ
اؾٓى ايق ٟفنل ٙإتهًِ بعـٖا يً ٛا ٤إتهًِ ٭غٓ ٢غٓاٖ٤ا; ؾُا فنل نًُ١
ً ٤ٞإٚ ٫ايكِـ إٔ ٜـٍ عً ٢إٔ تٓهرل اهِ اؾٓى يٝى يًتع ٫ٚ ،ِٝٛيًتٜٓٛع;
ؾبك ٢ي٘ ايـ٫ي ١عً ٢ايتشكرل55_54/2 .
ُٚٚ _94ـ ايِابل ٜٔبأِْٗ طاډيقٹٜٔٳ ڇإفٳا ځأُٳاٳبتٵٗٴ ٵِ َٴِٹٝبٳ١څ قځايڂٛاص إخل ،ٱؾاؿ٠
إٔ ُدلِٖ أنٌُ ايِدل; إف ُٖ ٛدل َكذلٕ ببِرل ٗ ٠أَل اهلل _تعاٍ_ إف ٜعًُٕٛ
عٓ٘ إِٝب ١أِْٗ ًَو هلل _تعاٍ_ ٜتِلف ؾ ِٗٝنٝـ ٌٜا ;٤ؾ ٬هنعٖ ٕٛا
ٜأتٜٚ ،ِٗٝعًُ ٕٛأِْٗ ُا٥ل ٕٚإي ;٘ٝؾٝجٝبِٗ عً ٢فيو; ؾإلاؿ َٔ ايكٖٓ ٍٛا
ايك ٍٛإڀابل ي٬عتكاؿ; إف ايه ّ٬إِا ٓٚع يًِـمٚ ،إِا ٜه ٕٛفيو ايكٍٛ
َعتدلاڄ إفا نإ تعبرلاڄ عُا ٗ ائُرل; ؾًٝى ٕٔ قاٍ ٖات٘ ايهًُات بـ ٕٚاعتكاؿ
شلا ؾٌٔٚ ،إِا ٖ ٛنايقٜٓ ٟعل َا ٜ ٫وُعٚ ،قـ عًُِٗ اهلل ٖق ٙايهًُ١
اؾاَع ;١يتهً ٕٛعاكِٖ عٓـ إِٝب ;١٭ٕ ا٫عتكاؿ ٜك ٣ٛبايتِلٜض; ٭ٕ
اهتشٔاك ايٓؿى يًُـكنات إعٓٓ ١ٜٛعٝـ وتاز إٍ ايتك ١ٜٛبٌ َٔ ٤ٞاؿى،
ٚ٭ٕ ٗ تِلوِٗ بقيو إعْ٬ا شلقا ا٫عتكاؿٚ ،تعًُٝاڄ ي٘ يًٓاي57/2 .
ٚ _95سكٝك ١ايِ ٗ ٠٬ن ّ٬ايعلب أْٗا أقٛاٍ تٓب ٧عٔ قب ١اـرل ٭سـ،
ٚيقيو نإ أًٗل َعاْٗٝا ٖ ٛايـعا58_57/2 .٤
ٚ _96ايِؿا ٚإل ٠ٚازلإ ؾبَ ًٌٝتكابًٌ; ؾأَا ايِؿا ؾٗ ٛكأي ْٗا ١ٜدبٌ
أب ٞقبٝىٚ ،أَا إل ٠ٚؾلأي َٖٓ ٛتٗ ٢دبٌ قڂ ٹعٵٝكٹعٳإ.
ٚهٴ ٿُ٢ٳ ايِؿا; ٭ٕ سذاكت٘ َٔ ايِؿا  ٖٛٚاؿذل ا٭ًَى ايًِبٚ ،هٴ ٿُٝٳت

124

لطائف مً تفضري صْرٗ البكزٗ

مكاالت،
إل٠ٚڂ َل٠ٚڄ; ٭ٕ سذاكتٗا َٔ إل ٖٞٚ ٚاؿذاك ٠ايبٔٝا ٤ايً ١ٓٝاييت تٛك ٟايٓاك
لكبار

ٜٚٴقبض بٗا; ٭ٕ ًقكٖا ٜٴؼٵلڇز قڀعاڄ قـؿ ٠ا٭طلاف ٖٞٚ ،تٔلب عذاكَٔ ٠
كتاب

ايِؿا ،ؾتتٌكل قاٍ أب ٛفٜ٩ب:

العزبٔ٘

بص ت َحيفُ نتش تقَّ م( )ُ تتنُُٖتتًُٕتقتُيف ُ

ضثت ت تت ُٜت ت تتأٌُُِّ٘لمط ت ت تٕ ابرُوت ت ت ت ٔ شُ ُٚ
العصز ٗ
ُٚنإٔ اهلل _تعاٍ_ يڀـ بأٌٖ َه ;١ؾذعٌ ُشلِ دب٬ڄ َٔ إل ;٠ٚيْ٬تؿاع ب٘

اقتـاسِٗ  ٗٚفبا٥شِٗٚ ،دعٌ قبايت٘ ايِؿا; يْ٬تؿاع ب٘ ٗ بٓا.ِٗ٥

احلدٓح

ٚايِؿا ٚإل ٠ٚبكلب إوذـ اؿلاّٚ ،بُٗٓٝا َواؾ ١هبعُاٚ ١٥هبعٌ فكاعاڄ،
ٚطلٜل ايوع ٞبُٗٓٝا ّل سق ٚدـاك إوذـ اؿلاّٚ ،ايِؿا قلٜب َٔ باب
ٜوُ ٢باب ايِؿا َٔ أبٛاب إوذـ اؿلاِّٜٚ ،عـ ايواع ٞإٍ ايِؿا ٚإل٠ٚ
َجٌ إـكد61_60/2 .١
ٚ _97ايٌعا٥ل ْع ًٳعرل ٠بؿتض ايًٌٌٚ ،ٹعٳاك ٠بهول ايٌٌَ ،عٓ ٢ايع١َ٬
ٌَتل َٔ ًٳعٴل إفا عٳًٹِٳ ٚؾڀٔ ٖٞٚ ،ؾعَ ١ًٝعَٓ ٢ؿعٛي ١أَ ٟٴ ٳعًډِ بٗاَ٘ٓٚ ،
قٛشلِ أڂًٵعٹل ايبعرل إفا دعٌ ي٘ هٹُٳ ٗ ١هٓاَ٘ بأْ٘ َٴعٳـپ يًٗـ.ٟ
ؾايٌعا٥ل َا دٴعٹٌ ع١َ٬ڄ عً ٢أؿا ٤عٌُ َٔ عٌُ اؿر ٚايعُلٖٞٚ ،٠
إٛآع إعَ ١ُٛجٌ إٛاقٝت اييت ٜكع عٓـٖا اٱسلاَّٗٓٚ ،ا ايهعبٚ ،١إوذـ
اؿلاّٚ ،إكاّٚ ،ايِؿاٚ ،إلٚ ،٠ٚعلؾٚ ،١إٌعل اؿلاّ َنؿيؿ،٢َٓٚ ،١
ٚاؾُاك61/2 .
 _98ؾايعايٹ ٴِ ولّ عً ٘ٝإٔ ٜهتِ َٔ عًُ٘ َا ؾٖ ٘ٝـ ٣يًٓاي; ٭ٕ نتِ اشلـ٣
 _ 1إٌكل نُعٛډِ دبٌ باي ُٔٝتٴٻتؼق َٔ سذاكت٘ ؾٚ٪ي تهول اؿذاك ٠يِ٬بتٗا.
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إٜكاع ٗ ائ٬ي ١هٛا ٗ ٤فيو ايعًِ ايق ٟبًؼ إي ٘ٝبڀلٜل اـدل نايكلإٓ ٚايوٓ١
ايِشٝشٚ ١ايعًِ ايق ٟوٌِ عٔ ْٛل نا٫دتٗاؿات إفا بًػت َبًؼ غًب ١اي ٔٛبإٔ
ؾٗٝا ػرلاڄ يًُوًٌُٚ ،ولّ عً ٘ٝبڀلٜل ايكٝاي ايق ٟت ٧َٛإي ٘ٝايعً ١إٔ ٜبح ٗ
ايٓاي َا ٜٛقعِٗ ٗ أٖٚاّ بإٔ ًٜكٓٗا  ٫ ٖٛٚوؤ تٓنًٜٗا ٫ٚ ،تأًٜٗٚا69/2 .

 _99قاٍ ابٔ علؾ ٗ ١ايتؿورل ٫ :وٌ يًعامل إٔ ٜقنل يًٛامل تأ٬ٜٚڄ أ ٚكػِ١
ٜتُاؿَٗٓ ٣ا إٍ إؿوـ ٠نُٔ ٜقنل يًٛامل َا قاٍ ايػناي ٗ ٞاٱسٝا َٔ ٤إٔ بٝت
إاٍ إفا ٓعـٚ ،آڀل ايوًڀإ إٍ َا هٗن ب٘ د َٛٝإوًٌُ يـؾع ائلك
عِٓٗ ؾ ٬بأي إٔ ٜٚٛـ عً ٢ايٓاي ايعٌل أ ٚغرل ٙٱقاَ ١اؾٚ ٍٝهـ اـً،١
قاٍ ابٔ علؾٚ :١فنل ٖق ٙإٖ ١ًُٛا وـخ ٓلكاڄ ؾاؿساڄ ٗ ايٓاي.
ٚقـ هأٍ هًڀإٴ ڂقلٵ ڂطبٳ١ځ عبـٴايلٓٔ بٔٴ َعا ١ٜٚايـاػٌٴ و ٢ٝبٔٳ و ٢ٝايًٝجٞٻ
عٔ ّٜٛڈ أؾڀل ٗ ٙكَٔإ عاَـاڄ غًبت٘ ايٌٗ ٠ٛعً ٢قلبإ بعض دٛاك ٜ٘ؾ،٘ٝ
ؾأؾتا ٙبأْ٘  ِّٜٛهتٌ َٜٛاڄ ٚايؿكٗا ٤سآلَ ٕٚا ادذلٚ٩ا عً ٢كايؿ ١و،٢ٝ
ؾًُا ػلدٛا هأي ٙٛمل ػٳِٳِٵتٳ٘ٴ بأسـ إؼرلات ؾكاٍ :ي ٛؾتشٓا ي٘ ٖقا ايباب
يٛط ٧نٌ ٚ ،ّٜٛأعتل ،أ ٚأطعِ; ؾشًُت٘ عً ٢ا٭ُعب; يٜ ٬٦عٛؿ .اٖع
قًت :ؾٗ ٗ ٛنتُ٘ عٓ٘ ايهؿاكتٌ إؼٝٻل ؾُٗٝا قـ أعٌُ ؿي ٌٝؿؾع َؿوـ٠
اؾلأ ٠عً ٢سلَ ١ؾل ١ٜٔايِ70/2 .ّٛ
ٚ _100قٛي٘ :طڇإ٫ډ اډيقٹٜٔٳ تٳابٴٛاص اهتجٓا َٔ ٤طاډيقٹٜٔٳ ٳ ٜڃهتٴُٴٕٛٳص أ ٟؾِٗ ٫
تًشكِٗ ايًعٓ ٖٛٚ ،١اهتجٓا ٤سكٝكَِٛٓ ٞب عًُ ٢اّ ايه َٔ ّ٬طاډيقٹٜٔٳ
ٳ ٜڃهتٴُٴ ٛٳٕ َٳا أځْ ٳنڃيٓٳاص إخل.
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ًٚٴلڇٙځ يًتٛب ١إٔ ًِٜشٛا َا ناْٛا أؾوـٚا ٖٛٚ ،بإٗٚاك َا نتُٚ ،ٙٛإٔمكاالت
ٜبٙٛٓٝ
لكبار

يًٓاي; ؾٜ ٬هؿ ٞاعذلاؾِٗ ٚسـِٖ أ ٗ ٚػًٛاتِٗ; ؾايتٛبٖٓ ١ا اٱّإ َشُـ"
ؾإْ٘ كدٛع عٔ نتُاِْٗ ايٌٗاؿ٠ځ ي٘ ايٛاكؿ٠ځ ٗ نتبِٗ.

كتاب

العزبٔ٘

ٚإط٬مٴ ايتٛب ١عً ٢اٱّإ بعـ ايهؿل ٚاكؿ نجرلاڄ; ٭ٕ اٱّإ ٖ ٛتٛب ١يف
ايهاؾل َٔ

العصز َا
ًُځشٴٛا ٚٳٳبٻٓٝٴٛاص ٭ٕ ًل ٙنٌ تٛب ١إٔ ٜتـاكى ايتا٥ب
نؿلٚ ،ٙإِا ماؿ بعـ ٙطٚٳأځ ٵ
ّهٔ تـاكن٘ ٖا أٓاع٘ بؿعً٘ ايق ٟتاب عٓ٘72_71/2 .

احلدٓح

ٚ _101عً ٘ٝؾُا كٴ ٟٚعٔ عُل بٔ اـڀاب أْ٘ نتب إٍ عُل ٚبٔ ايعاْ إٔ
 ٫وٌُ د ٍٝإوًٌُ ٗ ايبشل َٴ٪ٳ ٻ ٚٷٍ عً ٢ا٫ستٝاٚ ،ٙتلى ايتػلٜل.
ٚأْا أسوب٘ قـ قِـ َٓ٘ ػٌ١ٝځ تٳأځ ټػلڇ لـاتٹ إوًٌُ ٗ غنٚاتِٗ; ٭ٕ ايوؿٔ
قـ ٜتأػل ُٛٚشلا إفا مل تواعؿٗا ايلٜاغ اييت ػلَ ٟا  ٫تٌتٗ ٞايوؿٔٚ ،٭ٕ
كنٛب ايعـؿ ايهجرل ٗ هؿٔ فيو ايعِل َٳٛٹٻٓ ڂٚ ١قٛع ايػلمٚ ،٭ٕ عـؿ إوًٌُ
٦َٜٛق قً ٌٝبايٓوب ١يًعـ ٚؾٜٓ ٬بػ ٞتعل ٜ٘ٔيًؼڀل; ؾقيو َٔ ايٓٛل ٗ إًِش١
ايعاَ ٗ ١أسٛاٍ َع ;١ٓٝؾ ٬وتر ب٘ ٗ أسهاّ ػاُ ١يًٓاي.
ٕٚا َات عُل اهتأفٕ َعاٚڇ١ٜڂ عجُإٳ ؾأفٕ ي٘ ٗ كنٛب٘; ؾلنب٘ يػن ٚقدلْ ثِ
يػن ٚايكوڀٓڀ ٗٚ ،١ٝٓٝغن ٠ٚقدلْ ٗٚل تأ ٌٜٚكٜ٩ا ايٓيب"ٗ سـٜح أّ سلاّ،
ٚقـ ق :ٌٝإٕ عُل بٔ عبـ ايعنٜن ٕا ٚي ٞاـ٬ؾ ٢ْٗ ١عٔ كنٛب٘ ثِ كنب٘ ايٓاي
بعـٚ ،ٙكٴ ٟٚعٔ َايو نلاٖ ١ٝهؿل إلأ ٗ ٠ايبشل يًشر ٚاؾٗاؿ ،قاٍ ابٔ عبـ ايدل
ٚسـٜح أّ سلاّ ٜلؿ ٖق ٙايلٚاٚ ،١ٜيهٔ تأٚشلا أُشاب٘ بأْ٘ نل ٙفيو; ـٌ١ٝ
اط٬عٗٔ عً ٢عٛكات ايلداٍ; يعول ا٫سذلام َٔ فيو; ؾؼِ٘ أُشاب٘ بوؿٔ
أٌٖ اؿذام; يِػلٖاٝٓٚ ،كٗاٚ ،تناسِ ايٓاي ؾٗٝا َع ن ٕٛايڀلٜل َٔ إـ١ٜٓ
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إٍ َه َٔ ١ايدل ٖهٓاڄ هٗ٬ڄ.

ٚأَا ايوؿٔ ايهباك نوؿٔ أٌٖ ايبِل ٠اييت ّهٔ ؾٗٝا ا٫هتتاكٚ ،قً ١ايتناسِ_
ؾًٝى بايوؿل ؾٗٝا يًُلأ ٠بأي عٓـ َايو82/2 .
ٚ َٔٚ _102ؾٛا٥ـ ٖات٘ ايلٜاغ اٱعاْ ١عً ٢ته ٜٔٛايوشابْٚ ،كً٘ َٔ
َٓٛع إٍ َٓٛعٚ ،تٓك ١ٝايهل ٠اشلٛاٖ ١ٝ٥ا وٌ بٗا َٔ اؾلاث ِٝإٔل.٠
ٖٚقإ ا٭َلإ َٓٛع عدلْٚ ٠عُ ١٭ٌٖ ايعًِ86/2 .
ب ٜتعًل بٹقٹنڃلڇ إلٚ ،٤سِ ٍٛايٓؿع َٓ٘ٚ ،سؤ
 _103ؾايتشكٝل إٔ اؿڂ ٻ
ايوُعٚ ١إٕ مل ٜل ;ٙؾٓشٔ مب اهلل ٕا ْعًُ٘ َٔ ُؿات نُايٕ٘ٚ ،ا ًِٜٓا َٔ
ْعُت٘ ٚؾًٔ٘ ٚكٓت٘ٚ ،مب كهٛي٘ ٕا ْعًِ َٔ نُايٕ٘ٚ ،ا  ٌُٚإيٓٝا عً٢
ٜـٕٚ ،ٜ٘ا ْعًِ َٔ سلُ٘ عًٖ ٢ـٜٓا ٚلاتٓاٚ ،مب أدـاؿْاٚ ،مب أه٬ؾٓا
َٔ عًُا ٤اٱهٚ ،ّ٬مب اؿهُاٚ ٤إًِشٌ َٔ ا٭ٚيٌ ٚاٯػلٚ ،ٜٔهلل ؿكٸ
أبَ ٞـٖ ٗ ٜٔقا إعٓ:٢
ٔ تتيُو تتَُست تتبُق ت ُاض تتبُٔوتتتيفُ اُ ُٝ
ُ 90/2

ٔعش ت دُ لحثتتُٜبيفل تتىعُو تاتتُٛاخ ت ُُٝ
ُ

ٚ _104ا٫قتـا ٤بايٌٝڀإ إكهاٍ ايٓؿى عً ٢ايعٌُ َا ٜٛهٛه٘ شلا َٔ
اـٛاطل ايبٌل ;١ٜؾإٕ ايٌٝاطٌ َٛدٛؿات َٴـٵكٳنځ١څ شلا اتِاٍ بايٓؿٛي ايبٌل١ٜ
يځعٳډً٘ ناتِاٍ اؾافب ١ٝبا٭ؾ٬ى ٚإػٓاطٝى باؿـٜـ; ؾإفا سٌِ ايتٛد٘ َٔ
أسـُٖا إٍ اٯػل بأهباب غرل َعً ١َٛسـثت ٗ ايٓؿى ػٛاطل ه ;١٦ٝؾإٕ
أكهٌ إهًـ ْؿو٘ ٫تباعٗا ٚمل ٜلؿعٗا َا ي٘ َٔ اٱكاؿٚ ٠ايعنّ _ ١سككٗا ٗ
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ؾعً٘ٚ ،إٕ نبشٗا ُٚـٖا عٔ فيو غًبٗا.

مكاالت
لكبار

ٚيقيو أٚؿع اهلل ؾٓٝا ايعكٌ ٚاٱكاؿٚ ٠ايكـكٚ ،٠نُٻٌ يٓا فيو باشلـ ٟايـٜين;
كتاب

يٝى
عْٛاڄ ٚعُِ ١عٔ تًبٝتٗا; ي ٬٦تٴٔٹًڊٓا اـٛاطلٴ ايٌٝڀاْ ١ٝستْ ٢ل ٣سوٓاڄ َا
العزبٔ٘
باؿؤ103/2 .

يف
العصز

ٚ _105ايؿشٌا :٤اهِ ٌَتل َٔ ؾځشٴٍ إفا ػاٚم اؿـ إعلٚف ٗ ؾعً٘ أٚ
احلدٓح

قٛي٘ ٚاػتّ ٗ ن ّ٬ايعلب َا ػاٚم سـ اٯؿابٚ ،ع ِٛإْهاك105/2 .ٙ
ٚ _106اؿلاّ :إُٓٛع َٓعاڄ ًـٜـاڄ115/2 .

ّ اهللڂ عً ٢ؼلّ٘; ٭ٕ ايعلب ناْت تأنٌ ايـّ ،ناْٛا
ٚ _107أَا ايـّ ؾإِا ْٳ ٻ
ٜأػق ٕٚإباعل ؾُٝٮْٗٚا ؿَاڄ ،ثِ ٌْٜٗٚٛا بايٓاك ٜٚأنًْٗٛا.
ٚسهُ ١ؼل ِٜايـّ إٔ ًٴلٵبٳ٘ ٜٛكخ ٓلا٠ٚڄ ٗ اٱْوإ; ؾتػً ٜطباعِٜ٘ٚ ،رل
ناؿٛٝإ إؿذليٖٚ ،قا َٓافٺ ٕكِـ ايٌلٜع ;١٭ْٗا دا٤ت ٱُاّ َهاكّ
ا٭ػ٬مٚ ،إبعاؿ اٱْوإ عٔ ايتٗٛك ٚاشلُذٚ ،١ٝيقيو قڂٿٝـٳ ٗ بعض اٯٜات
بإوؿٛغ أ ٟإٗلام; ٭ْ٘ نجرل ي ٛتٓاٚي٘ اٱْوإ اعتاؿٚ ،ٙي ٛاعتاؿ ٙأٚكث٘
ٓلاٚ ;٠ٚيقا عٳؿځتٹ ايٌلٜع١ڂ عُا ٜبك ٗ ٢ايعلٚم بعـ ػلٚز ايـّ إوؿٛغ
بايقبض أ ٚايٓشلٚ ،قاي نجرل َٔ ايؿكٗا ٤لاه ١ايـّ عً ٢ؼل ِٜأنً٘ َ ٖٛٚقٖب
َايوَٚ ،ـاكنِٗ ٗ فيو ٓعٝؿٚ ،١يعًِٗ كأٚا َع فيو إٔ ؾ ٘ٝققاك118/2.٠
ٚ _108ايـّ َعلٚف َـيٛي٘ ٗ ايًػ ٖٛٚ ،١إؾلام َٔ إؿلمات ايٓاً ١٦عٔ
ايػقاٚ ،٤ب٘ اؿٝاٚ ،٠أٌُ ػًكت٘ ٗ اؾوـ آتٺ َٔ اْك٬ب ؿّ اؿٝض ٗ كسِ
اؿاٌَ إٍ دوـ اؾٌٓ بٛاهڀ ١إِلإ إتٌِ بٌ ايلسِ ٚدوـ اؾٌٖٓٛٚ ،
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ايقٜ ٟٴكڃڀځع سٌ اي٫ٛؿٚ ،٠ػـؿ ٗ ٙدوـ اؿٛٝإ بعـ بلٚم َٔ ٙبڀٔ أَ٘ ٜهٕٛ
َٔ ا٭غق ١ٜبٛاهڀ ِٖٔ ١ايهبـ يًػقا ٤إٓشـك إيٗٝا َٔ إعـ ٠بعـ ُٖٔ٘ ٗ
إعـٚ ،٠ىلز َٔ ايهبـ َع علم ؾٗٝا ،ؾِٝعـ إٍ ايكًب ايقٜ ٟـؾع٘ إٍ
ايٌلا ٖٞٚ ،ٌٜايعلٚم ايػًٚ ،١ٛٝإٍ ايعلٚم ايلقٝك ١بك ٠ٛسلن ١ايكًب بايؿتض
ٚاٱغ٬م سلنَ ١انٖٛ ١ٝٓٝا ،١ٝ٥ثِ ٜـٚك ايـّ ٗ ايعلٚم َتٓك٬ڄ َٔ بعٔٗا إٍ
بعض بٛاهڀ ١سلن ١ايكًبٚ ،تٓؿى ايلٚ ،١٥بقيو ايـٚكإ ٜوًِ َٔ ايتعؿٔ;
ؾًقيو إفا تعڀًت ؿٚكت٘ سِ١ڄ طَ ١ًٜٛات اؿٛٝإ118/2 .
ٚ _109سهُ ١ؼل ِٜؿِ اـٓنٜل أْ٘ ٜتٓا ٍٚايكافٚكات بإؾلا ;ٙؾتٌٓأ ٗ ؿُ٘
ؿٚؿٖ ٠ا ٜكتات٘  ٫تُٗٔٗا َعـت٘; ؾإفا أُٝب بٗا آنً٘ قتًت٘119/2 .
 _110ؾًً٘ ٖقا ا٫هتكلا ٤ايبـٜع ايقٜ ٟعذن عٓ٘ نٌ ػڀٝب ٚسه ِٝغرل
ايع ّ٬اؿهٚ ،ِٝقـ ْعت ٖق ٙاـِاٍ ْاع ايؿٔا ٌ٥ايؿلؿٚ ١ٜا٫دتُاع١ٝ
ايٓاً ٧عٓٗا ُ٬غ أؾلاؿ اجملتُع َٔ أُ ٍٛايعكٝـُٚ ٠اؿات ا٭عُاٍ.
ؾاٱّإ ٚإقاّ ايُِٖ ٠٬ا َٓبع ايؿٔا ٌ٥ايؿلؿ ;١ٜ٭ُْٗا ٜٓبجل عُٓٗا ها٥لٴ
ايتشًٝات إأَٛك بٗاٚ ،اينناٚ ٠إٜتا ٤إاٍ أٌُ ْٛاّ اؾُاعُ ١ػرلٖا ٚنبرلٖا،
ٚإٛاها ٠تك ٣ٛعٓٗا ا٭ػٚ ٠ٛا٫ؼاؿٚ ،توـؿ َِاحل يٮَ ١نجرلٚ ،٠ببقٍ إاٍ ٗ
ايلقاب ٜتعنم داْب اؿل ١ٜإڀًٛب ١يًٌاكع ستِٜ ٢رل ايٓاي نًِٗ أسلاكاڄ،
ٚايٛؾا ٤بايعٗـ ؾ ٘ٝؾٔ ١ًٝؾلؿ ٖٞٚ ١ٜعٓٛإ نُاٍ ايٓؿىٚ ،ؾٔ ١ًٝادتُاع١ٝ
 ٖٞٚثك ١ايٓاي بعِٔٗ ببعض132/2 .
ب عً٢
ْٚ _111ٳِٵبٴ طايِٻابٹلڇٜٔٳص َ ٖٛٚعڀٛف عًَ ٢لؾٛعات ْٳِٵ ٷ
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مكاالت
ؽٝرل
ا٫ػتِاْ عًَ ٢ا ٖ ٛإتعاكف ٗ ن ّ٬ايعلب ٗ عڀـ ايٓعٛت َٔ

.ٞ
إتهًِ بٌ اٱتباع ٗ اٱعلاب يًُعڀٛف عًٚ ٘ٝبٌ ايكڀع قاي٘ ايلٓ ټ

لكبار

كتاب

العزبٖٔ٘ٛ
ٚايكڀع ٜه ٕٛبِٓب َا سكڊ٘ إٔ ٜهَ ٕٛلؾٛعاڄ أ ٚفلٚكاڄٚ ،بلؾع َا
بعهو٘; يٗٛٝل قِـ إتهًِ ايكڀعٳ سٌ ىتًـ اٱعلاب; إف ٜ ٫علف إٔ يفإتهًِ
العصز

قِـ ايكڀع إَ ٫ؼايؿ ١اٱعلاب ،ؾأَا ايِٓب ؾبتكـٜل ؾعٌ َـغ أ ٚفّ عوب
احلدٓح

إكاّٚ ،ا٭ٗٚل تكـٜل ؾعٌ (أػّ) ٭ْ٘ ٜؿٝـ إـغ بٌ إُـٚسٌ ٚايقّ بٌ
إقَ.ٌَٛ
ٚقـ سٌِ بِٓب طايِٻابٹلڇٜٔٳص ٖٓا ؾا٥ـتإ :إسـاُٖا عاَ ٗ ١نٌ قڀع َٔ
ايٓعٛت ،ؾكـ ْٴكٹٌٳ عٔ أب ٞعً ٞايؿاكه ٞأْ٘ إفا فنلت ايِؿات ايهجرلٗ ٠
َعلض إـغ أ ٚايقّ ؾا٭سؤ إٔ ىايـ إعلابٗا ٫ٚ ،ػعٌ نًٗا داك ١ٜعً٢
َُٛٛؾٗا; ٭ٕ ٖقا َٔ َٛآع اٱطٓاب; ؾإفا ػٛيـ إعلاب ا٭ُٚاف نإ
إكِٛؿ أنٌُ ٭ٕ ايه ّ٬عٓـ اػت٬ف اٱعلاب ِٜرل نأْ٘ أْٛاع َٔ ايهّ٬
ٓٚلٚب َٔ ايبٝإ.
قاٍ ٗ ايهٌافْ= :ٴِٹبٳ عً ٢إـغ  ٖٛٚباب ٚاهع نول ٙهٝب ٜ٘ٛعً ٢أَجً١
ًٛٚاٖـ .اٖع.+
قًت :قاٍ هٝب ٗ ٜ٘ٛباب َا ٜٓتِب عً ٢ايتعٚ ِٝٛإـغٚ= :إٕ ً٦ت دعًت٘
ُؿ ١ؾذل ٣عً ٢ا٭ٚ ،ٍٚإٕ ً٦ت قڀعت٘ ؾابتـأتَ٘ ،جٌ فيو قٛي٘ _تعاٍ_:
ط ٳٚځيهٹٔٻ ايڃبٹلٻ َٳٔٵ آَٳٔٳ بٹايًډ٘ٹ ٚٳاڃيٝٳٛٵّڇ اٯػٹلڇص إٍ قٛي٘ :طٚايِٻابٹلڇٜٔٳص ٚي ٛكؾع
ايِابل ٜٔعً ٢أ ٍٚايه ّ٬نإ دٝـاڄٚ ،ي ٛابتـأت٘ ؾلؾعت٘ عً ٢ا٫بتـا ٤نإ
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دٝـاڄْٛٚ ،رل ٖقا ايِٓب ق ٍٛاـٹلٵْٹلڇ:
الُٖاع تت ُُ َق تتٕ بوُ٘ ل تت َُِٖد دى تتٕ ُ ُ
ُلٍت ت ت ت ت تتيفَملؽتُبكت ت ت ت ت تتنُودتعثت ت ت ت ت ت ت كُ ُ
ُ
بِٓب ايٓاميٌ.+

سد ت تتُيُ لعد ت ت ت ٚبُٔآفت ت تت ُٛدت ت ت تتاُ مُ
ُٔ لغِّٗات ت ت ت ت تتُُٕوعيف بقت ت ت ت ت ت ت ُ ألَ مُ
ُ

ثِ قاٍٚ= :معِ اـً ٌٝإٔ ِْب ٖقا عً ٢أْو مل تلؿ إٔ ؼـخ ايٓاي٫ٚ ،
َٔ ؽاطب بأَل دًٗٚ ،ٙٛيهِٓٗ قـ عًُٛا َٔ فيو َا قـ عًُت ،ؾذعًت٘ ثٓا ٶ٤
ٚتعُٝٛاڄ ِْٚب٘ عً ٢ايؿعٌ نأْ٘ قاٍ أځفٵ ڂنلٴ أٌٖ فيوٚ ،أفنل إكٚ ،ٌُٝيهٓ٘
ٌ ٜ ٫وتعٌُ إٗٚاك +ٙاٖع.
ؾٹعٵ ٷ
قًتٜ٪ٜ :ـ ٖقا ايٛد٘ أْ٘ تهلك َجً٘ ٗ ْٛا٥ل ٖق ٙاٯ ٗ ١ٜهٛك ٠ايٓوا٤
طٚٳايڃ ٴُكٹُٝٹٌٳ ايِٻ٠٬ځص عڀؿاڄ عً ٢طځيهٹٔڇ ايلٻاهٹؼٴٕٛٳ ؾٹ ٞايڃ ٹعًڃِڇص ٗٚ ،هٛك٠
ايعكٛؿ طٚٳايِٻابٹ٦ٴٕٛٳص عڀؿاڄ عً ٢طإڇٕٻ اډيقٹٜٔٳ آ ٳَٓٴٛا ٚٳاډيقٹٜٔٳ ٖٳاؿٴٚاص.
ايؿا٥ـ ٠ايجاْ ١ٝإٔ ٗ ِْب ايِابل ٜٔبتكـٜل أػّ أ ٚأَـغ تٓبٗٝاڄ عً٢
ػِ ١ِٝٝايِابلَٚ ،ٜٔنُ ١ٜؿتِٗ اييت ٖ ٞايِدل133_132/2 .
 _112طٜٳا أځټٜٗٳا اډيقٹٜٔٳ آ ٳَٓٴٛا ڂنٹتبٳ ٳع ځًٵٝهڂِٵ اڃيكٹِٳاْٴ ؾٹ ٞاڃي ځكٵتًځ ٢ايڃشٴلټ بٹايڃشٴلٿ
ٚٳايڃعٳٵبـٴ بٹايڃعٳٵب ٹـ ٚٳا٭ڂْجٳ ٢بٹا٭ڂْجٳ٢ص.
تًو أسهاّ َتتابع َٔ ١إُ٬غ أسٛاٍ ا٭ؾلاؿ ٚأسٛاٍ اجملتُعٚ ،ابتـ ٨بأسهاّ
ايكِاْ; ٭ٕ أع َٔ ٤ًٞ ِٛاػت ٍ٬ا٭سٛاٍ اػت ٍ٬سؿْ ٜؿٛي ا٭َٚ ،١قـ
أؾل ٙايعلب ٗ إٓاعٖ ١قا ا٭ٌُٜ ،عًِ فيو َٔ ي٘ إٕاّ بتاكىِٗ ٚآؿابِٗ
ٚأسٛاشلِ; ؾكـ بًؼ بِٗ تڀلؾِٗ ٗ فيو إٍ ًٚو ايؿٓا ٤ي ٛطاٍ فيو ،ؾًِ
ٜتـاكنِٗ اهلل ؾ ٘ٝبٓعُ ١اٱه ;ّ٬ؾهاْٛا ٜٴػرل بعٔٴِٗ عً ٢بعض; يػٓ ١ُٝأْعاَ٘
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مكاالت
فيو
ٚعبٝـْٚ ٙوا ،٘٥ؾٝـاؾع إڂ ٳػاك عًٚ ،٘ٝتتًـ ْؿٛيٷ بٌ ايؿلٜكٌ ،ثِ ٌٜٓأ عٔ
لكبار

ٌ ي٘ قتٌٝٷ ٗ قځتٵٌڇ قاتٌڇ ٚيٝٿ٘ٚ ،إٕ أعٛم ٙفيو قتٌٳ
طًب ايجاكات; ؾٝوع ٢نٌ َٔ قڂتٹ ٳ
كتاب

العزبٔ٘ٗ
ب٘ غرلٳٚ َٔ ٙاسـ نـ ٤ي٘ ،أ ٚعـؿ ٜلاِٖ ٜٛ ٫امٜٚ ْ٘ٚوُ ٕٛفيو بايتهاٌٜ

ايـّ ،أ ٟنإٔ ؿّ ايٌلٜـ ٜهاٍ بـَا ٤نجرل ;٠ؾلَا قـك ٙٚباثٌٓ أ ٚبعٌل ٠أٚيفَا،١٥
ٖٚهقا ٜـٚك ا٭َلٜٚ ،تناٜـ تناٜـاڄ ؾاسٌاڄ ستِٜ ٢رل تؿاْٝاڄ ،قاٍ مٖرل:
ت ت تت

ثىيفُعا ت ت تتيفُٔنبٗت ت تتيفُُبع و ت تتتيفُ ُ

العصز
احلدٓح

تح تتيفٌٕ ُٔاق تتٕ ُبٗ تتٍّيُعغت ت ُوٍشت تيُ( )ُ

ُ ٜٓٚتكٌ ا٭َل َٔ قب ١ًٝإٍ قب ١ًٝبايُ ٤٫ٛ
ٚايٓوب ٚاؿًـ ٚايِٓل ،٠ستُ ٢اكت
ُ

اٱسٔ ؾاً ;١ٝؾتؼافيٛا بٚ ِٗٓٝاهتِٓل بعض ايكبا ٌ٥عً ٢بعض; ؾٛدـ ايؿلي

ٚايلَ ّٚـػ٬ڄ إٍ ايتؿلق ١ب ،ِٗٓٝؾشهُٚ ،ِٖٛأكٖب.ِٖٛ
ٚإٍ ٖقا اٱًاكٚ ٠اهلل أعًِ بكٛي٘ _تعاٍ_ :طٚٳا ٵف ڂنلٴٚا ْٹ ٵعُٳ١ځ ايًډ٘ٹ ٳع ځًٵ ٝڂهِٵ ڇإفٵ ڂنٓٵتٴ ٵِ
أځعٵـٳا٤ٶ ؾځأځډيـٳ ٳبٝٵٔٳ ڂقًڂٛٹب ڂهِٵ ؾځأځُٵبٳشٵٴتِٵ ٹبٓٹ ٵعُٳتٹ٘ٹ ڇإ ٵػٛٳاْاڄ ٳ ٚڂنٓٵٴتِٵ ٳعًځً ٢ٳؿځا سٴ ڃؿ ٳل٠ٺ َٹٔٵ ايٓٻا ڇك
ؾځځأْٵكځ ٳق ڂنِٵ ٹَٓٵٗٳاص أ ٟنٓتِ أعـا٤ٶ بأهباب ايػاكات ٚاؿلٚب ؾأيډـ بٓٝهِ بهًُ١
اٱهٚ ،ّ٬نٓتِ عًًٚ ٢و اشل٬ى ؾأْكقنِ َٓ٘; ؾٔلب َج٬ڄ يًٗ٬ى ايعادٌ
ايقٜ ٫ ٟٴبك٦ًٝ ٞاڄ عؿل ٠ايٓاك; ؾايكا ِ٥عً ٢ساؾتٗا يٝى بٚ ٘ٓٝبٌ اشل٬ى إ ٫أقٌ
سلن135_134/2 .١

ٚ _113اي ١ُٝٛا٭َل بؿعٌ ً٤ٞٺ أ ٚتلن٘ ٖا ؾْ ٘ٝؿع يًُأَٛك أ ٚيَٰل ٗ
َػٝب اٯَل ٗ سٝات٘ ،أ ٚؾُٝا بعـ َٛتً٘ٚ ،اع إط٬قٗا عً ٢أَل بًٌِٜ ٤ٞض
َ ٗ _ 1عًكت٘ إٌٗٛكّ ٠ـغ اشللّ بٔ هٓإٚ ،اؿاكخ بٔ عٛفَٚ ،عٓ( ٢ؿقٛا عڀل ٌَِٓ) نٓا١ٜ
عٔ ايكتٌ; ٭ٕ ٌَُٓاڄ كدٌ نإ ِٜٓع اؿٓ ٙٛيًُٛت ;٢ؾِاك ٜٔلب ب٘ إجٌ; يهجل ٠ايكتٌ)ّ( .
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بعـ َٛت إ147/1 .ُٞٛ
 _114سٴهڃِٴ ايِٝاّڇ سٴهڃ ٷِ ع َٔ ِٝٛا٭سهاّ اييت ًلعٗا اهلل _تعاٍ_ يٮَ،١
 َٔ ٖٛٚايعباؿات ايلاَ ١ٝإٍ تنن ١ٝايٓؿى ٚكٜآتٗا ٗٚ ،فيو ُ٬غ ساٍ
ا٭ؾلاؿ ؾلؿاڄ ؾلؿاڄ; إف َٓٗا ٜته ٕٛاجملتُع154/2 .
ٚ _115إفا قـ نإ َٔ إتعقك عً ٢اشلٝهٌ ايبٌلَ ٟا َٖ ٛوتٛؿع سٝا٠
سٛٝاْ ١ٝإٔ ٜتذلؿ عٔ سٛٝاْٝت٘ _ ؾُٔ إتعقك عً ٘ٝاْ٫كڀاع ايبات عٔ إَـاؿ
سٛٝاْٝت٘ َڀًٛباتٗا; ؾهإ َٔ ايچ٬مّ يتڀًب اكتكاْ ٤ؿو٘ إٔ ٜتـكز ب٘ ٗ
ايـكدات إُهٓ َٔ ١تٗقٜب سٛٝاْٝت٘ٚ ،ؽً َٔ ِ٘ٝايتٛغٌ ؾٗٝا بكـك اٱَهإ;
يقيو نإ ايِ َٔ ّٛأِٖ َكـَات ٖقا ايػلض; ٭ٕ ؾ ٘ٝػًِتٌ عُٝٛتٌ;
ُٖا ا٫قتِاؿ ٗ إَـاؿ ايك ٣ٛاؿٛٝاْٚ ،١ٝتعٛؿ ايِدل بلؿٿٖا عٔ ؿٚاعٗٝا.
ٚإف قـ نإ ايبًٛؽ إٍ اؿـ ا٭مت َٔ فيو َتعقكاڄ _نُا عًُت_ سا ٍٚأهاطٌ
اؿهُ ١ايٓؿواْ ١ٝاٱق ;َ٘ٓ ٍ٬ؾُِٓٗ َٔ عاجل اٱق ٍ٬بٓكّ ايهُٝات ٖٚقا
ُ ّٛاؿهُا َٔ َِٗٓٚ ،٤ساٚي٘ َٔ داْب ْكّ أٚقات ايتُتع بٗا ٖٚقا ُّٛ
ا٭ځؿٜإ ٖٛٚ ،أبًؼ إٍ ايكِـٚ ،أٗٚل ٗ ًَه ١ايِدل.
ٚبقيو وٌِ يٲْوإ ؿكب ١عً ٢تلى ًٗٛات٘ ،ؾٝتأٌٖ يًتؼًل بايهُاٍ; ؾإٕ
اؿا ٌ٥بٚ ٘ٓٝبٌ ايهُا٫ت ٚايؿٔآ ٖٛ ٌ٥عـ ايتشٌُ يِْ٬لاف عٔ ٖٛاٙ
ًٛٗٚات٘.
ن ُ نتت ت ت ُٞحُٖثت ت ت دكُ عيفو ت تتيفُ دٖطباُّت ت تُُْ

ٔحٍُٖت تتُْقما ت تتيفُ يفٖٔ ت تتيفُضٗ ت تتذُقتى ت تتيفُ

ست تتاُٛ
فٗدٕش ت ت ُاُُتم َقت تتُٜلت تتُْ ل ت ت ِ ُُ د

ن ُند ب ت ت ت حُاوديفلّت ت تتيفُتى ت ت ت ُ لحى ت ت تيفُُ

ُ 160/2

ُ
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ٚ _116قٛي٘ :طٹتًڃوځ عٳٌٳ ٳل٠څ نځا ٹًَځ١څص ؾځقٵيځهځ ڂ١

()1

اؿواب ،أ ٟمكاالت
داَعت٘
لكبار

ؾاؿاهب إفا فنل عـؿ ٜٔؾِاعـاڄ قاٍ عٓـ إكاؿْ ٠ع ا٭عـاؿ :ؾقيو أٟ
إعـٚؿ نقا; ؾِٝػت شلقا ايكُٝ ٍٛػ ١مت

()2

كتاب

باهِ
َجٌ :بوٌُ; إفا قاٍ:العزبٔ٘

يف
َتذُعَٔ ١
اهللٚ ،سٛقٌ; إفا قاٍ ٫ :س ٫ٚ ٍٛق ٠ٛإ ٫باهلل; ؾشلٚف ؾقيه١
العصز

سلٚف ؾقيو; نُا قاٍ ا٭عٌ:٢

احلدٓح

عُ لعش ت ت تتتيفُُٞ

خ ت ت ت تتالرُبيفل ت ت ت ت ت ُٚفّ ت ت ت تتَُضت تا ت ت ت ت تُُ٘ ُ

ٔست ت ت تتجُضت ت ت تتؽتُٖ ت ت تت

ُفت ت ت ت ل ُت ت ت تتعُٛفت ت ت تتُ٘ لت ت ت تتًُٕٗ ٖت ت ت تُُ٘ ُ

ُٔش ت ت ت ت ت ةُ نت ت ت ت ت ت ُٞفت ت ت ت تتٕ ُ ل ت ت ت ت ت ُُِّٙا ُٞ

ُ ؾًؿ( ٜؾقيه )١نًَُٛ ١يـ ٠مل تٴوُع َُٔ ن ّ٬ايعلب ،غًب إط٬م اهِ
ايؿقيه ١عً ٢ػْ ١ُ٬ع ا٭عـاؿٚ ،إٕ نإ ايًؿ ٜاحمله ٞدل ٣بػرل نًُ١
(فيو) نُا ْك ٗ ٍٛقٛي٘ :طٹتًڃوځ عٳٌٳلٳ٠څ نځا ٹًَځ١څص إْٗا ؾقيهَ ١ع ن ٕٛايٛاقع ٗ
احمله ٞيؿ ٜتًو  ٫يؿ ٜفيوَٚ ،جً٘ ق ٍٛايؿلمؿم:
خ ت ت ت ت تتالرُٔ خٍث ت ت ت ت تتيفُُفثمت ت ت ت ت ت ُمتت ت ت ت ت ت ُُ ُ
ُ أ ٟإٍ ايٌِ ٚايتكب228/2 .ٌٝ

ٔسيفاست ت ت ت ت تتُٛـتٗت ت ت ت ت تتنُ ؾتُ لشت ت ت ت ت تتىيفًُُ
ُ

ٚ _117قـ هً٦ت عٔ سهُ ١ن ٕٛا٭ٜاّ عٌل ٠ؾأدبت :بأْ٘ يعً٘ ٌْأ َٔ
ْع هبعٚ ١ث٬ث ;١٭ُْٗا عـؿإ َباكنإٚ ،يهٔ ؾا٥ـ ٠ايتٛمٜع ٚاٖل،٠
 _ 1ايؿقيه :١نًُ ١قـثَٚ ،١عٓاٖا :فٌُ َا ؾِٿٌٚ ،ػُ٬ت٘.
 :َ٘ٓٚؾځقٵيځو اؿواب :أ ٟأْٗاٚ ،ٙؾلؽ َٓ٘.
َٓ ٖٞٚشٛت َٔ ١قٛي٘ :ؾقيو نقا ٚنقا :إفا أٌْ سواب٘ .اْٛل إعذِ ايٛه)ّ( .678/2 ٘ٝ
 _ 2ايٓشت ٗ اُڀ٬غ عًُا ٤ؾك٘ ايًػ :١إٔ هعٌ َٔ نًُتٌ ؾأنجل نًُٚ ١اسـَ ،٠جٌ َا فنلٙ
إ٪يـَٚ ،جٌ قٛشلِ :عبٌُْ :ٞوب ١إٍ عبـ سلىٚ ،عبـكْ ٟوب ١إٍ عبـ ايـاك)ّ( .
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ٚسهُ ١ن ٕٛايتٛمٜع نإ إٍ عـؿَ ٜٔتؿاٚتٌ َ ٫تواٚ ٌٜٚاٖل٫ ;٠ػت٬ف
ساي ١اً٫تػاٍ باؿر; ؾؿٗٝا ٌَكٚ ،١ساي ١ا٫هتكلاك بإٓنٍ.
ٚؾا٥ـ ٠دعٌ بعض ايَِ ٗ ّٛـ ٠اؿر دعٌ بعض ايعباؿ ٠عٓـ هببٗاٚ ،ؾا٥ـ٠
ايتٛمٜع إٍ ث٬ثٚ ١هبع ١إٔ نًُٗٝا عـؿ َباكى ٓبڀت َجً٘ ا٭عُاٍ ؿ١ٜٝٓ
ٚقٔا229/2 .١ٝ٥
ٚ _118ا٭يبابْ :ع يب  ٖٛٚايعكٌٚ ،ايًب َٔ نٌ ً :٤ٞاـايّ َٓ٘،
ٚؾعً٘ يځٴببٳ ٳ ٜڂًبټ بِٔ اي ّ٬قايٛاٚ :يٝى ٗ ن ّ٬ايعلب ؾځعٴٌ ٜؿعٌ بِٔ ايعٌ
ٗ إآٚ ٞإٔاكع َٔ إٔاعـ إٖ ٫قا ايؿعٌ سها ٙهٝب ٜ٘ٛعٔ ْٜٛىٚ ،قاٍ
ثعًبَ :ا أعلف ي٘ ْٛرلاڄ236/2 .
ٚ _119ؿيت اٯ ١ٜعً ٢طًب فنل اهلل _تعاٍ_ ٗ أٜاّ كَ ٞاؾُاك  ٖٛٚايقنل
عٓـ ايلَٚ ٞعٓـ مل اشلـاٜا.
ٚإِا أڂَلٚا بايقنل ٗ ٖق ٙا٭ٜاّ; ٭ٕ أٌٖ اؾاًٖ ١ٝناْٛا ٌٜػًْٗٛا بايتؿاػل
َٚػامي ١ايٓوا ،٤قاٍ ايعلد:)1(ٞ
وت ت ت ت ت تتيفٌُمثقت ت ت ت ت تتُ٘ الُخت ت ت ت ت تتالرُُ بوٍت ت ت ت ت تتُ ُٜ
ُ ٚقاٍ عُل بٔ أب ٞكبٝع:١

ضثت ت ت ت ت تتُٖٜد َح ت ت ت ت ت ت ِّ ُبٍٍٗت ت ت ت ت تتيفُ لٍ َح ت ت ت ت ت ت ُ
ُ

ٚ _ 1قاٍ:
ٌما ت ت تتذُض ت ت تتٕالُ ت ت تتيفوالُ م ت ت تتُُْ ُ

الٌُمثق ت ت تتُ٘ الُعم ت ت تتُٜو ت ت تتٍّشُ ُ

ُذتت ت تتشُ ُُضست ت تتجُفىت ت تتيفن ُوٍ ت ت تُ ُُٜ

ُٔاِم ت ت تتُْ ُُِ ت ت تتُ٘حُحتس ت ت تتشُ (ّ)ُ
ُ

ُ
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ب ت ُلتتُ٘وٍّتتيفُوبعص تيدُضتتؽتُزى ت ح( )ُ ُ
ُفت ت تتٕ هللبُوت ت تتيفُاا  ٍ ُُ ُٔٙت ت تجدُا ٖت ت تتيفُُ ُ
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مكاالتتيفُُ
ٔ َت ت ت تت ُخضت ت ت ت تٗبَُدٍِّٖت ت ت تتجُباتٍت ت ت ت ت
لكبارت تتيفُُ
ُب ت ت تتاعُ وٗ ت ت ت تجدُ دتَى ت ت تت ُاًُبدى ت ت

كتاب
ِٖ
ُ ٭ِْٗ ناْٛا ٜل ٕٚإٔ اؿر قـ اْتٗ ٢باْتٗاُ٤ايعاًل بعـ إٔ أَوهٛا عٔ َ٬فٿ
العزبٔ٘

َـ ٠ط ;١ًٜٛؾهاْٛا ٜعٛؿ ٕٚإيٗٝا ،ؾأَلِٖ اهلل _تعاٍ_ بقنلڇ اهلل ؾٗٝاٚ ،فيفنڃلٴ اهلل
ؾٗٝا ٖ ٛفنل ٙعٓـ كَ ٞاؾُاك.

العصز
احلدٓح

ٚا٭ٜاّ إعـٚؿات ايج٬ث ١ٴتلَ ٢اؾُاك ايج٬ث ٗ ١نٌ َٗٓ ّٜٛا بعـ اينٚاٍ ٜٴبٵتٳـأ
باؾُل ٠اييت تًَ ٞوذـ َٓ ٢بوبع سِٝات ،ثِ تلَ ٢اؾُلتإ ا٭ػلٜإ نٌ
ْلَ ٠جٌ فيوٜٚ ،هدل َع نٌ سِاٚ ،٠آػلٖا ْل ٠ايعكب ٗٚ ،١أسهاّ
ايلَٚٚ ،ٞقت٘ٚ ،عهى ا٫بتـا ٤ؾ ٘ٝظُلَ ٠وذـ َٓٚ ٢إبٝت بػرل َٓ _ ٢ػ٬ؾات
بٌ ايؿكٗا262/2 .٤

ٚ _120اٱعذاب :إهاؿ ايعذب ٗ ايٓؿىٚ ،ايعذب :اْؿعاٍ ٜعلض
يًٓؿى عٓـ ٌَاٖـ ٠أَل غرل َأيٛف ػؿ ٞهبب٘.
ٕٚا نإ ًإٔ َا ىؿ ٢هٳبٳبٴ٘ٴ إٔ تلغب ؾ ٘ٝايٓؿى ُاك ايعذب َوتًنَاڄ
ي٬هتشوإ; ؾٝكاٍ :أعذبين ايٌَ ،٤ٞعٓ ٢أٚدب ي ٞاهتشواْ٘.
قاٍ ايهٛاً ٗ ٞا٫هتشوإ :أعذبين نقا ٗٚ ،اٱْهاك :عذبت َٔ نقا،
ؾكٛيٜ٘ :عذبو أ ٟوؤ عٓـى قٛي٘266/2.
ٚ _121دِٗٓ عًِ عً ٢ؿاك ايعكاب إٛقـْ ٠اكاڄ ٖٛٚ ،اهِ ٖٓٛع َٔ ايِلف
قاٍ بعض ايٓشا :٠يًعٳًځُٹٻٚ ١ٝايتأْٝح; ٭ٕ ايعلب اعتدلت٘ نأزلا ٤ا٭َانٔ.
ٚقاٍ بعِٔٗ :يًعٳًځُٹٻٚ ١ٝايعٴذٵُ ٖٛٚ ،١ق ٍٛا٭نجل دا َٔ ٤يػ ١غرل علب،١ٝ
ٜ _ 1عين كَت اؾُاك)ّ( .
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ٚيقيو  ٫ساد ١إٍ ايبشح عٔ اًتكاق٘.
 َٔٚدعً٘ علبٝاڄ معِ أْ٘ ٌَتل َٔ اؾِٗ  ٖٛٚايهلاٖ ;١ٝؾنعِ بعِٔٗ إٔ
ٚمْ٘ ؾڂ ٳعٓٻٌ بنٜاؿ ٌْْٛ ٠أًُ٘ ؾڂ ٵعٓٳٌ بٓٚ ٕٛاسـٓ ٠عؿت ٚقٚ ٌٝمْ٘ ؾځ ٳعًډٌ بتهلٜل
 َ٘٫ا٭ ٖٞٚ ،ٍٚايٓ ٕٛإؿاقاڄ ي٘ باـُاه َٔٚ ،ٞقاٍ :أًُٗا بايؿاكه١ٝ
نځٗٓٻاّ ،ؾعلبت دِٗٓ.
ٚق :ٌٝأًُٗا عدلاْ ١ٝٹن ڇٗٓٻاّ بهول ايهاف ٚنول اشلا ،٤ؾعلبتٚ ،إٔ َٔ قاٍ:
إٕ ٚمٕ ؾعٌٓ ٚ ٫دٛؿ ي٘ ٜ ٫ٴًڃتٳؿځتٴ يكٛي٘; يٛدٛؿ ؿٳٚٵْٳو اهِ ٚاؿ بايعاي١ٝ
ٚسٳؿځٓٵه ٢اهِ ئًعٝـ  ٖٛٚعاٚ ١ًَُٗ ٤ؾاَ ٤ؿتٛستٌ ْٕٛٚ ،هانٓٚ ،١ناف
ٚأيـُٖٚ ،ا ْاؿكإ; ؾٝه ٕٛدِٗٓ ْاؿكاڄ.
ٚأَا ق ٍٛايعلب كٴ ځنٝٻ١ڂ دِٗٓ أ ٟبعٝـ ايكعل ؾ ٬سذ ١ؾ ;٘ٝ٭ْ٘ ْاً ٧عٔ تٌب٘ٝ
ايلن ١ٝظِٗٓ; ٭ِْٗ ِٜؿ ٕٛدِٗٓ أْٗا نايب٦ل ايعُٝك ١إُتًْ ١٦اكاڄ ،قاٍ ٚكق ١ابٔ
ْٛؾٌ أ ٚأَ ١ٝبٔ أب ٞايًِت ٜلث ٞمٜـاڄ بٔ عُل ٚبٔ ْؿٚ ٌٝناْا َعاڄ ٖٔ تلى
عباؿ ٠ا٭ٚثإ ٗ اؾاًٖ:١ٝ
شت ت ت حُٔاٌعى ت تتجُ ب ت تتَُعىت ت ت ُُٔٔ فت ت تتيفُ ُ

تسٍات ت تجُتٍُّت ت تٕ ُو ت تتَُ لٍ ت تتيف ُودٌُتَ بمىت ت تتيفُ

ُ272_271/2

ُ

ٚ _122ع ١َ٬ايباطٔ ته ٗ ٕٛتِلؾات إل ;٤ؾايق ٟوب ايؿواؿ ًٜٗٚو
اؿلخ ٚايٓوٌ ٜ ٫هُ ٕٛاسب ُٓرل طٝبٚ ،إٔ ايقِٜ ٫ ٟػ ٞإٍ ؿع٠ٛ
اؿل إفا ؿعٛت٘ إيٜٗٛٚ ٘ٝل عً ٘ٝا٫عتنام بايٜ ٫ _ ًِٛلع ٟٛعٔ غٜ ٫ٚ ٘ٝذلى
أػ٬ق٘ ايقَٚ ،١ُٝايقٌٜ ٫ ٟض بٓؿو٘ ٗ ِْل ٠اؿل ٜٓب ٧ػًك٘ عٔ إٜجاك اؿل
ٚاـرل عً ٢ايباطٌ ٚايؿواؿٜ ٫ َٔٚ ،لأف ؾاهلل ٜ ٫لأف ب٘274/2 .
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مكاالتَٔ
َٚ _123عٓ ٢تن ٌٜاؿٝا ٠شلِ :إَا أځٕٻ َا ػًل مٜٓاڄ ٗ ايـْٝا قـ ُهٔ
لكبار

ْؿٛهِٗٚ ،اًتـ تٛغڊًِٗ ٗ اهتشواْ٘; ٭ٕ ا٭ًٝا ٤اينٻٜٵٳٓ١ځ ٖ ٞسوٓ١څ ٗ أعٌ
كتاب

العزبٔ٘:
ْٝع ايٓاي; ؾ ٬ىتّ ايق ٜٔنؿلٚا ظعًٗا شلِ م ١ٜٓنُا َٖ ٛكتٔ ٢قٛي٘

طٹيًډقٹٜٔٳ نځ ځؿلٴٚاص ؾإٕ اي ّ٬تٌعل با٫ػتِاْٚ ،إَا تلٜٚر تنٜٗٓٝا ٗ يف
ْؿٛهِٗ
العصز
شوٿ ٴٔ َا يٝى باؿؤ نا٭قٝو ١ايٌعلٚ ،١ٜاـٛاطل ايٌٗ.١ٜٛ
بـعًٝ ٠ٛڀاْ ١ٝتٴ ٳ

احلدٓح

ٚإنٜٿٔ عً ٢إعٓ ٢ا٭ ٖٛ ٍٚاهلل _تعاٍ_ إ ٫أِْٗ أؾلطٛا ٗ اٱقباٍ عً٢
اينٚ ،١ٜٓإنٜٿٔ عً ٢إعٓ ٢ايجاْ ٖٛ ٞايٌٝڀإ ٚؿعات٘.
س ٹقفٳ ؾاعٌ ايتن ;ٌٜ٭ٕ إن ٜٔشلِ أَٛك نجرلَٗٓ :٠ا ػًل بعض ا٭ًٝا٤
ٚٴ
سوٓ ١بـٜع ١نُشاهٔ ايقٚات ٚإٓاٚلَٗٓٚ ،ا إيكا٤ٴ سؤڇ بعض ا٭ًٝاٗ ٤
ْؿٛهِٗ  ٖٞٚغرل سوٓ ١نكتٌ ايٓؿىَٗٓٚ ،ا إعلآِٗ عُٔ ٜـع ِٖٛإٍ
اٱقباٍ عً ٢ا٭َٛك ايٓاؾع ١ست ٢امِلت ُُِٖٗ ٗ ايتٛغٌ َٔ احملاهٔ ايٛاٖل٠
اييت ؼتٗا ايعاك ي ٛنإ باؿٜاڄَٗٓٚ ،ا اكتٝآِٗ عً ٢اْ٫هباب عً ٢ايًقات ؿٕٚ
ايؿهل ٗ إِاحل ،إٍ غرل فيو َٔ أَٛك ًِٜض نٌ َٓٗا إٔ ٜعـ ؾاع٬ڄ يًتنٌٜ
سكٝك ١أ ٚعلؾاڄ; ؾٮدٌ فيو ط ٣ٛفنلٳ ٖقا ايؿاعٌ; ػٓباڄ يٲطاي294/2 .١
ٚ _124قـ اهتكلٜت َٛاقع ايتن ٌٜإقَ ّٛؾشِلتٗا ٗ ث٬ث ١أْٛاع :ا٭:ٍٚ
َا يٝى بن ٜٔأُ٬ڄ  ٫فاتاڄ ُ ٫ٚؿ ;١٭ٕ دٳُٹٝٵعٳ٘ٴ فّپ ٚأف٣ٶٚ ،يهٓ٘ مٴٿ ٜٔيًٓاي
بأٖٚاّ ٚػٛاطل ًٝڀاْٚ ،١ٝؽ٬ٝٝت ًعل ١ٜناـُل.
ايجاَْ :ٞا ٖ ٛمٜٔٷ سكٝك١ڄ يهٔ ي٘ عٛاقب ػعً٘ ٓلاڄ ٚأف ٣ناينْا.
ايجايحَ :ا ٖ ٛم ٜٔيهٓ٘ وـ ب٘ َا ِٜرل ٙفَُٝاڄ نٓذـ ٠ايٛاملٚ ،قـ سٔل
ي ٞايتُج ٌٝيج٬ثتٗا بك ٍٛطلؾ:١
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ٔل تتٕالُخ تتالرُُِدت تَُو تتَُعٗش تت ُٛلحث ت تُ ُُٜ
ُفىت ت تتٍَُّس ت ت تاقُ٘ لعت ت تتيفنبالحبُبتشت ت تت بُ ُٛ

لطائف مً تفضري صْرٗ البكزٗ

ٔزت ت ِّكُحُاَض َح تتنُوثت تتُٜقت تتيفًُ دع تتتٕ باُٙ
ُ ىٗ تتجُوثت تتُٜوت تتيفُتدع ت تنُبيفنتت تتيفٞبُتداب ت ت بُ
ُباّكٍَ ت ت ت تُٛحتت ت ت تتجُ رتبا ت ت ت تيفٞبُ نتتعتىت ت ت تبت ُ

ُٔتقصريدًُُٖٕ ل ز مَُٔ لت ُزَدُودع ب
ستُبُ ُ
ُٔ َت ت ت ِّ ُٙن ٌُ ت تتيفا ُٝنتض ت تتيف دُودسٍات ت تتيفُ ُ

ُ َ بت تتٗ بُ ل ضت تتيفٌُاّثت تتُْ لتىدتثت تتتٕ ِّ با( )ُ

ُ 295/2

ُ

 _125ؾآؿّ ػٴًٹلٳ ٗ أسؤ تكًٜٝ ِٜٛل بايقٻنل دوُاڄ ٚعك٬ڄٚ ،أشلُ٘ َعلؾ١
اـرل ٚاتباعَ٘ٚ ،علؾ ١ايٌل ٚػٓب٘; ؾهاْت آكاَ ٙ٩وتك ١ُٝتتٛد٘ ابتـا٤ٶ ٕا ؾ٘ٝ
ايٓؿعٚ ،تٗتـ ٟإٍ َا وتاز يٖ٬تـا ٤إيٚ ،٘ٝتتعكٌ َا ٌٜاك ب٘ عً ;٘ٝؾتُٝن ايٓاؾع
َٔ غرلٜٚ ،ٙواعـ ٙعً ٢ايعٌُ َا ٜٗتـ ٟإي ٘ٝؾٹهڃلٴ ٙدوـٷ هًِٝٷ قٟٛپ َتٌٷ.
ٚسٛا ٤ػًكت ٗ أسؤ تكًٜٝ ِٜٛل با٭ْج ٢ػًكاڄ ٌَابٗاڄ ـًل آؿّ; إف إْٗا
س ٳـ٠ٺ ٚٳ ٳػ ځًلٳ َٹٵٓٗٳا
ػًكت نُا ػًل آؿّ ،قاٍ _تعاٍ_ :ط ٳػ ځً ځكهڂِٵ َٹٔٵ ْٳ ڃؿىڈ ٚٳا ٹ
 _1قٛي٘( :دـٿى) ځق ٳوِٚ ،اؾځـټ ٖٛ :اؿٚ ٜايبؼتٚ ،قٛي٘( :مل أسؿٌ) :مل أباٍڇٚ ،قٛي٘ ( :ٴعٛٻؿ)ٟ
ْع عا٥ـ َٔ ايعٝاؿ ٠يًُلٜضٚ ،قٛي٘( :نُٝت) ُٚـ يًؼُل ٖٞٚ ،٠اييت يْٗٛا بٌ ايوٛاؿ ٚاؿُل،٠
ٚقٛي٘( :إٔاف) إقعٛك ايقٓ ٟاؾت٘ اشلُٚ ،ّٛقٛي٘( :قٓباڄ) احملٓب ٖ ٛايؿلي ايقٜ ٗ ٟـ ٜ٘اؿٓا،٤
ٚقٛي٘ ( :ٹهٵٝـ ايػٔا) ْٛع َٔ ايق٥اب ٖٛٚ ،أػبجٗاٜٚ ،ٴوُ ٢ف٥ب ايػٔاٚ ،قٛي٘( :إتٛكؿ) ايقٚ ٟكؿ
إاٚ ،٤قٛي٘( :ايـدٔ) ايػ ٗ ِٝايوُاٚ ،٤تكِرل  ّٜٛايـدٔ :تكڀٝع٘ بايعبحٚ ،دعً٘ قِرلاڄ بايًعب،
ٚقٛي٘( :ايبٗهٓ )١إلأ ٠اؾُ ١ًٝاؿوٓ ١اـًلٚ ،قٛي٘( :اـبا ٤إعُـ) اـ.١ُٝ
َٚعٓ ٢ا٭بٝات :ي ٫ٛسيب ث٬خٳ ػِاٍڈ ٖٔ َٔ ايًقات مل أباٍڇ َت ٢قاّ عٛؿ َٔ ٟعٓـ ; ٟآٜوٌ َٔ
سٝات. ٞ
ٖٚق ٙايج٬خ ًٖ : ٞلب اـُل ٚ ،إغاث ١إقعٛك ٚ ،تكڀٝع اي ّٛٝايق ٟتًبـت زلا ٙ٩بايػ ّٛٝبايتُتع
باَلأ ٠سوٓا ٤ؼت اـبا ٤إعُـ .
ٖقا ٖ ٛغاُٖ ١ٜت٘ َٓٚ ،تٗ ٢طُٛس٘ ٚ ،ي ٫ٛفيو _نُا ٜك _ٍٛمل ٜباٍ بإَٓ ١ٝتْ ٢نيت ب٘ ! (ّ)
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مكاالت
عً٢
دٗٳاص ؾهاْت ٗ اْوٝام عكًٗا ٚاٖتـاٗ٥ا ٚتعكڊًٗا َٚواعـ ٠دوـٖا
ٳمٚٵ ٳ

فيو _ عً ٢مَ ٛا نإ عً ٘ٝآؿّ.

لكبار

كتاب

العزبٔ٘،
ً ٫ٚو إٔ أق ٣ٛعِٓل ٗ تك ِٜٛايبٌل عٓـ اـٹًك ٖٛ ١ايعكٌ إوتكِٝ
ؾبايعكٌ تٳأځٻت ٢يًبٌل إٔ ٜتِلف ٗ ػِاٚ ،ِ٘٥إٔ ٜٔعٗا ٗ َٛآع يفاؿاد١
إيٗٝا.

العصز

احلدٓح

ٖهقا نإ ًإٔ ايقنل ٚا٭ْج ;٢ؾُا ٚٳيځـا َٔ ا٭٫ٚؿ ٌْأ َجٌ ٌْأتُٗا ٗ
ا٭سٛاٍ نًٗا ،أمل تل نٝـ اٖتـ ٣أسـ بين آؿّ إٍ ؿؾٔ أػٌَ َٔ ٘ٝاٖـ ٠ؾعٌ
ايػلاب ايباسح ٗ ا٭كض; ؾهإ ا٫هتٓبا ٙايؿهلٚ ٟايتكًٝـٴ ب٘ أڂيٸٻ اؿٔاك٠
ايبٌل١ٜ؟!
ؾايِ٬غ ٖ ٛا٭ٌُ ايق ٟػًل عً ٘ٝايبٌلٚ ،ؿاّ عً ٘ٝؿٖلاڄ يٝى بايكِرل،
ثِ أػق ٜلتـ إٍ أهؿٌ هاؾًٌ; فيو إٔ اكتـاؿ اٱْوإ إٍ أهؿٌ هاؾًٌ إِا
علض ي٘ بعٛاكضٳ ناْت ٗ َبـأ اـًٝك ١قً ١ًٝايڀڊ ٴلٚٿ أَ ٚعـَٚت٘; ٭ٕ أهباب
ا٫ملاف عٔ ايؿڀل ٠ايوً ٫ ١ُٝتعـ ٚأكبع ١أهباب:
ا٭ :ٍٚػًٌ ٜعلض عٓـ ته ٜٔٛايؿلؿ ٗ عكً٘ أ ٗ ٚدوـ ;ٙؾٌٓٝأ َٓشلؾاڄ
عٔ ايؿٔ ١ًٝيتًو ايعاٖ.١
ايجاْ :ٞانتواب كفا َٔ ٌ٥ا٭ػ٬م َٔ كذلعات قٛا ٙايٌٗٚ ١ٜٛايػٔب،١ٝ
 َٔٚتكًٝـ غرل ٙبـاع ١ٝاهتشوإ َا ٗ غرلَ َٔ ٙؿاهـ ىذلعٗاٜٚ ،ـع ٛإيٗٝا.
ايجايح :ػٛاطل ػٝاي ١ٝؼـخ ٗ ايٓؿى كايؿٕ ١ا عً ٘ٝايٓاي نايٌٗٛات،
ٚاٱؾلا ٗ ٙسب ايقات ،أ ٗ ٚنلاٖ ١ٝايػرل ٖا تٛهٛي ب٘ ايٓؿى; ؾٝؿهل
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ُاسبٗا ٗ ؼكٝكٗا.
ايلابعُ :ـٚك أؾعاٍ تِـك َٔ ايؿلؿ بـٚاع ساد ١ٝأ ٚتهُٚ ،١ًٝٝهـٖا
َ ١ُ٥٬ي٘ أ ٚيقٜق ٠عٓـ ;ٙؾ٬ٝمَٗا ست ٢تِرل ي٘ عاؿٚ ،٠تٌتب٘ عٓـ ٙبعـ طٍٛ
إـ ٠بايڀبٝع ;١٭ٕ ايعاؿ ٠إفا ُاؿؾت هقاد َٔ ١ايؿعٌ غرل بِرل ٠بايٓٛاٖٞ
كهؼت ،ؾِاكت طبعاڄ.
ؾٗق ٙأكبع ١أهباب ي٬مڀا ٙعٔ ايؿڀل ٠ايڀٝبٚ ،١ا٭ ٍٚنإ ْاؿك اؿـٚخ ٗ
ايبٌل; ٭ٕ ه ١َ٬ا٭بـإًٚ ،باب ٚاعتـاٍ ايڀبٝعٚ ١بواط ١ايعْٛٚ ،ٍٝاّ
ايب ١٦ٝنٌ تًو ناْت َٛاْع َٔ طڂ ٴلٚٿ اـًٌ ايتهٜٛين ،أ ٫تل ٣إٔ ْٛع نٌ سٛٝإ
٬ٜمّ ساٍ ؾڀلت٘; ؾٜٓ ٬شلف عٓٗا باتباع غرلٙ؟
ٚايجاْ ٞنإ غرل َٛدٛؿ ،٭ٕ ايبٌل ٦َٜٛق ناْٛا عاٚ ١ً٥اسـَٛ ٗ ٠طٔ ٚاسـ
ٜورل عًْٛ ٢اّ ٚاسـٚ ،تلبٚ ١ٝاسـٚ ،٠إسواي ٚاسـ; ؾُٔ أ ٜٔه٘٦ٝ
ا٫ػت٬ف؟

ٚايجايح ٖهٔ ايٛدٛؿ يهٔ احملب ١ايٓاً ١٦عٔ سؤ إعاًلٚ ٠عٔ اٱيـ،
ٚايٌؿك ١ايٓاً ١٦عٔ ا٭ػٚ ٠ٛإٛاع ٜايِاؿك ٠عٔ ا٭ب _ ٜٔٛناْت سٴذٴبٳاڄ ٕا
ٜٗذى َٔ ٖقا اٱسواي.
ٚايلابع مل ٜهٔ بايقٜ ٟهجل ٗ ايٛقت ا٭ٚ َٔ ٍٚدٛؿ ايبٌل; ٭ٕ اؿاداتٹ
ناْت داك ١ٜعًٚ ٢ؾل ايڀباع ا٭ًُٚ ،١ٝ٭ٕ ايتشوٓٝات ناْت َؿكٛؿٚ ،٠إِا ٖقا
ايوبب ايلابع َٔ َٛدبات ايلقٚ ٞا٫مڀا ٗ ٙأسٛاٍ اؾُعٝات ايبٌل ١ٜايڀاك.١٥
304_303/2

ٚ _126ايبٌاك :٠اٱع ّ٬غرلڈ سٌِ ،أ ٚهٝشٌِ.
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ٚايٓٿقاك ٠بهول ايٓ :ٕٛاٱع ّ٬بٌلٍّٓ ٚ ،ٴلٍّ سٌِ أ ٚهٝشٌِ.
ٚفيو ٖ ٛايٛعـ ٚايٛعٝـ ايق ٟتٌتٌُ عً ٘ٝايٌلا٥ع307/2 .

مكاالت
لكبار
كتاب

العزبٔ٘مل
ٚ _127طيځُٻاص أػت (مل) ٗ ايـ٫ي ١عًْ ٢ؿ ٞايؿعٌٚ ،يهٓٗا َٴلٳ ډنبَٔ ١
َٚا ايٓاؾ ;١ٝؾأؾاؿت تٛنٝـ ايٓؿ ;ٞ٭ْٗا كنبت َٔ سلٗ ْؿٖ َٔٚ ،ٞقا نإيفايٓؿٞ
العصز

بٗا ٌَعلاڄ بإٔ ايواَع نإ ٜذلقب سِ ٍٛايؿعٌ إٓؿ ٞبٗا; ؾٝه ٕٛايٓؿ ٞبٗا ْؿٝاڄ
احلدٓح

ؿِ ٍٛقلٜبٜ ٖٛٚ ،ٴٌعل بإٔ سِ ٍٛإٓؿ ٞبٗا ٜه ٕٛبعـ َـٖٚ ،٠قا اهتعُاٍ
ؿٍ عً ٘ٝا٫هتكلاٚ ،٤استذٛا ي٘ بك ٍٛايٓابػ:١
اَم ُ لرتضُّت ت ت ت تتندُ ت ت ت ت تتريُاُُ

يفبٍت ت ت ت تتتيفُ ُ

نتت ت ت تتيفُت ت ت تتُادهُب ضيفلٍت ت ت تتيفُٔ ت ت ت تتأُُُق ت ت ت ت بُ

ُ ؾٓؿ ٢بًُا ،ثِ قاٍٚ :نإٔ قـ ،أٚ ٟنأْ٘ ُقـ مايت315/2 .
 _128ؾايكتاٍ نل ٜ٘يًٓؿٛي ،٭ْ٘ و ٍٛبٌ إكاتٌ ٚبٌ طُأْٓٝت٘ ٚيقات٘
ٚ َْ٘ٛٚطعاَ٘ ٚأًٖ٘ ٚبٝت٘ٚ ،ٴًٜڃذٹ ٧اٱْوإ إٍ عـا َٔ ٠ٚنإ ُاسب٘،
ٜٚعلٿٓ٘ ـڀل اشل٬ى ،أ ٚأمل اؾلاغ.
ٚيهٔ ؾ ٘ٝؿؾع إقي ١اؿاًُ َٔ ١غًب ١ايلداٍ ٚاهتٔعاؾِٗ ٗٚ ،اؿـٜح =٫
ُٓٛا يكا ٤ايعـ ،ٚؾإفا يكٝتِ ؾاُدلٚا.+
 ٖٛٚإًاك ٠إٍ إٔ ايكتاٍ َٔ ائلٚكات اييت  ٫وبٗا ايٓاي إ ٫إفا نإ تلنٗا
ٜؿٔ ٞإٍ ٓل ع ،ِٝٛقاٍ ايعك:ًٞٝ
ٌٔقَت ت ت ت ت ت ت تثمكيُ أٌت ت ت ت ت ت ت تيفُالٌُدايفلت ت ت ت ت ت ت تتُ٘

ٌٔ باك ت ت ت تتُ٘ض ت ت ت تتؽتٌُُقت ت ت ت تثدمكيُعم ت ت ت تتٗكيُ ُ
ُ َٚعً ّٛإٔ نلاٖ ١ٝايڀبع  ٫تٓاٗ تًكُ ٞ
ايتهًٝـ ب٘ بلٓاڄ; ٭ٕ أنجل ايتهًٝـ ٫

ىً ٛعٔ ٌَك321_320/2 .١
 _129ؾإٕ ايٌ ٤ٞقـ ٜه ٕٛيقٜقاڄ َُ٥٬اڄٚ ،يهٔ اكتهاب٘ ٜؿٔ ٞإٍ اشل٬ى،
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ٚقـ ٜه ٕٛنلٜٗاڄ َٓاؾلاڄ  ٗٚاكتهاب٘ ُ٬غ.
ًٚإٔٴ ْٗٛكڇ ايٓاي ايػؿً ١عٔ ايعاقبٚ ١ايػا ١ٜأ ٚدًُٗٗا; ؾهاْت ايٌلا٥ع
ٳٚسٳ ٳُ ځًتٴٗا َٔ ايعًُاٚ ٤اؿهُا ٤ؼلض ايٓاي عً ٢ا٭ؾعاٍ ٚايذلٚى باعتباك
ايػاٜات ٚايعٛاقب322/2 .
 _130ثِ إٕ اهلل _تعاٍ_ دعٌ ْٛاّ ايٛدٛؿ ٗ ٖقا ايعامل بتٛيـ ائٌَ ٤ٞ
بٌ ً ٖٛٚ ٌ٦ٝإعدل عٓ٘ با٫مؿٚاز ،غرل إٔ ٖقا ايتٛيـ وٌِ ٗ ايقٚات بڀلٜك١
دٝٵٔڇ اٵثٳٓٝٵٔڇص.
ايتٛيـ إعلٚؾ ١قاٍ _تعاٍ_ :ط ٳَٚٹٔٵ نڂٌٿ ايجٻُٳلٳاتٹ دٳعٳٌٳ ؾٹٗٝٳا ٳمٚٵ ٳ
ٚأَا سِٛي٘ ٗ إعاْ ٞؾإِا ٜه ٕٛعِ ٍٛايِؿ َٔ ١بٌ َعين ُؿتٌ أػلٌٜ
َتٔاؿتٌ تتعاؿْ ٗ ٕ٫ؿى; ؾٌٓٝأ عٔ تعاؿشلُا ُؿ ١ثايج.١
ٚايؿٔا ٌ٥دٴعٹًځت َتٛيـ َٔ ٠ايٓكا ;ّ٥ؾايٌذاع َٔ ١ايتٗٛك ٚاؾيٚ ،ايهلّ
َٔ ايولف ٚايٌض ً ٫ٚو إٔ ايٌ ٤ٞإتٛيـ َٔ ًٜ ٌ٦ٝه ٕٛأقٌ ٖا تٛيـ َٓ٘،
٭ْ٘ ٜه ٕٛأقٌ َٔ ايجًح; إف يٝى نًُا ٚدـ ايِؿتإ سٌِ َُٓٗا تٛيـ ُؿ١
ثايج ،١بٌ ست ٢وٌِ ايتعاؿٍ ٚايتهاؾ ٪بٌ ٳتٵٓٝٹوٹ ايِؿتٌ إتٔاؿتٌٚ ،فيو
عنٜن اؿِ.ٍٛ
ً ٫ٚو إٔ ٖات٘ ايٓـك ٠قٔت بكً ١اعتٝاؿ ايٓؿٛي ٖات٘ ايِؿات ،ؾهاْت
ُعب ١عًٗٝا يكً ١اعتٝاؿٖا إٜاٖا.
ٚٚكا ٤فيو ؾاهلل سـؿ يًٓاي ْٛاَاڄ ٫هتعُاٍ ا٭ًٝا ٤ايٓاؾعٚ ١ائاك ٠ؾُٝا
ػًكت ٭دً٘; ؾايتبعُٛ ٗ ١ك ٠اهتعُاشلا عً ٢اٱْوإ ٖٚقا ايٓٛاّ نً٘ تٗ١٦ٝ
ٕلاتب إؼًٛقات ٗ ايعامل ا٭بـ ٟعامل اـًٛؿ  ٖٛٚايـاك اٯػل ٠نُا ٜكاٍ:
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=ايـْٝا َنكع ١اٯػل323/2 .+٠
 َٔٚ _131هب ايٓيب"قتٌ  ٫ٚتكبٌ تٛبت٘336/2 .
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عٓـ
ٖ _132قاٚ ،اعًِ إٔ ايلؿ ٗ ٠ا٭ٌُ ٖ ٞاـلٚز َٔ عكٝـ ٠اٱهّ٬
العزبٔ٘
ْٗٛك إوًٌُ336/2.

يف
العصز

ٜٚ _133ـٍ عً ٢ػلٚز إوًِ َٔ اٱه ّ٬تِلو٘ ب٘ بإقلاكِْ ٙاڄ أٚ
احلدٓح

ُٓٓاٶ; ؾايّٓ ٚاٖلٚ ،ائُٔ إٔ ٜأت ٞأسـ بًؿ ٜأ ٚؾعٌ ٜتُٔٔ فيو ٫
وتٌُ غرل ٙعٝح ٜه ٕٛقـ ّْ اهلل ٚكهٛي٘ أ ٚأْع إوًُ ٕٛعً ٢أْ٘ ٫
ِٜـك إ ٫عٔ ناؾل َجٌ ايوذٛؿ يًِِٓٚ ،ايذلؿؿ إٍ ايهٓا٥ى عاي ١أُشاب
ؿٜٗٓا336/2 .
ٚ _134سهُ ١تٌلٜع قتٌ إلتـ _ َع إٔ ايهاؾل با٭ُايٜ ٫ ١كتٌ _ إٔ
ا٫كتـاؿ ػلٚز ؾلؿ أْ ٚاع َٔ ١اؾاَع ١اٱه ;١َٝ٬ؾٗ ٛغلٚد٘ َٔ اٱهّ٬
دـٳ ٙغرل ُاحلٚٚ ،دـ َا
بعـ ايـػ ٍٛؾٜٓ ٘ٝاؿ ٟعً ٢أْ٘ ٕا ػاي٘ ٖقا ايـ ٚ ٜٔٳ
نإ عً ٘ٝقبٌ فيو أًُض; ؾٗقا تعلٜض بايـٚ ٜٔاهتؼؿاف ب٘ٚ ،ؾ_ ٘ٝأٜٔاڄ_
ُٗٝـ طلٜل ٕٔ ٜلٜـ إٔ ٜٳٵٓوٳٌٻ َٔ ٖقا ايـٚ ،ٜٔفيو ٜؿٔ ٞإٍ ام ٍ٬اؾاَع;١
ؾً ٛمل هعٌ يقيو مادل َا اْندل ايٓاي.
 ٫ٚلـ ً٦ٝاڄ مادلاڄ َجٌ تٛقع إٛت; ؾًقيو دٴعٌ إٛت ٖ ٛايعكٛب ١يًُلتـ;
ستٜ ٫ ٢ـػٌ أسـ ٗ ايـ ٜٔإ ٫عً ٢بِرلٚ ،٠ست ٫ ٢ىلز َٓ٘ أسـ بعـ
ايـػ ٍٛؾ.٘ٝ
ٚيٝى ٖقا َٔ اٱنلا ٗ ٙايـ ٜٔإٓؿ ٞبكٛي٘ _تعاٍ_ :ط ٫إڇنڃلٳاٙٳ ؾٹ ٞايـٿٜٔڇص
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عً ٢ايك ٍٛبأْٗا غرل َٓوٛػ ;١٭ٕ اٱنلا ٗ ٙايـ ٖٛ ٜٔإنلا ٙايٓاي عً ٢اـلٚز
َٔ أؿٜاِْٗٚ ،ايـػ ٗ ٍٛاٱه.ّ٬
ٚأَا ٖقا ؾٗ َٔ ٛاٱنلا ٙعً ٢ايبكا ٗ ٤اٱه337_336/2 .ّ٬
ٚ _135إٝول :قُاك نإ يًعلب ٗ اؾاًٖ َٔ ٖٛٚ ،١ٝايكُاك ايكـ ِٜإتٛغٌ
ٗ ايكـّ نإ يعاؿ َٔ قبٌٚ ،أٍٚٴ َٳٔٵ ٚٳ ٳكؿٳ فٹنڃلٴ يځ ٹعبٹ إٝول عٓ٘ ٗ ن ّ٬ايعلب ٖٛ
يكُإ بٔ عاؿٜٚ ،كاٍ يكُإ ايعاؿٚ ،ٟايٛاٖل أْ٘ ٚيـ عاؿ بٔ ع ْٛبٔ إكّ ابٔ
هاّ ٖٛٚ ،غرل يكُإ اؿه.ِٝ
ٚايعلب تنعِ إٔ يكُإ نإ أنجل ايٓاي يعباڄ بإٝول ست ٢قايٛا ٗ إجٌ( :أٜول
َٔ يكُإ).
ٚمعُٛا أْ٘ نإ ي٘ مثاْ ١ٝأٜواك ٜ ٫ؿاكق َٔ ِٖ ْ٘ٛهاؿ ٠عاؿ ٚأًلاؾِٗ،
ٚيقيو ٌٜبٗ ٕٛأٌٖ إٝول إفا ناْٛا َٔ أًلاف ايك ّٛبأٜواك يكُإ قاٍ طلؾ ١ابٔ
ايعبـ:
ٔ دِ ت ت ت ت ت ت ت ت تيدَُاٖ ت ت ت ت ت ت ت ت تيف ُلتقَتى ت ت ت ت ت ت ت ت تتيفُُ ن ُ ُ
ُ 347_346/2

جُ لش ت ت ت ت تثُٕٚاَب ت ت ت ت ت  ُٞدت ت ت ت تتُاد ُ
ا َ َم ت ت ت ت ت ب
ُ

 _136ايتٛب ١تڀٗل كٚساْٚ ،ٞايتڀٗرل دجُاْ370/2.ٞ
 _137طٚٳأځٕٵ تٳعٵؿڂٛا أځقڃلٳبٴ يٹًٻتكڃٛٳٚ ٣ٳ ٫تٳٓوٳٛٵا ايڃؿځٔٵٌٳ ٳبٵٝٳٓهڂِٵص.
ؾإٕ اهلل ؿعاْا إٍ ػًل ٓٝـ ٖٛٚ ،ايعؿ ٛعٔ اؿكٛمٕٚ ،ا نإ فيو اـًل
قـ ٜعول عً ٢ايٓؿى; ٕا ؾ َٔ ٘ٝتلى َا ؼب٘ َٔ إَ َٔ ،ِ٥٬اٍ ٚغرل ٙناْ٫تكاّ
َٔ ايٛاملٚ ،نإ ٗ طباع ا٭ْؿى ايٌض _ عٳډًُٓا اهلل _تعاٍ_ ؿٚاٖ ٤قا ايـا٤
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بـٚا:ٜٔ٤
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أسـُٖا ؿْ ٟٛٝعكً ٖٛٚ :ٞقٛيڂ٘ :طٚٳ ٫تٳٓوٳٛٵا ايڃؿځٔٵٌٳ ٳبٵٝٳٓهڂِٵص إقنلٴ بإٔ
كتاب

العزبٔ٘إٔ
ايعؿٛٳ ٜكلب إيٝو ايبعٝـِٜٚ ،رل ايعـُ ٚـٜكاڄٚ ،إْو إٕ عؿٛت ؾًٛٝو
تكذلف فْباڄ ځؾٝٴعٵؿځ ٢عٓو إفا تعاكف ايٓاي ايؿٌٔ ب ،ِٗٓٝغ٬ف َا إفا يف
أُبشٛا

ٜ ٫تٓامي ٕٛعٔ اؿل.

العصز

احلدٓح

ايـٚا ٤ايجاْ ٞأػل ٟٚكٚساْ ٖٛٚ :ٞايِ ٠٬اييت ُٚؿٗا اهلل _تعاٍ_ ٗ آ١ٜ
أػل ٣بأْٗا تٓٗ ٢عٔ ايؿشٌاٚ ٤إٓهل; ؾًُا ناْت َع ١ٓٝعً ٢ايتكَٚ ،٣ٛهاكّ
ا٭ػ٬م سح اهلل عً ٢احملاؾ ١ٛعًٗٝا.
ٚيو إٔ تكٕ :ٍٛا طاٍ تعاقب اٯٜات إب١ٓٝٹ تٌلٜعاتٺ تٳ ٵػ ٹًبٴ ؾٗٝا اؿٚٛٛڂ
ايـْ ١ٜٛٝيًُهًؿٌ _ عٴكبت تًو ايتٌلٜعات بتٌلٜع تػًب ؾ ٘ٝاؿٚٛٛ
ا٭ػل ;١ٜٚيهٌٜ ٫ ٞتػٌ ايٓاي بـكاه ١أسـ ايِٓؿٌ َٔ ايتٌلٜع ،عٔ ؿكاه١
ايِٓـ اٯػل466_465/2 .
ٚ _138ايٌؿاع :١ايٛهاط ٗ ١طًب ايٓاؾع ٚ ،ايوع ٞإٍ َٔ ٜلاؿ اهتشكام
كٓا ٙعًَ ٢ػٔٛب َٓ٘ عً ٘ٝأ ٚإمايٚ ١سٌ ١أ ٚبػٔا ٤بُٗٓٝا  ،ؾٌَٗ ٞتكَٔ ١
ايٌؿع ٓـ ايٛتل15/3 .
ٚ _139بٗقا ٜٗٛل إٔ ايٌؿاع ١ته ٗ ٕٛؿؾع إٔلٚ ،٠ته ٗ ٕٛدًب إٓؿع.١
15/3
ٚ _140ايَٓ :ّٛعلٚف  ٖٛٚؾتٛك ٜعذل ٟأعِاب ايـَاؽ َٔ تعب أعُاٍ
ا٭عِاب َٔٚ ،تِاعـ ا٭غل ٠ايبـْ ١ٝايٓاً ١٦عٔ اشلِٔ ٚايعٌُ ايعِيب;
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ؾٌٝتـٸ عٓـ َػٝب ايٌُى ٚف٤ٞٹ اي ;١ًُٛؾٝڀًب ايـَٳاؽ ٚاؾٗام ايعِيب ايقٟ
ؿىٸ ً٦ٝاڄ ؾٌ٦ٝاڄٚ ،تجكٌ سلن ١ا٭عٔا،٤
ٜـبٸل ٙايـَٳاؽ اهذلاس١ڄ طبٝع ;١ٝؾٝػٝب ا ٹ
ثِ ٜػٝب اؿىٸ إٍ إٔ توذلدع ا٭عِاب ٌْاطٗا; ؾته ٕٛايٝك19/3 .١ٛ
ٚ _141اؿهُ :١إتكإ ايعًِ ٚإدلا ٤ايؿعٌ عًٚ ٢ؾل فيو ايعًِ; ؾًقيو
قْ :ٌٝنيت اؿهُ ١عً ٢أيوٓ ١ايعلبٚ ،عك ٍٛايْٛٝإٚ ،أٜـ ٟايِ.ٌٝٓٝ
ؿهڃِ _ ٖٛٚإٓع_ ٭ْٗا ُٓع ُاسبٗا َٔ ايٛقٛع ٗ ايػً٘
ٌَ ٖٞٚتك َٔ ١ا ڂ
سهٹُٳتٵ آٜٳاتٴ٘ٴص  َ٘ٓٚزلٝت اؿـٜـ ٠اييت ٗ
ٚائ ،ٍ٬قاٍ _تعاٍ_ :ط ٹنتٳابٷ ڂأ ٵ
سهځُٳ61/3 .١
ايًذاّ ٚػعٌ ٗ ؾِ ايؿلي ،ٳ
ٌٜ َٔٚ _142ا ٤اهلل _تعاٍ_ إٜتا ٙ٤اؿهُ ٖٛ ١ايق ٟىًك٘ َوتع ٻـڄا إٍ فيؤَ ،
ه ١َ٬عكً٘ ٚاعتـاٍ قٛا ،ٙستٜ ٢ه ٕٛقاب٬ڄ يؿِٗ اؿكا٥ل َٓكاؿاڄ إٍ اؿل إفا ٫غ
يِٜ٘ ٫ ،ـٸ ٙعٔ فيو ٖ ٫ٚ ٣ٛعِبَ ٫ٚ ١ٝهابل ٫ٚ ٠أْؿ ،١ثِ ٜٝوٸل ي٘ أهباب
فيو َٔ سٔٛك ايـعاٚ ،٠ه ١َ٬ايبكع َٔ ١ايعٴتا.٠
ؾإفا أِْٸ إٍ فيو تٛدٸ٘ إٍ اهلل بإٔ ٜنٜـ أهباب٘ تٝورلاڄّٓٚ ،ع عٓ٘ َا وذب
ايؿِٗ _ ؾكـ نٌُ ي٘ ايتٝورل .
ٚؾولت اؿهُ ١بأْٸٗا َعلؾ ١سكا٥ل ا٭ًٝا ٤عًَ ٢ا ٖ ٞعًَ ٘ٝا تبًػ٘ ايڀاق،١
أ ٟعٝح  ٫تًتبى اؿكا٥ل إتٌابٗ ١بعٔٗا َع بعضٜ ٫ٚ ،ػً٘ ٗ ايعًٌ
ٚا٭هباب61/3 .

ٚ _143اؿهُ ١قوُت أقواَاڄ كتًؿ ١إٛٓٛع اػت٬ؾاڄ باػت٬ف ايعِٛك
ٚا٭قاي.ِٝ
َٚبـأ ٛٗٚك عًِ اؿهُ ٗ ١ايٌلم عٓـ اشلٓٛؿ ايدلاُٖٚ ١ايبٛفٚ ،ٌٜعٓـ أٌٖ
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ايٌِ ايبٛف. ٌٜ
 ٗٚب٬ؿ ؾاكي ٗ سهُ ١مكاؿًتٚ ،عٓـ ايكب٘ ٗ سهُ ١ايهٗٓ.١
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مكاالت
لكبار
كتاب

العزبٔ٘،
ثِ اْتكًت سهُ ٤٫٪ٖ ١ا٭َِ ايٌلق ١ٝإٍ ايْٛٝإ ٚ ،ٴٖقٸبت ُٚشٸشت
ٚؾلعتٚ ،قوُت عٓـِٖ إٍ قوٌُ :سهُ ١عًُٚ ،١ٝسهُْٛ ١ل.١ٜ
ؾأَا اؿهُ ١ايعًُ ١ٝؾٗ ٞإتعًكَ ١ا ِٜـك َٔ أعُاٍ ايٓاي.
 ٖٞٚتٓشِل ٗ تٗقٜب ايٓؿىٚ ،تٗقٜب ايعاٚ ،١ً٥تٗقٜب ا٭َ.١

يف
العصز
احلدٓح

ٚا٭ :ٍٚعًِ ا٭ػ٬م ٖٛٚ :ايتؼًل بِؿات ايعً ٛاٱشلٞٸ عوب ايڀاق١
ايبٌل ،١ٜؾُٝا ِٜـك عٓ٘ نُاٍ ٗ اٱْوإ.
ٚايجاْ :ٞعًِ تـبرل إٓنٍ.
ٚايجايح :عًِ ايوٝاه ١إـْٚ ١ٝايٌلع.١ٝ
ٚأَا اؿهُ ١ايٓٛل ١ٜؾٗ ٞايباسج ١عٔ ا٭َٛك اييت تعًِ ٚيٝوت َٔ ا٭عُاٍ،
ٚإِا تعًِ يتُاّ اهتكاَ ١ا٭ؾٗاّ ٚا٭عُاٍ ٖٞٚ ،ث٬ث ١عً:ّٛ
عًِ ًٜكب با٭هؿٌ  ٖٛٚايڀبٝعٚ ،ٞعًِ ًٜكب با٭ٚه٘  ٖٛٚايلٜآ،ٞ
ٚعًِ ًٜكب با٭عً ٖٛٚ ٢اٱشل.ٞ
ؾايڀبٝعٜ :ٞبشح عٔ ا٭َٛك ايعاَ ١يًتهٚ ٜٔٛاـٛاْ ٚايهٚ ٕٛايؿواؿ،
ٜٓٚـكز ؼت٘ سٛاؿخ اؾٚ ،ٛطبكات ا٭كض ٚايٓبات ٚاؿٛٝإ ٚاٱْوإ،
ٜٓٚـكز ؾ ٘ٝايڀب ٚايهُٝٝاٚ ٤ايٓذ.ّٛ
ٚايلٜآ :ٞاؿوابٚ ،اشلٓـهٚ ،١اشلٚ ،١٦ٝإٛهٝكٜٓٚ ،٢ـكز ؼت٘ اؾدل
ٚإواسٚ ١اؿ ٌٝإتشلن( ١إانٚ )١ٝٓٝدلٸ ا٭ثكاٍ.
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ٚأَا اٱشل :ٞؾٗٔ ٛو ١أقواَّ :عاْ ٞإٛدٛؿاتٚ ،أَُٚ ٍٛباؿٖٞٚ ٨
إٓڀل َٓٚاقٔ ١اٯكا ٤ايؿاهـٚ ،٠إثبات ٚادب ايٛدٛؿ ُٚؿات٘ٚ ،إثبات
ا٭كٚاغ ٚاجمللؿاتٚ ،إثبات ايٛسٚ ٞايلهايٚ ،١قـ بٝٸٔ فيو أبِْ ٛل ايؿاكابٞ
ٚأب ٛعً ٞابٔ هٓٝا.
ؾأَا إتأػل َٔ _ ٕٚسهُا ٤ايػلب _ ؾكـ قِلٚا اؿهُ ٗ ١ايؿًوؿ ١عًَ ٢ا
ٚكا ٤ايڀبٝعَ ٖٛٚ ،١ا ٜوُ ٢عٓـ ايْٛٝإ باٱشلٝات62_61/3.
ٚ _144إِٗ َٔ اؿهُْٛ ٗ ١ل ايـ ٜٔأكبع ١ؾِ:ٍٛ
أسـٖاَ :علؾ ١اهلل سل َعلؾت٘  ٖٛٚعًِ ا٫عتكاؿ اؿلٜٚ ،وُ ٢عٓـ ايْٛٝإ
ايعًِ اٱشل ٞأَ ٚا ٚكا ٤ايڀبٝع. ١
ايجاَْ :ٞا ِٜـك عٔ ايعًِ ب٘ نُاٍٴ ْٳؿڃوٹٻ١ٝٹ اٱْوإ ٖٛٚ ،عًِ ا٭ػ٬م.
ايجايح :تٗقٜب ايعا ٖٛٚ ،١ً٥إوُ ٢عٓـ ايْٛٝإ عًِ تـبرل إٓنٍ.
ايلابع :تك ِٜٛا٭َٚ ١إُ٬غ ًْٗٚ٪ا  ٖٛٚإوُ ٢عًِ ايوٝاه ١إـْٖٛٚ ،١ٝ
َٓـكز ٗ أسهاّ اٱَاَٚ ١ا٭سهاّ ايوًڀاْ.١ٝ
ٚؿع ٠ٛاٱه ٗ ّ٬أُٛي٘ ٚؾلٚع٘  ٫ؽً ٛعٔ ًعبً َٔ ١عب ٖق ٙاؿهُ.١
ٚقـ فنل اهلل اؿهَُٛ ٗ ١آع نجرل َٔ ٠نتاب٘ َلاؿاڄ بٗا َا ؾ٬ُ ٘ٝغ ايٓؿٛي
َٔ ايٓبٚ ٠٤ٛاشلـٚ ٣اٱكًاؿ .
ٚقـ ناْت اؿهُ ١تڀًل عٓـ ايعلب عً ٢ا٭قٛاٍ اييت ؾٗٝا إٜكا ٚيًٓؿى،
ُٚٚا ١ٜباـرلٚ ،إػباك بتذاكب ايوعاؿٚ ٠ايٌكاٚ ،٠ٚنًٝات داَع ١ؾُاع اٯؿاب.

ٚفنل اهلل _تعاٍ_ ٗ نتاب٘ سهُ ١يكُإ ُٚٚاٜا ٗ ٙقٛي٘ _تعاٍ_ :ط ٳٚځي ځكـٵ
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مكاالت

شهڃُٳ١ځص اٯٜات.
آٳتٵٓٝٳا ڂيكڃُٳإٳ ايڃ ٹ

لكبار

ٚقـ ناْت يٌعلا ٤ايعلب عٓا ١ٜبإٜـاع اؿهًُ ٗ ١علِٖ  ٖٞٚإكهاٍ
كتاب

ا٭َجاٍ ،نُا ؾعٌ مٖرل ٗ ا٭بٝات اييت أٚشلا(:)1
اٖت ت ت تتجُ نتٍيفٖت ت ت تتيفُخت ت ت تتاىتُعشت ت ت تتٕ ُ ُُٞ

العزبٔ٘

 ُ..............................يف

ُ
ٚاييت اؾتتشٗا َٳٔٵ َٚٳٔٵ ٗ َعًكت٘(.)2

العصز
احلدٓح

ٚقـ ناْت بٝـ بعض ا٭سباك ُشا٥ـ ؾٗٝا آؿاب َٛٚاعَ ٜجٌ ًَٔ ٤ٞ
داَع ١هًُٝإ _عً ٘ٝايوٚ _ّ٬أَجاي٘; ؾهإ ايعلب ٜٓكًَٗٓ ٕٛا أقٛا٫ڄ .
ُ ٗٚشٝض ايبؼاك ٗ ٟباب اؿٝا َٔ ٤نتاب ا٭ؿب إٔ عُلإ بٔ سٌِ
قاٍ= :قاٍ كه ٍٛاهلل"= :اؿٝاٜ ٫ ٤أت ٞإ ٫غرل.+
ؾكاٍ بٌرل بٔ نعب ايعـَ :ٟٚهتٛب ٗ اؿهُ ١إٕ َٔ اؿٝاٚ ٤قاكاڄٚ ،إٕ َٔ
اؿٝا ٤هه ،١ٓٝؾكاٍ ي٘ عُلإ :أسـٿثو عٔ كه ٍٛاهلل ٚؼـٿثين عٔ ُشٝؿتو.+

ٚاؿه ٖٛ :ِٝايٓابؼ ٗ ٖات٘ ايعً ّٛأ ٚبعٔٗا ،ؾبشهُت٘ ٜعتِِ َٔ ايٛقٛع
ٗ ايػً٘ ٚائَ ٍ٬كـاك َبًؼ سهُت٘ ٗٚ ،ايػلض ايق ٟتتعًل ب٘
سهُت٘63/3.
ٚ _145عً ّٛاؿهُ ٖٞ :١فُٛع َا أكًـ إيٖ ٘ٝـ ٟاشلـا َٔ ٠أٌٖ ايٛسٞ
ٌٜ _ 1رل إٍ َعًك ١مٖرل بٔ أب ٞهٴًُ ٢اييت َڀًعٗا:
اوت ت تتَُاًُأفت ت تتُٜاوٍت ت تتُٛحُتكم ت ت تيُُ
ُ

..........................................

(ّ)

ٜ _ 2عين اؾتتض أبٝاتٗا بٗق ٙا٭ؿا َٔ ٠ايٌل ٙنكٛي٘:

ٔو تتَُِ تتيفةُاس تتايفةُ نتٍيفٖ تتيفٍُٖمٍت تُْ

...........................................

(ّ)
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اٱشل ٞايق ٖٛ ٟأٌُ إُ٬غ عك ٍٛايبٌل ،ؾهإ َبـأ ٛٗٚك اؿهُٗ ١
ا٭ؿٜإ; ثِ أؿل بٗا َا أْتذ٘ فنا ٤أٌٖ ايعك َٔ ٍٛأْٛاكِٖ إتؿلع ١عً ٢أٍُٛ
اشلـ ٣ا٭.ٍٚ
ٚقـ َٗـ قـَا ٤اؿهُا ٤طلا٥ل َٔ اؿهُ ;١ؾٓبعت ٜٓابٝع اؿهُ ٗ ١عِٛك
َتكاكب ١ناْت ؾٗٝا كًٛط ١با٭ٖٚاّ ٚايتؼ٬ٝت ٚائ٫٬ت; بٌ ايهًـاٌْٝ
ٚإِلٚ ٌٜاشلٓٛؿ ٚايٌِ ،ثِ ؿكهٗا سهُا ٤ايْٛٝإ ،ؾٗقٸبٛا ٚأبـعٛا،
َٝٚنٚا عًِ اؿهُ ١عٔ غرلٚ ،ٙتٛػٛا اؿل َا اهتڀاعٛا ،ؾأمايٛا أٖٚاَاڄ
عٚ ،١ُٝٛأبكٛا نجرلاڄ .
ٚامِلت ٖق ٙايعً ٗ ّٛطلٜكيت هكلاْ ٖٞٚ ٙؿوٚ ،١ٝؾٝجاغٛكي ٖٞٚ
كٜآ ١ٝعكً. ١ٝ
ٚا٭ْٜٛ ٍٚاْٚ ١ٝايجاْ ١ٝٱٜڀايٝا ايْٛٝاْٚ،١ٝعُٓٗا أػق أؾ٬طٚ ،ٕٛاًتٗل
أُشاب٘ باٱًلاق )1(ٌٝثِ أػق عٓ٘ أؾٌٔ تَ٬قت٘  ٖٛٚأكهڀڀايٝى(ٖٚ )2قٸب
طلٜكت٘ ٚٚهٸع ايعًٚ ،ّٛزلٝت أتباع٘ بإٌٻاٚ ،ٌ٥مل تنٍ اؿهُٚ َٔ ١قت
ٛٗٚكَ ٙعٛٸي ١عً ٢أُٛي٘ إٍ َٜٓٛا ٖقا64_63/3 .
َ _146ا ىڀل ٗ ايٓؿى إٕ نإ فلؿٳ ػاطلڈ ٚتلؿؿ َٔ غرل عنّ ؾ ٬ػ٬ف ٗ
 ِٖ _ 1أُشاب ايؿًوؿ ١اٱًلاقَ ١ٝأػٛف َٔ ٠إًلام ايٓؿىٚ ،اهتعـاؿٖا.
_ ٖٞٚعٓـِٖ_ ٴتٓاٍ باؿـيٚ ،اٱشلاَّٛٓٛٚ ،عٗا ايعً ّٛاٱشل)ّ( .١ٝ
 ٖٛ _ 2أكهڀ ٛإكـ ْٞٚايقٜ ٟعـ أبلم تَ٬ق ٠أؾ٬طٚ ،ٕٛهٴُٝت ؾًوؿت٘ بإٌا ;١ٝ٥٭ْ٘ نإ ٜعًِِّ
أتباع٘ ٚتَٝ٬ق ;ٌّٞ ٖٛٚ ٙتعُٝٛڄا يٌإٔ اؿهُ)ّ( .١
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عـّ إ٪اػق ٠ب٘; إف  ٫طاق ١يًُهًـ بِلؾ٘ عَٓ٘ٛ ٖٛٚ ،كؿ سـٜح مكاالت
ايتذاٚم

يٮَ ١عُٸا سـٸثت ب٘ أْؿوٗا.

لكبار

كتاب

عًٗٝا
ٚإٕ نإ قـ داَ ٗ ايٓؿى عنّ ،ؾإَا إٔ ٜه َٔ ٕٛاـٛاطل اييت تذلتٸبالعزبٔ٘
أؾعاٍ بـْ ١ٝأ ،٫ ٚؾإٕ نإ َٔ اـٛاطل اييت  ٫تذلتٸب عًٗٝا أؾعاٍَ :جٌ يف
اٱّإ،

العصزإٔ
ٚايهؿلٚ ،اؿوـ ،ؾ ٬ػ٬ف ٗ إ٪اػق ٠ب٘; ٭ٕ ٖچا ٜـػٌ ٗ طٛم إهًچـ
احلدٓح

ِٜلؾ٘ عٔ ْؿو٘ٚ ،إٕ نإ َٔ اـٛاطل اييت تذلتٸب عًٗٝا آثاك ٗ اـاكز ،ؾإٕ
سًِت اٯثاك ؾكـ ػلز َٔ أسٛاٍ اـٛاطل إٍ ا٭ؾعاٍ نُٔ ٜعنّ عً ٢ايولق١
ؾٝولمٚ ،إٕ عنّ عًٚ ٘ٝكدع عٔ ؾعً٘ اػتٝاكاڄ يػرل َاْع َٓع٘ ؾ ٬ػ٬ف ٗ عـّ
إ٪اػق ٠ب٘ َٛ ٖٛٚكؿ سـٜحِٖ َٔ= :ٻ بو ٦ٝٺ ١ؾًِ ٜعًُٗا نڂتبت ي٘ سوٓ.+١

ٚإٕ كدع ٕاْع قٗل ٙعً ٢ايلدٛع ؾؿ ٞإ٪اػق ٠ب٘ ق :ٕ٫ٛأ ٟإٕ قٛي٘ _تعاٍ_
طٜٴشٳاهٹٵبهڂِٵ بٹ٘ٹ ايًډ٘ٴص قُ ٍٛعًَ ٢عٓ ٢هامٜهِٚ ،أْ٘ فٌُ تبٝٿٓ٘ َٛاكؿ
ايجٛاب ٚايعكاب ٗ أؿيً ١لع ١ٝنجرل131_130/3 .٠
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صْرٗ آل عنزاٌ
ٚٚ _1د٘ توُٝتٗا بوٛك ٠آٍ عُلإ أْٗا فنلت ؾٗٝا ؾٔا ٌ٥آٍ عُلإ ٖٛٚ
عُلإ بٔ َاتإ أبَ ٛلٚ ،ِٜآي٘ ِٖ مٚد٘ سٓٚ ١أػتٗا مٚد ١منلٜا ايٓيب،
ٚمنلٜا ناؾٌ َل ;ِٜإف نإ أبٖٛا عُلإ تٚ ٗٛتلنٗا ٓ٬ڄ; ؾهؿًٗا مٚز ػايتٗا.
ُٚٚؿٗا كه ٍٛاهلل " باينٖلا ٗ ٤سـٜح أب ٞأَاَ ١إتكـّ.
ٚفنل اٯيٛه ٞأْٗا توُ :٢ا٭َإٚ ،ايهٓنٚ ،اجملاؿيٚ ،١هٛك ٠ا٫هتػؿاك.
ٚمل أك ٙيػرلٚ ،ٙيعً٘ اقتبى فيو َٔ أُٚاف ُٚؿت بٗا ٖق ٙايوٛكٖ ٠ا هاق٘
ايكلطيب ٗ إوأي ١ايجايجٚ ١ايلابع َٔ ١تؿورل أ ٍٚايوٛك.٠
ٖٚق ٙايوٛكْ ٠نيت بإـ ١ٜٓبا٫تؿام بعـ هٛك ٠ايبكل ،٠ؾك :ٌٝإْٗا ثاْ ١ٝيوٛك٠
ايبكل ٠عً ٢إٔ ايبكل ٠أ ٍٚهٛكْ ٠نيت بإـ.١ٜٓ
ٚقْ :ٌٝنيت بإـ ١ٜٓهٛك ٠إڀؿؿٌ أ٫ٚڄ ،ثِ ايبكل ،٠ثِ ْنيت هٛك ٠آٍ
عُلإ ،ثِ ْنيت ا٭ْؿاٍ ٗ ٚقع ١بـك.
ٖٚقا ٜكتٔ :ٞإٔ هٛك ٠آٍ عُلإ ْنيت قبٌ ٚقع ١بـك; ي٬تؿام عً ٢إٔ
ا٭ْؿاٍ ْنيت ٗ ٚقع ١بـكٜٚ ،بعـ فيو إٔ هٛك ٠آٍ عُلإ اًتًُت عً٢
ايتقنرل بِٓل إوًٌُ  ّٜٛبـكٚ ،إٔ ؾٗٝا فنل  ّٜٛأسـٚ ،هٛم إٔ ٜه ٕٛبعٔٗا
ْنٍ َتأػلاڄ144_143/3 .
ٚ _2اًتًُت ٖق ٙايوٛك َٔ ٠ا٭غلاض عً :٢ا٫بتـا ٤بايتٓ ٜ٘ٛبايكلإٓ،
ٚقُـ"ٚ ،تكو ِٝآٜات ايكلإَٓٚ ،لاتبٹ ا٭ؾٗاّ ٗ تًكِّٗٝاٚ ،ايتٜٓ٘ٛٹ بؿٔ١ًٝ
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مكاالتغرل
اٱهٚ ،ّ٬أْ٘ ٜ ٫ٳعٵـٹڂي٘ ؿٚ ،ٜٔأْ٘ ٜ ٫ٴكڃبٳٌٴ ؿٜٔٷ عٓـ اهلل بعـ ٛٗٚك اٱه،ّ٬
لكبار

اٱهٚ ،ّ٬ايتٜٓ٘ٛٹ بايتٛكا٠ٹ ٚاٱلٚ ،ٌٝاٱّا ٤إٍ أُْٗا أْن ٫قبٌ ايكلإٓ; ُٗٝـاڄ
كتاب

العزبٔ٘اهلل
شلقا ايـ ;ٜٔؾٜ ٬ٳشٹ ټل يًٓاي إٔ ٜٳهڃ ڂؿلٚا ب٘ٚ ،عً ٢ايتعلٜـٹ بـ ٌ٥٫إشل١ٝ
_تعاٍ_ ٚاْؿلاؿٚ ،ٙإبڀاٍڇ ٓ٬ي ١ايق ٜٔاؽقٚا آشل َٔ ١ؿ ٕٚاهللَ :ٳٔٵ يف
دعًٛا ي٘
العصز

ًلنا ،٤أ ٚاؽقٚا ي٘ أبٓا٤ٶٚ ،تٗـٜـٹ إٌلنٌ بإٔ أَلٳِٖ إٍ مٚاٍڈٚ ،أٜ ٫ػلِٖ
احلدٓح

َا ِٖ ؾَ ٘ٝٹٔٳ ايبقؾٚ ،إٔ َا أعـ يًُ ٌَٓ٪ػرلٷ َٔ فيوٚ ،تٗـٜـٹِٖ بنٚاٍ
هًڀاِْٗ ،ثِ ايجٓا٤ٹ عً ٢عٝو_ ٢عً ٘ٝايوٚ _ّ٬آٍ بٝت٘ٚ ،فنلڇ َعذن٠ٹ ٛٗٚكڇ،ٙ
ٚأْ٘ كًٛم هلل.
ٚفٹنڃلٴ ايق ٜٔآَٓٛا ب٘ سكاڄٚ ،إبڀاٍٴ إشل ١ٝعٝوَٚ ،٢ٹٔٵ ثٳ ٻِ أؾٔ ٢إٍ قٔ١ٝ
ٚؾـ للإ ٚؾځادتِٗ ،ثِ قاد١ٹ أٌٖ ايهتابٌ ٗ سكٝك ١اؿٓٝؿٚ ،١ٝأِْٗ بٴعٳـٳا٤ٴ
عٓٗاَٚ ،ا أځػٳقٳ اهللڂ َٹٔٳ ايعٗـ عً ٢ايلهٌ نًِِّٗ :إٔ َٛٓ٪ٜا بايلهٍٛڇ اـاتٳِ،
ٚإٔ اهلل دعٌ ايهعب١ځ أٍٚٳ بٝتٺ ٚٴٓٹعٳ يًٓايٚ ،قـ أعاؿ إي ٘ٝايـٜٔٳ اؿٓٝـٳ نُا
ذ٘ٳ عً ٢إٚ ،ٌَٓ٪أٗٚل ٓ٫٬تٹ ايٛٗٝؿٹٚ ،ه٤ٛٳ
ابتـأ ٙؾٚ ،٘ٝأٚدب سٳ ٻ
َكايتٹِٗٚ ،اؾذلا٤ٳِٖ ٗ ؿٚ ،ِٜٗٓنتُاْٳِٗ َا أْنٍ إيٚ ،ِٗٝفٳ ډنل إوًٌُ بٓعُت٘
عً ِٗٝبـ ٜٔاٱهٚ ،ّ٬أځَٳلِٖ با٫ؼاؿ ٚايٛڇؾامٚ ،فنډلِٖ بوابل ه٤ٛٹ ساشلِ ٗ
اؾاًٖٖٚ ،١ٝٳ ٻٕٛٳ عً ِٗٝتٛاٖلٳ َعاْـ َٔ ِٜٗأٌٖ ايهتاب ٚإٌلنٌٚ ،فنډلِٖ
باؿقك َٔ نٝـِٖ ٚنٝـٹ ايق ٜٔأٗٚلٚا اٱهّ٬ٳ ثِ عاؿٚا إٍ ايهؿل; ؾهاْٛا َج٬ڄ
يتُٝٝن اـبٝح َٹٔٳ ايڀٝبٚ ،أځَٳلِٖ با٫عتنام بأْؿوِٗٚ ،ايِدلڇ عً ٢تًكٞ
ايٌـا٥ـٚ ،ايبٚ ،٤٬أف ٣ايعـٚٚ ،ٚعـِٖ عً ٢فيو بايِٓل ٚايتأٜٝـ ٚإيكا٤
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ايلعب َِٓٗ ٗ ْؿٛي عـ ،ِٖٚثِ فنډلِٖ ب ّٛٝأسـ ّٜٛٚ ،بـكٓٚ ،لب شلِ
ا٭َجاٍ َا سٌِ ؾُٗٝاْٛٚ ،ٻ ٙبٌإٔ ايٌٗـا َٔ ٤إوًٌُٚ ،أَل إوًٌُ
بؿٔا ٌ٥ا٭عُاٍ َٔ :بقٍ إاٍ ٗ َٛاها ٠ا٭َٚ ،١اٱسوإٚ ،ؾٔاٌ٥
ا٭عُاٍٚ ،تلى ايبؼٌَٚ ،قَ ١ايلباٚ ،ػتُت ايوٛك ٠بآٜات ايتؿهرل ٗ ًَهٛت
اهلل145_144/3 .
ٚ _3ايتٛكا :٠اهِ يًهتاب إٓنٍ عًَٛ ٢ه_ ٢عً ٘ٝايو._ّ٬
 ٖٛٚاهِ عدلاْ ٞأًُ٘ طٛكا َعٓ ٢اشلـٚ ،ٟايٛاٖل أْ٘ اهِ يٮيٛاغ اييت
ؾٗٝا ايهًُات ايعٌل اييت ْنيت عًَٛ ٢ه_ ٢عً ٘ٝايو ٗ _ّ٬دبٌ ايڀٛك; ٭ْٗا
أٌُ ايٌلٜع ١اييت دا٤ت ٗ نتب َٛه ;٢ؾأطًل فيو ا٫هِ عًْٝ ٢ع نتب
َٛه.٢
ٚايٛٗٝؿ ٜكٛي :ٕٛهؿل طٛكا; ؾًُا ؿػٌ ٖقا ا٫هِ إٍ ايعلب ١ٝأؿػًٛا عً٘ٝ
 ّ٫ايتعلٜـ اييت تـػٌ عً ٢ا٭ُٚاف ٚايٓهلات; يتِرل أعَ٬اڄ بايػًبَ :١جٌ
ايعكب.١
 َٔٚأٌٖ ايًػٚ ١ايتؿورل َٔ ساٚيٛا تٛدٗٝاڄ ً٫تكاق٘ اًتكاقاڄ علبٝاڄ ،ؾكايٛا:
إْ٘ ٌَتل َٔ ايٛٳكٵ ٖٛٚ ٟايٛقـ ،بٛمٕ تٳؿعٳً ١أ ٚؾځٛٵعٳًځٚ ،١كَا أقـَِٗ عً ٢فيو
أَلإ :أسـُٖا :ؿػ ٍٛسلف ايتعلٜـ عًٜ ٫ ٖٛٚ ،٘ٝـػٌ عً ٢ا٭زلا٤
ايعذُٚ ،١ٝأدٝب بإٔ َ ٫اْع َٔ ؿػٛشلا عً ٢إعلب نُا قايٛا :اٱههٓـك،١ٜ
ٖٚقا دٛاب غرل ُشٝض; ٭ٕ اٱههٓـكٚ ١ٜمٕ علب ;ٞإف ْٖ ٛوب إٍ
إههٓـك ،ؾايٛد٘ ٗ اؾٛاب أْ٘ إِا أينّ ايتعلٜـ; ٭ْ٘ َعلب عٔ اهِ َعٓ٢
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مكاالت
لكبار

ايجاْ :ٞأْٗا نتبت ٗ إِشـ بايٝاٖٚ ،٤قا مل ٜقنل ٗ ٙٚتٛد ٘ٝن ْ٘ٛعلبٝاڄ،
ٚهبب نتابت٘ نقيو اٱًاك ٠إٍ يػ ١إَايت٘149_148/3.

كتاب

العزبٔ٘

ٚ _4أَا اٱل :ٌٝؾاهِ يًٛس ٞايق ٟأٚس ٞب٘ إٍ عٝو_ ٢عً ٘ٝيف
ايو_ّ٬

ؾذُع٘ أُشاب٘.

العصز

احلدٓح

 ٖٛٚاهِ َعلب ق َٔ ٌٝايلٚ ١َٝٚأًُ٘ (إثال )ًّٛٝٝأ ٟاـدل ايڀٝب;
ؾُـيٛي٘ َـي ٍٛاهِ اؾٓىٚ ،يقيو أؿػًٛا عً ٘ٝنًُ ١ايتعلٜـ ٗ ايًػ١
ايل ،١َٝٚؾًُا علب٘ ايعلب أؿػًٛا عً ٘ٝسلف ايتعلٜـ.
ٚفنل ايكلطيب عٔ ايجعًيب إٔ اٱل ٗ ٌٝايولٜاْ ٖٞٚ ١ٝاٯكاَ( ١ٝأْهً.)ٕٛٝ
ٚيعٌ ايجعًيب اًتب٘ عً ٘ٝايل ١َٝٚبايولٜاْ ;١ٝ٭ٕ ٖق ٙايهًُ ١يٝوت هلٜاْ١ٝ
ٚإِا ٕا ْڀل بٗا ِْاك ٣ايعلام ٗٓٚٚا هلٜاْ ،١ٝأ ٚيعٌ ٗ ايعباك ٠ؼلٜؿاڄ ُٛٚابٗا
ايْٛٝاْ ٗ ٖٛٚ ١ٝايْٛٝاْ( ١ٝأٚٚاْ )ًٕٛٝٝأ ٟايًؿ ٜايؿِٝض.
ٚقـ سا ٍٚبعض أٌٖ ايًػٚ ١ايتؿورل دعً٘ ٌَتكاڄ َٔ ايٓذٌ  ٖٛٚإا ٤ايقٟ
ىلز َٔ ا٭كضٚ ،فيو تعوـ _أٜٔاڄ_.
ُٖٚن ٠اٱلَ ٌٝهوٛك ٗ ٠ا٭ځًٵٗٳلڇ; يٝذل ٟعًٚ ٢مٕ ا٭زلا ٤ايعلب ;١ٝ٭ٕ
إؾع٬ٝڄ َٛدٛؿ بكًَ ١جٌ :إبن.ِٜ
ٚكَا ْٴڀل ب٘ بؿتض اشلُنٚ ،٠فيو ْٛ ٫رل ي٘ ٗ ايعلب149/3 .١ٝ
ٚ _5قـ اػتًـ عًُا ٤اٱه ٗ ّ٬تع ٌٝإكِٛؿ َٔ احملهُات ٚإتٌابٗات
عً ٢أقٛاٍَ :لدعٗا إٍ تعَ ٌٝكـاك ايٛٓٛغ ٚاـؿا.٤
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ؾعٔ ابٔ عباي :إٔ احملهِ َا ٫ؽتًـ ؾ ٘ٝايٌلا٥ع نتٛسٝـ اهلل _تعاٍ_ ٚؼلِٜ
ايؿٛاسٍٚ ،فيو َا تُٔٓت٘ اٯٜات ايج٬خ َٔ أٚاػل هٛك ٠ا٭ْعاّ طقڂٌٵ تٳعٳاځيٛٵا
سلٻّٳ كٳټب ڂهِٵ ٳع ځًٵ ٝڂهِٵص ٚاٯٜات َٔ هٛك ٠اٱهلا ٤طٚٳځقٔٳ ٢كٳبټوځ ځأ٫ډ ٳتعٵبٴـٴٚا
أځتٵٌٴ َٳا ٳ
ڇإ٫ډ إڇٜٻاٙٴص ٚإٔ إتٌاب٘ٳ اجملُ٬تٴ اييت مل تٴٳبٝٻٔ نشلٚف أٚا ٌ٥ايوٛك.
ٚعٔ ابٔ َوعٛؿٚ ،ابٔ عباي _أٜٔاڄ_ :إٔ احملهِ َا مل ٜٓوؽٚ ،إتٌاب٘
إٓوٛؾ ٖٚقا بعٝـ عٔ إٔ ٜهَ ٕٛلاؿاڄ ٖٓا; يعـّ َٓاهبت٘ يًُٛؿٌ  ٫ٚيبك ١ٝاٯ.١ٜ

ٚعٔ ا٭ُِ :احملهِ َا اتٔض ؿيٚ ،ً٘ٝإتٌاب٘ َا وتاز إٍ ايتـبلٚ ،فيو
نكٛي٘ _تعاٍ_:طٚٳاډيقٹ ٟٳْ ٻنٍٳ َٹٔٵ ايوٻُٳا٤ٹ َٳا٤ٶ ٹب ځكـٳكڈ ؾځأځٌْٳلٵْٳا بٹ٘ٹ ٳب ڃً ٳـ٠ڄ َٳٝٵتاڄ ځن ٳقيٹوځ
تٴؼٵلٳدٴٕٛٳص ؾأٚشلا قهِٚ ،آػلٖا َتٌاب٘.
ٚيًذُٗٛك َقٖبإ :أٚشلُا :إٔ احملهِ َا اتٔشت ؿ٫يت٘ٚ ،إتٌاب٘ َا
اهتأثل اهلل بعًُْ٘ٚ ،وب ٖقا ايكٕ ٍٛايو ٗ ،كٚا ١ٜأًٗب َٔ داَع ايعتبٝٻ،١
ْٚوب٘ اـؿاد ٞإٍ اؿٓؿٚ ،١ٝإيَ ٘ٝاٍ ايٌاطيب ٗ إٛاؾكات.
ٚثاُْٗٝا :إٔ احملهِٳ ايٛآضٴ ايـ٫ي١ٹٚ ،إتٌاب٘ٳ اـؿٝټٗا ٚ ،إيَ ٘ٝاٍ ايؿؼل;
ؾايّٓ ٚايٛاٖل ُٖا احملهِ; ٫تٔاغ ؿ٫يتُٗاٚ ،إٕ نإ أسـُٖا أ ٟايٛاٖل
ٜتڀلق٘ استُاٍ ٓعٝـٚ ،اجملٌُ ٚإُٖ ٍٚ٪ا إتٌاب٘; ً٫ذلانُٗا ٗ ػؿا٤
ايـ٫يٚ ١إٕ نإ أسـُٖا _أ ٟإ _ٍٚ٪ؿا٫ڋ عًَ ٢عَٓ ٢لدٛغٜ ،كابً٘ َعٓ٢
كادضٚ ،اجملٌُ ؿا٫ڋ عًَ ٢عَٓ ٢لدٛغ ٜكابً٘ َلدٛغ آػلْٚ ،وبت ٖقٙ
ايڀلٜك ١إٍ ايٌاؾع.١ٝ
قاٍ ايٌاطيب :ؾايتٌاب٘ :سكٝكٚ ،ٞإٓاٗ; ؾاؿكٝكَ :ٞا ٫هب ٌٝإٍ ؾِٗ
َعٓا ٖٛٚ ،ٙإلاؿ َٔ اٯٚ ،١ٜاٱٓاَٗ :ا اًتب٘ َعٓا٫ ;ٙستٝاد٘ إٍ َلاعا٠
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ؿي ٌٝآػل .
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ؾإفا تكِٻ ٢اجملتٗـٴ أؿي١ځ ايٌلٜع١ٹ ٚدـ ؾٗٝا َا ٜبٌ َعٓاٚ ،ٙايتٌاب٘ بإعٓ٢
اؿكٝك ٞقً ٌٝدـاڄ ٗ ايٌلٜعٚ ،١بإعٓ ٢اٱٓاٗ نجرل156_155/3.

كتاب

العزبٔ٘

ٚ _6قـ ؿيت ٖق ٙاٯ ١ٜعً ٢إٔ َٔ ايكلإٓ قهُاڄ َٚتٌابٗاڄٚ ،ؿيت يف
آٜات أػل

سهٹ ٳُتٵ آٜٳاتٴ٘ٴص.
عً ٢إٔ ايكلإٓ نً٘ قهِ ،قاٍ _تعاٍ_ :ط ٹنتٳابٷ ڂأ ٵ
شهٹِٝڇص.
و آٜٳاتٴ اڃي ٹهتٳابٹ ايڃ ٳ
ٚقاٍ :طٹتًڃ ځ

العصز

احلدٓح

ٚإلاؿ أْ٘ أسهِ ٚأتكٔ ٗ ب٬غت٘ ،نُا ؿيت آٜات عً ٢إٔ ايكلإٓ نً٘
شـٹٜحٹ ٹنتٳابڄا ٴَتٳٌٳابٹٗاڄص.
سوٳٔٳ ايڃ ٳ
َتٌاب٘ ،قاٍ _تعاٍ_ :طايًډ٘ٴ ٳْ ٻنٍٳ ځأ ٵ
ٚإعٓ ٢أْ٘ تٌاب٘ ٗ اؿؤ ٚايب٬غٚ ١اؿكٝٻَ ٖٛٚ ،١عٓ ٢ط ٳٚيځٛٵ نځإٳ َٹٔٵ ٹعٓٵـٹ
دـٴٚا ؾٹ٘ٝٹ ا ٵػتٹ٬ؾاڄ ځنجٹرلاڄص.
ځغٝٵلڇ ايًډ ٹ٘ يځٛٳ ٳ
ؾ ٬تعاكض بٌ ٖق ٙاٯٜات٫ :ػت٬ف إلاؿ باٱسهاّ ٚايتٌاب٘ ٗ
َٛآعٗا ،عوب َا تكتٔ ٘ٝإكاَات156/3 .

ٚ _7يٝى َٔ إتٌاب٘ َا ُلغ ؾ ٘ٝبأْا  ٌِْ ٫إٍ عًُ٘ نكٛي٘ :طقڂٌٵ ايلټٚغٴ
َٹٔٵ ځأَٵلڇ ٳكبٿٞصَ ٫ٚا ُلغ ؾ ٘ٝظٌٗ ٚقت٘ نكٛي٘ ط ٫تٳأڃتٹٝهڂِٵ ڇإ٫ډ بٳ ٵػتٳ١ڄص.
ٚيٝى َٔ إتٌاب٘ َا ؿٍ عًَ ٢عٜٓ ٢عاكض اؿٌُ عً ٘ٝؿي ٌٝآػل َٓؿٌِ عٓ٘;
٭ٕ فيو ٜلدع إٍ قاعـ ٠اؾُع بٌ ايـي ًٌٝإتعاكٌٓ ،أ ٚتلدٝض أسـُٖا عً٢
اٯػلَ ،جٌ قٛي٘ _تعاٍ_ ػڀاباڄ ٱبًٝى :طٚٳاهٵتٳ ڃؿ ڇنمٵ َٳٔٵ اهٵتٳڀځ ٵعتٳ ٹَٓٵٗٴ ٵِ
ِٛٵتٹوځص اٯ ٗ ١ٜهٛك ٠اٱهلاَ ٤ع َا ٗ اٯٜات إكتٔ ١ٝطؾځإڇٕٻ ايًډ٘ٳ ځغٹٓٞپ ٳعٵٓهڂ ٵِ
بٹ ٳ
ٚٳ ٫ٳٜلٵٓٳ ٢يٹعٹبٳا ٹؿٙٹ اڃيهڂ ڃؿلٳص ٚطايًډ٘ٴ ٜ ٫ٴشٹبټ ايڃ ځؿوٳاؿٳص160_158/3 .
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 _8ؾنٜؼ ايكًب ٜتوبب عٔ عٛاكض تعلض يًعكٌ َٔ :ػًٌ ٗ فات٘ ،أٚ
ؿٚاع َٔ اـًڀ ١أ ٚايٌٗ ،٠ٛأٓ ٚعـ اٱكاؿ ،٠تٳشٴٍٛٴ بايٓؿى عٔ ايؿٔاٌ٥
إتشً ١ٝبٗا إٍ كفا ٌ٥ناْت تٗذى بايٓؿى ،ؾتقٚؿٖا ايٓؿى عٓٗا َا اهتكل ٗ
ايٓؿى َٔ تعاي ِٝاـرل إوُا ٠باشلـ.٣
ٜ ٫ٚـك ٟإ ٫ٚ ،َٔ٪ايعاقٌ ٫ٚ ،اؿه ٫ٚ ،ِٝإٗقب :أځٜٻ ١هاع ١ؼٌ ؾٗٝا ب٘
شـټ
أهباب ايٌكاٚ ،٤نقيو ٜ ٫ـك ٟايٌك ٫ٚ ،ٞإُٓٗو ،ا٭ځؾٹٔ :أځٜٻ ١هاع١ٺ ٳت ٴ
ؾٗٝا ب٘ أهباب اٱق٬ع عُا َٖ ٛٴٳتًځبٻى ب٘ َٔ تػرل ػٳًڃل ،أ ٚػٴ ڂًل ،أ ٚتبـٍ ػً،٘ٝ
ب ځأؾڃ٦ٹـٳتٳ ٴِٗٵ ٚٳأځبٵِٳاكٳ ٴِٖٵص.
قاٍ _تعاٍ_ :ط ٳْٚٴكځًِّ ٴ

ٚيقا نإ ؿأبٴ ايكلإٓڇ قځلٵٕٳ ايجٓا٤ٹ بايتشقٜلٚ ،ايبٌاك ٠باٱْقاك170/3 .
ٚ _9قٛي٘ :ط ٳ ٚٳٖبٵ ځيٓٳا َٹٔٵ ځيـٴْٵوځ كٳسٵُٳ١ڄص طًبٛا أثل ايـٚاّ عً ٢اشلـٖٛٚ ٣
ايلٓ ٗ ١ايـْٝا ٚاٯػلَٓٚ ،٠ع ؿٚاع ٞاينٜؼ ٚايٌل.
ٚدٴعًتٹ ايلٓ١ڂ َٔ عٓـ اهلل; ٭ٕ تٝورلٳ أهبابٹٗاٚ ،تهٜٔٛٳ َٗ٦ٝاتٗا بتكـٜل
اهلل; إف يً ٛا ٤اهلل يهإ اٱْوإ َٴعٳ ٻلٓاڄ يٓن ٍٚإِا٥ب ٚايٌلٚك ٗ نٌ حمل ;١ؾإْ٘
قؿٛفٷ َٛدٛؿات نجرل ،٠سٚ ١ٝغرل س ٖٛ ،١ٝتًكاٗ٥ا ٗ غا ١ٜائعـ ي ٫ٛيڀـ
اهلل ب٘ بإٜكا ٚعكً٘; ٫تكا ٤اؿٛاؿخٚ ،بإكًاؿ٫ ٙدتٓاب أؾعاٍ ايٌلٚك إًٗه،١
ٚبإشلاَ٘ إٍ َا ؾْ ٘ٝؿع٘ٚ ،ظعٌ تًو ايك ٣ٛايػايب ١ي٘ ق ٣ٛعُٝا ٫ ٤تٗتـٟ
هب٬ٝڄ إٍ قِـ ٫ٚ ،ٙتِاؿؾ٘ إ ٫عً ٢هب ٌٝايٓـٚك.
ٚشلقا قاٍ _تعاٍ_ :طايًډ ٴ٘ ځيڀٹٝـٷ بٹعٹبٳا ٹؿٙٹص.
 َٔٚأدًَٛ ٢اٖلڇ ايًڀـٹ أسٛاٍٴ آ٫ڀلاكڇ ٚا٫يتذا٤ٹٚ ،قـ نٓت قًت
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نًُ :١ايًڀـ عٓـ آ٫ڀلاك170/3 .
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ٚ _10نإ إُ٬غٴ ا٫عتكاؿٹ أځِٖٻ َا ابتـأ ب٘ اٱهٚ ،ّ٬أنجل َا تعلض ي٘;
كتاب

يكّٛ
ٚفيو ٭ٕ إُ٬غ ايؿهلَ ٖٛ ٠بـأ نٌ إُ٬غ; ٚ٭ْ٘ ٜ ٫لد٬ُ ٢غ
العزبٔ٘
تًڀډؼت عكٛشلِ بايعكا٥ـ ائايٚ ،١ػو٦ت ْؿٛهِٗ بآثاك تًو ايعكا٥ـٹيف إجرل٠ٹ
ػٛؾاڄ َٔ ٚ ،٤ًٞ ٫طُعاڄ ٗ غرل ً.٤ٞ

العصز

احلدٓح

ٚإفا ًُض ا٫عتكاؿ أَهٔ ُ٬غ ايباق ;ٞ٭ٕ إل ٤إْوإ بلٚس٘  ٫ظوُ٘.

ثِ ٌْأ عٔ ٖقا ا٫عتكاؿ اٱه :َٞ٬عن ٠ايٓؿىٚ ،أُاي ١ايلأٚ ،ٟسل١ٜ
ايعكٌَٚ ،واٚا ٠ايٓاي ؾُٝا عـا ايؿٔا.ٌ٥
ٚقـ أنجل اٱهّ٬ٴ ًلغٳ ايعكا٥ـٹ إنجاكاڄ ٌٜ ٫بٗ٘ ؾ ٘ٝؿ ٜٔآػل ،بٌ إْو تٓٛل
إٍ نجرل َٔ ا٭ؿٜإ ايِشٝش ;١ؾ ٬تل ٣ؾٗٝا َٔ ًلغ ُؿات اـايل إ ٫قً٬ٝڄ.
194/3
ٚ _11سب٘ ا٭عُاٍ :إماي ١آثاكٖا ايٓاؾع َٔ ١ثٛاب ْٚع ٗ ِٝاٯػلٚ ،٠سٝا٠
طٝب ٗ ١ايـْٝا.
ٚإط٬م اؿب٘ عً ٢فيو ُج ٌٝعاٍ اٱبٌ اييت ِٜٝبٗا اؿب٘  ٖٛٚاْتؿاؾ ٗ
بڀْٗٛا َٔ نجل ٠ا٭نٌٜ ،ه ٕٛهبب َٛتٗا ٗ ،سٌ أنًت َا أنًت ي٬يتقاف ب٘.
207/3
ٚ _12آؿّ اهِ أب ٞايبٌل عٓـ ْٝع أٌٖ ا٭ؿٜإ ٖٛٚ ،عٳًځ ٷِ عًٓٚ ٘ٝع٘
يٓؿو٘ بإشلاّ َٔ اهلل _تعاٍ_ نُا ٓٚع َبـأ ايًػ.١
ً ٫ٚو إٔٻ َٹٔٵ أَ ٍٚا وتاز إيٚ ٖٛ ٘ٝمٚد٘ إٔ ٜعدل أسـُٖا يٰػلٚٚ ،اٖل
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ايكلإٓ إٔ اهلل أزلا ٙبٗقا ا٫هِ َٹٔٵ قځبٵٌڇ ػلٚد٘ َٔ دٓ ١عـٕ  ٫ٚهٛم إٔ
ٜه ٕٛازل٘ ٌَتكاڄ َٔ ا٭ؿَ ٖٞٚ ،١ايً ٕٛإؼِ ;ْٛ٭ٕ توُ ١ٝفيو ايًٕٛ
با٭ؿَ ١ػاْ به ّ٬ايعلب; ؾًعٌ ايعلب ٓٚعٛا اهِ فيو ايً ٕٛأػقاڄ َٔ
ُٚـ ي ٕٛآؿّ أب ٞايبٌل229/3 .
ٚ _13ايوٝـ ؾٝعٌ َٔ :هاؿ ٜوٛؿ إفا ؾام ق ٗ َ٘ٛقاَـ اـِاٍ ست ٢قـَٙٛ
عً ٢أْؿوِٗٚ ،اعذلؾٛا ي٘ بايؿٌٔ.
ؾايو٪ؿؿ عٓـ ايعلب ٗ اؾاًٖٜ ١ٝعتُـ نؿا١ٜځ َُٗاتٹ ايكبٚ ١ًٝايبقٍ شلا،
ٚإتعاب ايٓؿى يلاس ١ايٓاي ،قاٍ اشلقي:ٞ
ٔ ُُس ت ت ت تتٗيفا ُٚألق ت ت ت تتٕ ًُفتيفعتمت ت ت تتتيُ ُ

م ت تتيفُ ت تتع ُٞوغماّ ت تتيفُ ت ت تتٕٖنُُ

ُات زت ت تتُٕاُُت ت ت تتٕأُلت ت تتَُتدُعٍ ت ت تتُ ُٜ

ُٔ ٗ ُٖ ٕاُنُٔ ل عت ُٛلاخٗتنُُ

ُ
ُ
َلدعٗا إٍ إكٓا ٤ايٓاي عً ٢أًلف
ٚنإ ايو٪ؿؿ عٓـِٖ ٜعتُـ ػ٫٬ڄ

ايٛد٬َٚ ،ٙٛن٘ بقٍ ايٓـٚ ،٣نـ ا٭فٚ ،٣استُاٍ ايعٛاٚ ،ِ٥أُاي ١ايلأ،ٟ
ٚؾِاس ١ايًوإ240/3.
ٚ _14ايوٝـ ٗ اُڀ٬غ ايٌلعٜ َٔ :ك ّٛبإُ٬غ ساٍ ايٓاي ٗ ؿْٝاِٖ
ٚأػلاِٖ َعاڄ ٗٚ ،اؿـٜح= :أْا هٝـ ٚيـ آؿّ  ٫ٚؾؼلٚ +ؾ= :٘ٝإٕ ابين ٖقا
هٝـٜ +عين اؿؤ بٔ عً ;ٞؾكـ نإ اؿؤ داَعاڄ ػِاٍ ايو٪ؿؿ ايٌلع،ٞ
ٚسوبو َٔ فيو أْ٘ تٓامٍ عٔ سل اـ٬ؾ ;١ؾُع نًُ ١ا٭َٚ ،١ٱُ٬غ فات
ايبٌ.
 ٗٚتؿورل ابٔ عڀ ١ٝعٔ عبـ اهلل بٔ عُل ،أْ٘ قاٍَ= :ا كأٜت أسـاڄ أهٛؿ َٔ
َعا ١ٜٚبٔ أب ٞهؿٝإ ،ؾك ٌٝي٘ٚ :أب ٛبهل ٚعُل قاٍُٖ :ا ػرل َٔ َعا١ٜٚځ،
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َٚعا١ٜٚڂ أهٛؿ َُٓٗا.+
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قاٍ ابٔ عڀ= :١ٝأًاك إٍ إٔ أبا بهل ٚعُل ناْا َٔ ا٫هتِ٬غ ٚإقاَ١
كتاب

بلٓا
اؿكٛم َٓنيُٖ ١ا ؾٗٝا ػرل َٔ َعاٚ ،١ٜٚيهٔ َع تٳتٳټبعڇ اؾاؿ٠ٹٚ ،قً١ٹ إبا٠٫العزبٔ٘
ايٓاي ٜٓؼلّ ؾ ٘ٝنجرل َٔ ػِاٍ ايو٪ؿؿ.

يف
العصز

َٚعا ١ٜٚقـ بلم ٗ ػِاٍ ايو٪ؿؿ اييت ٖ ٞا٫عتُاٍ ٗ إكٓا ٤ايٓاي عً٢
أًلف ايٛدٚ ،ٙٛمل ٜٛاقع ققٚكاڄ241_240/3 .+

احلدٓح

ٚ _15ايٛد ٘ٝف ٚايٛداٖ :ٖٞٚ ١ايتكـّ عً ٢ا٭َجاٍٚ ،ايهلاَ ١بٌ ايك،ّٛ
ُٚ ٖٞٚـ ٌَتل َٔ ايٛد٘ يٲْوإ  ٖٛٚأؾٌٔ أعٔا ٘٥ايٛاٖل،َ٘ٓ ٠
ٚأْعٗا يٛها ٌ٥اٱؿكاى ٚتِلٜـ ا٭عُاٍ246/3 .
ٚ _16ايهٌٗ َٔ :ؿػٌ ٗ عٌل ٠ا٭كبعٌ  ٖٛٚايق ٟؾاكم عِل ايٌباب،
ٚإلأً ٠ٳٗٵًځ ١بايٌٌٜ ٫ٚ ،كاٍ :نځٗٵًځ ١نُا ٜ ٫كاٍ ًٌٗ :يًلدٌ إ ٫إٔ ايعلب
قـّاڄ زلٛا ًٗ٬ڄ َجٌ ًٌٗ بٔ ًٝبإ إًكب :ايؿٹٓـ اينَاْ ;ٞؾـيٓا فيو عً ٢إٔ
ايُٛـ أَٝت.
ٚقـ نإ عٝو_ ٢عً ٘ٝايو _ّ٬سٌ بعح ابٔ ْٳٿٝـٺ ٚث٬ثٌ247/3 .
ِاڄ
ٚ _17ايكِّ _بؿتض ايكاف ٚايِاؿ_ :اهِ ٕا ٜكّٜ ،كاٍ :قّ اـدل قځ ٻ
إفا أػدل ب٘ٚ ،ايكّ أػّ َٔ اٱػباك; ؾإٕ ايكّ إػباك غدل ؾ ٘ٝطٍٛ
ٚتؿِٚ ،ٌٝتوُ ٢اؿاؿث ١اييت َٔ ًأْٗا إٔ ىدل بٗا قِ ١بهول ايكاف أٟ
َكِ ١ُٛأٖ ٟا ٜكِٗا ايكِاْٜٚ ،كاٍ يًقٜٓ ٟتِب يتشـٜح ايٓاي بأػباك
إآٌٳ قِٻاْ بؿتض ايكاف.
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سوٳٔٳ ايڃكځِٳّڇص.
و ځأ ٵ
ّ ٳع ځًٝٵ ځ
ؾايكِّ اهِ ٕا ٜٴكځّټ ،قاٍ _تعاٍ_:طْٳشٵ ٴٔ ْٳكڂ ټ

ٚق ٖٛ :ٌٝاهِ َِـك ٚيٝى َِٖ ٛـكاڄ َٔٚ ،دل ٣عً ٢يواْ٘ َٔ أٌٖ
ّ باٱؿغاّ َِـك،
ايًػ ١أْ٘ َِـك ؾقيو تواَض َٔ تواَض ا٭قـٌَ; ؾايكځ ټ
ٚايكِّ بايؿو اهِ يًُِـك ٚاهِ يًؼدل إكِ267/3 .ْٛ
ٚ _18ايدل :نُاٍ اـرل ٚسلٛي٘ ٗ ْٛع٘; إف اـرل قـ ٜع ِٛبايهٝؿ،١ٝ
ٚبايهُٚ ،١ٝبُٗا َعاڄ; ؾبقٍ ايٓؿى ٗ ِْل ايـٜ ٜٔع ِٛبايهٝؿ٬َ ٗ ١ٝقا ٠ايعـٚ
ايهجرل بايعـؿ ايكًٚ ،ٌٝنقيو إْكاف ايػلٜل ٗ ساي ٍٖٛ ١ايبشلٜ ٫ٚ ،تِٛك ٗ َجٌ
()1

فيو تعـؿ

ٚإطعاّ اؾا٥ع ٜع ِٛبايتعـؿٚ ،اٱْؿام ٜع ِٛبا٭َلْٝ ٜٔعاڄ،

ٚاؾنا ٤عً ٢ؾعٌ اـرل إفا بًؼ نُاٍ اؾناٚ ٤سلٛي٘ نإ بلاڄ _أٜٔاڄ_5/4 .

ٚ _19طبه١ص :اهِ َه ٖٛٚ ،١يػ ١بإبـاٍ إ ِٝبا ٗ ٤نًُات نجرل ٠عـت
َٔ إذلاؿفَ :جٌ ٫مب ٗ ٫مّٚ ،أكبـ ٚأكَـ أ ٗ ٟي ٕٛايلَاؿ.
 ٗٚزلاع ابٔ ايكاهِ َٔ ايعٴتٳبٹ ١ٝعٔ َايو :إٔ به ١بايبا ٤اهِ َٓٛع ايبٝت،
ٚإٔ َه ١بإ ِٝاهِ بك ١ٝإٛٓٛع; ؾته ٕٛبا ٤اؾل ٖٓا يٛلؾَ ١ٝهإ ايبٝت
ػاُ ٫ ،١يوا٥ل ايبًـ ايق ٟؾ ٘ٝايبٝت.
ٚايٛاٖل عٓـ ٟإٔ به ١اهِ َعٓ ٢ايبًـٓٚ ٠ع٘ إبلاٖ ِٝعًُاڄ عً ٢إهإ ايقٟ
ٳعٝٻٳٓ ٴ٘ يوهٓٚ ٢يـ ٙبٹٓٹٝٻ ١إٔ ٜه ٕٛبًـاڄ; ؾٝه ٕٛأًُ٘ َٔ ايًػ ١ايهًـاْ :١ٝيػ١
 _ 1قـ ٜتِٛك ٗ فيو تعـؿ ،نشاٍ َٔ ٜٓكق أنجل َٔ غلٜل ٗ ساي ٍٖٛ ١ايبشلٚ ،قـ ٚقع فيو ٗ
ساؿث ١غلم ايباػل ٠إِل( ١ٜايوٖ1427/1/4 ٗ )98 ّ٬ع سٝح أْكق بعضٴ كنډابٗا ا٭ًاٚي ٖٔ
أعلؾِٗ ٗ بًـْا اينيؿ ٞعـؿڄا نبرلاڄ َٔ ايلناب ايق ٜٔأًلؾٛا عً ٢اشل٬ى.

(ّ)
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إبلاٖ ،ِٝأ ٫تل ٣أِْٗ زلٛا َـ( ١ٜٓبعًبو) أ ٟبًـ بعٌَ ٖٛٚ ،عبٛؿ ايهًـاٌْٝ
لكبار

 َٔٚإعذام ايكلإٓ ٖقا ايًؿ ٜعٓـ فنل ن ْ٘ٛأٍٚٻ بٝتٺ; ؾ٬س_ ٜأٜٔاڄ_ ا٫هِ
كتاب

ص.
ا٭ٜ٪ٜٚ ،ٍٚـ قٛي٘ :طكٳبٻ ٳٖ ٹقٙٹ ايڃٳب ڃً ٳـ٠ٹص ٚقٛي٘ :طكٳبٿ ادٵعٳٌٵ ٳٖقٳا ايڃٳب ځًـٳ آَٹٓاڄ
العزبٔ٘
ٚقـ ق :ٌٝإٕ بهٌَ ١تل َٔ ايبو ٖٛٚ ،ا٫مؿساّ ٫ٚ ،أسوب قِـيف فيو
يٛآع ا٫هِ13_12/4 .

العصز

احلدٓح

ٚ _20ايبڀاْ ١بهول ايبا ٗ :٤ا٭ٌُ ؿاػٌ ايجٛبْٚ ،عٗا بڀاٗٚ ،ٔ٥
ايكلإٓ طٳبڀځاٹ٥ٴٓٗٳا َٹٔٵ ڇإ ٵهتٳبٵلٳمڈص ٚٚاٖل ايجٛب ٜوُ ٢ايٗٛاك ٠بهول ايٛا،٤
ٚايبڀاْ_ ١أٜٔاڄ_ ايجٛب ايق ٟهعٌ ؼت ثٛب آػلٜٚ ،وُ ٢ايٌعاكَٚ ،ا ؾٛق٘
ايـثاك ٗٚ ،اؿـٜح =ا٭ِْاك ًعاك ٚايٓاي ؿثاك.+
ثِ أطًكت ايبڀاْ ١عًُ ٢ـٜل ايلدٌٚ ،ػِ ِ٘ٝايقٜ ٟڀًع عً;ْ٘ٚ٪ً ٢
تٌبٗٝاڄ ببڀاْ ١ايجٝاب ٗ ًـ ٠ايكلب َٔ ُاسبٗا.
َٚعٓ ٢اؽافِٖ بڀاْ١ڄ أِْٗ ناْٛا ىايؿٜٛٚ ،ِْٗٛؿ َٔ ِْٗٚقبٌ اٱه ;ّ٬ؾًُا
أهًِ َٔ أهًِ َٔ ا٭ِْاك بكٝت إٛؿ ٠بٚ ِٗٓٝبٌ َٔ ناْٛا أس٬ؾِٗ َٔ ايٛٗٝؿ،
ثِ نإ َٔ ايٛٗٝؿ َٔ أٗٚلٚا اٱه َٔ َِٗٓٚ ،ّ٬بك ٞعً ٢ؿ63/4 .ٜ٘ٓ

ٚ _21ايڀُأْٚ ١ايڀُأْ :١ٓٝايوهٚ ،ٕٛعـّ آ٫ڀلاب78/4 .
ٚ _22سهُ ١ؼل ِٜايلبا ٖٞ :قِـ ايٌلٜع ٌٓ ١ا٭َ ١عًَٛ ٢اها ٠غځٓٹٿٗٝا
قتادٳٗا استٝاداڄ عاكٓاڄ َٛقتاڄ بايكلض; ؾَٗ ٛلتب ١ؿ ٕٚايِـقٓ ٖٛٚ ،١لب َٔ
إٛاها ٠إ ٫إٔ إٛاهاَٗٓ ٠ا ؾلض ناينناَٗٓٚ ،٠ا ْـب نايِـقٚ ١ايوًـ; ؾإٕ
اْتـب شلا إهًـ سٳلٴّٳ عً ٘ٝطًبٴ عٛضڈ عٓٗا.
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ٚنقيو إعلٚف نً٘ٚ ،فيو إٔ ايعاؿ ٠إآ ٗ ١ٝا٭َِ _ٚػاُ ١ايعلب_ إٔ
إلٜ ٫ ٤تـا ٜٔإ ٫ئلٚك ٠سٝات٘; ؾًقيو نإ سل ا٭ََٛ ١اهات٘.
ٚإٛاهاٜٗٛ ٠ل أْٗا ؾلض نؿا ١ٜعً ٢ايكاؿك ٜٔعًٗٝا ،ؾٗ ٛغرل ايق ٟداٜ ٤لٜـ
إعاًَ ١يًلبض نإتباٜعٌ ٚإتكاكٌٓ; يًؿلم ايٛآض ٗ ايعلف بٌ ايتعاٌَ ٚبٌ
ايتـا ،ٜٔإ ٫إٔ ايٌلع َٳٻٝن ٖات٘ إٛاٖ )1(ٞبعٔٗا عٔ بعض عكا٥كٗا ايقات٫ ،١ٝ
باػت٬ف أسٛاٍ إتعاقـ.ٜٔ
ؾًقيو مل ٜوُض يِاسب إاٍ ٗ اهتجُاك ٙبڀلٜك ١ايلبا ٗ ايوًـٚ ،ي ٛنإ
إوتوًـ غرل قتاز ،بٌ نإ طايب هعٚ ١إثلا ٤بتشلٜو إاٍ ايقٜ ٟتوًډؿ٘ ٗ
ٚد ٙٛايلبض ٚايتذاكٚ ٠م ٛفيوٚ ،زلض يِاسب إاٍ ٗ اهتجُاك ٙبڀلٜك١
ايٌلنٚ ١ايتذاكٚ ٠ؿٳٜٵٔڇ ايوٻًځِٚ ،ي ٛنإ ايلبض ٗ فيو أنجل َٔ َكـاك ايلبا; تؿلق١
بٌ إٛاٖ ٞايٌلع.١ٝ
ّٚهٔ إٔ ٜهَ ٕٛكِـ ايٌلٜع َٔ ١ؼل ِٜايلبا ايبعـ بإوًٌُ عٔ ايهوٌ ٗ
اهتجُاك إاٍٚ ،إؾا ِٖ٩إٍ ايتٌاكى ٚايتعا ٕٚ٪ً ٗ ٕٚايـْٝا; ؾٝه ٕٛؼلِٜ
ايلبا ٚي ٛنإ قً٬ٝڄَ ،ع ػٜٛن ايلبض َٔ ايتذاكٚ ٠ايٌلنات ٚي ٛنإ نجرلاڄ; ؼكٝكاڄ
شلقا إكِـ87_86/4 .
ٚ _23يكـ قٔ ٢إوًُ ٕٛقلْٚاڄ ط ١ًٜٛمل ٜلٚا أْؿوِٗ ؾٗٝا قتادٌ إٍ
ايتعاٌَ بايلباٚ ،مل تهٔ ثلٚتِٗ أٜاَ٦ق قاُل ٠عٔ ثل ٠ٚبك ١ٝا٭َِ ٗ ايعامل،
أځمٵَٳإٳ ناْت هٝاؿ ٠ايعامل بٝـِٖ ،أ ٚأمَإ ناْٛا َوتكًٌ بإؿاك ،ِْٗٚ٪ً ٠ؾًُا
 _ 1إٛاْٖ :ٞع َاَٖٚ ،١ٝاٖ ١ٝايٌ ٤ٞسكٝكت٘)ّ( .
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ُاكت هٝاؿ ٠ايعامل بٝـ أَِ غرل إهٚ ،١َٝ٬اكتب٘ إوًُ ٕٛبػرلِٖ ٗ مكاالت
ايتذاك٠
لكبار

ٚإعاًَٚ ،١اْتُٛت هٛم ايجل ٠ٚايعإ ١ٝعً ٢قٛاعـ ايكٛاٌْ اييت  ٫تتشاً٢
كتاب

إوًُ،ٕٛ
إلابا ٗ ٠إعاَ٬ت ٫ٚ ،تعلف أهايٝب َٛاها ٠إوًٌُ _ ؿٍٖ
العزبٔ٘
 ِٖٚايٜ ّٛٝتوا٤يٚ ،ٕٛؼل ِٜايلبا ٗ اٯُ ١ٜلٜضٚ ،يٝى ٕا سلَ٘ اهلل يف
َبٝض.

العصز

 ٫ٚكًّ َٔ ٖقا إٔٝل إ ٫إٔ ػعٌ ايـ ٍٚاٱه ١َٝ٬قٛاٌْ َاي ١ٝتٴبٓ٢
احلدٓح

عً ٢أُ ٍٛايٌلٜع ٗ ١إِاكفٚ ،ايبٛٝعٚ ،عكٛؿ إعاَ٬ت إلنب َٔ ١كٚ٩ي
ا٭َٛاٍ ٚعٌُ ايعُاٍٚ ،سٛا٫ت ايـَٚ ،ٕٜٛكاُتٗاٚ ،بٝعٗا.
ٖٚقا ٜكٔ ٞبإعُاٍ أْٛاك عًُا ٤ايٌلٜعٚ ١ايتـاكي ب ٗ ِٗٓٝفُع وٟٛ
طا٥ؿ َٔ ١نٌ ؾلق ١نُا أَل اهلل _تعاٍ_87/4 .
ٚ _24قـ أدل ٣عً ٢إتكٌ ُؿات ثٓاٚ ٤تٓ ٖٞ ٜ٘ٛيٝوت ْاع ايتك،٣ٛ
ٚيهٔ ادتُاعٗا ٗ قًٗا َ٪فٕ بإٔ فيو احملٌ إُٛٛف بٗا قـ اهتهٌُ َا ب٘
ايتكٚ ،٣ٛتًو َٖ ٞكا ١َٚايٌض إڀاعٚ ،اشل ٣ٛإتٻبع.
ايِؿ ١ا٭ :ٍٚاٱْؿام ٗ ايولاٚ ٤ائلا.٤
ٚاٱْؿام تكـّ غرل َل ٖٛٚ ٠ايِـقٚ ،١إعڀا ٤إاٍٚ ،ايو٬غٚ ،ايعـٗ ٠
هب ٌٝاهلل.
ٚايولا :٤ؾع ،٤٬اهِ ِٕـك هل ٙهلاڄ ٚهلٚكاڄ.
ٚائلا :٤نقيو َٔ ٓل ،ٙأ ٗ ٟساي ٞا٫تِاف بايؿلغ ٚاؿنٕٚ ،نإٔ
اؾُع بُٗٓٝا ٖٓا ٭ٕ ايولا ٤ؾٗٝا ًَٗا ٠عٔ ايؿهلً ٗ ٠إٔ غرلِٖٚ ،ائلا ٤ؾٗٝا
ًَٗاٚ ٠قًَ ١ٳٛدـ.٠
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ؾُ٬مَ ١اٱْؿام ٗ ٖق ٜٔاؿايٌ تـٍ عً ٢إٔ قبْ ١ؿع ايػرل بإاٍ ،ايقٖٛ ٟ
عنٜن عً ٢ايٓؿى ،قـ ُاك شلِ ػًكاڄ  ٫وذبِٗ عٓ٘ سادبٌٜٓ ٫ٚ ،أ فيو إ٫
عٔ ْؿى طاٖل.٠
ايِؿ ١ايجاْ :١ٝايها ٌُٚايػ.ٜٝ
ٚن ِٛايػ :ٜٝإَوان٘ٚ ،إػؿا ٙ٩ستٜٗٛ ٫ ٢ل عًَ ٖٛٚ ،٘ٝأػٛف َٔ نځٛځِٳ
ايكلب ١إفا َٮٖا ٚأَوو ؾُٗا ،قاٍ إدلؿ :ؾُٗ ٛج ٌٝاٱَواى َع اَ٫ت.٤٬
ً ٫ٚو إٔ أق ٣ٛايك ٣ٛتأثرلاڄ عً ٢ايٓؿى ايك٠ٛڂ ايػآب١ڂ; ؾتٌتٗ ٞإٗٚاك آثاك
ايػٔب ،ؾإفا اهتڀاع إَواى َٛاٖلٖاَ ،ع اَ٫تَٗٓ ٤٬ا ؿٍ فيو عً ٢عنّ١
كاهؼ ٗ ١ايٓؿىٚ ،قٗل اٱكاؿ ٠يًٌٖٗٚ ،٠ٛقا َٔ أندل ق ٣ٛا٭ػ٬م ايؿآً.١
ايِؿ ١ايجايج :١ايعؿ ٛعٔ ايٓاي ؾُٝا أهاٚ٩ا إي.ِٗٝ
 ٖٞٚتهًُ ١يِؿ ١ن ِٛايػَٓ ٜٝني ١ا٫سذلاي; ٭ٕ ن ِٛايػ ٜٝقـ تعذلٓ٘
ْـاَ ;١ؾٝوتعـ ٟعً َٔ ٢غا ٘ٚباؿل ،ؾًُا ٚٴُٹؿٛا بايعؿ ٛعُٔ أها ٤إي ِٗٝؿٍ
فيو عً ٢إٔ ن ِٛايػُٚ ٜٝـٷ َتأُٿٌ ؾَ ،ِٗٝوتُل َعِٗ.
ٚإفا ادتُعت ٖق ٙايِؿات ٗ ْؿىڈ هٳٗٴٌٳ َا ؿْٗٚا يـٜٗا.
ٚظُاعٗا هتُع نُاٍ اٱسوإ ٚيقيو فٜٸٌ اهلل _تعاٍ_ فنلٖا بكٛي٘:
ش ٹوٓٹٌٳص ٭ْ٘ ؿاٍ عً ٢تكـٜل أِْٗ بٗق ٙايِؿات قوٓٚ ٕٛاهلل
شبټ ايڃُٴ ٵ
طٚٳايًډ٘ٴ ٜٴ ٹ
وب احملوٌٓ91_90/4.
 _25طٚٳاډيقٹٜٔٳ ڇإفٳا ؾځ ٳعًڂٛا ؾځاسٹٌٳ١ڄ ځأٚٵ ځًٚځُٴٛا أځْٵ ڂؿ ٳوٗٴِٵ فٳنځلٴٚا ايًډ٘ٳ ؾځا ٵهتٳػٵؿځلٴٚا
ٹيقٴْٴٛٹبٗڇِٵ ٳَٚٳٔٵ ٜٳػٵؿٹلٴ ايقټْٴٛبٳ إڇ٫ډ ايًډ٘ٴ ٳٚيځِٵ ٜٴِٹلټٚا ٳعًځَ ٢ٳا ؾځ ٳعًڂٛا ٳٖٚٴِٵ
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ٜٳ ٵعًځُٴٕٛٳ()135ص.
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مكاالت
لكبار

إٕ نإ عڀـ ؾلٜل آػل ؾِٗ غرل إتكٌ ايهاًٌَ ،بٌ ِٖ ؾلٜل َٔ إتكٌ
كتاب

ؿاٍ
ػًڀٛا عُ٬ڄ ُاؿاڄ ٚآػل ه٦ٝاڄٚ ،إٕ نإ عڀـ ُؿات ،ؾٗ ٛتؿٔ ٌٝآػل
العزبٔ٘
إتكٌ بإٔ فنل أ٫ٚڄ ساٍ نُاشلِٚ ،فنل بعـ ٙساٍ تـاكنِٗ ْكا.ِِٗ٥
92_91/4

يف
العصز
احلدٓح

 _26ط ٳٚځي ځكـٵ ڂنٵٓتٴِٵ تٳ ٳُٓٻٛٵٕ ايڃُٳٛٵتٳ َٹٔٵ قځبٵٌڇ أځٕٵ ٳت ڃًكځ ٵٙٛٴ ځؾ ځكـٵ كٳأځٵٜتٴُٴٙٛٴ ٚٳأځٵْتٴِٵ
ٳتٵٓٛڂلٴٕٚٳ()143ص.
ن ّ٬أيك ٞإي ِٗٝبإْاٍ بايؼ غا ١ٜاٱهام ،يٝه ٕٛداَعاڄ بٌ إٛع،١ٛ
ٚإعقك٠ٹٚ ،إّ٬ڇ.
ٚايٛاٚٴ عاطؿ١څ أ ٚسايٚ ،١ٝاـڀاب يٮسٝا ٫ ٤قاي ١ايق ٜٔمل ٜقٚقٛا إٛت،
ٚمل ٜٓايٛا ايٌٗاؿٚ ،٠ايق ٜٔنإ سٛڊِٗ ٗ فيو اي ٖٛ ّٛٝاشلنّ١ځ ،ؾكٛي٘ :طنڂٵٓتٴِٵ
تٳ ٳُٓٻٛٵٕ ايڃُٳٛٵتٳص أكٜـ ب٘ ُين يكا ٤ايعـ ّٜٛ ٚأسـٚ ،عـّ كٓاِٖ بإٔ ٜتشِٓٛا
بإـٜٚ ،١ٜٓكؿٛا َٛقـ ايـؾاع ،نُا أًاك ب٘ ايله_ ٍٛعً ٘ٝايِٚ ٠٬ايو_ّ٬
ٚيهِٓٗ أٗٚلٚا ايٌذاعٚ ١سب ايًكاٚ ،٤ي ٛنإ ؾ ٘ٝإٛت; ْٛلاڄ يك ٠ٛايعـٚ
ٚنجلت٘; ؾايتُين ُٖ ٛين ايًكاِْٚ ،٤ل ايـ ٜٔبأقِ ٢دٗـِٖ.
ٕٚا نإ فيو ٜكتٔ ٞعـّ انذلاخ نٌ ٚاسـ َِٓٗ بتًـ ْؿو٘ ٗ ايـؾاع; كدا٤
إٔ ٜه ٕٛقبٌ ٖ٬ن٘ قـ أبً ٗ ٢ايعـٖٝٚ ،ٚأ ايِٓل ٕٔ بك ٞبعـ _ ٙدعٌ ُِٓٗٝ
ايًكا ٤نأْ٘ ُين إٛت َٔ أ ٍٚا٭َل; تٓن٬ٜڄ يػا ١ٜايتُين َٓنيَ ١بـ.٘٥
108_107/4
ٚ _27ايًٌ ٖٓا :فام ٗ هع ١اـًل َع أَ ١ايـعٚ ٠ٛإوًٌُ ٗٚ ،ايِؿض
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عٔ دؿا ٤إٌلنٌٚ ،إقاي ١ايعجلات145/4 .
 _28أكهٌ قُـ " َؿڀٛكاڄ عً ٢ايلٓ ;١ؾهإ ي ٘ٓٝكٓ َٔ ١اهلل با٭َٗ ١
تٓؿٝق ًلٜعت٘ بـ ٕٚتواٌٖ ٚبلؾل ٚإعاْ ١عً ٢ؼًِٗٝا; ؾًقيو دعٌ ي٘ٓٝ
َِاسباڄ يلٓ َٔ ١اهلل أٚؿعٗا اهلل ؾ ;٘ٝإف ٖ ٛقـ بعح يًٓاي ناؾٚ ،١يهٔ اػتاك
اهلل إٔ ته ٕٛؿعٛت٘ بٌ ايعلب أ ٤ًٞ ٍٚؿهُ ١أكاؿٖا اهلل _تعاٍ_ ٗ إٔ ٜهٕٛ
ايعلب ٖٴِٵ َٴبٳًِّػ ٞايٌلٜع١ٹ يًعامل.
ٚايعلب أَ ١علؾت با٭ْؿٚ ،١إبا ٤ائٚ ،ِٝه ١َ٬ايؿڀلٚ ،٠هلع ١ايؿِٗ.
 ِٖٚإتًك ٕٛا٭ٚي ٕٛيًـ ;ٜٔؾًِ تهٔ تًٝل بِٗ ايٌـٚ ٠ايػًٚ ،١ٛيهِٓٗ
قتاد ٕٛإٍ اهتٓناٍ طا٥لِٖ ٗ تبًٝؼ ايٌلٜع ١شلِ; يٝتذٓبٛا بقيو إهابل ٠اييت
ٖ ٞاؿا ٌ٥ايٛسٝـ بٚ ِٗٓٝبٌ اٱفعإ إٍ اؿل.
ٚٚكؿ إٔ ُؿض ايٓيب"ٚعؿٚ ٙٛكٓت٘ نإ هبباڄ ٗ ؿػ ٍٛنجرل ٗ اٱه،ّ٬
نُا فنل بعض فيو عٝاض ٗ نتاب ايٌؿا145/4 .٤
ٚ _29ايقٚم سكٝكت٘ :إؿكاى ايڀڊعٚ ،ّٛاهتعٌُ ٖٓا فاماڄ َله٬ڄ ٗ اٱسواي
بايعقاب; ؾع٬قت٘ اٱط٬مْٚ ،هتت٘ إٔ ايقٚم ٗ ايعٴلٵف ٜوتتبع تهلك فيو
اٱسواي; ٭ٕ ايقٚم ٜتبع٘ ا٭نٌٚ ،بٗقا ا٫عتباك ِٜض إٔ ٜه ٕٛطفٴٚقڂٛاص
اهتعاك.٠
ٚقـ ًاع ٗ ن ّ٬ايعلب إط٬م ايقٚم عً ٢اٱسواي باـرل أ ٚبايٌلٚٚ ،كؿ
ٗ ايكلإٓ نجرلاڄ185_184/4 .
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مكاالت

صْرٗ اليضاء

لكبار
كتاب

 _1زلٝت ٖق ٙايوٛك ٗ ٠ن ّ٬ايوًـ هٛك ٠ايٓوا ;٤ؾؿُ ٞشٝض العزبٔ٘
ايبؼاكٟ

عٔ عا ١ٌ٥قايتَ= :ا ْنيت هٛك ٠ايبكلٚ ٠هٛك ٠ايٓوا ٤إٚ ٫أْا عٓـ.+ٙ

يف

العصز

احلدٓحشلا
ٚنقيو زلٝت ٗ إِاسـ  ٗٚنتب ايوٓٚ ١نتب ايتؿورلٜ ٫ٚ ،علف

اهِ آػل ،يهٔ ٪ٜػق ٖا كُ ٗ ٟٚشٝض ايبؼاك ٟعٔ ابٔ َوعٛؿ َٔ قٛي٘:
=يٓنيت هٛك ٠ايٓوا ٤ايكڂِٵلٜ +٣عين هٛك ٠ايڀ٬م أْٗا ًاكنت ٖق ٙايوٛكٗ ٠
ايتوُ ١ٝيوٛك ٠ايٓواٚ ،٤إٔ ٖق ٙايوٛكُٝ ٠ن عٔ هٛك ٠ايڀ٬م باهِ هٛك٠
ايٓوا ٤ايڀٚ ،ٍٛمل أقـ عًُ ٘ٝلواڄ.
ٚٚقع ٗ نتاب بِا٥ل ف ٟٚايتُٝٝن يًؿرلٚم أباؿ ٟإٔ ٖق ٙايوٛك ٠توُ ٢هٛك٠
()1

ايٓوا ٤ايهدلٚ ،٣اهِ هٛك ٠ايڀ٬م هٛك ٠ايٓوا ٤ايِػلٚ ،٣مل أك ٙيػرل.ٙ

ٚٚد٘ توُٝتٗا بإٓاؾ ١إٍ ايٓوا ٤أْٗا اؾتتشت بأسهاّ ًُ ١ايلسِ ،ثِ
بأسهاّ ؽّ ايٓواٚ ،٤إٔ ؾٗٝا أسهاَاڄ نجرل َٔ ٠أسهاّ ايٓوا :٤ا٭مٚاز،
ٚايبٓاتٚ،ػتُت بأسهاّ ؽّ ايٓوا210/4 .٤
ٚ _2قـ اًتًُت عً ٢أغلاضڈ ٚأسهاّ نجرل٠ٺ أځنڃجٳلٴٖا تٌلٜعٴ َعاَ٬تٹ ا٭قلبا٤
ٚسكٛقِٗ; ؾهاْت ؾاؼتٴٗا َٓاهٹب١ڄ يقيو بايتقنرل بٓعُ ١ػًل اهللٚ ،أِْٗ قكٛقٕٛ
بإٔ ٌٜهلٚا كبٻِٗ عً ٢فيوٚ ،إٔ ٜلاعٛا سكٛمٳ ايٓٛعڇ ايق ٟػٴًٹكٛا َٓ٘ بإٔ
ُ _1ؿش 169١دنَ 1 ٤ڀابع ًلن ١ا٫عْ٬ات ايٌلق ١ٝبايكاٖل ٠هٓ.1384 ١
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ًِٜٛا أكساَٳِٗ ايكلٜب١ځ ٚايبعٝـ٠ځٚ ،بايلؾل بٔعؿا٤ٹ ايٓٛعڇ َٔ ايٝتاَٜٚ ،٢لاعٛا
سكٛمٳ ُٓـٹ ايٓواْٛ َٔ ٤عِٗ بإقاَ ١ايعـٍ ٗ َعاَ٬تٗٔٚ ،اٱًاك٠ٹ إٍ عكٛؿ
ايٓهاغڇ ٚايِـامڇًٚ ،ٳلٵعڇ قٛاٌْ إعاًََ ١ع ايٓوا ٗ ٤ساييت ا٫هتكاَ١
ٚا٫ملافٹ َٔ ن ٬اينٚدٌَٚ ،عاًلتٹٗٔ ٚإِاؿ١ٹ َعٗٔٚ ،بٝإڇ َا وٌ
يًتنٚز َٓٗٔٚ ،احمللَاتٹ بايكلاب ١أ ٚايِٗلٚ ،أسهاّڇ اؾٛاكًَ ٟو اي.ٌُٝ
ٚنقيو سكٛمٴ َِرلڇ إاٍڇ إٍ ايكلابٚ ،١تكوِٝٴ فيوٚ ،سكٛمٴ سؿٜٹ ايٝتاَ٢
ٗ أَٛاشلِٚ ،سؿٛٹٗا شلِٚ ،ايُٛا١ٜڂ عً.ِٗٝ
ثِ أسهاّٴ إعاَ٬تٹ بٌ ْاع ١إوًٌُ ٗ ا٭َٛاٍ ٚايـَاٚ ،٤أسهاّٴ ايكتٌڇ
عُـاڄ ٚػڀأڄٚ ،تأٌُٝٴ اؿهِڇ ايٌلعٞٿ بٌ إوًٌُ ٗ اؿكٛم ٚايـؾاع عٔ
إعتـ ٣عًٚ ،٘ٝا٭َلٴ بإقاَ ١ايعـٍ بـَِ ٕٚاْع١ٺٚ ،ايتشقٜلٴ َٔ اتباع اشل،٣ٛ
ٚا٭َلٴ بايدلٿٚ ،إٛاها٠ٹٚ ،أؿا٤ٹ ا٭َاْاتٚ ،ايتُٗٝـٴ يتشلً ِٜلب اـُل.
ٚطا٥ؿ١څ َٔ أسهاّڇ ايِ٠٬ٹٚ ،ايڀٗاك٠ٹ٠٬ُٚ ،ٹ اـٛفٹ.
ثِ أسٛاٍٴ ايٛٗٝؿ; يهجلتِٗ بإـٚ ،١ٜٓأسٛاٍٴ إٓاؾكٌ ٚؾٔا٥شٴِٗٚ ،أسهاّٴ
اؾٗاؿٹ يـؾع ًٛن١ٹ إٌلنٌٚ ،أسهاّٴ َعاًَ١ٹ إٌلنٌَٚ ،واٚٚ ،ِٜٗٚدٛبٴ
ٖذل٠ٹ إَ َٔ ٌَٓ٪هٚ ،١إبڀاٍٴ َآثل اؾاًٖ.١ٝ
ٚقـ ؽًٌ فيو َٛاعٜڂ ٚتلغٝبٷْٞٗٚ ،ٷ عٔ اؿوـٚ ،عٔ ُين َا يًػرل َٔ
إناٜا اييت سلّ َٓٗا َٔ سلّ عهِ ايٌلع ،أ ٚعهِ ايؿڀلٚ ،٠ايذلغٝب ٗ
ايتٛه٘ ٗ اـرل ٚاٱُ٬غٚ ،بح احملب ١بٌ إوًٌُ214_213/4.
ٚ _3قـ ًلع اهلل تعـؿ ايٓوا ٤يًكاؿك ايعاؿٍ ِٕاحل َْٗٓ ١ا :إٔ ٗ فيو
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ٚه ١ًٝإٍ تهجرل عـؿ ا٭َ ١بامؿٜاؿ إٛايٝـ ؾٗٝا.
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مكاالت
لكبار

َٗٓٚا :إٔ فيو ٜعٌ عً ٢نؿاي ١ايٓوا ٤اي ٖٔ ٞ٥٬أنجل َٔ ايلداٍ ٗ نٌ أَ;١
كتاب

العزبٔ٘ب
٭ٕ ا٭ْٛث ٗ ١إٛايٝـ أنجل َٔ ايقنٛكٚ ،٠٭ٕ ايلداٍ ٜعلض شلِ َٔ أهبا
اشل٬ى ٗ اؿلٚب ٚايٌـا٥ـ َا ٜ ٫علض يًٓواٚ ،٤٭ٕ ايٓوا ٤أط ٍٛيف
أعُاكاڄ َٔ

ايلداٍ غايباڄ َا ؾڀلٖٔ اهلل عً.٘ٝ

العصز

احلدٓح

َٗٓٚا :إٔ ايٌلٜع ١قـ سلَت اينْاٝٓٚ ،كت ٗ ؼلّ٘; ٕا هل إي َٔ ٘ٝايؿواؿ
ٗ ا٭ػ٬م ٚا٭ْواب ْٛٚاّ ايعا٬٥ت; ؾٓاهب إٔ تٛهع عً ٢ايٓاي ٗ تعـؿ
ايٓوا ٕٔ ٤نإ َٔ ايلداٍ َٝا٫ڄ يًتعـؿ فب٫ٛڄ عًَٗٓٚ ،٘ٝا قِـ ا٫بتعاؿ عٔ
ايڀ٬م إ ٫ئلٚك226/4 .٠
ٚ _4مل ٜهٔ ٗ ايٌلا٥ع ايوايؿ ٗ ٫ٚ ١اؾاًٖ ١ٝسـ يًنٚداتٚ ،مل ٜجبت إٔ
دا ٤عٝو_ ٢عً ٘ٝايو _ّ٬بتشـٜـ يًتنٚزٚ ،إٕ نإ فيو ت ُٖ٘ٛبعض عًُآ٥ا
َجٌ ايكلاٗ ٫ٚ ،أسوب٘ ُشٝشاڄ.
ٚاٱه ٖٛ ّ٬ايق ٟدا ٤بايتشـٜـ ،ؾأَا أٌُ ايتشـٜـ ؾشهُت٘ ٚاٖلَٔ ;٠
سٝح إٕ ايعـٍ ٜ ٫وتڀٝع٘ نٌ أسـٚ ،إفا مل ٜكِ تعـؿ اينٚدات عً ٢قاعـ٠
ايعـٍ ب ٔٗٓٝاػتٌ ْٛاّ ايعاٚ ،١ً٥سـثت ايؿً ؾٗٝاٌْٚ ،أ عكٛم اينٚدات
أمٚادٗٔٚ ،عكٛم ا٭بٓا ٤آبا ِٖ٤بأفاِٖ ٗ مٚداتِٗ  ٗٚأبٓا ;ِٗ٥ؾ ٬دلّ إٔ
نإ ا٭ف ٗ ٣ايتعـؿ ًِٕش ١هب إٔ تهَٔ ٕٛبٛط ١غرل عا٥ـ ٠عً ٢ا٭ٌُ
باٱبڀاٍ227/4 .
ٚ _5أَا اْ٫تٗا ٗ ٤ايتعـؿ إٍ ا٭كبع ؾكـ سا ٍٚنجرل َٔ ايعًُا ٤تٛد ٘ٗٝؾًِ
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ٜبًػٛا إٍ غاَ ١ٜلٓٚ ،١ٝأسوب إٔ سهُت٘ ْاٚل ٠إٍ ْوب ١عـؿ ايٓوأَ ٤
ايلداٍ ٗ غايب ا٭سٛاٍٚ ،اعتباك إعـٍ ٗ ايتعـؿ; ؾًٝى نٌ كدٌ ٜتنٚز
أكبعاڄ ،ؾًٓؿلض إعـٍ ٜهٌـ عٔ اَلأتٌ يهٌ كدٌٜ ،ـيٓا عً ٢إٔ ايٓوا٤
ٓعـ ايلداٍ.
ٚقـ أًاك إٍ ٖقا َا دا ٗ ٤ايِشٝض :أْ٘ ٜهجل ايٓوا ٗ ٤آػل اينَإ ست٢
ٜه ٕٛـُوٌ اَلأ ٠ايك ِٝايٛاسـ227/4 .
 _6قـ تهل ٙايٓؿٛي َا ٗ عاقبت٘ ػرل; ؾبعٔ٘ ّهٔ ايت ٌُٛإٍ َعلؾَ ١ا ؾ٘ٝ
َٔ اـرل عٓـ غ ْٛايلأٚ ;ٟبعٔ٘ قـ عًِ اهلل إٔ ؾ ٘ٝػرلاڄ يهٓ٘ مل ٜٗٛل
يًٓاي; قاٍ هٌٗ بٔ سٓٝـ ،سٌ َلدع٘ َٔ ُؿٌ= :اتٻٗڇُٛا ايلأ ٟؾًكـ كأٜتٓا
 ّٜٛأب ٞدٓـٍ ٚيْ ٛوتڀٝع إٔ ْلؿ عً ٢كه ٍٛاهلل أَل ٙيلؿؿْاٚ ،اهلل ٚكهٛي٘
أعًِ.+
ٚقـ قاٍ _تعاٍ_ ٗ هٛك ٠ايبكل:٠ط ٳٚعٳو ٢أځٕٵ ٳتهڃ ٳلٖٴٛا ٳًٝٵ٦اڄ ٳٖٚٴٛٳ ٳػٝٵلٷ ځيهڂِٵ
ٳ ٚٳعوٳ ٢أځٕٵ تٴشٹبټٛا ٳًٝٵ٦ڄا ٳٖٚٴٛٳ ًٳ پل ځيهڂِٵص.
ٚإكِٛؿ َٔ ٖقا :اٱكًاؿ إٍ إعُام ايٓٛلٚ ،تػًػٌ ايلأ ٗ ٟعٛاقب
ا٭ًٝاٚ ،٤عـّ ا٫غذلاك بايبٛاكم ايٛاٖل ٌَٝ ٫ٚ ،٠ايٌٗٛات إٍ َا ٗ ا٭ؾعاٍ
َٔ َ ،ِ٥٬ستٜ ٢ودلَ ٙوباك ايلأ ،ٟؾٝتشكل ه ١َ٬سؤ ايٛاٖل َٔ ه٤ٛ
ػؿاٜا ايباطٔ287/4 .
ٚ _7ا٭َٗات ْع أڂ ٻَ١ٺ أ ٚأڂ ٻَٗ١ٺٚ ،ايعلب أَاتٛا أَٗٚ ١أَٚ ١أبكٛا دٳُٵعٳ٘ٴ ،نُا
أبكٛا أّ ٚأَاتٛا دٳُٵعٳ٘ ،ؾًِ ٜوُع َِٓٗ ا٭ڂ ٻَاتٚٚ ،كؿ أڂ ٻَْ ١اؿكاڄ ٗ قً ٍٛاعل

174

لطائف مً تفضري صْرٗ اليضاء

مكاالت

أٌْـ ٙابٔ نٝوإ:

لكبار

تقامثّ ت تتيفُع ت تتَُاُوت ت تُٛل ت ت ت ُ تيفلتى ت ت تيفُُ ُ تدٍَٕ ُوتُ ألسٕ ُوٍّيفُمتيف ِيفُ
ُ
ُ
بٔ ن٬ب:
ٚٚكؿ أَْٗ ١اؿكاڄ ٗ بٝت ٜعن ٣إٍ قِٞ

كتاب
العزبٔ٘

يف
عٍ ت ت ت ت ُتٍ ت ت ت تتيفاّٖيُبّت ت ت تتيفهُُِٔا ت ت ت تتُ٘ ُ اوّ ت تتأُخبٍت تت ب دُٔ لٗ ت تتيف ُاب ت تتُ٘

ُ
ٚدا ٗ ٤اؾُع أَٗات بهجلٚ ،٠دا ٤أڂ ٻَاتُ قً٬ٝڄ ٗ ق ٍٛدلٜل:

العصز
احلدٓح

لقت ت تت ُٔلت ت تت ُ ألخٗغ ت ت تتنُاًُس ت ت تتٕ ُ ُٞوقمت ت ت ت ُٚو ت ت تتَُ ألوت ت ت تيفحُع ت ت تتيف ُ
ُ
ٚق :ٌٝإٕ أَات ػاْ َا ٜ ٫عكٌ ،قاٍ ُايلاع:ٞ
ُ

يفٌتجُصتيفٟتتبُوٍت ُٔستت ُُ ُ

ُ
ُ
ؾٝشتٌُ
ُ

او ت ت تتيفتَُّٔ ت ت ت ت قَُّفطت ت ت تتٗالُُ
ُ

إٔ أٌُ أّ أڂ ٻَا أ ٚأڂ ٻَٗا; ؾٛقع ؾ ٘ٝاؿقف ثِ أكدعٖٛا ٗ اؾُع.

294
ُ /4

ُٜٚ _8ذلتب عً ٢إثبات ايهبا٥ل ٚايِػا٥ل أسهاّ تهًٝؿَٗٓ :١ٝا إؼاطب١

بتذٓبُ ايهبرل ٠ػٓباڄ ًـٜـاڄَٗٓٚ ،ا ٚدٛب ايتٛبَٗٓ ١ا عٓـ اقذلابٗاَٗٓٚ ،ا إٔ
تلى ايهبا٥ل ٜعتدل تٛب١ڄ َٔ ايِػا٥لَٗٓٚ ،ا هًب ايعـاي ١عٔ َلتهب ايهبا٥ل،
َٗٓٚا ْكض سهِ ايكآ ٞإتًبى بٗاَٗٓٚ ،ا دٛام ٖذلإ إتذاٖل بٗاَٗٓٚ ،ا
تػٝرل إٓهل عً ٢إتًبى بٗا.
ٚتذلتب عًٗٝا َوا ٗ ٌ٥أُ ٍٛايـَٗٓ ٜٔا :تهؿرل َلتهب ايهبرل ٠عٓـ طا٥ؿ١
َٔ اـٛاكز اييت تؿلم بٌ إعاُ ٞايهبا٥ل ٚايِػا٥لٚ ،اعتباكَٓ ٙني ١بٌ ايهؿل
ٚاٱه ّ٬عٓـ إعتني ،١ػ٬ؾاڄ ؾُٗٛك عًُا ٤اٱه.ّ٬
ؾُٔ ايعذا٥ب إٔ ٜك ٍٛقا :ٌ٥إٕ اهلل مل ّٝن ايهبا٥ل عٔ ايِػا٥ل; يٝه ٕٛفيو
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مادلاڄ يًٓاي عٔ اٱقـاّ عً ٢نٌ فْبْٛٚ ،رل فيو إػؿا ٤ايِ ٠٬ايٛهڀٗ ٢
ايًِٛاتٚ ،ي ١ًٝايكـك ٗ يٝاي ٞكَٔإٚ ،هاع ١اٱداب ٗ ١هاعات اؾُع،١
ٖهقا سها ٙايؿؼل ٗ ايتؿورل.
ٚقـ تبٌ فٖٖ ٍٛقا ايكاٚ ،ٌ٥فٖ ٍٛايؿؼل عٔ كؿ ;ٙ٭ٕ ا٭ًٝا ٤اييت ْٛلٚا
بٗا تلدع إٍ ؾٔا ٌ٥ا٭عُاٍ اييت ٜ ٫تعًل بٗا تهًٝـ; ؾإػؿاٖ٩ا ٜكِـ َٓ٘
ايذلغٝب ٗ تٛػَٛ ٞاْٗا; يٝهجل ايٓاي َٔ ؾعٌ اـرلٚ ،يهٔ إػؿا ٤ا٭َل
إهًـ ب٘ إٜكاع ٗ ائ٬ي ١ؾٜ ٬كع فيو َٔ ايٌاكع27/5 .
ٚ _9ايت َٔ ُِٝػِاً ّ٥لٜع ١اٱه ّ٬نُا ٗ سـٜح دابل إٔ ايٓيب"
قاٍ= :أعڀٝت ٔواڄ مل ٜعڀٗٔ أسـ قبً ٞؾقنل َٓٗا ٚدعًت ي ٞا٭كض
َوذـاڄ ٚطٗٛكاڄ.+
ٚايت ُِٝبٳـٳ ٷٍ دٳعٳًځ٘ٴ ايٌٻلٵعٴ عٔ ايڀٗاكٚ ،٠مل أك ٭سـ َٔ ايعًُا ٤بٝاْاڄ ٗ
سهُ ١دعٌ ايت ُِٝعٓٛاڄ عٔ ايڀٗاك ٠بإاٚ ،٤نإ فيو َٔ ُٖ ٞمَٓاڄ ط٬ٜٛڄ
ٚقت ايڀًب ثِ اْؿتض ي ٞسهُ ١فيو.
ٚأسوب إٔ سٹهڃُٳ١ځ تٌلٜعٹ٘ٹ تكلٜلٴ ينّٚڇ ايڀٗاكْ ٗ ٠ؿٛي إٚ ،ٌَٓ٪تكلٜل
سلَ ١ايِٚ ،٠٬تلؾٝع ًأْٗا ٗ ْؿٛهِٗ; ؾًِ تذلى شلِ سايٜ ١عـ ٕٚؾٗٝا
أْؿوِٗ ًٌَِ بـ ٕٚطٗاك ;٠تعُٝٛاڄ ٕٓادا ٠اهلل _تعاٍ_ ؾًقيو ًلع شلِ عُ٬ڄ
ٌٜب٘ اٱّا ٤إٍ ايڀٗاك ;٠يٝوتٌعلٚا أْؿوِٗ َتڀٗلٚ ،ٜٔدعٌ فيو َباًل٠
ايٝـُ ٜٔعٝـ ا٭كض اييت َٖٓ ٞبع إاٚ ،٤٭ٕ ايذلاب َوتعٌُ ٗ تڀٗرل اٯْ١ٝ
ٚمٖٛاٜٛٓ ،ؿ ٕٛب٘ َا عًل شلِ َٔ ا٭ققاك ٗ ثٝابِٗ ٚأبـاِْٗ َٚاعٴْٛٹٗڇِٵ.
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مكاالتإا٤
َٚا ا٫هتذُاك إٓ ٫لب َٔ فيوَ ،ع َا ٗ فيو َٔ ػـٜـ طًب
يؿاقـٚ ،ٙتقنرل ٙبأْ٘ َڀايب ب٘ عٓـ مٚاٍ َاْع٘.

لكبار

كتاب

العزبٔ٘ٗ
ٚإفا قـ نإ ايتُِٝٴ طٗاك٠ڄ كَن١ٜڄ اقتٓعت ايٌلٜع ١ؾ ٘ٝبايٛد٘ ٚايهؿٌ
ايڀٗاكتٌ ايِػلٚ ٣ايهدل ،٣نُا ؿٍ عً ٘ٝسـٜح عُاك بٔ ٜاهل ،يف
ٜ٪ٜٚـ ٖقا
العصز

إكِـ إٔ إوًٌُ ٕا عـَٛا إا ٗ ٤غن ٠ٚإلٜوٝع ًُٛا بـ ;٤ٛٓٚ ٕٚؾٓنيت
آ ١ٜايت.ُِٝ

احلدٓح

ٖقا َٓتَٗ ٢ا علض ي َٔ ٞسهٌَُ ١لٚع ١ٝايت ُِٝبعـ ط ٍٛايبشح ٚايتأٌَ
ٗ سهَُ ١كٓع ٗ ١ايٓٛلٚ ،نٓت أعـ ايت ٖٛ ُِٝايٓٛع ايٛسٝـ بٌ ا٭سهاّ
ايٌلعَ ٗ ١ٝعٓ ٢ايتعبـ بٓٛع٘ٚ ،أَا ايتعبـ ببعض ايهٝؿٝات ٚإكاؿٜل َٔ أْٛاع
عباؿات أػل ٣ؾهجرلَ ،جٌ عـؿ ايلنعات ٗ ايًِٛاتٚ ،نإٔ ايٌاؾعٕ ٞا اًذلٙ
إٔ ٜه ٕٛايت ُِٝبايذلاب ػاُٚ ١إٔ ٜٓكٌ إت َ٘ٓ ُِٝإٍ ٚدٗ٘ ٜٚـ ٜ٘كاع ٢ؾ٘ٝ
َعٓ ٢ايتٓٝٛـ نُا ٗ ا٫هتذُاك ،إ ٫إٔ ٖقا ايك ٍٛمل ٜٓكٌ عٔ أسـ َٔ
ايوًـ َ ٖٛٚا هبل إٍ ػاطل عُاك بٔ ٜاهل سٌ ُلؽ ٗ ايذلاب ٕا تعقك عً٘ٝ
ا٫غتواٍ ،ؾكاٍ ي٘ ايٓيب"ٜ = :هؿٝو َٔ فيو ايٛد٘ ٚايهؿإ69_68/5 .+
ٚ _10لـ ايكٛاٌْ اييت هٓٗا اؿهُا ٤أَهٔ ٗ ؼكٝل َٓاؾع ايعـٍ َجٌ قٛاٌْ
أثٚ ١ٓٝإهدلطٚ ،١أعً ٢ايكٛاٌْ ٖ ٞايٌلا٥ع اٱشلٕٓ ١ٝاهبتٗا ؿاٍ َٔ ًلعت
٭دًِٗٚ ،أعُٗٛا ًلٜع ١اٱه٫ ;ّ٬بتٓاٗ٥ا عً ٢أهاي إِاحل اـايِ ١أٚ
ايلادشٚ ،١إعلآٗا عٔ أٖٛا ٤ا٭َِ ٚايعٛا٥ـ ائاي ;١ؾإْٗا  ٫تعبأ با٭ْاْ١ٝ
ٚاشل ٫ٚ ،٣ٛبعٛا٥ـ ايؿواؿٚ ،٭ْٗا  ٫تبٓ ٢عًَِ ٢احل قب ١ًٝػاُ ،١أ ٚبًـ
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ػاْ ،بٌ تبتٓ ٢عًَِ ٢احل ايٓٛع ايبٌلٚ ،ٟتكٖٚ ،ّ٘ٛـ ٜ٘إٍ هٛا٤
ايوب َٔٚ ;ٌٝأدٌ ٖقا مل ٜنٍ ايِاؿ َٔ ٕٛايكاؿٜ ٠ـ ْٕٛٚبٝإ اؿكٛم; سؿٛاڄ
يًعـٍ بكـك اٱَهإ ٚػاُ ١ايٌلا٥ع اٱشل ،١ٝقاٍ _تعاٍ_ :طځي ځكـٵ أځ ٵك ٳه ڃًٓٳا كٴ ٴه ځًٓٳا
ب ٚٳايڃُٹٝنٳا ٳٕ ٹيٳٝكڂّٛٳ ايٓٻايٴ بٹاڃي ٹك ٵو٘ٹص أ ٟايعـٍ.
ت ٚٳأځٵْ ٳنڃيٓٳا َٳ ٳعٗٴِٵ اڃي ٹهتٳا ٳ
بٹايڃٳبٿٓٝٳا ٹ
ؾُٓٗا إِٓ ْٛعً ٘ٝعً ٢يوإ كه ٍٛايبٌلَٗٓٚ ،١ٜا َا اهتٓبڀ٘ عًُا٤
ز ؾٗٝاَٚ ،ٴًڃشٳ ٷل بٗا95/5 .
تًو ايٌلٜع ;١ؾَٗ ٛٴـٵكٳ ٷ
 َٔٚ _11أهلاك ايٌلٜع ١اٱه ١َٝ٬سلُٗا عً ٢تعُ ِٝاؿل ٗ ١ٜاٱهّ٬
بهٝؿَٓ ١ٝت ;١ُٛؾإٕ اهلل ٕا بعح كهٛي٘ بـ ٜٔاٱه ّ٬ناْت ايعبٛؿَ ١ٜتؿٌٗ ١ٝ
ايبٌلٚ ،أقُٝت عًٗٝا ثلٚات نجرلٚ ،٠ناْت أهبابٗا َتهاثل ٖٞٚ :٠ا٭هل ٗ
اؿلٚبٚ ،ايتِٝرل ٗ ايـٚ ،ٕٜٛايتؼڀـ ٗ ايػاكاتٚ ،بٝع اٯباٚ ٤ا٭َٗات
أبٓاٚ ،ِٖ٤ايلٖا ٗ ٔ٥اـٛفٚ ،ايتـا.ٜٔ
ؾأبڀٌ اٱهْٝ ّ٬ع أهبابٗا عـا ا٭هلٚ ،أبك ٢ا٭هل ًِٕش ١تٌذٝع
ا٭بڀاٍٚ ،ؽٜٛـ أٌٖ ايـعاك َٔ ٠اـلٚز عً ٢إوًٌُ; ٭ٕ ايعلبَ ٞا نإ
ٜتك٦ًٝ ٞاڄ َٔ عٛاقب اؿلٚب َجٌ ا٭هل ،قاٍ ايٓابػ:١
ض ت تت

ُعمت ت تتُٜاُُالُ دتٍت ت تتيفهُوقت ت تتيفاتُُ٘ ُ

ٔالٌُ ت ت تتٕتُ٘ضثت ت تتُٜقتت ت تتؼتُض  ٟت ت ت ُُ

ُ
أهباب اؿلَٓ ٗ ١ٜاهبات ؿ:١ْ ١ٜٝٓ
ُ ثِ ؿا ٣ٚتًو اؾلاغ ايبٌل ١ٜبإهاؿ

َٓٗا ٚادبَٗٓٚ ،١ا َٓـٚب إيٗٝا.
 َٔٚا٭هباب ايٛادب ١نؿاك ٠ايكتٌ إقنٛكٖٓ ٠اٚ ،قـ دعًت نؿاك ٠قتٌ اـڀأ
أَل :ٜٔأسـُٖا :ؼلٜل كقبٚ ،١َٓ٪َ ١قـ دعٌ ٖقا ايتشلٜل بـ٫ڄ َٔ تعڀ ٌٝسل
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اهلل ٗ فات ايكت ;ٌٝؾإٕ ايكت ٌٝعبـٷ َٔ عباؿ اهللٜٚ ،لدْ َٔ ٢وً٘ َٔمكاالت
ٜكّٛ
لكبار

بعباؿ ٠اهلل ٚطاع ١ؿ ;ٜ٘ٓؾًِ ٜٳؼٵٌٴ ايكاتٌٴ َٔ إٔ ٜه ٕٛؾٛت بكتً٘ ٖقا ايُٛـ.

كتاب

توبب
ٚقـ ْبٗت ايٌلٜع ١بٗقا عً ٢إٔ اؿل ١ٜسٝاٚ ،٠إٔ ايعبٛؿَٛ ١ٜت; ؾُٔالعزبٔ٘
ٗ َٛت ْؿى س ١ٝنإ عً ٘ٝايوع ٗ ٞإسٝاْ ٤ؿى نإٝت ٖٞٚ ١إوتعبـ.٠

يف
العصز

ٚهٓنٜـ ٖقا بٝاْاڄ عٓـ قٛي٘ _تعاٍ_ :طٚٳڇإفٵ قځاٍٳ َٴٛهٳ ٢ٹيكځ ٵَٛٹ٘ٹ ٜٳا قځٛٵّڇ افٵنڂلٴٚا
ْٹعٵُٳ١ځ ايًډ ٹ٘ ٳع ځًٵٝهڂِٵ ڇإفٵ دٳعٳٌٳ ؾٹٝهڂِٵ أځْٵٹبٝٳا ٳٚ ٤ٳدٳ ٳع ځًهڂ ٵِ ٴًَڂٛناڄص ٗ هٛك ٠إا٥ـ.٠

احلدٓح

ؾإٕ تأ ًٜ٘ٚإٔ اهلل أْكقِٖ َٔ اهتعباؿ ايؿلاعٓ ;١ؾِاكٚا نإًٛى  ٫وهُِٗ
غرلِٖ159_158/5 .
ٚ _12ثاُْٗٝا ايـٚ ،١ٜايـَ ١ٜاٍ ٜـؾع ٭ٌٖ ايكت ٌٝػڀأڄ; ددلاڄ ِٕٝب ١أًٖ٘ ؾ٘ٝ
َٔ سٛٝإ ،أْ ٚكـ ،ٜٔأ ٚمُٖٛا _نُا هٝأت._ٞ
ٚايـَ ١ٜعلٚؾ ١عٓـ ايعلب َعٓاٖا َٚكاؿٜلٖا; ؾًقيو مل ٜؿِٿًٗا ايكلإٓ.
ٚقـ نإ ايعلب دعًٛا ايـ ١ٜعً ٢نٝؿٝات كتًؿ ;١ؾهاْت عٓٛاڄ عٔ ؿّ
ايكت ٗ ٌٝايعُـ  ٗٚاـڀأ ،ؾأَا ٗ ايعُـ ؾهاْٛا ٜتعرل ٕٚبأػقٖا ،قاٍ
اؿُاه:ٞ
فمت تتُٕاُُض ت تتُٗيفُٖقتا ت تتنُ لتى ت تتيفهُفت ت ت ُٖ ُُٛ

ل ت تتقٍيفُمت تتيُس تتُٗايفُوت تتَُ نتت تتيفهُوحتعتى تتتيفُ

ُٔلك ت تتَُابت تتتُٜقت تتتًُٕا ت تتتٗبُاختِٕت تتتيُ ُ

ُ تت ُٜلعتتيف ُفيفخثتتيف ٔ ُعمتت ُٜلمتتػتُ لت ويفُُ

ُ
عُٛا ٤ايكب ١ًٝقـٻكٖٚا َا ٜذلآ ٕٛعً.٘ٝ
ُ ٚإفا كٓ ٞأٚيٝا ٤ايكت ٌٝبـ ١ٜبٌؿاع١

قاٍ مٖرل:
تدع َّحت تتُ ُٜلكم ت تتًٕدُُب ت تتيفنت٠ؽتُفأ ت تتاطجُُ ُ

ٍٖسِّىّت تتيفُوت تتَُلت تتٗ ُفّٗت تتيفُؿتس ت ت ًُُ

ُ

ُ
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ٚأَا ٗ اـڀأ ؾهاْٛا ٜ ٫أب ٕٛأػق ايـ ،١ٜق :ٌٝإْٗا ناْت عٌل َٔ ٠اٱبٌ،
ٚإٔ أ َٔ ٍٚدعًٗا َا َٔ ١٥اٱبٌ عبـإڀًب بٔ ٖاًِ; إف ؾـٚ ٣يـ ٙعبـاهلل
بعـ إٔ ْقك فع٘ يًهعبَ ١ا َٔ ١٥اٱبٌ ،ؾذلت ٗ قل ٍٜنقيو ،ثِ تبعِٗ
ايعلب.
ٚق :ٌٝأ َٔ ٍٚدعٌ ايـَ ١ٜا َٔ ١٥اٱبٌ أب ٛهٝاك ٠عٴُٳٝٵًځ ١ايعٳـٚاْٚ ،ٞناْت
ؿ ١ٜإًو أيؿاڄ َٔ اٱبٌٚ ،ؿ ١ٜايواؿَ ٠ا٥تٌ َٔ اٱبٌٚ ،ؿ ١ٜاؿًٝـ ِْـ ؿ١ٜ
ايُِٚ ،ِٝأٚ َٔ ٍٚؿ ٟباٱبٌ ٖ ٛمٜـ بٔ بهل بٔ ٖٛامٕ; إف قتً٘ أػَ ٙٛعا١ٜٚ
دـ بين عاَل بٔ ُعِع.١
ٚأنجل َا ٚكؿ ٗ ايوٓ َٔ ١تكـٜل ايـَ ٖٛ ١ٜا َٔ ١٥اٱبٌ كُٻو ١أٔاهاڄ:
عٌل ٕٚسكٚ ،١عٌل ٕٚدقعٚ ،١عٌل ٕٚبٓت كاضٚ ،عٌل ٕٚبٓت يب،ٕٛ
ٚعٌل ٕٚابٔ يب.ٕٛ
ٚؿ ١ٜايعُـ إفا كٓ ٞأٚيٝا ٤ايكت ٌٝبايـَ ،١ٜلبٻعٔ :١ى ٚعٌل َٔ ٕٚنٌ
ُٓـ َٔ ا٭ُٓاف ا٭كبع ١ا٭ٚ ،ٍٚتٴػٳډً ٜايـ ١ٜعً ٢أسـ ا٭ب ٜٔٛتػًٛٝاڄ
بايِٓـ  ٫بايعـؿ إفا قتٌ ابٓ٘ ػڀأ :ث٬ث ٕٛدقعٚ ،١ث٬ث ٕٛسكٚ ،١أكبعٕٛ
ػًؿ ،١أْٛ ٟقاڄ ٗ بڀْٗٛا أدٓتٗا.
ٚإفا نإ أٌٖ ايكت ٌٝغرل أٌٖ إبٌ ْكًت ايـ ١ٜإٍ ق ١ُٝاٱبٌ تكلٜباڄ ،ؾذعًت
عً ٢أٌٖ ايقٖب أيـ ؿٜٓاكٚ ،عً ٢أٌٖ ايٛكم اثين عٌل أيـ ؿكِٖ.
ٚقـ ك ٟٚعٔ عُل بٔ اـڀاب أْ٘ دعٌ ايـ ١ٜعً ٢أٌٖ ايبكل َا٥يت بكل،٠
ٚعً ٢أٌٖ ايػِٓ أيؿً ٞا.٠
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مكاالت
أٌٖ
 ٗٚسـٜح أب ٞؿاٚؿ إٔ ايـ ١ٜعً ٢أٌٖ اؿڂًٌ ،أ ٟأٌٖ ايٓوٝر َجٌ

ايَ ،ُٔٝا ١٥سًٚ ،١اؿً ١ثٛبإ َٔ ْٛع ٚاسـ.

لكبار

كتاب

ـاكٖا
َٚعٝاك تكـٜل ايـٜات باػت٬ف ا٭عِاك ٚا٭قڀاك ،ايلدٛع إٍ قَ ١ُٝك
العزبٔ٘
َٔ اٱبٌ إعٝٸٔ ٗ ايوټٻٓ.١
ٚؿ ١ٜإلأ ٠ايكت ١ًٝعً ٢ايِٓـ َٔ ؿ ١ٜايلدٌ.
ٚؿ ١ٜايهتاب ٞعً ٢ايِٓـ َٔ ؿ ١ٜإوًِ.

يف
العصز
احلدٓح

ٚؿ ١ٜإلأ ٠ايهتاب ١ٝعً ٢ايِٓـ َٔ ؿ ١ٜايلدٌ ايهتاب.ٞ
ٚتـؾع ايـَٓ ١ٜذٻُ ٗ ١ث٬خ هٌٓ بعـ نٌ هٓ ١لِٚ ،ابتـا ٤تًو ايٓذَٔ ّٛ
ٚقت ايكٔاً ٗ ٤إٔ ايكتٌ ،أ ٚايذلاٚض بٌ أٚيٝا ٤ايكتٚ ٌٝعاقً ١ايكاتٌ.
ٚايـ ١ٜبتؼؿٝـ ايٝاَِ ٤ـك ٚؿ ،٣أ ٟأعڀَ ،٢جٌ كََِٚ ،٢ـكٚ ٙؿٟ
َجٌ ٚعـ ،سقؾت ؾا ٤ايهًُ ١ؽؿٝؿاڄ; ٭ٕ ايٛا ٚثك ،١ًٝنُا سقؾت ٗ عٹـٳ،٠
ٚعٴ ٿٛض عٓٗا اشلا ٗ ٤آػل ايهًَُ ١جٌ ً َٔ ١ٝاي.ًٞٛ
ٚأًاك قٛي٘ :ط ٴَ ٳوًډُٳ١څ ڇإيځ ٢ځأ ٵًٖٹ٘ٹص إٍ إٔ ايـ ١ٜتلٓ ١ٝ٭ٌٖ ايكت.ٌٝ
ٚفُنل ا٭ٌٖ فُ٬ڄ ،ؾعٴًِ إٔ أسل ايٓاي بٗا أقلب ايٓاي إٍ ايكت ;ٌٝؾإٕ
ا٭ٌٖ ٖ ٛايكلٜبٚ ،ا٭سل بٗا ا٭قلب.
 ٗ ٖٞٚسهِ اٱهٜ ّ٬أػقٖا ٚكث ١ايكت ٌٝعً ٢سوب إرلاخ إ ٫إٔ ايكاتٌ
ػڀأڄ إفا نإ ٚاكثاڄ يًكتٜ ٫ ٌٝلخ َٔ ؿٜتَ٘ٓ ٖٞٚ ،ني ١تعٜٛض إتًؿات،
دعًت عٓٛاڄ ؿٝا ٠ايق ٟتوبب ايكاتٌ ٗ قتً٘ٚ ،كَا نإ ٖقا إعٓ ٖٛ ٢إكِٛؿ
َٔ عٗـ اؾاًٖٚ ،١ٝيقيو قايٛا :تها ٌٜايـَاٚ ،٤قايٛاُٖ :ا بٛا ،٤أ ٟنؿإٓ ٗ
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ايـّٚ ،ماؿٚا ٗ ؿ ١ٜهاؿتِٗ.
ٚدعٌ عؿ ٛأٌٖ ايكت ٌٝعٔ أػق ايـُ ١ٜـق ;َ٘ٓ ١تلغٝباڄ ٗ ايعؿ.ٛ
ٚقـ أٌْ ايكلإٓ َٔ هب عً ٘ٝؿؾع ايـٚ ،١ٜبٓٝت٘ ايوٓ ١بأِْٗ ايعاقً،١
ٚفيو تكلٜل ٕا نإ عً ٘ٝا٭َل قبٌ اٱه.ّ٬
ٚايعاقً :١ايكلاب َٔ ١ايكب ١ًٝػب عً ٢ا٭قلب ؾا٭قلب عوب ايتكـّ ٗ
ايتعِٝب161_159/5 .
ٚ _13قٛي٘ :طػٳايٹـاڄ ؾٹٗٝٳاص قًُ٘ عٓـ ْٗٛك عًُا ٤ايوٓ ١عً ٢طٍٛ
إهح ٗ ايٓاك; ٭دٌ قتٌ إ َٔ٪عُـاڄ; ٭ٕ قتٌ ايٓؿى يٝى نؿلاڄ باهلل ٚكهٛي٘،
 ٫ٚػًٛؿٳ ٗ ايٓاك إ ٫يًهؿل عً ٢ق ٍٛعًُآ٥ا َٔ أٌٖ ايوٓ ، ١ؾتعٌ تأٌٜٚ
اـًٛؿ بإبايػ ٗ ١ط ٍٛإهح ٖٛٚ ،اهتعُاٍ علب.ٞ
قاٍ ايٓابػَ ٗ ١لض ايٓعُإ بٔ إٓقك :
ٔضتت ت ت تتَُل ٖت ت ت تتٌُْ ت ت ت تتأهُ هللُخم ت ت تت ُُٓ ُ

ٖ ت ت ت اُلٍت ت تتيفُومكت ت تتيفُٔل ت ت ت لُُعت ت تتيفو ُ

ُ
اـٛاكز ٚ ،عٓـ َٔ ٜٛدب اـًٛؿ عً٢
ُ ٚقًُ٘ عٓـ َٔ ٜهؿل بايهبا٥ل َٔ

أٌٖ ايهبا٥ل عًٚ ٢ترل ٠إهاب اـًٛؿ باكتهاب ايهبرل164/5 .٠
ٚ _14أقٖ :ٍٛقا َكاّ قـ آڀلبت ؾ ٘ٝنًُات إؿول_ ٜٔنُا عًُت_
٬َٚن٘ إٔ َا فنل ٙاهلل ٖٓا ٗ ٚعٝـ قاتٌ ايٓؿى قـ ػاٚم ؾ ٘ٝاؿـ إأيٛف َٔ
اٱغ ;ٚ٬ؾلأ ٣بعض ايوًـ إٔ فيو َٛدب ؿٌُ ايٛعٝـ ٗ اٯ ١ٜعًٚ ٢اٖلٙ
ؿ ٕٚتأ ،ٌٜٚيٌـ ٠تأنٝـ ٙتأنٝـاڄ ّٓع َٔ ٌٓ اـًٛؿ عً ٢اجملام; ؾٝجبت يًكاتٌ
اـًٛؿ سكٝك ،١غ٬ف بك ١ٝآ ٟايٛعٝـٚ ،نإٔ ٖقا إعٓ ٖٛ ٢ايق ٟدعًِٗ
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مكاالت
آػل
ى ٗ ٕٛٓٛاعتباك ٖق ٙاٯ ١ٜقهُ ١أَٓ ٚوٛػ ;١٭ِْٗ مل هـٚا ًَذأڄ
لكبار

ٜأ ٕٚٚإيًٗٓ ٗ ٘ٝا عًَ ٢ا ًٓت عً ٘ٝآٜات ايٛعٝـ َٔ :قاٌَ ايتأ ،ٌٜٚأٚ
كتاب

هٛك٠
اؾُع بٌ إتعاكٓات; ؾآٚٚا إٍ ؿعْ ٣ٛوؽ ِْٗا بكٛي٘ _تعاٍ_ ٗالعزبٔ٘
ايؿلقإ :طٚٳاډيقٹٜٔٳ  ٫ٳ ٜٵـعٴٕٛٳ َٳعٳ ايًډ٘ٹ ڇإيځٗاڄ آػٳلٳص إٍ قٛي٘ :طڇإ٫ډ َٳٔٵ تيفٳابٳص
العصز

٭ٕ قٛي٘ :ط ٳَٚٳٔٵ ٜٳؿڃعٳٌٵ ٳفيٹوځص إَا إٔ ٜلاؿ ب٘ فُٛع ايقْٛب إقنٛك ،٠ؾإفا نإ
احلدٓح

ؾاعٌٴ فُٛعٹٗا تٓؿع٘ ايتٛب ١ؾؿاعٌ بعٔٗا  ٖٛٚايكتٌ عُـاڄ أدـكٚ ،إَا إٔ ٜلاؿ
ؾاعٌ ٚاسـَٗٓ ٠ا ؾايكتٌ عُـاڄ ٖا عـ َعٗا.
ٚيقا قاٍ ابٔ عباي يوعٝـ بٔ دبرل= :إٕ آ ١ٜايٓوا ٤آػل آْ ١ٜنيتَٚ ،ا
ْوؼٗا ً.+٤ٞ
 َٔٚايعذب إٔ ٜكاٍ نَ ّ٬جٌ ٖقا ،ثِ إٔ ٜڀاٍ ٚتتٓاقً٘ ايٓاي ُٚل عً٘ٝ
ايكل ٗ ٕٚسٌ  ٫تعاكض بٌ ٖق ٙاٯ ١ٜاييت ٖٚ ٞعٝـ يكاتٌ ايٓؿى ٚبٌ آٜات
قب ٍٛايتٛب.١
ٚفٖب ؾلٜل إٍ اؾٛاب بأْٗا ْوؼت بآ:١ٜطٚٳٜٳػٵؿٹ ٴل َٳا ؿٴٕٚٳ ٳفيٹوځ يٹُٳٔٵ ٜٳٌٳا٤ٴص
بٓا٤ٶ عً ٢إٔ عُ ّٛطَٳٔٵ ٜٳٌٳا٤ٴص ْوؽ ػِ ْٛايكتٌ.
ٚفٖب ؾلٜل إٍ اؾٛاب بإٔ اٯْ ١ٜنيت ٗ َكٝى بٔ ُباب ٖٛٚ ،١ناؾل;
ؾاـًٛؿ ٭دٌ ايهؿل ٖٛٚ ،دٛاب َبين عً ٢غً٘; ٭ٕ يؿ ٜاٯ ١ٜعاّ; إف ٖٛ
بِٝػ ١ايٌل ;ٙؾتعٌ إٔ (َٔ) ًلطُٝ َٔ ٖٞٚ ،١ٝؼ ايعُ ;ّٛؾ ٬ؼٌُ عً٢
ًؼّ َعٌ; إ ٫عٓـ َٔ ٜل ٣إٔ هبب ايعاّ ىِِ٘ بوبب٘  ٫غرلٖٚ ،قا ٫
ٜٓبػ ٞا٫يتؿات إي.٘ٝ
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ٖٚق ٙنًٗا َ٬د ٫ ٧ساد ١إيٗٝا ،٭ٕ آٜات ايتٛبْ ١أٖ١څ َٴذٵُٳ ٷع عًٗٝا
َتٛاٖل٠څ ٛٚاٖلٴٖا ،ست ٢بًػت سـٻ ايّٓٿ إكڀٛعڇ ب٘; ؾٝشٌُ عًٗٝا آٜات ٚعٝـ
ايقْٛب نًٗا ست ٢ايهؿل.
عً ٢إٔ تأنٝـ ايٛعٝـ ٗ اٯ ١ٜإِا ٜلؾع استُاٍ اجملام ٗ نٚ ْ٘ٛعٝـاڄ  ٗ ٫تعٌٝ
إتٛعـ ب٘  ٖٛٚاـًٛؿ; إف إ٪نـات ٖٓا كتًؿ ١إعاْ ;ٞؾِٜ ٬ض إٔ ٜعتدل أسـٖا
َ٪نـاڄ ٕـي ٍٛاٯػل ،بٌ إِا أنـت ايػلض ٖٛٚ ،ايٛعٝـ  ٫أْٛاعٖ٘ٚ ،قا ٖٛ
اؾٛاب ايكاطع شلات٘ اؿرل ٖٛٚ ،٠ايقٜ ٟتعٌ ايًذأ إيٚ ،٘ٝايتع ٌٜٛعً.٘ٝ
166_165/5
 _15قٛي٘ ط ځن ٳقيٹوځ نڂٓتٴِٵ َٹٔٵ قځبٵٌٴص :أ ٟنٓتِ نؿاكاڄ ،ؾـػًتِ اٱه ّ٬بهًُ١
اٱه ;ّ٬ؾً ٛإٔ أسـاڄ أب ٢إٔ ٜٴِٳ ٿـقهِ ٗ إهَ٬هِ أنإ ٜلٓٝهِ فيو.
ٖٚق ٙتلب ١ٝع ٖٞٚ ،١ُٝٛإٔ ٜوتٌعل اٱْوإ عٓـ َ٪اػقت٘ غرل ٙأسٛا٫ڄ نإ
ٖ ٛعًٗٝا توا ٟٚأسٛاٍٳ َٳٔٵ ٪ٜاػق ،ٙنُ٪اػق ٠إعًِڇ ايتًُٝقٳ بو ٤ٛإفا مل ٜكِل
ٗ إعُاٍ دٗـ.ٙ
ٚنقيو ٖ ٞع١ٛڅ ٕٔ ّتشٓ ٕٛطًب ١ايعًِ; ؾٝعتاؿ ٕٚايتٌـٜـ عًٚ ،ِٗٝتڀًب
عجلاتِٗٚ ،نقيو  ٠٫ٚا٭َٛك ٚنباك إٚٛؿٌ ٗ َعاًَ َٔ ١يٓٛلِٖ َٔ ُػاك
إٚٛؿٌٚ ،نقيو اٯباَ ٤ع أبٓا ِٗ٥إفا بًػت بِٗ اؿُاق ١إٔ ٜٓتٗل ِٖٚعً٢
ايًعب إعتاؿ ،أ ٚعً ٢ائذل َٔ اٯ.ّ٫
ٚقـ ؿيت اٯ ١ٜعً ٢سهُ ١ع ٗ ١ُٝٛسؿ ٜاؾاَع ١ايـ ٖٞٚ ،١ٜٝٓبح ايجك١
ٚا٭َإ بٌ أؾلاؿ ا٭َٚ ،١طلغ َا َٔ ًأْ٘ إؿػاٍ ايٌو; ٭ْ٘ إفا ؾتض ٖقا
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ايباب عول هـٚ ،ٙنُا ٜتِٗ إتِٗ غرل ٙؾًًػرل إٔ ٜتِٗ َٔ اتُٗ٘ ،مكاالت
ٚبقيو
لكبار

ٌ
تلتؿع ايجكٜٚ ،١وٌٗ عًٓ ٢عؿا ٤اٱّإ إلٚم; إف قـ أُبشت ايتُٗ ١تٴٛٹ ټ
ايِاؿم ٚإٓاؾلٚ ،اْٛل َعاًَ ١ايٓيب"إٓاؾكٌ َعاًَ ١إوًٌُ.

كتاب

العزبٔ٘

عً ٢إٔ ٖقا ايـ ٜٔهلٜع ايولٜإ ٗ ايكًٛب; ؾٝهتؿ ٞأًٖ٘ بـػ ٍٛيف
ايـاػًٌ
العصز

ؾ َٔ ٘ٝغرل َٓاقٌ ;١إف ًٜ ٫بج ٕٛإٔ ٜأيؿٚ ،ٙٛؽاي٘ بٌاًت٘ قًٛبِٗ; ؾِٗ
احلدٓح

ٜكتشُ ْ٘ٛعًً ٢و ٚتلؿؿ ،ؾِٝرل إّاْاڄ كاهؼاڄٖٚ ،ا ٜعٌ عً ٢فيو ثك١
ايوابكٌ ؾ ٘ٝباي٬سكٌ بِٗ.
 َٔٚأدٌ فيو أعاؿ اهلل ا٭َل ؾكاٍ :طؾځٳتٳٳبٻٓٝٴٛاص تأنٝـاڄ يعطتٳٳبٻٓٝٴٛاص إقنٛك
قبً٘ٚ ،فٜٻً٘ بكٛي٘ :طإڇٕٻ ايًډ٘ٳ نځإٳ بٹُٳا تٳعٵ ٳًُڂٕٛٳ ػٳبٹرلاڄص  ٖٛٚهُع ٚعٝـاڄ ٚٚعـاڄ.
169_168/5
 _16طإڇٕٻ اډيقٹٜٔٳ تٳ ٳٛؾډاٖٴِٵ ايڃُٳ٬ٹ٥هځ١ڂ ٚځايٹُٹ ٞأځْ ڂؿ ٹوٗڇِٵ قځايڂٛا ؾٹِٝٳ نڂٓتٴِٵ قځايڂٛا ڂنٓٻا
ٴَ ٵوتٳٔٵعٳؿٹٌٳ ؾٹ ٞا٭ځكٵضڇ قځايڂٛا ځأيځِٵ ٳتهڂٔٵ أځ ٵكضٴ ايًډ٘ٹ ٚٳاهٹعٳ١ڄ ځؾٴتٗٳادٹلٴٚا ؾٹٗٝٳا ؾځڂأ ٵٚيځ٦ٹوځ
د ٳٗٓٻِٴ ٳٚهٳا٤ٳتٵ َٳِٹرلاڄ ( )97ڇإ٫ډ ايڃ ٴُ ٵوتٳٔٵعٳؿٹٌٳ َٹٔٵ ايلٿدٳاٍڇ ٚٳايٿٓوٳا٤ٹ
َٳ ڃأٚٳاٖٴِٵ ٳ
ٚٳايڃ ڇٛڃيـٳإڇ  ٫ٳ ٜٵوتٳڀٹٝعٴٕٛٳ سٹًٝځ١ڄ ٚٳ ٫ٳٜٗٵٳتـٴٕٚٳ هٳبٹ٬ٝڄ ( )98ؾځڂأ ٵٚيځ٦ٹوځ ٳعوٳ ٢ايًډ٘ٴ أځٕٵ ٜٳعٵؿڂٛٳ
ٳعٵٓٗٴ ٵِ ٚٳنځإٳ ايًډ ٴ٘ عٳؿڂٛٸڄا غځؿڂٛكاڄ ()99ص.
ٚقـ اػتًـ ٗ إلاؿ ب٘ ٗ ٖق ٙاٯ ،١ٜؾكاٍ ابٔ عباي :إلاؿ ب٘ ايهؿلٚ ،أْٗا
ْنيت ٗ ق َٔ ّٛأٌٖ َه ١ناْٛا قـ أهًُٛا سٌ نإ ايلهَ " ٍٛه ،١ؾًُا ٖادل
أقاَٛا َع قَ َِٗٛه ١ؾؿتٓ ِٖٛؾاكتـٚاٚ ،ػلدٛا  ّٜٛبـك َع إٌلنٌ; ؾځهځجٻلٚا
هٛاؿ إٌلنٌ; ؾكتًٛا ببـك ناؾل ،ٜٔؾكاٍ :إوًُ :ٕٛنإ أُشابٓا ٖ٤٫٪
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َوًٌُٚ ،يهِٓٗ أنلٖٛا عً ٢ايهؿل ٚاـلٚز; ؾٓنيت ٖق ٙاٯ ١ٜؾ ،ِٗٝكٚاٙ
ايبؼاك ٟعٔ ابٔ عباي ،قايٛاٚ :نإ َِٓٗ أب ٛقٝى بٔ ايؿان٘ٚ ،اؿاكخ ابٔ
مَعٚ ،١أب ٛقٝى بٔ ايٛيٝـ بٔ إػرلٚ ،٠عً ٞبٔ أَ ١ٝبٔ ػًـٚ ،ايعاْ ابٔ َٓب٘
بٔ اؿاز; ؾٗ ٤٫٪قتًٛا.
ٚنإ ايعباي بٔ عبـإڀًبٚ ،عكْٛٚ ٌٝؾٌ ابٓا أب ٞطايب ؾ ُٔٝػلز َعِٗ،
ٚيهٔ ٖ ٤٫٪ايج٬ث ١أهلٚا ٚؾځ ٳـٚا أْؿوِٗ ٚأهًُٛا بعـ فيوٖٚ ،قا أُض ا٭قٛاٍ
ٗ ٖق ٙاٯ.١ٜ
ٚق :ٌٝأكٜـ باي ًِٛعـّ اشلذل ;٠إف نإ ق َٔ ّٛأٌٖ َه ١أهًُٛاٚ ،تكاعوٛا
عٔ اشلذل.٠

قاٍ ايوـ :ٟنإ َٔ أهًِ ٚمل ٜٗادل ٜعتدل ناؾلاڄ ستٜٗ ٢ادلٜ ،عين ٚيٛ
أٗٚل إهٚ َ٘٬تلى ساٍ ايٌلى.
ٚقاٍ غرل :ٙبٌ ناْت اشلذلٚ ٠ادبٜ ٫ٚ ،١هؿل تاكنٗا.
ؾعً ٢ق ٍٛايوـ ٟؾايَ ًِٛلاؿ ب٘ _أٜٔاڄ_ ايهؿل; ٭ْ٘ َعتدل َٔ ايهؿل ٗ ْٛل
ايٌلع ،أ ٟإٔ ايٌلع مل ٜهتـ باٱّإ إفا مل ٜٗادل ُاسب٘ َع ايتُهٔ َٔ فيو.
دلٴٚا َٳا ځي ڂهِٵ َٹٔٵ ٚٳٜ٫ٳتٹٗڇ ٵِ
ٖٚقا بعٝـ ؾكـ قاٍ _تعاٍ_ :طٚٳايډقٹٜٔٳ آ ٳَٓٴٛا ٚٳځيِٵ ٜٴٗٳا ٳ
ِلٴص اٯ ;١ٜؾأٚدب
ِلٴٚنڂ ٵِ ؾٹ ٞايـٿ ٜڇٔ ؾځ ٳع ځًٵٝهڂِٵ ايٓٻ ٵ
دلٴٚا ٚٳإڇ ٵٕ اهٵتٳٓ ٳ
َٹ ٵٔ ٳًٞٵ ٺ ٤سٳتٻٜ ٢ٴٗٳا ٹ
عً ٢إوًٌُ ِْلِٖ ٗ ايـ ٜٔإٕ اهتِٓلٖٚ ،ِٖٚق ٙساي ١ؽايـ ساي ١ايهؿاك.
ٚعً ٢ق ٍٛغرل :ٙؾاي ًِٛإعِ ١ٝايعٚ ،١ُٝٛايٛعٝـ ايقٖ ٗ ٟق ٙاٯُ ١ٜاحل
يٮَل ،ٜٔعً ٢إٔ إوًٌُ مل ٜٳ ٴعـټٚا ايق ٜٔمل ٜٗادلٚا قبٌ ؾتض َه ٗ ١عـاؿ
ايِشاب.١
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مكاالت
َاتٛا
قاٍ ابٔ عڀ :١ٝ٭ِْٗ مل ٜتعٌ ايقَ ٜٔاتٛا َِٓٗ عً ٢اٱهٚ ،ّ٬ايقٜٔ
لكبار

عً ٢ايهؿل; ؾًِ ٜٳعٵتٳ ټـٚا َا علؾٛا َِٓٗ قبٌ ٖذل ٠ايٓيب"175 _174/5 .

كتاب

٭ٕ
ٚ _17قـ اتؿل ايعًُا ٤عً ٢إٔ سهِ ٖق ٙاٯ ١ٜاْكٔ ّٜٛ ٢ؾتض َه،١
العزبٔ٘
اشلذل ٠ناْت ٚادبٕ ;١ؿاكق ١أٌٖ ايٌلى ٚأعـا ٤ايـٚ ،ٜٔيًتُهٔ َٔ يف
عباؿ ٠اهلل
العصز

ؿ ٕٚسا ٌ٥و ٍٛعٔ فيو ،ؾًُا ُاكت َه ١ؿاك إه ّ٬هاٚت غرلٖاٜ٪ٜٚ ،ـٙ
سـٜحٖ ٫= :ذل ٠بعـ ايؿتض ٚيهٔ دٗاؿ .+١ْٝٚ

احلدٓح

ؾهإ إٜ َٕٛٓ٪بك ٗ ٕٛأٚطاِْٗ إ ٫إٗادل ٜٔولّ عً ِٗٝايلدٛع إٍ َه.١
 ٗٚاؿـٜح= :ايًِٗ أَض ٭ُشابٖ ٞذلتِٗ ٫ٚ ،تلؿِٖ عً ٢أعكابِٗ+
قاي٘ بعـ إٔ ؾتشت َه.١
غرل إٔ ايكٝاي عً ٢سهِ ٖق ٙاٯٜ ١ٜؿتض يًُذتٗـْٛ ٜٔلاڄ ٗ أسهاّ ٚدٛب
اـلٚز َٔ ايبًـ ايقٜ ٟؿً ؾ ٘ٝإ ٗ َٔ٪ؿٖٚ ،ٜ٘ٓق ٙأسهاّ هُعٗا هت ١أسٛاٍ:

اؿاي ١ا٭ :ٍٚإٔ ٜه ٕٛإ َٔ٪ببًـ ٜؿً ؾ ٗ ٘ٝإّاْ٘; ؾرلغِ عً ٢ايهؿل ٖٛٚ
ٜوتڀٝع اـلٚز; ؾٗقا سهُ٘ سهِ ايقْ ٜٔنيت ؾ ِٗٝاٯٚ ،١ٜقـ ٖادل َوًُٕٛ
َٔ ا٭ْـيى سٌ أنلِٖٗ ايِٓاك ٣عً ٢ايتِٓل ،ؾؼلدٛا عًٚ ٢دٗ ِٖٗٛ
نٌ ٚاؿ تاكنٌ أَٛاشلِ ٚؿٜاكِٖ ْادٌ بأْؿوِٗ ٚإّاًِْٖٗٚ ،و ؾلٜل َِٓٗ ٗ
ايڀلٜل ٚفيو ٗ هَٓٚ 902 ١ا بعـٖا إٍ إٔ نإ اؾ ٤٬ا٭ػرل هٓ.1016 ١
اؿاي ١ايجاْ :١ٝإٔ ٜه ٕٛببًـ ايهؿل غرل َؿت ٗ ٕٛإّاْ٘ ٚيهٔ ٜه ٕٛعلٓ١
يٲُابْ ٗ ١ؿو٘ أَ ٚاي٘ بأهل أ ٚقتٌ أَِ ٚاؿكَ ٠اٍ; ؾٗقا قـ علض ْؿو٘ ئًل
 ٖٛٚسلاّ بْ ٬ناعٖٚ ،قا َوُ ٢اٱقاَ ١ببًـ اؿلب إؿول ٠بأكض ايعـ.ٚ
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اؿاي ١ايجايج :١إٔ ٜه ٕٛببًـ غًب عً ٘ٝغرل إوًٌُ إ ٫أِْٗ مل ٜؿتٓٛا ايٓاي
ٗ إّاِْٗ ٗ ٫ٚ ،عباؿاتِٗ ٗ ٫ٚ ،أْؿوِٗ ٚأَٛاشلِ ٚأعلآِٗ.
ٚيهٓ٘ بإقاَت٘ ػل ٟعً ٘ٝأسهاّ غرل إوًٌُ إفا علض ي٘ ساؿخ َع ٚاسـ
َٔ أٌٖ فيو ايبًـ ايق ِٖ ٜٔغرل َوًٌُ.
ٖٚقا َجٌ ايقٜ ٟك ِٝاي ّٛٝبب٬ؿ أٚكٚبا ايِٓلاْ.١ٝ
ٚٚاٖل قَ ٍٛايو إٔ إكاّ ٗ َجٌ فيو َهل ٙٚنلاًٖ ١ـٜـ َٔ ;٠أدٌ أْ٘ ػلٟ
عً ٘ٝأسهاّ غرل إوًٌُٚ ٖٛٚ ،اٖل إـ ٗ ١ْٚنتاب ايتذاك ٠إٍ أكض اؿلب
ٚايعتب ،١ٝنقيو تأ ٍٚقَ ٍٛايو ؾكٗا ٤ايكرلٚإٚ ٖٛٚ ،اٖل ايلهايُٚ ،١لٜض
ن ّ٬ايًؼُ ٗ ٞطايع ١نتاب ايتذاك ٠إٍ أكض اؿلب َٔ تبِلت٘ٚ ،اكتٔا ٙابٔ
قلم ٚعبـاؿلٚ ،تأٚي٘ هشٓٚ ٕٛابٔ سبٝب عً ٢اؿلَٚ ،١نقيو عبـاؿُٝـ
ايِا٥ؼ ٚإامكٚ ،ٟماؿ هشٓ ٕٛؾكاٍ :إٕ َكاَ٘ دلس ٗ ١عـايت٘ٚٚ ،اؾك٘ إامكٟ
ٚعبـاؿُٝـٚ ،عًٖ ٢قا هل ٟايه ٗ ّ٬ايوؿل ٗ هؿٔ ايِٓاك ٣إٍ اؿر ٚغرل.ٙ

ٚقاٍ ايدلمي ٞعٔ ابٔ علؾ :١إٕ نإ أَرل تْٛى قٜٛاڄ عً ٢ايِٓاك ٣دام
ايوؿلٚ ،إ ٫مل هن; ٭ِْٗ  ٕٜٛٓٝٗإوًٌُ.
اؿاي ١ايلابع :١إٔ ٜتػًب ايهؿاك عً ٢بًـ أًٖ٘ َوًُٜ ٫ٚ ٕٛؿتٓٗ ِٖٛ
ؿ ٗ ٫ٚ ،ِٜٗٓعباؿتِٗ ٗ ٫ٚ ،أَٛاشلِٚ ،يهِٓٗ ٜه ٕٛشلِ سهِ ايك ٠ٛعًِٗٝ
ؾك٘ٚ ،ػل ٟا٭سهاّ ب ِٗٓٝعًَ ٢كتًٔ ٢لٜع ١اٱه ّ٬نُا ٚقع ٗ ُكً١ٝ
سٌ اهت ٍٛعًٗٝا كدرل ايٓلَٓـٚ ،ٟنُا ٚقع ٗ ب٬ؿ غلْاط ١سٌ اهت ٍٛعًٗٝا
طاغ ١ٝاؾ٬يك ١عًً ٢لَٗٓ ٙٚا اسذلاّ ؿ ;ِٜٗٓؾإٕ أًٖٗا أقاَٛا بٗا َـٚ ،٠أقاّ
َِٓٗ عًُاٚ ،ِٖ٩ناْٛا  ًٕٜٛايكٔاٚ ،٤ايؿتٚ ،٣ٛايعـايٚ ،١ا٭َاْٚ ١م ٛفيو،
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مكاالت
ٖٚادل ؾلٜل َِٓٗ ،ؾًِ ٜٳعٹب إٗادل عً ٢ايكاطٔ ٫ٚ ،ايكاطٔ عً ٢إٗادل.
لكبار

اؿاي ١اـاَو :١إٔ ٜه ٕٛيػرل إوًٌُ ْؿٛف ٚهًڀإ عً ٢بعض ب٬ؿ
كتاب

١ٜ٫ٚٚ
اٱهَ ،ّ٬ع بكاًَٛ ٤ى اٱه ّ٬ؾٗٝاٚ ،اهتُلاك تِلؾِٗ ٗ ق ،َِٗٛالعزبٔ٘
سهاَِٗ َِٓٗٚ ،اسذلاّ أؿٜاِْٗ ٚها٥ل ًعا٥لِٖٚ ،يهٔ تِلف ا٭َلا٤يف ؼت
العصز
ٚايُٛا١ٜ
ْٛل غرل إوًٌُ َٛٚاؾكتَِٗ ٖٛٚ ،ا ٜوُ ٢باؿُاٚ ١ٜا٫ستٍ٬
احلدٓح

ٚاْ٫تـاب ،نُا ٚقع ٗ َِل َـ ٠است ٍ٬د ٍٝايؿلْوٝى بٗا ،ثِ َـ ٠استٍ٬
ا٭ْكًٝنٚ ،نُا ٚقع بتْٛى ٚإػلب ا٭قِٓ َٔ ٢ا ١ٜؾلاْواٚ ،نُا ٚقع ٗ
هٛكٜا ٚايعلام أٜاّ اْ٫تـابٖٚ ،قً ٫ ٙبٗ ٗ ١عـّ ٚدٛب اشلذلَٗٓ ٠ا.
اؿاي ١ايواؿه :١ايبًـ ايق ٟتهجل ؾ ٘ٝإٓانل ٚايبـعٚ ،ػل ٟؾ ٘ٝأسهاّ نجرل٠
عً ٢ػ٬ف ُلٜض اٱه ّ٬عٝح ىً٘ عُ٬ڄ ُاؿاڄ ٚآػل ه٦ٝاڄ ٫ٚ ،هدل
إوًِ ؾٗٝا عً ٢اكتهاب٘ ػ٬ف ايٌلعٚ ،يهٓ٘ ٜ ٫وتڀٝع تػٝرلٖا إ ٫بايك ،ٍٛأٚ
ٜ ٫وتڀٝع فيو أُ٬ڄ.
ٖٚق ٙك ٟٚعٔ َايو ٚدٛب اـلٚز َٓٗا ،كٚا ٙابٔ ايكاهِ ،غرل إٔ فيو
قـ سـخ ٗ ايكرلٚإ أٜاّ بين عبٝـ; ؾًِ وؿ ٜإٔ أسـاڄ َٔ ؾكٗاٗ٥ا ايِاؿٌ ؿعا
ايٓاي إٍ اشلذلٚ ،٠سوبو بإقاَ ١ايٌٝؽ أب ٞقُـ بٔ أب ٞمٜـ ٚأَجاي٘.
ٚسـخ ٗ َِل َـ ٠ايؿاطُ_ ٌٝأٜٔاڄ_ ؾًِ ٜػاؿكٖا أسـ َٔ عًُاٗ٥ا
ايِاؿٌ.
ٚؿٖ ٕٚق ٙا٭سٛاٍ ايوت ١أسٛاٍٷ نجرل ٖٞ ٠أ ٍٚظٛام اٱقاَٚ ،١أْٗا َلاتب،
ٚإٕ يبكا ٤إوًٌُ ٗ أٚطاِْٗ إفا مل ٜؿتٓٛا ٗ ؿًَِ ِٜٗٓش ١ندل ٣يًذاَع١

211

لطائف مً تفضري صْرٗ اليضاء

اٱه180_178/5 .١َٝ٬
 _18ط ٳَٚٳٔٵ ٜٳ ٵعُٳٌٵ هٴ٤ٛاڄ أځٚٵ ٳ ٜڃ ٛٹًِٵ ْٳ ڃؿوٳ٘ٴ ٴثِٻ ٳٜوٵٳتػٵ ٹؿلٵ ايًډ٘ٳ ٜٳذٹـٵ ايًډ٘ٳ غځؿڂٛكاڄ ٳكسٹُٝڄا
سهٹُٝاڄ ()111
( )110ٳَٚٳٔٵ ٳ ٜڃهوٹبٵ إڇثٵُاڄ ؾځڇإٻُْٳا ٳ ٜڃهوٹبٴ٘ٴ ٳعًځْ ٢ٳ ڃؿوٹ٘ٹ ٳٚنځإٳ ايًډ٘ٴ ٳعًٹُٝاڄ ٳ
ٌ بٴٗٵتٳاْاڄ ٚٳإڇثٵُڄا َٴبٹٓٝڄا ()112ص.
ٳَٚٳٔٵ ٳ ٜڃهوٹبٵ ػٳڀٹ٦ٝٳ ڄ ١أځٚٵ إڇثٵُاڄ ٴثِٻ ٳٜلٵ ڇّ بٹ ٹ٘ ٳبلڇ٦ٜڄا ؾځكځ ٵـ اسٵٳتُٳ ٳ

ٚأسؤ َا ق ٗ ٌٝتؿورل ٖق ٙاٯ :١ٜإٔ عٌُ ايو ٤ٛأكٜـ ب٘ عٌُ ايوَ ٤ٛع
ايٓاي ٖٛٚ ،ا٫عتـا ٤عً ٢سكٛقِٗٚ ،إٔ  ًِٚايٓؿى ٖ ٛإعاُ ٞايلادع ١إٍ
كايؿ ١إل ٗ ٤أسٛاي٘ اـاَُ ١ا أَل ب٘ ،أ ْٞٗ ٚعٓ٘196_195/5 .
ٚ _19ٳفٹنڃلٴ اـڀ١٦ٝٹ ٚاٱثِ ٖٓا ٜـٍ عً ٢أُْٗا َتػاٜلإ ،ؾإلاؿ باـڀ١٦ٝ
إعِ١ٝڂ ايِػرلٚ ،٠إلاؿ باٱثِڇ :ايهبرل٠ڂ196/5 .
ٚ _20قٛي٘ :طٚٳٯَٴلٳٻْٗٴِٵ ځؾ ځًٝٴ ٳػٝٿلٴٕٻ ٳػ ڃًلٳ ايًډ٘ٹص تعلٜض َا ناْت تؿعً٘ أٌٖ
اؾاًٖ َٔ ١ٝتػٝرل ػًل اهلل; يـٚاع هؼٝؿ ،١ؾُٔ فيو َا ٜلدع إٍ ًلا٥ع
ا٭ُٓاّ َجٌ ؾل ٤عٌ اؿاَ ٖٛٚ ،ٞايبعرل ايقٗٚ ٢ٓ ٟل َٔ ٙايلنٛب; يهجل٠
َا أْوٌٜٚ ،وٝٸب يًڀٛاغٝت.
َ َ٘ٓٚا ٜلدع إٍ أغلاض فَ ١ُٝناي ًِٛإف أكاؿٚا ب٘ ايتن ٖٛٚ ،ٜٔتٌ،ٜ٘ٛ
ٚنقيو ٚهِ ايٛد ٙٛبايٓاك.
ٜٚـػٌ ٗ َعٓ ٢تػٝرل ػًل اهلل ٓٚع إؼًٛقات ٗ غرل َا ػًكٗا اهلل ي٘،
ٚفيو َٔ ائ٫٬ت اـلاؾ ;١ٝنذعٌ ايهٛانب آشلٚ ،١دعٌ ايهوٛؾات
ٚاـوٛؾات ؿ ٌ٥٫عً ٢أسٛاٍ ايٓاي.
ٜٚـػٌ ؾ ٘ٝتو ٌٜٛاٱعلاض عٔ ؿ ٜٔاٱه ،ّ٬ايق ٖٛ ٟؿ ٜٔايؿڀل،٠
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ٚايؿڀل ٠ػًل اهلل; ؾايعـ ٍٚعٔ اٱه ّ٬إٍ غرل ٙتػٝرل ـًل اهلل.
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مكاالت
لكبار

ٚيٝى َٔ تػٝرل ػًل اهلل ايتِلف ٗ إؼًٛقات َا أفٕ اهلل ؾَ ٫ٚ ،٘ٝا ٜـػٌ
كتاب

ٚنقيو
ٗ َعٓ ٢اؿؤ; ؾإٕ اـتإ َٔ تػٝرل ػًل اهللٚ ،يهٓ٘ يؿٛا٥ـ ُش ،١ٝالعزبٔ٘
سًل ايٌعل يؿا٥ـ ٠ؿؾع بعض ا٭ٓلاكٚ ،تكً ِٝا٭ٚؿاك يؿا٥ـ ٠تٝورل يفايعٌُ
با٭ٜـٚ ،ٟنقيو ثكب اٯفإ يًٓوا ٤يٓٛع ا٭قلاٚ ٙايتن.ٜٔ

العصز

احلدٓح

ٚأَا َا ٚكؿ ٗ ايوٓ َٔ ١يعٔ ايٛاُ٬تٚ ،إتُِٓاتٚ ،إتؿًذات يًشؤ
ؾُُا أًهٌ تأٚ ;ًٜ٘ٚأسوب تأ ًٜ٘ٚإٔ ايػلض َٓ٘ ايٓٗ ٞعٔ زلات ناْت تعـ
َٔ زلات ايعٛاٖل ٗ فيو ايعٗـ ،أ َٔ ٚزلات إٌلناتٚ ،إ ٫ؾً ٛؾلٓٓا
ٖقَٝٗٓ ٙاڄ عٓٗا ٕا بًؼ ايٓٗ ٞإٍ سـ يعٔ ؾاع٬ت فيو.
٬َٚى ا٭َل إٔ تػٝرل ػًل اهلل إِا ٜه ٕٛإمثاڄ إفا نإ ؾ ٘ٝس َٔ ٜطاع١
ايٌٝڀإ ،بإٔ هعٌ ع ١َ٬يٓشًًٝ ١ڀاْ ،١ٝنُا ٖ ٛهٝام اٯٚ ١ٜاتِاٍ اؿـٜح
بٗا.
ٚقـ أٓٚشٓا فيو ٗ نتاب ٞإوُ :٢ايٓٛل ايؿوٝض عًٌَ ٢هٌ اؾاَع
ايِشٝض206_205/5 .
ٚ _21دعٌ ا٭َل بايتك :١ُٝٚ ٣ٛ٭ٕ اي ١ُٝٛق ٍٛؾ ٘ٝأَل بٌْ ٤ٞاؾع داَع
ـرل نجرل; ؾًقيو نإ ايٌإٔ ٗ اي ١ُٝٛإهام ايك ;ٍٛ٭ْٗا ٜكِـ َٓٗا ٚعٞ
ايواَعٚ ،اهتشٔاك ٙنًُ ١اي ٗ ١ُٝٛها٥ل أسٛاي٘.
ٚايتك ٣ٛػُع اـرلات; ٭ْٗا اَتجاٍ ا٭ٚاَل ٚادتٓاب إٓاٖٚ ،ٞيقيو قايٛا:
َا تهلك يؿ ٗ ٜايكلإٓ َا تهلك يؿ ٜايتكٜ ،٣ٛعٓ ٕٛغرل ا٭ع ّ٬ناهِ اؾ٬ي.١
220/5
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شبټ ايًډ٘ٴ ايڃذٳٗٵلٳ بٹايوټ٤ٛٹ َٹٔٵ اڃيكځ ٵٍٛڇ ڇإ٫ډ َٳٔٵ ڂًٚٹِٳ ٚٳنځإٳ ايًډ٘ٴ هٳُٹٝعاڄ
_22طٜ ٫ٴ ٹ
ٳعًٹُٝاڄ ( )148إڇٕٵ تٴٵبـٴٚا ٳػٝٵلاڄ ځأٚٵ تٴؼٵؿڂٙٛٴ ځأٚٵ تٳعٵؿڂٛا عٳٔٵ هٴ٤ٛٺ ځؾإڇٕٻ ايًډ٘ٳ نځا ٳٕ عٳؿڂٛٸاڄ
ځقـٹٜلاڄ()149ص.
َٛقع ٖق ٙاٯ ١ٜعكب اٯ ٟاييت قبًٗا :إٔ اهلل ٕا ًٳ ٻ ٙٛساٍ إٓاؾكًٌٗٚ ،ٻل
بؿٔا٥شِٗ تٌٗرلاڄ ط٬ٜٛڄ ،نإ ايه ّ٬ايوابل عٝح ٜجرل ٗ ْؿٛي ايواَعٌ
ْؿٛكاڄ َٔ ايٓؿام ٚأسٛاي٘ٚ ،بػٔاڄ يًًُُٛم ٜٔب٘ٚ ،ػاُ ١بعـ إٔ ُٚؿِٗ باؽاف
ايهاؾل ٜٔأٚيٝا َٔ ٤ؿ ٕٚإٚ ،ٌَٓ٪أِْٗ ٜوتٗن ٕٛ٥بايكلإٓ ٢ْٗٚ ،إوًٌُ عٔ
ايكعٛؿ َعِٗ; ؾشقك اهلل إوًٌُ َٔ إٔ ٜػ ِٗٛٝفيو عًٜ َٔ ٢تٛزل ٕٛؾ٘ٝ
ايٓؿام; ؾٝذاٖل ِٖٚبك ٍٛايوٚ ،٤ٛكػّ ٕٔ  َٔ ًِٚإوًٌُ إٔ هٗل يٛإ٘
بايو ;٤ٛ٭ٕ فيو ؿؾاع عٔ ْؿو٘.
ك ٣ٚايبؼاك :ٟإٔ كدا٫ڄ ادتُعٛا ٗ بٝت عتبإ بٔ َايو يڀعاّ ُٓع٘
يله ٍٛاهلل"ؾكاٍ قا :ٌ٥أَ ٜٔايو بٔ ايـػٌِ ،ؾكاٍ بعِٔٗ :فيو َٓاؾل ٫
وب اهلل ٚكهٛي٘ ،ؾكاٍ كه ٍٛاهلل ٫= :تكٌ فيو أ ٫تلا ٙقـ قاٍ ٫ :إي٘ إ٫
اهللٜ ،لٜـ بقيو ٚد٘ اهلل.+
ؾكاٍ :ؾإْا ْلٚ ٣دٗ٘ ِْٝٚشت٘ إٍ إٓاؾكٌ ...اؿـٜح.
ؾٖ ٔٛقا ايكاَ ٌ٥ايو أْ٘ َٓاؾل; ٕ٬مَت٘ يًُٓاؾكٌ; ؾُٛؿ٘ بأْ٘ َٓاؾل ٫
وب اهلل ٚكهٛي٘.
ؾًعٌ ٖق ٙاٯْ ١ٜنيت; يًِـ عٔ اجملامؾ ١ب ٔٛايٓؿام َٔ يٝى َٓاؾكاڄ.
ٚأٜٔاڄ ٕا نإ َٔ أػّ أُٚاف إٓاؾكٌ إٗٚاك ػ٬ف َا ٜبڀٓ ٕٛؾكـ فنلت
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لٛاِٖٚ ،فنل كٜ٩اِٖ ٗ ٖق ٙايوٛكٚ ،٠فنلت أًٝا ٤نجرل َٔ ٠إٗٚاكِٖ مكاالت
ػ٬ف
لكبار

َا ٜبڀٓ ٗ ٕٛهٛك ٠ايبكل ٠نإ فيو ٜجرل ٗ ايٓؿٛي ػٌ ١ٝإٔ ٜه ٕٛإٗٚاك ػ٬ف
َا ٗ ايباطٔ; ْؿاقاڄ ؾأكاؿ اهلل تبٌ ايؿاكم بٌ اؿايٌ5/6 .

كتاب

العزبٔ٘

ٚ _23قٛي٘ :طًٴبٿ٘ٳ يځ ٴِٗٵص وتٌُ إٔ ٜهَ ٕٛعٓا :ٙإٔ ايٛٗٝؿ ايق ٜٔمعُٛايفقتًِٗ

العصز
إٖاْ١
إوٝضٳ ٗ مَاِْٗ قـ ًٴبٿ ٳ٘ شلِ َٴ ٳٌبٻ ٷ٘ بإوٝض ؾكتًٚ ،ٙٛل ٢اهلل إوٝض َٔ
احلدٓح

ايكتٌ ،ؾٝه ٕٛقٛيً٘( :ٴبٿ٘ٳ) ؾع٬ڄ َبٓٝاڄ يًُذٌَٗ ،ٍٛتكاڄ َٔ ايٌب٘ ٖٛٚ ،إُاثً١
ٗ ايِٛكٚ ،٠سقف إؿع ٍٛايق ٟسك٘ إٔ ٜهْ ٕٛا٥ب ؾاعٌ (ًب٘) يـ٫ي ١ؾعٌ
(ًٴبٿ٘ٳ) عً ;٘ٝؾايتكـٜل :ٴًبٿ٘ َٴ ٳٌبٻ٘ ،ؾٝه( ٕٛيځ ٴِٗٵ) ْا٥باڄ عٔ ايؿاعٌُٓٚ ،رل (يځ ٴِٗٵ)
عًٖ ٢قا ايٛد٘ عا٥ـ إٍ ايق ٜٔقايٛا :طڇإْٻا قځٳت ڃًٓٳا اڃيُٳوٹٝضٳ عٹٝوٳ ٢ابٵٔٳ ٳَلٵٳِٜٳص ِٖٚ
ٜٛٗؿ مَاْ٘ ،أٚ ٟقعت شلِ إٌابٗٚ ،١اي ّ٬عًٖ ٢قا َعٓ ٢عٓـ نُا تك:ٍٛ
سٌِ ي ٔٚ ٞبهقاٚ ،ا٫هتـكاى بٝٿٔ عًٖ ٢قا ا٫ستُاٍ.

ٚوتٌُ إٔ ٜه ٕٛإعٓٚ ٢يهٔ ًب٘ يًٛٗٝؿ ا٭ٚيٌ ٚاٯػل ٜٔػدل ًُب
إوٝض ،أ ٟاًتب٘ عً ِٗٝايهقب بايِـم; ؾٝه َٔ ٕٛباب ق ٍٛايعلب :ػٌٝ
إيٝوٚ ،اػتً٘ عً ٢ؾٚ ،ٕ٬يٝى مثً ١ب ٘ٝبعٝوٚ ٢يهٔ ايهقب ٗ ػدلً ٙب٘ٝ
بايِـمٚ ،اي ّ٬عًٖ ٢قا  ّ٫ا٭ځدٵٌ :أ ٟيڂبى اـدلٴ نقبٴ٘ بايِـم ٭دًِٗ،
أ ٟيتًٔ ،ًِٗٝأ ٟإٔ ندلا ِٖ٤اػتًك ٙٛشلِ; يٝدلؿٚا غً َٔ ًِٗٝاؿٓل عً٢
عٝو ;٢إف دا ٤بإبڀاٍ ٓ٫٬تِٗ; أ ٚته ٕٛايَ ّ٬عٓ( ٢عً )٢ي٬هتع٤٬
اجملام ،ٟنكٛي٘ _تعاٍ_ :طٚٳإڇٕٵ ځأهٳأڃتٴِٵ ځؾ ځًٗٳاص.
ْٚهت ١ايعـ ٍٚعٔ سلف (عً )٢تٌُٔ ؾعٌ ًب٘ َعُٓٓ ٢ع ،أُٓ ٟع
ا٭سباك ٖقا اـدل ،٭دٌ إؿػاٍ ايٌبٗ ١عً ٢عاَتِٗ.
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 ٗٚا٭ػباك إٔ ٜٛٗفا ا٫هؼلٜٛط ٞأسـ أُشاب إوٝضٚ ،نإ قـ ٌٓ
ْٚاؾل ٖ ٛايق ٢ًٚ ٟبعٝو_ ٢عً ٘ٝايو ٖٛٚ _ّ٬ايق ٟأڂيك ٞعًً ٘ٝٳبٳ٘ٴ عٝو،٢
ٚأْ٘ ايقًُ ٟبٖٚ ،قا أًُ٘ ٗ إل ٌٝبلْاب ٞأسـ تَٝ٬ق اؿٛاك.ٌٜ
ٖٚقا  ِ٥٬ٜا٫ستُاٍ ا٭.ٍٚ
ٜٚكاٍ :إٕ (ب٬ٝطى) ٚاي ٞؾًوڀٌ ،ه ٗ ٌ٦ك ١َٚعٔ قٔ ١ٝقتٌ عٝو٢
ًُٚب٘ ،ؾأداب بأْ٘  ٫عًِ ي٘ بٌٖ َٔ ٤ٞق ٙايكٔ ،١ٝؾتأٜـ بقيو آڀلاب
ايٓاي ٗ ٚقٛع قتً٘ ًُٚب٘ٚ ،مل ٜكعٚ ،إِا اػتًل ايٛٗٝؿ ػدلٖٚ ،ٙقا ِ٥٬ٜ
ا٫ستُاٍ ايجاْ.ٞ
ٚايق ٟهب اعتكاؿ ٙبّٓ ايكلإٓ :إٔ إوٝض مل ٜكتًٌُ ٫ٚ ،بٚ ،إٔ اهلل
كؾع٘ إيٚ ،٘ٝلا َٔ ٙطايبٚ ،٘ٝأَا َا عـا فيو ؾا٭َل ؾ ٘ٝقتٌُ.
ٞص ٗ
ٚقـ تكـّ ايه ٗ ّ٬كؾع٘ ٗ قٛي٘ _تعاٍ_:طإڇْٿَ ٞٴتٳٛٳؾِّٝوځ ٚٳكٳاؾٹعٴوځ ڇإځي ٻ
هٛك ٠آٍ عُلإ22_21/6 .
ٚ _24ايتجًٝح أٌُ ٗ عكٝـ ٠ايِٓاك ٣نًِٗٚ ،يهِٓٗ كتًؿ ٗ ٕٛنٝؿٝت٘.
ٌْٚأ َٔ اعتكاؿ قـَا ٤اٱشلِْ َٔ ٌٝاك ٣ايْٛٝإ إٔ اهلل _تعاٍ_ (ثايٛخ)،
أ ٟأْ٘ دٖٛل ٚاسـٖٚ ،قا اؾٖٛل فُٛع ث٬ث ١أقاْٚ ،ِٝاسـٖا أقٓ ّٛبِٔ
اشلُنٚ ٠هه ٕٛايكاف ،قاٍ ٗ ايكاَٛي ٖٛ :نًُ ١كٚ ،١َٝٚؾول ٙايكاَٛي
با٭ٌُٚ ،ؾول ٙايتؿتناْ ٗ ٞنتاب إكاُـ بايِؿ.١
ٜٗٛٚل أْ٘ َعلب نًُ( ١قٓ )ّٛبكاف َعكـ عذُ ٖٛٚ ٞا٫هِ ،أ ٟايهًُ.١
ٚعدلٚا عٔ فُٛع ا٭قاْ ِٝايج٬ث ١بعباك( ٠آباڄ_ابٓاڄ_كٚساڄ_قـهاڄ) ٖٚق ٙا٭قاِْٝ
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مكاالت
ٖٛٚ
ٜتؿلع بعٔٗا عٔ بعض :ؾا٭قٓ ّٛا٭ ٍٚأقٓ ّٛايقات ،أ ٚايٛدٛؿ ايكـ،ِٜ

ا٭ب ٖٛٚ ،أٌُ إٛدٛؿات.

لكبار

كتاب

نإ
ٚا٭قٓ ّٛايجاْ ٞأقٓ ّٛايعًِ ٖٛٚ ،ا٫بٔ ٖٛٚ ،ؿ ٕٚا٭قٓ ّٛا٭َ٘ٓٚ ،ٍٚ
العزبٔ٘
تـبرل ْٝع ايك ٣ٛايعكً.١ٝ

يف
العصز

ٚا٭قٓ ّٛايجايح أقٓ ّٛايلٚغ ايكـيُ ٖٛٚ ،ؿ ١اؿٝا ٖٞٚ ،٠ؿ ٕٚأقّٓٛ
ايعًَِٗٓٚ ،ا نإ إهاؿ عامل احملوٛهات.

احلدٓح

ٚقـ أًُٖٛا فنل ُؿات تكتٔٗٝا اٱشلَ ،١ٝجٌ ايكـّ ٚايبكاٚ ،٤تلنٛا ُؿ١
ايهٚ ّ٬ايكـكٚ ٠اٱكاؿ ،٠ثِ أكاؿٚا إٔ ٜتأٚيٛا َا ٜكع ٗ اٱلُ َٔ ٌٝؿات اهلل،
ؾوُٛا أقٓ ّٛايقات با٭بٚ ،أقٓ ّٛايعًِ با٫بٔٚ ،أقٓ ّٛاؿٝا ٠بايلٚغ ايكـي;
٭ٕ اٱل ٌٝأځطڃًځلٳ اهِٳ ا٭بٹ عً ٢اهللٚ ،أطًل اهِٳ ا٫بٔ عً ٢إوٝض كهٛي٘،
ٚأطًل ايلٚغ ايكـي عًَ ٢ا ب٘ ن ٕٛإوٝض ٗ بڀٔ َل ،ِٜعً ٢أِْٗ أكاؿٚا إٔ
ٜٓبٗٛا عً ٢إٔ أقٓ ّٛايٛدٛؿ َٖ ٛؿٝض ا٭قٓ ٌَٛاٯػل ،ٜٔؾلاَٛا إٔ ٜـيٛا
عً ٢عـّ تأػل بعض ايِؿات عٔ بعض ؾعدلٚا با٭ب ٚا٫بٔ ،نُا عدل
ايؿ٬هؿ ١ايْٛٝإ بايتٛيـ.
ٚزلٛا أقٓ ّٛايعًِ بايهًُ ١٭ٕ َٔ عباكات اٱل ٌٝإط٬م ايهًُ ١عً٢
إوٝض ،ؾأكاؿٚا إٔ إوٝض َٗٛل عًِ اهلل ،أ ٟأْ٘ ٜعًِ َا عًُ٘ اهلل ٜٚبًػ٘،
َ ٖٛٚعٓ ٢ايلهاي ;١إف نإ ايعًِ  ّٜٛتـ ٜٔٚا٭ْادَ ٌٝٴهځډً٬ڄ با٭يؿاٚ
اُ٫ڀ٬س ١ٝيًشهُ ١اٱشل ١ٝايل ،١َٝٚؾًُا اًتبٗت عً ِٗٝإعاْ ٞأػقٚا
بايٛٛاٖل; ؾاعتكـٚا إٔ ا٭كباب ث٬ثٖٚ ١قا أٌُ ايِٓلاْٚ ،١ٝقاكبٛا عكٝـ٠
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ايٌلى ،ثِ دلِٖ ايػً ٗ ٛتكـٜى إوٝض ،ؾتُٖٛٛا إٔ عًِ اهلل اؼـ بإوٝض،
ؾكايٛا :إٕ إوٝض ُاك ْاهٛت٘ ٖٛ٫تاڄ ،باؼاؿ أقٓ ّٛايعًِ ب٘; ؾإوٝض دٖٛلإ
ٚأقٓٚ ّٛاسـ ،ثِ ٌْأت ؾ ِٗٝعكٝـ ٠اؿً ،ٍٛأ ٟسً ٍٛاهلل ٗ إوٝض بعباكات
َتٓٛع ،١ثِ اعتكـٚا اؼاؿ اهلل بإوٝض ،ؾكايٛا :اهلل ٖ ٛإوٝضٖ ،قا أٌُ
ايتجًٝح عٓـ ايِٓاكٚ ،٣عٓ٘ تؿلعت َقاٖب ث٬ث ١أًاك إٍ ْٝعٗا قٛي٘
_تعاٍ_ :طٚٳ ٫ٳتكڂٛيڂٛا ثٳ٬ثٳ١څص ٚقٛي٘ :طځي ځكـٵ نځؿځلٳ اډيقٹٜٔٳ قځايڂٛا إڇٕٻ ايًډ٘ٳ ٖٴٛٳ ايڃ ٳُوٹٝضٴ
ؼقٴْٚٹٚ ٞٳڂأَٿ ٞڇإځي ٳٗٝٵ ڇٔ َٹٔٵ ؿٴٕٚڇ ايًډ٘ٹص.
ت يٹًٓٻايڇ اتٻ ٹ
ابٵ ٴٔ َٳلٵٜٳِٳص ٚقٛي٘ :طأځأځْتٳ ڂق ڃً ٳ
ٚناْٛا ٜكٛي ٗ :ٕٛعٝوٖٛ٫ ٢ت َٔ ١ٝدٗ ١ا٭بْٚ ،اهٛت ١ٝأ ٟإْوأَْ ١ٝ
دٗ ١ا٭ّ.
ٗٚٚل باٱههٓـك ١ٜكاٖب ازل٘ آكٜٛي قاٍ بايتٛسٝـٚ ،إٔ عٝو ٢عبـ اهلل
كًٛمٚ ،نإ ٗ مَٔ قوڀٓڀٛٓٝي هًڀإ ايل ّٚباْ ٞايكوڀٓڀ ،١ٝٓٝؾًُا تـٜٻٔ
قوڀٓڀٛٓٝي إقنٛك بايِٓلاْ ١ٝهٓ 327 ١تبع َكاي ١آكٜٛي ،ثِ كأ ٣كايؿ١
َع ِٛايلٖبإ ،ي٘ ؾأكاؿ إٔ ٜٛسـ نًُتِٗ ،ؾذُع فُعاڄ َٔ عًُا ٤ايِٓاكٗ ٣
أٚاػل ايكلٕ ايلابع َٔ ايتاكٜؽ إوٝشٚ ،ٞنإ ٗ ٖقا اجملُع م ٛأيؿ ٞعامل َٔ
ايِٓاك ٣ؾٛدـِٖ كتًؿٌ اػت٬ؾاڄ نجرلاڄٚٚ ،دـ أنجل طا٥ؿ َِٗٓ ١عً ٢قٍٛ
ٚاسـ ث٬مثاٚ ١٥بٔع ١عٌل عإاڄ ،ؾأػق قٛشلِٚ ،دعً٘ أٌُ إوٝشِْٚ ١ٝل،ٙ
ٖٚق ٙايڀا٥ؿ ١تًكب إًهاْْ ١ٝوب ١يًًُو.
ٚاتؿل قٛشلِ عً ٢إٔ نًُ ١اهلل اؼـت ظوـ عٝوٚ ،٢تكُِت ٗ ْاهٛت٘،
أ ٟإْواْٝتَ٘ٚ ،امدت٘ اَتناز اـُل بإا ،٤ؾِاكت ايهًُ ١فاتاڄ ٗ بڀٔ َل،ِٜ
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مكاالتفٚ
ُٚاكت تًو ايقات ابٓاڄ هلل _تعاٍ_ ؾاٱي٘ فُٛع ث٬ث ١أًٝا :٤ا٭ ٍٚا٭ب
ايٛدٛؿٚ ،ايجاْ ٞا٫بٔ ف ٚايهًُ ،١أ ٟايعًِٚ ،ايجايح كٚغ ايكـي.

لكبار

كتاب

()1
اْعكـت
ثِ سـثت ؾ ِٗٝؾلق ١ايٝعكٛبٚ ١ٝؾلق ١ايٓوڀٛك ٗ ١ٜفاَع أػل ٣العزبٔ٘

بٌ ايلٖبإ.

يف
العصز

ؾايٝعكٛبٜٚ ،١ٝوُ ٕٛاٯٕ أكثٛؿنىٗٚ ،لٚا ٗ أٚاه٘ ايكلٕ ايواؿي
احلدٓح

إوٝش ِٖٚ ،ٞٝأهبل َٔ ايٓوڀٛك ;١ٜقايٛا :اْكًبت اٱشل ١ٝؿُاڄ ٚؿَاڄ; ؾِاك
اٱي٘ ٖ ٛإوٝض ،ؾٮدٌ فيو ُـكت عٔ إوٝض ػٛاكم ايعاؿات َٔ إسٝا٤
إٛتٚ ،٢إبلا ٤ا٭نُ٘ ٚا٭بلْ; ؾأًب٘ ُٓع٘ ُٓع اهلل _تعاٍ_ ٖا ٜعذن عٓ٘ غرل
اهلل _تعاٍ_.
ٚنإ ِْاك ٣اؿبٌٜ ١ٳعٳاقٹبٳ١څٚ ،هٓتعلض يقنلٖا عٓـ قٛي٘ _تعاٍ_ :طځيكځـٵ
نځؿځلٳ اډيقٹٜٔٳ قځايڂٛا إڇٕٻ ايًډ٘ٳ ٖٴٛٳ ايڃ ٳُوٹٝضٴ ابٵٔٴ َٳلٵٜٳِص ٗ هٛك ٠إا٥ـٚ ،٠عٓـ قٛي٘
ب َٹٔٵ ٳبٵٝٹٓٗڇِٵص.
سنٳا ٴ
_تعاٍ_ :طؾځا ٵػٳت ځًـٳ ا٭ځ ٵ
ٚايٓٻوڀٛك ١ٜقايت :اؼـت ايهًُ ١ظوـ إوٝض بڀلٜل اٱًلام نُا تٌلم
ايٌُى َٔ نڂ ٻ٠ٛٺ َٔ بٳچًٛك; ؾإوٝض إْوإ ٖٛٚ ،نًُ ١اهلل; ؾًقيو ٖ ٛإْوإ إي٘،
 _1ايٝعكٛبَٓ ١ٝوٛب ١إٍ كاٖب ازل٘ ٜعكٛب ايدلفعاْ ،ٞنإ كاٖباڄ بايكوڀٓڀٚ ١ٝٓٝايٓوڀٛكْ ١ٜوب١
إٍ ْوڀٛك اؿه ،ِٝكاٖب ٗٚل ٗ مَٔ اـًٝؿ ١إأًَٚ ٕٛلغ ا٭ْاد ،ٌٝنقا قاٍ ايٌٗلهتاْ ٗ ٞنتاب
إًٌ ٚايٓشٌٚ ،ايٛاٖل أْٸ٘ َٔ اًتبا ٙا٭زلا ٗ ٤أػباك ٖق ٙايٓشًٚ ،١ايقٜ ٟكٛي٘ َ٪كػ ٛايهٓٝو ١إٔٸ
مً ١ايٓوڀٛكَٛ ١ٜدٛؿ َٔ ٠أٚا ٌ٥ايكلٕ اـاَى َٔ ايتاكٜؽ إوٝشٚ ٞإٔٸ َ٪هوٗا ٖ ٛايبڀلٜل
ْوڀٛكٜٛي ،بڀلٜل ايكوڀٓڀ ١ٝٓٝايوٛك ،ٟإٛيٛؿ ٗ سـٚؿ هَٓ 380 ١وٝشٚ ،١ٝإتٛؾ ٗ ٢بلقٗ ١
سـٚؿ هٖٓٚ ،440 ١اتإ ايٓشًتإ تعتدلإ عٓـ إًهاَْ ١ٝبتـعٌ.
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أ ٖٛ ٚي٘ فاتٝتإ فات إْواْٚ ١ٝأػل ٣إشلٚ ،١ٝقـ أطًل عً ٢ايلٝ٥ى ايـٜين شلقٙ
ايٓشً ١يكب داثًٝل.
ٚناْت ايٓشً ١ايٓوڀٛك ١ٜغايب ١عًِْ ٢اك ٣ايعلب.
ح نٌٿ ؾلٜلڈ ْٹشٵًځت٘ بٌ
ٚنإ كٖبإ ايٝعاقبٚ ،١كٖبإ ايٓوڀٛكٜ ٌٜتوابك ٕٛيٹبٳ ٿ
قبا ٌ٥ايعلب.
ٚنإ ا٭ناهلٓ ٠ا ٠يًٓوڀٛكٚ ،١ٜقٝاُل ٠ايلٓ ّٚا ٠يًٝعكٛب.١ٝ
ٚقـ ًاعت ايِٓلاْ ١ٝبٓشًتٗٝا ٗ بهلٚ ،تػًبٚ ،كبٝعٚ ،١ـِٚ ،دقاّ،
ٚتٓٛؾٚ ،نًبٚ ،للإٚ ،ايٚ ،ُٔٝايبشل.ٜٔ
ٚقـ بوڀت ٖقا يٝعًِ سؤ اٱهام ٗ قٛي٘ _تعاٍ_ :طٚٳ ٫ٳتكڂٛيڂٛا ثٳ٬ثٳ١څص
ٚإتٝاْ٘ عًٖ ٢ق ٙإقاٖب نًٗا; ؾًً٘ ٖقا اٱعذام ايعًُ56_54/6 .ٞ
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لكبار
كتاب

ؾٗٝا
ٖ _1ق ٙايوٛك ٠زلٝت ٗ نتب ايتؿورلٚ ،نتب ايوٓ ،١بوٛك ٠إا٥ـ ;٠٭ٕ
العزبٔ٘
قِ ١إا٥ـ ٠اييت هأشلا اؿٛاك َٔ ٕٜٛعٝو_ ٢عً ٘ٝايوٚ _ّ٬قـ اػتِت يف
بقنلٖا.

العصز
عبـاهلل
َ ٗٚوٓـ أٓـ بٔ سٓبٌ ٚغرلٚ ٙقعت توُٝتٗا هٛك ٠إا٥ـ ٗ ٠نّ٬

ابٔ عُلٚ ،عا ١ٌ٥أّ إٚ ،ٌَٓ٪أزلا ٤بٓت ٜنٜـٚ ،غرلِٖ.

احلدٓح

ؾٗقا أًٗل أزلاٗ٥ا.
ٚتوُ_ ٢أٜٔاڄ_ هٛك ٠ايعكٛؿ; إف ٚقع ٖقا ايًؿ ٗ ٜأٚشلا.
ٚتوُ_ ٢أٜٔاڄ_ إٓكق ;٠ؾؿ ٞأسهاّ ابٔ ايؿلي :ك ٟٚعٔ ايٓيب"قاٍ:
=هٛك ٠إا٥ـ ٠تـعًَ ٗ ٢هٛت ايوُاٚات إٓكق.+٠
قاٍ :أ ٟأْٗا تٓكق ُاسبٗا َٔ أٜـ٥٬َ ٟه ١ايعقاب.
()1

 ٗٚنتاب نٓاٜات ا٭ؿبا ٤٭ٓـ اؾلداْٞ

ٜكاٍ :ؾٜ ٫ ٕ٬كلأ هٛك٠

ا٭ػٝاك ،أٜ ٫ ٟؿ ٞبايعٗـٚ ،فيو إٔ ايِشاب _ ١كٓ ٞاهلل عِٓٗ _ ناْٛا
ٜوُ ٕٛهٛك ٠إا٥ـ ٠هٛك ٠ا٭ػٝاك ،قاٍ دلٜل:
ُُ لاعٗ ت تتذُٔعات تت ُآهُوث ت تتيفع ُ

69ُ /6

ُ الُٖق ت ت ت آُُب ت ت تتٕ  ُٚألخ ت ت تتٗيف ُُ
ُ

ٚ _2قـ اَتامت ٖق ٙايوٛك ٠باتواع ْڀام اجملاؿيَ ١ع ايِٓاكٚ ،٣اػتِاك
اجملاؿيَ ١ع ايٛٗٝؿ ،عُا ٗ هٛك ٠ايٓواٖ ،٤ا ٜـٍ عً ٢إٔ أَل ايٛٗٝؿ أػق ٗ
ُ _1ؿش َٔ 121 ١إٓتؼب َٔ نٓاٜات ا٭ؿبا ٤طبع ايوعاؿَِ ٠ل هٓ.1326 ١
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تلادع ٚ ،ٖٔٚٚإٔ ا٫ػتَ ٙ٬ع ايِٓاك ٣أُبض أًـ َٓ٘ َٔ ف ٟقبٌ.
 ٗٚهٛك ٠ايٓوا ٤ؼل ِٜايوهل عٓـ ايًِٛات ػاُ ٗٚ ،١هٛك ٠إا٥ـ ٠ؼلّ٘
بتاتاڄ; ؾٗقا َتأػل عٔ بعض هٛك ٠ايٓوا ٫ ٤قاي.١
ٚيٝى ًٜنّ إٔ  ٫تٓنٍ هٛك ٠ستٜٓ ٢تْٗ ٞن ٍٚأػل ،٣بٌ هٛم إٔ تٓنٍ
هٛكتإ ٗ َـٚ ٠اسـ.٠
_ ٖٞٚأٜٔاڄ_ َتأػل ٠عٔ هٛك ٠بلا ;٠٤٭ٕ بلا ٠٤تٌتٌُ عً ٢نجرل َٔ أسٛاٍ
إٓاؾكٌ ٚهٛك ٠إا٥ـ ٫ ٠تقنل َٔ أسٛاشلِ إَ ٫لٚ ،٠فيو ٪ٜفٕ بإٔ ايٓؿام سٌ
ْنٚشلا قـ اْكڀع ،أ ٚػٔـت ًٛن ١أُشاب٘.
ٚإف قـ ناْت هٛك ٠بلاْ ٠٤نيت ٗ عاّ سر أب ٞبهل بايٓاي ،أعين هٓ ١توع َٔ
اشلذل _ ٠ؾ ٬دلّ إٔ بعض هٛك ٠إا٥ـْ ٠نيت ٗ عاّ سذ ١ايٛؿاعٚ ،سوبو ؿي٬ٝڄ
اًتُاشلا عً ٢آ :١ٜطاڃيٝٳٛٵّٳ ځأ ڃن ٳُ ڃًتٴ ځي ڂهِٵ ؿٹٜٳٓ ڂهِٵص اييت اتؿل أٌٖ ا٭ثل عً ٢أْٗا
ْنيت  ّٜٛعلؾ ،١عاّ سذ ١ايٛؿاع نُا ٗ ػدل عٔ عُل بٔ اـڀاب.

 ٗٚهٛك ٠إا٥ـ ٠قٛي٘ _تعاٍ_ :طاڃيٝٳٛٵّٳ ٜٳ٦ٹىٳ اډيقٹٜٔٳ نځؿځلٴٚا َٹٔٵ ؿٹٜٹٓهڂِٵ ؾځ٬
تٳؼٵٌٳ ٵٖٛٴِٵص.
 ٗٚػڀب ١سذ ١ايٛؿاع ٜك ٍٛكه ٍٛاهلل"= :إٕ ايٌٝڀإ قـ ٦ٜى إٔ ٜعبـ ٗ
بًـنِ ٖقاٚ ،يهٓ٘ قـ كَٓ ٞا ؿ ٕٚفيو ٖا ؼكل َٔ ٕٚأعُايهِ72_71/6 .+
ٚ _3قـ استٛت ٖق ٙايوٛك٠ٴ عً ٢تٌلٜعاتٺ نجرل٠ٺ تٴٓٵبٹ٧ٴ بأْٗا أڂْنيت ٫هتهُاٍ
ًلا٥ع اٱهٚ ،ّ٬يقيو اؾڃتٴتٹشٳتٵ بايُٛا١ٜٹ بايٛؾا٤ٹ بايعكٛؿٹ ،أَ ٟا عاقـٚا اهلل
عً ٘ٝسٌ ؿػٛشلِ ٗ اٱه َٔ ّ٬ايتناّڇ َا َ٪ٜل ٕٚب٘; ؾكـ نإ ايٓيب"ٜأػق
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مكاالتاهلل
ايبٝع١ځ عً ٢ايِ٠٬ٹ ٚايننا٠ٹ ٚايِٓضڇ يهٌٿ َوًِ ،نُا ٗ سـٜح دابل بٔ عبـ
لكبار

ٗ ايِشٝضٚ ،أػقٳ ايبٝع١ځ عً ٢ايٓاي َا ٗ هٛك ٠إُتشٓ ،١نُا ك ٣ٚعباؿ ٠ابٔ
كتاب

ؾهاْت
ايِاَتٚ ،ٳٚٳقځعٳ ٗ أٚشلا قٛيڂ٘ _تعاٍ_ :طإڇٕٻ ايًډ٘ٳ ٜٳ ٵ
شهڂِٴ َٳا ٜٴلڇٜـٴص العزبٔ٘
طايعتٴٗا بلاع١ځ اهتٍٗ٬ڈ73_72/6.

يف
العصز

ٚ _4قـ استٛتٵ عًُٝٝ ٢ن اؿٍ٬ڇ َٔ اؿلاّ ٗ إأن٫ٛتٚ ،عً ٢سؿٜ
احلدٓح

ًعا٥ل اهلل ٗ اؿر ٚايٌٗل اؿلاّٚ ،ايٓٗ ٞعٔ بعض احمللَات َٔ عٛا٥ـ اؾاًٖ١ٝ
َجٌ ا٭مٚ ،ّ٫ؾٗٝا ًلا٥عٴ اي٤ٛٓٛٹٚ ،ايػوٌڇٚ ،ايتُِٝڇٚ ،ا٭َلڇ بايعـٍ ٗ
اؿهِٚ ،ا٭َل بايِـم ٗ ايٌٗاؿٚ ،٠أسهاّٴ ايكِاْ ٗ ا٭ْؿىڇ ٚا٭عٔا،٤
ٚأسهاّٴ اؿلاب١ٹٚ ،توً١ٝڂ ايله " ٍٛعٔ ْؿام إٓاؾكٌٚ ،ؼلِٜٴ اـُلڇ
ٚإٝولڇٚ ،ا٭ّإٴ ٚنؿاكتٴٗاٚ ،اؿهِٴ بٌ أٌٖ ايهتابٹٚ ،أٍُٛٴ إعاًَ١ٹ بٌ
إوًٌُٚ ،بٌ أٌٖ ايهتابٚ ،بٌ إٌلنٌ ٚإٓاؾكٌٚ ،اـٌ١ٝڂ َٔ ٜ٫ٚتِٗ إٔ
تٴؿڃٔٳ ٞإٍ اكتـاؿ إوًِ عٔ ؿٚ ،ٜ٘ٓإبڀاٍٴ ايعكا٥ـ ائاي ١٭ٌٖ ايهتابٌٚ ،فنلٴ
َواٚڈ َٔ أعُاٍ ايٛٗٝؿٚ ،إِْافٴ ايِٓاك ٣ؾُٝا شلِ َٔ سؤ ا٭ؿبٚ ،أِْٗ
أكد ٢يٲهٚ ،ّ٬فنلٴ قٔ١ٝٹ ايت٘ٝٹٚ ،أسٛاٍٴ إٓاؾكٌٚ ،ا٭َلٴ بتؼًل إوًٌُ َا
ٌ شلِٚ ،ايتٜٓ٘ٛٴ بايهعبٚ ١ؾٔاًٗ٥ا
ٜٓاقض أػ٬م ائايٌ ٗ ؼلَ ِٜا أڂسٹ ٻ
ٚبلناتٗا عً ٢ايٓايَٚ ،ا ؽًډٌٳ فيو أ ٚتٳكځ ٻـَ٘ َٔ ايعدلٚ ،ايتقنرلٴ يًُوًٌُ
بٓعِ اهلل _تعاٍ_ ٚايتعلٜضٴ َا ٚقع ؾ ٘ٝأٌٖ ايهتاب َٔ ْبق َا أڂَٹلٴٚا ب٘،
ٚايتٗا ٕٚؾٚ ،٘ٝاهتـعا ِٖ٩يٲّإ بايله ٍٛإٛعٛؿ ب٘.
ٚػٴتٹُٳتٵ بايتقنرل ب ّٛٝايكٝاًَٗٚ ،١اؿ٠ٹ ايلهٌ عً ٢أًِٖٗٗٚ ،اؿ٠ٹ عٝو٢
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عً ٢ايِٓاكُٚ ،٣ذٝـٹ اهلل _تعاٍ_74_73/6.
ٚ _5فنل ابٔ عڀ :١ٝإٔ ايٓكاَ سه :٢إٔ أُشاب ايهٓـ ٟقايٛا ي٘ :أٜٗا
اؿه ِٝاعٌُ يٓا َجٌ ٖقا ايكلإٓ ،قاٍْ :عِ أعٌُ يهِ َجٌ بعٔ٘; ؾاستذب
عِٓٗ أٜاَاڄ ،ثِ ػلز ،ؾكاٍٚ :اهلل َا أقـك عًٜ ٫ٚ ،٘ٝڀٝل ٖقا أسـ ،إْٞ
ؾتشت إِشـ ؾؼلدت هٛك ٠إا٥ـ ،٠ؾٓٛلت ؾإفا ٖ ٛقـ أَل بايٛؾا٢ْٗٚ ،٤
عٔ ايٓهح ٚسًٌ ؼً٬ٝڄ عاَٸاڄ ثِ اهتجٓ ٢اهتجٓا٤ٶ بعـ اهتجٓا٤ٺ ،ثِ أػدل عٔ قـكت٘
ٚسهُت٘ ٗ هڀلٜ ٫ٚ ،ٜٔوتڀٝع أسـ إٔ ٜأت ٞبٗقا إ ٗ ٫أد٬ؿ _ْع دٹًـ أٟ
أهؿاك_81/6 .
ٚ _6ايـّ ٖٓا ٖٛ :ايـّ إٗلام ،أ ٟإوؿٛغ ٖٛٚ ،ايقّ ٟهٔ ه ْ٘٬ٝنُا
ُلغ ب٘ ٗ آ ١ٜا٭ْعاّ; ٓ٬ڄ ٕڀًل ٖق ٙاٯ ١ٜعًَ ٢كٝـ آ ١ٜا٭ْعاّ ٖٛٚ ،ايقٟ
ىلز َٔ علٚم دوـ اؿٛٝإ بوبب قڀع ايعلم َٚا عً َٔ ٘ٝاؾًـ ٖٛٚ ،هاٌ٥
ينز أٓل ايًَ ٕٛتؿاٚت اؿُل ٠باػت٬ف ايؤ ٚاػت٬ف أُٓاف ايعلٚم.
ٚايٛاٖل إٔ عً ١ؼلّ٘ ايكقاك ;٠٭ْ٘ ٜهتوب كا٥ش ١نل ١ٜٗعٓـ يكا ٘٥اشلٛا،٤
ٚيقيو قاٍ نجرل َٔ ايؿكٗا ٤بٓذاه ١ع ٫ٚ ،٘ٓٝتعلض ٗ اٯ ١ٜيقيو ،أ ٚ٭ْ٘
وٌُ َا ٗ دوـ اؿٛٝإ َٔ ا٭دنا ٤إٔل ٠اييت  ٫واَ ٙعلؾتٗا ،إٔ ٚا وـث٘
تٳعٳ ټٛؿٴ ًلبٹ ايـّ َٔ ائلا ٠ٚاييت تعٛؿ عً ٢اـًل اٱْواْ ٞبايؿواؿ.
ٚقـ ناْت ايعلب تأنٌ ايـّ; ؾهاْٛا ٗ اجملاعات ٜؿِـ َٔ ٕٚإبًِٗ ٚىًڀٕٛ
ايـّ بايٛبل ٜٚأنًٜ ،ْ٘ٛوُ ْ٘ٛايعٹًڃٗڇن بهول ايعٌ ٚاشلاٚ ٤ناْٛا ّٮ ٕٚإِرل
بايـّ ٌْٜٗٚٛٚا ٜٚأنًْٗٛاٚ ،قـ تكـّ فيو عٓـ قٛي٘ _تعاٍ_:طإڇْٻُٳا سٳلٻّٳ
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مكاالت
لكبار

ؼٹٓكځ١ڂص ٖٞ :اييت علض شلا َا ىٓكٗاٚ ،اـٓل :هـ فاكٟ
 _7طٚٳايڃ ٴُٓٵ ٳ
كتاب

العزبٔ٘،
ايٓؿى بائػ٘ عً ٢اؿًل ،أ ٚبوـٚ ،ٙقـ ناْٛا ٜلبڀ ٕٛايـاب ١عٓـ ػٌب١
ؾلَا ؽبڀت ،ؾانٓكتٚ ،مل ٌٜعلٚا بٗاٚ ،مل ٜهْٛٛا ىٓكْٗٛا عٓـ إكاؿ ٠يفقتًٗا.
العصز

ٚيقيو قٖٓ ٌٝا :إٓؼٓكٚ ،١مل ٜكٌ إؼٓٛق ١غ٬ف قٛي٘ :طٚٳايڃُٳٛٵقڂ ٛٳف٠ڂص
احلدٓح

ؾٗقا َلاؿ ابٔ عباي بكٛي٘ :نإ أٌٖ اؾاًٖ ١ٝىٓك ٕٛايٌاٚ ٠غرلٖا ،ؾإفا َاتت
أنًٖٛا.
ٚسهُ ١ؼل ِٜإٓؼٓك ١إٔ إٛت بامباي ايٓؿى ٜؿوـ ايـّ باستباي
اؿٛاَض ايؿشُ ١ٝايها ١ٓ٥ؾ ،٘ٝؾتِرل أدنا ٤ايًشِ إٌتٌُ عً ٢ايـّ َٔل٠
ٯنً٘91/6 .
 _8طٚٳايڃُٳٛٵقڂ ٛٳف٠ڂص :إٔلٚب ١عذل أ ٚعِا ٓلباڄ ُٛت ب٘ ؿ ٕٚإٖلام ايـّ،
 ٖٛٚاهِ َؿعٚ َٔ ٍٛقق إفا ٓلب ٓلباڄ َجؼٓاڄ.
ٚتأْٝح ٖقا ايُٛـ يتأ ًٜ٘ٚبأْ٘ ُٚـ بٗٚ ،١ُٝسهُ ١ؼلّٗا ُاثٌ سهُ١
ؼل ِٜإٓؼٓك.١
طٚٳايڃ ٴُتٳ ٳلؿٿٜٳ١ڂص ٖٞ :اييت هكڀت َٔ دبٌ أ ٚهكڀت ٗ ب٦ل تلؿٜاڄ ُٛت ب٘،
ٚاؿهُٚ ١اسـ.٠
طٚٳايٻٓڀٹٝشٳ١ڂص :ؾعَ ١ًٝعَٓ ٢ؿعٛيٚ ،١ايٓڀض ٓلب اؿٛٝإ ف ٟايكلٌْ
بكلْ ٘ٝسٛٝاْاڄ آػلٚ ،إلاؿ اييت ْڀشتٗا بٗ ١ُٝأػل ،٣ؾُاتت91/6 .
ِبٹصَ ٖٛ :ا ناْٛا ٜقع َٔ ْ٘ٛايكلابٌ ٚايٌٓلات
 _9ط ٳَٚٳا ٴفبٹضٳ عٳًځ ٢ايٓټ ٴ
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ؾٛم ا٭ِْابٚ ،ايٓټِٴب بُٔتٌ :اؿذل إِٓٛب; ؾَٗ ٛؿلؿ َلاؿ ب٘ اؾٓى،
ٚقْ ٖٛ :ٌٝع ٚٚاسـِْ ٙابٜٚ ،كاٍْ :ٳِٵب بؿتض ؾوه ٕٛطنځأځٻْٗٴِٵ ڇإيځ٢
ِبٺ ٜٴٛؾٹٔٴٕٛٳص.
ْٴ ٴ
 ٖٛٚقـ ٜڀًل َا ٜلاؿف ايِِٓٚ ،قـ ىّ ايِِٓ َا ناْت ي٘ ُٛك،٠
ٚايِٓب َا نإ ُؼل ٠غرل َِٛكَ ٠جٌ ف ٟاـًَِٚ ١جٌ هعـ.
ٚا٭ُض إٔ ايِٓب ٖ ٛسذاك ٠غرل َكِٛؿ َٓٗا أْٗا ُجاٍ يٰشل ،١بٌ ٖٞ
َٛٓٛع ١٭ٕ تقبض عًٗٝا ايكلابٌ ٚايٓوا٥و اييت ٜتكلب بٗا يٰشلٚ ١يًذٔ; ؾإٕ
ا٭ُٓاّ ناْت َعـٚؿٚ ،٠شلا أزلاٚ ٤ناْت ٗ َٛآع َع ١ٓٝتكِـ يًتكلب.
ٚأَا ا٭ِْاب ؾًِ تهٔ َعـٚؿ ٫ٚ ،٠ناْت شلا أزلاٚ ،٤إِا ناْٛا _ٜتؼقٖا نٌټ
سٜ _ٞتكلب ٕٛعٓـٖا; ؾكـ ك ٣ٚأ ١ُ٥أػباك ايعلب :إٔ ايعلب ناْٛا ٜعُٕٛٛ
ايهعبٚ ِٖٚ ،١يـ إزلاع ،ٌٝؾًُا تؿلم بعِٔٗٚ ،ػلدٛا َٔ َه ١عٳ ڂ ٛٳِ عًِٗٝ
ؾلامٴ ايهعب١ٹ ؾكايٛا :ايهعب ١سذل; ؾٓشٔ ِْٓب ٗ أسٝآ٥ا سذاك ٠ته ٕٛيٓا َٓني١
ايهعب ;١ؾِٓبٛا ٖق ٙا٭ِْابٚ ،كَا طاؾٛا سٛشلاٚ ،يقيو ٜوُْٗٛا ايـټٚٻاك بِٔ
ايـاٍ إٌـؿٚ ٠بتٌـٜـ ايٛاٜٚ ،ٚقع ٕٛعًٗٝا ايـَا ٤إتكلب بٗا ٗ ؿ.ِٜٗٓ

ٚناْٛا ٜڀًب ٕٛيقيو أسؤ اؿذاكٚ ،٠عٔ أب ٞكدا ٤ايعڀاكؿُ ٗ ٟشٝض
ايبؼاك :ٟنٓا ْعبـ اؿذل ؾإفا ٚدـْا سذلاڄ ػرلاڄ َٓ٘ أيكٓٝا ا٭ٚ ،ٍٚأػقْا اٯػل
ؾإفا مل لـ سذلاڄ _أ ٗ ٟب٬ؿ ايلٌَ_ ْعٓا دج َٔ ٠ٛتلاب ،ثِ دٓ٦ا بايٌا،٠
ؾشًبٓاٖا عً ،٘ٝيِٝرل ْٛرل اؿذل ثِ طؿٓا ب٘.
ؾايِٓب :سذاك ٠أعـت يًقبض ٚيًڀٛاف عً ٢اػت٬ف عكا٥ـ ايكباَ ،ٌ٥جٌ
سذل ايػبػب ايق ٟنإ س ٍٛايعنٚ ،٣ناْٛا ٜقع ٕٛعً ٢ا٭ِْاب ٌٜٚلٸسٕٛ
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ايًشِ  ،ٌْٜ٘ٚٛٚؾٝأنً ٕٛبعٔ٘ ٜٚذلن ٕٛبعٔاڄ يًوـْ ،١قاٍ ا٭عٌ٢مكاالت
ٜقنل

ُٚاٜا ايٓيب"ٗ قِٝـت٘ اييت ُٓعٗا ٗ َـس٘:
ٔن ُ لٍدصدبُ نتٍَصدٕةُالُتٍ د َكٍُْ

لكبار

كتاب
العزبٔ٘

ايلهٍٛ
ٚقاٍ مٜـ بٔ عُل ٚبٔ ْؿ ٌٝيًٓيب"قبٌ ايبعجٚ ،١قـ علض عً ٘ٝيف
هؿل ;٠يٝأنٌ َع٘ ٗ عها :ٚإْ ٫ ٞآنٌ ٖا تقع ٕٛعً ٢أِْابهِ .

العصز
احلدٓح

 ٗٚسـٜح ؾتض َه :١نإ س ٍٛايبٝت ث٬مثاْٝٚ ١٥ـ ٚهتِْ ٕٛباڄٚ ،ناْٛا
إفا فعٛا عًٗٝا كًٖٛا بايـّٚ ،كًٛا ايهعب ١بـَاٗ٥ا95_93/6 .
 َٔٚ _10ا٫هتكواّ با٭مٓ ّ٫لب آػل ناْٛا ٜؿعً ٗ ْ٘ٛاؾاًٖٜ ١ٝتڀًبٕٛ
ب٘ َعلؾ ١عاقب ١ؾعٌ ٜلٜـ ٕٚؾعً٘ ٖٞ ٌٖ :ايٓذاغ ٚايٓؿع أ ٖٞ ٚػٝبٓٚ ١ل؟
ٚإف قـ نإ يؿ ٜا٫هتكواّ  ًٌُٜ٘ؾايٛد٘ إٔ ٜهَ ٕٛلاؿاڄ َٔ ايٓٗ_ ٞأٜٔاڄ_
عً ٢قاعـ ٠اهتعُاٍ إٌذلى ٗ َعٓ ;٘ٝٝؾته ٕٛإكاؿت٘ إؿَاداڄٚ ،ته ٕٛايوٌ
ٚايتا ٤يًڀًب ،أ ٟطًب ايكٹوٵِڇٚ ،طًبٴ ايكٹوٵِ بايهول أ ٟاؿ َٔ ٜػرل أٚ
ٓـ ،ٙأ ٟطًب َعلؾت٘.
نإ ايعلب نػرلِٖ َٔ إعاُلَٛ ٜٔيعٌ َعلؾ ١ا٫ط٬ع عًَ ٢ا هٝكع َٔ
أسٛاشلِ أ ٚعًَ ٢ا ػؿ َٔ ٞا٭َٛك إهتٚ ،١َٛناْٛا ٜت ُٕٖٛٛبإٔ ا٭ُٓاّ
ٚاؾٔ ٜعًُ ٕٛتًو إػٝبات; ؾوٛيت هـْ١ڂ ا٭ُٓاّ شلِ طلٜك١ڄ ّٛٿٖ ٕٛعًِٗٝ
بٗا; ؾذعًٛا أمَ٫اڄ.
ٚا٭مْ :ّ٫ع مٳيځِ بؿتشتٌٜٚ ،كاٍ ي٘ :ٹقـٵغ بهول ايكاف ٚهه ٕٛايـاٍ
 ٖٛٚهِٗ  ٫سـٜـ ٠ؾ.٘ٝ
ٚنٝؿ ١ٝاهتكواّ إٝول :إكاَل ٠عً ٢أدنا ٤دنٚك ٜٓشلٜٚ ،ْ٘ٚتكاَل ٕٚعً٢
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أدناٚ ،٘٥تًو عٌل ٠هٗاّ تكـّ ايه ّ٬عًٗٝا عٓـ قٛي٘ _تعاٍ_ :طٳٜوٵځأيڂْٛٳوځ
عٳٔٵ ايڃؼٳُٵ ڇل ٚٳايڃ ٳُٵٝوٹلڇص اٯ ٗ ١ٜهٛك ٠ايبكل.٠
ٚنإ َكتٔ ٢ايٛاٖل إٔ ٜكاٍَٚ :ا اهتكوُتِ عً ٘ٝبا٭م ،ّ٫ؾػرل ا٭هًٛب
ٚعـٍ إٍ :طٚٳأځٕٵ ٳت ٵوتٳ ڃكوٹُٴٛا بٹا٭ځمٵّ٫ڇص يٝه ٕٛأسلٌ يًٓٗ ٞعٔ طلٜكيت
ا٫هتكواّ نًتُٗٝاٚ ،فيو إؿَاز بـٜع.
ٚأًٗل ُٛك ا٫هتكواّ ث٬ث ١قـاغ :أسـُٖا َهتٛب عً( ٘ٝأَلْ ٞكب)ٞ
ٚكَا نتبٛا عً( ٘ٝاؾعٌ) ٜٚوُ ْ٘ٛاٯَلٚ ،اٯػل َهتٛب عًْٗ( ٘ٝاْ ٞكب )ٞأٚ
( ٫تؿعٌ) ٜٚوُ ْ٘ٛايٓاٖٚ ،ٞايجايح غڂؿڃٌ بِٔ ايػٌ إعذُٚ ١هه ٕٛايؿا٤
أػت ايكاف أَ ٟذلٚى بـ ٕٚنتاب.١
ؾإفا أكاؿ أسـِٖ هؿلاڄ أ ٚعُ٬ڄ ٜ ٫ـك ٟأٜهْ ٕٛاؾعاڄ أّ ٓاكاڄ _ فٖب إٍ
هاؿٕ ُُِٓٗ; ؾأداٍ ا٭م ،ّ٫ؾإفا ػلز ايق ٟعً ٘ٝنتاب ١ؾعًٛا َا كهِ شلِ،
ٚإفا ػلز ايػؿٌ أعاؿٚا اٱداي.١
ٕٚا أكاؿ اَل ٩ايكٝى إٔ ٜك ّٛ٭ػق ثاك أب ٘ٝسٴذٵل ،اهتكوِ با٭م ّ٫عٓـ فٟ
اـًِ ُِٓ_ ١ػجعِ_ ؾؼلز ي٘ ايٓاٖ ،ٞؾهول ايكـاغ ٚقاٍ:
لُٕ ٍتجُٖتيفن ُ رتمت ُ نتٕتتٕ ُُ
ُ

ُ ودم تتُ٘ٔ تتيفُُش تتٗخ ُ نتقا تتٕ ُُ

حُتٍُْعَُقثنُُلع ُ َُٔٚ

ٚقـ ٚكؿ ٗ سـٜح ؾتض َه :١إٔ كه ٍٛاهلل"ٚدـ ُٛك ٠إبلاٖٜ ِٝوتكوِ
با٭م ّ٫ؾكاٍ= :نقبٛا ٚاهلل إٕ اهتكوِ بٗا ق٘.+
 ِٖٚقـ اػتًكٛا تًو ايِٛك ،٠أ ٚتُٖٖٛٛا يقيو; تٜٓٗٛاڄ بٌإٔ ا٫هتكواّ
با٭مٚ ،ّ٫تًٔ٬ٝڄ يًٓاي ايق ٜٔهًٗ.ٕٛ
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ٚناْت شلِ أم ّ٫أػل ٣عٓـ نٌ نأٖ َٔ نٗاِْٗ َٔٚ ،سهاَِٗ،مكاالت
ٚنإ
لكبار

َٓٗا عٓـ (ٖبٌ) ٗ ايهعب ١هبع ١قـ نتبٛا عً ٢نٌ ٚاسـ ً٦ٝاڄ َٔ أِٖ َا ٜعلض
كتاب

َٔ
شلِ ٗ ً ،ِْٗٚ٪نتبٛا عً ٢أسـٖا ايعكٌ ٗ ايـ ،١ٜإفا اػتًؿٛا ٗ تعٌٝ
العزبٔ٘
وٌُ ايـٚ َِٗٓ ١ٜأم ّ٫ٱثبات ايٓوبَ ،هتٛب عًٚ ٢اسـ (َٓهِ)يفٚعً٢
ٚاسـ (َٔ غرلنِ)  ٗٚآػل (ًَِل).
ٚناْت شلِ أم ّ٫ٱعڀا ٤اؿل ٗ إٝا ٙإفا تٓامعٛا ؾٗٝا.

العصز

احلدٓح

ٚبٗق ٙاهتكوِ عبـإڀًب سٌ اهتٌاك اٯشل ٗ ١ؾـا ٤ابٓ٘ عبـاهلل َٔ ايٓقك
ايقْ ٟقك ٙإٔ ٜقع٘ إٍ ايهعب ١بعٌل َٔ ٠اٱبٌ ،ؾؼلز اينٻمل عً ٢عبـ اهلل
ؾكايٛا ي٘ :أځكٵضڇ اٯشل١ځ ،ؾناؿ عٌل ٠ست ٢بًؼ َا َٔ ١٥اٱبٌ ،ؾؼلز اينمل عً٢
اٱبٌ ؾٓشلٖا.
ٚنإ ايلدٌ قـ ٜتؼق أمَ٫اڄ يٓؿو٘ ،نُا ٚكؿ ٗ سـٜح اشلذل :٠إٔ هلاق١
ابٔ َايو ٕا ؿل ايٓيب" يٝأت ٞغدل ٙإٍ أٌٖ َه ١اهتكوِ ا٭م ;ّ٫ؾؼلز ي٘ َا
ٜهل98_96/6 .ٙ
ٚ _11ايـٸَ :ٜٔا نًډـ اهللڂ ب٘ ا٭َ١ڂ َٔ فُٛع ايعكا٥ـٚ ،ا٭عُاٍ،
ٚايٌلا٥عٚ ،ايٓ103/6 .ِٛ
 _12ؾإنُاٍ ايـ ٖٛ :ٜٔإنُاٍ ايبٝإ إلاؿ هلل _تعاٍ_ ايق ٟاقتٔت اؿهُ١
تٓذ ،ُ٘ٝؾهإ بعـ ْن ٍٚأسهاّ ا٫عتكاؿ ،اييت ٜ ٫وع إوًٌُ دًٗٗاٚ ،بعـ
تؿاُ ٌٝأسهاّ قٛاعـ اٱه ّ٬اييت آػلٖا اؿر بايكٚ ٍٛايؿعٌٚ ،بعـ بٝإ ًلا٥ع
إعاَ٬ت ٚأُ ٍٛايٓٛاّ اٱه _ َٞ٬نإ بعـ فيو نً٘ قـ مت ايبٝإ إلاؿ هلل _تعاٍ_

207

لطائف مً تفضري صْرٗ األىعاو

ٗ قٛي٘ :ط ٳٚٳْنٻڃيٓٳا ٳع ځًٝٵوځ اڃيهٹتٳابٳ تٹٵبٝٳاْاڄ ٹيهڂٌٿ ٳًٞٵ٤ٺص ٚقٛي٘ :طيٹتٴٳبٝٿٔٳ يٹًٓٻايڇ َٳا ْٴنٿ ٳٍ
إڇځيٝٵ ڇِٗٵص عٝح ُاك فُٛع ايتٌلٜع اؿاٌُ بايكلإٓ ٚايوٓ ١ناؾٝاڄ ٗ ٖـ ٟا٭َٗ ١
عباؿتٗاَٚ ،عاًَتٗاٚ ،هٝاهتٗا ٗ ها٥ل عِٛكٖا ،عوب َا تـع ٛإي ٘ٝساداتٗا;
ؾكـ نإ ايـٚ ٜٔاؾٝاڄ ٗ نٌ ٚقت َا وتاد٘ إوًُ103/6 .ٕٛ

ٚ _13يهٔ ابتـأت أسٛاٍ ْاع ١إوًٌُ بوٝڀ ١ثِ اتوعت داَعتِٗ،
ؾهإ ايـٜ ٜٔهؿ ِٗٝيبٝإ اؿادات ٗ أسٛاشلِ َكـاك اتواعٗا; إف نإ تعًِٝ
ايـ ٜٔبڀلٜل ايتـكٜر; يٝتُهٔ كهٛػ٘; ست ٢اهتهًُت داَع ١إوًٌُ نٌ
ً ٕٚ٪اؾٛاَع ايهدلُٚ ،٣اكٚا أَ١ڄ نأنٌُ َا ته ٕٛأَ ;١ؾهٌُ َٔ بٝإ ايـٜٔ
َا ب٘ ايٛؾا ٤عاداتِٗ نًٗا ،ؾقيو َعٓ ٢إنُاٍ ايـ ٜٔشلِ ٦َٜٛق.
ٚيٝى ٗ فيو َا ٌٜعل بإٔ ايـ ٜٔنإ ْاقِاڄٚ ،يهٔ أسٛاٍ ا٭َ ٗ ١ا٭ٖ١ٝ
غرل َوتٛؾا ;٠ؾًُا تٛؾلت نٌُ ايـ ٜٔشلِ ؾ ٬إًهاٍ عً ٢اٯ.١ٜ
َٚا ْنٍ َٔ ايكلإٓ بعـ ٖق ٙاٯ ١ٜيعً٘ يٝى ؾ ٘ٝتٌلٜع ً ٤ٞدـٜـٚ ،يهٓ٘
تأنٝـ ٕا تكلك تٌلٜع٘ َٔ قبٌ بايكلإٓ أ ٚايوٓ.١
ـ َجٌ دنا٤
ؾُا لـٖ ٗ ٙق ٙايوٛك َٔ ٠اٯٜات بعـ ٖق ٙاٯٖ ١ٜا ؾ ٘ٝتٌلٜع أڂْٴ ٷ
ُٝـ احمللّ _ لنّ بأْٗا ْنيت قبٌ ٖق ٙاٯٚ ١ٜإٔ ٖق ٙاٯٕ ١ٜا ْنيت أَل بٓٛعٗا
ٗ ٖقا إٓٛع.
ٚعٔ ابٔ عباي :مل ٜٓنٍ عً ٢ايٓيب بعـ فيو اي ّٛٝؼً ٫ٚ ،ٌٝؼل٫ٚ ،ِٜ
ؾلض.

ؾً ٛإٔ إوًٌُ أٓاعٛا نٌ أثاك َٔ ٠عًِ _ ٚايعٝاف باهلل _ ٚمل ٜبل ب ِٗٓٝإ٫
ايكلإٓ; ٫هتڀاعٛا اي ٍُٛٛب٘ إٍ َا وتاد ٗ ْ٘ٛأَٛك ؿ.ِٜٗٓ
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قاٍ ايٌاطيب :ايكلإٓ _َع اػتِاك _ٙداَعٜ ٫ٚ ،ه ٕٛداَعاڄ إ ٫مكاالت
ٚاجملُٛع
لكبار

ت ځيهڂِٵ
ؾ ٘ٝأَٛك نً ،١ٝ٭ٕ ايٌلٜعُ ١ت بتُاّ ْنٚي٘ يكٛي٘ _تعاٍ_ :طاڃيٝٳٛٵّٳ أځنڃ ٳُ ڃً ٴ
كتاب

تبٌ
ؿٹٜٳٓهڂِٵص ٚأْت تعًِ :إٔ ايِٚ ،٠٬اينناٚ ،٠اؾٗاؿٚ ،أًبا ٙفيو ،مل
العزبٔ٘
ْٝع أسهاَٗا ٗ ايكلإٓ ،إِا بٓٝتٗا ايوٓٚ ،١نقيو ايعاؿٹٻٜات َٔ يفايعكٛؿ
العصز

ٚاؿـٚؿ ٚغرلٖا ،ؾإفا ْٛلْا إٍ كدٛع ايٌلٜع ١إٍ نًٝاتٗا إعٓٚ ١ٜٛدـْاٖا قـ
احلدٓح

تُٔٓٗا ايكلإٓ عً ٢ايهُاٍ :ٖٞٚ ،ائلٚكٜاتٚ ،اؿادٝاتٚ ،ايتشوٓٝات،
َٚهٌُ نٌ ٚاسـ َٓٗا; ؾاـاكز عٔ ايهتاب َٔ ا٭ؿي ٖٛٚ :١ايوٓ،١
ٚاٱْاعٚ ،ايكٝاي _ إِا ٌْأ عٔ ايكلإٓ104_103/6 .
ٚ _14أَا اجملٛي :ؾًٝوٛا أٌٖ نتاب باٱْاع ،ؾ ٬ت٪نٌ فبا٥شًِٗٚ ،ق
َٔ دعًِٗ أٌٖ نتاب.
ٚأَا إٌلنٚ ٕٛعبـ ٠ا٭ٚثإ ؾًٝوٛا َٔ أٌٖ ايهتاب ؿ ٕٚػ٬ف.
ٚسهُ ١ايلػِ ٗ ١أٌٖ ايهتاب :٭ِْٗ عً ٢ؿ ٜٔإشل ٞولّ اـبا٥ح،
ٜٚتك ٞايٓذاهٚ ،١شلِ ٗ ً ِْٗٚ٪أسهاّ َٔبٛطَ ١تبع ٫ ١ت ٔٛبِٗ كايؿتٗا،
َ ٖٞٚوتٓـ ٠يًٛس ٞاٱشل ،ٞغ٬ف إٌلنٌ ٚعبـ ٠ا٭ٚثإ.
ٚأَا اجملٛي ؾًِٗ نتاب يهٓ٘ يٝى باٱشل ،ٞؾُِٓٗ أتباع (مكاؿ ًت) شلِ
نتاب اينْـؾوتا  ِٖ ٤٫٪ٖٚقٌ اـ٬ف.
ٚأَا اجملٛي إاْ ١ٜٛؾِٗ إباس ١ٝؾ ٬ىتًـ ساشلِ عٔ ساٍ إٌلنٌ ٚعبـ٠
ا٭ٚثإ ،أً ِٖ ٚل َِٓٗ.
ٚقـ قاٍ َايوَ :ا يٝى ؾ ٘ٝفنا َٔ ٠طعاّ اجملٛي ؾًٝى علاّ ٜعين إفا ناْٛا
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ٜتك ٕٛايٓذاه.١
 ٗٚداَع ايذلَق :ٟإٔ أبا ثعًب ١اـٌين هأٍ كه ٍٛاهلل"عٔ قـٚك
اجملٛي ،ؾكاٍ ي٘= :أْكٖٛا غو٬ڄ ٚاطبؼٛا ؾٗٝا.+
 ٗٚايبؼاك :ٟإٔ أبا ثعًب ١هأٍ كه ٍٛاهلل"عٔ آْ ١ٝأٌٖ ايهتاب ،ؾكاٍ ي٘:
=إٕ ٚدـمت غرلٖا ؾ ٬تأنًٛا ؾٗٝاٚ ،إٕ مل ػـٚا ؾاغوًٖٛا ثِ نًٛا ؾٗٝا.+
قاٍ ابٔ ايعلب= :ٞؾځػٳوٵٌٴ آْ١ٝٹ اجملٛي ؾلضٚ ،غوٌ آْ ١ٝأٌٖ ايهتاب ْـب.+
ٜلٜـ ٭ٕ اهلل أباغ يٓا طعاّ أٌٖ ايهتاب ،ؾكـ عًِ ساشلِٚ ،إِا ٜولٟ
ايٌو إٍ آْٝتِٗ َٔ طعاَِٗ َ ٖٛٚأف ٕٚؾٚ ،٘ٝمل ٜبض يٓا طعاّ اجملٛي ،ؾقيو
َٓنع ايتؿلق ١بٌ آْ ١ٝايؿلٜكٌ121_120/6 .
َٚ _15عٓ ٢طڇإفٳا قڂ ٵُتٴِٵ إڇيځ ٢ايِٻ٠٬ٹص :إفا عنَتِ عً ٢ايِ ،٠٬٭ٕ ايكٝاّ
ٜڀًل ٗ ن ّ٬ايعلب َعٓ ٢ايٌلٚع ٗ ايؿعٌ ،قاٍ ايٌاعل:
فقت تتيفًُٖ ت ت ٔاُ لٍت تتيف ُعٍّت تتيفُب ٗحت ت تُُْ

ُ ٚعً ٢ايعنّ عً ٢ايؿعٌ ،قاٍ ايٓابػ:١

ُ ٔق ت تتيفهُ:االُالُو ت تتَُس ت تتاٗنُ ؾتٍُِت ت ت ُُ
ُ

قيفوٕ ُفقيفلٕ ُلتيفٌيفُ ريُوق ٔةُ

أ ٟعنَٛا كأ ِٜٗؾكايٛا.
ٚايكٝاّ ٖٓا نقيو بكل ١ٜٓتعـٜت٘ بع(إٍ) يتَُٔ ٘ٓٝعٓ ٢عٳُٳـٵتٴِ إٍ إٔ تًِچٛا.
ٚكَ ٣ٚايو ٗ إٛطأ عٔ مٜـ بٔ أهًِ أْ٘ ؾول ايكٝاّ َعٓ ٢اشلبٛب َٔ
ايَٓ ٖٛٚ ،ّٛل ٟٚعٔ ايوـ ;ٟؾٗقٚ ٙد ٙٛا٭قٛاٍ ٗ تؿورل َعٓ ٢ايكٝاّ ٗ ٖقٙ
اٯٚ ،١ٜنًٗا ت ٍٚ٪إٍ إٔ إهاب ايڀٗاك ;٠٭دٌ أؿا ٤ايِ.٠٬
ٚأَا َا ٜلدع إٍ تأَ ٌٜٚعٓ ٢ايٌل ٙايق ٗ ٟقٛي٘ :طڇإفٳا قڂ ٵُتٴِٵ ڇإيځ ٢ايِٻ٠٬ٹ
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مكاالت٭ٕ
ؾځا ڃغ ٹوًڂٛا ٚٴدٴ ٛٳٖهڂِٵص اٯ _ ١ٜؾٛاٖل اٯ ١ٜا٭َل باي ٤ٛٓٛعٓـ نٌ ُ;٠٬
لكبار

ا٭َل بػوٌ َا أَل بػوً٘ ًل ٙبعطڇإفٳا قڂ ٵُتٴِٵص ؾاقتٔ ٢طًب غوٌ ٖقٙ
ا٭عٔا ٤عٓـ نٌ قٝاّ إٍ ايِٚ ،٠٬ا٭َل ٚاٖل ٗ ايٛدٛب.

كتاب

129_128/6
العزبٔ٘

 َٔٚ _16ايًڀا٥ـ َا فنل ٙابٔ ٌٖاًّ ٗ ،لغ قِٝـ ٠نعب بٔ يف
مٖرل عٓـ
العصز

ق ٍٛنعب:
لكٍّت تتيفُخمت تتُٛق ت ت ُست تتٗىتُوت تتَُاوّ ت تيفُُ

احلدٓح

ُ فست ت ت تتعُٔٔلت ت ت تتعُٔ خت ت ت تتال ُٔتا ت ت ت ت ٖنُُ

ُ
ايٜٓ ّٛك :ٍٛايعـاٌَ ٠ٚتك َٔ ١عـ٠ٚ
ُ إٔ اينكٌل ٟقاٍ= :إْ٘ كأْ ٣ؿو٘ ٗ

ايٛاؿ ،ٟأ ٟداْب٘; ٭ٕ إتعاؿٜ ٌٜه ٕٛأسـُٖا َؿاكقاڄ يٰػل; ؾهإٔ نٌ ٚاسـ
َُٓٗا عً ٢عـ +٠ٚاٖع.
ؾٝهٌَ ٕٛتكاڄ َٔ ا٫هِ اؾاَـ  ٖٛٚبعٝـ149/6 .
ٚ _17أهباب ايعـاٚ ٠ٚايبػٔاً ٤ـ ٠ا٫ػت٬ف; ؾته َٔ ٕٛاػت٬ؾِٗ ٗ مٌ
ايـ ٜٔبٌ ٜعاقبًَٚ ،١هاْْٚ ،١ٝوڀٛكٖٚ ،١ٜلاتك_ ١بلٚتوتاْت_.
ٚته َٔ ٕٛايتشاهـ عً ٢ايوًڀإ َٚتاع ايـْٝا ،نُا نإ بٌ ًَٛى
ايِٓلاْٚ ،١ٝبٚ ِٗٓٝبٌ ك٩ها ٤ؿٜاْتِٗ149/6 .
 _18ؾإٕ ق :ٌٝنٝـ أغلٜت ب ِٗٓٝايعـا ِٖٚ ٠ٚمل ٜنايٛا إيباڄ عً ٢إوًٌُ؟
ؾذٛاب٘ :إٔ ايعـا ٠ٚثابت ١ب ٗ ِٗٓٝايـ ٜٔباْكواَِٗ ؾلقاڄ ،نُا قـَٓا ٗ ٙهٛك٠
ايٓوا ٤عٓـ قٛي٘ _تعاٍ_ :طٚٳ ځنًٹ ٳُتٴ٘ٴ ځأڃيكځاٖٳا ڇإيځَ ٢ٳلٵٜٳِٳ ٚٳكٴٚغٷ ٹَٓٵ٘ٴص ٚفيو
اْ٫كواّ هل إي ِٗٝايعـاٚ ٠ٚػقٍ بعِٔٗ بعٔاڄ.
ثِ إٕ ؿٚشلِ ناْت َٓكوَُٚ ١تشاكبٚ ،١مل تنٍ نقيوٚ ،إِا تأيبٛا ٗ
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اؿلٚب ايًِٝب ١ٝعً ٢إوًٌُ ثِ مل ًٜبجٛا إٔ ؽافيٛا ٚؼاكبٛاٜ ٫ٚ ،ناٍ ا٭َل
ب ِٗٓٝنقيو إٍ اٯٕ.
ٚنِ ٓاعت َواع ٞايواعٌ ٗ ْعِٗ عً ٢نًُٚ ١اسـٚ ،٠تأيٝـ اؼاؿ
بٚ ،ِٗٓٝنإ اػت٬ؾِٗ يڂڀڃؿاڄ بإوًٌُ ٗ كتًـ عِٛك ايتاكٜؽ اٱه،َٞ٬
عً ٢إٔ اتؿاقِٗ عً ٢أَ ١أػلٜٓ ٫ ٣اٗ ُهٔ ايعـا ٠ٚؾُٝا بٚ ،ِٗٓٝنؿ ٢بقيو
عكاباڄ شلِ عًْ ٢وٝاِْٗ َا فنلٚا ب٘149/6 .
ح ْٝع ا٭َ١
َٚ _19عٓ ٢ايتٌب ٗ ٘ٝقٛي٘ :ط ځؾهځأځْٻُٳا ځقتٳٌٳ ايٓٻايٳ دٳُٹٝعاڄص سٳ ټ
عً ٢تعكب قاتٌ ايٓؿىٚ ،أػق ٙأُٜٓا ثكـٚ ،اَ٫تٓاع َٔ إٜٛا ٘٥أ ٚايوذل
عً ،٘ٝنڂٌپ كاطبٷ عً ٢سوب َكـكت٘ ٚبكـك بوڀٜ ١ـ ٗ ٙا٭كض٠٫ٚ َٔ ،
ا٭َٛك إٍ عاَ ١ايٓاي.
ؾإكِٛؿ َٔ فيو ايتٌب٘ٝٹ تٌٜٗٛٴ ايكتٌڇٚ ،يٝى إكِٛؿ أْ٘ قـ قتٌ ايٓاي
ْٝعاڄ ،أ ٫تل ٣أْ٘ قابٌ يًعؿ َٔ ٛػِ ْٛأٚيٝا ٤ايـّ ؿ ٕٚبك ١ٝايٓاي!؟
عً ٢إٔ ؾَ ٘ٝعْٓ ٢ؿواْٝاڄ دً٬ٝڄ ٖٛٚ ،إٔ ايـاع ٞايقٜ ٟكـّ بايكاتٌ عً٢
ايكتٌ ٜلدع إٍ تلدٝض إكٓا ٤ايـاع ٞايٓؿواْ ٞايٓاً ٧عٔ ايػٔب ٚسب
اْ٫تكاّ عً ٢ؿٚاع ٞاسذلاّ اؿلٚ ،مدل ايٓؿىٚ ،ايٓٛل ٗ عٛاقب ايؿعٌ َٔ
ْ ِٛايعامل; ؾايق ٟنإ َٔ سًٝت٘ تلدٝض فيو ايـاع ٞايڀؿٝـ عًٖ ١ًْ ٢قٙ
إعاْ ٞايٌلٜؿ ١ؾقيو فْ ٚؿى ًٜٛو إٔ تـع ٙٛؿَٚاڄ إٍ ِٖٔ اؿكٛم ،ؾهًُا
هٓشت ي٘ ايؿلُ ١قتٌٚ ،ي ٛؿعت٘ إٔ ٜكتٌ ايٓاي ْٝعاڄ يؿعٌ.
ٚيو إٔ ػعٌ إكِـ َٔ ايتٌب ٘ٝتٛد ٘ٝسهِ ايكِاْ ٚسٳ ِّكٝٳت٘ٚ ،أْ٘ َٓٛٛك
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ؾ ٘ٝؿل إكت ٍٛعٝح يُ ٛهٔ ٕا كٓ ٞإ ٫ظنا ٤قاتً٘ َجٌ دلَ٘; ؾ ٬مكاالت
ٜتعذب
لكبار

أسـ َٔ سهِ ايكِاْ قا٬٥ڄ :نٝـ ًِْض ايعامل َجٌ َا ؾوـ ب٘ٚ ،نٝـ
كتاب

ايٓاي
ْـا ٟٚايـا ٤بـا ٤آػل ،ؾبٌ شلِ إٔ قاتٌ ايٓؿى عٓـ ٚي ٞإكت ٍٛنأِا قتٌالعزبٔ٘
ْٝعاڄ.

يف

ٚقـ فٴنلت ٚد ٗ ٙٛبٝإ َعٓ ٢ايتٌبٜ ٫ ٘ٝكبًٗا ايٓٛل178/6 .

العصز
احلدٓح

 _20ؾايواكم :إتِـ بايولقٚ ،١ايولق١ڂ َعلٚؾ١څ عٓـ ايعلب ٖٝن ٠عٔ
ايػاكٚ ،٠ايػِبٚ ،ا٫غتِابٚ ،اـًوٚ ،١إ٪اػق ٠بٗا تلدع إٍ اعتباك
ايٌ ٤ٞإولٚم ٖا ٌٜض ب٘ َع ِٛايٓاي.
ؾايولق :١أځػٵقٴ أسـٺ ً٦ٝاڄ ًّ ٫ه٘ ػؿ١ٝڄ عٔ َايه٘ كلداڄ إٜآَٛ َٔ ٙع ٖٛ
سلم َجً٘ مل ٪ٜفٕ آػق ٙبايـػ ٍٛإي.٘ٝ
ٚإولٚمَ :ا ي٘ َٓؿعٜ ٫ ١تواَض ايٓاي ٗ إٓاعت٘191/6 .
ٚ _21إٛع :١ٛايه ّ٬ايق ًٌٜ ٟايكًبٜٚ ،ندل عٔ ؾعٌ إٓٗٝات219/6 .
ٚ _22ايٌلعٚ ١ايٌلٜع :١إا ٤ايهجرل َٔ ْٗل أٚ ٚاؿٜ ،كاًٍ :لٜع ١ايؿلات.
ٚزلٝت ايـٜاًْ ١لٜع ١عً ٢ايتٌب ;٘ٝ٭ٕ ؾٗٝا ًؿا٤ٳ ايٓؿٛي ٚطٗاكتٳٗا.
ٚايعلب تٌب٘ بإاٚ ٤أسٛاي٘ نجرلاڄ223/6 .
ٚ _23إٓٗاز :ايڀلٜل ايٛاهعٖٓ ٖٛٚ ،ا ؽ ٌٝٝأكٜـ ب٘ طلٜل ايك ّٛإٍ إا،٤
نك ٍٛقٝى بٔ اـڀ:ِٝ
ٔاتاعجُالُٕٙوتُ ل ىيفلُ شيفِٞيفُ

ؾقنل ايلًا ٤فلؿ ؽِٜٚ ،ٌٝٝض إٔ هعٌ ي٘ كؿٜـ ٗ إٌب٘ بإٔ تٌب٘ ايعٛا٥ـ
إٓتنع َٔ ١ايٌلٜع ،١أ ٚؿ ٌ٥٫ايتؿلٜع عٔ ايٌلٜع ،١أ ٚطلم ؾُٗٗا بإٓٗاز
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إ ٌُٛإٍ إا ;٤ؾُٓٗاز إوًٌُ  ٫ىايـ ا٫تِاٍ باٱه ،ّ٬ؾٗ ٛنُٓٗاز
إٗتـ ٜٔإٍ إا223/6 .٤
ٚ _24قٛي٘ :طثٴِٻ تٳابٳ ايًډ٘ٴ ٳع ځًٵٗٝڇِٵص أ ٟبعـ فيو ائٚ ٍ٬اٱعلاض عٔ
ايلًـَٚ ،ا أعكب٘ َٔ ه ٤ٛايعٌُ ٚايؿواؿ ٗ ا٭كض.
ٚقـ اهتؿٝـ َٔ قٛي٘ :طځأ٫ډ ٳتهڂٕٛٳ ٹؾٵتٓٳ١څص ٚقٛي٘ :طثٴِٻ تٳابٳ ايًډ٘ٴ ٳع ځًٵٗٝڇِٵص
أِْٗ قـ أُابتِٗ ايؿتٓ ١بعـ فيو ايعُٚ ٢ايَُِِٚ ،ا ٌْأ عٓٗا عكٛب ١شلِٚ ،إٔ
اهلل ٕا تاب عً ِٗٝكؾع عِٓٗ ايؿتٓ ،١ثِ عُٛا ُُٛٚا ،أ ٟعاؿٚا إٍ ٓ٬شلِ
ايكـٚ ِٜعًُِٗ ايقَ ;ِٝ٭ِْٗ َِل ٕٚعً ٢سوبإ إٔ  ٫ته ٕٛؾتٓ ،١ؾأُابتِٗ
ؾتٓ ١أػل.٣
ٚقـ ٚقـ ايه ّ٬عٓـ ٖقا ايعُٚ ٢ايُِِ ايجاْٚ ،ٞمل ٜقنل إٔ اهلل تاب
عً ِٗٝبعـ ،ٙؾـٍ عً ٢أِْٗ أعلٓٛا عٔ اؿل إعلآاڄ ًـٜـاڄ َل ٠ثاْ١ٝ
ؾأُابتِٗ ؾتٓ ١مل ٜتب اهلل عً ِٗٝبعـٖا.
ٜٚتعٌ إٔ فيو إًاك ٠إٍ ساؿثٌ ع َٔ ٌُٝٛسٛاؿخ عِٛك بين إهلاٌٝ٥
بعـ َٛه_ ٢عً ٘ٝايوٚ _ّ٬ا٭ٗٚل أُْٗا ساؿخ ا٭هل ايبابً ;ٞإف هً٘ اهلل
عً ِٗٝغتِٓل ًَو أًٛك ؾـػٌ بٝت إكـي َلات هٓٚ 606 ١هٓٚ 598 ١هٓ١
 588قبٌ إوٝضٚ ،أت ٗ ٢ثايجتٗا عًَ ٢ـ ١ٜٓأٚكًً ;ِٝؾأسلقٗاٚ ،أسلم
إوذـْٝ ٌٓٚ ،ع بين إهلا ٌٝ٥إٍ بابٌ أهاكٚ ،٣إٔ تٛب ١اهلل عً ِٗٝنإ
َٗٛلٖا سٌ غًب نٛكَ ًَو ؾاكي عً ٢اٯًٛكٚ ،ٌٜاهت ٍٛعً ٢بابٌ هٓ١
 530قبٌ إوٝض ،ؾأفٕ يًٛٗٝؿ إٔ ٜلدعٛا إٍ ب٬ؿِٖٜٚ ،عُلٖٚا; ؾلدعٛا
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ٚبٓٛا َوذـِٖ.
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مكاالت
لكبار

ٚساؿخ اـلاب ايٛاقع ٗ مَٔ تٝڀى ايكا٥ـ ايلَٚاْ ٖٛٚ ٞابٔ اَ٫دلاطٛك
كتاب

العزبٔ٘،
ايلَٚاْٚ ٞهبوٝاْٛي; ؾإْ٘ ساُل أٚكًً ِٝست ٢آڀل ايٛٗٝؿ إٍ أنٌ اؾًٛؿ
ٚإٔ ٜأنٌ بعِٔٗ بعٔاڄ َٔ اؾٛعٚ ،قتٌ َِٓٗ أيـ أيـ كدٌٚ ،هب٢يف هبع١
العصز

ٚتوعٌ أيؿاڄ عًَ ٢ا ٗ فيو َٔ َبايػٚ ،١فيو هٓ 69 ١يًُوٝض ،ثِ قؿاٙ
احلدٓح

اَ٫دلاطٛك أؿكٜإ ايلَٚاْ َٔ ٞهٓ 117 ١إٍ هٓ 138 ١يًُوٝض ،ؾٗـّ إـ،١ٜٓ
ٚدعًٗا أكٓاڄٚ ،ػً٘ تلابٗا بإًض; ؾهإ فيو اْكلاض ؿٚي ١ايٛٗٝؿ َٚـٜٓتِٗ
ٚتؿلقِٗ ٗ ا٭كض.
ٔٵٓٝٳا ڇإيځ ٢ٳبٓٹ ٞإهٵلا٥ٹٌٝٳ ؾٹٞ
ٚقـ أًاك ايكلإٓ إٍ ٖق ٜٔاؿـثٌ بكٛي٘ :طٚٳقځ ٳ
اڃي ٹهتٳابٹ ځيتٴ ڃؿ ٹوـٴٕٻ ؾٹ ٞا٭ځ ٵكضڇ َٳلٻٳتٝٵٔڇ ٳٚځيتٳ ٵعًڂٔٻ ٴعًڂٛٸاڄ نځبٹرلاڄ ( )4ځؾڇإفٳا دٳا٤ٳ ٳ ٚٵعـٴ أڂٖ٫ٚٴُٳا
بٳ ٳعٵجٓٳا ٳع ځًٵٝهڂِٵ عٹبٳاؿاڄ ځيٓٳا أڂٚيٹ ٞبٳأڃيڈ ٳًـٹٜـٺ ؾځذٳاهٴٛا ػٹٍ٬ٳ ايـٿٜٳاكڇ ٚٳنځإٳ ٳٚعٵـاڄ َٳؿڃعٴ٫ٛڄ
( )5ثٴِٻ ٳك ٳؿؿٵْٳا ځيهڂِٵ اڃيهځ ٻل٠ځ ٳع ځًٵٗٝڇِٵ ٚٳځأَٵ ٳـؿٵْٳانڂِٵ بٹځأَٵٛٳاٍڈ ٳٚٳبٓٹٌٳ ٚٳدٳ ٳع ڃًٓٳانڂِٵ أځ ڃنجٳلٳ ْٳؿٹرلاڄ
سوٳٓتٴِٵ ٭ځْ ڂؿ ٹوهڂ ٵِ ٚٳإڇٕٵ ځأهٳأڃتٴِٵ ځؾ ځًٗٳا ځؾڇإفٳا دٳا٤ٳ ٳ ٚٵعـٴ اٯػٹ ٳل ٹ ٠يٹٳٝوٴ٤ٛٴٚا
سوٳٓتٴِٵ ځأ ٵ
( )6إڇٕٵ ځأ ٵ
ذـٳ نځُٳا ٳؿ ٳػًڂٙٛٴ ځأ ٻ ٚٳٍ َٳ ٻل٠ٺ ٳٚٹيٴٝتٳبٿلٴٚا َٳا ٳعًځٛٵا ٳتتٵبٹرلاڄ ()7
ٚٴدٴ ٛٳٖهڂِٵ ٳٚيٹٳ ٝٵـ ٴػًڂٛا ايڃ ٳُوٵ ٹ
ٳعوٳ ٢ٳكټبهڂِٵ أځٕٵ ٜٳ ٵلسٳ ٳُهڂِٵص.
ٖٚقا ٖ ٛايق ٟاػتاك ٙايكؿاٍ ٗٚ ،اٯ ١ٜأقٛاٍ أػل اهتكِاٖا ايؿؼل.
278_277/6
ٚ _25ايكوٝوْ :ٕٛع ه ١َ٬يكوٝى بٛمٕ هذٌٜٚ ،كاٍ :قځىپ بؿتض
ايكاف ٚتٌـٜـ ايوٌ  ٖٛٚعامل ؿ ٜٔايِٓلاْٚ ،١ٝقاٍ قڀلب ٖٞ :بًػ ١ايل،ّٚ
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ٖٚقا ٖا ٚقع ؾ ٘ٝايٛؾام بٌ ايًػتٌ.
ٚايلٖبإ ٖٓاْ :ع كاٖبَ ،جٌ كنبإ ْع كانبٚ ،ؾلهإ ْع ؾاكي،
 ٖٛٚغرل َكٝى ٗ ُٚـ عً ٢ؾاعٌ.
ٚايلاٖب َٔ ايِٓاك ٣إٓكڀع ٗ ؿٜل أَُٛ ٚع ١يًعباؿ.٠
ٚقاٍ ايلاغب :ايلٖبإ ٜهٚ ٕٛاسـاڄ ْٚعاڄ ،ؾُٔ دعً٘ ٚاسـاڄ ْع٘ عً٢
كٖابٌ ٚكٖابٓ.١
ٖٚقا َل ٟٚعٔ ايؿلاٚ ،٤مل وو اينكٌل ٗ ٟا٭هاي إٔ كٖبإ ٜهٕٛ
َؿلؿاڄ.
ٚإط٬ق٘ عً ٢ايٛاسـ ٗ بٝت أٌْـ ٙابٔ ا٭علاب:ٞ
ل ت تتُٕابصت ت ت حُ ِا ت تتيفُُاٖت ت ت ُبيفدتات ت تنُُ

ُ الضتت ت ت ت ُ ل ِا ت ت تتيفُُٖ ت ت تتعُٖٜٔت ت ت تامُهُ

ُ ٚإِا نإ ٚدٛؿ ايكوٝوٌ ٚايلٖبإ بُ ِٗٓٝهبباڄ ٗ اقذلاب َٛؿتِٗ َٔ إ;ٌَٓ٪
ٕا َٖ ٛعلٚف بٌ ايعلب َٔ سؤ أػ٬م ايكوٝوٌ ٚايلٖبإ ٚتٛآعِٗ
ٚتواقِٗ.
ٚناْٛا َٓتٌل ٗ ٜٔدٗات نجرل َٔ ٠ب٬ؿ ايعلب ٜعُل ٕٚا٭ؿٜلٚ ٠ايِٛاَع
ٚايبٝعٚ ،أنجلِٖ َٔ علب ايٌاّ ايق ٜٔبًػتِٗ ؿع ٠ٛايِٓلاْ ١ٝعً ٢طلٜل
ايل ،ّٚؾكـ علؾِٗ ايعلب باينٖـَٚ ،وإ ١ايٓاي ٚنجل فيو ٗ نً ّ٬علا،ِٗ٥
قاٍ ايٓابػ:١
ت تتىتُ ِ ت تبُُ

ُ عات ت تت ُ الل ت ت تتُْ ت ت ت ت ٔ ُٚوثعا ت ت تت بُُ

لت تتُٕاٌّت تتيفُب ت ت َحُأل

ُل ٌ تتيفُلغمعثّ تتيفُٔض تتَُض ٖدّتتتيفُ

ُ ُٔلَخيفلَ ت تتُْدُ ش ت ت ت ُُٔ ُُحُٖ شد ت ت ت بُ

ُ

ُ
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ؾٛدٛؿ ٖ ٤٫٪ؾٚ ،ِٗٝن ِْٗٛك٩ها ٤ؿٖ ِٜٗٓا ٜه ٕٛهبباڄ ٗ ُ٬غ مكاالت
أػ٬م

أٌٖ َٹډًتٹِٗ.

لكبار

كتاب

ٚايتعا،ِٚ
ٚا٫هتهباك ايوٌ ٚايتا ٤ؾ ٘ٝيًُبايػٜ ٖٛٚ ،١ڀًل عً ٢ايتهدل
العزبٔ٘
ٜٚڀًل عً ٢إهابلٚ ٠نلاٖ ١ٝاؿلُٖٚ ،ا َت٬مَإ; ؾإلاؿ َٔ قٛي٘:يف ط٫
ٳ ٜٵوٳتهڃبٹلٴٕٚٳص أِْٗ َتٛآعَِٓ ٕٛؿ.ٕٛ

العصز

احلدٓح

ُٓٚرل طٚٳأځٻْٗٴِٵ  ٫ٳ ٜٵوٳتهڃبٹلٴٕٚٳص هٛم إٔ ٜعٛؿ إٍ َا عاؿ إيُٓ ٘ٝرل طبٹأځٕٻ
ٹَٵٓٗٴِٵص أٚ ٟإٔ ايق ٜٔقايٛا :إْا ِْاكٜ ٫ ٣وتهدل ،ٕٚؾٝه ٕٛقـ أثبت ايتٛآع
ؾُٝع أٌٖ ًَ ١ايِٓلاْ ٗ ١ٝفيو ايعِل.
ٚقـ نإ ِْاك ٣ايعلب َتشًٌ َهاكّ َٔ ا٭ػ٬م ،قاٍ ايٓابػّ ١ـغ آٍ
ايٓعُإ ايػواْٚ ٞناْٛا َتِٓل:ٜٔ
وسمّثدّ ت ت ت تتيُن حُ ل ت ت ت تتُْٔاٍٖتّت ت ت ت تيُُ

ُ ق تتٕٖيُفى تتيفُٖ ز تتُُٕ تتريُ لعٕ قتتبُُ

ُٔالُعت تتإُُ رت تتريُالُشت ت ُبع ت ت ُُٓ

ُ ُٔالُعت ت تتإُُ لشت تت ُ ت تت بَُٛالَةبُ

ُٚٚاٖل قٛي٘ :طاډيقٹٜٔٳ قځايڂٛا إڇْٻا ْٳِٳاكٳُ ٣ص إٔ ٖقا اـًل ُٚـ يًِٓاك٣
نًِٗ َٔ سٝح إِْٗ ِْاك ;٣ؾٝتعٌ إٔ وٌُ إ ٍُٛٛعً ٢ايعُ ّٛايعلٗ،
ِْ ِٖٚاك ٣ايعلب; ؾإٕ اتباعِٗ ايِٓلاْ ١ٝعًٓ ٢عؿِٗ ؾٗٝا ِٓ إٍ َهاكّ
أػ٬قِٗ ايعلبَ ١ٝهاكّ أػ٬م ؿ ،١ٜٝٓنُا نإ عً ٘ٝمٖرلٴٚ ،يبٝـٚٚ ،كق ١ابٔ
ْٛؾٌٚ ،أٓلابٴِٗ8_7/7 .
ٚ _26ايبٳشرل :٠بؿتض ايبا ٤إٛسـٚ ٠نول اؿا ٤إًُٗ ١ؾعَ ١ًٝعَٓ ٢ؿعٛي ،١أٟ
َبشٛكٚ ،٠ايبشل ايٌلٜ ،كاٍ :علً :ل ٗٚ ،سـٜح سؿل مَنّ إٔ عبـإڀًب
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علٖا علاڄ ،أً ٟكٗا ٚٚهٻعٗا ،ؾايبٳشرل ٖٞ :٠ايٓاق ،١ناْٛا ٌٜك ٕٛأفْٗا بِٓؿٌ
ط٫ٛڄ ع ١َ٬عً ٢ؽًٝتٗا ،أ ٟأْٗا  ٫تلنب ٫ٚ ،تٓشلُٓ ٫ٚ ،ع عٔ َا٫ٚ ٤
عٔ َلع ٫ٚ ،٢هنكْٗٚاٜٚ ،ه ٕٛيبٓٗا يڀٛاغٝتِٗ ،أ ٟأُٓاَِٜٗ ٫ٚ ،ٳٌٵلٳبٴ
يځبٳٓٳٗا إٝٓ ٫ـٷٚ ،ايٛاٖل أْ٘ ٌٜلب٘ إفا ناْت ٓٝاؾ١ڄ ينٜاك ٠ايِِٓ ،أ ٚإٓاؾ١
هاؿْ٘; ؾهٌ س َٔ ٞأسٝا ٤ايعلب ته ٕٛعا٥لِٖ يُِِٓٗ.
ٚقـ ناْت يًكبا ٌ٥أُٓاّ تـ ٜٔنٌ قب ١ًٝيِِٓ أ ٚأنجل.
ٚإِا هعًْٗٛا عرل ٠إفا ْٴتذت( )1عٌل ٠أبڀٔ عً ٢ق ٍٛأنجل أٌٖ ايًػ،١
ٚق :ٌٝإفا ْتذت ٔو ١أبڀٔ ٚنإ اـاَى فنلاڄٚ ،إفا َاتت ستـ أْؿٗا سٌ
أنٌ ؿُٗا يًلداٍٚ ،سلّ عً ٢ايٓوا72/7 .٤
ٚ _27ايوا٥ب :١ايبعرل أ ٚايٓاقٜ ١ٴذٵعٳٌ ْقكاڄ عٔ ًؿاَ َٔ ٤لض ،أ ٚقـَٔ ّٚ
هؿل ،ؾٝك :ٍٛأدعً٘ هلل ها٥ب ;١ؾايتا ٤ؾ ٘ٝيًُبايػ ٗ ١ايُٛـ نتاْ ٤واب،١
ٚيقيو ٜكاٍ :عبـ ها٥ب ٖٛٚ ،١اهِ ؾاعٌ َعٓ ٢اْ٫ڀ٬م ٚاٱُٖاٍٚ ،ق:ٌٝ
ؾاعٌ َعَٓ ٢ؿع ،ٍٛأَ ٟوٝب.
ٚسهِ ايوا٥ب ١نايبشرل ٗ ٠ؼل ِٜاْ٫تؿاع ،ؾٝه ٕٛفيو نايعتلٚ ،ناْٛا
ٜـؾعْٗٛا إٍ ايوـْ ;١يٝڀعُٛا َٔ أيباْٗا أبٓا ٤ايوب.ٌٝ
ٚناْت عَ٬تٗا إٔ تكڀع قڀع َٔ ١دًـ ٠ؾكاك ايٗٛل ،ؾٝكاٍ شلاُ :ل،ِٜ
ْٚع٘ ُلّٚ ،إفا ٚيـت ايٓاق ١عٌل ٠أبڀٔ نًٗٔ إْاخ َتتابع ١هٝٻبٖٛا _أٜٔاڄ_
ؾٗ ٞها٥بَٚ ،١ا تًـ ٙايوا٥بٜ ١ه ٕٛعرل ٗ ٠ق ٍٛبعِٔٗٚ ،ايٛاٖل أْ٘ ٜهٕٛ
ْ _1تذت َبين يًُؿعٜ ٖٛٚ ٍٛتعـ ٣إٍ َؿعٛيٌ; ؾأٚشلُا دعٌ ْا٥ب ؾاعٌٚ ،ثاْٗٝا ٖ ٛإِٓٛب.
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َجًٗا ها٥ب72/7 .١

مكاالت
لكبار

ٚ _28اي َٔ ١ًُٝٛايػِٓ ٖٞ :ايٌا ٠تًـ أْج ٢بعـ أْج ،٢ؾتوُ ٢ا٭ّ ;١ًُٝٚ
كتاب

ٖقٙ
٭ْٗا ًُٚت أْج ٢بأْج ،٢نقا ؾولٖا َايو ٗ كٚا ١ٜابٔ ٖٚب عٓ٘ ،ؾعً٢
العزبٔ٘
ايلٚا ١ٜته ٕٛاي ٖٞ ١ًُٝٛإڂتٳكځ ٻلبٳ بٗاٜٚ ،ه ٕٛتوًْ ٘ٝؿ ٞاؾعٌ عًٗٝا يف
ٚاٖلاڄ.
العصز

ٚقاٍ اؾُٗٛك :اي ١ًُٝٛإٔ تًـ ايٌا٠ڂ ٔو١ځ أبڀٔڈ أ ٚهبع ١عً ٢اػت٬ف
احلدٓح

َِڀًض ايكبا ;ٌ٥ؾا٭ػرل إفا نإ فنلاڄ فع ٙٛيبٛٝت ايڀٛاغٝت; ٚإٕ ناْت أْج٢
اهتشٖٛٝا ،أ ٟيًڀٛاغٝتٚ ،إٕ أتأَت اهتشُٖٛٝا ْٝعاڄٚ ،قايٛاًُٚ :ت
ا٭ْج ٢أػاٖا; ؾُٓعت٘ َٔ ايقبض.
ؾعًٖ ٢قا ايتأ ٌٜٚؾاي ١ًُٝٛساي َٔ ١سا٫ت ْوٌ ايػِٓ ٖٞٚ ،اييت أبڀًٗا
اهلل _تعاٍ_ ٚمل ٜتعلٓٛا يبك ١ٝأسٛاٍ ايٌا.٠
ٚا٭ٗٚل إٔ اي ١ًُٝٛاهِ يًٌا ٠اييت ًُٚت هبع ١أبڀٔ إْاثاڄ; ْعاڄ بٌ
تؿورل َايو ٚتؿورل غرل ;ٙؾايٌا ٠توٝب يًڀٛاغٝتَٚ ،ا فنل َٔ ٙٚفبض ٚيـٖا
أ ٚابٓتٗا ٖ َٔ ٛؾلٚع اهتشكام توٝٝبٗا ،يته ٕٛاٯً ١ٜاًَ ١٭سٛاشلا نًٗا.
ٚعٔ ابٔ إهشام :اي ١ًُٝٛايٌا ٠تٴتٵ٦ٹِ ٗ ٔو ١أبڀٔ عٌل ٠إْاخ ؾُا ٚيـت
بعـ فيو ؾٗ ٛيًقنٛك َِٓٗ ؿ ٕٚايٓوا ٤إ ٫إٔ ّٛت ًَٗٓ ٤ٞا ،ؾٌٝذلى ٗ أنً٘
ايلداٍ ٚايٓوا.٤
ُ ٗٚشٝض ايبؼاك ٟعٔ هعٝـ بٔ إوٝب :إٔ اي َٔ ١ًُٝٛاٱبٌ إفا بهلت
ايٓاق ٗ ١أ ٍٚإْتاز اٱبٌ بأْج ،٢ثِ تجين بعـ بأْج ٗ ٢آػل ايعاّ ،ؾهاْٛا هعًْٗٛا
يڀٛاغٝتِٗ.
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ٖٚقا قاي٘ هعٝـ َٔ ْؿو٘ٚ ،مل ٜل ٙٚعٔ ايٓيب".
ٚٚقع ٗ هٝام ايبؼاك ٟإٜٗاّٷ اغڃتٳ ٻل ب٘ بعضٴ ايٌاكسٌْٚ ،ب٘ عً ٗ ٘ٝؾتض
ايباك.ٟ
ٚعً ٢ايٛد ٙٛنًٗا ؾاي ١ًُٝٛؾعًَ ١ٝعٓ ٢ؾاعً73/7 .١
ٚ _29اؿاَ ٖٛ :ٞؾشٌ اٱبٌ إفا ْتذت َٔ ًُب٘ عٌل ٠أبڀٔ ،ؾځٝٴُٵٓٳع َٔ إٔ
ٜٴلٵنځب ،أٜ ٚٴشٌُ عًّٓ ٫ٚ ،٘ٝع َٔ َلعَ ٫ٚ ٢ا.٤
ٜٚكٛي :ٕٛإْ٘ ٓٗٚ ٢ل ،ٙأ ٟنإ هبباڄ ٗ ٓاٜت٘; ؾٗ ٛساّ.
قاٍ ابٔ ٖٚب عٔ َايو ،ناْٛا هعً ٕٛعً ٘ٝك ٍٜايڀٛاٜٚىٜٚ ،وٝب;ْ٘ٛ
ؾايٛاٖل أْ٘ ٜهَٓ ٕٛني ١ايوا٥ب٪ٜ ٫ ١نٌ ستّٛ ٢تٜٓٚ ،تؿع بٛبل ٙيٮُٓاّ.
74_73/7
ٚ _30هٓ ١ايٌٗاؿٚ ٠نُاشلاُ ٖٛ :ـقٗاٚ ،ايتجبت ؾٗٝاٚ ،ايتٓب٘ ٕا ٜػؿٌ عٓ٘
َٔ كتًـ ا٭سٛاٍ اييت قـ ٜوتؼـ بٗا ٗ اؿاٍٚ ،ته ٕٛيًػؿً ١عٓٗا عٛاقبٴ
تٴٔٹٝع اؿكٛم ،أ ٟفيو ٜعًُِٗ ٚد٘ ايتجبت ٗ ايتشٌُ ٚا٭ؿاٚ ،٤تٛػٞ
ايِـمٜ ٖٛٚ ،ـػٌ ٗ قاعـ ٠ينُ ّٚؿ ١ايٝك ١ٛيًٌاٖـ.
 ٗٚاٯ ١ٜإّا ٤إٍ سهٌَُ ١لٚع ١ٝاٱعقاك ٗ ايٌٗاؿ ٠بايڀعٔ أ ٚإعاكٓ;١
ؾإٕ ٗ فيو َا وٌُ ًٗٛؿ ايٌٗاؿ ٠عً ٢ايتجبت ٗ َڀابكًٗ ١اؿتِٗ يًٛاقع; ٭ٕ
إعاكٓٚ ١اٱعقاك ٜهٌؿإ عٔ اؿل93/7 .
ٚ _31ايعٝـ :اهِ يٜ ّٛٝعٛؿ نٌ هٓ ;١فنل ٣يٓعُ ١أ ٚساؿثٚ ١قعت ؾ٘ٝ
يًٌهل أ ٚي٬عتباكٚ ،قـ ٚكؿ فنل ٗ ٙن ّ٬ايعلب.
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ٚأًٗل َا ناْت ا٭عٝاؿ ٗ ايعلب عٓـ ايِٓاك َِٗٓ ٣قاٍ ايعذاز:
ىيفُٖعٕاُ لعٗ ٌُص ٌُ٘

َجٌ  ّٜٛايوباهب ٗ ق ٍٛايٓابػ:١

عتُُٕٗبيفل عتيفًُُُٖٕ ل ايفسبُ

 ٖٛٚعٝـ ايٌعاٌْ عٓـ ايِٓاك.٣
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مكاالت
لكبار
كتاب
العزبٔ٘
يف
العصز

نٔ
ٚقـ زل ٢ايٓيب" ّٜٛايؿڀل عٝـاڄ ٗ قٛي٘ ٭ب ٞبهل ٕا ْٗ ٢اؾٛاك ٟاي٤٬
احلدٓح

ٜػٌٓ عٓـ عا= :١ٌ٥إٕ يهٌ ق ّٛعٝـاڄ ٖٚقا عٝـْا.+

ٚزل ّٜٛ ٢ايٓشل عٝـاڄ ٗ قٛيً٘ٗ= :لا عٝـ ٜٓ ٫كِإ :كَٔإٚ ،ف ٚاؿذ.+١
ٚايعٝـ ٌَتل َٔ ايعٛؿ ٖٛٚ ،اهِ عً ٢مْ١ٹ ؾٹعٵٌ ،ؾذعًت ٚاٜ ٙٚا ،٤يٛقٛعٗا
إثل نول٫ ٠مَْٚ ،١ع ٙٛعً ٢أعٝاؿ بايٝا ٤عً ٢ػ٬ف ايكٝاي; ٭ٕ قٝاي اؾُع
أْ٘ ٜلؿ ا٭ًٝا ٤إٍ أُٛشلا; ؾكٝاي ْع٘ أعٛاؿ ،يهِٓٗ ْع ٙٛعً ٢أعٝاؿ،
ُٚػل ٙٚعً ٢عٴٝٝـ ،تؿلق ١بٚ ٘ٓٝبٌ ْع عٛؿ ٚتِػرل109_108/7 .ٙ

َٚ _32عْٓ ٢ؿع ايِـم ُاسب٘ ٗ فيو اي ّٛٝإٔ فيو اي ّٜٛ ّٛٝاؿل;
ؾايِاؿم ٜٓتؿع ؾ ٘ٝبِـق٘; ٭ٕ ايِـم سؤ; ؾٜ ٬ه ٕٛي٘ ٗ اؿل إ ٫ا٭ثل
اؿؤ ،غ٬ف اؿاٍ ٗ عامل ايـْٝا عامل سِ ٍٛاؿل ٚايباطٌ; ؾإٕ اؿل قـ
هل ٓلاڄ يِاسب٘ بتشلٜـ ايٓاي يًشكا٥ل ،أ٪َ ٚاػقت٘ عًَ ٢ا أػدل ب٘ عٝح
ي ٛمل ىدل ب٘ ٕا أطًع عً ٘ٝأسـ.
ٚأَا َا ٜذلتب عً َٔ ٘ٝايجٛاب ٗ اٯػل ٠ؾقيو َٔ ايٓؿع اؿاٌُ ٗ  ّٜٛايكٝاَ.١

ٚقـ ابتً ٞنعب بٔ َايو÷ٗ ايِـم ثِ كأ ٣سؤ َػبت٘ ٗ ايـْٝا.
118/7
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صْرٗ األىعاو
 _1يٝى شلق ٙايوٛك ٠إٖ ٫قا ا٫هِ َٔ عٗـ كه ٍٛاهلل".
ك ٣ٚايڀدلاْ ٞبوٓـ ٙإٍ عبـاهلل بٔ عُل :قاٍ كه ٍٛاهلل"ْ= :نيت عًٞ
هٛك ٠ا٭ْعاّ ًْٚ ١اسـًٝٚ ،٠ٸعٗا هبع ٕٛأيؿاڄ َٔ إ٥٬ه ١شلِ مدٌ بايتوبٝض
ٚايتشُٝـ.+
ٚٚكؿ عٔ عُل بٔ اـڀابٚ ،ابٔ عبايٚ ،ابٔ َوعٛؿٚ ،أْى بٔ َايو،
ٚدابل بٔ عبـاهللٚ ،أزلا ٤بٓت ٜنٜـ بٔ ايوهٔ _ توُٝتٗا ٗ ن َِٗ٬هٛك٠
ا٭ْعاّٚ ،نقيو ثبتت توُٝتٗا ٗ إِاسـٚ ،نتب ايتؿورل ٚايوٓ.١
ٚزلٝت هٛك ٠ا٭ْعاّ ٕا تهلك ؾٗٝا َٔ فنل يؿ ٜا٭ْعاّ هت َلات َٔ قٛي٘:
طٚٳدٳ ٳعًڂٛا ٹيًډ٘ٹ َٹُٻا فٳكٳأځ َٹٔٵ ايڃشٳ ٵلخٹ ٚٳا٭ځْٵعٳاّڇ ْٳِٹٝباڄص إٍ قٛي٘ :طڇإفٵ ٳُٚٻانڂِٵ ايًډ٘ٴ
ٹب ٳٗقٳاص121/7 .
َ ٖٞٚ _2ه ١ٝبا٫تؿام ،ؾعٔ ابٔ عباي :أْٗا ْنيت َه ١ي٬ٝڄ ًْ١ڄ ٚاسـ،٠
نُا كٚا ٙعٓ٘ عڀاٚ ،٤عهلَٚ ،١ايع ٖٛٚ ،ٗٛإٛاؾل ؿـٜح ابٔ عُل عٔ
كه ٍٛاهلل " إتكـّ آْؿاڄ.
ٚك ٟٚإٔ قٛي٘ _تعاٍ_ :طٚٳ ٫ٳتڀڃ ٴلؿٵ اډيقٹٜٔٳ ٳ ٜٵـعٴٕٛٳ ٳكٻبٗٴِٵ بٹايڃ ٳػـٳا٠ٹ ٚٳايڃعٳ ٹٌٞٿ...ص
اٯْ ،١ٜنٍ ٗ َـ ٠سٝا ٠أب ٞطايب ،أ ٟقبٌ هٓ ١عٌل َٔ ايبعج ;١ؾإفا ُض نإ
ٓابڀاڄ يٹوٳٓٳ١ٹ ْنٖ ٍٚق ٙايوٛك.٠
ٚك ٣ٚايهًيب عٔ ابٔ عباي :إٔ هت آٜات َٓٗا ْنيت بإـ ،١ٜٓث٬ثاڄ َٔ
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سلٻ ځقـٵ ڇكٙٹص إٍ َٓتٗ ٢ث٬خ آٜاتٚ ،ث٬ثاڄ َٔمكاالت
قٛي٘:
قٛي٘ :ط ٳَٚٳا ځقـٳكٴٚا ايًډ٘ٳ ٳ
لكبار

طقڂٌٵ تٳعٳايځٛٵا أځتٵٌٴ َٳا سٳلٻّٳ ٳكټبهڂِٵ ٳع ځًٵٝهڂِٵص إٍ قٛي٘ :ط ٳفٹيهڂِٵ ٳُٚٻانڂِٵ بٹ٘ٹ يځ ٳعًډهڂِٵ
تٳ ٵع ٹكًڂٕٛٳص.
ٚعٔ أب ٞدشٝؿ ١إٔ آ :١ٜط ٳٚيځٛٵ أځٻْٓٳا ٳْ ٻنڃيٓٳا ڇإځيٵٗٝڇِٵ ايڃُٳ٬ٹ٥هځ١ځص َـْ.١ٝ

كتاب

العزبٔ٘
يف
العصز

ٚقْ :ٌٝنيت آ :١ٜط ٳَٚٳٔٵ ځأ ڃًٚځِٴ َٹُٻٔٵ ا ڃؾتٳلٳ ٣ٳعًځ ٢ايًډ٘ٹ ځنقٹباڄ أځٚٵ قځاٍٳ أڂٚسٹٞٳ
ڇإځيٞٻص اٯ ١ٜبإـ،١ٜٓبٓا ٤عًَ ٢ا فنل َٔ هبب ْنٚشلا اٯت.ٞ

احلدٓح

ٚقْ :ٌٝنيت آ :١ٜطايډقٹٜٔٳ آٳتٵٓٝٳا ٴِٖٵ اڃيهٹتٳابٳ ٜٳعٵ ڇلؾڂْٛٳ٘ٴ...صاٯٚ ،١ٜآ :١ٜطؾځايډقٹٜٔٳ
آٳتٵٓٝٳا ٴِٖٵ اڃيهٹتٳابٳ ٜٴ ٵ ٪ٹَٓٴٕٛٳ بٹ٘ٹ...صاٯ ١ٜنًتاُٖا بإـ ;١ٜٓبٓا٤ٶ عًَ ٢ا فنل َٔ أهباب
ْنٚشلُا _نُا هٝأت._ٞ

دـٴ ؾٹَ ٞٳا
ٚقاٍ ابٔ ايعلب ٗ ٞأسهاّ ايكلإٓ عٓـ قٛي٘ _تعاٍ_ :طقڂٌٵ  ٫أځ ٹ
سٞٳ إڇځيٞٻ َٴشٳلٻَاڄص اٯ١ٜځ _ أْٗا ٗ ق ٍٛا٭نجل ْنيت ْ ّٜٛن ٍٚقٛي٘ _تعاٍ_:
أڂ ٚٹ
طاڃيٝٳٛٵّٳ أځنڃ ٳُ ڃًتٴ ځيهڂِٵ ؿٹٜٓٳهڂِٵص اٯ١ٜځ _ أ ٟهٓ ١عٌل; ؾتهٖ ٕٛق ٙاٯٜات َوتجٓا٠
َٔ َه ١ٝايوٛك ٠أؿكت بٗا.
سلٻ ځقـٵ ڇكٙٹ...صاٯ١ٜ
ٚقاٍ ابٔ عڀ ٗ ١ٝتؿورل قٛي٘ _تعاٍ_ :ط ٳَٚٳا ځقـٳكٴٚا ايًډ٘ٳ ٳ
َٔ ٖق ٙايوٛك :٠إٕ ايٓٻ ډكاَ سه ٢إٔ هٛك ٠ا٭ْعاّ نًٗا َـْٚ ،١ٝيهٔ قاٍ ابٔ
اؿِاكِٜ ٫ :ض ْكٌ ٗ ًْ ٤ٞنٍ َٔ ا٭ْعاّ ٗ إـ.١ٜٓ
ٖٚقا ٖ ٛا٭ٗٚل  ٖٛٚايق ٟكٚا ٙأب ٛعبٝـٚ ،ايبٗٝكٚ ،ٞابٔ َلؿ،ٜ٘ٚ
ٚايڀدلاْ ٞعٔ ابٔ عبايٚ ،أب ٛايٌٝؽ عٔ أب ٞبٔ نعب.
ٚعٔ ابٔ عباي أْٗا ْنيت َهٚ ١ًْ ١اسـٚ ،٠ؿعا كه ٍٛاهلل"ايهڂٻتاب;
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ؾهتبٖٛا َٔ يًٝتِٗ.
ٚك ٣ٚهؿٝإ ايجٛكًٚ ،ٟلٜو عٔ أزلا ٤بٓت ٜنٜـ ا٭ِْاكْ :١ٜنيت هٛك٠
ا٭ْعاّ عً ٢كه ٍٛاهلل " ًْ١ڄ َ ٗ ٖٛٚورلٚ ،أْا آػق ٠بنَاّ ْاقت٘ إٕ ناؿت
َٔ ثكًٗا يتهول عٛاّ ايٓاق.١
ٚمل ٜعٛٓٝا ٖقا إورل  ٫ٚمَٓ٘ غرل إٔ أزلاٖ ٤قٜ ٫ ٙعلف شلا ف ٤ٞإٍ كهٍٛ
اهلل " قبٌ ٖذلتَ٘ ٖٞ ٫ٚ ،عـٚؿ ٠ؾ ُٔٝتابع ٗ ايعكب ١ايجاْ ١ٝستٜ ٢كاٍ :إْٗا
يكٝت٘ قبٌ اشلذلٚ ،٠إِا إعـٚؿ ٠أزلا ٤بٓت عُل ٚبٔ عـ ;ٟؾشاٍٴ ٖقا اؿـٜح
غرل بٳٿٚ ،ٔٝيعً٘ ايتبى ؾ ٘ٝقلا ٠٤ايوٛك ٗ ٠فيو ايوؿل بأْٗا ْنيت س٦ٓٝق.
قايٛاٚ :مل تٓنٍ َٔ ايوٛك ايڀٛاٍ هٛكٚ ١ًْ ٠اسـ ٠غرلٖا122_121/7 .
 _3أغلاض ٖق ٙايوٛك :٠ابتـأت بإًعاك ايٓاي بإٔ سلٻ اؿُـٹ يٝى إ ٫هلل;
٭ْ٘ َبـع ايعٛامل دٛاٖلٳ(ٚ )1أعلآاڄ( )2ؾعًِ أْ٘ إتؿلؿٴ باٱشل.١ٝ
 _ 1اؾٛاٖلْ :ع دٖٛلٚ ،اؾٖٛل ػ٬ف ايعٳلٳض; اؾٖٛل َا نإ قاُ٥اڄ بٓؿو٘ ناؾوِ َج٬ڄ،
ٚايعلض َا نإ قاُ٥اڄ بػرل ٙنايً ٕٛنبٝاض ايجًرٚ ،هٛاؿ ايكاك; ؾٗ ٞقا ١ُ٥بػرلٖا  ٫بٓؿوٗا.
 _ 2ا٭علاضْ :ع علضٚ ،ايعلض َٖ ٛا  ٫ثبات ي٘ أَ :ٖٛ ٚا يٝى ب٬مّ يًٌ.٤ٞ
أَ :ٖٛ ٚا ّ ٫تٓع اْؿهان٘ عٔ ايٌ .٤ٞاْٛل ايتعلٜؿات يًذلداْ154_153ْ ٞ
 َٔٚا٭َجً ١عً ٢فيو :ايؿلغ بايٓوب ١يٲْوإ ؾٗ ٛعٳلٳض; ٭ْ٘  ٫ثبات ،بٌ ٖ ٛعاكض ٜعلض
ٜٚن.ٍٚ
ٚنقيو ايػٔبٚ ،ايلٓا.
ٚايعٳلٳض ٗ اُڀ٬غ إتهًٌُ _نُا قاٍ ايؿَ= :_َٞٛٝا ٜ ٫ك ّٛبٓؿوٜ٘ٛ ٫ٚ ،دـ إ ٗ ٫قٌ ٜكّٛ
ب٘ .+إِباغ إٓرل يًؿ.209ْ َٞٛٝ
ٚقاٍ ايلاغب ا٭ُؿٗاْٚ= :ٞايعلض َا ٜ ٫ه ٕٛي٘ ثبات َ٘ٓٚ ،اهتعاك إتهًُ ٕٛايعٳلٳض ٕا  ٫ثبات ي٘
إ ٫باؾٖٛل نايًٚ ٕٛايڀعَِ .+عذِ َؿلؿات أيؿا ٚايكلإٓ ْ)ّ( .342
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مكاالتلڇٙ
ٚإبڀاٍٴ تأثرلڇ ايٌلنا َٔ ٤ا٭ُٓاّ ٚاؾٔ بإثبات أْ٘ إتؿلؿٴ غًل ايعاملڇ دٛاٖ
لكبار

ٚأعلآٹ٘ٹٚ ،ػًلڇ اٱْوإْٛٚ ،اّڇ سٝات٘ َٛٚت٘ عهُت٘ _تعاٍ_ ٚعًُ٘٫ٚ ،
ًُو آشلتِٗ تِلؾاڄ  ٫ٚعًُاڄ.
ٚتٓنٜ٘ٴ اهلل عٔ ايٛيـ ٚايِاسب.١
قاٍ أب ٛإهشام اٱهؿلاٝ٥ين ٗ= :هٛك ٠ا٭ْعاّ نٌ قٛاعـ ايتٛسٝـ.+

كتاب

العزبٔ٘
يف
العصز
احلدٓح

َٛٚع١ٛڂ إعلٌٓ عٔ آٜات ايكلإٓ ٚإهقبٌ بايـ ٜٔاؿلٚ ،تٗـٜـٴِٖ بإٔ
ٌ بِٗ َا سٌ بايكل ٕٚإهقبٌ َٔ قبًِٗ ٚايهاؾل ٜٔبٓعِ اهلل _تعاٍ_ ٚأِْٗ َا
ٜٳشٹ ٻ
ٜٔل ٕٚباٱْهاك إ ٫أْؿوِٗ.
ٚٚعٝـٴِٖ َا هًٝك ٕٛعٓـ ْنع أكٚاسِٗ ،ثِ عٓـ ايبعح.
ٚتوؿ٘ٝٴ إٌلنٌ ؾُٝا اقذلس ٙٛعً ٢ايٓيب " َٔ طًب إٗٚاك اـٛاكم; تٗهُاڄ.
ٚإبڀاٍٴ اعتكاؿِٖ إٔ اهلل يځكډِٓٗ عً ٢عكٝـ ٠اٱًلاى; قِـاڄ َِٓٗ ٱؾشاّ
ايلهٚ"ٍٛبٝإٴ سكٝك ١٦ٌَٝ ١اهللٚ ،إثباتٴ ُـم ايكلإٓ بإٔ أٌٖ ايهتاب ٜعلؾٕٛ
أْ٘ اؿلٚ ،اٱما ٤عً ٢إٌلنٌ تهقٜبٳِٗ بايبعحٚ ،ؼكٝلٴ أْ٘ ٚاقعٷٚ ،أِْٗ
ٌٜٗـ ٕٚبعـ ٙايعقابٳٚ ،تتدلأ َِٓٗ آشلتٴِٗ اييت عبـٖٚاٚ ،هٓٝـَ ٕٛعً ٢فيو،
نُا أْٗا  ٫تػين عِٓٗ ً٦ٝاڄ ٗ اؿٝا ٠ايـْٝا; ؾإِْٗ ٜ ٫ٳـٵع ٕٛإ ٫اهلل عٓـ ايٓٛا٥ب.

ٚتجبٝتٴ ايٓيبٿ " ٚأْ٘ ٪ٜ ٫اػق بإعلاض قٚ ،َ٘ٛأځَٵلٴ ٙباٱعلاض عِٓٗ.
ٚبٝإٴ سهُ١ٹ إكهاٍ اهلل ايلهٌٚ ،أْٗا اٱْقاكٴ ٚايتبٌرلٴٚ ،يٝوت ٝٚٚؿ١ڂ
ايلهٌ إػباكٳ ايٓاي َا ٜتڀًب ٕٛعٹًڃُٳ٘ َٔ إػٝبات.
ٚإٔ تؿآٌٳايٓاي بايتكٚ ،٣ٛاْ٫تواب إٍ ؿ ٜٔاهلل.
ٚإبڀاٍٴ َا ًلع٘ أٌٖٴ ايٌلى َٔ ًلا٥عڇ ائ.ٍ٬
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ٚبٝإٴ إٔ ايتك ٣ٛاؿلٻ يٝوت فلؿٳ سلَإڇ ايٓؿىڇ َٔ ايڀٝبات ،بٌ ٖ ٞسلَإ
ايٓؿى َٔ ايٌٗٛات اييت تٳشٴٍٛٴ بٌ ايٓؿى ٚبٌ ايهُاٍ ٚايتنن.١ٝ
ٓٚلبٴ إجٌڇ يًٓيب َع قَ َ٘ٛجٌ إبلاَٖ ِٝع أبٚ ٘ٝقٚ ،َ٘ٛنإ ا٭ْبٝا٤
ٚايلهٌ عً ٢فيو إجٌ َٳٔٵ تٳكځ ٻـّٳ ََِٓٗٚ ،ٳٔٵ تٳأځ ٻػل.
ٚإٓ١ڂ عً ٢ا٭ََ ١ا أْنٍ اهلل َٔ ايكلإٓ; ٖـ٣ٶ شلِ نُا أْنٍ ايهتاب عً٢
َٛهٚ ،٢بإٔ دعًٗا اهلل ػاُ ١ا٭َِ ايِاؿ.١
ٚبٝإٴ ؾٔ١ًٝٹ ايكلإٓڇ ٚؿٜٔڇ اٱهَٚ ،ّ٬ا َٓضٳ اهللڂ ٭ًٖ٘ َٔ َٔاعؿ١
اؿوٓات.
ٚؽًډًت فيو قٛاكعٴ يًٌُلنٌٚ ،تٜٓ٘ٛٷ بإٚ ،ٌَٓ٪اَتٓإٷ بٹٓٳعٳِڈ اًتًُت
عًٗٝا كًٛقاتٴ اهللٹٚ ،فنلٴ َؿاتض ايػٝب124_123/7 .
 ٖٞٚ _4أْعٴ هٛكڇ ايكلإٓ ٭سٛاٍ ايعلب ٗ اؾاًٖٚ ،١ٝأًـټٖا َكاكع١ځ
دـاٍڈ شلِ ٚاستذاز عً ٢هؿاٖ ١أسٛاشلِ َٔ قٛي٘ :طٚٳدٳ ٳعًڂٛا ٹيًډ٘ٹ َٹُٻا فٳكٳأځ َٹٔٵ
خ ٚٳا٭ځْٵعٳاّڇ ْٳِٹٝباڄص ٚؾُٝا سلَ ٙٛعً ٢أْؿوِٗ ٖا كمقِٗ اهلل125/7 .
ايڃشٳ ٵل ٹ
ٚ _5ايًعب :عٌُ أ ٚق ٗ ٍٛػؿٚ ١هلعٚ ١ط ٍٝيٝوت ي٘ غاَ ١ٜؿٝـ ،٠بٌ
غاٜت٘ إكاس ١ايباٍ ٚتكِرل ايٛقتٚ ،اهتذ٬ب ايعك ٗ ٍٛسايٓ ١عؿٗا نعكٌ
ايِػرل ٚعكٌ إتعبٚ ،أنجل ٙأعُاٍ ايِبٝإ.
قايٛاٚ :يقيو ؾٌَٗ ٛتل َٔ ايًډعاب ٖٛٚ ،كٜل ايِيب ايوآٚ ،ٌ٥ـ ايًعب
اؾـ.
ٚايًَٗ :ٛا ٌٜتػٌ ب٘ اٱْوإ ٖا تلتاغ إيْ ٘ٝؿوٜ٘ ٫ٚ ،تعب ٗ اً٫تػاٍ ب٘
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عكً٘; ؾٜ ٬ٴڀڃًځلٴ إ ٫عًَ ٢ا ؾ ٘ٝاهتُتاعٷ ٚيق٠څ ١ُ٥٬َٚڅ يًٌٗ.٠ٛ
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لكبار

ٚبٌ ايًٗٚ ٛايًعب ايعُٚ ّٛاـِ ْٛايٛدٗ ;ٞؾُٗا هتُعإ ٗ ايعٌُ
كتاب

ايق ٟؾٜٚ ،١َ٤٬َ ٘ٝكاكْ٘ ً َٔ ٤ٞاـؿٚ ١ايڀ ٍٝنايڀلب ٚايًٗ ٛبايٓوا.٤العزبٔ٘

ٜٓٚؿلؿ ايًعب ٗ يعب ايِبٝإٜٓٚ ،ؿلؿ ايًٗ ٗ ٛم ٛإٝول ٚايِٝـ/7 .يف193
العصز

اييت
ٚ _6إُاثً ٗ ١قٛي٘ :طځأ ٵَجٳاڂيهڂِص ايتٌاب٘ ٗ ؾِ ٍٛاؿكا٥ل ٚاـاُات
احلدٓح
ُٝن نٌ ْٛع َٔ غرل ٖٞٚ ،ٙايٓټ ڂ ِٛايؿڀل ١ٜاييت ؾڀل اهلل عًٗٝا أْٛاع إؼًٛقات.
ؾايـٚاب ٚايڀرل ُاثٌ ا٭ْاه ٗ ٞأْٗا ػًكت عً ٢طبٝع ١تٌذلى ؾٗٝا أؾلاؿ
أْٛاعٗاٚ ،أْٗا كًٛق ١هللَ ،عڀا٠څ سٝا٠ڄ َكـك٠ڄ َع تكـٜل أكامقٗا ٫ٚٚؿتٗا ًٚبابٗا
ٖٚلَٗاٚ ،شلا ْ ٫ ِٛتوتڀٝع تبـًٜٗا.
ٚيٝوت إُاثً ١بلادع ١إٍ ْٝع ايِؿات; ؾإْٗا ُ ٫اثٌ اٱْوإ ٗ ايتؿهرل
ٚاؿٔاك ٠إهتوب َٔ ١ايؿهل ايق ٟاػتّ ب٘ اٱْوإ.
ٚيقيو ِٜ ٫ض إٔ ٜه ٕٛيػرل اٱْوإ ْٛاّ ؿٚيً ٫ٚ ،١لا٥ع ٫ٚ ،كهٌ
تلهٌ إيْ٫ ;ٔٗٝعـاّ عكٌ ايتهًٝـ ؾٚ ،ٔٗٝنقيو ِٜ ٫ض إٔ تُٛـ َعلؾ١
اهلل _تعاٍ_.
ٚأَا قٛي٘ _تعاٍ_ :طٚٳإڇٕٵ َٹٔٵ ٳًٞٵ٤ٺ ڇإ٫ډ ٴٜوٳبٿضٴ بٹشٳ ٵُ ٹـٙٹص ؾقيو بًوإ اؿاٍ ٗ
ايعذُاٚات سٌ ْلاٖا بٗذ ١عٓـ سَِ ٍٛا ُٗ٥٬ٜا ؾٓلاٖا َلس ١ؾلس.١
ٚإِا فيو َا هام اهلل إيٗٝا َٔ ايٓعُ ٫ ٖٞٚ ١تؿك٘ أًُٗاٚ ،يهٓٗا ؼى
بأثلٖا ؾتبتٗرٚ ،٭ٕ ٗ نٌ ْٛع َٓٗا ػِا ّ٥شلا ؿ٫ي ١عً ٢ع ِٝٛقـك ٠اهلل
ٚعًُ٘ ؽتًـ عٔ بك ١ٝا٭ْٛاع َٔ دٓو٘.
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ٚإكِـ َٔ ٖقا ُلف ا٭ؾٗاّ إٍ ا٫عتباك بٓٛاّ اـًل ايق ٟأٚؿع٘ اهلل ٗ
نٌ ْٛع.
ٚاـڀاب ٗ قٛي٘ :طځأ ٵَجٳاڂيهڂِٵص َٛد٘ إٍ إٌلنٌ217/7 .
ٛٗٚٚ _7ك َا ٗ ايدل يًٓاي عً ٢اؾًُ ١أقٛٗٚ َٔ ٣ٛك َا ٗ ايبشلٚ ،فٹنڃلٴ
ايدل ٚايبشل; يكِـ اٱساط ١ظُٝع َا سٛت٘ ٖق ٙايهڂلٳ ;٠٭ٕ ايدل ٖ ٛهڀض
ا٭كض ايق ٌّٞ ٟؾ ٘ٝاؿٛٝإ غرل هابضٚ ،ايبشل ٖ ٛإا ٤ايهجرل ايقٜ ٟػُل
دن٤اڄ َٔ ا٭كض هٛا ٤نإ إاًَ ٤شاڄ أّ عقباڄ.
ٚايعلب توُ ٞايٓٗل علاڄ نايؿلات ٚؿدً272/7 .١
ٚ _8اعًِ أْ ٞتڀًبت نٌـ ايكٓاع عٔ ٚد٘ ا٫قتِاك عً ٢توُ٤٫٪ٖ ١ٝ
ا٭ْبٝا َٔ ٤بٌ ها٥ل ا٭ْبٝا َٔ ٤فك ١ٜإبلاٖ ِٝأ ٚفكْٛ ١ٜغ عً ٢ايٛدٌٗ ٗ َعاؿ
ُٓرل طفٴكٿٻٜتٹ٘ٹص ؾًِ ٜتٔض يٚ ،ٞتڀًبت ٚد٘ تلتٝب أزلاٖ ِٗ٥قا ايذلتٝب،
َٛٚا ٠٫بعض ٖق ٙا٭زلا ٤يبعض ٗ ايعڀـ ،ؾًِ ٜبـ ي.ٞ
()1

ٚغايب ٚين إٔ َٔ ٖق ٙايٛد ٙٛنَ ٤٫٪ٖ ٕٛعلٚؾٕٛ

٭ٌٖ ايهتاب

ٚيًٌُلنٌ ايقٜ ٜٔكتبوَ ٕٛعلؾ ١ا٭ْبٝا َٔ ٤أٌٖ ايهتابٚ ،إٔ إٓاهبٗ ١
تلتٝبِٗ  ٫ؽً َٔ ٛإٔ تهْ ٕٛاً ١٦عٔ ا٫بتـا ٤بقنل إٔ إهشام ٜٚعكٛب َٖٛب١
ٱبلاُٖٖٚ ،ِٝا أب ٚابٓ٘; ؾٌٓأ اْ٫تكاٍ َٔ ٚاسـ إٍ آػل َٓاهب ١يْ٬تكاٍ،
ٚإٔ تٛمٜع أزلا ِٗ٥عً ٢ؾٛاٌُ ث٬خ  ٫ىً ٛعٔ َٓاهب ١ػُع بٌ أُشاب
تًو ا٭زلا ٗ ٤ايؿاًُ ١ايٌاًَ ١٭زلا.ِٗ٥
ٖ _ 1هقا ٗ ا٭ٌُٚ ،يعٌ ايِٛابَ :علٚؾٌ; ٭ْ٘ ػدل ايه)ّ( .ٕٛ

لطائف مً تفضري صْرٗ األىعاو

228

مكاالتٗ
ٚهٛم إٔ ػؿ ١أزلا ٗ ٤٫٪ٖ ٤تعلٜبٗا إٍ ايعلب ١ٝسلٚؾاڄ ٚٚمْاڄ شلا أثل
لكبار

إٜجاكٖا بايقنل ؿ ٕٚغرلٖا َٔ ا٭زلا ٤م( ٛسلعٚ ٕٛسلٚ ٌٜٛسنقٝاٍ ٚمُٝا)
كتاب

ٚا٭ْبٝا٤
ٚإٔ إعـٚؿٖ ٗ ٜٔق ٙاٯٜات ايج٬خ تٛمعٛا ايؿٔا ;ٌ٥إف َِٓٗ ايلهٌ العزبٔ٘
يف
ٚاؾٗاؿ ٗ
ٚإًٛىٚ ،أٌٖ ا٭ػ٬م اؾً ١ًٝايعنٜن َٔ ٠ايِدل ٚدٗاؿ ايٓؿى،
العصز

هب ٌٝاهللٚ ،إِابل ٠يتبًٝؼ ايتٛسٝـ ٚايٌلٜعَٚ ،١هاكّ ا٭ػ٬م ،نُا أًاك إٍ
احلدٓح

شهڃِٳ
فيو قٛي٘ _تعاٍ_ ٗ آػل اٯٜات :طڂأ ٵٚيځ٦ٹوځ اډيقٹٜٔٳ آٳتٵٓٝٳاٖٴِٵ اڃي ٹهتٳابٳ ٚٳايڃ ٴ
ٚٳايٓټبٴ ٻ٠ٛځص  َٔٚب ِٗٓٝأُ٬ڄ ا٭َتٌ ايعلبٚ ١ٝاٱهلا.١ًٝٝ٥
ؾًُا فنل إهشام ٜٚعكٛب أكؿف فٹنڃلٳُٖا بقنل ْب َٔ ٌٝفك ١ٜإهشام
ٜٚعكٛبُٖٚ ،ا أب ٚابٓ٘ َٔ ا٭ْبٝاُٖ ٤ا ؿاٚؿ ٚهًُٝإ َبتـ٤اڄ بُٗا عً ٢بك١ٝ
فك ١ٜإهشام ٜٚعكٛب; ٭ُْٗا ْا ٫فـ ٜٔع :ٌُٝٛفـٳ اٯػل ٠بايٓبٚ ،٠ٛفـٳ
ايـْٝا بإًو.
ثِ أكؿف بقنل ْبُ ٌٝاث ٗ ٬إٔ ائل أُاب نًُٗٝاٚ ،إٔ اْؿلاز ايهلب
عُٓٗا بِدلُٖا.
ُٖٚا أٜٛب ٜٛٚهـ ،ثِ بقنل كهٛيٌ أػُٖ ٜٔٛا َٛهٖٚ ٢اكٚ ،ٕٚقـ
أُاب َٛهَ ٢جٌ َا أُاب ٜٛهـ َٔ ايهٝـ ي٘ يكتً٘ َٔٚ ،لات٘ َٔ فيو،
ٚنؿايت٘ ٗ بٝت إًو; ؾٗ ٤٫٪ايوت ١سلًتِٗ ايؿاًُ ١ا٭ ٍٚإٓتٗ ١ٝبكٛي٘
ش ٹوٓٹٌٳص.
ذنڇ ٟايڃُٴ ٵ
_تعاٍ_ :طٚٳ ځن ٳقيٹوځ ْٳ ٵ
ثِ بقنل ْب ٌٝأب ٚابٓ٘ ُٖٚا منلٜا ٚو ;٢ٝؾٓاهب إٔ ٜقنل بعـُٖا كهٕ٫ٛ
 ٫فك ١ٜشلُاُٖٚ ،ا عٝوٚ ٢إيٝايُٖٚ ،ا َتُاث ٗ ٕ٬أُْٗا كؾعا إٍ ايوُا;٤
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ؾأَا عٝو ٢ؾلؾع٘ َقنٛك ٗ ايكلإٓٚ ،أَا إيٝاي ؾلؾع٘ َقنٛك ٗ نتب
اٱهلاٚ ،ًٌٝٝ٥مل ٜقنل ٙإؿول َٔ ٕٚايوًـ.
ٚقـ ق :ٌٝإٕ إيٝاي ٖ ٛإؿكٜى ٚعً ;٘ٝؾلؾع٘ َقنٛك ٗ قٛي٘
ُـٿٜكاڄ ْٳٹبٝٸاڄ (ٚ )56ٳ ٳكؾځ ٵعٓٳاٙٴ ٳَهځاْاڄ
_تعاٍ_:طٚٳافٵنڂلٵ ؾٹ ٞاڃي ٹهتٳابٹ ڇإؿٵكڇٜىٳ إڇْٻ٘ٴ نځا ٳٕ ٹ
ٳع ٹًٝٸاڄص ٗ هٛكَ ٠ل.ِٜ
ٚابتـ ٨بعٝو ٢عڀؿاڄ عً ٢و ;٢ٝ٭ُْٗا قلٜبإ ابٓا ػايٚ ،١٭ٕ عٝو٢
كهٚ ،ٍٛإيٝاي ْيب غرل كه ٤٫٪ٖٚ ،ٍٛا٭كبع ١تُٔٓتِٗ ايؿاًُ ١ايجاْ١ٝ
ٌ َٹٔٵ ايِٻايٹشٹٌٳص.
إٓتٗ ١ٝبكٛي٘ _تعاٍ_ :طنڂ پ
ٚعڀـ ايٝوع; ٭ْ٘ ػًٝؿ ١إيٝايٚ ،تًُٝقٚ ،ٙأؿَر بٚ ٘ٓٝبٌ إيٝاي
إزلاع ;ٌٝتٳٓٵٗڇٝٳ١ڄ بقنل ايٓيب ايق ٟإيٜٓ ٘ٝتْٗ ٞوب ايعلب َٔ فك ١ٜإبلاٖ.ِٝ
ٚػٴتٹُٛا بْٛٝى ٚي ;ٙٛ٭ٕ نَُٗٓ ٬ا أكهٌ إٍ أَُ ١ػرل.٠
ٔ ڃًٓٳا ٳعًځ٢
 ٤٫٪ٖٚا٭كبع ١تُٔٓتِٗ ايؿاًُ ١ايجايج ١إٓتٗ ١ٝبكٛي٘ :طٚٳنڂ٬ڋ ؾځ ٻ
ايڃعٳايځُٹٌٳص348_347/7 .
ٚ _9ايوب :نٜ ّ٬ـٍ عً ٢ؼكرل أسـ ،أْ ٚوبت٘ إٍ ْك ١ِٝأَ ٚٳعٳ ٻل ٠بايباطٌ
أ ٚباؿلَ ٖٛٚ ،لاؿف ايٌتِ.
ٚيٝى َٔ ايوب ايٓوب ١إٍ ػڀإ ٗ ايلأ ٟأ ٚايعٌُ ٫ٚ ،ايٓوب ١إٍ ٓٗ ٍ٬
ايـ ٜٔإٕ نإ ُـك َٔ كايـ ٗ ايـ427/7 .ٜٔ
ٚٚ _10د٘ ايٓٗ ٞعٔ هب أُٓاَِٗ ٖٛ :إٔ ايوب  ٫تذلتب عًًَِ ٘ٝش١
ؿ ;١ٜٝٓ٭ٕ إكِٛؿ َٔ ايـع ٖٛ ٠ٛا٫هتـ ٍ٫عً ٢إبڀاٍ ايٌلىٚ ،إٗٚاك
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مكاالتعٔ
اهتشاي ١إٔ ته ٕٛا٭ُٓاّ ًلنا ٤هلل _تعاٍ_ ؾقيو ٖ ٛايقٜ ٟتُٝن ب٘ اؿل
ايباطٌٜٗٓٚ ،ض ب٘ احمللٜ ٫ٚ ،وتڀٝع٘ إبڀٌ.

لكبار

كتاب

ؾأَا ايوب ؾإْ٘ َكـٚك يًُشل ٚيًُبڀٌ; ؾٗٛٝل َٗٛل ايتوا ٟٚبُٗٓٝا .العزبٔ٘
ٚكَا اهتڀاع إبڀٌ بٛقاست٘ ٚؾشٌ٘ َا ٜ ٫وتڀٝع٘ احملل; ؾځٝٳ ڂًٛغٴ يف
يًٓاي أْ٘

تػًب عً ٢احملل.

العصز

احلدٓح

عً ٢إٔ هب آشلتِٗ ٕا نإ ٜٴشٵُٹ ٞغٛٝځِٜٗٚ ،نٜـ تًِبِٗ قـ عاؿ َٓاؾٝاڄ ٕلاؿ
اهلل َٔ ايـع ;٠ٛؾكـ قاٍ يلهٛي٘ _عً ٘ٝايِٚ ٠٬ايو :_ّ٬طٚٳدٳا ٹؿڃيٗٴِٵ بٹاډيتٹ ٞٹٖٞٳ
سوٳٔٴص.
ځأ ٵ
ٚقاٍ ٕٛهٖٚ ٢اك_ ٕٚعًُٗٝا ايو :_ّ٬طځؾكڂ ٫ٛيځ٘ٴ قځ ٵ ٛڄ ٫ځيٝٿٓاڄص.
ؾِاك ايوب عا٥كاڄ عٔ إكِٛؿ َٔ ايبعج ;١ؾتُشض ٖقا ايوب يًُؿوـ،٠
ٚمل ٜهٔ ٌَٛباڄ ًَِش.١
ٚيٝى ٖقا َجٌ تػٝرل إٓهل إفا ػٝـ إؾٔا ٙ٩إٍ َؿوـ ،٠٭ٕ تػٝرل إٓهل
ًَِش ١بايقاتٚ ،إؾٔا ٙ٩إٍ إؿوـ ٠بايعٳلٳض.
ٚفيو فاٍ تذلؿؿ ؾ ٘ٝأْٛاكٴ ايعًُا٤ٹ اجملتٗـ ٜٔعوب إٛامْ ١بٌ إِاحل
ٚإؿاهـ ق٠ٛڄ ٓٚعؿاڄٚ ،ؼككاڄ ٚاستُا٫ڄ.
ٚنقيو ايك ٗ ٍٛتعاكض إِاحل ٚإؿاهـ نًٗا430/7 .
ٚ _11تكـ ِٜا٭ؾ٦ـ ٠عً ٢ا٭بِاك ٭ٕ ا٭ؾ٦ـَ ٠عٓ ٢ايعك ٖٞٚ ،ٍٛقٌ
ايـٚاعٚ ٞايِٛاكف; ؾإفا ٫غ يًكًب باكم ا٫هتـٚ ٍ٫دٻ٘ٳ اؿٛايٻ إٍ
ا٭ًٝاٚ ،٤تأَٻٌ َٓٗا.
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ٚايٛاٖل إٔ ٚد٘ اؾُع بٌ ا٭ؾ٦ـٚ ٙا٭بِاكٚ ،عـّ ا٫هتػٓا ٤با٭ؾ٦ـ ٠عٔ
ا٭بِاك; ٭ٕ ا٭ؾ٦ـ ٠ؽتّ بإؿكاى اٯٜات ايعكً ١ٝاحملَٔ ،١جٌ آ ١ٜا٭َٚ ،١ٝآ١ٜ
اٱعذام.
ٕٚا مل تهؿِٗ اٯٜات ايعكًٚ ،١ٝمل ٜٓتؿعٛا بأؾ٦ـتِٗ ٭ْٗا َٴكځډًب ١عٔ ايؿڀل،٠
ٚهأيٛا آٜاتٺ َل١ٝ٥ڄ َبِل٠ڄ ،نإٔ ٜلق ٗ ٢ايوُاٜٚ ،٤ٴٓٳ ٿنٍ عً ِٗٝنتاباڄ ٗ
قلطايٚ ،أػدل اهلل كهٛي٘ " ٚإوًٌُ بأِْٗ ي ٛدا٤تِٗ آَ ١ٜبِلٕ ٠ا آَٓٛا;
٭ٕ أبِاكِٖ َٴكځډًب_ ١أٜٔاڄ_ َجٌ تكًٝب عكٛشلِ443/7 .
ٚ _12قٛي٘ :طځأٚٵ ځنوٳٳبتٵ ؾٹ ٞإڇّٳاٹْٗٳا ٳػٝٵلاڄص عڀـ عً ٢طآَٳٓٳتٵص أ ٟأ ٚمل
تهٔ نوبت ٗ إّاْٗا ػرلاڄ.
 )ٗ(ٚيًٛلؾٚ ،١ٝإِا ًِٜض يًٛلؾَ ١ٝـ ٠اٱّإ ٫ ،اٱّإ ،أ ٟأ ٚنوبت
ٗ َـ ٠إّاْٗا ػرلاڄ.
ٚاـرل ٖ ٛا٭عُاٍ ايِاؿٚ ١ايڀاعات.
(ٚأ )ٚيًتكوُ ٗ ِٝؿات ايٓؿى ؾٝوتًنّ تكو ِٝايٓؿٛي اييت ػِِتٗا
ايِؿتإ إٍ قوٌُْ :ؿٛي ناؾل ٠مل تهٔ آَٓت َٔ قبٌ; ؾٜٓ ٬ؿعٗا إّاْٗا ّٜٛ
ٜأت ٞبعض آٜات اهللْٚ ،ؿٛي آَٓت ٚمل تهوب ػرلاڄ ٗ َـ ٠إّاْٗا; ؾٗٞ
ْؿٛي َ ;١َٓ٪ؾٜٓ ٬ؿعٗا َا تهوب٘ َٔ ػرل ٜ ّٜٛأت ٞبعض آٜات كبو.
ٖٚقا ايكوِ ايجاْ ٞفَ ٚلاتب َتؿاٚت ;١٭ٕ ايتكِرل ٗ انتواب اـرل َتؿاٚت;
ؾُٓ٘ إٓاع١څ ٭عُاٍ اـرل نًٗا َ٘ٓٚ ،إٓاع١څ يبعٔٗا َ٘ٓٚ ،تؿلٜ٘څ ٗ اٱنجاك َٓٗا.

ٚٚاٖل اٯٜ ١ٜكتٔ ٞإٔ إلاؿٳ ْؿٛيٷ مل تهوبٵ ٗ إّاْٗا ً٦ٝاڄ َٔ اـرل أٟ
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اقتِلت عً ٢اٱّإٚ ،ؾلطت ٗ ْٝع أعُاٍ اـرل.

مكاالت
لكبار

ٚقـ عٴًٹِٳ َٔ ايتكو ِٝإٔ ٖق ٙايٓؿٛي ٜٓ ٫ؿعٗا انتواب اـرل َٔ بعـ ف٤ٞ
كتاب

ا٭َ١
اٯٜاتَ ٫ٚ ،ا ٜكَ ّٛكاّ انتواب اـرل عٓـ اهللَ ٖٛٚ ،ا َٳ ٻٔ ب٘ عًٖ ٢قٙ
العزبٔ٘
َٔ غؿلإ ايو٦ٝات عٓـ ايتٛب ;١ؾايعنّ عً ٢اـرل ٖ ٛايتٛب ،١أ ٟايعنّيف عً٢
العصز

انتواب اـرل; ؾٛقع ٗ ايه ّ٬إهامٴ سقفٺ; اعتُاؿاڄ عً ٢ايكل ١ٜٓايٛآش.١

احلدٓح

ٚايتكـٜلٜٓ ٫ :ؿع ْؿواڄ غرل َ ١َٓ٪إّاْٗا ،أْ ٚؿواڄ مل تهٔ نوبت ػرلاڄ ٗ
إّاْٗا َٔ قبٌ نوبٗاٜ ،عين أَ ٚا ٜكَ ّٛكاّ نوب اـرلَ ،جٌ ايتٛب ;١ؾإْٗا
بعض انتواب اـرل; ٚيٝى إلاؿ أْ٘ ٜٓ ٫ؿع ْؿواڄ َ١َٓ٪ڄ إّاْٗا إفا مل تهٔ قـ
نوبت ػرلاڄ عٝح ٜٝٔع اٱّإ إفا مل ٜكع انتواب اـرل ،٭ْ٘ ي ٛأكٜـ فيو ٕا
ناْت ؾا٥ـ ٠يًتكوٚ ،ِٝيهؿ ٢إٔ ٜٴكآٍٜ ٫ :ؿع ْؿواڄ إّاْٗا مل تهوب ػرلاڄ; ٭ٕ
ا٭ؿي ١ايكڀعْ ١ٝأٖ١څ عً ٢إٔ اٱّإ ايٛاقع قبٌ ف ٤ٞاٯٜات ٜ ٫ٴـٵسٳض إفا ؾلٙ
ُاسب٘ ٗ ً َٔ ٤ٞا٭عُاٍ ايِاؿٚ ،١٭ْ٘ ي ٛنإ نقيو ٚهًډُٓإ ٙا اقتٔ٢
أنجل َٔ إٔ ايق ٟمل ٜؿعٌ ً٦ٝاڄ َٔ اـرل عٳـٳا أْ٘ آَٔ ٜٓ ٫ؿع٘ إّاْ٘ٚ ،فيو إهاؿ
قٹوٵِ مل ٜكٌ ب٘ أسـ َٔ عًُا ٤اٱه.ّ٬
ٚبقيو تعًِ إٔ اٯ ٫ ١ٜتٓٗض سذ ١يًُعتني ٫ٚ ١اـٛاكز ايق ٜٔأٚدبٛا
ػًٛؿ َلتهب ايهبرل ٠غرل ايتا٥ب ٗ ايٓاكٚ ،ايتو ١ٜٛبٚ ٘ٓٝبٌ ايهاؾلٚ ،إٕ نإ
ٚاٖلٖا قبٌ ايتأٌَ  ِٖٜٛأْٗا سذ ١شلِٚ ،٭ْ٘ ي ٛنإ ا٭َل نُا قايٛا يِاك
ايـػ ٗ ٍٛاٱّإ َع اكتهاب نبرلٚ ٠اسـ ٠عبجاڄ ٜ ٫لٓا ٙعاقٌ يٓؿو٘; ٭ْ٘
ٜـػٌ ٗ نًؿ ١نجرل َٔ ا٭عُاٍ بـ ٕٚدـ ٣ٚعًَٗٓ ٘ٝاٚ ،يهإ أٖ ٕٛا٭سٛاٍ
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عًَ ٢لتهب ايهبرل ٠إٔ ىًع كبك ١اٱّإ إٍ إٔ ٜتٛب َٔ ا٭َلْٝ ٜٔعاڄ.
ٚهؼاؾٖ ١قا اي٬مّ ٭ُشاب ٖقا إقٖب هؼاؾ١څ ٜ ٫لٓاٖا َٳٔٵ ي٘ ْٛل
ثاقب.
ٚاً٫تػاٍ بتبَ ٌٝا ٜوتؿاؿ َٔ ْ ِٛاٯٓ َٔ ١ٜب٘ اؿـ ايقٜٓ ٟتٗ ٞعٓـٙ
اْ٫تؿاع بتشِ ٌٝاٱّإ ٚؼِ ٌٝأعُاٍ اـرل _ أدـ َٔ ٣اـٛض ٗ يٛامّ
َعاْٗٝا َٔ اعتباك ا٭عُاٍ دن٤اڄ َٔ اٱّإ ٫ ،هُٝا َع َا ٗ أٌُ إعَٓٔ ٢
ا٫ستُاٍ إوك٘ ي٬هتـ.ٍ٫
ؾځِٹؿځ ڂ :١طيځِٵ ٳتهڂٔٵ آ ٳَٳٓتٵ َٹٔٵ قځبٵٌٴص ؼقٜل يًٌُلنٌ َٔ ايذلٜح عٔ اٱّإ;
ػٌ ١ٝإٔ ٜبػتِٗ ٛٗٚ ّٜٛك اٯٜات ِٖٚ ،إكِٛؿ َٔ ايوٝام.
ُٚؿ ١طځأٚٵ ځنوٳٳبتٵ ؾٹ ٞإڇّٳاٹْٗٳا ٳػٝٵلاڄص إؿَاز ٗ أثٓا ٤إكِٛؿ; يتشقٜل إٌَٓ٪
َٔ اٱعلاض عٔ ا٭عُاٍ ايِاؿ189_187/1_8.١
َٚ _13عٓ ٢ن ٕٛاٱه١ًَ ّ٬ځ إبلاِٖٝٳ :أْ٘ دا ٤با٭ُ ٍٛاييت ًٖ ٞلٜع١
إبلاٖ :ٖٞٚ ِٝايتٛسٝـَٚ ،واٜل ٠ايؿڀلٚ ،٠ايٌهلٚ ،ايوُاسٚ ،١إعٕ٬
اؿل200/1_8.
 َٔٚ _14يڀا٥ـ ايكلإٓ ا٫قتِاك ٗ ُٚـ طهٳلڇٜعٴ ايڃ ٹعكځابٹص عً٪َ ٢نـ
ٚاسـٚ ،تعنٜن ُٚـ طايڃػٳؿڂٛكٴ اي ٻلسٹِٝٴص َ٪نـات ث٬ث ٖٞٚ ١إّٕ٫ٚ ،
ا٫بتـاٚ ،٤ايتٛنٝـ ايًؿ ;ٞٛ٭ٕ طاي ٻلسٹِٝص ٪ٜنـ َعٓ ٢طايڃػٳؿڂٛكٴص يٹٝٴڀځُٵ٦ٹٔٳ
أٌٖ ايعٌُ ايِاحل إٍ َػؿل ٠اهلل ٚكٓت٘ٚ ،يٹٝٳوٵتٳـعٞٳ أٌٖ اٱعلاض
ٚايِـٚف إٍ اٱق٬ع عُا ِٖ ؾ212/1_8 .٘ٝ
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مكاالت

صْرٗ األعزاف
ٖ _1قا ٖ ٛا٫هِ ايق ٟعلؾت ب٘ ٖق ٙايوٛك َٔ ،٠عٗـ ايٓيب".

لكبار
كتاب
العزبٔ٘
يف

أػلز ايٓوا َٔ ،ٞ٥سـٜح أبًَٝ ٞه ،١عٔ عل ٠ٚبٔ مٜـ بٔ ثابت :أْ٘ قاٍ
العصز

احلدٓحٍ
ٕلٚإ بٔ اؿهَِ :ا ي ٞأكاى تكلأ ٗ إػلب بكِاك ايوٛك ٚقـ كأٜت كهٛ
اهلل"ٜكلأ ؾٗٝا بأط ٍٛايڀٛي.ٌٝ
قاٍ َلٚإ قًتٜ :ا أبا عبـ اهلل َا أط ٍٛايڀٛي ،ٌٝقاٍ :ا٭علاف5/2_8 .
ٚٚ _2د٘ توُٝتٗا أْٗا فنل ؾٗٝا يؿ ٜا٭علاف بكٛي٘ _تعاٍ_ :طٚٳٳبٵٓٝٳ ٴُٗٳا سٹذٳابٷ
ف كڇدٳاٍٷص اٯ.١ٜ
ٚٳ ٳعًځ ٢ا٭ځ ٵعلٳا ٹ

ٚمل ٜقنل ٗ غرلٖا َٔ هٛك ايكلإٓٚ ،٭ْٗا فنل ؾٗٝا ًإٔ أٌٖ ا٭علاف ٗ
اٯػلٚ ،٠مل ٜقنل ٗ غرلٖا َٔ ايوٛك بٗقا ايًؿٚ ،ٜيهٓ٘ فنل بًؿ ٜطهٴٛكڈص
ٗ قٛي٘ :طؾځٔٴلڇبٳ ٳبٵٝٳٓٗٴِٵ ٹبوٴٛكڈ يځ٘ٴ بٳابٷ بٳا ٹطٓٴ٘ٴ ؾٹ٘ٝٹ اي ٻلسٵُٳ١ڂ ٳٚٚځاٖٹ ٴلٙٴ َٹٔٵ قٹٳبًٹ٘ٹ
ايڃ ٳعقٳابٴص ٗ هٛك ٠اؿـٜـ5/2_8 .
ٚ _3كَا تـع ٢بأزلا ٤اؿلٚف إكڀع ١اييت ٗ أٚشلا = :ٖٞٚأيـ _ _ ّ٫
َُ _ ِٝاؿ.+
أػلز ايٓوا َٔ ٞ٥سـٜح أب ٞا٭هٛؿ ،عٔ عل ،٠ٚعٔ مٜـ بٔ ثابت :أْ٘
قاٍ ٕلٚإ :يكـ كأٜت كه ٍٛاهلل"ٜكلأ ٗ إػلب بأط ٍٛايڀٛي= :ٌٝأيـ،
ُ ،َِٝ ،ّ٫اؿ.+
 ٖٛٚه ٤ٞعً ٢ايك ٍٛبإٔ اؿلٚف إكڀع ١اييت ٗ أٚا ٌ٥بعض ايوٛك ٖٞ
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أزلا ٤يًوٛك ايٛاقع ١ؾٗٝآ ٖٛٚ ،عٝـ ،ؾٜ ٬ه ٕٛطإّص ازلاڄ يًوٛك،٠
ٚإط٬ق٘ عًٗٝا إِا ٖ ٛعً ٢تكـٜل ايتعلٜـ باٱٓاؾ ١إٍ ايوٛك ٠فات إّٔ.
6_5/2_8

ٚ _4فنل ايؿرلٚم باؿ ٗ ٟنتاب بِا٥ل ف ٟٚايتُٝٝن إٔ ٖق ٙايوٛك ٠توُ٢
هٛك ٠إٝكات; ً٫تُاشلا عً ٢فنل َٝكات َٛه ٗ ٢قٛي٘ :ط ٳٚيځُٻا دٳا٤ٳ َٴٛهٳ٢
يٹُٹٝكځاٹتٓٳاص ٚأْٗا توُ ٢هٛك ٠إٝجام; ً٫تُاشلا عً ٢سـٜح إٝجام ٗ قٛي٘:
طځأځي ٵوتٴ بٹ ٳلٿبهڂِٵ قځايڂٛا ٳبًځ٢ص6/2_8.
َ ٖٞٚ _5ه ١ٝب ٬ػ٬ف ،ثِ قْٝ :ٌٝعٗا َه6/2_8 .ٞ
 َٔ ٖٞٚ _6ايوبع ايڀٛاٍ اييت دعًت ٗ أ ٍٚايكلإٓ يڀٛشلا  ٖٞٚهٴٛٳكٴ:
ايبكلٚ ،٠آٍ عُلإٚ ،ايٓواٚ ،٤إا٥ـٚ ،٠ا٭ْعاّٚ ،ا٭علافٚ ،بلا.٠٤
ٚقـّ إـَْٗٓ ٞا  ٖٞٚهٛك :ايبكلٚ ،٠آٍ عُلإٚ ،ايٓواٚ ،٤إا٥ـ ;٠ثِ فنل
إه :ٖٛٚ ٞا٭ْعاّٚ ،ا٭علاف عً ٢تلتٝب إِشـ ايعجُاْ ;ٞاعتباكاڄ بإٔ
هٛك ٠ا٭ْعاّ أْنيت َه ١بعـ هٛك ٠ا٭علاف; ؾٗ ٞأقلب إٍ إـْ َٔ ٞايوٛك
ايڀٛاٍ7/2_8 .
 _7أغلآٗا :اؾتتشت ٖق ٙايوٛك٠ڂ بايتٜٓ٘ٛٹ بايكلإٓٚ ،ايٛعـٹ بتٝورل ٙعً٢
ايٓيب" يٹٴٝٳبًِّ ٳػ ٴ٘ٚ ،نإ اؾتتاسٗا نَ٬اڄ داَعاڄ َٓ ٖٛٚاهب ٕا اًتًُت عً ٘ٝايوٛك٠
َٔ إكاُـ; ؾٗ ٛاؾتتاغ ٚاكؿ عً ٢أسؤ ٚد ٙٛايبٝإٚ ،أنًُٗا ًإٔٳ هٛكڇ ايكلإٓ.

ٚتـٚكٴ َكاُـٴ ٖق ٙايوٛك٠ٹ عً ٢قٛكڇ َكاُـٳ َٓٗا :ايٓٗٞٴ عٔ اؽاف ايٌلنا٤
َٔ ؿ ٕٚاهللٚ ،إْقاكٴ إٌلنٌ عٔ ه ٤ٛعاقب ١ايٌلى ٗ ايـْٝا ٚاٯػلُٚٚ ،٠ـٴ

لطائف مً تفضري صْرٗ األعزاف

236

َا سٌٻ بإٌلنٌ ٚايق ٜٔنقبٛا ايلهٌ َٔ :ه ٤ٛايعقاب ٗ ايـْٝاَٚ ،ا مكاالت
هٝشٌ
لكبار

بِٗ ٗ اٯػلٚ ،٠تقنرلٴ ايٓاي بٓعُ ١ػًل ا٭كضُٚ ،هٌڇ ايٓٛع اٱْوأَْ ٞ
ػرلات ا٭كضٚ ،بٓعُ١ٹ اهلل عًٖ ٢قا ايٓٛع غًل أًُ٘ ٚتؿٔ.ً٘ٝ
َٚا ٌْأ َٔ عـا ٠ٚدٓى ايٌٝڀإ يٓٛع اٱْوإ.

كتاب

العزبٔ٘
يف
العصز

ٚؼقٜلٴ ايٓايڇ َٔ ايتًبى ببكاٜا َهل ايٌٝڀإ َٔ تو ًٜ٘ٛإٜاِٖ سلَإٳ
ز بِٗ ٗ ايعقاب ٗ اٯػل.٠
أْؿوٹِٗ ايڀٝباتٹ َٔٚ ،ايٛقٛع ؾُٝا ٜٳنٴ ټ

احلدٓح

ُٚٚـٴ أٖٛاٍڇ ّٜٛڇ اؾنا٤ٹ يًُذلٌَٚ ،نلاَاتٹ٘ يًُتكٌ.
ٚايتقنرلٴ بايبعحٚ ،تكلٜبٴ ؿي.ً٘ٝ
ٚايٓٗٞٴ عٔ ايؿواؿ ٗ ا٭كض اييت أًُشٗا اهلل يؿا٥ـ٠ٹ اٱْوإ.
ٚايتقنرلٴ ببـٜع َا أٚدـ ٙاهلل ٱُ٬سٗا ٚإسٝاٗ٥ا.
ٚايتقنرلٴ َا أٚؿع اهللڂ ٗ ؾڀل٠ٹ اٱْوإ َٔ ٚقت ته ٜٔٛأًُ٘ إٔ ٜكبًٛا ؿع٠ٛځ
كهٌڇ اهلل إٍ ايتكٚ ٣ٛاٱُ٬غ.
ٚأؾاضٳ ٗ أسٛاٍ ايلهٌ َع أقٛاَِٗ إٌلنٌَٚ ،ا ٫ق َٔ ٙٛعٓاؿِٖ ٚأفاِٖ،
ٚأْقك بعـّ ا٫غذلاك بإَٗاٍڇ اهللٹ ايٓايٳ قبٌ إٔ ٜٓنٍ بِٗ ايعقابٚ ،إعقاكاڄ شلِ إٔ
ٴٜكڃًعٛا عٔ نؿلِٖ ٚعٓاؿِٖ; ؾإٕ ايعقاب ٜأت ِٗٝبػت ١بعـ فيو اٱَٗاٍ.

ٚأطاٍ ايكٍٛٳ ٗ قَِٛ ١ه_ ٢عً ٘ٝايوَ _ّ٬ع ؾلع ٗٚ ٕٛتِلؾات بين
إهلاَ ٌٝ٥ع َٛه_ ٢عً ٘ٝايو._ّ٬
ٚؽًډٌٳ قٹِتٳ٘ بٌاك٠ڂ اهللٹ ببعج ١قُـ " ُٚؿ١ڂ أَت٘ٚ ،ؾٌٔٴ ؿ.ٜ٘ٓ
ثِ تٳؼٳډًّٳ إٍ َٛع ١ٛإٌلنٌ نٝـ بـٻيٛا اؿٓٝؿٚ ،١ٝتكًډـٚا ايٌلى،
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ٓٚلبٳ شلِ َج٬ڄ َٔ آتا ٙاهلل اٯٜات ،ؾٛهٛي ي٘ ايٌٝڀإ; ؾاْوًؽ عٔ اشلـ.٣
ُٚٚـٴ ساٍڇ أٌٖ ائ٬يُٚٚ ،١ـٴ تهقٜبِٗ َا دا ٤ب٘ ايلهُٚٚ ،ٍٛـٴ
آشلتِٗ َا ٜٓاٗ اٱشلٚ ،١ٝإٔ هلل ايِؿاتٹ اؿوُٓ ٢ؿاتٹ ايهُاٍ.
ثِ أَل اهلل كهٛي٘ _عً ٘ٝايِٚ ٠٬ايوٚ _ّ٬إوًٌُ بوع ١ايِـكٚ ،إـا١َٚ
عً ٢ايـعٚ ،٠ٛسقكِٖ َٔ َـاػٌ ايٌٝڀإ َلاقب ١اهلل بقنل ٙهلاڄ ٚدٗلاڄ،
ٚاٱقباٍڇ عً ٢عباؿت٘9_7/2_8 .
 _8ط ٳٚځي ځكـٵ ٳَ ډهٓٻانڂِٵ ؾٹ ٞا٭ځ ٵكضڇ ٚٳدٳ ٳع ڃًٓٳا ځيهڂِٵ ؾٹٗٝٳا َٳعٳاٜٹٍٳ ځقًٹ٬ٝڄ َٳا تٳ ٵٌهڂلٴٕٚٳص
َ ٬ٳا ٳتقٳنډلٴٕٚٳص.
عڀـ عً :١ًْ ٢طٚٳ ٫ٳتتٻبٹعٴٛا َٹ ٵٔ ؿٴْٚٹ٘ٹ ځأ ٵٚٹيٝٳا٤ٳ ځقًٹ ٝڄ
ؾٗقا تقنرل شلِ بإٔ اهلل ٖٚ ٛي ٞاـًل; ٭ْ٘ ػايكِٗ عًٚ ٢د٘ ا٭كض،
ٚػايل َا بٹ٘ٹ عٳٝٵٌٴِٗ ايق ٟب٘ بكا٤ٴ ٚدٛؿٹِٖ إٍ أدٌ َعًٚ ،ّٛتٛبٝؽٷ عً ٢قً١
ًهلٖا ،نُا ؿٍ عً ٘ٝتق ٌٜٝاؾًُ ١بكٛي٘ :ط ځقًٹ٬ٝڄ َٳا تٳ ٵٌهڂلٴٕٚٳص ؾإٕ ايٓؿٛي
اييت ٜ ٫ندلٖا ايتٗـٜـ قـ تٓؿعٗا ايقنلٜات ايِاؿٚ ،١قـ قاٍ أسـ اـٛاكز
ٚطڂًٹبٳ َٓ٘ إٔ ىلز إٍ قتاٍ اؿذاز بٔ ٜٛهـ ٚنإ قـ أهـ ٣إيْ ٘ٝعُاڄ.
ااقيفتت ت ت تتنُ ذتست ت ت تتيفصُعت ت ت تتَُست ت ت تتمغيفٌُْ

ُ 33/2_8

ُ بٗت ت ت ت ت ت ت ُتدقبت ت ت ت ت ت ت ُُّبأٌّت ت ت ت ت ت تتيفُوٕالتت ت ت ت ت ت تُْ
ُ

ٚ _9قٛي٘ :طٚٳ ٫ٳتكڃ ٳلبٳا ٖٳ ٹقٙٹ ايٌٻذٳلٳ٠ځص أًـ ٗ ايتشقٜل َٔ إٔ  ٢ٜٗٓعٔ ا٭نٌ
َٓٗا; ٭ٕ ايٓٗ ٞعٔ قلباْٗا هـپ يقكٜع ١ا٭نٌ َٓٗاٚ ،قـ تكـّ ْٛرل ٗ ٙهٛك٠
ايبكل.٠
ٚايٓٗ ٞعٔ قلبإ ًذل ٠ػاًُ َٔ ١ذل اؾٜٓ ١ٴشٵتٳٌُٴ إٔ ٜه ْٞٗ ٕٛابت،٤٬
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مكاالتـ
دعٌ اهلل ًذلَ ٠وتجٓاً َٔ ٠ذل اؾٓ َٔ ١اٱفٕ با٭نٌ َٓٗا; تٗ١٦ٝڄ يًتهًٝ
َكا ١َٚايٌَٗ٫ ;٠ٛتجاٍ ايٓٗ.ٞ

لكبار

كتاب

إيٗٝا
ؾًقيو دعٌ ايٓٗ ٞعٔ تٓاٚشلا قؿٛؾ١ڄ با٭ًذاك إأف ٕٚؾٗٝا; يًٝتؿت
العزبٔ٘
فٹٖٵٓٳُٗا بذلنٗاٖٚ ،قا ٖ ٛايٛاٖل; يٝته ٕٛكتًـٴ ايك ٣ٛايعكً ٗ ١ٝعكٌيف ايٓٛع
بتأهٝوٗا ٗ أٌُ ايٓٛع; ؾتٓتكٌ بعـ ٙإٍ ْوً٘.

العصز

احلدٓح

ٚفيو َٔ ايًڀـ اٱشل ٗ ٞته ٜٔٛايٓٛعَٛ َٔٚ ،اٖل سكٝك ١ايلبٛب١ٝ
ٚإلبٛب ;١ٝست ٢ؼٌِ ْٝع ايك ٣ٛبايتـكٜر; ؾٌٜ ٬ل ٓٚعٗا ؿؾع ١عً ٢قابً١ٝ
ايعكٌ.
ٚقـ ؿيت اٯٜاتٴ عً ٢إٔ آؿّٳ ٕا ٗٚل َٓ٘ ػاطلٴ إؼايؿ١ٹ أځنځٌٳ َٔ ايٌذل٠
إٓٗٞٿ عٓٗا ،ؾأعكب٘ ا٭نٌ سـٚخ ػاطل ايٌعٛك َا ؾْ َٔ ٘ٝكاّ٥ٳ أؿكنٗا
بايؿڀل ،٠ؾُعٓا ٙأْ٘ مايت َٓ٘ ايبواطٚ ١ايوقاد.١
ٚوتٌُ إٔ ٜه ٕٛفيو ـِ ٗ ١ُٝٛطبع تًو ايٌذل ٠إٔ تجرل ٗ ايٓؿى عًِ
اـرل ٚايٌل نُا دا ٗ ٤ايتٛكا ٠إٔ اهلل ْٗا ٙعٔ أنٌ ًذلَ ٠علؾ ١اـرل ٚايٌل.
ٖٚقا _عٓـ _ٟبعٝـٚ ،إِا سه ٢اهلل يٓا ٖ ١٦ٝتڀٛك ايعكٌ ايبٌل ٗ ٟػٹًڃكځ١ٹ أٌُ
ُٓٵعٹ٘ٹ ٗ قٛي٘ :طٚٳ ٳعډًِٳ آؿٳّٳ ا ځ٭ ٵهُٳا ٳ ٤ڂنًډٗٳاص55_54/2_8 .
ايٓٛع ايبٌلْٛ ٟرلٳ ٴ

 _10ؾكٛي٘ _تعاٍ_ :طؾځًځُٻا فٳاقځا ايٌٻذٳ ٳل٠ځ ٳبـٳتٵ ځيٗٴُٳا هٳٛٵآٴتٗٴُٳاص ٜ ٫ـٍ عً٢
أنجل َٔ سِٛٗٚ ٍٛك ايوٛآت عٓـ فٚم ايٌذل ،٠أ ٟإٔ اهلل دعٌ ا٭َلٜٔ
َكذلٌْ ٗ ايٛقتٚ ،يهٔ ٖقا ايتكاكٕ ٖ ٛيه ٕٛا٭َلَ ٜٔٴوٳٻببٌ عٔ هبب
ٚاسـ ٖٛٚ ،ػاطل ايو ٤ٛايقْ ٟؿج٘ ايٌٝڀإ ؾُٗٝا; ؾځوٳٻببٳ اٱقـاّٳ عً ٢إؼايؿ١
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يًتعاي ِٝايِاؿٚ ،١ايٌعٛك بايٓك ;١ِٝؾكـ نإ آؿّ ٚمٚد٘ ٗ طٛك هقاد١
ايعًِٚ ،ه ١َ٬ايؿڀلً ٠ب ٌٗٝبإ٥٬هٜ ٫ ١كـَإ عًَ ٢ؿوـَٔ ٫ٚ ٠ل٫ٚ ،٠
ٜعلٓإ عٔ ِْض ْاُض عًُا ُٹـٵقځ٘ إٍ ػدلڇ َٴؼٵبٹلڈ ٜٳٌٴ ډهإ ٗ ُـقٜ٘ٚ ،تٛقعإ
غلٚكٳٌٜ ٫ٚ ،ٙعلإ بايو ٗ ٤ٛا٭ؾعاٍ ٗ ٫ٚ ،فكا٥عٗا َٚكاكْاتٗا; ٭ٕ اهلل
ػًكُٗا ٗ عامل ًَه ،ٞثِ تڀٛكت عكًٝتُٗا إٍ طٛك ايتِلف ٗ تػٝرل
ايٛدـإ ،ؾځتٳهځ ٻ ٕٛؾُٗٝا ؾعٌٴ َا ْٗٝا عٌْٓ٘ٚ ،أ َٔ فيو ايتڀٛكڇ ايٌعٛكٴ بايو٤ٛٹ
يًػرلٚ ،بايو٤ٛٹ يًٓؿىٚ ،ايٌعٛك با٭ًٝا ٤اييت ت٪ؿ ٟإٍ ايو٤ٛٹٚ ،تٴكځاكڇٕٴ ايو٤ٛٳ
ٚت٬مَ٘63_62/2_8 .
 _11ؾايڀؿٌ ٗ أ ٍٚعُلٜ ٙه ٕٛبل٦ٜاڄ َٔ ػٛاطل ايو ;٤ٛؾٜ ٬وتا َٔ ٤تًكا٤
ْؿو٘ إ ٫إفا ؿل ب٘ َ٪مل ػاكد ،ٞثِ إفا تلعلع أػقت ػٛاطل ايو ٤ٛتٓتاب٘ ٗ
باطٔ ْؿو٘ ،ؾٝؿلٓٗاٜٛٚ ،يـٖآٜٚ ،ؿعٌ بٗا ،أٜ ٚؿعٌ َا تٌرلٴ بٹ٘ٹ عً.٘ٝ
64_63/2_8
ٚ _12إف قـ ناْت ْؿٛي ايٌٝاطٌ ؿاع ١ٝإٍ ايٌل باؾٹبٹډً ١تعٝٻٔ إٔ عكٌ
اٱْوإ َِٓلفٷ بٹذٹبٹډًت٘ إٍ اـرلٚ ،يهٓ٘ َعلضٷ يٛهٛه ١ايٌٝاطٌ; ؾٝكع ٗ
ًقٚف عٔ أٌُ ؾڀلتٖ٘ ٗٚ ،قا َا ٜهَ ٕٛؿتاساڄ ٕعٓ ٢ن ٕٛايٓاي ٜٛيـ ٕٚعً٢
ايؿڀلٚ ،٠ن ٕٛاٱه ّ٬ؿ ٜٔايؿڀلٚ ،٠ن ٕٛا٭ٌُ ٗ ايٓاي اـرل.
أَا ن ٕٛا٭ٌُ ٗ ايٓاي ايعـاي ١أ ٚاؾلغ ؾقيو َٓٛٛك ؾ ٘ٝإٍ ػٌ ١ٝايٛقٛع
ٗ ايٌقٚف َٔ سٝح ٜ ٫ـك ٟاؿانِ  ٫ٚايلا ;ٟٚ٭ٕ أسٛاٍ ايٛقٛع ٗ فيو
ايٌقٚف َبُٗ١څ; ؾٛدب ايتبِل ٗ ْٝع ا٭سٛاٍ68/2_8 .
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 _13ؾكٛي٘ :طقڂٌٵ إڇٕٻ ايًډ٘ٳ ٜ ٫ٳ ڃأ ٴَلٴ بٹايڃؿځشٵٌٳا ٹ٤صْ :كض يـعٛاِٖ إٔ اهللمكاالت
أَلِٖ
لكبار

بٗا أ ٟبتًو ايؿٛاسٍ ٖٛٚ ،كؿپ عًٚ ،ِٗٝتعًِٝٷ شلِٚ ،إؾاق١څ شلِ َٔ غلٚكِٖ;
كتاب

العزبٕٔ٘ٴ
ٓ ٴ٘ ايعك٤٬ٴ ٚأْهل ;ٙٚؾهٛ
٭ٕ اهلل َتِـ بايهُاٍ ،ؾٜ ٬أَل َا ْٖ ٛكّ مل ٜٳلٵ ٳ

ايؿعٌڇ ؾاسٌ١ڄ نافٺ ٗ ايـ٫ي ١عً ٢إٔ اهلل ٜ ٫أَل ب٘; ٭ٕ اهلل ي٘ ايهُاٍ يف
ا٭عً،٢
َٚا نإ اعتقاكِٖ بإٔ اهلل أَل بقيو إ ٫عٔ دٌٗ; ٚيقيو ٚغِٗ اهلل العصز
با٫هتؿٗاّ

ايتٛبٝؼ ٞبكٛي٘ :طأځتٳكڂٛيڂٕٛٳ ٳعًځ ٢ايًډ ٹ٘ َٳا  ٫تٳ ٵع ځًُٴٕٛٳص.

احلدٓح

أَ ٟا  ٫تعًُ ٕٛإٔ اهلل أَل ب٘; ؾشقف إؿع ٍٛيـ٫يَ ١ا تكـّ عً ;٘ٝ٭ِْٗ مل
ٜعًُٛا إٔ اهلل أَلِٖ بقيو; إف َ ٫وتٓـ شلِ ؾٚ ،٘ٝإِا قاي ٙٛعٔ فلؿ ايت،ِٖٛ
ٚ٭ِْٗ مل ٜعًُٛا إٔ اهلل ًٜٝ ٫ل ظ٬ي٘ ٚنُاي٘ إٔ ٜأَل َجٌ تًو ايلفا.ٌ٥
85_84/2_8
ٚ _14بٗقا ايلؿ ُشض عًُِٗ تًو ايؿٛاسٍٳ ئًٚ ٍ٬ايػلٚكٚ ،اتباع ٚسٞ
ايٌٝاطٌ إٍ أٚيٝا ِٗ٥أ ١ُ٥ايهؿلٚ ،قاؿ ٠ايٌلى َجٌ عُل ٚبٔ ؿ ٞايقٓٚ ٟع
عباؿ ٠ا٭ُٓاَّٚ ،جٌ أب ٞنبٌ ١ايق ٟهٔ عباؿ ٠ايٌٿعل َٔ ٣ايهٛانبَٚ ،جٌ
ٚامل بٔ أهعـ ايقٓٚ ٟع عباؿ ٠ايعٴنٻَٚ ،٣جٌ ايكځًځ ٸُى ايق ٟهٔ ايٓو ،٤ٞإٍ َا
اتٌِ بقيو َٔ َٛٓٛعات هـْ ١ا٭ُٓاّٚ ،بٛٝت ايٌلى85/2_8 .

ٚ _15إقاَ ١ايٛدُ ٙٛج ٌٝيهُاٍ اٱقباٍ عً ٢عباؿ ٠اهلل _تعاٍ_ ٗ َٛآع
عباؿت٘ _ عاٍ إتٌٕٗ ٧ٝاٖـ ٠أَلڈ َٴٗڇ ٍِّ سٌ ٜٛدٿ٘ ٚدٵٗٳ٘ٴ إٍ ُٛبًٜ٘ ٫ ،تؿت
ّٜٓ ٫ٚ ١ول ;٠ؾقيو ايتٛد٘ احملض ٜڀًل عً ٘ٝإقاَ ;١٭ْ٘ دعٌ ايٛد٘ قاُ٥اڄ،
أ ٟغرل َتػاضڈ َ ٫ٚتٛإڈ ٗ ايتٛد٘ ٗ ٖٛٚ ،إط٬م ايكٝاّ عً ٢ايك ٗ ٠ٛايؿعٌ
نُا ٜكاٍ :قاَت ايوٛمٚ ،قاَت ايِٚ ،٠٬قـ تكـّ ٗ أ ٍٚهٛك ٠ايبكل ٠عٓـ
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سٓٹٝؿاڄص.
و يٹًـٿٜٔڇ ٳ
دٗٳ ځ
قٛي٘ :طٚٳٴٜكٹُٝٴٕٛٳ ايِٻ٠٬ص  َ٘ٓٚقٛي٘ _تعاٍ_ :طؾځأځقٹ ٵِ ٚٳ ٵ
ؾإعٓ ٢إٔ اهلل أَل بإقاَ ١ايٛد ٙٛعٓـ إوادـ; ٭ٕ فيو ٖ ٛتع ِٝٛإعبٛؿ،
َٚهإ ايعباؿ.٠
ٚمل ٜأَل بتع ٫ٚ ُ٘ٝٛتعَ ِٝٛوادـَ ٙا هٹٛٳ ٣فيو َجٌ ايتعل.ٟ
ٚإًلاىڂ اهلل بػرل ٗ ٙايعباؿَٓ ٠افٺ شلا _أٜٔاڄ_ ٖٚقا نُا ٚكؿ ٗ اؿـٜح:
=إًِٜٓ ٞاد ٞكب٘; ؾٜ ٬بِكٔ قبٌ ٚدٗ٘.+
ؾايٓٗ ٞعٔ ايتعلَ ٟكِٛؿ ٖٓا; يٌُ ٍٛايًؿ ٜإٜاٚ ،ٙيـ٫ي ١ايوٝام عً٘ٝ
بتهلٜل اَ٫تٓإ ٚا٭َل بايًباي ابتـا٤ٶ َٔ قٛي٘ :طيٹٝٴٵبـٹٟٳ ځيٗٴُٳا َٳا ٚٴٚكڇٟٳ ٳعٵٓٗٴُٳا
َٹٔٵ هٳٛٵآٹتٗڇُٳاصإٍ ٖٓا88_87/2_8 .
 _16ؾإكِـ َٔ قٛي٘ :ط ٴػقٴٚا مڇٜٳٓٳتهڂِٵص :إبڀاٍ َا معُ٘ إٌلنَٔ ٕٛ
ين ّٚايتعل ٗ ٟاؿر ٗ أسٛاٍ ػاُٚ ،١عٓـ َوادـ َع ;١ٓٝؾكـ أػلز َوًِ
عٔ ابٔ عباي قاٍ :ناْت إلأ ٠تڀٛف بايبٝت  ٖٞٚعٴلٵٜاْ١څ ٚتكٜ َٔ ٍٛعرلْٞ
تڀٛاؾاڄ ػعً٘ عً ٢ؾلدٗا ٚتك:ٍٛ
لٗ ت ت تتًُٕٖات ت تت ُٔبعضدت ت تتُْأُ مُّت ت تتُْ

تالُاضم ت تتُتُُُْ
ُّ
ُ ٔوت ت تتيفُب ت ت ت ُوٍت ت تتُْفت ت ت

ُ
ٚأػلز َوًِ عٔ عل ٠ٚبٔ اينبرل ،قاٍ=ُ :ناْت ايعلب تڀٛف بايبٝت علا٠

إ ٫اؿڂُٵىٚ ،اؿُىٴ قلَٚ ٍٜا ٚيـت ،ؾهإ غرلِٖ ٜڀٛؾ ٕٛعلا ٠إ ٫إٔ
ٜعڀ ِٗٝاؿُى ثٝاباڄ ،ؾٝٴعٵڀٹ ٞايلداٍٴ ايلداٍٳٚ ،ايٓوا٤ٴ ايٓوا٤ٳ.+
ٚعٓ٘= :أِْٗ ناْٛا إفا ًُٛٚا إٍ َٓ ٢طلسٛا ثٝابِٗٚ ،أتٛا إوذـ علا.+٠
ٚك ٟٚإٔ اؿُى ناْٛا ٜكٛي :ٕٛمٔ أٌٖ اؿلّ; ؾٜٓ ٬بػ ٞ٭سـ َٔ ايعلب
إٔ ٜڀٛف إ ٗ ٫ثٝابٓاٜ ٫ٚ ،أنٌ إفا ؿػٌ أكٓٓا إ َٔ ٫طعآَا.
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مكاالت _
ؾُٔ مل ٜهٔ ي٘ َٔ ايعلب ُـٜل َهٜ ١عرل ٙثٛباڄ ٫ٚ ،هـ َا ٜوتأدل ب٘
لكبار

نإ بٌ أسـ أَل ٜٔإَا إٔ ٜڀٛف بايبٝت علٜاْاڄٚ ،إَا إٔ ٜڀٛف ٗ ثٝاب٘ ،ؾإفا
كتاب

ايًك٢
ؾلؽ َٔ طٛاؾ٘ أيك ٢ثٛب٘ عٓ٘; ؾًِ ّو٘ أسـ ٚنإ فيو ايجٛب ٜوُ:٢العزبٔ٘
بؿتض اي ّ٬قاٍ ًاعلِٖ:
حت تتُٜضاٌت تتيفُ ت ت ُِّٙعمٗت تتُْ أٌت ت تُُْ

يف

العصز ًدُُ
ُٜبت تتؽتُاٖ ت ت  ُٙلغت تتيفٟحؽتُض ت ت
ُ َل َق ت ت ا
احلدٓح

ُ
أسـِٖ ٜڀٛف عٴلٵٜاْاڄٜٚ ،ـع ثٝاب٘ ٚكا٤
ُ  ٗٚايهٌاف ،عٔ طاٚٚي :نإ

إوذـٚ ،إٕ طاف  ٖٞٚعًٓ ٘ٝٴلڇبٳٚ ،اْٵتٴنڇعٳتٵ َٓ٘; ٭ِْٗ قايٛاْ ٫ :عبـ اهلل ٗ
ثٝاب أفْبٓا ؾٗٝا.
ٚقـ أبڀً٘ ايٓيب " إف أَل أبا بهل ÷ عاّ سذت٘ هٓ ١توع إٔ ٜٓاؿٗ ٟ
إٛهِ :إٔ  ٫ور بعـ ايعاّ ٌَلىٜ ٫ٚ ،ڀٛف بايبٝت علٜإ93_92/2_8 .
ٚ _17اٱهلاف :تكـّ عٓـ قٛي٘ _تعاٍ_ :طٚٳ ٫تٳأڃ ڂنًڂٖٛٳا ڇإهٵلٳاؾاڄص ٗ هٛك٠
ايٓوا ٖٛٚ ،٤ػاٚم اؿـ إتعاكف ٗ ايٌ ٤ٞأ ٫ٚ :ٟتولؾٛا ٗ ا٭نٌ بهجل ٠أنٌ
ايًشٚ ّٛايـهِ; ٭ٕ فيو ٜعٛؿ بأٓلاك عً ٢ايبـٕٚ ،تٌٓأ َٓ٘ أَلاض َعًٔ.١
ٚقـ ق :ٌٝإٕ ٖق ٙاٯْ ١ٜعت أُ ٍٛسؿ ٜايِش َٔ ١داْب ايػقا ;٤ؾايٓٗٞ
عٔ ايولف ْٗ ٞإكًاؿ  ْٞٗ ٫ؼل ِٜبكل ١ٜٓاٱباس ١اي٬سك ٗ ١قٛي٘ :طقڂٌٵ َٳٔٵ
ت َٹٔٵ ايلٿمٵمڇص.
سٳلٻّٳ مڇٜٓٳ١ځ ايًډ٘ٹص إٍ قٛي٘ :طٚٳاي ډڀٝٿبٳا ٹ
ٚ٭ٕ َكـاك اٱهلاف ٜٔٓ ٫ب٘; ؾٜ ٬تعًل ب٘ ايتهًٝـٚ ،يهٔ ٜٴٛٵنځٌٴ إٍ
تـبرل ايٓاي َِايٹشٳٗٴِٖٚ ،قا كادع إٍ َعٓ ٢ايكو٘ ايٛاقع ٗ قٛي٘ هابكاڄ:
طقڂٌٵ ځأَٳلٳ ٳكبٿ ٞبٹاڃي ٹك ٵو٘ٹص ؾإٕ تلى ايولف َٔ َعٓ ٢ايعـٍ95/2_8 .
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ٚ _18قـ اًتٗل عٓـ ايعلب ْوب ١ايعك ٍٛايلادش ١إٍ عاؿْٚ ،وب ١نُاٍ ق٣ٛ
ا٭دواّ إي ِٗٝقاٍ ايٓابػ:١
اض ت ت ت تتالًدُع ت ت ت تتيفأُاز ت ت ت تتيفًُوغّت ت ت تت ٚشُ

ُ وت ت ت ت تتَُ نتَع َّق ت ت ت ت ت ب ُٔٛكفت ت ت ت تتيفحُٔ خت ت ت ت تتيُ

ُ ٚقاٍ ٚؿٸاى بٔ مث ٌٝإامْ ٗ ٞاؿُاه:١
ٔاضت ت تتالًدُعت ت تتيفاُالُغتت ت تتيف ُزمٗ ت ت تتّيُ

ُ ٚقاٍ قٝى بٔ عباؿ:٠
ٔاُُالُٖقٕلت ت تتٕ ُ ت ت تتيفةُقت ت تتٗ ُِٔ ت تت ُٓ

ُ 206/2_8

ُ

ُ ٔل ت ت تتٌُٕغت ت تت ُ لعدت ت تتٕ ُ َت ت تت ةدُل ت ت تتيفُمُ
ُ
ُ س ت ت ت ت ت ٖٔنُعت ت ت ت تتيفاٌُٙىث ت ت ت ت تْدُمثت ت ت ت تتٕاُ
ُ

ٚ _19ايك ّٛايق ٜٔأكهٌ إي ِٗٝي_ ٙٛعً ٘ٝايو ِٖ _ّ٬أٌٖ قل ١ٜهـ،ّٚ
ٚعُٛك َٔ ٠أكض نٓعإٚ ،كَا أطًل اهِ هـٚ ّٚعُٛك ٠عً ٢ههاُْٗا.
 ِٖٚأه٬ف ايؿٝٓٝكٚ ٌٝناْتا عًً ٢اط ٧ايوـ ٖٛٚ ،ِٜعل إًض ،نُا دا٤
ٗ ايتٛكا ٖٛٚ )1(٠ايبشل إٝت إـع ٛعرل ٠ي ٙٛبكلب أكًً.ِٝ
ٚناْت قلب هـَ َٔٚ ّٚعِٗ أسـثٛا ؾاسٌ ١اهتُتاع ايلداٍ بايلداٍ،
ؾأَل اهلل يٛطاڄ _عً ٘ٝايوٕ _ّ٬ا ْنٍ بكلٜتِٗ هـ ٗ ّٚكسًت٘ َع عُ٘ إبلاِٖٝ
عً ٘ٝايو ّ٬إٔ ٜٗٓاِٖٜٚ ،ػً ٜعً.ِٗٝ
ؾا٫هتؿٗاّ ٗ طأځتٳأڃتٴٕٛٳص إْهاك ٟتٛبٝؼٚ ،ٞاٱتٝإ إوتؿِٗ عٓ٘ فام ٗ
ايتًبى ٚايعٌُ ،أ ٟأتعًُ ٕٛايؿاسٌٚ ،١نين باٱتٝإ عً ٢ايعٌُ إؼِْٛ
 ٖٞٚنٓاٌَٛٗ ١ٜك.٠
 _1اٱُشاغ  َٔ 14هؿل ايته.ٜٔٛ
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مكاالت
قٛي٘
ٚايؿاسٌ :١ايؿعٌ ايـْ ٤ٞايقَٚ ،ِٝقـ تكـّ ايه ّ٬عًٗٝا عٓـ تؿورل
لكبار

_تعاٍ_ :طٚٳڇإفٳا ؾځ ٳعًڂٛا ؾځاسٹٌٳ١ڄصٚ :إلاؿ ٖٓا ؾاسٌَ ١علٚؾ ;١ؾايتعلٜـ يًعٗـ.
كتاب

العزبٔ٘;
سـٺ َٹٔٵ ايڃعٳايځُٹٌٳص َوتأْؿ١څ اهتٓ٦اؾاڄ ابتـاٝ٥اڄ
 :١ًْٚطَٳا هٳٳب ځكهڂِٵ ٹبٗٳا َٹٔٵ ځأ ٳ
ؾإْ٘ بعـ إٔ أْهل عً ِٗٝإتٝإ ايؿاسٌٚ ،١عدل عٓٗا بايؿاسٌٚ ،١بٸؼِٗيفبأِْٗ
العصز

أسـثٖٛاٚ ،مل تهٔ َعلٚؾ ٗ ١ايبٌل; ؾكـ هٓٛا هٓ١ڄ ه ١٦ٝيًؿاسٌٌ ٗ فيو.
230/2_8

احلدٓح

ٚ _20قٛي٘ :طَٹٔٵ ؿٴٕٚڇ ايٿٓوٳا٤ٹص مٜاؿ ٗ ٠ايتؿٝٛعٚ ،قڀع يًعقك ٗ ؾعٌ ٖقٙ
ايؿاسٌٚ ،١يٝى قٝـاڄ يٲْهاك; ؾًٝى إتٝإ ايلداٍ َع إتٝإ ايٓوا ٤بأقٌ َٔ
اٯػل ؾٛاعٚ ،١يهٔ إلاؿ إٔ إتٝإ ايلداٍ نً٘ ٚاقع ٗ ساي َٔ ١سكٗا إتٝإ
ايٓوا ،٤نُا قاٍ ٗ اٯ ١ٜا٭ػل :٣طٚٳٳتقٳكٴٕٚٳ َٳا ٳػ ځًلٳ ځيهڂِٵ ٳكټبهڂِٵ َٹٔٵ
دهڂِٵص231/2_8 .
أځ ٵمٚٳا ٹ
ُٚٚ _21ؿِٗ باٱهلاف بڀلٜل اؾًُ ١ا٫زل ١ٝايـاي ١عً ٢ايجبات ،أ ٟأْتِ
ق ّٛتٳُٳ ډهٔ َِٓٗ اٱهلاف ٗ ايٌٗٛات ،ؾًقيو اًتٗٛا ًٗ٠ٛڄ غلٜب١ڄ ٕا هُٛ٦ا
ايٌٗٛات إعتاؿ.٠
ٖٚقً ٙٹٓٵٌٳٓ١ڂ ا٫هذلهاٍڇ ٗ ايٌٗٛات ستِٜ ٢بض إلٜ ٫ ٤ٳٌٵؿً ٞٳٗٵٛٳتٳ٘ٴ ً٤ٞٷ.
ٚمٛٴ ٙقٛي٘ عِٓٗ ٗ آ ١ٜأػل :٣طبٳٌٵ أځٵْتٴِٵ قځٛٵ ٷّ عٳاؿٴٕٚٳص232/2_8 .
ٚٚ _22د٘ توُٖ ١ٝقا ايؿعٌ ايٌٓٝع ؾاسٌ١ڄ ٚإهلاؾاڄ أْ٘ ٌٜتٌُ عًَ ٢ؿاهـ
نجرلَٗٓ :٠ا اهتعُاٍ ايٌٗ ٠ٛاؿٛٝاْ ١ٝإػلٚم ٗ ٠غرل َا غلمت عً ;٘ٝ٭ٕ اهلل ػًل
ٗ اٱْوإ ايٌٗ ٠ٛاؿٛٝاْ ،١ٝٱكاؿ ٠بكا ٤ايٓٛع بكاْ ٕٛايتٓاهٌ ،ستٜ ٢ه ٕٛايـاعٞ
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 ٟٳٜٓوام إي ٘ٝاٱْوإٴ بڀبع٘; ؾكٔا٤ٴ تًو ايٌٗ ٗ ٠ٛغرل ايػلض ايقٟ
إي ٘ٝقځٗٵلڇ پ
ٓٚعٗا اهلل ٭دً٘ اعتـا٤ٷ عً ٢ايؿڀلٚ ٠عً ٢ايٓٛعٚ ،٭ْ٘ ٜػرل ػِ ١ُٝٛايلټدًځ١ٹ
بايٓوب ١إٍ إؿع ٍٛب٘; إف ِٜرل ٗ غرل إٓني ١اييت ٓٚع٘ اهلل ؾٗٝا غًكت٘ٚ ،٭ٕ ؾ٘ٝ
ٌ آي ١يكٔا ٠ًٛٗ ٤غرل ٙعً ٢ػ٬ف َا ٓٚع اهلل
اَتٗاْاڄ قٔاڄ يًُؿع ٍٛب٘; إف ٜٴذٵ ٳع ٴ
ٗ ْٛاّ ايقنٛكٚ ٠ا٭ْٛث َٔ ١قٔا ٤ايٌٗٛتٌ َعاڄٚ ،٭ْ٘ َٴؿڃضڈ إٍ قڀع ايٓوٌ أٚ
تكًٚ ،ً٘ٝ٭ٕ فيو ايؿعٌ هًب أٓلاكاڄ يًؿاعٌ ٚإؿع ٍٛبوبب اهتعُاٍ قًٌ ٗ
غرل َا ػًكا ي٘232/2_8 .

ٚ _23ايتڀٗل تهًـ ايڀٗاكٚ ،٠سكٝكتٗا ايٓٛاؾٚ ،١تڀًل ايڀٗاك_ ٠فاماڄ_
عً ٢تنن ١ٝايٓؿى ٚاؿقك َٔ ايلفا ٖٞٚ ،ٌ٥إلاؿ ٖٓاٚ ،تًو ُؿ ١نُاٍ ،يهٔ
ايكٕ ّٛا ُلؿٚا عً ٢ايؿوٛم ناْٛا ٜعـ ٕٚايهُاٍ َٓاؾلاڄ يڀباعِٗ; ؾٜ ٬ڀٝكٕٛ
َعاًل ٠أٌٖ ايهُاٍٜٚ ،قََ ٕٛا شلِ َٔ ايهُا٫ت; ؾٝوُْٗٛا ثٹكڃ٬ڄٚ ،يقا
ُٚؿٛا تٓن ٙي _ ٙٛعً ٘ٝايوٚ _ ّ٬آي٘ تڀٗلاڄ ،بِٝػ ١ايتهًـ ٚايتِٓعٚ ،هٛم
إٔ ٜه ٕٛسهإ ١ٜا ٗ ن َٔ َِٗ٬ايتٗهِ بً _ ٙٛعً ٘ٝايوٚ _ ّ٬آيٖ٘ٚ ،قا َٔ
قًب اؿكا٥ل ٭دٌ ٌَاٜع ١ايعٛا٥ـ ايقَ.١ُٝ
ٚأٌٖ اجملٚ ٕٛا٫ن٬عٜ ،وُ ٕٛإتعؿـ عٔ هرلتِٗ بايتا٥ب أ ٚم ٛفيو،
ؾكٛشلِ طإڇٻْٗٴِٵ أڂْٳايٷ ٳٜٳت ځڀٗٻلٴٕٚٳص قِـٚا ب٘ فَِٗ.
 ِٖٚقـ عًُٛا ٖقا ايتڀٗل َٔ ػًل ي_ ٙٛعً ٘ٝايوٚ _ّ٬أًٖ٘ ٭ِْٗ
عاًلٚ ،ِٖٚكأٚا هرلتِٗٚ ،يقيو د ٤ٞباـدل ًْ ١ؾٹعًډَ ١ٝٴٔٳاكٳعٝٻ٘; يـ٫يتٗا
عً ٢إٔ ايتڀٗل َتهلك ََِٓٗٚ ،تذـؿٚ ،فيو أؿعٕٓ ٢اؾلتِٗ طباعِٗ،
ٚايػٔب عًٚ ،ِٗٝػِٗ إْهاك ي _ ٙٛعً ٘ٝايو _ ّ٬عً236_235/2_8 .ِٗٝ
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ٚ _24أٌٖ ي_ ٙٛعً ٘ٝايو ِٖ _ّ٬مٚد٘ ٚابٓتإ ي٘ بهلإٚ ،نإ ي٘مكاالت
ابٓتإ
لكبار

َتنٚدتإ _نُا ٚكؿ ٗ ايتٛكا _٠اَتٓع مٚداُٖا َٔ اـلٚز َع ي_ ٙٛعً٘ٝ
ايو _ّ٬ؾًٗهتا َع أٌٖ ايكل.١ٜ

كتاب

العزبٔ٘

ٚأَا اَلأ ٠ي_ ٙٛعً ٘ٝايو _ّ٬ؾكـ أػدل اهلل عٓٗا ٖٓا إٔ اهلل مل ٜٴٓٵيفذٹٗا،
العصز

ؾًٗهت َع ق ّٛيٚ ،ٙٛفنل ٗ هٛكٖٛ ٠ؿ َا ٚاٖل ٙأْٗا مل ُتجٌ َا أَل اهلل يٛطاڄ
احلدٓح

_عً ٘ٝايو _ّ٬إٔ ًٜ ٫تؿت ٖ ٫ٚ ٛأسـ َٔ أًٖ٘ اـاكدٌ َع٘ إٍ إـٕ سٌ
ِٜٝبٗا ايعقاب; ؾايتؿتت اَلأت٘ ؾأُابٗا ايعقابٚ ،فنل ٗ هٛك ٠ايتشل ِٜإٔ
اَلأ ٠ي_ ٙٛعً ٘ٝايو _ّ٬ناْت ناؾل.٠
ٚقاٍ إؿول :ٕٚناْت تٴوٹ ټل ايهؿلٚ ،تٗٛل اٱّإٚ ،يعٌ فيو هبب ايتؿاتٗا;
٭ْٗا ناْت غرل َٛقٓ ١بٓن ٍٚايعقاب عً ٢ق ّٛيٚ ،ٙٛوتٌُ أْٗا مل ؽلز َع
ي_ ٙٛعً ٘ٝايوٚ _ّ٬إٔ قٛي٘ :طڇإ٫ډ اَٵلٳأځتٳوځص ٗ هٛكٖٛ ٠ؿ ،اهتجٓأَ ٤
طأځٖٵًٹوځص  َٔ ٫طأځسٳ ٷـص.
يعٌ اَلأ ٠ي_ ٙٛعً ٘ٝايو _ّ٬ناْت َٔ أٌٖ هـ ّٚتنٚدٗا ي_ ٙٛعً٘ٝ
ايوٖٓ _ّ٬ايو بعـ ٖذلت٘; ؾإْ٘ أقاّ ٗ هـ ّٚهٌٓ ط ١ًٜٛبعـ إٔ ًٖهت أّ
بٓات٘ ٚقبٌ إٔ ٜٴلٵهٳٌٚ ،يٝوت ٖ ٞأّ بٓت ;٘ٝؾإٕ ايتٛكا ٠مل تقنل اَلأ ٠ي_ ٙٛعً٘ٝ
ايو _ّ٬إ ٗ ٫آػل ايكِ237_236/2_8 .١
ٚ _25نإ ايق ٟأُاب ق ّٛي ٙٛسذلاڄ ٚندلٜتاڄ َٔ أعً ٢ايكل_ ٣نُا ٗ
ايتٛكا._٠
ٚنإ ايـػإ ٜٗٛل َٔ ا٭كض َجٌ ؿػإ ا٭ت.ٕٛ

247

لطائف مً تفضري صْرٗ األعزاف

ٚقـ  ٔٚبعض ايباسجٌ إٔ آباك اؿُل اييت ٚكؿ ٗ ايتٛكا ٠أْٗا ناْت ٗ عُل
ايوـ ،ِٜناْت قابً ١ي٬يتٗاب بوبب م٫مٍ أ ٚهكُٛ ٙٛاعل عًٗٝا.
ٚقـ فنل ٗ آ ١ٜأػل ٗ ٣ايكلإٓ إٔ اهلل دعٌ عاي ٞتًو ايكل ٣هاؾ٬ڄٚ ،فيو
ٖ ٛاـوـ َٔ ٖٛٚ ،آثاك اين٫مٍ َٔٚ ،إوتكلب( )1إٔ ٜه ٕٛايبشل إٝت
ٖٓايو قـ طػ ٢عًٖ ٢ق ٙاٯباك أ ٚايدلانٌ َٔ آثاك اينيناٍ238_237/2_8 .
ٚ _26ساٌُ َا أَل ب٘ ًعٝب _ عً ٘ٝايو _ ّ٬ق ،َ٘ٛبعـ ا٭َل بايتٛسٝـ،
ٜٓشِل ٗ ث٬ث ١أُ ٖٞ :ٍٛسؿ ٜسكٛم إعاًَ ١إايٚ ،١ٝسؿْٛ ٜاّ ا٭َ١
َِٚاؿٗاٚ ،سؿ ٜسكٛم سل ١ٜا٫هتٗـا243/2_8 .٤
ٚ _27ايِدل :سبى ايٓؿى ٗ ساٍ ايذلقب ،هٛا ٤نإ تٳلٳقڊبٳ قبٛبٺ ،أّ
تلقب َهلٚ ،ٙٚأًٗل اهتعُاي٘ إٔ ٜڀًل عً ٢سبى ايٓؿى ٗ ساٍ ؾكـإ ا٭َل
احملبٛب250/2_8 .
ٚ _28طٳ ٜډڀٝٻلٴٚاص أًُ٘ ٜتڀرلٚا ٖٛٚ ،تٳؿځ ټعٌٌَ ،تل َٔ اهِ ايڀرل ،نأِْٗ
ُاغ ٙٛعًٚ ٢مٕ ايتؿعٌ; ٕا ؾ َٔ ٘ٝتهًڊـ َعلؾ ١س ٜإل ٤بـ٫ي ١سلنات
ايڀرل ،أَ ٖٛ ٚڀاٚع )2(١زل ٞبٗا َا وٌِ َٔ اْ٫ؿعاٍ َٔ إڇثٵل طرلإ ايڀرل.
ٚنإ ايعلب إفا ػلدٛا ٗ هؿل ؿادْٛ ،١لٚا إٍ َا ٬ٜق ِٗٝأ ٍٚهرلِٖ َٔ
 _ 1يعٌ َعٓا :ٙايكلٜب)ّ( .
ٜ _2كِـ بكٛيَ٘ :ڀاٚع :١إٔ ايتا ٗ ٤ايتڀرل ٖ ٞتا ٤إڀاٚع ١إعلٚؾ ١عٓـ ايٓشاَٚ ،٠عٓ ٢إڀاٚع:١
إٛاؾك١ڂٚ ،ايتا٤ٴ َٔ أسلف اينٜاؿ ٠اييت تعين عٓـ مٜاؿتٗا ٗ ايؿعٌ سـٚخ إٛاؾكَ ،١جٌ :ٳعًډُت٘ ؾتٳ ٳعًډِ،
ٚنوٻلت٘ ؾت ځهوٻل)ّ( .
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مكاالتٗ
طا٥ل ،ؾهاْٛا ٜنعُ ٕٛإٔ ٗ َلٚك ٙعَ٬اتٹ ٜٴُٵٔڈ ٚعَ٬اتٹ ًّ٪ڈ; ؾايقٟ
لكبار

طرلاْ٘ ع١َ٬ڂ ٜٴُٵٔڈ ٗ اُڀ٬سِٗ ٜوُ ْ٘ٛايواْض ٖٛٚ ،ايقٜٗٓ ٟض ،ؾٝڀرل َٔ
كتاب

دٗ ١اي ٌُٝيًوا٥لٚ ،ايق ٟعَ٬ت٘ ايٌ ٖٛ ّ٪ايباكغ  ٖٛٚايقّ ٟل عً ٢ايٝواك.
العزبٔ٘
ٚإفا ٚدـ طرلاڄ دامثاڄ أثاك ;ٙيٛٓٝل أٟٸ دٜٗ ١ڀرلٚ ،توُ ٢تًو اٱثاك٠يفمٳدٵلٳاڄ;
العصز

ؾُٔ ايڀرل َٚ ،ّٚ٪ٌَ َ٘ٓٚ ،ُٕٛٝايعلب ٜـع ٕٛيًُواؾل بكٛشلِ عً ٢ايڀا٥ل
احلدٓح

إ ،ُٕٛٝثِ غًب اهتعُاٍ يؿ ٜايتڀرل ٗ َعٓ ٢ايتٌا ّ٩ػاُٜ ،١كاٍ ايڀرل٠
_أٜٔاڄ_ نُا ٗ اؿـٜح = ٫طرلٚ ٠إِا ايڀرل ٠عً َٔ ٢تڀرل.+
أ :ٟايٌٜ ّ٪كع عًٜ َٔ ٢تٌا ،ّ٤دعٌ اهلل فيو عكٛب ١ي٘ ٗ ايـْٝا; يو٤ٛ
 ٘ٓٚباهللٚ ،إِا غًب يؿ ٜايڀرل ٠عً ٢ايتٌا ;ّ٩٭ٕ يٮثل اؿاٌُ َٔ ؿ٫ي١
ايڀرلإ عً ٢ايٌ ّ٪ؿ٫ي١ڄ أًـ عً ٢ايٓؿى; ٭ٕ تٛقع ائل أؿػٌ ٗ ايٓؿٛي َٔ
كدا ٤ايٓؿع.
ٚإلاؿ ب٘ ٗ اٯ ١ٜأِْٗ ٜتٌاَٛ َٕٛ٤هَ َٔٚ ٢ع٘; ؾاهتعٌُ ايتڀرل ٗ ايتٌاّ٩
بـ ٕٚؿ٫ي َٔ ١ايڀرل; ٭ٕ ق ّٛؾلع ٕٛمل ٜهْٛٛا ٖٔ ٜندل ايڀرل ؾُٝا عًُٓا َٔ
أسٛاٍ تاكىِٗٚ ،يهِٓٗ معُٛا إٔ ؿعَٛ ٠ٛه ٢ؾ ِٗٝناْت هبب َِا٥ب
سًت بِٗ; ؾعدل عٔ فيو بايتڀرل عً ٢طلٜك ١ايتعبرل ايعلب.ٞ
ٚايتٌا ٖٛ :ّ٩عـ ايٌَٚ٪ٌَ ٤ٞاڄ ،أٜ :ٟهٚ ٕٛدٛؿ ٙهبباڄ ٗ ٚدٛؿ َا
ٜٴشٵنڇٕٴ ٜٔٚل.
ؾُعٓ ٢طٳ ٜډڀٝٻلٴٚا بٹُٴٛهٳ٢ص ووب ٕٛسً ٍٛفيو بِٗ َٴوٳٻبباڄ عٔ ٚدٛؿ َٛه٢
 َٔٚآَٔ ب٘; ٚفيو إٔ آٍ ؾلع ٕٛناْٛا َتعًكٌ بٔ ٍ٬ؿٚ ،ِٜٗٓناْٛا ووبٕٛ
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أِْٗ إفا ساؾٛٛا عً ٢اتٿباع٘ ناْٛا ٗ هعاؿ ٠ع ;ٍٝؾشوبٛا ٚدٛؿ َٔ ىايـ
ؿ ِٜٗٓهبباڄ ٗ سً ٍٛإِا٥ب ٚاٱٓلاك بِٗ; ؾتٌاَٛ٤ا بِٗٚ ،مل ٜعًُٛا إٔ
هبب إِا٥ب ٖ ٛنؿلِٖ ٚإعلآِٗ; ٭ٕ سً ٍٛإِا٥ب بِٗ ًٜنّ إٔ ٜهٕٛ
َٴوٳٻبباڄ عٔ أهباب ؾ ٗ ٫ ِٗٝغرلِٖ.
ٖٚقا َٔ ايعُا ٗ ١ٜائ٬ي ;١ؾٝبكَِٓ ٕٛلؾٌ عٔ َعلؾ ١ا٭هباب اؿكٝك،١ٝ
ٚيقيو نإ ايتڀرل َٔ ًعاك أٌٖ ايٌلى; ٭ْ٘ َبين عًْ ٢وب ١إوببات يػرل
أهبابٗاٚ ،فيو َٔ كذلعات ايقٓٚ ٜٔعٛا شلِ ؿٜاْ ١ايٌلى ٚأٖٚاَٗا.
ٗ اؿـٜح =ايڀرلً ٠لى.)1(+
ٚتأ :ًٜ٘ٚأْٗا َٔ بكاٜا ؿ ٜٔايٌلىٜٚ ،كع بعـ ؾعٌ ايتڀرل با ٖٞٚ ،٤با٤
ايوبب ١ٝتـػٌ عًَٛ ٢دب ايتڀرلٚ ،قـ ٜكاٍ _أٜٔاڄ_ :تڀرل َٔ نقا66_65/9 .
ٚ _29ايڀٛؾإ :ايوٝض ايػايب َٔ إا ٤ايقٜ ٟػُل دٗات نجرلٜٚ ٠ڀػ ٢عً٢
إٓامٍ ٚإناكع.
قٌَ ٖٛ :ٌٝتل َٔ ايڀٛاف; ٭ٕ إاٜ ٤ڀٛف بإٓامٍ ،أ :ٟتتهلك دلٜت٘
سٛشلا.
ٚمل ٜـػٌ ايڀٛؾإ ا٭كض اييت نإ بٗا بٓ ٛإهلا ٖٞٚ ٌٝ٥أكض داهإ.
ٚاؾلاؿ :اؿٌل ٠ايڀا٥ل َٔ ٠ؾِ ١ًٝايِلُل ٚاـٓاؾى ،ي٘ أدٓش ١هت ١فات
أيٛإ ُؿل ٓٚل تٓتٌل عٓـ طرلاْٜ٘ ،ه ٕٛدٓٛؿاڄ نجرلٜ ٠وُ ٢اؾٓـ َٓٗا كڇدٵ٬ڄ.
ًَٗ ٖٛٚو يًنكع ٚايٌذلٜ ،أنٌ ايٛكم ٚايوٓبٌٚٚ ،كم ايٌذل ٚقٌل ;ٙؾٗٛ
 _1كٚا ٙأُشاب ايوٓٔ.

لطائف مً تفضري صْرٗ األعزاف

250

َٔ أهباب ايكش٘ أُاب أكض ق ّٛؾلعٚ ،ٕٛمل ِٜب أكض بين إهلا.ٌٝ٥مكاالت
لكبار

ٚايكڂ ٻٌُ _بِٔ ايكاف ٚتٌـٜـ إ ِٝإؿتٛس ٗ ١ايكلا٤ات إٌٗٛك :_٠اهِ ْٛع
كتاب

ٚاسـت٘
َٔ ايكلاؿ عٜ ِٝٛوُ ٢اؿڂُٵٓٳإ _بِٔ اؿا ٤إًُٗ َِٝٚ ١هانٓ _ٌْْٛٚ ١العزبٔ٘
ٓٓاّْ ٖٛٚ ١تّ ؿّ اٱْوإ _ ٖٛٚغرل ايكځُٵٌ بؿتض ايكاف ٚهه ٕٛإِٝيف ايقٟ

العصزَٔ
ٖ َٔ ٛاؿٌلات ايـقٝك ١اييت تهً ٗ ٕٛعل ايلأي  ٗٚدًـ اؾوـ ٜتهٕٛ

تعؿٔ اؾًـ; يٛهؼ٘ٚ ،ؿٴهٴَٛت٘ َٔٚ ،تعؿٔ دًـ ايلأي نجرلاڄ.

احلدٓح

أُاب ايكٹبٵ٘ځ دٴٓٵ ٷـ نجرلٷ َٔ اؿڂُٓإ عول ا٫سذلام عٓ٘; ٚيعً٘ أُاب
َٛاً.ِٗٝ
ٚائؿاؿعْ :ع ٓؿـع  ٖٛٚسٛٝإ ٌّ ٞعً ٢أكدٌ أكبع; ٜٚوشب بڀٓ٘
عً ٢ا٭كض ٜٚوبض ٗ إٝاٜٚ ،ٙه ٗ ٕٛايػـكإ َٓٚاقع إٝاُٛ ،ٙت٘ َجٌ
ايكلاقل ٜوُْ ٢كٝكاڄ.
أُابِٗ دٓـٷ نجرلٷ َٓ٘ ٜكع ٗ طعاَِٗ ٜلُ ٞإٍ ايكـٚكٜٚ ،كع ٗ ٹؾٞٿ ايعٕٛٝ
ٚا٭هك ٗٚ ١ٝايبٛٝت; ؾٝؿوـ َا ٜكع ؾٚ ٘ٝتڀ ٙ٪أكدٌ ايٓاي ،ؾځتٳتٳكځ ٻقك ب٘ ايبٛٝت،
ٚقـ هًُت َٓ٘ ب٬ؿ داهإ _َٓنٍ بين إهلا._ٌٝ٥
ٚايـّ َعلٚف ،ق :ٌٝأُابِٗ كٴعٳافٷ َتؿٍٍّ ؾٚ ،ِٗٝقُ :ٌٝاكت َٝا ٙايكب٘
نايـّ ٗ ايً_ ٕٛنُا ٗ ايتٛكا._٠
ٚيعٌ فيو َٔ سـٚخٹ ؿٚؿٺ أٓلٳ ٗ إا ;٤ؾٌب٘ إا ٤بايـّٚ ،هًُت َٝاٙ
داهإ قل ١ٜبين إهلا70_69/9 .ٌٝ٥
ٚ _30ايٓؿى ٗ ايً ٌٝأنجل ػلؿاڄ يًهُا٫ت ايٓؿواْٚ ،١ٝا٭سٛاٍ إًه،١ٝ
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َٓٗا ٗ ايٓٗاك; إف قـ اعتاؿت ايٓؿٛي عوب أٌُ ايته ٜٔٛا٫هتٓ٦اي بٓٛك
ايٌُى ٚايٌٓا ٙب٘; يًٌػٌ ؾٜ ٬ؿاكقٗا ٗ ايٓٗاك اً٫تػاٍ بايـْٝا ٚي ٛبايتؿهل
ٌَٚاٖـ ٠إٛدٛؿات.
ٚفيو ٜٓش٘ ٗ ايًٚ ٌٝايٚ ،١ًُٛتٓعهى تؿهڊلات ايٓؿى إٍ ؿاػًٗاٚ ،يقيو
شلٿض عً ٢قٝاّ ايًٚ ٌٝعً ٢ا٫بتٗاٍ ؾ ٘ٝإٍ اهلل _تعاٍ_ قاٍ:
مل تنٍ ايٌلٜع ١تٴ ٳ
دٓٴٛبٴ ٴِٗٵ عٳ ٵٔ ايڃ ٳُٔٳادٹعڇ ٜٳـٵعٴ ٛٳٕ كٳبٻ ٴِٗٵ ٳػٛٵؾاڄ ٚٳ ځطُٳعاڄص اٯ.١ٜ
طتٳتٳذٳاؾځ ٢ٴ
ٚقاٍ :ط ٳٚبٹا ځ٭هٵشٳاكڇ ٖٴِٵ ٳ ٜٵوتٳػٵؿٹلٴٕٚٳص.

 ٗٚاؿـٜحٜٓ= :نٍ كبٓا نٌ ي ١ًٝإٍ ايوُا ٤ايـْٝا ٗ ثًح ايً ٌٝا٭ػرل
ؾٝكَ َٔ ٌٖ :ٍٛوتػؿل ؾأغؿل ي٘ َٔ ٌٖ ،ؿاع ؾأهتذٝب ي٘.+
ٚمل ٜنٍ ايٌػٌ ٗ ايوٗل َٔ ًعاك اؿهُاٚ ٤إلتآٌ; ٭ٕ ايوٗل ٜٴًځ ِّڀـ
هًڀإ ايك ٠ٛاؿٛٝاْ ١ٝنُا ًٜڀؿٗا ايِ86/9 .ّٛ
ٚ _31يقيو نإ أ ١ُ٥أٌٖ ايوٓ ١قكٌ ٗ ا٫هتـ ٍ٫بو٪اٍ َٛه ٢ك ١ٜ٩اهلل
عً ٢إَهاْٗا بهٝؿ ١ٝتًٝل بِؿات اٱشلْ ٫ ١ٝعًِ نٓٗٗا َ ٖٛٚعٓ ٢قٛشلِ =ب٬
نٝـ.+

ٚنإ إعتني ١غرل قكٌ ٗ اهتـ٫شلِ بقيو عً ٢اهتشايتٗا بهٌ ُؿ.١
ٚقـ  ٍٚ٪ٜاـ٬ف بٌ ايؿلٜكٌ إٍ ايًؿ ،ٜؾإٕ ايؿلٜكٌ َتؿكإ عً ٢اهتشاي١
إساط ١اٱؿكاى بقات اهلل ٚاهتشاي ١ايتشٝنٚ ،أٌٖ ايوٓ ١قاطع ٕٛبأْٗا ك٫ ١ٜ٩
تٓاٗ ُؿات اهلل _تعاٍ_.
ٚأَا َا تبذض ب٘ اينكٌل ٗ ٟايهٌاف ؾقيو َٔ عـٚإ تعِب٘ عً ٢كايؿ٘ٝ
عً ٢عاؿتَ٘ٚ ،ا نإ ٜٓبػ ٞيعًُا ٤طلٜكتٓا ايتٓامٍ ٕٗادات٘ َجٌ َا ٖاداِٖ ب٘،
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مكاالت

ٚيهٓ٘ قاٍ; ؾځأځٚٵدٳب.

لكبار

ٚاعًِ إٔ ه٪اٍ َٛه ٢ك ١ٜ٩اهلل _تعاٍ_ طًب عً ٢سكٝكت٘ نُا ٪ٜفٕ ب٘
كتاب

بكٛي٘
هٝام اٯٚ ١ٜيٝى ٖ ٛايو٪اٍ ايق ٟهأي٘ بٓ ٛإهلا ٌٝ٥احمله ٗ ٞهٛك ٠ايبكل٠العزبٔ٘
دٗٵ ٳل٠ڄ ص.
ستٻْ ٢ٳلٳ ٣اي ډً٘ٳ ٳ
طٚٳڇإفٵ ڂق ڃًتٴِٵ ٜٳا َٴٛهٳ ٢يځٔٵ ْٴ ٵَ٪ٹ ٳٔ يځوځ ٳ

يف
العصز

َٚا ُشٌ ب٘ ٗ ايهٌاف َٔ أْ٘ ٖ ٛفيو ايو٪اٍ تهًـ  ٫ؿاع ٞي٘.
احلدٓح

92_91/9

 _32طٚٳاتٵٌٴ ٳع ځًٵٗٝڇِٵ ْٳبٳأځ اډيقٹ ٟآٳتٵٓٝٳاٙٴ آٜٳاٹتٓٳا ؾځاْ ٳوًځؽٳ ٹَٵٓٗٳا ؾځأځتٵبٳعٳ٘ٴ اي ٻٌٵٝڀځإٴ ځؾهځإٳ
َٹٔٵ ايڃػٳاٚڇٜٔٳ ( )175ٳٚيځٛٵ ًٹٵٓ٦ٳا يځ ٳلؾځ ٵعٓٳاٙٴ ٹبٗٳا ٳٚځي ٹهٓٻ٘ٴ ځأ ٵػ ځًـٳ ڇإيځ ٢ا٭ځكٵضڇ ٚٳاتٻبٳ ٳع ٖٳٛٳاٙٴ
ٌ ٳع ځًٝٵ٘ٹ ٳ ٜڃً ٳٗحٵ ځأٚٵ ٳتتٵلٴنڃ٘ٴ ٜٳ ڃً ٳٗحٵص.
ؾځ ٳُٳجًڂ٘ٴ نځ ٳُجٳٌڇ اڃي ځه ڃًبٹ إڇٕٵ تٳشٵُٹ ٵ
ؾك ٌٝإعينټ ب٘ أَ ١ٝبٔ أب ٞايًِت ايجكؿٚ ،ٞكٖ ٟٚقا عٔ عبـ اهلل بٔ عُلٚ
ابٔ ايعاُ ،ٞبأهاْٝـ نجرل ٠عٓـ ايڀدلٚ ،ٟعٔ مٜـ بٔ أهًِ.
ٚقاٍ ايكلطيب ٗ ايتؿورل ٖٛ :ا٭ًٗل ٖٛٚ ،ق ٍٛا٭نجل; فيو إٔ أَ ١ٝبٔ أبٞ
ايًِت ايجكؿ ٞنإ ٖٔ أكاؿ اتباع ؿ ٜٔغرل ايٌلى طايباڄ ؿ ٜٔاؿلْٛٚ ،ل ٗ
ايتٛكاٚ ٠اٱل ;ٌٝؾًِ ٜل ايٓذا ٗ ٠ايٛٗٝؿ ٫ٚ ١ٜايِٓلاْٚ ،١ٝتنٖٻـ ٚتٛػٻ٢
اؿٓٝؿ ١ٝؿ ٜٔإبلاٖٚ ،ِٝأػدل إٔ اهلل ٜبعح ْبٝاڄ ٗ ايعلب; ؾڀُع إٔ ٜه،ْ٘ٛ
ٚكؾض عباؿ ٠ا٭ُٓاّٚ ،سلّ اـُلٚ ،فنل ٗ ًعل ٙأػباكاڄ َٔ قِّ ايتٛكا.٠
ٜٚٴل ٣ٚأْ٘ ناْت ي٘ إشلاَات َٚهاًؿات ٚنإ ٜك:ٍٛ
تتنُاٖ تتَُٖ تتًُٕ لقٗيفو تتُٛعٍت ت ُ هللُُ
ُ

ُ الُاٖ ت ت ت ت ت ت ت ت تتَُ ذتٍٗحٗ ت ت ت ت ت ت ت ت تتُ َُٔ)1(ٛ
ُ

ُٖ _ 1هقا ٗ ا٭ٌُٚ :يعٌ ايِٛاب (اؿٓٝؿ )١ستُٜ ٢وتكٚ ِٝمٕ ايبٝت)ّ( .
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ٚي٘ ًعلٷ نجرلٷ ٗ أَٛك اٱشل ;١ٝؾًُا بعح قُـاڄ " أهـ إٔ مل ٜهٔ ٖٛ
ايله ٍٛإبعٛخ ٗ ايعلبٚ ،قـ اتؿل إٔ ػلز إٍ ايبشل ٜٔقبٌ ايبعجٚ ١أقاّ
ٖٓايو مثإ هٌٓ ،ثِ كدع إٍ َه ;١ؾٛدـ ايبعجٚ ،١تلؿٻؿ ٗ اٱه ،ّ٬ثِ ػلز
إٍ ايٌاّٚ ،كدع بعـ ٚقع ١بـك ؾًِ  َٔ٪ٜبايٓيب"سوـاڄٚ ،كث َٔ ٢قتٌ َٔ
إٌلنٌ  ّٜٛبـكٚ ،ػلز إٍ ايڀا٥ـ ب٬ؿ ق َ٘ٛؾُات ناؾلاڄ.
ٚنإ ٜقنل ٗ ًعل ٙايجٛاب ٚايعكاب ٚاهِ اهلل ٚأزلا ٤ا٭ْبٝاٚ ،٤قـ قاٍ ؾ٘ٝ
ايٓيب"= :ناؿ أَ ١ٝبٔ أب ٞايًِت إٔ ٜوًِ.+
ٚكٴ ٟٚعٔ أَ ١ٝأْ٘ قاٍ ٕا َلض َلض َٛت٘ أْا أعًِ إٔ اؿٓٝؿ ١ٝسلٚ ،يهٔ
ايٌو ٜـاػًين ٗ قُـ.
ؾُعٓ ٢طآٳتٵٓٝٳاٙٴ آٜٳاتٹٓٳاص إٔ اهلل أشلِ أَ ١ٝنلاٖ ١ٝايٌلىٚ ،أيكْ ٗ ٢ؿو٘ طًب
اؿلٜٚ ،وٻل ي٘ قلا ٠٤نتب ا٭ْبٝاٚ ،٤سبب إي ٘ٝاؿٓٝؿ ;١ٝؾًُا اْؿتض ي٘ باب
اشلـٚ ٣أًلم ْٛك ايـع ٠ٛاحملُـ ١ٜنابلٚ ،سوـٚ ،أعلض عٔ اٱه ;ّ٬ؾ٬
دلّ إٔ ناْت ساي٘ أْ٘ اْوًؽ عٔ ْٝع َا ٜٴ ٿول ي٘ٚ ،مل ٜٓتؿع ب٘ عٓـ إبٻإ
اْ٫تؿاع ،ؾهإ ايٌٝڀإ ٖ ٛايقُ ٟلؾ٘ عٔ اشلـ ٣ؾهإ َٔ ايػا ;ٜٔٚإف َات
عً ٢ايهؿل َشُـ".
ٚقاٍ هعٝـ بٔ إوٝب ْنيت ٗ أب ٞعاَل بٔ ُٝؿ ٞايلاٖبٚ ،ازل٘ ايٓعُإ
اـنكدٚ ،ٞنإ ًٜكب بايلاٖب ٗ اؾاًٖ ;١ٝ٭ْ٘ قـ تِٓل ٗ اؾاًٖٚ ،١ٝيبى
إُوٛغ(ٚ )1معِ أْ٘ عً ٢اؿٓٝؿ ،١ٝؾًُا قـّ ايٓيب"إـ ١ٜٓؿػٌ عً ٢ايٓيب
ٖ _ 1هقا ٗ ا٭ٌُٚ :يعٌ ايِٛاب :إڂوٛغ ٖٞٚ ،ثٝاب ايلٖبإ ٗ ا٭ؿٜل)ّ( .٠
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ؾكاٍٜ :ا قُـ َا ايق ٟد٦ت ب٘ قاٍ= :د٦ت باؿٓٝؿ ١ٝؿ ٜٔإبلاٖ.+ِٝ
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مكاالت
لكبار

قاٍ :ؾإْ ٞعًٗٝا ؾكاٍ ايٓيب :يوتٳ عًٗٝا; ٭ْو أؿػًت ؾٗٝا َا يٝى َٓٗا;
كتاب

العزبٔ٘إٔ
ؾهؿل ٚػلز إٍ َه ١ولض إٌلنٌ عً ٢قتاٍ ايٓيب"ٚىلز َعِٗ ،إٍ
قاتٌ ٗ سٌٓ بعـ ؾتض َه ،١ؾًُا اْٗنَت ٖٛامٕ ٦ٜى ٚػلز إٍ ايٌاّ،يفؾُات
ٖٓايو.

العصز

احلدٓح

ٚفٖب نجرل َٔ إؿول ٜٔإٍ أْٗا ْنيت ٗ كدٌ َٔ ايهٓعاْٚ ٌٝنإ ٗ مَٔ
َٛه_ ٢عً ٘ٝايوٜ _ّ٬كاٍ ي٘ :بًعاّ بٔ باعٛكٚ ،فنلٚا قِت٘ ،ؾؼًڀٖٛا،
ٚغرلٖٚاٚ ،اػتًؿٛا ؾٗٝا.
ٚايتشكٝل إٔ بًعاّ ٖقا نإ َٔ ُاؿ ٞأٌٖ َـٚ ٜٔعٳ ٻلاؾ ٗ ِٗٝمَٔ َلٚك
بين إهلا ٌٝ٥عً ٢أكض َ٪ابٚ ،يهٓ٘ مل ٜتػرل عٔ ساٍ ايِ٬غٚ ،فيو
َقنٛك ٗ هؿل ايعـؿ َٔ ايتٛكا ٗ ٠اٱُشاسات  24_23_22ؾٜٓ ٬بػ ٞا٫يتؿات
إٍ ٖقا ايكٓ٫ ،ٍٛڀلاب٘ ٚاػت٬ط٘175_174/9 .
ٚ _33ايهًب :سٛٝإ َٔ فٚات ا٭كبع ،ف ٚأْٝاب ٚأٚؿاك ،نجرل ايٓبض ٗ
ايً ،ٌٝقً ٌٝايٓ ّٛؾ ،٘ٝنجرل ايٓ ٗ ّٛايٓٗاكٜ ،أيـ َٔ ٜعاًل ،ٙولي َهاْ٘ َٔ
ايڀاكقٌ ايقٜ ٫ ٜٔأيؿِٗٚ ،ولي ا٭ْعاّ اييت ٜعاًلٖاٜٚ ،عـ ٚعً ٢ايق٥اب،
ٜٚكبٌ ايتعً ;ِٝ٭ْ٘ فنًٜٗٚ ،ٞح إفا أتعب ،أ ٚاًتـ عً ٘ٝاؿلًٜٗٚ ،ح بـٕٚ
فيو; ٭ٕ ٗ ػًكت٘ ٓٝكاڄ ٗ فاك ٟايٓؿى ٜلتاغ ي٘ بايًٗح178/9 .
ض عٳٔٵ ايڃذٳاٖٹًٹٌٳ ()199ص.
ف ٚٳځأعٵ ڇل ٵ
 _34ط ٴػقٵ ايڃعٳؿڃ ٳٚ ٛٳڃأَٴلٵ بٹايڃعٴ ٵل ٹ
ٚقـ ْعت ٖق ٙاٯَ ١ٜهاكّ ا٭ػ٬م; ٭ٕ ؾٔا ٌ٥ا٭ػ٬م  ٫تعـ ٚإٔ
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ته ٕٛعؿٛاڄ عٔ اعتـا ،٤ؾتـػٌ ٗط ٴػقٵ ايڃعٳؿڃٛٳص أ ٚإغٔا٤ٶ عُا ;ِ٥٬ٜ ٫
ؾتـػٌ ٗ طٚٳځأعٵ ڇلضٵ عٳٔٵ ايڃذٳا ٹًٖٹٌٳص أ ٚؾعٌٳ ػرلڈ ٚاتواَاڄ بؿٔ ;١ًٝؾتـػٌ ٗ
طٚٳڃأَٴلٵ بٹايڃعٴ ٵلفٹص نُا تكـّ َٔ ا٭َل با٭َل بايٌ ٤ٞأَل بقيو ايٌٖٚ ،٤ٞقا
َعٓ ٢ق ٍٛدعؿل بٔ قُـٖ ٗ :ق ٙاٯ ١ٜأَل اهلل ْبَ ٘ٝهاكّ ا٭ػ٬م.
ٚيٝى ٗ ايكلإٓ آ ١ٜأْع ٕهاكّ ا٭ػ٬م َٓٗاُ ٖٞٚ ،اؿ ١٭ٕ ٜبٌ
بعٔٗا بعٔاڄ; ؾإ ٻٕ ا٭َل بأػق ايعؿٜ ٛتكٝـ بٛدٛب ا٭َل بايعلفٚ ،فيو ٗ نٌ
َا ٜ ٫كبٌ ايعؿٚ ٛإواق َٔ ١اؿكٛمٚ ،نقيو ا٭َل بايعلف ٜتكٝـ بأػق ايعؿ،ٛ
ٚفيو بإٔ ٜـع ٛايٓاي إٍ اـرل بًٌ ٚكؾل229/9 .
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مكاالت

صْرٗ األىفال

لكبار
كتاب

العزبٔ٘ٗ
 _1علؾت بٗقا ا٫هِ َٔ عٗـ أُشاب كه ٍٛاهلل" :ك ٣ٚايٛاسـٟ

أهباب ايٓن ٍٚعٔ هعـ بٔ أبٚ ٞقاْ قإٍ= :ا نإ  ّٜٛبـك قتٌ أػ ٞيفعُرل،
العصز

افٖب
ٚقتًتٴ هعٝـ بٔ ايعاُ ،ٞؾأػقت هٝؿ٘ ،ؾأتٝت ب٘ ايٓيب"ؾكاٍ:
احلدٓح
ايكځبٳض _بؿتشتٌ إٓٛع ايق ٟػُع ؾ ٘ٝايػٓا _ِ٥ؾلدعت ٗ َا ٜ ٫عًُ٘ إ ٫اهلل;

ڂقتٹٌ أػٚ ،ٞأڂػق هًيب; ؾُا داٚمتٴ قلٜباڄ ستْ ٢نيت هٛك ٠ا٭ْؿاٍ.+
ٚأػلز ايبؼاك ،ٟعٔ هعٝـ بٔ دبرل ،قاٍ= :قًت ٫بٔ عباي هٛك٠
ا٭ْؿاٍ؟ قاٍْ :نيت ٗ بـك.+
ؾباهِ ا٭ْؿاٍ علؾت بٌ إوًٌُٚ ،ب٘ نتبت توُٝتٗا ٗ إِشـ سٌ
نتبت أزلا ٤ايوٛك ٗ مَٔ اؿذازٚ ،مل ٜجبت ٗ توُٝتٗا سـٜحٚ ،توُٝتٗا
هٛك ٠ا٭ْؿاٍ َٔ أْٗا اؾتتشت بآ ١ٜؾٗٝا اهِ ا٭ْؿاٍ َٔٚ ،أدٌ أْٗا فنل ؾٗٝا
سهِ ا٭ْؿاٍ _نُا هٝأت._ٞ
ٚتوُ_ ٢أٜٔاڄ_ هٛك ٠بـك; ؾؿ ٞاٱتكإ أػلز أب ٛايٌٝؽ عٔ هعٝـ بٔ دبرل
قاٍ= :قًت ٫بٔ عباي :هٛك ٠ا٭ْؿاٍ؟ قاٍ :تًو هٛك ٠بـك.+
ٚقـ اتؿل كداٍ ا٭ثل نًِٗ عً ٢أْٗا ْنيت ٗ غن ٠ٚبـك ،قاٍ ابٔ إهشام:
أْنيت ٗ أَل بـك هٛك ٠ا٭ْؿاٍ بأهلٖاٚ ،ناْت غن ٠ٚبـك ٗ كَٔإ َٔ ايعاّ
ايجاْ ٞيًٗذل ٠بعـ عاّ ِْٚـ َٔ  ّٜٛاشلذلٚ ،٠فيو بعـ ؼ ٌٜٛايكبً١
بٌٗلٚ ،ٜٔنإ ابتـاْ ٤نٚشلا قبٌ اِْ٫لاف َٔ بـك; ؾإٕ اٯ ١ٜا٭َٗٓ ٍٚا ْنيت
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ٚإوًُ ٗ ٕٛبـك قبٌ قوَُ ١ػاِٗا ،نُا ؿٍ عً ٘ٝسـٜح هعـ بٔ أبٚ ٞقاْ
ٚايٛاٖل أْٗا اهتُل ْنٚشلا إٍ َا بعـ اِْ٫لاف َٔ بـك.
 ٗٚن ّ٬أٌٖ أهباب ايٓنَ ٍٚا ٜكتٔ ٞإٔ آ ١ٜطاٯٕٳ ػٳ ډؿـٳ ايًډ٘ٴ عٳٓهڂِٵ ٳ ٚٳعًٹِٳ
أځٕٻ ؾٹٝهڂِٵ ٓٳعٵؿاڄص إٍ طَٳعٳ ايِٻابٹلڇٜٔٳص ْنيت بعـ ْن ٍٚايوٛكَ ٠ـ ٠ط،١ًٜٛ
نُا ك ٟٚعٔ ابٔ عبايٚ ،هٝأت ٞؼكٝك٘ ٖٓايو.
سوٵبٴوځ ايًډ٘ٴص إٍ ط٫
ٚقاٍ ْاع َٔ ١إؿول :ٜٔإٕ آٜات طٜٳا أځټٜٗٳا ايٓٻٹبٞټ ٳ
ٜٳ ڃؿ ځكٗٴٕٛٳص ْنيت بايبٝـا ٗ ٤غن ٠ٚبـك قبٌ ابتـا ٤ايكتاٍ; ؾته ٕٛتًو اٯْ ١ٜنيت
قبٌ ْن ٍٚأ ٍٚايوٛك.٠
ْنيت ٖق ٙايوٛك ٠بعـ هٛك ٠ايبكل ،٠ثِ ق ٖٞ :ٌٝايجاْْ ١ٝن٫ٚڄ بإـ،١ٜٓ
ٚقْ :ٌٝنيت ايبكل ٠ثِ آٍ عُلإ ثِ ا٭ْؿاٍٚ ،ا٭ُض أْٗا ثاْ١ٝڂ ايوٛك بإـ١ٜٓ
ْن٫ٚڄ بعـ هٛك ٠ايبكل246_245/9 .٠
ْٚ _2نٚشلا بوبب اػت٬ف أٌٖ بـك ٗ غٓا ّٜٛ ِ٥بـك ٚأْؿاي٘ٚ ،ق :ٌٝبوبب
َا هأي٘ بعضٴ ايػنا٠ٹ ايٓيبٻ " إٔ ٜعڀ َٔ ِٗٝا٭ْؿاٍ ،نُا هٝأت ٞعٓـ تؿورل
أ ٍٚآَٗٓ ١ٜا246/9 .
 _3أغلاضٴ ٖق ٙايوٛك :٠ابتـأت ببٝإڇ أسهاّڇ ا٭ْؿاٍ ٖٞٚ ،ايػٓاِ٥ٴ
ٚقوُتٴٗاَِٚ ،اكؾڂٗاٚ ،ا٭َلڇ بتك ٣ٛاهلل ٗ فيو ٚغرلٚ ،ٙا٭َلڇ بڀاع ١اهلل
ٚكهٛي٘ ٗ ،أَل ايػٓاٚ ِ٥غرلٖا.
ٚأَلڇ إوًٌُ بإُ٬غ فات بٚ ،ِٗٓٝإٔ فيو َٔ َكَٛات َعٓ ٢اٱّإ ايهاٌَ.

ٚفنلڇ اـلٚز إٍ غن ٠ٚبـكٚ ،غٛؾِٗ َٔ ق ٠ٛعـؿَِٖٚ ،ا يكٛا ؾٗٝا َٔ
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ِْلڈٚ ،تأٜٝـٺ َٔ اهلل ٚيڀؿ٘ بِٗ.
ٚاَتٓإڇ اهلل عً ِٗٝبإٔ دعًِٗ أقٜٛا.٤
ٚٳٚٳعٳـٳِٖ بايِٓل ٚاشلـا )1(١ٜإٕ اتكٛا بايجبات يًعـٚ ،ٚايِدل.
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لكبار
كتاب

العزبٔ٘

يف
ٚايٓٗ ٞعٔ
ٚا٭َلٴ با٫هتعـاؿ ؿلب ا٭عـاٚ ،٤ا٭َل بادتُاع ايهًُ١

ايتٓامعٚ ،ا٭َل بإٔ ٜه ٕٛقِـٴ ايِٓل٠ٹ يًـْ ٜٔٴِٵبٳ أع.ِٗٓٝ

العصز

احلدٓح

ُٚٚـٴ ايوببٹ ايق ٟأػلز إوًٌُ إٍ بـكٚ ،فٹنڃلٴ َٛاقع اؾ،ٌٌٝ
ُٚؿاتٴ َا دل َٔ ٣ايكتاٍ.
ٚتقنرلٴ ايٓيب"بٓعُ ١اهلل عً ;٘ٝإف ألاَ َٔ ٙهل إٌلنٌ ب٘ َهٚ ،١ػٳډًِٴ٘
َٔ عٓاؿِٖٚ ،إٔ َكاَٳ٘ َه ١نإ أَاْاڄ ٭ًٖٗا ،ؾًُا ؾاكقِٗ ؾځكځـٵ سلٻ عًِٗٝ
عقابٴ ايـْٝا َا اقذلؾٛا َٔ ايِـ عٔ إوذـ اؿلاّ.
ٚؿع٠ٛڂ إٌلنٌ يْ٬تٗا ٤عٔ َٓاٚأ ٠اٱهٚ ،ّ٬إٜقاْٴِٗ بايكتاٍ.
ٚايتشقٜلٴ َٔ إٓاؾكٌ.
ٓٚلبٴ إجٌڇ با٭َِ إآ ١ٝاييت عاْـت كهٌ اهللٚ ،مل ٌٜهلٚا ْعُ ١اهلل.
ٚأسهاّٴ ايعٗـٹ بٌ إوًٌُ ٚايهؿاكَٚ ،ا ٜذلتب عًْ ٢كِٔٗ ايعٗـَٚ ،ت٢
وؤ ايوًِ.
ٚأسهاّٴ ا٭هلٚ ،٣أسهاّٴ إوًٌُ ايق ٜٔؽًؿٛا ٗ َه ١بعـ اشلذل،٠
ٜ٫ٚٚتٴَِٗٚ ،ا ٜذلتب عً ٢تًو اي247/9 .١ٜ٫ٛ
ٚ _4ا٭ْؿاٍ ْع ْٳؿځٌ _بايتشلٜو_ ٚايٓؿٌ ٌَتل َٔ ايٓاؾً ٖٞٚ ،١اينٜاؿٗ ٠
 ٗ _ 1ا٭ٌُ :اشلٛاٚ ،١ٜيعٌ ايِٛاب َا أڂثبت)ّ( .
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ايعڀاٚ ،٤قـ أطًل ايعلب ٗ ايكـ ِٜا٭ْؿاٍ عً ٢ايػٓا ٗ ِ٥اؿلب نأِْٗ
اعتدلٖٚا مٜاؿ ٠عً ٢إكِٛؿ َٔ اؿلب ،٭ٕ إكِٛؿ ا٭ِٖ َٔ اؿلب ٖ ٛإباؿ٠
ا٭عـاٚ ،٤يقيو كَا نإ ُٓاؿٜـِٖ ٜأب ٕٛأػق ايػٓا ِ٥نُا قاٍ عٓذل:٠
غتت ت كُو تتَُش تتّ ُ لٕقٗع تتُٛاٌت تعُُ

ُ ا شتت ُٜل تتٕ ُٜٔاَُعتُ ُُّعٍ ت ُ نت تتٍيُ

ُٚأقٛاشلِ ٗ ٖقا نجرل ;٠ؾإط٬م ا٭ْؿاٍ ُٗ ن َِٗ٬عً ٢ايػٓاٌَٛٗ ِ٥ك قاٍ
عٓذل:٠
ٌتيفُ ن ُ لتت ُ لتتٕ ٌُٜت ٔ ُٙلقٍتيفُُ

ُ ٌٔعت ت ت ُعٍت ت ت ُوقيفس ت تتيُ ألٌتحت ت تتيفهُُ

ُ
ٚقـ قاٍ ٗ ايكِٝـ ٠ا٭ػل ٣أعـ عٓـُ إػِٓ; ؾعًُٓا أْ٘ ٜلٜـ َٔ ا٭ْؿاٍ

إػامن ٚقاٍ أٚي بٔ سذل ا٭هـ ٖٛٚ ٟداًٖ:ٞ
ٌكصثيُعمُٜاعقتيفبكيُختيُز٠ثى تُٕ ُ ُ

تد زُّت تُُٕاٌح تتيفهُ رتى تتٗ ُ لع وت ت ًُُ

ُ ٜٚكٛيْ :ٕٛؿًين نقا ٜلٜـ ٕٚأغُٓينُ ،ستُ ٢اك ايٓؿٌ ٜڀًل عًَ ٢ا ٜعڀاٙ
إكاتٌ َٔ إػِٓ مٜاؿ ٠عً ٢قٹوٵڀٹ٘ َٔ إػِٓ; ٕن ١ٜي٘ ٗ ايبٚ ٤٬ايػٹٓا ،٤أ ٚعً٢
َا ٜعجل عً َٔ ٘ٝغرل قتٖٚ ،ً٘ٝقا ُٓـ َٔ إػامن249/9 .
 _5ؾا٭ْؿاٍ ٗ ٖق ٙاٯ ١ٜقاٍ اؾُٗٛك :إلاؿ بٗا َا نإ ما٥ـاڄ عً ٢إػِٓ;
ؾٝه ٕٛايٓٛل ؾ ٘ٝ٭َرل اؾِٜ ٍٝلؾ٘ ًِٕش ١إوًٌُ ،أٜ ٚعڀ ٘ٝيبعض أٌٖ
اؾ ;ٍٝٱٗٚاك َن ١ٜايبڀٌ ،أ ٚـًِ ١عٜ ١ُٝٛأت ٞبٗا ،أ ٚيًتشلٜض عً٢
ايٓها ٗ ١ٜايعـ ;ٚؾكـ قاٍ كه ٍٛاهلل" ّٜٛسٌٓ َٔ= :قتٌ قت٬ٝڄ ؾً٘ هًب٘.+
ٚقـ دعًٗا ايكلإٓ هلل ٚيًله ،ٍٛإٔ ٟا ٜأَل ب٘ اهلل كهٛي٘ إٔ ٚا ٜلاٙ
ايله."ٍٛ
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مكاالتإ٫
قاٍ َايو ٗ إٛطأٚ= :مل ٜبًػٓا إٔ كه ٍٛاهلل قاٍ َٔ قتٌ قت٬ٝڄ ؾً٘ هًب٘
 ّٜٛسٌٓ ٫ٚ ،بًػٓا عٔ اـًؿا َٔ ٤بعـ.+ٙ

لكبار

كتاب

ٜعين َع تهلك َا ٜكتٔ ;٘ٝؾأكاؿ فيو إٔ تًو قٔ ١ٝػاُ ١ب ّٛٝسٌٓ  .العزبٔ٘

ؾاٯ ١ٜقهُ١څ غرل َٓوٛػ ١بكٛي٘ طٚٳا ٵعًځُٴٛا أځْٻُٳا ځغٓٹ ٵُتٴِٵ َٹٔٵ ٳًٞٵ٤ٺ ؾځأځيفٕٻ ٹيًډ٘ٹ
ػٴ ٴُوٳ ٴ٘ ٳٚيٹً ٻلهٴٍٛڇص.
ؾٝه ٕٛيهٌ آَُٗٓ ١ٜا سهُٗا; إف  ٫تـاػٌ بُٗٓٝا.

العصز

احلدٓح

قاٍ ايكلطيبَ ٖٛٚ= :ا سها ٙإامك ٟعٔ نجرل َٔ أُشابٓا250/9 .+
ٚ _6عٔ ابٔ عبايٚ ،عهلَٚ ،١فاٖـٚ ،ائشاىٚ ،قتاؿٚ ،٠عڀا :٤إٔ
إلاؿ با٭ْؿاٍ ٗ ٖق ٙاٯ ١ٜايػٓاَ ِ٥ڀًكاڄ.
ٚدعًٛا سهُٗا ٖٓا أْٗا دعًت هلل ٚيًله ٍٛأ ٟإٔ ٜكوُٗا ايله"ٍٛ
عوب َا ٜلا ٙب ٬ؼـٜـ  ٫ٚاطِّلاؿٚ ،إٔ فيو نإ ٗ أ ٍٚقوُٚ ١قعت ببـك نُا
ٗ سـٜح ابٔ عباي ،ثِ ْوؽ فيو بآ ١ٜطٚٳا ٵعًځُٴٛا أځْٻُٳا ځغٓٹ ٵُتٴ ٵِ َٹٔٵ ٳًٞٵ٤ٺ ؾځأځ ٻٕ ٹيًډ٘ٹ
ػٴ ٴُوٳ٘ٴ ٳٚيٹً ٻلهٴٍٛڇص اٯ١ٜځ; إف نإ قـ عٝٻٔ أكبع ١ا٭ٔاي يًذ ،ٍٝؾذعٌ هلل
ٚيًله ٍٛاـُىٚ ،دعٌ أكبع ١ا٭ٔاي سكاڄ يًُذاٖـٜ ،ٜٔعين ٚبك ٞسهِ
ايؿ ٤ٞإقنٛك ٗ هٛك ٠اؿٌل غرل َٓوٛؾ ْ ٫ٚاهؽ; ؾًقيو قاٍ َايو
ٚاؾُٗٛكْ ٫= :ؿٌ إ َٔ ٫اـُى عً ٢ا٫دتٗاؿ َٔ اٱَاّ.+
ٚقاٍ َايو= :إعڀا ٤ايوًب َٔ ايتٓؿ.+ٌٝ
ٚقاٍ فاٖـ= :ا٭ْؿاٍ ٖٔ ٞى إػامن  ٖٛٚاجملع ٍٛهللٚ ،ايلهٚ ،ٍٛيقٟ
ايكلب251/9 .+٢
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ٚ _7ايػٌٚ ٞايػٌٝإ :ن ٕٛايٌ ٤ٞغاًٝاڄ أ ٟغاَاڄ َٚٴػٳ ِّڀٝٳاڄ; ؾايٜٓ ّٛػڀٞ
ايعكٌٚ ،ايٓعاي ايٓ ّٛغرل ايجكَ ٖٛٚ ،ٌٝٹجٵٌٳ ايوٿٓ278/9 .١
ٚ _8إِا نإ ايٓعاي أَٓاڄ شلِ ٭ِْٗ ٕا ْاَٛا ماٍ أثل اـٛف َٔ ْؿٛهِٗ ٗ
َـ ٠ايٓ ;ّٛؾتًو ْعُٕٚ ،١ا اهتٝكٛٛا ٚدـٚا ٌْاطاڄٌْٚ ،ا ٙا٭عِاب ٜهوب
ُاسب٘ ًذاعٜٚ ،١نً ٌٜعٛك اـٛف ايق ٖٛ ٟؾتٛك ا٭عِاب278/9 .
ٚ _9ايبٓإ :اهِ ْع بٓاْ ٖٞٚ ١اٱُبعٚ ،ق :ٌٝطلف اٱُبعٚ ،إٓاؾ١
نٌ إي٫ ;٘ٝهتػلام أُشابٗا.
ِتٹ ا٭عٓام ٚايبٓإ; ٭ٕ ٓلب ا٭عٓام إت٬فٷ ٭دواؿ إٌلنٌ،
ٚإِا ػٴ ٻ
ٓٚلبٴ ايبٓإ ٜٴبٵڀٹٌٴ ُ٬س١ٝځ إٔلٚب يًكتاٍ; ٭ٕ تٓا ٍٚايو٬غ إِا ٜهٕٛ
با٭ُابع َٔٚ ،ثٳ ٻِ نجٴل ٗ ن َِٗ٬ا٫هتػٓا ٤بقنل َا تتٓاٚي٘ ايٝـ ،أَ ٚا تتٓاٚي٘
ا٭ُابع عٔ فنل ايوٝـ ،قاٍ ايٓابػ:١
ٔاُُتت ت ت ت تتالاُٙاٌٌُُتت ت ت ت ت حُٔشبكَّ بثت ت ت ت تتُ٘

ُ ٜعين هٝؿ٘.

ُ ٔودّ ت ت ُٔٙوت تتيفُ تتُىجُ لت تتُ٘ ألٌيفو ت تندُ
ُ

ٚقاٍ أب ٛايػ ٍٛايڀٗ:ٟٛ
فَت ت ت حٌُح ت تتُ٘ٔو ت تتيفُومك ت تتجُقت ت تتٗعُُ ُ

ف ت ت تتٕ

دُ دت ت ت ت ِّقجُف ت ت تتّٗيًُتٍ ت ت تتٌُُٕ٘

ُ
ن ;َِٗ٬ؾٔلب ايبٓإ وٌِ ب٘ تعڀٌٝ
ُ ٜلٜـ ايوٝـَٚ ،جٌ فيو نجرل ٗ
ُ

ُ

عٌُ ايٝـ; ؾإفا ٓلبت ايٝـ نًٗا ؾقيو أدـك283/9 .
ٓٚ _10لب إ٥٬ه ١هٛم إٔ ٜهَ ٕٛباًل ٠بته ٜٔٛقڀع ا٭عٓام ٚا٭ُابع
بٛاهڀ ١ؾعٌ إ٥٬ه ١عً ٢نٝؿ ١ٝػاكق ١يًعاؿٚ ،٠قـ ٚكؿ ٗ بعض اٯثاك عٔ
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بعض ايِشابَ ١ا ٌٜٗـ شلقا إعٓ ;٢ؾإهٓاؿ ائلب سكٝك.١

مكاالت
لكبار

ٚهٛم إٔ ٜه ٕٛبتوـٜـ ٓلبات إوًٌُٚ ،تٛد ٘ٝإٌلنٌ إٍ دٗاتٗا،
ؾإهٓاؿ ائلب إٍ إ٥٬ه ١فام عكً ;ٞ٭ِْٗ هبب٘.

كتاب

العزبٔ٘

يف
ْنيت بعـ
ٚقـ ق :ٌٝا٭َل بائلب يًُوًٌُ ٖٛٚ ،بعٝـ; ٭ٕ ايوٛك٠
العصز

اْهٌاف إًشُ283/9 .١

احلدٓح

ٚ _11ايلَ ٞسكٝكت٘ :إيكا ٤ًٞ ٤أَوهت٘ ايٝـٜٚ ،ڀًل ايلَ ٞعً ٢اٱُاب١
بو َٔ ٤ٛؾعٌ أ ٚق ٍٛنُا ٗ ق ٍٛايٓابػ:١
ُّ لكٕ ٌعُ

و ُٜهللُوتُتم ُ أل

أ ٟأُابٗا َا ًٌٜٗاٚ ،ق:ٌْٝ ٍٛ
وت تت ُٜهللُوتُعت تتٗعُُبدٍٗ ت تَُٛبيفلق ت ت ُُٝ

ُ 295_294/9

ُ ٔوتُ ل دت ت تت ُِّو ت ت تتَُاٌٗيفبّ ت ت تتيفُب ت ت تتيفلقٕ َلُ
ُ

 _12طٚٳاعٵًځُٴٛٵا أځ ٻٕ اهلل ٜٳشٴٛٵٍٴ بٳٝٵٔٳ ايڃُٳلٵ٤ٹ ٚٳقځًڃبٹ٘ٹ ٚٳأځٻْ٘ٴ إڇيځٝٵ٘ٹ تٴشٵٌٳلٴٚٵٕٳ()24ص.
ٚإكِٛؿ َٔ ٖقا ؼقٜل إ َٔ ٌَٓ٪نٌ ػاطل ىڀل ٗ ايٓؿٛي َٔ :ايذلاػٞ
ٗ ا٫هتذاب ١إٍ ؿع ٠ٛايلهٚ " ٍٛايتٌِٓ َٓٗا ،أ ٚايتوذل ٗ كايؿتٖ٘ٛٚ ،
سقٳكٴٙٚٴص.
َعٓ ٢قٛي٘ :طٚٳا ٵعًځُٴٛا أځٕٻ ايًډ٘ٳ ٜٳ ٵعًځ ٴِ َٳا ؾٹ ٞأځْ ڂؿ ٹوهڂِٵ ؾځا ٵ
ٚبٗقا ٜٗٛل ٚقع قٛي٘ :طٚٳأځْٻ٘ٴ ڇإځيٝٵ٘ٹ تٴشٵٌٳلٴٕٚٳص عٳكٹبٳ٘; ؾهإ َا قبً٘ ؼقٜلاڄ،
ٚنإ ٖ ٛتٗـٜـاڄ.
 ٗٚايهٌافٚ ،ابٔ عڀ ١ٝق :ٌٝإٕ إلاؿٳ اؿحټ عً ٢إباؿك ٠باَ٫تجاٍٚ ،عـّٴ
إكدا ٤فيو إٍ ٚقت آػل; ػٌ١ٝځ إٔ تعذلض إل٤ٳ َٛاْعٴ َٔ تٓؿٝق عنَ٘ عً٢
ايڀاع ١أ ٟؾٝه ٕٛايه ّ٬عً ٢سقف َٔاف تكـٜل :ٙإٔ أدٌ اهلل و ٍٛبٌ إل٤
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ٚقًب٘ ،أ ٟبٌ عًُ٘ ٚعنَ٘ قاٍ _تعاٍ_ :طٚٳأځْٵ ٹؿكڂٛا َٹٔٵ َٳا كٳمٳقڃٓٳانڂِٵ َٹٔٵ قځبٵٌڇ أځٕٵ
سـٳنڂِٵ ايڃُٳٛٵتٴص اٯ315/9 .١ٜ
ٜٳأڃٹتٞٳ ځأ ٳ
ٚ _13إڂها ٤عًُٝ ٢ػَِ ١اؿك ا٭ُٛات ،نايلټغاٚ ،٤ايجػاٚ ،٤ايبها،٤
ٚايٓٛاغ.
ٜكاٍ َها ّه ٛإفا ُؿډل بٹؿٹٝٵ٘ٹ َ٘ٓٚ ،زلْٛ ٞع َٔ ايڀرل إځ ډها ٤بؿتض إِٝ
ٚتٌـٜـ ايهافْٚ ،عٴ٘ َهان ٧بُٗن ٗ ٠آػل ٙبعـ ايٝا ٖٛٚ ٤طا٥ل أبٝض ٜهٕٛ
باؿذام.
ٚعٔ ا٭ُُع ٞقًت ٕٓتذع بٔ ْبٗإَ= :ا ُهٛ؟ ؾٌبو بٌ أُابع٘ ،ثِ
ٓٚعٗا عً ٢ؾُ٘ ْٚؿؽ.+
ٚايتٻِٵـ :١ٜايتِؿٝل ٌَتكاڄ َٔ ايِـ ٖٛٚ ،٣ايِٛت ايقٜ ٟلؿ ٙاشلٛا ٤قانٝاڄ
يِٛت ُاحل ٗ ايدلاغ َٔ دَٗ ١كابً.١
 ٫ٚتعلف يًٌُلنٌ ُ٠٬څ; ؾتوَُ ١ٝهاٚ ِٗ٥تِـٜتِٗ ٌَُ ٠٬انً١
تكـٜل ;١ٜ٭ِْٗ ٕا ُـٚا إوًٌُ عٔ ايِٚ ٠٬قلا ٠٤ايكلإٓ ٗ إوذـ اؿلاّ
عٓـ ايبٝت _ نإ َٔ ًْ ١طلا٥ل ُـِٖ إٜاِٖ تٌػٝبِٗ عًٚ ،ِٗٝهؼلٜتِٗ
بِٗ وان ٕٛقلا ٠٤إوًٌُ٬ُٚ ،تِٗ بإهاٚ ٤ايتِـ339_338/9 .١ٜ
ٚ _14تعبرلات ايوًـ ٗ ايتؿلق ١بٌ ايػٓٚ ١ُٝايٓؿٌ غرل َٔبٛطٖٚ ،١قا
َ٬ى ايؿٌِ ٗ ٖقا إكاّ يتُٝٝن أُٓاف ا٭َٛاٍ إأػٛف ٗ ٠ايكتاٍ; ؾأَا ُٛك
قوُتٗا ؾوٝأت ٞبعٔٗا ٗ ٖق ٙاٯ.١ٜ
ؾاُڀًشٛا عً ٢إٔ ايػٜٓٚ ،١ُٝكاٍ شلا إػَِٓ :ا ٜأػق ٙايػٴنا َٔ ٠أَتع١
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مكاالتا٤
إكاتًٌ غِباڄ ،بكتٌ أ ٚبأهل ،أٜ ٚكتشُ ٕٛؿٜاكِٖ غام ،ٜٔأَ ٚا ٜذلن٘ ا٭عـ
ٗ ؿٜاكِٖ إفا ؾلٚا عٓـ ٖذ ّٛاؾ ٍٝعً ِٗٝبعـ ابتـا ٤ايكتاٍ.

لكبار

كتاب

َٔ
ؾأَا َا ٜٛؿل ب٘ اؾ ٗ ٍٝغرل ساي ١ايػنَ َٔ ٚاٍ ايعـَٚ ،ٚا ٜذلن٘ ايعـٚ
العزبٔ٘
يف
ٚهٝذٗ ٤ٞ
إتاع إفا أػًٛا ب٬ؿِٖ قبٌ ٖذ ّٛد ٍٝإوًٌُ _ؾقيو ايؿ،٤ٞ

هٛك ٠اؿٌل.

العصز

احلدٓح

ٚقـ اػتًـ ؾكٗا ٤ا٭َِاك ٗ َكتٖٔ ٢ق ٙاٯَ ١ٜع آ ١ٜطٳٜوٵځأيڂْٛٳوځ عٳٔٵ
ا٭ځْٵؿځاٍڇص اٯ١ٜځ ،ؾكاٍ َايو :يٝى أَٛاٍ ايعـ ٚإكاتٌ سل( )1ؾ ٍٝإوًٌُ
إ ٫ايػٓٚ ١ُٝايؿ.٤ٞ
ٚأَا ايٓؿٌ ؾًٝى سكاڄ َوتك٬ڄ باؿهِٚ ،يهٓ٘ َا ٜعڀ ٘ٝاٱَاّ َٔ اـُى
يبعض إكاتًٌ ما٥ـاڄ عً ٢هُٗ٘ َٔ ايػٓ ١ُٝعًَ ٢ا ٜل َٔ ٣ا٫دتٗاؿ٫ٚ ،
تعٕ ٌٝكـاك ايٓؿٌ ٗ اـُى ٫ٚ ،سـٻ يٜ٘ ٫ٚ ،ه ٕٛؾُٝا ماؿ عً ٢اـُى.
ٖقا قَ ٍٛايوٚ ،كٚا ١ٜعٔ ايٌاؾع ٖٛٚ ،ٞاؾاك ٟعًَ ٢ا عٌُ ب٘ اـًؿا٤
ايج٬ث ١بعـ كه ٍٛاهلل ".
ٚقاٍ أب ٛسٓٝؿٚ ،١ايٌاؾع ٗ ٞأًٗل ايلٚاٜتٌ عٓ٘ٚ ،هعٝـ بٔ إوٝب :ايٓؿٌ
َٔ اـُىٔ ٖٛٚ ،ى اـُى.
ٚعٔ ا٭ٚماعَٚ ،ٞهشْٛٗٚ ،ٍٛك ايؿكٗا :٤ايٓؿٌ َا ٜعڀ َٔ ٢ايػٓ١ُٝ
ىلز َٔ ثًح اـُى7_6/10 .
ٖ _ 1هقا ٗ ا٭ٌُٚ ،يعٌ ايِٛاب :يٝى ٗ أَٛاٍ ايعـ ٚإكاتٌ سل ،أ ٚيٝى أَٛاٍ ايعـٚ
إكاتٌ سكاڄ)ّ( .
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ٚ _15ايعٴـ ٠ٚبتجًٝح ايعٌ ٓؿ ١ايٛاؿًٚ ٟاطٚ ،٘٦ائِ ٚايهول ٗ ايعٌ
أؾِضٚ ،عًُٗٝا ايكلا٤ات إٌٗٛك ،٠ؾكلأ ٙاؾُٗٛك بِٔ ايعٌ ٚقلأ ٙابٔ نجرل،
ٚأب ٛعُلٜٚ ،ٚعكٛب بهول ايعٌ.
ٚإلاؿ بٗا ًاطٚ ٧اؿ ٟبـكڈٚ ،بـكٷ اهِ َاٚ ،٤طاي ټـْٵٝٳاص ٖ ٞايكلٜب ١أ ٟايعـ٠ٚ
اييت َٔ دٗ ١إـ ;١ٜٓؾٗ ٞأقلب ؾ ٍٝإوًٌُ َٔ ايعـ ٠ٚاييت َٔ دَٗ ١ه.١

ٚايعـ ٠ٚايكِ ٖٞ ٣ٛاييت ٖا َ ًٜٞه ٖٞٚ ،١نجٝب ٖٞٚ ،قِ ٣ٛبايٓوب١
ٕٛقع بًـ إوًٌُ.
ٚايُٛـ بايـْٝا ٚايكِٜ ٣ٛٳٌٵ ٴعل إؼاطب ٕٛبؿا٥ـت٘ ٖٞٚ ،إٔ إوًٌُ ناْٛا
سل ٌِٜإٔ ٜوبكٛا إٌلنٌ إٍ ايعـ ٠ٚايكِ ;٣ٛ٭ْٗا أًُب أكٓاڄ ؾًٝى
يًُٛـ بايـْٛٿ ٚايكِٛٿ أثلٷ ٗ تؿٔ ٌٝإسـ ٣ايعـٚتٌ عً ٢ا٭ػلٚ ،٣يهٓ٘
ُاؿف إٔ ناْت ايكِ ٣ٛأهعـٳ بٓن ٍٚاؾ ;ٍٝؾًُا هبل د ٍٝإٌلنٌ إيٗٝا
اغتِ إوًُ ،ٕٛؾًُا ْنٍ إوًُ ٕٛبايعـ ٠ٚايـْٝا أكهٌ اهلل إڀلٚ ،نإ ايٛاؿٟ
ٳؿٖٵ ٳوا ؾځًځبٻـ إڀلٴ ا٭كضٚ ،مل ٜعكِٗ عٔ إورلٚ ،أُاب ا٭كض اييت بٗا قل،ٍٜ
ؾعڀًِٗ عٔ ايلس ،ٌٝؾًِ ٜبًػٛا بـكاڄ إ ٫بعـ إٔ  ٌُٚإوًُٚ ،ٕٛؽرلٚا أسؤ
َٛقعٚ ،هبكٛا إٍ إا ،٤ؾاؽقٚا سٓٛاڄ ٜهؿٚ ،ِٗٝغٛكٚا إا ،٤ؾًُا ٌُٚ
إٌلن ٕٛإٍ إاٚ ٤دـ ٙٚقـ استام ٙإوًُ ،ٕٛؾهإ إوًٌُٜ ٕٛلب ٫ٚ ،ٕٛهـ
إٌلنَ ٕٛا٤ٶ16/10 .

ٚ _16ايؿٌٌ :اؾي ٚايٚ ،ٖٔٛايتٓامع :ا٫ػت٬فٚ ،إلاؿ با٭َل :اـڀ١
اييت هب اتباعٗا ٗ قتاٍ ايعـ َٔ ٚثبات أ ٚال ٤٬عٔ ايكتاٍ24/10 .
ٚ _17ايقٚمَ :وتعٌُ ٗ َڀًل اٱسواي ،بع٬ق ١اٱط٬م41/10 .
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ٚ _18ايجكـ :ايٛؿل بإڀًٛب ،أ :ٟؾإٕ ٚدـتِٗ ٚٚؿلت بِٗ ٗ مكاالت
سلب،

أ ٟاْتِلت عً.ِٗٝ

لكبار

كتاب

ايتٌلٜـ
ٚايتٌلٜـ :ايتڀلٜـ ٚايتؿلٜل ،أ :ٟؾبعٸـ بِٗ َٔ ػًؿِٗٚ ،قـ هعٌ العزبٔ٘
نٓا ١ٜعٔ ايتؼٜٛـ ٚايتٓؿرل50/10 .

يف
العصز
احلدٓح
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صْرٗ التْب٘
 _1زلٝت ٖق ٙايوٛك ٗ ،٠أنجل إِاسـ ٗٚ ،ن ّ٬ايوًـ :هٛك ٠بلا٠٤
ؾؿ ٞايِشٝض عٔ أبٖ ٞلٜل ٗ ،٠قِ ١سر أب ٞبهل بايٓاي ،قاٍ أبٖٛلٜل:٠
=ؾأفٸٕ َعٓا عً ٞبٔ أب ٞطايب ٗ أٌٖ َٓ ٢بدلا.+٠٤
ُ ٗٚشٝض ايبؼاك ،ٟعٔ مٜـ بٔ ثابت قاٍ= :آػل هٛكْ ٠نيت هٛك٠
بلا.+٠٤
ٚبقيو تلْٗا ايبؼاك ٗ ٟنتاب ايتؿورل َٔ ُشٝش٘ ٖٞٚ ،توُ ١ٝشلا بأٍٚ
نًَُٗٓ ١ا.
ٚتوُ ٢هٛك ٠ايتٛب ٗ ١ن ّ٬بعض ايوًـ ٗ َِاسـ نجرل ،٠ؾعٔ ابٔ
عباي =هٛك ٠ايتٛب ٖٞ ١ايؿآش.+١
ٚتلدِ شلا ايذلَق ٗ ٟداَع٘ باهِ ايتٛبٚٚ ،١د٘ ايتوُ :١ٝأْٗا ٚكؿت ؾٗٝا
تٛب ١اهلل _تعاٍ_ عٔ ايج٬ث ١ايق ٜٔؽًؿٛا عٔ غن ٠ٚتبٛى ٖٛٚ ،سـخ ع.ِٝٛ
ٚٚقع ٖقإ ا٫زلإ َعاڄ ٗ سـٜح مٜـ بٔ ثابتُ ٗ ،شٝض ايبؼاكٗ ،ٟ
باب ْع ايكلإٓ ،قاٍ مٜـ= :ؾتتبعت ايكلإٓ ستٚ ٢دـت آػل هٛك ٠ايتٛبَ ١ع
أب ٞػنّ ١ا٭ِْاك :ٟطځي ځكـٵ دٳا٤ٳنڂِٵ ٳكهٴٍٛٷ َٹٔٵ أځْ ڂؿ ٹوهڂِٵص ،ست ٢ػاُ ١هٛك٠
بلا.+٠٤
ٖٚقإ ا٫زلإ ُٖا إٛدٛؿإ ٗ إِاسـ اييت كأٜٓاٖا.
ٚشلق ٙايوٛك ٠أزلا ٤أػل ٚقعت ٗ ن ّ٬ايوًـ َٔ ،ايِشابٚ ١ايتابعٌ،
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مكاالتٌٳ١
ؾل ٟٚعٔ ابٔ عُل ،عٔ ابٔ عباي :نٓا ْـعٖٛا (أ ٟهٛك ٠بلا )٠٤إڂكٌٵكٹ
لكبار

_بِٝػ ١اهِ ايؿاعٌ ٚتا ٤ايتأْٝح َٔ قځٌٵكځٌٳ٘ :إفا أبلا َٔ ٙإلض_ نإ ٖقا يكباڄ
كتاب

العزبٕٔ٘ا
شلا ٚيوٛك ٠ايهاؾل ٕٚ٭ُْٗا ؽًِإ َٔ آَٔ َا ؾُٗٝا َٔ ايٓؿام ٚايٌلى;
ؾُٗٝا َٔ ايـعا ٤إٍ اٱػٕٚ ،ْ٬ا ؾُٗٝا َٔ ُٚـ أسٛاٍ إٓاؾكٌ.

يف
العصز

ٚنإ ابٔ عباي ٜـعٖٛا ايؿآش ،١قاٍَ= :ا ماٍ ٜٓنٍ ؾٗٝا ()َِٗٓٚ َِٗٓٚ
ستٓٓٚ ٢ا أْ٘ ٜ ٫بك ٢أسـ إ ٫فنل ؾٗٝا.+

احلدٓح

ٚأسوب إٔ َا ؼه َٔ ٘ٝأسٛاٍ إٓاؾكٌ ٜعلف ب٘ إتِؿ ٕٛبٗا أِْٗ إلاؿ،
ؾعلف إ َٕٛٓ٪نجرلاڄ َٔ أٚي٦و َجٌ قٛي٘ _تعاٍ_ :ط ٳ ٚٹَٵٓٗٴِٵ َٳٔٵ ٳٜكڂٍٛٴ اٵ٥قٳٕٵ يٹٞ
ٚٳ ٫تٳ ڃؿٹتٓٿٞص ؾكـ قاشلا :بعِٔٗٚ ،هٴُٹعٳتٵ َِٓٗٚ ،قٛي٘ :ط ٳ ٚٹَٵٓٗٴِٵ اډيقٹٜٔٳ
ٜٴ ٵ٪فٴٕٚٳ ايٓٻٹبٞٻ ٚٳٳٜكڂٛيڂٕٛٳ ٖٴٛٳ ڂأفٴٕٷص ؾْٗ ٤٫٪كًت َكايتِٗ بٌ إوًٌُٚ ،قٛي٘
دٓٳا َٳ ٳعهڂِٵص.
شًٹؿڂٕٛٳ بٹايًډ ٹ٘ يځٛٵ ا ٵهٳتڀځ ٵعٓٳا يځؼٳلٳ ٵ
ط ٳ ٚٳهٝٳ ٵ
ٚعٔ سقٜؿ :١أْ٘ زلاٖا هٛك ٠ايعقاب; ٭ْٗا ْنيت بعقاب ايهؿاك ،أٟ
عقاب ايكتٌ ٚا٭ػق سٌ(ٜ )1جكؿ.ٕٛ
ٚعٔ عبٝـ بٔ عُرل أْ٘ زلاٖا إڂٓٳ ِّكل_ ٠بهول ايكاف ٌَـؿ _٠٭ْٗا ْٳ ډكلت عُٻا
ٗ قًٛب إٌلنٌ _يعً٘ ٜعين َٔ ْٛاٜا ايػـك بإوًٌُ ٚايتُاي ٞعًْ ٢كض
ايعٗـْ( َٔ ٖٛٚ ،ٳكځلٳ ايڀا٥ل) إفا أْؿَٓ ٢كاكَٓٛ ٙعاڄ َٔ اؿِٚ ٢م ;ٙٛيٝٳبٹٝٵضٳ
ؾ._٘ٝ
ٚعٔ إكـاؿ بٔ ا٭هٛؿٚ ،أب ٞأٜٛب ا٭ِْاك :ٟتوُٝتٗا ايبٳشٴٛخ _ببا٤
ٖ _ 1هقا ٗ ا٭ٌُٚ ،يعٌ ايِٛاب :سٝح)ّ( .
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َٛسـَ ٠ؿتٛس ٗ ١أٚي٘ َٚجًج ٗ ١آػل ٙبٛمٕ ؾعَ _ٍٛعٓ ٢ايباسجَ ٖٛٚ ١جٌ
توُٝتٗا إٓكل.٠
ٚعٔ اؿؤ ايبِل ٟأْ٘ ؿعاٖا اؿاؾل;،٠نأْٗا سؿلت عُا ٗ قًٛب إٓاؾكٌ
َٔ ايٓؿام; ؾأٗٚلت٘ يًُوًٌُ.
ٚعٔ قتاؿ :٠أْٗا توُ ٢إجرل ;٠٭ْٗا أثاكت عٛكات إٓاؾكٌٚ ،أٗٚلتٗا.
ٚعٔ ابٔ عباي أْ٘ زلاٖا إڂبٳعٵجٹل ;٠٭ْٗا بعجلت عٔ أهلاك إٓاؾكٌ ،أٟ
أػلدتٗا َٔ َهاْٗا.
 ٗٚاٱتكإ :أْٗا توُ ٢إؼن ١ٜباـاٚ ٤اينا ٟإعذُٚ ١ؼت ١ٝبعـ ايناٟ
ؼنڇ ٟاڃيهځاؾٹلڇٜٔٳص.
ٚأسوب إٔ فيو يكٛي٘ _تعاٍ_ :طأځٕٻ ايًډ ٳ٘ َٴ ٵ
 ٗٚاٱتكإ أْٗا توُ ٢إٓهًِّ ،١أ ٟبتٌـٜـ ايهاف.
ٚؾ ٘ٝأْٗا توُ ٢إٌـؿ.٠
ٚعٔ هؿٝإ أْٗا توُ ٢إڂـٳَٵـٹَ ١بِٝػ ١اهِ ايؿاعٌ َٔ ؿَـّ إفا أًٖو ٭ْٗا
ناْت هبب ٖ٬ى إٌلنٌ .ؾٗق ٙأكبع ١عٌل ازلاڄ97_95/10 .
َ ٖٞٚ _2ـْ ١ٝبا٫تؿام ،قاٍ ٗ اٱتكإٚ :اهتجٓ ٢بعِٔٗ قٛي٘ :طَٳا نځإٳ
ٌ ٳٚيځٛٵ نځاْٴٛا ڂأ ٵٚيٹ ٞقڂ ٵلبٳ٢ص اٯ.١ٜ
ٚ ٞٳاډيقٹٜٔٳ آ ٳَٓٴٛا أځٕٵ ٳٜوٵتٳػٵؿٹلٴٚا ٹيًڃُٴٌٵلڇنٹ ٳ
يٹًٓٻٹب ٿ
ؾؿُ ٞشٝض ايبؼاك ٟإٔ أبا طايب ٕا سٔلت٘ ايٛؾا ٠ؿػٌ عً ٘ٝايٓيب"ؾكاٍ:
=ٜا عِ قٌ  ٫إي٘ إ ٫اهلل نًُ ١أساز يو بٗا عٓـ اهلل +ؾكاٍ أب ٛدٌٗ ٚعبـاهلل ابٔ
أب ٞأَٜ= :١ٝا أبا طايب أتلغب عٔ ًَ ١عبـإڀًب ;+ؾهإ آػل ق ٍٛأب ٞطايب:
أْ٘ عً ١ًَ ٢عبـإڀًب ،ؾكاٍ ايٓيب =٭هتػؿلٕ يو َا مل أْ٘ عٓو.+
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مكاالتص.
ٚت ٗٛأب ٛطايب ؾٓنيت طَٳا نځإٳ يٹًٓٻٹبٞٿ ٚٳايډقٹٜٔٳ آ ٳَٓٴٛا أځٕٵ ٳٜوٵٳتػٵ ٹؿلٴٚا ٹي ڃًُٴ ٵٌ ڇل ٹنٌٳ
97/10

لكبار

كتاب

َٚا
 _3ؾاؾتتشت ايوٛك٠ڂ بتشـٜـ َـ٠ٹ ايعٗٛؿٹ اييت بٌ ايٓيب"ٚبٌ إٌلنٌ،
العزبٔ٘
ٜتبع فيو َٔ ساي ١سلب ٚأَٔ ٗٚ ،ػَ ٍ٬ـ ٠اؿلب َـُ ٠هَٔ ِٗٓٝيف تًكٞ
ؿع ٠ٛايـٚ ٜٔزلاع ايكلإٓ.
ٚأتبع بأسهاّ ايٛؾاٚ ٤ايٓهح َٛٚا٫تِٗ.

العصز

احلدٓح

َٓٚعٴ إٌلنٌ َٔ ؿػ ٍٛإوذـ اؿلاّڇ ٚسٔٛكڇ َٓاهو اؿر.
ٚإبڀاٍٴ َٓاُبٹ اؾاًٖ ١ٝاييت ناْٛا ٜعتن ٕٚبأِْٗ أًٖڂٗا.
ٚإعٕ٬ٴ ساي١ٹ اؿلب بٌ إوًٌُ ٚب.ِٗٓٝ
ٚإعٕ٬ٴ اؿلبٹ عً ٢أٌٖ ايهتاب َٔ ايعلب ستٜ ٢عڀٛا اؾنٚ ،١ٜأِْٗ يٝوٛا
بعٝـاڄ َٔ أٌٖ ايٌلىٚ ،إٔ اؾُٝع  ٫تٓؿعِٗ قڂ ٻٛتٴِٗ  ٫ٚأَٛايڂِٗ.
ٚسلَ١ڂ ا٭ًٗلڇ اؿلاّڇٓٚ ،ب٘ڂ ايوٻٓٳ١ٹ ايٌلع١ٝځٚ ،إبڀاٍٴ ايٓو ٤ٞايق ٟنإ
عٓـ اؾاًٖ.١ٝ
ٚؼلٜضٴ إوًٌُ عً ٢إباؿك ٠باٱداب ١إٍ ايٓؿرل يًكتاٍ ٗ هب ٌٝاهللِْٚ ،ل
ايٓيب"ٚإٔ اهلل ْاُلٴ ْبٝٿْ٘ٚ ،اُلٴ ايقِٜٓ ٜٔل.ْ٘ٚ
ٚتقنرلٴِٖ بِٓل اهلل كهٛيځ٘ ّٜٛٳ سٌٓٚ ،بِٓل ٙإف ألا َٔ ٙنٝـ إٌلنٌ َا
ٖٳٻٝأځ ي٘ َٔ اشلذل ٠إٍ إـٚ ،١ٜٓاٱًاك٠ڂ إٍ ايتذٗٝن بػن ٠ٚتبٛى.
ٚفّټ إٓاؾكٌ إتجاقًٌ ٚإعتقكٚ ٜٔإوتأفٌْ ٗ ايتؼًـ ب ٬عقك.
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ُٚؿاتٴ أٌٖ ايٓؿام َٔ ديٚ ،غٌٚ ،سٹلٵْڈ عً ٢أػق ايِـقات َع أِْٗ
يٝوٛا َوتشكٗٝا.
ٚفنلٴ أفاِٖ ايلهٍٛٳ " بايكٚ ،ٍٛأّاْٹِٗ ايهافب١ٹٚ ،أَلڇِٖ بإٓهلڇْٝٗٚ ،ٹِٗ
عٔ إعلٚفٹٚ ،نقبٹِٗ ٗ عٗٛؿِٖٚ ،هؼلٜتٹِٗ بٔعؿا ٤إ.ٌَٓ٪
ٚا٭َلٴ بٔلب اؾن ١ٜعً ٢أٌٖ ايهتابَٚ ،قَ١ڂ َا أؿػً٘ ا٭سباكٴ ٚايلٖبإٴ ٗ
ؿ َٔ ِٜٗٓايعكا٥ـ ايباطً َٔٚ ،١ايتهايب عً ٢ا٭َٛاٍ.
ٚأَلٴ اهللٹ ظٗاؿ ايهؿاك ٚإٓاؾكٌ.
ْٞٗٚٴ إ ٌَٓ٪عٔ ا٫هتعاْ ١بِٗ ٗ دٗاؿِٖٚ ،ا٫هتػؿاكڇ شلِ.
ْٞٗٚٴ ْب " ٘ٝعٔ ايِ ٠٬عًَٛ ٢تاِٖ.
ٓٚلبٴ إجٌڇ با٭َِ إآ.١ٝ
ٚفنلٴ ايق ٜٔاؽقٚا َوذـ ائلاكڇ عٔ هٚ ،١ْٝ ٤ٛؾځٔٵٌٴ َوذـٹ قباَٚ ٤وذـ
ايله ٍٛبإـ.١ٜٓ
ٚاْتكٌ إٍ ُٚـ ساي ١ا٭علاب َٔ قوِٓٗ َٚوَٗٚ ،ِٗ٦ٝادلِٖ
َٚتؼًِّؿِٗ.
ٚقٛبًت ُؿاتٴ أٌٖڇ ايهؿل ٚايٓؿام بأٓـاؿٖا ُؿاتٹ إوًٌُٚ ،فنل َا أعـ
شلِ َٔ اـرل.
ٚفٴنٹلٳ ٗ ػ ٍ٬فيو ؾځٔٵٌٴ أب ٞبهلٚ ،ؾځٔٵٌٴ إٗادلٚ ٜٔا٭ِْاك.
ٚايتشلٜضٴ عً ٢ايِـقٚ ،١ايتٛبٚ ،١ايعٌُ ايِاحل.
ٚاؾٗاؿٚ ،أْ٘ ؾلضٷ عً ٢ايهؿا.١ٜ
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ٚايتقنرلٴ بِٓل اهلل إ ّٜٛ ٌَٓ٪سٌٓ بعـ ٜأهِٗ.
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مكاالت
لكبار

ٚايتٜٓ٘ٛٴ بػن٠ٚٹ تبٛىځ ٚدٌٗٝا.

كتاب

ٚايق ٜٔتاب اهللڂ عً َٔ ِٗٝإتؼًؿٌ عٓٗا.

العزبٔ٘
يف

ٚاَ٫تٓإٴ عً ٢إوًٌُ بإٔ أكهٌ ؾ ِٗٝكه٫ٛڄ َِٓٗ دٳبٳًځ٘ عًُ ٢ؿاتٺ ؾٗٝا
نٌټ ػرل شلِ.

العصز

احلدٓح

ًٚٳلٵعٴ ايننا٠ٹ َِٚاكؾٗاٚ ،ا٭َلٴ بايؿك٘ ٗ ايـْٚ ،ٜٔٳٌٵلٴ ؿع٠ٛٹ ايـ.ٜٔ
101_99/10
 _4طبٳلٳا٤ٳ٠څ َٹٔٵ ايًډ٘ٹ ٚٳ ٳكهٴٛيٹ٘ٹ ڇإيځ ٢اډيقٹٜٔٳ عٳاٖٳـتټِٵ َٹٔٵ ايڃُٴٌٵلڇنٹٌٳص اؾتتشت
ايوٛك ٠نُا تؿتتض ايعٗٛؿُٚ ،هٛى ايعكٛؿ بأؿٍ نًُ ١عً ٢ايػلض ايقٜ ٟلاؿ
َٓٗا نُا ٗ قٛشلِ ٖقا َا عٗـ ب٘ ؾٖٚ ،ٕ٬قا َا اُڀًض عً ٘ٝؾٚ ٕ٬ؾ،ٕ٬
ٚق ٍٛإٛثكٌ :باع أٚ ٚنٌ أ ٚتنٚزٚ ،فيو َٖ ٛكتٔ ٢اؿاٍ ٗ إٌْا ٤ايلهاٌ٥
ٚإٛاثٝل ٚمٖٛا.
ٚتٓهرلٴ (بلا )٠٤تٓهرل ايتٜٓٛعَٛٚ ،قع (بلاَ )٠٤بتـأٚ ،هٛؽ ا٫بتـا ٤ب٘ َا ٗ
ايتٓهرل َٔ َعٓ ٢ايتٜٓٛع يٲًاك ٠إٍ إٔ ٖقا ايٓٛع نافٺ ٗ ؾِٗ إكِٛؿ.
103_102/10
ٚ _5ايدلا :٠٤اـلٚز ٚايتؿِٖ ٞا ٜتعبٚ ،كٳؾڃعٴ ايتبع.١
ٕٚا نإ ايعٗـ ٜٛدب عً ٢إتعاٖـ ٜٔايعٌُ َا تعاٖـٚا عًٜٚ ،٘ٝعـ
اٱػ٬ف بٌ َ٘ٓ ٤ٞغـكاڄ عً ٢إڂؼٵًٹـ _ نإ اٱع ٕ٬بؿوؽ ايعٗـ بلا٠٤ڄ َٔ
ايتبعات اييت ناْت عٝح تٌٓأ عٔ إػ٬ف ايعٗـ; ؾًقيو نإ يؿ( ٜبلآٖ )٠٤ا
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َؿٝـاڄ َعٓ ٢ؾوؽ ايعٗـْٚ ،بق ;ٙيٝأػق إعاٖـ ٕٚسقكِٖ.
ٚقـ نإ ايعلب ٜٓبق ٕٚايعٗـٜٚ ،لؿ ٕٚاؾٛاك إفا ًاٚ٤ا; تٓٗ ١ٝا٫يتناّ بُٗا،
نُا ؾعٌ ابٔ ايـٸ ڂغٸٓ٘ ٗ كؿ دٛاك أب ٞبهل عٔ قلَٚ ،ٍٜا ؾعٌ عجُإ بٔ َٛعٗ ٕٛ
كؿ دٛاك ايٛيٝـ بٔ إػرل ٠إٜا ٙقا٬٥ڄ= :كٓٝت ظٛاك كب ٫ٚ ،ٞأكٜـ إٔ أهتذرل
غرل.+ٙ

ٚقاٍ _تعاٍ_ :طٚٳڇإَٻا تٳؼٳاؾځٔٻ َٹٔٵ قځٛٵّڈ ٹػٝٳاْٳ١ڄ ؾځاْٵٹبقٵ ڇإځيٵٗٝڇِٵ ٳعًځ ٢هٳٛٳا٤ٺ إڇٕٻ ايًډ٘ٳ ٫
شبټ ايڃؼٳاٹٓ٥ٹٌٳص أ ٫ٚ :ٟتٳؼٴٓٵِٗ يٓٛو أِْٗ ىْْٛٛو ؾإفا ٓٓٚت٘ ؾاؾوؽ عٗـى
ٜٴ ٹ
َعِٗ103/10 .
 ١ًْٚ _6ط ٳٚبٳٌٿلٵ اډيقٹٜٔٳ نځؿځلٴٚا بٹ ٳعقٳابٺ ځأيٹِٝڈص َعڀٛؾ ١عً ١ًْ ٢طٚٳځأفٳإٷ
َٹٔٵ ايًډ٘ٹ ٚٳ ٳكهٴٛيٹ٘ٹص ٕا تتُٔٓ٘ تًو اؾًَُ َٔ ١عٓ ٢ا٭َل ،ؾهأْ٘ ق :ٌٝؾآفْٛا
ايٓاي بدلا ٠٤اهلل ٚكهٛي٘ َٔ إٌلنٌٚ ،بإٔ َٔ تاب َِٓٗ ؾكـ لأَٚ ،
أعلض ؾكـ أًٚو عً ٢ايعقاب ،ثِ قاٍٚ :بٌل إعلٌٓ إٌلنٌ بعقاب أي.ِٝ
ٚايبٌاك :٠أًُٗا اٱػباك َا ؾَ ٘ٝولٚ ،٠قـ اهتعرلت ٖٓا يٲْقاكٖٛٚ ،
اٱػباك َا ٜو ،٤ٛعً ٢طلٜك ١ايتٗهِ ،نُا تكـّ ٗ قٛي٘ _تعاٍ_ :طؾځبٳٌٿ ٵلٖٴِٵ
بٹ ٳعقٳابٺ ځأيٹِٝڈص ٗ هٛك ٠آٍ عُلإ.
ٚايعقاب ا٭ي ٖٛ :ِٝعقاب ايكتٌٚ ،ا٭هلٚ ،ايويب ٤ٗٚ ،ا٭َٛاٍ ،نُا قاٍ
دنٳا٤ٴ اڃيهځاٹؾلڇ ٜٳٔص.
دٓٴٛؿاڄ ځيِٵ ٳتلٳٚٵٖٳا ٚٳعٳ ٻقبٳ ايډقٹ ٜٳٔ نځؿځلٴٚا ٳٚفٳيٹوځ ٳ
_تعاٍ_ :طٚٳأځْنٳٍٳ ٴ

ؾإٕ تعقٜبِٗ  ّٜٛسٌٓ بعٔ٘ بايكتٌٚ ،بعٔ٘ با٭هل ٚايويبٚ ،غځٓٵِ
ا٭َٛاٍ ،أ :ٟأْقك إٌلنٌ بأْو َكاتًِٗ ٚغايبِٗ بعـ اْكٔا ٤ا٭ًٗل اؿلّ،
سٵٝحٴ
نُا ٜـٍ عً ٘ٝقٛي٘ :ط ځؾڇإفٳا اْ ٳوًځؽٳ ا٭ځ ٵًٗٴلٴ ايڃشٴلٴّٴ ؾځا ڃقٴتًڂٛا ايڃُٴٌٵلڇنٹٌٳ ٳ
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دـٵتٴُٴٖٛٴِٵص111/10 .
ٚٳ ٳ
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مكاالت
لكبار

 ٗٚ _7ايه ّ٬تَٓ ٜ٘ٛعاي ٞأػ٬م إوًٌُٚ ،غځضپ َٔ أػ٬م أٌٖ
كتاب

العزبًٔ٘ٛا
ايٌلىٚ ،إٔ هبب فيو ايػض اٱًلاى ايقٜ ٟؿوـ ا٭ػ٬مٚ ،يقيو دٴعٹ
قَٛاڄ ٜ ٫عًُ ٕٛؿ ٕٚإٔ ٜكاٍ بأِْٗ ٜ ٫عًُ ;ٕٛيٲًاك ٠إٍ إٔ ْؿ ٞايعًِيفَڀلؿ
العصز

ؾ ،ِٗٝؾٌٝرل إٍ إٔ هبب اطلاؿ ٙؾٌْ ٖٛ ِٗٝأت٘ عٔ ايؿهل ٠اؾاَع ١٭ًتاتِٗ،
 ٖٞٚعكٝـ ٠اٱًلاى.

احلدٓح

ٚايعًِ ٗ ،ن ّ٬ايعلبَ :عٓ ٢ايعكٌٚ ،أُاي ١ايلأٚ ،ٟإٔ عكٝـ ٠ايٌلى
َٔاؿ ٠يقيو ،أ ٟنٝـ ٜعبـ ف ٚايلأ ٟسذلاڄ ُٓعٜ٘ ٖٛٚ ،عًِ أْ٘ ٜ ٫ػين عٓ٘.
120/10
(ٚ _8ايوكاُٝ :)١ٜػ ١يًِٓاع ،١أُٓ ٟاع ١ايوك ٖٞٚ ،ٞايوكَ َٔ ٞا٤
مَنّٚ ،يقيو أٓٝؿت ايوكا ١ٜإٍ اؿاز.
ٚنقيو (ايعُاكُٓ :)٠اع ١ايتعُرل ،أ ٟايكٝاّ عً ٢تعُرل ً ،٤ٞباٱُ٬غ
ٚاؿلاهٚ ١م ٛفيوٖٓ ٖٞٚ ،ا:غرل َا ٗ قٛي٘ :طَٳا نځإٳ ٹيًڃُٴٌٵلڇنٹٌٳ أځٕٵ ٜٳعٵُٴلٴٚا
دـٳ ايًډ٘ٹص ٚأٓٝؿت إٍ إوذـ اؿلاّ
دـٳ ايًډ٘ٹص ٚقٛي٘ :طإڇْٻُٳا ٜٳعٵُٴلٴ ٳَوٳا ٹ
ٳَوٳا ٹ
٭ْٗا عٌُ ٗ فات إوذـ.
ٚتعلٜـ اؿاز تعلٜـ اؾٓى.
ٚقـ ناْت هكا ١ٜاؿاز ٚعُاك ٠إوذـ اؿلاّ َٔ أعَٓ ِٛاُب قلٗ ٍٜ
اؾاًٖٚ ،١ٝإٓاُب عٌلٚ ،٠توُ ٢إآثل; ؾهاْت ايوكا ١ٜيبين ٖاًِ ابٔ
عبـَٓاف بٔ قِٚ ٞدا ٤اٱه ٖٞٚ ّ٬يًعباي بٔ عبـإڀًبٚ ،ناْت عُاك٠
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إوذـ ٖٞٚ ،ايوـاْٚ ،١توُ ٢اؿذاب ،١يبين عبـايـاك بٔ قِٚ ٞدا٤
اٱه ٖٞٚ ّ٬يعجُإ بٔ طًش.١
ٚناْت شلِ َٓاُب أػل ٣مثاْ ١ٝأبڀًٗا اٱه ّ٬كأٜتٗا غ٘ دـ ٟايع١َ٬
()1

ايٛمٜل

 :ٖٞٚايـٜاتٚ ،اؿُا٫ت ،ايوؿاك ،٠ايلا ،١ٜايلؾاؿ ،٠إٌٛك،٠

ا٭عٓٚ ١ايكب ،١اؿهٚ ١َٛأَٛاٍ اٯشل ،١ا٭ٜواك.
ؾأَا ايـٜات ٚاؿُا٫ت :ؾذُع ؿ ٖٞٚ ١ٜعٛض ؿّ ايكت ٌٝػڀأڄ أ ٚعُـاڄ إفا
ُٛحل عًْٚ ;٘ٝع ٓاي ١بؿتض اؿا ٤إًُٗ ٖٞٚ ١ايػلاَ ١اييت وًُٗا ق ّٛعٔ
قٚ ،ّٛناْت يبين ت ِٝبٔ َل ٠بٔ نعبَٚ ،ل ٠دـ قِٚ ،ٞدا ٤اٱهٖٞٚ ّ٬
بٝـ أب ٞبهل ايِـٜل.
ٚأَا ايوٻٹؿاك_ ٠بهول ايوٌ ٚؾتشٗا_ :ؾٗ ٞايوع ٞبايًِض بٌ ايكبا.ٌ٥
ٚايكا ِ٥بٗا ٜوُ ٢هؿرلاڄٚ ،ناْت يبين عـ ٟبٔ نعب أبٓا ٤عِ يكِٚ ،ٞدا٤
اٱه ٖٞٚ ّ٬بٝـ عُل بٔ اـڀاب.
ٚأَا ايلاٚ ،١ٜتوُ :٢ايعٴكځاب _بِٔ ايعٌ_ ٭ْٗا ؽؿل ؾٛم اؾٍٝ
نايعكاب ،ؾٗ ٞكا ١ٜد ٍٝقلٚ ،ٍٜناْت يبين أَٚ ،١ٝدا ٤اٱه ٖٞٚ ّ٬بٝـ
أب ٞهؿٝإ بٔ سلب.
ٚأَا ايلؾاؿ :٠ؾٗ ٞأَٛاٍ ؽلدٗا قل ;ٍٜإنلاَاڄ يًشذٝر ،ؾٝڀعُْٝ ِْٗٛع
أٜاّ إٛهِ ٌٜذل ٕٚاؾڂنٴك ٚايڀعاّ ٚاينبٝب _يًٓبٝق_ ٚناْت يبين ْٛؾٌ ابٔ
عبـَٓافٚ ،دا ٤اٱه ٖٞٚ ّ٬بٝـ اؿاكخ بٔ عاَل بٔ ْٛؾٌ.
ٜ _ 1عين دـ ٙ٭َ٘ ايٛمٜل بٛعتٛك)ّ( .
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مكاالتبٔ
ٚأَا إٌٛك :٠ؾٗ ١ٜ٫ٚ ٞؿاك ايٓـٚ ،٠ٚناْت يبين أهـ بٔ عبـايعن ٣ا
قِٚ ،ٞدا ٤اٱه ٖٞٚ ّ٬بٝـ مٜـ بٔ مَع.١

لكبار

كتاب

ٚزلٝت
ٚأَا ا٭عٓٚ ١ايكڂٻب :١ؾكبٜٔ ١لبْٗٛا هتُع ٕٛإيٗٝا عٓـ ػٗٝن اؾ ،ٍٝالعزبٔ٘
ا٭عٓٚ ١ناْت يبين كن ِٖٚ ،ّٚأبٓا ٤عِ قِٚ ،ٞدا ٤اٱه ٖٞٚ ّ٬بٝـيف ػايـ
ابٔ ايٛيٝـ.

العصز

احلدٓح

ٚأَا اؿهٚ ١َٛأَٛاٍ اٯشلٚ ١مل أقـ عً ٢سكٝكتٗا :ؾأسوب إٔ توُٝتٗا
اؿه ،١َٛ٭ٕ إاٍ إتذُع بٗا َٖ ٛا وٌِ َٔ دنا ٤ايِٝـ ٗ اؿلّ ،أٗ ٚ
اٱسلاّ.
ٚأَا توُٝتٗا أَٛاٍ اٯشل ١٭ْٗا أَٛاٍ ؼٌِ َٔ م ٛايوا٥بٚ ١ايبشرلَٚ ،٠ا
ٖٜٛب يٰشل َٔ ١ه٬غ َٚتاع; ؾهاْت يبين هِٗ ِٖٚ ،أبٓا ٤عِ يكِٚ ،ٞدا٤
اٱه ٖٞٚ ّ٬بٝـ اؿاكخ بٔ قٝى بٔ هِٗ.
ٚأَا ا٭ٜواك  ٖٞٚا٭م ّ٫اييت ٜوتكوُ ٕٛبٗا :ؾهاْت يبين ْضِٖٚ ،
أبٓا ٤عِ يكِٚ ،ٞدا ٤اٱه ٖٞٚ ّ٬بٝـ ُؿٛإ بٔ أَ ١ٝبٔ ػًـ.
ٚقـ أبڀٌ اٱهْٝ ّ٬ع ٖق ٙإٓاُب ،عـا ايوـاْٚ ١ايوكا ،١ٜيكٍٛ
ايٓيب"ٗ ػڀب ١سذ ١ايٛؿاع= :أ ٫إٕ نٌ َأثٴلَ َٔ ٠آثل اؾاًٖ ١ٝؼت قـَٞ
ٖاتٌ إ ٫هكا ١ٜاؿازٚ ،هـاْ ١ايبٝت145_143/10 .+
(ٚ _9لى)ُ :ؿٌَ ١بٗ ،١اهِ يًٌ ٤ٞايق ٟايٓذاهُ ١ؿ٬َ ١مَ ١ي٘ٚ ،قـ
أُْٚ ٘ٝـ ايٓذاه ١بِٗ بِؿ ١اٱًلاى; ؾعًُٓا أْٗا لاهَ ١عْٓ ١ٜٛؿواْ،١ٝ
ٚيٝوت لاه ١فات.١ٝ
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ٚايٓذاه ١إعٓ ٖٞ :١ٜٛاعتباك ُاسب ُٚـ َٔ ا٭ُٚاف قكلاڄ َتذٓباڄ َٔ
ايٓاي; ؾٜ ٬ه ٕٛأٖ٬ڄ يؿٌٔ َا ؿاّ َتًبواڄ بايِؿ ١اييت دعًت٘ نقيو; ؾإٌلى
لى ٭دٌ عكٝـ ٠إًلان٘ٚ ،قـ ٜه ٕٛدوـْٝٛ ٙؿاڄ َڀٝباڄ ٜ ٫وتكقكٚ ،قـ
ٜهَ ٕٛع فيو َوتكقك اؾوـ ًَڀؼاڄ بايٓذاهات; ٭ٕ ؿٜ ٫ ٜ٘ٓڀًب َٓ٘
ايتڀٗلٚ ،يهٔ تٓٛؿِٗ ىتًـ باػت٬ف عٛا٥ـِٖ ٚب٦ٝتِٗ.
ٚإكِٛؿ َٔ ٖقا ايُٛـ شلِ ٗ اٱه ّ٬ؼكرلِٖ ٚتبعٝـِٖ عٔ فاَع
اـرل.
ً ٫ٚو إٔ ػباث ١ا٫عتكاؿ أؿْ ٢بِاسبٗا إٍ ايتشكرل َٔ ققاك ٠ايقات،
ٚيقيو أٚدب ايػوٌ عً ٢إٌلى إفا أهًِ; ان٬عاڄ عٔ تًو ايكقاك ٠إعٓ١ٜٛ
بايڀٗاك ٠اؿو ١ٝٱماي ١ػباثْ ١ؿو٘ٚ ،إٕ طٗاك ٠اؿـخ يكلٜب َٔ ٖقا.
160_159/10
ٚ _10اؾن :١ٜاهِ ٕاٍ ٜعڀ ٘ٝكداٍٴ قّٛڈ دنا٤ٶ عً ٢اٱبكا ٤باؿٝا ،٠أ ٚعً٢
اٱقلاك با٭كض ،بٓٝت عًٚ ٢مٕ اهِ اشلَٓ ٫ٚ ،١٦ٝاهب ٗ ١اعتباك اشلٖٓ ١٦ٝا;
ؾًقيو نإ ايٛاٖل ٖقا ا٫هِ أْ٘ َٴعٳ ٻلب عٔ نًُ( ١نٹنٵٜٳتٵ) بايؿاكهَ ١ٝعٓ٢
اـلاز ْكً٘ إؿول ٕٚعٔ اـٛاكمَٚ ،ٞمل أقـ عًٖ ٢ق ٙايهًُ ٗ ١نّ٬
ايعلب ٗ اؾاًٖٚ ،١ٝمل ٜعلز عًٗٝا ايلاغب ٗ َؿلؿات ايكلإٓ.
ٚمل ٜقنلٖٚا ٗ َٴعٳ ٻلب ايكلإٓ; يٛقٛع ايذلؿؿ ٗ فيو ٭ِْٗ ٚدـٚا َاؿ٠
اً٫تكام ايعلبُ ٞاؿ ١ؾٗٝا.
ً ٫ٚو أْٗا ناْت َعلٚؾ ١إعٓ ٢يًقْ ٜٔنٍ ايكلإٓ بٚ ;ِٗٓٝيقيو علؾت ٗ
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ٖق ٙاٯ166/10 .١ٜ
ٚ _11ا٭سباكْ :ع سٳبٵل _ بؿتض اؿا ٖٛٚ _ ٤ايعامل َٔ عًُا ٤ايٛٗٝؿ.
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مكاالت
لكبار
كتاب

ؿٜٔ
ايلٖبإ :اهِ ْع يلاٖب ٖٛٚ ،ايتك ٞإٓكڀع يعباؿ ٠اهلل َٔ أٌٖ
العزبٔ٘
ايِٓلاْٚ ،١ٝإِا ػّ اؿدل بعامل ايٛٗٝؿ; ٭ٕ عُٛا ٤ؿ ٜٔايٛٗٝؿ ١ٜيف
ٌٜتػًٕٛ
العصز

بتشلٜل عًً ّٛلٜع ١ايتٛكا ;٠ؾِٗ عًُا ٗ ٤ايـٚ ،ٜٔػّ ايلاٖب بع ِٝٛؿٜٔ
احلدٓح

ايِٓلاْ ;١ٝ٭ٕ ؿ ٜٔايِٓاك ٣قا ِ٥عً ٢أٌُ اينٖـ ٗ ايـْٝا ٚاْ٫كڀاع يًعباؿ.٠
170/10
ٚ _12ايباطٌ ٚ ٌٌُٜدٖٛاڄ نجرلَٗٓ ،٠ا تػٝرل ا٭سهاّ ايـٕٛ ١ٜٝٓاؾك ١أٖٛا٤
ايٓايَٗٓٚ ،ا ايكٔا ٤بٌ ايٓاي بػرل إعڀاُ ٤اسب اؿ ٿل سكډ٘ إعٌ ي٘ ٗ
ايٌلٜعَٗٓٚ ،١ا دشـ ا٭َاْات عٔ أكبابٗا أ ٚعٔ ٚكثتَِٗٗٓٚ ،ا أنٌ أَٛاٍ
ايٝتاَٚ ،٢أَٛاٍ ا٭ٚقاف ٚايِـقات175/10 .
 _13طإڇٕٻ ٹع ٻـ٠ځ اي ټٌٗٴٛكڇ ٹعٵٓـٳ ايًډ٘ٹ اٵثٓٳا عٳ ٳٌلٳ ٳًٗٵلاڄ ؾٹ ٞٹنتٳابٹ ايًډ٘ٹ ٜٳٛٵ ٳّ ٳػ ځًلٳ
ايوٻُٳٛٳاتٹ ٚٳا٭ځكٵضٳ ٹَٵٓٗٳا أځ ٵكبٳعٳ١څ سٴلٴّٷص اهتٓ٦اف ابتـا ٞ٥ٱقاَْٛ ١اّ ايتٛقٝت
يٮَ ١عً ٢ايٛد٘ اؿل ايِاحل ؾُٝع ايبٌلٚ ،إٓاهب ٕا ٓٚع اهلل عًْٛ ٘ٝاّ
ايعامل ا٭كَٓٚ ،ٞا ٜتٌِ ب٘ َٔ ْٛاّ ايعٛامل ايوُا ١ٜٚبٛد٘ قهِ َ ٫ـػٌ
يتشهُات ايٓاي ؾٚ ،٘ٝيٓٛٝٸض تع ٌٝا٭ًٗل اؿلّ َٔ قٛي٘ :طځؾڇإفٳا اْ ٳوًځؽٳ
ا٭ځ ٵًٗٴلٴ ايڃشٴلٴّٴص بعـ َا عكب فيو َٔ ايتؿاُ ٗ ٌٝأسهاّ ا٭َٔ ٚاؿلب َع
ؾلم ايهؿاك َٔ إٌلنٌ ٚغرلِٖ.
ٚإكِٛؿ ٓب٘ ا٭ًٗل اؿلّٚ ،إبڀاٍ َا أؿػً٘ إٌلن ٕٛؾٗٝا َٔ ايٓو٤ٞ
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ايق ٟأؾوـ أٚقاتٗاٚ ،أؾٔ ٢إٍ اػت٬طٗاٚ ،أماٍ سٴلٵَٳ١ځ َا ي٘ سٴلٵَٳ١څ َٓٗا،
ٚأنوب سلَ١ڄ ٕا  ٫سلَ١ځ ي٘ َٓٗا.
ٚإٕ ٓب٘ ايتٛقٝت َٔ أُ ٍٛإقاَْٛ ١اّ ا٭َٚ ١ؿؾع ايؿ ٢ٓٛعٔ أسٛاشلا.
ٚاؾتتاغ ايه ّ٬علف ايتٛنٝـ يٖ٬تُاّ َُٔ ;ْ٘ٛيتتٛد٘ أزلاع ايٓاي
ٚأيبابِٗ إٍ ٚع.٘ٝ
ٚإلاؿ بايٌٗٛك :ايٌٗٛك ايكُل ١ٜبكل ١ٜٓإكاّ; ٭ْٗا إعلٚؾ ١عٓـ ايعلب ٚعٓـ
أغًب ا٭َِ ٖٞٚ ،أقـّٴ أځًٵٗٴلڇ ايتٛقٝت ٗ ايبٌلٚ ،أٓٵبٳ ڂڀٗا; ٭ٕ اػت٬ف
أسٛاٍ ايكُل َواعـ عً ٢اؽاف تًو ا٭سٛاٍ َٛاقٝت يًُٛاعٝـ ٚاٯداٍ،
ٚتاكٜؽ اؿٛاؿخ إآَ ،١ٝذلؿ إٌاٖـ ;٠ؾإٕ ايكُل نڂلٳ٠څ تابع١څ يٓٛاّ ا٭كض.
شوٳابٳص.
ٌ ٚٳايڃ ٹ
قاٍ _تعاٍ_ :طٹيتٳ ٵعًځُٴٛا ٳع ٳـؿٳ اي ٿوٓٹ ٳ
ٚ٭ٕ ا٫هتٓاؿ إٍ ا٭سٛاٍ ايوُا ١ٜٚأٓب٘ ٚأبعـ عٔ اـڀأ; ٭ْٗا  ٫تتٓاٚشلا
أٜـ ٟايٓاي بايتػٝرل ٚايتبـَٚ ،ٌٜا سـثت ا٭ًٗل ايٌُوٚ ١ٝهٓتٗا إ ٫بعـ
ٛٗٚك عًِ ايؿًو ٚإٝكات; ؾاْتؿع ايٓاي بٓٛاّ هرل ايٌُى ٗ ٓب٘ ايؿٍِٛ
ا٭كبعٚ ،١دعًٖٛا سواباڄ يتٛقٝت ا٭عُاٍ اييت ًِٜ ٫ض شلا إ ٫بعض
ايؿَِ ،ٍٛجٌ اؿلخ ٚاؿِاؿٚ ،أسٛاٍ إاً.١ٝ
ٚقـ نإ اؿواب ايٌُوَ ٞعلٚؾاڄ عٓـ ايكب٘ ٚايهًـاْٚ ،ٌٝدا٤ت ايتٛكا٠
بتع ٌٝا٭ٚقات ايكُل ١ٜيٮًٗلٚ ،تع ٌٝايٌُو ١ٝيٮعٝاؿ.
َٚعً ّٛإٔ ا٭عٝاؿ ٗ ايـكد ١ايجاْ َٔ ١ٝأسٛاٍ ايبٌل; ٭ْٗا كادع ١إٍ
ايتشوٌ; ؾأَا ٓب٘ ا٭ًٗل ؾرلدع إٍ اؿاد ;ٞؾأشلِ اهلل ايبٌل ؾُٝا أشلُِٗ َٔ
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تأهٝى أُ ٍٛسٔاكتِٗ أځٕڇ اؽقٚا ْٛاَاڄ يتٛقٝت أعُاشلِ احملتاد ١مكاالت
يًتٛقٝت،
لكبار

ٚأځٕٵ دعًَ ٙٛوتٓـاڄ إٍ ٌَاٖـات ب١ٓٝٺ ٚآش ١يوا٥ل ايٓاي ٫ ،تٓشذب عِٓٗ
إ ٫قً٬ٝڄ ٗ قً ،ٌٝثِ  ٫تًبح إٔ تًٛغ شلِ ٚآش ١باٖل.٠

كتاب

العزبٔ٘

ٚأشلُِٗ أځٕڇ اٖتـٚا إٍ ٛٚاٖل ٖا ػًل اهلل ي٘ ْٛاَا َڀلؿاڄٚ ،فيو يف
نٛانب
العصز

ى ٓٹٝٳا ٶ٤
ايوُآَٚ ٤امشلا ،نُا قاٍ ٗ بٝإ سهُ ١فيو :طٖٴٛٳ اډيقٹ ٟدٳعٳٌٳ ايٌٻ ٵُ ٳ
احلدٓح

شوٳابٳ َٳا ٳػ ځًلٳ ايًډ٘ٴ ٳفيٹوځ ڇإ٫ډ
ٚٳاڃيكځُٳلٳ ْٴٛكاڄ ٚٳځقـٻ ٳكٙٴ ٳَٓٳا ڇمٍٳ ٹيتٳعٵًځُٴٛا ٳع ٳـؿٳ اي ٿوٓٹٌٳ ٚٳايڃ ٹ
شلٿص.
بٹايڃ ٳ
ٚأځٕٵ دعًٛا تٛقٝتِٗ ايَ َٞٛٝوتٓـاڄ إٍ ٛٗٚك ْٛك ايٌُى َٚػٝب٘ عِٓٗ;
٭ِْٗ ٚدـ ٙٚعًْٛ ٢اّ ٜ ٫تػرلً٫ٚ ،ذلاى ايٓاي ٗ ٌَاٖـ ٠فيوٚ ،بقيو
تٓ ِٛايٚ ّٛٝايً.١ًٝ
ٚدعًٛا تٛقٝتِٗ ايٌٗل ٟبابتـاٛٗٚ ٤ك أ ٍٚأدنا ٤ايكُل  ٖٛٚإوُ٫٬ٖ ٢ڄ
إٍ اْتٗاَ ٤ٳشٳاقٹ٘ ،ؾإفا عاؿ إٍ َجٌ ايٛٗٛك ا٭ ٍٚؾقيو ابتـاًٗ ٤ل آػل.
ٚدعًٛا َلاتبٳ أعـاؿٹ أدنا٤ٹ إـ٠ٹ إوُا ٠بايٌٗل َلتب١ڄ بتناٜـ ٓ ٤ٛايِٓـ
إٔ َٔ ٤ٞايكُل نٌ يٚ ،١ًٝبإعآَْ ١امٍ ٛٗٚك ايكُل نٌ ي ١ًٝسٳقٵٚٳ ًهٌڈ َٔ
ايٓذ ّٛزل ٙٛبإٓامٍ.
ٚقـ ٚدـٚا فيو عًْٛ ٢اّ َڀلؿ ،ثِ أشلُِٗ ،ؾځلٳقځبٴٛا إـ ٠اييت عاؿ ؾٗٝا
ايجُل أ ٚايهٮ ايق ٟابتـأٚا ٗ َجً٘ ايعـ  ٖٞٚأٚقات ايؿِ ٍٛا٭كبع ،١ؾٛدـٖٚا
قـ استٛت عً ٢اثين عٌل ًٗلاڄ; ؾوُٛا تًو إـ ٠عاَاڄ ،ؾهاْت ا٭ًٗل يقيو
اثين عٌل ًٗلاڄ; ٭ٕ َا ماؿ عً ٢فيو ٜعٛؿ إٍ َجٌ ايٛقت ايق ٟابتـأٚا ؾ٘ٝ
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اؿواب أَ ٍٚلٚ ،٠ؿعٖٛا بأزلا ;٤يتُٝٝن بعٔٗا عٔ بعض; ؿؾعاڄ يًػً٘.
ٚدعًٛا ٫بتـا ٤ايوٌٓ باؿٛاؿخ عً ٢سوب اًتٗاكٖا عٓـِٖ إٕ أكاؿٚا
فيوٚ ،فيو ٚاهع عً ;ِٗٝؾًُا أكاؿ اهلل إٔ هعٌ يًٓاي عباؿاتٺ َٛٚاهِٳ
ٚأعٝاؿاڄ ؿٚك١ٜڄ تهَ ٕٛل ٗ ٠نٌ هٓ _ ١أَلِٖ إٔ هعًٛا ايعباؿ ٗ ٠ايٛقت إُاثٌ
ر ايبٝت نٌ هٓ ٗ ١ايٌٗل ايجاْٞ
يٛقت أػتٗا; ؾځ ڂؿلڇضٳ عً ٢إبلاِٖٝٳ ٚبٓ ٘ٝسٳ ټ
عٌلٚ ،دعٌ شلِ مَٓاڄ قذلَاڄ بٜ ِٗٓٝأَٓ ٕٛؾ ٘ٝعًْ ٢ؿٛهِٗ ٚأَٛاشلِ
ٜٚوتڀٝع ٕٛؾ ٘ٝايوؿل ايبعٝـ  ٖٞٚا٭ًٗل اؿلّ; ؾًُا سٌِ فيو نً٘ َذُٛع
ته ٜٔٛاهلل _تعاٍ_ يًهٛانبٚ ،إٜـاع٘ اٱشلاّ بايتؿڀٔ ؿهُتٗاٚ ،ايتُهٔ َٔ
ٓٳبٵ٘ٹ َٴ ډڀلؿ أسٛاشلاٚ ،تعَ ٘ٓٝٝا عٌ َٔ ايعباؿات ٚا٭عُاٍ َٛاقٝتٗا _ نإ فيو
نً٘ َلاؿاڄ عٓـ ;ٙؾًقيو قاٍ :طإڇ ٻٕ ٹع ٻـ٠ځ اي ټٌٗٴ ٛڇك ٹعٓٵـٳ ايًډ٘ٹ اٵثٓٳا عٳٌٳلٳ ٳًٗٵلاڄ ؾٹ ٞٹنتٳابٹ
ت ٚٳا٭ځ ٵكضٳص.
ايًډ٘ٹ ٜٳٛٵ ٳّ ٳػ ځًلٳ ايوٻُٳٛٳا ٹ
ؾُعٓ ٢قٛي٘ :طإڇٕٻ ٹع ٻـ٠ځ اي ټٌٗٴٛكڇ ٹعٵٓـٳ ايًډ٘ٹ اٵثٓٳا عٳٌٳلٳ ٳًٗٵلاڄص :أْٗا نقيو ٗ
ايٓٛاّ ايقٓٚ ٟع عًٖ ٘ٝق ٙا٭كض اييت دعًٗا َٳكځ ٻل ايبٌل باعتباك ُاٜن نٌ ٚاسـ
ؾٗٝا عٔ اٯػل ،ؾإفا ػاٚمت ا٫ثين عٌل ُاك َا ماؿ عً ٢ا٫ثين عٌل ٖاث٬ڄ
يٓٛرل ي٘ ٗ ٚقت سًٛي٘ ؾاعتدل ً٦ٝاڄ َهلكاڄ182_180/10 .
َٚ _14عٓ ٢طؾٹ ٞٹنتٳابٹ ايًډ٘ٹص ٗ :تكـٜل ٖٛٚ ،ٙايتكـٜل ايق ٟب٘ ٚدـت
إكـٚكات ،أعين تعًل ايكـك ٠بٗا تعًكاڄ تٓذٝنٜاڄ نكٛي٘ :ط ٹنتٳاباڄ َٴ٪ٳدٻ٬ڄص أٟ
قـكاڄ قـؿاڄ ،ؾهتاب ٖٓا َِـك.
بٝإ فيو أْ٘ ٕا ػًل ايكُل عً ٢فيو ايٓٛاّ أكاؿ َٔ سهُت٘ إٔ ٜه ٕٛطلٜكاڄ
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مكاالتص
شوٳابٳ
ؿواب اينَإ نُا قاٍ :طٚٳځقـٻكٳٙٴ ٳَٓٳامڇٍٳ ٹيتٳ ٵعًځُٴٛا ٳع ٳـؿٳ اي ٿوٓٹٌٳ ٚٳايڃ ٹ
لكبار

ٚيقيو قاٍ ٖٓا :طٜٳٛٵّٳ ٳػ ځًلٳ ايوٻُٳٛٳاتٹ ٚٳا٭ځ ٵكضٳص ؾع (ٚ )ّٜٛلف يع(نتاب اهلل)
كتاب

ايٓٛاّ
َعٓ ٢ايتكـٜل اـاْ; ؾإْ٘ ٕا ػًل ايوُاٚات ٚا٭كض نإ ٖا ػًل ٖقاالعزبٔ٘
إٓتوب بٌ ايكُل ٚا٭كض.

يف
العصز

ٚشلقا ايٛد٘ فنلت ا٭كض َع ايوُاٚات ؿ ٕٚا٫قتِاك عً ٢ايوُاٚات;
احلدٓح

٭ٕ تًو ايٛٛاٖل اييت يًكُلٚ ،نإ بٗا ايكُل فن٤اڄ أدنا٤ٶ َٓق ن٫٬ٖ ْ٘ٛڄ إٍ
كبع٘ ا٭ ،ٍٚإٍ ايبـك ،إٍ ايلبع ايجايح ،إٍ احملامَ ٖٞٚ ،كاؿٜل ا٭هابٝع _ إِا
َٖٛ ٞاٖل عوب زلت٘ َٔ ا٭كض ٚاْڀباع ٓ ٤ٛايٌُى عً ٢إكـاك ايباؿٟ
َٓ٘ يٮكضٚ ،٭ٕ إٓامٍ اييت وٌ ؾٗٝا بعـؿ يٝاي ٞايٌٗل َٖٓ ٞامٍ ؾځلٳٓٹٻ١ٝ
َلأ ٣ايعٌ عً ٢سوب َواَتت٘ ا٭كضٳ َٔ ْاس ١ٝإسـ ٣تًو ايهتٌ َٔ
ايهٛانب ،اييت تبـ ٚيًعٌ فتُعْ ٗ ٖٞٚ ،١ؿى ا٭َل شلا أبعاؿ َتؿاٚت٫ ١
تآيـ بٗٓٝا  ٫ٚادتُاعٚ ،٭ٕ طًٛع اشلَ ٗ ٍ٬جٌ ايٛقت ايق ٟطًع ؾ ٘ٝقبٌ
أسـ عٌل طًٛعاڄ َٔ أٚ ٟقت ابتـ َ٘ٓ ٨ايعـ َٔ أٚقات ايؿِ _ ٍٛإِا ٖٛ
باعتباك أسٛاٍ أكٓ.١ٝ
ؾ ٬دٳلٳّٳ نإ ْٛاّ ا٭ًٗل ايكُلٚ ١ٜهٓتٗا ساُ٬ڄ َٔ فُٛع ْٛاّ ػًل
ا٭كض ٚػًل ايوُاٚات ،أ ٟا٭دلاّ ايوُاٚ ١ٜٚأسٛاشلا ٗ أؾ٬نٗاٚ ،يقيو
فنلت ا٭كض ٚايوُاٚات َعاڄ.
ٖٚق ٙا٭ًٗل َعً ١َٛبأزلاٗ٥ا عٓـ ايعلبٚ ،قـ اُڀًشٛا عً ٢إٔ دعًٛا
ابتـا ٤سوابٗا بعـ َٛهِ اؿر ،ؾُبـأ ايوٓ ١عٓـِٖ ٖٛٗٚ ٛك اشل ٍ٬ايق ٟبعـ
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اْتٗا ٤اؿر ٚفيو ٖ ٍ٬احمللّ ،ؾًقيو نإ أ ٍٚايوٓ ١ايعلبًٗ ١ٝل احمللّ ب٬
ًو ،أ ٫تل ٣ق ٍٛيبٝـ:
ضث تت ُٜن ُس تتمخيفُكتت تتيفاُٝست تتثُُٛ

ُ زاُ ٞفغتيفهُ تٗيفودُُْٔ تٗيفودُّيفُُ

ُ
أكاؿ ْاؿ ٣ايجاْ ١ٝؾُٛؿ٘ بوت ١٭ْ٘ ايٌٗلُ ايواؿي َٔ ايوٓ ١ايعلب.١ٝ

ٚقلأ اؾُٗٛك طاثٵٓٳا عٳٌٳلص بؿتض ًٌ (عٌل) ٚقلأ ٙأب ٛدعؿل طاثٵٓٳا ٳعٌٳلص
بوه ٕٛعٌ (عٌل) َع َـ أيـ (اثٓا) ٌَبعاڄ.
ٚا٭كبع ١اؿلّ ٖ ٞإعلٚؾ ١عٓـِٖ :ث٬ثَٗٓ ١ا َتٛاي ٫ ١ٝاػت٬ف ؾٗٝا بٌ
ايعلب  ٖٞٚف ٚايكعـٚ ٠ف ٚاؿذٚ ١احمللّٚ ،ايلابع ؾلؿ  ٖٛٚكدب عٓـ ْٗٛك
ايعلب ،إ ٫كبٝع ١ؾِٗ هعً ٕٛايلابع كَٔإٜٚ ،وُ ْ٘ٛكدباڄ.
ٚأسوب أِْٗ ِٜؿ ْ٘ٛبايجاَْ ٞجٌ كبٝع ْٚاؿ ٫ٚ ،٣اعتـاؿ بٗ ;٤٫٪٭ِْٗ
ًقٚا نُا مل ٜعتـ بايكب ١ًٝاييت ناْت ؼٌ أًٗل ايوٓ ١نًٗا ٖٞٚ ،قٔاع.١
ٚقـ بٌ إْاٍ ٖق ٙاٯ ١ٜايٓيب"ٗ ػڀب ١سذ ١ايٛؿاع بكٛيَ٘ٗٓ= :ا أكبع١
سلّ :ف ٚايكعـٚ ،٠ف ٚاؿذٚ ،١احمللّٚ ،كدب َٔل ايق ٟبٌ ْاؿ٣
ًٚعبإ.+
ٚؼلٖ ِٜق ٙا٭ًٗل ا٭كبعٖ ١ا ًلع٘ اهلل ٱبلاٖ_ ِٝعً ٘ٝايوًِٕ _ّ٬ش١
ايٓايٚ ،إقاَ ١اؿر ،نُا قاٍ _تعاٍ_ :طدٳعٳٌٳ ايًډ٘ٴ اڃيهځعٵبٳ١ځ ايڃٳبٵٝتٳ ايڃشٳلٳاّٳ قٹٝٳاَاڄ
ي ٚٳاي ٻٌٗٵلٳ ايڃشٳلٳاّٳص184_182/10 .
يٹًٓٻا ڇ
ٚ _15اعًِ إٔ تؿٔ ٌٝا٭ٚقات ٚايبكاع ٌٜب٘ تؿٔ ٌٝايٓاي; ؾتؿٔ ٌٝايٓاي
َا ِٜـك عِٓٗ َٔ ا٭عُاٍ ايِاؿٚ ،١ا٭ػ٬م ايهلّٚ ،١تؿٔ ٌٝغرلِٖ ٖا ٫
إكاؿ ٠ي٘ َا ٜكاكْ٘ َٔ ايؿٔا ٌ٥ايٛاقع ١ؾ ،٘ٝأ ٚإكاكْ ١ي٘; ؾتؿٔ ٌٝا٭ٚقات
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مكاالتإفا
ٚايبكاع إِا ٜه ٕٛظعٌ اهلل _تعاٍ_ غدل َٓ٘ ،أ ٚبإط٬ع عًَ ٢لاؿ ;ٙ٭ٕ اهلل
لكبار

ؾٔٻًٗا دعًٗا َٛإٻ يٹتٳڀځًڊب كٓاَ ،ٙجٌ نْٗٛا َٛإٻ إداب١ٹ ايـعٛات ،أٚ
كتاب

َٔ
َٔاعؿ ١اؿوٓات ،نُا قاٍ _تعاٍ_ :طځيٵًٝځ١ڂ اڃي ځكـٵكڇ ٳػٝٵلٷ َٹٔٵ ځأڃيـٹ ٳًٗٵلڈص أٟ
العزبٔ٘
عباؿ ٠أيـ ًٗل ٕٔ قبًٓا َٔ ا٭َِ.

يف
العصز

ٚقاٍ ايٓيب "َ ٗ ٠٬ُ= :وذـٖ ٟقا ػرل َٔ أيـ ُ ٠٬ؾُٝا هٛا ٙإ٫
إوذـ اؿلاّ.+

احلدٓح

ٚاهلل ايعً ِٝباؿهُ ١اييت ٭دًٗا ؾٌٔ مَٔ عً ٢مَٔٚ ،ؾٌٔ َهإ عً٢
َهإٚ ،ا٭َٛك اجملعٛي َٔ ١اهلل _تعاٍ_ ٖٚ ٕٚ٪ً ٞأسٛاٍ أكاؿٖا اهلل; ؾځكځ ٻـكٖا;
ؾأًبٗت ا٭َٛك ايه ،١ْٝٛؾٜ ٬بڀًٗا إ ٫إبڀاٍ َٔ اهلل _تعاٍ_ نُا أبڀٌ تكـٜى
ايوبت باؾُع.١
ٚيٝى يًٓاي إٔ هعًٛا تؿٔ٬ٝڄ ٗ أٚقات ؿ ;١ٜٝٓ٭ٕ ا٭َٛك اييت هعًٗا ايٓاي
تٌب٘ إِٓٛعات ايٝـٜ ٫ٚ ،١ٜٚه ٕٛشلا اعتباك إ ٫إفا أكٜـت بٗا َكاُـ ُاؿ;١
ؾًٝى يًٓاي إٔ ٜػرلٚا َا دعً٘ اهلل _تعاٍ_ َٔ ايؿٌٔ ٭مَٓ ١أ ٚأَهٓ ١أْ ٚاي.
184/10
 _16ؾه ٕٛعـ ٠ايٌٗٛك اثين عٌل ؼكل بأٌُ اـًك ;١يكٛي٘ عكب٘ :طؾٹٞ
ت ٚٳا٭ځ ٵكضٳص.
ٹنتٳابٹ ايًډ٘ٹ ٜٳٛٵ ٳّ ٳػ ځًلٳ ايوٻُٳٛٳا ٹ
ٚن ٕٛأكبع١ٺ َٔ تًو ا٭ًٗل أًٗلاڄ سلَاڄ ؼكل باؾعٌ ايتٌلٜع ٞيٲًاك٠
عكب٘ بكٛي٘ ط ٳفيٹوځ ايـٿٜٔٴ اڃي ځكٝٿِٴص.
ؾشٌِ َٔ فُٛع فيو إٔ ن ٕٛايٌٗٛك اثين عٌل ٚإٔ َٓٗا أكبع ١سلَاڄ اعتدل

285

لطائف مً تفضري صْرٗ التْب٘

َٔ ؿ ٜٔاٱهٚ ،ّ٬بقيو ْٴوٹؽٳ َا نإ ٗ ًلٜع ١ايتٛكآ َٔ ٠ب٘ َٛاقٝت
ا٭عٝاؿ ايـ ١ٜٝٓبايتاكٜؽ ايٌُوٚ ،ٞأبڀٌ َا نإ عً ٘ٝأٌٖ اؾاًٖ185/10 .١ٝ
ٚ _17ايٓوٜ :٤ٞڀًل عً ٢ايٌٗل اؿلاّ ايق ٟأڂكٵدٹ٦ٳت سٴلٵَٳتٴ٘ٚ ،دعًت
يٌٗل آػل; ؾايٓو ٤ٞؾعَ ٌٝعَٓ ٢ؿعْ َٔ ٍٛوأ إُٗٛم ايٜٚ ،ّ٬ڀًل َِـكاڄ
بٛمٕ ؾعَ ٌٝجٌ ْقٜل َٔ قٛي٘ طؾځهځٝٵـٳ نځإٳ ْٳقٹٜٵلص.
َٚجٌ ايٓهرل ٚايعقك(ٚ )1ؾعً٘ ْوأ إُٗٛم ،أ ٟأځػٻل; ؾايٓو ٤ٞبُٗن ٠بعـ ايٝاٗ ٤
إٌٗٛكٚ ،بقيو قلأْٛٗ ٙك ايعٌلٚ ،٠قلأٚ ٙكَ عٔ ْاؾع بٝاٌَ ٤ـؿ ٗ ٠آػلٙ
عً ٢ؽؿٝـ اشلُنٜ ٠اٚ ٤إؿغاَٗا ٗ أػتٗاٚ ،اٱػباك عٔ ايٓو ٤ٞبأْ٘ مٜاؿ ٠إػباك
بإِـك نُا أػدل عٔ ٖاكٚت َٚاكٚت بايؿتٓ ٗ ١قٛي٘ :طڇإٻُْٳا ْٳشٵ ٴٔ ؾٹٵتٓٳ١څص.

ٚايٓو ٤ٞعٓـ ايعلب :تأػرلٷ هعً ْ٘ٛيٌٗل سلاّ; ؾځٝٴِٳٿٝل ْ٘ٚس٫٬ڄٚ ،ولَٕٛ
ًٗلاڄ آػل َٔ ا٭ًٗل اؿ ٍ٬عٓٛاڄ عٓ٘ ٗ عاَ٘.
ٚايـاع ٞايق ٟؿعا ايعلب إٍ ٓٚع ايٓو ٤ٞإٔ ايعلب هٳٓٳتٴٗٴِ قځُٳلڇٻ١ٜڅ تبعاڄ
يٮًٗل ،ؾهاْت هٳٓٳتٴِٗ اثين عٌل ًٗلاڄ قُل ١ٜتاَٚ ،١ؿاَٛا عً ٢فيو قلْٚاڄ
ط ١ًٜٛثِ بـا شلِ; ؾذعًٛا ايٓو.٤ٞ
ٚأسؤ َا كُ ٗ ٟٚؿ ١فيو ق ٍٛأبٚ ٞا)2(ٌ٥إٔ ايعلب ناْٛا أُشاب
سلٚب ٚغاكات ،ؾهإ ٌٜل عً ِٗٝإٔ ّهجٛا ث٬ث ١أًٗل َتٛايٜ ٫ ١ٝػرلٕٚ
ؾٗٝا; ؾكايٛا :ي ٔ٦تٛايت عًٓٝا ث٬ث ١أًٗل ِْٝ ٫ب ؾٗٝا ً٦ٝاڄ يًٓٗهٔ.
 _ 1يعً٘ :ايعقٜل)ّ( .
ٖ _2هقا ٪ٜػق َٔ فُٛع ن ّ٬ايڀدلٚ ٟابٔ عڀٚ ١ٝايكلبَ ٞع سقف إتـاػٌ.
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مكاالت
كٚاٙ
ٚههت إؿول ٕٚعُا ٌْأ بعـ ق ٍٛايعلب ٖقاٚٚ ،قع ٗ بعض َا
لكبار

ايڀدلٚ ٟايكلطيب َا  ِٖٜٛإٔ أْ َٔ ٍٚوأ شلِ ايٓو ٖٛ ٤ٞدٓاؿ ٠بٔ عٛف ٚيٝى
كتاب

ٌ ٗ ايكـّ.
ا٭َل فيو; ٭ٕ دٓاؿ ٠بٔ عٛف أؿكى اٱهٚ ّ٬أځَٵلٴ ايٓو٤ٞٹ َٴتٳٛٳ ِّغ ٷ
العزبٔ٘
ٚايق ٟهب اعتُاؿ ٙإٔ أْ َٔ ٍٚوأ ايٓو ٖٛ ٤ٞسقٜؿ ١بٔ عبـْع ِٝأٚيف ؾكِٝ
العصز

_ٚيعٌ ْع ِٝؼلٜـ ؾك ;ِٝيك ٍٛابٔ عڀ ١ٝاهِ ْع ِٝمل ٜعلف ٗ ٖقا_ ٖٛٚ
احلدٓح

إًكب بايكځًځ ٸُى; ٜٛ ٫ٚدـ فنل بين ؾكْٗ ٗ ِٝل ٠ابٔ سنّٚ ،قـ فنلٙ
ُاسب ايكاَٛي ٚابٔ عڀ.١ٝ
قاٍ ابٔ سنّ أْ َٔ ٍٚوأ ايٌٗٛك هلٜل _نقا ٚيعً٘ هل _ٟبٔ ثعًب ١ابٔ
اؿاكخ بٔ َايو بٔ نٓاْ ،١ثِ ابٔ أػ ٘ٝعـ ٟبٔ عاَل بٔ ثعًب.١
 ٗٚابٔ عڀ ١ٝػ٬ف فيو قاٍ :اْتـب ايكځًځ ٻُىٴ  ٖٛٚسقٜؿ ١بٔ عبـؾك،ِٝ
ؾٓوأ شلِ ايٌٗٛك ،ثِ ػًؿ٘ ابٓ٘ عباؿ ،ثِ ابٓ٘ قڂًځع ،ثِ ابٓ٘ أَ ،١ٝثِ ابٓ٘ عٛف،
ثِ ابٓ٘ أب ٛمثاَ ١دٓاؿٚ ،٠عً ٘ٝقاّ اٱه ،ّ٬قاٍ ابٔ عڀ= :١ٝنإ بٓ ٛؾك ِٝأٌٖ
ؿ ٗ ٜٔايعلبٚ ،تٳُوټوٺ بٌلع إبلاٖ ;ِٝؾاْتـب َِٓٗ ايكًُى  ٖٛٚسقٜؿ ١ابٔ
عبـؾك ،ِٝؾٓوأ ايٌٗٛك يًعلب.+
 ٗٚتؿورل ايكلطيب عٔ ائشاى عٔ ابٔ عباي= :أْ َٔ ٍٚوأ عُل ٚابٔ
ؿ_ +ٞأ ٟايق ٟأؿػٌ عباؿ ٠ا٭ُٓاّ ٗ ايعلب ٚعل ايبشرلٚ ٠هٝب ايوا٥ب._١
ٚقاٍ ايهًيب= :أْ َٔ ٍٚوأ كدٌ َٔ بين نٓاْٜ ١كاٍ ي٘ ْع ِٝبٔ ثعًب.+١
190_189/10
ٚ _18تكلٜب مَٔ ابتـا ٤ايعٌُ بايٓو ٗ ٤ٞأٚاػل ايكلٕ ايجايح قبٌ اشلذل،٠
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أ ٗ ٟسـٚؿ هٓ ١عٌلَٚ ٜٔا٥تٌ قبٌ اشلذل191/10 .٠
ٚٚ _19د٘ ن ْ٘ٛنؿلاٶ أِْٗ ٜعًُ ٕٛإٔ اهلل ًلع شلِ اؿرٚ ،ٳٚٳډقتٳ٘ بٌٗل َٔ
ايٌٗٛك ايكُل ١ٜإعـٚؿ ٠إوُا ٠بأزلاُٝ ٤نٖا عٔ ا٫ػت ،ٙ٬ؾًُا ٓٚعٛا
ايٓو ٤ٞقـ عًُٛا أِْٗ هعً ٕٛبعض ايٌٗٛك ٗ غرل َٛقعٜ٘ٚ ،وُ ْ٘ٛبػرل
ازلِٜ٘ٚ ،اؿؾ ٕٛإٜكاع اؿر ٗ غرل ايٌٗل إعٌ ي٘ ،أعين ًٗل ف ٟاؿذ;١
ٚيقيو زل ٙٛايٓو ٤ٞازلاڄ ٌَتكاڄ َٔ َاؿ ٠ايٓٻوٳا ٖٛٚ ٤ايتأػرل ،ؾِٗ قـ اعذلؾٛا
بأْ٘ تأػرل ً ٤ٞعٔ ٚقت٘ ٗ ِٖٚ ،فيو َوتؼؿ ٕٛبٌلع اهلل _تعاٍ_ ٚكايؿٕ ٕٛا
ٌ يٌٗل سلاّٚ ،اؿلَ١ځ يٌٗل غرل سلاّٚ ،فيو
ٚقت شلِ عٔ تٳعٳ ټُـٺ َجبتٌ اؿٹ ٻ
دلأ ٠عً ٢ؿ ٜٔاهلل ٚاهتؼؿاف ب٘; ؾًقيو ٌٜب٘ دعًِٗ هلل ًلنا ;٤ؾهُا دعًٛا
هلل ًلنا ٗ ٤اٱشل ١ٝدعًٛا َٔ أْؿوِٗ ًلنا ٤هلل ٗ ايتٌلٜع ىايؿ ْ٘ٛؾُٝا ًلع٘;
ؾٗ ٛبٗقا ا٫عتباك نايهؿل; ؾ ٬ؿ٫ي ٗ ١اٯ ١ٜعً ٢إٔ ا٭عُاٍ ايو ١٦ٝتٛدب نؿل
ؾاعًٗاٚ ،يهٔ نؿل ٖ ٤٫٪أٚدب عًُِٗ ايباطٌ191/10 .
ٚ _20طػٹؿځاؾاڄص ْع ػؿٝـ ُ ٖٛٚؿٌَ ١بٗ َٔ ١اـؿ ٖٞٚ ،١ساي١
يًذوِ تكتٔ ٞقً ١نُ ١ٝأدنا ٘٥بايٓوب ١إٍ أدواّ أػلَ ٣تعاكؾ ،١ؾٝه ٕٛهٌٗ
ايتٓكٌ هٌٗ اؿٌُ.
ٚايجكآٍ :ـ فيوٚ ،تكـّ ايجكٌ آْؿاڄ عٓـ قٛي٘ :طاثٻاځق ڃًتٴِٵ ڇإيځ ٢ا٭ځ ٵكضڇص.
ٚاـؿاف ٚايجكاٍ ٖٓا َوتعاكإ ٕا ٌٜابُٗٗا َٔ أسٛاٍ اؾٚ ٍٝع٥٬كِٗ;
ؾاـؿ ١توتعاك يٲهلاع إٍ اؿلبٚ ،ناْٛا ٜتُاؿس ٕٛبقيو يـ٫يتٗا عً٢
ايٌذاعٚ ١ايٓذـ ،٠قاٍ قل ٜ٘بٔ أْٝـ ايعٓدل:ٟ
قت تتًُٕ ن ُ لش ت ت ُاب ت ت ٌُٝيفز ٖت تتُْم ت تيُُ
ُ

ت ت ت تتيف ٔ ُ لٗ ت ت ت تتَُْ ف ت ت ت تتيفحُٔٔضت ت ت تت ٌيفُ

ُ
ُ
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ؾايجكٌ ايقٜٓ ٟاهب ٖقا ٖ ٛايجبات ٗ ايكتاٍ نُا ٗ ق ٍٛأب ٞايڀٝب:
خقيفهُ ن ُالقٕ ُخحيف ُ ن ُاعٕ ُ

مكاالت
لكبار
كتاب

العزبٔ٘:
ٚتوتعاك اـؿ ١يكً ١ايعـؿٚ ،ايجكٌ يهجل ٠عـؿ اؾ ٍٝنُا ٗ ق ٍٛقلٜ٘

=مكاؾات ٚٚسـاْا.+

يف

ٚتوتعاك اـؿ ١يتهلٜل اشلذ ّٛعً ٢ا٭عـاٚ ،٤ايجكٌ يًتجبت ٗ العصز
اشلذ.ّٛ

ٚتوتعاك اـؿ ١يكً ١ا٭مٚاؿ أ ٚقً ١ايو٬غٚ ،ايجكٌ ئـ فيو.

احلدٓح

ٚتوتعاك اـؿ ١يكً ١ايعٝاٍٚ ،ايجكٌ ئـ فيوٚ ،توتعاك اـؿ ١يًلنٛب; ٭ٕ
ايلانب أػـ هرلاڄٚ ،ايجكٌ يًٌُ ٞعً ٢ا٭كدٌ ٚفيو ٗ ٚقت ايكتاٍ ،قاٍ
ايٓابػ:١
عمت ت تتُٜعيف فت ت تتيفحُُلمغع ت ت تتيفُُعتٕ بت ت ت ت ُُ ُ

بّت ت تتَُ تم ت تتتًُٕب ت تتتؽتُا ًُٔزتيفلت ت تتب( )ُ

ُنُ ست تثدٍ مالٕ ُع تتٍَُّلمضت ت ةُا قتمت تتٕ ُ ُ

ُؾتُ نت تتٕحُ ق تتيفهُ دتى تتيفهُ نتصت تتيفعبُُ

ُ ٚنٌ ٖق ٙإعاُْ ٞاؿ ١يٲكاؿ َٔ ٠اٯ.١ٜ

ُ

ٕٚا ٚقع طػٹؿځاؾاڄ ٚٳٹثكځا٫ڄص سا٫ڄ َٔ ؾاعٌ طاْؿٹلٴٚاص نإ قٌُ بعض
َعاُْٗٝا عً ٢إٔ ته ٕٛاؿاٍ َكـكٚ ٠ايٛا ٚايعاطؿ ١ٱسـ ٣ايِؿتٌ عً٢
ا٭ػل ٣يًتكو ،ِٝؾَٗ ٞعٓ( ٢أٚ )ٚإكِٛؿ ا٭َل بايٓؿرل ٗ ْٝع ا٭سٛاٍ.
ٚاجملاٖـ :٠إػايب ١يًعـٌَ ٖٞٚ ،ٚتك َٔ ١اؾڂٗـ بِٔ اؾ ِٝأ ٟبقٍ
ا٫هتڀاع ٗ ١إػايب ٖٛٚ ،١سكٝك ٗ ١إـاؾع ١بايو٬غ; ؾإط٬ق٘ عً ٢بقٍ إاٍ
ٗ ايػن َٔ ٚإْؿام عً ٢اؾٚ ٍٝاًذلا ٤ايهلاع ٚايو٬غ فام بع٬ق ١ايوبب.١ٝ
 _ 1أ ٟعً ٢ػ ٌٝعاكؾات يًڀعإ أَ ٟتعٛؿات ب٘.
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ٚقـ أَل اهلل به ٬ا٭َل ،ٜٔؾُٔ اهتڀاعُٗا َعاڄ ٚدبا عً َٔٚ ،٘ٝمل ٜوتڀع
إٚ ٫اسـاڄ َُٓٗا ٚدب عً ٘ٝايق ٟاهتڀاع٘ َُٓٗا.
ٚتكـ ِٜا٭َٛاٍ عً ٢ا٭ْؿى ٖٓا :٭ٕ اؾٗاؿ با٭َٛاٍ أقٌ سٔٛكاڄ بايقٖٔ
عٓـ زلاع ا٭َل باؾٗاؿ; ؾهإ فنل ٙأِٖ بعـ فنل اؾٗاؿ فُ٬ڄ207_206/10 .
ٚ _21ايعٳلٳضَ :ا ٜعلض يًٓاي َٔ َتاع ايـْٝاٚ ،تكـّ ٗ قٛي٘ _تعاٍ_:
طٜٳ ڃأ ٴػقٴٕٚٳ عٳ ٳلضٳ ٳٖقٳا ا ځ٭ؿٵْٳ٢ص ٗ هٛك ٠ا٭علافٚ ،قٛي٘ :طتٴلڇٜـٴٕٚٳ عٳ ٳلضٳ
ايـټٵْٝٳاص ٗ هٛك ٠ا٭ْؿاٍ ٚإلاؿ ب٘ ايػٓ.١ُٝ
ٚايكلٜب :ايها ٔ٥عًَ ٢واؾ ١قِرلٖٓ ٖٛٚ ،٠ا فام ٗ ايوٌٗ سِٛيڂ٘.
ٚطقځاُٹـاڄص أٚ ٟهڀاڄ ٗ إواؾ ١غرل بعٝـ.
ٚاهِ نإ ققٚف ؿٍ عً ٘ٝاـدل ،أ ٟي ٛنإ ايعلض علٓاڄ قلٜباڄٚ ،ايوؿل
هؿلاڄ َتٛهڀاڄ ،أ ٚي ٛنإ َا تـع ِٖٛإي ٘ٝعلٓاڄ قلٜباڄ ٚهؿلاڄ.
ٚايٌټ ډك _ ١بِٔ ايٌٌ _ إواؾ ١ايڀ208/10 .١ًٜٛ
 _22طا ٵهتٳػٵؿٹلٵ ځيٗٴِٵ ځأٚٵ  ٫ٳت ٵوتٳػٵؿٹلٵ ځيٗٴِٵ إڇٕٵ ٳت ٵوتٳػٵؿٹلٵ ځيٗٴِٵ هٳبٵعٹٌٳ َٳ ٻل٠ڄ ځؾًځٔٵ ٜٳػٵؿٹلٳ ايًډ٘ٴ
ځيٗٴ ٵِ ٳفيٹوځ بٹأځٻْٗٴِٵ نځؿځلٴٚا بٹايًډ ٹ٘ ٚٳ ٳكهٴٛيٹ ٹ٘ ٚٳايًډ ٴ٘  ٫ٳ ٜٵٗـٹ ٟايڃكځٛٵّٳ ايڃؿځا ٹهكٹٌٳص.
ٚعٔ ايٌعيبٚ ،علٚ ،٠ٚفاٖـٚ ،ابٔ دبرلٚ ،قتاؿ ٠إٔ عبـ اهلل بٔ أڂبٳ ٞابٔ
هًَ ٍٛلض ؾوأٍ ابٓ٘ عبـاهلل بٔ عبـاهلل ايٓيب"إٔ ٜوتػؿل ي٘; ؾؿعٌ; ؾٓنيت;
ؾكاٍ ايٓيب"إٕ اهلل قـ كػّ ي ٞؾوأمٜـ عً ٢ايوبعٌ; ؾٓنيت طهٳٛٳا٤ٷ ٳع ځًٵٗٝڇِٵ
ت ځيٗٴِٵ أځ ٵّ يځِٵ ٳت ٵوتٳػٵؿٹ ٵل ځيٗٴ ٵِ يځٔٵ ٜٳػٵؿٹلٳ ايًډ ٴ٘ ځيٗٴِٵص.
ځأ ٵهتٳػٵؿځلٵ ٳ
ٚايقٜٗٛ ٟل ي ٞإٔ كه ٍٛاهلل"ٕا أٚس ٞإي ٘ٝبآ ١ٜهٛك ٠إٓاؾكٌٚ ،ؾ ٘ٝإٔ
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مكاالتتٵ٘ٴ
اهتػؿاكٚ ٙعـَ٘ هٛا ٗ ٤سكِٗ _ تأ ٍٚفيو عً ٢ا٫هتػؿاك غرل إ٪نـٚ ،بٳعٳجٳ
لكبار

كٳسٵُٳتٴ٘ٴ بايٓايٚ ،سٹلٵُٴ٘ عًٖ ٢ٴـاِٖٚ ،تٳهځ ټـكٴ َٔ ٙاعذلآِٗ عٔ اٱّإ _ إٔ
كتاب

عِٓٗ
ٜوتػؿل يًُٓاؾكٌ اهتػؿاكاڄ َهلكاڄ َ٪نـاڄ عو ٢إٔ ٜػؿل اهلل شلِٜٚ ،نٍٚالعزبٔ٘
غٔب٘ _تعاٍ_ ؾٗٝـ ِٜٗإٍ اٱّإ اؿل َا إٔ كايڀتِٗ ٭سٛاٍ اٱّإ يفٚيٗ ٛ
العصز

ٚاٖل اؿاٍ قـ هل إٍ تعًل ٖـ ٜ٘بكًٛبِٗ بأقٌ هبب; ؾٝهْ ٕٛنٖ ٍٚق ٙاٯ١ٜ
احلدٓح

تأٜٝواڄ َٔ كٓ ٢اهلل عِٓٗ ،أ ٟعٔ ايبك ١ٝايباق َِٗٓ ١ٝتأٜٝواڄ شلِ ٕٔٚ ،نإ
عًً ٢انًتِٗ ٖٔ أطًع عً ٢ؿػا ،ًِٗ٥ؾاغتب٘ عاشلِ بأِْٗ اْتؿعٛا بِشب١
إوًٌُ ٚايهؿاك ،ؾاٯ ١ٜتأٜٝى َٔ غرل تع277/10 .ٌٝ
ٚ _23طهٳبٵعٹٌٳ َٳ ٻل٠ڄص :غرل َلاؿ ب٘ إكـاك َٔ ايعـؿ بٌ ٖقا ا٫هِ َٔ أزلا٤
ايعـؿ اييت توتعٌُ ٗ َعٓ ٢ايهجل.٠
قاٍ ايهٌاف= :ايوبع ٕٛداك فل ٣إجٌ ٗ ن ;َِٗ٬يًتهجل.+
ٜٚـٍ ي٘ ق ٍٛايٓيب"= :ي ٛأعًِ أْ ٞي ٛمؿت عً ٢ايوبعٌ غڂؿٹ ٳل ي٘ _ ينؿت.+

َ ٖٛٚا كٚا ٙايبؼاكٚ ٟايذلَق َٔ ٟسـٜح عُل بٔ اـڀاب.
ٚأَا َا كٚا ٙايبؼاك َٔ ٟسـٜح أْى بٔ عٝاض ٚأب ٞأهاَ ١عٔ عبٝـاهلل عٔ
ْاؾع عٔ ابٔ عُل إٔ ايٓيب " قاٍٚ= :هأمٜـ عً ٢ايوبعٌ +ؾٗ ٛتَٔ ِٖٛ
ايلإٓ ;ٟٚاؾات٘ كٚا ١ٜعُل بٔ اـڀابٚ ،كٚا ١ٜعُل أكدض; ٭ْ٘ ُاسب
ايكِٚ ،١٭ٕ تًو اينٜاؿ ٠مل تلٚٳ َٔ سـٜح و ٢ٝبٔ هعٝـ عٔ عبٝـاهلل عٔ
ْاؾع عٔ ابٔ عُل عٓـ ايذلَقٚ ٟابٔ َاد٘ ٚايٓوا278/10 .ٞ٥
دنٳا٤ٶ بٹُٳا نځاْٴٛا ٳ ٜڃهوٹبٴٕٛٳص :تؿلٜع
شهڂٛا ځقًٹ٬ٝڄ ٳٚڃيٝٳٵبهڂٛا ځنجٹرلاڄ ٳ
 _24ط ځؾ ڃًٝٳٔٵ ٳ
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د ٳٗٓٻِٳ أځًٳـټ
ن ّ٬عً ٢ايه ّ٬ايوابل َٔ فنل ؾلسِٗ َٔٚ ،إؾاؿ ٠قٛي٘ :طقڂٌٵ ْٳاكٴ ٳ
سٳلٸاڄص َٔ ايتعلٜض بأِْٗ أًٖٗا ُٚا٥ل ٕٚإيٗٝا.
ٚائشو ٖٓا :نٓا ١ٜعٔ ايؿلغ ،أ ٚأكٜـ ٓشهِٗ ؾلساڄ; ٫عتكاؿِٖ تلٜٚر
سًٝتِٗ عً ٢ايٓيب"إف أفٕ شلِ بايتؼًـ.
ٚايبها :٤نٓا ١ٜعٔ سنِْٗ ٗ اٯػل ٠ؾا٭َل بائشو ٚبايبهاَ ٤وتعٌُ ٗ
اٱػباك عِٛشلُا قڀعاڄ; إف دع َٔ ٬أَل اهلل ،أ ٖٛ ٚأَل تهَ ٜٔٛجٌ قٛي٘:
ط ځؾكځا ٳٍ ځيٗٴِٵ ايًډ ٴ٘ َٴٛتٴٛاص ٚإعٓ ٢إٔ ؾلسِٗ ماٚ ،ٌ٥إٔ بها ِٖ٤ؿا.ِ٥
ٚائشو :نٝؿ ٗ ١ٝايؿِ تتُـؿ َٓٗا ايٌؿتإٚ ،كَا أهؿلتا عٔ ا٭هٓإ،
 ٖٞٚنٝؿ ١ٝتعلض عٓـ ايولٚك ٚايتعذب َٔ اؿؤ.
ٚايبها :٤نٝؿ ٗ ١ٝايٛد٘ ٚايع ٌٓٝتٓكبض بٗا ايٛدٓتإ ٚا٭هاكٜل ٚا٭ْـ،
ٜٚو ٌٝايـَع َٔ ايعٚ ،ٌٓٝفيو ٜعلض عٓـ اؿنٕ ٚايعذن عٔ َكا ١َٚايػًب.
ٚقٛي٘ :طدٳنٳا٤ٶ بٹُٳا نځاْٴٛا ٳ ٜڃهوٹبٴٕٛٳص ساٍ َٔ ُٓرلِٖ ،أ ٟدنا ٤شلِ،
ٚاجملع ٍٛدنا ٖٛ ٤ايبها ٤إعاقب ئًشو ايكً ;ٌٝ٭ْ٘ هًب ْعُ ١بٓكُ ١ع.١ُٝٛ
َٚا ناْٛا ٜهوب ٖٛ ٕٛأعُاٍ ْؿاقِٗٚ ،اػترل إ ٗ ٍُٛٛايتعبرل عٓ٘; ٭ْ٘
أسلٌ َع اٱهام382_381/10 .
سـٴٚؿٳ َٳا أځْ ٳنٍٳ ايًډ٘ٴ ٳعًځ٢
دـٳكٴ ځأ٫ډ ٜٳ ٵعًځُٴٛا ٴ
 _25طا ځ٭عٵلٳابٴ أځ ٳًـټ نڂؿڃلاڄ ٚٳْٹؿځاقاڄ ٚٳأځ ٵ
سهٹِٝٷص اهتٓ٦اف ابتـا ٞ٥كدع ب٘ ايه ّ٬إٍ أسٛاٍ إعقٿكٜٔ
ٳكهٴٛيٹ٘ٹ ٚٳايًډ٘ٴ ٳعًٹِٝٷ ٳ
َٔ ا٭علاب ٚايق ٜٔنقبٛا اهلل ٚكهٛي٘ ََِٓٗٚ ،ا بٌ فيو اهتڀلاؿ ؿعا إي٘ٝ
قلٕ ايق ٜٔنقبٛا اهلل ٚكهٛي٘ ٗ ايقنل َع ا٭علاب; ؾًُا تكٔٻ ٢ايه ّ٬عً٢
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مكاالت
لكبار

ٚيًتٓب ٘ٝعً ٢اتِاٍ ايػلٌٓ ٚقع تكـ ِٜإوٓـ إي ٖٛٚ ،٘ٝيؿٜ
كتاب

٭سٛاٍ
طا ځ
٭عٵلٳابٴص يٖ٬تُاّ ب٘ َٔ ٖق ٙاؾٗٚ َٔٚ ،١كا ٤فيو تٓب ٘ٝإوًٌُ العزبٔ٘
ا٭علاب; ٭ِْٗ; يبعـِٖ عٔ ا٫ستهاى بِٗٚ ،إؼايڀَ ١عِٗ قـ ؽؿ٢يفعًِٗٝ
أسٛاشلِ ٕٜٛٓٛٚ ،ظُٝعِٗ ػرلاڄ.

العصز

احلدٓح

ٚطأځًٳـص ٚطأځدٵـٳكص :ازلا تؿٔٚ ،ٌٝمل ٜقنل َعُٗا َا ٜـٍ عً٢
َؿٌٔ عً ،٘ٝؾٝذٛم إٔ ٜهْٛا عًٚ ٢اٖلُٖا ،ؾٝه ٕٛإؿٌٔ عً ٘ٝأٌٖ
اؿٔل ،أ ٟنؿاك َٓٚاؾك ٞإـٖٚ ،١ٜٓقا ٖ ٛايق ٟتٛاطأ عًْٝ ٘ٝع إؿول.ٜٔ
ٚامؿٜاؿِٖ ٗ ايهؿل ٚايٓؿام ٖ ٛبايٓوب ١يهؿاك َٓٚاؾك ٞإـ.١ٜٓ
َٓٚاؾك ِٖٛأًـ ْؿاقاڄ َٔ َٓاؾك ٞإـ.١ٜٓ
ٖٚقا ا٫مؿٜاؿ كادع إٍ تٳُٳهڊٔ ايُٛؿٌ َٔ ْؿٛهِٗ ،أ ٟنؿلِٖ أَهٔ ٗ
ايٓؿٛي َٔ نؿل نؿاك إـْٚ ،١ٜٓؿاقِٗ أَهٔ َٔ ْؿٛهِٗ نقيو ،أ ٟأَهٔ ٗ
داْب ايهؿل َٓ٘ٚ ،ايبعـ عٔ اٱق٬ع عٓ٘ ٛٗٚٚك بٛاؿك ايٌل َِٓٗ; ٚفيو إٔ
غً ٜايكًٛبٚ ،د٬ؾ ١ايڀبع تنٜـ ايٓؿٛي ايوٚ ١٦ٝسٌ١ڄ ْٚؿٛكاڄ.
أ ٫تعًِ إٔ فا اـِٜٛل ٠ايتُٚ ،ُٞٝنإ ٜٳ ٻـع ٞاٱهٕ ّ٬ا كأ٣
ايٓيب"أعڀ ٢ا٭قلع بٔ سابى َ َٔٚع٘ َٔ ُٓاؿٜـ ايعلب َٳٔٵ فٳٖٳب قځوٵُٴ٘ _
قاٍ ف ٚاـِٜٛلَٛ ٠ادٗاڄ ايٓيب"= :اعـٍ +ؾكاٍ ي٘ ايٓيب"ٚ= :وو َٔٚ
ٜعـٍ إٕ مل أعـٍ؟!.+
ؾإٕ اٱعلاب يٌٓأتِٗ ٗ ايباؿ ١ٜناْٛا بعـا ٤عٔ كايڀ ١أٌٖ ايعك ٍٛإوتك١ُٝ
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ٚناْت أفٖاِْٗ أبعـ عٔ َعلؾ ١اؿكا٥لٚ ،أَٮ با٭ٖٚاّ ِٖٚ ،يبعـِٖ عٔ
ٌَاٖـ ٠أْٛاك ايٓيب"ٚأػ٬ق٘ ٚآؿاب٘ ٚعٔ تًك ٞاشلـُ ٣باغ َوا _ ٤أدٌٗ
بأَٛك ايـٜاَْٚ ١ا ب٘ تٗقٜب ايٓؿٛي ِٖٚ ،يتٛاكثِٗ أػ٬م أه٬ؾِٗ ٚبعـِٖ
عٔ ايتڀٛكات إـْ ١ٝاييت تٛثٿل زلٛاڄ ٗ ايٓؿٛي ايبٌلٚ ،١ٜإتكاْاڄ ٗ ٓٚع
ا٭ًٝاَٛ ٗ ٤آعٗاٚ ،سهُ١ڄ تكًٝـ١ٜڄ تتـكز با٭مَإ _ ٜه ْٕٛٛأقلب هرل٠
بايتٛسٍٚ ،أنجل غً ٗ ١ٛإعاًَٚ ،١أٓٚع يًذلاخ ايعًُٚ ٞاـًكٚ ;ٞيقيو
قاٍ عجُإ ٭ب ٞفك ٕا عنّ عً ٢ههٓ ٢ايلبق= :٠تعٗـ إـ ;١ٜٓن ٬ٝتلتـ
أعلابٝاڄ.+
ؾأَا ٗ ا٭ػ٬م اييت ؼُـ ؾٗٝا اـٌٚ ١ْٛايػًٚ ١ٛا٫هتؼؿاف بايعٛاَ ِ٥جٌ
ايٌذاعٚ ،١ايِلاسٚ ،١إبا ٤ائٚ ،ِٝايهلّ _ ؾإْٗا ته ٕٛأق ٗ ٣ٛا٭علاب
باؾبًٚ ،١يقيو ٜه ْٕٛٛأقلب إٍ اـرل إفا اعتكـٚ ،ٙٚآَٓٛا ب٘.
ٚهٛم إٔ ٜه( ٕٛأًـ) (ٚأدـك) َوًٛب ٞإؿآًَ ١وتعًٌُ يك ٠ٛايُٛؿٌ
سبټ ڇإځيٞٻ َٹُٻا
ٗ إُٛٛؾٌ بُٗا عً ٢طلٜك ١قٛي٘ _تعاٍ_ :طقځاٍٳ كٳبٿ ايوٿذٵٔٴ ځأ ٳ
ٳ ٜٵـعٴٛٳْٓٹ ٞڇإځيٝٵ٘ٹص(.)1
ؾإعٓ ٢إٔ نؿلِٖ ًـٜـ ايتُهٔ َٔ ْؿٛهِٗ ْٚؿاقِٗ نقيو َٔ ،غرل إكاؿ٠
أِْٗ أًـ نؿلاڄ ْٚؿاقاڄ َٔ نؿاك أٌٖ إـَٓٚ ١ٜٓاؾكٗٝا12_10/11 .
 ١ًْٚ _26ط ٳهٓٴعٳ ٿقٴبٗٴِٵ َٳلٻٳتٝٵٔڇص اهتٓ٦اف بٝاْ ٞيًذٛاب عً ٢ه٪اٍ ٜجرلٙ
قٛي٘ طْٳشٵٔٴ ْٳ ٵعًځ ٴُٗٴِٵ ص  ٖٛٚإٔ ٜوأٍ ها ٌ٥عٔ أثل ن ٕٛاهلل _تعاٍ_ ٜٳعٵًځُٴِٗ،
ب اؾځٻٓ١ٹ ٜٳٛٵَٳ٦ٹقٺ ػٳٝٵلٷ ٴَوٵتٳكځ ٻلاڄص.
ٚ _ 1قٛي٘ :طأځُٵشٳ ڃا ٴ

(ّ)
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مكاالت
عً٘ٝ
ؾأعًِ أْ٘ هٝعقبِٗ عًْ ٢ؿاقِٜٗ ٫ٚ ،ؿًتِٗ َٓ٘ عـّ عًِ ايله_ ٍٛ

ايِٚ ٠٬ايو _ّ٬بِٗ.

لكبار

كتاب

العزبٔ٘ځ٢
ٚايعقاب إُٛٛف َلتٌ عقاب ٗ ايـْٝا; يكٛي٘ بعـ ٙطثٴِٻ ٜٴ ٳلؿټٕٚٳ ڇإي
ب ٳعٛٹِٝڈص.
ٳعقٳا ٺ

يف
العصز

ٚقـ ؼرل إؿول ٗ ٕٚتع ٌٝإلاؿ َٔ إلتٌ ًٙٛٓٚ ،نًڊِٗ عً ٢سكٝك١
ايعـؿٚ ،فنلٚا ٚدٖٛاڄ ٌٜٓ ٫لغ شلا ايِـك.

احلدٓح

ٚايٛاٖل عٓـ ٟإٔ ايعـؿ َوتعٌُ جمللؿ قِـ ايتهلٜل إؿٝـ يًتأنٝـ نكٛي٘
_تعاٍ_ :طثٴِٻ اكٵدٹعٵ ايڃبٳِٳلٳ نځلٻٳتٝٵٔڇص أ ٟتأٌَ تأَ٬ڄ َتهلكاڄ.
 َ٘ٓٚق ٍٛايعلب :يبٝو ٚهعـٜو ،ؾأهِ ايتجْٓ ١ٝا٥ب َٓاب إعاؿ ٠ايًؿ.ٜ
ٚإعٓ :٢هٓعقبِٗ عقاباڄ ًـٜـاڄ َتهلكاڄ َٔاعؿاڄ ،نكٛي٘ _تعاٍ_ :طٜٴٔٳاعٳـٵ
ځيٗٳا ايڃ ٳعقٳابٴ ٓٹعٵ ځؿٝٵٔڇص ٖٚقا ايتهلك ؽتًـ أعـؿا ٙباػت٬ف أسٛاٍ إٓاؾكٌ،
ٚاػت٬ف أمَإ عقابِٗ.
ٚايعقاب ايع ٖٛ :ِٝٛعقاب دِٗٓ ٗ اٯػل20/11 .٠
ُـٳقځ١ڄ ٴت ځڀٗٿ ٴلٖٴِٵ ٚٳٴتنٳنِّٗٝڇِٵ ٹبٗٳا ٳُٚٳٌٿ ٳع ځًٵٗٝڇِٵ إڇٕٻ ُٳ٬تٳوځ
 _27ط ٴػقٵ َٹٔٵ ځأَٵٛٳاٹيٗڇِٵ ٳ
ٳههځ ٷٔ ځيٗٴ ٵِ ٚٳايًډ٘ٴ هٳُٹ ٝٷع ٳعًٹِٝٷص.
ٕا نإ َٔ ًل ٙايتٛب ١تـاكىڂ َا ّهٔ تـاكنڂ٘ ٖا ؾاتٚ ،نإ ايتؼًـ عٔ
ايػنٌَ ٚتُ٬ڄ عً ٢أَلُٖ ٜٔا عـّٴ إٌاكن١ٹ ٗ اؾٗاؿٚ ،عـّٴ إْؿامڇ إاٍ ٗ
اؾٗاؿ _ داٖ ٗ ٤ق ٙاٯ ١ٜإكًاؿٷ يڀلٜلڇ تـاكنٹِٗ َا ّهٔ تـاكنڂ٘ ٖا ؾات ٖٛٚ
ْؿع إوًٌُ بإاٍ; ؾاٱْؿام ايع ِٝٛعً ٢غن ٠ٚتبٛى اهتٓؿـ إاٍٳ إعـٻ يٓٛا٥ب
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إوًٌُ; ؾإفا أڂػٹق َٔ إڂؼٳډًؿٌ ً٤ٞٷ َٔ إاٍ الدل ب٘ بعض ايجًِ ايق ٟسٌ َاٍ
إوًٌُ; ؾٗقا ٚد٘ َٓاهب ١فنل ٖق ٙاٯ ١ٜعكب اييت قبًٗا.
ٚقـ ك ٟٚإٔ ايق ٜٔاعذلؾٛا بقْٛبِٗ قايٛا يًٓيب"ٖ :ق ٙأَٛايٓا اييت بوببٗا
ؽًؿٓا عٓو ػقٖا; ؾتِـم بٗاٚ ،طٗٿلْاٚ ،اهتػؿل يٓا ،ؾكاٍ شلِ= :مل أَ٩ل بإٔ
آػق َٔ أَٛايهِ +ستْ ٢نيت ٖق ٙاٯ ١ٜؾأػق َِٓٗ ايٓيب"ُـقاتِٗ; ؾائُرل
عا٥ـ عً ٢آػل ٜٔاعذلؾٛا بقْٛبِٗ22/11 .

ٚ _28ايوٻهځٔ :بؿتشتٌ َا ٜٴوهٔ إي ،٘ٝأٜ ٟڀُإٔ إيٜٚ ،٘ٝلتاغ ب٘.
ٌَ ٖٛٚتل َٔ ايوه ٕٛبإعٓ ٢اجملام ٖٛٚ ،ٟهه ٕٛايٓؿى ،أ ٟهَ٬تٗا َٔ
اـٛف ٚم ;ٙٛ٭ٕ اـٛف ٜٛدب نجل ٠اؿقك ٚآڀلاب ايلأ ;ٟؾته ٕٛايٓؿى
نأْٗا غرل َوتكلٚ ،٠يقيو زل ٞفيو قًكاڄ; ٭ٕ ايكًل نجل ٠ايتشلى; ٚقاٍ
_تعاٍ_ :طٚٳدٳعٳٌٳ ايډًٝٵٌٳ ٳههځٓاڄص ٚقاٍ :طٚٳايًډ٘ٴ دٳعٳٌٳ ځيهڂِٵ َٹٔٵ ٴبٝٴٛٹتهڂِٵ ٳههځٓاڄص
 َٔٚأزلا ٤اينٚد ١ايوهٔ.
أ ٚ٭ٕ ؿعا ٙ٤شلِ ٜنٜـ ْؿٛهِٗ ُ٬ساڄ ٚههْٛاڄ إٍ ايِاؿات; ٭ٕ إعِ١ٝ
تٳلٳ ټؿ ٷؿ ٚآڀلاب ،نُا قاٍ _تعاٍ_ :طځؾٗٴِٵ ؾٹ ٞكٳٜٵٹبٗڇِٵ ٳٜتٳ ٳل ٻؿؿٴٕٚٳص.
ٚايڀاع ١اطُٓ٦إ ٜٚكٌ ،نُا قاٍ _تعاٍ_ :طأځ ٫ٹبقٹنڃلڇ ايًډ٘ٹ ٳتڀڃُٳ٦ٹٔټ ايڃ ڂكًڂٛبٴص.
23/11
ٚ _29يؿ= ٜأٚاَ +ٙجاٍ َبايػ :١ايقٜ ٟهجل ق ٍٛأ ٙٚبًػات٘ ايج٬خ عٌل ٠اييت
عـٖا ٗ ايكاَٛيٚ ،أًٗلٖا أځ ٻ ٙٚبؿتض اشلُنٚٚ ٠اَ ٚؿتٛسٌَ ١ـؿٖٚ ٠ا ٤هانٓ.١
قاٍ إلاؿً ٗ ٟلغ ايتوٖٗٚ :ٌٝق ٙأًٗل يػاتٗا ٖٞٚ ،اهِ ؾعٌ َٔاكع
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َعٓ ٢أتٛدع ٱٌْا ٤ايتٛدع ،يهٔ ايُٛـ بع=أٚا +ٙنٓا ١ٜعٔ ايلأؾ،١مكاالت
ٚكق١

ايكًبٚ ،ايتٔلع سٌ ُٜٛـ ب٘ َٔ يٝى ب٘ ٚدع.

لكبار

كتاب

َٔ
ٚايؿعٌ إٌتل َٓ٘ (أٚا )ٙسك٘ إٔ ٜه ٕٛث٬ثٝاڄ; ٭ٕ أَجً ١إبايػ ١تِاؽ
العزبٔ٘
ايج٬ث.ٞ
العصزَٔ
ٚقـ اػتًـ ٗ اهتعُاٍ ؾعٌ ث٬ث ٞي٘ ،ؾأثبت٘ قڀلبٚ ،أْهل ٙعً ٘ٝغرلٙ
احلدٓح
ايٓشا.٠
سًٹِٝٷص ٖٓا  ٗٚآٜات نجرل _ ٠قل ١ٜٓعً٢
ٚإتباعٴ ط ځ٭ٚٻاٙٷص بُٛـ ط ٳ
ايهٓاٚ ،١ٜإٜقإٷ َجاك ايتأ ٙٚعٓـ.ٙ
ٚاؿًُ :ِٝاسب اؿٹًڃِڇٚ ،اؿٹًڃِٴ _بهول اؿاُ :_٤ؿ ٗ ١ايٓؿىٖٞٚ ،
يف

كداس ١ايعكٌٚ ،ثباتٚ ،١كُاْٚ ،١تباعـ عٔ ايعـٚإ; ؾُٗ ٛؿ ١تكتٖٔ ٞقٙ
ا٭َٛكٚ ،هُعٗا عـّ ايكو.٠ٛ
 ٫ٚتٓاٗ اْ٫تِاك يًشل يهٔ بـ ٕٚػاٚم يًكـك إٌلٚع ٗ ايٌلا٥ع أ ٚعٓـ
ف ٟٚايعك.ٍٛ
قاٍ(:)1
ضم ت تتٗيُ ن ُو ت تتيفُ ذتم ت تتيَُٖ ت تتَُاِتم ت ت تُُْ ُ

وت تتعُ ذتمت تتيُوتُعت تتؽتُ لع ت ت ُٔوّٗ ت تبُُ

ُ 46/11

ُ

 ٖٛ _ 1هعـ بٔ نعب ايعٓ ٗ ٟٛأػ ٘ٝأب ٞإػٛاكَٗٓٚ ،ا:
ضم تتٗيُ ن ُو تتيفُس تتٕ  ُٚدتّ تتنُا مقت تجُُ ُ

ضدا ُٜلشِّٗبُلمٍح ُ لمسٕصُ متٕةُُ ُ

ضمَ دىت ت ت تْدُفىت ت ت ت ٔلُُ ُ
ُلقت ت ت ت ُ ت ت تتيفُُاو ت ت تتيفُ ب

ُعمٍٗت ت ت ت تتيفُٔاوت ت ت ت تتيفُزّمت ت ت ت تتُْفعاٖ ت ت ت تتبدُ (ّ)ُ
ُ

ُ
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صْرٗ ْٓىط
 _1زلٝت ٗ إِاسـ  ٗٚنتب ايتؿورل ٚايوٓ ١هٛكْٜٛ ٠ى; ٭ْٗا اْؿلؿت
بقنل ػِ ١ُٝٛيكْٜٛ ّٛى ،أِْٗ آَٓٛا بعـ إٔ تٛعـِٖ كهٛشلِ بٓنٍٚ
ايعقاب; ؾعؿا اهلل عِٓٗ ٕا آَٓٛاٚ ،فيو ٗ قٛي٘ _تعاٍ_ :ط ځؾًځٛٵ ٫نځاٳْتٵ قځلٵٜٳ١څ
ؼنٵٟڇ ؾٹٞ
آ ٳَٳٓتٵ ځؾٓٳؿځ ٳعٗٳا إڇّٳاٴْٗٳا ڇإ٫ډ قځٛٵّٳ ٜٴٛٴْىٳ يځُٻا آ ٳَٓٴٛا نځٌٳ ڃؿٓٳا ٳعٵٓٗٴِٵ ٳعقٳابٳ ايڃ ٹ
شٝٳا٠ٹ ايـټٵْٝٳا ٳ ٚٳَتٻ ٵعٓٳاٖٴِٵ ڇإيځ ٢سٹٌڈص.
ايڃ ٳ
ٚتًو اـِ ١ُٝٛنلاَ١څ يْٛٝى _عً ٘ٝايوٚ _ّ٬يٝى ؾٗٝا فنل يْٛٝى غرل
فيوٚ ،قـ فنل ْٜٛى ٗ هٛك ٠ايِاؾات بأٚهع ٖا ٗ ٖق ٙايوٛكٚ ،٠يهٔ ٚد٘
ايتوُٜٛ ٫ ١ٝدبٗا.
ٚا٭ٗٚل عٓـ ٟأْٗا أٓٝؿت إٍ ْٜٛى ُٝٝناڄ شلا عٔ أػٛاتٗا ا٭كبع إؿتتش١
بعطايلص.
ٚيقيو أٓٝؿت نٌ ٚاسـَٗٓ ٠ا إٍ ْيب أ ٚقْ ّٛيب عٓٛاڄ عٔ إٔ ٜكاٍ( :ايل)
ا٭(ٚ ٍٚايل) ايجاْٖٚ ،١ٝهقا; ؾإٕ اًتٗاك ايوٛك بأزلاٗ٥ا أَ ٍٚا ٌٜٝع بٌ
إوًٌُ بأ ٍٚايهًُات اييت تكع ؾٗٝا ٚػاُ ١إفا ناْت ؾٛاؼٗا سلٚؾاڄ َكڀع;١
ؾهاْٛا ٜـع ٕٛتًو ايوٛك بآٍ سِ ٚآٍ أيل ٚم ٛفيو.
َ ٖٞٚه ٗ ١ٝق ٍٛاؾُٗٛك;  ٖٛٚإل ٟٚعٔ ابٔ عباي ٗ ا٭ُض عٓ٘.
 ٗٚاٱتكإ عٔ عڀا ٤عٓ٘ أْٗا َـْ ٗٚ ،١ٝايكلطيب عٔ ابٔ عباي إٔ ث٬خ
آٜات َٓٗا َـْ ٖٞٚ ١ٝقٛي٘ _تعاٍ_ :ط ځؾإڇٕٵ ڂنٵٓتٳ ؾٹً ٞٳوٍّ َٹُٻا أځٵْ ٳنڃيٓٳا ڇإځيٝٵوځص إٍ
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ستٻٜ ٢ٳ ٳلٚٵا ايڃ ٳعقٳابٳ ا ځ٭يٹِٝٳص.
قٛي٘ :ط ٳ
ٚدنّ بقيو ايكُ ٞايٓٝوابٛك.ٟ
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لكبار
كتاب

العزبٔ٘إٍ
 ٗٚابٔ عڀ ١ٝعٔ َكاتٌ إ ٫آٜتٌ َـْٝتٌ ُٖا :ط ځؾإڇٕٵ ڂنٵٓتٳ ؾٹً ٞٳوٍّص
قٛي٘ :طَٹٔٵ ايڃؼٳاهٹلڇٜٔٳص.

يف
العصز

ٚؾ ٘ٝعٔ ايهًيب إٔ آٚ ١ٜاسـْ ٠نيت بإـ ٖٞٚ ١ٜٓقٛي٘ _تعاٍ_ :ط ٳ ٚٹَٵٓٗٴِٵ َٳٔٵ
ٜٴ ٵَ٪ٹٔٴ بٹ٘ٹصإٍ طځأ ٵعًځِٴ بٹايڃُٴؿڃ ٹوـٹٜٔٳص ْنيت ٗ ًإٔ ايٛٗٝؿ.

احلدٓح

ٚقاٍ ابٔ عڀ= :١ٝقايت ؾلقْ :١نٍ م َٔ ٛأكبعٌ آ َٔ ١ٜأٚشلا َهْٚ ١نٍ
باقٗٝا بإـٚ ،١ٜٓمل ٜٓوب٘ إٍ َعٌ.+
ٚأسوب إٔ ٖق ٙا٭قٛاٍ ْاً ١٦عٔ  ٔٚإٔ َا ٗ ايكلإٓ َٔ فاؿيَ ١ع أٌٖ
ايهتاب مل ٜٓنٍ إ ٫بإـ ،١ٜٓؾإٕ نإ نقيو ؾ ٤٫٪ٖ ٔٛكڀٚ ،٧هٝأت ٞايتٓب٘ٝ
عً.٘ٝ
ٚعـؿ آٜٗا َاٚ ١٥توع آٜات ٗ عـ أنجل ا٭َِاكَٚ ،اٚ ١٥عٌل ٗ عـ أٌٖ
ايٌاّ.
 ٖٞٚايوٛك ٠اؿاؿٚ ١ٜاـُو ٗ ٕٛتلتٝب ْن ٍٚايوٛك.
ْنيت بعـ هٛك ٠بين إهلاٚ ٌٝ٥قبٌ هٛكٖٛ ٠ؿٚ ،أسوب أْٗا ْنيت هٓ١
إسـ ٣عٌل ٠بعـ ايبعجٕ ;١ا هٝأت ٞعٓـ قٛي٘ _تعاٍ_ :طٚٳڇإفٳا ځأفٳ ڃقٓٳا ايٓٻايٳ ٳكسٵُٳ١ڄ
َٹٔٵ بٳ ٵعـٹ ٓٳلٻا ٳ ٤ٳَ ٻوٵتٗٴِٵ ڇإفٳا ځيٗٴ ٵِ ٳَهڃلٷ ؾٹ ٞآٜٳاٹتٓٳاص78_77/11 .
 َٔ _2أغلاض ٖق ٙايوٛك :٠ابتـ٥ت َكِـ إثباتٹ كهاي ١قُـ"بـ٫ي١
عذنڇ إٌلنٌ عٔ َعاكٓ ١ايكلإٓ ؿ٫ي١ڄ ْٴٿب٘ عًٗٝا بأهًٛب تعل ٜٞٔؿقٝل بٴين
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عً ٢ايهٓا ١ٜبتٗذ ١ٝاؿلٚف إكڀع ٗ ١أ ٍٚايوٛك ٠نُا تكـّ ٗ َؿتتض هٛك٠
ايبكلٚ ،٠يقيو أتبعت تًو اؿلٚف بكٛي٘ _تعاٍ_ طٹتًڃوځ آٜٳاتٴ اڃي ٹهتٳابٹ
شهٹِٝڇص إًاك ٠إٍ إٔ إعذام ٙشلِ ٖ ٛايـي ٌٝعً ٢أْ٘ َٔ عٓـ اهللٚ ،قـ دا٤
ايڃ ٳ
ايتِلٜض َا نين عٓ٘ ٖٓا ٗ قٛي٘ طقڂٌٵ ؾځأڃتٴٛا ٹبوٴ ٛٳك٠ٺ ٹَٵجًٹ٘ٹص.
ٚأڂتٵبٹ ٳع بإثبات كهاي ١قُـ " ٚإبڀاٍڇ إساي١ٹ إٌلنٌ إٔ ٜلهٌ اهللڂ كه٫ٛڄ بٌلاڄ.

ٚاْتكٌ َٔ فيو إٍ إثبات اْؿلاؿ اهللٹ _تعاٍ_ باٱشل ١ٝبـ٫ي ١أْ٘ ػايلٴ ايعاملڇ
َٚـبل ;ٙؾځأځؾٔ ٢فيو إٍ إبڀاٍڇ إٔ ٜهٕٛٳ هلل ًلنا٤ٴ ٗ إشلٝت٘ٚ ،إٍ إبڀاٍ َعافٜلڇ
إٌلنٌ بإٔ أُٓاَٳِٗ ًؿعا٤ٴ عٓـ اهلل.
ٚأڂتٵبٹعٳ فيو بإثبات اؿٌل ٚاؾنا ;٤ؾقيو إبڀاٍ أُ ٍٛايٌلى.
ٚؽًٌ فيو بقنل ؿ َٔ ٌ٥٫إؼًٛقاتٚ ،بٝإڇ سهُ ١اؾناُٚ ،٤ؿ١ٹ اؾنا،٤
َٚا ٗ ؿ ٌ٥٫إؼًٛقات َٔ سهِ َٓٚاؾع يًٓاي.
ٚٚعٝـ َٓهل ٟايبعح إعلٌٓ عٔ آٜات اهللٚ ،بٔـ أٚي٦و ٚٳعٵـ ايقٜٔ
آَٓٛا; ؾهإ َعِٛٴ ٖق ٙايوٛك٠ٹ ٜـٚك س ٍٛقٛكڇ تكلٜلڇ ٖق ٙا٭ُ.ٍٛ
ؾُٔ فيو ايتٓب٘ٝٴ عً ٢إٔ إَٗاٍٳ اهللٹ _تعاٍ_ ايهاؾل ٜٔؿ ٕٚتعذ ٌٝايعقاب ٖٛ
سهُ١څ َٓ٘.
 َٔٚفيو ايتقنرلٴ َا سٌ بأٌٖ ايكل ٕٚإإٓ ١ٝا أًلنٛا ٚنقٻبٛا ايلهٌ.
ٚا٫عتباكٴ َا ػًل اهللڂ يًٓاي َٔ َٛاٖبٹ ايكـك ٠عً ٢ايورل ٗ ايدل ٚايبشل،
َٚا ٗ أسٛاٍ ايورل ٗ ايبشل َٔ اٱيڀاف.
ٓٚٳلٵبٴ إجٌ يًـْٝا ٚبٗذتٗا ٚمٚاشلاٚ ،إٔ اٯػل٠ځ ٖ ٞؿاكٴ ايو.ّ٬
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مكاالتٔ
ٚاػت٬فٴ أسٛاٍڇ إٚ ٌَٓ٪ايهاؾل ٗ ٜٔاٯػلٚ ،٠تدل٩ٴ اٯشل ١ايباطًَ ١
عبـتٗا.

لكبار

كتاب

٫ٚ
ٚإبڀاٍٴ إشل١ٝٹ غرل اهلل _تعاٍ_ بـي ٌٝأْٗا  ٫تػين عٔ ايٓاي ً٦ٝاڄ ٗ ايـْٝا
العزبٔ٘
ٗ اٯػل.٠

يف
العصز

٣
ٚإثباتٴ إٔ ايكلإٓ َٓنٻٍ َٔ اهللٚ ،إٔ ايـٌ٥٫ٳ عً ٢بڀ ٕ٬إٔ ٜهَ ٕٛؿذل ٶ
ٚآش١څ.

احلدٓح

ٚؼـٟٵ إٌلنٌ بإٔ ٜأتٛا بوٛكَ ٠جً٘ٚ ،يهٔٻ ائ٬ي١ځ أعُت أبِاك
إعاْـ.ٜٔ
ٚإْقاكٴ إٌلنٌ بعٛاقبٹ َا سٌ با٭َِ اييت نقبت بايلهٌٚ ،أِْٗ إٕ سٌ
بِٗ ايعقاب ٜٓ ٫ؿعِٗ إّاِْٗٚ ،إٔ فيو مل ًٜشل قّٛٳ ْٜٛىٳ; ِٕاؿؾ١
َباؿكتِٗ باٱّإ قبٌ سً ٍٛايعقاب.
ٚتٛبٝؽٴ إٌلنٌ عًَ ٢ا سٳ ٻلَٴٖ ٙٛا أسٌ اهلل َٔ ايلمم.
ٚإثباتٴ عُ ّٛايعًِ هلل _تعاٍ_.
ٚتبٌرلٴ أٚيٝا٤ٹ اهللٹ ٗ اؿٝا ٠ايـْٝا  ٗٚاٯػل.٠
ٚتوً١ٝڂ ايلهٍٛڇ عُا ٜكٛي٘ ايهاؾل.ٕٚ
ٚأْ٘ يً ٛا ٤ٯَٔ َٳٔٵ ٗ ا٭كض نًِٗ.
ثِ تٳؼٳډًّ إٍ ا٫عتباكڇ بايلهٌ ايوابكٌْٛ :غڈ ٚكهٌڈ َٔ بعـ ،ٙثِ َٛه٢
ٖٚاكٕٚٳ.
ثِ اهتٌٗـ عًُ ٢ـم كهاي ١قُـ"بٌٗاؿ ٠أٌٖ ايهتاب.
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ٚػتُت ايوٛك٠ڂ بتًكٌ ايله_ ٍٛعً ٘ٝايِٚ ٠٬ايوٖ _ّ٬ا ٜٴعٵقٳك ب٘ ٭ٌٖ
ٌ عًٗٝا،
ايٌو ٗ ؿ ٜٔاٱهٚ ،ّ٬إٔ اٖتـا٤ٳ َٳٔڇ اٖتـ ٣يٓؿو٘ ٍ٬ٓٚٳ َٳٔٵ ٓٳ ٻ
ٚإٔ اهللځ هٝشهِ بٚ ٘ٓٝبٌ َعاْـ80_78/11 .ٜ٘
 _3ؾذعٌ ايٌُى ٓٝا٤ٶ; ْ٫تؿاع ايٓاي بٔٝاٗ٥ا ٗ ٌَاٖـَ ٠ا ٳتٗٴُټٗٴِٵ
ٌَاٖـتٴ٘ َا ب٘ قٛاّٴ أعُا ڇٍ سٝاتِٗ ٗ أٚقات أًػاشلِ.
ٚدعٌ ايكُل ْٛكاڄ; يْ٬تؿاع بٓٛك ٙاْتؿاعاڄ َٓاهباڄ يًشاد ١اييت قـ تعلض إٍ
طًب ك ١ٜ٩ا٭ًٝاٚ ٗ ٤قت اي ٖٛٚ ١ًُٛايً.ٌٝ
ٚيقيو دعٌ ْٛك ٙأٓعـ; يٓٝتؿع ب٘ بكـك ٓلٚك ٠إٓتؿع; ؾُٔ مل ٜٔڀلٻ إٍ
اْ٫تؿاع ب٘ ٌٜ ٫عل بٓٛكِٜ ٫ٚ ،ٙلؾ٘ فيو عٔ هه ْ٘ٛايق ٟدعٌ  ّ٬ٚايًٌٝ
ؿِٛي٘.
ٚي ٛدعًت ايٌُى ؿا ١ُ٥ايٛٗٛك يًٓاي ٫هتٚٛا ٗ اهتـاَ ١اْ٫تؿاع
بٔٝاٗ٥ا; ؾٌٝػًِٗ فيو عٔ ايوه ٕٛايقٜ ٟوتذـ ٕٚب٘ َا ځؾتٳل َٔ قٛاِٖ
ايعِب ١ٝاييت بٗا ٌْاطِٗ ٚنُاٍ سٝاتِٗ94/11 .
ٚ _4اينٜاؿٜ ٠تعٌ أْٗا مٜاؿ ٠شلِ يٝوت ؿاػًْٛ ٗ ١ع اؿوٓ ٢بإعٓ ٢ايقٟ
ُاك عًُاڄ بايػًب ،١ؾٜٓ ٬بػ ٞإٔ تؿول بٓٛع ٖا ٗ اؾٓ ١٭ْٗا ته ٕٛس٦ٓٝق ٖا
ٜوتػلق٘ يؿ ٜاؿوٓ ;٢ؾتعٌ أْٗا أَل ٜلدع إٍ كؾع ١ا٭قـاك ،ؾك ٖٞ :ٌٝكٓ٢
اهلل _تعاٍ_ نُا قاٍ :ط ٳ ٚٳَوٳانٹٔٳ ځطٝٿبٳ١ڄ ؾٹ ٞدٳٓٻاتٹ ٳعـٵٕڈ ٚٳكڇٓٵٛٳإٷ َٹٔٵ ايًډ٘ٹ أځنڃبٳلٴص
ٚق ٖٞ :ٌٝكٜ٩تِٗ اهللځ _تعاٍ_ ٚقـ ٚكؿ فيو عٔ ايٓيب"ٗ ُشٝض َوًِ
س ٳوٓٴٛا
ٚداَع ايذلَق ٟعٔ ُٗٝب عٔ ايٓيب"ٗ قٛي٘ _تعاٍ_ :طٹيډًقٹٜٔٳ ځأ ٵ
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مكاالتاهلل
ش ٵوٓٳٚ ٢ٳمڇٜٳا ٳؿ٠څص قاٍ= :إفا ؿػٌ أٌٖ اؾٓ ١اؾْٓ ١اؿَٓ ٣اؿ :إٕ يهِ عٓـ
ايڃ ٴ
لكبار

َٛعـاڄ ٜلٜـ إٔ ٜٓذننُ ،ٙٛقايٛا :أمل تبٝض ٚدٖٓٛا ٚتٓذٓا َٔ ايٓاك ٚتـػًٓا
كتاب

َٔ
اؾٓ ،١قاٍ :ؾٝهٌـ اؿذاب ،قاٍ :ؾٛاهلل َا أعڀاِٖ اهلل ً٦ٝاڄ أسب إيِٗٝ
العزبٔ٘
ايٓٛل إي.+٘ٝ
 ٖٛٚأُلغ َا ٚكؿ ٗ تؿورلٖا146/11 .

يف
العصز
احلدٓح

ٚ _5قـ أٚكؿ ايٌٝؽ ابٔ علؾ ١ه٪ا٫ڄ عٔ ٚد٘ ايتؿلق ١بٌ قٛي٘ :طَٳٔٵ
ٳ ٜٵوتٳُٹعٴٕٛٳص ٚقٛي٘ :طَٳٔٵ ٳٜٵٓٛڂلٴص إف د ٤ٞبُٔرل اؾُع ٗ ا٭ٚ ٍٚبُٔرل إؿلؿ
ٗ ايجاْٚ ،ٞأداب عٓ٘= :بإٔ اٱزلاع ٜه َٔ ٕٛاؾٗات نًٗاٚ ،أَا ايٓٛل ؾإِا
ٜه َٔ ٕٛاؾٗ ١إكابً.+١
 ٖٛٚدٛاب غرل ٚآض; ٭ٕ تعـؿ اؾٗات ايِاؿ ١٭سـ ايؿعًٌ ٪ٜ ٫ثل إفا
نإ إوتُعٚ ٕٛايٓاٚلَ ٕٚتشـٚ ،ٜٔ٭ٕ اؾُع ٚاٱؾلاؿ ٖٓا هٛا ٤٭ٕ َؿاؿ
(َٳٔٵ) إُٛٛي ١ؾُٗٝا ِٖٜ َٔ ٛـك َِٓٗ ايؿعٌ  ِٖٚعـؿ ٚيٝى ايٓاٚل ًؼِاڄ
ٚاسـاڄ.
ٚايٛد٘ إٔ ن ٬ا٫هتعُايٌ هٛاَ ٗ ٤لاعا ٠يؿَٚ )َٔ( ٜعٓاٖا ،ؾًعٌ
ا٫بتـا ٤باؾُع ٗ ًُ )َٔ( ١ا٭ ٍٚاٱًاك ٠إٍ إٔ إلاؿ بع (َٔ) غرل ٚاسـ
َعٌٚ ،إٔ ايعـ ٍٚعٔ اؾُع ٗ ًُ )َٔ( ١ايجاْ ٖٛ ١ٝايتؿٓٔٚ ،نلاٖ ١ٝإعاؿ٠
ُٝػ ١اؾُع; يجكًٗا  ٫هُٝا بعـ إٔ سٌِ ؾِٗ إلاؿ ،أ ٚيعٌ اػت٬ف ايِٝػتٌ
يًُٓاهبَ ١ع َاؿ ٠ؾعًٜ( ٞوتُع) ٜٛٓ(ٚل) ؾؿعٌ (ٜٛٓل)  ٫تُٝ ُ٘٥٬ػ ١اؾُع;
٭ٕ سلٚؾ٘ أثكٌ َٔ سلٚف (ٜوتُع) ؾٝه ٕٛايعـ ٍٚاهتكِإ ٤كتٔ٢
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ايؿِاس180_179/11 .١
سٵٓٝٳا ڇإيځَ ٢ٴٛهٳٚ ٢ٳځأػٹ٘ٝٹ أځٕٵ تٳبٳٛٻ٤ٳا ٹيكځ ٵ ٛٹَهڂُٳا بٹُٹِٵلٳ ٴبٝٴٛتاڄ ٚٳادٵ ٳعًڂٛا
 _6طٚٳځأ ٵ ٚٳ
ٴبٝٴٛٳتهڂِٵ قٹٵبًځ ڄٚ ١ٳأځقٹُٝٴٛا ايِٻ ٬ځ ٠ٳٚبٳٌٿلٵ ايڃُٴ ٵ ٪ٹَٓٹٌٳص.
َٚعٓ ٢تٳبٳ ټ٩ٛڇ ايبٛٝت يكَُٗٛا إٔ ٜأَلا قَُٗٛا باؽاف ايبٛٝت عً ٢ايُٛـ
ايقٜ ٟأَلاِْٗ ب٘.
ٚإف قـ نإ يبين إهلا ٌٝ٥ؿٜاك ٗ َِل َٔ قبٌ; إف ٜ ٫ه ْٕٛٛقاطٌٓ َِل
بـَ ٕٚوانٔٚ ،قـ ناْٛا هانٌٓ أكض (داهإ) قلب َـَٓ ١ٜٓؿٝى قاعـ٠
إًُه٦َٜٛ ١ق ٗ دٓٛب ايب٬ؿ إِل_ ١ٜنُا بٓٝا ٗ ٙهٛك ٠ايبكل ٫ _٠دلّ إٔ
ته ٕٛايبٛٝت إأَٛك بتبٗ٥ٛا غرل ايبٛٝت اييت ناْٛا هانٓٗٝا.
ٚآڀلب إؿول ٗ ٕٚإلاؿ َٔ ٖق ٙايبٛٝتٚ ،فنلٚا كٚاٜات غرل َ١ُ٥٬
ؿاي ١ايك٦َٜٛ ّٛق; ؾك :ٌٝأكٜـ بايبٛٝت بٛٝت ايعباؿ ٠أَ ٟوادـ  ًِٕٜٛؾٗٝا،
ٚكَا ٌٓ عًٖ ٢قا ايتؿورل َٔ تأٚي٘ ٚقٛع قٛي٘ :طٚٳأځقٹٝٵُٴٛٵا ايِٻ٬ځ٠ځص عكب٘،
ٖٚقا بعٝـ; ٭ٕ اهلل عًِ إٔ بين إهلاَ ٌٝ٥ؿاكقَِ ٕٛل قلٜباڄ بإفْ٘.
ٚق :ٌٝايبٛٝت بٛٝت ايوهٓٚ ،٢أَوهٛا عٔ إكِٛؿ َٔ ٖق ٙايبٛٝت.
ٖٚقا ايك ٖٛ ٍٛإٓاهب يًتب ;٩ٛ٭ٕ ايتب :٩ٛايوهٓٚ ،٢إٓاهب _أٜٔاڄ_
ٱط٬م ايبٛٝتٚ ،نْٗٛا َِل.
ؾايقٜٗٛ ٟل; بٓا٤ٶ عً ٘ٝإٔ ٖق ٙايبٛٝت ػٝاّ أ ٚأػِاْ أَلِٖ اهلل باؽافٖا;
تٗ ١٦ٝي٬كؼاٍ ٖٞٚ ،غرل ؿٜاكِٖ اييت ناْٛا ٜوهْٓٗٛا ٗ (داهإ) قلب َـ١ٜٓ
ؾلعٚ ،ٕٛقـ دا ٗ ٤ايتٛكاَ ٠ا ٌٜٗـ بٗقا ايتأ ٗ ٌٜٚايؿٌِ ايلابع َٔ هؿل
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اـلٚز :إٔ اهلل أَل َٛه ٢إٔ ىلز ببين إهلا ٌٝ٥إٍ ايباؿ ;١ٜيٝعًُٛا عٝـ مكاالت
ايؿِض
لكبار

ث٬ث ١أٜاّٚ ،إٔ فيو أَ ٍٚا هأي٘ َٛه َٔ ٢ؾلعٚ ،ٕٛإٔ ؾلعَٓ ٕٛعِٗ َٔ
كتاب

ايوابع
فيوٚ ،إٔ َٛه ٢نلك طًب فيو َٔ ؾلع ٕٛنٌ فيو ّٓع٘ نُا ٗ ايؿٌِالعزبٔ٘

ٚايؿٌِ ايجأَ َٔ هؿل اـلٚزٚ ،قـ ُاك شلِ فيو عٝـاڄ بعـ ػلٚدِٗ.

يف

هِٵ قٹبٵًځ١ڄص أٖ ٟق ٙاـٝاّ أ ٚا٭ػِاْ اييت العصز
تتؼقْٗٚا
ٚقٛي٘ :ط ٳٚادٵ ٳع ڂًٛٵا بٴٴٛٝٵٳت ڂ

ػعًْٗٛا َؿتٛس ١إٍ ايكبً ،١قاي٘ ابٔ عڀ ١ٝعٔ ابٔ عباي266_265/11 .

احلدٓح

ٚ _7ايكبً :١اهِ ٗ ايعلب ١ٝؾٗ ١ايهعبٚ ،١تًو اؾَٗ ٖٞ ١ا بٌ إٌلم
ٚإػلب; ٭ٕ قبً ١ب٬ؿ َِل نكبً ١إـَ ١ٜٓا بٌ إٌلم ٚإػلب  ٖٞٚاؾٓٛب،
ؾٝذٛم إٔ ٜه ٕٛايتعبرل عٔ تًو اؾٗ ١بايكبً ٗ ١اٯ ١ٜسها ١ٜيتعبرل َٛه ٢عٓٗا
َا ٜـٍ عًَ ٢عٓ ٢ايتٛد٘ إٍ اؾٗ ١اييت  ًِٕٜٛإيٗٝا ٖٞٚ ،قبً ١إبلاٖ;ِٝ
ؾٝه ٕٛأځَٵلٴ بين إهلا٦َٜٛ ٌٝ٥ق داكٜاڄ عً ٢إً ١اؿٓٝؿ ١ٝقبٌ إٔ ٜٴٓٵوؽ با٫هتكباٍ
إٍ ُؼل ٠ايكـيٚ ،هٛم إٔ ٜهَٛ ٕٛه ٢قـ عدل َا ٜؿٝـ َعٓ ٢اؾٓٛب،
ؾشهٝت عباكت٘ ٗ ايكلإٓ بايًؿ ٜإلاؿف ي٘ ايٌا٥ع ٗ ايتعبرل عٔ اؾٓٛب عٓـ
ايعلب  ٖٛٚنًُ ١قبً.١
ٚاؿهُ ٗ ١دعٌ ايبٛٝت إٍ ايكبً ١إٔ ايٌُى تـػًٗا َٔ أبٛابٗا ٗ غايب
أٚقات ايٓٗاك ٗ ْٝع ايؿِ ٗٚ ٍٛفيو َٓاؾع نجرل.٠
ٚايق ٜٔؾولٚا ايبٛٝت بأْٗا بٛٝت ايوهٓ ٢ؾولٚا (قبً :)١إَا َعَٓ ٢تكابً،١
ٚإَا َعٓ ٢ادعًٛا بٛٝتهِ قٌ ُ٬تهِٚ ،ن ٬ايتؿورل ٜٔبعٝـ عٔ ا٫هتعُاٍ.
ٚأَا ايق ٜٔتأٚيٛا ايبٛٝت بإوادـ ؾكـ ؾولٚا ايكبً ١بأْٗا قبً ١ايِ ،٠٬أٟ
دٗ ١ايهعب.١
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ٚعٔ ابٔ عباي= :ناْت ايهعب ١قبًَٛ ١ه.+٢
ٚعٔ اؿؤ= :ناْت ايهعب ١قبً ١نٌ ا٭ْبٝا.+٤
ٖٚقا ايتؿورل  ِ٥٬ٜتلنٝب طادٵعٳ ڂًٛٵا بٴٝٴٛٵتٳ ڂهِٵ قٹبٵًځ١ڄص ٭ٕ ايذلنٝب اقتٔ ٢إٔ
اجملع ٍٛقبً ٖٛ ١ايبٛٝت أْؿوٗا  ٫إٔ ػعٌ ايِ ٠٬ؾٗٝا إٍ دٗ ١ايكبً ،١ؾإفا
اؾتكـْا ايتأ٬ٜٚت نًٗا  ٫لـٖا إَ ٫ؿههَ ١تعوؿ ١ػ ٬ايتؿورل ايق ٟعٳ ٻٛيٓا
عًٚ ،٘ٝقـ اػتًؿٛا ؾ ;٘ٝؾٗـاْا اهلل إي266/11 .٘ٝ
ِٵٝتٳ قځبٵٌٴ ٚٳ ڂنٵٓتٳ َٹٔٵ ايڃُٴ ڃؿ ٹوـٹٜٔٳ ( )91ؾځاڃيٝٳٛٵّٳ ٴْٓٳذٿٝوځ بٹٳبـٳْٹوځ
 _8طأځٯٕٳ ٚٳځقـٵ عٳ ٳ
ٹيٳتهڂ ٛٳٕ يٹُٳ ٵٔ ٳػًڃؿځوځ آٜٳ ڄٚ ١ٳإڇٕٻ ځنجٹرلڄا َٹٔٵ ايٓٻايڇ عٳٔٵ آٜٳاتٹٓٳا يځػٳاٹؾًڂٕٛٳص277/11.
اعًِ إٔ ٖق ٙاٯ ١ٜأُلغ آ ٗ ١ٜايكلإٓ ؿ٫ي ١عً ٢إٔ ؾلع ٕٛايق ٟأكهٌ إي٘ٝ
َٛهٚ ،٢ايق ٟأتبع بين إهلا ٌٝ٥بعـ ػلٚدِٗ َٔ َِل قـ أُاب٘ ايػلمٚ ،قـ
أًاكت إي ٘ٝآ ١ٜهٛك ٠ا٭علافٚ ،آ ١ٜهٛك ٠ايبكل.٠
ٚؾلعٖ ٕٛقا َٖٓ ٛؿڀاغ ايجاْٜٚ ،ٞكاٍ ي٘ (َرلْبتا) _ببا ٤ؾاكه _١ٝأَٓ( ٚؿتاغ)
أَٝٓ( ٚؿتا)  ٖٛٚابٔ كعُوٝى ايجاْ ٞإعلٚف عٓـ ايْٛٝإ باهِ (هٝنٚهذلٜى)
َٔ ًَٛى ايعا ١ً٥ايتاهع ١عٌل َٔ ٠ا٭هل ايؿلعٚ ،١ْٝٛناْٛا ٗ سـٚؿ هٓ1491 ١
قبٌ إوٝض.

قاٍ ابٔ دلٜر :نإ ؾلعٖ ٕٛقا قِرلاڄ أٓل ،ؾٌْ ٬و ٗ إٔ َٓؿڀاغ ايجاْٞ
َات غلٜكا ٗ ايبشلٚ ،أْ٘ ػلدت دجت٘ بعـ ايػلم ؾـؾٔ ٗ ٚاؿ ٟإًٛى ٗ
ُعٝـ َِل ،ؾقنل إٓكب ٕٛعٔ اٯثاك أْ٘ ٚدـ قدلٖٓ ٙاىٚ ،فيو  ٧َٜٛإٍ قٛي٘
و ٹيٳتهڂ ٛٳٕ يٹُٳ ٵٔ ٳػًڃؿځوځ آٜٳ١ڄص.
_تعاٍ_ :طؾځاڃيٝٳٛٵّٳ ٴْٓٳذٿٝوځ بٹٳبـٳْٹ ځ
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مكاالت
نإ
ٚٚدٛؿ قدل ي٘ _إٕ ُض بٛد٘ قكل_ ٜٓ ٫اٗ إٔ ٜهَ ٕٛات غلٜكاڄٚ ،إٕ
لكبار

َ٪كػ ٛايكب٘ مل ٜتعلٓٛا يِؿَٛ ١تَ٘ٚ ،ا فيو إ ٫٭ٕ ايهٗٓ ١أْعٛا عً٢
كتاب

ُؿات
إػؿاٗ٥ا; نٜ ٬ٝتڀلم ايٌو إٍ ا٭َ ١ؾُٝا ّذـ ب٘ ايهٗٓ ١نٌ ؾلع َٔ ٕٛالعزبٔ٘
بٓ ٠ٛاٯشل.١
ٚػٳًځؿځتٵ٘ٴ ٗ ًَو َِل ابٓت٘ إوُا( ٠طٛهرل) ٭ْ٘ تلنٗا ٚابٓاڄ ُػرلاڄ.

يف
العصز
احلدٓح

ٚقـ دا ٤فنل غلم ؾلع ٗ ٕٛايتٛكا ٗ ٠اٱُشاغ ايلابع عٌل َٔ هؿل
اـلٚز بعباكات كتًؿ ١ايِلاسٚ ١اٱغ٬م.
ذٝٵوځ بٹبٳـٳْٹوځ يٹتٳ ڂهٛٵٕٳ يٹُٳٔٵ ػٳًڃؿځوځ
 َٔٚؿقا٥ل ايكلإٓ قٛي٘ _تعاٍ_ :طؾځايٝٳٛٵّٳ ْٴٓٳ ٿ
آٜٳ١ڄص.
 ٖٞٚعباك ٠مل ٜأت ؾُٝا نتب َٔ أػباك ؾلعٚ ،ٕٛإْٗا ٕٔ اٱعذام ايعًُٞ
ٗ ايكلإٓ; إف ناْت اٯَٓ ١ٜڀبك ١عً ٢ايٛاقع ايتاكى.ٞ
ٚايٛاٖل إٔ ا٭َٛاز أيكت دجت٘ عً ٢ايواسٌ ايػلب َٔ ٞايبشل ا٭ٓل ،ؾعجل
عً ٘ٝايق ٜٔػلدٛا ٜتكِ ٕٛآثاك ٖٔ ٙبكٛا بعـَ ٙـَِ ١ٜٓل ٕا اهتبڀأٚا كدٛع٘
ٚكدٛع د ،ٌ٘ٝؾلؾع ٙٛإٍ إـٚ ١ٜٓنإ عدل ٠شلِ281_280/11 .
ٚ _9إوتؼًّ َٔ ايلٚاٜات ايٛاكؿ ٗ ٠قْٜٛ ّٛى أِْٗ باؿكٚا إٍ اٱّإ بعـ
إٔ ؾاكقِٗ ْٜٛى; تٛقعاڄ يٓن ٍٚايعقابٚ ،قبٌ إٔ ٜٓنٍ بِٗ ايعقابٚ ،فيو ؿيٌٝ
عً ٢إٔ َعاًَ ١اهلل إٜاِٖ يٝوت كايؿٕ ١ا عاٌَ ب٘ غرلِٖ َٔ أٌٖ ايكلٚ ،٣إٔ
يٝوت يكْٜٛ ّٛى ػِٚ ،١ُٝٛبقيو ٜ ٫ه ٕٛاهتجٓا ِٗ٥اهتجٓا٤ٶ َٓكڀعاڄ.
289/11

307

لطائف مً تفضري صْرٗ ْٓىط

ٚ _10قْٜٛ ّٛى ِٖ أٌٖ قلْ ١ٜٳٝٵٓٳٛٳ َٔ)1(٣ب٬ؿ ايعلام ِٖٚ ،ػًَٔ ٘ٝ
اٯًٛكٚ ٌٜايٛٗٝؿ ايق ٜٔناْٛا ٗ أهل ًَٛى بابٌ بعـ غتِٓل.
ٚناْت بعجْٜٛ ١ى إي ٗ ِٗٝأ ٍٚايكلٕ ايجأَ قبٌ إوٝضٚ ،قـ تكـّ فنل
ْٜٛى ٚتلْت٘ ٗ هٛك ٠ا٭ْعاّ.
ٕٚا نقب٘ أٌٖ ْ ٣ٛٓٝتٛعـِٖ غوـ َـٜٓتِٗ بعـ أكبعٌ َٜٛاڄٚ ،ػلز َٔ
إـ ١ٜٓغآباڄ عً ،ِٗٝؾًُا ػلز ػاؾٛا ْن ٍٚايعقاب بِٗ ،ؾتابٛاٚ ،آَٓٛا باهلل،
ؾكبٌ اهلل إّاِْٗ ٚمل ٜعقبِٗ.
ٚإقنٛك أِْٗ كأٚا غُٝاڄ أهٛؿ بعـ َٔٔ ٞوٚ ١ث٬ثٌ َٜٛاڄ َٔ سٌ
تٛعـِٖ ْٜٛى _عً ٘ٝايو _ّ٬عً ٍٛايعقاب ،ؾعًُٛا أْ٘ َكـَ ١ايعقاب،
ؾآَٓٛا ٚػٔعٛا هلل _تعاٍ_ ؾأَوو عِٓٗ ايعقاب290/11 .

 _ 1بؿتض ايٓ ٌْٛبُٗٓٝا ٜا ٤ؼت ١ٝهانٓٚ ،١بعـ ايٓ ٕٛايجاْٚ ١ٝاَ ٚؿتٛس ١بعـٖا أيـ ٖٞ ،إسـَ ٣ـٕ
ب٬ؿ أًٛك َٔ ايعلام ،نا ١ٓ٥عً ٢ائؿ ١ايٝول َٔ ٣ايـدً ،١بٓاٖا إًو أًٛك هٓ 2229 ١قبٌ إع٬ٝؿ،
ٚناْت َِڀاؾاڄ ًٕٛى أًٛك َٔ عٗـ ًًُٓاْ ا٭.ٍٚ
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مكاالت

صْرٗ ٍْد

لكبار
كتاب

 _1زلٝت ٗ ْٝع إِاسـ ٚنتب ايتؿورل ٚايوٓ ١هٛكٖٛ ٠ؿ٫ٚ ،العزبٔ٘
ٜعلف
يف

شلا اهِ غرل فيوٚ ،نقيو ٚكؿت ٖق ٙايتوُ ١ٝعٔ ايٓيب"ٗ سـٜح ابٔ
العصز

ٚايٛاقع،١
عباي إٔ أبا بهل قاٍٜ :ا كه ٍٛاهلل قـ ًبتٳ ،قاًٍٝ= :بتين ٖٛؿ ،احلدٓح
ٚإله٬تٚ ،عِ ٜتوا٤يٚ ،ٕٛإفا ايٌُى نٛكت.+

كٚا ٙايذلَق ٟبوٓـ سؤ ٗ نتاب ايتؿورل َٔ هٛك ٠ايٛاقع.١
ٚك َٔ ٟٚطلم أػل ٣بأيؿاَ ٚتكاكبٜ ١نٜـ بعٔٗا عً ٢بعض.
ٚزلٝت باهِ ٖٛؿ; يتهلك ازل٘ ؾٗٝا ٔى َلاتٚ ،٭ٕ َا سه ٞعٓ٘ ؾٗٝا
أطٖ ٍٛا سه ٞعٓ٘ ٗ غرلٖاٚ ،٭ٕ عاؿاڄ ٚٴُٹؿٛا ؾٗٝا بأِْٗ قٖٛ ّٛؿ ٗ قٛي٘
طأځ ٫بٴعٵـڄا يٹعٳاؿٺ قځٛٵّڇ ٖٴٛؿٺص.
ٚقـ تكـّ ٗ توُ ١ٝهٛكْٜٛ ٠ى ٚد٘ آػل يًتوُٜٓ ١ٝڀبل عًٖ ٢قٖٛٚ ٙ
ُٝٝنٖا َٔ بٌ ايوٛك فٚات ا٫ؾتتاغ بعطأيلص.
َ ٖٞٚه ١ٝنًٗا عٓـ اؾُٗٛكٚ ،ك ٟٚفيو عٔ ابٔ عباي ٚابٔ اينبرلٚ ،قتاؿ٠
إ ٫آٚ ١ٜاسـ :ٖٞٚ ٠طٚٳأځقٹِٵ ايِٻ٠٬ځ طځ ٳلؾٹ ٞايٻٓٗٳاكڇص إٍ قٛي٘ :طيٹًقٻانٹلڇٜٔٳص.
ٚقاٍ ابٔ عڀَ ٖٞ :١ٝه ١ٝإ ٫ث٬خ آٜات ْنيت بإـ.١ٜٓ
 ٖٞٚقٛي٘ _تعاٍ_ :ط ځؾًځ ٳعًډوځ تٳا ڇكىڅ بٳ ٵعضٳ َٳا ٜٴٛسٳ ٢إڇځيٝٵوځصٚ ،قٛي٘ :طأځؾځُٳٔٵ
نځا ٳٕ ٳعًځ ٢ٳبٿٓٝٳ ٺَ ١ٹٔٵ ٳكبٿ٘ٹص إٍ قٛي٘ :طڂأ ٵٚيځ٦ٹوځ ٜٴ ٵ ٪ٹَٓٴٕٛٳ بٹ٘ٹص.
قْ :ٌٝنيت ٗ عبـاهلل بٔ هٚ ،ّ٬قٛي٘ :طٚٳأځقٹِٵ ايِٻ٠٬ځ طځ ٳلؾٹ ٞايٻٓٗٳاكڇص
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اٯ١ٜځ ،قْ :ٌٝنيت ٗ قِ ١أب ٞايٝول _نُا هٝأت._ٞ
ٚا٭ُض أْٗا نًٗا َهٚ ١ٝإٔ َا ك َٔ ٟٚأهباب ايٓن ٗ ٍٚبعض آٜٗا تٖٛټ ٷِ
ً٫تبا ٙا٫هتـ ٍ٫بٗا ٗ قِ ١بأْٗا ْنيت س٦ٓٝق نُا ٜأت ،ٞعً ٢إٔ اٯ ١ٜا٭ٍٚ
َٔ ٖق ٙايج٬خ ٚآض أْٗا َه.١ٝ
ْنيت ٖق ٙايوٛك ٠بعـ هٛكْٜٛ ٠ى ٚقبٌ هٛكٜٛ ٠هـٚ ،قـ عٴ ٻـت ايجاْ١ٝ
ٚاـُوٌ ٗ تلتٝب ْن ٍٚايوٛك.
ْٚكٌ ابٔ عڀ ٗ ١ٝأثٓا ٤تؿورل ٖق ٙايوٛك ٠أْٗا ْنيت قبٌ هٛكْٜٛ ٠ى; ٭ٕ
ايتشـ ٟؾٗٝا ٚقع بعٌل هٛك ٗٚ ،هٛكْٜٛ ٠ى ٚقع ايتشـ ٟبوٛكٚ ،٠هٝأتٞ
بٝإ ٖقا.
ٚقـ عـت آٜاتٗا َاٚ ١٥إسـٚ ٣عٌل ٗ ٜٔايعـؿ إـْ ٞا٭ػرلٚ ،ناْت آٜاتٗا
َعـٚؿ ٗ ٠إـْ ٞا٭َ ٍٚاٚ ١٥اثٓتٌ ٚعٌل ٖٞٚ ،ٜٔنقيو ٗ عـؿ أٌٖ ايٌاّ
 ٗٚعـؿ أٌٖ ايبِلٚ ٠أٌٖ ايهٛؾَ ١اٚ ١٥ث٬خ ٚعٌل312_311/11 .ٕٚ
ٚ _2أغلآٗا :ابتـأت باٱّا ٤إٍ ايتشـٕ ;ٟعاكٓ ١ايكلإٓ َا ت ٧َٛإي٘ٝ
اؿلٚف إكڀع ٗ ١أ ٍٚايوٛكٚ ،٠باتٗ٥٬ا بايتٜٓ٘ٛٹ بايكلإٓٚ ،بايٓٗٞڇ عٔ عباؿ٠
غرل اهلل _تعاٍ_.
ٚبإٔ ايلهٍٛٳ _عً ٘ٝايِٚ ٠٬ايوْ _ّ٬قٜلٷ يًٌُلنٌ بعقاب ّٜٛڈ عِٝٛڈ،
ٚبٌرلٷ يًَُ ٌَٓ٪تاعڈ سؤڈ إٍ أدٌڈ َوُ٢ٶ.
ٚإثباتٴ اؿٌلڇٚ ،اٱعّ٬ٴ بإٔ اهللځ َڀًعٷ عً ٢ػؿاٜا ايٓايٚ ،إٔ اهللځ َـبلٷ أَٛكٳ
نٌٻ س ٍّٞعً ٢ا٭كض.

لطائف مً تفضري صْرٗ ٍْد

310

مكاالتإ٫
ٚػًلٴ ايعٛاملڇ بعـ إٔ مل تهٔٚ ،إٔ َلدعٳ ايٓايڇ إيٚ ،٘ٝأْ٘ َا ػًكِٗ
يًذنا.٤

لكبار

كتاب

عً٢
ٚتجبٝتٴ ايٓيبٿ"ٚتوًٝتٴ٘ٴ عُا ٜكٛي٘ إٌلنَٚ ٕٛا ٜكذلس َٔ ْ٘ٛآٜات
العزبٔ٘
ٚٳؾڃلٳ ٖٛاِٖ طأځٕٵ ٳٜكڂٛيڂٛا يځٛٵ ٫أڂْ ڇن ٳٍ ٳع ځًٝٵ٘ٹ نځٓنٷ ځأٚٵ دٳا ٳَ ٤ٳعٳ ٴ٘ ٳًَځوڅص.

يف
العصز

ٚإٔ سٳوٵبٳِٗ آ١ٜڂ ايكلإٓڇ ايق ٟؼـاِٖ َعاكٓت٘; ؾعذنٚا عٔ َعاكٓت٘; ؾتبٌ
ػقْ٫ٴِٗ; ؾِٗ أسكا٤ٴ باـواك ٗ ٠اٯػل.٠

احلدٓح

ٓٚٳلٵبٴ َجٌڈ يؿلٜك ٞإٚ ٌَٓ٪إٌلنٌ.
ٚفٹنڃلٴ ْٛلا َٔ ِٗ٥ا٭َِ ايبا٥ـ َٔ ٠قْٛ ّٛغٚ ،تؿٌِٝٴ َا سٌٻ بِٗ ٚعاؿٺ
ٚمثٛؿٚ ،إبلاٖٚ ،ِٝق ّٛيَٚ ،ٙٛـٚ ،ٜٔكهايَٛ ١ه ;٢تعلٜٔاڄ َا ٗ ْٝع
فيو َٔ ايعدل َٚا ٜٓبػ َ٘ٓ ٞاؿقك; ؾإٕ أٚي٦و مل تٳٓٵؿځعٵِٗ آشلتٴِٗ اييت ٜـعْٗٛا.
ٚإٔ ٗ تًو ا٭ْبا ٤ع١ٛڄ يًُتبعٌ بورلِٖ.
ٚإٔ َٹ٬ىځ ٍٓ٬ڇ ائايٌ عـّٴ ػٛؾٹِٗ عقابٳ اهللٹ ٗ اٯػل ;٠ؾً ٬و ٗ إٔ
ٌَلن ٞايعلب ُا٥ل ٕٚإٍ َا ُاك إي ٘ٝأٚي٦و.
ٚاْؿلؿت ٖق ٙايوٛك٠ڂ بتؿٌِٝڇ ساؿخٹ ايڀٛؾإڇ ٚغځٝٵٔٹ٘.
ض باهتٓ٦اي ايٓيب"ٚتوًٝتٹ٘ باػت٬ف قَٛ ّٛه ٗ ٢ايهتاب ايقٟ
ثِ عٳلٵ ٷ
أٚت ;٘ٝؾُا عً ٢ايلهٚ ٍٛأتباع٘ إ ٫إٔ ٜوتك ِٝؾُٝا أَل ٙاهللٚ ،إٔ ٜ ٫لنٓٛا إٍ
إٌلنٌٚ ،إٔ عً ِٗٝبايِٚ ٠٬ايِدل ٚإٔ ٗ ٞايـع ٠ٛإٍ ايِ٬غ; ؾإْ٘ ٫
ٖ٬ى َع ايِ٬غ.
ٚقـ ؽًٌ فيو عٛاتٷ ٚعدلٷ ٚ ،ا٭َلٴ بإقاَ ١ايِ313_312/11 .٠٬
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ٚ _3ايؿؼل :تباٖ ٞإل٤ٹ عً ٢غرل ٙبٹُٳا يځ٘ٴ َٔ ا٭ًٝا ٤احملبٛب ١يًٓاي14/12 .
 _4ط ځؾكځاٍٳ ايڃُٳٮ اډيقٹٜٔٳ نځؿځلٴٚا َٹٔٵ قځ ٵَٛٹ٘ٹ َٳا ْٳلٳاىځ ڇإ٫ډ بٳٌٳلاڄ ٹَٵج ځًٓٳا ٳَٚٳا ْٳلٳاىځ اتٻبٳعٳوځ
ڇإ٫ډ اډيقٹٜٔٳ ٖٴِٵ أځكٳافٹڂيٓٳا بٳاؿٹ ٟايلٻأڃٟڇ ٳَٚٳا ْٳلٳ ٣ځيهڂِٵ ٳع ځًٵٓٝٳا َٹٔٵ ؾځٔٵٌڈ بٳٌٵ ٳْ ڂٛټٓهڂِٵ نځا ٹفبٹٌٳ
()27ص.
عڀـ ق ٍٛإٮ َٔ ق َ٘ٛبايؿا ٤عً ٢ؾعٌ طأځكٵهٳًڃٓٳاص يٲًاك ٠إٍ أِْٗ باؿكٙٚ
بايتهقٜب ٚاجملاؿي ١ايباطًٕ ١ا قاٍ شلِ :طإڇْٿ ٞځيهڂِٵ ٳْقٹٜلٷ َٴبٹٌٷص إٍ آػلٚ ،ٙمل
تكع سها ١ٜابتـا ٤قاٚكتِٗ إٜا ٙبعطقځاڃٍٳص فلؿاڄ عٔ ايؿا ٤نُا ٚقع ٗ ا٭علاف;
٭ٕ ابتـا ٤قاٚكت٘ إٜاِٖ ٖٓا مل ٜكع بًؿ ٜايك ٍٛؾًِ وو دٛابِٗ بڀلٜك١
احملاٚكات غ٬ف آ ١ٜا٭علاف.
ٚإٮ :هاؿ ٠ايكٚ ،ّٛتكـّ عٓـ قٛي٘ _تعاٍ_ :طقځاٍٳ ايڃُٳٮ َٹٔٵ قځ ٵَٛٹ٘ٹ إڇْٻا ځيٓٳلٳاىځ
ؾٹٓ ٞٳ ٬ڈٍ َٴبٹٌڈص ٗ هٛك ٠ا٭علاف.
دنَٛا بتهقٜب٘; ؾكـَٛا يقيو َكـَات اهتؼًِٛا َٓٗا تهقٜب٘ٚ ،تًو
َكـَات باطً ١أقاَٖٛا عًَ ٢ا ًاع ب َٔ ِٗٓٝإػايڀات ايباطً ١اييت كٚدٗا
اٱيـ ٚايعاؿ ;٠ؾهاْٛا ٜعـ ٕٚايتؿآٌ بايو٪ؿؿ ً ٖٛٚلفٷ َٴِٵڀځًضٷ عً ٘ٝقٹٛٳاَٴ٘
ايٌذاع١ڂ ٚايهلّٴٚ ،ناْٛا هعً ٕٛأهباب ايو٪ؿؿ أهباباڄ َاؿ١ٜڄ دوـ ;١ٜؾځٝٴوٳ ٿٛؿٕٚ
أُشاب ا٭دواّ ايبٳٗڇذ ١نأِْٗ ػٌب َوٓـ ;٠٭ِْٗ ببواطَ ١ـاكنِٗ ايعكً١ٝ
ٜع ُٕٛٛسٴوٵٔٳ ايقٚاتٜٚ ،وٛٿؿ ٕٚأٌٖ ايػٓ ;٢٭ِْٗ ٜڀُعْٛ ٗ ٕٛاشلِ،
ٜٚوٛؿ ٕٚا٭بڀاٍ; ٭ِْٗ ٜٴعٹ ټـ ِْٗٚيـؾاع أعـا.ِٗ٥
ثِ ِٖ ٜعلؾ ٕٛأُشاب تًو اـ ٍ٬إَا َؼايڀتِٗٚ ،إَا َؼايڀ ١أتباعِٗ;
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مكاالتَٔ
ؾإفا تواَعٛا بوٝـٹ قځٛٵّڈ ٚمل ٜٳعٵلڇڂؾ ٙٛتٳعٳ ٻلؾٛا أتباع٘ ٚأِْاك ;ٙؾإٕ ناْٛا
لكبار

ا٭ًلاف ٚايواؿ ٠عًُٛا أِْٗ َا اتبع ٙٛإٕ ٫ا كأٚا ؾَٛ َٔ ٘ٝدبات ايوٝاؿ.٠

كتاب

ايٓؿواْٞ
ٖٚق ٙأهباب َ ١ُ٥٬٭سٛاٍ أٌٖ ائ٬ي ;١إف  ٫عٓا ١ٜشلِ باؾاْب العزبٔ٘
َٔ اشلٝهٌ اٱْواْ.ٞ

يف
العصز

ؾًُا ؿعاِٖ ْٛغ _عً ٘ٝايو _ّ٬ؿع ٠ٛعًُٛا َٓٗا أْ٘ ٜكٛؿِٖ إٍ طاعت٘،
احلدٓح

ؾؿهلٚاٚ ،قـٻكٚا ،ؾلأٚا ا٭هباب إأيٛؾ ١ب ِٗٓٝيًو٪ؿؿ َؿكٛؿْٛ َٔ ٠غ _عً٘ٝ
ايو َٔٚ _ّ٬ايق ٜٔاتعب )1(ٙٛؾذنَٛا بأْ٘ غرل سكٝل بايوٝاؿ ٠عً ;ِٗٝؾذنَٛا
بتهقٜب٘ ؾُٝا اؿعا َٔ ٙايلهاي ١بوٝاؿ ٠يٮَٚ ،١قٝاؿ ٠شلا.
 ٤٫٪ٖٚيكِٛك عكٛشلِ ٓٚعـ َـاكنِٗ مل ٜبًػٛا إؿكاى أهباب ايهُاٍ
اؿل ،ؾقٖبٛا ٜتڀًب ٕٛايهُاٍ َٔ أعلاض تٳعٵلڇضٴ يًٓاي بايِـؾ َٔ ١هع١
َاٍ ،أ ٚق ٠ٛأتباع ،أ ٚعن ٠قب.١ًٝ
ٚتًو أًٝاٜ ٫ ٤ٳ ډڀلڇؿٴ أثلٴٖا ٗ دًب ايٓؿع ايعاّ ٫ٚ ،إًعاك شلا بهُاٍ
ُاسبٗا; إف ٌٜاكن٘ ؾٗٝا أقٌ ايٓاي عك٫ٛڄٚ ،اؿٛٝإٴ ا٭عذِٴ َجٌ ايبكلَ ٠ا ٗ
ٓلعٗا َٔ ييٚ ،ايٌاَ ٠ا عًٗٚ ٢لٖا َٔ ُٛف ،بٌ غايب ساشلا أْٗا بٔـ
فيو.
ٚكَا تڀًبٛا ايهُاٍ ٗ أدٓاي غرل َأيٛؾ ١ناؾٔ ،أ ٚمٜاؿ٠ٹ ػٹًڃكځ١ٺ  ٫أثل شلا ٗ
عٌُ إتِـ بٗا َجٌ ْاٍ ايِٛكٚ ٠نُاٍ ايكاَ.١
ٚتًو ٚإٕ ناْت َ٬مَُٕٛٛ ١ؾاتٗا يهٓٗا  ٫تؿٝـِٖ إٔ ٜهْٛٛا َِاؿك
ٖ _ 1هقا ٗ ا٭ٌُٚ ،ايِٛاب :اتبع.ٙٛ
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نُا٫ت; ؾكـ ٌٜاكنِٗ ؾٗٝا نجرل َٔ ايعذُاٚات نايٛباٚ ٤إٗا ٚايڀٛاٜٚى.
ؾإٕ اكتكٛا عً ٢فيو تڀًبٛا ايهُاٍ ٗ أهباب ايكٚ ٠ٛايعن َٔ ٠بوڀ ١اؾوِ،
ٚإداؿ ٠ايلَاٚ ،١ٜاجملايـٚ ،٠ايٌذاع ١عً ٢يكا ٤ايعـ.ٚ
ٖٚق ٙأًب٘ بإٔ تعـ ٗ أهباب ايهُاٍٚ ،يهٓٗا َهُ٬ت يًهُاٍ اٱْواْ;ٞ
٭ْٗا آ٫ت ٱْكاف إكاُـ ايواَ ١ٝعٓـ أٌٖ ايعك ٍٛايلادشٚ ١اؿهُ ١اٱشل١ٝ
نا٭ْبٝاٚ ٤إًٛى ايِاؿٌ.
ٚبـ ٕٚفيو ته ٕٛآ٫تٺ ٱْؿاف إكاُـ ايوَ ١٦ٝجٌ ًذاع ١أٌٖ اؿلاب١
ٚقڀاع ايڀلٜل ٚايٌټ ډڀاكَٚ ،جٌ ايك ٠ٛعً ٢ػًع ا٭بٛاب; ٫قتشاّ َٓامٍ اٯٌَٓ.
ٚإِا ايهُاٍ اؿل ٖ ٛمنا ٤ايٓؿىٚ ،اهتكاَ ١ايعكٌ; ؾُٗا ايوبب إڂ ډڀلؿ
ٱِٜاٍ إٓاؾع ايعإَ ١ا ٗ ٖقا ايعاملٚ ،شلُا ته ٕٛايك ٣ٛإٓؿق ٠ػاؿَ١
نايٌذاع ١يًُـاؾعٌ عٔ اؿلٚ ،إًذ ٌ٦يًڀػا ٠عً ٢اـٓٛع إٍ ايـ ،ٜٔعً٢
إٔ فيو َعلض يًؼڀأٚ ،غځٝٵبٳ١ٹ ايِٛاب; ؾٜ ٬ه ٕٛي٘ ايعُِ َٔ ١فيو إ ٫إفا
نإ قؿٛؾاڄ باٱكًاؿ اٱشل ٞإعَِ ٖٛٚ ،ّٛكاّ ايٓبٚ ٠٤ٛايلهاي.١
ؾٗ ٤٫٪ايهؿل َٔ ٠قْٛ ّٛغ ٕا قِلٚا عٔ إؿكاى أهباب ايهُاٍٚ ،تڀًبٛا
ا٭هباب َٔ غرل َهاْٗا ْٛلٚا ْٛساڄ _عً ٘ٝايوٚ _ّ٬أتباع٘ ،ؾًِ ٜل َٔ ٙٚدٓى
غرل ايبٌلٚ ،تأًَٚ ٙٛأتباع٘ ؾًِ ٜلٚا ٗ أدواَِٗ َا ّٝنِٖ عٔ ايٓاي ٚكَا نإ
ٗ عُ ّٛا٭َ ِٖ َٔ ١أٌْٴ ٚدٖٛاڄ ،أ ٚأط ٍٛأدواَاڄ.
َٔ أدٌ فيو أػڀأٚا ا٫هتـ ٍ٫ؾكايٛا :طَٳا ْٳلٳاىځ ڇإ٫ډ بٳٌٳلڄا ٹَٵج ځًٓٳاص.
ؾأهٓـٚا ا٫هتـ ٍ٫إٍ ايل١ٜ٩ٹٚ ،ايل١ٜ٩ڂ ٖٓا ك ١ٜ٩ايعٌ; ٭ِْٗ دعًٛا
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اهتـ٫شلِ ٓلٚكٜاڄ َٔ احملوٛي َٔ أسٛاٍ ا٭دواّ ،أَ ٟا ْلاى غرل مكاالت
إْوإ،

ٖ ٖٛٚاثٌ يًٓاي ٜ ٫نٜـ عً ِٗٝدٛاكغ أ ٚقٛا ِ٥ما٥ـ47_45/12 .٠
ٚ _5ايوؼل :١ٜا٫هتٗنا ٖٛٚ ،٤تعذب باستكاك ٚاهتشُام68/12 .

لكبار

كتاب
العزبٔ٘

ٚ _6ايبٳًڃع :سكٝكت٘ ادتٝام ايڀعاّ ٚايٌلاب إٍ اؿًل بـ ٕٚاهتكلاك ٗ يفايؿِ.
العصز

ٖٓ ٖٛٚا اهتعاك ٠ٱؿػاٍ ايٌ ٗ ٤ٞباطٔ ً ٤ٞبولعَٚ ،١عٓ ٢بٳًڃعڇ ا٭كضڇ
احلدٓح

َاٖ٤ا :ؿػٛي٘ ٗ باطٓٗا بولع ١نولع ١امٵؿٹكاؿ ايبايعڇ عٝح مل ٜهٔ دؿاف
ا٭كض علاك ٠سلى أ ٚكٜاغ ،بٌ نإ بعٌُڈ أكٓ ٍّٞعادٌڈٚ ،قـ ٜه ٕٛفيو
بإسـاخ اهلل م٫مٍٳ ٚػوؿاڄ اٌْكت ب٘ طبك ١ا٭كض ٗ َٛآع نجرل ٠ست ٢غاكت
إٝا ٙاييت ناْت عً ٢هڀض ا٭كض78/12 .
ٚ _7إق٬ع ايوُاَ :٤وتعاك يهـ ْن ٍٚإڀل َٓٗا; ٭ْ٘ إفا نـ ْن ٍٚإڀل مل
ٜٴؼًـ إا ٤ايق ٟغاك ٗ ا٭كضٚ ،يقيو قـّ ا٭َل بايبًع; ٭ْ٘ ايوبب ا٭عِٛ
يػٝض إا78/12 .٤
ٚ _8اؾٛؿ :ٟاهِ دبٌ بٌ ايعلام ٚأكَٓٝاٜ ،كاٍ ي٘ اي( :ّٛٝأكاكا.)ٙ
ٚسهُ١ڂ إكهاٗ٥ا عً ٢دبٌ أځ ٻٕ داْبٳ اؾبٌڇ أځَٵهځٔٴ ٫هتكلاك ايوؿ ١ٓٝعٓـ ْنٍٚ
ايلانبٌ; ٭ْٗا ؽـ عٓـ َا ٜٓنٍ َع ;ُِٗٛؾإفا َايت اهتٓـت إٍ داْب اؾبٌ.
79/12
١ًْٚ _9ط ٳٖقٳا بٳعٵًٹٞصَ :لنبَ َٔ ١بتـأ ٚػدل ،٭ٕ إعٖٓ ٢قا إٌاك إي٘ٝ
ٖ ٛبعً ،ٞأ ٟنٝـ ٜه ٕٛي٘ ٚيـ  ٖٛٚنُا تل٣؟
ٚاْتِب ًٝؼاڄ عً ٢اؿاٍ َٔ اهِ اٱًاكَ ٠ب ١ٓٝيًُكِٛؿ َٔ اٱًاك.٠
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ؽص بلؾع ًٝؽ عً ٢إٔ طبٳعٵًٹٞٵص بٝإ َٔ
ٚقلأ ابٔ َوعٛؿ طٚٳٖٳقٳا بٳعٵًٹٞٵ ًٳٝٵ ٷ
ؽص ػدل إبتـأَٚ ،عٓ ٢ايكلا٤تٌ ٚاسـ.
طٖٳقٳاص ٚطًٳٝٵ ٷ
ٚقـ دلت عًٖ ٢ق ٙايكلاْ ٠٤اؿك ٠يڀٝؿَ ٖٞٚ ١ا أػدلْا ًٝؼٓا ا٭هتاف اؾًٌٝ
هامل ب ٛسادب إٔ أبا ايعباي إدلؿ ؿع ٞعٓـ بعض ا٭عٝإ ٗ بػـاؿ إٍ َأؿب،١
ؾًُا ؾلغٛا َٔ ايڀعاّ غٓت َٔ ٚكا ٤ايوتاك داك ١ٜيلب إٓنٍ ببٝتٌ:
تتُْاِ تتُُٕ رتغ تتبُ

ٔق تتيفلٕ ُمت تيفُُِ:ت ت ُضاٗات ت ُودُتع تُت ملُ ُ

فقيفل تتجُ:االُ ع

ُفى ت ت تتيفُِ ت ت تتُ٘ الٌٌُت ت ت ت ت ٚشُُٔ بتثت ت ت ت تتيفوٛشُ ُ

ُفثص تتغ ُ ز تتالُٖٓٔ تتقىتُلمسٍ ت تبُُ

ُ ؾڀلب نٌ َٔ باجملًى إ ٫أبا ايعباي ُ
إدلؿ ؾًِ ٜتشلى ،ؾكاٍ ي٘ كب إٓنٍ:

َا يو مل ٜڀلبو ٖقا؟
ؾكايت اؾاكَ :١ٜعقٚك ووبين ؿٓت ٗ إٔ قًتَ :علض بايلؾعٚ ،مل ٜعًِ
ؽص ؾڀلب إدلؿ شلقا اؾٛاب(.)1
إٔ عبـاهلل بٔ َوعٛؿ قلأ طٚٳٖٳقٳا بٳعٵًٹٞٵ ًٳٝٵ ٷ
121/12
ٚ _10ا٫هتؿٗاّ ٗ طځأځيٵٝىٳ ٹَٵٓهڂِٵ كٳدٴٌٷ كٳًٹٝـٷص إْهاك ٚتٛبٝؽ; ٭ٕ إٖاْ١
ائٝـ َوبٜ ٫ ١ؿعًٗا إ ٫أٌٖ ايوؿاٖ.١
ٚقٛي٘ :طَٹٓٵ ڂهِٵص َعٓ ٢بعٔهِ أْهل عًُ ِٗٝاي ِٖ٪عً ٢ايباطٌٚ ،اْعـاّ
كدٌڈ كًٝـٺ َٔ ب.ِٗٓٝ
ٖٚقا إغلا ٤شلِ عً ٢ايتعكٌ; يٗٛٝل ؾٜ َٔ ِٗٝتؿڀٔ إٍ ؾواؿ َا ِٖ ؾ،٘ٝ
 _ 1كأٜت ٖق ٙايٓاؿك ٗ ٠ايباب ايجاْ َٔ ٞنتاب ايهاْٝات ٭ب ٞايعباي اؾلداْ ،ٞطبع ايوعاؿ٠
بايكاٖل ٠هٓٚ 1326 ١اسوبٗا ؿػ ١ًٝؾ.٘ٝ
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ؾٗٓٝاِٖ; ؾإٕ ٛٗٚك ايلًٝـ ٗ ايؿ ١٦ائايٜ ١ؿتض باب ايلًاؿ شلِ ،مكاالت
ٚبايعهى

ُاي ِٖ٪عً ٢ايباطٌ ٜنٜـِٖ ٓلا ٠ٚب٘129/12 .

لكبار

كتاب

ُٓرل
 :١ًْٚ _11ط ٳَٚٳا قځٛٵّٴ يڂٙٛٺ ٹَٵٓهڂِٵ بٹبٳعٹٝـٺص ٗ َٓٛع اؿاٍ َٔالعزبٔ٘
ايِٓب ٗ قٛي٘ :طأځٕٵ ٜٴِٹٝٳبهڂِٵص ٚايٛا ٚكابڀ ١اؾًُ.١

يف
العصز

ٕٚعٓ ٢اؿاٍ ٖٓا َنٜـ َٓاهبًْ ُٕٕٛٔ ١تٗا; إف اعتدل قلب مَاِْٗ
بإؼاطبٌ نأْ٘ ساي َٔ ١أسٛاٍ إؼاطبٌ.

احلدٓح

ٚإلاؿ بايبعـ بعـ اينَٔ ٚإهإ ٚايٓوب; ؾنَٔ ي _ ٙٛعً ٘ٝايو _ ّ٬غرل بعٝـ
ٗ مَٔ ًعٝب _عً ٘ٝايوٚ _ ّ٬ايـٜاك قلٜب َٔ ١ؿٜاكِٖ; إف َٓامٍ َـ ٜٔعٓـ
عكب ١أ ١ًٜفاٚكَ ٠عإ ٖا  ًٜٞاؿذامٚ ،ؿٜاك ق ّٛي ٙٛبٓاس ١ٝا٭كؿٕ إٍ ايبشل
إٝت ٚنإ َـ ٜٔبٔ إبلاٖ _ ِٝعًُٗٝا ايو ٖٛٚ _ ّ٬دـ ايكب ١ًٝإوُا ٠بازل٘
َتنٚداڄ بابٓ ١ي147/12 .ٙٛ
َٚ _12عٓ :٢طَٳا ؿٳا ٳَتٹ ايوٻُٳٛٳاتٴ ٚٳا٭ځ ٵكضٴص ايتأٜٝـ( )1٭ْ٘ دل ٣فل٣
إجٌٚ ،إ ٫ؾإٕ ايوُاٚات ٚا٭كض إعلٚؾ ١تُٔشٌ ٦َٜٛق ،قاٍ _تعاٍ_:
ض ٚٳايوٻُٳٛٳاتٴص أٜ ٚلاؿ زلاٚات اٯػلٚ ٠أكٓٗا.
ض ځغٝٵلٳ ا٭ځ ٵك ڇ
طٜٳٛٵّٳ تٴٳب ٻـٍٴ ا٭ځ ٵك ٴ
ٚطڇإ٫ډ َٳا ًٳا٤ٳ ٳكبټوځص اهتجٓا َٔ ٤ا٭مَإ اييت عُٗا ايٛلف ٗ قٛي٘ :طَٳا
ؿٳاَٳتٹص أ ٟإ ٫ا٭مَإ اييت ًا ٤اهلل ؾٗٝا عـّ ػًٛؿِٖٜٚ ،وتتبع فيو اهتجٓا٤
بعض اـايـ ٜٔتبعاڄ يٮمَإ.
ٖٚقا بٓا ٤عً ٢غايب إط٬م طَاص إُٛٛي ١أْٗا يػرل ايعاقٌ.
 _ 1يعً٘ :ايتأبٝـ)ّ( .
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ٚهٛم إٔ ٜه ٕٛاهتجٓآُ َٔ ٤رل طػٳاٹيـٹٜٔٳص ٭ٕ طَاص تڀًل عً٢
ب ځيهڂ ٵِ َٹٔٳ ايٿٓوٳا٤ٹص.
ايعاقٌ نجرلاڄ نكٛي٘ :طَٳا طځا ٳ
ٚقـ تهلك ٖقا ا٫هتجٓا ٗ ٤اٯَ ١ٜلتٌ.
ؾأَا ا٭َُٗٓ ٍٚا ؾإكِٛؿ إٔ أٌٖ ايٓاك َلاتب ٗ ط ٍٛإـ ;٠ؾُِٓٗ َٳٔٵ
ٜعقب ثِ ٜعؿ ٢عَٓ٘ ،جٌ أٌٖ إعاُ َٔ ٞإٛسـ ،ٜٔنُا دا ٗ ٤اؿـٜح:
أِْٗ ٜكاٍ شلِ اؾُٗٓ ٗ ٕٛٝاؾٓ َِٗٓٚ ،١اـايـ ِٖٚ ٕٚإٌلنٚ ٕٛايهؿاك.
 ١ًْٚطإڇٕٻ ٳكبٻوځ ؾځعٻاٍٷ يٹُٳا ٜٴلڇٜـٴص اهتٓ٦اف بٝاْْ ٞاً ٧عٔ ا٫هتجٓا ;٤٭ٕ
إْاٍ إوتجٜٓ ٢ٴٓٵٌٹ٧ٴ ه٪ا٫ڄ ٗ ْؿى ايواَع إٔ ٜكَ :ٍٛا ٖ ٛتع ٌٝإوتجٓ ،٢أٚ
ٕافا مل ٜهٔ اـًٛؿ عاَاڄٖٚ ،قا َٗٛل َٔ َٛاٖل ايتؿٜٛض إٍ اهلل.
ٚأَا ا٫هتجٓا ٤ايجاْ ٞايٛاقع ٗ داْب طاډيقٹٜٔٳ هٴ ٹعـٴٚاص ؾٝشتٌُ َعٓ:ٌٝ
أسـُٖا إٔ ٜلاؿ :إَ ٫ا ًا ٤كبو ٗ أ ٍٚأمَٓ ١ايكٝاَ ٖٞٚ ،١إـ ٠اييت ٜـػٌ
ؾٗٝا عِا ٠إ ٌَٓ٪غرل ايتا٥بٌ ٗ ايعقاب إٍ إٔ ٜعؿ ٛاهلل عِٓٗ بؿًٔ٘ بـٕٚ
ًؿاع ،١أ ٚبٌؿاع ١نُا ٗ ايِشٝض َٔ سـٜح أْىٜ= :ـػٌ ْاي دِٗٓ ست٢
إفا ُاكٚا ناؿُُ ١أڂػلدٛاٚ ،أؿػًٛا اؾٓ ،١ؾٝكاٍ ٤٫٪ٖ :اؾُٗٓ.+ٕٛٝ
ٚوتٌُ إٔ ٜكِـ َٓ٘ ايتشقٜل َٔ ت ِٖٛاهتشكام أسـ فيو ايٓع ِٝسكاڄ عً٢
اهلل ،بٌ َٖٗٛ ٛل َٔ َٛاٖل ايؿٌٔ ٚايلٓ.١
ٚيٝى ًٜنّ َٔ ا٫هتجٓا ٤إعًل عً ٢إٌٚ ١٦ٝقٛع إٌ ١٦ٝبٌ إِا ٜكتٔ ٞأْٗا
ي ٛتعًكت إٌ ١٦ٝيٛقع إوتجٓٚ ،٢قـ ؿيت ايٛعٛؿ اٱشل ١ٝعً ٢إٔ اهلل ٌٜ ٫ا٤
إػلاز أٌٖ اؾَٓٗٓ ١ا.
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مكاالت،
ٚأٜا َا نإ ؾِٗ إفا أؿػًٛا اؾٓ ١ناْٛا ػايـ ٜٔؾٗٝا; ؾٜٓ ٬كڀع عِٓٗ ْعُٗٝا
ذقٴٚفٺص.
َ ٖٛٚعٓ ٢قٛي٘ :ط ٳعڀځا٤ٶ ځغٝٵ ٳل َٳ ٵ
ٚاجملقٚف :إكڀٛع166_165/12 .

لكبار

كتاب
العزبٔ٘

ٚ _13اينټيځـْ :ع ميؿَ ١جٌ غڂلؾٚ ١غڂلٳف ٖٞٚ ،ايواع ١ايكلٜب َٔ ١يفأػتٗا;
ؾعًِ إٔ إأَٛك إٜكاع ايِ ٗ ٠٬ميـ َٔ ايً.ٌٝ

العصز

احلدٓح

ٕٚا يځِٵ تٴعٳٻ ٔٝايًِٛات إأَٛك بإقاَتٗا ٗ ٖق ٙإـ َٔ ٠اينَإ _ نإ فيو
فُ٬ڄ; ؾځبٳٻٓٝٳتٵ٘ٴ ايوٓٚ ١ايعٌُ إتٛاتل غُى ًُٛات ٖ ٞايِبض ٚايٗٛل ٚايعِل
ٚإػلب ٚايعٌاٚ ،٤نإ فيو بٝاْاڄ ٯٜات نجرل ٗ ٠ايكلإٓ ناْت فًُ ٗ ١تعٌٝ
أٚقات ايًِٛات َجٌ قٛي٘ _تعاٍ_ :طأځقٹِٵ ايِٻ٠٬ځ ٹي ٴـيڂٛىٹ ايٌٻ ٵُىڇ ڇإيځ ٢ځغ ٳولڇ
ٌ ٚٳقڂلٵإٓٳ ايڃؿځذٵلڇ إڇٕٻ قڂلٵإٓٳ ايڃؿځذٵلڇ نځا ٳٕ َٳ ٵٌٗٴٛؿاڄص.
ايډًٝٵ ڇ
ٚإكِٛؿ إٔ ته ٕٛايِ ٠٬أ ٍٚأعُاٍ إوًِ إفا أُبض  ٠٬ُ ٖٞٚايِبض
ٚآػل أعُاي٘ إفا أَو ٠٬ُ ٖٞٚ ٢ايعٌا ;٤يته ٕٛايو٦ٝات اؿاًُ ١ؾُٝا بٌ
فيو ٖش ٠ٛباؿوٓات اؿاؾ ١بٗا.
ٖٚقا ٌَرل إٍ سهُ ١نلاٖ ١اؿـٜح بعـ ُ ٠٬ايعٌا ٤يًشح عً ٢ايِ٠٬
ٚػاَُ ١ا نإ َٓٗا ٗ أٚقات تٳعٵلڇضٴ ايػٳؿڃًځ ڂ ١عٓٗا.
ٚقـ ثبت ٚدٛبُٗا بأؿي ١أػلٚ ،يٝى ٗ ٖق ٙاٯَ ١ٜا ٜكتٔ ٞسِل ايٛدٛب
ٗ إقنٛك ؾٗٝا179/12 .
ٚ _14إفٖاب ايو٦ٝات  ٌٌُٜإفٖاب ٚقٛعٗا بإٔ ِٜرل اْوٝام ايٓؿى إٍ تلى
ايو٦ٝات هٗ٬ڄ ٖٓٝٚاڄ نكٛي٘ _تعاٍ_ :طإڇٕٻ ايِٻ٠٬ځ ٳتٓٵٗٳ ٢عٳٔٵ ايڃؿځشٵٌٳا٤ٹ ٚٳايڃ ٴُٵٓهځلڇص
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ٜٚهٖ ٕٛقا َٔ ػِا ّ٥اؿوٓات نًٗا.
_ ٌٌُٜٚأٜٔاڄ_ ق ٛإمثٗا إفا ٚقعتٜٚ ،هٖ ٕٛقا َٔ ػِا ّ٥اؿوٓات نًٗا
ؾٔ٬ڄ َٔ اهلل عً ٢عباؿ ٙايِاؿٌ.
ٚقٌُ ايو٦ٝات ٖٓا عً ٢ايو٦ٝات ايِػا٥ل اييت ٖ َٔ ٞايًُِ ٓ٬ڄ ٕڀًل ٖقٙ
اٯ ١ٜعًَ ٢كٝـ آ ١ٜطايډقٹٜٔٳ ٜٳذٵٳتٓٹبٴٕٛٳ نځبٳاٹ٥لٳ اٱڇٵثِڇ ٚٳايڃ ځؿٛٳاسٹٍٳ ڇإ٫ډ ايډً ٳُِٳص ٚقٛي٘
ځؿلٵ عٳٵٓ ڂهِٵ ٳهٝٿ٦ٳاٹت ڂهِٵص ؾٝشٌِ َٔ
_تعاٍ_ :طإڇٕٵ تٳذٵٳتٓٹبٴٛا نځبٳاٹ٥لٳ َٳا ٴتٓٵ ٳٗٛٵٕٳ ٳعٓٵ٘ٴ ٴْه ِّ
فُٛع اٯٜات إٔ ادتٓاب ايؿٛاسٍ دعً٘ اهلل هبباڄ يػؿلإ ايِػا٥ل ،أ ٚإٔ اٱتٝإ
باؿوٓات ٜقٖب أثل ايو٦ٝات ايِػا٥لٚ ،قـ تكـّ فيو عٓـ قٛي٘ _تعاٍ_ :طإڇ ٵٕ
ځؿلٵ ٳعٵٓ ڂه ٵِ ٳهٝٿ٦ٳاٹت ڂه ٵِص ٗ هٛك ٠ايٓوا.٤
تٳذٵٳتٓٹبٴٛا نځبٳاٹ ٥ٳل َٳا ٴتٓٵ ٳٗٛٵٕٳ ٳعٓٵ٘ٴ ٴْه ِّ

ك ٣ٚايبؼاك ٟعٔ عبـاهلل بٔ َوعٛؿ÷ :إٔ كد ٬أُاب َٔ اَلأ ٠قبً١
سلاّ ؾأت ٢ايٓيب"ؾقنل فيو ؾأْنيت عً ٘ٝطٚٳأځقٹِٵ ايِٻ٠٬ځ طځ ٳلؾٹ ٞايٻٓٗٳاكڇ ٚٳ ٴميځؿاڄ
َٹٔٵ ايډًٝٵٌڇص ؾكاٍ ايلدٌ :أيٖ ٞقٙ؟ قاٍ ٕٔ :عٌُ بٗا َٔ أَيت.
ٚك ٣ٚايذلَق ٟعٔ ابٔ َوعٛؿ÷قاٍ :دا ٤كدٌ إٍ ايٓيب"ؾكاٍ :إْٞ
عاؾت اَلأ ٗ ٠أقِ ٢إـٚ ،١ٜٓإْ ٞأُبت َٓٗا َا ؿ ٕٚإٔ أَوٗاٖٚ ،ا أْا فا;
ؾاقض ٗٻ َا ً٦ت ،ؾًِ ٜلؿ عً ٘ٝكه ٍٛاهلل "ً٦ٝاڄ ؾاْڀًل ايلدٌ; ؾأتبع٘
كد٬ڄ ؾـعا ٙؾت ٬عً ٘ٝطٚٳأځقٹِڇ ايِٻ٬ځ٠ځ طځلٳؾځٞڇ ايٓٻٗٳاكڇص إٍ آػل اٯ ،١ٜؾكاٍ كدٌ
َٔ ايكٖ :ّٛقا ي٘ ػاُ١؟ قاٍ ،٫ :بٌ يًٓاي ناؾ.١
قاٍ ايذلَقٖ :ٟقا سـٜح سؤ ُشٝض181_180/12 .
ٚ _15تجبٝت ؾ٪اؿ ايله:"ٍٛمٜاؿٜ ٠كَٚ ٘ٓٝعًَٛات٘ َا ٚعـ ٙاهلل; ٭ٕ نٌ َا
ٜعاؿ فنل َٔ ٙقِّ ا٭ْبٝاٚ ٤أسٛاٍ أِٖٗ َعِٗ ٜنٜـ ٙتقنلاڄ ٚعًُاڄ بإٔ ساي٘
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داكڈ عً ٢هٓٔ ا٭ْبٝاٚ ،٤امؿاؿ تقنلاڄ بإٔ عاقبت٘ ايِٓل عً ٢أعـا،٘٥مكاالت
ٚػـؿ
لكبار

توً ١ٝعًَ ٢ا ًٜكا َٔ ٙق َٔ َ٘ٛايتهقٜب ٚفيو ٜنٜـُ ٙدلاڄٚ ،ايِدل :تجبٝت
ايؿ٪اؿ.

كتاب

العزبٔ٘

ٚإٔ ُاثٌ أسٛاٍ ا٭َِ تًكا ٤ؿع ٠ٛأْبٝاٗ٥ا َع اػت٬ف ايعِٛك ٜنٜـٙيف عًُاڄ
العصز

بإٔ َلاتب ايعك ٍٛايبٌلَ ١ٜتؿاٚتٚ ،١إٔ قب ٍٛاشلـَٓ ٖٛ ٟتٗ ٢اكتكا ٤ايعكٌ;
احلدٓح

ؾٝعًِ إٔ ا٫ػت٬ف ًٹٓٵٌٹٓٳ١څ قـّ١څ ٗ ايبٌلٚ ،إٔ إِاكع ١بٌ اؿل ٚايباطٌ ًإٔ
قـ َٔ ٖٞٚ ،ِٜايٓٛاَٝى اييت دبٌ عًٗٝا ايٓٛاّ ايبٌل ;ٟؾ ٬ونْ٘ كايؿ١ڂ قَٛٹ٘
عًٜٚ ،٘ٝنٜـ ٙعًُاڄ بوُ ٛأتباع٘ ايق ٜٔقبًٛا ٖـاٚ ،ٙاعتُِٛا َٔ ؿ ٜ٘ٓبعلا،ٙ
ؾذاَ ٗ ٙ٤جٌ قَِٛ ١ه _ ٢عً ٘ٝايوٚ _ ّ٬اػت٬ف أٌٖ ايهتاب ؾ ٘ٝبٝإ اؿل
َٛٚعٚ ١ٛفنل ٣يًُ ;ٌَٓ٪ؾٜ ٬كعٛا ؾُٝا ٚقع ؾ ٘ٝأٌٖ ايهتاب192/12 .
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صْرٗ ْٓصف
 _1ا٫هِ ايٛسٝـ شلق ٙايوٛك ٠اهِ هٛكٜٛ ٠هـ ،ؾكـ فنل ابٔ سذل ٗ
نتاب اٱُاب ٗ ١تلْ ١كاؾع بٔ َايو اينكق ٞعٔ ابٔ إهشام إٔ أبا كاؾع ابٔ
َايو أ َٔ ٍٚقـّ إـ ١ٜٓبوٛكٜٛ ٠هـٜ ،عين بعـ إٔ باٜع ايٓيب" ّٜٛايعكب.١
ِ١ځ ٜٛهـٳ _عً ٘ٝايو _ّ٬نًٗاٚ ،مل تٴقٵنځلٵ
ٚٚد٘ توُٝتٗا ٚاٖل ٭ْٗا قِٸت قٹ ٻ
ِتٴ٘ ٗ غرلٖاٚ ،مل ٜقنل ازل٘ ٗ غرلٖا إ ٗ ٫هٛك ٠ا٭ْعاّ ٚغاؾل.
قٹ ٻ
ٖ ٗٚقا ا٫هِ ُٝن شلا َٔ بٌ ايوٛك إؿتتش ١علٚف أيل _نُا فنلْا ٗ ٙهٛك٠
ْٜٛى_.
َ ٖٞٚه ١ٝعً ٢ايك ٍٛايقٜٓ ٫ ٟبػ ٞا٫يتؿات إٍ غرلٚ ،ٙقـ ق :ٌٝإٕ اٯٜات
ايج٬خ َٔ أٚشلا َـْ ،١ٝقاٍ ٗ اٱتكإٚ ٖٛٚ :اٙٺ ًٜ ٫تؿت إي.٘ٝ
ْنيت بعـ هٛكٖٛ ٠ؿٚ ،قبٌ هٛك ٠اؿذل.
 ٖٞٚايوٛك ٠ايجايجٚ ١اـُو ٗ ٕٛتلتٝب ْن ٍٚايوٛك عً ٢ق ٍٛاؾُٗٛك.
ٚمل تقنل قِْ ١يب ٗ ايكلإٓ َجٌ َا فنلت قِٜٛ ١هـ _عً ٘ٝايوٖ _ّ٬قٙ
ايوٛك َٔ ٠اٱطٓاب.
ٚعـؿآٜٗا َاٚ ١٥إسـ ٣عٌل ٠آ ١ٜباتؿام أُشاب ايعـؿ ٗ ا٭َِاك.
198_197/12
َ َٔ _2كاُـ ٖق ٙايوٛك :٠ك ٣ٚايٛاسـٚ ٟايڀدلٜ ٟنٜـ أسـُٖا عً٢
اٯػل عٔ هعـ بٔ أبٚ ٞقاْ أْ٘ قاٍ= :ڂأْٵنڇٍ ايكلإٓ ؾت ٙ٬كه ٍٛاهلل"عً٢
أُشاب٘ مَاْاڄ ،ؾكايٛا _أ ٟإوًَُ ٕٛهٜ :_١ا كه ٍٛاهلل ي ٛقِِت عًٓٝا،
ؾأْنٍ اهلل طايل ٹتًڃوځ آٜٳاتٴ اڃي ٹهتٳابٹ ايڃُٴبٹٌڇ ( )1إڇْٻا أځْ ٳنڃيٓٳاٙٴ قڂلٵآْاڄ عٳلٳٹبٝٸاڄ يځ ٳعًډهڂِٵ
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مكاالت

تٳ ٵع ٹكًڂٕٛٳص اٯٜات ايج٬خ.+

لكبار

ؾأِٖ أغلآٗا :بٝإٴ قِ١ٹ ٜٛهـٳ _ عً ٘ٝايوَ _ ّ٬ع إػٛتَ٘ٚ ،ا يكٗ ٘ٝ
سٝاتَ٘ٚ ،ا ٗ فيو َٔ ايعدل َٔ ْٛاغڈ كتًؿ.١

كتاب

العزبٔ٘

ٚؾٗٝا إثباتٴ إٔ بعضٳ إلا ٞ٥قـ ٜه ٕٛإْبا٤ٶ بأَل َٴػٳٻٝبٚ ،فيو َٔ يفأٍُٛ
العصز

ايٓب٤ٛات  َٔ ٖٛٚأُ ٍٛاؿهُ ١إٌلق )1(١ٝنُا هٝأت ٞعٓـ قٛي٘ _تعاٍ_ :طڇإفٵ
احلدٓح

س ٳـ عٳٌٳلٳ نځٛٵنځباڄص اٯٜات.
ـ ځ٭بٹ٘ٝٹ ٜٳا ځأٳبتٹ إڇْٿ ٞكٳأځٵٜتٴ ځأ ٳ
قځاٍٳ ٜٴ ٛٴه ٴ
ٚإٔ تعبرل ايلٜ٩ا عٹًڃ ٷِ ٜٳٗٳبٴ٘ٴ اهللڂ ٕٔ ٌٜاُ َٔ ٤اؿ ٞعباؿ.ٙ
ٚؼاهـٴ ايكلاب١ٹ ب.ِٗٓٝ
ٚيڀـٴ اهلل َٔ ِٜڀؿ َٔ ٘ٝعباؿ.ٙ
ٚايعدل٠ڂ عؤ ايعٛاقبٚ ،ايٛؾا٤ٴٚ ،ا٭َاْ١ڂٚ ،ايِـمٴٚ ،ايتٛب١ڂ.
ٚههٓ ٢إهلاٌٝ٥ٳ ٚبٓ ٘ٝبأكضڇ َٹِٵل.
ٚتوً١ٝڂ ايٓيب " َا يكٜ ٘ٝعكٛبٴ ٜٛٚهـٴ _عًُٗٝا ايوَ _ّ٬ٹٔٵ آشلِ َٹ ٳٔ
ا٭فٚ ،٣قـ يك ٞايٓيب"َٔ آي٘ أًـ ٖا يكَ ٘ٝٹٔٵ ٴب ٳعـا ٤نؿاك قَ ،َ٘ٛجٌ عُ٘ أبٞ
شلبٚ ،ايٓٻٔٵل بٔ اؿاكخٚ ،أب ٞهؿٝإ بٔ اؿاكخ بٔ عبـ إڀًبٚ ،إٕ نإ ٖقا
قـ أهًِ بٳعٵ ٴـ ٚسٳ ٴو ٳٔ إهَ٬ٴ٘; ؾإٕ ٚقڃ ٳع أف ٣ا٭قاكبٹ ٗ ايٓؿٛي أًـټ َٔ ٚقع أف٣
ايبٴعـا ،٤نُا قاٍ طلؾ:١
ًٔتمت تيدُنٔ ُٙلق ب تتُٜاشت ت ُُُّوضت تتيف ُ ُُٛ

عم تت ُٜنتتت ٞبُوبتتَُٔق تعمُ ذت تتيفًُ نتٍّتت ُ

ت يٹًوٻاٹً٥ٹٌٳص.
ـ ٚٳڇإػٵٛٳتٹ٘ٹُ آٜٳا ٷ
ُ قاٍ _تعاٍ_ طځي ځكـٵ نځإٳ ؾٹٜ ٞٴ ٛٴه ٳ
 ٖٞ _1اييت تك ّٛعً ٢اؿـيٚ ،اٱشلاّٚ ،توُ ٢ايؿًوؿ ١اٱًلاق)ّ( .١ٝ
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ٚؾٗٝا ايعدل٠ڂ بِدل ا٭ْبٝاَ ٤جٌڇ ٜعكٛبٳ ٜٛٚهـٳ _عً ِٗٝايو _ّ٬عً ٢ايبً،٣ٛ
ٚنٝـ ته ٕٛشلِ ايعاقب.١
ٚؾٗٝا ايعدل٠ڂ بٗذل ٠ق ّٛايٓيب"إٍ ايبًـ ايق ٟسٌ ب٘ نُا ؾعٌ ٜعكٛبٴ _عً٘ٝ
ايوٚ _ّ٬آيڂ٘ٚ ،فيو إّا ٤إٍ إٔ قلٌٜاڄ ٜٓتكً ٕٛإٍ إـَٗ ١ٜٓادل ;ٜٔتبعاڄ شلذل٠
ايٓيب".
ٚؾٗٝا َٔ عٹبٳلڇ تاكٜؽڇ ا٭َِڇ ٚاؿٔاك٠ٹ ايكـّ١ٹ ٚقٛآْٝٹٗا ْٛٚاّڇ سهَٛاتٹٗا
ٚعكٛباتٹٗا ٚػاكتٹٗاٚ ،اهذلقامڇ ايِيبٿ ايًك٘ٝٹٚ ،اهذلقامڇ ايواكمڇٚ ،أسٛاٍڇ
إوادٌڇَٚ ،لاقب١ٹ إها.ٌٜٝ
ٚإٕ ٗ ٖق ٙايوٛك ٠أهًٛباڄ ػاُاڄ َٔ أهايٝب إعذام ايكلإٓ  ٖٛٚاٱعذامٴ ٗ
أهًٛب ايكِّ ايق ٟنإ ػاُ ١أٌٖ َهٜ ١عذبٖ ٕٛا ٜتًك َٔ َ٘ٓ ْ٘ٛبٌ
أقاُ ّٝايعذِ ٚايل ،ّٚؾكـ نإ ايٓٻٔٵلٴ بٔٴ اؿاكخٹ ٚغرلٴٜ ٙٳؿڃتٹٓٴ ٕٛقلٌٜاڄ بإٔ َا
ٜكٛي٘ ايكلإٓ ٗ ًإٔ ا٭َِ ٖ ٛأهاطرلٴ ا٭ٚيٌ انتتبٗا قُـ".
ٚنإ ايٓٻٔٵل ٜذلؿؿ عً ٢اؿرل ،٠ؾځتٳعٳډًِ أساؿٜح (كهتِ) (ٚاهؿٓـٜاك) َٔ
أبڀاٍ ؾاكي; ؾهإ وـخ قلٌٜاڄ بقيو ٜٚك ٍٛشلِ= :أْا ٚاهلل أسؤ سـٜجاڄ َٔ
قُـ; ؾځٗٳ ڂً ٻِ أسـثهِ أسؤٳ َٔ سـٜج٘.+
ثِ وـثِٗ بأػباك ايؿلي; ؾهإ َا ٗ بعٔٗا َٔ ايتڀ ٌٜٛعً ٢عاؿ ٠أٌٖ
ا٭ػباك َٔ ايؿلي ٜٴُٳ ٻ ٙٛب٘ عً ِٗٝبأْ٘ أځًٵبٳعٴ يًواَع ،ؾذا٤ت ٖق ٙايوٛك ٠عً٢
أهًٛب اهتٝعاب ايكِ ;١ؼـٜاڄ شلِ بإعاكٓ.١
عً ٢أْٗا َع فيو قـ طٛت نجرلاڄ َٔ ايكِ َٔ ١نٌ َا يٝى ي٘ نبرل أثل ٗ ايعدل.٠
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هـٳ ؾٹ ٞا٭ځ ٵكضڇصمكاالت
َلتٌ
ٚيقيو تل ٗ ٣ػ ٍ٬ايوٛك ٠طٚٳ ځن ٳقيٹوځ َٳ ډهٓٻا يٹٝٴ ٛٴ

ط ځن ٳقيٹوځ ٹنـٵْٳا ٹيٝٴ ٛٴهـٳص ؾتًو عدل َٔ أدنا ٤ايكِ.١

لكبار

كتاب

العزبٔ٘٘ٹ
َٚا ؽًٌ فيو َٔ اؿهُ ٗ ١أقٛاٍ ايِاؿٌ نكٛي٘ ط ٳع ځًٝٵ٘ٹ تٳٛٳ ډن ڃًتٴ ٳ ٚٳع ځًٝٵ
ٳنًڂٕٛٳص ٚقٛي٘ طإڇْٻ٘ٴ َٳٔٵ ٳٜٻتلڇ ٚٳٜٳِٵبٹلٵ ځؾإڇٕٻ ايًډ٘ٳ ٜ ٫ٴٔٹ ٝٴعيف أځدٵلٳ
ځؾ ڃًٳٝتٳٛٳنډٌٵ ايڃ ٴُتٳِّ ٛ
ش ٹوٓٹٌٳص200_198/12 .
ايڃُٴ ٵ

العصز

احلدٓح

ٚ _3دعٌ ٖقا ايكِّٴ أځسٵوٳٔٳ ايكِّڇ :٭ٕ بعض ايكِّ  ٫ىً ٛعٔ
سؤ تلتاغ ي٘ ايٓؿٛيٚ ،قِّ ايكلإٓ أسؤ َٔ قِّ غرل َٔ ٙدٗ١
سؤ ْٚ ،ُ٘ٛإعذام أهًٛبَ٘ٚ ،ا ٜتُٔٓ٘ َٔ ايعدل ٚاؿهِ; ؾهٌ قِّ ٗ
ايكلإٓ ٖ ٛأسؤ ايكِّ ٗ باب٘ٚ ،نٌ قِ ٗ ١ايكلإٓ ٖ ٞأسؤ َٔ نٌ َا
ٜكِ٘ ايكاْ ٗ غرل ايكلإٓ.
ٚيٝى إلاؿٴ أسؤٳ قِّڇ ايكلإٓ ست ٢ته ٕٛقِٜٛ ١هـ _ عً ٘ٝايو_ ّ٬
سٵٓٝٳا ڇإځيٝٵوځ ٳٖقٳا
أسؤ َٔ بك ١ٝقِّ ايكلإٓ نُا ؿٍ عً ٘ٝقٛي٘ :طبٹُٳا ځأ ٵ ٚٳ
اڃيكڂلٵإٓٳص204_203/12 .
ذٴتٓٳا
ٜٛٚ _4هـ اهِ عدلاْ ٞتكـّ فنل ازل٘ عٓـ قٛي٘ _تعاٍ_ :طٚٳٹتًڃوځ سٴ ٻ
آٳتٵٓٝٳاٖٳا ڇإبٵلٳاٖٹ ٝٳِ ٳعًځ ٢قځ ٵَٛٹ٘ٹص اخل ٗ هٛك ٠ا٭ْعاّ.
ٜٛ ٖٛٚهـ بٔ ٜعكٛب بٔ إهشام َٔ مٚد٘ (كاس ٖٛٚ )ٌٝأسـ ا٭هباٙ
ايق ٜٔتكـّ فنلِٖ ٗ هٛك ٠ايبكل.٠
 ٙقب١ٹ أب ٘ٝإٜاٙ
ٚنإ ٜٛهـ أسب أبٓاٜ ٤عكٛب _عًُٗٝا ايو _ّ٬إيٚ ،٘ٝنإ ؾځلٵ ڂ
هببٳ غرل٠ٹ إػٛت٘ٹ َٓ٘; ؾهاؿٚا ي٘ َهٝـ ،٠ؾوأيٛا أباِٖ إٔ ٜذلن٘ ىلز َعِٗ،
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ؾأػلدَ ٙٛعِٗ بعً ١ايًعب ٚايتؿوضٚ ،أيك ٗ ٙٛدٴبٍّٚ ،أػدلٚا أباِٖ أِْٗ
ؾكـٚ ،ٙٚأِْٗ ٚدـٚا قًَُٛ ِ٘ٝثاڄ بايـّٚ ،أك ٙٚقُ ِ٘ٝبعـ إٔ يڀؼ ٙٛبـّ.
ٚايتكڀ٘ َٔ ايب٦ل هٝاك َٔ ٠ايعلب اٱزلاع ًٌٝٝناْٛا ها٥ل ٗ ٜٔطلٜكِٗ إٍ
َِلٚ ،باع ٙٛنلقٝل ٗ هٛم عاَُُِ ١ل ايوؿً ٢اييت ناْت ٦َٜٛق ٗ سهِ أَ١
َٔ ايهٓعاْٜ ٌٝعلؾ ٕٛبايعُايك ١أ( ٚاشلهِٚ )ْٛفيو ٗ مَٔ إًو (أب ٛؾٝى)
أ( ٚابٝيب) ٜٚكلب إٔ ٜه ٕٛفيو ٗ سـٚؿ هٓ ١توع ٚعٌلٚ ٜٔهبعُاٚ ١٥أيـ قبٌ
إوٝض _عً ٘ٝايو _ّ٬ؾاًذلا( ٙؾٛطٝؿاك) كٝ٥ى ًلط ١ؾلع ٕٛإًكب ٗ ايكلإٓ
بايعنٜن ،أ ٟكٝ٥ى إـٚ ،١ٜٓسـثت َهٝـ ٠ي٘ َٔ مٚز هٳٝٿـٹ ٙأيك ٞبوببٗا ٗ
ايوذٔٚ ،بوبب كٜ٩ا كآٖا إًو ٚعدلٖا ٜٛهـ _عً ٘ٝايو ٗ ٖٛٚ _ّ٬ايوذٔ _
قځلٻب٘ إًو إي ٘ٝميؿٚ ،٢أ ٙ٫ٚعًْٝ ٢ع أكض َِل ٖٛٚ ،يكب ايعنٜن ٚزلاٙ
(ُؿٓات ؾعٓٝر)ٚ ،مٚد٘ (أهٓات) بٓت أسـ ايهٗٓٚ ١عُل٦َٜٛ ٙق ث٬ث ٕٛهٓ.١
َ ٗٚـ ٠سهُ٘ دًب أباٚ ٙأقاكب٘ َٔ ايدل ١ٜإٍ أكض َِل ،ؾقيو هبب
اهتٝڀإ بين إهلا ٌٝ٥أكض َِلٚ ،تَِ ٗٛل ٗ سـٚؿ هٓٔ ١ى ٚث٬ثٌ
ٚهتُاٚ ١٥أيـ قبٌ َ٬ٝؿ عٝو_ ٢عً ٘ٝايوٚ _ّ٬سٓ٘ عً ٢ايڀلٜك ١إِل،١ٜ
ٓٚٚع ٗ تابٛتٚ ،أ ٢ُٚقبٌ َٛت٘ بأِْٗ إفا ػلدٛا َٔ َِل ٜلؾع ٕٛدوـٙ
َعِٗ.

ٕٚا ػلز بٓ ٛإهلاَِ َٔ ٌٝ٥ل كؾعٛا تابٛت ٜٛهـ _ عً ٘ٝايوَ _ ّ٬عِٗ
ٚاْتكًَ ٙٛعِٗ ٗ كسًتِٗ إٍ إٔ ؿؾًٓ ٗ ٙٛهَ ٗ ِٝـًٜٛ ٠ع بٔ ْ.ٕٛ
206_205/12
ٚ _5ا٫عتـاؿ بايلٜ٩ا َٔ قـ ِٜأَٛك ايٓبٚ ،٠ٛقـ دا ٗ ٤ايتٛكا ٠إٔ اهلل ػاطب
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إبلاٖ_ ِٝعً ٘ٝايو ٗ _ّ٬كٜ٩ا كآٖا  ٗ ٖٛٚطلٜك٘ بب٬ؿ ًاي ِٝبًـمكاالت
ًَهٞ
لكبار

ُاؿمٚ ،بٌل ٙبأْ٘ ٜٗب٘ ْو٬ڄ نجرلاڄٜٚ ،عڀ ٘ٝا٭كض اييت ٖ ٛها٥ل ؾٗٝا (ٗ
اٱُشاغ  َٔ 15هؿل ايته. )ٜٔٛ

كتاب

العزبٔ٘

أَا ايعلب ؾإِْٗ ٚإٕ مل ٜلؿ ٗ نٜ ٤ًٞ َِٗ٬ؿٝـ اعتـاؿِٖ با٭س،ّ٬يفٚيعٌ
العصز

ق ٍٛنعب بٔ مٖرل:
ُُ ألويفٌُ٘ٔ ألضالًُتضمٗنُ

احلدٓح

ٜؿٝـ عـّ اعتـاؿِٖ با٭س ;ّ٬ؾإٕ ا٭س ٗ ّ٬ايبٝت َٖ ٞلا ٞ٥ايُٓ .ّٛ

ٚيهٔ فنل ابٔ إهشام كٜ٩ا عبـإڀًب  ٖٛٚقا ٗ ِ٥اؿذل أْ٘ أتا ٙآت ؾأَلٙ
عؿل ب٦ل مَنّ ،ؾُٛـ ي٘ َهاْٗاٚ ،ناْت دلِٖ هـَٖٛا عٓـ ػلٚدِٗ َٔ
َه.١
ٚفنل ابٔ إهشام كٜ٩ا عاته ١بٓت عبـإڀًب إٔ كانباڄ أقبٌ عً ٢بعرل،
ؾٛقـ با٭بڀض ثِ ُلؾٜ :ا آٍ غـك اػلدٛا إٍ َِاكعهِ ٗ ث٬خ ؾهاْت
ٚقع ١بـك عكبٗا بج٬خ يٝاٍ210_209/12 .
ٚ _6قـ عـت إلا ٞ٥ايٓ ٗ ١َٝٛأُ ٍٛاؿهُ ١اٱًلاق َٔ ٖٞٚ ١ٝتلاثٗا عٔ
سهُ ١ا٭ؿٜإ ايوايؿَ ١جٌ اؿٓٝؿٚ ،١ٝبايؼ ٗ تكلٜبٗا با٭ُ ٍٛايٓؿوًٗ ١ٝاب
ايـ ٜٔاؿه ِٝايوٗلٚكؿٖٝ ٗ ٟانٌ ايٓٛك ٚسهُ ١اٱًلامٚ ،أب ٛعً ٞابٔ هٓٝا
ٗ اٱًاكات َا ساًُ٘ ٚأًُ٘ :إٔ ايٓؿى ايٓاطك ٖٞٚ ١إعدل عٓٗا بايلٚغ ٖٞ
َٔ اؾٛاٖل اجمللؿ ٠اييت َكلٖا ايعامل ايعً ،ٟٛؾٗ ٞقابً٫ ١نتٌاف ايهآ٥ات عً٢
تؿاٚت ٗ ٖقا ايكبٚ ،ٍٛأْٗا تٛؿع ٗ دوِ اؾٌٓ عٓـ انتُاٍ طٛك إٔػٚ ،١إٔ
يًٓؿى ايٓاطك ١آثاكاڄ َٔ اْ٫هٌاؾات إفا ٗٚلت ،ؾكـ ٜٓتكٍ بعٔٗا َـاكى
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ُاسب ايٓؿى ٗ يٛغ سو٘ إٌذلىٚ ،قـ ِٜلؾ٘ عٔ اْ٫تكاَ ًاغ:ٕ٬
أسـُٖا سو ٞػاكدٚ ،ٞاٯػل باطين عكً ٞأٚ ،ُٖٞٚ ٚق ٣ٛايٓؿى َتذافب١
َتٓامع ;١ؾإفا اًتـ بعٔٗا ٓعـ ايبعض اٯػل ،نُا إفا ٖاز ايػٔب ٓعؿت
ايٌٗ ،٠ٛؾهقيو إٕ ػلؿ اؿى ايباطٔ يًعٌُ ًػٌ عٔ اؿى ايٛاٖلٚ ،ايّٓٛ
ًاغٌ يًشى ،ؾإفا قًډت ًٛاغٌ اؿٛاي ايٛاٖل ٠ؾكـ تتؼًّ ايٓؿى عٔ ًػٌ
ك٬ٝتٗا ،ؾتڀًع عً ٢أَٛك َػٝب ،١ؾته ٕٛإٓاَات ايِاؿق210/12 .١
ٚ _7ايلٜ٩ا ايِاؿق :١سايٜ ١هلّ اهلل بٗا بعض أُؿٝا ٘٥ايق ٜٔمنت ْؿٛهِٗ
ؾتتٻٌِ ْؿٛهِٗ بتعًچكات َٔ عًِ اهلل ٚتعًكات َٔ إكاؿت٘ ٚقـكت٘ ٚأَلٙ
ايتهٜٛين ،ؾتٓهٌـ بٗا ا٭ًٝا ٤إػٝب ١باينَإ قبٌ ٚقٛعٗا ،أ ٚإػٝب ١بإهإ
قبٌ اط٬ع ايٓاي عًٗٝا اط٬عاڄ عاؿٜاڄ.
ٚيقيو قاٍ ايٓيب"= :ايلٜ٩ا ايِاؿ َٔ ١ايلدٌ ايِاحل دن َٔ ٤هت١
ٚأكبعٌ دن٤ا َٔ ايٓب.+٠٤ٛ
ٚقـ بٌ ؼـٜـ ٖق ٙايٓوب ١ايٛاقع ٗ ١اؿـٜح ٗ ًلٚغ اؿـٜح.
ٚقاٍ= :مل ٜبل َٔ ايٓب ٠٤ٛإ ٫إبٌلات  ٖٞٚايلٜ٩ا ايِاؿ ١يًلدٌ ايِاحل
ٜلاٖا أ ٚتل ٣ي٘.+
ٚإِا ًلطت إلا ٞ٥ايِاؿق ١بايٓاي ايِاؿٌ; ٭ٕ ا٫كتٝاض عً ٢ا٭عُاٍ
ايِاؿً ١اغٌ يًٓؿى عٔ ايو٦ٝاتٚ ،٭ٕ ا٭عُاٍ ايِاؿات اكتكا٤ات
ٚنُا٫ت; ؾَٗ ٞع ١ٓٝؾٖٛل ايٓؿى عً ٢ا٫تِاٍ بعإٗا ايق ٟػًكت ؾ،٘ٝ
ٚأْنيت َٓ٘ٚ ،بعهى فيو ا٭عُاٍ ايو ١٦ٝتبعـٖا عٔ َأيٛؾاتٗا ٚتٴبًچـٖا
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ٚتقبقبٗا211_210/12 .
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مكاالت
لكبار

ٚ _8ايلٜ٩ا َلاتبَٗٓ :ا :إٔ تٴلُٛ ٣ك أؾعاٍڈ تتشكل أَجاشلا ٗ ايٛدٛؿ َجٌ
كتاب

ا٭كض
كٜ٩ا ايٓيب"أْ٘ ٜٗادل َٔ َه ١إٍ أكض فات نٌ ٘ٓٚٚ ،إٔ تًو العزبٔ٘
ايُٝاَ ;١ؾٗٛل أْٗا إـً ٫ٚ ،١ٜٓو أْ٘ ٕا كأ ٣إـٚ ١ٜٓدـٖا َڀابك ١يف
يًِٛك٠
العصز

اييت كآٖاَٚ ،جٌ كٜ٩ا ٙاَلأ ٗ ٠هلق َٔ ١سلٜل; ؾك ٌٝي٘ انٌؿٗا ؾٗ ٞمٚدو،
ؾهٌـ ،ؾإفا ٖ ٞعا ،١ٌ٥ؾعًِ إٔ هٝتنٚدٗا.

احلدٓح

ٖٚقا ايٓٛع ْاؿكٚ ،ساي ١ايهٌـ ؾ ٘ٝق.١ٜٛ
َٗٓٚا :إٔ تٴلُٛ ٣كٷ ته ٕٛكَٛماڄ يًشكا٥ل اييت هتشٌِ أ ٚاييت سًِت ٗ
ايٛاقعٚ ،تًو َٔ قبَ ٌٝهاًؿ ١ايٓؿى يًُعاْٚ ،ٞإٛاٖٚ ،ٞتٌه ٌٝإڂؼٳٻ١ًٝ
تًو اؿكا٥ل ٗ أًهاٍ قوٛهَٛ َٔ ٖٞ ١اٖل تًو إعآْ ٖٛٚ ،ٞلب َٔ
ٓلٚب ايتٌبٚ ٘ٝايتُج ٌٝايق ٟؽذلع٘ أيباب اـڀباٚ ٤ايٌعلا ،٤إ ٫إٔ ٖقا
ؽذلع٘ ا٭يباب ٗ سايٖ ١ـ ٚايـَاؽ َٔ ايٌٛاغٌ ايٌاغً ،١ؾٝه ٕٛأتكٔ
ٚأُـم.
ٖٚقا أنجل أْٛاع إلا َ٘ٓٚ ،ٞ٥كٜ٩ا ايٓيب"أْ٘ ٌٜلب َٔ قـغ يي كأ ٣ايلٟ
ٗ أٚؿاك ٙثِ أعڀ ٢ؾًٔ٘ عُلبٔ اـڀاب÷.
ٚتعبرل ٙفيو بأْ٘ ايعًِ.
ٚنقيو كٜ٩ا اَلأ ٠هٛؿاْ ٤اًلً ٠علٖا ػاكد َٔ ١إـ ١ٜٓإٍ اؾشؿ ،١ؾعدلٖا
باؿُ ٢تٓتكٌ َٔ إـ ١ٜٓإٍ اؾشؿٚ ،١ك ٞ٥عبـ اهلل بٔ ه ّ٬أْ٘ ٗ كٚ ،١ٓٚإٔ
ؾٗٝا عُٛؿاڄٚ ،إٔ ؾ ٘ٝعلٚ ،٠ٚأْ٘ أػق بتًو ايعل ٠ٚؾاكتك ٢إٍ أعً ٢ايعُٛؿ،
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ؾعدل ٙايٓيب"بأْ٘ ٜ ٫ناٍ آػقاڄ باٱّإ ايق ٖٛ ٟايعل ٠ٚايٛثكٚ ،٢إٔ ايل١ٓٚ
ٖ ٞاؾٓ ،١ؾكـ تڀابل ايتُج ٌٝايَٓ َٞٛع ايتُج ٌٝإتعاكف ٗ قٛي٘ _تعاٍ_:
طؾځُٳٔٵ ٳٜهڃؿڂلٵ بٹايڀډاغڂٛتٹ ٚٳٜٴ ٵَ٪ٹٔٵ بٹايًډ٘ٹ ځؾ ځكـٵ ا ٵهتٳ ٵُوٳوځ بٹايڃعٴ ٵل ٳ٠ٚٹ ايڃٛٴٵثكځ٢ص  ٗٚقٍٛ
ايٓيب"َ= :ا بٌ بٝيت َٓٚدل ٟك َٔ ١ٓٚكٜاض اؾٓ212_211/12 .+١
ٚ _9قٜ ٍٛعكٛب _ عً ٘ٝايوٖ _ ّ٬قا ٫بٓ٘ ؼقٜل ي٘ َع ثكت٘ بإٔ ايتشقٜل ٫
ٜجرل ٗ ْؿو٘ نلاٖ ١ٱػٛت٘; ٭ْ٘ ٚثل َٓ٘ بهُاٍ ايعكٌُٚ ،ؿا ٤ايولٜل،٠
َٚهاكّ اـًل.
 َٔٚنإ ساي٘ ٖهقا نإ زلشاڄ ،عافكاڄَ ،علٓاڄ عٔ اين٫ت ،عإاڄ بأثل
ايِدل ٗ كؾع ١ايٌإٔٚ ،يقيو قاٍ ٱػٛت٘ :طإڇْٻ٘ٴ َٳٔٵ ٳٜٻتلڇ ٚٳٜٳِٵبٹلٵ ځؾإڇٕٻ ايًډ٘ٳ ٫
ش ٹوٓٹٌٳص ٚقاٍ :ط ٫ٳتجٵلڇٜبٳ ٳع ځًٵٝهڂِٵ اڃيٝٳٛٵّٳ ٜٳػٵؿٹلٴ ايًډ٘ٴ ځيهڂِٵ ٳٖٚٴٛٳ
ٜٴٔٹٝعٴ أځدٵلٳ ايڃُٴ ٵ
أځ ٵكسٳِٴ ايلٻاسٹُٹٌٳص.
ٚقـ قاٍ أسـ ابين آؿّ _عً ٘ٝايو _ّ٬٭ػ_ ٘ٝايق ٟقاٍ ي٘= :٭قتًٓو+
سوـاڄ_ :طيځ٦ٹٔٵ ٳبوٳڀتٳ إڇځيٞٻ ٳ ٜٳـىځ ٹيٳت ڃكٴتًځٓٹَ ٞٳا أځْٳا بٹبٳا ٹه٘ٺ ٳٜـٹ ٟڇإځيٝٵوځ ٭ځ ڃقٴتًځوځ إڇْٿٞ
ځأػٳافٴ ايًډ٘ٳ كٳبٻ ايڃعٳايځُٹٌٳص.
ؾٌٜ ٬هٌ نٝـ سٳ ٻقكٳ ٜعكٛب ٜٛهـ _عًُٗٝا ايو َٔ _ّ٬نٝـ إػٛت٘،
ٚيقيو عكب ن َ٘٬بكٛي٘ :طإڇٕٻ اي ٻٌٵٝڀځإٳ ٹيٲڇْوٳإڇ ٳع ٴـٚپ َٴبٹٌٷص يٝعًِ أْ٘ َا
سقك ٙإْ َٔ ٫نؽ ايٌٝڀإ ٗ ْؿٛي إػٛت٘.
ٖٚقا ناعتقاك ايٓيب " يًلدًٌ َٔ ا٭ِْاك ايًق ٜٔيكٝا ٙي٬ٝڄ ٜ ٖٛٚٴٌٳٿٝع
مٚدٳ٘ أّٻ إ ٌَٓ٪إٍ بٝتٗا ،ؾًُا كأٜاٚ ٙيډٝا ،ؾكاٍ= :عً ٢كهًهُا إْٗا ُؿ.+١ٝ
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ؾكا :٫هبشإ اهلل ٜا كه ٍٛاهلل! ٚأندلا فيو ،ؾكاٍ شلُا= :إٕ ايٌٝڀإمكاالت
هلٟ

َٔ ابٔ آؿّ فل ٣ايـّٚ ،إْ ٞػٌٝت إٔ ٜكقف ٗ ْؿٛههُا.+

لكبار

كتاب

ٜهـ
ؾٗق ٙآ ١ٜعدل ٠بتٛهِ ٜعكٛب _ عً ٘ٝايو _ ّ٬أسٛاٍٳ أبٓاٚ ،٘٥اكتٝا ٘٥إٔالعزبٔ٘
نٝـ بعِٔٗ يبعض.

يف
العصز

ؾذًُ ١طإڇٕٻ اي ٻٌٵٝڀځإٳ ٹيٲڇْوٳإڇص اخل ٚاقع١څ َٛقعٳ ايتعً ٌٝيًٓٗ ٞعٔ قّ
احلدٓح

ايلٜ٩ا عً ٢إػٛت٘ٚ ،عـا٠ٚڂ ايٌٝڀإ ؾٓى اٱْوإ تٳشٵُٹً٘ عً ٢إٔ ٜـؾعِٗ إٍ
إٓلاك بعِٔٗ ببعض.
ٚٚاٖل اٯ ١ٜإٔ ٜٛهـ _ عً ٘ٝايو _ ّ٬مل ٜكّٻٸ كٜ٩ا ٙعً ٢إػٛت٘ ٖٛٚ
إٓاهب يهُاي٘ ايقٜ ٟبعج٘ عً ٢طاع ١أَل أب.٘ٝ
ٚٚقع ٗ اٱهلاًٝٝ٥ات أْ٘ قِٗا عً ;ِٗٝؾشوـ215_214/12 .ٙٚ
ٚ _10ايتأ :ٌٜٚإكداع ايٌ ٤ٞإٍ سكٝكت٘ ٚؿيٚ ،ً٘ٝتكـّ عٓـ قٛي٘ _تعاٍ_:
ط ٳَٚٳا ٜٳ ٵعًځِٴ تٳ ڃأٚڇًٜځ٘ٴ ڇإ٫ډ ايًډ٘ٴص.
ٚا٭ساؿٜحِٜ :ض إٔ ٜهْ ٕٛع سـٜح َعٓ ٢ايٌ ٤ٞاؿاؿخ ،ؾتأٌٜٚ
ا٭ساؿٜح :إكداع اؿٛاؿخ إٍ عًًٗا ٚأهبابٗا بإؿكاى سكا٥كٗا عً ٢ايتُاّٖٛٚ ،
إعين باؿهُٚ ،١فيو با٫هتـ ٍ٫بأُٓاف إٛدٛؿات عً ٢قـك ٠اهلل ٚسهُت٘.

ِٜٚض إٔ ٜه ٕٛا٭ساؿٜح ْع سـٜح َعٓ ٢اـدل إتشـخ ب٘; ؾايتأٌٜٚ
تعبرل ايلٜ٩ا; زلٝت أساؿٜح ٭ٕ إځلٳاٜ ٞ٥تشـخ بٗا ايلا.ٕٚ٩
ٚعًٖ ٢قا إعًٓٗٓ ٢ا بعض إؿولٚ ،ٜٔاهتـيٛا بكٛي٘ ٗ آػل ايكِ:١
طٚٳقځاٍٳ ٜٳا ځأٳبتٹ ٳٖقٳا تٳ ڃأٚڇ ٜٴٌ ٴك٩ٵٜٳاَ ٟٹ ٵٔ قځبٵٌٴص.
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ٚيعٌ ن ٬إعَٓ ٌٝلاؿٷ بٓا ٤عًُ ٢ش ١اهتعُاٍ إٌٵٳت ٳلى ٗ َعٓ ٖٛٚ ٘ٝٝا٭ُض،
أٜ ٚه ٕٛاػتٝاك ٖقا ايًؿ ٜإهاماڄ َعذناڄ; إف ٜه ٕٛقـ سه ٞب٘ ن ّ٬طُ ٌٜٛٳ ٳـ ٳك
َٔ ٜعكٛب _عً ٘ٝايو _ّ٬بًػت٘ ٜعدل عٔ تأ ٌٜٚا٭ًٝا ٤ظُٝع تًو إعاْ.ٞ

ٚإُاّ ايٓعُ ١عً ٖٛ :٘ٝإعڀا ٙ٩أؾٌٔ ايٓعِ ْ ٖٞٚعُ ١ايٓب ،٠٤ٛأٖٛ ٚ
ُٓ ١ُٝإًو إٍ ايٓبٚ ٠٤ٛايلهاي ;١ؾٝه ٕٛإلاؿٴ إُاّٳ ْعُ١ٹ ا٫دتبا ٤ا٭ػلٟٚ
بٓعُ ١اجملـ ايـْ216/12 .ٟٛٝ
 _11أٗٚل شلِ هبب اَتٓاع٘ َٔ ػلٚز ٜٛهـ _عً ٘ٝايوَ _ّ٬عِٗ إٍ
ايلٜـ بأْ٘ ونْ٘ يبعـ ٙعٓ٘ أٜاَاڄٚ ،بأْ٘ ىٌ ٢عً ٘ٝايق٥اب ،إف نإ ٜٛهـ
_عً ٘ٝايو _ّ٬س٦ٓٝق غَ٬اڄٚ ،نإ قـ كٴٿبٞٳ ٗ ؿع١ٺ; ؾًِ ٜهٔ َٳلڇْاڄ َكا١َٚ
ايٛسَٛڇٚ ،ايق٥ابٴ ػذل ٨عً ٢ايق ٟؼى َٓ٘ ٓعؿاڄ ٗ ؿؾاعٗا ،قاٍ ايلبٝع ابٔ
ٓبع ايؿناكٌٜ ٟهٓ ٛعـٳ ايٌٝؼٛػ١ٹ:
ٔ لت ت ت ٟبُاخش ت تتيفُٓ ُُو ت ت ت حُب ت ت تُُْ ُ

ٔضت تت ُٔٙاخش ت تت ُٜل ٖ ت تتيفلُٔ نتغت تت ُ

ُٚقاٍ ايؿلمؿم ٜقنل ف٥باڄ:

ُ

فقمت ت تتجُلت ت تتُْنتت ت تتيفُتُكش ت ت ت ُ ت ت تتيفضكيفُُ ُ

ٔق ت تتيفٟيُس ت تتٗحُ٘و ت تتَُٖت ت ت ُٙؿتتكت ت تتيفُُُ

ُتعت تتنُفت تتعُُعيفِ تت تعُالُختٌٍٕ تتتُ٘ ُ

ٌُكتَُُودتتنُو تَُُٖتتيفُنٟتتبُٖصتتغطايفُُُ

ُؾق٥اب باؿ ١ٜايٌاّ ناْت أًـ ػبجاڄ َٔ ُ
بك ١ٝايق٥ابٚ ،يعًٗا ناْت نق٥اب ب٬ؿ

ايلٚيٚ ،ايعلب ٜكٛي :ٕٛإٕ ايق٥ب إفا سٛكب ٚؿاؾع عٔ ْؿو٘ ست ٢عض
اٱْوإٚ ،أهاٍ ؿَ٘ أْ٘ ٜٳٔٵل ٣سٌ ٜل ٣ايـّ; ؾٝوتأهـ عً ٢اٱْوإ ،قاٍ:
ُفكٍجُ

ٟبُ ل ُٕٞضؽتُ اُٝاوتيفُُ ُ

بص ت تتيفضاُْٖٕو ت تتيفُاض ت تتيفهُعم ت تت ُٜل ت ت ت ًُُ

ُ
ؾته ٕٛأًـ ػڀلاڄ عً ٢ايٛاسـ َٔ ايٓاي
ُ ٚقـ ٜتذُع هلب َٔ ايق٥اب،
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ٚايِػرل230/12 .
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 _12ؾإعٓ :٢أػاف إٔ ٜأنً٘ ايق٥ب ،أٜ ٟكتً٘ ؾٝأنٌ َٓ٘; ؾإْهِ تبعـٕٚ
كتاب

ايق٥اب
عٓ٘; ٕا ٜعًِ َٔ إَعاِْٗ ٗ ايًعب ٚايٌػٌ بايًٗٚ ٛإوابك ،١ؾتذذل ٟالعزبٔ٘
عًٜٛ ٢هـ _عً ٘ٝايو._ّ٬

يف
العصز

ٚايق٥ب :سٛٝإ َٔ ايؿِ ١ًٝايهًب ٖٛٚ ،١ٝنًب بلٚ ٟسٌ َٔ ٞػٴ ڂًكٹ٘
احلدٓح

ا٫ستٝاٍ ٚايٓؿٛكٜ ٖٛٚ ،ؿذلي ايػِٓٚ ،إفا قاتٌ اٱْوإ ،ؾذلس٘ ٚكأ ٣عً٘ٝ
ايـّ ٓل ٣ب٘ ،ؾلَا َنق٘231/12 .
ٚ _13إِا فنل ٜعكٛب _عً ٘ٝايو _ّ٬إٔ فٖابِٗ ب٘ غـاڄ وـخ ب٘ سنْاڄ
َوتكب٬ڄ( )1يِٝلؾِٗ عٔ اٱؿاغ ٗ طًب اـلٚز ب٘; ٭ٕ ًإٔ ا٫بٔ ايباك إٔ
ٜتكَ ٞا ونٕ أبا.ٙ
ٚتأنٝـ اؾًُ ١علف ايتأنٝـ; يكڀع إؿاسِٗ بتشكٝل إٔ سنْ٘ يؿلاق٘ ثابت;
تٓن٬ٜڄ شلِ َٓنيٜٓ َٔ ١هل فيو; إف كأ ٣إؿاسِٜٗٚ ،ول ٟايتأنٝـ إٍ ًْ١
طٚٳځأػٳافٴ أځٕٵ ٜٳأڃ ڂنًځ٘ٴ ايقٿٵ٥بٴص.
ؾأبٛا إ ٫إلادع ١قايٛا :طيځ٦ٹٔٵ أځ ځنًځ٘ٴ ايقٿٵ٥بٴ ٚٳْٳشٵٔٴ عٴِٵبٳ١څ إڇْٻا إڇفاڄ يځؼٳاهٹلٴٕٚٳص.
232_231/12
 _ 1فٖب ْع نجرل َٔ ايٓشا ٠ؾ ِٗٝاينكٌل ٗ ٟايهٌاف ٚإؿِعٌ إٍ إٔ  ّ٫ا٫بتعـا ٤إفا ؿػًعت
عً ٢إٔاكع ؽًِ٘ ينَٔ اؿاٍٚ ،ػايؿِٗ نجرل َٔ ايبِل.ٌٜ
ز سٳٝٸعاڄص
ف أڂػٵعلٳ ٴ
ت ځيوٳعٛٵ ٳ
ٚايتشكٝل إٔ فيو غايب َ ٫ڀلؿ; ؾٗق ٙاٯٚ ١ٜقٛي٘ _تعاٍ_ :طأځ٥ٹقٳا َٳعا َٹع ټ
تٌٗـإ يعـّ اطلاؿ ٖقا اؿهِ.
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ٖٚ _14قا اؾب ايق ٟأيك ٞؾٜٛ ٘ٝهـ _عً ٘ٝايوٚ _ّ٬قع ٗ ايتٛكا ٠أْ٘ ٗ
أكض (ؿٚثإ) ٚؿٚثإ ناْت َـ ١ٜٓسُِٚ ١ٓٝاكت ػلاباڄ.
ٚإلاؿ :أْ٘ ناْت سٛي٘ ُشلاَ ٖٞ ٤لعَٚ ٢لبعٚ ،ٳٚٳُٵـٴ اؾبٿ ٜكتٔ ٞأْ٘
عً ٢طلٜل ايكٛاؾٌ.
ٚاتؿل ٚاُؿ ٛاؾب عً ٢أْ٘ بٌ (باْٝاي) ( ٚطدلٚ )١ٜأْ٘ عً ٢اثين عٌل
َ٬ٝڄ َٔ طدلٖ ١ٜا  ًٜٞؿٌَلٚ ،أْ٘ قلب قلٜ ١ٜكاٍ شلا (هٓذٌ أ ٚهٓذ )ٌٝقاٍ
قـاَ ٖٞ :١طلٜل ايدلٜـ بٌ بعًبو ٚطدل.١ٜ
ُٚٚؿٗا إتأػل ٕٚبائب٘ إأػٛف َٔ ا٭ُٚاف ايتاكى ١ٝايكـّ ١أْ٘ ايڀلٜل
ايهدل ٣بٌ ايٌاّ َِٚلٚ ،ناْت ػتام ا٭كؿٕ ؼت عرل ٠طدلُٚ ،١ٜل عً٢
(ؿٚثإ) ٚناْت توًهٗا قٛاؾٌ ايعلب اييت ؼٌُ ا٭طٝاب إٍ إٌلم.
ٖ ٗٚق ٙايڀلٜل دباب نجرل( ٗ ٠ؿٚثإ) ٚدب ٜٛهـ َعلٚف بٌ طدل١ٜ
ُٚؿـ ،بٓٝت عً ٘ٝقب ٗ ١مَٔ ايـٚي ١ا٭ٜٛب ١ٝعوب ايتٛهِ  ٖٞٚقا ١ُ٥إٍ
اٯٕ235/12 .
ٚ _15ايبها :٤ػلٚز ايـَٛع َٔ ايع ٌٓٝعٓـ اؿنٕ ٚا٭هـ ٚايكٗل.
شهڂٛا ځقًٹ٬ٝڄ ٳٚڃيٝٳٵبهڂٛا ځنجٹرلاڄصٚ ،قـ أطًل ٖٓا
ٚتكـّ ٗ قٛي٘ _تعاٍ_ :طځؾ ڃًٝٳٔٵ ٳ
عً ٢ايبها ٤إِڀٓع  ٖٛٚايتبانٚ ،ٞإِا اُڀٓعٛا ايبهاُٜٗٛ ٤اڄ عً ٢أب ;ِٗٝي٬٦
 ٜٔٛبِٗ أِْٗ اغتايٛا ٜٛهـ _عً ٘ٝايوٚ _ّ٬يعًِٗ ناْت شلِ َكـك ٠عً٢
ايبهاَ ٤ع عـّ ٚدـإ َٴٛدب٘.
 ٗٚايٓاي عذا٥ب َٔ ايتُٚ ٜ٘ٛايهٝـ َٔٚ ،ايٓاي َٔ تتأثل أعِابِٗ بتؼٌٝ
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ايٌٚ ٤ٞقانات٘ ،ؾٝعذلَ ِٜٗا ٜعذل ٟايٓاي باؿكٝك.١
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ٚبعض إت ًٌُٛبايباطٌ ٜؿعً ٕٛفيوٚ ،ؾڀٓ ١اؿانِ  ٫تٓؼـع ٕجٌ ٖقٙ
اؿ ٫ٚ ،ٌٝتٓ ٙٛبٗا سهُاڄٚ ،إِا ٜٓا ٙاؿهِ بايب.١ٓٝ

كتاب

العزبٔ٘

دا٤ت اَلأ ٠إٍ ًلٜض ؽاُِ ٗ ًٚ _ ٤ٞناْت َبڀً _ ١ؾذعًت يفتبه،ٞ
ٚأٗٚل ًلٜض عـّ ا٫طُٓ٦إ يـعٛاٖا ،ؾك ٌٝي٘ :أَا تلاٖا تبهٞ؟

العصز

احلدٓح

ؾكاٍ :قـ دا ٤إػٜٛ ٠ٛهـ _عً ٘ٝايو _ّ٬أباِٖ عٌاٜ ٤به١ًُٚ ِٖٚ ٕٛ
نقبٜٓ ٫ ;١بػ ٞ٭سـ إٔ ٜكٔ ٞإ ٫باؿل.
قاٍ ابٔ ايعلب :ٞقاٍ عًُاْ٩اٖ :قا ٜـٍ عً ٢إٔ بها ٤إلٜ ٫ ٤ـٍ عًُ ٢ـم
َكاي٘; ٫ستُاٍ إٔ ٜه ٕٛتِٓعاڄ.
 َٔٚاـًل َٔ ٜ ٫كـك عً ٢فيوٜ َٔ َِٗٓٚ ،كـك.
قًت َٔٚ :ا٭َجاٍ =ؿَٛع ايؿادل بٝـٖٚ +ٜ٘ق ٙعٹبٵلٳ٠څ ٗ ٖق ٙايعٹبٵل236/12 .٠
ٚ _16نإ ٖ ٤٫٪ايوٝاك َٔ ٠اٱزلاع_ ًٌٝنُا ٗ ايتٛكا _٠أ ٟأبٓا ٤إزلاعٌٝ
ابٔ إبلاٖ.ِٝ
ٚق :ٌٝناْٛا َٔ أٌٖ َـٚ ٜٔنإ ف ِٗ٦ٝاؾب ي٬هتكاَٗٓ ٤اٚ ،مل ٌٜعل بِٗ
إػٜٛ ٠ٛهـ; إف ناْٛا قـ ابتعـٚا عٔ اؾب242/12 .
 ٗٚ _17عجٛك ايوٝاك ٠عً ٢اؾب ايق ٟؾٜٛ ٘ٝهـ _عً ٘ٝايو _ّ٬آَٔ ١ٜ
يڀـ اهلل ب٘243/12 .
ؼىڈ ؿٳكٳاٖٹِٳ َٳ ٵعـٴ ٚٳؿ٠ٺ ٚٳنځاْٴٛا ؾٹ٘ٝٹ َٹٔٵ اينٻا ٹٖـٹٜٔٳ ()20ص
 _18طٚٳًٳ ٳل ٵٙٚٴ ٹبجٳُٳٔڈ بٳ ٵ
َعٓ ٢طًٳلٳٚٵٙٴص :باعٜ ،ٙٛكاًٍ :ل ٣نُا ٜكاٍ :باعٜٚ ،كاٍ :اًذل ٣نُا
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ٜكاٍ :ابتاعَٚ ،جًُٗا كٖٔ ٚاكتٗٔٚ ،عاٚض ٚاعتاضٚ ،نلٚ ٣انذل.٣
ٚا٭ٌُ ٗ فيو ٚأَجاي٘ إٔ ايؿعٌ يًشـخٚ ،ا٫ؾتعاٍٳ ٕڀاٚع ١اؿـخ.
 َٔٚؾول طًٳلٳٚٵٙٴص باًذل ٙٚأػڀأ ػڀأ أٚقع٘ ؾ ٘ٝه ٤ٛتأ ٌٜٚقٛي٘:
طٚٳنځاْٴٛا ؾٹ ٝٹ٘ َٹٔٵ اينٻا ٹٖـٹٜٔٳص.
َٚا اؿعا ٙبعض أٌٖ ايًػ ١إٔ ًلٚ ٣اًذلَ ٣ذلاؿؾإ ٗ َعُٓٗٝٝا ٜػًب عً٢
ٚين أْ٘  ;ِٖٚإف  ٫ؿيٜ ٌٝـٍ عً243/12 .٘ٝ
ٚ _19ايق ٟاًذلٜٛ ٣هـ _عً ٘ٝايو _ّ٬كدٌ ازل٘ (ؾٛطٝؿاك) كٝ٥ى
ًلًَ ٙو َِلٚ ٖٛٚ ،ايَ ٞـَِ ١ٜٓلٚ ،يكب ٗ ٖق ٙايوٛك ٠بايعنٜن،
ٚهٝأت.ٞ
َٚـَِ ١ٜٓل َٖٓ ٞؿٝىٜٚ ،كآٍَ :ـ  ٖٞٚقاعـَِ ٠ل ايوؿً ٢اييت
وهُٗا قبا َٔ ٌ٥ايهٓعاْ ٌٝعلؾٛا عٓـ ايكب٘ باهِ (اشلٝهوٛي) أ ٟايلعا.٠
ٚناْت َِل ايعًٝا إعلٚؾ ١اي ّٛٝبايِعٝـ ؼت سهِ ؾلاعٓ ١ايكب٘ٚ ،ناْت
َـٜٓتٗا (ثٝب ١أ ٚطٝب ٖٞٚ )١اي ّٛٝػلاب َٓٛٚعٗا ٜوُ ٢ا٭قِلْ ،ع قِل;
٭ٕ بٗا أطٍ٬ٳ ايكِٛك ايكـّ ،١أ ٟاشلٝانٌٚ ،ناْت سهَِ ١َٛل ايعًٝا أٜاَ٦ق
َوتٔعؿ ;١يػًب ١ايهٓعاْ ٌٝعًَ ٢ع ِٛايكڀل ٚأدٛؿ.ٙ
ٚاَلأت٘ توُ ٗ ٢نتب ايعلب مٳيٹٝؼا _بؿتض ايناٚ ٟنول ايٚ ّ٬قِل آػل_ٙ
ٚزلاٖا ايٛٗٝؿ (كاعَِ َٔ( ٚ )ٌٝل) ُؿ ١يع( :ايق ٟاًذلا245/12 .)ٙ
 _20ؾإعٓ :٢ادعً ٞإقاَت٘ عٓـى نلّ ،١أ ٟناًَْٛ ٗ ١عٗا ،أكاؿ إٔ هعٌ
اٱسوإ إي ٘ٝهبباڄ ٗ ادت٬ب قبت٘ إٜاُٖا ِْٚش٘ شلُا ،ؾٓٝؿعُٗا ،أٜ ٚتؼقاْ٘
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ٚيـاڄ; ؾٝدل بُٗاٚ ،فيو أًـ تكلٜباڄ.
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ٚيعً٘ نإ آٜواڄ َٔ ٫ٚؿ ٠مٚد٘ٚ ،إِا قاٍ فيو ؿؤ تؿله٘ ٗ ََ٬ض
كتاب

ٚقـ
ٜٛهـ _عً ٘ٝايو _ّ٬إ٪فْ ١بايهُاٍٚ ،نٝـ ٜ ٫ه ٕٛكد٬ڄ فا ؾلاه١ٺ
العزبٔ٘
يف
أَٛكِٖ غرل
دعً٘ إًو كٝ٥ى ًلطت٘؟ ؾكـ نإ إًٛى أٌٖ سقك; ؾٜٛ ٬يٕٛ

ا٭نؿا246/12 .٤

العصز

احلدٓح

ٚ _21ط ٳٖٵٝتٳص :اهِ ؾعٌ أَل َعٓ ٢باؿك ،ق :ٌٝأًُٗا َٔ ايًػ١
اؿٛكاْْ ٖٞٚ ،١ٝبڀٚ ،١ٝق َٔ ٖٞ :ٌٝايًػ ١ايعدلاْ251/12 .١ٝ
 ٗٚ _22ط ٳٖٵٝتٳص يػات ،قلأ ْاؾعٚ ،ابٔ فنٛإ عٔ ابٔ عاَلٚ ،أب ٛدعؿل
بهول اشلاٚ ٤ؾتض إجٓا ٠ايؿٛقٚ ،١ٝقلأ ٙابٔ نجرل _ بؿتض اشلاٚ ،٤هه ٕٛايتشت،١ٝ
 ِٓٚايؿٛقٚ ،١ٝقلأ ٙايباق ٕٛبؿتض اشلاٚ ٤،هه ٕٛايتشت ِٓٚ ،١ٝايتا ٤ايؿٛق،١ٝ
ٚايؿتشٚ ١ائُ ١سلنتا بٓا251/12 .٤
ٚ _23طَٳعٳافصَِ :ـك أٓٝـ إٍ اهِ اؾ٬ي ١إٓاؾ ١إِـك إٍ َعُٛي٘،
ٚأًُ٘ :أعٛف عٛفاڄ باهلل ،أ ٟأعتِِ ب٘ ٖا ؼاٚيٌ251/12 .
ُٓٚ _24رل طإڇْٻ٘ٴص :هٛم إٔ ٜعٛؿ إٍ اهِ اؾ٬يٜٚ ،١ه ٕٛط ٳكبٿٞص
َعٓ ٢ػايك.ٞ
ٚهٛم إٔ ٜعٛؿ إٍ َعً َٔ ّٛإكاّ ٖٛٚ ،مٚدٗا ايقٜ ٫ ٟلٓ ٢بإٔ ٜوُٗا
غرل ،ٙؾَٗ ٛعً ّٛبـ٫ي ١ايعلفٜٚ ،ه ٕٛطكٳٿبٞٵص َعٓ ٢هٝـَٚ ٟايه.ٞ
251/12
ٚ _25ايتعلٜـ ٗ طايڃبٳابٳص :تعلٜـ اؾٓى; إف ناْت عـ ٠أبٛاب َػًك.١
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ٚفيو إٔ ٜٛهـ _عً ٘ٝايو _ّ٬ؾل َٔ َلاٚؿتٗا إٍ ايباب ٜلٜـ ؾتش٘
ٚاـلٚز  ٖٞٚتلٜـ إٔ توبك٘ إٍ ايباب; يتُٓع٘ َٔ ؾتش٘.
 ١ًْٚطٚٳځقـٻتٵ قځُٹِٝٳ٘ٴص ٗ َٓٛع اؿاٍٚ ،طقځ ٻـتٵص أ ٟقڀعت ،أٟ
قڀعت َٓ٘ قـاڄٚ ،فيو قبٌ ا٫هتبام  ٫قاي ;١٭ْ٘ ي ٛنإ ُنٜل ايكُ ٗ ّٝساٍ
ا٫هتبام مل تهٔ ؾ ٘ٝقل ١ٜٓعًُ ٢ـم ٜٛهـ _عً ٘ٝايو _ّ٬أْٗا كاٚؿت٘ ،إف ٫
ٜـٍ ايتُنٜل ٗ ساٍ ا٫هتبام عً ٢أنجل َٔ إٔ ٜٛهـ _عً ٘ٝايو _ّ٬هبكٗا
َولعاڄ إٍ ايباب ،ؾـٍ عً ٢أْٗا أَوهت٘ َٔ قُ ِ٘ٝسٌ أعلض عٓٗا تلٜـ
إنلاٖ٘ عًَ ٢ا كاٚؿت٘; ؾذقب ْؿو٘; ؾتؼلم ايكًُ َٔ ّٝـ ٠اؾقب.١
ٚنإ قڀع ايكُ َٔ ّٝؿبل; ٭ْ٘ نإ َٛيٝاڄ عٓٗا َعلٓاڄ ،ؾأَوهت٘ َٓ٘; يلؿٙ
عٔ إعلآ٘.
ٚقـ أبـع إهام اٯْ ٗ ١ٜع ٖق ٙإعاْ ٞؼت ًْ ١طٚٳا ٵهتٳٳبكځا ايڃبٳابٳ ٚٳځقـٻتٵ
قځُٹِٝٳ٘ٴص.
ُٚاؿف إٔ أيؿٝا هٝـٖا _ أ ٟمٚدٗا _  ٖٛٚايعنٜن ،عٓـ ايباب اـاكدٜ ٞلٜـ
ايـػ ٍٛإٍ ايبٝت َٔ ايباب اـاكد.ٞ
ٚإط٬م ايوٝـ عً ٢اينٚز ق :ٌٝإٕ ايكلإٓ سه ٢ب٘ عاؿ ٠ايكب٘ س٦ٓٝق ناْٛا
ٜـع ٕٛاينٚز هٝـاڄ.
ٚايٛاٖل أْ٘ مل ٜهٔ فيو َوتعُ٬ڄ ٗ عاؿ ٠ايعلب ،ؾايتعبرل ب٘ ٖٓا َٔ ؿقا٥ل
ايتاكٜؽ َجٌ قٛي٘ اٯت :ٞطَٳا نځا ٳٕ ٹيٝٳ ڃأ ٴػقٳ ځأػٳاٙٴ ؾٹ ٞؿٹٜٔڇ ايڃ ٳًُٹوٹص.
ٚيعٌ اينٚاز ٗ َِل ٗ فيو ايعٗـ نإ بڀلٜل إًو غايباڄ.
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مكاالتٗا
ٚقـ عٴًِ َٔ ايه ّ٬إٔ ٜٛهـ _عً ٘ٝايو _ّ٬ؾتض ا٭بٛاب اييت غځډًكځتٵ
لكبار

ميٝؼا( )1باباڄ باباڄ ست ٢بًؼ اـاكد ،ٞنٌ فيو ٗ ساٍ اهتباقُٗا ٖٛٚ ،إهام.
كتاب

256_255/12

العزبٔ٘

ٚ _26اٱيؿاٚ :٤ٳدٳـٳإٴ ً٤ٞٺ عً ٢ساي ١ػاُ َٔ ١غرل هع ٞيٛدـاْ٘ ،يفؾا٭نجل
العصز

إٔ ٜهَ ٕٛؿاد٦اڄ ،أ ٚساُ٬ڄ عٔ دٌٗ بأ ٍٚسِ ،ٍٛنكٛي٘ _تعاٍ_ :طقځايڂٛا
بٳٌٵ ٳْتٻبٹ ٴع َٳا ځأيڃ ځؿٵٓٝٳا ٳع ځًٝٵ٘ٹ آبٳا٤ٳْٳاص256/12 .

احلدٓح

دنٳا٤ٴصاخل َوتأْؿ ١بٝاْٝاڄ; ٭ٕ ايواَع ٜوأٍَ :افا
 ١ًْٚ _27طقځاځيتٵ َٳا ٳ
سـخ عٓـ َؿادأ ٠هٝـٖا ُٖٚا ٗ تًو اؿاي١؟
ٚابتـكت٘ بايه ّ٬إَعاْاڄ ٗ ايبٗتإ عٝح مل تتًعجِ ،تٴؼٳٿ ٌٝي٘ أْٗا عً ٢اؿل.
ٚأؾلغت ايه ٗ ّ٬قايب نً ;ٞيٝأػق ُٝػ ١ايكاْٚ ،ٕٛيٝه ٕٛقاعـٜ ٫ ٠علف
إكِٛؿ َٓٗا; ؾٜ ٬وع إؼاطبٳ إ ٫اٱقلاكٴ شلا.
ٚيعًٗا ناْت ؽٌ ٢إٔ ته ٕٛقب ١ايعنٜن يٛٝهـ _عً ٘ٝايوَ _ّ٬اْع١ڄ ي٘ َٔ
عكاب٘ ،ؾأؾلغت نَٗ٬ا ٗ قځايځبٺ نً.ٞ
ٚناْت تلٜـ بقيو إٔ ٌٜ ٫عل مٚدٗا بأْٗا تٗ ٣ٛغرل هٝـٖاٚ ،إٔ ؽٝـ
ٜٛهـ _ عً ٘ٝايو َٔ _ ّ٬نٝـٖا; يّ ٬٦تٓع َٓٗا َل ٠أػل.٣
ٚكؿؿت ٜٛهـ _ عً ٘ٝايو _ ّ٬بٌ ُٓؿٌ َٔ ايعكابُٖٚ ،ا :ايوذٔ ،أٟ
ٖٚ _ 1قا َعَٓ ٢ا ٚكؿ ٗ بعض ايتٛاكٜؽ َعٔ إٔ اَعلأ ٠ايعنٜعن قايعت يٛٝهعـ :اؿػعٌ ٗ ايكٝڀع،ٕٛ
قاٍ :ايكٝڀٜ ٫ ٕٛوذلْ َٔ ٞكب.ٞ
ٚايكٝڀ ٕٛق ٖٛ :ٌٝبٝت ٗ بٝت.

(ّ)
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اؿبىٚ ،نإ اؿبى عكاباڄ قـّاڄ ٗ فيو ايعِلٚ ،اهتُل إٍ مَٔ َٛه_ ٢عً٘ٝ
ؼقٵتٳ ڇإځيٗٳاڄ ځغٝٵلڇٟ
ايو _ّ٬ؾكـ قاٍ ؾلعٕٛ ٕٛه_ ٢عً ٘ٝايو :_ّ٬طيځ٦ٹٔٵ اتٻ ٳ
و َٹٔٵ ايڃ ٳُوٵذٴْٛٹٌٳص.
٭ځدٵ ٳع ځًٓٻ ځ
ٚأَا ايعقاب ؾٗ ٛأْٛاع ٖٛٚ ،عكاب أقـّ ٗ اُڀ٬غ ايبٌل َ٘ٓٚ ،ائلب،
ٚاٱ ّ٬ٜبايٓاكٚ ،بكڀع ا٭عٔا257_256/12 .٤
ٚ _28نإ َع ايعنٜن كدٌ َٔ أٌٖ اَلأت٘ ٖٛٚ ،ايقًٗ ٟـٚ ،نإ ؾڀٓاڄ
عاكؾاڄ بٛد ٙٛايـ٫ي.١
ٚزل ٞقٛي٘ ًٗاؿ ;٠٭ْ٘  ٍٚ٪ٜإٍ إٗٚاك اؿل ٗ إثبات اعتـاٜٛ ٤هـ _عً٘ٝ
ايو _ّ٬عً ٢هٝـت٘ أ ٚؿسٔ٘.
ٖٚقا َٔ ايكٔا ٤بايكل ١ٜٓايب ;١ٓٝ٭ْٗا ي ٛناْت أَوهت ثٛب٘; ٭دٌ ايكبض
عً ;٘ٝيعكاب٘ _ يهإ فيو ٗ ساٍ اهتكباي٘ ي٘ إٜاٖا ؾإفا أكاؿ اْ٫ؿ٬ت َٓٗا ؽلم
قُ َٔ ِ٘ٝقبٌٚ ،بايعهى إٕ نإ إَوان٘ ٗ ساٍ ؾلاك ٚإعلاض.
ً ٫ٚو إٔ ا٫هتـ ٍ٫بهٝؿُ ١ٝنٜل ايكٌُْ ّٝأ عٔ فنل اَلأ ٠ايعنٜن ٚقٛعٳ
ُنٜل ايكُ ّٝؼا ٍٚإٔ ػعً٘ سذ ١عً ٢أْٗا أَوهت٘; يتعاقب٘ٚ ،ي ٫ٛفيو َا
ػڀل بباٍ ايٌاٖـ إٔ ُنٜكاڄ ٚقعٚ ،إ ٫ؾُٔ أ ٜٔعًِ ايٌاٖـ ُنٜل ايكُ،ّٝ
ٚايٛاٖل إٔ ايٌاٖـ نإ ُ ٜٔٛـقٗا; ؾأكاؿ إٔ ٜك ِٝؿي٬ٝڄ عًُ ٢ـقٗا; ؾٛقع
عهى فيو ،نلاَ ١يٛٝهـ _ عً ٘ٝايو257/12 ._ ّ٬
ٚ _29ايق ٟكأ ٣قُ ِ٘ٝقـ َٔ ؿبل ٚقاٍ :إْ٘ َٔ نٝـنٔ ٖٛ ،ايعنٜن  ٫قاي.١
ٚقـ اهتبإ يـ ٜ٘بلاٜٛ ٠٤هـ _عً ٘ٝايو َٔ _ّ٬ا٫عتـا ٤عً ٢إلأ ;٠ؾانتؿ٢
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مكاالت
شلا;
بً ّٛمٚد٘ بإٔ اؿٸعاٖ٤ا عً َٔ ٘ٝنٝـ ايٓوا ;٤ؾُٔرل ْع اٱْاخ ػڀاب

ؾـػٌ ؾَ ٘ٝٳٔٵ ٖٴ ٻٔ َٹٔٵ ُٓؿٗا بتٓنَٓ ًٜٔٗني ١اؿٛآل258/12 .

لكبار

كتاب

عـّ
 _30ثِ أَل ٜٛهـ _ عً ٘ٝايو _ ّ٬باٱعلاض عُا كَت٘ ب٘ ،أٟ
العزبٔ٘
يف
با٫هتػؿاك َٔ
َ٪اػقتٗا بقيوٚ ،بايهـ عٔ إعاؿ ٠اـٛض ؾٚ ،٘ٝأَل مٳٚٵدٳ٘

فْبٗا ،أ ٗ ٟاتٗاَٗا ٜٛهـ _عً ٘ٝايو _ّ٬باؾلأٚ ٠ا٫عتـا ٤عًٗٝا.
قاٍ إؿولٚ :ٕٚنإ ايعنٜن قً ٌٝايػرلٚ ،٠ق :ٌٝنإ سًُٝاڄ عاق٬ڄ.

العصز

احلدٓح

ٚيعً٘ نإ َٛيعاڄ بٗا ،أ ٚناْت ًبٗ ١إًو ؽؿـ َ٪اػق ٠إلأَ ٠لاٚؿ٠
ًٖٛنٗا ٖٛٚ ،ايق٪ٜ ٟفٕ ب٘ ساٍ َلاٚؿتٗا ٜٛهـ _ عً ٘ٝايو _ ّ٬سٌ باؿكت٘
ت يځوځص نُا تكـّ آْؿاڄ258/12 .
بكٛشلا ط ٳٖٵ ٝٳ
ٚ _31قٛي٘ طؾٹ ٞايڃ ٳُـٹٜٓٳ١ٹصُ :ؿ ١يٓوٚ ،٠ٛإكِٛؿ َٔ فنل ٖق ٙايِؿ١
أْٗٔ نٔ َتؿلقات ٗ ؿٜاك َٔ إـٖٚ ،١ٜٓق ٙإـ ٖٞ ١ٜٓقاعـَِ ٠ل ايوؿًٖٞٚ ٢
َـَٓ ١ٜٓؿٝى سٝح نإ قِل ايعنٜن; ؾځٓٴكٹٌٳ اـدلٴ ٗ بٛٝت إتًٌِ ببٝت ايعنٜن.
ٚق :ٌٝإٕ اَلأ ٠ايعنٜن باست بايول يبعض ػًٗ٥٬ا ،ؾأؾٌ ٘ٓٝنأْٗا أكاؿت
ايتٌاٚك َعٗٔ ،أ ٚأكاؿت ا٫كتٝاغ باؿـٜح إي َٔٚ( ٔٗٝأسب ً٦ٝا أنجل َٔ
فنل.)ٙ
ٖٚقا ايقٜ ٟكتٔ ٘ٝقٛي٘ :طٚٳځأ ٵعٳتـٳتٵ ځيٗٴٔٻ ٴَٻتهځأڄص ٚقٛي٘ :ط ٳٚيځ٦ٹٔٵ يځِٵ
ٜٳؿڃعٳٌٵص260_259/12 .
ٚ _32أطًل عً ٢ن َٔٗ٬اهِ إهل ،ق :ٌٝ٭ْٗٔ أكؿٕ بقيو إٔ ٜبًؼ قٛشلٔ
إيٗٝا ،ؾٝػلٜٗا بعلٓٗا ٜٛهـٳ _عً ٘ٝايو _ّ٬عً ;ٔٗٝؾرلْ ٜٔايځ٘; ٭ْٗٔ
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أسبي إٔ ٜل.ٜ٘ٓ
ٚق :ٌٝ٭ْٗٔ قًٓ٘ ػؿ ،١ٝؾأًب٘ إهلٚ ،هٛم إٔ ٜه ٕٛأطًل عً ٢قٛشلٔ
اهِ إهل; ٭ْٗٔ قًٓ٘ ٗ ُٛك ٠اٱْهاكُٜٔ ٖٔٚ ،لٕ سوـٳٖا عً ٢اقتٓاَ ٤جً٘;
إف هٛم إٔ ٜه ٕٛايٌػـ بايعبـ ٗ عاؿتِٗ غرل َٓهل262/12 .
ٚ _33إتهأ :قٌ ا٫تهاٚ ،٤ا٫تها :٤دًو ١قلٜب َٔ ١آ٫ڀذاع عً٢
اؾٓب َع اْتِاب قً ٗ ٌٝايِٓـ ا٭عًٚ ،٢إِا ٜه ٕٛا٫تها ٤إفا أكٜـ إطاي١
إهح ٚا٫هذلاس ،١أ ٟأسٔلت شلٔ ِاكم ٜته ٔ٦عًٗٝا; يتٓا ٍٚطعاّ.
ٚنإ أٌٖ ايذلف ٜأنًَ ٕٛته ٌ٦نُا ناْت عاؿ ٠يًلَٚإٚ ،مل تنٍ أځهٹ ٻلڂ٠
اتهاَٛ ِٗ٥دٛؿ ٗ ٠ؿٜاك اٯثاكٚ ،قاٍ ايٓيب"= :أَا أْا ؾ ٬آنٌ َته٦اڄ.+
262/12
َٚ _34عٓ ٢طآٳتتٵص أَلت ػـَٗا باٱٜتا ٤نكٛي٘ :طٜٳا ٖٳاَٳإٴ ابٵٔڇ يٹٞ
ُٳلٵساڄص.
ٚايوهٌ :آي ١قڀع ايًشِ ٚغرل ،ٙق :ٌٝأسٔلت شلٔ أتلداڄ َٛٚماڄ،
ؾشٔلٕ ٚاتهإٔٚ ،قـ سقف ٖقإ ايؿع ٕ٬إهاماڄٚ ،أعڀت نٌ ٚاسـ ٠ههٓٝاڄ;
يكٌل ايجُاك.
ٚقٛشلا :طاػٵلٴزٵ ٳع ځًٵٗٝڇٔٻص ٜكتٔ ٞأْ٘ نإ ٗ بٝت آػلٚ ،نإ ٜ ٫ـػٌ
عًٗٝا إ ٫بإفْٗا.
ٚعٴ ٸـ ٟؾعٌ اـلٚز علف (عً )٢٭ْ٘ ُٓٔ َعٓ( ٢اؿػٌ) ٭ٕ إكِٛؿ
ؿػٛي٘ عً ٫ ٔٗٝفلؿ ػلٚد٘ َٔ ايبٝت ايق ٖٛ ٟؾ.٘ٝ
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َٚعٓ ٢طأځنڃبٳلٵْٳ٘ٴص أع ،ُ٘ٓٛأ ٟأعْ ُٔٛاي٘ ٚسلا ;ً٘٥ؾاشلُن ٠ؾ٘ٝمكاالت
يًعـ،
لكبار

أ ٟأعـؿْ٘ نبرلاڄ.

كتاب

ٚأطًل ايهٹبٳلٴ عً ٢ع ِٝٛايِؿات; تٌبٗٝاڄ يٛؾل ٠ايِؿات بع ِٛايقات.العزبٔ٘

ٚتكڀٝع أٜـ ٜٔٗنإ َٔ ايقٖ ،ٍٛأ ٟأدل ٜٔايوهانٌ عً ٢أٜـٜٔٗيفووي
أْٗٔ ٜكڀعٔ ايؿٛان٘ٚ ،أكٜـ بايكڀع اؾلغ263_262/12 .

العصز

احلدٓح

ٚ _35قٛشلٔ طَٳا ٳٖقٳا بٳٌٳلاڄص َبايػ ٗ ١ؾٛت٘ قاهٔٳ ايبٌل ،ؾُعٓا ٙايتؿٌٔٝ
ٗ قاهٔ ايبٌلٓ ٖٛٚ ،ـ َعٓ ٢ايتٌاب٘ ٗ باب ايتٌب.٘ٝ
ثِ ًبٗٓ٘ بٛاسـ َٔ إ٥٬ه ١بڀلٜك ١سِل ٗ ٙدٓى إ٥٬ه ;١تٌبٗٝاڄ بًٝػاڄ
َ٪نـاڄ.
ٚنإ ايكب٘ ٜعتكـٚ ٕٚدٛؿ َٛدٛؿات عً َٔ ٖٞ ١ٜٛدٓى ا٭كٚاغ
ايعًٜٚ ،١ٜٛعدل ٕٚعٓٗا باٯشل ١أ ٚقٔا ّٜٛ ٠اؾناٚ ،٤هعً ٕٛشلا ُٛكاڄ.
ٚيعًِٗ ناْٛا ٜتٛػ ٕٛإٔ ته ٕٛفٚاتاڄ سوٓ.١
َٗٓٚا َا َٖ ٞـاؾع ١عٔ إٝت  ّٜٛاؾنا ;٤ؾأطًل ٗ اٯ ١ٜاهِ إًو عًَ ٢ا
ناْت سكٝكت٘ ٖاثً ١ؿكٝكَ ١وُ ٢إًو ٗ ايًػ ١ايعلب ;١ٝتكلٜباڄ ٭ؾٗاّ ايواَعٌ.
ؾٗقا ايتٌب َٔ ٘ٝتٌب ٘ٝاحملوٛي بإتؼ ،ٌٝنك ٍٛاَل ٨ايكٝى:
ٔو ٌٍٕ ُ َُٛأٌٗيفةُا ٕ ه263/12 .
ٚ _36ؾٔٻٌ ايوذٔ َع َا ؾ َٔ ٘ٝا٭مل ٚايٌـٝٓٚ ٠ل ايٓؿى عًَ ٢ا ٜـعْ٘ٛ
إي َٔ ٘ٝا٫هتُتاع بإلأ ٠اؿوٓ ١ايٓؿٝو ١عًَ ٢ا ؾ َٔ ٘ٝايًقٚ ،٠يهٔ نلٖ٘ يؿعٌ
اؿلاّ ؾٌٔ عٓـَ ٙكاها ٠ايوذٔ.
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ؾًُا عًِ أْ٘  ٫ق َٔ ّٝأسـ ا٭َلُ ٜٔاك ايوذٔ قبٛباڄ إي ٘ٝباعتباك أْ٘
ىًِ٘ َٔ ايٛقٛع ٗ اؿلاّ; ؾٗ ٞقبْ ١اً ١٦عٔ َ ١َ٤٬ايؿهل ،نُشب ١ايٌذاع
اؿلب.
ؾاٱػباك بإٔ ايوذٔ أسب إي َٔ ٘ٝا٫هتُتاع بإلأَ ٠وتعٌُ ٗ إٌْا ٤ايلٓ٢
بايوذٔ ٗ َلٓا ٠اهلل _تعاٍ_ ٚايتباعـ عٔ قاكَ٘; إف  ٫ؾا٥ـ ٗ ٠إػباك َٔ ٜعًِ
َا ٗ ْؿو٘; ؾاهِ ايتؿٔ ٌٝعً ٢سكٝكت٘  ٫ٚؿاع ٞإٍ تأَ ًٜ٘ٚوًٛب إؿآً.١
265/12
ٚ _37نإ تعبرل ايلٜ٩ا َٔ ؾٓ ٕٛعًُا ;ِٗ٥ؾًقيو أٜـ اهلل ب٘ ٜٛهـ _ عً٘ٝ
ايو _ ّ٬ب.ِٗٓٝ
ٖٚقإ ايؿتٝإ تٛزلا َٔ ٜٛهـ _عً ٘ٝايو _ّ٬نُاٍ ايعكٌٚ ،ايؿِٗ; ؾٓٛا
أْ٘ وؤ تعبرل ايلٜ٩اٚ ،مل ٜهْٛا عًُا َٓ٘ فيو َٔ قبٌٚ ،قـ ُاؿؾا ايِٛاب،
ش ٹوٓٹٌٳص أ ٟاحملوٌٓ ايتعبرل ،أ ٚاحملوٌٓ ايؿِٗ.
ٚيقيو قا :٫طإڇْٻا ْٳلٳاىځ َٹٔٵ ايڃُٴ ٵ
ٚاٱسوإ :اٱتكإٜ ،كاٍ ٫ ٖٛ :وؤ ايكلا ،٠٤أٜ ٫ ٟتكٓٗا.
 َٔٚعاؿ ٠إوادٌ سها ١ٜإلا ٞ٥اييت ٜلْٗٚا; يؿكـاِْٗ ا٭ػباك اييت ٖٞ
ٚها ٌ٥احملاؿثٚ ١احملاٚكٚ ،٠٭ِْٗ ٜتؿا٤يَ ٕٛا عو ٢إٔ ٜبٌلِٖ باـٗ ْ٬
إوتكبٌ.
ٚنإ عًِ تعبرل ايلٜ٩ا َٔ ايعً ّٛاييت ٌٜتػٌ بٗا نٗٓ ١إِل ،ٌٜنُا ؿٍ
عً ٘ٝقٛي٘ _تعاٍ_ سها ١ٜعٔ ًَو َِل :طځأ ڃؾتٴْٛٹ ٞؾٹ ٞٴك٩ٵٜٳا ٟإڇٕٵ نڂٓتٴِٵ يٹً ټل٩ٵٜٳا
تٳعٵبٴلٴٕٚٳص269/12 .
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مكاالت
ٚأْ٘
ٚ _38فنل آبا ;ٙ٤تعًُٝاڄ بؿًِٔٗٚ ،إٗٚاكاڄ يوابكٝٻ١ٹ ايِ٬غ ؾ،٘ٝ
لكبار

َتوًوٌ َٔ آباٚ ،٘٥قـ عكً٘ َٔ أٌْ ٍٚأت٘ ،ثِ تأٜٻـ َا عًُ٘ كب٘; ؾشٌِ ي٘
بقيو ايٌلفٴ ايعٛاَٚ ٞايٌلفٴ ايعِاَ.ٞ

كتاب

العزبٔ٘

ٚيقيو قاٍ ايٓيب"ٕا ه ٌ٦عٔ أنلّ ايٓايٜٛ= :هـ بٔ ٜعكٛب بٔ يف
إهشام

ابٔ إبلاْٖ ،ِٝيب ابٔ ْيب ابٔ ْيب ابٔ ْيب.+

العصز

احلدٓح

َٚجٌ ٖق ٙايوًوً ٗ ١ايٓب ٠ٛمل هتُع ٭سـ غرل ٜٛهـ _عً ٘ٝايو _ّ٬إفا
نإ إلاؿ بايٓب ٠ٛأنًُٗا  ٖٛٚايلهاي ،١أ ٚإفا نإ إػٜٛ ٠ٛهـ _عً ٘ٝايو_ّ٬
غرل أْبٝا ٤عً ٢كأ ٟؾلٜل َٔ ايعًُا272/12 .٤
ٚ _39قـ أبٜٛ ٢هـ _عً ٘ٝايو _ّ٬اـلٚز َٔ ايوذٔ قبٌ إٔ تجبت بلا٤ت٘
ٖا كَ ٞب٘ ٗ بٝت ايعنٜن; ٭ٕ فيو قـ بًؼ إًو  ٫قاي ;١يٜ ٬٦ه ٕٛتدلٜنٗ ٙ
ايتعبرل إٛدب ٱط٬ق٘ َٔ ايوذٔ نايٌؿٝع ؾ ;٘ٝؾٝبك ٢سـٜح قځلٳؾځ٘ َا قڂلڇفٳ ب٘
ؾاًٝاڄ ٗ ايٓاي; ؾٝتوًل ب٘ اؿاهـ ٕٚإٍ اْتكاْ ًأْ٘ عٓـ إًو َٜٛاڄ َا; ؾإٕ
تدل ١٥ايعلض َٔ ايتِٗ ايباطًَ ١كِـ ًلعٚ ،ٞيٝه ٕٛسٔٛك ٙيـ ٣إًو
َلَٛقاڄ بعٌ  ٫تٳٓٵ ڂٛل إي ٘ٝبٌا٥بْ ١كّ.
ٚدعٌ طلٜل تكلٜل بلا٤ت٘ َؿتتش١ڄ بايو٪اٍ عٔ اـدل ٱعاؿ ٠فنل َٔ ٙأٚي٘،
ؾُعٓ ٢طؾځاهٵځأيڃ٘ٴص بًؼ إي ٘ٝه٪ا٫ڄ َٔ قٹبٳً.ٞ
ٖٚق ٙسهُ ١ع ١ُٝٛؼل بإٔ ٪ٜتو ٢بٗا ٖٞٚ ،تٳڀځًڊب إوذ ٕٛباط٬ڄ إٔ
ٜبك ٗ ٢ايوذٔ ست ٢تتبٌ بلا٤ت٘ َٔ ايوبب ايق ٟهذٔ ٭دً٘ ٖٞٚ ،كادع١
إٍ ايتشً ٞبايِدل ستٜٗٛ ٢ل ايِٓل288/12 .
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َٚ _40عٓ ٢طٜ ٫ٳ ٵٗـٹ ٟځنٵٝـٳ ايڃؼٳاٹٓ٥ٹٌٳصٜٓ ٫ :ؿقٜ ٫ٚ ٙوـؿ ;ٙؾأطًكت
اشلـا ١ٜاييت ٖ ٞاٱكًاؿ إٍ ايڀلٜل إ ١ًُٛعً ٢تٝورل ايٚ ،ٍُٛٛأطًل ْؿٗٝا
عًْ ٢ؿ ٞفيو ايتٝورل ،أ ٟإٔ هٓ ١اهلل ٗ ايه ٕٛدلت عً ٢إٔ ؾٓ ٕٛايباطٌ ٚإٕ
شلٿ ٳعًځ ٢ايڃبٳاطٹٌڇ ځؾٳ ٝٵـَٳػٴ٘ٴ ځؾڇإفٳا ٖٴٛٳ
كادت أٚاًٗ٥ا  ٫تًبح إٔ تٓكٌع طبٳٌٵ ٳْ ڃك ٹقفٴ بٹايڃ ٳ
مٳا ٹٖلٷص293/12 .
 ٗٚ _41اعذلاف اَلأ ٠ايعنٜن عٔل ٠إًو عدل ٠بؿٔ ١ًٝا٫عذلاف باؿل،
ٚتدل ١٥ايدلٖ ٤ٟا أيِل ب٘ َٔٚ ،ػٌ ١ٝعكاب اهلل اـا6/13 .ٌٓ٥
ٚ _42اقذلاغ ٜٛهـ _عً ٘ٝايو _ّ٬فيو إعـاؿ يٓؿو٘ يًكٝاّ َِاحل ا٭َ١
عً ٢هٓ ١أٌٖ ايؿٌٔ ٚايهُاٍ َٔ اكتٝاغ ْؿٛهِٗ يًعٌُ ٗ إِاحلٚ ،يقيو
مل ٜوأٍ َا٫ڄ يٓؿو٘ ٫ٚ ،علٓاڄ َٔ َتاع ايـْٝا.
ٚيهٔ هأٍ إٔ ٜٛي ٘ٝػنا ٔ٥إًُه ;١يٝشؿ ٜا٭َٛاٍ ٜٚعـٍ ٗ تٛمٜعٗا،
ٜٚلؾل با٭َْ ٗ ١عٗا ٚإب٬غٗا حملايِّٗا.
ٚعًٌ طًب٘ فيو بكٛي٘ :طإڇْٿ ٞسٳؿٹٜٝڅ ٳعًٹِٝٷص إؿٝـٹ تعًٌٝٳ َا قبًٗا; يٛقٛع إٕٻ
ٗ ُـك اؾًُ ;١ؾإْ٘ عًِ أْ٘ اتِـ بِؿتٌ ٜعول سِ ٍٛإسـاُٖا ٗ ايٓاي
ٳبًڃ٘ٳ نًتُٗٝاُٖٚ ،ا :اؿؿٕ ٜا ٚ ،ًٜ٘ٝايعًِ بتـبرل َا ٜت ;ٙ٫ٛٹيٝٴ ٵعًٹِٳ إًو إٔ
َهاْت٘ يـٚ ٜ٘ا٥تُاْ٘ إٜا ٙقـ ُاؿؾا قًُٗا ٚأًُٖٗاٚ ،أْ٘ سكٝل بُٗا; ٭ْ٘
َتِـ َا ٜؿ ٞبٛادبُٗاٚ ،فيو ُؿ ١اؿؿ ٜاحملكل ي٥٬تُإُٚ ،ؿ ١ايعًِ
احملكل يًُهاْ.١
ٖ ٗٚقا تعلٜـ بؿًٔ٘; يٗٝتـ ٟايٓاي إٍ اتباعٖ٘ٚ ،قا َٔ قب ٌٝاؿٹوٵبٳ.١
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ًٚٳٻب٘ ابٔٴ عڀ١ٝځ َكاّ ٜٛهـ _ عً ٘ٝايوٖ _ ّ٬قا َكاّ أب ٞبهل÷ٗمكاالت
ؿػٛي٘

ٗ اـ٬ؾَ ١ع ْٗ ٘ٝإوتٌرل ي٘ َٔ ا٭ِْاك َٔ إٔ ٜتأَل عً ٢اثٌٓ.
قًت ٖٛٚ :تٌب ٘ٝكًٝل; إف نُٖ٬ا ُـٿٜل9_8/13 .

لكبار

كتاب
العزبٔ٘

ٖٚ _43ق ٙاٯ ١ٜأٌُ يٛدٛب علضڇ إل٤ٹ ْٳؿڃوٳ٘ ي ١ٜ٫ٛعٌُ َٔ أَٛكيف ا٭َ١
العصز

إفا عًِ أْ٘ ًِٜ ٫ض ي٘ غرل ;ٙ٭ٕ فيو َٔ ايِٓض يٮَٚ ،١ػاُ ١إفا مل ٜهٔ
ٖٔ ٜتِٗ عً ٢إٜجاك َٓؿعْ ١ؿو٘ عًًَِ ٢ش ١ا٭َ.١

احلدٓح

ٚقـ عًِ ٜٛهـ _عً ٘ٝايو _ّ٬أْ٘ أؾٌٔ ايٓاي ٖٓايو; ٭ْ٘ نإ إَٔ٪
ايٛسٝـ ٗ فيو ايكڀل; ؾٗ ٛٱّاْ٘ باهلل ٜبح أُ ٍٛايؿٔا ٌ٥اييت تكتٔٗٝا ًلٜع١
آبا ٘٥إبلاٖٚ ِٝإهشام ٜٚعكٛب _عً ِٗٝايو _ّ٬ؾٜ ٬عاكض ٖقا َا داٗ ٤
ُشٝض َوًِ عٔ عبـايلٓٔ بٔ زلل ٠قاٍ :قاٍ ي ٞكه ٍٛاهلل"ٜ= :ا
عبـايلٓٔ  ٫توأٍ اٱَاك ;٠ؾإْو إٕ أعڀٝتٗا عٔ َوأيٚ ١ٴ ٹن ڃًتٳ إيٗٝاٚ ،إٕ
أعڀٝتٗا عٔ غرل َوأي ١أعٓت عًٗٝا.+
٭ٕ عبـايلٓٔ بٔ زلل ٠مل ٜهٔ َٓؿلؿاڄ بايؿٌٔ َٔ بٌ أَجاي٘ ٫ٚ ،كادشاڄ
عًْٝ ٢عِٗ.
ٖ َٔٚق ٙاٯ ١ٜأػق ؾكٗا٤ٴ إقٖبٹ دٛامٳ طًبٹ ايكٔاٜ ٕٔ ٤عًِ أْ٘ أٌٖٚ ،أْ٘
إٕ مل ٜٴ ٳٍٛٻ ٓاعت اؿكٛم.
قاٍ إامك= :ٟهب عً ٖٛ َٔ ٢أٌٖ ا٫دتٗاؿ ٚايعـاي ١ايوعٞٴ ٗ طًب
ايكٔا ٤إٕ عًِ أْ٘ إٕ مل ًٜٹ٘ٹ ٓاعت اؿكٛم ،أٚ ٚي ٫ َٔ ٘ٝوٌ إٔ ،ٍٜٛ
ٚنقيو إٕ نإ ٚي ٫ َٔ ٘ٝتٳشٹٌټ تٳٛيٝتٴ٘ ٫ٚ ،هب ٌٝيعني٘ إ ٫بڀًب أًٖ٘.+
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ٚقاٍ ابٔ َلمٚم= :مل أقـ عًٖ ٢قا ٭سـ َٔ قـَا ٤أٌٖ إقٖب غرل
إامك.+ٟ
ٚقاٍ عٝاض ٗ نتاب اٱَاك _ ٠أً َٔ ٟلغ ُشٝض َوًِ _ َا ٚاٖلٙ
ا٫تؿام عً ٢دٛام ايڀًب ٗ ٖق ٙاؿاي.١
ٚٚاٖل ن ّ٬ابٔ كًـ ٗ إكـَات سلَ ١ايڀًب َڀًكاڄ.
قاٍ ابٔ َلمٚمٚ= :إِا كأٜت َجٌ َا ْكٌ إامك ٟأ ٚقلٜباڄ َٓ٘ يًػنايٗ ٞ
ايٛدٝن10_9/13 .+
ٚ _44ؿػٛشلِ عًٜ ٘ٝـٍ عً ٢أْ٘ نإ ٜلاقب أَل بٝع ايڀعاّ عٔٛكٜٚ ،ٙأفٕ
ب٘ ٗ فًو٘; ػٌ ١ٝإٓاع ١ا٭قٛات; ٭ٕ بٗا سٝا ٠ا٭َٚ ،١علف ٜٛهـ _ عً٘ٝ
ايو _ ّ٬إػٛت٘ بعـ َٔ ٞهٌٓ عً ٢ؾلاقِٗ; يك ٠ٛؾلاهت٘ ٚمناْ ١عكً٘ ؿ.ِْٗٚ
12/13
سـٺ ٚٳاؿٵ ٴػًڂٛا َٹٔٵ ځأبٵٛٳابٺ ٴَتٳؿځلٿقځ١ٺ ٳَٚٳا
 _45طٚٳقځاٍٳ ٜٳا ٳبٓٹ ٫ ٞتٳ ٵـ ٴػًڂٛا َٹٔٵ بٳابٺ ٚٳا ٹ
شهڃِٴ ڇإ ډ ٫ٹيًډ٘ٹ ٳع ځًٝٵ٘ٹ تٳٛٳ ډن ڃًتٴ ٳ ٚٳع ځًٝٵ٘ٹ ځؾ ڃًٳٝتٳٛٳنډٌٵ
ڂأ ڃغٓٹ ٞعٳٓهڂِٵ َٹٔٵ ايًډ٘ٹ َٹٔٵ ٳًٞٵ٤ٺ إڇٕٵ ايڃ ٴ
ٳنًڂٕٛٳ ص.
ايڃ ٴُتٳِّ ٛ
ٕٚا نإ ًإٔ إقاَ ١اؿلاي ٚا٭كُاؿ إٔ ته ٕٛعً ٢أبٛاب إـ ١ٜٓاقتِل عً٢
ؼقٜلِٖ َٔ ايـػ َٔ ٍٛباب ٚاسـ ؿ ٕٚإٔ وقكِٖ َٔ إٌ ٗ ٞههٚ ١اسـ٠
َٔ ههو إـٚٚ ،١ٜٓثل بأِْٗ عاكؾ ٕٛبوهو إـ ;١ٜٓؾًِ ىٍ ٓ٬شلِ ؾٗٝا،
ٚعًِ إٔ بٓٝاٌَ ٜهُ ٗ ٕٛشب ١أسـ إػٛت٘; ي ٗ ٌٜٔ ٬٦إـ21/13 .١ٜٓ
ٚ _46أكاؿ بٗقا تعً ُِٗٝا٫عتُاؿ عً ٢تٛؾٝل اهلل ٚيڀؿ٘ َع ا٭ػق با٭هباب
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مكاالت٭ْا
إعتاؿ ٠ايٛاٖل ;٠تأؿباڄ َع ٚآع ا٭هبابَٚ ،كـك ا٭يڀاف ٗ كعا ١ٜاؿايٌ;
لكبار

ْ ٫وتڀٝع إٔ ْڀًع عًَ ٢لاؿ اهلل ٗ ا٭عُاٍ; ؾعًٓٝا إٔ ْتعلؾٗا بعَ٬اتٗا٫ٚ ،
ٜه ٕٛفيو إ ٫بايوع ٞشلا.

كتاب

العزبٔ٘

ٖٚقا هل َوأي ١ايكـك نُا أًاك إي ٘ٝق ٍٛايٓيب"= :اعًُٛا ؾهٌ يف
َٝول ٕا

ػًل ي٘.+
 ٗٚا٭ثل= :إفا أكاؿ اهلل أَلاڄ ٜول أهباب٘.+

العصز

احلدٓح

قاٍ اهلل _تعاٍ_ :ط ٳَٚٳٔٵ أځكٳاؿٳ اٯػٹلٳ٠ځ ٳٚهٳعٳ ٢ځيٗٳا هٳ ٵعٳٗٝٳا ٳٖٚٴٛٳ َٴ ٵَ٪ٹٔٷ ؾځڂأ ٵٚيځ٦ٹوځ
نځإٳ هٳ ٵعٴٗٝٴ ٵِ َٳ ٵٌهڂٛكاڄص.
فيو إٔ ًإٔ ا٭هباب إٔ ؼٌِ عٓـٖا َوبباتٗا; ٚقـ ٜتؼًـ فيو َعاكٓ١
أهباب أػلَٔ ٣اؿ ٠يتًو ا٭هباب ساًُٚ ٗ ١قت ٚاسـ ،أ ٚيه ٕٛايوبب
ايٛاسـ قـ ٜه ٕٛهبباڄ ٭ًٝاَ ٤تٔاؿ ٠باعتباكات; ؾٝؼڀ ٧تعاط ٞايوبب ٗ
َِاؿؾ ١إوبب إكِٛؿ.
ٚيْٛ ٫ٛاّ ا٭هباب َٚلاعاتٗا يِاك اجملتُع ايبٌل٬ُٖ ٟڄ ُٖٚذاڄ.
22_21/13
ْ _47اؿٚا بُٛـ ايعنٜن إَا ٭ٕ نٌ كٝ٥ى ٜ ١َُٗ ١ٜ٫ٚـعَ ٢ا ٜلاؿف
ايعنٜن; ؾٝهٜٛ ٕٛهـ _ عً ٘ٝايو _ ّ٬عنٜناڄ ،نُا إٔ كٝ٥ى ايٌلطٜ ١ـع٢
ايعنٜن نُا تكـّ ٗ قٛي٘ _تعاٍ_ :طاَٵلٳځأ٠ڂ ايڃ ٳعنڇٜنڇص.
ٚإَا ٭ٕ ٜٛهـ ُٓت إي ١ٜ٫ٚ ٘ٝايعنٜن ايق ٟاًذلا ;ٙؾذُع ايتِلؾات،
ٚكادع ٗ ٙٛأػق أػ.ِٗٝ
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ُٚٚؿٛا أباِٖ بج٬خ ُؿات تكتٔ ٞايذلقٝل عً :ٖٞٚ ،٘ٝسٓإ ا٭ب،٠ٛ
ُٚؿ ١ايٌٝؼٛػٚ ،١اهتشكاق٘ ددل ػاطل ;ٙ٭ْ٘ نبرل ق ،َ٘ٛأ ٚ٭ْ٘ اْتٗٗ ٢
ايهدل إٍ أقِا ;ٙؾا٭ُٚاف ٳَوٴٛٵقځ١څ يًشح عً ٢هلاغ ا٫بٔ  ٫٭ٌُ ايؿا٥ـ;٠
٭ِْٗ قـ ناْٛا أػدلٚا ٜٛهـ _ عً ٘ٝايو _ ّ٬غدل أب.ِٗٝ
ٚإلاؿ بايهبرل :إَا نبرل عٌرلت٘; ؾإها٤ت٘ توْٝ ِٖ٤ٛعاڄ  َٔٚعاؿ ٠اي٠٫ٛ
اهتذ٬ب ايكبا.ٌ٥
ٚإَا إٔ ٜه ٕٛطنځبٹرلاڄص تأنٝـاڄ يعط ٳًٝٵؼاڄص أ ٟبًؼ ايػا ٗ ١ٜايهدل َٔ ايؤ،
سـٳْٳا ٳَهځاْٳ٘ٴص إف نإ ٖ ٛأُػل اٱػ،٠ٛ
ؼقٵ ځأ ٳ
ٚيقيو ؾځلٻعٛا عً ٢فيو طؾځ ٴ
ٚا٭ُػل أقلب إٍ كق ١ا٭ب عً37_36/13 .٘ٝ
ٚ _48إِا مل ٜهاًؿِٗ ٜٛهـ _ عً ٘ٝايو _ ّ٬عاي٘ ٜٚأَلِٖ ظًب أبِٗٝ
٦َٜٛق :إَا ٭ْ٘ ػٌ ٞإٕٵ ٖ ٛتلنِٗ إٍ اػتٝاكِٖ إٔ ٜهٝـٚا يبٓٝاٌَ; ؾٝنعُٛا
أِْٗ ٜلدعْٝ ٕٛعاڄ إٍ أب ;ِٗٝؾإفا اْؿلؿٚا ببٓٝاٌَ أًٖه ٗ ٙٛايڀلٜلٚ ،إَا
٭ْ٘ قـ نإ بٌ ايكب٘ ٚبٌ ايهٓعاْ ٗ ٌٝتًو إـ ٠عـا ;٠ٚؾؼاف إٕ ٖ ٛدًب
عٌرلت٘ إٍ َِل إٔ تتڀلم إيٚ ٘ٝإي ٕٛٓٚ ِٗٝايوًَ َٔ ٤ٛو َِل; ؾذلٜٻح إٍ
إٔ هـ ؾلُ ١يقيو.
ٚنإ إًو قـ أسؤ إي ;٘ٝؾًِ ٜهٔ َٔ ايٛؾا ٤ي٘ إٔ ٜؿعٌ َا ٜهلٖ٘ أٜ ٚو٤ٞ
 ;٘ٓٚؾذلقب ٚؾا ٠إًو ،أ ٚايوع ٗ ٞإكٓا ٘٥بقيو.
أ ٚأكاؿ إٔ ٜوتعًِ َٔ أػَ ٗ ٘ٝـ ٠اْ٫ؿلاؿ ب٘ أسٛاٍ أبٚ ٘ٝأًِٖٗ; يٛٓٝل نٝـ
ٜأت ٞبِٗ أ ٚببعِٔٗ38/13 .

350

لطائف مً تفضري صْرٗ ْٓصف

مكاالتَٔ
ٚ _49ابٔٝاض ايعٓ :ٌٓٝعـ ايبِلٚٚ ،اٖل ٙأْ٘ تٳٳب ټـٍٴ يٕٛڇ هٛاؿٹُٖا
ت ٳعٵٓٝٳاٙٴص ؿ ٕٚعُٝت عٓٝا.ٙ
ٔ ٵ
اشلناٍ; ٚيقيو عدل بعطاٵبٝٳ ٻ

لكبار

كتاب

ايقٟ
ٚطَٹٔٳص ٗ قٛي٘ :طَٹٔٳ ايڃشٴنٵٕڇص هببٚ ،١ٝاؿنٕ هبب ايبها ٤ايهجرلالعزبٔ٘
ٖ ٛهبب ابٔٝاض ايع.ٌٓٝ

يف
العصز

ٚعٓـ ٟإٔ ابٔٝاض ايع ٌٓٝنٓا ١ٜعٔ عـّ اٱبِاك نُا قاٍ اؿاكخ بٔ
احلدٓح

سًن:٠
قانُويفُ لًُٕٗبٗضجُبعٗتُُٕ لٍُتُ ُ

ت ت تيف ُفّٗ ت تتيفُت ت ت ُّتٗ ُٔمب ت تتيفُٞ

ٚإٔ ُاؿنٕ ٖ ٛايوبب يعـّ اٱبِاك نُا ُ ٖ ٛايٛاٖل; ؾإٕ تٛاي ٞإسواي
اؿنٕ عً ٢ايـَاؽ قـ أؾٔ ٢إٍ تعڀ ٌٝعٌُ عِب اٱبِاك ،عً ٢إٔ ايبها٤
َٔ اؿنٕ أَل دبً ;ٞؾٜ ٬وتػلب ُـٚكْ َٔ ٙيب ،أ ٚإٔ ايتِدل عٓـ إِا٥ب
مل ٜهٔ َٔ هٓ ١ايٌلٜع ١اٱهلا ،١ًٝٝ٥بٌ نإ َٔ هِٓٓٗ إٗٚاكٴ اؿنٕڇ ٚاؾنع
عٓـ إِا٥ب.
ٚقـ سهت ايتٛكا ٠بها ٤بين إهلا ٌٝ٥عًَٛ ٢ه _ ٢عً ٘ٝايو _ ّ٬أكبعٌ
َٜٛاڄٚ ،سهت ُنٜلٳ بعضڇ ا٭ْبٝا ٤ثٝابِٗ َٔ اؾنعٚ ،إِا ايتِدل ٗ إِٝب١
نُاٍٷ بًػت إي ٘ٝايٌلٜع ١اٱه.١َٝ٬
ٚايهَ :ِٝٛبايػ ١يًهاٚ ،ِٚايه :ِٛاٱَواى ايٓؿواْ ،ٞأ ٟنا ِٚيًشنٕ ٫
ٜٗٛل ٙبٌ ايٓايٜٚ ،به ٗ ٞػًٛت٘ ،أ ٖٛ ٚؾعَ ٌٝعَٓ ٢ؿع ،ٍٛأ ٟقنٕٚ
نكٛي٘ :ط ٳٖٚٴ ٳ ٛٳَ ڃهٛڂّٛٷص43/13 .
سنٵْٹ ٞڇإيځ ٢ايًډ٘ٹص َؿٝـ ٠قِل ًهٛا ٙعً٢
 _50ؾذًُ :١طإڇْٻُٳا أځ ٵًهڂ ٛٳبجٿ ٞٳ ٚٴ
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ايتعًل باهِ اهلل ،أٌٜ ٟه ٛإٍ اهلل  ٫إٍ ْؿو٘; يٝذـؿ اؿنٕ ،ؾِاكت
ايٌه ٣ٛبٗقا ايكِـ ٓلاع ٖٞٚ ١عباؿ ;٠٭ٕ ايـعا ٤عباؿُٚ ،٠اك ابٔٝٳاضٴ
ع ٘ٝٓٝايٓاً٧ٴ عٔ ايتقنلڇ ايٓاً٧ڇ عٔ ايٌه ٣ٛأثلاڄ دوـٜاڄ ْاً٦اڄ عٔ عباؿَ ،٠جٌڇ
تٳ ځؿڀڊلڇ أقـاّ ايٓيب"َٔ قٝاّ ايً45_44/13 .ٌٝ
ٚ _51قـ أعكب ن َ٘٬بكٛي٘ :طٚٳځأ ٵعًځِٴ َٹٔٵ ايًډ٘ٹ َٳا  ٫تٳ ٵعًځُٴٕٛٳص يٓٝبِٗٗ إٍ
قِٛك عكٛشلِ عٔ إؿكاى إكاُـ ايعاي ;١ٝيٝعًُٛا أِْٗ ؿَ ٕٚلتب١ٹ إٔ ٜعًُ ٙٛأٚ
 ،ًَٜٙٛٛأ ٟأْا أعًِ عًُاڄ َٔ عٓـ اهلل ٳعًډ ٳُٓٹ ٫ ٘ٝتعًُ ٖٛٚ ْ٘ٛعًِ ايٓب.٠ٛ
ٚقـ تكـّ ْٛرل ٖق ٙاؾًُ ٗ ١قِْٛ ١غ _عً ٘ٝايو َٔ _ّ٬هٛك ٠ا٭علاف; ؾٗٞ
َٔ ن ّ٬ايٓب ٠ٛا٭ٚ ،ٍٚسهَ ٞجًٗا عٔ ًعٝب _عً ٘ٝايو ٗ _ّ٬هٛك ٠ايٌعلا.٤

ٖ ٗٚقا تعلٜض بٹ ٳلؿٿ تعلِٓٗ بأْ٘ ٜڀُع ٗ احملاٍ بإٔ َا ووب ْ٘ٛقا٫ڄ هٝكع.
ثِ ُلغ شلِ بٌٖ ٤ٞا ٜعًُ٘ٚ ،ناًٳؿځِٗ َا وكل نقبِٗ اؿعا ٤ا٥تهاٍ
ايق٥بٹ ٜٛهـ _ عً ٘ٝايو _ ّ٬سٌ أفْ٘ اهلل بقيو عٓـ تكـٜل اْتٗا ٤ايبً،٣ٛ
ـ ٚٳځأػٹ٘ٝٹص45/13 .
ش ٻووٴٛا َٹٔٵ ٜٴ ٛٴه ٳ
ؾكاٍ :طٜٳا ٳبٓٹ ٞا ٵفٖٳبٴٛا ځؾتٳ ٳ
ٚ _52ؾ ٘ٝتعلٜض بأِْٗ قـ ًُض ساشلِ َٔ بعـٚ ،فيو إَا بٛس َٔ ٞاهلل إٕ
نإ ُاك ْبٝاڄ ،أ ٚبايؿلاه ;١٭ْ٘ ٕا كآِٖ سل ٌِٜعً ٢كغبات أب ٗ ِٗٝطًب
ؾـا ٤بٓٝاٌَ سٌ أػق ٗ سهِ تُٗ ١ايولق ٗٚ ،١طًب هلاس٘ ٗ ٖقا إٛقـ
َع اٱؿاغ ٗ فيوٚ ،نإ ٜعلف َِٓٗ َعانو ١أبً ٗ ِٗٝإٔ بٓٝاٌَ عًِ أِْٗ
ثابٛا إٍ ُ٬غ.
ٚإِا ناًؿِٗ عاي٘ اٯٕ; ٭ٕ ا٫ط٬ع عً ٢ساي٘ ٜكتٔ ٞاهتذ٬ب أبٚ ٘ٝأًٖ٘
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مكاالت
إٍ ايوهٓ ٢بأكض ٜ٫ٚت٘ٚ ،فيو نإ َتٛقؿاڄ عً ٢أًٝا ٤يعًٗا مل تتٗٝأ إ ٫س٦ٓٝق.
لكبار

دـٵْٳا
ٚقـ أًلْا إٍ فيو عٓـ قٛي٘ _تعاٍ_ :طقځاٍٳ َٳعٳافٳ ايًډ٘ٹ أځٕٵ ْٳ ڃأ ٴػقٳ ڇإ٫ډ َٳٔٵ ٚٳ ٳ
ٳَتٳا ٳعٓٳا ٹعٵٓ ٳـٙٴص ؾكـ ُاك ٜٛهـ _ عً ٘ٝايو _ ّ٬دٹ ټـ َهٌڈ عٓـ ؾلع.ٕٛ

كتاب

العزبٔ٘

 ٗٚاٱُشاغ  َٔ 45هؿل ايته ٜٔٛإٔ ٜٛهـ _ عً ٘ٝايو _ ّ٬قاٍ يف
ٱػٛت٘

العصز
عً٢
س٦ٓٝق_ ٖٛٚ= :أ ٟاهلل_ قـ دعًين أباڄ يؿلعٚ ،ٕٛهٝـاڄ يهٌ بٝتَ٘ٚ ،توًڀاڄ

نٌ أكض َِل.+

احلدٓح

ؾايٛاٖل إٔ إًو ايق ٟأطًل ٜٛهـ _ عً ٘ٝايو َٔ _ ّ٬ايوذٔ ٚدعً٘ عنٜن
َِل قـ تٚ ،ٗٛػًؿ٘ ابٔ ي٘; ؾشذب٘ ٜٛهـ _ عً ٘ٝايوُٚ _ ّ٬اك يًًُو
ايٌاب َٓني ١ا٭بُٚ ،اك َتِلؾاڄ َا ٜلٜـ; ؾلأ ٣اؿاٍ َواعـاڄ ؾًب عٌرلت٘
إٍ أكض َِل48_47/13 .
 :١ًْٚ _53طإڇْٻ ٴ٘ َٳٔٵ ٳٜٻتلڇ ٚٳٜٳِٵبٹلٵص تعً ٌٝؾًُ :١طَٳٔٻ ايًډ٘ٴ ٳع ځًٵٓٝٳاص.
ؾٛٝهـ _ عً ٘ٝايو _ ّ٬اتك ٢اهللُٚ ،دلٚ ،بٝٓٝاٌَ ُدلٚ ،مل ٜعّ اهلل;
ؾهإ تكٝاڄ.
أكاؿ ٜٛهـ _ عً ٘ٝايو _ ّ٬تعًٚ ُِٗٝهاٌ٥ٳ ايتعلض إٍ ْعِ اهلل _تعاٍ_
ٚسجِٗ عً ٢ايتكٚ ،٣ٛايتؼًل بايِدل; تعلٜٔاڄ بأِْٗ مل ٜتكٛا اهلل ؾ ٗٚ ٘ٝأػ،٘ٝ
ٚمل ِٜدلٚا عً ٢إٜجاك أب ِٗٝإٜاُٖا عً.ِٗٝ
ٖٚقا َٔ أؾاٌْ اـڀاب ١إٔ ٜػتِٓ ايٛاع ٜايؿلُ ١ٱيكا ٤إٛع ٖٞٚ ،١ٛؾلُ١
تأثلٴ ايواَعٚ ،اْؿعايڂ٘ٛٗٚٚ ،كٴ ًٛاٖـٹ ُـم ايٛاعَٛ ٗ ٜعٛت٘49/13 .
سوٳٔٳ بٹٞص أسؤ إيٜ ;ٞكاٍ :أسؤ ب٘ ٚأسؤ إئَ ،٘ٝ
َٚ _54عٓ :٢طځأ ٵ
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غرل تٌُٔ َعٓ ٢ؾعٌ آػل.
ٚق ٖٛ :ٌٝبتٌُٔ أسؤ َعٓ ٢يڀـٚ ،با ٤طبٞص يًُ٬بو ١أ ٟدعٌ
إسواْ٘ َ٬بواڄ يٚ ،ٞػّ َٔ إسوإ اهلل إي ٘ٝؿَ ٕٚڀًل اؿٔٛك يَ٬تٝام ،أٚ
اينٜاؿ ٠إسواٌْ ُٖا  ّٜٛأػلد٘ َٔ ايوذٔٚ ،ف ٤ٞعٌرلت٘ َٔ ايباؿ.١ٜ
سوٳٔٳص ؾٗ ٞبإٓاؾتٗا إٍ فيو ايؿعٌ
ؾإٕ طإڇفُص ٚلف مَإ يؿعٌ طځأ ٵ
اقتٔت ٚقٛعٳ إسوإڈ غرل َعـٚؿ; ؾإٕ فيو ايٛقت نإ مَٔ ثبٛت بلا٤ت٘ َٔ اٱثِ
ايق ٟكَت٘ ب٘ اَلأ ٠ايعنٜن ٚتًو ٹَٓٻ١څٚ ،مَٔ ػ َٔ ُ٘٬ايوذٔ; ؾإٕ ايوذٔ

عقاب ايٓؿى باْ٫ؿِاٍ عٔ ا٭ُـقاٚ ٤ا٭سبٚ ،١غًڀ ١ٳَٔٵ ٌٜ ٫انً،ْ٘ٛ
ٚبٌػً٘ عٔ ػًْ ٠ٛؿو٘ بتًك ٞاٯؿاب اٱشلٚ ،١ٝنإ _ أٜٔاڄ _ مَٔ إقباٍ إًو
عً.٘ٝ
ٚأَا ف ٤ٞأًٖ٘ ؾنٚاٍٴ أملڈ ْؿواْ ٞبٛسٌت٘ ٗ اْ٫ؿلاؿ عٔ قلابتً٘ٛٚ ،ق٘ إٍ
يكا ;ِٗ٥ؾأؾِض بقنل ػلٚد٘ َٔ ايوذٔٚ ،ف ٤ٞأًٖ٘ َٔ ايبـ ٚإٍ سٝح ٖٛ
َٳ ٹهٝٵٔٷ ق.ٟٛ
ٚأًاك إٍ َِا٥ب٘ ايوابك َٔ ١اٱبكا ٗ ٤اؾبٌَٚ ،اٖـَ ٠هل إػٛت٘ ب٘
بكٛي٘ :طَٹٔٵ بٳ ٵعـٹ أځٕٵ ٳْنٳؽٳ اي ٻٌٵٝڀځإٴ ٳبٵٓٝٹ ٞٳٚٳبٝٵٔٳ ڇإػٵٛٳتٹٞص.
ؾهًُ ١طبٳ ٵعـٹص اقتٔت إٔ فيو ً ٤ٞاْكٔ ٢أثلٚ ،ٙقـ أيځ ٻِ ب٘ إْا٫ڄ;
اقتِاكاڄ عًً ٢هل ايٓعُٚ ،١إعلآاڄ عٔ ايتقنرل بتًو اؿٛاؿخ ا ڂٕ ځهـٿك ٠يًًِ١
بٚ ٘ٓٝبٌ إػٛت٘; ؾُل بٗا َل ايهلاّٚ ،باعـٖا عِٓٗ بكـك اٱَهإ; إف ْاطٗا بٓنؽ
ايٌٝڀإ57/13 .
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مكاالت

صْرٗ الزعد

لكبار
كتاب

العزبٔ٘
َٔ
ٖ _1هقا زلٝت َٔ عٗـ ايوًـٚ ،فيو ٜـٍ عً ٢أْٗا َوُا ٠بقيو

عٗـ ايٓيب"إف مل ىتًؿٛا ٗ ازلٗا.

يف

العصز

احلدٓح:
ٚإِا زلٝت بإٓاؾتٗا إٍ ايلعـ; يٛكٚؿ فنل ايلعـ ؾٗٝا بكٛي٘ _تعاٍ_

طٚٳٴٜوٳبٿضٴ اي ٻل ٵعـٴ بٹشٳ ٵُ ٹـ ٹٚ ٙٳايڃُٳ٬ٹ٥هځ ڂَ ١ٹ ٵٔ ػٹ ٝځؿتٹ ٹ٘ ٚٳٜٴ ٵلهٹٌٴ ايِٻٛٳا ٹعلٳص.

ؾوُٝت بايلعـ; ٭ٕ ايلعـ مل ٜٴقُنځلٵ ٗ هٛكَ ٠جٌ ٖق ٙايوٛك ;٠ؾإٕ ٖقٙ
ايوٛكَ ٠ه ١ٝنًڊٗا أَ ٚعُٗٛا.
ٚإِا فنل ايلعـ ٗ هٛك ٠ايبكلْ ٖٞٚ ،٠نيت بإـ.١ٜٓ
م ػٳٛٵؾاڄ ٚٳطځُٳعاڄص إٍ قٛي٘ :ط ٳٖٚٴٛٳ
ٚإفا ناْت آٜات :طٖٴٛٳ اډيقٹٜ ٟٴلڇٜهڂِٵ ايڃبٳلٵ ٳ
ٳًـٹٜـٴ ايڃُٹشٳاٍڇص ٖا ْنٍ بإـ_ ١ٜٓنُا هٝأت _ٞتعٌ إٔ فيو ْنٍ قبٌ ْن ٍٚهٛك٠
ايبكل.٠
ٖٚق ٙايوٛكَ ٠ه ٗ ١ٝق ٍٛفاٖـ ٚكٚاٜت٘ عٔ ابٔ عبايٚ ،كٚا ١ٜعً ٞبٔ أبٞ
طًشٚ ،١هعٝـ بٔ دبرل عٓ٘ ٖٛٚ ،ق ٍٛقتاؿ75/13 .٠
َٚ _2عاْٗٝا داك ١ٜعً ٢أهًٛب َعاْ ٞايكلإٓ إه َٔ ٞا٫هتـ ٍ٫عً٢
ايٛسـاْٚ ،١ٝتكلٜع إٌلنٌٚ ،تٗـٜـِٖ.
ٚا٭هباب اييت أثاكت ايك ٍٛبأْٗا َـْ ١ٝأػباك ٚاٖٚ ،١ٝهٓقنلٖا ٗ َٛآعٗا
َٔ ٖقا ايتؿورلَ ٫ٚ ،اْع َٔ إٔ تهَ ٕٛه َٔٚ ،١ٝآٜاتٗا آٜات ْنيت بإـ١ٜٓ
ٚأؿكت بٗا; ؾإٕ فيو ٚقع ٗ بعض هٛك ايكلإٓ; ؾايق ٜٔقايٛاَ ٖٞ :ه ١ٝمل
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ٜقنلٚا َٛقعٗا َٔ تلتٝب إهٝات ه ٣ٛأِْٗ فنلٖٚا بعـ هٛكٜٛ ٠هـ،
ٚفنلٚا بعـٖا هٛك ٠إبلاٖ.ِٝ
ٚايق ٜٔدعًٖٛا َـْ١ٝڄ عٳ ټـٖٚا ٗ ايٓن ٍٚبعـ هٛك ٠ايكتاٍٚ ،قبٌ هٛك٠
ايلٓٔٚ ،عـٖٚا هابع١ڄ ٚتوعٌ ٗ عـاؿ ايٓن.ٍٚ
ٚإف قـ ناْت هٛك ٠ايكتاٍ ْنيت عاّ اؿـٜب ،١ٝأ ٚعاّ ايؿتض ته ٕٛهٛك٠
ايلعـ بعـٖا.
ٚعـت آٜاتٗا ث٬ثاڄ ٚأكبعٌ َٔ ايهٛؾٚ ،ٌٝأكبعاڄ ٚأكبعٌ ٗ عـؿ إـْ،ٌٝ
ٔٚواڄ ٚأكبعٌ عٓـ ايٌاّ76/13 .
َ _3كاُـٖا :أقُٝت ٖق ٙايوٛك ٠عً ٢أهاي إثبات ُـم ايله " ٍٛؾُٝا
أٚس ٞإي َٔ ٘ٝإؾلاؿ اهلل باٱشلٚ ،١ٝايبعحٹٚ ،إبڀاٍڇ أقٛاٍ إهقبٌ; ؾًقيو
تهلكت سها١ٜڂ أقٛايٹِٗ ٔىٳ َلاتٺ َٛمع١ڄ عً ٢ايوٛك ٠بـ٤اڄ ْٗٚا.١ٜ
َٗٚٻـ يقيو بايتٓ ٜ٘ٛبايكلإٓٚ ،أْ٘ َٓنٍٷ َٔ اهللٚ ،ا٫هتـٍ٫ٴ عً ٢تؿلؿٙ
_تعاٍ_ باٱشل ١ٝبـ ٌ٥٫ػًل ايعٳايځُٳٌْٛٚ ،اَٹُٗا ايـاٍ عً ٢اْؿلاؿ ٙبتُاّ ايعًِ
ٚايكـك٠ٹٚ ،إؿَازڇ اَ٫تٓإ; ٕا ٗ فيو َٔ ايٓعِ عً ٢ايٓاي.
ثِ اْتكٌ إٍ تؿٓٝـ أقٛاٍ أٌٖ ايٌلىَٚ ،ناعُِٗ ٗ إْهاك ايبعح.
ٚتٗـٜـٹِٖ إٔ وٌ بِٗ َا سٌ بأَجاشلِ.
ٚايتقنرلڇ بٓعِ اهلل عً ٢ايٓاي.
ٚإثباتٹ إٔ اهلل ٖ ٛإوتشلټ يًعباؿ ٠ؿ ٕٚآشلتِٗ.
ٚإٔ اهللځ ايعاملٴ باـؿاٜاٚ ،إٔ ا٭ُٓاّٳ  ٫تعًِ ً٦ٝاڄ ٫ٚ ،ٴتٓٵعٹِٴ بٓعُ.١
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ٚايتٗـٜـٴ باؿٛاؿخ اؾ ١ٜٛإٔ ٜهَٗٓ ٕٛا عقابٴ يًُهقبٌ نُا سٌ مكاالت
با٭َِ

قبًِٗ.

لكبار

كتاب

ٚايتؼٜٛـٴ َٔ  ّٜٛاؾناٚ ،٤ايتقنرلٴ بإٔ ايـْٝا يٝوت ؿاكٳ قلاكڈ.

العزبٔ٘

ٚبٝإٴ َهابل٠ٹ إٌلنٌ ٗ اقذلاسِٗ ف٤ٞٳ اٯٜات عً ٢مَ ٛكذلساتِٗ.

يف

َٚكابً١ڂ فيو بٝكٌ إَٚ ،ٌَٓ٪ا أعـ اهلل شلِ َٔ اـرل.

العصز
احلدٓح

ٚإٔ ايلهٍٛٳ " َا يك َٔ ٞق َ٘ٛإ ٫نُا يك ٞايلهٌ _ عً ِٗٝايو َٔ _ ّ٬قبً٘.

ٚايجٓا٤ٴ عً ٢ؾلٜل َٔ أٌٖ ايهتب  َٕٛٓ٪ٜبإٔ ايكلإٓٳ َٓنٍٷ َٔ عٓـ اهلل.
ٚاٱًاك٠ڂ إٍ سكٝك ١ايكـكَٛٚ ،اٖل احملٚ ٛاٱثبات.
َٚا ؽًٌ فيو َٔ إٛاعٚ ٜايعدل ٚا٭َجاٍ77_76/13.
ٚ _4دا٤ت ًُ :١طٚٳاډيقٹٜٔٳ ُٳبٳلٴٚا اٵبتٹػٳا٤ٳ ٚٳدٵ٘ٹ كٳٿبٗڇِٵص َٚا عڀـ عًٗٝا
ٖٛٚٳ :طأځقځاَٴٛا ايِٻ٠٬ځ ٚٳأځْ ځؿكڂٛاص بِٝػ ١إٔ ٞٱؾاؿ ٠ؼكل ٖق ٙا٭ؾعاٍ ايج٬ث١
شلُِٚ ،هٓٗا َٔ أْؿوِٗ; تٜٓٗٛاڄ بٗا; ٭ْٗا أُ ٍٛيؿٔا ٌ٥ا٭عُاٍ.
ؾأَا ايِدل :ؾٮْ٘ َٹ٬ى اهتكاَ ١ا٭عُاٍ َِٚـكٖا; ؾإفا ؽًل ب٘ إَٔ٪
ُـكت عٓ٘ اؿوٓات ٚايؿٔا ٌ٥بوٗٛيٚ ،١يقيو قاٍ _تعاٍ_ :طإڇٕٻ اٱڇْوٳإٳ
شلٿ ٚٳتٳٛٳاُٳٛٵا
يځؿٹ ٞٴػوٵلڈ()2ڇإ٫ډ اډيقٹٜٔٳ آ ٳَٓٴٛا ٳٚعٳ ٹًُڂٛا ايِٻايٹشٳاتٹ ٚٳتٳٛٳاُٳٛٵا بٹايڃ ٳ
بٹايِٻبٵلڇص.
ٚأَا ايِ :٠٬ؾٮْٗا عُاؿ ايـٚ ،ٜٔؾٗٝا َا ٗ ايِدل َٔ اـاُ ١ٝيكٛي٘ _تعاٍ_:
طإڇٕٻ ايِٻ٠٬ځ ٳتٓٵٗٳ ٢عٳٔٵ ايڃؿځشٵٌٳا٤ٹ ٚٳاڃي ٴُٓٵ ځهلڇص ٚقٛي٘ _تعاٍ_ :طٚٳاهٵتٳعٹٓٝٴٛا بٹايِٻٵب ڇل
ٚٳايِٻ٠٬ٹص.
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ٚأَا اٱْؿام :ؾأًُ٘ اينناَ ٖٞٚ ،٠كاكْ ١يًِ ٠٬نًُا فنلتٚ ،شلا اؿٜ
ا٭ٚؾ َٔ ٢اعتٓا ٤ايـ ٜٔبٗاَٗٓٚ ،ا ايٓؿكات ٚايعڀاٜا نًٗا ٖٞٚ ،أِٖ ا٭عُاٍ;
٭ٕ بقٍ إاٍ ٌٜل عً ٢ايٓؿٛي; ؾهإ ي٘ َٔ ا٭َُٖ ١ٝا دعً٘ ثاْٝاڄ يًِ.٠٬
129_128/13
 :١ًْٚ _5طٜٳُٵشٴٛا ايًډ٘ٴ َٳا ٜٳٌٳا٤ٴص َوتأْؿ ١اهتٓ٦اؾاڄ بٝاْٝاڄ; ٭ٕ ًْ:١
طٹيهڂٌٿ أځدٳٌڈ ٹنتٳابٷص تكتٔ ٞإٔ ايٛعٝـ ناٚ ٔ٥يٝى تأػرلَ ٙن٬ٜڄ ي٘.
ٕٚا نإ ٗ فيو تأٜٝىٷ يًٓاي ٳعكډب باٱع ّ٬بإٔ ايتٛبَ ١كبٛيٚ ،١بإسٍ٬
ايلدا ٤قٌ ايٝأي ،ؾذا٤ت ًْ :١طٜٳُٵشٴٛا ايًډ٘ٴ َٳا ٜٳٌٳا ٴٚ ٤ٳٴٜجٵٹبتٴص اسذلاهاڄ.
ٚسكٝك ١احمل :ٛإمايٚ ،٤ًٞ ١نجل ٗ إماي ١اـ٘ أ ٚايِٛكَٚ ،٠لدع فيو إٍ
ٌ ٚٳدٳ ٳع ڃًٓٳا آٜٳ١ځ ايٻٓٗٳا ڇك َٴبٵِٹ ٳل٠ڄص.
عـّ إٌاٖـ ،٠قاٍ _تعاٍ_ :طؾځُٳشٳٛٵْٳا آٜٳ١ځ ايډًٝٵ ڇ
ٜٚڀًل فاماڄ عً ٢تػٝرل ا٭سٛاٍٚ ،تبـ ٌٜإعاْ ٞنا٭ػباك ٚايتهايٝـ ٚايٛعـ
ٚايٛعٝـ; ؾإٕ شلا ْوباڄ َٚؿاٖ ِٝإفا ُاؿؾت َا ٗ ايٛاقع ناْت َڀابكتٗا; إثباتاڄ
شلاٚ ،إفا مل تڀابك٘ نإ عـّ َڀابكتٗا قٛاڄ; ٭ْ٘ إمايٕ ١ـي٫ٛتٗا.
ٚايتجبٝت :سكٝكت٘ دعٌ ايٌ ٤ٞثابتاڄ قاكٸاڄ ٗ َهإ ،قاٍ _تعاٍ_ :طڇإفٳا ځيكٹٝتٴِٵ
ؾٹ٦ٳ١ڄ ؾځاثٵٴبتٴٛاص.
ٜٚڀًل فاماڄ عً ٢أٓـاؿ َعاْ ٞاحمل ٛإقنٛك ;٠ؾٓٝـكز ٗ َا ؼتًُ٘ اٯ ١ٜعـ٠
َعإَٗٓ :ا أْ٘ ٜعـّ َا ٌٜا َٔ ٤إٛدٛؿاتٜٚ ،بكَ ٞا ٌٜاَٗٓ ٤اٜٚ ،عؿ ٛعُا
ٌٜا َٔ ٤ايٛعٝـ ٜٚكلكٜٓٚ ،وؽ َا ٌٜا َٔ ٤ايتهايٝـ ٜٚبكَ ٞا ٌٜا.٤
ٚنٌ فيو َٛاٖل يتِلف سهُت٘ ٚعًُ٘ ٚقـكت٘.
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مكاالتَا
ٚإف قـ ناْت تعًكات ايكـك ٠اٱشل ١ٝداك ١ٜعًٚ ٢ؾل عًِ اهلل _تعاٍ_ نإ
لكبار

ٗ عًُ٘ ٜ ٫تػرل; ؾإْ٘ إفا أٚدـ ً٦ٝاڄ نإ عإاڄ أْ٘ هٛٝدـٚ ،ٙإفا أماٍ ً٦ٝا نإ
عإاڄ أْ٘ هٝنٚ ًٜ٘عإاڄ بٛقت فيو.

كتاب

العزبٔ٘

ٚځأٵبٗٳِٳ إُشٚ ٛإجبت بكٛي٘ :طَٳا ٜٳٌٳا٤ٴص يتتٛد٘ ا٭ؾٗاّ إٍ تعلفيف فيو
العصز

ٚايتـبل ؾ ;٘ٝ٭ٕ ؼت ٖقا إُٛ ٍُٛٛكاڄ  ٫ؼِٚ ،٢أهباب إٌ ٫ ١٦ٝؼِ.٢

احلدٓح

 ١٦ٌَٝ َٔٚاهلل _تعاٍ_ قٛٳ ايٛعٝـ إٔ  ًِٜٗإقْبٌ ايتٛبٚ ١اٱق٬ع ٚىًل ٗ
قًٛبِٗ ؿاع ١ٝاَ٫تجاٍ.
 ١٦ٌَٝ َٔٚايتجبٝت إٔ ِٜلف قًٛب ق ّٛعٔ ايٓٛل ٗ تـاكى أَٛكِٖ،
ٚنقيو ايك ٗ ٍٛايعهى َٔ تجبٝت اـرل ٚق.ٙٛ
 َٔٚآثاك احمل ٛتٳػٳټٝلٴ إدلا٤ٹ ا٭سهاّ عً ٢ا٭ًؼاْ ،ؾبُٓٝا تل ٣احملاكب
َبشٛثاڄ عَٓ٘ ،ڀًٛباڄ يٮػق ،ؾإفا دا ٤تا٥باڄ قبٌ ايكـك ٠عً _ ٘ٝقڂبٹٌٳ كدٛعٴ٘،
ٚكؾع عٓ٘ فيو ايڀًب.
ٚنقيو إدلا ٤ا٭سهاّ عً ٢أٌٖ اؿلب إفا آَٓٛا ٚؿػًٛا ؼت أسهاّ
اٱه.ّ٬
ٚنقيو ايٌإٔ ٗ ٛٗٚك آثاك كٓ ٢اهلل ،أ ٚغٔب٘ عً ٢ايعبـ; ؾبُٓٝا تل٣
أسـاڄ َػٔٛباڄ عًَٔ ،٘ٝلٚباڄ عً ٘ٝإقيْ٫ ;١ػُاه٘ ٗ إعاُ _ ٞإفا بو تلا ٙقـ
أقًع ٚتاب; ؾأعن ٙاهللِْٚ ،ل.ٙ
 َٔٚآثاك فيو _أٜٔاڄ_ تكًٝب ايكًٛب بإٔ هعٌ اهلل ايبػٔا ٤قب ،١نُا قايت
ٖٓـ بٓت عتب ١يًٓيب " بعـ إٔ أهًُتَ= :ا نإ أٌٖ ػبا ٤أسب إيٞٻ إٔ ٜقيٛا
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َٔ أٌٖ ػبا٥وٚ ،اي ّٛٝأُبشت َٚا أٌٖ ػبا ٤أسب إي ٞإٔ ٜعنٚا َٔ أٌٖ
ػبا٥و.+
ٚقـ قا اهلل ٚعٝـ َٔ بك َٔ ٞأٌٖ َه ;١ؾلؾع عِٓٗ ايوٝـ  ّٜٛؾتض َه ١قبٌ
إٔ ٜأتٛا َوًٌُٚ ،يً ٛا ٤٭َل ايٓيب " باهتِ٦اشلِ سٌ ؿػٛي٘ َه ١ؾاؼاڄ.
ٚبٗقا ٜتشٌِ إٔ يؿ ٜطَٳا ٜٳٌٳا٤ٴص عاّپ  ٌٌُٜنٌ َا ٌٜا ٙ٩اهلل _تعاٍ_
ٚيهٓ٘ فٌُ ٗ ٌَ ١٦ٝاهلل باحملٚ ٛاٱثبات; ٚفيو  ٫تٌِ ا٭ؿي ١ايعكً ١ٝإٍ بٝاْ٘،
ٚمل ٜلؿ ٗ ا٭ػباك إأثٛكَ ٠ا ٜب ٘ٓٝإ ٫ايكً ٌٝعً ٢تؿاٚت ٗ ُش ١أهاْٝـ.ٙ
 َٔٚايِشٝض ؾُٝا ٚكؿ َٔ فيو ق ٍٛايٓيب "= :إٕ أسـنِ يٝعٌُ بعٌُ
أٌٖ اؾٓ ١ستَ ٢ا ٜه ٕٛبٚ ٘ٓٝبٗٓٝا إ ٫فكاع ،ؾٝوبل عً ٘ٝايهتاب; ؾٝعٌُ بعٌُ
أٌٖ ايٓاك ؾٝـػًٗاٚ ،إٕ أسـنِ يٝعٌُ بعٌُ أٌٖ ايٓاك ستَ ٢ا ٜه ٕٛبٚ ٘ٓٝبٗٓٝا
إ ٫فكاع; ؾٝعٌُ بعٌُ أٌٖ اؾٓ ١ؾٝـػًٗا.+
ٚايقًٜٛ ٟغ ٗ َعٓ ٢اٯ ١ٜإٔ َا ٗ أّ ايهتاب ٜ ٫كبٌ قٛاڄ; ؾٗ ٛثابتٖٛٚ ،
قوٕ ِٝا ٌٜا ٤اهلل ق.ٙٛ
شٛٳ ٙأ ٚإثباتٳ٘ هٛا ٤نإ
ٚهٛم إٔ ٜهَ ٕٛا ٗ أّ ايهتاب ٖ ٛعٌ َا ٌٜا ٤اهلل َٳ ٵ
تعٓٝٝاڄ با٭ًؼاْ ،أ ٚبايقٚات ،أ ٚبا٭ْٛاعٚ ،هٛا ٤ناْت ا٭ْٛاع َٔ ايقٚات،
أ َٔ ٚا٭ؾعاٍٚ ،إٔ ًْ :١طٚٳ ٹعٓٵ ٳـٙٴ أڂّټ اڃيهٹتٳابٹص أؾاؿت إٔ فيو ٜ ٫ڀًع عً٘ٝ
أسـ.

ٚهٛم إٔ ٜه ٕٛقٛي٘ :ط ٳ ٚٹعٵٓ ٳـٙٴ أڂّټ اڃي ٹهتٳابٹص َلاؿاڄ ب٘ ايهتاب ايق ٟنتبت ب٘
اٯداٍ ٖٛٚ ،قٛي٘ :طٹيهڂٌٿ أځدٳٌڈ ٹنتٳابٷصٚ ،إٔ احمل ٗ ٛغرل اٯداٍ.
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مكاالت
ٖٛٚ
ٚهٛم إٔ ٜه ٕٛأّ ايهتاب َلاؿاڄ ب٘ عًِ اهلل _تعاٍ_ أّ ٟشٜٚ ٛجبت

عامل بإٔ ايٌ ٤ٞهُٝش ٢أٜ ٚجبت.

لكبار

كتاب

العزبَٔ٘ا
 ٗٚتؿورل ايكلطيب عٔ ابٔ عُل قاٍ زلعت ايٓيب " ٜكّ= :ٍٛش ٛاهلل
ٌٜاٜٚ ٤جبت إ ٫ايوعاؿٚ ٠ايٌكاٚ ٠ٚإٛت.+
ٚكَ ٟٚجً٘ عٔ فاٖـ.

يف
العصز
احلدٓح

ٚك ٟٚعٔ ابٔ عباي :طٜٳُٵشٴٛا ايًډ٘ٴ َٳا ٜٳٌٳا٤ٴ ٚٳٴٜجٵبٹتٴص إ ٫أًٝا ٤اـځًڃل _بؿتض
اـاٚ ٤هه ٕٛايٚ _ّ٬اـڂڂًل _بِٔ اـاٚ ٤ايٚ _ّ٬ا٭دٌٚ ،ايلممٚ ،ايوعاؿ،٠
ٚايٌكا ،٠ٚط ٳ ٚٹعٵٓ ٳـٙٴ أڂّټ اڃي ٹهتٳابٹص ايقٜ ٫ ٟتػرل َٓ٘ ً.٤ٞ
قًتٚ :قـ تؿلع عًٖ ٢قا ق ٍٛا٭ًعل :ٟإٕ ايوعاؿٚ ٠ايٌكاٜ ٫ ٠ٚتبـٕ٫
ػ٬ؾاڄ يًُاتلٜـ.ٟ
ٚعٔ عُل ٚابٔ َوعٛؿ َا ٜكتٔ ٞإٔ ايوعاؿٚ ٠ايٌكاٜ ٠ٚكب ٕ٬احملٚ ٛاٱثبات.
ؾإفا ٌٓ احمل ٛعًَ ٢ا هُع َعاْ ٞاٱماي ٌٓٚ ،١اٱثبات عًَ ٢ا هُع
َعاْ ٞاٱبكاٚ ،٤إفا ٌٓ َعٓ ٢طأڂّټ اڃي ٹهتٳابٹص عًَ ٢عَٓ ٢ا ٜ ٫كبٌ إمايَ ١ا
قلك أْ٘ ساٌُ ،أ ٚأْ٘ َٛعٛؿ ب٘ ٜ ٫ٚكبٌ إثبات َا قلك اْتؿا ،ٙ٩هٛا ٗ ٤فيو
ا٭ػباك ٚا٭سهاّ _ نإ َا ٗ أّ ايهتاب قوُٝاڄ ٕا ّشٜٚ ٢جبت.
ٚإفا ٌٓ عً ٢إٔ َا ٜكبٌ احملٚ ٛاٱثبات َعًٜ ٫ ّٛتػرل عًِ اهلل ب٘ _ نإ َا
ٗ أّ ايهتاب تٓبٗٝاڄ عً ٢إٔ ايتػرلات اييت تڀلأ عً ٢ا٭سهاّ أ ٚعً ٢ا٭ػباك َا
ٖ ٞإ ٫تػرلات َكلك َٔ ٠قبٌٚ ،إِا نإ اٱػباك عٔ إهاؿٖا أ ٚعٔ إعـاَٗا
َٗٛلاڄ ٕا اقتٔت٘ اؿهُ ١اٱشلٚ ٗ ١ٝقت َا167_164/13 .
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صْرٗ إبزأٍه
 _1أٓٝؿت ٖق ٙايوٛك ٠إٍ اهِ إبلاٖ_ ِٝعً ٘ٝايو _ّ٬ؾهإ فيو ازلاڄ شلا
ٜ ٫علف شلا غرل.ٙ
ٚمل أقـ عً ٢إط٬م ٖقا ا٫هِ عًٗٝا ٗ ن ّ٬ايٓيب" ٗ ٫ٚن ّ٬أُشاب٘
ٗ ػدل َكب.ٍٛ
ٚٚد٘ توُٝتٗا بٗقا _ٚإٕ نإ فنل إبلاٖ_ ِٝعً ٘ٝايو _ّ٬دل ٗ ٣نجرل َٔ
ايوٛك_ أْٗا َٔ ايوٛك فٚات طايلص.
ٚقـ َٝن بعٔٗا عٔ بعض باٱٓاؾ ١إٍ أزلا ٤ا٭ْبٝا_ ٤عً ِٗٝايو _ّ٬اييت
دا٤ت قِِِٗ ؾٗٝا ،أ ٚإٍ َهإ بعج ١بعِٔٗ  ٖٞٚهٛك ٠اؿذلٚ ،يقيو مل
تٔـ هٛك ٠ايلعـ إٍ َجٌ فيو; ٭ْٗا َتُٝن ٠بؿاؼتٗا بنٜاؿ ٠سلف َ ِٝعً٢
أيـ ٚ ّ٫ٚكا.٤
َ ٖٞٚه ١ٝنًٗا عٓـ اؾُٗٛكٚ ،عٔ قتاؿ ٠إ ٫آٜيت :طأځځيِٵ ٳتلٳ ٣إڇيځ ٢ايډقٹ ٜٳٔ بٳـٻيڂٛا
ْٹ ٵعُٳ ځ ١ايًډ ٹ٘ نڂؿڃلاڄص إٍ قٛي٘ :طٚٳبٹٵ٦ىٳ ايڃ ځكلٳاكٴص.
ِ ٳرل ڂنِٵ إڇيځ ٢ايٓٻاكڇص ْنٍ فيو ٗ إٌلنٌ ٗ قٔ١ٝ
ٚق :ٌٝإٍ قٛي٘ :طؾځإڇٕٻ َٳ ٹ
بـكٚ ،يٝى فيو إ ٫تُٖٛاڄ _نُا هتعلؾ٘_.
ْنيت ٖق ٙايوٛك بعـ هٛك ٠ايٌٛكٚ ،٣قبٌ هٛك ٠ا٭ْبٝاٚ ،٤قځـٵ عٴـٻت ايوبعٌ
ٗ تلتٝب ايوٛك ٗ ايٓن.ٍٚ
ٚعـت آٜاتٗا أكبعاڄ ٔٚوٌ عٓـ إـْٔٚ ،ٌٝواڄ ٔٚوٌ عٓـ أٌٖ ايٌاّ،

لطائف مً تفضري صْرٗ إبزأٍه
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مكاالت
178
ٚإسـٔٚ ٣وٌ عٓـ أٌٖ ايبِلٚ ،٠اثٓتٌ ٔٚوٌ عٓـ أٌٖ ايهٛؾ/13 .١
لكبار

ٚ _2اًتًُت َٔ ا٭غلاض عً ٢أْٗا ابتـأت بايتٓب ٘ٝإٍ إعذام ايكلإٓ،
كتاب

دعً٘
ٚبايتٓ ٜ٘ٛبٌأْ٘ٚ ،أْ٘ أڂْنٍ ٱػلاز ايٓاي َٔ ائ٬يٚ ،١اَ٫تٓإڇ بإٔالعزبٔ٘
بًوإ ايعلبٹُٚ ،ذٝـٹ اهلل _تعاٍ_ ايق ٟأْني٘.

يف
العصز

ٚٚعٝـٴ ايق ٜٔنؿلٚا ب٘ َٔ أْنٍ عًٚ ،٘ٝإٜكاٚڂ إعاْـ ٜٔبإٔ قُـاڄ " َا نإ
احلدٓح

بـعاڄ َٔ ايلهٌٚ ،إٔ نْٛٳ٘ بٌلاڄ أَلٷ غرلٴ َٓافٺ يلهايت٘ َٔ عٓـ اهلل نػرلَٔ ٙ
ايلهٌٓٚ ،ٳلٳبٳ ي٘ َج٬ڄ بلهايَٛ ١ه_ ٢عً ٘ٝايو _ّ٬إٍ ؾلع ;ٕٛٱُ٬غ ساٍ
بين إهلا.ٌٝ٥
ٚتقنرلٴ ٙقَٛٳ٘ٳ بٓعِ اهللٚٚ ،دٛبٹ ًهلٖاَٛٚ ،عٛتٴ٘ إٜاِٖ َا سٌ بكْٛ ّٛغڈ
ٚعاؿٺ َٚٳٔٵ بٳعٵـٳِٖ َٚا ٫قت٘ كهًڂِٗ َٔ ايتهقٜبٚ ،نٝـ ناْت عاقب١ڂ إهقبٌ.
ٚإقاَ١ڂ اؿذ ١عً ٢تؿلؿ اهلل _تعاٍ_ باٱشل ١ٝبـَِٛٓ ٌ٥٫عات٘.
ٚفٹنڃ ٴل ايبعحٹٚ ،ؼقٜلٴ ايهؿاكڇ َٔ تػلٜل قاؿتِٗ ٚندلا ِٗ٥بِٗ َٔ نٝـ ايٌٝڀإ،
ـ ساشلِ ٚساٍڇ إ٦َٜٛ ٌَٓ٪ق.
ٚنٝـ ٜتدلأّٜٛ َِٗٓ ٕٚٳ اؿٌلڇ ،ٳ ٚٳُٚٵ ٴ

ٚؾٌٔٴ نځًٹُٳ١ٹ اٱهٚ ،ّ٬ػٴبٵحٴ نًُ١ٹ ايهؿل.
ثِ ايتعذٝبٴ َٔ ساٍ قّٛڈ نؿلٚا ْعُ ١اهللٚ ،أٚقعٛا َٳٔٵ تبعِٗ ٗ ؿاك ايبٛاك
باٱًلاى.
ٚاٱّا٤ٴ إٍ َكابًت٘ عاٍ إ.ٌَٓ٪
ٚعٳ ٸـ بعض ْعُ٘ عً ٢ايٓاي تؿِ٬ٝڄ ثِ دٳُٳعٳٗا إْا٫ڄ.
ثِ فنډل ايؿلٜكٌ عاٍ إبلاٖ_ ِٝعً ٘ٝايو _ّ٬يٝعًِ ايؿلٜكإ َٳٔٵ ٖ ٛهايوڂ
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هبٌٝڇ إبلاِٖٝٳ _عً ٘ٝايوَٚ _ّ٬ٳٔٵ ْٖ ٛانبٷ عٓ٘ َٔ هانين ايبًـ اؿلاّ.
ٌ بِٗ َا سٌ بايقًُٛٚ ٜٔا َٔ
ٚؼقٜلٴِٖ َٔ نؿلإڇ ايٓعُ١ٹٚ ،إْقاكٴِٖ إٔ ٜٳشٹ ٻ
قبٌ.
ٚتجبٝتٴ ايٓيب " بٛعـ ايِٓل.
َٚا ؽًٌ فيو َٔ ا٭َجاٍ.
ٚػٴتٹُٳتٵ بهًُات داَع َٔ ١قٛي٘ ط ٳٖقٳا بٳ٬ؽٷ يٹًٓٻايڇص إٍ آػلٖا.
179_178/13
_3ط ٳَٚٳا أځ ٵك ٳه ڃًٓٳا َٹٔٵ ٳكهٴٍٛڈ ڇإ٫ډ بٹ ٹًوٳإڇ قځ ٵَٛٹ٘ٹ ٹيٝٴٳبٝٿٔٳ ځيٗٴِٵ ځؾٝٴٔٹٌټ ايًډ٘ٴ َٳٔٵ ٜٳٌٳا٤ٴ
شهٹِٝٴ ()4ص.
ٚٳٳ ٜٵٗـٹَ ٟٳٔٵ ٜٳٌٳا ٴ ٤ٳٖٚٴٛٳ ايڃ ٳعنڇٜنٴ ايڃ ٳ
إفا ناْت ُٝػ ١ايكِل َوتعًُٚ ٗ ١اٖلٖاَٚ ،وًڀ ١عًَ ٢تعًك ٞايؿعٌ
إكِٛك نإ قِلاڄ إٓاؾٝاڄ; يكًب اعتكاؿ إؼاطبٌ; ؾٝتعٌ إٔ ٜه ٕٛكؿاڄ عً٢
ؾلٜل َٔ إٌلنٌ قايٛا ٬ٖ :أْنٍ ايكلإٓ بًػ ١ايعذِ.
ٚقـ فنل ٗ ايهٌاف ٗ هٛك ٠ؾًِت عٓـ قٛي٘ _تعاٍ_ :ط ٳٚيځٛٵ دٳ ٳع ڃًٓٳاٙٴ قڂلٵآْاڄ
ځأعٵذٳ ٹُٝٸاڄ ځيكځايڂٛا يځٛٵ ٫ؾڂِٿځًتٵ آٜٳاتٴ٘ٴ أځځأعٵذٳ ٹُٞپ ٳٚعٳ ٳلٹبٞپص ؾكاٍ :ناْٛا; يتعٓتِٗ
ٜكٛيْ ٬ٖ :ٕٛنٍ ايكلإٓ بًػ ١ايعذَِ ٖٛٚ ،ل ٗ ٟٚتؿورل ايڀدلٖٓ ٟايو عٔ
هعٝـ بٔ دبرل إٔ ايعلب قايٛا فيو.
ثِ هٛم إٔ ٜه ٕٛإلاؿ بًػ ١ايعذِ يػ ١غرل ايعلب َجٌ ايعدلاْ ١ٝأ ٚايولٜاْ١ٝ
َٔ ايًػات اييت أْنيت بٗا ايتٛكاٚ ٠اٱل ،ٌٝؾهإ َٔ ًَْ ١ا َٖٛت شلِ
أٖٚاَِٗ إٔ سوبٛا إٔ يًهتب اٱشل ١ٝيػ١ڄ ػاُ١ڄ تٓنٍ بٗا ،ثِ تٴ ځؿوٻل يًق٫ ٜٔ
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مكاالت

ٜعلؾ ٕٛتًو ايًػ.١

لكبار

ٖٚقا اعتكاؿ ؾاَ بٌ أٌٖ ايعك ٍٛائعٝؿ ;١ؾٗ ٤٫٪ايقٜ ٜٔعاؾ ٕٛهل اؿلف
كتاب

إ٥٬ه١
ٚايڀًِّډوٵ ٳ
ُات ّ ٕٖٛٛبأْٗا  ٫تهتب إ ٫بايًػ ١ايولٜاْٜٚ ،١ٝنعُ ٕٛأْٗا يػ ١العزبٔ٘

ٚيػ ١ا٭كٚاغ.

يف

العصزعٓ٘
ٚقـ معِ ايولاز ايبًكٝين :إٔ ه٪اٍ ايكدل ٜه ٕٛبايًػ ١ايولٜاْٚ ،١ٝتًكاٙ
احلدٓح

د ٍ٬ايـ ٜٔايوٛٝطٚ ،ٞاهتػلب٘ ،ؾكاٍ:
ٔو تتَُعسٗ تتبُو تتيفُتتت  ُٝلعٍٗ تتيفُُ ُ

اُُست تته هُ لق ت ت ُبيفل ت ت ٖيفٌُُ٘

ُافث تتُٜبّت ت ُش تتٗخٍيفُ لامقتٍٗ ت تُُ٘ ُ

ُٔحُا ُٓل ت ت ت ت ت ت تتريُٓبتعتٍٗت ت ت ت ت ت تتتُ٘

185ُ/13

ُ

_4طقڂٌٵ يٹعٹبٳاؿٹ ٟاډيقٹٜٔٳ آ ٳَٓٴٛا ٴٜكٹُٝٴٛا ايِٻ٠٬ځ ٚٳٜٴٓ ٹؿكڂٛا َٹُٻا كٳمٳقڃٓٳاٖٴِٵ هٹلٸاڄ ٳٚعٳ٬ٹْٝٳ١ڄ
َٹٔٵ قځبٵٌڇ أځٕٵ ٜٳأڃٹتٞٳ ٜٳٛٵ ٷّ  ٫ٳبٝٵعٷ ؾٹ ٝٹ٘ ٚٳ ٫ػٹٍ٬ٷ ()31ص.
اهتٓ٦اف ٌْأ عٔ فنل ساٍ ايؿلٜل ايق ٟسكت عً ٘ٝايهًُ ١اـبٝج ١بقنل ساٍ
َكابً٘ ٖٛٚ ،ايؿلٜل ايق ٟسكت عً ٘ٝايهًُ ١ايڀٝب ;١ؾًُا ابتـ ٨بايؿلٜل ا٭;ٍٚ
يكِـ إٛعٚ ،١ٛايتؼً ٞٳثٓٻ ٢بايؿلٜل ايجاْ ٞعً ٢طلٜك ١ا٫عذلاض بٌ أغلاض
ايه_ ّ٬نُا هٝأت ٗ ٞاٯ ١ٜعكبٗا_.
ْٛٚرل ٙقٛي٘ _تعاٍ_ ٗ هٛك ٠اٱهلا :٤طٚٳقځايڂٛا أځٹ٥قٳا ڂنٓٻا ٹعٛځاَاڄ ٚٳ ٴكؾځاتاڄ أځٹٓ٥ٻا
دـٹٜـاڄ ( )49قڂٌٵ نڂْٛٴٛا سٹذٳا ٳك٠ڄص إٍ إٔ قاٍ :طٚٳقڂٌٵ يٹعٹبٳاؿٹٟ
يځُٳبٵعٴٛثٴٕٛٳ ٳػًڃكاڄ ٳ
سوٳٔٴص.
ٳٜكڂٛيڂٛا اډيتٹ ٞٹٖٞٳ ځأ ٵ
ٕٚا ناْٛا َتشًٌ بايهُاٍ ُٝؼ اؿـٜح عِٓٗ بعٓٛإ ايُٛـ باٱّإ،
ٚبِٝػ ١ا٭َل َا ِٖ ؾٚ ،٠٬ُ َٔ ٘ٝإْؿام; يكِـ ايـٚاّ عً ٢فيو; ؾشًِت
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بقيو َٓاهب١ڂ ٚقعڇ ٖق ٙاٯ ١ٜبعـ اييت قبًٗا; ٕٓاهب ١تٔاؿ اؿايٌ.
ٕٚا نإ إٜ َٕٛٓ٪ك ُٕٛٝايِ َٔ ٠٬قځبٵٌٴٜٓٚ ،ؿك َٔ ٕٛقبٌ _ تٳعٳٻ ٔٝإٔ إلاؿٳ
ا٫هتناؿ٠ڂ َٔ فيو; ٚيقيو اػترل إٔاكع َع تكـٜل  ّ٫ا٭َل ؿُٝ ٕٚػ ١ؾعٌ
ا٭َل; ٭ٕ إٔاكع ؿاٍ عً ٢ايتذـؿ ،ؾَٗ ٛع  ّ٫ا٭َل ٬ٜق ٞساٍ إتًبى
بايؿعٌ ايقَ٪ٜ ٟل ب٘ ،غ٬ف ُٝػ :١اؾعٌ; ؾإٕ أًُٗا طًب إهاؿ ايؿعٌ إأَٛك
ب٘ َٳٔٵ مل ٜهٔ ًَتبواڄ ب٘; ؾأٌُ طٴٜكٹُٝٴٛا ايِٻ٠٬ځص يٝكُٛٝا ،ؾشقؾت  ّ٫ا٭َل
ؽؿٝؿاڄ.
ٖٚقْ ٖٞ ٙهتٚ ١كٚؿ َجٌ ٖقا ايذلنٝب ٗ َٛآع ٚكٚؿ ،ٙنُا ٗ ٖق ٙاٯ١ٜ
سوٳٔٴص ٗ هٛك ٠اٱهلا ،٤أ ٟقٌ
 ٗٚقٛي٘ :طٚٳقڂٌٵ يٹعٹبٳاؿٹ ٟٳٜكڂٛيڂٛا اډيتٹ ٞٹٖٞٳ ځأ ٵ
شلِ; يٝكُٛٝاٚ ،يٝكٛيٛا ،ؾځشٴه ٞبإعٓ.٢
ٚعٓـ :ٟإٔ َٓ٘ قٛي٘ _تعاٍ_ :طفٳ ٵكٖٴِٵ ٜٳأڃ ڂنًڂٛا ٚٳٳٜتٳ ٳُتٻعٴٛا ٚٳٴ ٜڃً ڇٗٗڇِٵ ا ځ٭َٳٌٴ ځؾوٳٛٵفٳ
ٜٳ ٵعًځُٴٕٛٳص ٗ هٛك ٠اؿذل ،أ ٟفكِٖ يٝأنًٛاٜٚ ،تُتعٛا ًِٜٗٗٚ ،ا٭ٌَ; ؾٗٛ
أَل َوتعٌُ ٗ اٱَٚ ٤٬ايتٗـٜـ.
ٚيقيو ْٛقٔ بإٔ ا٭ؾعاٍ ٖقَ ٙعُٛي ١ي ّ٬أَل ققٚؾٖٚ ،١قا ق ٍٛايهواٞ٥
إفا ٚقع ايؿعٌ اجملن ّٚب ّ٬ا٭َل ققٚؾ ١بعـ تكـّ ؾعٌ طقڂٌٵص نُا ٗ َػين
ايًبٝبٚٚ ،اؾك٘ ابٔ َايو ٗ ًلغ ايهاؾ.١ٝ
ٚقاٍ بعِٔٗ :دنّ ايؿعٌ إٔاكع ٗ دٛاب ا٭َل بعطقڂٌٵص عً ٢تكـٜل ؾعٌ
ققٚف ٖ ٛإك ٍٛؿٍ عًَ ٘ٝا بعـ.ٙ
ٚايتكـٜل= :قٌ يعباؿ ٟأقُٛٝا ٜكُٛٝا ٚأْؿكٛا ٜٓؿكٛا.+
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مكاالتٗ
ٚقاٍ ايهواٚ ٞ٥ابٔ َايو :إٕ فيو ػاْ َا ٜكع بعـ ا٭َل بايك ٍٛنُا
لكبار

ٖق ٙاٯٚ ،١ٜؾاتِٗ م ٛآ :١ٜطفكِٖ ٜأنًٛا ٜٚتُتعٛاص232_231/13 .

كتاب

العزبٔ٘ٹٞ
ٌ ٴؿعٳا٤ٹ( )40ٳكٻبٓٳا اغڃؿٹ ٵل ي
_5طكٳبٿ ادٵ ٳعًڃٓٹ ٞٴَكٹِٝٳ ايِٻ ٬ٹ ٠ٳَٚٹ ٵٔ فٴكٿٻٜتٹ ٞٳكٻبٓٳا ٚٳٳتكځبٻ ٵ
شوٳابٴ()41ص.
ٚ ٟٳٹيًڃُٴ ٵ ٪ٹَٓٹٌٳ ٜٳٛٵّٳ ٜٳكڂّٛٴ ايڃ ٹ
ٳٚيٹٛٳاٹيـٳ ٻ

يف
العصز

ًَْ ١وتأْؿُ َٔ ١اّ ؿعاٚ ،٘٥ؾعٌ طادٵ ٳع ڃًٓٹٞص َوتعٌُ ٗ ايته _ ٜٔٛنُا
تكـّ آْؿاڄ _ أ ٟادعًين ٗ إوتكبٌ َك ِٝايِ.٠٬

احلدٓح

ٚاٱقاَ :١اٱؿاَٚ ،١تكـّ ٗ ُـك هٛك ٠ايبكل.٠
ط ٳَٚٹٔٵ ٴفكٿٜٻتٹٞصُ :ؿُٕٛٛ ١ف ققٚف َعڀٛف عًٜ ٢ا ٤إتهًِٚ ،ايتكـٜل:
ٚادعٌ َك ٌُٝيًِ َٔ ٠٬فكٜيت.

ٚطَٹٔٵص ابتـاٚ )1(١٥يٝوت يًتبعٝض; ٭ٕ إبلاٖ _ ِٝعً ٘ٝايوٜ ٫ _ ّ٬وأٍ
اهلل إ ٫أنٌُ َا وب٘ يٓؿو٘ ٚيقكٜت٘.
ٚهٛم إٔ ته ٕٛطَٹٔٵص يًتبعٝض; بٓا٤ٶ عً ٢إٔ اهلل أعًُ٘ بإٔ ٜهَٔ ٕٛ
فكٜت٘ ؾلٜل ٜك ُٕٛٝايِٚ ،٠٬ؾلٜل ٜ ٫كُْٗٛٝا ،أ.َٕٛٓ٪ٜ ٫ ٟ
ٖٚقا ٚد٘ ٓعٝـ; ٭ْ٘ ٜكتٔ ٞإٔ ٜه ٕٛايـعا ٤ؼِ٬ٝڄ ؿاٌُٖٛٚ ،
ُٓٳاّٳص ٚمل ٜكٌ َٔٚ :بين.
دٓٴٵبٓٹ ٞٳٚٳبٹٓٞٻ أځٕٵ ْٳعٵٴبـٳ ا ځ٭ ٵ
بعٝـٚ ،نٝـ ٚقـ قاٍ :طٚٳا ٵ
ٚؿعا ٙ٩ٹبٳتكځبټٌ ؿعآ ٘٥لاع١څ بعـ ٓلاع.١
ٚسقؾت ٜا ٤إتهًِ ٗ ط ٴؿعٳا٤ٹص ٗ قلا ٠٤اؾُٗٛك; ؽؿٝؿاڄ نُا تكـّ ٗ قٛي٘
_تعاٍ_ :طٚٳڇإځيٝٵ ٹ٘ ٳَتٳابٹص ٗ هٛك ٠ايلعـ.
ٖ _1هقا ٗ ا٭ٌُٚ ،يعٌ ايِٛاب :ابتـا.١ٝ٥

(ّ)
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ٚقلأ ابٔ نجرلٚ ،أب ٛعُلٓٚ ،ٚن ٠بإثبات ايٝا ٤هانٓ.١
ثِ ؿعا بإػؿل ٠يٓؿو٘ٚ ،يًُٚ ،ٌَٓ٪يٛايـَ ٜ٘ا تكـّ َٓ٘  َٔٚإ ٌَٓ٪قبٌ
ْبٛتَ٘ٚ ،ا اهتُل عً ٘ٝأب ٙٛبعـ ؿعٛت٘ َٔ ايٌلى.
أَا أَ٘ ؾًعًٗا تٛؾٝت قبٌ ْبٛت٘.
ٖٚقا ايـعا ٤٭ب ٜ٘ٛقبٌ إٔ ٜتبٌ ي٘ إٔ أبا ٙعـ ٚهلل _ نُا ٗ آ ١ٜهٛك ٠بلا._ ٠٤
شوٳابٴصٜ :جبت ،اهتعرل ايكٝاّ يًجبٛت; تبعاڄ يتٌب ٘ٝاؿواب
َٚعٓ :٢طٜٳكڂّٛٴ ايڃ ٹ
بإْوإ قا ;ِ٥٭ٕ ساي ١ايكٝاّ أق ٣ٛأسٛاٍ اٱْوإ; إف ٖ ٛاْتِاب يًعٌُ.

 َ٘ٓٚقٛشلِ :قاَت اؿلب عً ٢هام ،إفا قٜٛت ٚاًتـتٚ ،قٛشلِ:
تلدًت ايٌُى ،إفا قٖ٤ٛٓ ٟٛا245_244/13 .
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مكاالت

صْرٗ احلجز

لكبار
كتاب

 _1زلٝت ٖق ٙايوٛك ٠هٛك ٠اؿذلٜ ٫ٚ ،علف شلا اهِ غرل ،ٙالعزبٔ٘
ٚٚد٘

ايتوُ ١ٝإٔ اهِ اؿذل مل ٜقنل ٗ غرلٖا.

يف

العصز

ٚاؿذل :اهِ ايب٬ؿ إعلٚؾ ١ب٘  ٖٛٚسذل مثٛؿٚ ،مثٛؿ ِٖ أُشاب اؿذل.
احلدٓح
ٚهٝأت ٞايه ّ٬عً ٘ٝعٓـ قٛي٘ _تعاٍ_ :ط ٳٚځي ځكـٵ ځنقٻبٳ ځأُٵشٳابٴ ايڃشٹذٵلڇص.
ٚإهځٿتب ٗ ٕٛنتاتٝب تْٛى ٜـعْٗٛا هٛك :٠طكٴبٳُٳاص ٭ٕ نًُ :١ط ٴكبٳُٳاص
مل تكع ٗ ايكلإٓ نً٘ إ ٗ ٫أٖ ٍٚق ٙايوٛك.٠
َ ٖٞٚه ١ٝنًٗاٚ ،سه ٞا٫تؿام عً.٘ٝ
ٚعٔ اؿؤ اهتجٓا ٤قٛي٘ _تعاٍ_ :ط ٳٚځي ځكـٵ آٳتٵٓٝٳاىځ هٳبٵعاڄ َٹٔٵ ايڃ ٳُجٳاْٹٚ ٞٳاڃيكڂلٵإٓٳ
ايڃ ٳعٛٹِٝٳص بٓا ٤عً ٢إٔ هبعاڄ َٔ إجاْ ٖٞ ٞهٛك ٠ايؿاؼٚ ،١عً ٢أْٗا َـْ،١ٝ
ٖٚقا ِٜ ٫ض; ٭ٕ ا٭ُض إٔ ايؿاؼَ ١ه.١ٝ
ٚاهتجٓا ٤قٛي٘ _تعاٍ_ :ط ځنُٳا ځأٵْنٳڃيٓٳا ٳعًځ ٢اڃيُٴكڃٳت ٹو ٹٌُٳ ( )90ايډقٹٜٔٳ دٳ ٳعًڂٛا ايڃ ڂكلٵإٓٳ
ٌٔٳص بٓا٤ٶ عً ٢تؿورلِٖ طاڃيُٴكڃٳت ٹو ٹٌُٳص بأٌٖ ايهتاب ُ ٖٛٚشٝضٚ ،تؿورل
ٹع ٹ
ٌص أِْٗ قايٛاَ :ا ٚاؾل َٓ٘ نتابٓا ؾُٗ ٛـمَٚ ،ا ػايـ
طدٳ ٳعًڂٛا ايڃ ڂكلٵإٓٳ ٹعٔٹ ٳ
نتابٓا ؾٗ ٛنقب.

ٚمل ٜكٌ فيو إٜٛٗ ٫ؿ إـٖٚ ،١ٜٓقا ِْ ٫شش٘ _ نُا ْب ٘ٓٝعٓـ ايه ّ٬عً٢
تًو اٯ6_5/14 ._ ١ٜ
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ٚ _2عـؿ آٜٗا توع ٚتوع ٕٛباتؿام ايعاؿٸ6/14 .ٜٔ
َ _3كاُـ ٖق ٙايوٛك :٠اؾتتشت باؿلٚف إكڀډع ١اييت ؾٗٝا تعلٜضٷ
بايتشـ ٟبإعذام ايكلإٓ.
ٚعً ٢ايتٜٓ٘ٛٹ بؿٌٔ ايكلإٓ ٖٚـ.ٜ٘
ٚإْقاكڇ إٌلنٌ بٓـّڈ ٜٓـَ ْ٘ٛعً ٢عـّ إهٚ ،َِٗ٬تٛبٝؼٹِٗ بأِْٗ ًػًِٗ
عٔ اشلـ ٣اْػُاهٴِٗ ٗ ًٗٛاتِٗٚ ،إْقاكڇِٖ باشل٬ى عٓـ سً ٍٛإبٻإ ايٛعٝـٹ
ايق ٟع ٘ٓٝاهلل ٗ عًُ٘.
ٚتوً١ٝٹ ايله" ٍٛعً ٢عـّ إّإ َٔ مل َٛٓ٪ٜاَٚ ،ا ٜكٛيً ٗ ْ٘ٛأَْ٘ٚ ،ا
ٜتٛكٻن ٕٛبڀًب٘ َٓ٘ٚ ،إٔ تًو عاؿ٠ڂ إهقبٌ َع كهًِٗ.
ٚأِْٗ  ٫ػـ ٟؾ ِٗٝاٯٜاتٴ ٚايٓقكٴ ي ٛأهعؿٛا َذ ٤ٞآٜات سوب اقذلاسِٗ
ب٘ٚ ،إٔ اهلل ساؾٜڂ نتابٹ٘ َٔ نٝـِٖ.
ثِ إقاَ١ڂ اؿذ ١عً ِٗٝبعُٓ ِٝٛع اهللَٚ ،ا ؾْ َٔ ٘ٝعِ عًٚ ،ِٗٝفنلٴ ايبعحٹ
ٚؿٌ٥٫ڇ إَهاْ٘.
ٚاْتكٌ إٍ ػًلڇ ْٛع اٱْوإ َٚا ًلف اهلل ب٘ ٖقا ايٓٛعٚ ،قِ١ٹ نؿلڇ
ايٌٝڀإ.
ثِ فنل قِ ١إبلاٖٚ ِٝي_ ٙٛعًُٗٝا ايوٚ _ّ٬أُشاب ا٭ٜهٚ ١أُشاب
اؿذل.
ٚػتُت بتجبٝت ايلهٚ " ٍٛاْتٛاك هاع١ٹ ايِٓلٚ ،إٔ ِٜؿض عٔ ايقٜٔ
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٪ٜفٜٚ ،ْ٘ٚهٌ أَلِٖ إٍ اهللٌٜٚ ،تػٌ بإٚ ،ٌَٓ٪إٔ اهلل ناؾ ٘ٝأعـا.ٙ٤
َع َا ؽًٌ فيو َٔ ا٫عذلاض

()1

()2

ٚاٱؿَاز

مكاالت
لكبار

اؾٔ،
َٔ فنل ػًل
كتاب

العزبٔ٘
َٔ
ٚاهذلاقٹِٗ ايوُعٳُٚٚ ،ـٹ أسٛاٍڇ إتكٌٚ ،ايذلغٝبٹ ٗ إػؿلٚ ،٠ايذلٖٝبٹ

ايعقاب7/14 .

يف

العصز

ٜٓش٘
ٚ _4ػؿض اؾٓاغُ :ج ٌٝيًلؾل ٚايتٛآع عاٍ ايڀا٥ل إفا أكاؿ إٔاحلدٓح
يًٛقٛع ػؿض دٓاس٘ ٜلٜـ ايـْٚ ،ٛنقيو ِٜٓع إفا ٫عب أْجا ،ٙؾٗ ٛكانٔ إٍ
إوإٚ ١ايلؾل ،أ ٚايقٜ ٟتٗٝأ ؿٔٔ ؾلاػٖ٘ ُٔٓ ٗٚ ،ق ٙايتُج ١ًٝٝاهتعاك٠
 _ 1ا٫عذلاضٓ َٔ ٖٛ :لٚب اٱطٓاب ،ايق ٖٛ ٟأسـ أبٛاب عًِ إعاْ ٞأسـ أقواّ عًِ ايب٬غ.١
 _ ٢ظًُ ١أ ٚأنجل  ٫قٌ شلا َٔ
ٚا٫عذلاض ٖٛ :إٔ ٜٴ٪ٵتٳ ٗ ٢أثٓا ٤ايه ّ٬أ ٚبٌ نَ ٌَ٬تًٌِ َعٓ ٶ
اٱعلاب.
 َٔ ٖٛٚؿقا٥ل ايب٬غٚ ،١ي٘ ؾٛا٥ـ عـٜـ.٠
 َٔٚأَجًت٘ قٛي٘ _تعاٍ_ :طٚٳٳٜذٵ ٳعًڂٛٵ ٳٕ هللٹ ايبٳٓٳاتٹ هٴبٵشٳاٳْ٘ٴ ٚٳيځ ٴٗ ٵِ َٳا ٜٳ ٵٌتٳٗٴٛٵٕٳص.
ؾكٛي٘ :طهٴبٵشٳاٳْ٘ٴص ًْ ;١٭ْ٘ َِـك بتكـٜل ايؿعٌٚ ،قعت ٗ أثٓا ٤ايه ;ّ٬٭ٕ قٛي٘ :طٚٳيځ ٴٗ ٵِ َٳا
ٳ ٜٵٌتٳٗٴٛٵٕٳص عڀـٷ عً ٢قٛي٘ :طهللٹ ايبٳٓٳاتٹص عڀـ عًَ ٢ؿلؿات ،ؾع طيځ ٴِٗٵص عڀـ عً ٢طهللص
ٚطَٳا ٳ ٜٵٌتٳٗٴٛٵٕٳص عڀـ عً ٢ايبٓات .اْٛل َعذِ ايب٬غ ١ايعلب ١ٝؿ .بـ ٟٚطباْ.414ْ ١
 _ 2اٱؿَاز :أسـٴ ٓلٚب اٱطٓاب ٖٛٚ ،إٔ ٜٴـَر إتهًِ غلٓاڄ ٗ ًْ َٔ ١إعاْ ٞقـٵ ما;ٙ
ي ِٖٛٝايواَع أْ٘ مل ٜكِـٚ ،ٙإِا علض ٗ ن َ٘٬يتتَُ ١عٓا ٙايق ٟقِـ.
 َٔٚأَجً ١فيو ق ٍٛاهلل _تعاٍ_ :طٚٳسٳ ٵُ ڂً ٴ٘ ٚٳؾٹِٳاڂي ٴ٘ ثٳ٬ٴثٛٵ ٳٕ ًٳٗٵلاڄص.
َٚعٓا ٙإٔ ايٛايـ ٠تهًؿت عٌُ َٛيٛؿٖاٚ ،كٓاع٘ ث٬ثٌ ًٗلاڄٚ ،أؿَر ؾ ٘ٝإٔ أقٌ اؿٌُ هت١
أًٗل; إف ٜوك٘ َٔ ايج٬ثٌ ًٗلاڄ _ سٳٛٵ ;ٕ٫يًلٓاع ،بـي ٌٝقٛي٘ _تعاٍ_ :طٚايٛٳايٹـٳاتٴ ٜٴلٵٓٹعٵ ٳٔ
أځٚٵ٫ؿٳٖٴ ٻٔ سٳٛٵيځٝٵٔڇ نځا ٹًَځٝٵٔڇص.
ؾٝبك ٢يًشٌُ هت ١أًٗل ٖٛٚ ،أقً٘ .اْٛل َعذِ ايب٬غ ١ايعلب.228_227ْ ١ٝ
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َهٓٚ ،١ٝاؾٓاغ ؽٚ ،ٌٝٝقـ بوڀٓا ٗ ٙهٛك ٠اٱهلا ٗ ٤قٛي٘ :طٚٳاػٵ ٹؿضٵ ځيٗٴُٳا
دٓٳاغٳ اي ټق ٿٍ َٹٔٵ اي ٻلسٵُٳ١ٹص.
ٳ
ٚقـ ًاعت ٖق ٙايتُج ١ًٝٝستُ ٢اكت نإجٌ ٗ ايتٛآع ٚايًٌ ٗ إعاًَ.١
ٓٚـ فيو كؾع اؾٓاغ ُج ٌٝيًذؿاٚ ٤ايٌـ83/14 .٠
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مكاالت

صْرٗ اليخل

لكبار
كتاب

العزبٔ٘ٗ
 _1زلٝت ٖق ٙايوٛك ٠عٓـ ايوًـ هٛك ٠ايٓشٌ ٖٛٚ ،ازلٗا إٌٗٛك
إِاسـٚ ،نتب ايتؿورلٚ ،نتب ايوٓ.١
ٚٚد٘ توُٝتٗا بقيو إٔ يؿ ٜايٓشٌ مل ٜقنل ٗ هٛك ٠أػل.٣
ٚعٔ قتاؿ ٠أْٗا توُ ٢هٛك ٠ايٓٿعٳِ _أ ٟبهول ايٓٚ ٕٛؾتض ايعٌ_.

يف

العصز
احلدٓح

قاٍ ابٔ عڀٕ= :١ٝا عـؿ اهلل ؾٗٝا َٔ ايٓعِ عً ٢عباؿ.+ٙ
َ ٖٞٚه ٗ ١ٝق ٍٛاؾُٗٛك  ٖٛٚعٔ ابٔ عباي ٚابٔ اينبرل.
ٚق ;ٌٝإ ٫ث٬خ آٜات ْنيت بإـ ١ٜٓٴَٓٵِٳ ٳلفٳ ايٓيب " َٔ غن ٠ٚأسـٖٞٚ ،
قٛي٘ _تعاٍ_ :طٚٳإڇٕٵ عٳاقځٵبتٴِٵ ؾځعٳاقٹبٴٛا بٹُٹجٵٌڇ َٳا عٴٛقٹٵبتٴِٵ بٹ٘ٹص إٍ آػل ايوٛك،٠
قْ :ٌٝنيت ٗ ْوؽ ٳعنٵّڇ ايٓيب " عً ٢إٔ ّجٌ بوبعٌ َٔ إٌلنٌ إٔ أٚؿلٙ
اهلل بِٗ; َهاؾأ ٠عًُ ٢ج ًِٗٝعُن.٠
ٚعٔ قتاؿٚ ٠دابل بٔ مٜـ إٔ أٚشلا َه ٞإٍ قٛي٘ _تعاٍ_ :طٚٳاډيقٹٜٔٳ ٖٳادٳلٴٚا
ؾٹ ٞايًډ ٹ٘ َٹٔٵ بٳ ٵع ٹـ َٳا ڂًٚٹُٴٛاص ؾَٗ ٛـْ ٞإٍ آػل ايوٛك93/14 .٠
 _2أغلاض ٖق ٙايوٛكَ :عِٛٴ َا اًتًُت عًٝع٘ ايوعٛك ٠إنجعاكٷ َتٓعٛعٴ ا٭ؿيع١
عً ٢تؿلؿ اهلل _تعاٍ_ باٱشلٚ ،١ٝا٭ؿي١ڂ عً ٢ؾواؿ ؿ ٜٔايٌلىٚ ،إٗٚاكٴ ًٓاعت٘.
ٚأؿي ١إثبات كهاي ١قُـ "ٚ ،إْناٍ ايكلإٓ عً." ٘ٝ
ٚإٔ ًلٜع١ځ اٱهّ٬ڇ قا١ُ٥څ عً ٢أُ ١ًَ ٍٛإبلاٖ_ ِٝعً ٘ٝايو._ّ٬
ٚإثباتٴ ايبعح ٚاؾنا ;٤ؾابتـ٥ت باٱْقاك بأْ٘ قـ اقذلب سًَ ٍٛا أْقك ب٘
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إٌلن َٔ ٕٛعقاب اهلل ايقٜ ٟوتٗن ٕٛ٥ب٘ٚ ،ت ٬فيو قلعٴ إٌلنٌٚ ،مدلٴِٖ
عً ٢تًِبِٗ ٗ ًلنِٗ ٚتهقٜبِٗ.
ٚاْٵتٴكٹٌ إٍ ا٫هتـ ٍ٫عً ٢إبڀاٍ عكٝـ ٠ايٌلى; ؾابتـ ٨بايتقنرل غًل
ايوُاٚات ٚا٭كضَٚ ،ا ٗ ايوُا َٔ ٤سلى ٚقُل ٚلَٚ ،ّٛا ٗ ا٭كض َٔ
ْاي ٚسٛٝإ ْٚبات ٚعاك ٚدباٍٚ ،أعلاض ايًٚ ٌٝايٓٗاك.
َٚا ٗ أطٛاك اٱْوإ ٚأسٛاي٘ َٔ ايعدل.
ِتٹ ايٓشٌٴ ٚمثلاتٴٗا بايقنل; يٛؾلَٓ ٠اؾعٗا ٚا٫عتباكڇ بإشلاَٗا إٍ تـبرل
ٚػٴ ٻ
بٛٝتٗاٚ ،إؾلامڇ ًٳٗٵـٹٖا.
ٚايتٜٓ٘ٛٴ بايكلإٓٚ ،تٓنٜٗٴ٘ عٔ اقذلاب ايٌٝڀإٚ ،إبڀاٍٴ اؾذلا ِٗ٥عً ٢ايكلإٓ.

ٚا٫هتـٍ٫ٴ عً ٢إَهإ ايبعحٚ ،أْ٘ تهٜٔٛٷ نته ٜٔٛإٛدٛؿات.
ٚايتشقٜلٴ ٖا سٌ با٭َِ اييت أًلنت باهلل ٚنقبت كهً٘ _عً ِٗٝايو_ّ٬
عقابٳ ايـْٝاَٚ ،ا ٜٓتٛلِٖ َٔ عقاب اٯػلٚ ،٠قابٌ فيو بٔـْ َٔ ٙعِٝ
إتكٌ إِـقٌ ٚايِابل ٜٔعً ٢أف ٣إٌلنٌ ٚايقٖ ٜٔادلٚا ٗ اهلل ًُٛٚٚا.
ٚايتشقٜلٴ َٔ ا٫كتـاؿ عٔ اٱهٚ ،ّ٬ايذلػّٝٴ ٕٔ أنل ٙعً ٢ايهؿل ٗ ايتٻكٹ١ٝ
َٔ إهلٌٖ.
ٚا٭َلٴ بأُ َٔ ٍٛايٌلٜع َٔ ;١تأٌُٝڇ ايعـٍٚ ،اٱسوإڇٚ ،إٛاها٠ٹ،
ٚايٛؾا٤ٹ بايعٗـٹٚ ،إبڀاٍڇ ايؿشٌا٤ٹ ٚإٓهلڇ ٚايبػٞڇْٚ ،كضڇ ايعٗٛؿٹَٚ ،ا عً٢
فيو َٔ دنا ٤باـرل ٗ ايـْٝا ٚاٯػل.٠
ٚأڂؿٵَٹرٳ ٗ فيو َا ؾٗٝا َٔ ايعدل ٚايـٚ ،ٌ٥٫اَ٫تٓإ عً ٢ايٓاي َا ٗ فيو
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مكاالت
ا٭ٚقات،
َٔ إٓاؾعڇ ايڀٝبات إٓتٚ ،١ُٛاحملاهٔٚ ،سؤ إٓاٚلَٚ ،علؾ١

ٚعَ٬اتٹ ايورل ٗ ايدل ٚايبشلٓ َٔٚ ،لب ا٭َجاٍ.
َٚكابً١ڂ ا٭عُاٍ بأٓـاؿٖا.

لكبار

كتاب
العزبٔ٘

ٚايتشقٜلٴ َٔ ايٛقٛع ٗ سبا ٌ٥ايٌٝڀإٚ ،اٱْقاكٴ بعٛاقب نؿلإ ايٓعُ١يف.

العصز

ذٗٳايځ١ٺص
ثِ علض شلِ بايـع ٠ٛإٍ ايتٛب ١طثٴِٻ إڇٕٻ ٳكبٻوځ ٹيډًقٹٜٔٳ عٳ ٹًُڂٛا ايوټ٤ٛٳ بٹ ٳ
إخل...

احلدٓح

شهڃُٳ١ٹص.
٬َٚىڂ طلا٥لڇ ؿع٠ٛٹ اٱه ّ٬طاؿٵعٴ ڇإيځ ٢هٳبٹٌٝڇ ٳكبٿوځ بٹايڃ ٹ
ٚتجبٝت ايله_ ٍٛعً ٘ٝايِٚ ٠٬ايوٚٚ _ّ٬عـ ٙبتأٜٝـ اهلل إٜا96_94/14 .ٙ
ؼ ڂًلٴ َٳا  ٫تٳ ٵعًځُٴٕٛٳ ()8صاعذلاض ٗ آػل ايه ّ٬أٚ ٗ ٚهڀ٘ عً٢
_3ط ٚٳٜٳ ٵ
َا هٝأت.ٞ
ؼ ڂًلٴص َٔاكع َلاؿ ب٘ مَٔ اؿاٍ  ٫ا٫هتكباٍ ،أ ٖٛ ٟاٯٕ ىًل َا ٫
ٚطٜٳ ٵ
تعًُ ٕٛأٜٗا ايٓاي ٖا ٖ ٛكًٛم يٓؿعِٗ ٌٜ ٫ ِٖٚعل ٕٚب٘ ،ؾهُا ػًل شلِ
ا٭ْعاّٳٚ ،ايهڂلاعٳ ػًل شلِٚ ،ىًل شلِ ػ٥٬ل أػلٜ ٫ ٣عًُْٗٛا اٯٕ;
ؾٝـػٌ ٗ فيو َا ٖ ٛغرل َعٗٛؿ ،أ ٚغرل َعً ّٛيًُؼاطبٌَ ٖٛٚ ،عً ّٛعٓـ
أَِ أػل ٣نايؿ ٌٝعٓـ اؿبٌٚ ١اشلٓٛؿَٚ ،ا ٖ ٛغرل َعً ّٛ٭سـ ثِ ٜعًُ٘ ايٓاي
َٔ بعـَ ،جٌ :ؿٚاب اؾٗات ايكڀب ١ٝنايؿځكڃُٚ ،١ايـب ا٭بٝضٚ ،ؿٚاب ايكاك٠
ا٭َلٜه ١ٝاييت ناْت فٗٛي ١يًٓاي ٗ ٚقت ْن ٍٚايكلإٓ; ؾٝه ٕٛإٔاكع
َوتعُ٬ڄ ٗ اؿاٍ يًتذـٜـ ،أ ٖٛ ٟػايل ٚىًل.
ٜٚـػٌ ؾ ٘ٝنُا قَ ٌٝا ىًك٘ اهلل َٔ إؼًٛقات ٗ اؾٓ ،١غرل إٔ فيو ػاْ
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بإ ;ٌَٓ٪ؾايٛاٖل أْ٘ غرل َكِٛؿ َٔ هٝام اَ٫تٓإ ايعاّ; يًٓاي إتٛهٌ ب٘ إٍ
إقاَ ١اؿذ ١عً ٢ناؾل ٟايٓعُ.١
ؾايقٜٗٛ ٟل ي ٞإٔ ٖق ٙاٯَ َٔ ١ٜعذنات ايكلإٓ ايػٝب ١ٝايعًُٚ ،١ٝأْٗا إّا٤
إٍ إٔ اهلل ه ًِٗٝايبٌل اػذلاع َلانب ٖ ٞأدـ ٣عً َٔ ِٗٝاـٚ ،ٌٝايبػاٍ،
ٚاؿُرلٚ ،تًو ايعذ٬ت اييت ٜلنبٗا ايٛاسـٚ ،ولنٗا بلدًٚ ٘ٝتوُ٢
(بوه٬ت) ٚأكتاٍ ايوهو اؿـٜـٚ ،١ٜايوٝاكات إوٝٻلَِ ٠ؿ ٢ايٓؿ٘ ٚتوُ٢
(أطَٛٛب )ٌٝثِ ايڀا٥لات اييت تورل بايٓؿ٘ إِؿ ٗ ٢اشلٛا ;٤ؾهٌ ٖق ٙكًٛقات
ٌْأت ٗ عِٛك َتتابع ١مل ٜهٔ ٜعًُٗا َٔ ناْٛا قبٌ عِل ٚدٛؿ نٌ َٓٗا.
ٚإشلاّ اهلل ايٓاي ٫ػذلاعٗا ًَٖ ٛشل غًل اهلل; ؾاهلل ٖ ٛايق ٟأشلِ
إؼذلعٌ َٔ ايبٌل َا ؾڀلِٖ عً َٔ ٘ٝايقناٚ ٤ايعًَِٚ ،ا تـكدٛا ٗ هًِ
اؿٔاكٚ ،٠اقتباي بعِٔٗ َٔ بعض إٍ اػذلاعٗا; ؾٗ ٞبقيو كًٛق ١هلل
_تعاٍ_ ٭ٕ ايهٌ َٔ ْعُت٘111_110/14 .
ٌ ٳ ٚٹَٵٓٗٳا دٳا٥ٹ ٷل ٳٚيځٛٵ ًٳا ٳ ٤ځي ٳٗـٳانڂِٵ أځدٵُٳعٹٌٳ ()9ص.
ِـٴ ايوٻبٹ ٝڇ
_4ط ٳ ٚٳعًځ ٢ايًډ٘ٹ قځ ٵ
ًَْ ١عذلٓ ،١اقتٔت اعذلآٳٗا َٓاهب١ڂ اَ٫تٓإڇ بٓعُ ١تٝورل ا٭هؿاك
بايلٚاسٌٚ ،اـٚ ،ٌٝايبػاٍٚ ،اؿُرل.
ؾًُا فٴنلت ْعُ١ڂ تٝورل ايوب ٌٝإ ١ًُٛإٍ إكاُـ اؾجُاْ ١ٝاكتك ٞإٍ
ايتقنرل بوب ٌٝاي ٍُٛٛإٍ إكاُـ ايلٚساْ ٖٛٚ ١ٝهب ٌٝاشلـ ;٣ؾهإ تعٗـ اهلل
بٗق ٙايوبْ ٌٝعُ١څ أع َٔ ِٛتٝورل إوايو اؾجُاْ ;١ٝ٭ٕ هب ٌٝاشلـ ٣ؼٌِ ب٘
ايوعاؿ ٠ا٭بـ.١ٜ
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ٖٚق ٙايوبَٖٛ ٖٞ ٌٝب ١ايعكٌ اٱْواْ ٞايؿاكم بٌ اؿل ٚايباطٌ ،مكاالت
ٚإكهاٍ
لكبار

ايلهٌ يـع ٠ٛايٓاي إٍ اؿلٚ ،تقنرلِٖ َا ٜػؿً ٕٛعٓ٘ٚ ،إكًاؿِٖ إٍ َا ٫
كتاب

ايڀلٜل.
تٌِ إي ٘ٝعكٛشلِ أ ٚتٌِ إيٌَ ٘ٝك ١عً ٢ػڀل َٔ ايتٛك ٗ ٙبٴٓٳٻٝات العزبٔ٘
112_111/14

يف
العصز

 َٔٚ _5يڀٝـ ايٓٛاؿك َا ٗ ايهٌاف :إٔ َٔ تأ٬ٜٚت ايلٚاؾض إٔ إلاؿ
بايٓشٌ ٗ اٯ ١ٜعًٚ ٞآي٘.

احلدٓح

ٚعٔ بعِٔٗ أْ٘ قاٍ عٓـ إٗـ :ٟإِا ايٓشٌ بٖٓ ٛاًِ ىلز َٔ بڀِْٗٛ
ايعًِ ،ؾكاٍ ي٘ كدٌ :دعٌ اهلل طعاَو ًٚلابو ٖا ىلز َٔ بڀ ٕٛبين ٖاًِ،
ؾٔشو إٗـٚ ،ٟسـخ ب٘ إِٓٛك; ؾاؽق ٙٚأٓشٛن َٔ ١أٓاسٝهِٗ.

قًت :ايلدٌ ايق ٟأداب ايلاؾٔ ٖٛ ٞبٌاك بٔ بلؿٖٚ ،ق ٙايكَِ ١قنٛكٗ ٠
أػباك بٌاك210/14 .
سوٳإڇ ٚٳإڇٜتٳا٤ٹ فٹ ٟاڃيكڂ ٵلبٳٚ ٢ٳٳٜٓٵٗٳ ٢عٳٔٵ ايڃؿځشٵٌٳا٤ٹ
_6طإڇٕٻ ايًډ٘ٳ ٜٳ ڃأَٴلٴ بٹايڃ ٳع ٵـٍڇ ٚٳا ڇٱ ٵ
ٚٳايڃُٴٓهځ ڇل ٚٳايڃبٳ ٵػٞڇ ٜٳ ٹع ڂٛهڂ ٵِ يځ ٳعډًهڂِٵ ٳتقٳنډلٴٕٚٳ ()90ص.
ٕا دا ٤إٔ ٖقا ايكلإٓ تبٝإ يهٌ ًٖٚ ،٤ٞـٚ ،٣كٓٚ ،١بٌل ٣يًُوًٌُ
سؤ ايتؼًّ إٍ تبٝإ أُ ٍٛاشلـ ٗ ٣ايتٌلٜع يًـ ٜٔاٱه َٞ٬ايعا٥ـ ٠إٍ
ا٭َل ٚايٓٗ ;ٞإف ايٌلٜع ١نًٗا أَل ٚ ،ْٞٗٚايتكَٓ ٣ٛشِل ٗ ٠اَ٫تجاٍ
ٚا٫دتٓاب; ؾٗق ٙاٯ ١ٜاهتٓ٦اف يبٝإ ن ٕٛايهتاب تبٝاْاڄ يهٌ ً ;٤ٞؾٗ ٞداَع١
أُ ٍٛايتٌلٜع254/14 .
َٚ _7لدع تؿاُ ٌٝايعـٍ إٍ أؿي ١ايٌلٜع ;١ؾايعـٍ ٖٓا نًُ ١فًُ ١داَع١
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ٚؾٗ )1(ٞبإْاشلا َٓاهب ١إٍ أسٛاٍ إوًٌُ سٌ ناْٛا َه ;١ؾِٝاك ؾٗٝا إٍ َا ٖٛ
َكلك بٌ ايٓاي ٗ أُ ٍٛايٌلا٥عٚ ،إٍ َا كزلت٘ ايٌلٜع َٔ ١ايبٝإ ٗ َٛآع
اـؿا ;٤ؾشكٛم إوًٌُ بعِٔٗ عً ٢بعض َٔ ا٭ػٛٻٚ ٠ايتٓاُض قـ أُبشت َٔ
ايعـٍ بٓٛع ايٌلٜع ١اٱه.١َٝ٬

ٚأَا اٱسوإ ؾَٗ ٛعاًَ ١باؿوًٜٓ ٫ ٖٔ ٢نَ٘ إٍ َٔ ٖ ٛأًٖٗا.
ٚاؿؤَ :ا نإ قبٛباڄ عٓـ إعاٌَ ب٘ ٚمل ٜهٔ ٫مَاڄ يؿاعً٘ٚ ،أعَ ٙ٬ا نإ
ٗ داْب اهلل _تعاٍ_ ٖا ؾول ٙايٓيب " بكٛي٘= :اٱسوإ إٔ تعبـ اهلل نأْو
تلا ،ٙؾإٕ مل تهٔ تلا ٙؾإْ٘ ٜلاى.+
ٚؿ ٕٚفيو ايتكلب إٍ اهلل بايٓٛاؾٌ ،ثِ اٱسوإ ٗ إعاًَ ١ؾُٝا ماؿ عً٢
ايعـٍ ايٛادبٜ ٖٛٚ ،ـػٌ ٗ ْٝع ا٭قٛاٍ ٚا٭ؾعاٍ َٚع ها٥ل ا٭ُٓاف إ٫
َا سلّ اٱسوإ عهِ ايٌلع255/14 .
 _8ؾٗق ٙاٯْ ١ٜعت أُ ٍٛايٌلٜع ٗ ١ا٭َل بج٬ثٚ ،١ايٓٗ ٞعٔ ث٬ث ،١بٌ
ٗ ا٭َل بٌٚ ٌ٦ٝتهًُٚ ،١ايٓٗ ٞعٔ ًٚ ٌ٦ٝتهًُ258/14 .١
ٚ _9عٔ ابٔ َوعٛؿ :إٔ ٖق ٙاٯ ١ٜأْع آ ٗ ١ٜايكلإٓ.
ٚعٔ قتاؿ :٠يٝى َٹٔٵ ػٴ ڂًلڈ سٳوٳٔڈ نإ أٌٖ اؾاًٖٜ ١ٝعًُ ٕٛب٘ ٜٚوتشوْٓ٘ٛ
إ ٫أَل اهلل ب٘ ٗ ٖق ٙاٯٚ ،١ٜيٝى َٹٔٵ ػٴ ڂًلڈ ناْٛا ٜتعاٜل ْ٘ٚب ِٗٓٝإ ٢ْٗ ٫اهلل عٓ٘
ٚقـغ ؾٚ ،٘ٝإِا ْٗ ٢عٔ هؿاهـ ا٭ػ٬مَٚ ،قاَٿٗا259/14 .
ٚ _10قـ اٖتـ ٣اـًٝؿ ١عُل بٔ عبـايعنٜن × إٍ َا ْعت٘ ٖق ٙاٯَٔ ١ٜ
ٖ _1هقا ٗ ا٭ٌُٚ ،يعٌ ايِٛاب ،ٖٞٚ :أ :ٚؾٗ)ّ( .ٞ
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َعاْ ٞاـرل; ؾًُا اهتؼًـ هٓ 99 ١نتب ٜأَل اـڀبا ٤بتٖ ٠ٚ٬ق ٙاٯٗ ١ٜمكاالت
اـڀب١
لكبار

 ّٜٛاؾُعٚ ،١ػعٌ تٚ٬تٗا عٓٛاڄ عُا ناْٛا ٜأت ٗ ْ٘ٛػڀب ١اؾُع َٔ ١نًُات
كتاب

هب عً ٞبٔ أب ٞطايب ÷.

العزبٔ٘

 ٗٚتٖ ٠ٚ٬ق ٙاٯ ١ٜعٓٛاڄ عٔ فيو ايوب ؿقٝك ١أْٗا تكتٔ ٞايٓٗ ٞعٔيف فيو
العصز

ايوب; إف ٖ َٔ ٛايؿشٌاٚ ٤إٓهل ٚايبػ.ٞ

احلدٓح

ٚمل أقـ عً ٢تع ٌٝايٛقت اييت ابتـع ؾٖ ٘ٝقا ايوبٚ ،يهٓ٘ مل ٜهٔ ٗ
ػ٬ؾَ ١عا259/14 .÷ ١ٜٚ
 ٗٚ _11ايورل ٠اؿًب ١ٝإٔ ايٌٝؽ عن ايـ ٜٔبٔ عبـايو ّ٬أيـ نتاباڄ زلاٙ
(ايٌذل )٠ٳبٝٻٔ ؾ ٘ٝإٔ ٖق ٙاٯ ١ٜاًتًُت عًْٝ ٢ع ا٭سهاّ ايٌلع ٗ ١ٝها٥ل
ا٭بٛاب ايؿكٗٚ ،١ٝزلا ٙايوبه ٗ ٞايڀبكات (ًذل ٠إعاكف)260/14 .
ُـٳ إبلاٖ _ ِٝعً ٘ٝايو _ ّ٬بأْ٘ نإ أَ.١
ٚ _12قـ ٴ ٚٹ
ٚا٭َ :١ايڀا٥ؿ ١ايع َٔ ١ُٝٛايٓاي اييت ػُعٗا دٗ ١داَع.١
ُـٴ
ٚتكـّ ٗ قٛي٘ _تعاٍ_ :طنځإٳ ايٓٻايٴ ڂأَٻ١ڄ ٚٳاسٹ ٳـ٠ڄص ٗ هٛك ٠ايبكلٚ ،٠ٳٚٳ ٵ
إبلاِٖٝٳ _ عً ٘ٝايو _ ّ٬بقيو ُٚـٷ بـٜع ٕعٓ :ٌٝأسـُٖا :أْ٘ نإ ٗ ايؿٌٔ

ٚايؿتٚ ٠ٛايهُاٍ َٓني ١أَ ١ناًَٖٚ ،١قا نكٛشلِ :أْت ايلدٌ نٌ ايلدٌٚ ،قٍٛ
ايبشذل:ٟ
ُٔحُا ُاود ت ت تتيفهُ ل ز ت ت تتيفهُتتحتيفٔتت ت تتتيفُ ُ

لت  ُٝلحضتتنُضثتتُٜع ت ُال ت ُبٕ ض ت ُُ

ُ
ٚعٔ عُل بٔ اـڀاب ÷إٔ ايٓيب " قاٍ َُ= :عاف أَ ١قاْت هلل.+

ٚايجاْ :ٞأْ٘ نإ أَٚ ١سـ ٗ ٙايـ ;ٜٔ٭ْ٘ مل ٜهٔ ٗ ٚقت بعجت٘ َٛسـ هلل
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غرل ;ٙؾٗ ٛايق ٟأسٝا اهلل ب٘ ايتٛسٝـٚ ،بج٘ ٗ ا٭َِ ٚا٭قڀاكٚ ،بٓ ٢ي٘ َٳعٵًځُاڄ
ذ٘; ٱًاع ١فنل ٙبٌ ا٭َِٚ ،مل ٜنٍ
عُٝٛاڄ  ٖٛٚايهعبٚ ،١ؿعا ايٓاي إٍ سٳ ٿ
باقٝاڄ عً ٢ايعِٛك.
ٖٚقا نك ٍٛايٓيب " ٗ ػڀل بٔ َايو ايهأٖٚ= :أْ٘ ٜبعح  ّٜٛايكٝاَ ١أَ١
ٚسـ.+ٙ
كٚا ٙايوٗ ٗ ًٞٝايلٚض ا٭ْـ.
ٚكأٜت كٚا ١ٜإٔ ايٓيب " قاٍ ٖق ٙإكاي ٗ ١مٜـ بٔ عُل ٚبٔ ْؿ.ٌٝ
316_315/14
ٚ _13قـ عًِ َٔ ٖقا إٔ ؿ ٜٔاٱهَٓ ّ٬ن ٙعٔ إٔ تتعًل ب٘ ًٛا٥ب اٱًلاى;
٭ْ٘ دا ٤نُا دا ٤إبلاَٖ ِٝعًٓاڄ تٛسٝـاڄ هلل باٱشلٚ ،١ٝفتجاڄ يًٝٛر ايٌلىٹ.

ٚايٌلا٥عٴ اٱشل ١ٝنًٗا _ ٚإٕ ناْت ؼقك َٔ اٱًلاى _ ؾكـ اَتام ايكلإٓ َٔ
بٗٓٝا بوـ إٓاؾق اييت ٜتوًٌ َٓٗا اٱًلاى بِلاس ١أقٛاي٘ٚ ،ؾِاس ١بٝاْ٘ٚ ،أْ٘
مل ٜذلى ٗ فيو نَ٬اڄ َتٌابٗاڄ نُا قـ ٜٛدـ ٗ بعض ايهتب ا٭ػلَ ،٣جٌ َا
دا ٗ ٤ايتٛكاُٚ َٔ ٠ـ ايٛٗٝؿ بأبٓا ٤اهللَٚ ،ا ٗ ا٭ْاد َِٖٛ َٔ ٌٝٴبٓٴٛٻ ٠عٝو٢
_ عً ٘ٝايو _ ّ٬هلل _هبشاْ٘_ عُا ِٜؿ319/14 .ٕٛ
ش ٳوٓٳ١ٹ ٚٳدٳا ٹؿڃيٗٴِٵ بٹاډيتٹٖ ٞٹٞٳ
 _14طاؿٵعٴ ڇإيځ ٢هٳبٹٌٝڇ كٳبٿوځ بٹايڃشٹهڃُٳ١ٹ ٚٳايڃُٳ ٵ ٛٹعٛځ١ٹ ايڃ ٳ
سوٳٔٴ ص.
ځأ ٵ
سٓٹٝؿاڄص ؾإٕ
ٜتٓنٍ َعٖٓ ٢ق ٙاٯَٓ ١ٜني ١ايبٝإ يكٛي٘ :طأځٕٵ اتٻبٹعٵ ٹًَډ١ځ ڇإبٵلٳاٖٹِٝٳ ٳ
إلاؿ َا أٚس ٞإي َٔ ٘ٝاتباع ًَ ١إبلاٖ ٖٛ ِٝؿٜٔٴ اٱهٚ ،ّ٬ؿٜٔٴ اٱهّ٬ڇ َبينپ
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مكاالت
ؿاعٝڄا
عً ٢قٛاعـ اؿٓٝؿ ;١ٝؾ ٬دلّ نإ ايله " ٍٛبـعٛت٘ ايٓاي إٍ اٱهّ٬

إٍ اتباع ًَ ١إبلاِٖٝٳ.

لكبار

كتاب

العزبٔ٘لٷ
ٚكاطب١ڂ اهللٹ كهٛيځ٘ " بٗقا ا٭َل ٗ سٌ أْ٘ ؿاعڈ إٍ اٱهَٛٚ ،ّ٬اؾ
٭ُ ١ًَ ٍٛإبلاٖ _ ِٝؿي ٌٝعً ٢إٔ ُٝػ ١ا٭َل َوتعًُ ٗ ١طًب ايـٚاّيف عً٢
العصز

ايـع ٠ٛاٱهَ ١َٝ٬ع َا أِْ إٍ فيو َٔ اشلـا ١ٜإٍ طلا٥ل ايـع ٠ٛإٍ ايـ.ٜٔ

احلدٓح

ؾتُٔٓت ٖق ٙاٯ ١ٜتجبٝت ايله " ٍٛعً ٢ايـعٚ ٠ٛإٔٵ ٜ٪ٜ ٫و٘ ق ٍٛإٌلنٌ
ي٘ :طڇإٻُْٳا ځأٵْتٳ َٴؿڃٳتلڈص ٚقٛشلِ :طڇإٻُْٳا ٜٴعِّٳًُٴ٘ٴ بٳٌٳلٷص ٚإٔ ِٜ ٫ـ ٙعٔ ايـع ٠ٛأْ٘
_تعاٍ_ ٜٗ ٫ـ ٟايق َٕٛٓ٪ٜ ٫ ٜٔبآٜات اهلل; فيو إٔ إٌلنٌ مل ٜذلنٛا س١ًٝ
ووبْٗٛا تجب٘ ايٓيب " عٔ ؿعٛت٘ إ ٫أيكٛا بٗا إي َٔ ;٘ٝتِلٜض بايتهقٜب،
ٚاهتوؼاكٚ ،تٗـٜـٚ ،بقاٚ ،٠٤اػت٬مٚ ،بٗتإ ،نُا فيو قه ٗ ٞتٔاعٝـ
ايكلإٓ ٖ ٗٚق ٙايوٛك ;٠٭ِْٗ هًَٗ ٕٛلاتب أٌٖ اُ٫ڀؿاٜٚ ،٤نَْ ِْٗٛعٝاك
َٛامْ ٜٔؿٛهِٗ; ؾشوبٛا َا ٜأت َٔ ْ٘ٛاـنعب٬ت َجبڀاڄ يًَ٘ٛٚ ،هاڄ ٭ٕ ِٜلؾ٘
عٔ ؿعٛتِٗ326_325/14 .

شهځُٳ١ڂ ،أ ٟايِا٥ب ١اجمللؿ ٠عٔ اـڀأ; ؾ ٬تڀًل
 _15ؾاؿهُ ٖٞ :١إعلؾ١ڂ إڂ ٵ
اؿهُ ١إ ٫عً ٢إعلؾ ١اـايِ ١عٔ ًٛا٥ب ا٭ػڀاٚ ،٤بكاٜا اؾٌٗ ٗ تعًِٝ
ايٓاي ٗٚ ،تٗقٜبِٗ; ٚيقيو علؾٛا اؿهُ ١بأْٗاَ= :علؾ ١سكا٥ل ا٭ًٝا ٤عً٢
َا ٖ ٞعً ٘ٝعوب ايڀاق ١ايبٌل.+١ٜ
عٝح  ٫تًتبى عًُ ٢اسبٗا اؿكا٥ل إتٌابٗ ١بعٔٗا ببعض ٫ٚ ،ؽڀٗ ٧
ايعًٌ ٚا٭هباب.
 ٖٞٚاهِ داَع يهٌ ن ّ٬أ ٚعًِ ٜلاع ٢ؾ ٘ٝإُ٬غ ساٍ ايٓاي ٚاعتكاؿِٖ
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إُ٬ساڄ َوتُلاڄ ٜ ٫تػرل.
ش ڃهُٳ ځَ ١ٳٔٵ ٜٳٌٳا٤ٴص ٗ هٛك٠
ٚقـ تكـّ ايه ّ٬عًٗٝا عٓـ قٛي٘ _تعاٍ_ :طٜٴ٪ٵتٹ ٞايڃ ٹ
ايبكلَ ٠ؿِ٬ڄ ؾاْٛل.ٙ

ٚتڀًل اؿهُ ١عً ٢ايعً ّٛاؿاًُ ١يٮْبٝاٜٚ ،٤لاؿؾٗا اؿهِ.
ٚإٛع :١ٛايك ٍٛايق ٟٴًٜځٝٿٔ ْؿى إك ٍٛي٘ يعٌُ اـرل.
 ٖٞٚأػّ َٔ اؿهُ ;١٭ْٗا سهُ ٗ ١أهًٛب ػاْ ٱيكاٗ٥ا.
ض ٳعٵٓٗٴ ٵِ ٳ ٚٹعٛڃٗٴِٵص ٗ هٛك ٠ايٓوا.٤
ٚتكـَت عٓـ قٛي٘ _تعاٍ_ :طؾځځأعٵ ڇل ٵ
 ٬ٹيهڂٌٿ ٳًٞٵ٤ٺص ٗ هٛك ٠ا٭علاف.
ٚعٓـ قٛي٘ :طَٳ ٵ ٛٹعٛځ ڄٚ ١ٳتٳؿڃِٹ ٝڄ
ٳ ٚٳُٚٵؿڂٗا باؿؤ ؼلٜضٷ عً ٢إٔ ته ٕٛيځٝٸَٓ ١كبٛي ١عٓـ ايٓاي ،أ ٟسوٓٗ ١
دٓوٗاٚ ،إِا تتؿآٌ ا٭دٓاي بتؿآٌ ايِؿات إكِٛؿَٗٓ ٠ا.
شهڃُٳ١ٹ) ٭ْٗا تٴػٳاٜل اؿهُ ١بايعُٚ ّٛاـِْٛ
ٚعڀـ (ايڃُٳ ٵ ٛٹعٛځ١ٹ) عً( ٢ايڃ ٹ
ايٛدٗ ;ٞؾإْ٘ قـ ٜوًو بإٛعَ ١ٛوًو اٱقٓاع; ؾُٔ إٛع ١ٛسهَُٗٓٚ ،١ا
ػڀابَٗٓٚ ،١ا دـٍ.
 َٔ ٖٞٚسٝح َاٖٝتٗا بٗٓٝا ٚبٌ اؿهُ١ٹ ايعُّٛٴ ٚاـِْٛٴ َٔ ٚد٘،
ٚيهٔ إكِٛؿ بٗا َا  ٫ىلز عٔ اؿهُٚ ١إٛع ١ٛاؿوٓ ١بكل ١ٜٓتػٝرل
ا٭هًٛب; إف مل ٜٴ ٵع ځڀـٵ َِـكٴ اجملاؿي ١عً ٢اؿهُٚ ١إٛع ١ٛبإٔ ٜكاٍٚ :اجملاؿي١
باييت ٖ ٞأسؤ ،بٌ د ٤ٞبؿعًٗا; تٓبٗٝاڄ عً ٢إٔ إكِٛؿ تكٝٝـ اٱفٕ ؾٗٝا بإٔ
ته ٕٛباييت ٖ ٞأسؤ ،نُا قاٍ :طٚٳ ٫تٴذٳا ٹؿيڂٛا ځأٖٵٌٳ اڃي ٹهتٳابٹ إڇ٫ډ بٹاډيتٹٖ ٞٹٞٳ
سوٳٔٴص.
ځأ ٵ
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ٚاجملاؿي :١ا٫ستذاز يتِٜٛب كأٚ ،ٟإبڀاٍ َا ىايؿ٘ أ ٚعٌُ نقيو .مكاالت
لكبار

ٕٚا نإ َا يك ٘ٝايٓيب"َٔ أف ٣إٌلنٌ قـ ٜبعج٘ عً ٢ايػً ١ٛعًٗ ِٗٝ
اجملاؿي ١أَل ٙاهلل بإٔ هاؿشلِ باييت ٖ ٞأسؤ.
ٚتكـَت قلٜباڄ عٓـ قٛي٘ :طتٴذٳا ٹؿ ٴٍ عٳٔٵ ْٳ ڃؿ ٹوٗٳاص.

كتاب

العزبٔ٘
يف
العصز

ؼتٳاْٴٕٛٳ أځْ ڂؿ ٳوٗٴِٵص ٗ
ٚتكـَت َٔ قبٌ عٓـ قٛي٘ :طٚٳ ٫تٴذٳا ٹؿ ٵٍ عٳٔٵ اډيقٹٜٔٳ ٜٳ ٵ
هٛك ٠ايٓوا.٤

احلدٓح

ٚإعٓ :٢إفا أؾأتو ايـع ٠ٛإٍ قاد ١إٌلنٌ ؾشادذِٗ باييت ٖ ٞأسؤ.
328_327/14
ٚ _16قٝـت إٛع ١ٛباؿوٓٚ ١مل تكٝـ اؿهَُ ١جٌ فيو; ٭ٕ إٛعٕ ١ٛا نإ
إكِٛؿ َٓٗا غايباڄ ٳكؿٵعٳ ْؿىڇ إٛع ٚٛعٔ أعُاي٘ ايو ١٦ٝأ ٚعٔ تٛقع فيو َٓ٘ _
ناْت َ١ٓٛڄ يِـٚك غً١ٛٺ َٔ ايٛاعٚ ،ٜؿِ ٍٛاْهواك ٗ ْؿى إٛع،ٚٛ
أكًـ اهلل كهٛي٘ إٔ ٜتٛػ ٗ ٢إٛع ١ٛإٔ ته ٕٛسوٓ ،١أ ٟبإ ١ْ٫ايك،ٍٛ
ٚتلغٝب إٛع ٗ ٚٛاـرل ،قاٍ _تعاٍ_ ػڀاباڄ ٕٛهٖٚ ٢اك :ٕٚطا ٵفٖٳبٳا إڇيځ٢
ؾٹ ٵلعٳٛٵٕٳ إڇْٻ ٴ٘ طځػٳ )43( ٢ځؾكڂ ٫ٛيځ٘ٴ قځ ٵ ٛڄ ٫ځيٝٿٓڄا يځ ٳعًډ٘ٴ ٳٜٳتقٳنډلٴ ځأٚٵ ٜٳؼٵٌٳ٢ص.
 ٗٚسـٜح ايذلَق ٟعٔ ايعلباض بٔ هاك ١ٜأْ٘ قاٍٚ= :عٓٛا كه ٍٛاهلل "
َٛعٚ ١ٛدًت َٓٗا ايكًٛب ٚفكؾت َٓٗا ايع + ٕٛٝاؿـٜح.
ٚأَا اؿهُ :١ؾٗ ٞتعًٕ ِٝتڀًيب ايهُاٍ َٔ َعًِ ٜٗتِ بتعً ِٝط٬ب٘; ؾ٬
ته ٕٛإ ٗ ٫ساي ١سوٓ ;١ؾ ٬ساد ١إٍ ايتٓب ٘ٝعً ٢إٔ ته ٕٛسوٓ.١
ٚاجملاؿيٕ ١ا ناْت قاد ٗ ١ؾعٌ أ ٚكأ ;ٟيكِـ اٱقٓاع بٛد٘ اؿل ؾ ٘ٝؾٗ٫ ٞ
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تعـ ٚإٔ ته َٔ ٕٛاؿهُ ،١أ َٔ ٚإٛعٚ ،١ٛيهٓٗا دعًت قوُٝاڄ شلُا ٖٓا
بايٓٛل إٍ ايػلض ايـاع ٞإيٗٝا.
ٚإف قـ ناْت فاؿي ١ايٓيب"شلِ َٔ ف ٍٜٛايـع ٠ٛٴُٚٹ ځؿتٵ باييت ٖ ٞأسؤ
نُا ُٚؿت إٛع ١ٛباؿوٓ329/14 .١
ٚ _17اٯ ١ٜتكتٔ ٞإٔ ايكلإٓ ٌَتٌُ عًٖ ٢ق ٙايڀلم ايج٬ث َٔ ١أهايٝب
ايـعٚ ،٠ٛإٔ ايله " ٍٛإفا ؿعا ايٓاي بػرل ايكلإٓ َٔ ػڀب٘ َٛٚاع٘ٛ
ٚإكًاؿٜ ٙوًو َعِٗ ٖق ٙايڀلم ايج٬ثٚ ;١فيو نً٘ عوب َا ٜكتٔ ٘ٝإكاّ َٔ
َعاْ ٞايه َٔٚ ّ٬أسٛاٍ إؼاطبٌ َٔ ػاُٚ ١عاَ.١
ٚيٝى إكِٛؿٴ ينّٚٳ نٕٛڇ ايهّ٬ڇ ايٛاسـٹ ٌَتُ٬ڄ عًٖ ٢ق ٙا٭سٛاٍ ايج٬ث،١
بٌ قـ ٜه ٕٛايه ّ٬سهُ١ڄ ٌَتُ٬ڄ عً ٢غًٚٚ ١ٛعٝـ ٚػايٝاڄ عٔ اجملاؿي.١
ٚقـ ٜه ٕٛفاؿي ١غرل َٛع ،١ٛنكٛي٘ _تعاٍ_ :طثٴِٻ أځٵْتٴِٵ ٖٳ٪ٴ ٤٫ٳت ڃكٴتًڂٕٛٳ
أځْ ڂؿ ٳوهڂِٵ ٚٳتٴؼٵلڇدٴٕٛٳ ؾځلڇٜكاڄ ٹَٵٓهڂِٵ َٹٔٵ ؿٹٜٳا ڇكٖٹِٵ ٳتٳتٛځاٖٳلٴٕٚٳ ٳع ځًٵٗٝڇِٵ بٹاٱڇثٵِڇ ٚٳايڃ ٴع ٵـٚٳإڇ
دٗٴِٵ ځأځؾتٴ ٵ ٪ٹَٓٴٕٛٳ بٹبٳعٵضڇ
ٚٳإڇٕٵ ٜٳأڃتٴٛنڂِٵ ڂأهٳاكٳ ٣تٴؿځاؿٴٖٚٴِٵ ٳٖٚٴٛٳ َٴشٳلٻّٷ ٳع ځًٵٝهڂِٵ ڇإػٵلٳا ٴ
ب ٚٳٳتهڃؿڂلٴٕٚٳ بٹبٳ ٵعضڈص.
اڃي ٹهتٳا ٹ
ٚنك ٍٛايٓيب"= :إْو يتأنٌ إلباع  ٖٛٚسلاّ ٗ ؿٜٓو.+
قاي٘ يعـ ٟابٔ سامت ِْ ٖٛٚلاْ ٞقبٌ إه330/14 .َ٘٬
 َٔٚ _18اٱعذام ايعًُ ٗ ٞايكلإٓ إٔ ٖق ٙاٯْ ١ٜعت أُ ٍٛا٫هتـٍ٫
ايعكً ٞاؿل ٖٞٚ ،ايدلٖإٚ ،اـڀابٚ ،١اؾـٍ إعدل عٓٗا ٗ عًِ إٓڀل
بايِٓاعات ٖٞٚ ،إكبٛي َٔ ١ايِٓاعات.
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ٚأَا ايوؿوڀٚ )1(١ايٌعل ؾرلبأ عُٓٗا اؿهُا ٤ايِاؿق ٕٛبٳًڃ٘ٳ ا٭ْبٝا ٤مكاالت
ٚإلهًٌ.

331/14

لكبار

كتاب

العزبٔ٘،
ٚ _19كغډبِٗ ٗ ايِدل عً ٢ا٭ف ،٣أ ٟباٱعلاض عٔ أف ٣إٌلنٌ
ٚبايعؿ ٛعٓ٘; ٭ْ٘ أدًب يكًٛب ا٭عـا ;٤ؾُٛـ بأْ٘ ػرل ،أ ٟػرل َٔيفا٭ػق
العصز

سوٳٔٴ ځؾڇإفٳا اډيقٹ ٟٳبٵٓٝٳوځ ٳٚٳبٵٓٝٳ٘ٴ ٳعـٳا ٳ٠ٚڅ
بايعكٛب ،١نكٛي٘ _تعاٍ_ :طا ٵؿؾځعٵ بٹاډيتٹ ٞٹٖٞٳ ځأ ٵ
احلدٓح

ًُځضٳ ؾځأځدٵلٴٙٴ
دنٳا٤ٴ ٳهٝٿ٦ٳ١ٺ ٳهٝٿ٦ٳ١څ َٹٵج ڂًٗٳا ؾځُٳٔٵ عٳؿځا ٚٳځأ ٵ
نځأځْٻ٘ٴ ٳٚٹيٞپ سٳُٹِٝٷصٚ ،قٛي٘ :طٚٳ ٳ
ٳعًځ ٢ايًډ٘ٹص336/14 .
شنٳٕٵ ٳع ځًٝٵٗڇِٵ ٚٳ ٫تٳوڂ ؾٹٓ ٞٳٵٝلڈ َٹُٻا
_20طٚٳاُٵبٹلٵ ٳَٚٳا ُٳبٵ ٴلىځ ڇإ٫ډ بٹايًډ٘ٹ ٚٳ ٫تٳ ٵ
ٜٳ ٵُهڂلٴٕٚٳ ()127ص.
ػّٻ ايٓيب " با٭َل بايِدل يٲًاك ٠إٍ إٔ َكاَ٘ أعً ;٢ؾٗ ٛبايتناّ ايِدل
أ ،ٍٚأػقاڄ بايعنّ ١بعـ إٔ كػّ شلِ ٗ إعاقب.١
 :١ًْٚط ٳَٚٳا ُٳبٵ ٴلىځ ڇإ٫ډ بٹايًډ٘ٹص َعذلٓ ١بٌ إتعاطؿات ،أَٚ ٟا وٌِ
ُدلى إ ٫بتٛؾٝل اهلل إٜاى.
ٖ ٗٚقا إًاك ٠إٍ إٔ ُدل ايٓيب " ع ;ِٝٛ٭ْ٘ يك َٔ ٞأف ٣إٌلنٌ أًـ
ٖا يك ٘ٝعُ ّٛإوًٌُ; ؾِدل ٙيٝى نإعتاؿ; يقيو نإ سِٛي٘ بإعاْ َٔ ١اهلل.
 _1ايوؿوڀ :١يؿَ ٜعلب َلنب ٗ ايْٛٝاْ َٔ ١ٝنًُتٌ( :هٛؾٝا)  ٖٞٚاؿهُ(ٚ ،١اهڀى) ٖٛٚ
إُ ;ٙٛؾُعٓ ٢ايوؿوڀ :١سهُٜٚ ،١ٖٖٛ ١لاؿ بايوؿوڀ :١ايتُٚ ٜ٘ٛاــاعٚ ،إػايڀ ٗ ١ايه.ّ٬
ٚايػلض َٔ فيو :تػً ٘ٝاـِِٚ ،إههات٘.
ٚايوٛؾوڀا ١ٝ٥طا٥ؿ َٔ ١ايؿ٬هؿ ١تك ّٛعً ٢إْهاك اؿكا٥لٚ ،ايكٝاهات اي)ّ( .١ُٖٝٛ
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ٚسقك َٔ ٙاؿنٕ عً ِٗٝإٕ مل َٛٓ٪ٜا نكٛي٘ :طيځ ٳعًډوځ بٳاػٹعٷ ْٳ ڃؿوٳوځ ځأ٫ډ
ٳٜهڂْٛٴٛا َٴ ٵ ٪ٹَٓٹٌٳص.
ثِ أعكب٘ بإٔ ٜٝٔ ٫ل ُـكَ َٔ ٙهلِٖ.
ٖٚق ٙأسٛاٍ كتًؿ ١ؼٌِ ٗ ايٓؿى باػت٬ف اؿٛاؿخ إوبب ١شلا; ؾإِْٗ
ناْٛا ٜعاًَ ٕٛايٓيب َل ٠با٭ف ٣عًٓاڄَٚ ،ل ٠باٱعلاض عٔ ا٫هتُاع إي،٘ٝ
ٚإٗٚاك أِْٗ ٜػ ْ٘ٛٛٝبعـّ َتابعت٘ٚ ،آ١ْٚڄ بايهٝـ ٚإهل ي٘ ٖٛٚ ،تـبرل ا٭فٗ ٣
ػؿا337_336/14 .٤
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مكاالت

صْرٗ اإلصزاء

لكبار
كتاب

العزبٔ٘
بأْٗا
 _1زلٝت ٗ نجرل َٔ إِاسـ هٛك٠ځ اٱهلا٤ٹُٚ ،ٳ ٻلغ ا٭يٛهٞ

زلٝت بقيو; إف قـ فنل ٗ أٚشلا اٱهلا ٤بايٓيب " ٚاػتِت بقنل.ٙ

يف

العصز

أبٛاب
ٚتوُ ٗ ٢عٗـ ايِشاب ١هٛك ٠بين إهلا ،ٌٝ٥ؾؿ ٞداَع ايذلَقٗ ٟاحلدٓح

ايـعا ٤عٔ عا_ ١ٌ٥كٓ ٞاهلل عٓٗا_ قايت= :نإ ايٓيب"ٜٓ ٫اّ ستٜ ٢كلأ اينَل
ٚبين إهلا.+ٌٝ٥
ُ ٗٚشٝض ايبؼاك ٟعٔ عبـاهلل بٔ َوعٛؿ أْ٘ قاٍ ٗ بين إهلا،ٌٝ٥
ٚايهٗـَٚ ،ل= :ِٜإْٗٔ َٔ ايعتام ا٭ َٔ ٖٔٚ ،ٍٚت٬ؿ.+ٟ
ٚبقيو تلدِ شلا ايبؼاك( ٗ ٟنتاب ايتؿورل) ٚايذلَق( ٗ ٟأبٛاب ايتؿورل).
ٚٚد٘ فيو أْٗا فنل ؾٗٝا َٔ أسٛاٍ بين إهلاَ ٌٝ٥ا مل ٜقنل ٗ غرلٖاٖٛٚ ،
اهت ٤٬ٝق ّٛأٚي ٞبأي (اٯًٛك )ٌٜعً ِٗٝثِ اهت ٤٬ٝق ّٛآػلِٖٚ ٜٔ
(ايل )ّٚعً.ِٗٝ
ٚتوُ_ ٢أٜٔاڄ_ هٛك ٠طهٴبٵشٳإٳص ٭ْٗا اؾتتشت بٗق ٙايهًُ ،١قاي٘ ٗ
=بِا٥ل ف ٟٚايتُٝٝن.+
َ ٖٞٚه ١ٝعٓـ اؾُٗٛك ،ق :ٌٝإ ٫آٜتٌ َٓٗاُٖٚ ،ا :طٚٳإڇٕٵ نځاؿٴٚا
ځيٝٳ ڃؿٹتٓٴْٛٳوځص إٍ قٛي٘ :طځقًٹ٬ٝڄص.
ٚق :ٌٝإ ٫أكبعاڄٖ ،اتٌ اٯٜتٌٚ ،قٛي٘ :طٚٳڇإفٵ ڂق ڃًٓٳا يځوځ إڇٕٻ ٳكبٻوځ ځأسٳاٙځ
ُـٵمڈص اٯ.١ٜ
بٹايٓٻايڇص ٚقٛي٘ :طٚٳقڂٌٵ كٳبٿ ځأ ٵؿ ٹػ ڃًٓٹَ ٞٴ ٵـػٳٌٳ ٹ
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ٚق :ٌٝإٔ ٫واڄٖ ،ات٘ ا٭كبعٚ ،قٛي٘ :طإڇٕٻ اډيقٹٜٔٳ أڂٚتٴٛا ايڃ ٹعًڃِٳ َٹٔٵ قځٵبًٹ٘ٹص
إٍ آػل ايوٛك.٠
ٚق :ٌٝإٔ ٫ى آٜات غرل َا تكـّ ٖٞٚ ،إبتـأ ٠بكٛي٘ :طٚٳ ٫ٳت ڃكٴتًڂٛا ايٓٻؿڃىٳ
اډيتٹ ٞسٳلٻّٳ ايًډ٘ٴ إڇ٫ډ بٹايڃشٳلٿص اٯٚ ،١ٜقٛي٘ :طٚٳ ٫ٳتكڃ ٳلبٴٛا اينٿْٳ٢ص اٯٚ ،١ٜقٛي٘:
طڂأ ٵٚيځ٦ٹوځ اډيقٹٜٔٳ ٳ ٜٵـعٴٕٛٳص اٯٚ ،١ٜقٛي٘ :طأځقٹِٵ ايِٻ٠٬ځص اٯٚ ،١ٜقٛي٘:
سكډ٘ٴص اٯ.١ٜ
ت فٳا اڃيكڂ ٵلبٳ ٢ٳ
طٚٳآ ٹ
ٚق ٌٝإ ٫مثاْٝاڄ َٔ قٛي٘ :طٚٳإڇٕٵ نځاؿٴٚا ځيٝٳؿڃٹتٓٴْٛٳوځص إٍ قٛي٘ :ط ٴهًڃڀځاْاڄ ْٳِٹرلاڄص.
6_5/15

ٚ _2قـ اػتًـ ٗ ٚقت اٱهلاٚ ،٤ا٭ُض أْ٘ نإ قبٌ اشلذل ٠بٓش ٛهٓ١
ٔٚو ١أًٗل ،ؾإفا ناْت قـ ْنيت عكب ٚقٛع اٱهلا ٤بايٓيب"ته ٕٛقـ
ْنيت ٗ سـٚؿ هٓ ١اثٓيت عٌل ٠بعـ ايبعج ٖٞٚ ،١هٓ ١اثٓتٌ قبٌ اشلذلٗ ٠
َٓتِـ ايوٓ.١
ٚيٝى اؾتتاسٗا بقنل اٱهلاَ ٤كتٔٝاڄ أْٗا ْنيت عكب ٚقٛع اٱهلا.٤
بٌ هٛم أْٗا ْنيت بعـ اٱهلاَ ٤ـ.٠
ٚفنل ؾٗٝا اٱهلا ٤إٍ إوذـ ا٭قِ ;٢تٜٓٗٛاڄ بإوذـ ا٭قِٚ ٢تقنرلاڄ علَت٘.
ْنيت ٖق ٙايوٛك ٠بعـ هٛك ٠ايكِّ ٚقبٌ هٛكْٜٛ ٠ى.
ٚعـت ايوٛك ٠اـُوٌ ٗ تعـاؿ ْن ٍٚهٛك ٠ايكلإٓ.
ٚعـؿ آٜٗا َاٚ ١٥عٌل ٗ عـ أٌٖ ايعـؿ بإـَٚ ،١ٜٓهٚ ،١ايٌاّٚ ،ايبِل،٠
َٚاٚ ١٥إسـ ٣عٌل ٗ ٠عـ أٌٖ ايهٛؾ7_6/15 .١
 _3أغلآٗا :ايعُاؿ ايق ٟأقُٝت عً ٘ٝأغلاض ٖق ٙايوٛك ٠إثباتٴ ْب٠ٛ
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قُـ"ٚ ،إثباتٴ إٔ ايكلإٓٳ ٚسٞٷ َٔ اهللٚ ،إثباتٴ ؾًٔٹ٘ ٚؾٌٔڇ ٳَٔٵ أْنٍمكاالت
عً،٘ٝ

ٚفٹنڃ ٴل أْ٘ َٴعٵذٹ ٷن.

لكبار

كتاب

أعلٓٛا
ٚكؿټ َڀاعٔ إٌلنٌ ؾٚ ،٘ٝؾ ُٔٝدا ٤ب٘ٚ ،أِْٗ مل ٜؿكٗ ;ٙٛؾًقيو العزبٔ٘
عٓ٘ .

يف

العصز
ؾاؾتتشت
ٚإبڀاٍٴ إسايتِٗ إٔ ٜه ٕٛايٓيب "ڂأهل ٟب٘ إٍ إوذـ ا٭قِ;٢
احلدٓح

َعذن ٠اٱهلا ;٤تٛط١٦ڄ يًتٓٛرل بٌ ًلٜع ١اٱهًٚ ّ٬لٜعَٛ ١ه_ ٢عً ٘ٝايِ٠٬
ٚايو _ّ٬عً ٢عاؿ ٠ايكلإٓ ٗ فنل إجٌ ٚايٓٛا٥ل ايـٚ ،١ٜٝٓكَناڄ إشلٝاڄ إٍ إٔ اهلل
أعڀ ٢قُـاڄ "َٔ ايؿٔا ٌ٥أؾٌٔٳ ٖا أعڀَ ٢ٳٔٵ قځبٵًځ٘ٴ.
ٚأْ٘ أځنڃُٳٌٳ ي٘ ايؿٔاٌ٥ٳ; ؾًِ ٜٳ ڂؿتٵ٘ٴ َٓٗا ؾا٥تٷ; ؾُٔ أځدٵٌڇ فيو ځأسٳًډ٘ بإهإڇ
إڂكځ ٻـي ايق ٟتـاٚيځتٵ٘ٴ ايلهٌ َٹٔٵ قځبٵٌ; ؾځًځِٵ ٜٳوٵتٳأڃثٹلٵٖٴِٵ باؿً ٍٛبقيو إهإ ايقٟ
َٖٗ ٛب٘ڂ ايٌلٜع١ٹ إڂ ٵٛهٳٚ ،١ٜٛكَنٴ أطٛاكڇ تاكٜؽڇ بين إهلاٌٝ٥ٳ ٚأه٬ؾٹِٗٚ ،ايقٟ
ْٖٛ ٛرلٴ إوذـٹ اؿلاّڇ ٗ أځ ٻٕ أٌُٳ تأهٝو٘ ٗ عٗـ إبلاِٖٝٳ نُا هٓٓب٘ عً ٘ٝعٓـ
ذـٹ ا٭ځقڃِٳ٢ص ؾأسٌ اهلل ب٘ قُـاڄ _عً ٘ٝايِ٠٬
تؿورل قٛي٘ _تعاٍ_ :طإڇيځ ٢ايڃ ٳُوٵ ٹ
ٚايو _ّ٬بعـ إٔ ٖٴذٹلٳ ٚػٴلٿب; إّا٤ٶ إٍ إٔ أڂ ٻَتٳ٘ٴ تٴذٳ ٿـؿٴ َٳذٵـٳٙٴ.
ٚإٔ اهللځ َٳ ډهٓ٘ َٔ سلَ ٞايٓبٛٻٚ ٠ايٌلٜع ;١ؾإوذـٴ ا٭قِ ٢مل ٜهٔ َعُٛكاڄ
سٌ ْنٖ ٍٚق ٙايوٛكٚ ،٠إِا عٴُٹلٳتٵ نځٓٳا٥ٹىٴ سٛيځ٘ٚ ،إٔ بين إهلا ٌٝ٥مل وؿٛٛا
سٴلٵَٳ١ځ إوذـٹ ا٭قِ ;٢ؾهإ إؾواؿِٖ هبباڄ ٗ توً٘ٹ أعـا ِٗ٥عًٚ ،ِٗٝػلابٹ
إوذـ ا٭قِ.٢
 ٗٚفيو كَنٷ إٍ إٔ إعاؿ٠ځ إوذـٹ ا٭قِ ٢هته ٕٛعًٜ ٢ـٹ ڂأ ٻَ١ٹ ٖقا ايلهٍٛڇ
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ايق ٟأْهلٚا كهايځتٳ٘ٴ.
ثِ إثباتٴ ؿٌ٥٫ڇ تٳؿځ ټلؿٹ اهللٹ باٱشلٚ ،١ٝا٫هتـٍ٫ٴ بآ١ٜٹ ايًٌٝڇ ٚايٓٗاكَٚ ،ا ؾُٗٝا
َٔ إٓٔ عً ٢إثبات ايٛسـاْ.١ٝ
ٚايتقنرلٴ بايٓعِ اييت هؼٻلٖا اهللڂ يًٓايَٚ ،ا ؾٗٝا َٔ ايـ ٌ٥٫عً ٢تؿلؿ ٙبتـبرل
اـًلَٚ ،ا تكتَٔ ٘ٝٹٔٵ ٴًهڃلڇ إڂٓٵعٹِڇٚ ،تلىٹ ٴًهڃلڇ غرلڇٚ ،ٙتٓنٜٗڇ٘ عٔ اؽافٹ بٓاتٺ ي٘.

ٚإٗٚاكٴ ؾٔاٌ٥ٳ َٹٔٵ ًلٜع١ٹ اٱهٚ ّ٬سهُتَ٘ٚ ،ا عًُ٘ اهللڂ إوًٌُ َٔ
آؿابٹ إعاًَ١ٹ مٛٳ كبٿِٗ _هبشاْ٘_ َٚعاًَ١ٹ بعٔٹِٗ َع بعضٚ ،اؿهُ١ٹ ٗ
هرلتِٗ ٚأقٛاشلَِٚ ،لاقب١ٹ اهلل ٗ ٚاٖلڇِٖ ٚباطٓٹِٗ.
ٚعٔ ابٔ عباي أْ٘ قاٍ= :ايتٛكا٠ڂ نًڊٗا ٗ ػٳُٵىٳ عٌل٠ځ آ١ٜڄ َٔ هٛك ٠بين
إهلا.+ٌٝ٥
 ٗٚكٚا ١ٜعٓ٘= :مثإٳ عٌل٠ځ آ١ٜڄ َٓٗا ناْت ٗ أيٛاغ َٛه.+٢
ؼقٴ٫ٚڄص
أ َٔ ٟقٛي٘ _تعاٍ_ :ط ٫تٳذٵعٳٌٵ َٳعٳ ايًډ٘ٹ ڇإيځٗاڄ آػٳلٳ ځؾٳتكڃ ٴعـٳ ٳَ ٵقَٴَٛاڄ َٳ ٵ
د ٳٗٓٻ ٳِ ٳًَڂَٛڄا ٳَ ٵـسٴٛكاڄص.
ٌ َٳعٳ ايًډ٘ٹ إڇيځٗاڄ آػٳلٳ ځؾٴت ڃًكځ ٢ؾٹ ٞٳ
إٍ قٛي٘ :طٚٳ ٫تٳذٵعٳ ٵ
ٜٚعين بايتٛكا٠ٹ ا٭يٛاغٳ إٌتًُ١ځ عً ٢ايُٛاٜا ايعٌلڇٚ ،يٝى َلاؿٴ ٙإٔٻ ايكلإٓٳ
سهَ ٢ا ٗ ايتٛكاٚ ،٠يهٓٗا أسهاّٷ قلآْ١ٝڅ َٛاؾك١څ ٕا ٗ ايتٛكا.٠
عً ٢إٔ نّ٬ٳ ابٔڇ عبايڈ َعٓا :ٙإٔ َا ٗ ا٭يٛاغ َقنٛكٷ ٗ تًو اٯ٫ٚ ،ٟ
ٜلٜـ أُْٗا هٛا ;٤٭ٕ تًو اٯٜاتٹ تنٜـٴ بأسهاَّٗٓ ،ا قٛي٘ :ط ٳكټبهڂِٵ ځأ ٵعًځِٴ بٹُٳا
ؾٹْ ٞٴؿڂ ٛٹههڂِٵص إٍ قٛي٘ :طيٹ ٳلبٿ٘ٹ نځؿڂٛكاڄص ٚقٛي٘ :طٚٳ ٫ٳت ڃكٴتًڂٛا ځأٚٵ٫ؿٳنڂِٵ ػٳ ٵٌٝٳ١ځ
ڇإَٵ٬مڈص ٚقٛي٘ :طٚٳ ٫ٳتكڃ ٳلبٴٛا َٳاٍٳ اڃيٳٝتٹِٝڇص إٍ قٛي٘ :ط ٳفيٹوځ َٹُٻا ځأ ٵٚسٳ ٢ڇإيځٝٵوځ
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مكاالتعٓ٘
ٳكبټوځ َٹٔٵ ايڃشٹهڃُٳ١ٹص َع َا ؽًٌ فيو نً٘ َٔ تؿٌِٝڈٚ ،تٳبٵٝٹٝٵٔڈ عٳلڇٳٜتٵ
لكبار

ايُٛاٜا ايعٌلٴ اييت نتبت ٗ ا٭يٛاغ.
ٚإثباتٴ ايبعحٹ ٚاؾنا٤ٹ.
العزبٔ٘
ٚاؿحټ عً ٢إقاَ ١ايًِٛات ٗ أٚقاتٗا.
يف
ٚايتشقٜلٴ َٔ ْٳنٵؽڇ ايٌٝڀإٚ ،عـاٚتٹ٘ ٯؿّ ٚفكٜت٘ٚ ،قِ١ڂ إباٜٳتٹ٘ٹ َٔ العصز
ايوذٛؿ.
احلدٓح
ٚاٱْقاكٴ بعقاب اٯػل.٠
ٳٚفٹنڃلٴ َا علضٳ يٮَِ َٹٔ أهباب ا٫هتِ٦اٍ ٚاشل٬ى.
ٚتٗـٜـٴ إٌلنٌ بإٔ اهللځ ًٜٛو إٔ ِٜٓل اٱه ّ٬عً ٢باطًِٗ.
َٚا يك ٞايٓيب "َٔ أف ٣إٌلنٌ ٚاهتعاْتِٗ بايٛٗٝؿ.
ٚاقذلاسٴِٗ اٯٜاتٚ ،تٳشٵُٹٝٵ ڂكِٗ ٗ دًِٗٗ بآ ١ٜايكلإٓ ٚأْ٘ اؿل.
ٚؽًٌ فيو َٔ إڂوٵتٳڀڃلٳؿات ٚايٓقك ٚايعٛات َا ؾً ٘ٝؿا٤ٷ ٚكٓ١څَٔٚ ،
كتاب

ا٭َجاٍڇ َا ٖ ٛعًِٷ ٚسهُ9_7/15 .١
ٕٚ _4ا ؾتض إوًُ ٕٛبك ١ٝأكض ايٌاّ ٗ مَٔ عُل ٚدا ٤عُل بٔ اـڀاب
يٌٗٝـ ؾتض َـ ١ٜٓإًٜٝا( ٖٞٚ )1إعلٚؾ َٔ ١قبٌ (أٚكًًُٚ )ِٝاكت توُ ٢إًٜٝا٤
_بهول اشلُنٚ ٠نول ايٚ _ّ٬نقيو نإ ازلٗا إعلٚف عٓـ ايعلب عٓـَا ؾتض
إوًُ ٕٛؾًوڀٌ.
ٚإًٜٝا ٤اهِ ْيب َٔ بين إهلا ٌٝ٥نإ ٗ أٚا ٌ٥ايكلٕ ايتاهع قبٌ إوٝض ،قاٍ
 _1اْٛل (ا٭ْى اؾً ٗ ٌٝتاكٜؽ ايكـي ٚاـً ٗ )ٌٝفنل ػلاب إوذـ ا٭قِ.٢
ٚمل أقـ عًٚ ٢د٘ توُ ١ٝأٚكًً ِٝباهِ إًٜٝا ٤إقنٛكٚ ،يعً٘ ٖ ٛزل ٢باهِ إـ ١ٜٓإكـه١
عٓـِٖ.
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ايؿلمؿم:
ٔبٗثت تتيفُُبٗت تتجُ هللُضتت تتَُٔالت ت تُُْ ُ

ٔبٗتتجُبتتأعمٖ ُٜمٗتتيفُٞوشت

ُ

ُ
ٚاْعكـ ايًِض بٌ عُل ٚأٌٖ تًو إـِْ ِٖٚ ُ١ٜٓاك ،٣قاٍ عُل يبڀلٜل

شلِ ازل٘ (ُؿلْٛٝٚي)= :ؿيين عًَ ٢وذـ ؿاٚؿ.+
ؾاْڀًل ب٘ ست ٢اْتٗ ٢إٍ َهإ ايبابٚ ،قـ امـك اينبٌ عً ٢ؿكز ايباب،
ؾتذٌِ عُل ست ٢ؿػٌ ْٛٚل ؾكاٍ= :اهلل أندلٖ ،قا ٚايقْ ٟؿو ٞبٝـَ ٙوذـ
ؿاٚؿ ايق ٟأػدلْا كه ٍٛاهلل "أْ٘ أهل ٟب٘ إي.+٘ٝ
ثِ أػق عُل ٚإوًُٜ ٕٛهٓو ٕٛاينبٌ عٔ ايِؼل ٠ستٗٚ ٢لت نًٗا٢َٔٚ ،
عُل إٍ دٗ ١قلاب ؿاٚؿ; ؾًِ ٢ؾ ،٘ٝثِ اكؼٌ َٔ بًـ ايكـي إٍ ؾًوڀٌ.

ٚمل ٜٳبٵٔڇ ٖٓايو َوذـاڄ إٍ إٔ نإ ٗ مَٔ عبـإًو بٔ َلٚإ أَل بابتـا ٤بٓا٤
ايكب ١عً ٢ايِؼلٚ ٠عُاك ٠إوذـ ا٭قِٚٚ ،٢نٌ عً ٢بٓاٗ٥ا كدا ٤بٔ س٠ٛٝ
ايهٓـ ٟأسـ عًُا ٤اٱه ;ّ٬ؾابتـأ فيو هٓ ١هت ٚهتٌٚ ،نإ ايؿلاؽ َٔ
فيو ٗ هٓ ١ث٬خ ٚهبعٌ.
نإ عُلٴ أٍٚٳ َٔ ًُ ٢ؾ َٔ ٘ٝإوًٌُٚ ،دعٌ ي٘ سلَ ١إوادـ.
ٚشلقا ؾتوُ ١ٝفيو إهإ بإوذـ ا٭قِ ٗ ٢ايكلإٓ توُ١ٝڄ قلآْ ١ٝاعتدل ؾٗٝا
َا نإ عً َٔ ٘ٝقبٌ; ٭ٕ سهِ إوذـٜٓ ٫ ١ٜكڀع عٔ أكض إوذـ; ؾايتوُ١ٝ
باعتباك َا نإ ٖٞٚ ،إًاك ٠ػؿ ١ٝإٍ أْ٘ هٝهَ ٕٛوذـاڄ بأنٌُ سكٝك ١إوادـ.
ٚاهتكبً٘ إوًُ ٗ ٕٛايِٚ َٔ ٠٬قت ٚدٛبٗا إكاكٕ ي ١ًٝاٱهلا ٤إٍ َا بعـ
اشلذل ٠بوت ١عٌل ًٗلاڄ ،ثِ ْوؽ اهتكباي٘ ُٚاكت ايهعب١ڂ ٖ ٞايكبً١ځ اٱه.١َٝ٬
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مكاالتأٟ
ٚقـ كأٜت إٔ ها٥شاڄ ِْلاْٝاڄ ازل٘ (اكنٛيـ) ماك ايكـي هٓ،ّ670 ١
لكبار

بعـ ػ٬ؾ ١عُل بأكبع ٚث٬ثٌ هٓٚ ،١معِ أْ٘ كأَ ٣وذـاڄ بٓا ٙعُل عًً ٢هٌ
َلبع َٔ أيٛاغ ٚدقٚع أًذاك ٓؼُٚ ،١أْ٘ ٜوع م ٛث٬ث ١آ٫ف(.)1

كتاب

العزبٔ٘

ٚايٛاٖل إٔ ْوب ١إوذـ ا٭قِ ٢إٍ عُل بٔ اـڀاب َٔ ِٖٚيفأٖٚاّ
ايِٓاك ٣اػتً٘ عً ِٗٝنٌـ عُل َٓٛع إوذـ; ؾ ٙٛٓٛبٓا٤ٶ.

العصز

احلدٓح

ٚإفا ُـم اكنٛيـ ؾُٝا فنل َٔ أْ٘ كأَ ٣هاْاڄ َلبعاڄ َٔ أيٛاغ ٚعُـ أًذاك
نإ فيو ً٦ٝاڄ أسـث٘ َوًُ ٛايب٬ؿ; يِٝاْ ١فيو إهإ عٔ اَ٫تٗإ.
19_17/15
ٚ _5قٛي٘ :طاډيقٹ ٟبٳاكٳنڃٓٳا سٳ ٵٛيځ٘ٴصُ :ؿ ١يًُوذـ ا٭قِٚ ،٢دٗ ٤ٞ
ايِؿ ١بإُٛٛي ;١ٝيكِـ تٌٗرل إُٛٛف َُٔ ٕٛايًِ ١ست ٢نإٔ إُٛٛف
ٌَتٗل بايًِ ١عٓـ ايواَعٌٚ ،إكِٛؿ :إؾاؿ ٠أْ٘ َباكىڅ سٛي٘.
ُٝٚػ ١إؿاعًٖٓ ١ا يًُبايػ ٗ ١تهجرل ايؿعٌَ ،جٌ :عاؾاى اهلل.
ٚايدلنِ :١ا ٤اـرل ٚايؿٌٔ ٗ ايـْٝا ٚاٯػل ٠بٛؾل ٠ايجٛاب يًًٌُِ ؾ٘ٝ
ٚبإداب ١ؿعا ٤ايـاعٌ ؾ.٘ٝ
ٚقـ تكـّ فٹنڃلٴ ايدلن١ٹ عٓـ قٛي٘ _تعاٍ_ :طَٴبٳاكٳناڄ ٳ ٚٴٖـٶ ٣ٹيًڃعٳايځُٹٌٳص ٗ هٛك٠
آٍ عُلإ.
ٚقـ ُٚـ إوذـ اؿلاّ َجٌ ٖقا ٗ قٛي٘ _تعاٍ_ :طإڇٕٻ ځأ ٻٍٚٳ بٳٵٝتٺ ٚٴٓٹعٳ
َ _1كاٍ سلك ٙعاكف عاكف ٗ اؾًُ ١إوُا ٠كهاي ١ايعًِ بإًُه ١ا٭كؿْ ٗ ١ٝعـؿ  َٔ 2ايوٓ12 ١
ناْ ٕٛا٭ ٍٚهٓ.1968 ١
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ي ځيډًقٹ ٟبٹٳبهډ ځَ ١ٴبٳاكٳنڄا ٳ ٚٴٖـٶ ٣ٹيًڃعٳايځُٹٌٳص.
يٹًٓٻا ڇ
ٚٚد٘ٴ ا٫قتِاكڇ عًُٚ ٢ـ إوذـ ا٭قِٖ ٗ ٢ق ٙاٯ ١ٜبقنل ٖقا ايتدلٜو
إٔ ًٗل ٠إوذـ اؿلاّ بايدلنٚ ،١بهَ ْ٘ٛكاّٳ إبلاِٖٝٳ َعً ١َٛيًعلب.
ٚأَا إوذـ ا٭قِ ٢ؾكـ تٓاه ٢ايٓاي فيو نً٘; ؾايعلب  ٫عًِ شلِ ب٘،
ٚايِٓاك ٣عؿچٛا أثل َٔ ٙنلاٖٝتِٗ يًٛٗٝؿٚ ،ايٛٗٝؿ قـ ابتعـٚا عٓ٘ٚ ،أٜوٛا َٔ
عٛؿ ٙإي ;ِٗٝؾاستٝر إٍ اٱع ّ٬بدلنت٘19/15 .
َٚ _6عٓ ٢نْٛ ٕٛغ طعٳبٵـاڄص :أْ٘ َٴ ٵعتٳلڇفٷ هلل بايعبٛؿ ١ٜغرل َتهدل
باٱًلاىٚ ،ن ْ٘ٛط ٳًهڂٛكاڄص :أً ٟـٜـاڄ يٌهل اهلل باَتجاٍ أٚاَلٚ ،ٙك ٟٚأْ٘
نإ ٜهجل ٓـ اهلل.
ٚا٫قتـا ٤بِاحل اٯبا ٤فبٛي ١عً ٘ٝايٓؿٛيَ ٚ ،ٳشٳٌټ تٓاؾىڈ عٓـ ا٭َِ عٝح
ٜعـ ػ٬ف فيو نُجرل يًٌو ٗ ُش ١اْ٫تواب.
ٚنإ ْٛغ _عً ٘ٝايوَ _ّ٬ج٬ڄ ٗ نُاٍ ايٓؿىٚ ،ناْت ايعلب تعلف فيو،
ٚتٓبعح عً ٢ا٫قتـا ٤ب٘.
قاٍ ايٓابػ:١
فألحٗت ت ت ت تتجُ ألويفٌت ت ت ت تتُٛحُختٍُّ ت ت ت ت تتيفُ ُ

ُ 27/15

ت ت ت ت ل ُ ت ت ت تتيفٌُُت ت ت تتٕلُالُغتت ت ت تتُُُٕ
ُ

ٚ _7اٱؾواؿ َلتٌ فنل ٗ نتاب أًعٝاٚ ،٤نتاب أكَٝا.٤
ؾؿ ٞنتاب أًعٝاْ ٤قاكات ٗ اٱُشاغ اـاَى ٚايعاًل.
ٚأ ٍٚإلتٌ َقنٛك ٗ ٠نتاب أكَٝا ٗ ٤اٱُشاغ ايجاْٚ ،ٞاٱُشاغ
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اؿاؿٚ ٟايعٌلٚ ٜٔغرلُٖا.
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مكاالت
لكبار

ٚيٝى إلاؿ بًؿ ٜايهتاب نتاباڄ ٚاسـاڄ; ؾإٕ إؿلؿ إعلف ب ّ٬اؾٓى ٜلاؿ ب٘
إتعـؿ.

ٚعٔ ابٔ عباي= :ايهتاب أنجل َٔ ايهتب.+

كتاب

العزبٔ٘
يف

العصز
باٱٗٚاك
ٚهٛم إٔ ٜلاؿ بايهتاب ايتٛكاٚ ٠نتب ا٭ْبٝاٚ ;٤يقيو _أٜٔاڄ_ ٚقع

ؿ ٕٚاٱُٓاك.

احلدٓح

 :١ًْٚطځيتٴ ڃؿ ٹوـٴٕٻ ؾٹ ٞا٭ځ ٵكضڇ َٳلٻٳتٝٵٔڇص إٍ قٛي٘ :طسٳِٹرلاڄص َبٓ ١ٝؾًُ١
ٔٵٓٝٳا ڇإيځ ٢ٳبٓٹ ٞإهٵلا٥ٹٌٝٳ ؾٹ ٞاڃي ٹهتٳابٹص.
طقځ ٳ
ٚأٜٸاڄَا نإ ؾُٔا٥ل اـڀاب ٗ ٖق ٙاؾًَُ ١اْع َٔ ١إٔ ٜه ٕٛإلاؿ بايهتاب ٗ
ٔٵٓٝٳا ڇإيځ ٢ٳبٓٹ ٞإهٵلا٥ٹٌٝٳ ؾٹ ٞاڃي ٹهتٳابٹص :ايًٛغ احملؿ ،ٚٛأٚ
قٛي٘ _تعاٍ_ :طٚٳقځ ٳ
نتاب اهلل ،أ ٟعًُ٘.
ٖٚق ٙاٯ ١ٜتٌرل إٍ سٛاؿخ ع ١ُٝٛبٌ بين إهلاٚ ٌٝ٥أعـا َٔ ِٗ٥أَتٌ
عُٝٛتٌ :سٛاؿخ بٚ ِٗٓٝبٌ ايبابًٚ ،ٌٝسٛاؿخ بٚ ِٗٓٝبٌ ايلَٚاْ،ٌٝ
ؾاْكوُت بٗقا ا٫عتباك إٍ ْٛعٌْٛ :ع َُٓٗا تٓـكز ؾ ٘ٝسٛاؿثِٗ َع ايبابً،ٌٝ
ٚايٓٛع اٯػل سٛاؿثِٗ َع ايلَٚاْ ;ٌٝؾعدل عٔ ايٓٛعٌ َلتٌ; ٭ٕ نٌ َلَُٗٓ ٠ا
ؼت ٟٛعً ٢عـ٬َ ٠سِ.
()1

ؾإل ٠ا٭ ٖٞ :ٍٚفُٛع سٛاؿخ َتوًوً ١توُ ٗ ٢ايتاكٜؽ با٭هل ايبابًٞ

ٖ _1قا َٖ ٛا ٜعلفٜٚ ،وُ ٢بايويب ايبابً ٖٛٚ :ٞإأها ٠اييت ٜتقنلٖا ايٛٗٝؿ عولَٚ ٠لاكٖٞٚ ،٠
َا سٌِ شلِ عاّ  603قبٌ إ٬ٝؿٚ ،ق 605 ٌٝعًٜ ٢ـ عـؿ َٔ إًٛى ايبابً.ٌٝ
=
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________________________

= ٚقـ أڂثرل سٖ ٍٛق ٙإأها ٠دـٍ نبرلْٚ ،ٴوذت ؾ ٘ٝػلاؾات ٚأهاطرل ٫ٚ ،تناٍ ايـكاهات عٓٗا
إٍ َٜٓٛا ٖقا.
ٚشلقا ُاك ايعلام أسـ َٛاطٔ ايؿذٝعٚ ١اؿنٕ يـ ٣ايٛٗٝؿ; ؾُٓ٘ اْڀًكت ايكٛات اييت قٔت عً٢
ؿٚي ١إهلا ٗ ٌٝ٥ايعٗـ ايكـ ِٜعٗـ إًو ايهًـاْ ٞايبابًْ ٞبٛػق ِْلٚ ،اْتٗت سلب٘ بٛاسـ َٔ ٠أندل
ايؿٛادع ٗ ايتاكٜؽ ايٛٗٝؿَ ٖٞٚ ،ٟا أطًل عًَ ٘ٝأها( ٠ايويب ايبابً.)ٞ
ؾؿ ٞعاّ  603أ 605 ٚقبٌ إ٬ٝؿ تْ ٍٛبٛػق ِْل ايعلَ ايهًـاْ ٞايبابً ٗ ٞايعلام ٗٚ ،عٗـٙ
بًػت ايـٚي ١أٚدٗاٚ ،سايـ إًو ايٛٗٝؿٜٛ ٟاق ِٝإ ٫إٔ ايع٬قات بُٗٓٝا تـٖٛكت عٓـَا ساٍٚ
ٜٛاق ِٝايتؼًّ َٔ اؿًـ َع داك ٙايك ;ٟٛؾذلؿ ْبٛػق ِْل ًٓ ١عوهل ١ٜساُل ؾٗٝا ايكـي،
ٚؾتشٗاٚ ،اقتاؿ إًو اؾـٜـ ٜٜٛٗا نٌٚ ،ساًٝت٘ٚ ،أكنإ سهُ٘ٚ ،أًلاف ؿٚيت٘ إٍ بابٌ عاّ 586
قبٌ إ٬ٝؿ.
ٚتٌرل بعض ايلٚاٜات ايتاكى ١ٝإٍ هيب بابً٫ ٞسل بعـ قاٚيُ ١ـقٝا ًَو ٜٛٗؿا ايتُلؿ عً٢
اؿهِ ايهًـاْٖ ٞا أؿ ٣إٍ ػلٜـ ًٓ ١بابً ١ٝأػل ٣اْتٗت عاّ  586قبٌ إ٬ٝؿ علم ٖٝهٌ هًُٝإ
ابٔ ؿاٚؿ _ عً ٘ٝايوٚ _ ّ٬ايكٔا ٤عً ٢ايـٚي ١ايعدلٚ ،١ٜهيب سٛاي 50 ٞأيـ ٜٛٗؿ ٟإٍ ايعلام ِٖ
أغًبَ ١ٝا تبك ٗ ٢ايكـيٚ ،قـ هاقِٗ ايهًـاَْ ٕٛٝهبًٌ باؿـٜـ ٚا٭ُؿاؿ إٍ أكآ ٞايعلام.
ٚقـ اػتٴًـ نجرلاڄ ٗ ٖقا ايويب _نُا َل_ ٚاػتٴًـ ٗ َـٚ ٠قٛع٘; ؾك :ٌٝاهتُل  70هٓٚ ،١ق:ٌٝ
 140هٓ.١
ٚؼتؿٌ ا٭ؿبٝات ايٛٗٝؿ ١ٜبايهجرل َٔ ايبهاٝ٥اتٚ ،ايقنلٜات إلٜل ٠عٔ ٖق ٙاحملٓ.١
ٚشلقا ٌٜعل ايٛٗٝؿ إٔ اَت٬ى ايعلام ٭ ٟق ٠ٛؾا٥كّ ١هٔ إٔ ٜٗـؿ أَٔ إهلاٚ ،ٌٝ٥كَا ٪ٜؿ ٟإٍ
تهلاك قٓ ( ١ايويب ايبابً َٔ ) ٞدـٜـ.
ٚيعٌ َا ٪ٜنـ فيو َا قاي٘ َٓاس ِٝبٝػٔ كٝ٥ى ايٛمكا ٤اٱهلا ًٞٝ٥عاّ  ّ1981بعـ ايػاك ٠عً٢
إؿاعٌ ايٓ ٟٚٛايعلاق ;ٞسٝح أعًٔ أْ٘ ي ٛمل ٜـَل إؿاعٌ ايٓ ٟٚٛايعلاق ٞؿـثت قلق ١دـٜـٗ ٠
تاكٜؽ ايٌعب ايٛٗٝؿ.ٟ
ٚيعٌ ٖقا ٜؿول هل اشلذُ ١عً ٢ايعلامٚ ،قاٚي ١تؿهٝه٘ٚ ،إٓعاؾ٘)ّ( .
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مكاالت
هٓ١
 ٖٞٚغنٚات (غتِٓل) ًَو بابٌ ٚأًٛك ب٬ؿ أٚكًًٚ ،ِٝايػن ٚا٭ ٍٚنإ
لكبار

 606قبٌ إوٝض ،أهل ْاعات نجرل َٔ ٠ايٛٗٝؿ ٜٚوُ ٢ا٭هل ا٭ ،ٍٚثِ
كتاب

598
غناِٖ _أٜٔاڄ_ غنٚاڄ ٜوُ ٢ا٭هل ايجاْ ٖٛٚ ،ٞأع َٔ ِٛا٭ ،ٍٚنإ هٓ١العزبٔ٘
قبٌ إوٝضٚ ،أهل ًَو ٜٛٗفا ْٚعاڄ غؿرلاڄ َٔ اٱهلاٚ ًٌٝ٥أػق ايقٖبيف ايقٟ
ٗ ٖٝهٌ هًُٝإَٚ ،ا ؾ َٔ ٘ٝاٯْ ١ٝايٓؿٝو.١

العصز

احلدٓح

ٚا٭هل ايجايح إبرل هٓ 588 ١قبٌ إوٝض غناِٖ غتِٓلٚ ،هب ٢نٌ ًعب
ٜٛٗفاٚ ،أسلم ٖٝهٌ هًُٝإٚ ،بكٝت أٚكًً ِٝػلاباڄ ٜباباڄ ،ثِ أعاؿٚا تعُرلٖا
نُا هٝأت ٞعٓـ قٛي٘ _تعاٍ_ :طثٴِٻ ٳك ٳؿؿٵْٳا ځيهڂِٵ اڃيهځ ٻل ځ ٠ٳع ځًٵٗٝڇِٵص.
ٚأَا إل ٠ايجاْ ١ٝؾٗ ٞهًوً ١غنٚات ايلَٚاْ ٌٝب٬ؿ أٚكًًٚ ،ِٝهٝأت ٞبٝاْٗا
عٓـ قٛي٘ _تعاٍ_ :طځؾإڇفٳا دٳا ٳ ٤ٳ ٚٵعـٴ اٯػٹ ٳل٠ٹص اٯ30_28/15 .١ٜ
س ٴـٖٴُٳا ځأٚٵ نٹٖ٬ٴُٳا ؾځ ٬تٳكڂٌٵ
سوٳاْاڄ ڇإَٻا ٜٳٵبًڂػٳٔٻ ٹعٵٓ ٳـىځ اڃيهٹبٳلٳ أځ ٳ
_8ط ٳٚبٹايڃٛٳاٹيـٳٜٵٔڇ ڇإ ٵ
دٓٳاغٳ اي ټقٍٿ َٹٔٵ
ځيٗٴُٳا أڂفٍّ ٚٳ ٫ٳتٵٓٗٳ ٵلٖٴُٳا ٚٳقڂٌٵ ځيٗٴُٳا قځ ٵ٫ٛڄ نځلڇّاڄ (ٚ )23ٳاػٵ ٹؿضٵ ځيٗٴُٳا ٳ
ب ا ٵكسٳ ٵُٗٴُٳا نځُٳا ٳكٻبٝٳاْٹُ ٞٳػٹرلاڄ ()24ص.
اي ٻلسٵُٳ ٹٚ ١ٳقڂ ٵٌ كٻ ٿ
َٚكتٔ ٢اٯ ١ٜايتو ١ٜٛبٌ ايٛايـ ٗ ٜٔايدل ٚإكٓاُٖ٩ا َعاڄ ٗ فيو; ٭ٕ
َٛكؿٖا يؿعٌ ِٜـك َٔ ايٛيـ مٚ ٛايـٚ ،ٜ٘فيو قابٌ يًتو.١ٜٛ
ٚمل تتعلض ٕا عـا فيو ٖا ىتًـ ؾ ٘ٝا٭بٛإٜٚ ،تٌاسإ ٗ طًب ؾعٌ
ايٛيـ إفا مل ّهٔ اؾُع بٌ كغبتُٗٝا بإٔ ٜأَل ٙأسـ ا٭ب ٜٔٛبٔـ َا ٜأَل ٙب٘
اٯػل.
ٜٗٛٚل إٔ فيو هل ٟعً ٢أسٛاٍ تعاكض ا٭ؿي ١بإٔ ٜوع ٢إٍ ايعٌُ
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بڀًبُٗٝا إٕ اهتڀاع.
 ٗٚاؿـٜح ايِشٝض عٔ أبٖ ٞلٜل :٠إٔ كد ٬هأٍ ايٓيب"َٔ أسل ايٓاي
عؤ ُشابيت؟ قاٍ= :أَو ،قاٍ :ثِ َٔ؟ قاٍ :ثِ أَو ،قاٍ :ثِ َٔ؟ قاٍ:
ثِ أَو ،قاٍ :ثِ َٔ؟ قاٍ:ثِ أبٛى.+
ٚ ٖٛٚاٖل ٗ تلدٝض داْب ا٭ّ; ٭ٕ ه٪اٍ ايوا ٌ٥ؿٍ عً ٢أْ٘ ٜوأٍ عٔ
سؤ َعاًَت٘ ٭ب.ٜ٘ٛ
ٚيًعًُا ٤أقٛاٍ :أسـٖا :تلدٝض ا٭ّ عً ٢ا٭بٚ :إٍ ٖقا فٖب ايًٝح ابٔ
هعـٚ ،احملاهيبٚ ،أب ٛسٓٝؿٚ ٖٛٚ ،١اٖل قَ ٍٛايو; ؾكـ سه ٢ايكلاٗ ٗ
ايؿلم  23عٔ كتِل اؾاَع إٔ كد ٬هأٍ َايهاڄ ؾكاٍ :إٕ أب ٗ ٞبًـ ايوٛؿإ
ٚقـ نتب إي ٞإٔ أقـّ عًٚ ٘ٝأَُٓ ٞعين َٔ فيو؟ ؾكاٍ َايو :أطع أباى ٫ٚ
تعّ أَو.
ٚفنل ايكلاٗ ٗ إوأي ١ايوابع َٔ ١فيو ايؿلم إٔ َايهاڄ أكاؿ َٓع ا٫بٔ َٔ
اـلٚز إٍ ايوٛؿإ بػرل إفٕ ا٭ّ.
ايجاْ :ٞق ٍٛايٌاؾع :١ٝإٔ ا٭ب ٜٔٛهٛا ٗ ٤ايدلٖٚ ،قا ايكٜ ٍٛكتٔٚ ٞدٛب
طًب ايذلدٝض إفا أَلا ابُٓٗا بأَلَ ٜٔتٔاؿ.ٜٔ
ٚسه ٢ايكلطيب عٔ احملاهيب ٗ نتاب ايلعا ١ٜأْ٘ قاٍ ٫ :ػ٬ف بٌ ايعًُا٤
ٗ إٔ يٮّ ث٬ث١ځ أكباع ايدل ٚيٮب ايلبع.
ٚسه ٢ايكلطيب عٔ ايًٝح إٔ يٮّ ثًج ٞايدل ٚيٮب ايجًح; بٓا٤ٶ عً ٢اػت٬ف
كٚا ١ٜاؿـٜح إقنٛك أْ٘ قاٍ :ثِ أبٛى بعـ إل ٠ايجاْ ،١ٝأ ٚبعـ إل ٠ايجايج.١
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ٚايٛد٘ إٔ ؼـٜـ فيو بإكـاك سٛاي ١عًَ ٢ا ٜٔٓ ٫ب٘ٚ ،إٔ قٌُ مكاالت
اؿـٜح

َع اػت٬ف كٚاٜت ٘ٝعً ٢إٔ ا٭ّ أكدض عً ٢اٱْاٍ72_71/15 .

لكبار

كتاب

العزبٔ٘:
َٚ _9كِـ اٱه َٔ ّ٬ا٭َل بدل ايٛايـٚ ٜٔبًِ ١ايلسِ ٜٓشٌ إٍ َكِـٜٔ
يف
يِاْعٖ٘ٛٚ ،
أسـُٖا ْؿواْ ٖٛٚ :ٞتلبْ ١ٝؿٛي ا٭َ ١عً ٢ا٫عذلاف باؾٌُٝ
العصز

ايٌهل; ؽًكاڄ بأػ٬م ايباك_ ٟتعاٍ_ ٗ ازل٘ ايٌهٛك ،ؾهُا أَل بٌهل اهلل عً٢
احلدٓح

ْعُ ١اـًل ٚايلمم أَل بٌهل ايٛايـ ٜٔعًْ ٢عُ ١اٱهاؿ ايِٛكْٚ ٟعُ ١ايذلب١ٝ
ٚايلٓ.١
 ٗٚا٭َل بٌهل ايؿٔا ٌ٥تٓ ٜ٘ٛبٗاٚ ،تٓب ٘ٝعً ٢إٓاؾو ٗ ١إهـاٗ٥ا.
ٚإكِـ ايجاْ ،ٞعُلاْ ٖٛٚ :ٞإٔ ته ٕٛأٚاُل ايعا ١ً٥ق ١ٜٛايعلٌَ ٣ـٚؿ٠
ايٛثٛم; ؾأَل َا وكل فيو ايٛثٛم بٌ أؾلاؿ ايعا ٖٛٚ ،١ً٥سؤ إعاًل ;٠يرلبٞ
ٗ ْؿٛهِٗ َٔ ايتشاب ٚايتٛاؿ َا ٜكَ ّٛكاّ عاطؿ ١ا٭َ ١َٛايػلٜن ٗ ١ٜا٭ّ ،ثِ
عاطؿ ١ا٭ب ٠ٛإٓبعج ١عٔ إسواي بعٔ٘ غلٜنٓ ٟعٝـٚ ،بعٔ٘ عكً ٞقٟٛ
ست ٢إٔ أثل فيو اٱسواي يځٝٴواَ ٟٚذُٛع٘ أثل عاطؿ ١ا٭ّ ايػلٜن ،١ٜأٚ
ٜؿٛقٗا ٗ ساي ١ندل ا٫بٔ.
ثِ ٚمع اٱهَ ّ٬ا ؿعا إي َٔ ٘ٝفيو بٌ بكَ ١ٝلاتب ايكلاب ١عً ٢سوب ايـْٛ
ٗ ايكلب ايٓويب َا ًلع٘ َٔ ًُ ١ايلسِٚ ،قـ عنم اهلل قابً ١ٝاْ٫وٝام إٍ
تًو ايٌلع ٗ ١ايٓؿٛي74_73/15 .
ٚٚ _10د٘ ايٓٗ ٞعٔ ايتبقٜل ٖ :ٛإٔ إاٍ دٴعٌ عٓٛاڄ ٫قتٓاَ ٤ا وتاز إي٘ٝ
إل ٗ ٤سٝات٘ َٔ ٓلٚكٜات ٚسادٝات ٚؼوٓٝاتٚ ،نإ ْٛاّ ايكِـ ٗ إْؿاق٘
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ٓأَ نؿاٜت٘ ٗ غايب ا٭سٛاٍ عٝح إفا أْؿل ٗ ٚدٗ٘ عً ٢فيو ايذلتٝب بٌ
ائلٚكٚ ٟاؿادٚ ٞايتشوٝين أځَٹٔٳ ُاسبٴ٘ َٔ اـِاُ ١ؾُٝا ٖ ٛإي ٘ٝأًـ
استٝاداڄ ،ؾتذاٚم ٖقا اؿـ ؾٜ ٘ٝوُ :٢تبقٜلاڄ بايٓوب ١إٍ أُشاب ا٭َٛاٍ فات
ايهؿاف.
ٚأَا أٌٖ ايٛؾل ٚايجل ٠ٚؾٮٕ فيو ايٛؾل آت َٔ أبٛاب اتوعت ٭سـ ؾٔاقت
عً ٢آػل  ٫قاي ;١٭ٕ ا٭َٛاٍ قـٚؿ ;٠ؾقيو ايٛؾل هب إٔ ٜه ٕٛقؿٚٛاڄ
ٱقاَ ١ځأ ٳٚؿٹ إعٛمٚ ٜٔأٌٖ اؿاد ١ايقٜ ٜٔنؿاؿ عـؿِٖ َكـاك ٚؾل ٠ا٭َٛاٍ اييت
ؾ ٳـ٠ٹ; ؾَٗ ٛلُٛؿ ٱقاََِ ١احل ايعاٚ ١ً٥ايكبٚ ١ًٝبايتايٞ
بأٜـ ٟأٌٖ ايٛؾل ٚا ٹ
َِاحل ا٭َ.١
ؾأسؤ َا ٜبقٍ ؾٚ ٘ٝؾل إاٍ ٖ ٛانتواب اينيؿ ٢عٓـ اهلل ،قاٍ _تعاٍ_:
طٚٳدٳا ٹٖـٴٚا بٹځأَٵٛٳاٹيهڂ ٵِ ٚٳأځْ ڂؿ ٹوهڂِٵ ؾٹ ٞهٳبٹٌٝڇ ايًډ٘ٹص ٚانتواب احملُـ ٠بٌ ق.َ٘ٛ
ٚقـّاڄ قاٍ إجٌ ايعلبْ= :ٞعِ ايع ٕٛعً ٢إل ٠٤ٚاؾٹ ٳـ٠ڂ.+
ٚقاٍ= :ايًِٗ ٖب يٓ ٞـاڄٖٚ ،ب ي ٞفـاڄ; ؾإْ٘ ٓ ٫ـ إ ٫بؿعاٍ٫ٚ ،
ؾعاٍ إَ ٫اٍ.+
ٚإكِـ ايٌلع ٞإٔ ته ٕٛأَٛاٍ ا٭َ ١ٴع ٻـ٠ڄ شلاٚ ،ق٫ ٠ٛبتٓا ٤أهاي فـٖا،
ٚاؿؿا ٚعًَ ٢هاْتٗا ست ٢تهَ ٕٛلٖٛب ١اؾاْبَ ،لَٛق ١بعٌ ا٫عتباك غرل
قتاد ١إٍ َٔ قـ ٜوتػٌ سادتٗا; ؾٝبتن َٓاؾعٗاٜٚ ،ـػًٗا ؼت ْٳٝٵلڇ هًڀاْ٘.
79/15
_11طٚٳ ٫ٳت ڃكٴتًڂٛا أځٚٵ٫ؿٳنڂِٵ ػٳ ٵٌٝٳ١ځ ڇإَٵ٬مڈ ْٳشٵٔٴ ْٳلٵمٴقڂٗٴِٵ ٚٳإڇٜٻانڂِٵ إڇٕٻ ځقٵت ځًٗٴِٵ نځإٳ

400

لطائف مً تفضري صْرٗ اإلصزاء

مكاالت
ٌٜٓأ
ٹػڀڃ٦اڄ نځبٹرلاڄ ()31ص :عڀـ ًْ ١سهِ عً ١ًْ ٢سهِ يًٓٗ ٞعٔ ؾعٌ
لكبار

عٔ ايٝأي َٔ كمم اهلل.

كتاب

ٖٚق ٙاي ١ُٝٛايوابع َٔ ١ا٭سهاّ إقنٛك ٗ ٠آ :١ٜطٚٳقځٔٳ ٢ٳكبټوځ..ص اٯ.١ٜ
العزبٔ٘
ٚغڂٿٝل أهًٛب اٱُٓاك َٔ اٱؾلاؿ إٍ اؾُع; ٭ٕ إٓٗ ٞعٓ٘ ٖٓا َٔ يفأسٛاٍ
اؾاًٖ ;١ٝمدلاڄ شلِ عٔ ٖق ٙاـڀ ١٦ٝايقَ.١ُٝ

العصز

احلدٓح

ٚتكـّ ايه ّ٬عًْٛ ٢رل ٖق ٙاٯ ٗ ١ٜهٛك ٠ا٭ْعاّٚ ،يهٔ بٌ اٯٜتٌ ؾلقاڄ ٗ
ايٓٚ َٔ ِٛدٌٗ :ا٭ :ٍٚأْ٘ قٖٓ ٌٝا :ط ٳػ ٵٌٝٳ١ځ ڇإَٵ٬مڈص ٚق ٗ ٌٝآ ١ٜا٭ْعاّ
طَٹٔٵ ڇإَٵ٬مڈص.
ٜٚكتٔ ٞفيو إٔ ايق ٜٔناْٛا ٦ٜـ ٕٚبٓاتِٗ ٦ٜـ ْٔٗٚيػلٌٓ :إَا ٭ِْٗ ؾكلا٤
ٜ ٫وتڀٝع ٕٛإْؿام ايبٓتٜ ٫ٚ ،لدَٗٓ ٕٛا إٕ ندلت إعاْ ١عً ٢ايهوب; ؾِٗ
٦ٜـْٗٚا يقيو ،ؾقيو َٛكؿ قٛي٘ ٗ ا٭ْعاّ :طَٹٔٵ إڇَٵ٬مڈص ؾإٕ طَٹٔٵص ايتعً١ًٝٝ
تكتٔ ٞإٔ اٱَ٬م هبب قتًٗٔ ؾٝكتٔ ٞإٔ اٱَ٬م َٛدٛؿ سٌ ايكتٌ.

ٚإَا إٔ ٜه ٕٛاؿاٌَ عً ٢فيو يٝى ؾكل ا٭بٚ ،يهٔ ػٌ ١ٝعٴلٚض ايؿكل
ي٘ ،أ ٚعلٚض ايؿكل يًبٓت َٛت أبٗٝا; إف ناْٛا ٗ داًٖٝتِٗ ٜٛ ٫كٿث ٕٛايبٓات;
ؾٝه ٕٛايـاؾع يًٛأؿ ٖ ٛتٛقڊعٳ اٱَ٬م ،نُا قاٍ إهشام بٔ ػًـ _ ًاعل
إه َٞ٬قـ:_ ِٜ
حُبت ت تتٍأُضت ت تتؽتُتٍ ت تت ببدعُ ُ

فيف ت تتجُلع ت ت ُٚبت تتٍأُع تت تتُ٘بت ت ت ًُُ

ن ُت ت تت

ُاض ت تتيفن ُ لحقت ت ت ُٖٕو ت تتيفُُاُُ دٖمب ت تتيُبتّت ت تتيفُ ُ

ُفّٗث ت ُ ل تترتُعتتَُذتتتيُعُمتت ُٜٔتيُُ

ُتّ تتُٕٝضٗ تتيفتُ٘ٔاِ تتُٕٝوٕتّ تتيفُشحقتتتيفُ ُ

ُٔ نت ت تتٕحُا ت ت ت ًٌُ ت تتاُ هُعم ت تت ُٜذتت تتُ ًُ

ُاخش ت تتُٜفٌتيفًتَت تتُُٛع ت تتيُأُزحت ت تتيفُٞا ُ ُ

ُٔ ٍجُاخشُٜعمّٗتيفُوتَُان ُٝلكمتيُُ

ُ

ُ
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ؾًتشقٜل إوًٌُ َٔ آثاك ٖق ٙاـٛاطل فٴ ِّنلٚا بتشل ِٜايٛأؿ َٚا ٗ َعٓا.ٙ
ٚقـ نإ فيو ٗ ًَْ ١ا ت٪ػق عً ٘ٝبٝع ١ايٓوا ٤إَٓ٪ات نُا ٗ آ ١ٜهٛك٠
إُتشٓ.١
 َٔٚؾكلات أٌٖ اؾاًٖ= :١ٝؿؾٔ ايبٓات َٔ إهلَات.+
ٚنًتا اؿايتٌ َٔ أهباب قتٌ ا٭٫ٚؿ توتًنّ ا٭ػلٚ ،٣إِا ايتٛد ٘ٝيًُٓٛٛك
إي ٘ٝباؿ ٨ف ٟبـ.٤
ايٛد٘ ايجاْ :ٞؾُٔ أدٌ ٖقا ا٫عتباك ٗ ايؿلم يًٛد٘ ا٭ ٍٚقٖٓ ٌٝايو
طْٳشٵٔٴ ْٳلٵمٴقڂهڂِٵ ٚٳإڇٜٻاٖٴِٵص بتكـُٓ ِٜرل اٯبا ٤عًُٓ ٢رل ا٭٫ٚؿ; ٭ٕ اٱَ٬م
ايـاؾع يًٛأؿ احمله ٞب٘ ٗ آ ١ٜا٭ْعاّ ٖ ٛإَ٬م اٯبا ;٤ؾكـّ اٱػباك بإٔ اهلل ٖٛ
كامقِٗٚ ،نٌُ بأْ٘ كامم بٓاتِٗ.
ٚأَا اٱَ٬م احملهٖ ٗ ٞق ٙاٯ ١ٜؾٗ ٛاٱَ٬م إؼٌٚ ٞقٛع٘.
ٚا٭نجل أْ٘ تٛقع إَ٬م ايبٓات _ نُا كأٜت ٗ ا٭بٝات _ ؾًقيو قـّ اٱعّ٬
بإٔ اهلل كامم ا٭بٓاٚ ،٤نٌُ بأْ٘ كامم آباٖٚ ،ِٗ٥قا َٔ ٴْ ځهتٹ ايكلإٓ.
ٚاٱَ٬م :ا٫ؾتكاكٚ ،تكـّ ايه ّ٬عً ٢ايٛأؿ عٓـ قٛي٘ _تعاٍ_ :ط ٳٚنځقٳيٹوځ
ٌ أځٚٵ٫ؿٹ ٹِٖٵ ٴً ٳلنځا٩ٴ ٴِٖٵص ٗ هٛك ٠ا٭ْعاّ88_87/15 .
مٳٜٻٔٳ ٹيهځٹج ڈرل َٹٔٵ اڃيُٴ ٵٌ ڇل ٹنٌٳ قځتٵ ٳ

_12طٚٳ ٫ٳتكڃ ٳلبٴٛا اينٿْٳ ٢إڇْٻ٘ٴ نځإٳ ؾځاسٹٌٳ١ڄ ٳٚهٳا٤ٳ هٳبٹ٬ٝڄ ()32ص :عڀـ ٖقا
ايٓٗ ٞعً ٢ايٓٗ ٞعٔ ٚأؿ ايبٓات; إّا٤ٶ إٍ أِْٗ ناْٛا ٜعـ َٔ ٕٚأعقاكِٖ ٗ ٚأؿ
ايبٓات اـٌ َٔ ١ٝايعاك ايق ٟقـ ًٜشل َٔ دلا ٤إُٖاٍ ايبٓات ايٓاً ٧عٔ ايؿكل
ايلاَ ٞبٗٔ ٗ َٗا ٟٚايعٗلٚ ،٭ٕ ٗ اينْ ٢إٓاعْ ١وب ايٓوٌ عٝح ٜ ٫علف
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يًٓوٌ َلدع ٜأ ٟٚإيٌٜ ٖٛٚ ،٘ٝب٘ ايٛأؿ ٗ اٱٓاع89/15 .١
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مكاالت
لكبار

ٚ _13ايكلب إٓٗ ٞعٓ٘ ٖٛ :أقٌ إ٬بو ٖٛٚ ،١نٓا ١ٜعٔ ًـ ٠ايٓٗ ٞعٔ
َ٬بو ١اينْاٚ ،قلٜب َٔ ٖقا إعٓ ٢قٛشلَِ :ا ناؿ ٜؿعٌ.

كتاب

العزبٔ٘

ٚاينْ ٗ ٢اُڀ٬غ اٱه :ّ٬فاَع ١ايلدٌ اَلأ ٠غرل مٚدت٘ ي٘ ٫ٚيفًٖٛن١
غرل فات اينٚز.

العصز

احلدٓح

 ٗٚاؾاًٖ ١ٝاينْ :٢فاَع ١ايلدٌ اَلأ ٠سل ٠غرل مٚز ي٘ٚ ،أَا فاَع ١ا٭َ١
غرل إًُٛن ١يًلدٌ ؾٗ ٛايبػا90/15 .٤
ٚ _14عٓا ١ٜاٱه ّ٬بتشل ِٜاينْ ;٢٭ٕ ؾ ٘ٝإٓاع ١ايٓوبٚ ،تعلٜض ايٓوٌ
يٲُٖاٍ إٕ نإ اينْ ٢بػرل َتنٚد ٖٛٚ ،١ػًٌ ع ٗ ِٝٛاجملتُعٚ ،٭ٕ ؾ٘ٝ
إؾواؿٳ ايٓوا٤ٹ عً ٢أمٚادٗٔ ٚا٭بهاكڇ عً ٢أٚيٝاٚ ،ٔٗ٥٭ٕ ؾ ٘ٝتعلٜضٳ إلأ ٠إٍ
اٱُٖاٍ بإعلاض ايٓاي عٔ تنٚدٗاٚ ،ط٬م مٚدٗا إٜاٖإٚ ،ا ٌٜٓأ عٔ ايػرل٠
َٔ اشللز ٚايتكاتٌ90/15 .
 _15ؾاينَْ ٢ٳٹٓ٦ٻ١څ ٱٓاع ١ا٭ْواب ٚ ،ٳَ ٹٓٛٻ١څ يًتكاتٌ ٚايتٗاكز; ؾهإ دـٜلاڄ
بتػً ٜٝايتشل ِٜقِـاڄ ٚتٛه٬ڄ.
 َٔٚتأٌَ ْٛٚل دنّ َا ٌٜتٌُ عً ٘ٝاينْ َٔ ٢إؿاهـ ٚي ٛنإ إتأٌَ ٖٔ
ٜؿعً٘ ٗ اؾاًٖ ١ٝځؾكڂبٵشٴ٘ ثابت يقات٘ٚ ،يهٔ ايعكَ ٤٬تؿاٚت ٗ ٕٛإؿكان٘ ٗٚ
َكـاك إؿكان٘; ؾًُا أٜك ِٗٛايتشل ِٜمل ٜبل يًٓاي عقك91/15 .
 _16طٚٳ ٫ٳت ڃكـٴ َٳا ځيٵٝىٳ يځوځ بٹ٘ٹ ٹعًڃِٷ إڇٕٻ ايوٻُٵعٳ ٚٳايڃبٳِٳلٳ ٚٳايڃؿڂ٪ٳاؿٳ نڂٌټ ڂأ ٵٚيځ٦ٹوځ
نځا ٳٕ ٳعٓٵ ٴ٘ ٳَوٵ٦ٴ٫ٛڄ ()36ص.
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ايكؿ :ٛا٫تباعٜ ،كاٍ :قؿاٜ ٙكؿ ٙٛإفا اتبعٌَ٘ ٖٛٚ ،تل َٔ اهِ ايكؿاٖٛٚ ،
َا ٚكا ٤ايعٓل; ٚاهتعرل ٖقا ايؿعٌ ٖٓا يًعٌُ.
ٚإلاؿ بعطَٳا ځيٵٝىٳ يځوځ بٹ٘ٹ ٹعًڃِٷص :اـاطل ايٓؿواْ ٞايق ٫ ٟؿي ٌٝعً٫ٚ ،٘ٝ
غًب ٔٚ ١ب٘.

ٜٓٚـكز ؼت ٖقا أْٛاع نجرلَٗٓ ،٠ا :ٳػًډ١څ َٔ ػ ٍ٬اؾاًٖ ٖٞٚ ،١ٝايڀعٔ
ٗ أْواب ايٓاي; ؾهاْٛا ٜلَ ٕٛايٓوا ٤بلداٍ يٝوٛا بأمٚادًٜٗٔٝٚ ،ڀٕٛ
بعض ا٭٫ٚؿ بػرل آبا ِٗ٥بٗتاْاڄ ،أ ٚه ٔٚ ٤ٛإفا كأٚا بعـاڄ ٗ ايٌب٘ بٌ ا٫بٔ
ٚأب ،٘ٝأ ٚكأٚا ًبٗ٘ بلدٌ آػل َٔ اؿ ،ٞأ ٚكأٚا يْٛاڄ كايؿاڄ يً ٕٛا٭ب أٚ
ا٭ّ; ؽلُاڄ ٚدٗ٬ڄ بأهباب ايٻتٌٳهڊٌ; ؾإٕ ايٓوٌ ٜٓنع ٗ ايٌب٘ ٗٚ ،ايً ٕٛإٍ
أُ َٔ ٍٛهًوً ١اٯبا ٤أ ٚا٭َٗات ا٭ؿٌْ أ ٚا٭بعـٚ ،ٜٔدٗ٬ڄ بايٌب٘
ايٓاً ٧عٔ ايلسِ.
ٚقـ دا ٤أعلاب ٞإٍ ايٓيب"ؾكاٍ :إٕ اَلأتٚ ٞيـت ٚيـاڄ أهٛؿ _ ٜلٜـ إٔ
ٜٓتؿ _ َ٘ٓ ٞؾكاٍ ي٘ ايٓيب ٌٖ= :يو َٔ إبٌ؟ قاٍْ :عِ ،قاٍَ :ا أيٛاْٗٔ؟ قاٍ:
ٚكم ،قاٍ ٌٖٚ :ؾٗٝا َٔ ٌْ أهٛؿ؟ قاٍْ :عِ ،قاٍ :ؾُٔ أ ٜٔفيو؟ قاٍ:
يعً٘ علم ْنع٘ ،ؾكاٍ ايٓيب" :ؾًعٌ ابٓو ْنع٘ علم.+
ْٗٚا ٙعٔ اْ٫تؿا ;َ٘ٓ ٤ؾٗقا نإ ًا٥عاڄ ٗ فتُعات اؾاًٖ ;١ٝؾٓٗ ٢اهلل
إوًٌُ عٔ فيو.
َٗٓٚا ايكقف باينْٚ ٢غرل َٔ ٙإوا ٟٚبـٌَ ٕٚاٖـٚ ،٠كَا كَٛا اؾرلَٔ ٠
ايلداٍ ٚايٓوا ٤بقيو.
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ٚنقيو نإ عًُِٗ إفا غاب مٚز إلأ ٠مل ًٜبجٛا إٔ ًِٜكٛا بٗا تُٗ١ڄمكاالت
ببعض

درلتٗا.

لكبار

كتاب

العزبٔ٘ي٘
ٚنقيو ِٜٓع ٕٛإفا تنٚز َِٓٗ ًٝؽ َؤ اَلأً ٠اب ١أْ ٚٳِٳؿاڄ; ؾٛيـت
أيِكٛا ايٛيـ ببعض اؾرل.٠

يف
العصز

ٚيقيو ٕا قاٍ ايٓيب"َٜٛاڄ= :هً +ْٞٛأنجل اؿآل ٕٚإٔ ٜوأٍ ايلدٌ
ؾٝك َٔ :ٍٛأبٞ؟ ؾٝك :ٍٛأبٛى ؾ.ٕ٬

احلدٓح

ٚنإ ايعلب ٗ اؾاًٖٜ ١ٝڀعٓ ;ٕٛؾٓٝوب أهاَ ١بٔ مٜـ َٔ أب ٘ٝمٜـ بٔ
ساكث ;١٭ٕ أهاَ ١نإ أهٛؿ ايًٚ ،ٕٛنإ مٜـ أب ٙٛأبٝضٳ أمٖلٳٚ ،قـ أثبت
ايٓيب"إٔ أهاَ ١بٔ مٜـ بٔ ساكث ;١ؾٗقا ػًل باطٌ نإ َتؿٌٝاڄ ٗ اؾاًٖ٢ْٗ ١ٝ
اهلل إوًٌُ عٔ ه ٤ٛأثل.ٙ
َٗٓٚا ػٓب ايهقب ،قاٍ قتاؿ ٫= :٠تكـ ٫ :تكٌ :كأٜت ٚأْت مل تل٫ٚ ،
زلعت ٚأْت مل توُعٚ ،عًُت ٚأْت مل تعًِ.+
َٗٓٚا ًٗاؿ ٠اينٚك ٚسلًٗا ٖقا ايٓٗٚ ،ٞبقيو ؾول قُـ بٔ اؿٓؿ١ٝ
ْٚاع.١
َٚا ٌٜٗـ ٱكاؿْٝ ٠ع ٖق ٙإعاْ ٞتعً ٌٝايٓٗ ٞظًُ :١طإڇٕٻ ايوٻُٵعٳ ٚٳايڃبٳِٳلٳ
ٚٳايڃؿڂ٪ٳاؿٳ نڂٌټ ڂأ ٵٚيځ٦ٹوځ نځا ٳٕ ٳعٓٵ ٴ٘ ٳَوٵ٦ٴ٫ٛڄص.
ؾُٛقع اؾًَُٛ ١قع تعً ،ٌٝأ ٟأْو أٜٗا اٱْوإ توأٍ عُا توٓـ ٙإٍ
زلعوٚ ،بِلىٚ ،عكًو بإٔ َلادع ايكؿ ٛإٓٗ ٞعٓ٘ إٍ ْوب ١يوُع ،أٚ
بِل ،أ ٚعكٌ ٗ إوُٛعاتٚ ،إبِلاتٚ ،إعتكـات.
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ٖٚقا أؿب ػًك ٞع_ ٖٛٚ ،ِٝٛأٜٔاڄ_ إُ٬غ عكً ٞدًٜ ٌٝٴعٳًِِّ ا٭َ ١ايتؿلق١ځ
بٌ َلاتب اـٛاطل ايعكً ١ٝعٝح  ٫ىتً٘ عٓـٖا إعًٚ ّٛإٚ ٕٛٓٛإ.ّٖٛٛ
ثِ ٖ_ ٛأٜٔاڄ_ إُ٬غ ادتُاع ٞدً ٌٝهٓب ا٭َ َٔ ١ايٛقٛع ٚاٱٜكاع ٗ
ا٭ٓلاك ٚإٗايو َٔ دٳ ٻلا ٤ا٫هتٓاؿ إٍ أؿي101_100/15 .١ََٖٛٛ ١
ٚ _17اعًِ إٔ اكتبا ٙكؿ َكايتِٗ بكٛي٘ :طنڂْٛٴٛا سٹذٳا ٳك٠ڄص اخل غاَض;
٭ِْٗ إِا اهتعبـٚا أ ٚأسايٛا إكداع اؿٝا ٠إٍ أدواّ تؿلقت أدناٖ٩اٚ ،انلّ
ٖٝهًٗاٚ ،مل ٜعًًٛا اٱساي ١بأْٗا ُاكت أدواَاڄ ٓعٝؿ ;١ؾرلؿ عً ِٗٝبأْٗا يٛ
ناْت َٔ أق ٣ٛا٭دواّ ٭عٝـت شلا اؿٝا.٠
ؾبٓا( )1إٔ ْبٌ ٚد٘ ا٫كتبا ٙبٌ ايلؿ عًَ ٢كايتِٗ ٚبٌ َكايتِٗ إلؿٚؿٗٚ ،٠
فيو ث٬ثٚ ١د:ٙٛ
أسـٖا :إٔ تهُٝ ٕٛػ ١ا٭َل ٗ قٛي٘ :طنڂْٛٴٛاص َوتعًَُ ٗ ١عٓ٢
ايتوٜٚ ،١ٜٛه ٕٛؿي٬ٝڄ عً ٢دٛاب ققٚف تكـٜل :ٙإْهِ َبعٛث ٕٛهٛا ٤نٓتِ
عٛاَاڄ ٚكؾاتاڄ ،أ ٚنٓتِ سذاك ٠أ ٚسـٜـاڄ; تٓبٗٝاڄ عً ٢إٔ قـك ٠اهلل _تعاٍ_ ٫
ٜتعاُ ٢عًٗٝا ًٚ ،٤ٞفيو إؿَاز هعٌ اؾًَُ ٗ ١عٓ ٢ايتق.ٌٜٝ
ايٛد٘ ايجاْ :ٞإٔ تهُٝ ٕٛػ ١ا٭َل ٗ قٛي٘ :طنڂْٛٴٛاص َوتعًُ ٗ ١ايؿلض،
أ ٟي ٛؾلض إٔ ٜه ٕٛا٭دواؿ َٔ ا٭دواّ ايًِبٚ ١ق ٌٝيهِ :إْهِ َبعٛث ٕٛبعـ
إٛت ٭سًتِ فيوٚ ،اهتبعـمت إعاؿ ٠اؿٝا ٠ؾٗٝا.

ُـٴٚكڇنڂِٵص ْٗا ١ٜايه،ّ٬
ٚعً ٢ن ٬ايٛدٌٗ ٜه ٕٛقٛي٘ :طَٹُٻا ٳٜهڃبٴلٴ ؾٹ ٞٴ
ٖ _1هقا ٗ ا٭ٌُٚ ،يعٌ ايِٛاب :ؾلغبٓا أ ٚمٖٛا)ّ( .
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مكاالتص
ٜٚه ٕٛقٛي٘ :ط ځؾ ٳوٳٝكڂٛيڂٕٛٳ َٳٔٵ ٜٴعٹٝـٴْٳاص َٴؿځلٻعاڄ عً :١ًْ ٢طٚٳقځايڂٛا أځٹ٥قٳا نڂٓٻا
لكبار

اخل تؿلٜعاڄ عً ٢ا٫هتٓ٦افٚ ،ته ٕٛايؿا ٤ي٬هتٓ٦افَ ٖٞٚ ،عٓ ٢ايٛا ٚعً٢
كتاب

العزبٔ٘.
ػ٬فٺ ٗ فٗ٦ٝا ي٬هتٓ٦افٹٚ ،ايهّ٬ٴ اْتكاٍٷ ؿها ١ٜتهقٜب آػل َٔ تهقٜباتِٗ
سـٹٜـاڄص نَ٬اڄ يف
َوتأْؿاڄ
ايٛد٘ ايجايح :إٔ ٜه ٕٛقٛي٘ :طقڂٌٵ نڂْٛٴٛا سٹذٳا ٳك٠ڄ ځأٚٵ ٳ
العصز

يٝى دٛاباڄ عً ٢قٛشلِ :طأځٹ٥قٳا نڂٓٻا ٹعٛځاَاڄ ٚٳ ٴكؾځاتاڄص اخل; ٚتهُٝ ٕٛػ ١ا٭َل
َوتعًُ ٗ ١ايتو.١ٜٛ

احلدٓح

ٖ ٗٚقا ايٛد٘ ٜه ٕٛقٛي٘ :ط ځؾ ٳوٳٝكڂٛيڂٕٛٳ َٳٔٵ ٜٴعٹٝـٴْٳاص َتِ٬ڄ بكٛي٘ :طنڂْٛٴٛا
سـٹٜـاڄص اخلَٚ ،ؿلعاڄ عً ٢ن ّ٬ققٚف ٜـٍ عً ٘ٝقٛي٘ :طنڂْٛٴٛا
سٹذٳا ٳك٠ڄ ځأٚٵ ٳ
سٹذٳا ٳك٠ڄص أ ٟؾً ٛناْٛا نقيو يكايٛاٜ َٔ :عٝـْا ،أْ٫ ٟتكًٛا ٗ َـاكز
ايوؿوڀ َٔ ١إساي ١اٱعاؿ ٠إٍ اؿعا ٤عـّ ٚدٛؿ قاؿك عً ٢إعاؿ ٠اؿٝا ٠شلِ;
يِ٬ب ١أدواؿِٖ.
ٚبٗق ٙايٛدًٜ ٙٛت ِْٛ ِ٦اٯٜٓٚ ،١ٜهٌـ َا ؾ َٔ ٘ٝغُٛض126_125/15 .

ٚ _18اؿـٜـ :تلاب َعـْ ،ٞأٜٛ ٫ ٟدـ إَ ٗ ٫ػاٚك ا٭كض ٖٛٚ ،تلاب
شٻتتٴ ا٭دنا٤ٹٚ ،إَا َٴٛكڇڂقٗا،
غً ٜٝكتًـ ايػٹًځٜٹ ،ثكٌٝٷ أؿٵنځٔٳ ايً ٖٛٚ ،ٕٛإَا َٴ ٳ
أَ ٟجٌ ايٛكم.
ٚأُٓاؾ٘ مثاْ ١ٝعٌل باعتباك اػت٬ف تلنٝب أدناٚ ،٘٥تتؿاٚت أيٛإ ٖقٙ
ا٭ُٓافٚ ،أًلف أُٓاؾ٘ اـايّ ٖٛٚ ،ايوامل ٗ ْٝع أدنا َٔ ٘٥إٛاؿ
ايػلٜب.١
ٖٚقا ْاؿك ايٛدٛؿٚ ،أًٗل أيٛاْ٘ ا٭ٓلٜٚ ،كوِ باعتباك ُ٬بت٘ إٍ ُٓؿٌ

407

لطائف مً تفضري صْرٗ اإلصزاء

أًُٜ ٌٝوُٝإ ايقنل ٚا٭ْج ;٢ؾايِټًځب ٖ ٛايقنلٚ ،ايًٝٿٔ ا٭ْج.٢
ٚنإ ايعلب ِٜؿ ٕٛايوٝـ ايًِب ايكاطع بايقنل.
ٚإفا ُٗل اؿـٜـ بايٓاك ُامدت أدناٚ ،ٙ٩تٳ ٳُٝٻع ُٚاك ناؿًٛا ;٤ؾُٓ٘ َا
ٜه ٕٛسـٜـٳ ُبٍَّ َ٘ٓٚ ،ا ٜه ٕٛسـٜـٳ تڀلٜلڈ َ٘ٓٚ ،ؾ٫ٛف.
ٚنٌ ُٓـ َٔ أُٓاؾ٘ ُاحل ٕا ٜٓاهب هٳبٵه٘ َٓ٘ عً ٢اػت٬ف اؿاد ١ؾٗٝا
إٍ ًـ ٠ايِ٬بَ ١جٌ ايوٛٝف ٚايـكٚع.
 َٔٚػِا ّ٥اؿـٜـ إٔ ٜعً ٙٛايِـأ ٖٛٚ ،نايٛهؽ أػٔل ثِ ٜوتشٌٝ
تـكهاڄ إٍ أنوٝـ _نًُ ١نُٝٝا ١ٜٚتـٍ عً ٢تعًل أدنا ٤ا٭نوذٌ ظوِ ؾتؿوـ._ٙ

ٚإفا مل ٜتعٗـ اؿـٜـ بايِكٌ ٚاينٜت أػق ايِـأ ٗ نل هڀش٘.
ٖٚقا إعـٕ ٜٛدـ ٗ غايب ايب٬ؿٚ ،أنجل ٚدٛؿ ٗ ٙب٬ؿ اؿبٌُ ٗٚ ١شلا٤
َِل ،ٳٚٚٴدٹـت ٗ ايب٬ؿ ايتْٛوَ ١ٝعاؿٕ َٔ اؿـٜـ.
ٚنإ اهتعُاٍ اؿـٜـ َٔ ايعِٛك ايكـّ ;١ؾإٕ ايڀٛك ايجاْ َٔ ٞأطٛاك ايتاكٜؽ
ؼ ٳق٠ڄ َٔ
ٜعلف بايعِل اؿـٜـ ،ٟأ ٟايق ٟنإ ايبٌل ٜوتعٌُ ؾ ٘ٝآ٫تٺ ٴَتٻ ٳ
اؿـٜـٚ ،فيو َٔ أثل ُٓع ١اؿـٜـٚ ،فيو قبٌ عِل تـ ٜٔٚايتاكٜؽٚ ،ايعِل
ايق ٟقبً٘ ٜعلف بايعِل اؿذل.ٟ
ٚقـ اتًِت بتع ٌٝاينَٔ ايق ٟابتـ ٨ؾُٓ ٘ٝع اؿـٜـ أهاطرل ٚاٖ٫ ١ٝ
ٜٔٓب٘ بٗا تاكى٘.
ٚإكڀٛع ب٘ إٔ اؿـٜـ َوتعٌُ عٓـ ايبٌل قبٌ ابتـا ٤نتاب ١ايتاكٜؽٚ ،يهْ٘ٛ
ٜأنً٘ ايِـأ عٓـ تعلٓ٘ يًٗٛاٚ ٤ايلطٛب ١مل ٜبل َٔ آ٫ت٘ ايكـّ ١إ ٤ًٞ ٫قً.ٌٝ
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طٝٵبٳَٚ ،١ـاؾٔ ايؿلاعَٓٓ ٗ ١ؿٝى َِل ُٴٛٳكٷ عً٢مكاالت
اٯثاك
دـٳت ٗ ځ
ٚقـ ٚٴ ٹ
لكبار

َله ّٛعًٗٝاُٛ :ك ػناً ٔ٥اسقَ ٜٔـاِٖٚ ،قـ ُبػٖٛا ٗ ايِٛك بايًٕٛ
كتاب

ا٭مكم ي ٕٛايؿ٫ٛفٚ ،فيو ٗ ايكلٕ اؿاؿٚ ٟايعٌل ٜٔقبٌ ايتاكٜؽ إوٝش.ٞ
العزبٔ٘
ٚقـ فنل ٗ ايتٛكا ٗٚ ٠اؿـٜح قِ ١ايقبٝضٚ ،قِ ١اػتتإ إبلاٖ ِٝيف
بايكـ،ّٚ
العصز

ٚمل ٴٜقٵنځل إٔ ايوهٌ  ٫ٚايكـ ّٚناْتا َٔ سذل ايِٛإ; ؾا٭ٗٚل أْ٘ بآي ١اؿـٜـ.
 َٔٚاؿـٜـ تٴٻتؼق ايو٬هٌ يًكٝـٚ ،إكاَع ئًلب127_126/15 .

احلدٓح

ٕٚ _19ا نإ َا هبل َٔ سها ١ٜأقٛاٍ إٌلنٌ تٓب ٧عٔ ٓ ٍ٬اعتكاؿ ْكٌ
ايه ّ٬إٍ أَل إ ٌَٓ٪بإٔ ٜكٛيٛا أقٛا٫ڄ تٴعٵلڇبٴ عٔ سؤ ايٓٚ ،١ٝعٔ ْؿٛي
من.١ٝ
سوٳٔٴص.
ٚأٚتٛا ٗ فيو نًُ ١داَع :ٖٞٚ ١طٳٜكڂٛيڂٛا اډيتٹٖ ٞٹٞٳ ځأ ٵ
ٚطاډيتٹ ٞٹٖٞٳ ځأسٵوٳٔٴص ُؿ ١حملقٚف ٜـٍ عً ٘ٝؾعٌ طٳٜكڂٛيڂٛاص تكـٜل :ٙباييت
ٖ ٞأسؤٚ ،يٝى إلاؿ َكايٚ ١اسـ.٠
ٚاهِ ايتؿَٔ ٌٝوتعٌُ ٗ ق ٠ٛاؿؤْٛٚ ،رل ٙقٛي٘ :طٚٳدٳا ٹؿڃيٗٴِٵ بٹاډيتٹٖ ٞٹٞٳ
سوٳٔٴص أ ٟباجملاؿ٫ت اييت ٖ ٞبايػ ١ايػا ٗ ١ٜاؿؤ; ؾإٕ اجملاؿي ٫ ١تهٕٛ
ځأ ٵ
بهًُٚ ١اسـ131_15 .٠
ٚ _20إكِـ ا٭ِٖ َٔ ٖقا ايتأؿٜب :تأؿٜب ا٭ََ ٗ ١عاًَ ١بعِٔٗ بعٔاڄ
عؤ إعاًَٚ ،١إ ١ْ٫ايك ;ٍٛ٭ٕ ايكٜ ٍٛٳٓٹ ټِ عٔ إكاُـ بكل ١ٜٓقٛي٘ :طإڇٕٻ
اي ٻٌٵٝڀځإٳ ٜٳٓنٳؽٴ ٳبٵٝٳٓٗٴِٵص.
ثِ تأؿٜبِٗ ٗ فاؿي ١إٌلنٌ; ادتٓاباڄ ٕا تجرل ٙإٌاؿٚ ٠ايػً َٔ ١ٛامؿٜاؿ
َهابل ٠إٌلنٌ ٚتًِبِٗ ،ؾقيو َٔ ْنؽ ايٌٝڀإ بٚ ِٗٓٝبٌ عـ.ِٖٚ
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سوٳٔٴ ؾځڇإفٳا اډيقٹ ٟبٳٵٓٝٳوځ ٳٚٳبٵٓٝٳ٘ٴ ٳعـٳا ٳ٠ٚڅ نځأځْٻ٘ٴ ٳٚٹيٞپ
قاٍ _تعاٍ_ :طا ٵؿؾځعٵ بٹاډيتٹ ٞٹٖٞٳ ځأ ٵ
سٳُٹِٝٷص.
ٚإوًَُ ٗ ٕٛه٦َٜٛ ١ق طا٥ؿ ١قًٚ ،١ًٝقـ ُلف اهلل عِٓٗ ٓل أعـاِٗ٥
بتِاكٜـ َٔ يڀؿ٘; يٝهْٛٛا آٌَٓ; ؾأَلِٖ إٔ ٜ ٫هْٛٛا هبباڄ ٗ إؾواؿ تًو
اؿاي132/15 .١
ٚ _21ايٓٝبٛع :اهِ يًعٌ ايهجرل ٠ايٓبع اييت ٜٔٓ ٫ب َاٖ٩اُٝٚ ،ػٜ ١ؿعٍٛ
ُٝػَ ١بايػ ١غرل قٝاهٚ ،١ٝايٓٝبٛع ٌَتكَ َٔ ١اؿ ٠ايٓبع; غرل إٔ ا٭زلا ٤ايٛاكؿ٠
عًٖ ٢ق ٙايِٝػ ١كتًؿ ،١ؾبعٔٗا ٚاٖل اًتكاق٘ نايٓٝبٛع ٚايٓٝبٛتٚ ،بعٔٗا
ػؿ ٞنايٝعبٛب يًؿلي ايهجرل اؾلٚ ،ٟق :ٌٝاًتل َٔ ايعب اجملام.ٟ
 َ٘ٓٚأزلاَ ٤ٴعٳ ٻلب )1(١دا ٤تعلٜبٗا عًٚ ٢مٕ ٜؿعَ ٍٛجٌٜ :هو ّٛاهِ قا٥ـ
سبٌٜٚ ،ٞلَٛى اهِ ْٗل.
ٚقـ اهتكل ٣اؿؤ ايِاغاَْ ٞا دا َٔ ٤ايهًُات ٗ ايعلب ١ٝعًٚ ٢مٕ
ٜؿع ٗ ٍٛكتِل ي٘ َلتب عً ٢سلٚف ايعذِ.
ٚقاٍ ايوٛٝط ٗ ٞإنٖل= :إٕ ابٔ ؿكٜـ عكـ ي٘ ٗ اؾُٗل ٠باباڄ208_15 .+
ٚ _21إكِٛؿ :أْٓا آتٓٝا َٛه_ ٢عً ٘ٝايو _ّ٬توع آٜاتٺ بٓٝاتٹ ايـ٫ي ١عً٢
 _1إڂعٳ ٻلب :اهِ َؿع َٔ ٍٛايؿعٌ عٳلٻبٜ ،علٿبٚ ،إِـك تعلٜباڄ.
ٚإڂعٳلٻب ٖٛ :ايق ٟدٴعٹٌ علبٝاڄ.
ٚقـ علٻؾ٘ ايوٛٝط ٗ ٞإنٖل  68/1بكٛيَ٘ ٖٛ= :ا اهتعًُت٘ ايعلب َٔ ا٭يؿا ٚإٛٓٛعٕ ١عإڈ ٗ
غرل يػتٗا.+
ٚقاٍ اؾٖٛل ٗ ٟايِشاغ = :271/1تعلٜب ا٫هِ ا٭عذُ ٞإٔ تتؿ ٙٛب٘ ايعلب عًَٗٓ ٢ادٗا.+
(ّ)
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مكاالتٔ
ُـق٘ ،ؾًِ ٜٗتـ ؾلعٚ ٕٛقٚ ،َ٘ٛمعُٛا فيو هشلاڄ; ؾؿ ٞفيو َجٌ يًُهابلٜ
نًَِٗٚ ،ا قل ٍٜإ ;َِٗٓ ٫ؾؿٖ ٞقا َجٌ يًُعاْـٚ ٜٔتوً ١ٝيًله.ٍٛ

لكبار

كتاب

ٚاْك٬ب
ٚاٯٜات ايتوع ٖ :ٞبٝاضٴ ٜـ ٙنًُا أؿػًٗا ٗ دٝب٘ ٚأػلدٗا ،العزبٔ٘
دنٳيف ٖٛٚ
ايعِا س١ٝڄٚ ،ايڀٛؾإٚ ،اؾلاؿٚ ،ايكٌُٚ ،ائؿاؿعٚ ،ايـّٚ ،ايلٿ ٵ
العصز

ايـٸٌَٚ ،ايكش٘  ٖٛٚايوْٓٚ ٕٛكّ ايجُلاتَ ٖٞٚ ،قنٛك ٗ ٠هٛك٠
احلدٓح

ا٭علافْٚ ،عٗا ايؿرلٚم آباؿ ٗ ٟقٛي٘:
عص ت تتيفُ،ست تتٍُ شُ،ٛحبت ت ت ُ،زت ت ت أُ،قىت ت تنُُ ُ

ٖ ت ت ت ُٔ،اًُ،بع ت ت ت ُ لضت ت تتحيفا ُ ٕفت ت تتيفُُُ

ُ
ٳ ٢ٹتوٵعٳ آٜٳاتٺ ٳبٿٓٝٳاتٺص اؿذ١ڂ عً٢
ُ ؾكـ سًِت بكٛي٘ :طٚٳځي ځكـٵ آٳتٵٓٝٳا َٴٛه

إٌلنٌ ايقٜ ٜٔكذلس ٕٛاٯٜات225_224/15 .
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صْرٗ الكَف
 _1زلاٖا كه ٍٛاهلل " هٛك ٠ايهٗـ.
كَ ٣ٚوًِٚ ،أب ٛؿاٚؿ ،عٔ أب ٞايـكؿا ٤عٔ ايٓيب "قاٍ َٔ= :سؿ ٜعٌل
آٜات َٔ أ ٍٚهٛك ٠ايهٗـ.+
 ٗٚكٚإ ١ٜوًِ َٔ= :آػل ايهٗـ ،عِِ َٔ ؾتٓ ١ايـداٍٚ ،+كٚا ٙايذلَقٟ
عٔ أب ٞايـكؿا ٤بًؿ َٔ= :ٜقلأ ث٬خ آٜات َٔ أ ٍٚايهٗـ عِِ َٔ ؾتٓ١
ايـداٍ.+

قاٍ ايذلَق :ٟسـٜح سؤ ُشٝض241/15 .
 ٗٚ _2سـٜح أػلد٘ ابٔ َلؿ ٜ٘ٚعٔ ايٓيب"أْ٘ زلاٖا هٛك ٠أُشاب
ايهٗـ241/15 .
َ ٖٞٚ _3ه ١ٝبا٫تؿام نُا سها ٙابٔ عڀ ،١ٝقاٍٚ= :ك ٟٚعٔ ؾلقـ إٔ أٍٚ
ايوٛك ٠إٍ قٛي٘ :طدٴلٴماڄص ْنٍ بإـ.+١ٜٓ
قاٍٚ= :ا٭ ٍٚأُض.+
ٚق :ٌٝقٛي٘ :طٚٳاُٵبٹلٵ ْٳ ڃؿوٳوځ َٳعٳ اډيقٹٜٔٳ ٳ ٜٵـعٴٕٛٳ ٳكبٻٗٴِٵص اٯٜتٌ ْنيتا بإـ،١ٜٓ
ٚق :ٌٝقٛي٘ :طإڇٕٻ اډيقٹٜٔٳ آ ٳَٓٴٛا ٳٚعٳ ٹًُڂٛا ايِٻايٹشٳاتٹ نځاٳْتٵ ځيٗٴِٵ دٳٓٻاتٴ ايڃؿٹ ٵلؿٳٚٵيڇ
ٴْ ٴن٫ڄص إٍ آػل ايوٛكْ ٠نٍ بإـٚ ،١ٜٓنٌ فيو ٓعٝـ _ نُا هٝأت ٞايتٓب ٘ٝعً٘ٝ
ٗ َٛآع٘ _.
ْنيت بعـ هٛك ٠ايػاًٚ ،١ٝقبٌ هٛك ٠ايٌٛك.٣
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 ٖٞٚايجآَٚ ١ايوت ٗ ٕٛتلتٝب ْن ٍٚايوٛك عٓـ دابل بٔ مٜـ_241/15 .مكاالت
242
لكبار

ٚ _4عـت آٜٗا ٗ عـؿ قلا ٤إـَٚ ١ٜٓهَ ١أٚ ١٥واڄ ٗٚ ،عـؿ قلا ٤ايٌاّ
كتاب

َا١٥
َاٚ ١٥هتاڄ ٗٚ ،عـؿ قلا ٤ايبِلَ ٠اٚ ١٥إسـ ٣عٌل ٗٚ ،٠عـ قلا ٤ايهٛؾ١
العزبٔ٘
ٚعٌلاڄ; بٓا٤ٶ عً ٢اػت٬ؾِٗ ٗ تكو ِٝبعض اٯٜات إٍ آٜتٌ242/15 .

يف

العصز
بايكلإٓ;
 _5أغلاضٴ ايوٛك٠ٹ :اؾڃتٴتٹشٳتٵ بايتشُٝـ عً ٢إْناٍ ايهتاب يًتٜٓ٘ٛ

تڀا٫ٚڄ َٔ اهلل _تعاٍ_ عً ٢إٌلنٌ ًَٚكٓ َٔ ِٗٝأٌٖ ايهتاب.

احلدٓح

ٚأڂؿٵَٹرٳ ؾ ٘ٝإْقاكٴ إعاْـ ٜٔايقْ ٜٔوبٛا هلل ٚيـاڄٚ ،بٌاك٠څ يًُٚ ،ٌَٓ٪توً١ٝڂ
كه ٍٛاهلل "عٔ أقٛاشلِ سٌ تلٜٻح ايٛسٞٴ يٹُٳا اقتٔت٘ هٴٻٓ ڂ ١اهللٹ َع أٚيٝأَ ٘٥
إٗٚاكڇ عٳتٳبٹ٘ٹ عً ٢ايػؿً ١عٔ َلاعا ٠اٯؿاب ايهاًَ.١
ٚفٳنځلٳ اؾتتإٳ إٌلنٌ باؿٝا ٠ايـْٝا ٚمٜٓتٗاٚ ،أْٗا  ٫تهوب ايٓؿٛيٳ تٳنٵنٹ١ٝڄ.
ٚاْٵتٳكځٌ إٍ ػدل أُشاب ايهٗـ إو ٍٚ٪عٓ٘.
ٚسقٻكِٖ َٔ ايٌٝڀإ ٚعـاٚت٘ يبين آؿّ; يٝهْٛٛا عً ٢سقكڈ َٹٔٵ نٝـ.ٙ
ٚقځ ٻـّ يكِ ١ف ٟايكلٌْ قِ١ڄ أِٖٻ َٓٗا ٖٞٚ ،قِ١ڂ َٛهٚ ٢اـٔلڇ _عًُٗٝا
ايو _ّ٬٭ٕ نًتا ايكِتٌ تٌابٗتا ٗ ايوٻؿځلڇ يٹػٳلٳضڈ ًلٜـٺ; ؾق ٚايكلٌْ ػلز
يٹبٳوٵ٘ٹ هًڀاْٹ٘ عً ٢ا٭كضَٛٚ ،ه_ ٢عً ٘ٝايو _ّ٬ػلز ٗ طًب ايعًِ.
 ٗٚفنل قَِٛ ١ه ٢تعلٜضٷ بأسباك بين إهلا ;ٌٝ٥إف تُُٗٛا غدل َٳًٹوٺ َٔ
غرل ق َٔ ٫ٚ ،َِٗٛأٌٖ ؿْٚ ،ِٜٗٓوٛا ػدلاڄ َٔ هرلْ ٠ب.ِٗٝ
ٚؽًٌ فيو َوتڀلؿاتٷ َٔ إكًاؿ ايٓيب " ٚتجبٝت٘ٚ ،إٔ اؿلٻ ؾُٝا أػدل ب٘،
ٚإٔ أُشابٳ٘ إ٬مٌَ ي٘ ػرلٷ َٔ ُٓاؿٜـ إٌلنٌ َٔٚ ،ايٛعـٹ ٚايٛعٝـٹُٚ ،جٌٝڇ
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إٚ َٔ٪ايهاؾلُٚ ،جٌٝڇ اؿٝا٠ٹ ايـْٝا ٚاْكٔاٗ٥اَٚ ،ا ٜٳعٵ ڂكٴبٗا َٔ ايبعح ٚاؿٌل،
ٚايتقنرلڇ بعٛاقبٹ ا٭َِ إهقب ١يًلهٌَٚ ،ا ػٴتٹ ٳُتٵ ب٘ َٔ إبڀاٍڇ ايٌلىٹ ٚٚعٝـٹ
أًٖٹ٘ ٚٚعـٹ إ ٌَٓ٪بٔـٿِٖٚ ،ايتُج ٌٝيوع ١عًِ اهلل _تعاٍ_.

ٚػٴتٹُٳتٵ بتكلٜل إٔ ايكلإٓ ٚسٞٷ َٔ اهلل _تعاٍ_ إٍ كهٛي٘ " ؾهإ ٗ ٖقا
اـتاّ َٴشٳ ٿؤ كٳ ٿؿ ايعٳذٴن عً ٢ايِـك246_245/15 .
سوٳٔٴ عٳُٳ٬ڄ (ٚ )7ٳإڇْٻا
 _6طإڇْٻا دٳ ٳع ڃًٓٳا َٳا ٳعًځ ٢ا٭ځ ٵكضڇ مڇٜٓٳ١ڄ ځيٗٳا ٹيٓٳٵبًڂ ٳٖٛٴِٵ أځټٜٗٴِٵ ځأ ٵ
يځذٳا ٹعًڂ ٛٳٕ َٳا ٳع ځًٵٗٝٳا ُٳعٹٝـاڄ دٴلٴماڄ ()8ص.
َٓاهبَٛ ١قع ٖق ٙاٯٖٓ ١ٜا ػؿ ١ٝدـاڄ أعٛم إؿول ٜٔبٝاْٗا َِٗٓ ،هانتٷ
عٓٗا َِٗٓٚ ،قاٍٚٷ بٝاْٗا َا ٜ ٫نٜـ عً ٢ايوهٛت.
ٚايقٜ ٟبـ :ٚأْٗا توً١ٝڅ يًٓيب"عً ٢إعلاض إٌلنٌ بإٔ اهلل أًَِٗٗ
ٚأعڀاِٖ م ١ٜٓايـْٝا يعًِٗ ٌٜهلٚ ،ْ٘ٚأِْٗ بٳڀٹلٚا ايٓعُ ;١ؾإٕ اهلل ٜوًب عٓ٘
ايٓعُ ;١ؾتِرل ب٬ؿِٖ قاسً.١
٘ ايوٌٓ ايوبع اييت هأٍ كه ٍٛاهلل كب٘ إٔ
ٖٚقا تعلٜضٷ بأْ٘ هٝشٌ بِٗ قځشٵ ڂ
هعًٗا عً ٢إٌلنٌ نوٌٓ ٜٛهـ _ عً ٘ٝايو._ ّ٬
ٚشلقا اتِاٍ بكٛي٘ :طٹيٝٴٓقٹكٳ بٳأڃهاڄ ٳًـٹٜـڄا َٹ ٵٔ ځيـٴْٵ٘ٴص.
َٛٚقع طإٕٸص ُـك ٖق ٙاؾًَُٛ ١قع ايتعً ٌٝيًتوً ١ٝاييت تُٔٓٗا قٛي٘
و ٳعًځ ٢آثٳا ڇكٖٹِٵص.
_تعاٍ_ :طځؾًځ ٳعًډوځ بٳاػٹعٷ ْٳ ڃؿوٳ ځ
ٚوٌِ َٔ فيو تقنرل بعٔٹِٗ قـك٠ځ اهلل _تعاٍ_ ٚػاَُ ١ا نإ َٓٗا إهاؿاڄ
يٮًٝاٚ ٤أٓـاؿٖا َٔ سٝا ٠ا٭كضَٛٚ ،تٗا إُاثٌ ؿٝا ٠ايٓاي َٛٚتِٗ،
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مكاالتعدل
ٚإُاثٌ يًشٝا ٠إعٓٚ ١ٜٛإٛت إعٓ َٔ ٟٛإّإ ٚنؿلْٚ ،عُْٚ ١كُ ،١نًٗا
لكبار

ٕٔ ٜعتدل بايتػٝټلٜٚ ،أػق ا٭ٖب ١إٍ اْ٫تكاٍ َٔ ساٍ إٍ ساٍ; ؾٜ ٬جل بٹ ڂك ٻٛت٘
كتاب

ٚسوٓ٢
ٚبڀٌ٘; يٝكٝى ا٭ًٝا ٤بأًباٖٗاٜٚ ،علض ْؿو٘ عًَ ٢عٝاك ايؿٔا ،ٌ٥العزبٔ٘
ايعٛاقب256/15 .

يف
العصز

 ٫ٚ _7ته ٕٛا٭ًٝا ٤م ١ٜٓإَ ٖٞٚ ٫بجٛث ١ؾٗٝا اؿٝا ٠اييت بٗا ِاٖ٩ا ٚامؿٖاكٖا،
احلدٓح

ٖٚق ٙاينَ ١ٜٓوتُل ٠عًٚ ٢د٘ ا٭كض َٓق كآٖا اٱْوإٚ ،اهتُلاكٴٖا باهتُلاك
أْٛاعٗا ٚإٕ نإ اينٚاٍ ٜعلض ٭ًؼاُٗا ،ؾتؼًؿٗا أًؼاْ أػلْٛ َٔ ٣عٗا;
ؾٝتُٔٔ ٖقا اَتٓاْاڄ ببح اؿٝا ٗ ٠إٛدٛؿات ا٭كٓ.١ٝ

 َٔٚيٛامّ ٖق ٙاين ١ٜٓأْٗا تٛق ٜايعك ٍٛإٍ ايٓٛل ٗ ٚدٛؿ ٌَٓٗ٦اٚ ،تودل
غٛك ايٓؿٛي ٗ َكـاك ايٌهل ـايكٗا ٚداعًٗا شلِ; ؾُٔ َٛفٺ عل ايٌهل،
َٚكِلڈ ؾٚ ،٘ٝداسـٺ ناؾلڈ بٓعُٖ ١قا إٓعِ ْاهٹبٺ إٜاٖا إٍ غرل َٴٛٵدٹـٹٖا.
 َٔٚيٛامَٗا _ أٜٔاڄ _ أْٗا تجرل ايٌٗٛات ٫قتڀاؾٗا ٚٳٳتٓٳا ٴٚيٹٗا ،ځؾٴت ٵوتٳجاك َٔ فيو
كتًـٴ ايهٝؿٝات ٗ تٓاٚشلا ٚتعاكض ايٌٗٛات ٗ ا٫هتٝجاك بٗا ٖا ٜؿٔ ٞإٍ
تػايب ايٓاي بعِٔٗ بعٔاڄٚ ،اعتـا ٤بعِٔٗ عً ٢بعض.
ٚفيو ايق ٟأٚدـ سادتِٗ إٍ ايٌلا٥ع; يتٔب٘ شلِ أسٛاٍ َعاَ٬تِٗ.
سوٳٔٴ
ٚيقيو ٳعًډٌٳ دٳعٵٌٳ َا عً ٢ا٭كض م ١ٜٓبكٛي٘ :طٹيٓٳٵبًڂ ٳٖٛٴِٵ أځټٜٗٴِٵ ځأ ٵ
عٳُٳ٬ڄص أ ٟأؾٛت ٗ سؤ ايعٌُ َٔ عٌُ ايكًب ايلادع إٍ اٱّإ ٚايهؿل،
ٚعٌُ اؾوـ إتبـ ٗ ٟاَ٫تجاٍ يًشل ٚاؿٝـ ٠عٓ٘257/15 .
ٚ _8ايهٗـ :ايٌل إتوع ايٛه٘ ٗ دبٌ ،ؾإٕ مل ٜهٔ َتوعاڄ ؾٗ ٛغاك.
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ٚايلق :ِٝؾعَ ٌٝعَٓ ٢ؿع َٔ ٍٛايلقِ  ٖٛٚايهتاب ;١ؾايلق ِٝنتاب نإ َع
أُشاب ايهٗـ ٗ نٗؿِٗ ،ق :ٌٝنتبٛا ؾَ ٘ٝا ناْٛا ٜـ ٕٜٛٓب٘ َٔ ايتٛسٝـ،
ٚق ٖٛ :ٌٝنتاب ؿ :ِٜٗٓؿٜٔڈ نإ قبٌ عٝو _ ٢عً ٘ٝايوٚ _ ّ٬ق ٖٛ :ٌٝؿٜٔ
عٝوٚ ،٢ق :ٌٝنتبٛا ؾ ٘ٝايباعح ايق ٟبعجِٗ عً ٢ا٫يتذا ٤إٍ ايهٗـ; ؾلاكاڄ َٔ
نؿل ق260/15 .َِٗٛ
ٚ _9طٳت ٵوڀٹعٵصَٔ :اكع (اهڀاع) َعٓ( ٢اهتڀاع) ،سقف تا ٤ا٫هتؿعاٍ
ؽؿٝؿاڄ يكلبٗا َٔ كلز ايڀاٚ ،٤إؼايؿ ١بٚ ٘ٓٝبٌ قٛي٘ :طهٳأڂْٳبٿ٦ٴوځ ٹبتٳ ڃأٚڇٌٜڇ َٳا يځِٵ
ٳتوٵتٳڀٹ ٵع ٳع ځًٝٵ٘ٹ ُٳبٵلاڄص يًتؿٓٔ; ػٓباڄ ٱعاؿ ٠يؿ ٜبعَ ٘ٓٝع ٚدٛؿ َلاؿؾ٘.
ٚابتـ ٨بأًٗلُٖا اهتعُا٫ڄٚ ،د ٤ٞبايجاْ ١ٝبايؿعٌ إؼؿـ; ٭ٕ ايتؼؿٝـ
أ ٍٚب٘; ٭ْ٘ إفا نلك طتٳوٵتٳڀٹعٵص وٌِ َٔ تهلٜل ٙثكٌ15/16 .
ٖٓ َٔٚ _10ا تأت ٞا٭قٛاٍ ٗ تع ٌٝف ٟايكلٌْ; ؾأسـ ا٭قٛاٍ :أْ٘ اٱههٓـك
ابٔ ؾًٝٝبٛي إكـ.ْٞٚ
ٚفنلٚا ٗ ٚد٘ تًكٝب٘ بق ٟايكلٌْ أْ٘ ٓؿل ًعل ٙقلٌْٚ ،ق :ٌٝنإ ًٜبى
ػٛف ٗ ٠اؿلب بٗا قلْإٚ ،ق :ٌٝكهِ فات٘ عً ٢بعض ْكٛؿ ٙبكلٌْ ٗ كأه٘;
ُج٬ٝڄ يٓؿو٘ بإعبٛؿ (آََ )ٕٛعبٛؿ إِلٚ ٌٜفيو سٌ ًَو َِل.
ٚايك ٍٛايجاْ :ٞأْ٘ ًَو َٔ ًَٛى ٓرل ٖ ٛتبع أب ٛنلب.
ٚايك ٍٛايجايح :أْ٘ ًَو َٔ ًَٛى ايؿلي ٚأْ٘ (أؾلٜـ ٕٚبٔ أْؿٝإ ابٔ
ٌْٝـ).
ٖق ٙأٓٚض ا٭قٛاٍَٚ ،ا ؿْٗٚا ٜٓ ٫بػ ٞايتع ٌٜٛعً ٫ٚ ،٘ٝتِشٝض كٚاٜت٘.
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ٚمٔ ػاٖ ٙقا ا٫ػت٬ف ول عًٓٝا إٔ ْوتؼًّ َٔ قِت٘ ٗ ٖقٙمكاالت
اٯ١ٜ

أسٛا٫ڄ تٴكځ ٿلب تعٓٝٝٳ٘ ٚتنٜٝـٳ َا عـا َٔ ٙا٭قٛاٍ.

لكبار

كتاب

العزبٔ٘ٗ
ٚيٝى هب ا٫قتِاك عً ٢تع َٔ ٘ٓٝٝبٌ أُشاب ٖق ٙا٭قٛاٍ ،بٌ ا٭َل
فيو أٚهعٖٚ ،ق ٙايكِ ١ايكلآْ ١ٝتعڀُ ٞؿات  ٫قٝـ عٓٗا :إسـاٖا :يفأْ٘ نإ
ًَهاڄ ُاؿاڄ عاؿ٫ڄ.
ايجاْ :١ٝأْ٘ نإ ًَُٗاڄ َٔ اهلل.

العصز

احلدٓح

ايجايج :١إٔ َٴًڃهځ٘ سلٌ أقڀاكاڄ ًاهع.١
ايلابع :١أْ٘ بًؼ ٗ ؾتٛس٘ َٔ دٗ ١إػلب َهاْاڄ نإ فٗ٫ٛڄ  ٖٛٚعٌ ٓ.١٦
اـاَو :١أْ٘ بًؼ ب٬ؿٳ ٜأدٛزٳ َٚأدٛزٚ ،أْٗا ناْت ٗ دٖٗ ١ا سلً٘ ًَه٘
غرل اؾٗتٌ ايٌلقٚ ١ٝايػلب ;١ٝؾهاْت ٚهڀاڄ بُٗٓٝا _نُا ٜكتٔ ٘ٝاهتكلاَ ٤بًؼ
أهباب٘_.
ايواؿه :١أْ٘ أقاّ هـاڄ و ٍٛبٌ ٜأدٛز َٚأدٛز ٚبٌ ق ّٛآػل.ٜٔ
ايوابع :١إٔ ٜأدٛز َٚأدٛز ٖ ٤٫٪ناْٛا عا٥جٌ ٗ ا٭كض ؾواؿاڄٚ ،أِْٗ
ناْٛا ٜؿوـ ٕٚب٬ؿ قَٛ ّٛايٌ شلقا إًو.
ايجآَ :١أْ٘ نإ َع٘ قّٛٷ أٌٖٴ ُٓاع١ٺ َتكٓ ٗ ١اؿـٜـ ٚايبٓا.٤
ايتاهع :١إٔ ػٳبٳ ٳلٙٴ ػٳ ٹؿٞپ ؿقٝل ٜ ٫عًُ٘ إ ٫ا٭سباك عًُاڄ إْايٝاڄ _نُا ؿٍ عً٘ٝ
هبب ايٓن._ٍٚ
ٚأْت إفا تـبلت ْٝع ٖق ٙا٭سٛاٍ ْؿٝت إٔ ٜه ٕٛف ٚايكلٌْ إههٓـك
إكـ ;ْٞٚ٭ْ٘ مل ٜهٔ ًَهاڄ ُاؿاڄ ،بٌ نإ ٚثٓٝاڄ; ؾًِ ٜهٔ أٖ٬ڄ يتًك ٞايٛسٞ
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َٔ اهللٚ ،إٕ ناْت ي٘ نُا٫ت عً ٢اؾًُ.١
ٚأٜٔاڄ ؾٜ ٬علف ٗ تاكى٘ أْ٘ أقاّ هـاڄ بٌ بًـ.ٜٔ
ٚأَا ْوب ١ايوـ ايؿاٌُ بٌ ايٌِ ٚبٌ ب٬ؿ ٜأدٛز َٚأدٛز إي ٗ ٘ٝنّ٬
بعض إ٪كػٌ _ ؾْٗ ٛاً ٧عٔ ًٗل ٠اٱههٓـك; ؾت ِٖٛايكِاُ ٕٛإٔ فيو
ايوـ ٜ ٫ه ٕٛإ َٔ ٫بٓا ،٘٥نُا ت ِٖٛايعلب إٔ َـ ١ٜٓتـَل بٓاٖا هًُٝإ _ عً٘ٝ
ايو._ ّ٬
ٚأٜٔاڄ ؾإٕ ٖرلٚؿٚتى ايْٛٝاْ ٞإ٪كؾ فنل إٔ اٱههٓـك ساكب أَ١
(ههٝجٛي).
ٖٚقا ا٫هِ ٖ ٛاهِ َأدٛز _ نُا هٝأت ٞقلٜباڄ _(.)1
ٚأسوب إٔ يذلنٝب ايكِ ١إقنٛكٖ ٗ ٠ق ٙايوٛك ٠عً ٢اهِ إههٓـك
إكـ ْٞٚأثلاڄ ٗ اًتٗاك ْوب ١ايوـ إيٚ ،٘ٝفيو َٔ أٖٚاّ إ٪كػٌ ٗ اٱه.ّ٬
ٜ ٫ٚعلف إٔ ًٖه ١إههٓـك ناْت تبًؼ ٗ ايػلب إٍ عٌ ٓ ٗٚ ،١٦ايٌلم
إٍ ق ّٛفٗٛيٌ علا ٠أ ٚعـّ ٞإوانٔ ٫ٚ ،إٔ أَت٘ ناْت تًكب٘ بق ٟايكلٌْ.
ٚإِا اٵْتٴشٹٌ ٖقا ايًكب ي٘ ٕا تُٖٛٛا أْ٘ إعين بق ٟايكلٌْ ٗ ٖق ٙاٯ;١ٜ
ؾځ ٳُٓٵشٴ٘ ٖقا ايًكب َٔ كذلعات َ٪كػ ٞإوًٌُٚ ،يٝى كهِ ٚدٗ٘ عً٢
ايٓكٛؿ بكلٌْ ٖا ًأْ٘ إٔ ًٜكب ب٘.
ٚأٜٔاڄ ؾاٱههٓـك ناْت أػباكٌَٛٗ ٙك ;٠٭ْ٘ ساكب ايؿلي ٚايكب٘ ُٖٚا
أَتإ فاٚكتإ يٮَ ١ايعلب.١ٝ
 _1اْٛل ايكاَٛي اؾـٜـ تأيٝـ ٫كٚي ٗ َاؿ ٠ههٝجى.
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مكاالتعٓ٘
َٚجٌ ٖق ٙإبڀ٬ت اييت فنلْاٖا تتأت ٢ٱبڀاٍ إٔ ٜه ٕٛإًو إڂتٳشـٻخ
لكبار

ٖ ٛأؾلٜـ ;ٕٚؾإَا إٔ ٜه َٔ ٕٛتبابعٓ ١رل ؾكـ هٛم إٔ ٜه ٗ ٕٛعِل َتٛغٌ
ٗ ايكـّ.

كتاب

العزبٔ٘

ٚقـ ت ِٖٛبعض إؿول ٜٔأْ٘ نإ َعاُلاڄ إبلاِٖٝٳ _عً ٘ٝايو _ّ٬يفٚناْت
ب٬ؿ ٙاييت ؾتشٗا فٗٛي ١إٛاقع.

العصز

احلدٓح

ٚيهٔ ٜبعـ إٔ ٜه ٖٛ ٕٛإلاؿ; ٭ٕ ايعلب ٜ ٫علؾ َٔ ٕٛػدلَ ٙجٌ ٖقا.

ٚقـ ٗٚل َٔ أقٛاشلِ إٔ هبب ٖقا ايتٚ ٖٛ ِٖٛدٛؿ نًُ( ١ف )ٚاييت اًتٗل
ٚدٛؿ َجًٗا ٗ أيكاب ًَٛى ايٚ ُٔٝتبابعت٘.
ؾايقٜٗٛ ٟل ي ٞإٔ فا ايكلٌْ نإ ًَهاڄ َٔ ًَٛى ايٌِ يٛد:ٙٛ
أسـُٖا :إٔ ب٬ؿ ايٌِ اًتٗل أًٖٗا َٓق ايكـّ بأِْٗ أٌٖ تـبرل ُٓٚا٥ع.
ايجاْ :ٞإٔ َعًَٛ ِٛنِٗ ناْٛا أٌٖ عـٍ ٚتـبرل يًًُُه.١
ايجايح :إٔ َٔ زلاتِٗ تڀً ٌٜٛعل كٚ٩هِٗ ٚدعًٗا ٗ ٓؿرلتٌ; ؾٗٛٝل
ٚد٘ تعلٜؿ٘ بق ٟايكلٌْ.
ايلابع :إٔ هـاڄ ٚكؿَاڄ عُٝٛاڄ ٜ ٫علف ي٘ ْٛرل ٗ ايعامل َٖٛ ٛدٛؿ بٌ ب٬ؿ
ايٌِ ٚب٬ؿ إػ ٖٛٚ ،ٍٛإٌٗٛك ٗ نتب اؾػلاؾٝا ٚايتاكٜؽ بايوٛك ا٭ع،ِٛ
ٚهرلؿ ُٚؿ٘.
اـاَىَ :ا كٚت أّ سبٝب ١عٔ مٜٓب بٓت دشٍ _كٓ ٞاهلل عُٓٗا _ إٔ
ايٓيب"ػلز ي ١ًٝؾكاٍ ٌٜٚ= :يًعلب َٔ ًل قـ اقذلب ؾتض اي َٔ ّٛٝكؿّ
ٜأدٛز َٚأدٛز ٖهقاٚ +أًاك بعكـ توعٌ (أعين بٓٛع طلف ايوباب ١عً٢
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طلف اٱبٗاّ).
ٚقـ نإ مٚاٍ ع ١ُٛهًڀإ ايعلب عًٜ ٢ـ إػ ٗ ٍٛبػـاؿ ؾتعٌ إٔ ٜأدٛز
َٚأدٛز ِٖ إػٚ ،ٍٛإٔ ايلؿّ إقنٛك ٗ ايكلإٓ ٖ ٛايلؿّ ايؿاٌُ بٌ ب٬ؿ
إػٚ ٍٛب٬ؿ ايٌِٚ ،بٳاْٹًَ ٘ٝوڅ َٔ ًَٛنِٗ.
ٚإٔ ُٚؿ٘ ٗ ايكلإٓ بق ٟايكلٌْ تُٝٛـٷ  ٫تًكٝب; ؾَٗ ٛجٌ ايتعبرل عٔ
ًاًَ ٍٚو إهلا ٌٝ٥باهِ طايٛت.
ٖٚقا إًو ٖ ٛايق ٟبٓ ٢ايوـ ايؿاٌُ بٌ ايٌِ َٓٚػٛيٝاٚ ،اهِ ٖقا إًو
(توٖٛ ٌٞٓٝاْكيت) أ( ٚتوٌ ً ٖٛ ٢اْل ت.)ٞ
ٚنإ َٛدٛؿاڄ ٗ سـٚؿ هٓ ١هبع ٚأكبعٌ َٚا٥تٌ قبٌ َ٬ٝؿ إوٝض; ؾٗٛ
َتأػل عٔ إههٓـك إكـ ْٞٚبٓش ٛقلٕ.
ٚب٬ؿ ايٌِ ٗ فيو ايعِل ناْت َتـ ١ٜٓبـ( ٜٔنٓؿٌٛٝٝي) إٌلع إًِض;
ؾ ٬دلّ إٔ ٜه ٕٛأٌٖ ًلٜعت٘ ُاؿٌ.
ٖٚقا إًو ٪ٜػق َٔ نتب ايتاكٜؽ أْ٘ ها٤ت سايت٘ ٗ آػل عُلٚ ،ٙأؾوـ
نجرلاڄٚ ،قتٌ عًُاٚ ،٤أسلم نتباڄٚ ،اهلل أعًِ باؿكٝكٚ ١بأهبابٗا.
ٕٚا  ٔٚنجرل َٔ ايٓاي إٔ فا ايكلٌْ إقنٛك ٗ ايكلإٓ ٖ ٛإههٓـك ابٔ
ؾًٝٝبٛي ْٳشٳ ڂً ٙٛبٓا ٤ايوـٚ ،معُُٓ َٔ ٙٛع٘ نُا مً ٙٛيكب ف ٟايكلٌْ.
ٚنٌ فيو بٓا ٤أٖٚاّ عً ٢أٖٚاّ ٫ٚ ،أهاي يٛاسـ َُٓٗا  ٫ٚع٬ق ١ٱههٓـك
إكـ ْٞٚبكِ ١ف ٟايكلٌْ إقنٛكٖ ٗ ٠ق ٙايوٛك23_19/16 .٠

ٚ _11ايق ٟهب اعتُاؿ ٙإٔ ٜأدٛز َٚأدٛز ِٖ إػٚ ٍٛايتذل.
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ٚقـ فنل أب ٛايؿـا )1(٤إٔ َأدٛز ِٖ إػ ;ٍٛؾٝهٜ ٕٛأدٛز ِٖ ايتذل.
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لكبار

ٚقـ نجلت ايتذل عً ٢إػ ;ٍٛؾاْـَر إػ ٗ ٍٛايتذلٚ ،غًب اهِ ايتذل عً٢
كتاب

ايكبًٝتٌ.

العزبٔ٘

ٚأٓٚض ًاٖـ عً ٢فيو َا ٚكؿ ٗ سـٜح أّ سبٝب ١عٔ مٜٓب بٓت يفدشٍ
العصز

إٔ ايٓيب"ؿػٌ عًٗٝا ؾنعاڄ ٜك ٫= :ٍٛإي٘ إ ٫اهلل  ٌٜٚيًعلب َٔ ًل قـ اقذلب
احلدٓح

ؾتض اي َٔ ّٛٝكؿّ ٜأدٛز َٚأدٛز َجٌ ٖقٚ +ٙسًل بأُبع ٘ٝاٱبٗاّ ٚاييت
تًٗٝاٚ ،قـ تكـّ آْؿاڄ.
ٜ ٫ٚعلف بائب٘ ٚقت اْڀ٬قِٗ َٔ ب٬ؿِٖ ٫ٚ ،هبب فيو.
ٜٚكـك إٔ اْڀ٬قِٗ نإ أٚاػل ايكلٕ ايواؿي اشلذلٚ ،ٟتٌتت ًَو ايعلب
بأٜـ ٟإػٚ ٍٛايتذل َٔ ػلٚز دٓهٝن ػإ إػٛيٚ ٞاهت ٘٥٬ٝعً ٢غاك ٣هٓ١
هت عٌلٚ ٠هتُا َٔ ١٥اشلذلًُٛٚٚ ٠ا ؿٜاك بهل هٖٓ 628 ١ذل ،١ٜثِ َا نإ
َٔ ؽلٜب ٖ٫ٛن ٛبػـاؿ عاًَُُ ١و ايعلب هٖٓ 660 ١ع.
ْٛٚرل إط٬م ازلٌ عً ٢س٪َ ٞتًـ َٔ قبًٝتٌ إط٬م طوِ ٚدـٜى عً٢
أَ َٔ ١ايعلب ايبا٥ـٚ ،٠إط٬م ايوهاهو ٚايوهلٕ ٗ ايكبا ٌ٥ايٚ ،١ُٝٓٝإط٬م
ٖٚ ٍ٬مغب ١عً ٢أعلاب إؾلٜك ١ٝايٛاكؿُ َٔ ٜٔعٝـ َِلٚ ،إط٬م أ٫ٚؿ ٚمام
ٚأ٫ٚؿ و ٢ٝعً ٢س ٞبتْٛى باؾٓٛب ايػلبَٚ ،ٞلاؿٚ ٠ؾلدإ عً ٢سَٔ ٞ
ٚطٔ ْابٌ بتْٛى34_33/16 .
ٚ _12قٛي٘ :طَٳا ٳَ ډهٳٓٓٹ ٞؾٹ٘ٝٹ ٳكبٿ ٞٳػٝٵلٷص :أَ ٟا آتاْ ٞاهلل َٔ إاٍ ٚايك ٠ٛػرل
 _1ابٔ نجرل.

(ّ)
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َٔ اـلاز ايق ٟعلٓتُ ،ٙٛأ ٚػرل َٔ ايوـ ايق ٟهأيتُ.ٙٛ
أَ ٟا َهٓين ؾ ٘ٝكبٜ ٞأت ٞغرل ٖا هأيتِ; ؾإْ٘ ٫غ ي٘ أْ٘ إٕ هـ عً ِٗٝإلٚك
شٝٻًٛا; ؾتوًكٛا اؾباٍٚ ،ؿػًٛا ب٬ؿ ايٌِ; ؾأكاؿ إٔ ٜبين هٛكاڄ
َٔ بٌ ايِـؾٌ تٳ ٳ
ٖتـاڄ عً ٢اؾباٍ ٗ ط ٍٛسـٚؿ ايب٬ؿ ستٜ ٢تعقك عً ِٗٝتوًل تًو اؾباٍ.

ٚيقيو زلا ٙكؿَاڄٚ ،ايلؿّ :ايبٓا ٤إلؿًّ ،ٴٿب٘ بايجٛب إلؿّ إ٪تًـ َٔ
كقاع ؾٛم كقاع ،أ ٟهـاڄ َٔاعؿاڄ.
ٚيعً٘ بٓ ٢دـاكَ ٜٔتباعـٚ ،ٜٔكؿّ ايؿلاؽ ايق ٟبُٗٓٝا بايذلاب إؼً;ٙٛ
يٝتعقك ْٳكڃبٴ٘.
ٕٚا نإ فيو ٜوتـع ٞعًُ ١نجرل ٜٔقاٍ شلِ :طؾځځأعٹٓٝٴْٛٹ ٞٹبكڂ ٻ٠ٛٺص أ ٟبك٠ٛ
ا٭بـإ ،أكاؿ توؼرلِٖ يًعٌُ يـؾع ائلك عِٓٗ.
ٚقـ بٓ ٢ف ٚايكلٌْ ( ٖٛٚتوٌ ًٖٛ ٢اْل ت )ٞهًڀإ ايٌِ ٖقا ايلؿّ بٓا ٶ٤
عذٝباڄ ٗ ايكلٕ ايجايح قبٌ إوٝضٚ ،نإ ٜعٌُ ؾ َٔ ٌٜ٬َ ٘ٝاــَ ;١ؾذعٌ
طٛي٘ ث٬ث ١اٯف ٚث٬مثا ١٥نَ ًٛٝذلٚ ،بعِٔٗ ٜك :ٍٛأيؿاڄ َٚا٥يت َ.ٌٝ
ٚفيو عوب اػت٬ف اُ٫ڀ٬غ ٗ تكـٜل إٚ ،ٌٝدعٌ َبـأ ٙعٓـ ايبشل أٟ
ايبشل ا٭ُؿل ًلقَ ٞـ( ١ٜٓبٝهٓؼ) عاُُ ١ايٌِ ٗ ػ٘ اػاَ ٙـَ( ١ٜٓهـٕ)
ايٌٗرلٚ ،٠فيو عٓـ علض 4ظ 40سلا٫ڄ.
ٚط02 ٍٛظً 12لقاڄ٬ٜ ٖٛٚ ،ق ٞايٓٗل ا٭ُؿل سٝح ايڀ111،50 ٍٛ
ًلقاڄٚ ،ايعلض  39،50سلا٫ڄ.
ٚأٜٔاڄ ٗ  37علض سلايٖٓ َٔٚ ،ٞايو ٜٓعڀـ إٍ دٗ ١ايٌُاٍ ايػلب،ٞ
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ٜٓٚتٗ ٞبكلب  99ط٫ٛڄ ًلقٝاڄ  40 ٚعلٓاڄ سلايٝاڄ.
َ ٖٛٚبين باؿذاكٚ ٠اٯدٴ ٿلٚ ،بعٔ٘ َٔ ايڀٌ ؾك٘.
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مكاالت
لكبار
كتاب

ٜذلاٚغ
ٚهٴُٵ ڂ
ه٘ عٓـ أهؿً٘ م 25 ٛقـَاڄ ٚعٓـ أع ٙ٬م 15 ٛقـَاڄ ٚاكتؿاع٘ العزبٔ٘
بٌ  15إٍ  20قـَاڄٚ ،عً ٘ٝأبلاز َبٓ َٔ ١ٝايكلاَٝـ اكتؿاع بعٔٗا م40 ٛيفقـَاڄ.
 ٖٛٚاٯٕ عاي ١ػلاب ؾًِ ٜبل ي٘ اعتباك َٔ دٗ ١ايـؾاع.

العصز

احلدٓح

ٚيهٓ٘ بك ٞع١َ٬ڄ عً ٢اؿـ ايؿاٌُ بٌ إكاطعات ا٭كٓ ;١ٝؾٗ ٛؾاٌُ بٌ
ايٌِ َٓٚػٛيٝا.
ٚىذلم دباٍ (ٜابً )ْٞٛاييت ٖ ٞسـٚؿ طبٝع ١ٝبٌ ايٌِ ٚب٬ؿ َٓػٛيٝا;
ؾُٓتٗ ٢طلؾ٘ إٍ ايٌُاٍ ايػلب ٞيِشلا( ٤قٛب.)ٞ
ٚقلأ اؾُٗٛك طَٳ ډهٿٓٞص بَٓ ٕٛـغُٚ ،١قلأ ٙابٔ نجرل بايؿو عً ٢ا٭ٌُ.
شـٹٜـٹص ٖٛ :أَل شلِ َٓاٚي ١مبل اؿـٜـ; ؾاٱٜتا٤
ٚقٛي٘ طآتٴْٛٹ ٞٴمبٳلٳ ايڃ ٳ
َوتعٌُ ٗ سكٝكَ ١عٓا ٖٛٚ ،ٙإٓاٚيٚ ،١يٝى تهًٝؿاڄ يًك ّٛبإٔ هًبٛا ي٘ اؿـٜـ
َٔ َعاؿْ٘; ٭ٕ فيو ٜٓاٗ قٛي٘ :طَٳا ٳَ ډهٳٓٓٹ ٞؾٹ٘ٝٹ كٳبٿ ٞٳػٝٵلٷ ؾځځأعٹٓٝٴْٛٹ ٞٹبكڂ ٻ٠ٛٺص أٟ
أْ٘ غين عٔ تهًٝؿِٗ إْؿاقاڄ عً ٢دعٌ ايوـ.
ٚنإٔ ٖقا يكِـ إقاَ ١أبٛاب َٔ سـٜـ ٗ َـاػٌ ايلؿّ; ٕلٚك ه ٍٛٝإاٗ ٤
ًعب اؾبٌ; ستٜٗٓ ٫ ٢ـّ ايبٓا ٤بإٔ دعٌ ا٭بٛاب اؿـٜـ ١ٜنايٌبابٝو ُٓع
َلٚك ايٓايُٓ ٫ٚ ،ع اْوٝاب إا َٔ ٤بٌ قٔبٗاٚ ،دعٌ قٔبإ اؿـٜـ
َعٔٛؿ ٠بايٓشاي إقاب إِبٛب عً ٢اؿـٜـ36_34/16 .
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صْرٗ مزٓه
 _1اهِ ٖق ٙايوٛك ٗ ٠إِاسـ ٚنتب ايتؿورل ٚأنجل نتب ايوٓ ١هٛك٠
َل.ِٜ
ٚكٜٚت ٖق ٙايتوُ ١ٝعٔ ايٓيب"ٗ سـٜح كٚا ٙايڀدلاْٚ ،ٞايـٚ ،ًُٜٞابٔ
َٓـٚ ،ٙأبْ ٛعٚ ،ِٝأب ٛأٓـ اؿانِ :عٔ أب ٞبهل بٔ عبـاهلل بٔ أبَ ٞلِٜ
ايػواْ ٞعٔ أب ٘ٝعٔ دـ ٙأبَ ٞل ِٜقاٍ :أتٝت ايٓيب"ؾكًتٜ :ا كه ٍٛاهلل إْ٘
ٚيـت ي ٞايً ١ًٝداك ،١ٜؾكاٍٚ= :ايً ١ًٝأْنيت عً ٞهٛكَ ٠ل ;ِٜؾځوُٿٗا َل.+ِٜ
ؾهإ ٜهٓ ٢أبا َلٚ ،ِٜاًتٗل بهٓٝت٘ٚ ،ازل٘ ْقٜلٜٗٛٚ ،ل أْ٘ أِْاك.ٟ
ٚابٔ عباي زلاٖا هٛك ٠نٗٝعّٚ ،نقيو ٚقعت توُٝتٗا ٗ ُشٝض
ايبؼاك ٗ ٟنتاب ايتؿورل ٗ أنجل ايٓوؽ ٚأُشٗاٚ ،مل ٜعـٖا د ٍ٬ايـٗ ٜٔ
اٱتكإ ٗ عـاؿ ايوٛك إوُا ٠بازلٌٚ ،يعً٘ مل ٜٳلٳ ايجاْ ٞازلاڄ.
َ ٖٞٚه ١ٝعٓـ اؾُٗٛكٚ ،عٔ َكاتٌ :إٔ آ ١ٜايوذـَ ٠ـْٜ ٫ٚ ،١ٝوتكِٝ
ٖقا ايك٫ ;ٍٛتِاٍ تًو اٯ ١ٜباٯٜات قبًٗا إ ٫إٔ ته ٕٛأؿكت بٗا ٗ ايٓنٍٚ
 ٖٛٚبعٝـ.
ٚفنل ايوٛٝط ٗ ٞاٱتكإ ق٫ٛڄ بإٔ قٛي٘ _تعاٍ_ :طٚٳإڇٕٵ ٹَٵٓهڂِٵ ڇإ٫ډ ٚٳا ڇك ٴؿٖٳاص
اٯَ ١ٜـْٚ ،ٞمل ٜعن ٙيكا.ٌ٥
 ٖٞٚايوٛك ٠ايلابعٚ ١ا٭كبع ٗ ٕٛتلتٝب ايٓنْ ;ٍٚنيت بعـ هٛك ٠ؾاطل ٚقبٌ
هٛك ٠ط٘ٚ ،نإ ْن ٍٚهٛك ٠ط٘ قبٌ إه ّ٬عُل بٔ اـڀاب نُا ٪ٜػق َٔ قِ١
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إه ;َ٘٬ؾٝهْ ٕٛنٖ ٍٚق ٙايوٛك ٠أثٓا ٤هٓ ١أكبع َٔ ايبعجَ ١ع إٔ ايوٛك ٠مكاالت
َه،١ٝ
لكبار

ٚيٝى أبَ ٛلٖ ِٜقا َعـٚؿاڄ ٗ إوًٌُ ا٭ٚيٌ; ؾ ٬أسوب اؿـٜح إل ٟٚعٓ٘
كتاب

َكب٫ٛڄ.

العزبٔ٘

ٚٚد٘ ايتوُ ١ٝأْٗا بوڀت ؾٗٝا قَِ ١لٚ ِٜابٓٗا ٚأًٖٗا قبٌ إٔ تؿ يف
ِٻٌ ٗ

غرلٖاٌٜ ٫ٚ ،بٗٗا ٗ فيو إ ٫هٛك ٠آٍ عُلإ اييت ْنيت ٗ إـ.١ٜٓ

العصز

احلدٓح

ٚعـت آٜاتٗا ٗ عـؿ أٌٖ إـَٚ ١ٜٓه ١توعاڄ ٚتوعٌ ٗٚ ،عـؿ أٌٖ ايٌاّ
ٚايهٛؾ ١مثاْاڄ ٚتوعٌ58_57/16 .
 _2أغعلاض ايوععٛكٜٗٛٚ :٠ععل إٔ ٖععق ٙايوععٛكْ ٠نيعت يًععلؿ عًعع ٢ايٗٝععٛؿ ؾُٝععا
اقذلؾَ ٙٛعٔ ايكع ٍٛايٌعٓٝع ٗ َعلٚ ِٜابٓٗعا ،ؾهعإ ؾٗٝعا بٝعإ ْناٖع ١آٍ عُعلإ،
ٚقـاهتِٗ ٗ اـرل.
ِٔنٍُٖاجُ رتغُ٘ الُٔشٗسدْ( )ُ

ثِ ايتٜٓ٘ٛٴ بٹذٳُٵعڈ َٔ ا٭ْبٝاٚ ٤إلهًٌ َٔ أه٬ف ٖٚ ٤٫٪قلابتِٗٚ ،اٱما٤ٴ
عً ٢بعض ػًؿِٗ َٔ فكٜاتِٗ ايق ٜٔمل ٜهْٛٛا عً ٢هِٓٓٗ ٗ اـرل َٔ أٌٖ
ايهتاب ٚإٌلنٌٚ ،أتٛا بؿاسٍ َٔ ايك ;ٍٛإف ْوبٛا هلل ٚيـاڄٚ ،أْهل إٌلنٕٛ
َِٓٗ ايبعحٳ ٚأثبت ايِٓاكٚ ٣يـاڄ هلل _تعاٍ_.
ٚايتٜٓ٘ٛٴ بٌإٔڇ ايكلإٓ ٗ تبٌرلْٚ ٙقاكت٘.
ٚإٔ اهلل ٜوٻل ٙبه ْ٘ٛعلبٝاڄ; يٹٝوٵلڇ تًو ايًػ.١
ٖ _ 1قا ُـك بٝت ًاٖـ م ٚ ،ٟٛٳعذٴن:ٙ
ٔتٍاجُ الُوتُوٍيفبثّيفُ لٍخند (ّ)
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ٚاٱْقاكٴ ٖا سٌ بإهقبٌ َٔ ا٭َِ َٔ ا٫هتِ٦اٍ.
ٚاًتًُت عً ٢نلاَ١ٹ منلٜا; إف أداب اهلل ؿعا ،ٙ٤ؾلمق٘ ٚيـاڄ عً ٢ايهدل
ٚعٳكڃلڇ اَلأت٘.
ٚنلاَ١ٹ َلِٜٳ غاكمڇ ايعاؿ ٗ ٠سٳُٵًٹٗا ٚقځـٳاه١ٹ ٚيـٹٖا ٖٛٚ ،إكٖاْٷ يٓب٠٤ٛ
عٝو _ ٢عً ٘ٝايوَٚ _ ّ٬جًڂ٘ٴ نَ٬ٴ٘ ٗ إٗـ.
ٚايتٜٓ٘ٛٴ بإبلاِٖٝٳٚ ،إهشامٳٜٚ ،عكٛبٳَٛٚ ،هٚ ،٢إزلاعٌٝٳٚ ،إؿكٜىٳ
_عً ِٗٝايو._ّ٬
ُٚٚـٴ اؾٓ١ٹ ٚأًٖٹٗا.
 ٞبٔڇ ػًـٺٚ ،ايعاُ ٞبٔڇ ٚاٌ٥ڈ
ٚسها١ٜڂ إْهاكڇ إٌلنٌ ايبعحٳ َكاي ١أڂبٳ ٿ
ذشٹِٗ عً ٢إوًٌُ َكاَِٗ ٚفاَعِٗ.
ٚتٳبٳ ټ
ٚإْقاكٴ إٌلنٌ إٔ أُٓاَٳِٗ اييت اعتنٚا بٗا هٓٝـَ ٕٛعً ٢اؽافٖا.
ٚٚعـٴ ايلهٍٛڇ ايِٓلٳ عً ٢أعـا.٘٥
ٚفٹنڃلٴ ٓٳلٵبٺ َٹٔٵ ڂنؿڃلڇِٖ بٓوب ١ايٛيـ هلل _تعاٍ_.
ٚايتٜٓ٘ٛٴ بايكلإًٕٓٚ ،ت٘ ايعلبٚ ،١ٝأْ٘ بٌرلٷ ٭ٚيٝاْٚ ،٘٥قٜلٷ بٗ٬ى َعاْـٜ٘
نُا ًٖهت قلٕٚٷ قځبٵًځٗٳِ.
ٚقـ تهلك ٗ ٖق ٙايوٛكُ ٠ؿځ ڂ ١ايلٓٔ هتٻ عٌل٠ځ َل٠ڄٚ ،فنلٴ اهِڇ ايلٓ١ځ
أكبعٳ َلات; ؾأْبأ بإٔ َٹٔٵ َكاُـٹٖا ؼكٝلٳ ُٚـٹ اهلل _تعاٍ_ بِؿ١ٹ ايلٓٔٚ ،ايلؿٻ
عً ٢إٌلنٌ ايق ٜٔتكعلٚا بإْهاك ٖقا ايُٛـ نُا سه ٢اهلل _تعاٍ_ عِٓٗ ٗ
سُٳٔٴص.
سُٳٔڇ قځايڂٛا ٳَٚٳا اي ٻل ٵ
قٛي٘ ٗ هٛك ٠ايؿلقإ :طٚٳڇإفٳا قٹٌٝٳ يځ ٴٗ ٵِ اهٵذٴـٴٚا يٹً ٻل ٵ
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مكاالت
ٚٚقع ٗ ٖق ٙايوٛك ٠اهتڀلاؿٷ بآ ١ٜط ٳَٚٳا ٳْٳتٳٓ ٻنٍٴ ڇإ٫ډ بٹځأَٵلڇ ٳكبٿوځص 60_58/16
لكبار

ًٚ _3ب٘ عُ ّٛايٌٝب ًعل كأه٘ أ ٚغًبت٘ عً ٘ٝباًتعاٍ ايٓاك ٗ ايؿشِ ظاَع
كتاب

العزبٔ٘ٗ
اْتٌاك ًَ٫ ٤ٞع ٗ دوِ أهٛؿ ،تٌبٗٝاڄ َلنباڄ ُجًٝٝاڄ قاب٬ڄ ٫عتباك ايتؿلٜل
ايتٌب ٖٛٚ ،٘ٝأبـع أْٛاع إلنب; ؾٌب٘ ايٌعل ا٭هٛؿ بؿشِٚ ،ايٌعل يف
ا٭بٝض

بٓاك عً ٢طلٜل ايتُج ١ًٝٝإهٓٚ ١ٝكَن إٍ ا٭َل ٜٔبؿعٌ طا ٵًتٳعٳٌٳص.

العصز

احلدٓح

ٚأهٓـ اً٫تعاٍ إٍ ايلأيَ ٖٛٚ ،هإ ايٌعل ايق ٟعُ٘ ايٌٝب; ٭ٕ ايلأي
ٜ ٫عُ٘ ايٌٝب إ ٫بعـ إٔ ٜعِ ايًش ١ٝغايباڄ; ؾعُ ّٛايٌٝب ٗ ايلأي أَاك٠
ايتٛغٌ ٗ ندل ايؤ.
ٚإهٓاؿ اً٫تعاٍ إٍ ايلأي فام عكً ;ٞ٭ٕ اً٫تعاٍ َٔ ُؿات ايٓاك إٌب٘ٹ
بٗا ايٌٝب ،ؾهإ ايٛاٖل إهٓاؿ ٙإٍ ايٌٝب; ؾًُا د ٤ٞباهِ ايٌٝب; ُٝٝناڄ
يٓوب ١اً٫تعاٍ سٌِ بقيو ػِ ١ُٝٛاجملام ٚغلابت٘ٚ ،ػِ ١ُٝٛايتؿٌِٝ
بعـ اٱْاٍ َع إؾاؿ ٠تٓهرل ط ٳًٝٵباڄص َٔ ايتع ;ِٝٛؾشٌِ إهام بـٜعٚ ،أٌُ
ايٓ ِٛإعتاؿٚ :اًتعٌ ايٌٝب ٗ ًعل ايلأي.
ٕٚا ٗ ٖق ٙاؾًُ َٔ ١اـُِٝٛات َٔ َبين إعاْٚ ٞايبٝإ نإ شلا أعِٛ
ٚقع عٓـ أٌٖ ايب٬غْ ١ب٘ عًُ ٘ٝاسب ايهٌافٓٚٚ ،ش٘ ُاسب إؿتاغ;
ؾاْٛلُٖا.
ٚقـ اقتبى َعٓاٖا أب ٛبهل بٔ ؿكٜـ ٗ قٛي٘:
ٔ ش ت ت تتثعنُ نتا ت ت تتٗ ُفت ت تتتُ٘ود ت ت تتٕآُِّ ُ

ودتتنُ شتتثعيفهُ لٍتتيف ُوتُزتتاهُُ ل ضتتيفُُ

ُ ٚيهٓ٘ ػًٝل بإٔ ٜهَٔ ٕٛلب قٛشلِ ٗ ُإجٌَ= :ا ٫ٚ ٤نِـ.+٣
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ٚايٌٝب :بٝاض ايٌعلٜٚ ،علض يًٌعل ايبٝاض بوبب ْكِإ إاؿ ٠اييت
تعڀ ٞايً ٕٛا٭ًُ ٞيًٌعلْٚ ،كِاْٗا بوبب ندل ايؤ غايباڄ ،ؾًقيو نإ
ايٌٝب ع ١َ٬عً ٢ايهدلٚ ،قـ ٜبٝض ايٌعل َٔ َلض65_64/16 .
 _4قاٍ اؾـ ايٛمٜل(×)1ؾُٝا أَ ٙ٬عً ٞفات ي َٔ ١ًٝعاّ ٖ1318ع ؾكاٍ:
=عًِ إبلاٖ ِٝإٔ ٗ طبع أٌٖ اؾٗاي ١ؼكرلِٖ يًِػرل نٝؿُا بًؼ ساي٘ ٗ اؿقم،
ٚغاُ ١اٯباَ ٤ع أبٓا ;ِٗ٥ؾتٛد٘ إٍ أب ٘ٝغڀاب٘ بُٛـ ا٭ب ;٠ٛإّا٤ٶ إٍ أْ٘
كًّ ي٘ ايِٓٝشٚ ،١أيك ٢إي ٘ٝسذ ١ؾواؿ عباؿت٘ ٗ ُٛك ٠ا٫هتؿٗاّ عٔ هبب
عباؿت٘ ٚعًُ٘ إؼڀَٓ ;٤٢بٗاڄ عً ٢ػڀ ٘٦عٓـَا ٜتأٌَ ٗ عًُ٘; ؾإْ٘ إٕ زلع
فيوٚ ،سا ٍٚبٝإ هبب عباؿ ٠أُٓاَ٘ مل هـ يٓؿو٘ َكا٫ڄ; ؾؿڀٔ غڀٌ كأٜ٘
ٚهؿاٖ ١سًُ٘; ؾإْ٘ ي ٛعبـ سٝاڄ ٖٝناڄ يهاْت ي٘ ًبَٗ ١ا.
ٚابتـأ باؿذ ١ايلادع ١إٍ اؿى; إف قاٍ ي٘ :طيٹِٳ تٳعٵٴبـٴ َٳا  ٫ٳٜوٵُٳعٴ ٚٳ٫
ٜٴبٵِٹلٴص ؾقيو سذ ١قوٛه ،١ثِ أتبعٗا بكٛي٘ :طٚٳٜ ٫ٴ ٵػٓٹ ٞٳعٓٵوځ ٳًٝٵ٦اڄص.
ثِ اْتكٌ إٍ ؿؾع َا ىاجل عكٌ أب َٔ ٘ٝايٓؿٛك عٔ تًك ٞاٱكًاؿ َٔ ابٓ٘
بكٛي٘ :طٜٳا ځأٳبتٹ إڇْٿ ٞقځـٵ دٳا٤ٳْٹَ ٞٹٔٵ ايڃ ٹعًڃِڇ َٳا يځِٵ ٜٳأڃتٹوځ ؾځاتٻبٹ ٵعٓٹ ٞځأ ٵٖ ٹـىځ ُٹلٳاطاڄ
هٳٛڇٜٸاڄص.
ؾًُا قٔ ٢سل فيو اْتكٌ إٍ تٓب ٘ٗٝعً ٢إٔ َا ٖ ٛؾ ٘ٝأثل َٔ ٚهاٚي
ايٌٝڀإ ،ثِ أيك ٢إي ٘ٝسذ٥٫ ١ك ١بإتًِبٌ ٗ ائ ٍ٬بكٛي٘ :طٜٳا ځأٳبتٹ إڇْٿٞ
و ٳعقٳابٷ َٹٔٵ اي ٻلسٵُٳٔڇ ځؾٳتهڂ ٛٳٕ يٹً ٻٌٵٝڀځا ڇٕ ٳٚٹيٝٸاڄص.
ځأػٳافٴ أځٕٵ ٜٳ ٳُوٻ ځ
 ٖٛ _1ايِـك ا٭ع ِٛايعامل ايٛمٜل ايعنٜن ب ٛعتٛك دـ إ٪يـ ٭َ٘ تٖ1325 ٗٛع)ّ( .
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أ ٟإٔ اهلل أبًؼ إيٝو ايٛعٝـ عً ٢يواْ ،ٞؾإٕ نٓت  ٫ػنّ بقيو مكاالت
ؾاؾلض
لكبار

ٚقٛع٘; ؾإٕ أُٓاَو مل تتٛعـى عً ٢إٔ تؿاكم عباؿتٗاٖٚ ،قا نُا ٗ ايٌعل
إٓوٛب إٍ عً:÷ ٞ

كتاب

العزبٔ٘

َعت تتيُ نتت تتٍسئُ لغاٗت تتبُ الِى تتتيفُ ُ

الُحتش ت ت ُ ألز ت تتيفًُقم ت تجُ ُ:لٗكيفىت تتيفُ

ُُُ ت ت ُقٕلكى ت تتيفُفم ت تتجُ يفست تت ُ ُ

العصزُ
ُأُ ت ت ت ُق ت تتٕلُ٘فيفرت ت تتيف ُعمٗكىت ت تيفُ

احلدٓح

ُ قاٍ ٗٚ :ايٓـا ٤بكٛي٘ طٜٳا ځأٳبتٹص أكبع َُلات تهلٜل اقتٔاَ ٙكاّ اهتٓناي٘ إٍ
قب ٍٛإٛع ;١ٛ٭ْٗا َكاّ إطٓابْٛٚ ،ل( )1فيو بتهلٜل يكُإ قٛي٘ :طٜٳا ٴبٳٓٞٻص
ث٬خ َلات ،قاٍ :غ٬ف قْٛ ٍٛغ ٫بٓ٘ :طٜٳا ٴبٳٓٞٻ اكٵ ځنبٵ َٳ ٳعٓٳاص َلٚ ٠اسـ٠
ؿ ٕٚتهلٜل; ٭ٕ ٓٝل إكاّ ٜكتٔ ٞاٱهام ٖٚقا َٔ طلم اٱعذام .+اْتٗ٢
نَ َ٘٬ا ٜكاكب يؿ114_113/16 .٘ٛ

ٖ _1قا ٗ ا٭ٌُ ٚيعٌ ايِٛابْٛٚ :رل)ّ( .
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صْرٗ طُ
 _1زلٝت هٛك ٠ططاٖاص باهِ اؿلؾٌ إٓڀٛم بُٗا ٗ أٚشلا.
ٚكهِ اؿلؾإ بِٛكتُٗا َ ٫ا ٜٓڀل ب٘ ايٓاطل َٔ ازلُٗٝا; تبعاڄ يلهِ
إِشـ نُا تكـّ ٗ هٛك ٠ا٭علافٚ ،نقيو ٚكؿت توُٝتٗا ٗ نتب ايوٓٗ ١
سـٜح إه ّ٬عُل بٔ اـڀاب _نُا هٝأت ٞقلٜباڄ_.
 ٗٚتؿورل ايكلطيب عٔ َوٓـ ايـكاَ ٞعٔ أبٖ ٞلٜل ٠قاٍ :قاٍ كهٍٛ
اهلل"= :إٕ اهلل _تباكى ٚتعاٍ_ قلأ (طاٖا) بازلٌ قبٌ إٔ ىًل ايوُاٚات
ٚا٭كض بأيؿ ٞعاّ ،ؾًُا زلعت إ٥٬ه ١ايكلإٓ قايٛا :طٛب ٢٭َٜٓ ١نٍ ٖقا
عًٗٝا +اؿـٜح.
قاٍ ابٔ ؾٛكىَ= :عٓا ٙإٔ اهلل أٗٚل نٚ ،َ٘٬أزلع٘ َٔ أكاؿ إٔ ٜوُع٘ َٔ
إ٥٬ه ;١ؾتهٖ ٕٛق ٙايتوَُ ١ٝل ١ٜٚعٔ ايٓيب".+
ٚفنل ٗ اٱتكإ عٔ ايوؼا ٟٚأْٗا توُ _ ٢أٜٔاڄ _ (هٛك ٠ايهًٚ )ِٝؾ ٘ٝعٔ
اشلقي ٗ ٞناًَ٘ أْٗا توُ( ٢هٛكَٛ ٠ه179/16 .)٢
ٖٚ _2ق ٙايوٛك ٖٞ ٠اـاَوٚ ١ا٭كبع ٗ ٕٛتلتٝب ايٓنْ ٍٚنيت بعـ هٛك٠
َلٚ ،ِٜقبٌ هٛك ٠ايٛاقعْٚ ،١نيت قبٌ إه ّ٬عُل بٔ اـڀاب; ٕا ك٣ٚ
ايـاكقڀين عٔ أْى بٔ َايوٚ ،ابٔ إهشام ٗ هرلت٘ عٓ٘ قاٍ :ػلز عُل
َتكًـاڄ بوٝـ ،ؾك ٌٝي٘ :إٕ ػتٓو ٚأػتو قـ ُٳبٳٛا ،ؾأتاُٖا عُلٚ ،عٓـُٖا
ػباب بٔ ا٭كت ٜكلُٗ٥ا هٛك ٠ططاٖاص ،ؾكاٍ :أعڀ ْٞٛايهتاب ايق ٟعٓـنِ
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مكاالتأٚ
ؾأقلأ ،ٙؾكايت ي٘ أػت٘ :إْو كدىّ ٫ٚ ،و٘ إ ٫إڀٗل ;ٕٚؾكِ ،ؾاغتوٌ
لكبار

تٓٛأ ،ؾكاّ عُلٚ ،تٓٛأٚ ،أػق ايهتاب ،ؾكلأ (ط٘) ؾًُا قلأ ُـكاڄ َٓٗا قاٍ:
َا أسؤ ٖقا ايهٚ ،ّ٬أنلَ٘ إٍ آػل ايكِ.١

كتاب

العزبٔ٘

ٚفنل ايؿؼل عٔ بعض إؿول ٜٔإٔ ٖق ٙايوٛك َٔ ٠أٚاَ ٌ٥ا ْنٍ َه .١يف

العصز

ٚنإ إه ّ٬عُل ٗ هٓٔ ١ى َٔ ايبعج ١قب ٌٝاشلذل ٠ا٭ ٍٚإٍ اؿبٌ;١
ؾتهٖ ٕٛق ٙايوٛك ٠قـ ْنيت ٗ هٓٔ ١ى أ ٚأٚاػل هٓ ١أكبع َٔ ايبعج.١

احلدٓح

ٚعـٸت آٜٗا ٗ عـؿ أٌٖ إـَٚ ١ٜٓهَ ١اٚ ١٥أكبعاڄ ٚث٬ثٌ  ٗٚعـؿ أٌٖ ايٌاّ
َاٚ ١٥أكبعٌ ٗٚ ،عـؿ أٌٖ ايبِلَ ٠اٚ ١٥اثٓتٌ ٚث٬ثٌ ٗٚ ،عـؿ أٌٖ ايهٛؾ١
َأٚ ١٥واڄ ٚث٬ثٌ181_180/16 .
 _3أغلآٗا :استٛت َٔ ا٭غلاض عً :٢ايتشـ ٟبايكلإٓ بقنل اؿلٚف
إڂكځ ډڀعَ ٗ ١ٴؿڃتٳتٳشٹٗا.
ٚايتٜٓ٘ٛٹ بأْ٘ تٓنٌٜٷ َٔ اهلل شلـ ٟايكابًٌ يًٗـا ;١ٜؾأنجلٖا ٗ ٖقا ايٌإٔ.
ٚايتٜٓ٘ٛٹ بع١ُٛٹ اهلل _تعاٍ_ ٚإثباتٹ كهاي١ٹ قُـ " بأْٗا ُاثٌ كهاي١ځ أعِٛڇ
كهٍٛڈ قبً٘ ًاع فنلٴ ٗ ٙايٓاي; ؾځٔٴلڇب إجٌٴ يٓن ٍٚايكلإ عً ٢قُـ " بهّ٬
اهلل َٛه_ ٢عً ٘ٝايو._ّ٬
ٚبو٘ٹ ٌْأ٠ٹ َٛهٚ ،٢تأٜٝـٹ اهلل إٜاِْٚ ،ٙلڇ ٙعً ٢ؾلع ٕٛباؿذٚ ١إعذنات،
ٚبِلف نٝـ ؾلع ٕٛعٓ٘ ٚعٔ أتباع٘.

ٚإلا٤ٹ اهللٹ َٛهٚ ٢قَٛٳ٘ٴٚ ،غلمڇ ؾلعَٚ ،ٕٛا أنلّ اهللڂ ب٘ بين إهلاٌٝ٥ٳ ٗ
ػلٚدِٗ َٔ بًـ ايكب٘.
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ٚقِ١ڂ ايواَلٟٿُٚ ،ٴٓٵعٹ٘ٹ ايعذٌٳ ايق ٟعبـ ٙبٓ ٛإهلاَ ٗ ٌٝ٥ػٝب َٛه٢
_عً ٘ٝايو._ّ٬
ٚنٌټ فيو تعلٜضٷ بإٔ َآٍٳ بعج١ٹ قُـٺ "ُا٥لٷ إٍ َا ُاكت إي ٘ٝبعج١ڂ َٛه٢
_عً ٘ٝايو َٔ _ّ٬ايِٓل عًَ ٢عاْـ ;ٜ٘ؾًقيو اْتكٌ َٔ فيو إٍ ٚعٝـ َٳٔٵ
أعلٓٛا عٔ ايكلإٓٚ ،مل تٓؿعِٗ أَجايڂ٘ َٛٚاعٛڂ٘.
ٚتقنرلٴ ايٓاي بعـا٠ٚٹ ايٌٝڀإ يٲْوإ َا تُٔٓت٘ قِ ڂ ١ػًلڇ آؿّٳ.
ٚكٳٻتب عً ٢فيو ه٤ٛٴ اؾنا٤ٹ ٗ اٯػل ٕٔ ٠دعًٛا َكاؿتٳِٗ بٝـ ايٌٝڀإ
ٚإْقاكٴِٖ بو ٤ٛايعكاب ٗ ايـْٝا.
ٚتوً١ٝڂ ايٓيب"عًَ ٢ا ٜكٛيٚ ْ٘ٛتجبٝتٴ٘ عً ٢ايـ.ٜٔ
ٚؽًٌ فيو إثباتٴ ايبعحٹٚ ،تٌٜٗٛٴ ّٜٛڇ ايكٝاََٚ ١ا ٜتكـَ٘ َٔ اؿٛاؿخ
ٚا٭ٖٛاٍ182_181/16 .
ٚ _4إِا أَل ٙاهلل غًع ْعً ;٘ٝتعُٝٛاڄ َٓ٘ يقيو إهإ ايق ٟهٝوُع ؾ٘ٝ
ايه ّ٬اٱشل.ٞ
ٚك ٣ٚايذلَق)1(ٟعٔ ابٔ َوعٛؿ عٔ ايٓيب"قاٍ= :ناْت ْع َٔ ٙ٬دًـ
ٓاك َٝت.+
أقٚ :ٍٛؾ_ ٘ٝأٜٔاڄ_ مٜاؿ ٠ػٌٛع.
ٚقـ اقتٔ ٢ن ٬إعٓ ٌٝقٛي٘ _تعاٍ_ :طإڇْٻوځ بٹايڃٛٳاؿٹ ٟايڃ ٴُ ځكـٻيڇص.
ؾشلف ايتٛنٝـ َؿٝـ ٖٓا ايتعً ٌٝنُا ًٖ ٛأْ٘ ٗ نٌ َكاّ ٜ ٫كتٔ ٞايتأنٝـ،
 ٗ _1يبى ايِٛف َٔ نتاب ايًباي.
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مكاالت
عٓـ
ٖٚق ٙػِ َٔ ١ُٝٛدٗات; ؾ٪ٜ ٬ػق َٓٗا سهِ ٜكتْٔ ٞنع ايٓعٌ

ايِ197/16 .٠٬

لكبار

كتاب

ٚمل
ٚ _5اػتًـ إؿولَ ٗ ٕٚعٓ ٢ططڂ٣ٛٶص _ ٖٛٚبِٔ ايڀاٚ ٤بهولٖا_
العزبٔ٘
ٜكلأ ٗ إٌٗٛك إ_ ٫بِٔ ايڀا _٤ؾك :ٌٝاهِ يقيو إهإٚ ،قٖٛ :ٌٝيف اهِ
العصز

َِـك َجٌ ٖـ٣ٶُٚ ،ـ بإِـك َعٓ ٢اهِ إؿع ،ٍٛأ ٟطٛاَٛ ٙه ٢بايورل
احلدٓح

ٗ تًو ايً ،١ًٝنأْ٘ ق ٌٝي٘ :إْو بايٛاؿ إكـي ايق ٟطٜٛت٘ هرلاڄ; ؾٝه ٕٛإعٓ٢
تع ٌٝأْ٘ ٖ ٛفيو ايٛاؿ.
ٚأسؤ َٓ٘ عًٖ ٢قا ايٛد٘ إٔ ٜكاٍ ٖ ٛأَلٷ ٕٛه ٢بإٔ ٜڀ ٟٛايٛاؿ،ٟ
ِٜٚعـ إٍ أع ;ٙ٬يتًك ٞايٛس.ٞ
ٚقـ ق :ٌٝإٕ َٛهُ ٢عـ أعً ٢ايٛاؿٚ ،ٟقَ ٖٛ :ٌٝعٓ ٢إكـي تكـٜوٌ;
٭ٕ ايڀ ٖٛ ٞدعٌ ايجٛب عًً ٢كٌ.
ٚه ٤ٞعًٖ ٢قا ايٛد٘ إٔ ػعٌ ايتجٓ ١ٝنٓا ١ٜعٔ ايتهلٜل ٚايتٔعٝـ َجٌ
طثٴِٻ اكٵدٹعٵ ايڃبٳِٳلٳ نځلٻٳتٝٵٔڇص ؾإعٓ :٢إكـي تكـٜواڄ ًـٜـاڄ ،ؾاهِ إِـك
َؿعَ ٍٛڀًل َبٌ يًعـؿ ،أ ٟإكـي تكـٜواڄ َٔاعؿاڄ.
ٚايٛاٖل عٓـ :ٟإٔ ططڂ٣ٛص اهِ يِٓـ َٔ ا٭ٚؿٜ ١ٜهٝٓ ٕٛكاڄ َٓني١
ايجٛب إڀ ٟٛأ ٚغا٥لاڄ نايب٦ل إڀٚ ،١ٜٛايب٦ل توُ ٢طٜٛاڄٚ ،زلٚ ٞاؿٺ بٛاٖل
َه( ١فا ط )٣ٛبتجًٝح ايڀاَ ٖٛٚ ،٤هإ ٜؤ يًشاز أ ٚإعتُل ايكاؿّ إٍ َه١
إٔ ٜػتوٌ عٓـ.ٙ
ٚقـ اػتًـ ٗ ططڂ٣ٛص ٌٖ ِٜٓلف أّٓ ٚع َٔ ايِلف بٓا ٤عً ٢أْ٘ اهِ
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أعذُ ،ٞأ ٚ٭ْ٘ َعـ ٍٚعٔ طاٚڈَ ،جٌ عُل عٔ عاَل.
ٚقلأ اؾُٗٛك ط ڂط٣ٛص ب ٬تٓ ٜٔٛعًَٓ ٢ع٘ َٔ ايِلف.
ٚقلأ ٙابٔ عاَلٚ ،عآُِٚ ،نٚ ،٠ايهواٚ ،ٞ٥ػًـ َْٓٛاڄ; ٭ْ٘ اهِ
ٚاؿ َقنل198_197/16 .
 _6طإڇٻْٓٹ ٞأځْٳا ايًډ٘ٴ  ٫ڇإيځ٘ٳ ڇإ٫ډ أځْٳا ؾځاعٵٴبـٵْٹٚ ٞٳأځقٹِٵ ايِٻ٠٬ځ ٹيقٹنڃلڇ )14( ٟإڇٕٻ ايوٻاعٳ١ځ
و ٳعٵٓٗٳا َٳ ٵٔ ٜ ٫ٴ ٵَ٪ٹٔٴ
ِـٻْٻ ځ
ذنٳ ٣نڂٌټ ْٳ ڃؿىڈ بٹُٳا ٳتوٵعٳ )15( ٢ؾځٜ ٬ٳ ٴ
آٹتٝٳ١څ أځنځاؿٴ ڂأػٵؿٹٗٝٳا ٹيتٴ ٵ
ٹبٗٳا ٚٳاتٻبٳعٳ ٖٳٛٳاٙٴ ځؾتٳ ٵلؿٳ٣ص.
ٖقا َا ٜٛس ٞإأَٛك باهتُاع٘; ؾاؾًُ ١بـٍ َٔ طَٳا ٜٴٛسٳ٢ص بـ٫ڄ َڀابكاڄ.
ٚٚقع اٱػباك عٔ ُٓرل إتهًِ بازل٘ ايعًِ ايـاٍ عً ٢ايقات ايٛادب
ايٛدٛؿ إوتشل ؾُٝع احملاَـ; ٚفيو أَ ٍٚا هب عًُ٘ َٔ ً ٕٚ٪اٱشل،١ٝ
 ٖٛٚإٔ ٜٳعٵًځِٳ ا٫هِ ايق ٟدعً٘ اهلل عًُاڄ عً ;٘ٝ٭ٕ فيو ٖ ٛا٭ٌُ ؾُٝع َا
هٝؼاطب ب٘ َٔ ا٭سهاّ إبًػ ١عٔ كبِٗ.
ٖ ٗٚقا إًاك ٠إٍ إٔ أَ ٍٚا ٜتعاكف ب٘ إت٬ق ٕٛإٔ ٜعلؾٛا أزلا ;ِٖ٤ؾأًاك
اهلل إٍ أْ٘ عامل باهِ نځًٹٚ ،ُ٘ٝعًِ نً ُ٘ٝازل٘ ٖٛٚ ،اهلل.
ٖٚقا ا٫هِ ٖ ٛعًِ ايلب ٗ ايًػ ١ايعلبٚ ،١ٝازل٘ _تعاٍ_ ٗ ايًػ ١ايعدلاْ١ٝ
(ٜٳٗٵٛٳٙٵ) أ( ٚأٖٵٝٳ٘ٵ) إقنٛك ٗ اٱُشاغ ايجايح َٔ هؿل اـلٚز ٗ ايتٛكاٗٚ ،٠
اٱُشاغ ايواؿي.
ٚقـ فنل اهِ (اهلل) ٗ َٛآع َٔ ايتٛكاَ ٠جٌ اٱُشاغ اؿاؿٚ ٟايج٬ثٌ َٔ
هؿل اـلٚز ٗ ايؿكل ٠ايجآَ ١عٌلٚ ،٠اٱُشاغ ايجاْٚ ٞايج٬ثٌ ٗ ايؿكل٠
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ايواؿه ١عٌل.٠
ٚيعً٘ َٔ تعبرل إذلٌْٚ ،أنجل تعبرل ايتٛكا ٠إِا ٖ ٛايلب أ ٚاٱي٘.
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ٚيؿ( ٜأٖ )٘ٝأ )ٜٙٛٗ( ٚقلٜب اؿلٚف َٔ نًُ ١إي٘ ٗ ايعلب.١ٝ

العزبٔ٘

ٜٚكاٍ :إٕ اهِ اؾ٬ي ٗ ١ايعدلاْٖ٫( ١ٝٴِٵ).

يف

ٚيعٌ إ ٗ ِٝآػل ٖٞ ٙأٌُ ايتٓ ٗ ٜٔٛإي٘.

العصز
احلدٓح

ايٌاى; ٭ٕ
ِّ
ٚتأنٝـ اؾًُ ١علف ايتأنٝـ; يـؾع ايٌو عٔ َٛهْ ٢ٴ ٿنٍٳ َٓني١ځ
غلاب ١اـدل تٴعٳ ٿلضٴ ايواَع يًٌو ؾ.٘ٝ
ٚتٛهُٓ ٘ٝرل ايؿٌِ بكٛي٘ :طإڇٻْٓٹ ٞأځْٳا ايًډ٘ٴص ينٜاؿ ٠تك ١ٜٛاـدلٚ،يٝى
َؿٝـ يًكِل; إف َ ٫كتٔ ٢ي٘ ٖٓا; ٭ٕ إكِٛؿ اٱػباك بإٔ إتهًِ ٖ ٛإوُ٢
اهلل; ؾاؿٌُ ٌٓ َٛاطا ٌٓ ٫ ٠اًتكام ٖٛٚ ،نكٛي٘ _تعاٍ_ :طځي ځكـٵ نځؿځلٳ
اډيقٹٜٔٳ قځايڂٛا إڇٕٻ ايًډ٘ٳ ٖٴٛٳ ايڃ ٳُوٹٝضٴ ابٵ ٴٔ َٳلٵٜٳِٳص.
 ١ًْٚط ٫ڇإيځ٘ٳ ڇإ٫ډ أځْٳاص ػدل ثإ عٔ اهِ (إٕ).
ٚإكِٛؿ َٓ٘ سِ ٍٛايعًِ ٕٛه ٢بٛسـاْ ١ٝاهلل _تعاٍ_.
ثِ ؾځ ٻلع عً ٢فيو ا٭َل بعباؿت٘.
ٚايعباؿ :٠ػُع َعٓ ٢ايعٌُ ايـاٍ عً ٢ايتع َٔ ِٝٛقٚ ٍٛؾعٌ ٚإػْ٬
بايكًب.
ٚٚد٘ ايتؿلٜع إٔ اْؿلاؿ_ ٙتعاٍ_ باٱشلٜ ١ٝكتٔ ٞاهتشكاق٘ إٔ ٜعبـ.
ٚػّ َٔ ايعباؿات بايقنل إقاَ١ڂ ايِ ;٠٬٭ٕ ايِ ٠٬ػُع أسٛاٍ ايعباؿ.٠
ٚإقاَ ١ايِ :٠٬إؿاَتٗا ،أ ٟعـّ ايػؿً ١عٓٗا.
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ٚايقنل هٛم إٔ ٜهَ ٕٛعٓ ٢ايتقنل بايعكٌٚ ،هٛم إٔ ٜه ٕٛايقنل بايًوإ.
ٚاي ٗ ّ٬طٹيقٹنڃلڇٟص يًتعً ،ٌٝأ ٟأقِ ايِ ;٠٬٭دٌ إٔ تقنلْ ;ٞ٭ٕ
ايِ ٠٬تقنل ايعبـ غايك٘; إف ٜوتٌعل أْ٘ ٚاقـ بٌ ٜـ ٟاهلل ٕٓادات٘; ؾؿٖ ٞقا
ايه ّ٬إّا٤ٷ إٍ سهٌَُ ١لٚع ١ٝايِٚ ،٠٬بُُٔٝت٘ إٍ قٛي٘ _تعاٍ_ :طإڇٕٻ
ايِٻ٠٬ځ ٳتٵٓٗٳ ٢عٳٔٵ ايڃؿځشٵٌٳا٤ٹ ٚٳايڃ ٴُٵٓهځلڇص ٜٗٛل إٔ ايتك َٔ ٣ٛسهٌَُ ١لٚع١ٝ
ايِ ;٠٬٭ٕ إهًـ إفا فنل أَل اهلل  ْ٘ٝٗٚؾعٌ َا أَلٚ ،ٙادتٓب َا ْٗا ٙعٓ٘،
ٚاهلل عٳ ٻلف َٛه ٢سهُ١ځ ايِ٠٬ٹ فًُ١ڄٚ ،علٻؾٗا قُـاڄ "َؿًِ.١
ٚهٛم إٔ ٜه ٕٛاي_ ّ٬أٜٔاڄ_ يًتٛقٝت ،أ ٟأقِ ايِ ٠٬عٓـ ايٛقت ايقٟ
دعًت٘ يقنل.ٟ
ٚهٛم إٔ ٜه ٕٛايقنل ايقنل ايًواْ ;ٞ٭ٕ فنل ايًوإ ولى فنل ايكًب،
ٌٜٚتٌُ عً ٢ايجٓا ٤عً ٢اهلل ٚا٫عذلاف َا ي٘ َٔ اؿل ،أ ٟايق ٟعٓٝت٘ يو;
ؾؿ ٞايه ّ٬إّا ٤إٍ َا ٗ أٚقات ايِ َٔ ٠٬اؿهُ ٗٚ ،١ايه ّ٬سقف ٜٴعٵًځِ
َٔ ايوٝام201_199/16 .
 :١ًْٚ _7طإڇٕٻ ايوٻاعٳ١ځ آٹتٝٳ١څص َوتأْؿ٫ ١بتـا ٤إع ّ٬بأٌُ ثإ َٔ أٍُٛ
ايـ ٜٔبعـ أٌُ ايتٛسٝـ ٖٛٚ ،إثبات اؾنا.٤
ٚايواع :١عٳًځ ٷِ بايػًب ١عً ٢هاع ١ايكٝاَ ،١أ ٚهاع ١اؿواب.
 :١ًْٚطأځنځاؿٴ ڂأػٵؿٹٗٝٳاص ٗ َٓٛع اؿاٍ َٔ طايوٻاعٳ١ص أَ ٚعذلٓ ١بٌ
ًْٚ ١عًتٗا.
ٚاٱػؿا :٤ايوذلٚ ،عـّ اٱٗٚاكٚ ،أكٜـ ب٘ ٖٓا اجملام عٔ عـّ اٱع.ّ٬
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مكاالتب٘
ٚإٌٗٛك ٗ ا٫هتعُاٍ إٔ (ناؿ) تـٍ عًَ ٢كاكبٚ ١قٛع ايؿعٌ إؼدل
لكبار

عٓٗا ،ؾايؿعٌ بعـٖا ٗ سٝن اْ٫تؿا ،٤ؾكٛي٘ _تعاٍ_ :طنځاؿٴٚا ٳٜهڂْٛٴٕٛٳ عٳځًٝٵ٘ٹ
يٹبٳـاڄص ٜـٍ عً ٢إٔ ن ِْٗٛيبـاڄ غرل ٚاقعٚ ،يهٓ٘ اقذلب َٔ ايٛقٛع.

كتاب

العزبٔ٘

ٕٚا ناْت ايواعَ ١ٳؼٵؿٹ ١ٝايٛقٛع ،أ ٟكؿ ١ٝايٛقت ،نإ قٛي٘ :يفطأځنځاؿٴ
العصز

ڂأػٵؿٹٗٝٳاص غرل ٚآض إكِٛؿ; ؾاػتًؿٛا ٗ تؿورل ٙعًٚ ٢د ٙٛنجرل ٠أځَٵجٳ ڂًٗا ث٬ث.١
احلدٓح

ؾك :ٌٝإلاؿ إػؿا ٤اؿـٜح عٓٗا ،أً َٔ ٟـ ٠إكاؿ ٠إػؿاٚ ٤قتٗا ،أٜ ٟلاؿ
تلى فنلٖا.
ٚيعٌ تٛد ٘ٝفيو إٔ إهقبٌ بايواع ١مل ٜنؿِٖ تهلك فنلٖا ٗ ايكلإٓ إ٫
عٓاؿاڄ عً ٢إْهاكٖا.
ٚقٚ :ٌٝقعت (أناؿ) ما٥ـٖٓ ٠ا َٓني ١مٜاؿ( ٠نإ)( ٗ )1بعض إٛآع; تأنٝـاڄ
يٲػؿاٚ ،٤إكِٛؿ :أْا أػؿٗٝا ؾ ٬تأت ٞإ ٫بػت.١
ٚتأ ٍٚأب ٛعً ٞايؿاكهَ ٞعٓ ٢طڂأػٵؿٹٗٝٳاص َعٓ( ٢أٗٚلٖا).
ٚقاٍُٖ :ن ٠طڂأػٵؿٹٗٝٳاص يٲمايَ ١جٌ ُٖن ٠أعذِ ايهتابٚ ،أًه ٢مٜـاڄ،
أ ٟأم ٌٜػؿاٖ٤ا.
ٚاـؿا :٤ثٛب تًـ ؾ ٘ٝايكلبَ ١وتعاك يًوذل.
ؾإعٓ :٢أناؿ أٗٚلٖا ،أ ٟأٗٚل ٚقٛعٗا ،أٚ ٟقٛعٗا قلٜب.
 _ 1نُا ٗ ايٌاٖـ ايٓش:ٟٛ
ست ت تت ُٚب ت ت تتعُاب ت ت تتُ٘بكت ت تت ُت ت ت تتيفوُُٜ
ُ

ُ عم ت ت تت ُٜت ت تتيفُُ نت ت ت تتِّٕو ُٛلعت ت تت ةُ (ّ)ُ
ُ
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ٖٚق ٙاٯ َٔ ١ٜغلا٥ب اهتعُاٍ (ناؿ) ؾ ِٔٝإٍ اهتعُاٍ ْؿٗٝا ٗ قٛي٘:
ط ٳَٚٳا نځاؿٴٚا ٜٳؿڃ ٳعًڂٕٛٳص ٗ هٛك ٠ايبكل202_201/16 .٠
َٚ _8آكبْ :ع َأكبَ ،١جًح ايلا :٤اؿاد ،١أ ٟأَٛك أستاز إيٗٝا.
 ٗٚايعِا َٓاؾع نجرل ٠ك ٟٚبعٔٗا عٔ ابٔ عبايٚ ،قـ أؾلؿ اؾاسَٔ ٜ
نتاب ايبٝإ ٚايتب ٌٝباباڄ ٕٓاؾع ايعِا.
 َٔٚأَجاٍ ايعلب ٖٛ= :ػرل َٔ تؿاكم ايعِا.+
 َٔٚيڀا٥ـ َعٓ ٢اٯَ ١ٜا أًاك إي ٘ٝبعض ا٭ؿبا َٔ ٤إٔ َٛه ٢أطٓب ٗ
دٛاب٘ بنٜاؿ ٠عًَ ٢ا ٗ ايو٪اٍ; ٭ٕ إكاّ َكاّ تٌلٜـ ٜٓبػ ٞؾ ٘ٝطٍٛٴ اؿـٜح.
206/16
 _9ؾايٌلغ :سكٝكت٘ :تكڀٝع ٚاٖل ً٤ٞٺ يځٿ.ٔٝ
ٚاهتعرل ٖٓا ٱمايَ ١ا ٗ ْؿى اٱْوإ َٔ ػٛاطل تهـك ،ٙأ ٚتٛدب تلؿؿٗ ٙ
اٱقـاّ عً ٢عٌُڈ َا; تٌبٗٝاڄ بتٌلٜض ايًشِ ظاَع ايتٛهع210/16 .١
ٚ _10ػّ ٖاك ;ٕٚيؿل ٙثكت٘ ب٘ٚ ،٭ْ٘ نإ ؾِٝض ايًوإ َٹكڃٛا٫ڄ ،ؾهْ٘ٛ
َٔ أًٖ٘ َ١ٓٛڂ ايِٓض ي٘ٚ ،ن ْ٘ٛأػا ٙأق ٗ ٣ٛإٓاُشٚ ،١ن ْ٘ٛا٭ؾٳ اـاْٻ;
٭ْ٘ َعً ّٛعٓـ ٙبأُاي ١ايلأ212/16 .ٟ
ٚ _11عًٌ َٛه _ ٢عً ٘ٝايو _ ّ٬ه٪اي٘ ؼَِ ٌٝا هأي٘ يٓؿو٘ ٚ٭ػ ،٘ٝبإٔ
ٜوبشا اهلل نجرلاڄ ٜٚقنلا اهلل نجرلاڄ.
ٚٚد٘ فيو إٔ ؾُٝا هأي٘ يٓؿو٘; توٗ٬ٝڄ ٭ؿا ٤ايـع ٠ٛبتٛؾل آ٫تٗا ٚٚدٛؿ
ايع ٕٛعًٗٝاٚ،فيو َ ١ٓٛتهجرلٖا.
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ٚأٜٔاڄ ؾُٝا هأي٘ ٭ػ ٘ٝتٌلٜه٘ ٗ ايـعٚ ،٠ٛمل ٜهٔ ٭ػ َٔ ٘ٝقبٌ.

438

مكاالت
لكبار

ٚفيو هعٌ َٔ أػَٔ ٘ٝاعؿ١ڄ يـعٛت٘ٚ ،فيو ٜبعح أػا_ ٙأٜٔاڄ_ عً ٢ايـع.٠ٛ
كتاب

ٌَتًُ١
ٚؿع ٠ٛنٌ َُٓٗا تٌتٌُ عً ٢ايتعلٜـ بِؿات اهللٚ ،تٓن ;ٜ٘ٗؾٗ ٞالعزبٔ٘
عً ٢ايتوبٝض ٗٚ ،ايـع ٠ٛسح عً ٢ايعٌُ بُٛاٜا اهلل _تعاٍ_ عباؿٳ ،ٙيف
ٚإؿػاٍٴ

ا٭َ ٗ ١سٔل ٠اٱّإ ٚايتك.٣ٛ

العصز

احلدٓح

 ٗٚفيو إنجاك َٔ فنل اهلل بإب٬ؽ أَل ;ْ٘ٝٗٚ ٙأ ٫تل ٣إٍ قٛي٘ _تعاٍ_ بعـ
ت ٚٳځأػٴٛىځ بٹآٜٳاتٹٚ ٞٳ ٫ٳتٹٓٝٳا ؾٹ ٞفٹنڃلڇٟص.
ٖق ٙاٯٜات :طا ٵف ٳٖبٵ أځٵْ ٳ
أ ٫ ٟتٔعؿا ٗ تبًٝؼ ايلهاي ;١ؾ ٬دلّ نإ ٗ ؼَِ ٌٝا ؿعا ب٘ إنجاك َٔ
توبٝشُٗا ٚفنلُٖا اهلل.
ٚأٜٔاڄ ٗ ايتعا ٕٚعً ٢أؿا ٤ايلهاي ١تكً َٔ ٌٝاً٫تػاٍ بٔلٚكات اؿٝا ;٠إف
ّهٔ إٔ ٜكتوُا ايعٌُ ائلٚك ٟؿٝاتُٗا ،ؾٝكٌ مَٔ اًتػاشلُا بائلٚكٜات،
ٚتتٛؾل ا٭ٚقات ٭ؿا ٤ايلهايٚ ،١تًو ؾا٥ـ ٠ع ١ُٝٛيهًُٗٝا ٗ ايتبًٝؼ.
ٚايق ٟأؾأ َٛه ٢إٍ ه٪اٍ فيو عًُٴ٘ بٌـ ٠ؾلعٚ ،ٕٛطػٝاْٹَ٘ٚ ،ٳٓٵعٹ٘ٹ ا٭َ١ځ
َٔ َؿاكق٬ٓ ١شلِ; ؾځعٳًٹِٳ إٔ ٗ ؿعٛت٘ ؾتٓ١ڄ يًـاع ;ٞؾوأٍ اٱعاْ ١عً ٢اـْ٬
َٔ تًو ايؿتٓ ;١يٝتٛؾلا يًتوبٝض ٚايقنل نجرلاڄ214_213/16 .
ِٓٳعٳ ٳعًځ ٢ٳعٝٵٓٹ )39( ٞڇإفٵ تٳُٵٌٹ ٞڂأ ٵػتٴوځ ځؾٳتكڂٍٛٴ ٖٳٌٵ ځأ ٴؿڊيهڂِٵ ٳعًځَ ٢ٳٔٵ
 _12ط ٳٚٹيتٴ ٵ
شنٳٕٳص.
ٳٜهڃ ڂؿًڂ٘ٴ ؾځلٳدٳ ٵعٓٳاىځ ڇإيځ ٢ڂأَٿوځ ځنٞٵ ٳتكځ ٻل ٳعٵٝٴٓٗٳا ٚٳ ٫تٳ ٵ
سٵٓٝٳا ڇإيځ ٢ڂأَٿوځص
ِٓٳعٳ ٳعًځ ٢عٳٵٓٝٹٞص عڀـ عً :١ًْ ٢طڇإفٵ ځأ ٵ ٚٳ
ًْ :١ط ٳٚٹيتٴ ٵ
اخل.
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دعٌ ا٭َلإ إُاَاڄ ٕٓٚ ١اسـ ;٠٭ٕ إلا َٔ ٙ٤ايكتٌ ٜٗٛ ٫ل أثل ٙإ ٫إفا ألاٙ
َٔ إٛت بايقب ;ٍٛيذلى ايلٓاع َٔٚ ،١اٱُٖاٍ إؿٔ ٞإٍ اشل٬ى أ ٚائٖٛ
إفا ٚي ٞتلبٝتٳ٘ َٳٔٵ ٌٜ ٫ؿل عً ٘ٝايٌؿك ١اؾبً.١ٝ
ٚايتكـٜلٚ :إف ٌُ ٞأػتو ؾتك ٌٖ ٍٛأؿيهِ عًٜ َٔ ٢هؿً٘; ٭دٌ إٔ تِٓع
عً ٢عٝين.
ٚايِٓعَ :وتعاك يًذلبٚ ١ٝايتُٓ ;١ٝتٌبٗٝاڄ يقيو بِٓع ًَِٛٓ ٤ٞعَ٘ٓٚ ،
ٜكاٍ ٕٔ أْعِ عً ٘ٝأسـ ْعُ ١عُٝٓ ٖٛ :١ُٝٛع ١ؾ218/16 .ٕ٬
ٖٚ _13ق ١َٓ ٙعً ٘ٝٱنُاٍ ِاٚ ،٘٥عً ٢أَ٘ بٓذات٘ ،ؾًِ تؿاكم ابٓٗا إ٫
هاعات ق ،ٌ٥٬أنلَٗا اهلل بوبب ابٓٗا.
ٚعڀـ ْؿ ٞاؿنٕ عً ٢قل ٠ايعٌ; يتٛمٜع إٓ ;١٭ٕ قل ٠عٗٓٝا بلدٛع٘ إيٗٝا،
ٚاْتؿا ٤سنْٗا بتشكٝل هَ٬ت٘ َٔ اشل٬ى  َٔٚايػلمٚ ،بُٛٛي٘ إٍ أسؤ
َأ.٣ٚ
ٚتكـ ِٜقل ٠ايعٌ عً ٢اْتؿا ٤اؿنٕ َع أْٗا أػّ ؾٝػين فنلٖا عٔ فنل اْتؿا٤
اؿنٕ; كٚع ٞؾَٓ ٘ٝاهب ١تعكٝب طؾځلٳدٳ ٵعٓٳاىځ ڇإيځ ٢أڂَٿوځص َا ؾ َٔ ٘ٝاؿهُ ،١ثِ
أنٌُ بقنل اؿهُ ٌَٞ ٗ ١أػت٘ ؾتك :ٍٛطٖٳٌٵ ځأ ٴؿڊيهڂِٵ ٳعًځَ ٢ٳٔٵ ٳٜهڃ ڂؿًڂ٘ٴص ٗ
بٝتٗاٚ ،نقيو نإ ًإٔ إلآع فٚات ا٭مٚاز نُا دا ٗ ٤سـٜح سً،١ُٝ
ٚنقيو ثبت ٗ ايتٛكا ٗ ٠هؿل اـلٚز219/16 .
ٚ _14ايؿتٴَِ :ٕٛـك ؾتٳٔ ،ناـلٚزٚ ،ايجبٛكٚ ،ايٌټهٛكَ ٖٛٚ ،ؿعٍٛ
َڀًل يتأنٝـ عاًَ٘  :ٖٛٚطځؾٳتٓٻاىځص ٚتٓهرل ٙيًتع ،ِٝٛأ ٟؾتْٛاڄ قٜٛاڄ عُٝٛاڄ.

لطائف مً تفضري صْرٗ طُ

ٚايؿت ٕٛنايؿتٓ ٖٛ :١آڀلاب ساٍ إلَ ٗ ٤ـ َٔ ٠سٝات٘.
ٚتكـّ عٓـ قٛي٘ _تعاٍ_:طٚٳايڃ ٹؿٵتٓٳ١ڂ أځ ٳً ټـ َٹٔٵ اڃي ځكتٵٌڇص ٗ هٛك ٠ايبكل.٠
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مكاالت
لكبار
كتاب

ٜٗٛٚل إٔ ايؿت ٕٛأٌُ َِـك ؾً َعٓ ٢اػتدل; ؾٝه ٗ ٕٛايٌل  ٗٚاـرل.
العزبٔ٘
ٚأَا ايؿتٓ ١ؾًعًٗا ػاُ ١باػتباك إٔلٜٗٛٚ ،ل إٔ ايتٓ :ٗ ٜٔٛطڂؾتيفٴْٛاڄص
العصز

ذٵٓٝٳاىځ
يًتكًٚ ،ٌٝته :١ًْ ٕٛط ٳٚځؾٳتٓٻاىځ ڂؾتٴْٛاڄص نا٫هتـكاى عً ٢قٛي٘ :طځؾٓٳ ٻ
احلدٓح

َٹٔٵ ايڃػٳِٿص أ ٟلٓٝاى ٚسٌِ يو ػٛف ،نكٛي٘ :طؾځځأُٵبٳضٳ ؾٹ ٞايڃ ٳُـٹٜٓٳ١ٹ ػٳا٥ٹؿاڄ
ٳٜتٳلٳډقبٴص ؾقيو ايؿت.ٕٛ
ٚإلاؿ بٗقا ايؿت ٕٛػٛف َٛه َٔ ٢عكاب ؾلعٚ ٕٛػلٚد٘ َٔ ايبًـ إقنٛك
ٗ قٛي٘ _تعاٍ_ :طؾځځأُٵبٳضٳ ؾٹ ٞايڃ ٳُـٹٜٓٳ١ٹ ػٳا٥ٹؿاڄ ٳٜتٳلٳډقبٴص إٍ قٛي٘ :طٚٳدٳا٤ٳ كٳدٴٌٷ
َٹٔٵ أځقڃِٳ ٢ايڃ ٳُـٹٜٓٳ١ٹ ٳٜوٵعٳ ٢قځاٍٳ ٜٳا َٴٛهٳ ٢إڇٕٻ ايڃُٳٮځ ٜٳأڃتٳُٹلٴٕٚٳ بٹوځ ٹيٳ ٝڃكٴتًڂٛىځ ؾځاػٵلٴزٵ إڇْٿٞ
ذٓٹَ ٞٹٔٵ اڃيكځٛٵّڇ
يځوځ َٹٔٵ ايٓٻاُٹشٹٌٳ ( )20ؾځؼٳلٳزٳ ٹَٵٓٗٳا ػٳا٥ٹؿاڄ ٳٜتٳلٳډقبٴ قځاٍٳ كٳبٿ ْٳ ٿ
ايٛډايٹُٹٌٳص.
ٚفٹنڃلٴ ايؿتٕٛڇ بٌ تعـاؿ إٓٔ إؿَازٷ يٲع ّ٬بإٔ اهلل مل  ٌُٜٗؿّ ايكبڀ ٞايقٟ
قتً٘ َٛه ;٢ؾإْ٘ ْؿى َعِ ١َٛايـّ; إف مل وٌِ َا ٜٛدب قتً٘; ٭ِْٗ مل تلؿ
إي ِٗٝؿع ٠ٛإشل ١ٝس٦ٓٝق; ؾشٌ أل ٢اهلل َٛه َٔ ٢إ٪اػق ٠بـَ٘ ٗ ًلع ؾلعٕٛ
ابتًَٛ ٢ه ٢باـٛف ٚايػلب ;١عتاباڄ ي٘ عً ٢إقـاَ٘ عً ٢قتٌ ايٓؿى ،نُا قاٍ ٗ
اٯ ١ٜا٭ػل :٣طقځاٍٳ ٳٖقٳا َٹٔٵ عٳُٳٌڇ اي ٻٌٵٝڀځإڇ إڇْٻ٘ٴ ٳع ٴـٚپ َٴٔٹٌپ َٴبٹٌٷ ( )15قځاٍٳ كٳبٿ
إڇْٿ ٞځًٚځ ٵُتٴ ْٳ ڃؿوٹ ٞؾځاغڃؿٹلٵ يٹ ٞؾځػٳؿځ ٳل يځ٘ٴص.
ٚعباؿ اهلل ايق ٜٔأكاؿ بِٗ ػرلاڄ ٚكعاِٖ بعٓاٜت٘ هعٌ شلِ َٔ نٌ ساي ١نُا٫ڄ
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ٜهوبٜٚ ،ْ٘ٛوَُ ٢جٌ فيو با٫بت ،٤٬ؾهإ َٔ ؾتَٛ ٕٛه ٢بكٔ ١ٝايكبڀ ٞإٔ
قـك ي٘ اـلٚز إٍ أكض َـ ;ٜٔيٝهتوب كٜآ١ځ ْؿىڈٚ ،تٗ١٦ٝځ ُٓرلڈ;
يتشٌُ( )1إِاعبٜٚ ،تًك ٢ايتٗقٜب َٔ ُٗل ٙايلهً ٍٛعٝب _عً ٘ٝايو._ّ٬
ٚشلقا إعٓ ٢عكب فنل ايؿت ٕٛبايتؿلٜع ٗ قٛي٘ :ط ځؾًځٹبٵجتٳ ٹهٓٹٌٳ ؾٹ ٞځأٖٵٌڇ ٳَـٵٜٳٔٳ
ت ٳعًځ ٢ځقـٳكڈ ٜٳا َٴٛهٳ٢ص ؾبٌ ي٘ نٝـ ناْت عاقب ١ايؿت.ٕٛ
ثٴِٻ دٹٵ ٦ٳ
أٜ ٚه ٕٛايؿتٌَ ٕٛذلناڄ بٌ قُٛؿ ايعاقبٓٚ ١ـَ ٙجٌ ا٫بت ٗ ٤٬قٛي٘:
ت ٚٳاي ٻوٝٿ٦ٳاتٹص.
ش ٳوٓٳا ٹ
ط ٳٚٳبًځٛٵْٳاٖٴِٵ بٹايڃ ٳ
أٚ ٟاػتدلْاى اػتباكاڄٚ ،ا٫ػتباكُ :ج ٌٝؿاٍ تهًٝؿ٘ بأَل ايتبًٝؼ عاٍ َٔ
ىتدلٚ ،شلقا اػترل ٖٓا ؿ ٕٚايؿتٓ221_220/16 .١
_15طقځاٍٳ ؾځُٳٔٵ ٳكټبهڂُٳا ٜٳا َٴٛهٳ )49( ٢قځاٍٳ ٳكټبٓٳا اډيقٹ ٟځأ ٵعڀځ ٢نڂٌٻ ٳًٞٵ٤ٺ ٳػ ڃًكځ٘ٴ
ثٴِٻ ٳٖـٳ)50( ٣ص.
ٖقا سها١ٜڂ دٛابٹ ؾلعٕٛٳ عٔ ايه ّ٬ايق ٟأَل اهلل َٛهٖٚ ٢اك ٕٚبإب٬غ٘
ؾلع ;ٕٛؾؿ ٞاٯ ١ٜسقفٴ دٴُٳٌڈ ؿٍ عًٗٝا ايوٝام; قِـاڄ يٲهامٚ ،ايتكـٜل:
ؾځأځتٳٝٳا ،ٙؾكا ٫ي٘ َا أَٹلا ب٘ ،ؾكاٍ :ؾُٔ كبهُا؟
ٚيقيو دا٤ت سها ١ٜق ٍٛؾلع ٕٛظًَُ ١ؿِٛي ١عً ٢طلٜك ١سها١ٜ
احملاٚكات اييت اهتكلٜٓاٖا َٔ أهًٛب ايكلإٓٚ ،بٓٝاٖا ٗ هٛك ٠ايبكلٚ ٠غرلٖا.
ٚٚد٘ ؾلع ٕٛاـڀاب إيُٗٝا بائُرل إٌذلى ،ثِ ػّ َٛه ٢باٱقباٍ عً٘ٝ
بايٓـا ;٤يعًُ٘ بإٔ َٛه ٖٛ ٢ا٭ٌُ بايلهايٚ ،١إٔ ٖاك ٕٚتابع ي٘.
ٖ _ 1هقا ٗ ا٭ٌُٚ ،يعًٗا :يٝتشُٻٌ)ّ( .
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ٖٚقا ٚإٕ مل وتٛڇ عً ٘ٝنَُٗ٬ا; ؾكـ تعٌ إٔ ٜه ٕٛؾلع ٕٛعٳًٹُٳ٘ َٔمكاالت
نٝؿ١ٝ
لكبار

ؿػٛشلُا عًٚ ٘ٝكاطبت٘ٚ ،٭ٕ َٛه ٢نإ َعلٚؾاڄ ٗ ب ٙ٬ؾلع ;ٕٛ٭ْ٘ كبٝټ٘ أٚ
كتاب

آ١ٜ
كٳبٞٸ أب ;٘ٝؾً٘ هابك ١اتِاٍ بـاك ؾلع ،ٕٛنُا ؿٍ عً ٘ٝقٛي٘ ي٘ احملهٗ ٞ
العزبٔ٘
هٓٹٌٳص يف
اٯ.١ٜ
هٛك ٠ايٌعلا :٤طقځاٍٳ ځأيځِٵ ْٴ ٳلبٿوځ ؾٹٓٝٳا ٳٚيٹٝـڄا ٳٚيځٹبٵجتٳ ؾٹٓٝٳا َٹ ٵٔ عٴُٴ ڇلىځ ٹ

العصز

ٚيعٌ َٛه ٖٛ ٢ايق ٟت ٍٛايهٖٚ ّ٬اكِٜ ٕٚـق٘ بايك ٍٛأ ٚباٱًاك،٠
ٚإٓاؾت٘ ايلب إٍ ُٓرلُٖا ٭ُْٗا قا ٫ي٘ :طإڇْٻا ٳكهٴ ٫ٛٳكبٿوځص.

احلدٓح

ٚأعلض عٔ إٔ ٜك :ٍٛؾُٔ كبٞ؟ إٍ قٛي٘ :طؾځُٳٔٵ ٳكټبهڂُٳاص إعلآاڄ عٔ
ا٫عذلاف بإلبٛبٚ ١ٝي ٛعها ١ٜقٛشلُا; يٜ ٬٦كع فيو ٗ زلع أتباع٘ ٚقَ٘ٛ
ؾٝشوبٛا أْ٘ َذلؿؿ ٗ َعلؾ ١كب٘ ،أ ٚأْ٘ اعذلف بإٔ ي٘ كباڄٚ ،تَٛ ٍٛه٢
اؾٛاب; ٭ْ٘ ػّ بايو٪اٍ بوبب ايٓـا ٤ي٘ ؿ ٕٚغرل232_231/16 .ٙ
 _16قاٍ اينكٌل ٗ ٟايهٌافٚ= :هلل ؿك ٖقا اؾٛاب َا أػِلَٚ ،ٙا
أْعَ٘ٚ ،ا أب ٕٔ ٘ٓٝأيك ٢ايقْٖٔٛٚ ،ل بعٌ اٱِْافٚ ،نإ طايباڄ يًشل.+
233/16
ٚ _17طايوٻاَٹلڇٟټصٜٗٛ :ل إٔ ٜاٜ ٙ٤اْ ٤وبٚ ،١إٔ تعلٜؿ٘ باي ّ٬يًعٗـ.
ؾأَا ايٓوب ١ؾأًُٗا ٗ ايه ّ٬ايعلب ٞإٔ ته ٕٛإٍ ايكباٚ ٌ٥ايعٌا٥ل; ؾايواَلٟ
ْوب إٍ اهِ أب ٞقب َٔ ١ًٝبين إهلا ٌٝ٥أ ٚغرلِٖ ٜكاكب ازل٘ يؿ ٜهٳاَٹلٚ ،قـ
نإ َٔ ا٭زلا ٤ايكـًّ( ١ٴَٛل) ً(ٚاَل) ُٖٚا ٜكاكبإ اهِ هاَل  ٫هُٝا َع
ايتعلٜب.
 ٗٚأْٛاك ايتٓن= :ٌٜايواَلْ ٟوب ١إٍ قب َٔ ١ًٝبين إهلاٜ ٌٝ٥كاٍ شلا:
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ايواَل +٠ا _ ٖع 279/16 .
ٚ _18قـ قڂلٕ بٌ اْتؿا ٤اؾٛع ٚايًباي ٗ قٛي٘ :طځأ٫ډ تٳذٴٛعٳ ؾٹٗٝٳا ٚٳ٫
تٳعٵلٳ٣ص ٚقلٕ بٌ اْتؿا ٤ايُٛأ ٚأمل اؾوِ ٗ قٛي٘ :ط ٫ٳتٛڃُٳأڂ ؾٹٗٝٳا ٚٳ٫
تٳٔٵشٳ٢ص ٕٓاهب ١بٌ اؾٛع ٚايعل ٗ ،ٟإٔ اؾٛع ػً ٛباطٔ اؾوِ عُا ٜك٘ٝ
تإٔ٘ ٚفيو ٖ ٛايڀعاّٚ ،إٔ ايعل ٟػًٚ ٛاٖل اؾوِ عُا ٜك ٘ٝتإٔ٘  ٖٛٚيؿض اؿل
ٚقلْ ايدلؿٕٓٚ ،اهب١ٺ بٌ ايُٛأ ٚبٌ سلاك ٠ايٌُى ٗ إٔ ا٭ ٍٚأمل سلاك٠
ايباطٔٚ ،ايجاْ ٞأمل سلاك ٠ايٛاٖل; ؾٗقا اقتٔ ٢عـّٳ اقذلإڇ فنلڇ ايُٛأ ٚاؾٛع،
ٚعـّ اقذلإ فنل ايعل ٟبأمل اؿلٚ ،إٕ نإ َكتٔ ٢ايٛاٖل ْع ايٓٛرلٗ ٜٔ
نًُٗٝا; إف ْع ايٓٛا٥ل َٔ أهايٝب ايبـٜع ٗ ْ ِٛايه ّ٬عوب ايٛاٖل ي ٫ٛإٔ
علض ٖٓا َا أٚدب تؿلٜل ايٓٛا٥ل.
ٖ َٔٚقا ايكب ٗ ٌٝتؿلٜل ايٓٛا٥ل قِ ١أؿب ١ٝطلٜؿ ١دلت بٌ هٝـ ايـٚي١
ٚبٌ أب ٞايڀٝب إتٓيب فنلٖا إعلَ( ٗ ٟعذن أٓـ) ًلس٘ عً ٢ؿٜٛإ أبٞ
ايڀٝب إْا٫ڄٚ ،بوڀٗا ايٛاسـً ٗ ٟلس٘ عً ٢ايـٜٛإ  :ٖٞٚإٔ أبا ايڀٝب ٕا
أٌْـ هٝـ ايـٚي ١قِٝـت٘ اييت طايعٗا:
عمُٜق ُاِنُ لعاًُتأتُ٘ لعا ٟيُ

قاٍ ٗ أثٓاٗ٥ا ِٜـ َٛقع ١بٌ هٝـ ايـٚيٚ ١ايل ٗ ّٚثػل اؿـخ:
ٔقحت تتجُٔوت تتيفُوتُ نتت تتٕحُش ت ت ُلٕ ق ت ت ُُ ُ

أٌ ت ُوتُزحتتَُ ل ت أُِٝتتٌُٕتتيفٟيُُ

ُـتت ت ُبت ت ُ ألبغت تتيفهُ مى تتُِٜت تتاقتُ ُُٛ

ُٔٔزّ ت تت ُٔ ت ت تتيفلُٔخ ت تت كُبيفست ت تتيُُ

ُ
ؾًُا أٌْـٖ ٙق ٜٔايبٝتٌ ،قاٍ ي٘ هٝـ
ُ ؾاهتعاؿٖا هٝـ ايـٚي َ٘ٓ ١بعـ فيو،
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ايـٚي :١إٕ ُـك ٟايبٝتٌ ُ٥٬ٜ ٫إ عذٴنٳٜٵُٗاٚ ،نإ ٜٓبػ ٞإٔ تك:ٍٛ

مكاالت
لكبار

ٔقحت تتجُٔوت تتيفُوتُ نتت تتٕحُش ت ت ُلٕ ق ت ت ُُ ُ

ٔٔزّت ت ت ُٔ ت تتيفلُٔخ ت ت ت كُبتيفس ت ت تيُُ

ُـت تت ُب تت ُ ألبغت تتيفهُ مىت تتُِٜاقت تتُ ُُٛ

ُ أٌ ت ُوتُزحتتَُ ل ت أُِٝتتٌُٕتتيفٟيُُ
العزبٔ٘

كتاب

ُ ٚأْت ٗ ٖقا َجٌ اَل ٨ايكٝى ٗ قٛي٘:
ت تتأٌُ٘حُا

ُ

يف
العصز

ت تتبُزت تتٕ ا ُلتمت تت ُ ُٚ

ٔحُاتت تتاغَُ يفعات تتيفُُن حُخمخت تتيفهُ

ُٔحُاس تتاأُ ل تتا ُُ لت ت ُٔٔٙحُاق تتنُ ُ

ُرتٗمتتُ٘ ت ِّ ُٙت ُٚبعت ت ُ زتح تتيفهُُ

احلدٓح

ُٚٚد٘ ايه ّ٬عًَ ٢ا قاٍ ايعًُا ٤بايٌعلُ إٔ ٜه ٕٛعذن ايبٝت ا٭ ٍٚيًجاْ،ٞ
ٚعذن ايبٝت ايجاْ ٞيٮ ;ٍٚيٝوتك ِٝايه ;ّ٬ؾٝه ٕٛكنٛب اـَ ٌٝع ا٭َل
يًؼ ٌٝبايهلٜٚ ،ه ٕٛهبا ٤اـُل يًقَ ٠ع تبڀٔ ايهاعب.
ؾكاٍ أب ٛايڀٝب :أؿاّ اهلل عن ا٭َرل ،إٕ ُض إٔ ايق ٟاهتـكى عً ٢اَل٨
ايكٝى ٖقا أعًِ َٓ٘ بايٌعل ؾكـ أػڀأ اَل٩ٵ ايكٝى ٚأػڀأت أْاْ٫َٛٚ ،ا ٜعلف
إٔ ايجٛب ٜ ٫علؾ٘ ايبنام َعلؾ ١اؿا٥و; ٭ٕ ايبنام ٜ ٫علف إًْ ٫ت٘ٚ ،اؿا٥و
ٜعلف ًْت٘ ٚتؿِ ;ً٘ٝ٭ْ٘ أػلد٘ َٔ ايػٳنٵي ١ٝإٍ ايجٻٛب.١ٝ
ٚإِا قلٕ اَل ٩ايكٝى يق٠ځ ايٓوا ٤بًق ٠ايلنٛب يًِٝـٚ ،قلٕ ايوُاسٗ ١
ًلا ٤اـُل يٮٓٝاف بايٌذاعَٓ ٗ ١امي ١ا٭عـاٚ ،٤أْا ٕا فنلت إٛت أتبعت٘
بقنل ايلؿ ;٣يتذاْوٕ٘ٚ ،ا نإ ٚد٘ إٗن ٫ ّٚىً ٛإٔ ٜه ٕٛعبٛهاڄ ٚعَٔ ٘ٓٝ
إٔ ته ٕٛبان ١ٝقًت:
ُ.....................................

٭ْع بٌ ا٭ٓـاؿ ٗ إعٓ.٢

ُ ٔٔزّ ت ت ت ُٔ ت ت تتيفلُٔخ ت ت ت كُبيفس ت ت تيُُ
ُ
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َٚعٖٓ ٢قا إٔ اَلأ ايكٝى ػايـ َكتٔ ٢ايٛاٖل ٗ ْع ًٌَ ٌ٦ٝتٗلٟ
إٓاهب ،١ؾذُع ًَ ٌ٦ٝتٓاهبٌ َٓاهب ١ؿقٝكٚ ،١إٔ أبا ايڀٝب ػايـ َكتٔ٢
ايٛاٖل َٔ ْع ايٓٛرل ;ٜٔؾؿلقُٗا يوًٛى طلٜك ١أبـع ٖٞٚ ،طلٜك ١ايڀبام
بايتٔاؿ  ٖٛٚأعلم ٗ ُٓاع ١ايبـٜع.
ٚدٴعٹًځت إٓ ١عً ٢آؿّ بٗق ٙايٓعِ َوٛق ٗ ١هٝام اْتؿا ٤أٓـاؿٖا; يٝڀلم
زلع٘ بأهاَ ٞأُٓاف ايٌك ;٠ٛؼقٜلاڄ َٓٗا; يهٜ ٞتشاَٜ َٔ ٢وع ٢إٍ إكما٘٥
َٓٗا324_322/16 .
ٚ _19قـ دا٤ت ػاُٖ ١ق ٙايوٛك ٠نأبًؼ ػٛامت ايه ّ٬ٱٜقاْٗا باْتٗا٤
احملادٚ ،١اْڀٛا ٤بوا ٙإكاكع.١
 َٔٚقاهٓٗا :إٔ ؾٗٝا ًب ٘ٝكؿ ايعذن عً ٢ايِـك; ٭ْٗا تٓٛل إٍ ؾاؼ١
ايوٛك ٖٞٚ ،٠قٛي٘ :طَٳا أځٵْ ٳنڃيٓٳا ٳع ځًٝٵوځ اڃيكڂلٵإٓٳ يٹتٳ ٵٌكځ )2( ٢ڇإ٫ډ ٳتقٵنٹ ٳل٠ڄ يٹُٳٔٵ
ٜٳؼٵٌٳ٢ص ٭ٕ اـاُ ١تـٍ عً ٢أْ٘ قـ بًؼ نٌ َا بعح ب٘ َٔ اٱكًاؿ
ٚا٫هتـ ،ٍ٫ؾإفا مل ٜٗتـٚا ب٘ ؾهؿا ٙاْج٬ز ُـكڈ أْ٘ أؿ ٣ايلهايٚ ١ايتقنل،٠
ؾًِ ٜهْٛٛا َٔ أٌٖ اـٌ ،١ٝؾذلنِٗ ٬ٓٚشلِ ستٜ ٢تبٌ شلِ أْ٘ اؿل.
349/16
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مكاالت

صْرٗ األىبٔاء

لكبار
كتاب

العزبٔ٘بٔ
 _1زلاٖا ايوًـ (هٛك ٠ا٭ْبٝا )٤ؾؿُ ٞشٝض ايبؼاك ٟعٔ عبـاهلل ا
َوعٛؿ قاٍ= :بٓ ٛإهلاٚ ،ٌٝ٥ايهٗـَٚ ،لٚ ،ِٜط٘ٚ ،ا٭ْبٝأَ ٖٔ ،٤يفايعتام
ا٭ڂٚٳٍ  َٔ ٖٔٚت٬ؿ.+ٟ
ٜ ٫ٚعلف شلا اهِ غرل ٖقا.

العصز

احلدٓح

ٚٚد٘ توُٝتٗا هٛك ٠ا٭ْبٝا ٤أْٗا فٴنٹل ؾٗٝا أزلا ٤هت ١عٌل ْبٝاڄَٚ ،لٚ ِٜمل
ٜأت ٗ هٛك ايكلإٓ َجٌ ٖقا ايعـؿ َٔ أزلا ٤ا٭ْبٝا ٗ ٤هٛك َٔ ٠هٛك ايكلإٓ
عـا َا ٗ هٛك ٠ا٭ْعاّ; ؾكـ فنل ؾٗٝا أزلا ٤مثاْ ١ٝعٌل ْبٝاڄ5/17 .
َ ٖٞٚ _2ه ١ٝبا٫تؿامٚ ،سه ٢ابٔ عڀٚ ١ٝايكلطيب اٱْاع عً ٢فيو،
ْٚكٌ ايوٛٝط ٗ ٞاٱتكإ اهتجٓا ٤قٛي٘ _تعاٍ_ :طأځؾځٜ ٬ٳ ٳلٚٵٕٳ أځْٻا ْٳأڃتٹ ٞا٭ځ ٵكضٳ
ِٗٳا َٹٔٵ أځطڃلٳاٹؾٗٳا ځأځؾٗٴِٵ ايڃػٳايٹبٴٕٛٳص ٚمل ٜعن ٙإٍ قا6_5/17 .ٌ٥
ْٳٓكڂ ٴ
 ٖٞٚ _3ايوٛك ٠اؿاؿٚ ١ٜايوبع ٗ ٕٛتلتٝب ايٓنْ ٍٚنيت بعـ سِ ايوذـ،٠
ٚقبٌ هٛك ٠ايٓشٌ; ؾته َٔ ٕٛأٚاػل ايوٛك ايٓامي ١قبٌ اشلذل6/17 .٠
ٚ _4عـؿ آٜٗا ٗ عـ أٌٖ إـَٚ ١ٜٓهٚ ١ايٌاّ ٚايبِلَ ٠اٚ ١٥إسـ ٣عٌل،٠
 ٗٚعـ أٌٖ ايهٛؾَ ١اٚ ١٥اثٓتا عٌل6/17 .٠
 _5أغلاض ايوٛكٚ :٠ا٭غلاض اييت فُنٹلٳت ٗ ٖق ٙايوٛك :ٖٞ ٠اٱْقاكٴ
بايبعحٚ ،ؼكٝلٴ ٚقٛع٘ٚ ،إْ٘; يٹتٳشٳكڊلڇ ٚقٛعٹ٘ نإ قلٜباڄ.
ٚإقاَ١ڂ اؿذ١ٹ عً ٘ٝغًل ايوُاٚات ٚا٭كض عٔ عـّٚ ،ػًل إٛدٛؿات
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َٔ إا.٤
ايتشقٜلٴ َٔ ايتهقٜب بهتاب اهلل _تعاٍ_ ٚكهٛي٘.
ٚايتقنرلٴ بإٔ ٖقا ايلهٍٛٳ"َا ٖ ٛإ ٫نأَجاي٘ َٔ ايلهٌ َٚا دا ٤إَ ٫جٌ َا
دا ٤ب٘ ايلهٌ َٔ قبً٘.
ٚفنڃلٴ نجرلڈ َٔ أػباك ايلهٌ _عً ِٗٝايو. _ّ٬
ٚايتٜٓ٘ٛٴ بٌإٔ ايكلإٓ ٚأْ٘ ْعُ١څ َٹٔٳ اهللٹ عً ٢إؼاطبًٌٚ ،إٔڇ كهٍٛ
اٱهٚ "ّ٬أْ٘ كٓ١څ يًعإٌ.
ٚايتقنرلٴ َا أُاب ا٭َِٳ ايوايؿ١ځ َٹٔٵ دٳ ٻلا ٤تهقٜبِٗ كهًځِٗٚ ،إٔ ٚعـ اهلل
يًق ٜٔنقبٛا ٚاقعٜ ٫ٚ ،ػلِٖ تأػرلٴ ;ٙؾٗ ٛدا٤ٺ  ٫قاي.١
ٚسقٻكِٖ َٔ إٔ ٜػذلٚا بتأػرل ٙنُا اغذل ايقَ ٜٔٹٔٵ قځبٵًٹِٗ ست ٢أُابِٗ بػت١ڄ،
ٚفُنځل َٹٔٵ أًلاٙٹ ايواع١ٹ ؾتضٳ ٜأدٛزٳ َٚأدٛزٳ.
ٚفنډلِٖ َا ٗ ػًل ايوُاٚات ٚا٭كض َٔ ايـ٫ي ١عً ٢اـايل.
 َٔٚاٱّا٤ٹ إٍ إٔ ٚكاٖ ٤ق ٙاؿٝا ٠سٝا٠ڄ أػل ٣أځتٵكځٔٳٚ ،أسهِٳ; يٹتٴذن ٣نٌټ
ْؿىڈ َا نوبتٜٚ ،ٳٓٵتٳِٹلٴ اؿلټ عً ٢ايباطٌ.
ثِ َا ٗ فيو اـًلڇ َٔ ايـ ٌ٥٫عًٚ ٢سـاْ ١ٝاـايل; إف ٜ ٫وتكٖ ِٝقا
ايٓٛاّ بتعـؿ اٯشل.١
ٚتٓنٜ٘ٴ اهلل _تعاٍ_ عٔ ايٌلناٚ ،٤عٔ ا٭٫ٚؿٚ ،ا٫هتـٍ٫ٴ عًٚ ٢سـاْ١ٝ
اهلل _تعاٍ_.
َٚا ٜٴهلٖ٘ عً ٢ؾعٌ َا ٜ ٫لٜـ.
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ٚإٔ ْٝعٳ إؼًٛقاتٹ ُا٥ل ٕٚإٍ ايؿٓا.٤
ٚأعكب فيو تقنرلٴِٖ بايٓعُ١ٹ ايهدل ٣عًْ ٖٞٚ ،ِٗٝعُ١ڂ اؿؿ.ٜ

مكاالت
لكبار
كتاب

ثِ عٳڀځـٳ ايهّ٬ٳ إٍ فنلڇ ايلهٌ ٚا٭ْبٝا.٤

العزبٔ٘

ٚتٓٛرلڇ أسٛاشلِ ٚأسٛاٍڇ أِٖٗ بأسٛاٍڇ قُـٺ "ٚأسٛاٍڇ ق.َ٘ٛ

يف

ٚنٝـ ْٳِٳلٳ اهللڂ ايلهٌٳ عً ٢أقٛاَِٗٚ ،اهتذاب ؿعٛاتٹِٗ.

العصز
احلدٓح

ٚإٔ ايلهٌٳ نًډِٗ داٚ٩ا بـ ٜٔاهلل  ٖٛٚؿٚ ٜٔاسـ ٗ أُٛي٘ قڀچع٘ ائايٕٛ
قڀعاڄ.
ٚأثٓ ٢عً ٢ايلهٌٚ ،عًَ ٢ٳٔٵ آَٓٛا بِٗ.
ٚإٔ ايعاقب١ځ يًُ ٗ ٌَٓ٪ػرلڇ ايـْٝا ٚػرلڇ اٯػلٚ ،٠إٔ اهللځ هٝشهِ بٌ
ايؿلٜكٌ باؿلٜٚ ،عٌٴ كٴهٳًځ٘ عً ٢تبًٝؼ ًلع٘8_6/17 .
 َٔٚ _6بـا٥ع اٱعذام ٗ ٖق ٙاٯ ١ٜإٔ قٛي٘ _تعاٍ_ :طنڂٌپ ؾٹ ٞځؾًځوٺص ؾ٘ٝ
قؤ بـٜع ;ٞؾإٕ سلٚؾ٘ تكلأ َٔ آػلٖا عً ٢ايذلتٝب نُا تكلأ َٔ أٚشلا َع
ػؿ ١ايذلنٝبٚٚ ،ؾل ٠ايؿا٥ـٚ ،٠دلٜاْ٘ فل ٣إجٌ َٔ غرل تٓاؾل  ٫ٚغلاب.١
َٚجً٘ قٛي٘ _تعاٍ_ :ط ٳكبٻوځ ځؾهځبٿلٵص بڀلغ ٚا ٚايعڀـٚ ،نًتا اٯٜتٌ بين
عً ٢هبع ١أسلفٖٚ ،قا ايٓٛع زلا ٙايوهان( ٞإكًٛب إوتٚ )ٟٛدعً٘ َٔ
أُٓاف ْٛع زلا ٙايكًب.
ٚػّ ٖقا ايِٓـ َا ٜتأت ٢ايكًب ٗ سلٚف نًُات٘ٚ ،زلاٖا اؿلٜلٗ ٟ
إكاَات (َا ٜ ٫وتش ٌٝباْ٫عهاي) ٚبٳٓٳ ٢عً ٘ٝإكاَ ١ايواؿه ١عٌلٓٚٚ ،٠ض
أَجًْ ١جلاڄ ُْٛٚاڄَ ٗٚ ،عَ ِٛا ٓٚع٘ َٔ ا٭َجً ١تهًـ ٚتٓاؾل ٚغلابٚ ،١نقيو
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َا ٓٚع٘ غرل ٙعً ٢تؿاٚتٗا ٗ فيوٚ ،ايٌٛاٖـ َقنٛك ٗ ٠نتب ايبـٜع; ؾعًٝو
بتتبعٗاٚ ،نًُا ماؿت ط٫ٛڄ ماؿت ثك٬ڄ.
قاٍ ايع ١َ٬ايٌرلامً ٗ ٟلغ إؿتاغْٛ ٖٛٚ= :ع ُعب إوًو قًٌٝ
ا٫هتعُاٍ.+
قًتٚ :مل ٜقنلٚا َٓ٘ ً٦ٝاڄ ٚقع ٗ ن ّ٬ايعلب; ؾَٗ َٔ ٛبتهلات ايكلإٓ.
فنل أٌٖ ا٭ؿب إٔ ايكآ ٞايؿآٌ ايبٝواْ ٞماك ايعُاؿ ايهاتب ؾًُا كنب
يِٓٝلف َٔ عٓـ ٙقاٍ ي٘ ايعُاؿ= :هل ؾ ٬نبا بو ايؿلي +ؾؿڀٔ ايكآ ٞإٔ ؾ٘ٝ
َٴشٳ ٿؤٳ ايكًبٹ ؾأداب٘ عً ٢ايبـ= :١ٜٗؿاّ ع ٬ايعُاؿٚ +ؾ ٘ٝقؤ ايكًب.
62_61/17
شهڂُٳإڇ ؾٹ ٞايڃشٳ ٵلخٹ ڇإفٵ ْٳؿځ ٳٌتٵ ؾٹ٘ٝٹ ځغٓٳِٴ اڃيكځٛٵّڇ ٚٳ ڂنٓٻا
_7ط ٳٚؿٳاٚٴٚؿٳ ٳ ٚٴه ځًٝٵُٳإٳ ڇإفٵ ٜٳ ٵ
سهڃُڄا ٳ ٚٹعًڃُاڄص.
شهڃ ٹُٗڇِٵ ًٳا ٹٖـٹٜٔٳ ( )78ؾځ ځؿٗٻ ٵُٓٳاٖٳا ٴه ځًٝٵُٳا ٳٕ ٚٳنڂ٬ڋ آٳتٵٓٝٳا ٴ
يٹ ٴ
ٚػُ٬تٗا إٔ ؿاٚؿ دًى يًكٔا ٤بٌ ايٓايٚ ،نإ ابٓ٘ هًُٝإ س٦ٓٝق ٜاؾعاڄ;
ؾهإ هًى ػاكز باب بٝت ايكٔا ;٤ؾاػتِِ إٍ ؿاٚؿ كد ٕ٬أسـُٖا عاٌَ
ٗ سلخ ؾُاع ٗ ١مكع أ ٚنلّٚ ،اٯػل كاع ٞغِٓ ؾُاع ،١ؾـػًت ايػِٓ
اؿلخ ي٬ٝڄ ؾأؾوـت َا ؾ ;٘ٝؾكٔ ٢ؿاٚؿ إٔ تعڀ ٢ايػِٓ ٭ُشاب اؿلخ; إف
نإ مثٔ تًو ايػِٓ ٜوا ٟٚمثٔ َا تًـ َٔ فيو اؿلخ ،ؾًُا سهِ بقيو
ٚػلز اـُِإ ،ؾكّ أَلُٖا عً ٢هًُٝإ ،ؾكاٍ :ي ٛنٓت أْا قآٝاڄ
ؿهُت بػرل ٖقا; ؾبًؼ فيو ؿاٚؿ; ؾأسٔلٚ ٙقاٍ يَ٘ :افا نٓت تكٔٞ؟
قاٍ :إْ ٞكأٜت َا ٖ ٛأكؾل باؾُٝع ،قاٍَٚ :ا ٖٛ؟ قاٍ :إٔ ٜأػق أُشاب
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مكاالت،
ايػِٓ اؿلخ ٜك ّٛعً ٘ٝعاًًَِِٜٗٚ ،ش٘ عاَاڄ ناَ٬ڄ ستٜ ٢عٛؿ نُا نإ
لكبار

ٜٚلؿ ٙإٍ أُشاب٘ٚ ،إٔ ٜأػق أُشاب اؿلخ ايػِٓ توًچِ يلاع ;ِٗٝؾٓٝتؿعٛا
كتاب

٭ٍٚ
َٔ أيباْٗا ٚأُٛاؾٗا ْٚوًٗا ٗ تًو إـ ;٠ؾإفا نٌُ اؿلخ ٚعاؿ إٍ ساي٘ ا
العزبٔ٘
ُلف إٍ نٌ ؾلٜل َا نإ ي٘.
ؾكاٍ ؿاٚؿٚ :ؾكت ٜا بينٚ ،قٔ ٢بُٗٓٝا بقيو116/17 .
 _8طٚٳَٳا أځ ٵك ٳه ڃًٓٳاىځ ڇإ٫ډ كٳسٵُٳ ڄ ١ٹيًڃعٳايځُٹٌٳ ()107ص.

يف
العصز
احلدٓح

أقُٝت ٖق ٙايوٛك ٠عً ٢عُاؿ إثبات ايلهاي ١حملُـ"ٚتِـٜل ؿعٛت٘،
ؾاؾتتشت بإْقاك إعاْـ ٜٔباقذلاب سوابِٗ ًٚٚو سًٚ ٍٛعـ اهلل ؾٚ ِٗٝإثبات
كهاي ١قُـ"ٚأْ٘ مل ٜهٔ بـعاڄ َٔ ايلهٌٚ ،فنلٚا إْا٫ڄ ،ثِ فنلت طا٥ؿ١
َِٓٗ عً ٢ايتؿِٚ ،ٌٝؽًٌ فيو َٛاعٚ ٜؿ.ٌ٥٫
ٚعٴڀٹؿت ٖق ٙاؾًُ ١عًْٝ ٢ع َا تكـّ َٔ فنل ا٭ْبٝا ٤ايق ٜٔأٚتٛا سهُاڄ
ٚعًُاڄٚ ،فنل َا أٚت َٔ ٙٛايهلاَات; ؾذا٤ت ٖق ٙاٯٌَ ١ٜتًُ ١عًُٚ ٢ـ
داَع يبعج ١قُـ ".
َٚنٜتٗا عً ٢ها٥ل ايٌلا٥ع َن١ٜڅ تٓاهب عَُٛٳٗا ٚؿٚاَٗاٚ ،فيو نْٗٛا
كٓ ١يًعإٌ; ؾٗق ٙاؾًُ ١عڀـ عً ١ًْ ٢طٚٳدٳ ٳع ڃًٓٳاٖٳا ٚٳاٵبٳٓٗٳا آٜٳ١ڄ
ٹيًڃعٳايځُٹٌٳص ػتاَاڄ ٕٓاقب ا٭ْبٝاَٚ ،٤ا بُٗٓٝا اعذلاض ٚاهتڀلاؿ165_164/7 .
ٚ _9تؿِ ٌٝفيو ٜٗٛل ٗ َٗٛل :ٜٔا٭ :ٍٚؽًل ْؿو٘ اينن ١ٝغًل ايلٓ،١
ٚايجاْ :ٞإساط ١ايلٓ ١بتِاكٜـ ًلٜعت٘.
ؾأَا إٗٛل ا٭ :ٍٚؾكـ قاٍ ؾ ٘ٝأب ٛبهل قُـ بٔ طاٖل ايكٝو ٞاٱًب ًٞٝأسـ
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تَ٬ق ٠أب ٞعً ٞايػواْ ٖٔٚ ٞأدام شلِ أب ٛايٛيٝـ ايباد َٔ ٞكداٍ ايكلٕ
اـاَى= :مٜٻٔ اهلل قُـاڄ " بن ١ٜٓايلٓ ;١ؾهإ ن ْ٘ٛكْٓٝٚ ،١ع سلاً٘٥
كُٓٚ ،١ؿات٘ كٓ ١عً ٢اـًل+ا _ ٖع.
فنل ٙعٓ٘ عٝاض ٗ ايٌؿا ،٤قًتٜ :عين إٔ قُـاڄ " ؾڀل عً ٢ػًڂل ايلٓ١
ٗ ْٝع أسٛاٍ َعاًَت٘ ا٭َ ;١يتتهَٓ ٕٛاهب ١بٌ كٚس٘ ايننٚ ١ٝبٌ َا ًٜك ٢إي٘ٝ
َٔ ايٛس ٞبٌلٜعت٘ اييت ٖ ٞكٓ ١ستٜ ٢ه ٕٛتًك ٘ٝايٌلٜع ١عٔ اٌْلاغ ْؿى
إٔ هـ َا ٜٛس ٢ب٘ إيُ٥٬َ ٘ٝاڄ كغبت٘ ٚػًك٘ ،قايت عا= :١ٌ٥نإ ػًك٘
ايكلإٓ.+
ّ اهللڂ قُـاڄ " ٗ ٖق ٙايوٛك ٠بُٛـ ايلٓٚ ،١مل ِٜـ ب٘
ٚشلقا ػٳ ٻ
غرل َٔ ٙا٭ْبٝاٚ ،٤نقيو ٗ ايكلإٓ نً٘ ،قاٍ _تعاٍ_ :طځي ځكـٵ دٳا٤ٳنڂِٵ ٳكهٴٍٛٷ َٹٔٵ
ّ ٳع ځًٵٝهڂِٵ بٹايڃُٴ ٵ ٪ٹَٓٹٌٳ كٳ٤ٴٚفٷ ٳكسٹِٝٷص.
أځْ ڂؿ ٹوهڂ ٵِ ٳعنڇ ٜٷن ٳع ځًٝٵ ٹ٘ َٳا ٳعٓٹتټِٵ سٳلڇ ٜٷ
ٚقاٍ _تعاٍ_ :طؾځبٹُٳا كٳسٵُٳ١ٺ َٹٔٵ ايًډ٘ٹ ٹيٵٓتٳ ځيٗٴِٵص أ ٟبلٓ ١دبًو عًٗٝا،
ٚؾڀلى بٗا; ؾهٓت شلِ يٓٝاڄ ٗٚ ،سـٜح َوًِ :إٔ كه ٍٛاهلل ٕا ًر ٚدٗ٘ ّٜٛ
أسـ ًل فيو عً ٢أُشاب٘ ؾكايٛا :ي ٛؿعٛت عً ِٗٝؾكاٍ= :إْ ٞمل أبعح يعاْاڄ
ٚإِا بعجت كٓ.+١
ٚأَا إٗٛل ايجاَْٛ َٔ ٞاٖل ن ْ٘ٛكٓ ١يًعإٌ :ؾَٗٗٛ ٛل تِاكٜـ
ًلٜعت٘ ،أَ ٟا ؾٗٝا َٔ َكَٛات ايلٓ ١ايعاَ ١يًؼًل نًِٗ; ٭ٕ قٛي٘ _تعاٍ_:
طٹيًڃعٳايځُٹٌٳص َتعًل بكٛي٘ :ط ٳكسٵُٳ١ڄص167_166/17 .
 ٫ _10دلّ إٔ اهلل _تعاٍ_ ػّ ايٌلٜع ١اٱه ١َٝ٬بُٛـ ايلٓ١
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مكاالت
عً٘ٝ
ايهاًَٚ ،١قـ أًاك إٍ فيو قٛي٘ _تعاٍ_ ؾُٝا سها ٙػڀابا َٓ٘ ٕٛه_ ٢
لكبار

ايو :_ّ٬طٚٳ ٳكسٵ ٳُتٹ ٞٳٚهٹ ٳعتٵ نڂٌٻ ٳًٞٵ٤ٺ ځؾوٳأځ ڃنتٴٴبٗٳا ٹيډًقٹٜٔٳ ٳٜٻتكڂٕٛٳ ٚٳٜٴ٪ٵتٴٕٛٳ اينٻنځا٠ځ
كتاب

ٚٳاډيقٹٜٔٳ ٖٴِٵ بٹآٜٳاٹتٓٳا ٜٴ ٵ ٪ٹَٓٴٕٛٳ ( )156اډيقٹٜٔٳ ٳٜتٻبٹعٴ ٛٳٕ اي ٻلهٴٍٛٳ ايٓٻٹبٞٻ ا٭ڂ ٿَٞٻص اٯ.١ٜ
العزبٔ٘
ؾؿ ٞقٛي٘ _تعاٍ_ :ط ٳٚهٹ ٳعتٵ نڂٌٻ ٳًٞٵ٤ٺص إًاك ٠إٍ إٔ إلاؿ كٖٓٞ ١يفعاَ;١
العصز

ؾاَتامت ًلٜع ١اٱه ّ٬بإٔ ايلٓ٬َ ١مَ ١يًٓاي بٗا ٗ ها٥ل أسٛاشلِٚ ،أْٗا
ساًُ ١بٗا ؾُٝع ايٓاي  ٫٭َ ١ػاُ.١

احلدٓح

ٚسهُ١ڂ ُٝٝنڇ ًلٜع ١اٱه ّ٬بٗق ٙإن ١ٜإٔ أسٛاٍ ايٓؿٛي ايبٌلَٔ ١ٜت
عًٗٝا عِٛك ٚأطٛاك تٗٝأت بتڀٛكاتٗا ٭ٕ تواي بايلٓٚ ،١إٔ تـؾع عٓٗا
إٌك ١إَ ٫كاؿٜل ٓلٚك ٫ ١ٜتكاّ إِاحل بـْٗٚا; ؾُا ٗ ايٌلا٥ع ايوايؿَٔ ١
اػت ٙ٬ايلٓ ١بايٌـَٚ ،٠ا ٗ ًلٜع ١اٱهُ َٔ ّ٬شض ايلٓ _ ١مل هل ٗ
مَٔ َٔ ا٭مَإ إ ٫عًَ ٢كتٔ ٢اؿهُ.١
ٚيهٔ اهلل أهعـ ٖق ٙايٌلٜع١ځٚ ،ايق ٟدا ٤بٗاٚ ،ا٭َ١ځ إتبع١ځ شلا _ َِاؿؾتٗا
يًنَٔ ٚايڀٛك ايق ٟاقتٔت سهُ ١اهلل ٗ هٝاه ١ايبٌل إٔ ٜه ٕٛايتٌلٜع شلِ
تٌلٜعٳ كٓ١ٺ إٍ اْكٔا ٤ايعامل.
ؾأقُٝت ًلٜع ١اٱه ّ٬عً ٢ؿعا ِ٥ايلٓٚ ١ايلؾل ٚايٝول ،قاٍ _تعاٍ_:
طٚٳَٳا دٳعٳٌٳ ٳع ځًٵٝهڂِٵ ؾٹ ٞايـٿٜٔڇ َٹٔٵ سٳلٳزڈص ٚقاٍ _تعاٍ_ :طٜٴلڇٜـٴ ايًډ٘ٴ ٹبهڂِٵ ايڃٴٝوٵلٳ
ٚٳٜ ٫ٴلڇٜـٴ ٹبهڂِٵ ايڃ ٴعوٵلٳص ٚقاٍ ايٓيب"= :بعجت باؿٓٝؿ ١ٝايوُش.+١
َٚا ٜٴتٳؼٳٻً َٔ ٌٝـ ٗ ٠م ٛايكِاْ ٚاؿـٚؿ ؾإِا ٖٕ ٛلاعا ٠تعاكض ايلٓ١
سٝٳا٠څص.
ٚإٌك ١نُا أًاك إي ٘ٝقٛي٘ _تعاٍ_ :ط ٳٚځيهڂِٵ ؾٹ ٞاڃيكٹِٳاْڇ ٳ
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ؾايكِاْ ٚاؿـٚؿ ًـ ٠عً ٢اؾٓاٚ ،٠كٓ ١ببك ١ٝايٓاي.
ٚأَا كٓ ١اٱه ّ٬با٭َِ غرل إوًٌُ ؾإِا ْعين ب٘ كٓت٘ با٭َِ ايـاػً١
ؼت هًڀاْ٘ ِٖٚ ،أٌٖ ايقَ.١
ٚكٓت٘ بِٗ عـّ إنلاِٖٗ عًَ ٢ؿاكق ١أؿٜاِْٗٚ ،إدلا ٤ايعـٍ بٗ ِٗٓٝ
ا٭سهاّ عٝح شلِ َا يًُوًٌُٚ ،عًَ ِٗٝا عً ٗ ِٗٝاؿكٛم ايعاَ.١
سُٳ١ڄ ٹيًڃعٳاځي ٹٌُٳص ايٓٛع َٔ
ٖقا ٚإٕ أكٜـ بع(ايعإٌ) ٗ قٛي٘ _تعاٍ_ :طڇإ٫ډ ٳك ٵ
أْٛاع إؼًٛقات فات اؿٝا ٠ؾإٕ ايٌلٜع ١تتعًل بأسٛاٍ اؿٛٝإ ٗ َعاًَ ١اٱْوإ
إٜاٚ ،ٙاْتؿاع٘ ب٘; إف ٖ ٛكًٛم ٭دٌ اٱْوإ قاٍ _تعاٍ_ :ط ٴٖٛٳ ايډقٹ ٟٳػ ځًلٳ ځي ڂه ٵِ
دُٹٝعاڄص ٚقاٍ _تعاٍ_ :طٚٳا ځ٭ْٵعٳاّٳ ٳػًځكځٗٳا ځي ڂهِٵ ؾٹٗٝٳا ٹؿفٵ٤ٷ ٳ ٚٳَٓٳاؾٹ ٴع
َٳا ؾٹ ٞا ځ٭ ٵكضڇ ٳ
ٌ
شُٹ ٴ
سٌٳ ٳت ٵو ٳلسٴٕٛٳ (ٚ )6ٳٳت ٵ
سٌٳ ٴتلڇوڂٕٛٳ ٳ ٚٹ
دُٳاٍٷ ٹ
ٳ ٚٹَٓٵٗٳا تٳ ڃأ ڂنًڂٕٛٳ (ٚ )5ٳځي ڂهِٵ ؾٹٗٝٳا ٳ
ف ٳكسٹِٝٷص.
أځثٵكځاځي ڂهِٵ إڇيځ ٢ٳبًځـٺ ځيِٵ ٳتهڂْٛٴٛا بٳاٹيػٹ٘ٝٹ ڇإ ډ ٫بٹ ٹٌ ٿل ا٭ځْ ڂؿىڇ إڇ ٻٕ كٳٻب ڂهِٵ ځيلٳ٤ٴ ٚٷ

ٚقـ أفْت ايٌلٜع ١اٱه ١َٝ٬يًٓاي ٗ اْ٫تؿاع َا ٜٓتؿع ب٘ َٔ اؿٛٝإ ٚمل
تأفٕ ٗ غرل فيو; ٚيقيو نڂلڇٙٳ ُٝـ ايًٗٚ ،ٛسٴ ٿلّ تعقٜب اؿٛٝإ يػرل أنً٘،
ٚعـ ؾكٗاْ٩ا هبام اـ ٌٝكػِ ١يًشاد ٗ ١ايػنٚ ٚم.ٙٛ
ٚكغبت ايٌلٜع ٗ ١كٓ ١اؿٛٝإ; ؾؿ ٞسـٜح إٛطأ عٔ أبٖ ٞلٜل٠
َلؾٛعاڄ= :إٔ اهلل غؿل يلدٌ ٚدـ نًباڄ ًٜٗح َٔ ايعڀٍ ،ؾٓنٍ ٗ ب٦ل ،ؾُٮ
ػؿ٘ َا٤ٶٚ ،أَوه٘ بؿُ٘ ست ٢كق ،ٞؾوك ٢ايهًب ،ؾػؿل اهلل ي٘.+
أَا إ٪فٚ ٟإٔل َٔ اؿٛٝإ ؾكـ أفٕ ٗ قتً٘ ٚطلؿ ;ٙيذلدٝض كٓ ١ايٓاي
عً ٢كٓ ١ايبٗا ٗٚ ،ِ٥تؿاُ ٌٝا٭سهاّ َٔ ٖقا ايكب ٌٝنجلٜ ٫ ٠ٴعٵٛڇمٴ ايؿك٘ٝٳ
تتبعٴٗا170_168/17 .
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_ أػ٬م ابٔ عاًٛك ٚسلاً٘٥

22
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 _5ؼٝټل إؿول ٗ ٜٔاؿلٚف إكڀع١
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 _125آؿّٴ ٴػ ٹًلٳ ٗ أسؤ تكًٜٝ ِٜٛل بايقنل دوُاڄ ٚعك٬ڄٚ ،سٛا ٤ػًكت
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 _7_5ػ٬ف ايعًُا ٗ ٤تع ٌٝإكِٛؿ َٔ احملهُات ٚإتٌابٗات عً ٢أقٛاٍ

لكبار

كتاب

َلدعٗا إٍ تعَ ٌٝكـاك ايٛٓٛغ ٚاـؿا ،٤عح سٖ ٍٛق ٙإوأي١
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360

 _30ايٓؿى ٗ ايً ٌٝأنجل ػلؿاڄ يًهُا٫ت َٓٗا ٗ ايٓٗاك

361
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َعٓ ٢إٮٚ ،ايهُاٍ اؿل

422

471

 _5ايوؼل١ٜ

الفَزظ

 _7إق٬ع ايوُا٤

 _6ايبًع

 _8اؾڂٛٵؿٹٟ

425

 ١ًْ _9طٖٳقٳا بٳ ٵعًٹٞص قِ ١يًُدلؿ َع داك١ٜ

425

 _10ا٫هتؿٗاّ ٗ قٛي٘ :طأځيځٝٵىٳ َٹٓٵهڂِٵ كٳدٴٌٷ ٳكًٹٝـٷص

426

 ١ًْ _11طٚٳَٳا ځقٛٵّٴ يڂٙٛٺ َٹٓٵهڂِٵ بٹبٳعٹٝـٺص

427

َ _12عٓ :٢طَٳا ؿٳاَٳتٵ ايوٻ ٳُٛٳاتٴ ٚٳا٭ځكٵضٴص اٯ١ٜ

427

 _13اي ټنيځـ

 _14إفٖاب ايو٦ٝات

 _15تجبٝت ؾ٪اؿ ايله"ٍٛ

429
430

سٕ ُٕٖٚس ُ

432

 _1توُٝتٴٗاْٚ ،نٚشلاٚ ،تلتٝبٗاٚ ،عـؿ آٜٗا

432

َ َٔ _2كاُـ ٖق ٙايوٛكٚ ،٠أِٖ أغلآٗا

432

 _3دعٌ ٖقا ايكِّ أسؤ ايكِّ
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 _28ايلدٌ ايق ٟنإ َع ايعنٜن َٔ أٌٖ اَلأت٘ٚ ،نإ ؾڀٓاڄ عاكؾاڄ
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