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 رر

 وأسرار

 ملقدمةا

   

 

 بػِ اهلل ايطمحٔ ايطسِٝ

اؿُس هلل، ٚايك٠٬ ٚايػ٬ّ ع٢ً ضغٍٛ اهلل، ٚع٢ً آي٘ ٚقشب٘ َٚٔ 

 :ٚا٫ٙ،أَا بعس

 .ؾإٕ اٱغ٬ّ زٜٔ ٜسعٛ إىل أقّٛ قذ١، ٜٚطَٞ إىل أؾطف غا١ٜ

 .َٚا زعٛت٘ إ٫ ٖسا١ٜ ايٓاؽ إىل غبٌٝ اؿل، ٚتٓبِٝٗٗ إىل َهإ ايؿه١ًٝ

ثِ ٜؿٛظٚا يف اٯخط٠  ،سٝا٠ طٝب١ يف ايعادٌ َٚا غاٜت٘ إ٫ إٔ حيٝا ايٓاؽ

 .بػعاز٠ خايس٠، ٚعڀا٤ غري فصٚش يف اٯدٌ

ٔٻ ايٓؿٛؽٳ ايٓاؾ١٦ځ يف ب١٦ٝ  ٚيًشل ْٛض باٖط، ٚيًؿه١ًٝ مجاٍ غاسط، ٚيه

خاغط٠، أٚ ايػاضق١ځ يف أٖٛا٤ غاؾ١ً ٜكـ أَاَٗا اؿلټ ؾتداي٘ باط٬ڄ، ٚتتعطض هلا 

; ؾ٬ ٜهؿٞ يف زع٠ٛ اؿل إٔ ٜڀطم ايساعٞ بٗا ايؿه١ًٝڂ ؾتشػبٗا ؾ٦ٝاڄ َٓهطاڄ

اجملايؼ، ٜٚكسع به١ًُ اؿل َٔ غري إٔ ٜؿسٻ أظضٖا باؿذ١، ٜٚتدري هلا 

 .ايٛقع ع٢ً ا٭مساع يًعكٍٛ، خؿٝؿ١ځ ا٭غًٛب ايصٟ جيعًٗا َأيٛؾ١ڄ

ٚيف ايكطإٓ ايهطِٜ َا ٜسٍ ع٢ً إٔ ايسع٠ٛ ايكازق١ ٫ ٜجبت أقًٗا، ٚمتتس 

إ٫ إٔ ٜكّٛ بٓا٩ٖا ع٢ً أغاؽ اؿذ١، ٜٚصٖب بٗا _ طٖا ؾطٚعٗا، ٚت٪تٞ مث

 .ايساعٞ نٌ َصٖب سهِٝ، ٜٚأخص ؾٝٗا بهٌ أزب مجٌٝ

ٌڇ ضٳبٿوځ ط :_تعاىل_ٚؾٛاٖس شيو يف ايكطإٓ نجري٠، قاٍ اهلل  ازٵعٴ إڇيځ٢ غٳبٹٝ

ٔٴ ٞٳ أځسٵػٳ ٖٹ ِٵ بٹايډتٹٞ  ٗٴ ٚٳدٳازٹيڃ ٛٵعٹعځ١ٹ ايڃشٳػٳٓٳ١ٹ  ُٳ ٚٳايڃ ُٳ١ٹ   .125:ٓشٌاي صبٹايڃشٹهڃ

إىل اٱغ٬ّ; ؾإْٗا ناْت قؿٛؾ١ مبا ٜكطب ايعكٍٛ إىل " ٚنصيو زع٠ٛ ايٓيب 

 املقدمة
 



 

 املقدمة 3

ٜطاعٞ يف إب٬غٗا ايڀطم ايهؿ١ًٝ " قبٛهلا، ٚتأيـ ايٓؿٛؽ إىل مساعٗا; ؾهإ 

ّڈ َكا٫ڄ ٜٓاغب٘، ٜٚهػٛ نٌ َع٢ٓٶ َٔ املعاْٞ ثٛباڄ ًٜٝل  بٓذاسٗا; ؾٝٛضز يهٌ َكا

كٛهلِ، ٬ٜٚقِٝٗ بايػري٠ اييت ٖٞ أزع٢ إىل ب٘، ٚخياطب نٌ طا٥ؿ١ ع٢ً قسض ع

 .إقباهلِ، ٚأغطع أثطاڄ يف قطؾِٗ عٔ غٛاٜتِٗ

 .َكاّ ضؾٝع _يف ْعط ايؿاضع_٫ٚ ضٜب إٔ ايٛعغ عٌُ دًٌٝ، ٚي٘ 

 .ؾايٛعغ ٖٛ ايسع٠ٛ إىل َا ؾٝ٘ خري ٚق٬ح، ٚايتشصٜط مما ؾٝ٘ ؾط ٚؾػاز

عاجل ايٓؿٛؽ ايڀا٥ؿ١ عغ ٖٛ ايصٟ ٜطؾس اؾاًٖني، ٜٚٓب٘ ايػاؾًني، ٜٚاٚايٛ

َع أٖٛا٥ٗا; يٝعٝسٖا إىل ؾڀطتٗا ايػ١ًُٝ َٔ اٱقباٍ ع٢ً ايؿها٥ٌ، ٚايرتؾع عٔ 

 .ايطشا٥ٌ

ٔٻ ّٳ ٚيه حيتاز إىل أملعٝٻ١ َٗصب١، ٚزضا١ٜ بايڀطم  بٗصا ايعٌُ دٗازٷ ايكٝا

ُٝٻع ب٘ بني اؿل ٚايباطٌ، ٜٚؿطٻم ب٘ بني اؿه١ُٝ، ع٠ٚ٬ ع٢ً ايعًِ ايصٟ ٜٴ

 .ٚاملٓهط املعطٚف

ثِ إٕ ايعًِ ٚايٓبا١ٖ، ٚسه١ُ ا٭غًٛب ٫ تأتٞ بجُطتٗا املٓؿٛز٠ إ٫ إٔ ٜهٕٛ 

 .ايٛاعغ طٝب ايػطٜط٠، َػتكِٝ ايػري٠

 (1).ٖصٙ ٖٞ آزاب املٛعع١، ٚأزٚاتٗا ع٢ً غبٌٝ اٱمجاٍ

 ._إٕ ؾا٤ اهلل_ أَا تؿكٌٝ شيو ؾػٝأتٞ يف ثٓاٜا ايكؿشات ايتاي١ٝ

ض تًو اٯزاب زاخٌ يف بعض، ٚإٔ بعض ٚغًٝشغ ايكاض٨ ايهطِٜ إٔ بع

ٌٴ ذٵاٯثاض ٜكًض إٜطازٙ يف أنجط َٔ َٛنع; ؾًٗصا قس ٜٴ ٌُ ايه٬ّ يف َٛنع، ٜٚٴؿځكٻ
                                                           

، ٚنتاب ايسع٠ٛ إىل اٱق٬ح 111_ 110م قُس ضغٍٛ اهلل ٚخامت ايٓبٝني : اْعط إىل نتاب_  1

 .، ٚن٬ُٖا يًؿٝذ قُس اـهط سػني65_ 64م
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 .يف َٛنع آخط

ِٻ إٕ تًو اٯزابٳ ؾا١ًَ ٭زب ايٛاعغ يف ْؿػ٘، ٚأزب٘ يف َٛععت٘، ٚططٜك١  ث

 .عطن٘

املٛعع١،  ٚقبٌ ايسخٍٛ يف تؿكٌٝ تًو اٯزاب حيػٔ ايٛقٛف ع٢ً تعطٜـ

ُٹٗا  .ٚٚضٚزٖا يف ايكطإٓ، ٚبٝإ َكاقسٖا ٚسٹهځ

ؾعػ٢ إٔ تهٕٛ تًو ايكؿشات ْاؾع١ َباضن١، ٚإٔ ٜهتب اهلل هلا ايكبٍٛ، 

ٚاهلل املػتعإ ٚعًٝ٘ ايته٬ٕ، ، ٚيكاسبٗا اٱقاب١ ٚاٱخ٬م; إْ٘ مسٝع قطٜب

 .ٚاؿُس هلل ضب ايعاملني

 

 حممد بن إبراهيم احلمد

 ٖـ22/10/1428_  2ط

 _ن١ًٝ ايؿطٜع١ ٚأقٍٛ ايسٜٔ_داَع١ ايككِٝ 

 قػِ ايعكٝس٠

 11932ايعيؿٞ 

 460: ب.م

www.toislam.net 
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ٚٳعٳغ :املٛعع١ يف ايًػ١  .َكسض ايؿعٌ 

 ايٛاٚ ٚايعني ٚايعا٤ ن١ًُ ٚاسس٠; ايٛعغ ايتدٜٛـ،= :×قاٍ ابٔ ؾاضؽ 

 (1).+ٚايعٹعځ١ ا٫غِ َٓ٘

 .ايٓكض ٚايتصنري بايعٛاقب: عع١ايٛعغ ٚايعع١ ٚاملٛ= :×ٚقاٍ ابٔ َٓعٛض 

 (2)+. ٖٛ تصنريى يٲْػإ مبا ًٜني قًب٘ َٔ ثٛاب ٚعكاب: قاٍ ابٔ غٝس٠

ٕٷ بتدٜٛـ= :×ٚقاٍ ايطاغب ا٭قؿٗاْٞ  ٖٛ : قاٍ اـًٌٝ،ايٛعغ ظدطٷ َكرت

 (3)+. ايتصنري باـري ؾُٝا ٜطم ي٘ ايكًب

 

                                                           

 .126/ 6َعذِ َكاٜٝؼ ايًػ١ ٫بٔ ؾاضؽ _  1

 .466/ 7يػإ ايعطب ٫بٔ َٓعٛض _  2

 .564َعذِ َؿطزات أيؿاظ ايكطإٓ يًطاغب ا٭قؿٗاْٞ م _  3

 تعريف املوعظة
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 (1)عظة يف القرآن الكريماملوورود 
 

 : ايكطإٓ ع٢ً ث٬ث١ عؿط ٚدٗاڄ، ٖٚٞ نُا ًٜٞٚضز يؿغ املٛعع١ يف

ٚٳععت _1  ٜععهِ _5 تٳععٕٛ _4 أععهِ   _3 أععو   _2 أځ

 ٜٛعغ   _10 تٛععٕٛ   _9 ؾععٖٛٔ   _8 عٹعِٗ   _7 ٜعع٘ _6

 .َٛعع١ _13 ايٛاععني   _12 ٜٛععٕٛ   _11

  :ٚإيٝو اٯٜات اييت ٚضزت يف شيو

ٛٳا٤ٷط : _تعاىل_قاٍ اهلل  ٛٳاعٹعٹنيٳ قځايڂٛا غٳ ٔٵ ايڃ َٹ ٔٵ  ِٵ تٳهڂ ّٵ يځ ٚٳعٳعڃتٳ أځ  صعٳًځٝٵٓٳا أځ

 .136:ايؿعطا٤

ٖٹًٹنيٳط :ٚقاٍ ٔٵ ايڃذٳا َٹ ٕٳ  ٕٵ تٳهڂٛ  .46:ٖٛز صإڇْٿٞ أځعٹعڂوځ أځ

ٛٳاسٹسٳ٠ط:ٚقاٍ ِٵ بٹ ُٳا أځعٹعڂهڂ ٌٵ إڇْٻ  .46:غبأ صقڂ

ِٵط: ٚقاٍ ٗٴ َٴعٳصٿبٴ ٚٵ  ِٵ أځ ٗٴ ٗٵًٹهڂ َٴ ٘ٴ  ٛٵَاڄ ايًډ ٕٳ قځ ِٳ تٳعٹعڂٛ  .164:ا٭عطاف صعٳصٳاباڄ ؾٳسٹٜساڄ يٹ

ُٳ١ٹ ط :ٚقاٍ ٚٳايڃشٹهڃ ٔٵ ايڃهٹتٳابٹ  َٹ ِٵ  ٍٳ عٳًځٝٵهڂ َٳا أځْعٳ ٚٳ ِٵ  ٘ٹ عٳًځٝٵهڂ ُٳ١ځ ايًډ ٚٳاشٵنڂطٴٚا ْٹعٵ

٘ٹ ِٵ بٹ  .231:ايبكط٠ صٜٳعٹعڂهڂ

٘ٹط :ٚقاٍ ِٵ بٹ ُٻا ٜٳعٹعڂهڂ ٘ٳ ْٹعٹ ٕٻ ايًډ  .58:ايٓػا٤ صإڇ

ِٵ تٳصٳ ط:ٚقاٍ ِٵ يځعٳًډهڂ ٕٳٜٳعٹعڂهڂ  .90:ايٓشٌ صنډطٴٚ

٘ٹط: ٚقاٍ ُٹجٵًٹ ٕٵ تٳعٴٛزٴٚا يٹ ٘ٴ أځ ِٵ ايًډ  .17:ايٓٛض صٜٳعٹعڂهڂ

٘ٴ ط:ٚقاٍ ٛٳ ٜٳعٹعڂ ٖٴ ٚٳ ٘ٹ  ٕٴ ٫بٵٓٹ ُٳا ٍٳ يڂكڃ  .13:يكُإ صٚٳإڇشٵ قځا

                                                           

 .923٪از عبسايباقٞ م اْعط املعذِ املؿٗطؽ ٭يؿاظ ايكطإٓ ايهطِٜ حملُس ؾ_  1
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ِٵط :ٚقاٍ ٗٴ ٚٳعٹعڃ ِٵ  ٗٴ  .63:ايٓػا٤ صؾځأځعٵطڇضٵ عٳٓٵ

ٔٻط:ٚقاٍ ٖٴ ٖٵذٴطٴٚ ٚٳا ٔٻ  ٖٴ  .34:ايٓػا٤صؾځعٹعڂٛ

٘ٹؾځتٳط: ٚقاٍ ٕٳ بٹ ِٵ تٴٛعٳعڂٛ ُٳاغٻا شٳيٹهڂ ٕٵ ٜٳتٳ ٌڇ أځ ٔٵ قځبٵ َٹ  .3:اجملازي١ صشٵطڇٜطٴ ضٳقځبٳ١ٺ 

ّڇ اٯخٹطڇ ط:ٚقاٍ ٛٵ ٚٳايڃٝٳ ٘ٹ  ٔٴ بٹايًډ َٹ ِٵ ٜٴ٪ٵ َٹٓٵهڂ ٕٳ  ٔٵ نځا َٳ ٘ٹ   . 232:ايبكط٠ صشٳيٹوځ ٜٴٛعٳغڂ بٹ

ّڇ ط: ٚقاٍ ٛٵ ٚٳايڃٝٳ ٘ٹ  ٔٴ بٹايًډ َٹ ٕٳ ٜٴ٪ٵ ٔٵ نځا َٳ ٘ٹ  ِٵ ٜٴٛعٳغڂ بٹ  .2:ايڀ٬مصاٯخٹطڇشٳيٹهڂ

٘ٹط: ٚقاٍ ٕٳ بٹ َٳا ٜٴٛعٳعڂٛ ِٵ ؾځعٳًڂٛا  ٗٴ ٛٵ أځْٻ  .66:ايٓػا٤صٚٳيځ

ُٴتٻكٹنيٳط: ٚقاٍ ًڃ ٛٵعٹعځ١ڄ يٹ َٳ ٚٳ ٗٳا  ًڃؿځ َٳا خٳ ٚٳ ٗٳا  ٔٳ ٜٳسٳٜٵ ُٳا بٳٝٵ ٖٳا ْٳهځا٫ڄ يٹ ًڃٓٳا  .66:ايبكط٠صؾځذٳعٳ

٘ٴ َٳط: ٚقاٍ ٗٳ٢ ؾځًځ ٘ٹ ؾځاْتٳ ٔٵ ضٳبٿ َٹ ٛٵعٹعځ١څ  َٳ ٔٵ دٳا٤ٳٙٴ  ُٳ ـٳؾځ  .275:ايبكط٠صا غٳًځ

ُٴتٻكٹنيٳط: ٚقاٍ ًڃ ٛٵعٹعځ١څ يٹ َٳ ٚٳ ٖٴسٶ٣  ٚٳ ًٓٻاؽڇ  ٕٷ يٹ  .138:آٍ عُطإصٖٳصٳا بٳٝٳا

ُٴتٻكٹنيٳط: ٚقاٍ ًڃ ٛٵعٹعځ١ڄ يٹ َٳ ٚٳ ٖٴسٶ٣  ٚٳ ٛٵضٳا٠ٹ  ٔٵ ايتٻ َٹ ٘ٹ  ٔٳ ٜٳسٳٜٵ ُٳا بٳٝٵ َٴكٳسٿقاڄ يٹ  صٚٳ

 .46:املا٥س٠

ٔٵ ط: ٚقاٍ َٹ ٛٳاحڇ  ٘ٴ ؾٹٞ ا٭ځيڃ ٛٵعٹعځ١ڄٚٳنځتٳبٵٓٳا يځ َٳ ٞٵ٤ٺ  ٌٿ ؾٳ  .145:ا٭عطافصنڂ

ِٵط: ٚقاٍ ٔٵ ضٳبٿهڂ َٹ ٛٵعٹعځ١څ  َٳ ِٵ  ٗٳا ايٓٻاؽٴ قځسٵ دٳا٤ٳتٵهڂ  .57:ْٜٛؼ صٜٳا أځٜټ

َٹٓٹنيٳط :ٚقاٍ ُٴ٪ٵ ًڃ ٚٳشٹنڃطٳ٣ يٹ ٛٵعٹعځ١څ  َٳ ٚٳ ٖٳصٹٙٹ ايڃشٳلټ   .120:ٖٛز صٚٳدٳا٤ٳىځ ؾٹٞ 

ٚٳط: ٚقاٍ ُٳ١ٹ  ٌڇ ضٳبٿوځ بٹايڃشٹهڃ ٛٵعٹعځ١ٹ ايڃشٳػٳٓٳ١ٹازٵعٴ إڇيځ٢ غٳبٹٝ ُٳ  .125:ايٓشٌصايڃ

ِٵ ط: ٚقاٍ ٔٵ قځبٵًٹهڂ َٹ ٛٵا  ٔٳ خٳًځ ٔٵ ايډصٹٜ َٹ َٳجٳ٬ڄ  ٚٳ َٴبٳٝٿٓٳاتٺ  ِٵ آٜٳاتٺ  ٚٳيځكځسٵ أځْعٳيڃٓٳا إڇيځٝٵهڂ

ُٴتٻكٹنيٳ ًڃ ٛٵعٹعځ١ڄ يٹ َٳ  .34:ايٓٛضصٚٳ
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، املٛعع١ باب َٔ أبٛاب ايسع٠ٛ إىل اهلل، ٚأغًٛب َٔ أغايٝب ا٭َط باملعطٚف

 .ٚايٓٗٞ عٔ املٓهط

ٔ أْٗا ؾطعت ملكًش١ عځست٢ ٫ ٜٴ ;ٚحيػٔ ٖٗٓا إٜطاز َكاقس املٛعع١ ٚسهُٗا

ٔٻ إٔ املٛعع١ مل ت  .تٹ مثطتٗا٪َعٝٓ٘ ؾإشا ؾاتت تًو املكًش١ ظڂ

 (1) :ٚميهٔ إمجاٍ تًو املكاقس ٚاؿهِ مبا ًٜٞ

َٴبٳؿٿطڇط :_تعاىل_نُا قاٍ  :إقا١َ سذ١ اهلل ع٢ً خًك٘ _1 ٔٳ ٭ځ٫ډ ضٴغٴ٬ڄ  َٴٓصٹضڇٜ ٚٳ ٔٳ  ٜ

ٌڇ ٘ٹ سٴذٻ١څ بٳعٵسٳ ايطټغٴ ًٓٻاؽڇ عٳًځ٢ ايًډ ٕٳ يٹ  .165:ايٓػا٤ صٜٳهڂٛ

يف  _تعاىل_قاٍ اهلل  :ٚاـطٚز َٔ عٗس٠ ايتهًٝـ _عع ٚدٌ_اٱعصاض إىل اهلل  _2

ِٵط: قاؿٞ ايكّٛ ايصٜٔ اعتس٣ بعهِٗ يف ايػبت َٳعٵصٹضٳ٠ڄ إڇيځ٢ ضٳبٿهڂ  صقځايڂٛا 

 .164:ا٭عطاف

ّڈط : _عع ٚدٌ_ٚقاٍ  ُٳًڂٛ ُٳا أځْٵتٳ بٹ ِٵ ؾځ ٗٴ ٍٻ عٳٓٵ ٛٳ  .54:ايصاضٜات صؾځتٳ

ٕٳط  :_تعاىل_نُا قاٍ  :ضدا٤ٴ ايٓؿع يًُأَٛض _3 ِٵ ٜٳتٻكڂٛ ٗٴ ٚٳيځعٳًډ ِٵ  ص َٳعٵصٹضٳ٠ڄ إڇيځ٢ ضٳبٿهڂ

  .164:ا٭عطاف

َٹٓٹنيٳط: _عع ٚدٌ_ٚقاٍ  ُٴ٪ٵ ٕٻ ايصٿنڃطٳ٣ تٳٓؿځعٴ ايڃ  .55:ايصاضٜات صٚٳشٳنِّطٵ ؾځإڇ

 .إش ايسع٠ٛ باب ععِٝ َٔ أبٛاب ايرب :_ عع ٚدٌ _ضدا٤ ثٛاب اهلل  _4

                                                           

، ٚأنٛا٤ ايبٝإ يًؿٝذ قُس ا٭َني ايؿٓكٝڀٞ 255/  2اْعط داَع ايعًّٛ ٚاؿهِ ٫بٔ ضدب _  1

2/176. 
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 املوعظة مقاصد 01

َٴ٪شٕ بايعكٛب١ :_تباضى ٚتعاىل_اـٛف َٔ عكاب اهلل  _5 ٕٻ تٳطٵىځ ايسع٠ٛ   .إش إ

ٛٵفٳ ٜٳأڃتٹٞط :_تعاىل_قاٍ اهلل  ٘ٹ ؾځػٳ ٔٵ زٹٜٓٹ ِٵ عٳ َٹٓٵهڂ ٔٵ ٜٳطٵتٳسٻ  َٳ َٳٓٴٛا  ٔٳ آ ٗٳا ايډصٹٜ  ٜٳا أځٜټ

٘ٴ ْٛٳ ٚٳٜٴشٹبټ ِٵ  ٗٴ ّڈ ٜٴشٹبټ ٛٵ ٘ٴ بٹكځ  .54:املا٥س٠صايًډ

ِٵط: ٚقاٍ َٵجٳايځهڂ ْٛٴٛا أځ ِٻ ٫ ٜٳهڂ ِٵ ثٴ ٛٵَاڄ غځٝٵطٳنڂ ٍٵ قځ ٛٵا ٜٳػٵتٳبٵسٹ ٛٳيډ ٕٵ تٳتٳ  .38:قُس صٚٳإڇ

ْكاشِٖ مما إٚايطمح١ بِٗ، ٚقب١ اـري هلِ، ٚايطغب١ يف  :ايٓكٝش١ يًُ٪َٓني _6

ايتعطض يػهب اهلل ٚعكٛبت٘ يف ايسْٝا ٚاٯخط٠، ٖٚصا  أٚقعٛا ب٘ أْؿػِٗ ؾٝ٘ َٔ

 .قطٜب َٔ ايجايح

ٌٷ :ٚقبت٘ ،إد٬ٍ اهلل ٚإععاَ٘ _7 صنط ؾ٬ عك٢، ٜٚٴڀاع ؾ٬ ٜٴ٭ٕ ٜٴ ٚأْ٘ أٖ

 .ٚا٭َٛاٍ ؽٛؿٓؿتس٣ َٔ اْتٗاى قاضَ٘ بايهؿط، ٚإٔ ٜٴؿهط ؾ٬ ٜٴٓػ٢، ٜٚٴٜٴ
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، ٚايكا٥ُٕٛ بايٛعغ عاد١ َٝ٘اغ١ إيٚايٓاؽ عاد١  _نُا َط_ايٛعغ عٌُ دًٌٝ 

 .ايكٝاّ بطغايتِٗع٢ً إىل َا ٜصنطِٖ بٓبٌ غاٜتِٗ، ٚايػبٌ املع١ٓٝ هلِ 

 .ب املٛعع١، ٚؾُٝا ًٜٞ تؿكًٝٗاازٯ ٚقس َه٢ يف املكس١َ إمجاٍ

ٚشيو أَط ٜػتُسٙ ايٛاعغ َٔ ق٠ٛ اٱميإ  :ايتشًٞ بايتك٣ٛ ٚإخ٬م اي١ٝٓ _1

ُٹ٘ بإٔ اهلل ٜعًِ َا ٜٴػٹطټ ا ًڃ ٔٵ عٹ َٹ إٔ اٱخ٬م عًٝ٘ َساض بيٓاؽ َٚا ٜعًٕٓٛ، ٚ

ايعٌُ، َٚٔ تٳٝٳكڊٓٹ٘ بإٔ زعٛت٘ إىل ؾعٌ ؾ٤ٞ ٖٛ تاضن٘ أٚ إىل تطى ؾ٤ٞ ٖٛ ٜؿعً٘ 

 . تصٖب نُا ٜصٖب ايعبس دؿا٤ٶابٌ قس ٫تتذاٚظ اٯشإ إىل ايكًٛب، _

ط ٚقس أؾاض ايكطإٓ اجملٝس إىل إٔ زاعٞ ايٓاؽ إىل َعطٚف ٫ٜؿعً٘ دسٜ

ٕٳ ط: _تعاىل_بايتٛبٝذ، قاٍ  ِٵ تٳتٵًڂٛ ٚٳأځْٵتٴ ِٵ  ٕٳ أځْؿڂػٳهڂ ٛٵ ٚٳتٳٓػٳ ٕٳ ايٓٻاؽٳ بٹايڃبٹطٿ  َٴطٴٚ أځتٳأڃ

ٕٳ  .44:ايبكط٠ صايڃهٹتٳابٳ أځؾځ٬ تٳعٵكٹًڂٛ

ٕٳ ط :_عع ٚدٌ_ٚقاٍ  َٳا ٫ تٳؿڃعٳًڂٛ ٕٳ  ِٳ تٳكڂٛيڂٛ َٳٓٴٛا يٹ ٔٳ آځ ٗٳا ايډصٹٜ َٳكڃتاڄ ( 2)ٜٳا أځٜټ نځبٴطٳ 

ٕٳ عٹٓٵسٳ  َٳا ٫ تٳؿڃعٳًڂٛ ٕٵ تٳكڂٛيڂٛا  ٘ٹ أځ  .ايكـص(3)ايًډ

 . ٚايتك٣ٛ ٖٞ اييت ػعٌ ايٛاعغ كًكاڄ ؾُٝا ٜأَط ب٘، أٚ ٢ٜٗٓ عٓ٘

ٚيٲخ٬م أثط نبري يف لاح املٛعع١،ٚاْؿطاح ايكسٚض ي٬ْتؿاع بٗا ع٢ً أٟ 

 . ساٍ

 ٚايتك٣ٛ ايكازض٠ عٔ ايتؿك٘ يف ايسٜٔ عل ٖٞ اييت تهػٛ ايٛاعغ ٚقاضاڄ،

ٔٳ مستٺ غري َكڀٓع، ؾتُت٤٢ً ايكًٛب مبٗابت٘; ؾإشا أيك٢ َٛعع١ڄ شٖبت  ٚسػ

 أدب املوعظة 
 



 

 املوعظة أدب 01

ٛٸاڄ إىل ايكًٛب، ٚأمثطت نځًٹُاڄ طٝباڄ، ٚع٬ُڄ قاؿاڄ، ٚخًكاڄ ؾان٬ڄ  .ت

ٕٳ عًُ٘، ٚإٔ  ٚهلصا حيػٔ بايٛاعغ إٔ ٜتعاٖس إمياْ٘، ٜٚٴعٹعٻ ْؿػ٘، ٜٚكٛ

عٳ املٗا١ْ، ٚإٔ ٫ ٜػري ٜرتؾع عٔ ايػؿاغـ، ٚإٔ جياْب َٛاطٔ ايطٿٜب، َٚٛان

 .إ٫ ع٢ً َا ميًٝ٘ ايسٜٔ، ٚتكتهٝ٘ اؿه١ُ ٚاملط٠٤ٚ

ٚدسٜط ب٘ إٔ ٜهٕٛ شا ْؿؼ ظن١ٝ، ٚغاس١ طاٖط٠ ْك١ٝ; ست٢ ٫ ٜهٕٛ اـًٌ 

 .سا٬٥ڄ بٝٓ٘ ٚبني ٖسا١ٜ ايٓاؽ

٫ٚ ٜعين شيو إٔ ٜهٕٛ َعكَٛاڄ َربأڄ َٔ نٌ عٝب; إش ٖٛ بؿط، َٚا نإ 

ٚ ايكٛاب ؾُٝا ٜكٍٛ، ٜٚؿعٌ إ٫ ا٭ْبٝا٤ ؾُٝا ٜبًػٕٛ يبؿط إٔ ٜسعٞ ايعك١ُ، أ

 ._دٌ ٚع٬_عٔ ضبِٗ ب٘ 

ٕٴ ايٛعغځ إشا نإ َككٿ _أٜهاڄ_٫ٚ ٜؿِٗ َٔ شيو  طاڄ يف بعض إٔ ٜٳسٳعٳ اٱْػا

ُٻاڄ ببعض املدايؿات ًٹ َٴ  . ايڀاعات، أٚ 

بٌ عًٝ٘ إٔ ٜأَط ٢ٜٗٓٚ ٚيٛ نإ نصيو; ؾرتى أسس ايٛادبني يٝؼ َػٛغاڄ يرتى 

 .اٯخط

 إذا مل يعظظظ  ل اس ظظظهو مظظظ   ظظظ  مظظظ      

 

 فمظظظظ  يعظظظظ  اسعهمظظظظ   عظظظظ  ذلمظظظظ     

عٹغڃ أقشابو، ؾكاٍ : =_ضمحُٗا اهلل_قاٍ اؿػٔ ملڀطف بٔ عبساهلل   

 . إْٞ أخاف إٔ أقٍٛ َا٫ أؾعٌ: َڀطف

ٜطمحو اهلل، ٚأٜٓټا ٜؿعٌ َاٜكٍٛ؟ ٜٛز ايؿٝڀإ يٛ ظؿط َٓا بٗصا; : قاٍ اؿػٔ

 (1).+ف، ٚمل ٜٓ٘ أسس عٔ َٓهطؾًِ ٜأَط أسس مبعطٚ
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يٛ نإ املط٤ ٫ ٜأَط باملعطٚف، ٫ٚ ٢ٜٗٓ عٔ املٓهط : =×ٚقاٍ غعٝس بٔ دبري 

 (1).+َا أَط  أسس مبعطٚف، ٫ٚ ٢ْٗ عٔ َٓهط_ست٢ ٫ ٜهٕٛ ؾٝ٘ ؾ٤ٞ 

َٔ شا ٚٚقسم غعٝس; : =َعًكاڄ ع٢ً َكٛي١ غعٝس بٔ دبري×قاٍ اٱَاّ َايو 

 (2).+ايصٟ يٝؼ ؾٝ٘ ؾ٤ٞ

٫ ٜأَط باملعطٚف إ٫ َٔ يٝػت ؾٝ٘ ٚق١ُ : ٚأَا َٔ قاٍ: =× ايڀربٟٚقاٍ 

ٚٵيځ٢ ؾذٝٿس، ٚإ٫ ؾ ًعّ غسٻ باب ا٭َط باملعطٚف إشا مل ٜهٔ ٖٓاى تػٝؾإٕ أضاز ا٭ځ

 (3)+. غريٙ

َط أٚيٛ مل ٜٓ٘ عٔ ايؿط إ٫ َٔ يٝؼ ؾٝ٘ ؾ٤ٞ َٓ٘، ٫ٚ : =× ّٚقاٍ ابٔ سع

 (4)"+.غري بعس ايٓيب أسس عٔ ؾط، ٫ٚ أَط  باملعطٚف إ٫ َٔ اغتٛعب٘ ملا ٢ْٗ أسس

ناٌَ ٜهٕٛ ٖٞ إٔ اَط ٚاي٫ٓ ٜؿرتط يف اٯ: قاٍ ايعًُا٤: =×ٚقاٍ ايٟٓٛٚ 

 .اؿاٍ، ممتج٬ڄ َا ٜأَط ب٘، فتٓباڄ َا ٢ٜٗٓ عٓ٘

َٴدٹ٬ڄ مبا ٜأَط ب٘، ٚإٕ نإ َتًبػاڄ مبا ٢ٜٗٓ عٓ٘; ؾإْ٘ جيب  بٌ عًٝ٘ ا٭َط ٚإٕ نإ 

ٌٻ بأسسُٖا إٔ ٜ: عًٝ٘ ؾ٦ٝإ أَط ْؿػ٘، ٜٚٓٗاٖا، ٚإٔ ٜأَط غريٙ ٜٚٓٗاٙ; ؾإشا أخ

 (5)+. ؟نٝـ ٜباح ي٘ اٱخ٬ٍ باٯخط

بعس إٔ غام بعض اٯثاض ايٛاضز٠ يف شّ × ٚقاٍ ايؿٝذ قُس ا٭َني ايؿٓكٝڀٞ 

                                                           

 .1/367تؿػري ايكططيب _  1

 .1/367تؿػري ايكططيب _  2

 .53/  13ؾتض ايباضٟ ٫بٔ سذط _  3

 .92ا٭خ٬م ٚايػري ٫بٔ سعّ م _  4

 .23/  2ؾطح قشٝض َػًِ يًٟٓٛٚ _  5
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ٚاعًِ إٔ ايتشكٝل إٔ : =َٔ ٜأَط باملعطٚف ٫ٚ ٜؿعً٘، ٢ٜٗٓٚ عٔ املٓهط ٜٚطتهب٘

ٚقطض ايؿؿاٙ مبكاضٜض  ،ايصٟ شنطْا َٔ اْس٫م ا٭َعا٤ يف ايٓاضٖصا ايٛعٝس ايؿسٜس 

َٔ ايٓاض يٝؼ ع٢ً ا٭َط باملعطٚف، ٚإمنا ٖٛ ع٢ً اضتهاب املٓهط عاملاڄ بصيو، 

ٜٓكض ايٓاؽ عًٝ٘; ؾاؿل إٔ ا٭َط غري غاقط عٔ قاحل  ٫ٚ طاحل، ٚايٛعٝس ع٢ً 

 (1)+. ٝ٘ إ٫ اـرياملعك١ٝ ٫ ع٢ً ا٭َط باملعطٚف; ٭ْ٘ يف سس شات٘ يٝؼ ؾ

٫ٚ ٜؿِٗ مما غبل أْ٘ ٫ بأؽ ع٢ً ايٛاعغ يف تطى املعطٚف، ٚؾعٌ املٓهط، بٌ 

ممتجٌ ملا ٜأَط  ٍجيب عًٝ٘ ؾعٌ املعطٚف، ٚتطى املٓهط، بٌ جيب عًٝ٘ إٔ ٜهٕٛ أٚ

٘ٺ عُا ٢ٜٗٓ عٓ٘  .ب٘، ٚأٍٚ َٓت

ًڃِ ايٛاعغ مبا ٜكٍٛ ٖٛ ايصٟ جيعٌ املٛعع١ ْك١ٝڄ َٔ :ايعًِ _2 إٜطاز  ؾځعٹ

 . أٚ ؼػني ايبسع، أٚ إن٬ٍ ايٓاؽ ا٭سازٜح املٛنٛع١، أٚ ايككل املٓبٛش٠،

ٔٵ ط: _عع ٚدٌ_قاٍ اهلل  َٳ ٚٳ ٘ٹ عٳًځ٢ بٳكٹريٳ٠ٺ أځْٳا  ٖٳصٹٙٹ غٳبٹًٝٹٞ أځزٵعٴٛ إڇيځ٢ ايًډ ٌٵ  قڂ

ُٴؿٵطڇنٹنيٳ ٔٵ ايڃ َٹ َٳا أځْٳا  ٚٳ ٘ٹ  ٕٳ ايًډ ٚٳغٴبٵشٳا  .108:ٜٛغـ صاتٻبٳعٳٓٹٞ 

 .عغ إٔ ٜهٕٛ ع٢ً بكري٠ ؾُٝا ٜسعٛ إيٝ٘ َٔ ؾعٌ أٚ تطىؾ٬ بس يًٛا

إىل ايُٝٔ ÷ َعاشاڄ " ٚهلصا ملا بٳعٳحٳ ايطغٍٛ  ،ٚإٔ ٜهٕٛ عاملاڄ عاٍ املسعٛ

 (2). اؿسٜح+ إْو تأتٞ قَٛاڄ َٔ أٌٖ ايهتاب: =قاٍ

 .يٝػتعس هلِ ;َٚا شيو إ٫ يٝعطف ساهلِ

 .ايسع٠ٛ، ٚأغايٝبٗا إٔ ٜهٕٛ ع٢ً بكري٠ يف نٝؿ١ٝ _أٜهاڄ_َٚٔ ايبكري٠ 

                                                           

 .173/  2أنٛا٤ ايبٝإ _  1

 (19)َٚػًِ  (7331)ٚ ( 1496)ٚ( 1458)ضٚاٙ ايبداضٟ _  2
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أ٫ املككٛز ٫ٚ ٜؿِٗ َٔ شيو أْ٘ ٫بس يًٛاعغ إ ٜهٕٛ عاملاڄ َتبشطاڄ، ٚإمنا 

 (1). ٜسعٛ إ٫ مبا ٜعًِ، ٚأ٫ ٜتهًِ مبا ٫ ٜعًِ

(2). +بًػٛا عين ٚيٛ آ١ٜ": =قاٍ ايٓيب 
 

 .ايٓعط يف املكاحل ٚاملؿاغس_ٚمما ٜتعني ع٢ً ايٛاعغ َعطؾت٘ ٚايٛقٛف عًٝ٘ 

ٕٷٚغٝاتٞ  ٌٷ بٝا  .يصيو يف ايكؿشات ايتاي١ٝ ٚتؿكٝ

ؾايٓاؽ حيبٕٛ يٹني  :يني اؾاْب، ٚبػط ايٛد٘، ٚاٱسػإ إىل ايٓاؽ _3

٘ٹ، ٚايكًٛب تٴكڃبٌ ع٢ً َٔ ٜتٛانع هلا، ٚتٓؿط ممٔ ٚاؾاْب،  بػط ايٛد

ٌٴ  . ٜعزضٜٗا، ٫ٚ ٜٴهځُِّٗا إ٫ َٔ عٳ

املؿػسٜٔ،ٚت٦ٝٗتِٗ إىل قبٍٛ َٚٔ ايٛغا٥ٌ اييت هلا أثط يف تٳأځيڊـ اؾاًٖني أٚ 

بػط املعطٚف يف ٚدِٖٛٗ، ٚاٱسػإ إيِٝٗ بأٟ ْٛع َٔ أْٛاع  _اٱق٬ح 

اٱسػإ، ٚإضنا٩ِٖ بؿ٤ٞ َٔ َتاع ٖصٙ اؿٝا٠ ايسْٝا; ؾإٕ َٛادٗتِٗ 

قس ٜعڀِّـ قًٛبِٗ مٛ ايساعٞ، ٚميٗس  _باؾٌُٝ، َٚكاؾشتِٗ بطاس١ نطمي١ 

 . ٝش١ايػبٌٝ يكبٍٛ َا ٜٳعٵطڇنٴ٘ َٔ ايٓك

 . ٚايٓؿٛؽ َڀبٛع١څ ع٢ً َكاؾا٠ َٔ ٜٴًبػٗا ْٹعٵ١ُڄ، ٜٚٴؿٝضٴ عًٝٗا خرياڄ

ـٳ امل٪يؿ١ قًٛبٴِٗ  . ٚملجٌ ٖصٙ اؿه١ُ شنط اهلل يف ايكطإٓ َٔ َكاضف ايعنا٠ قٹٓٵ

س باٱغ٬ّ ظاْب َٔ املاٍ; ي٬ستؿاظ ٗطٴ بعض سسٜجٞ ايعٜٴ٪ثٹ "ٚنإ ايٓيب

ٜعٗط ي٘ إٔ إمياِْٗ مل ٜطغذ يف قًٛبِٗ ببكا٥ِٗ ع٢ً اهلسا١ٜ، ٜؿعٌ شيو سٝح 

                                                           

 .31_  26اْعط ايكش٠ٛ اٱغ١َٝ٬ نٛابط ٚتٛدٝٗات يًؿٝذ قُس بٔ عجُٝني م _  1

 (.3461)ايبداضٟ  _  2



 

 املوعظة أدب 05

 .ضغٛرٳ َا ٫ تعيعي٘ ايؿنت

ٌٳ : =بكٛي٘ _عًٝ٘ ايك٠٬ ٚايػ٬ّ_ٚإىل أَجاٍ ٖ٪٤٫ أؾاض  إْٞ ٭عڀٞ ايطد

ٞٻ َٓ٘; خؿ١ٝ إٔ ٜهبٻ٘ اهلل يف ايٓاض ٚغريٴٙ أسبټ  (1)+. إي

امل٪يؿ١ قًٛبِٗ " نُا نإ إعڀا٩ٙ : =×قاٍ ؾٝذ اٱغ٬ّ ابٔ ت١ُٝٝ 

 . ٛضاڄ ب٘ يف سك٘ ٚدٛباڄ أٚ اغتشباباڄ، ٚإٕ مل ٜهٔ َأَٛضاڄ ب٘ ٭سسَأَ

تڀٝٝباڄ  ;نُا نإ َعاس٘ َع َٔ ميعح َع٘ َٔ ا٭عطاب ٚايٓػا٤ ٚايكبٝإ

َػتشباڄ يف سك٘ ٜجاب عًٝ٘ ٚإٕ مل ٜهٔ أٚي٦و َأَٛضٜٔ _ يكًٛبِٗ، ٚتؿطحياڄ هلِ

 . ٫ٚ َٓٗٝني عٓ٘ ،باملعاح َع٘

ٔ ا٭َٛاٍ ٚاملٓاؾع َا ٜتأيؿٗا ب٘ ع٢ً اؿل املأَٛض ٜبصٍ يًٓؿٛؽ َ" ؾايٓيب 

 (2)+.ب٘، ٜٚهٕٛ املبصٍٚ مما ًٜتص ب٘ اٯخص ٚحيب٘; ٭ٕ شيو ٚغ١ًٝ إىل غريٙ

 ، ٚأ٫ ٜهٕٛـٴيځ٪ٵٜٚٴ ـٴيځأڃٜٳ ٔممٚٚهلصا حيػٔ بايٛاعغ إٔ ٜهٕٛ يٝٿٔ ايعطٜه١، 

 .دايف ايڀبع، قاغٞ ايكًب، َتعايٝاڄ ع٢ً ايػاَعني

َٔ  طٜرتؾع عٔ ايعباضات املؿعط٠ بتععِٝ ايٓؿؼ، نشاٍ َٔ ٜهج ض ب٘ إٔسٚجي

سػب )أٚ  (يف ضأٜٞ)أٚ َا ٜكّٛ َكاَ٘ نإٔ ٜكٍٛ ( أْا)املتهًِ  إزاضز نُري

 .ٚمٛ شيو( ٖصا َا تٛقًت إيٝ٘)أٚ  (خربتٞ

َا نإ ؾٝ٘ تؿدِٝ يًٓؿؼ ناٱتٝإ بهُري اؾُع، نإٔ عٔ شيو ض بايبعس سٳدٵٚأځ

 .(ٖصا َا تٛقًٓا إيٝ٘)أٚ  (ٖصا تطدٝشٓا)ٚ ( ٖصا ضأٜٓا: )ٜكٍٛ

                                                           

 (.150)َٚػًِ  (1478ٚ  27)ضٚاٙ ايبداضٟ _  1

 .2/155كا١َ ٫بٔ ت١ُٝٝ ا٫غت_  2
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َٔ ايعباضات ايؿذ١ اييت ٚمٛ شيو  (قًٓا)ٚ( ْٳكڂٍٛ: )َٚٔ شيو إٔ ٜهطض ن١ًُ

 .ممٔ يٝؼ ي٘ َها١ْ تتِٓ عٔ ْكل ٚغطٚض، خكٛقاڄ إشا قسض

 .ؾٗصا نً٘ فًب١ يتباعس ا٭ْؿؼ، ٚتٓانط ا٭ضٚاح، ٚق١ً ايتأثري

ايكٝؼ اييت تٛسٞ بايتٛانع، ٚععٚ ٚبس٫ڄ َٔ شيو حيػٔ ب٘ إٔ ٜػتعٌُ 

ٚيعٌ : )أٚ ٜكٍٛ (ٜٚبسٚ يًُتأٌَ نصا ٚنصا: )ايعًِ ٭قشاب٘، نإٔ ٜكٍٛ

ٚمٛ شيو َٔ ايعباضات املؿعط٠ بايتٛانع، ( نصا ٚنصا: ايكٛاب إٔ ٜكاٍ

 .ٚاٖتهاّ ايٓؿؼ

ؼؿغ يف فًػو ٚن٬َو َٔ ايتڀاٍٚ ع٢ً ا٭قشاب، : =قاٍ ابٔ املكؿع

; ي٬٦ ٜعٔ ٠ڄايو ؾٝ٘ قٛاب ايكٍٛ ٚايطأٟ; َساضمما ٜعطض  ٚطبٵ ْؿػاڄ عٔ نجريڈ

 (1)+. أقشابو إٔ زأبو ايتڀاٍٚ عًِٝٗ

ٚاسصض غا١ٜ اؿصض َٔ استكاض َٔ : =×ٚقاٍ ايؿٝذ عبسايطمحٔ ايػعسٟ 

ػايػ٘ َٔ مجٝع ايڀبكات، ٚاظزضا٥٘، أٚ ا٫غتٗعا٤ ب٘ ق٫ٛڄ، أٚ ؾع٬ڄ، أٚ 

 :ٕ ؾٝ٘ ث٬ث١ قاشٜطإؾاض٠ڄ، أٚ تكطحياڄ، أٚ تعطٜهاڄ; ؾإ

 .ايتشطِٜ ٚاٱثِ ع٢ً ؾاعً٘: أسسُٖا

 .ع٢ً محل قاسب٘، ٚغؿا١ٖ عكً٘، ٚدًٗ٘ ت٘ز٫ي: ايجاْٞ

 (2)+.أْ٘ باب َٔ أبٛاب ايؿط، ٚايهطض ع٢ً ْؿػ٘: ايجايح

َٴعٳطٻضٷ ملا ٜجريٙ،  :ايكرب ٚاؿًِ _4 ؾايٛاعغ قتاز يصيو أؾس اؿاد١; إش ٖٛ 

                                                           

 .134ا٭زب ايكػري ٚا٭زب ايهبري ٫بٔ املكؿع م _  1

 .419ايطٜاض ايٓانط٠ ٫بٔ غعسٟ م _  2



 

 املوعظة أدب 07

 .ٚحيطى زٚاعٞ ايػهب ؾٝ٘

َٳا : طٖٚٛ ٜعٹع٘ ٫بٓ٘ _عًٝ٘ ايػ٬ّ_ٔ َٛاعغ يكُإ َٚ ٚٳاقٵبٹطٵ عٳًځ٢ 

 .17: يكُإ صأځقٳابٳوځ

 اؾُاعاتإٔ ل ايكسض، قًٌٝ ايكرب; شيو ؾ٬ حيػٔ بايٛاعغ إٔ ٜهٕٛ نٝٿ

 .نايڀبٝبهلا اييت اغتؿط٣ ؾٝٗا ايؿػاز ناملطٜض، ٚايٛاعغ 

ٕ ٜٓاٍ ايڀبٝب ببعض ٚنُا إٔ املطٜض قس ٜسؾع٘ دًٗ٘، أٚ غ٤ٛ تكطؾ٘ إىل أ

ؾكس  ايؿٝڀإ; اْٗهٗا ايؿط، ٚاغتشٛش عًٝٗأؾهصيو اؾُاعات اييت _ايػ٤ٛ 

 .ٜسؾعٗا شيو إٔ تٓاٍ طبٝب ا٭ضٚاح ببعض ا٭ش٣

أٚ  كت سٝات٘، ٚمل ٜكسض عٓ٘ خري نجري،ٚقٌ استُاي٘ تٓػٻ ،ؾإشا نام قسضٙ

ْٚؿؼ  ٚاغع، إٔ ٜتًك٢ ا٭ش٣ بكسض ضسب، ٚأؾل _إشاڄ_عٌُ نبري; ؾدري يًٛاعغ 

 .َڀ١ٓ٦ُ

ٚڇ نڂ اَُٗت٘ ؾاق١; ؾًٝػتعس هل ٕٚيٝعًِ أ ّٳ ايٓؿًڂبا٫غتعا١ْ باهلل، ٚيٝسا  ؽٛٛ

باهلس٤ٚ، ٚغع١ ايكسض، ٚيني اؾاْب، َٚكاب١ً اٱغا٠٤ باٱسػإ; ؾإٕ تًو 

ِٴ ايكؿاتٹ  .اؾطاح ايػا٥ط٠ ضٴقڃٝٳ١ڂ ايٓؿٛؽ ايؿطغ١، ٚبًػ

ٔٵُٳكٹدٵٝٳِ; ؾځيٝداقُٗ ايٓاؽ ٚيٝػتشهط أْ٘ َا ٚقـ أَاّ ٟٳ  ِٗ، ٚيه يٝساٚ

; ؾًٝشطم ع٢ً إٔ ٜ٪يـ ايكًٛب ٚايٓؿٛؽ بتًو ، ٜٚطزٻ ؾاضزِٖؾػازِٖ

 .ايكؿات

ًڃبٹ ط": يف ٚقـ ْبٝٓا قُس  _تعاىل_قاٍ اهلل  ٛٵ نڂٓٵتٳ ؾځعچاڄ غځًٹٝغځ ايڃكځ ٚٳيځ

ٛٵيٹوځ ٔٵ سٳ َٹ  .159:آٍ عُطإص٫ْٵؿځهټٛا 
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ٛٳط: ي٘ _عع ٚدٌ_ٚقاٍ اهلل  ٖٹًٹنيٳ خٴصٵ ايڃعٳؿڃ ٔٵ ايڃذٳا ٚٳأځعٵطڇضٵ عٳ َٴطٵ بٹايڃعٴطٵفٹ  ص ٚٳأڃ

 .199:ا٭عطاف

ؾهإ ٜعطض زعٛت٘ يف يني َٔ ايكٍٛ،  _عًٝ٘ ايك٠٬ ٚايػ٬ّ_ٖٚهصا نإ 

ٚنإ ٜأخص باؿًِ، ٚايكرب، ٜٚكابٌ اؾاٌٖ باٱعطاض، ٚاملػ٤ٞ بايعؿٛ أٚ 

 .اٱسػإ

ِ; ؾًٝكاٙ بايكرب، ٫ٚ ٚإٕ أش٣ٶ نجرياڄ نإ ًٜشك٘ َٔ َؿطنٞ قطٜـ ٚغؿٗا٥ٗ

 .ٜٓاٍ َٔ ععَ٘ ٚاغرتغاي٘ يف ايسع٠ٛ ٚيٛ ؾ٦ٝاڄ ق٬ًٝڄ

 ٚنِ َٔ ن١ًُ ٜطَٝ٘ بٗا بعض املٓاؾكني، أٚ بعض اؾؿا٠ َٔ ا٭عطاب، ؾٝهٕٛ

 (1). ْعاّدعا٩ٖا ايكؿض، أٚ ايتبػِ، أٚ اٱ

ؾإشا نإ ايٛاعغ ع٢ً ٖصا ايٓشٛ َٔ املهاضّ أمثط ٚعع٘، ٚساظ َٔ ايعًٝا٤ نٌ 

 .إَه

 :ٜتُجٌ بٗصٙ ا٭بٝات× نإ عُط بٔ عبسايععٜع 

 احللظظظظظظظظظظظظَّ ااسعلظظظظظظظظظظظظَّ   ل  ظظظظظظظظظظظظه  ظظظظظظظظظظظظ      

 

 

 سلمظظظظظظظظظظ ه ايظظظظظظظظظظ   إذ  مظظظظظظظظظظه ا  معظظظظظظظظظظه   

 مظظظظظظظظظظظظظظ  اُّ  س ي ماظظظظظظظظظظظظظظ    َّ   مظظظظظظظظظظظظظظ   مه   

 

 إس جبمظظظظظظظظظظظظظظظظ   ظظظظظظظظظظظظظظظظ ا اذا  معظظظظظظظظظظظظظظظظه  

  ظظظَّ مظظظ  ا ظظظا  مظظظه  ظظظ  احللظظظَّ ااسظظظظ    

 

 ظظظظظظظظظظظعلَّ ف ظظظظظظظظظظظها اسمظظظظظظظظظظظ هه اا   عظظظظظظظظظظظه  

 امظظظظظظظظظظظظ   فاظظظظظظظظظظظظ  اس  ظظظظظظظظظظظظه   ظظظظظظظظظظظظه  مه   

 

 (2)فه ضظظظظظظظظظظعه مخلظظظظظظظظظظ  مظظظظظظظظظظه   ظظظظظظظظظظه   

ٚإٕ مل ٜهٔ َٔ ايكؿات اييت _ؾٗصا  :ايتذٌُ ٚايعٓا١ٜ باملعٗط ب٬ إغطاف _5 

 .ب٘; ٭ْ٘ َڀُض ا٭ْعاض حيػٔ ايعٓا١ٜڂ أَطٷ _تكّٛ عًٝٗا اـڀاب١ 

                                                           

 .162_  161، ٚاـڀاب١ ٭بٞ ظٖط٠ م 113اْعط قُس ضغٍٛ اهلل ٚخامت ايٓبٝني م _  1

 .594/  2قُس ايبٛضْٛ / اؾاَع يػري٠ عُط بٔ عبسايععٜع ي٤٬ًُ، ؼكٝل ز_  2



 

 املوعظة أدب 11

ٚايٓعط ٜؿعٌ بايكًب َا ٜؿعً٘ ايه٬ّ يف ايػُع; ؾٗٛ َٔ ٖصٙ ايٓاس١ٝ ٫ ٜٓكل 

بايٛاعغ إٔ ٜطاعٞ شيو، ٚإٔ  ; ؾٝشػٔاعتباضٙ عٔ اعتباض ايكؿات ا٭ق١ًٝ

 .ٜعتين مبعٗطٙ، ٚطٝب ضا٥شت٘، َٚا ؾانٌ شيو

ٚقس ٜڀًل ايطٜا٤ : =يف َعطض سسٜح ي٘ عٔ ايطٜا٤× قاٍ ابٔ سذط املهٞ 

اؾاٙ ٚايتٛقري بػري عباز٠، نإٔ ٜككس بع١ٜٓ ثٝاب٘ مٛ ع٢ً أَط َباح، ٖٚٛ طًب 

 .+ايجٓا٤ عًٝ٘ بايٓعاؾ١ ٚاؾُاي١، ٚمٛ شيو

ٖٚصا مما تػتُاٍ ب٘ ايكًٛب; إش يٛ غكط َٔ أعِٝٓٗ ٭عطنٛا : =اٍإىل إٔ ق

٫َتساز أعني عا١َ عٓ٘; ؾًعَ٘ إٔ ٜعٗط هلِ قاغٓ٘; ي٬٦ ٜعزضٚٙ; ؾٝعطنٛا عٓ٘; 

ًڃل إىل ايعٛاٖط زٕٚ ايػطا٥ط; ؾٗصا قكسٙ  ـځ ٟٴ قطب١، ٚجيطٟ شيو  طب١څقٚؾٝ٘ " ا أ

 (1)+.يف ايعًُا٤ ٚمِٖٛ إشا قكسٚا يتشػني ٦ٖٝتِٗ

مجٌٝ حيب  _عع ٚدٌ_أَط سػٔ; ؾاهلل  _إشاڄ_ؾايتذٌُ ٚايعٓا١ٜ باملعٗط 

 .اؾُاٍ، ٚحيب إٔ ٜط٣ أثط ْعُت٘ ع٢ً عبسٙ

ٗٿطٵ ط:_عع ٚدٌ_قاٍ   .4:املسثط  صٚٳثٹٝٳابٳوځ ؾځڀځ

 (2)+.إٕ اهلل مجٌٝ حيب اؾُاٍ": =ٚقاٍ ايٓيب 

ٚاؾتساز ايهځًځـ ٚإمنا احملصٚض ٖٛ املبايػ١ يف ايتذٌُ، ٚقطف اهل١ُ يًتأْل، 

 .ق٬ح ايٓؿؼ، ٜٚسٍ ع٢ً ْكل اٱْػإإعػٔ ايبع٠; ؾٗصا مما ٜكڀع عٔ 

، َؿٗٛض٠ڄ يبػ١ڄ: إٜانِ يبػتني: =÷ عُط بٔ اـڀابقاٍ أَري امل٪َٓني 

                                                           

، ٚاْعط إسٝا٤ عًّٛ ايسٜٔ يًػعايٞ 44/  1ايعٚادط عٔ اقرتاف ايهبا٥ط ٫بٔ سذط املهٞ _  1

 .47، ٚاـڀاب١ م3/300

 (.91)ضٚاٙ َػًِ _  2
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 (1)+. ٚيبػ١ قكٛض٠

ايبؼ َٔ ايجٝاب َا ٫ ٜعزضٜو ايععُا٤، ٫ٚ ٜعٝبو : =ٚقاٍ بعض اؿهُا٤

(2)+. اؿهُا٤
 

ٍ اؿاٍ يف سإٔ ٜهٕٛ اٱْػإ َعت ٠ٚاعًِ إٔ املط٤ٚ: =×ٟ ٚقاٍ املاٚضز

سٖا َٗا١ْڅ َطاعا٠ يباغ٘ َٔ غري إنجاض ٫ٚ اططاح; ؾإٕ اططاح َطاعاتٗا، ٚتطىځ تؿكڊ

 .ٚشي١څ، ٚنجط٠ َطاعاتٗا ٚقطف اهل١ُ إىل ايعٓا١ٜ بٗا زْا٠٤ ْٚكل

 ،ها١ًَٚضمبا تِٖٛ َٔ خ٬ َٔ ؾهٌ، ٚعٳطڇٟ َٔ متٝٝع إٔ شيو ٖٛ املط٠٤ٚ اي

ٚايػري٠ ايؿان١ً; ملا ٜط٣ َٔ متٝعٙ ع٢ً ا٭نجطٜٔ، ٚخطٚد٘ عٔ مج١ً ايعٛاّ 

 .ٚاملػرتشيني

ٚخؿٞ عًٝ٘ أْ٘ إشا تعس٣ طٛضٙ، ٚػاٚظ قسضٙ نإ أقبض يصنطٙ، ٚأبعح ع٢ً 

 (3)+. شَ٘

ٚخ٬ق١ ايكٍٛ إٔ ايؿاضع قس ؾٛضٻ يف أَط ايًباؽ إىل سهِ ايعاز٠، َٚا ًٜٝل 

دطت ايعاز٠ بًبؼ ْٛع َٔ ايجٝاب، ٚنإ َػتڀٝعاڄ ي٘، ؾعسٍ  عاٍ اٱْػإ; ؾإشا

قبض ب٘ اؿاٍ، ٚنطٙ ي٘; ٭ٕ بصاش٠ ايًباؽ، _عٓ٘ إىل قٓـ أغؿٌ َٓ٘ أٚ أب٢ً 

 ،بكاسبٗا إىل اهلٛإ ٞع، ؾتًكمما تكصؾٗا ايعٕٝٛ، ٚتٓؿع عٓٗا ايڀبا ٘ٴتٳثٻٚضڇ

 .تؿات إيٝ٘ بأؿاظ ا٫ظزضا٤ٚا٫ي

اعغ; إش ٖٛ قاسب سل، ٚزاع١ٝ ٖس٣; ؾ٬ حيػٔ ٖٚصٙ اؿاٍ ٫ تًٝل بايٛ
                                                           

 .354أزب ايسْٝا ٚايسٜٔ يًُاٚضزٟ م_  1

 .355أزب ايسْٝا ٚايسٜٔ م _  2

 .354أزب ايسْٝا ٚايسٜٔ م _  3
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 .ب٘ إٔ خيصٍ اؿل ايصٟ حيًُ٘، ٚاهلس٣ ايصٟ ٜسعٛ إيٝ٘

 _نُا َط_ٚأَا اـطٚز عٔ املعتاز، ٚايتڀًع إىل َاٖٛ أْؿؼ ٚأغ٢ً ؾُطؾٛض 

 :قاٍ املعطٟ

 اإُّ  ظظظظهُّ ل سظظظظ ش اس  ظظظظ   ظظظظ    سظظظظ    

 

 (1)فمظظظه اسمظظظام إس امظظظ   ااحلمه ظظظ    

ٕٛ مبٔ ٜتعس٣ طٛض أَجاي٘ يف ًَبػ٘، ٜٚعسْٚ٘ غؿٗاڄ ػٵتٳدٹؿڊبٌ ػس أنجط ايٓاؽ ٜٳ 

 (2) . يف ايعكٌ، ٚطٝؿاڄ َع اهل٣ٛ

ٚٳٕ ايجٝاب ؾهصيو ٜهطٙ : =×قاٍ اـڀٝب ايبػسازٟ  ٚنُا ٜهطٙ يبؼ أزٵ

 (3)+ تٗاض بٗا، ٚإٔ تػُٛ إيٝ٘ ا٭بكاض ؾٝٗاؾيبؼٴ أضؾعٗا; خٛؾاڄ َٔ ا٫

٪َٓني ٚاملسا١ٖٓ ٠ َٔ أخ٬م املاؾاملساض :٠١ٓ ٚايبعس عٔ املساٖااغتعُاٍ املساض _6

 . عٔ ايجا١ْٝ إىل ا٭خص با٭ٚىل، ٚايبعسٹتاز حئَ قؿات املٓا ؾكني، ٚايٛاعغ 

إ; شيهِ إٔ سسٚز ايؿها٥ٌ كٚنجرياڄ َا ٜؿتب٘ عٓس نجري َٔ ايٓاؽ ٖصإ اـً

 . تكع مبكطب١ َٔ أخ٬م َهط١ٖٚ

ٝٝع َا ٜسخٌ ؾٝٗا مما ٖٛ خاضز ٖٚصٙ اؿسٚز يف ْؿػٗا ٚانش١ د١ًٝ، إ٫ إٔ مت

 . ؾ٦ٝاڄ ؾؿ٦ٝاڄ تػاؽ بٗا ايٓؿؼٴ ، أٚ تطب١ٝٺؾڀط٠ٺ عٓٗا حيتاز إىل قؿا٤ٹ

ٚنجرياڄ َا ٜتؿاب٘ ع٢ً ايطدٌ ٭ٍٚ ايٓعط أَٛض; ؾ٬ ٜسضٟ أٖٞ زاخ١ً يف 

 ايؿه١ًٝ، أّ ٖٞ خاضد١ عٔ سسٚزٖا؟ 

طٖٚاڄ ايؿه١ًٝ َهٚضمبا غبل ظٓ٘ إىل غري قٛاب; ؾٝداٍ َاٖٛ َٔ قبٌٝ 

                                                           

 .57ؾطح زٜٛإ غكط ايعْس يًُعطٟ م _  1

 .51_  50اْعط َٓاٖر ايؿطف يًؿٝذ قُس اـهط سػني م _  2

 .382اؾاَع ٭خ٬م ايطاٟٚ ٚأزاب ايػاَع يًدڀٝب ايبػسازٟ م _  3
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املهطٚٙ ؾه١ًٝ ؾريتهب٘، أٚ ؾٝسع٘، أٚ ٜعٝب ب٘ غريٙ، أٚ خياٍ َا ٖٛ َٔ قبٌٝ 

 . ميسح غريٙ عًٝ٘

; إش ٠اخًل املساض _نُا َط_ٖٚصا ايؿإٔ جيطٟ يف نجري َٔ ا٭خ٬م َٚٔ شيو 

 (1) .ٔ ايسد٢َٜؿتب٘ باملسا١ٖٓ َع أْ٘ ميتاظ عٓ٘ اَتٝاظ ايكبض 

ا، ٚمبا إٔ املساضا٠ خًل ؾانٌ حيتاد٘ بٗاٚمبا إٔ اؿسٜح عٔ املٛعع١ ٚآز

ٚإٔ املسا١ٖٓ خًل ز٤ْٞ ٜعضٟ بكاسب٘، ٜٚٓعٍ ب٘ إىل زٳضٵى  ،ايعاقٌ يف سٝات٘

ؾإٕ َعطؾ١ املساضا٠ ٚمتٝٝعٖا عٔ املسا١ٖٓ َٔ ا٭١ُٖٝ مبهإ; ست٢ ٜػًو  _ٚغكٛط 

 . ٜٚٓأ٣ بٓؿػ٘ عٔ املسا١ٖٓ ،ايعاقٌ ططٜل املساضا٠

يٓاؽ إىل شيو; إش ٖٛ ٬ٜقٞ ايٓاؽ، ٫ٚضٜب إٔ ايٛاعغ َٔ أسٛز ا

َٴسٳاضطڇعٵٚخيايڀِٗ، ٜٚٳ ٠ ايٓاؽ عَُٛاڄ، اض عكً٘ نجرياڄ أَاَِٗ; ؾٗٛ قتاز إىل 

َٴساض َٴساضاٚ  . ٠ كايؿٝ٘ا٠ ظٳَاْ٘، ٚ

 : ٠ابعض َعامل املساض

ط بعض املعامل يهٌ َُٓٗا، نځصٵع ب٘ بني ٖصٜٔ اـًكني إٔ تٴٝٻُٳٚمما ميهٔ إٔ ٜٴ

  .٠اعض َعامل املساضب _أ٫ٚڄ_ٖٚصٙ 

تطدع إىل سػٔ ايًكا٤ ٚطٝب ايه٬ّ، ٚايتٛزز يًٓاؽ، ٚػٓب َا  املساضا٠ _ أ

 . ٜؿعط بػهب أٚ غدط، نٌ شيو َٔ غري ثًِ يًسٜٔ يف د١ٗ َٔ اؾٗات

٪َٓني، ٖٚٞ خؿض اؾٓاح َٔ أخ٬م امل املساضا٠=× قاٍ ابٔ بڀاٍ 

 (2)+.باب ا٭يؿ١يًٓاؽ، ٚتطى اٱغ٬ظ هلِ يف ايكٍٛ، ٚشيو أق٣ٛ أغ

                                                           

 .1/124اْعط ضغا٥ٌ اٱق٬ح يًؿٝذ قُس اـهط سػني _  1

 .10/545ؾتض ايباضٟ  _  2
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ُٵعڇإٔ ٬ٜ قٝو شٚ يػ املساضا٠َٔ  _ب   إ، أٚ قًِ عطف بٓٗـ ا٭عطاض، ٚيځ

َٔ قصؾ٘، أٚ ي٘ دبٝٓو، ٚؼٝٝ٘ يف سؿا٠ٚ; يعًو ؼُٞ داْبو  لٳًٹڀڃا٭بطٜا٤، ؾتٴ

 .خؿٝؿ١ځ ايٛقع ع٢ً عطنوػعٌ يسغاتٹ٘ 

تأشٕ اغإٔ ضد٬ڄ  _ضنٞ اهلل عٓٗا_دا٤ يف ايكشٝشني عٔ عط٠ٚ عٔ عا٥ؿ١ 

  +.ب٦ؼ أخٛ ايعؿري٠، ٚب٦ؼ ابٔ ايعؿري٠: =ؾًُا ضآٙ قاٍ" ع٢ً ايٓيب 

ؾًُا اْڀًل قايت ي٘ يف ٚدٗ٘، ٚاْبػط إيٝ٘،  "ؾًُا دًؼ تڀًډل ايٓيب 

نصا ٚنصا، ثِ تڀًډكت يف : سني ضأٜت ايطدٌ قًت ي٘! ٜا ضغٍٛ اهلل: عا٥ؿ١

 ٚدٗ٘، ٚاْبػڀت إيٝ٘؟ 

 ؟ إٕ ؾط ايٓاؽ عٓس اهلل َٓعي١ڄاؾاڄٗستٿين ؾشٻَت٢ ع! ٜا عا٥ؿ١ڂ" =قاٍ ضغٍٛ اهلل 

 + ّٜٛ ايكٝا١َ َٔ تطن٘ ايٓاؽ; اتكا٤ ؾطٙ

ٚٳ=ٚيف ضٚا١ٜ   (1)+.اتكا٤ ؾشؿ٘ ;ايٓاؽ ٘ٴعٳزٳَٔ تطن٘ ايٓاؽ، أٚ

; ٭ْ٘ مل ٜعز املساضا٠هلصا ايطدٌ املعطٚف بايبصا٤ َٔ قبٌٝ " ؾًكا٤ ضغٍٛ اهلل 

 . يف اـڀابب٘  لٳؾځع٢ً إٔ ٫قاٙ بٛد٘ طًل، أٚ ضٳ

ب٦ؼ أخٛ =إٔ ايصٟ بًؼ إٔ ٜكاٍ ؾٝ٘  _ضنٞ اهلل عٓٗا_ٚقس غبل إىل شٖٔ عا٥ؿ١ 

 ٘ قػ٠ٛځ٫ ٜػتشل ٖصا ايًكا٤، ٚجيب إٔ ٜهٕٛ ْكٝبٴ+ ٠ايعؿري ٠، ٚب٦ؼ ابٔ ايعؿري

 . اؾبني اـڀاب، ٚعبٛؽٳ

ٔٻ ٍڇ طٳعځْٳ ٚيه َٳ" اهلل  ضغٛ ايٓاؽ  ٣ٶ، ٚأْات٘ أطٍٛ أَساڄ; ؾٗٛ ٜطٜس تعًِٝسٳأبعسٴ 

ٗٳط إ٫ يف َهإ أٚ ظَإ ًٜٝل إظٗاضٙ ؾٝ٘  .نٝـ ميًهٕٛ َا يف أْؿػِٗ; ؾ٬ ٜٳعڃ

اٱْػإ مبٔ ٜككس إىل  لٴؾڃٜٚطٜس تعًُِٝٗ أزباڄ َٔ آزاب ا٫دتُاع، ٖٚٛ ضڇ
                                                           

 (.2591)َٚػًِ  (6131)ٚ( 6054)ٚ( 6032)ايبداضٟ _  1
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 . ٙ يف ايٓاؽ ؾاؾٝاڄظٜاضت٘ يف َٓعي٘، ٚيٛ نإ ؾطٻ

غري طٜل غا٥ؼ أْو ع٢ً إٔ إط٬م اؾبني ملجٌ ٖصا ايعا٥ط ٫ ميٓع َٔ إؾعاضٙ بڀ

إ٫ إٔ  ٘ يف ايٓاؽ َٔ أش٣ٶ، ٫ٚ ٜعٛقو إٔ تعاؾ٘ باملٛعع١ اؿػ١ٓؿٝعٴضاض عُا ٜٴ

 . ٜهٕٛ ؾٝڀاْاڄ َطٜساڄ

ٖٚصا : َطاعا٠ أعطاف ايٓاؽ، ٚعازاتِٗ َا مل ؽايـ ايؿطعَٔ املساضا٠  _ز 

ؾطمبا ا٭زب ٜتذ٢ً عٓسَا ٜعغ اٱْػإ يف َهإ غري املهإ ايصٟ عاف ؾٝ٘ ٚأځيٹؿ٘; 

ٌڇ شيو ايبًسٹ ٚطباعٳِٗ ٚعازاتِٗ ع٢ً  ٘ٴ ايػطب١ڂ يف بًسٺ َا، ؾٛدس خ٥٬لٳ أٖ َٳتٵ ضٳ

إٔ ٜطاعٞ َا عًٝ٘ أٌٖ شيو ايبًس، ٚإٔ  _ٚاؿاي١ ٖصٙ_غري َا ٜأيـ; ؾٝشػٔ ب٘ 

ٜتذٓب يف ٚعع٘ َٓاؾطتِٗ، أٚ كايؿتِٗ ؾُٝا اعتازٚا عًٝ٘; ؾصيو َٔ مجٌٝ 

 .املعاؾط٠، َٚٔ سػٔ املساضا٠

    َّ مظظظظظظظظظظظظه  مظظظظظظظظظظظظ  ل  ا  ظظظظظظظظظظظظَّ فظظظظظظظظظظظظ ا

 

 ا    ظظظظظظظظظ َّ مظظظظظظظظظه  مظظظظظظظظظ  ل    ظظظظظظظظظ َّ    

ِٻ قصٚضٷ   ٚنٌ شيو َؿطٚط بأ٫ ٜهٕٛ يف عازاتِٗ قصٚض ؾطعٞ; ؾإٕ نإ ث

ٞپ تعني تكسِٜ ا٭َط ايؿطعٞ ع٢ً نٌ عاز٠ ٚعٴطف َع َطاعا٠ ا٭غًٛب  ؾطع

 .ا٭َجٌ يف ايتٓبٝ٘ ع٢ً َا خيايـ ايؿطع

ؼ، َٚعاضن١ځ أٌٖ ظَاْو ؾُٝا ٚإٜاى ٚكايؿ١ اؾًٝ: =×قاٍ ابٔ سعّ 

ٌٻ; ؾإْو تػتؿٝس بصيو ا٭ش٣ ٚاملٓاؾط٠،  ٫ٜهطى يف زْٝاى، ٫ٚ يف أخطاى ٚإٕ ق

 .ٚايعسا٠ٚ

 (1)+.ٚضمبا أز٣ شيو إىل املڀايب١ ٚايهطض ايععِٝ زٕٚ َٓؿع١ أق٬ڄ

                                                           

 .61ٚايػري ما٭خ٬م _  1
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ْكض ايهعب١، َع ضغبت٘ يف شيو، ٚإٔ تهٕٛ ع٢ً قٛاعس " ٚهلصا تطى ايٓيب 

َٚا َٓع٘ َٔ شيو إ٫ خؿ١ٝڂ أ٫ ؼتًُ٘ قطٜـ; يكطب عٗسِٖ  _٬ّعًٝ٘ ايػ_إبطاِٖٝ 

 .بهؿط

ٜا عا٥ؿ١ ي٫ٛ إٔ قَٛو سسٜحٷ عٗسٴِٖ بهؿط : =_عًٝ٘ ايك٠٬ ٚايػ٬ّ_قاٍ 

 +. باب ٜسخٌ ايٓاؽ، ٚبابٷ خيطدٕٛ: يٓكهت ايهعب١; ؾذعًت هلا بابني

ض أَٔ عٔ اؾځسٵ"قايت غأيت ايٓيب  _ضنٞ اهلل عٓٗا_ٚيف ضٚا١ٜ عٔ عا٥ؿ١ 

 ايبٝت ٖٛ؟

 +ْعِ: =قاٍ

 ؾُا هلِ مل ٜسخًٛٙ يف ايبٝت؟: قًت

 +إٕ قَٛو قځكٴطٳتٵ بِٗ ايٓؿك١: =قاٍ

 ؾُا ؾإٔ باب٘ َطتؿعاڄ؟: قًت

 .ؾعٌ شيو قَٛو; يٝسخًٛا َٔ ؾا٤ٚا، ٚميٓعٛا َٔ ؾا٤ٚا: =قاٍ

ٗٴِ إٔ أزخٌ  ٚي٫ٛ إٔ قَٛو سسٜحٷ عٗسِٖ باؾا١ًٖٝ; ؾأخاف إٔ تٓهط قًٛب

 (1) +.ايبٝت، ٚإٔ أيكل باب٘ با٭ضض اؾځسٵض يف

ٚبػض، ٚضناڄ  يعٛاضن٘ ايٓؿػ١ٝ َٔ سبٍّ ًِ ايٛاعغڂػا٫ ٜػت املساضا٠َٔ  _ ز

ٚغهب، ٚاغتشػإ ٚاغتٗذإ; إش يٛ غاض ع٢ً إٔ ٜهاؾـ ايٓاؽ بهٌ َا 

ختٌ ا٫دتُاع، ٫ _يؿ٪ٕٚ يف نٌ ٚقت ٚع٢ً أٟ ساٍ ٜعطض ي٘ َٔ ٖصٙ ا

ٚيؿاعت ايبػها٤ بني ايٓاؽ; ؾهإ َٔ سه١ُ  ،٫ْٚكبهت ا٭ٜسٟ عٔ ايتعإٚ

                                                           

 (.1333)َٚػًِ  (1585)ٚ ( 1584)ٚ ( 126)ضٚاٙ ايبداضٟ _  1
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أٚ ٜسعٛ إىل  ،تكاطعاڄ خٴسٹشٵ٢ ب٘ َا ٜٴَاهلل يف خًك٘ إٔ ٖٝٻأ اٱْػإ ٭زب ٜتشا

 . ; ؾٗٛ مما ٜعضع املٛز٠، ٚجيُع ايكًٛب املتٓاؾط٠املساضا٠ؽاشٍ; شيو ٖٛ أزب 

٘ دبٝٓاڄ أَاّ شٟ ٜسٺ باطؿ١، ؾُٝٓش َٛعع١ڄ إٔ ًٜك٢ ايٛاعغڂ املساضا٠َٔ  _ ٖـ

 . طًكاڄ، ٜٚتذٓب يف سسٜج٘ َا ٜجري شيو ايباطـ

ٚإٕ قًٛبٓا  ،يف ٚدٛٙ أقٛاّ طٴؿٴهڃٓٳإْا يځ=÷ ٖٚصا قٌُ قٍٛ أبٞ ايسضزا٤ 

 (1)+.ِٗٓٴعٳًڃتٳيځ

َٔ  ٚيف ٖصا ا٭ثط ؾاٖس ع٢ً إٔ ايتبػِ يف ٚد٘ ايعامل; اتكا٤ بأغ٘ نطبٷ

 . ٫ٚ ٜتعساٙ إىل إٔ ٜهٕٛ َسا١ٖٓ املساضا٠

ساضا٠ تطدع إىل شنا٤ ايؿدل ٚسهُت٘; ؾٗٛ ايصٟ ٜطاعٞ يف َكساضٖا امل _ ٚ

َسخ٬ڄ يف تؿاٚت َكازٜط  ٚططٜكتٗا َا ٜٓبػٞ إٔ ٜهٕٛ; شيو إٔ ٭غباب ايعسا٠ٚٹ

 . املساضا٠، ٚاخت٬ف ططقٗا

ـٴ _ظ سى عٓٗا قها٤ٷ عٹبٵايٓاؽ يف سسٚز َا ٜٓبػٞ; ؾ٬ ٜٴ املساضا٠ ٜٴبتػ٢ بٗا تأيٝ

 .كٝش١ يف ضؾلبايكػط، أٚ يكا٤ يًٓ

ٚباؾ١ًُ ؾاملساضا٠ خك١ً نطمي١، حيهُٗا ا٭شنٝا٤، ٫ٚ ٜتعس٣ سسٚزٖا  _ح

ايؿه٤٬; ؾايٓؿٛؽ املڀبٛع١ ع٢ً املساضا٠ ْؿٛؽ أزضنت إٔ ايٓاؽ خًكٛا; 

 يٝهْٛٛا يف ا٥٫ت٬ف ناؾػس ايٛاسس، ٚؾإٔ ا٭عها٤ ايػ١ًُٝ إٔ تهٕٛ ًَت١ُ٦ڄ

                                                           

بكٝػ١ ايتُطٜض + باب املساضا٠ َع ايٓاؽ=أخطد٘ ايبداضٟ يف قشٝش٘ َعًكاڄ يف نتاب ا٭زب _  1

 ...... ( ٜٚصنط عٔ أبٞ ايسضزا٤=سٝح قاٍ 

ا َكاٍ، ٚيعٌ بعهٗا ٜؿس ٚيف نٌ َٓٗ 5/102ٚي٘ ططم أ خطدٗا اؿاؾغ ابٔ سذط يف تػًٝل ايتعًٝل 

 .بعهاڄ، ؾٝهٕٛ ايػٓس سػٓاڄ يػريٙ
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اڄ ضنِّب َعٗا يف دػس إ٫ إٔ ٜكاب ع٢ً قسض َا ؾٝٗا َٔ سٝا٠، ٫ٚ تٓهط عهٛ

 . بع١ً ٜعذع ا٭طبا٤ إٔ ٜكؿٛا هلا بعسٴ زٚا٤ٶا

 :بعض َعامل املسا١ٖٓ

َعامل املسا١ٖٓ;  ض بعضٴحيػٔ إٔ تٛنٿ املساضا٠ٚبعس إٔ اتهشت بعض َعامل 

 .ؾأيٝو ؾ٦ٝاڄ َٔ شيو

ٚ املسا١ٖٓ ٖٞ إظٗاض ايطنا مبا ٜكسض َٔ ايعامل أٚ ايؿاغل َٔ قٍٛ باطٌ أ _أ

ٍٴ يف ايٓؿؼ، ٚاغتها١ْڅ عٌُ َهطٚٙ; ؾٗٞ ب٬ز٠څ َا ٫ ٜطن٢ ب٘  ي٣ًٛٗ، ٚقبٛ

ٔٷ ٌٷزٜ  .، أٚ َط٠٤ٚ، أٚ عك

 ب٘ إ٫ َٔ قٌ يف ايعًِ ٚظْ٘، أٚ َٔ ْؿأ ْؿأ٠ځ شطڊٓٵ٫ ٜٳ ،املسا١ٖٓ خًل قصض _ب

 .َٚٗا١ْ قػاضڈ

 .املٗا١ْ تهِ بني دٓاسٝٗا ايهصب، ٚإخ٬ف ايٛعس، ٚق١ً اؿٝا٤ _ز

ع٢ً ايطدٌ يف ٚدٗ٘، ؾإشا اْكطف عٓ٘ أطًل ايطدٌ  ١ٓ إٔ ٜجينٳٖاسملَٔ ا _ز

 .يػاْ٘ يف شَ٘

ٌٴسٵَٔ املسا١ٖٓ إٔ ٜٳ _ٖـ طٙ اؿاٍ إىل ايجٓا٤ عًٝ٘ َع ڀَٔ ٜهع٢ً  خٌ ايطد

 .اغتػٓا٥٘ عٔ ايسخٍٛ عًٝ٘، ثِ ٜبسأ بإططا٥٘ َٚسس٘ مبا يٝؼ ؾٝ٘

ًڂل َٔ بأغ٘ إ٫ إٔ ط اٱْػإ إىل ايسخٍٛ ع٢ً شٟ ق٠ٛ ٫ خيڃڀأَا إشا ان

ل َٔ بأغ٘، ٫ٚ ًڂدٵؾٗٛ يف غع١ إٔ ميسس٘ مبكساض َا ٜٳ_ٜػُع٘ ؾ٦ٝاڄ َٔ املسٜض 

 .٘ ٖصٙ اؿاي١ بعَط٠ املسآٖنيكڂشٹًڃتٴ

ٔٴ _ٚ ايٛدٝ٘، ؾرتاٙ ٜػبل ٣ٖٛ  بػ١ٝٹ يػاْ٘ طٛعٳ َٔ املسا١ٖٓ إٔ جيعٌ املساٖ



 

 

18 

 رر

 وأسرار

 املوعظة أدب

اٙ ايٛدٝ٘ سػٓاڄ، ٜٚصّ ٌ إىل قٍٛ َا ٜؿتٗٝ٘ ايٛدٝ٘، ؾُٝسح َا ٜطذٳٜٚعٵ ،ايٛدٝ٘

 .ايٓعط عٔ قٓاع١ ٖصا املسأٖ َٔ عسَٗا بػضٿ ;َا ٜطاٙ ايٛدٝ٘ غ٦ٝاڄ

ت٘ ٚأتباع٘ زٚمنا ْعط يف َٔ املسا١ٖٓ إٔ جيعٌ اٱْػإ يػاْ٘ طٛع ضغب١ طا٥ؿ _ظ

 ._دٌ ٚع٬_ ضنا اـايل

ٚخياتًٕٛ، ٚخيازعٕٛ،  ،ٖصٙ ٖٞ املسا١ٖٓ، ٚتًو أسٛاٍ أًٖٗا ٜطاٚغٕٛ

ٜػرتٕٚ ٚد٘ اؿكٝك١ ا٭بًر، ٫ٜٚبايٕٛ مبا ٜرتتب ع٢ً شيو َٔ ٚ ،ٜٚهصبٕٛ

 .عٛاقب

أَا ايصٜٔ ٜعطؾٕٛ َا يف املسا١ٖٓ َٔ ؾط، ٚحيعِْٗ إٔ ٜعٗط ايؿط ع٢ً َٔ يف 

ؾريبإٔٚ بأيػٓتِٗ إٔ تػاٜط يف غري سل، ٜٚ٪ثطٕٚ ْكض ا٭١َ  _اغتڀاعت٘ اـري 

َا يٝؼ بعٜٔ; بعًُِٗ بإٔ  ٓٛا يًٓاؽٜٿعٳبهاؾ١ طبكاتٗا بأبًؼ أغًٛب ع٢ً إٔ ٜٴ

ع٢ً أقشابٗا ٚع٢ً  قضڈ املسا١ٖٓ خٝا١ْ، ٚتؿطٜط يف أزا٤ ا٭َا١ْ، ٚأْٗا نطضٷ

 .َٔ ٜػاٜطْٚ٘

ِٖ ٜهطٖٕٛ املسا١ٖٓ، ٚميٮٕٚ أعِٝٓٗ باسرتاّ ِٖ ٚقػريٳنبريٳ ثِ إٕ ايٓاؽٳ

 .ٛد٘ اـري إشا ناْٛا يف غؿ١ً، ٚيٛد٘ ايؿط إشا اؾتب٘ عًِٝٗئَ ٜٛقعِٗ 

، ٚمل املساضا٠ٕ ايعًُا٤ ا٭د٤٬، ٚايسعا٠ ايكازقٕٛ ٜأخصٕٚ بػ١ٓ ٚيكس نا

 .ٜهْٛٛا ٜتًڀدٕٛ بطدؼ املسا١ٖٓ

ٚيكس تعاٖطت ْكٛم ايؿطع، ٚتعاؾطت أقٛاٍ ايعًُا٤ ٚاؿهُا٤ يف اؿح 

 .ٚشّ املسا١ٖٓ، ٚقس َه٢ ؾ٤ٞ َٔ شيو ،ع٢ً املساضا٠

نتاب ا٭زب قاٍ َٚٔ شيو َا أٚضزٙ ايبداضٟ يف قشٝش٘، سٝح أٚضز باباڄ يف 
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 +.باب املساضا٠ َع ايٓاؽ: =ؾٝ٘

 .ٚغام ؾٝ٘ أثط أبٞ ايسضزا٤ املانٞ ٚسسٜجني

سػٔ ايػ٪اٍ ْكـ ايعًِ، َٚساضا٠ ايٓاؽ ْكـ : =×قاٍ اؿػٔ 

 (1)+.ايعكٌ، ٚايككس يف املعٝؿ١ ْكـ امل٪١ْٚ

ٛق١څ، ٫ ٜػتػين عٓٗا ًَٹوڅ ٫ٚ غٴ املساضا٠ غٝاغ١ يڀٝؿ١،: =ابٞٚقاٍ ايعتٻ

تًبٕٛ بٗا املٓاؾع، ٜٚسؾعٕٛ بٗا املهاض، ؾُٔ نجطت َساضات٘ ؾٗٛ يف ش١َ اؿُس جي

 (2)+.ٚايػ١َ٬

ٜٓبػٞ يًعاقٌ إٔ ٜساضٟ ظَاْ٘ َساضا٠ ايػابض يف املا٤ : =ٚقاٍ بعهِٗ

 (3)+.اؾاضٟ

َٔ ايتُؼ ضنا مجٝع ايٓاؽ ايتُؼ َا ٫ ٜسضى، : =×ٚقاٍ ابٔ سبإ 

س عٔ َعاؾطت٘ بسٻاڄ، ٚإٕ زؾع٘ ايٛقت إىل ايعاقٌ ضنا َٔ ٫ جي سٴكٹكڃٚيهٔ ٜٳ

اغتشػإ أؾٝا٤ َٔ ايعازات نإ ٜػتكبشٗا، أٚ اغتكباح أؾٝا٤ نإ ٜػتشػٓٗا َا 

َٳ تٛدس  ًِ ٜٳػٵًځِ; ؾهٝـؾزاض٣  ٔٵمل ٜهٔ َأمثاڄ; ؾإٕ شيو َٔ املساضا٠، َٚا أنجط 

 (4)!+.؟ايػ١َ٬ ملٔ مل ٜساضڇ

، ٚإٔ ح إٔ ٜطاعٛا ٖصا اؾاْبٚإشا نإ ا٭َط نصيو ؾإٕ ع٢ً زعا٠ اٱق٬

ز املػًُني َٓابت ; ست٢ تهٕٛ ب٬حيطقٛا ع٢ً تطب١ٝ ايٓاؽ ع٢ً خًل املساضا٠

ْؿ٤٢ٺ ميٝعٕٚ املسا١ٖٓ َٔ املساضا٠; ؾٝداطبٕٛ ايٓاؽ يف ضق١ ٚأزب، ٚؾذاع١، 
                                                           

 .3/22عٕٝٛ ا٭خباض ٫بٔ قتٝب١ _  1

 .154عني ا٭زب ٚايػٝاغ١، ٚظٜٔ اؿػب ٚايطٜاغ١ يعًٞ بٔ عبسايطمحٔ بٔ ٖصٌٜ م_ 3  _ 2
 

 .72_71ضٚن١ ايعك٤٬ ٫بٔ سبإ _  4
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اتػع املكاّ;  َت٢ِٗ باملًل، ٫ٚ ٜهتُِٗ اؿكا٥ل ٛخ أمساعٳٚحيرتَٕٛ َٔ ٫ًٜڊ

 (1) .كطاس١٭ٕ حيسثِٗ ب

 .يف ؾكطات آت١ٝهلصٙ املػأي١ ٖصا ٚغٝأتٞ َعٜس بٝإ ٚأَج١ً 

ٖٵب١ ٚا٫غتعساز خكٛقاڄ إشا نإ ايٛاعغ يف بساٜات٘ _7 ؾعًٝ٘ إٔ ٜٴعٹسٻ  :أخص ا٭ڂ

ٔٳ بعٝس٠ٺ عٔ  يًه١ًُ دٝساڄ، ٚإٔ ٜتسضب ع٢ً إيكا٥ٗا، ٚحيػٔ ب٘ إٔ ًٜكٝٗا يف أَان

ٜٛدس ؾٝٗا أٌٖ ايعًِ ٚايؿهٌ; ست٢ ٫ ٫ املػادس اييت يف سٛانط ايعًِ، أٚ 

 . ٜٴطٵتٳرٳ عًٝ٘، أٚ تٷكځٝٿسٳٙٴ سبػ١

نإ  _ؾإشا أيك٢ َٛععت٘ يف ٖذط٠، أٚ باز١ٜ، أٚ قط١ٜ ٜػًب ع٢ً أًٖٗا اؾٌٗ 

 . شيو أزع٢ ٫غرتغاي٘ يف َٛععت٘، ٚتسضب٘ ع٢ً ا٫ْڀ٬م

، ٚإٔ ٚحيػٔ باملطبني إٔ ٜسضبٛا َٔ ؼت أٜسِٜٗ ع٢ً ٖصٙ اـك١ً ايؿطٜؿ١

ٜتعاٖسِٖٚ بايٓكض، ٚايتٗصٜب، ٚايتٛدٝ٘; ست٢ ٜهْٛٛا َؿاعٌ ٖس٣، 

 . َٚكابٝض زد٢

 _أٜهاڄ_ ٖٚصٙ اـك١ً تٛيس َع اٱْػإ، ٜٚهتػبٗا :ضباط١ اؾأف _ 8

 .، نُا أْٗا تتك٣ٛ مبٛدبات اٱميإباملُاضغ١، ٚاملطإ، ٚايسٻضٳب١

، تاز يكا٤ اؾُٗٛضؾٝذٌُ بايٛاعغ إٔ ٜتكـ بٗصٙ اـك١ً اؿُٝس٠; ست٢ ٜع

 . ٚاؿسٜح إيِٝٗ بڀ٬ق١ ٜٚػط

                                                           

، ٚؾتض ايباضٟ ٫بٔ سذط 71_70ايعك٤٬ م  اْعط تؿاقٌٝ اؿسٜح عٔ املساضا٠ ٚاملسا١ٖٓ يف ضٚن١_  1

 74ٚ 52_50، ٚايسع٠ٛ إىل اٱق٬ح م157_125، ٚعني ا٭زب ٚايػٝاغ١ م545_544/  10

ع٬د٘ يًهاتب م _  أغباب٘ _، ٚغ٤ٛ اـًل َعاٖطٙ 100/  ٠2  138_31/ 1ٚضغا٥ٌ اٱق٬ح  

152_166. 
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٫ٚ جيٌُ باٱْػإ إٔ ٜػرتغٌ َع نعـ قًب٘، ٚق١ً قربٙ، ٚخٛؾ٘ َٔ 

تٗهِ ايٓاؽ; ؾًٝؼ َٔ ؾطط ايؿذاع١ أ٫ جيس اٱْػإ يف ْؿػ٘ اـٛف َٔ 

ِٻ بعٌُ دسٜس، أٚ نبري   .ايه٬ّ أٚ اٱقساّ; ؾصاى ؾعٛض جيسٙ نٌ أسس إشا ٖٛ ٖ

ِٳ اـٛفٴ يف ْؿػ٘، ست٢ ميٓع٘ َٔ  بٌ ٜهؿٞ يف ؾذاع١ ايطدٌ أ٫ ٜٳعٵعڂ

 . اٱقساّ، أٚ ٜطدع ب٘ إىل ا٫ْٗعاّ

ثِ عًٝ٘ بعس شيو إٔ ٜٛطٔ ْؿػ٘ ع٢ً ايكرب، ٚإٔ حيصض َٔ تهدِٝ ايٓتا٥ر; 

 ؾٗب أْو تهًُتٳ َط٠ڄ، ؾأخڀأتٳ، أٚ مل تٴذٹسٵ; َاشا يف ا٭َط؟ 

ٛ ططٜل ايكٛاب; ؾ٬ تععِِّ ٫ؾ٤ٞ; ؾهٌ أسس عطن١ يًدڀأ بٌ إٕ اـڀأ ٖ

 . ؾإٔ اـڀأ يف قًبو، ٫ٚ تباٍ بًُع ايٓاؽ ٚعٝبِٗ; ؾايػ١َ٬ َِٓٗ ععٜع٠ املٓاٍ

َٴدؿكاڄ  إ٫ إشا ثِ إٕ اٱخؿام يٝؼ عاضاڄ إشا بصٍ اٱْػإ دٗسٙ، ٫ٚ ٜعس املط٤ 

 .ؽ٢ً عٔ احملاٚي١، ٚتكبٻٌ اهلعمي١ نأْٗا زا١ُ٥

ؾُٗٛض يف ايٛعغ نطب َٔ نطٚب ٚباؾ١ًُ ؾإٕ اـڀاب١، َٚكاب١ً ا

ٖٞ َٛاد١ٗ ا٭َط عٓس اؿاد١ يف ثبات،  _عَُٛاڄ_ ، ٚايؿذاع١ڂا٭زب١ٝٹ ايؿذاع١ٹ

 ._ٔعځنُا قس ٜٴ_يعسّ اـٛف  ٚيٝػت َطازؾ١ڄ

ٜكـ  _ٚسػبو ب٘ ؾذاع١ڄ ٚإقساَاڄ_ؾٗصا عُطٚ بٔ َعسٟ نطب ايعټبٝسٟ 

اخً٘، ٚيهٓ٘ ٫ ٛف ٜسإٔ اـْؿػ٘، ٜٚكٛض ساي٘ يف غاسات ايٛغ٢، ٜٚبني 

 :حيًُ٘ ع٢ً ايؿطاض، ٚاٱسذاّ; ؾ٬ ٜٓكل شيو َٔ قسضٙ; سٝح ٜكٍٛ

 اسقظظظظظظظظظظظظظظظ    ظظظظظظظظظظظظظظظ    لظظظظظظظظظظظظظظظ     ظظظظظظظظظظظظظظظه 

 

  ظظظظظظظظظظظظظظ    ا ظظظظظظظظظظظظظظ   اإ ظظظظظظظظظظظظظظ  س ظظظظظظظظظظظظظظ ا ا 

 اسقظظظظظظظظظظظظظظظظظظظ        ظظظظظظظظظظظظظظظظظظظه  ه  ظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظ     

 

  ظظظظظظظ  سلظظظظظظظ  ش مظظظظظظظ  ا ظظظظظظظ     يظظظظظظظ ا   
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  ظظظظظظظظظظظ   مظظظظظظظظظظظه ذسظظظظظظظظظظظ  مظظظظظظظظظظظ    ل ظظظظظظظظظظظ      

 

 (1)ا كظظظظظظظظظظظ ع   ظظظظظظظظظظظظه  ظظظظظظظظظظظهس ا   ظظظظظظظظظظظظ ي    

يكا٤ َٛععت٘ ساٍ إ املداطبنيأسٛاٍ  يٛاعغ٭دٌ إٔ ٜسضى ا: ق٠ٛ امل٬سع١ _9 

ٖٴِ َكبًٕٛ عًٝ٘ ؾٝػرتغٌ يف قٛي٘، ٜٚػتُط يف ْٗذ٘؟ أّ ِٖ َعطنٕٛ عٓ٘،  أ

ؾٝتذ٘ إىل ْاس١ٝ أخط٣ ٜطاٖا أقطب إىل قًٛبِٗ ٚأز٢ْ إىل َٛاطٔ ايتأثري ؾِٝٗ، 

ڀطات خؾٝٳشٵػٔ بايٛاعغ إٔ ٜهٕٛ شا ْعطات ؾاسك١ ناؾؿ١; عٝح ٜكطأ َٔ ايٛدٛٙ 

ٛب، َٚٔ ايًُشات َا تهٓ٘ ايٓؿٛؽ مٛ قٛي٘; يٝذسز بصيو ْؿاطِٗ، ٜٚصٖب ايكً

  (2). بؿتٛضِٖ، ٚيتتكٌ ضٚس٘ بأضٚاسِٗ

ٍٷ تٴذٵبٹطٙ ع٢ً ايعسٍٚ عٔ  :سهٛض ايبس١ٜٗ _10 ٭ٕ ايٛاعغ قس متط ب٘ أسٛا

ن١ًُ إىل أخط٣; ؾكس ٜٴعٹسټ ن١ًُڄ، ٜٚعٔ أْٗا تٓاغب ٖ٪٤٫ ايكّٛ; ؾإشا ضآِٖ، أٚ 

 . ِ أزضى أْٗا ٫ تٓاغبِٗضأ٣ بعهٗ

 ... ٚقس ٜكٍٛ ن٬َاڄ ؾٝدؿ٢ إٔ ٜؿِٗ ع٢ً غري َا أضاز ٖٚهصا

ؾإشا نإ سانط ايبس١ٜٗ أَهٓ٘ تساضىڂ اـڀأ، أٚ تػٝريٴ املٛنٛع، أٚ ت٬يف 

 .اٱسطاز

 . ٖٚصٙ اـك١ً تهتػب بايتذاضب، ٚايٓعط، ٚاملٹطاؽ

زب َٔ ا٭١ُٖٝ مبهإ; إش ٖٛ ؾُطاعا٠ ٖصا ا٭ :يًُٛعع١ َطاعا٠ املس٠ ايع١َٝٓ _11

 .بإقباٍ ْٚؿاطقػا٤ إيٝٗا ، ٚاٱمما ٜعني ع٢ً ا٫ْتؿاع باملٛعع١

ساٍ  ٫ٚ ضٜب إٔ شيو خيتًـ باخت٬ف ا٭سٛاٍ ٚا٭ؾدام; ؾٝدتًـ باعتباض

                                                           

 .82ايؿعط ٚايؿعطا٤ ٫بٔ قتٝب١ م _  1

 .44م  اْعط اـڀاب١_  2
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ؾاملٛعع١  املٛعع١، ٚخيتًـ باعتباض ساٍ ايٛاعغ، ٚخيتًـ باعتباض ساٍ املداطبني;

احملسز٠ بعَإ َٚهإ قسزٜٔ هلا ساٍ، ٚاملٛعع١ املٛعع١ ٚ ،املؿاد١٦ هلا ساٍ

 .احملسز٠ بعٓٛإ هلا ساٍ

ثِ إٕ املٛعع١ اييت ًٜكٝٗا ؾ٬ٕ َٔ ايٓاؽ ؽتًـ عٔ املٛعع١ اييت ًٜكٝٗا 

 .زْٚ٘ يف ايطتب١ ي٘ ساٍ غريٙ; ؾايعامل ٚشٚ املهإ ي٘ ساٍ، َٚٔ

أقٌ  ِاهلَٚٔ نإ إقب ساٍ، ِع٢ً املٛعع١ هل ؾاملكبًٕٛٚنصيو ايػاَعٕٛ; 

 ...ساٍ أخط٣ ٖٚهصا ِؾًٗ

ؾُطاعا٠ ٖصٙ ا٭سٛاٍ ٚأَجاهلا ٜعني ايٛاعغ ع٢ً ايتأثري يف ايٓاؽ، ٚإغاغتِٗ 

 .١ُٛععًي

قس ٫ ٜتػ٢ٓ ؼسٜس ٚقت ٥٬َِ يًُٛعع١ ٫ تعٜس عٓ٘ أٚ ؾإْ٘ ع٢ً شيو  اٚبٓا٤ٶ

تتعساٙ; ؾكس تكتهٞ اؿه١ُ إٔ ٜڀٓب ايٛاعغ، ٚقس تكتهٞ إٔ ٜٛدع، ٚقس 

 .ٕ ٜتٛغطتكتهٞ أ

ٚٚنع يف َٛنع٘ عِ ْؿع٘، ٚععِ ٚقع٘،  ،ٚإشا ضٚعٞ ٖصا اؾاْب

 .ٚايعهؼ

ٱطٓاب ٜٴشتاز اٚايكٍٛ ايككس إٔ اٱجياظ ٚ: =×قاٍ أبٛ ٬ٍٖ ايعػهطٟ 

إيُٝٗا يف مجٝع ايه٬ّ، ٚنٌ ْٛع َٓ٘، ٚيهٌ ٚاسس َُٓٗا َٛنع; ؾاؿاد١ إىل 

ُٔ أظاٍ ايتسبري يف شيو عٔ اٱجياظ يف َٛنع٘ ناؿاد١ إىل اٱطٓاب يف َهاْ٘; ؾ

جياظ يف َٛنع جياظ، ٚاغتعٌُ اٱطٓاب يف َٛنع اٱدٗت٘، ٚاغتعٌُ اٱ
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 (1)+. اٱطٓاب أخڀأ

َُٚٗا ٜو َٔ ؾ٤ٞ ؾإٕ ايتٛغط ٚاٱجياظ ُٖا أقطب ا٭غايٝب ٱغاغ١  

 .اقته٢ املكاّ غري شيوإشا املٛعع١ إ٫ 

 .٢ً ايٓاؽ املًٌؾُا نإ ٜڀٌٝ; ٭ْ٘ خيؿ٢ ع" ٖٚهصا ناْت خڀب ايٓيب 

ساؾ١ً  ٤ٞٚناْت خڀب٘ َع قكطٖا ١٦ًَٝ باؿه١ُ، ٚاملٛعع١ اؿػ١ٓ; إش ػ

ٌڇ اييت ػطٟ ع٢ً ا٭يػ١ٓ فط٣ ا٭َجاٍ  (2). ظٛاَع ايهًِ، ٚاؾُ

نٓت أق٢ً َع ضغٍٛ اهلل : =قاٍ÷ دا٤ يف قشٝض َػًِ عٔ دابط بٔ مسط٠ 

 (3)+. ؾهاْت ق٬ت٘ قكساڄ، ٚخڀبت٘ قكساڄ" 

 (4).بني ايتككري ٚايتڀٌٜٛٚأٟ َتٛغط بني اٱؾطاط ٚايتؿطٜط  :+ساڄقك=َٚع٢ٓ 

خڀبٓا عُاضٷ ؾأٚدع، ٚأبًؼ، ؾًُا ْعٍ : =ٚيف قشٝض َػًِ عٔ أبٞ ٚا٥ٌ قاٍ

 !.تٳػٵؿډٓٳتٳ ، ؾًٛ نٓتٳ، ٚأٚدعتٳيكس أبًػتٳ! ٜا أبا ايٝكعإ: قًٓا

إٕ طٍٛ ق٠٬ ايطدٌ، ٚقكط : =ٜكٍٛ" إْٞ مسعت ضغٍٛ اهلل : =ؾكاٍ

 (5)+.بت٘ ١ٓ٦َڅ َٔ ؾكٗ٘; ؾأطًٝٛا ايك٠٬، ٚأقكطٚا اـڀب١، ٚإٕ َٔ ايبٝإ غشطاڄخڀ

 .طًت ق٬ًٝڄأأٟ +: يٛ نٓت تٓؿػت: =َٚع٢ٓ قٛي٘

 (6). ع١َ٬ ٟأ+: ؾكَ٘ٔ ١ٓ٦َ : =َٚع٢ٓ

                                                           

 .259_ 239نتاب ايكٓاعتني ٭بٞ ٬ٍٖ ايعػهطٟ م _  1

 .185اْعط قُس ضغٍٛ اهلل ٚخامت ايٓبٝني م_  2

 (.866)َػًِ _  3

 .498/  3اْعط َطقا٠ املؿاتٝض مل٬ عًٞ قاضٟ _  4

 (.869)َػًِ _  5

 .568ؾطح ايٟٓٛٚ ع٢ً قشٝض َػًِ م _  6
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ؾٗٛ ٜڀٌٝ يف بعض _يف خڀب٘ َٚٛاعع٘ " َٚع إٔ ٖصا ٖٛ زأب ضغٍٛ اهلل 

 .ا٭سٝإ َت٢ اقته٢ اؿاٍ اٱطاي١

" اهلل ق٢ً بٓا ضغٍٛ : =قاٍ ÷ يف قشٝض َػًِ عٔ عُطٚ بٔ أخڀبدا٤ 

املٓرب،  ؾدڀبٓا ست٢ سهطت ايعٗط، ؾٓعٍ ؾك٢ً، ثِ قعس ،ايؿذط، ٚقعس املٓرب

ثِ قعس املٓرب، ؾدڀبٓا ست٢ غطبت ثِ ْعٍ ؾك٢ً، ؾدڀبٓا ست٢ سهطت ايعكط، 

ُٴٓا أځسٵؿځعڂٓا  (1)+.ايؿُؼ، ؾأخربْا مبا نإ ٚمبا ٖٛ نا٥ٔ، ؾځأځعٵًځ

ْػيب ٜٴطدع ؾٝ٘ إىل ادتٗاز  َٚٔ خ٬ٍ َا َه٢ ٜتبني يٓا إٔ َس٠ إيكا٤ املٛعع١ أَطٷ

 .ايٛاعغ، ٚسهُت٘، ٜٚطدع ؾٝ٘ إىل اخت٬ف ا٭سٛاٍ ٚا٭ؾدام

 .نُا تبني يٓا إٔ اٱجياظ ٖٛ ايكطٜب احملبب إىل ايٓؿٛؽ

 ٠زسق١ إشا ناْت املٛعع: إٔ ٜكاٍ _أٜهاڄ_ايؿإٔ يف ٖصا ٚمما ميهٔ ايتؿكٌٝ ؾٝ٘ 

 .إطايتٗا إشا نإ ايٛقت احملسز ٜػُض بٗصايف َٚع١ًٓ ؾ٬ بأؽ 

ٚشيو نُا يٛنإ َٛعسٖا ٜػتػطم َا بني املػطب ٚايعؿا٤، أٚ نإ ٚقتٗا قسزاڄ 

 .بػاع١ أٚ أنجط

ػٛؽ اٱطاي١ إشا نإ ايٛاعغ َعطٚؾاڄ عٓس ايٓاؽ ِٖٚ ٜطغبٕٛ يف إطايت٘ تٚنصيو 

 .شيونايعامل ايصٟ ي٘ َٓعيت٘ أٚ مٛ 

 .إٔ ٜڀٌٝ ؾِٝٗ عغأَ ايٛ ٚنصيو تػٛؽ اٱطاي١ إشا طًب املداطبٕٛ

أَا إشا ناْت املٛعع١ َؿاد١٦، أٚ نإ ايٛاعغ ٫ ٜعطؾ٘ املداطبٕٛ، أٚ ناْٛا يف 

 .َهإ أٚ ٚقت نٝل ؾ٬ تػٛؽ اٱطاي١

                                                           

 (.2892)َػًِ _  1
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املهتٛب١; ؾاٱطاي١ ؾٝٗا تؿهٞ إىل  ٛاتٚشيو َجٌ املٛعع١ اييت تهٕٛ زبط ايكً

; ؾاي٥٬ل إٔ تكاؽ بكٛض٠ َٛدع٠ دساڄ، ؾ٬ حيػٔ ٚاغتجكاٍ اؿسٜحاٱ٬ٍَ، 

 .، ٜٚهذطِٖ، ٜٚجكٌ عًِٝٗ بڀٍٛ سسٜج٘ايٓاؽ بايٛاعغ إٔ ٜٴشطز

بٌ حيػٔ ب٘ إٔ حيسز ظَٓاڄ قكرياڄ ست٢ حيؿع املداطبني إىل ايبكا٤ يػُاع املٛعع١، 

ٖٛا، ٚإٔ ئ أظٜس يف نًُيت ٖصٙ ع٢ً مخؼ زقا٥ل أٚ أضبع أٚ م: ٚشيو نإٔ ٜكٍٛ

 .ٜؿٞ مبا ٜكٍٛ

 .يٝت٘ غهت :يٝت٘ ٚاقٌ خري َٔ إٔ ٜكاٍ :ٚ٭ٕ ٜكاٍ

إٔ ٜكتكط يف َٛععت٘ ع٢ً ايهًُات اؾاَعات يًُعاْٞ  ايٛاعغجيٌُ بٚ

 . ايهجري٠، ٚإٔ ٜتذٓب ايتؿك٬ٝت اييت ٫زاعٞ هلا

نُا حيػٔ ب٘ أ٫ ٜتؿعب يف املٛعع١، بٌ حيػٔ إٔ ٜهٕٛ املٛنٛع ٚاسساڄ; 

ٛٻ يؿا٥س٠ڂست٢ ؼكٌ ا  . َٓ٘ ٠ڂاملطد

 َٔ آ١ٜ، أٚ سسٜح، أٚ أثط، ثِ بٝٻٔ املككٛز َٔ شيوَٛععت٘ ؾًٛ اْڀًل يف 

 . بأٚدع عباض٠ يهإ سػٓاڄ

ٕڇ ط:_تعاىل_َجاٍ شيو إٔ ٜأخص قٛي٘  ٚٳاٱڇْؼٳ إڇ٫ډ يٹٝٳعٵبٴسٴٚ ٔٻ  َٳا خٳًځكڃتٴ ايڃذٹ  صٚٳ

خًل اؾٔ  ٜٚتشسخ َٔ خ٬ٍ ٖصٙ اٯ١ٜ عٔ اؿه١ُ َٔ 56:ايصاضٜات

ٚأثطٖا يف غعاز٠ اٱْػإ يف زْٝاٙ ٚأخطاٙ، ٚعٔ  ،ٚاٱْؼ، ٚعٔ ؾهٌ عباز٠ اهلل

 ... عاقب١ اٱعطاض عٔ عباز٠ اهلل، ٚأثطٙ يف ايؿكا٠ٚ زْٝا ٚأخط٣ ٖٚهصا

ٖٹًٹنيٳط :_تعاىل_أٚ إٔ ٜأخص قٛي٘  ٔٵ ايڃذٳا ٚٳأځعٵطڇضٵ عٳ َٴطٵ بٹايڃعٴطٵفٹ  ٚٳأڃ ٛٳ   صخٴصٵ ايڃعٳؿڃ

ّٳ ا٭خ٬م ٖٚهصاث 199:ا٭عطاف  ... ِ ٜبني نٝـ مجعت ٖصٙ اٯ١ٜڂ َهاض

ُٴٔ يف  أٚ إٔ ٜأخص غٛض٠ ايعكط، ٜٚبني َٔ خ٬هلا أقٍٛ ايػعاز٠، ٚأْٗا تٳهڃ
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 . ايعًِ، ٚايعٌُ ب٘، ٚايسع٠ٛ إيٝ٘، ٚايكرب ع٢ً ا٭ش٣ ؾٝ٘

عٔ   _ضنٞ اهلل عُٓٗا_شض  ٛايصٟ ضٚاٙ َعاش ٚأبأٚ إٔ ٜأتٞ باؿسٜح 

اتل اهلل سٝجُا نٓت، ٚأتبع ايػ١٦ٝ اؿػ١ٓ متشٗا، ٚخايل =: أْ٘ قاٍ"ايٓيب

 (1)+.ايٓاؽ غًل سػٔ

ثِ ٜبني نٝـ مجع ٖصا اؿسٜح بني سكني ععُٝني َٔ أت٢ بُٗا أؾًض 

 . ٚغعس، ٚايعهؼ

ٖٚصإ اؿكإ ُٖا سل اهلل، ٚسل ايٓاؽ; ؾشل اهلل يف اؾًُتني ا٭ٚيٝني، 

 ... ٚسل ايٓاؽ يف اؾ١ًُ ا٭خري٠، ٖٚهصا

نصيو اؿاٍ بايٓػب١ يًُٛعع١ بعس ق٠٬ اؾُع١; ؾايصٟ ٜٓبػٞ أ٫ تهٕٛ إ٫ ٚ

إشا ضأ٣ ايٛاعغ إٔ اؿاد١ َاغ١ يصيو; ؾٝٓب٘ إىل َا ٜطٜس ايتٓبٝ٘ عًٝ٘، ٜٚبني َا 

ٜطٜس بٝاْ٘ َٔ ا٭َٛض اييت ٫بس إٔ ٜؿكٗٗا ايٓاؽ يف شيو ايٛقت، ٚإٔ ٜهٕٛ شيو 

ٛا ـڀب١ اؾُع١، ٚضمبا تهٕٛ اـڀب١ يف ٚقت ٚدٝع دساڄ; ٭ٕ ايٓاؽ قس اغتُع

، نُا إٔ بعهِٗ قس ٜهٕٛ أت٢ إىل املػذس َبهطاڄ، ؾٝجكٌ عًٝ٘ مساع ١ًڄطٜٛ

 .املٛعع١، ٜٚػتشٝٞ َٔ اـطٚز، ؾٝكع يف سطز

 ._عع ٚدٌ_ ٜطغبٕٛ يف ا٫ْتؿاض بعس ايك٠٬،ٚابتػا٤ َا عٓس اهللثِ إٕ ايٓاؽ 

هتاب ّٜٛ اؾُع١ ع٢ً ايٓاؽ إشا ناْٛا ٜكطإٔٚ اي: =×َاّ أمحس قاٍ اٱ 

ُٳعٳ إشا نإ ؾتشاڄ َٔ ؾتٛح املػًُني، أٚ نإ ؾٝ٘  ٞٻ إٔ ٜػٵ بعس ايك٠٬ أعذب إي

                                                           

قشٝض ع٢ً ؾطط : =، ٚقا1/54ٍٚسػٓ٘، ٚاؿانِ ( 1987)رتَصٟ ، ٚاي5/135ضٚاٙ أمحس _  1

 +.ايؿٝدني
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  (1)+.ؾ٤ٞ َٔ أَٛض املػًُني ؾًٝػتُع، ٚإٕ نإ ؾ٦ٝاڄ إمنا ؾٝ٘ شٹنطٴِٖ ؾ٬ ٜػتُع

كبٍٛ املٛعع١ ٚا٫ْتؿاع يع٢ ي٬ؾتٝام، ٚأسط٣ زؾصيو أ :ايتدٍٛ باملٛعع١ _12

ايٛعغ َطاضاڄ  ِْٗ، أٚ ٜتابع عًِٝٗاذسٜط بايٛاعغ أ٫ ٜهجط َٔ ٚعغ أْاؽ بأعٝبٗا; ؾ

 .ؾإٕ ايٓؿؼ ؾطٚز،ٚإٕ نجط٠ ايٛعغ تؿكسٙ أثطٙ;قطٜباڄ بعهٗا َٔ بعض

نإ اَاڄ، بٌ ضنايٛعغ  ٌيف ايسع٠ٛ أْ٘ ٫ جيع" ٚيكس نإ َٔ سه١ُ ْبٝٓا قُس 

 .ِ يػُاعٗاإيٝٗا، أٚ ٚقت ْؿاط١ٗ ايٓاؽ ٜتشط٣ باملٛعع١ ٚقت ساد

 .بابني يف ٖص ايؿإٔ ٘يف نتاب ايعًِ َٔ قشٝش× أٚضز ايبداضٟ 

 +.ٜتدٛهلِ باملٛعع١ ٚايعًِ; نٞ ٫ ٜٓؿطٚا" باب َا نإ ايٓيب : =أسسُٖا

نإ : =قاٍ÷ ٚؼت ٖصا ايباب غام بػٓسٙ سسٜجني، أسسُٖا عٔ ابٔ َػعٛز 

 (2). +ٜتدٛيٓا باملٛعع١ يف ا٭ٜاّ; نطا١ٖ ايػآ١َ عًٝٓا" ايٓيب 

، ٚبؿطٚا، ٫ٚ ٫ٚ تعػطٚا،ٜػطٚا: =قاٍ" عٔ ايٓيب ÷ ٚايجاْٞ عٔ أْؼ 

 (3)+.تٓؿطٚا

 +.باب َٔ دعٌ ٭ٌٖ ايعًِ أٜاَاڄ َع١ًَٛ: =ٚايباب ايجاْٞ

سسثٓا دطٜط عٔ َٓكٛض عٔ أبٞ ٚا٥ٌ : سسثٓا عجُإ بٔ أبٞ ؾٝب١، قاٍ: ثِ قاٍ

ٜا : نٌ مخٝؼ، ؾكاٍ ي٘ ضدٌٜصنِّط ايٓاؽ يف  _ٜعين ابٔ َػعٛز_نإ عبساهلل : قاٍ

 .يٛزٹزٵتٴ يٛ شنطتٓا نٌ ّٜٛ! أبا عبسايطمحٔ

َٳا إْ٘ ميٓعين َٔ شيو أْٞ أنطٙ إٔ أڂ: قاٍ ًډهِ، ٚإْٞ أؽٛيهِ باملٛعع١، نُا َٹأ

                                                           

 .251/  3املػين ٫بٔ قسا١َ _  1

 (.2821)ٚأخطد٘ َػًِ  (68)ايبداضٟ _  2

 (.1734)ٚأخطد٘ َػًِ  (69)ايبداضٟ _  3
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 (1)+.ٜتدٛيٓا بٗا; كاؾ١ ايػآ١َ عًٝٓا" نإ ايٓيب 

+: نإ ٜتدٛيٓا=يف قٛي٘ : =يف ؾطح اؿسٜح ا٭ٍٚ: ×قاٍ ابٔ سذط 

 (2)+.املع٢ٓ نإ ٜطاعٞ ا٭ٚقات يف تصنريْا، ٫ٚ ٜؿعٌ شيو نٌ ّٜٛ; ي٬٦ منٌٚ=

ُٻٔ َع٢ٓ املؿك١، ڀأٟ ايػآ١َ اي+: عًٝٓا: =ٚقٛي٘: =ٚقاٍ ؾعساٖا اض١٥، أٚ ن

 (3) +.بع٢ً، ٚايك١ً قصٚؾ١، ٚايتكسٜط يف املٛعع١

 ام،ٚخيتًـ باخت٬ف ا٭سٛاٍ ٚا٭ؾد: =ابٔ سذط َبٝٓاڄ ايهٛابط يف شيو ٚقاٍ

 (4) +.اؿاد١ َع َطاعا٠ ٚدٛز ايٓؿاط :ٚايهابط

: قاٍ _ضنٞ اهلل عُٓٗا_ٚدا٤ يف قشٝض ايبداضٟ عٔ عهط١َ عٔ ابٔ عباؽ 

ٌٻ سسٿ= خ ايٓاؽ نٌ مجع١ َط٠، ؾإٕ أبٝت ؾُطتني، ؾإٕ أنجطت ؾج٬خ َطاض، ٫ٚ تٴُ

 (5) .اؿسٜح +ايكطإٖٓصا ايٓاؽٳ 

 (6)+. سباڄ تعززٵ اڄبٻغٹ ضٵظڇ: =ٚايعطب تكٍٛ يف أَجاهلا

 : ٚقاٍ بعهِٗ

 إذا  ظظظظظظظظق   ُّ   قرلظظظظظظظظ  ف ظظظظظظظظ   ا م  ه عظظظظظظظظه    

 

 (7)اإُّ  ظظظق   ُّ  ظظظ  ا      ظظظه  فظظظ   ا  ظظظه      

 

 

 .ٚغٝأتٞ َعٜس بٝإ هلصٙ ايؿكط٠ يف ايؿكط٠ ايتاي١ٝ

                                                           

 (.2821)ٚأخطد٘ َػًِ  (70)ايبداضٟ _  1

 .196/  1ؾتض ايباضٟ  _  2

 .1/196ؾتض ايباضٟ _ 4 _  3
 

 (.6337)ايبداضٟ _  5

، ٚؾطا٥س اـطا٥س يف ا٭َجاٍ ٭بٞ ٜعكٛب ٜٛغـ بٔ طاٖط اـٜٛٞ 1/323فُع ا٭َجاٍ يًُٝساْٞ _  6

 .262م 

 .262ؾطا٥س اـطا٥س م _  7
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ع٢ً ْؿػ٘ ؾُُا حيػٔ بايٛاعغ إٔ حيؿغ  :تطى ايٛعغ عٓس َٔ ٫ ٜطغب _13

 .َٔ ٫ ٜكسضٙ، أٚ ٫ ٜطغب ؾٝ٘نطاَتٗا، ٚأ٫ ٜبصٍ عًُ٘، ٜٚٓؿطٙ عٓس 

 .َٚٔ اؿه١ُ يف شيو أ٫ ًٜكٞ إ٫ يف َهإ َٓاغب، ٚيف ٚقت حيػٔ اٱيكا٤ ؾٝ٘

أَا إشا نإ املهإ ٚايعَإ غري َٓاغبني، أٚ نإ ايٓاؽ عٓ٘ َٓكطؾني، ٚؿسٜج٘ غري 

  .ؾ٬ حيػٔ ب٘ إٔ ًٜكٞ_ضاغبني 

ٕٛ، ٜٚػًِ بعهِٗ ع٢ً َجاٍ شيو إٔ ٜهٕٛ ايٓاؽ يف ٚي١ُٝ ظٚاز، ِٖٚ ٜتشسث

 .بعض

إشا نإ املهإ َٗٝأڄ ٚايٓاؽ َػتعسٜٔ يػُاع املٛعع١ ؾ٬ بأؽ بإيكا٥ٗا ٚإٕ نإ أَا 

 .بعهِٗ َؿتػ٬ڄ عٓ٘

٫ٚ : =قاٍ _ضنٞ اهلل عُٓٗا_دا٤ يف قشٝض ايبداضٟ عٔ عهط١َ عٔ ابٔ عباؽ 

ِٝٗ عًِٝٗ، ؾتكڀعٴ عً ؾتكلټ ،، ِٖٚ يف سسٜح َٔ سسٜجِٗأيؿٝٓو تأتٞ ايكّٛ

 (1).+سسٜجِٗ، ؾتًُڊِٗ، ٚيهٔ أْكت ؾإٕ أَطٚى ؾشسثِٗ ِٖٚ ٜؿتْٗٛ٘

ٚؾٝ٘ نطا١ٖ : =_ضنٞ اهلل عُٓٗا_يف ؾطح ن٬ّ ابٔ عباؽ × قاٍ ابٔ سذط 

كبٌ عًٝ٘، ٚايٓٗٞ عٔ قڀع سسٜح غريٙ، ٚأْ٘ ٫ ٜٓبػٞ ْؿط ايتشسٜح عٓس َٔ ٫ ٜٴ

ْ٘ أدسض إٔ ٜٓتؿع ايعًِ عٓس َٔ ٫ حيطم عًٝ٘، ٚحيسخ َٔ ٜؿتٗٞ بػُاع٘; ٭

 (2)+.ب٘

باب نطا١ٖ ايتشسٜح : =عٓٛاْ٘ اڄيف نتاب٘ اؾاَع باب× ٚعكس اـڀٝب ايبػسازٟ 

ٕٻ َٔ نٳٝٳاع٘ بصيځملٔ ٫   +.٘ يػري أًٖٜ٘بتػٝ٘ ٚأ

                                                           

 (.6337)ايبداضٟ _  1

 .143/  11ؾتض ايباضٟ _  2
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 .ثِ غام مج١ً َٔ اٯثاض يف ٖصا

٫ تٓؿط بعٻى إ٫ عٓس َٔ : =قاٍ× َا ضٚاٙ بػٓسٙ عٔ َػطٚم شيو َٚٔ 

 +.ٜبتػٝ٘

 (1)+.ٜعين اؿسٜح: =×َاّ أمحس قاٍ اٱ

 +.٫ تڀعِ طعاَو َٔ ٫ ٜؿتٗٝ٘: =أْ٘ قاٍ× ٚغام بػٓسٙ عٔ َڀطف 

 (2).أٟ ٫ ؼسخ باؿسٜح َٔ ٫ ٜطٜسٙ

تػبٕٛ يف ؼإْٞ ٭ستػب يف َٓعٞ اؿسٜح نُا : =قاٍ×  ٠ٚضٟٚ عٔ َػري

 (3)+.بصي٘

ٕٻ ايساعٞ ٫بس ي٘ َٔ  ٕڈٖٚهصا ٜتبني يٓا َٔ خ٬ٍ ٖصٙ اٯثاض أ تعٞ َا  ػ١ٝٺكٵَٴ آشا

 .َٓجٛضاڄ ا٤ٶٜكٍٛ، ٚإ٫ نإ ن٬َ٘ ٖب

ضأٚا قاسب٘ يف َٛقـ ٫ حيػس ض ايعًِ ٚاملٛعع١ قس خيـ عٓس ايٓاؽ إشا سٵثِ إٕ قځ

 .عًٝ٘، َٔ إعطاض ايٓاؽ عٓ٘، أٚ ٚقٝعتِٗ ؾٝ٘

 : بٌ يكس بايؼ بعهِٗ ؾكاٍ

 يمظظظظ     اسيفظظظظ   ل اسظظظظ  اه  ه اظظظظظ    

 

 م ظظظظظظ  عهس سظظظظظظ   ل اا ظظظظظظ  مظظظظظظ  َّ إذا   

 :ثِ شنط َِٓٗ 

 ام  ا  ظظظظظظظظظم   ظظظظظظظظظ ي   اظظظظظظظظظ    ظظظظظظظظظهم ع      

 

 (4)ا ا ظظظظ   ل  ظظظظ ي  اعظظظظ   م ظظظظ فعه  

 
                                                           

 (.727)اؾاَع _  1

 (.731)اؾاَع _  2

 (.736)اؾاَع  _  3

 .360تُع يًبٝشاْٞ م إق٬ح اجمل _ 4
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ِٻ أضاز  اٱْهاض عًِٝٗ مبٛعع١ ٜكٛهلا ٫ٚ ٜسخٌ يف شيو َٔ ضأ٣ أْاغاڄ ع٢ً َٓهط ث

تػٝري املٓهط خكٛقاڄ إشا نإ يف سسٚز اؿه١ُ، ٫ٚ هلِ; ؾ٬ سطز ع٢ً ٖصا إشا أضاز 

 .ٚإْهاضٙ نطٖٛا َٛععت٘يّٛ عًٝ٘ إشا 

 .َٛعع١ عا١َ اّؾٗصا املكاّ خ٬ف املكاّ ايػابل; إش ٖٛ َكاّ إْهاض، ٚشاى َك

ٛټ _14 ؾُٔ ا٭زب يف املٛعع١، ٚمما : ظ يف املٛعع١ عٓس ٬َسع١ املًٌ ٚايؿتٛضايتذ

ٛٻ ع سسٜج٘ إشا ٫سغ إٔ املًٌ ٚايؿتٛض قس ڀكإٔ ٜ أٚظ يف َٛععت٘، ًٜٝل بايٛاعغ إٔ ٜتذ

 .ا إىل ايػاَعنيزٳبٻ

ٝاڄ، أٚ تجا٩باڄ، أٚ ايتؿاتاڄ، عاڄ، أٚ متڀِّٚع١َ٬ شيو إٔ ٜط٣ َِٓٗ أٚ َٔ بعهِٗ ؼؿڊ

 .أٚ مٛ شيو مما ٫ خيؿ٢ ع٢ً ايٛاعغ ا٭ملعٞ

نطا١ٖ ايتشسٜح ملٔ عاضن٘ ايهػٌ )أٚضز اـڀٝب يف نتاب٘ اؾاَع َػأي١ عٓٛاْٗا 

 .(ٚايؿتٛض

، ٫ٚ تعطض إ٫ ع٢ً ايطاغب إىل َبتػٝٗاسل ايؿا٥س٠ إٔ تػام : =×ثِ قاٍ 

: ؾٝٗا; ؾإشا ضأ٣ احملسٿخٴ بعض ايؿتٛض َٔ املػتُع ؾًٝػهت; ؾإٕ بعض ا٭زبا٤ قاٍ

 (1)+.ايػاَعؾِٗ ْؿاط ايكا٥ٌ ع٢ً قسض 

 (2)سسخ ايكّٛ َا سسٻدٛى: =أْ٘ قاٍ÷ عٔ ابٔ َػعٛز  ×ٚشنط ايبػٟٛ 

 +.ؾ٬ ؼسثِٗ ،و قًٛبِٗبأبكاضِٖ، ٚأقبًت عًٝو قًٛبِٗ; ؾإشا اْكطؾت عٓ

 قٌٝ َٚا ع١َ٬ شيو؟

                                                           

 .330اؾاَع م _  1

 .أٟ ٚدٖٗٛا مٛى: سسدٛى_  2
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 (1)+. إشا ايتؿت بعهِٗ إىل بعض، ٚضأٜتِٗ ٜتجا٤بٕٛ ؾ٬ ؼسثِٗ: =قاٍ

ؾإشا  سسخ ايكّٛ َا أقبًت عًٝو قًٛبِٗ;=: ٚشنطٙ اـڀٝب عٔ ابٔ َػعٛز بًؿغ

 +. ؾ٬ ؼسثِٗ ;اْكطؾت قًٛبِٗ

 َٚا ع١َ٬ شيو؟: قٌٝ ي٘

هأ بعهِٗ ع٢ً بعض ؾكس ؾإشا تجا٤بٛا، ٚاتٻ قٛى بأبكاضِٖ;إشا سسٻ: =قاٍ

 (2)+.اْكطؾت قًٛبِٗ ؾ٬ ؼسثِٗ

إٕ يًكًٛب يٓؿاطاڄ : =قٛي٘÷ ٚأخطز ايساضَٞ يف غٓٓ٘ عٔ ابٔ َػعٛز 

 (3)+.ٚإقبا٫ڄ، ٚإٕ هلا يتٛي١ٝڄ ٚإزباضاڄ; ؾشسثٛا ايٓاؽ َا أقبًٛا عًٝهِ

سسٿخ : =ٜكٍٛ× مسعت أبا ايعاي١ٝ : ٚأخطز اـڀٝب عٔ أبٞ خًس٠ قاٍ

 .ايٓاؽ َا محًٛا

 (4)+.َا ْؿڀٛا: =قًت َا محًٛا؟ قاٍ: قاٍ

 .ؾكس ٜهٕٛ ؾسٜس اؿطاض٠، أٚ ؾسٜس ايربٚز٠ :َطاعا٠ ساٍ اؾٛ _15

 .ؾإشا ادتُع ٖصا إىل ثكٌ املٛعع١ ٚطٛهلا قٌ ا٫ْتؿاع

إٔ ٜكتكس يف ن٬َ٘ خكٛقاڄ إشا نإ ايٓاؽ ع٢ً غري ع٢ً ؾٗصا حيٌُ ايٛاعغ 

 .ٚ ناْٛا قس أزٚا ايك٠٬، ٜٚطغبٕٛ يف اـطٚز َٔ املػذسَٛعسٺ َع٘، أ

، ٚغبب ؾصيو زيٌٝ ع٢ً سػٔ ايتكطف :َعطؾ١ ايٓؿٛؽ، َٚطاعا٠ ايعكٍٛ_16

                                                           

 .314/  1ؾطح ايػ١ٓ يًبػٟٛ _  1

 (.740)اؾاَع _  2

 (.742)ٚأخطد٘ اـڀٝب يف اؾاَع  (454)غٓٔ ايساضَٞ _  3

 (.743)اؾاَع  _ 4
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يف ايك٠ٛ ٚايتأثري; ؾاـرب٠ مبا يًڀٛا٥ـ ٚايب٦ٝات َٔ أسٛاٍ ْؿػ١ٝ، ٚإيكا٤ ايسع٠ٛ 

ٍٷ إىل شنا٤ ايٛاعغ  . بايجٛب امل٥٬ِ هلصٙ ا٭سٛاٍ َٛنٛ

ٖصا ا٭َط، ٜٚٓتؿع ب٘ عٓس يكا٥٘ بايڀبكات املدتًؿ١;  ِٴهٹشٵاؿهِٝ ٜٴٚايٛاعغ 

ٔټ قسٚضِٖ، ٚتٓعع إيٝ٘ ْؿٛغِٗ،  ٔٵ ٬ٜقْٛ٘، ٜٚٴشٹؼټ مبا تٴهٹ َٳ ؾرتاٙ ٜعٕ عكٍٛ 

ؾٝؿٗس فايػِٗ، ٖٚٛ ع٢ً بكري٠ مما ٚضا٤ أيػٓتِٗ َٔ عكٍٛ ٚغطا٥ط، 

س، ٜٚتشا٢َ َا ٚعٛاطـ، ؾٝتٝػط ي٘ إٔ ٜػاٜطِٖ إ٫ إٔ ٜٓشطؾٛا عٔ ايطؾ

 . ٜ٪ملِٗ إ٫ إٔ ٜتأملٛا َٔ قٛت اؿل

ِٝ ٫ٚضٜب إٔ َطاعا٠ عكٍٛ ايٓاؽ ٚطباعِٗ ْٚععاتِٗ ؾُٝا ٫ٜكعس سكاڄ أٚ ٜك

اٱْػا١ْٝ املٗصب١، ٚخًل َٔ ا٭خ٬م اييت متِ اٱغ٬ّ  َعٗط َٔ َعاٖطڇ _باط٬ڄ 

 . قاؿٗا، َٚهاضَٗا

ؾٗٛ نصيو ٜك٣ٛ ُٜٚٓٛ ع٢ً قسض َا  _ٚإٕ نإ عا٥ساڄ إىل املٖٛب١  _ٖٚصا ا٭َط 

 . ٜتكًب ؾٝ٘ ايؿهط َٔ َؿاٖسات، ٚػاضب، َٚڀايعات تاضخي١ٝ

 .بٝإ هلصا املع٢َٓعٜس ٚغٝأتٞ 

أزٚا٤ ؾايٛاعغ اؿهِٝ ٜتشػؼ  :ايبسا٠٤ با٭ِٖ ؾاملِٗؼػؼ ا٭زٚا٤، ٚ _17

ايٓاؽ، ٜٚٓعط أسٛاهلِ، ثِ ٜٓعٍ َٛععت٘ ع٢ً َا ٥٬ِٜ تًو ا٭سٛاٍ َٔ 

 .٠ ا٭ِٖ ؾاملَِٗطاعا

ٜٓعطٕٚ يف  _عًِٝٗ ايػ٬ّ_ٖهصا ناْت غري٠ ا٭ْبٝا٤ َع أقٛاَِٗ; ؾِٗ ٚ

ِٗ َٔ املٓهط ْٚأسٛاٍ أقٛاَِٗ، ؾٝأَطِْٚٗ باملعطٚف ايصٟ أځخٳًڊٛا ب٘،أٚ حيصض

 .ايصٟ ٚقعٛا ؾٝ٘
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ً٘; إش ٫ ًٜٝل ب٘ إٔ ؿٹػٵٜٴأ٫  غاعٛؾصيو َٔ سه١ُ ايسع٠ٛ، ٚمما حيػٔ باي

ٖٴ ٫ مبا حيتادٕٛ إيٝ٘، نُا ٫ حيػٔ ب٘ إٔ حيسثِٗ عٔ أَطڈإحيسٿخ ايٓاؽ   ِٵٚ

عٔ أزب َٔ قتادٕٛ إىل غريٙ أؾس َٔ سادتِٗ إيٝ٘، ٚشيو نشاٍ َٔ حيسثِٗ 

 .اٯزاب، أٚ غ١ٓ َٔ ايػٓٔ ِٖٚ غاضقٕٛ يف ايؿطى إىل ا٭شقإ

ؾٗ٪٤٫ قتادٕٛ إىل بٝإ ايتٛسٝس، ٚخڀط ايؿطى أؾس َٔ سادتِٗ إىل غريٙ، 

 ...اٖٚهص

٫ٚ ٜعين شيو أ٫ ٜتهًِ إ٫ بايتٛسٝس ٚؾكٛي٘ ٚأبٛاب٘، أٚ عٔ ايؿطى، 

 .ٚٚغا٥ً٘ ٚشضا٥ع٘ ٚمٛ شيو

ٚإمنا املككٛز بٝإ ا٭ِٖ ؾاملِٗ ٚشيو خيتًـ َٔ َهإ إىل َهإ، َٚٔ أْاؽ 

 .إىل أْاؽ

َٳا ط: ٜكٛيٕٛ ٭قٛاَِٗ _عًِٝٗ ايػ٬ّ_ا٭ْبٝا٤ مجٝع ٚهلصا نإ  ٘ٳ  اعٵبٴسٴٚا ايًډ

٘ٺ غځٝٵطٴٙٴيځ ٔٵ إڇيځ َٹ ِٵ   .59:ا٭عطاف صهڂ

٘ٳ ط: _عع ٚدٌ_نُا قاٍ اهلل  ٕٵ اڂعٵبٴسٴٚا ايًډ َٻ١ٺ ضٳغٴ٫ٛڄ أځ ٌٿ أڂ ٚٳيځكځسٵ بٳعٳجٵٓٳا ؾٹٞ نڂ

 .36:ايٓشٌ صٚٳادٵتٳٓٹبٴٛا ايڀډاغڂٛتٳ

تًو ا٭َِ َٔ املدايؿات ا٭خط٣; ؾٗصا يٛط َا ٚقعت ب٘ َٚع شيو مل ٜػؿًٛا 

ٔٵ ط: ٍٛ يكَٜٛ٘ك _عًٝ٘ ايػ٬ّ_ َٹ ٔٵ أځسٳسٺ  َٹ ٗٳا  ِٵ بٹ َٳا غٳبٳكځهڂ ٕٳ ايڃؿځاسٹؿٳ١ځ  أځتٳأڃتٴٛ

ُٹنيٳ  .80:ا٭عطاف صايڃعٳايځ

ٔٵ ط: ٜكٍٛ يكَٛ٘ _عًٝ٘ ايػ٬ّ_ٖٚصا ؾعٝب  َٹ ِٵ  َٳا يځهڂ ٘ٳ  ّڇ اعٵبٴسٴٚا ايًډ ٛٵ ٍٳ ٜٳا قځ قځا

ٚٵؾڂٛ ِٵ ؾځأځ ٔٵ ضٳبٿهڂ َٹ ِٵ بٳٝٿٓٳ١څ  ٘ٺ غځٝٵطٴٙٴ قځسٵ دٳا٤ٳتٵهڂ ٚٳ٫ تٳبٵدٳػٴٛا ايٓٻاؽٳ إڇيځ ٕٳ  ُٹٝعٳا ٚٳايڃ ٌٳ  ا ايڃهځٝٵ
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ٗٳا ٚٳ٫ تٴؿڃػٹسٴٚا ؾٹٞ ا٭ځضٵضڇ بٳعٵسٳ إڇقٵ٬سٹ ِٵ  ٖٴ  .85:ا٭عطافصأځؾٵٝٳا٤ٳ

سٝح نإ ٜطاعٞ أسٛاٍ  _عًٝ٘ ايك٠٬ ٚايػ٬ّ_قُس ْبٝٓا ٖٚهصا ناْت غري٠ 

 .ايٓاؽ، ٜٚٓعٍ َٛاعع٘ ع٢ً أسٛاهلِ، نُا نإ ٜكسّ ا٭ِٖ ؾاملِٗ

ٚنشٗا َا دا٤ يف سسٜح أ٭َج١ً ع٢ً شيو نجري٠ دساڄ، ٚيعٌ َٔ أد٬ٖا، ٚٚا

: إىل ايُٝٔ قاٍ ي٘ ملا بعح َعاشاڄ" إٔ ضغٍٛ اهلل  _ضنٞ اهلل عُٓٗا_ابٔ عباؽ 

إْو تأتٞ قَٛاڄ َٔ أٌٖ ايهتاب; ؾًٝهٔ أٍٚ َا تسعِٖٛ إيٝ٘ ؾٗاز٠ إٔ ٫ إي٘ إ٫ =

ِٖ أطاعٛى يصيو ؾأعًُِٗ إٔ اهلل اؾرتض ؾإٕ  ;اهلل، ٚيف ضٚا١ٜ إىل إٔ ٜٛسسٚا اهلل

ِٖ أطاعٛى يصيو ؾأعًُِٗ إٔ اهلل  ٕعًِٝٗ مخؼ قًٛات يف نٌ ّٜٛ ٚي١ًٝ; ؾإ

اؾرتض عًِٝٗ قسق١ ت٪خص َٔ أغٓٝا٥ِٗ ؾرتز ع٢ً ؾكطا٥ِٗ; ؾإٕ ِٖ أطاعٛى 

يصيو ؾإٜاى ٚنطا٥ِ أَٛاهلِ، ٚاتل زع٠ٛ املعًّٛ; ؾإْ٘ يٝؼ بٝٓٗا ٚبني اهلل 

 (1)+. سذاب

اييت ٜٓاغب ؾٝٗا  ٚا٭ٚقاتٴ املٓاغباتٴ ٬سغځاملطاعا٠ هلصا ا٭زب إٔ تٴ َٚٔ

اؿسٜح عٔ أَط َٔ ا٭َٛض; ناؿسٜح عٔ ضَهإ يف أٜاَ٘، ٚناؿسٜح عٔ اؿر يف 

  .ٖٚهصا; ٭ٕ ايٓؿٛؽ تٓػ٢ إشا طاٍ عًٝٗا ا٭َس; ؾإشا شنطت تصنطت ،ٚقت٘

اـڀاب ايًډني قس ٜتأځيډـ  ؾإٕ :ايطؾل يف ايكٍٛ، ٚادتٓاب ايه١ًُ اؾاؾ١ٝ _18

 . ايٓؿٛؽٳ ايٓاؾع٠ځ، ٜٚسْٝٗا َٔ ايطؾس، ٜٚطغبٗا يف اٱقػا٤ يًشذ١ أٚ املٛعع١

ٕٳ ط: _عًُٝٗا ايػ٬ّ_يف خڀاب ٖاضٕٚ َٚٛغ٢  _تعاىل_قاٍ   ٛٵ ٖٳبٳا إڇيځ٢ ؾٹطٵعٳ اشٵ

٘ٴ طځػٳ٢  ٚٵ ٜٳ( 43)إڇْٻ ٘ٴ ٜٳتٳصٳنډطٴ أځ ٛٵ٫ڄ يځٝٿٓاڄ يځعٳًډ ٘ٴ قځ  .ط٘ص (44)دٵؿٳ٢ ؾځكڂ٫ٛ يځ

                                                           

 (.19)َٚػًِ  (7331ٚ  496ٚ  1458)ضٚاٙ ايبداضٟ _  1
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ٔٳ َا خياطب ب٘ دباض ٜكٍٛ  _عًٝ٘ ايػ٬ّ  _ٚيكډٔ َٛغ٢  َٔ ايكٍٛ ايًني أسػ

ٕٵ تٳعٳنډ٢ ط :_تعاىل_ أْا ضبهِ ا٭ع٢ً، ؾكاٍ: يكَٛ٘ ٌٵ يځوځ إڇيځ٢ أځ ٖٳ ٌٵ  ( 18)ؾځكڂ

ٖٵسٹٜٳوځ إڇيځ٢ ضٳبٿوځ ؾځتٳدٵؿٳ٢   .ايٓاظعاتص(19)ٚٳأځ

َٹط ب٘ نٝـ قاٍ يؿطعٕٛ ٚتأٌَ اَتجاٍ َٛغ٢= :×قاٍ ابٔ ايكِٝ  :   ملا أڂ

ٕٵ تٳعٳنډ٢ ط ٌٵ يځوځ إڇيځ٢ أځ ٖٵسٹٜٳوځ إڇيځ٢ ضٳبٿوځ ؾځتٳدٵؿٳ٢ ( 18)ٖٳ  .ايٓاظعاتص(19)ٚٳأځ

َٳدٵطزٳ ا٭َط، ٚقاٍ ٕٵ ط :ؾأخطز ايه٬ّ َع٘ كطز ايػ٪اٍ ٚايعطض، ٫  إڇيځ٢ أځ

 +.إىل إٔ أظنٝو= :ٚمل ٜكٌصتٳعٳنډ٢

ٔ ايربن١، َايتعنِّٞ زٕٚ غريٙ; ملا ؾٝ٘ ؾٓػب ايؿعٌ إيٝ٘ ٖٛ، ٚشنط يؿغ 

 .ٚاـري، ٚايُٓا٤

ٖٵسٹٜٳوځ إڇيځ٢ ضٳبٿوځ ط:ثِ قاٍ  .أنٕٛ نايسيٌٝ بني ٜسٜو ايصٟ ٜػري أَاَو صٚٳأځ

ق٘، ٚضباٙ بٓعُ٘ ٚضظاغتسعا٤ٶا ٱمياْ٘ بطب٘ ايصٟ خًك٘،  صإڇيځ٢ ضٳبٿوځط :ٚقاٍ

 (1).+قػرياڄ ٚنبرياڄ

 أزب، ٚغع١ قسض، تػٝػٗا ايكًٛب، ٚتٗـ ًك٢ يفٚهلصا ؾإٕ املٛعع١ اييت تٴ

 .ايٓؿٛؽ، ٚتطتاح هلا ا٭مساع اهل

بإٔ دبً٘ ع٢ً ايطؾل ٚقب١ " ع٢ً ْبٝٓا قُس  _دٌ ٚع٬_ضبٓا اَنت ٚيكس 

ٛٵ نڂٓٵتٳ ؾځعچاڄ غځًٹٝغځ ط: _عع ٚدٌ_دٓب٘ ايػًع١، ٚايؿعاظ١، ؾكاٍ إٔ ايطؾل، ٚ ٚٳيځ

ٛٵيٹوځ ؾځاعٵ ٔٵ سٳ َٹ ًڃبٹ ٫ْٵؿځهټٛا  َٵطڇايڃكځ ِٵ ؾٹٞ ا٭ځ ٖٴ ٚڇضٵ ٚٳؾٳا ِٵ  ٗٴ ٚٳاغٵتٳػٵؿٹطٵ يځ ِٵ  ٗٴ    صـٴ عٳٓٵ

 .159:آٍ عُطإ

                                                           

 .133_ 3/132ٔ ايكِٝ بسا٥ع ايؿٛا٥س ٫ب_  1
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َٳ ساؾ١ًڄ _عًٝ٘ ايك٠٬ ٚايػ٬ّ_ ت٘ٚيكس ناْت غري  ٔٵبٗصا اـًل ايهطِٜ ايصٟ 

 .٘ بػط غًڀاْ٘ ع٢ً ايكًٛبهځًځَٳ

َتُج٬ڄ ٖصا اـًل ؾكس نإ ٜأَط ب٘ ٜٚبني  _عًٝ٘ ايك٠٬ ٚايػ٬ّ_ٚنُا نإ 

 .ؾهً٘

إٕ اهلل ضؾٝل حيب ايطؾل، ٜٚعڀٞ ع٢ً ايطؾل َا ٫ ٜعڀٞ ع٢ً " =قاٍ 

(1)+. ايعٓـ، َٚا ٫ ٜعڀٞ ع٢ً غريٙ
 

إٕ ايطؾل ٫ ٜهٕٛ يف ؾ٤ٞ إ٫ ظاْ٘، ٫ٚ ٜٓعع : =_عًٝ٘ ايك٠٬ ٚايػ٬ّ_ٚقاٍ 

(2)+. َٔ ؾ٤ٞ إ٫ ؾاْ٘
 

، عػطاتٜػطا ٫ٚ : =ٚملا بعح أبا َٛغ٢ ا٭ؾعطٟ َٚعاشاڄ إىل ايُٝٔ قاٍ هلُا

(3) +.ٚبؿطا ٫ٚ تٓؿطا، ٚتڀاٚعا ٫ٚ ؽتًؿا
 

َط بايطؾل ٚاـهٛع، ؾإٕ أمسعٛٙ َا ٜهطٙ ٫ ٜأ: =×قاٍ اٱَاّ أمحس 

(4)+. ٜػهب; ؾٝهٕٛ ٜطٜس ٜٓتكط يٓؿػ٘
 

 :ٚيكس أسػٔ َٔ قاٍ

  ظظظظظظظظه   سظظظظظظظظم  م ظظظظظظظظ       ل  ه ظظظظظظظظ  سظظظظظظظ  

 

 (5)مل ي قرض ظظظظظظظظظظ ه إس اسظظظظظظظظظظ   ي فظظظظظظظظظظ   

 

                                                           

 (.2593)ضٚاٙ َػًِ _  1

 (.2594)ضٚاٙ َػًِ _  2

 (.1733)َٚػًِ  (6124)ضٚاٙ ايبداضٟ _  3

 .456/  2داَع ايعًّٛ ٚاؿهِ _  4

 .216ضٚن١ ايعك٤٬ م _  5



 

 املوعظة أدب 41

(1)+. دبت قبتَ٘ٔ ٫ْت نًُت٘ ٚ: =ٚنإ ٜكاٍ
 

ساٍ املٛعع١، ٖٚٛ ا٭يٝل عاٍ ايٛاعغ; ٭ٕ  ؾايطؾل ٚيني اـڀاب ٖٛ املتعني

ٍٳ ٍڇ غريٴ املٛعع١ٹ سا  .ايطز، ٚاملٓاظط٠، ٚاجملازي١ سا

َٚع شيو قس حيتاز إىل ايؿس٠ ٚشيو يف سا٫ت خاق١، َٚٔ أْاؽ 

املكاّ شل شيو; ؾإشا نإ ايٛاعغ شا َها١ْ، ٚنإ تككٛقني، ٚيف سل َٔ ٜػ

 .بٗصا ا٭غًٛب صأخ_ٜكتهٞ ايؿس٠، ٚمل ٜرتتب ع٢ً شيو َؿػس٠ 

 ڀـ يف بسا١ٜ ا٭َطتًَتًڀؿاڄ َع ؾطعٕٛ غا١ٜ اي _عًٝ٘ ايػ٬ّ_ٚهلصا نإ َٛغ٢ 

ٚعٓسَا ضأ٣ َٔ ؾطعٕٛ ايعٓاز ٚا٫غتهباض ٚقاٚي١ ايكس عٔ  _نُا َط قطٜباڄ_

 :_تعاىل_قٛي٘  غًغ ي٘ يف اـڀاب نُا يفأ _اهلس٣ َٔ بعس َا تبني ي٘ 

َٳجٵبٴٛضاڄط  ٕٴ  ٛٵ   .102:اٱغطا٤ صٚٳإڇْٿٞ ٭ځظڂٓټوځ ٜٳا ؾٹطٵعٳ

 .؟ؾأٜٔ ٖصا اـڀاب َٔ اـڀاب ا٭ٍٚ

ٔٴ إڇ٫ډ ط: _تعاىل_ٚنُا يف قٛي٘  ٞٳ أځسٵػٳ ٖٹ ٌٳ ايڃهٹتٳابٹ إڇ٫ډ بٹايډتٹٞ  ٖٵ ٚٳ٫ تٴذٳازٹيڂٛا أځ

ِٵ ٗٴ َٹٓٵ ُٴٛا  ٔٳ ظځًځ  .46:ايعٓهبٛتصايډصٹٜ

ٕڇ ط: يكَٛ٘ _عًٝ٘ ايػ٬ّ_ٍ إبطاِٖٝ ٚنُا قا ٔٵ زٴٚ َٹ ٕٳ  ُٳا تٳعٵبٴسٴٚ ٚٳيٹ ِٵ  أڂفٍّ يځهڂ

٘ٹ  .67:ا٭ْبٝا٤صايًډ

 .ٜأخص بٗصا ا٭غًٛب عٓس اؿاد١ إيٝ٘" ٚنإ ايٓيب 

عٔ ؾَٚٔ شيو َا دا٤ يف ايكشٝشني يف قك١ املطأ٠ املدع١َٝٚ اييت غطقت، 

: املدع١َٝٚ اييت غطقت; ؾكايٛا إٔ قطٜؿاڄ أُٖتِٗ املطأ٠ _ضنٞ اهلل عٓٗا_ عا٥ؿ١

                                                           

 .174/  2ايبٝإ ٚايتبٝني يًذاسغ _  1
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 ".، َٚٔ ٜتذطأ عًٝ٘ إ٫ أغا١َ سب ضغٍٛ اهلل "َٚٔ ٜهًِ ضغٍٛ اهلل 

 . +؟َٔ سسٚز اهلل أتؿؿع يف سسٍّ: =ؾكاٍ" ضغٍٛ اهلل  ؾهًِ

إمنا أنٌ َٔ قبًهِ أِْٗ إشا غطم  !أٜٗا ايٓاؽاٜ: =ثِ قاّ ؾدڀب، قاٍ

ِٜ اهلل يٛ إٔ ؾاط١ُ اس، ٚايؿطٜـ تطنٛٙ، ٚإشا غطم ايهعٝـ أقاَٛا عًٝ٘ اؿ

(1)+. بٓت قُس غطقت يكڀع قُس ٜسٖا
 

يٝؼ ق٠٬ أثكٌ ع٢ً : =قاٍ÷ عٔ أبٞ ٖطٜط٠  _أٜهاڄ_ٚيف ايكشٝشني 

املٓاؾكني َٔ ايؿذط ٚايعؿا٤، ٚيٛ ٜعًُٕٛ َا ؾُٝٗا ٭تُٖٛا ٚيٛ سبٛاڄ، يكس 

ٔ ْاض ُُٖت إٔ آَط امل٪شٕ ؾٝكِٝ، ثِ آَط ضد٬ڄ ٜ٪ّ ايٓاؽ، ثِ آخص ؾع٬ڄ َ

(2)+. ؾأسطم ع٢ً َٔ ٫ خيطز إىل ايك٠٬ بعس
 

َا جيٛظ : باب: =ٚيكس بٛب ايبداضٟ يف نتاب ا٭زب َٔ قشٝش٘ باباڄ مساٙ

 +.َٔ ايػهب ٚايؿس٠ ٭َط اهلل

(3). أسازٜح_غام ؼت٘ مخػ١ثِ 
 

ٕٻ ايطؾل ٖٛ ا٭قٌ، ٖٚٛ ا٭يٝل عاٍ ايٛاعغ َا مل تسع  ٚخ٬ق١ ايكٍٛ أ

ٕٻ ايؿسٻ٠ قس ٫ ت٥٬ِ نٌ أسس، خكٛقاڄ مماؿاد١ إىل ايؿس٠،   ضٴسٵيٝؼ ي٘ قځ ٔٚأ

ٍّ  .، أٚ عًِ، أٚ َٓعي١، أٚ قبٍٛ عٓس ايٓاؽغ

 .ٚمما ٜسخٌ يف شيو ػٓب ايؿشـ، ٚايبصا٠٤ :ْعا١ٖ ايًػإ _19

عإ ٫ٚ يٝؼ امل٪َٔ بايڀ= :"قاٍ قاٍ ضغٍٛ اهلل ÷ عٔ ابٔ َػعٛز 

                                                           

 (.2648)َٚػًِ  (6788)ايبداضٟ _  1

 .(651)َٚػًِ  (657)ايبداضٟ _  2

 (.6113)إىل ( 6109)  َٔ  _ 3
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 (1).+ايًعإ، ٫ٚ ايؿاسـ ايبص٤ٟ

ٚا٭سازٜح  ،ٚمما ٢ٜٗٓ عٓ٘ ايؿشـ، ٚبصا٠٤ڂ ايًػإ: =×ٟٓٛٚ قاٍ اي

 .ايكشٝش١ ؾٝ٘ نجري٠ َٚعطٚؾ١

ايتعبري عٔ ا٭َٛض املػتكبش١ بعباض٠ قطحي١، ٚإٕ ناْت قشٝش١،  :َٚعٓاٙ

 .ٚاملتهًِ بٗا قازقاڄ

ٜٚٓبػٞ إٔ ٜٴػتعٌُ يف شيو ايهٓاٜاتٴ، ٜٚعربٳ عٓٗا بعباض٠ مج١ًٝ ٜؿِٗ بٗا 

 .ايػطض

 .ايكطإٓ ايععٜع، ٚايػٓٔ ايكشٝش١ املهط١َ ٚبٗصا دا٤

ِٵط:_تعاىل_قاٍ  ّڇ ايطٻؾځحٴ إڇيځ٢ ْٹػٳا٥ٹهڂ ِٵ يځٝٵًځ١ځ ايكٿٝٳا ٌٻ يځهڂ  .187:ايبكط٠صأڂسٹ

ٚٳقځسٵ ط: _تعاىل_ٚقاٍ  ٘ٴ  ْٚٳ ـٳ تٳأڃخٴصٴ ِٵ إڇيځ٢ بٳعٵضڈٚٳنځٝٵ  .21:ايٓػا٤صأځؾڃهٳ٢ بٳعٵهٴهڂ

ٔٻ ط :_تعاىل_ٚقاٍ  ٖٴ ُٴٛ ٕٵ طځًډكڃتٴ ٔٻٚٳإڇ ٖٴ ُٳػټٛ ٕٵ تٳ ٌڇ أځ ٔٵ قځبٵ  .237:ايبكط٠صَٹ

 .ٚا٭سازٜح ايكشٝش١ يف شيو نجري٠ ،ٚاٯٜات

ؾٝٓبػٞ إٔ ٜٴػتعٌُ يف ٖصا َٚا أؾبٗ٘ َٔ ايعباضات اييت ٜٴػتشٝا َٔ : قاٍ ايعًُا٤

ٞٳ عٔ مجاع املطأ٠ باٱؾها٤،  _امسٗا_شنطٖا بكطٜض  ٗڇٹ١ُڂ; ؾٝهٓٿ ايهٓاٜاتٴ املڂؿڃ

 (2) +.، ٚايٛقاع، ٚمٖٛاٚايسخٍٛ، ٚاملعاؾط٠

ٞ عٔ ايبٍٛ ٚايتػٛط بكها٤ اؿاد١، ٚنصيو ٜهٓٿ: =×ايٟٓٛٚ قاٍ ٚ

 .ٚايصٖاب إىل اـ٤٬، ٫ٚ ٜكطح باـطا٠٤، ٚايبٍٛ، ٚمُٖٛا
                                                           

سػٔ : =ٚقاٍ( 1977)ٚايرتَصٟ  (232)، ٚايبداضٟ يف ا٭زب املؿطز 404أخطد٘ أمحس _  1

 (.237)ٚقشش٘ ا٭يباْٞ يف قشٝض ا٭زب املؿطز + غطٜب

 .334ا٭شناض يًٟٓٛٚ م_  2
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ٚنصيو شنط ايعٝٛب، نايربم، ٚايبٳدٳط، ٚايكٓإ، ٚغريٖا ٜٴعبٻط عٓٗا بعباضات 

 .مج١ًٝ ٜؿِٗ َٓٗا ايػطض

 (1).+َج١ً غٛاًٜٙٚشل مبا شنط َٔ ا٭

 إٜاى، َٚا ٜػتكبض َٔ ايه٬ّ; ؾإْ٘ ٜٓؿِّط عٓو ايهطاّ،: =×قاٍ ايكامسٞ 

(2) .ٖـ_ا+ ٜٚ٪ثٿب عًٝو اي٦ًاّ
 

ٌ يف شيو َا نإ َػتٓهط ايعاٖط، ٚإٕ نإ َعٓاٙ غًُٝاڄ بعس تسقٝل خٴسٵٚمما ٜٳ

 .ايٓعط ؾٝ٘

ٖٴذطٵٙ، ٚيعّٚ ت= :×قاٍ املاٚضزٟ  َا  _ٓهبٿَ٘ٚا جيطٟ فط٣ ؾشـ ايكٍٛ، ٚ

نإ ؾٓٝع ايبس١ٜٗ، َٚػتٓهط ايعاٖط، ٚإٕ نإ عكبٳ ايتأٌَ غًُٝاڄ، ٚبعس 

 (3).+ُاڄٝكت١ٜٚ َػايهؿـ، ٚايطٻ

ٚمما ػسض اٱؾاض٠ إيٝ٘ أْ٘ ٫ ٜٓبػٞ ايتكطٜض بايعباضت املػتهط١ٖ قطاس١ َامل 

 ._نُا َط_تسع اؿاد١ 

ٔ; ؾإٕ ؼكٌٝ اٱؾٗاّ يف أَا إشا زعت اؿاد١ إىل شيو ؾ٬ بأؽ ب٘، بٌ ٖٛ املتعٝٿ

  (4).ٖصا أٚىل َٔ َطاعا٠ ا٭زب

ؾصيو مما ٜٓسضز يف غًو أزب املٛعع١،  :قطف اٱْهاض ع٢ً غري َعني _20

ُا ٫ ٜٓبػٞ َأخصاڄ عسٝح نإ ٜأخص يف ايتأزٜب ٚايعدط " ٖٚهصا نإ ايٓيب 

                                                           

 .234ا٭شناض م_  1

 .6دٛاَع اٯزاب يًكامسٞ م _  2

 .284أزب ايسْٝا ٚايسٜٔ م _  3

 .335_  334اْعط ا٭شناض م_  4
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َا ٚدس يف  ايصٟ قسض َٓ٘ اـڀأ بعٝٓ٘، يطدٌايڀٝؿاڄ، ست٢ إْ٘ ٫ ٜٛد٘ اٱْهاض إىل 

 +.َا باٍ أقٛاّ= :َٔ باب قٛي٘ املٛعع١ ايعا١َ نؿا١ٜڄ

ؾ٦ٝاڄ " قٓع ايٓيب : قايت _اضنٞ اهلل عٓٗ_دا٤ يف ايكشٝشني عٔ عا٥ؿ١  

ّٷ، ؾبًؼ شيو ايٓيب ؾٝ٘،  ؾطخٻل : ؾدڀب، ؾشُس اهلل ثِ قاٍ" ؾتٓعٙ عٓ٘ قٛ

هلل ٚأؾسِٖ ي٘ َا باٍ أقٛاّ ٜتٓعٖٕٛ عٔ ايؿ٤ٞ أقٓع٘؟ ؾٛاهلل إْٞ ٭عًُِٗ با=

 (1) +.خؿ١ٝ

يف باب َٔ مل ٜٛاد٘ ايٓاؽ =هلصا اؿسٜح يف × ٚقس بٛب ايبداضٟ 

 +.ايعتاب

ٌٷ  " ، ؾاؾتس غهب٘ ايػسا٠ سني نإ ٜڀٌٝ بِٗ ق٠٬ ضد٬ڄٚؾه٢ إيٝ٘ ضد

ع٢ً ايتعٝني، بٌ عُِ ايصٟ نإ ٜڀٌٝ ٚيهٓ٘ استؿغ بعازت٘ اؾ١ًُٝ; ؾًِ خياطب 

ٕ َٓهِ َٓؿِّطٜٔ; ؾُٔ ق٢ً بايٓاؽ ؾًٝدؿـ; ؾإٕ أٜٗا ايٓاؽ إ: =املٛعع١ ٚقاٍ

 (2) +.ؾِٝٗ املطٜض، ٚشا اؿاد١

 .ٖصا ٖٛ ا٭قٌ يف تعُِٝ املٛعع١، ٚقطف اٱْهاض إىل غري َعني

ؾ٬ بأؽ يف شيو، ٚإٕ نإ  أَا إشا استٝر إىل إٔ ٜهٕٛ اٱْهاض ع٢ً ٚد٘ ايتعٝني

ؽ إ٫ إشا اقتهت يف سل نٌ أسس; إش ٫ ٜػ٫ٛ ٫ ٜػٛؽ َٔ نٌ أسس، ٚشيو 

 .ٔ ي٘ َٓعي١، َٚها١ْ، ٚن١ًُ َڀاع١اؿه١ُ شيو، ٫ٚ ٜػٛؽ إ٫ مم

 .ع٢ً ٚد٘ ايتعٝني÷ َعاشاڄ " ٚهلصا خاطب ايٓيب 

                                                           

 (.2356)َٚػًِ  (6101)ايبداضٟ _  1

 (.466)َٚػًِ  (6110)ٚ( 704)ٚ( 702)ضٚاٙ ايبداضٟ _  2
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نإ َعاش بٔ دبٌ ٜكًٞ َع : =قاٍ÷ دا٤ يف ايكشٝشني عٔ دابط بٔ عبساهلل 

ايعؿا٤، ثِ أت٢ قَٛ٘ " ثِ ٜطدع ؾٝ٪ّ قَٛ٘، ؾك٢ً ي١ًٝ َع ايٓيب " ايٓيب 

َٻِٗ، ؾاؾتتض بػٛض٠ ايبكط٠ ِ، ثِ ق٢ً ٚسسٙ، ٚاْكطف، ػًډؾ، ؾامطف ضدٌ، ؾأ

ؾٮخربْ٘، ؾأت٢ ضغٍٛ " ٫، ٚاهلل ٯتني ضغٍٛ اهلل : أْاؾكت ٜا ؾ٬ٕ؟ قاٍ: ؾكايٛا ي٘

ض ْعٌُ بايٓٗاض، ٚإٕ َعاشاڄ ق٢ً َعو ناب ْٛاشا أقْٻإٜاضغٍٛ اهلل : ؾكاٍ" اهلل 

! ٜاَعاش: =ع٢ً َعاش ؾكاٍ" يبكط٠، ؾأقبٌ ضغٍٛ اهلل ػٛض٠ ابايعؿا٤، ثِ أت٢ ؾاؾتتض 

 +.اقطأ بهصا، ٚاقطأ بهصا! أؾتإ أْت

غبض اغِ =ٚ+ ؿُؼ ٚنشاٖايٚا= :اقطأ _ث٬ثاڄ_أؾتإ أْت ! ٜاَعاش: =ٚيف ضٚا١ٜ

 +.ٚمُٖٛا ،ضبو ا٭ع٢ً

(1)+.ؾاتٓاڄ، ؾاتٓاڄ، ؾاتٓاڄ: =ث٬خ َطاض أٚ قاٍ+ ؾتإ،ؾتإ، ؾتإ: =ضٚا١ٜ  يفٚ
 

نإٔ  :إٔ ٜٛد٘ ايٛاعغ اٱْهاض إىل ْؿػ٘ تكطحياڄ، ٖٚٛ ٜعين ايػاَع تًُٝشاڄ _21

 ... كٞ اهلل، ٚمنتجٌ أٚاَطٙ، ٚلتٓب ْٛاٖٝ٘، ٚمٛ شيوَايٓا ٫ْتٻ: ٜكٍٛ

ؾُٝا ٜكك٘ عٔ ضدٌ ٜسعٛ قَٛ٘ إىل اٱميإ  _تعاىل_ ٜٚؿري إىل ٖصا ا٭زب قٛي٘

َٳا يٹٞ ٫ أځعٵبٴسٴ ايډصٹٟ ؾځڀځط: باهلل ٕٳٚٳ ٘ٹ تٴطٵدٳعٴٛ ٚٳإڇيځٝٵ  .22:ٜؼصطٳْٹٞ 

ؾإْ٘ أضاز تكطٜع املداطبني; إش أعطنٛا عٔ عباز٠ خايكِٗ، ٚعهؿٛا ع٢ً عباز٠ 

َا٫ ٜػين عِٓٗ ؾ٦ٝاڄ،ؾأٚضز ايه٬ّ يف قٛض٠ اٱْهاض ع٢ً ْؿػ٘; تًڀؿاڄ يف 

 . اـڀاب، ٚإظٗاضاڄ يًدًٛم يف ايٓكٝش١; سٝح اختاض هلِ َا خيتاض يٓؿػ٘

صا ٚقس َه٢ ؾ٤ٞ َٔ شيو،َٚٔ املطاعا٠ يف ٖ :ؿاعطملاَطاعا٠  _22

                                                           

 (.465)َٚػًِ  (6106ٚ 710ٚ 507ٚ  701)ايبداضٟ _  1
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: َٔ قٝػ١ ؾعٌ ا٭َط نإٔ ٜهجط يف ن٬َ٘ َٔ قٍٛ أ٫ ٜهجط ايٛاعغڂ _أٜهاڄ_ايؿإٔ

اؾعًٛا ٚاتطنٛا، ٚمٛ شيو; ٭ٕ ا٭َط ثكٌٝ ع٢ً ايٓؿٛؽ خكٛقاڄ إشا نإ 

 .ايٛاعغ قػرياڄ، أٚ يٝؼ َعطٚؾاڄ عٓس ايػاَعني

ًٜؿغ بايهًُات اييت ميذټٗا ايصٚم، ٚتتأش٣ َٓٗا  َٚٔ املطاعا٠ يًُؿاعط أ٫

ٚأ٫ ٜٛاد٘ ايٓاؽ مبا ٜهطٖٕٛ، ٚأ٫ ٜهجط َٔ يَِٛٗ،  _نُا َط_ا٭مساع 

 . ْٚكسِٖ، ٚتكطٜعِٗ، ٚؼًُِٝٗ َا ٫ ٜڀٝكٕٛ

َٚٔ املطاعا٠ يًُؿاعط إٔ ٜطؾع ايٛاعغ َٔ ق١ُٝ ايػاَعني، ٚإٔ ٜصنطِٖ مبا 

 .ملا ًٜك٢ عًِٝٗ ست٢ تٓؿطح قسٚضِٖ ;عٓسِٖ َٔ اـري

َٚٔ املطاعا٠ يًُؿاعط إٔ ٜٴٌُٗ ايٛاعغ َٔ ؾاتتِٗ ايك٠٬ ست٢ ٜؿطغٛا َٔ 

ق٬تِٗ; ست٢ ٜتُهٓٛا َٔ مساع املٛعع١، ٚي٬٦ ؽتًط عًِٝٗ ايك٠٬، ٚشيو 

 .إشا ناْت املٛعع١ تًك٢ بعس ايك٠٬ املهتٛب١

 بإٔ َٛعع١ ٚمما ٜػتشػٔ يف ٖصا إٔ ٜػتأشٕ ايٛاعغ اٱَاّ بإٔ خيرب املأََٛني

ًڃشكٕٛ  .غتًك٢ بعس قًٌٝ; ست٢ ميهح ايصٜٔ أزٚا ايك٠٬، ضٜجُا ٜٓتٗٞ ايصٜٔ ٜٴ

ٚإشا ضأ٣ ايٛاعغ إٔ ٜبسأ َٛععت٘ ؾًٝدؿض قٛت٘ قسض املػتڀاع ست٢ ٫ 

 .ٜؿٛف ع٢ً املكًني

َٚٔ َطاعا٠ املؿاعط تٓعٌٜ ايٓاؽ َٓاظهلِ، ؾهٌ ٜعڀ٢ َٓعيت٘ اي٥٬ك١ ب٘ َٔ 

 .ؾصيو أزع٢ يكبٍٛ اؿل، ٚاٱشعإ إيٝ٘ ;يتٛقريٚا ،اٱد٬ٍ، ٚاٱنطاّ

: أْٗا قايت _ضنٞ اهلل عٓٗا_أخطز َػًِ يف َكس١َ قشٝش٘ عٔ عا٥ؿ١ 
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(1)+. إٔ ْٓعٍ ايٓاؽ َٓاظهلِ" أَطْا ضغٍٛ اهلل =
 

ايڀًب  أزب ٚيكس اعتٓت نتب ايػ١ٓ بٗصا املع٢ٓ، نُا اعتٓت بصيو نتب

 .نجرياڄ

 .أ٣ شيو دًٝاڄيف بعهٗا يط ٠ٚيٛ أيك٢ ايكاض٨ ْعط

ب ايػاَع ازآنتاب اؾاَع ٭خ٬م ايطاٟٚ، ٚ: َٚٔ شيو ع٢ً غبٌٝ املجاٍ

 .يًدڀٝب ايبػسازٟ

 :ايباب ايتاغع عؿط، ٚعٓٛاْ٘_شيو ايهتاب يف ٚمما عكسٙ َٔ أبٛاب 

 +.تٛقري احملسخ طًب١ ايعًِ، ٚأخصٙ ْؿػ٘ عػٔ ا٫ستُاٍ هلِ ٚاؿًِ: باب=

باب، َٚٔ ايعٓٛاْات اييت دا٤ت ؼت ٖصا ٚغام مج١ً َٔ اٯثاض ؼت ٖصا اي

 : ايباب َا ًٜٞ

 .إنطاَ٘ املؿاٜذ ٚأٌٖ املعطؾ١ _

 .ف شٟٚ ا٭ْػاباتععِٝ احملسٿخ ا٭ؾط _

 .تععِٝ َٔ نإ ضأغاڄ يف طا٥ؿت٘ ٚنبرياڄ عٓس أٌٖ ْٹشٵًت٘ _

 .إنطاَ٘ ايػطبا٤ َٔ ايڀًب١ ٚتكطٜبِٗ _

 .اغتكباي٘ هلِ بايرتسٝب _

 .تٛانع٘ هلِ _

 .ِػني خًك٘ َعٗؼ _

 .ايطؾل مبٔ دؿا طبع٘ َِٓٗ _

(2). مج١ً َٔ اٯثاض× ٚؼت نٌ عٓٛإ غام 
 

                                                           

 .20َكس١َ قشٝض َػًِ م _  1

 .355_  343اْعط اؾاَع م _  2
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ايػاَعٕٛ ٚيٛ َٓ٘ َٚٔ املطاعا٠ يًُؿاعط إٔ ٫ ٜهجط َٔ شنط اغِ ؾدل ٜٓؿط 

 .ز ن٬َ٘ زٕٚ شنط يؿدك٘ٛضٳنإ ن٬َ٘ سكاڄ، ٜٚهؿٞ يف شيو إٔ ٜٴ

يف نتاب٘ × اؿٓؿٞ  ٖٚصا َا ٜكٓع٘ بعض ايعًُا٤ نكٓٝع ابٔ أبٞ ايعع

ّ ابٔ ت١ُٝٝ، سٝح أٚضز نجرياڄ َٔ ن٬ّ ؾٝذ اٱغ٬( ؾطح ايعكٝس٠ ايڀشا١ٜٚ)

زٕٚ شنط ٫مسُٝٗا; ٭ٕ ٖسؾ٘ ْؿط اؿل، ٚيٛ  _ضمحُٗا اهلل_ٚايع١َ٬ ابٔ ايكِٝ 

 .أْ٘ شنطُٖا بأعٝاُْٗا يطمبا سكٌ ْؿط٠ َٔ نتاب٘ خكٛقاڄ يف شيو ايٛقت

إشا نإ ممٔ ي٘  بععٚٙ إىل قا٥ً٘إٔ ٜٛضز ايه٬ّ  _أٜهاڄ_يًُؿاعط َٚٔ املطاعا٠ 

 .قبٍٛ عٓس ايػاَعني

 َٚٔ شيو أ٫ ٜصّ ؾدكاڄ بعٝٓ٘ إشا نإ يف شَ٘ بامس٘ اغتجاض٠ يًػاَعني

ٜٚهؿٞ يف شيو إٔ ٜبني اؿل ؾُٝا ٜطاز  _ٚإٕ نإ شيو املصَّٛ ٜػتشل ايصّ_

 .شيو غب٬ٝڄ ايباطٌ يف شيو زٕٚ شنط يٮؾدام َا ٚدس إىل بٝاْ٘، ٜٚبني

ؾايٛاعغ ايًبٝب ٫ ٜتهًِ يف  :ايتجبت مما ٜكاٍ، ٚايٓعط يف دس٣ٚ ْؿطٙ _23

يف دس٣ٚ ْؿطٙ; ؾإٕ نإ  طٳعځْٳشيو ت َٔ قشت٘; ؾإشا ثبت يسٜ٘ ؾ٤ٞ إ٫ إشا تجبٻ

ْؿطٙ، ٚأظٗطٙ، ٚإٕ نإ خ٬ف شيو _عًٝ٘  يف ْؿطٙ سؿع يًدري، ٚادتُاعٷ

 .، ٚطٛاٙأعطض عٓ٘

 .طٜض عٔ إٔ حيسخ املط٤ بهٌ َا مسعٚيكس دا٤ ايٓٗٞ ايك

  (1)+.إٔ حيسخ بهٌ َا مسعاڄ بنصنؿ٢ باملط٤ : ="قاٍ 

ٜٚتعني ٖصا ا٭زب يف ٚقت ايؿنت ٚاملًُات، ؾٝذب ع٢ً ايٛاعغ إٔ ٜتشط٣ 

                                                           

 (.5)ضٚاٙ َػًِ _  1
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 .ٖصا ا٭زب; ست٢ ٜكطب َٔ ايػ١َ٬، ٜٚٓأ٣ عٔ ايعڀب

ٚٵط:_تعاىل_قاٍ اهلل  ٔڇ أځ َٵ ٔٳ ا٭ځ َٹ َٵطٷ  ِٵ أځ ٖٴ ٛٵ ضٳزټٚٙٴ  ٚٳإڇشٳا دٳا٤ٳ ٚٳيځ ٘ٹ  ٛٵفٹ أځشٳاعٴٛا بٹ ايڃدٳ

٘ٹ  ٌٴ ايًډ ٛٵ٫ ؾځهٵ ٚٳيځ ِٵ  ٗٴ َٹٓٵ ٘ٴ  ْٛٳ ٔٳ ٜٳػٵتٳٓٵبٹڀڂ ٘ٴ ايډصٹٜ ُٳ ِٵ يځعٳًٹ ٗٴ َٹٓٵ َٵطڇ  ٚٵيٹٞ ا٭ځ ٚٳإڇيځ٢ أڂ ٍڇ  إڇيځ٢ ايطٻغٴٛ

ٕٳ إڇ٫ډ قځًٹ٬ٝڄ ِٵ ايؿٻٝٵڀځا ٘ٴ ٫تٻبٳعٵتٴ ُٳتٴ ٚٳضٳسٵ ِٵ   .83:ايٓػا٤صعٳًځٝٵهڂ

ٖصا : =يف تؿػري ٖصٙ اٯ١ٜ× ع١َ٬ عبسايطمحٔ ايػعسٟ قاٍ ايؿٝذ اي

غري اي٥٬ل، ٚأْ٘ ٜٓبػٞ هلِ إشا دا٤ِٖ أَط ٖصا تأزٜب َٔ اهلل يعبازٙ عٔ ؾعًِٗ 

َٔ ا٭َٛض امل١ُٗ، ٚاملكاحل ايعا١َ مما ٜتعًل با٭َٔ، ٚغطٚض امل٪َٓني أٚ باـٛف 

اـرب، بٌ ٜطزْٚ٘ شيو إٔ ٜتجبتٛا، ٫ٚ ٜػتعذًٛا بإؾاع١ _ايصٟ ؾٝ٘ َكٝب١ عًِٝٗ 

أٌٖ ايطأٟ، ٚايعًِ، ٚايٓكض، ٚايعكٌ، : إىل  إىل ايطغٍٛ ٚإىل أٚيٞ ا٭َط َِٓٗ

 .ٚايطظا١ْ، ايصٜٔ ٜعطؾٕٛ ا٭َٛض، ٜٚعطؾٕٛ املكاحل ٚنسٖا

يف إشاعت٘ َكًش١ ْٚؿاطاڄ يًُ٪َٓني، ٚغطٚضاڄ هلِ، ٚؼطظاڄ َٔ  اؾإشا ضأٚ

ٚيهٔ  ،َكًش١، أٚ ؾٝ٘ َكًش١َا يٝؼ ؾٝ٘  اؾعًٛا شيو، ٚإٕ ضأٚ_أعسا٥ِٗ 

 .َكًشت٘ مل ٜصٜعٛٙ ٢ًَهطت٘ تعٜس ع

ِٵط: ٚهلصا قاٍ ٗٴ َٹٓٵ ٘ٴ  ْٛٳ ٔٳ ٜٳػٵتٳٓٵبٹڀڂ ٘ٴ ايډصٹٜ ُٳ  ص.يځعٳًٹ

 .أٟ ٜػتدطدْٛ٘ بؿهطِٖ ٚآضا٥ِٗ ايػسٜس٠، ٚعًَِٛٗ ايطؾٝس٠

ٜٓبػٞ ض ٛٚيف ٖصا زيٌٝ يكاعس٠ أزب١ٝ، ٖٚٞ أْ٘ إشا سكٌ عح يف أَط َٔ ا٭َ

ٖٛ أٌٖ يصيو، ٚجيعٌ إىل أًٖ٘، ٫ٚ ٜٴتكسّ بني أٜسِٜٗ; ؾإْ٘ أقطب إٔ ٜٛىل َٔ 

 .إىل ايكٛاب، ٚأسط٣ يًػ١َ٬ َٔ اـڀأ

ٚؾٝ٘ ايٓٗٞ عٔ ايعذ١ً ٚايتػطع يٓؿط ا٭َٛض َٔ سني مساعٗا، ٚا٭َطٴ 
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بايتأٌَ قبٌ ايه٬ّ، ٚايٓعط ؾٝ٘ ٌٖ ٖٛ َكًش١ ؾٝكسّ عًٝ٘ اٱْػإ أّ ٫ 

 (1)+.ؾٝشذِ عٓ٘؟

ٚيف : =َٛنع آخط ساثاڄ ع٢ً ايجبت، ٚايتسبط، ٚايتأٌَ قاٍيف × ٚقاٍ 

ٌٵ ضٳبٿ ط: _تعاىل_قٛي٘  ٚٳقڂ ٘ٴ  ٚٳسٵٝٴ ٕٵ ٜٴكڃهٳ٢ إڇيځٝٵوځ  ٌڇ أځ ٔٵ قځبٵ َٹ ٕڇ  ٌٵ بٹايڃكڂطٵآ ٚٳ٫ تٳعٵذٳ

ًڃُاڄ أزبٴ طايب ايعًِ، ٚأْ٘ ٜٓبػٞ ي٘ إٔ ٜتأ٢ْ يف تسبطٙ  114: طـ٘ص ظڇزٵْٹٞ عٹ

٭ؾٝا٤، ٫ٚ ٜعذب بٓؿػ٘، ٜٚػأٍ ضب٘ يًعًِ، ٫ٚ ٜػتعذٌ باؿهِ ع٢ً ا

 (2)+.ايعًِ ايٓاؾع ٚايتػٌٗٝ

َٹٓٳاتٴ ط :_تعاىل_قٛي٘ = :×ٚقاٍ  ُٴ٪ٵ ٚٳايڃ ٕٳ  َٹٓٴٛ ُٴ٪ٵ ٔٻ ايڃ ُٴٛٙٴ ظځ ُٹعٵتٴ ٛٵ٫ إڇشٵ غٳ يځ

َٴبٹنيٷ ٖٳصٳا إڇؾڃوڅ  ٚٳقځايڂٛا  ِٵ خٳٝٵطاڄ  ٗڇ ٖصا إضؾاز َٓ٘ يعبازٙ إشا مسعٛا  12:ايٓٛض صبٹأځْؿڂػٹ

س١ يف إخٛاِْٗ امل٪َٓني ضدعٛا إىل َا عًُٛا َٔ إمياِْٗ، ٚإىل ظاٖط ا٭قٛاٍ ايكاز

ٚأْهطٚا َا  ،ا٭قٌ أسٛاهلِ، ٚمل ًٜتؿتٛا إىل أقٛاٍ ايكازسني، بٌ ضدعٛا إىل

 (3)+.ٜٓاؾٝ٘

 :أْؿسْٞ َٓكٛض بٔ قُس ايهطٜعٟ: =×قاٍ ابٔ سبإ 

 اس فظظظظظظظظ     ظظظظظظظظ    ظظظظظظظظ ه    ظظظظظظظظ     ا  ع ظظظظظظظظ   

 

 سظظظظ    اااخل ظظظظ أ   ظظظظي    ظظظظ ه ي قرظظظظ    ا   

 اذا اس ث ظظظظظظظ  مظظظظظظظ   ظظظظظظظ  إ       ظظظظظظظ      

 

 (4)م  ي     اس ف   س يم  ق   اس سا 

 

                                                           

 .154ملٓإ يف تؿػري ن٬ّ ايطمحٔ يًػعسٟ متٝػري ايهطِٜ ا_  1

ؾتض ايطسِٝ املًو ايع٬ّ يف عًِ ايعكا٥س ٚايتٛسٝس ٚا٭خ٬م ٚا٭سهاّ املػتٓبڀ١ َٔ ايكطإٓ _  2

 .161عبسايطظام ايعباز م. يًؿٝذ عبسايطمحٔ ايػعسٟ عٓا١ٜ ايؿٝذ ز

 .162ؾتض ايطسِٝ املًو ايع٬ّ م_  3

 .216ضٚن١ ايعك٤٬ م _  4
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 .ت١ٖٝصا ٚغٝأتٞ َعٜس بٝإ هلصٙ ايؿكط٠ يف ايؿكط٠ اٯ

ؾاي٥٬ل  :ٜكٍٛ نٌ َا ٜعًِ ٚأ٫ ،أ٫ حيطم ع٢ً إبسا٤ ضأٜ٘ يف نٌ أَط _24

ٔ ب٘ إٔ ٜبسٟ ضأٜ٘ يف بايٛاعغ إٔ ٜٓعط يف ايعٛاقب، ٚإٔ ٜطاعٞ املكاحل; ؾ٬ حيػ

نٌ قػري٠ ٚنبري٠، ٫ٚ ًٜعَ٘ إٔ ٜتهًِ بهٌ ْاظي١; ٭ْ٘ ضمبا مل ٜتكٛض ا٭َط نُا 

اـڀأ : =ٜٓبػٞ، ٚضمبا أخڀأ ايتكسٜط، ٚداْب ايكٛاب، ٚايعطب تكٍٛ يف أَجاهلا

 (1) .+ٍٛذٴظاز ايعٳ

ٕٵ ط خيتُ غ٬ف َا إشا تطٜح ٚتأ٢ْ; ؾإٕ شيو أزع٢ يكؿا٤ ايكطحي١، ٚأسط٣ ٭

 .بايػ١َ٬ َٔ اـڀأ ايطأٟ يف ايصٖٔ، ٚأخًلٴ

: ٚايعطب متسح َٔ ٜرتٜٻح، ٜٚتأ٢ْ، ٜٚكِّب ا٭َٛض ظٗطاڄ يبڀٔ، ٚتكٍٛ ؾٝ٘

ٍٷ قڂًډب= ٛٻ  (2) +.إْ٘ ؿڂ

بٌ يٝؼ َٔ اؿه١ُ إٔ ٜبسٟ اٱْػإ ضأٜ٘ يف نٌ َا ٜعًِ ست٢ ٚيٛ نإ َتأْٝاڄ يف 

 .٘، ٫ٚ نٌ َا ٜعًِ ٜكاٍسهُ٘، َكٝباڄ يف ضأٜ٘; ؾُا نٌ ضأٟ ٜٴذٗط ب

بٌ اؿه١ُ تكتهٞ إٔ حيتؿغ اٱْػإ بآضا٥٘ إ٫ إشا اغتسع٢ املكاّ شيو، 

 .ٚاقتهت٘ اؿه١ُ ٚاملكًش١

 ُّ اسكظظظظظظظظظظظا  إذا   قظظظظظظظظظظظ  ف  ظظظظظظظظظظظه اا 

 

 ي ظظ   اسعقظظ و   ا اسعاظظ ط  ا   ظظ    

غهٓت إٕ ٫بتسا٤ ايه٬ّ ؾت١ٓڄ تطٚم ٚدسٻ٠ڄ تعذب; ؾإشا : =قاٍ أسس اؿهُا٤ 

بإسػاْ٘ ايٓعط، ٚيٝهٔ ؾطسٴ٘  ؾًٝعسٹ _١، ٚعسٍ ايتأٌَ، ٚقؿت ايٓؿؼايكطحي

                                                           

 .1/431ع ا٭َجاٍ يًُٝساْٞ فُ_  1

 .100ا٭َجاٍ ٭بٞ عبٝس م_  2
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ُٿ٘ ب  (1)+.ت٘غا٤إَػاٜٚاڄ يػ

ًڃشٳل ل نُا إٔ ايعٳذٹٜٴػٵبٳؾل ٫ ٜهاز اايط: =×ٚقاٍ ابٔ سبإ  ٌ ٫ ٜهاز ٜٳ

 .ٚنُا إٔ َٔ غهت ٫ ٜهاز ٜٓسّ نصيو َٔ ْڀل ٫ ٜهاز ٜػًِ

ٜؿِٗ، ٚحيُس قبٌ إٔ جيطب، ٌ ٜكٍٛ قبٌ إٔ ٜعًِ، ٚجيٝب قبٌ إٔ ذٹٚايعٳ

 .ٚميهٞ قبٌ إٔ ٜععّ ،حيُس، ٜٚععّ قبٌ إٔ ٜؿهطَا ٜٚصّ بعس 

ّٻ ايعذ١ًځ هځٓٿٞٚايعٳذٹٌ تكشب٘ ايٓسا١َ، ٚتعتعي٘ ايػ١َ٬، ٚناْت ايعطب تٴ  أ

 (2)+. ايٓساَات

، ٫ٚ ٫ ٜٛدس ايعذٍٛ قُٛزاڄ: نإ ٜكاٍ=: ٚشنط بػٓسٙ عٔ عُط بٔ سبٝب قاٍ

٫ٚ اؿط سطٜكاڄ، ٫ٚ ايهطِٜ سػٛزاڄ، ٫ٚ ايؿٻطٙ غٓٝاڄ، ٫ٚ  ايػهٛب َػطٚضاڄ،

 (3)+. املًٍٛ شا إخٛإ

ٚهلصا تتابعت ْكا٥ض اؿهُا٤ ع٢ً ايرتٜح خكٛقاڄ عٓس إضاز٠ اٱقساّ ع٢ً 

 :قاٍ املتٓيب، َٛاقع اـڀط

 اسظظظظظظظظظ      ظظظظظظظظظ   ظظظظظظظظظ ه   اس ظظظظظظظظظ عهُّ  

 

  ظظظظظظظظظظظ   او ا ظظظظظظظظظظظ  ا ظظظظظظظظظظظ  اسثظظظظظظظظظظظه   

 فظظظظظظظظ ذا  مظظظظظظظظه ا  معظظظظظظظظه سظظظظظظظظ  ش  م ظظظظظظظظ     

 

 (4) ظظظظظها  مظظظظظ  اسعلاظظظظظهه  ظظظظظ  مكظظظظظهُّ  

 :ٚقاٍ 

 ا ظظظظظظظظظظ   ظظظظظظظظظظ ه   ل ا ظظظظظظظظظظ ه   ظظظظظظظظظظ    

 

 (5)اس مثظظظظظظظ  اس ظظظظظظظ ه   ل احلكظظظظظظظاَّ   

                                                            

 .1/154ظٖط اٯزب يًشكطٟ ايكريٚاْٞ _  1

 .216ضٚن١ ايعك٤٬ م_  2

 .217ضٚن١ ايعك٤٬ م _  3

 .174/ 4زٜٛإ املتٓيب بؿطح ايعهربٟ _  4

 .4/120زٜٛإ املتٓيب _  5
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َجاٍ  شيو إٔ ٜككس ايٛاعغ إىل أَط ؾٝ٘  :ايتُٗٝس ٚايتسضز يف ايعطض _25

َؿك١، ؾٝهع أَاَ٘ متٗٝساڄ خيؿـ ٚقع٘،ٜٚكًٌ ؾأْ٘،ست٢ ٫ تهربٙ ايٓؿٛؽ، 

 . ٚتطؽٞ زْٚ٘ ايععا٥ِ خٛضاڄ

َٚجاٍ ٖصا َا غًه٘ ايتٓعٌٜ يف ايتهًٝـ بؿطٜه١ ايكٝاّ; سٝح ؾطع٘ أ٫ٚڄ يف 

ّٴط: أَط فٌُ ؾكاٍ ِٵ ايكٿٝٳا َٳٓٴٛا نڂتٹبٳ عٳًځٝٵهڂ ٔٳ آ ٗٳا ايډصٹٜ  .183:ايبكط٠صٜٳا أځٜټ

 :_تعاىل_ٚشنط إٔ ٖصا ايٓٛع َٔ ايكطب١ قس ؾڂطض ع٢ً ا٭َِ ايػايؿ١، ؾكاٍ 

ٔٳط ُٳا نڂتٹبٳ عٳًځ٢ ايډصٹٜ ٕٳ نځ ِٵ تٳتٻكڂٛ ِٵ يځعٳًډهڂ ٔٵ قځبٵًٹهڂ  .183:ايبكط٠ صَٹ

ٌٷ َأيٛف، ٚؾطٜع١ غري خاق١، ٚيف ٖصٙ ايتصنط٠ َا ٜٴسٵخً٘ يف قبٌٝ  ؾٗٛ عُ

 .ايػٓٔ اؾاض١ٜ، ٚجيعً٘ أَطاڄ ٖٝٓاڄ

َٳعٵسٴٚزٳاتٺط:_تعاىل_ثِ أؾعطِٖ بإٔ أٜاَ٘ يف اؿػاب ق١ًًٝ ؾكاٍ  صأځٜٻاَاڄ 

 .184:ايبكط٠

٘ٹ ط: يٓؿٛؽ يكبٍٛ ؾطٜهت٘ قاٍأ اٚبعس إٔ ٖٝٻ ٍٳ ؾٹٝ ٕٳ ايډصٹٟ أڂْعڇ َٳهٳا ٗٵطٴ ضٳ ؾٳ

ٗٵطٳ  ِٵ ايؿٻ َٹٓٵهڂ ٗڇسٳ  ٔٵ ؾٳ ُٳ ٕڇ ؾځ ٚٳايڃؿڂطٵقځا ٗٴسٳ٣  ٔٵ ايڃ َٹ ٚٳبٳٝٿٓٳاتٺ  ٖٴسٶ٣ يٹًٓٻاؽڇ  ٕٴ  ايڃكڂطٵآ

٘ٴ ُٵ ًڃٝٳكٴ  .185:ايبكط٠ص ؾځ

ٚدط٣ ايتٓعٌٜ ع٢ً ٖصٙ ايػ١ٓ عٓس ايرتغٝب يف أَط قعب املطنب، ؾسٜس 

٭ثط ع٢ً ايٓؿؼ، ٖٚٛ ايكرب ع٢ً ا٭ش٣، َٚكاب١ً اٱغا٠٤ بايعؿٛ; ؾأَط بايعسٍ ا

ٌڇ ط: يف اجملاظا٠، ٢ْٗٚ عٔ ػاٚظ املجٌ يف ايعكٛب١، ؾكاٍ ُٹجٵ ِٵ ؾځعٳاقٹبٴٛا بٹ ٕٵ عٳاقځبٵتٴ ٚٳإڇ

٘ٹ ِٵ بٹ ٛٳ خٳٝٵطٷ ط: _تعاىل_ ثِ بني يف قٛي٘ 126:ايٓشٌصَٳا عٴٛقٹبٵتٴ ٗٴ ِٵ يځ ٔٵ قٳبٳطٵتٴ ٚٳيځ٦ٹ

ٔٳيٹ  امل٪اخص٠إٔ ا٭نٌُ هلِ اٱغها٤ٴ عٔ ايػ١٦ٝ، ٚتطى  126:ايٓشٌصًكٻابٹطڇٜ
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نطبٷ َٔ ايهطّ، َٚعٗطٷ  _َع ايكسض٠ ع٢ً ا٫ْتكاّ_عًٝٗا; ؾايكؿض عٔ ا٭ش٣ 

 .َٔ َعاٖط ايطمح١، ٚأخصٷ بايععمي١ ايطاؾس٠

٘ٹط: _تعاىل_ثِ قاٍ  َٳا قٳبٵطٴىځ إڇ٫ډ بٹايًډ ٚٳ ب يف ؾطغډ 127:ايٓشٌ صٚٳاقٵبٹطٵ 

ٖٚٛ أغطع ايٓاؽ إىل " ايكرب بڀطٜل أبًؼ; إش ٚدٻ٘ اـڀاب إىل ايطغٍٛ 

ٔٵ غٴ َٹ ١ ايتأغٞ ب٘ ْؿاطاڄ يًڀاع١، ٚباعجاڄ ع٢ً ٓٻا٫غتكا١َ ع٢ً ايڀطٜك١; ؾٝذسٕٚ 

 . ايتذٌُ بايكرب، ٚإٕ ثكًت ع٢ً ايٓؿٛؽ ٚطڃأتٴ٘

ع٢ً  َٚٔ ٖصا ايكبٌٝ تصنري ايٓاؽ بعاقب١ ايعٌُ ايكاحل ٚإٕ نإ ؾاقاڄ

 .صُكِتَب َعَمْيُكْم اْلِقَتالُ ط :يف ؾإٔ اؾٗاز _تعاىل_ايٓؿٛؽ، نُا قاٍ 

ِٵط:ثكً٘ ع٢ً ايٓؿٛؽ بكٛي٘ _ع ٚدٌع_ ثِ بني ٛٳ نڂطٵٙٷ يځهڂ ٖٴ  .صٚٳ

ٛٳ ط: ثِ بني إٔ املهطٚٙ قس ٜهٕٛ ٖٛ اـريٳ ؾكاٍ ٖٴ ٚٳ ٖٴٛا ؾٳٝٵ٦اڄ  ٕٵ تٳهڃطٳ ٚٳعٳػ٢ أځ

ِٵ  .216:ايبكط٠ صخٳٝٵطٷ يځهڂ

ايسع١ ٚتطى اؾٗاز قبٛب يًٓؿٛؽ، ٚيهٔ شيو احملبٛب قس ٜهٕٛ  ٚبٝٻٔ إٔ

ِٵ ٫ ط: ؾطاڄ، ؾكاٍ ٚٳأځْٵتٴ ِٴ  ٘ٴ ٜٳعٵًځ ٚٳايًډ ِٵ  ٛٳ ؾٳطپ يځهڂ ٖٴ ٚٳ ٕٵ تٴشٹبټٛا ؾٳٝٵ٦اڄ  ٚٳعٳػٳ٢ أځ

ٕٳ ُٴٛ  .216:ايبكط٠ صتٳعٵًځ

بطأٜ٘ ايكطٜض يف قسض  _أسٝاْاڄ_أ٫ جيٗط ايٛاعغ  _أٜهاڄ_ َٚٔ سػٔ ايػٝاغ١

 . مل ٜأيؿ٘ ايٓاؽ أَطڈ حٳطٵخكٛقاڄ إشا نإ ٜطٜس طځ َكاي٘،

ٚإمنا ٜبتس٨ مبا خيـ ع٢ً املداطبني مساع٘ َٔ املعاْٞ اؿا١ُ٥ سٍٛ ايػطض، 

ثِ ٜعرب عٔ املطاز بًؿغ فٌُ، ٜٚسْٛ َٔ إٜهاس٘ ؾ٦ٝاڄ ؾؿ٦ٝاڄ; ست٢ ٫ٜؿكض عٓ٘ 

 .إ٫ ٚقس أيؿت٘ ْؿٛغِٗ، ٖٚسأت ي٘ خٛاططِٖ
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إمياْ٘، يو امل٪َٔ َٔ آٍ ؾطعٕٛ; ؾكس نإ ٜهتِ ٚع٢ً ٖصٙ ايڀطٜك١ دط٣ ش

 _َٔ ايتكطٜض بعكٝست٘_ٖٚٛ حيب إٔ ٜعٗطٙ، ٜٚسعٛ قَٛ٘ إىل َجً٘، ٚنإ خيؿ٢ 

ع٢ً قتٌ َٛغ٢  بازض٠ غهبِٗ، أٚ اْتكاَِٗ َٓ٘، ست٢ اغتِٓ ٚقت إمجاعِٗ

ل إىل إٔ ٚقاّ ٜٓهط عًِٝٗ ٖصٙ امل٪اَط٠ املدع١ٜ، ٚؽًډؾطق١،  _عًٝ٘ ايػ٬ّ_

ٍٴعٹِ إىل اٱميإ مبا بٴزعاٖ  .ظاٖط٠ زع٠ٛڄ ح ب٘ ٖصا ايطغٛ

ٕٵ ط: _تعاىل_قاٍ  ٕٳ ضٳدٴ٬ڄ أځ ٘ٴ أځتٳكڃتٴًڂٛ ِٴ إڇميٳاْٳ ٕٳ ٜٳهڃتٴ ٛٵ ٍڇ ؾٹطٵعٳ ٔٵ آ َٹ ٔٷ  َٹ َٴ٪ٵ ٌٷ  ٍٳ ضٳدٴ ٚٳقځا

ِٵ ٔٵ ضٳبٿهڂ َٹ ِٵ بٹايڃبٳٝٿٓٳاتٹ  ٚٳقځسٵ دٳا٤ٳنڂ ٘ٴ  ٍٳ ضٳبٿٞ ايًډ  .28:غاؾط صٜٳكڂٛ

ايت٘; إش قس ٜسٍ ع٢ً أْ٘ َكسم بطغ٫ ض ع٢ً قتً٘ ٖٚٛ ؾكس ؾاؼِٗ باٱْها

; تأملاڄ ايعاقٌ عٔ غؿو زّ ايطدٌ أٚ انڀٗازٙ ٖٚٛ َٔ أبػض ايٓاؽ إيٝ٘ ٢ٜٗٓ

 .ؾت١َٓٔ َٔ َؿٗس ايعًِ، أٚ سصضاڄ مما ٜٓؿأ عٓ٘ 

٘ٴط: ٚزٍ بكٛي٘ ٍٳ ضٳبٿٞ ايًډ ٕٵ ٜٳكڂٛ يعكٝس٠، ع٢ً َا هلصا ايطدٌ َٔ ؾهٌ يف ا صأځ

ْهطاڄ ٜػتشل ب٘ ٖصٙ ايعكٛب١ ايكاض١َ، ٚشنډطِٖ إش  ٘ مل جي٧ ؾ٦ٝاڄٚأَٚأ إىل أْ

ِٵط: قاٍ ٔٵ ضٳبٿهڂ َٹ ِٵ بٹايڃبٳٝٿٓٳاتٹ  بايس٥٫ٌ ايكا١ُ٥ ع٢ً قسق٘ يف زع٣ٛ  صٚٳقځسٵ دٳا٤ٳنڂ

ايطغاي١، ٚقس أخص ٜتكطب بٗصٙ اؾ١ًُ يف زعٛتِٗ إىل اٱميإ ب٘، ٚمل ٜطز 

ٔ دا٤ِٖ بٗصٙ ايبٝٓات، ٚأناف ف٦ٝٗا ٘ عُايتعاٖط بأْ٘ َٔ ؾٝعت٘، ؾععٍ ْؿػ

إيِٝٗ خاق١، ثِ اغرتغٌ يف َٛععت٘ املٓػٛد١ يف أزب اٱْكاف إىل إٔ قسع 

نُا يف قٛي٘ تعاىل ؾُٝا _ببڀ٬ٕ ْٹشٵًتِٗ، ٚزعاِٖ إىل زٜٔ اؿل بكٛي٘ ايكطٜض 

ْٛٳٓٹٞ إڇيځط: _ٜكك٘ عٓ٘ ٚٳتٳسٵعٴ ِٵ إڇيځ٢ ايٓٻذٳا٠ٹ  َٳا يٹٞ أځزٵعٴٛنڂ ّڇ  ٛٵ ( 41)٢ ايٓٻاضڇ ٚٳٜٳا قځ

ِٵ إڇيځ٢ ايڃعٳعڇٜعڇ ايڃػٳؿډاضڇ  ٚٳأځْٳا أځزٵعٴٛنڂ ِٷ  ًڃ ٘ٹ عٹ َٳا يځٝٵؼٳ يٹٞ بٹ ٘ٹ  ٚٳأڂؾٵطڇىځ بٹ ٘ٹ  ْٛٳٓٹٞ ٭ځنڃؿڂطٳ بٹايًډ تٳسٵعٴ
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.غاؾطص(42)
(1)

 

، نإٔ َٚٔ ايتُٗٝس ٚايتسضز يف ايعطض تٓعٌٜ ا٭َط ع٢ً أسٛاٍ ايػاَعني

ٜعاڄ شا نطا١َ؟ أ٫ حيب إٔ ٜهٕٛ بعٝساڄ أ٫ حيب ايٛاسس َٓا إٔ ٜعٝـ عع: ٜكٍٛ

ثِ خيًل َٔ شيو إىل إٔ اٱميإ ٚايعٌُ ايكاحل نؿ٬ٕٝ  ؟َٛاطٔ اهلٛإعٔ 

 .بصيو

أٜطن٢ ايٛاسس َٓا بايس١ْٝ، أٜطن٢ بإٔ ٜػا٤ إيٝ٘؟ أٚ إٔ ٜػا٤ : أٚ إٔ ٜكٍٛ

 إىل ٚايسٜ٘؟ أٚ إخٛاْ٘؟ أٚ أ٫ٚزٙ؟

 .٫ :غٝهٕٛ _٬ ؾوب_ٚاؾٛاب 

 .ايٓاؽ نصيوٚ: ؾٝكاٍ

عٔ أبٞ أَا١َ يف قك١ ايؿاب ايصٟ ٜٚؿٗس هلصا َا ضٚاٙ اٱَاّ أمحس يف َػٓسٙ 

يف مخػ١ أغ١ً٦ ست٢ اقتٓع " يف ايعْا، ؾتسضز َع٘ ايٓيب " اغتأشٕ ايٓيبٻ 

 .ايؿت٢ عط١َ ايعْا، ٚخطز ٚقس طابت ْؿػ٘

ٞ ٜا ضغٍٛ اهلل ا٥صٕ ي: ؾكاٍ" إٕ ؾت٢ ؾاباڄ أت٢ ايٓيب = : ÷قاٍ أبٛ أَا١َ 

 :قاٍ ،ؾسْا قطٜباڄ ،ْ٘ازٵ :ؾكاٍ ،َ٘ َ٘ :قايٛا ،بايعْا; ؾأقبٌ ايكّٛ عًٝ٘، ؾعدطٚٙ

٫ٚ ايٓاؽ  :قاٍ ،٫ ٚاهلل دعًين اهلل ؾسا٤ى :قاٍ ؟أؼب٘ ٭َو :قاٍ ،ؾذًؼ

دعًين اهلل  ،٫ ٚاهلل ٜا ضغٍٛ اهلل :قاٍ ؟أؾتشب٘ ٫بٓتو :قاٍ ،حيبْٛ٘ ٭َٗاتِٗ

٫ ٚاهلل دعًين  :قاٍ ؟قاٍ أؾتشب٘ ٭ختو ،٫ٚ ايٓاؽ حيبْٛ٘ يبٓاتِٗ :قاٍ ،ؾسا٤ى

٫ ٚاهلل  :قاٍ ؟قاٍ أؾتشب٘ يعُتو ،٫ٚ ايٓاؽ حيبْٛ٘ ٭خٛاتِٗ :قاٍ ،اهلل ؾسا٤ى

                                                           

 .32_ 29اْعط ضغا٥ٌ اٱق٬ح م_  1
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 :قاٍ ؟أؾتشب٘ ـايتو :قاٍ ،٫ٚ ايٓاؽ حيبْٛ٘ يعُاتِٗ :قاٍ ،دعًين اهلل ؾسا٤ى

 .حيبْٛ٘ ـا٫تِٗ ٫ٚ ايٓاؽ :قاٍ ،٫ ٚاهلل دعًين اهلل ؾسا٤ى

٘ ٚسكٿـ  ،ٚطٗط قًب٘ ،ايًِٗ اغؿط شْب٘ :ٚقاٍ ،ؾٛنع ٜسٙ عًٝ٘ :قاٍ  ;ٔ ؾطدـ

(1)+. ؾًِ ٜهٔ بعس شيو ايؿت٢ ًٜتؿت إىل ؾ٤ٞ
 

با٭يباب، ؾصيو مما ٜأخص  :َكتهٝات ا٭سٛاٍبطاع١ ا٭غًٛب، َٚطاعا٠  _26

 ١زٜأَٚٔ  ٚجيعٌ املٛعع١ تأخص ططٜكٗا إىل ايكًٛب; ؾايعٌُ ع٢ً إْكاش ايٓؿٛؽ

 ايػٛا١ٜ، ٚاٱقباٍ بٗا إىل َڀايع ايػعاز٠ َػًو ٚعط، ٫ٚ ميط ؾٝ٘ ع٢ً اغتكا١َ

 . إ٫ َٔ بًؼ يف قٓاع١ ايبٝإ أَساڄ قكٝاڄتا١َ 

ًٜكٝٗا يف أٟ  ٫ٚ ٜهؿٞ يف ايسع٠ٛ إٔ ٜهٕٛ يف ٜس ايكا٥ِ بٗا سذ١، أٚ َٛعع١څ

ٔڈ ٚب١٦ٝٺقٛض٠ ؾا٤; شيو إٔ املداطبني خيتًؿٕٛ شٚقاڄ، ٚثكاؾ١ڄ، ٚاخ  . ت٬فٳ ظَ

ٌٿ طا٥ؿ١ٺ يف أزب ًٜٝل بأشٚاقٗا ٚثكاؾتٗا; شيو إٔ  َٚٔ اي٥٬ل إٔ تكاؽ زع٠ٛڂ ن

َٴػٵتٳشٵطٳد١ ع٢ً ايٓؿؼ; ٫عرتانٗا ايؿ٠ٛٗ،  املٛعع١ ثك١ًٝ ع٢ً ايػُع، 

  (2). +يٛ أَطْا باؾعع يكربْا: =َٚهازتٗا ي٣ًٛٗ، ست٢ قاٍ ْٜٛؼ بٔ عبٝس

 .ايػُع، ٚدٓٛح ايٓؿؼ ع٢ً كايؿتٗاٜؿري إىل ثكٌ املٛعع١ ع٢ً 

ٔٻ قٳ ٗا بأغًٛب ضا٥ع جيعًٗا خؿٝؿ١ڄ ع٢ً ايػُع، غ١ًٗ ايٓؿٛش إىل غځٛٵٚيه

 . ايكًب

ٞٵ يف شٖٔ ايؿدل، ٫ٚ جيس يف ْؿػ٘ تأثطاڄ  سانط٠ڄ املٛعع١ٹ ٚقس تهٕٛ َعاْ

                                                           

ٖٚصا غٓسٙ غٓس قشٝض، (: =370) ، ٚقاٍ ا٭يباْٞ يف ايكشٝش١ 257، 256/  5أمحس _  1

 +.ضداي٘ نًِٗ ضداٍ ايكشٝض

 .138/ 9،ٚاْعط ايبكا٥ط ٚايصخا٥ط ٭بٞ سٝإ ايتٛسٝسٟ 3/364بٗذ١ اجملايؼ ٫بٔ عبسايرب _  2
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نت عًٝ٘ تًو املعاْٞ يف أغًٛب باضع ٚقعت َٓ٘ َٛقع طڇبٗا، ست٢ إشا عٴ

ٕڈ دسٜس٠څ مل ٜػبل ي٘ بٗا عًِ اٱعذاب، ست٢  (1). يهأْٗا َعا

إٔ تط٣ ايطدًني ًٜكٝإ َٛعع١ڄ يف باب ٚاسس، ٚيف غطض ٚاسس _إشاڄ_٫ٚ غطٚ

ٚبُٝٓٗا يف ايتأثري َابني ايػُا٤ ٚا٭ضض، ٚضمبا نإ شيو بػبب أغًٛب 

ايعطض; ؾرت٣ إٔ ْؿٛؽ ايٓاؽ قس أقبًت ع٢ً أسسُٖا، ٚأغاغت َٛععت٘ 

٤ ايكطاح، ٚتطاٖا دٳؿځتٵ ٚدؿًت عٔ َٛعع١ اٯخط; ؾعيډت إغاغ١ ايعُإٓ يًُا

 . عٔ ايكًٛب نُا ظيت ايكؿٛا٤ باملتٓعٻٍ

ٚهلصا نإ سطٜاڄ بايٛاعغ إٔ ٜهٕٛ شا زضا١ٜ بأسٛاٍ ايٓاؽ،ٚإٔ ٜكٛؽ 

 اڄ، ٚأخ٬قٚعازاتٺ ؾايٓاؽ كتًؿٕٛ َؿاضبٳَٛععت٘ مبا تكتهٝ٘ تًو اؿاٍ; 

َٔ ايٓاؽ أسٛاٍ تكتهٞ ْٛعاڄ َٔ اـڀاب ٫  ١، ٚيهٌ طا٥ؿَٚطتب١ڄ ٚغٓاڄ، ١َٓٗٚڄ

ؽاطب بعباض٠ ٖاز١٥;  _َج٬ڄ_ؾاؾُاع١ ايجا٥ط٠ تكتهٝ٘ أسٛاٍ اؾُاع١ ا٭خط٣; 

 . يتهٕٛ بطزاڄ ٚغ٬َاڄ ع٢ً ايكًٛب

ـځٓٹػ١ ؽاطب بعباضات َجري٠ يًش١ُٝ، َٛقع١ ي١ًُٗ، ساؾع٠  ٚاؾُاع١ ا

 .يًععمي١

طب بعباض٠ ؾٝٗا ق٠ٛ ايععّ، ْٚٛض ٚاؾُاع١ اييت ؾڀت ٚضنبت ضأغٗا ؽا

ٚٳ املٓكص، ٚؾٝٗا ضٚح ايطمح١ ٚسػٔ اٱٜجاض;  ع١ڂكځٜٳاؿل، ٚؾٝٗا إضعاز٠ املڂٓصض، 

 .يٝذتُع ايرتغٝب َع ايرتٖٝب، َٚع غٝـ ايٓك١ُ ضحيإ ايطمح١

ثِ إٕ ايؿباب ٜجري محاغِٗ، ٜٚٛقغ قًٛبِٗ، ٜٚسؾع إىل إقٓاعِٗ خڀاب ٫ 
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 .٥٬ِ هل٪٤٫ ْٛعٷ غريٴٜٙجري عاطؿ١ ايؿٝٛر; ٭ٕ امل

 .ْٛع َٔ ايه٬ّ ٫ ٜكتهٝ٘ َكاّ املٛعع١ ملٔ يٝػٛا نصيو٥٬ُِٜٗ ٚا٭غٓٝا٤ 

 .ٚزقت٘ ،ٚايعًُا٤ جيتصبِٗ ايتٛقري، ٚعُل ايه٬ّ

نُا ، َٚٛعع١ ايط٩غا٤ تكتهٞ ػ٬ُڄ باؿٝا٤، ٚايطظا١ْ، ٚايطنا١ْ، ٚاهلس٤ٚ

َٔ َعاٖط ايتعايٞ، ٚتكتهٞ تكتهٞ ابتعازاڄ عٔ ايتًُل املطظٟ، ٚعٔ أٟ َعٗط 

با٫عرتاض إٕ نإ ٖٓاى َا ٜكتهٞ  أخصاڄ بايتًڀـ، ٚسػٔ املسخٌ، ٚايتًُٝض

 .شيو

ع٢ً ايٛاعغ إٔ جي٤ٞ إيٝ٘ َٔ ْاسٝت٘; ؾ ;ٖٚهصا يهٌ مجاع١ ْٛع َٔ اـڀاب

(1). ؾصيو أزع٢ إىل ٚقٛي٘ إىل َطازٙ
 

ط َٔ سه١ُ ثِ إٕ ْؿطاڄ َٔ ايٓاؽ غري قًٌٝ ٜػتِٜٗٛٗ ضْٚلٴ ا٭يؿاظ أنج

ب١ املهًني ٜعطنٕٛ كٵعٴَعاْٝٗا; ؾ٬ ٜٓبػٞ إٔ ْػتدـ بٗ٪٤٫، ٚإٔ ْسعِٗ يٹ

 .عًِٝٗ اٯضا٤ٳ املٓشسض٠ځ يف ؾكا٤

ٌٷ ٕٚ هلِ ع٢ً املػتهعؿني غ٣ٛ أِْٗ حيبٿط ٚإشا مل ٜهٔ ٭ٚي٦و املهًني غبٝ

 ؾُٔ املٝػٛض ع٢ً زعا٠ اٱق٬ح إٔ ٜػابكِٖٛ يف َهُاض ايرباع١;_ايكٍٛ ؼبرياڄ 

ؾإِْٗ َت٢ أيبػٛا ايسع٠ٛ إىل اؿل ٚايؿه١ًٝ أغايٝب بسٜع١ أسطظٚا ايػا١ٜ، 

 (2).ٚأْكصٚا أٚي٦و املػتهعؿني َٔ ن٬ٍ بعٝس

٫ٚ ٜعين شيو إٔ ٜتهًـ ايٛاعغ ايػذع، ٜٚتشط٣ زقا٥ل اٱعطاب، 

ٞٻ ايًػ١  .ٚٚسؿ
                                                           

 .43اْعط اـڀاب١ م _  1

 .54_ 53اْعط ايسع٠ٛ ٚاٱق٬ح م _  2



 

 املوعظة أدب 61

ٚإمنا املككٛز إٔ ًٜبؼ َٛععت٘ ثٛباڄ مج٬ٝڄ ٜٴؿِٗ، ٜٚػتشػٔ، ٜٚكع َٛقع٘ 

 . ايكًٛبيف

: ٜكٍٛ _َاّ املتُطؽ يف ايٛعغ ٚأغايٝب٘ ٖٚٛ اٱ× ابٔ اؾٛظٟ ؾٗاٖٛ 

، إ٫ إٔ ايٛاعغ اؿلٿ طڇٿُٴؾايتشكٝل َع ايعٛاّ قعب، ٫ٚ ٜهازٕٚ ٜٓتؿعٕٛ بٹ=

َأَٛض بإٔ ٫ ٜتعس٣ ايكٛاب، ٫ٚ ٜتعطض ملا ٜؿػسِٖ، بٌ جيصبِٗ إىل َا 

 .ٜكًض بأيڀـ ٚد٘

ٔٵ ٜعذب٘ سػٔ ايًؿغ، َِٚٓٗ َٔ ٖٚص حيتاز إىل قٓاع١; ؾإٕ  َٳ ٔٳ ايعٛاّ  َٹ

 .عذب٘ اٱؾاض٠، َِٚٓٗ َٔ ٜٓكاز ببٝت ؾعطٜ

 .ٚأسٛز ايٓاؽ إىل ايب٬غ١ ايٛاعغ; يٝذُع َڀايبِٗ

ايٛادب، ٚإٔ ٜعڀِٝٗ َٔ املباح يف ايًؿغ قسض  ٚيهٓ٘ ٜٓبػٞ إٔ ٜٓعط يف اي٬ظّ

 (1)+.ٜل اؿلاملٹًض يف ايڀعاّ، ثِ جيتصبِٗ إىل ايععا٥ِ، ٜٚعطؾِٗ ايڀط

ٖصا ٚغٝأتٞ َعٜس بػط يٮغايٝب اييت حيػٔ غًٛنٗا يف املٛعع١ يف ايؿكطات 

  .ايتاي١ٝ

ٔٳعٌ ملٛععت٘ اؾتتاساڄ ؾُٔ أضاز إٔ جي :سػٔ ا٫غتؿتاح _27 ب٘ متاّ  إٔ ٜع٢ٓ سٳػٴ

ايعٓا١ٜ، ٚإٔ جيًُ٘ مبا ٜػتڀٝع َٔ ٚغا٥ٌ ايتذٌُٝ املٓاغب١، اييت ػتصب ا٭شٖإ، 

ع، ٚتكٛز ايٓؿٛؽ إىل اٱقباٍ عًٝ٘، ٚإىل إٔ تتكبً٘ بكبٍٛ سػٔ; ا٭مسا ٧ٚتٗٝ

 .بايٓؿؼ طټكٹبت ٚتٳجؾإٕ ايؿهط٠ ا٭ٚىل عٔ ؾ٤ٞ، أٚ أَط، أٚ ؾدل ت

ٖٛا حيتاز إىل عٓا٤; ؾإٕ ناْت سػ١ٓ قٳعٴب تٗذٝٓٗا، ٚإٕ ناْت غ١٦ٝ قٚ
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 .قعب تعٜٝٓٗا

ٍٴ َا ًٜك٢ _إٕ ٚدس_ٚا٫ؾتتاح    ٚقع يف ْؿٛغِٗ ب٘ ايٛاعغ اؾُاع١; ؾإٕ أٚ

 .إٔ ٜكٌ قًٛبَِٗٔ خ٬ي٘ َٛقع ايكبٍٛ ناْت املٛعع١ ع٢ً غطاضٙ، ٚاغتڀاع 

 ٚإٕ مل ٜكازف قب٫ٛڄ قعبت اؿاٍ، ٚاستاز ا٭َط إىل خبري بأسٛاٍ ايٓؿٛؽ،

 (1).ٚٚغا٥ٌ ايؿؿا٤ َٔ شيو ايٓٸٸؿاض ٖٚصا ايؿٸُاؽ ساشم يف طڂطٴم ايع٬ز،

٫بتسا٤ سػٓاڄ بسٜعاڄ ًَٚٝشاڄ ٚضؾٝكاڄ إشا نإ ا: =×قاٍ أبٛ ٬ٍٖ ايعػهطٟ 

 .ملا جي٤ٞ بعسٙ َٔ ايه٬ّ ا٫غتُاعڇ نإ زاع١ٝځ

، صطؼطٚ ،صسِطٚ، صاملط: _عع ٚدٌ_ٚهلصا املع٢ٓ ٜكٍٛ اهلل 

 .صنٗٝعلطٚ

ؾٝكطع أمساعِٗ بؿ٤ٞ بسٜع يٝؼ هلِ مبجً٘ عٗس; يٝهٕٛ شيو زاع١ٝڄ هلِ إىل 

 .ا٫غتُاع ملا بعسٙ، ٚاهلل أعًِ بهتاب٘

٘ٹط: صا دعٌ أنجط ا٫بتسا٤ات بـٚهل ُٵسٴ يٹًډ ٭ٕ ايٓؿٛؽ تتؿٛم يًجٓا٤  صايڃشٳ

 (2) +.ع٢ً اهلل; ؾٗٛ زاع١ٝڂ ا٫غتُاع

ٖصا ٚإٕ اـڀبا٤ خيتًؿٕٛ يف اغتؿتاساتِٗ; ؾُِٓٗ َٔ ٜػتؿتشٗا مبا ٜؿري إىل 

ٛٿ  .ح بايككس َٓٗاَٛنٛعٗا، ًٜٚ

 .جٌ غا٥طأٚ سسٜح، أٚ سه١ُ، أٚ َ،َِٚٓٗ َٔ ٜبتس٨ خڀبت٘ بآ١ٜ

َٚٔ ا٭غايٝب ايبسٜع١ َا ٜبتس٨ ب٘ بعهِٗ; سٝح ٜبتس٨ بايجٓا٤ ع٢ً 
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٤ٞٗٝ ْؿٛغِٗ يتًكٞ ن٬َ٘ بايكبٍٛ; إش ٫ ؾ٤ٞ ٜٗع أعڀاف ايػاَعني يايػاَعني; 

 .، خكٛقاڄ إشا نإ َٔ غطٜب عِٓٗنايجٓا٤ عًِٝٗ

 .بط ايٓؿؼنٚشيو باب ٚاغع ٜكض ايسخٍٛ ؾٝ٘ بؿطط ا٫تعإ، ٚ

ز يًػاَعني، ٜٚتٛانع هلِ، ٚخياطبِٗ بأسػٔ قؿاتِٗ، َِٚٓٗ َٔ ٜتٛز

 .ٜٚؿعطِٖ مبشبتِٗ، ٚأْ٘ غاعڈ ملا ؾٝ٘ َكًشتِٗ

َُٚٗا ٜهٔ َٔ أَط ا٫ؾتتاح ؾٝٓبػٞ إٔ ٜهٕٛ قكرياڄ َٛدعاڄ; ي٬٦ ٜؿػٌ 

 .ايصٖٔ، ٜٚهٝع ايٛقت

 .إٔ ٫ ٜهٕٛ َبتص٫ڄ متذ٘ ا٭مساع، ٫ٚ تػٝػ٘ ايٓؿٛؽ _أٜهاڄ_ٜٚٓبػٞ 

اح قس ٫ ًٜعّ خكٛقاڄ إشا أضاز اٱجياظ، بٌ ٜسخٌ يف املٛنٛع ثِ إٕ ا٫ؾتت

 .َباؾط٠

ٚمما ٜٓبػٞ ايتٓبٝ٘ عًٝ٘ إٔ ٜتذٓب ايٛاعغ َا ٜععر ايػاَعني يف َؿتتض ن٬َ٘، 

ٜععر ٜبسأ مبا ٜؿعٌ يف اؾتتاح خڀب٘; سٝح نإ بٔ ٜٛغـ نُا نإ اؿذاز 

 :ايػاَعني نكٛي٘ يف أسس اؾتتاسات٘

 اسث هيظظظظظظظظظه  ظظظظظظظظظه ا ظظظظظظظظظ   ظظظظظظظظظا ا ظظظظظظظظظا     

 

 (1)م ظظظظظظ    ظظظظظظ   اسعمهمظظظظظظ   ع فظظظظظظ       

 . ػتكبض ٜٚػتذؿ٢ َٔ ايه٬ّإٔ ٜتذٓب نٌ َا ٜٴ _أٜهاڄ_ ٞٚمما ٜٓبػ 

، ٚهلصا عين عًُا٤ ايب٬غ١ يف َباز٨ ايه٬ّ، ٚعكسٚا ي٘ ايؿكٍٛ يف نتبِٗ

 .ٚاـڀٝب يف ٖصا ايؿإٔ ،ْٚبٗٛا ع٢ً َا ٜٓبػٞ يًهاتب، ٚايؿاعط

أسػٓٛا َعاؾط ايهتاب : ٍ بعض ايهتابقا: =×ايعػهطٟ  ٍقاٍ أبٛ ٬ٖ
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 .; ؾإْٗٔ ز٥٫ٌ ايبٝإاتا٫بتسا٤

ٜٓبػٞ يًؿاعط إٔ حيرتظ يف أؾعاضٙ، َٚؿتتض أقٛاي٘ مما ٜٴتڀري َٓ٘، : ٚقايٛا

ؿاض ايسٜاض، ٚتؿتٝت َٔ ايه٬ّ ٚاملداطب١، ٚايبها٤، ٚٚقـ إق ػتذؿ٢ٜٚٴ

يت تتهُٔ املسا٥ض ايؿباب، ٚشّ ايعَإ ٫ غُٝا يف ايككا٥س اي ا٭ڂ٫ف، ْٚعٞ

ٚايتٗاْٞ، ٜٚػتعٌُ شيو يف املطاثٞ، ٚٚقـ اـڀٛب اؿازث١; ؾإٕ ايه٬ّ إشا نإ 

َ٪غػاڄ ع٢ً ٖصا املجاٍ تٳڀځٝٻط َٓ٘ غاَع٘، ٚإٕ نإ ٜعًِ إٔ ايؿاعط إمنا خياطب ْؿػ٘ 

  (1) +.زٕٚ املُسٚح

أْؿس ايبشرتٟ أبا غعٝس قكٝس٠ = :أَج١ً ع٢ً شيو، َٓٗا قٛي٘× ثِ نطب 

 :ٚهلاأ

 سظظظظظ  اس يظظظظظ  مظظظظظ  ساظظظظظ     ظظظظظهاو   ظظظظظ     

 

 اا اظظظظظظظظ    ظظظظظظظظ ه  ظظظظظظظظ ع  ظظظظظظظظ      ظظظظظظظظه     

ضز٤ٟ  ٖٛٚ+ ي٘ ايٌٜٛ: =بٌ ايٌٜٛ ٚاؿطب يو، ؾػريٙ، ٚدعً٘: ؾكاٍ أبٛ غعٝس 

 ._أٜهاڄ_

ٌڈ ٞٳ ٚأْؿس أبٛ َكات  :ايساع

 س  قظظظظظظظظظظ     ظظظظظظظظظظ ه اسكظظظظظظظظظظ     اظظظظظظظظظظ يهُّا  

 

 اظظظظظظظظظظ    اسظظظظظظظظظظ ا   ايظظظظظظظظظظ    ا    ظظظظظظظظظظهُّ  

 : ٬ قًتٖٳ: ٍؾأٚدع٘ ايساعٞ نطباڄ، ثِ قا 

 (2) +.إٕ تكٌ بؿط٣ ؾعٓسٟ بؿطٜإ

َٚٔ أسهِ : =أَج١ً ٫بتسا٤ات دٝاز، َٚٔ شيو قٛي٘×  ٍثِ شنط أبٛ ٬ٖ

 :ابتسا٤ات ايعطب قٍٛ ايػُٛأٍ
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 إذا ا ظظظ ه مل يظظظ  ش مظظظ  اسلظظظ      ا  ظظظظ     

 

 فكظظظظظظظظظظظظظظظظ    اه ي   يظظظظظظظظظظظظظظظظ   اظظظظظظظظظظظظظظظظ   

 اإُّ    مل حيمظ   لظ  اسظ  ش  ظام ه     

 

 (1)فلظظظظظاش إ   مظظظظظ  اسث ظظظظظهه  ظظظظظ ا    

 :÷أسهِ ابتسا٤اتِٗ قٍٛ يبٝس : ٚقاٍ بعهِٗ 

  س  ظظظظظظ   ظظظظظظ ه مظظظظظظه  ظظظظظظا ا   ه ظظظظظظ  

 

 ا ظظظظظظظظظظ   عظظظظظظظظظظاَّ س ذلهسظظظظظظظظظظ  اا ظظظظظظظظظظ   

 :ٚبعهِٗ جيعٌ ابتسا٤ات ٖصٙ ايككٝس٠ 

  س  مظظظظظظظظظظيسُّ ا ظظظظظظظظظظ ه مظظظظظظظظظظهذا حيظظظظظظظظظظهاو  

 

 (2)     اظظظظ   ف ا قضظظظظ      ظظظظاو  ا ه ظظظظ   

٘ٴ يف َؿتتض املٛعع١ ؼطٜر املداطبني، ٜٓبػٞٚمما   ٚإيعاَِٗ بػُاع املٛعع١،  تٳذٳٓټبٴ

ٚؽٜٛؿِٗ َٔ ايكٝاّ قبٌ إٔ ٜهٌُ َٛععت٘ خكٛقاڄ إشا ناْت َؿاد١٦ ٚع٢ً غري 

 .َٛعس

ٚشيو نإٔ ٜبسأ ن٬َ٘ بإٜطاز َا خيٛؾِٗ َٔ تطى مساع املٛعع١، أٚ إٔ ٜكٍٛ إشا 

ِٻ ضأ٣ بعض اؿانطٜٔ قس اْكطف َٴعٵطڇنٹنيٳط: بسأ ث ٔٵ ايتٻصٵنٹطٳ٠ٹ  ِٵ عٳ ٗٴ ُٳا يځ  صؾځ

  .49:املسثط

َٔ نإ حيب اهلل ٚضغٛي٘ ؾًٝذًؼ إىل غري شيو َٔ : أٚ إٔ ٜكٍٛ يف بسا١ٜ ن٬َ٘

 . ط َٔ مساع املٛعع١ٓؿِّا٫ؾتتاسات اييت تػًل ايكًٛب، ٚتٴ

ؾاـامت١ ٖٞ آخط َا ًٜكٝ٘ ايٛاعغ َٔ ن٬َ٘، ٚهلا ا٭ثط  :اـتاّسػٔ  _28

 .جط َا ٜتكٌ بايكًبل بايٓؿؼ، ٚأنًځعٵايبايؼ ايباقٞ; إش ٖٞ آخط َا ٜٳ

ؾإٕ نإ ٚقعٗا سػٓاڄ اْػشب شيو ع٢ً املٛعع١، ٚإ٫ غا٤ ا٭ثط، ٚناعت 

 .ايػا١ٜ املٓؿٛز٠
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ٚمما حيػٔ يف اـامت١ إٔ تؿتٌُ ع٢ً مجاٍ ايعباض٠، ٚإقاب١ ايػطض، ٚإٔ 

 .تتهُٔ إجياظاڄ ملا أيكٞ، ٚإٔ تهٕٛ قطن١ يًعاطؿ١

ايٛاعغ إٔ ٜأخص بٗصٙ ؾُُا حيػٔ ب :ايتٜٓٛع يف أغايٝب اـڀاب _29

ايڀطٜك١، ؾأسٝاْاڄ ٜأتٞ به٬َ٘ بكٛض٠ ا٫غتؿٗاّ، ٚأخط٣ بكٛض٠ ايتكطٜط، 

 ...ٚثايج١ يف قٛض٠ ايڀًب، ٚضابع١ بإؾاض٠، ٚخاَػ١ بٓسا٤، ٖٚهصا

َٔ ْرب٠ قٛت٘; يٝهٕٛ شيو َسعا٠ _إٔ ٜػري ٚيٛ ق٬ًٝڄ  _أٜهاڄ_ب٘ ٚحيػٔ 

 (1) .يتٓؿٝط ايػاَعني، ٚإٜكاظ ايػاؾًني

 .ٝأتٞ َعٜس بٝإ هلصٙ ايؿكط٠ ؾُٝا بعسٚغ 

ؾٝشػٔ بايٛاعغ  :ايرتغٌ يف ايه٬ّ ٚإيكا٩ٙ َؿك٬ڄ زٕٚ إبڀا٤ أٚ تعذٌٝ _ 30

إٔ ٜهٕٛ َرتغ٬ڄ يف ن٬َ٘، َت٬ُٗڄ يف إيكا٥٘، ٚإٔ تهٕٛ َٛععت٘ َتُاٜع٠ 

ات ايؿكاس١ أ٫ ٜعذٌ ايطدٌ بايه٬ّ، بٌ ُ; ؾُٔ َتَُٴؿځكٻ١ً ايهًُات ،اؿطٚف

 .٘ػٝكڂٓٵتٳ ِٳهٹسٵأڂ سٺٝٵدٹ سٴيهًُات َؿك١ً ست٢ تكع يف ايصٖٔ نأْٗا عٹكڃًٜكٞ ا

خيطد٘ عٔ طٛضٙ، ٚجيًب  ا٤ٶأ٫ ٜبڀ٧ِّ  يف ن٬َ٘ إبڀ _أٜهاڄ_ٚحيػٔ بايٛاعغ 

يف " ١َ يًػاَعني; ؾايرتغٌ ٚايتٌُٗ زٕٚ إبڀا٤ أٚ تعذٌٝ ٖٛ ٖسٟ ايٓيب آايػ

 .ن٬َ٘، َٚٛاعع٘

حيسٿخ سسٜجاڄ يٛ " نإ ايٓيب : =_هلل عٓٗاضنٞ ا_قايت أّ امل٪َٓني عا٥ؿ١ 

 (2)+. ٭سكاٙ عسٻٙ ايعازټ
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 (1)+.مل ٜهٔ ٜػطز اؿسٜح نػطزنِ" إٕ ضغٍٛ اهلل : =ٚقايت

يٛ عسٙ ايعاز : =اقٛهل: =يف ؾطح اؿسٜح ا٭ٍٚ× قاٍ ابٔ سذط 

 .سطٚؾ٘ ٭طام شيو،ٚبًؼ آخطٖا ٚأٟ يٛ عسٻ نًُات٘، أٚ َؿطزات٘، أ +:٭سكاٙ

(2)+. ز بصيو املبايػ١ يف ايرتتٌٝ، ٚايتؿِٗٝٚاملطا
 

مل ٜهٔ ٜػطز اؿسٜح : =اقٛهل: =يف ؾطح اؿسٜح ايجاْٞ ×ٚقاٍ 

أٟ ٜتابع اؿسٜح اغتعذا٫ڄ بعه٘ إثط بعض; ي٬٦ ًٜتبؼ ع٢ً +: نػطزنِ

 (3) +.املػتُع

" نإ يف ن٬ّ ضغٍٛ اهلل : =قاٍ÷ ٚدا٤ يف غٓٔ أبٞ زاٚز عٔ دابط 

(4) +.تطتٌٝ، أٚ تطغٌٝ
 

" نإ ن٬ّ ضغٍٛ اهلل : =قايت _ضنٞ اهلل عٓٗا_ٚؾٝ٘ أٜهاڄ عٔ عا٥ؿ١ 

(5)+.  ن٬َاڄ ؾكٵ٬ڄ ٜؿُٗ٘ نٌ َٔ مسع٘
 

ٕڇ ع١َ٬ڂ: =×قاٍ أبٛ ٬ٍٖ ايعػهطٟ  ْٳؿڃؼ اـڀٝب ٚضباط١ دأؾ٘  غهٛ

 .ٖس٤ٚٙ يف ن٬َ٘، ٚمتًٗ٘ يف َٓڀك٘_

هلس٤ٚ، ٚايتٌُٗ، ايٓاؽ; ؾكس مجع ا أْٵڀځلٳنإ حي٢ٝ بٔ دعؿط : قاٍ مثا١َ

 .ٚاؾعاي١، ٚاؿ٠ٚ٬

                                                           

 (.2493)َٚػًِ  (3568)أخطد٘ ايبداضٟ _  1

 .669/  6ؾتض ايباضٟ _ 4_  2
 

 +.سػٔ(: =4823)ٚقاٍ ا٭يباْٞ يف قشٝض اؾاَع  (4838)أبٛ زاٚز _  4

 +.سػٔ(: =4826)ٚقاٍ ا٭يباْٞ يف قشٝض اؾاَع  (4839)أبٛ زاٚز _  5
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(1)+. ٚيٛ نإ يف ا٭ضض ْاطل ٜػتػين عٔ اٱؾاض٠ يهاْ٘
 

٫ٚ ٜػطز ايه٬ّ غطزاڄ، بٌ ٜطتٿً٘ : =يف أزب املتهًِ× ٚقاٍ ابٔ مجاع١ 

(2)+.ٜٚطتب٘، ٜٚتٌُٗ ؾٝ٘، يٝؿهط ؾٝ٘ ٖٛ ٚغاَع٘
 

ٛح، يف شيو إٔ تهٕٛ َػُٛع١ بٛن ٢ٜٚطاع :٬َسع١ ْرب٠ ايكٛت _31

ٚإٔ تهٕٛ ٚغڀاڄ بني ضؾع ايكٛت ايصٟ ٜٳدٵطٴز بكاسب٘ عٔ طٛضٙ ٜٚ٪شٟ 

املداطبني، ٚبني ضخا٠ٚ ايكٛت اييت تؿكس املٛعع١ أثطٖا، ٚػًب ايتُاٚت 

 .يًػاَعني

ط ْرب٠ قٛت٘; ست٢ بٚقس ٜٖٛب بعض ايٓاؽ قٛتاڄ دٗٛضٜاڄ ؾٝشػٔ ب٘ إٔ ٜه

 .٫ ٜطتؿع أنجط َٔ اي٬ظّ خكٛقاڄ َع ٚدٛز املهربات

َِٚٓٗ َٔ قٛت٘ خاؾتٷ دساڄ; ؾٝشػٔ ب٘ إٔ حياٍٚ إمساع املداطبني قسض 

 .اغتڀاعت٘

 .ٚخؿه٘ ٖٛ املڀًٛب ٚباؾ١ًُ ؾإٕ ا٫عتساٍ يف ضؾع ايكٛت

أ٫ ٜطؾع قٛت٘ ظا٥ساڄ ع٢ً قسض اؿاد١، ٫ٚ خيؿه٘ : =×قاٍ ابٔ مجاع١ 

(3)+. َع٘ نُاٍ ايؿا٥س٠ ٌخؿهاڄ ٫ حيك
 

ؾإٕ  قٛت٘ فًػ٘، ٫ٚ ٜٳكڃكٴطٳ عٔ مساع اؿانطٜٔ;ا٭ٚىل أ٫ جياٚظ ٚ: =ٚقاٍ

(4)+. سهط َعِٗ ثكٌٝ ايػُع ؾ٬ بأؽ بٹعًٛ قٛت٘ بكسض َا ٜٴػُع٘
 

                                                           

 .23_22نتاب ايكٓاعتني م _  1

 .٠57 ايػاَع ٚاملتهًِ ٫بٔ مجاع١ متصنط_  2

 .74تصنط٠ ايػاَع ٚاملتهًِ م _  3

 .75تصنط٠ ايػاَع ٚاملتهًِ م_  4
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 ٔ ضؾع ايكٛتػٴشٵثِ إٕ ايٛاعغ ايباضع ٜػتڀٝع ايتشهِ بٓرب٠ قٛت٘; ؾشني ٜٳ

 .ؾإْ٘ ٜطؾع٘، ٚسني حيػٔ خؿه٘ خيؿه٘

ت عٝٓاٙ، ٚع٬ أْ٘ إشا خڀب امحطٻ" دا٤ يف قشٝض َػًِ عٔ ايٓيب 

(1). قبشهِ َٚػانِ: قٛت٘، ٚاؾتس غهب٘، ست٢ نأْ٘ َٓصض دٝـ ٜكٍٛ
 

ؾإٕ يًتهطاض أثطاڄ نبرياڄ يف دصب ا٫ْتباٙ،  :سػٔ ا٫غتدساّ يًتهطاض _32

 .ٚتأنٝس املعاْٞ، ٚتكطٜطٖا يف ا٭شٖإ

 ٚايٛاعغ ايباضع حيػٔ اغتدساّ ايتهطاض، ٜٚٛقع٘ يف َٛاقع٘ اي٥٬ك١ ب٘; ؾإشا

 .٢ املكاّ ايتهطاض، ٚنإ ؾٝ٘ َعٜس ؾا٥س٠ ٚتأنٝس ٚتكطٜط نإ ٥٫كاڄ سػٓاڄاغتسع

ٚشيو نإٔ ٜهٕٛ يف ايه٬ّ َٛنع اٖتُاّ، ٚخيؿ٢ إٔ ميط ع٢ً أشٖإ 

 .ايػاَعني زٕٚ إٔ ٜػتكط يف ْؿٛغِٗ

ٚإشا نإ ايتهطاض بٗصٙ املجاب١ ؾإٕ حيػٔ بايٛاعغ إٔ ٜأخص ب٘ عٓس اؿاد١ َا مل 

 .عٞ اٱجياظٜػتسجيس إٔ املكاّ 

ٜأخص بٗصا ا٭غًٛب، ٚضمبا أعاز اؾ١ًُ ث٬خ َطات إشا " ٚيكس نإ ايٓيب 

(2). شيو ٜكتهٞنإ املكاّ 
 

باب َٔ أعاز = :بعٓٛإباباڄ  يف قشٝش٘× ايبداضٟ ٚهلصا عكس اٱَاّ 

 +.اؿسٜح ث٬ثاڄ يٝؿِٗ عٓ٘

ٕ ناأْ٘ = ":عٔ ايٓيب÷ عس٠ أسازٜح، َٓٗا َا ضٚاٙ عٔ أْؼ ؾٝ٘ غام ٚ

                                                           

 (.867)َػًِ _  1

 .66، ٚاـڀاب١ م185اْعط قُس ضغٍٛ اهلل م _  2
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(1)+. إشا غًډِ غًډِ ث٬ثاڄ، ٚإشا تهًِ به١ًُ أعازٖا ث٬ثاڄ
 

ست٢  أعازٖا ث٬ثاڄ;أْ٘ نإ إشا تهًِ به١ًُ = ":عٔ ايٓيب  _أٜهاڄ_ٚعٔ أْؼ 

(2). اؿسٜح +تٴؿڃِٗ عٓ٘
 

يف غؿط " قاٍ ؽًـ ضغٍٛ اهلل  _ضنٞ اهلل عُٓٗا_ٚعٔ عبساهلل بٔ عُطٚ 

ٚمٔ ْتٛنأ، ؾذعًٓا منػض  _ق٠٬ ايعكط_ك٠٬ ٓا ايغاؾطْاٙ، ؾأزٵضٳنځٓا ٚقس أضٖكڃ

ٌٷ يٮعكاب َٔ ايٓاض: =ع٢ً أضدًٓا، ؾٓاز٣ بأع٢ً قٛت٘ (3). َطتني أٚ ث٬ثاڄ +ٜٚ
 

(4)+.أ٫ ٚقٍٛ ايعٚض، ؾُا ظاٍ ٜهطضٖا: =ٚا٭سازٜح يف شيو نجري٠ َٓٗا قٛي٘
 

(5). ث٬ثاڄ+ ٌٖ بًډػت": =قاٍ ايٓيب  _ضنٞ اهلل عُٓٗا_ٚقاٍ ابٔ عُط 
 

قاّ  ٫ قاّ َٔ: =قاٍ" عٔ ايٓيب  _ضنٞ اهلل عُٓٗا_عٔ عبساهلل بٔ عُط ٚ

(6)+. ا٭بس، ٫ قاّ َٔ قاّ ا٭بس، ٫ قاّ َٔ قاّ ا٭بس
 

َٚٔ ا٭غايٝب امل١ُ٥٬ يف ايتهطاض، إٔ ٜهٕٛ بعباضات كتًؿ١، ٚأغايٝب 

 .َتٓٛع١، ٚإٔ ٜهٕٛ ايٓعط ؾٝ٘ إىل املع٢ٓ َٔ دٛاْب َتعسز٠

 ٖٓاى ساد١ يًتهطاض ؾ٬ حيػٔ بايٛاعغ إٔ ٜأخص ب٘; ٭ْ٘ أَا إشا مل ٜهٔ 

 .١، ٜٚٛيس ايػآ١َيٜعس َٔ عٝٛب ايه٬ّ، ٚمما ٜٛضخ امل٬ _ٚاؿاي١ ٖصٙ _

                                                           

 (.94)ايبداضٟ _  1

 (.95)ايبداضٟ _  2

 (.241)َٚػًِ  (96)ايبداضٟ _  3

 (.2586)ايبداضٟ _  4

 (.1742)داضٟ ضٚاٙ ايب_  5

 (.1159)ضٚاٙ َػًِ _  6
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، أٚ بعض اؾٌُ يف املٛعع١ زٕٚ أٚ ايكك١ ٚشيو نشاٍ َٔ ٜعٝس ايه٬ّ

ا َػٛؽ يصيو، أٚ إٔ ٜعٝس املٛعع١ بعٝٓٗا بعس ؾرت٠ ٚدٝع٠ يف املهإ ايصٟ أيكاٖ

 .ؾٝ٘; ؾايٓؿٛؽ تهطٙ املعاز، ٚمتٌ املهطض، إشا مل ٜهٔ ٖٓاى زاع ي٘

  نٝـ تطٜٔ َا أعغ ايٓاؽ؟: ؾاضٜت٘ بايػٻُاى قاٍ قُس بٔ قبٝض املعطٚف =

 .ٖٛ سػٔ، إ٫ أْو تهطضٙ: قايت

 .إمنا أنطضٙ; يٝؿُٗ٘ َٔ مل ٜهٔ ؾُٗ٘: قاٍ

(1)+. إىل إٔ ٜؿُٗ٘ ايبڀ٤ٞ ٜجكٌ ع٢ً مساع ايصنٞ: قايت
 

ي٫ٛ أْٞ أخاف إٔ أغضٻ َٔ بٗا٥٘، : ابٔ عباؽ سسٜجاڄ، ؾكاٍ (2)ٚاغتعٝس=

  (3)+. ٭عستٴ٘_ت٘ ٚأضٜل َٔ َا٥٘، ٚأڂخٵًٹلٳ َٔ دسٿ

 :ٚقاٍ أبٛ متاّ ٜكـ قكا٥سٙ

 م   ظظظظظظظظظظظظظ  مظظظظظظظظظظظظظ  اسم ظظظظظظظظظظظظظ أ ا ظظظظظظظظظظظظظ    ه 

 

 ( )مك مظظظظظظظظظظ   ظظظظظظظظظظظ  ا ع ظظظظظظظظظظ  ا عظظظظظظظظظظظه    

 

 

 :ٚقاٍ آخط

 إذا حتظظظظظظظظظظظظ ع  ل  ظظظظظظظظظظظظ    س   مظظظظظظظظظظظظ َّ 

 

 ضظظظ  امظظظه  يظظظه  مظظظ  احلظظظ ي   ظظظه   

 فظظظظظظظظظظظا  كظظظظظظظظظظظ  ا  ظظظظظظظظظظظ يثه  إُّ   ظظظظظظظظظظظ اع   َّ   

 

 (5)م   ظظظظظظظظظظظظظ    عظظظظظظظظظظظظظه ا  ا عظظظظظظظظظظظظظه ا    

ٚمما حيػٔ ايتٓبٝ٘ عًٝ٘ أْ٘ ٫ بأؽ بتهطاض املٛعع١ ايٛاسس٠ يف أنجط َٔ َهإ;  

                                                           

 .196/  1ظٖط ا٭زب _  1

 .طًب َٓ٘ اٱعاز٠: اغتعٝس_  2

 .196/  1ظٖط ا٭زب _  3

 .1/382زٜٛإ أبٞ متاّ بؿطح ايتربٜعٟ  _  4

 .360إق٬ح اجملتُع م_  5
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٭ٕ اؿاد١ قس تكتهٞ شيو، ٫ٚ ًٜعّ ايٛاعغ إٔ ٜأتٞ مبٛعع١ دسٜس٠ يف نٌ 

 .َهإ

َا ٜكٍٛ، أٚ تهطاضٙ يًُٛعع١ إشا أيكاٖا يف  بٌ عًٝ٘ أ٫ ٜهٝل شضعاڄ بإعاز٠

 .أَانٔ َتعسز٠، أٚ أيبػٗا ثٝاباڄ دسٜس٠ ١ُ٥٬َ

ؾٝشػٔ  :تٛؾٝض املٛعع١ بايكطإٓ ايهطِٜ ٚا٭سازٜح ايكشٝش١ _33

ُٻٌ باٯٜات ايهطمي١، ٚا٭سازٜح ايؿطٜؿ١; ؾايهتاب ايععٜع،  باملٛعع١ إٔ تٴذ

ؾُٝٗا ايًؿغ اؾعٍ، ٚا٭غًٛب ٚاؿسٜح ايؿطٜـ ُٖا ايصض٠ٚ يف ايب٬غ١، ٚ

 .ايطا٥ع، ٚايػ١َ٬ َٔ اـڀأ

ٚمجا٫ڄ يف  ،ٕ، ٚضٖب١ يف ايكًٛباشضْٝٓاڄ يف اٯنُا إٔ هلُا ق٠ٛ يف ايتأثري، ٚ

 .ا٭ْؿؼ، ٚبٗذ١ يف املؿاعط

 .ٚؾُٝٗا ؾكٌ اـڀاب، ٚقڀع نٌ دٛاب، ٚايطز ع٢ً نٌ اعرتاض

 .ات ٚا٭سازٜح ؾٝٗاٛعع١ َٔ إٜطاز اٯٜاملإٔ ؽًٛا  _إشاڄ_ؾ٬ ًٜٝل 

 +.ايؿٖٛا٤: =ٚناْٛا ٜػُٕٛ اـڀب١ اييت ؽًٛا َٔ شيو

ٚع٢ً إٔ خڀبا٤ ايػًـ ايڀٝب، ٚأٌٖ ايبٝإ َٔ ايتابعني : =قاٍ اؾاسغ

: بايتشُٝس، ٚتػتؿتض بايتشُٝس ٨بإسػإ َاظايٛا ٜػُٕٛ اـڀب١ اييت مل تبتس

 +.ايبرتا٤=

 +.ايؿٖٛا٤"=٠ ع٢ً ايٓيبٔ بايك٬ٜٚػُٕٛ اييت مل تٛؾض بايكطإٓ،ٚتعٜٻ

ؾٝٗا عٔ  طٵكٿقځظٓٓت أْٞ مل أڂخڀبت عٓس ظٜاز خڀب١ : ٚقاٍ عُطإ بٔ سڀإ

ٖصا : غا١ٜ، ٚمل أزع يڀاعٔ ع١ً; ؾُطضت ببعض اجملايؼ، ؾػُعت ؾٝداڄ ٜكٍٛ
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 .ايؿت٢ أخڀب ايعطب يٛ نإ يف خڀبت٘ ؾ٤ٞ َٔ ايكطإٓ

تشُٝس، ايبٚخڀب أعطابٞ، ؾًُا أعذً٘ بعضٴ ا٭َط عٔ ايتكسٜط 

١ يصنط اهلل، ٫ٚ إٜجاض غريٙ عًٝ٘ ؾإْا يأَا بعس بػري ٬َ: =ٚا٫غتؿتاح بايتُذٝس قاٍ

  (1)+.برتا٤، أٚ ؾٖٛا٤ ت٘; ؾطاضاڄ َٔ إٔ تهٕٛ خڀب+بهصا، ْٚػأٍ نصا: ْكٍٛ

ؾايككل ؼٌُ يف طٝاتٗا ايسضٚؽ،  :ايككل ايكشٝش١ امل٪ثط٠ مٴٛٵغٳ _34

 .ل ايٓعط يف ايعٛاقبٚايعرب، نُا أْٗا غبٌٝ ايتأغٞ، ٚططٜ

ٚايكطإٓ ايهطِٜ ساؾٌ بايككل اييت ٚضزت يف َٛانع َتعسز٠، ٚيف غٝاقات 

 .كتًؿ١

 نكك١ ْٛح، ٚإبطاِٖٝ، _عًِٝٗ ايػ٬ّ_َٚٔ تًو ايككل قكل ا٭ْبٝا٤

 .ٜٚٛغـ، َٚٛغ٢ ٚعٝػ٢ ٚغريِٖ

 ،ٚقاضٕٚ، ٖٚاَإ ،َٚٔ شيو قكل ايڀٛاغٝت، ٚأ١ُ٥ ايهؿط نؿطعٕٛ

 .ٚغريِٖ

 .١ٓ ايٓب١ٜٛ ؾٗٞ ١٦ًَٝ بايككلٚنصيو ايػ

، ٚإٔ حيطم ع٢ً يف بعض ا٭سٝإ ؾٝشػٔ بايٛاعغ إٔ ٜأخص بٗصا ا٭غًٛب

 .قش١ ايكك١ اييت ٜػٛقٗا

نُا حيػٔ إٔ ٜٓٛع يف ايككل، ٚإٔ ٜػتٓبط َٓٗا ايعرب، ٚايسضٚؽ; ؾٝٛضز 

قكل أٌٖ اٱميإ، َٚا سكٌ هلِ َٔ ايب٤٬ ٚنٝـ ناْت   _ع٢ً غبٌٝ املجاٍ_

 .هلِ ايعاقب١

                                                           

 .6/  2ايبٝإ ٚايتبٝني _  1
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، َٚا ٜٓتعطِٖ ايؿكا٤ٜٚػٛم قكل أٌٖ ايهؿط ٚايؿػٛم َٚاشا سٌ بِٗ َٔ 

 ...يف اٯخط٠ َٔ أيِٝ ايعكاب ٖٚهصا

عانط ايٓاؽ، ٚإٔ ٜبني َا حيٌ مبٔ طػ٢ ٚػرب ٚآثط  شيو ٚجيٌُ ب٘ إٔ ٜطبط

 .َٔ املځجٴ٬تايسْٝا اؿٝا٠ 

شاڄ َٓٗا، أٚ أ٫ ٜبايؼ يف إٜطاز ايككل، ٚإٔ ٜتذٓب َا يٝؼ قشٝ ٚحيػٔ ب٘

 .َا ٜعٔ إٔ ايػاَعني ئ ٜكسقٛٙ إشا قاهلا

ؾصيو مما تٗتع  :١كاملٛعع١ باؿهِ ايطا٥ع١، ٚا٭ؾعاض اؾ١ًُٝ ايطا٥ تٛؾ١ٝ _35

ي٘ ايٓؿٛؽ، ٚحيػٔ ٚقع٘ يف ا٭مساع، خكٛقاڄ إشا نإ ا٫غتؿٗاز بٗا َٓاغباڄ 

ُٻٌ املٛاعغ  ب املكاّ، ٜٚتكٌ أسٝاْاڄ مبا ٜٓاغايعا١َ ٥٬َُاڄ; ؾٝشػٔ إٔ تٴذٳ

 .باملٛنٛع

٫ ÷ نإ عُط بٔ اـڀاب : =قاٍ قُس بٔ غ٬ّ عٔ بعض أؾٝاخ٘ قاٍ

(1)+. إ٫ أْؿس ؾٝ٘ بٝت ؾعطأَط ٜهاز ٜعطض ي٘ 
 

ٗٳضٴ ايطدٌ يًعٌُ ايكاحل ٜهٕٛ يف غؿ١ً عٓ٘، َٚا ٜٓبٗ٘ إ٫ بٝت  ٚنجرياڄ َا ٜٳٓٵ

 .سه١ُع٢ً ؾعط حيتٟٛ 

ٜٓؿع أسساڄ بؿعط عُط بٔ  _عع ٚدٌ_ َا ظٓٓت إٔ اهلل: =× رقاٍ ابٔ دطٜ

 :ٚأْا بايُٝٔ َٓؿساڄ ٜٓؿس قٛي٘أبٞ ضبٝع١ ست٢ مسعت 

  ظظظظظظظظه   ظظظظظظظظ س  سظظظظظظظظ  ل اظظظظظظظظ  م عا    ظظظظظظظظ      

 

 مظظظظظهذا         ظظظظظ و ا  كرظظظظظ   ل اسظظظظظام     

 إُّ   ظظظظ    هاسظظظظ    اظظظظه  ا   ع ماظظظظ     ظظظظه  

 

 فمظظظظه   ظظظظ     ظظظظ   احلظظظظ  مظظظظ   ظظظظ    

 

                                                           

 .241/ 1ايبٝإ ٚايتبٝني _  1
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(1)+.َع اؿاز ٚسذذتؾشطنين شيو ع٢ً ايطدٛع إىل َه١، ؾدطدت 
 

بٔ ظا٥س٠  ٔنٓت َع َع: =قاٍ رٚدا٤ ٖصا اـرب يف ٚؾٝات ا٭عٝإ إٔ ابٔ دطٜ

أبٞ عُط بٔ بايُٝٔ ؾشهط ٚقت اؿر، ٚمل ؼهطْٞ ١ْٝ، ؾدڀط ببايٞ قٍٛ 

 :ضبٝع١ املدعَٚٞ

  ظظظظظظظظه   ظظظظظظظظ س  سظظظظظظظظ  ل اظظظظظظظظ  م عا    ظظظظظظظظ      

 

 مظظظظظهذا        ظظظظظ و ا كظظظظظ  ل اسظظظظظام     

  ا   ع ماظظظظ     ظظظظهإُّ   ظظظظ    هاسظظظظ     اظظظظه  

 

 فمظظظظه   ظظظظ     ظظظظ   احلظظظظ  مظظظظ   ظظظظ    

َا : ؾسخًت ع٢ً َعٔ، ؾأخربت٘ أْٞ قس ععَت ع٢ً اؿر، ؾكاٍ يٞ: قاٍ 

 ٜسعٛى إيٝ٘ ٚمل تهٔ تصنطٙ؟

شنطت بٝتني يعُط بٔ أبٞ ضبٝع١، أْؿست٘ إٜاٖا، ؾذٗعْٞ، : ؾكًت

 (2)+.ٚاْڀًكت

يف ايٓاؾع١  ع١ؾُٔ ا٭غايٝب ايٓاد :بٝ٘، ٚنطب ا٭َج١ًاقٛؽ ايتؿ _36

 .بٝ٘ ايبسٜع١، ٚنطب ا٭َج١ً ايطا٥ع١اايٛعغ قٛؽ ايتؿ

ٚيًتؿبٝ٘، ٚايتُجٌٝ أثط نبري يف دعٌ اؿكا٥ل اـؿ١ٝ ٚانش١، ٚاملعاْٞ ايػطٜب١ 

 .قطٜب١ َأيٛؾ١

 .ٚع٢ً ٖصا ايٓشٛ ػطٟ نجري َٔ ْكٛم ايٛسٝني

ٌڇ ايډصٹط: يف ؾإٔ املٓاؾكني _تعاىل_قاٍ اهلل  ُٳجٳ ِٵ نځ ٗٴ ُٻا َٳجٳًڂ ٛٵقځسٳ ْٳاضاڄ ؾځًځ ٟ اغٵتٳ

ِٵ ٖٹ ٘ٴ بٹٓٴٛضڇ ٖٳبٳ ايًډ ٘ٴ شٳ ٛٵيځ َٳا سٳ  .17:ايبكط٠ صأځنٳا٤ٳتٵ 

َجٌ امل٪َٓني يف تٛازِٖ، = :يؿِٗآيف ؾإٔ امل٪َٓني ٚت" ٚقاٍ ايٓيب 

                                                           

 .112_ 111/  1ا٭غاْٞ يٮقؿٗاْٞ _  1

 .32_31،ٚاْعط ْٛازض يف ا٭زب حملُس املهٞ بٔ اؿػني م 1/512ٚؾٝات ا٭عٝإ ٫بٔ خًهإ _  2
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ٚتطامحِٗ، ٚتعاطؿِٗ َجٌ اؾػس ايٛاسس، إشا اؾته٢ َٓ٘ عهٛ تساع٢ ي٘ 

(1)+. غا٥ط اؾػس بايػٗط ٚاؿ٢ُ
 

ُٳجٻٌثِ إٕ  ب٘;  يٮَجاٍ ؾٛا٥س أخط٣; ؾُٔ شيو إٔ املجٌ ٜهطب يًرتغٝب يف املڂ

 .ؾٝ٘ بٴغځطٵسٝح ٜهٕٛ مما تػتشػٓ٘ ايٓؿٛؽ، ٚتٳ

ؿاٍ املٓؿل يف غبٌٝ اهلل; سٝح ٜعٛز عًٝ٘  _عع ٚدٌ_َٚٔ شيو َا نطب٘ اهلل 

ِٵط: _تعاىل_اٱْؿام غري نجري ؾكاٍ  ٗٴ ٛٳايځ َٵ ٕٳ أځ ٔٳ ٜٴٓؿٹكڂٛ ٌٴ ايډصٹٜ ٘ٹ  َٳجٳ ٌڇ ايًډ ؾٹٞ غٳبٹٝ

َٹا٥ٳ١ڂ سٳبٻ١ٺ ٌٿ غٴٓٵبٴًځ١ٺ  ٌٳ ؾٹٞ نڂ ٌڇ سٳبٻ١ٺ أځْٵبٳتٳتٵ غٳبٵعٳ غٳٓٳابٹ ُٳجٳ  .261:ايبكط٠ صنځ

ٌ ب٘ مما تهطٖ٘ ايٓؿٛؽ، جٻُٳَٔ ايعٌُ; سٝح ٜهٕٛ املڂ ٚقس ٜهطب املجٌ يًتٓؿري

ِٵ ٚٳ٫ ٜٳػٵط: _تعاىل_ٚتٓؿط َٓ٘ نُا نطب اهلل املجٌ ؿاٍ املػتاب ؾكاٍ  تٳبٵ بٳعٵهٴهڂ

ُٴٛٙٴ ٖٵتٴ َٳٝٵتاڄ ؾځهځطڇ ٘ٹ  ِٳ أځخٹٝ ٌٳ يځشٵ ٕٵ ٜٳأڃنڂ ِٵ أځ  .12:اؿذطات صبٳعٵهاڄ أځٜٴشٹبټ أځسٳسٴنڂ

قؿاتٷ تػتشػٓٗا  ملُجٌ ب٘يف ا; سٝح ٜهٕٛ جٻٌُٳاملجٌ ملسح املڂ بٜٚهط

ضنٞ اهلل _ايٓؿٛؽ، ٚمتسح َٔ حيطظ َجًٗا، نُا نطب اهلل َج٬ڄ ؿاٍ ايكشاب١ 

ٌڇ نځعٳضٵعڈ ط: _عع ٚدٌ_اٍ ؾك _عِٓٗ ِٵ ؾٹٞ اٱڇْٵذٹٝ ٗٴ َٳجٳًڂ ٚٳ ٛٵضٳا٠ٹ  ِٵ ؾٹٞ ايتٻ ٗٴ َٳجٳًڂ شٳيٹوځ 

ِٵ  ٗڇ ٘ٹ ٜٴعٵذٹبٴ ايعټضٻاعٳ يٹٝٳػٹٝغځ بٹ ٛٳ٣ عٳًځ٢ غٴٛقٹ أځخٵطٳزٳ ؾٳڀڃأځٙٴ ؾځآظٳضٳٙٴ ؾځاغٵتٳػٵًځغځ ؾځاغٵتٳ

 .29:ايؿتض صايڃهڂؿډاضٳ

أٟ دٛاْب٘، ثِ ٜك٣ٛ،  :ؾايعضع خيطز ؾڀأٙ، ٖٚٛ َا تؿطع يف ؾاط٦ٝ٘

أٟ ٜكري بعس ايسق١ غًٝعاڄ، ٚنصيو ساٍ ايكشاب١; ؾإِْٗ ناْٛا يف بس٤  :ٜٚػتػًغ

ا٭َط ق٬ًٝڄ، ثِ أخصٚا يف ايُٓٛ ست٢ اغتشهِ أَطِٖ، ٚاَتٮت ايكًٛب; 

                                                           

 (.258)َٚػًِ  (6011)أخطد٘ ايبداضٟ _  1
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 .إعذاباڄ بِٗ

َٔ  ٌ ب٘ قؿ١ ٜػتكبشٗا ايٓاؽ، ٜٚصَُٕٛجٻُٜٚهطب املجٌ يًصّ سٝح ٜهٕٛ يً

، نُا نطب اهلل َج٬ڄ ؿاٍ َٔ آتاٙ اهلل نتاب٘، ؾٓهح ٜسٙ َٔ يٓؿػ٘ مبجًٗاضنٞ 

ِٵ ْٳبٳأځ ايډصٹٟ آتٳٝٵٓٳاٙٴ آٜٳاتٹٓٳا ط: _تعاىل_ايعٌُ ب٘، ٚامط يف أٖٛا٥٘، ؾكاٍ  ٗڇ ٌٴ عٳًځٝٵ ٚٳاتٵ

ٔٳ  ٚڇٜ ٔٵ ايڃػٳا َٹ ٕٳ  ٕٴ ؾځهځا ٘ٴ ايؿٻٝٵڀځا ٗٳا ؾځأځتٵبٳعٳ َٹٓٵ ٛٵ ؾٹ٦ٵٓٳا يځطٳؾځعٵٓٳ( 175)ؾځاْػٳًځذٳ  ٘ٴ ٚٳيځ ٚٳيځهٹٓٻ ٗٳا  اٙٴ بٹ

٘ٴ  ٚٵ تٳتٵطٴنڃ ٗٳحٵ أځ ًڃ ٘ٹ ٜٳ ٌٵ عٳًځٝٵ ُٹ ٕٵ تٳشٵ ًڃبٹ إڇ ٌڇ ايڃهځ ُٳجٳ ٘ٴ نځ ُٳجٳًڂ ٛٳاٙٴ ؾځ ٖٳ ٚٳاتٻبٳعٳ  أځخٵًځسٳ إڇيځ٢ ا٭ځضٵضڇ 

ٔٳ نځصٻبٴٛا بٹآٜٳاتٹٓٳا ّڇ ايډصٹٜ ٛٵ ٌٴ ايڃكځ َٳجٳ ٗٳحٵ شٳيٹوځ  ًڃ  .176: ا٭عطاف صٜٳ

١ عاٍ ايهًب ايصٟ ٖٛ َٔ أخبح اؿٝٛإ يف ٖصٙ اٯٜ _عع ٚدٌ_ؾكس َجٌ اهلل 

املٓشط يف أٖٛا٥٘ ؾسٜس ايًٗـ ع٢ً ايسْٝا، قًٌٝ ايكرب إٔ ٚأخػٗا ْؿػاڄ; شيو 

 .ايهًب ايسا٥ِ يف ساٍ إظعاد٘ ٚتطن٘ حعٓٗا، ؾًٗؿ٘ ْعري هل

ٚباؾ١ًُ ؾايه٬ّ ع٢ً أَج١ً ايكطإٓ ٚايػ١ٓ نجري٠ دساڄ، ٚاملككٛز َٔ شيو 

(1). حٷ َاضڈ يف ٜس ايٛاعغ إشا أسػٔ اغتدساَ٘بٝإ إٔ نطب ا٭َجاٍ غ٬
 

ؾاٱعطاب  :اؿطم ع٢ً اٱعطاب، ٚايبعس عٔ ايًشٔ قسض املػتڀاع _37

ٚٳؾٵٝٴ٘; ؾٝشػٔ بايٛاعغ إٔ حيطم ع٢ً تكِٜٛ يػاْ٘ ٚإٔ  عُاز ايه٬ّ، ٚمجاي٘ ٚ

ٜتذٓب ايًشٔ خكٛقاڄ إشا نإ حيٌٝ املع٢ٓ; ؾاٱعطاب، ٚق١ً ايًشٔ ٜهؿٝإ ع٢ً 

 ._خكٛقاڄ إشا ناْت بني أْاؽ ٜسضنٕٛ شيو_١ مجا٫ڄ، ٚقب٫ٛڄ املٛعع

أٚ إٔ ٜتهًـ اٱْػإ شيو أنجط  ،٫ٚ ٜعين شيو إٔ تكطف اهل١ُڂ إىل اٱعطاب

 .َٔ اي٬ظّ، أٚ أ٫ ًٜكٞ ايٛاعغ َٛععت٘ إ٫ إشا نإ َتُهٓاڄ َٔ اٱعطاب
                                                           

، ٚب٬غ١ ايكطإٓ يًؿٝذ 114، ٚقُس ضغٍٛ اهلل م259_  239اْعط نتاب ايكٓاعتني م_  1

 .40_28قُس اـهط سػني م 
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 .ٚإمنا املككٛز َٔ شيو ايػعٞ إىل ايهُاٍ قسض املػتڀاع

ؾُٔ ايڀطم اجملس١ٜ يف ايٛعغ تصنري ايٓاؽ مبا ٜكري  :نري مبآ٫ت ا٭َٛضايتص _38

ٟڈ َٚٗا١ْ ْٚسا١َ  .إيٝ٘ املتكٕٛ َٔ ععٍّ ٚغ١َ٬، َٚا ًٜشل اجملطَني َٔ خع

َٚٔ ايتصنري َا ٜطدع إىل ايبؿاض٠ باـري يف ايسْٝا، ٚاؿػ٢ٓ يف اٯخط٠، َٚٓ٘ َا 

 .، أٚ عصاب اهلٕٛ يف تًو ايساضٜطدع إىل اٱْصاض بػ٤ٛ املٓكًب يف ٖصٙ ايساض

ٚيًبؿاض٠ ٚاٱْصاض أثط نبري يف سح امل٪َٓني ع٢ً اؿػٓات، ٚضزعِٗ عٔ 

 .ايػ٦ٝات

ٚأثط ايبؿاض٠ ٚاٱْصاض يف غري امل٪َٔ أُْٗا ٜسعٛاْ٘ إىل ايٓعط يف ايسع٠ٛ، ٚإشا ْعط 

 (1). عٓك٘ َصعٓاڄ اهل بط١ٜٚ أزضى أْٗا سل; ؾٝؿتض هلا قسضٙ، ٚميسټ

ؾٗصا ا٭غًٛب َٔ  :هٞ إيٝ٘ َٔ اـري ٚايؿطؿ٤ ايٛغا٥ٌ قٛض٠ َا تٴاعڀا _39

 .ايڀطم اؿه١ُٝ يف اؿح ع٢ً ؾعٌ ايؿ٤ٞ، أٚ ايعدط عٓ٘

(2)+.ؿاعً٘نايساٍ ع٢ً اـري ": =ٜٚؿٗس يصيو نجري َٔ ايٓكٛم، َٓٗا قٛي٘ 
 

ؾكس أضاى ايس٫ي١ ع٢ً ؾعٌ اـري يف قٛض٠ ؾعٌ اـري ْؿػ٘; إش دعًٗا بٛغ١ًٝ 

 . عي١ ٚاسس٠، ٚشيو مما ٜكٟٛ زاع١ٝ ايس٫ي١ ع٢ً اـري يف ْؿػوٓبٝ٘ مبايتؿ

 + إٕ َٔ أنرب ايهبا٥ط إٔ ًٜعٔ ايطدٌ ٚايسٜ٘": =ٚنُا قاٍ 

 ٚنٝـ ًٜعٔ ايطدٌ ٚايسٜ٘؟! ٜا ضغٍٛ اهلل: قٌٝ

َٻ٘: =قاٍ َٻ٘، ؾٝػب أ (1)+.ٜػب ايطدٌ أبا ايطدٌ ؾٝػبټ أباٙ، ٜٚػب أ
 

                                                           

 .112_111اهلل ٚخامت ايٓبٝني م  اْعط قُس ضغٍٛ_  1

 (1893)، ٚضٚاٙ َػًِ +قشٝض( =33:)، ٚقاٍ ا٭يباْٞ يف قشٝض اؾاَع5/274أخطد٘ أمحس _  2

 +.َٔ زٍ ع٢ً خري ؾً٘ َجٌ أدط ؾاعً٘=بًؿغ 
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ٌڇ قٛض٠ غب ايطدٌ يف ٭بٞ ايطدٌ أٚ أَ٘  ؾاْعط نٝـ عسٻ غبٻ ايطد

تأنٝس ايعدط عٔ إط٬م ايًػإ بايػب َا ٫ ػسٙ يف ايٓٗٞ َٔ سٜ٘، ٚيف شيو ييٛا

(2). عٔ غب ايٓاؽ بڀطٜل غري ٖصا ايڀطٜل
 

ؾٗصا مما ٜعٜس  :١ٝ اييت تٓاغب املع٢ٓػقطٕ ايكٍٛ ببعض اٱؾاضات اؿ _40

 .ري قٛضت٘ اجملطز٠ عٔ اٱؾاض٠، ٜٚأخص يف ايٓؿؼ قٛض٠ڄ غ٤ٶب٘ املع٢ٓ د٬

ٜػتعني يف تجبٝت املع٢ٓ باٱؾاض٠ بٝسٙ إؾاض٠ َٓاغب١ " ٚيكس نإ ايٓيب 

 .يًُع٢ٓ، مما جيعٌ يًُٛعع١ أثطاڄ بًٝػاڄ يف ايٓؿٛؽ

عٔ أبٞ َٛغ٢ عٔ  دا٤ يف ايكشٝشني َا َٓٗا ،ٚا٭َج١ً ع٢ً شيو نجري٠

ٚؾبو بني + بعهاڄ إٕ امل٪َٔ يًُ٪َٔ نايبٓٝإ ٜؿس بعه٘: =قاٍ" ايٓيب 

 (3).أقابع٘

يف  أْا ٚناؾٌ ايٝتِٝ" =قاٍ ضغٍٛ اهلل ÷ ٚيف قشٝض ايبداضٟ عٔ غٌٗ 

 (4)+.ز بُٝٓٗا ؾ٦ٝاڄاؾ١ٓ ٖهصا ٚأؾاض بايػباب١ ٚايٛغڀ٢، ٚؾطٻ

قاّ عٓس باب سؿك١ " إٔ ضغٍٛ اهلل  _ضنٞ اهلل عُٓٗا_ٚعٔ ابٔ عُط 

قاهلا + ٜڀًع قطٕ ايؿٝڀإ ايؿت١ٓ َٔ ٖٗٓا َٔ سٝح: =ؾكاٍ بٝسٙ مٛ املؿطم

                                                           

 (.90)َٚػًِ  (5973)أخطد٘ ايبداضٟ _  1

 .115اْعط قُس ضغٍٛ اهلل ٚخامت ايٓبٝني م _  2

 (.2585)َٚػًِ  (6026ٚ  2446ٚ  481)ايبداضٟ _  3

 (.6005ٚ  5304)ايبداضٟ _  4
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 (1) .َطتني أٚث٬ثاڄ

ٜطٜس ٚشيو بػ٪اهلِ عٔ ايؿ٤ٞ ايصٟ  :تٛدٝ٘ ايػ٪اٍ يًُداطبني _41

تعًُِٝٗ إٜاٙ، أٚ تصنريِٖ ب٘; ملا يف ايػ٪اٍ َٔ ت١٦ٝٗ ايٓؿٛؽ يٲقػا٤ إىل َا ٜكاٍ 

 .َٔ تؿٜٛكٗا إيٝ٘; ؾٝكع َٓٗا يف قطاض َهني _أٜهاڄ_بعس شيو، ٚملا ؾٝ٘ 

 .ٜأخص بٗصا ا٭غًٛب نجرياڄ" نإ ايٓيب ٚيكس 

" نٓت ضزٜـ ايٓيب : =أْ٘ قاٍ÷ دا٤ يف ايكشٝشني عٔ َعاش بٔ دبٌ 

ٜا َعاش ٌٖ تسضٟ َا سل اهلل ع٢ً عبازٙ، َٚا : عؿري، ؾكاٍ: ع٢ً محاض ٜكاٍ ي٘

 +.؟سل ايعباز ع٢ً اهلل

 .اهلل ٚضغٛي٘ أعًِ: قًت

٫ ٜؿطنٛا ب٘ ؾ٦ٝاڄ، ٚسل ايعباز ؾإٕ سل اهلل ع٢ً ايعباز إٔ ٜعبسٚٙ، ٚ: =قاٍ

 +.ع٢ً اهلل إٔ ٫ ٜعصب َٔ ٫ ٜؿطى ب٘ ؾ٦ٝاڄ

 ٜا ضغٍٛ اهلل أؾ٬ أبؿط ب٘ ايٓاؽ؟: ؾكًت

(2)+. ٫ تبؿطِٖ ؾٝتهًٛا: =قاٍ
 

": ٚا٭َج١ً ع٢ً شيو نجري٠ دساڄ، َٚٓٗا ع٢ً غبٌٝ اٱمجاٍ قٛي٘ 

(3)+.؟أتسضٕٚ أٟ ؾٗط ٖصا=
 

(4)+.؟أتسضٕٚ أٟ ّٜٛ ٖصا: =ٚقٛي٘
 

                                                           

 (.2905)َٚػًِ  (7093ٚ  3104)ضٚاٙ ايبداضٟ _  1

 (.30)َٚػًِ  (2856)ايبداضٟ _  2

 (.6043)ضٚاٙ ايبداضٟ _  3

 (.1741)ضٚاٙ ايبداضٟ _  4
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(1)+.؟أتسضٕٚ َا اٱميإ باهلل ٚسسٙ=: ٚقٛي٘
 

(2)+.؟أتسضٕٚ َاشا قاٍ ضبهِ: =ٚقٛي٘
 

(3).+أتسضٕٚ أٜٔ تػطب ايؿُؼ؟: =ٚقٛي٘
 

ٚمما حيػٔ ايتٓبٝ٘ عًٝ٘ إٔ ٖصا ا٭زب ًٜٝل إشا قسض َٔ نبري ملٔ زْٚ٘، ٚإشا 

َٳ  .ًٜكٞ عًِٝٗ ٔٵقسض ممٔ ي٘ َها١ْ، ٚقبٍٛ عٓس ايٓاؽ عَُٛاڄ، أٚ عٓس 

َا َٔ نإ يف بسا١ٜ ٚعع٘، أٚ سساث١ غٓ٘، أٚ َٔ يٝػت ي٘ َها١ْ عٓس َٔ أ

ؾكس ٫ ًٜٝل ب٘ ٖصا ا٭غًٛب; ٭ٕ ايٓؿٛؽ قس ٫ تػتػٝؼ إٔ ٜٛد٘ _ًٜكٞ عًِٝٗ 

 .إيٝٗا ايػ٪اٍ َٔ نٌ أسس

 .ٖٚصا ا٭غًٛب قطٜب مما قبً٘ :اغتسعا٤ طًب ايبٝإ _42

ٜػتسعٞ ب٘ طًب ايبٝإ،  ٚشيو إٔ ٜأتٞ ايٛاعغ بايه٬ّ ع٢ً ٚد٘ ايػُٛض

أداب عٔ شيو، _ست٢ إشا غ٦ٌ عٔ شيو، أٚ ؾعط عاد١ املداطبني إىل اؾٛاب 

ٚنؿـ ايػُٛض، ؾٝتكطض املع٢ٓ يف ْؿٛغِٗ بأؾس مما يٛ أت٢ َٔ أٍٚ ا٭َط 

(4). ٚانشاڄ بٝٓاڄ
 

 +.اْكط أخاى ظاملاڄ أٚ َعًَٛاڄ": =َٚٔ ٖصا ايباب قٛي٘ 

ٙ إشا نإ َعًَٛاڄ، أؾطأٜت إٕ نإ ظاملاڄ نٝـ اْكط! ٜا ضغٍٛ اهلل: ؾكاٍ ضدٌ

 أْكطٙ؟

                                                           

 (.50)ضٚاٙ ايبداضٟ _  1

 (.4147)ضٚاٙ ايبداضٟ _  2

 (.4802)ضٚاٙ ايبداضٟ _  3

 .116ْعط قُس ضغٍٛ اهلل ٚخامت ايٓبٝني م ا_  4
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(1)+. ؼذعٙ، أٚ متٓع٘ َٔ ايعًِ; ؾإٕ شيو ْكطٙ: =قاٍ
 

(2)+. ٜ٘تأخص ؾٛم ٜس=ٚيف ضٚا١ٜ 
 

شيو إٔ َط٢َ اٱقٓاع يف ايٛعغ  :ٚكاطب١ ايٛدسإ ،إثاض٠ ايعٛاطـ _43

اٱشعإ، يٝؼ ٖٛ اٱيعاّ ٚاٱؾشاّ ؾشػب، ٚإمنا َطَاٙ محٌ املداطب ع٢ً 

 .ٚايتػًِٝ بڀٛع٘، ٚإضازت٘

٫ ٜتػ٢ٓ بػٛم ايس٥٫ٌ املٓڀك١ٝ داؾ١، ٫ٚ بإٜطاز ايرباٖني ايعك١ًٝ ٚشيو 

 .عاض١ٜ، بٌ بصيو ٚبإثاض٠ ايعاطؿ١، ٚكاطب١ ايٛدسإ

بٌ قس ٜػتػين ايٛاعغ عٔ ايس٥٫ٌ ايعك١ًٝ، ٫ٚ ميهٓ٘ بأ١ٜ ساٍ إٔ ٜػتػين 

ِ ا٭زٚات اييت تعٝٓ٘ ع٢ً ايتأثري يف عٔ املجريات ايعاطؿ١ٝ; إش ٖٞ َٔ أعع

(3). ايػاَعني
 

ٚشيو بؿس اْتباٙ  :َٚٓازا٠ املداطبني مبا حيبٕٛ ،اغتعُاٍ أغًٛب ايٓسا٤ _44

ٚاغتسعا٤ اغتذابتِٗ بٓسا٤ات ٜڀًكٗا ايٛاعغ يف ثٓاٜا سسٜج٘ بني  ،املداطبني

 .ايؿ١ٓٝ ٚا٭خط٣

 .ملػًُني،أٜٗا اٱخ٠ٛأٜٗا امل٪َٕٓٛ،أٜٗا ايٓاؽ،َعاؾط ا:َٚٔ شيو إٔ ٜكٍٛ

ٚإٕ نإ ٖٓاى ْػ٠ٛ ٚد٘ ايٓسا٤ إيٝٗٔ; ؾؿٞ شيو تٓبٝ٘، ٚتؿٜٛل، ٚتػٝري 

 .يُٓط اؿسٜح

 .ٚيكس تهطض ٖصا املع٢ٓ نجرياڄ يف ايكطإٓ ٚايػ١ٓ

                                                           

 (.6952)ضٚاٙ ايبداضٟ _  1

 (.2444)ضٚاٙ ايبداضٟ _  2

 .53اْعط اـڀاب١ م _  3
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ٔٻ ط: _تعاىل_َٚٔ شيو قٛي٘  ُٴٛتٴ ٚٳ٫ تٳ ٘ٹ  ٘ٳ سٳلٻ تٴكځاتٹ َٳٓٴٛا اتٻكڂٛا ايًډ ٔٳ آ ٗٳا ايډصٹٜ ٜٳا أځٜټ

ٕٳإڇ٫ډ  ُٴٛ َٴػٵًٹ ِٵ   .102:آٍ عُطإ صٚٳأځْٵتٴ

ٔٵ ْٳؿڃؼڈ ط: _عع ٚدٌ_ٚقٛي٘  َٹ ِٵ  ِٵ ايډصٹٟ خٳًځكځهڂ ٗٳا ايٓٻاؽٴ اتٻكڂٛا ضٳبٻهڂ ٜٳا أځٜټ

 .اٯ١ٜ 1:ايٓػا٤ صٚٳاسٹسٳ٠ٺ

 :، َٚٓٗا ع٢ً غبٌٝ اٱجياظ َا ًٜٞٚا٭َج١ً َٔ ايػ١ٓ ع٢ً شيو نجري٠

(1)+. اضبعٛا ع٢ً أْؿػهِ أٜٗا ايٓاؽ: =_عًٝ٘ ايك٠٬ ٚايػ٬ّ_قاٍ 
 

ٞٻ: =ٚقاٍ (2)+. أٜٗا ايٓاؽ إي
 

(3)+. ٚيتعًُٛا ق٬تٞ ،منا قٓعت ٖصا يتأمتٛا بٞإأٜٗا ايٓاؽ : =ٚقاٍ
 

(4)+. أٜٗا ايٓاؽ تكسقٛا: =ٚقاٍ
 

(5)+. أٜٗا ايٓاؽ عًٝهِ بايػه١ٓٝ: =ٚقاٍ
 

(6)+. أٜٗا ايٓاؽ ٫ تتُٓٛا يكا٤ ايعسٚ: =ٚقاٍ
 

(7)+. َٔ اغتڀاع َٓهِ ايبا٠٤ ؾًٝتعٚز ٜا َعؿط ايؿباب: =ٚقاٍ
 

(8)+. ؟ٜا َعؿط املػًُني نٝـ تػأيٕٛ أٌٖ ايهتاب: =ٚقاٍ
 

                                                           

 (.6384)ضٚاٙ ايبداضٟ _  1

 (.927)ضٚاٙ ايبداضٟ _  2

 (.917)ضٚاٙ ايبداضٟ _  3

 (.1462)ضٚاٙ ايبداضٟ _  4

 (.1671)ضٚاٙ ايبداضٟ _  5

 (.2966)ضٚاٙ ايبداضٟ _  6

 (.5065)ضٚاٙ ايبداضٟ _  7

 (.7523)ضٚاٙ ايبداضٟ _  8
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(1)+. ٜا َعؿط ايٓػا٤ تكسقٔ: =ٚقاٍ
 

(2)+. ٜا َعؿط ٜٗٛز أغًُٛا تػًُٛا: =ٚقاٍ
 

َٔ ٜععِٗ بًكبِٗ ايؿطٜـ، ٚإٔ ايٛاعغ َٚٔ ايًڀـ يف املٛعع١ إٔ ٜٓازٟ 

 .اسب٘ ع٢ً قبٍٛ املٛعع١ٜٓعتِٗ بٛقـ ؾأْٴ٘ إٔ ٜبعح ق

َٳٓٴٛاط: _تعاىل_ٖٚصا ا٭زب َكتبؼ َٔ َجٌ قٛي٘  ٔٳ آ ٗٳا ايډصٹٜ ، ٚقٛي٘ صٜٳا أځٜټ

ٌٳ ايڃهٹتٳابٹط: _عع ٚدٌ_ ٖٵ ٜٳا  ط:، ٚقٛي٘صٜٳا أڂٚيٹٞ ا٭ځيڃبٳابٹط: ، ٚقٛي٘صٜٳا أځ

 .صأڂٚيٹٞ ا٭ځبٵكٳاضڇ

(3). يطّٖٚطقٌ يف نتاب زعٛت٘ إىل اٱغ٬ّ بععِٝ ا" ٚقس ٚقـ ايٓيب 
 

َطٜٔ يف بسٻ يًٛاعغ إٔ جيُع بني ٖصٜٔ ا٭ؾ٬  :اؾُع بني اـٛف ٚايطدا٤ _45

 ،َٛععت٘; إش ُٖا دٓاسا ايعباز٠، ٫ٚ تػتكِٝ أسٛاٍ ايعباز إ٫ باؾُع بُٝٓٗا

٭ٕ اـٛف ٜطزعِٗ عٔ ايتُازٟ  ٚايٛاعغ اؿهِٝ حيػٔ اؾُع بُٝٓٗا يف َٛععت٘;

 .أبٛاب ايتٛب١،ٚاٱقباٍ ع٢ً ايعٌُ يف املعاقٞ، ٚايطدا٤ ٜؿتض هلِ

ط َٔ ضمح١ اهلل ٫ٚ ٓٳكڃؾ٬ حيٌ ٭سس إٔ ٜٳ: =×قاٍ ؾٝذ اٱغ٬ّ ابٔ ت١ُٝٝ 

٘ ايصٟ ٫ ٝايؿكٚإٕ ايؿكٝ٘ نٌ : إٔ ٜٴكځٓٿط ايٓاؽ َٔ ضمحت٘; يصا قاٍ بعض ايػًـ

(4)+.ٜ٪ٜؼ ايٓاؽ َٔ ضمح١ اهلل، ٫ٚ جيط٩ِٖ ع٢ً َعاقٞ اهلل
 

                                                           

 (.1462ٚ  304)ضٚاٙ ايبداضٟ _  1

 (.6944)ضٚاٙ ايبداضٟ _  2

 (.4553ٚ  2940)اْعط قشٝض ايبداضٟ _  3

، ٚاْعط ا٫غتكا١َ ٫بٔ 28_27ايتٛب١ ٚا٫غتػؿاض ٫بٔ ت١ُٝٝ ؼكٝل اؿذادٞ، ٚبسضإ م _ 4 

 .190/  2ت١ُٝٝ 



 

 املوعظة أدب 83

ِٴ  ط:_عع ٚدٌ_قاٍ اهلل  ٛٳ ( 49)ْٳبٿ٧ٵ عٹبٳازٹٟ أځْٿٞ أځْٳا ايڃػٳؿڂٛضٴ ايطٻسٹٝ ٖٴ ٕٻ عٳصٳابٹٞ  ٚٳأځ

ِٴ   .اؿذط ص(50)ايڃعٳصٳابٴ ا٭ځيٹٝ

: أْ٘ غام يف قشٝش٘ سسٜجني ععُٝني َتتايٝني× َٚٔ ؾك٘ اٱَاّ َػًِ 

أسسُٖا ٜٓاغب اـٛف ٖٚٛ سسٜح املطأ٠ اييت غذٓت اهلط٠، ٚاٯخط ٜٓاغب 

 .ح املطأ٠ ايبػٞ اييت غكت نًباڄايطدا٤ ٖٚٛ سسٜ

 .× ٚإيٝو اؿسٜجني َع تعًٝل ايعٖطٟ

عصٿبت اَطأ٠ يف ٖط٠ غذٓتٗا ست٢ َاتت، ؾسخًت ايٓاض;٫ ٖٞ : ="قاٍ ايٓيب

 (1)+.أطعُتٗا ٚغكتٗا إش سبػتٗا، ٫ٚ ٖٞ تطنتٗا تأنٌ َٔ خؿاف ا٭ضض

ٍٳ  ـٴ": = ٚقځا ًڃبٷ ٜٴڀٹٝ ُٳا نځ ٔٵ  نځازٳ (3)بٹطٴنٹٝٻ١ٺ (2)بٳٝٵٓٳ َٹ ٞپ  ٘ٴ بٳػٹ ـٴ، إڇشٵ ضٳأځتٵ ٘ٴ ايڃعٳڀځ ٜٳكڃتٴًڂ

ٗٳا َٴٛقځ ٌٳ ؾځٓٳعٳعٳتٵ  ٘ٹ٘ بٹت يځكځتٳٚاغ (4)بٳػٳاٜٳا بٳٓٹٞ إڇغٵطٳا٥ٹٝ ٗٳا بٹ ٘ٴ إٜاٙ، ؾځػٴؿٹطٳ يځ   (5)+.٘، ؾځػٳكځتٵ

 (6)+. ي٬٦ ٜتهٌ ضدٌ، ٫ٚ ٜٝأؽ ضدٌ: =×قاٍ ايعٖطٟ 

طز ايٓكٛم، ٚتٓعًٜٗا ع٢ً ؾ٬ ٜهؿٞ فطز غ :َطاعا٠ املكاحل ٚاملؿاغس _46

 .أسٛاٍ َع١ٓٝ، خكٛقاڄ عٓس ايؿنت ٚاؾتباٙ ا٭َٛض

 .٫ٚ ٜهؿٞ إيكا٤ ايه١ًُ زٚمنا ْعط يف عٛاقبٗا، َٚا ؼسث٘ َٔ أثط

                                                           

 (.2242) َػًِ_  1

 .ٜسٚض: ٜڀٝـ_  2

 .ايب٦ط: ايطن١ٝ_  3

 .اــ: املٛم_  4

 (.2245)َػًِ _  5

 (.2619)َػًِ _  6
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ا٫غتٓاض٠ بأقٛاٍ أٌٖ ايعًِ، ٚاغتؿاض٠ أٌٖ ايؿك٘ ١، ٜٚٻٚايطٻبٌ ٫بسٻ َٔ 

 .ٚايبكري٠، ٫ٚبس َٔ ايٓعط يف املكاحل ٚاملؿاغس

ٕٵ ْٳؿځعٳتٵ ايصٿنڃطٳ٣ط: قٛي٘: =×يؿٝذ ايػعسٟ قاٍ ا   9:ا٭ع٢ً صؾځصٳنِّطٵ إڇ

َؿّٗٛ اٯ١ٜ أْ٘ إشا تطتب ع٢ً ايتصنري َهط٠ أضدض تٴطڇىځ ايتصنري; خٛف ٚقٛع 

(1)+.ٓهطامل
  

ٚأبػض إىل  ،نإ إْهاض املڂٓٵهځطڇ ٜػتًعّ َا ٖٛ أْهط َٓ٘ ؾإشا: =×قاٍ ابٔ ايكِٝ ٚ

 +.إْهاضٙ، ٚإٕ نإ اهلل ٜبػه٘، ٚميكت أًٖ٘ اهلل ٚضغٛي٘ ؾإْ٘ ٫ ٜػٛؽ

َٔ ايؿنت ايهباض ٚايكػاض ضآٖا اٱغ٬ّ َٔ َٚٔ تأٌَ َا دط٣ يف : =ٚقاٍ

َا ٖٛ أنرب  ٘إناع١ ٖصا ا٭قٌ ٚعسّ ايكرب ع٢ً َٓهط،ؾڀًب إظايت٘، ؾتٛيډس َٓ

 +.ٜط٣ مبه١ أنرب املٓهطات ٫ٚ ٜػتڀٝع تػٝريٖا" نإ ضغٍٛ اهلل  َٓ٘; ؾكس 

ٙ ع٢ً ؾتض اهلل َه١، ٚقاضت زاض إغ٬ّ ععّ ع٢ً تػٝري ايبٝت، ٚضزٿ بٌ ملا

َٓ٘، خؿ١ٝڂ ٚقٛع َا ٖٛ أععِ  _َع قسضت٘ عًٝ٘_قٛاعس إبطاِٖٝ، َٚٓع٘ َٔ شيو 

عٗس  يكطب عٗسِٖ باٱغ٬ّ، ٚنِْٛٗ سسٜجٞ ،َٔ عسّ استُاٍ قطٜـ يصيو

(2)+. بهؿط
 

 ٍٚ ٚخيًؿ٘ نسټٙإٔ ٜع: ا٭ٚىل: ؾإْهاض املٓهط أضبع زضدات: =×ٚقاٍ 

ٌٻ، ٚإٕ مل ٜعٍ باؾ١ًُ: ٚايجا١ْٝ  .إٔ ٜٳكٹ

 .إٔ خيًؿ٘ َا ٖٛ َجً٘: ايجايج١

 .إٔ خيًؿ٘ َا ٖٛ ؾطٷ َٓ٘: ايطابع١
                                                           

 .164ؾتض ايطسِٝ املًو ايع٬ّ م_  1

 .6/  3إع٬ّ املٛقعني ٫بٔ ايكِٝ _  2
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ٌټ ادتٗاز، ٚايطابع١ قط١َ  .ؾايسضداتإ ا٭ٚيٝإ َؿطٚعتإ، ٚايجايج١ ق

َٔ  ؾإشا ضأٜت أٌٖ ايؿذٛض ٚايؿػٛم ًٜعبٕٛ ايؿڀطْر نإ إْهاضى عًِٝٗ

ّ ايؿك٘ ٚايبكري٠ إ٫ إشا ْكًتِٗ َٓ٘ إىل َا ٖٛ أسب إىل اهلل ٚضغٛي٘ نطَٞ عس

 .ايٓټؿاب، ٚغبام اـٌٝ، ٚمٛ شيو

ؾإٕ  يعب، أٚ مساع َها٤ ٚتكس١ٜ ٚأٚإشا ضأٜت ايؿػام قس ادتُعٛا ع٢ً هلٛ، 

 .ْكًتِٗ إىل طاع١ اهلل ؾٗٛ املطاز

ٛ أععِ َٔ شيو; ؾهإ تطنِٗ ع٢ً شيو خرياڄ َٔ إٔ تٴؿطڇغځِٗ ملا ٖنإ ٚإ٫ 

 .َا ِٖ ؾٝ٘ ؾاغ٬ڄ هلِ عٔ شيو

ٚنُا إشا نإ ايطدٌ َؿتػ٬ڄ بهتب اجملٕٛ ٚمٖٛا، ٚخٹؿتٳ َٔ ْكً٘ عٓٗا 

 .ٚنتب٘ ا٭ٚىل، ٖٚصا باب ٚاغع ٘ٴعٵسٳ٬ٍ ٚايػشط ؾځهاْتكاي٘ إىل نتب ايبسع ٚاي

: ٜكٍٛ _قسؽ اهلل ضٚس٘ ْٚٛضٻ نطحي١_ابٔ ت١ُٝٝ ٚمسعت ؾٝذ اٱغ٬ّ 

عًِٝٗ ظَٔ ايتتاض بكّٛ َِٓٗ ٜؿطبٕٛ اـُط; ؾأْهط يف ضت أْا ٚبعض أقشابٞ َط

ٔٵ نإ َعٞ; ؾأْهطت عًٝ٘، ٚقًت ي٘  ٙعٔ شنط إمنا سطّ اهلل اـُط; ٭ْٗا تكس: َٳ

ٚعٔ ايك٠٬، ٖٚ٪٤٫ ٜكسِٖ اـُط عٔ قتٌ ايٓؿٛؽ، ٚغيب ايصض١ٜ، ٚأخص 

(1)+. ا٭َٛاٍ; ؾځسٳعٵِٗ
 

 .يف ايؿكط٠ ايتاي١ٝا هلصٖصا ٚغٝأتٞ َعٜس بٝإ 

ب نٌ ؾُٔ ايػٝاغ١ ٚاؿه١ُ يف ايسع٠ٛ إٔ خياطځ :ؼسٜح ايٓاؽ مبا ٜعكًٕٛ _ 47

ؾصيو أزع٢ يكبٍٛ عكً٘;  ٘مبا ٫ حيتًُ أسسٺ كاطب١ڂ ٢َشاتٳقّٛ مبا ٜؿُٕٗٛ، ٚإٔ ٜٴ

                                                           

 .7_  6/ 3إع٬ّ املٛقعني _  1
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 . املٛعع١، ٚايبعس عٔ َٛاطٔ ايٓؿط٠ ٚايتهصٜب

أتطٜسٕٚ إٔ ٜهصب اهلل ٜعطؾٕٛ سسثٛا ايٓاؽ مبا : =÷قاٍ أَري امل٪َٓني عًٞ 

 (1)+.!؟ٚضغٛي٘

خ قَٛاڄ سسٜجاڄ ٫ تبًػ٘ عكٛهلِ إ٫ نإ َا أْت مبشسٿ: =÷ٚقاٍ ابٔ َػعٛز 

 (2)+.ؾت١ٓيبعهِٗ 

ؼتًُ٘ َٔ املداططات ايعع١ُٝ ؼسٜح ايعٛاّ مبا ٫ = :×ٚقاٍ ابٔ اؾٛظٟ 

 (3) +.عكٛهلِ، أٚ مبا قس ضغذ يف ْؿٛغِٗ نسٙ

 إٔ ؼسخ كًٛقاڄ َٔ ايعٛاّ مبا ٫ حيتًُ٘ زٕٚ استٝاٍ ٚتًڀـ; ؾاهلل اهلل: =ٚقاٍ

 (4) +.ؾإْ٘ ٫ ٜعٍٚ َا يف ْؿػ٘، ٚخياطط احملسٿخ ي٘ بٓؿػ٘

ٚقٛع٘ يف قطاضات ًِٚٗ ملا ًٜك٢ إيِٝٗ، كڃٚمما ٜعني ع٢ً ؾِٗ ايػاَعني، ٚعٳ

ٕڈ باضظ٠_ْؿٛغِٗ   .إٔ تهٕٛ املٛعع١ بأيؿاظ َأْٛغ١، ٚتأيٝـ قهِ، َٚعا

ٕڈ" عغ ايٓيب اا ناْت َٖٛٚهص قطٜب١  ٚخڀب٘; ؾٗٞ َكٛغ١ بأيؿاظ َأيٛؾ١، َٚعا

 .املأخص

ٖٚٞ َع قطب َعاْٝٗا َٔ أشٖإ اؾُٗٛض قس ساظت يف َطاقٞ ايب٬غ١ ا٭َس 

(5). ا٭مس٢
 

                                                           

 (.127)أخطد٘ ايبداضٟ  _ 1

 (.5)أخطد٘ َػًِ يف َكس١َ قشٝش١ _  2

 .74قٝس اـاطط م_  3

 .75قٝس اـاطط  _4

 .185اْعط قُس ضغٍٛ اهلل ٚخامت ايٓبني م_  5
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ٙ أقعب طٴايًؿغ، ٚؽٝټ طڇايب٬غ١ ع٢ً ؽٝټ ؾُساض: =×قاٍ أبٛ ٬ٍٖ ايعػهطٟ 

(1)+. َٔ مجع٘ ٚتأيٝؿ٘
 

ب١ ايڀبع، ٚعُٛزٖا ايسٻضٳب١، ٚدٓاسٗا ضٚا١ٜ اضأؽ اـڀ: زٚاٍ أبٛ زاق: =ٚقاٍ

 (2)+.ٝٗا اٱعطاب،ٚبٗا٩ٖا ؽري ايه٬ّ، ٚاحملب١ َكط١ْٚ بك١ً ا٫غتهطاًٙڃايه٬ّ،ٚسٳ

عكٍٛ; ؾًًعا١َ يػ١، ايٚهلصا ؾإٕ ايٛاعغ ايباضع ٖٛ ايصٟ ٜكٛؽ َٛععت٘ مبا ؼتًُ٘ 

ػ١، ٚيًطداٍ يػ١، ٚيًٓػا٤ يػ١، ٖٚهصا، ٚيًداق١ يػ١، ٚيًهباض يػ١، ٚيًكػاض ي

 .ؾ٤ٞ َٔ ٖصا ايكبٌٝ يف ؾكط٠ َان١ٝ طٻٚقس َ

َٚٔ ؼسٜح ايٓاؽ مبا ٜعكًٕٛ إٔ تهٕٛ املٛعع١ ١ُ٥٬َ يهاؾ١ ايڀبكات; إش ٖٞ 

ؽ َتؿاٚت١ يف ايعًِ ٚايؿِٗ; ؾٝشػٔ بايٛاعغ أ٫ ٜتعطض يف اتًك٢ ع٢ً طبكات َٔ ايٓ

جط ؾُٗٗا ع٢ً نجري َِٓٗ، أٚ إٔ ٜتٓاٚيٖٛا ع٢ً غري َٛععت٘ إىل املػا٥ٌ اييت قس ٜتع

 .ٚدٗٗا

داض١ٜ ع٢ً ٖصا ايٓشٛ; عٝح ٜػتٟٛ يف ؾُٗٗا " ٚناْت خڀب ايطغٍٛ 

 (3). ايڀبكاتٴ املدتًؿ١ڂ زٕٚ إٔ جيسٚا ؾٝٗا َا ٜٓبٛ عٓ٘ ايؿهط، أٚ حياض ؾٝ٘ ايعكٌ

ض٣ٚ ٜطاعٕٛ ٖصا ا٭زب اؿهِٝ; ؾكس  _ضنٞ اهلل عِٓٗ_ٚيكس نإ ايكشاب١ 

ط٨ ضدا٫ڄ َٔ قڃنٓت أڂ: =قاٍ  _ضنٞ اهلل عُٓٗا_ابٔ عباؽ عٔ ايبداضٟ يف قشٝش٘ 

ؾبُٝٓا أْا يف َٓعي٘ مب٢ٓ ٖٚٛ عٓس عُط بٔ ،املٗادطٜٔ َِٓٗ عبسايطمحٔ بٔ عٛف

ٞٻ عبسايطمحٔ ؾكاٍ يٛ ضأٜت ضد٬ڄ أت٢ أَري  اـڀاب يف آخط سذ١ سذٗا إش ضدع إي

                                                           

 .23نتاب ايكٓاعتني م_  1

 .58نتاب ايكٓاعتني م _  2

 .187اْعط قُس ضغٍٛ اهلل م_  3
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يٛ قس َات عُط يكس  :٪َٓني ٌٖ يو يف ؾ٬ٕ ٜكٍٜٛا أَري امل :امل٪َٓني ايّٝٛ ؾكاٍ

 .ؾتُت ،ؾٛاهلل َا ناْت بٝع١ أبٞ بهط إ٫ ؾًت١ ;باٜعت ؾ٬ْاڄ

ِٷ _إٕ ؾا٤ اهلل_ إْٞ :ؾػهب عُط ثِ قاٍ ضِٖ ؾُشصٿ ،يف ايٓاؽ ايعؿ١ٝځ يكا٥

 ٖ٪٤٫ ايصٜٔ ٜطٜسٕٚ إٔ ٜػكبِٖٛ أَٛضِٖ

ؾإٕ املٛغِ جيُع ضٳعاعٳ  ٫ تؿعٌ;! ٜا أَري امل٪َٓني: ؾكًت: قاٍ عبسايطمحٔ

ايٓاؽ ٚغٛغا٤ِٖ; ؾإِْٗ ِٖ ايصٜٔ ٜػًبٕٛ ع٢ً قطبو سني تكّٛ يف ايٓاؽ، ٚأْا 

َٴأخؿ٢ إٔ تكّٛ ؾتكٍٛ َكاي١ ٜڀٝٿ ط، ٚإٔ ٫ ٜعٖٛا، ٚإٔ ٫ ٝٿڀځطٖا عٓو نٌ 

 لٳًڂدٵتٳاملس١ٜٓ; ؾإْٗا زاض اهلذط٠ ٚايػ١ٓ ؾځ ّٳسٴكڃست٢ تٳ ٌٵٗڇَٵٜهعٖٛا ع٢ً َٛانعٗا; ؾأځ

، ؾٝعٞ أٌٖ ايعًِ َكايتو، ؾتكٍٛ َا قًت َتُهٓاڄ ،ٌٖ ايؿك٘ ٚأؾطاف ايٓاؽبأ

 .ٜٚهعْٛٗا ع٢ً َٛانعٗا

 +٭قَٛٔ بصيو أٍٚ َكاّ أقَٛ٘ باملس١ٜٓ_إٕ ؾا٤ اهلل_أَا ٚاهلل:ؾكاٍ عُط 

 (1).اؿسٜح

ٕٵ ٜٴبٵتٳعٳس عٔ َٛاطٔ اـ٬ف; ؾإٕ شنطٙ قس ٫ ٜٓاغب  ٚمما حيػٔ يف ٖصا ايكسز أ

ْٗا تٴًك٢ ع٢ً عا١َ، ٚقس ٜهٕٛ شيو َهًډ١ ٭ؾٗاَِٗ، َبعساڄ هلِ عٔ املٛعع١; ٭

 .اهلس٣

ؾٝشػٔ بايٛاعغ  :ا٫عتساٍ يف ايڀطح، ٚاؿصض َٔ املبايػ١ ٚتهدِٝ ا٭َٛض _48

َٴتٻعْاڄ يف ططس٘ بعٝساڄ عٔ ايتٌٜٗٛ ٚايتٜٗٛٔ; ٭ٕ اؿكٝك١ تهٝع بني  إٔ ٜهٕٛ 

 +. ٖصا ايُٓط ا٭ٚغط خري ايٓاؽ: =شيو، ٚايعطب تكٍٛ يف أَجاهلا

                                                           

 (.6830)ايبداضٟ _  1
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 (1).ٜعين بني املككط ٚايػايٞ

َٴ٘ _ٚمما ٜسٍ ع٢ً سه١ُ ايٛاعغ، ٚضدشإ عكً٘، ٚسطق٘ ع٢ً اؿكٝك١  يعٚ

ا٫عتساٍ، ٚأ٫ ٜػطف يف َسح ٫ٚ شّ، ٫ٚ يف ٚعس ٫ٚ ٚعٝس; ؾإٕ اٱغطاف 

 .َعٓٻ١ڂ ايهصب، ٚا٫عتساٍ َع١ٓ ايكسم

اهلل  غ املدًل َٔ ٜػع٢ ٱضنا٤ؾايٛاع :اْؿطاح ايكسض يًٓكس اهلازف _49

ؾرتاٙ ٜبصٍ نٌ غبب يف غبٌٝ ْؿع ايٓاؽ; ابتػا٤ ا٭دط َٔ اهلل; ٚهلصا  _دٌ ٚع٬_

ٚغًع١; بٌ تطاٙ َٴٗا يف دؿا٤ ٫تطاٙ ٜتأش٣ َٔ ًَشٛظ١ تكسّ إيٝ٘ ٚيٛ قاغٗا َكسٿ

مما  بٌ ضمبا طًب شيو َٔ غريٙ، ٖٚصاٜؿطح بايٓكس اهلازف نؿطس٘ بايجٓا٤ ايكازم، 

  .طؾع قسضٙ، ٜٚطتكٞ بعًُ٘، ٚٚععٜ٘

 .ٖٚصا ٖٛ زأب ا٭نابط ٚايععُا٤

إٕ اي٠٫ٛ دعًٛا ايعٕٝٛ : =_ضمحُٗا اهلل_قاٍ عُط بٔ عبسايععٜع مل٫ٛٙ َعاسِ 

تطبأ بٞ  ن١ًُ ع٢ً ايعٛاّ، ٚأْا أدعًو عٝين ع٢ً ْؿػٞ; ؾإٕ مسعت َين

 (2)+. ؾععين عٓسٙ، ٚاْٗين عٓ٘_عٓٗا، أٚ أؾعا٫ڄ ٫ ؼبٗا 

ؾصيو َٔ أععِ ا٭غطاض  :_عع ٚدٌ_ ٚإسػإ َعاًَت٘ اٱقباٍ ع٢ً اهلل، _50

 .أغباب  تٛؾٝك٘ ٚإعاْت٘، ٚإقباٍ ايٓاؽ عًَٝ٘ٔ أنرب ٚ، يٓذاح ايٛاعغ

إ٫ أسػٔ اهلل  _تعاىل_٫ حيػٔ عبسٷ ؾُٝا بٝٓ٘ ٚبني اهلل : =×قاٍ أبٛ ساظّ 

ٛٿ ٛٻض اهلل ؾُٝا بٝٓ٘  _تعاىل_اهلل ؾُٝا بٝٓ٘ ٚبني  (3)ضؾُٝا بٝٓ٘ ٚبني ايعباز، ٫ٚ ٜع إ٫ ع

                                                           

 .432/ 1فُع ا٭َجاٍ يًُٝساْٞ _  1

 .2/18عٕٝٛ ا٭خباض _  2

 .ٜٗسّ ٜٚؿػس: ٜعٛض_  3
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٘ٺ ٚاسسٺ أٜػط َٔ  ٚبني ايعباز، ٚملڂكٳاْٳعٳ١ڂ و إٕ ٗا; إَْكاْع١ ايٛدٛٙ نِّٚد

ايٛدٛٙ  وتٓأٗا إيٝو، ٚإشا أؾػست َا بٝٓو ٚبٝٓ٘ ؾقاْعت اهلل َايت ايٛدٛٙ نًڊ

 (1)+.ٗانًڊ

 ٚإٕ قًٛب ايٓاؽ يتعطف ساٍ ايؿدل، ٚؼب٘: =×ٚقاٍ ابٔ اؾٛظٟ 

ؾإْ٘ ٜهؿٝ٘ نٌ  _تعاىل_أٚتأباٙ، ٚتصَ٘، أٚ متسس٘ ٚؾڃل َا ٜتشكل بٝٓ٘ ٚبني اهلل 

 .ِٖ، ٜٚسؾع عٓ٘ نٌ ؾط

َٚا أقًض عبسٷ َا بٝٓ٘ ٚبني اـًل زٕٚ إٔ ٜٓعط إىل اؿل إ٫ اْعهؼ 

 (2)+. َككٛزٙ، ٚعاز ساَسٙ شاَاڄ

ؾُٔ أقًض غطٜطت٘ ؾاح عبري ؾهً٘، ٚعبكت ايكًٛب بٓؿط : =×ٚقاٍ 

 (3).+ؾاهللځ اهللځ يف ايػطا٥ط; ؾإْ٘ َا ٜٓؿع َع ؾػازٖا ق٬حٴ ظاٖطڈ طٝب١،

ؾايٛاعغ ايٓاقض املدًل ًٜكٞ املٛعع١ َٔ ضنٛإ اهلل  :استػاب ا٭دط _51

غبباڄ هلسا١ٜ ناٍ، أٚ ضزع َتُازٺ، أٚ إْٗاض  ت٫ ًٜكٞ هلا با٫ڄ، ٚضمبا ناْ

أبٛاب ايؿط; ؾإشا  َتهاغٌ، أٚ ؾتض باب َٔ أبٛاب اـري، أٚ إغ٬م يباب َٔ

ٌپ عػب٘  .أيك٢ ايٓاؽ ايػُع يًٛاعغ أؾازٚا َٓ٘ ن

٫ٚ ضٜب إٔ ايساٍ ع٢ً اـري نؿاعً٘، ؾهِ َٔ ا٭دٛض ايعع١ُٝ املتٓٛع١ اييت 

ٜٓاهلا ايٛاعغ َٔ دطا٤ ٚعع٘ ٚتصنريٙ، ٖٚصا مما ٜبعج٘ إىل َعٜس َٔ ايبصٍ، 

 .َٚهاعؿ١ اؾٗس

                                                           

 .100/  6غري أع٬ّ ايٓب٤٬ يًصٖيب _  1

 .109_ 108قٝس اـاطط _  2

 .355قٝس اـاطط م_  3
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٫ ضٜب إٔ ؾهط ايٓاؽ َٔ ؾهط  :ايك٘أ٫ ٜٓتعط ايٛاعغ ايؿهط إ٫ َٔ خ _52

 .اهلل، ٚأْ٘ ٫ ٜؿهط اهلل َٔ ٫ ٜؿهط ايٓاؽ

٫ٚ ضٜب إٔ ؾهط احملػٔ ع٢ً إسػاْ٘ َڀًٛب، ٚأْ٘ مما تٓؿطح ي٘ ايكسٚض، 

 .ٚتعزاز إقبا٫ڄ ع٢ً إقباٍ

ٔٴ ق٫ٛڄ، ٫ٚ أٚىل بإٔ ٜؿهطٙ غريٙٴ َٔ ايساعٞ إىل اهلل; إش ٖٛ  ٫ٚ أسس أسػ

 . ٝاتِٗ اؿك١ايصٟ ٜكسّ يًٓاؽ س

ٔٵ ط َٹ ٍٳ إڇْٻٓٹٞ  ٚٳقځا ٌٳ قٳايٹشاڄ  ُٹ ٚٳعٳ ٘ٹ  ٔٵ زٳعٳا إڇيځ٢ ايًډ ُٻ َٹ ٛٵ٫ڄ  ٔٴ قځ ٔٵ أځسٵػٳ َٳ ٚٳ

ُٹنيٳ ُٴػٵًٹ  .33:ؾكًتص ايڃ

بؿ٤ٞ َٔ اؾشٛز،  ٌ ايٛاعغڂابٳكځٚيهٔ قس حيكٌ يف بعض ا٭سٝإ إٔ ٜٴ

 .ٚايهٓٛز، ٚاؾؿا٤

ٓكٳـ، ٚمل تعط قسضى، ٚضزٻ ؾًِ تٴ _أٜٗا ايٛاعغ_ؾإشا َطت بو ٖصٙ اؿاٍ 

شيو يف قسضى ٚحيًُڃو ع٢ً تطى  طٵؾ٬ ٜٳهڃبٴ _و ؾهًو بايُٝني ٚايؿُاٍ عًٝ

بٌ قابٌ شيو بكسض ضسب، ْٚؿؼڈ ضان١ٝ، ٚاْتعط ايؿهط  ،ايٛعغ، ٚايٓكض

ٚٳ٫ ٜٳٓػٳ٢ط _ٖصا_َٔ خايكو; ؾعًُو  ٌټ ضٳبٿٞ   صعٹٓٵسٳ ضٳبٿٞ ؾٹٞ نٹتٳابٺ ٫ ٜٳهٹ

 .52:ط٘

ٚدست : =بعس إٔ ؼسخ عٔ َصاٖب ايٓاؽ يف ططز اهلِ×  قاٍ ابٔ سعّ

َٛق٬ڄ إىل ططز اهلِ _غاملاڄ َٔ نٌ عٝب، خايكاڄ َٔ نٌ نسض _ايعٌُ يٰخط٠ 

 .ع٢ً اؿكٝك١

شٔ مبهطٚٙ يف تًو ايػبٌٝ مل ٜٗتِ بٌ ٜػٴطټ; إش ايعاٌَ يٰخط٠ إٕ اَتٴ ٚٚدستٴ
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ٕٷ ي٘ ع٢ً ٜاٙ يف ايػطض ايصٟ إ َا ٜڀًب، ٚظاٜسٷ ضدا٩ٙ يف عاقب١ َا ٜٓاٍ عٛ

 .ٜككس

٘ إٕ عاق٘ عُا ٖٛ بػبًٝ٘ عا٥ل مل ٜٗتِ; إش يٝؼ َ٪اخصاڄ بصيو; ؾٗٛ ٚٚدستٴ

َٴ  .ط يف َا ٜڀًب٪ثٹغريٴ 

س با٭ش٣ غٴطٻ، ٚإٕ ْٳهبت٘ ْهب١څ غطٻ، ٚإٕ تعب ؾُٝا غًو ؾٝ٘ غطٻ; كٹٚضأٜت٘ إٕ قڂ

ب ٚاسس، ٖٚٛ ططز ؾٗٛ يف غطٚضڈ أبساڄ، ٚغريٙ غ٬ف شيو أبساڄ; ؾاعًِ أْ٘ َڀًٛ

 ._تعاىل_اهلِ، ٚيٝؼ إيٝ٘ إ٫ ططٜل ٚاسس، ٖٚٛ ايعٌُ هلل 

ـٷ ٚن٬ٍ  (1)+. ؾُا عسا ٖصا ؾػد

ٞٵ ايٛعغ; سصضاڄ  عٳسٳَٚٔ شيو إٔ ٜٳ :اؿصض َٔ ايٛضع اـازع ايهاشب _53 ايساع

ٜٚؿٛت٘ ثٛاب  ،ْٛض إخ٬ق٘ ايطٜا٤ٴ، ٚايتڀًع يًػُع١; ؾٝكًڂليط قكسٳٙ إ خيأَٔ 

 .يساض اٯخط٠اهلل يف ا

 .٫ٚ ضٜب إٔ ؾإٔ اٱخ٬م ععِٝ، ٚإٔ عًٝ٘ َساضٳ ايعٌُ

ٔٻ تطى ايسع٠ٛ مبجٌ ٖصا ايٛغٛاؽ ٚضعٷ خازع  .ٚيه

َٚا ع٢ً ايٛاعغ إ٫ إٔ جياٖس ْؿػ٘، ٚإٔ ٜأخصٖا باٱخ٬م َا اغتڀاع; 

ؾُداؾ١ ايطٜا٤ ػاٙ ؾا٥س٠ ايسع٠ٛ إىل اـري ٫غ١ٝڅ; ٭ٕ تًو املداؾ١ َتٛقع١، ٚؾا٥س٠ 

 .املؿػس٠ڂ املتٛقع١ ع٢ً ايؿا٥س٠ اؿاق١ً ّٴسٻكځ; ؾ٬ تٴ_بإشٕ اهلل_ايسع٠ٛ ساق١ً 

ٌټ إىل ٖصا اـاطط يتعڀًت ايسع٠ٛ، ٚيكًت اجملاٖس٠، ٚيعؿط  زاعڈ ٚيٛ ضنٔ ن

 .ايؿٝڀإ مبا أضاز

                                                           

 63ا٭خ٬م ٚايػري م _  1



 

 املوعظة أدب 013

ٚمما جيسض ايتٓبٝ٘ عًٝ٘ إٔ اـٛف َٔ ايطٜا٤ إمنا ٜععِ يف بساٜات اٱْػإ 

ُٴطټ  ع٢ً زعٛت٘، ٚٚعع٘، ْٚؿع٘ يًٓاؽ; ؾإشا اغتُط ا٭ٚىل مل ٜهس شيو اـاطط ٜٳ

 .ع٢ً باي٘

 ×ٚإيٝو ٖصٙ ايٓكٝش١ ايصٖب١ٝ َٔ إَاّ ايٛعغ يف ظَاْ٘ اٱَاّ ابٔ اؾٛظٟ 

ايتا٥بني، ٜٛدب٘ فًؼٴ ايٛعغ، ٚتٛب١ڂ مبا َا ظايت ْؿػٞ تٓاظعين : =ٜكٍٛ سٝح

 .ز باٯخط٠اْؿطإىل ايعٖس ٚا٫ْكڀاع عٔ اـًل، ٚا٫_١ٜ٩ ايعاٖسٜٔ ضٚ

َٻًتٴ شيو، ؾٛدست عَُٛ٘ َٔ ايؿٝڀإ; ؾإٕ ايؿٝڀإ ٜط٣ أْ٘ ٫ خيًٛ يٞ  ؾتأ

 _يف ايػايب_ٕٛ ع٢ً شْٛبِٗ، ٜٚكّٛ بٜبهٕٛ ٜٚٓسفًؼٷ َٔ خًل ٫ حيكٕٛ 

 .كڀعٕٛ ؾعٛض ايكٿبا، ٚضمبا اتؿل مخػٕٛ َٚا١٥ٜمجاع١څ ٜتٛبٕٛ، ٚ

عَُِٛٗ قبٝإ قس ْٴؿٿ٪ٚا ٚيكس تاب عٓسٟ يف بعض ا٭ٜاّ أنجط َٔ َا١٥، ٚ

 .٫ُْٗاى يف املعاقٞاع٢ً ايًعب، ٚ

ٞٻ َٔ أدتصب َٓ٘; ؾأضاز  _يبعس غٛضٙ يف ايؿط_ؾهإٔ ايؿٝڀإ  ضآْٞ أدتصب إي

ٛٳ ٖٛ مبٔ ادتصٹب٘ َٔ ٜسٙ  . إٔ ٜؿػًين عٔ شيو مبا ٜعخطؾ٘; يٝدً

ٞٳ ا٫ْكڀاع عٔ اجملايؼ، ٚقاٍ  .٫ خيًٛ َٔ تٳكٓټع يًدًل: ٚيكس سػٻٔ ي

 _أَا ظخطؾ١ ا٭يؿغ ٚتعٜٚكٗا،ٚإخطاز املع٢ٓ َٔ َػتشػٔ ايعباض٠ :ؾكًت

 .ؾؿه١ًٝ ٫ ضش١ًٜ

 (1) +ؾُعاش اهلل_ٚأَا إٔ أقكس ايٓاؽ مبا ٫ جيٛظ يف ايؿطع 

ْكڀاع ؾٝٓبػٞ إٔ تهٕٛ ايععي١ عٔ ايؿط ٫ عٔ ٚأَا ا٫: =×ٕ قاٍ إىل أ

                                                           

 .88قٝس اـاطط م_  1
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 .ٚايععي١ عٔ ايؿط ٚادب١ ع٢ً نٌ ساٍاـري، 

 .ايڀايبني، ٖٚسا١ٜ املطٜسٜٔ ؾإْ٘ عباز٠ ايعاملٚأَا تعًِٝ 

ٙ يًتٓؿٌ بايك٠٬ ٚايكّٛ عٔ تكٓٝـ ٚإٕ َٔ تػؿٌٝ بعض ايعًُا٤ إٜجاضٳ

 .ب، أٚ تعًِٝ عًِ ٜٓؿع; ٭ٕ شيو بصضٷ ٜهجط ضٜعٴ٘، ٚميتس ظَإ ْؿع٘اايهت

 :ٚإمنا متٌٝ ايٓؿؼ إىل َا ٜعخطؾ٘ ايؿٝڀإ َٔ شيو ملعٓٝني

 .ا٫ْكڀاع عٓسٖا أغٌٗ سب ايبڀاي١; ٭ٕ: أسسُٖا

 .ٕ ٌَٝ ايعٛاّ إيٝٗا أنجطاسب املٹسٵسٳ١; ؾإْٗا إشا تٛغٻُت بايعٖس ن: ٚايجاْٞ

" ا٭ٍٚ; ؾهٔ َٔ ايؿٻطب املتكسّ ِٖٚ ايطغٍٛ ؾعًٝو بايٓعط يف ايؿٻطب 

 ._ضنٞ اهلل عِٓٗ_ٚأقشاب٘ 

عٔ  ْكٌ عٔ أسس َِٓٗ َا ابتسع٘ د١ًٗڂ املتعٖسٜٔ ٚاملتكٛؾ٘ َٔ ا٫ْكڀاع ٌٗؾ

 !٫ْؿطاز عٔ اـًل؟اايعًِ، ٚ

ٌٖٚ نإ ؾػٌ ا٭ْبٝا٤ إ٫ َعاْا٠ اـًل، ٚسجِٗ ع٢ً اـري، ِْٚٗٝٗ ع٢ً 

 !ايؿط؟

إ٫ إٔ ٜٓكڀع َٔ يٝؼ بعامل بككس ايهـ عٔ ايؿط; ؾصاى َطتب١ احملتُٞ خياف 

 (1)+ؾط ايتدًٝط; ؾأَا ايڀبٝب ايعامل مبا ٜتٓاٚي٘ ؾإْ٘ ٜٓتؿع مبا ٜٓاي٘

 .عغ ْكش٘، ٚسطم ع٢ً ٖسا١ٜ ايٓاؽاؾطمبا بصٍ ايٛ :ايٝأؽاؿصض َٔ  _54

 .ْتٝذ١ ايٛعغ ٜط٣ٚبعس شيو قس ٫ 

ٕٵ ٫ ؾا٥س٠ مما تكٍٛ، ٚأْ٘  ٖٚصٙ ؾطق١ ايؿٝڀإ اييت ػعً٘ ًٜكٞ يف ضٴٚع ايٛاعغ أ

 .خريٷ يو إٔ تسع ايٛعغ

                                                           

 .90_89قٝس اـاطط _  1
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ؾٝشػٔ بايٛاعغ إٔ ٜتؿڀٔ هلصا املسخٌ، ٚإٔ حيػٔ ظٓ٘ باهلل، ٚإٔ ٜػتشهط 

 .٫ ٜصٖبإ غس٣ٶ _عَُٛاڄ_ ٛعع١ اؿػ١ٓ ٚايعٌُ ايكاحلإٔ امل

٘ خـ ؾإشا مل تعٗط ايٓتا٥ر عاد٬ڄ ظٗطت آد٬ڄ، ٚإشا مل ٜصٖب ايؿطټ نًڊ

 .ٚقڃعٴ٘، ٚمل ٜػتڀط ؾطضٴٙ

 .ٚضمبا يٛ تٴطى ايٛعغ ٚاٱضؾاز يتُاز٣ ايػاؾًٕٛ

; ؾإشا تتابع ٚنجرياڄ َا ٜػتدـ ايٓاؽ با٭َط تًك٢ ي٘ املٛعع١ أٚ ت٪يـ ؾٝ٘ املكاي١

أخص ايٓاؽ ٜٴعٕٓٛ بؿأْ٘،  _َٔ ايٓاقض ايٛاسس ٛٵيځٚٳ_ايرتغٝب ؾٝ٘، أٚ ايتشصٜط َٓ٘ 

 .ٜٚتساعٕٛ يًعٌُ ب٘، أٚ اٱق٬ع عٓ٘

٘ٹط إ٫ ناْت نـايبًس ايڀٝب َٚا غڀع اٱميإ يف ْؿؼڈ ٕڇ ضٳبٿ ٘ٴ بٹإڇشٵ ; صٜٳدٵطٴزٴ ْٳبٳاتٴ

ٛعع١ اؿػ١ٓ َا ؾ٦ت إٔ تبصض; يف ايٓؿٛؽ َٔ اؿه١ُ ٚامل _أٜٗا ايٛاعغ_ؾابصض 

 .ؾ٬ تٴطٜو إ٫ ْٹٝٻاتٺ قاؿ١ڄ، ٚأعُا٫ڄ ضان١ٝڄ

 ._عع ٚدٌ_ثِ إٕ َبًؼ دٗس اٱْػإ إمنا ٖٛ ايب٬ؽ، ٚاهلسا١ٜ بٝس اهلل 

ٕٵ عٳًځٝٵوځ إڇ٫ډ ايڃبٳ٬ؽٴط: _عع ٚدٌ_قاٍ   .49: ايؿٛض٣ صإڇ

ٗٵط: ٚقاٍ ٘ٳ ٜٳ ٔٻ ايًډ ٚٳيځهٹ ِٵ  ٖٴ ٖٴسٳا ٔٵ ٜٳؿٳا٤ٴيځٝٵؼٳ عٳًځٝٵوځ  َٳ  .272:ايبكط٠ص سٹٟ 

ِٵ سٳؿٹٝعاڄط: ٚقاٍ ٗڇ ًڃٓٳاىځ عٳًځٝٵ ُٳا أځضٵغٳ ٕٵ أځعٵطٳنٴٛا ؾځ  .49: ايؿٛض٣ صؾځإڇ

َٹٓٹنيٳط: ٚقاٍ َٴ٪ٵ ْٛٴٛا   .99:ْٜٛؼص أځؾځأځْٵتٳ تٴهڃطڇٙٴ ايٓٻاؽٳ سٳتٻ٢ ٜٳهڂ

ٚأْ٘ َؿتكط إىل  ،عغ أْ٘ ٖٛ املككٛز ا٭ٍٚ َٔ َٛععت٘اإٔ ٜػتؿعط ايٛ _55

ؾصيو ٜسعٛٙ إىل ضبط ايكٍٛ بايعٌُ، ٜٚطزع٘ عٔ ايتُازٟ يف : _عع ٚدٌ_ اهلل

ٚغ٪اي٘ إٔ ٫ ٜهً٘ إىل  _عع ٚدٌ_اٱعذاب، ٜٚبعج٘ إىل ا٫ْڀطاح بني ٜسٟ اهلل 
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 .ْؿػ٘ ططؾ١ عني

 .كٛزٙ إىل ايتٛانع، ٚايعضا١ٜ ع٢ً ايٓؿؼٜنُا إٔ شيو 

 .ٚنٌ شيو َٔ أغباب تٛؾٝك٘ ٚتػسٜسٙ

 ._عع ٚدٌ_اعغ نجري ا٫ْهػاض ٚايتصيٌ هلل ٌ إٔ ٜهٕٛ ايٛؾُا أمج

: _عٓسَا ٜكٍٛ يف َػتٌٗ َٛععت٘_َٚا أضٚع إٔ ٜػتشهط َع٢ٓ قٛي٘ 

 +._عع ٚدٌ_أٚقٝهِ ْٚؿػٞ بتك٣ٛ اهلل =

ٜأخصٕٚ بٗصٙ  _عع ٚدٌ_ٕٛ باهلل ٚبأَطٙ ملٚيكس نإ ايعًُا٤ ايطبإْٝٛ ايعا

ٚأِْٗ أخٛف ايٓاؽ ع٢ً ايػري٠; ؾرتاِٖ ٜػتؿعطٕٚ بأِْٗ أٚىل ايٓاؽ بايتصنط٠، 

 .أْؿػِٗ، ٚأضداِٖ يػريِٖ

أؾهٌ خك١ً تطد٢ يًُ٪َٔ إٔ ٜهٕٛ : =×ساظّ غ١ًُ بٔ زٜٓاض  ٛبأقاٍ 

 (1) +.أؾس ايٓاؽ خٛؾاڄ ع٢ً ْؿػ٘، ٚأضداٙ يهٌ َػًِ

ٜا أٌٖ خڀ١٦ٝ : ٜٓاز٣ ّٜٛ ايكٝا١َ! ٜا أعطزٴ: =ٜٚكٍٛ كاطباڄ ْؿػ٘ َطظٜاڄ عًٝٗا

ؾأضاى ٜا  ٜا أٌٖ خڀ١٦ٝ نصا ٚنصا ؾتكّٛ َعِٗ;: ازٟ، ثِ ٜٓنصا ٚنصا ؾتكّٛ َعِٗ

 (2)+.خڀ١٦ٝنٌ أعطز تطٜس إٔ تكّٛ َع أٌٖ 

 : اّ بعس َٛت٘ ؾكٌٝ ي٘ٓيف امل×  304ٚقس ض٥ٞ أبٛ اؿػني ايطاظٟ ت 

ايًِٗ إْٞ ْكشت ايٓاؽ : غؿط يٞ بكٛيٞ عٓس املٛت: =َا ؾعٌ اهلل بو؟ ؾكاٍ

 (3) +.ٞ يٓكض قٛيٞق٫ٛڄ، ٚخٓت ْؿػٞ ؾٹع٬ڄ; ؾٗب خٝا١ْ ؾعً

                                                           

 . 17َٛاعغ اٱَاّ غ١ًُ بٔ زٜٓاض يًؿٝذ قاحل ايؿاَٞ م _  2_  1
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ٖٚاٖٛ ابٔ اؾٛظٟ ٖٚٛ َٔ أنرب أ١ُ٥ ايٛعغ ٜهجط ايبها٤ ع٢ً ْؿػ٘، 

 ._عع ٚدٌ_يف دٓب اهلل  ٚاغتؿعاض تككريٙ

 ٍټتسٴّڈ يػاْاڄ خيرب عٓو، ٫ٚ عٝٓاڄ تٓعط إىل عًٛ بٵ٫ تعصٿ! إهلٞ: =×ٜكٍٛ  

 (1)+.عًٝو، ٫ٚ ٜساڄ تهتب سسٜح ضغٛيو; ؾبععتو ٫ تسخًين ايٓاض

اضسِ عرب٠ڄ ترتقطم ع٢ً َا ؾاتٗا َٓو، = _عع ٚدٌ_كٍٛ َبت٬ٗڄ إىل اهلل ٜٚ

 (2) +.ٚنبساڄ ؼرتم ع٢ً بعسٖا عٓو

ٚيف نتاب٘ قٝس اـاطط مناشز نجري٠ َٔ ٖصا ايكبٌٝ، ٚإيٝو ططؾاڄ َٓٗا، ٜكٍٛ 

ًڃٝٳطڇزٵ َٞع بٷطيٓؿػٞ أقٍٛ; ؾُٔ ي٘ ؾٹ! إخٛاْٞ: =× يكس أعڀاىٹ ! أٜتٗا ايٓؿؼ: ؾځ

َامل تڀًيب، ٚغرت عًٝو َٔ قبٝشو َا يٛ ؾاح نذت  ػوٹٚبًډ ، ت٪ًَٞملااهلل َ

ّټ أَا ! ا٭غطاض أممًٛن١ أْتٹ أّ سط٠؟ ٍؾُا ٖصا ايهذٝر َٔ ؾٛات نُا (3) املؿا

 !عًُتٹ أْو يف زاض ايتهًٝـ؟

 .!؟املعطؾ١ ٖٚصا اـڀاب ٜٓبػٞ إٔ ٜهٕٛ يًذٗاٍ ؾأٜٔ زعٛاىٹ

 !نٝـ ناْت تڀٝب يو ايسْٝا؟ ايبكطٳ أتطاٙ يٛ ٖبٻت ْؿد١څ ؾأخصتٹ

 :يكس عؿٝتٹ ايبكري٠ اييت ٖٞ أؾطف، َٚا عًُت نِ أقٍٛ! ٚا أغؿاڄ عًٝوٹ

 .ٚأْت يف اـڀأ إىل قڂساّ ،عػ٢، ٚيعٌ

غاسٌ ايكرب َٚايوٹ يف املطنب بهاع١څ تطبض، ت٬عبت يف َٔ غؿ١ٓٝ ايعُط  بتٵطٴق

ٕٵ قس ؾځطٻػؾ ;عط ايعُط ضٜضٴ ايهعـ كٳًځتٹ املطنب، بًػتٹ قتٵ تًؿٝل ايك٣ٛ، ٚنأ
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 !ٖٛاى تتًؿډتٴ إىل ايكبا ْٗا١ٜځ ا٭دٌ ٚعنيٴ

ُٹيت بوځ  !ا٭عسا٤ باهلل عًٝو ٫ تٴؿٵ

ّٴ غابلڈ َع باهلل عًٝو ٫ ٜؿٛتٓٻ: ٖصا أقٌ ا٭قػاّ، ٚأٚؾ٢ َٓٗا إٔ أقٍٛ وٹ قس

 .قسضتو ع٢ً قڀع املهُاض

 اغتسضنٞايعكٌ،ٚدٛيٞ يف سري٠ ايؿهط،ٚ ،ٚاغتشهطٟ قطٜٔاـ٠ًٛځ اـ٠ًٛځ

 .ايكٛاب ٔع (1) قٴباب١ ا٭دٌ قبٌ إٔ متٌٝ بو ايكٻباب١

ُٴطٴ ْعيتٹنًُا ق! عذباڄاٚ  !ٚنًُا دسٻ املٛتٴ ٖعيتٹ! عٹس ايعٴ

 !أتطاى ممٔ خٴتِ ي٘ بٹؿت١ٓٺ، ٚقهٝت عًٝ٘ عٓس آخط عُطٙ احمل١ٓ؟

ٍٴ خرياڄ َٔ ا٭خري، نٓتٹ يف ظَٔ ايؿباب أقًض يف ظَٔ أٜاّ  طىٹُٴعٴ نإ أٚ

ٕٳط ...باملؿٝ ُٴٛ ٗٳا إڇ٫ډ ايڃعٳايٹ َٳا ٜٳعٵكٹًڂ ٚٳ ٗٳا يٹًٓٻاؽڇ  ٍٴ ْٳهٵطڇبٴ َٵجٳا ًڃوځ ا٭ځ ص ٚٳتٹ

 .43:ايعٓهبٛت

 (2)+َا ٫ حيكٌ إ٫ ب٘، ٖٚٛ تٛؾٝك٘، إْ٘ مسٝع فٝب _عع ٚدٌ_ْػأٍ اهلل 

ٚيكس تاب ع٢ً ٜسٟ يف فايؼ ايصنط أنجط َٔ = :×ٚقاٍ ابٔ اؾٛظٟ 

نجط َٔ َا٥يت ْؿؼ، ٚنِ غايت عني َتهرب ٚأغًِ ع٢ً ٜسٟ أ ،َا٥يت أيـ

ُٻضٳ ٖصا إٔ ٜطدٛ ايتُاّ  .بٛععٞ مل تهٔ تػٌٝ، ٚحيل ملٔ تٳً

 .ٚضمبا ٫ست أغباب اـٛف بٓعطٟ إىل تككريٟ ٚظيًٞ

ٔ ضمٻ َٳإ٫ ٚيكس دًػتٴ َٜٛاڄ ؾطأٜت سٛيٞ أنجط َٔ عؿط٠ آ٫ف َا ؾِٝٗ 

ؾكشت بًػإ ! هتٹ؟نٝـ بو إٕ لٛ ًٖٚ: قًب٘، أٚ زَعت عٝٓ٘ ؾكًت يٓؿػٞ
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ٞٻ بايعصاب غساڄ ؾ٬ تعًُِٗ بعصابٞ; قٝا١ْ ! إهلٞ ٚغٝسٟ :ٟسٹدٵٚٳ إٕ قهٝت عً

ٍٻ عًٝ٘  .يهطَو، ٫ ٭دًٞ; ٭ٕ ٫ ٜكٛيٛا عٳصٻبٳ َٔ ز

ٞٸ املٓاؾل ؾكاٍ" إهلٞ قس قٌٝ يٓبٝو  ٜتشسخ ايٓاؽ إٔ  ٫: =اقتٌ ابٔ أب

 (1)+قُساڄ ٜكتٌ أقشاب٘

 (2)يفٻ بهطَو إٔ تٴعٵًٹُِٗ بعصاب ايسيٌٝ عًٝو ؾاسؿغ سػٔ عكا٥سِٖ! إهلٞ

 (3).+َٔ تهسٜط ايكايف_ساؾاى ٚاهلل ٜاضب 

َٴشٳتؿهطت يف ْؿػٞ َٜٛاڄ تٳؿهڊ=: يف َٛنع آخط× ٚقاٍ  قبٌ  لڈ ؾشاغبتٗاكِّطٳ 

 .إٔ ؼاغب، ٚٚظْتٗا قبٌ إٔ تٛظٕ; ؾطأٜت ايًڀـ ايطباْٞ

اڄ ع٢ً قبٝض، ٚعؿٛاڄ عُا ؾُٓص ايڀؿٛي١ ٚإىل اٯٕ أض٣ يڀؿاڄ بعس يڀـ، ٚغرت

 .ػإًٜٛدب عكٛب١، َٚا أض٣ يصيو إ٫ ؾهطاڄ باي

يًٓاؽ  ـٳؿٹٚيكس تؿهطت يف خڀاٜا يٛ عٛقبت ببعهٗا هلًهت غطٜعاڄ، ٚيٛ نڂ

 .بعهٴٗا ٫غتشٝٝت

٫ٚ ٜعتكس َعتكس عٓس مساع ٖصا أْٗا َٔ نبا٥ط ايصْٛب ست٢ ٜعٔ يفٻ َا ٜعٔ يف 

َجًٞ ٚقعت بتأ٬ٜٚت ؾاغس٠; ؾكطت إشا ايؿػام، بٌ ٖٞ شْٛب قبٝش١ يف سل 

ٞٻ اغؿطيٞ: زعٛتٴ أقٍٛ  .ايًِٗ عُسى ٚغرتى عً

 .ثِ طايبت ْؿػٞ بايؿهط ع٢ً شيو ؾُا ٚدست٘ نُا ٜٓبػٞ

َطازاتٞ، ٫ٚ أتكان٢ بكرب ع٢ً َهطٚٙ، ٫ٚ بؿهط ع٢ً ثِ أْا أتكان٢ ايكسضٳ 
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ٜطاز ايعًِ َٔ ككريٟ يف ؾهط املٓعِ، ٚنْٛٞ أتًصش بإتْع١ُ; ؾأخصت أْٛح ع٢ً 

غري ؼكٝل عٌُ ب٘، ٚقس نٓت أضدٛ َكاَات ايهباض ؾصٖب ايعُط َٚا سكٌ 

 (1)  ْٝاست٘تينؾأعذب املككٛز; ؾٛدست أبا ايٛؾا٤ ابٔ عكٌٝ قس ْاح مٛ َا متٴ;

 .ؾهتبتٗا ٖٗٓا

ٛٿ! ٜا ضعٓا٤ٴ:قاٍ يٓؿػ٘ ٜا : ٚمثط٠ ٖصا إٔ ٜكاٍ ،َٓاظطٷ: َني ا٭يؿاظ; يٝكاٍتك

 .اض٠ؿاي: اٍ يًُكاضعَٓاظط، نُا ٜك

ست٢ ؾاع يو  _ٖٚٞ آخط أٜاّ ايعُط_ا٭ؾٝا٤ ٚأْؿػٗا عٓس ايعك٤٬  نٝعت أعع

ايصانط ٚاملصنٛض إشا زضغت ايكًٛب، ٖصا  ٢ٓػبني َٔ ميٛت غساڄ اغِ َٓاظط، ثِ ٜٴ

ٚقاض ا٫غِ  ،ي٘ اٖٛٛٻأؾځطٳٙٴ َٓوٹ، ؾُ ْؿأ ؾابپإٕ تأخط ا٭َط إىل َٛتو، بٌ ضمبا 

ايعٌُ بايعًِ،  ٖٚٛ (3)عٔ اهلل تؿاغًٛا مبا إشا اْڀٛٚا ْٳؿٳطٳِٖ (2)، ٚايعك٤٬ي٘

 .ٚايٓعط اـايل يٓؿٛغِٗ

  (5) .ن١ًٝ ايعًِ، َٚا عبل بٗا (4)ٚقس غڀطت عس٠ فًسات يف ؾٕٓٛ! أفٍّ يٓؿػٞ

إيٝٗا  ٚإٕ ٫ست ايسْٝا طاضتٵ (6) ؾتٵطٳذٵعٳتٳ تٵشٳتٵ، ٚإٕ ْٛقٹدٳُٳتٵ ؾٳطٳإٕ ْٛظٹ

ٕٳ  أخصٳ تٵصٳخٳايػطاب ع٢ً اؾٝـ; ؾًٝتٗا أځ عًٝٗا غكٛطځ ٚغكڀتٵ ،ِڇخٳايطٻ طريا
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إيٝٗا، ٚإٕ  اؿلٿ عطٳ٫ ؼتؿِ ْٳٚتٴب٢ً،  املهڀط َٔ املٝت١، تٛؾط يف املدايڀ١ عٝٛباڄ

َٹسٻت بايٓعِ اؾتػًت عٔ املٓعِ (1)تهذطت ضٷطٳاْهػط هلا غځ  . ؾإٕ أ

 . أف ٚاهلل َين، ايّٝٛ ع٢ً ٚد٘ ا٭ضض ٚغساڄ ؼتٗا

دػسٟ بعس ث٬خ ؼت ايرتاب أقٌ َٔ ْنت خ٥٬كٞ ٚأْا بني  ٔٳتٳهلل إٕ ْٳٚا

 . ا٭قشاب

ِٴ ًڃ ٖصا ايهطِٜ عين; نٝـ ٜػتٴطْٞ ٚأْا أتٗتو،  ٚاهلل إْين قس بٗطْٞ سٹ

 ايعامل ايكاحل، ٚيٛ عطؾْٛٞ سل َات اؿرب: ٜكاٍ ٚغساڄ !ٚجيُعين ٚأْا أتؿتٽت؟

 . َعطؾيت بٓؿػٞ َا زؾْٓٛٞ

ٔٻ ْٛح عٔٻ ع٢ً ْؿػٞ ْسا٤ املڂهځؿٿؿني َازٹٜٳْٚاهلل ٭ ا٥ب ا٭عسا٤، ٚ٭ْٛس

املكا٥ب املهت١َٛ ٚاـ٬ٍ املػڀا٠ ٖصٙ ايجانًني يٮبٓا٤; إش ٫ ْا٥ض يٞ ٜٓٛح عًٞ 

َٳ  . َٔ عًُٗا ٖاٖا، ٚغڀډاطٳبٳخٳ ٔٵاييت قس غرتٖا 

نصا ايًِٗ اغؿط يٞ : ١ڄ اغتشػٔ إٔ أقٍٛ َتٛغ٬ڄ بٗاًډٚاهلل َا أدس يٓؿػٞ خٳ

 . بهصا

بطاڄ ٜهؿٝين، ٚٚقا١ٜ ؼُٝين َع  _غبشاْ٘_إ٫ ٚدست َٓ٘ قط  ٚاهلل َا ايتؿتټ

 .تػًط ا٭عسا٤، ٫ٚ عٳطٳنٳتٵ ساد١څ ؾُسزت ٜسٟ إ٫ قهاٖا

 !! ٖصا ؾعً٘ َعٞ ٖٚٛ ضبپ غين عين، ٖٚصا ؾعًٞ ٚأْا عبس ؾكري إيٝ٘

 اڄ قشٝشاڄَا زضٜتٴ، أٚغٗٛتٴ، ٚاهلل يكس خًكين خًك: ٫ٚ عصض يٞ ؾأقٍٛ

ٛٻ  . تٓهؿـ يؿُٗٞ ٚاملهْٓٛاتٹ اتٹبض قًيب بايؿڀ١ٓ، ست٢ إٕ ايػا٥غًُٝاڄ، ْٚ
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َٳاْٞ ملكاَات  ؾٛا سػطتاٙ ع٢ً عُط اْكه٢ ؾُٝا ٫ ٜڀابل ايطنا، ٚا سٹطٵ

ؾٳُاتٳ١ ايعسٚ بٞ، ٚا ا ايطداٍ ايؿڀٓا٤، ٜاسػطتا ع٢ً َا ؾططت يف دٓب اهلل، ٚ

ٞٸ، ٚا خص٫ْٞ عٓس إقا١َ خٝب١ځ َٔ أسػٔ ايعٔ بٞ إشا ؾٗست اؾ ٛاضحٴ عً

 .اؿذ١

 . َين ايؿٝڀإ ٚأْا ايؿڀٹٔ _ٚاهلل _غدط 

ايًِٗ تٛب١ڄ خايك١ڄ َٔ ٖصٙ ا٭قصاض، ْٚٗه١ڄ قازق١ڄ يتكؿ١ٝ َا بكٞ َٔ ا٭نساض، 

ٚقس د٦تو بعس اـُػني ٚأْا َٔ خٳًځلڇ املتاع، ٚأب٢ ايعًِ إ٫ إٔ ٜأخص بٞ إىل َعسٕ 

 ايتأغـ ٚايٓسّ; ؾٛاهلل َا عكٝتو دا٬ٖڄ مبكساض ايهطّ، ٚيٝؼ يٞ ٚغ١ًٝڅ إ٫

  (1)+.ْعُو، ٫ٚ ْاغٝاڄ ملا أغًؿت َٔ نطَو; ؾاغؿطيٞ غايـ ؾعًٞ

يف ايعًِ ٖٛ ٖٚصٙ ظضاٜت٘ ع٢ً ْؿػ٘ َع أْ٘ ٖٛ  ×ؾٗصا ن٬ّ ابٔ عكٌٝ 

 (2) .ايصٟ بًؼ مثامنا١٥ فًس( ايؿٕٓٛ)ٚايؿهٌ ٚايتؿٓٔ، بٌ ٜهؿٞ أْ٘ نتب نتاب 

ٖٚٛ َٔ ٖٛ يف ايعٖس ٚايعًِ ٚايٛضع × غ٬ّ ابٔ ت١ُٝٝ ٖٚصا ؾٝذ اٱ

ٚايعباز٠ ٚاؾٗاز ٖاٖٛ ٜهطب َجا٫ ضا٥عاڄ يف املػٵهځ١ٓ، ٚا٫ ؾتكاض، ٚايتصيٌ هلل 

  ._عع ٚدٌ_

يف َعطض سسٜح ي٘ يف َٓع ي١ اـؿٛع يف × ٜكٍٛ تًُٝصٙ ايع١َ٬ ابٔ ايكِٝ 

م َٔ ايتشكل باملػه١ٓ، ؾ٬ ؾ٤ٞ أْؿع يًكاز: =نتاب٘ املاتع َساضز ايػايهني

ٚايؿاق١ ٚايصٍ، ٚأْ٘ ٫ ؾ٤ٞ، ٚأْ٘ ممٔ مل ٜٳكٹضٻ ي٘ بعسٴ اٱغ٬ّ ست٢ ٜسٻعٞ 

 . ايؿطف ؾٝ٘
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َٔ شيو أَطاڄ مل  _قسؽ اهلل ضٚس٘_ٚيكس ؾاٖست َٔ ؾٝذ اٱغ٬ّ ابٔ ت١ُٝٝ 

يفٻ ؾ٤ٞ، ؾ٤ٞ، ٫ٚ َايٞ ؾ٤ٞ، ٫ٚ َين : أؾاٖسٙ َٔ غريٙ، ٚنإ ٜكٍٛ نجرياڄ

 :اڄ َا ٜتُجٌ بٗصا ايبٝتٚنإ نجري

   ظظظظظظظظظظظظظظه ا كظظظظظظظظظظظظظظ    اا ظظظظظظظظظظظظظظ  ا كظظظظظظظظظظظظظظ     

 

 ا كظظظظظظظظظظظظ ا  ظظظظظظظظظظظظهُّ   ظظظظظظظظظظظظ  ا ظظظظظظظظظظظظ     

ٚاهلل إْٞ إىل اٯٕ أدسٿز إغ٬َٞ نٌ : ثين عًٝ٘ يف ٚدٗ٘ ٜكٍٛٚنإ إشا أڂ  

 .ٚقت، َٚا أغًُت بعس إغ٬َاڄ دٝساڄ

ٞٻ يف آخط عُطٙ قاعس٠ يف ايتؿػري غڀ٘، ٚع٢ً ظٗطٖا أبٝات غڀ٘  ٚبعح إي

 : َٔ ْعُ٘

   ظظظظظظظظظظظظظظظه اس قظظظظظظظظظظظظظظظ  إ   ط اس يظظظظظظظظظظظظظظظه  

 

   ظظظظظظه ا مظظظظظظاك  ل دلمظظظظظظ    ظظظظظظهس   

   ظظظظظظه اسللظظظظظظ    س  مظظظظظظ  ا ظظظظظظ   ظظظظظظه     

 

 ااخلظظظظظ   إُّ يي   ظظظظظه مظظظظظ    ظظظظظ   يظظظظظه      

 س   ظظظظظظ  ا  س  مظظظظظظ    لظظظظظظ  م  عظظظظظظ      

 

 اس  ظظظظ  اسظظظظظ  ش سظظظظ   فظظظظظ  ا ضظظظظظ ا     

 اسظظظظظظظظظظظاش سظظظظظظظظظظظ   ا ظظظظظظظظظظظ   ط  يظظظظظظظظظظظ        

 

 اس  ظظظظظظظظ ا   إذا  ه ظظظظظظظظ    اقظظظظظظظظه   

    هسق  ظظظظظظظظظهإس  ظظظظظظظظظ ذُّ مظظظظظظظظظ  اسظظظظظظظظظ     

 

 إ  اس ظظ ا   مظظه  ظظ   ظظه ل ا يظظه        

 اسمظظظظظظظظ   ملظظظظظظظظ   ظظظظظظظظاقه   ا ظظظظظظظظ    ظظظظظظظظ ا     

 

 اس  ظظظظظظظظظظظ ي     ظظظظظظظظظظظه ل  عظظظظظظظظظظظ  ذ ا     

 اس   ظظظظظظظ  سظظظظظظظ   ظظظظظظظ  يمظظظظظظظ اع   ظظظظظظظ    

 

  مظظظظظظظظظه يكظظظظظظظظظ ُّ    ظظظظظظظظظهط اس سيظظظظظظظظظه    

 ااس قظظظظظظظ  سظظظظظظظظ  امظظظظظظظم  ذا   سا     ظظظظظظظظ ا    

 

  مظظظظه اس  ظظظظ    ظظظظ ا  امظظظظم  سظظظظ  ذا ظظظظ    

 ا ظظظظ   احلظظظظهو   ظظظظهو اخللظظظظ     ع ظظظظَّ     

 

 ا لظظظظظظظظظ َّ   ظظظظظظظظظ     ظظظظظظظظظ  سظظظظظظظظظ    ظظظظظظظظظ  

 فمظظظظ    ظظظظ  م ل ظظظظه  مظظظظ  اظظظظ   هسقظظظظ       

 

 ف ظظ  او ظظ و اسللظظ   ا  ظظ   اسعظظه     

 ااحلمظظظظظظظظ    مظظظظظظظظ ه  اسكظظظظظظظظ ُّ   عظظظظظظظظ   

 

 (1)مه  هُّ م   امه م  ا   عاظ    ظ  يظه      

 (1)يظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظه  

 
                                                           

 .521_  ٫520بٔ ايكِٝ  َساضز ايػايهني_  1
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 :اؿُس هلل ايصٟ تتِ بٓعُت٘ ايكاؿات، ٚبعس

دٌ _ملٛىل إىل ا طايتڀٛاف يف تؿكٌٝ أزب املٛعع١ أتٛد٘ بايؿه ١متاؾؿٞ خ

 .ع٢ً تٝػريٙ ٚإعاْت٘ _ٚع٬

إٔ جيعٌ ٖصا ايهتاب خايكاڄ يٛدٗ٘، ْاؾعاڄ يعبازٙ، َٛاؾكاڄ  _عع ٚدٌ_ٚأغأي٘ 

 ".يػ١ٓ ْبٝ٘ 

ٚبعس ؾهط اهلل أؾهط نٌ َٔ أعإ ع٢ً ٖصا ايعٌُ مبؿٛض٠، أٚ تكشٝض، أٚ 

جيعٌ  َطادع١، أٚ َا دط٣ فط٣ شيو، ٚأغأٍ اهلل إٔ جيعِٜٗ خري اؾعا٤ ٚإٔ

 .شيو شخطاڄ هلِ ّٜٛ ًٜكْٛ٘

نُا أعتصض يًكطا٤ ايهطاّ إٕ نإ ٖٓاى َٔ إثكاٍ، أٚ إ٬ٍَ، ٚآٌَ َِٓٗ 

 .أخِٝٗ مبا ٜطْٚ٘ َٔ ًَشٛظ١، أٚ ظٜاز٠ ؾا٥س٠َٛاؾا٠ 

ٚآخط زعٛاْا إٔ اؿُس هلل ضب ايعاملني، ٚق٢ً اهلل ٚغًِ ع٢ً ْبٝٓا قُس ٚآي٘ 

 .ٚقشب٘ أمجعني

 اخلامتة
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 3 ا ق م _ 

 6 ع يم ا   ل  _ 

 7 ا ا  ا   ل  ل اسق  ُّ اسك يَّ_ 

 9 مقهم  ا   ل  ا كم ه_ 

 11   ط ا   ل _ 

نًُات يبعض ايعًُا٤ يف : ايتشًٞ بايتك٣ٛ ٚإخ٬م اي١ٝٓ_ 1

ن١ًُ يًشػٔ ايبكطٟ ٚن١ًُ : عسّ اؾرتاط ايهُاٍ يًٛاعغ

يػعٝس بٔ دبري ٚن١ًُ يٲَاّ َايو، ٚن١ًُ يًڀربٟ ٚن١ًُ ٫بٔ 

 11 سعّ، ٚن١ًُ يًٟٓٛٚ ٚن١ًُ يًؿٓكٝڀٞ

 14 ايعًِ_ 2

أثط شيو يف : يني اؾاْب، ٚبػط ايٛد٘، ٚاٱسػإ إىل ايٓاؽ_ 3

ٚبصي٘، " ْؿٛؽ املسعٜٛٔ، ٚن١ًُ ٫بٔ ت١ُٝٝ يف َعاح ايٓيب

ٚأَٛض حيػٔ بايٛاعغ ػٓبٗا، ٚن١ًُ ٫بٔ املكؿع يف أزب اجملايػ١ 

 15 ط َٔ استكاض اؾًٝؼٚاحملازث١، ٚن١ًُ يًػعسٟ يف ايتشصٜ

ساد١ ايٛاعغ يصيو، ٚؾ٤ٞ َٔ غري٠ : ايكرب ٚاؿًِ_ 4

يف ايكرب ٚاؿًِ، ٚأبٝات نإ عُط بٔ عبسايععٜع ٜتُجٌ " ايٓيب

 17 بٗا

 19أثط شيو يف ايٓؿٛؽ، : ايتذٌُ، ٚايعٓا١ٜ باملعٗط ب٬ إغطاف_ 5

 الفورس
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ٚن١ًُ ÷ ٚن١ًُ ٫بٔ سذط املهٞ ٚن١ًُ يعُط بٔ اـڀاب

 ٚن١ًُ يًُاٚضزٟ ٚيًدڀٝب يبعض اؿهُا٤

 22 :اغتعُاٍ املساضا٠، ٚايبعس عٔ املسا١ٖٓ_ 6

 22 اؾتباٙ ٖصٜٔ ا٭َطٜٔ

 23 َعامل متٝع املساضا٠، ٚأقٛاٍ يف ٖصا ايؿإٔ 8

 28 َعامل يًُسا١ٖٓ، ٚأقٛاٍ يف ٖصا ايؿإٔ 7

 31 أخص ا٭ٖب١ ٚا٫غتعساز ٚخكٛقاڄ إشا نإ ايٛاعغ يف بساٜات٘_ 7

بٝإ إٔ ٖصٙ اـك١ً تٛيس َع اٱْػإ، ٚأْٗا : ١ اؾأفضباط_ 8

تهتػب، اؿح ع٢ً ايؿذاع١ ٚايتسضب عًٝٗا ٚبٝإ إٔ اٱخؿام 

يٝؼ عاضاڄ إشا بصٍ اٱْػإ دٗسٙ، ٚأبٝات يعُطٚ بٔ َعسٟ نطب 

 31 يف تكٜٛطٙ ساي٘ يف املعطن١

 33 ق٠ٛ امل٬سع١_ 9

 33 سهٛض ايبس١ٜٗ_ 10

أ١ُٖٝ شيو ٚبٝإ إٔ شيو خيتًـ : ١َٝطاعا٠ املس٠ ايعَٓ_ 11

باخت٬ف ا٭سٛاٍ ٚا٭ؾدام، ٚن١ًُ ٭بٞ ٬ٍٖ ايعػهطٟ يف 

اٱجياظ ٚاٱطٓاب، ٚتؿكٌٝ يف نابط اٱطاي١ ٚاٱجياظ َع شنط 

يف ٖصا ايؿإٔ، ٚن١ًُ يٲَاّ أمحس يف ايتصنري ّٜٛ " هلسٟ ايٓيب

 33 اؾُع١

 39ُات يًػًـ يف شيو، ٚنً" ٖسٟ ايٓيب: ايتدٍٛ باملٛعع١_ 12
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 يف ٖصا ايؿإٔ

 41 نًُات يًػًـ يف ٖصا ايؿإٔ: تطى ايٛعغ عٓس َٔ ٫ ٜطغب_ 13

ع٬َات : ايتذٛظ يف املٛعع١ عٓس ٬َسع١ املًٌ ٚايؿتٛض_ 14

 43 شيو، ٚنًُات يًػًـ يف ٖصا ايؿإٔ

 44 َطاعا٠ ساٍ اؾٛ_ 15

 45 َعطؾ١ ايٓؿٛؽ َٚطاعا٠ ايعكٍٛ_ 16

مناشز َٔ أسٛاٍ : بسا٠٤ با٭ِٖ ؾاملِٗؼػؼ ا٭زٚا٤ ٚاي_ 17

 45 يف شيو_ عًِٝٗ ايػ٬ّ_ا٭ْبٝا٤ 

أثط اـڀاب ايًني : ايطؾل يف ايكٍٛ، ٚادتٓاب ايه١ًُ اؾاؾ١ٝ_ 18

َع _ عًُٝٗا ايػ٬ّ_يف قبٍٛ املٛعع١ ٚقك١ َٛغ٢ ٖٚاضٕٚ 

يف ايطؾل ٚأَطٙ ب٘، " ؾطعٕٛ ٚتعًٝل ابٔ ايكِٝ ٚساٍ ايٓيب

ت يف ٖصا املع٢ٓ، ٚبٝإ يًشا٫ت اييت ٜػٛؽ ٚآثاض ٚنًُات ٚأبٝا

 47 ؾٝٗا ايؿس٠

ايٓٗٞ عٔ ايؿشـ ٚايبصا٠٤، ٚنًُات : ْعا١ٖ ايًػإ_ 19

 51 يًٟٓٛٚ، ٚايكامسٞ، ٚاملاٚضزٟ

 53 أسازٜح يف ٖصا املع٢ٓ: قطف اٱْهاض ع٢ً غري َعني_ 20

إٔ ٜٛد٘ ايٛاعغ اٱْهاض يٓؿػ٘ تكطحياڄ، ٖٚٛ ٜعين ايػاَع _ 21

 55 َجاٍ َٔ ايكطإٓ ايهطِٜ: اڄتًُٝش

 55 مناشز َٔ شيو 8: َطاعا٠ املؿاعط_ 22
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نؿ٢ =سسٜح : ايتجبت مما ٜكاٍ، ٚايٓعط يف دس٣ٚ ْؿطٙ_ 23

ٔڇط، ٚآ١ٜ +باملط٤ َٵ ٔٳ ا٭ځ َٹ َٵطٷ  ِٵ أځ ٖٴ ٚن٬ّ مجٌٝ ...ص ٚٳإڇشٳا دٳا٤ٳ

يًؿٝذ ايػعسٟ سٍٛ ٖصٙ اٯ١ٜ، ٚن١ًُ مج١ًٝ يًػعسٟ يف قٛي٘ 

ٕڇٚٳ٫ تٳعٵذٳط ٛٵ٫ إڇشٵ طٚن١ًُ مج١ًٝ ي٘ يف قٛي٘ ص ٌٵ بٹايڃكڂطٵآ يځ

ُٴٛٙٴ ُٹعٵتٴ  58 ، ٚأبٝات أٚضزٖا ابٔ سبإ يف ايطؾل ٚايتجبت...صغٳ

أ٫ حيطم ع٢ً إبسا٤ ضأٜ٘ يف نٌ أَط، ٚأ٫ ٜكٍٛ نٌ َا _ 24

 61 أَجاٍ ٚأبٝات ٚسهِ يف ٖصا املع٢ٓ: ٜعًِ

ٕ ٚايػ١ٓ هلصا أَج١ً َٔ ايكطآ: ايتُٗٝس ٚايتسضز بايعطض_ 25

َجاٍ يف ايتسضز بؿطن١ٝ ايكٝاّ، َٚجاٍ يًرتغٝب يف ايكرب : املع٢ٓ

ع٢ً ا٭ش٣، َٚجاٍ يف ايتصنري بؿهٌ اؾٗاز، َٚجاٍ يف سػٔ 

ايػٝاغ١ بعسّ اؾٗط بايطأٟ ايكطٜض يف قسض املٛعع١، ططٜك١ 

َ٪َٔ آٍ ؾطعٕٛ َع قَٛ٘، َجاٍ يف تٓعٌٜ ا٭َط ع٢ً أسٛاٍ 

 62 ايصٟ اغتأشٕ يف ايعْا قك١ ايؿاب: ايػاَعني

أَج١ً : بطاع١ ا٭غًٛب، َٚطاعات َكتهٝات ا٭سٛاٍ_ 26

٭غايٝب كتًؿ١ تٓاغب ناؾ١ ايڀبكات، ٚن١ًُ ٫بٔ اؾٛظٟ يف 

 67 ٖصا املع٢ٓ

أثط شيو، ٚن١ًُ ٭بٞ ٬ٍٖ ايعػهطٟ يف : سػٔ ا٫غتؿتاح_ 27

ا٫بتسا٤ات، ٚططم ا٫غتؿتاح، ٚن١ًُ أخط٣ ٭بٞ ٬ٍٖ 

 70طٟ يف شنط بعض ا٫بتسا٤ات، ٚأغايٝب بسٜع١ يف ايعػه
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 ا٫ؾتتاسات، ٚأَٛض ٜٓبػٞ ػٓبٗا يف َؿتتض املٛعع١

 74 أثط شيو، َٚا ٜٓبػٞ إٔ تؿٌُ عًٝ٘ اـامت١: سػٔ اـتاّ_ 28

 75 ايتٜٓٛع يف أغايٝب اـڀاب_ 29

: يكا٩ٙ َؿكٻ٬ڄ زٕٚ إبڀا٤ أٚ تعذٌٝإايرتغٌ يف ايه٬ّ، ٚ_ 30

يف ٚقـ ن٬ّ _ ضنٞ اهلل عٓٗا_امل٪َٓني عا٥ؿ١  نًُات ٭ّ

يف ٚقـ ÷ ٚؾطح ابٔ سذط يصيو، ٚن١ًُ ؾابط" ايٓيب

، ٚن١ًُ ٭بٞ ٬ٍٖ ايعػهطٟ يف ع١َ٬ غهٕٛ "ن٬ّ ايٓيب

 75 ْٳؿڃؼ اـڀٝب، ٚن١ًُ ٫بٔ مجاع١ يف أزب املتهًِ

 77 نًُات ٫بٔ مجاع١ يف ٖصا املع٢ٓ: ٬َسع١ ْرب٠ ايكٛت_ 31

أثط ايتهطاض، ٚأَج١ً َٔ ايػ١ٓ : ا٫غتدساّ يًتهطاض سػٔ_ 32

هلصا املع٢ٓ، تطىڂ ايتهطاض إشا مل ٜهٔ ٖٓاى ساد١ يصيو، ٚنًُات 

 78 ٚأبٝات يف شّ ايتهطاض يػري ساد١، ٚتكٝٝسات بؿإٔ ايتهطاض

أثط : تٛؾٝض املٛعع١ بايكطإٓ ايهطِٜ ٚا٭سازٜح ايكشٝش١_ 33

 81 شيو، ٚن١ًُ يًذاسغ يف ٖصا املع٢ٓ

أَج١ً َٔ ايكطإٓ، : غٳٛمٴ ايككل ايكشٝش١ امل٪ثط٠_ 34

 82 ٚايتٜٓٛع يف ايككل، ٚتطى املبايػ١ ؾٝٗا

أثط : تٛؾٝض املٛعع١ باؿهِ ايطا٥ع١، ٚا٭ؾعاض اؾ١ًُٝ_ 35

÷ ايؿعط يف ايٓؿٛؽ، قٍٛ قُس بٔ غ٬ّ يف عُط بٔ اـڀاب

 83َع ايؿعط، ٚابٔ دطٜر حيطن٘ يًشر ٖٚٛ يف ايُٝٔ بٝتإ َٔ 



 

 

010 

 رر

 وأسرار

 الفورس

 ايؿعط

مناشز َٔ ايهتاب ٚايػ١ٓ : قٛؽ ايتؿابٝ٘، ٚنطب ا٭َج١ً_ 36

 84 يف ٖصا ايكبٌٝ

 86 اؿطم ع٢ً اٱعطاب، ٚايبعس عٔ ايًشٔ قسض املػتڀاع_ 37

 87 ايتصنري مبآ٫ت ا٭َٛض_ 38

: إعڀا٤ ايٛغا٥ٌ قٛض٠ َا تؿهٞ إيٝ٘ َٔ اـري أٚ ايؿط_ 39

 87 َجا٫ٕ ْبٜٛإ ع٢ً شيو

 88 ث٬ث١ أَج١ً ْب١ٜٛ يصيو: ايكٍٛ ببعض اٱؾاضات اؿػ١ٝ قطٕ_ 40

أَج١ً ْب١ٜٛ، ٚتٓبٝ٘ سٍٛ َٔ : تٛدٝ٘ ايػ٪اٍ يًُداطبني_ 41

 89 ًٜٝل َٓ٘ ٖصا ا٭غًٛب

 90 َع٢ٓ شيو، َٚجاٍ عًٝ٘: اغتسعا٤ طًب ايبٝإ_ 42

 91 إثاض٠ ايعٛاطـ، ٚكاطب١ ايٛدسإ_ 43

أَج١ً : ٠ املداطبني مبا حيبٕٛاغتعُاٍ أغًٛب ايٓسا٤، َٚٓازا_ 44

 91 َٔ ايهتاب ٚايػ١ٓ

ن١ًُ يؿٝذ اٱغ٬ّ ابٔ ت١ُٝٝ : اؾُع بني اـٛف ٚايطدا٤_ 45

يف شيو، ٚسسٜح املطأ٠ اييت عصبت يف ٖط٠، ٚسسٜح ايبػٞ اييت 

 93 زخًت اؾ١ٓ بػبب نًب غكت٘، ٚتعًٝل ايعٖطٟ ع٢ً اؿسٜجني

ؿٝذ ايػعسٟ يف قٍٛ ن١ًُ يً: َطاعا٠ املكاحل ٚاملؿاغس_ 46

ٕٵ ْٳؿځعٳتٵ ايصٿنڃطٳ٣ط_ تعاىل_  94، ٚن١ًُ ٫بٔ ايكِٝ يف ؾك٘ صؾځصٳنِّطٵ إڇ
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 إْهاض املٓهط

ن١ًُ ٭َري امل٪َٓني عًٞ بٔ أبٞ : ؼسٜح ايٓاؽ مبا ٜعكًٕٛ_ 47

ٚن١ًُ ٭بٞ ٬ٍٖ _ ضنٞ اهلل عُٓٗا_طايب، ٚابٔ َػعٛز 

ٖصا، ٚمنٛشز  ايعػهطٟ سٍٛ َساض ايب٬غ١، ٚن١ًُ أخط٣ ي٘ يف

ٖٚٛ َٛقـ دط٣ _َٔ َطاعا٠ ايكشاب١ هلصا ا٭زب اؿهِٝ 

 96 _ضنٞ اهلل عُٓٗا_يعبسايطمحٔ بٔ عٛف َع عُط بٔ اـڀاب 

 99 ا٫عتساٍ يف ايڀطح، ٚاؿصض َٔ املبايػ١، ٚتهدِٝ ا٭َٛض_ 48

أثط شيو، ن١ًُ عُط ابٔ : اْؿطاح ايكسض يًٓكس اهلازف_ 49

 100 عبسايععٜع مل٫ٛٙ َعاسِ

ن١ًُ مج١ًٝ : _عع ٚدٌ_اٱقباٍ ع٢ً اهلل، ٚإسػإ َعاًَت٘ _ 50

 100 نًُات ٫بٔ اؾٛظٟ يف ٖصا املع٢ٓ_ ٭بٞ ساظّ 

 101 استػاب ا٭دط_ 51

ن١ًُ مج١ًٝ ٫بٔ : أ٫ ٜٓتعط ايٛاعغ ايؿهط إ٫ َٔ خايك٘_ 52

 102 سعّ يف ٖصا املع٢ٓ

ب١ٝ َٔ ابٔ ْكٝش١ شٖ: اؿصض َٔ ايٛضع اـازع ايهاشب_ 53

 103 اؾٛظٟ يف ٖصا املع٢ٓ

 105 اؿصض َٔ ايٝأؽ_ 54

إٔ ٜػتؿعط ايٛاعغ أْ٘ ٖٛ املككٛز ا٭ٍٚ َٔ َٛععت٘، ٚأْ٘ _ 55

 106ن١ًُ ٭بٞ ساظّ سٍٛ أضد٢ خك١ً : _عع ٚدٌ_َؿتكط إىل اهلل 
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يًُ٪َٔ، ٚظضا١ٜ أبٞ ساظّ ع٢ً ْؿػ٘، ٚض٩ٜا يف أبٞ اؿػني 

ٛظٟ ع٢ً ْؿػ٘ ٚاغتؿعاضٙ ايطاظٟ بعس َٛت٘، ٚبها٤ ابٔ اؾ

ايتككري، ٚبها٤ ابٔ عكٌٝ ع٢ً ْؿػ٘، ٚن١ًُ ٫بٔ ايكِٝ سٍٛ 

ٖصٙ املعاْٞ ٚنطب املجٌ بابٔ ت١ُٝٝ يف املػه١ٓ ٚايؿاق١ ٚايصٍ، 

 ٚأبٝات ٫بٔ ت١ُٝٝ يف ٖصا املع٢ٓ

 115 اخلهمت _ 

 116 اس   و_ 

 
 


