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بػِ اهلل ايطمحٔ ايطسِٝ
اؿُس هللٚ ،ايكٚ ٠٬ايػ ّ٬عً ٢ضغ ٍٛاهللٚ ،عً ٢آي٘ ٚقشب٘ َٔٚ
ٚا،ٙ٫أَا بعس:
ؾإٕ اٱغ ّ٬زٜ ٜٔسع ٛإىل أق ّٛقذٜٚ ،١طَ ٞإىل أؾطف غا.١ٜ
َٚا زعٛت٘ إٖ ٫سا ١ٜايٓاؽ إىل غب ٌٝاؿلٚ ،تٓب ِٗٗٝإىل َهإ ايؿه.١ًٝ
َٚا غاٜت٘ إ ٫إٔ حيٝا ايٓاؽ سٝا ٠طٝب ١يف ايعادٌ ،ثِ ٜؿٛظٚا يف اٯخط٠
بػعاز ٠خايسٚ ،٠عڀا ٤غري فصٚش يف اٯدٌ.
ٚيًشل ْٛض باٖطٚ ،يًؿه ١ًٝمجاٍ غاسطٚ ،يهٔٻ ايٓؿٛؽٳ ايٓاؾ١٦ځ يف ب١٦ٝ
خاغط ،٠أ ٚايػاضق١ځ يف أٖٛا ٤غاؾًٜ ١كـ أَاَٗا اؿلټ ؾتداي٘ باط٬ڄٚ ،تتعطض هلا
ايؿه١ًٝڂ ؾتشػبٗا ؾ٦ٝاڄ َٓهطاڄ; ؾٜ ٬هؿ ٞيف زع ٠ٛاؿل إٔ ٜڀطم ايساع ٞبٗا
اجملايؼٜٚ ،كسع بهًُ ١اؿل َٔ غري إٔ ٜؿسٻ أظضٖا باؿذٜٚ ،١تدري هلا
ا٭غًٛب ايص ٟجيعًٗا َأيٛؾ١ڄ يًعك ،ٍٛخؿٝؿ١ځ ايٛقع عً ٢ا٭مساع.
ٚيف ايكطإٓ ايهطَ ِٜا ٜسٍ عً ٢إٔ ايسع ٠ٛايكازقٜ ٫ ١جبت أقًٗاٚ ،متتس
ؾطٚعٗاٚ ،ت٪ت ٞمثطٖا _ إ ٫إٔ ٜك ّٛبٓاٖ٩ا عً ٢أغاؽ اؿذٜٚ ،١صٖب بٗا
ايساع ٞنٌ َصٖب سهٜٚ ،ِٝأخص ؾٗٝا بهٌ أزب مج.ٌٝ
ٚؾٛاٖس شيو يف ايكطإٓ نجري ،٠قاٍ اهلل _تعاىل_ :طازٵعٴ ڇإيځ ٢غٳبٹٌٝڇ ٳضبٿوځ
ش ٳػٓٳ ٹٚ ١ٳدٳا ٹزڃيٗٴِٵ بٹاډيتٹ ٞٹٖٞٳ ځأسٵػٳٔٴص ايٓشٌ.125:
شهڃُٳ ٹٚ ١ٳايڃُٳ ٵ ٛٹععځ١ٹ ايڃ ٳ
بٹايڃ ٹ
ٚنصيو زع ٠ٛايٓيب " إىل اٱغ ;ّ٬ؾإْٗا ناْت قؿٛؾ ١مبا ٜكطب ايعك ٍٛإىل
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قبٛهلاٚ ،تأيـ ايٓؿٛؽ إىل مساعٗا; ؾهإ " ٜطاع ٞيف إب٬غٗا ايڀطم ايهؿ١ًٝ
بٓذاسٗا; ؾٛٝضز يهٌ َكاّڈ َكا٫ڄ ٜٓاغبٜ٘ٚ ،هػ ٛنٌ َعٓ٢ٶ َٔ املعاْ ٞثٛباڄ ًٜٝل
ب٘ٚ ،خياطب نٌ طا٥ؿ ١عً ٢قسض عكٛهلِ٬ٜٚ ،ق ِٗٝبايػري ٠اييت ٖ ٞأزع ٢إىل
إقباهلِٚ ،أغطع أثطڄا يف قطؾِٗ عٔ غٛاٜتِٗ.
 ٫ٚضٜب إٔ ايٛعغ عٌُ دًٚ ،ٌٝي٘ _يف ْعط ايؿاضع_ َكاّ ضؾٝع.
ؾايٛعغ ٖ ٛايسع ٠ٛإىل َا ؾ ٘ٝخري ٚق٬حٚ ،ايتشصٜط مما ؾ ٘ٝؾط ٚؾػاز.
ٚايٛاعغ ٖ ٛايصٜ ٟطؾس اؾاًٖنيٜٓٚ ،ب٘ ايػاؾًنيٜٚ ،عاجل ايٓؿٛؽ ايڀا٥ؿ١
َع أٖٛاٗ٥ا; يٝعٝسٖا إىل ؾڀطتٗا ايػً َٔ ١ُٝاٱقباٍ عً ٢ايؿهاٚ ،ٌ٥ايرتؾع عٔ
ايطشا.ٌ٥
ٚيهٔٻ ايكٝاّٳ بٗصا ايعٌُ دٗازٷ حيتاز إىل أملعٝٻَٗ ١صبٚ ،١زضا ١ٜبايڀطم
اؿه ،١ُٝع ٠ٚ٬عً ٢ايعًِ ايصٜ ٟٴُٝٻع ب٘ بني اؿل ٚايباطٌٜٚ ،ؿطٻم ب٘ بني
املعطٚف ٚاملٓهط.
ثِ إٕ ايعًِ ٚايٓباٖٚ ،١سهُ ١ا٭غًٛب  ٫تأت ٞبجُطتٗا املٓؿٛز ٠إ ٫إٔ ٜهٕٛ
ايٛاعغ طٝب ايػطٜطَ ،٠ػتك ِٝايػري.٠
()1

ٖص ٖٞ ٙآزاب املٛععٚ ،١أزٚاتٗا عً ٢غب ٌٝاٱمجاٍ.

أَا تؿك ٌٝشيو ؾػٝأت ٞيف ثٓاٜا ايكؿشات ايتاي_ ١ٝإٕ ؾا ٤اهلل_.
ٚغًٝشغ ايكاض ٨ايهط ِٜإٔ بعض تًو اٯزاب زاخٌ يف بعضٚ ،إٔ بعض
اٯثاض ٜكًض إٜطاز ٙيف أنجط َٔ َٛنع; ؾًٗصا قس ٜٴذٵٌُ ايه ّ٬يف َٛنعٜٚ ،ٴؿځكٻٌٴ
 _ 1اْعط إىل نتاب :قُس ضغ ٍٛاهلل ٚخامت ايٓبٝني م ٚ ،111 _110نتاب ايسع ٠ٛإىل اٱق٬ح
مٚ ،65 _64نُٖ٬ا يًؿٝذ قُس اـهط سػني.
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ثِٻ إٕ تًو اٯزابٳ ؾاًَ ١٭زب ايٛاعغ يف ْؿػ٘ٚ ،أزب٘ يف َٛععت٘ٚ ،ططٜك١
عطن٘.
ٚقبٌ ايسخ ٍٛيف تؿك ٌٝتًو اٯزاب حيػٔ ايٛقٛف عً ٢تعطٜـ املٛعع،١
سهځُٹٗا.
ٚٚضٚزٖا يف ايكطإٓٚ ،بٝإ َكاقسٖا  ٚٹ
ؾعػ ٢إٔ ته ٕٛتًو ايكؿشات ْاؾعَ ١باضنٚ ،١إٔ ٜهتب اهلل هلا ايكب،ٍٛ
ٚيكاسبٗا اٱقابٚ ١اٱخ٬م; إْ٘ مسٝع قطٜبٚ ،اهلل املػتعإ ٚعً ٘ٝايته،ٕ٬
ٚاؿُس هلل ضب ايعاملني.

حممد بن إبراهيم احلمد
طٖ1428/10/22 _ 2ـ
داَع ١ايكك_ ِٝنً ١ٝايؿطٜعٚ ١أق ٍٛايس_ٜٔ
قػِ ايعكٝس٠
ايعيؿ11932 ٞ
م.ب460 :
www.toislam.net
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املٛعع ١يف ايًػَ :١كسض ايؿعٌ ٳٚعٳغ.
قاٍ ابٔ ؾاضؽ ×= :ايٛاٚ ٚايعني ٚايعا ٤نًُٚ ١اسس ;٠ايٛعغ ايتدٜٛـ،

ٚاي ٹععځ ١ا٫غِ َٓ٘.+

()1

ٚقاٍ ابٔ َٓعٛض ×= :ايٛعغ ٚايععٚ ١املٛعع :١ايٓكض ٚايتصنري بايعٛاقب.

قاٍ ابٔ غٝس ٖٛ :٠تصنريى يٲْػإ مبا ًٜني قًب٘ َٔ ثٛاب ٚعكاب.+

()2

ٚقاٍ ايطاغب ا٭قؿٗاْ= :× ٞايٛعغ ظدطٷ َكرتٕٷ بتدٜٛـ،قاٍ اـًٖٛ :ٌٝ
ايتصنري باـري ؾُٝا ٜطم ي٘ ايكًب.+

()3

َ _ 1عذِ َكاٜٝؼ ايًػ٫ ١بٔ ؾاضؽ .126/ 6
 _ 2يػإ ايعطب ٫بٔ َٓعٛض .466/ 7
َ _ 3عذِ َؿطزات أيؿاظ ايكطإٓ يًطاغب ا٭قؿٗاْ ٞم .564
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ٚضز يؿغ املٛعع ١يف ايكطإٓ عً ٢ث٬ث ١عؿط ٚدٗاڄ ٖٞٚ ،نُا :ًٜٞ
 _1أځٚٳععت

 _2أععو

 _3أععهِ

 _4تٳععٕٛ

ٜ _5ععهِ

ٜ _6عع٘

 _7عٹعِٗ

 _8ؾععٖٔٛ

 _9تٛععٕٛ

ٜٛ _10عغ

ٜٛ _11ععٕٛ

 _12ايٛاععني

َٛ _13عع.١

ٚإيٝو اٯٜات اييت ٚضزت يف شيو:
قاٍ اهلل _تعاىل_ :طقځايڂٛا غٳٛٳا٤ٷ عٳًځٝٵٓٳا أځٚٳ ٳععڃتٳ أځّٵ يځِٵ تٳهڂٔٵ َٹٔٵ ايڃٛٳاعٹعٹنيٳص
ايؿعطا.136:٤
ٚقاٍ :طإڇْٿ ٞأځعٹعڂوځ أځٕٵ تٳهڂٕٛٳ َٹٔٵ ايڃذٳاٖٹًٹنيٳص ٖٛز.46:
ٚقاٍ:طقڂٌٵ إڇْٻُٳا أځعٹعڂهڂِٵ بٹٛٳاسٹسٳ٠ص غبأ.46:
ٚقاٍ :طيٹِٳ تٳعٹعڂٕٛٳ قځٛٵَاڄ ايًډ٘ٴ َٴٗٵًٹهڂٗٴِٵ أځٚٵ َٴعٳصٿبٴٗٴِٵ عٳصٳاباڄ ؾٳسٹٜساڄص ا٭عطاف.164:

ٚقاٍ :طٚٳاشٵنڂطٴٚا ْٹعٵُٳ١ځ ايًډ٘ٹ عٳًځٝٵهڂِٵ ٚٳَٳا أځْعٳٍٳ عٳًځٝٵهڂِٵ َٹٔٵ ايڃهٹتٳابٹ ٚٳايڃشٹهڃُٳ١ٹ
ٜٳعٹعڂهڂِٵ بٹ٘ٹص ايبكط.231:٠
ٚقاٍ :طإڇٕٻ ايًډ٘ٳ ْٹعٹُٻا ٜٳعٹعڂهڂِٵ بٹ٘ٹص ايٓػا.58:٤
ٚقاٍ:ط ٜٳعٹعڂهڂِٵ يځعٳًډهڂِٵ تٳصٳنډطٴٕٚٳص ايٓشٌ.90:
ٚقاٍ :طٜٳعٹعڂهڂِٵ ايًډ٘ٴ أځٕٵ تٳعٴٛزٴٚا يٹُٹجٵًٹ٘ٹص ايٓٛض.17:
ٚقاٍ:ط ٚٳإڇشٵ قځاٍٳ يڂكڃُٳإٴ ٫بٵٓٹ٘ٹ ٚٳٖٴٛٳ ٜٳعٹعڂ٘ٴص يكُإ.13:
 _ 1اْعط املعذِ املؿٗطؽ ٭يؿاظ ايكطإٓ ايهط ِٜحملُس ؾ٪از عبسايباق ٞم .923
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ٚقاٍ :طؾځأځعٵطڇضٵ عٳٓٵٗٴِٵ ٚٳعٹعڃٗٴِٵص ايٓػا.63:٤
ٚقاٍ:طؾځعٹعڂٖٛٴٔٻ ٚٳاٖٵذٴطٴٖٚٴٔٻصايٓػا.34:٤
ٚقاٍ :طؾځتٳشٵطڇٜطٴ ضٳقځبٳ١ٺ َٹٔٵ قځبٵٌڇ أځٕٵ ٜٳتٳُٳاغٻا شٳيٹهڂِٵ تٴٛعٳعڂٕٛٳ بٹ٘ٹص اجملازي.3:١
ٚقاٍ:ط شٳيٹوځ ٜٴٛعٳغڂ بٹ٘ٹ َٳٔٵ نځإٳ َٹٓٵهڂِٵ ٜٴ٪ٵَٹٔٴ بٹايًډ٘ٹ ٚٳايڃٝٳٛٵّڇ اٯخٹطڇص ايبكط.232:٠
ٚقاٍ :طشٳيٹهڂِٵ ٜٴٛعٳغڂ بٹ٘ٹ َٳٔٵ نځإٳ ٜٴ٪ٵَٹٔٴ بٹايًډ٘ٹ ٚٳايڃٝٳٛٵّڇ اٯخٹطڇصايڀ٬م.2:
ٚقاٍ :طٚٳيځٛٵ أځْٻٗٴِٵ ؾځعٳًڂٛا َٳا ٜٴٛعٳعڂٕٛٳ بٹ٘ٹصايٓػا.66:٤
ٚقاٍ :طؾځذٳعٳًڃٓٳاٖٳا ْٳهځا٫ڄ يٹُٳا بٳٝٵٔٳ ٜٳسٳٜٵٗٳا ٚٳَٳا خٳًڃؿځٗٳا ٚٳَٳٛٵعٹعځ١ڄ يٹًڃُٴتٻكٹنيٳصايبكط.66:٠
ٚقاٍ :طؾځُٳٔٵ دٳا٤ٳٙٴ َٳٛٵعٹعځ١څ َٹٔٵ ضٳبٿ٘ٹ ؾځاْتٳٗٳ ٢ؾځًځ٘ٴ َٳا غٳًځـٳصايبكط.275:٠
ٚقاٍ :طٖٳصٳا بٳٝٳإٷ يٹًٓٻاؽڇ ٚٳٖٴسٶٚ ٣ٳَٳٛٵعٹعځ١څ يٹًڃُٴتٻكٹنيٳصآٍ عُطإ.138:
ٚقاٍ :طٚٳَٴكٳسٿقاڄ يٹُٳا بٳٝٵٔٳ ٜٳسٳٜٵ٘ٹ َٹٔٵ ايتٻٛٵضٳا٠ٹ ٚٳٖٴسٶٚ ٣ٳَٳٛٵعٹعځ١ڄ يٹًڃُٴٻتكٹنيٳص
املا٥س.46:٠
ٚقاٍ :طٚٳنځتٳبٵٓٳا يځ٘ٴ ؾٹ ٞا٭ځيڃٛٳاحڇ َٹٔٵ نڂٌٿ ؾٳٞٵ٤ٺ ٳَٛٵعٹعځ١ڄصا٭عطاف.145:
ٚقاٍ :طٜٳا أځٜټٗٳا ايٓٻاؽٴ قځسٵ دٳا٤ٳتٵهڂِٵ َٳٛٵعٹعځ١څ َٹٔٵ ضٳبٿهڂِٵص ْٜٛؼ.57:
ٚقاٍ :طٚٳدٳا٤ٳىځ ؾٹٖ ٞٳصٹٙٹ ايڃشٳلټ ٚٳَٳٛٵعٹعځ١څ ٚٳشٹنڃطٳ ٣يٹًڃُٴ٪ٵَٹٓٹنيٳص ٖٛز.120:
ٚقاٍ :طازٵعٴ إڇيځ ٢غٳبٹٌٝڇ ضٳبٿوځ بٹايڃشٹهڃُٳ١ٹ ٚٳايڃُٳٛٵعٹعځ١ٹ ايڃشٳػٳٓٳ١ٹصايٓشٌ.125:
ٚقاٍ :طٚٳيځكځسٵ أځْعٳيڃٓٳا إڇيځٝٵهڂِٵ آٜٳاتٺ َٴبٳٝٿٓٳاتٺ ٚٳَٳجٳ٬ڄ َٹٔٵ ايډصٹٜٔٳ خٳًځٛٵا َٹٔٵ قځبٵًٹهڂِٵ
ٚٳَٳٛٵعٹعځ١ڄ يٹًڃُٴتٻكٹنيٳصايٓٛض.34:
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املٛعع ١باب َٔ أبٛاب ايسع ٠ٛإىل اهللٚ ،أغًٛب َٔ أغايٝب ا٭َط باملعطٚف،
ٚايٓٗ ٞعٔ املٓهط.
ٚحيػٔ ٖٗٓا إٜطاز َكاقس املٛععٚ ١سهُٗا; ستٜ ٫ ٢ٴعځٔ أْٗا ؾطعت ملكًش١
َع ٘ٓٝؾإشا ؾاتت تًو املكًش ١ظڂٔٻ إٔ املٛعع ١مل ت٪تٹ مثطتٗا.
ٚميهٔ إمجاٍ تًو املكاقس ٚاؿهِ مبا :ًٜٞ

()1

 _1إقاَ ١سذ ١اهلل عً ٢خًك٘ :نُا قاٍ _تعاىل_ :طضٴغٴ٬ڄ َٴبٳؿٿطڇٜٔٳ ٚٳَٴٓصٹضڇٜٔٳ ٭ځ٫ډ
ٜٳهڂٕٛٳ يٹًٓٻاؽڇ عٳًځ ٢ايًډ٘ٹ سٴذٻ١څ بٳعٵسٳ ايطټغٴٌڇص ايٓػا.165:٤
 _2اٱعصاض إىل اهلل _عع ٚدٌ_ ٚاـطٚز َٔ عٗس ٠ايتهًٝـ :قاٍ اهلل _تعاىل_ يف
قاؿ ٞايك ّٛايص ٜٔاعتس ٣بعهِٗ يف ايػبت :طقځايڂٛا ٳَ ٵعصٹ ٳض٠ڄ إڇيځ ٢ضٳبٿهڂِٵص
ا٭عطاف.164:

ٚقاٍ _عع ٚدٌ_ :طؾځتٳٛٳٍٻ عٳٓٵٗٴِٵ ؾځُٳا أځْٵتٳ بٹُٳًڂّٛڈص ايصاضٜات.54:
 _3ضدا٤ٴ ايٓؿع يًُأَٛض :نُا قاٍ _تعاىل_ :طَٳعٵصٹضٳ٠ڄ إڇيځ ٢ضٳبٿهڂِٵ ٚٳيځعٳًډٗٴِٵ ٜٳتٻكڂٕٛٳص
ا٭عطاف.164:
ٚقاٍ _عع ٚدٌ_ :طٚٳشٳنِّطٵ ؾځإڇٕٻ ايصٿنڃطٳ ٣تٳٓؿځعٴ ايڃُٴ٪ٵَٹٓٹنيٳص ايصاضٜات.55:
 _4ضدا ٤ثٛاب اهلل _ عع ٚدٌ _ :إش ايسع ٠ٛباب عع َٔ ِٝأبٛاب ايرب.
 _ 1اْعط داَع ايعًٚ ّٛاؿهِ ٫بٔ ضدب ٚ ،255 / 2أنٛا ٤ايبٝإ يًؿٝذ قُس ا٭َني ايؿٓكٝڀٞ
.176/2
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 _5اـٛف َٔ عكاب اهلل _تباضى ٚتعاىل_ :إش إٕٻ تٳطٵىځ ايسعَ ٠ٛٴ٪شٕ بايعكٛب.١
قاٍ اهلل _تعاىل_ :طٜٳا أځټٜٗٳا اډيصٹٜٔٳ آ ٳَٓٴٛا َٳٔٵ ٜٳطٵتٳسٻ ٹَٵٓهڂِٵ عٳٔٵ زٹٜٓٹ٘ٹ ځؾػٳ ٵٛفٳ ٜٳأڃتٹٞ
ايًډ٘ٴ ٹبكځٛٵّڈ ٜٴشٹټبٗٴ ٵِ ٚٳٜٴشٹبټْٛٳ٘ٴصاملا٥س.54:٠
ٚقاٍ :طٚٳإڇٕٵ ٳتتٳ ٳٛيډٛٵا ٳ ٜٵػتٳٵب ٹسٍٵ قځٛٵَڄا ځغٝٵطٳنڂِٵ ثٴ ٻِ  ٫ٳٜهڂْٛٴٛا ځأ ٵَجٳاځيهڂِٵص قُس.38:
 _6ايٓكٝش ١يًَُٓ٪نيٚ :ايطمح ١بِٗٚ ،قب ١اـري هلِٚ ،ايطغب ١يف إْكاشِٖ مما
أٚقعٛا ب٘ أْؿػِٗ ؾ َٔ ٘ٝايتعطض يػهب اهلل ٚعكٛبت٘ يف ايسْٝا ٚاٯخطٖٚ ،٠صا
قطٜب َٔ ايجايح.
 _7إد ٍ٬اهلل ٚإععاَ٘ٚ ،قبت٘ٚ :أْ٘ أٌٖٷ ٭ٕ ٜٴڀاع ؾٜ ٬ٴعكٜٚ ،٢ٴصنط ؾ٬
ٜٴٓػٜٚ ،٢ٴؿهط ؾٜ ٬ٴهؿطٚ ،إٔ ٜٴؿتس َٔ ٣اْتٗاى قاضَ٘ بايٓؿٛؽ ٚا٭َٛاٍ.
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وأسرار

ايٛعغ عٌُ دً_ ٌٝنُا َط_ ٚايٓاؽ عادَ ١اغ ١إيٚ ،٘ٝايكا ُٕٛ٥بايٛعغ عاد١
إىل َا ٜصنطِٖ بٓبٌ غاٜتِٗٚ ،ايػبٌ املع ١ٓٝهلِ عً ٢ايكٝاّ بطغايتِٗ.
ٚقس َه ٢يف املكسَ ١إمجاٍ ٯزاب املٛععٚ ،١ؾُٝا  ًٜٞتؿكًٗٝا.
 _1ايتشً ٞبايتكٚ ٣ٛإخ٬م ايٓٚ :١ٝشيو أَط ٜػتُس ٙايٛاعغ َٔ ق ٠ٛاٱميإ
بإٔ اهلل ٜعًِ َا ٴٜػٹطټ ايٓاؽ َٚا ٜعًَٓٚ ،ٕٛٹٔٵ ٹعًڃُٹ٘ بإٔ اٱخ٬م عًَ ٘ٝساض
ايعٌُ َٔٚ ،ٳتٳ ٝڊكٓٹ٘ بإٔ زعٛت٘ إىل ؾعٌ ؾ ٖٛ ٤ٞتاضن٘ أ ٚإىل تطى ؾٜ ٖٛ ٤ٞؿعً٘
_٫تتذاٚظ اٯشإ إىل ايكًٛب ،بٌ قس تصٖب نُا ٜصٖب ايعبس دؿا٤ٶا.
ٚقس أؾاض ايكطإٓ اجملٝس إىل إٔ زاع ٞايٓاؽ إىل َعطٚف ٜ٫ؿعً٘ دسٜط
بايتٛبٝذ ،قاٍ _تعاىل_ :طأځتٳ ڃأَٴطٴٕٚٳ ايٓٻاؽٳ بٹايڃبٹطٿ ٚٳتٳٓػٳٛٵٕٳ أځْ ڂؿ ٳػهڂِٵ ٚٳأځٵْتٴِٵ ٳتٵتًڂٕٛٳ
اڃي ٹهتٳابٳ ځأؾځ ٬تٳ ٵع ٹكًڂٕٛٳص ايبكط.44:٠
ٚقاٍ _عع ٚدٌ_ :طٜٳا أځٜټٗٳا اډيصٹٜٔٳ ځآ ٳَٓٴٛا يٹِٳ ٳتكڂٛيڂٕٛٳ َٳا  ٫تٳؿڃ ٳعًڂٕٛٳ ( )2نځبٴطٳ ٳَكڃتاڄ
ٹعٵٓسٳ ايًډ٘ٹ أځٕٵ ٳتكڂٛيڂٛا َٳا  ٫تٳؿڃ ٳعًڂٕٛٳ ()3صايكـ.
ٚايتك ٖٞ ٣ٛاييت ػعٌ ايٛاعغ كًكڄا ؾُٝا ٜأَط ب٘ ،أ ٢ٜٗٓ ٚعٓ٘.
ٚيٲخ٬م أثط نبري يف لاح املٛععٚ،١اْؿطاح ايكسٚض يْ٬تؿاع بٗا عً ٢أٟ
ساٍ.
ٚايتك ٣ٛايكازض ٠عٔ ايتؿك٘ يف ايس ٜٔعل ٖ ٞاييت تهػ ٛايٛاعغ ٚقاضاڄ،

ٚسػٔٳ مستٺ غري َكڀٓع ،ؾتُتً ٤٢ايكًٛب مبٗابت٘; ؾإشا أيكَٛ ٢عع١ڄ شٖبت
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تٛٸاڄ إىل ايكًٛبٚ ،أمثطت ځنًٹُاڄ طٝباڄٚ ،عُ٬ڄ قاؿاڄٚ ،خًكاڄ ؾان٬ڄ.
ٚهلصا حيػٔ بايٛاعغ إٔ ٜتعاٖس إمياْٜ٘ٚ ،ٴ ٹععٻ ْؿػٜ٘ٚ ،كٕٛٳ عًُ٘ٚ ،إٔ
ٜرتؾع عٔ ايػؿاغـٚ ،إٔ جياْب َٛاطٔ ايطٿٜبَٛٚ ،انعٳ املٗاْٚ ،١إٔ ٜ ٫ػري
إ ٫عًَ ٢ا ميً ٘ٝايسٚ ،ٜٔتكته ٘ٝاؿهُٚ ١املط.٠٤ٚ
ٚدسٜط ب٘ إٔ ٜه ٕٛشا ْؿؼ ظنٚ ،١ٝغاس ١طاٖطْ ٠ك ;١ٝستٜ ٫ ٢ه ٕٛاـًٌ
سا٬٥ڄ بٚ ٘ٓٝبني ٖسا ١ٜايٓاؽ.
ٜ ٫ٚعين شيو إٔ ٜهَ ٕٛعكَٛاڄ َربأڄ َٔ نٌ عٝب; إش ٖ ٛبؿطَٚ ،ا نإ
يبؿط إٔ ٜسع ٞايعكُ ،١أ ٚايكٛاب ؾُٝا ٜكٜٚ ،ٍٛؿعٌ إ ٫ا٭ْبٝا ٤ؾُٝا ٜبًػٕٛ
ب٘ عٔ ضبِٗ _دٌ ٚع._٬
ٜ ٫ٚؿِٗ َٔ شيو _أٜهاڄ_ إٔ ٳٜسٳعٳ اٱْػإٴ ايٛعغځ إشا نإ َككٿطاڄ يف بعض
ايڀاعات ،أ ٚٴًَٹُٻاڄ ببعض املدايؿات.
بٌ عً ٘ٝإٔ ٜأَط ٚ ٢ٜٗٓٚي ٛنإ نصيو; ؾرتى أسس ايٛادبني يٝؼ َػٛغاڄ يرتى
اٯخط.
إذا مل يعظ ظ ل اس ظظهو مظظ

ظ ظ مظ ظ

فم ظ ظ يع ظ ظ اسعهم ظ ظ

ع ظ ظ ذلم ظ ظ

قاٍ اؿػٔ ملڀطف بٔ عبساهلل _ضمحُٗا اهلل_= :عٹغڃ أقشابو ،ؾكاٍ
َڀطف :إْ ٞأخاف إٔ أقَ ٍٛا ٫أؾعٌ.
قاٍ اؿػٜٔ :طمحو اهللٚ ،أٜٓټا ٜؿعٌ َاٜكٍٛ؟ ٜٛز ايؿٝڀإ ي ٛظؿط َٓا بٗصا;
()1

ؾًِ ٜأَط أسس مبعطٚفٚ ،مل  ٜ٘ٓأسس عٔ َٓهط.+
 _1تؿػري ايكططيب .367/1

02

أدب املوعظة

ٚقاٍ غعٝس بٔ دبري ×= :ي ٛنإ املطٜ ٫ ٤أَط باملعطٚف ٢ٜٗٓ ٫ٚ ،عٔرر املٓهط
ستٜ ٫ ٢ه ٕٛؾ ٘ٝؾَ_ ٤ٞا أَط أسس مبعطٚف ٢ْٗ ٫ٚ ،عٔ َٓهط.+

()1

وأسرار

قاٍ اٱَاّ َايو ×َعًكاڄ عًَ ٢كٛي ١غعٝس بٔ دبريٚ= :قسم غعٝس;  َٔٚشا
ايص ٟيٝؼ ؾ ٘ٝؾ.+٤ٞ

()2

ٚقاٍ ايڀربٚ= :× ٟأَا َٔ قاٍٜ ٫ :أَط باملعطٚف إ َٔ ٫يٝػت ؾٚ ٘ٝقُ١
ؾإٕ أضاز ا٭ځٚٵيځ ٢ؾذٝٿسٚ ،إ ٫ؾٝػتًعّ غسٻ باب ا٭َط باملعطٚف إشا مل ٜهٔ ٖٓاى
غري.+ٙ

()3

ٚقاٍ ابٔ سعّ ×ٚ= :ي ٛمل  ٜ٘ٓعٔ ايؿط إ َٔ ٫يٝؼ ؾ ٘ٝؾ ٫ٚ ،َ٘ٓ ٤ٞأَط
باملعطٚف إ َٔ ٫اغتٛعب٘ ملا ْٗ ٢أسس عٔ ؾط ٫ٚ ،أَط أسس غري بعس ايٓيب ".+

()4

ٚقاٍ ايٓ= :× ٟٚٛقاٍ ايعًُاٜ ٫ :٤ؿرتط يف اٯَط ٚايٓاٖ ٞإٔ ٜه ٕٛناٌَ
اؿاٍ ،ممتج٬ڄ َا ٜأَط ب٘ ،فتٓباڄ َا  ٢ٜٗٓعٓ٘.
بٌ عً ٘ٝا٭َط ٚإٕ نإ َٴدٹ٬ڄ مبا ٜأَط ب٘ٚ ،إٕ نإ َتًبػاڄ مبا  ٢ٜٗٓعٓ٘; ؾإْ٘ جيب
عً ٘ٝؾ٦ٝإ :إٔ ٜأَط ْؿػٜ٘ٗٓٚ ،اٖاٚ ،إٔ ٜأَط غريٜٗٓٚ ٙا ;ٙؾإشا أخٌٻ بأسسُٖا
نٝـ ٜباح ي٘ اٱخ ٍ٬باٯخط؟.+

()5

ٚقاٍ ايؿٝذ قُس ا٭َني ايؿٓكٝڀ × ٞبعس إٔ غام بعض اٯثاض ايٛاضز ٠يف شّ
 _ 1تؿػري ايكططيب .367/1
 _ 2تؿػري ايكططيب .367/1
 _ 3ؾتض ايباض٫ ٟبٔ سذط .53 / 13
 _ 4ا٭خ٬م ٚايػري ٫بٔ سعّ م .92
 _ 5ؾطح قشٝض َػًِ يًٓ.23 / 2 ٟٚٛ
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َٔ ٜأَط باملعطٚف ٜ ٫ٚؿعً٘ ٢ٜٗٓٚ ،عٔ املٓهط ٜٚطتهب٘ٚ= :اعًِ إٔ ايتشكٝل إٔ
ٖصا ايٛعٝس ايؿسٜس ايص ٟشنطْا َٔ اْس٫م ا٭َعا ٤يف ايٓاضٚ ،قطض ايؿؿا ٙمبكاضٜض
َٔ ايٓاض يٝؼ عً ٢ا٭َط باملعطٚفٚ ،إمنا ٖ ٛعً ٢اضتهاب املٓهط عاملاڄ بصيو،
ٜٓكض ايٓاؽ عً ;٘ٝؾاؿل إٔ ا٭َط غري غاقط عٔ قاحل  ٫ٚطاحلٚ ،ايٛعٝس عً٢
املعك ٫ ١ٝعً ٢ا٭َط باملعطٚف; ٭ْ٘ يف سس شات٘ يٝؼ ؾ ٘ٝإ ٫اـري.+

()1

ٜ ٫ٚؿِٗ مما غبل أْ٘  ٫بأؽ عً ٢ايٛاعغ يف تطى املعطٚفٚ ،ؾعٌ املٓهط ،بٌ
جيب عً ٘ٝؾعٌ املعطٚفٚ ،تطى املٓهط ،بٌ جيب عً ٘ٝإٔ ٜه ٕٛأ ٍٚممتجٌ ملا ٜأَط
ب٘ٚ ،أَٓ ٍٚت٘ٺ عُا  ٢ٜٗٓعٓ٘.
 _2ايعًِ :ؾځ ٹعًڃِ ايٛاعغ مبا ٜك ٖٛ ٍٛايص ٟجيعٌ املٛععْ ١ك١ٝڄ َٔ إٜطاز
ا٭سازٜح املٛنٛع ،١أ ٚايككل املٓبٛش ،٠أ ٚؼػني ايبسع ،أ ٚإن ٍ٬ايٓاؽ.

ك ٳري٠ٺ أځْٳا ٳَٚٳٔٵ
قاٍ اهلل _عع ٚدٌ_ :طقڂٌٵ ٳٖ ٹصٙٹ غٳبٹًٝٹ ٞځأ ٵزعٴ ٛڇإيځ ٢ايًډ٘ٹ ٳعًځ ٢بٳ ٹ
اتٻبٳ ٳعٓٹ ٞٳٚغٴبٵشٳإٳ ايًډ ٹ٘ ٳَٚٳا أځْٳا َٹٔٵ ايڃُٴؿٵطڇنٹنيٳص ٜٛغـ.108:
ؾ ٬بس يًٛاعغ إٔ ٜه ٕٛعً ٢بكري ٠ؾُٝا ٜسع ٛإي َٔ ٘ٝؾعٌ أ ٚتطى.
ح ايطغَ " ٍٛعاشاڄ ÷ إىل ائُٝ
ٚإٔ ٜه ٕٛعاملاڄ عاٍ املسعٚ ،ٛهلصا ملا بٳ ٳع ٳ
قاٍ= :إْو تأت ٞقَٛاڄ َٔ أٌٖ ايهتاب +اؿسٜح.

()2

َٚا شيو إ ٫يٝعطف ساهلِ; يٝػتعس هلِ.
 َٔٚايبكري_ ٠أٜهاڄ_ إٔ ٜه ٕٛعً ٢بكري ٠يف نٝؿ ١ٝايسعٚ ،٠ٛأغايٝبٗا.
 _ 1أنٛا ٤ايبٝإ .173 / 2
 _ 2ضٚا ٙايبداضَٚ )7331( ٚ )1496(ٚ )1458( ٟػًِ ()19
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رر
املككٛز أ٫
ٜ ٫ٚؿِٗ َٔ شيو أْ٘ ٫بس يًٛاعغ إ ٜه ٕٛعاملاڄ َتبشطاڄٚ ،إمنا

ٜسع ٛإ ٫مبا ٜعًِٚ ،أٜ ٫تهًِ مبا ٜ ٫عًِ.
قاٍ ايٓيب "= :بًػٛا عين ٚي ٛآ.+١ٜ

()1

وأسرار

()2

ٚمما ٜتعني عً ٢ايٛاعغ َعطؾت٘ ٚايٛقٛف عً_ ٘ٝايٓعط يف املكاحل ٚاملؿاغس.
ٚغٝات ٞبٝإٷ ٚتؿكٌٝٷ يصيو يف ايكؿشات ايتاي.١ٝ
 _3يني اؾاْبٚ ،بػط ايٛد٘ٚ ،اٱسػإ إىل ايٓاؽ :ؾايٓاؽ حيب ٕٛيٹني
اؾاْبٚ ،بػط ايٛد٘ٹٚ ،ايكًٛب ٴتكڃبٌ عًٜ َٔ ٢تٛانع هلاٚ ،تٓؿط ممٔ
ٜعزضٜٗا ٫ٚ ،ٴٜهځًُِّٗا إ َٔ ٫عٳٌٴ.
 َٔٚايٛغا ٌ٥اييت هلا أثط يف تٳځأيڊـ اؾاًٖني أ ٚاملؿػسٚ،ٜٔتٗ٦ٝتِٗ إىل قبٍٛ
اٱق٬ح _ بػط املعطٚف يف ٚدٚ ،ِٖٗٛاٱسػإ إي ِٗٝبأْٛ ٟع َٔ أْٛاع
اٱسػإٚ ،إضنا ِٖ٩بؿَ َٔ ٤ٞتاع ٖص ٙاؿٝا ٠ايسْٝا; ؾإٕ َٛادٗتِٗ
باؾَُٚ ،ٌٝكاؾشتِٗ بطاس ١نطمي _ ١قس ٜعڀِّـ قًٛبِٗ م ٛايساعٚ ،ٞميٗس
ايػب ٌٝيكبَ ٍٛا ٜٳعٵطڇنٴ٘ َٔ ايٓكٝش.١
ض عًٗٝا خرياڄ.
ٚايٓؿٛؽ َڀبٛع١څ عًَ ٢كاؾاٜ َٔ ٠ٴًبػٗا ْٹعٵُ١ڄٜٚ ،ٴؿ ٝٴ
قٵٓـٳ امل٪يؿ ١قًٛبٴِٗ.
ٚملجٌ ٖص ٙاؿهُ ١شنط اهلل يف ايكطإٓ َٔ َكاضف ايعنا ٠ٹ
ٚنإ ايٓيب" ٜٴ٪ثٹطٴ بعض سسٜج ٞايعٗس باٱغ ّ٬ظاْب َٔ املاٍ; ي٬ستؿاظ
ببكا ِٗ٥عً ٢اهلساٜ ،١ٜؿعٌ شيو سٝح ٜعٗط ي٘ إٔ إمياِْٗ مل ٜطغذ يف قًٛبِٗ
 _ 1اْعط ايكش ٠ٛاٱغ ١َٝ٬نٛابط ٚتٛدٗٝات يًؿٝذ قُس بٔ عجُٝني م .31 _ 26
 _ 2ايبداض.)3461( ٟ
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ضغٛرٳ َا  ٫تعيعي٘ ايؿنت.
ٚإىل أَجاٍ ٖ ٤٫٪أؾاض _عً ٘ٝايكٚ ٠٬ايػ _ّ٬بكٛي٘= :إْ ٞ٭عڀ ٞايطدٌٳ
ٚغريٴ ٙأسبټ إيٞٻ َٓ٘; خؿ ١ٝإٔ ٜهبٻ٘ اهلل يف ايٓاض.+

()1

قاٍ ؾٝذ اٱغ ّ٬ابٔ ت= :× ١ُٝٝنُا نإ إعڀا " ٙ٩امل٪يؿ ١قًٛبِٗ
َأَٛضاڄ ب٘ يف سك٘ ٚدٛباڄ أ ٚاغتشباباڄٚ ،إٕ مل ٜهٔ َأَٛضاڄ ب٘ ٭سس.
نُا نإ َعاس٘ َع َٔ ميعح َع٘ َٔ ا٭عطاب ٚايٓػاٚ ٤ايكبٝإ; تڀٝٝباڄ
يكًٛبِٗٚ ،تؿطحياڄ هلِ _َػتشباڄ يف سك٘ ٜجاب عًٚ ٘ٝإٕ مل ٜهٔ أٚي٦و َأَٛضٜٔ
باملعاح َعَ٘ٝٗٓ ٫ٚ ،ني عٓ٘.
ؾايٓيب " ٜبصٍ يًٓؿٛؽ َٔ ا٭َٛاٍ ٚاملٓاؾع َا ٜتأيؿٗا ب٘ عً ٢اؿل املأَٛض
بٜ٘ٚ ،ه ٕٛاملبص ٍٚمما ًٜتص ب٘ اٯخص ٚحيب٘; ٭ٕ شيو ٚغ ١ًٝإىل غري.+ٙ

()2

ـٚ ،أٜ ٫هٕٛ
ـ ٜٚٴ٪ٵيځ ٴ
ٚهلصا حيػٔ بايٛاعغ إٔ ٜه ٕٛيٝٿٔ ايعطٜهٚ ،١ممٔ ٳٜأڃيځ ٴ

دايف ايڀبع ،قاغ ٞايكًبَ ،تعايٝاڄ عً ٢ايػاَعني.
ٚجيسض ب٘ إٔ ٜرتؾع عٔ ايعباضات املؿعط ٠بتعع ِٝايٓؿؼ ،نشاٍ َٔ ٜهجط َٔ
إزاضز نُري املتهًِ (أْا) أَ ٚا ٜكَ ّٛكاَ٘ نإٔ ٜك( ٍٛيف ضأ )ٜٞأ( ٚسػب
خربت )ٞأٖ( ٚصا َا تٛقًت إيٚ )٘ٝم ٛشيو.
ٚأځدٵسٳض بايبعس عٔ شيو َا نإ ؾ ٘ٝتؿد ِٝيًٓؿؼ ناٱتٝإ بهُري اؾُع ،نإٔ
ٜكٖ( :ٍٛصا ضأٜٓا) ٖ( ٚصا تطدٝشٓا) أٖ( ٚصا َا تٛقًٓا إي.)٘ٝ
 _ 1ضٚا ٙايبداضَٚ )1478 ٚ 27( ٟػًِ (.)150
 _ 2ا٫غتكاَ٫ ١بٔ ت.155/2 ١ُٝٝ
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رر
ايؿذ ١اييت
 َٔٚشيو إٔ ٜهطض نًُ( :١ٳْكڂ(ٚ )ٍٛقًٓا) ٚم ٛشيو َٔ ايعباضات

تِٓ عٔ ْكل ٚغطٚض ،خكٛقاڄ إشا قسضت ممٔ يٝؼ ي٘ َهاْ.١

وأسرار

ؾٗصا نً٘ فًب ١يتباعس ا٭ْؿؼٚ ،تٓانط ا٭ضٚاحٚ ،قً ١ايتأثري.
ٚبس٫ڄ َٔ شيو حيػٔ ب٘ إٔ ٜػتعٌُ ايكٝؼ اييت تٛس ٞبايتٛانعٚ ،ععٚ
ايعًِ ٭قشاب٘ ،نإٔ ٜكٜٚ( :ٍٛبس ٚيًُتأٌَ نصا ٚنصا) أٜ ٚكٚ( :ٍٛيعٌ
ايكٛاب إٔ ٜكاٍ :نصا ٚنصا) ٚم ٛشيو َٔ ايعباضات املؿعط ٠بايتٛانع،
ٚاٖتهاّ ايٓؿؼ.
قاٍ ابٔ املكؿع= :ؼؿغ يف فًػو ٚنَ٬و َٔ ايتڀا ٍٚعً ٢ا٭قشاب،
ٚطبٵ ْؿػاڄ عٔ نجريڈ مما ٜعطض يو ؾ ٘ٝقٛاب ايكٚ ٍٛايطأَ ;ٟساضا٠ڄ; يٜ ٬٦عٔ
أقشابو إٔ زأبو ايتڀا ٍٚعً.+ِٗٝ

()1

ٚقاٍ ايؿٝذ عبسايطمحٔ ايػعسٚ= :× ٟاسصض غا ١ٜاؿصض َٔ استكاض َٔ
ػايػ٘ َٔ مجٝع ايڀبكاتٚ ،اظزضا ،٘٥أ ٚا٫غتٗعا ٤ب٘ ق٫ٛڄ ،أ ٚؾع٬ڄ ،أٚ
إؾاض٠ڄ ،أ ٚتكطحياڄ ،أ ٚتعطٜهاڄ; ؾإٕ ؾ ٘ٝث٬ث ١قاشٜط:
أسسُٖا :ايتشطٚ ِٜاٱثِ عً ٢ؾاعً٘.
ايجاْ :ٞز٫يت٘ عً ٢محل قاسب٘ٚ ،غؿاٖ ١عكً٘ٚ ،دًٗ٘.
ايجايح :أْ٘ باب َٔ أبٛاب ايؿطٚ ،ايهطض عًْ ٢ؿػ٘.+

()2

 _4ايكرب ٚاؿًِ :ؾايٛاعغ قتاز يصيو أؾس اؿاد ;١إش َٖ ٛٴعٳ ٻطضٷ ملا ٜجري،ٙ
 _ 1ا٭زب ايكػري ٚا٭زب ايهبري ٫بٔ املكؿع م .134
 _ 2ايطٜاض ايٓانط٫ ٠بٔ غعس ٟم .419
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ٚحيطى زٚاع ٞايػهب ؾ.٘ٝ
َٛ َٔٚاعغ يكُإ _عً ٘ٝايػ٫ _ّ٬بٓ٘ ٜ ٖٛٚعٹع٘ :طٚٳاقٵبٹطٵ ٳعًځَ ٢ٳا
ځأقٳابٳوځص يكُإ.17 :
ؾ ٬حيػٔ بايٛاعغ إٔ ٜه ٕٛنٝٿل ايكسض ،قً ٌٝايكرب; شيو إٔ اؾُاعات

اييت اغتؿط ٣ؾٗٝا ايؿػاز ناملطٜضٚ ،ايٛاعغ هلا نايڀبٝب.
ٚنُا إٔ املطٜض قس ٜسؾع٘ دًٗ٘ ،أ ٚغ ٤ٛتكطؾ٘ إىل إٔ ٜٓاٍ ايڀبٝب ببعض

ايػ_ ٤ٛؾهصيو اؾُاعات اييت أْٗهٗا ايؿطٚ ،اغتشٛش عًٗٝا ايؿٝڀإ; ؾكس
ٜسؾعٗا شيو إٔ تٓاٍ طبٝب ا٭ضٚاح ببعض ا٭ش.٣
ؾإشا نام قسضٚ ،ٙقٌ استُاي٘ تٓػٻكت سٝات٘ٚ ،مل ٜكسض عٓ٘ خري نجري ،أٚ

عٌُ نبري; ؾدري يًٛاعغ _إشاڄ_ إٔ ٜتًك ٢ا٭ش ٣بكسض ضسبٚ ،أؾل ٚاغعْٚ ،ؿؼ
َڀُ.١ٓ٦
ٚيٝعًِ إٔ َُٗت٘ ؾاق ;١ؾًٝػتعس هلا با٫غتعاْ ١باهللٚ ،يٝساٚڇ نڂ ڂًّٛٳ ايٓؿٛؽ

باهلسٚ ،٤ٚغع ١ايكسضٚ ،يني اؾاْبَٚ ،كابً ١اٱغا ٠٤باٱسػإ; ؾإٕ تًو
ايكؿاتٹ ضٴ ڃقٝٳ١ڂ ايٓؿٛؽ ايؿطغٚ ،١بًػِٴ اؾطاح ايػا٥ط.٠
ٚيٝػتشهط أْ٘ َا ٚقـ أَاّ ايٓاؽ يٝداقُِٗ; ؾځٝٳدٵكٹُٳِٗٚ ،يهٔٵ يٝساٟٚٳ
ؾػازِٖٜٚ ،طزٻ ؾاضزِٖ; ؾًٝشطم عً ٢إٔ ٪ٜيـ ايكًٛب ٚايٓؿٛؽ بتًو
ايكؿات.
قاٍ اهلل _تعاىل_ يف ٚقـ ْبٓٝا قُس " :ط ٳٚيځٛٵ ڂنٓٵتٳ ځؾعچاڄ ځغًٹٝغځ اڃي ځك ڃًبٹ
ْ٫ٵؿځهټٛا َٹٔٵ سٳ ٵٛيٹوځصآٍ عُطإ.159:
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ٚقاٍ اهلل _عع ٚدٌ_ ي٘ :ط ٴخصٵ ايڃعٳؿڃٛٳ ٚٳڃأَٴطٵ بٹايڃعٴطٵفٹ ٚٳځأعٵ ڇطضٵ عٳٔٵ ايڃذٳا ٹٖررًٹنيٳص
وأسرار

ا٭عطاف.199:

ٖٚهصا نإ _عً ٘ٝايكٚ ٠٬ايػ _ّ٬ؾهإ ٜعطض زعٛت٘ يف يني َٔ ايك،ٍٛ
ٚنإ ٜأخص باؿًِٚ ،ايكربٜٚ ،كابٌ اؾاٌٖ باٱعطاضٚ ،املػ ٤ٞبايعؿ ٛأٚ
اٱسػإ.
ٚإٕ أش٣ٶ نجرياڄ نإ ًٜشك٘ َٔ َؿطن ٞقطٜـ ٚغؿٗا ;ِٗ٥ؾًٝكا ٙبايكرب٫ٚ ،
ٜٓاٍ َٔ ععَ٘ ٚاغرتغاي٘ يف ايسعٚ ٠ٛي ٛؾ٦ٝاڄ قً٬ٝڄ.
ٚنِ َٔ نًُٜ ١طَ ٘ٝبٗا بعض املٓاؾكني ،أ ٚبعض اؾؿا َٔ ٠ا٭عطاب ،ؾٝهٕٛ
دعاٖ٩ا ايكؿض ،أ ٚايتبػِ ،أ ٚاٱْعاّ.

()1

ؾإشا نإ ايٛاعغ عًٖ ٢صا ايٓش َٔ ٛاملهاضّ أمثط ٚعع٘ٚ ،ساظ َٔ ايعًٝا ٤نٌ
َهإ.
نإ عُط بٔ عبسايععٜع × ٜتُجٌ بٗص ٙا٭بٝات:
احللظ ظ ظ ظ ظ ظظَّ ااسعلظ ظ ظ ظ ظ ظظَّ ل ظ ظ ظ ظ ظ ظظه

ظظظظظظ

سلم ظ ظ ظ ظ ظ ه اي ظ ظ ظ ظ ظ إذ مظ ظ ظ ظ ظظه ا معظ ظ ظ ظ ظظه

م ظ ظ ظ ظ ظ ظ ظ َّ م ظ ظ ظ ظ ظ ظ ظ مه
م ظ ظ ظ ظ ظ ظ ظ اُّ س ي ا

إس جبم ظ ظ ظ ظ ظ ظ ظ ظ ظ ظ ظ ظ ظ ظ ظ ظ ا اذا معظ ظ ظ ظ ظ ظ ظ ظظه

ظظَّ مظ ظ ا ظظا م ظظه ظ ظ احلل ظظَّ ااس ظ ظ

ظ ظ ظ ظ ظظعلَّ ف ظ ظ ظ ظ ظظها اسم ظ ظ ظ ظ ظ هه اا ع ظ ظ ظ ظ ظظه

ظ ظ ظ ظ ظ ظظه مه

()2

ام ظ ظ ظ ظ ظ ظ فا ظ ظ ظ ظ ظ ظ اس ظ ظ ظ ظ ظ ظظه

مخل ظ ظ ظ ظظ مظ ظ ظ ظ ظظه

ظ ظ ظ ظ ظظه فه ضظ ظ ظ ظ ظظعه

 _5ايتذٌُ ٚايعٓا ١ٜباملعٗط ب ٬إغطاف :ؾٗصا _ٚإٕ مل ٜهٔ َٔ ايكؿات اييت
تك ّٛعًٗٝا اـڀاب _ ١أَطٷ حيػٔ ايعٓا١ٜڂ ب٘; ٭ْ٘ َڀُض ا٭ْعاض.
 _ 1اْعط قُس ضغ ٍٛاهلل ٚخامت ايٓبٝني م ٚ ،113اـڀاب ١٭ب ٞظٖط ٠م .162 _ 161
 _ 2اؾاَع يػري ٠عُط بٔ عبسايععٜع يًُ ،٤٬ؼكٝل ز /قُس ايبٛضْ.594 / 2 ٛ
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ٚايٓعط ٜؿعٌ بايكًب َا ٜؿعً٘ ايه ّ٬يف ايػُع; ؾٖٗ َٔ ٛص ٙايٓاسٜٓ ٫ ١ٝكل
اعتباض ٙعٔ اعتباض ايكؿات ا٭قً ;١ٝؾٝشػٔ بايٛاعغ إٔ ٜطاع ٞشيوٚ ،إٔ
ٜعتين مبعٗطٚ ،ٙطٝب ضا٥شتَ٘ٚ ،ا ؾانٌ شيو.
قاٍ ابٔ سذط امله × ٞيف َعطض سسٜح ي٘ عٔ ايطٜاٚ= :٤قس ٜڀًل ايطٜا٤
عً ٢أَط َباح ٖٛٚ ،طًب م ٛاؾاٚ ٙايتٛقري بػري عباز ،٠نإٔ ٜككس بع ١ٜٓثٝاب٘
ايجٓا ٤عً ٘ٝبايٓعاؾٚ ١اؾُايٚ ،١م ٛشيو.+
إىل إٔ قاٍٖٚ= :صا مما تػتُاٍ ب٘ ايكًٛب; إش ي ٛغكط َٔ أع ِٗٓٝ٭عطنٛا
عٓ٘; ؾًعَ٘ إٔ ٜعٗط هلِ قاغٓ٘; يٜ ٬٦عزض ;ٙٚؾٝعطنٛا عٓ٘; َ٫تساز أعني عاَ١

ـًڃل إىل ايعٛاٖط ز ٕٚايػطا٥ط; ؾٗصا قكسٚ " ٙؾ ٘ٝقطب١څ أٟٴ قطبٚ ،١جيط ٟشيو
اځ
يف ايعًُاٚ ٤م ِٖٛإشا قكسٚا يتشػني ٖ٦ٝتِٗ.+

()1

ؾايتذٌُ ٚايعٓا ١ٜباملعٗط _إشاڄ_ أَط سػٔ; ؾاهلل _عع ٚدٌ_ مج ٌٝحيب
اؾُاٍٚ ،حيب إٔ ٜط ٣أثط ْعُت٘ عً ٢عبس.ٙ
قاٍ _عع ٚدٌ_:ط ٚٳٹثٝٳابٳوځ ځؾ ځڀٗٿطٵص املسثط.4:
()2

ٚقاٍ ايٓيب "= :إٕ اهلل مج ٌٝحيب اؾُاٍ.+

ٚإمنا احملصٚض ٖ ٛاملبايػ ١يف ايتذٌُٚ ،قطف اهلُ ١يًتأْلٚ ،اؾتساز اي ځهًځـ
عػٔ ايبع ;٠ؾٗصا مما ٜكڀع عٔ إق٬ح ايٓؿؼٜٚ ،سٍ عًْ ٢كل اٱْػإ.

قاٍ أَري املَٓ٪ني عُط بٔ اـڀاب ÷= :إٜانِ يبػتني :يبػ١ڄ َؿٗٛض٠ڄ،
 _ 1ايعٚادط عٔ اقرتاف ايهبا٥ط ٫بٔ سذط املهٚ ،44 / 1 ٞاْعط إسٝا ٤عً ّٛايس ٜٔيًػعايٞ
ٚ ،300/3اـڀاب ١م.47
 _ 2ضٚاَ ٙػًِ (.)91

أدب املوعظة

ٚيبػ ١قكٛض.+٠

()1

رر

10

وأسرار

ٚقاٍ بعض اؿهُا= :٤ايبؼ َٔ ايجٝاب َا ٜ ٫عزضٜو ايععُاٜ ٫ٚ ،٤عٝبو
اؿهُا.+٤

()2

ٚقاٍ املاٚضزٚ= :× ٟاعًِ إٔ املط ٠٤ٚإٔ ٜه ٕٛاٱْػإ َعتسٍ اؿاٍ يف
َطاعا ٠يباغ٘ َٔ غري إنجاض  ٫ٚاططاح; ؾإٕ اططاح َطاعاتٗاٚ ،تطىځ تؿكڊسٖا َٗاْ١څ
ٚشي١څٚ ،نجطَ ٠طاعاتٗا ٚقطف اهلُ ١إىل ايعٓا ١ٜبٗا زْاْٚ ٠٤كل.
ٚضمبا ت َٔ ِٖٛخ َٔ ٬ؾهٌ ٚ ،ٳعطڇ َٔ ٟمتٝٝع إٔ شيو ٖ ٛاملط ٠٤ٚايهاًَ،١
ٚايػري ٠ايؿانً ;١ملا ٜط َٔ ٣متٝع ٙعً ٢ا٭نجطٚ ،ٜٔخطٚد٘ عٔ مجً ١ايعٛاّ
ٚاملػرتشيني.
ٚخؿ ٞعً ٘ٝأْ٘ إشا تعس ٣طٛضٚ ،ٙػاٚظ قسض ٙنإ أقبض يصنطٚ ،ٙأبعح عً٢
شَ٘.+

()3

ٚخ٬ق ١ايك ٍٛإٔ ايؿاضع قس ؾٛضٻ يف أَط ايًباؽ إىل سهِ ايعازَٚ ،٠ا ًٜٝل
عاٍ اٱْػإ; ؾإشا دطت ايعاز ٠بًبؼ ْٛع َٔ ايجٝابٚ ،نإ َػتڀٝعاڄ ي٘ ،ؾعسٍ
عٓ٘ إىل قٓـ أغؿٌ َٓ٘ أ ٚأبً_ ٢قبض ب٘ اؿاٍٚ ،نط ٙي٘; ٭ٕ بصاش ٠ايًباؽ،
ٚضڇٻثتٳ٘ٴ مما تكصؾٗا ايعٚ ،ٕٛٝتٓؿع عٓٗا ايڀباع ،ؾتًك ٞبكاسبٗا إىل اهلٛإ،
ٚا٫يتؿات إي ٘ٝبأؿاظ ا٫ظزضا.٤
ٖٚص ٙاؿاٍ  ٫تًٝل بايٛاعغ; إش ٖ ٛقاسب سلٚ ،زاعٖ ١ٝس ;٣ؾ ٬حيػٔ
 _ 1أزب ايسْٝا ٚايس ٜٔيًُاٚضز ٟم.354
 _ 2أزب ايسْٝا ٚايس ٜٔم .355
 _ 3أزب ايسْٝا ٚايس ٜٔم .354
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ب٘ إٔ خيصٍ اؿل ايص ٟحيًُ٘ٚ ،اهلس ٣ايصٜ ٟسع ٛإي.٘ٝ
ٚأَا اـطٚز عٔ املعتازٚ ،ايتڀًع إىل َاٖ ٛأْؿؼ ٚأغً ٢ؾُطؾٛض _نُا َط_
قاٍ املعط:ٟ
اإُّ

ظ ظظهُّ ل س ظ ظ ش اس ظ ظ

ظظ

سظظ

فم ظظه اسم ظظام إس امظ ظ ااحلمه ظ ظ

()1

بٌ ػس أنجط ايٓاؽ ٜٳ ٵػتٳدٹؿڊ ٕٛمبٔ ٜتعس ٣طٛض أَجاي٘ يف ًَبػٜ٘ٚ ،عس ْ٘ٚغؿٗاڄ
يف ايعكٌٚ ،طٝؿاڄ َع اهل.٣ٛ

()2

قاٍ اـڀٝب ايبػسازٚ= :× ٟنُا ٜهط ٙيبؼ أ ٵزٚٳٕ ايجٝاب ؾهصيو ٜهطٙ
يبؼٴ أضؾعٗا; خٛؾاڄ َٔ ا٫ؾتٗاض بٗاٚ ،إٔ تػُ ٛإي ٘ٝا٭بكاض ؾٗٝا+

()3

 _6اغتعُاٍ املساضاٚ ٠ايبعس عٔ املسآٖ :١ؾاملساضا َٔ ٠أخ٬م املَٓ٪ني ٚاملسآٖ١
َٔ قؿات املٓا ؾكنيٚ ،ايٛاعغ حيتاز إىل ا٭خص با٭ٚىلٚ ،ايبعسٹ عٔ ايجاْ.١ٝ
ٚنجرياڄ َا ٜؿتب٘ عٓس نجري َٔ ايٓاؽ ٖصإ اـًكإ; شيهِ إٔ سسٚز ايؿهاٌ٥
تكع مبكطب َٔ ١أخ٬م َهط.١ٖٚ
ٖٚص ٙاؿسٚز يف ْؿػٗا ٚانش ١دً ،١ٝإ ٫إٔ متٝٝع َا ٜسخٌ ؾٗٝا مما ٖ ٛخاضز
عٓٗا حيتاز إىل قؿا٤ٹ ؾڀط٠ٺ ،أ ٚتطب١ٝٺ تػاؽ بٗا ايٓؿؼٴ ؾ٦ٝاڄ ؾؿ٦ٝاڄ.
ٚنجرياڄ َا ٜتؿاب٘ عً ٢ايطدٌ ٭ ٍٚايٓعط أَٛض; ؾٜ ٬سض ٟأٖ ٞزاخً ١يف
ايؿه ،١ًٝأّ ٖ ٞخاضد ١عٔ سسٚزٖا؟
ٚضمبا غبل ظٓ٘ إىل غري قٛاب; ؾٝداٍ َاٖ َٔ ٛقب ٌٝايؿهَ ١ًٝهطٖٚاڄ
 _ 1ؾطح زٜٛإ غكط ايعْس يًُعط ٟم .57
 _ 2اْعط َٓاٖر ايؿطف يًؿٝذ قُس اـهط سػني م .51 _ 50
 _ 3اؾاَع ٭خ٬م ايطاٚ ٟٚأزاب ايػاَع يًدڀٝب ايبػساز ٟم .382
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رر
ؾريتهب٘ ،أٚ
ؾٝسع٘ ،أٜ ٚعٝب ب٘ غري ،ٙأ ٚخياٍ َا ٖ َٔ ٛقب ٌٝاملهط ٙٚؾه١ًٝ
وأسرار

ميسح غري ٙعً.٘ٝ

ٖٚصا ايؿإٔ جيط ٟيف نجري َٔ ا٭خ٬م  َٔٚشيو _نُا َط_ خًل املساضا ;٠إش
()1

ٜؿتب٘ باملسآَٖ ١ع أْ٘ ميتاظ عٓ٘ اَتٝاظ ايكبض َٔ ايسد.٢
ٚمبا إٔ اؿسٜح عٔ املٛععٚ ١آزابٗاٚ ،مبا إٔ املساضا ٠خًل ؾانٌ حيتاد٘
ايعاقٌ يف سٝات٘ٚ ،إٔ املسآٖ ١خًل زْٜ ٤ٞعض ٟبكاسبٜ٘ٓٚ ،عٍ ب٘ إىل زٳضٵى
ٚغكٛط _ ؾإٕ َعطؾ ١املساضاٚ ٠متٝٝعٖا عٔ املسآٖ َٔ ١ا٭ُٖ ١ٝمبهإ; ستٜ ٢ػًو
ايعاقٌ ططٜل املساضآٜٚ ،٠أ ٣بٓؿػ٘ عٔ املسآٖ.١
٫ٚضٜب إٔ ايٛاعغ َٔ أسٛز ايٓاؽ إىل شيو; إش ٖ٬ٜ ٛق ٞايٓاؽ،
ٚخيايڀِٜٗٚ ،ٳعٵطڇض عكً٘ نجرياڄ أَاَِٗ; ؾٗ ٛقتاز إىل ٴَسٳاضا ٠ايٓاؽ عَُٛاڄ،
َٚٴساضا ٠ظٳَاَْ٘ٚ ،ٴساضا ٠كايؿ.٘ٝ
بعض َعامل املساضا:٠
ٚمما ميهٔ إٔ ٜٴُٳٻٝع ب٘ بني ٖص ٜٔاـًكني إٔ تٴصٵنځط بعض املعامل يهٌ َُٓٗا،
ٖٚص_ ٙأ٫ٚڄ_ بعض َعامل املساضا.٠
أ _ املساضا ٠تطدع إىل سػٔ ايًكاٚ ٤طٝب ايهٚ ،ّ٬ايتٛزز يًٓاؽٚ ،ػٓب َا
ٜؿعط بػهب أ ٚغدط ،نٌ شيو َٔ غري ثًِ يًس ٜٔيف دٗ َٔ ١اؾٗات.
قاٍ ابٔ بڀاٍ × =املساضا َٔ ٠أخ٬م املَٓ٪ني ٖٞٚ ،خؿض اؾٓاح
()2

يًٓاؽٚ ،تطى اٱغ٬ظ هلِ يف ايكٚ ،ٍٛشيو أق ٣ٛأغباب ا٭يؿ.+١
 _ 1اْعط ضغا ٌ٥اٱق٬ح يًؿٝذ قُس اـهط سػني .124/1
 _ 2ؾتض ايباض.545/10 ٟ
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ب _ َٔ املساضا ٠إٔ  ٬ٜقٝو ش ٚيػإ ،أ ٚقًِ عطف بٓٗـ ا٭عطاضٚ ،يځ ٵُعڇ
ا٭بطٜا ،٤ؾتٴڀڃًٹلٳ ي٘ دبٓٝوٚ ،ؼ ٘ٝٝيف سؿا ;٠ٚيعًو ؼُ ٞداْبو َٔ قصؾ٘ ،أٚ
ػعٌ يسغاتٹ٘ خؿٝؿ١ځ ايٛقع عً ٢عطنو.
دا ٤يف ايكشٝشني عٔ عط ٠ٚعٔ عا٥ؿ_ ١ضن ٞاهلل عٓٗا_ إٔ ضد٬ڄ اغتأشٕ
عً ٢ايٓيب " ؾًُا ضآ ٙقاٍ= :ب٦ؼ أخ ٛايعؿريٚ ،٠ب٦ؼ ابٔ ايعؿري.+٠
ؾًُا دًؼ تڀًډل ايٓيب " يف ٚدٗ٘ٚ ،اْبػط إي ،٘ٝؾًُا اْڀًل قايت ي٘
عا٥ؿٜ :١ا ضغ ٍٛاهلل! سني ضأٜت ايطدٌ قًت ي٘ :نصا ٚنصا ،ثِ تڀًډكت يف
ٚدٗ٘ٚ ،اْبػڀت إي٘ٝ؟
قاٍ ضغ ٍٛاهلل " =ٜا عا٥ؿ١ڂ! َت ٢عٗستٿين ؾشٻاؾاڄ؟ إٕ ؾط ايٓاؽ عٓس اهلل َٓعي١ڄ
 ّٜٛايكٝاَ َٔ ١تطن٘ ايٓاؽ; اتكا ٤ؾط+ٙ
ٚيف ضٚا َٔ= ١ٜتطن٘ ايٓاؽ ،أٚٚٳ ٳز ٳع ٴ٘ ايٓاؽ; اتكا ٤ؾشؿ٘.+

()1

ؾًكا ٤ضغ ٍٛاهلل " هلصا ايطدٌ املعطٚف بايبصا َٔ ٤قب ٌٝاملساضا ;٠٭ْ٘ مل ٜعز
عً ٢إٔ ٫قا ٙبٛد٘ طًل ،أ ٚضٳؾځ ٳل ب٘ يف اـڀاب.
ٚقس غبل إىل شٖٔ عا٥ؿ_ ١ضن ٞاهلل عٓٗا_ إٔ ايص ٟبًؼ إٔ ٜكاٍ ؾ= ٘ٝب٦ؼ أخٛ
ايعؿري ٚ ،٠ب٦ؼ ابٔ ايعؿريٜ ٫ +٠ػتشل ٖصا ايًكاٚ ،٤جيب إٔ ٜهْ ٕٛكٝبٴ٘ قػ٠ٛځ
اـڀابٚ ،عبٛؽٳ اؾبني.
ٚيهٔٻ ٳْعځ ٳط ضغٍٛڇ اهلل " أبعسٴ َٳ ٳس٣ٶٚ ،أْات٘ أط ٍٛأَساڄ; ؾٜٗ ٛطٜس تعً ِٝايٓاؽ
نٝـ ميًهَ ٕٛا يف أْؿػِٗ; ؾ ٬ٳٜعڃٗٳط إ ٫يف َهإ أ ٚظَإ ًٜٝل إظٗاض ٙؾ.٘ٝ

ٜٚطٜس تعً ُِٗٝأزباڄ َٔ آزاب ا٫دتُاع ٖٛٚ ،ضڇؾڃلٴ اٱْػإ مبٔ ٜككس إىل
 _ 1ايبداضَٚ )6131(ٚ )6054(ٚ )6032( ٟػًِ (.)2591
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رر

ظٜاضت٘ يف َٓعي٘ٚ ،ي ٛنإ ؾطٻ ٙيف ايٓاؽ ؾاؾٝاڄ.
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عً ٢إٔ إط٬م اؾبني ملجٌ ٖصا ايعا٥ط  ٫ميٓع َٔ إؾعاض ٙبڀطٜل غا٥ؼ أْو غري

ضاض عُا ٜٴؿٝعٴ٘ يف ايٓاؽ َٔ أش٣ٶٜ ٫ٚ ،عٛقو إٔ تعاؾ٘ باملٛعع ١اؿػٓ ١إ ٫إٔ
ٜه ٕٛؾٝڀاْڄا َطٜساڄ.
ز _ َٔ املساضاَ ٠طاعا ٠أعطاف ايٓاؽٚ ،عازاتِٗ َا مل ؽايـ ايؿطعٖٚ :صا
ا٭زب ٜتذً ٢عٓسَا ٜعغ اٱْػإ يف َهإ غري املهإ ايص ٟعاف ؾٚ ٘ٝځأيٹؿ٘; ؾطمبا
ٳض ٳَتٵ٘ٴ ايػطب١ڂ يف بًسٺ َا ،ؾٛدس خ٥٬لٳ أٌٖڇ شيو ايبًسٹ ٚطباعٳِٗ ٚعازاتِٗ عً٢
غري َا ٜأيـ; ؾٝشػٔ ب٘ _ٚاؿايٖ ١ص _ٙإٔ ٜطاعَ ٞا عً ٘ٝأٌٖ شيو ايبًسٚ ،إٔ
ٜتذٓب يف ٚعع٘ َٓاؾطتِٗ ،أ ٚكايؿتِٗ ؾُٝا اعتازٚا عً ;٘ٝؾصيو َٔ مجٌٝ
املعاؾط َٔٚ ،٠سػٔ املساضا.٠
ف ظ ظ ظ ظ ظ ظ ا َّ مظ ظ ظ ظ ظ ظظه م ظ ظ ظ ظ ظ ظ ل ا ظ ظ ظ ظ ظ ظظَّ

ا

ظ ظ ظ ظ ظ َّ م ظ ظ ظ ظظه مظ ظ ظ ظ ظ ل

ظ ظ ظ ظ ظ َّ

ٚنٌ شيو َؿطٚط بأٜ ٫ه ٕٛيف عازاتِٗ قصٚض ؾطع ;ٞؾإٕ نإ ثِٻ قصٚضٷ
ؾطعٞپ تعني تكس ِٜا٭َط ايؿطع ٞعً ٢نٌ عازٚ ٠عٴطف َع َطاعا ٠ا٭غًٛب
ا٭َجٌ يف ايتٓب ٘ٝعًَ ٢ا خيايـ ايؿطع.
قاٍ ابٔ سعّ ×ٚ= :إٜاى ٚكايؿ ١اؾًٝؼَٚ ،عاضن١ځ أٌٖ ظَاْو ؾُٝا
ٜ٫هطى يف زْٝاى ٫ٚ ،يف أخطاى ٚإٕ قٌٻ; ؾإْو تػتؿٝس بصيو ا٭شٚ ٣املٓاؾط،٠
ٚايعسا.٠ٚ
()1

ٚضمبا أز ٣شيو إىل املڀايبٚ ١ايهطض ايعع ِٝزَٓ ٕٚؿع ١أق٬ڄ.+
 _ 1ا٭خ٬م ٚايػري م.61
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ٚهلصا تطى ايٓيب " ْكض ايهعبَ ،١ع ضغبت٘ يف شيوٚ ،إٔ ته ٕٛعً ٢قٛاعس
إبطاٖ_ ِٝعً ٘ٝايػَٚ _ّ٬ا َٓع٘ َٔ شيو إ ٫خؿ١ٝڂ أ ٫ؼتًُ٘ قطٜـ; يكطب عٗسِٖ
بهؿط.
قاٍ _عً ٘ٝايكٚ ٠٬ايػٜ= :_ّ٬ا عا٥ؿ ١ي ٫ٛإٔ قَٛو سسٜحٷ عٗسٴِٖ بهؿط
يٓكهت ايهعب ;١ؾذعًت هلا بابني :باب ٜسخٌ ايٓاؽٚ ،بابٷ خيطد.+ٕٛ
ٚيف ضٚا ١ٜعٔ عا٥ؿ_ ١ضن ٞاهلل عٓٗا_ قايت غأيت ايٓيب "عٔ اؾځسٵض أَٔ
ايبٝت ٖٛ؟
قاٍْ= :عِ+
قًت :ؾُا هلِ مل ٜسخً ٙٛيف ايبٝت؟
قاٍ= :إٕ قَٛو قځكٴطٳتٵ بِٗ ايٓؿك+١
قًت :ؾُا ؾإٔ باب٘ َطتؿعاڄ؟
قاٍ= :ؾعٌ شيو قَٛو; يٝسخًٛا َٔ ؾاٚ٤اٚ ،ميٓعٛا َٔ ؾاٚ٤ا.
ٚي ٫ٛإٔ قَٛو سسٜحٷ عٗسِٖ باؾاًٖ ;١ٝؾأخاف إٔ تٓهط قًٛبٗٴِ إٔ أزخٌ
اؾځسٵض يف ايبٝتٚ ،إٔ أيكل باب٘ با٭ضض.+

()1

ز _ َٔ املساضا ٠اٜ ٫ػتػًِ ايٛاعغڂ يعٛاضن٘ ايٓؿػ َٔ ١ٝسبٍّ ٚبػضٚ ،ضناڄ
ٚغهبٚ ،اغتشػإ ٚاغتٗذإ; إش ي ٛغاض عً ٢إٔ ٜهاؾـ ايٓاؽ بهٌ َا
ٜعطض ي٘ َٔ ٖص ٙايؿ ٕٚ٪يف نٌ ٚقت ٚعً ٢أ ٟساٍ _ ٫ختٌ ا٫دتُاع،
ْ٫ٚكبهت ا٭ٜس ٟعٔ ايتعاٚ ،ٕٚيؿاعت ايبػها ٤بني ايٓاؽ; ؾهإ َٔ سهُ١
 _ 1ضٚا ٙايبداضَٚ )1585( ٚ )1584( ٚ )126( ٟػًِ (.)1333
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رر
ٜسع ٛإىل
اهلل يف خًك٘ إٔ ٖٝٻأ اٱْػإ ٭زب ٜتشاَ ٢ب٘ َا ٜٴشٵسٹخٴ تكاطعاڄ ،أٚ
وأسرار

ؽاشٍ; شيو ٖ ٛأزب املساضا ;٠ؾٗ ٛمما ٜعضع املٛزٚ ،٠جيُع ايكًٛب املتٓاؾط.٠

ٖـ _ َٔ املساضا ٠إٔ ًٜك ٢ايٛاعغڂ َٛعع١ڄ أَاّ شٜ ٟسٺ باطؿ ،١ؾُٓٝش٘ دبٓٝاڄ
طًكاڄٜٚ ،تذٓب يف سسٜج٘ َا ٜجري شيو ايباطـ.
ٖٚصا قٌُ ق ٍٛأب ٞايسضزا= ÷ ٤إْا يځٓٳهڃؿٴطٴ يف ٚد ٙٛأقٛاّٚ ،إٕ قًٛبٓا
يځتٳًڃعٳٓٴِٗ.+

()1

ٚيف ٖصا ا٭ثط ؾاٖس عً ٢إٔ ايتبػِ يف ٚد٘ ايعامل; اتكا ٤بأغ٘ نطبٷ َٔ
املساضاٜ ٫ٚ ٠تعسا ٙإىل إٔ ٜهَ ٕٛسآٖ.١
 _ ٚاملساضا ٠تطدع إىل شنا ٤ايؿدل ٚسهُت٘; ؾٗ ٛايصٜ ٟطاع ٞيف َكساضٖا
ٚططٜكتٗا َا ٜٓبػ ٞإٔ ٜه ;ٕٛشيو إٔ ٭غباب ايعسا٠ٚٹ َسخ٬ڄ يف تؿاٚت َكازٜط
املساضاٚ ،٠اخت٬ف ططقٗا.
ظ_ املساضاٜ ٠ٴبتػ ٢بٗا تأيٝـٴ ايٓاؽ يف سسٚز َا ٜٓبػ ;ٞؾٜ ٬ٴبٵعٹسى عٓٗا قها٤ٷ
بايكػط ،أ ٚيكا ٤يًٓكٝش ١يف ضؾل.
ح_ ٚباؾًُ ١ؾاملساضا ٠خكً ١نطمي ،١حيهُٗا ا٭شنٝاٜ ٫ٚ ،٤تعس ٣سسٚزٖا
ايؿه ;٤٬ؾايٓؿٛؽ املڀبٛع ١عً ٢املساضاْ ٠ؿٛؽ أزضنت إٔ ايٓاؽ خًكٛا;
يٝهْٛٛا يف ا٥٫ت٬ف ناؾػس ايٛاسسٚ ،ؾإٔ ا٭عها ٤ايػً ١ُٝإٔ تهًَ ٕٛت١ُ٦ڄ
 _ 1أخطد٘ ايبداض ٟيف قشٝش٘ َعًكاڄ يف نتاب ا٭زب =باب املساضاَ ٠ع ايٓاؽ +بكٝػ ١ايتُطٜض
سٝح قاٍ =ٜٚصنط عٔ أب ٞايسضزا) ......٤
ٚي٘ ططم أ خطدٗا اؿاؾغ ابٔ سذط يف تػًٝل ايتعًٝل ٚ 102/5يف نٌ َٓٗا َكاٍٚ ،يعٌ بعهٗا ٜؿس
بعهاڄ ،ؾٝه ٕٛايػٓس سػٓڄا يػري.ٙ
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عً ٢قسض َا ؾٗٝا َٔ سٝا ٫ٚ ،٠تٓهط عهٛاڄ ضنِّب َعٗا يف دػس إ ٫إٔ ٜكاب
بعًٜ ١عذع ا٭طبا ٤إٔ ٜكؿٛا هلا بع ٴس زٚا٤ٶا.
بعض َعامل املسآٖ:١
ٚبعس إٔ اتهشت بعض َعامل املساضا ٠حيػٔ إٔ تٛنٿض بعضٴ َعامل املسآٖ;١
ؾأيٝو ؾ٦ٝڄا َٔ شيو.
أ_ املسآٖ ٖٞ ١إظٗاض ايطنا مبا ٜكسض َٔ ايعامل أ ٚايؿاغل َٔ ق ٍٛباطٌ أٚ
عٌُ َهط ;ٙٚؾٗ ٞب٬ز٠څ يف ايٓؿؼٚ ،اغتهاْ١څ يًٗٚ ،٣ٛقبٍٛٴ َا ٜ ٫طن ٢ب٘
زٜٔٷ ،أ ٚعكٌٷ ،أَ ٚط.٠٤ٚ
ب_ املسآٖ ١خًل قصضٜ ٫ ،ٳٓٵشطڊ ب٘ إ َٔ ٫قٌ يف ايعًِ ٚظْ٘ ،أْ َٔ ٚؿأ ْؿأ٠ځ
قػاضڈ َٗٚاْ.١
ز_ املٗاْ ١تهِ بني دٓاسٗٝا ايهصبٚ ،إخ٬ف ايٛعسٚ ،قً ١اؿٝا.٤
ز_ َٔ املسآٖ ١إٔ ٜجينٳ ايطدٌ عً ٢ايطدٌ يف ٚدٗ٘ ،ؾإشا اْكطف عٓ٘ أطًل
يػاْ٘ يف شَ٘.
ٖـ_ َٔ املسآٖ ١إٔ ٜٳسٵخٌ ايطدٌٴ عًٜ َٔ ٢هڀط ٙاؿاٍ إىل ايجٓا ٤عًَ ٘ٝع
اغتػٓا ٘٥عٔ ايسخ ٍٛعً ،٘ٝثِ ٜبسأ بإططاَٚ ٘٥سس٘ مبا يٝؼ ؾ.٘ٝ
أَا إشا انڀط اٱْػإ إىل ايسخ ٍٛعً ٢ش ٟق ٫ ٠ٛخيڃًڂل َٔ بأغ٘ إ ٫إٔ
ٜػُع٘ ؾ٦ٝاڄ َٔ املسٜض _ؾٗ ٛيف غع ١إٔ ميسس٘ مبكساض َا ٜٳدٵ ڂًل َٔ بأغ٘٫ٚ ،
تٴًڃشٹ ڂك٘ ٖص ٙاؿاي ١بعَط ٠املسآٖني.
 َٔ _ٚاملسآٖ ١إٔ جيعٌ املسأٖٴ يػاْ٘ طٛعٳ بػ١ٝٹ ايٛد ،٘ٝؾرتاٜ ٙػبل ٖ٣ٛ
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ايٛدٜٚ ،٘ٝعٵذٳٌ إىل قَ ٍٛا ٜؿتٗ ٘ٝايٛد ،٘ٝؾُٝسح َا ٜطا ٙايٛد ٘ٝسػٓاڄ،رر ٜٚصّ
َا ٜطا ٙايٛد ٘ٝغ٦ٝاڄ; بػضٿ ايٓعط عٔ قٓاعٖ ١صا املسأٖ َٔ عسَٗا.

وأسرار

ظ_ َٔ املسآٖ ١إٔ جيعٌ اٱْػإ يػاْ٘ طٛع ضغب ١طا٥ؿت٘ ٚأتباع٘ زٚمنا ْعط يف
ضنا اـايل _دٌ ٚع._٬
ٖص ٖٞ ٙاملسآٖٚ ،١تًو أسٛاٍ أًٖٗا ٜطاٚغٚ ،ٕٛخياتًٚ ،ٕٛخيازع،ٕٛ
ٜٚهصبٜٚ ،ٕٛػرتٚ ٕٚد٘ اؿكٝك ١ا٭بًرٜ٫ٚ ،باي ٕٛمبا ٜرتتب عً ٢شيو َٔ
عٛاقب.
أَا ايصٜ ٜٔعطؾَ ٕٛا يف املسآٖ َٔ ١ؾطٚ ،حيعِْٗ إٔ ٜعٗط ايؿط عً َٔ ٢يف
اغتڀاعت٘ اـري _ ؾريبأ ٕٚبأيػٓتِٗ إٔ تػاٜط يف غري سل٪ٜٚ ،ثطْ ٕٚكض ا٭َ١
بهاؾ ١طبكاتٗا بأبًؼ أغًٛب عً ٢إٔ ٜٴعٳٿٜٛٓا يًٓاؽ َا يٝؼ بع ;ٜٔبعًُِٗ بإٔ
املسآٖ ١خٝاْٚ ،١تؿطٜط يف أزا ٤ا٭َاْٚ ،١أْٗا نطضٷ قضڈ عً ٢أقشابٗا ٚعً٢
َٔ ٜػاٜط.ْ٘ٚ
ثِ إٕ ايٓاؽٳ نبريٳِٖ ٚقػريٳِٖ ٜهطٖ ٕٛاملسآٖٚ ،١ميٮ ٕٚأع ِٗٓٝباسرتاّ
َٔ ٜٛقعِٗ يٛد٘ اـري إشا ناْٛا يف غؿًٚ ،١يٛد٘ ايؿط إشا اؾتب٘ عً.ِٗٝ
ٚيكس نإ ايعًُا ٤ا٭دٚ ،٤٬ايسعا ٠ايكازقٜ ٕٛأخص ٕٚبػٓ ١املساضاٚ ،٠مل
ٜهْٛٛا ٜتًڀد ٕٛبطدؼ املسآٖ.١
ٚيكس تعاٖطت ْكٛم ايؿطعٚ ،تعاؾطت أقٛاٍ ايعًُاٚ ٤اؿهُا ٤يف اؿح
عً ٢املساضاٚ ،٠شّ املسآٖٚ ،١قس َه ٢ؾ َٔ ٤ٞشيو.
 َٔٚشيو َا أٚضز ٙايبداض ٟيف قشٝش٘ ،سٝح أٚضز باباڄ يف نتاب ا٭زب قاٍ
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ؾ= :٘ٝباب املساضاَ ٠ع ايٓاؽ.+
ٚغام ؾ ٘ٝأثط أب ٞايسضزا ٤املانٚ ٞسسٜجني.
قاٍ اؿػٔ ×= :سػٔ ايػ٪اٍ ْكـ ايعًَِٚ ،ساضا ٠ايٓاؽ ْكـ
()1

ايعكٌٚ ،ايككس يف املعٝؿْ ١كـ امل.+١ْٚ٪

ٚقاٍ ايعتٻاب= :ٞاملساضا ٠غٝاغ ١يڀٝؿٜ ٫ ،١ػتػين عٓٗا ًَٹوڅ  ٫ٚغٴٛق١څ،
جيتًب ٕٛبٗا املٓاؾعٜٚ ،سؾع ٕٛبٗا املهاض ،ؾُٔ نجطت َساضات٘ ؾٗ ٛيف شَ ١اؿُس
ٚايػ.+١َ٬

()2

ٚقاٍ بعهِٜٗٓ= :بػ ٞيًعاقٌ إٔ ٜساض ٟظَاْ٘ َساضا ٠ايػابض يف املا٤
()3

اؾاض.+ٟ

ٚقاٍ ابٔ سبإ × َٔ= :ايتُؼ ضنا مجٝع ايٓاؽ ايتُؼ َا ٜ ٫سضى،
ٚيهٔ ٜٳكڃكٹسٴ ايعاقٌ ضنا َٔ  ٫جيس عٔ َعاؾطت٘ بسٻاڄٚ ،إٕ زؾع٘ ايٛقت إىل
اغتشػإ أؾٝا َٔ ٤ايعازات نإ ٜػتكبشٗا ،أ ٚاغتكباح أؾٝا ٤نإ ٜػتشػٓٗا َا
مل ٜهٔ َأمثاڄ; ؾإٕ شيو َٔ املساضاَٚ ،٠ا أنجط َٳٔٵ زاض ٣ؾًِ ٳ ٜٵػًځِ; ؾهٝـ تٛدس
()4

ايػ ١َ٬ملٔ مل ٜساضڇ؟!.+

ٚإشا نإ ا٭َط نصيو ؾإٕ عً ٢زعا ٠اٱق٬ح إٔ ٜطاعٛا ٖصا اؾاْبٚ ،إٔ
حيطقٛا عً ٢تطب ١ٝايٓاؽ عً ٢خًل املساضا ;٠ست ٢ته ٕٛب٬ز املػًُني َٓابت
ْؿ٤٢ٺ ميٝع ٕٚاملسآٖ َٔ ١املساضا ;٠ؾٝداطب ٕٛايٓاؽ يف ضقٚ ١أزبٚ ،ؾذاع،١
 _ 1ع ٕٛٝا٭خباض ٫بٔ قتٝب.22/3 ١
 _3 _ 2عني ا٭زب ٚايػٝاغٚ ،١ظ ٜٔاؿػب ٚايطٜاغ ١يعً ٞبٔ عبسايطمحٔ بٔ ٖص ٌٜم.154
 _ 4ضٚن ١ايعك٫ ٤٬بٔ سبإ .72_71
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ٚحيرتًَٜ٫ َٔ ٕٛڊٛخ أمساعٳِٗ باملًلٜ ٫ٚ ،هتُِٗ اؿكا٥ل َت ٢اتػعرراملكاّ;
٭ٕ حيسثِٗ بكطاس.١

()1

وأسرار

ٖصا ٚغٝأتَ ٞعٜس بٝإ ٚأَجً ١هلص ٙاملػأي ١يف ؾكطات آت.١ٝ
 _7أخص ا٭ڂٖٵبٚ ١ا٫غتعساز خكٛقاڄ إشا نإ ايٛاعغ يف بساٜات٘ :ؾعً ٘ٝإٔ ٜٴعٹسٻ
يًهًُ ١دٝساڄٚ ،إٔ ٜتسضب عً ٢إيكاٗ٥اٚ ،حيػٔ ب٘ إٔ ًٜكٗٝا يف أَانٔٳ بعٝس٠ٺ عٔ
سٛانط ايعًِ ،أ ٚيف املػادس اييت ٜٛ ٫دس ؾٗٝا أٌٖ ايعًِ ٚايؿهٌ; ست٫ ٢
ر عً ،٘ٝأ ٚٷت ځكٿ ٝٳسٙٴ سبػ.١
ٜٴطٵٳت ٳ
ؾإشا أيكَٛ ٢ععت٘ يف ٖذط ،٠أ ٚباز ،١ٜأ ٚقطٜ ١ٜػًب عً ٢أًٖٗا اؾٌٗ _ نإ
شيو أزع٫ ٢غرتغاي٘ يف َٛععت٘ٚ ،تسضب٘ عً ٢اْ٫ڀ٬م.
ٚحيػٔ باملطبني إٔ ٜسضبٛا َٔ ؼت أٜس ِٜٗعًٖ ٢ص ٙاـكً ١ايؿطٜؿٚ ،١إٔ
ٜتعاٖس ِٖٚبايٓكضٚ ،ايتٗصٜبٚ ،ايتٛد ;٘ٝستٜ ٢هْٛٛا َؿاعٌ ٖس،٣
َٚكابٝض زد.٢
 _ 8ضباط ١اؾأفٖٚ :ص ٙاـكً ١تٛيس َع اٱْػإٜٚ ،هتػبٗا _أٜهاڄ_
باملُاضغٚ ،١املطإٚ ،ايسٻضٳب ،١نُا أْٗا تتك ٣ٛمبٛدبات اٱميإ.
ؾٝذٌُ بايٛاعغ إٔ ٜتكـ بٗص ٙاـكً ١اؿُٝس ;٠ستٜ ٢عتاز يكا ٤اؾُٗٛض،
ٚاؿسٜح إي ِٗٝبڀ٬قٜٚ ١ػط.
 _ 1اْعط تؿاق ٌٝاؿسٜح عٔ املساضاٚ ٠املسآٖ ١يف ضٚن ١ايعك ٤٬م ٚ ،71_70ؾتض ايباض٫ ٟبٔ سذط
ٚ ،545_544 / 10عني ا٭زب ٚايػٝاغ ١مٚ ،157_125ايسع ٠ٛإىل اٱق٬ح م74ٚ 52_50
ٚضغا ٌ٥اٱق٬ح ٚ ،100 / 2 ٠ 138_31 /1غ ٤ٛاـًل َعاٖط _ ٙأغباب٘ _ ع٬د٘ يًهاتب م
.166_152
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 ٫ٚجيٌُ باٱْػإ إٔ ٜػرتغٌ َع نعـ قًب٘ٚ ،قً ١قربٚ ،ٙخٛؾ٘ َٔ
تٗهِ ايٓاؽ; ؾًٝؼ َٔ ؾطط ايؿذاع ١أ ٫جيس اٱْػإ يف ْؿػ٘ اـٛف َٔ
ايه ّ٬أ ٚاٱقساّ; ؾصاى ؾعٛض جيس ٙنٌ أسس إشا ٖ ٖ ٛٻِ بعٌُ دسٜس ،أ ٚنبري.

بٌ ٜهؿ ٞيف ؾذاع ١ايطدٌ أٜ ٫ٳ ٵععڂِٳ اـٛفٴ يف ْؿػ٘ ،ست ٢ميٓع٘ َٔ
اٱقساّ ،أٜ ٚطدع ب٘ إىل اْٗ٫عاّ.
ثِ عً ٘ٝبعس شيو إٔ ٜٛطٔ ْؿػ٘ عً ٢ايكربٚ ،إٔ حيصض َٔ تهد ِٝايٓتا٥ر;
ذسٵ; َاشا يف ا٭َط؟
ؾٗب أْو تهًُتٳ َط٠ڄ ،ؾأخڀأتٳ ،أ ٚمل تٴ ٹ
٫ؾ ;٤ٞؾهٌ أسس عطن ١يًدڀأ بٌ إٕ اـڀأ ٖ ٛططٜل ايكٛاب; ؾ ٬تععِِّ
ؾإٔ اـڀأ يف قًبو ٫ٚ ،تباٍ بًُع ايٓاؽ ٚعٝبِٗ; ؾايػ َِٗٓ ١َ٬ععٜع ٠املٓاٍ.
ثِ إٕ اٱخؿام يٝؼ عاضاڄ إشا بصٍ اٱْػإ دٗسٜ ٫ٚ ،ٙعس املطَ ٤ٴدؿكاڄ إ ٫إشا
ؽً ٢عٔ احملاٚيٚ ،١تكبٻٌ اهلعمي ١نأْٗا زا.١ُ٥
ٚباؾًُ ١ؾإٕ اـڀابَٚ ،١كابً ١اؾُٗٛض يف ايٛعغ نطب َٔ نطٚب
ايؿذاع١ٹ ا٭زب١ٝٹٚ ،ايؿذاع١ڂ _عَُٛاڄ_ َٖٛ ٞادٗ ١ا٭َط عٓس اؿاد ١يف ثبات،
ٚيٝػت َطازؾ١ڄ يعسّ اـٛف _نُا قس ٜٴعځٔ_.
ؾٗصا عُط ٚبٔ َعس ٟنطب ايعټبٝسٚ_ ٟسػبو ب٘ ؾذاع١ڄ ٚإقساَاڄ_ ٜكـ
ْؿػٜ٘ٚ ،كٛض ساي٘ يف غاسات ايٛغٜٚ ،٢بني إٔ اـٛف ٜساخً٘ٚ ،يهٓ٘ ٫
حيًُ٘ عً ٢ايؿطاضٚ ،اٱسذاّ; ؾٜٓ ٬كل شيو َٔ قسض ;ٙسٝح ٜك:ٍٛ
اسقظ ظ ظ ظ ظ ظ ظظ
اسقظ ظ ظ ظ ظ ظ ظ ظ ظ ظ

ظ ظ ظ ظ ظ ظ ظظ

لظ ظ ظ ظ ظ ظ ظ ظ

ظ ظ ظ ظ ظ ظ ظ ظ ظظه

ظ ظ ظ ظ ظ ظ ظظه

ه ظظظظظظظظظظ

ظ ظ ظ ظ ظ ظظ ا ظ ظ ظ ظ ظ ظ ظ

اإ ظ ظ ظ ظ ظ ظظ س ظ ظ ظ ظ ظ ظظ ا ا

ظ ظ ظ ظ سلظ ظ ظ ظ ش مظ ظ ظ ظ ا ظ ظ ظ ظ

يظ ظ ظ ظ ا
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لظ ظ ظ ظ ظ ظ
ظ ظ ظ ظ ظ ظ م ظ ظ ظ ظ ظظه ذسظ ظ ظ ظ ظ ظ مظ ظ ظ ظ ظ ظ
ع ظ ظ ظ ظ ظ ظظه ظ ظ ظ ظ ظظهس ا
ا كظ ظ ظ ظ ظ ظ

ظ ظ ظ ظ ظ ظرر ي

()1

وأسرار

 _9ق ٠ٛامل٬سع :١٭دٌ إٔ ٜسضى ايٛاعغ أسٛاٍ املداطبني ساٍ إيكاَٛ ٤ععت٘
أٖٴِ َكبً ٕٛعً ٘ٝؾٝػرتغٌ يف قٛيٜ٘ٚ ،ػتُط يف ْٗذ٘؟ أّ ِٖ َعطن ٕٛعٓ٘،
ؾٝتذ٘ إىل ْاس ١ٝأخطٜ ٣طاٖا أقطب إىل قًٛبِٗ ٚأزْ ٢إىل َٛاطٔ ايتأثري ؾ،ِٗٝ
ؾٝٳشٵػٔ بايٛاعغ إٔ ٜه ٕٛشا ْعطات ؾاسك ١ناؾؿ ;١عٝح ٜكطأ َٔ ايٛد ٙٛخڀطات
ايكًٛب َٔٚ ،ايًُشات َا تهٓ٘ ايٓؿٛؽ م ٛقٛي٘; يٝذسز بصيو ْؿاطِٜٗٚ ،صٖب
بؿتٛضِٖٚ ،يتتكٌ ضٚس٘ بأضٚاسِٗ.

()2

 _10سهٛض ايبس :١ٜٗ٭ٕ ايٛاعغ قس متط ب٘ أسٛاٍٷ تٴذٵبٹط ٙعً ٢ايعس ٍٚعٔ
نًُ ١إىل أخط ;٣ؾكس ٜٴ ٹعسټ نًُ١ڄٜٚ ،عٔ أْٗا تٓاغب ٖ ٤٫٪ايك ;ّٛؾإشا ضآِٖ ،أٚ
ضأ ٣بعهِٗ أزضى أْٗا  ٫تٓاغبِٗ.
ٚقس ٜك ٍٛنَ٬ڄا ؾٝدؿ ٢إٔ ٜؿِٗ عً ٢غري َا أضاز ٖٚهصا...
ؾإشا نإ سانط ايبس ١ٜٗأَهٓ٘ تساضىڂ اـڀأ ،أ ٚتػٝريٴ املٛنٛع ،أ ٚت٬يف
اٱسطاز.
ٖٚص ٙاـكً ١تهتػب بايتذاضبٚ ،ايٓعطٚ ،املٹطاؽ.
َ _11طاعا ٠املس ٠ايعَٓ ١ٝيًُٛعع :١ؾُطاعاٖ ٠صا ا٭زب َٔ ا٭ُٖ ١ٝمبهإ; إش ٖٛ
مما ٜعني عً ٢اْ٫تؿاع باملٛععٚ ،١اٱقػا ٤إيٗٝا بإقباٍ ْٚؿاط.
 ٫ٚضٜب إٔ شيو خيتًـ باخت٬ف ا٭سٛاٍ ٚا٭ؾدام; ؾٝدتًـ باعتباض ساٍ
 _ 1ايؿعط ٚايؿعطا٫ ٤بٔ قتٝب ١م .82
 _ 2اْعط اـڀاب ١م .44
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املٛععٚ ،١خيتًـ باعتباض ساٍ ايٛاعغٚ ،خيتًـ باعتباض ساٍ املداطبني; ؾاملٛعع١
املؿاد ١٦هلا ساٍٚ ،املٛعع ١احملسز ٠بعَإ َٚهإ قسز ٜٔهلا ساٍٚ ،املٛعع١
احملسز ٠بعٓٛإ هلا ساٍ.
ثِ إٕ املٛعع ١اييت ًٜكٗٝا ؾ َٔ ٕ٬ايٓاؽ ؽتًـ عٔ املٛعع ١اييت ًٜكٗٝا
غري ;ٙؾايعامل ٚش ٚاملهإ ي٘ ساٍ َٔٚ ،ز ْ٘ٚيف ايطتب ١ي٘ ساٍ.
ٚنصيو ايػاَع ;ٕٛؾاملكبً ٕٛعً ٢املٛعع ١هلِ ساٍ َٔٚ ،نإ إقباهلِ أقٌ
ؾًِٗ ساٍ أخطٖٚ ٣هصا...
ؾُطاعاٖ ٠ص ٙا٭سٛاٍ ٚأَجاهلا ٜعني ايٛاعغ عً ٢ايتأثري يف ايٓاؽٚ ،إغاغتِٗ
يًُٛعع.١
ٚبٓا٤ٶا عً ٢شيو ؾإْ٘ قس ٜ ٫تػٓ ٢ؼسٜس ٚقت َ ِ٥٬يًُٛعع ٫ ١تعٜس عٓ٘ أٚ
تتعسا ;ٙؾكس تكته ٞاؿهُ ١إٔ ٜڀٓب ايٛاعغٚ ،قس تكته ٞإٔ ٜٛدعٚ ،قس
تكته ٞإٔ ٜتٛغط.
ٚإشا ضٚعٖ ٞصا اؾاْبٚٚ ،نع يف َٛنع٘ عِ ْؿع٘ٚ ،ععِ ٚقع٘،
ٚايعهؼ.
قاٍ أب ٍ٬ٖ ٛايعػهطٚ= :× ٟايك ٍٛايككس إٔ اٱجياظ ٚاٱطٓاب ٜٴشتاز
إيُٗٝا يف مجٝع ايهٚ ،ّ٬نٌ ْٛع َٓ٘ٚ ،يهٌ ٚاسس َُٓٗا َٛنع; ؾاؿاد ١إىل
اٱجياظ يف َٛنع٘ ناؿاد ١إىل اٱطٓاب يف َهاْ٘; ؾُٔ أظاٍ ايتسبري يف شيو عٔ
دٗت٘ٚ ،اغتعٌُ اٱطٓاب يف َٛنع اٱجياظٚ ،اغتعٌُ اٱجياظ يف َٛنع
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اٱطٓاب أخڀأ.+

رر

()1
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وأسرار

َُٗٚا ٜو َٔ ؾ ٤ٞؾإٕ ايتٛغط ٚاٱجياظ ُٖا أقطب ا٭غايٝب ٱغاغ١
املٛعع ١إ ٫إشا اقته ٢املكاّ غري شيو.
ٖٚهصا ناْت خڀب ايٓيب " ؾُا نإ ٜڀ ;ٌٝ٭ْ٘ خيؿ ٢عً ٢ايٓاؽ املًٌ.

ٚناْت خڀب٘ َع قكطٖا ًَ ١٦ٝباؿهُٚ ،١املٛعع ١اؿػٓ ;١إش ػ ٤ٞساؾً١
ظٛاَع ايهًِٚ ،اؾٌُڇ اييت ػط ٟعً ٢ا٭يػٓ ١فط ٣ا٭َجاٍ.

()2

دا ٤يف قشٝض َػًِ عٔ دابط بٔ مسط ÷ ٠قاٍ= :نٓت أقًَ ٢ع ضغ ٍٛاهلل
" ؾهاْت ق٬ت٘ قكساڄٚ ،خڀبت٘ قكساڄ.+

()3

َٚعٓ= ٢قكساڄ :+أَ ٟتٛغط بني اٱؾطاط ٚايتؿطٜط ٚبني ايتككري ٚايتڀ.ٌٜٛ

()4

ٚيف قشٝض َػًِ عٔ أبٚ ٞا ٌ٥قاٍ= :خڀبٓا عُاضٷ ؾأٚدعٚ ،أبًؼ ،ؾًُا ْعٍ
قًٓاٜ :ا أبا ايٝكعإ! يكس أبًػتٳٚ ،أٚدعتٳ ،ؾً ٛنٓتٳ تٳٓٳ ډؿػٵتٳ!.
ؾكاٍ= :إْ ٞمسعت ضغ ٍٛاهلل " ٜك= :ٍٛإٕ ط ٍٛق ٠٬ايطدٌٚ ،قكط
خڀبت٘ َ١ٓ٦څ َٔ ؾكٗ٘; ؾأطًٛٝا ايكٚ ،٠٬أقكطٚا اـڀبٚ ،١إٕ َٔ ايبٝإ غشطاڄ.+
َٚعٓ ٢قٛي٘= :ي ٛنٓت تٓؿػت :+أ ٟأطًت قً٬ٝڄ.
َٚعٓ َٔ ١ٓ٦َ= :٢ؾك٘ :+أ ٟع.١َ٬

()6

 _ 1نتاب ايكٓاعتني ٭ب ٍ٬ٖ ٞايعػهط ٟم .259 _239
 _ 2اْعط قُس ضغ ٍٛاهلل ٚخامت ايٓبٝني م.185
َ _ 3ػًِ (.)866
 _ 4اْعط َطقا ٠املؿاتٝض مل ٬عً ٞقاض.498 / 3 ٟ
َ _ 5ػًِ (.)869
 _ 6ؾطح ايٓ ٟٚٛعً ٢قشٝض َػًِ م .568

()5
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َٚع إٔ ٖصا ٖ ٛزأب ضغ ٍٛاهلل " يف خڀب٘ َٛٚاعع٘ _ؾٜٗ ٛڀ ٌٝيف بعض
ا٭سٝإ َت ٢اقته ٢اؿاٍ اٱطاي.١
دا ٤يف قشٝض َػًِ عٔ عُط ٚبٔ أخڀب ÷ قاٍ= :قً ٢بٓا ضغ ٍٛاهلل "

ايؿذطٚ ،قعس املٓرب ،ؾدڀبٓا ست ٢سهطت ايعٗط ،ؾٓعٍ ؾكً ،٢ثِ قعس املٓرب،
ؾدڀبٓا ست ٢سهطت ايعكط ،ثِ ْعٍ ؾكً ،٢ثِ قعس املٓرب ،ؾدڀبٓا ست ٢غطبت
ايؿُؼ ،ؾأخربْا مبا نإ ٚمبا ٖ ٛنا ،ٔ٥ؾځأځعٵًځُٴٓا أځسٵؿځعڂٓا.+

()1

 َٔٚخَ ٍ٬ا َهٜ ٢تبني يٓا إٔ َس ٠إيكا ٤املٛعع ١أَطٷ ْػيب ٜٴطدع ؾ ٘ٝإىل ادتٗاز
ايٛاعغٚ ،سهُتٜ٘ٚ ،طدع ؾ ٘ٝإىل اخت٬ف ا٭سٛاٍ ٚا٭ؾدام.
نُا تبني يٓا إٔ اٱجياظ ٖ ٛايكطٜب احملبب إىل ايٓؿٛؽ.
ٚمما ميهٔ ايتؿك ٌٝؾ ٘ٝيف ٖصا ايؿإٔ _أٜهاڄ_ إٔ ٜكاٍ :إشا ناْت املٛعع ١قسز٠
َٚعًٓ ١ؾ ٬بأؽ يف إطايتٗا إشا نإ ايٛقت احملسز ٜػُض بٗصا.
ٚشيو نُا يٛنإ َٛعسٖا ٜػتػطم َا بني املػطب ٚايعؿا ،٤أ ٚنإ ٚقتٗا قسزاڄ
بػاع ١أ ٚأنجط.
ٚنصيو تػٛؽ اٱطاي ١إشا نإ ايٛاعغ َعطٚؾاڄ عٓس ايٓاؽ ٜ ِٖٚطغب ٕٛيف إطايت٘
نايعامل ايص ٟي٘ َٓعيت٘ أ ٚم ٛشيو.
ٚنصيو تػٛؽ اٱطاي ١إشا طًب املداطب َٔ ٕٛايٛاعغ إٔ ٜڀ ٌٝؾ.ِٗٝ
أَا إشا ناْت املٛععَ ١ؿاد ،١٦أ ٚنإ ايٛاعغ ٜ ٫عطؾ٘ املداطب ،ٕٛأ ٚناْٛا يف
َهإ أٚ ٚقت نٝل ؾ ٬تػٛؽ اٱطاي.١
َ _ 1ػًِ (.)2892
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ٚشيو َجٌ املٛعع ١اييت ته ٕٛزبط ايكًٛات املهتٛب ;١ؾاٱطاي ١ؾٗٝا رر
تؿه ٞإىل
وأسرار

اٱَٚ ،ٍ٬اغتجكاٍ اؿسٜح; ؾاي٥٬ل إٔ تكاؽ بكٛضَٛ ٠دع ٠دساڄ ،ؾ ٬حيػٔ
بايٛاعغ إٔ ٜٴشطز ايٓاؽٜٚ ،هذطِٖٜٚ ،جكٌ عً ِٗٝبڀ ٍٛسسٜج٘.
بٌ حيػٔ ب٘ إٔ حيسز ظَٓاڄ قكرياڄ ست ٢حيؿع املداطبني إىل ايبكا ٤يػُاع املٛعع،١
ٚشيو نإٔ ٜك :ٍٛئ أظٜس يف نًُيت ٖص ٙعً ٢مخؼ زقا٥ل أ ٚأضبع أ ٚمٖٛاٚ ،إٔ
ٜؿ ٞمبا ٜك.ٍٛ

ٚ٭ٕ ٜكاٍ :يٝت٘ ٚاقٌ خري َٔ إٔ ٜكاٍ :يٝت٘ غهت.
ٚجيٌُ بايٛاعغ إٔ ٜكتكط يف َٛععت٘ عً ٢ايهًُات اؾاَعات يًُعاْٞ
ايهجريٚ ،٠إٔ ٜتذٓب ايتؿك٬ٝت اييت ٫زاع ٞهلا.
نُا حيػٔ ب٘ أٜ ٫تؿعب يف املٛعع ،١بٌ حيػٔ إٔ ٜه ٕٛاملٛنٛع ٚاسساڄ;
ست ٢ؼكٌ ايؿا٥س٠ڂ املطدٛٻ ڂ.َ٘ٓ ٠
ؾً ٛاْڀًل يف َٛععت٘ َٔ آ ،١ٜأ ٚسسٜح ،أ ٚأثط ،ثِ بٝٻٔ املككٛز َٔ شيو

بأٚدع عباض ٠يهإ سػٓاڄ.
َجاٍ شيو إٔ ٜأخص قٛي٘ _تعاىل_:ط ٳَٚٳا ٳخ ځً ڃكتٴ ايڃذٹٔٻ ٚٳاٱڇْؼٳ ڇإ٫ډ ٹيٝٳعٵٴبسٴٕٚڇص
ايصاضٜاتٜٚ 56:تشسخ َٔ خٖ ٍ٬ص ٙاٯ ١ٜعٔ اؿهُ َٔ ١خًل اؾٔ
ٚاٱْؼٚ ،عٔ ؾهٌ عباز ٠اهللٚ ،أثطٖا يف غعاز ٠اٱْػإ يف زْٝاٚ ٙأخطاٚ ،ٙعٔ
عاقب ١اٱعطاض عٔ عباز ٠اهللٚ ،أثط ٙيف ايؿكا ٠ٚزْٝا ٚأخطٖٚ ٣هصا...
أ ٚإٔ ٜأخص قٛي٘ _تعاىل_ :طخٴصٵ ايڃعٳ ڃؿٛٳ ٚٳڃأ ٴَطٵ بٹايڃ ٴع ٵطفٹ ٚٳأځ ٵع ڇطضٵ عٳٔٵ ايڃذٳا ٹٖ ٹًنيٳص
ا٭عطاف 199:ثِ ٜبني نٝـ مجعت ٖص ٙاٯ١ٜڂ َهاض ٳّ ا٭خ٬م ٖٚهصا...

أ ٚإٔ ٜأخص غٛض ٠ايعكطٜٚ ،بني َٔ خ٬هلا أق ٍٛايػعازٚ ،٠أْٗا ٳتهڃُٴٔ يف
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ايعًِٚ ،ايعٌُ ب٘ٚ ،ايسع ٠ٛإيٚ ،٘ٝايكرب عً ٢ا٭ش ٣ؾ.٘ٝ
أ ٚإٔ ٜأت ٞباؿسٜح ايص ٟضٚاَ ٙعاش ٚأب ٛشض _ضن ٞاهلل عُٓٗا_ عٔ
ايٓيب"أْ٘ قاٍ= :اتل اهلل سٝجُا نٓتٚ ،أتبع ايػ ١٦ٝاؿػٓ ١متشٗاٚ ،خايل
()1

ايٓاؽ غًل سػٔ.+

ثِ ٜبني نٝـ مجع ٖصا اؿسٜح بني سكني ععُٝني َٔ أت ٢بُٗا أؾًض
ٚغعسٚ ،ايعهؼ.
ٖٚصإ اؿكإ ُٖا سل اهللٚ ،سل ايٓاؽ; ؾشل اهلل يف اؾًُتني ا٭ٚيٝني،
ٚسل ايٓاؽ يف اؾًُ ١ا٭خريٖٚ ،٠هصا...
ٚنصيو اؿاٍ بايٓػب ١يًُٛعع ١بعس ق ٠٬اؾُع ;١ؾايصٜٓ ٟبػ ٞأ ٫ته ٕٛإ٫
إشا ضأ ٣ايٛاعغ إٔ اؿادَ ١اغ ١يصيو; ؾٓٝب٘ إىل َا ٜطٜس ايتٓب ٘ٝعًٜٚ ،٘ٝبني َا
ٜطٜس بٝاْ٘ َٔ ا٭َٛض اييت ٫بس إٔ ٜؿكٗٗا ايٓاؽ يف شيو ايٛقتٚ ،إٔ ٜه ٕٛشيو
يف ٚقت ٚدٝع دساڄ; ٭ٕ ايٓاؽ قس اغتُعٛا ـڀب ١اؾُعٚ ،١ضمبا ته ٕٛاـڀب١
ط١ًٜٛڄ ،نُا إٔ بعهِٗ قس ٜه ٕٛأت ٢إىل املػذس َبهطاڄ ،ؾٝجكٌ عً ٘ٝمساع
املٛععٜٚ ،١ػتش َٔ ٞٝاـطٚز ،ؾٝكع يف سطز.
ثِ إٕ ايٓاؽ ٜطغب ٕٛيف اْ٫تؿاض بعس ايكٚ،٠٬ابتػاَ ٤ا عٓس اهلل _عع ٚدٌ_.

قاٍ اٱَاّ أمحس ×= :إشا ناْٛا ٜكطأ ٕٚايهتاب  ّٜٛاؾُع ١عً ٢ايٓاؽ
بعس ايك ٠٬أعذب إيٞٻ إٔ  ٜٵػُٳعٳ إشا نإ ؾتشاڄ َٔ ؾتٛح املػًُني ،أ ٚنإ ؾ٘ٝ
 _ 1ضٚا ٙأمحس ٚ ،135/5ايرتَصٚ )1987( ٟسػٓ٘ٚ ،اؿانِ ٚ ،54/1قاٍ= :قشٝض عً ٢ؾطط
ايؿٝدني.+
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رر()1

ؾ َٔ ٤ٞأَٛض املػًُني ؾًٝػتُعٚ ،إٕ نإ ؾ٦ٝاڄ إمنا ؾ ٘ٝشٹنطٴِٖ ؾٜ ٬ػتُع.+

وأسرار

 _12ايتد ٍٛباملٛعع :١ؾصيو أزع ٢ي٬ؾتٝامٚ ،أسط ٣يكب ٍٛاملٛععٚ ١اْ٫تؿاع
بٗا; ؾذسٜط بايٛاعغ أٜ ٫هجط َٔ ٚعغ أْاؽ بأعٝاِْٗ ،أٜ ٚتابع عً ِٗٝايٛعغ َطاضاڄ
قطٜباڄ بعهٗا َٔ بعض;ؾإٕ ايٓؿؼ ؾطٚزٚ،إٕ نجط ٠ايٛعغ تؿكس ٙأثط.ٙ

ٚيكس نإ َٔ سهُْ ١بٓٝا قُس " يف ايسع ٠ٛأْ٘  ٫جيعٌ ايٛعغ ضناَاڄ ،بٌ نإ
ٜتشط ٣باملٛععٚ ١قت ساد ١ايٓاؽ إيٗٝا ،أٚ ٚقت ْؿاطِٗ يػُاعٗا.
أٚضز ايبداض × ٟيف نتاب ايعًِ َٔ قشٝش٘ بابني يف ٖص ايؿإٔ.
أسسُٖا= :باب َا نإ ايٓيب " ٜتدٛهلِ باملٛععٚ ١ايعًِ; نٜٓ ٫ ٞؿطٚا.+

ٚؼت ٖصا ايباب غام بػٓس ٙسسٜجني ،أسسُٖا عٔ ابٔ َػعٛز ÷ قاٍ= :نإ
ايٓيب " ٜتدٛيٓا باملٛعع ١يف ا٭ٜاّ; نطاٖ ١ايػآَ ١عًٓٝا.+

()2

ٚايجاْ ٞعٔ أْؼ ÷ عٔ ايٓيب " قاٍٜ= :ػطٚا ٫ٚ،تعػطٚاٚ ،بؿطٚا٫ٚ ،
تٓؿطٚا.+

()3

ٚايباب ايجاْ= :ٞباب َٔ دعٌ ٭ٌٖ ايعًِ أٜاَاڄ َعً.+١َٛ
ثِ قاٍ :سسثٓا عجُإ بٔ أب ٞؾٝب ،١قاٍ :سسثٓا دطٜط عٔ َٓكٛض عٔ أبٚ ٞاٌ٥
قاٍ :نإ عبساهلل _ٜعين ابٔ َػعٛز_ ٜصنِّط ايٓاؽ يف نٌ مخٝؼ ،ؾكاٍ ي٘ ضدٌٜ :ا
أبا عبسايطمحٔ! يٛزٹزٵتٴ ي ٛشنطتٓا نٌ .ّٜٛ
قاٍ :أَٳا إْ٘ ميٓعين َٔ شيو أْ ٞأنط ٙإٔ أڂَٹًډهِٚ ،إْ ٞأؽٛيهِ باملٛعع ،١نُا
 _ 1املػين ٫بٔ قساَ.251 / 3 ١
 _ 2ايبداضٚ )68( ٟأخطد٘ َػًِ (.)2821
 _ 3ايبداضٚ )69( ٟأخطد٘ َػًِ (.)1734
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نإ ايٓيب " ٜتدٛيٓا بٗا; كاؾ ١ايػآَ ١عًٓٝا.+

()1

قاٍ ابٔ سذط × :يف ؾطح اؿسٜح ا٭= :ٍٚيف قٛي٘ =نإ ٜتدٛيٓا:+
=ٚاملعٓ ٢نإ ٜطاع ٞا٭ٚقات يف تصنريْاٜ ٫ٚ ،ؿعٌ شيو نٌ  ;ّٜٛي ٬٦منٌ.+

()2

ٚقاٍٚ= :قٛي٘= :عًٓٝا :+أ ٟايػآَ ١ايڀاض ،١٥أ ٚنُٻٔ َعٓ ٢املؿك ،١ؾعساٖا
بعًٚ ،٢ايكً ١قصٚؾٚ ،١ايتكسٜط يف املٛعع.+١

()3

ٚقاٍ ابٔ سذط َبٓٝاڄ ايهٛابط يف شيوٚ= :خيتًـ باخت٬ف ا٭سٛاٍ ٚا٭ؾدام،
ٚايهابط :اؿادَ ١ع َطاعاٚ ٠دٛز ايٓؿاط.+

()4

ٚدا ٤يف قشٝض ايبداض ٟعٔ عهطَ ١عٔ ابٔ عباؽ _ضن ٞاهلل عُٓٗا_ قاٍ:
=سسٿخ ايٓاؽ نٌ مجعَ ١ط ،٠ؾإٕ أبٝت ؾُطتني ،ؾإٕ أنجطت ؾج٬خ َطاض ٫ٚ ،تٴٌُٻ
ايٓاؽٳ ٖصا ايكطإٓ +اؿسٜح.

()5

ٚايعطب تك ٍٛيف أَجاهلا= :ظڇضٵ غٹٻباڄ تعززٵ سباڄ.+

()6

ٚقاٍ بعهِٗ:
إذا ظ ظ ظ ظظق ُّ رقل ظ ظ ظ ظ ف ظ ظ ظ ظ ا م ه عظ ظ ظ ظظه

اإُّ ظظق ُّ ظ ظ ا

ظظه فظ ظ ا ظظه

()7

ٚغٝأتَ ٞعٜس بٝإ هلص ٙايؿكط ٠يف ايؿكط ٠ايتاي.١ٝ
 _ 1ايبداضٚ )70( ٟأخطد٘ َػًِ (.)2821
 _ 2ؾتض ايباض.196 / 1 ٟ
 _4 _ 3ؾتض ايباض.196/1 ٟ
 _ 5ايبداض.)6337( ٟ
 _ 6فُع ا٭َجاٍ يًُٝساْٚ ،323/1 ٞؾطا٥س اـطا٥س يف ا٭َجاٍ ٭بٜ ٞعكٛب ٜٛغـ بٔ طاٖط اـٜٞٛ
م .262
 _ 7ؾطا٥س اـطا٥س م .262
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 _13تطى ايٛعغ عٓس َٔ ٜ ٫طغب :ؾُُا حيػٔ بايٛاعغ إٔ حيؿغ عً٢رر ْؿػ٘
نطاَتٗاٚ ،أٜ ٫بصٍ عًُٜ٘ٓٚ ،ؿط ٙعٓس َٔ ٜ ٫كسض ،ٙأٜ ٫ ٚطغب ؾ.٘ٝ

وأسرار

 َٔٚاؿهُ ١يف شيو أًٜ ٫ك ٞإ ٫يف َهإ َٓاغبٚ ،يف ٚقت حيػٔ اٱيكا ٤ؾ.٘ٝ

أَا إشا نإ املهإ ٚايعَإ غري َٓاغبني ،أ ٚنإ ايٓاؽ عٓ٘ َٓكطؾنيٚ ،ؿسٜج٘ غري
ضاغبني _ؾ ٬حيػٔ ب٘ إٔ ًٜك.ٞ
َجاٍ شيو إٔ ٜه ٕٛايٓاؽ يف ٚي ١ُٝظٚازٜ ِٖٚ ،تشسثٜٚ ،ٕٛػًِ بعهِٗ عً٢
بعض.
أَا إشا نإ املهإ َٗٝأڄ ٚايٓاؽ َػتعس ٜٔيػُاع املٛعع ١ؾ ٬بأؽ بإيكاٗ٥ا ٚإٕ نإ
بعهِٗ َؿتػ٬ڄ عٓ٘.
دا ٤يف قشٝض ايبداض ٟعٔ عهطَ ١عٔ ابٔ عباؽ _ضن ٞاهلل عُٓٗا_ قاٍ٫ٚ= :
أيؿٓٝو تأت ٞايك ِٖٚ ،ّٛيف سسٜح َٔ سسٜجِٗ ،ؾتكلټ عً ،ِٗٝؾتكڀعٴ عًِٗٝ
سسٜجِٗ ،ؾتًُڊِٗٚ ،يهٔ أْكت ؾإٕ أَطٚى ؾشسثِٗ ٜ ِٖٚؿتٗ.+ْ٘ٛ

()1

قاٍ ابٔ سذط × يف ؾطح ن ّ٬ابٔ عباؽ _ضن ٞاهلل عُٓٗا_ٚ= :ؾ ٘ٝنطاٖ١
ايتشسٜح عٓس َٔ ٜ ٫ٴكبٌ عًٚ ،٘ٝايٓٗ ٞعٔ قڀع سسٜح غريٚ ،ٙأْ٘ ٜٓ ٫بػْ ٞؿط
ايعًِ عٓس َٔ  ٫حيطم عًٚ ،٘ٝحيسخ َٔ ٜؿتٗ ٞبػُاع٘; ٭ْ٘ أدسض إٔ ٜٓتؿع
ب٘.+

()2

ٚعكس اـڀٝب ايبػساز × ٟيف نتاب٘ اؾاَع باباڄ عٓٛاْ٘= :باب نطاٖ ١ايتشسٜح
ملٔ ٜ ٫بتػٚ ٘ٝإٔٻ َٔ نٳٝٳاع٘ بصيځ٘ يػري أًٖ٘.+
 _ 1ايبداض.)6337( ٟ
 _ 2ؾتض ايباض.143 / 11 ٟ
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ثِ غام مجً َٔ ١اٯثاض يف ٖصا.
 َٔٚشيو َا ضٚا ٙبػٓس ٙعٔ َػطٚم × قاٍ ٫= :تٓؿط بعٻى إ ٫عٓس َٔ
ٜبتػ.+٘ٝ
قاٍ اٱَاّ أمحس ×ٜ= :عين اؿسٜح.+

()1

ٚغام بػٓس ٙعٔ َڀطف × أْ٘ قاٍ ٫= :تڀعِ طعاَو َٔ ٜ ٫ؿتٗ.+٘ٝ
أ ٫ ٟؼسخ باؿسٜح َٔ ٜ ٫طٜس.ٙ

()2

ٚض ٟٚعٔ َػري × ٠قاٍ= :إْ ٞ٭ستػب يف َٓع ٞاؿسٜح نُا ؼتػب ٕٛيف
بصي٘.+

()3

ٖٚهصا ٜتبني يٓا َٔ خٖ ٍ٬ص ٙاٯثاض إٔٻ ايساع٫ ٞبس ي٘ َٔ آشإڈ َٴكٵػ١ٝٺ تعَ ٞا
ٜكٚ ،ٍٛإ ٫نإ نٖ َ٘٬با٤ٶ َٓجٛضاڄ.
ثِ إٕ قځسٵض ايعًِ ٚاملٛعع ١قس خيـ عٓس ايٓاؽ إشا ضأٚا قاسب٘ يف َٛقـ  ٫حيػس
عً َٔ ،٘ٝإعطاض ايٓاؽ عٓ٘ ،أٚ ٚقٝعتِٗ ؾ.٘ٝ
بٌ يكس بايؼ بعهِٗ ؾكاٍ:
يم ظ ظ

اسيف ظ ظ

ل اس ظ ظ اه ه ا ظ ظ

س س ظ ظ ظ ل اا ظ ظ ظ م ظ ظ ظ َّ إذا م ظ ظ ظ عه

ثِ شنط َِٓٗ:
ام ا ظ ظ ظ ظظم

ظ ظ ظ ظ ظ ي اظ ظ ظ ظ ظ

ظ ظ ظ ظظهمع

 _ 1اؾاَع (.)727
 _ 2اؾاَع (.)731
 _ 3اؾاَع (.)736
 _ 4إق٬ح اجملتُع يًبٝشاْ ٞم .360

ا ا ظظ ل ظ ظ ي اع ظظ

م ظ ظ فعه

()4

32

أدب املوعظة

ٜ ٫ٚسخٌ يف شيو َٔ ضأ ٣أْاغاڄ عًَٓ ٢هط ثِٻ أضاز اٱْهاض عً ِٗٝمبٛعع١ررٜكٛهلا
وأسرار

هلِ; ؾ ٬سطز عًٖ ٢صا إشا أضاز تػٝري املٓهط خكٛقاڄ إشا نإ يف سسٚز اؿهُ٫ٚ ،١
ي ّٛعً ٘ٝإشا نطٖٛا َٛععت٘ ٚإْهاض.ٙ
ؾٗصا املكاّ خ٬ف املكاّ ايػابل; إش َٖ ٛكاّ إْهاضٚ ،شاى َكاّ َٛعع ١عاَ.١
 _14ايتذٛټظ يف املٛعع ١عٓس َ٬سع ١املًٌ ٚايؿتٛض :ؾُٔ ا٭زب يف املٛععٚ ،١مما
ًٜٝل بايٛاعغ إٔ ٜتذٛٻظ يف َٛععت٘ ،أ ٚإٔ ٜكڀع سسٜج٘ إشا ٫سغ إٔ املًٌ ٚايؿتٛض قس
زٳبٻا إىل ايػاَعني.
ٚع ١َ٬شيو إٔ ٜط َِٗٓ ٣أ َٔ ٚبعهِٗ ؼؿڊعاڄ ،أ ٚمتڀِّٝاڄ ،أ ٚتجا٩باڄ ،أ ٚايتؿاتاڄ،
أ ٚم ٛشيو مما  ٫خيؿ ٢عً ٢ايٛاعغ ا٭ملع.ٞ

أٚضز اـڀٝب يف نتاب٘ اؾاَع َػأي ١عٓٛاْٗا (نطاٖ ١ايتشسٜح ملٔ عاضن٘ ايهػٌ
ٚايؿتٛض).
ثِ قاٍ ×= :سل ايؿا٥س ٠إٔ تػام إىل َبتػٗٝا ٫ٚ ،تعطض إ ٫عً ٢ايطاغب
ؾٗٝا; ؾإشا ضأ ٣احملسٿخٴ بعض ايؿتٛض َٔ املػتُع ؾًٝػهت; ؾإٕ بعض ا٭زبا ٤قاٍ:
ْؿاط ايكا ٌ٥عً ٢قسض ؾِٗ ايػاَع.+

()1

ٚشنط ايبػ × ٟٛعٔ ابٔ َػعٛز ÷ أْ٘ قاٍ= :سسخ ايكَ ّٛا سسٻدٛى

بأبكاضِٖٚ ،أقبًت عًٝو قًٛبِٗ; ؾإشا اْكطؾت عٓو قًٛبِٗ ،ؾ ٬ؼسثِٗ.+
قَٚ ٌٝا ع ١َ٬شيو؟

 _ 1اؾاَع م .330
 _ 2سسدٛى :أٚ ٟدٖٗٛا مٛى.

()2
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قاٍ= :إشا ايتؿت بعهِٗ إىل بعضٚ ،ضأٜتِٗ ٜتجا٤ب ٕٛؾ ٬ؼسثِٗ.+

()1

ٚشنط ٙاـڀٝب عٔ ابٔ َػعٛز بًؿغ= :سسخ ايكَ ّٛا أقبًت عًٝو قًٛبِٗ; ؾإشا
اْكطؾت قًٛبِٗ; ؾ ٬ؼسثِٗ.+
ق ٌٝيَ٘ٚ :ا ع ١َ٬شيو؟
قاٍ= :إشا سسٻقٛى بأبكاضِٖ; ؾإشا تجا٤بٛاٚ ،اتٻهأ بعهِٗ عً ٢بعض ؾكس
اْكطؾت قًٛبِٗ ؾ ٬ؼسثِٗ.+

()2

ٚأخطز ايساضَ ٞيف غٓٓ٘ عٔ ابٔ َػعٛز ÷ قٛي٘= :إٕ يًكًٛب يٓؿاطاڄ
ٚإقبا٫ڄٚ ،إٕ هلا يتٛي١ٝڄ ٚإزباضاڄ; ؾشسثٛا ايٓاؽ َا أقبًٛا عًٝهِ.+

()3

ٚأخطز اـڀٝب عٔ أب ٞخًس ٠قاٍ :مسعت أبا ايعايٜ × ١ٝك= :ٍٛسسٿخ
ايٓاؽ َا محًٛا.
قاٍ :قًت َا محًٛا؟ قاٍَ= :ا ْؿڀٛا.+

()4

َ _15طاعا ٠ساٍ اؾ :ٛؾكس ٜه ٕٛؾسٜس اؿطاض ،٠أ ٚؾسٜس ايربٚز.٠
ؾإشا ادتُع ٖصا إىل ثكٌ املٛععٚ ١طٛهلا قٌ اْ٫تؿاع.
ؾٗصا حيٌُ ايٛاعغ عً ٢إٔ ٜكتكس يف ن َ٘٬خكٛقاڄ إشا نإ ايٓاؽ عً ٢غري
َٛعسٺ َع٘ ،أ ٚناْٛا قس أزٚا ايكٜٚ ،٠٬طغب ٕٛيف اـطٚز َٔ املػذس.
َ_16عطؾ ١ايٓؿٛؽَٚ ،طاعا ٠ايعك :ٍٛؾصيو زي ٌٝعً ٢سػٔ ايتكطفٚ ،غبب
 _ 1ؾطح ايػٓ ١يًبػ.314 / 1 ٟٛ
 _ 2اؾاَع (.)740
 _ 3غٓٔ ايساضَٚ )454( ٞأخطد٘ اـڀٝب يف اؾاَع (.)742
 _ 4اؾاَع (.)743

أدب املوعظة

34

يف ايكٚ ٠ٛايتأثري; ؾاـرب ٠مبا يًڀٛا٥ـ ٚايب٦ٝات َٔ أسٛاٍ ْؿػٚ ،١ٝإيكا ٤ررايسع٠ٛ
بايجٛب امل ِ٥٬هلص ٙا٭سٛاٍ َٛنٍٛٷ إىل شنا ٤ايٛاعغ.

وأسرار

ٚايٛاعغ اؿهٜ ِٝٴشٵهٹِٴ ٖصا ا٭َطٜٓٚ ،تؿع ب٘ عٓس يكا ٘٥بايڀبكات املدتًؿ;١
شؼټ مبا ٴتهٹٔټ قسٚضِٖٚ ،تٓعع إيْ ٘ٝؿٛغِٗ،
ؾرتاٜ ٙعٕ عكَ ٍٛٳٔٵ ٬ٜقٜٚ ،ْ٘ٛٴ ٹ
ؾٝؿٗس فايػِٗ ٖٛٚ ،عً ٢بكري ٠مما ٚضا ٤أيػٓتِٗ َٔ عكٚ ٍٛغطا٥ط،
ٚعٛاطـ ،ؾٝتٝػط ي٘ إٔ ٜػاٜطِٖ إ ٫إٔ ٜٓشطؾٛا عٔ ايطؾسٜٚ ،تشاََ ٢ا
٪ٜملِٗ إ ٫إٔ ٜتأملٛا َٔ قٛت اؿل.
٫ٚضٜب إٔ َطاعا ٠عك ٍٛايٓاؽ ٚطباعِٗ ْٚععاتِٗ ؾُٝا ٜ٫كعس سكاڄ أٜ ٚكِٝ
باط٬ڄ _ َعٗط َٔ َعاٖطڇ اٱْػاْ ١ٝاملٗصبٚ ،١خًل َٔ ا٭خ٬م اييت متِ اٱغّ٬
قاؿٗاَٚ ،هاضَٗا.
ٖٚصا ا٭َط _ ٚإٕ نإ عا٥ساڄ إىل املٖٛب _ ١ؾٗ ٛنصيو ٜك ُٜٛٓٚ ٣ٛعً ٢قسض َا
ٜتكًب ؾ ٘ٝايؿهط َٔ َؿاٖساتٚ ،ػاضبَٚ ،ڀايعات تاضخي.١ٝ
ٚغٝأتَ ٞعٜس بٝإ هلصا املعٓ.٢
 _17ؼػؼ ا٭زٚاٚ ،٤ايبسا ٠٤با٭ِٖ ؾاملِٗ :ؾايٛاعغ اؿهٜ ِٝتشػؼ أزٚا٤
ايٓاؽٜٓٚ ،عط أسٛاهلِ ،ثِ ٜٓعٍ َٛععت٘ عًَ ٢ا  ِ٥٬ٜتًو ا٭سٛاٍ َٔ
َطاعا ٠ا٭ِٖ ؾاملِٗ.
ٖٚهصا ناْت غري ٠ا٭ْبٝاَ ٤ع أقٛاَِٗ; ؾِٗ _عً ِٗٝايػٜٓ _ّ٬عط ٕٚيف
أسٛاٍ أقٛاَِٗ ،ؾٝأَط ِْٗٚباملعطٚف ايص ٟځأ ٳخًڊٛا ب٘،أ ٚحيصض َٔ ِْٗٚاملٓهط
ايصٚ ٟقعٛا ؾ.٘ٝ

35

أدب املوعظة

ؾصيو َٔ سهُ ١ايسعٚ ،٠ٛمما حيػٔ بايٛاعغ أٜ ٫ٴػٵؿٹً٘; إش ًٜٝ ٫ل ب٘ إٔ
حيسٿخ ايٓاؽ إ ٫مبا حيتاد ٕٛإي ،٘ٝنُا  ٫حيػٔ ب٘ إٔ حيسثِٗ عٔ أَطڈ ٖٚٴِٵ
قتاد ٕٛإىل غري ٙأؾس َٔ سادتِٗ إيٚ ،٘ٝشيو نشاٍ َٔ حيسثِٗ عٔ أزب َٔ
اٯزاب ،أ ٚغٓ َٔ ١ايػٓٔ  ِٖٚغاضق ٕٛيف ايؿطى إىل ا٭شقإ.
ؾٗ ٤٫٪قتاد ٕٛإىل بٝإ ايتٛسٝسٚ ،خڀط ايؿطى أؾس َٔ سادتِٗ إىل غري،ٙ
ٖٚهصا...
ٜ ٫ٚعين شيو أٜ ٫تهًِ إ ٫بايتٛسٝس ٚؾكٛي٘ ٚأبٛاب٘ ،أ ٚعٔ ايؿطى،
ٚٚغاٚ ً٘٥شضا٥ع٘ ٚم ٛشيو.
ٚإمنا املككٛز بٝإ ا٭ِٖ ؾاملِٗ ٚشيو خيتًـ َٔ َهإ إىل َهإ َٔٚ ،أْاؽ
إىل أْاؽ.
ٚهلصا نإ مجٝع ا٭ْبٝا_ ٤عً ِٗٝايػٜ _ّ٬كٛي ٕٛ٭قٛاَِٗ :طاعٵٴبسٴٚا ايًډ٘ٳ َٳا
يځهڂ ٵِ َٹٔٵ ڇإيځ ٺ٘ ځغٝٵ ٴطٙٴص ا٭عطاف.59:
نُا قاٍ اهلل _عع ٚدٌ_ :ط ٳٚځي ځكسٵ بٳعٳٵجٓٳا ؾٹ ٞنڂٌٿ ڂأَٻ١ٺ ٳضغٴ٫ٛڄ أځٕٵ ڂاعٵٴبسٴٚا ايًډ٘ٳ
دٳتٓٹبٴٛا ايڀډاغڂٛتٳص ايٓشٌ.36:
ٚٳا ٵ
َٚع شيو مل ٜػؿًٛا َا ٚقعت ب٘ تًو ا٭َِ َٔ املدايؿات ا٭خط ;٣ؾٗصا يٛط
سسٺ َٹٔٵ
_عً ٘ٝايػٜ _ّ٬ك ٍٛيك :َ٘ٛطأځتٳأڃتٴٕٛٳ ايڃؿځاسٹؿٳ١ځ َٳا غٳٳب ځكهڂِٵ ٹبٗٳا َٹٔٵ ځأ ٳ
ايڃعٳايځُٹنيٳص ا٭عطاف.80:
ٖٚصا ؾعٝب _عً ٘ٝايػٜ _ّ٬ك ٍٛيك :َ٘ٛطقځاٍٳ ٜٳا قځٛٵّڇ اعٵٴبسٴٚا ايًډ٘ٳ َٳا ځيهڂِٵ َٹٔٵ
دػٴٛا ايٓٻاؽٳ
ڇإيځ٘ٺ ځغٝٵ ٴطٙٴ ځقسٵ دٳا٤ٳ ٵتهڂِٵ ٳبٿٓٝٳ١څ َٹٔٵ ٳضٿبهڂِٵ ؾځځأ ٵٚؾڂٛا اڃي ځهٝٵٌٳ ٚٳايڃُٹٝعٳإٳ ٚٳ ٫تٳبٵ ٳ
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سٗٳاصا٭عطاف.85:
أځ ٵؾٝٳا ٳٖ٤ٴ ٵِ ٚٳ ٫تٴ ڃؿ ٹػسٴٚا ؾٹ ٞا٭ځ ٵضضڇ بٳ ٵعسٳ ڇإقٵ ٬ٹ

رر
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ٖٚهصا ناْت غريْ ٠بٓٝا قُس _عً ٘ٝايكٚ ٠٬ايػ _ّ٬سٝح نإ ٜطاع ٞأسٛاٍ
ايٓاؽٜٓٚ ،عٍ َٛاعع٘ عً ٢أسٛاهلِ ،نُا نإ ٜكسّ ا٭ِٖ ؾاملِٗ.
ٚا٭َجً ١عً ٢شيو نجري ٠دساڄٚ ،يعٌ َٔ أدٖ٬اٚ ،أٚنشٗا َا دا ٤يف سسٜح
ابٔ عباؽ _ضن ٞاهلل عُٓٗا_ إٔ ضغ ٍٛاهلل " ملا بعح َعاشاڄ إىل اي ُٔٝقاٍ ي٘:
=إْو تأت ٞقَٛاڄ َٔ أٌٖ ايهتاب; ؾًٝهٔ أَ ٍٚا تسع ِٖٛإي ٘ٝؾٗاز ٠إٔ  ٫إي٘ إ٫
اهللٚ ،يف ضٚا ١ٜإىل إٔ ٜٛسسٚا اهلل; ؾإٕ ِٖ أطاعٛى يصيو ؾأعًُِٗ إٔ اهلل اؾرتض
عً ِٗٝمخؼ قًٛات يف نٌ ٚ ّٜٛي ;١ًٝؾإٕ ِٖ أطاعٛى يصيو ؾأعًُِٗ إٔ اهلل
اؾرتض عً ِٗٝقسق ١ت٪خص َٔ أغٓٝا ِٗ٥ؾرتز عً ٢ؾكطا ;ِٗ٥ؾإٕ ِٖ أطاعٛى
يصيو ؾإٜاى ٚنطا ِ٥أَٛاهلِٚ ،اتل زع ٠ٛاملعً ;ّٛؾإْ٘ يٝؼ بٗٓٝا ٚبني اهلل
سذاب.+

()1

 َٔٚاملطاعا ٠هلصا ا٭زب إٔ تٴ٬سغځ املٓاغباتٴ ٚا٭ٚقاتٴ اييت ٜٓاغب ؾٗٝا
اؿسٜح عٔ أَط َٔ ا٭َٛض; ناؿسٜح عٔ ضَهإ يف أٜاَ٘ٚ ،ناؿسٜح عٔ اؿر يف
ٚقتٖ٘ٚ ،هصا; ٭ٕ ايٓؿٛؽ تٓػ ٢إشا طاٍ عًٗٝا ا٭َس; ؾإشا شنطت تصنطت.

 _18ايطؾل يف ايكٚ ،ٍٛادتٓاب ايهًُ ١اؾاؾ :١ٝؾإٕ اـڀاب ايًډني قس ٜتأځيډـ
ايٓؿٛؽٳ ايٓاؾع٠ځٜٚ ،سْٗٝا َٔ ايطؾسٜٚ ،طغبٗا يف اٱقػا ٤يًشذ ١أ ٚاملٛعع.١
قاٍ _تعاىل_ يف خڀاب ٖاضَٛٚ ٕٚغ_ ٢عًُٗٝا ايػ :_ّ٬طا ٵشٖٳبٳا ڇإيځ ٢ؾٹ ٵطعٳٛٵٕٳ
إڇْٻ٘ٴ طځػٳ )43( ٢ځؾكڂ ٫ٛيځ٘ٴ قځ ٵ ٛڄ ٫ځيٝٿٓڄا يځ ٳعًډ٘ٴ ٳٜٳتصٳنډطٴ ځأٚٵ ٜٳدٵؿٳ)44( ٢ص ط٘.
 _ 1ضٚا ٙايبداضَٚ )7331 ٚ 496 ٚ 1458( ٟػًِ (.)19
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ٚيكډٔ َٛغ _ ٢عً ٘ٝايػ َٔ _ ّ٬ايك ٍٛايًني أسػٔٳ َا خياطب ب٘ دباض ٜكٍٛ
يك :َ٘ٛأْا ضبهِ ا٭عً ،٢ؾكاٍ _تعاىل_ :ط ځؾكڂٌٵ ٖٳٌٵ يځوځ ڇإيځ ٢أځٕٵ ٳتعٳنډ)18( ٢
ٚٳځأ ٵٖسٹٜٳوځ ڇإيځ ٢ٳضبٿوځ ځؾتٳدٵؿٳ)19( ٢صايٓاظعات.
قاٍ ابٔ ايكٚ= :× ِٝتأٌَ اَتجاٍ َٛغ ٢ملا أڂَٹط ب٘ نٝـ قاٍ يؿطع:ٕٛ
ٌ يځوځ ڇإيځ ٢أځٕٵ ٳتعٳنډٚ )18( ٢ٳځأ ٵٖسٹٜٳوځ ڇإيځ ٢ٳضبٿوځ ځؾتٳدٵؿٳ)19( ٢صايٓاظعات.
طٖٳ ٵ
ؾأخطز ايهَ ّ٬ع٘ كطز ايػ٪اٍ ٚايعطض ٫ ،ٳَدٵطزٳ ا٭َطٚ ،قاٍ :طڇإيځ ٢أځٕٵ
ٳتعٳنډ٢صٚمل ٜكٌ= :إىل إٔ أظنٝو.+
ؾٓػب ايؿعٌ إيٚ ،ٖٛ ٘ٝشنط يؿغ ايتعنِّ ٞز ٕٚغري ;ٙملا ؾ َٔ ٘ٝايربن،١
ٚاـريٚ ،ايُٓا.٤
ثِ قاٍ:ط ٚٳځأ ٵٖسٹٜٳوځ ڇإيځ ٢ضٳبٿوځص أن ٕٛنايسي ٌٝبني ٜسٜو ايصٜ ٟػري أَاَو.

ٚقاٍ :طڇإيځ ٢ٳضبٿوځص اغتسعا٤ٶا ٱمياْ٘ بطب٘ ايص ٟخًك٘ٚ ،ضظق٘ٚ ،ضبا ٙبٓعُ٘
()1

قػريڄا ٚنبرياڄ.+

ٚهلصا ؾإٕ املٛعع ١اييت تٴًك ٢يف أزبٚ ،غع ١قسض ،تػٝػٗا ايكًٛبٚ ،تٗـ
هلا ايٓؿٛؽٚ ،تطتاح هلا ا٭مساع.
ٚيكس اَنت ضبٓا _دٌ ٚع _٬عًْ ٢بٓٝا قُس " بإٔ دبً٘ عً ٢ايطؾل ٚقب١
ايطؾلٚ ،إٔ دٓب٘ ايػًعٚ ،١ايؿعاظ ،١ؾكاٍ _عع ٚدٌ_ :ط ٳٚيځٛٵ ڂنٵٓتٳ ځؾعچاڄ ځغًٹٝغځ
اڃي ځك ڃًبٹ ْ٫ٵؿځهټٛا َٹٔٵ سٳ ٵٛيٹوځ ؾځاعٵـٴ ٳعٵٓٗٴِٵ ٚٳا ٵغتٳػٵؿٹطٵ ځيٗٴِٵ ٚٳؾٳاٚڇ ٵضٖٴِٵ ؾٹ ٞا ځ٭َٵطڇص
آٍ عُطإ.159:
 _ 1بسا٥ع ايؿٛا٥س ٫بٔ ايك.133 _132/3 ِٝ
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رر
ايصَ ٟٳٔٵ
ٚيكس ناْت غريت٘ _عً ٘ٝايكٚ ٠٬ايػ _ّ٬ساؾً١ڄ بٗصا اـًل ايهطِٜ
وأسرار

َٳًځهځ٘ بػط غًڀاْ٘ عً ٢ايكًٛب.

ٚنُا نإ _عً ٘ٝايكٚ ٠٬ايػَ _ّ٬تُج٬ڄ ٖصا اـًل ؾكس نإ ٜأَط ب٘ ٜٚبني
ؾهً٘.
قاٍ " =إٕ اهلل ضؾٝل حيب ايطؾلٜٚ ،عڀ ٞعً ٢ايطؾل َا ٜ ٫عڀ ٞعً٢
ايعٓـَٚ ،ا ٜ ٫عڀ ٞعً ٢غري.+ٙ

()1

ٚقاٍ _عً ٘ٝايكٚ ٠٬ايػ= :_ّ٬إٕ ايطؾل ٜ ٫ه ٕٛيف ؾ ٤ٞإ ٫ظاْٜ٘ٓ ٫ٚ ،عع
َٔ ؾ ٤ٞإ ٫ؾاْ٘.+

()2

ٚملا بعح أبا َٛغ ٢ا٭ؾعطَٚ ٟعاشاڄ إىل اي ُٔٝقاٍ هلُاٜ= :ػطا  ٫ٚتعػطا،
ٚبؿطا  ٫ٚتٓؿطاٚ ،تڀاٚعا  ٫ٚؽتًؿا.+

()3

قاٍ اٱَاّ أمحس ×ٜ= :أَط بايطؾل ٚاـهٛع ،ؾإٕ أمسعَ ٙٛا ٜهط٫ ٙ
ٜػهب; ؾٝهٜ ٕٛطٜس ٜٓتكط يٓؿػ٘.+

()4

ٚيكس أسػٔ َٔ قاٍ:
سظ ظ ظ ظ

ظ ظ ظ ظظه سظ ظ ظ ظظم مظ ظ ظ ظ

ل ه ظظظظ

 _ 1ضٚاَ ٙػًِ (.)2593
 _ 2ضٚاَ ٙػًِ (.)2594
 _ 3ضٚا ٙايبداضَٚ )6124( ٟػًِ (.)1733
 _ 4داَع ايعًٚ ّٛاؿهِ .456 / 2
 _ 5ضٚن ١ايعك ٤٬م .216

مل يقرض ظ ظ ظ ظظ ه إس اس ظ ظ ظ ظ ظ

ي ف ظ ظ ظ ظظ

()5
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()1

ؾايطؾل ٚيني اـڀاب ٖ ٛاملتعني ساٍ املٛعع ٖٛٚ ،١ا٭يٝل عاٍ ايٛاعغ; ٭ٕ
ساٍٳ املٛعع١ٹ غريٴ ساٍڇ ايطزٚ ،املٓاظطٚ ،٠اجملازي.١
َٚع شيو قس حيتاز إىل ايؿسٚ ٠شيو يف سا٫ت خاق َٔٚ ،١أْاؽ
ككٛقنيٚ ،يف سل َٔ ٜػتشل شيو; ؾإشا نإ ايٛاعغ شا َهاْٚ ،١نإ املكاّ
ٜكته ٞايؿسٚ ،٠مل ٜرتتب عً ٢شيو َؿػس_ ٠أخص بٗصا ا٭غًٛب.
ٚهلصا نإ َٛغ_ ٢عً ٘ٝايػَ _ّ٬تًڀؿاڄ َع ؾطع ٕٛغا ١ٜايتًڀـ يف بسا ١ٜا٭َط

_نُا َط قطٜباڄ_ ٚعٓسَا ضأ َٔ ٣ؾطع ٕٛايعٓاز ٚا٫غتهباض ٚقاٚي ١ايكس عٔ
اهلس َٔ ٣بعس َا تبني ي٘ _ أغًغ ي٘ يف اـڀاب نُا يف قٛي٘ _تعاىل_:
طٚٳإڇْٿ ٞځ٭ ڂظٓټوځ ٜٳا ؾٹ ٵطعٳٛٵٕٴ ٳَجٵبٴٛضاڄص اٱغطا.102:٤
ؾأٖ ٜٔصا اـڀاب َٔ اـڀاب ا٭ٍٚ؟.
سػٳٔٴ ڇإ٫ډ
ٌ اڃي ٹهتٳابٹ ڇإ٫ډ بٹاډيتٹ ٞٹٖٞٳ ځأ ٵ
ٚنُا يف قٛي٘ _تعاىل_ :طٚٳ ٫تٴذٳا ٹزيڂٛا ځأٖٵ ٳ
اډيصٹ ٜٳٔ ځظًځُٴٛا ٹَٵٓٗٴِٵصايعٓهبٛت.46:
ٚنُا قاٍ إبطاٖ_ ِٝعً ٘ٝايػ _ّ٬يك :َ٘ٛطأڂفٍّ يځهڂِٵ ٳٚيٹُٳا تٳعٵٴبسٴٕٚٳ َٹٔٵ زٴٕٚڇ
ايًډ٘ٹصا٭ْبٝا.67:٤
ٚنإ ايٓيب " ٜأخص بٗصا ا٭غًٛب عٓس اؿاد ١إي.٘ٝ
 َٔٚشيو َا دا ٤يف ايكشٝشني يف قك ١املطأ ٠املدع ١َٝٚاييت غطقت ،ؾعٔ
عا٥ؿ_ ١ضن ٞاهلل عٓٗا_ إٔ قطٜؿاڄ أُٖتِٗ املطأ ٠املدع ١َٝٚاييت غطقت; ؾكايٛا:
 _ 1ايبٝإ ٚايتبٝني يًذاسغ .174 / 2
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ٜ َٔٚهًِ ضغ ٍٛاهلل "ٜ َٔٚ ،تذطأ عً ٘ٝإ ٫أغاَ ١سب ضغ ٍٛاهلل " .رر

ؾهًِ ضغ ٍٛاهلل " ؾكاٍ= :أتؿؿع يف سسٍّ َٔ سسٚز اهلل؟.+
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ثِ قاّ ؾدڀب ،قاٍٜ= :اأٜٗا ايٓاؽ! إمنا أنٌ َٔ قبًهِ أِْٗ إشا غطم
ايؿطٜـ تطنٚ ،ٙٛإشا غطم ايهعٝـ أقاَٛا عً ٘ٝاؿسٚ ،ا ِٜاهلل ي ٛإٔ ؾاطُ١
بٓت قُس غطقت يكڀع قُس ٜسٖا.+

()1

ٚيف ايكشٝشني _أٜهاڄ_ عٔ أبٖ ٞطٜط ÷ ٠قاٍ= :يٝؼ ق ٠٬أثكٌ عً٢
املٓاؾكني َٔ ايؿذط ٚايعؿاٚ ،٤يٜ ٛعًَُ ٕٛا ؾُٗٝا ٭تُٖٛا ٚي ٛسبٛاڄ ،يكس
ُُٖت إٔ آَط امل٪شٕ ؾٝك ،ِٝثِ آَط ضد٬ڄ  ّ٪ٜايٓاؽ ،ثِ آخص ؾع٬ڄ َٔ ْاض
ؾأسطم عً ٫ َٔ ٢خيطز إىل ايك ٠٬بعس.+

()2

ٚيكس بٛب ايبداض ٟيف نتاب ا٭زب َٔ قشٝش٘ باباڄ مسا= :ٙبابَ :ا جيٛظ
َٔ ايػهب ٚايؿس ٠٭َط اهلل.+
ثِ غام ؼت٘ مخػ_١أسازٜح.

()3

ٚخ٬ق ١ايك ٍٛإٔٻ ايطؾل ٖ ٛا٭قٌ ٖٛٚ ،ا٭يٝل عاٍ ايٛاعغ َا مل تسع
اؿاد ١إىل ايؿسٚ ،٠إٔٻ ايؿسٻ ٠قس  ٫ت ِ٥٬نٌ أسس ،خكٛقاڄ ممٔ يٝؼ ي٘ قځسٵ ٴض

غٍّٔ ،أ ٚعًِ ،أَٓ ٚعي ،١أ ٚقب ٍٛعٓس ايٓاؽ.
ْ _19عاٖ ١ايًػإٚ :مما ٜسخٌ يف شيو ػٓب ايؿشـٚ ،ايبصا.٠٤
عٔ ابٔ َػعٛز ÷ قاٍ قاٍ ضغ ٍٛاهلل "= :يٝؼ امل َٔ٪بايڀعإ ٫ٚ
 _ 1ايبداضَٚ )6788( ٟػًِ (.)2648
 _ 2ايبداضَٚ )657( ٟػًِ (.)651
 )6109 ( َٔ _ 3إىل (.)6113
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()1

ايًعإ ٫ٚ ،ايؿاسـ ايبص.+٤ٟ

قاٍ ايٓٚ= :× ٟٚٛمما  ٢ٜٗٓعٓ٘ ايؿشـٚ ،بصا٠٤ڂ ايًػإٚ ،ا٭سازٜح
ايكشٝش ١ؾ ٘ٝنجريَٚ ٠عطٚؾ.١
َٚعٓا :ٙايتعبري عٔ ا٭َٛض املػتكبش ١بعباض ٠قطحيٚ ،١إٕ ناْت قشٝش،١
ٚاملتهًِ بٗا قازقاڄ.
ٜٓٚبػ ٞإٔ ٜٴػتعٌُ يف شيو ايهٓاٜاتٴٜٚ ،عربٳ عٓٗا بعباض ٠مجٜ ١ًٝؿِٗ بٗا
ايػطض.
ٚبٗصا دا ٤ايكطإٓ ايععٜعٚ ،ايػٓٔ ايكشٝش ١املهطَ.١
قاٍ _تعاىل_:طأڂسٹٌٻ يځهڂِٵ يځٝٵًځ١ځ ايكٿٝٳاّڇ ايطٻؾځحٴ إڇيځْ ٢ٹػٳا٥ٹهڂِٵصايبكط.187:٠
ٚقاٍ _تعاىل_ :طٚٳنځٝٵـٳ تٳأڃخٴصٴْٚٳ٘ٴ ٚٳقځسٵ أځؾڃهٳ ٢بٳعٵهٴهڂِٵ إڇيځ ٢بٳعٵضڈصايٓػا.21:٤
ٚقاٍ _تعاىل_ :طٚٳإڇٕٵ طځًډكڃتٴُٴٖٛٴٔٻ َٹٔٵ قځبٵٌڇ أځٕٵ تٳُٳػټٖٛٴٔٻصايبكط.237:٠
ٚاٯٜاتٚ ،ا٭سازٜح ايكشٝش ١يف شيو نجري.٠
قاٍ ايعًُا :٤ؾٓٝبػ ٞإٔ ٜٴػتعٌُ يف ٖصا َٚا أؾبٗ٘ َٔ ايعباضات اييت ٜٴػتشٝا َٔ
شنطٖا بكطٜض _امسٗا_ ايهٓاٜاتٴ املڂؿڃٗڇٹُ١ڂ; ؾٝهٓٿٞٳ عٔ مجاع املطأ ٠باٱؾها،٤
ٚايسخٚ ،ٍٛاملعاؾطٚ ،٠ايٛقاعٚ ،مٖٛا.+

()2

ٚقاٍ ايٓٚ= :× ٟٚٛنصيو ٜهٓٿ ٞعٔ ايبٚ ٍٛايتػٛط بكها ٤اؿاد،١
ٚايصٖاب إىل اـٜ ٫ٚ ،٤٬كطح باـطاٚ ،٠٤ايبٚ ،ٍٛمُٖٛا.
 _ 1أخطد٘ أمحس ٚ ،404ايبداض ٟيف ا٭زب املؿطز (ٚ )232ايرتَصٚ )1977( ٟقاٍ= :سػٔ
غطٜبٚ +قشش٘ ا٭يباْ ٞيف قشٝض ا٭زب املؿطز (.)237
 _ 2ا٭شناض يًٓ ٟٚٛم.334
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رر
بعباضات
ٚنصيو شنط ايعٛٝب ،نايربمٚ ،ايبٳدٳطٚ ،ايكٓإٚ ،غريٖا ٜٴعبٻط عٓٗا
وأسرار

مجٜ ١ًٝؿِٗ َٓٗا ايػطض.
ًٜٚشل مبا شنط َٔ ا٭َجً ١غٛا.+ٙ

()1

قاٍ ايكامس= :× ٞإٜاىَٚ ،ا ٜػتكبض َٔ ايه ;ّ٬ؾإْ٘ ٜٓؿِّط عٓو ايهطاّ،

٪ٜٚثٿب عًٝو ايً٦اّ +ا_ٖـ.

()2

ٚمما ٜٳسٵخٴٌ يف شيو َا نإ َػتٓهط ايعاٖطٚ ،إٕ نإ َعٓا ٙغًُٝاڄ بعس تسقٝل
ايٓعط ؾ.٘ٝ
قاٍ املاٚضزَٚ= :× ٟا جيط ٟفط ٣ؾشـ ايكٖٚ ،ٍٛٴذطٵٚ ،ٙيع ّٚتٓهبٿ٘_ َا
نإ ؾٓٝع ايبسَٚ ،١ٜٗػتٓهط ايعاٖطٚ ،إٕ نإ عكبٳ ايتأٌَ غًُٝاڄٚ ،بعس
ايهؿـٚ ،ايطٻَ ١ٜٚػتكُٝاڄ.+

()3

ٚمما ػسض اٱؾاض ٠إي ٘ٝأْ٘ ٜٓ ٫بػ ٞايتكطٜض بايعباضت املػتهطٖ ١قطاسَ ١امل
تسع اؿاد_ ١نُا َط_.
أَا إشا زعت اؿاد ١إىل شيو ؾ ٬بأؽ ب٘ ،بٌ ٖ ٛاملتعٝٿٔ; ؾإٕ ؼك ٌٝاٱؾٗاّ يف
ٖصا أٚىل َٔ َطاعا ٠ا٭زب.

()4

 _20قطف اٱْهاض عً ٢غري َعني :ؾصيو مما ٜٓسضز يف غًو أزب املٛعع،١
ٖٚهصا نإ ايٓيب " سٝح نإ ٜأخص يف ايتأزٜب ٚايعدط عُا ٜٓ ٫بػَ ٞأخصاڄ
 _ 1ا٭شناض م.234
 _ 2دٛاَع اٯزاب يًكامس ٞم .6
 _ 3أزب ايسْٝا ٚايس ٜٔم .284
 _ 4اْعط ا٭شناض م.335 _ 334
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يڀٝؿاڄ ،ست ٢إْ٘ ٜٛ ٫د٘ اٱْهاض إىل ايطدٌ ايص ٟقسض َٓ٘ اـڀأ بعَ ،٘ٓٝا ٚدس يف
املٛعع ١ايعاَ ١نؿا١ٜڄ َٔ باب قٛيَ٘= :ا باٍ أقٛاّ.+
دا ٤يف ايكشٝشني عٔ عا٥ؿ_ ١ضن ٞاهلل عٓٗا_ قايت :قٓع ايٓيب " ؾ٦ٝاڄ
ؾطخٻل ؾ ،٘ٝؾتٓع ٙعٓ٘ قّٛٷ ،ؾبًؼ شيو ايٓيب " ؾدڀب ،ؾشُس اهلل ثِ قاٍ:
=َا باٍ أقٛاّ ٜتٓعٖ ٕٛعٔ ايؿ ٤ٞأقٓع٘؟ ؾٛاهلل إْ ٞ٭عًُِٗ باهلل ٚأؾسِٖ ي٘
خؿ.+١ٝ

()1

ٚقس بٛب ايبداض × ٟهلصا اؿسٜح يف =باب َٔ مل ٜٛاد٘ ايٓاؽ يف
ايعتاب.+
ٚؾه ٢إي ٘ٝضدٌٷ ضد٬ڄ سني نإ ٜڀ ٌٝبِٗ ق ٠٬ايػسا ،٠ؾاؾتس غهب٘ "
ٚيهٓ٘ استؿغ بعازت٘ اؾُ ;١ًٝؾًِ خياطب ايص ٟنإ ٜڀ ٌٝعً ٢ايتعٝني ،بٌ عُِ
املٛععٚ ١قاٍ= :أٜٗا ايٓاؽ إٕ َٓهِ َٓؿِّط ;ٜٔؾُٔ قً ٢بايٓاؽ ؾًٝدؿـ; ؾإٕ
ؾ ِٗٝاملطٜضٚ ،شا اؿاد.+١

()2

ٖصا ٖ ٛا٭قٌ يف تعُ ِٝاملٛععٚ ،١قطف اٱْهاض إىل غري َعني.
أَا إشا استٝر إىل إٔ ٜه ٕٛاٱْهاض عًٚ ٢د٘ ايتعٝني ؾ ٬بأؽ يف شيوٚ ،إٕ نإ
شيو ٜ ٫ػٛؽ َٔ نٌ أسس ٫ٚ ،يف سل نٌ أسس; إش ٜ ٫ػٛؽ إ ٫إشا اقتهت
اؿهُ ١شيوٜ ٫ٚ ،ػٛؽ إ ٫ممٔ ي٘ َٓعيَٚ ،١هاْٚ ،١نًَُ ١ڀاع.١
ٚهلصا خاطب ايٓيب " َعاشاڄ ÷ عًٚ ٢د٘ ايتعٝني.
 _ 1ايبداضَٚ )6101( ٟػًِ (.)2356
 _ 2ضٚا ٙايبداضَٚ )6110(ٚ )704(ٚ )702( ٟػًِ (.)466
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دا ٤يف ايكشٝشني عٔ دابط بٔ عبساهلل ÷ قاٍ= :نإ َعاش بٔ دبٌ رر
ٜكًَ ٞع
وأسرار

ايٓيب " ثِ ٜطدع ؾ ّ٪ٝق ،َ٘ٛؾكً ٢يَ ١ًٝع ايٓيب " ايعؿا ،٤ثِ أت ٢قَ٘ٛ
ؾأَٻِٗ ،ؾاؾتتض بػٛض ٠ايبكط ،٠ؾامطف ضدٌ ،ؾػًډِ ،ثِ قًٚ ٢سسٚ ،ٙاْكطف،
ؾكايٛا ي٘ :أْاؾكت ٜا ؾٕ٬؟ قاٍٚ ،٫ :اهلل ٯتني ضغ ٍٛاهلل " ؾٮخربْ٘ ،ؾأت ٢ضغٍٛ
اهلل " ؾكاٍٜ :اضغ ٍٛاهلل إْٻا أقشاب ْٛانض ْعٌُ بايٓٗاضٚ ،إٕ َعاشاڄ قًَ ٢عو
ايعؿا ،٤ثِ أت ٢ؾاؾتتض بػٛض ٠ايبكط ،٠ؾأقبٌ ضغ ٍٛاهلل " عًَ ٢عاش ؾكاٍٜ= :اَعاش!
أؾتإ أْت! اقطأ بهصاٚ ،اقطأ بهصا.+
ٚيف ضٚاٜ= :١ٜاَعاش! أؾتإ أْت _ث٬ثاڄ_ اقطأٚ= :ايؿُؼ ٚنشاٖا=ٚ +غبض اغِ
ضبو ا٭عًٚ ،٢مُٖٛا.+

ٚيف ضٚا= :١ٜؾتإ،ؾتإ ،ؾتإ +ث٬خ َطاض أ ٚقاٍ= :ؾاتٓاڄ ،ؾاتٓاڄ ،ؾاتٓاڄ.+

()1

 _21إٔ ٜٛد٘ ايٛاعغ اٱْهاض إىل ْؿػ٘ تكطحياڄٜ ٖٛٚ ،عين ايػاَع تًُٝشاڄ :نإٔ
ٜكَ :ٍٛايٓا ْ٫تٻك ٞاهللٚ ،منتجٌ أٚاَطٚ ،ٙلتٓب ْٛاٖٚ ،٘ٝم ٛشيو...
ٜٚؿري إىل ٖصا ا٭زب قٛي٘ _تعاىل_ ؾُٝا ٜكك٘ عٔ ضدٌ ٜسع ٛق َ٘ٛإىل اٱميإ
باهلل :ط ٳَٚٳا يٹ ٫ ٞځأعٵٴبسٴ ايډصٹ ٟځؾڀځطٳْٹٚ ٞٳڇإځيٝٵ٘ٹ تٴطٵدٳعٴٕٛٳصٜؼ.22:
ؾإْ٘ أضاز تكطٜع املداطبني; إش أعطنٛا عٔ عباز ٠خايكِٗٚ ،عهؿٛا عً ٢عباز٠
َاٜ ٫ػين عِٓٗ ؾ٦ٝاڄ،ؾأٚضز ايه ّ٬يف قٛض ٠اٱْهاض عًْ ٢ؿػ٘; تًڀؿاڄ يف
اـڀابٚ ،إظٗاضڄا يًدًٛم يف ايٓكٝش ;١سٝح اختاض هلِ َا خيتاض يٓؿػ٘.

َ _22طاعا ٠املؿاعطٚ :قس َه ٢ؾ َٔ ٤ٞشيو َٔٚ،املطاعا ٠يف ٖصا
 _ 1ايبداضَٚ )6106ٚ 710ٚ 507 ٚ 701( ٟػًِ (.)465
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ايؿإٔ_أٜهاڄ_ أٜ ٫هجط ايٛاعغڂ َٔ قٝػ ١ؾعٌ ا٭َط نإٔ ٜهجط يف ن َٔ َ٘٬ق:ٍٛ
اؾعًٛا ٚاتطنٛاٚ ،م ٛشيو; ٭ٕ ا٭َط ثك ٌٝعً ٢ايٓؿٛؽ خكٛقاڄ إشا نإ
ايٛاعغ قػرياڄ ،أ ٚيٝؼ َعطٚؾڄا عٓس ايػاَعني.
 َٔٚاملطاعا ٠يًُؿاعط أًٜ ٫ؿغ بايهًُات اييت ميذټٗا ايصٚمٚ ،تتأشَٗٓ ٣ا
ا٭مساع _نُا َط_ ٚأٜٛ ٫اد٘ ايٓاؽ مبا ٜهطٖٚ ،ٕٛأٜ ٫هجط َٔ ي،َِٗٛ
ْٚكسِٖٚ ،تكطٜعِٗٚ ،ؼَُ ًِٗٝا ٜ ٫ڀٝك.ٕٛ
 َٔٚاملطاعا ٠يًُؿاعط إٔ ٜطؾع ايٛاعغ َٔ ق ١ُٝايػاَعنيٚ ،إٔ ٜصنطِٖ مبا
عٓسِٖ َٔ اـري; ست ٢تٓؿطح قسٚضِٖ ملا ًٜك ٢عً.ِٗٝ
 َٔٚاملطاعا ٠يًُؿاعط إٔ ٜٴٌُٗ ايٛاعغ َٔ ؾاتتِٗ ايك ٠٬ستٜ ٢ؿطغٛا َٔ
ق٬تِٗ; ستٜ ٢تُهٓٛا َٔ مساع املٛععٚ ،١ي ٬٦ؽتًط عً ِٗٝايكٚ ،٠٬شيو
إشا ناْت املٛعع ١تًك ٢بعس ايك ٠٬املهتٛب.١
ٚمما ٜػتشػٔ يف ٖصا إٔ ٜػتأشٕ ايٛاعغ اٱَاّ بإٔ خيرب املأََٛني بإٔ َٛعع١
غتًك ٢بعس قً ;ٌٝست ٢ميهح ايص ٜٔأزٚا ايك ،٠٬ضٜجُا ٜٓتٗ ٞايص ٜٔٴًٜڃشك.ٕٛ
ٚإشا ضأ ٣ايٛاعغ إٔ ٜبسأ َٛععت٘ ؾًٝدؿض قٛت٘ قسض املػتڀاع ست٫ ٢
ٜؿٛف عً ٢املكًني.
َ َٔٚطاعا ٠املؿاعط تٓع ٌٜايٓاؽ َٓاظهلِ ،ؾهٌ ٜعڀَٓ ٢عيت٘ اي٥٬ك ١ب٘ َٔ
اٱدٚ ،ٍ٬اٱنطاّٚ ،ايتٛقري; ؾصيو أزع ٢يكب ٍٛاؿلٚ ،اٱشعإ إي.٘ٝ
أخطز َػًِ يف َكسَ ١قشٝش٘ عٔ عا٥ؿ_ ١ضن ٞاهلل عٓٗا_ أْٗا قايت:
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=أَطْا ضغ ٍٛاهلل " إٔ ْٓعٍ ايٓاؽ َٓاظهلِ.+
وأسرار
ٚيكس اعتٓت نتب ايػٓ ١بٗصا املعٓ ،٢نُا اعتٓت بصيو نتب أزب ايڀًب
نجرياڄ.
ٚي ٛأيك ٢ايكاضْ ٨عط ٠يف بعهٗا يطأ ٣شيو دًٝاڄ.
 َٔٚشيو عً ٢غب ٌٝاملجاٍ :نتاب اؾاَع ٭خ٬م ايطاٚ ،ٟٚآزاب ايػاَع
يًدڀٝب ايبػساز.ٟ
ٚمما عكس َٔ ٙأبٛاب يف شيو ايهتاب _ايباب ايتاغع عؿطٚ ،عٓٛاْ٘:
=باب :تٛقري احملسخ طًب ١ايعًِٚ ،أخصْ ٙؿػ٘ عػٔ ا٫ستُاٍ هلِ ٚاؿًِ.+

ٚغام مجً َٔ ١اٯثاض ؼت ٖصا ايباب َٔٚ ،ايعٓٛاْات اييت دا٤ت ؼت ٖصا
ايباب َا :ًٜٞ
_ إنطاَ٘ املؿاٜذ ٚأٌٖ املعطؾ.١
_ تعع ِٝاحملسٿخ ا٭ؾطاف ش ٟٚا٭ْػاب.
_ تعع َٔ ِٝنإ ضأغاڄ يف طا٥ؿت٘ ٚنبرياڄ عٓس أٌٖ ْٹشٵًت٘.
_ إنطاَ٘ ايػطبا َٔ ٤ايڀًبٚ ١تكطٜبِٗ.
_ اغتكباي٘ هلِ بايرتسٝب.
_ تٛانع٘ هلِ.
_ ؼػني خًك٘ َعِٗ.
_ ايطؾل مبٔ دؿا طبع٘ َِٓٗ.
ٚؼت نٌ عٓٛإ غام × مجً َٔ ١اٯثاض.
َ _ 1كسَ ١قشٝض َػًِ م .20
 _ 2اْعط اؾاَع م .355 _ 343
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 َٔٚاملطاعا ٠يًُؿاعط إٔ ٜ ٫هجط َٔ شنط اغِ ؾدل ٜٓؿط َٓ٘ ايػاَعٚ ٕٛيٛ
نإ ن َ٘٬سكاڄٜٚ ،هؿ ٞيف شيو إٔ ٜٴٛضٳز ن َ٘٬ز ٕٚشنط يؿدك٘.
ٖٚصا َا ٜكٓع٘ بعض ايعًُا ٤نكٓٝع ابٔ أب ٞايعع اؿٓؿ × ٞيف نتاب٘
(ؾطح ايعكٝس ٠ايڀشا )١ٜٚسٝح أٚضز نجرياڄ َٔ ن ّ٬ؾٝذ اٱغ ّ٬ابٔ ت،١ُٝٝ
ٚايع ١َ٬ابٔ ايك_ ِٝضمحُٗا اهلل_ ز ٕٚشنط ٫مسُٗٝا; ٭ٕ ٖسؾ٘ ْؿط اؿلٚ ،يٛ
أْ٘ شنطُٖا بأعٝاُْٗا يطمبا سكٌ ْؿط َٔ ٠نتاب٘ خكٛقاڄ يف شيو ايٛقت.
 َٔٚاملطاعا ٠يًُؿاعط _أٜهاڄ_ إٔ ٜٛضز ايه ّ٬بعع ٙٚإىل قا ً٘٥إشا نإ ممٔ ي٘
قب ٍٛعٓس ايػاَعني.
 َٔٚشيو أٜ ٫صّ ؾدكاڄ بع ٘ٓٝإشا نإ يف شَ٘ بامس٘ اغتجاض ٠يًػاَعني
_ٚإٕ نإ شيو املصَٜ ّٛػتشل ايصّ_ ٜٚهؿ ٞيف شيو إٔ ٜبني اؿل ؾُٝا ٜطاز
بٝاْٜ٘ٚ ،بني ايباطٌ يف شيو ز ٕٚشنط يٮؾدام َا ٚدس إىل شيو غب٬ٝڄ.
 _23ايتجبت مما ٜكاٍٚ ،ايٓعط يف دسْ ٣ٚؿط :ٙؾايٛاعغ ايًبٝب ٜ ٫تهًِ يف
ؾ ٤ٞإ ٫إشا تجبٻت َٔ قشت٘; ؾإشا ثبت يس ٜ٘شيو ْٳعځطٳ يف دسْ ٣ٚؿط ;ٙؾإٕ نإ
يف ْؿط ٙسؿع يًدريٚ ،ادتُاعٷ عًْ_ ٘ٝؿطٚ ،ٙأظٗطٚ ،ٙإٕ نإ خ٬ف شيو
أعطض عٓ٘ٚ ،طٛا.ٙ
ٚيكس دا ٤ايٓٗ ٞايكطٜض عٔ إٔ حيسخ املط ٤بهٌ َا مسع.
()1

قاٍ "= :نؿ ٢باملط ٤نصباڄ إٔ حيسخ بهٌ َا مسع.+

ٜٚتعني ٖصا ا٭زب يف ٚقت ايؿنت ٚاملًُات ،ؾٝذب عً ٢ايٛاعغ إٔ ٜتشط٣
 _ 1ضٚاَ ٙػًِ (.)5
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ٖصا ا٭زب; ستٜ ٢كطب َٔ ايػٜٓٚ ،١َ٬أ ٣عٔ ايعڀب.
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وأسرار

قاٍ اهلل _تعاىل_:طٚٳڇإشٳا دٳا ٳٖ٤ٴِٵ ځأَٵطٷ َٹٔٳ ا ځ٭َٵٔڇ ځأٚٵ ايڃدٳ ٵٛفٹ ځأشٳاعٴٛا بٹ٘ٹ ٳٚيځٛٵ ٳضزټٙٚٴ
ڇإيځ ٢اي ٻطغٴٍٛڇ ٚٳڇإيځ ٢ڂأ ٵٚيٹ ٞا ځ٭َٵطڇ ٹَٵٓٗٴِٵ يځ ٳعًٹُٳ٘ٴ اډيصٹٜٔٳ ٳ ٜٵػٳتٓٵٹبڀڂْٛٳ٘ٴ ٹَٵٓٗٴِٵ ٳٚيځٛٵ ٫ؾځهٵٌٴ ايًډ٘ٹ
ٳع ځًٵٝهڂ ٵِ ٚٳ ٳضسٵ ٳُتٴ٘ٴ ٫تٻبٳ ٵعتٴِٵ اي ٻؿٵٝڀځإٳ ڇإ٫ډ ځقًٹ٬ٝڄصايٓػا.83:٤
قاٍ ايؿٝذ ايع ١َ٬عبسايطمحٔ ايػعس × ٟيف تؿػري ٖص ٙاٯٖ= :١ٜصا
تأزٜب َٔ اهلل يعباز ٙعٔ ؾعًِٗ ٖصا غري اي٥٬لٚ ،أْ٘ ٜٓبػ ٞهلِ إشا دا ِٖ٤أَط
َٔ ا٭َٛض املُٗٚ ،١املكاحل ايعاَ ١مما ٜتعًل با٭َٔٚ ،غطٚض املَٓ٪ني أ ٚباـٛف
ايص ٟؾَ ٘ٝكٝب ١عً_ ِٗٝإٔ ٜتجبتٛاٜ ٫ٚ ،ػتعذًٛا بإؾاع ١شيو اـرب ،بٌ ٜطزْ٘ٚ
إىل إىل ايطغٚ ٍٛإىل أٚي ٞا٭َط َِٓٗ :أٌٖ ايطأٚ ،ٟايعًِٚ ،ايٓكضٚ ،ايعكٌ،
ٚايطظاْ ،١ايصٜ ٜٔعطؾ ٕٛا٭َٛضٜٚ ،عطؾ ٕٛاملكاحل ٚنسٖا.

ؾإشا ضأٚا يف إشاعت٘ َكًشْٚ ١ؿاطاڄ يًَُٓ٪نيٚ ،غطٚضاڄ هلِٚ ،ؼطظاڄ َٔ
أعسا_ ِٗ٥ؾعًٛا شيوٚ ،إٕ ضأٚا َا يٝؼ ؾَ ٘ٝكًش ،١أ ٚؾَ ٘ٝكًشٚ ،١يهٔ
َهطت٘ تعٜس عًَ ٢كًشت٘ مل ٜصٜع.ٙٛ
ٚهلصا قاٍ :طيځ ٳعًٹُٳ٘ٴ اډيصٹٜٔٳ ٳ ٜٵػٳتٓٵٹبڀڂْٛٳ ٴ٘ ٹَٵٓٗٴِٵص.
أٜ ٟػتدطد ْ٘ٛبؿهطِٖ ٚآضا ِٗ٥ايػسٜسٚ ،٠عً َِٗٛايطؾٝس.٠
ٚيف ٖصا زي ٌٝيكاعس ٠أزب ٖٞٚ ،١ٝأْ٘ إشا سكٌ عح يف أَط َٔ ا٭َٛض ٜٓبػٞ
إٔ ٜٛىل َٔ ٖ ٛأٌٖ يصيوٚ ،جيعٌ إىل أًٖٜ٘ ٫ٚ ،ٴتكسّ بني أٜس ;ِٜٗؾإْ٘ أقطب
إىل ايكٛابٚ ،أسط ٣يًػ َٔ ١َ٬اـڀأ.
ٚؾ ٘ٝايٓٗ ٞعٔ ايعذًٚ ١ايتػطع يٓؿط ا٭َٛض َٔ سني مساعٗاٚ ،ا٭َطٴ
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بايتأٌَ قبٌ ايهٚ ،ّ٬ايٓعط ؾَ ٖٛ ٌٖ ٘ٝكًش ١ؾٝكسّ عً ٘ٝاٱْػإ أّ ٫
()1

ؾٝشذِ عٓ٘؟.+

ٚقاٍ × يف َٛنع آخط ساثاڄ عً ٢ايجبتٚ ،ايتسبطٚ ،ايتأٌَ قاٍٚ= :يف
سٝٴ٘ٴ ٚٳقڂٌٵ ضٳبٿ
قٛي٘ _تعاىل_ :طٚٳ ٫تٳعٵذٳٌٵ بٹاڃيكڂطٵإٓڇ َٹٔٵ قځبٵٌڇ أځٕٵ ٜٴكڃهٳ ٢ڇإځيٝٵوځ ٳ ٚٵ
ڇظزٵْٹ ٞٹعًڃُاڄص طـ٘ 114 :أزبٴ طايب ايعًِٚ ،أْ٘ ٜٓبػ ٞي٘ إٔ ٜتأْ ٢يف تسبطٙ
يًعًِٜ ٫ٚ ،ػتعذٌ باؿهِ عً ٢ا٭ؾٝاٜ ٫ٚ ،٤عذب بٓؿػٜ٘ٚ ،ػأٍ ضب٘
ايعًِ ايٓاؾع ٚايتػٗ.+ٌٝ

()2

ٚقاٍ ×= :قٛي٘ _تعاىل_ :طځيٛٵ ٫ڇإشٵ ٳغُٹعٵٴتُٴٙٛٴ ظځٔٻ اڃيُٴ ٵ ٪ٹَٓٴٕٛٳ ٚٳاڃيُٴ ٵ ٪ٹَٓٳاتٴ
بٹأځْ ڂؿػٹ ڇِٗٵ ٳخٝٵطاڄ ٚٳقځايڂٛا ٖٳصٳا ڇإؾڃوڅ َٴٹبنيٷص ايٓٛضٖ 12:صا إضؾاز َٓ٘ يعباز ٙإشا مسعٛا
ا٭قٛاٍ ايكازس ١يف إخٛاِْٗ املَٓ٪ني ضدعٛا إىل َا عًُٛا َٔ إمياِْٗٚ ،إىل ظاٖط
أسٛاهلِٚ ،مل ًٜتؿتٛا إىل أقٛاٍ ايكازسني ،بٌ ضدعٛا إىل ا٭قٌٚ ،أْهطٚا َا
()3

ٜٓاؾ.+٘ٝ

قاٍ ابٔ سبإ ×= :أْؿسَْٓ ٞكٛض بٔ قُس ايهطٜع:ٟ
اس ف ظ ظ ظ ظ

ظ ظ ظظ

اذا اس ث ظ ظ ظ ظ مظ ظ ظ ظ

ظ ظ ظظ ه ظ ظ ظظ

ا ع ظ ظ ظظ

ظظظظ إ

ظظظظ

ااخل ظ ظ أ ظ ظظي
م ي

ظ ظ ه ي رق ظ ظ اس ظ ظ ا
()4

اس ف س يم ق اس سا

 _ 1تٝػري ايهط ِٜاملٓإ يف تؿػري ن ّ٬ايطمحٔ يًػعس ٟم.154
 _ 2ؾتض ايطس ِٝاملًو ايع ّ٬يف عًِ ايعكا٥س ٚايتٛسٝس ٚا٭خ٬م ٚا٭سهاّ املػتٓبڀ َٔ ١ايكطإٓ
يًؿٝذ عبسايطمحٔ ايػعس ٟعٓا ١ٜايؿٝذ ز .عبسايطظام ايعباز م.161
 _ 3ؾتض ايطس ِٝاملًو ايع ّ٬م.162
 _ 4ضٚن ١ايعك ٤٬م .216
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ٖصا ٚغٝأتَ ٞعٜس بٝإ هلص ٙايؿكط ٠يف ايؿكط ٠اٯت.١ٝ
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 _24أ ٫حيطم عً ٢إبسا ٤ضأ ٜ٘يف نٌ أَطٚ ،أٜ ٫ك ٍٛنٌ َا ٜعًِ :ؾاي٥٬ل
بايٛاعغ إٔ ٜٓعط يف ايعٛاقبٚ ،إٔ ٜطاع ٞاملكاحل; ؾ ٬حيػٔ ب٘ إٔ ٜبس ٟضأ ٜ٘يف
نٌ قػريٚ ٠نبريًٜ ٫ٚ ،٠عَ٘ إٔ ٜتهًِ بهٌ ْاظي ;١٭ْ٘ ضمبا مل ٜتكٛض ا٭َط نُا
ٜٓبػٚ ،ٞضمبا أخڀأ ايتكسٜطٚ ،داْب ايكٛابٚ ،ايعطب تك ٍٛيف أَجاهلا= :اـڀأ
ذ.+ٍٛ
ظاز ايعٳ ٴ

()1

غ٬ف َا إشا تطٜح ٚتأْ ;٢ؾإٕ شيو أزع ٢يكؿا ٤ايكطحيٚ ،١أسط ٣٭ ٵٕ خيتُط
ايطأ ٟيف ايصٖٔٚ ،أخًلٴ بايػ َٔ ١َ٬اـڀأ.
ٚايعطب متسح َٔ ٜرتٜٻحٜٚ ،تأْٜٚ ،٢كًِّب ا٭َٛض ظٗطاڄ يبڀٔٚ ،تك ٍٛؾ:٘ٝ
ؿٛٻٍٷ ڂقًډب.+
=إْ٘ ڂ

()2

بٌ يٝؼ َٔ اؿهُ ١إٔ ٜبس ٟاٱْػإ ضأ ٜ٘يف نٌ َا ٜعًِ ستٚ ٢ي ٛنإ َتأْٝاڄ يف
سهَُ٘ ،كٝبڄا يف ضأ ;ٜ٘ؾُا نٌ ضأٜ ٟٴذٗط ب٘ ٫ٚ ،نٌ َا ٜعًِ ٜكاٍ.
بٌ اؿهُ ١تكته ٞإٔ حيتؿغ اٱْػإ بآضا ٘٥إ ٫إشا اغتسع ٢املكاّ شيو،
ٚاقتهت٘ اؿهُٚ ١املكًش.١
ااُّ اسك ظ ظ ظ ظ ظظا إذا

قظ ظ ظ ظ ظظ ف ظ ظ ظ ظ ظظه

يظ

اسعق ظ و ا اسعاظ ط ا

ظ

قاٍ أسس اؿهُا= :٤إٕ ٫بتسا ٤ايه ّ٬ؾتٓ١ڄ تطٚم ٚد ٻس٠ڄ تعذب; ؾإشا غهٓت
ايكطحيٚ ،١عسٍ ايتأٌَٚ ،قؿت ايٓؿؼ_ ؾًٝعسٹ ايٓعطٚ ،يٝهٔ ؾطسٴ٘ بإسػاْ٘

 _ 1فُع ا٭َجاٍ يًُٝساْ.431/1 ٞ
 _ 2ا٭َجاٍ ٭ب ٞعبٝس م.100
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()1

َػاٜٚڄا يػُٿ٘ بإغا٤ت٘.+

ٚقاٍ ابٔ سبإ ×= :ايطاؾل ٜ ٫هاز ٴٜػٵبٳل نُا إٔ ايعٳذٹٌ ٜ ٫هاز ٳًٜڃشٳل
ٚنُا إٔ َٔ غهت ٜ ٫هاز ٜٓسّ نصيو َٔ ْڀل ٜ ٫هاز ٜػًِ.
ٚايعٳذٹٌ ٜك ٍٛقبٌ إٔ ٜعًِٚ ،جيٝب قبٌ إٔ ٜؿِٗٚ ،حيُس قبٌ إٔ جيطب،
ٜٚصّ بعس َا حيُسٜٚ ،ععّ قبٌ إٔ ٜؿهطٚ ،ميه ٞقبٌ إٔ ٜععّ.
ٚايعٳذٹٌ تكشب٘ ايٓساَٚ ،١تعتعي٘ ايػٚ ،١َ٬ناْت ايعطب تٴ ځهٓٿ ٞايعذً١ځ أّٻ
ايٓساَات.+

()2

ٚشنط بػٓس ٙعٔ عُط بٔ سبٝب قاٍ= :نإ ٜكاٍٜٛ ٫ :دس ايعذ ٍٛقُٛزاڄ٫ٚ ،
ايػهٛب َػطٚضاڄ ٫ٚ ،اؿط سطٜكاڄ ٫ٚ ،ايهط ِٜسػٛزاڄ ٫ٚ ،ايؿٻط ٙغٓٝاڄ٫ٚ ،
املً ٍٛشا إخٛإ.+

()3

ٚهلصا تتابعت ْكا٥ض اؿهُا ٤عً ٢ايرتٜح خكٛقاڄ عٓس إضاز ٠اٱقساّ عً٢
َٛاقع اـڀط ،قاٍ املتٓيب:
اسظ ظ ظ ظ ظ

ظ ظ ظ ظظ

ظ ظ ظ ظظ ه

اس ظ ظ ظ ظ ظ عهُّ

ف ظ ظ ظظ ذا مظ ظ ظ ظظه ا معظ ظ ظ ظظه س ظ ظ ظظ ش م ظ ظ ظظ

ظ ظ ظ ظ ظظ او ا ظ ظ ظ ظ ظظ ا ظ ظ ظ ظ ظظ اسث ظ ظ ظ ظ ظظه
ظ ظظها مظ ظ ظ اسعلا ظ ظظهه

ظ ظظ مك ظ ظظهُّ

()4

ٚقاٍ:
ا ظ ظ ظ ظظ

ظظظظظ ه

ل ا ظ ظ ظ ظظ ه ظ ظ ظ ظظ

 _ 1ظٖط اٯزب يًشكط ٟايكريٚاْ.154/1 ٞ
 _ 2ضٚن ١ايعك ٤٬م.216
 _ 3ضٚن ١ايعك ٤٬م .217
 _ 4زٜٛإ املتٓيب بؿطح ايعهرب.174/ 4 ٟ
 _ 5زٜٛإ املتٓيب .120/4

اس مثظ ظ ظ ظ اس ظ ظ ظ ظ ه

ل احلك ظ ظ ظظاَّ

()5
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 _25ايتُٗٝس ٚايتسضز يف ايعطضَ :جاٍ شيو إٔ ٜككس ايٛاعغ إىل ررأَط ؾ٘ٝ
وأسرار

َؿك ،١ؾٝهع أَاَ٘ متٗٝساڄ خيؿـ ٚقعٜ٘ٚ،كًٌ ؾأْ٘،ست ٫ ٢تهرب ٙايٓؿٛؽ،

ٚتطؽ ٞز ْ٘ٚايععا ِ٥خٛضاڄ.
َٚجاٍ ٖصا َا غًه٘ ايتٓع ٌٜيف ايتهًٝـ بؿطٜه ١ايكٝاّ; سٝح ؾطع٘ أ٫ٚڄ يف
كٝٳاّٴصايبكط.183:٠
ب ٳع ځًٵٝهڂِٵ اي ٿ
أَط فٌُ ؾكاٍ :طٜٳا أځټٜٗٳا اډيصٹٜٔٳ آ ٳَٓٴٛا ڂنٹت ٳ
ٚشنط إٔ ٖصا ايٓٛع َٔ ايكطب ١قس ؾڂطض عً ٢ا٭َِ ايػايؿ ،١ؾكاٍ _تعاىل_:
ط ځنُٳا نڂتٹبٳ عٳًځ ٢ايډصٹٜٔٳ َٹٔٵ قځٵب ٹً ڂهِٵ يځ ٳعډً ڂهِٵ تٳتٻكڂٕٛٳص ايبكط.183:٠

ؾٗ ٛعٌُٷ َأيٛفٚ ،ؾطٜع ١غري خاقٚ ،١يف ٖص ٙايتصنطَ ٠ا ٴٜسٵخً٘ يف قبٌٝ
ايػٓٔ اؾاضٚ ،١ٜجيعً٘ أَطاڄ ٖٓٝاڄ.
ثِ أؾعطِٖ بإٔ أٜاَ٘ يف اؿػاب قً ١ًٝؾكاٍ_تعاىل_:طأځٜٻاَاڄ َٳعٵسٴٚزٳاتٺص
ايبكط.184:٠

ٚبعس إٔ ٖٝٻأ ايٓؿٛؽ يكب ٍٛؾطٜهت٘ قاٍ :ط ٳؾٗٵطٴ ٳضَٳهٳإٳ اډيصٹ ٟأڂْ ڇعٍٳ ؾٹ٘ٝٹ
اڃيكڂطٵإٓٴ ٴٖسٶ ٣يٹًٓٻاؽڇ ٳٚٳبٝٿٓٳاتٺ َٹٔٵ اڃي ٴٗسٳٚ ٣ٳايڃؿڂطٵقځإڇ ؾځُٳٔٵ ٳؾ ڇٗسٳ ٹَٵٓهڂِٵ اي ٻؿٗٵطٳ
ځؾ ڃًٝٳكٴُٵ٘ٴص ايبكط.185:٠
ٚدط ٣ايتٓع ٌٜعًٖ ٢ص ٙايػٓ ١عٓس ايرتغٝب يف أَط قعب املطنب ،ؾسٜس
ا٭ثط عً ٢ايٓؿؼ ٖٛٚ ،ايكرب عً ٢ا٭شَٚ ،٣كابً ١اٱغا ٠٤بايعؿ ;ٛؾأَط بايعسٍ
يف اجملاظا ٢ْٗٚ ،٠عٔ ػاٚظ املجٌ يف ايعكٛب ،١ؾكاٍ :طٚٳإڇٕٵ عٳاقځٵبتٴِٵ ؾځعٳاقٹبٴٛا بٹُٹجٵٌڇ
َٳا عٴٛقٹٵبتٴِٵ بٹ٘ٹصايٓشٌ 126:ثِ بني يف قٛي٘ _تعاىل_ :ط ٳٚيځ٦ٹٔٵ قٳبٳطٵتٴِٵ ځيٗٴٛٳ خٳٝٵطٷ
يٹًكٻابٹطڇٜٔٳصايٓشٌ 126:إٔ ا٭نٌُ هلِ اٱغها٤ٴ عٔ ايػٚ ،١٦ٝتطى امل٪اخص٠
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عًٗٝا; ؾايكؿض عٔ ا٭شَ_ ٣ع ايكسض ٠عً ٢اْ٫تكاّ_ نطبٷ َٔ ايهطَّٚ ،عٗطٷ
َٔ َعاٖط ايطمحٚ ،١أخصٷ بايععمي ١ايطاؾس.٠
ثِ قاٍ _تعاىل_ :طٚٳاقٵبٹطٵ ٳَٚٳا قٳبٵطٴىځ ڇإ٫ډ بٹايًډ٘ٹص ايٓشٌ 127:ؾطغډب يف
ايكرب بڀطٜل أبًؼ; إش ٚدٻ٘ اـڀاب إىل ايطغ ٖٛٚ " ٍٛأغطع ايٓاؽ إىل
ا٫غتكاَ ١عً ٢ايڀطٜك ;١ؾٝذسَ ٕٚٹٔٵ غٴٻٓ ١ايتأغ ٞب٘ ْؿاطاڄ يًڀاعٚ ،١باعجاڄ عً٢
ايتذٌُ بايكربٚ ،إٕ ثكًت عً ٢ايٓؿٛؽ ٚطڃأتٴ٘.
ٖ َٔٚصا ايكب ٌٝتصنري ايٓاؽ بعاقب ١ايعٌُ ايكاحل ٚإٕ نإ ؾاقاڄ عً٢

ِ
ب َعمَ ْي ُك ْم
ايٓؿٛؽ ،نُا قاٍ _تعاىل_ يف ؾإٔ اؾٗاز :ط ُكت َ

ل ص.
ا ْل ِقتَا ُ

ثِ بني _عع ٚدٌ_ ثكً٘ عً ٢ايٓؿٛؽ بكٛي٘:ط ٳٖٚٴٛٳ نڂ ٵطٷ ٙځيهڂِٵص.
ثِ بني إٔ املهط ٙٚقس ٜه ٖٛ ٕٛاـريٳ ؾكاٍ :ط ٳٚعٳػ ٢أځٕٵ ٳتهڃ ٳطٖٴٛا ٳؾٝٵ٦اڄ ٚٳٖٴٛٳ

ٳخٝٵ ٷط ځيهڂِٵص ايبكط.216:٠
ٚبٝٻٔ إٔ ايسعٚ ١تطى اؾٗاز قبٛب يًٓؿٛؽٚ ،يهٔ شيو احملبٛب قس ٜهٕٛ
ؾطاڄ ،ؾكاٍ :ط ٳ ٚٳعػٳ ٢أځٕٵ تٴشٹبټٛا ٳؾٝٵ٦اڄ ٳٖٚٴ ٳ ٛؾٳطپ ځيهڂِٵ ٚٳايًډ٘ٴ ٜٳ ٵعًځِٴ ٚٳأځٵْتٴِٵ ٫
تٳ ٵعًځُٴٕٛٳص ايبكط.216:٠
 َٔٚسػٔ ايػٝاغ_ ١أٜهاڄ_ أ ٫جيٗط ايٛاعغ _أسٝاْاڄ_ بطأ ٜ٘ايكطٜض يف قسض
َكاي٘ ،خكٛقاڄ إشا نإ ٜطٜس طځطٵحٳ أَطڈ مل ٜأيؿ٘ ايٓاؽ.
ٚإمنا ٜبتس ٨مبا خيـ عً ٢املداطبني مساع٘ َٔ املعاْ ٞاؿا ١ُ٥س ٍٛايػطض،
ثِ ٜعرب عٔ املطاز بًؿغ فٌُٜٚ ،سْ َٔ ٛإٜهاس٘ ؾ٦ٝاڄ ؾؿ٦ٝاڄ; ستٜ٫ ٢ؿكض عٓ٘
إٚ ٫قس أيؿت٘ ْؿٛغِٖٗٚ ،سأت ي٘ خٛاططِٖ.
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ٚعًٖ ٢ص ٙايڀطٜك ١دط ٣شيو امل َٔ َٔ٪آٍ ؾطع ;ٕٛؾكس نإ ٜهتِ ررإمياْ٘،
وأسرار

 ٖٛٚحيب إٔ ٜعٗطٜٚ ،ٙسع ٛق َ٘ٛإىل َجً٘ٚ ،نإ خيؿ َٔ_ ٢ايتكطٜض بعكٝست٘_

بازض ٠غهبِٗ ،أ ٚاْتكاَِٗ َٓ٘ ،ست ٢اغتِٓ ٚقت إمجاعِٗ عً ٢قتٌ َٛغ٢
_عً ٘ٝايػ _ّ٬ؾطقٚ ،١قاّ ٜٓهط عًٖ ِٗٝص ٙامل٪اَط ٠املدعٚ ،١ٜؽًډل إىل إٔ
زعاِٖ إىل اٱميإ مبا بٴعٹح ب٘ ٖصا ايطغٍٛٴ زع٠ٛڄ ظاٖط.٠
قاٍ _تعاىل_ :طٚٳقځاٍٳ ضٳدٴٌٷ َٴ ٵَ٪ٹٔٷ َٹٔٵ آٍڇ ؾٹ ٵطعٳٛٵٕٳ ٜٳ ڃهتٴِٴ إڇميٳاْٳ٘ٴ أځٳت ڃكٴتًڂٕٛٳ ضٳدٴ٬ڄ أځٕٵ
ت َٹٔٵ ٳضٿبهڂِٵص غاؾط.28:
ٳٜكڂٍٛٳ ٳضبٿ ٞايًډ ٴ٘ ٚٳځقسٵ دٳا٤ٳنڂِٵ بٹايڃٳبٿٓٝٳا ٹ
ؾكس ؾاؼِٗ باٱْهاض عً ٢قتً٘ ٜ ٫ ٖٛٚسٍ عً ٢أْ٘ َكسم بطغايت٘; إش قس
 ٢ٜٗٓايعاقٌ عٔ غؿو زّ ايطدٌ أ ٚانڀٗاز َٔ ٖٛٚ ٙأبػض ايٓاؽ إي ;٘ٝتأملاڄ
َٔ َؿٗس ايعًِ ،أ ٚسصضاڄ مما ٜٓؿأ عٓ٘ َٔ ؾتٓ.١
ٚزٍ بكٛي٘ :طأځٕٵ ٳٜكڂٍٛٳ ضٳبٿ ٞايًډ٘ٴص عًَ ٢ا هلصا ايطدٌ َٔ ؾهٌ يف ايعكٝس،٠
ٚأَٚأ إىل أْ٘ مل جي ٧ؾ٦ٝاڄ ْهطاڄ ٜػتشل ب٘ ٖص ٙايعكٛب ١ايكاضَٚ ،١شنډطِٖ إش
قاٍ :طٚٳځقسٵ دٳا٤ٳنڂِٵ بٹايڃٳبٿٓٝٳاتٹ َٹٔٵ ٳضٿبهڂِٵص بايس ٌ٥٫ايكا ١ُ٥عً ٢قسق٘ يف زع٣ٛ
ايطغايٚ ،١قس أخص ٜتكطب بٗص ٙاؾًُ ١يف زعٛتِٗ إىل اٱميإ ب٘ٚ ،مل ٜطز
ايتعاٖط بأْ٘ َٔ ؾٝعت٘ ،ؾععٍ ْؿػ٘ عُٔ دا ِٖ٤بٗص ٙايبٓٝاتٚ ،أناف فٗ٦ٝا
إي ِٗٝخاق ،١ثِ اغرتغٌ يف َٛععت٘ املٓػٛد ١يف أزب اٱْكاف إىل إٔ قسع
ببڀْ ٕ٬ٹشٵًتِٗٚ ،زعاِٖ إىل ز ٜٔاؿل بكٛي٘ ايكطٜض _نُا يف قٛي٘ تعاىل ؾُٝا
ٜكك٘ عٓ٘_ :طٚٳٜٳا قځٛٵّڇ َٳا يٹ ٞځأ ٵزعٴٛنڂِٵ ڇإيځ ٢ايٓٻذٳا٠ٹ ٚٳٳت ٵسعٴٛٳْٓٹ ٞڇإيځ ٢ايٓٻاضڇ ()41
ٳت ٵسعٴٛٳْٓٹ ٞ٭ځنڃؿڂطٳ بٹايًډ٘ٹ ٚٳأڂؾٵ ڇطىځ بٹ٘ٹ َٳا يځٵٝؼٳ يٹ ٞبٹ٘ٹ ٹعًڃِٷ ٚٳأځْٳا ځأ ٵزعٴٛنڂِٵ ڇإيځ ٢ايڃ ٳععڇٜعڇ ايڃػٳؿډاضڇ
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()1

()42صغاؾط.

 َٔٚايتُٗٝس ٚايتسضز يف ايعطض تٓع ٌٜا٭َط عً ٢أسٛاٍ ايػاَعني ،نإٔ
ٜك :ٍٛأ ٫حيب ايٛاسس َٓا إٔ ٜعٝـ ععٜعاڄ شا نطاَ١؟ أ ٫حيب إٔ ٜه ٕٛبعٝساڄ
عٔ َٛاطٔ اهلٛإ؟ ثِ خيًل َٔ شيو إىل إٔ اٱميإ ٚايعٌُ ايكاحل نؿٕ٬ٝ
بصيو.
أ ٚإٔ ٜك :ٍٛأٜطن ٢ايٛاسس َٓا بايسْ ،١ٝأٜطن ٢بإٔ ٜػا ٤إي٘ٝ؟ أ ٚإٔ ٜػا٤
إىل ٚايسٜ٘؟ أ ٚإخٛاْ٘؟ أ ٚأ٫ٚزٙ؟
ٚاؾٛاب _ب ٬ؾو_ غٝه.٫ :ٕٛ
ؾٝكاٍٚ :نصيو ايٓاؽ.
ٜٚؿٗس هلصا َا ضٚا ٙاٱَاّ أمحس يف َػٓس ٙعٔ أب ٞأَاَ ١يف قك ١ايؿاب ايصٟ
اغتأشٕ ايٓيبٻ " يف ايعْا ،ؾتسضز َع٘ ايٓيب " يف مخػ ١أغ ١ً٦ست ٢اقتٓع
ايؿت ٢عطَ ١ايعْاٚ ،خطز ٚقس طابت ْؿػ٘.
قاٍ أب ٛأَاَ = :÷ ١إٕ ؾت ٢ؾاباڄ أت ٢ايٓيب " ؾكاٍٜ :ا ضغ ٍٛاهلل ا٥صٕ يٞ
بايعْا; ؾأقبٌ ايك ّٛعً ،٘ٝؾعدط ،ٙٚقايٛا ،َ٘ َ٘ :ؾكاٍ :ازٵْ٘ ،ؾسْا قطٜباڄ ،قاٍ:
ؾذًؼ ،قاٍ :أؼب٘ ٭َو؟ قاٍٚ ٫ :اهلل دعًين اهلل ؾسا٤ى ،قاٍ ٫ٚ :ايٓاؽ
حيب ْ٘ٛ٭َٗاتِٗ ،قاٍ :أؾتشب٘ ٫بٓتو؟ قاٍٚ ٫ :اهلل ٜا ضغ ٍٛاهلل ،دعًين اهلل

ؾسا٤ى ،قاٍ ٫ٚ :ايٓاؽ حيب ْ٘ٛيبٓاتِٗ ،قاٍ أؾتشب٘ ٭ختو؟ قاٍٚ ٫ :اهلل دعًين
اهلل ؾسا٤ى ،قاٍ ٫ٚ :ايٓاؽ حيب ْ٘ٛ٭خٛاتِٗ ،قاٍ أؾتشب٘ يعُتو؟ قاٍٚ ٫ :اهلل
 _ 1اْعط ضغا ٌ٥اٱق٬ح م.32 _29
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دعًين اهلل ؾسا٤ى ،قاٍ ٫ٚ :ايٓاؽ حيب ْ٘ٛيعُاتِٗ ،قاٍ :أؾتشب٘ ـايتورر؟ قاٍ:
ٚ ٫اهلل دعًين اهلل ؾسا٤ى ،قاٍ ٫ٚ :ايٓاؽ حيب ْ٘ٛـا٫تِٗ.

وأسرار

قاٍ :ؾٛنع ٜس ٙعًٚ ،٘ٝقاٍ :ايًِٗ اغؿط شْب٘ٚ ،طٗط قًب٘ٚ ،سكٿـٔ ؾطدـ٘;
ؾًِ ٜهٔ بعس شيو ايؿتًٜ ٢تؿت إىل ؾ.+٤ٞ

()1

 _26بطاع ١ا٭غًٛبَٚ ،طاعاَ ٠كتهٝات ا٭سٛاٍ :ؾصيو مما ٜأخص با٭يباب،

ٚجيعٌ املٛعع ١تأخص ططٜكٗا إىل ايكًٛب; ؾايعٌُ عً ٢إْكاش ايٓؿٛؽ َٔ أٚز١ٜ
ايػٛاٚ ،١ٜاٱقباٍ بٗا إىل َڀايع ايػعازَ ٠ػًو ٚعط ٫ٚ ،ميط ؾ ٘ٝعً ٢اغتكاَ١
تاَ ١إ َٔ ٫بًؼ يف قٓاع ١ايبٝإ أَساڄ قكٝاڄ.
ٜ ٫ٚهؿ ٞيف ايسع ٠ٛإٔ ٜه ٕٛيف ٜس ايكا ِ٥بٗا سذ ،١أَٛ ٚعع١څ ًٜكٗٝا يف أٟ
ف ظَٔڈ ٚب١٦ٝٺ.
قٛض ٠ؾا ;٤شيو إٔ املداطبني خيتًؿ ٕٛشٚقاڄٚ ،ثكاؾ١ڄٚ ،اخت ٬ٳ

 َٔٚاي٥٬ل إٔ تكاؽ زع٠ٛڂ نٌٿ طا٥ؿ١ٺ يف أزب ًٜٝل بأشٚاقٗا ٚثكاؾتٗا; شيو إٔ
املٛعع ١ثك ١ًٝعً ٢ايػُع ،ٴَ ٵػتٳشٵطٳد ١عً ٢ايٓؿؼ; ٫عرتانٗا ايؿٗ،٠ٛ
َٚهازتٗا يًٗ ،٣ٛست ٢قاٍ ْٜٛؼ بٔ عبٝس= :ي ٛأَطْا باؾعع يكربْا.+

()2

ٜؿري إىل ثكٌ املٛعع ١عً ٢ايػُعٚ ،دٓٛح ايٓؿؼ عً ٢كايؿتٗا.
ٚيهٔٻ قٳٛٵغځٗا بأغًٛب ضا٥ع جيعًٗا خؿٝؿ١ڄ عً ٢ايػُع ،غًٗ ١ايٓؿٛش إىل
ايكًب.
ٚقس تهَ ٕٛعاْٞٵ املٛعع١ٹ سانط٠ڄ يف شٖٔ ايؿدل ٫ٚ ،جيس يف ْؿػ٘ تأثطاڄ
 _ 1أمحس ٚ ،257 ،256 / 5قاٍ ا٭يباْ ٞيف ايكشٝشٖٚ= :)370 ( ١صا غٓس ٙغٓس قشٝض،
ضداي٘ نًِٗ ضداٍ ايكشٝض.+
 _ 2بٗذ ١اجملايؼ ٫بٔ عبسايرب ٚ،364/3اْعط ايبكا٥ط ٚايصخا٥ط ٭ب ٞسٝإ ايتٛسٝس.138 /9 ٟ
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بٗا ،ست ٢إشا عٴطڇنت عً ٘ٝتًو املعاْ ٞيف أغًٛب باضع ٚقعت َٓ٘ َٛقع
اٱعذاب ،ست ٢يهأْٗا َعإڈ دسٜس٠څ مل ٜػبل ي٘ بٗا عًِ.

()1

 ٫ٚغط_ٚإشاڄ_إٔ تط ٣ايطدًني ًٜكٝإ َٛعع١ڄ يف باب ٚاسسٚ ،يف غطض ٚاسس
ٚبُٗٓٝا يف ايتأثري َابني ايػُاٚ ٤ا٭ضضٚ ،ضمبا نإ شيو بػبب أغًٛب
ايعطض; ؾرت ٣إٔ ْؿٛؽ ايٓاؽ قس أقبًت عً ٢أسسُٖاٚ ،أغاغت َٛععت٘
إغاغ ١ايعُإٓ يًُا ٤ايكطاحٚ ،تطاٖا دٳ ځؿتٵ ٚدؿًت عٔ َٛعع ١اٯخط; ؾعيډت
عٔ ايكًٛب نُا ظيت ايكؿٛا ٤باملتٓعٻٍ.
ٚهلصا نإ سطٜاڄ بايٛاعغ إٔ ٜه ٕٛشا زضا ١ٜبأسٛاٍ ايٓاؽٚ،إٔ ٜكٛؽ
َٛععت٘ مبا تكته ٘ٝتًو اؿاٍ; ؾايٓاؽ كتًؿَ ٕٛؿاضبٳ ٚعازاتٺٚ ،أخ٬قاڄ
ٚغٓاڄ١َٓٗٚ ،ڄ َٚطتب١ڄٚ ،يهٌ طا٥ؿ َٔ ١ايٓاؽ أسٛاٍ تكتهْٛ ٞعڄا َٔ اـڀاب ٫
تكته ٘ٝأسٛاٍ اؾُاع ١ا٭خط ;٣ؾاؾُاع ١ايجا٥طَ_ ٠ج٬ڄ_ ؽاطب بعباضٖ ٠از;١٥
يته ٕٛبطزاڄ ٚغَ٬اڄ عً ٢ايكًٛب.
ـٓٹػ ١ؽاطب بعباضات َجري ٠يًشَُٛ ،١ٝقع ١يًُٗ ،١ساؾع٠
ٚاؾُاع ١ا ځ
يًععمي.١
ٚاؾُاع ١اييت ؾڀت ٚضنبت ضأغٗا ؽاطب بعباض ٠ؾٗٝا ق ٠ٛايععّْٛٚ ،ض
اؿلٚ ،ؾٗٝا إضعاز ٠املڂٓصضٚ ،ٳٜٳكځع١ڂ املٓكصٚ ،ؾٗٝا ضٚح ايطمحٚ ١سػٔ اٱٜجاض;
يٝذتُع ايرتغٝب َع ايرتٖٝبَٚ ،ع غٝـ ايٓكُ ١ضحيإ ايطمح.١
ثِ إٕ ايؿباب ٜجري محاغِٜٗٛٚ ،قغ قًٛبِٜٗٚ ،سؾع إىل إقٓاعِٗ خڀاب ٫
 _ 1اْعط ايسعٚ ٠ٛاٱق٬ح م.65ٚ ،26_25
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ٜجري عاطؿ ١ايؿٛٝر; ٭ٕ امل ِ٥٬هلْٛ ٤٫٪عٷ غريٴ.ٙ

رر

58
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ٚا٭غٓٝاْٛ ُِٗ٥٬ٜ ٤ع َٔ ايهٜ ٫ ّ٬كتهَ ٘ٝكاّ املٛعع ١ملٔ يٝػٛا نصيو.

ٚايعًُا ٤جيتصبِٗ ايتٛقريٚ ،عُل ايهٚ ،ّ٬زقت٘.
َٛٚعع ١ايط٩غا ٤تكته ٞػُ٬ڄ باؿٝاٚ ،٤ايطظاْٚ ،١ايطناْٚ ،١اهلس ،٤ٚنُا
تكته ٞابتعازاڄ عٔ ايتًُل املطظٚ ،ٟعٔ أَ ٟعٗط َٔ َعاٖط ايتعايٚ ،ٞتكتهٞ
أخصاڄ بايتًڀـٚ ،سػٔ املسخٌٚ ،ايتًُٝض با٫عرتاض إٕ نإ ٖٓاى َا ٜكتهٞ
شيو.

ٖٚهصا يهٌ مجاعْٛ ١ع َٔ اـڀاب; ؾعً ٢ايٛاعغ إٔ جي ٤ٞإيْ َٔ ٘ٝاسٝت٘;
ؾصيو أزع ٢إىل ٚقٛي٘ إىل َطاز.ٙ

()1

ثِ إٕ ْؿطاڄ َٔ ايٓاؽ غري قًٜ ٌٝػتٗ ِٜٗٛضْٚلٴ ا٭يؿاظ أنجط َٔ سهُ١
َعاْٗٝا; ؾٜٓ ٬بػ ٞإٔ ْػتدـ بٗٚ ،٤٫٪إٔ ْسعِٗ يٹعٴكٵب ١املهًني ٜعطنٕٛ
عً ِٗٝاٯضا٤ٳ املٓشسض ځ ٠يف ؾكا.٤
ٚإشا مل ٜهٔ ٭ٚي٦و املهًني غبٌٝٷ عً ٢املػتهعؿني غ ٣ٛأِْٗ حيبٿط ٕٚهلِ
ايك ٍٛؼبرياڄ _ؾُٔ املٝػٛض عً ٢زعا ٠اٱق٬ح إٔ ٜػابك ِٖٛيف َهُاض ايرباع;١
ؾإِْٗ َت ٢أيبػٛا ايسع ٠ٛإىل اؿل ٚايؿه ١ًٝأغايٝب بسٜع ١أسطظٚا ايػا،١ٜ
ٚأْكصٚا أٚي٦و املػتهعؿني َٔ ن ٍ٬بعٝس.

()2

ٜ ٫ٚعين شيو إٔ ٜتهًـ ايٛاعغ ايػذعٜٚ ،تشط ٣زقا٥ل اٱعطاب،
ٚٚسؿٞٻ ايًػ.١
 _ 1اْعط اـڀاب ١م .43
 _ 2اْعط ايسعٚ ٠ٛاٱق٬ح م .54 _53
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ٚإمنا املككٛز إٔ ًٜبؼ َٛععت٘ ثٛباڄ مج٬ٝڄ ٜٴؿِٜٗٚ ،ػتشػٜٔٚ ،كع َٛقع٘
يف ايكًٛب.
ؾٗاٖ ٛابٔ اؾٛظ ٖٛٚ × ٟاٱَاّ املتُطؽ يف ايٛعغ ٚأغايٝب٘ _ ٜك:ٍٛ
=ؾايتشكٝل َع ايعٛاّ قعبٜ ٫ٚ ،هازٜٓ ٕٚتؿع ٕٛبٹُٴطڇٿ اؿلٿ ،إ ٫إٔ ايٛاعغ
َأَٛض بإٔ ٜ ٫تعس ٣ايكٛابٜ ٫ٚ ،تعطض ملا ٜؿػسِٖ ،بٌ جيصبِٗ إىل َا
ٜكًض بأيڀـ ٚد٘.
ٖٚص حيتاز إىل قٓاع ;١ؾإٕ َٹٔٳ ايعٛاّ َٳ ٵٔ ٜعذب٘ سػٔ ايًؿغَٔ َِٗٓٚ ،
ٜعذب٘ اٱؾاضٜٓ َٔ َِٗٓٚ ،٠كاز ببٝت ؾعط.
ٚأسٛز ايٓاؽ إىل ايب٬غ ١ايٛاعغ; يٝذُع َڀايبِٗ.
ٚيهٓ٘ ٜٓبػ ٞإٔ ٜٓعط يف اي٬ظّ ايٛادبٚ ،إٔ ٜعڀ َٔ ِٗٝاملباح يف ايًؿغ قسض
()1

املٹًض يف ايڀعاّ ،ثِ جيتصبِٗ إىل ايععاٜٚ ،ِ٥عطؾِٗ ايڀطٜل اؿل.+

ٖصا ٚغٝأتَ ٞعٜس بػط يٮغايٝب اييت حيػٔ غًٛنٗا يف املٛعع ١يف ايؿكطات
ايتاي.١ٝ
سػٴٔٳ إٔ ٜعٓ ٢ب٘ متاّ
 _27سػٔ ا٫غتؿتاح :ؾُٔ أضاز إٔ جيعٌ ملٛععت٘ اؾتتاساڄ ٳ
ايعٓاٚ ،١ٜإٔ جيًُ٘ مبا ٜػتڀٝع َٔ ٚغا ٌ٥ايتذُ ٌٝاملٓاغب ،١اييت ػتصب ا٭شٖإ،
ٚتٗ ٧ٝا٭مساعٚ ،تكٛز ايٓؿٛؽ إىل اٱقباٍ عًٚ ،٘ٝإىل إٔ تتكبً٘ بكب ٍٛسػٔ;
ؾإٕ ايؿهط ٠ا٭ٚىل عٔ ؾ ،٤ٞأ ٚأَط ،أ ٚؾدل تجبت ٚتٳكٹطټ بايٓؿؼ.

ٚقٖٛا حيتاز إىل عٓا ;٤ؾإٕ ناْت سػٓ ١قٳعٴب تٗذٗٓٝاٚ ،إٕ ناْت غ١٦ٝ
 _ 1قٝس اـاطط ٫بٔ اؾٛظ ٟم .188_187
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60

وأسرار

ٚا٫ؾتتاح _إٕ ٚدس_ أٍٚٴ َا ًٜك ٢ب٘ ايٛاعغ اؾُاع ;١ؾإٕ ٚقع يف ْؿٛغِٗ

َٛقع ايكب ٍٛناْت املٛعع ١عً ٢غطاضٚ ،ٙاغتڀاع َٔ خ٬ي٘ إٔ ٜكٌ قًٛبِٗ.
ٚإٕ مل ٜكازف قب٫ٛڄ قعبت اؿاٍٚ ،استاز ا٭َط إىل خبري بأسٛاٍ ايٓؿٛؽ،
()1

ساشم يف ڂططٴم ايع٬زٚٚ ،غا ٌ٥ايؿؿا َٔ ٤شيو ايٓٸٸؿاض ٖٚصا ايؿٸُاؽ.

قاٍ أب ٍ٬ٖ ٛايعػهط= :× ٟإشا نإ ا٫بتسا ٤سػٓاڄ بسٜعاڄ ًَٝٚشاڄ ٚضؾٝكاڄ
نإ زاع١ٝځ ا٫غتُاعڇ ملا جي ٤ٞبعس َٔ ٙايه.ّ٬
ٚهلصا املعٜٓ ٢ك ٍٛاهلل _عع ٚدٌ_ :طاملصٚ ،طسِصٚ ،ططؼص،
ٚطنٗٝعلص.
ؾٝكطع أمساعِٗ بؿ ٤ٞبسٜع يٝؼ هلِ مبجً٘ عٗس; يٝه ٕٛشيو زاع١ٝڄ هلِ إىل
ا٫غتُاع ملا بعسٚ ،ٙاهلل أعًِ بهتاب٘.
ٚهلصا دعٌ أنجط ا٫بتسا٤ات بـ :طايڃشٳ ٵُسٴ ٹيًډ٘ٹص ٭ٕ ايٓؿٛؽ تتؿٛم يًجٓا٤
عً ٢اهلل; ؾٗ ٛزاع١ٝڂ ا٫غتُاع.+

()2

ٖصا ٚإٕ اـڀبا ٤خيتًؿ ٕٛيف اغتؿتاساتِٗ; ؾُِٓٗ َٔ ٜػتؿتشٗا مبا ٜؿري إىل
َٛنٛعٗاًٜٛٚ ،ٿح بايككس َٓٗا.
ٜ َٔ َِٗٓٚبتس ٨خڀبت٘ بآ،١ٜأ ٚسسٜح ،أ ٚسهُ ،١أَ ٚجٌ غا٥ط.
 َٔٚا٭غايٝب ايبسٜعَ ١ا ٜبتس ٨ب٘ بعهِٗ; سٝح ٜبتس ٨بايجٓا ٤عً٢
 _ 1اْعط اـڀاب ١م.79
 _ 2نتاب ايكٓاعتني م .437
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ايػاَعني; يْ ٤ٞٗٝؿٛغِٗ يتًك ٞن َ٘٬بايكب ;ٍٛإش  ٫ؾٜٗ ٤ٞع أعڀاف ايػاَعني
نايجٓا ٤عً ،ِٗٝخكٛقاڄ إشا نإ َٔ غطٜب عِٓٗ.
ٚشيو باب ٚاغع ٜكض ايسخ ٍٛؾ ٘ٝبؿطط ا٫تعإٚ ،نبط ايٓؿؼ.
ٜ َٔ َِٗٓٚتٛزز يًػاَعنيٜٚ ،تٛانع هلِٚ ،خياطبِٗ بأسػٔ قؿاتِٗ،
ٜٚؿعطِٖ مبشبتِٗٚ ،أْ٘ غاعڈ ملا ؾَ ٘ٝكًشتِٗ.
َُٗٚا ٜهٔ َٔ أَط ا٫ؾتتاح ؾٓٝبػ ٞإٔ ٜه ٕٛقكرياڄ َٛدعاڄ; يٜ ٬٦ؿػٌ
ايصٖٜٔٚ ،هٝع ايٛقت.
ٜٓٚبػ_ ٞأٜهاڄ_ إٔ ٜ ٫هَ ٕٛبتص٫ڄ متذ٘ ا٭مساع ٫ٚ ،تػٝػ٘ ايٓؿٛؽ.
ثِ إٕ ا٫ؾتتاح قس ًٜ ٫عّ خكٛقاڄ إشا أضاز اٱجياظ ،بٌ ٜسخٌ يف املٛنٛع
َباؾط.٠
ٚمما ٜٓبػ ٞايتٓب ٘ٝعً ٘ٝإٔ ٜتذٓب ايٛاعغ َا ٜععر ايػاَعني يف َؿتتض ن،َ٘٬
نُا نإ اؿذاز بٔ ٜٛغـ ٜؿعٌ يف اؾتتاح خڀب٘; سٝح نإ ٜبسأ مبا ٜععر
ايػاَعني نكٛي٘ يف أسس اؾتتاسات٘:
ظ ظ ظ ظظه ا ظ ظ ظ ظ ظ

ظ ظ ظ ظظا ا ظ ظ ظ ظظا اسث هي ظ ظ ظ ظظه

م ظظظ

ظ ظ ظ اسعمهم ظ ظ ظ ع ف ظ ظ ظ

()1

ٚمما ٜٓبػ_ ٞأٜهاڄ_ إٔ ٜتذٓب نٌ َا ٜٴػتكبض ٜٚػتذؿ َٔ ٢ايه.ّ٬
ٚهلصا عين عًُا ٤ايب٬غ ١يف َباز ٨ايهٚ ،ّ٬عكسٚا ي٘ ايؿك ٍٛيف نتبِٗ،
ْٚبٗٛا عًَ ٢ا ٜٓبػ ٞيًهاتبٚ ،ايؿاعطٚ ،اـڀٝب يف ٖصا ايؿإٔ.
قاٍ أب ٍ٬ٖ ٛايعػهط= :× ٟقاٍ بعض ايهتاب :أسػٓٛا َعاؾط ايهتاب
 _ 1اْعط اـڀاب.83 _ 82 ١
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ٚقايٛآٜ :بػ ٞيًؿاعط إٔ حيرتظ يف أؾعاضَٚ ،ٙؿتتض أقٛاي٘ مما ٜٴتڀري َٓ٘،
ٜٚٴػتذؿ َٔ ٢ايهٚ ّ٬املداطبٚ ،١ايبهاٚٚ ،٤قـ إقؿاض ايسٜاضٚ ،تؿتٝت
ا٭ڂ٫فْٚ ،ع ٞايؿبابٚ ،شّ ايعَإ  ٫غُٝا يف ايككا٥س اييت تتهُٔ املسا٥ض
ٚايتٗاْٜٚ ،ٞػتعٌُ شيو يف املطاثٚٚ ،ٞقـ اـڀٛب اؿازث ;١ؾإٕ ايه ّ٬إشا نإ
َ٪غػاڄ عًٖ ٢صا املجاٍ تٳڀځٝٻط َٓ٘ غاَع٘ٚ ،إٕ نإ ٜعًِ إٔ ايؿاعط إمنا خياطب ْؿػ٘
ز ٕٚاملُسٚح.+

()1

ثِ نطب × أَجً ١عً ٢شيوَٗٓ ،ا قٛي٘= :أْؿس ايبشرت ٟأبا غعٝس قكٝس٠
أٚهلا:
سظ ظ ظ اس يظ ظ ظ مظ ظ ظ ساظ ظ ظ

ظ ظظهاو

ع ظ ظ ظظ
اا ا ظ ظ ظظ ظ ظ ظ ظ ه ظ ظ ظ ظ
ظ ظظ

ظ ظ ظ ظظه

ؾكاٍ أب ٛغعٝس :بٌ ايٚ ٌٜٛاؿطب يو ،ؾػريٚ ،ٙدعً٘= :ي٘ اي ٖٛٚ +ٌٜٛضز٤ٟ
_أٜهاڄ_.
ٚأْؿس أبَ ٛكاتٌڈ ايساعٞٳ:
س ق ظ ظ ظ ظظ

ظ ظ ظ ظ ظ ه اسك ظ ظ ظ ظ ظ

ا ظ ظ ظ ظ ظ يهُّا

ا ظ ظ ظ ظظ اس ظ ظ ظ ظظ ا

اي ظ ظ ظ ظظ ا

ظ ظ ظ ظ ظظهُّ

ؾأٚدع٘ ايساع ٞنطباڄ ،ثِ قاٍ :ٳٖ ٬قًت:

إٕ تكٌ بؿط ٣ؾعٓس ٟبؿطٜإ.+

()2

ثِ شنط أب × ٍ٬ٖ ٛأَجً٫ ١بتسا٤ات دٝاز َٔٚ ،شيو قٛي٘ َٔٚ= :أسهِ
ابتسا٤ات ايعطب ق ٍٛايػُٛأٍ:
 _ 1نتاب ايكٓاعتني م .431
 _ 2نتاب ايكٓاعتني م.432
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إذا ا ظ ظ ه مل يظ ظ ش مظ ظ اسلظ ظ
مل حيمظ

اإُّ

ا ظظ

لظ اسظ ش ظام ه

فك ظ ظ ظ ظ ظ ظ ظ ظ
فل ظ ظظاش إ

اه ي

ي ظ ظ ظ ظ ظ ظ ظظ

ا ظ ظ ظ ظ ظ ظ ظظ

مظ ظ ظ اسث ظ ظظهه ظ ظ ظ ا

()1

ٚقاٍ بعهِٗ :أسهِ ابتسا٤اتِٗ ق ٍٛيبٝس ÷:
س

ظ ظظ

ظ ظظ ه مظ ظ ظظه ظ ظ ظظا ا

ه ظ ظظ

ا ظ ظ ظ ظ ظ عظ ظ ظ ظ ظظاَّ س ذلهس ظ ظ ظ ظ ظ اا ظ ظ ظ ظ ظ

ٚبعهِٗ جيعٌ ابتسا٤ات ٖص ٙايككٝس:٠
س مظ ظ ظ ظ ظظيسُّ ا ظ ظ ظ ظ ظ ه مظ ظ ظ ظ ظظهذا حيظ ظ ظ ظ ظظهاو

ا ظظ فاقض ظظ

ظ ظظاو ا ه ظظ

()2

ذٓټبٴ٘ٴ يف َؿتتض املٛعع ١ؼطٜر املداطبنيٚ ،إيعاَِٗ بػُاع املٛعع،١
ٚمما ٜٓبػ ٞتٳ ٳ
ٚؽٜٛؿِٗ َٔ ايكٝاّ قبٌ إٔ ٜهٌُ َٛععت٘ خكٛقاڄ إشا ناْت َؿادٚ ١٦عً ٢غري
َٛعس.
ٚشيو نإٔ ٜبسأ ن َ٘٬بإٜطاز َا خيٛؾِٗ َٔ تطى مساع املٛعع ،١أ ٚإٔ ٜك ٍٛإشا
بسأ ثِٻ ضأ ٣بعض اؿانط ٜٔقس اْكطف :ط ځؾُٳا يځ ٴِٗٵ عٳٔٵ ايتٻ ٵص ٹن ٳط٠ٹ َٴ ٵعطڇنٹنيٳص
املسثط.49:
أ ٚإٔ ٜك ٍٛيف بسا ١ٜن َٔ :َ٘٬نإ حيب اهلل ٚضغٛي٘ ؾًٝذًؼ إىل غري شيو َٔ
ا٫ؾتتاسات اييت تػًل ايكًٛبٚ ،تٴٓؿِّط َٔ مساع املٛعع.١

 _28سػٔ اـتاّ :ؾاـامت ٖٞ ١آخط َا ًٜك ٘ٝايٛاعغ َٔ نٚ ،َ٘٬هلا ا٭ثط
ايبايؼ ايباق ;ٞإش ٖ ٞآخط َا ٜٳعٵًځل بايٓؿؼٚ ،أنجط َا ٜتكٌ بايكًب.
ؾإٕ نإ ٚقعٗا سػٓاڄ اْػشب شيو عً ٢املٛععٚ ،١إ ٫غا ٤ا٭ثطٚ ،ناعت
ايػا ١ٜاملٓؿٛز.٠
 _ 1نتاب ايكٓاعتني م.433
 _ 2نتاب ايكٓاعتني م.434
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رر
ايػطضٚ ،إٔ
ٚمما حيػٔ يف اـامت ١إٔ تؿتٌُ عً ٢مجاٍ ايعباضٚ ،٠إقاب١

تتهُٔ إجياظاڄ ملا أيكٚ ،ٞإٔ ته ٕٛقطن ١يًعاطؿ.١

وأسرار

 _29ايتٜٓٛع يف أغايٝب اـڀاب :ؾُُا حيػٔ بايٛاعغ إٔ ٜأخص بٗصٙ
ايڀطٜك ،١ؾأسٝاْاڄ ٜأت ٞبه َ٘٬بكٛض ٠ا٫غتؿٗاّٚ ،أخط ٣بكٛض ٠ايتكطٜط،
ٚثايج ١يف قٛض ٠ايڀًبٚ ،ضابع ١بإؾاضٚ ،٠خاَػ ١بٓساٖٚ ،٤هصا...
ٚحيػٔ ب٘ _أٜهاڄ_ إٔ ٜػري ٚي ٛقً٬ٝڄ _َٔ ْرب ٠قٛت٘; يٝه ٕٛشيو َسعا٠
يتٓؿٝط ايػاَعنيٚ ،إٜكاظ ايػاؾًني.

()1

ٚغٝأتَ ٞعٜس بٝإ هلص ٙايؿكط ٠ؾُٝا بعس.
 _ 30ايرتغٌ يف ايهٚ ّ٬إيكاَ ٙ٩ؿك٬ڄ ز ٕٚإبڀا ٤أ ٚتعذ :ٌٝؾٝشػٔ بايٛاعغ
إٔ ٜهَ ٕٛرتغ٬ڄ يف نَ ،َ٘٬تُٗ٬ڄ يف إيكاٚ ،٘٥إٔ تهَٛ ٕٛععت٘ َتُاٜع٠
اؿطٚفَ ،ٴؿځكٻً ١ايهًُات; ؾُٔ َتُُات ايؿكاس ١أٜ ٫عذٌ ايطدٌ بايه ،ّ٬بٌ
ًٜك ٞايهًُات َؿكً ١ست ٢تكع يف ايصٖٔ نأْٗا عٹكڃ ٴس دٹٝٵسٺ ڂأسٵهٹ ٳِ ٳتٓٵػٝكڂ٘.

ٚحيػٔ بايٛاعغ _أٜهاڄ_ أٜ ٫بڀِّ ٧يف ن َ٘٬إبڀا٤ٶ خيطد٘ عٔ طٛضٚ ،ٙجيًب
ايػآَ ١يًػاَعني; ؾايرتغٌ ٚايتٌُٗ ز ٕٚإبڀا ٤أ ٚتعذٖ ٖٛ ٌٝس ٟايٓيب " يف
نَٛٚ ،َ٘٬اعع٘.
قايت أّ املَٓ٪ني عا٥ؿ_ ١ضن ٞاهلل عٓٗا_= :نإ ايٓيب " حيسٿخ سسٜجاڄ يٛ
عسٻ ٙايعازټ ٭سكا.+ٙ

()2

 _ 1اْعط اـڀاب ١م.66
 _ 2أخطد٘ ايبداضَٚ )3567( ٟػًِ (.)2493
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()1

ٚقايت= :إٕ ضغ ٍٛاهلل " مل ٜهٔ ٜػطز اؿسٜح نػطزنِ.+

قاٍ ابٔ سذط × يف ؾطح اؿسٜح ا٭= :ٍٚقٛهلا= :ي ٛعس ٙايعاز
٭سكا :+ٙأ ٟي ٛعسٻ نًُات٘ ،أَ ٚؿطزات٘ ،أ ٚسطٚؾ٘ ٭طام شيوٚ،بًؼ آخطٖا.

ٚاملطاز بصيو املبايػ ١يف ايرتتٚ ،ٌٝايتؿٗ.+ِٝ

()2

ٚقاٍ × يف ؾطح اؿسٜح ايجاْ= :ٞقٛهلا= :مل ٜهٔ ٜػطز اؿسٜح
نػطزنِ :+أٜ ٟتابع اؿسٜح اغتعذا٫ڄ بعه٘ إثط بعض; يًٜ ٬٦تبؼ عً٢
املػتُع.+

()3

ٚدا ٤يف غٓٔ أب ٞزاٚز عٔ دابط ÷ قاٍ= :نإ يف ن ّ٬ضغ ٍٛاهلل "
تطت ،ٌٝأ ٚتطغ.+ٌٝ

()4

ٚؾ ٘ٝأٜهاڄ عٔ عا٥ؿ_ ١ضن ٞاهلل عٓٗا_ قايت= :نإ ن ّ٬ضغ ٍٛاهلل "
نَ٬اڄ ؾكٵ٬ڄ ٜؿُٗ٘ نٌ َٔ مسع٘.+

()5

قاٍ أب ٍ٬ٖ ٛايعػهط= :× ٟع١َ٬ڂ غهٕٛڇ ْٳؿڃؼ اـڀٝب ٚضباط ١دأؾ٘
_ٖس ٙ٤ٚيف نٚ ،َ٘٬متًٗ٘ يف َٓڀك٘.
قاٍ مثاَ :١نإ حي ٢ٝبٔ دعؿط أْٵ ځڀلٳ ايٓاؽ; ؾكس مجع اهلسٚ ،٤ٚايتٌُٗ،
ٚاؾعايٚ ،١اؿ.٠ٚ٬

 _ 1أخطد٘ ايبداضَٚ )3568( ٟػًِ (.)2493
 _4 _ 2ؾتض ايباض.669 / 6 ٟ
 _ 4أب ٛزاٚز (ٚ )4838قاٍ ا٭يباْ ٞيف قشٝض اؾاَع (= :)4823سػٔ.+
 _ 5أب ٛزاٚز (ٚ )4839قاٍ ا٭يباْ ٞيف قشٝض اؾاَع (= :)4826سػٔ.+
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ٚي ٛنإ يف ا٭ضض ْاطل ٜػتػين عٔ اٱؾاض ٠يهاْ٘.+

رر
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ٚقاٍ ابٔ مجاع × ١يف أزب املتهًِٜ ٫ٚ= :ػطز ايه ّ٬غطزاڄ ،بٌ ٜطتٿً٘
ٜٚطتبٜ٘ٚ ،تٌُٗ ؾ ،٘ٝيٝؿهط ؾٚ ٖٛ ٘ٝغاَع٘.+

()2

٬َ _31سعْ ١رب ٠ايكٛتٜٚ :طاع ٢يف شيو إٔ تهَ ٕٛػُٛع ١بٛنٛح،
ٚإٔ تهٚ ٕٛغڀاڄ بني ضؾع ايكٛت ايصٜ ٟٳدٵطٴز بكاسب٘ عٔ طٛض٪ٜٚ ٙشٟ
املداطبنيٚ ،بني ضخا ٠ٚايكٛت اييت تؿكس املٛعع ١أثطٖاٚ ،ػًب ايتُاٚت
يًػاَعني.
ٚقس ٖٜٛب بعض ايٓاؽ قٛتاڄ دٗٛضٜاڄ ؾٝشػٔ ب٘ إٔ ٜهبط ْرب ٠قٛت٘; ست٢
ٜ ٫طتؿع أنجط َٔ اي٬ظّ خكٛقڄا َع ٚدٛز املهربات.
 َٔ َِٗٓٚقٛت٘ خاؾتٷ دساڄ; ؾٝشػٔ ب٘ إٔ حيا ٍٚإمساع املداطبني قسض
اغتڀاعت٘.
ٚباؾًُ ١ؾإٕ ا٫عتساٍ يف ضؾع ايكٛت ٚخؿه٘ ٖ ٛاملڀًٛب.
قاٍ ابٔ مجاع= :× ١أٜ ٫طؾع قٛت٘ ظا٥ساڄ عً ٢قسض اؿاد ٫ٚ ،١خيؿه٘
خؿهاڄ  ٫حيكٌ َع٘ نُاٍ ايؿا٥س.+٠

()3

كطٳ عٔ مساع اؿانط ;ٜٔؾإٕ
ٚقاٍٚ= :ا٭ٚىل أ ٫جياٚظ قٛت٘ فًػٜ٘ ٫ٚ ،ٳكڃ ٴ
سهط َعِٗ ثك ٌٝايػُع ؾ ٬بأؽ بٹعً ٛقٛت٘ بكسض َا ٜٴػُع٘.+
 _ 1نتاب ايكٓاعتني م .23_22
 _ 2تصنط ٠ايػاَع ٚاملتهًِ ٫بٔ مجاع ١م.57
 _ 3تصنط ٠ايػاَع ٚاملتهًِ م .74
 _ 4تصنط ٠ايػاَع ٚاملتهًِ م.75

()4
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ثِ إٕ ايٛاعغ ايباضع ٜػتڀٝع ايتشهِ بٓرب ٠قٛت٘; ؾشني ٜٳشٵػٴٔ ضؾع ايكٛت
ؾإْ٘ ٜطؾع٘ٚ ،سني حيػٔ خؿه٘ خيؿه٘.
دا ٤يف قشٝض َػًِ عٔ ايٓيب " أْ٘ إشا خڀب امحطٻت عٓٝاٚ ،ٙع٬
قٛت٘ٚ ،اؾتس غهب٘ ،ست ٢نأْ٘ َٓصض دٝـ ٜك :ٍٛقبشهِ َٚػانِ.

()1

 _32سػٔ ا٫غتدساّ يًتهطاض :ؾإٕ يًتهطاض أثطاڄ نبرياڄ يف دصب اْ٫تبا،ٙ
ٚتأنٝس املعاْٚ ،ٞتكطٜطٖا يف ا٭شٖإ.
ٚايٛاعغ ايباضع حيػٔ اغتدساّ ايتهطاضٜٛٚ ،قع٘ يف َٛاقع٘ اي٥٬ك ١ب٘; ؾإشا

اغتسع ٢املكاّ ايتهطاضٚ ،نإ ؾَ ٘ٝعٜس ؾا٥سٚ ٠تأنٝس ٚتكطٜط نإ ٥٫كاڄ سػٓاڄ.
ٚشيو نإٔ ٜه ٕٛيف ايهَٛ ّ٬نع اٖتُاّٚ ،خيؿ ٢إٔ ميط عً ٢أشٖإ
ايػاَعني ز ٕٚإٔ ٜػتكط يف ْؿٛغِٗ.
ٚإشا نإ ايتهطاض بٗص ٙاملجاب ١ؾإٕ حيػٔ بايٛاعغ إٔ ٜأخص ب٘ عٓس اؿادَ ١ا مل
جيس إٔ املكاّ ٜػتسع ٞاٱجياظ.
ٚيكس نإ ايٓيب " ٜأخص بٗصا ا٭غًٛبٚ ،ضمبا أعاز اؾًُ ١ث٬خ َطات إشا
نإ املكاّ ٜكته ٞشيو.

()2

ٚهلصا عكس اٱَاّ ايبداض × ٟيف قشٝش٘ باباڄ بعٓٛإ= :باب َٔ أعاز
اؿسٜح ث٬ثڄا يٝؿِٗ عٓ٘.+
ٚغام ؾ ٘ٝعس ٠أسازٜحَٗٓ ،ا َا ضٚا ٙعٔ أْؼ ÷ عٔ ايٓيب"= :أْ٘ نإ
َ _ 1ػًِ (.)867
 _ 2اْعط قُس ضغ ٍٛاهلل م ٚ ،185اـڀاب ١م.66
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إشا غًډِ غًډِ ث٬ثاڄٚ ،إشا تهًِ بهًُ ١أعازٖا ث٬ثاڄ.+

رر

()1
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ٚعٔ أْؼ _أٜهاڄ_ عٔ ايٓيب "= :أْ٘ نإ إشا تهًِ بهًُ ١أعازٖا ث٬ثاڄ; ست٢
تٴؿڃِٗ عٓ٘ +اؿسٜح.

()2

ٚعٔ عبساهلل بٔ عُط_ ٚضن ٞاهلل عُٓٗا_ قاٍ ؽًـ ضغ ٍٛاهلل " يف غؿط
غاؾطْا ،ٙؾأزٵضٳنځٓا ٚقس أضٖكڃٓا ايك_ ٠٬ق ٠٬ايعكط_ ٚمٔ ْتٛنأ ،ؾذعًٓا منػض
()3

ٌ يٮعكاب َٔ ايٓاضَ +طتني أ ٚث٬ثاڄ.
عً ٢أضدًٓا ،ؾٓاز ٣بأعً ٢قٛت٘ ٜٚ= :ٷ

()4

ٚا٭سازٜح يف شيو نجريَٗٓ ٠ا قٛي٘= :أٚ ٫ق ٍٛايعٚض ،ؾُا ظاٍ ٜهطضٖا.+
ٚقاٍ ابٔ عُط _ضن ٞاهلل عُٓٗا_ قاٍ ايٓيب " ٌٖ= :بًډػت +ث٬ثاڄ.

()5

ٚعٔ عبساهلل بٔ عُط _ضن ٞاهلل عُٓٗا_ عٔ ايٓيب " قاٍ ٫= :قاّ َٔ قاّ
ا٭بس ٫ ،قاّ َٔ قاّ ا٭بس ٫ ،قاّ َٔ قاّ ا٭بس.+

()6

 َٔٚا٭غايٝب امل ١ُ٥٬يف ايتهطاض ،إٔ ٜه ٕٛبعباضات كتًؿٚ ،١أغايٝب
َتٓٛعٚ ،١إٔ ٜه ٕٛايٓعط ؾ ٘ٝإىل املعٓ َٔ ٢دٛاْب َتعسز.٠
أَا إشا مل ٜهٔ ٖٓاى ساد ١يًتهطاض ؾ ٬حيػٔ بايٛاعغ إٔ ٜأخص ب٘; ٭ْ٘
_ٚاؿايٖ ١صٜ _ ٙعس َٔ عٛٝب ايهٚ ،ّ٬مما ٜٛضخ امل٬يٜٛٚ ،١يس ايػآَ.١
 _ 1ايبداض.)94( ٟ
 _ 2ايبداض.)95( ٟ
 _ 3ايبداضَٚ )96( ٟػًِ (.)241
 _ 4ايبداض.)2586( ٟ
 _ 5ضٚا ٙايبداض.)1742( ٟ
 _ 6ضٚاَ ٙػًِ (.)1159
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ٚشيو نشاٍ َٔ ٜعٝس ايه ّ٬أ ٚايكك ،١أ ٚبعض اؾٌُ يف املٛعع ١زٕٚ
َػٛؽ يصيو ،أ ٚإٔ ٜعٝس املٛعع ١بعٗٓٝا بعس ؾرتٚ ٠دٝع ٠يف املهإ ايص ٟأيكاٖا
ؾ ;٘ٝؾايٓؿٛؽ تهط ٙاملعازٚ ،متٌ املهطض ،إشا مل ٜهٔ ٖٓاى زاع ي٘.
=قاٍ قُس بٔ قبٝض املعطٚف بايػٻُاى ؾاضٜت٘ :نٝـ تطَ ٜٔا أعغ ايٓاؽ؟

قايت ٖٛ :سػٔ ،إ ٫أْو تهطض.ٙ
قاٍ :إمنا أنطض ;ٙيٝؿُٗ٘ َٔ مل ٜهٔ ؾُٗ٘.
قايت :إىل إٔ ٜؿُٗ٘ ايبڀٜ ٤ٞجكٌ عً ٢مساع ايصن.+ٞ

()1

=ٚاغتعٝس( )2ابٔ عباؽ سسٜجاڄ ،ؾكاٍ :ي ٫ٛأْ ٞأخاف إٔ أغضٻ َٔ بٗا،٘٥
ٚأضٜل َٔ َاٚ ،٘٥ڂأ ٵخ ٹًلٳ َٔ دسٿت٘ _٭عستٴ٘.+

()3

ٚقاٍ أب ٛمتاّ ٜكـ قكا٥س:ٙ
م

ظ ظ ظ ظ ظ ظظ مظ ظ ظ ظ ظ ظظ اسمظ ظ ظ ظ ظ ظظ أ ا ظ ظ ظ ظ ظ ظظ ه

مك م ظ ظ ظ ظ ظ

ظ ظ ظ ظ ظ ا ع ظ ظ ظ ظ ظ ا ع ظ ظ ظ ظ ظظه

()

ٚقاٍ آخط:
إذا حت ظ ظ ظ ظ ظ ظ ع ل ظ ظ ظ ظ ظ ظ

س م ظ ظ ظ ظ ظ ظ َّ

ف ظ ظ ظ ظ ظظا كظ ظ ظ ظ ظ ظ ا ظ ظ ظ ظ ظ ظ يثه إُّ ظ ظ ظ ظ ظ ظ اع َّ

م ظ احلظظ ي
م

ظ ظ ظ ظ ظ ظظ

ظظه ض ظ ام ظظه ي ظظه
ع ظ ظ ظ ظ ظ ظظه ا ا ع ظ ظ ظ ظ ظ ظظه ا

()5

ٚمما حيػٔ ايتٓب ٘ٝعً ٘ٝأْ٘  ٫بأؽ بتهطاض املٛعع ١ايٛاسس ٠يف أنجط َٔ َهإ;
 _ 1ظٖط ا٭زب .196 / 1
 _ 2اغتعٝس :طًب َٓ٘ اٱعاز.٠
 _ 3ظٖط ا٭زب .196 / 1
 _ 4زٜٛإ أب ٞمتاّ بؿطح ايتربٜع.382/1 ٟ
 _ 5إق٬ح اجملتُع م.360
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٭ٕ اؿاد ١قس تكته ٞشيوًٜ ٫ٚ ،عّ ايٛاعغ إٔ ٜأت ٞمبٛعع ١دسٜس٠رريف نٌ
َهإ.

وأسرار

بٌ عً ٘ٝأٜ ٫هٝل شضعاڄ بإعازَ ٠ا ٜك ،ٍٛأ ٚتهطاض ٙيًُٛعع ١إشا أيكاٖا يف
أَانٔ َتعسز ،٠أ ٚأيبػٗا ثٝاباڄ دسٜس.١ُ٥٬َ ٠
 _33تٛؾٝض املٛعع ١بايكطإٓ ايهطٚ ِٜا٭سازٜح ايكشٝش :١ؾٝشػٔ
باملٛعع ١إٔ تٴذُٻٌ باٯٜات ايهطميٚ ،١ا٭سازٜح ايؿطٜؿ ;١ؾايهتاب ايععٜع،
ٚاؿسٜح ايؿطٜـ ُٖا ايصض ٠ٚيف ايب٬غٚ ،١ؾُٗٝا ايًؿغ اؾعٍٚ ،ا٭غًٛب
ايطا٥عٚ ،ايػ َٔ ١َ٬اـڀأ.
نُا إٔ هلُا ق ٠ٛيف ايتأثريٚ ،ضْٓٝاڄ يف اٯشإٚ ،ضٖب ١يف ايكًٛبٚ ،مجا٫ڄ يف
ا٭ْؿؼٚ ،بٗذ ١يف املؿاعط.
ٚؾُٗٝا ؾكٌ اـڀابٚ ،قڀع نٌ دٛابٚ ،ايطز عً ٢نٌ اعرتاض.
ؾًٜٝ ٬ل _إشاڄ_ إٔ ؽًٛا املٛعع َٔ ١إٜطاز اٯٜات ٚا٭سازٜح ؾٗٝا.
ٚناْٛا ٜػُ ٕٛاـڀب ١اييت ؽًٛا َٔ شيو= :ايؿٖٛا.+٤
قاٍ اؾاسغٚ= :عً ٢إٔ خڀبا ٤ايػًـ ايڀٝبٚ ،أٌٖ ايبٝإ َٔ ايتابعني
بإسػإ َاظايٛا ٜػُ ٕٛاـڀب ١اييت مل تبتس ٨بايتشُٝسٚ ،تػتؿتض بايتشُٝس:
=ايبرتا.+٤
ٜٚػُ ٕٛاييت مل تٛؾض بايكطإٓٚ،تعٜٻٔ بايك ٠٬عً ٢ايٓيب"=ايؿٖٛا.+٤

كطٵ ؾٗٝا عٔ
ٚقاٍ عُطإ بٔ سڀإ :خڀبت عٓس ظٜاز خڀب ١ظٓٓت أْ ٞمل أڂقځ ٿ
غاٚ ،١ٜمل أزع يڀاعٔ عً ;١ؾُطضت ببعض اجملايؼ ،ؾػُعت ؾٝداڄ ٜكٖ :ٍٛصا
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ايؿت ٢أخڀب ايعطب ي ٛنإ يف خڀبت٘ ؾ َٔ ٤ٞايكطإٓ.
ٚخڀب أعطاب ،ٞؾًُا أعذً٘ بعضٴ ا٭َط عٔ ايتكسٜط بايتشُٝس،
ٚا٫غتؿتاح بايتُذٝس قاٍ= :أَا بعس بػري َ٬ي ١يصنط اهلل ٫ٚ ،إٜجاض غري ٙعً ٘ٝؾإْا
()1

ْك :ٍٛبهصاْٚ ،ػأٍ نصا ;+ؾطاضڄا َٔ إٔ ته ٕٛخڀبت٘ برتا ،٤أ ٚؾٖٛا.+٤

 _34غٳٛٵمٴ ايككل ايكشٝش ١امل٪ثط :٠ؾايككل ؼٌُ يف طٝاتٗا ايسضٚؽ،
ٚايعرب ،نُا أْٗا غب ٌٝايتأغٚ ،ٞططٜل ايٓعط يف ايعٛاقب.
ٚايكطإٓ ايهط ِٜساؾٌ بايككل اييت ٚضزت يف َٛانع َتعسزٚ ،٠يف غٝاقات
كتًؿ.١
 َٔٚتًو ايككل قكل ا٭ْبٝا_٤عً ِٗٝايػ _ّ٬نككْٛ ١حٚ ،إبطاٖ،ِٝ

ٜٛٚغـَٛٚ ،غٚ ٢عٝػٚ ٢غريِٖ.
 َٔٚشيو قكل ايڀٛاغٝتٚ ،أ ١ُ٥ايهؿط نؿطعٚ ،ٕٛقاضٖٚ ،ٕٚاَإ،
ٚغريِٖ.
ٚنصيو ايػٓ ١ايٓب ١ٜٛؾٗ ١٦ًَٝ ٞبايككل.
ؾٝشػٔ بايٛاعغ إٔ ٜأخص بٗصا ا٭غًٛب يف بعض ا٭سٝإٚ ،إٔ حيطم عً٢
قش ١ايكك ١اييت ٜػٛقٗا.
نُا حيػٔ إٔ ٜٛٓع يف ايككلٚ ،إٔ ٜػتٓبط َٓٗا ايعربٚ ،ايسضٚؽ; ؾٛٝضز
_عً ٢غب ٌٝاملجاٍ_ قكل أٌٖ اٱميإَٚ ،ا سكٌ هلِ َٔ ايبٚ ٤٬نٝـ ناْت
ايعاقب ١هلِ.
 _ 1ايبٝإ ٚايتبٝني .6 / 2
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رر
ٜٓتعطِٖ
ٜٚػٛم قكل أٌٖ ايهؿط ٚايؿػٛم َٚاشا سٌ بِٗ َٔ ايؿكاَٚ ،٤ا
وأسرار

يف اٯخط َٔ ٠أي ِٝايعكاب ٖٚهصا...

ٚجيٌُ ب٘ إٔ ٜطبط شيو عانط ايٓاؽٚ ،إٔ ٜبني َا حيٌ مبٔ طػٚ ٢ػرب ٚآثط
اؿٝا ٠ايسْٝا َٔ ا ځملجٴ٬ت.
ٚحيػٔ ب٘ أٜ ٫بايؼ يف إٜطاز ايككلٚ ،إٔ ٜتذٓب َا يٝؼ قشٝشاڄ َٓٗا ،أٚ
َا ٜعٔ إٔ ايػاَعني ئ ٜكسق ٙٛإشا قاهلا.
 _35تٛؾ ١ٝاملٛعع ١باؿهِ ايطا٥عٚ ،١ا٭ؾعاض اؾُ ١ًٝايطا٥ك :١ؾصيو مما تٗتع
ي٘ ايٓؿٛؽٚ ،حيػٔ ٚقع٘ يف ا٭مساع ،خكٛقاڄ إشا نإ ا٫غتؿٗاز بٗا َٓاغباڄ
َُ٥٬اڄ; ؾٝشػٔ إٔ تٴذٳُٻٌ املٛاعغ ايعاَ ١أسٝاْاڄ مبا ٜٓاغب املكاّٜٚ ،تكٌ
باملٛنٛع.
قاٍ قُس بٔ غ ّ٬عٔ بعض أؾٝاخ٘ قاٍ= :نإ عُط بٔ اـڀاب ÷ ٫
ٜهاز ٜعطض ي٘ أَط إ ٫أْؿس ؾ ٘ٝبٝت ؾعط.+

()1

ٚنجرياڄ َا ٳٜٵٓ ٳٗضٴ ايطدٌ يًعٌُ ايكاحل ٜه ٕٛيف غؿً ١عَٓ٘ٚ ،ا ٜٓبٗ٘ إ ٫بٝت
ؾعط حيت ٟٛعً ٢سهُ.١
قاٍ ابٔ دطٜر ×َ= :ا ظٓٓت إٔ اهلل _عع ٚدٌ_ ٜٓؿع أسساڄ بؿعط عُط بٔ
أب ٞضبٝع ١ست ٢مسعت ٚأْا بايَٓ ُٔٝؿساڄ ٜٓؿس قٛي٘:
ظ ظ ظ ظظه
إُّ

ظ ظ ظ ظ س س ظ ظ ظ ظ ل ا ظ ظ ظ ظ معا ظ ظ ظ ظ
ظظ

هاس ظظ

اظ ظظه ا ع ام ظظ

 _ 1ايبٝإ ٚايتبٝني .241/ 1

ظ ظظه

م ظ ظظهذا
فمظ ظظه

ظ ظ ظ و ا كرظ ظ ظ ل اس ظ ظظام
ظظ

ظظ

احل ظ ظ م ظ ظ

ظظ
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()1

ؾشطنين شيو عً ٢ايطدٛع إىل َه ،١ؾدطدت َع اؿاز ٚسذذت.+

ٚداٖ ٤صا اـرب يف ٚؾٝات ا٭عٝإ إٔ ابٔ دطٜر قاٍ= :نٓت َع َعٔ بٔ ظا٥س٠
باي ُٔٝؾشهط ٚقت اؿرٚ ،مل ؼهطْ ،١ْٝ ٞؾدڀط بباي ٞق ٍٛعُط بٔ أبٞ
ضبٝع ١املدع:َٞٚ
ظ ظ ظ ظظه
إُّ

ظ ظ ظ ظ س س ظ ظ ظ ظ ل ا ظ ظ ظ ظ معا ظ ظ ظ ظ
هاس ظظ

ظظ

اظ ظظه ا ع ام ظظ

ظ ظظه

م ظ ظظهذا
فمظ ظظه

ظ ظ ظ و ا كظ ظ ظ ل اس ظ ظظام
ظظ

ظظ

احل ظ ظ م ظ ظ

ظظ

قاٍ :ؾسخًت عًَ ٢عٔ ،ؾأخربت٘ أْ ٞقس ععَت عً ٢اؿر ،ؾكاٍ يَ :ٞا
ٜسعٛى إيٚ ٘ٝمل تهٔ تصنطٙ؟
ؾكًت :شنطت بٝتني يعُط بٔ أب ٞضبٝع ،١أْؿست٘ إٜاٖا ،ؾذٗعْ،ٞ
()2

ٚاْڀًكت.+

 _36قٛؽ ايتؿابٚ ،٘ٝنطب ا٭َجً :١ؾُٔ ا٭غايٝب ايٓادع ١ايٓاؾع ١يف
ايٛعغ قٛؽ ايتؿاب ٘ٝايبسٜعٚ ،١نطب ا٭َجً ١ايطا٥ع.١
ٚيًتؿبٚ ،٘ٝايتُج ٌٝأثط نبري يف دعٌ اؿكا٥ل اـؿٚ ١ٝانشٚ ،١املعاْ ٞايػطٜب١
قطٜبَ ١أيٛؾ.١
ٚعًٖ ٢صا ايٓش ٛػط ٟنجري َٔ ْكٛم ايٛسٝني.
قاٍ اهلل _تعاىل_ يف ؾإٔ املٓاؾكني :ط ٳَٳج ڂًٗٴِٵ نځُٳجٳٌڇ اډيصٹ ٟا ٵغتٳٛٵځقسٳ ْٳاضاڄ ځؾًځُٻا
ت َٳا سٳ ٵٛيځ ٴ٘ ٳش ٳٖبٳ ايًډ٘ٴ ٹبٓٴ ٛڇضٖٹِٵص ايبكط.17:٠
أځنٳا٤ٳ ٵ
ٚقاٍ ايٓيب " يف ؾإٔ املَٓ٪ني ٚتآيؿَِٗ= :جٌ املَٓ٪ني يف تٛازِٖ،
 _ 1ا٭غاْ ٞيٮقؿٗاْ.112 _111 / 1 ٞ
ٚ _ 2ؾٝات ا٭عٝإ ٫بٔ خًهإ ٚ،512/1اْعط ْٛازض يف ا٭زب حملُس امله ٞبٔ اؿػني م .32_31
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رر
تساع ٢ي٘
ٚتطامحِٗٚ ،تعاطؿِٗ َجٌ اؾػس ايٛاسس ،إشا اؾته َ٘ٓ ٢عهٛ

غا٥ط اؾػس بايػٗط ٚاؿُ.+٢

()1

وأسرار

ثِ إٕ يٮَجاٍ ؾٛا٥س أخط ;٣ؾُٔ شيو إٔ املجٌ ٜهطب يًرتغٝب يف املڂ ٳُجٻٌ ب٘;
سٝح ٜه ٕٛمما تػتشػٓ٘ ايٓؿٛؽٚ ،تٳطٵغځبٴ ؾ.٘ٝ
 َٔٚشيو َا نطب٘ اهلل _عع ٚدٌ_ ؿاٍ املٓؿل يف غب ٌٝاهلل; سٝح ٜعٛز عً٘ٝ
اٱْؿام غري نجري ؾكاٍ _تعاىل_ :ط ٳَجٳٌٴ اډيصٹٜٔٳ ٜٴٓؿٹكڂٕٛٳ ځأَٵٛٳاځيٗٴِٵ ؾٹ ٞغٳبٹٌٝڇ ايًډ٘ٹ
نځ ٳُجٳٌڇ سٳبٻ١ٺ أځْٵٳبٳتتٵ غٳبٵعٳ ٳغٓٳابٹٌٳ ؾٹ ٞنڂٌٿ ٴغٓٵٴبًځ ٺَ ١ٹا٥ٳ١ڂ سٳبٻ١ٺص ايبكط.261:٠
ٚقس ٜهطب املجٌ يًتٓؿري َٔ ايعٌُ; سٝح ٜه ٕٛاملڂُٳٻجٌ ب٘ مما تهطٖ٘ ايٓؿٛؽ،
ٚتٓؿط َٓ٘ نُا نطب اهلل املجٌ ؿاٍ املػتاب ؾكاٍ _تعاىل_ :طٚٳٜ ٫ٳػٵٳتبٵ بٳعٵهٴهڂِٵ
ٌ يځشٵِٳ ځأخٹ ٝٹ٘ ٳَٝٵتاڄ ځؾهځ ڇط ٵٖتٴُٴٙٛٴص اؿذطات.12:
سسٴنڂِٵ أځٕٵ ٜٳأڃنڂ ٳ
شبټ ځأ ٳ
بٳعٵهاڄ أځٜٴ ٹ
ٜٚهطب املجٌ ملسح املڂُٳجٻٌ; سٝح ٜه ٕٛيف املُجٌ ب٘ قؿاتٷ تػتشػٓٗا
ايٓؿٛؽٚ ،متسح َٔ حيطظ َجًٗا ،نُا نطب اهلل َج٬ڄ ؿاٍ ايكشاب_ ١ضن ٞاهلل
عِٓٗ_ ؾكاٍ _عع ٚدٌ_ :ط ٳشيٹوځ ٳَجٳ ڂًٗٴِٵ ؾٹ ٞايتٻٛٵضٳا٠ٹ ٳَٚٳٳج ڂًٗٴِٵ ؾٹ ٞاٱڇْٵذٹٌٝڇ ځنعٳضٵعڈ
ذبٴ ايعټضٻاعٳ ٹيٝٳػٹٝغځ بٹٗڇِٵ
ځأخٵطٳزٳ ٳؾڀڃځأٙٴ ؾځآظٳ ٳضٙٴ ؾځا ٵغتٳ ٵػًځغځ ؾځا ٵغتٳٛٳ ٣ٳعًځ ٢غٴٛقٹ٘ٹ ٜٴعٵ ٹ
اڃيهڂؿډاضٳص ايؿتض.29:
ؾايعضع خيطز ؾڀأَ ٖٛٚ ،ٙا تؿطع يف ؾاط :٘ٝ٦أ ٟدٛاْب٘ ،ثِ ٜك،٣ٛ
ٜٚػتػًغ :أٜ ٟكري بعس ايسق ١غًٝعاڄٚ ،نصيو ساٍ ايكشاب ;١ؾإِْٗ ناْٛا يف بس٤
ا٭َط قً٬ٝڄ ،ثِ أخصٚا يف ايُٓ ٛست ٢اغتشهِ أَطِٖٚ ،اَتٮت ايكًٛب;
 _ 1أخطد٘ ايبداضَٚ )6011( ٟػًِ (.)258
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إعذاباڄ بِٗ.
ٜٚهطب املجٌ يًصّ سٝح ٜه ٕٛيًُُجٻٌ ب٘ قؿٜ ١ػتكبشٗا ايٓاؽٜٚ ،صََٔ ٕٛ
ضن ٞيٓؿػ٘ مبجًٗا ،نُا نطب اهلل َج٬ڄ ؿاٍ َٔ آتا ٙاهلل نتاب٘ ،ؾٓهح ٜسَٔ ٙ
ايعٌُ ب٘ٚ ،امط يف أٖٛا ،٘٥ؾكاٍ _تعاىل_ :طٚٳاتٵٌٴ ٳع ځًٵٗٝڇِٵ ْٳبٳأځ اډيصٹ ٟآٳتٵٓٝٳاٙٴ آٜٳاٹتٓٳا
ؾځاْ ٳػًځذٳ ٹَٵٓٗٳا ؾځأځتٵبٳعٳ٘ٴ اي ٻؿٵٝڀځإٴ ځؾهځإٳ َٹٔٵ ايڃػٳاٚڇٜٔٳ ( )175ٳٚيځٛٵ ؾٹٵٓ٦ٳا يځ ٳطؾځ ٵعٓٳاٙٴ ٹبٗٳا ٚٳځيهٹٓٻ٘ٴ
ځأ ٵخ ځًسٳ ڇإيځ ٢ا٭ځ ٵضضڇ ٚٳاتٻبٳعٳ ٖٳٛٳاٙٴ ؾځ ٳُٳجًڂ٘ٴ نځ ٳُجٳٌڇ اڃي ځه ڃًبٹ إڇٕٵ تٳشٵُٹٌٵ ٳع ځًٝٵ٘ٹ ٳ ٜڃً ٳٗحٵ ځأٚٵ ٳتتٵطٴنڃ٘ٴ
و ٳَجٳٌٴ اڃيكځٛٵّڇ اډيصٹٜٔٳ ځن ٻصبٴٛا بٹآٜٳاٹتٓٳاص ا٭عطاف.176 :
ح ٳشيٹ ځ
ٳ ٜڃً ٳٗ ٵ
ؾكس َجٌ اهلل _عع ٚدٌ_ يف ٖص ٙاٯ ١ٜعاٍ ايهًب ايص َٔ ٖٛ ٟأخبح اؿٛٝإ
ٚأخػٗا ْؿػاڄ; شيو إٔ املٓشط يف أٖٛا ٘٥ؾسٜس ايًٗـ عً ٢ايسْٝا ،قً ٌٝايكرب
عٓٗا ،ؾًٗؿ٘ ْعري هلح ايهًب ايسا ِ٥يف ساٍ إظعاد٘ ٚتطن٘.
ٚباؾًُ ١ؾايه ّ٬عً ٢أَجً ١ايكطإٓ ٚايػٓ ١نجري ٠دساڄٚ ،املككٛز َٔ شيو
بٝإ إٔ نطب ا٭َجاٍ غ٬حٷ َاضڈ يف ٜس ايٛاعغ إشا أسػٔ اغتدساَ٘.

()1

 _37اؿطم عً ٢اٱعطابٚ ،ايبعس عٔ ايًشٔ قسض املػتڀاع :ؾاٱعطاب
عُاز ايهٚ ،ّ٬مجاي٘  ٚٳ ٚٵؾٝٴ٘; ؾٝشػٔ بايٛاعغ إٔ حيطم عً ٢تك ِٜٛيػاْ٘ ٚإٔ
ٜتذٓب ايًشٔ خكٛقاڄ إشا نإ حي ٌٝاملعٓ ;٢ؾاٱعطابٚ ،قً ١ايًشٔ ٜهؿٝإ عً٢
املٛعع ١مجا٫ڄٚ ،قب ٛڄ_ ٫خكٛقاڄ إشا ناْت بني أْاؽ ٜسضن ٕٛشيو_.
ٜ ٫ٚعين شيو إٔ تكطف اهلُ١ڂ إىل اٱعطاب ،أ ٚإٔ ٜتهًـ اٱْػإ شيو أنجط
َٔ اي٬ظّ ،أ ٚأًٜ ٫ك ٞايٛاعغ َٛععت٘ إ ٫إشا نإ َتُهٓاڄ َٔ اٱعطاب.
 _ 1اْعط نتاب ايكٓاعتني مٚ ،259 _ 239قُس ضغ ٍٛاهلل مٚ ،114ب٬غ ١ايكطإٓ يًؿٝذ
قُس اـهط سػني م .40_28
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 _38ايتصنري مبآ٫ت ا٭َٛض :ؾُٔ ايڀطم اجملس ١ٜيف ايٛعغ تصنري ايٓاؽ مبا ٜكري
عع ٚغَٚ ،١َ٬ا ًٜشل اجملطَني َٔ خعٟڈ َٗٚاْْٚ ١ساَ.١
إي ٘ٝاملتكٍّ َٔ ٕٛ
 َٔٚايتصنري َا ٜطدع إىل ايبؿاض ٠باـري يف ايسْٝاٚ ،اؿػٓ ٢يف اٯخطَ َ٘ٓٚ ،٠ا
ٜطدع إىل اٱْصاض بػ ٤ٛاملٓكًب يف ٖص ٙايساض ،أ ٚعصاب اهل ٕٛيف تًو ايساض.
ٚيًبؿاضٚ ٠اٱْصاض أثط نبري يف سح املَٓ٪ني عً ٢اؿػٓاتٚ ،ضزعِٗ عٔ
ايػ٦ٝات.
ٚأثط ايبؿاضٚ ٠اٱْصاض يف غري امل َٔ٪أُْٗا ٜسعٛاْ٘ إىل ايٓعط يف ايسعٚ ،٠ٛإشا ْعط
بط ١ٜٚأزضى أْٗا سل; ؾٝؿتض هلا قسضٚ ،ٙميسټ هلا عٓك٘ َصعٓاڄ.

()1

 _39اعڀا ٤ايٛغا ٌ٥قٛضَ ٠ا تٴؿه ٞإي َٔ ٘ٝاـري ٚايؿط :ؾٗصا ا٭غًٛب َٔ
ايڀطم اؿه ١ُٝيف اؿح عً ٢ؾعٌ ايؿ ،٤ٞأ ٚايعدط عٓ٘.
()2

ٜٚؿٗس يصيو نجري َٔ ايٓكٛمَٗٓ ،ا قٛي٘ "= :ايساٍ عً ٢اـري نؿاعً٘.+

ؾكس أضاى ايس٫ي ١عً ٢ؾعٌ اـري يف قٛض ٠ؾعٌ اـري ْؿػ٘; إش دعًٗا بٛغ١ًٝ
ايتؿب ٘ٝمبٓعيٚ ١اسسٚ ،٠شيو مما ٜك ٟٛزاع ١ٝايس٫ي ١عً ٢اـري يف ْؿػو.

ٚنُا قاٍ "= :إٕ َٔ أنرب ايهبا٥ط إٔ ًٜعٔ ايطدٌ ٚايس+ٜ٘
قٜ :ٌٝا ضغ ٍٛاهلل! ٚنٝـ ًٜعٔ ايطدٌ ٚايسٜ٘؟
قاٍٜ= :ػب ايطدٌ أبا ايطدٌ ؾٝػبټ أباٜٚ ،ٙػب أَٻ٘ ،ؾٝػب أَٻ٘.+

()1

 _ 1اْعط قُس ضغ ٍٛاهلل ٚخامت ايٓبٝني م .112_111
 _ 2أخطد٘ أمحس ٚ ،274/5قاٍ ا٭يباْ ٞيف قشٝض اؾاَع= )33(:قشٝضٚ ،+ضٚاَ ٙػًِ ()1893

بًؿغ =َٔ زٍ عً ٢خري ؾً٘ َجٌ أدط ؾاعً٘.+
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ؾاْعط نٝـ عسٻ غبٻ ايطدٌڇ ٭ب ٞايطدٌ أ ٚأَ٘ يف قٛض ٠غب ايطدٌ
يٛايسٚ ،ٜ٘يف شيو َٔ تأنٝس ايعدط عٔ إط٬م ايًػإ بايػب َا  ٫ػس ٙيف ايٓٗٞ
عٔ غب ايٓاؽ بڀطٜل غري ٖصا ايڀطٜل.

()2

 _40قطٕ ايك ٍٛببعض اٱؾاضات اؿػ ١ٝاييت تٓاغب املعٓ :٢ؾٗصا مما ٜعٜس
ب٘ املعٓ ٢د ٬ٶٜٚ ،٤أخص يف ايٓؿؼ قٛض ڄ ٠غري قٛضت٘ اجملطز ٠عٔ اٱؾاض.٠
ٚيكس نإ ايٓيب " ٜػتعني يف تجبٝت املعٓ ٢باٱؾاض ٠بٝس ٙإؾاضَٓ ٠اغب١
يًُعٓ ،٢مما جيعٌ يًُٛعع ١أثطاڄ بًٝػڄا يف ايٓؿٛؽ.
ٚا٭َجً ١عً ٢شيو نجريَٗٓ ،٠ا َا دا ٤يف ايكشٝشني عٔ أبَٛ ٞغ ٢عٔ
ايٓيب " قاٍ= :إٕ امل َٔ٪يًُ َٔ٪نايبٓٝإ ٜؿس بعه٘ بعهاڄٚ +ؾبو بني
أقابع٘.

()3

ٚيف قشٝض ايبداض ٟعٔ غٌٗ ÷ قاٍ ضغ ٍٛاهلل " =أْا ٚناؾٌ ايٝت ِٝيف
()4

اؾٖٓ ١هصا ٚأؾاض بايػبابٚ ١ايٛغڀٚ ،٢ؾطٻز بُٗٓٝا ؾ٦ٝاڄ.+

ٚعٔ ابٔ عُط _ضن ٞاهلل عُٓٗا_ إٔ ضغ ٍٛاهلل " قاّ عٓس باب سؿك١
ؾكاٍ بٝس ٙم ٛاملؿطم= :ايؿتٖٓٓٗ َٔ ١ا َٔ سٝح ٜڀًع قطٕ ايؿٝڀإ +قاهلا
 _ 1أخطد٘ ايبداضَٚ )5973( ٟػًِ (.)90
 _ 2اْعط قُس ضغ ٍٛاهلل ٚخامت ايٓبٝني م .115
 _ 3ايبداضَٚ )6026 ٚ 2446 ٚ 481( ٟػًِ (.)2585
 _ 4ايبداض.)6005 ٚ 5304( ٟ
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َطتني أٚث٬ثاڄ.
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 _41تٛد ٘ٝايػ٪اٍ يًُداطبنيٚ :شيو بػ٪اهلِ عٔ ايؿ ٤ٞايصٜ ٟطٜس
تعً ُِٗٝإٜا ،ٙأ ٚتصنريِٖ ب٘; ملا يف ايػ٪اٍ َٔ تٗ ١٦ٝايٓؿٛؽ يٲقػا ٤إىل َا ٜكاٍ
بعس شيوٚ ،ملا ؾ_ ٘ٝأٜهاڄ_ َٔ تؿٜٛكٗا إي ;٘ٝؾٝكع َٓٗا يف قطاض َهني.

ٚيكس نإ ايٓيب " ٜأخص بٗصا ا٭غًٛب نجرياڄ.
دا ٤يف ايكشٝشني عٔ َعاش بٔ دبٌ ÷ أْ٘ قاٍ= :نٓت ضزٜـ ايٓيب "
عً ٢محاض ٜكاٍ ي٘ :عؿري ،ؾكاٍٜ :ا َعاش ٌٖ تسضَ ٟا سل اهلل عً ٢عبازَٚ ،ٙا
سل ايعباز عً ٢اهلل؟.+
قًت :اهلل ٚضغٛي٘ أعًِ.
قاٍ= :ؾإٕ سل اهلل عً ٢ايعباز إٔ ٜعبسٜ ٫ٚ ،ٙٚؿطنٛا ب٘ ؾ٦ٝاڄٚ ،سل ايعباز
عً ٢اهلل إٔ ٜ ٫عصب َٔ ٜ ٫ؿطى ب٘ ؾ٦ٝاڄ.+
ؾكًتٜ :ا ضغ ٍٛاهلل أؾ ٬أبؿط ب٘ ايٓاؽ؟
قاٍ ٫= :تبؿطِٖ ؾٝتهًٛا.+

()2

ٚا٭َجً ١عً ٢شيو نجري ٠دساڄَٗٓٚ ،ا عً ٢غب ٌٝاٱمجاٍ قٛي٘ ":
()3

=أتسض ٕٚأ ٟؾٗط ٖصا؟.+

()4

ٚقٛي٘= :أتسض ٕٚأٖ ّٜٛ ٟصا؟.+

 _ 1ضٚا ٙايبداضَٚ )7093 ٚ 3104( ٟػًِ (.)2905
 _ 2ايبداضَٚ )2856( ٟػًِ (.)30
 _ 3ضٚا ٙايبداض.)6043( ٟ
 _ 4ضٚا ٙايبداض.)1741( ٟ
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ٚقٛي٘= :أتسضَ ٕٚا اٱميإ باهلل ٚسسٙ؟.+

()1

()2

ٚقٛي٘= :أتسضَ ٕٚاشا قاٍ ضبهِ؟.+

()3

ٚقٛي٘= :أتسض ٕٚأ ٜٔتػطب ايؿُؼ؟.+

ٚمما حيػٔ ايتٓب ٘ٝعً ٘ٝإٔ ٖصا ا٭زب ًٜٝل إشا قسض َٔ نبري ملٔ زٚ ،ْ٘ٚإشا
قسض ممٔ ي٘ َهاْٚ ،١قب ٍٛعٓس ايٓاؽ عَُٛاڄ ،أ ٚعٓس َٳٔٵ ًٜك ٞعً.ِٗٝ
أَا َٔ نإ يف بساٚ ١ٜعع٘ ،أ ٚسساث ١غٓ٘ ،أ َٔ ٚيٝػت ي٘ َهاْ ١عٓس َٔ
ًٜك ٞعً_ ِٗٝؾكس ًٜٝ ٫ل ب٘ ٖصا ا٭غًٛب; ٭ٕ ايٓؿٛؽ قس  ٫تػتػٝؼ إٔ ٜٛد٘
إيٗٝا ايػ٪اٍ َٔ نٌ أسس.
 _42اغتسعا ٤طًب ايبٝإٖٚ :صا ا٭غًٛب قطٜب مما قبً٘.
ٚشيو إٔ ٜأت ٞايٛاعغ بايه ّ٬عًٚ ٢د٘ ايػُٛض ٜػتسع ٞب٘ طًب ايبٝإ،
ست ٢إشا غ ٌ٦عٔ شيو ،أ ٚؾعط عاد ١املداطبني إىل اؾٛاب _أداب عٔ شيو،
ٚنؿـ ايػُٛض ،ؾٝتكطض املعٓ ٢يف ْؿٛغِٗ بأؾس مما ي ٛأت َٔ ٢أ ٍٚا٭َط
ٚانشاڄ بٓٝاڄ.

()4

ٖ َٔٚصا ايباب قٛي٘ "= :اْكط أخاى ظاملاڄ أَ ٚعًَٛاڄ.+
ؾكاٍ ضدٌٜ :ا ضغ ٍٛاهلل! اْكط ٙإشا نإ َعًَٛاڄ ،أؾطأٜت إٕ نإ ظاملاڄ نٝـ
أْكطٙ؟
 _ 1ضٚا ٙايبداض.)50( ٟ
 _ 2ضٚا ٙايبداض.)4147( ٟ
 _ 3ضٚا ٙايبداض.)4802( ٟ
 _ 4اْعط قُس ضغ ٍٛاهلل ٚخامت ايٓبٝني م .116
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قاٍ= :ؼذع ،ٙأ ٚمتٓع٘ َٔ ايعًِ; ؾإٕ شيو ْكط.+ٙ
ٚيف ضٚا= ١ٜتأخص ؾٛم ٜس.+ٜ٘

()2

()1

رر
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 _43إثاض ٠ايعٛاطـٚ ،كاطب ١ايٛدسإ :شيو إٔ َطَ ٢اٱقٓاع يف ايٛعغ
يٝؼ ٖ ٛاٱيعاّ ٚاٱؾشاّ ؾشػبٚ ،إمنا َطَا ٙمحٌ املداطب عً ٢اٱشعإ،
ٚايتػً ِٝبڀٛع٘ٚ ،إضازت٘.
ٚشيو ٜ ٫تػٓ ٢بػٛم ايس ٌ٥٫املٓڀك ١ٝداؾ ٫ٚ ،١بإٜطاز ايرباٖني ايعكً١ٝ
عاض ،١ٜبٌ بصيو ٚبإثاض ٠ايعاطؿٚ ،١كاطب ١ايٛدسإ.
بٌ قس ٜػتػين ايٛاعغ عٔ ايس ٌ٥٫ايعكً ٫ٚ ،١ٝميهٓ٘ بأ ١ٜساٍ إٔ ٜػتػين
عٔ املجريات ايعاطؿ ;١ٝإش ٖ َٔ ٞأععِ ا٭زٚات اييت تع ٘ٓٝعً ٢ايتأثري يف
ايػاَعني.

()3

 _44اغتعُاٍ أغًٛب ايٓسآَٚ ،٤ازا ٠املداطبني مبا حيبٚ :ٕٛشيو بؿس اْتباٙ
املداطبنيٚ ،اغتسعا ٤اغتذابتِٗ بٓسا٤ات ٜڀًكٗا ايٛاعغ يف ثٓاٜا سسٜج٘ بني
ايؿٚ ١ٓٝا٭خط.٣
 َٔٚشيو إٔ ٜك:ٍٛأٜٗا امل،َٕٛٓ٪أٜٗا ايٓاؽَ،عاؾط املػًُني،أٜٗا اٱخ.٠ٛ

ٚإٕ نإ ٖٓاى ْػٚ ٠ٛد٘ ايٓسا ٤إي ;ٔٗٝؾؿ ٞشيو تٓبٚ ،٘ٝتؿٜٛلٚ ،تػٝري
يُٓط اؿسٜح.
ٚيكس تهطض ٖصا املعٓ ٢نجرياڄ يف ايكطإٓ ٚايػٓ.١
 _ 1ضٚا ٙايبداض.)6952( ٟ
 _ 2ضٚا ٙايبداض.)2444( ٟ
 _ 3اْعط اـڀاب ١م .53
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سلٻ ٴتكځاتٹ٘ٹ ٚٳ ٫تٳُٴٛتٴٔٻ
 َٔٚشيو قٛي٘ _تعاىل_ :طٜٳا أځټٜٗٳا اډيصٹٜٔٳ آ ٳَٓٴٛا اٻتكڂٛا ايًډ٘ٳ ٳ
ڇإ٫ډ ٚٳأځٵْتٴ ٵِ ٴَ ٵػًٹُٴٕٛٳص آٍ عُطإ.102:
ٚقٛي٘ _عع ٚدٌ_ :طٜٳا أځټٜٗٳا ايٓٻاؽٴ اٻتكڂٛا ٳضٻبهڂِٵ اډيصٹ ٟٳخ ځً ځكهڂِٵ َٹٔٵ ْٳ ڃؿؼڈ
س ٳس٠ٺص ايٓػا 1:٤اٯ.١ٜ
ٚٳا ٹ
ٚا٭َجً َٔ ١ايػٓ ١عً ٢شيو نجريَٗٓٚ ،٠ا عً ٢غب ٌٝاٱجياظ َا :ًٜٞ
قاٍ _عً ٘ٝايكٚ ٠٬ايػ= :_ّ٬أٜٗا ايٓاؽ اضبعٛا عً ٢أْؿػهِ.+
ٚقاٍ= :أٜٗا ايٓاؽ إيٞٻ.+

()1

()2

ٚقاٍ= :أٜٗا ايٓاؽ إمنا قٓعت ٖصا يتأمتٛا بٚ ،ٞيتعًُٛا ق٬ت.+ٞ
ٚقاٍ= :أٜٗا ايٓاؽ تكسقٛا.+

()4

ٚقاٍ= :أٜٗا ايٓاؽ عًٝهِ بايػه.+١ٓٝ

()5

ٚقاٍ= :أٜٗا ايٓاؽ  ٫تتُٓٛا يكا ٤ايعس.+ٚ

()6

ٚقاٍٜ= :ا َعؿط ايؿباب َٔ اغتڀاع َٓهِ ايبا ٠٤ؾًٝتعٚز.+
ٚقاٍٜ= :ا َعؿط املػًُني نٝـ تػأي ٕٛأٌٖ ايهتاب؟.+
 _ 1ضٚا ٙايبداض.)6384( ٟ
 _ 2ضٚا ٙايبداض.)927( ٟ
 _ 3ضٚا ٙايبداض.)917( ٟ
 _ 4ضٚا ٙايبداض.)1462( ٟ
 _ 5ضٚا ٙايبداض.)1671( ٟ
 _ 6ضٚا ٙايبداض.)2966( ٟ
 _ 7ضٚا ٙايبداض.)5065( ٟ
 _ 8ضٚا ٙايبداض.)7523( ٟ

()8

()7

()3
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ٚقاٍٜ= :ا َعؿط ايٓػا ٤تكسقٔ.+

رر

()1

ٚقاٍٜ= :ا َعؿط ٜٛٗز أغًُٛا تػًُٛا.+
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()2

 َٔٚايًڀـ يف املٛعع ١إٔ ٜٓاز ٟايٛاعغ َٔ ٜععِٗ بًكبِٗ ايؿطٜـٚ ،إٔ
ٜٓعتِٗ بٛقـ ؾأْٴ٘ إٔ ٜبعح قاسب٘ عً ٢قب ٍٛاملٛعع.١
ٖٚصا ا٭زب َكتبؼ َٔ َجٌ قٛي٘ _تعاىل_ :طٜٳا أځٜټٗٳا اډيصٹٜٔٳ آ ٳَٓٴٛاصٚ ،قٛي٘
_عع ٚدٌ_ :طٜٳا ځأٖٵٌٳ اڃي ٹهتٳابٹصٚ ،قٛي٘ :طٜٳا أڂٚيٹ ٞا ځ٭يڃبٳابٹصٚ ،قٛي٘:ط ٜٳا
أڂٚيٹ ٞا ځ٭بٵكٳاضڇص.
ٚقس ٚقـ ايٓيب " ٖطقٌ يف نتاب زعٛت٘ إىل اٱغ ّ٬بعع ِٝايط.ّٚ

()3

 _45اؾُع بني اـٛف ٚايطدا :٤ؾ ٬بسٻ يًٛاعغ إٔ جيُع بني ٖص ٜٔا٭َط ٜٔيف
َٛععت٘; إش ُٖا دٓاسا ايعباز ٫ٚ ،٠تػتك ِٝأسٛاٍ ايعباز إ ٫باؾُع بُٗٓٝا،
ٚايٛاعغ اؿه ِٝحيػٔ اؾُع بُٗٓٝا يف َٛععت٘; ٭ٕ اـٛف ٜطزعِٗ عٔ ايتُازٟ
يف املعاقٚ ،ٞايطداٜ ٤ؿتض هلِ أبٛاب ايتٛبٚ،١اٱقباٍ عً ٢ايعٌُ.

قاٍ ؾٝذ اٱغ ّ٬ابٔ ت= :× ١ُٝٝؾ ٬حيٌ ٭سس إٔ ٜٳكڃٓٳط َٔ ضمح ١اهلل ٫ٚ
إٔ ٴ ٜځكٓٿط ايٓاؽ َٔ ضمحت٘; يصا قاٍ بعض ايػًـٚ :إٕ ايؿك ٘ٝنٌ ايؿك ٘ٝايص٫ ٟ
ٜ٪ٜؼ ايٓاؽ َٔ ضمح ١اهلل ٫ٚ ،جيط ِٖ٩عًَ ٢عاق ٞاهلل.+

()4

 _ 1ضٚا ٙايبداض.)1462 ٚ 304( ٟ
 _ 2ضٚا ٙايبداض.)6944( ٟ
 _ 3اْعط قشٝض ايبداض.)4553 ٚ 2940( ٟ
 _ 4ايتٛبٚ ١ا٫غتػؿاض ٫بٔ ت ١ُٝٝؼكٝل اؿذادٚ ،ٞبسضإ م ٚ ،28_27اْعط ا٫غتكاَ٫ ١بٔ
ت.190 / 2 ١ُٝٝ
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قاٍ اهلل _عع ٚدٌ_:ط ْٳٿب٧ٵ عٹبٳازٹ ٟځأْٿ ٞځأْٳا اڃيػٳؿڂٛضٴ اي ٻطسٹِٝٴ (ٚ )49ٳأځٕٻ عٳصٳابٹٖ ٞٴٛٳ
ايڃعٳصٳابٴ ا٭ځيٹ ٝٴِ ()50ص اؿذط.

 َٔٚؾك٘ اٱَاّ َػًِ × أْ٘ غام يف قشٝش٘ سسٜجني ععُٝني َتتايٝني:
أسسُٖا ٜٓاغب اـٛف  ٖٛٚسسٜح املطأ ٠اييت غذٓت اهلطٚ ،٠اٯخط ٜٓاغب
ايطدا ٖٛٚ ٤سسٜح املطأ ٠ايبػ ٞاييت غكت نًباڄ.
ٚإيٝو اؿسٜجني َع تعًٝل ايعٖط.× ٟ
قاٍ ايٓيب"= :عصٿبت اَطأ ٠يف ٖط ٠غذٓتٗا ستَ ٢اتت ،ؾسخًت ايٓاض;ٖٞ ٫
()1

أطعُتٗا ٚغكتٗا إش سبػتٗا ٖٞ ٫ٚ ،تطنتٗا تأنٌ َٔ خؿاف ا٭ضض.+

ٚقځاٍٳ " = :ٳبٵٓٝٳُٳا ځن ڃًبٷ ٴٜڀٹٝـٴ( )2بٹطٴ ٹنٝٻ١ٺ( )3نځازٳ ٳ ٜڃكٴتًڂ٘ٴ ايڃ ٳعڀځـٴ ،ڇإشٵ ضٳأځتٵ٘ٴ بٳ ٹػٞپ َٹٔٵ
بٳػٳاٜٳا ٳبٓٹ ٞڇإغٵطٳا٥ٹٌٝٳ ځؾٳٓ ٳع ٳعتٵ َٴٛځقٗٳا(ٚ )4اغتٳكځت يځ٘ بٹ٘ ،ځؾ ٳػ ځكتٵ٘ٴ إٜا ،ٙؾځػٴؿٹ ٳط ځيٗٳا بٹ٘ٹ.+

()5

قاٍ ايعٖط= :× ٟيٜ ٬٦تهٌ ضدٌٜٝ ٫ٚ ،أؽ ضدٌ.+

()6

َ _46طاعا ٠املكاحل ٚاملؿاغس :ؾٜ ٬هؿ ٞفطز غطز ايٓكٛمٚ ،تٓعًٜٗا عً٢
أسٛاٍ َع ،١ٓٝخكٛقاڄ عٓس ايؿنت ٚاؾتبا ٙا٭َٛض.
ٜ ٫ٚهؿ ٞإيكا ٤ايهًُ ١زٚمنا ْعط يف عٛاقبٗاَٚ ،ا ؼسث٘ َٔ أثط.
َ _ 1ػًِ (.)2242
ٜ _ 2ڀٝـٜ :سٚض.
 _ 3ايطن :١ٝايب٦ط.
 _ 4املٛم :اــ.
َ _ 5ػًِ (.)2245
َ _ 6ػًِ (.)2619
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بٌ ٫بسٻ َٔ ايطٻٚٻٚ ،١ٜا٫غتٓاض ٠بأقٛاٍ أٌٖ ايعًِٚ ،اغتؿاض ٠أٌٖرر ايؿك٘
ٚايبكري٫ٚ ،٠بس َٔ ايٓعط يف املكاحل ٚاملؿاغس.

وأسرار

قاٍ ايؿٝذ ايػعس= :× ٟقٛي٘ :ط ځؾصٳنِّطٵ ڇإٕٵ ْٳ ځؿعٳتٵ ايصٿنڃطٳ٣ص ا٭عً9:٢

َؿٗ ّٛاٯ ١ٜأْ٘ إشا تطتب عً ٢ايتصنري َهط ٠أضدض تٴ ڇطىځ ايتصنري; خٛف ٚقٛع
املٓهط.+

()1

ٚقاٍ ابٔ ايك= :× ِٝؾإشا نإ إْهاض املڂٓٵهځطڇ ٜػتًعّ َا ٖ ٛأْهط َٓ٘ٚ ،أبػض إىل
اهلل ٚضغٛي٘ ؾإْ٘ ٜ ٫ػٛؽ إْهاضٚ ،ٙإٕ نإ اهلل ٜبػه٘ٚ ،ميكت أًٖ٘.+

ٚقاٍ َٔٚ= :تأٌَ َا دط ٣يف اٱغ َٔ ّ٬ايؿنت ايهباض ٚايكػاض ضآٖا َٔ
إناعٖ ١صا ا٭قٌ ٚعسّ ايكرب عًَٓ ٢هط،ؾڀًب إظايت٘ ،ؾتٛيډس َٓ٘ َا ٖ ٛأنرب
َٓ٘; ؾكس نإ ضغ ٍٛاهلل " ٜط ٣مبه ١أنرب املٓهطات ٜ ٫ٚػتڀٝع تػٝريٖا.+

بٌ ملا ؾتض اهلل َهٚ ،١قاضت زاض إغ ّ٬ععّ عً ٢تػٝري ايبٝتٚ ،ضزٿ ٙعً٢
قٛاعس إبطآَٖٚ ،ِٝع٘ َٔ شيو _َع قسضت٘ عً _٘ٝخؿ١ٝڂ ٚقٛع َا ٖ ٛأععِ َٓ٘،

َٔ عسّ استُاٍ قطٜـ يصيو ،يكطب عٗسِٖ باٱغٚ ،ّ٬ن ِْٗٛسسٜج ٞعٗس
بهؿط.+

()2

ٚقاٍ ×= :ؾإْهاض املٓهط أضبع زضدات :ا٭ٚىل :إٔ ٜعٚ ٍٚخيًؿ٘ نسټٙ
ٚايجاْ :١ٝإٔ ٳٜكٹٌٻٚ ،إٕ مل ٜعٍ باؾًُ.١
ايجايج :١إٔ خيًؿ٘ َا َٖ ٛجً٘.
ايطابع :١إٔ خيًؿ٘ َا ٖ ٛؾطٷ َٓ٘.
 _ 1ؾتض ايطس ِٝاملًو ايع ّ٬م.164
 _ 2إع ّ٬املٛقعني ٫بٔ ايك.6 / 3 ِٝ
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ؾايسضداتإ ا٭ٚيٝإ َؿطٚعتإٚ ،ايجايج ١قٌټ ادتٗازٚ ،ايطابع ١قطَ.١
ؾإشا ضأٜت أٌٖ ايؿذٛض ٚايؿػٛم ًٜعب ٕٛايؿڀطْر نإ إْهاضى عًَٔ ِٗٝ
عسّ ايؿك٘ ٚايبكري ٠إ ٫إشا ْكًتِٗ َٓ٘ إىل َا ٖ ٛأسب إىل اهلل ٚضغٛي٘ نطَٞ
ايٓټؿابٚ ،غبام اـٚ ،ٌٝم ٛشيو.
ٚإشا ضأٜت ايؿػام قس ادتُعٛا عً ٢هل ،ٛأ ٚيعب ،أ ٚمساع َهاٚ ٤تكس ١ٜؾإٕ
ْكًتِٗ إىل طاع ١اهلل ؾٗ ٛاملطاز.
ٚإ ٫نإ تطنِٗ عً ٢شيو خرياڄ َٔ إٔ تٴؿ ڇطغځِٗ ملا ٖ ٛأععِ َٔ شيو; ؾهإ
َا ِٖ ؾ ٘ٝؾاغ٬ڄ هلِ عٔ شيو.
ٚنُا إشا نإ ايطدٌ َؿتػ٬ڄ بهتب اجملٚ ٕٛمٖٛاٚ ،خٹؿتٳ َٔ ْكً٘ عٓٗا
اْتكاي٘ إىل نتب ايبسع ٚايهٚ ٍ٬ايػشط ؾځ ٳسعٵ ٴ٘ ٚنتب٘ ا٭ٚىلٖٚ ،صا باب ٚاغع.

ٚمسعت ؾٝذ اٱغ ّ٬ابٔ ت_ ١ُٝٝقسؽ اهلل ضٚس٘ ْٛٚضٻ نطحيٜ _١ك:ٍٛ
َطضت أْا ٚبعض أقشاب ٞيف ظَٔ ايتتاض بكٜ َِٗٓ ّٛؿطب ٕٛاـُط; ؾأْهط عًِٗٝ

َٳٔٵ نإ َع ;ٞؾأْهطت عًٚ ،٘ٝقًت ي٘ :إمنا سطّ اهلل اـُط; ٭ْٗا تكس عٔ شنطٙ
ٚعٔ ايكٜ ٤٫٪ٖٚ ،٠٬كسِٖ اـُط عٔ قتٌ ايٓؿٛؽٚ ،غيب ايصضٚ ،١ٜأخص
ا٭َٛاٍ; ځؾ ٳسعٵِٗ.+

()1

ٖصا ٚغٝأتَ ٞعٜس بٝإ هلصا يف ايؿكط ٠ايتاي.١ٝ
 _ 47ؼسٜح ايٓاؽ مبا ٜعكً :ٕٛؾُٔ ايػٝاغٚ ١اؿهُ ١يف ايسع ٠ٛإٔ خياطځب نٌ
ق ّٛمبا ٜؿُٗٚ ،ٕٛإٔ ٜٴٳتشاَ ٢كاطب١ڂ أسسٺ مبا  ٫حيتًُ٘ عكً٘; ؾصيو أزع ٢يكبٍٛ
 _ 1إع ّ٬املٛقعني .7 _ 6 /3
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املٛععٚ ،١ايبعس عٔ َٛاطٔ ايٓؿطٚ ٠ايتهصٜب.
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وأسرار

قاٍ أَري املَٓ٪ني عً= :÷ ٞسسثٛا ايٓاؽ مبا ٜعطؾ ٕٛأتطٜس ٕٚإٔ ٜهصب اهلل
ٚضغٛي٘؟!.+

()1

ٚقاٍ ابٔ َػعٛز ÷َ= :ا أْت مبشسٿخ قَٛاڄ سسٜجاڄ  ٫تبًػ٘ عكٛهلِ إ ٫نإ
يبعهِٗ ؾتٓ.+١

()2

ٚقاٍ ابٔ اؾٛظ َٔ= :× ٟاملداططات ايعع ١ُٝؼسٜح ايعٛاّ مبا  ٫ؼتًُ٘
عكٛهلِ ،أ ٚمبا قس ضغذ يف ْؿٛغِٗ نس.+ٙ

()3

ٚقاٍ= :ؾاهلل اهلل إٔ ؼسخ كًٛقاڄ َٔ ايعٛاّ مبا  ٫حيتًُ٘ ز ٕٚاستٝاٍ ٚتًڀـ;
ؾإْ٘ ٜ ٫عَ ٍٚا يف ْؿػ٘ٚ ،خياطط احملسٿخ ي٘ بٓؿػ٘.+

()4

ٚمما ٜعني عً ٢ؾِٗ ايػاَعنيٚ ،عٳكڃًِٗ ملا ًٜك ٢إيٚٚ ،ِٗٝقٛع٘ يف قطاضات
ْؿٛغِٗ _إٔ ته ٕٛاملٛعع ١بأيؿاظ َأْٛغٚ ،١تأيٝـ قهَِٚ ،عإڈ باضظ.٠
ٖٚهصا ناْت َٛاعغ ايٓيب " ٚخڀب٘; ؾَٗ ٞكٛغ ١بأيؿاظ َأيٛؾَٚ ،١عإڈ قطٜب١
املأخص.
َ ٖٞٚع قطب َعاْٗٝا َٔ أشٖإ اؾُٗٛض قس ساظت يف َطاق ٞايب٬غ ١ا٭َس
ا٭مس.٢

()5

 _ 1أخطد٘ ايبداض.)127( ٟ
 _ 2أخطد٘ َػًِ يف َكسَ ١قشٝش.)5( ١
 _ 3قٝس اـاطط م.74
 _4قٝس اـاطط .75
 _ 5اْعط قُس ضغ ٍٛاهلل ٚخامت ايٓبني م.185
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قاٍ أب ٍ٬ٖ ٛايعػهط= :× ٟؾُساض ايب٬غ ١عً ٢ؽٝټطڇ ايًؿغٚ ،ؽٝټطٴ ٙأقعب
َٔ مجع٘ ٚتأيٝؿ٘.+

()1

ٚقاٍ= :قاٍ أب ٛزاٚز :ضأؽ اـڀاب ١ايڀبعٚ ،عُٛزٖا ايسٻضٳبٚ ،١دٓاسٗا ضٚا١ٜ
ايهٚ،ّ٬سٳًڃٗٝا اٱعطابٚ،بٗاٖ٩ا ؽري ايهٚ ،ّ٬احملبَ ١كط ١ْٚبكً ١ا٫غتهطا.+ٙ

()2

ٚهلصا ؾإٕ ايٛاعغ ايباضع ٖ ٛايصٜ ٟكٛؽ َٛععت٘ مبا ؼتًُ٘ ايعك ;ٍٛؾًًعاَ ١يػ،١
ٚيًداق ١يػٚ ،١يًهباض يػٚ ،١يًكػاض يػٚ ،١يًطداٍ يػٚ ،١يًٓػا ٤يػٖٚ ،١هصا،
ٚقس َطٻ ؾٖ َٔ ٤ٞصا ايكب ٌٝيف ؾكطَ ٠ان.١ٝ
 َٔٚؼسٜح ايٓاؽ مبا ٜعكً ٕٛإٔ ته ٕٛاملٛعع ١ُ٥٬َ ١يهاؾ ١ايڀبكات; إش ٖٞ
تًك ٢عً ٢طبكات َٔ ايٓاؽ َتؿاٚت ١يف ايعًِ ٚايؿِٗ; ؾٝشػٔ بايٛاعغ أٜ ٫تعطض يف
َٛععت٘ إىل املػا ٌ٥اييت قس ٜتعجط ؾُٗٗا عً ٢نجري َِٓٗ ،أ ٚإٔ ٜتٓاٚيٖٛا عً ٢غري
ٚدٗٗا.
ٚناْت خڀب ايطغ " ٍٛداض ١ٜعًٖ ٢صا ايٓش ;ٛعٝح ٜػت ٟٛيف ؾُٗٗا
ايڀبكاتٴ املدتًؿ١ڂ ز ٕٚإٔ جيسٚا ؾٗٝا َا ٜٓب ٛعٓ٘ ايؿهط ،أ ٚحياض ؾ ٘ٝايعكٌ.

()3

ٚيكس نإ ايكشاب_ ١ضن ٞاهلل عِٓٗ_ ٜطاعٖ ٕٛصا ا٭زب اؿه ;ِٝؾكس ض٣ٚ
ايبداض ٟيف قشٝش٘ عٔ ابٔ عباؽ _ضن ٞاهلل عُٓٗا_ قاٍ= :نٓت أڂقڃط ٨ضدا٫ڄ َٔ
املٗادط َِٗٓ ٜٔعبسايطمحٔ بٔ عٛف،ؾبُٓٝا أْا يف َٓعي٘ مبٓ ٖٛٚ ٢عٓس عُط بٔ
 ٞعبسايطمحٔ ؾكاٍ ي ٛضأٜت ضد٬ڄ أت ٢أَري
اـڀاب يف آخط سذ ١سذٗا إش ضدع إي ٻ
 _ 1نتاب ايكٓاعتني م.23
 _ 2نتاب ايكٓاعتني م .58
 _ 3اْعط قُس ضغ ٍٛاهلل م.187
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88

املَٓ٪ني اي ّٛٝؾكاٍٜ :ا أَري املَٓ٪ني ٌٖ يو يف ؾٜ ٕ٬ك :ٍٛي ٛقس َات رر
عُط يكس

باٜعت ؾْ٬اڄ; ؾٛاهلل َا ناْت بٝع ١أب ٞبهط إ ٫ؾًت ،١ؾتُت.

وأسرار

ؾػهب عُط ثِ قاٍ :إْ_ ٞإٕ ؾا ٤اهلل_ يكاِ٥ٷ ايعؿ١ٝځ يف ايٓاؽ ،ؾُشصٿضِٖ
ٖ ٤٫٪ايصٜ ٜٔطٜس ٕٚإٔ ٜػكب ِٖٛأَٛضِٖ
قاٍ عبسايطمحٔ :ؾكًتٜ :ا أَري املَٓ٪ني!  ٫تؿعٌ; ؾإٕ املٛغِ جيُع ضٳعاعٳ
ايٓاؽ ٚغٛغا ;ِٖ٤ؾإِْٗ ِٖ ايصٜ ٜٔػًب ٕٛعً ٢قطبو سني تك ّٛيف ايٓاؽٚ ،أْا
أخؿ ٢إٔ تك ّٛؾتكَ ٍٛكايٜ ١ڀٝٿطٖا عٓو نٌ َٴڀځٝٿطٚ ،إٔ ٜ ٫عٖٛاٚ ،إٔ ٫
ل
ٜهعٖٛا عًَٛ ٢انعٗا; ؾأځَٵٗڇٌٵ ست ٢تٳكڃ ٴس ٳّ املس ;١ٜٓؾإْٗا زاض اهلذطٚ ٠ايػٓ ١ؾځٳتدٵ ڂً ٳ
بأٌٖ ايؿك٘ ٚأؾطاف ايٓاؽ ،ؾتكَ ٍٛا قًت َتُهٓاڄ ،ؾٝع ٞأٌٖ ايعًِ َكايتو،
ٜٚهعْٗٛا عًَٛ ٢انعٗا.
ؾكاٍ عُط:أَا ٚاهلل_إٕ ؾا ٤اهلل_٭ق َٔٛبصيو أَ ٍٚكاّ أق َ٘ٛباملس+١ٜٓ
اؿسٜح.

()1

ٚمما حيػٔ يف ٖصا ايكسز إٔٵ ٜٴبٵتٳعٳس عٔ َٛاطٔ اـ٬ف; ؾإٕ شنط ٙقس ٜٓ ٫اغب
املٛعع ;١٭ْٗا تٴًك ٢عً ٢عاَٚ ،١قس ٜه ٕٛشيو َهًډ ١٭ؾٗاََِٗ ،بعساڄ هلِ عٔ
اهلس.٣
 _48ا٫عتساٍ يف ايڀطحٚ ،اؿصض َٔ املبايػٚ ١تهد ِٝا٭َٛض :ؾٝشػٔ بايٛاعغ
إٔ ٜه ٕٛٴَتٻعْاڄ يف ططس٘ بعٝساڄ عٔ ايتٗٚ ٌٜٛايتٗ ;ٜٔٛ٭ٕ اؿكٝك ١تهٝع بني
شيوٚ ،ايعطب تك ٍٛيف أَجاهلا= :خري ايٓاؽ ٖصا ايُٓط ا٭ٚغط.+
 _ 1ايبداض.)6830( ٟ
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()1

ٜعين بني املككط ٚايػاي.ٞ

ٚمما ٜسٍ عً ٢سهُ ١ايٛاعغٚ ،ضدشإ عكً٘ٚ ،سطق٘ عً ٢اؿكٝك_ ١يعَٚٴ٘
ا٫عتساٍٚ ،أٜ ٫ػطف يف َسح  ٫ٚشّ ٫ٚ ،يف ٚعس ٚ ٫ٚعٝس; ؾإٕ اٱغطاف
َعٓٻ١ڂ ايهصبٚ ،ا٫عتساٍ َعٓ ١ايكسم.
 _49اْؿطاح ايكسض يًٓكس اهلازف :ؾايٛاعغ املدًل َٔ ٜػع ٢ٱضنا ٤اهلل
_دٌ ٚع _٬ؾرتاٜ ٙبصٍ نٌ غبب يف غبْ ٌٝؿع ايٓاؽ; ابتػا ٤ا٭دط َٔ اهلل; ٚهلصا
٫تطاٜ ٙتأشًَ َٔ ٣شٛظ ١تكسّ إيٚ ٘ٝي ٛقاغٗا َكسٿَٴٗا يف دؿاٚ ٤غًع ;١بٌ تطاٙ
ٜؿطح بايٓكس اهلازف نؿطس٘ بايجٓا ٤ايكازم ،بٌ ضمبا طًب شيو َٔ غريٖٚ ،ٙصا مما
ٜطؾع قسضٜٚ ،ٙطتك ٞبعًُ٘ٚٚ ،عع٘.
ٖٚصا ٖ ٛزأب ا٭نابط ٚايععُا.٤

قاٍ عُط بٔ عبسايععٜع ملَ ٙ٫ٛعاسِ _ضمحُٗا اهلل_= :إٕ اي ٠٫ٛدعًٛا ايعٕٛٝ
عً ٢ايعٛاّٚ ،أْا أدعًو عٝين عًْ ٢ؿػ ;ٞؾإٕ مسعت َين نًُ ١تطبأ بٞ
عٓٗا ،أ ٚأؾعا٫ڄ  ٫ؼبٗا _ؾععين عٓسٚ ،ٙاْٗين عٓ٘.+

()2

 _50اٱقباٍ عً ٢اهللٚ ،إسػإ َعاًَت٘ _عع ٚدٌ_ :ؾصيو َٔ أععِ ا٭غطاض
يٓذاح ايٛاعغ َٔٚ ،أنرب أغباب تٛؾٝك٘ ٚإعاْت٘ٚ ،إقباٍ ايٓاؽ عً.٘ٝ

قاٍ أب ٛساظّ × ٫= :حيػٔ عبسٷ ؾُٝا بٚ ٘ٓٝبني اهلل _تعاىل_ إ ٫أسػٔ اهلل
ؾُٝا بٚ ٘ٓٝبني ايعبازٜ ٫ٚ ،عٛٿض( )3ؾُٝا بٚ ٘ٓٝبني اهلل _تعاىل_ إ ٫عٛٻض اهلل ؾُٝا ب٘ٓٝ
 _ 1فُع ا٭َجاٍ يًُٝساْ.432/ 1 ٞ
 _ 2ع ٕٛٝا٭خباض .18/2
ٜ _ 3عٛضٜٗ :سّ ٜٚؿػس.
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ٚبني ايعبازٚ ،ملڂكٳاْٳعٳ١ڂ ٚد٘ٺ ٚاسسٺ أٜػط َٔ َكاْع ١ايٛد ٙٛنًِّٗا; إْررو إٕ
وأسرار

قاْعت اهلل َايت ايٛد ٙٛنًڊٗا إيٝوٚ ،إشا أؾػست َا بٓٝو ٚب ٘ٓٝؾٓأتو ايٛدٙٛ
()1

نًڊٗا.+

ٚقاٍ ابٔ اؾٛظٚ= :× ٟإٕ قًٛب ايٓاؽ يتعطف ساٍ ايؿدلٚ ،ؼب٘
أٚتأباٚ ،ٙتصَ٘ ،أ ٚمتسس٘ ٚؾڃل َا ٜتشكل بٚ ٘ٓٝبني اهلل _تعاىل_ ؾإْ٘ ٜهؿ ٘ٝنٌ
ِٖٜٚ ،سؾع عٓ٘ نٌ ؾط.
َٚا أقًض عبسٷ َا بٚ ٘ٓٝبني اـًل ز ٕٚإٔ ٜٓعط إىل اؿل إ ٫اْعهؼ
َككٛزٚ ،ٙعاز ساَس ٙشاَاڄ.+

()2

ٚقاٍ ×= :ؾُٔ أقًض غطٜطت٘ ؾاح عبري ؾهً٘ٚ ،عبكت ايكًٛب بٓؿط
()3

ح ظاٖطڈ.+
طٝب ،١ؾاهللځ اهللځ يف ايػطا٥ط; ؾإْ٘ َا ٜٓؿع َع ؾػازٖا ق ٬ٴ

 _51استػاب ا٭دط :ؾايٛاعغ ايٓاقض املدًل ًٜك ٞاملٛعع َٔ ١ضنٛإ اهلل
ًٜ ٫ك ٞهلا با٫ڄٚ ،ضمبا ناْت غبباڄ هلسا ١ٜناٍ ،أ ٚضزع َتُازٺ ،أ ٚإْٗاض
َتهاغٌ ،أ ٚؾتض باب َٔ أبٛاب اـري ،أ ٚإغ٬م يباب َٔ أبٛاب ايؿط; ؾإشا
أيك ٢ايٓاؽ ايػُع يًٛاعغ أؾازٚا َٓ٘ نٌپ عػب٘.
 ٫ٚضٜب إٔ ايساٍ عً ٢اـري نؿاعً٘ ،ؾهِ َٔ ا٭دٛض ايعع ١ُٝاملتٓٛع ١اييت
ٜٓاهلا ايٛاعغ َٔ دطاٚ ٤عع٘ ٚتصنريٖٚ ،ٙصا مما ٜبعج٘ إىل َعٜس َٔ ايبصٍ،
َٚهاعؿ ١اؾٗس.
 _ 1غري أع ّ٬ايٓب ٤٬يًصٖيب .100 / 6
 _ 2قٝس اـاطط .109 _108
 _ 3قٝس اـاطط م.355
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 _52أٜٓ ٫تعط ايٛاعغ ايؿهط إ َٔ ٫خايك٘ ٫ :ضٜب إٔ ؾهط ايٓاؽ َٔ ؾهط
اهللٚ ،أْ٘ ٜ ٫ؿهط اهلل َٔ ٜ ٫ؿهط ايٓاؽ.
 ٫ٚضٜب إٔ ؾهط احملػٔ عً ٢إسػاْ٘ َڀًٛبٚ ،أْ٘ مما تٓؿطح ي٘ ايكسٚض،
ٚتعزاز إقبا٫ڄ عً ٢إقباٍ.
 ٫ٚأسس أسػٔٴ ق٫ٛڄ ٫ٚ ،أٚىل بإٔ ٜؿهط ٙغريٙٴ َٔ ايساع ٞإىل اهلل; إش ٖٛ
ايصٜ ٟكسّ يًٓاؽ سٝاتِٗ اؿك.١
سػٳٔٴ قځ ٵ٫ٛڄ َٹُٻٔٵ ٳزعٳا ڇإيځ ٢ايًډ٘ٹ ٳٚعٳُٹٌٳ قٳايٹشاڄ ٚٳقځاٍٳ إڇٻْٓٹَ ٞٹٔٵ
ط ٳَٚٳٔٵ ځأ ٵ
ايڃ ٴُ ٵػًٹُٹنيٳص ؾكًت.33:
ٚيهٔ قس حيكٌ يف بعض ا٭سٝإ إٔ ٜٴكځابٳٌ ايٛاعغڂ بؿ َٔ ٤ٞاؾشٛز،
ٚايهٓٛزٚ ،اؾؿا.٤
ؾإشا َطت بو ٖص ٙاؿاٍ _أٜٗا ايٛاعغ_ ؾًِ تٴٓكٳـٚ ،مل تعط قسضىٚ ،ضزٻ
عًٝو ؾهًو بايُٝني ٚايؿُاٍ _ ؾ ٬ٳٜهڃبٴطٵ شيو يف قسضى ٚحيًُڃو عً ٢تطى
ايٛعغٚ ،ايٓكض ،بٌ قابٌ شيو بكسض ضسبْٚ ،ؿؼڈ ضانٚ ،١ٝاْتعط ايؿهط
َٔ خايكو; ؾعًُو _ٖصا_ ط ٹعٵٓسٳ ٳضبٿ ٞؾٹ ٞٹنتٳابٺ ٜ ٫ٳهٹٌټ ٳضبٿٚ ٞٳٜ ٫ٳٓػٳ٢ص
ط٘.52:
قاٍ ابٔ سعّ × بعس إٔ ؼسخ عٔ َصاٖب ايٓاؽ يف ططز اهلِٚ= :دست
ايعٌُ يٰخط_ ٠غاملاڄ َٔ نٌ عٝب ،خايكاڄ َٔ نٌ نسض _َٛق٬ڄ إىل ططز اهلِ
عً ٢اؿكٝك.١
ٚٚدستٴ ايعاٌَ يٰخط ٠إٕ اَتٴشٔ مبهط ٙٚيف تًو ايػب ٌٝمل ٜٗتِ بٌ ٜػٴطټ; إش
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ايص ٟإٜاٙ
ضدا ٙ٩يف عاقبَ ١ا ٜٓاٍ عٕٛٷ ي٘ عًَ ٢ا ٜڀًبٚ ،ظاٜسٷ يف ايػطض
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ٜككس.

ٚٚدستٴ٘ إٕ عاق٘ عُا ٖ ٛبػب ً٘ٝعا٥ل مل ٜٗتِ; إش يٝؼ َ٪اخصاڄ بصيو; ؾٗٛ
غ ٴري َٴ٪ثٹط يف َا ٜڀًب.
ٚضأٜت٘ إٕ قڂكٹس با٭ش ٣ٴغطٻٚ ،إٕ ْٳهبت٘ ْهب١څ غطٻٚ ،إٕ تعب ؾُٝا غًو ؾ ٘ٝغطٻ;
ؾٗ ٛيف غطٚضڈ أبساڄٚ ،غري ٙغ٬ف شيو أبساڄ; ؾاعًِ أْ٘ َڀًٛب ٚاسس ٖٛٚ ،ططز
اهلِٚ ،يٝؼ إي ٘ٝإ ٫ططٜل ٚاسس ٖٛٚ ،ايعٌُ هلل _تعاىل_.
ؾُا عسا ٖصا ؾػدـٷ ٚن.+ٍ٬

()1

 _53اؿصض َٔ ايٛضع اـازع ايهاشب َٔٚ :شيو إٔ ٜٳ ٳس ٳع ايساعٞٵ ايٛعغ; سصضاڄ
َٔ إٔ خيايط قكسٳ ٙايطٜا٤ٴٚ ،ايتڀًع يًػُع ;١ؾٝكًڂل ْٛض إخ٬قٜ٘ٚ ،ؿٛت٘ ثٛاب
اهلل يف ايساض اٯخط.٠
 ٫ٚضٜب إٔ ؾإٔ اٱخ٬م ععٚ ،ِٝإٔ عًَ ٘ٝساضٳ ايعٌُ.
ٚيه ٻٔ تطى ايسع ٠ٛمبجٌ ٖصا ايٛغٛاؽ ٚض ٷع خازع.
َٚا عً ٢ايٛاعغ إ ٫إٔ جياٖس ْؿػ٘ٚ ،إٔ ٜأخصٖا باٱخ٬م َا اغتڀاع;
ؾُداؾ ١ايطٜا ٤ػا ٙؾا٥س ٠ايسع ٠ٛإىل اـري ٫غ١ٝڅ; ٭ٕ تًو املداؾَ ١تٛقعٚ ،١ؾا٥س٠
ايسع ٠ٛساقً_ ١بإشٕ اهلل_; ؾ ٬تٴكځسٻ ٴّ املؿػس٠ڂ املتٛقع ١عً ٢ايؿا٥س ٠اؿاقً.١

ٚي ٛضنٔ نٌټ زاعڈ إىل ٖصا اـاطط يتعڀًت ايسعٚ ،٠ٛيكًت اجملاٖسٚ ،٠يعؿط
ايؿٝڀإ مبا أضاز.
 _ 1ا٭خ٬م ٚايػري م63
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ٚمما جيسض ايتٓب ٘ٝعً ٘ٝإٔ اـٛف َٔ ايطٜا ٤إمنا ٜععِ يف بساٜات اٱْػإ
ا٭ٚىل; ؾإشا اغتُط عً ٢زعٛت٘ٚٚ ،ععْ٘ٚ ،ؿع٘ يًٓاؽ مل ٜهس شيو اـاطط ٜٳُٴطټ
عً ٢باي٘.
ٚإيٝو ٖص ٙايٓكٝش ١ايصٖب َٔ ١ٝإَاّ ايٛعغ يف ظَاْ٘ اٱَاّ ابٔ اؾٛظ× ٟ
سٝح ٜكَ= :ٍٛا ظايت ْؿػ ٞتٓاظعين مبا ٜٛدب٘ فًؼٴ ايٛعغٚ ،تٛب١ڂ ايتا٥بني،
ٚض ١ٜ٩ايعاٖس_ ٜٔإىل ايعٖس ٚاْ٫كڀاع عٔ اـًلٚ ،اْ٫ؿطاز باٯخط.٠

ؾتأَٻًتٴ شيو ،ؾٛدست عُ َٔ َ٘ٛايؿٝڀإ; ؾإٕ ايؿٝڀإ ٜط ٣أْ٘  ٫خيً ٛيٞ
فًؼٷ َٔ خًل  ٫حيكٜ ٕٛبهٜٓٚ ٕٛسب ٕٛعً ٢شْٛبِٜٗٚ ،ك_ ّٛيف ايػايب_
مجاع١څ ٜتٛبٜٚ ،ٕٛكڀع ٕٛؾعٛض ايكٿباٚ ،ضمبا اتؿل مخػَٚ ٕٛا.١٥
ٚيكس تاب عٓس ٟيف بعض ا٭ٜاّ أنجط َٔ َاٚ ،١٥عُ َِٗٛقبٝإ قس ْٴؿٿٚ٪ا
عً ٢ايًعبٚ ،اُْٗ٫اى يف املعاق.ٞ
ؾهإٔ ايؿٝڀإ _يبعس غٛض ٙيف ايؿط_ ضآْ ٞأدتصب إيٞٻ َٔ أدتصب َٓ٘; ؾأضاز
إٔ ٜؿػًين عٔ شيو مبا ٜعخطؾ٘; يٝدًٛٳ ٖ ٛمبٔ ادتصٹب٘ َٔ ٜس.ٙ
ٚيكس سػٻٔ يٞٳ اْ٫كڀاع عٔ اجملايؼٚ ،قاٍ ٫ :خيً َٔ ٛتٳكٓټع يًدًل.
ؾكًت:أَا ظخطؾ ١ا٭يؿغ ٚتعٜٚكٗاٚ،إخطاز املعَٓ َٔ ٢ػتشػٔ ايعباض_ ٠

ؾؿه ٫ ١ًٝضش.١ًٜ
ٚأَا إٔ أقكس ايٓاؽ مبا  ٫جيٛظ يف ايؿطع _ؾُعاش اهلل+

()1

إىل إٔ قاٍ ×ٚ= :أَا اْ٫كڀاع ؾٓٝبػ ٞإٔ ته ٕٛايععي ١عٔ ايؿط  ٫عٔ
 _ 1قٝس اـاطط م.88
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ٚأَا تعً ِٝايڀايبنيٖٚ ،سا ١ٜاملطٜس ٜٔؾإْ٘ عباز ٠ايعامل.

ٚإٕ َٔ تػؿ ٌٝبعض ايعًُا ٤إٜجاضٳ ٙيًتٓؿٌ بايكٚ ٠٬ايك ّٛعٔ تكٓٝـ
ايهتاب ،أ ٚتعً ِٝعًِ ٜٓؿع; ٭ٕ شيو بص ٷض ٜهجط ضٜعٴ٘ٚ ،ميتس ظَإ ْؿع٘.
ٚإمنا مت ٌٝايٓؿؼ إىل َا ٜعخطؾ٘ ايؿٝڀإ َٔ شيو ملعٓٝني:
أسسُٖا :سب ايبڀاي ;١٭ٕ اْ٫كڀاع عٓسٖا أغٌٗ.
ٚايجاْ :ٞسب املٹ ٵسسٳ ;١ؾإْٗا إشا تٛغٻُت بايعٖس نإ َ ٌٝايعٛاّ إيٗٝا أنجط.
ؾعًٝو بايٓعط يف ايؿٻطب ا٭ ;ٍٚؾهٔ َٔ ايؿٻطب املتكسّ  ِٖٚايطغ" ٍٛ
ٚأقشاب٘ _ضن ٞاهلل عِٓٗ_.
ؾٌٗ ْكٌ عٔ أسس َِٓٗ َا ابتسع٘ دًٗ١ڂ املتعٖسٚ ٜٔاملتكٛؾ٘ َٔ اْ٫كڀاع عٔ
ايعًِٚ ،اْ٫ؿطاز عٔ اـًل؟!
 ٌٖٚنإ ؾػٌ ا٭ْبٝا ٤إَ ٫عاْا ٠اـًلٚ ،سجِٗ عً ٢اـري ِْٗٝٗٚ ،عً٢
ايؿط؟!
إ ٫إٔ ٜٓكڀع َٔ يٝؼ بعامل بككس ايهـ عٔ ايؿط; ؾصاى َطتب ١احملتُ ٞخياف
()1

ؾط ايتدًٝط; ؾأَا ايڀبٝب ايعامل مبا ٜتٓاٚي٘ ؾإْ٘ ٜٓتؿع مبا ٜٓاي٘+

 _54اؿصض َٔ ايٝأؽ :ؾطمبا بصٍ ايٛاعغ ْكش٘ٚ ،سطم عًٖ ٢سا ١ٜايٓاؽ.
ٚبعس شيو قس ٜ ٫طْ ٣تٝذ ١ايٛعغ.
ٖٚص ٙؾطق ١ايؿٝڀإ اييت ػعً٘ ًٜك ٞيف ضٴٚع ايٛاعغ إٔٵ  ٫ؾا٥س ٠مما تكٚ ،ٍٛأْ٘
خريٷ يو إٔ تسع ايٛعغ.
 _ 1قٝس اـاطط .90_89
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ؾٝشػٔ بايٛاعغ إٔ ٜتؿڀٔ هلصا املسخٌٚ ،إٔ حيػٔ ظٓ٘ باهللٚ ،إٔ ٜػتشهط
إٔ املٛعع ١اؿػٓٚ ١ايعٌُ ايكاحل _عَُٛاڄ_ ٜ ٫صٖبإ غس٣ٶ.

ؾإشا مل تعٗط ايٓتا٥ر عاد٬ڄ ظٗطت آد٬ڄٚ ،إشا مل ٜصٖب ايؿطټ نًڊ٘ خـ
ٚقڃعٴ٘ٚ ،مل ٜػتڀط ؾطضٴ.ٙ
ٚضمبا ي ٛتٴطى ايٛعغ ٚاٱضؾاز يتُاز ٣ايػاؾً.ٕٛ
ٚنجرياڄ َا ٜػتدـ ايٓاؽ با٭َط تًك ٢ي٘ املٛعع ١أ ٚت٪يـ ؾ ٘ٝاملكاي ;١ؾإشا تتابع
ايرتغٝب ؾ ،٘ٝأ ٚايتشصٜط َٓ٘ _ٚٳيځٛٵ َٔ ايٓاقض ايٛاسس_ أخص ايٓاؽ ٜٴعٓ ٕٛبؿأْ٘،
ٜٚتساع ٕٛيًعٌُ ب٘ ،أ ٚاٱق٬ع عٓ٘.
َٚا غڀع اٱميإ يف ْؿؼڈ إ ٫ناْت نـايبًس ايڀٝب طٜٳدٵطٴزٴ ْٳبٳاتٴ٘ٴ ٹبڇإشٵٕڇ ٳضبٿ٘ٹص;
ؾابصض _أٜٗا ايٛاعغ_ يف ايٓؿٛؽ َٔ اؿهُٚ ١املٛعع ١اؿػَٓ ١ا ؾ٦ت إٔ تبصض;
ؾ ٬تٴطٜو إْ ٫ٹٝٻاتٺ قاؿ١ڄٚ ،أعُا٫ڄ ضان١ٝڄ.
ثِ إٕ َبًؼ دٗس اٱْػإ إمنا ٖ ٛايب٬ؽٚ ،اهلسا ١ٜبٝس اهلل _عع ٚدٌ_.
قاٍ _عع ٚدٌ_ :طإڇ ٵٕ ٳع ځًٝٵوځ ڇإ٫ډ ايڃبٳ٬ؽٴص ايؿٛض.49 :٣
ؼ ٳع ځًٝٵوځ ٴٖسٳاٖٴ ٵِ ٳٚځيهٹٔٻ ايًډ٘ٳ ٳٜٗٵسٹَ ٟٳٔٵ ٜٳؿٳا٤ٴص ايبكط.272:٠
ٚقاٍ :طځيٵ ٝٳ
ٚقاٍ :طځؾإڇٕٵ ځأعٵطٳنٴٛا ؾځُٳا أځ ٵض ٳغ ڃًٓٳا ځى ٳع ځًٵٗٝڇِٵ سٳؿٹٝعاڄص ايؿٛض.49 :٣
ستٻ ٢ٳٜهڂْٛٴٛا َٴ ٵ ٪ٹَٓٹنيٳص ْٜٛؼ.99:
ٚقاٍ :طځأؾځأځٵْتٳ ٴتهڃ ڇطٙٴ ايٓٻاؽٳ ٳ
 _55إٔ ٜػتؿعط ايٛاعغ أْ٘ ٖ ٛاملككٛز ا٭َٛ َٔ ٍٚععت٘ٚ ،أْ٘ َؿتكط إىل
اهلل _عع ٚدٌ_ :ؾصيو ٜسع ٙٛإىل ضبط ايك ٍٛبايعٌُٜٚ ،طزع٘ عٔ ايتُاز ٟيف
اٱعذابٜٚ ،بعج٘ إىل اْ٫ڀطاح بني ٜس ٟاهلل _عع ٚدٌ_ ٚغ٪اي٘ إٔ ٜ ٫هً٘ إىل
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نُا إٔ شيو ٜكٛز ٙإىل ايتٛانعٚ ،ايعضا ١ٜعً ٢ايٓؿؼ.
ٚنٌ شيو َٔ أغباب تٛؾٝك٘ ٚتػسٜس.ٙ
ؾُا أمجٌ إٔ ٜه ٕٛايٛاعغ نجري اْ٫هػاض ٚايتصيٌ هلل _عع ٚدٌ_.

َٚا أضٚع إٔ ٜػتشهط َعٓ ٢قٛي٘ _عٓسَا ٜك ٍٛيف َػتٌٗ َٛععت٘_:
=أٚقٝهِ ْٚؿػ ٞبتك ٣ٛاهلل _عع ٚدٌ_.+
ٚيكس نإ ايعًُا ٤ايطباْ ٕٛٝايعامل ٕٛباهلل ٚبأَط_ ٙعع ٚدٌ_ ٜأخص ٕٚبٗصٙ
ايػري ;٠ؾرتاِٖ ٜػتؿعط ٕٚبأِْٗ أٚىل ايٓاؽ بايتصنطٚ ،٠أِْٗ أخٛف ايٓاؽ عً٢
أْؿػِٗٚ ،أضداِٖ يػريِٖ.
قاٍ أب ٛساظّ غًُ ١بٔ زٜٓاض ×= :أؾهٌ خكً ١تطد ٢يًُ َٔ٪إٔ ٜهٕٛ
أؾس ايٓاؽ خٛؾاڄ عًْ ٢ؿػ٘ٚ ،أضدا ٙيهٌ َػًِ.+

()1

ٜٚك ٍٛكاطباڄ ْؿػ٘ َطظٜاڄ عًٗٝاٜ= :ا أعطزٴ! ٜٓاز ّٜٛ ٣ايكٝاَٜ :١ا أٌٖ خڀ١٦ٝ
نصا ٚنصا ؾتكَ ّٛعِٗ ،ثِ ٜٓازٜ :ٟا أٌٖ خڀ ١٦ٝنصا ٚنصا ؾتكَ ّٛعِٗ; ؾأضاى ٜا
()2

أعطز تطٜس إٔ تكَ ّٛع أٌٖ نٌ خڀ.+١٦ٝ

ٚقس ض ٞ٥أب ٛاؿػني ايطاظ ٟت  × 304يف املٓاّ بعس َٛت٘ ؾك ٌٝي٘:
َا ؾعٌ اهلل بو؟ ؾكاٍ= :غؿط ي ٞبكٛي ٞعٓس املٛت :ايًِٗ إْْ ٞكشت ايٓاؽ
ق٫ٛڄٚ ،خٓت ْؿػ ٞؾٹع٬ڄ; ؾٗب خٝاْ ١ؾعً ٞيٓكض قٛي.+ٞ
َٛ _2 _ 1اعغ اٱَاّ غًُ ١بٔ زٜٓاض يًؿٝذ قاحل ايؿاَ ٞم .17
 _ 3ايبساٚ ١ٜايٓٗا٫ ١ٜبٔ نجري .127/11

()3
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ٖٚاٖ ٛابٔ اؾٛظ َٔ ٖٛٚ ٟأنرب أ ١ُ٥ايٛعغ ٜهجط ايبها ٤عًْ ٢ؿػ٘،
ٚاغتؿعاض تككري ٙيف دٓب اهلل _عع ٚدٌ_.
ٜك= :× ٍٛإهل ٫ !ٞتعصٿبٵ يػاْاڄ خيرب عٓو ٫ٚ ،عٓٝاڄ تٓعط إىل عًّٛڈ تسٴٍټ
عًٝوٜ ٫ٚ ،سڄا تهتب سسٜح ضغٛيو; ؾبععتو  ٫تسخًين ايٓاض.+

()1

ٜٚكَ ٍٛبتٗ٬ڄ إىل اهلل _عع ٚدٌ_ =اضسِ عرب٠ڄ ترتقطم عًَ ٢ا ؾاتٗا َٓو،
ٚنبساڄ ؼرتم عً ٢بعسٖا عٓو.+

()2

ٚيف نتاب٘ قٝس اـاطط مناشز نجريٖ َٔ ٠صا ايكبٚ ،ٌٝإيٝو ططؾاڄ َٓٗاٜ ،كٍٛ
ب َع ٞځؾًڃٳ ٝڇطزٵ :أٜتٗا ايٓؿؼ! يكس أعڀا ٹى
×= :إخٛاْ !ٞيٓؿػ ٞأق ;ٍٛؾُٔ ي٘ ؾٹط ٷ
اهلل َامل تٚ ،ًَٞ٪بًډػوٹ َامل تڀًيبٚ ،غرت عًٝو َٔ قبٝشو َا ي ٛؾاح نذت

املؿاّټ ( )3ؾُا ٖصا ايهذٝر َٔ ؾٛات نُاٍ ا٭غطاض أممًٛن ١أْتٹ أّ سط٠؟! أَا
عًُتٹ أْو يف زاض ايتهًٝـ؟!
ٖٚصا اـڀاب ٜٓبػ ٞإٔ ٜه ٕٛيًذٗاٍ ؾأ ٜٔزعٛاىٹ املعطؾ١؟!.
أتطا ٙيٖ ٛبٻت ْؿد١څ ؾأخصتٹ ايبكطٳ نٝـ ناْت تڀٝب يو ايسْٝا؟!
ٚا أغؿاڄ عًٝوٹ! يكس عؿٝتٹ ايبكري ٠اييت ٖ ٞأؾطفَٚ ،ا عًُت نِ أق:ٍٛ
عػٚ ،٢يعٌٚ ،أْت يف اـڀأ إىل قڂساّ.
ق ٴطبتٵ غؿ ١ٓٝايعُط َٔ غاسٌ ايكرب َٚايوٹ يف املطنب بهاع١څ تطبض ،ت٬عبت يف
ت
ك ځًتٹ املطنب ،بًػ ٹ
عط ايعُط ضٜضٴ ايهعـ; ؾػطٻقتٵ تًؿٝل ايكٚ ،٣ٛنإٔٵ قس ؾځ ٳ
 _ 1ش ٌٜطبكات اؿٓابً٫ ١بٔ ضدب .422/1
 _ 2املطدع ايػابل.
 _ 3املؿاّ :ا٭ْٛف.
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باهلل عًٝو  ٫تٴ ٵؿُٹيت بوځ ا٭عسا!٤

ٖصا أقٌ ا٭قػاّٚ ،أٚؾَٗٓ ٢ا إٔ أق :ٍٛباهلل عًٝو ٜ ٫ؿٛتٓٻوٹ قسّٴ غابلڈ َع
قسضتو عً ٢قڀع املهُاض.
اـً٠ٛځ اـً٠ٛځٚ،اغتشهط ٟقط ٜٔايعكٌٚ،دٛي ٞيف سري ٠ايؿهطٚ،اغتسضنٞ

قٴباب ١ا٭دٌ قبٌ إٔ مت ٌٝبو ايكٻباب )1( ١عٔ ايكٛاب.
ت ٖعيتٹ!
ٚاعذباڄ! نًُا قعٹس ايعٴُٴطٴ ْعيتٹ! ٚنًُا دسٻ امل ٛٴ
أتطاى ممٔ خٴتِ ي٘ بٹؿتٓ١ٺٚ ،قهٝت عً ٘ٝعٓس آخط عُط ٙاحملٓ١؟!
نإ أٍٚٴ عٴُٴطىٹ خرياڄ َٔ ا٭خري ،نٓتٹ يف ظَٔ ايؿباب أقًض يف ظَٔ أٜاّ
املؿٝب ...طٚٳٹتًڃوځ ا ځ٭ ٵَجٳاٍٴ ْٳهٵ ڇطٴبٗٳا يٹًٓٻاؽڇ ٳَٚٳا ٜٳ ٵع ٹك ڂًٗٳا ڇإ٫ډ ايڃعٳايٹُٴٕٛٳص
ايعٓهبٛت.43:
()2

ْػأٍ اهلل _عع ٚدٌ_ َا  ٫حيكٌ إ ٫ب٘ ٖٛٚ ،تٛؾٝك٘ ،إْ٘ مسٝع فٝب+

ٚقاٍ ابٔ اؾٛظٚ= :× ٟيكس تاب عًٜ ٢س ٟيف فايؼ ايصنط أنجط َٔ
َا٥يت أيـٚ ،أغًِ عًٜ ٢س ٟأنجط َٔ َا٥يت ْؿؼٚ ،نِ غايت عني َتهرب
بٛعع ٞمل تهٔ تػٚ ،ٌٝحيل ملٔ تٳًُٻضٳ ٖصا إٔ ٜطد ٛايتُاّ.
ٚضمبا ٫ست أغباب اـٛف بٓعط ٟإىل تككريٚ ٟظيً.ٞ
ٚيكس دًػتٴ َٜٛاڄ ؾطأٜت سٛي ٞأنجط َٔ عؿط ٠آ٫ف َا ؾ ِٗٝإَ ٫ٳٔ ضمٻ
قًب٘ ،أ ٚزَعت ع ٘ٓٝؾكًت يٓؿػ :ٞنٝـ بو إٕ لًٖٚ ٛهتٹ؟! ؾكشت بًػإ
 _ 1قٴباب ١ا٭دٌ :بك ١ٝايعُطٚ ،ايكٻباب :١اهل.٣ٛ
 _ 2قٝس اـاطط .342_340

001

أدب املوعظة

ٚٳدٵسٹ :ٟإهلٚ ٞغٝس !ٟإٕ قهٝت عًٞٻ بايعصاب غساڄ ؾ ٬تعًُِٗ بعصاب ;ٞقٝاْ١
ب َٔ زٍٻ عً.٘ٝ
يهطَو ٫ ،٭دً ;ٞ٭ٕ ٜ ٫كٛيٛا ٳعصٻ ٳ
إهل ٞقس ق ٌٝيٓبٝو " اقتٌ ابٔ أبٞٸ املٓاؾل ؾكاٍٜ ٫= :تشسخ ايٓاؽ إٔ
()1

قُساڄ ٜكتٌ أقشاب٘+

إهل !ٞؾاسؿغ سػٔ عكا٥سِٖ يفٻ بهطَو إٔ تٴ ٵعًٹُِٗ بعصاب ايسي ٌٝعًٝو

()2

()3

ساؾاى ٚاهلل ٜاضب _َٔ تهسٜط ايكايف.+

ٚقاٍ × يف َٛنع آخط= :تؿهطت يف ْؿػَٜٛ ٞاڄ تٳؿهڊطٳ َٴشٳكِّلڈ ؾشاغبتٗا قبٌ
إٔ ؼاغبٚٚ ،ظْتٗا قبٌ إٔ تٛظٕ; ؾطأٜت ايًڀـ ايطباْ.ٞ
ؾُٓص ايڀؿٛيٚ ١إىل اٯٕ أض ٣يڀؿاڄ بعس يڀـٚ ،غرتاڄ عً ٢قبٝضٚ ،عؿٛاڄ عُا
ٜٛدب عكٛبَٚ ،١ا أض ٣يصيو إ ٫ؾهطاڄ بايًػإ.
ٚيكس تؿهطت يف خڀاٜا ي ٛعٛقبت ببعهٗا هلًهت غطٜعاڄٚ ،ي ٛنڂؿٹـٳ يًٓاؽ
بعهٴٗا ٫غتشٝٝت.
ٜ ٫ٚعتكس َعتكس عٓس مساع ٖصا أْٗا َٔ نبا٥ط ايصْٛب ستٜ ٢عٔ يفٻ َا ٜعٔ يف
ايؿػام ،بٌ ٖ ٞشْٛب قبٝش ١يف سل َجًٚ ٞقعت بتأ٬ٜٚت ؾاغس ;٠ؾكطت إشا
زعٛتٴ أق :ٍٛايًِٗ عُسى ٚغرتى عًٞٻ اغؿطي.ٞ
ثِ طايبت ْؿػ ٞبايؿهط عً ٢شيو ؾُا ٚدست٘ نُا ٜٓبػ.ٞ
ثِ أْا أتكان ٢ايكسضٳ َطازات ٫ٚ ،ٞأتكان ٢بكرب عًَ ٢هط ٫ٚ ،ٙٚبؿهط عً٢
 _ 1ضٚا ٙايبداضَٚ )3518( ٟػًِ (.)6583
ٜ _ 2عين ابٔ اؾٛظْ ٟؿػ٘.
 _ 3قٝس اـاطط م .397
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ْعُ ;١ؾأخصت أْٛح عً ٢تككري ٟيف ؾهط املٓعِٚ ،ن ْٞٛأتًصش بإٜطاز رر
ايعًِ َٔ
وأسرار

غري ؼكٝل عٌُ ب٘ٚ ،قس نٓت أضدَ ٛكاَات ايهباض ؾصٖب ايعُط َٚا سكٌ
املككٛز; ؾٛدست أبا ايٛؾا ٤ابٔ عك ٌٝقس ْاح مَ ٛا متٴ; ؾأعذبتين ْٝاست٘

()1

ؾهتبتٗا ٖٗٓا.
قاٍ يٓؿػٜ٘:ا ضعٓا٤ٴ! تكٛٿَني ا٭يؿاظ; يٝكآٍَ :اظطٷٚ ،مثطٖ ٠صا إٔ ٜكاٍٜ :ا
َٓاظط ،نُا ٜكاٍ يًُكاضع :ايؿاض.٠
نٝعت أعع ا٭ؾٝاٚ ٤أْؿػٗا عٓس ايعك ٖٞٚ_ ٤٬آخط أٜاّ ايعُط_ ست ٢ؾاع يو
بني َٔ ميٛت غساڄ اغِ َٓاظط ،ثِ ٜٴٓػ ٢ايصانط ٚاملصنٛض إشا زضغت ايكًٛبٖ ،صا
إٕ تأخط ا٭َط إىل َٛتو ،بٌ ضمبا ْؿأ ؾابپ أځؾ ٳطٙٴ َٓوٹ ،ؾُٛٻٖٛا ي٘ٚ ،قاض ا٫غِ
ي٘ٚ ،ايعك )2(٤٬عٔ اهلل تؿاغًٛا مبا إشا اْڀٚٛا ْٳ ٳؿطٳِٖ( ٖٛٚ )3ايعٌُ بايعًِ،

ٚايٓعط اـايل يٓؿٛغِٗ.
أفٍّ يٓؿػٚ !ٞقس غڀطت عس ٠فًسات يف ؾٓ )4(ٕٛايعًَِٚ ،ا عبل بٗا ن.١ًٝ

()5

شتٵ ٳت ٳعذٵ ٳطؾتٵ (ٚ )6إٕ ٫ست ايسْٝا طاضتٵ إيٗٝا
دتٵٚ ،إٕ ْٛقٹ ٳ
إٕ ْٛظٹ ٳطتٵ ؾٳ ٳُ ٳ
طريإٳ ايطٻ ٳخِڇٚ ،غكڀتٵ عًٗٝا غكٛطځ ايػطاب عً ٢اؾٝـ; ؾًٝتٗا أځ ٳخ ٳصتٵ أخصٳ
ٜ _ 1عين بها ٙ٤عًْ ٢ؿػ٘ٚ ،يَٗٛا يتككريٖا يف دٓب اهلل.
ٜ _ 2عين بِٗ :ايصٜ ٜٔعكً ٕٛعٓ٘ أَط.ْ٘ٝٗٚ ٙ
ٜ _ 3عين إشا َاتٛا أسٝاِٖٚ ،دعٌ ايٓاؽ ٜصنط.ِْٗٚ
 _ 4يعً٘ ٜؿري إىل نتاب٘ (ايؿٓ ) ٕٛايص ٟبًؼ مثامنا ١٥فًس نُا شنط شيو ابٔ ضدب اؿٓبً ٞيف نتاب٘ شٌٜ
طبكات اؿٓابً.156 /1 ١
ٜ _ 5عين أْ٘ َا اغتؿاز مما عًِٚ ،مل ٜعًل ب٘ ؾ َٔ ٧شيوٖٚ ،صا َٔ تٛانع٘.
ٜ _ 6عين تهربت ٚاغتٓهؿت عٔ قب ٍٛاؿل.
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املهڀط َٔ املٝت ،١تٛؾط يف املدايڀ ١عٛٝباڄ تٴبً ٫ٚ ،٢ؼتؿِ ْٳعطٳ اؿلٿ إيٗٝاٚ ،إٕ
ض تهذطت( )1ؾإٕ أَٹسٻت بايٓعِ اؾتػًت عٔ املٓعِ.
اْهػط هلا غځ ٳط ٷ

أف ٚاهلل َين ،اي ّٛٝعًٚ ٢د٘ ا٭ضض ٚغساڄ ؼتٗا.
ٚاهلل إٕ ْٳتٳٔٳ دػس ٟبعس ث٬خ ؼت ايرتاب أقٌ َٔ ْنت خ٥٬كٚ ٞأْا بني
ا٭قشاب.
ٚاهلل إْين قس بٗطْ ٞسٹًڃِٴ ٖصا ايهط ِٜعين; نٝـ ٜػتٴطْٚ ٞأْا أتٗتو،
ٚجيُعين ٚأْا أتؿتٽت؟! ٚغساڄ ٜكاٍَ :ات اؿرب ايعامل ايكاحلٚ ،ي ٛعطؾ ْٞٛسل
َعطؾيت بٓؿػَ ٞا زؾٓ.ْٞٛ
ٚاهلل ٭ْازٹٜٳٔٻ عًْ ٢ؿػْ ٞسا ٤ا ڂملهځؿٿؿني َعا٥ب ا٭عساٚ ،٤٭ْٛس ٻٔ ْٛح
ايجانًني يٮبٓا ;٤إش ْ ٫ا٥ض يٜٛٓ ٞح عًٖ ٞص ٙاملكا٥ب املهتٚ ١َٛاـ ٍ٬املػڀا٠
اييت قس غرتٖا َٳٔٵ خٳبٳطٳٖاٚ ،غڀډاٖا َٔ عًُٗا.
ٚاهلل َا أدس يٓؿػ ٞخٳډً١ڄ اغتشػٔ إٔ أقَ ٍٛتٛغ٬ڄ بٗا :ايًِٗ اغؿط ي ٞنصا
بهصا.
ٚاهلل َا ايتؿتټ قط إٚ ٫دست َٓ٘ _غبشاْ٘_ بطاڄ ٜهؿٝينٚٚ ،قا ١ٜؼُٝين َع
نتٵ ساد١څ ؾُسزت ٜس ٟإ ٫قهاٖا.
تػًط ا٭عسا ٫ٚ ،٤عٳطٳ ٳ
ٖصا ؾعً٘ َع ٖٛٚ ٞضبپ غين عينٖٚ ،صا ؾعًٚ ٞأْا عبس ؾكري إي!!٘ٝ
 ٫ٚعصض ي ٞؾأقَ :ٍٛا زضٜتٴ ،أٚغٗٛتٴٚ ،اهلل يكس خًكين خًكاڄ قشٝشاڄ

غًُٝاڄْٛٚ ،ٻض قًيب بايؿڀٓ ،١ست ٢إٕ ايػا٥باتٹ ٚاملهْٓٛاتٹ تٓهؿـ يؿُٗ.ٞ
ٜ _ 1عين إٔ ْؿػ٘ تهذط ٚتػدط إشا مل تأتٗا ا٭َٛض نُا تطٜس.
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ؾٛا سػطتا ٙعً ٢عُط اْكه ٢ؾُٝا ٜ ٫ڀابل ايطناٚ ،ا سٹ ٵطَٳاْ ٞررملكاَات
وأسرار

ايطداٍ ايؿڀٓاٜ ،٤اسػطتا عًَ ٢ا ؾططت يف دٓب اهللٚ ،ا ؾٳُاتٳ ١ايعس ٚبٚ ،ٞا
خٝب١ځ َٔ أسػٔ ايعٔ ب ٞإشا ؾٗست اؾٛاضحٴ عًٞٸٚ ،ا خص ْٞ٫عٓس إقاَ١
اؿذ.١
غدط _ٚاهلل _ َين ايؿٝڀإ ٚأْا ايؿڀٹٔ.
ايًِٗ تٛب١ڄ خايك١ڄ َٔ ٖص ٙا٭قصاضْٗٚ ،ه١ڄ قازق١ڄ يتكؿَ ١ٝا بك َٔ ٞا٭نساض،
ٚقس د٦تو بعس اـُػني ٚأْا َٔ ٳخ ځًلڇ املتاعٚ ،أب ٢ايعًِ إ ٫إٔ ٜأخص ب ٞإىل َعسٕ
ايهطّٚ ،يٝؼ يٚ ٞغ١ًٝڅ إ ٫ايتأغـ ٚايٓسّ; ؾٛاهلل َا عكٝتو داٖ٬ڄ مبكساض
()1

ْعُوْ ٫ٚ ،اغٝڄا ملا أغًؿت َٔ نطَو; ؾاغؿطي ٞغايـ ؾعً.+ٞ

ؾٗصا ن ّ٬ابٔ عكٖٚ × ٌٝص ٙظضاٜت٘ عًْ ٢ؿػ٘ َع أْ٘ ٖ ٖٛ ٛيف ايعًِ
ٚايؿهٌ ٚايتؿٓٔ ،بٌ ٜهؿ ٞأْ٘ نتب نتاب (ايؿٓ )ٕٛايص ٟبًؼ مثامنا ١٥فًس.

()2

ٖٚصا ؾٝذ اٱغ ّ٬ابٔ ت ٖٛ َٔ ٖٛٚ × ١ُٝٝيف ايعٖس ٚايعًِ ٚايٛضع
ٚايعبازٚ ٠اؾٗاز ٖاٖٜ ٛهطب َجا ٫ضا٥عاڄ يف امل ٵػهځٓٚ ،١ا ٫ؾتكاضٚ ،ايتصيٌ هلل
_عع ٚدٌ_.
ٜك ٍٛتًُٝص ٙايع ١َ٬ابٔ ايك × ِٝيف َعطض سسٜح ي٘ يف َٓع ي ١اـؿٛع يف
نتاب٘ املاتع َساضز ايػايهني= :ؾ ٬ؾ ٤ٞأْؿع يًكازم َٔ ايتشكل باملػهٓ،١
ٚايؿاقٚ ١ايصٍٚ ،أْ٘  ٫ؾٚ ،٤ٞأْ٘ ممٔ مل ٜٳكٹضٻ ي٘ بعسٴ اٱغ ّ٬ستٜ ٢سٻعٞ
ايؿطف ؾ.٘ٝ
 _ 1قٝس اـاطط م.739 _ 736
 _ 2اْعط ش ٌٜطبكات اؿٓابً.156/1 ١
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ٚيكس ؾاٖست َٔ ؾٝذ اٱغ ّ٬ابٔ ت_ ١ُٝٝقسؽ اهلل ضٚس٘_ َٔ شيو أَطاڄ مل
أؾاٖس َٔ ٙغريٚ ،ٙنإ ٜك ٍٛنجرياڄَ :اي ٞؾَ ٫ٚ ،٤ٞين ؾ ٫ٚ ،٤ٞيفٻ ؾ،٤ٞ
ٚنإ نجرياڄ َا ٜتُجٌ بٗصا ايبٝت:
ظ ظ ظ ظ ظ ظ ظظه ا ك ظ ظ ظ ظ ظ ظ ظ

اا ظ ظ ظ ظ ظ ظ ظ ا ك ظ ظ ظ ظ ظ ظ ظ

ا ك ظ ظ ظ ظ ظظ ا

ظ ظ ظ ظ ظ ظظهُّ ظ ظ ظ ظ ظ ظ ا ظ ظ ظ ظ ظ ظ

ٚنإ إشا أڂثين عً ٘ٝيف ٚدٗ٘ ٜكٚ :ٍٛاهلل إْ ٞإىل اٯٕ أدسٿز إغ َٞ٬نٌ
ٚقتَٚ ،ا أغًُت بعس إغَ٬اڄ دٝساڄ.
ٚبعح إيٞٻ يف آخط عُط ٙقاعس ٠يف ايتؿػري غڀ٘ٚ ،عً ٢ظٗطٖا أبٝات غڀ٘
َٔ ْعُ٘:
ظ ظ ظ ظ ظ ظ ظظه اس قظ ظ ظ ظ ظ ظ ظ ظ إ

ط اس ي ظ ظ ظ ظ ظ ظ ظظه

ظ ظ ظظه اسلل ظ ظ ظ س م ظ ظ ظ ا ظ ظ ظ
س ظظظ ا س مظظظ
اس ظ ظ ظ ظ ظظاش سظ ظ ظ ظ ظ ظ

لظظظ م عظظظ

ا ظ ظ ظ ظ ظ ظ ط يظ ظ ظ ظ ظ ظ

إس ظ ظ ظ ظ ظ ذُّ مظ ظ ظ ظ ظ اسظ ظ ظ ظ ظ
اسم ظ ظ ظ ظ مل ظ ظ ظ ظ
ظ ظ ظ ظ سظ ظ ظ ظ

اس

ظ ظ ظظه

ظ ظ ظ ظظاقه ا ظ ظ ظ ظ

ظ ظ ظظهس

ظ ظ ظظه ا مظ ظ ظظاك ل دلمظ ظ ظ
ااخلظ ظ ظ إُّ يي ظ ظظه مظ ظ ظ
اس ظ ظ اس ظ ظ ش س ظ ظ

ظ ظ ظ ي ظ ظظه
فظظ ا ضظظ ا
اقظ ظ ظ ظظه

اس ظ ظ ظ ظ ا إذا ه ظ ظ ظ ظ

هسق ظ ظ ظ ظظه

إ اس ظ ا

مظظه ظ

ظظظظ ا

اس ظ ظ ظ ظ ظ ظ ي

ظ ظ ظ ظ ظظه ل عظ ظ ظ ظ ظ ظ

م ظ ظ ظ ظظه يكظ ظ ظ ظظ ُّ

ظ ظ ظ ظ يمظ ظ ظ ظ اع ظ ظ ظ ظ

ظظه ل ا يظظه

ظ ظ ظ ظظهط اس سي ظ ظ ظ ظظه

ااس قظ ظ ظ ظ سظ ظ ظ ظ ام ظ ظ ظظم ذا سا

ظظظظ ا

مظ ظظه اس ظ ظ

ا ظ ظ احلظ ظظهو ظ ظظهو اخلل ظ ظ

ع ظ ظظَّ

ا ل ظ ظ ظ ظ َّ ظ ظ ظ ظ

ظ ظ م ل ظ ظظه م ظ ظ ا ظ ظ

هسق ظ ظ

ف ظ او ظ و اسلل ظ ا ظ

م ظ ظ ظ ظ ه اسك ظ ظ ظ ظ ُّ

ع ظ ظ ظظ

فم ظ ظ
ااحلم ظ ظ ظ ظ

َ _ 1ساضز ايػايهني ٫بٔ ايك.521 _ 520 ِٝ

ذا

ظ ظ ا امظ ظظم س ظ ظ ذا ظ ظ
ظظظظ

ظظظظ سظظظظ

اسعظظه
ظ يظه

()1

يظ ظ ظ ظ ظ ظ ظ ظ ظ ظ ظ ظ ظ ظ ظ ظ ظ ظ ظ ظ ظ ظ ظ ظ ظ ظ ظ ظ ظ ظ ظ ظ ظ ظ ظ ظ ظ ظ ظ ظ ظ ظ ظ ظ ظ ظ ظ ظ ظ ظ ظظه

()1

مه

هُّ م امه م ا عاظ

اخلامتة

اخلامتة
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اؿُس هلل ايص ٟتتِ بٓعُت٘ ايكاؿاتٚ ،بعس:
ؾؿ ٞخامت ١ايتڀٛاف يف تؿك ٌٝأزب املٛعع ١أتٛد٘ بايؿهط إىل املٛىل _دٌ
ٚع _٬عً ٢تٝػريٚ ٙإعاْت٘.
ٚأغأي٘ _عع ٚدٌ_ إٔ جيعٌ ٖصا ايهتاب خايكاڄ يٛدْٗ٘ ،اؾعاڄ يعبازَٛ ،ٙاؾكاڄ
يػْٓ ١ب." ٘ٝ
ٚبعس ؾهط اهلل أؾهط نٌ َٔ أعإ عًٖ ٢صا ايعٌُ مبؿٛض ،٠أ ٚتكشٝض ،أٚ
َطادع ،١أَ ٚا دط ٣فط ٣شيوٚ ،أغأٍ اهلل إٔ جيع ِٜٗخري اؾعاٚ ٤إٔ جيعٌ
شيو شخطاڄ هلِ ًٜ ّٜٛك.ْ٘ٛ
نُا أعتصض يًكطا ٤ايهطاّ إٕ نإ ٖٓاى َٔ إثكاٍ ،أ ٚإَٚ ،ٍ٬آٌَ َِٓٗ
َٛاؾا ٠أخ ِٗٝمبا ٜطًَ َٔ ْ٘ٚشٛظ ،١أ ٚظٜاز ٠ؾا٥س.٠
ٚآخط زعٛاْا إٔ اؿُس هلل ضب ايعاملنيٚ ،قً ٢اهلل ٚغًِ عًْ ٢بٓٝا قُس ٚآي٘
ٚقشب٘ أمجعني.
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_ا ق م

3
ل

_ ع يم ا
_ا ا ا

ل ل اسق ُّ اسك يَّ

7

ل ا كم ه

9

_ مقهم ا
_ طا

6

ل

11

 _1ايتشً ٞبايتكٚ ٣ٛإخ٬م ايٓ :١ٝنًُات يبعض ايعًُا ٤يف
عسّ اؾرتاط ايهُاٍ يًٛاعغ :نًُ ١يًشػٔ ايبكطٚ ٟنًُ١
يػعٝس بٔ دبري ٚنًُ ١يٲَاّ َايوٚ ،نًُ ١يًڀربٚ ٟنًُ٫ ١بٔ
سعّٚ ،نًُ ١يًٓٚ ٟٚٛنًُ ١يًؿٓكٝڀٞ

11

 _2ايعًِ

14

 _3يني اؾاْبٚ ،بػط ايٛد٘ٚ ،اٱسػإ إىل ايٓاؽ :أثط شيو يف
ْؿٛؽ املسعٚ ،ٜٔٛنًُ٫ ١بٔ ت ١ُٝٝيف َعاح ايٓيب" ٚبصي٘،
ٚأَٛض حيػٔ بايٛاعغ ػٓبٗاٚ ،نًُ٫ ١بٔ املكؿع يف أزب اجملايػ١
ٚاحملازثٚ ،١نًُ ١يًػعس ٟيف ايتشصٜط َٔ استكاض اؾًٝؼ

15

 _4ايكرب ٚاؿًِ :ساد ١ايٛاعغ يصيوٚ ،ؾ َٔ ٤ٞغري٠
ايٓيب" يف ايكرب ٚاؿًِٚ ،أبٝات نإ عُط بٔ عبسايععٜع ٜتُجٌ
بٗا

17

 _5ايتذٌُٚ ،ايعٓا ١ٜباملعٗط ب ٬إغطاف :أثط شيو يف ايٓؿٛؽ،

19
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ٚنًُ٫ ١بٔ سذط املهٚ ٞنًُ ١يعُط بٔ اـڀاب÷ ٚنًُ١
يبعض اؿهُاٚ ٤نًُ ١يًُاٚضزٚ ٟيًدڀٝب
 _6اغتعُاٍ املساضاٚ ،٠ايبعس عٔ املسآٖ:١
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22

اؾتباٖ ٙص ٜٔا٭َطٜٔ

22

َ 8عامل متٝع املساضاٚ ،٠أقٛاٍ يف ٖصا ايؿإٔ

23

َ 7عامل يًُسآٖٚ ،١أقٛاٍ يف ٖصا ايؿإٔ

28

 _7أخص ا٭ٖبٚ ١ا٫غتعساز ٚخكٛقاڄ إشا نإ ايٛاعغ يف بساٜات٘

31

 _8ضباط ١اؾأف :بٝإ إٔ ٖص ٙاـكً ١تٛيس َع اٱْػإٚ ،أْٗا
تهتػب ،اؿح عً ٢ايؿذاعٚ ١ايتسضب عًٗٝا ٚبٝإ إٔ اٱخؿام
يٝؼ عاضاڄ إشا بصٍ اٱْػإ دٗسٚ ،ٙأبٝات يعُط ٚبٔ َعس ٟنطب
يف تكٜٛط ٙساي٘ يف املعطن١

31

 _9ق ٠ٛامل٬سع١

33

 _10سهٛض ايبس١ٜٗ

33

َ _11طاعا ٠املس ٠ايعَٓ :١ٝأُٖ ١ٝشيو ٚبٝإ إٔ شيو خيتًـ
باخت٬ف ا٭سٛاٍ ٚا٭ؾدامٚ ،نًُ ١٭ب ٍ٬ٖ ٞايعػهط ٟيف
اٱجياظ ٚاٱطٓابٚ ،تؿك ٌٝيف نابط اٱطايٚ ١اٱجياظ َع شنط
هلس ٟايٓيب" يف ٖصا ايؿإٔٚ ،نًُ ١يٲَاّ أمحس يف ايتصنري ّٜٛ
اؾُع١

33

 _12ايتد ٍٛباملٛععٖ :١س ٟايٓيب" يف شيوٚ ،نًُات يًػًـ

39
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يف ٖصا ايؿإٔ
 _13تطى ايٛعغ عٓس َٔ ٜ ٫طغب :نًُات يًػًـ يف ٖصا ايؿإٔ

41

 _14ايتذٛظ يف املٛعع ١عٓس َ٬سع ١املًٌ ٚايؿتٛض :عَ٬ات
شيوٚ ،نًُات يًػًـ يف ٖصا ايؿإٔ

43

َ _15طاعا ٠ساٍ اؾٛ

44

َ _16عطؾ ١ايٓؿٛؽ َٚطاعا ٠ايعكٍٛ

45

 _17ؼػؼ ا٭زٚاٚ ٤ايبسا ٠٤با٭ِٖ ؾاملِٗ :مناشز َٔ أسٛاٍ
ا٭ْبٝا_ ٤عً ِٗٝايػ _ّ٬يف شيو

45

 _18ايطؾل يف ايكٚ ،ٍٛادتٓاب ايهًُ ١اؾاؾ :١ٝأثط اـڀاب ايًني
يف قب ٍٛاملٛععٚ ١قكَٛ ١غٖٚ ٢اض_ ٕٚعًُٗٝا ايػَ _ّ٬ع
ؾطعٚ ٕٛتعًٝل ابٔ ايكٚ ِٝساٍ ايٓيب" يف ايطؾل ٚأَط ٙب٘،
ٚآثاض ٚنًُات ٚأبٝات يف ٖصا املعٓٚ ،٢بٝإ يًشا٫ت اييت ٜػٛؽ
ؾٗٝا ايؿس٠

47

ْ _19عاٖ ١ايًػإ :ايٓٗ ٞعٔ ايؿشـ ٚايبصاٚ ،٠٤نًُات
يًٓٚ ،ٟٚٛايكامسٚ ،ٞاملاٚضزٟ

51

 _20قطف اٱْهاض عً ٢غري َعني :أسازٜح يف ٖصا املعٓ٢

53

 _21إٔ ٜٛد٘ ايٛاعغ اٱْهاض يٓؿػ٘ تكطحياڄٜ ٖٛٚ ،عين ايػاَع
تًُٝشاڄَ :جاٍ َٔ ايكطإٓ ايهطِٜ

55

َ _22طاعا ٠املؿاعط 8 :مناشز َٔ شيو

55
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 _23ايتجبت مما ٜكاٍٚ ،ايٓعط يف دسْ ٣ٚؿط :ٙسسٜح =نؿ٢
باملطٚ ،+٤آ ١ٜطٚٳڇإشٳا دٳا ٳٖ٤ٴِٵ ځأَٵطٷ َٹٔٳ ا ځ٭َٵٔڇ...ص ٚن ّ٬مجٌٝ
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يًؿٝذ ايػعس ٟسٖ ٍٛص ٙاٯٚ ،١ٜنًُ ١مج ١ًٝيًػعس ٟيف قٛي٘
طٚٳ ٫تٳعٵذٳٌٵ بٹاڃيكڂطٵإٓڇص ٚنًُ ١مج ١ًٝي٘ يف قٛي٘ طيځٛٵ ٫ڇإشٵ
غٳُٹ ٵعتٴُٴٙٛٴ...صٚ ،أبٝات أٚضزٖا ابٔ سبإ يف ايطؾل ٚايتجبت

58

 _24أ ٫حيطم عً ٢إبسا ٤ضأ ٜ٘يف نٌ أَطٚ ،أٜ ٫ك ٍٛنٌ َا
ٜعًِ :أَجاٍ ٚأبٝات ٚسهِ يف ٖصا املعٓ٢

61

 _25ايتُٗٝس ٚايتسضز بايعطض :أَجً َٔ ١ايكطإٓ ٚايػٓ ١هلصا
املعَٓ :٢جاٍ يف ايتسضز بؿطن ١ٝايكٝاَّٚ ،جاٍ يًرتغٝب يف ايكرب
عً ٢ا٭شَٚ ،٣جاٍ يف ايتصنري بؿهٌ اؾٗازَٚ ،جاٍ يف سػٔ
ايػٝاغ ١بعسّ اؾٗط بايطأ ٟايكطٜض يف قسض املٛعع ،١ططٜك١
َ َٔ٪آٍ ؾطعَ ٕٛع قَ ،َ٘ٛجاٍ يف تٓع ٌٜا٭َط عً ٢أسٛاٍ
ايػاَعني :قك ١ايؿاب ايص ٟاغتأشٕ يف ايعْا

62

 _26بطاع ١ا٭غًٛبَٚ ،طاعات َكتهٝات ا٭سٛاٍ :أَجً١
٭غايٝب كتًؿ ١تٓاغب ناؾ ١ايڀبكاتٚ ،نًُ٫ ١بٔ اؾٛظ ٟيف
ٖصا املعٓ٢

67

 _27سػٔ ا٫غتؿتاح :أثط شيوٚ ،نًُ ١٭ب ٍ٬ٖ ٞايعػهط ٟيف
ا٫بتسا٤اتٚ ،ططم ا٫غتؿتاحٚ ،نًُ ١أخط ٣٭بٍ٬ٖ ٞ
ايعػهط ٟيف شنط بعض ا٫بتسا٤اتٚ ،أغايٝب بسٜع ١يف

70
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ا٫ؾتتاساتٚ ،أَٛض ٜٓبػ ٞػٓبٗا يف َؿتتض املٛعع١
 _28سػٔ اـتاّ :أثط شيوَٚ ،ا ٜٓبػ ٞإٔ تؿٌُ عً ٘ٝاـامت١

74

 _29ايتٜٓٛع يف أغايٝب اـڀاب

75

 _30ايرتغٌ يف ايهٚ ،ّ٬إيكاَ ٙ٩ؿكٻ٬ڄ ز ٕٚإبڀا ٤أ ٚتعذ:ٌٝ
نًُات ٭ّ املَٓ٪ني عا٥ؿ_ ١ضن ٞاهلل عٓٗا_ يف ٚقـ نّ٬
ايٓيب" ٚؾطح ابٔ سذط يصيوٚ ،نًُ ١ؾابط÷ يف ٚقـ
ن ّ٬ايٓيب"ٚ ،نًُ ١٭ب ٍ٬ٖ ٞايعػهط ٟيف ع ١َ٬غهٕٛ
ْٳؿڃؼ اـڀٝبٚ ،نًُ٫ ١بٔ مجاع ١يف أزب املتهًِ

75

٬َ _31سعْ ١رب ٠ايكٛت :نًُات ٫بٔ مجاع ١يف ٖصا املعٓ٢

77

 _32سػٔ ا٫غتدساّ يًتهطاض :أثط ايتهطاضٚ ،أَجً َٔ ١ايػٓ١
هلصا املعٓ ،٢تطىڂ ايتهطاض إشا مل ٜهٔ ٖٓاى ساد ١يصيوٚ ،نًُات
ٚأبٝات يف شّ ايتهطاض يػري سادٚ ،١تكٝٝسات بؿإٔ ايتهطاض

78

 _33تٛؾٝض املٛعع ١بايكطإٓ ايهطٚ ِٜا٭سازٜح ايكشٝش :١أثط
شيوٚ ،نًُ ١يًذاسغ يف ٖصا املعٓ٢

81

 _34غٳٛمٴ ايككل ايكشٝش ١امل٪ثط :٠أَجً َٔ ١ايكطإٓ،
ٚايتٜٓٛع يف ايككلٚ ،تطى املبايػ ١ؾٗٝا

82

 _35تٛؾٝض املٛعع ١باؿهِ ايطا٥عٚ ،١ا٭ؾعاض اؾُ :١ًٝأثط
ايؿعط يف ايٓؿٛؽ ،ق ٍٛقُس بٔ غ ّ٬يف عُط بٔ اـڀاب÷
َع ايؿعطٚ ،ابٔ دطٜر حيطن٘ يًشر  ٖٛٚيف اي ُٔٝبٝتإ َٔ

83
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ايؿعط
 _36قٛؽ ايتؿابٚ ،٘ٝنطب ا٭َجً :١مناشز َٔ ايهتاب ٚايػٓ١
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يف ٖصا ايكبٌٝ

84

 _37اؿطم عً ٢اٱعطابٚ ،ايبعس عٔ ايًشٔ قسض املػتڀاع

86

 _38ايتصنري مبآ٫ت ا٭َٛض

87

 _39إعڀا ٤ايٛغا ٌ٥قٛضَ ٠ا تؿه ٞإي َٔ ٘ٝاـري أ ٚايؿط:
َجاْ ٕ٫بٜٛإ عً ٢شيو

87

 _40قطٕ ايك ٍٛببعض اٱؾاضات اؿػ :١ٝث٬ث ١أَجًْ ١ب ١ٜٛيصيو

88

 _41تٛد ٘ٝايػ٪اٍ يًُداطبني :أَجًْ ١بٚ ،١ٜٛتٓب ٘ٝسَٔ ٍٛ
ًٜٝل َٓ٘ ٖصا ا٭غًٛب

89

 _42اغتسعا ٤طًب ايبٝإَ :عٓ ٢شيوَٚ ،جاٍ عً٘ٝ

90

 _43إثاض ٠ايعٛاطـٚ ،كاطب ١ايٛدسإ

91

 _44اغتعُاٍ أغًٛب ايٓسآَٚ ،٤ازا ٠املداطبني مبا حيب :ٕٛأَجً١
َٔ ايهتاب ٚايػٓ١

91

 _45اؾُع بني اـٛف ٚايطدا :٤نًُ ١يؿٝذ اٱغ ّ٬ابٔ ت١ُٝٝ
يف شيوٚ ،سسٜح املطأ ٠اييت عصبت يف ٖطٚ ،٠سسٜح ايبػ ٞاييت
زخًت اؾٓ ١بػبب نًب غكت٘ٚ ،تعًٝل ايعٖط ٟعً ٢اؿسٜجني

93

َ _46طاعا ٠املكاحل ٚاملؿاغس :نًُ ١يًؿٝذ ايػعس ٟيف قٍٛ
_تعاىل_ ط ځؾصٳنِّطٵ إڇٕٵ ْٳؿځعٳتٵ ايصٿنڃطٳ٣صٚ ،نًُ٫ ١بٔ ايك ِٝيف ؾك٘

94
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إْهاض املٓهط
 _47ؼسٜح ايٓاؽ مبا ٜعكً :ٕٛنًُ ١٭َري املَٓ٪ني عً ٞبٔ أبٞ
طايبٚ ،ابٔ َػعٛز _ضن ٞاهلل عُٓٗا_ ٚنًُ ١٭بٍ٬ٖ ٞ
ايعػهط ٟسَ ٍٛساض ايب٬غٚ ،١نًُ ١أخط ٣ي٘ يف ٖصاٚ ،منٛشز
َٔ َطاعا ٠ايكشاب ١هلصا ا٭زب اؿهَٛ ٖٛٚ_ ِٝقـ دط٣
يعبسايطمحٔ بٔ عٛف َع عُط بٔ اـڀاب _ضن ٞاهلل عُٓٗا_

96

 _48ا٫عتساٍ يف ايڀطحٚ ،اؿصض َٔ املبايػٚ ،١تهد ِٝا٭َٛض

99

 _49اْؿطاح ايكسض يًٓكس اهلازف :أثط شيو ،نًُ ١عُط ابٔ
عبسايععٜع ملَ ٙ٫ٛعاسِ

100

 _50اٱقباٍ عً ٢اهللٚ ،إسػإ َعاًَت٘ _عع ٚدٌ_ :نًُ ١مج١ًٝ
٭ب ٞساظّ _ نًُات ٫بٔ اؾٛظ ٟيف ٖصا املعٓ٢

100

 _51استػاب ا٭دط

101

 _52أٜٓ ٫تعط ايٛاعغ ايؿهط إ َٔ ٫خايك٘ :نًُ ١مج٫ ١ًٝبٔ
سعّ يف ٖصا املعٓ٢

102

 _53اؿصض َٔ ايٛضع اـازع ايهاشبْ :كٝش ١شٖب َٔ ١ٝابٔ
اؾٛظ ٟيف ٖصا املعٓ٢

103

 _54اؿصض َٔ ايٝأؽ

105

 _55إٔ ٜػتؿعط ايٛاعغ أْ٘ ٖ ٛاملككٛز ا٭َٛ َٔ ٍٚععت٘ٚ ،أْ٘
َؿتكط إىل اهلل _عع ٚدٌ_ :نًُ ١٭ب ٞساظّ س ٍٛأضد ٢خكً١
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يًُٚ ،َٔ٪ظضا ١ٜأب ٞساظّ عًْ ٢ؿػ٘ٚ ،ضٜ٩ا يف أب ٞاؿػني
ايطاظ ٟبعس َٛت٘ٚ ،بها ٤ابٔ اؾٛظ ٟعًْ ٢ؿػ٘ ٚاغتؿعاضٙ

رر
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وأسرار

ايتككريٚ ،بها ٤ابٔ عك ٌٝعًْ ٢ؿػ٘ٚ ،نًُ٫ ١بٔ ايك ِٝسٍٛ
ٖص ٙاملعاْٚ ٞنطب املجٌ بابٔ ت ١ُٝٝيف املػهٓٚ ١ايؿاقٚ ١ايصٍ،
ٚأبٝات ٫بٔ ت ١ُٝٝيف ٖصا املعٓ٢
_ اخلهمت
_ اس

و
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