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 3 املقدمة
 

 بطّ اهلل اًسمحٕ اًسسّٞ

اسبِد هلل، ٛاًض٭١ ٛاًط٭ْ عٌى٣ زضىَٜ اهلل، ٓنٞٔى     

 ضبِد ٛع٣ٌ آًٙ ٛصشنٙ ُٕٛ ٛا٬ٚ.  

أُ  بعد فإٖ اسبدٝح عٕ اًطىع ة١ ضبنىإ  ا أًسىٜع    

كسٝإ  ا اًلٌىٜ،، ٛأًى ع عٌى٣ افىط٭ق تنلى  ّ٘،      

ٛأعضىى زّٗ، ٛأُضىى زّٗ ٝنشجىىٜٖ ا٬ٛ ٝصاًىىٜٖا عىىٕ  

 ٍ تسة اهلّ. أضن ، اًطع ة١، ٛعٜاُ

َ  اًع٭ُى٢ املطسىٕٔ     ٛ ٖ ممٕ حبجٜا ذًى املٜعىٜ   اًػىٞ

 ٗى.  1376ا1307عنداًسمحٕ بٕ ٓ صس اًطعد٠ 

 يف ض ٦س ُضٔس  ٙ، ٛأفىسة ًىٙ زضى ٢ًّْ   ×  ٙسٞح حبج

 يف ب ب٘ ، ٛضبطٜاٗ .  صغري١ يف سذِ٘ ، عظ٢ِّْٞ

 (. اًٜض ٦ٍ املسٞد١ ًٌشٞ ١ اًطعٞد١ ٗ  )ٛكد مسَّ

 املقدمة



 

 

 4 املقدمة
 

حيط دٙ هىٍ أسىد; ًٞضىٍ  ا     ُٞطٍس ٛد ٥ت يف ك ًٍإ

 ُٕ أبٜاب٘  اًضشٞش٢. اسبل٢ُّ اًطع ة١ 

ٛكد تنعت ُسازاّْ تنع ت طبطٌس٢، ٛعّ أًسع ب٘  ُٔىر  

 . اسب عس أًٞف اًػَٞ هل   ا ُٜٝٔ  

ٗىىىرا ٛكىىىد أفىىى ةٟٓ اٮضىىىط ذ ُطىىى عد بىىىٕ عنىىىداهلل   

اسسظٙ اهللا أٖ أًطخ٢ اٮصٍ هلرٚ اًسض ٢ً  (1)اًطعد٠

أزضٌ٘   ا املَّنع٢، ٛمل  وىٕ   غري ُٜدٜة١; ٮٖ اًػَٞ

 عٔدٚ ٓطخ٢ أفس٤. 

َّةٟٓ اٮضط ذ ُط عد ب ًٔطخ٢ املٜدٜة١ املعطِىد١   ٛكد ش

عٔىىدّٗ، ٛشٛةٓىىٟ اهىىرًىا بضىىٜز١ ُىىٕ ٓطىىخ٢ اًَّنعىى٢  

                                                           

اًسمحٕ اًطعد٠; ف ًػىَٞ دىدٚ    ( ٜٗ سسٞد اًػَٞ عند1)

ٮُٙ ٜٓز١ بٔت اًػَٞ عنداًسمحٕ اًطعد٠، ٜٛٗ اسسظىٙ اهللا  

        ٍ  ُ٘طّ بىااخ دىدٚ أ ى  اٗطِى ْ، ٛٗىٜ هىسّٝ ب ملعٌُٜى٢، ٛبوى

 ساخ اًػَٞ.   مم  خيط   ُ  ُْٝطأَُّ



 

 

 5 املقدمة
 

 كنٍ ٛف ١ اًػَٞ بطٔطني، ٛذًى اٮٛا، ٟٛٗ اًيت تنعت

ٟ  1374ع ْ   ٗى يف ةاز ُضس ًٌَّن ع٢، غ ز  ه ُىٍ صىدك

 . ا غ ز  اًسذ ٢ًا 

شٛةٟٓ اأٝغ ّْا بٔطخ٢ ُٕ اًَّنع٢ اًج ٢ٞٓ هلرٚ اًسضى ٢ً،  ٛ

ٛكد تنعت بعد ٛف ١ اًػَٞ بطٔطني يف ٫ُضط٢ أًٜز ًٌَّن ع٢ 

 ٗى. 11/9/1378ٛاًطذٌٞد يف اًسٝ ض يف 

أًطىىَ املَّنٜعىى٢; ًوىىٜٖ   أصىىضٛٗ  ىى ٖ أًطىىخط ٖ  

اٮٛا تنعت يف سٞ ١ امل٫ًف، ٬ٛبد أٓىٙ اتٌىع عٌٞ٘ى ،    

ػست بعد ٛف  ٙ; ٛكد ٝوٜٖ عىدََّ  ًٛوٜٖ اًَّنع٢ اًج ٢ٞٓ ُٓ

  ا اًضش٢.  ع٣ٌ اٮٛا; فطوٜٖ ٗ   ٖ اًَّنعط ٖ أكس، 

ُٛىع ذًىىى فسِٞ٘ىى  ا ٛفضٜصى ّْ اًج ٓٞىى٢ ا اًوىىجري ُىىٕ   

 اٮفَّ ٥ اإلُ٭٢ٞ٦.

ٛبعد ٗ  ني اًَّنعطني تنعت اًسض ٢ً ُسازاّْ هجري١ ضٜا٥ 

 ه ٓت ُسسة١، أٛ عِٕ صبِٜ  زض ٦ٍ.
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 أًطىخطني ٛعىع   ٛبعض أًطَ املَّنٜع٢ بعىد ٗى  ني  

٘   امل٫ًف يف زض ًطٙ اٮصٍ ٛ من   ،فٞ٘  عٜٔآ ت مل ٝ غ ْع

ه ٓت زضى ًطٙ اٮصىٍ ه٭ُى ّْ ُططٌطى٭ّْ ُعٜٔٓى ّْ بسضىَٜ       

 فلط.  

ٜٛٝدىىد يف تنع  ٘ىى  ا عُِٜىى ّْ ا بعىىض املٌشٜ ىى ت    

 ٛاًسسٛك ت غري امل٫ثس١.

ٛكد ه ٖ ًٟ عٔ ٢ٝ بطٌى اًسض ٢ً كسا١٥ّْ هلى ، ٛزدٜعى ّْ   

   يف ةزٛع ع٢ٌِٞ.  ًٞ٘ ، ٛغسس ّْ هل

ٛه ٓىىت أُٔٞىى٢ كد ىى٢ أٖ أغىىسس٘  يف هطىى ، ُطىىطلٍ;  

 فُّٞ طَّس اهلل ذًى امبٔٙ ٛهسُٙا.  

ٛكىىد أُّْثنىىى تَّ ٓىىطَّ اًسضىى ٢ً هىى ُ٭ّْ كنىىٍ اًػىىسٛ  يف     

تنعطٞ٘ى  اٮٛا ٛاًج ٓٞى٢،    غسس٘ ، ٛبٞٔىت اًسىسٛن بىني   

بعىىىض أًطىىىَ املٜدىىىٜة١ اٰٖ، ٛدعٌىىىت اًَّنعىىىطني  ٛ

  أص٭ّْ ًٌسض ٢ً. ٞنياٮًٛ
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 ٛكِت اهرًىا بغنَّ٘  ب ًػَّوٍ ُساعٞ ّْ كٜاعىد اإلُى٭٥  

 . اًاكّٞع٭ُ ت ٛ

ٛمل  فسغت ُٕ ذًىى اًعِىٍ زغنىت يف تنىع اًسضى ٢ً      

 ُسسة١; ًٞطٍ٘ ٓػسٗ  ٛ داٛهل . 

ٛكىىد ٛعىىعت هلىى  ف٘سضىى ّْ يف ف كط٘ىى ; ًٞوىىٜٖ ُلسٍّبىى ّْ  

 ملل صدٗ . 

ُٕٛ أزاة اًطٜضع يف ةزاض٢ ٗرٚ اًسضى ٢ً فٌريدىع  ا   

ٍٖ ٛ طىىني     سحذًىىى اًػىى  اًىىر٠ دىى ٥ يف ُىى ٦طني ٛمخىى 

، ٛك٘ٞىد  غىِٕ    صسش٢، ٛكد اسط٤ٜ ع٣ٌ ُلدُى٢ هلى  

 عسٝس ّْ ب مل٫ًف، ٛ سضٍٞ اًوى٭ْ عٌى٣ اضىّ اًسضى ٢ً،     

ٍ  :٘ىى ٞٛضىىنإ  أًٞس٘ىى ، ٛتنعط   اٮٛا ٛاًج ٓٞىى٢، ٛصبِىى

ُ  اسطٜت عٌٞٙ ُىٕ اٮصىَٜ ٛاٮضىن ، اًىيت  ٔى َ ب٘ى        

 اًطع ة١. 

اًَّنعىى ت ملىىساة  أكىىس،  فىىأزدٜ أٖ  وىىٜٖ ٗىىرٚ اًَّنعىى٢ِّ
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امل٫ًف، ٛأضأَ اهلل أٖ ٝٔسع ب٘  هِ  ٓسىع مبى  ضىنل٘  ُىٕ     

 تنع ت، ٛاهلل املططع ٖ ٛعٌٞٙ اًطو٭ٖ.

 
 حمند بً إبسأٍه احلند

460ا ظ.،:  11932: اًصًسٟ  

ٗى1442/  5/  20:  اًصًسٟ  

 د ُع٢ اًلضّٞ اه٢ٌٞ اًػسٝع٢ ٛاًدزاض ت اإلض٭٢ُٞا

 كطّ اًعلٞد١ ٛاملراٗإ املع صس١
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 بطه اهلل السمحً السحٔه

اسبِد هلل اًر٠ ًٙ اسبِىد هٌىٙ، ٛأغى٘د أٖ ٬  ًىٙ  ٬ اهلل     

ٛسدٚ ٬ غسٝى ًٙ، ٛأغ٘د أٖ ضبًِدا عندٚ ٛزضًٜٙ، ص٣ٌ 

 ٣ آًٙ ٛأصش بٙ ٛضٌّ.اهلل عٌٞٙ ٛعٌ

 ،ٚٛضىىسٛز  ،ُٙ، ٛتِأٓٞٔط ىىاًلٌىىِإ فىىإٖ زاسىى٢ُّ :بعىىد أُىى 

 َ ُِ ٛشٛا ُِى ِٜٗ ٍٍّ  ٗىٜ املٌَّىإُ   ا (1)ٙٙ ٛغِٜ ، ٛبىٙ  أسىدٍ  ًوى

 . ٛا٬بط٘ ُز اًطسُٛز َِّط، ٛٝ اًَّٞن٢ِّ اسبٞ ١ِّ ٍُُضْش  

 ، ٛأضىىن ، تنٞعٞىى٢ّٓ ، ٛأضىىن ، ةٝٔٞىى٢ّٓ ًٛىىرًى أضىىن ،  

 . ٘   ٬ ٫ًٌُِٔني٘  هِّ، ٬ٛ  وٕ ادطِ ُعع٢ٌِّٞٓ

ٍٙ اٛأُىى  ُىىٕ ضىىٜاّٗ فإٓ٘ىى     ٛ ٖ سضىىٌت هلىىّ ُىىٕ ٛدىى

 ،أٓسىع   فلد ف  طّ٘ ُٕ ٛدٍٜٚ اجي ٗد عل٭٪ّٗ عٌٞٙ ٛضنٍإ

ٕ  ،ٛأثنت   .ُٛآ٬ّْ س ٬ّْ ٛأسط

ًٛوين ضأذهس بسض ًيت ٗىرٚ ُى  حيغىسٟٓ ُىٕ اٮضىن ،      

ٍَّ فِىّٔ٘ ُىٕ   ; أسٍد هلرا املٌَّإ اٮع٣ٌ، اًر٠ ٝطع٣ ًٙ ه
                                                           

 )عُِٜٙ(.   2( يف ط1)



 

 

 11 الوسائل املفيدة للحياة السعيدة
 

، تٞنى٢ّْ  سٞى ١ّْ  ٟ ِٞى فع ش عٞػ٢ ٢٧ٞٔٗ، ٛس  ;أص ، هجرًيا ُٔ٘ 

اًػىل ٥، ٛسٞىٟ    فعى ش عٞػى٢ُّ   ;٘ ُّٛٔ٘ ُٕ أفسم فٞ٘  هِّ

 ًٙ.  م فُِّٛ ٕ حبطإ ُ ْٞب  ٕ ُّْٞٛٔ٘ ُٕ ٜٗ ب  ،سٞ ١ اًطعط ٥

 ٛاهلل املٜفم املططع ٖ بٙ ع٣ٌ هٍ فري، ٛع٣ٌ ةفع هٍ غس.

 فصل

ٖ ٘  ٗىٜ  ضَّى ٛأِّ ،٘ ٛأصىِّ  ،ٛأعظّ اٮضن ، ًرًى  اإل ى 

عط :ا ع اا، ك َ ٛاًعٍِ اًض حل  ٌ اِعِين ًِ نَنعَانا ًِ ََ ع  ٌ َين
ع ى  ُّ ََّ نِيَن  ْ عَوَنَ ًِ عَحيَاِةعَطيِّبَن ُُ ََّ ِييَ عفَوََُح  ٌٌ ِي عُمؤ  َْ ُِ ٍََثعَو

ُ
عأ و 
َ
َذَلٍرعأ

وُْنَع ًَ عَياعََكٍُْاعَيع  ٌِ َس
ح 
َ
عبِأ ى  ُِ َر ج 

َ
 .97ضٜز١ أًشٍ: صأ

ُ ىى ا عىى اافىىأف   ِىىٍ بىىني اإل ىى ٖ ٛاًع ع ِ ىىد  ْٕٛٛعىىد 

اًض حل ب سبٞ ١ اًَّٞن٢ يف ٗرٚ اًداز، ٛب زبصا٥ اسبطٕ يف ٗىرٚ  

 اًداز ٛيف ةاز اًلساز.  

ٖ  ;ذًى ٛاعض  ٛضنُإ ، اًضشٞض  فإٖ امل٫ُٔني ب هلل اإل  

ٍ   املجِىس   ٛاٮفى٭ن ٛاًىىدٓٞ    ًٌلٌىٜ،ِ  املضىىٌض  اًضى حل   ًٌعِى

َ ا ٛاٰفس١   ُةس ُى  ٝ ى   ٝطٌلٜٖ فٞ٘ى  يٞىع    ٛأضظ  ُعّ٘ أصٜ
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 اًلٌىىم  ُىىٕ أضىىن ، اًطىىسٛز ٛا٬بط٘ىى ز، ٛأضىىن ،ِ عٌىىّٞ٘ 

ٍَ ٛاملط زَّ ٝطٌلٜٖ احمل ،َّ; ٛاهلّ ٛاٮسصاٖ  هل ، ٛغىوسٍ  بلنٜ

ٍَ فإذا اضطعٌِٜٗ  عٌى٣ ٗىرا    ;هل  فِٞ  ٝٔسع عٌٞ٘ ، ٛاضطعِ 

هلىىّ ُىىٕ ا٬بط٘ىى ز ب٘ىى ، ٛاًَِّىىع يف بل ٦٘ىى   خ د ْسىىاًٜدىٙ أُّ 

ن  سىىٜ ٛبسهط٘ىى ، ٛزدىى ٥ ثىىٜا، اًػىى هسٕٝ أُىىًٜزا عظِٞىى٢ّْ  

 اًيت ٗرٚ مخسا ٘ . خبريا ٘  ٛبسه  ٘  ٗرٚ املطساِت

َّ  ،ٛاملغى زَّ  ،ٛٝطٌلٜٖ املو زٚ  َّ  ،ٛاهلى  ب ملل ُٛى٢ ا  ٛاًغى

 ٙ، ٛاًضى   ّ ربسٞسِّى ُُِ٘ٔوى ُِْ  ُٝ ٙ، ٛربسِٞفمل   ؤّ٘ ُل ُُٛط

 . بد (1)ازبٍِٞ مل  ًٞظ هلّ ُٔٙ

 ُىىٕ آثىى ز املوىى زٚ ُىىٕ املل ُٛىى ِت ا ٛبىىرًى حيضىىٍ هلىىّ

، ٛاًل١ٜ، ُٕٛ اًضى  ٛاسططى ، اٮدىس    ، ٛاًطذ ز أً فع٢ِ

 َُّشىى، ٛ  ُع٘ىى  املوىى زُٚ َِّشِ ْغىى   عظِٞىى٢ّٓ أُىىٜز ا ٛاًجىىٜا، 

َُ ٘  املط زَّضبَّ ٍ   ، ٛاًَُِّعاًَّٞن٢ِّ ٛاُٰ  ٙ، اهلل ٛثٜاِبى  يف فغى

عٕ ٗرا يف اسبىدٝح اًضىشٞض أٓىٙ كى َ:      ملسو هيلع هللا ىلص هِ  ع  أًيب
                                                           

 : )عٔٙ(.  2( يف ط1)



 

 

 14 الوسائل املفيدة للحياة السعيدة
 

  ٖ أصى بطٙ ضىسا٥ُ   ;ٙ فىري عذًن  ٮُس امل٫ُٕ،  ٖ أُىسٚ هَّى  =

ص  فو ٖ فرًيا ًٙ،  غوس فو ٖ فرًيا ًٙ، ٛ ٖ أص بطٙ عسا٥ُ

 .ًٛٞظ ذًى ٮسد  ٬ ٫ًٌُِٕ+

ٕ  ملسو هيلع هللا ىلصفأف    ٛمخىساتُ  ،ٚٛفىريُ  ،ُِْٙٔٝطغ عف غِّ أٖ امل٫ُ

هلرا دبد اثىٔني  ; كٙ ُٕ اًطسٛز ٛاملو زُٚسَّّّٝ  أعِ ًٙ يف هٍ ُ 

س ٛ ى ٖ  س ًٛ ى    فٞط ،ُٕ ٜٓا٦ىإ اشبىري أٛ اًػىس    ِ  ٓ ٦ن٢ُّٓ٘كُِّسَّّّ  

ًِ  يف    ُٛسُّٞ٘ ، ٛذًى حبطإ   لٌُِّّعظٞ ِ  يف اإل  ٖ ٛاًعٍِ ٘ ِ  

 ٛاًػىسَّ  ٗرا املٜصٜق ب٘رٕٝ اًٜصسني ٝطٌلى٣ اشبىري   ; اًض حل

 ًٙ اًطسُٛز ُخُدْشٞ فُّ ;ُٛ  ٝطنعِ٘  ٛاًض  مب  ذهسٓ ٚ ُٕ اًػوس 

َُٛا٬بط٘ ُز ٍّ ، ٛشٛا ٍّ اهل ، اًضىدز   ، ٛعىٞم  ، ٛاًلٌم ٛاًغ

 يف ٗرٚ اًداز. اًَّٞن٢ِّ ًٙ اسبٞ ١ِّ َِّطٛ   ،اسبٞ ١ غل ٥ِٛ

فطٔشىىسق  ;ٍس ٛتغٞىى َُّّٖىىٍس ٛب غ ىىأُّبِ ٝطٌلىى٣ احملىى ،َّ  ٛاٰفىىُس

ُّ ،ٙأف٭كِّ  .ٌٍٛٗع جبػٍع ٛٝطٌل ٗ  هِ   طٌل ٗ  اًن٘ ٦

ُٕ د٘ ت  ٙطُطَّػ ُُ، بٍ اًلٌِإ ُطاٝض  ُٛع ذًى فإٓٙ غرُي 

َ ضبنٜب  ٙ، ُٕٛ هجىس١  ٙ ُٕ شٛإُ د٢٘ فِٜف ت طَّػ ُُ ;عدٝد١
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 . عٔ٘  غ ًًن  أً غ٢ِ٧ املع زع ِت

بىىٍ ٬  ىىصاَ  ;٬  لىىف عٔىىد سىىدٍّ ُٛىىٕ د٘ىى٢ أٖ أًسىىٜع 

 . ٛكد ٬ ذبضٍ ،ٮُٜز أفس٤، كد ذبضٍ (1)٢فُطػٜ

ُىٕ   م ٌِى فٜ٘ أًٝغ  كُّ اع٣ٌ اًسسض ٛاًطلدٝساٛ ٖ سضٌت 

 . ازب٘ ت املرهٜز١

 ;ٛعىىىذٍس ،ٛفىىىٍٜق ،ٛدىىىصٍ  ،بلٌىىىٍم ٛٝطٌلىىى٣ املوىىى زٚ 

ًىٙ ُىٕ غىل ٥ اسبٞى ١، ُٛىٕ اٮُىساض        ُخُدْشف٭  طأَ عِ  ٝ 

اًسوس٢ٝ ٛاًعضن٢ٞ، ُٕٛ اشبٜق اًر٠ كد ٝضىٍ بىٙ  ا أضىٜأ    

صى    املصعذ ت; ٮٓٙ ٬ ٝسدىٜ ثٜاًبى ، ٬ٛ   ٛأفظع  ،اسب ٬ت

ٍّ ،عٔدٚ ٝطٌٞٙ  ٖ عٌٞٙ.ٛٝ٘

ٍ  ٛاسد، ٢ِب ٛهٍ ٗرا ُػ ٗد ب ًطذس  ُ ج  ُىٕ ٗىرا أًىٜ      ٛ

 ٓٛ ّ   اًسىسن   صَّّّط ٙ ع٣ٌ أسٜاَ أًى ع زأٝىت    ذا  دبس ٙ   اًعظىٞ

ُ بني امل٫ُٕ اًع ٍُ مبلطغ٣    ِٓ هرًى،  ْٕوِّمل ٝ  ْٕٙ، ٛبني 
                                                           

ا ٜٛٗ هرًى يف اٮٛا  ( يف بعض أًطَ ُطػٜك٢، ٛاًضشٞض ُ  أثنت1)

 .  ٛاًج ٢ٞٓا
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بسشن اهلل، ٛمب   ع٣ٌ اًلٔ ع٢ِ اسبحٍّ غ ٢ُّٝ حيحَّ ٕ ْٜٝٛٗ أٖ اًدٍّ

ُِ ُِْٕ آ ٣ اًعن ة   املطٜٔ .  ِٙفغٌٙ ٛهس

اٮعساض ، أٛ حنٜٚ ُٕ أٛ فلٍس ،ف مل٫ُٕ  ذا ابطٌٟ مبسٍض

َّ ٛمبىى  عٔىىدٚ ُىىٕ  ،بإ  ٓىىٙا فإٓىىٙ  هلىى  عسعىى٢ّٓ أسىىٍد اًىىيت هىى

 ،اًعىىني  كسٝىىس  (1)دبىىدٚ ا ٛاًسعىى  مبىى  كطىىّ اهلل ًىىٙ ،اًلٔ عىى٢

ٙ  ٝطٌَّإ بلٌنٙ أًُسا مل ُٝلُّىدَّزْ  ٬ ُ ى  ٝٔظىسُ  ;ًى  ٗىٜ ةٛٓىٙ،   ْٕ ا 

 .٬ٛ ٝٔظس  ا ُٕ ٜٗ فٜكٙ

ٙ عٌىى٣ ُىىٕ ٗىىٜ   ٚ ٛزاسُطىىٙ ٛضىىسُٛزٛزمبىى  شاةت ب٘ذُطىى 

 اًلٔ ع٢. ت ٫ْع٣ٌ يٞع املَّ ًإ اًد٢ٜٝٞٓ  ذا مل ُٝ ٍ ضٍّش ط ُُ

 ٍ مبلطغ٣ اإل ى ٖ  ذا   هِ  دبد ٗرا اًر٠ ًٞظ عٔدٚ عِ

 ;فلىد بعىض املَّ ًىإ اًدٜٓٞٝى٢     ابطٌٟ بػ٥ٟ ُٕ اًسلس، أٛ

 ٛاًػل ٥. (2)اًطع ض٢يف  دبدٚ غ ٢ّْٝ

َِّىىت اشبىىِٜق  ذا سىىدثت أضىىن ،ُ  :ُٛجىىٍ آفىىس  ، ٛأًُُّّ

                                                           

 )دبدٚ(. املطأفس١ )ٝوٜٖ( بد٬ّْ ُٕ( يف بعض أًطَ 1)

 املطأفس١ )دبدٚ يف غ ٢ٝ اًطع ض٢...(.( يف بعض أًطَ 2)
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 ِٖ اًلٌىىإ،  اإل ىى ٖ ث بىىت  صىىشٞض  دبىىُد املصعذىى ُت ب إلٓطىى 

َّ ، ُطِؤً  ُٕ  دبريٚ ٛ طٞريٚ هلرا اٮُس اًر٠ ظِ سّّأًَّ ٧َُِّ

َ  ،مب  يف ٛضعٙ; ُىٕ فوىس   ُِٙ ٗ ة  ٛعِىٍ، كىد ٛتَّىٕ     ،ٛكىٜ

 .  ٌَِّٓسطٙ هلرا املصعر املِّ

 ٖ  ٚ.ف٫اة  ُٛ ج نٍُّت ،ٛٗرٚ أسٜاَ  سٝض اإلٓط 

ِٖ  ف كد  هِ  دبُد  ذا ٛكعت املخى ٛق   َ ٗرٚ اسب  بعوظِ  اإل  

 ،ٚٙ، ٛ ػىىطت أفوىى ُزآىىصعر هلىى  عىىِريٚ، ٛ ىىٜ ست أعضىى بُ 

َّ  ، ٛادطِىع عٌٞىٙ اشبىٜقُ   ٛاًسعىإُ  ٙ اشبُٜقٌُّاف ٛة  ، اشبى زد

 .  ِِٙ٘ ْٔعٕ هِّ اًر٠ ٬  وٕ اًطعنرُي اًن تينَّ ٛاًلٌُم

اٮضىن ،   هلىّ بعىضُ   ٍِْضى ْش ٖ مل ٝ  ُٕ أً ع  ٛٗرا أًُٜ 

ت س  َّٜ ٛ  ى  ،آ٘ زت كٜاّٗا كسٕٝ هجري  اًَّنٞع٢ٞ اًيت ذبط ز  ا

ٛذًىىى ًسلىىد اإل ىى ٖ اًىىر٠ حيِىىٍ عٌىى٣ اًضىى ،   ;ّ٘أعضىى ُب

ٍّش فضًٜص  يف املُّ َ اسبسد٢ِ    احملص٢ٓ املصعذ٢. ، ٛاٮسٜا

ُٕٛاًسىى دُس فىى ًن سَّ ٝػىىاه ٖ يف دٌىىإ   ٛاًوىى فُس ، ٛاملىى٫ُ

 ف املخىى ٛق اًػىىذ ع٢ ا٬هططىى ب٢ٞ، ٛيف اًغسٝىىص١ اًىىيت ُ ٌَِّّىى

٘ ُٛ ّٜ٘ٓ  . 
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ُٕ ٙ عٌى٣  ٛ ٜهٌِى  ،ٛصى ٚ  ،ٙ   ِٓى  بل١ِٜ ًٛوٕ ٝطِٞص امل٫ُ

ٙ ًجٜابىىٙ أُىىًٜزا  ىىصةاة ب٘ىى   ٚ عٌٞىىٙ، ٛاسططىى ِبٛاعطِىى ِة ،اهلل

ٖ عٌٞىىٙ ٍّ٘ ىىاشبىىٜق، ُٛ  عٔىىٙ ٛتىىأ١ُّ  ُفسِّىىخ غىىذ عطٙ، ُٛ 

ع: طا ع اا، هِ  ك َ املض عإ  ى  ُّ َُّ َْنعفَنإِ ًُ
َ م
 
عتَُكٍُْنْاعتَنأ إِن 

ع
 
اعتَأ ًَ َْنعَل ًُ َ م

 
عاّللَِّعيَأ  ٌ َْنعَوتَر ُجَْنعِي ًُ َ  .صَياعالعيَر ُجْنَععم

ِٙ اشب ص٢ ،ٛحيضٍ هلّ ُٕ ُع٢ٜٓ اهلل ُ ِعَِّٞط ُ ى  ،(1) ٛ  ِِٚةد ٛ

عَينَ ع: طا عى ا ا، كى َ  ُ  ٝنعجىس املخى ٛق    عاّللََّ واعإِنَّ نِرُ َواا 
ٌَع ابِِرن  ص. امصَّ

  َّ َّّ ،ُٛىىٕ اٮضىىن ، اًىىيت  صٝىىٍ اهلىى ا  ٛاًلٌىىم  ،ٛاًغىى

ُٖ  .، ٛأٜٓا  املعسٛقٛاًسعٍ ،اشبٌم ب ًلَٜ ا  اإلسط 

ٖ  ٘  فري ٛهُّ  ٛاًسى دس   ، ٛب٘ى  ٝىدفع اهلل عىٕ اًى ٍّ    ٛ سط 

 ْ ْ  اهلِٜ  . ِبش ط ِن٘  ٛاًغِٜ

ْٕ ٍُ ًٛو ٛأًضٞإ، ٛٝطِٞىص بىأٖ    اسبظِّ ٫ًٌُِٕ ُٔ٘  أهِ

                                                           

 ظ( ًٛعٍ اًضٜا، ُ  أِّثنىت، ٛٝىدَ عٌٞىٙ    )ُٛعٞٔٙ اشب :1ٛ2ط( يف 1)

 اضطد٬َ اًػَٞ ب ٢ٰٝ املطغ٢ِٔ ملع٢ٞ اهلل اشب ص٢ امللا٢ٓ بٜصف اًض .   
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ٙ     ٙ ص ةز  سط ٓ   اهللِّ ٍُّٖ٘ ى ُٞفُّ ;عىٕ  فى٭ظ ٛاسططى ، ًجٜابى

 عٔٙ املوى زٚ   ُعفُّْد  ٝسدٜٚ ُٕ اشبري، ٛٝ مل ;املعسِٛق َ ْرعٌٞٙ ب 

عط :ا عى ا ابإف٭صٙ ٛاسطط بٙ، كى َ    ٌ ِِنٍرعِين عِيعَل َ العَخنر 
ع  ٌ عَوَين ِِ عانَّنا َ الٍحعَبْي  عإِا  و 

َ
عَيع ُروٍفعأ و 

َ
عأ ًٍ َمَرعبَِصَدقَ

َ
عأ  ٌ عَي عإاِلَّ ى  ُِ ا َْ ََن 

ُِع ِتي ْ َفعٍُؤ  عَذمَِكعاب ِتَغاَءعَمر َضاِةعاّللَِّعفََس َعن  ِظيًاِععَيف  ََ راِع ج 
َ
 .صأ

ٜ  أٖ ٗىرِٚ  ا عى ا افأف   ممىٕ صىدزت    ٘ى  فىري   هَّ ز اٮُى

ٕ ، ٛٝىىدفع اًػىىسَّ جيٌىىإ اشبىىري   ُٔىىٙ، ٛاشبىىريُ   ، ٛأٖ املىى٫ُ

ًِ  إ ِطط ْشاملِّ  . ٫ٝ ٞٙ اهلل أدًسا عظٞ

 ّ  ،ٛاًغىىىّ ،ُٛىىٕ يٌىىى٢ اٮدىىىس اًعظىىىّٞ: شٛاَ اهلىىى

 ٛحنٜٗ . ،ٛاٮهداز

 فصل

ٕ  ىٜ س اٮعضى ،،   عى  أً غى٨   ُٕٛ أضىن ، ةفىع اًلٌىم    

َُ ا ٛاغىىطغ َ اًلٌىىإ بىىنعض املوىىدزات ُىىٕ  ٍٍبعِىى ا٬غىىطغ 

ٍّ ،اٮعِ َ عٕ  اًلٌإ  ْٟ٘ ّّ; فإٓ٘  ُ ُٕ اًعٌْٜ أً فع٢ أٛ عٌ

 :اغطغ ًٙ برًى اٮُس اًر٠ أكٌلىٙ، ٛزمبى  ٓطىٟ بطىنإ ذًىى     
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َّ اٮضن ،  َّ اًيت أٛدنت ًٙ اهل ، فسُّس سْت ٓسطٙ، ٛاشةاة ٛاًغ

 . ٓػ تٙ

 بني امل٫ُٕ ٛغريٚ. يّٓس ط ْػُُ اأًٝغ ا ٛٗرا اًطنإ

 َّ ٕ  ًٛوىى ٛاسططىى بٙ يف  ،ٛ ف٭صىىٙ ،بإ  ٓىىٙ  طىى ُش املىى٫ُ

ُِىٙ، ٛبعِىٍ اشبىري     أٛ ،اًر٠ ٝطعٌِٙ ّ اغطغ ًٙ برًى اًعٌ ُٝع ِّ

 ، ٛ ٖ هىى ٖ غىىغ٭ّْف٘ىىٜ عنىى ة١ّٓ  ٖ هىى ٖ عنىى ة١ّْ ;ٌُِّٙىىِ ْعاًىىر٠ ٝ 

 د ض ى ، ٛكُّاًضى سب٢ُّ  ٘  أًٞى٢ُّ ن ش ْصى أُّ (2)ةٜٓٞٝى٢  أٛ ع ة١ّْ (1)ةًّٜٓٞٝ 

َُعَّى ٚ اًسُّفٌىرًى أثىسُ   ;اهلل برًى ع٣ٌ ت ع٢ ا٬ضطع ٢ُّٓ يف ةفىع    

ْ ،اهلِ ٜ  ْ ٖ  ،ٛاًغِٜ ُِ ;ٛاٮسصا ٍٖ ْٕفوّ  ابطٌىٟ بى ًلٌم     ٓط 

املطٜٔعى٢، فضى ز    (3) بٙ اٮُىساض   ْتَّأُّ س اٮهداز، فُّ ُٛ٭ش٢ُِ

                                                           

 .   : )ٛ( بد٬ّْ ُٕ )أٛ(1يف ط( 1)

 .   بعض أًطَ )ٛع ة١( ةٖٛ ه٢ٌِ )ة٢ٜٝٞٓ( ( يف2)

( يف بعض أًطَ )فشٌت بٙ اٮُىساُض( ٛيف ٓطىخ٢ اًَّنعى٢    3)

  اٮع٣ٌ، ٛه٭ِٗ  صشٞض.   اٮٛا ُ  أثنت يف
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 ُٙ ًُّزٚ ٛأكٌلىٙ، ٛاغىطغ  اًىر٠ هىدَّ   اًطىنإ   ُٙٓطٞ ٓ  ةٛا٪ٚ أً دُع

ٍٍ  ُٕ ُِ٘  ٙ. بعِ

ٍُٛٝٔنغٟ أٖ ٝوٜٖ اًّػ اًر٠ ٝػىطغٍ فٞىٙ ممى   ىأٓظ بىٙ       غ

فىإٖ ٗىرا أةعى٣ سبضىَٜ ٗىرا امللضىٜة        ;ٙٛ ػىط كِّ  ،أًسُظ

 أً فع، ٛاهلل أعٌّ.

َّفُّْدٛممىى  ُٝىى ٙ عٌىى٣ اًسوىىس هٌِّىى ادطِىى ُ  ٛاًلٌىىُم ع بىىٙ اهلىى

ٙ عىٕ ا٬ٗطِى ْ يف   ُعى َّّّ، ٛكُّا٬ٗطِ ْ بعِىٍ اًٞىْٜ اسب عىس   

  . ٟملططلنٍ، ٛعٕ اسبصٖ ع٣ٌ اًٜكت امل عاًٜكت ا

ٍّ ملسو هيلع هللا ىلصٛهلرا اضطع ذ أًيب  ُٖ: ;ٖ ص ٛاسبُّ ُٕ اهل عٌى٣   ف سبص

 .٘ ٗ  ٬ٛ اضطدزاهِّ وٕ زةَّ ٬ اٮُٜز امل ع٢ٞ اًيت

َّ فٞوىٜٖ   ;اًر٠ حيدخ بطنإ اشبٜق ُٕ املططلنٍ :ٛاهل

ٕ  اًعنُد ُِ اب  ِٙٚ يف  ص٭ح ُٜٝٙ ٛٛكِطٚ ٛادط٘ ة دَّٙ; جيِع ِدٜٝ

َّ; اسب عىىس  وِٞىىٍ  ُإِدىىْٜاًلٌىىإ عٌىى٣ ذًىىى ُٝ  ع ِْىىد  فىىإ

 عٕ اهلّ ٛاسبصٖ. اٮعِ َ، ٛٝطط٣ٌ بٙ اًعنُد
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 ا ةعىى ٥  ُٙط ىىَّأٛ أزغىىد أِّ ، ذا ةعىى  بىىدع ٥  ملسو هيلع هللا ىلصٛاًىىٔيب 

ٙ  بى  ُع ا٬ضىطع ٢ٓ ا حَُّشٝ  (1)فٜ٘ عٌى٣   ا هلل ٛاًَِّىع يف فغىٌ

ُىى  ٝىىدعٜ حبضىىًٜٙ،  ازبىىد ٛا٬دط٘ىى ة يف اًطشلىىم سبضىىَٜ

ٍ  ٖ  ز لُّى ُُ   ه ٖ ٝدعٜ ًدفعٙ; ٮٖ اًدع ٥ ٛاًطخٌٟ عِ  ;ًٌعِى

  ح ذ ٙ ٓ بَّجيط٘د فِٞ  ٝٔسعٙ يف اًدٕٝ ٛاًدٓٞ ، ٛٝطأَ ز  ف ًعنُد

 ُ    َ اسىسظ  =: ملسو هيلع هللا ىلص لضدٚ، ٛٝططعٞٔٙ عٌى٣ ذًىى، هِى  كى 

ٕ  ،ٝٔسعى ع٣ٌ ُ   عذىص، ٛ ذا أصى بى    بى هلل ٬ٛ  ٛاضىطع

غ٥ٟ ف٭  لٍ: ًٜ أٟٓ فعٌت هرا هى ٖ هىرا ٛهىرا، ًٛوىٕ     

 +. فإٖ ًٜ  سطض عٍِ اًػَّٞ ٖ ;ُٛ  غ ٥ فعٍ اهلِل ُزد كٍ: كُّ

يف  بني اٮُىس بى سبسظ عٌى٣ اٮُىٜز أً فعى٢ِ      ملسو هيلع هللا ىلصعفذِع

ْ  ،ب هلل هٍ س َ، ٛا٬ضطع ٢ِٓ ا٬ٓلٞ ة ًٌعذص اًر٠ ٜٗ  ٛعد

ٍُ ْ  اًغ زَّ اًوط ، أً فىر١ِ  امل عى٢ِٞ  ًٯُىٜز   ، ٛبني ا٬ضططى٭

 .ِٚٛكدز  اهلِل كغ ٥ِ ُٛػ ٗد١ِ

                                                           

    ، ٛيف بعض أًطَ )فإمن (.1ٛ2هرا يف ط( 1)
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ًِ   :طىِني كٛدعٍ اٮُىٜز   ُٟ  اًعنىد   ُِٕوى ُِْٝ كطى يف  اًطىع

ٍ   ،ذبضٌٞٙ  ;ِٙأٛ ربسِٞسى  ،ُِٙعى فُّّى   وىٕ ُٔىٙ، أٛ ة     أٛ ذبضىٞ

 ٛٝططعني مبعنٜةٚ.  ،ٚصبٜ٘ة  ف٘را ٝند٠ فٞٙ اًعنُد

 ًِ  ،ف٘ىىرا َِّٝىى٧ٕ ًىىٙ اًعنىىدُ  ; وىىٕ فٞىىٙ ذًىىى  ٬ ٛكطىى

 . ِّّط ُٛٝ ،ٛٝسع٣

ٍ  ٬ٛ زٝإ أٖ ُساع ١ُّ  ٛشٛاَ ،ًٌطىسٛز  ضىنإ   ٗرا اٮص

 اهلّ ٛاًغّ.

 فصل

  ٙ  اإلهجى زُ  ُٕٛ أه  اٮضن ، ٬ٓػساح اًضىدز ٛتِأٓٞٔطى

فىإٖ ًىىرًى  ىأثرًيا عذًٞنى  يف آػىساح اًضىىدز      ;ُىٕ ذهىس اهلل  

ِرعط :ا عى ا اٛتِأٓٞٔطٙ، ٛشٛاَ ِٗٙ ٛغِٙ، ك َ  ل  ِِ العبِن
َ
أ

عاه ُقوُُْبع ِِئُّ ًَ  . صاّللَِّعَتط 

ّ  اهلل أثس  فٌرهس  ، ِِٙطَّٞ صٍّى خ يف سضَٜ ٗرا املٌَّٜ، ًِ عظٞ

 ٛمل  ٝسدٜٚ اًعند ُٕ ثٜابٙ ٛأدسٚ.

ُ  ِ;ٛاًن ت٢ٔ اًظ ٗس١ِ بٔعّ اهلِل اًطشدُخٛهرًى  ٘  ط فُّس ْعفإٖ 
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َّ اهللِّ ب٘  ٝدفع ٛاًطشدخ  َّ  بٙ اهل عٌى٣   ، ٛحيىح اًعنىد   ٛاًغى

 ٛأع٭ٗ  سط٣ ًٛىٜ هى ٖ اًعنىدُ    املسا ِإ اًر٠ ٜٗ أزفُع اًػوس 

فإٓىٙ   ;ِ  ُىٕ أٓىٜا  اًن٭ٝى    ٗأٛ غري  ،أٛ ُسٍض ،فلٍس يف س ٢ًِ

 دٌّشضىى٣ هلىى  ع ىى  اًىىيت ٬ ُٝ  ذا ك بىىٍ بىىني ٓعىىّ اهلل عٌٞىىٙ ا   

ٚ     سط ،  ٬ٛ  ا ٛبني ُ  أص بٙ ُىٕ ُوىسٛٚ مل ٝوىٕ ًٌِوىسٛ

 . ا أًعّ ٓطن٢ّٓ

 ُٚ ٤ ةَّ، ٛأُّ ذا ابطٌى٣ اهلل ب٘ى  اًعنىد     ٛاملضى ٦إُ  ،بٍ املوىسٛ

ّ   ٛاًسعىى ،اًضىى   فٞ٘ىى  ٛ ٞسىى٢ُّ  ٘ىى ،ٗ ٓىىت ٛتأُ  ا ٛاًططىىٌٞ

ُُسَّٛف  ٍُُطٓ ٫ْت   ٘ى  ٛاًطعنىدِ  اًعند ٮدسٗى  ٛثٜابِ  ٘ ، ٛه ٖ  أُٞ

 ;سٌى١ّْٜ  املىس١ُّ  اٮغىٞ ٥   ُ د ٝ  ا اًض  ٛاًسع  هلل ب ًلٞ ْ بٜ ٞس٢ِ

 ٗ .ٗ  ُساز١ُّ ص  فطٔطٞٙ س٭١ِّٛ أدس 

َُ ُٕٛ أٓسع اٮغٞ ٥ِ ُ  أزغىد  ًٞىٙ    يف ٗرا املٜعع اضطعِ 

آظىسٛا  ا  =سٞىح كى َ:    ،يف اسبدٝح اًضشٞض ملسو هيلع هللا ىلصأًيب 

 ٍ ٬ٛ  ٔظسٛا  ا ُٕ ٜٗ فىٜكوّ; فإٓىٙ    ،ُٔوّ ُٕ ٜٗ أضس

 .  اهلل عٌٞوّ+ أٖ ٬  صةزٛا ٓع٢ُِّ أددُز
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ٍ   بىني عٞٔٞىٙ ٗىرا املٌشىظُّ      ذا ٓضىإ   فإٖ اًعند  زآٚ  ازبٌٞى

هىىجرًيا ُىىٕ اشبٌىىم يف اًع فٞىى٢ ٛ ٜابع٘ىى ، ٛيف  (1)كَّعىى ّْٝسىىٜن 

    َُ َِّى  ُٙلِّى ٌُّ، فٞىصَٛ كُّ اًسشن ٛ ٜابعٙ ُِ٘ى  بٌغىت بىٙ اسبى  ٗٛ ٙ

َّ ٙ بٔعّ اهلل اًيت ف ن فٞ٘  غريٚ ٚ ٛاغطن تِّٙ، ٛٝصةاة ضسُٛزٛغ

 ممٕ ٜٗ ةٛٓٙ فٞ٘ .

ٍُ  اًدٝٔٞى٢ِ  ٛاًن ت٢ِٔ بٔعّ اهلل اًظ ٗس١ِ اًعنِد ٛهٌِ  ت َ  أُ

ٛةفع عٔٙ غسًٛزا هجرياّْ، ٙ كد أعَّ ٚ فرًيا زأ٤ زبَّ ا ٛاًد٢ِٜٝٞٓ

 . ُطعدة١

   ْ  ُإِدىىْٜ، ُْٛٝ ٛاًغِىىٜ ٬ٛ غىىى أٖ ٗىىرا ٝىىدفع اهلِىىٜ

 .ٛاًطسٛز  اًسسح 

 فصل

َ   املٜدنى٢ِ  ُٕٛ اٮضىن ،ِ  ّ   ًٌطىسٛز ٛشٛا ا  اهلىّ ٛاًغى

ُٟ ْ  يف  شا٢ً اٮضىن ، ازب ًنى٢ِ   اًطع ٍ   ،ًٌىِٜ٘  ٛيف ذبضىٞ

ٖ ًٌطسٛز ازب ًن٢ِ اٮضن ِ، ُ  ُغ٣ عٌٞٙ ُٕ  ; ٛذًى بٔطٞ 

                                                           

 أًطَ املطأفس١ =يع ّْ+.      بعض ( ٗورا يف اًَّنع٢ اٮٛا ٛاًج ٢ٞٓ، ٛيف1)
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َ  ِِٙطفُّس ْعٗ ، ُٛ املو زٚ اًيت ٬  ؤٙ زةَّ ٚ فٞ٘ى   فوس  أٖ اغطغ 

ٖ  ُىىٕ بىى ، اًعنىىح ٛاحملىى َ، ٛأٖ ذًىىى محىىم     ، ٛدٔىىٜ

عىٕ   ُٙن ى ّّكُّ ٛهىرًى جي ٗىدُ   ،عٕ اًطسوىس فٞ٘ى    ُٙن ّّكُّ فٞذ ُٗد

أٛ غريِٗ   ،أٛ فٜق ،مم  ٝطِٜٗٙ ُٕ فلٍس كٌلٙ مل  ٝططلنٌٙ

ُّ ;ٌىى٘  يف ُطىىطلنٍ سٞ  ىىَّٙٞخ ط ُىىٕ املوىى زٚ اًىىيت ٝ  أٖ  فىىٞعٌ

َ  املططلن٢ٌُّ اٮُٜز  ٍَ  ،ٛغىس  ُ  ٝلع فٞ٘  ُٕ فري صبٜ٘  ٛآُى 

ٍْ ُٔ٘ى    اسبوىّٞ، ًىٞظ بٞىد اًعنى ةِ     ، ٛأٓ٘  بٞد اًعصٝىص  ٛآ٬

ٍ  غ٥ٟ   . ٘ ُغساِ  فريا ٘ ، ٛةفع   ٬ اًطعٟ يف ذبضٞ

ٍ    ِٙٚ عىٕ كٌِلى  س وّّى ق ِفس أٓىٙ  ذا ص ى   ٛٝعٌّ اًعنُد  ُىٕ أدى

ٙ يف  ص٭سٙ، ٛاتِأٖ  ًٞٙ ٍ ع٣ٌ زبٍّوُُّططلنٍ أُسٚ، ٛا َّ

ٙ، أسٜاًِّ ْتٌش ٛص  ،ٙكٌُنٖ اتِأُّ ا يف ذًى،  ذا فعٍ ذًى

َّ  .ُٙلٌُِّّٙ ٛكُّٛشاَ عٔٙ ٗ

 ُٛىىٕ أٓسىىع ُىى  ٝوىىٜٖ يف ُ٭سظىى٢ ُطىىطلنٍ اٮُىىٜز      

َُ ٝىىدعٜ بىىٙ:  ملسو هيلع هللا ىلصاًىىر٠ هىى ٖ اًىىٔيب  ٗىىرا اًىىدع ٥ اضىىطعِ 

ٛأصٌض  ،اًٌّ٘ أصٌض ًٟ ةٝين اًر٠ ٜٗ عض٢ِ أُس٠=

ًٟ ةٓٞ ٠ اًيت فٞ٘  ُع غٟ، ٛأصىٌض ًىٟ آفس ىٟ اًىيت     
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ًٟ يف هٍ فري، ٛاملٜت  شٝ ة١ّْ ًٞ٘  ُع ة٠، ٛادعٍ اسبٞ ١ 

 .+ًٟ ُٕ هٍ غس زاس٢ّْ

ين  ا ّّى ِو   ى أزدىٜ فى٭  اًٌىّ٘ زمحط ى  =ٛهرًى كًٜٙ: 

 . +ٙ، ٬  ًٙ  ٬ أٓت، ٛأصٌض ًٟ غأٟٓ هَّعنٍي ٓسطٟ تسف٢ُّ

اًعند ب٘ىرا اًىدع ٥ اًىر٠ فٞىٙ صى٭ح ُطىطلنٌٙ        ر ٘ فإذا ًُّ

 ةٚ ص ةك٢، ُىع ادط٘ى   ، ٢ٍٞٓٛبلٌإ س عٍس ٛاًد٠ٍّٜٞٓ اًدٝينٍّ

ٛعٍِ ًىٙ،   ،ٛزد ٚ ،ًٙ ُ  ةع ٚ سلم اهللِّافِٞ  حيلم ذًى 

 ٛآلٌإ ِٗٙ فسًس  ٛضسًٛزا.

 فصل

ُٛىىٕ أٓسىىع اٮضىىن ، ًىىصٛاَ اًلٌىىم ٛاهلِىىْٜ  ذا سضىىٍ 

ٝطىع٣ يف ربسٞس٘ى  بىأٖ ُٝلُّىدٍّز     أٖ ا  ع٣ٌ اًعند ُىٕ أًونى ت  

، ٛٝىٜتٕ عٌى٣   أضٜأ ا٬سطِ ٬ت اًيت ٝٔطٟ٘  ًٞ٘ى  اٮُىس  

 وىٕ    ا ربسٞىف ُى    ع ْطى ٞ ّّعىٍ ذًىى فُّ  ، فىإذا ف ٙط ى سّّذًى ٓ 

 ٛب٘را اًطعٟ أً فع  ،فن٘را اًطٜتني  ;ربسٞسٙ حبطإ اإلُو ٖ

َ ٙ ٛغُُِٜ صَٛ ُُِٜٗ ُٟ :ذًى ٙ، ٛٝوٜٖ بد يف دٌإ  اًطع
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 املٔ فع، ٛيف ةفع املغ ز املٞطٜز١ ًٌعند.

اٮضىىل ْ،  ، ٛأضىىن ُ،اشبىىِٜق فىىإذا سٌىىت بىىٙ أضىىن ،ُ  

ْ  اًسلس  ٛأضن ُ،  مَُّّى ط ٞ ّّفُّانٙ ُٕ احملنٜب ت املطٜٔع٢ مل  حي ٛاًعد

 ًٌىىٔسظ عٌٞ٘ىى ، بىىٍ عٌىى٣ أغىىدٍّ ٛ ىىٜتنٍي ،ذًىىى بَِّأٓٞٔىى٢ٍ

اًىىٔسظ عٌىى٣ اسطِىى َ املوىى زٚ  فىىإٖ  ىىٜتني  ;ُىى   وىىٕ ُٔ٘ىى 

ٍّ ٙ ٘ ، ٛفضًٜصىىى   ذا أغىىىغٍ ٓسط ىىى  ٛٝصٝىىىٍ غىىىدَّ ،ٓ٘ىىى ٝ٘

 اًىٔسظ   فٞذطِىع يف سلىٙ  ىٜتنيُ    ;مبدافعط٘  حبطإ ُلدٛزٚ

عىٕ ا٬ٗطِى ْ ب ملضى ٦إ،     ٍُغ ْػى اًىر٠ ٝ  ُع اًطىعٟ أًى فع   

ُ ى٢ِ  ٙ عٌى٣ دبدٝىد   ٛجي ٗد ٓسط ى   ٛ َِّ ىٙ املِّل  ًٌِوى زٚ، ُىع    (1)كِّ

 ٛسطٕ اًجل٢ بٙ. ،اعطِ ةٚ يف ذًى ع٣ٌ اهلل

َ  ف ٦ىد    ٬ٛ زٝىإ أٖ هلىرٚ اٮُىٜز      ٘  اًعظِى٣ يف سضىىٜ

 ُٕ اًجىٜا،ِ  اًضدٛز، ُع ُ  ٫ٌُٝٙ اًعنُد ٛآػساح  ،اًطسٛز 

 . اًع دٍ ٛاٰدٍ

                                                           

      ، ٛيف بعض أًطَ املطأفس١ )ك١ٜ املل ٢ُٛ(.1ٛ2هرا يف ط( 1)
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 ددًّا. ممٕ دسبٙ هجري١ّٓ ُٙ، ٛٛك ٦ُعصبس،  ٛٗرا ُػ ٗد 

 فصل

ُٕٛ أعظّ اًع٭دى ت ٮُىساض اًلٌىإ اًعضىن٢ٞ، بىٍ      

ُْ ،اًلٌىىُإ كىى١ِّٜ ا ٛأًٝغى  ًٯُىىساض اًندٓٞىى٢  ٙ آصع ِدىى ٛعىىد

ٮٖ  ;اًط٢٧ِّٞ ًٯٛٗ ْ ٛاشبٞ ٬ت اًيت دبٌن٘  اٮفو ُز ٙٛآسع ًِ

ٌُّّنى    ٙ ًٌِى٫ثسات  اإلٓط ٖ ُط٣ اضططٌّ ًٌخٞى ٬ت، ٛآسعىٍ كُّ

 ،اًغغىىإُىىٕ ُٛىىٕ اشبىىِٜق ُىىٕ اٮُىىساض ٛغريٗىى ،     

ُِ، ٛاًطػٜش ُٕ اٮضن ، امل٫مل٢ املوى زٚ   سىدٛخِ  ع كُّى ٜ    ْٕٛ

ْ  ُٙع كُّْٛأُّ ا ٛشٛاَ احمل ، ٛاٮُساض  ،ٛاًغِْٜ ذًى يف اهلِٜ

 اًطى٢٧ِّٞ  ُٚاًعضىيب اًىر٠ ًىٙ آثى زُ     ، ٛا٬ٓ٘ٞ ز اًلٌن٢ٞ ٛاًند٢ِٞٓ

 .  اًوجري١ُّٗاًيت كد غ ٗد أً ع ُغ زَّ

ٍ عٌٞىىٙ، ٛمل عٌىى٣ اهلل، ٛ ٜهَّىى  ُٛطىى٣ اعطِىىد اًلٌىىإُ  

ّْ ُ  ،ًٯٛٗىى ْ ٝطططىىٌ ٛ اًطىى٢٧ِّٞ اشبٞىى ٬ُت ُْٙطىىو٬ٌُُّّٛ   م ِثىىٛ ، 

ُْ ابىىرًىاآىىدفعت عٔىىٙ  ا ٛتِىىع يف فغىىٌٙ ،بىى هلل  اهلِىىٜ

ُْ ْ    ، ٛشاًت عٔٙ هجري ٛاًغِٜ ، ٛاًلٌنٞى٢ِ  اًندٓٞى٢ِ  ُىٕ اٮضىل 
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ًطىسٛز ُى  ٬  وىٕ    ٛسضٍ ًٌلٌإ ُٕ اًل١ٜ ٛا٬ٓػىساح ٛا 

ُىٕ ُسعى٣ اٮٛٗى ْ     فوىّ ٧ٌُىت املططػىسٞ تُ    ;عٔٙ اًطعنرُي

عٌى٣ كٌىٜ،    ٛاشبٞ ٬ت اًس ضد١، ٛهّ أثَّىست ٗىرٚ اٮُىٜزُ   

 ا  ْتةَّعىٕ اًغىعس ٥، ٛهىّ أُّ    هجريٕٝ ُٕ اٮكٜٝ ٥، فغى٭ّْ 

 . اسبِم ٛازبٜٖٔ

ٙ    ،ٛاملع ف٣ ُٕ ع فى ٚ اهلل  ًطشضىٍٞ   ;ٛٛفلىٙ زب٘ى ة ٓسطى

ًلٌلىىٙ، كىى َ   ًٌلٌىىإ، اًدافعىى٢ِ  مللٜٝىى٢ِا اٮضىىن ، أً فعىى٢ِ 

ِ َفُهَو َحْسُبهُ ط:ا عى ا ا ْ لََعَ اَّللل ه فٞىٙ   أ٠:ص: َوَمْن َيَتَوَّكل

 ف ملطٜهىٍ عٌى٣ اهلل كى٠َّٜ   ; ُ  ِٝ٘ٙ ُٕ أُس ةٝٔٙ ٛةٓٞ ٚ يٞع 

ُْ ُسث٫ٍّ ٬ ُ  اًلٌِإ ًعٌِٙ أٖ  ;، ٬ٛ  صعذٙ اسبٜاةُخفٞٙ اٮٛٗ 

 اشبىىٜق اًىىر٠ ٬ٛ ذًىىى ُىىٕ عىىعف اًىىٔسظ، ُٛىىٕ اشبىىٜز 

كىد  وسىٍ ملىٕ  ٜهىٍ      أٖ اهللُّ ا ُع ذًىا سلٞل٢ ًٙ، ٛٝعٌّ 

ُٕ  ،بى هلل  ُمِجى ٞ فُّ ;اًط ٢ُ عٌٞٙ ب ًوس ٢ِٝ َُ  ;ًٜعىدٚ  َِّٛٝى٧  فٞىصٛ

َّ ٙ ٙ فسًسى ، ٛفٜفِّى  ُسى س ٙ ٛكٌلٙ، ٛٝطندَ عطسٚ ٝطىًسا، ٛ   ٗ

اًع ف٢ٞ ٛأٖ ٝطسغٍ عٌٞٔى  بلى١ٜ اًلٌىإ     ا ع اافٔطأًٙ  ;أًُٔ 
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 ٍ ٍ  ٛثن  ٙ، ٛب ًطٜه ، اًر٠  وسٍ اهلل ٮٌٗٙ بوٍ فىريٍ  اًو ُ

ٍّ ٛةفع   س.ْٞٛع  ُوسٍٛٚ ه

 فصل

ٕ  يّّس س٬ّّ ٝ = :ملسو هيلع هللا ىلصٛيف كَٜ أًيب  ٚ ُٔ٘  س  ٖ هُّ ;٢ُٔ٫ُّْ ٫ُُ

  سداِٗ : ف ٦د  ٖ عظِٞط ٖ: +فٌلّْ  زعٟ ُٔ٘  فٌلّْ  آفس

ُ ى  اإلزغ ة  ا ُع ٢ٌُ اًصٛد٢ِ ، ٍ ٛاًلسٝإ ٛاًض سإ ٛاملع 

ٍّ َ  (1)ع٭كىى٢ُّٓىىٕ بٞٔىىى ٛبٞٔىىٙ  ٛهىى ، ٛأٓىىٙ ٝٔنغىىٟ أٖ ٛا ضىى 

 ،أٛ ٓلىط   ،ى ع٣ٌ أٓٙ ٬ بد أٖ ٝوٜٖ فٞٙ عٞإ ط سّّٕ ٓ ٜتُِّ 

فإذا ٛددت ذًىى فلى زٖ بىني ٗىرا ٛبىني ُى         ; وسٗٙ أٛ أُس 

ٛاإلبل ٥ ع٣ٌ  ،أٛ ٝٔنغٟ ًى ُٕ ك١ٜ ا٬ ض َ ،جيإ عٌٞى

 . س ُ  فٞٙ ُٕ احمل ضٕ، ٛاملل صد اشب ص٢ ٛاًع ٢ُهُّر ط احملن٢ ِب

احمل ضىٕ  ىدْٛ    ُٛ٭سظى٢ِ  ،ب٘را اإلغغ ٥ عٕ املط ٩ٛٛ

َُ ،اًضشن٢ِّ  اًس ٦ىد١ِّ  ٛذبضىٍ ًىى   ،اًساس٢ِّ َِّطٛ   ،ٛا٬ ض 

 اًضس ٥، ٛاملداُٛى٢ِ  ، ٛبل ٥ُٟٛٗ شٛاَ اهلّ ٛاًلٌم اًج ٢ٞٓ:
                                                           

ّّل٢(. 2، ٛيف ط1ٗورا يف ط( 1)       )ُع
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ع٣ٌ اًلٞ ْ ب سبلٜن اًٜادن٢ ٛاملطىطشن٢، ٛسضىَٜ اًساسى٢    

 . بني اًَّسفني

 ظ وُّى بىٍ ع   ملسو هيلع هللا ىلصعًىٔيب ب٘را اًر٠ ذهسٚ ا ُٕٛ مل ٝطاغْد

ٕ  ِِ، ٛع املط ٩ٛ  ظُِّشٌُّفُّ ;اًلغ٢ُّٞ فى٭ بىد أٖ    ا ٟ عىٕ احمل ضى

ُ ٝلٌم  ٍُ ْٕ، ٬ٛ بد أٖ ٝطودز ُ  بٞٔٙ ٛبني  ، بٙ ُٕ احملن٢ِ ٝطض

ٍّ ُِٔ٘  احمل فظ٢ِّ هجري  ع ََّّلُّط ٛٝ   عٌٞ٘ . ُٕ اسبلٜن اًيت ع٣ٌ ه

د ّ٘ عٜٖٔٔ أٓسط ُٕ أً ع ذ٠ٛ اهلِّ اًع ٢ًٞ ٜٝتِّ ٛهجري 

 .ٛاًَِّأ٢ٔٞٓ ٛكٜ  اًوٜازخ ٛاملصعذ ت ع٣ٌ اًض  

ْٕ ٝلٌلىىٜٖ، ٛٝطوىىدز  اًنطىى٢َِّٞ اًط ف٘ىى٢ِ عٔىىد اٮُىىٜز  ًوىى

 . اًضس ٥ُ

 ّ٘ عٔىىد اٮُىىٜز  يف ٗىىرا أٓ٘ىىّ ٛتٔىىٜا ٓسٜض ىى   ٛاًطىىنُإ

ت يف س ثَّٛأُّ ،ّْ٘ سَّغ فُّ ;، ٛ سهٜٗ  عٔد اٮُٜز اًضغ ز اًون ز 

ُْ ;زاسطّ٘  ،ٛاًونري١ ز اًل٢ٌٌِٞٙ ع٣ٌ اٮُٜٕ ٓسط ٜٝتِّ ف سب ش

 ;عىنيٍ   ا ٓسطىٙ تسفى٢ُّ   ٌُُِّٙوٝ  عٌٞ٘ ، ٛأ٬ ٛٝطأَ اهلل اإلع ٢ُّٓ

 ،هِى  ضىٍ٘ عٌٞىٙ اًوىىنريُ    ٍ عٌٞىٙ اًضىغريُ  ُْ٘طى فعٔىد ذًىى ٝ   
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َّ ٕ  أًسظ  ٛٝنل٣ ٧َُِّ  ُطاحيّْ . اًلٌِإ ض ه

 فصل

اًطىىىع ة١  سٞىىى ١ِّ ٙ اًضىىىشٞش٢ُّاًع كىىىٍ ٝعٌىىىّ أٖ سٞ   ىىى 

سٗ  ضٍّى لُّفى٭ ٝٔنغىٟ ًىٙ أٖ ُٝ    ;اٛأٓ٘  كضىري١ دىدًّ   ،ٛاًَِّأ٢ٔٞٓ

 اسبٞىى ١ِ فىىإٖ ذًىىى عىىدَّ  ;بىى هلّ ٛا٬ضاضىى َ ُىىع اٮهىىداز  

ًنى  ًٌىِْٜ٘   ُْ٘ٔ٘ى  ٓ   حبٞ  ٙ أٖ ٝرٗإ هىجري   ضَِّػٞ فُّ ;اًضشٞش٢ِ

 ز. اٮهداٛ

 َّٕ ٕ   ٬ٛ فسن يف ٗرا بني اً  ٛاًس دس، ًٛو ًىٙ ُىٕ    املى٫ُ

 فُعأًىى  ، ٛأًضىىُٞإاٮٛفىىُس اسبىىظُّ ب٘ىىرا اًٜصىىفِ  اًطشلىىم 

ٍُ ٍُ اًع د  .ٛاٰد

أٖ ا أٛ ف ق ُٔىٙ   ، ذا أص بٙ ُوسٛٚ  اأًٝغ اٛٝٔنغٟ 

 ، ٛبنيأٛ ة٢ّْٜٝٞٓ ة٢ّْٞٔٝ ًٙ ٝل زٖ بني بل٢ٞ أًعّ اسب ص٢ٌِ

ُ  ٜٗ فٞٙ  ٝطغض هجس١ِّ فعٔد املل ز٢ِٓ ;ُ  أص بٙ ُٕ ُوسٛٚ

 ُٕ أًعّ، ٛاعِش٭َ ُ  أص بٙ ُٕ املو زٚ.

عٌٞىٙ،   عىسزٍ  ٝل زٖ بني ُ  خي فىٙ ُىٕ سىدٛخِ   ٛهرًى 
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 ُ د فىى٭ ٝ ىى  ;ٛبىىني ا٬سطِىى ٬ت اًوىىجري١ يف اًطىى٭٢ُ ُٔ٘ىى   

 َ ، اًلٜٝىى٢ُّ اًوىىجري١ُّ ٝغٌىىإ ا٬سطِىى ٬ِت اًغىىعٞف  ا٬سطِىى 

َّ   . ٙٙ ٛفٜفِّٛبرًى ٝصَٛ ٗ

ّ دٍّلُُّٛٝ ُ  ٝوىٜٖ ُىٕ ا٬سطِى ٬ت اًىيت  وىٕ أٖ       ز أعظ

ٓسطٙ سبدٛث٘   ٖ سدثت، ٛٝطىع٣ يف ةفىع    ُٕتِّٜ ُٞٙ، فُّ ضٞن 

 ٙ.ُ  ٛكع أٛ ربسِٞس ع فّّٛيف ز  ،ُٔ٘  ْعلُُّ  مل ٝ 

ًىىى  أًىى ع  أٖ أذٝىى٢ُّ ق س ْعىى  أٖ  أً فعىى٢ِ ُٛىىٕ اٮُىىٜز  

بٍ  غىسّٗ  ٬   ،٬  غسي اٛفضًٜص  يف اٮكٜاَ اًط٢٧ٞا

َّ ٖ أغغٌت ٓسط  هلى  أٖ كٌىى    ْتغُّى يف ا٬ٗطِ ْ ب٘ ، ٛض

فىىإٖ أٓىىت مل  ;فعٔىىد ذًىىى  غىىسي هِىى  عىىس ّ٘ ;يس ُػىى ِع

 مل  غسي غ٧ًٞ .   ب ٬ّْهل (1)ْضغ ُ 

ٮفو زي، فإٖ ه ٓت أفوى ًزا فِٞى     ع ن ى   ٛاعٌّ أٖ سٞ   

 ،ضىىعٞد١ّٓ ى تٞنى٢ّٓ ٙ يف ةٝىىٕ أٛ ةٓٞى  فشٞ ُ ى  ٝعىٜة عٌٞىى ٓسُعى   

 ٛ ٬ ف ٮُس ب ًعوظ.
                                                           

      ، ٛيف بعض أًطَ املطأفس١ ) غع(.1ٛ2هرا يف ط( 1)
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ٕ ٓسطىى عٌى٣ أ٬   أٖ  ىٜتِّ ُٕٛ أٓسع اٮُٜز ًَّسة اهلّ 

ٕ   ٬ اًػوس  إ َِّّ    فىإذا أسطىٔت  ا ُىٕ ًىٙ سىمٌّ      ;اهلل ُى

أٛ ُٕ ًٞظ ًٙ سم ف عٌّ أٖ ٗرا ُع ٢ٌُ ُٔىى ُىع    ،ىعٌٞ

َ ن ف٭ ُ  ;اهلل َ   أٓعِت  ُْٕ  بػوس    يف  ا عى ا ا عٌٞٙ، هِى  كى 

عاّللَِّعالعٍُِرننُدعط فٌلىٙ:  سم فٜاظٍّ ُِ ن َْج  ِ عم ُكى  ًُ ِع ُُط  اع ًَ َُّ إِ
عَجَياِءعَوالعُشُمْراِع  . صِيَ ُكى 

 ٠ ٜ اٮٗىىىٍ ٛاٮ٬ٛة ُٛىىىٕ كُّىىى ٛٝطأهىىىد ٗىىىرا يف ُع ٌُىىى٢ِ

ٛ  ،ى ب٘ىىّا ضىى ًِّ  (1)ى عٌىى٣  ًلىى ٥ اًػىىسط ىىسّّت ٓ ْٔىىتَّفِطىى٣ 

 . فلد أزست ٛاضاست

ٍُ ،اًسغىى ٦ٍ أفىىُر ُٛىىٕ ةٛاعىىٟ اًساسىى٢ِ عٌٞ٘ىى   ٛاًعِىى

ٍّ ، ىُّلِّىىٌِلّّاًىىر٠ ُٝ (2)ةٖٛ اًطوٌىىف حبطىىإ اًىىداعٟ أًسطىى

                                                           

(1  ٍ َ  ( ٗوىرا يف اٮصى ٘  ٛيف يٞىىع أًطى   ، ٬ٛ ُعٔى٣ هلىى  ٗ٘ٔى ، ًٛعٌىى

ُعسٛفى٢ عٔىد اًع ُى٢، ٛٗىٟ ُساةفى٢ ًٌعطى ،، ٛاًٌىْٜ،        )اًػسٚ(: ٟٛٗ ه٢ٌِ 

أزاح  عٌىى٣  ىىسي اًػىىوس  ٛٝعىىين بىىرًى أٖ ُىىٕ  ىىسي عطىى ، اٮٗىىٍ ٛاٮ٬ٛة  

 ٛاضااح، ٛٗرا غ٥ٟ ُػ ٗد.  

 د  وٜٖ اًو٢ٌِ )اًػوس( ٝعين أٓى  ذا مل  َّ ًنّ٘ ب ًػوس أزست ٛاضاست.   ٛك

      ًٞظ فٞ٘  )ةٖٛ اًطوٌف(. 2، ٛيف ط1ٗورا يف ط( 2)
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سٞىح   ;ع٣ٌ أةزادىى ف ٦ًنى  ُىٕ سضىَٜ اًسغى٢ٌِٞ      ُةُْٜعٛ  

ٛأٖ  طخر ُىٕ  اسبو٢ِ، ، ٛٗرا ُٕ املٌط٠ٜ  ضٌوت اًَّسٝم 

 ، ٛبىرًى ٝصٝىد صىس ٥ُ   سٌى١ّْٜ  أُىًٜزا صى ف٢ّْٞ   اًوُِّدز ١ِ اٮُٜز 

 .اًٌرات، ٛ صَٛ اٮهداُز

ٍْ ،عٞٔٞىىى إ ْضىىُٓ أً فعىى٢ُّ ادعىىٍ اٮُىىٜز  عٌىى٣  ٛاعِىى

طٌىٜ٘ بىرًى عىٕ    ًِ ;اًغ ز١ِ  ٌطست  ا اٮُٜز  ذبلٞل٘ ، ٬ٛ

 ،ٛاضىىىطعٕ ب ًساسىىى٢ ،ًٌىىىّ٘ ٛاسبىىىصٖ ازب ًنىىى٢ِ اٮضىىىن ِ،

 أًسظ ع٣ٌ اٮعِ َ امل٢ِ٘. (1)ْٛ ي 

ُّ أً فع٢ِ ُٕٛ اٮُٜز  َ  سط يف  ، ٛاًطسسُغيف اسب َ اٮعِ 

 ادطِىع عٌٞىى بلٞى٢ِّ    ّْط ى ْشٮٖ اٮعِى َ  ذا مل  ُ  ;املططلنٍ

 َ َُ اٮعِ  فطػطد  ;اً٭سل٢ِّ اًط بل٢، ٛآغ فت  ًٞ٘  اٮعِ 

َِّْط فإذا س  ;٘ ٛتأُ   لن٢ٌُّاملطىط  غ٥ٟ بٜكطٙ أ ٞت  اٮُٜز  ت  ه

ٍٍ ٛك١ِٜ ، سورٍي بل١ِٜ  .عِ

                                                           

) يىىى ْ( ٛٗىىىٜ  1، ٛأهجىىىس أًطىىىَ ) يىىى  ( ٛيف ط2يف ط( 1)

 .   اًضشٞض املططم ُع ُ  كنٌٙ
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َ  ٛٝٔنغٟ أٖ  َّ  أً فعى٢ِ   طخري ُٕ اٮعِى  َّّ  اٮٗى ، فى ٮٗ

ٚ دَّفإٖ ِعى  ;ى فٞٙٛ ػطد زغنُط ،ى  ًٞٙص بني ُ  كٍٞ ٓسُطٍُّٞٛ 

ٍ  اًطآ٢ُُّ ُخِدْشُٝ ، ٛاضطعٕ عٌى٣ ذًىى بى ًسوس    ٛاًودز  ٛاملٌ

ُ ىى   ;ٛاملػىى ٛز١ِ ،اًضىىشٞض   ْعاضطػىى ز، ٛاةز ٕ فِىى  ٓىىدْ 

ٛعصُىت   ،فىإذا ذبللىت املضىٌش٢ِّ    ;ٙ ةزًض  ةكٞلّْ ٌُّْع سٝد ِفُ  

 فطٜهٍ ع٣ٌ اهلل  ٖ اهلل حيإ املطٜهٌني.

ٛصى٣ٌ اهلل  ، ٛاسبِد هلل ز، اًعى ملني كت ٗرٚ اًسض ٢ً، 

 .ع٣ٌ ضٞدٓ  ضبِد ٛع٣ٌ آًٙ ٛصشنٙ ٛضٌّ
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 3 _ املقدم٘

 9 ٓط اًسض ٢ً 

 11 ا ُلد٢ُ اًسض ٢ً 

 12 ًعٍِ اًض حل: اًطنإ اٮَٛ: اإل  ٖ ٛا

 14 أسٜاَ أٍٗ اإل  ٖ ٛغريّٗ ُع اًطع ة١

 15 أُج٢ٌ ع٣ٌ ذًى

 18 اًطنإ اًج ٟٓ: اإلسط ٖ  ا اشبٌم

اًطنإ اًج ًح: ا٬غطغ َ بعِىٍ ُىٕ اٮعِى َ،    

 19 أٛ عٌّ ُٕ اًعٌْٜ أً فع٢ 

 21 اًطنإ اًسابع: ادطِ   اًسوس ع٣ٌ اًعٍِ اسب عس

 23 هس اهللاًطنإ اشب ُظ: اإلهج ز ُٕ ذ

 23 اًطنإ اًط ةع: اًطشدخ بٔعّ اهلل

  

 الفهرس
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اًطنإ اًط بع: ٓظس اإلٓط ٖ  ا ُٕ ٗىٜ ةٛٓىٙ يف   

 ض ٦س أًعّ اًد٢ٜٝٞٓ

24 

اًطنإ اًجى ُٕ: اًطىعٟ يف  شاًى٢ أضىن ، اهلىّ،      

 25 ٛذبضٍٞ أضن ، اًطسٛز

 26 اًطنإ اًط ضع: اٮفر ب ًدع ٥

 27 اًطنإ اًع غس: سطٕ اًطع ٍُ ُع املو زٚ

 29 ًطنإ اسب ة٠ عػس: ك١ٜ اًلٌإ ٛعدْ آصع دٙا

اًطنإ اًج ٟٓ عػس: سطٕ اًطع ُىٍ ُىع ٓلى ٦ط    

 31 اًنػس، ٛ ٜتني أًسظ ع٣ٌ ذبٍِ عٜٞبّ٘

اًطنإ اًج ًح عػس:  ٜتني أًسظ عٌى٣ اًلٞى ْ   

 32 بضغ ز اٮُٜز ٛهن زٗ 

اًطىىنإ اًسابىىع عػىىس: ًىىصْٛ اًػىىوس، ٛاٮفىىر   

 33 ب ملل ز٢ٓ اًضشٞش٢

 34  ُظ عػس:سطٕ اًطع ٍُ ُع أذ٢ٝ أً عاًطنإ اشب
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 35 اًطنإ اًط ةع عػس:  ص٭ح اٮفو ز ٛاشبٜاتس

اًطنإ اًط بع عػس:  ٜتني أًسظ عٌى٣ تٌىإ   

 35 اًػوس ُٕ اهلل ٛسدٚ

 35 اًطنإ اًج ُٕ عػس: اٮفر ب ًسغ ٦ٍ

 36 اًطنإ اًط ضع عػس: اعطٞ ة أًظس  ا ازب ٓإ املػسن

 36 ع٣ٌ ُ  ٝٔسعاسبسظ : اًعػسٕٝاًطنإ 

 37 اسبصْ يف سطّ اٮعِ َ: اسب ة٠ ٛاًعػسٕٝاًطنإ 

 39 _ الفَسس
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 ._ زضاٜل يف األدٓاٌ ّاملراٍب ّالفسق24

_ شدددددسح زضدددددال٘ الصدددددٔذ عبددددددالسمحً الطدددددعدٖ  25

 )األضباب ّاألعنال اليت ٓضاعف بَا الجْاب(.



 

 زاض٘ ّحت ٔل(._ مصط حات يف فئب العقاٜد )د26

 _ الطحس بني املاضٕ ّاحلاضس.27

_ الئقسٓدددب لئفطددددري )الئحسٓدددس ّالئيددددْٓس( البددددً   28

 عاشْز.

 (الئحسٓددس ّالئيددْٓس )_  غددساا الطددْز يف تفطددري   29

 البً عاشْز.

_ مددددددخل لئفطدددددري )الئحسٓدددددس ّالئيدددددْٓس( البدددددً  31

 عاشْز.
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 ع ه الكالو.  



 

_ هضدٔ٘ الئطدامح مد  املددالفني يف الددًٓ عيددد      126

 الصٔذ حمند الطاٍس بً عاشْز. 

127 _    ٘  :العالهدد٘ بددني ع دده العقٔدددٗ ّع دده فقددُ ال ردد

 .  دزاض٘ حت ٔ ٔ٘ مقازى٘
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