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بػِ اهلل ايطٓٔ ايطسِٝ 

اؿُس هلل، ٚايك٠٬ ٚايػ٬ّ ع٢ً ضغٍٛ اهلل ْبٝٓا قُس ٚع٢ً 

: آي٘ ٚقشب٘ َٚٔ ٚا٫ٙ، أَا بعس

. ؾإٕ ايػؿط ْٛع سطن١ ٚكايط١، ٚؾٝ٘ ؾٛا٥س، ٚي٘ آؾات

ٖٚٛ ٚغ١ًٝ إٍ اـ٬م َٔ َٗطٚب عٓ٘، أٚ ايٛقٍٛ إٍ 

. َطًٛب َٚطغٛب ؾٝ٘

َٚٛنٛع ايػؿط َاز٠ خكب١ يًشسٜح ٚايبشح، ٚدع٤ْ ٫ 

ٜتذعأ َٔ سٝا٠ ا٭َِ، ٚثكاؾتٗا ٚتاضىٗا؛ ؾ٬ غ٢ٓ عٔ ايػؿط 

 ٌِّ عاٍ، بٌ ٫ قٝس عٓ٘ ٗ أنجط ا٭سٝإ؛ ؾايٓاؽ قتادٕٛ يًَش

ٚا٫ضؼاٍ؛ يكها٤ ساداتِٗ، ٚزؾع نطٚضاتِٗ، ٚيتشكٝل 

. ايتعإٚ ع٢ً َطاؾل اؿٝا٠، ٚيًػعٞ ٗ ايطقٞ ٚايعُطإ

 ِٔ ََ ٚأؾطاز ايٓاؽ ىتًؿٕٛ ٗ َكاقسِٖ َٔ ايػؿط؛ ؾُِٓٗ 

َكاقُسٙ ْب١ًْٝ عاي١ٝ، َِٚٓٗ َٔ َكاقسٙ ز١٦ْٝ غاؾ١ً، َِٚٓٗ َٔ 

َٔ بٌ . ٖٛ َبِٝ

 املكدمة 
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ّْ _ أٜهّا_ٚىتًؿٕٛ  َُِػَط ٗ ْٛطتِٗ يًػؿط؛ ؾُِٓٗ َٔ ٖٛ 

ـْ بايتٓكٌ؛ ؾ٬ ٜهاز ًٜكٞ عكا ايتػٝاض، ٚيٛ أعطٞ  بايػؿط، َنًٔ

. اـٝاَض ٕا َهح ٗ بًٕس أٜاَّا، ٚؾعٌ زٖطٙ َس٬٘ ٚاضؼا٫ّ

َِٚٓٗ َٔ ٜهطٙ ايػؿط، ٫ٚ ٜطٝل َؿاضق١َ بًٔسٙ ٔقَِٝس أ١ًِ، ٚيٛ 

. نإ ا٭َط بٝسٙ ٕا غاؾط ايبت١

. َِٚٓٗ َٔ ٖٛ بٌ شيو

َُ٘، ٚآزاُب٘، َٚا   ٚيكس اعتٓت ايؿطا٥ع بايػؿط َٔ سٝح أسها

. دط٣ فط٣ شيو

ٚيًؿطٜع١ اإلغ١َٝ٬ عٓا١ْٜ أٚغُع َٔ غريٖا َٛنٛع ايػؿط؛ 

ؾًكس تٛاٖطت آٜات ايهتاب ايععٜع، ٚأسازٜح ايػ١ٓ ايٓب١ٜٛ ٗ شنط 

ايػؿط َٔ سٝح أسهاَ٘ ٚآزاب٘ ٚمٛ شيو بكٝؼ عسٜس٠، ؾتاض٠ 

ُٜ ايػؿط، ٚتاض٠ ٜصنط َا ٜطازؾ٘ ٜٚسٍ عًٝ٘ نايِٛعٔ،  ٜصنط َيِؿ

ٚايػٝاس١، ٚإطٚض بايسٜاض، ٚايػري ٗ ا٭ضض، ٚايهطب ؾٝٗا، 

. ٚغري شيو

نُا إٔ نتب ايتؿػري، ٚايؿك٘، ٚؾطٚح اؿسٜح ساؾ١ً بٗصا 



 

 لطائف يف الضفز 5

. ايؿإٔ

ٚا٭زب، ٚإصنطات ١٦ًَٝ ٚنصيو نتب ايػري، ٚا٭خباض، 

. بصنط ايػؿط، ٚأسٛاي٘، ْٚٛط٠ ايٓاؽ إيٝ٘

ٚاؿسٜح ٖٗٓا غٝهٕٛ سٍٛ بعض ايًطا٥ـ ٚاـٛاطط إتؿطق١ 

ٗ أَط ايػؿط، زٕٚ إطاي١، أٚ تؿكٌٝ ٗ َػا٥ً٘؛ ٚإِا ٖٞ َتؿطقات 

تسٚض ٗ فًُٗا سٍٛ بعض أسهاّ ايػؿط، ٚآزاب٘، َٚا ٚضز ٗ 

ؾأْ٘، ٚايٛقٛف ع٢ً ؾ٤ٞ َٔ إُاضغات اـاط١٦ ؾٝ٘؛ ؾإٍ تًو 

. ايًطا٥ـ ٚاـٛاطط، ٚاهلل إػتعإ ٚعًٝ٘ ايته٬ٕ
  

 حمند بً إبزاٍيه احلند

460: ب.م: ايعيؿٞ  
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_ن١ًٝ ايؿطٜع١ ٚايسضاغات اإلغ١َٝ٬_داَع١ ايككِٝ   
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مكاصد الضفز  : أواًل

ٚغ١ًٝ إٍ اـ٬م َٔ َٗطٚب عٓ٘، أٚ _ نُا َط_ايػؿط 

. ايٛقٍٛ إٍ َطًٛب َٚطغٛب ؾٝ٘

. ٚايبٛاعح ع٢ً ايػؿط ٫ ؽًٛ َٔ ٖطب أٚ طًب

ٗٞ =×ٜكٍٛ أبٛ سإَس ايػعاي إػاؾط إَا إٔ ٜهٕٛ ي٘ َععْر : 

ََِكٔكس ٜػاؾط إيٝ٘، ٚإَا إٔ ٜهٕٛ ي٘  َُكاَ٘، ٚي٫ٛٙ ٕا نإ ي٘  عٔ 

. َككس َٚطًب

ٚإٗطٚب عٓ٘ إَا أَط ي٘ ْٔها١ْٜ ٗ ا٭َٛض ايس١ْٜٛٝ، 

ُ٘ ٔؾِت١َْٓ، أٚ  نايطاعٕٛ، ٚايٛبا٤ إشا ٚٗط ببًس، أٚ خٕٛف َغَبُب

. خك١َْٛ، أٚ غ٤ُ٬ غعط

ٌّّ نُا شنطْاٙ، أٚ خام نُٔ ُِٜكَكُس بأش١ٜ ٗ بًسٙ،  ٖٚٛ إَا عا

. ؾٝٗطب َٓٗا

ٚإَا أَط ي٘ ْها١ٜ ٗ ايسٜٔ نُٔ ابتًٞ ٗ بًسٙ ظاٙ َٚاٍ 

ٚاتػاع أغباب َتَكٗسٙ عٔ ايتذطز هلل، ؾٝ٪ثط ايُػطب١َ ٚاـٍُٛ، 

 لطائف يف الضَّفز 
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ٚهتٓب ايػع١ ٚاؾاٙ، أٚ نُٔ ُِٜسع٢ إٍ بسع١ قٗطّا، أٚ إٍ 

ٌٗ َباؾطُت٘؛ ؾٝطًُب ائؿطاَض َٓ٘ ٌٕ ٫ َتٔش . ١ٜٔ٫ٚ عُ

ٚأَا إطًٛب ؾٗٛ إَا زْٟٝٛ نإاٍ ٚاؾاٙ، أٚ زٜين ٚايسٜين 

. إَا عًِ، ٚإَا عٌُ

ٚايعًِ إَا عًِ َٔ ايعًّٛ ايس١ٜٝٓ، ٚإَا عًِ بأخ٬م ْؿػ٘ 

ٚقؿات٘ ع٢ً غبٌٝ ايتذطب١؛ ٚإَا عًِ بآٜات ا٭ضض ٚعذا٥بٗا 

. نػؿط شٟ ايكطٌْ ٚطٛاؾ٘ ٗ ْٛاسٞ ا٭ضض

. ٚايعٌُ إَا عباز٠ ٚإَا ظٜاض٠

. ٚايعباز٠ ٖٛ اؿر ٚايعُط٠ ٚاؾٗاز

َٔ ايكطبات ٚقس ٜككس بٗا َهإ نُه١ _ أٜهّا_ٚايعٜاض٠ 

.ٚإس١ٜٓ ٚبٝت إكسؽ، ٚايجػٛض ؾإٕ ايطباٙ بٗا قطب١ +( ) 

ؾٗصٙ إؾاض٠ إٍ ؾ٤ٞ َٔ َكاقس ايػؿط، ٚغٝأتٞ َعٜس بٝإ 

. ٕكاقس ايٓاؽ َٔ أغؿاضِٖ ٗ ؾكطات آت١ٝ
 

                                                        

. 2/245إسٝا٤ عًّٛ ايسٜٔ يًػعايٞ _  



 

 لطائف يف الضفز 8
 

حله الضفز : ثاىيًا

ىتًـ سهِ ايػؿط باخت٬ف إكاقس ٚا٭عُاٍ، ٜٚكٖػِ 

ع٢ً ٖصا ايٓشٛ باعتباضات، ّٚهٔ سكطٖا ٗ ث٬ث١ أقػاّ، 

. ٜٚسخٌ ؼت نٌ قػِ َٓٗا َا ٫ ّهٔ سكطٙ َٔ ا٭ؾطاز

 ( ).احملُٛز، ٚإصَّٛ، ٚإباح: ٖٚصٙ ا٭قػاّ ٖٞ

. ٚإيٝو بٝإ شيو بؿ٤ٞ َٔ اإلٜهاح

عع _ ٖٚٛ َا نإ قطب١ هلل :ايػؿط احملُٛز ؾطعّا: ايكػِ ا٭ٍٚ

ُ٘ _ ٚدٌ ُٗ ؾٝهٕٛ َٔ ١ًْ ا٭عُاٍ _ تباضى ٚتعاٍ_َٚطازّا ب٘ ِٚد

. ايكاؿ١ إؿطٚع١ اييت َُٜتَكٖطُب بٗا إٍ اهلل

: ٫ٚ ٜهٕٛ ايعٌُ قاؿّا إ٫ إشا تٛاؾط ؾٝ٘ ؾططا ايعباز٠، ُٖٚا

. اإلخ٬م هلل، ٚإتابع١ يًطغٍٛ "

٬َُّط: _عع ٚدٌ_قاٍ اهلل  ُٔ َع ِِ َأِسَػ ِِ َأُٜٗه َُٛن ًُ  .7:ٖٛزص ٔيَِٝب

ُٔ ط: _تعاٍ_ٗ َع٢ٓ قٛي٘ × قاٍ ايؿهٌٝ بٔ عٝاض  َأِسَػ

٬َُّ ص. َع

                                                        

. 2/249اْٛط إسٝا٤ عًّٛ ايسٜٔ _  
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=قاٍ . أخًك٘ ٚأقٛب٘: 

. َا أخًك٘ ٚأقٛب٘: قايٛا ٜا أبا عًٞ

إٕ ايعٌُ إشا نإ خايكّا ٚمل ٜهٔ قٛابّا مل ٜكبٌ، ٚإشا : قاٍ

نإ قٛابّا ٚمل ٜهٔ خايكّا مل ٜكبٌ ست٢ ٜهٕٛ خايكّا قٛابّا، 

.ٚاـايل إٔ ٜهٕٛ هلل، ٚايكٛاب إٔ ٜهٕٛ ع٢ً ايػ١ٓ +() 

=ٚقاٍ ايٓيب  : ٌُٔ ع٬ُّ يٝؼ عًٝ٘ أَطْا ؾٗٛ ضز" +. َٔ َع

. أٟ َطزٚز ع٢ً قاسب٘

=ٚٗ ضٚا١ٜ  ()+.َٔ أسسخ ٗ أَطْا ٖصا َا يٝؼ َٓ٘ ؾٗٛ ضز: 

 ٖٛ َا ٚضز ٓسٙ ٗ ٚبٓا٤ّا ع٢ً شيو ؾإٕ ايػؿط احملُٛز

ايؿطع، نايػؿط ٭زا٤ اؿر أٚ ايعُط٠، أٚ ظٜاض٠ َه١ أٚ إس١ٜٓ أٚ 

بٝت إكسؽ، أٚ ٭دٌ ايرب ٚايك١ً، أٚ ايسع٠ٛ إٍ اهلل، ٚا٭َط 

بإعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ إٓهط، أٚ إلق٬ح شات بٌ، أٚ إغاث١ 

ًَٗٛف، أٚ ظٜاض٠ أر ٗ اهلل، أٚ ظٜاض٠ أٌٖ ايعًِ، ٚاإلؾاز٠ 

                                                        

. 76ايعبٛز١ٜ ٫بٔ ت١ُٝٝ م_  

(. 1718)َٚػًِ  (2697)أخطد٘ ايبداضٟ _  
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َِٗٓ .

. ايػؿط يتعًِٝ ائعًِ، أٚ َتَعًُٗ٘: ٜٚسخٌ ٗ ايػؿط احملُٛز

ٞٗ إكطُب إٍ اهلل : ٚأعِٛ َا ٜسخٌ ٗ ٖصا ُِ ايؿطع عع _ايعً

. إػتُٗس َٔ ايهتاب ٚايػ١ٓ_ ٚدٌ

ُٔ عًٝ٘ َٔ عًّٛ اٯي١  ٌٗ ٚغ١ًٕٝ ُتٔعِٝ ِٔ ن ٜٚسخٌ ٗ شيو ايعً

ٚغريٖا، َٔ ايعًّٛ ايٓاؾع١ 

ِٕ أمثط ايجُاض  ٌٗ عً ٜٚسخٌ ٗ ايعًِ ايٓاؾع َٚا دا٤ ٗ ؾهً٘ ن

ٌٗ َا ظٖى ٍَ، ٣ايٓاؾع١، ٚأٚقٌ إٍ إطايب ايعاي١ٝ، ؾه  ا٭عُا

ؾٗٛ َٔ ايعًِ ايٓاؾع، ٫ _ ٚضٖق٢ ا٭ضٚاح، ٖٚس٣ إٍ ايػبٌٝ 

 ّْ ؾطم ٗ شيو بٌ َا تعًل بايسْٝا أٚ باٯخط٠؛ َؾَؿَطُف ايسٜٔ ٫ظ

. يؿطف ايسْٝا، ٚغعاز٠ُ إعاف َكرت١ْْ بػعاز٠ إعاز

ََطِت بتعًِ ْٝع ايعًّٛ ايٓاؾع١  ٚايؿطٜع١ بهُاهلا ٚمشٛهلا َأ

َٔ ايعًِ بايتٛسٝس ٚأقٍٛ ايسٜٔ، َٚٔ عًّٛ ايؿك٘ ٚا٭سهاّ، 

َٚٔ ايعًّٛ ايعطب١ٝ، ٚا٫دتُاع١ٝ، ٚا٫قتكاز١ٜ، ٚايػٝاغ١ٝ، 

ٚاؿطب١ٝ، ٚايطب١ٝ، إٍ غري شيو َٔ ايعًّٛ اييت ٜهٕٛ بٗا قٛاّ 
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 ().ا٭١َ، ٚق٬ح ا٭ؾطاز ٚ اجملتُعات

ايؿطاض بايسٜٔ َٔ بًس إٍ بًس، ؾٗصٙ ٖٞ : َٚٔ ايػؿط احملُٛز

. اهلذط٠ ايؿطع١ٝ

ايػؿُط إلْؿا٤ إساضؽ، ٚإػتؿؿٝات، : َٚٔ ايػؿط احملُٛٔز

. ٚاؾُعٝات اـري١ٜ، ٚإؿطٚعات ايٓاؾع١ عَُّٛا

، ٚدط٣ فطاٙ زاخٌ ٗ ايػؿط احملُٛز، ؾهٌ َا َه٢ شنطٙ

ٖٚصا ايٓٛع َٔ ايػؿط قس ٜهٕٛ ٚادبّا، ٚقس ٜهٕٛ َٓسٚبّا عػب 

. ا٭سٛاٍ ٚا٭ؾدام؛ ؾٗصا ٖٛ ايػؿط احملُٛز

ٚإشا سػٓت اي١ُٝٓ ؾٝ٘ ُنٔتب ا٭دُط، ٚتهاعـ يكاسب٘، 

ٚقاض ٗ عباز٠ َٓص خطٚد٘ َٔ بًسٙ إٍ سٌ قسَٚ٘ إيٝ٘، ٚقاض 

 ،ٍٕ ٌٗ َا ٜٓاي٘ ٗ شيو ايػؿط َٔ أش٣ّ، أٚ ْكب، أٚ خػاض٠ َا ن

. _عع ٚدٌ_َهتٛبّا ي٘، َصخٛضّا عٓس اهلل _ أٚ مٛ شيو 

 ٖٚٛ ايػؿط احملطّ، نؿس :ايػؿط إصَّٛ ؾطعّا :ايكػِ ايجاْٞ
                                                        

، ٚايس٥٫ٌ 20اْٛط ايسٜٔ ايكشٝض وٌ ْٝع إؿانٌ يًؿٝذ ابٔ غعسٟ م_ 

، ٚاْٛط 6ايكطآ١ْٝ ٗ إٔ ايعًّٛ ايٓاؾع١ زاخ١ً ٗ ايسٜٔ اإلغ٬َٞ يًؿٝذ ابٔ غعسٟ م

 .134َٚهات ؾهط يًؿٝذ قُس ايؿانٌ بٔ عاؾٛض م
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إػذس اؿطاّ، ٚإػذس ايٓبٟٛ، : ايطسٌ يػري إػادس ايج٬ث١

. ٚإػذس ا٭قك٢

ٚنايػؿط ٭دٌ ايطٛاف ٗ َهإ غري ايهعب١ إؿطؾ١، أٚ اؿر 

يػري بٝت اهلل اؿطاّ، نككس إؿاٖس ٚايكبٛض ٚإعاضات اييت مل 

ُِّٗا ايؿطع، ٚمل ٜأَط بككسٖا؛ ؾايػؿط إٍ ايبكاع، ٚؾس  ٜع

نٌ شيو قطّ؛ ٕا ؾٝ٘ َٔ _ ايطسٌ هلا، ٚطًب ايربن١ ؾٝٗا 

. ايؿطى، أٚ ايصضا٥ع إٛق١ً إٍ ايؿطى

غؿط إعك١ٝ نُٔ ٜػاؾط ٫قرتاف : َٚٔ ايػؿط احملطّ

. ايؿٛاسـ، ٚتؿطاب اـُٛض، ٚتعاطٞ إدسضات

. ٚنُٔ ٜػاؾط ٭دٌ إؾػاز شات ايبٌ، ٚتؿطٜل مشٌ إػًٌُ

ايػؿُط يتعًِ ايعًّٛ احملط١َ نايػؿط ٭دٌ : َٚٔ ايػؿط احملطّ

. تعًِ ايػشط أٚ تعًُٝ٘

ايػؿُط ي٬ػاض بإدسضات، ٚتطٚهٗا، : َٚٔ ايػؿط احملطّ

. ٚبٝعٗا، ٚؾطا٥ٗا

 نٌ غؿط ٜطاز َٓ٘ دًُب ايهطٔض ع٢ً ٜٚسخٌ ٗ ايػؿط احملطّ
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. إػاؾط أٚ غريٙ ٗ زٜٓ٘ أٚ زْٝاٙ

 ؾطعّا ايػؿط إهطٚٙ، نػؿط اإلْػإ ٜٚسخٌ ٗ ايػؿط إصَّٛ

. ٚسسٙ يػري ساد١ ٚمٛ شيو

 ٖٚٛ َا مل ٜهٔ يطاع١، أٚ :ايػؿط إباح: ايكػِ ايجايح

. َعك١ٝ؛ ؾ٬ قطب١ ؾٝ٘، ٫ٚ سط١َ

ٚشيو نشاٍ َٔ ٜػاؾط يطًب ضظم، أٚ ابتػا٤ ع٬ز، أٚ 

إْاّ ْؿؼ، أٚ َطاؾك١ قطٜب أٚ قسٜل أٚ مٛ شيو؛ ؾٗصا زاخٌ 

ٗ إبأح؛ ؾإٕ أعإ ع٢ً طاع١ زخٌ ؾٝٗا، ٚإٕ أعإ ع٢ً َعك١ٝ 

. أخص سهُٗا، ٚإ٫ بكٞ ع٢ً أقً٘

ثِ إٕ َطدع إبأح إٍ اي١ٝٓ؛ ؾإٕ نإ قكسٙ بػؿطٙ طًَب 

إاٍ؛ ٭دٌ ايتعؿـ، ٚضعا١ٜ غرت إط٠٤ٚ ع٢ً ا٭ٌٖ ٚايعٝاٍ، 

قاض ٖصا إباح بٗصٙ اي١ٝٓ _ ٚايتكسم َا َِٜؿُهٌ ع٢ً َبًؼ اؿاد١ 

 ( ).َٔ أعُاٍ اٯخط٠

٣ٖٛ بعس شيو ع٢ً  َّ ْؿػ٘؛ يٝتك ٚيٛ غاؾط ٚأضاز بػؿطٙ إْا

                                                        

. 2/249اْٛط إسٝا٤ عًّٛ ايسٜٔ _  
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يسخٌ شيو ايػؿط ٗ قبٌٝ _ ايعباز٠، ٚطًب ايعًِ، ٚتعًُٝ٘ 

. ايكطبات

ٚنصيو اؿاٍ يٛ غاؾط بٛايسٜ٘، أٚ أًٖ٘، ٚأ٫ٚزٙ، ٚاستػب 

  .إغعازِٖ، ٚإزخاٍ ايػطٚض عًِٝٗ ؾإْ٘ ٜ٪دط بتًو اي١ٝٓ
 

حماصً الضفز، وميافعُ، وفطائلُ : ثالجًا

َٔ ٜطٜس ايػؿط إٔ ٜػتشهط _ خكٛقّا _ ؾُُا ٜٓبػٞ يإلْػإ 

َٔ ايػؿٔط، َٚػا٤ٚٙ؛ ست٢ ٜأخص بايٓاؾع َٜٚسَع ايهاض،  قاغ

َِّ٘ . ٚ٭دٌ إٔ ٜٛدِّ٘ اٯثاض اييت ٚضزت ٗ َسح ايػؿط، أٚ ش

ٚاؿسٜح ٗ ٖصٙ ايؿكط٠ غٝهٕٛ سٍٛ قاغٔ ايػؿط، 

. ٚؾها٥ً٘

. أَا اؿسٜح عٔ َػا٥ٚ٘ ؾػٝهٕٛ ٗ ايؿكط٠ اييت تًٝٗا

: َا ًٜٞ ؾُُا ٜصنط ٗ ؾهٌ ايػؿط

ٜط٣ َٔ عذا٥ب : ظٜاز٠ ايعًِ بكسض٠ اهلل ٚعُٛت٘_ 1

َا ٜعٜسٙ عًُّا بكسض٠ _  ا٭َكاض، ٚبسا٥ع ا٭قطاض، ٚقاغٔ اٯثاض

. اهلل ٚسهُت٘، ٜٚسعٛٙ إٍ تعُٛٝ٘، ٚؾهط ْعُت٘
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، ُِٜٚهٔػُب ٜؿتض إصاٖب، ٚهًب إهاغب إٔ ايػؿط_ 2

ايتذاضب، ُِٜٚطًٔع ع٢ً ايعذا٥ب، ُٜٚؿٗس ا٭بسإ، ٜٚٓؿِّ٘ 

َِٛض٠َ ايهِبٔط، ٜٚبعح ع٢ً  ٘ٗ َغ ايهػ٬ٕ، ٜٚٓػٞ ا٭سعإ، َُٜٚش

 ().طًب ايصِّنط

ٌِ ط: _تعاٍ_ قاٍ اهلل ا٫عتباض بأسٛاٍ ا٭َِ إان١ٝ، _3 ُق

ٌَ َُُهصِّٔب َٕ َعأقَب١ُ اِي ـَ َنا ُُٛطٚا َنِٝ ِٖ اْ  .11:ا٭ْعاّ صٔغرُيٚا ٔؾٞ اَ٭ِضٔض ُث

ٍُ ا٭َِ اؿانط٠ َت٢ نإ  ًٜٚشل بأسٛاٍ ا٭َِ إان١ٝ أسٛا

. ٗ ايٓٛط إيٝٗا عرب٠ْ ُِٜٓتؿع بٗا ٗ ٚد٘ َٔ ٚدٛٙ اإلق٬ح

ؾكس  ؾكس ٜهٕٛ ايػؿط غببّا ٗ ضؾع١ ايؿإٔ؛: ضؾع١ ايؿإٔ_ 4

إٍ بًس ٜٓؿأ ايؿت٢ ٗ ْبٛؽ، ٜٚهٝل بًسٙ عٔ أْٛاضٙ، ؾريسٌ 

. ٜهٕٛ أٚغَع فا٫ّ، ؾتعِٛ َهاْت٘، ٜٚهجط ا٫ْتؿاع عهُت٘

 إٔ ايكانٞ ٜٛغـ بٔ أٓس بٔ نر َٚٔ ايؿٛاٖس ع٢ً شيو

ِٔ َئكٝ٘ ََ ٜا : ايسٜٓٛضٟ قس بًؼ ٗ ايعًِ َطتب١ نبري٠، ٚقاٍ ي٘ بعُض 

                                                        

، ٚسهِ ٚأخ٬م عطب١ٝ حملُس إهٞ 399اْٛط ايتُجٌٝ ٚاحملانط٠ يًجعاييب م_  

. 333بٔ اؿػٌ م



 

 لطائف يف الضفز 16
 

ُِ ٭بٞ ساَس ايػعايٞ، ٚايعًِ يو؟ ! أغتاش ا٫غ

َٛض: ؾكاٍ ايكانٞ  ( ).شاى ضؾعت٘ بػساز، ٚأْا َسٖطِتٓٔٞ ايسَِِّٜٓ

 ،ؾًًػؿط أثط ٗ قكٌ ايعكٌ، ٚأقاي١ ايطأٟ: قكٌ ايعكٌ_ 5

ُٚبِعٔس ايٓٛط، ٚغع١ ا٭ؾل، ٚق٠ٛ اإلضاز٠ خكٛقّا إشا نإ اإلْػإ 

. شا ؾط١ٓ، ْٚبا١ٖ، ٚاعتباض

=:×ٜكٍٛ ايؿٝذ قُس اـهط سػٌ  تؿٗس أغاتص٠ُ  

ٍُ ا٫ختباض ٚايتذطب١  اؿه١ُٔ، ٚدٗابص٠ُ ايؿًػؿ١، ٜٚعنٝ٘ طٛ

ٍَ ايب٬ز، ٚعاؾط _ ايكازق١  ََٔ اْتؿط با٭َكاض، ٚداؽ خ٬  ٖٕ أ

ٌٕ ٫ تأخصٙ ٔغ١َُٓ  ٘ٔ َدِّٝس، َٚعِك طٛا٥ـ ايٓاؽ بٓبا١ٖ قا١ُ٥، َٚنِب

ٍَ باعّا ٗ َعطؾ١ َا يٓٛع٘ ايبؿطٟ  َ٘ شضاعّا، ٚأطٛ ٍٔ ٜهٕٛ أبػ ايصٖٛ

َٔ طبإع َتبا١ٜٓ، ٚآضا٤ َتؿعب١، ٚعٛا٥َس كتًؿ١ٕ، ٚأٖٛا٤ٕ َتؿطق١ٕ، 

ٚأْ٘ أؾس ُهّٓا ٗ ايتدًل با٭سٛاٍ اييت تكطب٘ عٓس أٚيٞ ا٭يباب، 

عٝح ٫ تكسض أقٛاي٘ ٚأؾعاي٘ إ٫ عٔ إضاز٠ ق١ٜٛ ٚض١ٜٚ ثابت١، ؾُا 

ًٜؿٜ َٔ قٍٛ إ٫ قازف َطَاٙ، ٫ٚ ٜهػب ع٬ُّ إ٫ نإ سػ١ٓ 

                                                        

. 83_2/76اْٛط ضغا٥ٌ اإلق٬ح يًؿٝذ قُس اـهط سػٌ _  
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ٗ عٕٝٛ أٌٖ ايؿه١ًٝ، ٚشيو إلساط١ َساضن٘ بأٚد٘ ايػٝاغ١ 

ِّ سٌ  ٌَ بأؿٖس٠، ٚٗ أ ايعا١َ خربّا، ٜعطف سُٝح ٜػتبسٍ ايً

ُتػتعٌُ ايؿس٠ُ بس٫ّ عٔ ا٭ْا٠، ٫ٚ ىؿ٢ عًٝ٘ ٗ أٟ إٛانع 

ِٓ دطا .ٜتعاِٚ بعع٠ ايٓؿؼ، ٚإٍ أٟ سسٍّ ٜٓتٗٞ ايتٛانع، ًٖٚ +() 

ٚشيو َا وكٌ بػبب٘ َٔ ايتعاضف : تك١ٜٛ ايطٚاب٘ _6

ٚايكساقات بٌ ا٭ؾطاز، ٚايؿعٛب، ٚايٗسٍٚ َٚا ٜرتتب ع٢ً شيو 

. َٔ إكاحل ايهجري٠ اييت ٫ ؽؿ٢

ؾإػاؾط ٜؿٝس أخ٬قّا نجري٠ َٔ : انتػاب ا٭خ٬م اؿُٝس٠_ 7

َدٖطا٤ غؿطٙ؛ غٛا٤ بإطإ أٚ ا٫قتسا٤، نايكرب، ٚايهطّ، ٚإساضا٠، 

. ٚسػٔ ايتأتٞ

؛ ؾهِ َٔ نتاب َُٜعٗس ٗ عًُ٘ ِا٤ ايعًّٛ، ٚاتػاع زا٥طتٗا_ 8

. َٔ أَٗات ايهتب ٖٛ ٚيٝس ايطس١ً ٚايػؿط

َٔ ايؿطات ايطاسٌ َٔ ايكريٚإ إٍ ايؿطم َٚجاٍ شيو _  إٔ أغَس ب

َِ ٗ اؿذاظ ٚايعطام َِٔكَط بعس إٔ َتًَٖك٢ ايعً . ََٚضَز 

                                                        

. 141_140َٔ أقٛاٍ اإلَاّ قُس اـهط سػٌ م_  
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ٚأيك٢ ع٢ً ابٔ ايكاغِ أغ١ًّ٦ ٜطًب اؾٛاب عٓٗا ع٢ً َكته٢ 

َصٖب اإلَاّ َايو، ْٚع تًو ا٭غ١ً٦ ٚأدٛبتٗا ٗ نتاب نإ 

. ٜػ٢ُ ا٭غس١ٜ

ثِ ضسٌ غشٕٓٛ َٔ ايكريٚإ با٭غس١ٜ إٍ ابٔ ايكاغِ 

ٚعطنٗا عًٝ٘، ٖٖٚصبٗا، ٚأناف إيٝٗا َػا٥ٌ أخط٣، ٚقاضت 

١ْٖٚ، ٖٚٞ إؿاض إيٝٗا بكٍٛ بعض أٌٖ ايعًِ  :تػ٢ُ إَُس

أؿبشت ؾُٝٔ ي٘ عًِ بال أدب 

 

َٚٔ ي٘ أدْب عاٍس عٔ ايذٜٔ  

أؿبشت ؾِٝٗ ؾكٝذ ايؼهٌ َٓؿشدّا  

 
َٕ يف دٜٛإ طشٕٓٛ   ِٝٔت سظا َنب

 
 :ٚبٝت سػإ ايصٟ مل َٜٔطِز ٗ إس١ْٚ غرُيٙ َٔ ايؿعط ٖٛ قٛي٘

ٖٚإ ع٢ً طشا٠ٔ بين يؤٟ 

 

 ()سشْٜل بايُبٜٛش٠ َظتطري 

 

 
، سؿٛت٘ ايهتب إٔ ايطس١ً سؿٛت داْبّا عُّٛٝا َٔ ايتاضٜذ_ 9

اييت ٜٛزعٗا َ٪يؿٖٛا َا ؾاٖسٚٙ ٗ أغؿاضِٖ َٔ ٚقا٥ع ٚأسٛاٍ، 

َجٌ ضس١ً ابٔ بطٛط١، ٚضس١ً ايعبسضٟ، ٚضس١ً ابٔ دبري، 

ٚضس١ً خايس بٔ عٝػ٢ ايبًٟٛ، ٚغريٖا، ؾإْا ْط٣ ٗ ٖصٙ 

. ايطس٬ٔت أؾٝا٤َ ٫ لسٖا ؾُٝا بٌ أٜسٜٓا َٔ نتب ايتاضٜذ

                                                        

. 82_2/76اْٛط ضغا٥ٌ اإلق٬ح _ 2_ 
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 ٫ ٜكٌ عٔ أثطٖا ٗ ثطا٤ يًطس١ً أثط ٗ ثطا٤ ا٭زب_ 10

 ٫ ُٜٓٛٗا ايؿاعط إ٫ سٌ ٜععّ ع٢ً ؾهِ َٔ قكٝس٠ايعًِ، 

ايطس١ً إليكا٥ٗا بٌ ٜسٟ ًَو، أٚ ٚظٜط، أٚ ٚدٝ٘، َجٌ 

 :قكٝس٠

أدسى غًٝو خٌٝ اهلل أْذيظا 

 

إٕ ايظبٌٝ إىل َٓذاتٗا دسطا  

ؾإٕ قاسبٗا أبا عبساهلل بٔ ا٭باض ايطاسٌ َٔ ا٭ْسيؼ قس  

 ( ).ُْٛٗا اغتٓذازّا ٭َري تْٛؼ، ٚأيكاٖا بٌ ٜسٜ٘

 ٚيعٌ َٔ أؾٗط َا ٜصنط ٗ ٖصا ايػٝام َا دا٤ ٗ خرب ٚظٜط

يػإ :  إعطٚف بـا٭ْسيؼ إؿٗٛض قُس بٔ اـطٝب ايػًُاْٞ

ايسٜٔ بٔ اـطٝب، شيو اـرب ايصٟ ٜعس َٔ َٓاقب ايٛظٜط، 

ٚشيو إٔ غًطإ غطْاط١ قُس بٔ أبٞ اؿذاز بعج٘ إٍ ايػًطإ 

أبٞ عٓإ غًطإ إػطب؛ يٝػتُس َٓ٘ ايعٕٛ ع٢ً عسٚٙ، ؾًُا 

َّ ابٔ اـطٝب ع٢ً أبٞ عٓإ اضػٌ أبٝاتّا َ٪ثط٠ َسس٘ بٗا،  َقٔس

 :سٝح قاٍ

 خًٝؿ١َ اهلل طـاعـَذ ايـكـذُس

 

 ُعالى َا الح يف ايذدا قُش 

ـٗ ُقِذَسٔت٘   ٚداؾعت عَٓو ن

 

ُ٘ بؼُش   َِٜظطٝع َدِؾَع َا يٝع 

 
                                                        

  _ 
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ٚايٓاغ ُطٖشا بأسض أْذيـع 

 

يٛالى َا ٚطَّٓٛا ٚال عُشٚا  

 ُِ ُٗـ  ٚقذ أُٖتِٗ ْـؿـُٛطـ

 

 ظـشٚاتؾٛدْٗٛٞ إيٝو ٚإ 

  ْٔ ََٚط ٚمج١ًُ األَِش أْ٘ 

 

يف غري عًٝاى َا ي٘ ٚطُش  

ٌٖ َبًؼ،   ؾاٖتع ايػًطإ أبٛ عٓإ هلصٙ ا٭بٝات، ٚبًػت َٓ٘ ن

 ٚأشٕ ي٘ ، َا تطدع إيِٝٗ إ٫ ظُٝع َطايبِٗ:ٚقاٍ ٫بٔ اـطٝب

 . ؾػًِ عًٝ٘،ٗ اؾًٛؽ

 _:ٚنإ َٔ ١ًْ ايٛؾس _()قاٍ ايكانٞ أبٛ ايكاغِ ايؿطٜـ

 غؿاضت٘ قبٌ إٔ ٜػًِ ع٢ً ايػًطإ إ٫ ٣مل ْػُع بػؿري قض=

 .()+ٖصا

ٚيكس ٚضز ٗ شنط ؾها٥ٌ ايػؿط أخباض، ٚآثاض، ٚأؾعاض ٜطٍٛ 

. شنطٖا

=قاٍ بعهِٗ اطًبٛا ايطظم ٗ ايبعس؛ ؾإْهِ إٕ مل تهػبٛا : 

.َا٫ّ غُٓتِ عك٬ّ نجريّا +(2) 

                                                        

ٖٛ أبٛ ايكاغِ قُس بٔ أٓس اؿػٝين ايػبيت ثِ ايػطْاطٞ قانٞ غطْاط١ _  

.  ٚي٘ ايؿطح إؿٗٛض ع٢ً َككٛض٠ ساظّ ايكططادين760إتٛؾ٢ غ١ٓ 

، 7اْٛط ايًُش١ ايبسض١ٜ ٗ ايسٚي١ ايٓكط١ٜ، يًػإ ايسٜٔ ابٔ اـطٝب م_  

 .483 _ 482 / 1ٚتؿػري ايتشطٜط ٚايتٜٓٛط ٫بٔ عاؾٛض 
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=ٚقاٍ آخط ـُ ايٛطٔ إ٫ َنُِّٝل ايعطٔ:  .٫ ٜأي +(3) 

=ٚقٌٝ ايؿكري َٔ ا٭ٌٖ َكطّٚ، ٚايػين ٗ ايػطب١ : 

.َٛقٍٛ +(4) 

 :×ٚقاٍ ايؿاؾعٞ 

ِّ يـزٟ عكـٌ ٚرٟ أدب  َا يف امُلَكـا

 

 َٔ ساس١ٕ َؾـَذِع األٚطإ ٚاغرتٔب 

 
ٕٓ يزَٜز ايعِٝؽ يف ايٓـٔب  طـاؾش ػـِٔذ عٛضـّا عُـٔ تؿاسقـ٘  ـَب ؾإ ٚاْ

ُٜؿظــذٙ  ِّٞ سأٜـُت ٚقـَٛف املـا٤  إٕ طاح طاب ٚإٕ مل جيِش مل ٜطٔب  إ

ٚايظِٗ يٛال ؾشام ايكٛغ مل ٜـٔب  ٚاأُلِطُذ يٛال ؾـشاُم األسض َا اؾرتطت 

ٓٓاُغ َٔ ُعِذـِ َٚٔ عشٔب ٚايؼُـع يٛ ٚقؿت يف ايؿًو دا٥ُـــــــ١   ملَّٗا اي

 
 ٚايعـٛد يف أسض٘ ْْٛع َٔ اخلؼٔب  نايٗتـشٔب ًَّكـ٢ يف أَانٓـ٘ ()ٚايتِّبـش

 ؾإٕ تػـٖشب ٖــزا عــٖض َطًبـ٘ 

 

 ()ٚإٕ تػٖشب راى عٖض نايـزٖٔب 

 

 
 :_أٜهّا_ٚقاٍ 

 أْـاٍ َـشادٟ أٚ أَٛت غشٜبا طأضشُب يف طٍٛ ايبالد ٚعشضٗـا 

 ؾإٕ تًؿت ْؿظـٞ ؾًًـ٘ دٗسٖـا 

 

 ()ٚإٕ طًُت نإ ايشدُٛع قشٜبا 

                                                         

. ايصٖب: ايترب_  

. 81زٜٛإ ايؿاؾعٞ م_  

. 81زٜٛإ ايؿاؾعٞ م_  
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 :ٚقاٍ

ٚطاؾش ؾؿٞ األطؿاس مخُع ؾٛا٥ٔذ  تػٖشب عٔ األٚطإ يف طًب ايعال 

 تؿٗشز ٍِـّٖ ٚانتظـاب َعٝؼـ١ٕ

 

ِْ ٚآداْب ٚؿشب١ َادـٔذ   ()ٚعً

 
 :ٚقاٍ ابٔ ق٬قؼ

طاؾش إرا ساٚيت َقِذسا 

 

طاس اهلالٍ ؾـاس بذسا  

َِٜهظَُٔب َا دش٣   ٚاملا٤ 

 

َِٜدُبُح َا اطتكشا   طٝبّا ٚ

١ًَٔ ايٗذسِس ايٓؿٝـ   َِٓك ٚٔب

 

 ()ـظ١ٔ ُبٖذيت بايبشش سلشا 

 
 :ٚأخصٙ بعهِٗ ؾكاٍ

ْكٌِّ سنابو يف ايؿال 

 

َٞ يًكـِٛس   َٚدِع ايػٛاْ

يٛال ايتٓكٌ َا استك٢  

 

ُدٗس ايبشِٛس إىل ايٓشِٛس  

َا املانجٕٛ بأسضِٗ  

 

 ()إال َنُظهَّإ ايكبٛس 

 
 :قاٍ ايٓابػ١

                                                        

. 95زٜٛإ ايؿاؾعٞ م_  

ايػٝح إػذِ ٗ ؾطح ١َٝ٫ ايعذِ يًطػطا٥ٞ ؾطح ق٬ح ايسٜٔ خًٌٝ ابٔ _  

. 2/87أٜبو ايكؿسٟ 

. 2/87ايػٝح إػذِ _  
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ػـها ايؿكش أٚ الّ ايـذٜل ؾأنجشا  إرا املش٤ مل ٜطًب َعاػّا يٓؿظ٘ 

 تٔعؽ را ٜظـاٍس أٚ متـٛت ؾتعزسا ؾٔظش يف بالد اهلل ٚايتُـع ايػ٢ٓ 

 
=تعًٝكّا ع٢ً بٝت ايٓابػ١ ايجاْٞ× قاٍ ابٔ عبسايرب قاٍ : 

أعطف بٝتّا قس بٖٝت أنجط َٔ َا١٥ أيـ ضدٌ ٗ : بعض ايعك٤٬

 :إػادس، ٚٗ غري أٚطاِْٗ، ٖٚٛ

 ؾٔظش يف بالد اهلل ٚايتُـع ايػ٢ٓ

 

 ()تٔعؽ را ٜظـاٍس أٚ متـٛت ؾتعزسا 

 
 ().عٝح ٜٓعٍ ايػٝح: أٜٔ َٓعيو؟ قاٍ: ٚقٌٝ ٭عطابٞ

 ().ايربنات َع اؿطنات: َٚٔ أَجاٍ ايعا١َ

 :١َٝ٫ ايعذِ: ٚقاٍ ايٗطػطا٥ٞ ٗ قكٝست٘ إؿٗٛض٠ إعطٚؾ١ بـ

إٕ ايعال سذثتين ٖٚٞ قا١ً٥ 

 

ٓٗكٌ   ؾُٝا ؼذُخ إٔ ايعض يف اي

 ٢َُّٓ  يٛ إٔ يف ػشف املأ٣ٚ بًَٛؽ 

 
 ٌِ َُ  (())مل تربِح ايؼُُع َّٜٛا داس٠ احَل

   

                                                        

. 1/226بٗذ١ اجملايؼ ٫بٔ عبسايرب _  

 .1/222بٗذ١ اجملايؼ _  

. 1/222بٗذ١ اجملايؼ _  

  _ٌَُ . أٍٚ بطٚز ايؿُؼ: اَؿ

. 103 ٚ 2/85اْٛط ايػٝح إػذِ _  
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 مضاوئ الضفز ومعايبُ: رابعًا

َٔ ُتِصَنُط، ٚت٪ُٜس بأقٛاٍ، ٚآثاض، ٚأؾعاض  ؾهُا إٔ يًػؿط قاغ

. ؾهصيو ي٘ َعاٜب_ 

ٖصا شنط يبعض _ ٚ٭دٌ إٔ تتػع ايٓٛط٠ يًػؿط، َٚا قٌٝ ؾٝ٘ 

. َا ٚضز ٗ َعاٜب ايػؿط بعس إٔ ُشٔنَطِت قاغٓ٘

=ٚيعٌ أبًؼ َا دا٤ ٗ ؾس٠ ايػؿط قٍٛ ايٓيب  : ايػؿط قطع١ "

َٔ ايعصاب؛ ّٓع أسسنِ َْٛ٘، ٚطعاَ٘، ٚؾطاب٘؛ ؾإشا قه٢ 

ٌِ إٍ أًٖ٘ ًَِِٝعَذ ََُت٘ َؾ ِٗ . ()+أسسنِ َْ

ٚهلصا ؾطع ايتدؿٝـ يًُػاؾط ٗ أَٛض نجري٠ ناؾُع ٚايككط 

يًك٠٬، ٚنإباس١ اإلؾطاض ْٗاض ضَهإ، ٚنإػض ع٢ً اـؿٌ 

. َس٠ ث٬ث١ أٜاّ إٍ غري شيو َٔ ضخل ايػؿط

 ؾًًُؿام ٚا٭خطاض اييت ٜتعطض أَا نْٛ٘ قطع١ َٔ ايعصاب

 ( ).هلا إػاؾط، ٚيرتن٘ َأيٛؾإت قس اعتازٖا ٗ َسًِّ٘

                                                        

(. 1927)َٚػًِ  (1804 ٚ 3001)ضٚاٙ ايبداضٟ _  

. 3/623اْٛط ؾتض ايباضٟ _  
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بػبب ؾطق١ ا٭سباب نُا قاٍ _ نُا قاٍ بعهِٗ_ٚقس ٜهٕٛ 

 :ا٭ٍٚ ٖٚٛ ْؿطٜٛ٘

 عٝٓاى ست٢ ٜؤرْا بزٖاب  ػ٦ٝإ يٛ دشت ايذَا٤ُ عًُٝٗا

 
ِٔ َسكَُّٝٗا َٔ  مل ٜبًِؼ املعؼاَس 

 

 ()َؾِكُذ ايؼبأب ُٚؾِشَق١ُ األسباب 

 
ُّ اؿطٌَ اؾٜٛيٗن سٌ دًؼ  َٚٔ ايًطا٥ـ أْ٘ ٕا غ٦ٌ إَا

=َٛنع أبٝ٘ َِ نإ ايػؿط قطع١ َٔ ايعصاب؟:  . ٔي +

=أداب ع٢ً ايؿٛض .٭ٕ ؾٝ٘ ٔؾطاَم ا٭سباب:  +() 

 َا ًٜكاٙ إػاؾط َٔ تعب، ٚيعٌ َٔ أغباب نْٛ٘ عصابّا

ٌٕ يبعض َٔ ٜكشبِٗ خكٛقّا إشا ناْٛا شٟٚ  ُٗ َٚساضا٠، َٚتَش

أَعد١ َتكِّب١؛ ؾإٕ َٔ ُٜبت٢ً بأَجاٍ ٖ٪٤٫ ٗ غؿط غٝذس إّٔا، 

. ٚعصابّا، َٚعاْا٠ ٫ ٜعًُٗا إ٫ اهلل

إٕ ايػؿط مسٞ بصيو؛ ٭ْ٘ ٜػؿط عٔ : ٚهلصا قٌٝ

؛ خكٛقّا إشا نإ ايػؿط ط٬ّٜٛ؛ سٝح تٛٗط َعازٕ ()ا٭خ٬م

                                                        

. 254_1/253بٗذ١ اجملايؼ _  

. 3/624ؾتض ايباضٟ _  

. 2/246اْٛط إسٝا٤ عًّٛ ايسٜٔ _  
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ايٓاؽ ع٢ً سكٝكتٗا؛ ٭ٕ إػاؾط ُط ب٘ أٚقات تعب، ٚدٛع، 

ٚإضٖام، ٚمٛ شيو؛ ؾٝكعب عًٝ٘ إخؿا٤ُ َا ٖٛ عًٝ٘ َٔ 

. طبا٥ع، غ٬ف َا إشا نإ غري َػاؾط

=يًصٟ ظٖن٢ عٓسٙ بعَض ايؿٗٛز÷ ٚيصيو قاٍ عُط   : ٌٖ

ٍٗ ب٘ ع٢ً َهاضّ أخ٬ق٘؟ ؾكاٍ ٫؛ : قشبت٘ ٗ ايػؿط ايصٟ ُِٜػَتس

.َا أضاى تعطؾ٘: ؾكاٍ +() 

 ٗٞ =:×قاٍ أبٛ ساَس ايػعاي ؾإٕ ايٓؿؼ ٗ ايٛطٔ َع َٛاتا٠  

ا٭غباب ٫ تٛٗط خبا٥ُح أخ٬قٗا؛ ٫غت٦ٓاغٗا َا ٜٛاؾل َطِبَعٗا 

ًِّت ٚعجا٤َ ايػؿط، ُٚقٔطؾت عٔ  َٔ إأيٛؾات إعٗٛز٠؛ ؾإشا ُس

َأيٛؾاتٗا إعتاز٠، ٚاَُتٔشَِٓت َؿام ايػطب١، ٚاَِْهَؿَؿِت غٛا٥ًُٗا، 

.ؾُٝهٔ ا٫ؾتػاٍ بع٬دٗا_ َٚٚقَع ايٛقُٛف ع٢ً عٝٛبٗا  +() 

=قاٍ بعض اؿهُا٤ : َتاعب ايػؿط غبع١: 

. َؿاضق١ اإلْػإ َٔ ٜأيؿ٘: ا٭ٍٚ

                                                        

. 2/246إسٝا٤ عًّٛ ايسٜٔ _  

. 2/246إسٝا٤ عًّٛ ايسٜٔ _  
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. َكاض١ْ َٔ ٫ ٜؿانً٘: ايجاْٞ

. إداطط٠ َا ًّه٘: ايجايح

. كايؿ١ عازت٘ ٗ َأنً٘ َٚٓاَ٘: ايطابع

. فاٖس٠ اؿط ٚايربز بٓؿػ٘: اـاَؼ

١َٖٔٓٔ ا٬ٖٕح ٚإهاضٟ: ايػازؽ . استُاٍ 

 ().ايػعٞ نٌ ّٜٛ ٗ ؼكٌٝ َٓعٍ دسٜس: ايػابع

ٖٚصٙ إعاٜب ٜصنطٖا اؿهُا٤ ا٭ٚا٥ٌ، ٫ٚ ضٜب إٔ بعهٗا قس 

٫ ٜهٕٛ َٛدٛزّا ٗ عكطْا اؿانط، أٚ قس ٜهٕٛ َٛدٛزّا ٗ بعض 

. ا٭َانٔ، ٚٗ سل بعض ا٭ؾدام

 َٓٗا أْ٘ غبب يًصي١، ٚتؿتٝت ٖٚٓاى عٝٛب أخط٣ يًػؿط

ايصٖٔ، ٚضَا ٜتػبب ٗ تؿتت ا٭٫ٚز ٚنٝاعِٗ، خكٛقّا إشا 

. نإ قاسب٘ َهجطّا َٔ ايػؿط، ٚايبعس عٔ ا٭ٌٖ

ٚقس ٜهٕٛ ايػؿط غببّا ٗ نٝاع إاٍ، نشاٍ أٚي٦و ايصٜٔ 

                                                        

، ٚأخ٬م 2/36، ٚإػتططف يٮبؿٝٗٞ 1/152اْٛط ْع١ٖ اؾًٝؼ يًُٛغٟٛ _  

. 334عطب١ٝ م
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. َُٜبصِّضٕٚ إاٍ، ٜٚػطؾٕٛ ٗ ايرتف ٚاإلغطام ٗ ايٓعِٝ

ٖٚا ٚضز ٗ َتاعب ايػؿط َا دا٤ ٗ سسٜح زعا٤ ايػؿط، 

=ٚؾٝ٘ . ()اؿسٜح+ ايًِٗ إْٞ أعٛش بو َٔ ٚعجا٤ ايػؿط: 

 ().إؿك١: ٚايٛعجا٤ ٗ ايػؿط

=×قاٍ أبٛ عبٝس  .ٖٛ ؾس٠ ايٓكب ٚإؿك١:  +() 

=×ٚقاٍ ابٔ ا٭ثري  . أٟ ؾست٘، َٚؿكت٘:ٚعجا٤ ايػؿط: 

ُٞ ؾٝ٘ ٜؿتس ع٢ً قاسب٘ : ٚأقً٘ ٌُ ٚإؿ َِ ايٛعُح، ٖٚٛ ايٖط

ٌْ أٚعُح، ٚض١ًَْ ٚعجا٤: ٜٚؿل، ٜكاٍ َِ .َض +() 

ايػؿط : ايعصابإ: ٖٚا ْطكت ب٘ ايعطب ع٢ً ايج١ٝٓ قٛهلِ

. ٚايبٓا٤

ايػؿط ٚايبٓا٤؛ ٭ٕ : عصابإ ٫ ُٜؿعط بُٗا: ٚٗ بعض اٯثاض

                                                        

(. 3339)ضٚاٙ َػًِ _  

. 178اْٛط ايكاَٛؽ م_  

. 4/497 ٚ 1/219غطٜب اؿسٜح ٭بٞ عبٝس ايكاغِ بٔ غ٬ّ _  

. 2/864ايٓٗا١ٜ ٗ غطٜب اؿسٜح _  
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 ( ).ايػؿط ٜٓٗو ايبسٕ، ٚايبٓا٤ ٜٓٗو إاٍ

=×قاٍ ايجعاييب : ؾ٦ٝإ ٫ ٜعطؾُٗا إ٫ َٔ ابتًٞ بُٗا: 

. ايػؿط ايؿاغع، ٚايبٓا٤ ايٛاغع +

=ٚقاٍ ايػؿط، ٚايٖػكِ، ٚايكتاٍ ث٬ث١ْ َتكاضب١ْ؛ ؾايػؿُط : 

ََِٓبُت إٓاٜا  ٍُ .غؿ١ُٓٝ ا٭ش٣، ٚايٓػكِ سطُٜل اؾػس، ٚايكتا +() 

 :ٚقاٍ بعهِٗ

ٌٗ ايعزاب قطع١ َٔ ايظؿش  ن

 

 ()ٜاسب ؾاسددْٞ إىل ِسٜـ احلطش 

 
ايهؿا١ٜ ٚيعّٚ ا٭ٚطإ، : َا ايػبط١؟ قاٍ: ٚقٌٝ ٭عطابٞ

. ٚاؾًٛؽ َع اإلخٛإ

ايتٓٗكٌ ٗ ايبًسإ، ٚايتٓشِّٞ عٔ : ؾُا ايصي١؟ قاٍ: قٌٝ

. ايبًسإ

ايػطب١ُ ٔشٖي١؛ ؾإٕ َضٔزؾتٗا ٔع١ِّ، ٚإٕ أعكبتٗا : ٚقاٍ بعض ا٭زبا٤

. ؾتًو ْؿؼ َهُش١ً_ ٔق١ًٖ 
                                                        

. 335اْٛط سهِ ٚأخ٬م عطب١ٝ م_  

. 401ايتُجٌٝ ٚاحملانط٠ م_  

. 335، ٚسهِ ٚأخ٬م عطب١ٝ 401اْٛط ايتُجٌٝ ٚاحملانط٠ م_  
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. ايػطب١ شي١، ٚايصي١ ق١ً: ٚقايت ايعطب

ٚؾبٗت ايعطُب ٚاؿهُا٤ُ ايػطٜب بايٝتِٝ ايًطِٝ ايصٟ ثهٌ 

ّٖ تطأّ ي٘، ٫ٚ أب َِٜشٔسُب عًٝ٘  () .أبٜٛ٘؛ ؾ٬ أ

=ٚنإ ٜكاٍ اؾايٞ عٔ َػك٘ ضأغ٘ نايعري ايٓاؾع عٔ : 

َٛنع٘ ايصٟ ٖٛ يهٌ َغُبٕع ؾطٜػ١، ٚيهٌ نًٕب قٓٝك١، ٚيهٌ 

١َٖٝٔ ّٕ َض .ضا +() 

ٚدا٤ ٗ نتاب ْع١ٖ اؾًٝؼ ١َٝٓٚ ا٭زٜب ا٭ْٝؼ تأيٝـ 

زخٌ ايؿٝذ : ايعباؽ بٔ عًٞ بٔ ْٛض ايسٜٔ اؿػٝين إٛغٟٛ

عبسايطظام ايؿٝيب غازٕ بٝت اهلل اؿطاّ ع٢ً اؿػٔ بٔ أبٞ ِٞ 

 ٜػتأشْ٘ ٗ ايػؿط، ٚضنٛب ايبشط، ؾأْؿسٙ _ؾطٜـ َه١_

 :ايؿطٜـ قٍٛ ايطػطا٥ٞ َٔ ٫َٝت٘
َُو ُيٖر ايبشش تشنب٘  َِ اقتشا ٔؾٝ

 
ـ١ُٖ ايٛػٌ  ََ  ٚأْت تهؿٝو َٓ٘ 

 

 
 :ؾأْؿسٙ ايؿٝذ عبسايطظام ايؿٝيب ع٢ً ايبس١ٜٗ

                                                        

. 344، ٚاحملاغٔ ٚإػا٨ٚ م124احملاغٔ ٚا٭نساز م_  

. 401، ٚاْٛط ايتُجٌٝ ٚاحملانط٠ م124احملاغٔ ٚا٭نساز م_  
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أسٜذ َبِظَط١َ نٍـّ اطتعني بٗا 

 

ع٢ً قطا٤ سكٛم يًعال قبًٞ  

 
ؾأَط ي٘ ايؿطٜـ بكها٤ زٜٓ٘، ٚأَط ي٘ بأيـ أٓط، ٚتطى 

 ().ايؿٝذ ايػؿط

ٚعٔ أبٞ عبٝس٠ إٔ اؿط١٦ٝ أضاز غؿطّا، ؾأتت٘ اَطأت٘، ٚقس 

 :قسَت ضاسًت٘؛ يرينب، ؾكايت

َٓا إيٝو ٚػٛقٓا  ٗٓ ارنش َتش

 

ٚارنش بٓأتو إْٗٔ ؿػاُس  

 
 ().ُسٓطٛا، ٫ ضسًت يػؿط أبسّا: ؾكاٍ

=×ٚقاٍ ابٔ عبسايرب أضاز أعطابٞ ايػؿط ؾكاٍ ٫َطأت٘ : 

 :_إْ٘ اؿط١٦ٝ: ٚقٌٝ_

ُعذِّٟ ايظٓني يػٝبيت ٚتـٖبشٟ 

 

ٚرسٟ ايؼٗٛس ؾإْٗٔ قـاس  

 
  :ؾأدابت٘

ارنش ؿبابتٓا إيٝو ٚػٛقٓا 

 

ٚاسسِ بٓأتو إْٗٔ ؿػاس  

 
.ؾأقاّ، ٚتطى غؿطٙ +() 

                                                        

 ْك٬ّ عٔ ْع١ٖ 91_90ٖهصا عًُتين ايهتب يًؿٝذ قُس بٔ غعٛز اؿُس م_  

. اؾًٝؼ يًُٛغٟٛ

. 2/69ا٭غاْٞ _  
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ُٔ سٝإ ايعبسٟ ّْ ب َٖٔط  :ٚقاٍ 

 ()ُتٓٛٔؿش َظًَّٛا عًٝ٘ ٚظاملّا ٚدذُت ايؿت٢ َا نإ يف غري قَٛ٘ 

 
 :ٚقاٍ آخط

ٕٖ اغرتاب املش٤ َٔ غري سادـ١ٕ   ٚال ؾاقـ١ٕ ٜظـُٛ هلـا يعذٝب ٚإ

 
 ()غشٜب: ٚيٛ ْاٍ ًَهّا إٔ ٜكـاٍ ٚسظب ايؿت٢ راّل ٚإٕ أدسى ايػ٢ٓ 

 
 :ٚقاٍ آخط

ٖٓو ثاّٜٚا يف غشب١  ال أيؿٝ

 

ُٜشَػُل   ٍِ ِّ طٗ  ()إٕ ايػشَٜب به

 
 :ٚأْؿسٚا

 إٕ ايػشٜب ي٘ اطتها١ُْ َزْٕب

 

َُشٜب   ٍٗ ٍٕ ٚر َٔذٜا  ()ٚخطُٛع 

 
قصضّا َٔ _ ضُٓٗا اهلل  _ ٚقاٍ ايطططٛؾٞ َعاضنّا ايؿاؾعٞ

 .ايػؿط

                                                                                                  

. 1/227بٗذ١ اجملايؼ _  

. 107ٓاغ١ ايبشرتٟ م_  

. 126احملاغٔ ٚا٭نساز م_  

 .1/223بٗذ١ اجملايؼ _  

 .1/224بٗذ١ اجملايؼ _  
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َّـ عٔ األطؿاس إٕ نٓت طايبّا  زلا٠ّ ؾؿٞ األطؿاس طبع عٛا٥ِل  َتد

ٍٕ ٚؾكذ أسب١ٕ   تؿشُم إخٛا

 

ٚتؼتٝت أَٛاٍ ٚٔخٝؿ١ُ طاسِم  

ٚنجش٠ُ إحياٍؾ ٚق١ًُ َؤٍْع  

 

 ()ٚأعظُٗا ٜا ؿاح طه٢ٓ ايؿٓادِم 

 
ِْ ٚآداْب ٚؿشب١ُ ؾا٥ل  يف األطؿاس نظب َعٝؼ١ٕ : ؾإٕ قٌٝ ٚعً

 ٌِ  نإ را دٖشّا تكادّ عٗذٙ: َؾُك

 
ٚأعكب٘ دْٖش نجري ايعٛا٥ل  

 ٖٚزا َكايٞ ٚايظالّ َؤْٜذ 

 

 

 ٚدشِّب ؾؿٞ ايتذشٜب عًِ احلكا٥ل 

 

، ٫ٚ ضٜب إٔ أنجط َا ٚضز َٔ ٖصا بعض َا قٌٝ ٗ شّ ايػؿط

شيو قشٝض، خكٛقّا ٗ ايعَٔ ا٭ٍٚ؛ ٕا ٗ ايػؿط َٔ إؿام 

. ٚايهًؿ١ ايع١ُٝٛ

ٚٗ عكطْا اؿانط َقُطَبت إػاؾات، ٚتٝػطت ايػبٌ؛ بؿهٌ 

َٔ تعبٝس ايططم، ٚتٛاُؾٔط ٚغا٥ٌ ايٓكٌ _ عع ٚدٌ_َا ٖٝأٙ اهلل 

اؿسٜج١ ايرب١ٜ، ٚايبشط١ٜ، ٚاؾ١ٜٛ، َٔ غٝاضإت، ٚقطاضإت، 

ٕٔ، ٚبٛاخَط، ٚطا٥طات؛ ؾشكًت ايطاس١، ٚايطؾا١ٖٝ َٔ  ٚغؿ

ُِ بٛغا٥ٌ  ٖصٙ ايٓاس١ٝ؛ سٝح ايػطع١ُ ٗ ايٛقٍٛ، ٚايتَٓٗع

                                                        

ٍْ ٜٗٝأ إلقا١َ إػاؾطٜٔ با٭دط، : ايؿٓسم: 2/703دا٤ ٗ إعذِ ايٛغٝ٘ _   ُُْع

. ؾٓازم: ْع٘
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. ايتهٝٝـ ايباضز٠ ٚاؿاض٠

. َٚع شيو نً٘ ٜبك٢ ايػؿط ؾاقّا َطٖكّا يًٓؿؼ، ٚايبسٕ عَُّٛا

َٚٔ تًو إؿك١ َا ٜهٕٛ َٔ تعطٌ ٖصٙ إطانب، ٚنجط٠ 

سٛازثٗا اييت ُتِعٖل ا٭ضٚاح، َٚتَتَػٖبُب ٗ نجري َٔ ايعاٖات، 

. ٚا٭َطاض؛ ؾٗصٙ اؿٛازخ تعهِّط قؿٛ تًو إطانب إطو١

َٖٛا  تأٗخُط ايطس٬ت اؾ١ٜٛ ٗ نجري َٔ _ أٜهّا_ٜٚعهط قؿ

. ا٭سٝإ عٔ َٛاعٝسٖا، بػبب خًٌ أٚ عطٌ

ٚإشا ؾات َٛعُس ايطس١ً تطتب عًٝ٘ تأخْط، ٚضَا ٜطٍٛ؛ ؾٝبك٢ 

. ايػؿُط غؿطّا َُٗا نإ

 َّ ٚيعٌ َٔ سه١ُ ايؿطٜع١، ٚعِٛ َكاقسٖا إٔ ْاطت أسها

ايػؿط بهْٛ٘ غؿطّا بػض ايٓٛط عٔ ضاس١ إػاؾط ٗ غؿطٙ َٔ 

. عسَٗا
 

؟ الضفز أو اإلقامة: أيَنا أفطل: خامضًا

 ،ُ٘ٔ ٚبعس إٔ تبٌ ؾ٤ٞ َٔ َؿّٗٛ ايػؿط، َٚكاقسٙ، ُٚسِه

أُٜٗا أؾهٌ ايػؿط أٚ : يػا٥ٌ ٜػأٍ، ؾٝكٍٛ_ َٚٓاؾع٘، َٚعاٜب٘ 
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اإلقا١َ؟ 

إٔ شيو ٜهاٖٞ ايَٓٛط ٗ إٔ × نُا قاٍ ايػعايٞ _ ٚاؾٛاب 

 ( ).ا٭ؾهٌ ٖٛ ايععي١ أٚ إدايط١

َٚع٢ٓ شيو إٔ ا٭ؾهٌ ٗ ايػؿط ٚاؿهط ىتًـ باخت٬ف 

. ا٭سٛاٍ ٚا٭ؾدام

ْٚاع شيو إٔ ايػؿط إٕ نإ ؾٝ٘ تعإٚ ع٢ً ايرب ٚايتك٣ٛ 

ؾٗٛ َأَٛض ب٘، ٚإٕ نإ ؾٝ٘ تعإٚ ع٢ً اإلثِ ٚايعسٚإ ؾٗٛ َٓٗٞ 

. عٓ٘

ٚإشا نإ ايػؿط ٖا ٜعزاز ب٘ ايعبس إّاّْا إَا ٫ْتؿاع٘ ب٘، أٚ يٓؿع٘ 

. ي٘، ؾٗٛ خري

. ٚإٕ نإ بايعهؼ ؾاإلقا١َ أؾهٌ

ٚايؿدل ايٛاسس قس ٜهٕٛ ايػؿط أؾهٌ ٗ سك٘ تاض٠، ٚقس 

. تهٕٛ اإلقا١َ ٗ سك٘ أؾهٌ تاض٠ أخط٣ ٖٚهصا . .

ٌّ َ٪١ْٚ ا٭ٌٖ  ٌّٟ ع٢ً ايرتساٍ، َهؿ َٚٔ ايٓاؽ َٔ ٖٛ َقٛ

                                                        

. 250_2/249إسٝا٤ عًّٛ ايسٜٔ _  
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ِّع ب٘ ٜؿطض عًٝ٘  ٚا٭٫ٚز، ٚعًُُ٘ ايٛادب عًٝ٘، أٚ إَُتط

. ؾايػؿط ٗ سل ٖصا أؾهٌ_ ايتٓكٌ َٔ بًس إٍ بًس 

َٚٔ ايٓاؽ َٔ ٖٛ بعهؼ شيو ُاَّا، ؾتهٕٛ اإلقا١َ ٗ سك٘ 

. أؾهٌ

 

التفكُ يف أحلاو الضفز : صادصًا

ؾٝشػٔ بإػاؾط إٔ ٜتؿك٘ ٗ أسهاّ ايػؿط ٚيٛ ع٢ً غبٌٝ 

اإلْاٍ؛ نايعًِ بأسهاّ ق٠٬ إػاؾط، ٚإػض ع٢ً اـؿٌ، 

. ٚايتُِٝ، ٚأزع١ٝ ايػؿط

ا٫غتداض٠ُ ٚا٫غتؿاض٠ُ ٗ ايػؿط، ٚظَاْ٘، : َٚٔ شيو

. َٚهاْ٘، ٚضؾكت٘، ٚايططٜل ايصٟ غٝػًه٘

َٚٔ شيو نتاب١ ايٛق١ٝ قبٌ ايػؿط، أٚ إناؾ١ َا ٜطٜس إناؾت٘ 

_ إيٝٗا َٔ ايتدًل َٔ سكٛم ايعباز، ٚتٛق١ٝ ا٭ٌٖ بتك٣ٛ اهلل 

. _عع ٚدٌ 

؛ َٚٔ أسهاّ ايػؿط َعطؾ١ ا٭ٚقات اييت ٜػتشب ؾٝٗا ايػؿط

ُّ اـُٝؼ، ؾكس دا٤ ٗ  ؾُٔ ا٭ٚقات اييت ٜػتشب ؾٝٗا ايػؿط ٜٛ
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=قاٍ÷ قشٝض ايبداضٟ عٔ أبٞ بٔ نعب  َيَكًُٖا نإ ضغٍٛ : 

.ىطز إشا خطز ٗ غؿط إ٫ ّٜٛ اـُٝؼ" اهلل  +() 

=ٚٗ ضٚا١ٜ .نإ وب إٔ ىطز ّٜٛ اـُٝؼ:  +() 

؛ ؾكس أخطز أبٛ زاٚز ٗ غٓٓ٘ عٔ َٚٔ شيو ايػؿُط أٍٚ ايٓٗاض

ِّ عٔ ايٓيب =قاٍ" قدٕط ايػاَس . ايًِٗ باضى ٭َيت ٗ بهٛضٖا:  +

ٚنإ إشا بعح غط١ّٜ أٚ دٝؿّا بعجِٗ َٔ أٍٚ ايٓٗاض، ٚنإ قدْط 

ضد٬ّ تادطّا، ٚنإ ٜبعح ػاضت٘ َٔ أٍٚ ايٓٗاض؛ ؾأثط٣ َٚنُجط 

.َاُي٘ +() 

، ٚايتػبٝض، َٚٔ أسهاّ ايػؿط َعطؾ١ ا٭شناض اـاق١ ب٘ نايتهبري

=÷قاٍ دابط .إشا قعسْا نٖبطْا، ٚإشا ْعيٓا َغٖبشٓا:  +() 

َٚٔ أسهاّ ايػؿط نطا١ٖٝ تؿطم إػاؾطٜٔ عٓس ايٓعٍٚ ساٍ 

÷ ، ؾكس دا٤ ٗ غٓٔ أبٞ زاٚز َٔ سسٜح أبٞ ثعًب١ اـؿينغؿطِٖ

                                                        

(. 2949)ايبداضٟ _  

(. 9450)ايبداضٟ _  

(. 2606)أبٛ زاٚز _  

(. 2993)ايبداضٟ _  
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نإ ايٓاؽ إشا ْعٍ ضغٍٛ : قاٍ عُطٚ_ نإ ايٓاؽ إشا ْعيٛا َٓع٫ّ : قاٍ

=تؿطقٛا ٗ ايؿعاب ٚا٭ٚز١ٜ؛ ؾكاٍ ضغٍٛ اهلل_ َٓع٫ّ " اهلل  : إٕ "

. َتؿٗطقهِ ٗ ٖصٙ ايؿعاب ٚا٭ٚز١ٜ إِا شيهِ َٔ ايؿٝطإ +

: ؾًِ ٜٓعٍ بعس شيو َٓع٫ّ إ٫ اْهِ بعهِٗ إٍ بعض ست٢ ٜكاٍ

ُِٖٗ  ( ).يٛ بػ٘ عًِٝٗ ثٛب يع

ٖٚا ٜٓبػٞ يًُػاؾط إٔ ٜػتشهط إٔ زعٛت٘ َػتذاب١، ؾعٔ أبٞ 

=قاٍ" إٔ ايٓيب÷ ٖطٜط٠ ث٬خ زعٛات َػتذابات ٫ ؾو : 

.زع٠ٛ ايٛايس، ٚزع٠ٛ إػاؾط، ٚزع٠ٛ إًّٛٛ: ؾٝٗٔ +() 

إٍ غري شيو َٔ ا٭سهاّ ايهجري٠ إتعًك١ بايػؿط، ٚاييت غريز شنط 

.يبعهٗا ٗ ؾكطات آت١ٝ عػب َا ٜتٝػط؛ إش إكاّ ٫ ٜػُض بايتؿكٌٝ  

() 

 

 التأمري: صابعًا
                                                        

(. 2628)أبٛ زاٚز _  

(. 1536)أخطد٘ أبٛ زاٚز _  

نتاب نٝا٤ ايػايهٌ ٗ أسهاّ ٚآزاب إػاؾطٜٔ، : َٔ أسػٔ َا نتب ٗ ٖصا_  

. يًؿٝذ و٢ٝ اؿذٛضٟ
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ٚا٭قٌ ٗ ايتأَري ٗ ايػؿط َا دا٤ ٗ غٓٔ أبٞ زاٚز عٔ أبٞ 

=قاٍ" إٔ ضغٍٛ اهلل÷ غعٝس اـسضٟ إشا خطز ث٬ث١ ٗ : 

 ()+.غؿط ؾًٝ٪َطٚا أسسِٖ

ؾإشا نإ إػاؾطٕٚ ْاع١ ؾعًِٝٗ إٔ ٜ٪َطٚا أَريّا، ٚإٔ 

شا خرب٠ ٚغساز ضأٟ، ٚعًِٝٗ إٔ ًٜعَٛا طاعت٘ ٗ غري ٜهٕٛ 

ٜطؾل  إٔ نُا عًٝ٘، َعك١ٝ اهلل، ٚيٝشصضٚا َٔ ا٫خت٬ف عًٝ٘

. ، ٚأ٫ ٜػتٓهـ َٔ خسَتِٗبِٗ، ٚإٔ ٜػتؿريِٖ

َٚٔ سه١ُ ا٭َري إٔ ٜهٕٛ ٚاغع ايكسض، ساظَّا سهُّٝا، 

. عإّا بطبا٥ع أقشاب٘، َعا٬َّ هلِ بصيو إكته٢

=×قاٍ أبٛ ساَس ايػعايٞ ٚيٝ٪َطٚا أسػَِٓٗ أخ٬قّا، : 

. ٚأضؾَكِٗ با٭قشاب، ٚأغطَعِٗ إٍ اإلٜجاض ٚطًب إٛاؾك١

ٚإِا ُٜشتاز إٍ ا٭َري؛ ٭ٕ اٯضا٤ ؽتًـ ٗ تعٌٝ إٓاظٍ 

َِٛسس٠، ٫ٚ ؾػاز إ٫  ٚايططم َٚكاحل ايػؿط، ٫ٚ ْٛاّ إ٫ ٗ اي

. ٗ ايهجط٠

                                                        

)ٚقاٍ ا٭يباْٞ ٗ قشٝض غٓٔ أبٞ زاٚز (2608)أبٛ زاٚز _   . سػٔ قشٝض:  )
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ِّ ٚاسس  ِٔ؛ ٭ٕ َسبط ايه َُِط ايعاَي َُا طٚإِا اْتِٛ َأ ٔٗ َٕ ٔؾٝ ِٛ َنا َي

ُ٘ َيَؿَػَسَتا ١َْٗ ٔإ٫ٖ ايًٖ . 22:ا٭ْبٝا٤ص آٔي

َُٚٗا نإ إسبُِّط ٚاسسّا اْتِٛ ايتسبرُي، ٚإشا نجط إسبطٕٚ 

َٔ اإلقا١َٔ ٫ ؽًٛ َٔ  ؾػست ا٭َٛض ٗ اؿهط ٚايػؿط إ٫ إٔ َٛاط

. أَري عاّ نأَري ايبًس، ٚأَري خام نطب ايساض

ٚأَا ايػؿط ؾ٬ ٜتعٌ ي٘ أَرْي إ٫ بايتأَري؛ ؾًٗصا ٚدب ايتأَري؛ 

.يٝذتُع ؾتاُت اٯضا٤ +() 

=×إٍ إٔ قاٍ ثِ ع٢ً ا٭َري إٔ ٫ ٜٓٛط إ٫ ٕكًش١ : 

ّٔ، ٚإٔ هعٌ ْؿػ٘ ٚقا١ٜ هلِ نُا  ْكٌ عٔ عبساهلل إطٚظٟ ايكٛ

=، ؾكاٍأْ٘ قشب٘ أبٛ عًٞ ايطباطٞ ع٢ً إٔ تهٕٛ أْت ا٭َري : 

ٍّٞ : أٚ أْا، ؾكاٍ بٌ أْت، ؾًِ ٜعٍ وٌُ ايعاز يٓؿػ٘، ٚ٭بٞ عً

ٍَ ايًٌٝ  ع٢ً ٚٗطٙ، ؾأَططت ايػُا٤ شات ي١ًٝ، ؾكاّ عبس اهلل طٛ

: ع٢ً ضأؽ ضؾٝك٘ ٚٗ ٜسٙ نػا٤ْ ّٓع إطط، ؾهًُٖا قاٍ ي٘ أبٛ عًٞ

ٕٓ اإلَاض٠ َػ١ًُٖ يٞ؟: أمل تكٌ: ٫ تؿعٌ، ٜكٍٛ ؾ٬ تتشهِ ! إ

                                                        

. 2/252إسٝا٤ عًّٛ ايسٜٔ _  



 

 لطائف يف الضفز 41

ٖٞ، ٫ٚ تطدع ٗ قٛيو، ست٢ قاٍ أبٛ عًٞ ٚززُت أِّْٞ يٛ : عً

.أْت ا٭َري، ؾٗهصا ٜٓبػٞ إٔ ٜهٕٛ ا٭َري: َٓت ٚمل أقٌ ي٘ +() 
 

لشوو التكوى يف الضفز : ثاميًا

ؾايتك٣ٛ ٖٞ خري ايعاز، ٚخري ايًباؽ، ٚاإلْػإ قتاز إٍ 

ايتك٣ٛ أعِٛ َٔ سادت٘ إٍ َطعُ٘ َٚؿطب٘ ًَٚبػ٘ غٛا٤ نإ 

. شيو ٗ ساٍ إقاَت٘ أٚ غؿطٙ

: ٚإػاؾط وتاز إٍ ايٛق١ٝ بايتك٣ٛ ٭غباب نجري٠، َٓٗا

. َطًٛب١ بهٌ ساٍ_ نُا َط _ إٔ ايتك٣ٛ _ 1

ََُعٖطْض يًُداطط ٗ غؿطٙ؛ ؾكس تؿذ٪ٙ ا١ُٕٝٓ _ 2 إٔ إػاؾط 

. ٖٚٛ ٗ تًو اؿاٍ

إٔ إػاؾط قس ٬ٜقٞ َا ٬ٜقٞ َٔ ايؿً ٚايكٛاضف غٛا٤ _ 3

نإ شيو َٔ ؾً ايؿبٗات، أٚ ايؿٗٛات؛ ؾٝشتاز إٍ إّإ 

َ٘ٗ . ٜطزع٘، ٚتك٣ٛ تع

                                                        

. 2/252إسٝا٤ عًّٛ ايسٜٔ _  
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ِّّ ضأغ٘ . ٚإ٫ ٚيؼ ٗ ايؿطٚض، ٣ٖٛٚ ع٢ً ُأ

إٔ إػاؾط غطْٜب، ٚايػطُٜب ٫ هس ٗ غؿطٙ َٔ ٚاظع _ 4

اؿٝا٤، ٚايػرت َا هسٙ ساٍ إقاَت٘ بٌ ٚٗطاْٞ أْاؽ ٜعطؾْٛ٘ 

. ٜٚعطؾِٗ

إٔ إػاؾط قس ٫ هس َٔ ٜعٝٓ٘ ع٢ً ايرب ٚايتك٣ٛ نُا هسٖا _ 5

ساٍ إقاَت٘؛ بٌ قس هس َٔ ٜ٪ٗظٙ إٍ إعاقٞ أظّا؛ ؾكس ٜكِٝ ٗ 

َهإ تهجط ؾٝ٘ إٓهطات، ٚقس ٜتعطض إلغطا٤؛ ؾتهعـ ْؿػ٘، 

ٜٚت٬عب ب٘ ايؿٝطإ؛ ؾإشا يعّ ايتك٣ٛ أعاْ٘ اهلل، َٚقَطَف عٓ٘ 

. اٯؾات ٚايؿطٚض

إٔ إػاؾط قس هس َٔ اهلِ، ٚايػِ، ٚايهٝل، ٚأمل ايػطب١ _ 6

َا ٜهسض قؿٛٙ خكٛقّا ٗ بسا١ٜ غؿطٙ؛ ؾهًُا قطب َٔ ضب٘، 

ٚنجط ؾ٪ٚٙ إيٝ٘ أْؼ قًب٘، ٚأطُأْت ْؿػ٘، ٚٚدس َا ٜػين 

ِٗ ؾعج٘؛ ؾؿٞ اهلل عٛض َٔ نٌ ؾ٤ٞ، ٚيٝؼ عٔ اهلل  قًب٘، ًَُٜٚ

 .عٛض َٔ أٟ ؾ٤ٞ

يهٌ ػ٤ٞ إرا ؾاسقت٘ ٔعْٛض 

 

ٚيٝع هلل إٕ ؾاسقت َٔ عٛض  
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بإشٕ _إٔ ايتك٣ٛ تطؾع َٔ قسض اإلْػإ ساٍ غؿطٙ، ٚتٓكصٙ _ 7

َِٛضطات اييت ٜكع ؾٝٗا نجري ٖٔ ٜؿططٕٛ _ اهلل َٔ ايػكٛٙ ٚاي

. ظاْب ايتك٣ٛ

ؾًٗصٙ ا٭غباب ٚغريٖا تهاثطت ايٛق١ٝ بايتك٣ٛ، ٚيعَٚٗا ٗ 

نٌ ساٍ؛ ؾايكطإٓ ايهطِٜ ٤ًَٞ با٭َط بايتك٣ٛ، ٚتعساز مثطاتٗا 

ِٔ ط:_عع ٚدٌ _ قاٍ اهلل  َٔ َٔ ُأُٚتٛا اِئهَتاَب  َٖٚقَِٝٓا اٖئصٜ ََٚيَكِس 

َ٘ ِٕ اٖتُكٛا ايًٖ ِِ َأ َٚٔإٜٖاُن  ِِ ًُٔه . 131:ايٓػا٤صَقِب

ُٖٚزٚاط: اؿذاز بايتعٚز بكٛي٘_ عع ٚدٌ_ٕٚا أَط اهلل  ص ََٚتَع

٣َٛط: عكب بكٛي٘ ٕٖ َخَِٝط ايٖعأز ايٖتِك . 197:ايبكط٠ صَؾٔإ

ٚؾطع يًُػاؾط إشا خطز يًػؿط إٔ ٜسعٛ بسعا٤ ايػؿط إؿتٌُ 

. ع٢ً غ٪اٍ اهلل ايتك٣ٛ

إٔ _ ضنٞ اهلل عُٓٗا_دا٤ ٗ قشٝض َػًِ عٔ ابٔ عُط 

نإ إشا اغت٣ٛ ع٢ً بعريٙ خاضدّا إٍ غؿط نٖبط " ضغٍٛ اهلل

=ث٬ثّا، ثِ قاٍ غبشإ ايصٟ غدط يٓا ٖصا َٚا نٓا ي٘ َكطٌْ، : 

 ٖصا ايرب ْاغأيو ٗ غؿطٕ اايًِٗ إٕٚإْا إٍ ضبٓا َٓكًبٕٛ، 
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ِّٕ عًٝٓا غؿطْا ٖصا،  ٚايتك٣ٛ، َٚٔ ايعٌُ َا تطن٢، ايًِٗ ٖ

ٛٔ عٓا ُبِعَسٙ، ايًِٗ أْت ايكاسب ٗ ايػؿط، ٚاـًٝؿ١ ٗ  ٚاِط

ا٭ٌٖ، ايًِٗ إْٞ أعٛش بو َٔ ٚعجا٤ ايػؿط، ٚنآب١ إٓٛط، 

+. ٚغ٤ٛ إٓكًب ٗ إاٍ ٚا٭ٌٖ

=ٚإشا ضدع قاهلٔ ٚظاز ؾٝٗٔ آٜبٕٛ تا٥بٕٛ عابسٕٚ يطبٓا : 

. ()+ساَسٕٚ

َُٔع ؾٝ٘ بٌ ايرب ٚايتك٣ٛ؛ ُٖٚا  ٬ٜٚسٜ ٗ ٖصا ايسعا٤ أْ٘ ُد

إشا ادتُعا اؾرتقا، ٚإشا اؾرتقا ادتُعا؛ ؾإشا ادتُعا قاض ايرب ٜعين 

ٌَ ا٭ٚاَط، ٚايتك٣ٛ تطى ايٓٛاٖٞ . ٔؾِع

ٚإشا اؾرتقا زخٌ نٌ ٚاسس َُٓٗا ٗ اٯخط؛ ؾهإٔ ٗ ٖصا 

ايسعا٤ إؾاض٠ّ إٍ ؾس٠ ساد١ إػاؾط إٍ ؾعٌ ا٭ٚاَط، ٚتطى 

. ايٓٛاٖٞ

ُٗٓ٘ َع٢ٓ ا٭ٚب١ ٚايتٛب١  ٬ٜٚسٜ ٗ خا١ُ شيو ايسعا٤ ته

ٚايطدٛع إٍ اهلل؛ ٭ٕ إػاؾط قس ٜعرتٜ٘ ايٓكل ٚايتككري 

                                                        

(. 3339)َػًِ _  
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ٚايتؿطٜ٘ ٗ ؾإٔ ايتك٣ٛ؛ ؾٝشػٔ ب٘ إشا عاز َٔ غؿطٙ إٔ هسز 

ايتٛب١ ٚايطدٛع إٍ اهلل؛ ؾٝهٕٛ شيو ايسعا٤ُ نايطاَبع يتًو ايطس١ً؛ 

ؾإٕ نإ قػّٓا ظاز بصيو ايسعا٤ إسػاّْا، ٚإٕ نإ َػ٦ّٝا نإ 

نايهؿاض٠ ي٘ نُا ٗ زعا٤ نؿاض٠ اجملًؼ، ٚا٫غتػؿأض بعس ايك٠٬، 

ٚاؿرِّ، ٚٗ آخط ايًٌٝ، ٚٗ ْٗا١ٜ ا٭عُاٍ ايكاؿ١ عَُّٛا؛ ؾإْ٘ 

ٜػتشب إٔ ؽتِ با٫غتػؿاض ايصٟ ٜتُُٗا، ٜٚطقع َا َتٖدطم َٓٗا؛ 

ع٢ً تٝػري ايػؿط نإ _ عع ٚدٌ_ؾإشا قطٕ شيو ا٫غتػؿاض عُس اهلل 

بعس إٔ أز٣ " يٓبٝ٘_ تعاٍ_شيو ْٛضّا ع٢ً ْٛض، نُا ٗ قٛي٘ 

ٌُٖ ايطغاي١، ْٚكض يٮ١َ ُِٔس َضبَِّو ط: ا٭َا١ْ، َٚن َؾَػبِِّض ٔبَش

ٖٛابّا َٕ َت ُ٘ َنا . 3:ايٓكط صَٚاِغَتِػٔؿِطُٙ إْٖٔ

دا٤ ضدٌ إٍ : قاٍ÷ ٚدا٤ ٗ غٓٔ ايرتَصٟ عٔ أْؼ

: إْٞ أضٜس غؿطّا؛ ؾعٚزْٞ، قاٍ! ؾكاٍ ٜا ضغٍٛ اهلل" ايٓيب

ٖٚزى اهلل َٔ ايتك٣ٛ= +. ظ

=ظزْٞ، قاٍ: قاٍ +. ٚغؿط شْبو: 

=ظزْٞ بأبٞ أْت ٚأَٞ، قاٍ: قاٍ ٜٖٚػط يو اـري سٝجُا : 
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 ()+.نٓت

َعاشّا إٍ ايُٝٔ َبًػّا عٓ٘، زاعّٝا، " ٕٚا بعح ايٓيب

َٚؿكّٗا، َٚؿتّٝا، ٚسانُّا أٚقاٙ بتًو ايٛق١ٝ اؾاَع١ ـريٟ 

=، ؾكاٍ ()ايسْٝا ٚاٯخط٠  : اتل اهلل سٝجُا نٓت، ٚأتبع ايػ١َ٦ٝ "

ُُِشٗا، ٚخائل ايٓاَؽ غًل سػٔ .  ()+اؿػ١َٓ َت

ؾٗصا اؿسٜح ايعِٛٝ َٔ ا٭سازٜح اييت عًٝٗا َساض 

اإلغ٬ّ، ٖٚٛ داَع ؿل اهلل، ٚسل عبازٙ، ٖٚٛ َٓٗر سٝا٠ 

. يًُػًِ ٗ َسِّ٘ ٚتطساي٘

=_عًٝ٘ ايك٠٬ ٚايػ٬ّ _ ؾكٛي٘  داَع + اتل اهلل سٝجُا نٓت: 

. يهٌ خكاٍ اـري، بٌ ٫ ٚق١ٝ أْع َٓٗا

٫ظّ تك٣ٛ اهلل ع٢ً أٟ ساٍ نٓت، ٗ أٟ ظَإ أٚ : َٚعٓاٖا

َهإ، ٗ ساٍ إقاَتو، أٚ غؿطى، أٚ غٛقو، أٚ َتذطى، أٚ 

. َٓعيو، أٚ َكط عًُو

                                                        

=، ٚقاٍ(3244)ايرتَصٟ _   .سسٜح سػٔ:  + 

 .10/654اْٛط فُٛع ايؿتا٣ٚ ٫بٔ ت١ُٝٝ _  

. 2/323ٚسػٓ٘، ٚايساضَٞ  (1987)، ٚايرتَصٟ 158 ٚ 5/153ضٚاٙ أٓس _  
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ٚغٛا٤ نإ شيو ٗ مسعو، أٚ بكطى، أٚ ٜسى، أٚ 

ًِٛتو َٛٔتو، أٚ َد ًِ . ضدًو، أٚ ٗ ساٍ َخ

َٚٔ نإ نصيو ؾٗٛ َٔ احملػٌٓ ايصٜٔ ٜعبسٕٚ اهلل نأِْٗ 

. ٜطْٚ٘
 َٚا أبـشِت عٝٓاٟ أمجٌ َٔ ؾت٢

 
خياف َكاّ اهلل يف اخلًٛات 

()
 

 

 
ٚإشا سكٌ تككرْي ٗ داْب َٔ ايتك٣ٛ ؾًٝبازض اإلْػإ إٍ 

. ا٫غتػؿاض ٚايتٛب١ ٚا٭ٚب١، ٚإتباع ايػ١٦ٝ اؿػ١ٓ

ٖٚهصا ٜتبٌ إٔ ٖصا اؿسٜح داَع ؿل اهلل ٚسل ايٓاؽ؛ 

ؾشل اهلل ٜتشكل ٗ اؾًُتٌ ا٭ٚيٌٝ، ٚسل ايٓاؽ ٜتشكل ٗ 

=قٛي٘ +. ٚخايل ايٓاؽ غًل سػٔ: 

× ٚيعِٛ ؾإٔ ٖصا اؿسٜح ؾطس٘ ؾٝذ اإلغ٬ّ ابٔ ت١ُٝٝ

. غ٪اٍ أبٞ ايكاغِ إػطبٞ:  إعطٚؾ١ بـ()ٗ ايٛق١ٝ ايكػط٣

ٗ نتاب٘ ايعِٛٝ × ٚأطاٍ ٗ ؾطس٘ اؿاؾٜ ابٔ ضدب
                                                        

 .55خٛاطط اؿٝا٠ م: ايبٝت يًؿٝذ قُس اـهط سػٌ، اْٛط زٜٛاْ٘_  

، ٚقس ٜػط اهلل يٞ ؾطح تًو ايٛق١ٝ ٗ 665_10/653اْٛط فُٛع ايؿتا٣ٚ _  

 .1/397فًس، ٚاْٛط داَع ايعًّٛ ٚاؿهِ 
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. (داَع ايعًّٛ ٚاؿهِ)

بٌ ٜهاز ٜهٕٛ أطٍٛ سسٜح ؾطس٘؛ سٝح ؾطس٘ ٗ ث٬خ 

 ( ).ٚغتٌ قؿش١

ٌِ بإػاؾط إٔ ٜهع شيو اؿسٜح ْكب عٝٓٝ٘؛ ؾٝذعً٘  ُٔ ؾَأِد

ْرباغّا ٜػري ع٢ً ن٥ٛ٘؛ ؾٝهٕٛ بصيو قا٥ُّا عل اهلل، ٚسل 

. عبازٙ، ٚشيو غط غعازت٘، ٚؾ٬س٘

، ٚهلصا تتابعت ٚقاٜا ايػًـ بايتك٣ٛ يعُّٛ ايٓاؽ

. ٚيًُػاؾط ع٢ً ٚد٘ اـكٛم

: أٚقين، ؾكاٍ ي٘× قاٍ ضدٌ ٜطٜس اؿر يْٝٛؼ بٔ عبٝس

.اتل اهلل؛ ؾُٔ اتك٢ اهلل ؾ٬ ٚسؿ١ عًٝ٘= +() 

نٓت إشا أضزت اـطٚز قًت يًشهِ : ٚقاٍ ؾعب١ بٔ اؿذاز

أٚقٝو َا أٚق٢ ب٘ ايٓيب : أيو ساد١؟ ؾكاٍ: بٔ عتٝب١ ايهٛٗ

                                                        

 .458_1/395اْٛط داَع ايعًّٛ ٚاؿهِ _   

. 1/406داَع ايعًّٛ ٚاؿهِ _  
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 ().اؿسٜح+ اتل اهلل سٝجُا نٓت=َعاش بٔ دبٌ " 

=ٚأٚقت أعطاب١ٝ ابٓٗا ٗ غؿط، ؾكايت إْو ػاٚض ! ٜا بين: 

ايػطبا٤، ٚتطسٌ عٔ ا٭قسقا٤، ٚيعًو ٫ تًك٢ غري ا٭عسا٤؛ 

.ؾداي٘ ايٓاؽ ظٌُٝ ايبؿط، ٚاتل اهلل ٗ ايع١ْٝ٬ ٚايػط +() 

سػٌ َٚٔ أبسع َا ضقُت٘ ٜطاع١ُ ايع١َ٬ ايؿٝذ قُس اـهط 

=× قٛي٘()َٔ خٛاطط ٖٚٛ ٗ غطبت٘ ٗ إٔاْٝا  : ُ٘ إشا أغًل احملٝ

ٌَ ُضقبا٥و، ٚختِ ع٢ً أؾٛاٙٔ ُعٖصايو، ثِ ضاٚزى ع٢ً إٔ َتِٓٔعَع  أع

                                                        

. 1/407داَع ايعًّٛ ٚاؿهِ _  

. 438ظٖط اٯزاب يًشكطٟ ايكريٚاْٞ م_  

ٚشيو ٕا ضسٌ إٍ إٔاْٝا ي٬تكاٍ با٭غط٣ َٔ أبٓا٤ إػطب، ٚأقاّ ٖٓاى تػع١ أؾٗط _  

. 1918ّّ، ثِ أقاّ ؾٝٗا َس٠ غبع١ أؾٗط عاّ 1917عاّ 
سٝح تهًِ ٗ شيو  (َؿاٖس بطيٌ)ٚقس غذٌ خ٬ق١ تًو ايطس١ً ٗ نتاب٘ إاتع 

ٚعٔ   قؿش١ َٔ ايكطع إتٛغ٘ عٔ َطاؾل اؿٝا٠ ٗ إٔاْٝا60ايهتاب ايصٟ دا٤ ٗ 

زٜاْتِٗ، ٚٔدسِِّٖ، ٚعًُِٗ، َٚعاٖسِٖ، ْٚٛاَاتِٗ ايع١ًُٝ، َٚؿطٚعاتِٗ اـري١ٜ، 

ٚتطْاتِٗ يًكطإٓ، ٚعٓاٜتِٗ بايعطب١ٝ ٚايًػإ ايعجُاْٞ، نُا ؼسخ عٔ أخ٬قِٗ، 

 .ٚآزابِٗ ٚنبطِٗ اإلزاضٟ، ٚمٛ شيو
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.يٝؼ يًؿه١ًٝ ٚطٔ: ؾكٌ_ س١ًَٝ أزبو  +() 
  

احملافظة على الصالة يف الضفز : تاصعًا

ٖٚصٙ ايؿكط٠ زاخ١ً ٗ عُّٛ يعّٚ ايتك٣ٛ ٚإِا أؾطزت 

ُِ َٓعيتٗا ٗ اإلغ٬ّ،  ٭ُٖٝتٗا؛ ؾايك٠٬ ٫ ىؿ٢ ؾأُْٗا، ٚعٛ

ٚاؿسٜح ٖٗٓا غٝهٕٛ سٍٛ أزا٤ ايك٠٬ ٗ ايػؿط؛ يهجط٠ 

ا٭سازٜح ايٛاضز٠ ٗ ق٠٬ إػاؾطٜٔ، ٚؾهًٗا، ٚ٭ٕ ايػؿط 

١ُٓٔٛ تهٝٝع ايك٠٬؛ يهجط ايتٓكٌ، ٚنٝل ايٛقت أسٝاّْا، إٍ غري  ََ

. شيو َٔ ا٭غباب

ٍٖ شيو ع٢ً إّاْ٘،  ٍَ غؿٔطٙ ز ؾإشا ساؾٜ عًٝٗا اإلْػإ سا

. ٚإخ٬ق٘، ٚتعًك٘ بطب٘، ٚقطب٘ َٓ٘

ََُب١ِّّٓٝ  ٌَ ايك٠٬ ٗ ايػؿطٚهلصا دا٤ت ا٭سازٜح  ؛ ؾعٔ ؾه

=قاٍ ضغٍٛ اهلل: قاٍ÷ أبٞ غعٝس   : ايك٠٬ ٗ ْاع١ "

تعسٍ ٔػّا ٚعؿطٜٔ ق٠٬، ؾإشا ق٬ٖا ٗ ؾ٠٬، ؾأمت ضنٛعٗا 

                                                        

. 43َؿاٖس بطيٌ م_  
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 ()+.ٚغذٛزٖا بًػت ٔػٌ ق٠٬

=َطؾٛعّا÷ ٚض٣ٚ عبسايطظام عٔ غًُإ إشا نإ ايطدٌ : 

بأضض ؾشاْت ايك٠٬، ؾًٝتٛنأ، ؾإٕ مل هس ؾًٝتُِٝ؛ ؾإٕ قاّ 

ًََهاٙ، ٚإٕ َأٖشٕ ٚأقاّ ق٢ً خًؿ٘ َٔ دٓٛز اهلل َا ٫  ََ ق٢ً َع٘ 

 ()+.ُٜط٣ ططؾاٙ

=×قاٍ ايؿٛناْٞ ٚاؿه١ُ َٔ اختكام ق٠٬ ايؿ٠٬ : 

بٗصٙ إع١ٜ إٔ إكًٞ ؾٝٗا ٜهٕٛ ٗ ايػايب َػاؾطّا، ٚايػؿط ١َٓٛ 

إؿك١؛ ؾإشا ق٬ٖا إػاؾط َع سكٍٛ إؿك١ تهاعـ إٍ شيو 

. إكساض

 ايؿ٠٬ ٗ ايػايب َٔ َٛاطٔ اـٛف، ٚايؿعع؛ ٕا ٚأٜهّا

ُدٔبًت عًٝ٘ ايطباع ايبؿط١ٜ َٔ ايتٛسـ عٓس َؿاضق١ ايٓٛع 

                                                        

، َٛقٛؾّا ع٢ً غعٝس ابٔ إػٝب، (240)، ٚضٚاٙ َايو (560)ضٚاٙ أبٛ زاٚز _  

، ٚٚاؾك٘ ايصٖيب، ٚدٛزٙ 1/308، ٚاؿانِ (3055 ٚ 1749)ٚقشش٘ ابٔ سبإ 

 .2/15ايعًٜعٞ 

، ٚقاٍ ابٔ سذط ٗ (2277)، ٚابٔ أبٞ ؾٝب١ (1955)َكٓـ عبسايطظام _  

=3/547ايؿتض  . غٓسٙ قشٝض:  +
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َِْط ٫ ٜٓاي٘ إ٫ َٔ _ َع شيو _ اإلْػاْٞ؛ ؾاإلقباٍ  ع٢ً ايك٠٬ َأ

. بًؼ ٗ ايتك٣ٛ َسسٌّ َِٜكُكط عٓ٘ نجري َٔ أٌٖ اإلقباٍ ٚايكبٍٛ

 ٗ َجٌ ٖصا إٛطٔ تٓكطع ايٛغاٚؽ اييت تكٛز إٍ ٚأٜهّا

ُٕ أٌٖ اإلخ٬م . ايطٜا٤؛ ؾإٜكاع ايك٠٬ ؾٝٗا ؾأ

َٚٔ ٖٗٓا ناْت ق٠٬ ايطدٌ ٗ ايبٝت إًِٛ ايصٟ ٫ ُٜطاز ؾٝ٘ 

. أؾهٌ ايكًٛات ع٢ً اإلط٬م_ عع ٚدٌ _ أسْس إ٫ اهلل 

ٚيٝؼ شيو إ٫ ٫ْكطاع سبا٥ٌ ايطٜا٤ ايؿٝطا١ْٝ اييت ٜكتٓل 

بٗا نجريّا َٔ إتعبسٜٔ؛ ؾهٝـ ٫ تهٕٛ ق٠ُ٬ ايؿ٠٬ َع اْكطاع 

.تًو اؿبا٥ٌ، ٚاْهُاّ َا غًـ إٍ شيو بٗصٙ إع١ٜ؟ + !() 
 

إخبار األٍل عً وجَة الضفز : عاعزًا

ؾٝشػٔ بإػاؾط إشا أضاز ايػؿط إٔ ىرب أًٖ٘ عٔ ٚد١ٗ غؿطٙ، 

َٚس٠ غٝبت٘؛ ست٢ ٫ ٜطٍٛ اْتٛاُضِٖ، ٚ٭دٌ إٔ ٜعطؾٛا َهاْ٘ 

. إشا ؾكسٚٙ، ٚطاٍ غٝاُب٘، ٚاْكطع اتكاُي٘

                                                        

. 3/158ٌْٝ ا٭ٚطاض يًؿٛناْٞ _  
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ٜكاٍ ٖصا ٭ٕ نجريّا َٔ ايٓاؽ ٜػاؾط زٕٚ عًِ أًٖ٘ عٔ 

. غؿطٙ، أٚ ٚدٗت٘؛ ؾطَا غاؾط يٓع١ٖ، أٚ قٝس، أٚ مٛ شيو

ٕٕ َا، أٚ  ٚضَا تعطض ٭ش٣، أٚ َطض، أٚ سذٕع ٗ َها

ُ٘ بعطٌ، ٚمل ٜػتطع ا٫تكاٍ، بٌ ضَا َات ٗ  ََِطَنَبت أقٝبت 

. غؿطٙ

ؾإشا مل ٜهٔ عٓس أًٖ٘ عًِ بصيو قاضٚا ٗ سري٠، ٚب٤٬ ٫ 

. ٜعًُ٘ إ٫ اهلل

ٚقس ٜتعًٌ بعض ايٓاؽ بأْ٘ ٫ ٜطٜس تهسٜط قؿٛ أًٖ٘ 

. خكٛقّا ٚايسٜ٘ إشا أضاز ايػؿط َس٠ قكري٠

ِّٟ أسس نايعٚد١، أٚ أسس : ؾٝكاٍ إشّا ٫ بس َٔ إخبأض أ

. اإلخ٠ٛ، أٚ ا٭قاضب، أٚ ا٭قسقا٤

ِِ أًٖ٘ بػ١َ٬ ٚقٛي٘  ًُِِٝعًٔ ٚإشا ٚقٌ إٍ إهإ ايصٟ ٜطٜسٙ َؾ

٘ٔ بصيو ِٔ َأٔسٖبٔت َٔ . إشا ناْٛا عإٌ بػؿطٙ، أٚ ُِٜعًِٔ غريِٖ 

ٚبعض ايٓاؽ ٚخكٛقّا َٔ ؾ١٦ ايؿباب ٫ ٜأب٘ بٗصا ا٭َط، 

إَا ق١ً َبا٠٫، أٚ ٜط٣ أْ٘ نبري ٜتشٌُ إػ٪ٚي١ٝ، ٫ٚ ٜطٜس 
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. إٔ تهٕٛ ٭سس ٚقا١ٜ عًٝ٘_ بععُ٘_

. ٫ٚ ضٜب إٔ شيو خطأ، ْٚكل

ٖٚا ٜصنط ٗ غري٠ مساس١ ؾٝدٓا اإلَاّ عبسايععٜع ابٔ 

َِٛض ٚقٛٔي٘ إٍ ايبًس ايصٟ ٜػاؾط إيٝ٘ غٛا٤ نإ ×باظ  أْ٘ َؾ

َه١، أٚ ايطا٥ـ، أٚ غريُٖا أْ٘ ٜبازض إٍ ا٫تكاٍ بأًٖ٘ ايصٜٔ 

. يٝػٛا بكشبت٘، ٚىربِٖ بػ١َ٬ ٚقٛي٘
 

توديع املضافز : احلادي عغز

ؾايتٛزٜع ٚايٛزاع يًُػاؾط َٔ ؿٛات ايعُط ا١٦ًٕٝ بايسَٛع، 

ٚايٛؾا٤، ٚاؿب؛ يصا ؾإٕ َٔ أضٚع َا ٜهٕٛ بٌ ا٭سب١ ؿٛات 

ايٛزاع اييت ٜعكبٗا ايػؿط، ٚايؿطام؛ خكٛقّا إشا نإ ايػؿط 

. ط٬ّٜٛ

ٚيعٌ َا ٗ َٛقـ ايتٛزٜع َٔ ايطق١، ٚايط١ٓ، ٚايكسم َا 

. ٜهٕٛ غببّا إلداب١ ايسعا٤ يًُػاؾط بايتٛؾٝل ٚايػساز

، ٚايسعا٤ ي٘، ؾعٔ غامل ٚهلصا دا٤ت ايٗػ١ُٓ بتٛزٜع إػاؾط

ضنٞ _إٔ عبساهلل بٔ عُط _ ضنٞ اهلل عِٓٗ _ ابٔ عبساهلل بٔ عُط 
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=نإ ٜكٍٛ يًطدٌ إشا أضاز غؿطّا_ اهلل عُٓٗا ازٕ َين ست٢ : 

اغتٛزع اهلل : ٜٛزعٓا، ؾٝكٍٛ" أٚزِّعو نُا نإ ضغٍٛ اهلل

.زٜٓو، ٚأَاْتو، ٚخٛاتِٝ عًُو +() 

إشا " نإ ضغٍٛ اهلل: قاٍ÷ ٚعٔ عبساهلل بٔ ٜعٜس اـطُٞ

=أضاز إٔ ٜٛزع اؾٝـ ٜكٍٛ  ٚأَاْتهِ، اغتٛزع اهلل زٜٓهِ،: 

 ()+.ٚخٛاتِٝ أعُايهِ

=ٚقٍٛ ايطاٟٚ ٜؿعٌ أٚ ٜكٍٛ نصا " نإ ضغٍٛ اهلل: 

.ٚنصا . . ، ٜسٍ ع٢ً أْ٘ ايػ١ٓ إعتاز٠.

ٜا ضغٍٛ : ؾكاٍ" دا٤ ضدٌ إٍ ايٓيب : قاٍ÷ ٚعٔ أْؼ 

=إْٞ أضٜس غؿطّا؛ ؾعٚزْٞ، قاٍ! اهلل ٖٚزى اهلل َٔ ايتك٣ٛ:  +. ظ
                                                        

=ٚقاٍ (3443)ضٚاٙ ايرتَصٟ _   . سسٜح سػٔ قشٝض:  +

، قاٍ (715)ٚقشش٘ ايٟٓٛٚ ٗ ضٜاض ايكاؿٌ  (2601)ضٚاٙ أبٛ زاٚز _  

=خٗ تعًٝك٘ ع٢ً اؿسٟ× ايؿٝذ ؾٝكٌ آٍ َباضى " ٗ اؿسٜح نُاٍ ؾهً٘: 

. ٚتٛزٜع٘ ٭قشاب٘ َع عًٛ َكاَ٘

ٌٔ ٗ أَطٙ، ٚا٭َا١ْ ١ُٖٓٔٛ ايتػاٖ ََ َٔ؛ ٭ٕ ايػؿَط  ايتهايٝـ ايؿطع١ٝ، ٚشنط : َٚشَنَط ايسِّٜ

تططٜع ضٜاض ايكاؿٌ + خٛاتِٝ ا٭عُاٍ؛ اٖتُاَّا بؿأْٗا؛ ٭ٕ ا٭عُاٍ باـٛاتِٝ

. 461يًؿٝذ ؾٝكٌ إباضى م



 

 لطائف يف الضفز 56
 

=ظزْٞ، قاٍ: قاٍ +. ٚغؿط شْبو: 

=ظزْٞ بأبٞ أْت ٚأَٞ، قاٍ: قاٍ ٜٖٚػط يو اـري سٝجُا : 

 ()+.نٓت

ٗ نتاب اؾٗاز ٚايري َٔ قشٝش٘ × ٚعكس اإلَاّ ايبداضٟ 

=بابّا قاٍ ؾٝ٘ . باب ايتٛزٜع:  +

ٚقاٍ ابٔ ٖٚب أخربْٞ عُطٚ بٔ بهري عٔ غًُٝإ ابٔ ٜػاض 

ٗ بعح، ٚقاٍ " بعجٓا ضغٍٛ اهلل : أْ٘ قاٍ÷ عٔ أبٞ ٖطٜط٠

=يٓا _ يطدًٌ َٔ قطٜـ مساُٖا _ إشا يكٝتِ ؾ٬ّْا ٚؾ٬ّْا : 

+. ؾشطقُٖٛا بايٓاض

=ثِ أتٝٓاٙ ْٛزع٘ سٌ أضزْا اـطٚز، ؾكاٍ: قاٍ إْٞ نٓت : 

أَطتهِ إٔ ؼطقٛا ؾ٬ّْا ٚؾ٬ّْا بايٓاض، ٚإٕ ايٓاض ٫ ٜعصب بٗا إ٫ 

 ()+.اهلل، ؾإٕ أخصُُٖٛا ؾاقتًُٖٛا

=×قاٍ ابٔ عبسايرب قايت أعطاب١ٝ ٫بٓٗا ٚقس ٚزعت٘ ٖٚٛ : 

                                                        

=، ٚقاٍ(3244)أخطد٘ ايرتَصٟ _   .سسٜح سػٔ:  + 

(. 2954)ايبداضٟ _  
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ََُت اهلُل بو عسّٚا، : ٜطٜس غؿطّا َُكاسبّا َه٤ًّٛا، ٫ َأِؾ أَض 

. ٫ٚ أض٣ قبٝو ؾٝو غ٤ّٛا +

=ٚٚزع أعطابٞ ضد٬ّ ؾكاٍ ٍّ يو إ٫ :  ٌٖ عس َنَبَت اهلُل ن

.ْؿَػو، ٚدعٌ خرَي عًُٔو َا ٚيٞ أَدًََو +() 

ٖصا ٚإٕ يه١ًُ ايٛزاع ْكٝبّا غري َٓكٛم عٓس أٌٖ ايعًِ 

ٚٗ َٓؿآت ، ؛ ؾٗٞ ػطٟ ع٢ً أيػ١ٓ ايعًُا٤، ٚايؿعطا٤ٚا٭زب

ٚيًؿعطا٤ َصاٖبِٗ ، ٚظؾطات٘، ٚزَٛع٘، ا٭زبا٤؛ ؾًًٛزاع يٛعت٘

. ْٚٛطتِٗ ي٘، إدتًؿ١ ٗ تكٜٛطٙ

=قاٍ× ؾعٔ إعتُط بٔ إٜاؽ ٚزع اؿػٔ ضد٬ّ، ٚعٝٓاٙ : 

 :ت٬ُٕٗ، ٖٚٛ ٜكٍٛ

 َٚا ايذٖش إال ٖهزا ؾاؿطرب ي٘

 

 

ٍٍ أٚ ؾشاُم سبٝب   ()سص١ُ٦ٜ َا

 
ـٖ َٔ َغِطٔب : ٚقاٍ آخط يطدٌ ٖٚزع٘ بكٞ عًٝٓا إٔ َُْه

، ْٚػتعٌ ع٢ً ُؾطق١ ايٛسؿ١ بايهتب؛ ؾإْٗا أيػٔ ()ايؿ٪ٕٚ
                                                        

. 1/255بٗذ١ اجملايؼ _  

 .2/32عٕٝٛ ا٭خباض ٫بٔ قتٝب١ _  

 .ايسَٛع: َػٌٝ ايسَع، ٚايؿ٪ٕٚ: ايػطب: غطب ايؿ٪ٕٚ: قٛي٘_  
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.ْاطك١، ٚعٕٝٛ ضاَك١ +() 

ٖٚصا أسُسِٖ ٜهطٙ أٜاّ ايٛقاٍ؛ ٭ْٗا َ٪ش١ْ بايؿطام 

، ٚوب أٜاّ اهلذط ٚايبعاز؛ ٭ْٗا قس تؿهٞ إٍ ايًكا٤، ٚايٛزاع

 :ؾٝكٍٛ

ِٞ اهلذش ال ؾشسّا  عظ٢ ايذٖش ٜأتٞ بعذٖا بٛؿاٍ  بٗا أسٗب يٝاي

 ٚأنشٙ أٜاّ ايٛؿاٍ ألْين 

 

 أس٣ نٌ ٚؿٌ ذلهُّا بضٚاٍ 

 
 :ٖٚصا ابٔ ظضٜل ٜكٛض َٛقـ ايٛزاع ؾٝكٍٛ

 أطتٛدع اهلل يف بػذاد يٞ قُشّا

 

 بايهشخ َٔ ؾًو األصساس َطًع٘ 

ٖٚدعت٘ ٚبٛدٟ يٛ ٜٛدعين  

 

 طٝب احلٝا٠ ٚأْٞ ال أٚدع٘ 

 
 ()ٚأدَعٞ َظتٗالت ٚأدَع٘ ٚنِ تؼبح بٞ ّٜٛ ايشسٌٝ ضّش٢ 

 
ؾٝكًب ن١ًُ ، ٚايًكا٤، ٖٚصا آخط ٜ٪ٌَ ّٜٛ ايٛزاع بايطدٛع

، تؿا٫ّ٩ با٫دتُاع َط٠ أخط٣ (عازٚا)ؾتهٕٛ ن١ًُ ، ايٛزاع

 :ؾٝكٍٛ

 ال تأَغ ٜا قًُب َٔ ٚداع

 

 ؾإٕ قًب ايٛداع عادٚا 

 
                                                        

 .2/32عٕٝٛ ا٭خباض _  

 .478_476مثطات ا٭ٚضام ٫بٔ سذ١ اؿُٟٛ م_  
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؛ ؾٗا ٖٛ ٚ٭بٞ ايطٝب إتٓيب ٚقؿات َع ايٛزاع ُٮ زٜٛاْ٘

 :ٜكٛض يٛع١ ايٛزاع، ؾٝكٍٛ

ُسؼاػ١ ْؿٍع ٚدعت ّٜٛ ٚدعٛا 

 

ٟٓ ايظاعٓني أػُٝع   ؾًِ أدِس أ

 
 أػاسٚا بتظًِٝ ؾُذِذْا بأْؿٍع

 

ِٗ أدَُع   تظٌٝ َٔ اآلَاِم ٚايظِّ

 
 سؼاٟ ع٢ً مجش رنٞ َٔ اهل٣ٛ

 
 ٚعٝٓاٟ يف سٚض َٔ احلظٔ تشتع  

 
ًِّت ؿِ اجلباٍ ايزٟ بٓا  ٚيٛ ُس

 
()غذا٠ اؾرتقٓا أٚػهت تتـذع 

 

 
 :ٜٚكٍٛ ٗ َٛنع آخط

ػٛقٞ  إيٝو ْؿ٢ يزٜز ٖذٛعٞ 

 
 ؾاسقتين ؾأقاّ بني ضًٛعٞ 

ـٖشا٠ ًَٛس١ّ   أَٚا ٚدذمت يف اي

 

 مما أسقشم يف ايؿشات دَٛعٞ 

 َا صيت أسزس َٔ ٚداعو داٖذّا 

 
 ست٢ اغتذ٣ أطؿٞ ع٢ً ايتٛدٜع 

 سسٌ ايعضا٤ بشسًيت ؾهأمنا 

 

 ()أتبعت٘ األْؿاغ يًتؼٝٝع 

 
 :ٜٚكٍٛ ٗ َٛنع آخط

َّ سسًِٝٗ  ٚمل أَس ناألحلاظ ٜٛ

 

بعجٔ بهٌ ايكتٌ َٔ نٌ َؼؿل  

َٕ عّْٝٛا سا٥شإت نأْٗا  أَدِس

 

 

 َشنب١ْ َأِسَذاُقٗا ؾَٛم ص٥بل 

 

                                                        

 .140_2/139زٜٛإ إتٓيب بؿطح ايعهربٟ _  

 .249_2/248زٜٛإ إتٓيب _  
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 عؼ١ٝ ٜعذْٚا عٔ ايٓظش ايبها

 

 ()ٚعٔ يز٠ ايتٛدٜع خٛف ايتؿشم 

 
 ّسح ؾٝٗا َا قاي٘ أبٛ ُاّ َٚٔ أبسع َا قٌٝ ٗ ٚزاع ا٭قسقا٤

ٖٞ بٔ اؾِٗ ايكطؾٞ ايؿاعط، ٚقس دا٤ٙ ٜٛزع٘ يػؿط أضازٙ،  عً

 :ٚنإ أقسم ايٓاؽ ي٘

ِٔ َؿاسٕب يَو َأدٔذ َٞ ُؾِشَق١ْ  َ ٖ 

 

ِّ دٍَع دأَذ   ؾػذّا إراب١ُ ن

ِٕ َٚغِشٔب٘   ؾاِؾَضِع إىل رِخش ايٗؼؤٚ

 

ُِٜزُٖب  َُِع  ِٗذ اجَلأٖذ ؾايٖذ  َبِعَض َد

 
ُ٘ ِِ َتِؿٔكِذ َي  ٚإرا َؾَكِذَت أخّا َٚي

 

َِعّا  ًَِظَت بؿاقذ َد  ٚالَؿِبشّا َؾ

ِِ إَْو دؾَت يٞ  َٔ اجلٗ ٞٗ ٜا ب  أعً

 

ُّٖا ٚمخشّا يف  ٍِ ايباسٔد ُط  ايضال

 
ِٕ َأَبذّا ٚال َتِبُعِذ ؾُا  الَتِبَعَذ

 

 ()بأباعٔذ أخالقو اخُلِطُش ايٗشبا 

 
َُطََّشُف اإلخا٤ٔ ؾإْٓا ُِٜهٔذ   ِٕ  إ

 

َِْظشٟ يف ِإَخا٤ٕ  َٚ  َتائذ ِْػُذٚ 

ٍِ ؾُاؤْا   ـِ َا٤ُ ايٛؿا ِٚ خيتً أ

 

ٍّ ٚاسٔذ   عزْب ؼذَس َٔ غُا

ِٝٓٓا  أٚ  ـِ َب َُٜؤي ََْظْب  ِٜؿَتشِم 

 

َّ ايٛائذ  ُٙ َكا  أدْب أقُٓا

 

                                                        

 .308_2/307زٜٛإ إتٓيب _  

. ٜعين ٫ تًٗو، زعا٤ ي٘ بايػ١َ٬: ٫ َتِبَعَسٕ بؿتض ايعٌ: قٛي٘_  

أٟ ٫ تؿاضم، ٫ٚ تصٖب عٓا؛ َؾَبُعُس ٜبعس َٔ بعس : ٫ َتِبُعِس بهِ ايعٌ: ٚقٛي٘

 .إهإ، َٚبٔعَس َِٜبَعُس ٗ َع٢ٓ اهل٬ى
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نَٓت غرَي َذاؾٍع  يٛ نَٓت ٔطِشؾّا

 
ِّ أٚ يًٖزا٥ٔز  ()يأَلِػَكِش اجَلِعٔذ

 

ٔٗ خًُت  ِٚ قذَتَو ايظ ُ٘  أ بأْ

 

ِٔ َيِؿظَو اػُتكَِّت َبالَغ١ُ  خائذ  َ()
 

ٓٗذّٛ  َِّٛا باي َٜ ـَذقّا  أٚ نُٓت  َُ

 
َْٖو أَْت ٔبِهُش ُعطاِسٔد  ُُِت أ  َيَضَع

ِٕ طٛذلَت نَٓت   َظاذلّا ؿعْب ؾإ

 
طًظّا َدَشُٜشَى يف مينِي ايكا٥ٔذ  

 ُأيبظَت ؾَٛم بٝاِض دلذَى ْع١ُّ 

 
ِٝطا٤َ َسَِّت يف َطٛاد احَلاطٔذ   َب

َٖٖذِت يف  َٖٛد٠ّ ، ال َص ََ َساغٕب  َٚ

 

 َّٜٛا ٚال ٖٞ سغبِت يف صأٖذ 

 ِٕ َِٓهٍش أ ُُ َِٝع ٔب ٖٓا٤ُ َي َِٜػَتذٟ  َغ

 

َّ ايٖشا٥ذ  ِٚضٗا ايٖشاعٞ أَا  يف َس

ُطِؤُدٕد  َا أٖدعٞ يَو داْبّا َٔ 

 

ٍُ ػاٖذ  ِٝ٘ َأِعَذ َِْت عًَ ()إالَّ َٚأ
 

 َا شنطٙ ع١َ٬ اؾعا٥ط ايؿٝذ َٚٔ يطٝـ َا ٜصنط ٗ ايتٛزٜع 

ٚشيو ٗ َكاي١ ي٘ × ٖـ 1385قُس ايبؿري اإلبطاُٖٝٞ ت 

. (ا٭غتاش قُس بٗذ١ ايبٝطاض: َٔ ْؿشات ايؿطم)عٓٛاْٗا 

َٚا نإ × سٝح تهًِ ٗ تًو إكاي١ عٔ قسٜك٘ ايبٝطاض

عًٝ٘ َٔ عًِ، ٚخًل، نُا ؼسخ ؾٝٗا عٔ شنطٜات٘ ٗ زَؿل، 

                                                        

 .اؿكإ: ايطِّطف_  

 .خايس بٔ قؿٛإ ايتُُٝٞ، إؿٗٛض بايب٬غ١: ٜعين غايس_  

. 217_1/215ؾطح زٜٛإ أبٞ ُاّ يًدطٝب ايتربٜعٟ _  
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ٚاييت أقاّ ؾٝٗا أضبع غٌٓ إ٫ ق٬ًّٝ، َٚا نإ ٗ تًو ا٭ٜاّ َٔ 

فايؼ ع١ًُٝ، َٚػاَطات أزب١ٝ َع عًُا٤ ٚأزبا٤، ٚع٢ً ضأغِٗ 

إش نإ ٗ تًو × قاسب٘ ايؿٝذ قُس اـهط سػٌ ايتْٛػٞ

. ايؿرت٠ َكُّٝا ٗ ايؿاّ

ٚٗ خا١ُ تًو إكاي١ إاتع١ ايطا٥ع١ قاٍ َتشسثّا عٔ ّٜٛ 

=ايٛزا٥ع .  ٜٚا ّٜٛ ايٛزاع َا أقػاى، ٚإٕ نٓت ٫ أْػاى : 

٫ أْػ٢ بعس ث٬ثٌ غ١ٓ ٚئ أْػ٢ َا سٝٝت َٛقـ ايٛزاع 

َشط١ ايرباَه١ ٚا٭غتاش اـهط ٜهؿهـ ايعربات، ٚت٬َصتٞ 

ٌْٝ قًٝبا، ٚبسٜع إ٪ٜس، ْٚػٝب ايػهطٟ، : ا٭ٚؾٝا٤

ٚا٭ٜٛبٞ، ٜكٓسَٕٛ إيٞ غطٛطِٗ نًُات ٗ ٚضقات، َا ظيت 

.  قتؿّٛا بٗا استؿاٚ ايؿشٝض َاي٘

عٗٛز مل ٜبل إ٫ شنطاٖا ٗ ايٓؿؼ، ٚقساٖا ٗ اؾٛاْض، 

ٌُ إيٝٗا ٗ فاَع ا٭ٖٛا٤ َٔ ايؿ٪از .  ٚاؿٓ

ٛٓ نايعَٔ ٜتكازّ، ٚإٔ اهل٣ٛ َع ايعكٌ  ٚي٫ٛ إٔ ايػً
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 ()... !أبٛنِ آزّ: ٜتكازّ، يكًت َع إتٓيب

إٓكٛؾ١ ٗ شانطتٞ ؾٛدُستٗا + َصنطاتٞ = ٚيكس ضادعت 

ساؾ١ٛ يتًو ايعٗٛز بأٜاَٗا ٚيٝايٝٗا ٚأسازٜجٗا، ؾًٝت ؾعطٟ 

 ()+.أٜصنط ا٭سٝا٤ َٔ إخٛإ ايكؿا َجٌ َا أشنط؟

 َا َقَٖٝسُٙ ايع١َُ٬ ايؿٝذ َٚٔ ططٜـ َا ٜصنط ٗ ؿٛات ايتٛزٜع

قُس ا٭ٌَ ايؿٓكٝطٞ ٗ نتاب٘ ضس١ً اؿر إٍ بٝت اهلل اؿطاّ 

=×سٝح قاٍ اعًِ أْٓا خطدٓا َٔ عٓس أًٖٓا ظاْب ايٛازٟ : 

شٟ ايبطاح، ٚإٝاٙ، ٚايٓدٌٝ، ٚٚزعٓا نٌ قطٜب ٚخًٌٝ، 

ٚايبٌ ٜٗٝر ٗ ايكًٛب ايسا٤ ايسخٌٝ، ؾرت٣ ٚضز اـسٚز ٜطً٘ 

ْٛز ايسَٛع، ٚا٭عٌ تٓهط ايػ١ََِّٓ ٚاهلذٛع، َا٤ ايعٕٝٛ ٗ 

                                                        

ٕٕ  ٜؿري إٍ قٍٛ _ ٖٛا  : إتٓيب ٗ قكٝس٠ ٔؾعب َب

ٖٛإ سكاْٞ  ٜكٍٛ بؿعب َب

ٖٔ إعاقٞ  ّْ غ أبٛنِ آز
 

أعٔ ٖصا ُٜػاض إٍ ايطعإ  

ٚعًُهِ َؿاضق١ اؾٓإ 
 

 

، ٚقس نتبٗا 3/564اْٛط إكاي١ بتُاَٗا ٗ آثاض اإلَاّ قُس ايبؿري اإلبطاُٖٝٞ  _

ٗ َكا٫ت يهباض نتاب ايعطب١ٝ ٗ ايعكط اؿسٜح _ نصيو_ّ، ٚاْٛطٖا 1949عاّ 

 . يًهاتب441_3/433
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 :اؾؿٔ سا٥ط سػبُا قاٍ ايؿاعط

ٚمما ػذاْٞ أْٗا ّٜٛ ٚدعت 

 

 تٛيت َٚا٤ ايعني يف اجلؿٔ سا٥ش 

 

 

ؾًُا أعادت َٔ بعٝذ بٓظش٠ 

 

ٞٓ ايتؿاتّا أطًُت٘ احملادش   إي

 
ٚنإ ّٜٛ اـطٚز هلصٙ ايكاعس٠ ايهبري٠ يػبع َهٌ َٔ 

ْاز٣ اٯخط٠ َٔ غ١ٓ غبع ٚغتٌ ٚث٬مثا١٥ ٚأيـ، أَٓٓا اهلل ٖا 

.نؿاٙ َٔ ا٭َاّ ٚاـًـ + () 

ٚآخط َا ٚقؿت عًٝ٘ ٗ تٛزٜع ا٭سب١ قٍٛ أخٝٓا ايؿٝذ قُٛز 

، ٚنإ شيو ايكسٜل ٜعاْٞ َٔ ايعُطاْٞ ٗ ٚزاع أسس أقسقا٥٘

=َطض ؾسٜس كٛف، ؾأْؿأ قُْٛز أبٝاتّا قاٍ ٗ َكسَتٗا  : ٗ

إطاض نٓت أػطع غكل ايٛزاع، ٚأْا أْٛط إٍ ايطٚح اييت 

ْعُت بكشبتٗا يٌَٝٛ، ناْا أٌْ ٌَٜٛ ّطإ ع٢ً ايعاق١ُ 

. ايطٜاض، أٚٓٗا ؾعطت بصيو

نٓت أْٛط إٍ ضٚس٘ عرب عٝٓٝ٘، ٚعٓسَا ُُٖت بٛزاع٘، 

زيـ قبًٞ إٍ قاي١ إػاؾطٜٔ، ؾُٓعين ضدٌ إطاض َٔ ايًشام 

                                                        

. 35ضس١ً اؿر إٍ بٝت اهلل اؿطاّ م_  
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. ب٘

: أضزت إٔ أؾُٗ٘ َاشا ٜعين يٞ ؾطاق٘، ٚيهٔ ٬َق٘ قايت يٞ

! ٫ تؿعٌ، ٫ ؾا٥س٠

 .ؾانتؿٝٓا بعٓام ا٭عٌ َٔ بعٝس

 ست٢ ايٛداع ُسِشَُت َٓ٘ ؾًٝتين

 

 أطؿأت بعض ايؼٛم يف تٛدٜع٘ 

 ٚقطؿت َٔ عٝٓٝ٘ آخَش ٚسد٠ٕ 

 

 يتهٕٛ ًَُٗيت يّٝٛ سدٛع٘ 

 
 ٚضُُُت٘ ٚسسًت يف أعُاق٘

 

 ٚغشقت ؾٝ٘ بذؾ٦٘ ٚؿكٝع٘ 

 
١ْٖٝ ٔٓ َِ  ٜا يٝتين يهٓٗا ُأ

 

 َاتت ع٢ً نؿٞ يذ٣ تؼٝٝع٘ 

 ٚطؿكت أْظش ٚايذَُٛع ٔغؼا٠ْٚ 

 

 ٚأساٙ ٜٓظش َٔ ٚسا٤ دَٛع٘ 

 
 ٚأػاس يٞ عٓذ ايشسٌٝ بهؿ٘

 

 بٌ قذ أػاس َٛدِّعّا ظُٝع٘ 

 ؾهأْ٘ ميؼٞ ع٢ً قٝجاس٠ٕ 

 

 َبشٛس١ٕ ٚايعضُف َٔ تٛقٝع٘ 

 يٝت ايزٟ قذ ساٍ دٕٚ ٚداعٓا 

 

 ُٜه٣ٛ بًٛع١ خاؾل ٚٚيٛع٘ 

 يٛ نإ ٜذسٟ َا ايتؿشم مل حيٌ 

 
 ()يهٓ٘ َا رام ْضع ضًٛع٘ 

  

                                                        

، ٚاحملاغٔ ٚإػا٨ٚ 34_2/31اْٛط َعٜس سسٜح عٔ ايٛزاع ٗ عٕٝٛ ا٭خباض _  

. 256_1/246، ٚبٗذ١ اجملايؼ ٫بٔ عبسايرب 359_358يًبٝٗكٞ 
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البعد عً املخاطزات : الجاىي عغز

ؾبعض ايٓاؽ ٜػاؾط إٍ أَانٔ َٛسؿ١، أٚ ٜػًو ٗ غؿطٙ 

ططقّا ٚعط٠ زٕٚ إٔ ٜهٕٛ ي٘ غابُل خرب٠ٕ بصيو، ٚزٕٚ إٔ ٜهٕٛ ي٘ 

ساد١ َاغ١ إٍ ايصٖاب إٍ تًو ا٭َانٔ، أٚ غًٛى تًو 

. ايططم

ٚبعهِٗ ٜصٖب إٍ ضس٬ٔت قٕٝس بط١ٜ أٚ عط١ٜ، ؾٝداطط 

. كاطط٠ خاضد١ عٔ ايطٛض، ٜٚعطض ْؿػ٘ يًُعاطب

ٚقس ٜصٖب إٍ غابات ٗ بعض ايبًسإ، ٜٚهٕٛ ٗ تًو 

ايػابات سٝٛاْات َؿرتغ١ ٖٚٛ ٫ ٜسضٟ َٔ أٜٔ تأتٝ٘، ٫ٚ نٝـ 

. ٜٖتكٝٗا

ٚبعهِٗ ٜصٖب إٍ أَانٔ غري آ١َٓ، نتًو اييت ٜهجط ؾٝٗا 

. ايًكٛم، ٚقطاع ايططٜل زٕٚ إٔ ٜهٕٛ ٖٓاى ٓا١ٜ يًػاب١ً

ٚبعهِٗ ٜبٝت ٗ ططٜك٘ ٗ فاضٟ ايػٍٝٛ غري َباٍ بايعاقب١؛ 

 َٟ ؾطَا غايت تًو ا٭ٚز١ٜ ٖٚٛ ْا٥ِ ؾٝٗا، أٚ ٫ ٜػتطٝع تؿاز

. غٝٛهلا، ؾٝشكٌ َا ٫ ؼُس عكباٙ
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ٚقس ٜبٝت ٗ ايططٜل ايصٟ ُط ب٘ ايػٝاضات، أٚ ٜبٝت ٗ 

. ايططٜل احملاشٟ ي٘ َباؾط٠

ٚٗ شيو خطط، ٚقس دا٤ ٗ قشٝض َػًِ ايٓٗٞ عٔ شيو؛ 

=قاٍ÷ ؾعٔ أبٞ ٖطٜط٠  ـٔكب ؾأعطٛا اإلبٌ :  إشا غاؾطمت ٗ ا

سٛٗا َٔ ا٭ضض، ٚإشا غاؾطمت ٗ ايػ١ٓ ؾأغطعٛا عًٝٗا ايػري، 

+. ٚإشا َعٖطغتِ بايًٌٝ ؾادتٓبٛا ايططٜل؛ ؾإْٗا َأ٣ٚ اهلٛاّ بايًٌٝ

=ٚٗ ضٚا١ٜ ٚإشا عطغتِ ؾادتٓبٛا ايططٜل؛ ؾإْٗا ططم : 

 ()+.ايسٚاب، َٚأ٣ٚ اهلٛاّ

ٚبعهِٗ ٜػًو ططقّا ض١ًَٝ ط١ًٜٛ يٝؼ ؾٝٗا ع٬َات ُٜٗتس٣ 

َ٘ َعِؿٛا٤َ؛ ؾٝتٛغٌ  َ٘ َخِب َٔ عُٝا٤َ، َِٜٚدٔب ََِت بٗا، ٚإِا ٜطنب ؾٝٗا 

. ٗ عُكٗا، ٚقس ٜتعطض يًعطٌ، أٚ عذع إطنب١ عٔ ايػري

َِٛضٖا، ٫ٚ ُبِعَس  ٚقٌ َجٌ شيو ٗ ايسخٍٛ ٗ َؿاٚظ ٫ ٜسضى َغ

. َػاؾتٗا زٕٚ إٔ ٜتعٚز بايٛقٛز ايهاٗ

ٔٔ إُٓٛع١ٔ، أٚ احمل١ُٔٝ، أٚ  َٚٔ إداططأت ايكطُب َٔ ا٭َان

                                                        

(. 1926)َػًِ _  
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 ٗ ٍُ ٍُ ٗ سسٚز زٚي١ أخط٣ زٕٚ إٔ ٜؿعط، أٚ ايتذٛ ايسخٛ

. أَانٔ َؿب١ٖٛ، أٚ قٛٛض٠ أَّٓٝا

ٚبعهِٗ ٜكٛز غٝاضت٘ ٗ غؿطٙ ٖٚٛ ٗ ساٍ إدٗاز، ٚإعٝا٤ 

. ؾسٜس، َٚػايب١ٕ يًّٓٛ

ٍّ َػط٢ّ بايهباب أٚ ايػباض، أٚ  ٚبعهِٗ ٜٛاقٌ غريٙ ٗ د

ََٔطرٕي دسّا، عٝح ٫ ٜػتطٝع ض١ٜ٩ َا أَاَ٘ إ٫ بؿل   ٍّ ٗ د

. ا٭ْؿؼ

ٌُ بٝت٘ َٔ  ـَِطُب ع٢ً إػاؾط إشا نإ بكشبت٘ أٖ ٜٚعِٛ ا

. ظٚد١ ٚأطؿاٍ، ْٚػا٤

ؾٗصٙ ا٭َٛض َٚا دط٣ فطاٖا زاخ١ً ٗ إداططات اييت قس 

. تكٛز إٍ اهلًهات

 اييت ؾٝذب ع٢ً إػاؾط إٔ ٜٓأ٣ بٓؿػ٘ عٔ تًو إداططات

. قس تًكٞ ب٘ إٍ ايتًٗه١، أٚ ُتػبب ي٘ َتاعَب ٫ قبٌ ي٘ بٗا

ٚإشا نإ ٜؿهٛ َٔ إعٝا٤ٕ ؾًٝتٛقـ عٔ إػري، ٜٚأخَص قسضّا 

َٔ ايطاس١، ٚإشا نإ اؾٛ ٫ ٜػاعس ع٢ً إٛاق١ً ؾًٝكـ إٕ 
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. أَهٓ٘ ٗ َهإ آَٔ؛ ست٢ ٜٓاغب ايػري

ٚإشا نإ ٜػتعٌ بأدٗع٠ ا٬ٕس١ اييت تطؾس إٍ ا٭َانٔ، 

ًََِٝتَؿٖكِس تًو ا٭دٗع٠، ٚيٝط٦ُٔ ع٢ً _ ٚؼسز إػاؾات  َؾ

ِٔ ْؿػ٘ ع٢ً أْٗا ضَا أقٝبت بعطٌ، ؾًٝأخص  غ٬َتٗا، ثِ يٝٛط

ُ٘ ٚاغتعساَزٙ َِٖبَت . ُأ

. ٚنصيو اؿاٍ بايٓػب١ هلاتؿ٘ اؾٛاٍ
 

احلزص على إيياظ الزفكة يف الضفز : الجالح عغز

ؾإٕ شيو َٔ أعِٛ أخ٬م ايػؿط؛ إش ايػؿط هتُع ؾٝ٘ 

ايتعب، ٚايٓكب، ٚؾطام ا٭سب١؛ ؾإشا ادتُع إٍ شيو اْكباْض، 

. ٚنعاظ٠ نإ شيو ًُٚإت بعُهٗا ؾٛم بعض

ؾٝشػٔ َٔ غاؾط َع أقشاب٘ إٔ ٜ٪ْػِٗ، ٬ٜٚطؿِٗ، 

ٌُٖ دؿَٛتِٗ، َٚتَهٗسَض أَعدتِٗ،  ّٚاظسِٗ بصٚم ٚيطـ، ٜٚتش

ٚيٝعًِ إٔ تًو ا٭خ٬َم _ عع ٚدٌ_ٚيٝشتػب شيو ع٢ً اهلل 

 ًِِّْٗٛ أخ٬ُم ا٭نابط ٚايعُٛا٤ ايصٜٔ ٜتشًُٕٛ ايٓاؽ، ٫ٚ و

ُِٖٗ َٖ .
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. _إٕ ؾا٤ اهلل_ ٚغٝأتٞ َعٜس بٝإ يصيو ٗ ؾكطات آت١ٝ 
 

التناظ الزضا، وقلة اخلالف : الزابع عغز

٭ٕ ضؾك١ ايػؿط ٜعرتِٜٗ َا ٜعرتِٜٗ َٔ اخت٬ف ٚدٗات 

ايٓٛط، ٚتبأٜ اٯضا٤ غٛا٤ ٗ ٚقت ايػؿط، أٚ َهاْ٘، أٚ أٟ ؾإٔ 

َٔ ؾ٪ْٚ٘؛ ؾٝشػٔ بايطؾك١ إشا غاؾطٚا إٔ ٜتطاٚعٛا، ٚأ٫ 

ىتًؿٛا، ٚهسض بايعاقٌ إشا اقطشب ُضِؾَك١ّ إٔ ًٜتُؼ ضناِٖ، 

ٚإٔ ٜتذٓب خ٬ؾِٗ َا أَهٓ٘؛ ؾصيو َٔ أعِٛ َا وؿٜ ايٛز، 

. ٜٚطؿ٧ ْاض اؿكس

ٟٖ إٍ ايُٝٔ " ٚيصيو ٕا بعح ايٓيب َعاشّا ٚأبا َٛغ٢ ا٭ؾعط

=قاٍ ٜػِّطا ٫ٚ تعػطا، ٚبؿطا ٫ٚ تٓؿِّطا، ٚتطاٚعا ٫ٚ : 

 ()+.ؽتًؿا

=×قاٍ ا٭سٓـ بٔ قٝؼ  يٛ دًػت إٍ َا١٥ ٭سببت إٔ : 

ٌِّ ٚاسٕس َِٓٗ .أيتُؼ ضنا ن +() 

                                                        

(. 1733)، َٚػًِ (7172)أخطد٘ ايبداضٟ _  

. 1/45بٗذ١ اجملايؼ _  
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 ٗٞ =×ٚقاٍ أبٛ إغشاَم ايػبٝع ٖٚٔز :  ث٬ْخ ٜكؿٌِّ يو 

َٛٙ بأسب أمسا٥٘، ٚأ٫ : أخٝو ايػ٬ّ إشا يكٝت٘، ٚإٔ تسُع

 () .+ُاضٜ٘

ُٔ نًٕٝب ادتُعت أْا ٚقُس بٔ ايِٖٓهط : قاٍ أبٛ غػإ غٓا٠ُ ب

اؿاضثٞ ٚعبساهلل بٔ إباضى ٚايؿهٌٝ ٚضدٌ آخط، ؾكٓعت هلِ 

طعاَّا، ؾًِ ىايـ قُس بٔ ايِٖٓهط عًٝٓا ٗ ؾ٤ٞ، ؾكاٍ ي٘ ابٔ 

ٌٖ ٔخ٬ؾَو، ؾأْؿس: إباضى :  َا أق

ٚإرا ؿاسبَت ؾاؿشِب َادذّا 

 

  ِّ را سٝا٤ٕ ٚعؿإف ٚنش

 قٛي٘ يًؼ٤ٞ ال إٕ قًت ال 

 

 () ْعِ: ْعِ قاٍ:ٚإرا قًت 

 
 : ×ٚقاٍ ايؿاؾعٞ 

َُٛاتٞ  ٌٖ  أسٗب َٔ اإلخٛإ ن

 

ٌٖ غطِٝض ايطشف عٔ عجشاتٞ   ٚن

 ٜظاعذْٞ يف نٌ أَش أسٜذٙ

 

 ٚحيؿظين سّٝا ٚبعذ مماتٞ 

 ؾُٔ يٞ بٗزا يٝت أْٞ أؿبت٘ 

 

 ()يكامست٘ َا ٔيٞ َٔ احلظٓات 

 
                                                        

. 158ايكساق١ ٚايكسٜل ٭بٞ سٝإ ايتٛسٝسٟ م_  

. 114_113ايكساق١ ٚايكسٜل م_  

. 36زٜٛإ ايؿاؾعٞ م_  
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=×ٚقاٍ ابٔ سعّ   : ٌٔ إٜاى ٚكايؿ١ اؾًٝؼ، َٚعاضن١َ أٖ

ظَاْو ؾُٝا ٫ ٜهطى ٗ زْٝاى ٫ٚ أخطاى ٚإٕ قٌ؛ ؾإْو تػتؿٝس 

بصيو ا٭ش٣ ٚإٓاؾط٠، ٚايعسا٠ٚ، ٚضَا أز٣ شيو إٍ إطايب١ 

.ٚايهطض ايعِٛٝ زٕٚ َٓؿع١ أق٬ّ +() 

 َعطؾ١ُ ايٗطؾك١ٔ بعٔهِٗ ٖٚا ٜعٌ ع٢ً ق١ً اـ٬ف ٗ ايػؿط

طبا٥َع بعٕض، ٚإٔ ٜتعاًَٛا بصيو إكته٢؛ ؾبعض ايٓاؽ ٜهٕٛ 

ٍُ ايٓاؽ ي٘، ُٚسٗبِٗ ؿسٜج٘،  ُٔ اؿسٜح، ٚقبٛ ِٔ َطِبٔع٘ ُسِػ َٔ

ؾٝشػٔ ب٘ أ٫ ٜبدٌ عًِٝٗ بصيو، َا مل ٜكٌ إٍ سسِّ اإل٬ٍَ 

. ٚاإلثكاٍ

َِٚٓٗ َٔ ٫ وػٔ اؿسٜح، ؾٝذٌُ ب٘ إٔ وػٔ ا٫غتُاع؛ 

َِٚٓٗ َٔ ٖٛ فبٍٛ ع٢ً اـس١َ ٭قشاب٘، ٚايكٝاّ ع٢ً ؾ٪ِْٚٗ 

ٖٔ عًِٝٗ بصيو . بهٌ َتَسٗؾٕع َُِٚتَع١ ؛ ؾٝٓبػٞ ي٘ أ٫ ّ

َُِ٪ٔثطّا يًَبَطاي١؛ ؾٝذٌُ ب٘ أ٫ هُع  َِٚٓٗ َٔ قس ٜهٕٛ نػ٫ّٛ 

ٌٔ ايٓؿؼ، بٌ هسض ب٘ إٔ ٜػتؿعط َنَػًَ٘،  بٌ ايهػٌ، ٚٔثَك

                                                        

. 61ا٭خ٬م ٚايػري ٫بٔ سعّ م_  
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ُ٘ َٓ٘، ٚإٔ ٜطًل يػاْ٘ بايسعا٤، ٚايجٓا٤ ٚايؿهط ٕٔ  ََ ََٚتَبٗط

ًُِٝػٔعٔس  ٍُ َؾ ٜعٌُ، ٚىسّ إخٛاْ٘، ٖٚهصا؛ ؾإٕ مل ُتِػٔعس اؿا

. ايٓطل

ٛٗطف، ٚغطع١ ايبس١ٜٗ، ٚسهٛض  َِٚٓٗ إطبٛع ع٢ً اي

ايٓهت١، َٚتَكٗبٌ إعاح؛ ؾٝهٕٛ نايؿان١ٗ يًطس١ً؛ ؾ٬ وًٛ 

٭قشاب٘ إ٫ اغتجاضُت٘، َٚساعبُت٘؛ ٫غتدطاز َا عٓسٙ َٔ ْٛازض، 

َٚٛاقـ؛ ؾٝشػٔ ب٘ إٔ ٜكسِّض ٖصا ايطبَع إػطَٚظ ؾٝ٘؛ ٚيٝػتشهِط 

ٌِ َا ٜكسض َٔ أقشاب٘ َٔ  ًِٝتشُ إٔ شيو ٫ ُِٜٓٔكُل َٔ قُٝت٘؛ َؾ

ًِ٘ ع٢ً أسػٔ احملاٌَ بس٫ّ َٔ إٔ ٜٛٔ أْ٘  ُٔ َعاح، ِٚيَِٝش

َُتذٖطْأ عًٝ٘،  ٌـّ ب٘،  . ٚيٝؼ ا٭َط نصيوَُِػَتَد

بٌ إٕ شيو زيٌٝ ع٢ً خؿ١ ًٚ٘، ٚطٗاض٠ ْؿػ٘، ُٚسبِّ أقشاب٘ 

ًُِِٝػٔعِس أقشاب٘، ِٚيٝشتػب إٜٓاغِٗ، ٚططَز ايػآ١َٔ عِٓٗ . ي٘؛ َؾ

. ٫ ٜكًض ٔيًٖكِسض إ٫ ٚاغُع ايكسض: ٚقسّّا قايٛا

ع٢ً أْ٘ ٫ ٜٓبػٞ اإلغؿاُف ٗ إعاح، أٚ اإلؾطاٙ ؾٝ٘ إٍ َسسٍّ 

ُِٜدٔطُز عٔ ايطٛض، أٚ ٜرتتب عًٝ٘ تعهط َعاز قاسبِٗ، أٚ 
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. إٖاْت٘، ٚا٫غتدؿاف ب٘

. ٖٚهصا تتٓٛع ايطبا٥ع، ٚؽتًـ ايكسضات

ٛٗ ايطس١ً َؿعُّا باؿب، ٚايػطٚض، ٚاْط٬م  ٚبصيو ٜهٕٛ د

ٍٔ بعهِٗ بعهّا زٕٚ تهٗطٕٙ أٚ  نٌ ٚاسس َِٓٗ ع٢ً غذٝت٘، ٚقبٛ

ًٌَ .

 

احلزص على اختيار الزفكة الطيبة املالئنة : اخلامط عغز

٭ْو غتػٝب عٔ أًٖو ايصٜٔ َأٔيِؿَتِٗ، ٚأيؿٛى، ٚبٝتو 

ُِٚقو ٗ  ايصٟ اعتست ايعٝـ ؾٝ٘، ٚغتٛاد٘ أَٛضّا قس ٫ َتَط

غؿطى؛ ؾإشا نٓت َع ضؾك١ طٝب١ ؼبِٗ ٚوبْٛو، ٜٚعطؾٕٛ 

نإ غؿطى ْاؾعّا، غاضّا، _ نُا َط_طباعو، ٚتعطف طباعِٗ 

. ٖتعّا

. ٚإٕ ناْت ا٭خط٣ قاض غؿطى ٚبا٫ّ عًٝو

. ٚنِ َٔ أْاؽ غاؾطٚا، ٚعازٚا َتكاطعٌ

ٚإشا أضزت إٔ تعطف غطٚضى ٗ غؿطى َٔ عسَ٘ ؾاْٛط ٌٖ 

ُط عًٝو أٜاّ غؿطى َطٚض ايهطاّ؟ 
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ٚإشا ضدعت َٔ غؿطى ٌٖ تؿعط بعس َس٠ ٜػري٠ دسّا بؿٛم 

ِٔ غاؾطت َعِٗ، ٚٚسؿ١ٕ َٔ َدٖطا٤ ؾطاقِٗ؟  ََ إٍ يكا٤ 

. إشا نٓت نصيو ؾٗٛ غؿط قبب إٍ ايٓؿؼ

ٚإٕ ناْت أٜاّ ايػؿط ثك١ًٝ ط١ًٜٛ، ٚنٓت ٫ ػس ؾٛقّا إٍ َٔ 

ٌّ َتعب ُٔ َُ . غاؾطت َعِٗ ؾإْ٘ َغَؿْط 

ًَُٔضٌّ، َا مل َتِسُع اؿاد١ُ إٍ ايػؿط _ إشّا_ؾاختٝاض ايطؾك١  َطًب 

َع أْاؽ ٫ ؽتاضِٖ أْت، بٌ تؿطنِٗ عًٝو اؿاد١؛ ؾش٦ٓٝص ٫ 

=بس َٔ تٛطٌ ايٓؿؼ ع٢ً قبٛهلِ، ٚايعطب تكٍٛ ٗ أَجاهلا إشا : 

. مل ٜهٔ َا تطٜس َؾَأٔضِز َا ٜهٕٛ +

=×ٚقاٍ قُس بٔ اؿٓؿ١ٝ  يٝؼ عهِٝ َٔ مل ٜعاؾط : 

بإعطٚف َٔ مل هس َٔ َعاؾطت٘ ُبٖسّا ست٢ ٜأتٝ٘ اهلل بايؿطز، أٚ 

.إدطز +() 

أَا إشا نإ اـٝاض بٝس اإلْػإ ٖٚٛ ٜطٜس ايػؿط ؾًٝشاٍٚ قسض 

ـَ ايصٟ ٥٬ِٜ اإلْػإ ٗ  إػتطاع إٔ ىتاض ايطؾَٝل إٓاغَب إػاع

                                                        

. 70ضٚن١ ايعك٤٬ م_  
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. غؿطٙ

٫ٚ ٜعين اختٝاضى ٭سس َٔ ايٓاؽ أٚ ا٭قشاب زٕٚ غريٙ إٔ 

. شيو تكًٌٝ َٔ َها١ْ غريٙ

ٚإِا إككٛز إٔ بعض ايٓاؽ قس ٥٬ِٜ ٗ ايػؿط، ٫ٚ ٥٬ِٜ 

ٗ اؿهط، أٚ ايعهؼ، أٚ قس ٜهٕٛ بعهِٗ أنجط ١ُ٥٬َ َٔ 

. غريٙ ٗ اؿهط، ٚايعهؼ

ٚقس ٜٓاغب ٗ ضس١ً َع١ٓٝ إٔ ٜكشبو ؾ٬ٕ َٔ ايٓاؽ زٕٚ 

. ؾ٬ٕ

ٚقس ٜٓاغب ٗ ضس١ً أخط٣ إٔ ٜطاؾكو ؾدل آخط زٕٚ 

. ا٭ٍٚ ٖٚهصا . .

ٚقس ٜهٕٛ ْٛع ايطس١ً أٚ ظَاْٗا، أٚ َهاْٗا، أٚ َستٗا، أٚ 

نٌ شيو قس ٜهٕٛ ي٘ زٚض ٗ اختٝاض _ ايٓاؽ ايصٜٔ غرتسٌ إيِٝٗ 

. َٔ ٜٓاغب يًصٖاب َع اإلْػإ

ٚقس ٜٓاغب ضس١ً َٔ ايطس٬ت إٔ ٜكشبو عسز َعٌ، ٚقس 

ٜٓاغب ٗ ضس١ً أخط٣ إٔ ٜكشبو عسْز أقٌ أٚ أنجط َٔ ايعسز 
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. ا٭ٍٚ

ٚقس ٜهٕٛ بعض ايٓاؽ َٓاغبّا يًطس١ً َع نٌ أسس، ٚٗ نٌ 

. ٚقت، ٖٚهصا . .

ٚإككٛز َٔ شيو إٔ ٜهٕٛ ايػؿط َؿٝسّا ْاؾعّا َػعسّا، ٚإٔ 

ٜهٕٛ غببّا ٗ ظٜاز٠ ايكطب٢ بٌ ايٓاؽ ٫ إٔ ٜهٕٛ غببّا ٗ ايهسض 

. ٚايؿطق١

ْٕ ضؾٝكّا أٚ أنجط َٔ أقشاب٘ ٗ غؿٕط  ٕٔ اختاض إْػا ٚإشا سكٌ َأ

ؾ٬ ٜعين شيو إٔ ٜكطّ بك١ٝ ا٭قشاب، ٚإِا ٜتٛاقٌ _ َا 

. َعِٗ

ٚإشا غاؾط فُٛع١ ٖٔ اعتازٚا ايػؿط ْٝعّا، ثِ ْػٛا ٚاسسّا 

. ؾعًِٝٗ إٔ ٜعتصضٚا َٓ٘، ٜٚطٝبٛا ْؿػ٘_ َِٓٗ 

ٚإشا سكٌ إٔ غاؾط قسٜل يو َع أسس أقسقا٥٘ زٕٚ إٔ 

ؾ٬ َِٜهُبط شيو ٗ ْؿػو، ٫ٚ _ ٜعًُو، أٚ ٜطًب َٓو َطاؾكت٘ 

ٌْ عٓو إٍ غريى ٫؛ إٕ  تؿِٗ َٔ شيو أْ٘ ظاْٖس بكشبتو، َا٥

ا٭َط أٖٕٛ َٔ شيو؛ ؾكس ٫ ٜطٜس قاسبو إسطادو، ٚقس ٜط٣ 
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. إٔ ؾ٬ّْا غرَيى أْػب ٗ ٖصٙ ايطس١ً يًصٖاب َع٘، ٖٚهصا . .

ؾ٬ ٜٓبػٞ إٔ تعطِّض ع٬قاتٓا يًتٛتط بػبب ٖصٙ ا٭َٛض ايٝػري٠ 

. اييت ٫ تػتسعٞ غ٣ٛ غض ايططف
 

لشوو املضافِز االعتداَل واملداراة : الضادظ عغز

ٍَ إٔعاز، ٚتطَى ا٫غتػ٬ّ يًعٛاضض  ٚأعين بصيو اعتسا

ٚيًتعاضف ٫ ، ايٓؿػ١ٝ؛ ؾايٓاؽ خًكٛا ي٬دتُاع ٫ يًععي١

ٌٗ ٚاسس َِٓٗ َطاؾل سٝات٘ . يًتٓانط، ٚيًتعإٚ ٫ يٝٓؿطَز ن

ٚيإلْػإ عٛاضض ْؿػ١ٝ ناؿب، ٚايبػض،  ٚايطنا، 

. ٚايػهب، ٚا٫غتشػإ، ٚا٫غتٗذإ

ؾًٛ غاض ع٢ً إٔ ٜهاؾـ ايٓاَؽ بهٌ َا ٜعطض ي٘ َٔ ٖصٙ 

٫ختٌ ا٫دتُاع،ٚمل _ ايؿ٪ٕٚ ٗ نٌ ٚقت ٚع٢ً أٟ ساٍ 

ٌٔ ايتعاضف، ٫ْٚكبهت ا٭ٜسٟ عٔ ايتعإٚ . َِٜشُك

َٖٖٝأ اإلْػإ ٭زب ٜتشا٢َ ب٘   ِٕ ِٔ ٔسِه١ُ اهلل ٗ خًك٘ َأ َٔ ؾهإ 

. َا ُٜشسخ تكاطعّا،أٚ ٜسعٛ إٍ ؽاشٍ،شيو ا٭زب ٖٛ إساضا٠
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ؾإساض٠ ٖا ٜعضع إٛز٠ ٚا٭يؿ١، ٚهُع اٯضا٤ إؿتت١، 

. ٚايكًٛب إتٓاؾط٠

ٌٔ ايه٬ّ،َٚتَذٓٗٔب َا  ٚإساضا٠ تطدع إٍ سػٔ ايًكا٤، ٚي

ٜؿعط ببػض، أٚ غهب، أٚ اغتٓهاض إ٫ ٗ أسٛاٍ ٜهٕٛ 

اإلؾعاض ب٘ خريّا َٔ نتُاْ٘، ٚشيو ضادع إٍ سه١ُ اإلْػإ، 

. ٚسػٔ تبٗكطٙ ٗ ا٭َٛض

ِٔ وتاز إٍ إساضا٠؛ ؾإشا  ََ ِٔ أعِٛ  َٔ ٫ٚ ضٜب إٔ إػاؾط 

َُٖجًٗا، ٚأخص بٗا نإ ُأْػّا، ٚغعاز٠ّ ٭قشاب٘، ٚإشا ناْت  َت

. ا٭خط٣ نإ عًِٝٗ َن٬٘

ٍٔ إطًٛب ٗ ايػؿط ٍُ ٗ ا٭نٌ ٚايّٓٛ؛ َٚٔ ا٫عتسا  ا٫عتسا

َّ ايهاٗ؛  ؾكس ٫ هس إػاؾط َا ٜطٚق٘ َٔ ايطعاّ، ٚقس ٫ ٜٓاّ ايٓٛ

ؾٝشػٔ ب٘ إٔ ٜٛطٔ ْؿػ٘ ع٢ً شيو، ٚأ٫ ٜهًـ أقشاب٘ َا ٫ 

ّْ نإف َتَهٖسض،  ّْ َٓاغْب، أٚ ْٛ ٜطٝكٕٛ؛ عٝح إشا مل ٜتِٗٝأ ي٘ طعا

. َٚنٖسض ع٢ً َٔ َع٘
 

احرتاو املواعيد : الضابع عغز
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ٌٖ ٚاسس َٔ  َّ ن ٖٛ ايطس١ًٔ إٔ ورت ؾُٔ أعِٛ َا ٜكؿِّٞ َد

ٌٍّ أٚ  ا٭قشاب إٛاعَٝس اييت ُتِهَطب، ؾإشا اتؿكٛا ع٢ً َٛعس َس

ٍٕ؛ ؾ٬ ٜٓبػٞ ٭سس َِٓٗ إٔ َِٜكَطعِٗ بّٓٛ، أٚ تباط٪؛ ؾإشا  اضؼا

 ٌِ سكٌ خطأ ٗ َٛعس، أٚ تأٗخٕط عٓ٘ ؾًٝعتٔصِض َِٓٗ، ِٚيَٝتَكٖب

ُِٗ َََت ِٛ . َي

نُا هٌُ بايكشب١ إٔ ٜتعاشضٚا إٕ سكٌ خطأ أٚ تككري ٗ 

َٛ ايطس١ً . َٛعس؛ ست٢ ٫ ٜهسضٚا َقِؿ

َٚٔ اسرتاّ إٛاعٝٔس ايَتَكُٝٗس ايسقٝل َٛاعٝس ايػؿط عرب 

ٟٖ تأخط عٔ ٖصٙ ايطس٬ت غٝرتتب  ايطا٥طات أٚ ايكطاضات؛ ٭ٕ أ

. عًٝ٘ ؾٛاُت ايطس١ً

ٚإشا ؾاتت ٚقع إػاؾط ٗ سٝل بٝل خكٛقّا إشا نإ ٗ 

. قشب١ أًٖ٘ أٚ أقشاب٘، أٚ نإ ٗ زٚي١ غري زٚيت٘

ًِٝتعٖع إػاؾُط بكسض _ ٚإشا تأخطت ايطس١ً، أٚ ؾات َٛعسٖا  ؾ

ـََٔٝط٠َ، ِٚيَِٝشَتٔػِب شيو عٓس اهلل؛ ؾٗصا ٖٛ ا٭يٝل،  اهلل، ٚيٝتشٖط ا

ٚا٭نٌُ؛ إّاّْا بايكسض، ٚسبػّا يًؿه٣ٛ، ٚضعا١ٜ يٮزب َع 
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. اهلل
 

وضع اخلطة للضفز : الجامً عغز

ؾإٕ ٖا ٜٓبػٞ يًُػاؾط إٔ ٜهع خط١ يػؿطٙ، تتهُٔ ٚقت 

ايػؿط ٚايعٛز٠، ٚتتهُٔ َا وتاد٘ شيو َٔ َٝعا١ْٝ َاي١ٝ، 

ٚتؿتٌُ ع٢ً تؿكٌٝ َا غٝذطٟ ٗ تًو ايطس١ً َٔ ظٜاضات 

٭ؾدام ٚأَانٔ، ٚقها٤ بعض ا٭عُاٍ إٍ غري شيو ٖا 

َِٛنُع اـط١ ع٢ً ٖصا ايٓشٛ َطًٛب  ٚيٛ _غٝهٕٛ ٗ ايطس١ً، َؾ

ُ٘ إٍ َسسِّ _ ع٢ً غبٌٝ اإلْاٍ ٌَ ايتدطٝ ع٢ً أْ٘ ٫ ًٜعّ إٔ ٜك

. ايكطا١َ إؿطط١ اييت ٫ تسع يًُؿادآت أٚ ايطٛاض٨ ؾطق١

بٌ وػٔ إٔ ٜهٕٛ ؾٝٗا ؾ٤ٞ َٔ إط١ْٚ ٚايكاب١ًٝ يًتعسٌٜ 

. عػب َا ٜهٕٛ َٔ أسٛاٍ َٚؿاٚضات
 

مزاعاة أدب الغزبة : التاصع عغز

ؾكس تطَٝو ايػطب١ُ ٗ بًس َا، إَا يعٌُ، أٚ ظٜاض٠، أٚ 

زضاغ١، أٚ تسضٜؼ؛ ؾاغتشهط أْو غؿري ٭ًٖو، ٚبًسى، 
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. ٚزٜٓو

ثِ عًٝو باٯزاب ايٖػ١ٖٝٔٓ؛ ؾٗٞ نُاٍ اإلْػا١ْٝ، ؾع٢ً اإلْػإ 

. إٔ وتؿٜ بٗا ٗ ٚطٓ٘ نُا وتؿٜ بٗا ٗ غطبت٘

ِٔ ضاّ ايػطب١ عٓا١ٜ  ََ ِٔ ٜٛيٕٛ ايػطَٜب ٚ ََ َٔ اؿهُا٤  َٔ بٌ إٕ 

: خاق١ّ، ؾٝ٪نسٕٚ عًٝ٘ ا٫ستؿاٚ باٯزاب ايؿطٜؿ١، نُا قايٛا

. (ٜا غطٜبّا نٔ أزٜبّا)

َٚٔ ٖصا ايكبٌٝ ٚق١ٝ عبسإًو بٔ غعٝس ا٭ْسيػٞ ٫بٓ٘ 

و٢ٝ عٓس ععَ٘ ع٢ً ايطس١ً إٍ ب٬ز ايؿطم، تًو ايٛق١ٝ اييت 

 : ٜكٍٛ ؾٝٗا

َٔ يف غشبتو ِٚٔدُعَو ايشمح  ُأ

 

ُٙ يف أٚبتِو   َشتكبّا سمحا

ٌَ اي٣ٛٓ إْين  ٌِ َسِب  ؾال ُتٔط

 

 ٚاهلل َؼتاْم إىل طًعتو 

 
 : ٚقاٍ

ٌُ رٟ غشب١ٕ ُٜذَس٣ أؿ  ٚيٝع 

 

ِٔ ػُٝتو  َٔ  ٚإمنا ُتِعَشف 

 
١ََٕٝٔ ؾكاٍ  : ْٚبٗ٘ ٯزاب غا

 ٚاَؽ اهلٜٛٓا َظٗشّا عؿ١ّ

 

 ٚابِؼ سضا األعنِي عٔ ٦ٖٝتِو 

ُِٜؿٔطٞ يعزس ؾال  ٌٗ َا   ٚن

 

ًِ٘ يف ايػشب١ َٔ ِإِسَبٔتِو   ػع
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 ٚال ػادٍ ساطذّا أبذّا

 

 ؾإْ٘ أدع٢ إىل ٖٝبتو 

ٞٗ َظتكبْح   ٚاْطل عٝح ائع

 

ُُِت عٝح اخلرُي يف طهتتو   ()ٚاؿ

 
:  ٖصا ٚإٕ ٖا وػٔ بايعاقٌ َطاعات٘ ساٍ غطبت٘ َا ًٜٞ

: إٔ ٜػتشهط ؾٛا٥س ايػطب١، ٚإٔ وطم ع٢ً اإلؾاز٠ َٓٗا_ 1

ؾًًػطب١ ؾٛا٥س نجري٠، َٚٔ أْؿؼ َا ٜهتػب٘ ايطدٌ ٗ غطبت٘ إٔ 

ٜعًِ أؾٝا٤ مل ٜهٔ ٜعًُٗا َٔ قبٌ؛ ؾهِ َٔ عامل مل ٜبًؼ إكاّ 

ايصٟ ٜؿاض إيٝ٘ بايبٓإ إ٫ بايطس١ً، ٚنِ َٔ قاسب َٖٛب١ مل 

. تهؿـ َٖٛبت٘ إ٫ بايػطب١

نُا إٔ ٗ ايػطب١ عّْٛا ع٢ً ايتُهٔ َٔ بعض ا٭خ٬م 

ايػا١َٝ، َجٌ خًل ايكرب؛ يهجط٠ َا ٬ٜقٝ٘ ايطاسٌ َٔ َتاعب 

. بس١ْٝ، ٚآ٫ّ ْؿػ١ٝ

َٚجٌ خًل إساضا٠؛ ؾإٕ ايبعٝس عٔ ٚطٓ٘ أؾس ؾعٛضّا باؿاد١ 

٘ٔ َٚها١ْٔ بٝت٘ َا  ِٔ َسَػٔب َٔ إٍ ا٭زب ٖٔ ٜعٝـ بٌ قّٛ ٜعطؾٕٛ 

                                                        

، ٚضغا٥ٌ اإلق٬ح ُٖٚا يًؿٝذ قُس اـهط سػٌ 18اْٛط ايطس٬ت م_  

. 84_83م
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. هعٌ قطاسَت٘ خؿٝؿ١ّ ع٢ً أمساعِٗ

ٌَ ٫ ىًٛ َٔ إٔ ٬ٜقٞ ٗ ضسًت٘ ضدا٫ّ قاضٚا  نُا إٔ ايطاس

َُُج٬ّ عاي١ٝ ٗ َهاضّ ا٭خ٬م، ؾٝعزاَز با٫قتسا٤ بِٗ نُا٫ّ إٍ 

ََٖط شنط يؿ٤ٞ  نُاٍ، إٍ غري شيو َٔ ؾٛا٥س ايػطب١ َٚٓاؾعٗا اييت 

َٓٗا عٓس اؿسٜح عٔ َٓاؾع ايػؿط؛ ؾٝشػٔ بإتػطب إٔ 

. ٜػتشهط ؾٛا٥س ايػطب١، ٚإٔ ٜػع٢ غعٝ٘ يإلؾاز٠ َٓٗا

نُا عًٝ٘ إٔ ٜػتشهط َػا٨ٚ ايػطب١، َٚعاٜبٗا، ٚوصض نٌ 

 ( ).اؿصض َٔ ايٛقٛع ٗ ؾ٤ٞ َٔ شيو

ؾُُا ٜٓبػٞ ايتٓبٝ٘ عًٝ٘ إٔ : إٔ ٜهٕٛ شا ؾط١ٓ َػتٝك١ٛ_ 2

ًََََه١َ ا٭زب إ٫ إشا  ١َُٖ قاسب٘، ٫ٚ َُٜطبِّٞ ي٘  ٖٔ ايػؿط ٫ ٜصنٞ 

قاضْت٘ ٔؾِط١َْٓ َػتٝك١ٛ، تبشح عٔ أغطاض ا٫دتُاع، ٚتسقل ايٓٛط 

ِٔ ٫ ٜعٜسِٖ  ََ َٔ ايٓاؽ  َٔ ٗ ُٝٝع اَؿَػٔ َٔ إعٝب؛ ٭ٕ 

َٛضّا ٗ طباعِٗ، ٚام٫ّ٬ ٗ ُعِكَس٠ٔ إّاِْٗ . ا٫غرتاب إ٫ َخ

بٌ إٕ َِٓٗ َٔ غُػٛا ٚدِٖٛ ٗ ايؿطٚض ست٢ ََْهب َٓٗا 

                                                        

. 79_2/78اْٛط ضغا٥ٌ اإلق٬ح _  
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ـْ . َا٤ُ اؿٝا٤، ٚاَِْػسٍ عًٝٗا َٔ ايػُاد١ قٓاْع نجٝ

يٝؼ َباضس١َ ا٭ٚطإ نٝؿُا اتؿل، ٫ٚ _ إشّا_ؾايػؿط ايٓاؾع 

 ( ).باؾ٫ٕٛ بايبًسإ نٝؿُا نإ اؿاٍ

ؾتذس َٔ ايٓاؽ : اؿطم ع٢ً إؾاز٠ اٯخطٜٔ ٗ ايػطب١ _ 3

َٔ إشا تػطبٛا أٚ اِنُططٚا إٍ ايػطب١، ٚناْٛا شٟٚ ؾهٌ ٚعًِ 

٫ ٜأبٕٗٛ َػأي١ إؾاز٠ ايٓاؽ، _ نبعض إعًٌُ ٚايسعا٠ ٚمِٖٛ

. ْٚؿط اـري بِٝٓٗ

ََْٚؿَس  بٌ إٕ َٔ آؾاتِٗ أِْٗ إشا تػطبٛا َنُجَطِت َبطايُتِٗ، 

َّ ٗ ايٓاؽ أثُطِٖ ٌٖ أٚ ُعٔس . قرُبِٖ، َٚق

. َٚا شيو إ٫ يهعـ ُُِٖٗ، ٚضنِْٛٗ إٍ إًصات ايعاد١ً

ٚإ٫ يٛ اغتؿعطٚا إػ٪ٚي١ٝ، ٚمشطٚا عٔ غاعس اؾس يػعسٚا 

. ٚأغعسٚا

َٕ هلِ ْعِ ا٭ْٝؼ : اإلسػإ إٍ ايع٤٬َ ٗ ايػطب١ _ 4 ؾتهٛ

                                                        

، ٚضغا٥ٌ اإلق٬ح 131اْٛط ايػعاز٠ ايع٢ُٛ يًؿٝذ قُس اـهط سػٌ م_  

2/75_85 .
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 ٌُٗ ٚايػُري؛ عٝح هسٕٚ عٓسى َٔ سػٔ ايعؿط٠، َٚتَش

َا ٜٓػِٝٗ أًِٖٝٗ؛ ؾصيو ٖا ٜسٍ ع٢ً _ اؾؿا٤، ٚنطّ ايٓؿؼ 

. ضغٛر ايكسّ ٗ ايؿه١ًٝ

ٚنٌ شيو عا٥س عًٝو با٭دط، ٚإجٛب١، ٚاْؿطاح ايكسض، 

. ٚطٝب ايصنط

ََُتكِّط١َ، ٚإٔ ايػطب١َ   َّ ٖٚا ٜعٝٓو ع٢ً شيو إٔ تتصنط إٔ ا٭ٜا

. َٓكه١ٝ

قشبت دطٜط بٔ عبساهلل، : قاٍ÷ ؾعٔ أْؼ بٔ َايو 

=ؾهإ ىسَين، ٖٚٛ أنرب َٔ أْؼ، قاٍ دطٜط إْٞ ضأٜت : 

.ا٭ْكاض ٜكٓعٕٛ ؾ٦ّٝا ٫ أدس أسسّا َِٓٗ إ٫ أنطَت٘ +() 

=قاٍ÷ ٚعٔ أْؼ  ٬ّٔٚ ايصٟ " نٓا َع ايٓيب :  أنجطْا 

ُِٜػَتٌٛ بهػا٥٘، ٚأَا ايصٟ قاَٛا ؾًِ ٜعًُٛا ؾ٦ّٝا، ٚأَا ايصٟ 

: أؾططٚا ؾبعجٛا ايطناب، ٚاَتٗٓٛا، ٚعاؾٛا، ؾكاٍ ايٓيب "

                                                        

(. 2888)ضٚاٙ ايبداضٟ _  



 

 لطائف يف الضفز 87

 ()+.شٖب إؿططٕٚ ايّٝٛ با٭دط=

=ٚعكس اإلَاّ ايبداضٟ ٗ قشٝش٘ بابّا قاٍ ؾٝ٘ باب ؾهٌ : 

. َٔ ٌٓ َتاع قاسب٘ ٗ ايػؿط +

" عٔ ايٓيب÷ ثِ غام اؿسٜح بػٓسٙ عٔ أبٞ ٖطٜط٠ 

=قاٍ ٌٗ ُغ٢َ٬ عًٝ٘ قسق١، نٌ ّٜٛ ٜعٌ ايطدٌ ٗ زابت٘، :  ن

ٚواًَ٘ عًٝٗا، أٚ ٜطؾع عًٝٗا َتاع٘ قسق١، ٚايه١ًُ ايطٝب١، 

ٍٗ ايططٜل قسق١  ()+.ٚنٌ خط٠ٛ ّؿٝٗا إٍ ايك٠٬ قسق١، َٚز

ٍَ غطبتو إٔ تتٛزز : ايتٛزز يًٓاؽ _ 5 ؾُُا وػٔ بو سا

ٌَ ايبًس ايصٜٔ سًًت بِٝٓٗ َٓاظهلِ؛ ؾصيو  ٍَ أٖ يًٓاؽ، ٚإٔ ُتِٓٔع

ٖا َُٜعطِّـ ايكًٛب إيٝو، ٜٚكٝذ ا٭مساَع يكٛيو؛ ؾإٕ ناْت 

. غطبتو بٌ َػًٌُ ظازٚا ُسبّا يو، ٚإقبا٫ّ عًٝو

ََُشبِّب١ّ  ٚإٕ نٓت بٌ قّٛ غري َػًٌُ ناْت تًو ا٭خ٬م 

هلِ بسٜٓو، ٚضَا ناْت غببّا يسخٛهلِ ؾٝ٘، ْٚعٚعِٗ عٔ 

                                                        

(. 1119)َٚػًِ  (2890)ضٚاٙ ايبداضٟ _  

(. 1009)ٚأخطد٘ َػًِ  (2707 ٚ 2891)ايبداضٟ _  
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. نؿطِٖ

ٜٚتأنس ٖصا ا٭زب ٗ سل َٔ غاؾط ٭دٌ ايسع٠ٛ إٍ اهلل؛ 

ٌّٟ ب٘ إٔ ٜهٕٛ ٜتُجٌ أزب ايسع٠ٛ َٔ إخ٬م هلل، ٚسطم  ؾشط

ع٢ً تبًٝؼ اـري، ٚاغتٓاّ يًؿطم، ٚتٛانع يًٓاؽ، ٚغع١ٔ 

قسٕض عًِٝٗ؛ ٭ٕ ايٓاؽ ٚخكٛقّا ٗ ايبًسإ اييت َتِدُؿت ؾٝٗا 

 ٌٔ ُٗ أْٛاض ايطغاي١ وتادٕٛ إٍ غع١ ايكسض، ٚايتٛزز إيِٝٗ، َٚتَش

َا ٜطاٙ ايساع١ُٝ َٔ بعض أسٛأيِٗ إٓهط٠ٔ اييت اعتازٖٚا؛ ؾتًو 

. اـكاٍ بًػِ اؾطاح ايػا٥ط٠، ٚطب ا٭زٚا٤ إػتعك١ٝ

غ٬ف إشا َا ٚادِٗٗ َا ٜهطٖٕٛ، ٚاغتعذٌ ٗ إق٬ح 

. أسٛاهلِ

ؾُٔ ٌْٝ إعاؾط٠ إٔ : َطاعا٠ ايعازات ٚا٭عطاف_ 6

تطَٝو ايػطب١ ٗ بًٕس َا، ؾتذس إٔ خ٥٬َل أًٖٗا ٚعازأتِٗ ع٢ً 

غري َا تعطف، ؾترتى نجريّا ٖا نٓت تعطف، ٚتأخص َا ٜأخصٕٚ 

 .ب٘؛ ؾإٕ شيو َٔ ٌْٝ إعاؾط٠، َٚٔ سػٔ إساضا٠
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 ؾذاِسِٖ َا ُدََت يف داسِٖ

 

 ()ٚأسٔضِٗ َا دَت يف أسضِٗ 

 
ٖٚا ٜسخٌ ٗ شيو َطاعا٠ ايصٚم ايعاّ، ْٚٛاّ شيو ايبًس 

. ايصٟ غتصٖب إيٝ٘

ٌّ؛  ٚنٌ ٖصا َؿطٚٙ بأ٫ ٜهٕٛ ؾُٝا تأتٞ أٚ تصض قصٚض ؾطع

ٞٗ ع٢ً نٌ  ُِ ا٭َط ايؿطع ٌّٞ َتَعٖٝٔ تكسٜ ؾإٕ نإ ثِ قصْٚض ؾطع

. عاز٠ ُٚعطف

 : قاٍ أسس اؿهُا٤

 إٕ د٦ت أسضّا أًُٖٗا نُِّٗ

 

ِِّض عٝٓو ايٛاسذٙ   ()ُعْٛس َؾَػ

 
ؾُٔ أزب ايػطب١ إٔ : إْكاف بًس ايػطب١، ٚٔشِنُطٙ باـري_ 7

ٌُ ايبًَس ايصٟ ٜٓعٍ بٗا، ؾٝصنط قأغَٓٗا، ٜٚػتب٘ َا  ٜٓكـ ايطاس

ٌٍّ ع٢ً ايٛؾا٤،  ٬ٜقٝ٘ َٔ أًٖٗا َٔ استؿا٤ٕ َٚ٪اْػ١؛ ؾصيو زا

ٚنطّ إعسٕ، ٚسػٔ ايعؿط٠، ٚإؾطاق١ ايٓؿؼ؛ ٭ٕ َٔ ايٓاؽ 

َٔ إشا تػطب أغا٤ إٍ ْؿػ٘ ٚإٍ أٌٖ بًسٙ ٔبٔك١ًِّٔ ْؿع٘، ٚبػ٤ٛ 

                                                        

. 155عي ا٭زب ٚايػٝاغ١ يعًٞ بٔ ٖصٌٜ م_  

. 279عٌ ا٭زب ٚايػٝاغ١ م_  
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عؿطت٘، ٚأغا٤ إٍ َٔ ٜتػطب عٓسِٖ بصَِٗ ٚشنط َعاٜبِٗ، 

ٚايتأٚٙ َٔ ايبكا٤ بٌ ٚٗطاِْٝٗ، خكٛقّا إشا ناْٛا شٟٚ نطّ 

. َٚط٠٤ٚ

ٌٍّ ع٢ً نٝل ايَعَطٔ، ٚق١ًٔ  َٚا شيو إػًو بطؾٝس؛ إش ٖٛ زا

. ايٛؾا٤، ٚغ٤ٔٛ ايعؿط٠

إٔ تصنط َٔ َتَػٖطِبَت عٓسِٖ غري، _ أٜٗا ايعاقٌ_ؾاي٥٬ل بو 

ِٖ زإع يصنط ؾ٤ٞ َٔ أخطا٥ِٗ ؾًٝهٔ ٭دٌ اإلق٬ح  ٚإٕ نإ َث

. ٚايتكشٝض، ٫ ٭دٌ ايػُع ٚايًُع ٚايتذطٜض

ٚإْو يتعذب سٌ تػأٍ ؾدكٌ ناْا ٗ بًٕس َا عٔ شيو 

ايبًس، ؾتذس إٔ أسَسُٖا ّسح، ٚاٯخَط ٜكسح، َع إٔ ايبًس ٖٛ 

ُِ، ٚيهٔ اختًؿت ايٓٛط٠؛ ٫خت٬ف  ُٖ  ُِ ُٖ ٖٛ، ٚإٔ ايٓاؽ 

. ا٭ْؿؼ ٚايطبا٥ع

 إٔ تاز ايسٜٔ بٔ ٜٓٛ٘ َٚٔ ٌْٝ َا ٜصنط ٗ ٖصا ايؿإٔ

ََٚضَز ب٬َز إػطب، ؾػأي٘ غًطإ إػطب ٜعكٛب ابٔ   ٖٞ ايػطخػ

أٜٔ ٖصٙ ايب٬ز َٔ ب٬زى ايؿا١َٝ؟ : ٜٛغـ بٔ عبسإ٪َٔ قا٬ّ٥
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ب٬زنِ سػ١ٓ أْٝك١، ٚؾٝٗا عْٝب ٚاسْس، : ؾكاٍ ايػطخػٞ

. أْٗا تٓػٞ ا٭ٚطإ: قاٍ: َٚا ٖٛ: ؾكاٍ ايػًطإ

ٟٗ قاسب ٖٚٔ قاَٛا ع٢ً ٖصا ا٭زب اؾٌُٝ  ايع١َ٬ إَُكٔط

ؾكس ِْٛ ٗ ايجٓا٤ ع٢ً زَؿل أؾعاضّا، ُٚجٌ  (ْؿض ايطٝب)نتاب 

 :ؾٝٗا بأؾعاض، ٖٚا أْؿسٙ قٍٛ مشؼ ايسٜٔ ا٭غسٟ

إرا ُرٔنشت بكاُع األسض َّٜٛا 

 

 ثِ ُسعٝا()ُطكّٝا ٔيذَّل : ؾكٌ 

ٚقٌ يف ٚؿؿٗا ال يف طٛاٖا  

 

 ()بٗا َا ػ٦ت َٔ دٜٔ ٚدْٝا 

 
ٖصٙ بعض آزاب ايػطب١، ٚنجري ٖا َه٢ َٚا غٝأتٞ زاخٌ ٗ 

. ايػطب١، ٚيهٔ َا شنط ٗ ٖصٙ ايؿكط٠ أيكل بٗا
 

 حضً العَد لألحبة، وإظَار األعواق هله حال الغزبة: العغزوٌ

ُّ باحملب١ َٔ  ؾشػٔ ايعٗس َٔ اإلّإ، ٚإٚٗاُض ا٭ؾٛأم، ٚاإلع٬

. َ٪نسات ا٭خ٠ٛ

ٚشيو نً٘ َٔ ٌْٝ ا٭خ٬م، ٚقاغٔ اـكاٍ، ٚع٬َات 

                                                        

. َٔ  أمسا٤ زَؿل: دًل_  

. 85_2/84اْٛط ضغا٥ٌ اإلق٬ح _  
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. ايػ٪زز ٚإط٠٤ٚ، ٚز٥٫ٌ ايػُٛ ٚا٭ٕع١ٝ

ؾ٬ بس يسٚاّ إٛز٠، ٚايكها٤ ع٢ً ضٚح ايبػها٤ َٔ إٚٗاض 

ايعاطؿ١ إه١ْٛٓ؛ ؾ٬ ٜهؿٞ فطُز احملب١ٔ ايكًب١ٝ، ٚايؿعٛٔض إهُط، 

بٌ ٫ بس َٔ إٚٗاض شيو؛ ست٢ تتأنَس أغباُب ايك١ً، ٚ٭دٌ إٔ 

َٕ إط٤ُ ع٢ً ثك١ ٜٚكٌ َٔ َٛز٠ أخٝ٘ . ٜهٛ

إشا _ أعين سػٔ ايعٗس ٚإٚٗاض ا٭ؾٛام_ٜٚعزاز ٖصا ايباعح 

نإ شيو ٗ ساٍ ايػطب١؛ ؾإٕ شنط اإلْػإ ٭سبت٘، ٚإبسا٤ٙ 

َٔ أق٣ٛ زٚاعٞ ايك١ً ٚتأنٝسٖا؛ ؾصيو ٖا ٜطٖـ _ ايؿَٛم هلِ 

ايؿعٛض، ٜٚعٌٜ ايٛسؿ١، ٜٚكهٞ ع٢ً دطاثِٝ إاز١ٜ ايبشت١، 

. ٜٚسٍ ع٢ً تأٗقٌ إط٠٤ٚ ٗ ْؿؼ َٔ ٜتُجٌ شيو اـًل ايؿانٌ

أَا ايعاطٌ َٔ تًو إعاْٞ ؾ٬ ىطط بباي٘ أقطب ا٭قطبٌ إيٝ٘، 

. ؾه٬ّ عٔ َتَصٗنٔط َٔ َبُعَس بِٗ ايعٗس

=×قاٍ ابٔ عبسايرب بأٟ ؾ٤ٞ ٜعطف : قٌٝ يبعض اؿهُا٤: 

ٌٔ زٕٚ َتِذٔطَب١ٕ ٚاختباض؟  ٚؾا٤ُ ايطد

ٗٗؿ٘ ع٢ً َا َه٢ َٔ : قاٍ عٓٝٓ٘ ٭ٍٚ أٚطاْ٘، ٚتًَ
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.ظَاْ٘ +() 

=×ٚقاٍ ابٔ عبسايرب ض٣ٚ أبٛ ايع٤٬ ظنطٜا بٔ و٢ٝ ابٔ : 

إشا أضزت إٔ تعطف ٚؾا٤َ : قاٍ أعطابٞ: خ٬ز عٔ ا٭قُعٞ قاٍ

َّ عٗسٙ ؾاْٛط إٍ سٓٝٓ٘ إٍ أٍٚ أٚطاْ٘، ٚتؿٛق٘  ايطدٌ، ٚزٚا

.إٍ إخٛاْ٘، ٚبها٥٘ ع٢ً َا َه٢ َٔ أظَاْ٘ +() 

ٍُ، ٚبعُح : ٖٚا ٜتشكل ب٘ شيو إع٢ٓ ايسعا٤ُ، ٚايػ٪ا

ايػ٬ّ، ٚايتٗازٟ، ٚإطاغ٬ت عرب ايهتب، أٚ اؾٛاٍ، أٚ 

. اإلْرتْت

ٚيو إٔ تتكٛض َا تؿعً٘ ايطغاي١، َٚا ؼًُ٘ َٔ َعاْٞ ايٛز 

ٗ ايكًب؛ إْٗا تتػًٌ إٍ غٜٛسا٥٘، ٚتؿعٌ ؾٝ٘ َا ٫ ٜؿعً٘ 

. ايػشط، ٫ٚ ايبابًٞ إعتل

ٚهلصا ا٭زب ايعايٞ َهاْت٘ عٓس ايعًُا٤، ٚا٭زبا٤، 

. ٚايؿه٤٬

                                                        

. 2/797بٗذ١ اجملايؼ _  

. 2/797بٗذ١ اجملايؼ _  
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=قاٍ أبٛ طا٥ع ايطًشٞ اهلل ٜعًِ : نتب اؾطاسٞ إيٞ َط٠: 

ََٖجٌ ايصِنُط َٓو يٞ  أْو َا خططت ببايٞ ٗ ٚقت َٔ ا٭ٚقات إ٫ 

َٔ تعٜسْٞ قباب١ّ إيٝو، َٚنّٖٓا بو، ٚاغتباطّا بإخا٥و . ()+قاغ

 ٚايػطب١ َا شنطٙ َٚٔ أسػٔ َا قٌٝ ٗ ايتؿٛم ٗ ساٍ ايػؿط

َُشِِّ: قاٍ× ابٔ عبسايرب عازيت عبساهلل بٔ : قاٍ عٛف بٔ 

 ٟٓ ٗ ايػشط، ؾإشا _ طٗطإ _ طاٖط إٍ خطاغإ، ؾسخًٓا ايٖط

ُِٔط١ْٖٜ ُتَػطِّز ع٢ً َؾَٓٔ ؾذط٠، ؾكاٍ عبساهلل أسػٔ ٚاهلل أبٛ : ُق

 :ٗ قٛي٘()نبري

ِٜٔو ِإِيُؿَو َسأضْش َّ اأَل  أال ٜا محا

 

ٖٝاْد ؾؿِٝ تُٓٛح  َُٓو َ ـِ  ُٚغ

 
ؾٝذ نبري، ُٚسًُت ع٢ً : َأٔدِعٖا، ؾكًت! ٜا عٛف: ثِ قاٍ

 :ايبس١ٜٗ، ٖٚٞ َعاضن١ أبٞ نبري، ثِ اْؿتض يٞ ؾ٤ٞ، ؾكًت

ُُْضُٚح ٍّ ُغِشَب١ْ ٚ ِّ عا  أيف ُن

 

١َٕٝ َؾُتشُٜح  ِْ َٚ  ِٔ َٔ  ٣ٖٛٓ ََا يً  َأ

ُٔ امُلٔؼٗت َسنا٥يب  ِٝ ًََح ايَب  يكذ َط

 

ًُٔٝح  َٔ ٖٚٛ َط ِٝ ٖٔ ايَب َٜ  ؾٌٗ َأَس

ُِٛح محا١َٕ  َْ  ِّ  ٚأٖسقين بايٖش

 

ُُٓٛح  َٜ ِٛ ايَكشٜح  َُٚرٚ ايٖؼِذ ُِٓشُت   َؾ

                                                         

. 47ايكساق١ ٚايكسٜل ٭بٞ سٝإ ايتٛسٝسٟ م_  

. ٜعين أبا نبري اهلصيٞ ايؿاعط إؿٗٛض_  
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ع٢ً أْٗا ْاست ٚمل َتِزُس َعِبَش٠ّ 

 

ُِْشُت ٚأطشاُب ايٗذَِٛع ُطُؿُٛح  َٚ 

 ْٚاست ٚؾِشَخاٖا ٔبشُٝح تشاُٖا 

 

ُ٘ ٔؾُٝح  َٔ َٗا ََ ِٕ أؾشأخٞ   ()َٚٔ ُدٚ

 
ُُٔ ٗ ايبٝت ا٭خري . ْٚؿج١ُ ايػشط ٗ ٖصٙ ا٭بٝات َتِه

ُِط١َٜ تٓٛح بايبها٤، ٖٚٞ تط٣ أؾطاخٗا : َٚعٓاٙ إٔ ٖصٙ ايُك

ِّؽ ! أَاَٗا، ؾًٝؼ ٔيُٓٛاسٗا َػ

أَا أْا ؾإٕ ُْٛاسٞ ع٢ً أ٫ٚزٟ ايبعٝسٜٔ ايصٜٔ ساٍ بٝين 

. ٚبِٝٓٗ ائكؿاُض ايٛاغع١

 َا قاي٘ احملسخ ابٔ ٖٚا ٜصنط َٔ ايتؿٛم ٗ ساٍ ايػٝب١

 :َتؿٛقّا إٍ ظٚدت٘ ي٢ًٝ اؿًب١ٝ× سذط

سسًت ٚخَّؿُت احلبٝب بذاسٙ 

 

ٔبُشِغُٞ ٚمل أدٓح إىل غريٙ َٝال  

أػاغٌ ْؿظٞ باحلذٜح تعًاّل  

 

 ()ْٗاسٟ ٚيف يًٝٞ أسٔ إىل ي٢ًٝ 

 
ٖٚا نإ هطٟ َٔ ايعًُا٤ ٗ ٖصا ايؿإٔ َا نإ بٌ عإٌ 

 َٚٔ عًُا٤ ايعٜت١ْٛ ايصٜٔ مل نبرئٜ َٔ عًُا٤ تْٛؼ ايهباض

ُتِدٔطِز بعسِٖ َجًَِٗ؛ سٝح اْعكست بُٝٓٗا ظَاي١ُ زضاغ١، 
                                                        

. 1/229بٗذ١ اجملايؼ _  

. 60_59اْٛط اهلسا١ٜ اإلغ١َٝ٬ يًؿٝذ قُس اـهط سػٌ م_  
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ٚقساق١ْ ُتَعٗس َج٬ّ وتص٣ ٗ ايكساق١ ٗ ايعكٛض إتأخط٠، ُٖٚا 

ٖـ، ٚايؿٝذ 1377_ 1293ايؿٝذ ايع١َ٬ قُس اـهط سػٌ 

. ٖـ 1393_1296ايع١َ٬ قُس ايطاٖط بٔ عاؾٛض  

ٖـ بعس إٔ 1331ؾبعس ٖذط٠ ايؿٝذ اـهط َٔ تْٛؼ عاّ 

_ سهِ عًٝ٘ ا٫غتعُاض ايؿطْػٞ باإلعساّ، ٚقازضٚا أ٬َن٘ 

بعح إيٝ٘ قسٜك٘ قُس ايطاٖط ٖٚٛ نبري ايكها٠ بتْٛؼ أْصاى 

 :ضغاي١ َكسض٠ با٭بٝات ايتاي١ٝ اييت تكطط ؾٛقّا، ٚسبّا، ٚٚؾا٤ّ

 َبُعِذَت ْٚؿظٞ يف يكاى تـُٝذ

 

ِٔ عٓٗا يف احلٓإ قـٝذ  ُٜٔػ  ؾًِ 

ـ١ّٖ   ٚخَّؿت َا بني اجلٛاْح ُغ

 

 هلا بني أسؼا٤ ايطًٛع ٚقٛد 

ِٞ ايكشٔب َٓو   ض١ًّٝ٦ ٚأضشِت أَاْ

 
 َٚٗش ايًٝايٞ ضعؿٗا طٝضٜذ 

 

 

 أتزنش إر ٖٚدِعتٓا ؿبَح ي١ًٕٝ

 

 ميٛز بٗا أْْع يٓا ٚبشُٚد 

 ٌٖٚ نإ را سَضّا يتٛدٜع أْظٓا 

 

 ٌٖٚ بعذ ٖزا ايبني طٛف ٜعٛد 

 أمل تَش ٖزا ايذٖش نٝـ تالعبت 

 
ُ٘ بايذس ٖٚٛ ْطُٝذ   أؿأبُع

 إرا رنشٚا يًٛد ػدـّا ذلاؾظّا 

 
 ػ٢ً يٓا َشآى ٖٚٛ بعُٝذ 

ِٔ يًعًِ ٚايؿهش ٚايتك٢: إرا قٌٝ  ََ 

 
َِْو ؾشٜذ   رنشُتو إٜكاّْا بَأ

 َدذِّدٟ َٔ ْظآَا: ؾكٌ يًٝايٞ 

 
 ؾشظبٔو َا قذ نإ ؾٗٛ ػذٜذ 
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=ثِ نتب ؼت ٖصٙ ا٭بٝات ٖصٙ نًُات داؾت بٗا ايٓؿؼ : 

اٯٕ عٓس إضاز٠ ايهتاب١ إيٝهِ؛ ؾأبجٗا ع٢ً ٔع٬ٖتٗا، ٖٚٞ ٚإٕ مل 

 َٕ ٜهٔ هلا ضُْٚل ايب٬غ١ٔ ٚايؿكاس١ٔ ؾإٕ ايٖٛز ٚاإلخا٤َ ٚايٛدسا

ٖٞ ٜرتقطم ٗ أعُاقٗا . ايٓؿػ +

ٕٚا ٚقًت تًو ايطغاي١ إٍ ايؿٝذ قُس اـهط سػٌ أداب 

 :با٭بٝات ايتاي١ٝ

ٍْ ٚأْت بعٝذ  أٜٓعِ يٞ با

 

 ٚأطًٛ بطٝـ ٚاملٓاّ ػشٜذ 

ًَِت  َٞ ُأِخٔط  إرا أٖدذِت رنشاى ػٛق

 
 يعُشٟ بذَع املكًتني خذٚد 

 
 َبُعِذُت ٚآَاُد احلٝا٠ نجري٠ْ

 

ٖٞ عٗٛد   ()ٚيألَذ األمس٢ عً

 بعذت ظجُاْٞ ٚسٚسٞ س١ْٖٓٝ 

 

 يذٜو ٚيًٛدِّ ايـُِٝ قٝٛد 

 عشؾُتو إر صسُت ايٛصٜش ٚقذ سٓا 

 

ٖٞ بإقباٍ ٚأْت ػٗٝذ   ()عً

 ؾهإ غشُٚب ايؼُع ؾِذَش ؿذاق١ٕ 

 
 هلا بني أسٓا٤ ايطًٛع خًٛد 

 

                                                        

. خس١َ ايسٜٔ، ٚايكٝاّ بايسع٠ٛ، ٚقاضب١ ا٫غتعُاض: ٜعين با٭َس ا٭مس٢ _

َٔ نباض ضداٍ ايػٝاغ١  (1325_ 1240)ٖٛ قُس ايععٜع بٛ عٖتٛض : ايٛظٜط _

ٚايعًِ ٗ تْٛؼ، ٖٚٛ دس ابٔ عاؾٛض ٭َ٘، ٚايبٝت إؾاض٠ إٍ أٍٚ يكا٤ بٌ اـهط 

. ٚابٔ عاؾٛض



 

 لطائف يف الضفز 98
 

 يكٝت ايٛداَد احلٖش َٔ قًب َادٕذ

 
ـِؿٞ ايٛداد دلٝذ  ُٜ  ٚأؿذم َٔ 

ِّ يإلؿالح عٔ قٛغ ْاؾٕزأ  مل َتِش

 

ُٜشع٢ طاسْف ٚتًُٝذ   دس٣ نٝـ 

 ٚقَُت ع٢ً اآلداب ؼُٞ قذمَيٗا 

 
 رلاؾ١َ إٔ ٜطػ٢ عًٝ٘ دذٜذ 

 أتزنش إر نٓا ْبانش َعٗذّا 

 

ِْ ٚايظكا٠ أطٛد  ًِ ٖٝاٙ ٔع  ()ُسُ

 ر نٓا قشٜٓني عٓذَاإأتزنش  

 
 حيني ؿذْٚس أٚ حيني ٚسٚد 

 مساسٖا اييتأؾأٜٔ يٝايٝٓا ٚ 

 

ٌٗ بٗا عٓذ ايظُا٤ نبُٛد   ُتب

ٍٍ قطٝٓاٖا بتَْٛع يٝتٗا   يٝا

 

 ()تعٛد ٚدٝؽ ايػاؿبني طشٜذ 

 
ٕٚا َط ايؿٝذ اـهط بتْٛؼ أثٓا٤ ضدٛع٘ َٔ اٯغتا١ْ َطت 

سٝح نإ ٜكِٝ قسٜك٘  (إطغ٢)ايباخط٠ بايكطب َٔ ؾاط٧ 

 :ايع١َ٬ ابٔ عاؾٛض، ؾكاٍ اـهط

ِّٝو إر َشت طؿُٝٓتٓا  قًيب حي

 

َٙ ٚادٜو ٚاألَٛاُز تًتطِ   ُتذا

 

                                                        

ؾس٠ ايػهب ٚأٚي٘، : داَع ايعٜت١ْٛ، ٚاؿُٝا: ْأتٞ َبهطٜٔ، ٚإعٗس:  ْبانط_

أغاتص٠ إعٗس َٚا نإ هلِ َٔ َٗاب١ ٚإد٬ٍ ٗ : ايٓؿاٙ، ٜٚطٜس بايػكا٠: ٜٚعين ب٘ ٖٓا

. قًٛب إتعًٌُ

. 95_93زٜٛإ خٛاطط اؿٝا٠ يًؿٝذ قُس اـهط سػٌ م_ 



 

 لطائف يف الضفز 99

 ؼ١ّٝ أبشَم ايؼُٛم ايؼذُٜذ بٗا

 
 ()يف طًٔو ٚدٍّ بأقـ٢ ايشِٚح ٜٓتظِ  

 
ٚباؾ١ًُ ؾإٕ ايتٛاقٌ َع ا٭سب١ ساٍ ايػطب١ زيٌٝ َط٠٤ٚ، 

. ٚٚؾا٤

أَا ْػٝاِْٗ، ٚقطع ايك١ً بِٗ ؾًٝؼ َٔ ؾعٌ ايهطَا٤ 

. ا٭ٚؾٝا٤
 

احلزص على إجناس العنل الذي صافز مً أجلُ : احلادي والعغزوٌ

ؾع٢ً إػاؾط إٔ ٜهع ٗ سػباْ٘ إلاظ َا ٖٛ بكسزٙ َٔ ١َُٗ؛ 

ؾإٕ نإ طايبّا َبتعجّا ؾًٝهع ْكب عٝٓٝ٘ إنُاٍ زضاغت٘ ٚايتؿٛم 

ؾٝٗا، ٚيٝهطب قؿشّا عٔ نٌ غبب ٜسعٛٙ إٍ ايَبطاي١ٔ ٚايًٗٛ؛ 

 ٌٔ ٍُ َٔ أدً٘ غٛا٤ َٔ ٔقَبًٔ٘، أٚ َٔ ٔقَب ٍَ إا ؾًكس َتَهٖبس ايػطب١َ، ُٚبٔص

. أًٖ٘ أٚ زٚيت٘؛ ؾًٝهٔ َا بصٍ َٔ أدً٘ ٗ قً٘

أَا إٔ تهٕٛ ايػطب١ُ ؾطق١ّ يًٗٛ، ٚايؿػاز، ٚنٝأع إاٍ 

. ؾصيو خػاض٠ ٗ ايسٜٔ ٚايسْٝا_ ٚايٛقت 

                                                        

، ٚاْٛط نتاب ايكساق١ بٌ ايعًُا٤ يًهاتب 231اْٛط زٜٛإ خٛاطط اؿٝا٠ م_ 

. ؾؿٝ٘ ِاشز نجري٠ َٔ ٖصا ايكبٌٝ
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ٚإشا غاؾط ٭دٌ تعًِ َقَِٓع١ٕ، أٚ مٛ شيو ؾًٝشطم ع٢ً 

. إتكاْٗا، ٚإدازتٗا

. ٚإشا غاؾط ٭دٌ ١َُٗ َا ؾًٝبازِض إٍ إلاظٖا ٗ أغطع ٚقت

ٌِ إٍ أًٖ٘  ًَِِٝعَذ ُِٗت٘ َؾ عًٝ٘ ايك٠٬ _نُا قاٍ _ ٚإشا قه٢ َْ

 ()._ٚايػ٬ّ

=ٗ ؾطح اؿسٜح ايػابل× قاٍ اؿاؾٜ بٔ سذط  : ٗ

اؿسٜح نطا١ٖ ايتػطب عٔ ا٭ٌٖ يػري ساد١، ٚاغتشباب 

اغتعذاٍ ايطدٛع إٍ أًٖ٘، ٫ غُٝا َٔ ُٜدؿ٢ عًِٝٗ ايهٝع١ 

بايػٝب١، ٕٚا ٗ اإلقا١َ ٗ ا٭ٌٖ َٔ ايطاس١ إُٔع١َِٔٓٝ ع٢ً ق٬ح 

.ايسٜٔ ٚايسْٝا +() 

أَا َا ٜػًه٘ بعض ايٓاؽ ٚخكٛقّا َٔ ِٖ ٗ غٔ ايؿباب؛ 

ؾًٝؼ _ سٝح ٜػاؾطٕٚ يًسضاغ١ ٫ٚ ٜبايٕٛ َا شٖبٛا َٔ أدً٘

                                                        

=قاٍ" إٔ ضغٍٛ اهلل÷ نُا دا٤ ٗ ايكشٝشٌ َٔ سسٜح أبٞ ٖطٜط٠_  ايػؿط : 

قطع١ َٔ ايعصاب، ّٓع أسسنِ َْٛ٘، ٚطعاَ٘، ٚؾطاب٘؛ ؾإشا قه٢ أسسنِ ُْٗت٘ 

ٌِ إٍ أًٖ٘ (. 1927)َٚػًِ  (1804 ٚ 3001)ايبداضٟ+ ؾًٝعذ

. 3/623ؾتض ايباضٟ _  
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َػًو ضؾٝس ٫ٚ غسٜس؛ ؾبٝٓا أًُِٖٗ ٚأٚطاُِْٗ ٜٓتٛطٕٚ قسَِٚٗ 

َتػًشٌ بايعًِ إشا ِٖ ىًؿٕٛ ايٛٔ، ٜٚطدعٕٛ غػاض٠ ايسٜٔ 

. ٚايسْٝا

مزاعاة أدب الضفز إىل احلج : الجاىي والعغزوٌ

. ؾرياع٢ ٗ تًو ايطس١ً عا١َ َا َه٢ شنطٙ، َٚا غٝأتٞ

ٖٚا ُتَدٗل ب٘ ضس١ًُ اؿر، ٜٚ٪ٖنُس عًٝ٘ ٗ ؾأْٗا آزاب 

ع١ُٝٛ، ٚأخ٬م ق١ّٛ، وػٔ باؿاز إٔ ٜكـ عًٝٗا، ٚهٌُ 

ب٘ إٔ ٜأخص بٗا؛ يٝهٕٛ سذ٘ َربٚضّا، ٚغعٝ٘ َكب٫ّٛ َؿهٛضّا، 

: َٚٔ شيو َا ًٜٞ

ؾ٬ ٜككس ٗ سذ٘ ضٜا٤ ٫ٚ   _: تعاٍ_إخ٬م اي١ٝٓ هلل  _1

.  سر ؾ٬ٕ، ٫ٚ يٝطًل عًٝ٘ يكب اؿاز: مسع١، ٫ٚ يٝكاٍ

ٚإِا ور قب١ هلل، ٚضغب١ ٗ ثٛاب٘، ٚخؿ١ٝ َٔ عكاب٘، ٚطًبّا 

 .  ؾاإلخ٬م عًٝ٘ َساض ايعٌُ؛يطؾع ايسضدات، ٚس٘ ايػ٦ٝات

َُٔطٚاط:  _تعاٍ_ قاٍ  ََا ُأ ُ٘  ٔيَِٝعُبُسٚا   ٔإ٫  َٚ ٌَ َي َُِدًٔٔك  َ٘ ايًٖ

َٔ إِا ا٭عُاٍ بايٓٝات، ٚإِا : ="  ٚقاٍ ايٓيب ، 5 : ايب١ٓٝصايسِّٜ
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 ().+يهٌ أَط٨ َا ٣ْٛ

 ٖٚٞ ايتٛب١ ايٓاقش١ اـايك١، :إبازض٠ إٍ ايتٛب١ ايٓكٛح _2

 إٔ ٜبازض إٍ تًو ؾشطٟ باؿازاييت تأتٞ ع٢ً ْٝع ايصْٛب؛ 

ايتٛب١، ٚإٔ ٜتشًٌ َٔ إٛامل؛ ؾصيو أضد٢ يكبٍٛ سذ٘، ٚضؾع١ 

 . زضدات٘، َٚػؿط٠ غ٦ٝات٘، بٌ ٚتبسًٜٗا سػٓات

 ٚيٛ ع٢ً غبٌٝ اإلْاٍ؛ ؾإٕ مل :ايتؿك٘ ٗ أسهاّ اؿر _3

ا٭ؾطط١ َا ٜؿٝسٙ ٗ َعطؾ١  ٚأ َٔ ايهتب ؾًٝأخص َعٜ٘ػتطع؛ 

 . أسهاّ اؿر، ٚإٔ ٜػأٍ عُا ُٜؿهٌ عًٝ٘

 اييت تعٝٓ٘ ع٢ً :اؿطم ع٢ً اقطشاب ايطؾك١ ايطٝب١ _4

غٞ، ٚاييت ٜػتؿٝس َٔ دٖطا٤ ٕاـري إشا تصٖنط، ٚتصنطٙ باـري إشا 

 . قشبتٗا ايعًِ ايٓاؾع، ٚاـًل ايؿانٌ

 ؾٝدتاض اؿاز ايٓؿك١ ايطٝب١ َٔ إاٍ :َتَدُٝٗط ايٓؿك١ ايطٝب١  _5

إٕ اهلل طٝب =: "اؿ٬ٍ، ست٢ ُٜكبٌ سذ٘ ٚزعا٩ٙ، قاٍ ايٓيب 

                                                        

(. 1907)َٚػًِ  (2529 ٚ 5401)أخطد٘ ايبداضٟ _  
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 ()+.٫ ٜكبٌ إ٫ طٝبّا

أٜٗا  =: " قاٍ ايٓيب:يعّٚ ايػه١ٓٝ، ٚاغتعُاٍ ايطؾل _6

 ()+.()ؾإٕ ايرٖب يٝؼ باإلٜهاع عًٝهِ بايػه١ٓٝ؛! ايٓاؽ

إٕ ايطؾل ٫ ٜهٕٛ ٗ ؾ٤ٞ إ٫ ظاْ٘، ٫ٚ ُٜٓعع َٔ =: ٚقاٍ

 .()+ؾ٤ٞ إ٫ ؾاْ٘

ؾع٢ً : اؿطم ع٢ً ضاس١ اؿذاز، ٚاؿصض َٔ أشٜتِٗ _7

اؿاز إٔ وطم نٌ اؿطم ع٢ً ضاس١ إخٛاْ٘ اؿذاز، ٚإٔ 

ٜبتعس عٔ نٌ َا ؾٝ٘ أش٣ هلِ، َٔ ضؾع يًكٛت، أٚ إط٬م 

يٮبٛام ب٬ زاع، أٚ إٔ ٜعآِٗ، أٚ ٜهٝل عًِٝٗ، أٚ إٔ 

 . ٜ٪شِٜٗ بايتسخٌ أٚ مٛ شيو

ٌُُ ب٘ أٜهّا إٔ وب إلخٛاْ٘ اؿذاز َا وب : ٖٚا َٜذ

يٓؿػ٘، ٚإٔ ٜهطٙ هلِ َا ٜهطٖ٘ يٓؿػ٘، ؾٝتشٌُ أشاِٖ، ٜٚكرب 

                                                        

(. 1015)ضٚاٙ َػًِ _  

. اإلغطاع: اإلٜهاع_  

(. 1282)َٚػًِ  (1671)ضٚاٙ ايبداضٟ _  

(. 2594)ضٚاٙ َػًِ _  
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ع٢ً بعض َا ٜكسض َِٓٗ َٔ ظساّ، أٚ تكطؾات َككٛز٠ أٚ 

؛ ؾاإلْػإ ايهطِٜ ٜكرب ع٢ً أش٣ نٝٛؾ٘ سطقّا  غري َككٛز٠

إٕ إنطاَِٗ أٍٚ ثِ أٍٚ، ! ع٢ً إنطاَِٗ، ؾهٝـ بهٝٛف ضب٘؟

 ٚإْ٘ يسيٌٝ ع٢ً نُاٍ ،ٚإْ٘ يسيٌٝ ع٢ً إد٬ٍ اهلل ٚتٛقريٙ

 . ايعكٌ، َٚتا١ْ ايسٜٔ؛ ٭ْ٘ ٫ أسػٔ َٔ زض٤ اإلغا٠٤ باإلسػإ

 ايػٝب١ ٚاي١ُُٝٓ، ٕع ٚشيو بايبعس :سؿٜ ايًػإ_ 8

ٚايػدط١ٜ بايٓاؽ، ٚباؿصض َٔ نجط٠ إعاح أٚ اإلغؿاف ؾٝ٘، 

 . ٚبكٝا١ْ ايًػإ َٔ ايػب ٚايؿتِ

إٔ وصض اؿاز َٔ إُاسه١، ٚنجط٠ إُانػ١، : َٚٔ شيو

ٚإٔ وصض َٔ إداق١ُ ٚاؾساٍ إ٫ إشا نإ دسا٫ّ إلسكام 

 . اؿل، ٚإبطاٍ ايباطٌ باييت ٖٞ أسػٔ

 ٭ٕ اؿاز ٜعطض ي٘ َا َِٜعٔطُض َٔ ايؿً، :غض ايبكط _9

ؾُٔ ايٓػا٤ َٔ ؽطز غاؾط٠ عٔ ٚدٗٗا، ٜٚسٜٗا، ٚقسَٝٗا ٚضَا 

أنجط َٔ شيو؛ ؾع٢ً اؿاز إٔ ٜػض بكطٙ، ٚإٔ وتػب شيو 

ٛٓف، ٜٚػًِ سذ٘  _ تعاٍ_  اهلل زعٔ ٚبصيو ٜػًِ قًب٘ َٔ ايتؿ
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َٔ ايٓكل، ٚوؿٜ ع٢ً ْؿػ٘ زٜٓ٘، ٜٚبتعس عٔ ايؿً ٚايب٬ٜا، 

ايؿطاغ١ : ٚوكٌ ع٢ً مثطات غض ايبكط إتٓٛع١، ٚاييت َٓٗا

ايكازق١، ٚاؿ٠ٚ٬ اييت هسٖا ٗ قًب٘، إٍ غري شيو َٔ مثطات 

 . غض ايبكط ايعسٜس٠

 ؾعًٝٗٔ شيو،ٚعًٝٗٔ :يعّٚ ايٓػا٤ ايػرت ٚايعؿاف _10

اؿصض َٔ كايط١ ايطداٍ ٚؾتٓتِٗ، ٚعًٝٗٔ اؿصض َٔ ايتربز 

 . ٚايػؿٛض، ٚايػؿط ب٬ قطّ

:ا٭َط بإعطٚف، ٚايٓٗٞ عٔ إٓهط، ٚايسع٠ٛ إٍ اهلل _11  

نٌ شيو سػب ايكسض٠، ٚا٫غتطاع١ َع يعّٚ ايطؾل، ٚايًٌ، 

ٚاؿه١ُ، ٚإٛع١ٛ اؿػ١ٓ، ٚايط١ٓ بإسعٜٛٔ ٚايتًطـ بِٗ، 

 . ٚايكرب ع٢ً بعض َا ٜكسض َِٓٗ

 ٚشيو بكسض إػتطاع، نإٔ ٜطؾس :إعا١ْ اؿذاز _12

.   ٚمٛ شيو َٔ اإلعاْات إتعسز٠ ناهلِ، ٜٚعًِ داًِٖٗ

 يٝٛاغٞ احملتادٌ، ٚيريؾس إخٛاْ٘ :ا٫غتهجاض َٔ ايٓؿك١ _13

إشا استادٛا، ٚيٝبازض إٍ إعاْتِٗ إشا ؾعط بأِْٗ ٗ ساد١ ٚيٛ مل 
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 . ٜطًبٛا

ؾصيو ٜبعح اؿاز : اغتؿعاض ع١ُٛ ايعَإ ٚإهإ _14

ِِ  _:طتعاٍ_  ي٘ ٭زا٤ ْػه٘ غهٛع هلل، ٚإد٬ٍ ِّ ِٔ َُٜع ََ َٚ َشٔيَو 

٣َٛ اِيُكًُٛٔب ِٔ َتِك َٔ َٗا  ٘ٔ َؾإْٖٔ ، ثِ إٕ شيو (32: اؿرص)َؾَعا٥َٔط ايًٖ

 . َُٜكبُِّطٙ ع٢ً بعض َا ًٜكاٙ َٔ ْكب أٚ تعب، أٚ أش٣

ؾع٢ً اؿاز إٔ ٜػتِٓ ٚقت٘ َا ٜكطب٘ إٍ : اغتٓاّ ا٭ٚقات _15

 َٔ شنط أٚ زعا٤، ٚقطا٠٤ يًكطإٓ، ٚشيو ٗ أٟ  _تعاٍ_ اهلل 

َهإ َٔ تًو ايبكاع إباضن١، ؾصيو غبب ٫ْؿطاح قسضٙ، 

َٚهاعؿ١ أدطٙ، ٚإَسازٙ بايك٠ٛ ٚايطاق١، ٚؾٗٛز تًو ا٭َانٔ 

 .ي٘ ّٜٛ ايكٝا١َ

ٜكاٍ ٖصا ٭ٕ ؾ٦اَّا َٔ اؿذاز ٜػٝب عِٓٗ ٖصا إع٢ٓ؛ 

ايػؿ١ًَ عٔ اغتٓاّ ٚقت ايسعا٤ عٓس _ ع٢ً غبٌٝ إجاٍ_ؾت٬سٜ 

ايكؿا٤ ٚإط٠ٚ، ٚبعس ضَٞ اؾُط٠ ايكػط٣، ٚايٛغط٢، بٌ 

بعض اؿذاز ٫ وًٛ ي٘ ايّٓٛ إ٫ عؿ١ٝ عطؾ١؛ ؾرتاٙ عكط شيو 

٘ٗ ٗ ّْٛ عُٝل . ايّٝٛ ََٜػ
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ٚيٛ أْ٘ اغتؿعط شيو إٛقـ، ٚاغتعس ي٘ ا٫غتعساز ايهاٗ ٕا 

 .ناعت عًٝ٘ تًو ايؿطم اييت ٫ تعٛض

ؾٗٞ ق١ًًٝ َعسٚز٠، : اغتشهاض اْكها٤ أٜاّ اؿر _16

ٚغطعإ َا تٓكهٞ، ؾإشا اغتشهط اؿاز شيو نإ زاؾعّا ي٘ إٍ 

 . اغتٓاَٗا، ٚايبعس عُا ٜؿػس سذ٘، أٚ ٜٓكل أدطٙ

ٚشيو باؿطم ع٢ً أزا٤ : احملاؾ١ٛ ع٢ً أزا٤ ايؿطا٥ض _17

ايكًٛات إهتٛب١ َع اؾُاع١، ٚإٔ وصض نٌ اؿصض َٔ تأخريٖا 

 . عٔ ٚقتٗا

ؾصيو غبب ٭ٕ : ايبعس عٔ إدٗاز ايٓؿؼ ؾُٝا ٫ ٜعين _18

ٜتٛؾط اإلْػإ ع٢ً ايٓؿاٙ، ٜٚتك٣ٛ ع٢ً أزا٤ إٓاغو، بٝػط 

 . ٚغٗٛي١

أَا إشا أدٗس ْؿػ٘ ب٬ زاع، ٚؾُٝا ٫ ٜعين نإ شيو َسعا٠ 

يتعب٘، َٚطن٘، ٚتهاغً٘ عٔ أزا٤ ايٓػو ع٢ً ايٛد٘ ايصٟ 

، ٚشيو نكٓٝع َٔ ٜتهًؿٕٛ قعٛز اؾباٍ ٗ ٢َٓ، ٜٓبػٞ

 .ٚعطؾات، ٚغريٖا َٔ إؿاعط
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ِٗ اؿاز إٔ ٜكهٞ ْػه٘ _19 َٖ بٌ عًٝ٘ :  ؾشػبأ٫ ٜهٕٛ 

إٔ ٜػتؿعط ع١َُٛ َا ٜكّٛ ب٘، ٚإٔ ٜهٕٛ قًب٘ َٓطّٜٛا ع٢ً تعِٛٝ 

أَط اهلل، ٚإٔ وطم ع٢ً إٔ ٜتًصش َا ٜكّٛ ب٘؛ ؾصيو َٔ أعِٛ 

َا ٜعٝٓ٘ ع٢ً اْؿطاح قسضٙ، ٚإتٝاْ٘ بايٓػو ع٢ً ايٛد٘ 

 . ا٭نٌُ

 ؾًٝشطم اؿاز ع٢ً نٌ َا ٜكطب٘ إٍ ضب٘، ٚع٢ً :ٚباؾ١ًُ

نٌ َا ٜعٝٓ٘ ع٢ً أزا٤ ْػه٘، ٚيٝشصض نٌ اؿصض َٔ نٌ َا ٜؿػس 

 . عًٝ٘ سذ٘، أٚ ٜٓكل أدطٙ َٔ قٍٛ أٚ عٌُ

 

مزاعاة أدب الضفز مع األٍل : الجالح والعغزوٌ

ؾإشا نإ ايػؿط بكشب١ ا٭ٌٖ ؾإْ٘ هسض بايٛايس أٚ إػ٪ٍٚ 

، ٚأ٫ ُِٜعٔذًَِٗ، أٚ ٜٛغِّع قَسضٙ عًِٝٗا٭ٍٚ عٔ ايطس١ً إٔ 

ٜتأٖؾـ َٔ نجري َٔ ايتكطؾات اييت ؼسخ ٗ ايػؿط خكٛقّا إشا 

نإ ٗ قشبتِٗ أطؿاٍ، نُا ٜٓبػٞ ي٘ إٔ ٫ ٜهِّٝل ع٢ً ا٭ٌٖ؛ 

. عٝح ُٜػهِٓٗ ٗ َهإ ٫ ًٜٝل بِٗ إشا نإ قازضّا َػتطٝعّا

ٖٔ عًِٝٗ أ٫نُا هٌُ ب٘  ، ٚأ٫ ٜصنِّطِٖ بٌ ايؿ١ٓٝ ّ



 

 لطائف يف الضفز 109

ٚا٭خط٣ بأْ٘ قس غاؾط بِٗ، َٚقَطَف عًِٝٗ نصا ٚنصا، ٚإٔ 

غريِٖ ٫ ٜػاؾطٕٚ؛ ؾإٕ شيو ٜ٪شِٜٗ، ٜٚهسض عًِٝٗ؛ ؾا١ٕٓ 

تٗسّ ايكٓٝع١، ٚتكسع قٓا٠ ايعع٠؛ ايًِٗ إ٫ إشا نإ شيو َٔ 

. باب ؾهط اهلل، ٚتصنريِٖ بصيو

 ٜٚٓبػٞ ع٢ً ا٭ٌٖ ٚخكٛقّا ضب١ ا٭غط٠ إٔ ُتَعِِّ أ٫ٚزٖا

ًُٔٝ٘ َا ٫ ٜطٝل ِِ، ٚايسعا٤َ ي٘، ٚتطَى ؼ ٖٔ . ؾهط ٚائس

 ُُِٗ ُ٘ أ٫ٚزٙ أثٓا٤ ايػؿط، ٚتعًٝ ِٛدٝ ٜٚٓبػٞ ع٢ً ايٛايس َت

. آزاب ايػؿط، ٚإؾػاُيِٗ َا ٜعٛز عًِٝٗ بإتع١ ٚايؿا٥س٠

نُا عًٝ٘ إٔ واؾٜ ع٢ً قشتِٗ، ٚغرتِٖ، ٚسؿُتِٗ، 

ٚإضؾازِٖ إٍ اٯزاب ايعا١َ ٗ ا٭َه١ٓ اييت ٜطتازْٚٗا، َٔ 

. خؿض ايكٛت، ٚتٓٛٝـ إهإ بعس ايكٝاّ َٓ٘، ٚمٛ شيو

 َِ َ٘ ايٓؿؼ، ٚنٛ َِ، ٚنب ٚعًٝ٘ إٔ ًٜعّ ٗ شيو نِّ٘ اؿً

ٜٔ بايهًُات اؾاضس١؛ ؾإٕ شيو  ـٔ ٚايتًؿ ايػٜٝ، ٚػَٓب ايعٓ

َٛ ضسًتِٗ . َُٜهسِّض عًِٝٗ، َُٜٚعهُِّط َقِؿ

ِِّ _ ٖٚصا بسٚضٙ ٜطدع إٍ ايٛايس أٚ إػ٪ٍٚ عٔ ايطس١ً  ٔباهَل
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. ٚايهسض

ٚإٕ سكٌ ؾ٤ٞ َٔ ايػهب، أٚ ايتهسٜط َٔ ايٛايس ؾًريدِع 

ٌِ َع غهب٘ ٚتهسٜطٙ . إٍ ضؾسٙ، ٫ٚ ٜػرتغ

ٖٚا ٜعٌ ايٛايس ع٢ً يعّٚ ايػه١ٓٝ إٔ ٜػع٢ إٍ تٗس١٥ 

. ايكػاض ٗ ايػٝاض٠ أثٓا٤ ايػؿط

 عٔ َٚٔ ايططم اجملس١ٜ ٗ شيو إٔ ٜؿػًِٗ بأْؿػِٗ

اإلظعاز، ٚشيو بإؾػاهلِ ببعض إػابكات، أٚ قطا٠٤ بعض 

ايككل، أٚ اغتعُاٍ بعض إٛاز ايكٛت١ٝ أٚ إط١ٝ٥ اييت تعٛز 

. عًِٝٗ بإتع١، ٚايؿا٥س٠، ٚيعّٚ اهلس٤ٚ

، ٚإٔ ٜتؿكس إطنب١َ إشا نُا ع٢ً ايٛايس إٔ ٜأخَص ايٓؿك١َ ايهاؾ١ٝ

ٌَ َع٘ أٚضاَق٘ ايطمس١َٝ اـاق١َ  نإ غٝصٖب ع٢ً غٝاض٠، ٚإٔ وُ

. بايػؿط، ٚواؾٜ عًٝٗا

 إشا نإ مل نُا ٜتأنس عًٝ٘ إٔ ٜػأٍ عٔ ايططٜل ايصٟ غٝػًه٘

ّٖط ب٘ َٔ قبٌ، ٚإٔ ٤َُِّٜٞٝٗ َهاّْا يًػهٔ قبٌ إٔ ٜكٌ إٍ ايبًس 

ايصٟ غٝػاؾط إيٝ٘ إٕ اغتطاع؛ ٭دٌ أ٫ ُٜطَٖل ْؿػ٘ َٚٔ َع٘ ٗ 
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. ايبشح عٔ غهٔ ٥٬َِ

َٚٔ أعِٛ َا ٜٓبػٞ يطب ا٭غط٠ إشا نإ ٗ غؿط، ٚسكٌ 

َٔ أسس أؾطاز ا٫غط٠ ٗ ايطس١ً تأخط، أٚ قطْع هلِ عٔ إػري إٔ 

ٖٛ ايطس١ً  ًٜعّ اهلس٤ٚ قسض إػتطاع؛ ٭ٕ أٟ تهٗسض َٓ٘ غٝعهِّط د

. _نُا َط_

ٖٚا وػٔ شنطٙ ٗ ٖصا ايكسز َٛقـ يػُاس١ ؾٝدٓا اإلَاّ 

. ×عبسايععٜع بٔ باظ

ٚقس شنط يٞ شيو إٛقـ ايؿٝذ قُس إٛغ٢ َسٜط َهتب 

=_سؿٛ٘ اهلل_بٝت مساست٘، ٜكٍٛ ايؿٝذ قُس   : َٔ ّٜٛ ٗ

ٜطٜس ايػؿط ٗ ايطا٥ط٠، × ا٭ٜاّ نإ مساس١ ايؿٝذ عبسايععٜع

ؾشهط َبهطّا نعازت٘، ٚتأخطت إسس٣ أغطتٝ٘ عٔ َٛعس تًو 

ايطس١ً أنجط َٔ غاع١، ٚتأخطت بػبب شيو ضس١ً ايطا٥ط٠ 

. اـاق١ اييت غتكًٗ٘

ٟٗ تهٗذٕط أٚ غآ١َ، بٌ نٓا  َٚع شيو مل ٜبُس ع٢ً مساست٘ أ

ْكطأ عًٝ٘ إعا٬َت زٕٚ اْكطاع، ٚنًُا َه٢ عؿط زقا٥ل أٚ ضبع 
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. ٫، ٚاقٌ ا٫غتُاع: ٌٖ دا٩ٚا؟ ؾإشا قٌٝ ي٘: غاع١ غأيٓا

ٟٖ عتاب، ٚمل تبسِض َٓ٘ ن١ًُْ ٚاسس٠؛ ٭ْ٘  ٕٚا ٚقًٛا مل ُٜبٔس أ

نإ ًٜتُؼ هلِ ايعصض، ٜٚسضى أِْٗ مل ٜتأخطٚا إ٫ يعاضض، 

ٚإِا ضنب ايطا٥ط٠، ٚٚاقٌ ا٫غتُاع ٕٔ ٜكط٩ٕٚ عًٝ٘ 

. إعا٬َت +
 

مزاعاة أدب الضفز مع الوالديً : الزابع والعغزوٌ

ايػؿط بُٗا، _ ؾُٔ ايرب بايٛايسٜٔ، َٚٔ سػٔ قشبتُٗا 

غٛا٤ نإ شيو يًع٬ز، أٚ ايعُط٠، أٚ اؿر، أٚ ايعٜاض٠، أٚ 

. ايٓع١ٖ، أٚ أٟ غطض َٔ أغطاض ايػؿط إؿطٚع١، أٚ إباس١

ؾشكْٝل ع٢ً اإلْػإ إشا غاؾط َع ٚايسٜ٘ إٔ ىؿض هلُا 

اؾٓاح، ٚإٔ ٜرتؾل بُٗا غا١َٜ َا ٜػتطٝع، ٚإٔ ًٜعّ َساضاَتُٗا، 

ٌٖ اؿصض َٔ ظدطُٖا، ْٚٗطُٖا،  ـَ بُٗا، ٚإٔ وصض ن ٚايتًط

ٚإٔ ٜطاعٞ َتَكًَٗب َعأز ايٛايسٜٔ بػبب ٚايتأؾـ َٔ أٚاَطُٖا، 

. ايػؿط

ٚضَا نإ َع ايػؿط ظٜاز٠ُ َطض، ؾٝشػٔ ب٘ إٔ ٜطعاُٖا خرَي 
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. ضعا١ٕٜ، ٚإٔ َٜٓٛط إيُٝٗا بعٌ ايعطـ ٚايط١ٓ

ٚقس ٜهٕٛ بعُض ايٛايسٜٔ شا طبٝع١ٕ ساز٠، أٚ ٜهٕٛ ٖٔ ٜهجط 

ا٫قرتاسأت اييت قس ٫ تهٕٛ ٚد١ٗٝ، أٚ ٜهٕٛ عذ٫ّٛ ٫ًَّٛ، أٚ 

ٜهٕٛ ٖٔ ٫ ٜط٣ إٔ ابَٓ٘ دسْٜط عػٔ ايتسبري، أٚ ٜهٕٛ ٖٔ ٜطٜس 

َٕ بطِّ ٚيسٙ ب٘، أٚ ٜهٕٛ شا طبٝع١ َتكًب١ . اَتشا

ٚنٌ ٖصٙ ايطبا٥ع تجٛض ٚتعزاز ٗ ايػؿط؛ ؾإشا نإ ايٛيس ٜعطف 

َٔ ا٭زب،  ُّ َع٘ سػ طبٝع١ ٚايسٙ، ٜعاًَ٘ بصيو إكته٢، ًٜٚع

ٚايتأتٞ، ٚايًطـ، ٚايطؾل، زٍ شيو ع٢ً غساز ايٛيس، 

. ٚتٛؾٝك٘، َٚط٤ٚت٘

ـَ _ بإكابٌ ٖا َه٢ _ ٚقس ٜهٕٛ ايٛايس  َسّٖٝٔٝا، ٫ ُٜٔشٗب تهًٝ

 ٌَ ِٔ َع٘ ناَ ََ أسٕس ٚيٛ نإ َٔ أبٓا٥٘، ٚقس ٜهٕٛ ٖٔ ٜعطٞ 

ُ٘، ٫ٚ ٜكرتُح، ٫ٚ ُٜعأضض، ٚيٛ  ايك٬س١ٝ ٗ ايػؿط، ؾ٬ ُٜٛدِّ

نإ شيو خ٬َف ضغبت٘؛ ؾٝذٌُ بايٛيس إشا عًِ شيو َٔ ٚايسٙ إٔ 

ٜبازضٙ، ٚإٔ ٜػابل إٍ َطازٙ ٖٚٛاٙ، ٚإٔ ٜػتؿريٙ، ٚإٔ وطم 

. نٌ اؿطم ع٢ً َا ٜػعسٙ
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 إشا غاؾط َع أ٫ٚزٙ ٚناْٛا نباضّا إٔ ٜعطِٝٗ نُا وػٔ بايٛايس

ِٔ غري ايطس١ً . ايجك١َ، ٚايؿطق١َ ايهاؾ١َٝ يًتسبري، ٚتٓٛٝ

ًُِِٝبٔسٙ بتًطـ، َٚؿٛض٠؛ ست٢  ٚإشا نإ يسٜ٘ َا ٜطٜس إبسا٤ٙ َؾ

. ٜهٕٛ قسٜكّا ٭٫ٚزٙ، قطٜبّا َِٓٗ

إٔ ُِٜعٔطب ايٛيس بٌ _ أّٜا نإ أبّا أٚ أَّا  _ َٚٔ إٜٓاؽ ايٛايس

ايؿ١ٓٝ ٚا٭خط٣ عٔ ؾطس٘ ٚغعازت٘ بػؿط ٚايسٙ َع٘؛ ٚأْ٘ ؾانط 

هلل إٔ ٜٖػط ي٘ ٖصٙ ايطس١ً، ٚؾانط يٛايسٙ إٔ ؾٖطؾ٘ بصيو؛ ؾٗصٙ 

ٌْ ع٢ً  إؿاعُط تكع َٛٔقَعٗا ٗ قًب ايٛايس؛ ٭ْ٘ قس ٜتكٛض أْ٘ ثكٝ

ٚيسٙ؛ ؾإشا مسع ٖصٙ ايهًُأت ايطٝب١َ ظاٍ عٓ٘ َا قس ٜعًل غاططٙ 

. َٔ ٕٚٓٛ غ١٦ٝ ُتػاٚضٙ

َِٛق٢ ب٘ ايٛيُس إشا غاؾط َع٘ ٚايسٙ ، ٚنإ َٚٔ ٌْٝ َا ُٜ

إٔ ٜطؾس ٚايسٙ _ ايٛايس ؾكريّا أٚ قتادّا، ٚنإ ايٛيس قازضّا َػتطٝعّا 

بؿ٤ٞ َٔ إاٍ؛ ست٢ ٜتُهٔ ايٛايس َٔ ايتكسم إٕ أضاز، أٚ ؾطا٤ 

. َا ٜطغب٘ َٔ ٖساٜا، أٚ سادات خاق١ ب٘

ٚنصيو وػٔ بايٛايس إشا غاؾط َع أ٫ٚزٙ ٖٚٛ قازْض َٛغْط، 
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ٚأ٫ٚزٙ َٔ قًًٝٞ شات ايٝس إٔ ٜكّٛ َا ؼتاد٘ ايطس١ً َٔ 

ـَ َاي١ٝ . تهايٝ

إٔ ٜطاعٞ ايٛيُس أزب  _ َٚٔ سػٔ ايكشب١ ٗ ايػؿط َع ايٛايس

َٔ ا٫غتُاَع إيٝ٘ ٚيٛ ناْت تًو  اؿسٜح َع ٚايسٙ، َؾُِٝشٔػ

اؿهاٜات اييت ٜػُعٗا ايٛيس تتهطض ع٢ً مسع٘ نجريّا، ٚبطٚاٜات 

َتعسز٠؛ ٭ٕ اإلْػإ إشا َنٔبط ٗ ايػٔ قاض ٜطزز قكَك٘ ٚسهاٜأت٘ 

زٕٚ إٔ ٜؿعط أْ٘ قاهلا قبٌ شيو ٗ َٓاغبات غابك١؛ ؾإشا نإ 

قاض ٜػتُع _ ايٛيس َتؿّٓٓا ٗ ائبطِّ، ضاغدّا ٗ ايؿه١ًٝ ٚايعكٌ

َُِع٘ أٍٚ َط٠؛ إضنا٤ّ يٛايسٙ،  يتًو ا٭سازٜح ٚنأْٗا تططم َغ

. ٚسطقّا ع٢ً إزخاٍ ايػطٚض عًٝ٘

 :ٚشيو أزْب ضؾْٝع أؾاض إيٝ٘ أبٛ ُاّ بكٛي٘

َٔ يٞ بإْظإ إرا أغطبت٘ 

 

ُِ سٖد دٛاب٘   ٚدًٗت نإ احلً

ٚتشاٙ ٜـػٞ يًشذٜح بكًب٘  

 

 ()ٚبظُع٘ ٚيعً٘ أدس٣ ب٘ 

 
ٚإشا تطق٢ ايٛيُس ٗ ايؿه١ًٝ قاض ٫ ٜهتؿٞ باإلْكات يٛايسٙ 

                                                        

. 30ؾطح زٜٛإ أبٞ ُاّ م_  
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إشا ؼسخ عهاٜات مسعٗا نجريّا، بٌ أقبض ٜػتطعِ ٚايَسٙ 

اؿسٜح، ٜٚطًب َٓ٘ ٔشِنَط بعٔض ايككل ٚا٭خباض اييت ٜتًصش 

. ايٛايس بصنطٖا، ٚايتشسخ عٓٗا

أَا ايصٜٔ ٫ ٜعطؾٕٛ ٖصا إع٢ٓ ؾإِْٗ ٫ وػٕٓٛ إٍ ٚايسِٜٗ َٔ 

ٖصٙ ايٓاس١ٝ، ؾٝؿٛتِٗ خري نجري؛ ؾهأِْٗ ٜكٛيٕٛ يٛايسِٜٗ بًػإ 

ٌٗ َا عٓسنِ َٔ أخباض ٚقكل : ساهلِ ٫ تتهًُٛا بؿ٤ٞ؛ َؾُه

. ْعًُٗا بطٚاٜات نجري٠

َٚٔ أٜٔ يًٛايس إٔ ٜأتٞ باؾسٜس، ٚقس قاض ثاّٜٚا ٗ بٝت٘، أٚ 

! قًٌٝ ايصٖاب ٚاإلٜاب؟
 

مزاعاة أدب الضفز مع األكابز : اخلامط والعغزوٌ

ٍّ، أٚ عًِ، أٚ داٙ،  نايعًُا٤، ٚايٛدٗا٤، َٚٔ هلِ قسض غ

أٚ مٛ شيو؛ ؾُٔ سػٔ ا٭زب َعِٗ إٔ ٜطاعٞ اإلْػإ عا١ََ َا 

َه٢ شنطٙ ٗ ؾكطات َان١ٝ، ٚإٔ ٜكّٛ ع٢ً أٚي٦و َا ٜػتطٝع 

ـٕ، ٚتطٕى يًتكسّ بٌ أٜسِٜٗ، ٚإٔ وطم  َٔ خس١َٕ، ٚتًط

ع٢ً قاٚي١ٔ اإلؾاز٠ َٔ أخ٬قِٗ، ٚأ٫ ٜصٜع َا ٜهٕٛ بِٝٓٗ ٗ 
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ايػؿط َٔ َعاح، أٚ أَٛض ُضَا َِٜػَتػٔطُب بعُض ايٓاؽ ُقسَٚضٖا 

َِٗٓ .

بٌ هٌُ ب٘ أ٫ ُِٜٓٔهَطٖا إشا مل ٜهٔ ؾٝٗا َأثِ؛ ٭ٕ َط٠٤ٚ 

ُٔ ايػُٔت،  ايػؿط يٝػت نُط٠٤ٚ اؿهط؛ ؾ٦ًٔ نإ اؿٝا٤ُ، ٚسػ

ـٔ َط٠ّ٤ٚ ٗ اؿهط يٮنابط  ؾإٕ ايتطًَل، _ ٚايٛقاُض غرُي إتهً

. ٚايتبػ٘، ٚضؾَع ايهًؿ١ٔ َعسْٚز َٔ ١ًْ َط٠٤ٚ ايػؿط

=×قاٍ ضبٝع١ بٔ عبسايطٓٔ إط٠٤ٚ َط٤ٚتإ؛ ؾًًٖٔػؿط : 

ٍُ ايعأز، ٚق١ًُ  َط٠٤ٚ، ٚيًشهط َط٠٤ٚ؛ ؾأَا َط٠ُ٤ٚ ايػؿٔط َؾَبِص

. اـ٬ف ع٢ً ا٭قشاب، ٚنجط٠ُ إعاح ٗ غري َػاخ٘ اهلل

 ٗ ٕٔ ٚأَا َط٠٤ٚ اؿهط ؾاإلزَإ إٍ إػادس، ٚنجط٠ُ اإلخٛا

ٕٔ . اهلل، ٚقطا٠ُ٤ ايكطآ +

=ٚٗ ضٚا١ٜ أخط٣ عٔ ضبٝع١ أْ٘ قاٍ : إط٠٤ٚ غت خكاٍ: 

 ٍُ ث٬ْخ ٗ اؿهط، ٚث٬ْخ ٗ ايػؿط؛ ؾأَا اييت ٗ ايػؿط َؾَبِص

ُٔ اـًل، َٚساعب١ُ ايطؾٝل . ايعأز، ٚسػ

ُّ إػادس، ٚعؿاُف  ٕٔ، ٚيعٚ ٚأَا اييت ٗ اؿهط ؾت٠ُٚ٬ ايكطآ
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.ايؿطز +() 

ٚباؾ١ًُ ؾإٕ إط٠٤ٚ ٖا هٌُ ٚوػٔ ٗ ايػؿط ٚغريٙ، 

نُا _ٚايه٬ّ ٗ سسٚزٖا ٚتؿك٬ٝتٗا ٜطٍٛ، ْٚاعٗا خكًتإ 

=ُٖٚا_ ٜكٍٛ ابٔ سبإ ادتٓاب َا ٜهطٙ اهلل ٚإػًُٕٛ، : 

.ٚاغتعُاٍ َا وب اهلل ٚإػًُٕٛ +() 
 

مزاعاة أدب الشيارة يف الضفز : الضادظ والعغزوٌ

ؾكس ٜػاؾط فُٛع١ َٔ ايٓاؽ، ٜٚهٕٛ َٔ نُٔ بطْافِٗ 

ٕ٘، أٚ عامل، أٚ مٛ شيو؛ ؾٝشػٔ بِٗ خكٛقّا إشا  ظٜاض٠ُ ٚدٝ

 ٖٔ ٜتأنسٚا َٔ أخٔص َٛعٕس َع َٔ غٝعٚضْٚ٘ناْٛا نجرئٜ إٔ 

َه٢ شنطِٖ، ٚإٔ ٜػأيٛا عٔ َكط إقاَت٘، نإٔ ٜهٕٛ شيو عٔ 

ططٜل أسس َعاضؾِٗ ٗ شيو ايبًس؛ ٭ْ٘ وكٌ نجريّا إٔ ٜأتٞ ٚؾْس 

ظا٥ط، ثِ ٜتكًٕٛ َٔ ٜطٜسٕٚ ظٜاضت٘ َطاضّا؛ ٭دٌ إٔ ٜعطِٝٗ 

ـَ َٓعي٘ . َِٚق

                                                        

. 2/645، ٚبٗذ١ اجملايؼ 232ضٚن١ ايعك٤٬ ٫بٔ سبإ م_ 

. 2/645، ٚبٗذ١ اجملايؼ 232ضٚن١ ايعك٤٬ م_  
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. ٚٗ شيو سطز، ٚإثكاٍ، ٚإ٬ٍَ

، ٚإٕ طًب َِٓٗ نُا هسض بِٗ إشا أتٛا إٔ وسزٚا ايٛقت

إعٜس َٔ إهح ؾ٬ بأؽ إٔ ٜٓعيٛا عٓس ضغبت٘ َا مل ٜهٔ ٖٓاى 

. َاْع

؛ ٭ٕ بعض نُا هٌُ بِٗ إٔ ٜأخصٚا ظٜٓتِٗ ا١ُ٥٬ٕ

مل ٜبايٛا _ إػاؾطٜٔ إشا أضازٚا ظٜاض٠ عامل، أٚ ٚدٝ٘، أٚ نبري 

َِٚعَجا٤ ايػؿط، ٚضَا أتٛا بجٝاب غري  بصيو، بٌ ضَا أتٛٙ ٚعًِٝٗ 

. ٥٫ك١ بِٗ

ِٖٚ ٜؿعًٕٛ شيو عذ١ أِْٗ َػاؾطٕٚ، ٚإٔ ايػؿط ُِٜػَتَؿُط ؾٝ٘ 

. َا ٫ ٜػتؿط ٗ اؿهط

. ٚيهٔ ا٭ٍٚ إٔ ٜتٗٝ٪ٚا قبٌ اجمل٤ٞ بايًباؽ، ٚسػٔ اهل١٦ٝ

أغ٠ٛ؛ ؾإْ٘ ٕا قسّ ع٢ً × ٚيٓا ٗ ا٭سٓـ بٔ قٝؼ 

ٗ ٚؾس ُِٝ تأخط قبٌ ايسخٍٛ عًٝ٘، ٚأخطز ثٛبّا سػّٓا ÷ عُط

 ؾًبػ٘، ٚتٗٝأ يًسخٍٛ ع٢ً عُط؛ ؾٛقع شيو َٛقع٘ ()َٔ َعِٝبت٘

َٔ عُط، َٚتَؿٖطؽ ؾٝ٘ ايٓذاب١ ٚاؿه١ُ ٚايعكٌ، خكٛقّا بعسَا 

                                                        

 . ٖٞ َا ٜٛنع ؾٝٗا ايجٝاب ٚغريٖا: ايَعَِٝب١_  
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. ساٚضٙ
 

تدويً بعض ما ميز أثياء الضفز : الضابع والعغزوٌ

ؾٝػتشػٔ خكٛقّا ٕٔ نإ شا عًِ ٚثكاؾ١ إٔ ٜأخص َع٘ 

ُنٖٓاؾ١ّ ٜػذٌ ؾٝٗا بعَض َا ّط ب٘ َٔ خٛاطَط، ٚاضتػاَإت، 

ـَ أثٓا٤َ ايػؿط؛  ـَ، ٚؾٛا٥َس، ٚعذا٥ب، ٚغطا٥َب، َٚٛاق ٚيطا٥

غٛا٤ ناْت ؾهط١ّٜ، أٚ ع١ًُّٝ، أٚ دػطاؾ١ٝ، أٚ تاضى١ٝ، أٚ 

. تطب١ٜٛ، أٚ ادتُاع١ٝ

ِّٕ َا ٜػتطٝع تسٜٚٓ٘ َٔ َٛاقـ أٚ  بٌ ٜػتشػٔ َٓ٘ إٔ ٜس

. ظٜاضات، أٚ نًُات ضَا تهٕٛ تاؾ١ٗ ٫ تػتشل ايصنط ٗ ْٛطٙ

ٚيهٔ قس ٜهٕٛ هلا ق١ُٝ ؾُٝا بعس خكٛقّا إشا تكازّ عًٝٗا 

. ايعٗس

، ٚيٛ إٔ ٚيٛ أيكٝٓا ْٛط٠ّ ٗ نتب ايطس٬ت يطأٜٓا عذبّا

ََٚداٍ ٗ أشٖاِْٗ  َُا ضأٚٙ، ٚمسعٛا ب٘،  أقشابٗا تطنٛا ايتكٝٝس ٔي

أثٓا٤ ضس٬تِٗ ؿطَٓا َٔ خري نجري، نُا ٗ ضس٬ت ابٔ بطٛط١، 

ا٫ضتػاَات ايًطاف ٭َري ايبٝإ : ٚابٔ دبري، ٚنُا ٗ نتاب
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َا مسعت َٚا ضأٜت يًعضنًٞ، : ؾهٝب أضغ٬ٕ، ٚنتاب

ٚنتاب َؿاٖس بطيٌ يًؿٝذ ايع١َ٬ قُس اـهط سػٌ، ٚنتاب 

_ ضس١ً اؿر إٍ بٝت اهلل اؿطاّ يًؿٝذ قُس ا٭ٌَ ايؿٓكٝطٞ 

.  _ضسِ اهلل اؾُٝع

ْٖٚ٘ َعايٞ ايؿٝذ ا٭زٜب ايطساي١  ٚقٌ َجٌ شيو أٚ أنجط ؾُٝا ز

ٗ َ٪يؿات٘ ايهجري٠ اييت _ سؿٛ٘ اهلل _ قُس بٔ ْاقط ايعبٛزٟ 

. تتشسخ عٔ َؿاٖسات٘ ٗ أغؿاضٙ

. إْ٘ ٫ ٜهاٖٝ٘ أسس ٗ ٖصا إهُاض: ٫ٚ تبايؼ إشا قًت

: بٌ إٕ َٔ أعِٛ ايهتب اييت نتبت ٗ ايػري٠ ايٓب١ٜٛ، نتاَب

. ٫بٔ قِٝ اؾٛظ١ٜ (ظاز إعاز ٗ ٖسٟ خري ايعباز)

ٖٚٛ ٗ ططٜك٘ إٍ َه١ × ٚإِا نتب ٗ ايػؿط؛ سٝح نتب٘ 

. إهط١َ

 ْػٝر ×ٚيكس نإ مساس١ ؾٝدٓا اإلَاّ عبسايععٜع بٔ باظ

ؾبُذطز ٚسسٙ ٗ ايعكٛض إتأخط٠ ٗ اغتٓاّ ايٛقت ٗ ايػؿط؛ 

ًٜتؿت إٍ َٔ ظاْب٘ َٔ ، ضنٛب٘ ايػٝاض٠ ٚشنطٙ يسعا٤ ايػؿط
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أٚ ، ؟ ؾٝبسأ بػُاع أخباض ايكشـ َا َعو: ٜٚكٍٛ ي٘، ايُهٖتاب

.  أٚ عطض بعض ايكهاٜا ٚإعا٬َت، قطا٠٤ بعض ايهتب

 ؛ٚبعس إٔ تكًع، ٖٚهصا ساي٘ ٖٚٛ ٜٓتٛط َٛعس إق٬ع ايطا٥ط٠

ؾٝتعاقبٕٛ ايكطا٠٤ ، أٚ ناتبإ أٚ أنجط، سٝح ٜهٕٛ َع٘ ناتب

أٚ ، عًٝ٘ إٍ سٌ ٚقٍٛ ايطا٥ط٠ إٍ َهإ ٖبٛطٗا ٗ ايطٜاض

.  أٚ غريُٖا، ايطا٥ـ

 ايؿٝذ  يٖٞٚا وهطْٞ َٔ ايككل ٗ ٖصا ايكبٌٝ َا شنطٙ

، ٖٚٛ َٔ قسا٢َ نتاب مساس١ ايؿٝذ × عبسايطٓٔ بٔ زاٌٜ

 ايؿٝذ ابٔ ٜكٍٛ؛ ٚقس عاف َع مساست٘ َا ٜكاضب أضبعٌ غ١ٓ

=زاٌٜ ، نٓا ٗ إس١ٜٓ إٖبإ عٌُ مساست٘ ٗ اؾاَع١ اإلغ١َٝ٬: 

ٚشات ّٜٛ غاؾط مساست٘ إٍ قط١ٜ بسض اييت تكع ع٢ً ايططٜل بٌ 

سٝح شٖب ١ُٕٗ زع٠ٛ ًٜكٞ ؛ دسٙ ٚإس١ٜٓ ع٢ً ايططٜل ايكسِٜ

 بٔ عبسايطٓٔ إبطاِٖٝ ٚنٓت أْا ٚايؿٝذ ،خ٬هلا قانط٠

ؾًُا بسأ غريْا ٚزعا مساست٘ بسعا٤ ؛ َع٘ ٗ ايػٝاض٠×اؿكٌ

ٜعين ابس٩ا بكطا٠٤  _ تٛنًٛا ع٢ً اهلل: ٚقاٍ×ايػؿط ايتؿت
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٫ٚ ، مٔ زا٥ُّا ْكطأ_ غؿط اهلل يو_ ٜا ؾٝذ: ؾكًٓا _ إعا٬َت

َزِعٓا ؛ ٖٚصٙ ٖٞ ؾطقتٓا، ْتُهٔ َٔ اـطٚز خاضز إس١ٜٓ

ْٚتؿهط ٗ كًٛقات ، ْٚٓٛط إٍ اؾباٍ ٚا٭ٚز١ٜ، ْػتُتِع بايطس١ً

.  اهلل

ايًِٗ ، ايًِٗ اٖسْا ؾُٝٔ ٖسٜت: ؾهشو مساست٘ ٚقاٍ

ٚأْت َتَؿٖهط ٗ ، يٝكطأ ايؿٝذ إبطاِٖٝ؛ اٖسْا ؾُٝٔ ٖسٜت

أًَٞ ، ٚبعس إٔ ٜٓتٗٞ ايؿٝذ إبطاِٖٝ، كًٛقات اهلل نُا تكٍٛ

، ٖٚهصا؛  ٜٚتؿهط ٚقت اإل٤٬َ،ٜٚٓٛط ايؿٝذ إبطاِٖٝ، عًٝو

 .اٖـ+ؾُا ظاٍ شيو زأبٓا ست٢ ٚقًٓا إٍ قط١ٜ بسض

اـري ايعِٛٝ بػبب اغتٓاّ ٖصٙ _ عع ٚدٌ _ ٚيكس أدط٣ اهلل 

. ا٭ٚقات ايٝػري٠ اييت نإ مساس١ ايؿٝذ ٜكتٓكٗا ٗ غؿطٙ

ٚيهٔ ٫ ٜعين إٔ ٜهٕٛ نٌ أسس نػُاس١ ايؿٝذ ٗ ايػؿط؛ 

ؾايٓاؽ َٛاٖب، َٚؿاضب، ًٜٚٝل بػُاس١ ايؿٝذ َا ٫ ًٜٝل 

. بػريٙ

ٚإِا إككٛز أ٫ ٜػؿٌ اإلْػإ َٛنٛع ايهتاب١ ٗ ايػؿط قسض 
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. اغتطاعت٘

ٚهلصا ؾإْ٘ وػٔ َٔ أضاز شيو إٔ ٜهع زؾرتّا قػريّا ٗ دٝب٘، 

ٌَ ُخ٬ق١َ َا َٖط ب٘ ٗ َٜٛ٘،  أٚ عٓس ضأغ٘ قبٌ ايّٓٛ، ؾٝػذ

ِّٕ َا هٝـ ٗ شٖٓ٘ َٔ خٛاطط؛  ٚنتاب١َ تاضٜذ شيو ايّٝٛ، أٚ ٜس

. ًُٝٗا ايبس١ٜٗ، أٚ تطٖؿٗا ايػطب١

 ايع١َ٬ َٚٔ يطٝـ َا ٜصنط ٗ ٖصا ايكسز َا شنطٙ ايؿٝذ

، سٝح 42قُس اـهط سػٌ ٗ نتاب٘ َؿاٖس بطيٌ م

=×قاٍ ٚأشنط أْٞ نٓت شات ّٜٛ ٗ َكعس َٔ أسس إٓاظٙ : 

ايعا١َ، ٚٗ ٜسٟ قشٝؿ١ْ أنتب بٗا بعض َا ٜػٓض َٔ اـٛاطط، 

ٖٞ أسُس ا٭غاتٝص، ؾػأيين عُا أنتب، ؾكطأت عًٝ٘ َٔ  ؾٛقـ عً

: سسٜح تًو ايكشٝؿ١ اؾٌُ اٯت١ٝ

ايتؿطم أثُط : َتَؿٖطُم ا٭١َٔ ُِٜؿهٞ إٍ َٛتٗا، ٚأقٍٛ: ٜكٛيٕٛ_ 1

. إٛٔت؛ ؾإٕ اؾػِ ّٛت، ؾتؿطُم أدعا٩ٙ

ٌِ ٕٔ َٜٔؿٗب أٚ ٜٓؿُأ بعس _ 2 َُ اضب٘ ْؿَػو باعتكازاتو َتِع

َٕ ٗ قسضى سطز؛ إش تهٕٛ بهاعتو بٌ  َٛتو؛ ست٢ ٫ ٜهٛ
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. أٌٖ عكطى ناغس٠

ُِ بعؿت٘، نُا ٜتًصش ايؿاغُل ببًٛؽ ؾٗٛت٘، _ 3 ٜتًصش إػتكٝ

ٟٗ اإلضاز٠ َّ يص٠ ا٫غتكا١َ عكب١ْ ٫ ٜكتشُٗا إ٫ قٛ . ٚيهٔ أَا

٫ تجل ٗ ْؿػو ؾُٝا تسعٞ َٔ اإلخ٬م ٭َتو، ست٢ _ 4

. ًََٜٖص يو إٔ تكًَض اـًٌ ٗ ْٛاَِٗ ِٖٚ ٫ ٜؿعطٕٚ

إشا ٚثكت بعط٣ ايتٛنٌ ع٢ً اهلل مل َتِشَتِر إٔ ُٖط إٍ اؿل _ 5

. ع٢ً َدِػط َٔ ايباطٌ

ٌَ ٜعذب ٖا ٜكٓع ايػاسطٕٚ، أؾ٬ ٜعذب َٔ _ 6 إٕ ايٖطُد

َٟ تًبُح ٗ  ََٖط ايػشاب، ثِ تٓكًب كاظ ُُٗط ع٢ً قًب٘  يص٠ٕ َت

. قشٝؿ١ سٝات٘ أسكابّا

ٜهؿٝو ؾُٝا ػتين َٔ مثط٠ ايعًِ ايكشٝض إٔ ٜطؾع ُٖتو _ 7

. عُا ُؾٔتٔ ب٘ اؾاًٖٕٛ َٔ ظٖط٠ ٖصٙ اؿٝا٠

ٌَ ُضَقبا٥و، ٚختِ ع٢ً أؾٛاٙ ُعٖصايو، _ 8 ُ٘ أع إشا أغًل احملٝ

. يٝؼ يًؿه١ًٝ ٚطٔ: ثِ ضاٚزى ع٢ً إٔ َتِٓٔعَع س١ًَٝ َأَزٔبو، ؾكٌ

نٝـ تػرتغٌ َع ا٭قشاب إٍ إٔ ؼٝس عٔ داْب _ 9
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ايؿه١ًٝ ِٖٚ ٫ ٜطقبٕٛ شَتو، ؾٝكؿٛا يو عٓسَا تكـ ٗ 

. زا٥طتٗا

أغري َع ايطدٌ ع٢ً قسض َا أزضى َٔ قُٝت٘؛ ؾإٕ ْٛطُت _ 10

ؾكس أيكٝت _ إيٝ٘ ع٢ً سػب ٚداٖت٘ أٚ نػاز مسعت٘ عٓس ايٓاؽ

ُِأ٠ٕ َٔ ايتكًٝس . بٓؿػٞ ٗ َس

مل ٜهٔ _ إشا أسببت ايصٟ هاًَو ٖٚٛ واضب اهلل _ 11

ُبِػُهو ٕٔ ساضب اهلل، ٚأَػو عٔ َكاْعتو َٔ قبٌٝ ايػري٠ 

. ع٢ً سطّ ايؿطٜع١

٫ ٜسضى قكري ايٓٛط َٔ اؿسا٥ل إتٓاغك١ غري أؾذإض _ 12

ٕٕ، ٚإِا َُٜٓكُِّب عٔ َٓابتٗا ٚأطٛاض  ٕٕ، ٚمثإض شأت أيٛا شأت أؾٓا

. ْؿأتٗا شٚ ؾهط٠ َتٝك١ٛ

١َٔٓٓٔ ٚنٕٝع أٚ ن٠ٔٛ _ 13 ٌِّ َِْؿَػو َا ٫ تطٝل َٔ  ٫ ُتَش

ؾاقٓع َاشا تكٓع _ َؾدٕٛض، ؾإشا أَسَػِػَت ٗ قسضى باؿاد١ إيٝ٘ 

. يٛ بكٞ ٗ َٛتت٘ ا٭ٍٚ، أٚ أزضنت٘ ََٛتُت٘ ايجا١ُْٝ

٫ تعذِب يصٕٚم ُِٜٓٔهُط َا َأٔيِؿَت٘ أٚ ٜأيـ َا أْهطت٘، ست٢ _ 14
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. ٜتكًب ٗ ايتذاضب ٚإؿاٖسات اييت َتَكًَٖب ؾٝٗا شُٚقو أطٛاضّا

15 _ ٌٓ قس ٜكـ يو ا٭دٓيب ع٢ً ططف إػاٚا٠، ست٢ إشا س

ٌَ، ٚاؽص َٔ عٓكو َٛط٦ّا . ٗ ٚطٓو غايبّا زؾعو إٍ زضٕى أغؿ

ِٕ إ٫ إشا زخًت عًٝ٘ _ 16 ِٔ ٫ ٬ٜقٝو بجػٕط َباغ ََ ٗ ايٓاؽ 

َٔ باب ايػبا٠ٚ، أٚ خطدت ي٘ عٔ قكس ايػبٌٝ؛ ؾاستؿٜ 

بإٔعٝتو ٚاغتكاَتو؛ ؾإِا ٜأغـ ع٢ً ط٬ق١ ٚدٗ٘ قّٛ ٫ 

. ٜؿكٕٗٛ

ٕ٘، ؾعًُٓ٘ بػريتو _ 17 َٚدٝ  ّٔ ََكا ِٔ ٜطَٞ ع٢ً  ََ َٔٔ اؾٗاٍ  إٕ 

ُٚنع بإظا٥ٗا  ايَك١ُِّٔٝ إٔ اؾٗاي١َ ٫ تطدض ع٢ً ايعًِ ٚظّْا، ٚإٕ 

. ايػًط١ُ ايػايب١ُ، أٚ ايجط٠ُٚ ايطا١ً٥

ٜهؿٞ ايصٟ ٜػري ٗ غبٌٝ َكًش١ ا٭١َ ٖٚٛ ٬ٜسٜ َٔ _ 18

ٌٍّ َٔ ٚخعإت أق٬َٗا، أَا _ ٚضا٥ٗا َٓؿع١ يٓؿػ٘  إٔ ٜهٕٛ ٗ ٔس

. أطٛام ايؿهط ايكازم ؾإِا ٜتكًسٖا إدًكٕٛ

أ٫ تط٣ إا٤ ايصٟ تًك٢ ٗ فاضٜ٘ ا٭قصاض، نٝـ ٜتذِٗ _ 19

َٓٛطٙ، ٚىبح طعُ٘؛ ؾاططِز عٔ قًبو خٛاطَط ايػ٤ٔٛ؛ ؾإْ٘ إٓبع 
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. ايصٟ تكسض عٓ٘ أعُاُيَو ايٛاٖط٠

ٌِ سسَٜح ايصٟ ٜؿه٢ ب٘ إيٝو عٔ ثك١ بأَاْتو، _ 20 ٫ َتُِٓك

إٔ ػعٌ َػاعٝو _ َت٢ نإ ٜطَٞ إٍ غا١ٜ غ١٦ٝ _ ّٚهٓو 

عطن١ ٗ غبًٝ٘، ؾتشؿٜ يًُط٠٤ٚ عٗسٖا، ٚتكهٞ يًُكًش١ 

. ايعا١َ سكٗا

َُِِّٝعُٙ _ 21 يٛ ؾهطت ٗ يػاْو سٌ ٜعطض ٫ططا٤ ْؿػو مل ُت

عٔ أيػ١ٓ تكع ٗ شَٗا إ٫ بأْ٘ ًٜكل بو ْكٝك١ّ ٫ وتاز إثباتٗا 

. إٍ ب١ٓٝ

ََِطَنَب ايؿعٔط ؾكًت َا ٫ تؿعٌ، _ 22 إشا َضٔنِبَت ٗ ايػٝاغ١ 

َُِت ٗ ٚإز ٫ ُتَعطُِّز ؾٝ٘ ع٢ً سل  ٖٔ َِٛبو َٔ غباضٖا؛ _ أٚ ؾاُِْؿِض َث

. ؾإْ٘ يٝؼ بايػباض ايصٟ ٜكٝبو ٗ غبٌٝ اهلل

أقػ٢ شيو ا٭غتاش ا٭ٕاْٞ إٍ ٖصٙ اـاططات، ؾابتػِ هلا 

: ابتػاّ إػتشػٔ، ٚيهٓ٘ ْاقؿين ٗ اـاطط٠ ا٭خري٠ َٓٗا قا٬ّ٥

. إٕ فاٍ ايػٝاغ١ أٚ غُع َٔ زا٥ط٠ اؿكٝك١

إٕ : ؾًِ ٜػعين ٗ اؾٛاب عٔ ٖصا ايٓكس غ٣ٛ إٔ قًت

ايٛقا٥َع ايٓازض٠َ ٫ ُٓع َٔ غبو إكا٫ت إٛدع٠، ٚقٝاغتٗا ٗ 
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.أغايٝبٗا إطًك١ +() 

ٚقس أٚضزت ٖصا ايه٬ّ ٕا ؾٝ٘ َٔ اؿه١ُ، ٚيهْٛ٘ ٜبعح 

. ع٢ً تكٝٝس اـٛاطط، ٚ٭ٕ ٖصٙ اؿهِ تٓؿع إػاؾط ٚغريٙ
 

اإلتياٌ باهلدايا حال الكدوو مً الضفز : الجامً والعغزوٌ

ؾإػاؾط ايصٟ ٜبتعس عٔ أًٖ٘، ٚٚايسٜ٘، ٚأ٫ٚزٙ، ٚإخٛاْ٘، 

 َٓعيت٘ عٓسِٖ، ٜهٕٛ ي٘ ٚسؿ١ْ، ٚؾٛم بكسض_ ٚغا٥ط أسباب٘ 

 ُ٘ َٚٓعيتِٗ عٓسٙ؛ ؾِٗ َُٜعٗسٕٚ ايًٝايٞ ي١ًّٝ بعس ي١ًٝ ٜٓتٛطٕٚ إط٬َيَت

عًِٝٗ، ٜٚسعٕٛ اهلل بإٔ ٜطزٙ غإّا إيِٝٗ؛ ؾُُا ٜعٜس تًو 

ٌَ باب اهلساٜا؛  ايطابط١، ٜٚسٍ ع٢ً نطّ ْؿؼ اإلْػإ أ٫ ُِٜػٔؿ

َؾَِٝشٔطَم ع٢ً ؾطا٤ بعض َا ٜطاٙ َٓاغبّا َٔ ايبًس ايصٟ غاؾط 

إيٝ٘؛ يٝهٕٛ ٖس١ّٜ يبعض َٔ وب َٔ مٛ ٚايس، أٚ ظٚز، أٚ 

ٚيس، أٚ أر، أٚ قسٜل، ٚشيو عسٚز طاقت٘، َٚا ٫ ُٜهِّـ 

. عًٝ٘

 َٔ شيو ٚيٛ نإ ق٬ًّٝ ٗ ْٛطٙ، ٚيٛ ٚوػٔ ب٘ أ٫ وكَط ؾ٦ّٝا

                                                        

. 45_42َؿاٖس بطيٌ م_  
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ناْت قطع١َ س٣ًٛ، أٚ عَٛز غٛإى؛ ؾاهلس١ُٜ َعٓاٖا ٫ بكُٝتٗا، 

. ٖٚٞ ٖا هتصب ايكًٛب، ٜٚػتٌ ايػدا٥ِ، َُٜٚهصِّب غ٤ٛ ايٛٔ

َِٗس٣ إيٝ٘ : ، قاٍ ايٓيب بٌ إٕ هلا أثط ايػشط ٗ ْؿؼ إُ "

 ()+.تٗازٚا ؼابٛا=

 :ٚقاٍ اؿهِٝ ايعطبٞ

 إٕ اهلذ١ٜ س٠ًٛ

 

 نايظشش ػتزب ايكًٛبا 

 تذْٞ ايبعٝذ َٔ اهل٣ٛ 

 

ِّشٙ قشٜبا   ست٢ تـ

 ٚتعٝذ َططػٔ ايعذا 

 

 ٠ٚ بعذ بػطت٘ سبٝبا 

 تٓؿٞ ايظد١ُٝ عٔ رٟٚ ايؼـ 

 

 ()ـشٓا ٚمتتشل ايزْٛبا 

 
=ٚقاٍ أعطابٞ . اهلس١ٜ غشط:  +

ِٗٔسٟ ، ٚدطِّب شيو َٔ بٌ إٕ هلا أثطّا ٚؾطس١ ٗ ْؿؼ إُ

 ِٕ ْؿػو إشا اؾرتٜت بعض اهلساٜا ٗ غؿطى، نٝـ تت٢ُٓ َأ

ٌَ إٍ َٔ ؼب؛ يتٗسٟ إيِٝٗ َا أتٝت  تط٣ٛ يو ا٭ضض؛ نٞ تك

                                                        

، ٚسػٓ٘ ابٔ سذط ٗ ايتًدٝل اؿبري (594)أخطد٘ ايبداضٟ ٗ ا٭زب إؿطز _  

3/69.  

 . 243ضٚن١ ايعك٤٬ م_  



 

 لطائف يف الضفز 131

. ب٘ َعو

. ٖٚصا ا٭ثط ٫ ٜهٕٛ ٗ ْؿػو إشا مل تكشِب َعو ٖساٜا

آسٚا اهلَل أْين : ؾ٬ تهٔ ٖٔ إشا قسّ إٍ أًٖ٘ بعس غؿطٙ قاٍ

! ٚقًت إيٝهِ بايػ١َ٬؛ ؾأْا أعِٛ َٔ نٌ ٖس١ٜ
 

 

اصتكبال املضافز بعد عودتُ : التاصع والعغزوٌ

ؾإػاؾط إشا قسّ َٔ غؿط غٝذس ؾٛقّا إٍ أًٖ٘، ٚأسبت٘ غٛا٤ّ 

. نإ قازَّا َٔ غٝاس١، أٚ ع٬ز، أٚ عٌُ

ٖٚا ٜػعسٙ، ٜٚؿطح قًب٘، ٜٚؿعطٙ بكُٝت٘، ٜٚعٜسٙ قطبّا إٍ 

َِٛض ٚقٛي٘ خكٛقّا إشا نإ قازَّا عرب اؾٛ أٚ _ أسبت٘  إٔ ُٜػتكبٌ َؾ

ايبشط؛ ؾإشا ٚطأت قسَاٙ أضَض ب٬زٙ، َٚقٖط عّٝٓا باإلٜاب، ٚضأ٣ 

أٍٚ َا ضأ٣ أسبت٘ باْتٛاضٙ ٗ قا٫ت ا٫غتكباٍ ِٖٚ ٗ هلؿ١ 

. نإ شيو أزع٢ ٕعٜس غطٚضٙ، ٚؾطس٘_ ٚؾٛم إيٝ٘ 

يصا ؾإْ٘ وػٔ بأٌٖ إػاؾط ٚأسبت٘ خكٛقّا إشا قسّ َٔ غؿط 

طٌٜٛ، أٚ نإ قازَّا َٔ غؿط ْاٍ خ٬ي٘ لاسّا، أٚ ؾؿٞ َٔ 
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ٍَ َا ٜكٌ؛ ؾ٬ _ َطض  إٔ ٜعطؾٛا َٛعس ٚقٛي٘؛ يٝهْٛٛا أَاَ٘ أٚ

ُ٘ ايصٟ ٫ هٌٗ؛ ؾٝهٕٛ غطُٚض  ُ٘ إ٫ عًِٝٗ؛ ؾًصيو َٛقع تكع عٝٓ

َٖٔب١ّ يٛع١َ  َُِص ايتٛاقٌ َٓػّٝا سػط٠َ ايتؿاقٌ، ٚتهٕٛ ؾطس١ُ ايًكا٤ 

ايؿطام؛ ؾُا َٛقؿو ٚأْت تط٣ ٚايسٜو، أٚ أًٖو، أٚ أ٫ٚزى، 

أٚ إخٛاْو، أٚ أعع٠ أقشابو ٜٓتٛطٕٚ ف٦ٝو ع٢ً أسط َٔ 

ِٔ اهلل اييت ٫ تهؿط؟ ! اؾُط، ٜٚرتقبٕٛ طًعَتو، ٜٚعسْٚٗا َٔ َأُِْع

. ٫ ؾو إٔ تًو ايًشٛات َٔ أغعس ؿٛات ايعُط

، ٚاغتكبً٘ أسٖبُت٘ إٔ ٜكابًِٗ يصيو ؾإْ٘ وػٔ بإػاؾط إشا قسّ

ٕٕ ضطٕب، ٚدبٌ ٚنإح؛ ست٢  بؿٛم، ٚسؿا٠ٚ، ٚسطاض٠، ٚيػا

ٜؿعطِٖ َٔ خ٬ٍ شيو أْ٘ ؾٔطْح بِٗ، َتؿْٛم إٍ يكا٥ِٗ، ؾانْط 

. هلِ سػٔ اغتكباهلِ

ٜكاٍ ٖصا ٭ٕ بعض ايٓاؽ ٜتهًـ أسباُب٘ ٫غتكباي٘ ثِ 

ٌٕ، ٚقس ٫ ٜعاٚزٕٚ  ٜكابًِٗ بربٚز ُٖٚٛز؛ ؾريدعٕٛ غٝب١ أَ

. اغتكباي٘ َط٠ أخط٣ إ٫ إشا نإ ٜػاقٕٛ إٍ شيو غٛقّا
 

طزوق األٍل بعد طول الغيبة والضفز : الجالثوٌ
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ؾُٔ ا٭ظٚاز َٔ ٜػٝب عٔ ظٚدت٘ ؾرت٠ َٔ ايعَٔ، نإٔ 

.  ٜػاؾَط يتذاض٠، أٚ عٌُ، أٚ مٛ شيو

إشا عاز َٔ غٝبت٘ ؾادأ ظٚدت٘ بايسخٍٛ عًٝٗا زٕٚ إع٬ّ ف

.   أٚ إؾعاض بأْ٘ غٝأتٞ،هلا

ٚشيو ْاتر عٔ ق١ً َبا٠٫ ايعٚز، أٚ يطغبت٘ ٗ َؿادأ٠ 

 ست٢ تؿطَح َا مل تهٔ قس تٛقعت٘، أٚ ؾًٗ٘ بعٛاقب ؛ايعٚد١

.  إؿادأ٠، أٚ غرٔي شيو َٔ زٚاعٞ إؿادأ٠ ٚأغبابٗا

ـْ يًػ١ٓ ٌُ كاي ؛ ٕا قس ٜرتتب عًٝ٘ َٔ عٛاقب ٖٚصا ايعُ

ٚخ١ُٝ؛ ؾايصٟ ٜٓبػٞ يًعٚز إٔ ٜتذٓب َؿادأ٠ ظٚدت٘ بعس طٍٛ 

.  ايػٝاب قسَض إػتطاع

نٓا َع ضغٍٛ : قاٍ÷ ٚا٭قٌ ٗ شيو َا دا٤ عٔ دابط 

ٗ غع٠ٚ، ؾًُا قسَٓا إس١ٜٓ شٖبٓا يٓسُخًَٗا، ؾكاٍ ضغٍٛ "اهلل

: اهلل َ٘  أًَٗٛا، ٫ تسخًٛا ي٬ّٝ ـ ٜعين عؿا٤ّ ـ=" ست٢ ُتؿ

َٕٔػَٝب١ُ ،()ايٖؿٔعج١ .  ()+()ٚتػتشٖس ا

                                                        

. ايبعٝس٠ ايعٗس بايػػٌ، ٚتػطٜض ايؿعط ٚايٓٛاؾ١: ايؿعج١_  
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 إبكا٤ ايطغب١ ٗ ايعٚد١ ق١ٜٛ؛ عٝح ٚاهلسف َٔ ٖصا ايتؿطٜع

٫ وسخ َٓٗا َا ُِٜطًُٔع ايعٚز ع٢ً ؾ٤ٞ َٔ عٝٛبٗا، أٚ َا ٜٓاٗ 

.  نُاٍ ظٜٓتٗا َٔ َتَؿٗعٔح ايؿعط، ٚإُٖاٍ ايع١ٜٓ، ٚمٛ شيو

بٌ هسٖا زا٥ُّا ٗ ساٍ َٔ اؾُاٍ ٚايع١ٜٓ، َٚا ؾأُْ٘ إٔ ٜبكٞ 

.  ع٢ً غطٚض ايٓؿؼ، ٚؾس٠ ايطغب١

=ٚٗ ضٚا١ٜ يًبداضٟ إشا أطاٍ أسسنِ ايػٝب١َ ؾ٬ َِٜطُطِم أًٖ٘ : 

.  ()+ي٬ّٝ

=×قاٍ ابٔ سذط ايٗططٚم بايهِ اجمل٤ُٞ ي٬ّٝ َٔ غؿط أٚ : 

.  َٔ غريٙ ع٢ً غؿ١ً

.  ()+ٜكاٍ يهٌ إٓت بايًٌٝ طاضم، ٫ٚ ٜكاٍ بايٓٗاض إ٫ فاظّا

ؾؿٞ ٖصا اؿسٜح زيٌٝ ع٢ً أْ٘ ٜػتشب ايتأْٞ يًكازّ ع٢ً 

 ست٢ ٜؿعطٚا بكسَٚ٘ قبٌ ٚقٛي٘ بعَإ ٜتػع ؾٝ٘ ايتذٌُ ،أًٖ٘

                                                                                                  

. اييت غاب عٓٗا ظٚدٗا: إػٝب١_   

(. 715)، َٚػًِ (4984)ضٚاٙ ايبداضٟ _  

(. 5244)ايبداضٟ _  

. 9/251ؾتض ايباضٟ _ 
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ٚا٫غتعساز؛ ؾًطَا ناْت ايعٚد١ُ ٗ ساٍ اْؿطازٖا ع٢ً ٚنع ٫ 

ًٜٝل، ٚضَا ناْت َؿػٛي١ ببعض أعُاٍ إٓعٍ، ؾأًُٖت بعض 

.   ٚاغتعسازٖا يًكا٤ ايعٚز،ظٜٓتٗا

 ع٢ً ظٚدت٘ ٖٚٞ ع٢ً ١٦ٖٝ زخٌ ٚايعُٚز ضاغب ؾٝٗا، ؾإشا 

تكصؾٗا ايعٌ، ٚتٓؿط َٓٗا ايٓؿؼ ـ نإ شيو َسعا٠ يًٓؿٛض َٔ 

.  ايعٚد١، ٚق١ً ايطغب١ ؾٝٗا

ُ٘ ايعٚد١ ٚإع٬َٗا بكسّٚ ايعٚز أٍٚ ٚأزّٚ  َٚٔ ٖٓا نإ تٓبٝ

ِّٛ ايعٌ عٓٗاقًب٘يتعًل  .  () بٗا، ٚأسؿٜ َٔ ايٓؿٛض ٚإًٌ ْٚب

=ٗ ؾطح اؿسٜح ايػابل×قاٍ  ابٔ سذط ؾًُا نإ ايصٟ : 

 ٜٚطدع ي٬ّٝ ٫ ٜتأٖت٢ ي٘ َا وصض َٔ ،ىطز ؿادت٘ َج٬ّ ْٗاضّا

ٔٔ َٔ اهلذّٛ،  ١َٖٓٔٛ ا٭َ ََ ٍُ ايػٝب١  ايصٟ ٜطٌٝ ايػٝب١ ـ نإ طٛ

، إَا إٔ هس ()ؾٝكع ايصٟ ٜٗذِ بعس طٍٛ ايػٝب١ غايبّا َا ٜهطٙ

أًٖ٘ ع٢ً غري أٖب١ َٔ ايتٓٛـ ٚايتعٜٔ إطًٛب َٔ إطأ٠، 

                                                        

قُس .، ٚعٛز٠ اؿذاب ز73اْٛط ايًكا٤ بٌ ايعٚدٌ يًؿٝذ عبسايكازض عطا م _ 

. 2/287إكسّ 

. ع٢ً َا ٜهطٙ: يعًٗا _  
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.  ()+ؾٝهٕٛ شيو غببّا يًٓؿط٠ بُٝٓٗا

ٚاؿاقٌ إٔ ايعٚز ٫ ٜٓبػٞ ي٘ إٔ ٜؿادأ ظٚدت٘ إشا قسّ َٔ 

غٝبت٘؛ اتباعّا يًػ١ٓ، ٚت٬ؾّٝا ٕا شنط؛ ؾعًٝ٘ إٔ ٜطغٌ َٔ ىربِٖ 

بكسَٚ٘، ٚإٔ ٜرتَٜح بعس ٚقٍٛ اـرب ٭ًٖ٘، أٚ إٔ ٜطغٌ إيِٝٗ 

.  بأْ٘ غٝأتٞ ٗ ايّٝٛ ايؿ٬ْٞ إٕ ٜػط اهلل ي٘ ايكسّٚ

 عرب ؾبإَهإ ايعٚز إٔ ٜتكٌٚٗ ٖصا ايٛقت تٝػطت ايػبٌ؛ 

، ٚىرَب أًَٖ٘ بأْ٘ قازّ ٗ ايّٝٛ ، أٚ اؾٛاٍ، أٚ ايطغاي١اهلاتـ

.  ايؿ٬ْٞ أٚ ايػاع١ ايؿ١ْٝ٬

ثِ إٕ ع٢ً ايعٚد١ إشا عًُت بكسّٚ ظٚدٗا إٔ تأخص ظٜٓتٗا، 

 .ٚإٔ تػتعَس ي٘ أمت ا٫غتعساز

. ٖصا َا تٝػط تكٝٝسٙ َٔ يطا٥ـ ايػؿط، ٚاؿُس هلل ضب ايعإٌ

 

                                                        

. 9/252ؾتض ايباضٟ  _  
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 81 اسرتاّ املٛاعٝذ: ايظابع عؼش

 82 ٚضع اخلط١ يًظؿش: ايجأَ عؼش

 83 :َشاعا٠ أدب ايػشب١: ايتاطع عؼش

 83ٚقاٜا يًُتػطب _ 

 84: َا وػٔ بايػطٜب ساٍ غطبت٘_ 

إٔ ٜػتشهط ؾٛا٥س ايػطب١، ٚإٔ وطم ع٢ً _ 1

 84اإلؾاز٠ َٓٗا 

 86إٔ ٜهٕٛ إػرتب شا ؾط١ٓ َػتٝك١ٛ _ 2

 86اؿطم ع٢ً إؾاز٠ اٯخطٜٔ ٗ ايػطب١  _ 3

 87: اإلسػإ إٍ ايع٤٬َ ٗ ايػطب١ _ 4

 88آثاض ٗ شيو _ 
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 89ايتٛزز يًٓاؽ  _ 5

 90َطاعا٠ ايعازات ٚا٭عطاف _ 6

 91: إْكاُف بًٔس ايػطب١، ٚٔشِنُطٙ باـري_ 7

 92قك١ يًػطخػٞ، ٚإكطٟ ٗ ٖصا إع٢ٓ _ 

سظٔ ايعٗذ يألسب١، ٚإظٗاس : ايعؼشٕٚ

 93: األػٛام هلِ ساٍ ايػشب١

 94 نًُات ٗ شيو إع٢ٓ يبعض اؿهُا٤_ 

 95ٖا ٜتشكل ب٘ شيو إع٢ٓ _ 

قك١ : َٔ أسػٔ َا قٌٝ ٗ ايتؿٛم ساٍ ايػؿط_ 

ََُشِِّ  96 ٚأبٝات يعٛف بٔ 

 97ؾٛم ابٔ سذط يعٚدت٘ ٗ ساٍ ايػٝب١ _ 

أؾٛام ٚأبٝات َتبازي١ بٌ ابٔ عاؾٛض ٚاـهط _ 

 97سػٌ ٗ ساٍ ايػطب١ 

احلشص ع٢ً إزلاص : احلادٟ ٚايعؼشٕٚ

 101 :ايعٌُ ايزٟ طاؾش َٔ أدً٘

=تعًٝل ابٔ سذط ع٢ً سسٜح_  إشا قه٢ أسسنِ : 

 102 +ُْٗت٘
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 103 :َشاعا٠ أدب ايظؿش إىل احلر: ايجاْٞ ٚايعؼشٕٚ

 103 _  تعاٍ_إخ٬م اي١ٝٓ هلل _ 1

 104 إبازض٠ إٍ ايتٛب١ ايٓكٛح_ 2

 104 ايتؿك٘ ٗ أسهاّ اؿر_ 3

 104 اؿطم ع٢ً اقطشاب ايطؾك١ ايطٝب١_ 4

 104 َتَدُٝٗط ايٓؿك١ ايطٝب١ _ 5

 105 يعّٚ ايػه١ٓٝ، ٚاغتعُاٍ ايطؾل_ 6

 105 اؿطم ع٢ً ضاس١ اؿذاز، ٚاؿصض َٔ أشٜتِٗ_ 7

 106سؿٜ ايًػإ _ 8

 106 غض ايبكط_ 9

 107 يعّٚ ايٓػا٤ ايػرت ٚايعؿاف_ 10

ا٭َط بإعطٚف، ٚايٓٗٞ عٔ إٓهط، ٚايسع٠ٛ _ 11

 107 إٍ اهلل

 107 إعا١ْ اؿذاز_ 12

 107 ا٫غتهجاض َٔ ايٓؿك١_ 13

 108 اغتؿعاض ع١ُٛ ايعَإ ٚإهإ_ 14

 108 اغتٓاّ ا٭ٚقات_ 15
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 109 اغتشهاض اْكها٤ أٜاّ اؿر_ 16

 109 احملاؾ١ٛ ع٢ً أزا٤ ايؿطا٥ض_ 17

 109 ايبعس عٔ إدٗاز ايٓؿؼ ؾُٝا ٫ ٜعين_ 18

ِٗ اؿاز إٔ ٜكهٞ ْػه٘_ 19 َٖ  110 ؾشػب أ٫ ٜهٕٛ 

 110 :َشاعا٠ أدب ايظؿش َع األٌٖ: ايجايح ٚايعؼشٕٚ

 110: أَٛض تعٌ ع٢ً شيو_ 

 110غع١ ايكسض عًِٝٗ _ 

 111تطى ا١ٕٓ _ 

 111تعًِٝ ا٭٫ٚز بعض آزاب ايػؿط _ 

 112إؾػاٍ ا٭٫ٚز ٗ ايططٜل َا ٜٓؿع ٜٚػًٞ _ 

 112أخص ايٓؿك١ ايهاؾ١ٝ يًػؿط _ 

 112ايتأنس َٔ ايططٜل ايصٟ غُِٝػًو _ 

 113 َٛقـ يًؿٝذ ابٔ باظ َع أًٖ٘ ٗ ايػؿط_ 

َشاعا٠ أدب ايظؿش َع : ايشابع ٚايعؼشٕٚ

 114: ايٛايذٜٔ

 114 ططم فس١ٜ ٗ شيو_ 

َشاعا٠ أدب ايظؿش َع : اخلاَع ٚايعؼشٕٚ

 118 :األنابش



 

 لطائف يف الضفز 146
 

 119ن١ًُ يطبٝع١ بٔ عبسايطٓٔ ٗ َط٠٤ٚ ايػؿط _ 

َشاعا٠ أدب ايضٜاس٠ يف : ايظادغ ٚايعؼشٕٚ

 120 :ايظؿش

 120ايتأنس َٔ أخص َٛعس ايعٜاض٠ _ 

 121ؼسٜس ٚقت ايعٜاض٠ _ 

 121أخص ايع١ٜٓ ا١ُ٥٬ٕ _ 

تذٜٚٔ بعض َا ميش أثٓا٤ : يظابع ٚايعؼشٕٚا

 122 :ايظؿش

 122أ١ُٖٝ شيو _ 

 123َ٪يؿات ٚنتابات أثٓا٤ ايػؿط _ 

 124َٔ أخباض ايؿٝذ ابٔ باظ ٗ شيو _ 

خٛاطط ضا٥ع١ يًؿٝذ قُس اـهط سػٌ أثٓا٤ غطبت٘ _ 

 126 ٗ إٔاْٝا

اإلتٝإ باهلذاٜا ساٍ : ايجأَ ٚايعؼشٕٚ

 131: ايكذّٚ َٔ ايظؿش

 132أ١ُٖٝ اهلس١ٜ _ 

 132اهلس١ٜ ٫ ُتشتكط _ 
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 132أثط اهلس١ٜ ٗ إُٗس٣ إيٝ٘ _ 

 133آثاض ٚأؾعاض ٗ اهلس١ٜ _ 

ِٗٔسٟ _   133أثط اهلس١ٜ ٗ ْؿؼ إُ

 134 :اطتكباٍ املظاؾش بعذ عٛدت٘: ايتاطع ٚايعؼشٕٚ

 134أثط شيو ٗ قًب إػاؾط ايكازّ _ 

 135َا وػٔ بإػاؾط إشا اغتكبً٘ َأٔسٖبُت٘ _ 

طشٚم األٌٖ بعذ طٍٛ ايػٝب١ : ايجالثٕٛ

 135 :ٚايظؿش

 136ايططٚم كايؿ١ يًػ١ٓ _ 

 136ا٭قٌ ٗ ايٓٗٞ عٔ ايططٚم _ 

 136اهلسف َٔ تؿطٜع ايٓٗٞ عٔ ايططٚم _ 

 137ن١ًُ ٫بٔ سذط ٗ شيو _ 

 139إع٬ّ ايعٚد١ بايُكسّٚ بأٟ ٚغ١ًٝ _ 

 140 ايؿٗشغ_ 

 

 


