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مقدمة الشًد احلشين(داو ظله) -:
بسم اهلل الرمحن الرحيم
المّي فثبتين عم ٜدٍٖك ٔ ،اضتعىمين بطاعتك ٔ ،لَّٗ قميب
لٕل٘ أوسك ٔ ،عافين مما أوتحٍت بْ خمقيبك ٔ ،ببيبتين عميبٜ
طاعٔ ٛل٘ أوسك الر ٙضرتتْ عَ خمقك ٔ ،بأذٌك غاب عيبَ
بسٖتك ٔ ،أوسك ٍٖتظس ٔ ،أٌت العامل غري املعمَّي بالٕقت الرٙ
فْٗ صالح أوس ٔلّٗك يف األذُ لْ بإ ظّاز أوسٓ ٔكػف ضيبسٓ
 ،فصبّ سٌ٘ عم ٜذلك حت ٜال أحب تعجٗن وا أخست ٔال تأخري
وا عجّ مت ٔ ،ال كػف وا ضرتت ٔال البحث عىا كتىت ،
ٔال أٌاشعَ ك يف تدبريك ٔ ،ال أقٕه ليبيَ ٔكٗيبف ٔويبا بيباه ٔليبّ٘
األويبيبس ال ٖظّيبيبس ٔقيبيبد اويبيبتأت األزض ويبيبَ اريبيبٕز ٔ ،أفيبيبّٕض
أوٕز ٙكمّا إلٗك.
ٔبعد ...
أٔالً  :فّيبيبرا

يبيبث يٗيبيبد ٖتٍيبيبأه بأ ضيبيبمٕب ٔا يبيبع العدٖيبيبد ويبيبَ

القضيبيباٖا املّىيبيب ٛاليبيبن ييبيبب أُ ٖعسفّ يب ا ارىٗيبيبو ٖٔعىيبيبن عميبيبٜ
2

طبقّا خاص ٛإغازتْ إىل الطقٗف ٛالن أضطت أضاع الظمي
ٔاريبيبيبٕز ٔضيبيبيبمب القيبيبيبٕت اليبيبيبن كاٌيبيبيبت الطيبيبيببب يف تأضيبيبيبٗظ
ٔاٌعقاد ضقٗفٔ ٛضقٗفٔ ٛضقٗفِٔ ....... ٛكرا حت ٜالطقٗفٛ
بن الطقائف اليبن ت عقيبد لطيبمب ٔغصيبب حيبع املعصيبًٕ (عمٗيبْ
الطالً ٔأزٔاحٍا فدآ) عٍد ظّٕزٓ املقدع ٔ ،لكَ أصحاب
الطقائف تمك ضٍٗالُٕ القتن عمٖ ٜد املعصًٕ (عمْٗ الطالً)
فٍٗاهلي اخلص ٙيف الدٌٗا ٔاآلخس، ٚ
فٗيبيبا ت يبس ٝأٖيبيبَ ضيبيبتكُٕ أ ّٖيبيبا املكميبيبف يف ذليبيبك الٕقيبيبت ِيبيبن
ضتمتحع وو أِن الطقائف ٔتعاد ٙاإلواً (عمْٗ الطالً) كىا
ٖقيبيبف الكيبيبثري يف ِيبيبرا الصويبيباُ ويبيبو أِيبيبن الطيبيبقٗفٔ ٛالطيبيبقائف
امل عادٖ ٛلمحيبع ٔأِيبن اليبع ٔ ملىثميبّٗي املىّيبدَٖ لاويباً (عمٗيبْ
الطالً) ٔدٔل ٛاملقدض ٛ؟
أً ضتكُٕ وو قائي آه حمىد (عمٗيبْ الطيبالً) كىيبا ٖمتحيبع
املدمصُٕ بْ (عمْٗ الطالً) اليبرَٖ التحقيبٕا ٖٔمتحقيبُٕ الٗيبًٕ
مبىثميبيب٘ اليبيبع ٔاملىّيبيبدَٖ لاويبيباً (عمٗيبيبْ الطيبيبالً) ٔلظّيبيبٕزٓ
املقدع ٔدٔلتْ املبازك ٛ؟
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باٌٗيب يباً ٖ :ىثيبيبيبن البحيبيبيبث المقيبيبيب ) 82( ٛويبيبيبَ حمقيبيبيبات الطمطيبيبيبمٛ
الرِبٗ ٛيف املطري ٚاملّدٖٔ ٛأضاه اهلل تعاىل العم٘ القيبدٖس أُ
ٖطدد ٍٖٔصس الباحث املؤليبف (الػيبٗذ عبيبد اليبسشات المفيب٘)
ٔأُ ٖثبتْ عم ٜالٍصسٔ ٚأضأه العم٘ األعم ٜأُ ٖسشقْ ٖٔسشقٍا
غيبيبيبفا ع ٛحمىيبيبيبد ٔآه حمىيبيبيبد (صيبيبيبمٕات اهلل ٔضيبيبيبالوْ عميبيبيبّٗي
أمجعني)
واحلمد هلل رب العاملني والعاقبة للمتقني وصلِِّ اللهم
على حممد وآل حممد وعجل فرج قائم آل حممد .

الطٗد الطين
 /7صفس ِ 5281 /يب
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الشالو علًك يا سًدٍ ومىالٍ يا جداه يا أبا
حمند احلشً اجملتبى الزكٌ اليقٌ ،
ورمحة اهلل وبركاته
ىُعزٍ مىالىا وقائدىا بقًة اهلل يف أرضه قائه
آل حمند (صلىات اهلل وسالمه علًه وعلى
آبائه) مبصاب جده احلشً بً علٌ بً أبٌ
طالب(صلىات اهلل وسالمه علًهه أمجعني)
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املقدمة

بسم اهلل الرمحن الرحيم

ظببتؼك ما ببكا لببْقاعلىببس ام ببَا ببلال ب اد ببلا لْ ببوا,اً ببكا
ُ
ظبت ا
ًلغاعلؼقامندا لاىدّذواظتْ وا,اإليبِافأظب ماةنبكا ُ
علٌـببٌإاإلْببما,اًظببْ ّس كافببِا قببسااعلىببس ال ٌفببٌ ام ْببما,ا
ق ّاساام ْنكاعلتعْبدا,اًظبي ام ْنبكاعلععبْساعلؽبدّدا,اًعلؼقنبكا
ةعتببك ااعلببرّلاىبب اةكلتببدعزاإلْببماُّعببكزمٌ ا,اًةكةببمام ببَا
علببدًعياّىسقببٌ ا,اًإّببكاافببِاعل ْب اًعلنيببكزاّعتببدً ا,اًىب ا
لاىْتذما ُ ؽفقٌ ا,اعلرّلاـفْخالي اعلمؽكزا,اًة غبذي ا
علسغكئبا,اً ظؼخالي اعلمىكلبا,اًقمْخالي ا بلافمب ما
علمبآزاا,اً ب حاليب الببمكئسى ا ببلاػتببما,اًزًّببذي ا ببلا
ـببكفِاؼببسةما,افتببماإلببَالرّببرا نكطكدببماًـبب ٌعا,اً نببما
قفَا قكـدى اػف ٌعا,افْكا بلاىبٌام بَاعلمقت بْلام ْبوا
ُ قت اًةكلعىفام ْي امكئدٌا فم ا .........ا
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 اإلهداء 
إىل مً خصهُ هلل بهانهىُ لهسزبههس٘ هللسى نه ّ ٙىيهُ بهٔ
هللسىزب ّهللسىجه إىل مً ىل هللسصهزٓى٘ هللسمهننه ٛلصهل إىل
أ حنههه ٛهللسىهههك ل اههزِ هللسْ ههه ٛإىل مجهههل هللسصهه

ّهللسْ هههٛ

ّهللسازهللم٘ ّهللألمهى٘ هللألكزو ربْل هلل حمن لً عا
هلل (صي ٙهلل عئُ ّآسُ ّبيه) أر ع سقُ بٔتك هللسطهٍزٗ
ٍذهلل هللجلَ هللسضهٔٝل عمه ٙأٌ حن ه ٙلصه هعتك
ٓي ع لُ مهل ّ ليني .
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ٓهْو

 الوالية 
لاعأل بٌزاعلتدّيْبجاعلذبِاّعسفيبكاسب ا عب ا نفبفافمب ا
مببلاعس عببك اعلؽببْعِاةببأ اعلٌصّببجاًعلٌـببكّكا ببلاعلؼقببٌ ا
علشكةذجآإا ؼمد(ـ ٌعحاهللاام ْي ا طمعْل)اةبدعّذيكاةع بِا
ةببلا ةببِانكلببب()اً يكّذيببكاةكس ببكياعلمنذ(س(مظبب اهللاا
فسطببواعلؽبببسّف)اىببب ص اعلنختببجاعلىْتبببجاعلمنؼفبببسّلافبببِا
ـ بام ِ()ا لاعلصىسع اعلتذٌإ(م ْيكاعلع ي)اةمبعجا
علمفببب غاعألم(ببب اًعلؽبببٌعىداصادعبببداًصادؼفبببَافْنق يبببكا
علخكؾاًعلعكياًعلدلْ اصاّنؼفسافِانسّقاًعػدا ًامؽسثا
ًا ئببجا,افؼظببجاعلببٌ ع افببِاغببدّساخ ب اخْببساؼببكىداًدتببدًا
ًعلؼجاػذَافِاعل(ب ياعلؼكلبماًسشبسثاعلنفبٌؾاعلقس ْبجا
دظببببكًشحاػببببداعلذببببٌعدساًس يببببكادؽببببيداىببببرعاعلؼببببقالع ببببِا
ً ًص ه(م ببْي اعلعببب ي)اًدبببنؿام بببَاإ اعصمذبببسعهاةيبببرعا
علؼببقا ببلا ػ ببكياعلببدّلاعألظكظببْجاعلذببِاصاّنتغببِادظكى يببكا
فع ببِ()اىببٌاعس ببكياةعببداعلسظببٌإا(ـب َاهللاام ْببواً لببوا
ًظ )اةكلنؿا,اًعس ك جاسمكامسفٌىكاىِازئكظجامك جافِا
بببٌزاعلبببدّلاًعلبببد ْكالؽبببخؿا عبببك ِا ْكةبببجامبببلاعلنتبببِا
عألسسي(ـ َاهللاام ْواً لواًظ )اًقدامسفيكا خسً اةأ يكا
خ فببجامببلاعلنتببِا(ـ ب َاهللاام ْببواً لببواًظ ب )افببِاإقك ببجا
علببدّلاًػفببزاػببٌشثاعلم ببجاةؼْببزاّظببباإدتكمببوام ببَاعأل ببجا
سكفببجاًلببْطاىنكلببمافببس اطببٌىسُاةببْلاعلذعببسّفْلا مببكاصا
ّخفَام َاعلمذأ اعلتفْسا .ا
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ًعس ك جادتدًا يكافس ا لافسً اعلنتٌثاً ؼقكديكاًخبسصا
بببلادعسّفيبببكاةقْبببدا(مك بببج)اعلسئكظبببجاعلخكـبببجاًسبببكلنٌعاا
ًعلٌصثاعلخكـْلاملاعلنتِا(ـ َاهللاام ْواً لواًظب )ا ًا
ملاعلخ ْفجاًُّؽْساقْدا(ؼبخؿاإ عبك ِ)ا.......اإلبَاًعػبدا
ُ عْلاف اّ ٌ اخ ْفذك افِامفساًعػداًىٌا ساًعلبغاصا
ّؼذكصاإلَاددلْ ام ْوا,افكس كياإذ اىٌاخ ْفجاعلنتِاً كئتبوا
علعكياعل ُمذتعافِاػفزا ٌع ْطاعلؽبسّعجاًإقك بجاسْبك اعلم بجا
علؼكفزال قٌع ْلاعلدّنْجاًعلد ٌّْج .ا

 حكم العقل 
ًّدإام بَاذلبما بكا إام بَاًطبٌااةعبزاعلنتبِاعلعقب األ بوا
ّقٌيا قك وا.اًّؼ ب اعلعقب اةبأ اد بٌ اـبفكحاعس بكي()ا
ـبببفكحاعلنتِ(ـببب َاهللاام ْبببواً لبببواًظببب )ا بببلاعلعفبببمجا
ًعألفم ْجاإصافبِاد قبِاعلبٌػِافبن اعلنتبِا(ـب َاهللاام ْبوا
ً لواًظب )اّذ قبَا بكاّبٌػَاإلْبوا بلاهللااظبتؼك واًعس بكيا
ّذ قَاذلما بلاعلنتِ(ـب َاهللاام ْبواً لبواًظب )اً بكاّبدإا
م ببَاذلببما ببكاـببغا ببلاقٌلببوا(ـب َاهللاام ْببواً لببواًظب )ا
......اّكام ِا خفمماةكلنتٌثا)ا .ا
ً ببكاـببغا ببلاقٌلببو()ا(ام منببِازظببٌإاهللاا(ـ ب َاهللاا
م ْواً لواًظ )ا لفاةكاا لاعلع ب اُّفبذغالبِا بلاسب اةبكاا
لبفا عببألجا)اًقببداميببداإلْببواظببتعْلاميببدعالب اّعيببدىكاإلببَا
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غْببسهاًّ فْببواإ ببواةببكاا دّنببجام مو(ـ ب َاهللاام ْببواً لببوا
ًظ )افِاعلختساعلفؼْغا .ا
فكلعقب اًعلؼكلببجاىببرها...اّؼ ب ام ببَاهللااظببتؼك وا اُّنفبببا
ؼخفببكال نببكضاّخذببكزهاإ ك ببكام ببْي اُّقببسةي اإلببَانكمذببوا
ًّأ ساةواًُّتعدى املا عفْذواً كاّنيَامنبوافْخمبعالبوا
عل ببب اًُّىْبببعاأل بببسهاً يْبببواًىبببرعاعس بببكياّ بببٌ ا ُ فذبببسقا
علىكمببجا.اىببرعاىببٌاػ ب اعلعق ب ا...اًىببرعاىببٌا عنببَاعل ىببفا
ةكلعتبك اًعص ذنببك ام ببَاعلخ ببقاًذلبما ببلا صئب امدلببواط ببخا
م(مذوا .ا

 حكم القرآن 
ً كا لْ اعلقس اعل سّ افقدا لخا ّكحا نواسشْسثاًـبسّؼجا
اطع ب اعلخ ْفببجاةْببداهللااظببتؼك واًدعببكلَاظببٌع ا سببك ا
فببِا ل
علخ ْفجا تْكا ًاإ ك كا ا
ف ْطال نكضافْواعخذْكزا ًاع ذخكاا.ا ا










ًعّٓكحاسشْسثا,اسمكاذسسا ػبداعألمب ياقبكإاإ اعّٓبكحا صلبخا
ةؼقام ِ()افِاعلقبس ادقبدزاةش سمكئبجا ّبجاًىبرعا ستبسا
لْ اقكنعاصادؽٌةواؼكئتجا .ا
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ًعلؼجامبلاعلٌصّبجالع بِ()ا

ًىرهاإؼكزثا



ًىبرهاعّٓبكحاً ش يبكاسشْبساًا

سشْساًىِاصادخفَام َا لاقس اعلقس اًددةسافِا عك ْوا .ا

 حكم الضنة 
ً كاعألػك ّبزاعلبٌعز ثامبلاعلسظبٌإا(ـب َاهللاام ْبواً لبوا
ًظ )اسشْسثاطدعافِاػقو()اًصاةأضاةأ ا قذىفا نيبكا
.اقكإا(ـ َاهللاام ْبواً لبواًظب )ا:ا{ا عيهٕ إمههو هللسه رٗ ّلهلهل
هللس جز ٗ ميصْرمًَ ىصزِ خمذّلمًَ خذسُا}ا.اًقكإا(ـ َاهللاام ْوا
ً لواًظ )ا:ا{ا عيٕ لهب حط٘ مً دخل ُٔ كهٌ مؤميهه ّمهً خهز
ميههُ ك ههٌ كههه زهلل }اًقكإ(ـ ب َاهللاام ْببواً لببواًظ ب )ا:ا{ا
حههع عيههٕ إوهههٌ ّلرضههُ ك ههز}اًقببكإا(ـبب َاهللاام ْببواً لببوا
ًظ )اًقدادبٌعدسامنبوا صاّقتب اهللااإّمبك امتبداإصاةمٌعصدبوا
ًعلتببسع ثا ببلا مدعئببواًزػ ب اهللااعلع ببجاعلمسػببٌياعلؽببْ ا
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ؼمببدانببوافببسصاهللااعلؼ فببِامنببد كا ًـببَا خ بكهافببِاسذكةببوا
ىرّلاعلتْذْلام َاسفنوا :ا
ّكالْخاؼعسُا كا كاقكد اا ا
منداقْكياعلنكضاٌّياعلؼعكا ا
ل ا زهاةعدهازػمجاهللاالِ ا
غْساًصئِالع ِاطٌعا ا
ًعألػك ّبببزافبببِاعلٌصّبببجالع بببِ()اصاّم بببلا ادُؼفبببَا
ةعيٌلجافن يكا حاسذباعلخكـجاًعلعك جا .ا

 عمُ()األعمم 
ًعل ببب اّفيببب ا بببلاطمبببٌ اعألػك ّبببزاعلبببٌعز ثافبببِاعلٌصّبببجا
ًعس ك جاةأ ام ِ()اًظتىْواًعلذععجاعلمعفٌ ْلا لا
ـبببب باعس ببببكياعلؼعببببْل()اىبببب ا ىبببب اةْببببخاعلعفببببمجا
علمنفٌؾام ْي اإليْكاقس ْكا تٌّبكاًىب اعلٌعطبباإدتبكمي ا
فببِاس ب ادقسّببسعدي ا,افذقسّببسعدي اػظببجام ببَاعلعببك عا يمببكا
سك ببخاىٌّذببوافع ببِ()ا م ب اعأل ببجاةعببداعلنتِ(ـ ب َاهللاا
م ْواً لواًظ )اًس اإ كيا ني ()اىٌا م اةعداظكةقوا
.اًعألػك ّببزاعلفببك زثا بببلاعلسظٌإ(ـبب َاهللاام ْببواً لبببوا
ًظ )املا م مْجام ِ()اصاّعبذىْعا ػبدا اّن سىبكا.ا
ً لاس اةعدام ِ()ا ًص هاعلٌعػداد لاٌاعٓخساإلَاعلؼظبجا
علمنذ(س(مظب اهللاافسطببواعلؽببسّفاً زًعػنببكالذببسعاا قد ببوا
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علفببدع )اإ ا ًإا ببٌعنلاعلببنؿا ببلاقت ب اعلسظٌإ(ـ ب َاهللاا
م ْواً لواًظ )ام َاإ ك جام ِ()اػْنمكا مكا قسةك ها
عأل ْلاًمؽْسدواعألقسةْلافقكإ:ا{ ٍذهلل أخٕ ّّصٕٔ ّخئ يت مً
لىه ٖ هههاىْهلل سههُ ّأ ٔىهْهلل}اًىببٌاّببٌياإذاـببتِالب اّت بب،اعلؼ ب ا,ا
ًسسزاقٌلوافِامدثا سعحا{ا أىت مين مبيزس٘ ٍهرٌّ مهً مْبه ٙإ
إىُ ىه مهً لىه ٖا}اًسشْبسا بلاعلسًعّبكحاً ّبكحاسسّمبجا لبخا
م َاستٌحاعلٌصّبجاعلعك بجالبو()اًقبدا بؿاام بَاإ ك بجا
علؼعلاًعلؼعبْلا,اًسبرعلماعس بكياعلؼعبلا بؿاً سبدام بَا
إ ك ببجاعلؼعببْل(م ْيمكاعلع ب ي)ا ببلاةعببدهاًعلؼعببْلا ببؿا
م َاإ ك جاًلدهاشّلاعلعكةدّل()اًى برعاإ ك بكاةعبداإ بكيا
علمذقببديا ببني ام ببَاعلمذببأخساإلببَا خببسى ا.اًىببرهاعألػك ّببزا
علمؽببكزاةيببكاإلببْي ا ببلاقت ب اعلسظٌإ(ـ ب َاهللاام ْببواً لببوا
ًظبب )ا صلبببجاًعلببؼجال بببٌ ي ا م بب اخ بببقاهللاافببِا ػ بببكيا
ًؼببسّعجازظببٌلواإلببَاقْببكياّببٌياعلببدّلا.ا ببلاػْببزاظببتؼك وا
ًدعكلَامفمي ا لاعلخىأاًعلصلب اًإ ام بٌ ي اىبِام بٌيا
زظببٌإاهللا(ـب َاهللاام ْببواً لببواًظب )اًزظببٌإاهللا(ـب َا
هللاام ْببواً لببواًظبب )اّع بب ا ببلاهللااظببتؼك وامببلانسّببقا
عسليببكياعسليببِا ًامببلانسّببقاعلمؼببدراًىببٌاعلم ببماعلببرُا
ُّؼدسي ()اةمكاّقعاسمكادنؿاعألختكزافِاذلما .ا
فقداًز اعلدلْ ام َاإ اعس كيام ِ()اإ وا م اعلفؼكةجا
ةعبببداعلسظٌإ(ـببب َاهللاام ْبببواً لبببواًظببب )اًإ يببب اسبببك ٌعا
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ّسطعٌ اإلْوافِاعلمعبكئ اًلب اّ بلاّسطبعاإلبَا ػبداًّ فبِا
فببِاقٌلو(ـب َاهللاام ْببواً لببواًظب )ا:ا{ألضهههكه عيههٕ}ا
ًقٌلوا:ا{ا أىه م ٓي٘ هللسىيه ّعيٕ لهلَه نً أرهللد هللمل ٓي٘ ئأت مً هللساهبا}ا
علدعإام َاإ واّع اطمْعام ٌيازظٌإاهللاا.اًّ فِافِاذلبما
ّمكاإختكزهاةكلمغْتكحاعل شْسثاسنختكزهاملاعلخٌعزصاًمبلا
ذُاعلشدّجا ني اً لادذتعاقفجاعلخٌعزصاً ختكزاػسقبٌؾا
ةلاشىْساعلععدُاًُّعمَاعلمنؼدصا( ةبٌاعلنبكقؿ)ا,امُبسها
ذلما.اً ّمكاعختسامبلاغبس اعلتفبسثاًمبلاـبكػباعلبص ضا
ًملاعلذذساًملاقذ ا ةلا ظب اإّبكهاً ختبكزاعلفبؼكةجاإ يب ا
ظْعسلٌ اةعدهام َاظتواًعلتبسع ثا نبواًغْبساذلبما.اىبرعا
ًإ ا م مْذواً ى اةْذواةعدازظٌإاهللا(ـ َاهللاام ْواً لبوا
ًظ )اًعلؼجاصاّنذكةيكاعلؽماًعلسّبا .ا
فتعبداىببرهاعلمقد بجاًعصظببذعسعقاعلمببٌطصاعلببرُامسفنببكا ببلا
خ لواقتطا لا بك ذي اً م مْبذي اةعبداعلسظبٌإافب ا ؽبما
فببِاإ اةعببداىبب ص اعلنختببجاعلىْتببجاةببكلسطٌ اإلببَاعلع مببك ا
ًعلف ؼك ا لاعأل جاًصا ؽمافِاإ اس اًقبخاًسب ا ظذمبعا
صاّخ ببٌا ببلاىب ص اعلع مببك اًعلمفب ؼْلاًإ اعلذسسْببصاّقببعا
فِاعلدزطجاعألًلَام َاظ ٌسْكدي اًدعك ي ا عا عبذظدعحا
عأل ٌزافِاعلمظذمعاأل ي افِا شكةجاعلمبس ثاعلعكسعبجا خب ا
ى اعلتْخ(م ْي اعلع ي)اًس ا ممْذي  .ا
ًإذعاسك اصاةدال ع مبك ا اّقٌ بٌعاةبدًزى اةب اّظببام بْي ا
علقْببكيافببنذ ا ببلا كػْببجا ًلببَاصةببدا ببلادق ْببدى اًعلؼمببدا ا
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ختكزاعلذق ْدالْعخاةمبكئعجاً ًلبغا لْب اُّتبْلاذلبماسذبكاا
((زظكلجامم ْبجاعلمنيبكصاعلٌعلبغاعصطذيبك اًعلذق ْبدال عبْدا
ؼمٌ اعلؼعنِا( عياظ و)))اعلغسقا لاذلماعلمبمك ال ب ا
مم ا لاعلؼْكثاًفقاعلعْسثاعلع مكئْبجاًعلذبِادمشب اعلمبنيضا
علفببؼْغافببِاعلعبب ٌااًعلذعك ببب اً ببلا لببجاعلسطببٌ اإلبببَا
علع مببك اًعلفب ؼك ا ببني اقٌلببواعلمؽببيٌزا(مظب اهللاافسطببوا
علؽسّفاً زًعػنكافدعه)ا:ا{ا ّأمه هللحلْهللدث هللسْهلللى٘ ز ىهْهلل َٔهه إىل
رّهللٗ أحهدٓجيه هأىَه حجهيت عيهٔاه ّأىهه حجه٘ هلل ا}ا.اًفبِاىبرعا
علؼببدّزاعلؽبببسّفا زطعنببكاعس بببكي()اإلببَازًعثاعلؼبببدّزا
ًزًعثاعلؼببدّزاسشْببسثافمببني اعلفببكلغاًعلفببكلغافيب اّخ ببٌعا
ىببب ص ا بببلاعلذمؼبببْؿاسببب األ اعلعقببب اّؼ ببب اةبببرلماف ةبببدا
ل سطٌ اإلَا لاىٌا ـ غا لاغْسهاًعلؼدّزاعٓخساًلبعا
ـفؼكحاعلعكل اعلرُاّ بٌ اعلسطبٌ اإلْبوا ًلبَاً زطبغاقبكإا
(مظ اهللاافسطبواعلؽبسّف):ا{ا أمهه مهً كههٌ مهً هللس قَهه ٛصههٜيه
سي مُ حه هه س ٓيهُ خمههسو ههْهللِ مطٔىهه ألمهز مهْ ِ ييىهْهللو أٌ ٓقيه ِّا}ا
ًىرعاعلؼدّزاّتدًاقكمدثاظ ْمجادمملاسْفْجاعلسطبٌ اإلبَا
ببببلادببببٌفسحافْببببواىببببرهاعلؽببببسًنا.اً ببببلا كػْببببجا خببببسٍا
علفقيك (قبببدضاهللااعظبببسعزى )اً عياهللااظببب اعلتبببكقْلا بببني ا
ًخفٌـببكاعلعببك ْلاًلببعٌعاًزةمببكاعؼببذقٌعا ببلاعلؼببدّزا
علعكةقاً لاغْبسهاؼبسًناًلبعٌىكافبِازظبكئ ي اعلعم ْبجا
ًقكلٌعا بلادبٌفسحافْبواىبرهاعلؽبسًناعلذعبعجاُّعذتبسا سطبعا
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دق ْداًىبِا(علت بٌ ا–اعلعقب ا–اعسّمبك ا–انيبكزثاعلمٌلبدا–ا
عصطذيك اعلمى قا–اعلرسٌزثا–اعلؼْكثا–اعلعدعلجا-اعألم مْبج)ا
ًىرهاعلؽسًنا ُ ذعكل ام ْيكافِاعلسظكئ اعلعم ْجا .ا

 غض ًمتٌٍى فغمٌض 
إ اؼسًنا سطبعاعلذق ْبداعلذبِا ؼبس كاإلْيبكاًعلبؼجاًلبْطا
فْيكاإؼ كإاإصاؼسناعألم مْجافيٌاّنذكةواعلغمٌقافِامكل ا
علٌْياةعتباسشسثاعلٌعطيكحاًعلم ظعبكحاعلذبِامتبسحامبلا
ز ّيكافقهاًدسسخاز ُاعلمعفٌي()افأ يكا خ بخاعلغبػا
ًعلخدّعببجاًسعببباعٓزع اػذببَافببِاعلع ب اًخفٌـببكاعلذق ْببدا
مكا ٍاةمعألجاعلع مْجاعلذِاّنذكةيكاعلغمٌقاعلؼكلبمام بَا
عل شْبببسا بببلاعلتعبببىك ا بببلامك بببجاعلنبببكضام بببَاعلبببسغ ا بببلا
ىمْذيببكاًًلببٌػيكاًإ يببكا عببألجا فببْسّجا سدتىببجاة ب ا
متك عحاعس عك اة اىِاعلعمٌ اعلفقسُال عتك ثا.ا ا
فن اعس عك اإذعال اد بلامتك عدبواً فعكلبوا ىكةقبجالبس ُا بلا
ّىمئلاإلْواةؼظجاؼسمْجاف اؼِ ا ـتغاةكن افِاػْكدوا
ببلاػْببزاصاّببدزُاًل ببلا ببكاىببِاعألطببٌع اعلذببِاّببذ افْيببكا
عسفبجاعلع ب ا بلاةببْلاعلمظذيبدّلافيببرعا بلاُّعببذ اًىبرعا ببلا
ّعببب خاً خبببسا بببلاّىعبببلاةكألنسًػبببجاإذعا صلبببخال عبببكػجا
ًـببكػباعألنسًػببجاف ب اّعببمعاإ اصّا ـببٌعدكالببْطاليببكا لْ ب ا
كياعلؼقاًدعسها فْسىكاإلَاعلذسعطبعالبرلمافيبِادعب خا
منببد كاُّ قببَام ببَامكدقيببكاعل ببٌيافببدعئسثاعلببسفكاسمىببك ا
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عألم ا ػقْذوادتدًاًعلؼجاسأ يكاعلؽمطاًعألنسًػجاػٌإا
علع مْجاصاّدع ْيكا ػداظٌٍاعصديك كحاعلمٌعطيجاًعلمظذمعا
ّعسهاإ اىرهاعصديك كحا كا صإاهللااةيكا لاظب ىك ا.افمبلا
ىٌاعلمع ًإا(أال من مُعني يُعيننا)ا .ا

الصوَد الصدر
شاهد

(قدس صزي)

إ اعأل لببجاعلذببِانسػيببكاظببمكػجاعلعببْداعلفببدز(قدضاظببسه)ا
سستكحا م مْذوا(علمنبكظسث)اًىبرعا بكاصاّخفبَام بَاةعبىك ا
ظئ افِا ػداعصظبذفذك عحا
علنكضافم املاعلع مك اًمند كا ُ
علمٌطيجاإلْواػٌإادفدّوال منكظسثاقكإا كا ممٌ وا((ا كا
عئمكا عبذعدال منبكظسثاإلبَاعٓ اً ك بخاػْبكاً بكا ظبتكاا
علسفكافعألٌى امنيكاهللااعلعكل اةدًعفعيكاً ًعمْيكا))اىرعا
ظبئ اطنبكاا
ز ُاعلعْدا(قدضاظبسه)افبِاعلمنبكظسثاًمنبد كا ُ
علؽْ اعلْعقبٌةِامبلاػظْبجاعلمنبكظسثاقبكإا((الب اّعيبداذلبما
فبببِاظبببكئساػقبببٌإاعلع ببب ا.......علببب ا))اًمنبببد كاظبببألخا ػبببدا
علبببٌس ال مسطبببعاعلعبببْداعلعْعبببذك ِافأطبببكةنِاةبببأ اعلعبببْدا
علفدزا(قدضاظسه)ال اّعذتساعلمنبكظسثاػظبجاًل نبواقبكإاإذعا
ببكالعببخا م بب اعألػْببك اًعأل ببٌعحاف ْنببكظسً ِا(ا صاّع بب ا
ة ببواإ ببوا لببصيا فعببو)افق ببخاإ اىببرعاعل ب يا ُ ذؼقببقامنببدا
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علعْداعلفدز(قدضاظسه)اسْفاصاّ ٌ ا ُ ذؼققبكاامنبداعلعبْدا
علؼعنِ( عياظ و)افدّم ٌّدبوال منبكظسثاًعلبؼجاة ب ا ؼب كليكا
فيٌا ُ عذعدال رىكااػذَاإلَا كدتي اًىٌاعلقكئ ( عياظ بو)ا
فِا ػداإـدعزعدوا(( ؼلاقت نكاة اعلؽبسًناعلذبِاًلبعٌىكا
ل منكظسثاً عاذلماديسةٌعا نيك))ا .ا

 القصٌر أً التقصري 
ًعلرُا ًزّدا ا قٌلوا اعألم افبِامبكل اعلْبٌيالبْطا بسعا
تيمكا,اة اىبٌاًعلبغا ًاّم بلاع اّ بٌ اًعلبؼكاًةبدّيْكا
مندامٌعياعلنكضافمب امبلاعلع مبك اً ىب اعلختبسثا,افكلبرُا
عذقدهافِاػكلذْلا :ا
ًص-:اع ا ى ب اعلختببسثاس ي ب اقكـببسً اًغْببساقببك زّلام ببَا
دمْْصاعألم اًىرعا سا ُاعذؼْ اـدًزها .ا
سك ْكا-:ا ؼلافِامفساظٌ اً فساظٌ اًعلدزى اًعلبدّنكزا
قدالعبا ًزهافِاس ا ظكصحاعلؼْكثاةب افبِام ٌ يبكافْ بٌ ا
علذقفْساًعلؼكاًسكةذكاًم ْواّظببامبدياإدتبك ا قبٌعلي اةب ا
ذتببعاعلؼببقاًلببٌاةمفس ببكافقببداقببكإاعس ببكيام ببِ(:)ا{ا
لم تْحصْهلل زٓق هللحلق سقي٘ بهسأُ}ا .ا
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فنذعاسك اّفعبام َا ى اعلختسثاًغْسى ادمْْصاعألم ا بلا
ةْلاعلمظذيدّلاًىٌاةْبني اّنبك ُاف ْذسسبٌعاعأل بسال مظذمبعا
ىٌاعلرُااُّقّْ اًاُّمّْصاعألم اؼسّىواع اّق بدًعاعلمظذمبعافبِا
ىرعاعلذعْْلاًمنبداذلبماظبٌهادتبدًاعلمعبألجاخكلْبجا بلاسب ا
دعقْببدال ببلاّت بدًاع ا ى ب اعلختببسثا ببكاإ ي ب ال ب اّى عببٌعام بَا
عظذدصصحاعلع مبك اةذق ْبداعألم ب اًىبِاسشْبسثا ًاع اعلبدّنكزا
ًعلدزى اقدا ممكى اةفسعا ًاةفبْسثاةفبساًاةفبْسثاًإ بِا
ز ّببخا ببلاعلمنكظبببا ا ذسببسامببد عا مببكا ظببذدإاةببوام ببَا
ًطٌاادق ْداعألم ا :ا
-0اإ ي ب اعظببذدلٌعاة ببصًياعلسطببٌ اإلببَاعألفم ب اًذل بماةأ ببوا
قبببسااإلبببَاعلٌعقبببعا ًاعل(بببلاةبببوا قبببٌٍا بببلاغْبببسها ُاع ا
عػذمكلْجاإـكةذوال ٌعقعا قٌٍاً زطغا لاعػذمكلْجاغْسها.اااااا ا
-1اإ يب اعظببذدلٌعاةكسطمببك اعلمنقببٌإا:اف ب ازظببكئ اعلع مببك ا
دقٌإاةٌطٌاادق ْداعألم ب اًصاّ خبراةقبٌإا بلاخبكلفالعبديا
ستٌحاعطذيك ها ـ ا ًالعديا م مْذواّقْنكاا .ا
-2اً نيكاعظذدلٌعاةمقتٌلجاممساةلاػن( جا .ا
-3ا ً نيببببببكازًعّببببببجا عًً اةببببببلاعلؼفببببببْلامببببببلاعس ببببببكيا
علفك ()اًسشْسا لاعصظذدصصحاذسسًىكافِاسذتي اًصا
ةببأضا ا ق ب اًعػببدثا ببلاىببرهاعصظببذدصصحاسدمببكياعلفكئببدثا
ل م نْلاملا عًً اةلاعلؼفْلاملاعس كياعلفبك ()ا
فِازط ْلاعدفقكام َامدلْلاطع ىمكاةْنيمبكافبِاػ ب اًقبعا
ةْنيمببكاخ ب ها,اًعخذ ببفاعلعببدص ااةْنيمببكامببلاقببٌإا ّيمببكا
ّممِاعلؼ ا :ا
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قكإ(:)ا{آي ز إىل أ ق َنه ّأعينَنه لأحهدٓجيه }ا .ا

الذٍن ميضغٌن ألضنتوم
ؼلا عْػاًقذبكاد شبسافْبواعلؽبتيكحاًّ شبساعلمنذفعبٌ ا بلا
ى ب اعلببد ْكا ُا ؼتببِاعلظببكهاًعلعببمعجاًعأل ببٌعإافكلٌعطبببا
علؽببسمِاًعألخ قببِاّؼ بذّ اعلذفببدُاةعق ب اًإخ ب ؾا اًصا
ّظببٌشاعلذعك ب ا ببعاىب ص اعلظيببكإاًصاّظببٌشاعلببدمٌثاإلببْي اا
أل افع اذلماّعذتسا ؽكزسجافِاعلظنكّجام َاعلع اًعلع مبك ا
ًعألخ اًعسظ يا ا
ًةكلذببكلِاع ؼىببكناعأل ببجاًدعببكف يكاًى سيببكاأل اعأل ببجاعلذبِا
دقديا لاسك امكلمكال نوالبْطاةبأم اسبك ا سىبكاإلبَاظبفكإا
ًى ااف ْبفاّ بٌ اػكليبكاإذعاقبد خاعلظكىب اًقبداًز امبلا
عس كياعلفك (:)ا{ مه ّست أم٘ أمزٍه ر ال لط ّ َٔه مً ٍْ
أعيه ميُ إ ك ٓزل أمزٍه ٓذٍع ب ه حتٓ ٙز ىْهلل إىل مه لزكْهلل}ا
ًقدا ؼبكزاعلنتبِاعألسبسيا ؼمد(ـب َاهللاام ْبواً لبواًظب )ا
إلببَا شب اىب ص اعلقببٌيافببِاسب ياّفببفافْببوا ببكاّفب ام ْببوا
علنكضاػْزاقكإ(ـ َاهللاام ْواً لواًظب ):ا{ ّ ...رأٓهت
هللس قُٔ ٓت قُ سرري هللس ًٓ ٓطيع هللس ىٔه ّهللسزٜهب٘ .. ........هللخلا}ازًُا
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فِا ظمعاعلتْك املاعلتسع اةلامبكشااإ بواقبكإا:اسبك ا عبكذا
ةببلاطت ب اطكلعببكاقسّتببكامببلاعلسظٌإ(ـ ب َاهللاام ْببواً لببوا
ًظ )افِا نصإا ةِا ٌّااعأل فبكزُافقبكإا عبكذاّبكازظبٌإا
هللاا ز ّخاقبٌإاهللاادعبكلَا{آهْو ٓهي ف

هللسصهْر تهألٌْ أ ْهلل هها}ا

عّٓكحا..افقكإاّكا عكذاظكلخاملام(ْ ا بلاعأل بساسب ا زظب ا
مْنْببواس ب اقببكإادُؼؽببسامؽببسثا ـببنكها ببلا ذببِا ؼببذكدكاقببدا
ْببصى اهللاادعببكلَا ببلاعلمعببمْلاًةببدإاـببٌزى ا...اًعلببرّلا
ّممببببغٌ اةألعببببنذي افكلع مببببك اًعلقمببببك اعل ببببرّلاخكلفببببخا
ممكلي ا قٌعلي ا....اعل ا.اااااااااااااااااا ا
ًطك افِادؼفاعلعقٌإا/ا274ا{ا مً دعه هللسيهس إىل ى مُ ّ هَٔه مهً
ٍْ أعيه َْ مات ع هل }اً نيكاقٌلو()ا(فبِاعصػذظكطبكحا
علمفْدث)ا{ مً دعه هللسيهس إىل ى مُ ّ َٔه مً ٍْ أعيه ميُ ك ٓي ز هلل إسُٔ
ْٓو هللسقٔهم٘ا}اًعلسًعّكحافِاىرعاعلتكااسشْسثاطدعاا.ا ا

 املنوج الصحَح 
ًل ببلاعلمببنيضاعلفببؼْغافببِاةْببك اعألم بب اًإدتكمببوادق ْببدعا
ًظ ٌسكاّم لافِامدثا قكنا :ا
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-0اّظباعلتؼزاملاعلعكل اعلمظذيدا ًصافملالب اّ بلا ظذيبدعاا

فيببٌاخببكزصادخففببكافب اّظببٌشاإ خكلببوافببِاعلمفكلب جاةببْلا
علع مك ا .ا
-1اةعدادؼدّداعلمظذيدّلاّبأدِاعل ب يامبلاعلمفكلب جاةْبني ا
ًدسطْغاعألم اًدمْْصهاملاغْسها .ا
-2اةعدادؼدّداعألم اّظبام بَاعلم بفادق ْبدهاػذبَالبٌالب ا
ّق اةكلٌصّجاعلعك جال فقْوا(صاظمغاهللاادعكلَ)ا .ا
-3اّظببببا اّع ببب اعلم بببفاإ اعصمذقبببك اةكلٌصّبببجاعلعك بببجا
ًعسفذببك اةيببكالببْطاىببٌاعلمقْببكضال م مْببجافكلمظذيببداّذتببعا
علببدلْ اعلببرُاٌّـ ب واإلببَاعلؼ ب اعلؽببسمِاًصاّذتببعاىببٌٍا
فعواًىٌٍاعلنكضا .ا
-4الببْع اعلم ببفاإ ببِالب ا دببس افببِانببسعاىببرعاعل ب ياأل ببِا
م َاسقجاًّقْلاةك اظتؼك واًدعكلَا.ا ا
ًةتسسجاًدعدّدعحاعس كياعلمعفبٌي()اةبأ اعلمظذمبعاإذعا
خ ؿاً دتعاعلىسّقاعلفؼْغاظْذٌـ اإلَا عسفبجاعألم ب ا
ملاّعذقداةكلٌصّجاعلعك جال فقْواًظْفْكاهللاادعكلَام ْبوا
ببلا ببٌزهاًم مببوالذقببساةببوامْببٌ اعلنببكضاًّذؼقببقاعأل ببلا
ًعصظذقسعزافِاعلد ْكاًعٓخسث .ا
ق خاىرع()0اعل ياع ذشكصاسزؼك عحاً سا ىب اعلتْبخ(م ْي ا
علع ب ي)ا((امببلا ْببساعلم ب نْل()اعلعببكل اعل ببكد ام مببوا
ُّتعببزا ببذلا ىبب اعألزقازّؼببكاد عنببواسبب ا عةببجا بببلا ًعاا
 )0ظمكػجاعلمسطعاعلدّنِاعألم َا ّجاهللااعلع(مَاعلعْداعلؼعبنِا( عيا
ظ و)اسذكااعصطذيك اًعلذق ْدا(علمنيكصاعلٌعلغ)ا.
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عألزق))اًمنو()ا(( لا ؽَاإلَاـكػباةِدمجافبٌقسها
فقداظعَافِاىدياعسظ ي))ا .ا

 الضقَفة ًمتشٍق األمة 
فببِامفببتْجاعألًلببك اعلعببكئدثافببِاذلببماعلٌقببخاًفببِاظب إا
علؽسّعجاعلعبمؼك اعلذبِاىبِاعلدظبذٌزاعلظدّبدال ؼْبكثاًةبْلا
علؽماًعلْقبْلامنبداةعبكاعلمعب مْلاع ذقب اعلسظبٌإ(اـب َا
هللاام ْببواً لببواًظبب )اإلببَاعلسفْببقاعألم ببَاًلفببزا فكظببوا
عألخْسثافِاعلؼظساعلمتكزاالع ِاعةلا ةبِانكلبب()ال نبوا
لب اّذببسااعأل ببساًعأل ببجاظببدٍاةب ا سمب اطمْببعاعأل ببٌزاعلذببِا
ّعببذٌطباسمكليببكاًعلنفببٌؾاعلببٌعز ثادؽببيداةببرلما,اًسبب ا
مكغام ِ()اخمعجاًمؽسّلامك بكا بعاعل برّلا ةعبدًها
مببلاعلخ فببجال نببواسببك اّعىببْي اعلنفببغاًعلمؽببٌزثاًسببك ا
ّذعيببداعلٌعقببعاعسظ ب ِاة ب اطيببدهاًنكقذببواػذببَاقببكإافْببوا
ممسا((لٌصام ِالي ماممس))اًقكإا((صاسنخالمعم جالبْطا
ليكا ةٌاعلؼعل))الرلماسك ام ِ()اًػدهامبكغاعلٌػبدثا
عسظ ْجا,اًل لاعلٌػدثاعلذِامكؼيكاعس كيام بِ()الب ا
د لادنكشصاملاػقاة اع فذكعا ؼٌا اّعْػا بعاعلمعب مْلا
س ب اعألخىببكزاعلمؼدقببجاةكسظ ب ياألط ب اعلؼفببكظام ببَاةْمببجا
عسظ يا.اففِاسب ا ٌلبٌمْجاًمق ئْبجا عبْػاّبٌياعلغبدّسا
ً ذصياًصّجا ْساعلم نْل()اً قٌإال مع مْلاطمْعبكا
(ادعكلٌعاإلَاس مجاظبٌع ا)اًىبِاعلقبس اًظبنجازظبٌإاهللا(ا
ـببب َاهللاام ْبببواً لبببواًظببب )ادعبببكلٌعالنبببس اعأل بببساإلبببَاهللاا
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ًزظببٌلواإذعاػفببب ادنبببكش اةْننبببكا.ام ْنبببكا اصا ذؼكقبببداًصا
ذقكد اًصا ذتكغكاأل اعسظ ياّؼذكصاإلَاطيبد كاًػسسذنبكا
ًسقكفذنكاًل لاسْفاًنكةعاعلعقْفجال ادخ بؿا سسعدبوافبِا
علمظذمعاًلؼداعٓ ا .ا
ً سّدا ا فتغاـك قْلافِاهللااسْبفاًعلعبقْفجاقبدا صقبخا
علٌػدثاًل ّ اعلؽم ا سّدا ا فبتغا فبدعقكال ؼبدّزاإ ّ اػقبكا
م َاعلمع ا فْؼجا خْواعلمع ا سّداـٌحاعلعدعلجاّسدفعا
فبببببِا طبببببٌع اعس عبببببك ْجاةعْبببببدعامبببببلاعلمببببب سسعحاًإزع عحا
علم ظعكحاًعلٌعطيكحا .ا
سّدا ا عْػام ْكا()افِاعأل جافيٌاعلرُاسك اّذؼعطا
علمع ب ًلْجاخببكزصاعلخ فببجاً عخ يببكالببرلماقببكإا((اػذببَاإذعا
ز ّخازعطعخاعلنكضازطعخاملاعسظ ياّسّدً ا ؼبقا ّبلا
ؼمد(اـ َاهللاام ْواً لواًظ )افخؽْخاإ ا كالب ا فبسا
عسظ ياً ى وا ا زٍافْواس مكا ًاىد كاد بٌ اعلمفبْتجاةبوا
م بب ِّا م(ببب ا ببلافبببٌحاًصاّببذ ا.....علببب ))امنببد كاًعطبببوا
علذؼببدّكحافببِاش ببلاخ فذببواسببك اّؼببدراعلنببكضاعلمخذ فببجا
فٌظي اعلمؽذذجا ٌعقعي اصاّعذىْعا اّقٌياةي اعمٌطكصا
علدّلاإذ اعطذمك اعلعقْفجا لاخ لواع فذؼخاسغسثاستْسثاقدا
ّفعباظدّىكام َاعلمع مْلالٌصازمكّجاىرعاعلسطب اعلع(بْ ا
علببرُالببٌصهالبب اّ ببلالؽببسّعجا ؼمد(ـبب َاهللاام ْببواً لببوا
ًظ )اًطٌ افِاعألزقاقكإ(ـ َاهللاام ْبواً لبواًظب ):ا
{ا ّسْ ك ٓه عيٕ ك ٓىزف هللملؤميٌْ مً لى ٖا}ا .ا
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إ اعلرُاسك اّسّبدهاعطذمبك اعلعبقْفجالبْطاىبٌاعلبرُاّسّبدها
م ِ()ا .ا

 أهن خربة الضقَفة يف كن سمان 
ًإ اعلرُاّسّدهام ِ()اىٌاةعْداسب اعلتعبدامبلا قفبٌ ا
عطذمك اعلعقْفجافملاى اعلمظذمعبٌ افبِاىبرعاعصطذمبك ا لب ا
ّ بببلا يببب امكؼبببٌعاعسظببب يافبببِاًطبببٌ اعلمفببب غاعألستبببسا
ؼمد(ـ َاهللاام ْواً لواًظ )ا ع اً ي اى اعلرّلاّعتبسا
مبني اةأىب اعلختبسثافبِا فبى غاعلْبٌياًىب ا فعبي اسببك ٌعا
م ببَا عسفببجاسك ببجاةع ببِ()اً ببكاّعنببِاىببرعاعلسط ب ا ببلا
علعمك  .ا
ع ب ا زع ًعافببِاعطذمببكمي اذلببما اّعْببدًىكا( ٌّببجامك ببجا
ًظفْك ْجاخكـج)ا(ّسّدً اىبدياعلبدّلاًعلؽبس )افأـبؼكاا
علعقْفجال ا خ بؿا بلا كئبدى اةعبدا,افيب ا ٌطبٌ ً افبِا
سببببب امفبببببساً فبببببسافكلمببببب أظكثاعلذبببببِامكؼبببببيكاعسظببببب يا
ًعلمع ب مٌ اةعببدازظببٌإاهللاا(ـ ب َاهللاام ْببواً لببواًظ ب )ا
سك ببخاةعببتباعطذمببك اعلعببقْفجاًلببٌصاعطذمببك اعلعببقْفجالمببكا
ًـ خاعأل ٌزافِانفاسسة اةيرعاعلؽ اعلمبرسٌزاًػكلنبكا
علٌْيال اّخ ُ ا لاد بماعألّبك ُاعألسْمبجا ةبدعا عب ا ؼبلا ب لا
ةأ ام ْكا()ال اّ لاػعباعل(كىسام َام ب ا بلاعطذمبك ا
عأل فببكزافببِاظببقْفذي اػذببَاةعببداذىببكااعلش سببجا ببلاػببصاا
علميكطسّلا ُ ذ ذمْلاًى ا ةٌاة ساًممساًدتعيمكا ةٌامتْدثا
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ة ال اّع اعس كياةمبكادب افبِاعلعبقْفجاإصاةعبداخبسًطي اإلبَا
علمعظداًم الظْظي اًىرعاعلرُاةْبدهاغعبْبا خب اًىبٌا
ُ ؼذظبببصاةؼبببزاعلنبببكضام بببَاعلتْعبببجافت غبببٌعاد تْبببسى اًىبببٌا
ؽببغٌإ()اةظيببكشاعلنتببِا(ـ ب َاهللاام ْببواً لببواًظ ب )ا
ًل اّخسصا .ا
ًعس كي()المكاة غذواػظذي ال اّ ذ ا قبدىكافقبكإاسمبكافبِا
يببضاعلت غببجا{عػذظببٌعاةكلؽببظسثاًنببكلتٌعاةببكلشمسث}اًعلْببٌيا
ظداعلعبقْفجادعبٌ ام ْنبكاًل بلاةبنمهاّخذ بفامبلاذلبمافبِا
ميداًفكثاعلسظٌإا لس ُمنخاعلتْعجال ًإاس اعلشك ِاًى رعاػذَا
ًـب خاعس ببكي()ا,اعلْببٌيا لس ُمنببخافببِاةْعببكحاسب اطمكمببجا
ّببدمٌ الببصمْمي اقببدالببسةٌعاعلقببْ اعألخ قْببجاًعسظ ب ْجا
م َاعلظدعزا كظْلاس اعلسظكئ اعلعم ْجاً عألجا(ّظبادق ْدا
عألم ب )افببأّلاى ب ا ببلاعلؼببدّزاإذعاظيببسحاعلتببد افببِاعأل ببجا
فع َاعلعكل ا اُّ(يسام موا...اعل افبن اعصنسًػبجاإذعاسك بخا
ةِدمببجاّ ببص ي اعلببس ام ْيببكاً فعيببكاًإذعاسك ببخاػببقاّظبببا
فسىكاًدقْْميكاعل ي ا ؼيدام َاى ص .اا ا

 هن عندكم من عمم فتخزجٌي 




صلخاىبرهاعّٓبجام بَاعلسظٌإ(ـب َاهللاام ْبواً لبوا
ًظ ب )ا سدببواةببأ اّعببذنىقاعل فببكزاسخببسعصا لببذي اػذببَا
ّذم لا بلاإةىبكإا لبذي اً قمبيكاًعلمعبألجاةكدبخاًعلبؼجا
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فببِادذتببعاعلببدلْ اعلع مببِاًعألخ قببِا.اًعلغببسقا ببلاخىببكاا
علسظٌإ(ـ َاهللاام ْواً لواًظ )ال فكزاًإمىبك ا لبْ ي ا
ًإةىكلواإةىكصاًعقعْكاً تبدئْكاًىبرعاعسةىبكإالبْطاإةىبكصاصا
ّعذنداإلَاؼِ اة اّعذندام َاعلمنتعاعلقس بِاعلبرُادسّبدها
علعببمك اًعلف ببساعلببرُاّذتنببكهاعلسظٌإ(ـ ب َاهللاام ْببواً لببوا
ًظ )اًىٌا ُ عد ا لاهللااظتؼك وافمعألجاعألخراًعلس اةبْلا
علسظٌإ(ـ ب َاهللاام ْببواً لببواًظ ب )اًعل فببكزاىببِاةٌعقببعا
علٌْيا نكظسثاةْلاعلىسفْلاًس انسهاّؼبقالبواعلبدفك امبلا
ز ّببواًإظببنك هاإلببَا لببجا ُ قنعببجاًّنفببِاًّببس اًاُّتى ب از ُا
ـكػتواًخفموا فْبكاً ػْك بكادُعبمَاةكلنقبكغاًعلمؼكطظبجا
ًاغْسها .ا
علمي ب اىنكلببما زع ادُىببسعاًىنكلببما قببْكاليببكافببِاعلعببكػجا
علع مْجا.اًىرعاعلمعنَاصاإؼ كإافْوافيٌا ٌطبٌ ا ّنمبكاسبك ا
ففببِاًظببهاعلؼببٌشثا ٌطببٌ اًفببِا ًظببكناعلمظذمببعا ٌطببٌ ا
ًّأخببرانببكةعاعلظببدإاعلؼببك اًفببِاعلذببكزّ ا ّمببكا شببكإاسشْببسثا
فينكلما نكظسعحاػف خا بلاعلسظٌإ(ـب َاهللاام ْبواً لبوا
ًظببببب )ا بببببعاعلْيبببببٌ اًعلنفبببببكزٍاًعلمؽبببببسسْلاًعس بببببكيا
م ببِ()ا ببعاعلْيببٌ اًعلنفببكزٍاًعلمخببكلفْلاًعلمببكزقْلا
ًعلخبببٌعزصاًعلقكظبببىْلاًعس بببكياعلتبببكقس()ا بببعاعلسطببب ا
علنفسع ِاًغْسها بلاعلْيبٌ اًعلنفبكزٍاًعلص ك قبجاًسبرلما
عس كياعلفك ()ا بعا ةبِاػنْفبجاًعس بكياعلظبٌع ()ا
بببعا ةبببلا سبببش افبببِاعلخ فبببجاعلعتكظبببْجاً ع ُاسفبببجاّببببرسسىكا
علم زخٌ ا.ااا ا
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ً ّمبببكاػفببب خاةبببْلاعلع مبببك ا شبببكإاعلؽبببْ اعلؼ بببِاًمتبببدا
علؼعْلاؼسهاعلدّلاعلمٌظٌُاًفِاعلٌقخاعلؼكلبساع مبَا
ظمكػجاعلعْداعلفدز(قدضاظبسه)اعلمنبكظسثاًىبرهاعلؼقبكئقا
صاّعذىْعا ػدا اّن سىبكاةتعبكنجاًسبرلماعلمنكقؽبكحاعلذبِا
دؼف ب اةببْلا ظببذكذاعلتؼببزاعلخببكزصاًن تذببوادعذتببسا نببكظسثا
ّمكاًفِا سعحامدّدثام َا ظكظبيكاّقبساعألظبذكذاةكطذيبك ا
علىكلبافُْظْصالواعصطذيك افكلمعكلجالواًعلؼجاًةدّيْجا .ا

 ما تزك احلق لُ من صدٍق 
ظببئ اعلؽببْ ا
ًل ببلا( بكادببسااعلؼببقالببِا ببلاـببدّق)امنببد كا ُ
( عيامببصه)ا طببكاا((لبب اّعيببداذلببمافببِاظببكئساػقببٌإاعلع بب ا
....علبب ))العببخا زُاىبب اطببك اعلعببْداعلؼعببنِ( عياظ ببو)ا
ةببدّلاطدّببدا ياعلمنببكظسثاعلذببِان تيببكاعلعببْداعلفببدز(قدضا
ظبببسه)ادعبببذٌطباعلقتبببٌإاًعلمنبببكظسثاعلذبببِان تيبببكاعلعبببْدا
علؼعنِا( عياظ و)ادعذٌطباعلسفكا كا بلا ُ ظْبباُّظْتنبكا




قكإاعس كيام بِ(:)ا{اإ ثاههت هللحلجه٘ عيه ٙهللجلهٍهل بهَل ّساهً
إلزهللرِ صىعا}افتكأل طاقكلٌعالصمك جاعلعبْداعلفبدزا(قبدضا
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ظسه)ا:ا((ا كاسبك ا اّنمبٌ))اًىبرعا ؽبيٌزافبِا ًعظبىي ا
ًل لا لاعلفبعبا ادُقبكإالغْبساعلعبْداعلفبدز(قدضاظبسه)ا
ع افِاةدعّجاعأل ساعظبذعم ٌعاس مبجاعلؼبقاىبرهاً زع ًعاةيبكا
ةكن افعمكػجاعلؽْ اعلْعقٌةِا فعوافِاةدعّجا مٌثاعلعبْدا
علؼعببنِاسببك اُّؼببسيام ببَاعلنببكضاذسببسا ظ ب اعلعببْداعلؼعببنِا
ًُّؼسيا ق ا ُسذتواًإـدعزعدواًس واًغْسىبكاّقبٌإاعدسسبٌها
((فمكاسك ا اّنمٌ))اطبك افبِاسذبكاا ُ نْبجاعلمسّبدافبِا عاا
علمفْببداًعلمعببذفْدا ػببداعل ذببباعألخ قْببجاعلذببِادُببدزضافببِا
علؼٌشثا.اعلتكااعلشكلزافِاعلمنكظسثاًؼسًنيكاً عةيكافس ا
(ص)ا(( اُّنكظسا عا لاىٌا ُ ؽبذغ اةبكلع الْعبذفْدا نبواإ ا
سببك اّى ببباعلؼببقا.اًعلغكلببباإ ي ب اّؼذببسشً ا ببلا نببكظسثا
علفؼبببٌإاًعألسبببكةساخٌفبببكا بببلاظيبببٌزاعلؼبببقام بببَالعبببك ي ا
ًّسغتٌ افبْملا ً يب انمعبكافبِادبسًّضاعلتكنب ام بْي ا))ا
ؾا045ا ع اىبرعاىبٌاعلؼبقاةعْنبوافيب ص اّؼذبسشً ا بلا
نبببكظسثاعلفؼبببٌإاًعألسبببكةساخٌفبببكا بببلاظيبببٌزاعلؼبببقام بببَا
لعبك ي اف ْبفالبٌاظيبساعس ببكياعلمعفبٌيا ّتقبٌ ام بَاىببرها

علؽببكس جا



.
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 الٌالٍة العامة لمفقَى 
رسسافِاىرعاعلمقكياةعكاعأل لجاًعلم ّبدعحال ٌصّبجاعلعك بجا
ل عكل اًعلفقْواًًطٌاادفدّوال ساًعلنيِاًعسـ عافبِا
علمظذمعا ً اعلذعسقال ذففْ ا:ا ا
-0اعّٓبببكحاعلقس ْبببجاعلمؽبببْسثال عقٌةبببجاًعلعبببرعااةفبببٌزثا
مك ببج:اًىببرهاعّٓ بكحادُؽببْساإلببَا ببصًإاعلعببرعاام ببَاعأل ب ا
ةعتباقعٌ ام مك ىكاًقعٌ ىكاملاعأل ساةكلمعسًهاًعلنيِا
مببلاعلمن ببساًىببرعاّببدإام ببَاًطببٌااعأل ببساًعلنيببِام ببَا
م مك ببكاًذلبمالببدفعاعلمببسزامببلا فعببي اًعٓخببسّلاًسببأ ا
عل ياعلقس ِاعسليِال اُّعمعا ػدعافي اـ اة اً ش اىبرعا
علمظذمعاعلقكمداعلمذقكمطاّنىتقام ْواًم َام مكئواقٌلبوا
دعكلَا:ااا ا
(ا ) ا
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-1اعّٓكحاعلدعلجام َاًطٌااعأل ساةكلمعسًهاًعلنيبِامبلا
علمن ساسشْسثا نيكا :ا









-2اعلسًعّكحاعلدعلجام َاعلعقٌةجافِادبسااعأل بساةبكلمعسًها
ًعلنيببببِامببببلاعلمن ببببساًىببببرهاعلعقٌةببببجا ٌّْببببجاً خسًّببببجا
ًعلسًعّكحاسشْسثا نيكا :ا
( )امببلاعس ببكياعلسلببك(:)ا{استهههأمز ٌ لهههملىزّف ّستههيًَ عهههً
هللملياز أّ سٔميّطً عئاه شزهللركه ٔ عْهلل خٔهركه ال
ٓمتجهب هه} .ا
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(ا)ا كاًز امبلا ْبساعلمب نْل(:)ا{اأَٓهه هللسيههس إاهه عنهع
هللسيهس رأٖ عنىَه هلل بتنقه هللسىذهللب ّهللسز هّ ٛهللسمخط ّإاه عقز ىهل٘
مثْد ر لٌ ّهللح ىنَه هلل لهسىذهللبا}ا .ا
(ص)ا كاًز املاعلنتِ(ـ َاهللاام ْواً لواًظ ):ا{امهه مهً
لْو ٓاٌْ لني أظَزٍه مهً ٓىنهل هللملىهصهٕ ٍهه أعهز ميهُ ّميهع مهً أٌ
ٓرريّهلل إ مه أصهلَه هلل ميُ لىذهللبا}ا .ا
-3اعلسًعّكحاعلدعلبجام بَاًطبٌااعأل بساةبكلمعسًهاًعلنيبِا
ملاعلمن سا :ا
( )ا كاًز املاعس كيام ِ(ّ...{:)أ ٔىْهلل هلل

مه زض

عئاه ّأمزكه لُ مً إلهو هللسصهالٗ ّإٓتهه ٛهللسزكههٗ ّحهب هللسأهت
ّصْو شَز رمضهٌ ٓاٌْ مً هللألمز لهملىزّف ّهللسيَٕ عً هللملياز}ا .ا
(ا)ا كاًز املاعلنتِ(اـ َاهللاام ْبواً لبواًظب ا):ا{ لهين
هللإل بالو عي ٙعصزٗ شَهدُٗ أٌ هللسُ إ هلل ٍّٕ هللملي٘ ّ ...هللجلَهد ّ ٍهْ
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هللسىز ّهللألمز لهملىزّف ٍّْ هللسْ هّ ٛهللسيَٕ عً هللملياز ٍّْ هللحلج٘ }...ا
ًغْسها لاعلسًعّكحاسشْسثا .ا
-4اظبببْسثاعلمذؽبببسمجا:اًقبببداخسطبببخاعلعبببْسثاعلمذؽبببسمْجا
علمذف جاةكلمعفٌ ْل(م ْي اعلع ي)ا سعطعبجا بلا ٌطبٌ ا
ً بببلاّذفبببدٍال بببٌزاعلعتك ّبببجاًظبببٌع اسبببك اعلمذفبببدُا
عس كي()ا ًا كئتواعلخكؾا ًاعلعكيا.ا ا
-5اعلعْسثاعلعق ئْجا:اًقداطسحاظْسثاعلعق ام َاًطٌاا
علذفدُاس عزثاعلمظذمعا .ا
-7اعلفىسثاعس عبك ْجاد بصيادفبدُاةعبكاعألؼبخكؾالقْبك ثا
علمظمٌمجاعس عك ْجاعلذِاّمش يكا .ا
-8اعلفىببببسثاعلؼٌْع ْببببجا:اًىببببِا صلببببجا اّذفببببدٍا ػببببدا
علؼٌْع ببكحالقْببك ثا ظمٌمذببواسمببكافببِاعلىْببٌزاً ظمٌمببجا
علنم اًغْسىكا .ا
-9اعلعكل اىٌاعلع ىك ا:اًعلسًعّكحادؽْسام َاةدلْبجاعلعبكل ا
مببببلاعلعبببب ىك اسمببببكاًز افببببِاعلسًعّببببجاظببببألخا ةببببكامتببببدا
هللا(....)افذؼكسمببكاإلببَاظ ب ىك اقببكإ(:)ا{ا ٔي ههز مههً
كهٌ ٔاه له رّ  ٚحه ٓجيه ّى هز
ىيتُ عئاه حهكنه }ا .ا
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حالسيهه ّحزهللميهه ...له

-01اعلع مك اًزسجاعأل تْك اإؼكزثاإلبَا اعلع مبك الب اّسسبٌعا
ؼِ ا لاعلؼىكياة اًزسٌعاعلع اًًزسٌعا عب ًلْجا قكز بجا
علعم ا عاعلع ا لا ط اإزؼك اًإـ عاعلمظذمعا .ا
-00اعلع مببك اسأ تْببك اةنببِاإظببسعئْ اقٌلو(ـبب َاهللاام ْببوا
ً لواًظ ا):ا{ا عينه ٛأميت كأىأه ٛلين إبزهللٜٔل}ا .ا
-01ا ظكزُاعأل ٌزاةْداعلع مك ا.اًعلسًعّكحاسشْسثافِاىبرعا
علتكاا.ا ا
-02اعلع مببك اخ فببك اعلنتِ(ـب َاهللاام ْببواً لببواًظب )ا ببكا
ًز امنببو(اـببب َاهللاام ْبببواً لبببواًظببب ا)ا{اهللسيههَه هللرحهههه
خي هٕٜا}اًغْسىكا .ا
-03اعلعكل ا ًلبَاةبكلنتِ(اـب َاهللاام ْبواً لبواًظب )اسمبكا
ًز افببِاعلببنيضامببلاعس ببكيام ببِ({:)ا أّىل هللسيهههس لهألىأهههٛ
أعينَه مبه هّٛهلل  ,إٌ أّىل هللسيهس لإلزهللٍٔه سيذًٓ هلللاىِْا} .ا
-04ادنفببْباعلعببكل ال قمببك ا:اًعلسًعّببكحاسشْببسثاًعلسًعّببجا
علمؽببيٌزثاىببِازًعّببجاممببساةببلاػن( ببجاقببكإا ةببٌامتببداهللاا
طعفبببساةبببلا ؼمبببداعلفبببك (:)ا{اإٓههههكه أٌ مههههكه
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لىضاه لىضهه إىل أٍهل هللجلهْر ّساهً هللى هزّهلل إىل ر هل مهياه
ٓىيه شٔٝه مً لضهٓهىه (لضهٜيه) ه ىيِْ لٔياه إىٕ ل

ىيتُ له ٔه

تنهكنْهلل إسُٔا}ا .ا

-05اعلفقْبببواًلبببِا بببلاصاًلبببِالبببوا:اًفبببِاش بببلاػمبببٌزا
عس كي()اىٌاًلِا لاصاًلِالواًفِامفساعلغْتجا كئتبوا
علخكؾا ًاعلعكياًعلقدزاعلمذْقلاىٌاعلفقْواعلظبك عال ؽبسعئها
ًا كئتواً لاد ماعلسًعّبكحاقٌلبو(:)ا{هللسمهيطهٌ ّسهٕ مهً
ّسٕ سُ}ا .ا

-07اعلقببببدزاعلمذببببْقلا ببببلاعلعبببب ىك اىببببٌاعلفقْببببواعلظببببك عا
ل ؽسعئه .ا
-08اعلببٌلِاةمنصلببجاعس ببكيا:ا شببكإاذلببما ببكاًز امببلاعس ببكيا
علفك ()افِان

اعلمس ثاقكإ(:)ا{ ٓطيق عيُ ّسُٔ إىٕ

أرهللِ مبيزس٘ هللإلمهو عئُ}ا.ا ا

-09اإنكمجاعلفقْوافِاعلي اا .ا
-11الصًيادفدُاعلفقْوالذغسّ اعلدّجا .ا
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-10ال فقْواـ ػْجاعلقكلِاًعلع ىك ا .ا
-11اعلسًعّببكحاعلدعلببجام ببَادنفببْباعلعببكل اعلفقْببواًإزطببك ا
علنكضاإلْواًىِاسشْسثادع ْ و( {:)إىَه حجيت عيهٔاه
ّأىهههه حجههه٘ هلل }اًعلمقفبببٌ اعلفقيبببك اًىبببٌاػبببدّزا ؽبببيٌزا
منو(مظ اهللاافسطواعلؽسّف)ا .ا
-12اعل ىفاعسليِاًّؽبْساإلبَاىبرعا







-13اعلٌصّجال م لاعلفقْوا .ا

-14اعلفقْوا ىدٍاظتْ اًعلسًعّكحاسشْسثا نيكا كاًز امبلا
عس كيام ِ(:)ا{ا أ أٌ هللس قُٔ ٍْ هللسذٖ ك ٓقيِّط هللسيهس مً رمحه٘ هلل
لىههههىل ّ ٓهههؤمِّيَه مهههً عذهلللهههُ ....هللخل }اًغْسىبببكا.اًل ذففبببْ ا
زعطع ..ا
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ةيببرهاعلفببٌزثاعلم خفببجامببلا لببجاًصّببجاعلفقْببوا خببذ ا ببكا
سذتنكهاةعٌ اهللااًدٌفْقواً دمٌا لاهللااظتؼك واًدعبكلَا ا
ّدّ ام ْنكا ِ لعموا .ا
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 املصادر 
 .0علمنيكصاعلٌعلغا....اعصطذيبك اًعلذق ْبدالعبمكػجاعلعبْدا
علؼعنِا .ا
.1ا ـٌإاعصظذنتكنا...اعلعْدام ِادقِاعلؼْدزُا.
 .2علعقْفجا....اعلؽْ ا ؼمدازلكاعلم(فسا.
 .3نكشإاعٓخسثا...اعلؽْ اعلقمِا.
 .4علٌصّبببجاع ذبببدع اعلمؽبببسً اعلسظبببكلِا...اعلعبببْدا ؼمبببدا
ػعْلافم اهللاا.
 .5عألم مْببجاًعل ْ ب اةم ْببكلْلا....اعلؽببْ ا ػمببداعلنكـببسُا
دقدّ اعلعْداعلؼعنِا.ا
 .7علفؼْفجاعلعظك ّجاعل ك جا.
 .8عس عك اً ًإاعلٌعطتكحا...اعلؽْ ا ؼمدازلكافبسصاهللاا
علؼ فِ.
 .9علدزاعلشمْلا...اعلعْدا ؼعلاعأل ْلا.
.01امقكئداعلؽْعجا...اعلؽْ ا ؼمدازلكاعلم(فسا .ا
.00ادكزّ اعلع ٌّْلا...ا ؼمدا ْلانكلباعلىٌّ ِا .ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
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ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
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 الفوزس 
الموضوع

قد جاعلعْداعلؼعنِ( عياظ و) ا
علمقد ج ا
عسىدع ا
علٌصّج ا
ػ اعلعق ا
ػ اعلقس ا
ػ اعلعنج ا
م ِ()اعألم ا
غػاًدمٌّوافغمٌق ا
علؽيْداعلفدزا(قدضاظسه)اؼكىد ا
علقفٌزا ًاعلذقفْس ا
علرّلاّممغٌ ا لعنذي ا
علمنيضاعلفؼْغ ا
علعقْفجاًدمصّقاعأل ج ا
ى اختسثاعلعقْفجافِاس اش ك ا
ى امندس ا لام افذخسطٌه ا
كادسااعلؼقالِا لاـدّق ا
علٌصّجاعلعك جال فقْو ا
علمفك ز ا
علفيسض ا
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