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 انًقذيت

اسبنق هلل اللٖ زعل اسبنق مفثاضّا للكنِ ّآؽن فعاٛ الَاكنًٓ لفٖلُ 
ّّلٙ اهلل علٙ مىوْلُ ا٤كونو ضبنوق ّعلوٙ آلوُ الأواـب الاواٍنًٓ الولًٓ         

 زً ّطَنٍه تاَريّا.اكٍب اهلل عيَه الن
َٕ     قال تعافب غ ُوـُ ٚ ِي يََِّٝع َٔ َٚاَسْـَص َ  ًََقكتـُ  ايتجَّـ فالعاوافٗ   ،(1)ظَََٚـا 

م٣هم٘ ل٩ىيواٌ ًب ّزوْفِ علوٙ ا٤مل هول ٍوٕ اٍونل اعنالوُ ّاكدنٍوا         
هَس٘، ٍّٕ ًب ا٨ّا٣ؼ كل فعل ٢ ١ٓتٙ هُ ا٢ هئ٘ اشبَْع ّالثوللل هلل  

    ٕ ٕونة موً الَوون ّتثسيوق هالثووالٔ        ّتعظٔنوُ ّا٨مثدوال ٤ّامونِ ٍّو
العاافٓوو٘ اشبنووً، ّلخووق اؽوولح العاووافٗ ًب اليوونْ ّا٨متخوواٛ ًب كٔفٔاتَووا    
ٍّناٜاَا هادباِ الدااح ّالوقّاو ًب ا٤مل هاضيوووً ّزٍَْا مً ضٔذ كباو 
اشبٖوووْع هلل عو ّزل ّكبسٔقِ ّالثخٔق هاضواو الَونٓع٘، ّهعوق اٌ كاىوج    

قب ا٤ىأاٛ مع ىفن مً اتااعَه، اّاطج هيوّل علٙ عبْ العاو الاقلٕ هثعا
الخنآٌ ّها٨ى٣و علٙ عبووْ العنْو ا٨ىثٔعاهٕ ا٨ىثغناقٕ أٖ هَنْلُ ففع٘ 

لعنْو اىبيلنـب ًب اضواو اسب٣ل ّاسبناو، ّكاٌ مً الٖنّمٖ ارباك الانٓق  
اىبياىووب ًب ميووووالع العاووافٗ ّّوؤ، الااعوو٘، فْٕووعج الاووون  الوود٣ر      

ثخلٔووق ّا٨ضثٔوواي ٍّووٕ طووون  عخ٣ٜٔوو٘ لووقمن الْاقووع ّمبوووً  ا٨زثَوواف ّال
 ا٨ىووثق٢ل علٙ كل ميَا.

ّالثخلٔق لغ٘ ا٨لواو ّالثْلٔ٘ ٓخال قلقِ ق٣فٗ، ٍّْ ًب ا٨ّا٣ؼ مزْع 
العامٕ ًب اعنالُ الَنعٔ٘ افب اجملثَق ّفثاّاِ كأىُ ػبعل موا ١ٓفٓوُ ّٓعثخوقِ    

خِلق هوين ال٣و ّاٌ كاٌ افٖول  ق٣فٗ ًب عيق مً قلقِ، ّالعامٕ ٍيا ٍْ اىب
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اٍل هماىُ ّاعله مً اىبفيت ًب اهْاة اؽنٚ مً العلْو اليت ٢ تْلع مخقم٘ 
اّ مْْٕعّا ل٩فثاٛ اّ تْلع ّلوً علٙ عبْ اىبْزا٘ ازبؤٜ٘، فالثخلٔق طنٓق 
ماووامن قنٓووب ّمٔيوون ٨ضووناه الْاقووع، ّىووأل لليسوواٗ، ٢ّ ضازوو٘ لووُ ًب     

ا مً ا٨عثخوافاح ازباهمو٘ كْزوْة الْو٣ٗ     الٔخٔئاح ّالٖنّمٓاح ّعبٍْ
ّالْْو هل اٌ مْمف الثخلٔق ٍْ تعلم الٔخـب ّالٖونّمٗ ّاسبازو٘ معوُ افب    
ضس٘ معثربٗ فريزع افب الثخلٔق ًب اشبّْْؤ٘، اّ الؤفٔو٘، ّاونوْل، موع     
تفْٓض امن اسبس٘ ّالأي٘ افب اىبخَلوق هعوق الْخوْ  هوُ ّهعلنوُ ّققمتوُ علوٙ        

طنل ا٨ماو ًب ال٣ْٗ الخناٛٗ عً اىبأمْو كوللع ٓخوْو   ا٨ىثيااي، فونا ٓث
 اجملثَق هالنزْع افب القلٔل ّاىبقمن ّٓثطنل اعااٛ الفثْٚ ّّطثَا.

ّّزْة الثخلٔق فانٖ ّٓقل علُٔ ًب ازبنل٘ افل٘ مً الوثاة ميَا قْلُ 
ِٔ ُنتعافب غ َٕ يََّٝٓفَُّزٚا نقافي١ً فقًقِِٛق َْفقَز ََّ َٕ ايتُُؤََُِّٓٛ ِّ فَِّزقق١ٍ ََِِِّٓٗ طقا٥َّفق١ٌ َََٚا نقا

َٕ َِِِٝٗ يقعًَيُِِٗ َِٜحَذُرٚ يق ََُِِٗ َ َذا َرَجُعٛا َ  َٔ َٚيَُّٝٓذَُّرٚا ققِٛ   ،(1)ظيَََّٝتفقكيُٗٛا فَّٞ اي ِّٜ

َٕ   غّقْلُ تعافب  عًِقُُـٛ ِٕ نُِٓـُتِِ ِق َع ٌَ ايـذِّنتَز َ  ٛا أقِٖ ًّب اليوي٘   ،(2)ظفقاِسأقُي
ًب هاة ّفاح الخإوٕ ّاهوْاة أؽونٚ،    ىْْٔ ميَا ما ككن ًب الْىاٜل 

ّميَا ما ٓقل علٙ ّزْف الثخلٔق ًب همً ا٤ٜنو٘ علؤَه اليو٣و كؾورب اهوٕ      
هْري ىبا فؽلج او ؽالق العاقٓ٘ علٙ اهٕ عاق اهلل علُٔ الي٣و فخالج: "قق 
قلقتع فٓين" كنا كاٌ ا٤ٜن٘ علَٔه الي٣و ٓأمنٌّ مً كاٌ هعٔقّا ًب ميويُ 

ه، ها٢ٕوواف٘ افب ضوووه العخوول هنزووْع ازباٍوول افب   هووالنزْع افب اّووطاهَ
 العامل.

امووا ا٨زثَوواف فَووْ ًب اللغوو٘ هوولل الْىووع ّميووُ الووقعاٛ "ّعوتووع هلوو،     
صبَْفٖ" ًّب ا٨ّا٣ؼ لُ معئاٌ اضقٍنا مثعامل عيق الفخَاٛ الخوقماٛ،  
ّا٦ؽوون عيق اىبوثأؽنًٓ ّمً زوواٛ هعقٍه، فا٤ّل ٓعين الاقلٔ٘ عً الويٓ  
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ٖ النزووْع افب العخوول ّالوونأٖ لْٔوواع ا٨زثَوواف مْووقمّا مووً  عيووق أاهووُ أ
مْافم اسبوه الَنعٕ ّالفثْٚ ّميُ مقمى٘ النأٖ ّلييا هْوقفِ ًب ٍولا   

 اىبخاو.
اما اىبعيٙ الداىٕ الولٖ ىخوْل هوُ فَوْ اّوا٣ؼ ميوثطقر ًب اىوثخناُٜ        
ّاطلق علٙ اىوثفنا  الْىوع لثطْؤل اسبسو٘ علوٙ اسبووه أٖ اىوُ اّواع         

الفخُٔ ًب اىثؾناص اسبوه الَنعٕ مً افلثُ ّلًٔ ٍْ مْقمّا  عيْاىّا لْظٔف٘
ميثخ٣ّ، ّمً ٍيا تربه اٍنٔ٘ عله ا٤ّْل ىبا ٓثٖنيُ مً الخْاعق ّالعياّن 
اىبَرتك٘ ًب عنلٔ٘ ا٨ىثيااي ّاليت تخع ًب طنٓخوُ ّتوقل علوٙ زوْاهِ هَولا      
اىبعيووٙ ىْوؤْ عقٓووقٗ ميَووا مووا ّمف ًب الثْقٔووع عيووُ علٔووُ اليوو٣و "ّامووا     

 اسبْافر الْاقع٘ فامزعْا فَٔا افب مّاٗ اضافٓديا".
ّاّاطج النىال٘ العنلٔ٘ ضاز٘ ٍنعٔ٘ ّعنفٔ٘ ْٓمٔ٘ ٢ مبوً ا٨ىثغياٛ 
عيَا فَٕ طنٓق ماامن لأاٌ ا٤ضواو هعَقٗ الفخُٔ ازبامع للَناٜط ّقونًٓ  
فخَٕ ٕامً ّىأل مٍاف كنٓه افب اليسواٗ، ّدبوق ًب ٍولِ النىوال٘ اضٔاىوّا      

للعوونل اليواٜق ًب النىال٘ العنلٔ٘ اىثق٢ّ٢ مخثٖاّا مل ؽبل اػباهِ ّؽ٣فّا 
ًب مٖوونْىُ ّميافعووُ، ّاليوواب منكوووب فنووً ّزٍْووُ اٌ اىبخلووقًٓ ًب ٍوولا  
الوماٌ علٙ فمز٘ ٢ هأٌ هَا مً الدخاف٘ العام٘ ّميَا الفخَٔ٘ فٔووٌْ ككون   

الخٖوؤ٘ الووقلٔل ٍيووا منقوووواٗ ًب الْاقووع الفخَووٕ اليْعوووٕ العوواو ّعلووٙ عبووْ    
الَؾْوؤ٘ هووأٌ َٓووفٕ الٔوول اىبوو١مً ّمووً ٓنٓوووق مووا ٍووْ اكدوون مووً اسبوووه      

 ّالفثْٚ.
ّمً ّزٍُْ آّٖا ا٨هفٓاف اىبانف ًب ٍلا الوماٌ لودنٗ ا٨ ضثٔاطواح،  
ّّٔ، ازبنع هـب الاقل ّاىباقل عيُ كنا ًب ازبنع هـب الْْٕٛ ّالثٔنه، اّ 

٘ كنا ًب ازبنع هـب الثناو هـب الْظٔفثـب ا٨ؽثٔامٓ٘ ّالاامٜ٘ اّ ا٨ٕانامٓ
ّالخْن ًب ال٣ْٗ، اّ ا٢ضثٔاي هازبنع هـب الاَامتـب ا٢ؽثٔامٓثـب كنا ًب 
ازبنع هـب الغيل ّالْْٕٛ عيوق العلوه ا٢نبوالٕ هْزوْة اضوقٍنا، ىعوه       
ىٔأتٕ اّلٝع العاملٌْ ها٨ضثٔاطاح الودريٗ ْٓو الخٔام٘ ًب اىثاَام ّمآاح 
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ي مً مْافٓق الثخْٚ، مً ٍيا تاوقّ اٍنٔثوُ   ظباٗ ّاماٌ ٤ٌ ا٤ؽل ها٤ضْ
ّلوً مْْٕعٔثُ ٢ تثعامل مع اسباز٘ افب الثفؤع هـب الْظٔفثـب ضيب 
ا٤ّْل ّمساضو٘ الَونٓع٘ اك ػبوب اٌ ؼبثول الثؾفٔو  مْٕوعّا مَنوّا موً         
اآوواح النىووال٘ هاعثاووامِ زوووٛ ميّْْووّا مووً عنوول الفخٔووُ ّ وونٗ مووً  ووام  

سرب هالََنٗ عً هبووٗ هوً هبوناٌ عوً اهوٕ      ذبْٔلُ، فخق ّمف ًب اشبرب اىبي
عاقاهلل علُٔ الي٣و اىُ قال: "ما اعاف ال٣ْٗ فخُٔ قط، ؼبثال هلوا ّٓوقهنٍا   
ضثٙ ٢ ٓعٔقٍا"، ّؽونص ميوُ هالثؾْؤٓ موا ّمف هوُ الويٓ موً الَووْن         

 ّعبٍْا يبا ٢ مبوً ع٣زُ ّتقامكُ.
ٍوع علوٙ   تلع اسبا٢ح الع٣زٔ٘ ّفنّع الخْاعق ا٨مثياىٔ٘ ػبب اٌ ترت

اىبخلقًٓ هْاىا٘ النىال٘ ّطنٓوق الثخلٔوق لثووٌْ آلو٘ امفوا  مَونّع ّىوْع        
تقامن ّذبْٔل للفنا ، فنً ضخَه اٌ ٓيَلْا مً فٔض علْو مً ٓنزعوٌْ  
الٔووُ هؤفٔوو٘ ّّوؤ، ا٤فعووال العاافٓوو٘ كنخلووقًٓ لووُ هاعثاووامِ اّوواع موو٣ٍّ١  

ًب اىبياٜل  لثطْٔل اسبس٘ علٙ معظه ا٤ضواو عً ملو٘ اىثيااي، ّا٨فثاٛ
ا٨هث٣ٜٔ٘ فٔأؽل مخلوقِّ هخْلوُ ًب الفنعٔواح موً اوري اٌ ٓاالوب هالوقلٔل،        
ّلثَسه علوٙ موْاطً الَوع ّالورتفف ًب اليفوٌْ ّا٨ىفعوال ّتخٖوٕ ّافب        
ا٨هووق علووٙ منتوووواح الْىووْاٌ ّتاعووذ ًب اليفووٌْ ا٨طنٝيوواٌ ّالغااوو٘   

الثؾفٔ  اّ  ّا٤مل ًب مضاة النىاٜل العنلٔ٘، مع الثطلٓن مً الثنافٖ ًب
ؽّْْووّا مووا ٢ ٓيووثيق افب الووقلٔل ّالوولٖ مبوووً اعثاووامِ تفنٓاووّا ّتٖوؤٔعّا   
ّعيقٜل فا٨ضثٔاي مخقو علُٔ، هل ٢ مبوً ىبدل ٍلا الثؾفٔ  اٌ ٓنٚ اليْم 
مع اىعقاو القاعٕ ّّزْف الْامل هظَْم القلٔل ّّزْف العلناٛ العاملـب 

فب هلولا الوقًٓ ّتفٖولُ    ّاٍل الاْاٜن مً اىبو١ميـب كنْوقا  لثعاٍوقِ تعوا    
 حبفظُ.

تٍلِ النىال٘ اىه  ّهفٖلُ تعافب كاٌ ّاليت كثاج عً ى١ال عقف  انُحجَّ
مً طلا٘ العله ّنباعو٘ موً اىبو١ميـب آوقٍه اهلل، ّقوق زواٛح ميواٜلَا ًب        
ازبنل٘ اما عوً حبوذ اىوثق٢لٕ تخنٓونّا ّذبخٔخوّا اّ عوً فماىو٘ ّمنازعو٘،         
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يخٔع ّالثْوطٔع اىبثوونم اخيواٛ الاااعو٘     ها٨ٕاف٘ افب مااٍنتٕ ا٨عقاف ّالث
 ّسبـب ا٨كباو مزاٛ الدْاة ّا٨ضياٌ ميُ ىاطاىُ هالخاْل.

ّاسبس٘ ًب اللغ٘ ٍٕ الربٍاٌ ّكلا ًب ا٨ّا٣ؼ، ّتينٙ آّٖا الق٢ل٘ 
ٍّٕ ٍاٍق معثرب علٙ ّط٘ القعْٚ، ّعيق اٍل اىبٔواٌ تْقٓخاح معلْم٘ 

لْغنٚ معّا ًب مدل قْلع ضبنق مّْل٘ افب تْقٓق صبَْل فَٔنل الوربٚ ّا
ّلٙ اهلل علُٔ ّآلُ ّىله ىيب ّكل ىيب معْْو، ّعّنفَا اٍل اىبعخْل هاىَا 
الْىط اونْل ًب الْغنٚ اىبْْٕع ًب الوربٚ ٍّْ ٓيااق علٙ ؽْؤْ  

 الييب ًب اىبدال اع٣ِ.
اما ا٤ّْلٌْٔ فعنفٍْا هاىَا تّْل هْطٔع اليظن افب مالْة ؽربٖ، 

ٓاح اليت تثفنع عيَا اىبياٜل الفخَٔ٘ ّما ْٓزب العله هَوا  ّمْقاقَا الورب
ّا٨طنٝياٌ الَٔا ًب ا٤ضواو الظاٍنٓو٘، اّ موا ّْٓول افب الْاقوع ّالَوٕٛ      
اللٖ ٓداج مثعلخُ ّٓوٌْ كَفّا ميسوّا لُ ٢ّ ٓال، فمزو٘ الخاوع ّالؤخـب،    
فنعُ ٓوٌْ الخاع ٍْ اسبس٘ ؽّّْْا ّاىُ ٓلثخٕ معَا ًب معياٍا اللغوْٖ،  

١ُفَْ آّٖا ْٓلع اٌ ؼبثش هُ علٙ الغري، قال تعافب غ ، (1)ظُقٌِ فقًًَّيَّ٘ ايتُحَج١ُ ايتَوايََّػ
ّمً امساٛ ا٨ماو اىبَقٖ عسل اهلل تعافب فنزُ اسبس٘،  ًّب اسبقٓذ: "مل 
ؽبل اهلل ؽلخُ مً ىيب منىل اّ كثاة ميول اّ ضس٘ ٢هم٘ اّ ضبس٘ قاٜن٘"، 

فٗ الانٓق، اىألُ تعافب اٌ توٌْ فثاّٚ ٍلِ ّاوسوو٘ اىبيلع ّاىبخْق ّزا
النىال٘ ّالعنل هاضوامَا ضس٘ ليوا ّطنٓخوّا افب اليسواٗ ّمنقواٗ ًب مناتوب      
الونال ّىٔاض٘ ًب عامل اىبلوْح، ّضنه امبواىٕ ّتنقوٕ ًب مخامواح اسبوب     
ّالعَوق ّالَوْ  لووُ تعوافب، ّهعوونّص ماوامن ٓثسلووٙ حبيوً ا٢مثدووال، ًّب      
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 انرمهٛذ ٔاالجرٓاد
  ٔجٕب انرمهٛذٔجٕب انرمهٛذ

ػبوب علووٙ اىبولو  اٌ ؽبثووام ٨ضووناه الْاقوع ًب عاافاتووُ ّمعام٣تووُ     (1ميوأل٘)
 اضقٚ الان  الد٣ر ا٨زثَاف، ّالثخلٔق، ّا٨ضثٔاي.

٢ ػبثوٛ هعنل العامٕ موً اوري تخلٔوق ا٢ اكا زواٛ مااهخوّا للْاقوع اّ        (2ميوأل٘)
 .لفثْٚ مً ػبب علُٔ تخلٔقِ

الثخلٔق ٍْ مزْع اىبول  ًب عنلُ افب فثْٚ اجملثَق ّما ٓيثيااُ مً  (3ميوأل٘)
ا٤ضواو الَونعٔ٘ عوً طنٓوق ا٨ىوثق٢ل ّالعلوه، ٢ّ ٓوفوٕ اىبولو  صبونف         

 تعلنَا ّىٔ٘ الثخلٔق ّاقثياٛ مىالثُ العنلٔ٘ هل ٢هق مً العنل هَا.
ا٨ضثٔاي اتٔاٌ الفعل اىبول  هُ علٙ عبوْ ؼبونه فٔوُ افمان الْاقوع،      (4ميوأل٘)

ٍْ زاٜو ّاٌ اىثلوو الثونام ّتعقف الْزِْ اوثنل٘ للثولٔ  ىعّٔا ٢فنا  ّ
اللم٘ هَني اٌ ٢ ٓوٌْ ىادبّا عً الْىْاٌ، ٢ّ مْزاّا للطنص، اّ اؽث٣ل 
ّٗ ًب الغالوب علوٙ عامو٘      اليظاو، للا قق توٌْ معنف٘ مْامف ا٨ضثٔاي مثعيون

 الياٌ.
ّ     (5ميوأل٘) الْوْو، ٢ّ ًب  ٢ تخلٔق ًب الٖونّمٓاح كْزوْة الْو٣ٗ ّاسبوش 

الٔخٔئاح اكا ضْل لُ الٔخـب اللٖ ٍْ عاامٗ عً اعثخاف زاهو خاهج ماواهق  
للْاقع، ف٣ تْل اليْه٘ افب ا٨زثَاف اّ الثخلٔق اللٖ ٍْ ىْع طنٓوق ٢تٔواٌ   

 الفعل العاافٖ.

  يٕظٕع انرمهٛذيٕظٕع انرمهٛذ
ٍْ ا٤ضواو الفنعٔ٘ العنلٔ٘ يبا لُ اخون ٍونعٕ، فو٣ ػبونٖ الثخلٔوق ًب اّوْل       

ّمياٜل اّْل الفخُ ٢ّ ًب علْو العنهٔ٘ مً اليطْ ّالْنل ّالا٣ا٘  القًٓ
ّعبٍْا، ّا٤مْم العنفٔ٘، ّاىبْْٕعاح الْنف٘، فلْ تونفف اىبخلوق ًب طَوامٗ    
ٍٕٛ كالدْة اّ اٌ ظباى٘ اّاهثُ فلًٔ علُٔ تخلٔق منزعُ فُٔ، ىعه ٓخال قْل 

 اىبنزع علٙ اىُ طبرب خخ٘ عافل.
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اٛ الثوالٔ  العاافٓو٘ اشبنوً ّؽّْْؤاتَا    ٓثعلق الثخلٔق هؤفٔ٘ اف (6ميوأل٘)
ٍّووٕ الْازاوواح ّاونموواح ّاىبيووقّهاح ّاىبونٍّوواح ّاىبااضوواح، ّكوولا       
اىبعام٣ح اليت ٢ ذبثاص ًب تخْمَا افب قْق الخنه٘ كطٔاهٗ اىبااضاح ّا٤طعن٘ 
ّا٤ٍنه٘، ّالعخْف كالأع ّا٨زامٗ ّاليواؼ، ّا٨ٓخاعاح كالا٣  ّا٨قنام 

طن  خ٣ر ا٨زثَاف اّ الثخلٔق اّ ا٨ضثٔاي، ٍّٕ طن  فانٓ٘  يبا ٓثه هاضق
 لقمن الْاقع.

اكا مل ٓووً اىبولو  مخلوقّا فورتٗ مووً ضٔاتوُ خوه الثفوج فواٌ مل توووً          (7ميوأل٘)
اعنالُ العاافٓ٘ طبالف٘ للْاقع ّفثْٚ اجملثَق اللٖ ػبب علُٔ تخلٔقِ ًب ّقثَوا  

هق للنأمْم هوُ ّزاوج   ف٣ اعافٗ، اما لْ عله هاىبؾالف٘ ّاٌ اىبأتٕ هُ اري ماا
 ا٨عافٗ اّ الخٖاٛ ًب ضال اللوّو ّهخاٛ اٍثغال اللم٘.

العنل هفثْٚ معٔي٘ جملثَوق ّالنزوْع افب ّكٔلوُ ًب هعوض اىبيواٜل ٢       (8ميوأل٘)
ٓوفٕ ًب ّق  عيْاٌ الثخلٔق ّالاخاٛ علُٔ هعق مْتوُ ا٢ اكا كواٌ مخرتىوّا هئو٘     

 تخلٔقِ.
ػبوْه لوع اٌ ربورب    اكا ٍَقح عيوقن الأيو٘ هاعلنٔو٘ اضوق اجملثَوقًٓ       (9ميوأل٘)

موً ٍوَق، ّاكا اطنأىيوج موً ؽو٣ل ا٦خوام       اىوه   اورين ٢ّ ػبوب اٌ تولكن   
ّا٢عنال العلنٔ٘ ّازناٛ فماى٘ مخامى٘ فَٔا ّكيج م٣ٍّ١ لللع فٔسْه لع 
اٌ ربرب ارين، هل قق ػبب علٔع ّاٌ مل توً اٍل اشبربٗ ّمً طلا٘ اسبْهٗ 

 العلنٔ٘.
عوق ضوـب عوقو ّوط٘ تخلٔوقِ      اكا قلق اضق اجملثَقًٓ خه اىوَو  لوُ ه   (10ميوأل٘)

ّزب علُٔ العقّل، أما هالييا٘ ىبا زاٛ هُ مً ا٤عنال مقتَا فاٌ كاٌ مثاعوّا  
فٔنا زاٛ هُ طن  ا٨ؽثٔام الْطٔط٘ ٢ ػبوب علٔوُ اعوافٗ اعنالوُ ّعاافاتوُ      
اليت زاٛ هَا طبالف٘ لفثاّٚ اجملثَق اللٖ ػبب تخلٔقِ ّٓوٌْ معلّمّا، ا٢ اكا 

ْاقعٕ ٢ّ مبوً اىبعلّمٓ٘ فَٔا ٍّْ ىافم اّ معقّو ًب خاج طبالفثَا للطوه ال
 ٍلا الوماٌ.

اكا تنفف اجملثَق ًب الفثْٚ اّ عقل مً الفثْٚ افب الرتفف مزع اىبخلق  (11ميوأل٘)
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 افب ا٤عله مً هعقِ فا٤عله، ّاكا تياّٚ اللًٓ مً هعقِ ربري هـب اقْاهله.
ًب ذبقٓوق   الْكٔل ًب الالقٗ اكا كاٌ مً اٍل اشبربٗ اّ ىخل قْل الأي٘ (12ميوأل٘)

اجملثَق ا٤عله ّاطنًٝ لخْلُ ْٓع ا٨عثناف علُٔ ا٢ اٌ ٓداوج عيوق اىبولو     
 ؽ٣فُ.

لْ افعٙ اضق اٍل العله ا٨زثَاف ّمل ٓووً اٍو٣ّ لوللع فَول      (13ميوأل٘)
ؽبل هعقالثُ؟ ا٤قْٚ ٢ اكا كاىج ٍيان أماماح ّقناًٜ توفٕ لظيُ الَؾْٕ 

ع ا٤ماماح ظيّا معثربّا اللٖ ٍْ ّف٘ ىفياىٔ٘ تيخقؼ ًب اليفً ّاٌ مل تفق تل
 عيق االب اٍل اشبربٗ.

ال٢ْٓ٘ علٙ ا٤ٓثاو ّاجملاىـب ّا٤ّقال اليت ٢ مثْلٕ هلوا ّالّْوآا    (14ميوأل٘)
 اليت ٢ ّّٕ هلا ّعبٍْا ٢ ٓعثرب فَٔا ا٤علنٔ٘.

اجملثَق اري العافل اّ صبَْل اسبال ٢ ػبْه تخلٔقِ ّاٌ كاٌ مْخْقّا هُ  (15ميوأل٘)
الفثْٚ مً طن  اخااح العقال٘ ٤ىَا ضٔيٝول  ًب فثْاِ، ىعه مبوً اعثاام ّط٘ 

مً افٖل مْافٓق ضيوً الظواٍن هَوني ا٨ىوثقام٘ ّالنىوْـ ّا٢ىوثخام٘       
 اىباىع٘ مً النٓا٘.

الظً ّضقِ ٢ ٓوفٕ ًب معنف٘ فثْٚ اجملثَق، هل ٢هق مً العله هفثْاِ  (16ميوأل٘)
ٍفاٍّا اّ مً مىالثُ العنلٔ٘ اىبْخْ  ّقّمٍا عيُ، اّ هيخل الأي٘ ّموا ٓفٔوق   

 ا٨طنٝياٌ ّالْخْ  ّلْ هظْاٍن ا٤لفاظ ّما هلا مً ضس٘.

  ذمهٛذ األػهىذمهٛذ األػهى
ػبب تخلٔق ا٤عله مع ا٨مواٌ، ّػبْه للنخِلق الاخاٛ علٙ تخلٔق اىبٔج  (17ميوأل٘)

 ًب هماٌ الفطٓ عً اجملثَق اللٖ ػبب تخلٔقِ.
ػبب الفطٓ عً ا٤عله، ّلْ قلق اىبول  هنٍ٘ موً الوومً موً مل     (18ميوأل٘)

ىُ ا٤عله، فاٌ كاٌ عنلُ مااهخّا ل٩ضثٔاي ّع، ٓوً زامعّا للَناٜط ظيّا ها
ّكلا لْ كاٌ مااهخّا لونأٖ اجملثَوق ازبوامع للَوناٜط، اموا لوْ كواٌ فٔوُ ؽلول          

 مْزب للاا٣ٌ فثسب علُٔ ا٨عافٗ.
الفطٓ عً ا٤عله ّتعقف منازع الثخلٔق ّا٨ىثْوام اّ ا٨طنٝيواٌ    (19ميوأل٘)
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 ٘ ّا٨ىوواٛٗ للعلووه  ٤ضووق اجملثَووقًٓ ّاعلنٔثووُ، ػبووب اٌ ٢ ٓوووٌْ هاهووّا للفنقوو
ّالعلناٛ ا٢ضٔاٛ ميَه ّا٢مْاح، ّاؽثٔام عقف مً اىب١ميـب ّاىب١مياح تخلٔق 

 اجملثَق اري ا٤عله اقل ٕنمّا مً الفثي٘.
اكا قلق ٍؾّْا هثؾٔل اىُ هٓق مد٣ّ فااٌ اىُ صبثَق آؽن فنع الثياّٖ  (20ميوأل٘)

 ًب العلنٔ٘ ّالفٖٔل٘ ّع عنلُ ٤ىُ مً ا٨ٍثااِ ًب الثاأق.
لثخلٔق ًب الْازااح ّاونماح ّاىبيثطااح ّاىبونٍّاح، ٢ ّزْة ا (21ميوأل٘)

ٓيخط عً اىبول   ّزْة تعلنُ ٤زواٛ العاافاح، ٍّوناٜاَا، ّامكاىَوا،   
 ّمخقماتَا، ّمياٜل الَع، ّاليَْ، ّفق ا٨مواٌ ّمْامف ا٨هث٣ٛ الغالب.

٢ ٓوفٕ اقثياٛ النىال٘ العنلٔ٘ للنسثَق ّالنزْع الَٔا فا٢ضْي الئ٘  (22ميوأل٘)
لخْق، ٤ٌ مياٜل ا٨هث٣ٛ ًب ال٣ْٗ مود٣ّ ذبثواص افب اىثطٖوام سبونَوا     ّا

 اخياٛ ال٣ْٗ.
اكا اتفق ًب اخياٛ ال٣ْٗ ميوأل٘ ٢ ٓعلوه ضونَوا ػبوْه اٌ ٓواين       (23ميوأل٘)

علٙ اضق الاونفـب موع قْوق اليو١ال ّا٨طو٣ع علوٙ اسبووه هعوق الْو٣ٗ،          
ّمْزوب   ّالعوو علٙ اعوافٗ الْو٣ٗ اكا تواـب اٌ موا اتوٙ هوُ ؽو٣ل الْاقوع        

٨عافٗ ال٣ْٗ، فاكا ظَن اٌ فعلُ ّطٔع ّمااهق للْاقع ّطج ٣ّتُ، ٢ّ 
اعافٗ علُٔ، ّكلا لْ كاٌ الفعل اللٖ زاٛ هُ ٢ ْٓزب ا٨عافٗ علٙ فثوْٚ  

 اجملثَق اللٖ ٓنزع الُٔ.
اكا اضنه اٌ ٍلا الفعل لًٔ حبناو ّلويُ ٢ ٓعله ٍل ٍْ ّازب اّ  (24ميوأل٘)

اٌ ٓأتٕ هوُ هئو٘ مزواٛ الدوْاة لعوقو       ميثطب اّ مااؼ اّ مونِّ، فٔسْه لُ
 اعثاام قْق الْزُ، تّْلّٔا اّ تعاقّٓا علٙ ا٤قْٚ.

اكا كاٌ صبثَقاٌ اضقٍنا اعله ًب اضواو العاافاح ّا٦ؽن اعله ًب  (25ميوأل٘)
اىبعام٣ح فٔسْه تاعٔض الثخلٔق، ّاكا ّام اضقٍنا اّ اريٍنا ٍوْ ا٤علوه   

 مالخّا فٔسب العقّل الُٔ.
ثَق ًب الفثْٚ ربري اىبخلق هـب النزْع افب اكا تنفف اّ تْق  اجمل (26ميوأل٘)

 مً ٓأتٕ ها٤علنٔ٘ هعقِ ّا٨ضثٔاي.
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الْكٔوول ًب عنوول ٓعنوول هثخلٔووق مْكلووُ ٢ ىفيووُ، ّكوولا ا٤زووري    (27ميوأل٘)
 ّالّْٕ.

اكا اّقع آخاعّا اّ ازن ّٔغ٘ عخق هثخلٔق صبثَق ؼبوه هْطثُ خه  (28ميوأل٘)
ً موا  ماح ّقلوق صبثَوقّا ٓخوْل هوالاا٣ٌ ٢ ٖٓونِ ًب ّوط٘ عنلوُ كان، ّلوو        

 ٓيثخالُ ٓعنل فُٔ هفثْٚ اجملثَق الداىٕ.
لْ ماح اجملثَق ٓيعول ّكٔلوُ اىبوأكٌّ موً قالوُ ًب ا٤ّقوال ّال٢ْٓو٘        (29ميوأل٘)

ّالثْنل ًب امْال الخاّنًٓ اما اللٖ ىْاُ اجملثَق مثْلٔوّا للْقو  اّ قّٔنوّا    
علٙ الخْن فاٌ ٢ّٓثُ ّقٔنْمثُ ٢ تاال ًب مقٗ الفطٓ، ّا٨ضثٔاي ٓخثٖٕ 

 اسباكه الَنعٕ ازبقٓق.ا٨كٌ مً 
ضوه اسباكه ازبوامع للَوناٜط ٢ ػبوْه ىخٖوُ ضثوٙ موً صبثَوق         (30ميوأل٘)

آؽن، ا٢ اٌ ٓوٌْ طبالفّا للْاقع اّ ٓداج ؽاأ ميثيقِ اّ ظَْم اليخٓ اىبؾل 
 فٔنا ٓخثُٖٔ مً اىبخقماح.

تعوونل فثووْٚ اجملثَووق هنىووالثُ اّ فثووْاِ اىبووأمٌْ ّووقّمٍا ميووُ     (31ميوأل٘)
ـب، هل ٓوفٕ اؽاام الدخ٘ اللٖ ٓفٔق قْلُ ّهاليناع ميُ مَافَ٘ اّ اؽاام عقل

 ا٨طنٝياٌ.
مً لًٔ ا٣ٍّ ل٩فثاٛ ٢ ٓوٌْ قْلُ ضس٘، كنا ؼبنو علُٔ ا٨فثاٛ  (32ميوأل٘)

 اكا كاٌ ىااّا ل٥اْاٛ اّ تنتب مفيقٗ اّ اهاال ضق اّ اضخا  هاطل.
اكا تاقل مأٖ اجملثَق ّزب علُٔ ا٨ع٣و ّاليعٕ ًب تالٔغُ افب  (33ميوأل٘)

الياهخ٘ مْافخ٘ ل٩ضثٔاي اّ ٢، ّلًٔ هله الاخاٛ  مخلقُٓ ىْاٛ كاىج الفثْٚ
علووٙ قْلووُ ا٤ّل، ٢ّ اعووافٗ ا٤عنووال اليوواهخ٘ لخاعووقٗ الْووط٘ ّالفوونا        
ّا٨زواٛ ّضقٓذ ٢ تعاف ًب ال٣ْٗ ّعبٍْا مً مْامف الثئَل ّا٨مثياٌ ا٢ 
اٌ ٓعله ها٣ٌ العنل اليواهق ّطبالفثوُ للنوأمْم هوُ فو٣ اٍووال ًب ا٨عوافٗ        

 ٛ، ّلْ كاٌ مً الْزْة افب اليقة فٔسْه الاخاٛ علَٔا.ّالخٖا
اكا قلق صبثَقّا ٓخْل مد٣ّ هوفآ٘ الغيل اىبيثطب ٨هاض٘ ال٣ْٗ  (34ميوأل٘)

فناح ّقلق مً ٓخْل هعقو ازواُٜ لل٣ْٗ ٍّْ اىبؾثوام فواٌ ّو٣تُ اليواهخ٘     
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ضبوْو هْطثَا مً ٍلِ ازبَ٘، اما اكا كاٌ قق ايل اي٣ّ ميثطاّا ًب ىاع٘ 
  الثخلٔق فلًٔ لُ اٌ ٓوثفٕ ل٣ْتُ هالغيل اىبيثطب ضثٙ ٓثْٕأ.العقّل ًب

ٓوفٕ ًب ا٢ع٣و االاّا افماص الثاقٓل ًب النىال٘ العنلٔ٘، للا اكا  (35ميوأل٘)
ظَن ؽ٣ل ًب اىبااْع مً ىيؿ مىال٘ اىبنزع العنلٔ٘ ٓنزع افب آؽنٍا تأمؽبّا 

 مع ا٢طنٝياٌ زبَ٘ الْقّم.
فب اع٣و اللٖ ىخول الٔوُ   لًٔ علٙ اللٖ ىخل فثْٚ اجملثَق ا٤ّ (36ميوأل٘)

مأُٓ ازبقٓق، ىعه لْ كاٌ الياقل ّاىبال، ؽاطّٝا ًب اليخل فٔسب علُٔ ا٨عو٣و  
 ّالثقامن.

٢ ػبْه ىبً ٓثؾل الثخلٔق طنٓخّا ًب اعنالُ اٌ ػبنٖ اّال٘ الرباٛٗ  (37ميوأل٘)
اّ الاَووامٗ اّ ا٨ىثْووطاة اّ الثؾوؤري اّ ا٨ضثٔوواي ًب الَوواَاح اسبونٔوو٘  

 اسبوه الَنعٕ الولٕ مع عقو اليٓ اّ انبالوُ اّ  ّاليت مثعلخَا الَع ًب
اىُ معامل هيٓ آؽن، اما الَاَاح اىبْْٕعٔ٘ فٔسْه هعق اٌ قلق اجملثَق ًب 
ضسٔثَا، ّتثعلق الَاَاح اىبْْٕعٔ٘ هاىبْْٕع اشبامزٕ، ّمفع الَاَ٘ يبوً 

 هالفطٓ عيُ مً اري مقؽلٔ٘ للَنع، فاكا ٍع  ًب ماٜع:
 ٍل ٍْ وبن او ؽل. -1
 اشبنن ظبً اّ ٢.ٍع ٍل  -2

فالَوع ا٤ّل ٍواَ٘ مْٕوْعٔ٘ فٔسووْه للنولو  اٌ ؼبوووه هوالرباٛٗ، امووا        
الداىٕ فَْ ٍاَ٘ ضونٔ٘ مخثٖٙ ا٤ّل قاعقٗ الاَامٗ ّلويُ امن فثْاٜٕ ٓيثلوو 
الووقلٔل فريزووع افب اجملثَووق الوولٖ ٓخلووقِ فلعلووُ ٓخووْل هاليساىوو٘ ٍّووْ اىبؾثووام      

 ّاىبََْم.
كاىج مع الثخلٔوق ّلويوُ ٢ ٓعلوه اٌ     اكا عله اٌ اعنالُ الياهخ٘ (38ميوأل٘)

 الثخلٔق معَا كاٌ ّطٔطّا او ٢، فا٤ّل الْط٘.

  
  ثثٕخ االػهًٛحثثٕخ االػهًٛح
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ا٤عله ٍْ اللٖ مبثاه هثطْٔل اسبس٘ علوٙ ا٤ضوواو الَونعٔ٘     (39ميوأل٘)
عً ملو٘ ّاىثيااي ّفَه الئْْ ّعلْو اٍل الأج علَٔه الي٣و ّمعنف٘ 

ً اوريِ ًب ا٨ىوثق٢ل ّاف    الخْاعق الفخَٔ٘ ّا٢ّْلٔ٘ ّٓوٌْ اكدن ققمٗ مو 
اىثيااطّا ّاضيً تعٔٔيوّا ّاقونة للْاقوع، ٢ّ َٓورتي كْىوُ اكدون اىثطٖوامّا        

 للنياٜل الفخَٔ٘ اّ اكدن اضاط٘ ًب العلْو ّمخقماتَا.
 ٓداج ا٨زثَاف ّا٤علنٔ٘ هْزِْ: (40ميوأل٘)

الأي٘ العافل٘ مً كّٖ اشبربٗ ّا٢ىثيااي اكا مل توً معامٕ٘ هأي٘ اؽنٚ  -1
 مدلَا.

 ع اىبفٔق ل٩طنٝياٌ ّاىبرتٍع عً الأي٘.الَٔا -2
 ا٢ٍلٔ٘ ّالخقمٗ ًب الثقمًٓ هََافٗ طلاثُ. -3
 ما ٓقل علٙ قْٗ ا٨ىثيااي ّالقق٘ ًب امزاع الفنّع افب ا٤ّْل. -4
كدنٗ الثألٔ  القال علٙ ا٢زثَاف ّا٤خن العلنٕ ًب علْو الخنآٌ ّالفخُ  -5

موً أٍوه ّزوِْ    ّما ٓثعلق هَنا كعله ا٤ّْل ّالو٣و ّالنزوال، ٍّوْ   
معنفوو٘ ا٤علووه ًب ٍوولا الوموواٌ ؽّْْووّا هعووق ا٢متخوواٛ اليووْعٕ العوواو ًب 
أهْاة اىبعنفو٘ ّمموواٌ اىبخامىو٘ ّتعوقف ا٢عو٣و اىبثْوقًٓ، ّفٔوُ ربفٔو          
ٍنعٕ ّاؽ٣قٕ عً طلا٘ العله ّهنٍاٌ انبالٕ ّضس٘ للنخلقًٓ ّعلٙ 

 اٍل اىبعنف٘ ّالاْاٜن ميَه.
لثعووؤـب ا٤علووه للثاوووآً هلطووواظ   العلووه ا٢نبوووالٕ ّضوووقِ لوؤً كافٔووواّ   -6

ا٢ٍووؾأ ّا٢ضووْال، ٢ّضثنووال اشبلوول ًب اىبخووقماح ّلعووقو اسبازوو٘   
 للنزْع الُٔ ٤ٌ اىبقام علٙ اىااهُ ّمخقماتُ ّلْْٕؼ الان  ا٢ؽنٚ.

َٓووورتي ًب اجملثَوووق اىبخَلوووق ا٨ىووو٣و، ّالالوووْ ، ّالعخووول، ّا٨مبووواٌ  (41ميوأل٘)
ٛ، ّاللكْمٗ، ّاسبنٓ٘، ّطَوامٗ  ّالعقال٘، ّاسبٔاٗ ف٣ ػبْه تخلٔق اىبٔج اهثقا

اىبْلووق، ّاٌ ٢ ٓخوول ٕووااُ عووً اىبثعووامل، ّاٌ ٢ ٓووووٌْ مخووا٣ّ علووٙ الووقىٔا 
مْاظاّا ًب ذبْٔلَا، ًّب اشبرب: "مً كاٌ مً الفخَاٛ ّاٜيّا ليفيُ ضافظّا لقٓيُ 
طبالفّا هلْاِ مأعّا ٤من م٢ِْ فللعْاو اٌ ٓخلقِّ"، ٍّلا اشبرب ّما ٍاهَُ ٓقل 
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الثخلٔق لًٔ زقٓقّا هل اٌ اىً تَنٓعُ مْزْفٗ ميل آاو اىبعْْو،  علٙ اٌ
ّعقو افنافِ هاللكن مً هعض الفخَاٛ اىبثخوقمـب اّ اىبثوأؽنًٓ ٢ ٓعوين اىَوه     

 اٍنلِْ اّ مل ٓخْلْا هُ اك اٌ اليوْح اعه مً الفثْٚ هاشب٣ل.
اكا افعٙ صبثَق اّ اضق العلناٛ اىُ اعله مً اجملثَق اىبٔج ف٣ توفوٕ   (42ميوأل٘)

تلع القعْٚ ًب العقّل الُٔ، ف٣هق مً اضناه كلوع ّفوق  الاون  الَونعٔ٘     
 ّاسبس٘ اىبعثربٗ ّاٌ كاٌ معلّمّا فٔنا ٓعثخقِ.

ػبْه الثَاّم هـب الفخَاٛ لقماى٘ الفثْٚ ّمخوقماتَا ّموقمكَا    (43ميوأل٘)
 ّمْْٕعَا ّلوً اىبقام علٙ فثْٚ ا٤عله.

  انرغأ٘ يف االػهًٛحانرغأ٘ يف االػهًٛح
اكدون موً اجملثَوقًٓ اّ العلوه هواىَه      مع اضثنال ا٤علنٔ٘ ًب اخيـب اّ  (44ميوأل٘)

مثياٌّّ ٓثؾري اىبول  ًب العنل هفثْٚ أٖ ميَه، ّا٤قْٚ زْاه الثاعٔض 
 ًب اىبياٜل كنا لْ قلق اضقٍه ًب اضواو العاافاح ّقلق ا٦ؽن ًب اىبعام٣ح.

للنول  ًب هماٌ الفطٓ عً اجملثَق اّ عً ا٤عله اٌ ؽبثام آّا مً  (45ميوأل٘)
ّلُ الاخاٛ علٙ اىبٔج ا٢ اٌ ٓعله علنّا انبالّٔا اٌ هـب اجملثَقًٓ اىبنفف هٔيَه، 

 اجملثَقًٓ ا٤ضٔاٛ مً ٍْ اعله ميُ، ّلُ اٌ ؼبثاي ًب اعنالُ.
٢ ػبْه العقّل مً اسبٕ افب اسبٕ ا٢ عيوق الثيواّٖ هٔيَنوا اّ هعوق      (46ميوأل٘)

العله هاٌ الداىٕ ٍْ ا٤عله هل ػبب ضٔيٝل ّاٌ كواٌ اضوناهِ ا٤علنٔو٘ زواٛ     
 ٢ضخّا.

  نحنحانؼذاانؼذا
العقال٘ ٍني ًب الفثٔوا ّالخٖواٛ ٍّوٕ ملوو٘ اتٔواٌ الْازاواح،        (47ميوأل٘)

ّتنن اونماح، ّا٨ّنام علٙ الْوغاٜن، ّميافٔواح اىبونّٛٗ، ّٓوفوٕ ميَوا      
ضيً الظاٍن ّاليريٗ، ّتداج العقال٘ هالعله، ّا٨ؽثاام، ٍّوَافٗ عوقلـب،   

عاح ٢ّ ّالَٔاع اىبفٔق ل٩طنٝياٌ، هل ٓوفٕ فَٔا مالق الدخ٘ ٤ىَا مً اىبْْٕ
 ٓعثرب ًب الأي٘ اّ الدخ٘ اٌ ٓوٌْ مً اٍل اشبربٗ.
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 تنتفع العقال٘ هْقْع اىبعْٔ٘ ّتعْف هالثْه٘ ّاليقو ّالثقامن. (48ميوأل٘)
اللىْة علٙ قينـب كاريٗ ّّغريٗ، ّمً اكرب الوااٜن الَنن هواهلل،   (49ميوأل٘)

خه قثل اليفً اسبناو، ّعخْ  الْالقًٓ، ّاكل النها، ّقلل اوْي٘، ّاكل 
ّالفنام مً الوض ، ّميَا ا٨ّنام علٙ ّوغاٜن الولىْة، ًّب   مال الٔثٔه، 

ىياٌ عً اهٕ عاقاهلل علُٔ الي٣و: "٢ ّغريٗ مع ا٨ّنام ٢ّ كاريٗ اهً  ؽرب
مع ا٨ىثغفام"، ّىيب افب مََْم الخقماٛ اٌ الولىْة كلوَا كاواٜن ّاعثاوام     

          ٍ ن هعَٖا اّغن هلطواظ موا ٍوْ اكورب ّاىبخامىو٘ معوُ، ّلووً اىبيوثخنأ موً ظوا
الئْْ ّالْزقاٌ ٍْ الثخئه ّاىَا موً الولٔواح اىبَووو٘ كاح اىبناتوب     

 اىبثفاّت٘.
 اكا خاج فخق اجملثَق للَناٜط ػبب علٙ اىبخِلق العقّل افب اريِ. (50ميوأل٘)

  انثماء ػهٗ ذمهٛذ ادلٛدانثماء ػهٗ ذمهٛذ ادلٛد
٢ ػبْه الاخاٛ علٙ تخلٔوق اىبٔوج اكا كواٌ اسبوٕ ٍوْ ا٤علوه اك ػبوب         (51ميوأل٘)

 ؽبثلفاٌ فَٔا هول ًب الثخلٔوق كنْٕوْع    العقّل الُٔ لًٔ فخط ًب اىبياٜل اليت
ّقْق، ٢ّ مبيع كلع مً اىثننام العنل علٙ فثْٚ اجملثَق اىبٔج اليت تعلنَا 

 ا٢ اٌ ٓعله اىبؾالف٘ هٔيَنا فَٔا فٔسب ضٔيٝل النزْع افب اسبٕ.
اكا ٍع  ًب مْح اجملثَق اّ طنّ ما ٓياب عقو زْاه تخلٔوقِ ػبوْه    (52ميوأل٘)

ْطاة ضثٙ ٓثاـب اسبال، ّكولا لوْ اضثنول    الاخاٛ علٙ تخلٔقِ  ٤ّل ا٨ىث
 تاقل مأُٓ.

 اكا ماح اجملثَق اىبخَلق ففٕ اىبيأل٘ ّْم: (53ميوأل٘)
اٌ ٓوٌْ اىبٔج اعله مً اجملثَق اسبٕ فٔسْه الاخاٛ علٙ تخلٔقِ ّقق ػبب  -1

 ًب هعض اسبا٢ح.
اٌ ٓوٌْ اجملثَق اسبٕ ميآّّا للنٔج ًب العله فٔسوب العوقّل افب اسبوٕ     -2

اٌ ٓوأكٌ ًب الاخواٛ علوٙ تخلٔوق اىبٔوج، ّفٔوُ آٖوّا ىوْع         ٨تْافُ هاسبٔاٗ ا٢ 
 مزْع ّلوً علٙ عبْ اىبْزا٘ ازبؤٜ٘.

 اٌ ٓوٌْ اسبٕ ٍْ ا٤عله فٔسب العقّل الُٔ. -3
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عقو اضناه ا٤عله ميَنا ّعقو خاْح الثياّٖ فٔسْه ضٔيٝل الاخاٛ علٙ  -4
 اىبٔج ًب اىبياٜل اليت تعلنَا ّفثاّاِ ًب مىالثُ العنلٔ٘.

نزْع افب اىبٔج هعق العوقّل افب اسبوٕ ا٤علوه ّاٌ مواح     ٢ ػبْه ال (54ميوأل٘)
 ا٢ؽري.

ّْه الاخاٛ علٙ تخلٔق اىبٔج فنواح كلوع اجملثَوق فو٣      (55ميوأل٘) اكا قلق صبثَقّا ػب
ػبْه الاخاٛ علٙ تخلٔقِ ًب ٍلِ اىبيأل٘ هل ػبب النزْع فَٔا افب ا٤علوه موً   

ّْه الاخاٛ علٙ تخلٔق اىبٔج ّموا  ح ٍولا اجملثَوق   ا٤ضٔاٛ، ّاكا قلق صبثَقّا ٢ ػب
ّقلق مً هعقِ مً ػبْه الاخاٛ ّكاٌ اىبٔج ٍْ ا٤عله فٔسْه الاخاٛ علٙ تخلٔقِ 

ّْه الاخاٛ علٙ تخلٔق اىبٔج.  أٖ مً مل ػب
اكا هخٙ علٙ تخلٔق اىبٔج افل٘ اّ مياضب٘ اّ هيواب الثفونٓط اّ    (56ميوأل٘)

الثَقٓق ًب الاطذ عً ا٤عله ّع عنلوُ موع قْوق الخنهو٘، ٍّوْ ّاٌ كواٌ       
مخْنّا فاىُ ٢ ٓلطق قبً عنل مً اري تخلٔق، ٢ّ ػبب علُٔ اعافٗ قاّنّا اّ 

اعنالووُ ًب مووقٗ مووا قاوول تخلٔووق اسبووٕ ا٤علووه ا٢ اكا كوواٌ فَٔووا ؽلوول مْزووب 
 للاا٣ٌ.

  االجرٓاداالجرٓاد
ا٨زثَاف ٍْ ذبْٔل اسبس٘ علٙ ا٤ضواو الَنعٔ٘ الفنعٔ٘ عً  (57ميوأل٘)

ٌّ ملو٘ ّاىثيااي، ّاللٖ ٓيوثأع ذبْؤل اسبسو٘ علوٙ هعوض ا٤ضوواو ف      
الاعض ٓينٙ صبثَقّا مثسوّٜا ٨عبْام اىثيااطُ ًب هاة اّ اهْاة معٔيو٘ موً   
الفخُ، ّالثاآً ًب الونٔ٘ ظاٍن ّقق ٓوٌْ ًب الؤفٔ٘ اّ اسبوه اللٖ لُ اعثاام 
ًب الؤ ، ّاىبثسووٟ آٖوّا علوٙ مناتوب فخوق ٓووٌْ ازثَوافِ ًب ٍوان موً          

ا٨زثَاف كٔفٔ٘ ىفياىٔ٘ اهْاة الفخُ، ّقق ٓوٌْ ًب مياٜل ٓيريٗ، ّّطٔع اٌ 
ّملو٘ هئا٘ ٢ توٌْ ضب٣ّ للثسوٜ٘ ا٢ اىَا كاح مناتوب مثفاّتو٘ ًب الويخٓ    
ّالونال، فاكا كاٌ عامفّا قبخقام معثق هُ مً ا٤ضواو زاه لُ العنل هفثوْٚ  
ىفيُ ًب ؽْْٔ تلع ا٤ضواو ا٢ اكا عله طبالف٘ مأُٓ لفثْٚ ا٤عله، ّاما 

 ٓيريٗ مً الفخُ فا٤ضْي لُ تخلٔق ا٤عله.اكا كاٌ ازثَافِ ًب مياٜل 
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  االدرٛاغاالدرٛاغ
لًٔ كدنٗ ا٨ضثٔاي ٍٕ الانٓق الْضٔق ىبعنف٘ ا٤ّمع ّا٤تخٙ،  (58ميوأل٘)

ّلْ اؽثل  اجملثَقٌّ ًب الفثْٚ ّزب النزْع افب ا٤عله، ّموع الثيواّٖ   
ٓثؾري اىبخلق اضق ا٤قْال مً اري اعثاام للفام  ًب مناتب ا٨ضثٔاي هٔيَه ، 

 ميثيق اضق ا٤قْال ف٣ ْٓع ا٤ؽل هُ. ّاكا خاج ؽاأ
 ا٨ضثٔاي ًب النىال٘ علٙ ىْعـب: (59ميوأل٘)

ّزْهٕ ّٓينٙ مالخّا، ٍّْ ما مل توً معُ فثْٚ ّٓرتٍع العنل هُ علٙ    -1
عبْ ا٢ضرتاه ّاؽل اىبول  اسباٜا٘ لقٓيُ، ٍّْ ًب ٍلِ النىال٘ ٢ ٓثساّه 

نفف اّ عقف اّاهع الٔق ّزاٛ عً اىثق٢ل ّتنزٔع لقلٔلُ ّلؤً عوً تو   
 تْق .

 اىثطااهٕ ٍّْ ما كاٌ مياْقّا اّ ملطْقّا هالفثْٚ فٔسْه تنكُ.  -2
ككنىا لخْل اىبََْم ًب النىال٘ اّ موا ٓييوب الٔوُ للثْكٔوق اّ للأواٌ       (60ميوأل٘)

 ّا٨ؽاام.
٢ ػبْه الخٖاٛ هـب الياٌ يبً لًٔ ٍْ ا٣ٍّ لللع، ٢ّ الرتافع الُٔ،  (61ميوأل٘)

ؽل ضبخّا ّاٌ اخه تولٔفّا موً  ّاىبال اللٖ ١ٓؽل حبونُ ضناو ا٢ اٌ ٓوٌْ ا٦
زَ٘ الانٓخٔ٘ اكا مل ٓيطْن طنٓق اىثواع اسبق هُ، ّمع اعبْام الانٓق هُ اّ 

 عقو ا٢ؽثٔام ف٣ مخه.

  عٍ انثهٕؽعٍ انثهٕؽ
ٓيثطب اىثطااهّا م١كقّا كبنًٓ الْيب اىبنٔو علٙ افاٛ الفناٜض  (62ميوأل٘)

 هل ٓيثطب كبنٓيُ علٙ كل عاافٗ، ّا٤قْٚ مَنّعٔ٘ عاافاتُ ّّط٘ تخلٔقِ،
فاكا كاٌ الْيب ٓخلق صبثَقّا ّعنل هفثْاِ ّقال هلْاُ ماح اجملثَوق زواه لوُ    
الاخاٛ علٙ تخلٔقِ ا٢ اٌ ٓوٌْ اسبٕ ٍْ ا٤علوه فٔسوب العوقّل، ّكولا موع      

 الثياّٖ ًب ا٢علنٔ٘.
 ٓعنل الالْ  ًب اللكن ّا٤ىدٙ هاضق امْم خ٣خ٘: (63ميوأل٘)
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 الٖعٔ . ىااح الَعن اشبًَ علٙ العاى٘ ٢ّ اعثاام هالواب ّالَعن -1
 ؽنّص اىبين ىْاٛ كاٌ جبناع اّ اضث٣و ّعبِْ. -2
اكنال وبً عَنٗ ىي٘ ٣ٍلٔ٘ ًب اللكن، ّتيع ىيـب ًب ا٤ىدٙ ّٓثطخق  -3

 فَٔا هاسبٔض  آّٖا اّ اٌ اسبٔض كاٍ  عً الالْ .
اليي٘ ًب ا٨ّا٣ؼ الَنعٕ ٍٕ اليي٘ اهل٣لٔ٘ أٖ الخننٓ٘ ّصبنوْع   (64ميوأل٘)

ّا ّهعوض ٓووْو، اموا اليوي٘ اىب٣ٔفٓوو٘ اّ    آامَوا خ٣ اٜو٘ ّامهعو٘ ّوبيووٌْ ْٓمو    
النّمٔ٘ فَٕ مشئ٘ ّعقف آامَا خ٣ اٜ٘ ّوبي٘ ّىوثٌْ ْٓموّا ّمهوع ٓوْو،     
فٔوٌْ ىً الالْ  لللكن علٙ ضياة اليي٘ اىب٣ٔفٓ٘ امهع عَنٗ ىي٘ ّماٜيت 
ْٓو تخنٓاّا، ّل٥ىدٙ  اٌ ىيْاح م٣ٔفٓ٘ ّماٜثـب ّوبي٘ ّىثـب ْٓمّا تخنٓاّا، 

ح افب اٌ ٍانّا مً ا٤ٍَن النّمٔ٘ ٓوٌْ ّاضقّا ّخ٣خـب ْٓمّا ّاٌ مع ا٨لثفا
 ٍَن ٍااي ىاقٓ فخق ٓثفق صب١ِٔ ًب ا٤ٍَن اليث٘ ا٤ؽريٗ يبا قال الالْ .

اٌ ٍانّا مً اىبيثطااح اىبلكْمٗ ًب اهْاة ٍلِ النىوال٘ ٓاثيوٙ    (65ميوأل٘)
َا اىثطااهَا علٙ قاعقٗ الثيامع ًب افل٘ الييً، ّضقٓذ مً هل، ّا٨تٔاٌ ه

 مزاٛ اىبالْهٔ٘ ّاىبْافخ٘ لوثاة اهلل.



 

 كخاب انطهارة

  الغاو ادلٛاِ ٔادكايٓاالغاو ادلٛاِ ٔادكايٓا
للْٕووْٛ ّالغيوول ّالثوؤنه ّمووا تيووثااؼ الْوو٣ٗ هووُ، ّاىبوواٛ اىووه  الاَووامٗ

 ىْعاٌ:
ماٛ مالق اللٖ ٢ ؽبالاُ ٍٕٛ ّْٓق  اط٣  لفظ اىباٛ علُٔ لغ٘ ٍّنعّا   -1

 ّا كناٛ اشبواٌ الواري.ّعنفّا ىْاٛ كاٌ قل٣ّٔ كناٛ ا٢هنٓق اّ كدري
ماٛ مٖوال كنواٛ الوْمف ّمواٛ النمواٌ ّالعيوب ّعبٍْوا يبوا ٓعثْون موً             -2

ا٤زياو اّ مبثووص هغوريِ، ّاطلوق علٔوُ لفوظ اىبواٛ صبواهّا هلطواظ اليو٣ٌٔ          
 ّاىباٜعٔ٘.

اىبوواٛ اىبالووق اقيوواو، ازبووامٖ ّميووُ موواٛ اليَوون ّالاطوون، اليوواهع اووري     (1ميوأل٘)
لخلٔل، ّالول معثْه عقا ا٤ؽري  اللٖ ازبامٖ، الاٝن، الون، ماٛ اىبان، ّا

 ٍْ اقل مً كن.
اىباٛ اىبالوق قلو٣ّٔ اّ كودريّا طواٍن ماَون موً اسبوقر ّاشباوذ ا٢ اٌ          (2ميوأل٘)

 ت٣قُٔ اليساى٘ ففُٔ تفْٔل.
ٓيفعل اىباٛ الخلٔل قب٣قاٗ اليسً اّ اىبثيسً ا٤ّل علٙ ا٤قْٚ، اما  (3ميوأل٘)

٣قواٗ الويسً  ا٢ اكا تغوري    اىباٛ اىبالق الودري كازبامٖ ّالون فاىُ ٢ ٓيفعل قب
ّّووام هلووٌْ اليساىوو٘ اّ طعنَووا اّ مؼبَووا، ٢ّ ٓثوويسً هاجملوواّمٗ كنووا اكا   

 توْىج هخع٘ مً ىاٜل ما ظبي٘ جبْامِ ّّام طعنُ مخامهّا هلا.
 مبوً تخئه اىباٛ تخئنّا اىثخنأٜا آؽن ٍّْ: (4ميوأل٘)

اكا ما لُ مافٗ ٓثْل هَا كناٛ اليَن، ٍّْ ٢ ٓويسً قب٣قواٗ اليساىو٘ ا٢     -1
 تغري ّضاكٙ اليساى٘ ًب لْىَا اّ طعنَا اّ مؼبَا فعلّٔا اّ ضئّا ٢ تخقٓنّا.

 ما لًٔ لُ مافٗ ٍّْ علٙ قينـب:  -2
الون كؾواٌ اىباٛ اللٖ توٌْ مياضثُ ىاع٘ ّعَنًٓ ٍربّا اّ أكدن،   ا٤ّل:

ٍّْ ٓلطق هازبامٖ ّٓعثرب كدريّا ٢ّ ٓيفعل قب٣قاٗ الويسً ٢ّ اىبثويسً ا٢   
، ّالَورب ٍوْ طوْل ا٨مثوقاف هوـب       اضق ا٤ّّال الد٣خ٘ كنا تخوقو  مع تغري
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طنل ا٨هَاو ّطنل اشبيْن مع موّق ا٤ّواهع الْىوأ٘ كوٕ ٓأؽول ىوع٘ ،       
 ( ىه .20ّٓوٌْ عبْ )

الخلٔل اللٖ ٢ ٓال، مخقامِ الون فٔيفعل قب٣قاٗ اليسً، ّاىبثويسً   الداىٕ:
 علٙ ا٤قْٚ.

  ادلاء ادلعافادلاء ادلعاف
طاٍنّا ّلويُ اري ماَن مً اسبوقر ّاشباوذ،    اىباٛ اىبٖال ّاٌ كاٌ (5ميوأل٘)

ّاكا ٢قٙ ظبيّا تيسً ا٢ اكا كاىج كدنتُ مفنطو٘ ٢ّ تْوق  علٔوُ اليونآ٘     
 عنفّا.

قالْا اٌ اىباٛ اىبٖال اكا كاٌ كودريّا ٢ّقوٙ قاونٗ موً اليساىو٘ فاىوُ        (6ميوأل٘)
ٓويسً، ّاطلخووْا اسبوووه ّلووً لووْ كوواٌ ىاقلو٘ ىفووط كوواريٗ ٢ّقثوُ قاوونٗ مووً     

سً؟ ا٤قنة ٢، لخاعقٗ ىفٕ اسبنص ًب الوقًٓ ّا٢ىْونال   اليساى٘ فَل ٓي
ّقاعووقٗ اضوورتاو مووال اىبيووله ّعووقو تٖوؤٔعُ ٢ ىوؤنا ّاٌ اىبنتوووو ًب اكٍوواٌ  

 اىبثَنع٘ آىلان اسبْل ّاشباهٔ٘ ّعبٍْنا ّلًٔ ٍلِ اىبخافٓن الواريٗ.
اكا ٢ قٙ اىباٛ الياهل مً ا٤علٙ اليساى٘ ف٣ ٓيسً العالٕ ميُ، كنا  (7ميوأل٘)

 ىباٛ ٓثخان مً اعلٙ فث٣قُٔ عـب ظبي٘.لْ كاٌ ا
ٓلطووق هاىبوواٛ ازبووامٖ مووا كوواٌ مثْوو٣ّ هووُ مووً اىبوواٛ ّاٌ كوواٌ ماكووقّا    (8ميوأل٘)

 كاطنال اليَن اّ الياقٔ٘ اّ اسبْل اىبثْل هاليَن.
لطق هازبامٖ  ٢ّٓ ّٓوٌْ كناٛ الون ، ماٛ ا٨ىال٘ قبيول٘ ما لُ مافٗ  (9ميوأل٘)

و الثقاؽل ّالثقافع هـب للثغآن ًب اىبْْٕع ّعقو ّق  ا٢تْال عنفّا ّعق
 . ما ًب ا٢ىاهٔب ّما ًب ا٦ىٔ٘

اىباٛ اللٖ ٖٓال ملُٔ الْاهٌْ ّميطْ  الغيؤل ضيوب اىبثعوامل     (10ميوأل٘)
ٓاخٙ علٙ مط٣قُ ٢ّ ٓعق مٖافّا، لْق  اىباٛ علُٔ ّل٩ىث٣َن ّقاعقٗ ىفٕ 

 اسبنص. 

  دكاو انكشدكاو انكشأأذغري االٔصاف ٔذغري االٔصاف ٔ
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ري اسبيووٕ أٖ مووا افمن الووثغري الثخووقٓنٖ ٢ عووربٗ هووُ، البووا ٓعثوورب الووثغ (11ميوأل٘)
هالْزقاٌ ّاسبْاٌ فلْ ّب ًب كن مً اىباٛ هْل قلٔول ٢ لوٌْ لوُ حبٔوذ لوْ      
كاٌ لُ لٌْ اهبن مد٣ّ لثغري لٌْ الون فاىُ ٓاخٙ علٙ الاَامٗ ا٢ مع الأي٘ اّ 

 الخنٓي٘ علٙ اشب٣ل.
تغووري ضوونامٗ ّهوونّفٗ ّكدافوو٘ موواٛ الووون ّعبٍْووا ٢ ٓيسيووُ ٨عبْووام   (12ميوأل٘)

الناٜط٘ ّالاعه، ىعه ٢ ٓعثرب الثغري هالق٢لو٘ اىبااهخٔو٘ هول    الثيسًٔ هاللٌْ ّ
ٓوفٕ فُٔ الق٢ل٘ الثٖنئ٘ فلْ اّفن اىباٛ هياب ّقوْع الوقو تويسً ّاٌ مل    
ْٓاع اهبن هلٌْ القو، هل ّاٌ كاٌ الثغري هياب اليساى٘ مً اوري ىويؾَا   

 ٤ٌ اىبقام علٙ ّط٘ ىيا٘ ضْْل الّْ  افب اليساى٘ عنفّا.
الون ظبً ّطاٍن هلٌْ ّاضق كالقو ّعْري النماٌ اكا ّقع ًب  (13ميوأل٘)

 فاّاع اجملنْع كا لٌْ اهبن مل ؼبوه هاليساى٘ علٙ ا٤قْٚ.
اكا ٍع  ًب ضقّر الثغري، اّ كٌْ اىباٛ أّاع ظبيّا، اّ ٢ هال علٙ  (14ميوأل٘)

 طَامتُ، مل ؼبوه هاليساى٘ ل٣ىثْطاة ّأّال٘ الاَامٗ.
ٌ    (15ميوأل٘) ٓووٌْ مثْو٣ّ هوالون اّ     اىباٛ اىبثغري اكا هال تغريِ هيفيوُ موً اوري ا

 ازبامٖ مل ٓاَن.
 اكا ٍع ًب اىباٛ الخلٔل ٍل لُ مافٗ او ٢، فاىُ ٓيسً قب٣قاٗ اليسً. (16ميوأل٘)
لْ ازثنع اىباٛ ًب هخع٘ مً ا٤مل ّاكا ضفنح ٓرتٍع اىباٛ آّٖا ف٣  (17ميوأل٘)

 ٓلطخُ ضوه ازبامٖ ٨عثاام القّاو ًب اىبافٗ.
ّمف علَٔوا لعوقو   ٓثيسً اىباٛ الخلٔل ىْاٛ ّمفح علُٔ اليساىو٘ اّ   (18ميوأل٘)

ا٨عثْاو ّقاعقٗ ا٨ىفعال، ّمفافٍا اٌ م٣قاٗ اليسً تْزب اليساى٘ موع  
 الينآ٘ ّمقمكَا ا٨ىثخناٛ مً الئْْ ّا٨نباع.

الون هاىبياض٘ موعب مثياّٖ ا٣ٕ٤ع طْل كل ميَوا خ٣خو٘ اٍواام     (19ميوأل٘)
 كٔلْ اناو ّقٔل اري كلع. 393.120علٙ ا٤قْٚ، ّٓوٌْ هالؤلْ عبْ 

ىباٛ اقل مً الون ّلْ قبدخال ػبنٖ علُٔ ضوه الخلٔل فٔيسً اكا كاٌ ا (20ميوأل٘)
 قب٣قاٗ اليساى٘.
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لْ نبوق هعوض مواٛ الوون، ٢ّقوٙ الاواقٕ ظباىو٘ فاىوُ ٓويسً لعوقو            (21ميوأل٘)
 عْن٘ ازبامق لُ، ّكلا لْ كاة ٍّٔٝا فَّٔٝا.

  ياء ادلؽشياء ادلؽش
ماٛ اىبان كازبامٖ ّاٌ كاٌ قل٣ّٔ ّزنٚ موً اىبٔوواة اّ علوٙ ّزوُ      (22ميوأل٘)

 ماٛ اىبان علُٔ.اىه  اع ّلْق ا٤مل ّعلُٔ ا٨نب
ٓاَن قباٛ اىبان الفناِ اليسً اكا ىفل فُٔ ٢ّ ؼبثاص افب العْن  (23ميوأل٘)

اّ الثعقف مع هّال عـب اليساى٘، ّاكا ّّل افب هعض ميُ فٔاَن ما ّّول  
 الُٔ، ّكلا ا٤مل اليسي٘.

ٓعثرب ًب تاَري ماٛ اىبان لليسً ىوّلُ علُٔ قبخقام معثق هُ ٢ قاناح  (24ميوأل٘)
تيثْعاُ، ّاٌ ٢ ٓوٌْ ىوّلُ هالْاىا٘ ّهعق تْق  اىبان، كنا  معقّفاح ٢

لْ ّقع علٙ ىاع ٍٕٛ خه هعقٍا ىول قاناح، ىعه ىوّلُ موً اىبٔوواة مود٣ّ    
 ّمعاّى٘ النٓع ٢ ٖٓن قباَنٓثُ ّّق  اعثاامِ ىاه٢ّ مً اليناٛ.

ٓاَن اسبْري اليسً ّالفناِ اىبفونِّ علوٙ ا٤مل ّعبٍْوا قبواٛ      (25ميوأل٘)
اليت ذبثَنا اكا كاىج ظبي٘ ّمثْل٘ هَنوا لْوق  زنٓواٌ     اىبان هل ّا٤مل

 اىباٛ علَٔا.
 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو

ماٛ اسبٔال الْغريٗ ًب اسبناو ّعبِْ اىبثْل٘ هاشبواى٘ ٢ تيسً  (26ميوأل٘)
قب٣قاٗ اليسً ىْاٛ كاىج اشبواى٘ كنّا اّ كاٌ صبنْعَا مع اسبٔال كنّا، ا٢ 

لْووغريٗ ميفْوول٘ ّْٓوول الَٔووا اىبوواٛ هْاىووا٘ ا٤ىاهٔووب    اٌ توووٌْ اسبٔووال ا
اىبثعامف٘ ًب ٍلا الوماٌ ّْٓب علَٔا مً اسبيفٔ٘، اٖ فثط٘ ا٤ىاْة اىبيفْل٘ 
عً اسبْل ّاليت ٓثطوه هَا فثطّا ّاا٣قّا فاٌ اسبْل ٓيسً هاىب٣قاٗ علٙ 

 ا٤قْٚ ٤ٌ ماٛ اسبْل الْغري ٓوٌْ ضٔيٝل ميف٣ّْ عً اشبواى٘ عنفّا.

   أصاف ادلاء أصاف ادلاءذغريذغري
اىباٛ اىبثغري هاليساى٘ اكا الخٕ علُٔ الون ّهال تغريِ ٓاَن لْق   (27ميوأل٘)
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 اتْالُ هاىبعثْه ّتغري اىبْْٕع.
تثطخووق ظباىوو٘ اىبوواٛ ّعبووِْ هووالعله كطسٔوو٘ الخاووع اللاتٔوو٘، اّ    (28ميوأل٘)

هالأي٘، ّالأي٘ ٍاٍقاٌ عق٢ٌ ٍّٕ ضس٘ عخ٣ٜٔ٘ ّتعاقٓ٘ مل ٓنفع الَوامع  
ِِ  غ عيَووا هوول امٖووواٍا قووال تعووافب     ِٔ َرَجـــايَُّه َٔ ََّــ  (1)ظَٚاِسَتِظـٗــَُ ٚا َطـٗـَٝ َِٜ

 .(2)ظَٚأقطَُِٗ ٚا َذ٣َٚ َعِ ٍٍ ََُِّٓهِِغ
الاٝن معنّل ٍّْ صبنع ماٛ ىاهع مً ا٤مل ٢ّ ٓثعقاٍا ًب الغالب  (29ميوأل٘)

  ُ اىووه  ّاكا كوواٌ مووا٠ِ ىاهعووّا فَووْ قبيولوو٘ ازبووامٖ ٤ٌ لووُ مووافٗ ّْٓووق  علٔوو
ّّال الد٣خ٘ ىْاٛ كاٌ مخقامِ كنّا اىبعثْه، ٢ّ ٓيسً ا٢ هثغريِ هاضق ا٤

 اّ اقل ميُ.
اكا مل ٓوً للاٝن مافٗ ىاهع٘، فٔيسً اكا كاٌ اقل مً كن ّاٌ مل  (30ميوأل٘)

 تثغري اّّافُ، ّٓاَن قب٣قاٗ الون.
اىباٛ الناكق اليسً ٓاَن اكا اتْل هازبامٖ اّ الياهع ىبْْٕعٔ٘  (31ميوأل٘)

الْطٔع عيُ ا٨تْال هاىبعثْه ًب ذبخق الاَامٗ ّللئْْ ميَا ما ّمف ًب 
 علُٔ الي٣و: "اكا هل، اىباٛ ققم كن مل ٓيسيُ ٍٕٛ".

تغري الون ّعبِْ هاضق اّّال اىبثيسً الد٣خ٘ ٢ ٓلطخُ هاليسً  (32ميوأل٘)
ا٢ اٌ ٓوٌْ الثغري هّْ  اليساى٘، فاكا ّقع ًب الون فهً مثويسً هالوقو   
ّاّاع هلٌْ القهً ٢ ْٓق  علُٔ اىُ ظبً، ىعه لْ ّام هلٌْ القو فثَنلُ 

 ٝل افل٘ اليساى٘.ضٔي

  ثثٕخ انُجاعحثثٕخ انُجاعح
تداج اليساى٘ هالعله الْزقاىٕ، ّؽرب العقل الْاضق اكا اعبْن  (33ميوأل٘)

العله هُ ّتعلم زوٛ الأي٘ ا٦ؽن، ّاىبََْم عقو اعثاام ؽرب العقل الْاضق ًب 
 اىبْْٕعاح.

                                                           

 .282الاخنٗ ىْمٗ  (1)
 .2الا٣  ىْمٗ  (2)
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تداج اليساى٘ اكا اؽرب هَا كّ الٔق ّاٌ مل ٓوً عواف٢ّ ٨فافتوُ    (34ميوأل٘)
امل هأي٘ تخْل هالاَامٗ فثخقو الأي٘، ّىْاٛ كاٌ ا٨طنٝياٌ، ما فامج مل تع

 ّاضب الٔق مالوّا اّ ميثأزنّا اّ أمٔيّا هل ّاٌ كاٌ ااّاّا.
اكا تعامٕج هٔيثاٌ ًب الاَامٗ ّعقمَا تثياقااٌ، لعقو ّزْف  (35ميوأل٘)

 منزع اّ موٓ٘ ًب اضقاٍنا فا٤ّل الاَامٗ.
ع ٢ تداج اليساى٘ هالظً ّا٢ىااة اليت تْمر الظً ٍّْ تنزٔ (36ميوأل٘)

أضق طنًب الرتفٓق ًب اللًٍ، ا٢ اٌ ٓوٌْ ظيّا ؽاّوّا مرتٍوطّا عوً ا٢موامٗ     
 اليت قاو القلٔل الخاعٕ علٙ ضسٔثَا.

 ٓونِ ا٨ضثٔاي اىباين علٙ الْىْاٌ هل فُٔ اطناع للَٔااٌ. (37ميوأل٘)
العله ا٨نبالٕ كالثفْٔلٕ ٨ضثنال اىبعْٔ٘ ًب اٖ مً اطنافُ،  (38ميوأل٘)

ب ا٨زثيواة عيَنوا، اموا اكا كواٌ     فاكا علوه هيساىو٘ اضوق اىبواٜـب مود٣ّ فٔسو      
اضقٍنا لًٔ ضب٣ّ ٨هث٣ُٜ ف٣ ػبب ا٨زثياة عنا ٍْ ضبل ل٩هث٣ٛ آّٖا ٤ىُ 

 مً الَاَ٘ الاقّٓ٘ فريزع فَٔا افب اّل الرباٛٗ.

  ادلاء ادلغرؼًمادلاء ادلغرؼًم
اىباٛ اىبيثعنل ًب الْٕوْٛ طواٍن ّماَون موً اسبوقر كواسبٔض        (39ميوأل٘)

ّالوويٓ هَووني عووقو اىفعالووُ  ّازبياهوو٘، ّاشباووذ كووالاْل، ّعلٔووُ ا٨نبوواع   
 هاليساى٘ ّٓلطق هُ اىباٛ اىبيثعنل ًب ا٤ايال اىبيقّه٘.

اىبووواٛ اىبيوووثعنل ًب اسبوووقر ا٤كووورب كازبياهووو٘ ّاسبووؤض ّاليفووواٌ      (40ميوأل٘)
ّا٨ىثطإ٘ طاٍن اكا كاٌ الاقٌ طاٍنّا ّػبْه مفوع اشباوذ هوُ، ّا٤ضوْي     

ياه٘ هُ، اىثطااهّا عقو مفع اسبقر كاسبٔض هُ ّالثْٕأ اّ ا٨اثيال مً ازب
 ىعه ٢ ػبْه ايل اىبٔج هُ.

٢ ػبْه الْْٕٛ ّالغيل قباٛ ا٨ىثيساٛ موً الاوْل اّ الغواٜط علوٙ      (41ميوأل٘)
ا٤قْٚ، ّػبْه مفع اشباذ هُ مع عقو تغريِ هاضق ا٤ّّال الد٣خ٘ اٌ كاٌ 
ًب الغيل٘ الداىٔ٘ ّعقو ّّْل ظباى٘ الُٔ مً اشبامص ّؽلِْ مً ازواٛ الغاٜط 

 ٘.الْغريٗ ّازواٛ اليساى
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ماٛ الغ٫يال٘ اىبوٓل٘ لعوـب اليساىو٘ ظبوً ٨ىوُ موً اىبواٛ الخلٔول الولٖ          (42ميوأل٘)
 ٓيفعل قب٣قاٗ اليسً.

ٓوفٕ تاَري الدٔاة اليسي٘ هاىباٛ اىبثْل هوالودري كنواٛ ا٢ىوال٘     (43ميوأل٘)
مً اري ضاز٘ افب فلوَا ّفنكَا ما فاو اىباٛ ٓيثْعاَا ّٓيفل فَٔا ا٢ اكا هخٔج 

 عـب اليساى٘.
لغيا٢ح الوَنهأٜ٘، ّلْ كاٌ اىباٛ اقل مً كن ْٓع الثاَري هْاىا٘ ا (44ميوأل٘)

اكا ؽنص مواٛ الغيوال٘ هؤفٔو٘ ّوطٔط٘، ّا٢ ٓلووو تاَريٍوا قاول ّٕوعَا ًب         
 الغيال٘.

الخاوووناح الووويت تخوووع ًب ا٨ىووواٛ عيوووق ايووول اسبووؤض اّ ازبياهووو٘        (45ميوأل٘)
ّا٨ىثطإ٘ طاٍنٗ، لخاعقٗ ىفٕ اسبنص، ّاّال٘ الاَامٗ، ا٢ اكا كاٌ معَا 

 ّاٌ كاٌ قل٣ّٔ. ظباى٘ عٔئ٘ كالقو
اىباٛ اىبيثعنل ًب مفع اسبقر ا٤كرب اّ اشباذ اّ ا٨ىثيساٛ ّعبوِْ،   (46ميوأل٘)

 اكا كاٌ اكدن مً كن ٓاخٙ علٙ طَامتُ ما مل ٓثغري اضق اّّافُ الد٣خ٘.
ما ٓاخٙ ًب ا٨ىاٛ هعق اٍنا  ماٛ ايالثُ اّ ًب الدْة هعق العْن  (47ميوأل٘)

يفْل عً اول، اما ما هخٕ ٓعثرب طاٍنّا، ٢ّ ٓلطخُ ضوه ماٛ الغ٫يال٘ اللٖ ٓ
 فٔثاع اول هالاَامٗ.

تاَن هعق الثاَري هالثاع الٔق، ّالظنل، ّاليَِّال ّازبنع ىاْل  (48ميوأل٘)
 ٍّْ لفظ عنهٕ ّطٔع.

لْ ازنٚ علٙ اول اليسً مخوقامّا موً اىبواٛ هاٜوقّا علوٙ موا ؼبخوق         (49ميوأل٘)
الاَامٗ كنا لوْ كواٌ يبوا ٢ ٓعثورب فٔوُ الثعوقف، فاىبخوقام الواٜوق هعوق ضْوْل           

 الاَامٗ طاٍن ىب٣قاتُ للنطل هعق طَامتُ.
لْ ٍع  هيساى٘ اىباٛ قال اىثعنالُ لنفع ضقر اسبٔض اّ ازبياه٘ اّ  (50ميوأل٘)

 هعق اىثعنالُ ؼبوه هاَامتُ، ا٢ مع العله هياق اليساى٘ فٔيثْطب هخا٠ٍا.
لْ ٍع  هاهاض٘ اىباٛ ّعبٍْا ؼبوه ها٨هاض٘ لخاعقٗ ا٨هاضو٘ ّاسبلٔو٘    (51ميوأل٘)

 ، اّ اىُ ًب ٓق مً ؼبثنل كْىُ لُ.ا٢ مع ىاق ملؤ٘ الغري
اكا اٍثاُ ظبً اّ مغْْة ًب عقف قلٔل ضبْْم مً ا٤ّاىٕ، ػبب  (52ميوأل٘)
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ا٨زثياة عً ازبنٔع لخل٘ اطنال العله ا٨نبالٕ ّاعبْام الَاَ٘، اما لوْ  
كاٌ ا٨ٍثااِ ًب اري اوْْم كْاضق مً أل  ف٣ ػبب ا٨زثياة عوً ٍوٕٛ   

اسبْن ّلعقو ا٢عثياٛ هالعله ا٢نبالٕ اكا  ميُ، ٤ٌ اوثن٣ح كدريٗ ٢ تخال
كاٌ اضثنال الْقْع ًب اضق اطنال العله ا٢نبالٕ هعٔقّا ليريٗ العخ٣ٛ هعقو 
ا٢عثياٛ قبْافف٘ اليسً اّ اىبغْْة ًب الَاَ٘ اري اوْْمٗ ّلخاعقٗ ىفوٕ  

 اسبنص.

ايوول الْزووُ ّالٔووقًٓ موونٗ ّاضووقٗ ّػبووْه موونتـب، ٢ّ تْووع    (53ميوأل٘)
كاٌ ّْٕٛ مىْل  ْاعقّا، ّعً ا٨ماو الْاف  علُٔ الي٣و:الغيل٘ الدالد٘ ف

 اهلل ّلٙ اهلل علُٔ ّآلُ ّىله منٗ ّاضقٗ.

  انغإسانغإس
 ى١م اسبْٔاٌ ّفٖلثُ علٙ امهع٘ ّزِْ: (54ميوأل٘)

ى١م ظبً العـب كالولب ّاشبيوٓن ظبً، ّٓلطق هوُ ىو١م الووافن اوري      -1
 الوثاهٕ.

 ى١م طاٍن العـب يبا ؼبنو اكلُ طاٍن ّلويُ مونِّ. -2
 نِّ اللطه كاشبٔل ّالاغال ّاسبنري مونِّ.ى١م مو  -3
 ى١م اسبْٔاٌ اللٖ ؼبل أكلُ طاٍن. -4

ٓونِ ى١م اسباٜض اىبثَن٘ هعقو ا٨ضورتاه موً اليساىو٘، اموا ىو١م       (55ميوأل٘)
 اىب١مً فَْ ٍفاٛ مً ىاعـب فاٛ ّهُ ّمف اشبرب الْطٔع ىيقّا.

 الي١م ٍْ هخٔ٘ اىباٛ اللٖ هاٍنِ ا٢ىياٌ اّ اسبْٔاٌ علٙ أقْال: (56ميوأل٘)
 نِ جبينُ ّاعٖاٛ هقىُ.اللٖ هاٍ -1
 هخٔ٘ الاعاو ّالَناة. -2
 ٓيع اىباٜع ها٢ٕاف٘ افب الَناة. -3
 ّق  الي١م علٙ الودري. -4
 هخٔ٘ اىباٛ اللٖ ٍنة ميُ، ّىيب افب ا٢كدن. -5

ّقق ككنىا ًب تخنٓناح حبديا اشبامص ًب الفخُ "كيْه الَوناٜع" الخاٜول هوول    
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ّغنّٖ ّا٢مزع اشبامً ميَا ّضسثُ ّالثْزُٔ العاو هللِ ا٢قْال، ّاليواع 
اع٣ِ ٍّْ اىبعيٙ اللغْٖ آّٖا، ٢ّ ماىع مً اسبا  ما هاٍنِ زيه اسبْٔاٌ هُ 

 هقلٔل ميثخل.

  عإس احلائطعإس احلائط
اكا كاىج اسباٜض مأمْى٘ ّملثفث٘ افب لوّو الثْقٕ ًب تعقٖ القو  (56ميوأل٘)

ّالثيوِ مً اليساى٘ ف٣ كناٍو٘ فٔنوا هاٍونح جبيونَا موً اىبواٛ ّاىباٜعواح اّ        
 يت هخٔج يبا ااثيلج اّ ٍنهج ميُ.الفٖل٘ ال

ى١م اسباٜض اري اىبأمْى٘ اللٖ ٓونِ ٍْ هخٔ٘ ٍناهَا، كنا ٓونِ  (57ميوأل٘)
ما هاٍنح جبينَا مالخّا اّ ًب اىبْامف اليت ٢ تثيوِ فَٔا عوً اليساىو٘، فواكا    
كاىج اري ضبرتهٗ ًب ضال فٌّ ضال، فالوناٍ٘ تيطْن هاسبوال الويت ٢ تثيووِ    

قو، اّ اىَا كاىوج اكا ؽنزوج افب مٔوقاٌ العنول     فَٔا عً اليساى٘ كودنٗ ال
مد٣ّ اضرتهح ّتيوٍج عً اليساى٘ ّتعقَٓا ف٣ كناٍ٘ ضٔيٝل ًب فٖل٘ ٍناهَا 

 ّطعامَا ّما تقؽل هُ ٓقٍا ّما ٢قٙ زينَا.
 اننجاصاث

الاْل ّالغاٜط مً ا٨ىياٌ ّاسبْٔاٌ الولٖ ٢ ١ٓكول سبنوُ     ا٤ّل ّالداىٕ:
نّٓا، ّغريّا اّ كاريّا، هَني اٌ توٌْ لُ ىفً ىاٜل٘ مالخّا ىْاٛ كاٌ هنّٓا اّ حب

اٖ اٌ فمُ ٓئل ضـب اللهع، اّلٔ٘ ظباىثُ، كاليوااع اّ هالعوامل كوازب٣ ل    
هثَقٓق ال٣و، ٍّْ اسبٔوْاٌ الولٖ ٓووٌْ اولا٠ِ عولمٗ ا٨ىيواٌ ضبٖوّا ّعوً         

 الثلكنٗ ىفٕ اشب٣ل ًب اسبا  ازب٣ ل ّاىبْطْٛ هغري اىبأكْل. 
ْٔم ٢ تاْل ّاٌ كاٌ فَٔا زَاه هْلٕ ّلوً الاْل الظاٍن اٌ الا (58ميوأل٘)

 ؽبنص زوٛ مً اشبنٛ، ّا٤قْٚ عقو اليساى٘ ا٢ ًب الأْم اونم٘.
 اكا مل ٓعله اىُ هْل طاٜن ضبنو ا٤كل اّ ضبللُ فٔطوه هالاَامٗ. (59ميوأل٘)
 الاْل ّالغاٜط مً ض٣ل اللطه طاٍن. (60ميوأل٘)
لؤً   ما لًٔ لُ ىفً ىاٜل٘ ّاٌ كاٌ ضناو اللطه فاٌ هْلوُ ّؽونِٛ   (61ميوأل٘)

 هيسً ّميُ الينع اونو ٍّْ اىبََْم.
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 م٣قاٗ الغاٜط ًب هاطً ازبيق ٢ تْزب اليساى٘ ٍّْ اىبََْم. (62ميوأل٘)
ػبْه هٔع الاْل ّالغاٜط مً مأكْل اللطه، ّكلا مً اري اىبأكْل  (63ميوأل٘)

 مع ّزْف انل عخ٣ٜٕ ّطٔع ٍنعّا.
لْ كاٌ ضْٔاٌ ؽامزٕ معـب ّمل ىعله اىُ مأكْل اللطوه اّ ٢، فو٣    (64ميوأل٘)

 اى٘ هْلُ ّمّخُ ٨ّال٘ الاَامٗ.عبوه هيس
فٖل٘ اسبٔو٘ اوري ظبيو٘ علوٙ ا٤قوْٚ لعوقو العلوه هواٌ هلوا فموّا            (65ميوأل٘)

 ىا٣ّٜ.
اىبين مً كل ضْٔاٌ لُ فو ىاٜل ىْاٛ كاٌ ضنامّا اّ ض٢ّ٣، هنّٓا  الدالذ:

 اّ حبنّٓا. 
ما لًٔ لُ ىفً ىاٜل٘ مً اسبْٔاىاح ٢ ف٢ل٘ علٙ ظباى٘ مئُ اٌ  (66ميوأل٘)

 فنل لُ مين.
ْ اللٖ ؽبنص عيوق اىب٣عاو٘ ّالثخأول ّاليظون هو٣ ففوق       اىبلٖ ٍّ (67ميوأل٘)

ّفثْم، ّالْكٖ ٍّْ اللٖ ؽبنص مً ا٤فّاٛ اٖ هياب ا٤منال، ضبوْماٌ 
هالاَووامٗ ىووْاٛ كاىووا مووً النزوول اّ اىبوونأٗ، ّكوولا مطْهوواح الفوونص ّالووقهن، 

 ٨ّال٘ الاَامٗ ّاليٓ ّا٨تفا .
٨ىيواٌ ظبيو٘، ّعلٔوُ    اىبٔثو٘ موً كول موا لوُ فو ىواٜل ّميَوا مٔثو٘ ا         الناهع:

ا٨نباع ّالئْْ اىبيثفٖٔ٘، ّٓلطوق هَوا ازوا٠ٍوا اىبااىو٘ ميَوا ّاٌ كاىوج       
 ّغريٗ.

اىبناف هاىبٔث٘ ما ضلوج هوُ الونّؼ اسبٔوْاىٕ خوه اافمتوُ قبوْح اّ         (68ميوأل٘)
 اىبٔث٘.اىه  ضث  اىفُ لٔؾنص ميُ اسبْٔاٌ اىبلكٙ ٍنعّا ف٣ ْٓق  علُٔ

سبٔواٗ كالْوْل ّالَوعن    ٢ ٓلطق هاىبٔث٘ ازوا٠ٍا اليت ٢ ذبلَا ا (69ميوأل٘)
ّالْهن ّالعظه ّالخنٌ ّاىبيخوام ّالظفون ّاىبؾلوب ّالونُٓ ّالظلو  ّاليوً       
ّالأٖ٘ اكا اكثياج الخَن ا٢علٙ ىْاٛ كاٌ مً اسبْٔاٌ اسب٣ل اّ اسبناو، 
ّاؽلح هعق اىبْح جبو اّ ىث  ّلويَا تغيل مً مطْهاح اىبٔث٘ اٌ ّزقح، 

مٔث٘ ظبوً العوـب كالولوب ّاشبيوٓون فو٣       ٍلا كلُ ًب اىبٔث٘ الااٍنٗ العـب، اما
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 ٓاَن ميَا ٍٕٛ ّاٌ ايل هاىباٛ.
ما ٢ ؼبل اكلُ، ٓيخيه افب قيونـب: طواٍن العوـب كاليويْم، ّظبوً        (70ميوأل٘)

 العـب كالولب. 
 فأمٗ اىبيع اىبااى٘ مً اسبٕ طاٍنٗ. (71ميوأل٘)
تلطووق قبووا ٢ ذبلووُ اسبٔوواٗ ا٨ىفطوو٘ هويوون اهلنوووٗ ٍّووٕ الَووٕٛ    (72ميوأل٘)

ٖ ّاسبنول قاول اٌ ٓأكول فواكا اكول فَوْ       ا٤ّفن اللٖ ٓوٌْ ًب كونِ ازبوق  
 كنِ، ّٓغيل ظاٍنٍا اىب٣قٕ للنٔث٘.

ما ٓثؾل وبريٗ للسؾب ًب ٍلِ ا٤هماٌ مً اىبيثطٖناح اسبقٓد٘  (73ميوأل٘)
 اري اسبْٔاىٔ٘ طاٍن ّض٣ل ا٢ اٌ ٓعله ضنمثُ اّ ظباىثُ كاتّا اّ عنّٕا.

ً ا٤زواٛ اىبااى٘ مً اسبٕ يبا ذبلُ اسبٔاٗ كالٔق ّالنزل كاىبٔث٘ مو  (74ميوأل٘)
ضٔذ اليساى٘ ّا٢قْٚ عقو ّزْة الغيل ّاٌ كاٌ ا٢ضوْي، ٢ّ َٓونل   
اسبوه هاليساى٘ ا٤زواٛ الْغام كازبلقٗ اليت تيفْل موً ا٤ّواع ّالادوْم    

 ّعبٍْا لخاعقٗ ىفٕ اسبنص ّلليٓ.
مٔث٘ ما ٢ ىفوً ىواٜل٘ لوُ كوالْه  ّاشبيفيواٛ ّاليونع طواٍنٗ         (75ميوأل٘)

 ّعلُٔ ا٨نباع ّاليٓ.
ْ سبْٔاٌ ّلوً ٍع ٍول  اكا عله هَٕٛ اىُ مً ا (76ميوأل٘) يبوا لوُ ىفوً     ٍو

 ىاٜل٘ او ٢ فٔطوه هاَامتُ علٙ ا٤قْٚ لخاعقٗ الاَامٗ.
 ٓلطق هاىبٔث٘ ما كهع علٙ اري الْزُ الَنعٕ. (77ميوأل٘)
للنٔثوو٘ اضووواو ؽاّوو٘ ٍّووٕ اليساىوو٘، ّضنموو٘ ا٤كوول، ّعووقو  (78ميوأل٘)

 ال٣ْٗ فَٔا، ّضنم٘ ا٨ىثفاع هَا ا٢ ما ّمف فُٔ فلٔل ؽأ.

  عٕق ادلغهًنيعٕق ادلغهًني
ً ٓق اىبيله مً اللطه ّازبلق ّاريِ ضبوْو هالاَامٗ ما تأؽلِ م (79ميوأل٘)

ّاسبلٔ٘، ٢ّ ػبب الي١ال عيُ، ّعلُٔ ا٨نباع، ّىريٗ اىبثَنع٘، ّالعخ٣ٛ، 
ّاليٓ، ّفُٔ قاعقٗ ٓق اىبيله ا٢ اٌ ٓعله ىاق ٓق اري اىبيله علٔوُ اّ ٓعلوه   

 عقو الثلكٔ٘.
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ٌ       (80ميوأل٘) ٓداوج   ىْ  اىبيولنـب اموامٗ كاٍوف٘ علوٙ اسبلٔو٘، ّالاَوامٗ، ا٢ ا
 ؽ٣ل كلع.

ىْ  اىبيلنـب ّقاعقتُ ٢ تَنل ما كاٌ ميثْمفّا مً ؽامص الوا٣ف   (81ميوأل٘)
ا٨ىوو٣مٔ٘، اّ كووواٌ اىبيَووأ ّالووولاهع اووري ميوووله ّاٌ كوواٌ فاؽووول الوووا٣ف     
ا٨ى٣مٔ٘، اّ ما خاج اٌ كحبُ مت هانٓخ٘ اري ٍنعٔ٘ ٢ّ هأٌ هاىبيثْمف اللٖ 

 عله اىُ كهع علٙ الانٓخ٘ الَنعٔ٘.
له ّىووْ  اىبيوولنـب ٍوواملثاٌ لووول اىبيوولنـب    قاعووقٗ ٓووق اىبيوو   (82ميوأل٘)

ّه٣فٍووه مووً اووري اعثاووام للنوولٍب اّ الوونأٖ، ٍّووٕ مووً عيووآًّ الْضووقٗ   
 الَنعٔ٘.

 القهاا٘ ٢ تاَن زلق اىبٔث٘ ٢ّ ْٓلٙ فُٔ. (83ميوأل٘)
 ٢ ٓاَن هالغيل مً ا٤مْاح ا٢ اىبٔج اىبيله. (84ميوأل٘)
 اليخط قال ّلْص النّؼ ظبً علٙ ا٤قْٚ. (85ميوأل٘)
طفال عً كل ما فُٔ ٕنم علَٔه ػبب علٙ الْلٕ ّا٤و ميع ا٤ (86ميوأل٘)

اّ علٙ اريٍه مً الياٌ ّعنوا ىَوج عيوُ الَونٓع٘ ّفٔوُ الفيواف موً البواي         
اليلْن ّآفاح اللياٌ، ّكلا عً ا٤عٔاٌ اليسي٘ ٍّنهَا يبا فُٔ ٕنم علَٔه 
 هل مالخّا علٙ ا٢قْٚ، ّاما اىبثيسي٘ ف٣ ػبب ميعَه عيَا ّاٌ كاٌ ا٤ضْي.

مينٓ٘ ٢ تْزب ا٨ىفعال هاليساى٘ ٍّْ م٣قاٗ اىبٔث٘ ه٣ مطْه٘  (87ميوأل٘)
 اىبََْم ّلخاعقٗ كل ٍٕٛ ٓاهً هكٕ، ّا٤ضْي ايل اىب٣قٕ.

لْ ماح هعض ازبيق ٢ ْٓوق  علٔوُ اىوُ مٔثو٘ ٤ٌ اىبوقام علوٙ        (88ميوأل٘)
 ؽنّص النّؼ مً نبٔع ازبيق اّ عقمُ.

تثطخق اليساى٘ قبسنف ؽنّص النّؼ ّاٌ كاٌ قاول الوربف علوٙ     (89ميوأل٘)
 ٢ ٓوٌْ ّازاّا ا٢ هعق الربف.ا٤قْٚ ّلوً ايل مً اىبٔج 

ا٢قووْٚ ظباىوو٘ اىبَوؤن٘ ّقاعوو٘ اللطووه الوويت ربوونص ضووـب الْٕووع         (90ميوأل٘)
 ّال٢ْفٗ.

اكا هخووٕ العٖووْ اىبخاووْع مووً اسبووٕ معلخووّا ؼبوووه هاَامتووُ لْووق       (91ميوأل٘)
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 ا٨تْال عنفّا ّعقو ا٨هاى٘.
ازبوٛ الٔيري مً اللطه اللٖ ٓيخاع مع اليً اّ الظفن ؼبوه هاَامتُ  (92ميوأل٘)

ٛ اىبااٌ علُٔ عنفّا، اما اكا كواٌ اللطوه معوُ كودريّا فَوْ      ازبواىه  لعقو ّق 
 ظبً.

لْ ّزق عظنّا صبنفّا ّمل ٓعله اىُ مً ظبً العـب اّ اريِ، موً   (93ميوأل٘)
اىبٔث٘ اّ اىبلكاٗ ؼبوه علُٔ هالاَامٗ، ّكلا لْ عله اىُ مً اىياٌ ّمل ٓعله اىُ 

 مً ميله قق ايل، اّ مً كافن.
اىبالٔ٘ ّللئْْ ّػبْه ا٨ىثفاع  ٢ ػبْه هٔع اىبٔث٘ ٍّْ اىبََْم لعقو (94ميوأل٘)

هَا فٔنا ٢ َٓورتي الاَوامٗ علوٙ ا٤قوْٚ، ىعوه لوْ اؽولح موً ازول ميفعو٘           
 عخ٣ٜٔ٘ ضبلل٘ ٍنعّا فا٤قْٚ ضٔيٝل زْاه الأع ّاؽل الدنً.

فو ما لُ ىفً ىاٜل٘ ىْاٛ كاٌ اىيواىّا اّ ضْٔاىوّا، قلٔول الوقو اّ      اشبامً:
 .كدريِ، ّعلُٔ انباع اىبيلنـب ّالئْْ

 ما لًٔ لُ ىفً ىاٜل٘ كالينع ّالاق فمُ طاٍن. (95ميوأل٘)
القو الْياعٕ ًب ٍلِ ا٤هماٌ ٢ تَنلُ عنْمواح افلو٘ ظباىو٘     (96ميوأل٘)

 القو، اٖ اىُ ضبوْو هالاَامٗ ا٢ اٌ تعله ظباىثُ.
القو اىبثؾل  ًب اللهٔط٘ ّما ١ٓكل سبنُ هعق ؽونّص اىبثعوامل    (97ميوأل٘)

 طاٍن ٨سباقُ حبلٔ٘ اللهٔط٘ ّلخاعقٗ ىفٕ اسبنص.
القو اىبثؾل  ًب اللهٔطو٘ ٢ تعوين ضلٔثوُ هول ٍوْ ضوناو       طَامٗ  (98ميوأل٘)

 لعنْماح ضنم٘ القو، ا٢ ما ٓعق زوٛ مً اللطه ٨ىث٣َكُ فُٔ.
اىباٛ ا٤ّفن اللٖ ؽبنص مً ازبنؼ ّقق ٓثسنوق علٔوُ طواٍن ا٢     (99ميوأل٘)

 اكا عله اىُ فو، ّاكا اىثطال افب زلق ؼبوه هاَامتُ.
قباٛ الفه فالظاٍن القو اشبامص هـب ا٤ىياٌ ظبً ا٢ اكا اىثَلع  (100ميوأل٘)

 طَامتُ.
 العلخ٘ ًب الأٖ٘ ظبي٘ علٙ ا٤قْٚ. (101ميوأل٘)
 القو اللٖ قق ْٓزق مع اللؾب عيق اسبلب ظبً ّميسً لُ. (102ميوأل٘)
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القو اىبَوْن ًب كْىُ مً ضْٔاٌ اّ ٢ ضبوْو هالاَامٗ، ّكولا   (103ميوأل٘)
 الَٕٛ ا٤هبن اللٖ َٓع ًب اىُ فو.

ٍنوا ّاٌ  الولب ّاشبيوٓون الربٓواٌ ّمطْهثَنوا ّازوا٠    اليافٌ ّالياهع:
 كاىج يبا ٢ ذبلُ اسبٔاٗ كالَعن ّالظفن ّالعظه ّعبٍْا.

اىبثْلق مً ضْٔاىـب طبثلفـب مً ضٔذ الاَامٗ ّاليساى٘، ّاسبلٔ٘  (104ميوأل٘)
  ُ تاعووُ ًب ضونووُ، لثاعٔوو٘ اسبوووه  اىووه  ّاسبنموو٘، هوول مالخووّا اكا ّووق  علٔوو

 للنْْٕع.
ا ٢ الوافن اري الوثاهٕ، ّتلطق هُ مطْهاتُ ّازوا٠ِ ّاٌ كاىج يب الدامً:

ذبلُ اسبٔاٗ، ّالوافن ٍْ اللٖ اىثطل فٓيّا اري ا٨ى٣و ٍّْ علٙ قيونـب كوافن   
اري كثاهٕ ّكافن كثاهٕ، ىعه الوفن علٙ مناتب ّكلا اليساىو٘، ّا٨ىوثعنال   

 اعه مً اسبخٔخ٘ ّاجملاه.
الوثاهٕ ٍّْ الَْٔفٖ ّاليْناىٕ طاٍن علٙ ا٤قْٚ ّفُٔ اؽاام  (105ميوأل٘)

للااٜفو٘ ا٤ؽونٚ موً ا٤ؽاوام ّلووً مبووً       عقٓقٗ، ّاىبََْم قال هاليساى٘ 
 هبلَا علٙ الثيوِ ّاسبذ علٙ ازثياهَه ّالأيْى٘ هـب اىبيلنـب ّهٔيَه.

٫ٓلطق هالوافن ميون الٖنّمٖ ٍّْ مً اىثطل ا٨ى٣و ّزطوق   (106ميوأل٘)
عً عله ّعنق قبوا ٍوْ ٕونّمٖ ًب الوقًٓ ا٨ىو٣مٕ اٌ كواٌ مو١فاِ اىووام         

 الثْضٔق اّ النىال٘.
مٖ ٤زل الَاَ٘ ٢ ؼبوه هوفنِ، ىعه ػبب اكا كاٌ ميون الٖنّ (107ميوأل٘)

علُٔ اٌ ٓعنل ٍاَثُ  علٙ الفخُٔ ازبامع للَناٜط، فاكا اّن علوٙ ا٨ىووام   
عً عنق ّاؽثٔام ّكنوال ّكاىوج الَواَ٘ تعوْف افب الَونن ّاىووام النىوال٘        

 ٓعثرب كافنّا.
مً اقون هالَوَافتـب ّمل ٓيوون موا ٓعلوه اىوُ ٕونّمٖ ًب الوقًٓ          (108ميوأل٘)

 طاٍن.
 اللٖ تَع  ًب اى٣مُ. ٓعثرب طاٍنّا (109ميوأل٘)
ع٪ن٪  ازبيب مً اسبناو كالوىا طاٍن ّلوً ٢ دبوْه الْو٣ٗ فٔوُ     (110ميوأل٘)
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 علٙ ا٤قْٚ.
الوىا ميلنّا فالْلق تاهع اهً  اكا كاٌ اضق الانفـب اىبثْلق عيَنا (111ميوأل٘)

 لُ ًب ا٨ى٣و ّالاَامٗ ل٥ّل، ّالثاعٔ٘ الثوْٓئ٘.
يون ماٜع، ّاما اشبنن علٙ ا٤قْٚ ٍّْ اىبََْم، ّٓلطق هُ كل م الثاىع:

 ازبامق ميُ اللٖ ٓوٌْ ماٜعّا هالعامل كالغلٔاٌ فَْ طاٍن ّلويُ ضناو. 
اليوواريتْ اىبثؾوول مووً ا٤ؽَوواة ّعبٍْووا طوواٍن ٨ىثفوواٛ ضوووه     (112ميوأل٘)

 اشبننٓ٘ هاىثفاٛ امسُ مْْٕعّا ّعنفّا.
ا٤قْٚ طَامٗ العْري العييب قال اٌ ٓولٍب خلدواِ ًب الغلٔواٌ،     (113ميوأل٘)

ًب هواة اليساىواح ّمل ٓداوج الخوْل هواٌ       ّالخقماٛ موً الفخَواٛ مل ٓولكنِّ   
اىبََْم كٍب افب ظباىثُ ّاسباقُ هاشبنن، ىعه ٍْ ضوناو موا مل ٓولٍب خلدواِ     
ىووْاٛ هاليووام، اّ هالَوونً، اّ هيفيووُ ٍّووْ الوولٖ ٓيوونٙ ًب ا٨ّووا٣ؼ         

 هالئَُ.
 لْ الٙ الثنن ّعْريِ ٢ ؼبنو. (114ميوأل٘)
 .ػبْه اكل الوهٔب ّالوَنُ اكا الٙ ًب اىبن  ّا٤مه ّعبٍْنا (115ميوأل٘)

الفخ اع اسباقّا لُ هاشبنن، ٍّْ اىبََْم ّعلٔوُ اليْؤْ، ّالفخواع     العاٍن:
ٍناة مثؾل مً الَوعري علوٙ ّزوُ طبْؤْ، اموا اكا كواٌ مثؾولّا موً اوري          
الَعري فلًٔ قبطنو ٢ّ ظبً ا٢ اٌ ٓوٌْ ميونّا للخٔواٌ ا٨قرتاىوٕ ٍّوْ اٌ    

 كل ميون وبن ّكل وبن ظبً ّضناو.
سبنمثُ ّاىثفاٛ الٖونّمٗ موع ا٤فّٓو٘     ٢ ػبْه ارباك اشبنن فّاٛ (116ميوأل٘)

 ّاىبيثطٖناح اسبقٓد٘.
ا٤قووْٚ طَووامٗ ُايووال٘ اسبنوواو العنووْمٕ ّا٤ضووْي ا٨زثيوواة   (117ميوأل٘)

 عيَا.
مً اماف اٌ ْٓلٕ ًب معاهق الَٔوْف ّاليْوامٚ ٓيوثطب لوُ اٌ      (118ميوأل٘)

 ٓنِ اىباٛ.

  انثُٛح انششػٛحانثُٛح انششػٛح
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للأي٘ ضس٘ فعلٔو٘ ٢ّ ذبثواص افب ضْوْل الظوً هْوققَا ا٢ اكا       (119ميوأل٘)
او١ٍا اضثنا٢ّ ّطٔطّا مازطّا، اّ اٌ تعامل هأي٘ اؽنٚ مدلَا، اضثنل ؽ

 اّ ٓداج اشب٣ل هاسبوه الْاقعٕ.
اليثاٜش العلنٔ٘ ّاىبؾثربٓ٘ اسبقٓد٘ لٔيج ضس٘ ٍنعٔ٘، ىعه مبوً  (120ميوأل٘)

 اعثاامٍا اضٔاىّا ًب رباٝ٘ الأي٘ ًّب ففع اىبفيقٗ.
لْ ٍَق عقل علٙ اضق ٍولًٓ هاىوُ ظبوً، ٍّوَق ا٦ؽون علوٙ        (121ميوأل٘)

يَنا هاليساى٘ فا٤قْٚ ّزْة ا٨زثياة عً اىبعـب فخوط ٤ىوُ موْمف    معـب م
 الأي٘.

اكا ٍووَقا هوواٌ ضالثووُ اليوواهخ٘ اليساىوو٘ مووع ازبَوول حبالووُ فعوو٣ّ   (122ميوأل٘)
فالظاٍن ّزْة ا٨زثياة ٤ّل ا٨ىثْطاة، اما لْ ٍَقا هاىُ كاٌ ظبيّا 

 ّقال اضقٍنا ا٦ٌ ٍْ طاٍن فٔطوه هاَامتُ.
نٓوـب ٓوٌْ كل ميَنوا كا ٓوق   لْ كاٌ الَٕٛ هٔق ٍؾْـب كالَ (123ميوأل٘)

فعلٔ٘، ّلوً لْ قال اضقٍنا اىُ طاٍن ّقال ا٦ؽن اىُ ظبً فٔيخط الخو٢ٌْ  
٤ٌ ا٤ؽوول هاضووقٍنا توونزٔع هوو٣ موونزع كنووا اٌ اليساىوو٘ مل تداووج ٍوونعّا  

 ّاىبنزع اّال٘ الاَامٗ.
١ٓؽل هخْل كٖ الٔق ًب اليساى٘ ّاٌ كاٌ فاىخّا هل ّكوافنّا ا٢   (124ميوأل٘)

 ي قْلُ.مع القلٔل علٙ اىخا
اكا كوواٌ كّ الٔووق ّووأّا يبٔوووّا اووري هووال، ّلويووُ يبووً ٓلثفووج افب     (125ميوأل٘)

 مْْٕع اليساى٘ ٢ّ ٓثَاٌّ فَٔا، فا٤قْٚ اسباقُ هلٖ الٔق.
تنتب ا٤خن علٙ قْل ّاضب الٔق ٢ ٓيطْن قبا قال ا٨ىثعنال  (126ميوأل٘)

هل ٍْ اعه، فلْ تْٕأ ٍؾٓ قبواٛ ّاؽورب كّ الٔوق هيساىوثُ ؼبووه هواا٣ٌ       
.ُّْٜٕ 

  اٚح انُجاعح ٔدصٕذلااٚح انُجاعح ٔدصٕذلاكٛفٛح عشكٛفٛح عش
تعثرب النطْه٘ اىبيونٓ٘ ًب الويسً ّاىب٣قوٕ لوُ، أٖ اكا مل تووً       (127ميوأل٘)

مطْه٘ مينٓ٘ هٔيَنا ف٣ تيثخل اليساى٘ ا٢ ًب م٣قٕ مٔج ا٨ىياٌ قال الغيل 
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 ّاٌ كاىا زافـب علٙ ا٤قْٚ.
لووْ كاىووج النطْهوو٘ الوويت فَٔنووا اّ ًب اضووقٍنا اووري ميوونٓ٘ فوو٣   (128ميوأل٘)

 اع ّلخاعقٗ ىفٕ اسبنص.ٓثيسً اىب٣قٙ ّعلُٔ ا٨نب
اكا ٢قٙ ازبيه الااٍن العـب٪ اليسي٘ ّكاٌ كل ميَنا ٓاهيوّا اّ   (129ميوأل٘)

 ىقّٓا زافّا ٢ ٓثيسً الااٍن هاىب٣قاٗ.
هّال عـب اليساى٘ ٓوفوٕ ًب طَوامٗ اسبْٔاىواح، أٖ لوْ كاىوج       (130ميوأل٘)

علٙ اسبْٔاٌ ظباى٘ فثوفٕ اهالثَا لْٔاع اىبْٕع طاٍنّا مً اري ضاز٘ لثاَري 
 اٛ ّعبِْ مً اىباَناح.اىبْٕع هاىب

٢ ٓيسً العالٕ اكا اتْل ازبامٖ ميُ هاليوافل الويسً ىوْاٛ     (131ميوأل٘)
 كاٌ ماٛ اّ اريِ مً اىباٜعاح.

اكا كاٌ اىب٣قٕ زامقّا اؽثْج اليساى٘ قبْٕوع اىب٣قواٗ ىوْاٛ     (132ميوأل٘)
كاٌ ٓاهيّا كالدْة اّ مطاّا مطْه٘ مينٓ٘، فوالاأؿ مود٣ّ لوْ ٢قوٙ زووٛ ميوُ       

 عبْام اليساى٘ قبْٕع اىب٣قاٗ.اليساى٘ ٢ تيسً الاخٔ٘ ٨
مووع الَووع ًب مطْهوو٘ اىبث٣قوؤـب اّ اضووقٍنا، اّ مووع العلووه هَووا  (133ميوأل٘)

ّالَع ًب ىنآثَا ٢ ؼبوه هيساىو٘ اىب٣قوٕ ٨ّوال٘ عوقو ا٨ىثخوال ّاّوال٘       
 الاَامٗ.

اكا ّقع اللهاة اّ الوىاْم اّ الاق ّعبِْ، علٙ اليسً النطب  (134ميوأل٘)
ّعبٍْنا ىْاٛ فَٔا مطْه٘ مينٓ٘ اّ  فاىُ ٢ ٓيخل اليساى٘ افب الدْة ّالاقٌ

٢، لخاعقٗ الاَامٗ ّلعقو اىب٣هم٘ هـب ّقْع مزل اسبَنٗ ًب اليساى٘ ّىخلَا 
هلا ٨ّعثاام تأخن الَٕٛ هاىب٣قواٗ، ىعوه ؼبووه هاليساىو٘ لوْ علوه هيخلوُ لعوـب         

 اليساى٘.
اكا ّقع هعن الفأم ًب القًٍ ازبامق ّعبِْ ٓوفٕ الخاٛ الاعن ّموا   (135ميوأل٘)

 ضْلُ.
نْف ّاىبٔعاٌ مناتب مثفاّتو٘ ّمبووً معنفو٘ ازباموق هاىوُ لوْ       للس (136ميوأل٘)

اؽل ميُ ٍٕٛ هخٕ مواىُ ؽالّٔا سبظ٘ ا٤ؽل ّاٌ امث٥ هااٞ فٔنا هعق، اما لْ 
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 مل ٓاق ؽالّٔا ّامث٥ ًب اسبال فَْ مً اىباٜعاح.
ما ١ٓؽل مً ٓق الوافن اري الوثاهٕ مً اشباو ّالوٓوج ّالعيول    (137ميوأل٘)

قاح طواٍن ا٢ اٌ ٓعلوه  مااٍونتُ لوُ هالنطْهو٘      ّعبٍْا مً اىباٜعاح اّ ازبامو 
 اىبينٓ٘.

٢ تينٖ اليساى٘ اىب٣قٔ٘ للسيه اىبثعن  افب اري مْٕع اىب٣قاٗ   (138ميوأل٘)
ا٢ مع زنٓاٌ العن  ميُ افب ا٤زواٛ ا٤ؽنٚ فثثطخق النطْه٘ اىبينٓ٘ ٍّٕ 

 ازواٛ ماٜع٘ طاٍنٗ تْلع ّىاّا ٨ىثخال اليساى٘.
ع ٍاْة الونٓع ٓوفوٕ ىفٖوَا ٢ّ    اليساى٘ الٔاهي٘ اليت تيثخل م (139ميوأل٘)

ػبب ايل اىبْٕع، ّكلا هالييا٘ للدْة اّ الفناِ اىبلاؿ هالرتاة اليسً 
 فٔوفٕ ىفُٖ، ٢ّ ٖٓن اضثنال هخاٛ ٍٕٛ ميُ هعق العله هوّال الخقم اىبثٔخً.

ٓعثرب مع اىبٔعاٌ ًب الثيسً قاهلٔ٘ الثأخن ّّزْف النطْه٘ ًب اضق  (140ميوأل٘)
 اىبث٣قٔـب اّ كلَٔنا.

٢ ٓيسً خاىّٔا ا٢ اكا اؽثل  ضوه اليساىثـب كنا لوْ   اىبثيسً (141ميوأل٘)
 ٢قٙ الدْة فمّا خه ٢قٙ ه٢ّْ فٔسب تعقف الغيل.
 شرائط صحت انصالة

َٓوورتي ًب ّووط٘ الْوو٣ٗ مالخووّا أٖ ّازاوو٘ اّ ميقّهوو٘ اهالوو٘       (142ميوأل٘)
اليساى٘ عً الاقٌ هل ّضثٙ عنا ٢ ذبلُ اسبٔاٗ كالظفن ّالَوعن، ّكولا عوً    

ري ىاتن ٨ط٣  ا٤فل٘ ا٢ ما ّمف فُٔ عفْ كازبْمة اللااٌ ىاتنّا كاٌ اّ ا
 ّعبِْ يبا ٢ تثه فُٔ ال٣ْٗ.

تْاهع ال٣ْٗ موً ّو٣ٗ ا٨ضثٔواي ّقٖواٛ الثَوَق ّاليوسقٗ،        (143ميوأل٘)
 ّىسقتٕ اليَْ تلطق هال٣ْٗ ًب عقو الْط٘ مع اليساى٘.

٢ َٓرتي طَامٗ اللاواٌ ًب ا٤كاٌ ّا٨قامو٘ ًّب ا٤فعٔو٘ الويت      (144ميوأل٘)
او، ّكلا اليت ١ٓتٙ هَا عخٔب ال٣ْٗ كثيوأط٘ الوٍوناٛ   تياق تواريٗ ا٨ضن

 علَٔا الي٣و.
اللااٌ علوٙ اللطوال الولٖ ٓثغاوٙ هوُ اىبْولٕ       اىه  ٢ ْٓق  (145ميوأل٘)
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ٛ٭، ا٢ اٌ ٓوٌْ اىبْلٕ مثيرتّا هُ فَٔرتي عقو ظباىثُ.  امبا
ميووازق ا٨ىيوواٌ الوويت ػبعلووَا علووٙ ا٤مل عيووق ىووسْفِ ًب     (146ميوأل٘)

٘ اليساى٘ عً ميسق ازباَ٘ ًب ال٣ْٗ ال٣ْٗ ىاع٘ كنا ىٔأتٕ، َّٓرتي اهال
علٙ اٌ ٢ توٌْ ًب مْإع اليسْف ا٤ؽنٚ ظباى٘ مينٓ٘ افب هقىُ اّ لااىُ 

 ٍّْ اىبََْم.
توفٕ طَامٗ ظاٍن ميسق اىبْلٕ ٢ّ اعثاام هااطيُ، ّكولا لوْ    (147ميوأل٘)

 كاٌ ما ذبج الظاٍن ظبيّا.

  ذؽٓري ادلغاجذذؽٓري ادلغاجذ
 ؼبنو تيسًٔ اىبيازق مالخّا. (148ميوأل٘)
ً اىبيازق ىْاٛ كاٌ ًب فاؽلَا اّ ىخفَا دبب اهال٘ اليساى٘ ع (149ميوأل٘)

 اّ الانل القاؽل مً زقماىَا.
الانل اشبامص مً زوقماٌ اىبيوسق ملطوق هاىبيوسق اكا زعلوُ       (150ميوأل٘)

الْاق  زوٛ ميُ، ّكلا لْ ّق  علُٔ عنفّا اىُ مً اىبيوسق فٔلطوق هوُ علوٙ     
 ا٤قْٚ.

دبب اهال٘ اليساى٘ علٙ الفْم، ف٣ ػبْه الثأؽري علٙ عبْ ٓياًب  (151ميوأل٘)
 ٓ٘ العنفٔ٘.الفْم

ؼبوونو افؽووال عووـب اليساىوو٘ افب اىبيووازق اكا كوواٌ فٔووُ ٍثووع       (152ميوأل٘)
 سبنمثَا.

ّزْة اهال٘ اليساى٘ عً اىبيازق كفاٜٕ ٢ّ ؽبثٓ قبً ظبيَا  (153ميوأل٘)
 اّ كاٌ الياب هالثيسًٔ.

لْ مأٚ ظباى٘ ًب اىبيسق ّقق فؽل ّقج ال٣ْٗ فٔسب اىباافمٗ  (154ميوأل٘)
٢ ىٔنا ّاىُ اؽثٓ ًب ٍلا افب اهالثَا اّ القعْٗ اىبياىا٘ اليت توفٕ ٨هالثَا 

الوماٌ اىاٌ مثاْعٌْ اّ ميثأزنٌّ شبقم٘ اىبيسق ّتيظٔفُ، ٤ٌّ ا٨هالو٘  
ّزْهّا ّمْقاقّا اعه مً اىبااٍنٗ ّالثيأب، ّلْ تنن ا٨هال٘ ّمخقماتوُ موع   
ىع٘ ّقج ال٣ْٗ ّاٍثغل هال٣ْٗ ف٣ْتُ ّطٔط٘ ّاٌ عْٙ ًب الْازب 
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 الفعلٕ اىبيسو ٍّْ ا٨هال٘.
ق  تاَري اىبيسق علٙ ضفن امٕوُ اّ ربنٓوب ٍوٕٛ ميوُ     اكا تْ (155ميوأل٘)

زاه مع مناعاٗ ا٤قل ّاعافٗ ا٤زواٛ هعق تاَريٍا مع ا٨مواٌ ّاىثفاٛ العين 
 ّاىبَخ٘.

اكا تْق  تاَري اىبيسق علٙ ربنٓاُ ّاعافٗ هياُٜ انبع، كنا لْ  (156ميوأل٘)
كاٌ ازبٓ اللٖ عنن هُ ظبيوّا، فواٌ امووً الثوقامن ّاهخواٛ الظواٍن طواٍنّا        

٣ٛ ّاىبيع ّعبِْ ّزب، ّا٢ ف٣ َٓقو ا٢ مع ذبخق اعافٗ هياٜوُ كنوا ًب   هالا
 ضال ّزْف مثربع هالثعنري هعق اهلقو مااٍنٗ.

ما ربُْْ ا٢ىنٗ مً مواٌ ًب الأوج هْوف٘ اىبيوسق ّمْٕوع      (157ميوأل٘)
ال٣ْٗ ٢ ٓلطخُ ضوه اىبيازق ٨عثاام الْق  ّعقو كفآ٘ عونّل عيوْاٌ   

 اىبيسقٓ٘.
هـب اىبيسق العاو ٍّْ اىبيسق ازبامع، ٢ فن  ًب ضوه اىبيازق  (158ميوأل٘)

 ّاشبأ كنيسق الخأل٘ ّميسق اليْ .
ضنم٘ الثيسًٔ تثعلق هعيْاٌ اىبيسقٓ٘ ّتَنل كل ميسق موً   (159ميوأل٘)

 ميازق اىبيلنـب ٢ّ فن  فَٔا هـب فنقَه.
اىبَاٍق اىبَنف٘ كاىبيوازق ًب ضنمو٘ الثيسؤً، ّّزوْة اهالو٘       (160ميوأل٘)

 لياتن ّمْإعَا.اليساى٘ عً الٖناٜع ّما علَٔا مً الدٔاة ّا

  ؼٓاسج ٔسق ادلصذفؼٓاسج ٔسق ادلصذف
دبب اهال٘ اليساى٘ عً ّم  اىبْط  ّؽاوُ ّزلوقِ ّا٣فوُ     (161ميوأل٘)

 ّؼبنو مً ؽاُ اّ ّمقُ هالعْٖ اىبثيسً.
٢ ػبْه كبوـب الوافن مً الخنآٌ، ّاٌ كاٌ ًب ٓقِ ػبب اؽلِ ميُ  (162ميوأل٘)

 مع ا٢مواٌ ّّق  عيْاٌ اهلثع اّ الثيسًٔ.
ُ     (163ميوأل٘) اّ قبالووُ الولٖ    ّزْة تاَري اىبْط  ٢ ٓيطْون قبوً ظبيو

 ظبيُ، ّكلا اىبال اللٖ ٓثْق  علُٔ تاَريِ.
موً ظبوً مْوط  الغوري فَوْ ٕوامً ليخْوُ ّموا اىوثلوو مووً           (164ميوأل٘)
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 ّنل اىبال لثاَريِ.
ػبْه تاَوري الخونآٌ الولٖ ٓعوْف للغوري ّاٌ مل ٓوأكٌ ّواضاُ اّ         (165ميوأل٘)

 تعلم اكىُ ىبا ًب تنكُ مً اهلثع ّلعقو اعبْام ّزْة الثاَري هاىبالع.
ه الخنآٌ ىْاٛ كواٌ كلوُ اّ هعٖوُ ّلوْ آٓو٘ ميوُ،       ٢ فن  ًب ضو (166ميوأل٘)

 موثْهّا علٙ الْم  اّ اسبسن اّ اشبَب ّعبِْ.
 تننب٘ الخنآٌ ٢ ٓلطخَا ضوه ّزْة الثاَري ّلويُ ا٤ضْي. (167ميوأل٘)
ٓلطق هالخنآٌ ًب ضنم٘ الثيسؤً ّّزوْة الوثاَري امسواٛ اهلل      (168ميوأل٘)

 ٣و.تعافب ّامساٛ ا٤ىأاٛ ّا٤ٜن٘ اىبعْْمـب ّاىه الوٍناٛ علَٔه الي

  يٍ يصادٚك انرؽٓرييٍ يصادٚك انرؽٓري
ػبب اهال٘ اليساى٘ عً اىبأكْل ّعً اّاىٕ ا٤كل ّالَنة اكا  (169ميوأل٘)

 كاٌ الثيسًٔ مخقم٘ لثيسً اىبأكْل ّاىبَنّة سبنم٘ اكل اىبثيسً ٍّنهُ.
كنا ؼبنو اكل اليسً ٍّنهُ، ؼبنو الثيأب ٤كل ٍّنة الغري  (170ميوأل٘)

 لُ.
ؼبنو ىخٕ اىبيوناح ل٥طفوال هول ػبوب مفعَوه عيَوا، ّكولا        (171ميوأل٘)

ٜن ا٤عٔاٌ اليسي٘ اكا كاىج مٖنٗ هله، هل مالخّا علٙ ا٤قْٚ كنا تخقو ىا
أٖ ّاٌ مل توً مٖنٗ هَه، ٢ّ ٓيطْن ّزْة النفع هالْلٕ ّالْالقًٓ هل 

 ٍْ مالق مع ا٨مواٌ ٤ىُ مً فنّع ا٤من هاىبعنّل ّاليَٕ عً اىبيون.

  اخثاس انغري تانُجاعحاخثاس انغري تانُجاعح
ًب هٔثوع اّ فناٍوع    اكا هاٍن الٖٔ  هالنطْه٘ اىبينٓ٘ مْٕوعاّ  (172ميوأل٘)

ّما اٍثَن مً اىب٣همو٘   ا٢ مع اسبنص الَقٓق ّالنازع ظبيّا فٔسب اع٣مُ،
هـب ّزْة ا٨ع٣و مع ذبخق الثيأب ّعقو ّزْة ا٨ع٣و مع عقو ذبخق 
الثيأب مل تداج كلٔثُ ّاط٣قُ ّاخااح ٍٕٛ لَٕٛ ٢ ٓعين ىفُٔ عً اريِ، خه 

 قٓ٘ اول ّاىرتىال الٖٔ .اٌ الثيأب لُ مناتب مثعقفٗ ميَا عاٜ
اكا اىثعام ظنفّا اّ فناٍّا اّ كثاهوّا ّتويسً عيوقِ ػبوب اعو٣و       (173ميوأل٘)
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اىبالع، ٢ّ ػبْه تاَريِ مً اوري اكىوُ ا٢ موع اىثفواٛ الٖونم اّ عوقو اموواٌ        
 ا٨ىثٝلاٌ.

لْ هاع أّ اعام اّ أٍقٚ ٍّٔٝا ظبيّا قاه٣ّ للثاَري اّ اٌ اىثعنالُ  (174ميوأل٘)
 و هيساىثُ.ٓثْق  علٙ طَامتُ ػبب ا٨ع٣

لْ مأٚ ظباىو٘ ًب مأكول اّ ملواً ٍوؾٓ فٔسوْه اؽاوامِ موع         (175ميوأل٘)
ذبخق الَناٜط ؽّّْْا اكا كاٌ ٍلا الَؾٓ ْٓلٕ ًب اليسً فخوق ٓووٌْ   
ا٢ؽاام اضٔاىّا مً مْافٓق تعظٔه ٍعاٜن اهلل ّا٤مون هواىبعنّل ّاليَوٕ عوً     

 اىبيون، كنا لْ مت اع٣مُ هعق ال٣ْٗ ّفُٔ ىٓ ّطٔع الييق.

  اعح انثٕب أ انثذٌاعح انثٕب أ انثذٌانصالج ٔجنانصالج ٔجن
ال٣ْٗ ًب اليسً عً عله ّعنق هاطل٘، ّكلا اكا كاٌ زوا٣ٍّ   (176ميوأل٘)

هاسبوه كنا لْ زَل ٍنطٔ٘ الاَامٗ لل٣ْٗ ٤ىَا ٍني ّاقعٕ ٢ علنٕ علٙ 
 ا٤قْٚ.

لْ كاٌ زا٣ٍّ هاىبْْٕع، كأٌ مل ٓعله حبال٘ خْهُ موً اليساىو٘    (177ميوأل٘)
ج ّوطج ّو٣تُ   فاكا مل ٓلثفج ا٢ هعوق الفونا  موً الْو٣ٗ ّؽونّص الْقو      

 ّلًٔ علُٔ الخٖاٛ، ٢ّ اعافٗ ًب الْقج علٙ ا٤قْٚ.
اىبووناف هالْقووج ٍووْ الْقووج اىبؾْوؤْ للفنٖٓوو٘ فْقووج ّوو٣ٗ  (178ميوأل٘)

 الْاع مً طلْع الفسن افب طلْع الَنً.
اكا الثفووج ًب اخيوواٛ الْوو٣ٗ افب ظباىوو٘ ًب خْهووُ اّ هقىووُ هالووج    (179ميوأل٘)

ٍّْ ًب ال٣ْٗ موً   ٣ّتُ ّعلُٔ ا٨عافٗ، ا٢ اكا كبوً مً الثاَري ّالثاقٓل
 اري لوّو اىبياًب.

ا٤قْٚ اسبا  ىاىٕ اسبوه تولٔفّا اّ ّٕعّا جباٍلُ  ًب ّزوْة   (180ميوأل٘)
 ا٨عافٗ ّالخٖاٛ.

ٓلطووق هازبَوول هاىبْٕووْع ّعووقو ّزووْة ا٨عووافٗ ًب الْقووج       (181ميوأل٘)
 ّالخٖاٛ ؽامزُ:

لْ ايل خْهُ اليسً ّاعثخق طَامتُ خه ّلٙ، ّهعق كلع تاـب لُ هخواٛ    -1
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 ظباىثُ.
 ىثُ خه تاـب هعق ال٣ْٗ اىُ كاٌ ظبيّا.لٍْع ًب ظبا  -2
لووْ علووه هيساىووثُ فوواؽربِ الْكٔوول ًب تاَووريِ هاَامتووُ اّ ٍووَقح الأيوو٘   -3

 هثاَريِ خه تاـب اشب٣ل.
لْ عله هْقْع قانٗ هْل اّ فو مد٣ّ ٍّع ٍل ّقعج علٙ خْهُ اّ علٙ   -4

 ا٤مل ّعبٍْا يبا مل ٓوً مْمف اهث٣ٛ لُ.
ّقاع هاىُ فو الاق اّ فو الخنّؼ اىبعفْ عيُ،  لْ مأٚ ًب هقىُ اّ خْهُ فمّا  -5

اّ اىُ اقل مً القمٍه اّ عبْ كلع خه تاـب هعق ا٨ىْنال مً ال٣ْٗ اىُ 
يبا ٢ دبْه ال٣ْٗ فُٔ كقو ازبنؼ، ّكلا لْ ظً عقو اليساى٘ ظيّا معثربّا 
خه تاـب اىُ يبا ٢ دبْه ال٣ْٗ فُٔ، كنا لْ ظً ما علٙ خْهُ هٔال الاؤض  

 ع اىُ مين.خه اتٖ
اكا كاٌ عيقِ خْهاٌ ٓعله هيساى٘ اضقٍنا ٓونم ال٣ْٗ، ّاكا مل  (182ميوأل٘)

ٓووثنوً ا٢ مووً ّوو٣ٗ ّاضووقٗ فووا٢قْٚ اىووُ ْٓوولٕ ًب اضووقٍنا ٢ عامٓووّا،       
 ّا٤ضْي ضٔيٝل الخٖاٛ ؽامص الْقج ًب الدْة ا٦ؽن اّ ًب اريِ.

اكا كاٌ هقىُ اّ خْهوُ ظبيوّا ّمل ٓووً لوُ موً اىبواٛ ا٢ موا ٓوفوٕ          (183ميوأل٘)
اضووقٍنا، فووا٤قْٚ تاَووري الاووقٌ، ا٢ اكا كاىووج ظباىوو٘ الدووْة اٍووق  لووثاَري

 ّاكدن ضنزّا ف٣ ٓاعق تنزٔطُ.
اكا كاٌ عيقِ مخقام مً اىباٛ ٢ ٓوفٕ ا٢ لنفع اسبوقر اّ لنفوع    (184ميوأل٘)

اشباذ مً الدْة اّ الاقٌ تعـب مفع اشباذ ّاهال٘ عـب اليساى٘، ّٓثٔنه هق٢ّ 
 ٘ ٢ هووقل هلووا، ّالاَووامٗ اىبأٜوو٘   عووً الْٕووْٛ ّالغيوول، ٤ٌ الاَووامٗ اشبادٔوو

للطقر هلا هقل ٍّْ الثٔنه، ّما ٢ هقل لُ مخقو علوٙ موا لوُ هوقل، ّلعوقو      
ّزقاٌ اىبواٛ عيوق امافٗ مفوع اسبوقر هعوق اىوث٣َكُ ًب مفوع اشباوذ فٔووٌْ          

 اسبوه الثٔنه٪ قَنّا ّاىاااقّا.
لْ ّلٙ مع اليساى٘ إانامّا ّضْل الثنوً مً الاَوامٗ ًب   (185ميوأل٘)

اىثأى  ال٣ْٗ أٖ أعافٍا مً زقٓق مع ٍني الاَامٗ اٌ كاٌ  اخياٛ ال٣ْٗ
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الْقج ٓثيع لللع، كنا لْ ٍنع ًب ٣ّٗ الْاع ّكبوً مً اىباٛ اخياٍٛا ّقال 
ىْ  ىاع٘ مً طلْع الَنً مد٣ّ فاٌ الْقج كال لل٣ْٗ ّمخقماتَا ّميَا 

 الغيل اّ الْْٕٛ اّ الثٔنه.
ب اعوافٗ الْو٣ٗ   اكا إان افب اليسْف علٙ ضبل ظبً، ٢ ػب (186ميوأل٘)

 هعق الثنوً مً الااٍن ّلْ ًب الْقج.
اكا ىسق علٙ اىبْٕع اليسً ظباى٘ اري مينٓ٘ ز٣َّ هاىبْْٕع  (187ميوأل٘)

اّ ىئاىّا لُ ٢ دبب علُٔ ا٨عافٗ شبنّزُ هالثؾْٓ ّضقٓذ النفوع، ٤ٌّ  
طَامٗ ميسق ازباَو٘ ٍوني ّلؤً موً مخْمواح اليوسْف ّلويوُ ا٢ضوْي،         

 ضقٗ هواملَا ىئاىّا ٢ ٓاال ال٣ْٗ.ّىٔأتٕ اٌ تنن اليسقٗ الْا

ؼفٗ ػُّ يف انصالج
ُ
ؼفٗ ػُّ يف انصالجيا ٚ
ُ
  يا ٚ

 ٍّْ أمْم: 
فو ازبوونّؼ ّالخوونّؼ مووا فامووج مل تووربأ، ىووْاٛ كوواٌ ًب الاووقٌ اّ  ا٤ّل:

 اللااٌ، قل٣ّٔ اّ كدريّا ّاٌ اموً ا٨هال٘ اّ الثاقٓل.
ٓلطق هوقو ازبونّؼ اىبعفوْ عيوُ، الخؤع اىبثويسً اشبوامص معوُ،          (188ميوأل٘)

 اىبْْٕع علُٔ، ّعن  الاقٌ اىبثْل هُ ًب اىبثعامل. ّالقّاٛ اىبثيسً
فو الاْاىري معفْ عيُ، ّكلا كل قنؼ اّ زنؼ هاطين ؽنص فمُ  (189ميوأل٘)

 افب الظاٍن.
 فو النعال ٢ ٓعفٙ عيُ ٢ّ ٓوٌْ مً فو ازبنّؼ. (190ميوأل٘)
ٓيثطب لْاضب الخنّؼ ّازبنّؼ اٌ ٓغيل خْهُ مً فمَا كل  (191ميوأل٘)

 ْٓو منٗ.
ّ    (192ميوأل٘) ؼ او ٢، فوا٤ضْي  اكا ٍع ًب فو ٍل ٍْ موً ازبونّؼ ّالخون

 ايلُ ّعقو العفْ عيُ، ا٢ اٌ َٓع ٍل ٍْ فو اّ ٢.
اكا كاىج الخنّؼ اّ ازبنّؼ اىبثعقفٗ مثخامه٘ حبٔذ تعق زنضوّا   (193ميوأل٘)

ّاضقّا عنفّا زنٚ علَٔا ضوه الْاضق، فلْ هنٟ هعَٖا مل ػبب ايلُ هل ٍْ 
معفْ عيُ ضثٙ ٓربٟ ازبنٔع، اما لْ كاىج مثااعقٗ فلوْ هونٟ الواعض ّزوب     
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 لُ ا٢ اٌ ٓوٌْ ًب ايلُ ضنص ّاكٚ.اي
الووقو اكا كوواٌ اقوول ًب ىووعثُ مووً الووقمٍه ىووْاٛ كوواٌ ًب الاووقٌ اّ  الدوواىٕ:

اللاوواٌ، مووً ىفيووُ اّ مووً اووريِ عووقا الووقماٛ الد٣خوو٘ مووً اسبوؤض ّاليفوواٌ      
 ّا٨ىثطإ٘ ف٣ عفْ، ّٓلطق هَا فو ظبً العـب اّ اىبٔث٘.

ٓ الناض٘ أٖ اىبياي ًب القمٍه ىعثُ ٢ ّهىُ، ّضقِ ىع٘ اوب (194ميوأل٘)
 ما اغبفض مً هاطً الو ، اّ عخق ا٨هَاو مً الٔق.

اكا كوواٌ الووقو قبخووقام الووقمٍه ّلويووُ كوواٌ مثفنقووّا ًب الاووقٌ اّ   (195ميوأل٘)
اللااٌ اّ فَٔنا فا٤قْٚ العفْ، ّا٤ضْي عقمُ، ّلْ اّواة الوقو ّزَوٕ    

 الدْة فاٌ كاٌ هياب تفَُٔ مً زاىب افب آؽن فَْ ّاضق، ّا٢ فاخياٌ.
و٪ اىبعفْ عيُ ماٜع طاٍن، فا٤قْٚ هخاٛ العفْ لعقو لْ اّاة الق٪ (196ميوأل٘)

هٓافٗ الفنع علٙ ا٤ّل، ا٢ اٌ ٓوٌْ اجملنْع اكدن مً فمٍه ف٣ تَنلُ افل٘ 
 العفْ.

ا٤قْٚ اسبا  اىبثيسً هالقو اكا كاٌ اقل مً فمٍه هالقو اىبعفْ  (197ميوأل٘)
 عيُ.

ّالثوو٘  يبا ٓعفٙ عيُ ما ٢ تثه فُٔ ال٣ْٗ موً اىب٣هوً كالخلييوْٗ     الدالذ:
ّاشبامت ّاشبلؾال ّعبِْ ّعلُٔ الئْْ ّا٨نباع ّقاعقٗ ىفٕ اسبنص، هَني 
اٌ ٢ ٓوٌْ مً اىبٔث٘ ٢ّ مً ازواٛ ظبً العـب ّاىبياي عقو امواٌ ىرت العْمٗ 
هُ تخقٓنّا ّمً اري ع٣ص، ّىثأتٕ تثن٘ ك٣و ًب هاة ما ٓونِ مً اللااٌ ضال 

 ال٣ْٗ.
٢ تثه فٔوُ الْو٣ٗ مدول اليووـب ّالوقمٍه      اونْل اىبثيسً اللٖ  الناهع:

ّالقٓيام ّعبِْ علٙ ا٤قْٚ، اموا اكا كواٌ موً ا٤عٔواٌ اليسيو٘ ّاىبٔثو٘ ّالوقو        
 ٍّعن الولب ّاشبيوٓن ف٣ ػبْه هبلُ ًب ال٣ْٗ.

 اشبٔط اىبثيسً ّعبِْ يبا ؽٔط هُ ازبنؼ ٓعق مً اونْل. (198ميوأل٘)
مثربعوو٘ اّ خووْة اىبنهٔوو٘ للْوويب ىووْاٛ كاىووج أمووُ اّ اريٍووا،      اشبووامً:

ميثأزنٗ، ّا٤قْٚ اسبا  الْأ٘ هالْيب هَني اٌ تغيل الدْة كل ْٓو منٗ 
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طبريٗ هـب ىاعاتُ، ّا٤ّفب ايلُ آؽن اليَام لثْلٕ الظَنًٓ ًب آؽون ّقثَنوا،   
ّالعَاًٛٓ ًب أّل ّقثَنوا موع الاَوامٗ، كنوا َٓورتي عوقو ّزوْف خوْة آؽون          

 عيقٍا، اّ اىَا ضبثاز٘ افب لاً كل ما عيقٍا.
 ٓعفٙ عً كل ظباى٘ ًب الاقٌ اّ الدْة ًب ضال ا٨ٕانام. يافٌ:ال

 في انًطهراث
ٍّوْ اٍنَوا ّاكدنٍوا مشو٢ّْ اك اٌ هواقٕ اىباَوناح اؽثْوج         ا٤ّل: اىباٛ

هأٍاٛ معٔي٘، فَْ ماَن لول مثويسً اكا اىوثْفب علوٙ اوول الويسً ّعلٔوُ       
ِٔ ايَشالوثاة ّاليي٘ ّا٨نباع، قال تعافب غ  .(1)ظَُا٤َّ ََا٤ّ طقُّٗٛراَٚأقَْزيتَٓا ََّ

  ششٔغ ياء انرؽٓريششٔغ ياء انرؽٓري
للناٛ كناَن ٍنّي ميَا ما ٓثعلق هالثاَري هاىباٛ مالخُا اٖ ىْاٛ  (199ميوأل٘)

 كاٌ كدريّا اّ قل٣ّٔ ّاٍنَا: 
هّال عـب اليساى٘ ّا٤خن الواٍ  عً هخاَٜا، ّميُ ا٤زوواٛ الْوغريٗ     -1

 اىبثفنق٘ ىبا هلا مً ّزْف ؽامزٕ.
 لاَامٗ ٢ ٓعأَا.طَامٗ اىباٛ، فالفاقق ل  -2
اط٣  اىباٛ، اٖ اىُ لؤً قبٖوال ّقوق تخوقو اٌ اىبواٛ اىبٖوال ٢ ٓووٌْ          -3

 ماَنّا مً اسبقر اّ اشباذ. 
ٛ٭ ّاىثقام٘، ّتغريِ ًب هقآ٘ ا٨ىوثعنال   (200ميوأل٘) طَامٗ اىباٛ ٍني اهثقا

 الثقمػبٕ ٢ مبيع مً ّط٘ الثاَن ًب الثالٕ.
الاَوامٗ ٍوني   ٍيان فن  هـب طَوامٗ اىبواٛ ّاط٣قوُ ًب اىبخواو، ف     (201ميوأل٘)

للنوواٛ قاوول ا٨ىووثعنال فوو٣ ٖٓوون تيسيووُ هالّْووْل افب اووول الوويسً، امووا   
ا٨ط٣  فنعثرب قال ا٨ىثعنال هأٌ ٢ ٓوٌْ مٖافّا، ف٣ ٖٓن ما ٓاونأ علوٙ   

 الدْة اىبْاْ  عيق العْن.
الغيل هاىباٛ الودري اللٖ ٓوٌْ كنّا اّ اكدن ٓوفٕ فُٔ ىفْك اىبواٛ   (202ميوأل٘)

                                                           

 .48ىْمٗ الفنقاٌ  (1)
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ا٨ط٣ ، ّاىباٛ اىبعْوْم اىبٖوال ضبووْو ضٔيٝول     ًب نبٔع ا٤زواٛ علٙ عبْ 
 هالاَامٗ ٨ىفْالُ عً طاٍن.

  يٍ ششٔغ انرؽٓرييٍ ششٔغ انرؽٓري
مً الَنّي ما ؽبثٓ هاىباٛ الخلٔل اىبيوثعنل ًب اهالو٘ اليساىو٘     (203ميوأل٘)

فٌّ الودري مدل الثعقف ًب هعض اىبثيسياح كوالظنّل، ّاىبثويسً هوالاْل،    
مدول الدٔواة ّالفونِ    ّالثعفري كنا ًب اىبثويسً هْلوْ  الولوب، ّالعْون ًب     

 ّعبٍْا يبا ٓخال العْن.
٢ َٓرتي ّمّف اىباٛ علٙ اىبثيسً ّلويوُ ا٤ضوْي ٤ىوُ طنٓوق      (204ميوأل٘)

 اضرتاهٖ افب الاَامٗ.
اكا ٍع ًب هخاٛ ازواٛ اليساى٘ الْغام هياب هخاٛ الناٜطو٘ اّ   (205ميوأل٘)

اللٌْ ف٣ ؼبوه هالاَامٗ ل٩ىثْطاة، اما مع العله هوّال عـب اليساى٘ ف٣ 
 اللٌْ ّالناٜط٘. اعثاام لاخاٛ

  ذؼذد انغغالخذؼذد انغغالخ
ٓاَن هاىباٛ الخلٔل الدوْة اىبْواْ  ّاٌ ؽونص فٔوُ اىبواٛ هالعْون        (206ميوأل٘)

ملْىّا ٤ىُ ٢ ٫ٓعق موً اىبواٛ اىبٖوال فٔوفوٕ فٔوُ ىفوْك اىبواٛ افب نبٔوع ازواٜوُ          
 ّذبيب ايلثُ مً الغي٣ح.

٢ ػبووب الثووْالٕ ًب الغيوولثـب اّ الغيوو٣ح الْازاوو٘ فٔسووْه اٌ   (207ميوأل٘)
ْو ّالداىٔ٘ ًب الْٔو ا٦ؽن ّلوً دبب الفْمٓ٘ ًب العْن هعق توٌْ ا٤ّفب ًب ٓ

 ّب اىباٛ علٙ الَٕٛ اىبثيسً.
اكا هخٕ هعق الغيل٘ ٍٕٛ مً ازواٛ العـب اليسي٘ ٢ ذبيب تلع  (208ميوأل٘)

 الغيل٘ مً الغيلثـب اّ الغي٣ح علٙ ا٤قْٚ.
ػبب ًب تاَري الدْة اّ الاقٌ هاىبواٛ الخلٔول موً الاوْل الغيول       (209ميوأل٘)

ل النٕٔع اري اىبثغلٖ هالاعاو فٔوفٕ فُٔ ّب اىباٛ منٗ، ىعه منتـب ا٢ ًب هْ
 ٢ ٓوفٕ النِ هل ٢هق مً اىثٔعاة اىباٛ للنطل.
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اىبثيسً هياٜن اليساىاح ا٤ؽنٚ عقا الْلْ  ٓوفٕ ايلُ منٗ  (210ميوأل٘)
 ّاضقٗ ّا٤ضْي الثعقف.

 ا٨ىثننام ًب ّب اىباٛ هعق هّال عـب اليساى٘ ٓلطق هالثعقف. (211ميوأل٘)
ل اىثعنالُ ًب الثاَري ٢ّ ٖٓن تيسيُ عيوق  تعثرب طَامٗ اىباٛ قا (212ميوأل٘)

 ّّْلُ افب اول اليسً.
ٓيووثطب ايوول ا٤ّاىووٕ خوو٣ر مووناح، ّا٤قووْٚ كفآوو٘ اىبوونٗ      (213ميوأل٘)

 الْاضقٗ ا٢ ما فل علُٔ القلٔل اّ خاج ّزقاىّا عقو كفآ٘ اىبنٗ الْاضقٗ فَٔا.
القًٍ اىبثيسً ٢ مبوً تاَريِ جبعلُ ًب الون اسبام ّموزُ هُ،  (214ميوأل٘)

ا٨ىث٣َن، كنوا لوْ ألخوٕ ًب كون موً اىبواٛ ّامثوزوج ّتوقاؽلج         ىعه ٓاَن ه
 ا٤زواٛ.

  انرُجظ تانٕنٕؽانرُجظ تانٕنٕؽ
اكا تيسيووج هووالْلْ  فثعفوون هووالرتاة موونٗ، ّتغيوول هعووقِ هاىبوواٛ  (215ميوأل٘)

 منتـب، ّٓوفٕ النمل، ٢ّ ٓوفٕ النماف ّاليْمٗ عً الرتاة.
الثعفري مخقو علٙ الغيلثـب ٢ّ ػبْه العوً، ّالْلوْ  ٍونة    (216ميوأل٘)

٨ىاٛ هاطنال لياىُ اّ لاعُ لُ، ّلًٔ ميُ مااٍنتُ هغري اللياٌ الولب يبا ًب ا
اّ ّقْع ٍعن الولب اّ عنقُ ًب ا٨ىاٛ ّعبِْ، ّاما ًب ّلْ  اشبيوٓون ّموْح   

 ازبنك فٔغيل ا٨ىاٛ ىاع مناح علٙ ا٤قْٚ.
لْ كاٌ الْلْ  مثعقفّا فاىُ ٓثقاؽل كنا ًب اليساىاح اجملثنع٘،  (217ميوأل٘)

 ّمنتـب هاىباٛ. فٔوفٕ فُٔ الغيل منٗ هالرتاة
لْ تٔخً مً الْلْ  ّلويُ ٍع ٍل ٍْ مً الولوب اّ موً اهلون     (218ميوأل٘)

 فا٤ّل الرباٛٗ ٢ّ ػبب الثاَري.
ظوونّل اشبنوون تغيوول خوو٣ر مووناح ّٓيووثطب فلوَووا هالٔووق اّ   (219ميوأل٘)

 عبٍْا.
ٓوفوٕ ًب الووثاَري هاىبواٛ الووودري الغيول موونٗ ّاضوقٗ، أٖ ٓيووخط      (220ميوأل٘)

 ُ اليو٣و ٍّوْ َٓوري افب     تدلٔذ الغي٣ح ًب اىبعثْه لئْْ ميَا قْلُ علٔو
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اقٓن مً اىباٛ: "اٌ ٍلا ٢ ْٓٔب ٍّٔٝا ا٢ ّقق طَن"، ّا٤ضْي عقو ىخْي 
 الثعفري ًب اىاٛ الْلْ .

الثاَري هاىباٛ الخلٔل ٓوفٕ فُٔ ّوب اىبواٛ ًب ا٨ىواٛ ّافامتوُ افب      (221ميوأل٘)
 اطنافُ خه اٍناقُ، ّٓيثطب اٌ ٓوٌْ خ٣ر مناح ىبْخخ٘ عنام.

لظونّل الويت ػبوب تعفريٍوا     لْ ٍع ًب مثويسً ٍول ٍوْ موً ا     (222ميوأل٘)
 ّتعقف ايلَا خ٣ر مناح اّ مً اريٍا، فالظاٍن كفآ٘ اىبنٗ.

غانح
ُ
غانحانغ
ُ
  انغ

َٓرتي اىفْال الغ٫يال٘ ّفق اىبثعامل عيق الثاَري هاىباٛ الخلٔول   (223ميوأل٘)
ٍّْ اىبََْم، ّالغ٫يال٘ ٍٕ اىباٛ اىبيفْل هيفيُ عً اول اىبغيْل، اّ هالعْن 

ا ٓيفل اىباٛ فُٔ كالدٔاة ّالفونِ، ّٓوفوٕ   اّ ما ٓخْو مخامُ كالغنو هالو   ىب
 ّب اىباٛ علٙ ما ٢ ٓيفل فُٔ اىباٛ كالاقٌ.

اكا تيسً خْة هالقو ف٣ ٓاَن ما فاو اىبواٛ ا٤هبون ؽبونص ميوُ      (224ميوأل٘)
 ٤ىُ كاٍ  عً هخاٛ عـب اليساى٘.

ُايال٘ ا٨ىثيساٛ ّىاٜن اليساىاح طاٍنٗ اكا كاىج ؽالٔ٘ موً   (225ميوأل٘)
اليساى٘ ّمل ٓوثغري لْىَوا هَوا، ٢ّ اعثاوام      ازواٛ اليساى٘ ّمل تيفعل قب٣قاٗ

ليفوونٗ الااووع ٤ىووُ اعووه مووً اىبوواىع الَوونعٕ، ّػبووْه اىووثعناهلا ًب الووثاَري     
 ّا٤ضْي اىثطااهّا ا٨زثياة.

 الثسفٔ  ها٢٢ح الْياعٔ٘ اسبقٓد٘ صبو مع مناعاٗ الَناٜط. (226ميوأل٘)

  
  

  ذؽٓري احلثٕب ٔحنْٕاذؽٓري احلثٕب ٔحنْٕا
عول ًب قاعو٘   اكا تيسً ا٤مه اّ اىبواِ اّ العوقٌ ّعبٍْوا، ػب    (227ميوأل٘)

قناِ اّ ما ٍاهََا ّٓغنً ًب كن حبٔذ ٓيفل اىباٛ افب اىبخقام الولٖ تويسً   
ميُ ّْٓق  علُٔ اتْالُ هاىبعثْه، ّٓاَن آّٖا هاىباٛ الخلٔل هاٌ ػبعل ا٤مه 
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اىبثيسً ًب ظنل ّْٓب علُٔ اىباٛ خه تنا  ايالثُ، ّٓاَون الظونل هوالثاع    
 ٤ىُ آل٘ الغيل.

َن هالودري هل ّالخلٔل اكا ّب علٔوُ  اللطه اىبااْـ اليسً ٓا (228ميوأل٘)
 اىباٛ ّىفل فُٔ افب اىبخقام اللٖ ّّل الُٔ اليسً.

الاطـب ّالعسـب اليسً ٓاَن جبعلُ ؽاوّا خه ّٕعُ ًب الون افب  (229ميوأل٘)
اٌ ٓيفل اىباٛ افب نبٔع ازواُٜ، ّكلا اسبلٔب اليسً جبعلُ زٔيّا ّّٕوعُ ًب  

علَٔنا أٖ اشباو ّازبؾب افب  الون، ّمبوً تاَريٍنا هاىباٛ الخلٔل آّٖا هالْب
اٌ ٓيفل اىباٛ افب نبٔع ازواَٜنا اليسي٘، لعقو ماىعٔ٘ القىْم٘ ًب ازبؾب عً 

 ضْْل الاَامٗ.
اليااح اىبثيسً ٓاَن هالغنً ًب الودري، هل ّالغيل هالخلٔل اكا  (230ميوأل٘)

 عله ّّْل اىباٛ افب نبٔع ازواُٜ.

  االسض ٔانرُٕساالسض ٔانرُٕس
اٛ ًب اطنافوُ موً   الثيْم لًٔ مً الظنّل ّٓوفٕ فٔوُ ّوب اىبو    (231ميوأل٘)

 فْقُ افب ذبج اّ ًب اىبْٕع اليسً منٗ ّاضقٗ ًّب الاْل منتـب.
ا٤مل اىبفنٍّ٘ هاسبسن ّعبِْ تاَن هاىباٛ الخلٔول، ّلووً مواٛ     (232ميوأل٘)

الغ٫يال٘ ٓوٌْ ظبيّا ٢ىفعالُ هاليساى٘ ّلعقو ّق  اىفْالُ فٔسب اؽنازوُ  
ٛ اّ موا هاف،  ّتْنٓفُ اّ ذبفن ضفوريٗ لٔسثنوع فَٔوا اّ ٓثْول هوالون موً اىبوا       

 ّتاَن هالخاٛ كن اّ هاىبان اّ هالَنً مع النطْه٘.

  
  

  احلهٙ ٔانزْةاحلهٙ ٔانزْة
اسبلٕ اليت ْْٓاَا الوافن اكا عله م٣قاتُ هلا مع النطْه٘ ػبب  (233ميوأل٘)

ايلَا ّٓاَن ظاٍنٍا ّػبْه لايَا، ّاكا مل ٓعلوه م٣قاتوُ هلوا موع النطْهو٘      
عـب، هل ٓوفٕ العله فٔطوه هاَامتَا، ٢ّ ٓيطْن العله قب٣قاتُ هلا هلاح ال
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 هؤفٔ٘ ّياعثُ هلا انبا٢ّ.
اللٍب ّعبوِْ موً الفلوواح اكا ّوب ًب اىبواٛ الويسً ّاكٓوب         (234ميوأل٘)

ٓوفٕ تاَري ظواٍنِ لغونل اىوثعنالُ، ّلوْ ظَون الاواطً ها٨ىوثعنال ػبوب         
 تاَريِ ا٢ اكا عله عقو ظباىثُ.

  انظشٔف انكثاسانظشٔف انكثاس
 الظنّل الواام اكا تيسً أضقٍا مبوً تاَريِ: (235ميوأل٘)

 لون.هغنيُ ًب ا -1
 الخاٛ اىباٛ ففع٘ ّاضقٗ فُٔ اكا كاٌ ٓيثْعاُ ّْٓل افب اطنافُ اىبثيسي٘. -2
 مب٥ ماٛ خه ٓفن  ميُ. -3
ػبعل فُٔ اىباٛ خه ٓوقام افب اطنافوُ هالٔوق اّ هغريٍوا خوه ؽبونص مواٛ الغ٫يوال٘          -4

 ٍّولا، ّٓيثطب خ٣ر مناح.
الظنل لْ كاٌ آل٘ للوثاَري كنوا لوْ ّٕوع فٔوُ الويسً لوثاَريِ         (236ميوأل٘)

 ع ٢ّ ؼبثاص افب ايلُ خ٣ر مناح.ٓاَن هالثا
 اىباٛ اىبٖال اليسً ٓاَن اكا اىثَلع هاىباٛ اىبالق اىبعثْه. (237ميوأل٘)
٢ ٓيطْن تاَري اىباٛ ل٥عٔاٌ اىبثيسي٘ هل قق ٓاَن ما ٍْ ظبً  (238ميوأل٘)

 كنا ًب ايل اىبٔج اىبيله فاىُ ٓاَن عيق كباو ايلُ.
ْٔ ، ٍّْ اىبََْم ٍَنٗ عظٔن٘ ّعلٔوُ ىْو  الداىٕ مً اىباَناح: ا٤مل

ميثفٖٔ٘ ٍّٕ تاَن هاطً الخقو ّاليعل هاىبَٕ علَٔوا ّاىبيوع هَوا هعوق هّال     
 عـب اليساى٘.

ٓوفووٕ ميوونٙ اىبَووٕ اّ اىبيووع ّا٤ضووْي اىبَووٕ وبووً عَوونٗ  (239ميوأل٘)
 ؽاْٗ.

٢ ٓوفٕ صبنف اىبناى٘ مً فٌّ ميع اّ مَوٕ، ّكولا ٢ ٓوفوٕ     (240ميوأل٘)
 ميع الرتاة علَٔا ٤ٌ اىبييا  مً ا٤فل٘ اىبَٕ اّ اىبيع ها٤مل.

ا٤مل ًب اىبخوواو علووٙ الوورتاة ّالنموول ّاسبسوون  اىووه   ْٓووق (241ميوأل٘)
ا٤ّلٕ ّْٓق  علوٙ ا٤ظَون علوٙ اسبسون ّا٦زون ّاليوْمٗ ّالخوري ّاىبنمون         
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ّالوإٍ ّا٨مسيج اللٖ ٓغإ ا٤مل، ٢ّ ْٓوق  علوٙ الوْاؼ اشبَوب     
 ّاسبْري ّالفناِ.

 َٓرتي طَامٗ ا٤مل ّزفافَا. (242ميوأل٘)
ليطْ اىبثعامل ٓلطق هااطً الخقو ّاىفل اليعل اسبْإٍ علٙ ا (243ميوأل٘)

 يبا ٓلثو  هَا مً الاـب ّالرتاة ًب ضال اىبَٕ.
٢ فن  ًب اليعول هوـب اىبْويْع موً ازبلوق اّ الخاوً اّ اشبَوب         (244ميوأل٘)

 ّعبِْ َّٓنل اسبلاٛ ّعبِْ يبا ٓثعامل لايُ.
٢ تاَن هاىبَوٕ اليساىو٘ الويت علوٙ ظواٍن الخوقو اّ ًب فاؽول         (245ميوأل٘)

 اليعل.
علٙ هعُٖ ف٣ ٓاَن  لْ كاٌ كباو هاطً الخقو ظبيّا ّضْل اىبَٕ (246ميوأل٘)

 ا٢ اىبخقام اللٖ مَٙ علُٔ للوّو ّّْل كباو ا٤زواٛ اليسي٘ افب ا٤مل.
اكا تيسً اوبٓ الخقو ّمل ْٓل افب ا٤مل ف٣ ٓاَن قب٣قاٗ  (247ميوأل٘)

 الخقو ا٤مل.
 ما هـب اّاهع النزل ٢ تاَنٍا ا٤مل علٙ ا٤قْٚ. (248ميوأل٘)
 اىبيع علٙ اسباٜط اري كال علٙ الظاٍن. (249ميوأل٘)
مل فا٤ّل الاَامٗ ا٢ اكا كاىوج اسبالو٘   لٍْع ًب طَامٗ ا٤ (250ميوأل٘)

 الياهخ٘ اليساى٘ فٔسنٖ اىثْطاهَا.
اكا مل ٓقم قبا ذبج ققمُ ٍل ٍٕ امل او ٍٕٛ آؽن مً فونِ   (251ميوأل٘)

ّعبِْ كنا لْ كاٌ ًب ظلن٘ ّتعلم علُٔ معنفثُ، فاىبَٕ ٢ ٓوفٕ ا٢ هعق العله 
 اىَا امل.

ً ا٤قْٚ مشْل ضوه تاَري ا٤مل لعسل٘ الئامٗ ّعبٍْوا مو   (252ميوأل٘)
اىبنكااح، اما اليساى٘ اليت ًب خيآا العسل٘ ّهـب طٔاتَا ف٣ تاَن اكا كاىج ٢ 

 كبً ا٢مل.
 َٓنل اسبوه اىبول  ّاري اىبول . (253ميوأل٘)
اليعل اىبْيْع مً ازبلق اليسً ّعبِْ ٢ ٓاَون هوا٤مل ٤ىَوا     (254ميوأل٘)
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 ظباى٘ ؽامزٔ٘.
٢ اعثاام للغْب ًب مْْٕع الوثاَري ّعقموُ، فْٔوع الوثاَري      (255ميوأل٘)

 ل يبلْكّا اّ ميثطخّا للغري، ّا٤مل مااض٘ اّ مغْْه٘.ىْاٛ كاٌ اليع
ٍّٕ ماَنٗ ل٥مل ّما ٢ ٓيخل كا٤ٍسام ّا٤هئ٘ ّموا   الدالذ: الَنً

ٓلطق هَا كوا٤هْاة ّالَوااهٔع، ٍّوْ اىبَوَْم ًّب اليوناٜن افعوٙ ا٨نبواع        
 علُٔ.

  ششٔغ انرؽٓري تانشًظششٔغ انرؽٓري تانشًظ
َٓرتي ّزْف مطْهو٘ ميونٓ٘ فٔنوا ٓاَون هالَونً كوٕ ْٓوق          (256ميوأل٘)

 الثاَري ها٨ٍنا  علَٔا.
َٓوورتي ًب الووثاَري هالَوونً اٍوونا  الَوونً علَٔووا مووً اووري     (257ميوأل٘)

ضساة كالغٔه ّعبِْ لثوٌْ ىاب الثسفٔ  ًب ازبنل٘، ٢ّ ٖٓن الغٔه النقٔق 
 ّعبِْ ًب ّق  دبفٔ  الَنً اكا اىثيق الَٔا.

 ًب الثاَري هالَنً َٓرتي هّال عـب اليساى٘ اٌ كاٌ هلا عـب. (258ميوأل٘)
 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو

لْ كاٌ الثسفٔ  عاٜقّا افب النٓع ّاسبنامٗ ا٨ّاياعٔ٘ ّا٢٢ح  (259ميوأل٘)
 ّاىبْافم اسبنامٓ٘ ّعبٍْا ٢ ْٓق  علُٔ الثاَري هالَنً.

٢ ٖٓن ًب الثاَري مياعقٗ النٓع ًب الثسفٔ  هعق ّق  اٍنا   (260ميوأل٘)
 الَنً ّتيأاَا ًب ازبفال.

َنً علٔوُ ّزفافوُ هيواب    كنا ٓاَن ظاٍن ا٤مل هاٍنا  ال (261ميوأل٘)
ا٨ٍنا ، كللع ٓاَن هاطيَا اىبثْل هُ ىْاٛ كاىج اليساى٘ فَٔنا معّا اّ ًب 

 الااطً ّضقِ ا٢ اٌ ٓوٌْ الااطً اري مثْل هالظاٍن.
تاَن ا٤مل اليسي٘ ازباف٘ اكا ّب علَٔا اىباٛ ّاٍنقج علَٔا  (262ميوأل٘)

 الَنً ٍّٕ مطا٘ ىْاٛ كاٌ اىباٛ طاٍنّا اّ ظبيّا.

  سضسضيا ٚهذك تااليا ٚهذك تاال
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ما علٙ ا٤مل مً اسبْٙ ّالنمل ّا٤ضسام ّعبٍْا ٓلطق هَا  (263ميوأل٘)
ًب ضوووه الووثاَري هالَوونً ا٢ اكا اؽوول ميَووا ّّووق  علٔووُ عنفووّا اىووُ مووً      

 اىبيخ٢ْح.
الاياٛ ّما ٓلطق هُ مً ا٤هْاة ّالَااهٔع ّا٤ؽَاة ّعبِْ يبا   (264ميوأل٘)

 ٍْ خاهج ًب ا٤مل ٓلطخُ ضوه ا٤مل.
ّاح ّاليااتاح ّاٌ ىٖسج ا٤ٍسام ّا٤ّما  ّالدنام ّاشبٖن (265ميوأل٘)

 ّهلغج اّاٌ ا٨قثاال تاَن هالَنً ما فامج مل تخاع.
تاَن اسبْن ّالاوْامٖ هالَونً علوٙ ا٤قوْٚ ّاٌ كاىوج موً        (266ميوأل٘)

 اىبيخ٢ْح.
الثفْٔل هـب اىبيخْل ّاري اىبيخوْل اىوثخناٜٕ اك لؤً ًب اؽاوام      (267ميوأل٘)

 اسبٖنمٕ اىبخاو ككن هلنا البا ّمف اىبْٕع ّاىبواٌ ّاول يبا ْٓلع لثخٔٔق ؽرب
 عيُ علُٔ الي٣و: "ما أٍنقج علُٔ الَنً فخق طَن".

اكا ٍووع ًب هّال عووـب اليساىوو٘ اّ ًب مطْهوو٘ ا٤مل ضووـب       (268ميوأل٘)
ا٨ٍنا  اّ ذبخق ازبفال هالَنً اّ  هغريٍا ٢ ؼبوه هالاَامٗ، اما لْ تأكق 
مً ا٨ٍنا  ٍّع ًب عقو ضقّر ماىع ميُ مً ىرت ّعبِْ فٔاين علٙ عوقو  

 قْٚ.اىباىع علٙ ا٤
ٓاَن هالَنً ازبقام اىبثيسً اللٖ ٓثعنل ٤ٍع٘ الَونً،   (269ميوأل٘)

أما زاىب ازبقام مً فاؽل الأج فأىُ ٢ ٓاَن هالَنً ما فاو مل ٓثعونل  
 ٤ٍعثَا.

، ٍّٕ تاقل ضخٔخ٘ الَٕٛ ّّْمتُ اليْعٔ٘ ّتغٔري ؼبْل الناهع: ا٨ىثطال٘
رب اىبلوع  ًب مخْل٘ الؤ ، فالولوب ظبوً العوـب ّلووً اكا اىوثطال ملطوّا ٓعثو       

 طاٍنّا، ّالظاٍن اىُ مل ٓنف ًب مّآاح الْىاٜل اّ ميثقمكَا لفظ ا٨ىثطال٘.
ٓاَن الويسً ّاىبثويسً اكا اىوثطا٢، فثاَون اشبَوا٘ مود٣ّ اكا        (270ميوأل٘)

 ّامح ممافّا لثاعٔ٘ اسبوه للنْْٕع ّاىثفاُٜ هاىثفاٛ ا٨ىه.
تاقل ا٤ّّال ّضْْل الفنع مً ا٤ّل لًٔ مً ا٨ىثطال٘  (271ميوأل٘)
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لٔب اليسً اّ اىبثيسً زايّا ٢ ٓاَن، ّكلا لوْ عسوً العسوـب    فلْ ّام اسب
 قباٛ ظبً، ٨ىثْطاة اليساى٘ ّعقو ّق  ا٨ىثطال٘.

اكا تيسً اىباٛ ّتغري هلوٌْ اليساىو٘ اّ طعنَوا اّ مؼبَوا تغوريّا       (272ميوأل٘)
فعلّٔا، ّمت تيؾٔيُ ّذبْٓلُ افب خبام ٓاَن اكا اىثَلع اّ اتْل هاىباٛ اىبعثْه 

 كالون.
 ٘ علٙ اشبَب اللٖ ْٓري فطنّا علٙ ا٤قْٚ.تْق  ا٨ىثطال (273ميوأل٘)
 ٓاخٙ علٙ اليساى٘ ما ٍع  ًب اىثطالثُ افب ٍٕٛ آؽن. (274ميوأل٘)

ماَن، فاشبنن اكا اىخلب ؽ٣ّ طَن ىْاٛ كاٌ ا٨ىخ٣ة  اشبامً: ا٨ىخ٣ة
 كاتّٔا اّ هالْاىا٘ ّالع٣ص.

ا٤ّاىٕ تاَن هالثاعٔ٘ ّا٤قوْٚ اىَوا ٢ تاَون هازبفوال، ّتاَون       (275ميوأل٘)
 ج خاهث٘ ًب ا٤مل هاٍنا  الَنً علَٔا كنا تخقو.ا٢٦ح اكا كاى

ا٨ىخوو٣ة ىووْع اىووثطال٘ عنفووّا ٍّووْ مووً مْووافٓخَا، ّتثعلووق      (276ميوأل٘)
ا٨ىثطال٘ قبوا لؤً فٔوُ مطْهو٘ ميونٓ٘ آٖوّا، اموا ا٨ىخو٣ة فٔؾوثٓ قبواٜع           

 طبْْٔ فلًٔ لُ مْمف مثقاّل ًب الفخُ ا٢ اىخ٣ة اشبنن ؽ٣ّ.
اَون هوا٨ىخ٣ة، أٖ لوْ    تاَن اىبثيسياح ها٨ىثطال٘ ّقٔول ٢ ت  (277ميوأل٘)

ّّلج ظباى٘ ؽامزٔ٘ كخانٗ هْل افب اشبنن خه اىخلب افب ؽول فاىوُ ْٓواع    
 ؽ٣ّ مثيسيّا.

عْري الثنن ّالوهٔوب ٢ ؼبونو ٢ّ ٓثويسً هالغلٔواٌ ّؼبونو اكا       (278ميوأل٘)
 كاٌ ميونّا.

، ٍْ اىثخوال الويسً اّ اىبثويسً ّضلْلوُ ًب ضبول آؽون       اليافٌ: ا٨ىثخال
 يبا لُ ىفً ىاٜل٘ افب زْل ما ٢ ىفً لُ كالاق. كاىثخال فو ا٨ىياٌ اّ اريِ

٢ ػبْه الثْنل ًب فو الغري ا٢ هاكىُ ّهخٔق عقو الٖنم، ّفٔوُ   (279ميوأل٘)
 الٖناٌ ىبا لُ مً اىبالٔ٘ ًب ٍلا الوماٌ.

لًٔ لْلٕ الافل ا٨كٌ هاؽناص فو الافل ّهٔعُ ّاٍقاُٜ ا٢ مع  (280ميوأل٘)
 ة مالخّا.الغاا٘ ّاىبْلط٘ ّعقو الٖنم علٙ الافل، ّا٤ضْي ا٨زثيا
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اكا مكب زوٛ مً مٔج، اّ مً كافن ظبً، اّ ضْٔاٌ ظبوً ًب   (281ميوأل٘)
 ميله فاىُ ٓاَن ها٨ىثخال ّالثاعٔ٘.

 الياهع: ا٨ى٣و 
لْ اّاع الوافن ميولنّا طَون هقىوُ ّمطْهاتوُ كاْواقُ ّعنقوُ،        (282ميوأل٘)

ّكلا خٔاهُ اليت ٢ قوج مطْهو٘ هقىوُ ضوال الوفون فثاَون آٖوّا هالثاعٔو٘ علوٙ          
 ا٤قْٚ.

 و هالياق هالََافتـب ّعلُٔ ا٨نباع ّاليٓ.ٓثطخق ا٨ى٣ (283ميوأل٘)
الْيب اىبنٔو الوافن اكا اىله ٓخال اى٣مُ اكا كاٌ عً هْريٗ،  (284ميوأل٘)

 كنا تخال ّّٔ٘ الْيب اىبنٔو اىبيله.
 ٘ ، اٖ الاَوامٗ هالْاىوا٘ ّا٨سبوا ، اكا اىوله الووافن تاعوُ       الدامً: الثاعٔو

اهوّا اّ زوقّا ٤ة اّ    ها٨ى٣و ّالاَامٗ اهيُ اري الاال، ىْاٛ كاٌ اللٖ  اىوله 
 امّا.

 اشبنن اللٖ ٓيخلب ؽ٣ّ ٓاَن ظنفُ هالثاعٔ٘. (285ميوأل٘)
آ٢ح تغيوؤل اىبٔووج مووً اليووقٗ ّالدووْة الوولٖ ٓغيوول فٔووُ ّٓووق  (286ميوأل٘)

 الغاىل تاَن عيق كباو اي٣ح اىبٔج.
ا٤ىري الوافن اكا كاٌ اري هال، ّمل ٓوً معُ اهِْ اّ زقِ ٤هُٔ  (287ميوأل٘)

 .فاىُ ْٓاع ميلنّا هثاعٔثُ للنيله اللٖ اىنِ
اطنال الاٝن ّالقلْ ّخٔاة الياهؼ تاَن هاَامٗ الاٝن علٙ الخْل  (288ميوأل٘)

 هثيسً الاٝن.
ٓق الغاىل ّآ٢ح الغيل ّا٦ىٔ٘ ّالغ٫يال٘ الااقٔو٘ ًب اوول هعوق     (289ميوأل٘)

 اىفْاهلا تاَن هالثاعٔ٘.
عً زيق اسبْٔاٌ، فنيخام القزازو٘ مود٣ّ اكا    الثاىع: هّال عـب اليساى٘

 اليساى٘ ّزفج مطْهثَا. تلْر هالعلمٗ ٓاَن اكا هالج عـب
اضواو اليساى٘ تثعلق هالظاٍن فو٣ ٓويسً هواطً ا٨ىيواٌ ّاٌ      (290ميوأل٘)

اّاهثُ اليساى٘، فلْ كاٌ ًب فنُ فو ّافؽل اّاعُ فاٌ ٢قٙ الوقو تويسً،   



 اة الاَامٗكث وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو   56

 

 ّمع عقو اىب٣قاٗ ٢ ٓيسً ّمً الااطً مااق الَفثـب ّازبفيـب.
٨ىيواٌ فٌّ  ٍّوْ الولٖ ٓثغولٚ هعولمٗ ا     العاٍن: اىثرباٛ اسبْٔاٌ ازبو٣ ل 

ازب٣ ل عيُ ّفق اىه  اريٍا، ّاىثربا٠ِ ااثلا٠ِ هالعل  ّالغلاٛ الااٍن ّهّال
اىبقٗ اىبيّْْ٘ لول ضْٔاٌ، ٍّٕ كنا ًب ؽرب اليوْىٕ ًب ا٨هل امهعٌْ ْٓمّا 
ًّب الاخن خ٣خٌْ، ًّب الغيه عَنٗ آاو، ًّب الاط وبيو٘، ًّب الوقزاص خ٣خو٘    

ا٨ىوه، ّلووً ا٤ضوْي سبواظ ا٤قونة موً       آاو، ّقٔل ًب اريٍا ٓوفوٕ هّال  
 الغآاح الوماىٔ٘ اىبيّْْ٘ اع٣ِ.

اىبيّْْ٘ لْقْع اليساىاح ًب الاٝن علٙ الخْل  اسبافٖ عَن: ىوؼ اىبخافٓن
 هثيسيَا اللٖ ٍْ مََْم الخقماٛ.

ٓثيسً الاٝن عيق تغري أضق اّّافُ هاليساى٘، ّٓاَن عيق هّال  (291ميوأل٘)
اهً  ال هاىبافٗ ّىاع اىباٛ، ًّب ّطٔط٘الثغري ّّّ  اليسً هاليوؼ اّ ا٢تْ

هوٓع اليت ٍٕ مً ضبوناح ا٢ؽاام ًب ٍلا الاواة ىويقّا ّف٢لو٘ عوً النٕوا      
علُٔ الي٣و قال: "ماٛ الاٝن ّاىع ٢ ٓفيقِ ٍٕٛ ا٢ اٌ ٓثغري مؼبُ اّ طعنوُ  

 فٔيوؼ ضثٙ ٓلٍب النٓع ّٓأب طعنُ ٤ىُ لُ مافٗ".
اىباٛ اّ ضال الٖنّمٗ ماَن تٔنه اىبٔج هق٢ّ عً الغيل عيق فخق  (292ميوأل٘)

 لاقىُ علٙ ا٤قْٚ.
أموامٗ علوٙ طَوامٗ هقىوُ ّلااىوُ ّفناٍوُ ّلووً         الداىٕ عَن: أا٘ اىبيوله 

 هَنّي: 
 علنُ هاليساى٘ ضونّا ّمْْٕعّا. -1
 اضثنال تاَريِ لللع الَٕٛ. -2
 اىُ يبً َٓثه هالاَامٗ. -3

اسبوه هالاَامٗ ًب أا٘ اىبيله ظاٍنٖ، اما اسبوه الْاقعٕ مً  (293ميوأل٘)
 َامٗ اّ اليساى٘ فاا  علٙ ضالُ.الا

ميوووع اليساىووو٘ عوووً ازبيوووه الْووؤخلٕ ّالوزووواص لووؤً موووً   (294ميوأل٘)
 اىباَناح.
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اسبْٔاٌ اللٖ ٢ ١ٓكل سبنُ ػبْه اىثعنال زلقِ اكا ككٕ ّاٌ  (295ميوأل٘)
 مل ٓقه، ٍّْ اىبََْم.

ازبلووْف الوويت تعوونل ًب اىووْا  اىبيوولنـب ّتْؽوول مووً آووقَٓه   (296ميوأل٘)
لق اىبٔث٘ هالوقه، ا٢ اٌ تداوج   ّاىْاقَه ضبوْم٘ هالثلكٔ٘ ّاٌ قالْا هاَامٗ ز

 ظباىثُ اّ عقو تلكٔثُ.
اسبْٔاىوواح الوويت ٢ ١ٓكوول سبنَووا قاهلوو٘ للثلكٔوو٘، ّا٨ىثفوواع مووً  (297ميوأل٘)

 زلْفٍا ّعبٍْا، ا٢ ظبً العـب كالولب ّاشبيوٓن.
ٓيثطب ايول اىب٣قوٕ فٔنوا مل ٓثويسً ًب موْامف ميَوا م٣قواٗ         (298ميوأل٘)

الفأمٗ اسبٔ٘ مع النطْه٘ الاقٌ اّ الدْة لاْل الفنٌ ّالاغل ّاسبنام ّم٣قاٗ 
 ّظَْم اخنٍا.

  ثثٕخ انؽٓاسجثثٕخ انؽٓاسج
لْ عله هيساى٘ ٍٕٛ ٓيثْطب هخا٠ٍا ا٢ اٌ ٓداج تاَريِ ّمً  (299ميوأل٘)

 مْامف الداْح ٍلا:
 العله الْزقاىٕ اٖ ّاٌ مل ْٓل افب فمز٘ ّمْامف الخاع ّالٔخـب. -1
 الأي٘ ٍّٕ ٍَافٗ عقلـب حبْْل الاَامٗ. -2
ْوْل الاَوامٗ عيوقٍه ّمل ٓووً     اكا اؽرب العق٢ٌ اّ امهع٘ ىيْٗ عً ض -3

كللع عيق اليامع اّ العوً، فول ٓعنل هثولٔفُ ّمأٖ مخلقِ، كنا لوْ  
اؽربا هغيل الَٕٛ اىبثيسً قباٛ ٓعثخقاٌ اىُ مالوق، ّاليوامع ٓعثخوق اىوُ     
مٖال، اّ اىَنا اؽربا عً تاَريِ هغيلُ منٗ  ّاضقٗ، ّاليامع ٓخلق مً 

 هٔي٘ اؽنٚ تثياقااٌ. ْٓزب الثعقف ًب ايلُ، ّلْ عامٕج الأي٘
 اؽاام كٖ الٔق ّاٌ مل ٓوً عاف٢ّ، ّٓلطق هُ الْكٔل. -4
 امامٗ أا٘ اىبيله. -5
قٔاو اىبيله هثاَريِ ٢ّ عربٗ هالَع هْط٘ الثاَري هعق ضْوْلُ، هبو٣ّ    -6

 لعنل اىبيله علٙ الْط٘.
 اؽاام العقل الْاضق اكا اعبْن ا٤ؽاام هُ، اّ افاف ا٨طنٝياٌ اىبعثرب. -7
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لأي٘ علٙ تاَوري اضوق ظبيوـب موً اوري تعؤـب لوُ، اّ        اكا قامج ا (300ميوأل٘)
ضْل اٍوثااِ ًب ذبقٓوقِ، ػبوب ازثياهَنوا معوّا ل٩ضثٔواي ًب موْامف الَواَ٘         
اوْْمٗ، ّقق ػبْه اىثعناهلنا علٙ عبْ ا٨ىثخ٣ل ًب هعض اىبْامف، كنوا  

 لْ كاىا خْهـب فْٔلٕ ًب كل ميَنا فثْع اضقٚ ال٣ْتـب.
اَووامٗ الَووٕٛ خووه طوونأ علٔووُ الَووع لووْ قوواو هووالثاَري اّ علووه ه (301ميوأل٘)

ّتياٛل مد٣ّ ٍل اهال عـب اليساى٘ او ٢؟ ّاٌ الثاَري علٙ الْزُ الَنعٕ 
اّ علٙ ؽ٣فُ؟ فٔواين علوٙ الاَوامٗ لخاعوقتٕ الْوط٘ ّالفونا  ا٢ اٌ ٓونٚ        

 اليساى٘ اّ ٓعله هاخاَٜا.
لْ قاو هالثاَري خه مأٚ ظباى٘ علٙ كلع الَٕٛ ّعله اىَا كاىج  (302ميوأل٘)

الثاَري فٔاين علٙ ها٣ٌ الاَامٗ، اما لْ ٍع ٍل ٍٕ ىاهخ٘ اّ ىاهخ٘ علٙ 
 ٢ضخ٘ ّطامٜ٘ هعق الثاَري فٔاين علٙ الاَامٗ ّاٌ اليساى٘ طامٜ٘.

الْىْاىٕ ٓنزع ًب الثاَري افب اىبثعامل ٢ّ ػبب علُٔ ذبْٔل  (303ميوأل٘)
 العله هوّال اليساى٘ ّضْْل الثاَري.

  دكى األٔاَٙدكى األٔاَٙ
ٛ٭، فسلق اىبٔث٘ َٓرتي ًب آىٔ٘ ا٤كل ّالَنة الاَا (304ميوأل٘) ٛ٭ ّهخا ُٗ اهثقا م

اّ ظبً العـب مد٣ّ ٢ ػبْه زعلُ ظنفّا ىباٛ الَونة اّ الْٕوْٛ ّعبٍْنوا يبوا     
 َٓرتي فُٔ الاَامٗ ّعلُٔ ا٨نباع ّالئْْ.

٢ ػبْه اىثعنال ا٦ىٔ٘ ّالظنل اىبغْْة ًب ا٨ىثعنا٢ح كاف٘  (305ميوأل٘)
 لعقو زْاه الثْنل ًب مال الغري مً فٌّ اكىُ.

ايوول ها٨ىوواٛ اىبغْووْة ّكوواٌ اىبوواٛ مااضووّا ّووع   لووْ تْٕووأ اّ  (306ميوأل٘)
ّٕوو٠ِْ ّايوولُ ّلويووُ ٓوو١خه اٌ كوواٌ عاىبووّا هالغْووب مووً زَوو٘ الثْوونل      

 هاىبغْْة.
ضوووه اّاىووٕ اىبَوونكـب الاَووامٗ ا٢ اكا علووه م٣قوواتَه هلووا مووع   (307ميوأل٘)

النطْهو٘ اىبيوونٓ٘، ّلووْ كوواٌ الوولٖ ًب آوقَٓه يبووا ؼبثوواص افب الثلكٔوو٘ كازبلووق   
لٔوُ هاليساىو٘ ا٢ اكا علوه هثلكٔو٘ اسبٔوْاٌ الولٖ       ّاسبواو ّاسبلاٛ فؤطوه ع 



 59ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو   ) العاافاح ( ووو 1أسُبوسوو٘ ص/

 

ّيعج مً زلقِ ّعبِْ اّ ىاق ٓق اىبيله علُٔ، ّكلا اري ازبلْف ّالظنّل 
يبا ؼبثاص افب الثلكٔ٘ كواللطه ّالَوطه فاىوُ ضبووْو هاليساىو٘ ا٢ موع العلوه        

 هالثلكٔ٘ اّ ىاق ٓق اىبيله علُٔ.
طنُ اّ لْ ٍع ًب ظنل اّ عبِْ ٍل ٍْ مً زلق اسبٔوْاٌ ٍّو   (308ميوأل٘)

 ٢، ؼبوه علُٔ هالاَامٗ ّاٌ أؽل مً ٓق الوافن.
زلق ضْٔاٌ قاهل للثلكٔ٘ اّ ٢، ؼبوه علُٔ هأىُ  ٍْلْ ٍع ٍل  (309ميوأل٘)

 زلق قاهل الثلكٔ٘ مً اسبْٔاىاح.
ا٤ّاىووٕ الوويت ّٕووع فَٔووا اشبنوون ػبووْه اىووثعناهلا هعووق ايوولَا   (310ميوأل٘)

 ّفلوَا ّىفاك اىباٛ افب ما عله اٌ اشبنن ىفل الُٔ.

  نفعحنفعحأٔاَٙ انزْة ٔاأٔاَٙ انزْة ٔا
٢ ػبووْه اىووثعنال اّاىووٕ الوولٍب ّالفٖوو٘ ًب ا٤كوول ّالَوونة   (311ميوأل٘)

ّالْْٕٛ ّالغيل ّعبٍْا مً ا٢ىثعنا٢ح، ّكلا هالييوا٘ ٢قثياَٜوا ّهٔعَوا    
ٍّووناَٜا، ّلووْ تْٕووأ اّ ايوول هَووا ّووع علووٙ ا٢قووْٚ ّاٌ أخووه هالييووا٘       

 ل٣ىثعنال مع عقو ا٢عبْام هَا.
نٗ علَٔا ا٢ اكا ٢ ػبْه ّٔاا٘ أّاىٕ اللٍب ّالفٖ٘ ّاؽل ا٢ز (312ميوأل٘)

كاٌ ٍيان انل عخ٣ٜٕ ّطٔع ٢ّ ٓثعامل مع اسبوه الَنعٕ كا٢فؽام 
اّ عنَٕا ل٣عثاام اّ الوٓي٘ اىبياىوا٘ اك ٢ م٣همو٘ هوـب الْويع ّا٢ىوثعنال      

 اونو ٍّٕ لٔيج كآ٢ح اللَْ.
اىبناف موً ا٤ّاىوٕ الووأٌ ّالفيسواٌ ّالْوطً ّّعواٛ الاواؿ         (313ميوأل٘)

 كالخقم ّاليناّم ّعبٍْا.
نِ ا٨ىووواٛ اىبالوووٕ هالووولٍب اّ الفٖووو٘ اّ اىبنوووِْ هاضوووقٍنا ٓوووو (314ميوأل٘)

 ّاىبفٖض، ّا٤ّفب عيق الَنة ميُ عول الفه عً مْٕع الفٖ٘.
ضوووه اىبنثوووص ميَنووا كطوووه اضووقٍنا علووٙ ا٤قووْٚ ّزْهووّا      (315ميوأل٘)

اللٍب اىه  ّاىبنثوص مً اضقٍنا مع اريِ ػبْه اىثعنالُ اكا مل ْٓق  علُٔ
 اّ الفٖ٘.
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اوري ا٤ّاىوٕ، كواسبلٕ ّمخواض      ػبْه زعل اللٍب ّالفٖ٘ ًب (316ميوأل٘)
 ا٦ل٘ ّا٣ل الئ  ّىخُ الوثب ّازبقماٌ.

ا٨زثياة اعه مً اٌ ٓيطْن قبااٍنٗ آىٔ٘ اللٍب ّالفٖ٘ هالفه  (317ميوأل٘)
ف٣ ػبْه مد٣ّ الَنة ميَا هاىبلعخ٘ اّ اىبٓ هالعْف ا٢ اكا كاٌ عوقو اىبااٍونٗ   

ثعنال ًب هخْق الثفنٓ، ميَا ّالثؾلٓ مً اسبناو ف٣ ضنم٘ لعقو ّق  ا٨ى
 اللٍب ّالفٖ٘.

 اىبأكْل ّاىبَنّة هآىٔ٘ اللٍب ّالفٖ٘ ٢ ْٓري ضنامّا.  (318ميوأل٘)
اكا اعبْوون موواٛ الْٕووْٛ ّالغيوول ًب اضووق ا٨خوويـب فوواكا اموووً    (319ميوأل٘)

تفنٓغُ ًب ظنل آؽن ّزب، ّلْ فام ا٤من هـب الْْٕٛ ّالغيل ًب اضقٍنا 
 ٙ الثٔنه.ّهـب ا٨ىثخال افب الثٔنه، فا٤قْٚ تخقٓه الْْٕٛ ّالغيل هَنا عل

اللٍب ّالفٖ٘ ّا٤ّاىٕ ٓيااق علُٔ اسبوه اىه  ما ّق  علُٔ  (320ميوأل٘)
 ّاٌ كاٌ مغٍَّْا.

لْ كاىج ا٤ّاىٕ مً زيً االٙ ّامقٙ مً اللٍب ّالفٖ٘ ف٣  (321ميوأل٘)
 ٓلطخَا ىفً اسبوه.

اكا فام ا٤من هـب اىثعنال اّاىٕ اللٍب اّ الفٖو٘ ّاىوثعنال    (322ميوأل٘)
 قْٚ.الغْيب ققو اىثعنال اّاىٕ اللٍب ّالفٖ٘ علٙ ا٤

اكا ٍع هآىٔ٘ ٍول ٍوٕ موً الولٍب ّالفٖو٘ او ٢، اّ ٍوع ًب        (323ميوأل٘)
ٍٕٛ ٍل ْٓق  علُٔ اىُ آىٔو٘ او ٢، هيوٙ علوٙ العوقو ّػبوْه لوُ ا٨ىوثعنال        

 ٨ّال٘ الرباٛٗ ًب الَاَ٘ اىبْْٕعٔ٘.
 احكاو انخخهي

ػبب ىورت العوْمٗ عوً اليواظن اوورتو ًب ضوال الثؾلوٕ هول ًّب          (324ميوأل٘)
ضثٙ  امنأٗ  ً اوامو اّ ٢، مز٣ّ كاٌ اّنبٔع ا٤ضْال، ىْاٛ كاٌ الياظن م

 اجمليٌْ ّالافل اىبنٔو.
ؼبنو علٙ اىبول  اليظن افب عْمٗ اريِ ّلْ كاٌ صبيْىّا اّ طف٣ّ  (325ميوأل٘)

 يبٔوّا.
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عْمٗ النزل ًب الثؾلٕ الخال ّالأٖثاٌ ّالقهن ّؼبونو كَوفَا    (326ميوأل٘)
خاوول ّىظوون الغووري هلووا، يبوواخ٣ّ كوواٌ اّ اووري يباخوول، ّعووْمٗ اىبوونأٗ ًب الثؾلووٕ ال

 ّالقهن، ّاىبنأٗ كلَا عْمٗ.
 عْمٗ الوافن تلطق هعْمٗ اىبيله علٙ ا٤قْٚ. (327ميوأل٘)
ػبْه لول مً الوّص ّالوّز٘ اليظن افب عوْمٗ ا٦ؽون، ّا٤مو٘     (328ميوأل٘)

 اوٖ٘ اري اىبَرتك٘ ملطخ٘ هالوّز٘، ّكلا اولل٘ هالييا٘ للنطلل لُ.
 ٓيثطب للنزل ىرت ما هـب الينٗ ّالنكا٘. (329ميوأل٘)
يٕ البا ٍْ مخقم٘ ىبيع الن٠ٓو٘، فو٣   لًٔ ليرت العْمٗ ّزْة ىف (330ميوأل٘)

ػبب اليرت مع عقو ضٖوْم ٍوؾٓ اّ موع العلوه هعوقو ىظونِ كنوا لوْ كواٌ          
 اعنٙ، ّمع الَع ًب ّزْفِ اّ م٠ٓثُ فا٤ضْي الثيرت.

 ٢ ػبْه اليظن افب عْمٗ الغري هالْاىا٘ كاىبنآٗ. (331ميوأل٘)

  دشيح االعرمثال ػُذ انرخهٙدشيح االعرمثال ػُذ انرخهٙ
مٍا قبخافٓه الاوقٌ  ؼبنو ًب ضال الثؾلٕ اىثخاال الخال٘ ّاىثقها (332ميوأل٘)

مالخّا مع ّزْف الاياٛ ّازبقماٌ اّ عقمُ، ّمخافٓه الاقٌ ٍٕ الْقم ّالااً 
 ّالنكاثاٌ.

ضال ا٨ىثرباٛ اّ ا٨ىثيساٛ ٢ تَنلَنا اسبنم٘ ٤ىَنا لٔيا مً  (333ميوأل٘)
 الثؾلٕ.

لووْ إووان افب اضووق ا٤موونًٓ ا٨ىووثخاال ّا٨ىووثقهام فووا٤ضْي  (334ميوأل٘)
 ا٤ؽري.

لثطونٖ ّذبْؤل العلوه اّ الظوً     لْ اٍثاَج زَ٘ الخال٘ فعلُٔ ا (335ميوأل٘)
 اىبعثرب هَا، ا٢ اكا كاٌ فُٔ اّ ًب ا٨ىثظام ٕنم اّ ضنص.

ٓثطخق تنن ا٨ىثخاال ّا٨ىثقهام قبينٙ اىبٔل ّا٨عبنال عوً   (336ميوأل٘)
 مسج الخال٘ ٢ّ ػبب الثْزُ عبْ الٔنـب اّ الٔيام ّاٌ كاٌ ٍْ ا٤ضْي.

  يٕظغ انرخهٙيٕظغ انرخهٙ



 اة الاَامٗكث وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو   62

 

، ىعه توفٕ الفطْٚ ٢ ػبْه الثؾلٕ ًب ملع الغري مً اري اكىُ (337ميوأل٘)
 ّالخناًٜ ّا٨ماماح القال٘ علٙ النٕا ّازبْاه ّعقو اىبناىع٘.

٢ ػبْه الثؾلٕ ًب الْق  اشبأ كاىبقامٌ اىبؾّْْ٘ لا٣هَا  (338ميوأل٘)
 اّ الياكيـب فَٔا ا٢ اكا عله ا٨كٌ العاو اّ زنٓاٌ العافٗ.

  اإلعرُجاءاإلعرُجاء
 ٍّْ اهال٘ ما ؽبنص مً اليسْ ّالغاٜط ّايل مْٕعُ ّميطُ.

ب ايل طبنص الاْل هاىباٛ منتـب، ّػبب ايل طبنص الغاٜط ػب (339ميوأل٘)
هاىباٛ اّ ميطُ هاشبن  اّ هد٣خ٘ اضسام، ّالغيل هاىباٛ ٍْ ا٤فٖل ّػبوٖ فُٔ 
ضْووْل اليخوواٛ ّاٌ ضْوول هغيوول٘ ٢ّ َٓوورتي الثعووقف، خبوو٣ل اىبيووع فوواٌ    
 الْازب فُٔ اكدن ا٤منًٓ مً اليخاٛ ّالعقف أٖ خ٣خ٘ أضسام، فلْ ضْل اليخاٛ

حبسن ف٣هق مً اكنال الد٣ر، ّاٌ مل ؼبْل هالد٣ر ف٣هق مً الوٓافٗ ضثٙ 
 ؼبْل اليخاٛ.

 اكا تعقٚ الغاٜط اىبؾنص اّ ؽنص معُ فو ايلُ هاىباٛ. (340ميوأل٘)
ػبوٖ اسبسن كّ ازبَاح الد٣ر هَني امواٌ اىبيع هول زَو٘   (341ميوأل٘)

 علٙ عبْ ا٨ىفْال ّاٌ ضْل هاعَٖا كنا َٓرتي طَامٗ تلع ازبَاح.
لع زوال طواٍن لؤً هويسً اّ مثويسً ّمل ٓونف       ػبوٖ كل قا (342ميوأل٘)

 فلٔل هاىبيع عيُ.
عيق الغيل ًب اىباٛ دبب اهال٘ العـب ّا٤خن أٖ ا٤زواٛ الويت ٢   (343ميوأل٘)

 تنٚ.
٢ ػبْه ا٨ىثيساٛ هاورتماح ٢ّ هالعظه ّالنّر، ّلْ اىثيسٙ  (344ميوأل٘)

 هَا عْٙ تولٔفّا ّٓاَن اول مع الَناٜط.
٘ توفوٕ ل٩ىوثيساٛ علوٙ    اىبيافٓل الْمقٔ٘ الخالعو٘ لعوـب اليساىو    (345ميوأل٘)

 ا٤قْٚ.
ا٨ىثيساٛ هالٔق الٔينٚ، ّػبْه هالٔنيٙ عيق تعلم اىثعنال الٔق  (346ميوأل٘)

 الٔينٚ اّ مع اسبنص ّاىبَخ٘ فُٔ.
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٢ عربٗ هاللٌْ ّالناٜط٘، ّلوً لْ هخٔوج مطْهو٘ معثوق هَوا أٖ      (347ميوأل٘)
 كاٍف٘ ًب ازبنل٘ عً هخاٛ العـب فثيثْطب اليساى٘.

اىوثيسٙ او ٢، هيوٙ    لْ ٍع هعق ؽنّزُ مً هٔوج اشبو٣ٛ ٍول    (348ميوأل٘)
 علٙ عقو ا٨ىثيساٛ اضثٔاطّا.

  اإلعررباءاإلعررباء
ا٨ىثرباٛ ميثطب ّفاٜقتُ اسبوه هاَامٗ النطْه٘ اىبَثَا٘  اليت ربنص هعقِ 
ّاسبوووه هاىَووا لٔيووج هوو٢ّْ ٢ّ ىاقٖوو٘ لْٕووْٛ اّ الغيوول، امووا لووْ مل ٓيووثربأ    

ذ ّؽنزج ميُ مطْه٘ مَثاَ٘ فٔطوه هاىَا هْل، ّٓلطوق ها٨ىوثرباٛ موً ضٔو    
 الفاٜقٗ منّم مقٗ طْٓل٘ علٙ الثاْل حبٔذ ٓخاع هعقو هخاٛ ٍٕٛ ًب اجملنٚ.

ا٨ىثرباٛ ؽأ هالنزل ّلًٔ علٙ اىبنأٗ اىوثرباٛ، ّالنطْهو٘    (349ميوأل٘)
اشبامز٘ ميَا ضبوْم٘ هالاَامٗ ّعقو ىاقٖٔثَا للْْٕٛ ّالغيل ا٢ مع العله 

 ا عنّٕا.هيساىثَا اّ اىَا هْل، ّا٤ّفب هلا اٌ تْرب ّتثيطيع ّتعْن فنزَ
كٔفٔ٘ اىثرباٛ النزل مً الاْل هعق اىخااع فمٓنتوُ اٌ ٓاوقأ موً     (350ميوأل٘)

طبنص الغاٜط هعق تاَريِ ّمبيع هخْٗ افب اّل الخٖٔب خ٣ر مناح، خه ميُ 
افب اسبَف٘ خ٣ر مناح خه ٓعْن اسبَف٘ خ٣ر مناح، ّتينٙ العْناح اّ 

 اشبنطاح الثيع.
َثاَ٘ ؼبوه علٔوُ  لْ مل ٓيثربأ اىبول  فنا ؽبنص مً النطْه٘ اىب (351ميوأل٘)

 هاليساى٘ ّالياقٖٔ٘.
 ٢ َٓرتي اىبااٍنٗ ًب ا٨ىثرباٛ فلْ قامج هُ الوّز٘ مد٣ّ ّع. (352ميوأل٘)
لْ ٍع ًب ا٨ىثرباٛ ٓاين علٙ عقمُ، ّلْ عله اىُ اىثربأ ٍّع  (353ميوأل٘)

 هعقٜل اىُ علٙ الْزُ الْطٔع او ٢، هيٙ علٙ الْط٘.

  يغرذثاخ انرخهٙيغرذثاخ انرخهٙ
ٔذ ٢ ٓناِ الياظن ككنّا اّ اىدٙ الثيرت ّالثْقٕ مً الاْل ّطلب اشبلْٗ حب  -1

 ّلْ ها٨هثعاف عيُ.
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تخقٓه النزل الٔينٚ عيق القؽْل ًب هٔج اشب٣ٛ، ّالنزل الٔنيٙ عيق   -2
 اشبنّص ميُ ٍّْ اىبََْم ٤ّىُ خب٣ل اىبيسق اك ّمف فُٔ العوً.

 ىرت النأٌ ّتغأثُ، ّالثخيع ػبوٖ عيُ.  -3
ََِّٝ  بَِّشـَِ اي "الثيونٔ٘ عيوق كَوو  العوْمٗ، اٖ ٓخووْل      -4 َٔ ايــَز ََُِ ، "ًيــَّ٘ ايـَز

 لٔوٌْ ضساهّا عً ىظن الَٔااٌ. " بَِّشَِ ايًيَّ٘"ّػبوٖ 
اٌ ٓثوٞ ًب ضال ازبلٌْ علٙ النزول الٔيونٚ، ّٓفونص مزلوُ الٔنيوٙ        -5

 ٍّْ اىبََْم، ّاٌ ٓوٌْ ا٨ىثرباٛ هَلِ الؤفٔ٘.
َِ القعاٛ ّا٤ّفب اٌ ٓوٌْ هاىبأخْم هاٌ ٓخْل عيق القؽْل "   -6 ٞ  ايًيُٗـ   َِّْـ

َٔ بَّوق أقُعُٛذ َٕ  ايتُُِخوَّحَّ ايتَخوَّٝحَّ ايِِّٓجَص ايزِِّجَص ََّ َِ  ايَظٝـِطقا "، اّ  ايـَزجَّٝ

   نقَُــا ايًيُٗــَِ"، ّعيووق ؽوونّص الغوواٜط " ايتُُــَؤدِّٟ ايتَحــافَّ َّ يًَّيـَـّ٘ ايتحَُِــُ ٓخووْل: " 

َّ٘ٝ ََِزجُِ٘ َعاف١ٍََّٝ فَّٞ أقطتعَُِتََّٓ  بَِّشَِق م٠ٓ٘ اىباٛ ""، ّعيَعاف١ٍََّٝ فَّٞ ََِّّٓٞ فقأق

 ". َْجَّشًا َِٜجعًَتُ٘ ٚيقِِ طقُٗٛرًا ايتَُا٤َ َجَعٌَ اييذَّٟ يًَّيَّ٘ َٚايتَحُُِ  ٚبَّايًيَّ٘ ايًيَّ٘

َِ ٓيثطب اٌ ٓخوْل عيوق ا٨ىوثيساٛ: "     -7 ِٔ  ايًيُٗـ ٞ  ََضِّـ  َٚاِسـُتزِ   فقِزجَّـ

َُُٗا عَِٛرَعَّٞ ََزَِِّ  ايتجًَقاٍَ َذا َٜا َِٓوق َُّٜٓٞكقزُِّب يََُّا َٚٚفِّكتَّٓٞ ايَٓاَر عًَق٢ ٚ

٬ً  ٓ٪ُخوْو٫  " خ٫وهَّ َٚايتَإنتَزاَّ ُِ  ِمو ِٕوِع ٬ْ ٫ِ  ٫ِٓنون   ّ٪ م٪ ٙ  ٓ٪وق٪ ُِ  ع٪َلو  يًَّيـَّ٘  ايتَحُِـ ُ  "ٓ٪ُخوْل٫:   ّ٪ ه٪ِاِيو

 ٟ ٞ  أقََـا ق  اييـذَّ ٞ  ايتـأقَذ٣  عَِّٓـ ََٖٓـأقَّْ ٚ  ٞ ٞ  طقَعـاََّ  َٚطـَزابَّ

َٔ َٚعافقاَّْٞ  ٗ ًب اىبف٣ْح."، ّعبِْ مً ا٤فعٔ٘ اىبلكْمايتوًَت٣َٛ ََّ

 اٌ ٓيثطٖن الاِٛ ّذبْٔلُ ّكٔ  كياُ ّما ّام الُٔ. -8
ٓيثطب اٌ ٓوٌْ عقف اىبيطاح ّتنّا فلوْ مل ٓيوق اوول هالد٣خو٘ ّزواٛ        -9

 هالناهع٘ ٓيثطب ا٨تٔاٌ خبامي٘.
 اٌ ٓوٌْ ا٨ىثيساٛ ّا٨ىثرباٛ هالٔق الٔينٚ.   -10

  يكشْٔاخ انرخهٙيكشْٔاخ انرخهٙ
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لغاٜط، ّتوّل الوناٍو٘ هيورت   اىثخاال الَنً ّالخنن ّالنٓع هالاْل ّا  -1
 الفنص هالاياٛ ّالياتن ّلْ الٔق.

ازبلٌْ ًب الَْامع ّضبااح اىبيافنًٓ ّافئ٘ اىبيازق  ّالقّم ٍّاْي   -2
 ا٤ىَام ّذبج ا٤ٍسام ّلْ ًب اري أّاٌ الدنن.

الاووْل علووٙ ا٤مل الْوولا٘ ًّب خخووْة اسبَووناح، ًّب اىبوواٛ ؽّْْووّا    -3
ّطْل اىبوذ فُٔ ّالثؾلٕ علوٙ الخاوْم،   الناكق، ّا٤كل ًب هٔج اشب٣ٛ، 

 معْْو.اىه  اهلل اّ قنآٌ اّاىه  ّا٨ىثيساٛ هالٔق اليت فَٔا ؽامت فُٔ
اهلل ّعبِْ مً اورتماح ا٢ اٌ ٓوٌْ ميثْمّا اّ اىه  اىثْطاة ما فُٔ  -4

 ؽبَٙ علُٔ الٖٔاع ّضْْل اسبنص.
ضيً علوٙ   ٓونِ الو٣و عيق الثؾلٕ ًب اري الٖنّمٗ ا٢ هلكن اهلل ٤ىُ  -5

 كل ضال، اّ آٓ٘ الونىٕ، ّضوآ٘ ا٤كاٌ اّ تينٔج العاطً.
ضاً الاْل ّالغاٜط تيااق علُٔ ا٤ضواو الثولٔفٔ٘ فَْ مونِّ،  (354ميوأل٘)

ّقق ٓوٌْ ضنامّا كنا لْ كاٌ ٕامّا، ّقق ٓوٌْ ّازاّا كنا اكا كاٌ قق تْٕوأ  
ّمل ٓيع الْقج للث١ْٕ هعقٍنا ّال٣ْٗ ّلًٔ ًب اسباً ٕنم، ّقق ٓوٌْ 

 يثطاّا اكا تْق  ميثطب اٍه علُٔ.م
 ٓيثطب الاْل عيق امافٗ ال٣ْٗ ّعيق اليْو ّقال ازبناع. (355ميوأل٘)

 انىضىء

  يٕجثاخ انٕظٕء َٕٔالعّيٕجثاخ انٕظٕء َٕٔالعّ
مً اىبْٕع ا٢ّولٕ، اّ موً اوريِ اكا كواٌ      ا٤ّل ّالداىٕ: الاْل ّالغاٜط 

معثافّا، ّا٢ضْي اليخض مالخّا اكا كاٌ ؽبنص مً مْٕع ذبج اىبعقٗ، ٢ّ فن  
هووـب الخلٔوول ّالووودري، ٢ّ توويخض الْٕووْٛ النطْهوواح ا٢ؽوونٚ اشبامزوو٘    فٔووُ 

 كالقّف.
اشبامص مً طبنص الغاٜط اكا كاٌ مً اىبعقٗ، ّاضاُ ّْح اّ الدالذ: النٓع 

 ٢، فٌّ ما ؽنص مً الخال.
، ّاٌ كاٌ ًب ضال اىبَٕ اكا الب علٙ الينع ّالاْن، الناهع: اليْو مالخّا
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 افب اسبق اىبلكْم. ف٣ تيخض اشبفخ٘ اكا مل تْل
 مدل ا٢اناٛ ّاليون ّازبيٌْ. اشبامً: كل ما أهال العخل

، قلٔل٘ كاىج اّ مثْىا٘ اّ كدريٗ، ّاٌ ّزب الغيل اليافٌ: ا٢ىثطإ٘
 ًب ا٢ؽريتـب، ّاما ازبياه٘ فاىَا تيخض الْْٕٛ ّلويَا تْزب الغيل فخط.

 اكا ٍع ًب طنّ أضق ىْاقض الْْٕٛ هيٙ علٙ العقو. (356ميوأل٘)
ًب اٌ اشبامص هوْل اّ مولٖ مود٣ّ، هيوٙ علوٙ اىوُ مولٖ        لْ ٍع  (357ميوأل٘)

ّاري ميخض للْْٕٛ، ا٢ اٌ ٓوٌْ قال ا٢ىثرباٛ، فؤطوه هأىوُ هوْل ّػبوب     
 الْْٕٛ.

اكا ؽنص ماٛ ا٢ضثخاٌ ّمل ٓوً معُ ٍٕٛ مً الغاٜط مل ٓيخض  (358ميوأل٘)
 الْْٕٛ، ّكلا لْ ٍع ًب ؽنّص ٍٕٛ مً الغاٜط معُ.

ط لؤً هيواقض، ّكولا    الخٔع اشبامص مً طبونص الاوْل اّ الغواٜ    (359ميوأل٘)
 القو اشبامص ميَنا ا٢ اكا عله اٌ هْلُ اّ ااٜاُ ّام فمّا.

ٓيثطب الْْٕٛ عخٔب اىبلٖ اللٖ ٓوٌْ هعق اىب٣عا٘، ّالْكٖ  (360ميوأل٘)
اللٖ ؽبنص مً ا٢فّاٛ، ّالولة، ّالظله ّفين هأىوُ الغٔاو٘، ّا٢كدوام موً     

ً الَعن الااطل، ّالخٕٛ ّالنعوال، ّالثخأول هَوَْٗ، ّموً الولوب، ّمو      
الفنص ّلْ فنزُ، ّمً هاطً القهن اّ هواطً ا٢ضلٔول، ّىيؤاٌ ا٢ىوثيساٛ     

 قال الْْٕٛ، ّالٖطع ًب ال٣ْٗ، ّالثؾلٔل اكا أفمٙ.
لْ تْٕأ اضثٔاطّا ّمزاٛ اىبالْهٔ٘ ّاضثنال ضوقّر موا ٓويخض     (361ميوأل٘)

 الْْٕٛ، خه تاـب كْىُ ضبقخّا ّع ٠ِّْٕ ما فاو هخْق الخنه٘.

  غاٚاخ انٕظٕء غاٚاخ انٕظٕء 
نطّا ًب ّط٘ الفعل كال٣ْٗ، ًّب الْطٔع "٢ ٣ّٗ ا٢ ٓوٌْ الْْٕٛ ٍ   -1

 هاَْم".
 ٍني ًب كنال الفعل كخناٛٗ الخنآٌ.   -2
 ٍني ًب زْاه الفعل كنً كثاه٘ الخنآٌ.   -3
 مافع للوناٍ٘ كأكل ازبيب.   -4
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 ضْْل ضال ّذبخخُ كالْْٕٛ للوٌْ علٙ طَامٗ.   -5
 مالْة هلاتُ كالْْٕٛ هاليلم، ّالْْٕٛ اىبيثطب.    -6

ْْٕٛ للْو٣ٗ ّازاو٘ اّ ميوثطا٘، أفاٛ اّ قٖواٛ، عوً      ػبب ال (362ميوأل٘)
 اليفً اّ الغري، ٢ّزواَٜا اىبيئ٘، ّعلٙ ا٢ضْي ليسقتٕ اليَْ آّٖا.

ٛ٭ موً         (363ميوأل٘) ػبب الْْٕٛ، للاوْال الْازوب ٍّوْ الولٖ ٓووٌْ زوو
اسبش اّ العننٗ ّاٌ كاىا ميقّهـب، ٢ّ ػبب للاْال اىبيثطب ّلويُ ٍني ًب 

 ّط٘ ٣ّٗ الاْال اىبيثطب.
 ب الْْٕٛ هاليلم ّالعَق ّالٔنـبػب (364ميوأل٘)

  يظ انمشآٌيظ انمشآٌ
ىبوً كثاهو٘ الخونآٌ اٌ اىوثلوو اىبوً، ّٓلطوق هوُ        الاَامٗ ػبب  (365ميوأل٘)

أمساٛ اهلل ّّفاتُ، ّامساٛ ا٤ىأاٛ ّا٤ٜنو٘، ٢ّ فون  ًب ضنمو٘ موً كثاهو٘      
 الخنآٌ علٙ اوقر هالٔق اّ هياٜن ازواٛ الاقٌ.

ّ الااووع اّ ضنموو٘ اىبووً ٍووامل٘ ٢ىووْاع اشبووط ّالوثاهوو٘ هووالخله ا (366ميوأل٘)
 ا٢ىثيياـ اّ اسبفن، ّتننب٘ الخنآٌ لٔيج ميُ.

اسبنم٘ مالخ٘ ىْاٛ كاٌ اىبوً ل٧ٓو٘ أّ الولنو٘ أّ اسبونل ّاٌ      (367ميوأل٘)
 ظ. َذَُٖوٛا بََّّ٘كاٌ ٓوثب ٢ّ ٓخنأ كا٤ل  ًب غ 

٢ فوون  هووـب مووا كوواٌ ًب الخوونآٌ اّ ًب كثوواة آؽوون مووً كلنوواح     (368ميوأل٘)
 نآٌ اّ مً اريِ.الخنآٌ، هل لْ ّزقح كلن٘ ميُ ًب ّمق٘ مً ّم  الخ

٢ ؼبنو اىبً مً ّماٛ الوزاص اّ علٙ ٍاٍ٘ الوْمأْتن، ّاٌ  (369ميوأل٘)
 كاٌ اشبط منّٜٔا، ّكلا اىبيااع ًب اىبنآٗ.

ػبب عقو الثيأب ىبً ا٢طفال ّاجملواىـب، ّلوْ تْٕوأ الْويب      (370ميوأل٘)
 اىبنٔو ف٣ اٍوال ًب ميُ.

٢ ؼبنو علٙ اوقر مً اري اشبط مً ّم  الخنآٌ ضثٙ ما هـب  (371ميوأل٘)
 ازبلق ّالغ٣ل.الياْم ّ
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 ٓيثطب الْْٕٛ للغآاح ّاسبا٢ح الثالٔ٘: (372ميوأل٘)
 ًب ضال اسبقر ا٢كرب كازبياه٘ ّاٌ مل ٓنفع اسبقر ضالثَا. -1
 الاْال اىبيقّة هالأج اسبناو، ّالْْٕٛ ٍني ًب ٣ّتُ. -2
 فؽْل اىبيازق ّاىبَاٍق اىبَنف٘ ّهٓامٗ ا٤ٜن٘. -3
 مياىع اسبش يبا عقا ال٣ْٗ ّالاْال. -4
 ج.ال٣ْٗ علٙ اىبٔ -5
 قناٛٗ الخنآٌ اّ كثاهثُ اّ ىبً ضْأٍُ اّ هبلُ ّتعلٔخُ. -6
 القعاٛ ّطلب اسباز٘ مً اهلل تعافب. -7
 ىسقٗ الَون ّىسقٗ الث٣ّٗ. -8
 ا٤كاٌ ّا٨قام٘، ٍّْ ا٢ضْي ًب ا٢قام٘. -9

 ٓيثطب الْْٕٛ لول مً الوّص ّالوّز٘ لٔل٘ الوفال. -10
 ّمّف اىبيافن علٙ اٍلُ ّقال فؽْلُ اىبيول. -11
 ّاللٍاة افب الفناِ. امافٗ اليْو -12
 مخامه٘ اسبامل. -13
 زلٌْ الخإٕ ًب صبلً الخٖاٛ. -14
 الوٌْ علٙ طَامٗ. -15
 للكن اسباٜض ًب م٣ٍْا مخقام ال٣ْٗ. -16
 لثغئل اىبٔج. -17
 مً مً مٔثّا ّمل ٓغثيل هعق ّاماف اٌ ػبامع هّزثُ. -18
 اللٖ ٓقؽل اىبٔج افب قربِ. -19

 ػبْه دبقٓق الْْٕٛ ّتونام ٍلا الثسقٓق منٗ اؽنٚ. (373ميوأل٘)
ثٓ الْْٕٛ اىبيثطب هالغآ٘ اليت تْٕأ هلوا هول تاواؼ هوُ     ٢ ؽب (374ميوأل٘)

نبٔووع الغآوواح اىبَوونّط٘ هووُ مووع قْووق ا٤موون الفعلووٕ اىبيسووو اىبثْزووُ الٔووُ      
هالْْٕٛ، ّا٢قْٚ الْط٘ آّٖا لْ كاٌ علٙ عبْ الثخٔٔق حبٔذ لْ كاٌ ا٢من 
الفعلٕ اىبثْزُ الُٔ علٙ ؽ٣ل ما اعثخقِ مل ٓثْٕوأ سبْوْل الاَوامٗ ّاقعوّا     
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 هَني قْق الخنه٘.
٢ ػبب ًب الْْٕٛ قْق مْزاُ ّاسبقر الولٖ كواٌ ىوااُ، اّ     (375ميوأل٘)

الغآ٘ ّالخْق ميُ، ف٣ ػبوب اٌ ٓخْوق مفوع اسبوقر، اّ ٓخْوق موً كثاهو٘        
 الخنآٌ.

ٓوفٕ الْْٕٛ الْاضق ّاٌ كاىوج ىْاقٖوُ مثعوقفٗ، ّلوْ قْوق       (376ميوأل٘)
 مفع اضقاٍا ّع ّامتفع ازبنٔع.

زبنٔع ضْل امثداهلا اكا كاٌ الْْٕٛ لغآاح مثعقفٗ، فخْق ا (377ميوأل٘)
 ّأخٔب علَٔا كلَا.

  يغرذثاخ انٕظٕء يغرذثاخ انٕظٕء 
 اٌ ٓوٌْ قبق، ٍّْ عبْ كٔلْ ا٢ مهع، ّٓوٌْ قبخقام ملٛ الوفـب.   -1
 ا٢ىثٔان هعْف ا٤مان، ّْٓع ّلْ ها٢ّاع.   -2
 ّٕع ا٢ىاٛ اللٖ ٓغرتل ميُ علٙ الٔنـب.    -3
 عوً  ايل الٔقًٓ قال ا٢ارتال منٗ عً ضقر اليْو اّ الاْل، ّمونتـب    -4

 الغاٜط.
 اىبٖنٖ٘ ّا٢ىثيَا ، كل ميَنا خ٣ر مناح.   -5
، "بَِّشَِ ايًيَّ٘"الثينٔ٘ عيق ّٕع الٔق ًب اىباٛ، اّ ّاُ علٙ الٔق، ّػبوٖ قْل    -6

ََِّٝ "ّا٢فٖل  َٔ ايَز ََُِ  ."بَِّشَِ ايًيَّ٘ ايَز

ٞ  ايًيَُِٗ ،  َٚبَّايًيَّ٘ ايًيَّ٘ بَِّشَِالقعاٛ عيق الْْٕٛ مع الاينل٘: "   -7  اِجعًَتَّٓـ

َٔ َٔ َٚاِجعًَتَّٓٞ ايتََٛابَّنَي ََّ ََّ َٔ  ". ايتَُُتطقَِّٗزٜ
 ا٢ارتال هالٔنيٙ ّلْ للٔنـب ْٓاُ ًب الٔينٚ ّٓغيل هُ الٔنيٙ.   -8
قووناٛٗ ا٢فعٔوو٘ اىبووأخْمٗ عيووق كوول مووً اىبٖنٖوو٘، ّا٢ىثيَووا ، ّايوول      -9

 الْزُ، ّالٔقًٓ، ّميع النأٌ، ّالنزلـب.
 ً منتـب.ايل كل مً الْزُ ّالٔقٓ   -10
 اٌ ْٓب اىباٛ علٙ اعلٙ كل عْٖ، ّاما الغيل مً ا٢علٙ فْازب. -11
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اٌ ٓغيل ما ػبب ايلُ موً مْإوع الْٕوْٛ هْوب اىبواٛ علٔوُ، ٢          -12
 هغنيُ فُٔ.

 امنام الٔق علٙ مْإع الْْٕٛ، ّاٌ ذبخق الغيل هقّىُ. -13
 اٌ ٓوٌْ ضإن الخلب ًب نبٔع افعالُ. -14
 اٌ ٓخنأ ىْمٗ الخقم ضال الْْٕٛ. -15
 ٗ آٓ٘ الونىٕ هعق الْْٕٛ.قناٛ -16
 اٌ ٓفثع عٔئُ ضال ايل الْزُ. -17
 ا٢فٖل عقو الثنيقل اّ ميع مْإع الْْٕٛ عيق الفنا  ميُ. -18

  يكشْٔاخ انٕظٕءيكشْٔاخ انٕظٕء
ا٢ىثعاى٘ هالغري ًب اىبخقماح الخنٓا٘ كأٌ ْٓب اىباٛ ًب ٓقِ، ّاما الغيل  -1

 ف٣ ػبْه.
 الْْٕٛ ًب اىبْٕع اللٖ ٓيثيسٕ فُٔ. -2
 ىبفٖٖ٘ اّ اىبلٍا٘ اّ اىبيخٍْ٘ هالْْم.الْْٕٛ ًب ا٦ىٔ٘ ا -3

ٓونِ الْْٕٛ ّالغيل موً اىبواٛ الخلٔول الولٖ ىوؾيثُ الَونً        (378ميوأل٘)
تيؾٔيّا معثقّا هوُ، ّكولا اٌ كواٌ كونّا علوٙ ا٢قوْٚ، ّموع ا٢عبْوام فٔسوب          

 الْْٕٛ هُ، ّا٢قْٚ عقو هخاٛ الوناٍ٘ عيقما ٓربف.
ا٢قووْٚ عووقو الوناٍوو٘ ًب اىبوواٛ ازبووامٖ الوولٖ ٓثعوونل ٤ٍووع٘   (379ميوأل٘)

 الَنً، ّكلا ما ػبنٖ ًب ا٢ىاهٔب.
الْْٕٛ قباٛ الغ٫يال٘ مً اسبقر ا٢كرب كازبياه٘، اما ما ٓاخوٙ ًب ا٦ىٔو٘    -4

 ّاليال اللٖ ٓغثيل ميُ فلًٔ مً الغ٫يال٘.
الْْٕٛ مً اىباٛ ا٦زً ّماٛ الاٝون قاول ىووع اىبخوقماح، ّاىبواٛ الخلٔول        -5

لفونٌ ّالاغوول  الولٖ ماتوج فٔووُ اسبٔو٘ اّ العخونة اّ الووْه ، ّالفوأم ّا     
 ّاسبنام، ّاسبْٔاٌ ازب٣ ل، ّآكل اىبٔث٘، هل كل ضْٔاٌ ٢ ١ٓكل سبنُ.

الْْٕٛ مً ى١م اسباٜض أٖ اىباٛ الخلٔل اللٖ تَونة ميوُ ؽّْْوّا     -6
 اري اىبأمْى٘ اليت ٢ ذبرته مً اليساى٘.
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  افؼال انٕظٕءافؼال انٕظٕء
ٍّْ مخقم٘ عاافٓ٘ لل٣ْٗ ّعاامٗ عً الئ٘ ّايل الْزُ ّالٔقًٓ ّميع 

 ٌ ّالنزلـب، ّافعالُ:النأ
ٍّٕ اتٔاٌ افعال الْْٕٛ امثدا٢ّ ٤من اهلل ٢ّ َٓورتي الوثلفظ    ا٤ّل: الئ٘

هَا اّ اىثظَام كلناتَا ًب الاال هل ٓوفٕ ّزوْف الوقاعٕ ًب الخلوب، ّٓووٌْ     
 ملثفثّا ًب ازبنل٘ افب اٍثغالُ هالْْٕٛ.

تيايط الئ٘ علٙ نبٔع افعال الْْٕٛ اٖ اىَوا تيوثنن افب آؽون     (380ميوأل٘)
 افعالُ.

٢ دبب ىٔ٘ الْزْة ّاليقة ٢ ّّفّا ٢ّ اآ٘ هل ٓوفٕ قْوق   (381ميوأل٘)
الخنه٘، ّىيب افب اىبَوَْم اعثاامٍوا، ّالّْو  اٌ تيوْٖ ا٢تٔواٌ هالْٕوْٛ       
 الْازب اّ اىبيقّة، ّالغآ٘ ا٢تٔاٌ هالْْٕٛ لْزْهُ اّ ليقهُ هلطاظ اآثُ.

لْ ىْٚ الْزْة هقل اليوقة اّ العووً كفوٙ ّازووٛ، ا٢ اٌ      (382ميوأل٘)
علٙ عبْ الثَنٓع اونو كنا لْ ىْٚ ّزْة الْْٕٛ ل٣ْٗ الْاع ّمل  ٓوٌْ

 ٓالع الفسن هعق.
٢ ػبب ًب ىٔ٘ الْْٕٛ قْق مفع اسبقر اّ اىثااض٘ ال٣ْٗ اّ  (383ميوأل٘)

 قْق الغآ٘ اليت ٓثْٕأ مً ازلَا.
لْ ازثنعج اآاح مثعقفٗ للْْٕٛ كنا لْ فؽول ّقوج ّو٣ٗ     (384ميوأل٘)

آٌ مع اىبً، فٔوفٕ لُ ّْٕٛ ّاضق ّعلُٔ  آّٖا ٣ّٗ قٖاٛ ّاماف قناٛٗ الخن
ىوْاٛ كواٌ هئو٘ امثدوال ا٤مون ًب ازبنٔوع تفْو٣ّٔ اّ انبوا٢ّ اّ هئو٘ ا٨مثدوال           

 ٤ضقٍا.
ػبْه اٌ ٓوٌْ الْْٕٛ منكاّا مً ىٔ٘ اليقة ّالْزْة كنوا لوْ    (385ميوأل٘)

 ىْاِ ىقهّا خه فؽل الْقج فيْاِ ّازاّا.
 ّما اٍثنل ّضقِ مً قْأ الَعن افب اللقً ط٢ّْ الداىٕ: ايل الْزُ:

 علُٔ ا٨هَاو ّالْىاٙ عنّٕا.
ا٤ىوع ّا٤اه ّمً هاف ّزَُ اّ ٓقِ عوً اىبثعوامل ٓنزوع افب     (386ميوأل٘)
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اىبثعامل هَني ايل كبواو ّزَوُ، ّا٢ىووع الولٖ اعبيون الَوعن عوً زواىيب         
 زاَثُ، ّا٢اه اللٖ ٓثيع ىااح ٍعن مأىُ ضثٙ ٖٓٔق ّزَُ.

ىوثعاى٘ هالٔوق   ػبب ازناٛ اىبواٛ ّاىوث٠٣ِٔ علوٙ الْزوُ ّلوْ ها٨      (387ميوأل٘)
 لْٔق  علُٔ الغيل.

ػبب ا٨هثقاٛ ها٤علٙ، ّالغيل مً ا٤علوٙ افب ا٤ىوفل عنفوّا     (388ميوأل٘)
 ٢ّ ػبْه العوً ٍّْ اىبََْم.

٢ ػبب اضناه ايل ما ذبج الَعن، هل ٓوفٕ ايل ظاٍنِ اكا  (389ميوأل٘)
كاٌ الَعن ضبٔاّا هاول، فاكا كاٌ ٍعن اللطٔ٘ مد٣ّ ضبٔاّا هاول فٔسوٖ ايل 

اضناه ايول موا ذبثوُ، اموا اكا مل ٓووً الَوعن ضبٔاوّا هاوول          ظاٍنِ ٢ّ ػبب
 فٔسب ايل الاَنٗ الظاٍنٗ ًب ؽ٣لُ.

اكا ٍع ًب اضاط٘ الَعن للنطل اّ عقمَا، فٔغيل الَوعن موع    (390ميوأل٘)
 الاَنٗ اضثٔاطّا.

ا٤ّفب افؽال ٍٕٛ مً اطنال اسبق ٨ضوناه الفونا  ّضْوْل     (391ميوأل٘)
 العله.

خاوو٘ ًب ا٤ىوو  ٢ ػبووب ايوول العووـب ّفاؽوول ا٤ىوو  ّالفووه ّالد (392ميوأل٘)
 مْٕع اشبوام٘ ّعبٍْا لليٓ ٨ّّال٘ الرباٛٗ.

الَعن اشبامص عً اسبق كنا ًب الواٜق مً ٍعن اللطٔ٘ عنوا فام   (393ميوأل٘)
 هـب ا٨هَاو ّالْىاٙ ًب العنل ٢ ػبب ايلُ.

 ػبب ذبْٔل الٔخـب هوّال ما مبيع مً ّّْل اىباٛ افب الاَنٗ. (394ميوأل٘)
اهع ّتخقٓه الٔق الٔنيٙ مً اىبنفخـب افب اطنال ا٤ّ الدالذ: ايل الٔقًٓ

 علٙ الٔينٚ ّعلُٔ ا٨نباع، ّا٨هثقاٛ هاىبنفق ّالغيل ميُ افب ا٤ىفل عنفّا. 
اىبنفق منكب مً ٍٕٛ موً الولماع ٍّوٕٛ موً العٖوق ّػبوب        (395ميوأل٘)

 ايلُ هثنامُ.
ػبب ايل كل ما ًب اسبق ّْٓق  علُٔ اىُ موً الٔوق كا٨ّواع     (396ميوأل٘)

 الواٜقٗ.
اَنٗ ضثٙ الغلٔظ ميوُ  ػبب ايل الَعن الياهج ًب الٔقًٓ مع ال (397ميوأل٘)
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 علٙ ا٤قْٚ.
الٔق اىبخاْع٘ مً فْ  اىبنفق ٓيخط ايلَا، اما لْ كاٌ الخاع يبا  (398ميوأل٘)

فٌّ اىبنفق فٔسب ايل ما هخٕ مً اللماع، ّاللماع لغ٘ ما هـب طنل اىبنفق 
 افب طنل ا٢ّاع الْىاٙ.

الْىؿ الواٜوق ذبوج ا٤ظوافن ػبوب اهالثوُ اكا عوق موا ذبثوُ موً           (399ميوأل٘)
 الظاٍن.

اَنٗ مدل ازبقمٖ ّآخامِ الااقٔ٘ عيق ا٨ضرتا  ٓوفٕ ايل ما ٓعلْ ال (400ميوأل٘)
 ظاٍنِ ّاٌ اغبن ، ٢ّ ػبب آْال اىباٛ افب ما ذبج ازبلقٗ.

ما ٓيسنق علٙ ازبنؼ عيق الربٛ ٓلطق هازبلق مً ضٔذ اسبوه فٔسوٖ  (401ميوأل٘)
 ايل ظاٍنِ ٢ّ ػبب مفعُ ّاٌ كاٌ ى٣َّ.

مّا منٜٔوّا  ٢ ػبب اهال٘ الْىؿ اللٖ علٙ الاَنٗ ا٢ اكا كاٌ زن (402ميوأل٘)
 ّػبب اهال٘ ازبٓ ّاليْمٗ ّما َٓول طاخ٘ عاهل٘.

الْىْاىٕ ٓنزع ًب ذبخق الغيل افب اىبثعامل ٢ّ ٓعثرب هالَع  (403ميوأل٘)
 الواٜق.

ْٓووع الْٕووْٛ ا٨مكباىووٕ مووع مناعوواٗ ا٤علووٙ فووا٤علٙ، ٢ّ    (404ميوأل٘)
َٓرتي ًب الٔق الٔينٚ اٌ ٓوٌْ قْق ايلَا ضال ا٨ؽناص ٤ّل الئ٘ ّىفٕ 

 عٔض أٖ اٌ ٓغيل عّْٖا ّٓنمً آؽن.اسبنص، ّػبْه الثا
ػبْه الْْٕٛ قباٛ اىبان ّلوْ ذبوج اىبٔوواة موع مناعواٗ ا٤علوٙ        (405ميوأل٘)

 فا٤علٙ ّالرتتٔب ّاىبْا٢ٗ ّعبٍْا مً ٍناٜط الْْٕٛ.
اكا ٍع ًب ٍٕٛ اىُ مً الظاٍن ضثٙ ػبب ايلُ اّ مً الااطً  (406ميوأل٘)

 ف٣ ػبب ايلُ، فا٤ضْي اىثطااهّا ايلُ.
ن الٔق ضال الْْٕٛ ّالغيول، ٢ّ  ػبب اهال٘ ا٤ّاا  عً اظاف (407ميوأل٘)

 ػبب اهالثَا عً اظافن اّاهع الخقو ا٢ عيق الغيل.
ٓيثطب اٌ تاقأ اىبنأٗ هااطً اللماعـب عيوق ايولَنا ّالنزول      (408ميوأل٘)

 ٓاقأ هظاٍنٍنا ًب ايل الٔقًٓ مً الْْٕٛ.
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مبيووع الوونأٌ قبووا هخووٕ مووً هلوو٘ الْٕووْٛ ًب الٔووق،    الناهووع: ميووع الوونأٌ
ع اىبخقو مً النأٌ ّعلٙ اليأّ٘ ٍّٕ  قْأ ّا٤ضْي اٌ ٓوٌْ علٙ النه

 الَعن فْ  ازباَ٘.
ٓوفٕ مينٙ اىبيوع ّلوْ هعونل اّواع ّاضوقٗ، ّا٤ضوْي اٌ        (409ميوأل٘)

ٓوٌْ قبخقام عنل خ٣ر اّاهع، ّٓوفٕ ط٢ّْ قبخقام اّاع ّاضقٗ ّػبووٖ  
 فُٔ اليوً.

٢ ػبووْه اىبيووع علووٙ اسباٜوول كغاوواٛ الوونأٌ ّاٌ كوواٌ مقٔخووّا ٢ مبيووع  (410ميوأل٘)
فب الاَونٗ، ّػبوْه اٌ ٓووٌْ اىبيوع علوٙ الَوعن الياهوج ًب        ّّْل النطْه٘ ا

 اىبخقو.
 ا٤ّفب اٌ ٓوٌْ اىبيع هااطً ك  الٔق الٔنيٙ ّاٌ ٓوٌْ ها٤ّاهع. (411ميوأل٘)
 ا٤ّفب ميع النأٌ ط٢ّْ ّػبْه ميطُ عنّٕا هاعبنال. (412ميوأل٘)
٢ ٖٓن ّزْف هعض النطْه٘ علٙ النأٌ عيق اىبيع علٔوُ ٤ٌ   (413ميوأل٘)

فب الاَنٗ ّذبخق اىبيع عنفّا، ّكلا لْ اىبقام علٙ ّّْل مطْه٘ ماٛ الْْٕٛ ا
 كاىج هعض الخاناح علٙ مزلُٔ.

٢ ٖٓن الَوعن اىبيوثعام اىبّْوْل اىبيونٙ)الاامّك٘( مكا ّّول       (414ميوأل٘)
اىباٛ ميُ افب هَنٗ النأٌ، أما مكا كاٌ معَوا ضازوب ّموافٗ ٢ّوخ٘ كبيوع موً       

 ذبثَا ففُٔ تفْٔل : ّّْل اىباٛ افب ما

، مهالثَا عيق اىبيع فٔسوْه اىبيوع علَٔوا    ًب ضال اسبنص ّاىبَخ٘ ًب ا٤ّل :
 ّػبْه ا٨ىثخال افب الثٔنه. ّْٓع الْْٕٛ ،

 كغيل ازبياه٘ ّاسبٔض . هق مً مهالثَا عيق الغيل٢  الداىٕ :
ػباف كٔفٔ٘ ٢ّأفعْ اىب١ىياح ّعام٘ اىب١ميـب افب مفاذب٘ الَنكاح اىبْيع٘  

ٌ ٍلا الَعن اىبيثعام للوٓي٘ ًب ّياعثَا ْٓل معَا اىباٛ افب هَنٗ النأٌ ىْاٛ كا
 أّ ٨ؽفاٛ عٔب.

مووً م٠ٌّ ا٤ّوواهع افب الوعوواـب ٍّنووا قاثووا     اشبووامً: ميووع الوونزلـب 
 الخقمـب.

ٓوفٕ عنّٕا اىبيع هاّاع ّاضقٗ، ّا٤فٖول اٌ ٓووٌْ قبخوقام     (415ميوأل٘)
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 خ٣ر اّاهع، ّا٤فٖل ميُ ميع كباو ظَن الخقو.
ْه ا٤ّفب تخووقٓه النزوول الٔنيووٙ علووٙ الٔيوونٚ ًب اىبيووع ّػبوو    (416ميوأل٘)

 ميطَنا معّا، ّا٤ضْي ميع النزل الٔنيٙ هالٔق الٔنيٙ ّالٔينٚ هالٔينٚ.
دبب اهال٘ اىبْاىع عً مْٕع اىبيع مً الِنزل، ّالخاع ّالثأكق  (417ميوأل٘)

 مً ذبخق ّّْل النطْه٘ افب الاَنٗ.
لْ كاٌ هعض الخقو مخاْعّا مبيع علٙ الاواقٕ لخاعوقٗ اىبٔيوْم     (418ميوأل٘)

 ّلْ قاع كبامُ ىخط ميطُ.
اّٗ الْْٕٛ، ّا٤ضْي اٌ ٓوٌْ هاليقاّٗ الااقٔ٘ ٓوٌْ اىبيع هيق (419ميوأل٘)

 ًب الو .
لْ زفج هل٘ الٔق مً اري اؽ٣ل هاىبْا٢ٗ ػبْه ا٤ؽل مً ىواٜن   (420ميوأل٘)

 اعٖاٛ الْْٕٛ، ّا٤ّفب تخقٓه اللطٔ٘ ّاسبازب.
مً ٍناٜط اىبيع توأخن اىبنيوْؼ اٖ الخوقو هنطْهو٘ اىباىوع هو٣        (421ميوأل٘)

   ٘ اوري ماىعو٘، ّا٢ فٔسوب     ّاىا٘، ٢ّ تٖن النطْه٘ اليواهخ٘ اكا كاىوج قلٔلو
 دبفٔفَا.

لووْ فام ا٤موون ًب مووْمف الثخٔوو٘ هووـب اىبيووع علووٙ اشبوو  ّايوول    (422ميوأل٘)
 النزلـب اؽثام الداىٕ.

ػبْه اىبيع هظاٍن الو  عيق تعلم اىبيع هااطيُ، ّعيق تعولمِ   (423ميوأل٘)
ػبْه اىبيع هالياعق  ٍّْ ما هـب الوىقًٓ ّاىبنفق، ّهٔيُ ّهـب الولماع عنوْو   

 ميُ.ّؽْْٔ مالق، فاللماع أعه 
اكا كاىج مطْه٘ هاٜقٗ علٙ اىباىع اٖ الٔق ٢ ػبب تخلٔلَا، ّاٌ  (424ميوأل٘)

 ىااج زنٓاٌ اىباٛ علٙ اىبنيْؼ.
 َٓرتي ًب اىبيع امنام اىباىع علٙ اىبنيْؼ لظاٍن ا٦ٓ٘ الونمب٘. (425ميوأل٘)
لْ مل مبوً ضفظ النطْه٘ ًب اىباىع لَقٗ اسبن اّ امتفاع ضنامٗ  (426ميوأل٘)

ىفٕ اسبونص ًب الوقًٓ ّقاعوقٗ     الاقٌ فا٢قْٚ زْاه اىبيع قباٛ زقٓق لخاعقٗ
اىبٔيْم، ف٣ تْل اليْه٘ افب ا٨ضثٔاي هاىبيع هالٔق الٔاهي٘ خوه هاىبواٛ ازبقٓوق    

 ّالثٔنه آّٖا كنا ككن.
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ػبوووٖ ًب ميووع الوونزلـب ّٕووع كبوواو الووو  علووٙ ظوواٍن الخووقو  (427ميوأل٘)
 ّزنٍا قل٣ّٔ افب الوعاـب لٔثطخق ّق  اىبيع.

ضثٔاي، ٤ٌ قْلُ ػبْه ميع الخقمـب ميوْىّا، ّلويُ ؽ٣ل ا٨ (428ميوأل٘)
)مفب الوعاـب( اآ٘ للننيْؼ فٌّ اىبيوع، ًّب الولكنٚ ىيوب زوْاه      تعافب

 اليوً مفب اىبََْم، ًّب اليناٜن قال هعقو ازبْاه. 
ػبْه ًب ضال الٖنّمٗ ّالربف ّالدلش اللٖ ؽبال فُٔ علٙ مزلُ  (429ميوأل٘)

ّالثخٔ٘ اىبيع علٙ اسباٜل كوازبْمة ّاشبو  ىوْاٛ كواٌ الْٕوْٛ ّازاوّا اّ       
 هّا.ميقّ

٢ ػبب هلل اىبال لنفع الثخٔ٘، ّربثل  الٖنّماح ًب مْٕوْع   (430ميوأل٘)
ّزْة هلل اىبال لنفعَا اّ عقمُ، ّْٓع ذبنٖ ازثياة اىااهَا مع ا٨مواٌ 

 ّاىعقاو اسبنص ّالٖنم.
لْ ظً هامواٌ تنن الثخٔ٘ ّميوع علوٙ الاَونٗ ّوع الْٕوْٛ،       (431ميوأل٘)

 ّكلا لْ تنكَا ًب مخاو ّزْهَا علٙ ا٤قْٚ.
٘ اّ الٖنّمٗ فنيع علوٙ اسباٜول خوه هواٌ عوقو      اكا اعثخق الثخٔ (432ميوأل٘)

الثخٔ٘ اّ الٖنّمٗ ّع ٠ِّْٕ علٙ ا٤قوْٚ لخاعوقٗ ىفوٕ اسبونص ًب الوقًٓ      
ّقاعقٗ الفنا ، ّا٤قْٚ اعافتُ اٌ كاٌ ا٨ىوَال ّا٨لثفاح قال الْو٣ٗ،  

 ّكلا لل٣ْٗ الثالٔ٘.
لْ هال الياب اىبيْ  للنيع علٙ اسباٜل اّ الغيل هعق الفنا   (433ميوأل٘)

ْٕٛ ّزفال ا٢عٖاٛ، فا٢قْٚ عقو ّزْة اعافتوُ ّاٌ كواٌ قاول    مً الْ
 ال٣ْٗ.

ًب اىبيع علٙ اسباٜل عيق الٖونّمٗ ّالثخٔو٘ ٢هوق موً النطْهو٘       (434ميوأل٘)
اىب١خنٗ ًب اىباىع، ّكلا ىاٜن ما ٓعثرب ًب ميع الاَونٗ، ىعوه ا٤مون ًب الثخٔو٘     

 ّاىع.
الغيل٘ اعه مً الغنف٘ ػبْه اٌ تْب علٙ العْٖ اكدن مً انف٘  (435ميوأل٘)

ْق ايل٘ ّاضقٗ علٙ ا٤قْٚ، هَني اٌ ٢ ٓوٓق علوٙ اىبثعوامل ّموا فٔوُ     هخ
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 كفآ٘ الغيل.
ػبب ا٨هثقاٛ ًب الغيل ها٤علٙ ّلْ ّب علٙ ا٤ىفل ّايل  (436ميوأل٘)

 مً ا٤علٙ هاعاى٘ الٔق ّع.

ػبْه الْْٕٛ جبنٓاٌ اىبواٛ مااٍونٗ موً اسبيفٔو٘ أّ الْوياْم ٢ّ       (437ميوأل٘)
، ىعوه ٢ هوق موً ٍوناٜط     ػبب الثؾلٔل ضٔيٝل هالٔوق ٍّوْ ا٤ضوْي اىوثطااهاّ    

 الْْٕٛ كالئ٘ ّالرتتٔب هثخقٓه الٔق الٔنيٙ، ّالغيل مً ا٤علٙ .

  اعثاؽ انٕظٕءاعثاؽ انٕظٕء
اىاا  الْْٕٛ ميثطب ٍّْ اه٣اوُ مْإوعُ ّاكباموُ ّاكنالوُ      (438ميوأل٘)

ّاعااٛ كل عْٖ ضخُ، ّٓيثطب اٌ ٓوٌْ ماٛ الْْٕٛ قبخقام موق، ّٓوونِ   
اهلل علُٔ اليو٣و: "قوال   ا٨ىنال ًب ماٛ الْْٕٛ، ًّب الْطٔع عً اهٕ عاق

مىْل اهلل ّلٙ اهلل علٔوُ ّآلوُ ّىوله موً اىوا، ّٕوِْٛ، ّاضيوً ّو٣تُ         
ّأفٚ هكاٗ مالُ، ّك  اٖاُ ّىسً لياىُ، ّاىثغفن للىاُ، ّافٚ الئْط٘ 

 ٤ٍل هٔج ىأُ فخق اىثونل ضخٔخ٘ ا٨مباٌ ّاهْاة ازبياٌ مفثط٘ لُ".
كنا ٓيثطب  ٓيثطب اىاا  الْْٕٛ مخقم٘ ّاىثعقافّا للقعاٛ، (439ميوأل٘)

 لخٖاٛ اسبْاٜش مالخّا.

  ششائػ انٕظٕءششائػ انٕظٕء
اٌ ٓوٌْ اىباٛ اىبيثعنل ًب الْْٕٛ مالخّا ّلًٔ مٖافّا  ف٣ ْٓوع   ا٤ّل:

 قباٛ الْمف اّ ماٛ النماٌ.
اٌ ٓوٌْ طاٍنّا ّكلا مْإع الْْٕٛ، ّٓوفٕ طَامٗ كول عٖوْ    الداىٕ:

ايول الٔوق   قال ايلُ، ّايل اهال٘ اليساى٘ اري ايل الْٕوْٛ اٖ ٢ ٓوفوٕ   
مد٣ّ منٗ ّاضقٗ هخْق ا٨هال٘ ّالْْٕٛ معّا، ىعه ًب الْْٕٛ ا٨مكباىٕ مبوً 
اٌ ٓيْٖ اهال٘ اليساى٘ هالغنً ّالْْٕٛ هاؽناص العْٖ مً اىباٛ، هل سبْْل 

 تعقف م٣قاٗ اىباٛ ٢عٖاٛ الْْٕٛ اىاااقّا ّقَنّا.
٢ ٓاال الْْٕٛ لْ تيسً عْٖ مً اعٖاُٜ هعق ايلُ ّاٌ مل  (440ميوأل٘)
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مً الْْٕٛ لخاعقٗ الثساّه ّاّال٘ الرباٛٗ، فلْ تيسً الياعق مً الٔق  ٓفن 
الٔنيٙ مد٣ّ هقو اّ هْل قال اكباو ايل الٔق الٔينٚ فاىُ ٓثه ِّْٕٛ خه ٓاَن 

 ضبل اليساى٘.
اكا كاىج مْإع الْْٕٛ طواٍنٗ فو٣ تٖون ًب ّوط٘ الْٕوْٛ       (441ميوأل٘)

 ظباى٘ هعض ازواٛ الاقٌ.
ٜل مبيع ّّْل اىباٛ افب الاَنٗ، ّلْ عله اٌ ٢ ٓوٌْ علٙ اول ضاالدالذ: 

 هْزْفِ فٔسب ذبْٔل الٔخـب هوّالُ.
 اٌ ٓوٌْ اىباٛ مااضّا اري مغْْة.  الناهع:

ىيب افب اىبََْم الخْل حبنم٘ الْْٕٛ هاىبغْْة ظنفّا ّمواىّا  (442ميوأل٘)
ّمْاّا لعقو ّط٘ الثخنة افب اهلل تعوافب قبوا ٍوْ ماغوْل لقٓوُ عوو ّزول،        

يا مناتب مَوو٘ مثفاّت٘، ّالخقم اىبثٔخً اٌ ٓووٌْ  ّلوً ىبفَْو اىباغْل ٍ
اىباغْل زوٛ مً تلع العاافٗ ّلًٔ آل٘ اّ مخقم٘ هلا اّ ؽامزّا عيَا، ىعوه  

 ٓثعلق اىبيع هاسبوه الثولٔفٕ فٔرتتب علُٔ ا٨خه فٌّ الاا٣ٌ.
مع عوقو ا٨عبْوام ْٓوب اىبواٛ اىباواؼ موً الظونل الغْويب ًب          (443ميوأل٘)

 الظنل اىبااؼ خه ٓثْٕأ ميُ.
ا مل ٓلثفوج افب اْوأ٘ ا٨ىواٛ اّ اىبوواٌ ا٢ ًب اخيواٛ الْٕووْٛ      اك (444ميوأل٘)

ّووع مووا مٖووٙ مووً أزواٜووُ ٢ّ اخووه علٔووُ سبووقٓذ النفووع، ّٓيووعٙ ٨كنووال  
 الْْٕٛ هاىبااؼ.

اط٣  اىباٛ ّطَامتُ ّعقو ّزْف اسباٜل علٙ اعٖاٛ الْٕوْٛ   (445ميوأل٘)
ٍنّي ّاقعٔ٘، ف٣ فن  ًب ها٣ٌ الْْٕٛ هاىباٛ اىبٖال، اّ اليسً، اّ مع 

 سباٜل، ًب ّْمٗ العله ّالعنق، اّ ازبَل ّاليئاٌ.ا
ػبْه الْْٕٛ ّالَنة مً ا٤ىَام الواام، ّالخيوْاح اىبنلْكو٘    (446ميوأل٘)

اىبثفنع٘ عً اليَن ّاٌ مل ٓعله مٕا اىبالوـب، ّكلا دبْه ال٣ْٗ ًب ا٤مإٕ 
الْىٔع٘، ّػبْه فَٔا آّٖا هاقٕ الثْنفاح كازبلٌْ ّاليْو ا٢ اٌ ٓعله ىَٕ 

 قو مٕاِ.اىبالع ّع



 79ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو   ) العاافاح ( ووو 1أسُبوسوو٘ ص/

 

اكا كاٌ ّق  ضْل اىبيسق ضْنّا علٙ اىبْولـب فٔوُ ٢ ػبوْه     (447ميوأل٘)
الْْٕٛ ميُ ىبً اماف ال٣ْٗ ًب مواٌ آؽن اريِ، ّلْ تْٕأ هخْق ال٣ْٗ فُٔ 
ّتعلم علُٔ كلع اّ هقا لُ اٌ ْٓلٕ ًب مواٌ آؽن ّع، ّكلا لْ تْٕأ افل٘ 

 ْْٕٛ.اّ ظً عقو ا٨ٍرتاي، ٢ّ دبب علُٔ ضٔيٝل ال٣ْٗ فُٔ هياب ال
ا٤قْٚ ّط٘ الْْٕٛ ًب اىبواٌ اىبااؼ مع كٌْ الفٖواٛ اْوأّا    (448ميوأل٘)

٤ٌ اىبقام علٙ ّق  الثْنل، ٤ٌّ ا٤فلو٘ تيوول علوٙ اىبثعوامل ٢ الققو٘      
 العخلٔ٘ ّسباظ ّقْع ضنكاح الٔق ًب مال الغري كنا قٔل، ّا٤ضْي الرتن.

ػبْه الْْٕٛ ًب اسبْل ّاىبواٌ اشبأ هاىبيسق ّاىبقمى٘ اكا  (449ميوأل٘)
 نْو الْق  ّلْ هالفطْٚ.عله ع

اكا عله كٔفٔ٘ ّق  اسبْل ّعبِْ الْاقع ًب اىبيسق اّ تْاهعوُ   (450ميوأل٘)
اّ ًب اىبقمى٘ ٓعنل حبيوب الْقو ، اموا اكا مل ٓعلوه كٔفٔو٘ ّقفوُ ٍّول ٍوْ         
ميطْن هاىبْلـب اّ الا٣ة الخاطيـب ًب اىبقمىو٘ اّ عوقو اؽثْاّوُ، فواٌ     

الث١ْٕ ميُ ٤ٌ عقو  زنح العافٗ هْْٕٛ كل مً ٓنٓق مً اري ميع اضق زاه
اىبيع ٍلا كاٍ  عً عنْو ا٨كٌ ّّوط٘ ّٕوْٛ الغوري فٔوُ، ّا٢ فوا٤ضْي      

 ازاهٗ اسباكه الَنعٕ ًب العنْو ّما هاف علٙ الخقم اىبثٔخً.
٢ ػبْه الْْٕٛ ًب اّاىٕ اللٍب ّالفٖو٘ ظنفوّا ّاارتافوّا، ّلوْ      اشبامً:

عبْوام، ّػبوْه ًب   تْٕأ فَٔا ضٔيٝل ّوع علوٙ ا٤قوْٚ لويوُ ٓو١خه ا٢ موع ا٢      
 اىبَوْن كْىُ ميَنا اّ ٢.

اكا تْٕأ مً آىٔ٘ هظً اْأثَا اّ اىَا مً اللٍب اّ الفٖ٘ مع  (451ميوأل٘)
 ازبَل هاسبوه ّاليَٕ ّع ٠ِّْٕ اٌ زاٛ هُ هخْق الخنه٘.

 ػبْه الْْٕٛ مً ماٛ اليأل ا٢ اكا عله اىُ طبْٓ للَنة. (452ميوأل٘)
اٛ تيثخوول الْظٔفوو٘ افب الثوؤنه لووْ ّزووق موواىع مووً اىووثعنال اىبوو     (453ميوأل٘)

كوواىبنل اّ اشبووْل اّ العاووُ، ّاٌ تْٕووأ ّاسبووال ٍوولِ ّووع الْٕووْٛ        
اىثْطاهّا لاخاٛ اىب٣ن، فالثٔنه هقل ّامثياٌ ٍنع للثئَل ّالثؾفٔو  ّقوق   

 ١ٓخه مع الٖنم.
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مً ٍناٜط الْْٕٛ ىع٘ الْقج لُ ّلل٣ْٗ اّ لنكع٘ ميَا علٙ  اليافٌ:
ْقوج قبخوقام موا ؼبثازوُ     ا٤قل ًب الْقج ا٢ اٌ ٓوٌْ ما ؼبثازُ الثؤنه موً ال  

 الْْٕٛ اّ اكدن ٨ىعقاو اىبيْ  للاَامٗ الاقلٔ٘.
لْ تْٕأ مع إنام اىبواٛ هوُ ّوع ّلويوُ ٓو١خه اٌ كواٌ الٖونم         (454ميوأل٘)

 معثقّا هُ.
دبب اىبااٍنٗ ًب افعال الْٕوْٛ ًب ضوال ا٨ؽثٔوام فلوْ هاٍونٍا       (455ميوأل٘)

 الغري اّ اٍرتن معُ ًب الغيل ّاىبيع ٢ ْٓع ٠ِّْٕ علٙ ا٤قْٚ.
لغري هْب اىبواٛ ًب هواطً الوو  موع كوٌْ اىبثْٕوأ ٍوْ        لْ قاو ا (456ميوأل٘)

 اىبااٍن هيفيُ ٨زناُٜ ّايل اعٖاُٜ فالظاٍن الْط٘ ّازبْاه علٙ كناٍ٘.
ْٓع الْٕوْٛ موً مواٛ ا٨ىوال٘ لخاعوقٗ ىفوٕ اسبونص ٨ّطو٣           (457ميوأل٘)

 ا٤فل٘ ّاىْنال اليَٕ عيُ.
اكا كاٌ اىباٛ زامّٓا مً مٔواة فسعل ّزَُ اّ ٓوقِ ذبثوُ حبٔوذ     (458ميوأل٘)

 علَٔا هخْق الْْٕٛ ّع ٢ّ ٓياًب ّزْة اىبااٍنٗ. زنٚ اىباٛ
٢ اٍوال ًب زْاه اتٔاٌ الغري ىبخقماح الْْٕٛ الاعٔقٗ كثيؾـب  (459ميوأل٘)

اىباٛ ّزلاُ، ّٓونِ قٔامُ هاىبخقماح الخنٓا٘ كْوب اىبواٛ ًب كو  اىبثْٕوأ موع      
 ققمتُ علَٔا.

لْ مل ٓثنوً مً مااٍونٗ الْٕوْٛ ّاىواة اوريِ موع ا٤ٕوانام        (460ميوأل٘)
 ّع.

الرتتٔب عيق ايل ّميع اعٖاٛ الْْٕٛ ىْاٛ كاٌ الْْٕٛ  ػبب الياهع:
 تنتٔأّا اّ امكباىّٔا، ّكٔفٔ٘ الرتتٔب:

 ايل الٔق الٔينٚ. -3ايل الٔق الٔنيٙ.  -2ايل الْزُ.   -1
 ميع النزلـب. -5ميع النأٌ.   -4 

لْ اؽل هالرتتٔب هـب اعٖاٛ الْْٕٛ هال ىْاٛ كاٌ عً عنوق   (461ميوأل٘)
 عٕ.اّ زَل اّ ىئاٌ ٤ٌ الَني ّاق

٢ ػبب الرتتٔب هـب ازواٛ العْٖ الْاضق، فلوْ ايول ازباىوب     (462ميوأل٘)
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 ا٤ٓين مً الْزُ قال ا٤مبً ّع ّلوً ػبب مناعاٗ ا٤علٙ فا٤علٙ.
 ًّب تعنٓفَا ق٢ٌْ: الدامً: اىبْا٢ٗ:

 عقو زفال ا٤عٖاٛ الياهخ٘ قال الَنّع ًب ا٢ضخ٘.  -1
َا ّا٤قوْٚ  اىبثاهع٘ العنفٔ٘ ّعقو الفْل هوـب ا٤عٖواٛ ّاٌ زو  هعٖو      -2

الداىٕ ٍّْ الثثاهع ًب افعال الْٕوْٛ، ّزفوال هعوض ازوواٛ الْٕوْٛ ٢      
ٖٓن هْط٘ الْْٕٛ ا٢ اٌ ٓوٌْ ازبفال هيواب ا٨ىخاواع ّالفْول هوـب     

 اعٖاٛ الْْٕٛ. 
 ْٓق  هخاٛ النطْه٘ ًب العْٖ لْ هخٔج ًب هعض ازواُٜ. (463ميوأل٘)
اكا تْٕأ ٍّنع ًب ال٣ْٗ خوه تولكن اىوُ تونن هعوض اىبيوطاح        (464ميوأل٘)

٣تُ، فاكا كاىج مطْه٘ مً ماٛ الْٕوْٛ هاقٔو٘ علوٙ هعوض ازواٜوُ      هالج ّ
 اؽلٍا ّميع هَا ّاىثأى  ال٣ْٗ، ّا٢ فعلُٔ اعافٗ الْْٕٛ آّٖا.

ػبْه الثْٕأ مأٍّا اّ اىبَٕ هعق الغي٣ح ؽاْاح خه ا٨تٔواٌ   (465ميوأل٘)
 هاىبيطاح.

لووْ مل ٓاووق مووً مطْهوو٘ الْٕووْٛ ا٢ علووٙ ميرتىوول اللطٔوو٘ اّ    (466ميوأل٘)
 اسبق فا٤قْٚ كفآثَا.ا٤طنال اشبامز٘ مً 

ًب الْٕوْٛ كفعول عاوافٖ ّاٌ ٢ ٓوقؽل      الثاىع: ا٨ؽ٣ٔ ّعقو النٓاٛ
علُٔ النٓاٛ اللٖ لُ ضنم٘ تولٔفٔ٘ هل ّّٕعٔ٘ قق تيواب ًب هاو٣ٌ العاوافٗ اّ    
ضساَا، ًّب اشبرب اٌ اهلل تعافب ٓخْل: "اىا ؽري ٍونٓع موً عنول لوٕ ّلغوريٖ      

 تنكثُ لغريٖ".
لْ كاٌ عنٕوّا هاٜو٣ّ ّاؽاوامّا ًب الخلوب      ٢ ٓوٌْ النٓاٛ ماا٣ّ (467ميوأل٘)

 ّمل ٓوً زوٛ مً القاعٕ ميثخ٣ّ اّ تاهعّا.
لْ ٍع ضـب العنل اٌ فاعُٔ ضبض الخنه٘ اّ منكب ميَا ّموً   (468ميوأل٘)

النٓاٛ فالعنل ّطٔع ٨ّال٘ الْط٘، ّكلا لْ ٍع هعق اكباو العنل لخاعقٗ 
 الفنا .

 لْ ّلٙ ؽل  مماو ماٜوٙ ًب ّٕوُْٜ اّ ّو٣تُ ّوطج ّو٣ٗ      (469ميوأل٘)
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 اىبأمْو اٌ مل ٓأح قبا ؽبال  اضواو ال٣ْٗ اّ مل ٓعله هنٓاٛ ا٨ماو.
العسب هاليفً ّهالفعل ملمْو ّلويُ ٢ ٓاال الفعل العاوافٖ   (470ميوأل٘)

ىْاٛ كاٌ مخامىّا لُ اّ مثأؽنّا عيُ، كنا لْ افثؾن ه٣ْتُ ّقامىَا موع ّو٣ٗ   
 اريِ عليّا.

عاافٗ لًٔ مً العسب تعظٔه ٍعاٜن اهلل ّتعلٔه الياٌ ّزِْ ال (471ميوأل٘)
ّضدَه علَٔا ّامافٗ ا٤فٖل ّا٤مت ًب العاافٗ ّاىبياىع ّعبٍْا مً الٖناٜه 

 النازط٘.
 ٢ ٓاال العنل النٓاٛ ال٣ضق هُ هعق اكبامُ. (472ميوأل٘)
توو١خه اىبوونأٗ لووْ تْٕووأح مووع ذبخووق م٠ٓوو٘ ا٤زووييب هلووا ّلوووً      (473ميوأل٘)

 ٠ٍّْٕا ضبوْو هالْط٘.
 لْ كاٌ الْْٕٛ مٖنّا هوُ ّتْٕوأ زَو٣ّ اّ ىيؤاىّا فواٌ ّٕوِْٛ       (474ميوأل٘)

ّطٔع علٙ ا٤قْٚ لعقو خاْح اليَٕ الفعلٕ عً الْْٕٛ اّ اعبْام ا٤من 
 هالثٔنه.

اكا تْٕأ خه امتق ٢ ٓاال ٠ِّْٕ علٙ ا٤قْٚ، أٖ لْ عاف افب  (475ميوأل٘)
 ا٨ى٣و ٢ ػبب علُٔ اعافٗ كلع الْْٕٛ اٌ مل ٓيثخض.

لْ تْٕأ خه ٍع ٍل اضقر هعقِ او ٢، هيٙ علٙ هخاٛ الْْٕٛ  (476ميوأل٘)
 ّاّل ا٨ىثْطاة.ّعلُٔ ا٨نباع ّاليٓ 

  انؼجض ػٍ ئمتاو انٕظٕءانؼجض ػٍ ئمتاو انٕظٕء
مكا مىثااع اىبول  متٔاٌ هعض أفعال الْْٕٛ ّعسو عً الاواقٕ ّفام ا٤مون   
هـب أٌ ٓياعقِ اريِ ًب الااقٕ ّهوـب الثؤنه، ْٓوع ا٤ّل، ٤ّوال٘ الْٕوْٛ      

٘  اَامٗل٩ىثخال مفب ال ّتْفن اىباٛ ّعقو اسباز٘ ٥ّول، كنوا لوْ كواٌ     ل الاقلٔو
ْزُ ّالٔقًٓ، ّميع النأٌ ّلويُ ٓعسو عً ميع النزلـب، ٓيثأع ايل ال

فٔسْه أٌ ٓأتٕ هأفعال الْْٕٛ خه ٓخْو آؽن هاىبيع مً ىقاّٗ اىبثْٕأ، أّ قباٛ 
  .، ّمع تعلم ا٦ؽن ٓثٔنهزقٓق ٓأؽلِ اىبثْٕأ هٔقِ ّٖٓعُ ًب ٓق اىباىع
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  انشك يف افؼال انٕظٕءانشك يف افؼال انٕظٕء
اسبوقر،  لْ ٍع ٍل تْٕأ هعق اسبوقر اّ ٢ فٔواين علوٙ هخواٛ      (477ميوأل٘)

 ّالظً اري اىبعثرب ًب اىبخاو ٓلطق هالَع.
اكا تٔخً مً اسبقر ّالْْٕٛ ّلويوُ ٍوع ًب اىبثوأؽن ميَنوا اّ      (478ميوأل٘)

زَل أّاٌ كل ميَنا، اّ أّاٌ الْْٕٛ فٔاين علٙ اسبقر لعقو اضناه تأؽن 
ضال الثْٕأ، ّلْ ّلٙ مع ٍلا الَع عامقّا اّ ىاىّٔا ػبب علُٔ ا٨عافٗ ًب 

 الْقج اٌ تلكن.الْقج، ّالخٖاٛ هعق 
اكا كوواٌ عاىبووّا هاىووُ تْٕووأ ّٕووًْٛٓ ّضْووْل ضووقر ميووُ هعووق    (479ميوأل٘)

اضقٍنا ّمل ٓعله اٌ اسبقر ضْل هعق الْْٕٛ ا٤ّل او هعق الداىٕ، ػبب 
 علُٔ الْْٕٛ للَع ًب اىبثأؽن مً الْْٕٛ اّ اسبقر.

اكا كاٌ مثْٕوّأ خوه تْٕوأ ّٕوْٛ دبقٓوقّٓا موً اوري اٌ ٓيوثخض          (480ميوأل٘)
ها٣ٌ اضق الْْٕٜـب كنا لْ زواٛ هوُ مفثخونّا    الْْٕٛ ا٤ّل ّّلٙ خه عله 

 زبوٛ ّازب ميُ ّطج ٣ّتُ ىْاٛ عله الااطل ميَنا اّ مل ٓعلنُ.
اكا تؤخً هاىوُ زوواٛ هالْٕوْٛ ىاقْوّا ّفاقووقّا زبووٛ اّ ٍوني مووً        (481ميوأل٘)

ٍناٜاُ، فاٌ مل تفج اىبْا٢ٗ مزع ّتوقامن ّاتوٙ قبوا هعوقِ، ّعلٔوُ الويٓ،       
 ٛ اىبَنّي هاىثفاٛ ٍنطُ.ّا٨نباع، ّقاعقٗ ىفٕ اسبنص، ّاىثفا

لْ ٍع ًب هعض ازواٛ الْْٕٛ ًب ا٨خيواٛ مزوع ّاتوٙ هوُ ّقبوا       (482ميوأل٘)
هعووقِ كنووا لووْ ٍووع ًب ايوول اىبنفووق ٢ّ هال ًب ّٕووُْٜ ّمل مبيووع النزوول   
الٔينٚ هعق فاىُ ٓنزع ًب ا٨خياٛ ّٓأتٕ هازبوٛ اىبَوْن ّقبا هعقِ، ّاٌ كواٌ  

لُٔ ا٨نباع، ّاليٓ، الَع هعق الفنا  مً الْْٕٛ فٔاين علٙ الْط٘، ّع
 ّقاعقتا الفنا  ّىفٕ اسبنص.

لْ كاٌ الَع ًب ازبوٛ ا٤ؽري مً الْٕوْٛ ٍّوْ ميوع النزول      (483ميوأل٘)
الٔينٚ ٍّع ها٨تٔاٌ هُ هعق الفنا  عنفّا مً الْْٕٛ، كنا لْ زلً ط٣ّْٓ 
اّ طنأ علُٔ الَع هعق اٌ قاو موً ضبول الْٕوْٛ ّفوْاح اىبوْا٢ٗ هيوٙ علوٙ        

 الْط٘ آّٖا.
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الْوو٣ٗ ٍوول تْٕوأ هلووا او ٢، هيوٙ علووٙ الْووط٘   لوْ ٍووع هعوق    (484ميوأل٘)
لخاعقٗ الفنا ، ّلوً علُٔ اٌ ٓثْٕأ لل٣ْٗ الثالٔو٘ لخاعوقٗ ا٨ٍوثغال ٤ٌّ    
مْمف قاعقٗ الفنا  اضثنال عنّل اليئاٌ فٔنوا ىواق ٢ فٔنوا ٓيوثخال موً      
الفعل العاوافٖ، اموا لوْ كواٌ الَوع ًب اخيواٛ الْو٣ٗ فٔسوب علٔوُ اىوثٝيال           

 ٛ علٙ ا٤قْٚ.ال٣ْٗ هعق الْْٕ

  كثري انشككثري انشك
٢ اعثاام لَع كدري الَع، ىوْاٛ كواٌ ٍووُ ًب ا٤زوواٛ أو ًب      (485ميوأل٘)

 الَناٜط أو ًب اىبْاىع.
علٙ اىب١مً طنف الَؤااٌ ها٢زثَواف هْونل الَوع ّالثغلوب       (486ميوأل٘)

 علُٔ.
اىبنزع ًب ذبقٓق كدنٗ الَع ٍْ العنل، ىعه اكا كواٌ َٓوع ًب    (487ميوأل٘)

ىْاٛ كاٌ الْْٕٛ ّازاّا  كل خ٣ر ّْٕٛاح مثْالٔاح منٗ فَْ كدري الَع،
 اّ ميثطاّا اّ ازبامع ميَنا.

  انشك يف انرًٛى ٔانغغمانشك يف انرًٛى ٔانغغم
اضواو ا٨عثياٛ هالَع ًب الْْٕٛ ٢ تَنل هاة الثٔنه اكا طنأ  (488ميوأل٘)

 الَع ًب اخياٛ الثٔنه.
لْ دباّه اول ًب الثؤنه ٍّوع ٢ ٓلثفوج افب ٍووُ، ّلوْ طونأ        (489ميوأل٘)

٣قَا ّقاعقٗ ىفٕ اسبنص الَع ٍّْ ما ٓوال  ًب الثٔنه، لخاعقٗ الثساّه ّاط
ّاّال٘ عقو الغفل٘، كنا لْ ٍنع ًب ميع ٓقِ الٔينٚ ٍّع ًب ميع ازباَ٘ 

 اّ الٔق الٔنيٙ ف٣ ٓعثين قبدل ٍلا الَع.
الغيل ٓوٌْ ضونُ كالثٔنه كنا لْ ٍنع ًب ايل الانل ا٤مبً  (490ميوأل٘)

مً هقىُ ًب ايل ازبياه٘ ٍّوع ٍول ايول مأىوُ او ٢، اّ ٍول كواٌ ايولُ        
ّا او ٢، ّكلووع ٨ط٣قوواح افلوو٘ الثسوواّه، ّعووً نبووع مووً     ّووطٔطّا ّتاموو 

 اىبثأؽنًٓ اسبا  الغيل هالْْٕٛ أٖ ٓنزع مً ضٔذ ٍع.
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  احلاجة ػٍ انٕظٕء احلاجة ػٍ انٕظٕء 
ذبوول اىبوونأٗ ٍووعنٍا عيووق الغيوول للسياهوو٘ ّاسبوؤض ّاليفوواٌ        (491ميوأل٘)

 ّا٨ىثطإ٘ ٢ّ تَقِ ا٢ هعق الغيل.
 ل.ٍعن اىبنأٗ ٢ ؼبثاص عيق ايلُ للعْن ّلْ ايل هاىباٛ الخلٔ (492ميوأل٘)
اكا عله هعق الفنا  مً الْْٕٛ ّزْف ضازوب اخيواِٛ مل ٓووً     (493ميوأل٘)

ملثفثّا الُٔ فعلُٔ ا٨عافٗ ٤ٌ اىبأتٕ هُ مل ٓوً مااهخّا للنأمْم هوُ، ٢ّ دبونٖ   
 قاعقٗ الفنا  ًب مدلُ ٤ٌ مْمفٍا ّْمٗ اضثنال عنّل اليئاٌ.

لْ ٍع هعق الفنا  مً الْْٕٛ ًب ّزْف اسبازب قالُ اّ اخياِٛ  (494ميوأل٘)
الْْٕٛ، فٔسب الفطٓ ّالثداج ضثٙ ؼبْل الٔخـب ٢ّ ٓوفٕ الظً  اٖ اخياٛ

اري ا٨طنٝياىٕ لخاعقٗ ا٨ٍثغال، ّمع هخاٛ ضال٘ الَع ف٠ِْْٕ ّطٔع ٢ّ 
دبب اعافتُ لخاعقٗ الفنا ، ّكولا لوْ تؤخً اٌ اسبازوب كواٌ مْزوْفّا قاول        

 الْْٕٛ ٍّع ٍل هال قال الْْٕٛ او ٢، اّ ّّل اىباٛ ذبثُ أو ٢.
له هعق الْْٕٛ هْزْف ضازب علٙ هعض ازواٛ الْْٕٛ اكا ع (495ميوأل٘)

ٍّع ًب اىبثأؽن ميَنا ٍل ٍْ اسبازب فْٔع الْْٕٛ، او الْْٕٛ فٔووٌْ  
 هاط٣ّ، ٓاين علٙ ّط٘ الْْٕٛ لخاعقٗ الفنا  ّاّال٘ الرباٛٗ.

لْ تٔخً هعق الْْٕٛ اىُ تنن ميوُ زووٛ اّ ٍونطّا اّ كواٌ ٍيوان       (496ميوأل٘)
 علٙ ّط٘ الْْٕٛ ّّط٘ الْو٣ٗ  ضازب خه تاقل ٓخٔيُ ّاّاع ٍوّا ٓاين

 هُ لخاعقٗ الفنا  ّعنْماح عقو اعثاام الَع ال٣ضق.

  اػادج انٕظٕء انثاؼماػادج انٕظٕء انثاؼم
لْ عله هعق مقٗ هاا٣ٌ ُّْٕٜ فعلُٔ اعافٗ ما ّو٣ِ هالْٕوْٛ    (497ميوأل٘)

 الااطل.
اٌ مل ٓعلووه عووقف الْوولْاح الوويت ّوو٣ٍا هالْٕووْٛ الااطوول       (498ميوأل٘)

ِ، فٔسوٓوُ قٖواٛ ا٤قول،    فٔطْنٍا تخقٓنّا ّظيّا هـب أقل عوقف ضبثنول ّأكدون   
 ّا٢ضْي اىثطااهّا ا٤كدن.
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 أحكاو انجبائر
ٍّووٕ الوويت دبوورب هَووا العظوواو اىبويووْمٗ اّ تْٕووع علووٙ ازبوونّؼ ّالخوونّؼ 
 ّالقمامٔل ىْاٛ كاىج الْاضّا اّ عٔقاىّا اّ ؽنقّا اّ افّٓ٘ كاح زنو ّعبٍْا. 

اكا كاٌ ىوع ازباريٗ ؽال موً اسبونص اّ الٖونم اوثنول ّمبووً       (499ميوأل٘)
 يع علٙ الاَنٗ ٓثعـب ميطَا علٙ ا٤قْٚ.اىب

اكا كاىج ازباريٗ ًب مْٕع الغيل ّاموً ايل اول مً ذبثَا  (500ميوأل٘)
ه٣ اكٚ اّ مَخ٘ ّزب الغيول ىوْاٛ كواٌ هيوعَوا اّ هغنيوَا ًب اىبواٛ، موع        

 امواٌ الغيل مً ا٤علٙ افب ا٤ىفل اٌ تٔين.
ُ اكا ػبْه تونام اىباٛ علٙ العْٖ اّ ّٕعُ ًب اىباٛ ضثٙ ْٓل الٔ (501ميوأل٘)

كاىج علُٔ زاريٗ مع عقو الٖنم اىبثٔخً اّ اىبظيوٌْ، ىعوه َٓورتي اٌ ٓووٌْ     
 اول ّازباريٗ طاٍنًٓ، اّ ها٨مواٌ تاَريٍنا.

مع عقو الثنوً مً آْال اىباٛ ذبج ازباريٗ ػبب ايل اطنال  (502ميوأل٘)
ازبنؼ اّ ازباريٗ مع الَناٜط، ّاىبيع علٙ ازباريٗ اٌ كاىج طاٍنٗ اّ اموً 

 تاَريٍا.
اٌ تْل النطْه٘ افب كباو ازباريٗ ّّق  ا٨ىثٔعاة عنفّا، ػبب  (503ميوأل٘)

 ٢ّ ٓلوو آْال اىباٛ افب اشبلل ّالفنص.
لْ كاىج ازباريٗ ظبي٘ ْٓعب تاَريٍا اّ ٍيوان مواىع آؽون مبيوع      (504ميوأل٘)

مً اىبيع علَٔا تْٕع ؽنق٘ طاٍنٗ علَٔا ّكبيع اشبنق٘، ّاكا مل ٓثنوً مً 
 ٤قْٚ.ّٕع ؽنق٘ طاٍنٗ علَٔا ٓثعـب الثٔنه علٙ ا

اكا كاىج ازباريٗ ًب مْٕع اىبيع ّمل مبوً مفعَا ّاىبيع علٙ  (505ميوأل٘)
الاَنٗ مبيع علٙ ازباريٗ، ًّب اشبرب اىثقل ا٨ماو الْاف  علُٔ الي٣و علٙ 

ِٔ اىبيع ًب مدل ٍلِ اسبال هخْلُ تعافب غ ََّ َٔ ٌَ عًَقُِٝهِِ فَّٞ اي ِّٜ َََٚا َجَع

ة الفخُ نبٔعَا ّاضواو اهث٣ٜٔ٘ ّفُٔ تأىًٔ لخاعقٗ ىٔال٘ ًب اهْا ،(1)ظَََزٍج

                                                           

 .78ىْمٗ اسبش  (1)
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 عام٘.
اكا كاىج ازباريٗ ميثْعا٘ لعٖوْ ّاضوق موً ا٤عٖواٛ كنوا لوْ        (506ميوأل٘)

 كاىج الٔق الٔنيٙ فثَنلَا ا٤ضواو اع٣ِ، ّكلا لْ كاىج علٙ زوٛ ميُ.
اضواو ازباريٗ ٢ تيطْن هالْْٕٛ هل تَنل ا٤ايال آّٖا ا٢  (507ميوأل٘)

الييب ّولٙ اهلل علٔوُ ّآلوُ    ايل اىبٔج، ًّب اشبرب عً علٕ علُٔ الي٣و عً 
 ّىله: "ػبوُٓ اىبيع علَٔا ًب ازبياه٘ ّالْْٕٛ".

لْ ميع علٙ ازباريٗ اليت ًب اىباىع كنا لْ كاىج علٙ ك  ٓقِ  (508ميوأل٘)
الٔنيٙ ّميع علُٔ هق٢ّ مً ايل اول أٖ الو  فٔسب اٌ مبيع علٙ مزلُ 

هظواٍن   هالنطْه٘ اسباّل٘ علٙ ازباريٗ مً هل٘ الْْٕٛ اّ مبيع مزلُ الٔنيٙ
 ٓقِ الٔينٚ لخاعقٗ اىبٔيْم ّىفٕ اسبنص ّّق  ذبخق اىبيع هال٘ الْْٕٛ.

اكا كاىوج ازبواريٗ علوٙ مْٕووع اىبيوع كالنزول ّميوثْعا٘ هلووا        (509ميوأل٘)
مبيع علٙ ازباريٗ، اما لْ كاىج اري ميثْعا٘ لثناو ظَن الخقو فٔسب اىبيع 

مفعَوا  علٙ ازبوٛ اىبوَْل مً الاَنٗ اٌ كاٌ هاىبخقام اىبثعوامل ّاٌ امووً   
لعقو اسباز٘ افب ا٨ىثخال افب الثٔنه كاقل إانامٖ، ّػبْه اٌ ٓوٌْ اىبيع 

 علٙ الاَنٗ ّازباريٗ معّا.
لْ كاٌ ًب العْٖ الْاضق زااٜن مثعقفٗ ػبب الغيل اّ اىبيع ًب  (510ميوأل٘)

 فْاّلَا اكا مل ٓوً ضنزّٔا اّ ٕنمّٓا.
ػبوووٖ اىبيووع علووٙ ازبوواريٗ ّاٌ كاىووج ميووثْعا٘ لوواعض ازووواٛ  (511ميوأل٘)

ْٛ الْوطٔط٘ هاىبخوقام اىبثعوامل، ّكولا لوْ هافح علوٙ اىبخوقام        عْٖ الْٕو 
اىبثعامل ّلوً ٢ مبوً مفعَا، اما اكا اموً مفعَا عً الواٜق عيُ فعلُٔ مفعَا 

 ّايل ازبوٛ الْطٔع.

  اجلشحاجلشح
اكا كاٌ ازبنؼ موَْفّا ػبوٖ ايل ما مبوً مً اطنافوُ ّعلٔوُ    (512ميوأل٘)

ْة ّٕع طاٍن علٙ اليٓ ّلخاعقٗ اىبٔيْم ّىفٕ اسبنص، ّا٤قْٚ عقو ّز
 ازبنؼ ّميطُ.
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اكا كاٌ اىباٛ ٖٓنِ اّ ٓياب لُ ٕنمّا معثوقّا هوُ لؤً زبونؼ اّ      (513ميوأل٘)
كين فخط هل ىبنل زلقٖ ّعبِْ فطونوُ الثؤنه، ّكولا لوْ كواٌ ازبونؼ ًب       

 مواٌ اري مْإع الْْٕٛ ّلوً اىثعنال ماٛ الْْٕٛ ٖٓنِ.
ً تَنل اضواو ازباريٗ ازبنؼ ىْاٛ ضقر قَنّا ّاىاااقّا، اّ عو  (514ميوأل٘)

 اؽثٔام ّمعْٔ٘.

  اجلًغ تني انٕظٕء ٔانرًٛىاجلًغ تني انٕظٕء ٔانرًٛى
ًب مْامف كدريٗ قال الفخَواٛ ّمعوّا مويَه ّاضثٔاطوّا هوازبنع هوـب        (515ميوأل٘)

الْْٕٛ ّالثٔنه، ّلوً اىبخاو مخواو تيؤَل ّربفٔو  ّتَونلُ افلو٘ الخْاعوق       
ا٨مثياىٔ٘، فنع ا٨ىثخال مد٣ّ افب الثٔنه تيثفٕ اسباز٘ افب الْْٕٛ، ّمع ازواٛ 

  اؽثٔامٖ ميثديٙ ميُ مْٕع ازبنؼ ٍّوْ ظواٍن اليْؤْ    الْْٕٛ كثولٔ
الْطٔط٘، ّهعق هخاٛ اىب٣ن ّكٌْ اىبأتٕ هُ مااهخّا للنأمْم هُ اّ ملطخّا هُ ٢ 

 فاعٕ ل٩ىثخال افب الثٔنه كاقل إانامٖ، ّقق ٢ تْل اليْه٘ الُٔ.
اكا كبوً ا٢ممق مً ايل اطنال العـب مً اري ٕونم فٔسوٓوُ    (516ميوأل٘)

 اٌ اىباٛ مٖنّا لُ فٔثعـب الثٔنه.الْْٕٛ اما اكا ك
اكا ُالْق علٙ هعض مْإع الْْٕٛ ٍٕٛ ٢ّوق اّ طو٣ٛ ٢    (517ميوأل٘)

مبوً اهالثُ، فاٌ اموً هلل اىبال اري اسبنزٕ ٨هالثُ ّزب ّتْٕأ ّٕوْٛ  
اؽثٔامّٓا ّا٢ فٔسونٖ علٔوُ ضووه ازبواريٗ اٖ مبيوع علوٙ ٍولا الاو٣ٛ اىبواىع          

 .ّعبِْ، ّكلا لْ كاٌ ًب اهالثُ ضنص ّمَخ٘
لووْ كوواٌ ظوواٍن ازبوواريٗ مغْووْهّا فوو٣ ػبووْه اىبيووع علٔووُ ا٢ هعووق  (518ميوأل٘)

اىرتٕاٛ اىبالع هَوناٛ اّ ازوامٗ ّعبٍْوا ّاٌ عوق تالفوّا، اّ ٓخوْو هنفعوُ اّ        
 تاقٓلُ اٌ كبوً ّاٌ تعلم كلع ٓثعـب الثٔنه علٙ ا٤قْٚ.

لْ كاٌ ظاٍن ازباريٗ طاٍنّا ّلوً هاطيَا ظبً ف٣ ٖٓون اىبيوع    (519ميوأل٘)
 ا٢ اٌ ٓعق عنفّا تْنفّا ًب الااطً. علَٔا ًب ّط٘ الْْٕٛ

ػبْه اٌ توٌْ ازباريٗ اليت ٓثه اىبيع علَٔا يبا ٢ تْع الْو٣ٗ   (520ميوأل٘)
فُٔ كاسبنٓن اّ زوٛ ضْٔاٌ اري مأكْل اللطه هَوني اٌ ٢ ٓووٌْ موً ظبوً     
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 العـب، اك اٌ اللٖ ٖٓن فَٔا ٍْ ظباى٘ ظاٍن ازباريٗ ّاْأثَا.
، ّكلا لْ كواٌ هخوٕ   ٓيثنن ضوه ازباريٗ ما فاو ازبنؼ مْزْفّا (521ميوأل٘)

 ٕنم اّ ؽْل مً الٖنم ّاٌ اضثنل الربٛ.
لْ ظَن لُ اٌ الربٛ مت ّكاٌ ميثننّا علوٙ ضووه ازبواريٗ موا هوـب       (522ميوأل٘)

 كبامُ ّاتٖاضُ لُ ف٣ اعافٗ لل٣ْٗ اليت زاٛ هَا ًب تلع اىبقٗ.
لْ اؽثلط القّاٛ مع فو ازبنؼ ّّام كازبلق ػبنٖ علُٔ ضووه   (523ميوأل٘)

 ازباريٗ.
ّا ّلويووُ ظبووً ّٓثعوولم تاَووريِ ٓووثعـب   اكا كوواٌ العٖووْ ّووطٔط  (524ميوأل٘)

 الثٔنه.
 الْْٕٛ مع ازباريٗ مافع للطقر ّلًٔ مأطّا لل٣ْٗ فخط. (525ميوأل٘)
٢ فوون  ًب اضووواو ازبوواريٗ هووـب الْٕووْٛ الْازووب ّاىبيووثطب     (526ميوأل٘)

 ٨سبا  اىبيقّة هْازاُ ا٢ ما ؽنص هالقلٔل.
لْ كاٌ ضوه اىبول  الثٔنه ًّب مْإعُ زنؼ اّ زاريٗ فاسبال  (527ميوأل٘)

 ْٕٛ مً اىبيع ّعبِْ.ضٔيٝل ضال الْ
ا٤قوووْٚ عوووقو زوووْاه اىوووثٝسام ّووواضب ازبووواريٗ ًب ّووو٣ٗ       (528ميوأل٘)

ا٨ىثٝسام، ىعه ػبْه لُ قٖاٛ الْولْاح عوً ىفيوُ ّاٌ كواٌ العولم منزوْ       
 الوّال.

٢ ػبب علٙ ّاضب ازباريٗ اعافٗ ال٣ْٗ لْ امتفع علمِ ّاٌ  (529ميوأل٘)
 كاٌ ًب ّقج ال٣ْٗ ىفيَا.

ّل الْقوج موع ظوً    ػبْه لْاضب ازباريٗ اىباافمٗ افب ال٣ْٗ ا (530ميوأل٘)
اىثننام العلم اّ اضثنال عقو الثنوً مً ا٤فاٛ ّلْ امتفوع اخيواٛ الْقوج،    

 فخق ٓربٟ كّ ازباريٗ ّلوً ىااّا آؽن ؼبْل فٌّ ا٤فاٛ اىبثأؽن.
لْ اعثخق الٖنم ّعنل هاضواو ازباريٗ خه تاـب عوقو الٖونم ًب    (531ميوأل٘)

 اىوُ  الْاقع، اّ ضْل العوً أٖ اعثخق عقو الٖنم فغيل العٖوْ خوه تواـب   
كاٌ مٖنّا ّكاىج ّظٔفثُ هازباريٗ ّع ٠ِّْٕ علٙ ا٤قْٚ اٌ كاٌ هخْوق  
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 الخنه٘.
ًب كل مْمف َٓع فُٔ اٌ ّظٔفثوُ الْٕوْٛ ازبواريٖ اّ الثؤنه،      (532ميوأل٘)

فاكا كاىج  امامٗ معثربٗ مازط٘ ٓثاعَا ّا٢ زنٚ الثؾؤري ّازووٛ أٖ ميَنوا    
 علٙ ا٤قْٚ.

  أدكاو دائى احلذزأدكاو دائى احلذز
الاْل، ّاىبااٌْ اللٖ هُ اىَال  اىبيلٌْ اٖ اللٖ ٢ ٓيثنيع (533ميوأل٘)

ميثنن ّفاٜه النٓع، اكا كاٌ هلنا فرتٗ اىثنيان ّىخاٛ تيع ال٣ْٗ ّمخقمثَا 
مً الاَامٗ ّلْ ها٨قثْام علٙ الْازاواح ميَنوا فٌّ اىبيوثطااح ف١ٔفٓواٌ     

 ال٣ْٗ ًب تلع الفرتٗ ىْاٛ كاىج ًب اّل الْقج اّ ّىاُ اّ آؽنِ.
لْقج ّلويُ أؽن ال٣ْٗ افب آؽنِ لْ كاىج تلع الفرتٗ ًب اّل ا (534ميوأل٘)

عْٙ ّلوً ٣ّتُ ّوطٔط٘ ّلوْ تنتوب الثولٔو  ا٨ٕوانامٖ علوٙ ىوْٛ        
 ا٨ؽثٔام.

اكا مل توً لُ فرتٗ تيع ال٣ْٗ ّالاَامٗ ًب الْقج كنا لْ كاٌ  (535ميوأل٘)
 اسبقر مث٣ّْ ٓوفٕ اٌ ٓثْٕأ لول ٣ّٗ، ّٓيخض اليْو ّعبِْ ِّْٕٛ.

هعوق الْٕوْٛ هو٣     ػبب علٙ فاٜوه اسبوقر اىباوافمٗ افب الْو٣ٗ     (536ميوأل٘)
 مَل٘.

ػبْه افا٠ِ ل٣ْٗ ا٨ضثٔاي ّقٖاٛ الثََق ّاليسقٗ اىبيئ٘ مً  (537ميوأل٘)
 اري اٌ ػبقف الْْٕٛ هلا هل ٓوفُٔ ّْٕٛ ال٣ْٗ.

اكا كاىج للنيلٌْ اّ اىبااٌْ فرتٗ تيع الاَامٗ ّهعض ال٣ْٗ  (538ميوأل٘)
فطونُ الْْٕٛ ّالْو٣ٗ ًب الفورتٗ ّاٌ مل تيوع الاَوامٗ ّالْو٣ٗ هثنامَوا       

ىبٔيْم، ٢ّ ػبب علُٔ اعافٗ الْْٕٛ كلنا فازأِ اسبقر اخياٛ ال٣ْٗ لخاعقٗ ا
ّلويُ ا٤ضْي، أٖ اٌ ػبقف الْْٕٛ عيقِ فٖٔع اىبواٛ افب زياوُ موع مناعواٗ     
عقو الفْل الآْل ّعقو ا٨ىثقهام، ّٓاين علٙ ٣ّتُ أٖ ٓثنَا مً ضٔذ 

      ٌ ٓثْٕوأ   هل، ٢ اٌ ٓخاعَا ا٢ اٌ ٓووٌْ الْٕوْٛ علٔوُ ضنزٔوّا، ىعوه علٔوُ ا
 لل٣ْٗ ا٤ؽنٚ.
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ػبووب علووٙ اىبيوولٌْ ّاىبااووٌْ الووثطفظ مووً تعووقٖ اشباووذ افب  (539ميوأل٘)
 الاقٌ اّ الدْة قبا ٓياىاُ مً الخاً اّ الؤً ّعبِْ.

ا٤ضْي تاَري اول اٌ اموً مً اري ضنص ّاٌ مل ػبب تغؤري   (540ميوأل٘)
الؤً اّ الخاوً لوول ّو٣ٗ، فو٣ م٣همو٘ هوـب دبقٓوق الْٕوْٛ لوول ّو٣ٗ           

 ّتاقٓل الؤً.
اموً معازب٘ اليلً ّالااً ّلْ هالل اىبال اري اسبنزٕ لوو  لْ (541ميوأل٘)

علٙ ا٤قْٚ، ىْاٛ كاٌ الع٣ص علٙ عبْ القّاو ّالَوفاٛ الثواو او علوٙ عبوْ     
م١قج ا٢ اٌ ٓوٌْ فٔوُ ضونص ّمَوخ٘، اّ كاىوج للعو٣ص مٖواعفاح زاىأو٘        

 ضبثنل٘ ٢ّ مبوً ذبنلَا اّ اٌ فُٔ ٕنمّا.
٘    (542ميوأل٘) الْو٣ٗ، ّا٤ضوْي عوقو     ّْٕٛ اىبيولٌْ ّاىبااوٌْ ٨ىوثااض

 زْاه ميُ لوثاه٘ الخنآٌ ا٢ اٌ ٓوٌْ اىبً ّازاّا اّ ٕنّمٗ.
لْ ّلٙ ال٣ْٗ ا٨ٕانامٓ٘ ّهعق الفنا  تاـب ّزْف الفرتٗ اليت  (543ميوأل٘)

 تثيع لل٣ْٗ علٙ طَامٗ ف٣ اعافٗ ًب الْقج ٢ّ قٖاٛ علُٔ.
 اىبيثطإ٘ مً افناف فاٜه اسبقر ّىٔأتٕ ضونَا. (544ميوأل٘)
ّْٕٛ فاٜه خه ّوام ميلْىوّا اّ مااْىوّا    لْ ىلم اٌ ٓوٌْ علٙ  (545ميوأل٘)

 اعبل ىلمِ علٙ ا٤قْٚ.
 األغضال

 ٓيخيه الغيل افب ّازب ّميقّة ّالْازب ميُ ىث٘: (520ميوأل٘)
 ايل ا٤مْاح.  -3مً اىبٔج ا٦فمٕ.    -2ايل ازبياه٘.       -1
 ايل اليفاٌ.   -5ايل اسبٔض.      -4
 .ايل  ا٨ىثطإ٘ اليت تدخب الونى  أٖ الخاً ّعبِْ  -6

٣ّٓضظ ًب ٍولا الثخيؤه اؽثْوأ اىبونأٗ هد٣خو٘ اايوال ّاٍورتاكَا موع         
النزل هالد٣خ٘ الااقٔ٘، فازبياه٘ مفاعل٘ هـب النزل ّاىبنأٗ، ّمً اىبٔج َٓورتن  
فُٔ ا٢خياٌ، ّاضوواو اىبناخول ًب ايول ا٢موْاح تظَون الثيووواّٖ هوـب النزول         

ّعلنوُ تعوافب هأٍلٔثَوا     ّاىبنأٗ فُٔ، يبوا ٓوقل علوٙ تَونٓفَا ًب اضوواو الاَوامٗ      
 لثعاٍقٍا كٕ ٓوٌْ هاهّا ل٣عثواه ّالْقام ّل٥زن ّالدْاة.
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 ايل ازبياه٘ ٓثطْل هْزَـب: (521ميوأل٘)
ؽوونّص اىبووين ىووْاٛ كوواٌ ًب ضووال الٔخظوو٘ اّ اليووْو، ّا٨ؽثٔووام اّ   ا٤ّل:

 ا٨ٕانام، هْطٕٛ اّ ه٣ ّطٕٛ، كدريّا كاٌ اىبين اّ قل٣ّٔ.
ل ازبياه٘ مع عوقو ا٢ىوثرباٛ   النطْه٘ اىبَثاَ٘ اشبامز٘ هعق اي (522ميوأل٘)

 هالاْل ملطخ٘ هازبياه٘ ضونّا.
اىبقام ًب ّزْة الغيل اٌ ؽبنص اىبوين افب ؽوامص الاوقٌ، فلوْ      (523ميوأل٘)

 ذبنن اىبين ًب ضبلُ مً اري اٌ ؽبنص عً ضبلُ ف٣ ػبب الغيل.
ػبب اٌ ٓوٌْ اىبين اشبامص عاٜقّا لُ، فلْ ؽنص موً اىبونأٗ هعوق     (524ميوأل٘)

ْٓزب علَٔا اي٣ّ اٌ كاىج قق ايلج ايل الغيل مد٣ّ مين النزل فأىُ ٢ 
 ازبياه٘.

  صفاخ اجلُاتحصفاخ اجلُاتح
لْ ٍع ًب اشبامص ٍل ٍوْ موين أو ٢، مزوع افب الْوفاح موً       (525ميوأل٘)

 القفق ّالفثْم ّالََْٗ، ّمع ازثناع ٍلِ الْفاح ؼبوه هوْىُ مئّا.
ٓوفٕ ًب اىبنٓض ازثناع ّفثـب الَوَْٗ ّفثوْم ازبيوق ّاٌ مل     (526ميوأل٘)

 ٓعثرب اشبامص مئّا اكا اىثفج اضقٚ ا٢ماماح ٓوً معُ ففق، أما ًب اليلٔه ف٣
 الد٣خ٘ اع٣ِ، ا٢ اكا عله اىُ مين.

ازبنوواع ّاٌ مل ٓيووول النزوول ّعلٔووُ الوويٓ ّا٨نبوواع، ّٓثطخووق   الدوواىٕ:
ازبنوواع ّلووْ هووقؽْل اسبَووف٘ ًب قاوول اىبوونأٗ، ًّب الووقهن ل٥ىدووٙ ّالوولكن علووٙ    

 ا٢قْٚ، ٢ّ فن  هـب الْاطٞ اّ اىبْطْٛ.
ىوثطااهّا الغيول عيوق ّطوٞ الأَنو٘ موً اوري اىووال،         ا٢ضْي ا (527ميوأل٘)

ّا٤ّفب اٌ تيوِ النىاٜل العنلٔ٘ عً ككن مدل ٍلا اىبْْٕع ٍّاَُ ّاىعوقاو  
 أفنافِ ؽامزّا هفٖلُ تعافب.

الْطٞ ًب فهن اشبيدٙ مْزب للغيول، اموا قالوَا فو٣ ػبوب موع        (528ميوأل٘)
ْ افؽلوج  عقو ا٨ىوال ٨ضثنال اىُ خخا٘ هاٜقٗ ا٢ اٌ ٓعله اىُ فنص، ّكولا لو  

اشبيدٙ ًب ا٤ىدٙ مع عقو ا٨ىوال ف٣ ػبب الغيل علٙ ا٨خيـب ا٢ مع العله، 
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 ّا٢ضْي ًب ٍلِ الْْم الغيل.
لْ عله اىُ ّولٙ ٍّوْ علوٙ زياهو٘ ّمل ٓووً قوق الثفوج الَٔوا           (529ميوأل٘)

ّزب علُٔ الغيول ّاعوافٗ الْولْاح الويت ّو٣ٍا ٍّوْ علوٙ ازبياهو٘، اموا          
اهو٘ فو٣ دبوب اعافتَوا ل٩ىثْوطاة      الْلْاح اليت َٓع هْقْعَا هعوق ازبي 

 ّاّل الرباٛٗ ّالْط٘.

  سؤٚح ادلُٙ ػهٗ انثٕبسؤٚح ادلُٙ ػهٗ انثٕب
لْ مأٚ مئّا ًب خْهُ ّمل ٓعله اىُ ميُ اّ مً اريِ ف٣ ػبب علُٔ  (530ميوأل٘)

الغيل ا٢ اٌ توٌْ ٍيان امامٗ ظئ٘ علٙ اىُ ميُ، كنا لْ كاٌ الدْة طبثّْا 
 هُ اّ مآِ هعق اٌ اىثٔخظ مً ميامُ فا٤قْٚ الغيل.

مأٚ مئّا علٙ خْهُ هعق الغيل فٔوفٕ ايل مْٕوعُ، ّكولا   لْ  (531ميوأل٘)
 لْ مأتُ اىبنأٗ علٙ خْهَا.

لْ مأٚ علٙ خْهُ مئوّا ّمل ٓعلوه اىوُ موً زياهو٘ ىواهخ٘ ااثيول         (532ميوأل٘)
ميَا، اّ اىُ مً زياه٘ زقٓقٗ ضبثنل٘ مل ٓغثيول ميَوا، فو٣ ػبوب علٔوُ ٍوٕٛ       

 ٢ّال٘ الرباٛٗ ّالاَامٗ ّعقو ضقّر ازبياه٘.
 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو

لْ ؽنص اىبين هْْمٗ القو، ّزب الغيل آّٖا للعله هأىُ موين   (533ميوأل٘)
 ّلوً مع الَع ٓنزع افب ّزْف ّفاح اىبين اّ عقمَا.

لووْ علووه اىووُ ازيووب موونتـب ّااثيوول زبياهوو٘ ّمل ؼبوونه اىووُ كوواٌ  (534ميوأل٘)
     ّ زوْة  للسياه٘ ا٤ّفب فٔسب علُٔ الغيول للداىٔو٘، أو أىوُ للداىٔو٘، فوا٢قْٚ 

الغيل علُٔ، ّلْ اضثنل زياه٘ خاىٔ٘ ٍّع ٍل ضْل الغيل قالَا أو هعقٍا، 
 ف٣ ػبب علُٔ ٍٕٛ.

لوْ  ّا٤قْٚ اٌ اىبنأٗ ذبثله كالنزول ّاٌ كواٌ ىوافم اسبوقّر،      (535ميوأل٘)
أّ  ب علَٔووا الغيوول فوو٣ ػبوو ؽوونص ميَووا اىبووين هووا٢ضث٣و ّاىب٣عاوو٘ ّعبٍْووا   

 @@.ا٨فاام
ٌ ٓعله هثعلم اسبْْل ػبْه للَؾٓ ازبناع ّاتٔاٌ اٍلُ ّاٌ كا (536ميوأل٘)
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علووٙ اىبوواٛ عيووق ضلووْل ّقووج الْوو٣ٗ، ٢مووواٌ ا٢ىثخووال افب الثوؤنه كاووقل     
 إانامٖ.

لْ ٍع ٍل ضْل القؽْل أو ٢، مل ػبب علُٔ الغيل ٢ّال٘  (537ميوأل٘)
 الرباٛٗ، ّكلا لْ ٍع ًب القؽْل ٍل كاٌ ًب فنص اّ ًب اريِ.

ػبب الغيل مع ّق  ازبناع عنفّا ّعخ٣ّ ٍّنعّا ف٣ مبيوع موً    (538ميوأل٘)
ذبخخُ مد٣ّ ّٕع آل٘ ّعبٍْا ىبيع كباٌ الاَنٗ مً فاؽل الفنص، ّكلا لْ كاٌ 
اللكن ملفْفّا هغااٛ مً قناِ اّ عبِْ ا٢ اٌ ٓوٌْ قبخقام ّكٔفٔو٘ ٢ ْٓوق    

 معَا اىُ نباع.

  يا ٚرٕلف ػهٗ انغغم يٍ اجلُاتحيا ٚرٕلف ػهٗ انغغم يٍ اجلُاتح
ٛ٭ هلوا ّعلٔوُ ا٢نبواع    ا٢ّّ:  ٛ٭ اّ قٖا ال٣ْٗ ّازا٘ كاىج اّ ميثطا٘، أفا

الئْْ، ّتلطق هَا ا٢زوواٛ اىبييؤ٘ ّّو٣ٗ ا٢ضثٔواي عوقا الْو٣ٗ علوٙ        ّ
 اىبٔج.

الاْال الْازب فٌّ اىبيقّة، ىعه ؼبنو علٙ ازبيب فؽْل اىبيسق  خاىّٔا:
اسبناو، فلْ طوال طْافوّا ميوقّهّا موع اليوَْ ّوع طْافوُ، َّٓورتي ًب ّو٣ٗ          

 الاْال الغيل ىبً كاٌ زياّا ّلْ كاٌ الاْال ميقّهّا.
ّْو ٍَن ممٖاٌ ّقٖا٠ِ، فلْ أّاع زياّا مثعنقّا اّ ىاىّٔا ٢ ْٓع  دّا:خال

ّْمُ ّلوً نبٔع ّزِْ الْٔاو الْازا٘ هاللاح اّ هوالعنل ّاىبيقّهو٘ ميَوا    
تاال هازبياه٘ العنقٓ٘ ًب اخياٛ ىَام الْْو، ٢ّ ٖٓن ا٢ضث٣و ىَام الْْو ّاٌ 

 كاٌ ّْو ٍَن ممٖاٌ. 

  يا حيشو ػهٗ اجلُةيا حيشو ػهٗ اجلُة
اهلل ّىاٜن امساُٜ اسبييٙ اىه  ؽط ّمىه اىبْط ، ّمً مً ا٤ّل:

اىبوثْه٘ علٙ الْم  اّ اشبَب اّ اليطاٌ اّ اشبامت اّ الوقٓيام اّ اوري كلوع،    
ّىيووب افب اىبَووَْم ضنموو٘ مووً أمسوواٛ ا٢ىأوواٛ ّا٢ٜنوو٘ علوؤَه اليوو٣و ٍّووْ 

 ا٢ضْي.
ػبْه اٌ ٓعلق الثعْٓل علٙ ازبيب ّلُ اٌ ٓخنأِ هل ّٓوثاُ ّلوً  (539ميوأل٘)
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 اهلل ّا٦ٓاح الخنآىٔ٘.اىه  مبً هٔق٢ِ 
فؽْل اىبيسق اسبناو ّميسق الييب ّلٚاهلل علُٔ ّآلُ ّىله ّاٌ  الداىٕ:

 كاٌ هيطْ اىبنّم، ّعلُٔ اليٓ ّا٢نباع.
اللاذ ًب اىبيازق مالخّا ىْاٛ كاٌ اىبيسق ازبامع اّ ميسق اول٘  الدالذ:

هخْوق اىبونّم لعنْمواح    اّ ميسق الخنٓ٘ اّ اريٍا، ّػبْه فؽْل ازبيب هلوا  
ٟ َسوٌٍَّٝقْلُ تعافب غ ، ّاىبناف مً اىبنّم القؽْل مً هاة (1)ظَِٚق جُُّٓوا َ ِي َعابََّز

ّاشبنّص مً آؽن، ّكلا ػبْه للسيب القؽْل هخْق أؽل ٍٕٛ مً أضق ٍلِ 
اىبيازق ّلوً ٢ ػبْه ّٕع ٍٕٛ فَٔا ا٢ مع عقو اشبنّص عً ّق  اىبونّم  

 ّا٢زثٔاه.
 ناٛٗ آٓ٘ اليسقٗ مً ىْم العواٜه ٍّٕ:ق الناهع:

 امل اليسقٗ )ىْمٗ اليسقٗ(. -2ضه اليسقٗ )ىْمٗ فْلج(.    -1
 ىْمٗ العلق. -4ىْمٗ اليسه.                        -3

ا٢قْٚ اؽثْأ اسبنم٘ هخناٛٗ آٓ٘ اليوسقٗ ًب كول موً ىوْم      (540ميوأل٘)
 العواٜه ّلًٔ اليْمٗ كلَا.

اّ اىبيووسق الياووْٖ  لووْ ىوواو ًب أضووق اىبيووسقًٓ اىبيووسق اسبووناو   (541ميوأل٘)
ّاضثله اّ أزيب ًب أضقٍنا ّزب علُٔ اشبنّص مثٔننّا، ّكلا لْ فؽلُ ٍّْ 
ًب ضال٘ ازبياه٘ عً ىَْ اّ زَل، ىعه لْ كاٌ ّقوج الثؤنه ٓوٓوق ًب اىبووذ     

 ؽبنص مً اري تٔنه.
تَوونل ضنموو٘ لاووذ ازبيووب ًب اىبيووازق مالخووّا اىبعنووْم ميَووا        (542ميوأل٘)

ل موا مل تاوق آخوام اىبيوسقٓ٘ علٔوُ      ّاشبناة ّاٌ مل ْٓل فُٔ أضق، ٢ّ َٓون 
 ّلويُ ا٢ضْي.

ما ؽْٓ ًب هعض هْٔح القام لٔوٌْ مْلٙ ل٥ىنٗ ٢ ػبنٖ  (543ميوأل٘)
 علُٔ ضوه اىبيسق.

                                                           

 .43ىْمٗ اليياٛ  (1)
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كوول مووا ٍووع ًب كْىووُ زوووٛ مووً اىبيووسق ّّقفٔثووُ مووً ّووطيُ      (544ميوأل٘)
ّاسبسناح اليت فُٔ ّميامتُ ّضٔااىُ ّعبٍْوا ٢ ػبونٖ علٔوُ اسبووه ٢ّوال٘      

 ٌ ّقفَا ٍْ اىبثعامل هماىّا ّمواىّا.عقو ذبخق اىبيسقٓ٘، ا٢ اٌ ٓوْ
ِٔ ػبووْه اٌ ٓخوونأ ازبيووب ًب فعوواٛ كنٔوول قْلووُ تعووافب غ   (545ميوأل٘) ــ أقفقَُ

َٕ َٕ فقاسًَّكا ِق َِٜشتَُٛٚ ِٔ نقا َٕ َُؤََِّّٓا نقَُ  .(1)ظنقا
ا٢ضْي عقو افؽال ازبيوب ًب اىبيوسق ّاٌ كواٌ صبيْىوّا ّاوري       (546ميوأل٘)

 مول  اّ زا٣ٍّ جبياه٘ ىفيُ.
قم٘ فاؽول اىبيوسق، ّلوْ اىوث١زن     ٢ ػبْه اٌ ٓخْو ازبيب هاشب (547ميوأل٘)

فا٨زامٗ فاىقٗ ا٢ اٌ ٓوٌْ ىاىّٔا اّ زا٣ٍّ زبياهثوُ فثْوع ا٨زوامٗ ّأؽول     
ا٨زنٗ سبقٓذ النفع ٤ٌّ مثعلخَا اعنال اشبقم٘ ّاسبنم٘ ربثٓ هالقؽْل اّ 

 اىبوذ، ّٓلطق هازبيب اسباٜض ّاليفياٛ.
ال٘ مع الَع ًب ازبياه٘ ٢ ؼبنو ٍٕٛ موً اونمواح اعو٣ِ ٢ّو     (548ميوأل٘)

الرباٛٗ ّعقو خاْح ضْْل ازبياه٘، ا٢ اكا كاىج اسبال٘ الياهخ٘ ٍوٕ ازبياهو٘   
 ٍّع ٍل ااثيل أو ٢، فثيثْطب ازبياه٘.

  مما ٚكشِ نهجُةمما ٚكشِ نهجُة
ا٤كوول ّالَوونة ّتنتفووع الوناٍوو٘ هالْٕووْٛ اّ ايوول الٔووقًٓ اّ     ا٤ّل:

 اىبٖنٖ٘ ّا٨ىثيَا  معُ.
ما عوقا آٓواح اليوسقٗ ًب    قناٛٗ ما هاف علٙ ىاع آٓاح مً الخنآٌ   الداىٕ:

ىْم العواٜه، ّا٤قْٚ اٌ ٍلا العقف فٔنا اكا كاٌ ًب صبلً ّاضوق، ّقٔول ًب   
 نبٔع اّقاح زياهثُ.

مً ما عقا ؽط اىبْط  مً ازبلق ّا٤ّما  ّاسبْإٍ ّما هـب   الدالذ:
 الياْم.

 اليْو علٙ اري ّْٕٛ اّ تٔنه.  الناهع:
                                                           

 .18ىْمٗ اليسقٗ  (1)
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 ّٓونِ ازبناع اخياٛ اشبٖاة. اشبٖاة ىْاٛ للنزل اّ اىبنأٗ،  اشبامً:
 ازبناع اىبثعخب ل٣ضث٣و اللٖ مل ٓغثيل ميُ. اليافٌ:

 هبل اىبْط . الياهع:
 غضم انجنابت

ايوول ازبياهوو٘ ميووثطب ىفيووٕ ّّازووب اووريٖ اك اىووُ مخقموو٘ للعاووافاح     
اىبَنّط٘ هالاَامٗ كال٣ْٗ ّالاْال ّالْْو، ّميثطب ل٥عنال ّالغآاح 

 . اليت تيثطب فَٔا الاَامٗ

  يٍ أدكاو غغم اجلُاتحيٍ أدكاو غغم اجلُاتح
ػبب ًب ايل ازبياه٘ الئ٘ ّاىثقامثَا افب الفنا  ميُ، ٢ّ ػبب  (549ميوأل٘)

فَٔا ككن الْزْة اّ اليقة اّ ا٨ؽاام ّتْْٓنٍا ًب الاال هل ٓوفٕ القاعٕ 
ّتعلووق ا٤موون هَووا ّاىثطٖووامٍا ًب الخلووب ٢ ًب الوولًٍ حبيووب الْزووقاٌ،  

 ّا٢قْٚ اعثاام قْق الخنه٘ فُٔ.
او ظواٍن الاووقٌ ٢ّ ػبوب ايول هوْاطً الاووقٌ،     ػبوب ايول كبو    (550ميوأل٘)

كااطً العـب ّا٨كٌ ّالفه، ٢ّ ػبب ايل الَعن البا ػبب ايل ما ذبثُ مً 
 الاَنٗ.

  كٛفٛح غغم اجلُاتحكٛفٛح غغم اجلُاتح
 لغيل ازبياه٘ كٔفٔثاٌ:  

الرتتٔووب هووـب اعٖوواٛ الاووقٌ هووأٌ ٓغيوول الوونأٌ ّالنقاوو٘ ا٢ّّ، خووه  ا٤ّفب:
 ا٤ٓين.ازباىب ا٤مبً مً الاقٌ، خه ازباىب 

٢ دبووب اىبووْا٢ٗ العنفٔوو٘ ىووْاٛ قبعيووٙ الثثوواهع اّ قبعيووٙ عووقو       (551ميوأل٘)
ازبفال، ّآّٖا ٢ دبب ًب ازواٛ العْٖ الْاضوق، فلوْ ايول مأىوُ ًب اّل     
اليَام، ّازباىب ا٤مبً ًب ّىواُ، ّا٤ٓيون ًب آؽونِ ّوع ٨طو٣  ا٤فلو٘،       

 ّاّال٘ الرباٛٗ ّاليٓ كنا افعٕ علُٔ ا٢نباع.
ّٓينٙ الغيل ا٢مكباىٕ، ٍّْ انً كباو الاقٌ ًب اىباٛ  ا٨مكباٌ الداىٔ٘:

 ففع٘ عنفٔ٘ ّاضقٗ ّعلُٔ ا٨نباع.
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ػبْه اٌ ٓوٌْ انً الاقٌ تقمػبّٔا ٢ّهق اٌ ٓوٌْ هثنامُ ذبج  (552ميوأل٘)
 اىباٛ ًب آٌ ّاضق.

لْ كاٌ كباو هقىُ ذبج اىباٛ، فيْٚ الغيل ّضنن هقىُ كفٙ علٙ  (553ميوأل٘)
 ا٤قْٚ.

زوٛ قلٔول موً هقىوُ مل ْٓولُ     لْ تٔخً هعق الغيل الرتتٔيب هخاٛ  (554ميوأل٘)
اىباٛ ىَّْا، كفٙ ايل كلع ازبوٛ ضٔيٝول ٢ّ دبوب اعوافٗ الغيول، ّكولا ًب      

 الغيل ا٢مكباىٕ علٙ ا٢قْٚ.
 الغيل الرتتٔيب افٖل مً ا٨مكباىٕ علٙ ا٢قْٚ. (555ميوأل٘)
قق ٓثعـب ا٨مكباىوٕ كنوا اكا ٕوا  الْقوج عوً الرتتؤيب، ّقوق         (556ميوأل٘)

 ّمل ٓنل ها٨مكباٌ فُٔ.ٓثعـب الرتتٔيب كنا لْ كاٌ اىباٛ للغري 
ػبْه ًب الرتتٔيب اٌ ٓغيل كل قيه مً اقياو هقىُ الد٣خ٘ النأٌ  (557ميوأل٘)

ّالنقا٘، ّازباىب ا٤مبً، ّازباىب ا٤ٓين هنميُ ًب اىباٛ، ّكلا لْ امكبً ًب 
اىباٛ خ٣ر مناح، منٗ هخْق النأٌ، ّمنٗ هخْق ازباىب ا٤مبً، ّمنٗ هخْق 

 ٛ ها٨مكباٌ ّالااقٕ هالرتتٔب.ا٤ٓين، ّػبْه ايل ّاضق مً ا٤عٖا
ْٓع الغيل ا٨مكباىٕ ىْاٛ علٙ عبْ الثوقمٓش كنوا لوْ قْوق      (558ميوأل٘)

الغيل هأّل زوٛ فؽل ًب اىباٛ، اّ علٙ عبْ الئ٘ القفعٔ٘ كنا لْ قْق الغيل 
ضـب اىثٔعاة اىباٛ كباو هقىُ، ّْٓع آّٖا لْ مل ٓخْق اضق الْزَـب اعو٣ِ  

 فٔوٌْ تقمػبّٔا علٙ عبْ ا٢ىااا .
 ٤قْٚ لوّو طَامٗ كل عْٖ قال ايلُ.ا (559ميوأل٘)
ػبب مفع اسبازو ّاسباٜل اللٖ ؼبْل فٌّ ّّْل ماٛ الغيول   (560ميوأل٘)

 افب أٖ عْٖ مً اعٖاٛ الاقٌ.
اكا ٍع هَٕٛ ٍل ٍْ مً الظاٍن او مً الااطً فالظواٍن عوقو    (561ميوأل٘)

ّزْة ايلُ كأّاٜل ا٤ى  ّمااق الَف٘ ّفاؽول ا٢كٌ ّعووً الوااً أٖ    
اٛٗ ّاليْوؤْ الوويت ربْووٓ الغيوول  الاووٕ فَٔووا مووً اليوونً ٢ّووال٘ الوورب  

 هالظاٍن.
ػبووْه الغيوول ذبووج اىباوون ّذبووج اىبٔووواة ّالووقِّ ّٓعثوورب مووً  (562ميوأل٘)
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 الرتتٔيب.
 ػبْه العقّل عً الرتتٔب ًب ا٤خياٛ افب ا٨مكباٌ ّهالعوً. (563ميوأل٘)
لْ كاٌ اىبواٛ أقول موً كون فٔسوْه ا٨اثيوال هوُ امكباىوّا هَوني           (564ميوأل٘)

فوع اسبوقر، ّا٢ضوْي    طَامٗ الاقٌ، ّلويُ ْٓواع موً اىبواٛ اىبيوثعنل ًب م    
 اىثطااهّا عقو الْْٕٛ ّالغيل ميُ هعقٜل.

  ٚشرتغ يف غغم اجلُاتحٚشرتغ يف غغم اجلُاتح
 اهاضثُ.  -3عقو الٖنم ًب اىثعنالُ.    -2اط٣  اىباٛ ّطَامتُ.  -1
 اهاض٘ ظنفُ ّاىاُٜ.  -4 
٢ ػبْه اٌ ٓوٌْ ا٢ىاٛ موً الولٍب ّالفٖو٘، ّاٌ ايول هوُ ّوع ايولُ         -5 

 ّلويُ ١ٓخه مع عقو ا٢عبْام.
اهاض٘ مواٌ الغيل ّمْب ماُٜ مع عقو ٕٔق الْقج ّا٢ فثيثخل ّظٔفثُ   -6  

 افب الثٔنه هقل الغيل.
ّالَوونطاٌ ا٢ّ٤ٌ اعوو٣ِ ّاقعٔوواٌ، أٖ ٢ فوون  فَٔنووا هووـب ّووْمٗ العلووه  

 ّالعنق اّ ازبَل ّاليئاٌ، ّالاْاقٕ مخْْمٗ علٙ ضال العنق ّالعله.
ّزُ مً الأج اّ ٓوفٕ ًب الئ٘ قْق الغيل عً ازبياه٘ عيق ؽن (565ميوأل٘)

الغنف٘ قاّقّا اسبناو مد٣ّ ٢ّ ٖٓنِ عقو اىثطٖام الئ٘ ّا٨لثفواح الفعلوٕ   
عيق الَونّع ًب الغيول اّ ًب اخياٜوُ، ّػبوٓوُ اىوُ لوْ ى٫وٝل مواكا ٓفعول ٓخوْل           

 ااثيل ايل ازبياه٘، لوفآ٘ القاعٕ ّعقو ّزْة الثلفظ اّا٨ؽاام.
لخاعووقٗ  لووْ ٍووع ٍوول ااثيوول أو ٢، ٓوواين علووٙ عووقو الغيوول    (566ميوأل٘)

ا٨ٍثغال، ّلوً لْ عله اىُ ااثيل ٍّع ٍل ايلُ علٙ الْزُ الْطٔع او 
 ٢، فٔاين علٙ الْط٘ ٨ّال٘ الْط٘ ّقاعقٗ الفنا .

ْٓع الغيل اكا ااثيل هاعثخاف ىع٘ الْقج، فثاـب ٕؤخُ ّاٌ   (567ميوأل٘)
ّظٔفثُ كاىج الثٔنه، ّلْ تٔنه هاعثخاف ٕٔق الْقج خه تاـب ىعثُ فاكا كاىج 

ّالغيل يبويّا ففٕ تٔننُ اٍوال، ّلوً لْ ّلٙ هوُ ّمل ٓلثفوج   اليع٘ هاقٔ٘ 
افب ىع٘ الْقج ا٢ هعق الفونا  موً الْو٣ٗ فْو٣تُ ّوطٔط٘ علوٙ ا٤قوْٚ        
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لخاعقٗ الفنا  ّضقٓذ ٢ تعاف ّقاعقٗ ىفٕ اسبنص ّىبا ٢عثخاف ٕٔق الْقوج  
 مً مْْٕعٔ٘ ًب ّط٘ الثٔنه.

مٕ فغيولُ  اكا كاٌ قْوقِ عوقو اعاواٛ ازونٗ الغيول افب اسبنوا       (568ميوأل٘)
هاطل علٙ ا٤ضْي، اما لْ كاٌ اسباب اللٚ ٓيؾً هُ اىباٛ مغْْهّا ّلووً  

 اىباٛ مااؼ ّع ايلُ ٤ٌ اسباب ّعبِْ ٢ ٓياب الَنك٘ ًب اىباٛ.
لوواً اىبٝوووم الغْوويب ضووناو ًب ىفيووُ ّلويووُ ٢ ْٓزووب هاوو٣ٌ     (569ميوأل٘)

 الغيل هُ.
ماٛ ايول اىبونأٗ موً ازبياهو٘ ّاسبؤض ّاليفواٌ ّمخقماتوُ موً          (570ميوأل٘)

 ّ عبووِْ علووٙ الوووّص ّفووق اىبثعووامل ّالَووأٌ ّاسبووال ٢سباقووُ هيفخثَووا تيوؾـب 
 الْازا٘ علُٔ.

  يغرذثاخ غغم اجلُاتحيغرذثاخ غغم اجلُاتح
ا٢ىثرباٛ هالاْل هعق ؽنّص اىبين فاكا ؽنزج مطْه٘ مَثاَ٘ هعوق   ا٤ّل:

الاْل ف٣ ٓعٔق الغيل، خب٣ل ما لْ هافم افب ايل ازبياه٘ هعق ؽنّص اىبين قال 
 َ٘ فعلُٔ اعافٗ الغيل.اٌ ٓاْل فؾنزج مطْه٘ مَثا

لْ هال ّمل ٓيثربٟ هاشبنطاح الثيع ّؽنزج مطْه٘ ؼبوه هاىَا   (571ميوأل٘)
 هْل فٔسب الْْٕٛ هعق تاَري اول.

ايل الٔقًٓ خ٣خّا مً اىبنفخـب اّ الوىقًٓ قال اٌ ٓقؽلَنا ا٨ىواٛ،   الداىٕ:
 ّالوىق مّْل اللماع مً الو .

الٔقًٓ، ّٓوفٕ منٗ  اىبٖنٖ٘ ّا٨ىثيَا  خ٣ر مناح هعق ايل الدالذ:
 ّاضقٗ.

 اٌ ٓوٌْ ما٠ِ ًب الرتتٔيب قبخقام ّاع. الناهع:
امنام الٔق علٙ ا٤عٖاٛ ّربلٔل اسبازب اري اىباىع، اما اسبازب  اشبامً:

 اىباىع مً ّّْل اىباٛ افب الاَنٗ فثسب اهالثُ قال الغيل.
 ايل كل عْٖ مً ا٤عٖاٛ خ٣ر مناح. اليافٌ:
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ََِّٝ " عيق الَنّع هالغيل:  الثينٔ٘ فٔخْل الياهع: َٔ ايَز ََُِ ، "بَِّشَِ ايًيَّ٘ ايَز

 ." بَِّشَِ ايًيَّ٘" ّػبوٖ الخْل: 

ٞ  طِّٗـزِ  ايًيَُِٗالقعاٛ هاىبأخْم ًب ضال ا٨ٍثغال هالغيل مدل " الدامً:       ققًتوَّـ

َٔ اِجعًَتَّٓٞ ايًيَُِٗ يَّٞ ََِٝزًا عََِّٓ ىق ََا َٚاِجَعٌِ َسعَِّٝٞ ََٚعكقَوٌِ  ايتََٛابَّنَي ََّ

َٔ ٚاِجعًَتَّٓٞ ََّ َٔ  ايًيَّ٘ بَِّشَِ"، ًّب الياْٖ: "اكا ااثيلثه فخْلْا: " ايتَُُتطقِّٗزَٜ

" ّعبِْ مً ا٢فعٔ٘ اىبأخْمٗ عً اىبعْوْو، ّاٌ مل ٓيثطٖون    اِسُتزَِْا بَّشَِّتَزىق ايًيَُِٗ
ٛ٭ ميَا ٓوفُٔ ما زنٚ علٙ لياىُ مً الاينل٘ ّاللكن ّالقعاٛ.  فعا

 اىبْا٢ٗ ّا٢هثقاٛ ها٤علٙ ًب كل عْٖ مً ا٤عٖاٛ ًب الرتتٔيب. لثاىع:ا
اكا ؽنزج ميُ مطْه٘ مَثاَ٘ هعق الغيل ٍّع ًب اىوُ اىوثربأ    (572ميوأل٘)

هالاْل أو ٢، هيٙ علٙ عقمُ فٔسب علُٔ الغيل، ا٢ اٌ ٓوٌْ مً عافتوُ اٌ  
 ٓيثربأ هالاْل.

رباَٜا النطْه٘ اىبَثاَ٘ اشبامزو٘ موً اىبونأٗ ّاٌ كاىوج قاول اىوث       (573ميوأل٘)
ؼبوه علَٔا هعقو الياقٖٔ٘ ّعقو اليساى٘، ا٢ اكا علنج اىَا هْل فثثْٕأ هعق 

 الثاَن، اّ تعله اىُ مين ميَا فْٔزب الغيل.
طْل اىبوقٗ هعوق ا٢ىووال، ّاسبنكواح العئفو٘، ّاىوثعنال ا٦لو٘         (574ميوأل٘)

 اسبقٓد٘ ّعبٍْا تخْو مخاو ا٢ىثرباٛ الاْلٕ.
٘ كنا لْ ؽنص ميُ مٓع اكا أضقر ها٢ّغن ًب اخياٛ ايل ازبياه (575ميوأل٘)

 ٢ ٓاال ايلُ علٙ ا٤قْٚ ّلوً علُٔ اٌ ٓثْٕأ هعقِ لل٣ْٗ.
اكا أزيب اخياٛ ايل ازبياه٘ فٔسوب اٌ ٓيوثأى  الغيول ّعلٔوُ      (576ميوأل٘)

ا٢نباع، اما لْ أضقر ها٢كرب اري ازبياه٘ كنا لْ مً مٔثّا اخياٛ الغيل فلُ اٌ 
 ٌ ٓثنُ ّٓأتٕ هآؽن.ٓيثأى  الغيل مً زقٓق ٢ّ ؼبثاص معُ افب ايل، ّلُ ا

ا٤ايووال اىبيووثطا٘ ٢ دبوووٖ عووً الْٕووْٛ ٢ّ تااوول هاسبووقر     (577ميوأل٘)
 ا٤ّغن كالاْل ّالنٓع ًب اخياَٜا.

لْ ّزق هخع٘ علٙ خٔاهُ عيق اىثٔخاظُ مً اليْو ٍّع ٍل ٍوٕ   (578ميوأل٘)
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مين أو ٢، ٓاين علٙ العقو ٢ّ ػبب معُ الغيل، أما اكا عله اىُ مين ّاىُ ميُ 
 فٔسب الغيل.

  أدكاو انشكأدكاو انشك
ا ٍع ًب ايل اضوق ازوواٛ الغيول الد٣خو٘ الونأٌ ّازباىوب       اك (579ميوأل٘)

ا٤مبً ّا٤ٓين ّّطثُ قال القؽْل ًب ازبوٛ ا٦ؽن ّقال الفنا  مً الغيل، 
كنا لْ ٍع ًب ّط٘ ايل ازباىب ا٤مبً مً الاقٌ ٍّوْ مل ٓيثخول هعوق افب    
ازباىب ا٤ٓين، ٓنزع ّٓأتٕ هغيل ا٤مبً، لخاعقٗ ا٨ٍثغال ا٢ اٌ ٓوٌْ مً 

فتُ عقو ا٨ؽ٣ل هغيلُ ف٣ ٓلثفج افب الَع ٨ّال٘ عقو اليَْ ّالغفل٘، عا
ّلْ كاٌ ٍوُ هعق ا٨ىثخال افب ازبوٛ ا٦ؽن ف٣ ٓعثين هَوُ لخاعقٗ الثساّه، 

 ّقق تخقمج ا٢ٍامٗ الُٔ ًب الَع ًب الثٔنه.
لْ كاٌ الَع ًب ازباىب ا٤ٓين ٍّْ ا٤ؽري مً اعٖاٛ الغيل   (580ميوأل٘)

 ٍٔٝو٘ ّضوال الغيول، ٢ّ ٓنزوع هعوق الفونا  ّازبفوال        فريزع الُٔ ما فاو ًب
 ّا٨ىثخال افب ضال٘ اؽنٚ.

اكا أمت ٣ّتُ خوه ٍوع ٍول ااثيول للسياهو٘ او ٢، ٓواين علوٙ          (581ميوأل٘)
ّط٘ ٣ّتُ، ّلوً ػبب علُٔ الغيل ّالْٕوْٛ ل٣عنوال العاافٓو٘ الثالٔو٘،     

ثأكق ّلْ كاٌ الَع ًب اخياٛ ال٣ْٗ هالج ّعلُٔ ا٨عافٗ هعق الغيل اٌ مل ٓ
 مً ضْْلُ.

اكا مل ٓيثربأ هالاْل قال ايل ازبياه٘، ّعيق الاْل هعقِ ٍع ًب  (582ميوأل٘)
 ؽنّص ٍٕٛ مً اىبين معُ أٖ مع الاْل ف٣ دبب اعافٗ الغيل.

ًب مْامف الَع كاف٘ علُٔ الثفطٓ ّالثلكن ّاىثطٖام افعالُ  (583ميوأل٘)
 قال اٌ ٓاين فعلُ علٙ اضواو الَع ّىنٓاىُ.

  
  ذذاخم االغغالذذاخم االغغال

٘  (584ميوأل٘) توقاؽل ا٤ايوال، كنوا لوْ كاىوج علٔوُ عوقٗ         ػبْه الغيل هئو
اايال ّىْٚ ازبنٔع هغيل ّاضق فاىُ ْٓع ًب ازبنٔع، ّكلا اكا ىْٚ قْق 
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 الخنه٘ ٍّْ ىْم ٍامل للسنٔع .
اٌ كوواٌ ًب ا٢ايووال اىبثقاؽلوو٘ ايوول ازبياهوو٘ فوو٣ ضازوو٘ افب       (585ميوأل٘)

الْْٕٛ قال الغيل اّ هعقِ ٤ٌ ايل ازبياهو٘ ػبووٖ عوً الْٕوْٛ، ّاكا مل     
ا ايل زياه٘ كنا لْ كاىج ايل ضٔض ّايل موً اىبٔوج ّايول    ٓوً فَٔ

 ازبنع٘ هئ٘ ايل ّاضق ف٣هق معُ مً الْْٕٛ.
 انحيض

  صفاخ احلٛطصفاخ احلٛط
اسبٔض لغ٘ ٍْ الئل، ًّب ا٢ّا٣ؼ ٍْ الوقو الولٖ ٓخلفوُ مضوه اىبونأٗ      
فّمّٓا ًب كل ٍَن تخنٓاّا فٔنا هوـب ضوال الالوْ  اّ هعوقِ قبوقٗ قلٔلو٘ ّهوـب ىوً         

 اٌ اىبناف مً اسبٔض ى٣ٌٔ فو اسباٜض ّلًٔ اسبٔض ىفيُ. الٔأٌ، ّقٔل
ّوف٘ فو اسبؤض ًب الغالوب ماٜول افب اليوْاف اّ اهبون الؤظ         (587ميوأل٘)

طنٖ ضام ؽبنص هخْٗ ّضنق٘، اما فو ا٢ىثطإ٘ فاؾ٣فُ أٖ ٢ مبثلع تلوع  
 الْفاح.

ؼبْل هلْ  الفثاٗ عيق اكباو تيع ىيـب ٣ٍلٔ٘، ّاليي٘ اهل٣لٔو٘   (588ميوأل٘)
ْٓموّا، أٖ أقول موً اليوي٘ اىب٣ٔفٓو٘       355اّ  354آامَوا   ٍٕ الخننٓ٘ ّصبنْع

هاضق عَن ْٓمّا اّ عبِْ، ّلوً ٢ م٣هم٘ هـب الالْ  ّاسبٔض فغالاّا ما ٓثأؽن 
 اسبٔض عً أّاٌ الالْ .

  عٍ انٛأطعٍ انٛأط
قال اىبَوَْم هواٌ ىوً الٔوأٌ ٍوْ هلوْ  ىوثـب ىوي٘ ًب الخنٍؤ٘           (589ميوأل٘)

ٙ م٠ٓ٘ القو ّعقمَا، ّوبيـب ًب اريٍا، ّاشب٣ل ّغنّٖ اك اٌ اىبقام عل
فلووْ مأح اىبوونأٗ هعووق ىووً الٔووأٌ فمووّا فَووْ لوؤً حبوؤض ّاٌ كوواٌ هْووفاتُ،  
ّا٢قْٚ اٌ كل فو ًب الفرتٗ اليت َٓع اىَا مً ضق اسبٔض اّ اىَا هعق ىً 
الٔأٌ اكا زاٛ هْفاح اسبٔض فَْ ضٔض ل٣ىثْطاة ّقاعقٗ ا٢ٍثغال هل 

 ٍْ ظاٍن ازبنع هـب الئْْ.
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لولٕ اىبَوع ٍّْ اللٖ ٓخع علٙ مْافٓق اٌ ىً الٔأٌ مً ا  (590ميوأل٘)
تَرتن ًب اىبعيٙ ّلويَا تثاوآً هالثخوقو ّالثوأؽن ّالَوقٗ ّالٖوع  ّالاوْل       

 ّالخْن ٍّاُ كلع.
قق ٓثاآً ىً الٔأٌ ًب اليياٛ ضيووب اىبوواص ّالغولاٛ ّاسبالو٘     (591ميوأل٘)

الْطٔ٘ ّاضْال اىبياـ ّعْامل الْماخ٘، ّؼبْل الٔوأٌ هالوْ  اشبنيوـب اّ    
ٔوٗ حبيب ا٢موز٘ ّالْط٘ ّاىبنل ّالغلاٛ، ّالئْْ اليت هعقِ قبقٗ ّز

 ضقفتَا ذبنل علٙ الغالب ّا٢مٍاف.
ما تناِ اىبنأٗ مً القو هعق ذبخق الٔأٌ ّاىخااع ا٤مل هاسبٔض ٢  (592ميوأل٘)

ٓوٌْ ضّٖٔا ٢ّ ترتتب علُٔ آخامِ ه٣ ؽ٣ل فٔوُ ّعلٔوُ الويٓ، ّىيوب افب     
ربٚ ضاكن٘ ّىاقل٘ ف٣ تْل هعض كثب الع٣م٘ اؽثاامِ، ّلوً أفل٘ الٔأٌ ك

 اليْه٘ الٚا٢ّّال ّا٢مامٗ الظئ٘ اىبعثربٗ فٔنا قال ىً الٔأٌ.

  احلٛط ٔانؼالجاحلٛط ٔانؼالج
اكا ما تياّلج اىبنأٗ ع٣زّا ّعبِْ يبا ػبعول فو اسبؤض ميوثننّا     (593ميوأل٘)

ضثووٙ هعووق ىووً الٔووأٌ فٔلطووق هوواسبٔض ّتَوونلُ اضوامووُ ٤ٌ اىبووقام علووٙ    
 اىبْْٕع ّاٌ تاآيج ا٢ىااة.

لج اىبنأٗ ع٣زّا لغٔاْه٘ اسبٔض فَٔنلَا ضوه الاَامٗ لْ اىثعن (594ميوأل٘)
ّعقو اسبٖٔٔ٘، ّلْ كاٌ ًب ٍلا الع٣ص إنام زاىأ٘ ٢ ذبثنل ف٣ ػبْه هلا 

 اىثعنالُ، ّلوً ترتتب علُٔ اضواو عقو اسبٖٔٔ٘ آّٖا.
لْ ٍوج اىبنأٗ ًب الالْ  ؼبوه هعقمُ، ف٣ ٓوٌْ الوقو اشبوامص    (595ميوأل٘)

عوّا للْوفاح فٔووٌْ اموامٗ علوٙ اعبو٣ل العلوه        ميَا ضّٖٔا ا٢ اٌ ٓووٌْ زام 
 ا٢نبالٕ ّؼبوه هوْىُ ضّٖٔا ّٓوٌْ ع٣م٘ علٙ الالْ .

  
  

  خشٔج انذوخشٔج انذو
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اكا ؽنص فو هْفاح اسبٔض يبً عله اىَا مل تالو، ىوً الالوْ      (596ميوأل٘)
كنا لْ كاٌ عننٍا  اٌ ىيْاح، ٢ ؼبوه هأىُ ضٔض ٤ٌ ىً الالْ  ٍني ًب 

 اسبساص.اهً  ُٔ ا٢نباع ّّطٔط٘اعثاام اسبٔض علٙ اىبََْم ّٓقل عل
قوق ػبثنوع اسبوؤض موع ا٢مٕوواع اّ موع اسبنوول ّاٌ كواٌ ىووافم       (597ميوأل٘)

اسبقّر، فاكا ضْل ا٢طنٝياٌ هأىوُ ضؤض هَوناٜاُ ّّوفاتُ ترتتوب علٔوُ       
 اضواو اسباٜض ّاٌ مل ٓوً ًب ىفً آاو العافٗ القّمٓ٘.

اىبقام علٙ فو اسبٔض ؽنّزُ مً فٖاٛ الفنص افب اشبامص ّاٌ  (598ميوأل٘)
٣ّٔ، اموا اكا هخوٕ ًب فٖواٛ الفونص ّمل ؽبونص فو٣ دبونٖ علٔوُ اضوواو          كاٌ قلو 

 اسبٔض.
٢ فن  هـب اٌ ؽبنص فو اسبٔض موً اىبؾونص ا٢ّولٕ اّ طبونص      (599ميوأل٘)

عامٕٕ اكا كاٌ زامعّا للْفاح فَْ ضٔض ضٔيٝل ّاٌ ؽنص مً اري طبنزُ 
 اىبثعامل.

اؽثل  ًب زَ٘ ؽنّص فو اسبٔض ؽّّْْا عيق ا٢ٍوثااِ هوقو    (600ميوأل٘)
ب افب اىبََْم اىُ مً ازباىب ا٢ٓين ّهُ قال الْقّ  ّالَٔؿ الخنض٘، ّىي

 ً ازبئووق اىووُ مووً ازباىووب ا٢مبووً ّهووُ قووال ًب الوولكنٚ      اهووً  ّاتااعووُ، ّعوو
ّالقمٌّ، ّكٍوب اوخوق ّالَؤَق الدواىٕ ّىؤق اىبوقامن افب عوقو اعثاوام         
ازباىب ا٣ّّ، ّميَأ اشبو٣ل اٌ منىول اهواٌ اىبونّٖ ًب الثَولٓب ّاىبيسورب       

ا٢ّووطاة، فل علووٙ اضثنووال ؽوونّص الووقو مووً ازبوواىاـب ّاعثووربِّ    هعنوول 
إاناهّا ًب مثيُ ضثٙ قالْا اٌ اؽاوام هعوض اهوْاة اسبؤض طبثلفو٘، ّلووً       
العله اسبقٓذ أكق مٖونٌْ اشبورب ّاٌ فو اسبؤض ؽبونص موً ازبواىاـب، فو٣        
ٓلثفج افب زَ٘ ؽنّص القو ٤ىُ مً ا٢ضواو الَنعٔ٘ الثعاقٓ٘ ّلخاعقٗ ىفٕ 

 ص ّالْزقاٌ ّل٩زواٛ هالْفاح.اسبن
لْ ٍوج اىبنأٗ ٍل اشبامص فو اّ اري فو، اّ مأح فمّا ًب خْهَا  (601ميوأل٘)

 ٍّوج أمً النضه ٍْ أو مً اريِ، ف٣ دبنٖ علُٔ اضواو اسبٔض.
اكا كاٌ القو اىبَثاُ اللٖ ؽبونص موً اىبونأٗ زامعوّا لْوفاح فو       (602ميوأل٘)
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اىثطإ٘، فلْ  اسبٔض اّ ًب آاو العافٗ فٔطوه هأىُ ضٔض ّا٢ فٔطوه هأىُ
ؽنص القو مً اىبنأٗ آاو العافٗ ّلوً ّفاح اسبٔض معقّم٘ فُٔ فَوْ لؤً   
حبٔض ا٢ مع الخنٓي٘ اىبعثربٗ كنا لوْ اعبْون الوقو اشبوامص موً اىبونأٗ ٤ٍوَن        

 مثثالٔ٘ هُ.

  فرتج احلٛطفرتج احلٛط
أقل اسبٔض خ٣خ٘ آاو ّأكدنِ عَنٗ ٍّْ اىبََْم، فلْ مأح القو  (603ميوأل٘)

ّلْ هخلٔل ف٣ ؼبوه هأىُ ضٔض ىْاٛ كاىج ماثقأٗ أو أقل مً خ٣خ٘ آاو كامل٘ 
 كاح عافٗ او اري كلع.

ػبوٖ الثلفٔق ًب أقل الاَن، فلْ مأح القو عيق الوّال مً ْٓو  (604ميوأل٘)
 الياج مد٣ّ ّاىخاع ًب هّال ْٓو الد٣خاٛ ؼبوه هأىُ ضٔض.

ا٢قْٚ اعثاام الثْالٕ ًب آاو اسبٔض الد٣خ٘ فٌّ موا هاف علوٙ    (605ميوأل٘)
عقو اسبٔض، ّلعنْماح الثولٔ  الويت ربونص ميَوا اسبواٜض     الد٣خ٘ ٢ّال٘ 

اىبعلْم٘ اسبٔض ّللؾرب اىبيسرب هفثْٚ اىبََْم، فلْ زاٍٛا القو مقٗ ْٓمـب خه 
اىخاع ًب الْٔو الدالذ ّزاٍٛا ًب الْٔو الناهع فَْ لًٔ حبٔض ّاٌ كاٌ مقتُ 

ٖن ا٢ىخااع خ٣خ٘ آاو ٤ىَا اري مثْالٔ٘، اما لْ كاىج مقتُ وبي٘ آاو ف٣ ٓ
 اسباّل ًب آؽنِ.

أقل الاَن اللٖ ٓثؾلل هـب ضٖٔثـب عَنٗ آاو، ّلًٔ ٤كدونِ   (606ميوأل٘)
ضق، فلْ مأح القو هعق تيع٘ آاو مد٣ّ مً اىخٖاٛ اسبٔض الياهق ف٣ ؼبوه 
علٙ ازبقٓق هاسبٖٔؤ٘ ٤ىوُ ؽونص قاول مونّم عَونٗ آواو كاملو٘ علوٙ اىثَواٛ           

 اسبٔض ّهقآ٘ الاَن.
الوقو مونتـب مثنواخلثـب ّتْواع اىبونأٗ كاح      تثطخق العافٗ هن٠ٓ٘  (607ميوأل٘)

عافٗ هأٌ تنٚ القو ففع٘ ّهعق اىخٖاٛ آاو العافٗ ٓيخاع ىبقٗ أقول الاَون أٖ   
عَنٗ آاو اّ أكدن كالََن ّعبِْ خه تنٚ القو مونٗ خاىٔو٘ قبدول مقتوُ ا٤ّفب،     

 ّلعل ميُ اٍثخا  العافٗ ٤ىَا مً العْف.
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  ألغاو احلٛطألغاو احلٛط
اسبٔض تخئنّا عخلّٔا اىثخنأّٜا افب ٓخيه ضال اىبنأٗ ًب مْْٕع  (608ميوأل٘)

 قينـب:
 اري كاح العافٗ. -2كاح العافٗ     -1

 ّالخيه  ا٤ّل علٙ ّزِْ:
كاح العافٗ الْقثٔ٘ العقفٓ٘، ٍّٕ اليت تنٚ القو ًب ْٓو معـب مً كل ٍَن  - أ

ّٓيثنن ىبقٗ تثونم ًب كل ٍَن فٔثناخل عيقٍا الْقج ّالعقف ًب ٍَنًٓ اّ 
تنٚ القو ًب الْٔو ا٤ّل مً الََن ّٓيثنن عيوقٍا ًب  اكدن، كنا لْ كاىج 

 كل منٗ ىاع٘ آاو فٔوٌْ أّاٌ اسبٔض ّمقٗ أٓامُ خاهثـب.
كاح العافٗ الْقثٔ٘ فخط: ٍّٕ اليت اعثافح م٠ٓ٘ اسبؤض ًب ٓوْو معوـب     - ة

مً كل ٍَن ّلوً مقٗ اسبٔض ربثل  هـب ٍَن ّآؽن كنا لْ كاىوج تونٚ   
منٗ ٓيثنن ليث٘ أٓاو ّاؽنٚ ىاع٘ آاو القو ًب الْٔو اشبامً مً كل ٍَن 

اّ وبي٘ أٓاو، فالثناخل ٓيطْن عيقٍا ًب أّاٌ هقآو٘ اسبؤض فٌّ عوقف    
 أٓامُ.

كاح العافٗ العقفٓ٘ فخط: أٖ اٌ الثناخل ٓوٌْ ًب عقف أٓاو اسبؤض فٌّ    -ص
الْقج، ففٕ كل ٍَن أّ اقل مً ٍَن توٌْ مقٗ ضَٖٔا مد٣ّ وبي٘ أٓاو 

 اّل الَوَن ّمونٗ ًب الٔوْو الناهوع ميوُ اّ اليواهع ميوُ        ّلويُ منٗ ٓأتَٔوا ًب 
 ٍّولا.

ّهالييووا٘ لوو٥ّفب أٖ الْقثٔوو٘ العقفٓوو٘ فأىَووا ذبوؤض هن٠ٓثَووا للووقو هْووفاح 
اسبٔض قبا ْٓزب ا٨طنٝياٌ العنًب، ّقق قال الييب ّلٙ اهلل علُٔ ّآلُ ّىله 

 لليت تعنل أٓامَا: "أفٖ ال٣ْٗ أٓاو اقناٜع".
ٔ٘ ٍّٕ الْقثٔ٘ فخط فأىَا ترتن العاافٗ قبسنف م٠ٓ٘ القو ًب ّكلا هالييا٘ للداى

العافٗ ّلْ مل ٓوً القو زامعّا للْفاح ّترتتب علَٔا نبٔع أضواو اسباٜض، 
ىعه لْ علنج هعق كلع عقو كْىُ ضّٖٔا كنا لْ أىخاع قال كباو خ٣خ٘ آاو فأىَا 

ض الولٖ ٢  تخٖٕ ما تنكثُ مً العاافاح لخاعقٗ ا٨ٍثغال ّعوقو خاوْح اسبؤ   
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 ٓوٌْ أقل مً خ٣خ٘ آاو.
 اما هالييا٘ للخيه الداىٕ اىبثعلق هغري كاح العافٗ فعلٙ ّزِْ:

ٍّٕ اليت أهثقأ اسبٔض عيقٍا ّمأح القو أّل منٗ ّأضٔاىّا ٓالق  اىباثقأٗ: -1
 ٍلا ا٨ّا٣ؼ علٙ ا٤عه فَٔنل اىبٖانه٘.

افٗ مً زَ٘ ٍّٕ اليت مأح القو مونمّا ّلوً مل تيثخن هلا ع اىبٖانه٘: -2
 الْقج ٢ّ هلطاظ عقف ا٤ٓاو.

ٍّووٕ الوويت ىيوؤج اّاٌ ضٖٔووَا ّعووقف أٓامووُ ّتيوونٙ آٖووّا      الياىوؤ٘: -3
 اىبثطريٗ.

ّهالييا٘ للْْم الد٣خ٘ أع٣ِ ّكللع كاح العافٗ العقفٓ٘ مً الخيه ا٤ّل 
فأىَا ترتن العاوافٗ ّتنتوب اضوواو اسبؤض ضوـب م٠ٓو٘ الوقو اكا كواٌ هْوفاح          

 ٘ النزْع افب الْفاح ّاعبْام ممامٗ الثطٔض هَا.اسبٔض ٨ط٣  أفل
ّاضا٘ العافٗ اكا مأح القو منتـب مثناخلثـب علٙ ؽ٣ل العافٗ  (609ميوأل٘)

ا٤ّفب تيخلب عافتَا افب الداىٔ٘، ّقق ذبوقف العوافٗ هوالثنٔٔو كنوا لوْ مأح ًب      
ٍَنًٓ مثثالٔـب ًب أّل الََن ّىبقٗ وبي٘ أٓاو فمّا هْفاح اسبؤض فثووٌْ   

 ٘ ّّقثٔ٘ ا٢ مع العله هأٌ القو ٢ ٓيثنن خ٣خ٘ آاو.كاح عافٗ عقفٓ
لْ ربلل العافٗ ًّب ٍَنًٓ مثناخلـب مثْالٔـب ىخاٛ لٔوْو اّ أكدون    (610ميوأل٘)

قل٣ّٔ فا٢قْٚ اٌ العافٗ آاو القو ّاليخاٛ ما مل ٓثساّه صبنْعَا عَنٗ آاو، 
٤ٌ مدل ٍلا اليخاٛ لًٔ طَنّا ّلخاعقٗ ىفٕ اسبنص ٢ّزثناع ّفاح اسبٔض، 
فند٣ّ اكا مأح القو أمهع٘ آاو خه طَنح ًب الْٔو اشبامً، خه مأتوُ ًب ٓوْو   

 ىافٌ ًب الََن ا٤ّل ّالداىٕ فعافتَا ىث٘ آاو ٢ وبي٘ ٢ّ امهع٘.
ّاضا٘ العافٗ الْقثٔ٘ العقفٓ٘ ّالعافٗ الْقثٔ٘ ترتن العاافٗ ضاىبا  (611ميوأل٘)

ن موع ّوق    تنٚ فو اسبٔض، ّكلا لْ تخقو اّ تأؽون ْٓموّا اّ ٓوْمـب اّ أكدو   
تخقو العافٗ اّ تأؽنٍا ّتنتب اضواو اسبٔض ّتنّن اسباٜض علُٔ ّاٌ كاٌ 
فاققّا لْفاح اسبٔض، ىعه لْ علنج هعق كلع اىُ لًٔ حبٔض كنا لْ اىخاع 
قال كباو خ٣خ٘ آاو فعلَٔا قٖاٛ ما فاح مً ٣ّتَا ّعاافتَا لخاعقٗ ا٢ٍثغال 
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 ّّزْف اىبخثٖٕ.
ٔ٘ ترتن العاافٗ ّتنتب اضواو اسبٔض اىباثقٜ٘ ّاىبٖانه٘ ّالياى  (612ميوأل٘)

ضاىبا تنٚ الوقو ازبوامع لْوفاح اسبؤض، اموا لوْ كواٌ الوقو فاقوقّا لْوفاح           
 اسبٔض فا٢قْٚ اىَا تعنل عنل اىبيثطإ٘.

ّاضا٘ العافٗ الْقثٔ٘ العقفٓو٘ اكا مأح الوقو هْوفاتُ ّلووً ًب      (613ميوأل٘)
ًب  اري ّقثَا دبعلوُ ضٖٔوّا ّاٌ كواٌ قاول الْقوج اّ هعوقِ موا فاموج مل تونِ         

الْقج لخاعقٗ ا٢مواٌ ّملؾَْا " اٌ كول موا امووً اٌ ٓووٌْ ضٖٔوّا فَوْ       
 ضٔض".

لْ مل تن القو ًب آاو ضَٖٔا فثعثرب طاٍنٗ ّعلَٔا افاٛ عاافاتَا   (614ميوأل٘)
موً الْو٣ٗ ّعبٍْوا ٤ٌ اليخواٛ فلٔول الاَون ّلوْ كواٌ ًب آواو عوافٗ الْقثٔو٘            

 ّالعقفٓ٘.
جملنْع عَونٗ آواو   اكا مأح القو قال العافٗ ّفَٔا ّمل ٓثساّه ا (615ميوأل٘)

زعلج اجملنْع ضّٖٔا، ّكلا ًب آاو العافٗ ّهعقٍا ما فاو هْفاح اسبؤض،  
 اما لْ دباّه العَنٗ فاسبٔض آاو العافٗ  فخط ّالاخٔ٘ اىثطإ٘.

اكا مأح القو خ٣خ٘ آاو مثْالٔاح اّ أهٓق ّاىخاع، خه مأتُ خ٣خ٘  (616ميوأل٘)
ل ًب آواو العوافٗ ّقثوّا اّ    آاو اّ أهٓق فإٌ كاٌ صبنْع الوقمـب ّاليخواٛ اىبثؾلو   

عقفّا زعلج اجملنْع ضٖٔوّا، كنوا لوْ مأح الووقو ٓوْو ازبنعو٘ ّاىخاوع ٓوْو         
ا٢خيـب خه مأتُ ْٓو الد٣خاٛ ّاىخاع ْٓو ازبنع٘ فاسبٔض مً ٓوْو ازبنعو٘ افب   
ْٓو ازبنع٘ ّاٌ ربللُ ىخاٛ ْٓو ا٢خيـب موا فامووج ّقثٔو٘ ّموقٗ ضٖٔوَا ىواع٘       

 آاو.
قج اّ العقف ّكاٌ أضق القمـب ًب آاو العافٗ اكا دباّه القو الْ (617ميوأل٘)

زعلثُ ضّٖٔا فٌّ ا٦ؽون الولٖ ٓعثورب اىثطإو٘، ّاٌ مل ٓووً اضوقٍنا ًب       
العافٗ فثسعل اسبٔض ما كاٌ ميَنا ّازووقّا للْفاح، ّاٌ كاىا مثيآّـب ًب 
الْفاح فا٢ضْي زعل اّهلنا ضّٖٔا ٍّْ اىبييْة افب اىبََْم، ّاٌ كواٌ  

 لعافٗ فٌّ ا٦ؽن زعلج ما هعُٖ ًب العافٗ ضّٖٔا.هعض اضقٍنا ًب ا
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اكا كاٌ كل ّاضق مً القمـب ؽامزّا آاو العافٗ، كنا لْ كاىج  (618ميوأل٘)
عافتَا الْٔو العاٍن مً الََن ّشبني٘ آاو ّلوً القو ا٤ّل زاٍٛا ًب الْٔو 
اشبامً مً الََن ّاىخاع ًب الٔوْو الثاىوع، ّالوقو الدواىٕ زاٍٛوا ًب الٔوْو       

ً الََن ّاىخاع ًب الثاىع عَن ميُ فثسعل اسبٔض موا كواٌ   اشبامً عَن م
ميَنا ّازقّا للْفاح، ّاٌ كاىا مثيآّـب ًب الْفاح فا٢ضْي زعل أّهلنا 
ضّٖٔا ٍّْ اىبييوْة افب اىبَوَْم، ّاٌ كواٌ هعوض اضوقٍنا ًب العوافٗ فٌّ       
ا٦ؽن زعلج ما هعُٖ ًب العافٗ ضّٖٔا، كنا لوْ كواٌ الدواىٕ ًب اىبدوال اعو٣ِ      

 تَٔا ًب الْٔو الدالذ عَن.ٓا
اكا تعامل الْقج ّالعقف ًب كاح العافٗ الْقثٔ٘ ّالعقفٓ٘ ٓخقو  (619ميوأل٘)

الْقج كنا لْ مأح فمّا ًب آاو العافٗ اّ أقل اّ أكدن، ّفمّا آؽن ًب اري آاو 
العافٗ هعقفٍا، فثسعل ما ًب آاو العوافٗ ضٖٔوّا ا٢ اٌ ٓووٌْ ا٦ؽون زامعوّا      

 ُٔ اضواو اسبٔض قَنّا.للْفاح فٌّ ا٦ؽن فثيااق عل
اكا كاىج عافتَا ًب كل ٍَن منٗ، فنأح القو ًب ٍوَن ّؽو٣ل    (620ميوأل٘)

مقٗ خ٣خـب ْٓمّا منتـب مع فْل أقول الاَون هٔيَنوا عَونٗ آواو ّكاىوا هْوف٘        
اسبٔض، فو٣ٍنا ضٔض، ىْاٛ كاىج كاح عافٗ ّقثّا ّعقفّا أّ ٢، ّىوْاٛ  

ّا٦ؽن طبالفّا، ّاٌ كاٌ  كاىا مْافخـب للعقف ّالْقج اّ ٓوٌْ اضقٍنا مْافخّا
اضقٍنا ًب العافٗ ّا٦ؽن ًب اري ّقج العافٗ ّلًٔ لُ ّفاح اسبٔض دبعل 

 ا٤ّل ضّٖٔا ّالداىٕ اىثطإ٘.

  االعررباء يٍ احلٛطاالعررباء يٍ احلٛط
اكا اىخاووع الووقو قاوول العَوونٗ ّمل ٓاووق فو ًب الاوواطً ااثيوولج   (621ميوأل٘)

لج ّّل ج ٢ّ ضاز٘ ل٣ىثرباٛ ٤ىُ مخقم٘ علنٔ٘ ّطنٓق ضبض، ّاكا اضثن
 هخاٛ القو ًب الااطً ّزب علَٔا ا٢ىثرباٛ ّكٔفٔثُ كنا ّمف ًب ّطٔط٘ ضبنق

ميله عوً أهوٕ عاوق اهلل علٔوُ اليو٣و: "اكا امافح اسبواٜض اٌ تغثيول        اهً 
فلثيثقؽل قاي٘ فاٌ ؽنص فَٔا ٍوٕٛ موً الوقو فو٣ تغثيول ّاٌ مل تون ٍؤّٝا        

 فلثغثيل".
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، ّمووا ككوونِ الظوواٍن اىووُ لوؤً مووً كٔفٔوو٘ معٔيوو٘ ٢فؽووال الخايوو٘ (622ميوأل٘)
الََٔق ًب النّل مً اىَا تيثلخٕ علٙ ظَنٍا ّتنفع مزلَٔا خوه تيوثقؽل   
الخاي٘ مل ٓداج فلٔلُ، ّالنّآ٘ اشباّ٘ هَلِ الؤفٔ٘ تثعلوق هاٍوثااِ اسبؤض    

 هالخنض٘.
لْ ؽنزج الخاي٘ ملاؾو٘ ّلوْ هْوفنٗ، ّوربح ضثوٙ تيخوٙ اّ        (623ميوأل٘)

نٗ، ّاٌ كاىج تيخٖٕ عَنٗ آاو اٌ مل توً كاح عافٗ اّ كاىج عافتَا عَ
 كاح عافٗ أقل مً عَنٗ فوللع، مع علنَا هعقو الثساّه عً العَنٗ.

لْ تنكج ا٢ىوثرباٛ ّّول ج ّوطج ّو٣تَا اكا مل ٓثواـب هعوق        (624ميوأل٘)
كلع اىَا كاىج اري طاٍنٗ ٤ٌ ا٢ىوثرباٛ ّا٢ؽثاوام مخقمو٘ لرتتٔوب أخون فو      

القو اسبٔض اّ فو ا٢ىثطإ٘ حبيب اسبال، ٢ّ مْْٕعٔ٘ ل٣ؽثاام ًب ىْع 
 اشبامص.

  االعرظٓاساالعرظٓاس
ٍّْ تنن العاافٗ اضثٔاطّا عيق اىثننام القو ّدباّهِ آاو العافٗ  (625ميوأل٘)

ّقال اكباو عَنٗ آاو ًب ضال اضثنال اىُ ضٔض، ّاؽثل  ًب مقٗ ا٢ىثظَام 
ٍّل ٍْ ّازب أو ٢، ّا٢ضْي اىُ ْٓو ّاضق اّ ْٓماٌ حبيب ضاهلا، ّاىُ 

٘، ّتعنل علٙ الظاٍن ّلْ علٙ ّازب ا٢ اٌ ٓغلب اضثنال اىُ فو اىثطإ
عبْ ا٢ضثٔواي اك اٌ ا٢ّول ها٢ضثٔواي ٍوْ اتٔواٌ الفعول العاوافٖ اىبَووْن         
هنزاٛ اىبالْهٔو٘ ّالدوْاة، ّلويوُ ًب اىبخواو للطنمو٘ اللاتٔو٘ للفعول العاوافٖ         
٢ّىثْطاة اسبٔض ّىبناعاتُ ًب ىظن الَامع ٢ّّال٘ الرباٛٗ ّقاعوقٗ ىفوٕ   

 اسبنص.
كواسبٔض فخوق ػبوب قٖواٛ موا فَٔوا موً         مقٗ ا٢ىوثظَام لٔيوج   (626ميوأل٘)

 العاافٗ ٤ٌ تنن العاافٗ فَٔا علٙ عبْ ا٢ضثٔاي ٍّيان ّْم:
اىخاوواع الووقو ًب الٔووْو العاٍوون اّ قالووُ ّاىوَووال اىَووا ضوواٜض ًب  ا٤ّفب:

 صبنْع اىبقٗ ف٣ قٖاٛ.
دباّه القو الْٔو العاٍن ّتاـب اىَا كاىج ميثطإ٘ ّاٌ ما زاٛح  الداىٔ٘:



 اة الاَامٗكث وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو   112

 

ٗ ّالْْو هعق ا٢ىثظَام مْافق ىبوا علَٔوا موً الثولٔو  الوْاقعٕ      هُ مً ال٣ْ
ّْٓووع ميَووا ّاٌ مل تخاووع هثْزووُ ا٤موون هلووا هووالثولٔ ، أمووا مووا تنكثووُ آوواو    
ا٢ىثظَام موً الْو٣ٗ ف٣هوق موً قٖواُٜ لظَوْم عوقو كْىوُ ضٖٔوّا ّالبوا ٍوْ            

 اىثطإ٘.
ىثظَام لٔيج عقو دباّه القو عَنٗ آاو ّلوً تاـب هلا اٌ مقٗ ا٢ الدالد٘:

مً اسبٔض فعلَٔا قٖاٛ مقٗ ا٢ىثظَام، كنا لْ كاىج عافتَا ىث٘ ّاىثظَنح 
ًب الْٔو الياهع فثاـب اىُ لًٔ حبٔض ّالبا كاٌ اىثطإ٘ فٔسب قٖاٛ ما فاتَا 
فُٔ مً ال٣ْٗ ها٢ٕاف٘ افب قٖاٛ الْْو مالخّا، أٖ ما فاتَا ميُ آاو اسبؤض  

 ّآاو ا٢ىثظَام.
قو دباّه العَنٗ تعنول عنول اىبيثطإو٘ فٔنوا     اكا علنج اٌ ال (627ميوأل٘)

 هاف عً مخقام العافٗ ٢ّ ضاز٘ افب ا٢ىثظَام.
اكا اىخاع القو ّعلنوج هاليخواٛ ّعوقو ّزوْف الوقو ًب الاواطً        (628ميوأل٘)

ٛ٭ موً ّقوج الاَون ّلؤً موً الفنٖٓو٘            ّزب علَٔوا الغيول ّالْو٣ٗ اهثوقا
علَٔوا افاٛ  ال٣ضخ٘، فلْ علنج هاليخاٛ قال الغنّة هنهع ىاع٘ مد٣ّ ّزوب  

ّوو٣ٗ الظَوون ّالعْوون، ّاٌ مل توووأح هَنووا لعووولم اّ تخْووري تخٖوؤَنا أٖ     
ٛ٭ هعق الغنّة عيقما تاَن ّهعق اٌ تْلٕ ٣ّٗ اىبغنة ًب أّل  تْلَٔنا قٖا

 ّقثَا.
اليت دباّه فمَا عَونٗ آاو ّاٌ كاٌ هََن اّ اكدون فوإٌ كاىوج     (629ميوأل٘)

ّموا هاف عوً    كاح عافٗ دبعول عافتَا ضّٖٔا ّاٌ مل توً هْوفاح اسبؤض،  
 آاو العافٗ دبعلُ اىثطإ٘ ّاٌ كاٌ هْفاح اسبٔض ىبْْٕعٔ٘ مقٗ العافٗ.

  ػذو اعرمشاس انؼادجػذو اعرمشاس انؼادج
اليت مل تيثخن هلا عافٗ تنزع افب الثنٔٔو هالْوفاح فثسعول موا     (630ميوأل٘)

كاٌ هْف٘ اسبٔض ضّٖٔا، ّما كاٌ هْف٘ ا٢ىثطإ٘ اىثطإ٘ هَني اٌ ٢ 
َونٗ، ّاكا دبواّه فمَوا العَونٗ     ٓوٌْ اسبٔض أقل مً خ٣خو٘ ٢ّ أهٓوق موً ع   

ّكاٌ زامعّا للْفاح اّ عامُٕ فو آؽن مدلُ تنزع افب اقامهَا ًب عقف ا٢ٓاو 
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 ّعلُٔ اليٓ ّا٢نباع ٢ّ عربٗ هالَاك ميًَ أٖ تنزع افب الغالب.
مع تعلم الغالب هـب ا٢قامة ّاؽث٣فًَ اّ عقمًَ، تنزع افب  (631ميوأل٘)

مً ا٢قامة أعه مً اىبث٣ْح ها٤ة  النّآاح كنا ًب اىبيأل٘ الثالٔ٘، ّاىبناف
اّ ا٤و مااٍنٗ، كنا ػبْه النزْع افب ضال٘ مً ماتج ميًَ اكا كاٌ ضَٖٔا 

 معلْمّا.
الياىٔ٘ ٤ّاٌ ّعقف آواو فّمتَوا تنزوع افب الثنٔٔوو هالْوفاح       (632ميوأل٘)

ّعلُٔ اليٓ ّا٢نباع، ّمع عقو امواٌ الثنٔٔو تنزوع افب موا ًب النّآواح    
آاو اّ ىث٘ اّ ىاع٘ ًب كل ٍَن مً ا٢ٓاو الويت تونٚ    هالثؾٔري ّاؽثٔام خ٣خ٘

 فَٔا القو ّا٢ضْي اٌ ربثام الياع٘.
ٓاقأ الََن مً ضـب اهثقاٛ م٠ٓ٘ القو افب خ٣خـب ْٓمّا ّاٌ كاٌ ًب  (633ميوأل٘)

 ّىط الََن اهل٣لٕ اّ الَنيٕ.
ػبب اىبْافخ٘ هـب الََْم ًب الْٔو اللٖ ٓوٌْ ا٤ّل ًب العقف،  (634ميوأل٘)

امً مً الَوَن أّل اسبؤض كوللع ًب الَوَن الدواىٕ      فلْ اؽثامح الْٔو اشب
 ربثام الْٔو اشبامً، ّا٢ضْي اٌ ٓوٌْ اىبؾثام أّل م٠ٓ٘ القو.

اكا تاـب هعق كلع اٌ هماٌ اسبٔض اري ما اؽثامتُ ّزب علَٔا  (635ميوأل٘)
 مخقام ما فاح ميَا مً الْلْاح، ّكلا اكا تأيج الوٓافٗ ّاليخْٔ٘.

ا العَونٗ ًب العوقف ٓووٌْ    ّاضا٘ العافٗ الْقثٔو٘ اكا دبواّه فمَو    (636ميوأل٘)
ضاهلا كاىباثقٜ٘ ًب النزْع افب ا٢قوامة، ّموع اؽوث٣ل الييواٛ ا٢قوامة اّ      
فخقًٍ تنزع افب الثؾٔري الْامف ًب النّآاح اىبنفف هـب خ٣خ٘ اّ ىث٘ اّ ىاع٘ 
آاو، ىعه اكا كاٌ القو ٤كدن مً خ٣خ٘ ٓيطْن الثؾٔري هـب ىث٘ ّىاع٘ آواو،  

 ٘ ٓيطْن هـب الد٣خ٘ ّاليث٘.ّاكا كاٌ أقل مً ىاع
ّاضا٘ العافٗ العقفٓ٘ اكا اؽثلفج آامَوا تنزوع ًب العوقف افب     (637ميوأل٘)

عافتَا، ّأما ًب الوماٌ فثأؽل قبا فُٔ مً الْف٘، ّمع فخق الثنٔٔو دبعل العقف 
 ًب ا٤ّل علٙ ا٢ضْي.

٢ فن  ًب لٌْ القو أىْف كاٌ اّ أهبن فثثطٔض خبني٘ آاو لْ  (638ميوأل٘)
 أىْف ّْٓمـب أهبن خه هْف٘ ّضوه ا٢ىثطإ٘. مأح القو خ٣خ٘ آاو
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اكا زاٍٛا الوقو عَونٗ آواو ًّب خ٣خو٘ مثفنقو٘ فَٔوا فخوط هْوف٘          (639ميوأل٘)
اسبٔض فاٌ كاىج عقفٓ٘ تنزع افب العقف، ّاكا كاىج فاققٗ الثنٔٔوو ّىاىؤ٘   

 تنزع افب ا٢قامة ٍيا ٢عثاام الثْالٕ ًب أقل اسبٔض علٙ اىبََْم.
فب ّفاح القو ّازثناع الْوفاح  ٢هق ًب الثنٔٔو مً النزْع ا (640ميوأل٘)

 ًب فو اسبٔض.
ٓعثرب الثنٔٔو اكا كاٌ هعض الوقو هْوف٘ اسبؤض ّهعٖوُ هْوف٘       (641ميوأل٘)

اىثطإ٘ ف٣ تْل اليْه٘ للثنٔٔو ًب ا٨ؽث٣ل ًب الَوقٗ ّالٖوع  اكا كواٌ    
هعض فو اسبٔض فُٔ ّفثاٌ مد٣ّ ّهعُٖ ّف٘ ّاضقٗ مً ّفاح اسبٔض اك ٢ 

 ثنٔٔو.ٓعثرب ازثناع ّفاح اسبٔض ضال ال
ًب كل مْمف ذبٖٔج هاؽل عافٗ اّ كبٔٔو اّ مزْع افب ا٤قامة  (642ميوأل٘)

اّ افب الثؾٔري هـب ا٤عقاف اىبلكْمٗ ضيوب النّآواح فثواـب هعوق كلوع كْىوُ       
 ؽ٣ل الْاقع ٓلومَا الثقامن ها٨عافٗ اّ الخٖاٛ.

  ادكاو احلٛطادكاو احلٛط
 ؼبنو علٙ اسباٜض:

ّالاْال ّا٨عثوال العاافاح اىبَنّط٘ هالاَامٗ كال٣ْٗ ّالْْو  ا٢ّّ:
 فنٖٓ٘ اّ تاْعّا ّعلُٔ الئْْ ّا٨نباع.

مً كثاه٘ الخنآٌ ّا٤مساٛ اسبييٙ ّا٤ضْي ّاىبََْم اسبا  امساٛ  خاىّٔا:
 ا٨ىأاٛ ّا٤ٜن٘ ّالوٍناٛ علَٔه الي٣و هَا.

قناٛٗ آٓاح اليسقٗ  موً ىوْم العوواٜه ٍّوٕ ضوه اليوسقٗ )ىوْمٗ         خالدّا:
 اليسقٗ(، ّىْمٗ اليسه، ّىْمٗ العلق. فْلج(، ّآمل اليسقٗ )ىْمٗ

ا٤قْٚ اؽثْأ اسبنم٘ هخناٛٗ آٓ٘ اليوسقٗ ًب كول موً ىوْم      (643ميوأل٘)
العواٜه ّلًٔ اليْمٗ كلَا كنا تخقو، ّىيب افب اىبََْم ضنم٘ قناٛٗ اليْمٗ 

 كلَا.
 اللاذ ًب اىبيازق. ماهعّا:

 ّٕع ٍٕٛ فَٔا اكا اىثلوو القؽْل. ؽاميّا:
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ًٓ اٖ اىبيووسق اسبووناو ّاىبيووسق الياووْٖ،  ا٨زثٔوواه مووً اىبيووسق  ىافىووّا:
 ّاىبَاٍق اىبَنف٘ كياٜن اىبيازق، ّا٤قْٚ اسبا  النّا  هَا.

لْ ضإج ًب اضق اىبيسقًٓ تاافم افب الثٔنه ّاشبنّص، ا٢ اكا  (644ميوأل٘)
كاٌ هماٌ اشبنّص اقل مً هماٌ الثٔنه اّ ميآّّا لُ اّ كاٌ ًب الثٔنه ضنص 

 فثؾنص هقّىُ.
٣ٗ ّلوْ قاول اليو٣و الْازوب هالوج      اكا ضإج ًب اخيواٛ الْو   (645ميوأل٘)

ال٣ْٗ، ّاٌ ٍوج ًب كلع ّطج ّلوً لْ تاـب هعقٜل اٌ اسبٔض ّقع اخياٛ 
ال٣ْٗ فعلَٔا ا٨عوافٗ لخاعوقٗ ا٨ٍوثغال ٤ٌّ الاَوامٗ ٍوني ميايوط علوٙ        
نبٔع ازواٛ ال٣ْٗ ّلْقْع زوٛ مً ال٣ْٗ مع اىباىع ٍّْ اسبٔض، ىعه لْ 

ل ّقثَوا اٖ اٌ الفورتٗ موا هوـب فؽوْل الْقوج       كاىج ماافمٗ افب ال٣ْٗ ًب اّ
ّاسبٔض مل توً تثيع لل٣ْٗ هَناٜاَا ف٣ دبب ضٔيٝل ا٢عافٗ لخاعقٗ كل 

 ما الب اهلل علُٔ فاهلل اّفب هالعلم، ّعقو تيسو الثولٔ .
ػبْه للطاٜض ىسقٗ الَون، ّػبب علَٔا ىسقٗ الث٣ّٗ ىْاٛ  (646ميوأل٘)

اليسقٗ عْٔاىّا اّ ىَّْا اّ  مسعج ا٦ٓ٘ اّ اىثنعج هلا، ّكلا لْ قنأح آٓ٘
إانامّا ّاريٍا لليٓ الْطٔع ىيقّا ّلعنْماح ا٤فل٘ ّّزووْف اىبخثٖوٕ  

 ّفخق اىباىع.

  دشيح ٔؼئ احلائط دشيح ٔؼئ احلائط 
ؼبوونو ّيٛ اسبوواٜض ًب الخاوول ضثووٙ هافؽووال اسبَووف٘ مووً اووري    (643ميوأل٘)

اىوال، ّا٢ضْي اىثطااهّا تنن الْيٛ ًب القهن ًب تلع اسبال اليت تَثق فَٔا 
لا مووع اكٌ الوّزوو٘ عيووقٍا، ّمووع عووقو ا٢كٌ ؼبوونو، ّٓووونِ     الوناٍوو٘، ٍوو 

ا٨ىثنثاع قبا هـب الينٗ ّالنكا٘ ميَا هاىبااٍنٗ، اما لْ كاٌ ا٢ىثنثاع هالٖه 
 ّعبِْ مً فْ  اللااٌ هغري الْيٛ ف٣ هأٌ هُ.

ؼبنو علٙ اسباٜض كبوـب الوّص مً الْطٙٛ ضثوٙ تاَون ىوْاٛ     (644ميوأل٘)
ٌ ّعبٍْوا موً الاون  اىبعثوربٗ ىبعنفو٘      خاثج اسبٖٔٔ٘ هوالعله اّ هخاعوقٗ ا٢مووا   

 اسبٔض، ّا٢ضْي اسبا  ا٢ىثظَام هاسبٔض ًب ضنم٘ الْيٛ.
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اسبوه حبنم٘ ّطوٞ اسبواٜض مالخو٘، أٖ ىوْاٛ كاىوج الوّزو٘        (645ميوأل٘)
فاٜنوو٘ اّ مثنثووع هَووا، ضوونٗ اّ أموو٘، ّىووْاٛ كوواٌ اسبوؤض قاعٔووّا اّ ضاّوو٣ّ  

 هالثنٔٔو.
 ايل اىبً. ػبْه ّيٛ اىبنأٗ اليت ميج مٔثّا قال اٌ تغثيل  (646ميوأل٘)

  
  

  كفاسذّكفاسذّ
ٓيثطب اىثطااهّا م١كقّا ىبً ّطٞ هّزثُ اسباٜض الوفامٗ ٍّٕ  (647ميوأل٘)

فٓيام كٍب ًب اّل اسبؤض ّىْو  فٓيوام ًب ّىواُ ّمهوع فٓيوام ًب آؽونِ،        
ّىيب افب مََْم الخقماٛ ّزْة الوفامٗ، ّا٨ىوثطااة ٍوْ اىبَوَْم هوـب     

 اىبثأؽنًٓ.
ا٨ىوثغفام تْهو٘   مً مل ٓوً عيقِ ما ٓوفن هُ فلٔيثغفن اهلل فواٌ   (648ميوأل٘)

ّلٔثْق  علٙ عَنٗ مياكـب لول ميوـب مق، ّاٌ مل ٓخوقم فعلوٙ ميووـب    
ّاضق، ًّب ّطٔط٘ اسبليب عً الْاف  علُٔ الي٣و "ًب النزول ٓخوع علوٙ    
امنأتُ ٍّٕ ضاٜض ما علُٔ؟ قال علُٔ الي٣و: ٓثْوق  علوٙ ميووـب هخوقم     

 ٍاعُ".
قق ازربح  ٢ كفامٗ علٙ اىبنأٗ ّاٌ كاىج مااّع٘ ا٢ اٌ توٌْ (649ميوأل٘)

الوّص اّ اؽفج علُٔ اسبال مع علنَا هاسبٔض فثيثطب هلا الوفامٗ لخاعقٗ 
 الثيأب.

تيووخط الوفووامٗ اىبيووثطا٘ عووً الياىووٕ ّازباٍوول هاىبْٕووْع اٖ    (650ميوأل٘)
 هوْىَا ضاّٜٖا هل ّازباٍل الخاّن هاسبوه فٌّ ازباٍل اىبخْن.

اىبووناف هوواّل اسبوؤض خلدووُ ا٤ّل، ّهْىوواُ خلدووُ الدوواىٕ ّهووآؽنِ  (651ميوأل٘)
ذ ا٤ؽري ميُ، فلوْ كاىوج موقٗ اسبؤض ىوث٘ آواو فواىبناف هاّلوُ الْٔمواٌ          الدل

ا٢ّ٤ٌ ّاىبناف هاّىاُ الدالذ ّالناهع ّآؽونِ الْٔمواٌ اشبوامً ّاليوافٌ     
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ّاٌ كاٌ امهعو٘ آواو فوول زووٛ موً ا٤زوواٛ الد٣خو٘ ٓووٌْ ْٓماّ٭٭ّخلوذ ٓوْو           
 ٍّولا.

 ٢ تثعلق الوفامٗ ا٢ هْطٙٛ الخال ّلْ هافؽال اسبَف٘. (652ميوأل٘)
تَوونل عنْموواح الوفووامٗ ّطووٕٛ اسبوواٜض ٍوواَ٘، ّالوىووا هَووا     (653ميوأل٘)

ّالعٔاك هاهلل، ٢ّ َٓنل ّطٞ اىبٔثو٘ علوٙ ا٤قوْٚ للَوع ًب مشوْل اطو٣        
 ا٤فل٘.

اناو تخنٓاّا  66ػ3اىبناف هالقٓيام ٍْ اىبدخال اللٍيب الَنعٕ ٍّْ  (654ميوأل٘)
 اناموّا تخنٓاوّا، ّػبوْه    88ػ4ّٓوٌْ خ٣خ٘ امهاع اىبدخوال الْوريًب الولٖ ٓالو،     

 اعااٛ ما ٓعافل قٔنثُ ّقج ا٤فاٛ هعنل٘ الالق اّ هغريٍا.
تلطووق اليفيوواٛ هاسبوواٜض ًب ضنموو٘ ّطَٝووا ّا٤قووْٚ مشْهلووا      (655ميوأل٘)

 هاضواو الوفامٗ ّاىثطااهَا.

  ؼالق احلائطؼالق احلائط
ط٣  اسباٜض ّظَامٍا هاط٣ٌ اكا كاىج مقؽ٢ّْ هَا ّلٔيج  (656ميوأل٘)

 ضام٣ّ ّكاٌ هّزَا ضإنّا اّ ًب ضوه اسبإن.
اف اىَا طاٍنٗ فااىوج ضاٜٖوّا هاول، ّاكا طلخَوا     لْ طلخَا هاعثخ (657ميوأل٘)

 علٙ اىَا ضاٜض فااٌ اىَا طاٍنٗ ّع.
٢ فوون  ًب هاوو٣ٌ طوو٣  اسبوواٜض ىووْاٛ كوواٌ ضٖٔووَا قاعٔووّا     (658ميوأل٘)

 ّزقاىّٔا اّ هالنزْع افب الثنٔٔو اّ الثؾٔري هـب ما ًب النّآاح.
٢ َٓنل اسبووه هواا٣ٌ طو٣  اسبواٜض ّظَامٍوا اىبونأٗ الويت         (659ميوأل٘)

ّلوً مل تغثيل هعوق اك ْٓوع ط٣قَوا ّظَامٍوا ّػبوْه       طَنح مً اسبٔض
 ّط١ٍا.

  غغم احلٛطغغم احلٛط
ميثطب ىفيٕ ّّازب اريٖ اك اىُ مخقم٘ للعاافاح اىبَونّط٘ هالاَوامٗ    

 كال٣ْٗ ّالاْال ّالْْو، ّميثطب ل٣عنال اليت تيثطب فَٔا الاَامٗ.
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 كٔفٔ٘ ايل اسبٔض كغيل ازبياه٘ ًب الرتتٔب اّ ا٢مكباٌ. (661ميوأل٘)
ثاص معُ افب الْْٕٛ ٍّْ اىبََْم خب٣ل ايل ايل اسبٔض ؼب (662ميوأل٘)

ازبياه٘ ف٣ ؼبثاص معُ افب الْْٕٛ، أٖ اٌ ال٣ْٗ ٢ تيثااؼ هغيل اسبؤض،  
 ًّب الْطٔع عً الْاف  علُٔ الي٣و: "ًب كل ايل ّْٕٛ ا٢ ازبياه٘".

العاافاح اىبَنّط٘ هالاَامٗ ٢ تْع موً اسبواٜض ا٢ هعوق اٌ      (663ميوأل٘)
ٗ ٍووني ًب ّووط٘ العاووافٗ، ّلوووً هعووض  تغثيوول ايوول اسبوؤض ٤ٌ الاَووام

ا٤ضواو كطنم٘ ا٨زثٔاه ًب اىبيسقًٓ ّمف اليَٕ عيَوا لْزوْف اىبواىع ٍّوْ     
اسبوؤض ّالوويت طَوونح ّمل تغثيوول ٢ْٓووق  علَٔووا اىَووا ضوواٜض ٢ّ تلطووق 

 هاسباٜض ا٢ قبا فل علُٔ القلٔل ّا٨ضثٔاي ٢ ٓرتن.
 ػبووْه اٌ ٓوووٌْ الْٕووْٛ قاوول اّ هعووق ايوول اسبوؤض الرتتوؤيب    (664ميوأل٘)

ّا٨مكباىٕ ّاخياٛ الرتتٔيب آّٖا، ّاكا ااثيلج زاه هلا كل موا ضونو علَٔوا    
هياب اسبٔض، ّاٌ مل تثْٕأ فالْْٕٛ لًٔ ٍنطّا ًب ّط٘ الغيل البا ٍوْ  
ٍني العاافٗ اليت ٢ تثخْو ا٢ هالاَامٗ كال٣ْٗ، أٖ اٌ ايل اسبٔض ْٓع 

 مً اري ّْٕٛ. 
اين علٙ عقو لْ ٍوج ٍل تْٕأح مع ايل اسبٔض أو ٢، فث  (665ميوأل٘)

الْْٕٛ ّالظً اري اىبعثرب ًب اىبخاو ٓلطق هالَع ا٢ اٌ ٓرتزع اضق الانفـب، 
ّلْ تٔخيج مً الغيل ّالْٕوْٛ ٍّووج ًب ّوط٘ اضوقٍنا اّ كلَٔنوا عيوق       
الفنا  ميَنا تاين علٙ الْط٘ ٢ّال٘ الاَامٗ ّالفنا ، ّلعقو اعثاام الَع 

 ال٣ضق هعق الفعل.
نج هق٢ّ عيُ ّتثٔنه عوً الْٕوْٛ   اكا تعلم ايل اسباٜض تٔن  (666ميوأل٘)

خاىٔ٘ اٌ تعلم ما٠ِ علٙ ا٢قْٚ، ّاٌ كاٌ اىباٛ ٢ ٓوفوٕ ا٢ ٤ضوقٍنا تخوقو    
 الغيل ّتثٔنه هق٢ّ عً الْْٕٛ.

ػبوووْه ّطوووٞ اسبووواٜض عيوووق اىخاووواع الوووقو ّاٌ مل تغثيووول،      (667ميوأل٘)
 ّا٤ضْي اٌ ٓوٌْ الْيٛ هعق ايل فنزَا.

ا٤ّوغن كوالاْل   الثٔنه اللٖ ٍْ هقل الغيل ٢ ٓاال هاسبقر   (668ميوأل٘)
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 ّاليْو فَْ ها  افب اٌ تثنوً مً الغيل.

  لعاء انؼثاداخلعاء انؼثاداخ
ما فواح ًب ضوال اسبؤض موً ّوْو ٍوَن ممٖواٌ ػبوب علَٔوا           (669ميوأل٘)

قٖا٠ِ، ٢ّ تخٖٕ الْلْاح الْٔمٔ٘ اليت فاتج آاو اسبؤض ّعلٔوُ انبواع    
علناٛ اىبيلنـب ّفُٔ ىٓ، ّاٌ كاىج ال٣ْٗ أٍوه موً الْوْو ّموع ٍولا ٢      

هعق الاَن، ّلعل عل٘ ٍلا الثاآً اٌ آاو الََن ّاليي٘ كلَا تخَٖٔا اسباٜض 
دبب فَٔا ال٣ْٗ الْٔمٔ٘ ّلٔيج خبالٔ٘ ميَا، اما الْوْو فاىوُ ىبوقٗ ٍوَن موً      
اليي٘ ّهاقٕ آامَا هلا الخاهلٔ٘ للخٖواٛ شبلٍْوا موً الْؤاو كعاوافٗ تيوثغن        

ُ اىبنل افب الْٔو كلُ، للا تنٚ اىبنٓض اللٖ ٢ ٓيثأع الْْو اكا اىثنن ه
 ٍَن ممٖاٌ الثالٕ ٓيخط عيُ قٖا٠ِ آّٖا.

تخٖٕ اسباٜض هعق الغيل ٣ّٗ الاْال اكا فاتثَا ٤ىَا لٔيج  (670ميوأل٘)
 مً اىب١قثاح.

ا٤قْٚ عقو ّزْة قٖاٛ اسباٜض ل٣ْٗ اليلم اىبعـب ّّو٣ٗ   (671ميوأل٘)
ا٦ٓاح اليت اىخٖج ًب آاو اسبٔض ٢ّال٘ الرباٛٗ ٤ٌّ الخٖاٛ منتب علٙ 

 ف فلٔل كنا ًب قٖاَٜا للْْو.الفْح ا٢ اٌ ٓن
اكا زاٍٛا اسبٔض هعق فؽْل الْقج مااٍنٗ ّقبا ٢ ٓثيع ٤فاٛ  (672ميوأل٘)

أقل الْازب ف٣ قٖاٛ لثلع ال٣ْٗ ٍّْ اىبََْم، كنا لْ فازأٍا القو هعوق  
 فقٔخثـب اّ خ٣خ٘ مً فؽْل الوّال ف٣ قٖاٛ ل٣ْٗ الظَن ّالعْن.

ْازوب موً   اكا ضإج هعق فؽوْل الْقوج قبخوقام افاٛ اقول ال     (673ميوأل٘)
ال٣ْٗ مع مخقماتُ ٍّناٜاُ مً الْْٕٛ اّ الغيل ّعبِْ، ّحبيب تولٔفَا 
الفعلٕ ّضاهلا مً الينع٘ ّالااٞ ّالْط٘ ّاىبنل ّعبٍْوا، ّمل تووً قوق    
هافمح افب ال٣ْٗ ّزب علَٔا قٖاٛ تلع ال٣ْٗ ّعلٔوُ الويٓ ّا٨نبواع    

ْل الْقج ّلخاعقٗ ا٨ٍثغال ّعنْماح افل٘ الخٖاٛ، أما لْ مٖٙ علٙ فؽ
 اقل يبا ككنىا ف٣ ػبب علَٔا الخٖاٛ ٍّْ اىبََْم.

ًب مْاطً الثؾٔري هـب الثناو ّالخْن ٓوفٕ مٖٕ مخقام ّو٣ٗ   (674ميوأل٘)
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الخْن، فلْ فؽل الووّال ّمٖوٙ ميوُ قبخوقام مكعوثـب موع مخوقماح الْو٣ٗ         
حبيب تولٔفَا ّضال اليفن فساٍٛا اسبٔض ٍّٕ مل تاافم افب ال٣ْٗ فعلَٔا 

عق اٌ تاَون ّاٌ ّوامح ًب اسبٖون ّموْطً ا٨قامو٘ كنوا لوْ        الخٖاٛ قْنّا ه
الْو٣ٗ ًب أّل ّقثَوا ّهعوق مٖوٕ ىواع٘ علوٙ        كاىج ميوافنٗ ّمل تاوافم افب  

فؽْل ّقج ٣ّٗ الظَن زاٍٛا اسبٔض، ّمل ٓيخاع القو ا٢ هعق مزْعَا افب 
 اسبٖن، فطٔيٝل تخٖٕ ٣ّٗ الظَن ّالعْن قْنّا.

ج فوواٌ افمكووج مووً اكا طَوونح مووً اسبوؤض قاوول ؽوونّص الْقوو (675ميوأل٘)
الْقج مكع٘ مع اضناه الَناٜط ّزب علَٔا ا٤فاٛ لليٓ ّلخاعقٗ ا٨ٍثغال 
ّلعنْماح الياْٖ اىبنىل: "مً أفمن مكع٘ مً الْقج فخوق أفمن الْقوج"،   
ّاٌ مل تاافم فٔسب علَٔا الخٖاٛ، اما اكا مل تقمن مخوقام مكعو٘ قبخوقماح    

اٛ، فواكا طَونح قاول طلوْع     ٍّناٜط ال٣ْٗ ف٣ ػبب علَٔا ا٤فاٛ ٢ّ الخٖ
الَنً قبقٗ عَن فقاٜق مد٣ّ ّكاىج تيع للغيل ّالْْٕٛ ّال٣ْٗ ّلويَا 

 مل تاافم افب ال٣ْٗ فٔسب علَٔا قٖاٛ ٣ّٗ الْاع هعق الغيل.
اىبخْْف هالنكع٘ مً الخناٛٗ افب كباو اللكن موً اليوسقٗ الداىٔو٘     (676ميوأل٘)

 ااقٕ.ميَا ها٢ٕاف٘ افب الئ٘ ّتواريٗا٨ضناو كعيْاٌ اىا
لووْ كاىووج نبٔووع الَووناٜط ضاّوول٘ قاوول فؽووْل الْقووج ٓيووخط  (677ميوأل٘)

اعثاامٍا ًب هماٌ تعلق الْزْة فٔوفٕ ًب ّزْة اىباافمٗ ّّزْة الخٖاٛ 
مٖٕ مخقام افاٛ ال٣ْٗ قال ضقّر اسبٔض كنا لْ كاٌ اسبناو ًب هٔثَا ٍّْ 
اىبثعامل ًب ٍلا الوماٌ، ّاىباٛ مثْفن ّلًٔ مً مواىع فٌّ الغيول ّطَونح    

طلْع الَنً هياع فقاٜق مد٣ّ فثغثيل ايل اسبٔض ّتوثفٕ هالْازب قال 
 مً افعالُ ّتاافم افب ال٣ْٗ، ّا٢ فٔسب علَٔا الخٖاٛ.

لْ طَنح ّظيج ٕٔق الْقج عً افمان مكع٘ فرتكج اىباافمٗ  (678ميوأل٘)
افب ال٣ْٗ خه هاٌ اليع٘ ّزب علَٔا الخٖاٛ، كنا لْ طَونح قاول الغونّة    

اب الغْٔو اىُ ّقج ٢ ٓوفٕ للغيل ّالْو٣ٗ  هنهع ىاع٘ ّلويَا اعثخقح هي
 فله تاافم افب ال٣ْٗ فٔسب علَٔا قٖاٛ ٣ّٗ الظَن ّالعْن.

اكا طَنح قال الغنّة قبخقام امهع مكعاح اّ اقل مع ٍناٜاَا  (678ميوأل٘)
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ّزاج علَٔا ٣ّٗ العْن فٌّ الظَن، اما لْ طَنح قبخقام وبً مكعواح  
 ل٣ْتاٌ.مع ٍناٜاَا حبيب تولٔفَا الفعلٕ ّزب علَٔا ا

ًب العَاٜـب اكا طَنح ًب الْقج اىبؾثٓ هالعَاٛ ّزاج ٣ّٗ   (679ميوأل٘)
 العَاٛ فٌّ ٣ّٗ اىبغنة.

  احلائط ٔأٔلاخ  انصالج احلائط ٔأٔلاخ  انصالج 
اكا طَنح ّهلا مً الْقج قبخقام افاٛ ٣ّٗ ّاضقٗ ّلوً زَ٘  (680ميوأل٘)

 الخال٘ مَثاَ٘ فثأتٕ ه٣ْٗ ّاضقٗ افب اضقٚ ازبَاح اىبظيْى٘ هَا الخال٘.
  ّتاقل الخاي٘ ّعبٍْوا ّتثْٕوأ ًب   ٓيثطب للطاٜض اٌ تثيظ (681ميوأل٘)

اّقاح ال٣ْٗ الْٔمٔ٘ عيق فؽْل كل ّقج مً اّقاتَا ّتخعق ًب م٣ٍْا اّ 
ًب اوريِ كَٔٝوو٘ اىبْولٔ٘ ميووثخال٘ الخالو٘ مَووثغل٘ هالثطنٔوق ّالثَلٔوول ّالثووواري     
ّالثيأطاح ا٤مهع ّعبٍْا مً اللكن ّالقعاٛ ّقوناٛٗ الخونآٌ قبخوقام ّقوج     

م: "ّاىثطااة قناٛٗ الخنآٌ"، ّكأٌ أّاٌ ّضال ال٣ْٗ ال٣ْٗ، ًّب ؽرب عنا
ؽبنص هالثؾْٓ مً مْامف كناٍ٘ قناٛٗ اسباٜض للخنآٌ، ّا٤ّفب اٌ توٌْ 

 الخناٛٗ عً ظَن قلب.
ا٤ّفب عقو الفْل هـب الْْٕٛ ّهـب ا٨ٍثغال هاللكن، ّػبوٖ  (682ميوأل٘)

الثٔنه عً الْْٕٛ مع عقو الثنوً ميُ، ّٓوونِ للطواٜض هبول اىبْوط      
 ٍامَُ ّما هـب ىاْمِ، ٢ّ ػبْه هلا مً ؽاُ.ّىبً 

ٓيثطب للطواٜض ا٤عنوال اىبيقّهو٘ كغيول ازبنعو٘ ّا٨ضوناو        (683ميوأل٘)
ّالثْه٘ ّعبٍْا، ّا٤قْٚ ّط٘ ايل ازبياهو٘ موً اسبواٜض ّاٌ كواٌ ضوقر      
اسبٔض هاقٔوّا، ّكولا هالييوا٘ للْٕوْٛ اىبيوقّة، ىعوه ٢ ٓنتفوع اسبوقر هَولا          

 الغيل اّ الْْٕٛ.
 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو

ػبووْه للطوواٜض ازثٔوواه اووري اىبيووسقًٓ علووٙ كناٍوو٘، امووا اووري   (684ميوأل٘)
ا٨زثٔاه مً اللاذ ّعبِْ ف٣ ػبْه، هل ٢ ػبْه ا٢زثٔاه ًب اىبيوازق مالخوّا   

 مع العله هأٌ فُٔ تلْٓدّا هلا.
ا٢قْٚ اسبا  اىبَاٍق اىبَنف٘ ّالٖناٜع اىبخقىو٘ هاىبيوازق ًب     (685ميوأل٘)
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 ٛ تعلخج اسبنم٘ هعيْاٌ اىبيسقٓ٘ أو قبعياٍا ا٤عه.ضنم٘ اللاذ ىْا

  اخثاسْا ػٍ احلٛط اخثاسْا ػٍ احلٛط 
٫ٓينع قْل اىبنأٗ اكا اؽربح اىَا ضاٜض ا٢ اٌ ٓقل فلٔل معثرب  (686ميوأل٘)

 علٙ اشب٣ل.
٢ ػبووْه للنوونأٗ اٌ توووثه ضٖٔووَا عووً هّزَووا ّٓوووٌْ قْهلووا     (687ميوأل٘)

ّافعا٠ٍا اسبٔض معثربّا ًب الغالوب ؽّْْوّا ّاٌ اسبؤض ٢ ٓعونل ا٢ موً      
 َا ّعلٙ كلع تنتاج اضواو كدريٗ.قال

لْ كاىج اىبنأٗ  مثَن٘ ًب فعوْٚ اسبٖٔؤ٘ اّ ًب اىوامٍوا اّ اىوُ      (688ميوأل٘)
طبال  للعافٗ ّاىبثعامل اّ اٌ الوّص ًب ٍع ّامتٔاة ميَوا، فٔسوْه ا٤ؽول    
هََافٗ اليياٛ اّ اعثناف طن  الوَ  الاأ٘ اسبقٓدو٘ عيوق الٖونّمٗ ّلفوع     

 اىبياهع٘ ّّفق الخْاعق الَنعٔ٘.
 

 إلصخحاضتا
ٍّْ فو ٓخلفُ مضه اىبونأٗ عوً اؽوث٣ل ىوْعٕ، ّٓووٌْ ًب الغالوب اّوفن        
هامفّا مقٔخّا هغري قْٗ ّللع ّضنق٘ أٖ خب٣ل فو اسبٔض اللٖ تخقو ككن ّفاتُ 
٤ىُ ٢ ؽبنص مً ىفً مواٌ اسبٔض، ّمبوً اىبخامى٘ هـب القماٛ الد٣خ٘ اسبٔض 

 ا ٓأتٕ:ّا٢ىثطإ٘ ّاليفاٌ مً ضٔذ الخل٘ ّالودنٗ قب
 فو اسبٔض لُ ضقاٌ ًب الخل٘ ّالودنٗ، أقلُ خ٣خ٘ آاو ّأكدنِ عَنٗ. -1
 فو اليفاٌ لًٔ لُ ضق مً طنل الخل٘ ّلُ ضق مً طنل الودنٗ. -2
 فو ا٢ىثطإ٘ لًٔ لُ ضق ٢ مً طنل الخل٘ ٢ّ مً طنل الودنٗ. -3

اكا ؽنص فو ا٨ىثطإ٘ افب ؽامص الفنص فاىُ ْٓزب الْْٕٛ  (689ميوأل٘)
امص قلو٣ّٔ اّ كودريّا اك لؤً لوُ ضوق ًب طونل الودونٗ        ّالغيل ىْاٛ كاٌ اشبو 

 ّالخل٘ ّتيثنن اعنال اىبيثطإ٘ ما فاو هاقّٔا ًب الااطً.
اكا مل ٓوً القو اشبامص ضٖٔوّا ّمل ٓداوج اىوُ فو ىفواٌ اّ فو      (690ميوأل٘)

 قنؼ اّ زنؼ فاىُ ضبوْو ها٨ىثطإ٘.
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ا٨ىثطإ٘ تخيه تخئنّا توْٓئّا ّاىثخنأّٜا هلطاظ كدونٗ الوقو    (691ميوأل٘)
 لثُ ّاضوامَا ّفق الئْْ افب خ٣خ٘ اقياو:ّق

ّفَٔا تثلْر الخاي٘ اليت تقؽلَا اىبيثطإ٘ ًب  الفنص هالقو  ا٤ّل: الخلٔل٘:
مً اري انً فَٔا، ّضونَا اٌ تثْٕأ لول ٣ّٗ فنٖٓ٘، ّٓيثطب دبقٓوقِ  

 لليافل٘.
ٍّوٕ الويت تغنوً الخايو٘ ظواٍنّا ّهاطيوّا ّلوْ ًب هعوض          الداىٕ: اىبثْىا٘:

َا، ّلوً ٍلا الغنً ٢ ٓئل هيفيُ ّٓثعقٚ افب ؽامص الخايو٘ ّْٓول   اطناف
افب اشبنق٘ ّٓاقّ آىلان اٌ اىبنأٗ تٖع ًب ضال اسبٔض ّا٨ىثطإ٘ قاي٘ ذبَٙ 
هَا الفنص خه تْٕوع ؽنقو٘ ًب اشبوامص، ّكدون ًب ٍولا الومواٌ اىوثعنال اىوْاع         

اىبثعامل، مْيْع٘ ؽّْْٔا مً الْم  ّعبِْ، ّاىبقام علٙ اسبً ّالْزقاٌ ّ
 ّضونَا:

 الْْٕٛ لول ٣ّٗ. -1
 الغيل قال ٣ّٗ الْاع. -2
 تاقٓل الخاي٘ اّ تاَريٍا. -3

 ٍّٕ اليت ٓئل القو فَٔا افب ؽامص الخاي٘ ّػبب فَٔا: الدالذ: الودريٗ:
 مدل  ما زاٛ ًب ا٢ىثطإ٘ اىبثْىا٘. -1
 ايل آؽن للظَنًٓ دبنع هٔيَنا. -2
 ايل للعَاٜـب دبنع هٔيَنا. -3

ْٕووأ للظَوون موود٣ّ تووأتٕ هالعْوون عخاَووا مااٍوونٗ لثثْوول   ّا٤ّفب ضٔينووا تث
 ال٣ْتاٌ قباٛ الغيل.

ٓوفووٕ لليْافوول أايووال الفووناٜض، ّا٤ضووْي اىووثطااهّا دبقٓووق   (693ميوأل٘)
 الْْٕٛ لول مكعثـب مً اليْافل.

ػبْه اٌ تفن  اىبيثطإ٘ هالودريٗ هـب الْلْاح ّتغثيل وبي٘  (694ميوأل٘)
أكدن مً ٣ّتـب  اايال لول ٣ّٗ ايل مع الْْٕٛ، ٢ّ ػبْه اٌ دبنع هـب

 هغيل ّاضق.
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  دذٔز االعرذاظح اثُاء انُٓاسدذٔز االعرذاظح اثُاء انُٓاس
اكا ضقخج ا٨ىثطإ٘ اىبثْىا٘ هعق ٣ّٗ الفسن ػبب الغيل  (695ميوأل٘)

للظَنًٓ علٙ ا٤قْٚ، ّاكا ضقخج هعقٍنا تغثيول للعَواٜـب ٤ٌ اىبثْىوا٘    
 تْزب اي٣ّ ّاضقّا ّلويُ لًٔ طبثّْا ه٣ْٗ الْاع.

ًب كلع الْٔو اي٣ٌ  اكا ضقخج الودريٗ هعق ٣ّٗ الفسن ػبب (696ميوأل٘)
اضقٍنا ل٣ْٗ الظَنًٓ ّا٦ؽن للعَاٜـب، ّاٌ ضقخج هعق ّو٣ٗ الظَونًٓ   
ػبب ايل ّاضوق للعَواٜـب ا٢ اٌ تووٌْ ا٢ىثطإو٘ اىبثْىوا٘ ٍوٕ اسبالو٘        
الياهخ٘ قال ٣ّٗ الظَن، ّلْ امافح ٣ّٗ اللٔل فٔسْه اٌ تغثيل قالَا مع 

 تأؽريٍا افب آؽن الْقج قال طلْع الفسن.
م٣هم٘ ًب اضواو ا٢ىثطإ٘ هـب الغيل ّالْٕوْٛ ّهٔيَنوا    ٢ (697ميوأل٘)

عنْو ّؽْْٔ مالق فالْْٕٛ ّازب علَٔا لول فنٖٓ٘ مً الْو٣ٗ ٢ّ  
ػبب علَٔا ايل اىثطإ٘ ًب الخلٔل٘، ّقق ػبب الغيل قاول ّو٣ٗ الْواع    

 كنا ًب اىبثْىا٘، ّالغيل ًب الودريٗ للْاع خه للظَنًٓ خه للعَاًٛٓ.
٘ ا٢ؽثاوام لثعونل ضاهلوا ّتعلوه تولٔفَوا      ػبب علوٙ اىبيثطإو   (698ميوأل٘)

فثووقؽل قايوو٘ خووه تْوورب قلوو٣ّٔ خووه ربوونص الخايوو٘ ّت٣ضووظ مووً أٖ اقيوواو         
 ا٨ىثطإ٘ ٍٕ فثعنل قبخثٖٙ ّظٔفثَا.

اكا ّل ج هخْق الخنه٘ ّلوً مً اري اؽثاام افل٘ ّىَّْا ّكاٌ  (699ميوأل٘)
 فعلَا مااهخّا للْاقع ّطج ٣ّتَا.

٢ موع العلوه هعوقو تغوري     ٢ ٓوفٕ ا٢ؽثاام قال ّقج الفنٖٓو٘ ا  (700ميوأل٘)
 ضالثَا.

لْ مل تثنوً مً ا٨ؽثاام ًب ّقج الفنٖٓ٘ تأؽل هاسبال٘ الياهخ٘  (701ميوأل٘)
 قلٔل٘ كاىج اّ مثْىا٘ اّ كدريٗ، ّا٢ فثأؽل هالخقم اىبثٔخً ّا٢مزع.

  جتذٚذ انٕظٕء جتذٚذ انٕظٕء 
ػبب علٙ اىبيثطإ٘ هالخلٔل٘ دبقٓق الْْٕٛ لول ٣ّٗ فنٖٓ٘  (702ميوأل٘)

اٍن الفنص اكا اّاهُ الوقو ّتاوقٓل اّ   علٙ ا٢قْٚ، كنا ػبب علَٔا ايل ظ
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 تاَري الخاي٘ ّاشبنق٘ ًب ضال تلْخَنا.
لْ اىخاوع الوقو ّلوْ اىخاواع فورتٗ قاول ّو٣ٗ الظَون مود٣ّ دبوب            (703ميوأل٘)

ا٤عنال اىبلكْمٗ اع٣ِ هلوا ّلووً ٢ دبوب لْو٣ٗ العْون ٢ّ للنغونة ٢ّ       
 للعَاٛ ما فاو ا٨ىخااع.

ىبيثطإو٘ ػبوْه   ًب كل مْمف ػبب الغيل ّالْْٕٛ معّا علٙ ا (704ميوأل٘)
هلا تخقٓه أٖ ميَنا، كنا لوْ كاىوج ا٢ىثطإو٘ كودريٗ اّ مثْىوا٘، ّػبوب       

 علَٔا الغيل ّالْْٕٛ ل٣ْٗ الْاع.
٢ ػبب علٙ اىبيثطإ٘ ا٨قثْام علٙ الْازااح ًب ال٣ْٗ هل  (705ميوأل٘)

هلا اٌ تأتٕ قبيثطااتَا اىبثعامف٘ كال٣ْٗ علٙ الييب ّآلُ هعق اللكن ًب النكْع 
َ٘  أقِسَتِػفَُّز"ّاليسْف ّقْل  " هوـب اليوسقتـب، ّهلوا اٌ ٢ تخْون      َ يقِٝـَّ٘  َٚأقُعـٛ ُ  ايًيـ

ّْم.  الخناٛٗ علٙ أقْن الي
٢ ػبْه هلا تأؽري ال٣ْٗ عً الْْٕٛ ّا٨اثيال تأؽريّا فاضَّا  (706ميوأل٘)

 عنفّا ا٢ اكا علنج عقو ؽنّص القو، ّاىخااعُ ّلْ اىخااع فرتٗ.
ؽنّص القو حبَْ  ػبب علَٔا هعق الْْٕٛ ّالغيل الثطفظ مً  (707ميوأل٘)

الفنص هخاي٘ ٍّقٍا ّقبا ؼباً القو ىبيع الثلْر هُ، ّاٌ اىثلوو ٍق الخاي٘ 
ّاشبنق٘ ّعبٍْنا مً ازباىاـب هثو٘ علوٙ الوااً ٍّوْ اىبيونٙ ها٢ىوثلفام اّ      

 ا٢ىثدفام اّ ما ١ٓفٖ ّظٔفثُ.
ًب ٍلا الوماٌ مع ؽنّص القو ّتعقُٓ قال اّ اخياٛ ال٣ْٗ ػبب  (708ميوأل٘)

ي الاَامٗ اشبادٔو٘، ّلوْ ااثيولج قاول الفسون هخْوق اآو٘        اعافتَا لفخق ٍن
اؽنٚ اري ٣ّٗ الْاع ّفؽل الْقج مً اري فْل فٔسْه هلا ا٨كثفاٛ هَلا 

 الغيل مع الْْٕٛ لل٣ْٗ.
ا٤ايال اليَامٓ٘ ٍني ًب ّط٘ ّْو اىبيثطإ٘ موع مناعواٗ     (709ميوأل٘)

لُٔ عقو تعقٖ فو ا٢ىثطإ٘ ّؽنّزُ اخياٛ ىَام الْٔاو ققم ا٢ىثااع٘ ّع
اليٓ ّا٢نباع، ّا٢ضْي اىثطااهّا مناعاٗ ايل العَاٜـب ًب ّوْو ىفوً   

 الْٔو.
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  ذغري يغرٕٖ االعرذاظح ذغري يغرٕٖ االعرذاظح 
لْ ّل ج اىبيثطإو٘ ًب اّل الْقوج مود٣ّ ٍّوٕ تعلوه اٌ الوقو        (710ميوأل٘)

ىٔيخاع هعق كلع ّقال ؽنّص الْقج ىْاٛ كاٌ اىخااع هنٛ اّ اىخاواع فورتٗ   
ٌ توٌْ تلوع اىباوافمٗ هخْوق    ٓيع ال٣ْٗ ف٣ْتَا ّطٔط٘، ّلوً ا٤ّفب ا

 الخنه٘ اّ اٌ ت١ؽن ال٣ْٗ افب فرتٗ ا٨ىخااع.
لْ تغريح ّاىثخلج ا٨ىثطإ٘ مً ا٤فىٙ افب ا٤علوٙ كنوا اكا    (711ميوأل٘)

اىخلاج الخلٔلو٘ افب مثْىوا٘ اّ كودريٗ اّ اىبثْىوا٘ افب كودريٗ، فواٌ كواٌ قاول         
٘ الثلواً  الَنّع ًب ا٤عنال فثيثخل ّظٔفثَاافب ا٤علٙ هاعثاام ضالثَا ىواع 

هالفعل العاافٖ ّلخاعقٗ ا٨ٍثغال، ّلْ ضْل ٍلا ا٨ىثخال هعق ال٣ْٗ ف٣ 
اعافٗ لل٣ْٗ لخاعقٗ الفنا ، ىعه لْ ضْل ا٨ىثخال قبا ٢ ٖٓن الْظٔف٘ كنا 
لْ اىثخلج ضال٘ ا٨ىثطإ٘ مً اىبثْىا٘ افب الودريٗ عيق ٣ّٗ الْاع مود٣ّ  

 ٗ.ّقق ااثيلج ايل ا٨ىثطإ٘ ّطج تلع ال٣ْ
لْ تاوقلج موً ا٤علوٙ افب ا٤فىوٙ تعنول عنول ا٤فىوٙ لثاوقل           (712ميوأل٘)

اسبوه هثغري اىبْْٕع، فلوْ تاوقلج الوودريٗ افب مثْىوا٘ قاول الووّال ٓوفوٕ        
الْْٕٛ ل٣ْٗ الظَن ٤ٌ اىبثْىا٘ لؤً علَٔوا أكدون موً ايول ّاضوق ّقوق        
 فعلثُ عيق الفسن، ّكلا ٢ ػبب الغيل لْ اىثخلج افب الخلٔل٘ ّمل ٓغنً القو

 ًب الخاي٘.
اكا اىخاع فو ا٨ىثطإ٘ اىبثْىا٘ اّ الودريٗ قاوع هونٛ ّزوب     (713ميوأل٘)

علَٔا الغيل ل٩ىخااع ا٢ اكا علنج هعقو ؽنّص القو مً ضوـب الَونّع ًب   
 ايلَا الياهق.

  ادلثادسج اىل انصالجادلثادسج اىل انصالج
ػبب علٙ اىبيثطإ٘ اىباافمٗ افب ال٣ْٗ هعق الْْٕٛ ّالغيل،  (714ميوأل٘)

م٘ ّا٤فعٔ٘ اىبأخْمٗ عيق الَنّع ًب الْو٣ٗ  ّػبْه هلا ا٢تٔاٌ ها٤كاٌ ّا٨قا
ّالثوارياح اليث٘ ا٢ىثطااهٔ٘ مع تواريٗ ا٢ضناو ّما زنح عافتَا علُٔ مً 
اىبيقّهاح، ّكلا اىبخقماح الخنٓا٘ ّالفعلٔ٘ اليت ٓثْق  علَٔا افا٠ٍا لل٣ْٗ 
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مدل اللٍاة افب اىبْلٙ ّتَٔٝ٘ اىبيسق ّكباو الياتن، كنا ػبوْه هلوا ا٢تٔواٌ    
 هاىبيثطااح ًب ال٣ْٗ ّتونام اللكن ّمطال٘ الخيْح.

  دخٕل ادلغاجذ ٔادلشاْذدخٕل ادلغاجذ ٔادلشاْذ
ا٤قْٚ كفآ٘ الاَامٗ لل٣ْٗ لول مَنّي هالاَامٗ ّازاّا كاٌ  (715ميوأل٘)

اّ ميقّهّا كالاْال الْازب، ّمً كثاه٘ الخنآٌ، ّفؽْل اىبيازق ّاىبَاٍق 
 ا٢ مع مٖٕ ّقج معثق هُ علٙ الاَامٗ.

ْىا٘ اكا عنلج قبا علَٔا زاه هلا نبٔع اىبيثطإ٘ الودريٗ ّاىبث (716ميوأل٘)
ما َٓرتي فُٔ الاَامٗ ضثٙ فؽْل اىبيازق ّاىبوذ فَٔا ّمً كثاه٘ الخنآٌ، 
كنووا ػبووْه ّط١ٍووا مك اٌ زووْاه ّطووٞ اىبيثطإوو٘ ٓثْقوو  علووٙ ا٤ايووال     
ال٣ْتٔ٘ ٢ّ ػبب لُ ايل ميثخل، ّلْ أؽلج هَٕٛ مً ا٤عنال ضثٙ تغٔري 

 الخاي٘ هالج ٣ّتَا.

  ٚاخ ٔانمعاءٚاخ ٔانمعاءصالج اٜصالج اٜ
٣ّٗ ا٦ٓاح دبب علٙ اىبيثطإو٘، ّا٤قوْٚ زوْاه ا٨كثفواٛ      (717ميوأل٘)

هالغيل لل٣ْٗ ا٤فأٜ٘ ا٢ اكا كواٌ ٍيوان فاّول همواىٕ ٓعثوق هوُ عنفوّا هوـب         
الغيل ّال٣ْٗ ا٢فأٜ٘ مً زَ٘ ّهـب ٣ّٗ ا٦ٓاح مً زَ٘ اؽنٚ فطٔيٝول  

 ػبب علَٔا اٌ تفعل ل٣ْٗ ا٦ٓاح ما تفعل لل٣ْٗ الْٔمٔ٘.
ػبْه اٌ تخٖٕ اىبيثطإ٘ ما فاتَا مً ال٣ْٗ هالغيل للْو٣ٗ   (718ميوأل٘)

قْلُ علُٔ الي٣و: "اىَوا اكا فعلوج موا علَٔوا تووٌْ حبووه        ا٤فأٜ٘ لعنْماح
الااٍن"، ٨ّّال٘ الرباٛٗ عً الواٜق ّاّال٘ عقو اسبٖٔٔ٘ ّقاعقٗ ا٢ٍثغال، 

اّ آاو  فلْ ااثيلج ل٣ْٗ الظَن فٔسْه هلا اٌ تخٖٕ هَلا الغيل ٣ّٗ ْٓو
 قق مٖج ٢ّ تيثظن ًب الخٖاٛ اىخااع القو.

  احلذز اثُاء انغغماحلذز اثُاء انغغم
اكا أضقخج ها٤ّغن كؾنّص النٓع ًب اخياٛ ايل ا٨ىثطإو٘   (719ميوأل٘)

٢ ٖٓن هغيلَا علٙ ا٤قْٚ، لوً لْ كاىج قق تْٕوأح قاول الغيول ّزوب     
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 علَٔا اعافٗ الْْٕٛ.
اكا أضقخج هوا٤كرب ًب اخيواٛ الغيول كنوا لوْ ضْول افؽوال اّ         (720ميوأل٘)

ج مٔثّا تيوثأى  ايو٣ّ ّاضوقّا هلنوا، ّػبوْه هلوا اكبواو ايولَا ّاىوثٝيافُ          مي
 للطقر ا٦ؽن ٤ٌ تقاؽل ا٤ايال مؽْ٘ ّلًٔ عومب٘.

اكا تعلم ماٛ الْْٕٛ ّالغيل تٔننج لل٣ْٗ تٔننـب اضوقٍنا   (721ميوأل٘)
عً الغيل ّا٦ؽن عً الْْٕٛ كنا لْ كاىج ميثطإ٘ هاىبثْىوا٘ ّامافح  

ج ميثطإوو٘ هووالودريٗ ّامافح اٌ تْوولٕ اٌ تْوولٕ ّوو٣ٗ الْوواع، اّ كاىوو
 للْاع اّ للظَنًٓ اّ للعَاٜـب.

  كٛفٛح انغغمكٛفٛح انغغم
ايل ا٢ىثطإ٘ كغيل اسبٔض ًب اضوامُ ّكٔفٔثُ ّّازااتوُ   (722ميوأل٘)

 ّميقّهاتُ، ّٓعثرب فُٔ اتٔاٌ ال٣ْٗ هعقِ ه٣ فْل.
٢ ػبب ًب الغيل قْق ؽْْٔ اىبثْىا٘ اّ الودريٗ فٔوفٕ ًب  (723ميوأل٘)

٢ّ ٖٓن هْط٘ الغيل تاقلج اىثطإثَا مً الئ٘ قْق ايل ا٢ىثطإ٘، 
ا٤فىٙ افب ا٤علٙ اّ هالعوً هعوق الغيول، فلوْ كاىوج مثْىوا٘ ّااثيولج       
للْاع خه اّاطج كدريٗ ّطج ٣ّٗ الْواع ّايولَا هلوا ّلومَوا الغيول      

 للظَنًٓ.
 اننفاس

ٍّْ فو ؽبنص مً الفنص مع ظَْم اىبْلْف اّ هعقِ ّاخياٛ موقٗ عَونٗ آواو    
ٍْ اىبََْم لعنْماح اّال٘ مياّاٗ اليفواٌ موع اسبؤض ا٢ موا     هعق ال٢ْفٗ ّ

 ؽنص هالقلٔل.
ْٓق  فو اليفاٌ علٙ تاو اشبلخ٘ ّعلوٙ اليوخط ضثوٙ ّاٌ مل     (724ميوأل٘)

تلش فُٔ النّؼ، هل ّلْ كاٌ مٖغ٘ اّ علخ٘ هعق العله حبْْل الثلخٔع ّماقأ 
 ىَْٛ ا٨ىياٌ كنا لْ ٍَقح امهع ىيْٗ قْاهل اّ مً كّاح اىبعنفو٘ اّ أفواف  

كلع الاب اسبقٓذ، ّمع الَع ٢ ؼبوه هأٌ اليخط ماقأ ىَْٛ ا٨ىياٌ ٢ّ 
 ترتتب علُٔ اضواو اليفاٌ لعقو خاْح اىبْْٕع.
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القو اشبامص قال ظَْم أّل زوٛ مً الْلق لًٔ هيفاٌ فاكا كاٌ  (725ميوأل٘)
زامعّا لَناٜط اسبٔض ّميَا اىثننامِ خ٣خ٘ آاو فَْ ضٔض لخاعقٗ ا٨مواٌ، 

 فو اىثطإ٘. ّمع عقمَا ؼبوه هأىُ
لًٔ ٤قل اليفاٌ ضق ّعلُٔ اليٓ ّا٨نباع، فلْ مأتُ فقٔخ٘   (726ميوأل٘)

ّاضقٗ ٕنً ا٤ٓاو العَنٗ لل٢ْفٗ ْٓق  علُٔ ىفاٌ، اما لْ مل تن اىبنأٗ فمّا 
 ف٣ ىفاٌ هلا، ّكلا لْ مأتُ هعق العَنٗ مً ال٢ْفٗ.

اكدن اليفاٌ عَنٗ آاو ٍّوْ اىبَوَْم، ّاؽثلفوج فٔوُ ا٤ؽاوام       (727ميوأل٘)
ل علٙ اىُ  اىٔ٘ عَن اّ ىاع٘ عَون، ّميَوا اىوُ امهعوٌْ، ّميَوا موا       ميَا ما ف

فامج تنٚ القو العأط افب خ٣خـب ْٓمّا، للا كٍب نبع افب ا٨ضثٔاي فٔنا هـب 
 العافٗ اّ العَنٗ آاو مً اليفاٌ ّهـب الْٔو الدامً عَن مً ضـب ال٢ْفٗ.

سبوافٖ  لْ اتفخج ال٢ْفٗ ًب ّىط اليَام مد٣ّ ٓلفوق موً الٔوْو ا    (728ميوأل٘)
عَوون ٢ مووً لٔلثووُ، ّا٤قووْٚ اضثيوواة اىبووقٗ ميوول كبوواو ّٕووع اسبنوول للؾوورب   
ّا٨نباع اىبقعٙ، ّاٌ كاٌ القو اللٖ ؽبنص مع ظَْم الْلق مً اليفاٌ اكا 
مأح القو ًب عَنٗ آاو اّ اىخاع ًب كباو العَنٗ فول ما مأتُ ىفاٌ، ّاٌ مل 

 ّا٤ٓواو الد٣خو٘ ا٤ؽوريٗ موً     ٓوً مثْالّٔا كنا لْ مأتُ ًب ا٤ٓاو الد٣خو٘ ا٤ّفب 
العَنٗ، فاليخاٛ اىبثؾلل هٔيَنا ىفاٌ، ّا٤ضْي اىثطااهّا فُٔ ازبنع هـب اعنال 

 الااٍن ّاليفياٛ.
 اكا مأح اىبنأٗ القو ًب العَنٗ ّدباّهٍا فَٕ علٙ قينـب:  (729ميوأل٘)

اكا كاىج كاح عافٗ ًب اسبٔض أؽلح هعافتَا ىْاٛ كاىج عَنٗ آاو اّ   -1
عنل اىبيثطإ٘، فلْ مأح القو وبي٘ عَن ْٓمّا مد٣ّ اقل ّعنلج هعقٍا 

ّكاٌ مقٗ عافتَا ىث٘ آاو فثسعل ىث٘ آاو تعنل عنل اسباٜض ّالاواقٕ  
 ٍّْ  تيع٘ آاو تعنل عنل اىبيثطإ٘.

فيفاىَا عَنٗ آاو ّتعنل  -كاىباثقٜ٘ ّاىبٖانه٘-اكا مل توً كاح عافٗ   -2
ي٘ عَن ْٓمّا فاىَا تعنل هعقٍا عنل اىبيثطإ٘، فلْ مأح فو اليفاٌ وب

عنوول اسبوواٜض ًب العَوونٗ ّتعنوول ًب اشبنيوو٘ الااقٔوو٘ عنوول اىبيثطإوو٘     
ّضيب ضاهلا ىوْاٛ كاىوج اىثطإو٘ قلٔلو٘ اّ مثْىوا٘ اّ كودريٗ ا٢ اٌ       
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 ٓيخاع القو قال العَنٗ ّقق تخقو لًٔ ٤قل اليفاٌ ضق.
لووْ مأح اووري كاح العووافٗ الووقو ًب الٔووْو ا٤ّل للوو٢ْفٗ ّمل       (730ميوأل٘)

الْٔو العاٍن كاىج نبٔع ٍلِ القماٛ ّاليخاٛ اىبثؾلل هٔيَا ىفاىّا، كنا ٓثساّه 
لووْ مأتووُ آٖووّا ًب الٔووْو الدالووذ ّالناهووع ّاليووافٌ فٔطثيووب الٔووْو الدوواىٕ   

 ّاشبامً مً اليفاٌ ّاٌ مل تن فَٔنا فمّا.
القو مع اسبنول ٢ مبيوع موً الْو٣ٗ ٤ىوُ لؤً حبؤض، فعلَٔوا          (731ميوأل٘)

 مَا، مع العنل هْظاٜ  اىبيثطإ٘.ضٔيٝل ا٢ىثننام ه٣ْتَا ّّٔا
ؼبنو ّيٛ اليفياٛ ٢ّ ْٓع ط٣قَا، ّا٢قْٚ اٌ اليفياٛ تلطق  (732ميوأل٘)

هاسباٜض ًب الْازااح ّاونماح ّاىبيوثطااح ّاىبونٍّواح ٢ّوال٘ ميواّاٗ     
 اليفاٌ مع اسبٔض ا٢ ما ؽنص هالقلٔل.

اكا ّلقح اخيـب اّ اهٓق ّكاٌ الفْل هٔيَنا عَنٗ آاو اّ اقول   (733ميوأل٘)
يثنن فأّل اليفاٌ مً ؽنّص هعض ِا٤ّل، ّآؽنِ هعق منّم عَونٗ  ّالقو م

آاو مً ّٕع الداىٕ، ا٢ اٌ ؼبْل اليخاٛ قال كبواو العَونٗ كنوا لوْ ّٕوعج      
 الداىٕ ًب الْٔو الدالذ ّاىخاع القو ًب اليافٌ.

اكا اىثنن فو اليفاٌ افب ٍَن اّ اهٓوق فنخوقام آواو العوافٗ ًب      (734ميوأل٘)
فتَوا وبيو٘ آواو فيفاىوَا وبيو٘ آواو موً        كاح العافٗ ىفاٌ، فلْ كاىج عا

الََن ّالااقٕ ٍّْ وبي٘ ّعَنٌّ ْٓمّا ٓعثرب اىثطإ٘، ّاكا مل توً كاح 
عافٗ فيفاىوَا عَونٗ آواو، ّموا هاف ضبووْو ها٨ىثطإو٘ ّاٌ اتفوق ًب آواو         

 العافٗ.
اليفياٛ كاسباٜض ًب ّزْة ا٨ىوثظَام موع عوقو دبواّه الوقو       (735ميوأل٘)

توقؽل قايو٘ ّعبٍْوا ّتْورب قلو٣ّٔ ّربنزَوا        عَنٗ آاو، فعيوق اىخاواع فمَوا   
 ّت٣ضظَا.

اليفيوواٛ كاسبوواٜض ًب ّزووْة الغيوول هعووق اىخاوواع فو اليفوواٌ  (736ميوأل٘)
ّهعق مقٗ العافٗ، اما اليت لًٔ هلا عافٗ ّقثٔ٘ اّ عقفٓ٘ فاعق عَنٗ آواو اٌ  

 مل ٓيخاع القو قالَا.
٢ تْع ال٣ْٗ اّ الْْو مً اليفياٛ ّلوً ػبب اٌ تخٖٕ ما  (737ميوأل٘)
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اليفاٌ مً الْْو فٌّ ال٣ْٗ، فاكا  اتفق ىفاىَا ًب ٍَن ممٖاٌ  فاتَا مقٗ
ّاىثنن ىاع٘ آاو، فاىَا تخٖٕ هعق اىخٖاٛ ٍَن ممٖاٌ ّاىخااع القو ّٔاو 

 ٍلِ ا٢ٓاو ٢ّ تخٖٕ ما فَٔا مً ال٣ْٗ الْٔمٔ٘.
٢ ػبووْه لليفيوواٛ مووً كثاهوو٘ الخوونآٌ ّقووناٛٗ آٓوواح اليووسقٗ         (738ميوأل٘)

ْل اىبيوازق ّاىبووذ فَٔوا ّا٨زثٔواه موً      ّا٤مساٛ اسبييٙ هلل تعوافب، ّفؽو  
اىبيسقًٓ اىبيسق اسبناو ّاىبيوسق الياوْٖ الَونٓ ، ّا٢ضوْي عوقو زوْاه       

 ميَا ٢مساٛ ا٢ىأاٛ ّا٤ٜن٘ اىبعْْمـب علَٔه الي٣و.
ٓونِ ّط١ٍا هعق ا٨ىخااع ّقال الغيول، ّٓوونِ هلوا اشبٖواة      (739ميوأل٘)

 ّقناٛٗ اكدن مً ىاع آٓاح مً الخنآٌ.
يفياٛ، ّاكا خاج اىَوا طلخوج ًب آواو اليفواٌ     ٢ ػبْه ط٣  ال  (740ميوأل٘)

 فا٣قَا هاطل.
 غضم يش انًيج

مً مً اىياىّا مٔثّا هعق هنفِ قال اكباو ايلُ ػبب علٔوُ الغيول    (741ميوأل٘)
 ّٓينٙ ايل مً اىبٔج.

٢ ػبب الغيل علٙ الولٖ موً مٔثوّا ُايول هاىبواٛ الخوناؼ خ٣خوّا         (742ميوأل٘)
علٙ ا٤قْٚ، ّكلا  هياب فخق اليقم ّالوافْم، اّ تٔنه هالْعٔق لثعلم اىباٛ

 لْ كاٌ الغاىل كافنّا هأمن اىبيله لفخق اىبناخل.
٢ فن  ًب اىبٔوج الولٖ ػبوب الغيول قبيوُ هوـب اىبيوله ّالووافن          (743ميوأل٘)

ّالواري ّالْغري، ّا٤قْٚ ّزْة الغيل آّٖا ضثٙ عيق مً اليخط اللٖ 
 مت لُ امهع٘ اٍَن ّّزبثُ النّؼ.

ً      (744ميوأل٘) اىبٔووج اّ  ٓثطخوق اىبوً ّػبووب الغيول ىووْاٛ كواٌ اىبووً لاواط
 ظاٍنِ، ىعه لْ مً الَعن ٢ ػبب الغيل.

٢ ػبب الغيل ًب مً اليً اىبيفْل مً اىبٔج، ّكلا ىً اسبٕ  (745ميوأل٘)
 اللٖ معُ سبه اري معثق هُ ٨ّال٘ الرباٛٗ.

اكا ٍع  ًب ذبخق اىبً ّعقمُ، اّ ٍع ًب اىبنيٌْ كاٌ اىياىّا  (746ميوأل٘)
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عوقِ، اّ كواٌ   اّ اريِ، اّ كواٌ ضٔوّا اّ مٔثوّا، اّ ضْول اىبوً قاول هونفِ اّ ه       
 اويٌْ هقىُ اّ لااىُ اّ ٍعنِ اّ هقىُ ف٣ ػبب الغيل.

٢ فوون  هووـب كووٌْ اىبووً اؽثٔامٓووّا اّ إووانامّٓا، ًب الٔخظوو٘ اّ    (747ميوأل٘)
اليْو، كاٌ اىباٌ ّغريّا اّ كاريّا،عاق٣ّ اّ صبيْىّا، فٔسب علٙ الْغري الغيل 

 لٕ.هعق الالْ ، ّا٤قْٚ ّطثُ قالُ اكا كاٌ يبٔوّا اّ هأمن مً الْ
ا٤قْٚ عقو ّزْة الغيل عيق مً الخاع٘ اىبااى٘ مً اىبٔج اّ  (748ميوأل٘)

اسبٕ ّاٌ اٍثنلج علٙ العظه ّلويُ ا٢ضْي، ّاشبرب فُٔ قاّن ىيقّا، ّّمف 
 ًب اىبااٌ مً اسبٕ ّالظاٍن اىُ َٓنل اىبااٌ مً اىبٔج ها٤ّلْٓ٘.

٢ ػبب الغيل علٙ اىبنأٗ اكا ؽنص ميَا طفل مٔج قبسنف يباىثُ  (749ميوأل٘)
ّكلا ٢ ػبب علٚالافل هعق الالْ  لْ ؽنص ضـب ال٢ْفٗ مً أو قق لفنزَا، 

 ماتج قال سبظ٘ ٢ّفتُ.
 ٢ ْٓزب الغيل مً ف٣ٖح اىبٔج مً القو ّالعن  ّعبٍْنا. (750ميوأل٘)
اىبخثْل هخْأ اّ ضق اكا كاٌ قق ااثيول قاول الغيول ايول      (751ميوأل٘)

 اىبٔج ٢ ْٓزب ميُ الغيل سبوه الَامع هْط٘ ايلُ فٔرتتب علُٔ ا٤خن.
 ٗ الافل هعق قاعَا ٢ ْٓزب الغيل.مً ىن (752ميوأل٘)
العْٖ الٔاهً اشبامص ميُ النّؼ اىبثْول هالاوقٌ ّلوْ جبلوقٗ ٢      (753ميوأل٘)

 ْٓزب ميُ الغيل.
مً اىبٔج ٓيخض الْْٕٛ فٔسب الْْٕٛ مع ايل اىبً مخقم٘  (754ميوأل٘)

 لل٣ْٗ ّعبٍْا.
كٔفٔ٘ ايل اىبً مدل ايل ازبياهو٘، ّلويوُ ٓفثخون افب الْٕوْٛ      (755ميوأل٘)

 معُ.
َونّي هالاَوامٗ موً اسبوقر     ػبب ٍلا الغيول لوول ّازوب م    (756ميوأل٘)

 ا٤ّغن ٍّْ ٍني ّمخقم٘ لول فعل َٓرتي فُٔ الاَامٗ.
٢ ػبْه ىبً علُٔ ايل مً اىبٔج مً كثاهو٘ الخونآٌ ّا٢مسواٛ     (757ميوأل٘)

 اسبييٙ ّعبٍْا يبا ٢ ػبْه للنطقر ميُ.
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ضوووه مووً اىبٔووج حبوووه اسبووقر ا٤ّووغن مووً ضٔووذ فؽووْل      (758ميوأل٘)
 اىبيازق ّاىبَاٍق ّاىبوذ فَٔا، ّقناٛٗ العواٜه.

 ْه ّيٛ اىبنأٗ اليت ميج مٔثّا قال اٌ تغثيل ايل اىبً.ػب (759ميوأل٘)
تونام اىبً ٢ ْٓزب توونام الغيول ّلوْ كواٌ اىبٔوج مثعوقفّا،        (760ميوأل٘)

 ّكلا ىاٜن ا٤ضقار.
ػبووب ايوول مووً اىبٔووج ىووْاٛ كوواٌ اىبووً مووع النطْهوو٘ اّ ٢،    (761ميوأل٘)

 ّالنطْه٘ ٍني ًب ذبخق اليساى٘ ىْاٛ كاٌ قال الربف اّ هعقِ.
ػبوب ايول اىبوً، ّلووً ٓثويسً      لْ مً اىبٔج قال هنفِ فو٣   (762ميوأل٘)

 العْٖ اىباٌ اكا كاىج ٍيان مطْه٘ مينٓ٘ هٔيَنا.
اكا ٍوووع ًب ضْوووْل الوووربف هعوووق اىبوووْح فووو٣ ػبوووب الغيووول      (763ميوأل٘)

ل٩ىثْطاة، ٢ّ ػبب الغيل لوْ ٍوع هوأٌ اىبنيوٌْ ٍوْ زيوق اىبٔوج اّ        
 ٍٕٛ مً خٔاهُ.

 ٢ ػبب الغيل لْ كاٌ اىبً هعق اكباو ايل اىبٔج. (764ميوأل٘)

  (765ميوأل٘)

ََِّٝبَِّشَِ ايًيَّ٘ ايَز َٔ ايَز ََُِ 

 2595/16   العقف :                                                                            
 30/10/2016  مٓؿ:االث         
  
 

 آٓ٘ اهلل العظنٙ الَٔؿ ّاحل الااٜٕ
 الي٣و علٔوه ّمهب٘ اهلل ّهنكاتُ

ثااح اىبخقى٘ ٤ىُ ٓلوو ماكا تخْلٌْ هيخل اىبْتٙ مً ه٣ف الغنة مفب الع
 أفنا  القو مً اىبٔج ؽَٔ٘ العفْى٘.

 ىفن مً اىب١ميـب / اىبنلو٘ اىبثطقٗ
 هيه اهلل النهبً النضٔه
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َِّْٝقال تعافبغ َٕ ايًيَ٘ يقَػُفْٛر َر ِٕ َعُعُ ٚا َّْع١َُِق ايًيَّ٘ ِق ُعِحُضَٖٛا َ   (1) ظََٚ 
 الي٣و علٔوه ّمهب٘ اهلل ّهنكاتُ

ه اهلل الظاٍنٗ ّاشبفٔ٘، ّازبلٔ٘ ميَا ًب الاقٌ كالخْٗ العخلٔ٘ لًٔ مً ضْن ليع
ّالعافٔ٘ ّاسبْاٌ ّالااطي٘ اشباّ٘ ّالعام٘ ، موً الويعه العظنوٙ هعوذ ا٤ىأواٛ      
ّىوّل الوثب الينآّ٘، ّا٦ٓاح الوْىٔ٘، ٍّل مً ٍلِ اليعه تخامة الالوقاٌ  

ٍل ٍلا الوماٌ ّىنع٘ ّىاٜط اليخل ّا٨تْال ّا٢ع٣و ّكأٌ ا٤مل تاْٚ ٤
. 

ازبْاة ىعه، لٔووٌْ موً معواىٕ عسوو اليواٌ عوً ا٨ضْواٛ ًب ا٦ٓو٘ أعو٣ِ          
قْْمٍه عً ا٨ضاط٘ هيعه خاهث٘ ّأؽنٚ مثسقفٗ ّضافخو٘، ّموً ىعوه اهلل عوو     
ّزل علٔيا ّقّم ازبوٛ الْاضق ّا٤مهعـب هعق اىباٜ٘ مً تفيريىا للخنآٌ ّٓخع ًب 

ّميَا ما ٓثعلق هيخل اىبْتٙ مً اىبيلنـب  ( مً ىْمٗ آل عنناٌ،159تفيري ا٦ٓ٘ )
فونع ىعنو٘ مىثَوامٍه ًب أقاوام ا٤مل     ٍوْ  ّاىبيلناح مً ه٣ف الغنة ، الولٖ  

 هْاغ٘ ا٨مباٌ .
زْاه ىخل اىبٔج قال القفً ٍّْ اىبؾثوام، ًّب ؽورب   علٙ ّمنباع اىبيلنـب 

ح علٕ هً ىلٔناٌ قال : كثاج ملُٔ أىألُ عً اىبٔج مبْح هعنفاح ٓقفً هعنفا
أّ ٓيخل مفب اسبنو، فآَنا أفٖل، فوثب ؼبنل مفب اسبنو ّٓقفً فَْ أفٖول  
أٖ كثب مفب ا٨ماو أهٕ اسبيوً، لأواٌ كوربٚ كلٔو٘ ٍّوٕ أٌ عنفواح ؽوامص        

ـَ٘ عَِّٓـَ    ّاٌ ككنح ًب الخنآٌ هخْلُ تعافبغ، اسبنو  ِٔ َعَزفقاٍت فقاِذُنُزٚا ايًي فقَإَذا أقفقِضُتِِ ََّ

ّاىبَعن ّموفلف٘ مً اسبنو ّلْمّف اليٓ هاىثطااة القفً  ،(2)ظايتَُِظَعَز ايتَحَزاَّ
ًب اسبنو ، ففٕ ؽرب ٍامٌّ هً ؽامز٘ عً الْاف  علُٔ الي٣و : مً ف٫فً ًب 
اسبنو أمً مً الفوع ا٤كرب، فخلج لُ مً هن الياٌ ّفازنٍه، قال  : مً هن 
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،  الياٌ ّفازنٍه، ّفُٔ ف٢ل٘ علٙ اىثطااة ىخل اىبٔج مع ّزْف الونازع 
 ّميُ اليخل مفب اىبَاٍق اىبَنف٘ هاللاح ّا٨سبا .

ّقال اسبياهل٘ : ػبْه ىخل اىبٔج مفب اري هلقِ مع اسباز٘، ّمع عقو اسباز٘ 
فَْ مونِّ، ّعيق اسبيفٔ٘ زْاه ىخل اىبٔج مفب مياف٘ مٔل أّ مؤلـب ، ّٓوونِ   

ىخل  ىخلُ علٙ ما هاف علٙ ٍلِ اىبياف٘، ّعيق الَافعٔ٘ ق٢ٌْ أضقٍنا حبنم٘
اىبٔج مً هلق مْتُ مفب هلق آؽن، ّمٌ أمً تغريِ، ّعل٘ كناٍ٘ أّ ضنم٘ تأؽري 

 .هعق مْتُ لَثع لففيُ ّمّف الئْْ هثعسٔلُ، ّمزثياة تعنُٖٓ 
ّعيق اىبالؤ٘ ػبْه ىخل اىبٔج قال القفً ّهعقِ مك مل ٓوً فُٔ ٍثع للنٔج 

 أّ أكٚ أّ مؽ٣ل حبنمثُ.
هالعخٔق علٙ عَنٗ أمٔال مً اىبقٓي٘ ّهبل ّماح ىعق هً أهٕ ّقأ ًب قْنِ 

 .(1)ّففً هالاخٔع ،مفب اىبقٓي٘
ّقْن ىعق هالعخٔق مً اليعه اليت ككنتَا ا٦ٓ٘ أع٣ِ موً ىوْمٗ اليطول مك    

ّىله ّموا  ّآلُ مىْل اهلل ّلٙ اهلل علُٔ  مع ىٖامةّلخق كيا ّمف عيُ قال: 
أضقىا لٖٔع كنا تٖع  ، ضثٙ مٌ(2)ليا طعاو ىأكلُ م٢ ّم  اسبال٘ ٍّلا الينن

 .ما لُ ؽلط ٗالَا
ّمً مْامف زْاه ىاُ قرب اىبيله مكا كاٌ مقفْىّا ًب مخربٗ الوفام أّ ففوً  
مع كافن، ىعه القفً ًب اىبخاهن ًب ه٣ف الغونة ٢ ْٓوق  علٔوُ أىوُ ًب موقافً      

 كفام ٤ٌ عيْاىَا عاو هلطاظ ففً اىبْتٙ مالخّا.
الّْٔ٘ ّمع عقمَا، ٍلا مكا كاٌ قال  ّػبْه اليخل مفب اىبَاٍق اىبَنف٘ مع

القفً، أما هعق القفً ف٣ ْٓع الياُ ىبً مل ْٓٔ هاليخل، مفب زاىب قاعقٗ 
ىفٕ اسبنص ًب هالقًٓ ّا٤ّل ٍْ ضنم٘ ىاُ قرب اىبٔج ٤ىُ فنع ضنم٘ اىبٔج 
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م٢ لْزْف مْلط٘ مازط٘ أّ ففع مفيقٗ، فاٌ قلج ٍيان تواضه هـب ا٤مون  
هـب ىخلُ مفب اىبَواٍق اىبَونف٘، ّاىبوناف موً الثوواضه ٍوْ       هثعسٔل ففً اىبٔج ّ

ّزْف اىب٣ن ًب ك٣ القلٔلـب ّلوً ٓثعلم علٙ اىبول  ازبنع هٔيَنوا خبو٣ل   
ّمً اىبنزطاح ا٤ٍنٔو٘  ، الثعامل اللٖ ٓيثفٕ معُ اىب٣ن ًب أضق القلٔلـب 

ّا٤ّلْٓ٘ اليت ترتٍع عً القلٔل الَنعٕ موً الوثواة ّاليوي٘ ّا٨نبواع،     
 ميَه مً اسبق هَا الََنٗ العنلٔ٘ ّالفثْأٜ٘.ّ

كووالثواضه هووـب ّوو٣ٗ ا٦ٓوواح ّّوو٣ٗ الفنٖٓوو٘ قاوول اىثَوواٛ ّقثَووا، فثخووقو 
الفنٖٓ٘، ٤ىَا أٍه م٣كّا، ّكلا هالييا٘ ٢ىخاك اليفً اورتم٘ ّمتٔواٌ ّو٣ٗ   
الفنٖٓ٘ ًب ّقثَا، فٔخقو مىخاك اليفً، ّكلا مطفاٛ اسبنٓوق ّعبوِْ ، ّىَوون    

عنْو اىبيلنـب علٙ الْقّم عً الخنآٌ أ٢ّّ خه الْقّم ّالنزْع مفب فخَاٛ 
اليووي٘ اليآْوو٘ ّقووْل اىبعْووْو عيووق ا٨فثوواٛ ًب اىبيوواٜل اىبيووثطقخ٘ ، ّقْلووُ      

٤ٍِٞتعافبغ ضس٘ علٙ العلناٛ علٙ عبْ العنْو  ،(1)ظَََْٚزيتَٓا عًَقِٝوق ايتهََّتا َ عَّوَِٝاّْا يَُّهِّ َط
 اليَأتـب ،. العنْو ا٨ىثغناقٕ ّاجملنْعٕ ًّب

ّؼبْل الثواضه هـب لوّو الثعسٔل هقفً اىبٔج، ّهـب مىثطااة ىخل اىبٔج 
افب اىبَاٍق اىبَنف٘ ّاللٖ ٍْ مثعامل مً همً ا٤ٜن٘ علؤَه اليو٣و ّموً    

 اري مىوام مً الفخَاٛ، فٔسْه اليخل  .
اىوُ مولٍب   )فخوال ًب اىبعثورب    ،اىبَواٍق اىبَونف٘    ضقأما زْاه اليخل مفب أّ

ً علناٜ ا٢ٜنو٘ مفب ا٢ٌ ٍّوْ مَوَْم     يا ؽاّ٘ قال ّعلُٔ ا٢ّطاة مً همو
الَفاع٘ ٍّْ ضيً  هٔيَه ٢ٓثياكنّىُ ٢ّىُ ٓخْق هللع الثنيع قبً لُ اٍلٔ٘

ّىخل عنل  مفب فْاٜق القىٔا فالثّْل مفب فْاٜق ا٢ؽنٗ اّفب اٛ ت٣ًّْٔب ا٢ض
قووال ًب  ،ا٢مامٔوو٘ ّانبوواعَه علووٙ كلووع ًب الثوولكنٗ ّالوولكنٚ ّاريٍنووا    

 قْو ّاسبٌْ  ّلْكاٌ ٍيان مخربٗ هَا:  اللكنٚ
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 .(1)ٌ هُأه هنكثَه ٢ّ اٍَّقاٛ اىثطب اليخل الَٔا آٖا لثيالُ
 ّأىثطقخج ًب ٍلا الوماٌ ميألثاٌ : 

 

 اليخل مً الا٣ف الاعٔقٗ ّاري ا٨ى٣مٔ٘ . ا٤ّفب :
 معازب٘ هقٌ اىبٔج قبا مبيع العفْى٘ كافنا  القو. الداىٔ٘ :

ؾثام زْاه ىخل اىبٔج ضثٙ مع مفنا  فموُ ، ّلؤً فٔوُ ٍثوع لوُ ، ٢ّ      ّاىب
ٓنقٙ مفب منتا٘ العل٘ الثام٘ ليَن اسبنم٘ ، كنوا أفعوْ اىبو١ميـب ًب الغونة مفب     
الالب مً ازبَاح الْطٔ٘ ّاىبؾثربٓ٘ ّعبٍْا ٨كثَال فّاٛ ّعو٣ص ؼبخوً   

اوري افونا    ًب زيق هم  زيق اىبٔج مبيع مً تعفً ّتغٔري ماٜطو٘ اىبٔوج موً    
 فمُ، ّالعله عيق اهلل .

 

  يف أدكاو األيٕاخيف أدكاو األيٕاخ
اىبْح ٍْ هٍْ  النّؼ ّهقآ٘ ا٨ىثخال افب عامل ا٦ؽنٗ ّمْاطً اسبياة، 
ّاضثنال هٓامتُ ل٩ىياٌ ًب أٖ ّقج ٓخثٖٕ اىباافمٗ افب الثْه٘، ّا٨ىثغفام، 

 ّاعقاف الّْٔ٘.
خْ  ػبب عيق فىْ ا٤زل اوثْو ّظَْم اماماح اىبْح افاٛ ض (766ميوأل٘)

الياٌ الْازا٘ ّمف الْفاٜع ّا٤ماىاح الويت عيوقِ، ّموع عوقو الوثنوً موً       
 افاَٜا ّمفٍا ّْٕٓ هَا علٙ ّزُ ميثطوه هعٔق عً اشبلل ّاؽ٣ل الغري.

لْ كاٌ علُٔ ّازااح ٢ تخاول الئاهو٘ كالْو٣ٗ ّالْوْو ّزوب       (767ميوأل٘)
الّْٔ٘ هَا موً مالوُ، ّاٌ مل ٓووً لوُ موال تعثورب اع٣موّا للوْلٕ الولٖ ٓخوْو           

 هخٖاَٜا ٨ّضثنال ّزْف مثربع ّعبِْ.
ػبْه لُ كبلٔع ما َٓاٛ مً مالوُ لغوري الوْامر قبوا ٢ ٓوٓوق علوٙ        (768ميوأل٘)

الدلذ مً اري ضباهاٗ، ٢ّ ػبْه لُ ا٨قنام هاىبوال كولهّا لغوريِ مود٣ّ ىبوا فٔوُ موً        
 تفْٓج سبق الْامر عيق اىبْح.
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٢ ػبب علُٔ ا٨ع٣و عنا لُ مً فًٓ علٙ اريِ اكا كواٌ قْوقِ    (769ميوأل٘)
ْقق٘، ّكاٌ اىبقٌْٓ ميثطخّا هلا، اّ اهلا٘ اكا مل ٓوً اىنافّا ّتفْٓثّا سبق ال

الْامر، فلْ كاٌ للنطثٖن مد٣ّ علٙ هٓق أل  فٓيام ّىْاٍا ّقق٘ اّ ٍا٘ لُ 
فلُ اٌ ٢ ؽبرب عً مْْٕع القًٓ ّىٔثُ اكا كاىج ٍيان تنك٘ للوْامر اّ كواٌ   

 الْامر ائّا.
ضخووّا ٍوونعّٔا كالوكوواٗ اّ    لووْ اماف اضثيوواة فٓيووُ علووٙ الغووري     (770ميوأل٘)

اشبنً، فا٤ّفب اٌ ؽبرب هللع ٢عثاام ذبخق ٍناٜاُ، ّتنتٔب الْمخو٘ ا٤خون   
ٛ٭، كنا أىُ مً تعظٔه ٍعاٜن اهلل ّلًٔ  علٙ اعااُٜ اسبخْ  الَنعٔ٘ ك٣ّ اّ زو

 فُٔ تفْٓج سبق الْامر، ا٢ اٌ ٓنف فلٔل علٙ مزطاٌ عقو ا٢ؽاام.
ُ ا٢ اكا عوّق عوقو الثيْؤب    ٢ ػبب علُٔ ىْب قٔه علٙ اطفال (771ميوأل٘)

 ّّزْف الخّٔه تٖٔٔعّا هله اّ ىباهله.
ػبب اٌ ٓوٌْ اللٖ ؽبثامِ قٔنّا اّ ٤فاٛ ضخْقُ امٔيّا، ّكلا مً  (772ميوأل٘)

 ػبعلُ ىاظنّا.

  آداب ادلشٚطآداب ادلشٚط
 ّأٍنَا:

 الْرب ّالَون هلل تعافب.    -1
عقو الَوآ٘ لغري اىب١مً ّاظَام ازبوع اما لْ اؽورب عوً ضالوُ ّمنٕوُ         -2

َوآ٘ ّعً اهٕ عاق اهلل علٔوُ اليو٣و اٌ النزول ٓخوْل ّونج      فلًٔ ه
الْٔو ّىَنح الاامض٘ ّقق ّق  ّلًٔ ٍلا ٍوآ٘ ّالبوا الَووْٚ اٌ   
ٓخْل لخق اهثلٔج قبا مل ٓاثل هُ اضق، اّ ٓخْل لخق اّاهين ما مل ْٓوب  

 اضقّا.
 اٌ ؽبفٕ منُٕ خ٣خ٘ آاو ّؽبرب اىب١ميـب هُ هعقٍا، ا٢ اٌ َٓعن هأٌ اسبال   -3

 ٓيثْزب ا٢ؽاام الفْمٖ.
اٌ ػبقف الثْه٘ ّاٌ ٓيثطٖون الولىْة الويت امتواَوا ّٓيوثغفن اهلل ميَوا          -4

 مثسقفٗ اّ ميثخل٘.
اىباافمٗ افب اىرتٕاٛ مً ظلنَه ّأىاٛ الَٔه، ّامزاع ما أؽلِ ميَه مع    -5
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 ككن ىْع اللىب اٌ مل ٓوً فُٔ فثي٘ اّ ضنص اّ مَخ٘ اّ مشات٘ ٢ ذبثنل.
 رياح للفخناٛ مً امضامُ ّاريٍه.الّْٔ٘ هاشب   -6
ا٨كٌ للياٌ هعٔافتُ ىبا فَٔا مً القعاٛ لُ، ّػبْه عٔافٗ اىبنٖٓ٘ مً اري    -7

اوامو ّفق الخْاعق الَنعٔ٘ كنا لوْ كواٌ موً ّماٛ ضسواة، اّ ٓثوْفب      
اىثٖافثُ النزال مً ضباممَا كالوّص ّا٤ة ّا٨هً، ّعقو تفْٓج ما 

 القعاٛ ّاىبْعظ٘.ًب العٔافٗ مً الدْاة ّمياىا٘ 
عقو الثعسٔول ًب ٍونة الوقّاٛ ا٢ اٌ ٓونٚ الاأوب الثعسٔول اّ تثالاوُ           -8

 اسبال.
اىباافمٗ افب الْقق٘ ىْاٛ مً قال اىبونٓض اّ موً كّٓوُ قوال مىوْل اهلل         -9

 ّلٙ اهلل علُٔ ّآلُ ّىله: "فاّّا منٕاكه هالْقق٘".
ىبعاف ّىاٜن العخاٜق اٌ ٓخن ّحبْٖم اىب١ميـب هالثْضٔق ّالياْٗ ّا٨مام٘ ّا   -10

 اسبخ٘.
 اٌ ٓيْب قٔنّا امٔيّا علٙ ّغامِ ّػبعل لُ ىاظنّا.   -11
اٌ ّْٕٓ هدلذ مالُ اٌ كاٌ مْىنّا، ّػبْه اٌ ّْٕٓ ا٨ىياٌ هأقل مً    -12

 الدلذ كاشبنً ّالعَن.
 اٌ َٓٔٞ كفيُ.   -13
 اىثطٖام ضيً الظً هاهلل ضال اليوع.   -14

قَونّا أّ  ىويْاح عقٓوقٗ   لْ تأؽن اؽناص الدلذ هعوق الّْؤ٘ هوُ ىوي٘ أّ      -
ضٔيٝول موع ا٨خوه علوٙ موً ضوال فٌّ اؽنازوُ عنوقّا         عنقّا، فاىُ ؽبنص 

ّؽ٣ل الْظٔف٘ الَنعٔ٘ ّٓوٌْ اليناٛ تاهعّا لوُ، فلوْ كواٌ الدلوذ فامّا     
ميثأزنٗ فا٨ػبام مً ضـب ّفاٗ اىبالع اىبّْوٕ افب اّاٌ اؽوناص الدلوذ    

ال ْٓو ا٨ؽناص، ّلْ مخقام خلذ صبنْع اىبأكدن مً تاهع للدلذ ّاٌ كاٌ 
ا٢ اكا كاىْا ففع ا٨ػبام كاٌ الْمخ٘ ٍه الياكيٌْ ًب ٍلِ القام فعلَٔه 

 فخناٛ فاىبنزع اسباكه الَنعٕ.
هوأفاٛ اسبوش ّوبوً    لْ كاٌ اليناٛ هاٜقّا علوٙ الّْؤ٘ كنوا لوْ أّّوٙ       -

ٙ أّول الدلوذ أفوناف الّْؤ٘، فو٣      ٣ّٗ ّّٔاو عيُ، ّأىوثْف ىيْاح 
ًّب اىبْامف اىبياىا٘ كنا خ٘ هل ْٓنل ًب خْاة اىبٔج، ٓنزع لبا٠ِ افب الْم
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 لْ تواف عقف ىيْاح العاافٗ اىثٝسامّا عيُ.

  
  ػٛادج ادلشٚطػٛادج ادلشٚط

ٍّٕ مً اىبيثطااح اىب١كقٗ ًب اسبا٢ح اىبنٕٔ٘ الاامٜ٘، ٢ّ تثأكق ًب ّزع 
العـب ّالٖنٌ ّالقمل ٍّاَُ، ٢ّ عيق اٍثقاف اىبنل عيوقما تاوْل العلو٘،    

 :ّمً آفاهَا
العٔافٗ ميثطا٘ ًب الْااؼ ّاىبياٛ مع مناعاٗ العنل ّالعافٗ ّعقو  ا٤ّل :

آلاٛ اىبنٓض ًب الْقج اري اىبياىب، ّتونِ اطال٘ ازبلٌْ عيقِ ا٢ اٌ ٓالب 
 اىبنٓض كلع.

اٌ ٓاقّ علٙ العاٜق ًب زلْىُ الثيلٔه ٤من اهلل كأٌ ٖٓع اضقٚ  الداىٕ :
 ٓقُٓ علٙ ا٤ؽنٚ اّ ٖٓعَا علٙ زاَثُ.

ََّٚٙ بَّظَّفقا٥َّوق اِطفََّّ٘ ايًيَُِٗالقعاٛ للننٓض هالَفاٛ ّا٤ّفب اٌ ٓخْل: " الدالذ :  ََٚدا

ِٔ ََٚعافََّّ٘ بَّ ََٚا٥َّوق "، ّاٌ ٖٓع ٓقِ علٙ كماع اىبنٓض عيق القعاٛ لُ اّ  بًَقا٥َّوق ََّ
 اخياٛ مقٗ العٔافٗ مالخّا.

ينّم ّالاَس٘ اىثْطاة ٍقٓ٘ لُ مً فاكَ٘ اّ عبٍْا يبا ٓقؽل ال الناهع :
 علٙ ىفيُ.

 اٌ ٓخنأ علُٔ فاذب٘ الوثاة ىاعـب منٗ اّ اقل ّلْ منٗ ّاضقٗ. اشبامً :
اٌ ٢ ٓفعل عيقِ ما ٓغٔظُ اّ ١ٓكُٓ، ٢ّ ٓأكل عيقِ موا َٓوثَُٔ    اليافٌ :

 اىبنٓض اّ ما ٖٓنِ ا٢ اٌ ٓوٌْ هاطعاو ميُ ّمً عٔالُ.
ً تيثساة فعْتُ، ّعً اٌ ٓلثنً مً اىبنٓض اٌ ٓقعْ لُ ٤ىُ يب الياهع :

 ا٨ماو الْاف  علُٔ الي٣و: "فاٌ فعاِٛ مدل فعاٛ اىب٣ٜو٘".

  ادكاو اإلدرعاسادكاو اإلدرعاس
ٍّْ ىْ  النّؼ ّاؽنازَا مً الاقٌ اعاىيا اهلل علُٔ، ّمسٕ ها٨ضثٖام 
سبْٖم اىب٣ٜو٘ عيقِ م٣ٜو٘ النهب٘ اّ م٣ٜو٘ العلاة، اّ سبْٖم اىب١ميـب، 
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َُُِٛتتعافب غاّ سبْٖم اىبْح كنا ًب قْلُ  َََ ُِِٖ ايت َََضَز أق ، اّ سبْٖم ما (1)ظَ َذا 
 من علُٔ ًب ضٔاتُ ل٩ىثغفام ّاىثطٖام العخل ًب معقاف الّْٔ٘.

ػبب علوٙ موً ؼبٖون عيوق اوثٖون تْزَٔوُ افب الخالو٘ هْٕوعُ          (773ميوأل٘)
ميثلخّٔا علٙ ظَنِ ّٓيثخال هااطً ققمُٔ الخال٘ حبٔذ لْ زلً كاٌ ّزَُ افب 

 الخال٘.
َُ افب زَ٘ الخال٘ ٢ ٓيطْون هْلٔوُ، ٍّوْ ّازوب     ّزْة تْزٔ (774ميوأل٘)

كفوواٜٕ علووٙ كوول مووً ضٖوونِ هوول مووً علووه هاضثٖووامِ ٍّووْ آكووق ًب الووْلٕ     
 ّاسبإنًٓ.

لووْ اىووثااع اوثٖوون اٌ ٓوووٌْ علووٙ ٍٔٝوو٘ ا٨ىووثخاال فعلٔووُ اٌ    (775ميوأل٘)
ٓفعلووُ، ّمووع عووقو الووثنوً فووا٤قنة افب الخالوو٘، اّ تْزَٔووُ الَٔووا زاليووّا اّ  

لٙ ا٤ٓين مع مناعاٗ ضالوُ، ٢ّ فون  ًب اىوثخاال    مٖاسعّا علٙ ا٤مبً اّ ع
 اوثٖن هـب النزل ّاىبنأٗ ّالْغري ّالواري هَني اٌ ٓوٌْ ميلنّا.

ٓيثطب مناعاٗ اىثخاال اوثٖن هعق ؽنّص الونّؼ آٖوّا ّافب    (776ميوأل٘)
ضـب كباو الغيل ًب ما هعق، ّهعق الغيل ٓيثطب ّٕعُ علٙ عبْ موا ْٕٓوع   

عل مأىُ افب اىبغنة ّمزلُٔ افب اىبَن ، اّ ضـب ال٣ْٗ علُٔ ّضال القفً جب
 حبيب كٔفٔ٘ ا٢ىثخاال ًب هلقِ.

ٓيثطب تلخٔيوُ الَوَافتـب ّا٨مامو٘ ّىواٜن ا٨عثخوافاح اسبخو٘        (777ميوأل٘)
 علٙ ّزُ ٓفَه ّٓيثأع تنفٓقٍا اٌ كاٌ قافمّا علٙ كلع.

َ٘  اِق  ٓيثطب تلخٔيُ هعض ا٤فعٔ٘ كولناح الفنص ٍّٕ: " (778ميوأل٘) َ ِق  َ يقـ

ُٞ َ ِق  ايًيُ٘ ِق  َ يقَ٘ ايتهقَزُِٜ ُِٝايتحًََّ ايًيُ٘ َٕ ايتَعظَُِّٝ ايتعًََّ  ايَشِوَع ايَشَُاَٚاتَّ َر ِّ ايًيَّ٘ ُسِوَحا

َٔ َََٚا ايَشِوَع اِقَرضَّنَي ََٚر ِّ َٗٝ َٔ َََٚا فَّ َُٗٓ َٔ َََٚا بَِٝ  ايتعِزَش ََٚر ِّ َعِحتَُٗ

 ". َُّنَيايتَعايق َر ِّ يًَّيَّ٘ َٚايتَحُُِ  ايتَعظََِّٝ
ٓيثطب ىخلُ افب م٣ِْ اكا عين علُٔ اليوع هَني اٌ ٢ ٓياب  (779ميوأل٘)

                                                           

 .282ىْمٗ الاخنٗ  (1)
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 لُ اليخل أكٚ.
ٓيثطب قناٛٗ ىْم ًٓ ّالْافاح لثعسٔل ماضثُ، ّقناٛٗ آٓو٘    ((780780ميوأل٘ميوأل٘))

َٕالونىٕ افب غ  يًيَّ٘ ََا ظ، ّخ٣ر آٓاح مً ىْمٗ الاخنٗ مً غ  فََّٝٗا َايَُّ ٚ

َََٚا فَّٞ األقِرَض  ََُٛاتَّ  ٞ ايَش يْمٗ، هل ّقناٛٗ آٓاح الخنآٌ ظ افب آؽن ال فَّ
  مالخّا.

  يف ادلغرذثاخ تؼذ ادلٕخيف ادلغرذثاخ تؼذ ادلٕخ
 أٖ ما ٓفعلُ اسبٕ اللٖ ٓوٌْ ضإنّا ىاع٘ الْفاٗ.

تغنٔض عٔئُ ّتاأق فنوُ ٍّوق فؤوُ ّموق ٓقٓوُ افب زيأوُ ّموق مزلٔوُ            -1
 ّتغأثُ هدْة.

 اع٣و اىب١ميـب لٔطٖنّا زياهتُ ّتَٔٔعُ.  -2
للٔل لْ ماح ًب اليَام ٢ّ اليَام اٌ ماح الثعسٔل ًب ففيُ ف٣ ٓيثظنٌّ هُ ا  -3

    ٌ  ًب اللٔل ا٢ اٌ ْٓزق مازع ٍنعٕ كنا لوْ ٍوع ًب مْتوُ، اّ اٌ تووْ
 ضام٣ّ ّّلقٍا ضٕ ٓيثظن سبـب اؽنازُ ّؽٔاط٘ مْٕع ا٨ؽناص. امنأٗ 

اع٣و ّضْٖم اكرب عقف للثَٔٔع ٢ ْٓلع اٌ ٓوٌْ ىااّا لثأؽري الوقفً،    -4
 ّكلا ا٢عثااماح العنفٔ٘.

  دلكشْٔاخدلكشْٔاخاا
 اٌ مبً ًب ضال٘ اليوع ٤ىُ ًب ضال ٕع . -1
 اهخا٠ِ ّضقِ فأٌ الَٔااٌ ٓعاذ ًب زْفُ. -2
 ضْٖم ازبيب ّاسباٜض عيقِ ضال ا٨ضثٖام. -3
 ا٨كدام مً الو٣و عيقِ ا٢ اٌ ٓوٌْ قناٛٗ للخنآٌ ّككنّا هلل. -4

 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
ّٓونِ كبين اىبْح ّطْل ا٤مل فُٔ ػبْه ى١ال طْل العنن ّكبئُ،  (780ميوأل٘)

 ّلْ ًب ضال الَقٗ ّالالْٚ، ىعه ٓيثطب ككن اىبْح.
ػبْه الفنام مً الْهاٛ كالااعٌْ ّعبِْ ّقق ٓوٌْ ّازاّا، ّكنأٍ٘   (781ميوأل٘)

 اىبْح اري ضبنم٘.
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 ٓيثطب عيق ظَْم اماماح اىبْح الَْ  للخاٛ اهلل عو ّزل. (782ميوأل٘)
ُ ّازاواح  ايل اىبيوله اكا مواح ّتوفٔيوُ ّالْو٣ٗ علٔوُ ّففيو       (783ميوأل٘)

 كفأٜ٘ أٖ اٌ افاٍا هعَٖه تيخط عً ازبنٔع ّلْ تنكَا ازبنٔع ا ْا.
ػبووب علووٙ اووري الووْلٕ ا٨ىووثٝلاٌ مووً الووْلٕ ًب ٍوولِ ا٤فعووال         (784ميوأل٘)

ّا٨ىووثٝلاٌ ٍووني ًب ّووط٘ الفعوول، ّامووا ّزْهَووا فَووْ تولٔوو  خاهووج علووٙ 
ٛ٭.  ازبنٔع اهثقا

زوع  اكا امثيع الْلٕ عً اىبااٍنٗ ّا٨كٌ ٓيخط اعثاام اكىوُ، فري  (785ميوأل٘)
افب اىبنتا٘ اليت تلٕ موً هعوقِ موً الْمخو٘ ا٤قونة فوا٢قنة، خوه افب اسبواكه         

 الَنعٕ، ّػبْه اٌ ٓثْقٚ لللع عقّل اىب١ميـب.
٢ َٓوورتي ًب ا٨كٌ اٌ ٓوووٌْ ّوونؼبّا فثسووْه الفطووْٚ ٍّوواٍق  (786ميوأل٘)

 اسبال الخاعٕ ّعبِْ مً ّزِْ الظَْم العنًب اىبعثرب.
لِ ا٤فعوال موً   ٢ توفٕ مااٍنٗ هعوض اىبولفوـب ٍّونّعَه هَو     (787ميوأل٘)

اىخاي اّول الْزوْة، ف٣هوق موً اتٔواٌ كبواو الفعول ّالَوع ًب قٔواو الغوري           
 هثسَٔو اىبٔج اّ عقمُ ٢ ٓيخط ّزْة اىباافمٗ.

العله هْقّم الفعل مً الغري ٓيخط الثولٔ  هُ عً ا٦ؽنًٓ،  (788ميوأل٘)
 ا٢ اٌ ٓعله ها٣ىُ، اما ًب ضال الَع ًب الْط٘ فٔطنل علٙ الْط٘.

 ًب اللٖ ٓااٍن دبَٔواح اىبٔج.٢ َٓرتي العقال٘  (789ميوأل٘)

  يشاذة األٔنٛاءيشاذة األٔنٛاء
الوّص أّفب هوّزثُ مً نبٔع اقامهَا فاٜن٘ اّ ميخاع٘، ّفٔنوا   (790ميوأل٘)

عقاِ توٌْ ال٢ْٓو٘ للونضه ّضيوب مناتوب ا٤مر، فاىبنتاو٘ ا٤ّفب ا٤هوْاٌ       
ّا٢ّ٤ف ّاٌ ىولْا، ّاٌ عقمْا فالداىٔ٘ ٍّه ا٤ؽْٗ ّا٤زقاف، ّازبق مخقو 

قمٌْ علووٙ ا٢ّفٍووه، ّا٢ فالدالدوو٘ ٍّووه ا٤عنوواو   علووٙ ا٤ؽووْٗ، ٍّووه مخوو 
ّا٤ؽوْال، ّالعووه مخووقو علووٙ اشبوال، ٍّنووا مخووقماٌ علووٙ ا٢ّفٍنووا، ّاٌ   
عقمْا نبٔعّا فاسباكه الَنعٕ خه عقّل اىبو١ميـب، ؽّْْوّا ًب ضوال تعولم     

 ا٢كٌ مً اسباكه اّ اسبنص ّاىبَخ٘ ًب اكىُ.
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ٌ علٙ اريٍه، ٓخقو اللكْم ًب كل طاخ٘ علٙ ا٨ىار، ّالاالغْ (791ميوأل٘)
ّاللٖ ٓثْل ميَه هاىبٔج عً طنٓق ا٤ة ّا٤و اّفب يبً ٓثْل عوً طنٓوق   

 ّاضق، ّاللٖ ٓيثيب الُٔ ها٤ة اّفب يبً ٓيثيب الُٔ ها٤و.
اكا مل ٓوً مً الااخ٘ اىبثخقم٘ ّا٤ّفب ا٢ ا٨ىار فال٢ْٓ٘ هلً  (792ميوأل٘)

ىبثخقم٘ ككْم ٢ّ تْل اليْه٘ افب اللكْم مً الااخ٘ الثالٔ٘، ّكلا لْ كاٌ مً ا
ّلويَه كاىْا ااٜاـب اّ مل ٓوْىْا هالغـب، ٢ّ تْل اليْه٘ افب ا٢ىثٝلاٌ مً 

 اسباكه الَنعٕ ا٢ مع ّزْف النازع الَنعٕ.
تيثخل ال٢ْٓ٘ افب اىبنتا٘ الثالٔ٘ اكا مل ٓوً ًب اىبنتا٘ اىبثخقمو٘ ا٢   (793ميوأل٘)

 الْيب اّ اجمليٌْ اّ الغاٜب.
فًٓ َّٓوورتكٌْ ًب ال٢ْٓوو٘ اكا كوواٌ اٍوول اىبنتاوو٘ الْاضووقٗ مثعووق (794ميوأل٘)

ف٣هق مً اكٌ ازبنٔع، ّػبْه تخقٓه ا٤ىً مويَه ٢ىؤنا موع ّزوْف اسبونص      
 ّاىبَخ٘ ًب ذبْٔل اكٌ ازبنٔع.

ّّٔ٘ اىبٔج افب اري الْلٕ لثسَٔوِ ىافلٗ علٙ ا٤قْٚ، ٢ّ ػبب  (795ميوأل٘)
 علٙ الغري دبَٔوِ ا٢ مع عقو قٔاو الّْٕ هَا.

زع الْلٕ عً اكىُ فلًٔ اكا اكٌ الْلٕ لَؾٓ ّاخياٛ الثسَٔو م (796ميوأل٘)
للنأكٌّ ا٨ىثننام ّا٨كباو ا٢ اكا كاٌ ٍيان مازع ٍنعٕ، ّكلا اكا تاوقل  
الْلٕ كنا لْ كاٌ الْلٕ ا٢قنة ااٜاّا ّضٖن اخياٛ الثغئل ٢عثاام اكٌ الْلٕ 

ٛ٭ . ٛ٭ ّهخا  اهثقا
اكا افعٙ ٍؾٓ كْىُ ّّّٔا اّ مأكّىّا، فالظاٍن زْاه ا٨كثفاٛ  (797ميوأل٘)

ٕ آؽن ؽ٣ل قْلُ فٔيأل الأي٘، ّمع عقو الأيو٘ ٓنزوع افب   هخْلُ ا٢ اٌ ٓقع
 العنْماح ّمناتب ا٨مر.

اكا اكنِ ٍؾٓ علوٙ تغيؤل مٔوج اّ الْو٣ٗ علٔوُ، فالظواٍن        (798ميوأل٘)
ّط٘ العنل ّا٨زواٛ اكا ضْل ميُ قْق الخنه٘ ىْاٛ كاٌ ا٨كناِ مً الْلٕ 

 اّ مً اريِ.

  ذغغٛم ادلٛدذغغٛم ادلٛد
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ـب ًّب مْخخو٘ مساعو٘: "ايول    ػبب كفآ٘ تغئل كل ميوله ٓخون هالَوَافت   
اىبٔج ّازب"، ٢ّ ػبْه اٌ ٓااٍون اىبيوله الووافن اّ اٌ ٓوفيوُ ّٓقفيوُ، ّكولا       

 اللٖ ماح ه٣ تْه٘ ىْاٛ كاٌ فانّٓا اّ ملّٔا. اىبَنن اسبنهٕ ّاىبنتق
اىبنتق الفانٖ اللٖ امتق مع اىُ ّلق مً اهًْٓ ميلنـب اّ كاٌ  (799ميوأل٘)

 للٖ كاٌ كافنّا خه اىله خه امتق.اضقٍنا ميلنّا، اما اىبنتق اىبلٕ فَْ ا

  دكى انضٔج ٔانضٔجحدكى انضٔج ٔانضٔجح
ػبْه اٌ ٓغيل الووّص هّزثوُ، ّكولا ػبوْه للوّزو٘ اٌ تغيول        (800ميوأل٘)

هّزَا ّلْ مع الثسنف ّّزْف اىبناخل ٍّْ اىبََْم، ّٓونِ لول ميَنا اليظن 
 لعْمٗ ا٦ؽن، ٢ّ فن  ًب الوّز٘ هـب اسبنٗ ّا٤م٘، ّالقاٜن٘ ّاىبيخاع٘.

يل اوامو هييب اّ مٕاع، ّا٤ضوْي ىورت   ػبْه اٌ ٓخْو هالغ (801ميوأل٘)
 العْمٗ ّاعثاام فخق اىبناخل.

اشبيدٙ اىبَول ػبْه اٌ ٓغيلَا النزل اّ اىبنأٗ ّلوً موً ّماٛ   (802ميوأل٘)
 الدٔاة، ّكلا اىبٔج اىبَثاُ هـب اللكن ّا٤ىدٙ.

اكا ماح اىبيله ّلًٔ معُ ميوله اّ هّزو٘ اّ اضوقٚ ضبامموُ،      (803ميوأل٘)
هووأمن مووً اىبيوولن٘ ّهعووق اٌ ٓغثيوول  ػبووْه اٌ ٓغيوولُ اليْووناىٕ اّ الَٔووْفٖ  

الَْٔفٖ اّ اليْناىٕ، ّكلا لْ اعبْن اىبناخل هاىبنأٗ الوثاهٔ٘ اكا كاىج اىبٔث٘ 
 اضقٚ اىبيلناح، ّا٦من ٍْ اللٖ ٓثْفب الئ٘.

اكا مل ٓوً يباخل ميله ٢ّ ضثٙ الوثاهٕ، ػبْه اٌ ٓغيولُ اوري    (804ميوأل٘)
 ْٚ.اىبناخل مً ّماٛ الدٔاة ّمً اري ىبً اّ ىظن علٙ ا٤ق

  اؼفال ادلغهًنياؼفال ادلغهًني
الوىا مً اىبيله ّلخٔط اهً  اطفال اىبيلنـب حبوه اىبيلنـب، ّكلا (805ميوأل٘)

فام ا٨ى٣و حبوه اىبيله ّاطفال الوفام حبونَه، ّلخٔط فام الوفن حبونَه 
ا٢ اكا كاٌ ًب ه٣فٍه ميله ؼبثنل تْلقِ ميُ، ّاجمليٌْ اكا كاٌ زيْىُ مث٣ّْ 

ّامُ، ّالافل ا٤ىري تاهع ىبً أىونِ  هْغنِ فطونُ ضوه الافل ٓلطق هاهُٔ 
 اكا مل ٓوً معُ اهِْ اّ امُ اّ زقِ اّ زقتُ ٤هُٔ.
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اليخط اكا مت لُ امهع٘ اٍَن ػبب تغئلُ ّتوفٔيُ ّففيُ، ّلْ مل  (806ميوأل٘)
ٓثه أمهع٘ أٍَن ف٣ ػبب تغئلُ هول ٓلو  ًب ؽنقو٘ ّٓوقفً، ّلووً ٢ دبوب       

 ال٣ْٗ ا٢ علٙ مً هل، ىج ىيْاح.
 غيل الاال، ّعقف اايالُ ّتنتٔاَا.كٔفٔ٘ ايل الافل ك (807ميوأل٘)
اكا كاٌ مأٌ اىبٔج ميف٣ّْ عوً زيوقِ ىواع٘ الغيول فٔغيول       (808ميوأل٘)

النأٌ هاليقم، ّهعقِ ازبيوق جباىأوُ هاليوقم، خوه ٓغيول الونأٌ هالووافْم        
ٍّولا، أٖ اٌ مهاى٘ النأٌ عوً ازبيوق ٢ كبيوع موً اتاواع الخْاعوق الَونعٔ٘        

 ضال اسبنص ّالعين ػبْه ايل ّالعنْماح، ّكلا هالييا٘ لااقٕ ا٢عٖاٛ ًّب
العْٖ اىبيفْل خ٣خ٘ اايال أ٢ّّ، ٫ّٓسيب ما٠ِ ازبوٛ الداىٕ مً الاوقٌ قاول   

 اكباو ايلُ الغيل٘ الدالد٘.
ػبب ًب ايل اىبٔج قْق الخنه٘، ّٓوفٕ ىٔو٘ ّاضوقٗ ل٥ايوال     (809ميوأل٘)

 الد٣خ٘.
اكا اٍرتن اخياٌ ًب ايلُ ػبب علٙ كل ميَنا الئ٘ ا٢ اٌ ٓوٌْ  (810ميوأل٘)

 ٔيّا ّمياعقّا ف٣ دبب علُٔ.اضقٍنا مع
٢ ٓلوو اذباف الغاىل فٔسْه اٌ ٓخْو هول ايل موً ا٤ايوال    (811ميوأل٘)

الد٣خ٘ ٍؾٓ، هل ػبْه ًب الغيل الْاضق الثْهٓع ّػبب ضٔيٝل الئو٘ علوٙ   
 كل ميَه.

ػبب اىبناخلو٘ هوـب الغاىول ّاىبٔوج ًب اللكْمٓو٘ ّا٤ىدْٓو٘، ٢ّ        (812ميوأل٘)
ٌ مً اري ىبً ّىظن مً فْ  ػبْه تغئل النزل للننأٗ ٢ّ العوً، ّاٌ كا

الدٔاة ا٢ ًب الوّزٔ٘ اّ الٖونّمٗ، ّالافول الولٖ ٢ ٓثسواّه عنونِ خو٣ر       
ىيـب ػبْه للننأٗ اٌ تغيلُ ّلْ مع الثسنف ّمع ّزْف اىبناخل اللكن، ّكلا 
الافل٘ اليت ٢ ٓوٓق عننٍا علٙ خ٣ر ىيـب ػبْه للنزل اٌ ٓغيلَا ّلْ مع 

 ضْي اىثطااهّا مع فخق اىبناخل.الثسنف ّمع ّزْف اليياٛ، ّا٤
َٓرتي ًب اىبغيل اٌ ٓوٌْ م١ميّا هالغّا عواق٣ّ، ّا٤قوْٚ ّوط٘     (813ميوأل٘)

 ايل الْيب اىبنٔو العامل هأضواو الغيل اكا زاٛ هَا علٙ الْزُ الْطٔع.
 :ػبب تغئل كل مٔج ّٓيثديٙ
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الََٔق اىبخثْل ًب اىبعنك٘ هـب الْفـب ًّب ىأل اهلل ّٓقفً ًب خٔاهُ  فٌّ  -1
ؽنص مً اىبعنك٘ ّهُ ممق، ّلْ كاٌ الََٔق عامّٓا ػبب توفٔيُ ّىوع مً ا

ما علُٔ يبا ٢ْٓق  علُٔ اىُ مً الدٔاة كاشب  ّاليعل ّاسبواو ّاشبامت ا٢ 
اٌ ٓوٌْ اّاهُ فمُ فٔرتن، ّٓيوع الدْة اكا كواٌ للغوري الولٖ ٢ ٓنٕوٙ     

 هاهخاُٜ.
ٔج منٗ مً ّزب قثلُ هنزه اّ قْأ ٍنعٕ ١ٓمن اٌ ٓغثيل ايل اىب -2

قباٛ اليقم، ّمنٗ قباٛ الوافْم، ّمونٗ قبواٛ الخوناؼ، موع الئو٘ ميوُ اّ موً        
ا٦من، ّٓوفً قال الخثل هخاعثـب مً الوفً ٍّنا اىبٝوم ّالدوْة ّؼبويط   
قال الخثل كطيْي اىبٔج، ّهعق الخثل تْٕع اللفاف٘ ّْٓلٙ علُٔ ّٓوقفً  

اضوقر قاول   ٢ّ ٓلوو ايل الوقو اكا اّواة كفيوُ، ٢ّ ٓعواف الغيول لوْ       
 الخثل، ىعه لْ ماح هغري ىاب كنا لْ ماح فسأٗ ٓلوو تغئلُ.

ىخْي الغيل عً الََٔق ّاىبخثْل منبّا اّ قْاّوّا موً هواة     (814ميوأل٘)
 العومب٘ ٢ النؽْ٘.

مً اطلق علُٔ الََٔق ًب هعوض اليْؤْ كواىباعٌْ ّاىبااوٌْ      (815ميوأل٘)
 ّالغنٓق ّاىبَقّو علُٔ، ّمً ماتج عيق الالق، ّاىبقافع عً اٍلوُ ّمالوُ ٢  

 ػبنٖ علُٔ ضوه الََٔق هل ػبب تغئلُ ّتوفٔيُ.
اكا اٍثاُ اىبيله هالوافن، مع العله ا٨نبالٕ هْزْف ميوله ًب   (816ميوأل٘)

الاـب ّزب ا٨ضثٔاي هالثغيؤل ّالوثوفـب ّالْو٣ٗ ل٣خويـب، ًّب الْوطٔع:      
 "مبٔو هـب اىبيله ّالوافن هْغن ا٦ل٘ ّاىوناٍَا عيق اىبيله".

هعق العنل هْظٔفثُ مً الغيل مً الََٔق ّاىبخثْل هالخْأ  (817ميوأل٘)
 ّعبِْ ٢ ْٓزب ايل مً اىبٔج. 

 الخاع٘ اىبااى٘ مً اىبٔج علٙ ّْم:
اكا مل ٓوً فَٔا عظه ٢ ػبب ايلَا ٢ّ اريِ مً ا٤ضواو، هل توفً ًب  -1

 ؽنق٘ ّتقفً.
اكا كاٌ فَٔا عظه ّمً اري الْوقم تغيول ّتلو  ًب ؽنقو٘ ّتوقفً ٢ّ       -2

 ضْي، ّكلا اٌ كاٌ عظنّا صبنفّا.ػبب علٙ مً ميَا الغيل ّلويُ ا٢
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اكا كاٌ مَثن٣ّ علٙ الْقم اّ اىُ الْقم ّضقِ فٔغيل ّٓوفً ّْٓلٕ  -3
علُٔ ّٓقفً، ّكلا هعض الْقم اكا كواٌ مَوثن٣ّ علوٙ الخلوب، ّػبوْه      
ا٨قثْام ًب الوفً علٙ الدْة ّاللفاف٘، ّمً ميُ قال الغيل ػبب علُٔ 

 ايل اىبً.
 او ػبب ازناٛ نبٔع ا٤عنال. اكا مل ٓاق مً اىبٔج ا٢ العظ (818ميوأل٘)

  كٛفٛح غغم ادلٛدكٛفٛح غغم ادلٛد
قبواٛ اليوقم، قبواٛ الووافْم، هاىبواٛ      ػبب تغئل اىبٔج خ٣خ٘ أايوال منتاو٘:   

 الخناؼ ٍّْ اللٖ ٢ ؽبالاُ ىقم اّ كافْم اّ اريٍنا ّعلُٔ اليٓ ّا٨نباع.
كل ايل مً ا٤ايال الد٣خ٘ كغيل ازبياه٘، فٔسب ا٢ّّ ايل  (819ميوأل٘)

ِ الانل ا٤مبً، ّهعقِ ا٤ٓين، ّمع امواٌ الرتتٔب ٢ النأٌ ّالنقا٘، ّهعق
ػبنٖ ا٨مكباٌ علٙ ا٤ضْي، ّػبْه ممً قيه مً اقياو ازبيه الد٣خ٘ ًب 

 اىباٛ مع مناعاٗ الرتتٔب.
ٓعثرب ًب كل مً اليقم ّالوافْم اٌ ٢ ٓوٌْ مً طونل الودونٗ    (820ميوأل٘)

لو٘  قبخقام ٢ ْٓزب ّق  إافثُ ّؽنّزُ عً ا٨طو٣ ، اموا ًب طونل الخ   
 فٔعثرب اٌ ٓوٌْ قبخقام ْٓق  معُ اىُ طبلْي هاليقم اّ الوافْم.

٢ ػبب  مع ايل اىبٔج اٌ ْٕٓأ ّٕوْٛ الْو٣ٗ قالوُ اّ هعوقِ      (821ميوأل٘)
 ّاٌ كاٌ ميثطاّا.

لًٔ ىباٛ ايل اىبٔج ضق موً زَو٘ الودونٗ، فٔعثورب فٔوُ اٌ ٓفوٕ        (822ميوأل٘)
يب هالْازااح اّ مع اىبيثطااح، ًّب اشبرب عً الْاف  علُٔ الي٣و: "اٌ الي

ّلٙ اهلل علُٔ ّآلُ ّىله اّّٙ افب ا٨ماو علٕ علُٔ الي٣و اٌ ٓغيلُ هيج 
 قنة" ّالثأىٕ هُ ّلٙ اهلل علُٔ ّآلُ ّىله ضيً.

اكا تعلم اضق اشبلؤاـب اليوقم الووافْم ٓيوخط اعثاوامِ ّلووً        (823ميوأل٘)
اّل ايلُ ٢ ٓيخط، فلْ تعلم اليقم مد٣ّ ٓوثفٕ هاىباٛ الخناؼ هقلُ خه ٓغيل 

م خه هاىباٛ الخناؼ، ّاكا تعلم اليقم ّالوافْم ٓغيل اىبٔج هد٣خ٘ اىبٔج هالوافْ
اايووال ّٓيووْٖ ا٤ّل هووق٢ّ عووً اليووقم ّالدوواىٕ هووق٢ّ عووً الوووافْم لخاعووقٗ    
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 ا٨ٍثغال ّاىبٔيْم.
اكا تعلم اىباٛ تٔنه اىبٔج خو٣ر تٔننواح هوقل ا٤ايوال الد٣خو٘       (824ميوأل٘)

 ّهئ٘ الرتتٔب.
ايول ّاضوق، فوا٤ضْي    اكا مل ٓوً عيوقِ موً اىبواٛ ا٢ قبخوقام      (825ميوأل٘)

ّونفُ ًب الغيول ا٤ّل ّٓثؤنه هوق٢ّ عووً الغيول الدواىٕ ّالدالوذ، ّؼبثنوول        
 الثؾٔري ا٢ مع ّزْف امن مازع.

اكا كوواٌ ًب ايوولُ ضوونص ّمَووخ٘ كنووا لووْ كاىووج فٔووُ زوونّؼ اّ   (826ميوأل٘)
ضنّ  اّ اىُ صبقّم يبا ؽبال معَا تياخن زلقِ  تيثخل الْظٔف٘ افب الثٔنه خ٣ر 

 ق ا٤ايال.مناح كل تٔنه هقل اض
اكا امتفع العلم عً اضق اشبلٔاـب اّ كلَٔنا هعق الغيل هالخناؼ  (827ميوأل٘)

اّ عً الغيل هعق الثٔنه قال القفً دبب ا٨عافٗ، اما لْ امتفوع العولم هعوق    
 القفً ف٣ ػبب ضثٙ لْ اتفق ؽنّص زيق اىبٔج علٙ ا٤قْٚ.

  ششائػ انغغمششائػ انغغم
 ٍّٕ امْم:

 .ىٔ٘ الخنه٘ ٨عثاام الخْق فُٔ كفعل اؽثٔامٖ -1
 طَامٗ اىباٛ ّعلُٔ ا٨نباع. -2

ا٤قووْٚ اهالوو٘ اليساىوو٘ عووً نبٔووع ا٤عٖوواٛ قاوول الَوونّع ًب    (828ميوأل٘)
 الغيل ّػبْه اهال٘ ما علٙ كل عْٖ مً ظباى٘ قال الَنّع ًب ايلُ.

اهال٘ اسبْازب ّاىبْاىع اليت ذبْل فٌّ ّّْل اىباٛ افب الاَنٗ ّربلٔول   -3
 الَعن.

الغيل ّاليقٗ ّاليقم  اهاض٘ اىباٛ ّظنفُ ّمْاُ، ّصبنٚ ايالثُ ّضبل -4
 ّالوافْم.

ػبْه تغئل اىبٔج هدٔاهُ ّلْ كاٌ الغاىل يباخ٣ّ لُ حبٔوذ ْٓول    (829ميوأل٘)
اىباٛ افب الاَنٗ ًب كل ايل٘ موً الغيو٣ح الود٣ر، ّا٤فٖول الثسونف ٍّوْ       

 اىبََْم.
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ايل اىبٔج ػبوٖ عً ازبياه٘ ّاسبٔض، ّلْ ماح زياّا اّ ماتج  (830ميوأل٘)
 ايل ازبياه٘ اّ اسبٔض، هول ػبوب ايول    اىبنأٗ زياّا اّ ضاّٜٖا ف٣ ؼبثاص افب

 اىبٔج فخط علٙ ا٤قْٚ.
 ٢ َٓرتي اٌ ٓوٌْ ايل اىبٔج هعق هنفِ، ّاٌ كاٌ ا٢ضْي. (831ميوأل٘)
ؼبنو اليظن افب عْمٗ اىبٔج ٢ّ ْٓزب ها٣ٌ الغيل، ّاٌ كاٌ  (832ميوأل٘)

 اليظن مً الغاىل ًب ضال الغيل.
اكا ففً اىبٔج ه٣ ايل زاه هل ّزب ىاَوُ لثغيؤلُ اّ تٔننوُ     (833ميوأل٘)

٤قْٚ، ّكلا اكا ففً ه٣ توفـب اّ كاٌ الوفوً اْوأّا ا٢ اكا اىوثلوو    علٙ ا
 الياُ ٍثع اىبٔج ّآلاٛ الياٌ مً ماٜطثُ.

٢ ٓياُ اىبٔج اكا ففً مً اوري اٌ ْٓولٙ علٔوُ اّ تواـب هاو٣ٌ       (834ميوأل٘)
 ال٣ْٗ علُٔ هل ْٓلٙ علٙ قربِ.

تغئل اىبٔج مً اجملاىٔاح ف٣ ػبْه اؽل ا٨زنٗ علُٔ، ٢ّ ٖٓن  (835ميوأل٘)
زنٗ ّها٣ٌ عخقٍا هْط٘ الغيل لْ مت مع قْوق الخنهو٘، ىعوه ػبوْه     اؽل ا٨

 اؽل ا٨زنٗ علٙ اىبخقماح اري الْازا٘.
لْ مل ٓوً اليقم اّ الوافْم اّ ك٣ٍنا هخقم الوفآ٘، ؽبلط ما  (836ميوأل٘)

 تٔين ميَنا ٢ّ ٓيخط ًب ٍلِ اسبال الغيل هَنا.
٢ ػبب اعافٗ الغيل لوْ تويسً هوقٌ اىبٔوج هعوق الغيول اّ ًب        (837ميوأل٘)

اُٜ خبنّص ظباى٘ اّ ضْْل ظباى٘ ؽامزٔ٘، ىعه ػبب اهال٘ تلع اليساى٘ اخي
ّلْ كاٌ هعق ّٕعُ ًب الخرب اكا اموً هغيل اّ هخنل ّعبِْ ّه٣ مَوخ٘ ٢ّ  

 ٍثع.
اللْؼ اّ الينٓن اللٖ ٓغيل اىبٔج علُٔ ٢ ػبب ايلُ هعق كل  (838ميوأل٘)

لُ ايل مً ا٤ايال الد٣خ٘ ٍّْ ٓاَن هوالثاع لاَوامٗ اىبٔوج، ّا٤ضوْي ايو     
 ىبٔج آؽن.

  آداب غغم ادلٛدآداب غغم ادلٛد
ٓيثطب اٌ ػبعل علٙ مواٌ عال مً ىنٓن مً ىاز٘ اّ اريٍا اّ علٙ  -1
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 فك٘ ّاٌ ٓوٌْ مواٌ مأىُ اعلٙ مً مواٌ مزلُٔ.
 اٌ ْٕٓع ميثخال الخال٘ كطال٘ ا٨ضثٖام ٍّْ ا٤ضْي. -2
اٌ ٓيوع قنُْٔ مً طنل مزلُٔ ّاٌ اىثلوو فثخُ هَني ا٨كٌ مً الاال،  -3

ثُ ٤ىُ اّاع هواىبْح موً موال الْمخو٘، ّا٤ّفب اٌ ػبعول      النٍٔق مً ّمخ
 ىاتنّا لعْمتُ.

 اٌ ٓوٌْ ذبج الظ٣ل مً ىخ  اّ ؽٔن٘. -4
 اٌ ؼبفن ضفريٗ لغيالثُ. -5
اٌ ٓوٌْ عامّٓا مع ىرت عْمتُ ّاٌ كاٌ الغاىل ّاسبإنٌّ يبوً ػبوْه    -6

 اليظن الَٔا.
 تلٔـب اّاهعُ هنفق ّكلا مفاّلُ اكا مل كبثيع. -7
 الثغئل افب ىْ  اللماع ًب كل ايل خ٣ر مناح.ايل ٓقُٓ قال  -8
 ايل مأىُ هناْٗ اليقم ّمع اسبنٔ علٙ عقو فؽْلُ ًب اكىُ اّ اىفُ. -9

ايل فنزُٔ هاليقم اّ ا٤ٍياٌ خ٣ر مناح قال الثغيؤل، ّا٤ّفب اٌ   -10
 ٓل  الغاىل علٙ ٓقِ الٔينٚ ؽنق٘ ّٓغيل فنزُ.

ضوام٣ّ مواح    امونأٗ   ميع هايُ هنفوق ًب الغيولـب ا٤ّلوـب ا٢ اكا كاىوج     -11
 ّلقٍا ًب هايَا.

 اٌ ٓاقأ ًب كل مً ا٤ايال الد٣خ٘ هالانل ا٤مبً مً مأىُ. -12
 اٌ ٓخ  الغاىل افب زاىاُ ا٤مبً. -13
ايل الغاىل ٓقُٓ افب اىبنفخـب ّا٤ضوْي اٌ ٓووٌْ افب اىبيوواـب خو٣ر      -14

 مناح.
اٌ مبيع هقىُ عيق الثغئل هٔقِ لوٓافٗ ا٨ىثظَام ا٢ اٌ ؽبوال ىوخْي    -15

 ٍٕٛ مً ازواٛ هقىُ فٔوثفٕ هْب اىباٛ علُٔ.
 تئَفُ هعق الفنا  هدْة ىظٔ  اّ عبِْ. -16
اٌ ٓغيل كل قيه مً اقياو ازبيه الد٣خ٘ ًب كل ايول موً ا٤ايوال     -17

 الد٣خ٘.
 اٌ ٓغيل الغاىل مزلُٔ افب النكاثـب ّاٌ كاٌ ٍْ اللٖ ٓااٍن توفٔيُ. -18
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ل، ّا٤ّفب اٌ ٓخْل اٍثغال الغاىل هلكن اهلل ّها٨ىثغفام ضال الثغئ -19
َٕ ايًيَُِٗ ٢ىٔنا عيق تخلٔاُ: " ُٕ ََٖذا َ  َٔ َعِو َّىق َبَ  ََِزِجَ  ققِ  ايتُُؤََِّ  أق

ََُ٘ ََُُٓٗا َٚفقَزقتَ  ََُِّٓ٘ ُرٚ  ".َعفتَٛىق فقَعفتَٛىق بَِٝ
اٌ ٓوٌْ اىبغيل امٔيّا، ف٣ ؽبرب قبا مأٚ ًب هقٌ اىبٔج مً عٔب ىاهق اّ  -20

 ضافر هاىبْح.

  انغغمانغغم  يكشْٔاخيكشْٔاخ
 اقعافِ ضال الغيل ّعلُٔ ا٨نباع، ًّب ؽرب الواٍلٕ "ّآان اٌ تخعقِ". -1
 اٌ ٓوٌْ اىبٔج هـب مزلٕ الغاىل اك علُٔ اٌ ٓخ  افب زاىاُ. -2
 ضلق مأىُ اّ عاىثُ. -3
 ىث  ٍعن اهأُ. -4
 قٓ ٍامهُ. -5
 قٓ أظافنِ ّربلٔلَا. -6
 تنزٔل ٍعنِ. -7
 نّمٗ.ايلُ هاىباٛ اللٖ ىؾً هاليام اّ مالخّا ا٢ لربف اّ ٕ -8
 الثؾإ علٙ اىبٔج عيق الثغئل ا٢ ىبْلط٘ مازط٘. -9

امىال ايالثُ افب هٔج اشب٣ٛ اّ هالْعثُ، ّٓيثطب اٌ ؼبفن هلا ضفريٗ  -10
 ؽاّ٘.

 ػبعل مع اىبٔج ًب كفيُ ما ٓيخط مً هقىُ مً زلق ٍّعن ّىً ّعبِْ. -11
 ميع هاً اىبٔث٘ اكا كاىج ضام٣ّ. -12

ّا كطنمثُ ضّٔا ىْاٛ ٓياغٕ مناعاٗ عنْو قاعقٗ ضنم٘ اىب١مً مٔث (839ميوأل٘)
 عيق مخقماح الغيل اّ اخياِٛ اّ هعقِ.

 ٢ ؽبؿب اىبٔج هعق ففيُ لْ كاٌ اري طبثٌْ. (840ميوأل٘)
٢ ػبْه ذبئط اونو للطش اّ العننٗ هالوافْم ٢ّ زعلُ ًب ماٛ  (841ميوأل٘)

 ايلُ، ا٢ اٌ ٓوٌْ مْتُ هعق طْال اسبش اّ العننٗ.

  ذكفني ادلٛدذكفني ادلٛد
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ّ  توفـب اىبٔوج ّازوب كفواٜٕ، ىوْاٛ كواٌ اىبٔوج       اّ ؽيدوٙ   امونأٗ   مزو٣ّ ا
 ّغريّا اّ كاريّا.

 الوفً خ٣ر قاع: (842ميوأل٘)
 ٍّْ مً الينٗ افب النكا٘ ّا٤فٖل مً الْقم افب الخقو.  اىبٝوم: -1
 ٍّْ مً اىبيواـب افب ىْ  اليا .  الخنٔٓ: -2
 ّػبب اٌ ٓغإ كباو الاقٌ.  ا٤هام: -3

اكا تعلمح الخاع الد٣ر صبثنع٘ ٓوفٕ هاىبخقّم ّاكا مل ٓثنوً  (843ميوأل٘)
مً ّاضقٗ دبعل اهامّا ّا٢ فدْهّا، ّاٌ مل ٓثنوً ا٢ مً ٍق العْمٗ تعـب ا٢ 

 ىرتٍا.
 ٢ ٓعثرب ًب الثوفـب قْق الخنه٘. (844ميوأل٘)
 اٌ ٢ توٌْ الخاع الد٣خ٘ صبثنع٘. (845ميوأل٘)
ا٤ضْي اٌ ٢ذبوٕ أٖ قاع٘ موً الخاوع الود٣ر موا ذبثَوا موً        (846ميوأل٘)

 ازبيق ّاٌ ضْل اليرت هاجملنْع.
هاىبغْْة ّلْ ًب ضال ا٨ٕانام ٢ ػبْه الثوفـب جبلق اىبٔث٘ ٢ّ  (847ميوأل٘)

ليخْي الثوفـب ضٔيٝل، ّػبب ىوع الوفً اىبغْْة ّلْ هعوق الوقفً، ا٢ اٌ   
 ٓنٕٙ اىبالع، ّمع عقو مٕاِ ّضْْل اهلثع هاليوع فاىبنزع اسباكه.

٢ ػبْه الثوفـب جبلق اّ هَعن اّ ّهون موا ١ٓ٢كول سبنوُ ا٢ موع       (848ميوأل٘)
 عفٕ عيَا ًب ال٣ْٗ،.ا٨ٕانام، ٢ّ هاليسً ّلْ كاىج اليساى٘ يبا 

، امنأٗ  ٢ ػبْه الثوفـب هاسبنٓن اشبالٓ ّاٌ كاٌ اىبٔج طف٣ّ اّ (849ميوأل٘)
ّػبْه اٌ ٓوٌْ هاسبنٓن الْياعٕ ّاري اشبالٓ، ّاٌ فام ا٤من هـب الثوفـب 

 هاليسً اّ اسبنٓن فا٤قْٚ تخقٓه اسبنٓن.
ٓثطنل الوّص كفً الوّز٘ مالخّا أٖ ىْاٛ كاىج ائ٘ اّ فخريٗ،  (850ميوأل٘)

ّ ّغريٗ، فاٜن٘ اّ ميخاع٘، مقؽ٢ّْ هَا اّ اري مقؽْل هَا، عاقل٘ اّ كاريٗ ا
صبيْى٘، ضنٗ اّ ام٘، مأع٘ اّ ىاٍنٗ، اّ مالخ٘ مزعٔ٘، ّلْ كاٌ الوّص اري 

 مول  ٓعإ الْلٕ مً مال الوّص.
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ٓيخط كفً الوّز٘ عً الوّص مع عسوِ اّ موع تعٔٔيَوا الوفوً     (851ميوأل٘)
 هالّْٔ٘، ّكلا لْ تربع هُ مثربع.

يَا الوّص ّىنقُ ىام  اّ اّاهُ الثل  ّزب علُٔ  منٗ اكا كف (852ميوأل٘)
 اؽنٚ.

ا٤قْٚ اٌ م١ٌ دبَٔو  الوّز٘ يبا عقا الوفوً علوٙ الووّص ٢ّ     (853ميوأل٘)
 دبب علُٔ ىفخاح صبلً الفاذب٘.

الخووقم الْازووب مووً مخووقماح الغيوول ّقٔنوو٘ ا٤مل ّاليخوول     (854ميوأل٘)
 ّازنٗ اسبفام ّعبٍْا، ّكلا الوفً ١ٓؽل مً اّل تنك٘ اىبٔج، ّما هاف علٙ

الخقم الْازب فٔؾنص مً الدلذ اكا اّّٙ هُ اىبٔج ّا٢ تْق  علٙ ازاهٗ 
 الواام مً الْمخ٘ ًب ضَْْه اّ اٌ ٓثربع هُ مثربع.

ٓخثْن ًب الخقم الْازب علٙ ما ٍْ مياىب عنفوّا ّاكا امافّا   (855ميوأل٘)
 ما ٍْ االٙ قٔن٘ اضثاص الواٜق افب اكٌ الواام مً ضَْْه.

وفً فنً هٔج اىبال، ّالظاٍن اكا مل ٓوً للنٔج تنك٘ قبخقام ال (856ميوأل٘)
عقو ّزْهُ علٙ اىبيلنـب ٤ٌ الْازب الوفاٜٕ ٍْ الثوفـب ٢ اعااٛ الوفً 
ا٢ اٌ ٓثعلم اؽنازُ مً مال اىبٔج اّ مً هٔج اىبال، ّػبْه اٌ ٓعاٙ لعٔال 

 اىبٔج مً الوكاٗ ما ٓوفيْىُ هُ.
الوولٖ مبووْح ٍّووْ ضبوونو للطووش اّ العنوونٗ ٓوفووً كغووريِ فٔغاووٙ  (857ميوأل٘)

 ُ، ا٢ اٌ الأب ٢ مبيُ.ّزَُ ّمأى

  يغرذثاخ انركفنييغرذثاخ انركفني
العنام٘ للنزال ّٓوفٕ فَٔا اىبيونٙ طو٢ّْ ّعنٕوّا، ّا٤ّفب اٌ تووٌْ      -1

قبخقام ٓقام علٙ مأىُ ّػبعل طنفاٍا ذبج ضيوُ علوٙ ّوقمِ، الاونل    
ا٤مبً ميَا علٙ ازباىوب ا٤ٓيون موً الْوقم، ّا٤ٓيون علوٙ ا٤مبوً موً         

 الْقم.
 م٘، ّٓوفٕ فَٔا اىبينٙ.اىبخيع٘ للننأٗ هقل العنا -2
 لفاف٘ لدقَٓٔا َٓقاٌ هَا علٙ ظَنٍا. -3
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خ٣خ٘ أكمع ّىْوفّا اّ   امنأٗ  ؽنق٘ ٓعْب هَا ّىط اىبٔج مز٣ّ كاٌ اّ -4
عبِْ، ّٓوٌْ عنَٕا ٍربّا اّ أهٓوق، تَوق موً اسبخوًْٓ، خوه تلو  علوٙ        

 فؾلُٓ لفّا ٍقٓقّا علٙ ّزُ ٢ ٓظَن ميَنا ٍٕٛ افب النكاثـب.
 اللفاف٘ الْازا٘، ّا٤ّفب كْىَا هنفّا مباىّٔا.لفاف٘ اؽنٚ فْ   -5
اٌ ػبعل مخقامّا مً الخاً اّ عبِْ هـب الونزلـب حبٔوذ ٓيورت العوْمتـب      -6

ّْٕٓع علُٔ هعض اسبيْي، ّاٌ ؽٔ  ؽنّص ٍٕٛ مً فهونِ ػبعول فٔوُ    
هعض الخاً، ّكلا لْ ؽٔ  ؽنّص القو مً ميؾونٖ اىبٔوج اّ موً ُقاول     

 اىبنأٗ.

  يغرذثاخ انكفٍيغرذثاخ انكفٍ
 وفً فاٌ الياٌ ؼبَنٌّ هأكفاىَه ّٓثااٌٍْ هَا.ازافٗ ال -1
 اٌ ٓوٌْ مً الخاً. -2
 اٌ ٓوٌْ اهٔض. -3
 اٌ ٓوٌْ مً ؽالٓ اىبال ّطَْمِ ٢ مً اىبَثاَاح. -4
 اٌ ٓوٌْ مً الدْة اللٖ اضنو فُٔ اّ ّلٙ فُٔ. -5
اٌ ٓلخووٙ علووٙ الوفووً ٍووٕٛ مووً الوووافْم ّالوولمٓنٗ ٍّووٕ ىووْع طٔووب     -6

 ميطْ .
امٗ مً اسبقر اما اكا اماف الغاىل اٌ اٌ ٓوٌْ اىبااٍن للثوفـب علٙ طَ -7

ٓخووْو هووالثوفـب فٔيووثطب لووُ اٌ ٓغيوول ٓقٓووُ افب اىبوونفخـب ّمزلٔووُ افب      
 النكاثـب.

اٌ ٓوثب علٙ ضأٍ٘ نبٔع قاع الوفً مً الْازب ّاىبيوثطب ضثوٙ    -8
العنام٘ امسُ ّاىه اهُٔ، هأٌ ٓوثب ف٣ٌ هً ف٣ٌ ََٓق اٌ ٢ الُ ا٢ اهلل 

نقّا ّلٙ اهلل علُٔ ّآلُ ّىله مىْل اهلل ّاٌ ّضقِ ٢ ٍنٓع لُ، ّاٌ ضب
علّٔا ّاسبيً ّاسبيـب ّعلّٔا ّضبنقّا ّزعفنّا ّمْىٙ ّعلّٔا ّضبنقّا ّعلّٔا 
ّاسبيً ّاسبس٘ الخاٜه  اّلٔواٛ اهلل ّاّّؤاٛ مىوْل اهلل ّولٙ اهلل علٔوُ      
ّآلُ ّىله ّاٜنيت، ّاٌ الاعذ ّالدْاة ّالعخاة ضق،  ّػبْه اٌ ٓوثب 
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عٔ٘ علٙ قاع٘ مً قناِ ٍّواَُ اوري الوفوً ّتْٕوع علوٙ      الخنآٌ ّا٤ف
 ّقم اىبٔج اّ فْ  مأىُ ل٥مً مً الثلْر.

اٌ ٓوثب علٙ كفيوُ كبواو الخونآٌ ّقوق مّٖ اٌ مْىوٙ هوً زعفون علٔوُ          -9
الي٣و كفً هوفً فٔوُ ضوربٗ علَٔوا الخونآٌ كلوُ ّفعواٛ ازبٍْوً الْوغري         

 ّالواري.
َٔوٞ اليوقم ّالووافْم يبوا     اٌ َٓٔٞ كفيُ قال مْتوُ ّاليظون الٔوُ، ّكولا ٓ     -10

 ٓيثلومُ ايلُ.
ٓيثطب هلل الوفً للن١مً ّاٌ كاٌ ائّا، ًّب اشبرب: موً كفوً م١ميوّا     -11

 كاٌ كنً ٕنً كيْتُ افب ْٓو الخٔام٘.

  يكشْٔاخ انركفنييكشْٔاخ انركفني
 قاع الوفً هاسبقٓق. -1
عنل ا٤كناو ّا٤همام ا٢ اٌ ٓوٌْ الوفً قنُْٔ اللٖ لايُ ًب ضٔاتُ  -2

 خاع اهمامِ.ف٣ هأٌ هاكنامُ ّلوً ت
 تاؾري الوفً هقؽي٘ ا٤ٍٔاٛ الأا٘ النٓع ٢ّ هأٌ هالاؾْم ّالوافْم. -3
 كٌْ الوفً اىْف اّ ٓوثب علُٔ هاليْاف. -4
 كْىُ مً الوثاٌ ّلْ يبوّزّا. -5
 اىبناكي٘ ًب ٍناُٜ. -6
 زعل عنامثُ ه٣ ضيع. -7
 كْىُ طبٔاّا، هل ٓيثطب كٌْ كل قاع٘ ميُ ّّل٘ ّاضقٗ ه٣ ؽٔاط٘. -8

  يف احلُٕغيف احلُٕغ
يع الوافْم علٙ هقٌ اىبٔج ّػبب ميطُ علٙ اىبيازق الياع٘ ٍّٕ ٍّْ م

ازباَ٘ ّالٔقاٌ ّالنكاثاٌ ّاهَاما النزلـب، ّٓيثطب إاف٘ طنل ا٢ى  الَٔا، 
َّٓرتي اٌ ٓوٌْ هعق الغيل اّ الثٔنه، ّا٤ّفب اٌ ٓوٌْ قال الثوفـب ّػبْه 

 اٌ ٓوٌْ ًب اخياُٜ ّهعقِ.
 ّالواري، ّا٤ىدٙ ّاشبيدٙ ٢ فن  ًب ّزْة اسبيْي هـب الْغري (858ميوأل٘)
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ّاللكن، ّاسبن ّالعاق، َّٓنل اليت ًب العقٗ ّاىبعثو  ّاٌ كاٌ ؼبنو علَٔنا 
 اىثعنال الأب ضال اسبٔاٗ.

٢ ٓعثرب ًب الثطئط قْق الخنه٘، فٔسْه اٌ ٓااٍنِ الْيب اىبنٔو  (859ميوأل٘)
 آّٖا.

ٓوفوٕ ًب مخوقام كووافْم اسبيوْي اىبيونٙ، ّاقوول الفٖول مدخووال       (860ميوأل٘)
 اناو، ّا٤فٖل ميُ امهع٘ مداقٔل ٍنعٔ٘. 66ػ3ٍنعٕ ٍّْ 

ٓيخط ّزْة اسبيْي اكا مل ٓثنوً مً الوافْم ٢ّ ٓخْو مخامُ  (861ميوأل٘)
 طٔب آؽن.

 ٓونِ افؽال الوافْم ًب ميؾن اىبٔج ًّب عٔيُ ّاكىُ. (862ميوأل٘)
 اكا هاف الوافْم ْٕٓع علٙ ّقمِ. (863ميوأل٘)

 ٓونِ ّٕع اسبيْي علٙ اليعُ ّاتااع اليعُ قبسننٗ. (864ميوأل٘)
 ً تنه٘ قرب اسبيـب علُٔ الي٣و.ٓيثطب ؽلط الوافْم هَٕٛ م (865ميوأل٘)
ٓاقأ ًب الثطئط هازباَ٘ خه ٓثؾري ًب ىاٜن اىبيوازق فلوُ اٌ ٓاوقأ     (866ميوأل٘)

 هعق ازباَ٘ هالوفـب اّ النكاثـب اّ اهَامٕ النزلـب.
اكا كوواٌ مخووقام الوووافْم قلوو٣ّٔ حبٔووذ ٢ ٓوفووٕ ا٢ للغيوول اّ      (867ميوأل٘)

 للثطئط فٔخقو الغيل.

  نينياجلشٚذذاجلشٚذذ
 موع اىبٔوج ًب الخورب،    ـبزبنٓوقت ٓيثطب اىثطااهّا م١كقّا ّٕع ا (868ميوأل٘)

ًّب اشبرب اٌ ازبنٓقٗ تيفع اىب١مً ّالوافن ّاويً ّاىبئٞ، ّما فامج مطاو٘  
 ٓنفع عً اىبٔج علاة الخرب.

ا٤ّفب اٌ توْىا مً اليؾول ٍّوْ اىبَوَْم، ّاٌ مل ٓثٔيون فنوً       (869ميوأل٘)
اليقم ّا٢ فنً اشب٣ل أٖ الْفْال، اّ النماٌ، ّا٢ فوول عوْف مطوب    

 ٓقٗ الٔاهي٘.٢ّ توفٕ ازبن
ػبوٖ ازبنٓقٗ هخقم ٍرب ّا٤فٖل اٌ توٌْ هاْل كماع ّكلنوا   (870ميوأل٘)

 كاىج ازبنٓقٗ اكدن الظّا كاٌ اضيً ٤ىَا اهاأ ٓايّا، ّا٤ّفب اٌ ٓوثب علَٔا



 اة الاَامٗكث وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو   158

 

اىبٔج ّاىه اهُٔ ّاىُ ََٓق اٌ ٢ الُ ا٢ اهلل ّاٌ ضبنقّا مىْل اهلل ّلٙ اىه 
 اهلل علُٔ ّآلُ ّىله مع ككن امساٛ ا٤ٜن٘.

٤ّفب ّٕع اضقاٍنا ًب زاىاُ ا٤مبوً موً عيوق الرتقوْٗ افب موا      ا (871ميوأل٘)
هلغج ملْخ٘ هاقىُ، ّا٤ؽنٚ ًب زاىاُ ا٤ٓين مً عيق الرتقْٗ فْ  الخنٔٓ 
ذبج اللفاف٘ افب ما هلغج ّٓوفٕ افؽاهلنا مع اىبٔج علٙ أٖ عبْ ّهُ ٓثطخق 

 ا٨ىثطااة.
لووْ مل توووً ا٢ زنٓووقٗ ّاضووقٗ زعلووج عيووق زاىاووُ ا٤مبووً ّلووْ   (872ميوأل٘)

 تنكج ازبنٓقٗ ليئاٌ ّعبِْ ّٕعج فْ  قربِ.

  انرشٛٛغانرشٛٛغ
الثَووؤٔع ميوووثطب اىوووثطااهّا م١كوووقّا ٍّوووْ مياىوووا٘ ل٩عثاوووام    (873ميوأل٘)

ّا٨ىثغفام للنٔج ّفُٔ ضيً تْفٓع ّمكناو لوُ، ّّمفح ىْؤْ كودريٗ ًب    
 فٖلُ.

ٓيثطب ٤ّلٔواٛ اىبو١مً اىبٔوج اعو٣و اىبو١ميـب قبْتوُ لٔطٖونّا         (874ميوأل٘)
 ١ميـب اىباافمٗ افب كلع.زياهتُ ّال٣ْٗ علُٔ، ّٓيثطب للن

  آداب انرشٛٛغآداب انرشٛٛغ
اٌ ٓخْل اىبَٔع ّاريِ آّٖا اكا ىظون افب ازبيواهٗ اىوا هلل ّاىوا الٔوُ       ا٤ّل :

 مازعٌْ، اّ اٌ ٓخْل اسبنق هلل اللٖ مل ػبعلين مً اليْاف اىبؾرتو.
اٌ ٓخْل ضـب هبل ازبياهٗ: هيه اهلل ّهاهلل ّّلٙ اهلل علٙ ضبنق  الداىٕ :

 اافن للن١ميـب ّاىب١مياح. ّآل ضبنق اللَه
اٌ مبَٕ ؽل  ازبيواهٗ اّ زاىأَوا اك ٓوونِ النكوْة ا٢ لعولم،       الدالذ :

 ّا٤ّفب ازثياة اىبَٕ ققامَا.
اٌ ذبنل ازبياهٗ علٙ ا٤كثال ٢ علٙ اسبْٔاٌ ّاليؤامٗ ا٢ موع    الناهع :

 اىبَخ٘ اّ طْل اىبياف٘.
 اٌ اىبْح ىٔقمكُ. اٌ ٓوٌْ اىبَٔع ؽاٍعّا مثفونّا عاىبّا اشبامً :

 اٌ ٓلخٙ علَٔا اااٛ ؽال مً الوٓي٘ لْىّا ّىخَّا. اليافٌ :
 اٌ ؼبنل امهع٘ مً اىبَٔعـب ازبياهٗ ّػبْه ا٤كدن. الياهع :
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تنهٔووع الَووؾٓ الْاضووق ًب هبوول اليوونٓن قبعيووٙ اٌ ؼبنلووُ مووً  الدووامً :
خوه  زْاىاُ ا٤مهع٘ هالثعاقب ّاٌ ٓاقأ مخقم٘ الينٓن مً زَ٘ مبـب اىبٔج، 

م١ؽنتُ الٔنيٙ علٙ عاتق اىبَٔع ا٤مبوً خوه مو١ؽنٗ ا٤ٓيون علوٙ عاتخوُ       
 ا٤ٓين خه ٓيثخل افب مخقم٘ الينٓن الٔينٚ.

اٌ ٓظَوون علووٙ ّوواضب اىبْوؤا٘ ًب ٍٔٝثووُ ّهٓووُ مووا ٓووقل علووٙ    الثاىووع :
مْٔاثُ، كأٌ ٓوٌْ ه٣ مفاٛ ّا٤ّفب اٌ ٓيَغل ها٨ىرتزاع أٖ قوْل اىوا   

 هلل ّاىا الُٔ مازعٌْ.

  ْٔاخ انرشٛٛغْٔاخ انرشٛٛغيكشيكش
 الٖطع ّاللعب ّاللَْ. -1
الو٣و هغري اللكن ّالقعاٛ ّا٨ىثغفام ضثٙ ّمف اليَٕ عً ى٣و اىبَٔع  -2

 علٙ اريِ.
 تَٔٔع اليياٛ ازبياهٗ. -3
 ا٨ىناع ًب اىبَٕ علٙ ّزُ ٓياًب النفق هاىبٔج. -4
ٕنة الٔق علٙ الفؾل اّ علٙ الٔق ا٤ؽنٚ عيق الثَٔٔع هل ّعيق تلخٕ  -5

 ىاأ الْفاٗ.
 ع ازبياهٗ هاليام ّلْ صبننٗ ا٢ ًب اللٔل فٔسْه اىبْااؼ.اتاا -6
الخٔاو عيق منّم ازبياهٗ اٌ كاٌ زاليّا ا٢ اٌ ٓوٌْ اىبٔج كافنّا ل٣ٝ ٓعلْ  -7

 علٙ اىبيلنـب.
 ٓونِ هبل زياهٗ النزل ّاىبنأٗ علٙ ىنٓن ّاضق ّا٤ضْي الرتن. -8
، يبا ٓوٌْ اٌ ٓخْل ّاضب اىبْٔا٘ امفخْا هُ اّ اىثغفنّا لُ اّ قفْا هُ -9

 فُٔ اىَغال عً الثقهن ّالثفون ّا٨تعاظ ا٢ مع ّزْف النازع.
 انصالة عهى انًيج

دبب ال٣ْٗ علٙ كل ميله مً اري فن  هـب الََٔق ّالعوافل    (875ميوأل٘)
ّالفاىق ّمنتوب الوااٜن ّقاتل ىفيُ ٢ّ دبْه علٙ الوافن هخينُٔ الفانٖ 

 ّاىبلٕ اكا ماح ه٣ تْه٘.
ال اىبيوولنـب اكا مل ٓالغووْا ىووج تيوثطب الْوو٣ٗ علووٙ اطفو   -1 (876ميوأل٘)
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لويَا ٢ دبب علٙ اىبٔج ا٢ اكا  -2ىيـب هل ّاٌ ماح الافل ضال تْلقِ ضّٔا، 
 ٢ ٣ّٗ علٙ مً ّلق مٔثّا. -3هل، عننِ ىج ىيـب، 

ٓلطق هاىبيوله ًب ّزوْة الْو٣ٗ علٔوُ موً ّزوق مٔثوّا ًب هو٣ف          (877ميوأل٘)
     ّ زوق فَٔوا ميوله    اىبيلنـب، ّكولا لخؤط فام ا٨ىو٣و ّفام الوفون آٖوّا،اكا 

 ؼبثنل كْىُ ميُ.
 َٓرتي ا٨مباٌ ّا٨كٌ مً الْلٕ ًب ّط٘ ال٣ْٗ علٙ اىبٔج. (878ميوأل٘)
ا٤قْٚ ّط٘ ٣ّٗ الْيب اىبنٔو، ًّب ازواَٜا ّىخْي ال٣ْٗ  (879ميوأل٘)

 عً اىبولفـب الاالغـب ميع.

  أٔاٌ انصالج ػهٗ ادلٛدأٔاٌ انصالج ػهٗ ادلٛد
َٓرتي اٌ توٌْ ال٣ْٗ هعق الغيل ّالثوفـب ّقال القفً، ّلْ  (880ميوأل٘)

لثٔنه ٢ تيخط ال٣ْٗ، ّكلا لْ مل ٓثنوً مً الثوفـب فثيرت تعلم الغيل ّا
 عْمتُ ّلْ هالرتاة ّْٓلٙ علُٔ.

اكا تعلم ففوً اىبٔوج ٢ تيوخط الْازاواح ا٤ؽونٚ موً الغيول         (881ميوأل٘)
 ّالثوفـب ّال٣ْٗ علُٔ.

  ئرٌ انٕيلئرٌ انٕيل
اكا تعقف ا٤ّلٔاٛ ًب منتا٘ ّاضقٗ كنا لْ كاٌ للنٔج عقٗ ا٢ّف  (882ميوأل٘)

ً الْلق ا٤كرب اللٖ لُ اسباْٗ ّعلُٔ قٖاٛ ما فاتُ ٓوفٕ هال٣ْٗ علُٔ ا٨كٌ م
ًب ال٣ْٗ ّلخاعقٗ ىفٕ اسبنص، ىعه لول ّاضق مً ا٢ّفِ ا٦ؽونًٓ الْو٣ٗ   

 علُٔ مً اري اىثٝلاٌ مً الاخٔ٘.
َٓرتي ًب ّط٘ ال٣ْٗ علٙ اىبٔج افب زاىب ا٨مباٌ ا٨كٌ مً  (883ميوأل٘)

نفٗ اّ ًب نباعو٘  ، ّػبْه هلا اٌ تْلٕ علٙ اىبٔج ميفو امنأٗ  ّلُٔ ّاٌ كاىج
 اليياٛ اّ ؽل  النزال ىْاٛ كاٌ اىبٔج ككنّا اّ اىدٙ.

ػبْه اٌ تأكٌ ٤منأٗ هالْو٣ٗ علٔوُ اكا مل ؼبٖون مزول ْٓولٕ       (884ميوأل٘)
 علُٔ، ّاكا امج اىبنأٗ نباع٘ اليياٛ تخْو ًب ّفًَ ٢ّ تثخقو علًَٔ.

اكا اّّٙ اىبٔج هوأٌ ْٓولٕ علٔوُ ٍوؾٓ معوـب تيفول الّْؤ٘         (885ميوأل٘)
 ّا٤ضْي اكٌ الْلٕ.
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  نصالج مجاػحنصالج مجاػحاا
ٓيثطب اتٔاٌ ال٣ْٗ نباع٘، ّالظاٍن عقو اٍرتاي العقال٘ ًب  (886ميوأل٘)

ا٨ماو ٤ٌ الئْْ ّمفح هلكن الْلٕ ٣ّّتُ علُٔ موً اوري تخٔٔوق، ٤ٌّ    
مأٍ٘ ال٣ْٗ علٙ اىبٔج ىْع فعاٛ ّلًٔ فَٔا مكْع ٢ّ ىسْف، ىعه اعثاوام  

 ازثناع ٍناٜط ا٨مام٘ فُٔ ٍْ ا٢ضْي.
ٔج اٍؾأ مثعقفٌّ فنافٚ ًب همواٌ  ػبْه اٌ ْٓلٕ علٙ اىب (887ميوأل٘)

ّاضق، اّ نباع٘ هعق نباع٘، ّٓيْٖ اىبْلٕ الْزْة ا٢ اكا فن  مً ال٣ْٗ 
علُٔ اضق ا٤ٍؾأ فٔيْٖ ا٨ىثطااة ّللا ػبْه ًب ال٣ْٗ نباع٘ اٌ ٓيْٖ 
ا٨ماو ّكل ّاضق مً اىبأمْمـب الْزْة لعقو ىخْطُ ما مل ٓثه ّاضق ميَه 

 ٣ّتُ. 
و ًب ال٣ْٗ علٙ اىبٔج عً اىبأمْمـب ٍؤّٝا اك ٢  ٢ ٓثطنل ا٨ما (888ميوأل٘)

 قناٛٗ فَٔا ّٓخ  اىبأمْمٌْ ؽل  ا٨ماو ّٓونِ ّقْفَه افب زياُ.
ػبْه ٣ّٗ العوناٗ إوانامّا علوٙ اىبٔوج فونافٚ ّ نباعو٘ ٢ّ        (889ميوأل٘)

ٓثخقو ا٨ماو علَٔه ّػبب علٙ كل ّاضق ميَه ىرت عْمتُ ّلْ هٔقٓوُ، ّموع   
 تعلم ىرت العْمٗ ْٓلٙ عً زلٌْ.

تخ  اليياٛ ؽل  النزال ًب ازبناع٘، ّاسباٜض تخ  ًب ّ   (890ميوأل٘)
 ّضقٍا.

ػبْه ًب ال٣ْٗ علوٙ اىبٔوج العوقّل موً امواو افب امواو ّػبوْه         (891ميوأل٘)
قاعَا اؽثٔامّا، ّالعوقّل عوً ازبناعو٘ افب ا٨ىفوناف اكا مل ٓووً هعٔوقّا عوً        

 ازبياهٗ هعقّا فاضَّا، ّلًٔ مً ضاٜل هٔيُ ّهٔيَا ٢ّ ؽبنص عً اواكاٗ هلا.
اكا كّان قال ا٨ماو ًب الثوواري ا٤ّل لوُ اٌ ٓيفونف ّلوُ اٌ ٓخاوع       (892ميوأل٘)

٣ّتُ ّػبقف الثواري مع ا٨ماو، اما اكا كّان قال ا٨ماو ًب الثوواري الدواىٕ اّ   
الدالذ اّ الناهع فلُ اٌ ْٓورب ضثوٙ ٓوورب ا٨مواو ّٓخونأ معوُ الوقعاٛ ّلوُ اٌ         

 ٓيفنف.
ٓوووٌْ علٔووُ ػبوْه الووقؽْل ًب الْوو٣ٗ علووٙ اىبٔوج ًب أٖ ضووال    (893ميوأل٘)



 اة الاَامٗكث وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو   162

 

ا٨ماو فاكا كاٌ ا٨ماو ًب الثواري الدالوذ، ٓوورب الوقاؽل ّػبعلوُ اّل ّو٣تُ      
ّٓأتٕ هْظٔفثُ مً القعاٛ ّهعوق الثوواري ا٤ّل ّاكا فون  ا٨مواو ٓوأتٕ هالاخٔو٘       
طبفف٘ ّلُ اٌ ٓأتٕ هالثوارياح ٢ّٛ مً اري فعاٛ، ّػبْه اكبامَا ؽل  ازبياهٗ 

 ؽنٚ.اٌ اموً ا٨ىثخاال ّالَناٜط ا٤

  كٛفٛح انصالج ػهٗ ادلٛدكٛفٛح انصالج ػهٗ ادلٛد
خبنً تووارياح موع الوقعاٛ    اللٖ ٓخْو هال٣ْٗ علٙ اىبٔج ٌ ٓأتٕ إٍّٔ 

 قل ما ػبوٖ فَٔا:أّ
 اهلل اكرب    اٍَق اٌ ٢ الُ ا٢ اهلل ّاٍَق اٌ ضبنقّا مىْل اهلل. 
 اهلل اكرب    اللَه ّل علٙ ضبنق ّآل ضبنق. 
 مياح.اهلل اكرب    اللَه اافن للن١ميـب ّاىب١ 
 اهلل اكرب    اللَه اافن هللا اىبٔج. 
 اهلل اكرب. 

ّا٤ّفب اٌ ٓخْل هعق الثوواريٗ ا٤ّفب اٌ كواٌ اىبٔوج طفو٣ّ: اللوَه ازعلوُ       
 ٤هُْٓ ّليا ىلفّا ّفنطّا ّازنّا.

ًب الوقعاٛ   ا٨زثَواف ّللنْلٕ علٙ اىبٔج أٌ ٓأتٕ هالثوارياح اشبني٘ مع 
 مزاٛ الدْاة كا٦تٕ:

        اٍَق أٌ ٢ ملُ م٢ اهلل ّضوقِ ٢ ٍونٓع لوُ مهلوا ّاضوقا ّونقا        " :اهلل أكرب  
فنفا ضٔا قْٔما فاٜنا أهقا مل ٓثؾل ّاضا٘ ٢ّ ّلوقا. ّاٍوَق أٌ ضبنوقا    

هاهلقٚ ّفًٓ اسبق لٔظَنِ علٙ القًٓ كلوُ ّلوْ كونِ    هعدُ عاقِ ّمىْلُ 
 اىبَنكٌْ " 

نوق ّآل ضبنوق   " اللَه ّول علوٙ ضبنوق ّآل ضبنوق ّهوامن علوٙ ضب      اهلل أكرب: 
ّامضووه ضبنووقا ّآل ضبنووق افٖوول مووا ّوولٔج ّهامكووج ّتنهبووج علووٙ  

ّّوول علووٙ نبٔووع ا٢ىأوواٛ  اللووَه ، اهوونأٍه ّآل اهوونأٍه اىووع هبٔووق  
 ّاىبنىلـب " 

ّاىبيلنـب ّاىبيولناح ا٢ضٔواٛ   ، " اللَه اافن للن١ميـب ّاىب١مياح  :اهلل أكرب
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اح مىوع علوٙ كول ٍوٞ     تاهع اللَه هٔييا ّهٔيَه هواشبري ، مْاح ميَه ّا٤
 تخقٓن "

ىوول   مثعأّاهً  نعاِقّاهً  نعاق٫ ياقام٪ُق" اللَه مٌ ٍلا اىبيسٙ  :اهلل أكرب 
هع ّأىج ؽري ميوّل هُ اللَه اىع قاٖج مّضُ الٔع ّقوق اضثواص مفب   

 ؟مهبثع ّاىج اين عً علاهُ 
ًب  اللَه اىا ٢ ىعله ميُ م٢ ؽريا ّأىج اعله هُ ميا. اللَه اٌ كاٌ ضبييا فووف 

 .مضياىُ ّاٌ كاٌ مئٝا فثساّه عً ىٔٝاتُ ّاافن ليا ّلُ
 . اضَنِ مع مً ٓث٢ِْ ّؼباُ ّأهعقِ يبً ٓثربأ ميُ ّٓاغُٖ اللَه
 . العاىبـب لُمُ ّهٔيُ ّامهبيا مكا تْفٔثيا ٓا هٔي لّعّناسبخُ هيأع  اللَه
علٙ عخاوُ ًب الغواهنًٓ ّازعلوُ     ؽل أّعلٔـب  علٙأاكثاُ عيقن ًب  اللَه

 ".ّآاىا هنهبثع ٓا امضه الناهبـب مهبُأّ، مً مفخاٛ ضبنق ّآلُ الااٍنًٓ 
 :  اشبامي٘ ٗخه ؽبثه ال٣ْٗ هالثواري

 . اهلل أكرب
ًّب أٌ ٓخْل هعوق الفونا  موً الْو٣ٗ " مهيوا آتيوا ًب الوقىٔا ضيوي٘          ّفبّا٤

لا ٓخْل هقل قْلُ " ٍو  امنأٗ  ّاٌ كاٌ اىبٔج (1)"ا٦ؽنٗ ضيي٘ ّقيا علاة اليام
هيواٜن   ٕأتّٓمثع " أ ٘هيأّهي٘ عاقن أأمثع ّ قامياقاىبيسٙ... "  ٍلِ اىبيساٗ 

 .٘م١ىدالٖناٜن 
كا ىخْج الثوارياح ىَّْا دبب ا٨عافٗ ا٢ اكا مل تفج اىبْا٢ٗ م (894ميوأل٘)

فٔثه الثوارياح اشبنً، ّػبْه اٌ توٌْ الثوارياح اقل مً وبً ًب ضوال  
 الثخٔ٘.

ىبأخْم هـب الثوارياح ما فاموج  ػبْه قناٛٗ الخنآٌ ّالقعاٛ هغري ا (895ميوأل٘)
 ّْمٗ ال٣ْٗ ضبفْظ٘.

ػبب العنهٔو٘ ًب ا٤فعٔو٘ هخوقم الْازوب ّفٔنوا هاف علٔوُ ػبوْه         (896ميوأل٘)
 القعاٛ هلغ٘ اؽنٚ اريٍا.

                                                           

 .201ىْمٗ الاخنٗ  (1)
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لًٔ ًب ٣ّٗ اىبٔج أكاٌ أّ اقام٘ أّ قناٛٗ الفاذبو٘ أّ مكوْع أّ    (897ميوأل٘)
ىسْف أّ قيْح أّ تََق أّ ى٣و، ّاٌ أتٙ هَٕٛ ميَا هعيْاٌ الثَنٓع كاٌ 

 نامّا.ض
ّ  (898ميوأل٘) ػبوْه اٌ ٓوأتٕ هالٖوناٜن     امونأٗ   اكا مل ٓعله اٌ اىبٔج مزول ا

ملكنٗ هلطواظ الَوؾٓ ّالويعُ ّالاوقٌ ّاٌ ٓوأتٕ هَوا م١ىدو٘ هلطواظ ازبدو٘          
 ّازبياهٗ.

اكا ٍع ًب الثوارياح هـب ا٤قل ّا٤كدن هيٙ علٙ ا٤قل، ىعه لْ  (899ميوأل٘)
لياهخ٘ ٓاين علوٙ  كاٌ مَغ٢ّْ  ًب القعاٛ ًب الثالٔ٘  ٍّع ًب اتٔاىُ للثواريٗ ا

ا٨تٔاٌ هَا لخاعقٗ الثساّه كنا لْ كاٌ ًب القعاٛ هعق الداىٔ٘ ٍّع ًب الثواريٗ 
 ا٤ّفب فاىُ ٓاين علٙ ا٨تٔاٌ هَا.

ػبْه اٌ ٓخنأ ا٤فعٔ٘ مً كثاة هٔقِ اّ أماموُ ؽّْْوّا اكا مل    (900ميوأل٘)
 ٓوً ضافظّا هلا.

  ششائػ صالج ادلٛدششائػ صالج ادلٛد
 ٍّٕ امْم:

 فب مبـب اىبْلٕ ّمز٣ِ افب ٓيامِ.اٌ ْٕٓع اىبٔج ميثلخّٔا ّمأىُ ا -1
 اٌ ٓوٌْ اىبْلٕ ؽلفُ ضباكّٓا لُ ا٢ اٌ ٓوٌْ ّ  اىبْلـب ط٣ّْٓ. -2
 اٌ ٓوٌْ اىبٔج ضإنّا علٙ ا٤قْٚ. -3
اٌ ٢ ٓوٌْ هـب اىبْلٕ ّاىبٔج ضاٜل كيرت اّ زقام ٢ّ ٖٓن اٌ ٓوٌْ  -4

 اىبٔج ًب تاهْح ّ عبِْ.
الْقْل عيقِ ا٢ مً  اٌ ٢ ٓوٌْ هٔيَنا هعق مفني علٙ ّزُ ٢ ْٓق  -5

 اىبأمْو مع اتْال الْفْل.
 اىثخاال اىبْلٕ الخال٘. -6
 اٌ ٓوٌْ اىبْلٕ قاٜنّا ميثخنّا. -7
تعٔـب اىبٔج ّلْ انبا٢ّ ّعلٙ ّزُ ٓنفع ا٨َٓاو، ّلْ ٓيْٖ ال٣ْٗ علٙ  -8

 اىبٔج اسبإن اّ اللٖ عٔيُ اماو ازبناع٘.
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 قْق الخنه٘. -9
 اهاض٘ مواٌ اىبْلٕ. -10
 اح ّا٤فعٔ٘ علٙ ّزُ ٢ كبطٙ ّْمٗ ال٣ْٗ.اىبْا٢ٗ هـب الثواري -11
 اٌ توٌْ ال٣ْٗ هعق الثغئل ّالثوفـب ّاسبيْي كنا تخقو. -12

٢ ٓعثوورب ًب الْوو٣ٗ علووٙ اىبٔووج الاَووامٗ مووً اسبووقر ّاشباووذ    (901ميوأل٘)
 ّاهاض٘ اللااٌ ّىرت العْمٗ، ّا٤ضْي اعثاام ٍناٜط ال٣ْٗ فَٔا.

 ػبْه اٌ ت١فٚ ال٣ْٗ مً زلٌْ ىبً عسو عً الخٔاو. (902ميوأل٘)
اكا فام ا٤من هـب الخٔاو ه٣ اىثخنام، ّازبلٌْ موع ا٨ىوثخنام    (903ميوأل٘)

 ٓخقو الخٔاو.
اكا مل مبوً ا٨ىثخاال ا٣ّّ ىخط، ّاٌ اٍثاُ ّٕع علٙ امهع  (904ميوأل٘)

زَاح ا٢ اكا ؽٔ  علٙ اىبٔج الفياف ّعبِْ مً اىااة الثعسٔل ّالٖنّمٗ 
 فٔثؾري ّاٌ كاىج زَ٘ الخال٘ مظيْى٘ ّلٙ الَٔا.

٣ٗ اٌ اىبٔج مواْهّا ّزاج ا٨عافٗ هعق زعلوُ  اكا تاـب هعق الْ (905ميوأل٘)
 ميثلخّٔا علٙ قفاِ.

ػبب اٌ توٌْ ال٣ْٗ قال القفً ّاكا مل ْٓل علٙ اىبٔج ضثٙ  (906ميوأل٘)
ففً، ْٓلٙ علٙ قربِ ىْاٛ كاٌ تأؽري ال٣ْٗ عْٔاىّا اّ ىئاىّا اّ عً علم، 
ّكوولا اكا خاووج هاوو٣ٌ الْوو٣ٗ ّقووق ففووً اىبٔووج، ّاكا كوواٌ اىبٔووج ًب مووواٌ   

 ة ّاىبْلٕ ًب مواٌ مااؼ ّطج ال٣ْٗ.مغْْ
ػبْه الثٔنه ل٣ْٗ ازبياهٗ ّاٌ كاٌ مثنويّا مً اىباٛ، ّا٢ضْي  (907ميوأل٘)

ا٨قثْام علٙ ّْمٗ عقو الوثنوً موً الْٕوْٛ اّ الغيول اّ ؽوْل فوْح       
 ال٣ْٗ.

ا٤قْٚ تنن الو٣و اخياٛ ال٣ْٗ علوٙ اىبٔوج هوالو٣و ًب اخياَٜوا      (908ميوأل٘)
 ٣ْٗ ّافعٔثَا.ّا٤ضْي تنن الو٣و ًب اري افعال ال

اكا ّزق اخياٌ اضقٍنا ٓيثأع ال٣ْٗ قاٜنّا ّا٦ؽن مً زلٌْ  (909ميوأل٘)
 فا٤قْٚ تعـب ال٣ْٗ علٙ ا٤ّل لخقمتُ علٙ ا٨مثدال للثولٔ  ا٨ؽثٔامٖ.
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لْ ٍع ٍل ّلٙ اضق علٙ اىبٔج اّ ٢، هيٙ علٙ عقو ال٣ْٗ  (910ميوأل٘)
 علُٔ، ّاٌ عله هال٣ْٗ علُٔ ٍّع ًب ّطثَا هيٙ علٙ الْوط٘، ّلوْ علوه   

 فيافٍا ّزاج ا٨عافٗ.
اكا ّلٙ ٍؾٓ علٙ اىبٔج معثخقّا ّط٘ ال٣ْٗ حبيب تخلٔقِ  (911ميوأل٘)

اّ ازثَافِ ٢ دبب ال٣ْٗ علٙ مً ٓعثخق فيافٍا حبيب تخلٔقِ اّ ازثَافِ 
 ا٢ اكا عله هأىَا هاطل٘.

ػبْه تونام ال٣ْٗ علٙ اىبٔج ىْاٛ اذبق اىبْلٕ اّ تعقف، لويُ  (912ميوأل٘)
 ل العله ّالَنل ّالثخْٚ.مونِّ ا٢ اكا كاٌ اىبٔج مً اٍ

٢ ٓياُ الخرب مً ازل ال٣ْٗ علٙ اىبٔج هل ْٓلٙ علٙ الخورب   (913ميوأل٘)
 مع مناعاٗ الَناٜط مً ا٨ىثخاال ّاريِ ّاٌ كاٌ هعق ْٓو ّلٔل٘ اّ اكدن.

 دبْه ال٣ْٗ علٙ الخرب ّاٌ ّلٕ علٙ اىبٔج قال القفً. (914ميوأل٘)
دبْه ال٣ْٗ علٙ اىبٔج ًب نبٔع ا٤ّقاح ه٣ كناٍ٘، ضثوٙ ًب   (915ميوأل٘)

٤ّقاح اليت ٓونِ اليافل٘ فَٔوا، ىوْاٛ كاىوج الْو٣ٗ علوٙ اىبٔوج ّازاو٘ اّ        ا
 ميثطا٘.

ٓيثطب اىباافمٗ افب ال٣ْٗ علٙ اىبٔج ّاٌ اتفخج مع الفنٖٓ٘  (916ميوأل٘)
الْٔمٔ٘ ا٢ اٌ ؽبال فْح ّقج الفنٖٓ٘، ّا٤ّفب تخقمبَا علٙ اليافل٘ ّعلٙ 

ج الفنٖٓ٘ قٖاٛ الفنٖٓ٘، ّاكا ضْل الثعامل هـب اشبْل علُٔ ّفْاح ّق
 الْٔمٔ٘ تخقو الفنٖٓ٘ ّاٌ اىثلوو ا٤من ال٣ْٗ علُٔ هعق القفً.

٢ ػبوْه اتٔوواٌ ّوو٣ٗ اىبٔووج اخيوواٛ الفنٖٓوو٘ ّاٌ مل توووً ماضٔوو٘   (917ميوأل٘)
 لْْمتَا كنا ًب ا٨قثْام علٙ الثوارياح.

  ذؼذد ادلٛدذؼذد ادلٛد
ػبْه ال٣ْٗ علٙ مٔثـب ٣ّٗ ّاضقٗ ّػبْه الْو٣ٗ علوٙ كول     (918ميوأل٘)

 ّفب.ّاضق ميَنا ميفنفّا ٍّْ ا٤
اكا أضٖن ًب اخياٛ ال٣ْٗ علٙ اىبٔج مٔوج آؽون ٓوثؾري اىبْولٕ      (919ميوأل٘)

 هـب ّزِْ:
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 اٌ ٓثه ال٣ْٗ علٙ ا٤ّل خه ٓأتٕ هال٣ْٗ علٙ الداىٕ. -1
 قاع ال٣ْٗ ّاىثٝيافَا هيطْ الثَنٓع. -2
الثَنٓع ًب الثوارياح الااقٔ٘ هالئ٘ ّالفعل ّاتٔاٌ القعاٛ لول ميَنا قبا  -3

ٗ للداىٕ هعق كباو ال٣ْٗ علٙ ا٤ّل،  مد٣ّ اكا ؽبُْ، ّا٨تٔاٌ هاخٔ٘ ال٣ْ
ضٖن اىبٔج الداىٕ قال الثواريٗ الناهع٘ ٓوأتٕ هالوقعاٛ لو٥ّل ٍّوْ اللوَه      
اافن هللا اىبٔج، خه هالقعاٛ للداىٕ ٍّْ اتٔاٌ الََافتـب،خه ٓأتٕ هالثواريٗ 
اشبامي٘ ل٥ّل ّهَا تثه ال٣ْٗ علُٔ ّٓأتٕ هالقعاٛ للداىٕ ٍّْ اللَه ّل 
علٙ ضبنق ّآل ضبنق، خه ٓأتٕ هالثواريٗ الدالد٘ للنٔوج الدواىٕ ّٓيوثنن ًب    

 ال٣ْٗ علٙ الداىٕ.

  آداب انصالج ػهٗ ادلٛدآداب انصالج ػهٗ ادلٛد
 اٌ ٓوٌْ اىبْلٕ علٙ طَامٗ تّْٕأ اّ اي٣ّ اّ تٔننّا. -1
اٌ ٓخ  ا٨ماو ّاىبيفنف عيق ّىط ازبياهٗ اكا كاٌ اىبٔج مز٣ّ هل مالق  -2

لق ا٤ىدٙ، ّٓثؾري ًب اشبيدٙ، ّلْ ٍنن اللكن، ّعيق ّقم اىبنأٗ  هل ما
هـب الولكن ّا٤ىدوٙ ًب الْو٣ٗ زعول ّىوط النزول ًب قاوال ّوقم اىبونأٗ          

 ّٓوٌْ النزل اقنة الُٔ ّلْ كاٌ طف٣ّ عننِ ىج ىيـب.
اٌ ٓوووٌْ اىبْوولٕ ضافٔووّا، ّٓووونِ الْوو٣ٗ هاسبوولاٛ ٢ّ هووأٌ هوواشب          -3

 ّازبْمة.
 ع علٙ ا٤قْٚ.مفع الٔقًٓ عيق الثواري ا٤ّل هل عيق ازبنٔ -4
 اٌ ٓخ  قنٓاّا مً ازبياهٗ. -5
اٌ ٓنفع ا٨ماو ّاىبيفنف ّْتُ هالثوارياح هل ّا٤فعٔو٘ آٖوّا ّاٌ ٓيون     -6

 اىبأمْو.
 اؽثٔام اىبْإع اىبعثافٗ لل٣ْٗ  اليت ٍٕ مظاٌ ا٨زثناع ّكدنٗ اىبْلـب. -7
 اٌ ٢ تْقع ًب اىبيازق فاىُ مونِّ عقا اىبيسق اسبناو. -8
 .امنأٗ  اىبيفنف ّلْاٌ توٌْ نباع٘ ّٓوفٕ  -9

اٌ ٓخوو  اىبووأمْو اٌ كوواٌ ّاضووقّا ؽلوو  ا٨موواو خبوو٣ل الْٔمٔوو٘، ضٔووذ  -10
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 ٓيثطب ّقْفُ اٌ كاٌ ّاضقّا افب زياُ.
 ا٨زثَاف ًب القعاٛ للنٔج ّاىب١ميـب. -11
 اٌ ٓخْل "ال٣ْٗ" خ٣ر مناح. -12
اكا ازثنعج عقٗ زياٜو فا٤ّفب ال٣ْٗ علٙ كل ّاضقٗ ميفونفٗ، ّاٌ    -13

لنْلٕ اٌ ٖٓع ازبنٔع ققامُ مع اواكاٗ مع كٌْ النزل اماف الثَنٓع فل
اقنة الُٔ مً اىبنأٗ، ّلُ اٌ ػبعل ازبنٔع ّفّا ّاضقّا علٙ اٌ ٓوٌْ مأٌ 
كل ّاضق عيق الٔ٘ ا٦ؽن، مع مناعاٗ تدئو٘ الٖونري ّنبعوُ ّتولكريِ اّ     
تأىٔدُ هعق الثواري الناهوع، ّػبوْه الثولكري ًب ازبنٔوع هلطواظ لفوظ اىبٔوج،        

 الثأىٔذ هلطاظ ازبياهٗ. ّػبْه
 انذفٍ

ففً اىبٔج ّازب كفاٜٕ قبعيٙ مْاماتُ ًب ا٤مل قبخقام ١ٓمً علٙ زيقِ 
مً اليااع ّمً آلاٛ مؼبُ للياٌ، ٢ّ ػبوْه موع الخوقمٗ ّٕوعُ ًب هيواٛ اّ ًب      

 تاهْح ّلْ مً ضسن مً اري مْاماٗ ًب ا٢مل.
لوٙ  ػبب اٌ ٓوٌْ اىبٔج ًب ضوال الوقفً ميوثخال الخالو٘ ٍّوْ ع      (920ميوأل٘)

زياُ ا٤مبً حبٔوذ ٓووٌْ مأىوُ افب اىبغونة، ّمزو٣ِ افب اىبَون ، ّْٕٓوع        
حبيب زَ٘ الخال٘ ًب هلقِ حبٔذ توٌْ مخافٓه هقىُ افب الخال٘، ّكلا لْ كاٌ 

 زيقّا ه٣ مأٌ اّ ّقمّا فخط.
الخرب افٖل ّاضْي مً الينفاة، ٢ّ ػبوْه اٌ تووٌْ الااخو٘     (921ميوأل٘)

 العلٔا مً الينفاة قنٓا٘ مً ىاع ا٢مل.
٢ ػبْه ففً الخنآٌ مع اىبٔج ّاٌ كاٌ هخْق اسبنه، ىعه لْ كاٌ  (922ميوأل٘)

ًب الأج قنآٌ ققٓه ٫ٓناف ففيُ ف٣ هأٌ اٌ ٓثفق ففيُ مع اىبٔج هَني اٌ ٓوٌْ 
 هعٔقّا عيُ قبخقام ٢ ؼبثنل ّّْل ظباى٘ الُٔ.

اكا ماح ٍؾٓ ًب ىفٔي٘ ّاموً الثأؽري لٔقفً ًب ا٤مل مً  (923ميوأل٘)
ّزق ماىع اّ مازع معثرب كنا لْ اٍنل اري عين ّضنص ّزب كلع، ّاكا 

هقىُ علٙ الفياف فأىُ ٓغيل ّٓوفوً ّؼبويط ّْٓولٙ علٔوُ ّْٕٓوع ًب ؽاهٔو٘       
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ّْٓكأ مأىَا َّٓق هنزلُٔ ضسن ّعبِْ ّٓلخٙ ًب الاطن ٢ّ ػبب ا٨ىوثخاال  
ضووـب ا٨لخوواٛ، ّلويووُ أّفب مووع اؽثٔووام مووواٌ آمووً مووً ضْٔاىوواح الاطوون مووع  

 ا٢مواٌ.
هٔو٘ اّ اوري كثاهٔو٘ ّمواح ًب هايَوا ّلوق موً        اكا ماتج كافنٗ كثا (924ميوأل٘)

ميله هيواؼ فاٜه اّ ميخاع اّ ٍاَ٘ اّ ملع مبـب، تقفً ميثقهنٗ للخال٘ علٙ 
 زاىاَا ا٤ٓين، لٔوٌْ الْلق ًب هايَا ميثخا٣ّ الخال٘.

٢ ٓعثرب ًب القفً قْق الخنه٘، فٔوفٕ اٌ ٓخْو الْيب هالقفً اّ  (925ميوأل٘)
 ضْْلُ هغري قْق الخنه٘.

ٙ  (926ميوأل٘) اىبٔوج موً اؽوناص اليواع ّعبوِْ ّزوب اضوواو         اكا ؽٔ  علو
الخرب قبا ْٓزب ضفظُ كا٦زن ّا٨مسيج ّعبِْ، ّربونص م١ّىثوُ موً اّول     

 الرتك٘.
 َٓرتي اكٌ الْلٕ ًب مْٕع القفً ّاّاىُ ّعبِْ. (927ميوأل٘)
مع ا٨ٍثااِ ًب زَ٘ الخال٘ ٓعنل هالظً، ّمع عقو الظً ٓيخط  (928ميوأل٘)

اىبٔوج موً اوري ٕونم     ّزْة ا٨ىثخاال، ىعه لْ اموً ذبْٔل العله هثأؽري 
 ّعين علُٔ ّعلٙ اىبااٍنًٓ ّزب.

ا٤ضْي ازناٛ اضواو اىبيله علٙ الافل اىبثْلق موً الوىوا موً     (929ميوأل٘)
الانفـب اكا كاىا ميلنـب اّ كاٌ اضقٍنا ميولنّا لثاعٔثوُ الثوْٓئو٘ للنيوله،      
ّلْ كاٌ الوىا مً اضق الانفـب ّكواٌ الاونل ا٦ؽون ميولنّا فو٣ اٍووال ًب       

 يله علُٔ لداْح الثاعٔ٘ الَنعٔ٘ للنيله.زنٓاٌ اضواو اىب
٢ ػبْه ففً اىبيوله ًب مخوربٗ الوفوام، ّكولا ٢ ػبوْه اٌ ٓوقفً        (930ميوأل٘)

الوافن ًب مخاهن اىبيلنـب، ّاكا كاٌ مٔثواٌ اضوقٍنا ميوله ّا٦ؽون كوافن ٢ّ      
 مبوً الثنٔٔو هٔيَنا فٔسْه ففيَنا ًب مخربٗ اىبيلنـب.

ٗ ؽاّ٘ هاىبيولنـب  اكا تعلم ًب اري ه٣ف اىبيلنـب ربْٔٓ مخرب (931ميوأل٘)
ّكاٌ ًب ىخل اىبٔج ضنص ّمَخ٘ ػبْه ا٨ىفناف قبواٌ طبْْٔ ٓوٌْ صبنعوّا  

 ميثخ٣ّ للنيلنـب ٕنً اىبخربٗ العام٘ لللع الالق.
٢ ػبْه ففوً اىبيوله ًب موواٌ ٓعوق عنفوّا ٍثووّا سبنمثوُ كاىبوهلو٘          (932ميوأل٘)
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 ّالاالْع٘.
٘ لغري ٢ ػبْه القفً ًب اىبواٌ اىبغْْة ٢ّ ًب ا٤مإٕ اىبْقْف (933ميوأل٘)

القفً، ف٣ ػبْه القفً ًب اىبيازق ّاىبقامٌ، ّكلا ٢ ػبْه القفً ًب قرب الغري 
 قال اىقماٌ اىبٔج ّّريّمتُ تناهّا.

ػبب ففً ا٤زواٛ اىبااى٘ مً اىبٔج ضثٙ الَوعن ّاليوً ّالظفون     (934ميوأل٘)
ّعلُٔ اليٓ ّا٨نباع، اما اليً ّالظفن مً اسبٕ ف٣ ػبب ففيَنا ّلْ كاٌ 

 اللطه، ىعه ٓيثطب ففيَنا.معَنا الٔيري مً 
اكا مواح ٍوؾٓ ًب هٝوون ّعبوِْ ّتعولم اؽنازووُ ػبوب اٌ ٓيووق       (935ميوأل٘)

 ّػبعل قربّا لُ.
اكا ماح ازبيـب ًب هاً اسبامل ّؽٔ  علَٔوا موً هخاٜوُ ّزوب      (936ميوأل٘)

 الثّْل افب اؽنازُ ها٤مفق فا٤مفق ّلْ هثخأعُ قاع٘ قاع٘ مع ا٢ىثغفام.

  يغرذثاخ انذفٍيغرذثاخ انذفٍ
 :ٍّٕ امْم 

 افب الرتقْٗ اّ هامتفاع قام٘.اٌ ٓوٌْ عنق الخرب  -1
اٌ ػبعل لُ سبق، يبا ٓلٕ الخال٘ ًب ا٤مل الْلا٘ ٍّْ الَوق ًب زاىوب    -2

الخرب فٔطفن هخقم هقٌ اىبٔج ًب الاْل ّالعنل ّقبخقام ما مبوً زلٌْ 
 اىبٔج فُٔ مً العنق.

 اٌ ٓقفً ًب اىبخربٗ الخنٓا٘ ا٢ اٌ ٓوٌْ ًب الاعٔق موٓ٘ ّمازع ٍنعٕ. -3
هٗ فٌّ الخرب هلماعـب اّ خ٣خ٘ اّ اهٓوق موً كلوع ّمبَول     اٌ تْٕع ازبيا -4

قل٣ّٔ لٔأؽل اٍاثُ ٤ٍْال الخرب، خه ٓيخل مرتىو٣ّ لٔوقؽل الخورب ٢ّ هوأٌ     
 هيخلُ خاىٔ٘ قال افؽالُ الخرب، ّٓونِ اٌ ٓقؽل ًب الخرب ففع٘.

ٓقؽل اىبٔج مً عيق مو١ؽن قوربِ، ًّب اشبورب عوً مىوْل اهلل ّولٙ اهلل        -5
ٌ لول هٔج هاهّا ّاٌ هاة الخرب موً قاول الونزلـب، اموا     علُٔ ّآلُ ّىله ا

اىبنأٗ فثْٕع علٙ عبوْ موْاهٖ للخورب ًّب طونل قالثوُ خوه توقؽل عنٕوّا         
 ّعلُٔ اليٓ ّا٨نباع.
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 اٌ ٓغاٙ الخرب هدْة عيق افؽال اىبنأٗ. -6
 اٌ ٓيل اىبٔج مً ىعَُ ى٣ّ ّٓنىل افب الخرب هنفق. -7
ٓي٘ الخرب ّعيق ّٕع اىبٔج القعاٛ للنٔج عيق اليل مً اليعُ ّعيق معا -8

فُٔ ّاخياٛ ا٨ٍثغال ًب الثَنٓش ٍّوْ ٕوه اللوؾب هعٖوُ افب هعوض ّعيوق       
ؽنّص اىبااٍن مً الخرب ّعيق اٍال٘ الرتاة ها٤فعٔ٘ اىبأخْمٗ ّها٨ىرتزاع 

 ّقناٛٗ ما تٔين مً آٓاح الخنآٌ.
 اٌ ذبل عخق الوفً هعق الْٕع ًب الخرب ّٓاقأ مً طنل النأٌ. -9

10-  ّ زَوُ ّػبعول ؽوقِ علوٙ ا٤مل ّٓعنول لوُ ّىوافٗ موً         اٌ ؼبين عوً 
 تناة.

 اٌ ٓييق ظَنِ هلاي٘ اّ مقمٗ ل٣ٝ ٓيثلخٕ علٙ قفاِ. -11
زعل مخقام مً تنه٘ اسبيـب علُٔ اليو٣و تلخواٛ ّزَوُ حبٔوذ ٢ تْول        -12

 الَٔا اليساى٘  اكا ضْل مىفسام.
تلخـب اىبٔج هعق الْٕع ًب اللطق ّقال اليرت هاللؾب هأٌ ٖٓونة اىبلخوٙ     -13

ٔقِ علٙ اىبيوب ا٤مبً للنٔج، ّٓقِ الٔينٚ علٙ ميواوُ ا٤ٓيون هخوْٗ،    ه
ّٓقىٕ فنُ افب اكىُ ّؼبنكُ ّذبنٓوّا ٍقٓقّا خوه ٓخوْل: ٓوا فو٣ٌ هوً فو٣ٌ       
امسووع افَووه خوو٣ر مووناح: اهلل مهووع ّضبنووق ىأووع، ّا٨ىوو٣و فٓيووع،    
ّالخنآٌ كثاهع، ّعلٕ امامع ّاسبيً امامع. افب آؽن ا٤ٜن٘ افَنج ٓا 

 ، ّٓعٔق ٍلا الثلخـب خ٣ر مناح ٍّيان ّٔ، اؽنٚ للثلخـب.ف٣ٌ
اٌ ٓيق اللطق هاللؾب سبفظ اىبٔج مً ّقْع الرتاة علُٔ ّا٤ّفب ا٨هثقاٛ   -14

 مً طنل مأىُ ّػبْه اٌ ؼبوه هالاـب اّ ا٦زن.
 اٌ ؽبنص اىبااٍن مً طنل النزلـب فاىُ هاة الخرب.  -15
النأٌ ىاهعّا عنامثُ  اٌ ٓوٌْ مً ٖٓعُ ًب الخرب علٙ طَامٗ، موَْل  -16

 ّمفاِٛ ّىعلُٔ.
اٌ توٌْ اٍال٘ الرتاة هظَن الو  ّمً قال اري امضاو اىبٔج يبً ضٖن   -17

 ٍّه ٓخْلٌْ: اىا هلل ّاىا الُٔ مازعٌْ.
اٌ ٓوٌْ اىبااٍن لْٕع اىبنأٗ ًب الخرب ضباممَا اّ هّزَا ّمع تعلم كلع   -18
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 فأمضامَا ّا٢ فا٤زاىب.
 اهيُ.ٓونِ اٌ ٓااٍن الْالق ففً   -19
 مفع الخرب لٔوٌْ قبخقام امهع اّاهع مٖنْم٘ اّ مفنز٘.  -20
تنهٔع الخرب أٖ ٓوٌْ كا امهع هّآا قاٜن٘ ّتيأطُ، ّٓونِ تيوئنُ أٖ    -21

 زعلُ منتفعّا كيياو الاعري.
اىبٔج علٙ لْؼ اّ ضسن ّػبعل اىه  اٌ ػبعل علٙ الخرب ع٣م٘ ّٓوثب  -22

فً ّموواٌ ّاضوق ّاٌ   علٙ الخرب، ّاٌ ػبنع اىبوْتٙ موً ا٤قوامة ًب موق    
 كاىج تلع الخنهٙ هعٔقٗ.

اٌ ٓنِ اىباٛ علٙ الخرب، ّا٤ّفب اٌ ٓيثخال الخالو٘ ّٓاثوقأ هوالنِ موً       -23
عيق النأٌ افب النزلـب خه ٓقّم هُ علٙ الخرب ضثٙ ٓنزع افب النأٌ خوه  
ٓنِ علٙ الْىط موا ٓفٖول موً اىبواٛ، ّؼبْول ا٨ىوثطااة هوأٖ كٔفٔو٘         

 للنِ.
النِ اّاهعَه مفنزاح علٙ الخرب حبٔذ ٓاخٕ  اٌ ٖٓع اسبإنٌّ هعق  -24

اخنٍا، ّا٤ّفب اٌ ٓوٌْ ميثخال الخال٘، ّمً طنل مأٌ اىبٔج ّٓيثطب 
َٔ ََتَُُِتوق ايًيَّ٘ بَِّشَِاٌ ٓخْل ضـب الْٕع " ََّ َٕ ِٕ ايظَِٝطقا ًَُقوق أق  َِٜ "

مع القعاٛ للنٔج ضـب ّٕع ا٤ّاهع ّاٌ ٓخنأ ميثخال الخال٘ ىاع مناح 
 ياِ ًب لٔل٘ الخقم ّاٌ ٓيثغفن لُ.اىا اىول

اٌ ٓلخيووُ الووْلٕ اّ مووً ٓووأكٌ لووُ تلخٔيووّا آؽوون هعووق كبوواو الووقفً  ّمزووْع    -25
اسبإنًٓ هْْح عوال قبوا تخوقو موً الوثلخـب ّاوريِ، ًّب اشبورب اٌ ٍولا         

 الثلخـب ْٓزب عقو ى١ال ميون ّىوري لُ.
 ٓيثطب الثلخـب ًب خ٣خ٘ مْإع: (937ميوأل٘)

 هعق القفً ّمزْع اسبإنًٓ. -3الخرب. هعق الْٕع ًب  -2ضال ا٨ضثٖام.  -1
ّٓياغٕ ًب الثلخـب هعق القفً ّٕع الفوه عيوق الونأٌ ّقواض توناة الخورب       

 هالوفـب.
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  رلهظ انفاحتحرلهظ انفاحتح

ػبْه ازبلٌْ للثعوٓ٘ ّاقام٘ صبلً الفاذبو٘، ّا٤ّفب اٌ ٓووٌْ    (938ميوأل٘)
خ٣خ٘ آاو، ّػبوٖ ْٓو ّاضوق، ّازبلوٌْ هخْوق قوناٛٗ الخونآٌ ّالوقعاٛ امون        

 ضيً.
تعوٓ٘ ّاضب اىبْٔا٘ قال القفً ّهعقِ ّالداىٕ افٖل، تيثطب  (939ميوأل٘)

 ّٓوفٕ ًب خْاهَا م٠ٓ٘ ّاضب اىبْٔا٘ للنعوٖ، ٢ّ ضق لوماىَا.
 

تْووع الثعوٓوو٘ هووواللفظ ّالفعوول ّالوثاهووو٘ ّاهلووات  ّّىووواٜل      (940ميوأل٘)
ا٢تْال اسبقٓدو٘، ّهالئاهو٘، ّتو١تٙ هوأٖ لفوظ مياىوب ٓوقل علوٙ اىبْاىواٗ،          

ُ٘  َجَوـزَ ٔه ٍوعاٜن اهلل، ّهاىبوأخْم مدول: "   ّا٤ّفب اٌ ٢ ٓوٌْ ؽالّٔا موً تعظو    ايًيـ

َُِٖٓهِِ َٚ َٔ ََِش ََِّ َعَزاُنِِ َٚأق  ".َُتََٛفياُنِِ ََٚر
ٓيثطب عقو اطال٘ اىبوْر ّا٨قام٘ عيق اّوطاة اىبْؤا٘ ا٢    (941ميوأل٘)

 مع ّزْف النازع الَنعٕ اّ العخلٕ.
ٓيثطب امىال الاعاو افب اٍل اىبٔوج خ٣خو٘ آواو تأىؤّا هوالييب       (942ميوأل٘)

 علُٔ ّآلُ ّىله اك امون فاطنو٘ علَٔوا اليو٣و اٌ تثؾول طعاموّا ٦ل       ّلٙ اهلل
 زعفن خ٣خ٘ آاو عيقما اىثََق زعفن الأام.

 ىفخاح صبلً الفاذب٘ ٢ ربنص مً الدلذ ا٢ اٌ ّْٕٓ هَا اىبٔج. (943ميوأل٘)
ٛ٭ مً ىفخاح صبلً الفاذب٘. (944ميوأل٘)  ٢ ٓثطنل الْمخ٘ الخاّنٌّ زو
٘ ّالعخٔخوو٘ اكا مل ٓوؤْ اىبٔووج هوواؽناص ىفخوواح صبلووً الفاذبوو    (945ميوأل٘)

ّا٢ٕطٔ٘ ّعبٍْا، فٔثطنلَا اىبثربع موً الْمخو٘ الاوالغـب اّ نبؤعَه هَوني      
 مٕاٍه.

اكا اّّووٙ اىبٔووج هالدلووذ ّاؽووناص ىفخوواح صبلووً الفاذبوو٘ ميووُ،  (946ميوأل٘)
 ّهافح علُٔ فٔثطنل الوٓافٗ الواام مً الْمخ٘، ّػبْه تربع اريٍه هيفخاتَا.
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ه ا٢ مع ّزْف ػبْه تعوٓ٘ اٍل اللم٘ مع ا٨ضرتاه مً القعاٛ هل (947ميوأل٘)
 مازع.

 ػبْه الاواٛ علٙ اىبٔج ؽّّْْا اىب١مً. (948ميوأل٘)
اٌ ٓيثطٖن ّاضب اىبْٔا٘ اىبْاة ا٤عظه هفخق الييب ّولٙ   (949ميوأل٘)

اهلل علُٔ ّآلُ ّىله لٔطنه الدْاة ّٓثأىٙ ّٓثيلٙ ّْٓرب ٢ ىٔنا ّاٌ ا٤فل٘ 
 ا٤مهع٘ تقل علٙ مزطاٌ الْرب.

ط٘ همامٗ ٓيثطب الّْٔ٘ قبال لاعاو مأكبُ هعق مْتُ ًّب ّوطٔ  (948ميوأل٘)
 اّّٙ اهْ زعفن علُٔ الي٣و هدنالباٜ٘ فمٍه ىبأكبُ.

  اإلعرتجاعاإلعرتجاع
َٕا٨ىرتزاع ٍْ قْل "  " عيوق اىبْؤا٘ ٍّوْ ّؤغ٘       ََْا يًَّيَّ٘ َٚ ََْا َ يقَِّٝ٘ َراجَُّعٛ

كنمب٘ ىبْازَثَا هإع٣ٌ الثيلٔه ٤من اهلل تعافب ّا٨قونام لوُ هالعاْفٓو٘، ّعلوٙ     
ي٘ ّا٨نبوواع ّالعخووول، فنووً الوثووواة قْلُ تعافب اىوووثطااهُ الوثوواة ّاليوو

َٕ      غ َٔ َ َذا أقَصاَبتُِِٗ َُضَّـَٝو١ٌ ققاُيٛا ََْـا يًَّيـَّ٘ َٚ ََْـا َ يقِٝـَّ٘ َراجَُّعـٛ ّموً اليوي٘    ،(1)ظاييذَّٜ
ىْْٔ ميثفٖٔ٘ ميَوا موا ّمف عوً الوييب ّولٙ اهلل علٔوُ ّآلوُ ّىوله: "موً          

ّاضيوً عخاواِ ّزعول لوُ ؽلفوّا ّواسبّا       اىرتزع عيق اىبْٔا٘ زرب اهلل مْؤاثُ  
 ٓنٕاِ".

٢ ٓيطْوون ا٨تٔوواٌ ها٨ىوورتزاع هووالا٣ٛ ّالفووؿب ّمووا ٍووْ ؽوو٣ل   (942ميوأل٘)
اىبثعامل ّقاىٌْ العل٘ ّاىبعلْل ّعقو ربل  اىبعلْل عً علثُ، هل َٓنل كل 
ما فُٔ أكٚ ّاهث٣ٛ ّاٌ كاٌ ضبقّفّا ّاربواكِ مياىوا٘ لولكنِ تعوافب، ّمّٖ اٌ     

 ّآلُ ّىله طفٞ ىنازُ فاىرتزع.الييب ّلٙ اهلل علُٔ 
ا٨ىرتزاع هواة للدوْاة ّعظؤه ا٤زون ّمياىوا٘ كنمبو٘ ليو١ال         (943ميوأل٘)

اشبل  ّالعْل ّاع٣ٌ هثفْٓض ا٤من لُ تعافب، ّلعل فُٔ ّقآ٘ ّضنهّا موً  
دبقف اىبْٔا٘ ّاىوثطقار الوا٣ٛ ىبوا ًب ا٨ىورتزاع موً ا٨ىوثغاخ٘ هواهلل تعوافب         
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 ازثُ اىبيثقمب٘ افب مهبثُ تعافب.ّاقنام هاليخٓ اللاتٕ عيق ا٨ىياٌ ّض
١ٓتٙ ها٨ىورتزاع هوإهناهِ ؽامزوّا هوالثلفظ ّالْوْح اىبيونْع،        (944ميوأل٘)

 ّفُٔ آّٖا تعظٔه لَعاٜن اهلل ّضذ ا٦ؽنًٓ علٙ تلكن ا٦ؽنٗ.
 ػبوٖ ًب ا٨ىرتزاع منٗ ّاضقٗ عيق اىبْٔا٘ ّالثعقف ميثطب. (945ميوأل٘)
ا٨ىرتزاع ىأل لانف ّىْى٘ الَٔااٌ ّميوع للٔوأٌ ّالخيوْي     (946ميوأل٘)

وع ّاهللع، ٍّْ ىأل ماامن لثلخٕ اىبْٔا٘ ّاؽثٔام الفعل اىبياىب ّفوق  ّازب
 الخْاعق الَنعٔ٘.

ٓيثطب ا٨ىرتزاع ىاع٘ اىبْٔا٘ ّعيق تلكنٍا هأٌ ٓخْل: "اىا هلل  (947ميوأل٘)
 ّاىا الُٔ مازعٌْ"، ّا٨كدام ميُ ؽّّْْا عيق مْح الْلق.

ٙ دبْه هٓامٗ الخاْم ّقناٛٗ الخنآٌ ّطلب النهب٘ ّاىبغفنٗ للنْت (949ميوأل٘)
٢ ىٔنا ْٓو ا٨خيـب، ّعْن اشبنًٔ، ّّأط٘ الياج هَني الْورب ّعوقو   
ازبوع، ّٓيثطب للواٜن اٌ ٖٓع ٓقِ علٙ الخرب ّاٌ ٓوٌْ ميثخا٣ّ ّاٌ ٓخنأ 
اىا اىولياِ ىاع مناح ّٓيثطب آّٖا قناٛٗ اسبنق، ّاىبعْكتـب ّآٓ٘ الونىوٕ  

ٗ ًب اىبخاو، ّػبْه كل ميَا خ٣ر مناح، ّقناٛٗ ىْمٗ ًٓ مع ا٤فعٔ٘ اىبأخْم
الووقعاٛ هغووري اىبووأخْم ّقووناٛٗ ىووْم اؽوونٚ مووً الخوونآٌ اك اىووُ مووً هوواة تعووقف 

 اىبالْة.
 ػبْه طلب اسباز٘ مً اهلل عو ّزل عيق قربٖ الْالقًٓ. (950ميوأل٘)
٣ّٗ اهلقٓ٘ لٔل٘ القفً ٍّٕ علٙ مّآ٘ مكعثاٌ ٓخنأ ًب ا٤ّفب  (951ميوأل٘)

خْل هعق ال٣ْٗ: اسبنق ّآٓ٘ الونىٕ ًّب الداىٔ٘ اسبنق ّالخقم عَن مناح ّٓ
اللَه ّل علٙ ضبنق ّآل ضبنق، ّاهعذ خْاهَا افب قرب ف٣ٌ، ّتوفٕ ّو٣ٗ  

 ّاضقٗ مً ٍؾٓ ّاضق.

  يكشْٔاخ انذفٍيكشْٔاخ انذفٍ
 ففً مٔثـب ًب قرب ّاضق. -1
فنِ الخرب هالياص ّعبوِْ موً ا٦زون ّاسبسون، ا٢ اكا كاىوج ىقٓو٘، اموا         -2

 فنِ ظَن الخرب ها٦زن ّعبِْ ف٣ هأٌ هُ.
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 ري تناهُ ّقبا ٓدخل علُٔ.ىق الخرب هرتاة ا -3
دبْٔٓ الخرب اّ تأٔيُ لغوري ٕونّمٗ ّعوً الوييب ّولٙ اهلل علٔوُ ّآلوُ         -4

 ّىله: ٢ ٓوال اىبٔج ٓينع ا٤كاٌ ما مل ٓاـب قربِ".
الايوواٛ علووٙ الخوورب ّدبقٓووقِ هعووق اىقماىووُ ا٢ قاووْم ا٤ىأوواٛ ّا٤ّّوؤاٛ     -5

 ّالْاسبـب ّالعلناٛ يبا فُٔ تعظٔه لَعاٜن اهلل.
ققـاٍَ  خربٗ ميسقّا عقا قاْم ا٤ىأاٛ ّا٤ٜن٘ ّالعلناٛ قال تعوافب غ ارباك اىب -6

َِِِٝٗ ََِشجَّّ ا َٕ عًَق َٔ غقًقُوٛا عًَق٢ أقََِزَِِّٖ يقََٓتخََّذ  .(1)ظاييذَّٜ
 ا٨قام٘ عيق الخاْم هعق تلخٕ الثعوٓ٘ ّقناٛٗ ا٤فعٔ٘ اىبياىا٘. -7
 ازبلٌْ علٙ الخرب. -8
 الاْل ّالغاٜط. -9

 الٖطع ًب اىبخاهن. -10
 قفً ًب فّم اليوً.ال -11
كناٍووو٘ هٓوووامٗ الخاوووْم لووو٣ّٔ، ّقاوووْم ا٤ٜنووو٘ علووؤَه اليووو٣و ؽامزووو٘    -12

 هالثؾْٓ.
 تيسًٔ الخاْم ّما ْٓزب ٍثع ضنم٘ اىبٔج.  -13
 اىبَٕ علٙ الخرب مً اري ٕنّمٗ.  -14
 ا٨تواٛ علٙ الخرب. -15
اىوال اىبٔج ًب الخرب هغث٘، هل مبَل قل٣ّٔ هْٕعُ قنٓاّا مً الخرب كنا تخقو  -16

 ُٔ.الو٣و ف
ىخل اىبٔج مً هلق مْتُ افب هلق آؽن ا٢ اٌ ٓوٌْ مازع ٍنعٕ ًب اليخل   -17

مدل اليخل افب ا٤ماكً اىبخقى٘ كاسبنو اىبوٕ ّاىبَاٍق  اىبَنف٘ ًّب اشبرب 
 اٌ القفً ًب اليس  ٓقفع علاة الخرب ّى١ال اىبلوـب.

ػبْه اليْؼ علٙ اىبٔج هاليظه ّالَعن ما مل ٓثٖنً الولة اّ  (952ميوأل٘)
 اْم، ّػبْه اؽل ا٨زنٗ علُٔ اكا مل ٓوً هالااطل.الْٓل ّالد
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٢  ػبْه اللاه ّاشبقِ ّزوو الَوعن ّالْوناـ العوالٕ ّٓوونِ       (953ميوأل٘)
 ٍق الدْة علٙ اري ا٤ة ّا٤ـ.

٢ ػبْه للننأٗ اٌ دبوو ًب اىبْؤا٘ ٍوعنٍا، أٖ تخاعوُ ّتخْوُ،       (954ميوأل٘)
ّا٤قْٚ عقو ّزْة الوفامٗ ٢ منتا٘ ٢ّطبريٗ لٖع  ىيق النّآ٘ ٨ّّال٘ 

اٛٗ، ىعه علَٔا ا٨ىثغفام لْ زوتُ، ّٓيثطب هلا كفوامٗ افاوام ٓوْو موً     الرب
ٍَن ممٖاٌ ٍّٕ اطعاو ىوثـب ميوؤيّا اّ ّؤاو ٍوَنًٓ مثثواهعـب اّ عثوق       
مقا٘ ؽنّزّا عً ؽ٣ل مً قال هْزْهُ كالَؤؿ ّنباع٘ ّللثيامع ًب افل٘ 

 الييً ّىبا ًب ا٢ضثٔاي مً اضرتاه.
ث  ٍوعنٍا أٖ ىوعوُ موً اّولُ اّ     ٢ ػبْه للننأٗ عيق اىبْٔا٘ ى (955ميوأل٘)

ؽقِ ّزََا، ّكلا ٢ ػبْه للنزل ٍق خْهُ عيوق موْح ّلوقِ اّ هّزثوُ،     
ّا٤ضْي اىوثطااهّا عيوق الفعول كفوامٗ مبوـب ٍّوٕ اطعواو عَونٗ ميواكـب اّ          

 كيْتَه اّ كيْتَه اّ ذبنٓن مقا٘، فنً مل ػبق فْٔاو خ٣خ٘ آاو.
ٚ       (956ميوأل٘) ا٨ىوثغفام   ٢ ٍٕٛ ًب اللاوه علوٙ اشبوقّف عيوق اىبْؤا٘ ىوْ

 ّالثْه٘، ٢ّ ٍٕٛ ًب ٍق ازبْٔة ّلاه اشبقّف علٙ اسبيـب علُٔ الي٣و.
ؼبنو ىاُ قرب اىب١مً ّاٌ كاٌ طف٣ّ اّ صبيْىّا ّٓيثديٙ مً ضنم٘  (957ميوأل٘)

 الياُ مْامف:
القفً ًب اىبواٌ اىبغْْة عقّاىّا اّ ز٣َّ اّ ىئاىّا، ّلْ مٕوٕ اىبالوع    -1

َووُ، ّكوولا اكا كوواٌ كفيووُ  هعووْل اّ هغووريِ فوو٣ اٍوووال، ّا٢ فٔسووب ىا  
مغْْهّا اّ ففً معُ مال مغْْة ّاٌ كاٌ مً اىبال اىبيثخل افب الْامر، 
ىعه لْ اّّٙ هقفً فعاٛ اّ ؽامت اّ عبِْ معُ ّكاٌ مً الدلذ ف٣ ػبوْه  
ىوواُ الخوورب ّاؽوولِ ا٢ اكا كاىووج الّْوؤ٘ ؽالٔوو٘ مووً الغوونل الَوونعٕ    

 ّالعخ٣ٜٕ ّكاٌ فَٔا إنام هالْمخ٘.
فْىّا ه٣ ايل اّ ه٣ كفً، اّ تاـب ها٣ٌ ايلُ اّ توفٔيُ كنا اكا كاٌ مق -2

لْ كاٌ الوفً مً زلق مٔث٘ يبا ٓخثٖٕ تقامكوُ ٍونعّا ا٢ اٌ ٓعثورب ٍثووّا     
 للنٔج.

اكا تْق  اخااح ضق مً اسبخوْ  علوٙ م٠ٓو٘ زيوقِ ىوْاٛ تعلوق اسبوق         -3
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 هاىبٔج اّ هالْمخ٘ او هغريٍه.
ّفب ففيَوا معوُ هْوْمٗ ٢ ٓظَون     لقفً هعض ازواُٜ اىبااى٘ ميُ معُ، ّا٤ -4

 ميَا زيق اىبٔج.
اكا ففً ًب مخربٗ اّ مواٌ ٢ ٓياىاُ حبٔذ ٓوٌْ ّزْفِ فُٔ ٍثوّا لُ، كنا  -5

 لْ ففً ًب مخربٗ الوفام اّ ًب موهل٘ اّ هالْع٘.
ليخلُ افب اىبَاٍق اىبَنف٘ اكا كاٌ قق اّّٙ هللع، ّا٤قْٚ زْاهِ ّاٌ  -6

ىبَخ٘ اّ اهلثع للنٔج، ّا٤ّفب موع  مل ْٓٔ اىبٔج هُ مع عقو اسبنص ّا
 العوو علٙ ىخلُ افب اىبَاٍق اٌ ْٕٓع اىبٔج ًب تاهْح مبوً اٌ ٓيخل هُ.

 ّزْف مازع ٍنعٕ أٍه اّ ٕنّمٗ افب الياُ. -7
اكا اّّٙ هقفيُ ًب مواٌ معـب ّؽالفْا ّّٔثُ تخْريّا ّمً اري مازع  -8

 ٍنعٕ اّ عخلٕ.
 اكا ؽٔ  علُٔ مً ىاع اّ ىٔل اّ عقّ. -9

الثْنل ًب مْٕع الخرب اللٖ اىقمٌ اىبٔج اىبقفٌْ فُٔ، ػبْه  (958ميوأل٘)
مووا عووقا قاووْم ا٤ٜنوو٘ ّالعلنوواٛ ّالْوواسبـب ّا٢ّف ا٤ٜنوو٘ ّاىبلووع اشبووأ،  
ّا٤قْٚ عقو الثْنل ًب الخرب اللٖ  ٢ هالج هعض معاىبُ الظواٍن ميَوا اّ   

 اىبيثْم.
اكا ففً اىبٔج ًب ملع الغري هغري مٕواِ، فللنالوع اّ ّكٔلوُ اٌ     (959ميوأل٘)

ب هياَُ اّ اٌ ٓااٍن الياُ هيفيوُ اّ ٓاالوب هوالعْل، ّا٤ّفب قاوْل     ٓاال
 العْل ّعبِْ ّٓيثطب هلل ا٤مل لقفً اىب١مً.

لْ اكٌ ًب ففً اىبٔج ًب ملوُ ٢ ػبْه لُ اٌ ٓنزوع ًب اكىوُ هعوق     (960ميوأل٘)
 القفً هل ٢ عربٗ هنزْعُ.

 ٓونِ اؽفاٛ ا٤ٍل ّا٢ّ٤ف ّفاٗ مٔثَه ا٢ مع النازع. (961ميوأل٘)
 ٝ٘ مقفيُ ّاٌ كاٌ ًب ضال الْط٘ ّالونال.ٓيثطب للن١مً تَٔ (962ميوأل٘)

ٓونِ نبع مٔثـب ًب زياهٗ ّضقٗ، ّكلا ففيَا ًب قرب ّاضق، ّمٌ  (963ميوأل٘)
 كاٌ أؽًْٓ م٢ مع الٖنّمٗ ّا٨ٕانام.
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 األغضال انًنذوبت
ٍّٕ كدريٗ ّاضْٕ ميَا اكدن موً  واىـب ايو٣ّ، ّمبووً تخيؤنَا تخيؤنّا       

فعلٔ٘ قيناٌ قيه ٓوٌْ مخقم٘ للفعل اىثخنأّٜا افب هماىٔ٘ ّمواىٔ٘ ّفعلٔ٘، ّال
 ّقيه ٓثعخاُ الفعل.

 األغغال انضياَٛحاألغغال انضياَٛح
ٍّْ ميثطب م١كق ّٓونِ تنكوُ، ًّب اشبورب الغيول     :األٔل: غغم اجلًؼح

ّازب ْٓو ازبنع٘ ّؼبنول الْزوْة علوٙ تأكوق ا٨ىوثطااة لخوناًٜ ّىْؤْ        
 اؽنٚ تقل علٙ اىُ تاْع ّىي٘.

 َٓرتي الئ٘ هغيل ازبنع٘ ّلْ منبا٢ّ. (964ميوأل٘)

ٓوفٕ ايل ازبياه٘ عً ايل ازبنع٘، ّلْ كاٌ علٙ اىبنأٗ ايل  (965ميوأل٘)
ضٔض ّزياه٘ ّنبعو٘ فٔوفَٔوا ايول ّاضوق هخْوق ازبنٔوع أّ تيوْٖ ايول         

 ازبياه٘ فٔسوٖ عً اريِ.

ّقج ايل ازبنعو٘ موً طلوْع الفسون الدواىٕ افب الووّال  ٍّوْ         (966ميوأل٘)
 ّقج تْىط الَنً ّكْىَا ًب كاق اليناٛ هادباِ اعبااطَا افب زَ٘ اىبغنة،

هَوني أٌ ٢  فٔخال هالج الَنً ّمالج، ّافٖلُ ما كاٌ قنٓاّا موً الووّال   
 ٓواضه ضْٖم ازبنع٘ ّمخقماتَا كخاع اىبياف٘.

ّاكا فاتُ ١ٓفُٓ قٖاٛ مً هعق هّال ازبنعو٘ افب اونّة ٓوْو اليواج، ّقٔول      
 جبْاه ا٨تٔاٌ هُ ًب آاو ا٨ىاْع الااقٔ٘ هنزاٛ اىبالْهٔ٘.

٨تٔاٌ هُ ْٓو اشبنًٔ اّ لٔل٘ ازبنع٘ ػبْه تخقٓه ايل ازبنع٘ ّا (967ميوأل٘)
اكا ؽال اعْاه اىباٛ اّ تعلمِ ْٓو ازبنع٘ ّٓوٌْ صبوّٓا، ّاكا فام ا٤من هوـب  

 الثخقٓه ّالخٖاٛ فا٤ّفب اؽثٔام ا٤ّل.
ٓيثطب اٌ ٓخْل ضـب ا٨اثيال اٍَق اٌ ٢ الُ ا٢ اهلل ّضوقِ   (968ميوأل٘)

ّآل ضبنوق  ٢ ٍنٓع لوُ ّاٌ ضبنوقّا عاوقِ ّمىوْلُ، اللوَه ّول علوٙ ضبنوق         
 ّازعلين مً الثْاهـب ّازعلين مً اىبثاَنًٓ.

اىووثطااة ايوول ازبنعوو٘ َٓوونل الوولكن ّا٤ىدووٙ، ّاسبإوون         (969ميوأل٘)
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ّاىبيافن، ّاسبن ّالعاق، ّمً ْٓلٕ ازبنع٘ اّ الظَن، ىعه اىثطااهُ للنزال 
 آكق ىبا ّمف مً مؽْ٘ لليياٛ ًب تنكُ.

ٛ٭ علوٙ ا٤قوْٚ، ّافٖول اّقو      (970ميوأل٘) اح لْ أفاِ هعق الوّال ٓعثرب قٖوا
الخٖاٛ ما كاٌ اقنة افب ا٤فاٛ فاتٔاىُ ّااؼ الياج مد٣ّ افٖل يبا كاٌ عيق 

 الوّال اّ العْن ميُ.
لْ ىلم ايول ازبنعو٘ ّزوب علٔوُ، ّموع تنكوُ ىوَّْا اّ لعوقو          (971ميوأل٘)

الثنوً ميُ ْٓمٝل فا٤ضْي الخٖاٛ، ّدبب معُ الوفوامٗ كنوا لوْ كواٌ تنكوُ      
 عنقّا.

لْْٕٛ اللٖ خاج ٍْ ٢ّ ػبوٖ عً ا، تاْع ّايل ازبنع٘ ىي٘  (972ميوأل٘)
ِٕ نُُِٓتِِ جُُّٓوا فقاطيَُٗزٚاّايل ازبياه٘ هيٓ آٓاح الخنآٌ، قال تعافبغ  .(1)ظََٚ 

 ٢ّ ٓيخُٖ ضقر.هئثُ ايل ازبنع٘ ٓثطخق هاػبافِ اّ ضْْلُ  (973ميوأل٘)
ا٤قْٚ ّط٘ ايل ازبنع٘ مً ازبيب ّاسباٜض ّلويُ ٢ ٓنفع  (974ميوأل٘)

 اسبقر.
آؽون ْٓوع الثؤنه     اكا مل ٓخقم علٙ الغيل لفخق اىبواٛ اّ لعولم   (975ميوأل٘)

هق٢ّ عً ايل ازبنع٘ ّلْ كبووً موً الغيول قاول ؽونّص الْقوج فوا٤ضْي        
 ا٨اثيال ٨فمان اىبيثطب.

، اك ٓيثطب الغيل الداىٕ: مً ا٤ايال الوماىٔ٘ ايل لٔالٕ ٍَن ممٖاٌ
اللٔل٘ ا٤ّفب ميُ ّلٔل٘ الياهع عَن ّالثاىع عَن ّكباو لٔالٕ العَن ا٤ّاؽون،  

 الدالذ ّالعَنًٓ، ّقٔل هاىثطااة الغيل ًب نبٔع لٔالُٔ. ّايل خاٌ ًب لٔل٘
ّقج ايل اللٔالٕ كباو اللٔل، ّا٤ّفب اتٔاىَا اّل اللٔل لٔوٌْ  (976ميوأل٘)

علٙ ايل مً اّلُ، ّاتٔاىَا هـب اىبغنة ّالعَاٛ ٢ىٔنا ًب العَن ا٤ّاؽن ميُ 
 تأىّٔا هالييب ّلٙ اهلل علُٔ ّآلُ ّىله.

يٙ ٢ ػبب اىثٝيال الغيول  ٢ تيخض ٍلِ ا٤ايال هاسبقر قبع (977ميوأل٘)
 مً اّلُ لْ ضقر اخياِٛ.

                                                           

 .6ىْمٗ اىباٜقٗ (1)
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ّعلُٔ اليٓ ّا٨نباع، الدالذ: ايل العٔق ًب ْٓو الفان ّْٓو ا٤ٕطٙ 
ّّقثُ مً طلْع الفسن افب الوّال موً ٓوْو العٔوق، ّافب الغونّة علوٙ قوْل،       
ّافٖلُ اّل الْقوج كوٕ ٓو١فٖ ّو٣ٗ العٔوق موع الغيول ّاىبااٍونٗ ها٢ىوثخاٛ          

بَّهََّتابَّوق  ََٚعِض َّٜكًا بَّوق َ مياًْا ايًيَُِٗ٘ ًب الثيرت، ّأٌ ٓخْل عيق امافتُ:" هثؾَع ّاىباالغ

َِ ايًيَّ٘ "" خه ٓخْل  َْوَِّّٝوق ٚاعواع س١َُُٓ ّٓغثيل، ّٓيثطب الغيل لٔل٘ العٔق آّٖا،  "بَِّش
 ّا٤ّفب اتٔاىُ اّل اللٔل.

 ُ كباو الْٔو.، ٍّْ الدامً مً كٖ اسبس٘ ّّقثالناهع: ايل ْٓو الرتّٓ٘
ايل ْٓو عنف٘ ّمبثق افب الغنّة، ّا٤ّفب اٌ ٓوٌْ عيق الوّال اشبامً: 

 ىْاٛ كاٌ اىبول  ًب عنفاح اّ ًب مواٌ اّ هلق آؽن.
، ّقٔوول اليووافٌ: ايوول الٔووْو ا٤ّل مووً ٍووَن مزووب ّّىوواُ ّآؽوونِ    

هاىثطااة ايل ْٓو اىباعذ الْٔو اليواهع ّالعَونًٓ موً مزوب لَونل ٍولا       
فلٔول علٔوُ ا٢ الخوْل هاىوثطااة الغيول لوول همواٌ ّموواٌ          الْٔو ّلًٔ مً

 ٍنٓ .
 ّأّاىُ قال الوّال.الياهع: ايل ْٓو الغقٓن 

ٍّووْ الناهووع ّالعَوونٌّ مووً كٖ اسبسوو٘ علووٙ الدووامً: ايوول ٓووْو اىبااٍلوو٘ 
 ا٤قْٚ.

 .الثاىع: ايل لٔل٘ اليْ  مً ٍعااٌ
ّل علوٙ  ٍّوْ اليواهع عَون موً مهٔوع ا٤      العاٍن: ايل ْٓو اىبْلق الياْٖ

 اىبََْم.
 .اسبافٖ عَن: ايل ْٓو اليريّه

ا٤ايال الوماىٔ٘ ٢ ٓثعوقٚ علوٙ ّقثَوا ضثوٙ موع ؽوْل عوقو         (978ميوأل٘)
 الثنوً مً اتٔاىَا ًب أّاىَا، ٢ّ قٖاٛ هلا اكا فاح ّقثَا ا٢ ايل ازبنع٘.

  األغغال ادلكاَٛحاألغغال ادلكاَٛح
 ٍّٕ اليت ٓرتٍع اىثطااهَا هلطاظ اىبواٌ ّامافٗ فؽْلُ ٍّٕ:
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 لقؽْل اسبنو اىبوٕ اّ مو٘ اّ اىبيسق اسبناو اّ الوعا٘.الغيل  ا٤ّل:
فؽووْل اىبقٓيوو٘ اىبيووْمٗ اّ اىبيووسق الياووْٖ، ّكوولا فؽووْل اىبَوواٍق   الدوواىٕ:

اىبَنف٘ ل٥ٜن٘ علَٔه الي٣و ّأّاٌ الغيل قال القؽْل ّػبْه هعقِ عيق ذبخق  
فؽْهلا، ّْٓع الثقاؽل ّػبووٖ ايول ّاضوق ىبوً اماف فؽوْل اسبونو ّموو٘        

 سق اسبناو ّالوعا٘ ًب ّقج ّاضق علٙ ا٢قْٚ.ّاىبي

 األغغال انفؼهٛحاألغغال انفؼهٛح
أٖ اليت ٓرتٍع اىثطااهَا هلطاظ الفعل اللٖ ٓنٓقِ ٍّٕ كدريٗ مً أٍنَا 

:ٍّٕ 
 ايل ا٨ضناو أٖ عيق ا٨ضناو ًب اسبش. ا٤ّل:
 ايل الاْال ىْاٛ كاٌ لاْال اسبش اّ العننٗ اّ طْال اليياٛ. الداىٕ:

 اح.للْقْل هعنف الدالذ:
 للْقْل هاىبَعن. الناهع:

 لللهع ّاليطن. اشبامً:
 للطلق ّاللهع. اليافٌ:

 ل٣ْٗ اسباز٘. الياهع:
 ل٣ْٗ ا٨ىثيخاٛ. الدامً:
 ل٣ْٗ ا٨ىثؾامٗ، هل ل٩ىثؾامٗ مالخّا. الثاىع:
 عيق العوو علٙ اليفن ؽّّْْا لوٓامٗ اسبيـب علُٔ الي٣و. العاٍن:

 فن ا٤ّلٕ اّ ا٨متقافٖ هل الثْه٘ مالخّا.عيق الثْه٘ مً الو اسبافٖ عَن:
 عيق الثظله ّالَوْٚ افب اهلل. الداىٕ عَن:

 ل٣ْٗ الَون. الدالذ عَن:
 لثطْٔل اليَاي للعاافٗ اّ شبْْٔ ٣ّٗ اللٔل. الناهع عَن:

 لثغئل اىبٔج ّتوفٔيُ. اشبامً عَن:
لووقفع الياهلوو٘ ْٓووْو الٔووْو الدالووذ عَوون ّالناهووع عَوون    اليووافٌ عَوون:

 اشبامً عَن مً أٖ ٍَن قننٖ ّعيق الوّال مً ا٤ؽري ٓغثيل.ّ
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 ما كاٌ مثعخاّا للفعل: ّمً ا٤ايال اىبيثطا٘
 ايل اىبْلْف مً ضـب ال٢ْفٗ عنفّا ٢ّ ٖٓن الثأؽري هٖع٘ آاو. ا٤ّل:
ايل مً فاتُ عنقّا ٣ّٗ الويْل ٣ّّٗ اشبيوْل موع اضورتا      الداىٕ:

 الخنٔ.
 ونّا ّىاو.ايل اللٖ ٍنة مي الدالذ:
 ايل مً مً مٔثّا هعق ايلُ. الناهع:

ٓوفٕ ايل ّاضق ىبً كاٌ علُٔ اايال مثعقفٗ مواىٔ٘ كاىج اّ  (979ميوأل٘)
 هماىٔ٘ اّ فعلٔ٘ اّ طبثلف٘ ّزعل ىٔثُ هلا نبٔعّا.

ا٤قْٚ عقو ازوواٛ ا٤ايوال اىبيوثطا٘ عوً الْٕوْٛ فلوْ كواٌ         (980ميوأل٘)
 ثطاّا.ضبقخّا فٔسب اٌ ٓثْٕأ لل٣ْٗ ّاٌ ااثيل هعق اسبقر اي٣ّ مي

 ٓخْو الثٔنه مخاو الغيل اىبيثطب عيق تعلمِ. (981ميوأل٘)
 انخيًى

ٍّْ ارباك الرتاة مافٗ للاَْم ّفق فعول طبْؤْ ّاّول تَونٓعُ قْلوُ      
َُُُٛا َصعَّّٝ ا طقِّّٝواغتعافب  ّعلُٔ الئْْ اىبثْاتنٗ ّا٨نباع، ّميْاُ  ،(1)ظفقتََٝ

 تعلم اىباٛ ّالعسو عً اىثعنالُ، ّٓثطخق هامْم:
ذبْٔل اىبواٛ هخوقم الوفآو٘ للغيول أّللْٕوْٛ ىوْاٛ كواٌ ًب        عقو  ا٤ّل:

ضٖن اّ ىفن، فثيثخل ّظٔفثُ للثٔنه  ّاٌ ّزق مخقامّا مً اىباٛ اري كال، ىعه 
 ػبب الفطٓ عً اىباٛ ٍّْ علٙ قينـب:

 ًب اسبٖن ّػبب الفطٓ افب ضق الخاع اّ الظً العافٖ هثعلم اىباٛ. -1
ا٤مل اسبوىو٘ أٖ الوْعنٗ،    ًب الربٓ٘ ّٓوفٕ طلوب اىبواٛ الوْٗ ىوَه ًب     -2

ّالْٗ ىَنـب ًب اليَل٘ ًّب ازبْاىب ا٤مهع٘، ّالغلْٗ ٍٕ ممٔ٘ اليوَه   
ّقٔل اىَا مً خ٣ اٜ٘ كماع افب امهعناٜ٘ ٍلا موع اضثنوال ّزوْف اىبواٛ ًب     
ازبَاح ا٤مهع٘، ّٓيخط الفطٓ ًب ازبَ٘ اليت ٓعله هعقمُ فَٔا ّٓيخط 

عّا كنا لْ ٍَق عوق٢ٌ هعوقو اىبواٛ ًب    ًب ازبنٔع مع العله هعقمُ فَٔا نبٔ
                                                           

 .43ىْمٗ اليياٛ  (1)
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 نبٔع ازبْاىب.
 ٢ دبب اىبااٍنٗ ًب طلب اىباٛ ّدبْه ا٨ىثياه٘ فُٔ. (982ميوأل٘)

اكا اضثنول ّزووْف مواٛ ًب هٔثووُ ّٕونً ملوووُ ّققمتوُ الَوونعٔ٘      (983ميوأل٘)
 ّزب الفطٓ عيُ، ّكلا لْ اضثنلُ ًب مضلُ اّ الخافل٘ اخياٛ اليفن.

خوه اضثنول    اكا طلب اىباٛ قال فؽْل ّقج الْو٣ٗ ّمل ػبوقِ،   (984ميوأل٘)
العدْم علُٔ هعق فؽْل الْقج ف٣ دبب اعافٗ الالوب، ّكولا ًب اريٍوا موً     

 الْلْاح ، ّا٤ضْي ا٨عافٗ ًب الْْمٗ ا٤ؽريٗ مع اضثنال العدْم.
اكا كاٌ ّقج ال٣ْٗ مٖٔخّا كنا لْ مل ٓاق لالوْع الَونً ا٢    (985ميوأل٘)

 مخقام مكعثـب ٓيخط ّزْة الالب ّتيثخل ّظٔفثُ افب الثٔنه.
الالب ضثٙ ٕا  الْقج اخه، ّلوً ٣ّتُ ّطٔط٘، اكا تنن  (986ميوأل٘)

ّكلا لْ تنن الالوب ّّولٙ ًب ىوع٘ الْقوج علوٙ ا٤قوْٚ ّلليْؤْ ٤ٌ        
الالب لًٔ ٍنطّا ًب ّط٘ الثؤنه ٤ٌّ الثووالٔ  ا٨ٕوانامٓ٘ كوالثٔنه ٢     

 ربثٓ حبال ا٨ٕانام الثاو.
اكا طلب اىباٛ قبخثٖٙ ّظٔفثُ مً اري تفونٓط اّ تخْوري مثعنوق     (987ميوأل٘)

ق ّتٔنه ّّلٙ خه تاـب ّزْف اىباٛ ًب ضبل الالب كنا لوْ كواٌ ٕونً    فله ػب
ميولُ ًب اسبٖن فاٌ ّو٣تُ ّوطٔط٘ ٢ّ دبوب ا٨عوافٗ ّالخٖواٛ، ّكولا لوْ        

 اعثخق ٕٔق الْقج عً الالب فرتكُ ّتٔنه ّّلٙ خه تاـب ىع٘ الْقج.
اكا كاٌ عيقِ ماٛ كال للْْٕٛ اّ الغيل فو٣ ػبوْه اماقثوُ اكا     (988ميوأل٘)

 آؽن.عله هْزْف ماٛ 
اكا كوواٌ ًب طلووب اىبوواٛ ؽووْل علووٙ ىفيووُ اّ مالووُ اّ عبٍْنووا،   (989ميوأل٘)

 ٓيخط ّزْة الالب، ّكلا لْ كاٌ فُٔ ضنص ّمَخ٘ ٢ ذبثنل.
اكا كاىج هعض زْاىب ا٤مل ضوى٘ ّهعَٖا ىَل٘ ٓلطق ك٣ّ  (990ميوأل٘)

 ميَا ضونُ مً الغلْٗ ّالغلْتـب.
مً عقو الّْْل افب اىباٛ اىبْزْف هياب العسو مً كرب اّ ؽْل  الداىٕ:

 لثعلم ا٦ل٘ اليت ٓيثخٕ هَا كالقلْ  ّاسبال ّعبِْ.اّ ىاع اّ لٓ 
اكا تْق  ذبْٔل اىباٛ علٙ ٍناٛ آلثوُ ّاىاٜوُ ّعبٍْنوا اّ علوٙ      (991ميوأل٘)
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 ٍناٛ اىباٛ ّزب ا٢ اٌ ٓوٌْ مٖنّا حبالُ.
ػبب ٍناٛ اّ اىثٝسام آل٘ اّ اىواٛ اىبواٛ ّلوْ هإوعال العوْل       (992ميوأل٘)

٢ اٌ ٓووٌْ فٔوُ ٕونم اّ ضونص اّ     اىبثعامل اكا تْق  ذبْٔل اىباٛ علَٔنا، ا
 مَخ٘.

لْ ٍّاُ اريِ ماٛ مً اري ضنص اّ مّي٘ ّزب الخاْل، ّلْ كبوً  (993ميوأل٘)
 مً ضفن هٝن قاو هُ.

اشبْل مً اىثعنال اىباٛ علوٙ ىفيوُ ّهقىوُ اّ اضثنوال مونل اّ       الدالذ:
هاٞ هنٛ منل مْاة هُ ّّعْه٘ ع٣زُ ّعبِْ يبا ٓعين ذبنلُ عافٗ، كنا لْ 

ًب هَنتُ ؽَْى٘ مْزا٘ لثَخق ازبلق اّ ؽنّص القو، ّٓوفوٕ  كاٌ اىباٛ ٓياب 
 الظً العافٖ ًب ٍلا اشبْل اّ قْل الاأب اسباك .

اكا توؤنه هاعثخوواف الٖوونم اّ ؽْفووُ فثوواـب عقمووُ ّووع تٔننووُ       (994ميوأل٘)
ّّوو٣تُ، ا٢ اٌ ٓوووٌْ الثوواـب قاوول الووقؽْل ًب الْوو٣ٗ فٔسووب الْٕووْٛ اّ   

عوقو ٕونمٍنا خوه ٓثواـب     الغيل، ّكلا ْٓع الْْٕٛ ّا٨اثيوال هاعثخوافِ   
 ّزْف الٖنم.

لْ ازيب مع العله هعقو ّزوْف اىبواٛ اّ كوٌْ اىوثعنالُ مٖونّا       (995ميوأل٘)
 ّع تٔننُ.

قٔل ٢ ػبْه للنثاَن هعق فؽْل الْقج اهاال ِّْٕٛ هاسبقر  (996ميوأل٘)
ا٤ّووغن  اكا مل ٓووثنوً مووً الْٕووْٛ هعووقِ لعووقو زووْاه تفْٓووج الثولٔوو      

ط٣قواح الاَوامٗ الاقلٔو٘    ا٨ؽثٔامٖ اىبيسو، ّا٤قْٚ ازبْاه علوٙ كناٍو٘ ٨  
 ّعنْماح مْخخ٘ عنام عً الواظه علُٔ الي٣و.

 اسبنص ًب ذبْٔل اىباٛ اّ ًب اىثعنالُ. الناهع:
اشبْل مً اىثعنال اىباٛ علٙ عٔالوُ اّ مثعلخٔوُ، كنوا لوْ ؽوال       اشبامً:

هاىثعنالُ عاُ الْلق ّمً ػبب ضفظُ اّ ضْْل مَخ٘ ّضنص، ّٓوفوٕ موا   
 ْٓزب اشبْل.

زْف ما ٍْ أٍه مً الْْٕٛ اّ الغيل ًب اىثعنال اىبواٛ، فلوْ   ّ اليافٌ:
كاٌ هقىُ اّ خْهُ ظبيّا ٢ّ ٓوفٕ ما عيقِ موً اىبواٛ ا٢ لنفوع اسبوقر هالْٕوْٛ      
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ّالغيوول اّ لنفووع اشباووذ هووثاَري اليساىوو٘، فٔسووب اىووثعنالُ ًب مفووع اسبووقر 
ع ّٓثوؤنه ٤ٌ للْٕووْٛ هووق٢ّ ٍووْ الثوؤنه خبوو٣ل مفووع اشباووذ، ّا٤ّفب اٌ ٓنفوو

 اشباذ خه ٓثٔنه لٔثطخق كْىُ فاققّا للناٛ ضال الثٔنه، ّلْ ااثيل ضٔيٝل ّع.
ٕٔق الْقج عً اىثعنال اىباٛ حبٔذ ٓلوو مً الغيل اّ الْٕوْٛ   الياهع:

ؽنّص ّقج ال٣ْٗ، ّّقْعَا ؽامص الْقج، ّاىبياي علٙ افمان مكع٘ ميَوا  
اّ الْٕوْٛ ّافمان   ًب الْقج، فلْ فام ا٤من هـب الثٔنه ّافمان كباو الْقج،

 مكع٘ اّ اهٓق مً اري تفْٓج ققو الداىٕ.
اكا كاٌ ّازقّا للناٛ ّأؽن ال٣ْٗ عنوقّا افب اٌ ٕوا  الْقوج     (997ميوأل٘)

 عْٙ، ّلوً تٔننُ ٣ّّتُ ضبوْماٌ هالْط٘.
اكا ٍع ًب ىع٘ الْقج ّٕٔخُ هيٙ علٙ هخاُٜ ّتْٕأ ّااثيول   (998ميوأل٘)

 ل٩ىثْطاة ّاّال٘ هخاٛ الْقج.
ل اىباٛ ّٕا  الْقوج، ّكواٌ ذبْؤلُ    اكا كاٌ قافمّا علٙ ذبْٔ (999ميوأل٘)

ٓيووثلوو ؽوونّص الْقووج اىثخلووج ّظٔفثووُ افب الثوؤنه ٤ىووُ ْٓووق  علٔووُ عووقو  
الْزقاٌ ّالثنوً مً اىثعنالُ ّلخاعقٗ تخقٓه ا٤ٍه ٍّوْ افاٛ الْو٣ٗ ًب   

 الْقج علٙ اىبَه.
مً كاىج ّظٔفثُ الثٔنه مً زَ٘ ٕٔق الْقج عً اىثعنال اىباٛ  (1000ميوأل٘)

ل ّع علٙ ا٢قْٚ، ىْاٛ كاٌ لخْق ال٣ْٗ اّ اكا ؽال  ّتْٕأ اّ ااثي
 هخْق الوٌْ علٙ الاَامٗ ّعبِْ مً الغآاح.

الوولٖ توؤنه لٖوؤق الْقووج ػبووب علٔووُ ذبْوؤل اىبوواٛ للْوو٣ٗ       (1001ميوأل٘)
ا٤ؽنٚ، ّاٌ تْاىٙ قْن، ّلوً ػبْه لُ موع ٕؤق ّقوج ا٤ؽونٚ الْو٣ٗ      

 هالثٔنه ا٤ّل علٙ ا٤قْٚ.
ؽونٚ علوٙ ا٤قوْٚ    الثٔنه لٖٔق الْقج تيثااؼ هُ الغآاح ا٤ (1002ميوأل٘)

 فٔسْه مد٣ّ مً كثاه٘ الخنآٌ.
اىبخْْف هٖٔق الْقج عقو اىثٔعاهُ لْازاواح الْو٣ٗ فخوط ٢     (1003ميوأل٘)

اىبيثطااح معَا، فلْ كواٌ الْقوج كافٔوّا للْازاواح فٌّ اىبيوثطااح ّزوب       
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 الْْٕٛ ّا٢قثْام علَٔا.
لْ تٔنه هاعثخاف ٕٔق الْقج فااٌ هعوق الْو٣ٗ ىوعثُ فوا٤قْٚ      (1004ميوأل٘)

٣ْٗ اما لْ تاـب قال الَنّع ًب ال٣ْٗ ىع٘ الْقج للْْٕٛ ّط٘ الثٔنه ّال
 ّال٣ْٗ فٔسب علُٔ الْْٕٛ لل٣ْٗ.

عقو امواٌ اىثعنال اىباٛ ىباىع ٍنعٕ كنا اكا كواٌ اىبواٛ ميطْونّا     الدامً:
 هاىبغْْة.

ػبْه الثٔنه مع الوثنوً موً اىوثعنال اىبواٛ ًب مْٕوعـب ا٤ّل       (1005ميوأل٘)
موع الْٕوْٛ، ّالدواىٕ اكا آّٚ افب     ٣ّٗ ازبياهٗ ّاٌ مل ؽبُ فْح الْو٣ٗ 

 فناٍُ هنزاٛ اىبالْهٔ٘ ٤ٌ الْْٕٛ فَٔنا اىثطااهٕ.

  يا ٚصخ تّ انرًٛىيا ٚصخ تّ انرًٛى
ػبْه الثٔنه علٙ مالق ّزُ ا٤مل علٙ ا٤قْٚ ّأفعٕ علُٔ  (1006ميوأل٘)

اىه  ا٨نباع ىْاٛ كاٌ تناهّا اّ مم٣ّ اّ ضسنّا اّ مقمّا اّ اري كلع لْق 
 الْعٔق علُٔ.

عافٌ كالولٍب ّالفٖو٘ ّاىبلوع ّالعخٔوق     ٢ ػبْه الثٔنه علٙ اىب (1007ميوأل٘)
 ا٤مل لغ٘ ّعنفّا.اىه  ّعبٍْا يبا ٢ ْٓق  علُٔ

لووْ فخووق اىبوواٛ ّ مووا ْٓووع الثوؤنه هووُ ػبووْه الثوؤنه هغاووام الدووْة  (1008ميوأل٘)
 ّازبقام ّعبٍْنا يبا فُٔ ااام اكا كبوً مً نبع ٍلا الغاام هاليفض ّعبِْ.

ُ ّا٢ ّزوب  لْ فخق الغاام آّٖا تٔنه هالاـب اكا مل مبوً دبفٔف (1009ميوأل٘)
 الثسفٔ .

لْ فخق اىباٛ للْْٕٛ ّما ْٓع الثٔنه هُ ٓوٌْ فاققّا للاَْمًٓ،  (1010ميوأل٘)
ّقٔل هاىثطااة ا٤فاٛ أٖٓوا.  ،  ّا٤قْٚ فُٔ ىخْي ا٤فاٛ ّّزْة الخٖاٛ

أٖ  ّفاقق الاَْمًٓ ٍْ اللٖ ٢ ػبق اىباٛ أّ الرتاة ، أّ ٓثعلم علُٔ اىثعنال
 .لثطْٔل ال٣ْٗ ًب ّقثَا للٖنم  ميَنا

لْ مل ػبوق فاقوق الاَوْمًٓ ا٢ الودلش ّازبنوق ّمل مبووً اكاهثوُ         (1011ميوأل٘)
 ْٓع اىبيع هُ علٙ اعٖاٛ الْْٕٛ.
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مع زْاه الثٔنه قبالق ّزُ ا٤مل فا٤ضْي تخقٓه الرتاة مع  (1012ميوأل٘)
 ّزْفِ ّمع فخقِ النمل خه اىبقم أٖ قاع الاـب اىبعقٗ للاياٛ خه اسبسن.

ّالاوـب  ًب ضال عوقو ّزوقاٌ الورتاة ّاىبوقم ّاسبسون ّالغاوام        (1013ميوأل٘)
 ػبْه الثٔنه هازبٓ اىبااْـ ّا٦زن ّاشبول ّالنماف.

 لْ تٔنه  هالاـب فلْق هٔقِ ػبب اهالثُ خه اىبيع هَا. (1014ميوأل٘)
٢ ػبْه الثٔنه هالرتاة ّالاـب اىبنوّص هغريِ كالثؾب ّالنماف ا٢  (1015ميوأل٘)

 اكا كاٌ اىبؾلْي ميثَلوّا فَٔنا.
اٌ اكا كاىج ّظٔفثُ الثٔنه فٔسب ذبْٔل ما ٓثٔنه هُ مع ا٨مو (1016ميوأل٘)

 ّعقو اسبنص ّلْ كاٌ ذبْٔلُ هالَناٛ.
ػبْه الثٔنه هوا٤مل اليقٓو٘ ّالورتاة اليوقٖ ّاىباثول اؽثٔوامّا،        (1017ميوأل٘)

 ّا٤ّفب تخقٓه الٔاهً ميُ.
اكا تٔنه قبا ٓعثخق زْاه الثٔنه هُ فااٌ ؽ٣فُ هال، ّاكا ّولٙ   (1018ميوأل٘)

هُ فثسب ا٨عافٗ ًب الْقج ّالخٖاٛ ؽامزُ، اموا لوْ اعثخوق اىوُ موً اىبنتاو٘       
 ٘ فااٌ اىُ مً اىبثأؽنٗ فا٢قْٚ ّط٘ ٣ّتُ تلع.اىبثخقم

  ششائػ يا ٚرًٛى تّششائػ يا ٚرًٛى تّ
َٓرتي فٔنا ٓثٔنه هُ اٌ ٓوٌْ طواٍنّا، فٔااول الثؤنه هواليسً      (1019ميوأل٘)

ّاٌ كاٌ زا٣ٍّ ظباىثُ اّ ىاىّٔا هلا ٤ىُ ٍني ّاقعٕ، ّاكا مل ٓوً عيقِ مً 
قِ موً  مناتب الثٔنه اىبثخقم٘ ا٢ اليسً ٓيثخل افب ال٣ضخ٘  فلْ كواٌ موا عيو   

 الرتاة ظبيّا فٔيثخل افب النمل ٍّولا.
َٓرتي اٌ ٓوٌْ موا ٓثؤنه هوُ مااضوّا، ّلويوُ ْٓوع موع ازبَول          (1020ميوأل٘)

 هالغْأ٘ اّ ىئاىَا.
اكا اٍثاُ الرتاة هغريِ تٔنه هَنا، ّاكا اٍثاُ اىبااؼ هاىبغْوْة   (1021ميوأل٘)

 ازثياَنا معّا، ّكلا لْ كاٌ عيقِ تناهاٌ ٓعله اٌ اضقٍنا ظبً.
اّ تناة ٓعلوه اىوُ مغْوْة اّ ٍنوا معوّا       لْ اعبْن طَْمِ قباٛ (1022ميوأل٘)

 ٓوٌْ فاقق الاَْمًٓ.
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ػبْه الثٔنه هالرتاة مَوْن الاَوامٗ ٨ّوال٘ الاَوامٗ ا٢ موع      (1023ميوأل٘)
 العله هأٌ ضالثُ الياهخ٘ اليساى٘ ٨ىثْطاهَا.

لْ ٍع ًب كٌْ اللٖ عيقِ ٍل ٍْ تناة اّ اريِ يبا ٢ ٓثٔنه هُ  (1024ميوأل٘)
 هُ.فاىُ ٓيثخل افب اىبنتا٘ ال٣ضخ٘ فٔنا ٓثٔنه 

اواٌْ ًب مواٌ مغْْة ػبْه اٌ ٓثٔنه فُٔ علٙ ا٤ظَن، ىعه  (1025ميوأل٘)
 الثْنل ًب اىباٛ اكا كاٌ لُ قٔن٘ ٓعق تْنفّا هاٜقّا ف٣ ؽبلْ مً اٍوال.

اكا مل ٓوً عيقِ مً الرتاة اّ اريِ يبا ٓثٔنه هُ ما ٓوفٕ لوفُٔ  (1026ميوأل٘)
 معّا ٓونم الٖنة ضثٙ ٓثطخق الٖنة هثناو الوفـب علُٔ.

ا ٓثٔنه هُ مً مهٙ ا٤مل ّعْالَٔا لاعوقِ  ٓيثطب اٌ ٓوٌْ م (1027ميوأل٘)
عً اليساى٘ ّاٌ ٓوٌْ علُٔ ااام ٓعلق هالٔق ٍّْ اىبََْم، ّٓيوثطب آٖوّا   
ىفض الٔقًٓ هعق الٖنة ّعلُٔ ا٨نباع، ّػبْه الثٔنه مً الغاام اللٖ علٙ 

 اسباٜط اكا مل ٓثٔين ا٤فٖل، ّا٤ّفب مناعاٗ ا٤كدن فا٤كدن.
اؾ٘ اكا مل ٓوً ٓعلٍْا اىبلع ّا٢ ف٣ ٓونِ الثٔنه  ها٤مل الي (1028ميوأل٘)

 ػبْه ٤ٌ اىبلع مً اىبعافٌ، ّكلا ٓونِ قبَاهط ا٤مل ّتناة الانٓق.

  كٛفٛح انرًٛىكٛفٛح انرًٛى
 ػبب ًب الثٔنه: 

ٕنة هاطً الوفـب معّا ففع٘ علٙ ا٤مل، ف٣ ٓوفٕ الْٕع هقٌّ  ا٢ّّ:
 .الٖنة علٙ اىبََْم ًّب ضال ا٨ٕانام  ٓوفٕ ّٕعَنا ّػبْه هظاٍنٍنا

ميع ازباَ٘ هثنامَا ّازبأيـب هالٔقًٓ ّمً قْأ الَعن افب طنل  خاىّٔا:
 ا٤ى  ا٤علٙ ّاسبازاـب، ّا٤ضْي كٌْ اىبيع قبسنْع الوفـب علٙ اجملنْع.

ميع كباو ظاٍن الو  الٔنيوٙ هاواطً الٔيونٚ خوه ميوع كبواو ظواٍن         خالدّا:
ق ٍْ ملثخٙ الياعق الٔينٚ هااطً الٔنيٙ مً الوىق افب اطنال ا٤ّاهع، ّالوى

 مع الو .

  



 اة الاَامٗكث وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو   190

 

  
  ششائػ انرًٛىششائػ انرًٛى

 ا٢تٔاٌ هالئ٘ مخامى٘ لٖنة الٔقًٓ. -1
مااٍوونٗ اىبولوو  ىفيووُ للثوؤنه ا٢ مووع الٖوونّمٗ ّا٨ٕووانام فٔسووْه        -2

 ا٨ىثعاى٘ هالغري.
اىبْا٢ٗ ّاٌ كاٌ الثٔنه هق٢ّ عً الغيل ّتوفٕ اىبوْا٢ٗ العنفٔو٘ ّعوقو      -3

تٔب هال ّاٌ كاٌ عً زَل الفْل اللٖ مبطْ ّْمتُ، ّلْ ؽال  الرت
 اّ ىئاٌ.

الرتتٔب هثخقٓه ميع ازباَ٘ خه ميوع الوو  الٔنيوٙ خوه ميوع الٔيونٚ        -4
 ّعلُٔ ا٨نباع ّظاٍن الئْْ.

 ا٨هثقاٛ ها٤علٙ ّميُ افب ا٤ىفل ًب ازباَ٘ ّالٔقًٓ. -5
 عقو اسباٜل هـب اىباىع ّاىبنيْؼ. -6
 طَامٗ اىباىع ّاىبنيْؼ مع ا٨مواٌ ّا٨ؽثٔام.  -7

القق٘ العخلٔ٘ ًب اىبيع، فلْ مل ٓأح اىباىع علٙ نبٔوع   ٢ ٓلوو (1029ميوأل٘)
ٛ٭ ٓيريّا ٢ ٓعثق هُ ّع الثؤنه علوٙ    ازواٛ اىبنيْؼ ّتنن ىَّْا اّ ز٣َّ زو

 ا٤ظَن.
 اكا كاٌ ًب ضبل اىبيع سبه هاٜق ػبب ميطُ آّٖا. (1030ميوأل٘)
اكا كاٌ علٙ ازباَو٘ ٍوعن أٖ اٌ مياثوُ فَٔوا ٓوفوٕ اىبيوع علٔوُ         (1031ميوأل٘)

لوٙ الونأٌ ّلويوُ ّاقوع علَٔوا فٔسوب ضٔيٝول مفعوُ         خب٣ل ما لْ كاٌ مياثُ ع
 ٨سباقُ هاسباٜل ا٢ اٌ ٓوٌْ قْريّا مثعامفّا، ّكلا هالييا٘ للَعن علٙ الوفـب.

 لْ كاٌ علٙ اىباىع اّ اىبنيْؼ زاريٗ ٓوفٕ اىبيع هَا اّ علَٔا. (1032ميوأل٘)
دبووْه ا٨ىووثياه٘ ًب أفعووال الثوؤنه اّ هعٖووَا عيووق عووقو امووواٌ    (1033ميوأل٘)

 ينـب:اىبااٍنٗ ٍّٕ منتا٘ علٙ ق
 ٖٓنة الياٜب هٔق اىبيْة عيُ ّمبيع هَا ّزَُ ّٓقُٓ. -1
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اٌ مل مبوً الٖنة هٔوقِ فٔيوثعنل الياٜوب ٓوقِ للٖونة علوٙ ا٢مل        -2
 ّاىبيع هَا.

اكا كاٌ هاطً الو  ظبيّا ّزب تاَوريِ قاول الثؤنه اٌ امووً      (1034ميوأل٘)
ّا٢ ىخط اعثاوام طَامتوُ ّتؤنه، ٢ّ ٓيثخول افب ظواٍن الوو  ا٢ اكا كاىوج        

 ً مينٓ٘ افب ما ٓثٔنه هُ ّمل مبوً دبفٔفُ.ظباى٘ الااط
ا٤قاع الولٖ فخوق اضوقٚ ٓقٓوُ ٓوثفوٕ هٖونة ا٤ؽونٚ علوٙ          (1035ميوأل٘)

ا٤مل ّميع ازباَ٘ هَا، خه ميع ظَنٍا ها٤مل، اما أقاع الٔقًٓ فٔنيع 
جباَثُ علٙ ا٤مل لخاعقٗ اىبٔيْم، ّػبْه ا٨ىثياه٘ أٖ اٌ ٓخْو اريِ قبيع 

 زاَثُ.
٘ هلوا زونو ٓعوق ضوا٣ّٜ ّمل مبووً      اكا كاىج علوٙ الاواطً ظباىو    (1036ميوأل٘)

 اهالثَا ٖٓنة هالظاٍن ّمبيع هُ.
 ا٤قْٚ اٌ اشبامت ضاٜل فٔسب ىوعُ ضال الثٔنه. (1037ميوأل٘)
 ٢ ػبب ًب الئ٘ تعٔـب اىباقل عيُ مً الْْٕٛ مع اذباف ما علُٔ. (1038ميوأل٘)
 اكا قْق اآ٘ خه تاـب اريٍا ّع اكا كاٌ ا٨ٍثااِ ًب الثاأق.  (1039ميوأل٘)
فخْق الاقلٔ٘ عً الْْٕٛ فثواـب  اكا اعثخق كْىُ ضبقخّا ها٤ّغن  (1040ميوأل٘)

كْىُ ضبقخّا ها٤كرب، فا٢قْٚ الْط٘ ّقٔول اٌ كواٌ علوٙ ّزوُ الثخٔٔوق هاول،       
ّْٓع لْ كاٌ مً هاة ا٨ٍثااِ ًب الثاأق اّ قْق ما ًب اللم٘ ّعبِْ، ّكولا  

 لْ اعثخق كْىُ زياّا فااٌ عقمُ.
٢ ٓوفٕ ًب ميع ازباَ٘ ّالٔقًٓ زن اىبنيْؼ ذبج اىباىوع هول    (1041ميوأل٘)

ضْي امنام اىباىع علٙ اىبنيْؼ ٢ّ ٖٓن اسبنك٘ الٔيوريٗ ًب اىبنيوْؼ اكا   ا٤
 ّق  كْىُ يبيْضّا.

اكا مفع ٓقِ ًب اخياٛ اىبيع خه ّٕعَا ه٣ فْل ّأمت ّع تٔننُ  (1042ميوأل٘)
 لعقو ؽنّزُ عً اىبْا٢ٗ.

اكا مل ٓعلووه اىووُ ضبووقر ها٤ّووغن اّ ا٤كوورب ٓوفٔووُ توؤنه ّاضووق  (1043ميوأل٘)
 هخْق ما ًب اللم٘.
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ق٢ّ عووً الْٕووْٛ ٓوفووٕ ٕوونه٘ ّاضووقٗ علووٙ  اكا كوواٌ الثوؤنه هوو (1044ميوأل٘)
ا٤مل ىبيع الْزوُ ّالٔوقًٓ، اموا لوْ كواٌ الثؤنه هوق٢ّ عوً ايول ازبياهو٘           
فٖنهثاٌ ٕنه٘ للْزُ ّٕنه٘ للوفـب علٙ ا٤قْٚ ٍّْ اىبََْم ّمفاف ازبنع 

 هـب ا٤ؽاام.
لْ امت تٔننُ خه ٍوع ًب هعوض ازواٜوُ مل ٓعوؿب هوُ ّهيوٙ علوٙ         (1045ميوأل٘)

ي مً ٍنّطُ، أما لْ ٍع ًب اخياُٜ قال الفنا  الْط٘، ّكلا لْ ٍع ًب ٍن
هـب زوٛ اّ ٍني فاٌ كاٌ هعوق دبواّه ضبلوُ هيوٙ علوٙ الْوط٘، ّاٌ كواٌ ًب        

 ا٨خياٛ اتٙ هُ ّقبا هعقِ ىْاٛ كاٌ هق٢ّ عً الْْٕٛ اّ الغيل.
اكا تٔخً هعق الفنا  اىُ تنن زوٛ ٓوفُٔ العوْف الٔوُ ّا٨تٔواٌ هوُ      (1046ميوأل٘)

ٗ كنا لْ ككن اخياٛ فنااُ مً الثٔنه اىُ مل مبيع ّما هعقِ مع عقو فْاح اىبْا٢
ٓقِ الٔنيٙ فاىُ مبيطَا خه مبيع الٔينٚ هعقٍا، ّمع فْتَا ّزوب مىوثٝيال   

 الثٔنه مً زقٓق، ّاٌ تلكن تنكُ هعق ال٣ْٗ فٔسب اعافتَا اّ قٖا٠ٍا.

  أدكاو انرًٛىأدكاو انرًٛى
أّاٌ الثوؤنه للْوو٣ٗ هعووق فؽووْل ّقثَووا علووٙ اىبَووَْم، ا٢ اكا   (1047ميوأل٘)

ثُ الثٔنه ّقْق هُ اآ٘ اؽنٚ ّازا٘ اّ ميقّه٘ فٔسْه لُ ال٣ْٗ كاىج ّظٔف
 هُ عيق فؽْل ّقثَا.

لْ فؽل ّقج فنٖٓ٘  اّ ىافل٘ ّتٔنه هلا ػبْه لُ اتٔاٌ الْلْاح  (1048ميوأل٘)
 ال٣ضخ٘ اليت مل ٓقؽل ّقثَا هعق فؽْلُ ما مل ؼبقر اّ ػبق ماٛ.

 ػبْه الثٔنه ًب ىع٘ الْقج ّاٌ اضثنل امتفاع العلم ًب آؽنِ اّ (1049ميوأل٘)
ظً هُ ا٢ اٌ ٓعله هامتفاع العلم فٔسب الْرب افب ضـب امتفاعُ ّاٌ كاٌ آؽن 
الْقج، كنا لوْ علوه اىوُ ىٔطْول علوٙ اىبواٛ  قاول الغونّة هيْو  ىواع٘           

 فْٔرب افب ضـب ّّْلُ، أما لْ ظً ّاضثنل ضْْلُ ف٣ ػبب ا٢ىثظام.
ػبْه الثٔنه ل٣ْٗ الخٖاٛ ٢ّ ػبوب تأؽريٍوا افب هّال العولم     (1050ميوأل٘)

الْٕووْٛ اّ الغيوول، ّا٤ضووْي الثووأؽري ًب ضووال العلووه هوّالووُ عووً   ّامووواٌ
قنٓب، لٔأتٕ ه٣ْٗ الخٖاٛ عً ّٕوْٛ، ّكولا ػبوْه الثؤنه لليْافول اىب١قثو٘       
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 ضثٙ ًب ىع٘ ّقثَا ا٢ ًب ضال العله هوّال العلم ًب الْقج.
اكا اعثخق عقو ىع٘ الْقج فثٔنه ّّلٙ خه تاـب اليع٘ ّطج  (1051ميوأل٘)

 ٣ّتُ.
٣ٗ اليت ٣ٍّا هالثٔنه الْوطٔع هعوق هّال   ٢ دبب اعافٗ الْ (1052ميوأل٘)

 العلم ّاسبْْل علٙ اىباٛ ىْاٛ ًب الْقج اّ ؽامزُ.
اكا تٔنه لغآ٘ مً الغآاح كاٌ حبوه الاواٍن موا فاو تٔننوُ مل     (1053ميوأل٘)

ٓيثخض ّعلمِ هاقّٔا، فلُ اٌ ٓأتٕ جبنٔع موا َٓورتي فٔوُ الاَوامٗ ا٢ اكا كواٌ      
الثؤنه لْو٣ٗ اىبٔوج اّ اليوْو موع      اىبيْ  للثٔنه طبثّْا هثلع الغآو٘ كنوا ًب   

ّزْف اىباٛ، ٤ٌ الثٔنه ًب الْْمتـب زَيت ّميثطب ّا٨نباع علٙ عوقو  
 اىثااض٘ الغآاح اىبَنّط٘ هالاَامٗ هَنا.

الثٔنه ًب مأٍثُ هقل عً الْْٕٛ ّالغيل ّملطق هَنا فٔوٌْ  (1054ميوأل٘)
٢ّ ّازاّا اكا زاٛ هق٢ّ عً ّْٕٛ اّ ايل ّازب، ّٓوٌْ ميقّهّا اكا كاٌ هق

عووً ايوول ميووقّة أّ ّٕووْٛ ميووثطب ضثووٙ ّٕووْٛ اسبوواٜض، ّالْٕووْٛ   
 الثسقٓقٖ مع اعثاام ٍني فخق اىباٛ ّعبِْ ًب ّط٘ الثٔنه.

الثٔنه اللٖ ٍْ هقل عً ايل ازبياه٘ ٓغين عً الْْٕٛ موا مل   (1052ميوأل٘)
ؼبقر، ّما كاٌ مً الثٔنه هق٢ّ عوً ىواٜن ا٤ايوال ؼبثواص افب الْٕوْٛ اّ      

 الثٔنه.
ٓيثخض هُ الْْٕٛ اّ الغيل مً اسبقر، كنا ٓيثخض الثٔنه قبا  (1053ميوأل٘)

 اىُ ٓيثخض اكا ّزق اىباٛ ّعيق هّال العلم.
اكا فؽل ًب ال٣ْٗ هاٌ كرب تواريٗ ا٨ضناو ّاّاة اىباٛ مبٖٕ  (1054ميوأل٘)

ًب ّوو٣تُ، ّلووْ مل ٓوووً مكووع للنكعوو٘ ا٤ّفب فووا٤ضْي اىووثطااهّا مووع ىووع٘ 
 اّ ىافل٘. الْقج قاع ٣ّتُ ّالث١ْٕ لل٣ْٗ، ىْاٛ كاىج ال٣ْٗ فنٖٓ٘

مً تٔنه هق٢ّ عً ايل ازبياه٘ ٢ ٓاال تٔننُ لْ ّزق ماٛ هخقم  (1055ميوأل٘)
الْْٕٛ، اما اسباٜض ّمً مً مٔثّا ّعبِْ يبً تٔنه تؤننـب فواكا ّزوق مواٛ     
هخقم الْْٕٛ هال تٔننُ اللٖ ٍْ هوقل عيوُ، ّٓاخوٙ تٔننوُ الولٖ ٍوْ هوقل        

 الغيل علٙ ضالُ.
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ٓوفٕ ا٢ للْْٕٛ اّ اوقر ها٤كرب كنً اىبٔج اكا ّزق ماٛ ٢  (1056ميوأل٘)
للغيل، ققو الغيل ّتٔنه هق٢ّ عً الْْٕٛ، ّاٌ مل ٓو  ا٢ للْْٕٛ فخط 

 تْٕأ ّتٔنه هقل الغيل.
ضوه الثقاؽل ًب ا٤ايال كنا تخقو هٔاىُ ػبنٖ ًب الثٔنه آّٖا،  (1057ميوأل٘)

فلْ كاىج ٍيان اىااة عقٓقٗ للغيل ٓوفٕ تٔنه ّاضق عً ازبنٔع، ّاكا كاٌ 
مل ؼبثش افب الْْٕٛ اّ الثٔنه هق٢ّ عً الْْٕٛ، ّا٢ ًب نبلثَا ايل ازبياه٘ 

 ّزب الْْٕٛ اّ تٔنه تٔننّا آؽن هق٢ّ عً ٍلا الْْٕٛ.
اكا تٔنه هق٢ّ عً اايال عقٓقٗ علٙ عبوْ ا٨ىفوناف فثواـب عوقو      (1058ميوأل٘)

 ّط٘ هعَٖا، ّع تٔننُ هالييا٘ افب الااقٕ.
اكا ازثنع زيب ّمٔج ّضبقر ها٤ّغن ّعيقٍه مواٛ ماواؼ ٢    (1059ميوأل٘)

ا٢ ٤ضقٍه، فٔثعـب للسيوب فٔغثيول، ّٓؤنه اىبٔوج، ّٓثؤنه اووقر       ٓوفٕ 
 ها٤ّغن آّٖا ٍّْ اىبََْم، ّهُ ّمف اليٓ الْطٔع.

اكا ىوولم ىافلوو٘ مالخوو٘ اّ م١قثوو٘ ًب هموواٌ معووـب ّمل ٓووثنوً مووً  (1060ميوأل٘)
الْْٕٛ ًب كلع الوماٌ تٔنه هق٢ّ عيُ ّّلٙ، اما لْ ىلم مالخّا مً اري تخٔٔق 

مْمف ىلمِ اعه مً الاَامٗ اىبأٜو٘ كنوا لوْ كواٌ ٓثْقوع      هوماٌ معـب فاكا كاٌ 
عيووقما ىوولم تعوولم اىبوواٛ ًب ازبنلوو٘ ّووطج اىباووافمٗ افب الْوو٣ٗ هثوؤنه، ّا٢   

 فالظاٍن ّزْة الْرب افب هماٌ امواٌ الْْٕٛ.
ػبب الثٔنه ىبً كثاه٘ الخنآٌ اٌ ّزوب، كنوا اىوُ ٓيوثطب اكا      (1061ميوأل٘)

 كاٌ ميثطاّا.
فاكا كاٌ هاٜقّا علٙ اىبثعامل اكا ّّل ٍعن النأٌ افب ازباَ٘،  (1062ميوأل٘)

ّزب مفعُ للثٔنه ّميوع الاَونٗ، ّاٌ كواٌ علوٙ اىبثعوامل كنوا لوْ قْوريّا         
 ّٓيريّا ٢ ٓاعق كفآ٘ ميع ظاٍنِ عً الاَنٗ.

مً كاىج ّظٔفثوُ الثؤنه ٢ ػبوْه اىوثٝسامِ للْو٣ٗ ىٔاهو٘ عوً         (1063ميوأل٘)
 اىبٔج مع ّزْف مً ٓخقم علٙ الْْٕٛ.

 خاحًت كخاب انطهارة
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الثوٓـب ّالثسنل ٍّٕ اما ًب الٔقًٓ اّ ًب اىبلاً اّ اىبيووً ًب الثيظٔ  ّ
 اّ اىبأكل ّىثعنل افب ا٤ّل ٨ٌ ا٤قياو ا٤ؽنٚ تأتٕ ًب ضبلَا.

 ما ٓثعلق ها٨ىثطناو:
ٓيثطب الثيظٔ  مالخّا ها٨ىثطناو أٖ ا٨اثيال ًب اسبناو اّ  (1065ميوأل٘)

 ًب اىثعنال اىباٛ ّالغيل مالخّا.
 ناو اسبام الياؽً.ٓونِ افماٌ اسبناو ؽّّْْا اسب (1066ميوأل٘)
 ٓيثطب اٌ ٓوٌْ فؽْل اسبناو هاىبٝوم ّٓونِ تنكُ. (1067ميوأل٘)
ػبب ىرت العْمٗ عوً اليواظن اوورتو ًب اسبنواو ّاوريِ، ّؼبونو        (1068ميوأل٘)

 اليظن افب عْمٗ الغري.
ا٤ّفب للننأٗ اسبناو اشبأ ًب هٔثَا كنا ًب ٣ّتَا ًب طبقعَا،  (1069ميوأل٘)

مٕ ّلوً كلع ّؼبنل هعض الئْْ علٙ كنأٍ٘ امىاهلا افب اسبناو العنْ
٢ مبيع مً كٍاهَا الُٔ لْ اعبْنح الاَامٗ ّاليظاف٘ ّالثووٓـب هوُ، اّ كواٌ ًب    

 اشبأ ّاىبيوً ضنص ّمَخ٘ ّاضثنال ٕنم ٢ ؼبثنل.
ػبْه اٌ ٓقؽل ا٤ة اهيُ معُ ًب اسبناو مع ّزْة ىرت العْمٗ  (1070ميوأل٘)

 ّعقو ىظن اضقٍنا افب عْمٗ ا٦ؽن.
موع ّزوْف اليواظن     لْ ااثيل ه٣ مٝوم ْٓع ايلُ ّلويُ ٓو١خه  (1071ميوأل٘)

 اورتو.
ٓيثطب اٌ ٓثياّل ٍّٔٝا ٓيريّا مً الاعاو قاول فؽوْل اسبنواو،     (1072ميوأل٘)

 ّٓونِ فؽْلُ علٙ النٓق.
ٓيثطب القعاٛ ّا٤ّفب هاىبأخْم عيق ىوع الدٔاة ّعيق القؽْل  (1073ميوأل٘)

 ًب الأج ا٤ّل ّالأج الداىٕ.
ٓونِ لُ ٍونة اىبواٛ الاوامف فٔوُ ّايول الونأٌ، ّقٔول هوناٍو٘          (1074ميوأل٘)

 ً ًب اسبناو.الي٣و علٙ م
الا٣ٛ ّاىثعنال اليْمٗ مً اىبيثطااح ا٤كٔوقٗ ؽّْْوّا هعوق     (1075ميوأل٘)

عَنًٓ ْٓمّا مً الا٣ٛ ا٤ّل، ّآكق ميُ هعوق امهعوـب ْٓموّا ّالوقعاٛ هاىبوأخْم      
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 عيقِ.
دبووْه ا٨ىووثياه٘ هوواليْمٗ للاووقٌ ا٢ العووْمٗ فٔسووب اٌ ٓااٍوونٍا    (1076ميوأل٘)

 هيفيُ.
 ٓيثطب ا٨كدام مً الثيْٓن  ًب الْٔ . (1077ميوأل٘)
ن هاىبعووازـب ّاىبووناٍه اىبْوويْع٘ ًب ٍوولِ ا٤هموواٌ ْٓووق  الثيووْٓ (1078ميوأل٘)

 ّػبوٖ عيُ اسبلق.
٢ فن  ًب اىثطااة الثيْٓن هـب النزال ّاليياٛ، ٍّْ ًب اليياٛ  (1079ميوأل٘)

 آكق.
 ٓونِ الا٣ٛ ْٓو ا٤مهعاٛ ٢ّ هأٌ هُ مع الْقق٘ ّالقعاٛ. (1080ميوأل٘)
 ٓيثطب ال٣ْٗ مكعثـب عيق اشبنّص مً اسبناو ىاىبّا. (1081ميوأل٘)
كوقّا، ّميوُ ؽٖواة الَؤب اكا     ٓيثطب اشبٖاة اىثطااهّا م١ (1082ميوأل٘)

 اىااق علُٔ عيْاٌ مازع.
ٓيثطب للنزل الثَٔٝ٘ لوّزثُ هاشبٖاة ّاريِ، ّكلا هالييا٘  (1083ميوأل٘)

 للننأٗ لوّزَا.
 افٖل اشبٖاة اليْاف ّما ٓياىب الَؾٓ. (1084ميوأل٘)
ٓونِ تنن اىبنأٗ للطلٕ ّؽٖاة الٔوق ّاٌ كاىوج ميوي٘ اّ اوري      (1085ميوأل٘)

ن ّعبِْ ػبوٖ، ّػبوْه  كاح هعل، ّما ػبنٖ ًب ٍلِ ا٤هماٌ مً ط٣ٛ ا٤ظاف
 كّ ازبنو ميُ ًب اري أّاٌ الْْٕٛ.

ٓيثطب الوطل للنزل ّاىبنأٗ ها٤ِِ ق ّكل ما ٓينٙ كط٣ّ عنفّا  (1086ميوأل٘)
 ٍّْ للننأٗ آكق، ّٓيثطب اٌ ٓوٌْ ًب اللٔل آّٖا.

ٓيثطب للنزل ضلق النأٌ ّٓونِ اطالثُ، ّاكا طال ٓيثطب  (1087ميوأل٘)
 تينؼبُ ّالثنَط عيق كل ٣ّٗ ّٓونِ عً قٔاو.

ضْي ّزْهّا ضنم٘ ضلق اللطٔ٘، ّٓونِ ما هاف علٙ الخاٖ٘، ا٤ (1088ميوأل٘)
 ّكدنٗ ّٕع الٔق علَٔا.

 ٓيثطب ا٤ؽل مً الَامة ّاىباالغ٘ فُٔ. (1089ميوأل٘)
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 ٓيثطب ففً الَعن ّالظفن. (1090ميوأل٘)
ٓيثطب تخلٔه ا٤ظفام ّٓونِ تنكُ، ّػبْه هل ٓيثطب للييواٛ   (1091ميوأل٘)

 تنكَا ّاطالثَا هٓي٘ ّلوً مع تعاٍق ىظاف٘ ما ذبثَا ّعقو ا٢فثثاٌ.
ّفب اٌ ٓوٌْ تخلٔنَا ْٓو ازبنع٘، ّت١فٚ الّيوي٘ ًب أٖ ٓوْو   ا٤ (1092ميوأل٘)

 كاٌ، ّا٤ّفب ا٨هثقاٛ خبيْن ا٤ٓين ّاشبثه ها٤مبً ّٓونِ قٖنَا ها٤ىياٌ.
ٓيوووثطب الثأوووب ؽّْْوووّا أّل اليَوووام ّللْووو٣ٗ ّلوووقؽْل  (1093ميوأل٘)

 اىبيازق، ّكدنٗ ا٨ىفا  فُٔ أٖ ًب ٍناٛ الأب لًٔ مً ا٨ىنال.
ٔب للنزوال اّ الييواٛ ال٣توٕ ٓثاؤؾب     ٢ فن  ًب اىثطااة الثا (1094ميوأل٘)

 ٤هّازًَ فخط.
٢ فون  هووـب اىوْاع الأووب ّٓوونِ مف مووا ٫َٓوقٚ ميووُ، ٢ّ هووأٌ      (1095ميوأل٘)

 هالثأب هاىبيع ّمشُ.
ٓيثطب الثوقٍـب ها٤فٍواٌ اىبعوقٗ ٨ىوثعناهلا ًب الاوقٌ ا٢ اٌ       (1096ميوأل٘)

 ٓوٌْ فَٔا ٕنم زاىيب، ّػبْه ٍه اىبيع ّزعلُ ًب الاعاو.
لووب مووً ؽووامص الووا٣ف ا٨ىوو٣مٔ٘    العاووْم ّا٤فٍوواٌ الوويت دب  (1097ميوأل٘)

 طاٍنٗ، ّػبْه اىثعناهلا ا٢ اكا عله اىَا ظبي٘ هاللاح اّ هالعنل.



 

 كخاب انصالة
ال٣ْٗ عنْف القًٓ ّمعناص اىبو١مً ّالفؤض اىباوامن ازبوامٖ، ّالعيوْاٌ      

اهوً   اىباضٕ لللىْة، ٍّٕ مٔدا  اهلل ًب ا٤مل ّأّل ما ٓيظون فٔوُ موً عنول    
 الخونآٌ ًّب آٓواح كودريٗ مقمىو٘ ًب هٔواٌ فليوف٘ الْو٣ٗ        آفو، ّٓعثرب ككنٍا ًب

ّميافعَوا الفونٓو٘ ّا٨ؽ٣قٔو٘ ّالْوطٔ٘ ّا٨زثناعٔو٘ الَؾْؤ٘ ّاليْعٔوو٘ ًب       
 القىٔا ّا٦ؽنٗ، ّما زاٛ مً الئْْ ًب فٖلَا ّاٍنٔثَا اكدن مً اٌ ؼبْٙ.

ّفَٔا امتخاٛ عً ضٖٔض اسبْٔاىٔ٘ ّمفع لليفً الََْاىٔ٘ ّمٖامـب الورب 
ٕ فلٔل علٙ اىبعنف٘ ٤ىَا مً عامل العخل ّمقامزُ اليامٔ٘ ّاىثفاٛ ازبَالو٘  ٍّ

ٍّٕ عْن٘ مً ّىاٌّ الَٔااٌ ّفمٌ الللٗ ّىلااٌ الللٗ ّفَٔا ربل كنٓه 
كنٓه عً مَاال القىٔا ها٨ىخااع الٚاهلل عو ّزل حبيً ا٨مثدوال ٍّوٕ ىوْم    

خاَٜه الْٔمٕ هثفاٍه ٓاقف ظلن٘ القىٔا، ٍّٕ عيْاٌ ّضقٗ اىبيلنـب ّعوٍه ّالث
 قليب ّزْامضٕ.

  اػذاد انفشائط َٕٔافهٓااػذاد انفشائط َٕٔافهٓا
 ال٣ْٗ الْازا٘ علٙ ىْعـب:

 الْازب هاللاح ٍّٕ: ا٤ّل:
 ال٣ْٗ الْٔمٔ٘ ٍّٕ اٍنَا ّميَا ٣ّٗ ازبنع٘.ا٢ّّ: 
 ٣ّٗ العٔقًٓ مع ازثناع الَناٜط. خاىّٔا:
 ٣ّٗ الاْال الْازب. خالدّا:

 ٣ّٗ ا٦ٓاح. ماهعّا:
 الْازب هالعنل ّاٍه مْافٓخُ: الداىٕ:

 اىبلثوو هيلم اّ عَق اّ مبـب اّ ازامٗ. ا٢ّّ:
 ٣ّٗ الْلق ا٤كرب قٖاٛ عً ّالقِ. خاىّٔا:
 ٣ّٗ ا٤مْاح اٖ ال٣ْٗ علٙ ا٤مْاح قال ىاع٘ القفً. خالدّا:

 وبً: انفشائط انٕٛيٛحانفشائط انٕٛيٛح
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 ٣ّٗ الظَن امهع مكعاح. -1
 ٣ّٗ العْن امهع مكعاح. -2
 ر مكعاح.٣ّٗ اىبغنة خ٣ -3
 ٣ّٗ العَاٛ امهع مكعاح. -4
 ٣ّٗ الْاع مكعثاٌ. -5

تيخط ًب اليفن مكعثاٌ مً كل مهاعٔ٘ اع٣ِ، فث١فٚ ٣ّٗ الظَون،   (1ميوأل٘)
 ّالعْن، ّالعَاٛ ًب اليفن كل ميَا مكعثـب، ٣ّّٗ ازبنع٘ مكعثاٌ.

 اليْافل كدريٗ ّعقٓقٗ ّمبوً تخئنَا تخئنّا اىثخنأّٜا افب قينـب: (2ميوأل٘)
 ٍّٕ اليْافل الْٔمٔ٘ ّصبنْعَا امهع ّخ٣خٌْ مكع٘: نتا٘:ا٤ّل: اليْافل اىب

  اٌ مكعاح قال الظَن.
  اٌ مكعاح قال العْن.
 امهع مكعاح هعق اىبغنة

ّمكعثاٌ هعق العَاٛ مً زلوٌْ تعوقاٌ هنكعو٘، ّػبوْه فَٔنوا الخٔواو       
 ّتينٙ ٣ّٗ الْتريٗ.

اضقٚ عَنٗ مكع٘ ٣ّٗ اللٔل ٍّٕ  اٌ مكعاح، ّالَوفع مكعثواٌ،   
 ّالْتن مكع٘ ّاضقٗ.

مكعثاٌ قال ٣ّٗ الفسن، فٔوٌْ عقف اليْافل ًب الْٔو ّاللٔل٘ ٕع  
 الفناٜض الْٔمٔ٘ اليت ٓال، عقفٍا ىاع عَنٗ مكع٘.

ٓيخط ًب اليفن ىْافل الظَنًٓ ّعلُٔ ا٨نباع ّالئْْ، ّتيخط  (3ميوأل٘)
 ٣ّٗ الْتريٗ ٍّْ اىبََْم.

ا٢ ٣ّٗ الْتن فاىَا ١ٓتٙ هاليْافل الْٔمٔ٘ كل مكعثـب هثََق ّتيلٔه  (4ميوأل٘)
 مكع٘ ّاضقٗ.

 ٓيثطب الخيْح ًب نبٔع اليْافل، ضثٙ الَفع علٙ ا٤قْٚ. (5ميوأل٘)
٣ّٗ الغفٔل٘ ميثطا٘ ٍّٕ مكعثواٌ هوـب اىبغونة ّالعَواٛ ّا٢قوْٚ       (6ميوأل٘)

زْاه زعلَا مً ىافل٘ اىبغنة ّاٌ كواٌ ا٢ضثٔواي خب٣فوُ، ّٓخوونأ ًب النكعو٘      
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َٕ َ ذِ َذَٖ غا٤ّفب هعق الفاذب٘  ِٔ َْكت ََّر ََٚذا ايُٓٛ ِٕ يق َٔ أق بَ ََُػاضَّوا فقظق

 ِٔ ِٕ ِق  َ يقَ٘ َ ِي أقَِْ  ُسِوَحاَْوق  َِّْٞ ُنُٓ  ََّ ٞ ايظًَُُُّاتَّ أق َِّٝ٘ فقَٓاَد٣ فَّ عًَق

ِٔ ايتَػِِّ َٚنقَذيَّوق ُِْٓجَّٞ ايتُُؤَََِّّٓنَي َِٝٓاُٙ ََّ َََْٚج  ُ٘ ، ظايظيايََُّّنيَ * فقاِسَتَجوَِٓا يق

ََٜٚعًِقُِ ََا فَّٞ غ هعق الفاذب٘  ًّب النكع٘ الداىٔ٘ َُٖٛ َُُٗا َ ِي  َٚعَِّٓ َُٙ ََفقاعَّحُ ايتػَِٝبَّ ِق َٜعًِق

َََو١ٍ فَّٞ ظًَُُُاتَّ األقِرَض َِٚق َرطتٍب  َُُٗا َِٚق  ِٔ ََٚرقق١ٍ  َ ِي َٜعًِق َََٚا َعِشُكطُ ََّ ايتَوزِّ َٚايتَوِحزَ 

 ظ.َِٚق َٜابٍَّص َ ِي فَّٞ نََّتاٍ  َُوَّنٍي
١ٓتٙ هالاينل٘ عيق قناٛٗ كل مً ا٦ٓثـب، ّعقو ككنٍا هعق الفاذبو٘    (7ميوأل٘)

ىامل اللٖ تٖنً كٔفٔ٘ اتٔاٌ ٣ّٗ الغفٔل٘ للثيامل علٙ ا٢تٔاٌ اهً  ًب ؽرب
 هَا هعق ىْمٗ الفاذب٘ كنا ٍْ الظاٍن ّاٌ كاىج آٓ٘ ميثخل٘.  

ال٣ْٗ الْىاٙ الويت ٓثأكوق اوافظو٘ علَٔوا ٍوٕ ّو٣ٗ الظَون ٍّوْ          (8ميوأل٘)
، ّمً فْاٜق تعٔٔيُ ًب الغآ٘ اىبؾّْْ٘ ّاليلم ّالٔنـب، فلْ ىلم اٌ اىبََْم

 ٓأتٕ هال٣ْٗ الْىاٙ ًب اّل ّقثَا ًب اىبيسق اتٙ ه٣ْٗ الظَن.
اليْافل الْٔمٔ٘ اىبنتا٘ ّاريٍا مً اليْافل ػبْه اتٔاىَا مً زلٌْ ّلْ  (9ميوأل٘)

ًب ضال ا٨ؽثٔام ّا٨مواٌ مً الخٔاو، ّكل مكع٘ مً زلٌْ عً مكع٘ موً  
 قٔاو.

  ألاخ انٕٛيٛح ألاخ انٕٛيٛح 
ّقج الظَونًٓ اٖ ّو٣ٗ الظَون ّالعْون ٍّوْ موا هوـب الووّال افب           (10ميوأل٘)

اوونّة الَوونً، ّربووثٓ ّوو٣ٗ الظَوون هاّلووُ قبخووقام افاٛ امهووع مكعوواح     
هْازااتَووا ٍّووناٜاَا علووٙ ا٢قووْٚ، ّاٌ تووونم قووْل الفخَوواٛ "حبيووب ضووال 

 اىبْلٕ" لوً ميأل٘ الْقج كْىٔ٘، ّؽبثٓ العْن هآؽنِ.
لخنٔ ّكٍاج اسبننٗ اىبَنقٔ٘ فؽل ّقج ٣ّٗ اىبغونة  اكا ىخط ا (11ميوأل٘)

ّالعَاٛ ّمبثق ّقثَنا افب ىْ  اللٔل، ّربثٓ ٣ّٗ اىبغنة هاّلُ ّقبخوقام  
افاَٜا، ٣ّّٗ العَاٛ هآؽنِ قبخقام امهع مكعاح، ٍلا للنؾثام اما اىبٖوان  



 201وووووووووووووووووووووووووووووووووووووو   ) العاافاح ( وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو 1أسُبوسوو٘ ص/

 

ليْو اّ ىئاٌ اّ ضٔض ّاريِ موً ضوا٢ح ا٤ٕوانام فواٌ ّقثَنوا مبثوق افب       
 فسن.طلْع ال

ّقج ٣ّٗ الْاع موا هوـب طلوْع الفسون افب طلوْع الَونً ّعلٔوُ         (12ميوأل٘)
اليٓ ّا٨نباع، ّٓعنل طلْع الفسون هواعرتال الأوال ا٤فخوٕ اسبوافر      

 اىبثْاعق ًب اليناٛ.
ّقج ٣ّٗ ازبنع٘ مٖٔق ٓاقأ عيق هّال الَونً، ّؽبونص اكا    (13ميوأل٘)

 ّام ظل كل ٍٕٛ مدلُ.
فر مدل الَاؽٓ ّقج فٖٔل٘ الظَن مً الوّال افب هلْ  الظل اسبا (14ميوأل٘)

ٓعرب عيُ هالخام٘ ّاللماع، ّاللماع مخقام ما هـب اىبنفق افب اطنال ا٤ّاهع 
ّٓياّٖ ققمـب تخنٓاّا، ّقام٘ الَاؽٓ اللٖ ػبعل ىبعنف٘ الْقج،ّقق ٓوناف  

 ميُ اّاٌ ا٨ىثَاٛ مً اليافل٘.
 ّقج فٖٔل٘ العْن مً مدل الَاؽٓ افب مدلُٔ ٍّْ اىبََْم. (15ميوأل٘)
كٍاة الَفق افب خلذ اللٔل، ّافا٠ٍوا قاول   ّقج فٖٔل٘ العَاٛ مً  (16ميوأل٘)

 كٍاة الَفق صبو ّعلُٔ ا٨نباع ّاليٓ.
ّقج فٖٔل٘ الْاع مً طلوْع الفسون الْواف  افب ضوقّر اسبنونٗ       (17ميوأل٘)

 اىبَنقٔ٘.
ٓعوونل الوووّال حبووقّر ظوول الَوواؽٓ اىبيْووْة معثووق٢ّ ًب امل   (18ميوأل٘)

 ميثْٓ٘ كنا ًب مو٘ ًب هعض ا٤ضٔاٌ، اّ هٓافٗ الظل هعق ىخْاىُ، اّ ضقّخُ
 هعق اىْنافُ، ّٓعنل آّٖا قبٔل الَنً افب اسبازب ا٤مبً.

ٓعنل ّقج اىبغنة هداْح ىخْي الخنٔ ّكٍواة اسبنونٗ اىبَونقٔ٘     (19ميوأل٘)
مً مسج النأٌ علٙ اىبََْم، ّاؽثل  ًب ىْ  اللٔل ٍل ٍْ اليْ  ما 
هـب انّة الَنً ّطلْعَا او هٔيُ ّهـب طلْع الفسن ٍّْ قْل ا٤كدن، اما 

اللٖ ىلفج اليظن الُٔ فٔعنل هوّال اليسْو الويت طلعوج   ًب لياٌ النّآاح 
اّل الغنّة عً ّىط اليناٛ ّاعبقامٍا افب طنل اىبغنة يبا ٓيثلوو زق٢ّّ 

 ؽاّّا للٔالٕ اليي٘.
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اىبناف هاؽثْأ اّل الْقج ه٣ْٗ الظَن  ًب الظَنًٓ عقو زوْاه   (20ميوأل٘)
لا هالييوا٘  اتٔاٌ ٣ّٗ العْن فُٔ لعقو الثولٔ  اخياِٛ ا٢ ه٣ْٗ الظَون، ّكو  

للنغنة، اما اؽثْأ ٣ّٗ العْن هآؽنِ أٖ عقو زْاه اتٔاٌ ٣ّٗ الظَن 
فُٔ اكا كاىج ٣ّٗ العْن مل تو١ف هعوق، ّكولا هالييوا٘ ٨ؽثْوأ موا قاول        

 ىْ  اللٔل قبخقام امهع مكعاح ه٣ْٗ العَاٛ.
ػبب تأؽري ٣ّٗ العْن عً الظَن، ّالعَاٛ عوً اىبغونة ىوْاٛ ًب     (21ميوأل٘)

َن اّ اىبغنة اّ الْقج اىبَرتن، أما لْ ققو ىوَّْا فواكا   الْقج اىبؾثٓ هالظ
كاٌ ًب الْقج اىبؾثٓ ه٣ْٗ الظَن اّ اىبغنة فالْو٣ٗ هاطلو٘ ّاٌ كواٌ ًب    
الْقج اىبَرتن فال٣ْٗ ّطٔط٘ اكا كاٌ هعق الفنا  ميَا، اما لْ كاٌ الثلكن 

 ّاليٓ. ًب ا٨خياٛ عقل هئثُ افب الياهخ٘ مع هخاٛ ضبل العقّل ّعلُٔ ا٨نباع
لْ ضإج اىبنأٗ هعق الوّال قبٖٕ مخقام امهع مكعاح فٔسب علَٔا  (22ميوأل٘)

قٖاٛ ؽْْٔ ٣ّٗ الظَن، اما لْ طَنح مً اسبٔض ّمل ٓاق مً الْقوج  
ا٢ مخقام امهع مكعاح فٔسب علَٔا اتٔاٌ ؽْْٔ ٣ّٗ العْن،  ٍّوولا  
 هالييا٘ للطوا٢ح الداهثو٘ ا٤ؽونٚ كالوْ  الْويب ّافاقو٘ اجمليوٌْ ا٨فّامٖ،       

 ّاىبْح هعق مٖٕ مخقام امهع مكعاح اّ قال ؽنّص الْقج ّعبِْ.
اكا هخٕ مخقام وبً مكعاح افب اونّة الَونً قوقو الظَون      (23ميوأل٘)

ّاكا هخٕ امهع مكعاح اّ اقل ققو العْن خه ٓأتٕ ه٣ْٗ الظَن قٖاٛ، ّاىبقام 
علٙ انّة الَنً ّلًٔ علٙ ّقج ٣ّٗ اىبغنة اضثٔاطّا، ّاكا هخوٕ افب  

امهع مكعاح اّ أكدن ققو ّو٣ٗ اىبغونة لثخوع مكعو٘ موً       ىْ  اللٔل مخقام
 ٣ّٗ العَاٛ ًب الْقج، ّاكا هخٕ مخقام خ٣ر اّ اقل ققو العَاٛ.

اسبنوونٗ الوويت تظَوون ًب اليووناٛ كوول ٓووْو ّاىبعثووربٗ ًب اّقوواح الْوو٣ٗ  (24ميوأل٘)
 ضقّخّا اّ كٍاهّا علٙ اقياو: 

هعوق   ضقّر اسبننٗ اىبَنقٔ٘: ٍّوْ آؽووون ّقوج فٖؤل٘ الْووواع، ّذبووقر       -1
 ىْ  ىاع٘ تخنٓاّا مً طلْع الفسن اللٖ ٓعثرب أّل ّقج الفٖٔل٘.

اسبننٗ اىبَنقٔ٘: ٓعنل هلٍاهَا ّقوج ّو٣ٗ اىبغونة، ّتووٌْ هعوق ىوخْي        -2
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 قنٔ الَنً هيطْ عَن فقاٜق.
 اسبننٗ اىبغنهٔ٘: ٓوٌْ كٍاهَا هعق انّة الَنً ّٓينٙ ىخْي الَفق.  -3
الْقج كوالظَنًٓ ّالعَواًٛٓ   ٓيثطب الثفنٓق هـب ال٣ْتـب اىبَرتكثـب ًب  -4

ّٓوفٕ مينٙ الثفنٓق عنفّا ها٨ٕاف٘ افب ٣ّٗ اليْافل، ّػبْه ازبنع 
ىياٌ عً الْاف  علُٔ الي٣و: "اٌ مىوْل  اهً  هٔيَنا، ًّب ّطٔط٘

اهلل ّلٙ اهلل علُٔ ّآلُ ّىله نبع هـب الظَن ّالعْن هاكاٌ ّاقامثـب 
 هاكاٌ ّاقامثـب".  ّنبع هـب اىبغنة ّالعَاٛ ًب اسبٖن مً اري عل٘

ٓيثطب الثعسٔل ًب ال٣ْٗ ًب ّقج الفٖٔل٘، ًّب ّقج ا٢زواٛ ا٢   (25ميوأل٘)
 اٌ ٓوٌْ ًب الاـب مازع كاىثظام ازبناع٘.

ٓيثطب الغلً ه٣ْٗ الْاع أٖ ا٨تٔاٌ هَا ضـب ٓيَق الفسن  (26ميوأل٘)
 ّقال ا٨ىفام.

هووـب ّقووج الْوو٣ٗ ّّقووج فٖوؤلثَا عنووْو ّؽْوؤْ مالووق     (27ميوأل٘)
ٓوٌْ مخقام ّقج الفٖؤل٘ ىْو  ىواع٘ هٔينوا      فالداىٕ زوٛ مً ا٤ّل، فخق

ٓوٌْ الْقج اللٖ ػبْه اٌ ت١فٚ فُٔ ال٣ْٗ ىفيَا وبً ىاعاح اّ ىج، 
ًّب ٣ّٗ الْاع ٓوٌْ ّقج الفٖٔل٘ ضْالٕ خلذ ّقج الْو٣ٗ لثنثوق هوـب    

 طلْع الفسن افب ضـب طلْع الَنً.
كل ّو٣ٗ افمن موً ّقثَوا ًب آؽونِ مخوقام مكعو٘، تووٌْ افاٛ         (28ميوأل٘)

ٛ كنا لْ ّلٙ مكع٘ ّاضقٗ مً ٣ّٗ الْاع قال طلْع الَنً، ّلًٔ قٖا
 ّلوً ٢ ػبْه تعنق تأؽريٍا افب كلع الْقج.

  يف أٔلاخ انُٕافميف أٔلاخ انُٕافم
ّقج ىافل٘ الظَن  مً الوّال افب اٌ ٓال، الفٕٛ كماعّا، ّالعْن افب  (29ميوأل٘)

اللماعـب ٍّلا الثْقٔج ىبواٌ الفنٖٓ٘ أٖ اكا ضول ّقوج الفٖؤل٘ لفنٖٓو٘     
ج علٙ اليافل٘ ّا٤قْٚ امثقاف ّقج اليافل٘ مع ّقج ازواٛ العْن مد٣ّ ققم

 الفنٖٓ٘.
ػبْه تخقٓه ىافلو٘ الظَون ّالعْون علوٙ الووّال ًب ٓوْو ازبنعو٘         (30ميوأل٘)
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ّعلُٔ اليٓ ّا٢نباع، ّا٤قْٚ زْاه الثخوقٓه ًب اوري ٓوْو ازبنعو٘ ّلويوُ      
ؽ٣ل ا٢ضثٔاي، ّىيب افب اىبََْم عقو زْاه تخوقٓه اليافلو٘ ًب اوري ٓوْو     

 .ازبنع٘
ىافل٘ ْٓو ازبنع٘ عَنٌّ مكع٘ ّا٤ّفب تفنٓخَا ىثّا عيق اىاياي  (31ميوأل٘)

 الَنً ّىثّا عيق امتفاعَا، ّىثّا قال الوّال ّمكعثـب عيقِ.
ّقج ىافل٘ اىبغنة مً ضـب الفنا  مً الفنٖٓ٘ افب هّال اسبننٗ  (32ميوأل٘)

اىبغنهٔو٘ ٍّوْ اىبَوَْم، ّا٤قوْٚ ازبوْاه افب ميثْو  اللٔول هاىوثدياٛ ّوو٣ٗ         
 ت١ف قالُ. العَاٛ اٌ مل

ّقج ىافل٘ العَاٛ ٍّٕ الْتريٗ مبثق هامثقاف ّقج ٣ّٗ العَاٛ،  (33ميوأل٘)
 ّا٤ّفب ا٢تٔاٌ هَا هعق ٣ّٗ العَاٛ مااٍنٗ.

ّقج ىافل٘ الْاع هـب طلْع الفسون افب طلوْع اسبنونٗ اىبَونقٔ٘      (34ميوأل٘)
ّػبْه ا٨تٔاٌ هَا مع ٣ّٗ اللٔل ّا٤فٖل ضٔيٝل اعافتَا ًب ّقثَوا، اموا لوْ    

 ّىاو ف٣ اعافٗ.٣ٍّا ًب ّقثَا 
ّقج ىافل٘ اللٔل ٍّٕ مضقٚ عَنٗ مكع٘ ما هـب ميثْ  اللٔل  (35ميوأل٘)

ّطلْع الفسن، ّا٤فٖل اتٔاىَا ّقج اليطن ٍّْ الدلذ ا٤ؽري موً اللٔول،   
 ّكلنا كاٌ افا٠ٍا اقنة افب الفسن كاٌ افٖل.

ػبْه تخقٓه ىافل٘ اللٔل ّا٨تٔاٌ هَا هعق ّو٣ٗ العَواٛ ّىافلثَوا     (36ميوأل٘)
يافن ّالَٔؿ ّاىبنأٗ الوواريٗ ّاىبونٓض ّموً ؽبوال الوربف      للّٖ ا٤علام  كاىب

 ّا٨ضث٣و ّمً ْٓعب علُٔ اتٔاىَا هعق ميثْ  اللٔل كالَاة.
 ػبْه قٖاٛ ىافل٘ اللٔل ًب اليَام. (37ميوأل٘)
لْ فام ا٤من هـب تخقٓه ٣ّٗ اللٔل ًب أّل اللٔل مً اري علم اّ  (38ميوأل٘)

 اعافٗ علُٔ ًب قٖاَٜا، فاىبََْم ّاليٓ علٙ امزطٔ٘ الخٖاٛ، ّلْ ققمَا ف٣
 ّقثَا ّعلُٔ ا٨نباع ّاليٓ.

اكا ّلٙ امهع مكعاح اّ اكدن مً ٣ّٗ اللٔل ّطلع الفسن، امت  (39ميوأل٘)
النكعاح ا٤ؽنٚ طبفف٘ اما اكا مل ٓثلاً هَوا قوقو مكعويت الفسون خوه ّولٙ       
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 ٣ّٗ الْاع ّٓخٖٕ هعقٍا ٣ّٗ اللٔل.
 اّل الْقج ٍْ افٖل أّقاح افاٛ ال٣ْٗ ّٓيثديٙ ميُ مْامف: (40ميوأل٘)

 الظَن ّالعْن ىبً اماف ا٨تٔاٌ هيافلثَنا.   -1
 ٣ّٗ الْاع عيق تخقٓه ىافلثَا علَٔا.   -2
 ال٣ْٗ اسبإنٗ مالخّا اكا اماف اٌ ٓأتٕ هالفاٜث٘ علَٔا.   -3
 ضال الثٔنه ىبً ظيُ ّمزا٠ِ هّال العلم ّاتٔاىُ ال٣ْٗ هالاَامٗ اىبأٜ٘.   -4
و: "٢ ّو٣ٗ سبواقً   مقافع٘ ا٤ؽادـب ّعبٍْنا، ّعً الْاف  علُٔ اليو٣    -5

 ٢ّ سباقي٘" اونْل علٙ الوناٍ٘، ّاسباقً مً ضاً هْلُ.
٨ىثظام ازبناع٘ اكا مل ١ٓف افب ا٨فناي ًب الثأؽري، ّكلا لثطْٔل كنال    -6

 آؽن كأفاٛ ال٣ْٗ ًب اىبيسق، اّ كدنٗ اىبخثقًٓ ّعبِْ.
 اىبيافن اىبيثعسل.   -7
 العَاٜـب هغيل ّاضق لدْهَا.اىبنهٔ٘ للْيب ت١ؽن الظَنًٓ لثسنعَنا مع    -8
اىبيثطإ٘ الوربٚ تو١ؽن الظَون افب آؽون ّقوج فٖؤلثَا لثطْؤلَا موع           -9

 العْن، ّكلا ت١ؽن اىبغنة لث١فَٓا مع العَاٛ هغيل ّاضق.
اىبغنة ّالعَاٛ ىبً افال مً عنفاح افب اىبَوعن فاىوُ ١ٓؽنٍوا ّلوْ افب        -10

 مهع اللٔل اّ خلدُ.
 اٌ ٓال، الظل مدلُ لٔربف هَا.مً ؽَٙ اسبن ١ٓؽن الظَن افب    -11
ّوو٣ٗ اىبغوونة ىبووً تثووْ  ىفيووُ افب ا٨فاووام اّ ٓيثظوونِ اضووق، امووا ا٨فاووام   -12

ا٢هثقاٜٕ هاللؾب اّ قلٔل مً الثنن ّعبِْ قال الْو٣ٗ فلؤً ميوُ ٨موواٌ     
 ازبنع هٔيُ ّهـب ال٣ْٗ ًب اّل ّقثَا.

 ٓيثطب الثعسٔل ًب قٖاٛ الفناٜض ّتخقمبَا علٙ اسبإنٗ افب ضـب (41ميوأل٘)
 ّقج الفٖٔل٘.

ػبووب الثووأؽري لثطْوؤل مخووقماح الْوو٣ٗ اووري اسباّوول٘، كالاَووامٗ  (42ميوأل٘)
 ّاليرت  ّكلا لثعله ازواٛ ال٣ْٗ ٍّناٜاَا.

ػبووب توواؽري الْوو٣ٗ اكا هاهبَووا ّازووب آؽوون مٖوؤق كطفووظ    (43ميوأل٘)
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اليفً اورتم٘ اّ افاٛ فًٓ ضال مع الخقمٗ علٙ افاُٜ، ّلْ ؽال  ّاٍوثغل  
 ٣تُ ّطٔط٘ علٙ ا٤قْٚ.هال٣ْٗ عْٙ هرتن الْازب ّلوً ّ

ػبْه ا٨تٔاٌ هاليافلو٘ ّلوْ اىباثوقأٗ ًب ّقوج الفنٖٓو٘ موا مل تثٖؤق،         (44ميوأل٘)
 ّكلا لْ كاىج علُٔ فنٖٓ٘ فاٜث٘ علٙ ا٤قْٚ.

 تيخيه اليافل٘ افب: (45ميوأل٘)
 منتا٘ ٍّٕ اليْافل الْٔمٔ٘ اليت تخقو ككن اّقاتَا ّػبْه قٖا٠ٍا. -1
 اري منتا٘ ٍّٕ علٙ قينـب: -2

لوٓووامٗ ّاسبازوو٘ ّا٢ىووثؾامٗ، ّالْوولْاح    : كاح ىوواب كْوو٣ٗ ا ا٤ّل
 اىبيثطا٘ ًب ا٤ٓاو ّاللٔالٕ اىبؾّْْ٘، ّػبْه اتٔاىَا ًب أٖ ّقج مياىب هلا.

: اري كاح الياب ّتينٙ هاىباثقأٗ ّتونِ ًب وبً اّقاح، اضوقٍا  الداىٕ
هعق ٣ّٗ الْاع ضثٙ تالع الَنً، ّالداىٕ هعق ٣ّٗ العْون ضثوٙ تغونة    

لْع الَنً ضثٙ تيايط، ّالناهع عيق قٔاو الَونً  الَنً، ّالدالذ عيق ط
ضثٙ توّل، ّاشبامً عيق انّة الَنً أٖ عيق اليخْي الثقمػبٕ لخنٔ 
الَنً ٍّْ اىبََْم زبنل٘ مً ا٤ؽاام، ّلوْ ٍونع ًب ٍولِ الْو٣ٗ ّاخياٍٛوا      
فؽل أضق ٍلِ ا٢ّقاح ٍّْ فَٔا ف٣ كناٍ٘ هَا اّ هاكبامَا، اما اليْافل اىبنتا٘ 

 عقو كناٍ٘ قٖاَٜا ًب ٍلِ ا٢ّقاح اشبني٘.فا٢قْٚ 

  يف ادكاو األٔلاخيف ادكاو األٔلاخ
ّو٣ٗ الفنٖٓو٘ قاول فؽوْل الْقوج عنوقّا هاطلو٘ ّاٌ مل ٓووً قاوول          (46ميوأل٘)

الْقج ا٢ تواريٗ ا٨ضناو، ٢ّهق مً اضناه العله هقؽْلُ ضـب الَنّع فَٔا 
ّعلُٔ ا٨نباع، ّػبْه ا٨عثناف علوٙ اكاٌ العوامل ّالعوقل ّعلوٙ ٍوَافٗ      

ٓوفٕ الظً لغري كّٖ ا٤علام ًّب اشبرب عيُ علُٔ الي٣و: ا٤ٍٔاٛ عقلـب ٢ّ 
 كلَا علٙ ٍلا ضثٙ ٓيثاـب لع أّتخْو هُ الأي٘.

لْ تٔخً مً فؽْل الْقج اّ ٍَق عق٢ٌ اّ مسع ا٤كاٌ ّعبِْ  (47ميوأل٘)
مً مْافٓق الظً اىبعثرب، خوه تواـب ّاقعوّا عوقو فؽوْل الْقوج ا٢ هعوق كبواو         

 ال٣ْٗ دبب ا٨عافٗ.
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مووع عووقو الوؤخـب هووقؽْل الْقووج ّتوواـب اٌ الْوو٣ٗ     اكا ّوولٙ (48ميوأل٘)
 هثنامَا ًب الْقج ّطج ٣ّتُ مع قْق الخنه٘.

لْ ّلٙ هاعثخاف اىُ ًب الْقج اّ ىأٍّا خه تاـب فؽْل الْقج اخيواٛ   (49ميوأل٘)
 ال٣ْٗ ّطج ٣ّتُ علٙ ا٤قْٚ.

اكا ٍوونع ًب الْوو٣ٗ ٍّووْ ٓعلووه اٌ ّقثَووا ىوؤقؽل ًب ا٨خيوواٛ ّهعووق   (50ميوأل٘)
 ٣تُ ٤ٌ زوٛ ميَا زاٛ قال الْقج عنقّا.تواريٗ ا٨ضناو هالج ّ

اكا تعلم ذبْٔل الٔخـب كنا لْ كاٌ ًب اليناٛ أه، اّ ليخٓ كاتوٕ   (51ميوأل٘)
كالعنٙ ّاسباً ف٣ ٓاعق كفآ٘ الظً لخاعقٗ ىفٕ اسبنص، ّا٤ضْي الثوأؽري  

 ضثٙ ؼبْل الٔخـب اّ ما ٍْ حبونُ.
يووُ اكا اعثخووق فؽووْل الْقووج فَوونع ًب الْوو٣ٗ ًّب اخياَٜووا تاووقل ٓخٔ  (52ميوأل٘)

هالَع ٢ ٓوفٕ للطوه هالْط٘ ا٢ اٌ اكا خاج اٌ ّقج ال٣ْٗ فؽل ٍّوْ  
 ًب ال٣ْٗ ىْاٛ قال الَع اّ هعقِ.

لووْ فؽوول ًب الْوو٣ٗ، ٍّووع ٍوول قوواو قبناعوواٗ الْقووج ّاضوونه   (53ميوأل٘)
فؽْلُ او ٢، فاىبنزع فؽْل الْقوج ّاقعوّا، فواكا كواٌ الْقوج فاؽو٣ّ اخيواٛ        

 ال٣ْٗ ّطج ٣ّتُ ّا٢ دبب ا٨عافٗ.
ٍع  هعق الفنا  مً ال٣ْٗ ٍل ّقعج ًب الْقج اّ ٢، فاكا عله اكا  (54ميوأل٘)

اىُ كاٌ ملثفثّا ّمناعّٔا للْقج عيق الَنّع ًب ال٣ْٗ هيٙ علٙ ّط٘ ال٣ْٗ، 
ّكلا لْ ٍع  أكاٌ ملثفثّا او ٢، ّدبب ا٢عافٗ اكا خاوج اٌ الْو٣ٗ ّقعوج    

 ؽامص الْقج.
 العَواًٛٓ  ػبوب الرتتٔوب هوـب الظَونًٓ هثخوقٓه ّو٣ٗ الظَون، ّهوـب         (55ميوأل٘)

هثخقٓه ٣ّٗ اىبغونة، فلوْ عووً عنوقّا هالوج ال٣ضخو٘ الويت قوقمَا علوٙ          
الياهخ٘، ّكلا لْ كاٌ زا٣ٍّ هاسبوه علٙ اىبََْم فاىُ كالعامق ا٢ ما ؽونص  

 هالقلٔل.

  انؼذٔل يف انصالجانؼذٔل يف انصالج
لْ ٍنع ًب ٣ّٗ العْن قال الظَون اواف٣ّ اّ ىوأٍّا اّ معثخوقّا      (56ميوأل٘)
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قل هئثوُ افب ّو٣ٗ الظَون ّاٌ كواٌ ًب الْقوج      اتٔاٌ الظَن ّتلكن اخياٍٛوا عو  
اىبؾثٓ ه٣ْٗ الظَن، أما لْ كاٌ الثلكن هعق الفنا  مً ال٣ْٗ ّوع ّهيوٙ   
علٙ اىَا الظَن، خه ٓأتٕ ه٣ْٗ العْن ليخْي الرتتٔب عيق اليَْ ّاليئاٌ 

 ىْاٛ علٙ الخْل هْزْهُ اّ اىثطااهُ.
ثخوقّا اتٔاىَوا   لْ ّلٙ العَواٛ قاول اىبغونة افلو٘ اّ ىوَّْا اّ مع      (57ميوأل٘)

فثلكن ًب ا٨خياٛ عقل ا٢ اكا فؽل ًب مكْع النكع٘ الناهع٘، فا٤قْٚ ّطثَا 
 خه ا٨تٔاٌ هعقٍا هاىبغنة، ّكلا لْ مل ٓلثفج ا٢ هعق الفنا  ميَا.

 ػبْه العقّل ًب قٖاٛ الفْاٜج مً ال٣ضخ٘ افب الياهخ٘. (58ميوأل٘)
ٍولِ  اىبناف هالعقّل ٍْ تاقٓل  ىٔثُ ًب قلاُ فخط، فٔخْق ذبْٓول   (59ميوأل٘)

 ال٣ْٗ افب الياهخ٘ مع قْق الخنه٘.
ا٤قْٚ عقو زْاه العقّل مً اليافل٘ افب الفنٖٓ٘ اّ هالعوً ا٢ ًب  (60ميوأل٘)

مْامف كافمان ازبناع٘ فٔعقل مً فنٖٓ٘ اّ فاٜث٘ افب ىافل٘ ٨فمان ازبناع٘، 
 اّ مً ازبنع٘ افب اليافل٘ ىبً ىيٕ قناٛٗ ىْمٗ ازبنع٘ ًّب كل ميَنا ىٓ.

افل٘ افب مدلَا، ٢ّ ػبْه مً فنٖٓ٘ افب اؽنٚ اكا ػبْه العقّل مً ى (61ميوأل٘)
مل ٓوً هٔيَنا تنتٔب ّتخقٓه ٓيثلوو الثقامن، ّاىوثقل علوٙ كلوع هخاعوقٗ     

 زْاه العقّل ا٢ فٔنا فل علُٔ القلٔل.
اكا اعثخق ًب اخياٛ العْن اىُ تنن الظَن فعقل الَٔا خه تاـب اىُ قق   ((6262ميوأل٘ميوأل٘))

ن خاىٔ٘، ّاىبناف مً العقّل اٌ اتٙ هَا، فالظاٍن زْاه العقّل ميَا افب العْ
ٓيْٖ اٌ اليت ْٓلَٔا ٍٕ ال٣ْٗ الياهخ٘ كنا ًب قْلُ علُٔ اليو٣و: "فاىٍْوا   

  ا٤ّفب، فاىٍْا اىبغنة".
 انؼزس ٔصٔانّانؼزس ٔصٔانّ

اكا مٖٙ مً اّل الْقوج مخوقام افاٛ الْو٣ٗ حبيوب ضالوُ ًب       (63ميوأل٘)
كلع الْقج مً اليفن اّ اسبٖن، ّالثٔنه اّ الْْٕٛ ّطنأ علم ماىع ضثوٙ  

نّص ّقووج الْوو٣ٗ ّزووب الخٖوواٛ، فٔوفووٕ ًب اليووفن موود٣ّ مٖووٕ مخووقام ؽوو
مكعثـب للظَن اّ العْن اّ العَاٛ، ّاسبٖن امهع مكعاح لول ميَا، كنا اٌ 
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الْقج اللٖ ؼبثازُ الثٔنه اقل يبا ؼبثازُ الْْٕٛ  اّ الغيل، فواكا ضْول   
ّزب اضق ا٤علام اىباىع٘ مً الثولٔ  هال٣ْٗ كازبيٌْ ّاسبٔض ّا٨اناٛ 

علُٔ الخٖاٛ، ّاكا عله اٌ العلم ىٔانأ علُٔ اخياٛ الْقج ّكاٌ لُ ٍلا اىبخقام 
 ّزاج اىباافمٗ افب ال٣ْٗ.

لْ امتفع العلم اىباىع مً الثولٔ  ًب آؽن الْقج قبخقام ٓيع ال٣ْٗ  (64ميوأل٘)
ّزاج فلْ امتفع العلم قال طلْع الَنً قبخقام ٣ّٗ الْاع أّ مكع٘ ميَا 

انّة الَنً قبخقام ٣ّٗ الظَن ّالعْن ّزاثا، ّزاج، ّاكا امتفع قال 
ّكلا هالييا٘ للنغنة ّالعَاٛ ما قال طلْع الفسن للنٖان، اما اكا مل ٓيع 
ا٢ ٣ّٗ ّاضقٗ اّ مل ٓاق ا٢ مخقام مكع٘ ّاضوقٗ ّزاوج الداىٔو٘، ّاٌ هاف    
الْقج الااقٕ علٙ الداىٔ٘ قبخقام مكع٘ كنوا اكا هخوٕ موً الغونّة ًب اسبٖون      

ً مكعاح فثسب ال٣ْتاٌ معّا الظَن ّالعْن كنا تخقو، ّٓوفٕ مخقام وب
 ًب اليفن مخقام خ٣ر مكعاح لثسب الظَن ّالعْن معّا.

اكا هل، الْيب ًب اخياٛ الْقوج ّزاوج علٔوُ تلوع الْو٣ٗ ّلوْ        (65ميوأل٘)
افمن مخقام مكع٘ ميَا، ّلْ ّلٙ قال الالْ  خه هل، ًب اخياٛ الْقج فا٤قْٚ 

 ، ًب اخياٛ افاُٜ ال٣ْٗ.كفآثَا، ّكلا اسبال لْ هل
ٓخثْن ًب ٕٔق الْقج علوٙ اقول الْازوب اكا اىوثلوو ا٨تٔواٌ       (66ميوأل٘)

هاىبيثطااح ّقْع هعض ال٣ْٗ ؽامص الْقج، ّلْ زاٛ هاىبيثطااح ّطج 
 ٣ّتُ.

اكا افمن مً الْقج مكع٘ اّ اهٓق ف٣ هأٌ ها٨تٔاٌ هاىبيثطااح  (67ميوأل٘)
خ٘، اٌ الياهخ٘ تثعلق فٔنا ٓخع ؽامص الْقج، ّالفن  هـب ٍلِ اىبيأل٘ ّالياه

هامواٌ افاٛ ال٣ْٗ كلَا ًب الْقج مً اري اىبيثطااح، اما ٍلِ فثؾٓ اللٖ 
 مل ٓقمن مً ال٣ْٗ ا٢ مكع٘ ّاضقٗ اّ عبٍْا.

اكا ٍع  ًب اخياٛ ٣ّٗ العْن ٍل اتٙ هالظَن او ٢، ٓاخٙ علٙ  (68ميوأل٘)
  ّ اكا ىٔثُ ًب اكباو ٣ّٗ العْن، ّٓعاجل الَع هعق الفنا  مً ّو٣ٗ العْون، 

تنزع عيقِ عقو ا٨تٔاٌ هَا ف١ٔفَٓا، ا٢ اٌ ٓيوَو  لوُ اخيواٛ الْو٣ٗ عوقو      
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 ا٤فاٛ فٔعقل هئثُ.
أّاٌ ّقج ال٣ْٗ هالييا٘ لناٜق الفٖواٛ حبيوب تْقٔوج أقونة      (69ميوأل٘)

 ىخا٘ لُ مً ا٢مل، ّاٌ مل ؼبقفٍا اّ ٓعله تْقٔثَا فا٢قنة خه ا٢قنة. 
 

 في انضخر وانضاحر
ّاٌ كواٌ ًب ظلنو٘ اّ اىعوقاو اليواظن،     ػبب ىورت العوْمٗ ًب الْو٣ٗ     (70ميوأل٘)

ّعْمٗ النزل الخٖٔب ّالأٖثـب ّضلخ٘ القهن. ّاما اىبنأٗ فٔسب علَٔا ىرت 
نبٔع هقىَا ضثٙ النأٌ ّالَعن ا٢ الْزُ هاىبخقام اللٖ ٓغيول ًب الْٕوْٛ   
ّالٔقًٓ افب الوىقًٓ، ّالخقمـب افب الياقـب ّهاطيَنا ّظاٍنٍنا، ّضوقٍنا  

 مفْل اليا .
ج اىبنأٗ كط٣ّ ّهبنٗ ّضلّٔا ّعبِْ مً الوٓيو٘ علوٙ ّزََوا    لْ ّٕع (71ميوأل٘)

هعق الْْٕٛ ف٣ ػبوب علَٔوا ىورتِ ًب ضوال الْو٣ٗ، ّكولا هواطً الفوه موً          
 ا٤ىياٌ ّاللياٌ ا٢ اكا كاٌ ٍيان مً ٓيظن هنٓا٘ ّتللك.

اكا كاٌ ٍيان ىاظن ٓيظن هنٓا٘ افب ّزُ اىبنأٗ اّ كفَٔا ػبب علَٔا  (72ميوأل٘)
ل٣ْٗ اّ ًب ؽامزَا، علَٔا هٓي٘ اّ ٢، ّلوً لوْ مل  ىرتٍا مالخّا ىْاٛ ًب ا

تيرتٍا ّطج ٣ّتَا ّاٌ أ ج، ّٓلطق الَعن اىبّْْل هالَعن ا٤ّلٕ ما 
 فاو ملطخّا عنفّا هُ.

 ػبب علٙ اىبنأٗ ىرت مقاثَا ضال ال٣ْٗ. (73ميوأل٘)
ا٤موو٘ كوواسبنٗ ًب اليوورت ّلوووً ٢ ػبووب علَٔووا ىوورت مأىووَا ٢ّ    (74ميوأل٘)

ٖ٘ أٖ اليت اعثق ٍان ميَوا تلطوق هواسبنٗ ًب    ٍعنٍا ٢ّ عيخَا، ّا٤م٘ اىباع
 اضواو اليرت.

الْأ٘ اري الاالغ٘ أٖ اليت مل تونل تيع ىويـب ضونَوا ضووه     (75ميوأل٘)
ا٤م٘ ًب عقو ّزْة ىرت مأىَا ّمقاثَا ضثوٙ علوٙ الخوْل هْوط٘ ّو٣تَا      

 ٍّنعٔثَا.
٢ فن  ًب ّزْة اليرت ٍّنطٔثُ هـب اقياو الْلْاح الْازا٘  (76ميوأل٘)
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ْاهع ال٣ْٗ كخٖاٛ ا٤زواٛ اىبيئ٘ ّمكع٘ ا٢ضثٔاي، ّاىبيثطا٘ كنا ػبب ًب ت
ىعه ٢ ػبب ًب ٣ّٗ ازبياهٗ ّىسقتٕ اليَْ ّلويوُ ا٤ضوْي، ٢ّ ػبوب ًب    

 ىسقٗ الث٣ّٗ ّىسقٗ الَون.
 َٓرتي ىرت العْمٗ ًب الاْال آّٖا ّعلُٔ اليٓ ّا٨نباع. (77ميوأل٘)
اكا هقح العْمٗ ك٣ّ اّ هعّٖا لنٓع اّ افلو٘ مل تااول الْو٣ٗ،     (78ميوأل٘)

ً اٌ عله اخياٛ ال٣ْٗ ّزاج اىباوافمٗ افب ىورتٍا، ّكولا لوْ ىيوٕ ىورت       ّلو
 العْمٗ، ّكلا ازباٍل الخاّن ليفٕ ّاقعٔ٘ الَني ّلعنْماح ضقٓذ النفع.

ػبب اليرت مً نبٔع ازبْاىب حبٔذ لْ كاٌ ٍيان ىاظن مل ٓنِ،  (79ميوأل٘)
ا٢ مً ا٢ىفل ف٣ ػبب، ىعه اكا كاٌ ّاقفّا علٙ طنل ىاع اّ علٙ طاهق 

ان ًب ىووخ  ّؼبثنوول ميووُ ّزووْف اليوواظن حبٔووذ توونٚ عْمتووُ ًب ضووال اّ ٍووا
 ّزْفِ فٔسب اليرت مً ذبج آّٖا.

٢ ػبب اليرت عً اليفً ٤ٌ اىبييا  مً ا٤فل٘ ّزوْة اليورت عوً     (80ميوأل٘)
الغري فلْ ّلٙ ًب خْة ّاىع ازبٔب حبٔذ ٓنٚ عْمٗ ىفيُ عيق النكْع مد٣ّ 

 ّطج ٣ّتُ علٙ ا٤قْٚ.
عيوق ذبخخَوا كنوا لوْ كواٌ خْهوُ ٓيورت ضوال         ٓوفٕ اليرت ًب كل ضالو٘   (81ميوأل٘)

الخٔاو، ّلويُ ٢ ٓوفُٔ ًب ضال النكْع فثْع ا٨ىثعاى٘ ضٔيٝل هياتن آؽن معُ 
 اّ هٔقِ.

اليرت ا٨ٕانامٖ ٢ ْٓع ًب مْٕع اليورت الْو٣تٕ ًب ضوال     (82ميوأل٘)
 ا٨ؽثٔام ف٣ ػبوٟ الثيرت هالالٕ هالاـب مع امواٌ اللااٌ الياتن.

أٖ ؽامص ّقج ال٣ْٗ ّػبوب علوٙ    مً اليرت ما ٓلوو ًب ىفيُ (83ميوأل٘)
النزل ىرت العْمتـب الخال ّالقهن عً كل اضق ككنّا كاٌ اّ اىدوٙ ّلوْ كواٌ    

ضبنم٘ اّ اري ضبنم٘ هل ّػبب اليرت  امنأٗ  يباخ٣ّ مهبّا اّ اري كٖ مضه، اّ
عً الافل اىبنٔو ّٓيثديٙ مً كلع الوّز٘، ّا٤م٘ اكا مل تووً موّزو٘ افب   

 الغري.
ٗ ىرت هقىَا عنا عوقا الووّص ّاووامو ا٢ الْزوُ     ػبب علٙ اىبنأ (84ميوأل٘)
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ّالوفـب فٔسوْه كَوفَا موع عوقو الثلولك ّالنٓاو٘ اموا معَنوا فٔسوب اليورت،           
ّا٤ضْي اليرت عً اوامو مً اليونٗ افب النكاو٘، ّا٤ضوْي اىوثطااهّا ىورت      
الْزُ ّالوفـب آّٖا عً اوري اووامو مالخوّا أٖ ّاٌ مل ٓووً ًب الواـب تلولك       

 ّمٓا٘.
يظن هالْاىا٘ كنا ًب اىبنآٗ ٓلطق هاليظن مااٍنٗ علٙ ا٤قْٚ، ال (85ميوأل٘)

 ف٣ ػبْه اٌ ٓيظن ا٤زييب افب مفاتً زيه اىبنأٗ هاىبنآٗ ّعبٍْا.
 انقبهت

ٍّٕ عـب الوعا٘ ٍنفَا اهلل تعافب ىبً ٍاٍقٍا اّ مً ٍْ حبونوُ ّٓوثنوً   
ُ افب مً الثْزُ الَٔا ّافب مْٕعَا مً ربْو ا٤مل افب عياٌ اليناٛ، ّٓثْز

الخال٘ اىبيلنٌْ ًب ٣ّتَه الاعٔق ميَه ّالخنٓوب، ٢ّ ٓوقؽل فَٔوا ٍوٕٛ موً      
 ضسن امساعٔل علٙ ا٤قْٚ ّاٌ ّزب افؽالُ ًب الاْال. 

الاعٔق اللٖ ٢ ٓخقم علوٙ الثْزوُ افب عوـب الوعاو٘ ٓوفٔوُ زَثَوا،        (86ميوأل٘)
ّمسثَا، ّاقونة كٔفٔو٘ ل٣ىوثخاال، ٓونزع كْىَوا ا٤ىيوب ّفوق الوقلٔل اّ         

 َنعٔ٘.ا٢مامٗ ال
 ػبب اىثخاال عـب الوعا٘ علٙ ا٢قْٚ ٢ اىبيسق اسبناو اّ اسبونو  (87ميوأل٘)

، ّعً الَٔؾـب ّنباع٘ اٌ ّفُٔ اؽاام عقٓقٗ ّّطٔط٘ الييقّلْ للاعٔق 
الوعا٘ قال٘ ىبً ًب اىبيسق ّاىبيسق قال٘ ىبً ًب اسبنو، ّاسبنو ىبً ٍْ ؽامص 

وً اعثاامٍا عيُ، ّاىثقلْا هاؽاام ٕعٔف٘ الييق ٢ تْلع للنعامٕ٘ ّمب
امثياىٔو٘ لثيؤَل زَوو٘ الخالو٘، ّاتيواعَا عيووق الاعوق، ّمَوخ٘ الثْزووُ افب       

 الوعا٘.
٢ تعثرب القق٘ العخلٔ٘ ّاتْال ؽوط مْقو  كول مْولٕ هالوعاو٘ ًب       (88ميوأل٘)

ضال الاعق ٤ٌ فنل الاعٔق ازبَ٘، هل توفٕ اواكاٗ العنفٔ٘ ّاليت تثيع مع 
مووواٌ، ّمووع عقمووُ ٓنزووع افب اهفٓوواف الاعووق، ّٓعثوورب العلووه هاووواكاٗ مووع ا٨

الع٣موواح ّا٨موواماح اىبفٔووقٗ للظووً ٍّووٕ كوودريٗ ّمثعووقفٗ هثعووقف ا٦فووا        
ّالالقاٌ، فٔنوً اٌ ٓوٌْ لول هلق ع٣م٘ اّ اكدن، ّقق ٓلثخوٕ موع اوريِ ًب    
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تلع الع٣م٘ اّ ٢ ٓلثخٕ، ّاالاَا صبنل٘ ّّفق ا٤ماماح ّقْاعق عله اهلٔٝ٘ 
ؽاْي الاْل ّالعنل ىبو٘ اىبونم٘ ّلالوق   ّأقْال اٍل اشبربٗ فَٔا، ّمعنف٘

 اىبْلٕ ّالاّْل٘ ّعبٍْا.

  األياساخاألياساخ  
ا٨ماماح اىبفٔقٗ للظً اليت ػبب النزْع الَٔا عيق عقو امواٌ  (89ميوأل٘)

العله عقٓقٗ ميَا ازَبق٬ٖ ٍّْ ظبه مئْْ علُٔ ًب ازبنل٘، ػبعلُ الولٖ ًب  
ضوْي اٌ  اّاىط العنا   كاليس  ّهغقاف ّاسبل٘ ؽل  اىبيوب ا٤مبً، ّا٤

ٓوٌْ كلع هلطاظ اآ٘ امتفاعُ اّ اغبفإُ، ّاىبيوب ما هـب الوث  ّالعيق، 
ًّب الاْنٗ ّما ّا٢ٍا مً الا٣ف عيق ا٨كٌ الٔنيٙ، ًّب مّْل ّما هياضٔثَا 
هـب الوثفـب، ًّب الَاو ؽلو  الوثو  ا٤ٓيون، ًّب عوقٌ هوـب العٔويـب، ًّب       

 شبق ا٢ٓين.ّيعاٛ علٙ ا٨كٌ الٔنيٙ، ًّب اسباَ٘ ّفط٘ ا
َ٪ٔل ٍّْ عوً ازبقٖ، ّميَا الَنً ٤ٍل العنا   (90ميوأل٘) مً ا٤ماماح ى٫

اكا هالج عً ا٤ى  افب اسبازب ا٤مبً عيق مْازَثَه ىخا٘ ازبيْة، ّميَا 
زعل اىبغنة علٙ الٔنـب ّاىبَن  علٙ الَنال ٤ٍل العونا  آٖوّا فْٕٔوع    

٤ٍوول اىبغوونة  ازبووقٖ هووـب الوووثفـب كنووا ًب اىبّْوول، ّميَووا الدنٓووا ّالعٔووْ 
 ٖٓعٌْ ا٤ّفب عيق طلْعَا علٙ ا٤مبً ّالداىٕ علٙ ا٤ٓين.

مً ا٤ماماح ضبناة ّولٙ فٔوُ معْوْو اكا علوه اىوُ ّولٙ هوُ         (91ميوأل٘)
ّعلٙ عبْ اسبوه الْاقعٕ، ّميَا قربِ اكا عله عقو تغريِ ّاٌ ظاٍنِ مااهق 

 لْٕع ازبيق.
َ   (92ميوأل٘) ه اكا مً ا٨ماماح قال٘ هلق اىبيلنـب ًب ٣ّتَه ّقاوْمٍه ّضبوامهٔ

 مل ٓداج اىَا اري ّطٔط٘.
ًب ٍلا الوماٌ ّامتخاٛ العلْو فُٔ، ىقعْ افب تْئع زَاه ؼبقف  (93ميوأل٘)

الخال٘ علٙ عبوْ فقٔوق ّموً كافو٘ اقاوام ا٤مل ّٓووٌْ عْىوّا للنيولنـب ًب         
عاافاتَه، ّمبوً اىثعنالُ ًب كل هلقٗ ّمبوً معُ تخقٓن ؽط ميوثخٔه هٔيَوا   

 ّهـب الوعا٘ الَنٓف٘.
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 حتش٘ انمثهح
عيق عقو امواٌ ذبْٔل العله هالخال٘، ػبب ا٨زثَاف ًب ذبْٔل  (94ميوأل٘)

العله ّاٌ تعلم ٓثطنٚ الظً ّا٤ماماح، ٢ّ ػبْه ا٨كثفاٛ هالظً اري اىبعثرب اّ 
اؽرب  ا٤فىٙ مع امواٌ ا٤قْٚ، ّاىبقام علٙ الظً ا٤قْٚ ّلًٔ علٙ ىااُ، فلْ

اري فاىق اّ  ؽربأّالالق،  ٍلأل الظً هخْلُ كنا لْ كاٌ مً اري عقل ّمل ؼبْ
 . اشبربٗ، ٓعنل هخْل ا٤ؽري ٍلأنا لْ كاٌ مً مع ضْْل الظً هخْلُ ك ميله

قال أكدن مً عَنًٓ  اقرتضجّكلا لْ كاىج ٍيان آل٘ تعٔـب زَ٘ الخال٘ كنا        
ياعٔ٘ لثعؤـب الخالو٘ ، أّ زعول ٍولا     ىي٘ ّيع زَاه ّغري مونتاط ها٤قنوام الْو   

 .الثعٔـب ًب زَاه اهلات  اونْل ّفق ىظاو طبْْٔ
٢ فوون  ًب الثطوونٖ ّاىثخْوواٛ زَوو٘ الخالوو٘ هووـب ا٤عنووٙ     (95ميوأل٘)

 .ماماتَاأّٓنزع افب اريِ ًب ذبْٔل الخال٘ ّالاْري، ّلوً ا٤عنٙ 
مؽاام ّواضب اىبيوول أموامٗ ّلووً ٢ مْٕوْعٔ٘ لوُ اكا مل ٓفوق         (96ميوأل٘)

 .الظً اىبعثرب
اكا ضْوون الخالوو٘ ًب زَووثـب هوواٌ علووه اىَووا ٢ ربوونص عووً      (97ميوأل٘)

ٍنا فْٔولٕ الَٔوا، ّػبوْه اٌ    اضقاٍنا، ػبثَوق ًب الثطونٖ ضثوٙ ترتزوع اضوقا     
 ازبَثـب. فبمْٓلٕ 

ً، ٢ ػبب دبقٓوق  ذبنٚ ّازثَق ل٣ْٗ ّضْل لُ الظ كام (98ميوأل٘)
 ما فاو الظً هاقّٔا. ؽنٚأا٨زثَاف ل٣ْٗ 

الو٘ ًب زَو٘ فْولٙ    الخ ٌأاكا ظً هعق الثطونٖ ّا٨زثَواف    (99ميوأل٘)
ازبَ٘  فبم، ّزب علُٔ اتٔاٌ العْن ؽنٚأزَ٘  فبمتاقل ظيُ الظَن مد٣ّ الَٔا خه 

الداىٔ٘، ٍّل ػبب اعافٗ الظَن اّ ٢، ا٤قْٚ ا٨عافٗ ًب الْقج فٌّ ما ؽامص 
الْقج اكا كاٌ مخثٖٙ الظً الداىٕ ّقْع ال٣ْٗ ا٤ّفب افب زَ٘ الٔنـب اّ افب 

 اٌ مخثٖاِ ّقْعَا ما هـب الٔنـب ّالٔيام ف٣ دبب ا٨عافٗ.زَ٘ الٔيام اما اكا ك
تْزُ ضيب ظيُ  ؽنٚأزَ٘  فبماكا اىخلب ظيُ ًب اخياٛ ال٣ْٗ  (100ميوأل٘)
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ا٨ىثقهام اّ الٔنـب ّالٔيام قبخثٖوٙ   فبمقْٚ ّا٤مزع، ا٢ اكا كاٌ ا٤ّل ا٤
 ظيُ الداىٕ فٔعٔق.

ذبقٓق زَ٘ الخالو٘ قٔول ْٓولٕ     اىبثطري الفاقق ضثٙ للظً ًب (101ميوأل٘)
زَاح ّىيب كلع افب اىبََْم ّاىثقل علُٔ قبناىٔل، ّا٤قوْٚ اىوُ    مهعأ فبم

الْاف  علُٔ الي٣و:  ا٨ماوُ ّمف الْطٔع ّفُٔ  آّٖا عً ْٓلٕ ضٔذ َٓاٛ ّه
ٍّلا الثْزُ موً  "ػبوٖ اىبثطري اهقّا آً ما تْزُ اكا مل ٓعله آً ّزُ الخال٘"، 

َٕ ايًيَ٘ َٚاسَّْع عًَََِّْٝٚيًَّيَّ٘ ايتَُِظَزُم َٚمْافٓق آٓ٘ الاطذ غ ََُٓا عَُٛيُّٛا فقَجَِ َٚجُِ٘ ايًيَّ٘ َ   .(1)ظايتَُِػَز ُ فقأقِٜ

 ّأفلو٘  ّلٙ افب زَ٘ مً فٌّ الفطٓ عً الخالو٘ ا  كام (102ميوأل٘)
تاـب كْىَا افب الخال٘ مع ضْوْل قْوق الخنهو٘     كام ٢م، عافتَاممياضب٘ ػبب 

 ميُ.
 فًٛا ٚغرمثم نّ

  (101ميوأل٘)

 اٛ.الْلْاح الْٔمٔ٘ افاٛ ّقٖ -1
تْاهع ال٣ْٗ مً ٣ّٗ ا٨ضثٔاي للَوْن ّقٖاٛ ا٤زواٛ اىبيئ٘   -2

 ّىسقتٕ اليَْ.

م٢ ًب اشبووْل ّضووال   ىوواٜن الْوولْاح الْازاوو٘ كْوو٣ٗ ا٦ٓوواح      -3
 .الٖنّمٗ

 ضال اىبَٕ اّ النكْة. ف٣ٌّّٗ اليافل٘ ضال ا٨ىثخنام   -4
اللهع ّاليطن هاٌ ٓووٌْ اىبولهع ّاىبيطون ّمخوافٓه هوقٌ       (102ميوأل٘)

 خال٘، ٢ّ ػبب اٌ ٓوٌْ اللاهع آّٖا ميثخا٣ّ ّلويُ ا٤ّفب.اسبْٔاٌ افب ال
ّا٨ىوووثخنام ًب ّووو٣ٗ اليافلووو٘ ّاٌ  ىوووثخاال٢ ػبوووب ا٢ (103ميوأل٘)

ّامح ّازا٘ هالعنل كاليلم ّعبِْ، ٍّلا ٢ مبيع مً اىب٣هم٘ هـب ا٨ىثخنام 
 .ىثخاالفَٔا ّهـب ا٢

                                                           

 .115ىْمٗ الاخنٗ  (1)
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 عرمثالكٛفٛح اال
الخالو٘ ضثوٙ   َُ ّمخافٓه هقىُ افب اىبْلٕ عً قٔاو ٓوٌْ ّز (104ميوأل٘)

 ٢ّ ٓلوو القق٘ علٙ عبْ مزلُٔ علٙ ا٤ضْي، ّٓوفٕ الْق  العنًب ّاهعأ
الخال٘ ّكلا ّوقمِ   فبمضال ال٣ْٗ عً زلٌْ فٔوٌْ ّزَُ  ًب ماأعخلٕ، 

ّهايُ ّعٔيا مكاثُٔ، ّاٌ زلً علٙ ققمُٔ ٢هق اٌ ٓوٌْ ّٕعَنا علٙ ّزُ 
 ٓعق مخاه٣ّ للخال٘.

، أٖ اٌ كَٔٝ٘ اىبقفٌْ اللٖ ْٓلٕ مٖاسعّا ػبب اٌ ٓوٌْ (105ميوأل٘)
اىبَوون  مٖوواسعّا علووٙ زاىاووُ ا٤مبووً، ّكوول  فبممأىووُ افب اىبغوونة ّمزلٔووُ 

ّاٌ ّولٙ ميوثلخّٔا فؤَٝو٘    ،  الخال٘ افبحبيب قال٘ هلقِ لثوٌْ مخافٓه هقىُ 
 .اوثٖن أٖ اٌ هاطً ققمُٔ افب الخال٘ حبٔذ لْ زلً كاٌ ميثخا٣ّ

، ّكووولا اىبوووقفٌْ ىوووثخاالب زعووول اوثٖووون ًب ضووال ا٢ ػبوو  (106ميوأل٘)
 ّهالؤفٔ٘ اليت تخقمج لول ميَنا.

 ضال الثؾلٕ هالاْل ّالغاٜط كنا تخقو. ىثخاال٢ ػبْه ا٢ (107ميوأل٘)
 ًب مْإع ميَا: ىثخاالٓيثطب ا٢ (108ميوأل٘)

 ضال القعاٛ. ا٤ّل :
 قناٛٗ الخنآٌ. الداىٕ :

 اللكن. الدالذ :
 الثعخٔب. الناهع :

 عيق اسباكه. اىبنافع٘ اشبامً :
 ىسقٗ الَون. اليافٌ :

 ىسقٗ الث٣ّٗ. الياهع :
: كواٌ   علٔوُ اليو٣و   ا٨ماو الْاف ضال ازبلٌْ مالخّا، ّعً  الدامً :

 مىْل اهلل ّلٙ اهلل علُٔ ّآلُ ّىله اكدن ما ػبلً دباِ الخال٘".
 الخال٘ ضال ازبناع. اىثخاالٓونِ  (109ميوأل٘)
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 اخلهم يف انمثهح دكاوأ
ً علوه ّعنوق مااول للْو٣ٗ ّعلٔوُ      عو  ىوثخاال ا٨ؽ٣ل ها٢ (110ميوأل٘)

َُٓٛيََِّٝٓـوق قَّوًِقـ١ً َعِزَضـاَٖا فقـٍَِّٛ         لخْلُ تعافب غا٨نباع  ققِ  ََْز٣ َعكقًُّـَب َٚجَِٗـوق فَّـٞ ايَشـَُا٤َّ فقًق

َٔ ُأُٚعـ      َٕ اييـذَّٜ ََُِٝح ََا ُنُٓتِِ فقَٛيُّـٛا ُُٚجـَُٖٛهِِ َطـطتزَُٙ ََٚ  ٛا ايتهََّتـاَ   َٚجَِٗوق َططتَز ايتَُِشجَّ َّ ايتَحَزاَّ َٚ

َٕ ًَُُٛ َََٚا ايًيُ٘ بََّػافٌٍَّ عََُا َِٜع ِٔ َربَِِِّٗ  َٕ أقَُْ٘ ايتَحُل ََّ  .(1)ظيقَٝعًِقُُٛ

ًب ازبوٛ الداىٕ هعق اىباٜثـب مً تفيريٖ للخنآٌ أٌ الييب ّلٙ  ككنحّقق 
مفب هٔوج   ٍوَناّ  ىوث٘ عَون  هعوق ٍسنتوُ    ٫ُّأّطاه٫اهلل علُٔ ّآلُ ّىله ّلٙ 

 .(2)ىيؿ اليي٘ هالخنآٌمً  ، ٍّْ اىبخقٌ ضثٙ ىولج ا٦ٓ٘ أع٣ِ
 ّأالخال٘ عً زَل اّ ىئاٌ اّ افل٘ لْ كاٌ عقو تْزَُ افب  (111ميوأل٘)

 :مياٜل ؽاأ ًب ا٨عثخاف، ففُٔ 

ٗ   فبمكوواٌ هووا٨عبنال عيَووا   ٌم ا٤ّل :  مووا هووـب الوؤنـب ّالٔيووام فالْوو٣
 ّطٔط٘ ّلْ الثفج ًب ا٨خياٛ اىثخاو ّاىثخال ًب هاقٕ ال٣ْٗ.

زَ٘ الٔنـب ّالٔيام فاٌ كاٌ قق ذبنٚ ّازثَق  فبملْ كاٌ ميطنفّا  الداىٕ :
ـَ٘ َٚاسَّـْع           ف٣ معوافٗ لخْلوُ تعوافب غ    َٕ ايًي َـّ٘ َ  ََُٓـا عَُٛيُّـٛا فقـَجَِ َِٚجـُ٘ ايًي َـّ٘ ايتَُِظـَزُم َٚايتَُِػـَزُ  فقأقِٜ َٚيًَّي

 . (3)ظًََِّْٝع

ّككن أٌ ٍلِ ا٦ٓ٘ مييْؽ٘ هآٓ٘ الخال٘ أع٣ِ ّاىبؾثام أٌ أضوامَا هاقٔ٘  
 ّلخاعقٗ ىفٕ اسبنص ًب القًٓ.، عيق ضال اليفن ّعبِْ 

 زَثَا هعق ؽنّص الْقج ف٣ اعافٗ. للنْلٕلْ تأيج الدالذ : 
 لْ كواٌ ميوثقهنّا الخالو٘ فوا٤قْٚ ا٨عوافٗ مالخوّا اٖ ًب الْقوج        الناهع :

                                                           

 .144ىْمٗ الاخنٗ  (1)
 .34أىظن ازبوٛ الداىٕ هعق اىباٜثـب مً تفيريىا )معامل ا٨مباٌ ًب تفيري الخنآٌ( ٔ (2)
 .115ىْمٗ الاخنٗ  (3)



 كثاة ال٣ْٗ وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو   218

 

 .ّاىبؾثام اىثدياٛ الثطنٖ ضال اليفن ّعبِْ ّؽامزُ
كاٌ ىاىّٔا، فالظاٍن ا٨عافٗ ًب الْقوج   ّألْ مل ٓثطن الخال٘  (112ميوأل٘)

 زَ٘ الٔنـب اّ زَ٘ الٔيام اّ كاٌ ميثقهنّا. فبمّؽامزُ اٌ كاٌ ميطنفّا 
عامووقّا ضوونو اىبوولهْؼ   اووري الخالوو٘ عاىبوواّ  فبماكا كهووع اّ عبوون  (113ميوأل٘)

زا٣ٍّ اّ مل ٓعنل زَ٘ الخال٘ ٢ ٓوٌْ ضنامّا،  ّأّا لْ كاٌ ىاىٔ ماأّاىبيطْم، 
ُ كنا لْ تنفٚ اسبْٔاٌ ًب هٝن ّعبِْ فاىُ اىثخاالّكلا ٢ ٓوٌْ ضنامّا لْ تعلم 

 ٓلحبُ ّؼبل ّاٌ كاٌ افب اري الخال٘.
ّزب ىاَُ ما  اىثخاالاىبٔج أٖ ّٕع ًب قربِ علٙ اري  اىثخااللْ تنن 

ىْاٛ كاٌ تنن ّعبِْ ْٓزب ٍثع ضنمثُ مل ٓث٣ِ، ٢ّ ػبب الياُ لْ كاٌ 
 زَل اّ ىئاٌ. ّأعً عنق  ىثخاالا٨

ٍووٕ ازبَوو٘ الوويت ٓخاهلووَا ا٨ىيوواٌ ّتخاهلووُ ، ًّب     -هويوون الخووال –ّالِخالوو٘ 
ا٨ّا٣ؼ ٍٕ زَ٘ طبّْْ٘ ٓثْزُ ملَٔا اىبْلٕ ًب ٣ّتُ ، ّٓقل قْلُ تعافب 

َِٝٗاغ ِٔ ََٜتوَّعُ اي َََٚا َجعًَتَٓا ايتكَّوًِق١ق اييتَّٞ ُنٓ َ عًَق َِّٝ٘ َ ِي يََّٓعًِقَِ ََ ِٔ َٜٓكقًَّبُ عًَق٢ َعكََّو َََُّ ٍَ َََٚا ٤َزُسٛ

 ِْ َّـٝ َٕ ايًيَ٘ بَّايَٓاَض يقَز٤ُْٚف َر َٕ ايًيُ٘ يَُّٝضََّٝع َ مياَُْهِِ َ  ، علٙ أٌ تعٔـب الخال٘ م٣هو (1)ظنقا

لل٣ْٗ ، ٍّْ مً عيق اهلل ىْاٛ قاول ذبْٓلوَا مفب الأوج اسبوناو أو هعوقِ ، ٢ّ      
ٓيفوونف اىبيوولنٌْ هثعوؤـب الخالوو٘ هوول لووول أٍوول ملوو٘ مووً أٍوول الوثوواة كووالَْٔف   

َٝٗـا   ّاليْامٚ قال٘ ٓثْزٌَْ ملَٔا قال تعافب غ ََُٛيِّ اىبؾثوام أٌ  ، ّ(2)ظَٚيَُّهٍّ َٚجَِٗـ١ٌ ُٖـَٛ 

ِْ       َٚيًَّيَّ٘ ايتَُِظَزُم َٚقْلُ تعافب غ ـَ٘ َٚاسَّـْع عًََّـٝ َٕ ايًي َـّ٘ َ  ََُٓا عَُٛيُّـٛا فقـَجَِ َِٚجـُ٘ ايًي اوري  ، (3)ظايتَُِػَزُ  فقأقِٜ

مييْؽ٘ ، ّأٌ معياٍا أعه مً تعٔـب زَ٘ الخال٘ ، ّفَٔا فعْٗ ٨ىثطٖام ككن 
 اهلل ، ّالثْكل علُٔ ًب اسبٖن ّاليفن ، ّكاٌ الييب ّلٙ اهلل علُٔ ّآلُ ّىله :
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َََٚـا نَُٓـا يقـُ٘      غكاٌ مكا مكب ماضلثُ كرب خ٣خا، خه قال َٕ اييذَّٟ َسَخَز يقَٓـا َٖـَذا  ُسِوحا

َٕ *َُكتزََّْنيَ  اللَه مىٕ أىألع ًب ىفنٖ  : خه ٓخْل، (1)ظَٚ ََْا َ يق٢ َربَِّٓا يقُُٓكقًَُّوٛ

 ٍلا الرب ّالثخْٚ، ّمً العنل ما تنٕٙ. 
اللَه ٌٍْ علٔيا اليفن ّاطْ ليوا الاعٔوق. اللوَه أىوج الْواضب ًب اليوفن،       

 ًب ا٤ٍل.  ّاشبلٔف٘
ّكاٌ مكا مزوع مفب أٍلوُ قوال:     ، أٍليااللَه اّطايا ًب ىفنىا، ّاؽلفيا ًب 

 .ٍاٛ اهلل، عاهقٌّ، لنهيا ضامقٌّ "آٓاٌْ تاٜاٌْ مٌ
 شرائط نباس انًصهي

 :ٍّٕ أمْم
الاَامٗ ًب نبٔع لااىُ عقا ما ٢ تثه فُٔ ال٣ْٗ ميفنفّا ًّب ضبنْلُ  ا٢ّّ:

 تفْٔل تخقو ًب هاة الاَامٗ.
ا٨هاضوو٘ زبنٔووع م٣هيووُ مووا كوواٌ ىوواتنّا اّ اووري ىوواتن علووٙ ا٤قووْٚ   خاىٔووّا:

٣ٍّ للغْوب اّ ىاىؤّا ّوطج ّو٣تُ سبوقٓذ النفوع       ّاىبََْم، ّلوْ كواٌ زوا   
 ّذبخق قْق الخنه٘.

٢ فن  ًب الغْب اٌ ٓوٌْ عٔيّا اّ ميفع٘، ىعه لوْ مل تووً لوُ     (114ميوأل٘)
مْْٕعٔ٘ ف٣ اعثاام هُ كنا لْ كاٌ ّا، الدوْة مغْوْهّا ّلووً كمثوُ تاخوٙ      
مَغْل٘ هعْل الْا، اّ ازنتُ، ّكلا لْ ايلُ عً اسبقر اّ اشباوذ قبواٛ   

 مغْْة.
ْ اكٌ اىبالع للغاّب اّ اريِ هالْو٣ٗ فٔوُ موع هخواٛ الغْوأ٘      ل (115ميوأل٘)

 ّطج ال٣ْٗ قبخقام ا٨كٌ كنّا ّكٔفّا، ّاط٣قّا اّ تخٔٔقّا.
 اونْل اىبغْْة اكا ذبنن حبنكاح ال٣ْٗ ٢ ٓاال ال٣ْٗ. (116ميوأل٘)
 ٢ تاال ال٣ْٗ هلاً اىبغْْة إانامّا. (117ميوأل٘)
ا٠ِ موً  اكا اٍرتٚ خْهّا ّكاٌ موً ىٔثوُ عوقو افاٛ العوْل اّ اف     (118ميوأل٘)
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ضناو، فا٤قْٚ ّط٘ ال٣ْٗ ٨ٍثغال اللم٘ هالدنً ّهياٛ علوٙ اىبؾثوام موً    
كفآ٘ النٕا الظواٍنٖ ا٢ اٌ ٓفيوؿ الاواٜع، اّ ٓالوب الثؾلٔو٘ ّا٨عوافٗ ًب       

 القام اىبيثأزنٗ اّ الدْة.
اٌ ٢ ٓوٌْ مً ازواٛ اىبٔث٘ ىْاٛ كاٌ ضْٔاىّا ضبلل اللطه اّ ٢، هل  خالدّا:

ل٘ كالينع، ّكاٌ موقهْاّا اّ ٢، ضثوٙ علوٙ الخوْل هعوقو      ّلًٔ لُ ىفً ىاٜ
 ظباى٘ مٔث٘ ما لًٔ لُ ىفً ىاٜل٘.

اىبووأؽْك مووً ٓووق اىبيووله ّمووا علٔووُ اخوون اىووثعنالُ حبوووه اىبوولكٕ   (119ميوأل٘)
ّاىبانّؼ ًب امل اىبيلنـب ّىْقَه، ّا٤ضْي اىثطااهّا ازثياة ما ًب ٓوق  

 اىبيله اللٖ ٓيثطل اري اىبلكاٗ هالان  الَنعٔ٘.
مً مٔث٘ ما ١ٓكل سبنُ ّوْفَا ٍّوعنٍا ّّهنٍوا ّعبوِْ      ٓيثديٙ (120ميوأل٘)

٤ىُ يبا ٢ ذبلُ اسبٔاٗ، ّؽنّزُ عوً مْٕوْع اىبٔثو٘ ّضنمثَوا هالثؾْوٓ ٢      
هالثؾْوؤٓ ّلخاعووقٗ ىفووٕ اسبوونص ّلليْوؤْ ففووٕ ّووطٔط٘ اسبلوويب عووً    
الْاف  علُٔ الي٣و: "٢ هأٌ هال٣ْٗ فٔنا كاٌ مً ّْل اىبٔث٘، اٌ الْْل 

 لًٔ فُٔ مّؼ".
طه اّ الَطه اّ ازبلق اىبأؽْك مً ٓق الوافن، اّ اىبانّؼ ًب الل (121ميوأل٘)

 ه٣ف الوفام ضبوْو هعقو الثلكٔ٘ علٙ اىبََْم.
 ٢ فن  هـب طبثل  اىْا  اىبيلنـب ّفنقَه. (122ميوأل٘)
٢ اعثاام لٔق اىبيله  ّىْ  اىبيلنـب اكا كاىْا قق أؽلّا اللطه  (123ميوأل٘)

 كٔ٘ ّاقعّا.اّ الَطه اّ ازبلق مً ٓق الوافن ّازبَن هعقو اعثاام الثل
ال٣ْٗ هلااٌ مً ازواٛ اىبٔث٘ ماال هلا ّلوً لْ ّلٙ فُٔ ز٣َّ  (124ميوأل٘)

 ٢ دبب ا٨عافٗ، ّكلا لْ ّلٙ هُ ىئاىّا فا٤قْٚ الْط٘ سبقٓذ النفع.
 اىبَوْن ًب كْىُ مً زلق اسبْٔاٌ اّ مً اريِ تْع ال٣ْٗ فُٔ. (125ميوأل٘)

ضٔوّا،  اٌ ٢ ٓوٌْ مً ازواٛ ما ٢ ١ٓكول سبنوُ ّاٌ كواٌ مولكٙ اّ      ماهعّا:
زلقّا كاٌ اّ اوريِ فو٣ دبوْه الْو٣ٗ ًب زلوق اوري اىبوأكْل ٢ّ ٍوعنِ ّّوْفُ          

 ّمَُٓ ّّهنِ، هل ّاٌ مل توً لُ ىفً ىاٜل٘ كالينع اللٖ ٢ ؼبل اكلُ.
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٢ هأٌ هالَنع ّالعيل ّاسبنٓن اىبنثووص ّفو الاوق ّالرباوْر     (126ميوأل٘)
عوقٗ  ّعبٍْا مً ف٣ٖح ٍلِ اسبَناح علٙ لااٌ اىبْلٕ يبا ٢ ٓعله هوُ لخا 

 ىفٕ اسبنص ّاىْنال ا٤فل٘ ّاليريٗ ّظَْم ا٨نباع.
٢ هأٌ هف٣ٖح ا٨ىياٌ ّلْ مً اريِ يبا لًٔ هيسً، أٖ موا   (127ميوأل٘)

ّقع علٙ لااىُ مً ف٣ٖح مىياٌ آؽن كعنقُ ّّىؾُ ٍّعنِ ّمٓخُ، ّكولا  
 لايُ ّالَعن اىبّْْل.

٢ تاال ال٣ْٗ لْ مل ٓوً اري اىبأكْل لااىّا اّ زوٛ ميوُ، فلوْ    (128ميوأل٘)
 قعّا علُٔ اّ ًب زٔاُ ّعبِْ ّطج ال٣ْٗ لعقو ّق  اللااٌ علُٔ.كاٌ ّا

ٓيثديٙ يبا ٢ ١ٓكل اشبو اشبالٓ اوري اىبغَوِْ هوْهن ا٤ماىوب      (129ميوأل٘)
 ّالدعالب.

 ا٤قْٚ زْاه ال٣ْٗ ًب اىبَوْن كْىُ مً اىبأكْل اّ مً اريِ. (130ميوأل٘)
 اكا ّلٙ ًب اري اىبأكْل زا٣ٍّ اّ ىاىّٔا فا٤قْٚ ّط٘ ٣ّتُ. (131ميوأل٘)
ما ؼبنو اكلُ هالعنل كاىبْطْٛ ّازب٣ل قبا ؼبنو ا٤قْٚ اسبا   (132ميوأل٘)

 اكلُ اّال٘.
اٌ ٢ ٓوٌْ مً اللٍب للنزال، ٢ّ ػبْه هله لايُ ًب اري ال٣ْٗ  ؽاميّا:

 ضْي مىوثطااهاّ آّٖا ّاٌ كاٌ يبوّزّا هغريِ، اما اىبلٍب هالثنُْٓ ّالالٕ فوا٤ 
 تنكُ .

ا ٢ توثه  ٢ فن  ًب ضنم٘ لاً اللٍب هـب ما تثه ال٣ْٗ فُٔ ّم (133ميوأل٘)
كاشبامت ّالوم ّاليوْام، ىعوه ٢ هوأٌ هواونْل ميوُ كاىبنيوْن ّموا َٓوق هوُ          

 ا٤ىياٌ، ّا٤قْٚ زْاهِ ًب الي٣ؼ كالئ  ّاشبيسن ّعبٍْنا.
ػبْه لليياٛ لواً الولٍب ًب الْو٣ٗ ّاريٍوا، كنوا لوْ لايوج         (134ميوأل٘)

الخ٣فٗ اّ اليْام مً كٍب اللٖ ٓلاً ًب اللماع اّ ىْام مً فٖ٘ ّٓينٙ 
ّ مووً عوواص ّٓيوونٙ ميووو٘، ّكوولا ػبووْه للْوويب اىبنٔووو لايووُ ًب اووري قلووب ا

 ال٣ْٗ.
 ٢ هأٌ هاىبَوْن كْىُ كٍاّا أّ ٢، ًب ال٣ْٗ ًّب اريٍا.  (135ميوأل٘)
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 اكا ّلٙ ًب اللٍب زا٣ٍّ اّ ىاىّٔا فالظاٍن ّط٘ ال٣ْٗ. (136ميوأل٘)
٢ هأٌ هوٌْ قواة اليواع٘ موً الولٍب ّاٌ ٓووٌْ ضبنو٢ّْ ًب        (137ميوأل٘)

ٛ٭  ا٢ اكا ىليل٘ الي ّكلازٔاُ ًب ال٣ْٗ،  اع٘ مً اللٍب الظاٍنٗ ك٣ّ اّ زو
 عنفّا.هاللٍب مً الثوٓـب مظَام اليليل٘ عق 

مً اللٍب ّال٣ْٗ فَٔا،   اىبْيْع٘الياع٘ الٔقّٓ٘  ػبْه لاً  (138ميوأل٘)
، لثغري اىبْْٕع ّتاعٔ٘ اسبوه للنْْٕع، ّأٌ طام اليظاماح اللٍيب ّكلا م

 لاً اللٍب مل ٓالب هلاتُ ، هل زاٛ هالعنل .
اٌ ٢ ٓوٌْ ضنٓنّا ضبّٖا للنزال ىْاٛ كاٌ ىاتنّا للعْمٗ اّ كاٌ  ىّا:ىاف

الياتن اوريِ هول ؼبونو لايوُ ًب اوري ضوال الْو٣ٗ آٖوّا ا٢ ًب اسبونة فٔسوْه           
ال٣ْٗ فُٔ، ّكلا عيق الٖنّمٗ كالربف ّاىبنل، ٢ّ هأٌ هاىبنثوص مع اريِ مً 

 قاً ّعبِْ. 
 هأٌ هوالو  هوُ ًب   ػبْه لليياٛ لاً اسبنٓن ٣ّّتًَ فُٔ، ٢ّ (139ميوأل٘)

 ضأٍ٘ الدْة ّاٌ هاف علٙ امهع اّاهع، ّكلا ٢ هأٌ هاونْل ميُ.
٢ هأٌ هاسبنٓن اكا كاٌ اري ملاٌْ كنا لْ ّٕع ل٩فورتاِ اّ   (140ميوأل٘)

النكْة علُٔ ّالثقخن هُ ّعبِْ ًب ضال ال٣ْٗ ّاريٍا ّلوً ٢ ٓيسق علُٔ، 
 ّكلا ٢ هأٌ هأهام الدٔاة ّاع٣مَا ّعبِْ.

ل الاااى٘ مً اسبنٓون للخنؤٓ ّاوريِ ّاٌ كواٌ افب     ٢ ػبْه زع (141ميوأل٘)
 ىْفُ، ّكلا ٢ ػبْه لاً الدْة اللٖ ٓوٌْ اضق ىْفُٔ ضنٓنّا.

٢ هأٌ قبا ٓنقع هوُ الدوْة موً اسبنٓون اكا مل ٓووف علوٙ مخوقام         (142ميوأل٘)
 الو  ّما ٓوٌْ اري اسبنٓن معُ.

ٓيووثطب اسبيووع ًب العناموو٘ ّٓوفووٕ ًب ضْووْل الثطيووع هووـب     (143ميوأل٘)
 ً ٢ّ ٓعثرب افامتُ ذبج اللقً ّاٌ كاىج مً كٔفٔاتُ.اىبيقّل افب زَ٘ اللق

٢ هأٌ هعْاه٘ ازبنّؼ ّالخنّؼ مً اسبنٓن ّقاع ازبواريٗ موً     (144ميوأل٘)
 اسبنٓن، ّكلا ضفٔظ٘ اىبيلٌْ ّاىبااٌْ.

 لْ ّلٙ ًب اسبنٓن ز٣َّ ّىئاىّا، فا٤قْٚ ّط٘ ال٣ْٗ. (145ميوأل٘)
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٢ هأٌ هاشبلٔط مً اسبنٓن ّاريِ يبا مل ٓيثَلع هاسبنٓن علٙ اٌ  (146ميوأل٘)
ٓوٌْ اىبؾلْي معُ يبا تْع ال٣ْٗ فُٔ كالخاً ّالْْل يبا ١ٓكل سبنُ فلْ 
كاٌ مً ّْل اّ ّهن ما ٢ ١ٓكل سبنُ ٢ دبْه ال٣ْٗ فُٔ ّاٌ كاٌ لايُ اري 

 ضبنو.
لْ كاٌ يبثوزّا مً اسبنٓن ّاريِ كالخاً، ّكٍب الخاوً لودونٗ    (147ميوأل٘)

٢ ال٣ْٗ فٔوُ ا٢  ا٨ىثعنال ّعبِْ ّمل ٓاق ا٢ اسبنٓن ضبّٖا ف٣ ػبْه لايُ ّ
 اكا مل ْٓق  علُٔ عنفّا اىُ ضنٓن.

لْ ٍع  ًب خْة اٌ ؽلٔاُ مً ّْل ما ْٓكول سبنوُ اّ يبوا ٢     (148ميوأل٘)
١ٓكل فا٤قْٚ زْاه ال٣ْٗ فُٔ، ّكلا لْ ٍع  ًب خْة ٍل ٍْ ضنٓن ضبض 

 اّ طبلْي.
اكا اعبْوون خْهووُ هوواسبنٓن ّفام ا٤موون هووـب الْوو٣ٗ فٔووُ ّالْوو٣ٗ  (149ميوأل٘)

 ُ، ّكلا هالييا٘ لغري اىبأكْل اسباقّا لُ حبال الٖنّمٗ.عامّٓا دبْه ال٣ْٗ فٔ
اكا إان افب لاً اضق اىبنيْعواح موً الويسً ّاوري اىبوأكْل       (150ميوأل٘)

ّاسبنٓن ّاللٍب ّاىبٔث٘ ّاىبغْْة ققو ا٤ٌٍْ ضنم٘ ّا٤ؽو  ميعوّا ّقٔول    
هثخقٓه اليسً، ّا٤قْٚ تخقٓه اسبنٓن ّاري اىبأكْل ؽّّْْا ّاٌ اليساى٘ 

 و٘ كنّا ّكٔفّا ّمْْٕعّا.مً الولٔاح اىبَو
لاً مها٘ العيق مونِّ ٢ّ تْل اليْه٘ افب اسبنم٘ لَْٔع لايَا  (151ميوأل٘)

 ًب ا٤مْام اىبؾثلف٘ مً اري اعثاام ٤ّل ّاىااة لايَا.
٢ هووأٌ هلوواً الْوويب اسبنٓوون ّالوولٍب ّعبووِْ يبووا ؼبوونو علووٙ   (152ميوأل٘)

 الاالغـب اّ الااٌ الْلٕ لُ ّا٤ضْي اىثطااهّا تنكُ، ٢ّ ْٓلٕ فُٔ.
ذبْٔل اليواتن للْو٣ٗ ّلوْ هازوامٗ اّ ٍوناٛ ىوْاٛ قبدول         ػبب (153ميوأل٘)

عْل اىبدل اّ هأكدن ميُ ما مل ٓووً مٖونّا حبالوُ، ّػبوب موع اىثفواٛ اسبونص        
 ا٨ىثعامٗ ّقاْل اهلا٘ ّالعامٓ٘.

٢ ػبْه لواً لاواٌ الَوَنٗ هوأٌ ٓلواً ا٨ىيواٌ اوري اىبثعوامل          (154ميوأل٘)
فٔوُ فالْو٣ٗ   ّؽ٣ل هُٓ قاّوقّا الَوَنٗ اّ اىااخوج علٔوُ قَونّا ّلوْ ّولٙ        
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 ّطٔط٘ علٙ ا٤قْٚ.
تَاُ النزال هاليياٛ ًب اىبلاً ّهالعوً، ّما ٓرتتوب علٔوُ لوُ     (155ميوأل٘)

مناتب تَؤؤ٘ طبثلف٘، فخق ٓوٌْ ضنامّا ّقق ٓوٌْ مونٍّّا كنأٍ٘ ٍقٓقٗ 
اّ مونٍّّا، ّلْ ّلٙ ّاسبال٘ ٍلِ ّطج ٣ّتُ علٙ ا٤قْٚ، ا٢ اٌ ٓوٌْ 

 ٍيان ماىع مً زَ٘ اؽنٚ.
ىبْلٕ ىواتنّا ضثوٙ ّم  ا٤ٍوسام ّاسبَؤُ فواٌ      اكا مل ػبق ا (156ميوأل٘)

ّزق الاـب اّ الْضل اّ ضفنٗ ٓيثرت هَا ّعبٍْا يبوا ؼبْول هوُ ىورت العوْمٗ      
ّلٙ ٣ّٗ اىبؾثام قاٜنّا ّمع النكْع ّاليسْف ّاٌ مل ػبق ما ٓيرت هُ العْمٗ 
ا٣ّّ ّلٙ قاٜنّا مْمّٔا للنكْع ّاليسْف ّػبعل ٓقِ علٙ قالوُ اكا اموً موً    

 اّ كاٌ الياظن ًب ظلن٘، اّ كاٌ يبً ٢ ؼبنو ىظنِ الُٔ كالوّز٘. الياظن،
اٌ مل ٓأمً فاقق الياتن مً الياظن اورتو ّولٙ زاليوّا ّٓوْمٞ     (157ميوأل٘)

لليسْف هاعبياٛ اكدن مً النكْع ّقبخقام ٢ تاقّ معوُ عْمتوُ، ّاٌ مل مبووً    
 فْٔمٞ هنأىُ ّٓنفع ما ٓيسق علُٔ ّٖٓع زاَثُ علُٔ.

وفوٕ ا٢ ٨ضووقٚ عْمتٔوُ، فووا٤ّفب تخووقٓه   اكا ّزوق ىوواتنّا ٢ ٓ  (158ميوأل٘)
 الخال ككنّا كاٌ اّ اىدٙ.

ػبْه للعناٗ ال٣ْٗ مثفنقـب ّػبوْه هول ٓيوثطب هلوه ازبناعو٘       (159ميوأل٘)
زلْىّا فٔسلً ا٤ماو ّىط الْ  ّهثخقٓه مكأثُ هالييا٘ للْ  ّْٓمٌْٝ 
للنكْع ّاليسْف، اما الْ  ا٤ؽري فاىَه ٓنكعٌْ ّٓيسقٌّ افب ا٤مل 

اليواظن، ٢ّ كناٍو٘ ًب قٔوامَه موً زَو٘ اٌ ا٨مواو ْٓولٕ عوً         اكا آميْا مً 
 زلٌْ.

لْ اضثنل ّزْف الياتن ًب آؽن الْقوج فوا٤ّفب توأؽري الْو٣ٗ      (160ميوأل٘)
 عً اّل الْقج.

اكا كاٌ عيقِ خْهاٌ ٓعله اٌ اضقٍنا تْع ال٣ْٗ فُٔ ّا٦ؽن ٢  (161ميوأل٘)
تْع كنا لْ كاٌ مً اسبنٓن اّ اللٍب اّ اليسً يبا ٢ تينٖ ظباىثُ، فواٌ  

ب ظيووُ علووٙ اٌ اضووقٍنا ٍووْ الوولٖ تْووع الْوو٣ٗ فٔووُ ّوولٙ هووُ، ّا٢    الوو
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 فا٤ضْي مع ا٢عبْام ال٣ْٗ هول ميَنا.
لْ عله اىبْلٕ هعق ٣ّتُ هْزوْف ٍوعنٗ ّعبٍْوا موً الخوط اّ       (162ميوأل٘)

 ا٤مىب ّمدلُ علٙ لااىُ ٢ تاال ٣ّتُ علٙ ا٤قْٚ.
 اىبْلٕ ميثلخّٔا اّ مٖاسعّا اكا كاٌ لُ لااٌ ّىاتن ٓثيرت هُ ف٣ (163ميوأل٘)

هأٌ هوٌْ فناٍُ اّ سبافُ ظبيّا اّ ضنٓنّا اّ مً اري اىبأكْل ٨ّال٘ الورباٛٗ  
 ّعقو ّق  اللااٌ علٙ الفناِ.

دبووْه الْوو٣ٗ ًب مفاٛ عاوون هعاووْم ميووثْمفٗ مووا فاو ٢ ٓعلووه    (164ميوأل٘)
 هيساىثَا.

دبْه ال٣ْٗ ًب اسبلاٛ مع ممواٌ ّٕوع مهَوامٕ الونزلـب علوٙ      (165ميوأل٘)
ّاليعل مٌ كاىج ال٣ْٗ ؽوامص  ا٤مل عيق اليسْف ّهَني طَامٗ اسبلاٛ 

اىبيووسق فوو٣ ػبووْه لوواً اسبوولاٛ ًب اىبيووسق ّلووْ كوواٌ الفاّوول هووـب ا٨هَوواو    
 ّا٤مل ؽْْٔ زلق اسبلاٛ ف٣ ٖٓن .

  فًٛا ٚكشِ يٍ انهثاط دال انصالجفًٛا ٚكشِ يٍ انهثاط دال انصالج
 ٍّٕ امْم:

 الدْة ا٤ىْف عقا اشب  ّالعنام٘ ّالوياٛ ّميُ العااٛٗ.   -1
 ا ذبثُ ف٣ ػبْه.الياتن الْاضق النقٔق، اما لْ ضوٙ م   -2
الينّال ّضقِ ّاٌ مل ٓوً مقٔخّا، ّٓونِ لليياٛ ال٣ْٗ ًب خوْة ّاضوق      -3

 ّاٌ مل ٓوً مقٔخّا.
الثٍْع ّٓثأكوق كناٍثوُ ل٩مواو، ٍّوْ افؽوال الدوْة ذبوج الٔوق الٔنيوٙ             -4

ّالخووا٠ِ علووٙ اىبيوووب ا٤ٓيوون اّ ا٤مبووً، ًّب اشبوورب عووً الْوواف  علٔووُ 
 الي٣و اىُ مً فعل ازبااهنٗ.

اٍووثنال الْووناٛ هوواٌ ػبعوول الوونفاٛ علووٙ كثفووُ ّافامٗ طنفووُ ذبووج اهاووُ     -5
 ّالخا٠ِ علٙ الوث .

اللداو للنزل، ّاليخاة للننأٗ، اكا مل مبيوع موً الخوناٛٗ اموا لوْ ميوع موً           -6
 الخناٛٗ ف٣ ػبْه.



 كثاة ال٣ْٗ وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو   226

 

اشبامت اسبقٓق اّ الولٖ علٔوُ ّوْمٗ هول مالوق زعول اسبقٓوق ًب اللاواٌ            -7
 هامهّا.

 ال اللٖ لُ ّْح.لاً اليياٛ اشبلؾ   -8
 ال٣ْٗ هدْة ضبلْل ا٤هام.   -9

 لاً خْة مً ٢ ٓثْقٙ مً اليساى٘.   -10
 لاً خْة كٖ كباخٔل.   -11
 الدْة اىبنثوص ها٨هنٓيه.   -12
 هٖ الوفام ّاعقاٛ القًٓ.   -13
 الدْة الْىؿ.   -14
 ما ٓيرت ظَن الخقو مً اري اٌ ٓغإ اليا .   -15
 ازبلق اىبأؽْك يبً ٓيثطل اىبٔث٘ هالقها .   -16
 ٣ٗ ًب اليعل مً زلق اسبنام.الْ   -17
 الدْة الٖٔق ال٣ّق هازبلق.   -18
 ال٣ْٗ مع اشبٖاة قال اٌ ٫ٓغيل.   -19
 ّٕع فماٍه فَٔا كباخٔل هٔيُ ّهـب الخال٘.   -20
 افؽال الٔق ذبج الدْة اكا ٢ّخج الاقٌ.   -21

 ال٣ْٗ مع ظباى٘ ما ٢ تثه فُٔ ال٣ْٗ كاشبامت ّالثو٘ ّالخلييْٗ.  -22
 ل الفنٌ اّ اسبنام اّ الاغل ّكلا امّاخَا.ال٣ْٗ ًب خْة فُٔ هْ -23
اٌ تْلٕ اىبنأٗ عا٣ٛ مً اوري ضلوٕ، ٢ّ َٓورتي هواسبلٕ اٌ تووٌْ موً          -24

 اللٍب اّ الفٖ٘.
 الخااٛ اىبَقّف هالومّم الودريٗ اّ هاسبواو.   -25
 اللااٌ اللٖ ْٓزب الثورب ٤ٌ ال٣ْٗ ؽَْع ّاىثواى٘ ّاىخٔاف.   -26
 لاً الَاٜب ما ٓلايُ الَااٌ.   -27
 ٣ّٗ النزل معخْٔ الَعن.   -28

  فًٛا ٚغرذة يٍ انهثاطفًٛا ٚغرذة يٍ انهثاط
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 العنام٘ مع الثطيع. -1
 النفاٛ ؽّّْْا ل٩ماو هل ٓونِ تنكُ.  -2
 تعقف الدٔاة فول ما علٙ اىبْلٕ ٓياع معُ.  -3
 لاً الينآّل.  -4
 اٌ ٓوٌْ اللااٌ مً الخاً اّ الوثاٌ ّاٌ ٓوٌْ اهٔض.  -5
 لاً ؽامت مً عخٔق ّاٌ ٓوٌْ ًب الٔنـب.  -6
  للننأٗ.ىرت الخقمـب  -7
ىرت النأٌ ًب ا٤م٘ ّالْأ٘، اما الاالغ٘ اسبنٗ ّا٤م٘ اىباعٖ٘ فٔسب    -8

 علَٔنا ىرتِ كنا تخقو.
 اٌ ٓلاً اىظ  خٔاهُ.  -9

 اىثعنال الأب ًّب اشبرب ال٣ْٗ مع الأب تعقل ىاعـب ٣ّٗ.  -10
 ىرت ما هـب الينٗ افب النكا٘.  -11
 لاً اىبنأٗ ق٣فتَا ّعبٍْا مً الوٓي٘.  -12

 هييكاٌ انًص
ٍّْ اىبْٕع الولٖ ٓيوثخن علٔوُ اىبْولٕ ّٓلطوق هوُ الفٖواٛ قبخوقام قٔاموُ          

 ّقعْفِ ّمكْعُ ّىسْفِ، َّٓرتي فُٔ:
ا٨هاض٘، فال٣ْٗ ٢ دبْه ًب اىبواٌ اىبغْوْة ىوْاٛ تعلوق الغْوب      أ٢ّّ:

هالعـب او هاىبيفع٘ ٢ّ ػبْه اٌ ْٓلٕ ًب العـب اىبيثأزنٗ مً اري اكٌ اىبيوثأزن  
ىبالع، ّا٢قْٚ اٌ ٓلطق هُ موا تعلوق هوُ ضوق الونًٍ، ّضوق       مد٣ّ ّاٌ مٕٕ ا

 انماٛ اىبٔج، ّضق اىبٔج اكا اّّٙ هالدلذ ّمل ٓفنه ّمل ؽبنص ميُ.
٢ تااول الْو٣ٗ ا٢ موع العلووه هالغْوب، اموا  ًب ضوال ازبَوول        (166ميوأل٘)

 ّىئاٌ قٔاو الغري هالغْب ف٣ تاال.
٢ ٓعثووورب العلوووه هالفيووواف أٖ هووواٌ الْووو٣ٗ ًب اىبغْوووْة اوووري    (167ميوأل٘)

ٔط٘، فلْ كاٌ زا٣ٍّ هاسبوه هالفياف مع علنُ هالغْب ّضنمثُ كفٙ ًب ّط
 الاا٣ٌ علٙ ا٤قْٚ، ٢ّ فن  هـب الفنٖٓ٘ ّاليافل٘.

لْ كاٌ اىبواٌ مااضّا ّلوً فنِ علُٔ فناِ مغْْة فالْو٣ٗ   (168ميوأل٘)
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 علٙ ٍلا الفناِ هاطل٘.
اكا ّلٙ علٙ ىخ  مااؼ ّكاٌ موا ذبثوُ موً ا٤مل مغْوْهّا      (169ميوأل٘)

 ٤قْٚ.ّطج ٣ّتُ علٙ ا
تاال ال٣ْٗ علٙ القاه٘ اكا كاىج مغْْه٘، اّ كواٌ موا علَٔوا     (170ميوأل٘)

مً النضل اللٖ ْٓلٕ علُٔ مغْْهّا، ّكلا لْ ّلٙ ًب ىفٔي٘ مغْْه٘ ّعبِْ 
 يبا تعق افعال ال٣ْٗ تْنفّا فٔنا ٍْ مغْْة ميَا.

 تْع ٣ّٗ اىبٖان ّاىبونِ ّاواٌْ ًب اىبواٌ اىبغْْة. (171ميوأل٘)
ـب اشب٣ل ّطج ٣ّتُ مع قْق اكا اعثخق الغْأ٘ ّّلٙ فثا (172ميوأل٘)

 الخنه٘، ّكلا تْع ٣ّتُ لْ اعثخق ا٨هاض٘ ّتاـب اىُ مغْْة.
القام اىبَرتك٘ ٢ ػبوْه ٤ضوق الَونكاٛ الثْونل فَٔوا ا٢ هواكٌ        (173ميوأل٘)

الااقـب علٙ ا٤قْٚ، ّميَا القام اىبَرتك٘ اليت ٓيوويَا هعوض الْمخو٘ ف٣هوق      
 ٗ فُٔ.مً ذبْٔل ا٨كٌ مً الْمخ٘ ا٦ؽنًٓ لليوً ّال٣ْ

اكا اٍرتٚ فامّا مً مال مل ؽبنص هكاتُ اّ وبيُ ٓوٌْ هالييا٘  (174ميوأل٘)
افب مخقام الوكاٗ اّ اشبنً فْٖلّٔا فٔسب اؽنازُ علٙ الفْم اّ النزْع افب 

 اسباكه الَنعٕ لريٚ امواٌ ّكٔفٔ٘ تخئاُ.
مً ماح ّعلُٔ موً اسبخوْ  الَونعٔ٘ ّضخوْ  اليواٌ كالوكواٗ        (175ميوأل٘)

ثُ الثْنل ًب تنكثُ ا٢ هعق افاٛ ما علُٔ مً ّاشبنً ّاىبظامل، ٢ ػبْه لْمخ
 اسبخْ  عيق العله هُ اّ خاْتُ ٍنعّا.

اكا ماح ّعلُٔ فًٓ ميثغن  للرتك٘، ٢ ػبْه للْمخ٘ ٢ّ لغريٍه  (176ميوأل٘)
الثْنل ًب تنكثُ قال افاٛ القًٓ، ّكلا ًب القًٓ اري اىبيثغن  ا٢ اكا علوه  

ً اري تفنٓط اّ تَاٌّ، مٕا القٓاٌ اّ اٌ الْمخ٘ عاهمٌْ علٙ افاٛ القًٓ م
 ّكلا لْ مل ٓوً علُٔ فًٓ، ّلوً هعض الْمخ٘ قاّن اّ ااٜب ّعبِْ.

٢ ػبْه الثْنل ًب ملوع الغوري ا٢ هاكىوُ، ّالْو٣ٗ عاوافٗ ٢ّ       (177ميوأل٘)
ٓثخنة افب اهلل قبا ٍوْ ماغوْل كاىبغْوْة، ّٓوفوٕ ًب ا٨كٌ، الفطوْٚ اّ      

 ٍاٍق اسبال ّالظً اىبعثرب هالنٕا.
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اعّا كاريّا حبٔذ ٓثعين علٙ الياٌ ازثياهَا ا٤مإٕ اىبثيع٘ اتي (178ميوأل٘)
دبْه ال٣ْٗ فَٔا ّاٌ مل ٓوً م٣كَا قوق اكىوْا هوللع ضثوٙ ّاٌ كواٌ فؤَه       

 ّغام ّصباىـب، ٢ّ ٓاعق ازبْاه ّاٌ عله كناٍ٘ اىب٣ن.
َِٚق عًَق٢ أقُْفشَّـُهِِ  دبْه ال٣ْٗ ًب هْٔح مً تٖنً قْلُ تعافب غ (179ميوأل٘)

ِٔ بُُٝٛعَُّهِِ ِٕ َعأتنًُُٛا ََّ َِـَٛاَُّْهِِ أقِٚ   أق ََِٛاَُّْهِِ أقِٚ بُُٝٛتَّ َ  َََٗاعَُّهِِ أقِٚ بُُٝٛتَّ َ  أقِٚ بُُٝٛتَّ آَبا٥َُّهِِ أقِٚ بُُٝٛتَّ ُأ

ََـاِقعَّهُ     َِـَٛايَُّهِِ أقِٚ بُُٝـٛتَّ  َََٛاعَُّهِِ أقِٚ بُُٝٛتَّ أقعَُِاََُّهِِ أقِٚ بُُٝٛتَّ عََُاعَُّهِِ أقِٚ بُُٝـٛتَّ أق ِِ ِِ أقِٚ ََـا ًََقهتـتُ  بُُٝٛتَّ أق

ٍلا مع عقو العله هالوناٍ٘، ىعه مبوً الخْل هوازبْاه   ،(1)ظََفقاعَّحَُ٘ أقِٚ َص َّٜكَُّهِِ
معَا ًب ضال ّزْة اليفخ٘ كنا ًب هٔج ا٤ة ّا٤و ّهٔج ا٨هً، ّالايج اكا 

 كاىج اليفخ٘ ّالأج هلا.
ػبب علٙ الغاّب اشبنّص مً اىبواٌ اىبغْْة ّاكا اٍثغل ًب  (180ميوأل٘)

ب قاعَا، ّاٌ كاٌ ًب ٕٔق الْقج ػبب ا٨ٍثغال ال٣ْٗ مع ىع٘ الْقج ػب
 هَا ًب ضال اشبنّص مع ا٨مباٛ للنكْع ّاليسْف.

اكا فؽل ًب اىبواٌ اىبغْْة ز٣َّ اّ ىيؤاىّا اّ هظوً ا٨كٌ خوه     (181ميوأل٘)
الثفج ّهاٌ اشب٣ل فاٌ كاٌ ًب ىع٘ الْقج ٢ ػبْه لُ الثَاال هال٣ْٗ ّاٌ 

ىالوّا اقنة الان  مع مناعاٗ كاٌ ًب ٕٔق الْقج اٍثغل هَا ضال اشبنّص 
ا٨ىثخاال ققم ا٨مواٌ ٢ّ ػبب قٖا٠ٍا ضٔيٝل، ىعه لْ علوه هنٕوا اىبالوع    
هالاخاٛ قبخقام ال٣ْٗ اّ اىُ ازاه ال٣ْٗ لُ اّ مالخّا مع هخاٛ الغْب فلُ اٌ 

 ْٓلٕ ضٔيٝل قال اٌ ؽبنص.
لْ مزع اىبالع عً اكىُ ٓداج مْْٕع الغْأ٘، ّكلا لْ اىثخول   (182ميوأل٘)

 افب مً مل ٓأكٌ هالاخاٛ ّاٌ كاٌ ا٨ىثخال ها٤مر. اىبلع 
اكا فام ا٤من هوـب الْو٣ٗ ضوال اشبونّص موً اىبوواٌ اىبغْوْة         (183ميوأل٘)

هثنامَووا ًب الْقووج اّ الْوو٣ٗ هعووق اشبوونّص ميووُ ّؽوونّص الْقووج، فالظوواٍن  
ال٣ْٗ ًب ضال اشبنّص هثخقٓه مناعواٗ الْقوج علوٙ ا٨ىوثخنام ّا٢ىوثخاال      

                                                           

 .61ىْمٗ اليْم  (1)
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ًٓ، ا٢ اٌ ٓقمن مكع٘ اّ اكدن ًب ضوال اشبونّص   ّالنكْع ّاليسْف ا٨ؽثٔام
 لعنْماح مً افمن مكع٘ فخق افمن ال٣ْٗ.

 الداىٕ: ا٨ىثخنام
ػبب اٌ ٓوٌْ مواٌ اىبْلٕ قامّا ف٣ دبْه ال٣ْٗ الْٔمٔ٘ علٙ  (184ميوأل٘)

القاه٘ اّ اىبنكا٘ ّاليفٔي٘ الْغريٗ ّعبٍْا يبا ٓفْح معُ مىثخنام اىبْلٕ مً 
مووواٌ مناعوواٗ نبٔووع ٍوونّي ا٨ىووثخاال     اووري ٕوونّمٗ، امووا لووْ كوواٌ ها٨    

 ّا٨ىثخنام ّالانأىٔي٘ ّعبٍْا فثسْه ال٣ْٗ فَٔا ّاٌ كاىج ىاٜنٗ.
٢ ػبْه ال٣ْٗ علٙ ّربٗ ّكْم٘ اسبيا٘ ّالنمل ّهٔقم الثؾب مع  (185ميوأل٘)

 عقو ا٨ىثخنام.
ػبب اٌ ٢ ٓوٌْ اىبواٌ ضب٣ّ للوضاو اّ النٓع الَقٓقٗ ّعبِْ يبا  (186ميوأل٘)

٘ اخياٛ أفاٛ ال٣ْٗ، ٢ّ ٖٓن صبنف اضثنال عنّل ٓثعلم معُ اىاياي الانأىٔي
 اىباال.

 الدالذ: الاَامٗ ّالي٣م٘.
اٌ ٢ ٓوٌْ اىبواٌ يبا ؼبنو الاخاٛ فُٔ، كنا لْ كاٌ ذبج اليخ   (187ميوأل٘)

اّ اسباٜط اىبيَقو اّ ًب ف٣ٗ فَٔا ّضِْ اّ هـب الْفـب مً الخثال ّعبِْ يبوا  
 فُٔ ؽان علٙ اليفً.

نو الْقْل ّالخٔاو ّالخعوْف علٔوُ كنوا    اٌ ٢ ٓوٌْ اىبواٌ يبا ؼب (188ميوأل٘)
اكا كثب علُٔ الخنآٌ اّ قرب اىبعْوْو  ّعبوِْ يبوا ٓووٌْ الْقوْل علٔوُ ٍثووّا        

 سبنمثُ.
اٌ ٓوٌْ افاٛ ا٤فعال فُٔ يبويّا حبيب ضال اىبْلٕ، فو٣ ػبوْه    (189ميوأل٘)

ال٣ْٗ ًب ضوال ا٨ؽثٔوام ًب موواٌ ٢ ٓخوقم فٔوُ علوٙ ا٨ىثْواة اّ النكوْع         
 عثرب.ّاليسْف علٙ الْزُ اىب

اٌ ٢ ٓوٌْ ظبيّا ظباى٘ مثعقٓ٘ افب الدْة اّ الاقٌ، اما اكا مل  (190ميوأل٘)
توً مثعقٓ٘ ّمل توً ًب مواٌ ازباَو٘ فو٣ مواىع، ّا٤ضوْي طَوامٗ موا عوقا        

 مواٌ ازباَ٘ أٖ مْإع اىبيازق اليث٘ ا٤ؽنٚ.
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اٌ ٢ ٓوٌْ ضبل اليسْف اعلٙ اّ اىفل مً مْٕع الخقو هاهٓق  (191ميوأل٘)
 مً امهع اّاهع مٖنْماح.

نِ ٣ّٗ اىبنأٗ ضباكٓ٘ للنزل اّ مثخقم٘ علُٔ ًب مواٌ ّاضق، ٓو (192ميوأل٘)
ّمع النٓب ّا٢فثثاٌ ف٣ ػبْه، ّتوّل الوناٍ٘ مع هعق عَنٗ اكمع هٔيَنا اّ 
ّزْف ضاٜل، ّا٤ّفب اٌ ٓوٌْ ماىعّا عوً اىبَواٍقٗ، ّربوثٓ الوناٍو٘ قبوً      

ازبناعو٘  ٍنع ٢ضخّا ميَنا ا٢ اٌ ٓوٌْ مواٌ ّّقج اىبثأؽن مثعامفّا كنا ًب 
ّممامَووا الناتووب، ّتنتفووع الوناٍوو٘ هثووأؽن اىبوونأٗ قلوو٣ّٔ ّا٤ّفب اٌ ٓوووٌْ       
ميووسقٍا ّماٛ مْقفووُ اّ اٌ ٓوووٌْ اضووقٍنا ًب مْٕووع عووال علووٙ ّزووُ ٢   

 ْٓق  معُ اواكاٗ ّاٌ مل ٓاعق عَنٗ اكمع امثقافٓ٘.
٢ فن  ًب الوناٍ٘ هـب اوامو ّاريٍه فَٔنل الوّزـب َّٓنل  (193ميوأل٘)

هياٛ علٙ الخْل هْط٘ عاافاح الْيب، ىْاٛ كاىج ال٣ْٗ  اري الاال، آّٖا
 فنٖٓ٘ اّ ىافل٘، ٢ّ كناٍ٘ مع الٖٔق ّا٨ٕانام.

الوناٍوو٘ طبثْوو٘ ًب ضووال اٍووثغاهلنا معووّا ًب الْوو٣ٗ، فلووْ كوواٌ  (194ميوأل٘)
اري مَغْل٘ هال٣ْٗ ف٣ كناٍ٘ ّكولا   امنأٗ  النزل ْٓلٕ ّحبلاُٜ اّ ققامُ

تُ مع ىع٘ الْقج، ّاٌ توٌْ اىبنأٗ العوً، ّا٤ّفب اٌ ١ٓؽن اضقٍنا ٣ّ
ٍٕ اليت ت١ؽن ٣ّتَا لخْلُ علُٔ الي٣و: "ْٓولٕ النزول فواكا فون  ّولج      

 اىبنأٗ" ٍلا مع عقو امواٌ الثااعق.
٢ ػبْه الثخقو ًب الْو٣ٗ علوٙ قورب اىبعْوْو اكا كواٌ ميوثلومّا        (195ميوأل٘)

للَثع ّالثسنأ، ٢ّ هأٌ هُ مع ّزْف اسبازب اّ الاعق ٢ّ ٓوفٕ الٖناٜع 
 اىبخقى٘ ّما ؼبٔط هَا مً اااٛ ّعبِْ.

َٓوورتي ًب ميووسق ازباَوو٘ ها٨ٕوواف٘ افب طَامتووُ اٌ ٓوووٌْ مووً   (196ميوأل٘)
ا٤مل ّما اىاثثُ مً اري اىبأكْل ّاىبلاٌْ، ٢ّ ْٓع اليسْف علٙ ما ؽنص 

ا٤مل كاىبعوافٌ مدول الولٍب ّالفٖو٘ ّالعخٔوق ّالوفوج ّعبوِْ،        اىه  عً
ه ٢ّ علوٙ اىبوأكْل ّاىبلاوٌْ    اليااح كالنماف ّالفطاىه  ّكلا ما ؽنص عً

 كاسبيا٘ ّالخاً ّالوثاٌ ّعبٍْنا.
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ػبووْه اليووسْف علووٙ نبٔووع ا٤ضسووام الوويت تعثوورب مووً ا٤مل   (197ميوأل٘)
 ّلًٔ مً اىبعافٌ.

ا٤قْٚ ّط٘ اليسْف علٙ اشبول ّا٦زون ّاليوْمٗ ّازبوٓ،     (198ميوأل٘)
 ًّب ازبٓ ّمف الْطٔع "اٌ اىباٛ ّاليام ققم طَناِ".

 ص.٢ ػبْه اليسْف علٙ الالْم ّالوزا (199ميوأل٘)
٢ هووأٌ هاليووسْف علووٙ مووأك٢ْح اسبْٔاىوواح كووالثؾب ّالعلوو    (200ميوأل٘)

 ّالخْٔل ّازبج.
ػبْه اليسْف علٙ الخنطاٌ ّاٌ اربل يبا ٢ ْٓع اليسْف علُٔ  (201ميوأل٘)

 كاسبنٓن ّالخاً.
٢ هووأٌ هاليووسْف علووٙ الخنطوواٌ اىبوثووْة اكا عووقح الوثاهوو٘  (202ميوأل٘)

ػبووْه ّوواغّا، امووا لووْ كاىووج زنمووّا فوو٣ ػبووْه ا٢ اٌ ٓوووٌْ اىبووقاف ّاسبوورب يبووا 
 اليسْف علُٔ.

 ٢ ػبْه اليسْف علٙ ّم  الَاٖ ّالخَْٗ. (203ميوأل٘)
٢ ػبْه اليسْف علٙ ازبْه ّاللْه، ّػبْه علٙ قَونٍنا هعوق    (204ميوأل٘)

ا٨ىفْال، ّكلا ىْٚ اىبَونُ ّالايوق  ّالفيوثق ّّم  ا٤ٍوسام ّىوع       
 اليؾٔل.

٢ ػبْه اليسْف علٙ غبال٘ اسبيا٘ ّالَعري ّقَون ا٤مه ّّم    (205ميوأل٘)
 الخاً.

علوٙ ّم  العيوب قاول ٓايوُ ًب الالوقاٌ الويت       ٢ ػبْه اليسْف  (206ميوأل٘)
 دبعلُ مً اىبأكْل.

اللٖ ١ٓكل ًب هعض ا٤ّقاح فٌّ هعض ٢ ػبْه اليسْف علُٔ  (207ميوأل٘)
 مالخّا.

٢ ػبْه اليسْف علٙ الثننٗ قاول اّاٌ اكلوَا، اموا الدنوام اوري       (208ميوأل٘)
 اىبأكْل٘ ا٣ّّ كاسبيظل فٔسْه اليسْف علُٔ ّػبْه علٙ الثياان.

ٙ اليااح اللٖ ٓياج علٙ اىباٛ اكا كاٌ ا٤قْٚ زْاه اليسْف عل (209ميوأل٘)
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مً اري اىبأكْل ّاىبلاٌْ خب٣ل ما لْ كاٌ ميَنوا ٤ٌ قْلوُ علٔوُ اليو٣و ًب     
الْطٔع: "اّ علٙ ما اىاثج ا٤مل" ّمف علٙ عبْ الفنف الغالب ّاىبثعامل، 

 ها٢ٕاف٘ افب ّضقٗ اىبْْٕع ًب تيخٔع اىبياي ّاىااا  عل٘ اسبْن.
ة اىبثؾل مً اشبْٔ، ّكولا موا ٓثؾول    ػبْه اليسْف علٙ الدْ (210ميوأل٘)

مع اللااٌ مْيْعّا مً اشبَوب كخوناة اشبيسون ّاليؤ  ٤ىَنوا لٔيوا موً        
 اىب٣هً اىبثعامف٘.

ػبْه اليسْف علٙ قَن النقوٕ ّالااؤؿ ّالنمواٌ ّعبٍْوا هعوق       (211ميوأل٘)
ا٨ىفْال ٢ّ عوربٗ قبوا ْٓويع ميوُ ٤ٌ الغالوب ٍوْ ات٣فَوا، ىعوه لوْ ضْول           

لِ الخَوْم اّ هعٖوَا فاىوُ ضٔيٝول ٓيااوق      ضنٔ ىْعٕ علٙ نبع ّتْئع ٍ
 اىبأكْل.اىه  علُٔ

٢ هأٌ هاليوسْف علوٙ اىبوناّؼ ّاسبْوناٌ اىبْواْا٘ موً اوري         (212ميوأل٘)
 زنو ضاٜل.

اكا مل ٓوً عيقِ ما ْٓع اليسْف علُٔ مً ا٤مل اّ ىااتَا اّ  (213ميوأل٘)
الخنطاٌ، اّ كاٌ مْزْفّا عيقِ ّلوً مل ٓثنوً مً اليسْف علٔوُ سبون اّ   

ٍا ىسق علٙ خْهُ الخاً اّ الوثواٌ، ّاٌ مل ٓووً ىوسق    هنف اّ تخٔ٘ اّ اري
 علٙ اىبعافٌ اّ ظَن كفُ، ّا٤ّفب تخقٓه اىبعافٌ علٙ ظَن الو .

َٓرتي اٌ ٓوٌْ ما ٓيسق علُٔ يبا مبوً ّٕع ازباَ٘ علُٔ،  ف٣  (214ميوأل٘)
ْٓع علٙ الْضل ّالاـب اّ الرتاة اللٖ ٢ تثنوً ازباَ٘ علُٔ، ّلْ كبووً  

ًب ا٤مل ف٣ هأٌ، ٢ّ ٖٓن لْْ  هعض الاـب اّ مً ّٕع ازباَ٘ ّتدأثَا 
الرتاة جباَثُ ّلوً ا٤ضْي اهالثُ لليسقٗ الداىٔ٘ ّلْ مل ػبق ا٢ الاـب اللٖ 

 ٢ مبوً ا٨عثناف علُٔ ىسق علُٔ هالْٕع مً اري اعثناف.
اليسْف علٙ ا٤مل افٖل مً اليااح ّالخنطواٌ، ّا٤قوْٚ    (215ميوأل٘)

زبنٔع الرته٘ اسبئئ٘ ًّب اشبرب اىَا اٌ الرتاة افٖل مً اسبسن، ّافٖل مً ا
 ربن  اسبسب الياع.

اكا ّٕع زاَثُ علٙ ما ٢ ػبْه اليوسْف علٔوُ هاعثخواف اىوُ يبوا       (216ميوأل٘)



 كثاة ال٣ْٗ وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو   234

 

ػبْه فاٌ كاٌ هعق مفع النأٌ مٖٙ ٢ّ ٍٕٛ علُٔ، ّاٌ كاٌ قالُ زن زاَثُ 
 لٔيسق علٙ ما ْٓع اليسْف علُٔ.

مً اري اكٌ  ٢ هأٌ هال٣ْٗ ًب الأع ّالوياًٜ ّعبٍْا ّاٌ كاٌ (217ميوأل٘)
 اٍلَا، ّاىبيازق افٖل.

ٓيثطب اٌ ػبعول اىبْولٕ هوـب ٓقٓوُ ىورتٗ اكا كواٌ ًب معونل         (218ميوأل٘)
 اىبنّم، ّٓوفٕ فَٔا عْف اّ مياط٘ ّاٌ عله هعقو اىبنّم فع٣ّ.

  األيكُح ادلكشْٔحاأليكُح ادلكشْٔح
اسبناو ّاٌ كاٌ ىظٔفّا، ّا٤ضْي اٌ ٓلطق هُ اىبيلؿ ميُ ٢ّ هأٌ هال٣ْٗ    -1

 علٙ ىاطُ.
 اىبوهل٘.   -2
 ىبواٌ اىبثؾل ضب٣ّ للاْل ّالوئ  ّلْ ىاطّا.ا   -3
 اجملومٗ اىبعقٗ للهع اسبْٔاىاح.   -4
الأج اللٖ فُٔ وبن، ًّب مْخخ٘ عنام عً اهٕ عاق اهلل علُٔ الي٣و: "٢    -5

ْٓلٕ ًب هٔج فُٔ وبن اّ ميوون ٤ٌ اىب٣ٜوو٘ ٢ تقؽلوُ" ٓيوثظَن موً      
 ٘.الثعلٔل كناٍ٘ ال٣ْٗ ًب كل مواٌ ٢ تقؽلُ اىب٣ٜو

 اىبااؿ ّهٔج اليام.   -6
 فّم اجملٌْ ا٢ اكا مٍَا خه ّلٙ فَٔا هعق ازبفال.   -7
 ا٤مل الياؾ٘.   -8
اعااٌ ا٨هل ّاٌ كييج ّمٍج، ٍّٕ لغ٘ ماامكَا عيق اىبواٛ ّلويَوا ًب      -9

 ا٢ّا٣ؼ الفخَٕ أعه ّتَنل مالق مْإعَا.
 مناهط اشبٔل ّالاغال ّاسبنري ّالاخن.    -10
 علٙ الدلش ّازبنق.    -11
 قنٚ الينل ّاّفٓثَا ّاٌ مل ٓوً فَٔا لبل ظاٍن ضال ال٣ْٗ.    -12
 صبامٖ اىبٔاِ ّاٌ مل ٓثْقع زنٓاىَا فَٔا فع٣ّ.    -13
 الان  هَني عقو ا٨ٕنام هاىبامٗ، ّمع ا٢ٕنام ٢ ػبْه.    -14
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ًب مواٌ ٓوٌْ مخاه٣ّ ليام مٖنم٘ اّ ىناص اّ كبدال كٖ مّؼ ىوْاٛ      -15
ٌ ىاقْوّا ىخْوّا ٢ ؽبنزوُ عوً ّوق       كاٌ صبينّا اّ اري صبيوه ّلوْ كوا   

 الْْمٗ ّالثندال ّتوّل الوناٍ٘ هالثغأ٘.
 هٔج فُٔ كبدال ّاٌ مل ٓوً مخاه٣ّ لُ.   -16
مواٌ قالثُ ضواٜط ٓيوو موً هالْعو٘ ٓاوال فَٔوا اّ كئو  ّتنتفوع هيورتِ             -17

 ّضساُ، ّكلا لْ كاٌ ققامُ علمٗ.
 اىبخاهن.   -18
وناٍ٘ هاسباٜل ّٓيوثديٙ موً   علٙ الخرب ّزعل الخرب ًب قالثُ ّتنتفع ال   -19

 كلع قاْم ا٤ٜن٘ علَٔه الي٣و.
هـب الخربًٓ ّٓوفٕ ضاٜل ّاضق مً اضق الانفـب، ّتنتفع الوناٍ٘ ًب    -20

 الخاْم مع الاعق عيَا عَنٗ اكمع.
 هٔج فُٔ كلب اري كلب الْٔق.   -21
 هٔج فُٔ زيب.   -22
 اٌ ٢ ٓوٌْ هـب ٓقُٓ ىٔ  اّ ى٣ؼ اّ ضقٓق. -23
اّ كثوواة مفثووْؼ أّىخووُ ّعبووِْ يبووا ٓوووٌْ   اكا كوواٌ ققامووُ مْووط    -24

 ٍاا٣ّ.
٢ كناٍ٘ ًب نبٔع ما تخقو مع ازبَول هاىبْٕوْع اّ الييؤاٌ اّ     (219ميوأل٘)

 ا٨ٕانام فٌّ ازبَل هاسبوه لعقو العلم فُٔ ّاسباقُ هالثخْري علٙ ا٤قْٚ.

  يغرذثاخ ادلكاٌ يف غري دال انصالجيغرذثاخ ادلكاٌ يف غري دال انصالج
ىوب للَوأٌ،   ىع٘ اىبيوً مً اري اىنال اّ ؽنّص عوً اىبثعوامل ّاىبيا     -1

ّكييووُ ّا٤فئوو٘، ّاهالوو٘ ىيووش العيواووْح، ّااوو٣  ا٤هووْاة، ّايوول  
 ا٤ّاىٕ ّتغأثَا، ّعقو مأج الخنام٘ فُٔ.

اٌ ٓخْو مً ٓقؽل الأج هالثيلٔه علٙ اٍل الأوج ّا٢ فعلوٙ ىفيوُ ّاٌ      -2
 ػبلً ضٔذ ٓأمنِ ّاضب الأج.

 الثينٔ٘ ّقناٛٗ ىْمٗ الثْضٔق عيق اشبنّص مً اىبيول.  -3
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نّص مً الغنف٘ لليْو ًب الْٔ  ْٓو اشبنًٔ ّالقؽْل الَٔا ًب الَثاٛ اشب  -4
 ْٓو ازبنع٘.

 ضيً ازبْام، ّاعثاام مْْٕع ازبْام عيق اؽثٔام اليوً.  -5
 اىثطااة كثاه٘ آٓ٘ الونىٕ علٙ الاياٛ اكا هاف علٙ ىاع٘ اّ  اىٔ٘ اكمع.  -6

  يكشْٔاخ ادلكاٌيكشْٔاخ ادلكاٌ
ٓنِ هالْْم ّمفع الاياٛ اكدن ٕٔق اىبيوً ّالاياٛ ها٤مْال اىبَثاَ٘ ّتْْ   -1

 مً ىاع٘ اّ  اىٔ٘ اكمع.
اليوْو ًب هٔوج لؤً لوُ هواة ٢ّ ىورت، ّاىبأوج علوٙ ىواع اوري ضبسوون،              -2

ّفؽوْل هٔووج مظلووه موً اووري ٕوؤاٛ، اّ اىبأوج ميفوونفّا ًب هٔووج ا٢ مووع    
 الٖنّمٗ اّ مع ككن اهلل ّّزْف الخنآٌ.

 ارباك ا٤خار اكدن مً اسباز٘.   -3
 يْٛ.صباّمٗ زام ال   -4

 احكاو انًضاجذ
ٓيثطب ال٣ْٗ ًب اىبيازق ّافٖلَا اىبيسق اسبناو فال٣ْٗ فُٔ  (220ميوأل٘)

تعقل ماٜ٘ ال  ٣ّٗ، خه ميسق الييب ّلٙ اهلل علُٔ ّآلوُ ّىوله ّالْو٣ٗ    
فُٔ تعقل عَنٗ آ٢ل، ّميسق الوْف٘ ّفُٔ تعقل ال٣ْٗ ال  ٣ّٗ، ّكلا 

قل ماٜ٘ ٣ّٗ، ّميسق اىبيسق ا٤قْٙ، خه اىبيسق ازبامع ًب الالق ّفُٔ تع
الخأل٘ ّفُٔ تعقل وبيّا ّعَنًٓ، ّميسق اليْ  ّفُٔ تعوقل اخيثوٙ عَونٗ    

.ٗ٣ّ 
ٓيثطب اٌ ػبعل مواىّا معقّا لل٣ْٗ ًب هٔثُ ّلوً ٢ ػبنٖ علُٔ  (221ميوأل٘)

اضواو اىبيسق، ّا٤فٖل لليياٛ ال٣ْٗ ًب هْٔتًَ ّافٖول الأوْح انفثَوا    
 ّعبٍْا يبا ٓوٌْ فاؽل الأج ّفام اليوً.

ٓيثطب للنزل ّاىبنأٗ ال٣ْٗ ًب مَاٍق ا٤ٜن٘ علَٔه اليو٣و   (222ميوأل٘)
ِٕ ُعِزفقـَع     ٍّٕ مً الأْح اليت قال اهلل تعافب غ  َٕ ايًيـُ٘ أق فَّـٞ بُُٝـٍٛت أقذَّ
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ِٔ َِِٝٗ عََّجاَر٠ٌ َِٚق بَِْٝع َع َٝٗا بَّايتُػُ ََٚٚاآلَصاٍَ  * َرَجاٍْ ِق عًُتَٗ ُ٘ فَّ ُ٘ َُٜشوِّحُ يق  َُِٜٚذنقَز فََّٝٗا اسُُِ

َِّٛا َعَتكقًيُب فََّّٝ٘ ايتكًُُُٛ  َٚاألقِبَضاُر َٜ َٕ َّ ايَضالق٠َّ ََٚ َٜتا٤َّ ايَزنقا٠َّ ََٜخاُفٛ ظ ّكلا ذَّنتَز ايًيَّ٘ ََٚ ققا
ٓيثطب ال٣ْٗ ًب مّٕاح ا٤ىأاٛ ّمخاماح ا٤ّلٔاٛ ّالعاواف ّالعلنواٛ هول    

 ّا٤ضٔاٛ ميَه.
ً    (223ميوأل٘) اىبيووازق  ٢ ػبووْه اؽوول كثووب ا٤فعٔوو٘ اّ الرتهوو٘ اسبيوؤئ٘ موو

 ّاىبَاٍق اىبَنف٘ ّاٌ فعلُ عنقّا اّ ىَّْا اّ افل٘ مفِ فْمّا.
ٓيوثطب الثعووقف ًب مْٕووع الْو٣ٗ ًب اىبيووازق هوول ًب اىبيووسق    (224ميوأل٘)

 الْاضق آّٖا ًّب اشبرب "فاٌ كل هخع٘ تََق للنْلٕ علَٔا ْٓو الخٔام٘".
٢ ػبْه ضسو عقٗ اماكً ًب ٣ّٗ ازبناع٘ ٨ىاٌ مل ؼبٖونّا    (225ميوأل٘)

 اىبيسق ازبامع ّالعثااح ّا٢ٕنض٘ اىبخقى٘ ٣ّّٗ ازبنع٘ هعق ؽّّْْا ًب
 ّعبٍْا.

ٓونِ زبام اىبيسق اٌ ْٓولٕ ًب هٔثوُ لغوري علو٘ كواىبان ّاىبونل        (226ميوأل٘)
ّعبٍْنووا، امووا مووً ٢ ؼبٖوون اىبيووسق فٔيووثطب توونن م١اكلثووُ ّمَووامهثُ        

 ّمَاّمتُ ّمياكطثُ ّصبامّتُ.
ٔلوُ  ٓيثطب ال٣ْٗ ًب اىبيسق اللٖ ٢ ْٓولٙ فٔوُ، ّٓوونِ تعا    (227ميوأل٘)

 فَْ يبً َٓوْ افب اهلل عوّزل.
 تيثطب كدنٗ الرتفف افب اىبيازق. (228ميوأل٘)
 ٓيثطب هياٛ اىبيسق ّازناٛ ّٔغ٘ الْق  هخْق الخنه٘. (229ميوأل٘)
ٓيثطب تعنري اىبيسق اكا اٍنل علوٙ اشبوناة، ّدبقٓوق هياٜوُ      (230ميوأل٘)

 ّتْىٔعُ مع ضاز٘ اىبْلـب.
 ٢ ػبْه هؽنف٘ اىبيسق أٖ توٓٔيُ هاللٍب ّكلا ىخَُ هالْْم. (231ميوأل٘)
اىبيسق اّ افؽالُ ًب ملوع، ٢ّ ؽبونص عوً اىبيوسقٓ٘     ؼبنو هٔع  (232ميوأل٘)

 معَا، ّا٤ضْي ضٔيٝل هخاٛ ا٤ضواو مً ّزْة اضرتامُ ّضنم٘ تيسٔيُ.
 ٢ ػبْه زعل اىبيسق زوّٛا مً طنٓق. (233ميوأل٘)
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٢ ػبْه هٔع اّ ٍا٘ آ٢ح اىبيسق ّاٌ ّام ؽناهّا هل تنزع الُٔ  (234ميوأل٘)
خاووج عووقو هعووق تعنووريِ ّاٌ مل ٓوووً معنوونّا تْوونل ًب ميووسق آؽوون ا٢ اكا  

 ا٨ىثفاع هَا ا٣ّّ فٔسْه هٔعَا ّّنل الخٔن٘ فٔنا مباخلَا اّ ًب تعنريِ ّعبِْ.
ؼبنو تيسًٔ اىبيسق، ّاٌ تيسً ػبب اهال٘ اليساى٘ ميُ فْمّا،  (235ميوأل٘)

 ّلْ ّلٙ قال ا٤هال٘ أخه ّلوً ٣ّتُ ّطٔط٘ علٙ ا٢قْٚ.
٢ ػبْه افؽال اليساى٘ الٔاهي٘ ّازباف٘ اوري اىبثعقٓو٘ آٖوّا افب     (236ميوأل٘)

 ىبيسق اكا كاٌ مْزاّا للَثع.ا
ػبْه طه الوئ  ّضبل الاْل ّعبِْ ّالخاٛ الرتاة اليظٔ  علُٔ  (237ميوأل٘)

 ّارباكِ  ميسقّا فيساى٘ الااطً ٢ تٖن.
٢ ػبووْه اؽووناص اسبْوون ّعبٍْووا مووً اىبيووسق ٤ىَووا زوووٛ مووً     (238ميوأل٘)

الْق ، ّاٌ فعل مفٍا افب اىبيسق، ّعيق اىبَخ٘ ّالعين فافب ميسق آؽون،  
 ص الرتاة الواٜق اجملثنع هالويً ّعبِْ.ىعه ٢ هأٌ هاؽنا

٢ ػبْه ففً اىبٔج ًب اىبيسق ّاٌ كاٌ مأمْىّا مً الثلْٓذ ٍّْ  (239ميوأل٘)
 اىبََْم.

ٓيثطب الياق ًب القؽْل افب اىبيازق، ّالثأؽن عً الياٌ ًب  (240ميوأل٘)
 اشبنّص ميَا، ّا٤هثقاٛ هالقؽْل ًب النزل الٔنيٙ ّاشبنّص هالٔينٚ.

ق فاؽلُ ّؽامزوُ، ّكييوُ   ٓيثطب ا٨ىناص ّا٨ىامٗ ًب اىبيس (241ميوأل٘)
 ّتعاٍق اليعل عيق الااة ذبفظّا عً تيسٔيُ.

ٓيووثطب الاَووامٗ ًب فؽووْل اىبيووازق، ّالووقعاٛ، ّهبووق اهلل،   (242ميوأل٘)
ّال٣ْٗ علٙ الييب ّآلُ، ٣ّّٗ ذبٔ٘ اىبيوسق هعوق الوقؽْل ٍّوٕ مكعثواٌ،      
ّػبوٖ ال٣ْٗ الْازا٘ ّاىبيثطا٘، فلْ فؽل اىبيسق ل٣ْٗ الظَن فاىَا دبوٖ 

  ذبٔ٘ اىبيسق.عً مكعيت
 ٓيثطب الثأب ّلاً الدٔاة الفاؽنٗ عيق الثْزُ افب اىبيسق. (243ميوأل٘)
ٓيثطب زعل اىباَنٗ ٍّْ ما ٓثْٕأ هُ مىاٛ اّ ضّْٕا اّ عبٍْنا   (244ميوأل٘)

 علٙ هاة اىبيسق.
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ٓونِ اىثانا  اىبيازق ا٢ اٌ ْٓلٕ فَٔا مكعثـب، ّكولا الخواٛ    (245ميوأل٘)
كاٌ ّعبِْ، ّٓونِ اليؾام٘ فَٔا ّاليْو ا٢ للٖنّمٗ، ّمفع الْْح ا٢ ًب ا٤

اىَاف الٖال٘ ّقلل اسبْٙ، ّقناٛٗ ا٤ٍوعام اوري اىبوْاعظ ّموا فٔوُ تعظؤه       
ٍعاٜن اهلل، ّالأع ّالَناٛ، ّالثوله ًب امْم القىٔا، ّعنل الْياٜع، ّقثول  

 الخنل، ّاقام٘ اسبقّف، ّىل الئ  ّتعلٔخُ ًب الخال٘.
ٜطو٘  ٓونِ فؽْل مً اكل الاْل ّالدْو ّعبٍْنا موع هخواٛ النا   (246ميوأل٘)

ّتأكٖ الياٌ ميَا، ّكلا ٓونِ كبوـب ا٤طفال ّاجملاىـب مً اىبيازق ّكَو   
 العْمٗ ّالينٗ ّالفؾل ّالنكا٘ ّاؽناص النٓع.

 ا٤فٖل للنزال اتٔاٌ الفناٜض ًب اىبيازق ّاليْافل ًب اىبيول. (247ميوأل٘)
 ٢ ػبْه اقثااع زوٛ مً اىبيسق لٔوٌْ طبوىّا سبازٔاتُ ّعبِْ. (248ميوأل٘)
ميووع ّطوو٣ٛ اىبيووسق هالْووا،   ا٤ضووْي عووقو مااٍوونٗ الوفووام  (249ميوأل٘)

 ّعبِْ، ّاكا مت كلع فٔسب تاَري ظاٍنِ اىبالٕ اكا هاٍنِّ مع النطْه٘.
لْ مت ّق  امل لاياٛ ميسق ف٣ ػبْه اٌ ٓوٌْ زوٛ ميَا هٔثوّا   (250ميوأل٘)

للؾ٣ٛ ا٢ اكا فَه مً الْقفٔو٘ اّ الخوناًٜ كلوع، فعيوقٍا ٓووٌْ ٍولا ازبووٛ        
ميف٣ّْ ًب هاهوُ اشبوامزٕ ٢ّ    ميثخ٣ّ ّاٌ كاٌ م٣ّخّا، ّا٤ضْي اٌ ٓوٌْ

 ٓوٌْ مع اىبيسق ًب هاة مَرتن عنفّا.
ملطخاح اىبيسق مً ضبل الْْٕٛ ّعبِْ ٢ تلطق هاىبيسق فٔنا  (251ميوأل٘)

ٓثعلق هأضواو ازبيب ّاسباٜض ا٢ اكا كاىج مائ٘ ًب امل اىبيوسق ّٕونً   
 ّقفُ.

 األراٌ واإلقايت
للَنٓع٘ اىبخقى٘  ا٤كاٌ ٍعام ا٨ى٣و اشبالق ّاع٣ٌ ْٓمٕ ماامن مثونم

ّفعْٗ مثسقفٗ للثْضٔق ٓينعَا الياٌ طْعّا ّكنٍّا ّربورت  الخلوْة لثووٌْ    
مهب٘ هله، ّضس٘ علَٔه، ّمياىا٘ للثقهن ًب اشبلق ّتلكريّا هْظاٜ  العاق ّما 
علُٔ مً الثوالٔ  ّاىثطٖام القمٌّ العخاٜقٓو٘ ًب كول فْول موً فْوْلُ،      

الْاسباح ٤ٌ القىٔا مومع٘ ا٦ؽنٗ، ّتقامن اللىْة ّاىثدنام الْقج ٨قثياٛ 
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ًّب تونامِ ّتعقف فْْلُ ّاضوامُ آٓ٘ مً فٖلُ تعافب هاعثاامِ مياىوا٘ كنمبو٘   
ل٩ىثغفام ّضدّا علٙ الااع٘، ٍّْ مىال٘ اٍول ا٤مل ا٨ع٣مٔو٘ افب ىوواٌ    
اليناٛ هثعاٍق كلن٘ الثْضٔق ّما زواٛح هوُ الياوْٗ، ّعنول عاوافٖ كّ فليوف٘       

ْ  ًب ىظنٓثَوووا ّمخاّوووقٍا ضوووقّف العنووول ا٨ع٣موووٕ عخاٜقٓووو٘ ّىووويؾٔ٘ تفووو
اىب١ىياتٕ اللٖ ٍْ ىثاص العخل الاَنٖ ازبناعٕ، اك ٓثٖنً تَنٓعّا ّف٢ّْْ 
ّكٔفٔ٘ ّضب٣ّ ّتونامّا مفأٍه مل ٓثه اىثخنا٠ٍا ّا٨ىثفاع ا٤مدل ميَا ًب هواة  
 هيوواٛ ّوونؼ العخٔووقٗ ّالَؾْوؤ٘ اىبيوولن٘ ّتووآل  افووناف اجملثنووع ًب منٕوواٗ اهلل 

كقعْٗ افب الونا٢ح، ّا٤كاٌ ضازو ككنٖ ماامن ؼبذ هإسباؼ علٙ ا٢هثعاف 
 عً ا٨ىغناٌ ًب مللاح القىٔا.

ّانباع اىبيلنـب علٙ تَنٓع ا٤كاٌ ّا٨قام٘ آاو الياْٗ ا٢ اىُ اؽثل  ًب 
مياىا٘ ّكٔفٔ٘ تَنٓعُ، فنََْم ازبنَْم اٌ الييب ّلٙ اهلل علُٔ ّآلوُ ّىوله   

اهلل هوً هٓوق ًب مياموُ، ًّب مّآو٘ هن٠ٓوا ُأهوٕ هوً كعوب،         اؽلِ مً م٠ٓوا عاوق   
ىوامل عوً اهوٕ    اهوً   ّانباع ا٨مامٔ٘ علٙ اىُ ٍنع لٔل٘ ا٨ىناٛ ًّب ّطٔط٘

عاق اهلل علُٔ الي٣و قال: "ىبا أىونٖ هنىوْل اهلل ّولٙ اهلل علٔوُ ّآلوُ ّىوله       
 ّضٖنح ال٣ْٗ أكٌ زربٜٔل ّأقاو ال٣ْٗ ..." اسبقٓذ.

يب ّلٙ اهلل علُٔ ّآلُ ّىله مع عظؤه مخواو الياوْٗ    ّاٍول علٙ اؽل الي
ٍلا اسبوه العاو الالْٚ مً م٠ٓا اضق اّطاهُ ٍّؾٓ مً امثُ ، ّلوً اىبقام 
علٙ ا٤ؽل اكا مت فَْ مً اليي٘ الثخنٓنٓ٘ ٍّٕ ضس٘ ّفلٔل معثرب، ّاعه مً اٌ 
تيطْن هعامل الٔخظ٘ ّلوً اىبيواي علوٙ اليْؤْ ّّوطثَا، ّلوْ تيوليوا عوً        

ع الييق ّّطثُ فاىُ ٢ تعامل هـب الخْلـب فٔنوً اٌ ٓوٌْ الثالٕ اّاىّا مْْٕ
ّىااّا لثدأج تَنٓع ا٤كاٌ ًب ا٤مل ّهنٍاىّا ّّاقٔ٘ مً اٍل اسبيق ّاليفا  

 ّالوفن.
ٓيثطب ا٤كاٌ ّا٨قام٘ اىثطااهّا م١كوقّا ًب الفوناٜض الْٔمٔو٘     (252ميوأل٘)

ّا٤ضْي عقو ليياٛ افاٛ ّقٖاٛ نباع٘ ّفنافٚ، ضٖنّا اّ ىفنّا للنزال ّا
تنن ا٨قام٘ للنزال ًب اري مْامف اليوخْي ّاوري ضوال ا٨ىوثعسال ّاليوفن      
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 ّٕٔق الْقج.
ا٤كاٌ ّا٨قامووو٘ طبثْووواٌ هوووالفناٜض الْٔمٔووو٘ اموووا ًب اريٍوووا     (253ميوأل٘)

فٔيثطب تنفٓق قوْل الْو٣ٗ خو٣ر موناح، ىعوه ٓيوثطب ا٤كاٌ ًب موْامف        
:ٍّٕ 

ف١ٔكٌ ًب اكىُ الٔنيوٙ ّٓو١تٙ   اىبْلْف ْٓو ٢ّفتُ اّ قال اٌ تيخط ىنتُ،    -1
 ها٨قام٘ ًب اكىُ الٔينٚ.

ًب الفلووْاح عيووق الْضَوو٘ ّؽَوؤ٘ ىووطنٗ ازبووً ّالٖوو٣ل عووً الانٓووق      -2
 ّاهللو٘.

 ًب اكٌ مً ىاٛ ؽلخُ.  -3
 القاه٘ اكا ىاٛ ؽلخَا. -4

الظوووواٍن اٌ ا٤كاٌ ّاضووووق ّتخيوووؤنُ افب اع٣مووووٕ ّّوووو٣تٕ   (254ميوأل٘)
 ّغنّٖ.

  اىٔ٘ عَن ف٣ّْ: فْْل ا٤كاٌ (255ميوأل٘)
ِٕ أقطَُِٗ ،  امهع مناح() نتَوزُ أق ايًيُ٘ َٕ أقطَُِٗ  ، َ ِق ايًيُ٘ ِق َ يقَ٘ أق  َرُسٍُٛ ََُحَُ ًا أق

َٞ، ايًيَّ٘ َٞ،   ايضًَقا٠َّ عًَق٢ ََ َٞ ،  ايتفقًقاح عًَق٢ ََ  ََِٝـزَ   عًَقـ٢  ََـ

 ، )كل ّاضق ميَا منتاٌ(.َ ِق ايًيُ٘ ِق َ يقَ٘،  أقنتَوُز ايًيُ٘،  ايتَعٌََُ
 فياع٘ عَن: فْْل ا٨قام٘اما 

 ّٓناعٙ فَٔا كاح الرتتٔب اللٖ ًب ا٤كاٌ ا٢ اىَا ربثل  عيُ هْزِْ:
 " ٓأتٕ هُ اىبخٔه منتـب هقل ا٤مهع٘ اليت ًب ا٤كاٌ. أقنتَوُز ايًيُ٘قْل " -1

َٞ" منتـب هعق "ايضًَقا٠ُ ققاََ َّ ققِ "إاف٘   ".ايتَعٌََُ َََِٝز  عًق٢ ََ

 ( منٗ ًب آؽنٍا هقل منتـب.َ ِق ايًيُ٘ َِ٘ق َ يقٓأتٕ هو) -2
ٓيثطب ًب ا٤كاٌ ّا٨قام٘ الََافٗ لعلٕ هال٢ْٓ٘ ّامنٗ اىب١ميـب  (256ميوأل٘)

 ٍّٕ لٔيج زوٛ ميَنا.
٢ هووأٌ هووالثونٓن ًب ضووٕ علووٙ الْوو٣ٗ اّ ضووٕ علووٙ الفوو٣ؼ     (257ميوأل٘)
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للناالغ٘ ًب ازثناع الياٌ، ّا٤ّفب عقمُ ضفاظوّا علوٙ اىثظواو ٍولا الَوعام      
 ّتعاٍقِ.

للنوونأٗ ا٨زثووواٛ عووً ا٤كاٌ هووالثواري ّالَووَافتـب هوول     ػبووْه  (258ميوأل٘)
َ٘ هالََافتـب، ّعً ا٨قام٘ هالثواري ٍَّافٗ اٌ  ُ٘  َ ييـا  ِق  َ يقـ ّاٌ ضبنوقّا عاوقِ    ايًيـ

 ّمىْلُ.
ػبووْه للنيووافن ّاىبيووثعسل ا٨تٔوواٌ هْاضووق مووً كوول فْوول مووً  (259ميوأل٘)

 كاٌ فخط.ا٢قام٘، كنا ػبْه تنن ا٤كاٌ ّا٨كثفاٛ ها٨قام٘ اّ ا٨كثفاٛ ها٤
ٓونِ الرتزٔع ًب ا٤كاٌ، ّا٤قْٚ اىُ تنفٓق الْوْح ًب اسبلوق    (260ميوأل٘)

كخناٛٗ اّطاة ا٤سباٌ ّميَه موً فيونِ هاىوُ توونام الفْوْل هٓوافٗ علوٙ        
 اىبْظ .

 :ٓيخط ا٤كاٌ ًب مْامف   (261ميوأل٘)
اكاٌ عْن ْٓو ازبنع٘ اكا نبعج موع ازبنعو٘ اّ الظَون، اموا موع       ا٤ّل:

 الثفنٓق هٔيَنا ف٣ ٓيخط.
 اكاٌ عْن ْٓو عنف٘ اكا نبعج مع الظَن ٢ مع الثفنٓق. :الداىٕ

اكاٌ العَاٛ ًب لٔل٘ اىبوفلف٘ مع ازبنع هـب ٣ّتٕ اىبغنة ّالعَاٛ  الدالذ:
 ٢ مع الثفنٓق.

اكاٌ العْن للنيثطإ٘ اكا نبعثَا مع الظَن، ّكلا اكاٌ العَاٛ  الناهع:
 اكا نبعثَا مع اىبغنة.

ا٢ح اليت ػبنع فَٔا هـب ال٣ْتـب هْْٕٛ اىبيلٌْ ّعبِْ ًب اسب اشبامً:
 ّاضق مد٣ّ.

ٓثطخق الثفنٓق اللٖ ١ٓتٙ معُ ها٤كاٌ لل٣ْٗ الداىٔو٘ هالفْول    (262ميوأل٘)
اىبعثق هُ هماىّا هـب ال٣ْتـب ٢ قبسنف قناٛٗ تيأط٘ الوٍناٛ ّالثعخٔب الخلٔل، 
ّا٤قْٚ اٌ اليخْي ًب اىبْامف اىبلكْمٗ مؽْ٘ ّا٤ضْي الرتن ؽّّْْا ًب 

 ٣خ٘ ا٤ّفب لْمّف اليٓ هَا.الد
أتٕ مً اماف اتٔاٌ فْاٜج ًب فّم ّاضق لوُ اٌ ٓو١كٌ لو٥ّفب ّٓو     (263ميوأل٘)
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 للْلْاح الثالٔ٘ هاقام٘ لول ٣ّٗ.
 ٓيخط ا٤كاٌ ّا٨قام٘، ًب مْامف: (264ميوأل٘)

القاؽل ًب ازبناع٘ اليت أكىْا هلا ّاقوامْا ّاٌ مل ٓيونعَنا، ًّب    ا٤ّل:
 اشبرب: "لًٔ علُٔ اكاٌ ٢ّ اقام٘".

القاؽل ًب اىبيسق لٔو١فٖ الْو٣ٗ ميفونفّا اّ نباعو٘ عيوق ّزوْف        ٕ:الداى
 ٣ّٗ نباع٘ ًب اىبيسق. 

 َّٓرتي ًب اليخْي امْم: 
كٌْ ٣ّٗ ازبناع٘ ٣ّّتُ افأٜو٘ فو٣ ٓيوخط ا٤كاٌ ّا٨قامو٘ لوْ       ا٤ّل:

 كاىج اضقاٍنا اّ كلثاٍنا قٖأٜ٘ عً اليفً اّ عً الغري.
كاىج ازبناع٘ تْلٕ اىبغنة ٍّْ ٓنٓق اٌ اٍرتاكَنا ًب الْقج فلْ  الداىٕ:

ْٓلٕ العْن ٢ ٓيخااٌ علٙ ا٤قْٚ، ىعه لْ كاىوج ازبناعو٘ تْولٕ العَواٛ     
 ٍّْ ٓنٓق اىبغنة، اّ تْلٕ العْن ٍّْ ٓنٓق اٌ ْٓلٕ الظَن فٔيخااٌ.

اذبافٍنا ًب اىبواٌ عنفّا اّ قبا ؼبخوق مسواع فْوْهلنا، ًّب اشبورب      الدالذ:
 "ػبو٠كه اكاٌ زامكه".

اٌ توٌْ ٣ّٗ ازبناع٘ الياهخ٘ مع ا٤كاٌ ّا٨قام٘ فلْ عله اىَوه   لناهع:ا
تامكٌْ هلنا ٢ ٓيخااٌ عً القاؽل، ّلوً لوْ كواٌ تونكَه لو٥كاٌ ّا٨قامو٘      
هياب افاٛ اريٍه فَل ٓيخااٌ عً القاؽل أو ٢؟ ا٤قْٚ ٢، ا٢ مع ّوق   

 عقو تفن  ازبناع٘ ا٤ّفب.
ّٓوفووٕ اٌ توووٌْ كووللع ًب ىظوون اٌ توووٌْ ّوو٣تَه ّووطٔط٘،  اشبوامً: 

 ا٨ماو اّ اىبأمْو اّ القاؽل ّلْ ٍع  ًب ّط٘ ٣ّتَه ذبنل علٙ الْط٘.
ػبوونٖ اسبوووه ًب اووري اىبيووسق كاسبيوؤئاح ّعبٍْووا ٤ٌ ككوون      (265ميوأل٘)

 اىبيسق ًب الئْْ مً هاة الفنف الغالب ّا٤مدل.
لْ ٍع  ًب ّق  الثفن  ّعقمُ اّ ّق  اذباف اىبواٌ ّعقموُ   (266ميوأل٘)

ناع٘ افأٜ٘ اّ ٢، اّ اىَه اكىْا ّاقامْا ل٣ْتَه او ٢، هيٙ اّ كٌْ ٣ّٗ ازب
 علٙ العقو ل٥ّل اىبْْٕعٕ ٤ٌّ اسبوه امثياىٕ تئَلٕ.
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اكا مسع ٍؾٓ اكاٌ اريِ اّ اقامثُ ٓيوخط عيوُ ىوخْطّا علوٙ      (267ميوأل٘)
ّزُ النؽْ٘ قبعيٙ اىُ ػبْه لُ اٌ ٓوثفٕ قبا مسع امامّا كاٌ ا٦توٕ هَنوا اّ   

 ّكلا ًب اليامع.مأمْمّا اّ ميفنفّا، 
الظوواٍن اعثاووام الرتتٔووب ًب مسوواع ا٤كاٌ ّا٨قاموو٘، ّػبووْه اٌ   (268ميوأل٘)

 ٓينع ا٤كاٌ مً ٍؾٓ خه ٓينع ا٨قام٘ مً اريِ ًب مواٌ آؽن.
ٓيوثطب ضوآو٘ ا٢كاٌ عيوق مساعوُ أٖ اٌ ٓخوْل مدلنوا ٓخوْل         (269ميوأل٘)

اىبوو١كٌ مووً اووري فْوول ّلووُ اٌ ٓوثفووٕ حبوآثووُ لووُ، ّكوولا ٓيووثطب ا٨قاموو٘   
 ّ لووً ٢ ػبوْه ىبوً كواٌ ميَوغ٣ّ هالْو٣ٗ ضوآو٘ ا٤كاٌ عيوق         ّا٨كثفاٛ هَوا 

 مساعُ.
ٓعثرب ًب اليخْي هيناع ا٨قام٘ عقو الفْل الآْل هٔيَنا ّهـب  (270ميوأل٘)

 ال٣ْٗ،اما ا٤كاٌ ف٣ هأٌ هالفْل هٔيُ ّهـب ال٣ْٗ.
الظاٍن عقو الفن  هـب اليناع العنٕٕ ّا٨ىوثناع الخْوقٖ،    (271ميوأل٘)

ٌْ اليامع مز٣ّ ّعلٙ الْزُ اوونو فو٣   ّهـب أكاٌ النزل ّاىبنأٗ افب اٌ ٓو
 ٓيخط عيُ ا٤كاٌ ضٔيٝل.

ٓعثرب ًب اليخْي اٌ ٓوٌْ ا٤كاٌ لل٣ْٗ، ف٣ ػبووٖ ا٤كاٌ ًب   (272ميوأل٘)
 اكٌ اىبْلْف ّعبِْ.

  يغرذثاخ األراٌ ٔاإللايحيغرذثاخ األراٌ ٔاإللايح
 ا٨ىثخاال.   -1
 الخٔاو.   -2
 الاَامٗ ًب ا٤كاٌ ّقق تخقو اىَا ا٤ضْي ًب ا٨قام٘.   -3
ٍنا، هل ٓونِ هعق )قق قامج ال٣ْٗ( للنخٔه ّلغريِ ًب عقو الثوله اخياٛ   -4

٣ّٗ ازبناع٘ ا٢ فٔنا ٓثعلق هال٣ْٗ لثيْٓ٘ الْفْل اّ تخقٓه ا٨ماو 
 ّعبِْ، ّٓيثطب اعافتَا اٌ توله فٔنا ٢ ٓثعلق هال٣ْٗ.

 ا٨ىثخنام ًب ا٨قام٘.  -5
 ازبوو ًب آؽن كل فْول موً فْوْهلنا موع الثوأىٕ ًب ا٤كاٌ، ّاسبوقم ًب         -6
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ا٨قام٘، ّٓيثطب مناعاٗ قاعقٗ الْق  ٍّٕ عوقو الّْول هاليووٌْ    
 أّالْق  هاسبنك٘.

ا٨فْاؼ ها٤ل  ّاهلاٛ مً لفظ ازب٣ل٘ عيقما ٓوٌْ ًب آؽن الفْل كنا    -7
 ًب اٍَق اٌ ٢ الُ ا٢ اهلل ّاٍَق اٌ ضبنقّا مىْل اهلل.

 ّٕع ا٨ّاعـب ًب ا٨كىـب ًب ا٤كاٌ.   -8
فعووُ اكا كوواٌ اىبوو١كٌ ككوونّا ّٓيووثطب النفووع ًب موق الْووْح ًب ا٤كاٌ ّم    -9

 ا٨قام٘ آّٖا ا٢ اىُ فٌّ ا٤كاٌ.
الفْل هـب ا٤كاٌ ّا٨قام٘ ه٣ْٗ مكعثـب اّ ؽاْٗ اّ قعْف اّ تيأع اّ   -10

 قْل اسبنق هلل ّعبِْ مً اللكن ّالقعاٛ.
ٓيووثطب ًب اىبيْووْة لوو٥كاٌ اٌ ٓوووٌْ عووق٢ّ، مفٔووع الْووْح   (273ميوأل٘)

 قاح ّاٌ ٓيثعنل مورب الْْح.ماْنّا هْريّا قبعنف٘ ا٤ّ
مً تنن ا٤كاٌ ّا٨قام٘ اّ كلَٔنا عنقّا ضثٙ اضنو لل٣ْٗ مل  (274ميوأل٘)

 ػبو لُ قاعَا لثقامكَنا، ىعه اكا كاٌ مً ىئاٌ زاه لُ الخاع ما مل ٓنكع.
ػبْه للنْلٕ ا٨كثفاٛ هاضقٍنا، لوً لْ هيٙ علٙ تنن ا٤كاٌ  (275ميوأل٘)

 كاٌ لْزْة الرتتٔب هٔيَنا.ّأقاو خه هقا لُ فعلُ فاىُ ٓعٔق ا٨قام٘ هعق ا٤
لْ ىاو ًب ؽ٣ل اضقٍنا اّ أانٕ علُٔ ّعبِْ خه افوا  زواه لوُ     (276ميوأل٘)

الاياٛ ّا٢كباو مً ضٔذ ّّل ما مل تفج اىبْا٢ٗ مع ا٨لثفاح افب ا٨ضثٔواي  
 ًب ا٨قام٘ هالاَامٗ.

ػبْه اٌ ٓنتو  اىب١كٌ مً هٔج اىبال، اما ا٤كاٌ اشبأ هال٣ْٗ  (277ميوأل٘)
 اؽل ا٨زنٗ علُٔ. علٙ الخْل هُ ف٣ ػبْه

 ٢ ػبْه اللطً ًب ا٤كاٌ ّا٨قام٘. (278ميوأل٘)
 َرَ  ايًيَُِٗٓيثطب القعاٛ هعق ا٨قام٘ ّقال تواريٗ ا٨ضناو ّميُ " (279ميوأل٘)

 ايَ َرَجـ١ق  صـ٢ً اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘     ََُحَُـ اً  بًَِّـؼِ  ايتكقا٥ََُّـ١َّ  َٚايضًَـقا٠َّ  ايَتاََـ١َّ  ايـَ ع٠ََِّٛ  َٖـذََّّٙ 

 ََُحٍَُ  َٚآٍَ ايًيَّ٘ َرُسٍَٛ َٚبَُُّحٍََُ  أقِستَِٓجَُّح َٚبَّايًيَّ٘ أقِسَتفتتَُّح َٚبَّايًيَّ٘ ايتفقضًَّٝق١قَٚ َٚايتفقِضٌَ َٚايتَٛسًَّٝق١ق
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 ٘ ٘ ٚآي  بََِِّٗ َٚاِجعًَتَّٓٞ ََُحٍَُ  َٚآٍَ ََُحٍَُ  عًَق٢ َصِّ ايًيَُِٗ أقعََٛجَُ٘ ص٢ً اهلل عًٝ

ََّز٠َّ ايُ َِْٝا فَّٞ َٚجًَّٝٗا عََِّٓ ىق َٔ َٚايتآ  ". ايتُُكقَزبَّنَي َََّٚ

  انصالج يؼشاج ادلإيٍانصالج يؼشاج ادلإيٍ
ّط٘ ال٣ْٗ ّازثناع ٍناٜاَا اعه مً ذبْٔل اىااة الخاْل  (280ميوأل٘)

ىبْْٕعٔ٘ ا٨ؽ٣ٔ ّاقاال الخلب ًب ال٣ْٗ، ّعً الْواف  علٔوُ اليو٣و:    
 "لل٣ْٗ امهع٘ آ٢ل ضق".

علٙ اىبْلٕ اٌ ٓوٌْ ّافقّا ًب قناٛتُ مثفَنوّا ىبوا ٓخونأ كنوا ًب      (281ميوأل٘)
 .(1) ظ ََٜاىق َِْعُوُ  َٚ ََٜاىق َِْشَتعَّنُيافب غقْلُ تع

اٌ ػبثيب اىبْلٕ مْاىع الخاْل كطاً الوكواٗ ّىواٜن اسبخوْ      (282ميوأل٘)
الْازاوو٘ ّآفوواح اليوولْن كووالورب ّ الغٔاوو٘ ّاسبيووق ّاليَووْه ّّزووِْ النٓوواٛ   

ِٔ ايتَُُتكَّنَيّالَنن اشبفٕ، قال تعافب غ ٔ ّاٌ ؼبن ،(2)ظَ ََُْا ََٜتكقَوٌُ ايًيُ٘ ََّ
 علٙ اىباافمٗ افب ا٨ىثغفام ّالثْه٘.

اٌ ْٓلٕ خبَْع ّىؤي٘ ٢ّ ٓخْو افب الْو٣ٗ كيو٣ّ خخو٣ّٔ ٢ّ     (283ميوأل٘)
 ٓأتَٔا ميثعس٣ّ اّ ٢ٍّٔا فَٔا اّ مقافعّا للاْل اّ الغاٜط اّ النٓع.

 

 واجباث انصالة
 تيخيه ّازااح ال٣ْٗ افب قينـب:

هاو٣ٌ الْو٣ٗ،    ٍّْ اللٖ تخثٖوٕ هٓافتوُ عنوقّا أّىوَّْا      ّازب مكين
 ٍّٕ وبي٘:

 اليسقتاٌ.  -5النكْع.    -4تواريٗ ا٨ضناو.    -3الخٔاو.    -2الئ٘.   -1   
٢ ٓثْْم ًب الئ٘ هٓافٗ هياٛ علٙ القاعٕ أٖ فاعٕ ا٤من الفعلٕ  (284ميوأل٘)

                                                           

 .5ىْمٗ الفاذب٘  (1)
 .27ىْمٗ اىباٜقٗ  (2)
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اىبثْزُ الُٔ ٢ّ توٌْ الوٓافٗ قافض٘ ّا٨ىثخاال ًب ال٣ْٗ ّازب ّقق تخقو 
 الو٣و فُٔ.

ٍّْ اللٖ تخثٖٕ هٓافتُ عنقّا ها٣ٌ  َْ الْازب اري النكيناما الداىٕ ف
 ال٣ْٗ، اما ىَّْا ف٣ تاال معُ ال٣ْٗ ًّب ضال اليخْاٌ تفْٔل ٍّٕ ىث٘:

 الثََق.   -3اللكن.       -2الخناٛٗ.    -1   
 اىبْا٢ٗ.  -6الرتتٔب.    -5الي٣و.    -4

 اننيت
نه٘ افب اهلل ّٓوفٕ فَٔا القاعٕ ٍّٕ الخْق افب الفعل هعيْاٌ ا٨مثدال ّالخ

 ًب الخلب ٢ّ َٓرتي ا٨ؽاام هالاال ٢ّ الثلفظ. 
لوْ كواٌ علٔوُ فعول مثعوقف فٔوفوٕ الثعؤـب ا٨نبوالٕ ٢ّ ٓعثوورب          (285ميوأل٘)

ا٨لثفاح الثفْٔلٕ، فٔوفٕ اٌ ْٓلٕ ٣ّٗ الظَن هالخْق ا٨نبالٕ ّاٌ كاٌ 
كنا لْ كواٌ   علُٔ ىاعثَا ٣ّٗ آٓاح، كنا ٓوفٕ الخْق الْاقعٕ ا٨متواهٖ

علُٔ ٣ّٗ الفسن ّىافلثَا فٔوفٕ عومُ اىبعثاف علٙ ٣ّٗ الفسن ٢ّ ػبْه افاٛ 
ال٣ْٗ مونففّا هٔيَنوا، ىعوه اكا كواٌ علٔوُ ّو٣تاٌ قبأٍو٘ ّاضوقٗ ٢ ٓيوثلوو          

 الثنٔٔو هٔيَنا كنا لْ كاٌ علُٔ ىلم ىافلثـب مثَاهَثـب مل ػبب الثعٔـب.
الخْوون اّ الثنوواو، ٢ّ   ٢ ػبووب قْووق ا٤فاٛ اّ الخٖوواٛ، ٢ّ    (286ميوأل٘)

الْزْة اّ اليقة ا٢ مع تْق  الثعٔـب ّعقو الرتفٓق علٙ قْق اضقٍنا، 
ّلْ قْق اضق ا٤منًٓ ًب مخاو ا٦ؽن ّوع اكا كواٌ علوٙ ّزوُ ا٨ٍوثااِ ًب      
الثاأق، كنا لْ ظً اىُ كبواو ّكواٌ قْونّا هَوني تأفٓثوُ قْونّا، اّ ظوً اىوُ         

ٛ ال٣ْٗ قْنّا ًّب اخياَٜا ٓعقل افب ّزْهٕ فااٌ ىقهّٔا اّ هالعوً فٔيْٖ افا
 الثناو.

لْ كاٌ ًب اضق اماكً الثؾؤري ا٤مهعو٘ فيوْٚ الثنواو، ػبوْه لوُ        (287ميوأل٘)
 العقّل افب الخْن ما مل ٓثساّه ضبل العقّل ّكلا ػبْه العوً.

٢ ػبب عيق الَنّع هال٣ْٗ ّىٔثَا اىثطٖام تفأّل ال٣ْٗ  (288ميوأل٘)
 هل ٓوفٕ اىبعيٙ ا٨نبالٕ ّىٔ٘ فعلُ نبل٘.
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ثرب ًب ىٔ٘ ال٣ْٗ كعاافٗ اشبلْٔ مً النٓاٛ، ّالنٓاٛ معْؤ٘  ٓع (289ميوأل٘)
 ّع٫ق مً الَنن ٍّْ علٙ مناتب ّلًٔ كلُ ماا٣ّ لل٣ْٗ.

لْ كاىج مناٛاٗ الياٌ عل٘ تام٘ ٨تٔاىوُ الْو٣ٗ ّمل ٓخْوق هَوا      (290ميوأل٘)
 امثدال امن اهلل تعافب توٌْ هاطل٘ لفخقٍا قْق الخنه٘.

العاافٖ قْق الخنه٘  لْ كاٌ فاعُٔ ّضبنكُ علٙ ال٣ْٗ ّالعنل (291ميوأل٘)
ّامثدال ا٤من ّمعُ النٓاٛ ىْاٛ علٙ عبْ ا٨ىثخ٣ل لول ميَنا او علٙ عبوْ  
ا٨ىٖناو فا٤قْٚ ّط٘ ال٣ْٗ ّاٌ اخه ّقل خْاهُ، ّكلا لوْ قْوق هواعض    

 ازواٛ ال٣ْٗ اىبيثطا٘ النٓاٛ كاطال٘ الخيْح.
ا لْ لْ كاٌ اّل العنل الخنه٘ افب اهلل لويُ اؽثام اىبواٌ مٓاٛ كن (292ميوأل٘)

أفٚ ال٣ْٗ ًب ميسق معـب اّ ّق  ًب الْ  ا٤ّل مٓاٛ، فا٤قْٚ ّوط٘  
ال٣ْٗ ّاٌ اخه ّىخٓ خْاهُ هياب النٓاٛ، ّكولا لوْ كواٌ النٓواٛ موً ضٔوذ       
الوماٌ كال٣ْٗ ًب اّل الْقج  اّ تعلق هاّّال العنول كا٨تٔواٌ هالْو٣ٗ    

العنل كؤفٔو٘  نباع٘ اّ الخناٛٗ هالثأىٕ ّاظَام اشبَْع، اّ تعلق قبخقماح 
 اىبَٕ افب اىبيسق اّ هاعض ا٤عنال اشبامزٔ٘ عً ال٣ْٗ كالثطيع اخياٍٛا.

لْ كاٌ العنل ؽالّْا هلل لووً اىبْولٕ أماف اطو٣ع الغوري علٔوُ       (293ميوأل٘)
تعظٔنّا لَعاٜن اهلل كنا لْ قْق الثيأُ ّاىبْعظ٘ ف٣ اٍوال ًب ّط٘ ال٣ْٗ 

      ٌ ٓوناِ اليواٌ فوا٤قْٚ     ٤ٌ اىبْْٕع ازوييب عوً النٓواٛ، ّلوْ كواٌ ٓعساوُ ا
 الْط٘ ما فاو العنل ؽالّْا هلل.

النٓاٛ اىبثأؽن ٢ ْٓزب الاا٣ٌ كنا لْ كاٌ ضـب العنل قاّقّا  (294ميوأل٘)
الخنه٘ ّا٨مثدال خه هقا لُ هعق كبامُ اٌ ٓلكنِ اّ ٓعنل عن٣ّ ٓقل علٔوُ مٓواٛ   

 ّكلا العسب اىبثأؽن.
ٗ ّاٌ اري النٓاٛ مً الٖناٜه اشبامز٘ عً العنل ٢ تاال ال٣ْ (295ميوأل٘)

زاٛ مخامىّا هلا كنا لْ ىظن ًب اخيواٛ الْو٣ٗ افب ا٤زيأو٘ هَوَْٗ ّمٓاو٘، ٤ٌ      
 فاعٕ الخنه٘ ميثخل، ىعه ازن ال٣ْٗ ٢ ٓوٌْ تامّا.

اكا مفع ّْتُ ًب الخناٛٗ اّ اللكن ٨ع٣و الغري ٢ تاال ال٣ْٗ،  (296ميوأل٘)
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ً موً  ّكلا لْ قال اهلل اكرب اّ ٓأتٕ هثيأط٘ ٨ٍوعام الغوري ّتيأَوُ ٤ىوُ لؤ     
 الوٓافٗ العنقٓ٘ اىبْزا٘ للاا٣ٌ.

لْ ىْٚ اخياٛ ال٣ْٗ قاعَا اّ ىْٚ الخاطع ّاىبياًب ّلويُ مل ٓأح  (297ميوأل٘)
هَنا ّعاف افب ىٔثُ ا٤ّفب ّمل ٓفعل موا ٓاالوَا ّوطج ّو٣تُ هَوني عوقو       

 اتٔاىُ هاعض افعال ال٣ْٗ هغري عيْاٌ ازبؤٜ٘.
اق افب اريٍا لْ قاو ل٣ْٗ معٔي٘ ّىْاٍا ًب قلاُ، ّلوً لياىُ ى (298ميوأل٘)

اّ ؽان خبٔالُ اريٍا ّطج علٙ موا قواو الَٔوا ٢ّ اعثاوام ليواق الليواٌ اّ       
 اشباْم اشبٔالٕ.

لْ فؽل ًب فنٖٓثُ ّلويُ اكبَا علٙ اىَا ىافل٘ ّعلٙ اري ما ىْاِ  (299ميوأل٘)
ا٢ّّ ّطج فنٖٓثُ ّعلٙ ما افثثطج علُٔ، ّكلا لْ ىْاٍا ىافل٘ ّاكبَا فنٖٓ٘ 

 افل٘ فاىَا تْع ىافل٘.
ًب ال٣ْٗ اليت ٍْ ١ٓفَٓا ٍول عّٔيَوا ظَونّا اّ عْونّا      لْ ٍع  (300ميوأل٘)

تعثرب ظَنّا ا٢ اٌ ٓوٌْ قق افٚ ٣ّٗ الظَن فثعثرب عْنّا، ّلْ كاٌ ًب ٣ّٗ 
كالظَن ٍّع ٍل ىْاٍا مً ضـب ا٨هثقاٛ ظَنّا اّ ىْٚ اريٍا، هيٙ علٙ اىُ 

 ىْاٍا ظَنّا لخاعقٗ الثساّه ّعقو اعثاام الَع.
العقّل مً ٣ّٗ افب اؽنٚ ا٢ ًب موْامف   ٢ ػبْه اخياٛ ال٣ْٗ (301ميوأل٘)

 ؽاّ٘ ٍّٕ:
ًب ال٣ْتـب اىبنتاثـب كنا لْ فؽل ًب ٣ّٗ العْن ّتلكن ًب ا٨خياٛ اىُ مل    -1

ْٓل الظَن، اما لْ دباّه ضبل العقّل كنا اكا فؽل ًب مكْع الناهع٘ مً 
٣ّٗ العَاٛ ّتلكن اىُ مل ١ٓف اىبغنة فا٤قْٚ ا٨كباو عَاٛ خوه ا٨تٔواٌ   

٣ْٗ اىبغنة ٤ٌ الفاٜج ٍْ الرتتٔب ٍّْ ٍني ككنٚ ٢ ّاقعٕ، ّقٔل ه
ا٤ضْي ا٨كباو ّا٨عافٗ هعق ا٨تٔاٌ هاىبغنة، اما لْ كاٌ ًب قٔاو الناهع٘ 
ّمل ٓنكوع هعوق فاىوُ َٓووقو الخٔواو ّػبلوً ّٓووأتٕ هالثَوَق ّالثيولٔه هئوو٘        

 اىبغنة.
قال اليواهخ٘ ٓعوقل    اكا كاٌ علُٔ ٣ّتاٌ اّ اهٓق قٖاٛ فَنع ًب ال٣ضخ٘   -2
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الَٔا مع عقو دباّه ضبل العقّل كنا اكا فؽل ًب العَاٛ قٖاٛ ّتلكن اىُ 
تنن ٣ّٗ اىبغنة مً كاح الْٔو الخٖاٜٕ فاىُ ٓعقل افب اىبغنة مع عقو 

 دباّه ضبل العقّل اّ الفنا  ّٓثه الياهخ٘ خه ٓأتٕ هال٣ضخ٘.
ٓعقل افب الخٖاٛ اكا اكا فؽل ًب اسبإنٗ فلكن اٌ علُٔ قٖاٛ ػبْه لُ اٌ  -3

 مل ٓثساّه ضبل العقّل.
العقّل موً الفنٖٓو٘ افب اليافلو٘ ىبوً اماف افمان ازبنعو٘ اّ ازبناعو٘ اكا          -4

اقٔنج ّؽال الياق مالخّا هَني عقو دباّه ضبل العقّل هاٌ فؽول ًب  
 مكْع النكع٘ الدالد٘.

 العقّل مً ازبناع٘ افب ا٨ىفناف لعلم مازع.  -5
 الثنوواو اكا قْووق ًب ا٨خيوواٛ اقاموو٘ عَوونٗ آوواو ًب العووقّل مووً الخْوون افب   -6

 اىبواٌ.
العقّل مً الثناو افب الخْون اكا هوقا لوُ ًب ا٨قامو٘ هعوقما قْوقٍا، اكا          -7

 كاىج اليت هـب ٓقُٓ ٣ّتُ ا٤ّفب ًب اىبْٕع اللٖ ٓيْٖ ا٨قام٘ فُٔ.
 العقّل مً الخْن افب الثناو اّ هالعوً ًب مْاطً الثؾٔري.   -8

الظَن هثؾٔل عقو اتٔاىَوا خوه تولكن اّ هواٌ لوُ ًب       لْ ىْٚ ٣ّٗ (302ميوأل٘)
ا٨خياٛ اىُ قق فعلَا، ػبْه لُ العوقّل افب العْون لخاعوقٗ ىفوٕ اسبونص ّعوقو       
اىباىعٔ٘ ًب مْمف زْاه العقّل ّعقو خاْح الاا٣ٌ، ّىيب افب اىبََْم عقو 
زْاه العقّل مً الياهخ٘ افب ال٣ضخ٘ ًب اسبْإون ّالفْاٜوج لخاعوقٗ عوقو     

لعقّل مالخّا ا٢ ما ؽنص هالقلٔل، ّلوً ّمف ًب الْوطٔع "البوا ٍوٕ    زْاه ا
 امهع مواٌ امهع".

لْ عقل خه تاـب هعق الفنا  عقو اسباز٘ افب العقّل تْع علٙ  (303ميوأل٘)
الئ٘ ا٤ّفب علٙ ا٤قْٚ، فلْ ىْاٍا عْنّا خه عقل هَا افب الظَن هثؾٔل اىوُ  

ّلٙ الظَن فاىَا تْوع   مل ْٓل الظَن، ّهاٌ لُ ًب ا٨خياٛ اّ هعق الفنا  اىُ
عْنّا لعنْماح قْلُ علُٔ الي٣و: "ال٣ْٗ علٙ ما افثثطج"، ٤ٌّ ا٢ٍثااِ 

 ًب الثاأق.
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٢ هأٌ هرتامٕ العقّل كنا لْ عقل ًب الفْاٜج افب ىاهخ٘ فلكن  (304ميوأل٘)
 ىاهخ٘ علَٔا فاىُ ٓعقل الَٔا آّٖا ٍّولا.

قاٛ ٓوفٕ ًب العقّل صبنف ىٔثُ مً اري ضاز٘ افب ما ككون ًب اهثو   (305ميوأل٘)
 الئ٘.

اكا ٍنع ًب ٣ّتُ ٍّوْ ميوافن ًب ىوفٔي٘ اّ منكاو٘ هئو٘ الثنواو        (306ميوأل٘)
ّهل، ضق الرتؽٓ ًب ا٨خياٛ فلوُ اٌ ٓثنَوا كباموّا لعنْمواح الْو٣ٗ علوٙ موا        
افثثطج، ّلُ اٌ ٓأتٕ هَا قْنّا اكا مل ٓوً قق فؽل ًب مكْع الدالد٘ لظواٍن  

يافنّا ّفؽل ًب ال٣ْٗ ا٤فل٘ ّّريّمتُ ميافنّا، ّكلا ٓوٌْ طبريّا لْ كاٌ م
 هئ٘ الخْن فّْل اخياٛ ال٣ْٗ افب ضق الرتؽٓ.

اكا فؽل ًب ال٣ْٗ هخْق الخٖاٛ ّربٔل اٌ كمثُ مَغْل٘ ه٣ْٗ  (307ميوأل٘)
الظَن خه تاـب اٌ اللٖ ػبب علُٔ قٖا٠ٍا ٍٕ ٣ّٗ العْن مد٣ّ، فواٌ كواٌ   

ثااِ ًب ا٨خياٛ عقل ًب ىٔثُ ّاٌ كاٌ هعق الفنا  ّطج ٣ّتُ عْنّا ٤ٌ ا٨ٍ
 ًب الثاأق.

اكا ّلٙ مكعثـب ىافل٘ اللٔل هئ٘ اىَنوا الدالدو٘ ّالناهعو٘ فَٔنوا،      (308ميوأل٘)
ّتاـب لُ اىُ مل ْٓل النكعثـب ا٤ّلٔثـب ّطج ّضياج لُ ا٤ّلٔثاٌ، ّكلا 
ًب ىْافوول ّوو٣ٗ الظَوون ّالعْوون ٢ذبوواف اىبْٕووْع ٤ّىَووا ضخٔخوو٘ ّاضووقٗ،       

 اّ النكعوو٘ الدالدوو٘ ّل٩ىااووا  الخَوونٖ، ّعووقو اعثاووام قْووق كْىَنووا اّلٔووثـب 
 ّالناهع٘، اّ اشبامي٘ ّاليافى٘.

 
 حكبيرة اإلحراو

ٍّٕ أّل ا٤زواٛ الفعلٔ٘ الْازا٘ هعق الئ٘ ّهَا َٓنع اىبول  ًب ال٣ْٗ، 
الخقاؼ عً أهٕ عاق اهلل علُٔ الي٣و: "قال مىْل اهلل ّولٙ اهلل  اهً  ًّب ؽرب

الثواري، ّذبلٔلَا الثيلٔه"، علُٔ ّآلُ ّىله: افثثاؼ ال٣ْٗ الْْٕٛ، ّذبنمبَا 
ّهَا ؼبنو علٙ اىبْلٕ اتٔاٌ ما ٓيواًب الْو٣ٗ، ّتيونٙ آٖوّا توواريٗ ا٨فثثواؼ       

 لليٓ ٨ّفثثاؼ افعال ال٣ْٗ هَا، ّما مل ٓثنَا ػبْه قاعَا.
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تنن تواريٗ ا٨ضناو عنقّا اّ ىَّْا ماال لل٣ْٗ ّعلٔوُ الويٓ    (309ميوأل٘)
لْ كرب هخْوق ا٨فثثواؼ خوه     ّا٨نباع ٤ىَا ّازب مكين، ّكلا هٓافتَا كنا

كرب خاىٔ٘ هلاح الخْق ىَّْا اّ عنقّا هالج، ّؼبثاص افب تواريٗ خالد٘، ا٢ اكا 
 كاىج ىٔثُ هعق الثواريٗ ا٤ّفب اشبنّص مً ال٣ْٗ ّها٣ىَا.

 ٢ تاال ال٣ْٗ لْ ىيٕ ّكرب اخياٍٛا ل٣ْٗ اؽنٚ. (310ميوأل٘)
قٓل ٢ّ ّْمٗ تواريٗ ا٨ضناو "اهلل اكرب"، مً اري تغؤري ٢ّ تاو   (311ميوأل٘)

ػبوٟ مناففَا ٢ّ تننبثَا هغري العنهٔ٘، ّا٤ضْي عقو ّّلَا قبا ىاخَا  مً 
الووقعاٛ اّ لفووظ الئوو٘، ّا٤قووْٚ زووْاه ّّوولَا قبووا هعووقٍا مووً ا٨ىووثعاكٗ اّ 
الايوونل٘ اّ اريٍنووا ّػبووب ضٔيٝوول اؽووناص الٖوون٘ الوويت علووٙ الووناٛ هوواللفظ   

 ّا٤ضْي عقو الّْل.
 امزَا، ّاىبْا٢ٗ هٔيَا ّهوـب ػبب اؽناص ضنّل الثواريٗ مً طب (312ميوأل٘)

 ازب٣ل٘ ّاشبرب.اىه 
 ٢ ػبْه اٌ ٓخْل اكاام، هاٍااع فثط٘ الااٛ ّتْلق ا٤ل . (313ميوأل٘)
ا٤ضْي تفؾٔه ال٣و مً اهلل، ّالناٛ مً اكرب ّلْ تنكُ فا٤قْٚ  (314ميوأل٘)

 الْط٘ آّٖا.
ػبب الخٔاو اخياٛ الثلفظ هَا مً أّهلوا افب آؽنٍوا ّعلٔوُ الويٓ      (315ميوأل٘)

علم عنقّا اّ ىوَّْا مااول للْو٣ٗ، ّكولا ػبوب      ّا٨نباع، ّتنكُ مً اري 
 ضال الياق هَا ا٨ىثخنام ا٢ ًب ضال تعلمِ.

ٓعثرب ًب ّق  الثلفظ هَا اٌ ٓيونع ىفيوُ ذبخٔخوّا اّ تخوقٓنّا ٢ّ      (316ميوأل٘)
ٓوفووٕ صبوونف الئوو٘ ّضنكوو٘ الليوواٌ ّالَووف٘، ّكوولا هالييووا٘ ىبالووق ا٤ككووام      

 ّا٤فعٔ٘.
ا قاول الوقؽْل ًب   مً مل ٓعنفَا ػبب علٔوُ اٌ ٓوثعله الياوق هَو     (317ميوأل٘)

ال٣ْٗ ّلْ ٕا  الْقج اّ تأكق مً عقو الثعله ؽ٣لُ فٔسْه اٌ ٓوأتٕ هَوا   
ملطْى٘، ّاٌ مل ٓخقم ٓيثعـب هغريِ علٙ تلخٔيُ ّا٢ فرتنبثَا مً اري العنهٔ٘ 
ّعلُٔ ا٨نباع ّلخاعقٗ اىبٔيْم، ٢ّ ػبوٖ عيَا اريٍا مً ا٤ككام ّا٤فعٔ٘ 
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، ف٣ ػبْه اٌ ٓأتٕ هُ هق٢ّ عوً الثوواريٗ اّ   فلْ كاٌ ٓعنل هالعنهٔ٘ اسبنق هلل
 تننبثَا.

ا٤ؽنٌ ٓأتٕ هَا علٙ ققم ا٨مواٌ ّاٌ عسو عً الياق ا٣ّّ  (318ميوأل٘)
 اؽانٍا هخلاُ ّاٍام الَٔا مع ذبنٓع لياىُ اٌ امويُ.

اكا تنن الثعلٔه ًب ىع٘ الْقوج ضثوٙ ٕوا  الْقوج اخوه ّلووً        (319ميوأل٘)
 ّطج ٣ّتُ.

فب تووواريٗ ا٨ضووناو، ٓيووثطب ا٨تٔوواٌ هيووج توووارياح مٖووافّا ا (320ميوأل٘)
فٔوٌْ اجملنْع ىاع٘ ّتينٙ هالثوارياح ا٨فثثاضٔو٘، ّػبوْه ا٨قثْوام علوٙ     
وبً ّعلوٙ خو٣ر، ّػبوْه اٌ تووٌْ ا٤ّفب ميَوا ٍوٕ توواريٗ ا٨ضوناو اّ         
توووٌْ ا٤ؽووريٗ ٍّووْ ا٤ّفب، ّىيووب افب اىبَووَْم الثؾوؤري ًب تعوؤـب تووواريٗ    

 ا٨ضناو ًب آَا ٍاٛ.
اح اليج ًب نبٔع الْلْاح الْازا٘ الظاٍن اىثطااة الثواري (321ميوأل٘)

 ّاىبيقّه٘.
ػبْه ا٨تٔاٌ هالياع ٢ّٛ مً اوري فْول هالوقعاٛ، اّ اٌ ٓوأتٕ       (322ميوأل٘)

ًََُُّو أقَِْ  "ايًيَُِٗ هد٣ر ميَا خه ٓخْل:  ظقًقُُِ   َِّْٞ ُسِوَحاَْوق َ ِق أقَِْ  ِق َ يقَ٘ ايتَحُل ايت

 خه ٓأتٕ هاخيثـب ّٓخْل:" َ ِق أقَِْ  ايذَُُْٛ  فَُّزِق َٜػ َ َُْ٘ ذَِْوَّٞ يَّٞ فقاغتفَِّز َْفتشَّٞ
ُٟ َ يقِٝوق يقَِٝص َٚايَظُز َٜ َِٜوق فَّٞ َٚايتخَُِٝز ََٚسِع َِٜوق "يقوَِٝوق  َّ َُِٗ ِٔ َٚايت ِق  َٖ ََِٜ  ََ

َََٓاَِْٝوق ُسِوَحاَْوق َ ِق َ يقِٝوق ََِّٓوق ًََتَجأق خه ٓأتٕ ايتوَِٝ َّ"  َرَ  ُسِوَحاَْوق ََٚعَعايقَِٝ  َعَواَرنتَ  َٚ

َٞ َٚجَُِٗ  "هاخيثـب ّٓخْل:  ايتػَِٝبَّ َعايََِّ َٚايتأقِرَض ايَشَُاَٚاتَّ فقطقَز يًَّيذَّٟ َٚجَِٗ

َٔ أقَْا َََٚا َُشًًَُِّا َََّٓٝفًا َٚايظََٗاَد٠َّ َٕ ايتُِظَزنَّنَي ََّ  َُُْٚشهَّٞ صًَقاعَّٞ َ 

َٟ َََُاعَّٞ َََٚحَِٝا َٔ َٚأقَْا أََُِّزُت َٚبََّذيَّوق يقُ٘ ِق َطَزٜوق َُّنَيايتَعايق َر ِّ يًَّيَّ٘ َٚ ََّ 

  خه َٓنع ًب ا٨ىثعاكٗ ّقناٛٗ الفاذب٘.  ايتُُشًََُِّّنَي"

ٓيثطب ل٩ماو اٌ ػبَن هثواريٗ ا٨ضناو علٙ ّزُ ٓينع مً      (323ميوأل٘)
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 ؽلفُ، فٌّ اليج فاىُ ٓيثطب ا٨ؽفاح هَا.
ْزوُ اّ افب  ٓيثطب مفع الٔقًٓ هالثواري افب ا٨كىـب اّ ضٔال ال (324ميوأل٘)

، (1)ظفقَضِّ يََّزبِّوق َٚاَِْحِزاليطن ّهُ ّمف عً علٕ علُٔ الي٣و: تفيري قْلُ تعافب غ
ّٓووٌْ الثوواري هعوق ّٕوع الٔوقًٓ ضولاٛ الْزوُ مٖونْميت ا٤ّواهع ضثوٙ           
ا٨هَاو ّاشبيْن، ميثخا٣ّ هااطيَنا الخال٘ ٢ّ ٓنىلَنا ا٢ هعق اىثَاٛ الثواري، 

ازا٘ ّاىبيثطا٘ ّٓوفٕ مالق النفع، ٢ّ ٓاعق زوْاه  ٢ّ فن  هـب ال٣ْٗ الْ
 مفع اضقٚ الٔقًٓ ّػبْه الثواري مً اري مفع الٔقًٓ ّلويُ ؽ٣ل اىبأخْم.

اكا ٍع  ًب اتٔاىُ لثواريٗ ا٨ضناو، فاٌ كاٌ قال القؽْل فٔنوا   (325ميوأل٘)
هعقٍا ٓايٙ علٙ عقو ا٢تٔاٌ ّلوو ا٢تٔاٌ هَوا، ّاٌ كواٌ هعوق الوقؽْل فٔنوا      

 الثْزُ اّ ا٨ىثعاكٗ اّ الخناٛٗ هيٙ علٙ ا٨تٔاٌ. هعقٍا مً فعاٛ
لْ ٍع  ًب اكباو الثواريٗ ٍّل اتٙ هَا ّطٔط٘ اّ ٢، هيٙ علٙ   (326ميوأل٘)

الْط٘، ّكلا لْ ٍع  ًب الْط٘ هعق القؽْل فٔنا هعقٍا علٙ ا٢قْٚ، ّاكا 
 كرب خه ٍع  ًب كْىُ تواريٗ ا٤ضناو اّ تواري النكْع هيٙ علٙ اىَا ل٩ضناو.

 انمٛاو
ُ ضوناٌ ا٤ّل كْىُ مكيّا كالخٔاو ضال تواريٗ ا٨ضناو، ّالخٔواو الولٖ   ّل

ٓثْل هُ النكْع عً قٔاو، أٖ اٌ الخٔاو ضال الخناٛٗ منكب ميُ، ّموً الخٔواو   
اىبثْل هُ النكْع، اللٖ ٓعثرب ٍْ النكً، اما الخٔاو ضال الخناٛٗ فَْ الْازب 

ىبخوقام الخلٔول هوـب الخوناٛٗ     اري النكً، ّقق ٓوٌْ زوٛ خالدّا ّلويُ مااؼ ٍّْ ا
ّالخٔاو اىبثْل هالنكْع، ّقق ٓوٌْ الخٔاو ميثطاّا كنا ًب ضال تواري النكْع، 
ّقق ٓوٌْ ٍنطّا كنا ًب الخيْح، ّقٔل ٍْ ميثطب فُٔ ّلًٔ ٍنطّا، ّلْ ىيٕ 
الخناٛٗ اّ هعَٖا ّتلكن هعق القؽْل افب ضق النكْع ّطج ٣ّتُ اٌ مكوع  

ا٨ضناو عً زلٌْ اّ ًب ضال اليَْل، عنقّا اّ  عً قٔاو، ّلْ زاٛ هثواريٗ
ىَّْا فعلُٔ اٌ ٓخاع ٣ّتُ ّٓخوْو ّٓفثوثع الْو٣ٗ عوً قٔواو، ّكولا لوْ زواٛ         

                                                           

 .2ىْمٗ الوْخن  (1)
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 مكْعُ ٢ عً قٔاو، كنا لْ قنأ زاليّا مً اري عل٘ خه مكع.
لْ قنأ زاليّا ىئاىّا خه تلكن هعقٍا اّ هعوق الفونا  موً الخوناٛٗ      (327ميوأل٘)

خوناٛٗ لفوْاح الخٔواو علوٙ ا٤قوْٚ ٤ٌ      ّطج ٣ّتُ، ٢ّ ػبب اىثٝيال ال
اىبؾثام ٍْ اٌ الخٔاو ضال الخوناٛٗ ّالثيوأطاح ا٤مهوع ّازوب اوري مكوين،       

 ّاللٖ ٓخْل هاىثٝيال الخناٛٗ ٓلٍب افب ٍنطٔ٘ الخٔاو ضاهلنا.
لْ ىيٙ الخناٛٗ اّ هعَٖا ّتلكن هعق الّْْل افب ضوق النكوْع    (328ميوأل٘)

 ّطج ٣ّتُ.
هقل الخعْف، اّ هاف الخٔاو هوٓافٗ اكا هاف الخٔاو ىَّْا كنا لْ قاو  (329ميوأل٘)

 الخناٛٗ ىَّْا ٢ تاال ٣ّتُ.
لْ ٍوع  ًب الخٔواو ضوال الثوواري هعوق الوقؽْل ًب موا هعوقِ موً           (330ميوأل٘)

الخناٛٗ ٢ ٓعثين هَلا الَع ّٓاين علٙ ا٨تٔاٌ هُ، ّكلا ٢ ٓعثين هالَوع ًب  
 الخٔاو اىبثْل هُ النكْع هعق الّْْل افب ضق النكْع لخاعقٗ الثساّه.

رب ًب الخٔاو ا٨ىثْاة ّا٨ىثخنام ّا٨ىثخ٣ل ّعلٙ كل ميَا ٓعث (331ميوأل٘)
اليٓ ّا٨نباع ٍلا ًب ضال ا٨ؽثٔام، اما ًب ضال ا٨ٕوانام فٔسوْه مود٣ّ    
 ا٨عبياٛ قل٣ّٔ اّ اىبٔل افب أضق ازباىاـب اّ ا٨ىثياف علٙ ٍٕٛ اّ علٙ اىياٌ.

ا٤ّفب اىثْوواة العيووق هاعثووقال ّػبووْه معووُ ا٢طوونا  ىبخوواو        (332ميوأل٘)
 ْع.اشبَ

اكا توونن ا٨ىثْوواة اّ ا٨ىووثخنام اّ ا٨ىووثخ٣ل ىاىوؤّا ّووطج  (333ميوأل٘)
 ٣ّتُ سبقٓذ ٢ تعاف.

٢ ػبب تيْٓ٘ النزلـب ًب ا٨عثناف فٔسْه اٌ ٓووٌْ ا٨عثنواف    (334ميوأل٘)
 علٙ اضقاٍنا.

٢ فن  ًب ضال ا٨ٕانام هـب ا٨عثناف علٙ اسباٜط اّ ا٨ىياٌ  (335ميوأل٘)
 اّ اشبَا٘.

ّا علٙ ٍٕٛ اّ ما٣ّٜ لْ فام ا٤من هـب الخٔاو ا٨ٕانامٖ معثنق (336ميوأل٘)
افب زاىووب اّ مووع عووقو ا٨ىووثخنام اّ الثفوونٓش الفوواضُ هووـب الخووقمـب ّهووـب 
الْو٣ٗ زاليووّا قووقو الخٔوواو ا٨ٕووانامٖ، ّلوْ فام ا٤موون هووـب اقيوواو الخٔوواو   
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ا٨ٕانامٖ اع٣ِ فٔخوقو موا ٍوْ اقونة افب الخٔواو عنفوّا، ّموع الثيواّٖ ًب         
اـب ّا٨عثناف علٙ اسباٜط فواسبوه  الخنة كنا لْ تياّٚ اىبٔل افب اضق ازباى

 ضٔيٝل الثؾٔري.
لْ فام ا٤من هـب ا٨ىثْاة ّا٨ىثخ٣ل ٓخقو ا٨ىثْاة ّٓرتن   (337ميوأل٘)

اهلٔٝ٘ اليت ؼبْل فَٔا ا٨ىثخ٣ل، ّلْ فام ا٤من هـب ا٨ىثْاة ّا٨ىوثخنام  
ققو ا٨ىثْاة، ّلْ فام ا٤من هـب ا٨ىثخ٣ل ّا٨ىثخنام ققو ا٨ىثخنام، أٖ 

ا٨ىثْاة اّفب مً مناعاٗ ا٨ىوثخنام ّا٨ىوثخ٣ل معوّا، ّمناعواٗ      اٌ مناعاٗ
 ا٨ىثخنام اّفب مً مناعاٗ ا٨ىثخ٣ل.

اكا مل ٓخقم علٙ الخٔاو ك٣ّ اّ هعّٖا مالخوّا ّولٙ موً زلوٌْ      (338ميوأل٘)
ّػبنٖ فُٔ نبٔع ما ككن ًب الخٔاو مً زْاه ا٨عثناف ّعبِْ مع عقو مىثااعثُ 

 ازبلٌْ ميثْاّا ّتعلمِ.
عسو عً الخٔاو ميثخ٣ّ ْٓلٕ معثنقّا ًب قٔامُ علٙ  اىبنٓض اكا (339ميوأل٘)

ٍٕٛ ّلْ هالل مال، فاٌ عسو ّلٙ زاليّا ّلْ معثنقّا اّ ميثيقّا افب اريِ، 
فاٌ عسو إاسع علوٙ زاىاوُ ا٤مبوً، فواٌ عسوو فعلوٙ زاىاوُ ا٤ٓيون، موع          
مناعاٗ ا٢ىثخاال هْزَُ، فاٌ عسو اىثلخٙ علٙ ظَنِ كَٔٝ٘ اوثٖن فٔسعل 

ٛ٭.هاطً قق  مُٔ افب الخال٘ حبٔذ لْ زلً ٓوٌْ ميثخا٣ّ ّْٓمٞ للنكْع امبا
ال٣ْٗ زاليّا هاعثنافِ علٙ الغري ّعبِْ افٖل مً ال٣ْٗ علٙ  (340ميوأل٘)

 زياُ ا٤مبً.
 ػبب ا٨عبياٛ للنكْع ّا٨تٔاٌ هاليسْف مع ا٨مواٌ. (341ميوأل٘)

اكا ّلٙ زاليّا ّتعلم علُٔ ا٨عبيواٛ للنكوْع ّاليوسْف ٓوْمٞ      (342ميوأل٘)
سْفِ اؽفض ّموع عوقو ققمتوُ علوٙ ا٨مبواٛ َٓوري افب       هنأىُ ّػبعل امباٛ ى

النكوْع ّاليووسْف هثغنوؤض العٔوويـب ّٓوٓوق ًب انووض العووـب لليووسْف علووٙ   
انَٖا للنكْع لخاعقٗ اىبٔيْم ّقْاعق الاقلٔ٘، ّا٤ضْي اىثطااهّا ّٕع ما 

 ْٓع اليسْف علُٔ علٙ ازباَ٘ ّٓثطنٚ ًب ال٣ْٗ ا٤قنة ّاهلٔٝ٘ اىبنوي٘.
خٔاو ّلوً النكْع ٓثعلم علُٔ أّمأ لُ امباٛ اٌ مل لْ كبوً مً ال  (343ميوأل٘)
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ٓيثاع ا٨عبياٛ قل٣ّٔ، ّكلا لْ تعلم علُٔ اليسْف آّٖا ّا٤ضْي ّٕوع موا   
ْٓووع اليووسْف علٔووُ علووٙ زاَثووُ مووع ا٨مووواٌ ٤ٌ الْوو٣ٗ ٢ توورتن حبووال،  

 ّلخاعقٗ اىبٔيْم ّما الب اهلل علُٔ فاهلل أّفب هالعلم.
قاٜنوّا ها٨مبواٛ، اّ الْو٣ٗ زاليوّا موع      لْ فام ا٤من هـب ال٣ْٗ  (344ميوأل٘)

النكووْع ّاليووسْف، فووا٤قْٚ اؽثٔووام ازبلووٌْ مووع النكووْع ّاليووسْف علووٙ  
ا٤مل، لعنْماح ّطٔط٘ اسبليب: "اٌ ال٣ْٗ خ٣خو٘ اخو٣ر خلوذ طَوْم،     
ّخلذ مكْع، ّخلذ ىسْف"، ّكلا لْ فام امنِ هـب ال٣ْٗ قاٜنّا اّ مأٍّا اّ 

 ٌ.زاليّا ؽبثام ال٣ْٗ عً زلْ
لْ كاىج ّظٔفثُ ال٣ْٗ عً زلٌْ ّامويُ اتٔاٌ النكْع هَٔٝثُ  (345ميوأل٘)

ّاعبياُٜ ّزب كلع لخاعقٗ اىبٔيْم ٤ٌّ تعولم الخٔواو ٢ مبيوع موً الثولٔو       
 هالنكْع مع الخقمٗ علُٔ.

اكا كاٌ ٓخقم علٙ الخٔاو علٙ عبْ اىبْزا٘ ازبؤٜو٘ اٖ ٓيوثأع     (346ميوأل٘)
هالثولٔ  ا٨ؽثٔوامٖ   الخٔاو ًب هعض النكعاح فٌّ كبامَا، ّزب اٌ ْٓلٕ

عً قٔاو افب اٌ ؼبْل العسو، ّكلا لْ كاٌ ٓخقم علٙ ٍان مً قٔاو النكع٘ 
ّالخناٛٗ فٌّ الَان ا٦ؽن ميُ، ىعه لْ اىوثااع الخٔواو فٔنوا هعوق ٤كدون موً       
مكع٘ فا٤قْٚ تخقٓه ازبلٌْ ّزعلُ ًب النكع٘ ا٤ّفب كنا ًب ٣ّٗ اىبغونة  

٘ ّازبنعو٘ ًب النكعو٘ ا٤ّفب موً زلوٌْ     لٔل٘ ازبنعو٘ فؤنوً اٌ ٓخونأ الفاذبو    
إانامّا ّٓخْو ٨تٔاٌ النكْع عً قٔاو، خه ٓأتٕ هالنكع٘ الداىٔ٘ عً قٔواو اّ  

 ٍٕ ّالدالد٘ مع ا٨مواٌ.
اكا عسو عً الخٔاو ّفام أمنِ هـب ال٣ْٗ ماٍؤّا اّ ماكاوّا قوقو     (347ميوأل٘)

 اىبَٕ علٙ النكْة.
ؽري  كنا لْ اكا ظً الثنوً مً الخٔاو ًب آؽن الْقج ّزب الثأ  (348ميوأل٘)

ظً  اىُ ٓيوثأع افاٛ ّو٣ٗ الظَون ّالعْون قاول الغونّة عوً قٔواو فٔسوب          
الثأؽري ّلوً لْ ٣ٍّا اّل الْقج هعق الوّال عً زلٌْ كاقل إانامٖ 

 ّطج ٣ّتُ علٙ ا٤قْٚ.
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اكا كبوً مً الخٔاو لويُ ؽبال مً ضقّر منل اّ هاوٞ هنٜوُ    (349ميوأل٘)
ً ٓو١فٖ ّو٣تُ عوً    زاه لُ ازبلٌْ ّقق ػبوب، ّكولا اكا ؽوال اىبونل مو     

 زلٌْ زاه لُ ا٨ٕاساع.
اكا فام ا٤من هـب مناعاٗ ا٨ىثخاال اّ الخٔواو فالظواٍن ّزوْة     (350ميوأل٘)

مناعاٗ ا٨ىثخاال، ٤ٌ الخٔاو لُ هقل إانامٖ ميسو ّللْطٔع اىبََْم "٢ 
 تعاف ال٣ْٗ ا٢ مً وبي٘ الاَْم ّالْقج ّالخال٘ ّالنكْع ّاليسْف"

ٛ الْوو٣ٗ اىثخلووج ّظٔفثووُ افب لووْ دبووقف العسووو عووً الخٔوواو اخيووا  (351ميوأل٘)
 ازبلٌْ، ّلْ عسو عيُ اىثخلج افب ا٨ٕاساع.

لْ ّلٙ عً زلٌْ ّاخياٛ ال٣ْٗ دبوقفح عيوقِ الخوقمٗ علوٙ      (352ميوأل٘)
الخٔاو اىثخل الُٔ، كنوا لوْ كواٌ ْٓولٕ عوً زلوٌْ ًّب النكعو٘ الداىٔو٘ ٍوعن          

 هالخقمٗ علٙ الخٔاو، ّكلا لْ دبقفح للنٖاسع الخقمٗ علٙ ازبلٌْ.
الخووقمٗ علووٙ الخٔوواو هعووق الخووناٛٗ قاوول النكووْع قوواو اكا دبووقفح  (353ميوأل٘)

 للنكْع ّلًٔ علُٔ اعافٗ الخناٛٗ.
اكا كوواٌ ٢ ٓيووثأع الخٔوواو ًب كوول مكعوو٘ ا٢ الخلٔوول ميووُ زعلووُ    (354ميوأل٘)

 لثواريٗ ا٨ضناو ّللخٔاو اىبثْل هُ النكْع ًب كل مكع٘.
لْ مكع قاٜنّا خه عسو عً الخٔاو هعق كباو اللكن زلً ميثْاّا خه  (355ميوأل٘)

كواٌ عسووِ قاول الولكن ٢ّ ٓيوثأع ا٨تٔواٌ هوُ ًب ضوال النكوْع          ىسق، ّاٌ 
 الخٔامٕ فاىُ َْٖٓ مثخْىّا افب ضق النكْع ازبلْىٕ خه ٓأتٕ هاللكن.

ػبب ا٨ىثخنام ضال الخناٛٗ ّالثيأع ّككن النكْع ّاليسْف،  (356ميوأل٘)
ّلوً لْ كرب للنكوْع ًب ضوال اهلوْٖ لوُ، ّكولا لليوسْف، اّ ًب ضوال مفوع         

 ٣ّتُ علٙ ا٤قْٚ.النأٌ ميُ ٢ تاال 
"، ضال اليَوْل للخٔواو ّكأىوُ    َٚقَُٛعََّّ٘ ايًيَّ٘ بَّحٍََِٛضبل قْل اىبْلٕ " (357ميوأل٘)

 ميثديٙ مً ضال ا٨ىثخنام.
مً كاىج ّظٔفثُ ال٣ْٗ زاليّا ٓثؾري كٔفٔ٘ ازبلٌْ، ّٓيثطب  (358ميوأل٘)

لووُ اٌ ػبلووً الخنفْوواٛ هوواٌ ٓنفووع فؾلٓووُ ّىوواقُٔ، ّاكا اماف اٌ ٓنكووع خيووٙ  
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 تـب ضال الثََق فٔيثطب لُ اٌ ٓثْمن.مزلُٔ، ّاما هـب اليسق

  يغرذثاخ انمٛاويغرذثاخ انمٛاو
 اىقال اىبيواـب.  -1
 امىال الٔقًٓ.  -2
ّٕع الوفـب علٙ الفؾلًٓ قاال النكاثـب الٔنيٙ علٙ ا٤مبً ّالٔيونٚ    -3

 علٙ ا٤ٓين.
 ٕه نبٔع اّاهع الوفـب.  -4
اٌ ٓوٌْ ىظنِ افب مْٕع ىسْفِ، ّعلوٙ عبوْ ا٢ىوثواى٘ ّاشبَوْع ٢       -5

 الثطقٓق.
 ٌ ٓيْب فخام ظَنِ ّعبنِ.ا -6  

اٌ ْٓ  ققمُٔ ميثخا٣ّ هَنوا مثطواكٓثـب حبٔوذ ٢ توٓوق اضوقاٍنا علوٙ          -7
ا٢ؽنٚ، ّالثفنقو٘ هٔيَنوا قبوا ٢ ٓوٓوق علوٙ الَورب ٢ّ ٓويخٓ عوً خ٣خو٘          

 اّاهع ميفنزاح، ّمياّاٗ ما هـب ا٨هَامـب ّهـب الوعاـب.
لوٙ ٍولِ ّمونٗ علوٙ     الثيْٓ٘ هـب الخقمـب ًب ا٨عثناف، ٢ّ ٓثوٞ مونٗ ع     -8

 ا٢ؽنٚ ا٢ مً عل٘.
اٌ ٓوٌْ ّقْفُ مً اشبٖوْع ّاشبَوْع افب ازبلٔول موً ميواهل العاْفٓو٘           -9

 هاىثواى٘ ّتٖنع ىبخاو النهْهٔ٘.
 انقراءة

ػبب ًب ٣ّٗ الْاع ّالنكعثـب ا٤ّلٔوثـب ّىواٜن الفوناٜض قوناٛٗ ىوْمٗ      
 الفاذب٘ ّىْمٗ كامل٘ هعق الفاذب٘.

ذب٘ مً اري قناٛٗ ىْمٗ اؽنٚ هعقٍا ًب ػبْه ا٨قثْام علٙ الفا (359ميوأل٘)
 ضال اىبنل ّا٨ىثعسال ّٕٔق الْقج ّاشبْل ّعبِْ مً افناف الٖنّمٗ.

٢ ػبْه تخقٓه اليْمٗ علٙ الفاذب٘، ّلْ فعلُ عنقّا فعلُٔ اعافٗ  (360ميوأل٘)
ال٣ْٗ، ّلْ ققمَا ىَّْا ّتلكن قال النكْع قنأ الفاذب٘ خوه اعواف اليوْمٗ اّ    

 قؽْل ًب ضق النكْع ّطج ٣ّتُ.اريٍا، اما لْ تلكن هعق ال
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الخناٛٗ ّازب ّلويُ اري مكين فلْ تنكَا ّتولكن هعوق النكوْع     (361ميوأل٘)
ّطج ٣ّتُ ّىسق ىسقتٕ اليَْ، ّلْ تنن الفاذب٘ ّاليْمٗ اّ اضقٍنا 
ّتلكن ًب الخيْح اّ هعقِ قال الّْْل افب ضق النكْع مزع ّتقامن، ّكلا 

 ّاتٙ هَا خه هاليْمٗ.لْ تنن اسبنق ّتلكن هعق القؽْل ًب اليْمٗ مزع 

مً الياٌ مً ٢ ٓفون  هوـب الٖواف ّالظواٛ ًب الخناّٛٗعلٔوُ أٌ       (362ميوأل٘)
ػبثَق ًب تعلنَا ّٓخْو لياىُ ، ّلْ قنأ الٖاف ًب ىْمٗ الفاذب٘ ظاٛ، ف٣ْتُ 
ّطٔط٘، ٍّْ مََْم علناٛ ا٨ى٣و ، ّلثخامة طبنزٕ اسبنفـب، ّقاعوقٗ  

لثنوونًٓ مووع ا٨مووواٌ  ىفووٕ العيوون ّاسبوونص ،ّمىووثننام الووثعله ّاليوو١ال ّا  
 ّا٨ىْاح ٨ماو ازبناع٘ ّمً ٓلفظَا علٙ عبْ ّطٔع.

٢ّ ْٓزق ضنل الٖاف م٢ ًب اللغ٘ العنهٔ٘ للا مسٔج لغو٘ الٖواف ، ّقوق ٢    
توٌْ كاح القق٘ ًب عله الث٣ّٗ ّالثسْٓق ًب الثفنٓق هٔيَنا مْزْفٗ ًب أٓاو 

قٗ الوقاعٕ ىخول   الياْٗ ؽاّ٘ مع الفْاض٘ ّى٣م٘ ّّوفاٛ اليولٔخ٘، ًّب عو   
 عيَه علَٔه الي٣و: اٌ ىـب ه٣ل عيق اهلل ٍـب.

ٌّ  ّعً ا٨ماو الْاف  علُٔ الي٣و: قال الييب ّلٙ اهلل علُٔ ّآلوُ ّىوله:   م
 .النزل ا٤عسنٕ مً ُأميت لٔخنأ الخنآٌ هعسنثُ فرتفعُ اىب٣ٜو٘ علٙ عنهّٔثُ

اٌ العلٔوا  ّربنص الٖاف مً مضقٚ ضافيت اللياٌ مع ما ؼباكَٓا موً ا٤ٕون  
ىْاٛ مً ازبَ٘ الٔينٚ أّ الٔنيٙ، ّا٤ّل أىَل، ّالياق حبنل الٖاف هـب 
القال اىبفؾن٘ ّالظاٛ اىبعسن٘ ، أما الظاٛ فثؾنص مً ظَن طنل اللياٌ موع  

اٛ خبنً ّفاح ٍّٕ ازبَن ٓا العلٔا، ّٓلثخٕ ضنل الٖاف ّالظأطنال الديا
نف الٖووواف هْوووف٘ ّالنؽووواّٗ ّا٨ىوووثع٣ٛ، ّا٨طاوووا ، ّا٨ّوووناح، ّٓيفووو 

 ا٨ىثاال٘.

  االعرؼارجاالعرؼارج
تيثطب ا٢ىثعاكٗ اىثطااهّا م١كقّا قال قناٛٗ الفاذب٘، ّّٔغثَا  (360ميوأل٘)

َٔ بَّايًيَّ٘ أقُعُٛذ" ََّ َٕ  بَّايًيـَّ٘  أقُعـٛذُ "، ّػبْه اٌ ٓخوْل اىبْولٕ "  ايَزجََِّٝ ايظَِٝطقا

َٔ ايتعًَََِّٝ ايشَََُّٝع ََّ َٕ الخنآٌ ّزاٛ هُ "، ّكل ميَنا ىول هُ  ايَزجََِّٝ ايظَِٝطقا



 261وووووووووووووووووووووووووووووووووووووو   ) العاافاح ( وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو 1أسُبوسوو٘ ص/

 

 اليٓ، ّا٤ّفب ٍٕ ا٤ٍَن.
١ٓتٙ ها٢ىثعاكٗ اؽفاتّا ّافعٕ ا٢نباع علُٔ، ّػبْه اٌ ١ٓتٙ  (361ميوأل٘)

 هَا زَنّا ًب ال٣ْٗ ازبَنٓ٘، ّا٤ّل ٍْ ا٤ضْي.
ًب ا٢ىثعاكٗ ىْع اقونام ّاعورتال هٖوع  الويفً ّالثسواٛ افب       (362ميوأل٘)

ُ،ّاقطاو الاامٖ عو ّزل ّّاقٔ٘ ّضنه مً ااْاٛ الَٔااٌ ّضبا٢ّح ا٣ٕل
للوويفً ًب فمّة الونووا٢ح ا٢ىيوواىٔ٘ ّقَنٍووا علووٙ ا٢هثعوواف عووً مكاٜوول     

 الَٔااٌ ّذبْـب هلا مً الوقّماح الظلناىٔ٘.
الظاٍن ّزْف م٣هم٘ انبالٔ٘ ّتقاؽل هوـب ا٢ىوثعاكٗ اللفظٔو٘     (363ميوأل٘)

ّا٢ىثعاكٗ اىبعيْٓ٘، فاللفظٔ٘ مخقم٘ للنعيْٓ٘ ّترتٍع عيَوا، لثووٌْ الويفً    
 ٔل٘ ّالونال ّالثناٌ اليعافٗ ا٤هقٓ٘ هاؽ٣ٔ العاْفٓ٘.م١ٍل٘ ىبياهل الفٖ

  انمشاءج ٔانٕلد انمشاءج ٔانٕلد 
٢ ػبْه قناٛٗ ما ٓفْح ّقج الفنٖٓ٘ هخناٛتُ كنا لْ قنأ ىْمٗ  (364ميوأل٘)

الاخنٗ ًب ٣ّٗ الْاع ّلوً لْ قنأٍا ّوطج ّو٣تُ، ّىيوب افب اىبَوَْم     
تامٗ ّافب ا٤ّطاة اؽنٚ الاا٣ٌ ضٔيٝل للؾرب الْامف عوً الْواف  علٔوُ    

لي٣و: "مً قنأ ٍّٔٝا مً ال ضه ًب ٣ّٗ الفسن فاتُ الْقج"، ّلووً ظواٍن   ا
اليَٕ فُٔ امٍافٖ امثياىٕ ها٨ٕاف٘ افب عنْماح الْو٣ٗ علوٙ موا افثثطوج     
ّعووقو الخووْل قباالٔوو٘ قووناٛٗ الخوونآٌ ّاٌ ّووامح ؽووامص الْقووج، ّػبووْه لووُ 

 و.العقّل افب اضقٚ اليْم الخْام، ّافل٘ ضنم٘ العقّل ٢ تَنل اىبخا

س انؼضائى
ّ
س انؼضائىلشاءج عٕ
ّ
  لشاءج عٕ

٢ ػبْه قناٛٗ اضقٚ ىْم العواٜه ًب الفنٖٓ٘ ّعلٔوُ ا٨نبواع    (365ميوأل٘)
ّلوً لْ قنأٍا ّطج ٣ّتُ علٙ ا٤قْٚ ّٓيسق للث٣ّٗ هعق ال٣ْٗ ّػبْه 
العقّل افب ىوْمٗ اريٍوا ّاٌ دبواّه اليْو  موع ىوع٘ ّقوج الْو٣ٗ، ّمل         

 سنٗ .للَ 598افمًٓ اىبثًْب ىي٘ اهً  ْٓنؼ اضق هالاا٣ٌ قال
ًب اليْافل ػبْه ا٨قثْام علٙ الفاذب٘ ٢ّ ػبوب قوناٛٗ اليوْمٗ     (366ميوأل٘)

ّتعثرب اليْمٗ اىبعئ٘ الْامف هَا الويٓ ًب ىْافول طبّْْو٘ ّلووً علوٙ عبوْ       
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ا٨ىوثطااة االاوّا ٤ٌ اىبيوثطب ًب اىبيووثطب ٢ ٓعوين الثخٔٔوق هول ا٤مزووع       
 ّا٤ّفب ٕنً تعقف اىبالْة.

ٔووُ الوويٓ ّا٨نبوواع، ّاٌ ػبوْه قووناٛٗ العووواٜه ًب اليْافول ّعل   (367ميوأل٘)
 ّزاج هالعامل كاليلم، ّٓيسق هعق قناٛٗ آٓثَا ٍّْ ًب ال٣ْٗ ّٓثه ٣ّتُ.

 ىْم العواٜه امهع: (368ميوأل٘)
العلق، ّآٓ٘ اليسقٗ ًب  -4اليسه،  -3ضه اليسقٗ،  -2امل اليسقٗ،   -1

 كل ميَا مأي٘ ًب اىبْاض .

  انثغًهحانثغًهح
ََِّٝالاينل٘ أٖ غ (369ميوأل٘) َٔ ايَز ََُِ ظ زوٛ موً كول ىوْمٗ    بَِّشَِ ايًيَّ٘ ايَز

 ّعلُٔ اليٓ ّا٨نباع، ّػبب قناٛتَا ًب كل ىْمٗ عقا ىْمٗ هناٛٗ.
ا٤قْٚ اذباف ىوْمتٕ الفٔول ّقونُٓ، ّكولا ىوْمتٕ الٖوطٙ        (370ميوأل٘)

 ّا٨ىَناؼ منتاثـب ًب ضال الخناٛٗ مع الفْل هالاينل٘ هٔيَنا.
الظاٍن زوْاه ازبنوع هوـب ىوْمتـب ًب مكعو٘ ّاضوقٗ موً ّو٣ٗ          (371ميوأل٘)

عقا ما ّمف فُٔ القلٔل ّا٢ضْي الرتن، ّقق ىيوب افب  الفنٖٓ٘ علٙ كناٍ٘ 
 مََْم الخقماٛ عقو زْاه ازبنع، ّػبْه ازبنع ًب اليافل٘ مً اري كناٍ٘.

ا٤قووْٚ عووقو ّزووْة تعوؤـب اليووْمٗ قاوول الَوونّع فَٔووا ّلويووُ  (372ميوأل٘)
ا٢ضْي، أٖ ضٔينا تاقأ هالاينل٘ تعنل اىع ىثخنأ أٓ٘ ىوْمٗ، ّّوطٔع اٌ   

ٛ٭ ميَا، ملٍب أٍل الأج علَٔه الي ٣و اعثاام الثينٔ٘ ًب أّل كل ىْمٗ زو
ّلويُ أعه مً اىثطٖام كاح اليْمٗ عيق ا٢هثقاٛ ًب قناٛتَا ٤ّال٘ الرباٛٗ 
ّقاعقٗ ىفٕ اسبنص ّشبّْْٔ٘ الاينل٘ هثونامٍا ًب أّل كول ىوْمٗ، ّلعول    
ٍلا اىباطذ ميثطقر ؽّّْْا ّاٌ اليْؤْ مل تثعونل لوُ موع اىوُ عواو       

 الالْٚ.
ثافّا علٙ قناٛٗ ىْمٗ معٔي٘ فٔوفٕ قْقِ ا٢عثٔافٖ ًب لْ كاٌ مع (373ميوأل٘)

ا٢تٔاٌ هالاينل٘، ىعه لْ عـب الاينل٘ ليْمٗ معٔي٘ فاىَا مل تو  لغريٍا، فلْ 
 زاٛ هالاينل٘ هئ٘ قناٛٗ ىْمٗ معٔي٘ خه عقل افب اريٍا فعلُٔ اٌ ٓعٔق الاينل٘.
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لْ ٍع ٍل عـب الاينل٘ ليوْمٗ معٔيو٘ مل ٓخنأٍوا أو اىوُ عٔيَوا       (374ميوأل٘)
 لليت هـب ٓقُٓ اّ اىُ مل ٓعٔيَا فا٢ّل ّط٘ قناٛتُ.

  انؼذٔل يٍ عٕسج اىل اخشٖانؼذٔل يٍ عٕسج اىل اخشٖ
اكا ٍع  ًب اخياٛ ىْمٗ اىُ ٍل عـب الاينل٘ هلا اّ لغريٍوا هيوٙ    (375ميوأل٘)

 علٙ اىُ مل ٓعٔيَا لغريٍا ّّطج قناٛتُ.
ػبْه العقّل مً ىْمٗ افب اؽنٚ اؽثٔامّا ما مل ٓثساّه اليْ   (376ميوأل٘)

ؽ٣ٔ ّ)الوافنٌّ(، فا٨نباع ّاليٓ علٙ ا٢ ًب ىْمٗ )الثْضٔق( أٖ ا٢
عقو زْاه العقّل ميَنا افب اريٍنا اّ اضقاٍنا افب ا٤ؽنٚ قبسنف الَنّع 
فَٔا ّلْ هالاينل٘، ّلْ قنأ اضقاٍنا ىئاىّا ًب ازبنع٘ اّ ظَنٍا فٔسْه العقّل 
ميَا افب ىْمٗ )ازبنع٘( ّ)اىبيافخٌْ( ما مل ٓثساّه اليْ ، اما لْ قنأ ىْمٗ 

ْضٔق( اّ )الوافنٌّ( عً قْق ّاؽثٔام ف٣ ػبْه العقّل عيَنا مً اري )الث
 ٕنّمٗ علٙ ا٤ضْي ّتْع ٣ّتُ.

ا٢قووْٚ عووقو  زووْاه العووقّل مووً )ازبنعوو٘( ّ)اىبيووافخٌْ( افب    (377ميوأل٘)
 اريٍنا ًب ازبنع٘ ّظَنٍا ا٢ لْزْف ٕنّمٗ اّ منزع.

ػبْه العقّل مً ىْمٗ افب اؽنٚ ًب اليْافل مالخّا ّاٌ دبواّه   (378ميوأل٘)
  .اليْ

ػبْه مع الٖونّمٗ العوقّل هعوق هلوْ  اليْو  ضثوٙ ًب ىوْمٗ         (379ميوأل٘)
)الثْضٔق( ّ)الوافنٌّ(، ّكلا لْ ىيٕ هعض اليْمٗ اّ مع ّزْف ماىع موً  
اكبامَا اّ ضْْل منزع كنا لْ ىلم قناٛٗ ىْمٗ معٔي٘ ًب ٣ّتُ تلع فييوٕ  

 ّقنأ اريٍا خه الثفج ًب مْٕع الثقامن.

  اجلٓش ٔاالخفاخاجلٓش ٔاالخفاخ
ن هالخناٛٗ ًب الْاع، ّالنكعثـب ا٤ّلٔثـب ػبب علٙ النزال ازبَ (380ميوأل٘)

مً اىبغنة ّالعَاٛ، ّػبب ا٨ؽفاح ًب الظَن ّالعْن ا٢ ًب ٣ّٗ ازبنعو٘  
فٔيثطب م١كقّا ازبَن فَٔا، ّٓيثطب آّٖا ازبَن ه٣ْٗ الظَن لْٔو ازبنع٘ 
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 علٙ ا٢قْٚ.
 ٓيثطب م١كقّا ازبَن هالاينل٘ ًب الظَنًٓ للفاذب٘ ّاليْمٗ. (381ميوأل٘)
مْٕووع ا٨ؽفوواح الْازووب، اّ اؽفووج ًب مْٕووع اكا زَوون ًب  (382ميوأل٘)

ازبَن الْازب عنقّا علٔوُ ا٨عوافٗ، ّاٌ كواٌ ىاىؤّا اّ زوا٣ٍّ ّلوْ هواسبوه        
 ّطج ٣ّتُ.

اكا تلكن اّ الثفج قال النكْع اىُ ؽال  ًب ازبَن ّا٨ؽفاح ًب  (383ميوأل٘)
الخناٛٗ ٢ ػبب علُٔ اعافٗ الخناٛٗ، ّكلا لْ تلكن اخياٛ الخناٛٗ، هول علٔوُ اٌ   

 ما هخٕ مً الخناٛٗ هْظٔفثُ مً ازبَن اّ ا٨ؽفاح. ٓيثخال
ٓلطق الخاّن اىبعلّم هازباٍل كنا لْ مل ٓثٖع عيقِ اٌ ٣ّٗ  (384ميوأل٘)

الْوواع موود٣ّ زَنٓوو٘ اّ اؽفاتٔوو٘ ّاٌ كوواٌ ٓووقمن تخيوؤه الْوو٣ٗ افب زَنٓوو٘ 
ّاؽفاتٔ٘، ّكلا مً كاٌ زا٣ٍّ قبعيٙ ازبَن ّا٨ؽفاح، اّ كاٌ مأمْمّا ّلويُ 

 فاح ًب النكع٘ الدالد٘ ّالناهع٘ مً ال٣ْٗ.زاٍل هْزْة ا٨ؽ
٢ ػبب علٙ اىبنأٗ ازبَن ًب الْلْاح ازبَنٓ٘، فثثؾري هٔيُ ّهـب  (385ميوأل٘)

ا٨ؽفاح فَٔا اكا مل ٓينعَا ا٤زييب، ًّب ضال ّزْف ا٤زييب فا٤ضْي هلا 
ا٨ؽفاح، اما ًب ال٣ْٗ ا٨ؽفاتٔ٘ فٔسب علَٔا ا٨ؽفاح كالنزل، ّت٫علم ًب 

 ما ٓعلم فُٔ.
ْ اؽثامح اىبنأٗ ازبَون ًب الخوناٛٗ ازبَنٓو٘ ّمسعَوا موً ؼبونو       ل (386ميوأل٘)

علُٔ ا٨ىثناع لْْتَا فاىَا ت١خه موع العلوه، ّلووً ّو٣تَا ّوطٔط٘ علوٙ       
 ا٤قْٚ.

اكا أمج اىبنأٗ اليياٛ دبَن هخقم ما تينع اىبأمْماح قناٛتَا مع  (387ميوأل٘)
 اعثاام عقو مساع مً ؼبنو اىثناعُ لْْتَا.

زوٍْن الْوْح ّمفعوُ علوٙ عبوْ      مياي ازبَن ًب الخناٛٗ ظَوْم   (388ميوأل٘)
ٓينعُ ىفيُ ّمً كاٌ جباىاُ، ٢ّ ػبْه الْٔاؼ ّما َٓاَُ، اما ا٨ؽفاح فَْ 

 عقو اظَام زٍْن الْْح ّاٌ مسعُ مً كاٌ قنٓاّا ميُ.
 مً مل ٓوً ضافظّا للفاذب٘ اّ اليْمٗ ػبْه اٌ ٓخنأ ًب اىبْط . (389ميوأل٘)
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٢تخاٌ ػبْه للنْلٕ اتااع مً ٓلخيُ آٓ٘ فآٓ٘ عيق تعلم اسبفظ ّا (390ميوأل٘)
اّ ؽْل اللطً ّاشباأ ّعقو الخقمٗ علٙ الثلفظ ٦ف٘ ًب اللياٌ، ّاٌ كواٌ  

 ا٤ّفب ًب ٍلِ اسبا٢ح ا٨ٜثناو.
ا٤ؽوونٌ ؼبوونن ليوواىُ َّٓووري هٔووقِ افب الفوواظ الخووناٛٗ هخووقمٍا    (391ميوأل٘)

 ّا٤ّفب لُ ازبناع٘.
مووً ٢ ؼبيووً الخووناٛٗ ػبووب علٔووُ الووثعله ّاٌ كوواٌ مثنويووّا مووً  (392ميوأل٘)

ه ىاٜن ازواٛ ال٣ْٗ، ّاٌ ٕا  الْقج فوا٤ضْي  ا٨ٜثناو، ّكلا ػبب تعل
 ا٨ٜثناو.

لْ فام أمنِ هـب ا٨ٜثناو ًب اّل الْقج اّ ال٣ْٗ ًب آؽن الْقج  (393ميوأل٘)
هاىبٔيْم مً الخناٛٗ مع اللطً، اّ الثيأع ّاٌ كواٌ عوً تخْوري ًب الوثعله،     
فا٤ّفب ٣ّٗ ازبناع٘ لعنْو اىثطااهَا اليفيٕ اىب١كق ٤ّىَا ًب اّل الْقج 

خاعقٗ ىفٕ اسبنص ًب الوقًٓ ٤ّىَوا موً أضيوً مْوافٓق مااهخو٘ اىبوأتٕ هوُ         ّل
 للنأمْم هُ.

الخافم علٙ الوثعله اكا ٕوا  ّقثوُ ّمل ْٓول نباعو٘ قونأ موً         (394ميوأل٘)
الفاذب٘ ما تعله، ّقنأ مً ىاٜن الخنآٌ عْل موا هخوٕ موً اليوْمٗ، ّاكا مل     

ضنّفووّا ٓعلووه مووً الفاذبوو٘ ٍوؤّٝا قوونأ مووً آٓوواح الخوونآٌ قبخووقام آٓوواح الفاذبوو٘   
ّكلناح، ّاٌ مل ٓعله مً الخنآٌ ٍّٔٝا ىاع ّكرب ّككن هخقمٍا، ّا٤ضوْي  
اٌ ٓأتٕ هالثيأطاح ا٤مهع٘ أٖ )ىاطاٌ اهلل ّاسبنق هلل ٢ّ الُ ا٢ اهلل ّاهلل 
 اكرب(، ّتونامٍا قبا ٓعافل ىْمٗ الفاذب٘ أّ آٓاتَا اليت ٢ ٓيثأع ا٨تٔاٌ هَا.

اذب٘ هل ػبب تعلوه اليوْمٗ   ّزْة الثعله ٢ ٓيطْن هيْمٗ الف (395ميوأل٘)
 اليت ٓخنأٍا هعقٍا، ّالظاٍن عقو ّزْة الاقل هلا ًب ٕٔق الْقج.

ا٤قووْٚ عووقو زووْاه اؽوول ا٨زوونٗ عيووق تعلوؤه ازووواٛ الْوو٣ٗ     (396ميوأل٘)
الْازا٘ ّميَا ىْمٗ الفاذب٘ ّاليْمٗ ا٢ اٌ ٓوٌْ تعلنَنا اّ اضقاٍنا لغري 

ٛ٭.ال٣ْٗ ّالْازب مالخّا، ّػبْه اؽلٍا علٙ اىبيثطااح تع  لٔنّا ّافا
ػبب الرتتٔب هـب آٓاح اسبنق ّاليْمٗ، ّهـب كلناتَا ّضنّفَا  (397ميوأل٘)
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 كنا دبب اىبْا٢ٗ.
لْ اؽل هَٕٛ مً الولناح اّ اسبنّل اّ هّقل ضنفّا حبنل فاٌ  (398ميوأل٘)

كاٌ عً عنوق هالوج تلوع الولنو٘ ّٓيوثأى  علوٙ الْزوُ الْوطٔع ّتْوع          
ثأى  علُٔ اعافٗ ال٣ْٗ علٙ ا٤قْٚ، ّهُ قال الَٔؿ ًب اىبايْي: ّاٌ مل ٓي

ال٣ْٗ، ّاٌ كاٌ عً ىَْ اّ ىئاٌ ّتلكن ًب اول ّزب ا٨ىثٝيال آّٖا، 
ّاٌ تلكن هعق الوقؽْل ًب الونكً ال٣ضوق كنوا لوْ تولكن ًب النكوْع ّوطج         

 ٣ّتُ سبقٓذ ٢ تعاف ّضقٓذ النفع، ّقاعقٗ ىفٕ اسبنص ًب القًٓ.
ازب٣لو٘  اىوه   ػبب ضلل ٍنووٗ الّْول ًب الوقمص مدول ٍنووٗ      (399ميوأل٘)

النهبً النضٔه موً ا٤مسواٛ اسبيويٙ ًب الايونل٘ ٍّنووٗ اٍوقىا ّعبٍْوا،        ّ
ّػبب اخااح ٍنوٗ الخاع كَنوٗ أىعنج، ّلْ ؽال  عً ىوَْ اّ ىيؤاٌ اّ   

 زَل اّ عقو ققمٗ ّطج ٣ّتُ.
ا٤قووْٚ زووْاه الْقوو  هاسبنكوو٘ ّالّْوول هاليوووٌْ ّا٢ضووْي   (400ميوأل٘)

الْزْة مل  تنكُ، ٤ٌ ا٤ّل عقو الْزْة ّقْل علناٛ اللغ٘ علٙ اعثاام
 ٓداثُ ّلًٔ مً فلٔل تعاقٖ علَٔنا.

اىبقام ًب اؽوناص اسبونّل علوٙ ّوق   الوثلفظ هَوا، فو٣ دبوب          (401ميوأل٘)
معنف٘ طبامزَا ّفق ما ككنِ علناٛ الثسْٓق ٤ىُ ىوْع طنٓوق ٨ضوناه ّوق      
الثلفظ، ّلًٔ مً فلٔل تعاقٖ علٙ لوّو تلع الخْاعق كسعول أّل اضوقٚ   

طبنزّا للٖاف، ّطنل اللياٌ ّطنل  ضافيت اللياٌ ّما ٓلَٔا مً ا٤ٕناٌ
الديآا للظاٛ ّاللال ّالداٛ، ّكا٢ىثع٣ٛ ٍّْ مفع م١ؽن اللياٌ عبْ اقْوٙ  
اسبيع ا٢علٙ ٢ؽناص ا٢ّوْاح اىبيوثعلٔ٘ ٍّوٕ: الْواف، الٖواف، الاواٛ،       

 الظاٛ، اشباٛ، الغـب، الخال.
اىبق اللٖ ٓثْق  افاٛ الولنو٘ موافٗ اّ ٍٔٝو٘  علٔوُ مدول ٕوالـب        (402ميوأل٘)

هاىبخقام اللٖ ْٓق  معُ ّط٘ اللفظ ّافافٗ اىبعيوٙ، اموا اىبوق الولٖ     ّازب 
ٓوٌْ هعق اضق ضنّل اىبق، ٍّٕ الْاّ اىبٖنْو ما قالَا، ّالٔاٛ اىبويْم ما 
قالَا، ّا٤ل  اىبفثْؼ ما قالَا فَٕ مً اويياح ًب ازبنل٘ ّحبيب اىبثعامل 
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نتـب ّقٔول امهوع   توٌْ مً اىبيثطااح كنا لْ كاٌ اىبق قبخقام ضنل ا٤ل  م
 مناح ّاىبقام علٙ عقو ؽنّص الولن٘ عً معياٍا.

ػبووْه ا٨ٜثنوواو قبووً ٢ ٓثخٔووق كبامووّا هاضووواو اىبووق ّعبٍْووا مووً        (403ميوأل٘)
اويياح، ا٢ اكا كاىج قناٛتُ طبالفو٘ للْزوُ العنهوٕ الْوطٔع اّ اسبنكواح      

 ا٨عناهٔ٘ ّاليوٌْ ّعبِْ، ٢ّ ٓظَن اسبنكاح ّٓأيَا هٔاىّا ٍافّٔا.
فْل هـب ضنّل كلن٘ ّاضقٗ اؽثٔوامّا اّ إوانامّا   اكا ضْل  (404ميوأل٘)

 حبٔذ ؽنزج عً الْق  هالج الولن٘ ّّزب اعافٗ قناٛتَا.
اكا اعنة آؽن الولن٘ هخْق الّْل قبوا هعوقٍا فواىخاع ىفيوُ،      (405ميوأل٘)

 فطْل الْق  هاسبنك٘ ّطج قناٛتُ ٢ّ ٓيثلوو ا٤عافٗ.

  اإلدغاواإلدغاو
ْ     (406ميوأل٘) ًٓ اضوق  ا٨فااو ميثطب اكا كاٌ هعوق اليوٌْ اليواكي٘ اّ الثيو

ضنّل ٓنملٌْ، ّا٢قْٚ عقو ّزْهُ لْق  الو٣و هقّىُ ّل٥زن ّالدْاة 
هخناٛٗ كل ضنل مً الخنآٌ، ّمثاهع٘ علناٛ الخناٛٗ ّالثسْٓق فٔوُ ميوثطا٘،   

 ّكلا الغي٘ فٔنا عقا ال٣و ّالناٛ.
توٌْ الخناٛٗ علٙ اليَش العنهوٕ ّا٤ضوْي اٌ ٓو١تٙ هَوا علوٙ       (407ميوأل٘)

 اضقٚ الخناٛاح الياع٘ .
ثَن ّزْهُ افااو ال٣و ًب ال الثعنٓ  عيقما تلثخٕ هْاضق يبا اٍ (408ميوأل٘)

مً امهع٘ عَن ضنفّا ٍّٕ: الثواٛ ّالدواٛ، ّالوقال ّالولال، ّالوناٛ ّالوواٖ،       
ّاليـب ّالَـب، ّالْاف ّالٖاف، ّالااٛ ّالظاٛ، ّال٣و ّاليوٌْ، ّمسٔوج   
هاسبنّل الَنئ٘ ٤ٌ ميَا الَـب اللٖ ٓوٌْ اّل ضنل مً كلن٘ الَنً، 

خاهل اسبنّل اهلسأٜ٘ ا٤ؽنٚ ّاليت تينٙ هاسبنّل الخننٓ٘ ٤ٌ ميَا ًب م
 ضنل الخال اللٖ ٍْ اّل كلن٘ الخنن.

ا٢قْٚ اٌ تنن ا٨فاواو ٍولا ٢ ٓعثورب عنفوّا ؽامزوّا عوً ّؤ،         (409ميوأل٘)
اواّمٗ ها٨ٕاف٘ افب قاعقٗ ىفٕ اسبنص ًب القًٓ ّاّال٘ الرباٛٗ ّعنْماح ىٔ٘ 

  ٕ هخْوق ازبؤٜو٘ ّاليْؤْ الوْامفٗ هوأٌ ًب       النزاٛ ًب قناٛٗ اسبونل الخنآىو
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قناٛٗ كل ضنل مً الخنآٌ عَن ضيياح، كنا اٌ كباو الولٔ٘ اليت كٍاْا الَٔا 
هاٌ ما ٍْ ّازب ًب اليطْ ّازب عيق الفخَواٛ مل ٓداوج عيوقٖ، ىعوه تلوع      

 الََنٗ كافٔ٘ ًب ا٨ىثطااة.
ٓيثطب ا٨فااو فٔنا ازثنع فُٔ اىبد٣ٌ ًب كلنوثـب مثسواّمتـب    (410ميوأل٘)

 ظ.اِذَٖب بَّهََّتابَّٞغكٌْ ا٤ّل ىاكيّا مدل  مع
٢ ػبب ما ككنِ علناٛ الثسْٓق مً اويياح كا٨مالو٘ هاسبنكو٘    (411ميوأل٘)

ٍّووٕ اٌ ٓيطووْ هالفثطوو٘ عبووْ الويوونٗ، ّهووا٤ل  عبووْ الٔوواٛ كوودريّا، ّالثفؾوؤه 
ّالرتقٔق ٍّنا ًب اسبنل فٌّ اسبنك٘ كنا ًب ال٣و ّالناٛ، ّالنّو ٍّْ ضنك٘ 

 عبِْ. ٢ّ هأٌ قبثاهعثَه.طبثلي٘ مينْع٘.. ّ
ىااٛ مد٣ّ تخنأ أقلب اليٌْ مٔنّا اكا كاٌ هعقٍا ضنل الااٛ كنا ًب  (412ميوأل٘)

مااٛ مل ٓداج فلٔلُ ّعنْمُ، ّما ككن ًب عل٘ اهقاهلا اٌ اىبؤه م١اؽٔو٘ للاواٛ    أ
ّمً طبنزَا ّتَامكَا ًب ازبَن ّا٨ؽفاح ٍّٕ آّٖا م١اؽٔ٘ لليٌْ ًب الغي٘ 

اليٌْ هالاواٛ لاعوق اىبؾونزـب، ٢ّ تووٌْ ظواٍنٗ      ّازبَن ّعقو امواٌ افااو 
لَاََا هاؽج الااٛ ٍّٕ اىبٔه فاهوقلج مٔنوّا لؤً هووال للْزوْة، هلطواظ       
مْْٕعٔ٘ الثيوٓل ّاعثاام مقام الدْاة علُٔ، ّا٤ّل اٌ ٓخنأ علٙ الثيوٓل 

 ّفُٔ الدْاة ّالفنا  ّاٌ قلب ّفق قْاعق الثسْٓق زاه.
 ٓخنأ حبٔذ ٓثْلق هـب الولنوثـب  ٓياغٕ اٌ مبٔو هـب الولناح، ٢ّ (413ميوأل٘)

 كلن٘ مَنل٘ كنا لْ تْلق كلن٘ )كْٔ( هـب كلنيت مالع ْٓو.
ازب٣ل٘ اكا كاٌ اىه  يبا تعامل ًب اضواو الخناٛٗ تنقٔق ال٣و مً (414ميوأل٘)

قالُ مويْمّا ّتفؾٔنُ اكا كاٌ قالُ مفثْضّا اّ مٖنْمّا ّزعلَا الفخَاٛ قاعقٗ 
نواٛ اليطوْ، ّّزْهوُ ّّّوْلُ افب أٓواو      كلٔ٘ ٨عثاامٍه ما ٓعثربِ الخناٛ ّعل

 ٌ ازب٣لو٘ ّاضوق   اىوه   اىبعْْو علُٔ الي٣و ؼبثاص افب فلٔل، ها٨ٕواف٘ افب ا
ٍٔٝ٘ ّمافٗ، ّلوً اعثاام تنقٔوق الو٣و موً ؽْوآٜ ٍولا ا٢ىوه الَونٓ         
از٢ّ٣ ّتونمبّا ّتعظٔنّا، ّا٢تٔاٌ قبا ٍْ مثعامل عيق الخناٛ ػبع٣ٌ اىثطااهُ 

 أمنّا مازطّا.
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ػبْه قناٛٗ مالع ّملع ْٓو القًٓ، ّالْناي هالْاف ّاليـب ٢  (415ميوأل٘)
٤ٌ ك٣ّ ميَنا قنأ هُ هعض الخناٛ الياع٘ فطيوب هول لوْمّف الويٓ ًب كول      
ميَنا، ّا٤ّفب قناٛٗ مالع هوا٤ل ، ّالْوناي هالْواف لٖوااُ ّممسوُ ًب      

زن اىبْاض  ٤ّىُ اىبثعامل، ّىبا للوٓافٗ الَنعٔ٘ ًب اسبنّل ّاىبااىٕ مً ا٤
 ّالدْاة.

ََـــْ ػبوووْه ًب غ  (416ميوأل٘) ــّٛا أق ظ امهعووو٘ ّزوووِْ )كُفووو١ّا( هٖوووه الفووواٛ  ُنُفـ
ّهاهلنوٗ، ّ)كِف١ّا( هيوٌْ الفاٛ ّهواهلنوٗ، ّ)كفوّْا( هٖوه الفواٛ ّهوالْاّ،      

 ّ)كفّْا( هيوٌْ الفاٛ ّهالْاّ.
اكا مل ٓقم اعناة كلن٘ اّ هياٍٛا اّ هعض ضنّفَوا اىوُ الْواف     (417ميوأل٘)

ه، ٢ّ ػبْه اٌ ٓونمٍا هالْزَـب اّ ها٤كدن مد٣ّ اّ اليـب ػبب علُٔ اٌ ٓثعل
 ما فامج قناٛتَا ٢ تْع ا٢ حبنل ّاضق.

اكا اعثخق كٌْ الولن٘ علٙ الْزُ الولاٜٕ مً ضٔذ ا٨عناة  (418ميوأل٘)
اّ الاياٛ اّ طبنص اسبنل فْلٙ مقٗ علٙ تلع الؤفٔ٘ خه تاـب لُ كْىُ الاّا، 

ٓذ ٢ تعواف  فا٤قْٚ ّط٘ ّو٣تُ ّعوقو ّزوْة ا٨عوافٗ اّ الخٖواٛ، سبوق      
٨ّّال٘ الرباٛٗ ّقاعقٗ ىفٕ اسبنص ًب القًٓ، ىعوه ٓو١خه اكا كواٌ مخْونّا ًب     

 الثعله.
 في انركعاث األخيرة

ٍّٕ النكع٘ الدالد٘ مً ّو٣ٗ اىبغونة ّالدالدو٘ ّالناهعو٘ موً ّو٣ٗ الظَون        
ّالعْن ّالعَاٛ، ٓوثؾري ًب كول مكعو٘ ميَوا هوـب قوناٛٗ الفاذبو٘ اّ الثيوأطاح         

ىاطاٌ اهلل ّاسبنق هلل ٢ّ ملُ ا٢ اهلل ّاهلل أكرب"، ّا٤قْٚ كفآ٘ ا٤مهع٘ ٍّٕ "
 ا٨تٔاٌ هَا منٗ ّاضقٗ، ّٓيثطب خ٣ر مناح، ّػبْه إاف٘ ا٨ىثغفام الَٔا.

اكا كاٌ قافمّا علٙ قناٛٗ ىوْمٗ الفاذبو٘ ٢ّ ٓعونل الثيوأطاح      (419ميوأل٘)
 .تعٔيج الفاذب٘ ضٔيٝل، ّكلا العوً لخاعقٗ الثعٔـب عيق تعلم الثؾٔري

اكا ىيٕ الفاذب٘ ًب النكعثـب ا٤ّلٔثـب فا٤ضْي اىثطااهّا قناٛتَا  (420ميوأل٘)
ًب ا٤ؽريتووـب، ّلووْ زوواٛ هالثيووأطاح فَٔووا ّووطج ّوو٣تُ ّاىبَووَْم هخوواٛ    

 الثؾٔري.
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ا٤قْٚ كوٌْ الثيوأطاح أّفب موً قوناٛٗ الفاذبو٘ ًب ا٤ؽريتوـب        (421ميوأل٘)
٩ؽثٔوام ًب  ىْاٛ كاٌ ممامّا اّ مأمْمّا اّ ميفنفّا، ّا٤ّلْٓ٘ عنٕٔ٘ م٣هم٘ ل

اىبخاو ّعلثُ ّتعلخُ حبقٓذ ا٨ىناٛ، ّا٢ فأٌ ا٢ّل ٍْ افٖلٔ٘ قناٛٗ الخنآٌ 
 ّآٓاتُ.

ػبوووْه اٌ ٓخووونأ ًب اضوووقٚ ا٤ؽريتوووـب الفاذبووو٘ ًّب ا٤ؽووونٚ       (422ميوأل٘)
 الثيأطاح ل٩ط٣  ّعقو لوّو اذباف الخناٛٗ فَٔنا.

ػبب ا٨ؽفاح ًب النكعثـب ا٤ؽريتـب ىْاٛ قنأ الفاذب٘ اّ زواٛ   (423ميوأل٘)
طاح ٍّْ اىبََْم، ّا٤قْٚ ازبَون هالايونل٘ اكا قونأ الفاذبو٘ فَٔنوا،      هالثيأ

 ّػبْه ا٨ؽفاح هَا آّٖا.
٢ ػبْه اٌ ػبَون عنوقّا ًب مْٕوع ا٨ؽفواح فَٔنوا، ّلوْ زَون         (424ميوأل٘)

 ز٣َّ اّ ىئاىّا ّطج ٣ّتُ ّاٌ تلكن قال النكْع علٙ ا٤قْٚ.
ٌ اكا كاٌ عاهمّا مً أّل ال٣ْٗ علوٙ قوناٛٗ الفاذبو٘ ػبوْه لوُ ا      (425ميوأل٘)

ٓعقل عيَا افب الثيأطاح ّكلا العوً، هل ػبْه العقّل ًب اخياٛ اضقاٍنا 
 افب ا٢ؽنٚ.

لْ قْق الفاذب٘ فياق لياىُ افب الثيأطاح اّ زاٛ هَا عً افل٘  (426ميوأل٘)
ّؽو٣ل عافتوُ ازثوووٛ هَوا ّّووطج ّو٣تُ، ّكولا العوووً سبْوْل قْووق       

 ا٢مثدال ّذبخخُ انبا٢ّ ّامتواهّا.
ًب اضقٚ ا٤ّلٔثـب فلكن اىُ ًب اضقٚ  اكا قنأ الفاذب٘ هثؾٔل اىُ (427ميوأل٘)

ا٤ؽريتووـب ازثوووأ هخناٛتووُ ٢ّ ٓلوووو ا٨عووافٗ اّ قووناٛٗ الثيووأطاح ّاٌ كوواٌ  
الثلكن قال النكْع، ّلْ قنأ معَا اليْمٗ كيْمٗ الخقم قاعَا عيق ا٢لثفاح 

 ّامتفاع اليَْ ّٓورب للنكْع، ّا٢قْٚ عقو ّزْة ىسقتٕ اليَْ.
ىُ ًب اضقٚ ا٤ؽريتوـب خوه ككون قاول     لْ قنأ الثيأطاح هثؾٔل ا (428ميوأل٘)

النكْع اىُ ًب اضقٚ ا٤ّلٔثـب ػبب علُٔ قناٛٗ الفاذب٘ مع اليْمٗ، ّلْ تلكن 
 هعق القؽْل ًب ضق النكْع ّطج ٣ّتُ.

لووْ ىيووٕ الخووناٛٗ اّ الثيووأطاح ّتوولكن هعووق الّْووْل افب ضووق  (429ميوأل٘)
النكْع ّطج ٣ّتُ، ىعه لْ تلكن قاول كلوع ّزوب النزوْع ىبوا فاتوُ موً        
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اٛٗ اّ الثيأع ًب تلع النكع٘ لخاعقٗ ا٢ٍثغال ّلخْلُ علُٔ الي٣و: "خه الخن
 لٔخنأٍا ما فاو مل ٓنكع".

لْ ٍع ًب قناٛتَا هعق اهلْٖ للنكْع مل ٓعؿب هَووُ ّاٌ كواٌ    (430ميوأل٘)
 قال الّْْل افب ضق النكْع.

دبووْه هٓووافٗ الثيووأطاح علووٙ الوود٣ر اكا كوواٌ هخْووق الوولكن     (431ميوأل٘)
 اىبالق.

  يغرذثاخ انمشاءجيغرذثاخ انمشاءج
 ْم:ٍّٕ أم

ازبَن هالاينل٘ ًب النكعثـب ا٤ّلٔثـب مً الْو٣ٗ ا٨ؽفاتٔو٘ ٍّوٕ الظَون      -1
ّالعْن، ل٩ماو ّاىبيفنف، أموا ًب الْو٣ٗ ازبَنٓو٘ ٍّوٕ الْواع ّاىبغونة       

 ّالعَاٛ فٔسب ا٨زَام هَا علٙ ا٨ماو ّاىبيفنف كنا تخقو الو٣و فُٔ.
ً اليامع مً الرتتٔل أٖ الثأىٕ ًب الخناٛٗ ّتاـب اسبنّل علٙ ّزُ ٓثنو -2

َٕ َعِزعَّٝاًلغ كبٔٔوٍا، قال تعافب  .(1)ظََٚرعٌِِّ ايتُكِزآ
 ذبيـب الْْح ه٣ اياٛ. -3
 الْق  علٙ فْاّل ا٦ٓاح. -4
 الثقهن ضـب الخناٛٗ مع طنف الغفل٘. -5
اليوْح الخلٔل هـب الفاذب٘ ّاليْمٗ، ّكلا هعق الفونا  موً اليوْمٗ أٖ     -6

 هٔيَا ّهـب الثواري للنكْع اّ الخيْح.
ايتَحُُِ  يًَّيَّ٘ َر ِّ ل هعق فنا  ا٨ماو مً قناٛٗ الفاذب٘ اكا كاٌ مأمْمّا " اٌ ٓخْ -7

 ". ايتَعايقَُّنَي
قناٛٗ هعض اليْم اىبؾّْْ٘ ًب هعض الْلْاح هعق ىْمٗ الفاذب٘ كنا  -8

 ًب:
 ٘ : ىووْمٗ )ازبنعوو٘( ًب النكعوو٘ ا٤ّفب ّىووْمٗ  ّوو٣ٗ الْوواع لٔووْو ازبنعوو

                                                           

 .4ىْمٗ اىبومل  (1)
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 )الثْضٔق( ًب الداىٔ٘.
: ىْمٗ )ازبنع٘( هعق )الفاذب٘( ًب النكع٘ عْن ْٓو ازبنع٣ّ٘ٗ الظَن ّال

 ا٤ّفب ّىْمٗ )اىبيافخٌْ( ًب الداىٔ٘.
: ىْمٗ )ازبنع٘( ًب ا٤ّفب ّىْمٗ )الثْضٔق( ًب ٣ّٗ اىبغنة لٔل٘ ازبنع٘

 الداىٔ٘.
: ىْمٗ )ازبنع٘( ًب ا٤ّفب ّىْمٗ )ا٤علوٙ( ًب  ٣ّٗ العَاٛ لٔل٘ ازبنع٘

 الداىٔ٘. 
ّْم اىبؾّْْ٘ ًب ٣ّٗ الْاع مدل غ قناٛٗ هعض   -9 ظ أٖ ٌَِٖ أقَع٢الي

َٕ ظ أٖ ىْمٗ الغأٍ٘، ّغ ٌَِٖ أقَعاىق ىْمٗ ا٨ىياٌ، ّغ  ظ َعَِ ََٜتَشا٤َ ُيـٛ
 ظ أٖ ىْمٗ الالق ّعبٍْا.ِق  ُأقتشَُِّ أٖ ىْمٗ الياأ، ّغ 

 قناٛٗ ىْمٗ ا٤علٙ ّالَنً ّعبٍْا ًب الظَن ّالعَاٛ.  -10
 اخن ًب ٣ّٗ العْن ّاىبغنة.قناٛٗ ىْمٗ اليْن ّالثو  -11

ٓيووثطب ًب كوول ّوو٣ٗ قووناٛٗ ىووْمٗ الخووقم ًب النكعوو٘ ا٤ّفب     (432ميوأل٘)
ّالثْضٔق ًب الداىٔ٘، ًّب اشبرب كاٌ ا٨ماو النٕا علُٔ الي٣و ْٓاظب علَٔا، 

 ّػبْه العوً ىبا ّمف ًب ضقٓذ اىبعناص.
 ٓونِ تنن ىْمٗ الثْضٔق ًب نبٔع الفناٜض الْٔمٔ٘ اشبني٘. (433ميوأل٘)
ّْم     ٓونِ قناٛٗ الث (434ميوأل٘) ً٪ ّاضق، ّكولا قوناٛٗ الفاذبو٘ ّاليو ْضٔق هيف

ًّ ّاضق.  مالخّا هيف
ػبْه تونام ا٦ٓ٘ ًب الفنٖٓو٘ ّاريٍوا ّالاوواٛ موً ؽَؤ٘ اهلل،       (435ميوأل٘)

 ّٓونِ الثونام مً كدري الَع.
 ػبْه قناٛٗ اىبعْكتـب ًب ال٣ْٗ ٍّنا زوٛ مً الخنآٌ. (436ميوأل٘)
 ىْمٗ الفاذب٘ ىاع آٓاح ّالاينل٘ آٓ٘ ميَا. (437ميوأل٘)
ًب ّووط٘ الخووناٛٗ، ّلووْ قْووق معووُ اىَوواٛ   قْووق الخنآىٔوو٘ ٍووني (438ميوأل٘)

اشبااة اّ القعاٛ فا٢قْٚ ازبْاه لعقو الثيواًب اّ الثعوامل هٔيَنوا كنوا ًب     
اِٖـــ ََّْا ايضِّـــَزا ق ظ، ّا٦ٓوو٘ غ    ََٜـــاىق َِْعُوــُ  َٚ ََٜـــاىق َِْشـــَتعَّنيُ ا٦ٓوو٘ الونمبووو٘ غ  
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 ظ. ايتُُِشَتكََِّٝ
م، ّلوْ أماف  تخقو ّزْة ا٢ىثخنام ضال الخناٛٗ ّىاٜن ا٢ككا (439ميوأل٘)

اخياٍٛا الثخقو اّ الثأؽن قل٣ّٔ اّ اسبنك٘ افب أضوق ازبواىاـب اّ ا٢عبيواٛ ٤ؽول     
ٍٕٛ ما مً ا٤مل ّعبِْ فٔياغٕ لُ اٌ ٓيوج ضال اسبنك٘ سبـب ا٢ىثخنام 
مع هخاٛ اىبْا٢ٗ عنفّا، اما ذبنٓع الٔق ّعبِْ ف٣ ٖٓن، ّكلا النزل الْاضقٗ 

 علٙ ا٢قْٚ.
ٛٗ قَنّا حبٔذ ؽونص عوً ضوال ا٢ىوثخنام ٢     لْ ذبنن ضال الخنا (440ميوأل٘)

 ػبب علُٔ اعافٗ ما قنأِ ًب تلع اسبال٘ ّلويَا أضْي.
اكا ٍع ًب ّط٘ قناٛٗ آٓ٘ اّ كلن٘ ػبب اعافتَا اكا مل ٓثساّه  (441ميوأل٘)

 اول.
اكا ٍووع ًب ضنكوو٘ كلنوو٘ اّ طبوونص ضنّفَووا ٢ ػبووْه اٌ ٓخوونأ       (442ميوأل٘)

اضق الْزَـب مع  هالْزَـب مع فنل العله هاا٣ٌ اضقٍنا، ىعه لُ اٌ ؽبثام
الاياٛ علٙ اعافٗ ال٣ْٗ لْ كواٌ هواط٣ّ، اّ ٓخاوع قناٛتَوا ّٓخونأ اريٍوا موع        

 ا٨مواٌ.
ًب الخناٛٗ ازبَنٓ٘ ٓيايط ّزْة ا٨زَام علٙ نبٔع الولناح  (443ميوأل٘)

ّاسبنّل، ٢ّ ٓاعق ااثفام ا٨ؽفاح ًب ضونل اّ عبِْ موً الولنو٘ ا٤ؽوريٗ    
 مً ا٦ٓ٘ يبا ٢ ٖٓن عنفّا ها٨زَام.
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  ا٢ايالا٢ايال  تقاؽلتقاؽل  100100  مً الخنآٌمً الخنآٌ  6666
  اسبٔضاسبٔض  100100  ميثطااح الْْٕٛميثطااح الْْٕٛ  6868
  ّفاح اسبٔضّفاح اسبٔض  100100  مونٍّاح الْْٕٛمونٍّاح الْْٕٛ  6969
  ىً الٔأٌىً الٔأٌ  100100  افعال الْْٕٛافعال الْْٕٛ  6969
  اسبٔض ّالع٣صاسبٔض ّالع٣ص  100100  اىاا  الْْٕٛاىاا  الْْٕٛ  7575
  ؽنّص القوؽنّص القو  102102  ٍناٜط الٍْْٕٛناٜط الْْٕٛ  7575
  فرتٗ اسبٔضفرتٗ اسبٔض  103103  الَع ًب افعال الْْٕٛالَع ًب افعال الْْٕٛ  8080
  اقياو اسبٔضاقياو اسبٔض  104104  كدري الَعكدري الَع  8282
  ا٢ىثرباٛ مً اسبٔضا٢ىثرباٛ مً اسبٔض  107107  ّالغيلّالغيل  الَع ًب الثٔنهالَع ًب الثٔنه  8282
  ا٢ىثظَاما٢ىثظَام  108108  اسبازب عً الْْٕٛاسبازب عً الْْٕٛ  8282
  عقو اىثخنام العافٗعقو اىثخنام العافٗ  109109  اعافٗ الْْٕٛ الااطلاعافٗ الْْٕٛ الااطل  8383
  اضواو اسبٔضاضواو اسبٔض  111111  اضواو ازبااٜناضواو ازبااٜن  8383
  ضنم٘ ّطٞ اسباٜضضنم٘ ّطٞ اسباٜض  112112  ازبنؼازبنؼ  8585
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  كفامتُكفامتُ  113113  ازبنع هـب الْْٕٛ ّالثٔنهازبنع هـب الْْٕٛ ّالثٔنه  8585
  ط٣  اسباٜضط٣  اسباٜض  114114  اضواو فاٜه اسبقراضواو فاٜه اسبقر  8787
  ايل اسبٔضايل اسبٔض  114114  ا٢ايالا٢ايال  8899
  قٖاٛ العاافاحقٖاٛ العاافاح  115115  ّفاح ازبياهّ٘فاح ازبياه٘  8989
  اسباٜض ّاّقاح ال٣ْٗاسباٜض ّاّقاح ال٣ْٗ  117117  م٠ٓ٘ اىبين علٙ الدْةم٠ٓ٘ اىبين علٙ الدْة  9090
ما ٓثْق  علٙ الغيل مً ما ٓثْق  علٙ الغيل مً   9191

  ازبياه٘ازبياه٘
  اؽاامٍا عً اسبٔضاؽاامٍا عً اسبٔض  118118

  ا٢ىثطإ٘ا٢ىثطإ٘  119119  ما ؼبنو علٙ ازبيبما ؼبنو علٙ ازبيب  9292
ضقّر ا٢ىثطإ٘ اخياٛ ضقّر ا٢ىثطإ٘ اخياٛ   120120  يبا ٓونِ للسيبيبا ٓونِ للسيب  9393

  اليَاماليَام

 

صص
 ححفذفذ

صص ادلٕظٕعادلٕظٕع
 فذحفذح

 ادلٕظٕعادلٕظٕع

يكشْٔاخ يكشْٔاخ  147147 جتذٚذ انٕظٕءجتذٚذ انٕظٕء 121121
 انركفنيانركفني

ذغري يغرٕٖ ذغري يغرٕٖ  122122
 االعرذاظحاالعرذاظح

 يف احلُٕغيف احلُٕغ 148148

ادلثادسج اىل ادلثادسج اىل  123123
 انصالجانصالج

 اجلشٚذذنياجلشٚذذني 149149

دخٕل ادلغاجذ دخٕل ادلغاجذ  123123
 ٔادلشاْذٔادلشاْذ

 انرشٛٛغانرشٛٛغ 149149

 آداب انرشٛٛغآداب انرشٛٛغ 149149صالج اٜٚاخ صالج اٜٚاخ  124124
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 ٔانمعاءٔانمعاء

احلذز اثُاء احلذز اثُاء  124124
 انغغمانغغم

يكشْٔاخ يكشْٔاخ  151151
 انرشٛٛغانرشٛٛغ

 انصالة عهى انًيج  151151 كٛفٛح انغغمكٛفٛح انغغم 125125

أٔاٌ انصالج ػهٗ أٔاٌ انصالج ػهٗ  151151 اننفاس  125125
 ادلٛدادلٛد

 ئرٌ انٕيلئرٌ انٕيل 151151 غضم يش انًيج  127127

 انصالج مجاػحانصالج مجاػح 152152 ادكاو االيٕاخادكاو االيٕاخ 129129

كٛفٛح انصالج كٛفٛح انصالج  153153 آداب ادلشٚطآداب ادلشٚط 131131
 ػهٗ ادلٛدػهٗ ادلٛد

ششائػ صالج ششائػ صالج  154154 ػٛادج ادلشٚطػٛادج ادلشٚط 132132
 ادلٛدادلٛد

 ذؼذد ادلٛدذؼذد ادلٛد 115656 احكاو االحخضار  132132

ادلغرذثاخ تؼذ ادلغرذثاخ تؼذ  134134
 ادلٕخادلٕخ

آداب انصالج ػهٗ آداب انصالج ػهٗ  157157
 ادلٛدادلٛد

 انذفٍ  158158 ادلكشْٔاخادلكشْٔاخ 134134

 يغرذثاخ انذفٍيغرذثاخ انذفٍ 161161 يشاذة األٔنٛاءيشاذة األٔنٛاء 135135

 رلهظ انفاحتحرلهظ انفاحتح 163163 ذغغٛم ادلٛدذغغٛم ادلٛد 136136

 االعرتجاعاالعرتجاع 164164دكى انضٔج دكى انضٔج  136136
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 ٔانضٔجحٔانضٔجح

 يكشْٔاخ انذفٍيكشْٔاخ انذفٍ 165165 اؼفال ادلغهًنياؼفال ادلغهًني 137137

كٛفٛح غغم كٛفٛح غغم  139139
 ددادلٛادلٛ

 االغضال انًنذوبت  168168

 االغغال انضياَٛحاالغغال انضياَٛح 168168 ششائػ انغغمششائػ انغغم 141141

 االغغال ادلكاَٛحاالغغال ادلكاَٛح 171171 آداب غغم ادلٛدآداب غغم ادلٛد 142142

 االغغال انفؼهٛحاالغغال انفؼهٛح 171171 يكشْٔاخ انغغميكشْٔاخ انغغم 143143

 انخيًى  172172 حكفيٍ انًيج  144144

يغرذثاخ يغرذثاخ  146146
 انركفنيانركفني

يا ٚصخ تّ يا ٚصخ تّ  176176
 انرًٛىانرًٛى

ششائػ يا ٚرًٛى ششائػ يا ٚرًٛى  177177 يغرذثاخ انكفٍيغرذثاخ انكفٍ 146146
  تّتّ

 
 

صص
 فذحفذح

صص ادلٕظٕعادلٕظٕع
 فذحفذح

 ادلٕظٕعادلٕظٕع

 االيكُح ادلكشْٔحااليكُح ادلكشْٔح 221221 كٛفٛح انرًٛىكٛفٛح انرًٛى 178178

يغرذثاخ ادلكاٌ يغرذثاخ ادلكاٌ  222222 ششائػ انرًٛىششائػ انرًٛى 179179
يف غري دال يف غري دال 

 انصالجانصالج
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 يكشْٔاخ ادلكاٌيكشْٔاخ ادلكاٌ 222222 ادكاو انرًٛىادكاو انرًٛى 181181

 احكاو انًضاجذ  223223 خاحًت كخاب انطهارة  183183

 األراٌ واإلقايت  226226 كخاب انصالة  187187

اػذاد انفشائط اػذاد انفشائط  187187
 ٕافهٓإافهٓأََٔ

يغرذثاخ األراٌ يغرذثاخ األراٌ  231231
 ٔاإللايحٔاإللايح

 انصالة يعراج انًؤيٍ  232232 انفشائط انٕٛيٛحانفشائط انٕٛيٛح 187187

 واجباث انصالة  233233 ألاخ انٕٛيٛحألاخ انٕٛيٛح 189189

 اننيت  233233 يف ألاخ انُٕافميف ألاخ انُٕافم 192192

 حكبيرة االحراو  238238 ادكاو االٔلاخادكاو االٔلاخ 195195

 انقياو  241241 انؼذٔل يف انصالجانؼذٔل يف انصالج 196196

 يغرذثاخ انمٛاويغرذثاخ انمٛاو 245245 انؼزس ٔصٔانّانؼزس ٔصٔانّ 197197

 انقراءة  245245 في انضخر وانضاحر  199199

 االعرؼارجاالعرؼارج 246246 انقبهت  211211

 انمشاءج ٔانٕلدانمشاءج ٔانٕلد 246246 األياساخاألياساخ 212212

س  247247 حتش٘ انمثهححتش٘ انمثهح 213213
ّ
س لشاءج عٕ
ّ
لشاءج عٕ
 انؼضائىانؼضائى

 انثغًهحانثغًهح 247247 فًٛا ٚغرمثم نّفًٛا ٚغرمثم نّ 214214

انؼذٔل يٍ انؼذٔل يٍ  248248 كٛفٛح االعرمثالكٛفٛح االعرمثال 214214
 عٕسج اىل اخشٖعٕسج اىل اخشٖ
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ادكاو اخلهم يف ادكاو اخلهم يف  215215
 انمثهحانمثهح

 خفاخخفاخاجلٓش ٔاالاجلٓش ٔاال 249249

 اإلدغاواإلدغاو 252252 شرائط نباس انًصهي  216216

فًٛا ٚكشِ يٍ فًٛا ٚكشِ يٍ  212212
انهثاط دال انهثاط دال 

 انصالجانصالج

يف انشكؼاخ يف انشكؼاخ  255255
 األخريجاألخريج

فًٛا ٚغرذة يٍ فًٛا ٚغرذة يٍ  213213
 انهثاطانهثاط

يغرذثاخ يغرذثاخ  256256
 انمشاءجانمشاءج

    يكاٌ انًصهي  214214
 

 1002يش١ٓ  543رقِ اِٜ اع يف دار ايهتب ٚايٛثا٥ل بوػ اد 


