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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 
احلمدددددددصالةالوالسدددددددرسالوالهللدددددددرهالوصددددددد التبددددددد  الاةالووصددددددد ال لددددددد الو ددددددد   الو ددددددد الا  ددددددد ال

ال.هصاه
ال:أ االبعص

فددددددد الالددددددألخالوصدددددد الأهددددددبالان اددددددارالوأهددددددبالال ددددددص الوالدددددد  الودددددد الالهللدددددد  الأ ددددددألال مددددددد خال
يفالشددددددألو الامبددددددرهالو دددددد اله دددددداالادددددداهالأ مدددددد الامبددددددرهالب  ددددددصالأهددددددبالان اددددددارالو شددددددألو ال

وأهددددبالانهدددد ارالوا ددددصالالددددألواسالوا ددددألفال أدددد الامبددددرهالبدددد ل الوأل دددد ال أدددد اليفالا ددددأل ال
والأعدددددصعبالالعددددداهالو أددددد ال ا ددددد البال  دددددافالو أددددد ال ا ددددد البدددددا أل الا ا دددددا ال ددددد   البدددددان ألال

بددددددره البدددددداوعألوهالوال  ددددددنالودددددد الاو وددددددألالواسدددددد ا اللصمهللددددددصم الو  ا ددددددا الوصدددددد الخعدددددد الام
ال.فشوألالاةالهلؤالرالان م الو  ال  ع  الج  خه الوأثاهب الأ هلل الاو  ب 

واددددددصالاددددددافالأاددددددارال دددددد ال دددددد ف  الوادددددد ه ال توددددددا الهبدددددد االاودددددد   الالع دددددد  اليفالالهللدددددداب ال
ال.والر  الوا ف االبش  افال أعصخس الاصال ألوجالوص ال   ال  الال ار

ال.الالأ اهألالبالزهصالوال ت الول هلل اال  ل ال-   ا
ال.الألفالاوهللصم الوه الاو ألا  أ اله االاو   الع ال-و   ا
ال.الأ اهألالبالعص الواماساهالأوال االعهللم المب   الاو ازاافال-و   ا
الدددددصو سال االمدددددبالافمدددددبالوصددددد الاو سدددددبالواواصددددد الوصددددد الاو  دددددصالوالعددددداهالوصددددد ال-و   دددددا

ال.اخلاصالوأش ألال  الااخىالبان  الو صالاةالوزاهاللصصفا الو الب صالاا 
اودددددمت الجملمدددددبالافمدددددبالوصددددد الالول دددددصال عصددددد الأبددددد الاحلهللددددد ال سدددددا  ال  او دددددبالاوسدددددأل 

او سدددباليفالالدددصفا الوددد البددد صالااددد الواددد هالوبدددالهالف ددد الواخوددد الأاددد ال ددد ال ددد   الالهللدددص ال
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السدددددداقالو عصدددددد البش  دددددددافالو أشابددددددد افال ددددددد ال ددددددرهالالعصمدددددددارالواحلدددددد الأ  ال عص دددددد الهبدددددد اال
ال.افمبالواو سبالالالععألفد الان  ل   

ال:الوبموألضاللص ألارالالوألاه
ال. سب عألع الأ الاحلهلل اللصمجمبالواوال-أوال ال
ال.ووص ال  العا   ال ا    اللصمجمبالواو سبال-ثاا ا ال
بدددددم  ألاللص دددددألارال ددددداالهددددد الافمدددددبالواو ددددد الوالددددد  الوال ددددداهألالو دددددصالان ددددد ل  الال-ثال دددددا ال

ال.وبا ألالالعصمار
ب ددددددا الخالالفالبدددددد ااافالالوددددددرهالوأعدددددداال عددددد الافمددددددبالوب ددددددا الوددددددصهالالأ ددددددافالال-تابعدددددا ال

ال.الأ الاحلهلل الهل هالان  تالان  ل  الالع  م 
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ريف أبي الحسن للمجمل والمفصل وبيان ما فيه من تع: أواًل
 .الخطل

 

ال:الاا اليفالبصاع الالشألعطالال الثال  الال   الان  الال ج الانو 
ال-أعضددددددا ال-و  ددددددصسالال  فاادددددداالهلدددددداال ددددددص البع  ددددددصسالاحلصدددددد  الواال دددددداخالوصدددددد ال ددددددبال ددددددا "ال

وهددددددد ال(ال1/101)و دددددددص االأوا دددددددىالبعددددددد الام ددددددد سالوصددددددد ال ر ددددددد الانو اليفالال دددددددر اليفال
و ددددداهألال ر ددددد الأاددددد العو دددددألال ددددد الادددددا الب  دددددصسال ال ددددد  الب  دددددصسالال جددددد خ دددددألعفاليفالا دددددنالال

أ اخعدددد ال دددد االأادددد  ال الفو دددد الو ددددص االأ دددد الأ اخعدددد الال اوص دددد الأ اخعدددد الال جدددد خ الال جدددد خ
هدددددددد االالوددددددددرهالافمددددددددبال مددددددددبالوصدددددددد ال لدددددددد الاو سددددددددبالن الهدددددددد اال ددددددددرهال مددددددددباللدددددددد  ال

ال"ال1جدال/ال101 الف  اال ر  الصال(1)بسألعف
 الأ الاحلهللددددد الاوهللدددددماسالبدددددال   ال ددددد الأشدددددأل (ال1)وادددددا الأبددددد الاحلهللددددد اليفالشدددددألعطالتاددددد ال

ال:الان  
ال:ع   اله االام اهالاب الال   ))
والوصمدددددد الال ا ددددددصسالع  هلدددددداالاث ددددددا الأ الع  هلدددددداالش سددددددا الأوالتجددددددر العألعددددددصالأ ددددددص اال"

هبددددداالأوالعألعدددددصالهبددددداالأ دددددص االأو ددددد الال ا دددددبالوعألعدددددصالهبددددداالا  دددددألال ددددد الاحلددددد الععدددددىال صمددددد ال
ال.وا صسالختألجال  الش س الأ ص اال  ابالهباالوال اينال  الهبا

واالوأ ددددداتالباألع ددددد الال ا دددددبالوبددددد   الو  ه ددددد الو ددددداالعدددددصو ال:ال" ددددد  الام ددددداهالابددددد الال ددددد  ع
ال". ل  الوع ا ألالوص  

الععىال   الحنمص االوص الاوعىنالاحل الأوالحنمص االوص الاوعىنالال ا ب؟

                              
 ر  اليفالو صسالال ج خالواحلص  ال ألعفالااع الالسألا  اليفالب تيتالاحلصعصالوام رصالول  المبجمب الولو   الأا الجتعبالالال (1)

ال .لسألعفالاو سبال مر الو ألخالب ل الأا ا الالعصمارالوأ وا   ا
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األجدددد ال االبدددد سالهدددد االال ا ددددبالو اال ألع أدددد الو   جدددد الالدددد  الوددددألهالبدددد الف  مددددبالوصدددد ال
ال.ال(1)((ا ال  أصوا الاحل ال  ال ا الب  ا  الوحنمبالوص الال ا بال  ال 

الشددددددداهصال ددددددد الهددددددد اال  الشدددددددارالاةالأ الاعدددددددألهالأ الالودددددددرهال:ال))مثالادددددددا الأبددددددد الاحلهللددددددد 
افمددددبال دددد الالشدددد  الالهللددددص نالأوال دددد الالصاو دددد الالهللددددص نالأوال دددد ال الدددد الالعصدددد الأوال دددد ال

ال.( )((او ا ألاللصصو سالالهللص   البعص الوبس ساله اال مبالوص الافمبالاحلهلل 
ال(:أ)احلهلل الج  الالن _الال   الان  ال(ال4)واا اليفالشألعطالتا ال

خلص دددد الأهددددبالال ددددص الأبددددصا الأادددداالأ ددددال اليفالال( )ه ددددا ال دددد الع دددد  ال  الهدددد هالال اوددددصسال))
 المددددددبالافمددددددبالوصدددددد الاو سددددددبالبدددددد ار ال دددددد الالهللددددددىالأوالاو أددددددص  الالهللددددددىال  سددددددص ال(4)هدددددد ا

اخلدددد الواحلهللدددد  الوال ددددصونال  سددددص الال  دددد فالوالشددددأل ال مددددبالالهللددددىالالوصمدددد الالدددد ال أمددددبال
مدددددبالال دددددصونال مدددددبالوصددددد الالشدددددألالن ال ددددددأل  اليفال ددددد ا الوشدددددألا ال مدددددبالوصددددد الاخلددددد  الو 

 دددددددإالع دددددددا ال  الهددددددد هال.الفدددددددم ال ص ددددددد النهدددددددبالال دددددددص اليفالهددددددد اال ( )هددددددد االاو اددددددد الشدددددددأل
ال.ال اوصسال  ايفالج اخالان م اليفالالألخالوص الأهبالال ص الالال  افاسالأبصا ال

فاو أصودددد ال  الاددددال اال ر ددددا ال مددددر ال أمددددبال دددد ا الو أمددددبالشددددألا الوهلدددد ال  ادددد ال  ددددألالاددددصال
شدددددألالفددددد   الحنمدددددبال مص ددددد الوصددددد ال  سدددددص  الال  ددددد فال دددددرهالأهدددددبالفسدددددص  االو دددددأل   االبال

                              
ال.-تم الاة–ه االاو ا ال  ال عص  الأ الاحلهلل الوص ال رهالاب الال   الال  (1)
ال .  الأباالاحلهلل الملالععمبالهب االيفال  الش  خالووصمارالوخواسالو ر الوص البص   ال  ا الال ( )
ال .أ المبالافمبالواو سباليفال عألع  ال ( )
   الواصال   ال صاف الهب هالال اوصسالو الب صالاا الال  الااا ىالوص البص الا  م  الواوعأزل الواخل اتجالال مناالاال هال (4)

و  ف  الو صسالال ج خالواحلص  الوا ربالوا ال ل ال  الالضرالفالالوربى الفو  الالال و  اله هالال اوصسال ص  النهبالال ص ال
ال .مج عا ال
   ال ا اليفالب صالاا  الو  ال ص  الب ص الوأا ال ألاه ال  ال  الأ بالال دزا الب   الوب ال س!ال االه االعاالأباالاحلهلل ؟ال ( )

أهبالالهلل   الواصالاورتف الأا ال   ال مبال رهالب صالاا الال  ال زو البا ر الأا ال مبالوص ال اال زو الأا ال  سبالوان ألالوص ال
ال. رهال اال     الفد ال ر  اليفالو صسالال ج خالواحلص  ال ألعفالواافال  سب

 صاف الو  المبجمص الو  سص الاوزو    الفصما االا  ال اال الال ارالوأااالأبمل ال  ال  الالهلل  ال ألفالوص  الوأا الال
ال .الالالالالهب االال   الا صعص(الهد  14)يفالواهال
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الهللدددددد  الأهددددددبالالهللدددددد  الحنمص دددددد الوصدددددد الافمددددددبالاحلهللدددددد الوا  ددددددألاليفالاسددددددصه الفددددددد الان دددددد تال
ال((.(1) ألج اللصم ا ص

وملالأادددددد الن الاحلهللدددددد الوصدددددد ال عألعدددددد اللصمجمددددددبالواو سددددددبالادددددد الهدددددد االالدددددد  الا صدددددد ال
ع الوددددد الابددددد الال ددددد   الوهددددد االلددددد  البأعألعددددد ال مددددداال دددددألى الولعصددددد العألعدددددصال هللددددد الال ددددد البددددد 

الال( )الو ددددداتالرددددد الشددددد ألواالبالهللددددد الوصددددد ال ددددد   الالهللدددددص الوخوددددد اال اال لددددد الوادددددا ألواالوص ددددد 
والالعألعددددددصالبدددددد ل الوادددددد الااوددددددصسال اددددددألخساليفال ددددددبال دددددد الهدددددد الوخ ال دددددد الاو أهللدددددد  ال اال
الهللدددد  الفددددا ال اادددد الااوددددصسال مدددداالعددددزو الأبدددد الاحلهللدددد الفددددمع الخل ص دددداال دددد ال أددددا الاةالوبدددد  ال

الال دددددأل  ال ا ددددد ال  أددددددص التبددددد ل الف ددددد االام ددددداهالأمددددددصال  ددددداهالالهللددددد  الع ددددد  اليفال دددددد الواددددد اليف
اددددددا  الوفدددددد   الأاددددددارال دددددد ال  دددددداتالاو أهللدددددد  ال االالهللدددددد  الواحلددددددصعثال  ددددددبالعع دددددد  البدددددد ال

ال.الالالالالالالالالالالالالالالالالالش   
واددددا ال  او ددددبالابدددد الوص دددد الوهدددد ال دددد ال  دددداتالأهددددبالالهللدددد  الواحلددددصعثال صمدددد الف دددد ال   دددداال
أادددد الع دددد  ال صدددد الال ددددأل  الفضددددصص البعدددد الان مدددد  الوشدددد الوص دددد الال دددداتسال ددددبالأهددددبالاحلددددصعثال

ال.تج الالو الا ل الول الملالعألج النب ا هأوالجص  ال إال
 عألعدددد الافمددددبالل  ددددبالل دددداال ددددرهالان دددد ل  النا دددد الال-تمدددد الاة–ولدددد الأتاخالابدددد الال دددد  ال

ععددددصال دددد الأوصدددد الال ددددارالبدددد  الو  اال ددددا الان ددددألال دددد ل الف  ددددبال ددددرهالأ الاحلهللدددد البافمددددبال
واو سددددبالمبجمددددبالالالععألفدددد الال ددددارالومب سددددبالالالعددددص الوص دددد الخل ددددبال دددد الالوأددددا الوالهللدددد  ال

الهللدددددددص الالسددددددداقالبدددددددبالالوأدددددددا الوالهللددددددد  الوصددددددد ال رفددددددد اليفالأاددددددد ا الال دددددددارالوالالومدددددددبال
ال.وأوماهل 

  اال دددددددصتفال صمددددددد ال مصددددددد ال أضدددددددم البددددددد ا الةالأوال:الوأادددددد  ال عدددددددألاخا الوصددددددد الأ الاحلهللددددددد 
لألبدددد ل الأوال أابدددد الأوالن دددددصالانا  ددددارالأوالالسدددد اب ال ددددد البددددىالو  أددددص الف دددددبال مددددبال ددددد ال

ال.الهللىالوص الاحل الو  الاو أص الوص الال ا ب
                              

ال .زاخاله االيفالااوص  البع الال   خالوه اال ا عألالجصعصالو أل ص الجصعصسالهل هالال اوصسال (1)
ال . االا ال ل ال  الال ألا  ال ( )
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 ددددافألال صمدددد ال أضددددم ال  البددددىالو  أددددص الأوالبددددىالو  دددداف الأوو  اال ددددصتال دددد التجصدددد
ادددد فا الف ددددبال مددددبال دددد الالهللددددىالوصدددد الاحلهللدددد الواحلدددد  الووصدددد الادددد هالوصدددد الال دددد فالوال ا ددددبال
و  اال ددددددصتفالأ ال صمدددددد ال أضددددددم الالددددددألخسال دددددد التجصدددددد البددددددىالو  أددددددص الف ددددددبال ودددددد  التخسال

ال.  الاو أص الو  ا الو هلل ا ال  الالهللى
 ال دددددصف الأبا  دددددبالأ الاحلهللددددد الالوهدددددا الالا اودددددصالو ا   دددددافالنهدددددبالالهللددددد  الو  ددددداتالأ مدددددأ 
ال.و م  ر  الو   اال االعزوم ال  المبالافمبالوص الاو سب

:ال(1)اا الش خالامبرهالتم الاةال  
.الفاألع  الالهللص الوان م الأع العألاو  الاوعاينالالس    الاوعص   البالشأل الوالع بال"ال  

 الو .الوعألُاو  الأعضا الانل اظالالشألو  ال الف عربو الهباال االوجصواال اال ل الب  ر
. وص المباالف  ال عىنالبا بالخيال الالوأا الوالهلل  التخواالوص    

 مناال:الو  ال وص البص ظال  أص ال أمبال  االوبا رالاهلل  هال االال صو الأعضاال الواال ال
"ال.ااببالبصو الب صو الوتخَّالبا رالب ا ب  

:أا    
يفاله االال  الب ا الأ  تالو  م الو  م العهللصو االالهللص الالساقاللص  اظالوص ال

:  الا ا بالال ص الوان اارال   االخع   الاحل الوماعأ   
شصسال  ته ال  الال ص الو ألاواهت الللل اظالواوعاينالالس    الاوعص   الال-1 

 الالبانل اظالالشألو  الالوالالعاص  عاال الالال-اصتالام وا الال-بالشأل الوالع ب الفرالععربو ال
.وص الاوعاينالالشألو  الالس    الال ابأ البالشأل الاحملمص   

  الفم ال وص البورهالف  ال عىنالبا بالخيال الالوأا الأع ال ألارالالصع الوما ال-  
.والالهلل  التخواالوص    

                              
( 4 /1)خترال عاتضالالع بالوال  بال (1)  
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و  ال وص البص ظال  أص ال أمبال  ا الوبا ر الاهلل  هال االال صو الول ال ا العألخالوص ال
اهبالال ا ب الواال اال مناالااببالبصو الب صو الأ ألى الوتخالبا رالب ا بال الول ال ا اله االالألاخال

 الول الع  ل اال مبال مص الوص ال  سص النااال  الأفاابالأهبالالهلل  الوا ماو  الوالالع  ل ال
.اعألهالأا ال  الأهبالالهلل    

و  اله اال:"الاا الش خالامبرهالبعصال واع اله هالالاألع  الو الالهللص الوان م ال
ه نال هللمل الالال(2)ه الوا الالال(1)"الالالهلل  "الال س الاوعألوف الال ال  ألهاالاخلر اليفال أا ال

".الص ظالوا رب  
:أا    
ل  نالبال أل  ال:"ال  صع الأ م الالالهلل  ال  الع    االال-تم الاةال عااال–عش ال
 أمبال  ا الوبا ر ال الو  ألالش خال"الا رب"نا ال أمبال  ا الوبا ر  الو  ل الل ظال"الخمص ف

امبرهالأ الان م ال انوزاونالوأمصالب ال   بالوحن  االاصالأاوألوهالوص الالاا  أ الال ال
.     الوال ال   أ   

و الالزب ص الوب  ا الال  ت الوو صال"الا رب"وعألوىال اواتال  رفال:"الواا التم الاةال
.الألم الب ال  ص الوا ه   

  الاا الجربالف صالا امالو  الاا الملالجيربالف صال:"الواا الانوزاونالوأمصالوا  اال
.أ امالببالع ا ال  الاةالع ص ال  العشارالوعضبال  العشارالوحن ال ل ال  
ال- با ال–واال االل  اللصجربالأ باليفالالوأا الوالهلل  الو مناالال  اليفالالهلل  الل ظال

الالل ظالا رب الفدا الالاصال فالو الال يبال ص الاةالوص  الوبص الأا الاا النش الو صال
أ ص  الختص  الهبماالأهال:الاحلص الوانااسالف ا :ال  الف  الخلص  ال   ماالاةال:"الال   

                              
(.141-1 1/ ) (ال1)   

-1  /1"ال)الشألعع "ال الوالا جأل اليفال(84 -3  / "ال)شأل الأ   الاوأ اخالأهبالالهلل  "ععىال  بالالرلوا ناليفال (ال2)
  0.)   
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احلمصالةالال  الج صىال:ال الف ا "ببالج ص الوص  ما:ال"ال ص  الج ص الوص  ما؟ الف ا ال
".وص ال ص  ال   ماالاة  

.ل ظال مب"الا رب"ال  الل ظالواال اال  
.مثالب الأا الاصالعو  الباوأ اتال  ا الوباوأ اتالبا ر  الواأل اللوبال   ماال  اال الال  

فان م ال  ع ال  ال  رفالال   البدث افالل ظالا ربالأوالا    النا البصو ال:"المثالاا ال
".عأ او ال  ا الوبا ر ال  

:أا    
 ا ال  را ال  ال  الالال–و    ال  ال  ألفالأ اؤه الال-وملالع بالأ صال  الأ م الالهلل  ال

بىالمبالوص الاوعىنالاحلهلل  الو  الأ ص  ال  أص المبالوص الاوعىنالال   فال ماالع   ال ل ال
.أب الاحلهلل الاوسأل الاومت   

و  الن م الامبرهال  الانا ا الاو أص  اليفال هللا بالالال س الوف  االافمرفال
.ف ميتالأ  او  الف ج   ال االعؤعصهالالصل بالو وم  الوص ال االع ابص البما ال ام  

والالع  ل  الجملمبال مرفاله هالانا ا الوص ال  سرهتاالو أ الال   ال ص ئ الب ل  ال
ام  ال هللا بالو صع الو هللا بال"الالألواعأ الوال ج  "الواصالأل الأب الععص الاحل  صنال أا ال

.وصم  الوع ص الوج  الا ألهاليفال بال هللمل الوالالع   الف  االجملمبالافمبالوص الاو سب  
:ةاليفال م  الال أاوىالالواا الش خالامبرهالاب ال  م  التم الاال-   
عأ او ال  ا الوبا رالوملالع  ال ألاخهال  ج الال(1)فد ال  ال ا  البص ظالالعاهال"ال

.(2)"االورتاضالوص    
:الأا    

                              
"واه"ال اهألال (1)  
(2) ( 0/ 40)  
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ه هالااوصسال  م الع   نال ألاواهتاالواالبأ اخسال   االوهنال  ابال االع  ل الأهبال
"المبجملمبالافمبالوص الاو سبال الواو سباله ال ا الالش  الال  العأوص الباف"انه ارال

. 
والهللص الالساقالوص الأ الالعاهالواواص ال  الافمرفال الوب اعاالعو  البأ س  ال

.العاهالو    صالاواص ال الووص  الش خالامبرهالاب ال  م  ال  
فم الاا البالعاهالوملالخيسس البورهالأوالبص ظال اص الوملالع  صهالبورهالعألف ال

اخاليفال  اا الامشوا ال  ج الوص  الاالورتاض الواصالخُيَاَّمال  اال ا ال  الأهبالاالجأ 
.االجأ اخ الواصالع ص ال  اال ا الاليفالان   الوالع ا صالالالب ماال  االأ ألالووااص  

 ا العع   الب الش   ال:الاا الأمصالب ال ا بالال اان:"الال(1)اا الال هيبالتم الاةال
  ال  اتالأ  ا الأمصالب الاوع   الواحلاتثالب ال هللو  الف   ا البألعا  الو ا الع  اليفال

.ال أل    
ل ا الو الش   الأمصالاو   ت الواصالوا الوصنالب الأ  الا:الاا الال هيبالاص 

ا عص الو سع الالزب   الو ب افالب الأ ال بألا  ب الومجاو  الو ال   الحن ال  الأل ال
  اه الببالبا ألالأ م الالهللص الواخلص الوص الا نالاخلص   الوص الال أل   الو و  الا  م   ال

.اهللم الاةالالهللر  اليفالالصع   
 الال ا اليفال ل الا اا ال  الب صاخ الأ  ألالعع   الب الش  :الاا الأب البوألالاوألو  

ف  تالأب الو صالاةال    الواصال ا الاوأ  بالأ ألالو صالالألم الب ال ىيالب ال ااا الأ العهللم ال
فهللملأ الو العع   الب الش    ال:الأمصالب ال   بالوم الع صصالال ضار الاا الو صالالألم 

.  أص ال ا  اله ى:الف ا   
".و   الب ل النجبالال ا :الاا الاخلا  ال  

:أا    

                              
(.438/ 1)الهلل ال (1)  
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لأمع صالال   ال  الال هيبالوص ال هللاهص ال الع   الو العع   الب الش   الاا ألاله االا
و  ال ع ال  الال اا  ال ا الاصال ال   الأل ال  اهالببالأ م الالهللص الواخلص الوص الا نال

.اخلص   الو الال أل   الو و  الا  م  ال الاهللم الاةالالهللر  اليفالالصع   
 ل اال  َّالن الا  م  الع  ل  ال  الال أل  الخمص فالفو أله الالهللص ال الواااألواالأ الع 

ال أل  ال رهالاةالا الخمص ف الفساتالبع الا  م  الع   ال وألا الال أل  ال رهالاةالوع   ال
.وعألعصالأ الاةال ص   الفساتالل  ا ال مر ال أمبال  ا الوبا ر ال  

فم الأتاخالاسألسال    الالهللص الوص الا  م  الوالأم زالو الا  م  الع   الال أل  الال
. رهالاةالا الخمص ف  

"الهلل  ال االالهلل  ال    ال ماالع   الاحملأال  ال  الا  م  الواشمفال ا   ال  الاو أ
فساتالب ل ال شاهبا ال"الفرالع   الخمص فالوالالا الخمص ف" الوع  الاا ص   "ال أل  ال رهالاة

لصج م  الاحملأال  الو اتال  ا الهتم الو صالالهللص  الف صو  الان م اللهلل ه الوص ال ألع  ال
.ا  م  الووصهالمت زه الو الأهبالالضر   

  أله الام اهالال هيبال  ع   الب الش   الو  ال  ألال ع ال الوالشاهصالو  الهؤالرال  ال
أ الهؤالرالان م الالو اتال  الالهللص الواخلص العسأل   الب  نالاخلص   الو الال أل   ال

وعو ألو الا  م  الال ع الع  ل  الال أل  الخمص ف الوع صو  الوعضصص  ال  الع   الال أل  الال
 مر ال أمبالا العو  الال رهالاةالوع  الفرالع   الخمص ف الن اله االالورهال اتالل  ا ال

اسصالاا ص الأا الا الخمص ف الو أمبالأ العو  الاسصهالب ل الأا الخمص ف الفلجبال ل ال
.بصَّو اال  العاص  الوع  الالال االهؤالرالوالال االهؤالرال  

والشاهصال ألسالأ ألىالأع الالالع  ل  اليفالالورهالال ا بالأوالاخلامالجملمبالافمبالوص ال
 الحنمص الوص الال سصالاحلهلل  الو  ال ا ال  الاو سب الوالالع  ل  ال  ال ا ال  الالأهبالالهلل 

.أهبالال صو الحنمص الوص الال سصالالهلل ئ  
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ول ال ا الان ألال  ل  الو ا الاله االأ ر الو صالأهبالالهلل  الواالوجصفال أ الا أل ال
والأعصعب الوواالوجصفالا صا النتارالوأا ا الأ م الال   ار الوواالوجصفال ألج  افالل ع ال

.أا اهل الوص البع   
حلو الوص ال  ال  ألال  الهؤالرالان م الووص الأ م الول ال ا اله االأ ر الل ج الا

.ا أل الوالأعصعبالووص الأ م الال  صالبال ص الوالضر الو   الهب االارال الو صما ال  
فعص ال  الع   الهب االان بالال ابصالال  اله هالمثاتهالواأا ج الأ العأ نالاةالوأ ال

العأ  ال ل  الوأ الععص اله هالالأ ب الوص التؤورالانش اخالويفالالس  الوافرفالوش واف
امارتا   الو الالفعص ال بالبص نال هلل الال  الهب االالس  الأ العض ال صا الهل هالال أ  ال

ال ال زا الالهللص   الو  فالبعض   الراالافأل الأوصارالالهلل  الوفأفالأ ا   البا الالأااو ال
.وص الاو   الالهللص نالوالاع الف  الويفالأهص الال اب الواو اف  الو    

 ص الوص الا رتا   اللص  اله االول رث ال  الأ م اله االالعسألال  اا الو  م ال
.واسألهت اللص  الو  العسص الب الول ال ا الوص الال     

أولئ الال رث اله الالش خالو صالالعزعزالب الو صالاةالب البازالوالش خال مصالب ال اقال
.الع  م الوالش خالم خالالأ جيأل التم  الاة  

ل صالااأ صالالش خالم خالالأ جيأل الالش خالاب الو  م اليفالو اتسال مص ال أمبال  ا ال
مثالب ال االاسصهال"ال  الاةال ع االب ا  :"الا ر ال صتفال  الاب الو  م الأالالوهنالا ل الوب

وا  الاال أما الال ا بالو  ال ل الااأ صهالالأ جيأل الوأعصهالالش خالاب البازالوأثىنالوص  ال  ا ال
فماال ا ال  الاب الو  م ال الالأ الع سألالالأ جيأل الوص الا هلل البهللما  الا  الو صفالوجصال

. الوالالفوألاله اليفاله ا"مبالاب الو  م الوص ال  سص  مبال :"الوملالع بالأ صال    ال  
وملالع بالأ صال    ال ل ال  ال  ا  الاب الو  م الوجرل الاصتهالوتب خالاص  اليفال

.العص الو  ا أ اليفالالهللص     



 

12 

بعصالمصالاةالوال  ارالوص  الوالسرسالوص الال يبالال(1)اا الالش خالم خالالأ جيأل الال-1
. ص الاةالوص  الوبص   

زو اليفالأول الأ ال ع  الاةالالال(2)ال الب ئا الل ع الاوعا ألع الف صالتأع ال  ا:الأ االبعص"
خلص  ال ع  ال ا   ال ص  الجبرل الوو مأ الوأعاالالال  أضنالا أر االباخلص الوالال ص الاليفال

.الأ ا    ال  
وهو االا   اليفالاوع  الا   اللألب اال ع  ال ا   ال ص  الالبع مأ ال:الواا اليفال  ألال  ال ال

 فالوا   ال  ال ل الوص هالوص ال ص  الوابأ ارهالوجرل  الوالال ش  ال ع  الاو ص فاللصم ص
وص الوألش الوص الال ج الالر  الجبرل الواألىالأ ال  الزو الأ الاةالب ا  اليفال بال وا الف  الال

.ال(3) افألالأوالاا ال  الاوأ صهالو ا  ال  الاهلل  ال االا هال  البص الان  الأوالأ مأ االال  
ما الواصتسالفع  ص  االأ الةال عااال ع  ال ا   ال ص  الب الو  أضنال  ا أ البوبالشنرالوص

الباخلص الأوال اال اليفال و عا الوبسألا الوبصاااا الو صب ا الوأا الب  اا ال  دزهالأ العو  الخمأصااال 
أ و أ  البباله الالعصنالب ا  الو  ا  الووص هال  ال  ا  الال ا   الال الالالع   الو  االوأا ال
 هللأ الوص الوألش ال ماالعص  الجبرل الوأ ال ل الالالع ايفال ع أ المثال أل الأا الاا ال ل ال  ألتا ال

.الو عأ صا الل ال  شأل ا الل ال صتهالالل   
-تم الاة–ه اال رهالالش خالاب الو  م ال  

 
الالخي  الوص ال  الل الوص الوف  ال االيفال رهال:الوأا  ال:"مثالاا الالش خالم خ

  الاةال:الالوا  ال  الالأ اا الوا م الب الال   ض الو  اف  ال  الع   ال  الاحلص ل  ال
 الأعضا ال  الخمال  الالوأا الوالهلل  الب ا  الف فالالعاملالوه الب ا  اليفال بال وا الو االف 

.الو مجا البص الان  الوأ مأ ا  
                              

". ث افالوص الاةالو  اع أ الخلص  الوالألخالوص ال  الزو الأ ال ع  الاةاللص ص ال ا   "يفال أا ال اهال (1)  
.ع سصال  ا الاب الو  م الوملالعما الاب الو  م ال  اله االال    (2)  

 باله هالال  ااافالوام أ ا افال  الاب الو  م الملالمت  الالش خالالأ جيألمي الا صهالوملالمت  الاب البازالوالع  م الا هلل ال  ال (3)
. اع صاله ا  
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.الال(1)مثالأ  التم الاةالع  ال آ  هالوص الاب الو  م ال  
:اا الالش خالو صالالعزعزالب البازال ؤعصا اللصش خالم خالالأ جيأل الت  الاةالا م  ال-    

احلمصالةالوالسرسالوالهللرهالوص التب  الاةالووص ال ل الو    الو  الاهأصىال"
.الالهبصاه  

:الأ االبعصال  
الأ جيأل اليفالالف صالا صع الوص ال اال أ  الأ  ااالالعر  الالش خالم خالب الو صالاة

ب ا الانخل الالشألو  الوالع ص  الوص ال ث افالوص الاةالب  اا الف فالوألش الوابأ ا  الوص  ال
.الابأ ارالعص  الجبرل الالالعشاب الف  ال ص  ال  

نول ا  الالوالألخالوص ال  الال ويفال ث افال ع أ اللع اخهالبعصم الو  رو الو    الو ررال 
زو الأ ال ع  الاةاللع اخهال ا   الببالاصال عأ المج ع الب ألارسال ؤل  ال    الاةالفمل  أ ال أابا ال
و   الال ا صسال ؤعصا البانخل الالشألو  الوالع ص  ال ماالأل  أ التخا الو  ما الوص الأهبالال ص ال

.ال الاةاللص ص ال ا   ال  ال ع :الال ا ص الباحلص  الواال اخالوتخا ال اف ا الشاف ا الوص ال  الاا ال  
.الفجزاهالاةال  ا الوزاخهالوصما الوهصىالو  ف  ا الوا  الب الومبؤل ا  الالاوهللصم ال  

وبا مص الف  اال أا الو   الال صتال   الال ا صسال شأمبالوص الأخل ال   سال  ال
الوأا الوالهلل  الوص ال ث افالأ ارالاةالو  ا  الووص هالب  اا الف فال ص  الوالألخالوص ال

أا ال شأمبالوص الا   ال   سال   صسال  ال رهالوصمارالالهلل  المج  الأهبالال ص ال ماال
اوأ ص  الواوأم ألع الو  ال رهالالالس اب الوالأابع التانالاةالو الا م  الوتم  التم ال

.وابع ال  
ف هللم الاةالبم ا  الاحلهللىنالو  ا  الالعرالأ الع   الب الاوهللصم الوأ الع   الب الاحلج ال

 الوجيعص االو عاهالوبا ألال   اا اال  الأ م الاهلصىالوع ا الب الاوع تسالوأ العضاو الاو  ب الوؤل 
.الوأاساتالاحل الوأ الع  أ االمج عا الوص الخع  ال إالاص اهالب  اا ال ا الويلال ل الوال اختالوص  ال  

                              
(8-3)الص (1)  
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.الب البازالبا  الاةالوو االو  الالو صالعزعزالب الو صالاة:الاال الال   ال االو  التب ال  
.الو ص الاةالوبص الوص الا   اال مصالو ل الو    ال  

/ال3/ال3 العاهالمخاتافالال   ثالالعصم  الوامفأارالوالصو سالوامتشاخالالالأل   
هدال1404  

   ا الالش خال مصالب ال اقالالع  م 
ل صال ص التم الاةال أا الأ   الالش خالم خالالأ جيأل المثالاألأهالمثال أ ال االال- 

:العؤعصالأ اهالالأ جيأل ال  أسألا اللص  الون   الوص الا هلل الف ا   
ةالوص الا   اال مصالووص ال ل الوأ  اب الو  الاحلمصالةالت الالعصم الو ص الا"

.ال  ع  البد هللا ال االع هالالصع ال  
:الأ االبعصال  
واع  الباة ال  الشألوتالالواأ  ال ل  الاحلمصالة الحنمصه الوالاهللأع    الوالاهللأ  أله "

اخ الد  الو  العضصبالفرالهدا ال  الع صهالاةالفرال ضباللدأا هلل ا الو  الب ئافالأومال 
الوأش صالأ ال مصا الو صهالوتب ل ال.و صهالالالشألع الل وأش صالأ الالال ل ال الالاةال. دل

ال.ووص ال ل الوأ  اب الو  ال  ع  البد هللا ال االع هالالصع الوبص ال هللص ما
الف صالاألأفالالوأا الال  الأل  الأ  ااالال اابالالش خالم خالب الو صالاة:الوبعصال

ااالالأ جيأل اليفال ث افالوص الاةال عااالو  اع أ الخلص  الوالألخالوص ال  الزو الأ ال ع  الاةال ع
ال:الخلص  ال ع  ال ا   الف جص  ال أابا الا ما الاألتالف  ال ؤل  الاحل ا  الالأال  ال

 ث افالوص الاةال عااالب ا  الو  ا  اللصالل الالوأا الوالهلل  الواممجا ال:الانواال
ال.الوالع بالوال األسالوص ال ل ال

 ث افالابأ ا  ال عااالب ا  الوص الوألش الابأ ارال     ا العص  الجبرل ال:الال اا  ال
ال. ال و   الوالالمت  باللصالل الالوأا الوالهلل  الواممجا الوص ال ل الوو مأ ال  الا
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 ث افال ع  الاةالخلص  البعصم الو  ا أ ال  ال اا الوا  الوب سألهالو مع صهال  ال:الال ال  ال
ال.الالعص الوام ا  ال  ال اا ال ا  الو مع صال ل المباالا ص الو الالهللص الوان م ال

ب ا  اليفالانتضالأواليفالانتضالال باا الا  الاحلص ل  الال ا ص البم الاةال عاا:الالألابع ال
ال.الووص الالعألشاللصالل الالوأا الوالهلل  الواممجا الوالع بالوص ال باال ال

ال.ال اواتهالال   الباوع  الال ا   ال:الاخلا هلل ال
و بال االاألتهالف  الاحل الفعص الاةال عااالوص ال ص  الب ا  الو  ا  الخ الوص  الال أل  ال

 أا الاةال عااال  ج  اللصعص اليفال عافال أعصخسالووص الوج هال أ  و ال عص   اللوبال  الاألأالال
ال اعنالوخل الوص  الالهلل  البما او االال  ل  الوال عص  الواماألاتع اليفالأ اخعثال   سال  صهال صال

ال.الالأ ا ألالووص الوج هال أ  و الوخ الوص  الالع بال  الوج  ال
ال.المثالأ  اليفال  أل اال

وبار الال   الباحلص  ال عص هالبصالل الالوأا الوالهلل  الوالع بالوال األسال:المثالاا ال
واممجا الو ل الن الال   الب ال  اا المتاهالاو ااض اللص   البعص الاةال عااالب ا  الو  ا  ال

ال.الفد اال ا الوص الاةال عااالب ا  الو  ا  الثابأا الهب هالانخل ال ا الا  ض البا ر الهباال
ال   الباحلص  الن الال   الالهو اواتالال   الباوع  الال ا   الواج ال  ثال هللأصزال

ال.ال  الف  البا بالجي ال اواتهالوتخهالوص الاا ص ال ا  اال  ال ا الباحلص  البا بالفوبال االابأصزال
وأبم الاةال عااالأ الجيعص االمج عا ال  الاوأعاوا الوص الالربالوالأ  ىالوأ الع  ئالل اال
  الأ ألااالتشصا الوأ الع سألااالباحل الوجيعص اال  الأاساتهال ا الويلال ل الال اختالوص  الوه ال

ال.الال ألع الاف  ال
ال.(1)هدالال4/1404/ 1 اليفالاال ال ا   ال مصالالساقالالع  م

ال:أا  

                              
(.الالالال111ال-3 1)الص (1)  
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هؤالرالالألجا الانا عارالوه الال م الالعمال   الو  اليفال  اا   اله هالاللعربسالو  م ال
 الو  الهلاالخالالفالوص ال   ىالووت الو صفالو  رصالهؤالرالالألجا ال(1)اللصع ررالال  ررال

ال.والالب ماالاب الو  م التم الاة
والال ألاوا الوالالاج  الوالال مبالالفرال صاه  الوالال ا ص ال  الاب البازالوالأ جيأل ال ال

والال  سبالوالال   ال  الاب الو  م الن الا م  العألعصو الوج الاةال عااالو رت   ال
ال.احل الوع سألوا الول الوص الال   ال
عاالأع االال ع ال    اال  ا االا ا  البال هللطالش صارال:ال))الول صال    االا  الاةال عاا

ال((.ةالول الوص الأا هللو الأوالال الصع الواناألب 
ال.ه االلشألفا ال   ا اللصهللص   الوالهللص   الالساخا الو  

ال.الص  الاا ألالهل الواتف الختجاهت اليفالوص  
ال

                              
:فص أم بالأهبالالهلل  الب   الالشاوأل (1)  

ال.  االمجعأ االعاالجألعألالافا  الال نالفجئىالمب ص  الأولئ الأبا
.ول م  االأهبالانه ارالمب بالهؤالر  
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 .تطبيق أبي الحسن للمجمل والمفصل: ثانيًا
 
 . على سيد قطب المعروف بالضالالت الكبرى -أ

ال:الاا اليفالبصاع الالشألعطالال الثال  الال   الان  الال ج الانو 
ال-أعضددددددا ال-  ددددددصسالاحلصدددددد  الواال دددددداخالوصدددددد ال ددددددبال ددددددا و  ددددددصسالال  فاادددددداالهلدددددداال ددددددص البع"ال

وهددددددد ال(ال1/101)و دددددددص االأوا دددددددىالبعددددددد الام ددددددد سالوصددددددد ال ر ددددددد الانو اليفالال دددددددر اليفال
و ددددداهألال ر ددددد الأاددددد العو دددددألال ددددد الادددددا الب  دددددصسال ال دددددألعفاليفالا دددددنالال ددددد  الب  دددددصسالال جددددد خ

أ اخعدددددثال ددددد اال الفو ددددد الو دددددص االأ ددددد الأ اخعدددددثالال اوص ددددد الأ اخعدددددثالال جددددد خ الال جددددد خ
مدددددبال مدددددبالوصددددد ال لددددد الاو سدددددبالن الهددددد اال دددددرهال مدددددباللددددد  الأاددددد  الهددددد االالودددددرهالاف

ال"ال1جدال/ال101 الف  اال ر  الصال(1)بسألعف
وادددددددا اليفال اادددددددألسالأل اهدددددددااليفال هللدددددددجصالشددددددد  ا اليفالودددددددص الوادددددددصالبدددددددئبالوددددددد البددددددد صال

ال:الاا 
الشددددد خالبددددد صالااددددد التمددددد الاةالتجدددددبال ددددد الاوهللدددددصم  الهدددددصاهالاةالبددددد  اا الو عدددددااال"ال

ال.جبالجملهلل ال االعألىفاجت ال االاةالوزالوالالال( )وص ال ربالب  ال االاهلصى
لدددد الأادددد ا ال ددددال الف  دددداالأهددددبالالهللدددد  الوا ماودددد  الولدددد الأادددد ا الوافدددد الف  دددداالاحلدددد ال اللو دددد ال
لدددد  البعدددداملال ددددصعثالوالالودددداملالف دددد الوالالودددداملالبالأ هللدددد الو  ال ددددا الاددددصال أدددد اليفال ددددر ال

ال.ال أل   فد الالألجبالتم الاةالأخع الل   
اشددددأ بالالا اوددددصالالأ هللدددد الو ددددصالأهددددبالالعصدددد الالدددد الهددددنال ددددم   سالبددددانثألالوانبدددداا صال ددددا

هبدددددا الوالالعوصددددد الالألجدددددبالأ العشدددددأ بالبودددددبالشدددددنر الو منددددداالعوصددددد ال ددددد الومدددددباليفالومدددددبال

                              
 ر  اليفالو صسالال ج خالواحلص  ال ألعفالااع الالسألا  اليفالب تيتالاحلصعصالوام رصالول  المبجمب الولو   الأا الجتعبالالال (1)

ال .السألعفالاو سبال مر الو ألخالب ل الأا ا الالعصمارالوأ وا   
الهد الالد  الأتبدبالتبد ل الباهلدصىالوخعد الاحلد  :اللأعألع الالالع سدألهال الال االاهلدصىالالوا دب الادا ال عداااهلدصىاله داالبداال ( )
ال.ا ع 
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وهناااااار اعتراثاااااات  ميااااارا  ن اااااا  اااااا هااااا   ااااا ا  أ العدددددص بالال  ددددد ال ددددد البابددددد ال ال
ال.( )و ن ا  اا ها  خطاأ

ال:  الاوهللا بالال الالالأتاهاال  ابا الف  الأوالوص  اليفالاالاأ اخ
عدددددألىالأ ال دددددبالشدددددنرالاةالف ددددد  الالال ددددد  البماددددد العدددددألىالاحلصددددد  الأوالام ددددداخ الأ البماددددد الال-1

الألجدددددبال!ال  ددددد  الأهدددددبالاحلصددددد  الوالام ددددداخالالددددد ع الع  لددددد  الأ الاةال دددددباليفال دددددبالشدددددنرال
 اشددددداهال ددددد ال لددددد الاعددددد  اللددددد ال صمدددددافالال دددددا ألالف  ددددداالع  م ددددداالبددددد ل  الو عددددد وتال ددددد الملال

ال.الع   الواا ال سألالوواا اله هالالوصمافالو صالأهص االيفاله االال   
  البددددد ل الأ الاةالخ دددددبالأهدددددبال سدددددألالو دددددصه الع  لددددد  ال دددددبالشدددددنرالهددددد الاةال ددددداالعع ددددد

عع دددددد  الأ ال!اليفالالعمدددددد خالهدددددد اال الوانتضالهدددددد هال الوالشددددددجألسالهدددددد هال الواوألو دددددد الهدددددد هالالال
 دددددبالشدددددنرال صددددد الةالو دددددبالشدددددنرال صددددد الة ال ددددداالع  مددددد  ال ددددد ال لددددد ال صددددد الال دددددأل  الوال

ال.( )الالانش ارالان ألىالال الو صاا
الألجدددددبال مددددداالاصددددد اللوددددد الملالعأجددددد اللصعصددددد ال ددددد الأب ابددددد الوملال دددددرت اللددددد الاحلو  ددددد ال اددددد ا ال

فصددددد ال صمدددددافال دددددبالشدددددنرالهددددد الاة الفددددد    الال دددددا ألالف  ددددداالأاددددد الع ددددد  ال!اللددددد ل ال( ) فأل ددددد
ال.الباحلص  الوالام اخ

ولدددددد ال ددددددا ال!الأ ددددددربالخل ددددددبالوصدددددد الوودددددد ال لدددددد الأادددددد الوادددددد اليفالوجدددددد الو ددددددصالال ا ددددددألال
ف دددد الال-و دددد المجصدددد الهددددؤالرالو ددددصالال ا ددددألال ددددبَّالاةالال-ععأ ددددصالأ الاةال ددددبَّاليفال ددددبالشددددنرال

ال.؟الوا اال  تال   ؟(4)فصما اال اتب 

                              
ال . شو  اليفالج  خالالهللص   الال ع الب   االارالفالب صالاا الالوربىال (1)
ال .ه االالصفا الو الأهبال سألالعشمبالارسال  ف  الو صسالال ج خال    ال ( )
ال .م الوا ألهالا بالأ العهللج  المجا الو صالال ا ألالبهلل  ال  عص الوبعصال ل ب صالاا الاع الب  صسالال ج خاليفالا ال ( )
ال .هب هالالش   العألخالال ا    الوان  ا الاوهللصم  ال بالا صالع ج ال االارالفالب صالاا ال (4)
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الف الوالالع   دددددنالأ الا ددددد  الاجأ اخا ددددد ال اجأ ددددداخا(1) ددددداالع   دددددنالأ الازعدددددصالوص ددددد فدددددما  ال
ابددددد ال جدددددألالوال ددددد و  الفدددددألفالعددددداال  ددددد ا الو ددددد  البددددد الوددددداو اليفالالع  دددددصس اليفالال  ددددد  اليفال

ال.ان    اليفالاحلصعث اليفالأب ا الالعص ال ص االوب التجبالل  ال  ل 
 هللددددددد  االأ الا ددددددد  الهددددددد التجدددددددبالاسدددددددصالاحلددددددد الفزلددددددد الاص ددددددد اليفال هللدددددددا ب الجيددددددد الأ ال

اللشدددد ا الان دددد ال دددد الأجددددبالأالالع ددددرتواالهبددددا ال مدددداالأادددد الجيدددد ال عددددألهالهدددد  هالاوهللددددا بالو ُ دددد َّ
ال.يفالاحلو الل الأوالوص  ال( )أالالع اا

ال ألف ضاليفالخو   اال( )ه هالخو   االال الاصو الال ارال ل  االأ الال ص 
ال.الأ الال ص الأاألاليفالخو   اال  الالأ ألعط

 الالسددددددرسالاوألجئدددددد ال  أل دددددد الواخلدددددد اتجالو ددددددصه ال فددددددألا الواصدددددد  الاددددددا التبدددددد  الاةالوص دددددد
والهللددددرهاليفالاخلدددد اتجالأادددد اال ال  دددد س الوو دددد   البددددمع ال ددددر الأهددددبالال دددداتالوملالع ددددبال لدددد ال

ال.يفالاوألجئ 
 ددددد تال ددددد   ال!الاخلددددد اتجالأهدددددبالو ددددداخسالأهدددددبال دددددرسالأهدددددبال ددددد اه اللوددددد   الأهدددددبالاصددددد ال

ال ددددديبالوص ددددد الالسدددددرسالوالهللدددددرهال ددددد عألا الشدددددصعصا الأشدددددصالرددددداال ددددد تاليفالاوألجئددددد الرددددداالعدددددصلو ال
الالاألفعدددددد الفدددددد فالاددددددصتهالال(4) الف جدددددد الاالوأددددددصا ( ) ددددددألعطوصدددددد الأ الامفددددددألا الأشددددددصال دددددد الالأ

ال.والالجنعص ال  الالوافألع 

                              
اله هالالزعاخافال (1) ال !!هبالالهللص    الال ع الااأ صوهالزاخواالوص  ؟الب  
ال.هب االانبص  الف  الاا اليفالاحلو الل ه اال ع اليفالالهللص   الال ع الااأ صوهالجمل الووص الوال(ال )الال

ال .ه اال ع اليفالالهللص   الو  دزعبالن اخعثالاخل اتجالوص   ال ( )
أع اله الاالوأصا ؟الهباله اليفالالصفا البال ا بالو الأهبالال ص الو بصا الالهللأاتالوص الارهل  الفصهلل صالاا الارالفالالال (4)

وال   ال ص الال أل  الو عا بالالس افالال-وص  الوبص  ال ص الاة- ربىال   سال   االالاع اليفالايبالاةال  ب الويفال  اب ال مصال
وال   البمزل  الالألو الو اواتالاوعجزافالوال   الباالشرتا   الال ال  الوا هاال  الالضرالفالالوربى؟الف بال  الاالوأصا الأ ال  رب ال

ال !!لصصفا الو ألخالأا ا الالعصماراليفالا صهالجمل الو هللص الالهللأاتالوص البصو الان ألىالالوربى؟
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ابددددددأ  ال مدددددداالأ ددددددألفالوالأددددددزهالباهلددددددصىالوالسدددددد ا  الواهللددددددم الاةالبدددددد  اا الو عددددددااالأ ال
 ".ال(1)عألم الوأ الع  ألالل الزلأ 

ف دددد االاوددددرتاهال  دددد الأاددددد ال ددددا اليفالبدددداب الأ ددددألهال مدددددبالافمددددبالوصدددد الاو سددددباليفال ددددد ال
ال.أهبالال ص الوا ه 
ال.بضر الب صالاا اليفال  اا ال  ال ر  الواصال أل اله 

مثالأ ددددد فاللددددد ال ددددد ه ال  دددددألاليفالمدددددبالافمدددددبالوصددددد الاو سدددددب الف ددددد البال هللددددد  النهدددددبال
الهللدددد  ال مددددبال ر  دددد الافمددددبالوصدددد الاحلدددد الو مددددبال ددددرهالاو أددددص الوصدددد الاوعددددىنالال ا ددددب ال
فسددددددددداتاللددددددددد ال ددددددددد ه ا اليفالافمدددددددددبالواو سدددددددددبالالددددددددد  الا رتوددددددددد الوالالععألفددددددددد الان ددددددددد ل   ال

ال.لشألعع الامبر   وا ه ال  الأهبالالعص البا
 دددددددألىال ددددددد ال ا ددددددد الأهدددددددبالالهللددددددد  اليفالبددددددد صالااددددددد الو دددددددال   الوت ددددددداه الباخلادددددددماليفال

ال:أ وا   الوص الب صالاا الب  ل 
وعأل دددددنال((الوه دددددا الاورتاادددددافال  ددددد سال   ددددداال ددددداالهددددد ال ددددد ا الو   ددددداال ددددداالهددددد ال ادددددم))

 دددددددد الأخا البدددددددد صالاادددددددد البددددددددال   البدددددددداحلص  الوو ددددددددصسالال جدددددددد خالبددددددددال ص الوع دددددددددز الوصدددددددد   ال
ال.أ اخعثالاخل اتجالال رس

 الأ الأبدددددارالخيادددددؤه الوعدددددأل    البدددددال ص الواخلادددددماليفالاورتااددددداهت الوععأددددد تاللهللددددد صالفعصددددد
ال.اا البا  ب

و الالفمادددددددددداالأ ددددددددددر الالالأاددددددددددألأال ر دددددددددد الوالالأشددددددددددأ بالبشددددددددددنرال دددددددددد ال:ال))وأ دددددددددد ا الع دددددددددد  
 ددددددددد الال ددددددددد  الان ددددددددد اليفالوددددددددداهال(ال )ادددددددددا الهددددددددد االيفالبصاعددددددددد الالشدددددددددألعطالتاددددددددد ال((. لددددددددد 
ال.هد  14

                              
ال.  ألالل ااصع الواو وألع الوص  هو االوملالعهللأال (1)
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 دددد المبدددداالعهللددددأ   الوأادددد الفو دددد الختاددددنرالالعصمددددارالالدددد ع الوألفدددد االاددددرل الو ومدددد االوص
ملال  ددددألأاللدددد الأ ددددر الوالال شددددأ بالبشددددنرال دددد ال لدددد الو ددددأل    البددددال ص الو مددددبال مصدددد الوصدددد ال

ال.  سص 
(ال1)هدددددددد التاددددددد ال  14وا ص ددددددداالعدددددددصونالف  ددددددد  اليفالشدددددددألعطالجصهللددددددد ال دددددددمت اليفالوددددددداهال

بدددد صالاادددد الأادددداال وصمدددد الوص دددد اليفال ددددال ال  دددد سالو  دددد سالجددددصا الوأادددداال دددد ال(:ال)) )وجدددد ال
  ال:الو ددددص االاددددا ال( )ادددداالالدددد  ال سددددصع الللهددددص وأالال(1)مجصدددد الالدددد ع ال دددد تو ال دددد ال أ دددد 

  هللددددد البددددد صالاادددددد الأفضدددددبال دددددد ال  هللددددد الابددددد ال  دددددد الوأاددددد ال  ال   دددددد ال  هللددددد الابدددددد الال
  دددددددد الفددددددددرال زعددددددددصال الالاهللدددددددد  اليفالالهللدددددددد فالوالال   دددددددد ال عددددددددىنالالال لدددددددد ال الالاةال االادددددددد ال

ال. ل 
و وصمدددددددددد ال ددددددددددإالأشددددددددددألفال االشددددددددددنرال دددددددددد ال لدددددددددد اليفال أددددددددددا الالهللددددددددددألاجالال هدددددددددداجالال

 الأ البددددد صالااددددد التمددددد الاةالتجدددددبالادددددبالالهللددددد  بالو عأ دددددص ال ددددد ال لددددد الال اددددد ال االا 
فضدددددبالالهللددددد  بالو ددددد الأاددددد الوصددددد الاهلدددددصىال:الوهددددد الع ددددد الأاددددد ال هللددددد ال ددددد عا ال االأ الع ددددد  

ف ادددد اليفالأ اددددارال  دددد س ال دددد ال لدددد ال دددداالشدددد  ال أابدددد الف دددد ال دددد ال و دددد اللصمجأمعددددافالأوال
ال.( )احلو الجباهص  الافأمعافالوه هالالال عىالو صالا  او ال الالالو أل

 ددددألالهددددبال هللددددأا  الالأ ف دددد الب   مدددداالجملمددددبالافمددددبالوصدددد الاددددات البدددد الهدددد ع الال دددد ل الواا
او سدددددبالأوالأاددددد البدددددأعجزالوبدددددأعص الأ ال دددددبال ادددددارالمبددددداالف ددددد الع ضدددددفالول دددددصال دددددا الجصالددددد ال

ال.يفالجصهلل ال مت اليفال  ا  الب صالاا ال  المت باليفالالأموعبالو ص الُ   ب

                              
ا أ االبشألعطال وصم الف  الوص الب صالاا الفص ال:الاخو اليفاله هالا صهلل الأا العألخالوص الب صالاا  الف ا الل الأ صال  ااش  ال (1)

عمفالبم الشألعط الوال اهألالأا الالالعهللأا  ال ل ال   الوه العصاف الو الب صالاا الوعألخالأا ا الالعصمارالف  الوعأل    الباخلامال
ال .وال ص الوالزعاخسالوص  

الالاصت ال االا م اله االالألخ الو  اال   التخخفالوص الانهص ال ماال صونالف صال  ع الأهبالالهلل   البصفاو الو الب صالال ( )
ال .اا 
هصاهالاةال االاهلصىالوعأل نال  ال:الاخو اله االيفالا صهلل الاوعألوف اليفال مت الفاةالأوص الباحلا  الوا ص االعصاف الو  الوع   الال ( )

ال .أ اخعثالاخل اتجالااأ صهالبال ص الوالزعاخسالوع دز الوص   
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ب ددددد الأ دددددألالأعضدددددا العأسدددددبالبدددددالورهال ددددد  البددددد صالااددددد الوهدددددنال هللدددددمل ال:ال"الفممددددداالاالددددد 
ال.ال ضاعاالبمب   اال عناليفال   ال  

لدددد الأينال ال دددد الجز ددددا الوع   دددددا اليفالف مددددنالودددد ال أدددد البددددد صالاادددد الو  اال دددد الوأ ددددد تهال
ال(1)وتأعددددد الأاددددد ال سددددد  اللددددد  المب ادددددنرالو ص أددددد ال مددددداال ص ددددد الالشددددد خالابددددد البدددددازال ددددد ر ال

ف ددددبالأ دددد  الهبدددد االأاددددألتالااوددددصسالاو ازاددددافالوأادددداالأاع ددددصالااوددددصسالاو ازاددددافالومص ددددا ؟الواخودددد ال
ال.أ الانل اينال ص  

أ الالشدددددد   الاددددددصال ددددددص اهالول ددددددصالابددددددأاا ال سدددددد   الالالال هللددددددأا  ال   دددددد :الوا دددددد  
ال.وا ه الأ الع  أ االأعماال ع االف  

وأ ددددددددااللدددددددد ال ال دددددددد الجز ددددددددا الوع   ددددددددا الواخو دددددددد الأ البدددددددد صالاادددددددد ال سدددددددد  اليفال أ دددددددد ال
لددددد الهددددد االالأ دددددص الالالعسدددددصتال ددددد الواادددددبال:الو  اال ددددد الوأ ددددد تهالولددددد  المب ادددددنرالف  دددددا 

ال.فضر الوم العصونالالهللص   
او ازادددددددددافالوافمدددددددددبالواو سدددددددددبالولدددددددد الاصددددددددد الجاز دددددددددا المبدددددددداال  دددددددددألاللأجددددددددداوزفال دددددددد   ال

وابددددددأ    البامبددددددرهالوأهصدددددد الولدددددد العأ دددددداو الالعصمددددددارال دددددد ال  ددددددصاتالان ودددددداهالالدددددد ال
أ الاحلصدددددددد  الوو ددددددددصسالال جدددددددد خال دددددددد  الو عا ددددددددبال:ال هللددددددددأ   االن ال عددددددددىنالهدددددددد االال دددددددد  

 دددددد افالاةال دددددد  الوالاعدددددد اليفالأ دددددد ا ال مددددددصال دددددد  الوال دددددد  ال صدددددد الال ددددددأل  الوأزل دددددد ال
ال. االهتصخالب الالألو ال االارالفالأ ألىال س ال ص اال  الوص 

وواةال ادددددد الحلددددددأل الأ ال ددددددؤخ الوصدددددد الهدددددد االانبددددددص  الاوددددددزو  الوهودددددد اال ددددددألىالهدددددد اال
الألجددددددبالعسددددددبال االهدددددد هالالصتجدددددد اليفالخفاودددددد الودددددد الأهددددددبالال ا ددددددبالويفال م دددددد ص الال ابددددددصال

وصددددددد البدددددددا الأ مددددددد الالألو ا   ددددددد الالوابدددددددصاللصمجمدددددددبالواو سدددددددبالاو دددددددرت الالددددددد  الالالخياددددددد
ال.ان   ال م  ر الوالال ا   ا ال

                              
ال .ه االالالعسصفالج ابا الهل االالشأل الأبصا  الف  الع أضنالج ابا الع اب ال االف  ال  ال صال (1)



 

23 

 .-رثي اهلل عنه–حسان على الصحابي الجليل  - 
الالشألعطالال اينال(ال  14)اا الأب الاحلهلل اليفالل ارال مت الشع ا ال

ااودددددصسال  الالودددددرهالافمدددددبال مدددددبالوصددددد الاو هللدددددألالهددددد هالال اودددددصسال ددددد    الأهالال؟ال"ال
مثالاددددا الأادددداالأج دددد البعددددصسالأ دددد تاليفالهدددد االان ددددألال   دددداال دددداالهدددد اليفالز دددد الالسدددد اب الو   دددداال

 الز ددددد الالسددددد اب الف دددددصال وصددددد ال ددددداالبعدددددصالز ددددد الالسددددد اب ال ددددد الالعصمدددددارالوان مددددد الأ ددددداالوددددد
 هللددددددا البدددددد الثابدددددد اليفالوا شدددددد الأهالاوددددددؤ   ال مدددددداال وصدددددد الأهددددددبالامفدددددد الفأل دددددداهالال ددددددارال

 مددددددداالجددددددألىال ددددددد الالددددددد ع الواعدددددد االيفال لددددددد الفوااددددددد الوا شدددددد ال دددددددصاف الو ددددددد الال(1)بال  دددددداف
ال:الالالأل  اله الال ا ب:الو    

الفد الأ الووالصهالووألانالالالالالالالالالالالالالاللعألضال مصال  و الواار
ال  ادددد ال  ددددألال دددد ال ر دددد الوهدددد اليفال  ادددد الال دددددزا الفابددددأصل الب  دددد الالشددددعألالوهدددد اليف

فدددد الف ددد الخفاودددا الوددد الودددألضالتبددد  الاةالفابدددأصل البماددد البدددأل رال ددد الال  دددافالهبددد االال  دددد ال
 ددددد الااددددد البصهللددددداا الاددددددا ال  الدددددد الاو ددددداف  الوواددددد اليفالودددددألضالوا شددددد الواهتم ددددداال مددددداالأهتم ددددداال
اددددد هالالالو دددددصالاةالبددددد الأ البدددددص  الواددددد هالولوددددد الشددددد  اللددددد ال  اددددد ال  دددددألال ددددد ال ر ددددد  ال

 اددددد الانو الوصددددد ال لددددد الاو اددددد الهددددد االوهددددد اللددددد  اليفال دددددرهالاةالوالال ددددددرهالف مدددددبالاو
ال.تب ل ال ص الاةالوص  الوبص 

   الهدددددد االالوددددددرهالعؤ ددددددصالأ الأبدددددداالاحلهللدددددد الالالععددددددألهالافمددددددبالواو سددددددبالو ددددددصال:الأادددددد  
ان ددددد ل  البدددددبال ددددد الهددددد اال ددددد ال سددددد هالأهدددددبالالهللددددد  الفددددد ه العدددددأل  البددددد اله ددددداالوه دددددا ال

ال.لاافبصو ال    الو ألٍوالأوالأا العأعمصال  باله هالاو ا
  الاددددددد هال هللدددددددا النهالاودددددددؤ   العأضدددددددم ال:الف دددددددباله دددددددا الواادددددددباليفالالدددددددصا االع ددددددد  

ال.ال  الو التب  الاةال ص الاةالوص  الوبص الوه االأ صال أمرفالل ظالال  ه

                              
الَوالَِّ  ال:الالع جصاليفالالألواعافالال ابأ الأ الال ارالت  اال هللا التانالاةالو  البال  افالو مناالابأش صالتجبالب  ل ال عااال (1) ِِ

ُ ْ اللَُ الَوَ اٌ الواَل ألَُهالِ  دْ الِ  دْ بما الع  الو الوألضالتب  الاةالوبما الاصالأ اب الشنرالال-تانالاةالو  ا– الفألخفالوا ش الِ   ال َدَ اَّ
ال.  الالع ا الال  ال  وصالاةالب 
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ا أمدددددا الالص دددددظالوددددداالمصددددد الوص ددددد الاودددددؤو ال"ال  ال ددددد الشدددددألو الالأموعدددددبالو دددددصالان ددددد ل  ال
ال.العصمارالف بالان ألال  ل ؟الوهبالعصو  الواابالفضر الو الان  ل  الوبا أل

    دددد الأ الاحلهللدددد ال االال ددددد  البددددال الهدددددنال))ل ددددصالاااشدددد ال دددددرهالأ الاحلهللدددد الهددددد االيفال
وب  ددددد اللددددد البادددددر الا لددددد الجملمدددددبالافمدددددبالوصددددد الاو سدددددباليفالاضددددد  ال هللدددددا الال(1)((أ هللددددد 

تادددددنالاةالو ددددد الوأتاددددداهالالددددد ا الفعدددددر الوددددد الودددددألضالتبددددد  الاةالوب  ددددد اللددددد الأ الال دددددأل  ال
زوددددد هالوصددددد الاو سدددددبالاو هددددد هال مددددداالشددددصخالو  ودددددصاليفالهددددد هالال ضددددد  الوملال مدددددبالافمددددبالاو

أادددد  الا  الوملال مددددبالتبدددد  الاةالالاليفالهدددد هالال ضددددد  الافمددددبالوصدددد الاو سددددبال مدددداالأاددددد  ال
ا  الوملالعدددددددم ألال دددددددص الاةالوص ددددددد الوبدددددددص البددددددد ل البدددددددبالاضددددددد الهددددددد الوأ ددددددد اب الو زاددددددد اال
و ددددددددمو االا الهالالشددددددددصعصسالمثال  التبدددددددد  الاةال ددددددددص الاةالوص دددددددد الوبددددددددص الجصددددددددصالال ددددددددا ف ال

 سددددبالأع دددداالالع ددددرر الولدددد الال  ضددددبالاةالوتمأدددد الودددد الشددددات الفددددمع المددددبالافمددددبالوصدددد الاو

                              
ال:الاس ال هللا الل  الف  اال ج اللو الو ل ال  الوج ه:ال)) الوا الالورهال(0 :ص)ال (1)
ال.  االه الاو سبالواصالأ  هالاةالب أعاالالال ص باليفالبا الافمبالواو سبالببالع ا ال  َّالت   اللعا ش التانالاةالوال-أوال ال
أ َّالاةال  ات الو عااالاصالو  ال رهال  الواع االيفالوألضالوا ش البامف  الو  وصه البالع ا الالع   ال اال  ألال اال  ألهالال–ثاا ا ال

ال.اةالو   اليفالب تسالال  ت الف  اال ج الوص  
ال.و   ال ماال  ألفالالوا ش الالأ َّالاةالواا  البالعم الو ل ال  الالع ا الال  ال  وصالاةالب الاو  هال–ثال ا ال
أا الاصالأ أل  الاةالبالأ ب الالساخا الول الال ل الهلص ال  الاهلالو الوواالخافع الو  الوا ش  الوأ صال ل الو صهاالأا الال–تابعا ال

ول الأ ألالوص ال.الوخو    الف ال اليفالشما ال االاال اليفالال  الو  ال  ا الجص بالو  الأا ىالاو اف  الو التب  الاةال
و  ا ال   الب عا ص الاةالوتب ل الواوؤ    الو    الوا ش التانالاةالو  االفمع المبالافمبالوص الت   اللعا ش التانالاةال

ال.او سب؟
ف  ألال  اله هالالصم افالأ َّالاض  ال هللا ال ج الوص  الالالل  الوأ ال  الخيائالباو ا الأوالال عا الع ا الل الأ امف الوالالع ا ال

لأ  الف صالعو  الجصصا  الواصالعو  الاأر ال الواصال مبالافمبالوص الاو سب الواصالععاا الوص ال هلل ال ا تسالواألتال  ا
ال.عو  ال عزعألا  الواصالعو  ال و  ا  الواصالعو  ال  صععا ال

لضا الخع الاةالوااو ال   فالالع اخ الوخع الاةالاا  الوص التواع الال- خل...مبالافمبالوص الاو سبالال–ول الأ  ااالهب االاو   ال
ال((.اوساقالوخترالاو ابص

تانالاةال– الوملالععص الأ الوا ش ال-تانالاةالو  - الواا  الاةالواوأربهاال   سا الحلهللا الواصالاورتضالأب الاحلهلل الوص ال صمال
االأ ا الوملالا ص اال   سا الوب افال ر نالعمىبال ل الويفالاوسا  الوالع  بافال  الاةال  اتافالوتف اللصصتجاف الال-و  ا

ال.أ الووصم فمع الالأ   ال  اال ا الاةاله الال  الععاا الو اخهالوع دز الهب الاوسا  الحلومأ الوتم
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لدددددددد الالفضددددددددبالاةالوصدددددددد و الوتمأدددددددد الوأ الاةال:اليفالهدددددددد هالال ضدددددددد  الهلصودددددددد االاددددددددا ال عدددددددداا
فصدددد العهللددددأ صالأبدددد الاحلهللدددد ال دددد الب ددددايناللدددد اليفالالأ   دددد الو هدددد الععااددددصالوعددددألخالال دددد ا الت دددد  

  الوصددددد ال ددددد الادددددال اال اددددد الالالعدددددؤو ال الال ددددددرهالاوعسددددد هالوملالعددددد  ألالأ ال ددددد الأخلدددددأ  الوجدددددد
ان ددددد البال ددددداهألالالددددد  الهددددد الأ دددددبالأ ددددد باليفالامبدددددره الوتخالوصددددد الالشددددد  اينالخوددددد ىال

ال.اممجا الال  ال  الأخلأ الان  البال اهألالولعص الباالبأ ألار
وصددددد الالسددددد ا الا ص دددددبالأبدددددا  ال(الال ددددداهأل:ال)ل دددددصال دددددا الأبددددد الاحلهللددددد الهبددددد االان دددددب

بدددد الزعددددصالوال ددددا البدددد الوصدددد الالهللددددص   الالدددد اب الودددد الالهللدددد  الواودددد   الالهللددددص نالواهللدددد  ال دددد ال
ان دددددد ل   الال أجددددددبالا هللدددددد الوأول ا دددددد الو هدددددد العأعصدددددد المبجمصدددددد الو  سددددددص الالدددددد  الالالععألفدددددد

ال.و مناالععألف  ال مر الو  سر ال  ألالا ا هالو  ألواالشألو ال موعص 
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الددددد  الُ أِدددددَ اليفالخمال ا ددددد الوددددد   الالهللدددددص الثرثددددد ال أددددد الال حماااااد الم اااااراو ال-جددددددال
سدددددص ال  دددددثالبَد دَّ َددددد اله عااددددد البدددددالأو  الوالدددددألخسالوالعجددددد  الواحلوددددد الوصددددد ال  ددددد ال ددددد الاو

احلدددداج الل  ددددد الاةالاحلددددألاهالاوو دددددألع ال دددد الهددددد هالالع ددددداخافالبددددم ال ددددداالو ددددصه الشدددددعألسال ددددد ال
خمال ددددافال مددددصالبدددد الو ددددصالالددددألم ال"امبددددرهالوبُد د  َدددد اللدددد الخمال ددددافالأ ددددأل الاا ددددألال أددددا ال

ن ال بددددددد افالهشددددددداهالبددددددد ال  دددددددص الل سددددددداص الهددددددد هالاو ال دددددددافالجعصددددددد ال"الاو دددددددألاو 
جعصدددددد ال دددددد الع أ ددددددصهالجملدددددد ال دددددد الاو ددددددألاو الجدددددد ر الأشدددددد الوومراددددددا الو ددددددصالأ الاحلهللدددددد  الوال

وبعصددددددد المبددددددد   الالهللدددددددص الأ دددددددااألالوأتا  الواددددددد ا نال صسددددددد الوهددددددد اال  دددددددزا الأ الاحلهللددددددد ال
الدددد  الالالعضددددألالف دددد ال دددد الامميددددا الالضددددع  ال ادددد الوالأمهللدددد البدددداحل الوالدددد  الو دددد العضددددألال
وعهللدددددددد طاليفالهدددددددد االاو ددددددددزا الويفال  ددددددددصىال  دددددددد الاو ددددددددزا المددددددددبالافمددددددددبالوصدددددددد الاو سددددددددبال

ألىالالددددددد   النهدددددددبالاحلددددددد الفدددددددرالبال هللددددددد  النهدددددددبالالضدددددددر الوال ا دددددددبالويفالالو ددددددد الان ددددددد
 مدددددددددبالوالال  سدددددددددبالوالال ددددددددد   الاو ازادددددددددافالوالال ألا ددددددددد الوالال أل ددددددددد الأودددددددددألاضاليفالهددددددددد اال

ال.الاو زا 
وشدددددددألعطالا ددددددد ا الاوعدددددددأل الوصددددددد الأبدددددددئص ال(ال )ا ددددددد الشدددددددألعطال    ددددددد الالدددددددصو سالتاددددددد ال

ال.او أل ال ر االن الاحلهلل الاومت 
و أ ددددد الو  اال ااددددد الان ددددد ال أ ا ددددد الو أ ددددد الوصددددد الاوعسددددد  ال:ال))اا دددددألالل ددددد  الاو دددددألاو 

وصدددد الالشددددأل الو أ دددد الوصدددد الاالحنددددألاهالو أ دددد الوصدددد الالأددددربجالو أ دددد الوصدددد الاالاهللددددرخال دددد ال
خعددددددددد الاةالو أ ددددددددد الوصددددددددد الالدددددددددألخس الوجت دددددددددبال دددددددددبالاو ال ددددددددداف ال دددددددددا االع ددددددددد الهلددددددددداال دددددددددا اال

ال((. ألعصو ؟
وعو ددددددألاليفالأشددددددأل أ ال دددددد الهدددددد االالصدددددد  ال دددددد الالوددددددرهالوع جددددددصالهدددددد االالصدددددد  اليفال أابدددددد ال

و دددددد الوأاوددددددألالوص دددددد الالشدددددد خالو  ددددددصسالالهللددددددص ال مدددددداالع جددددددصالف دددددد الأ ددددددبالاخلدددددد اتجاليفالالأ
وا ددددد ال مدددددصالبددددداملالأ دددددصالاوصتبددددد اليفالا ا عددددد الامبدددددر   البددددداب ا الوال اادددددنالباوصع ددددد ال
واوددددصترالباوهللددددجصالال  دددد  الأاوددددألالوص دددد الالأو دددد الالشددددا بالال ااددددفاليفال  ااشدددد ال  ددددصىال

ال.تبا ص 
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مثالودددددداالب  دددددد اللدددددد الأ ادددددداؤهالواحنألافا دددددد الابددددددأوربالو ددددددات ال دددددد البدددددد اللدددددد الوت دددددداه الهدددددد ال
خل اادددددددد الوالشددددددددأا  الاو  ودددددددد المثالودددددددداالأخاادددددددد الالعصمددددددددارالزاخاليفالو دددددددداخهالو زبدددددددد البالزاصادددددددد الوا

أهددددددبالامفدددددد ال)و هدددددد ال ددددددطال دددددد الشددددددمع الوعهللدددددد ألال دددددد    المثالألدددددد ال أابددددددا ال دددددداهالبدددددددال
ان ددددددألالالددددددد  العؤ دددددددصالف دددددد الو ددددددداخهالو ع ددددددد  ال(الوال  أددددددا الالسددددددداخع الودددددد الالهللددددددد  الوال دددددددأل  

 الملالوودددددصخالف ددددد الأ ادددددارالانا  دددددارالوالسددددد اب الوان مددددد الالو ددددداتالوااأ ددددد الب ددددد ال جدددددبالبماددددد
ال.خيائ

ال.و  ال باله االالالعزا الج ر الشاخما الوومراا الو   ا الو صالأ الاحلهلل 
ف دددددد االردددددداالعهللدددددد طالالددددددألجص الا دددددداينالوالشدددددداهصالاوز ددددددنالبال ا ددددددبالبعددددددصال  دددددد تالو دددددداخال
ا دددداينالو عال دددد  الولدددد الفددددألضالوجدددد خالأ ددددبالأ الاحلهللدددد الافمددددبالواو سددددبالالدددد  ال ددددال ال

ال.ف  الان  ل  ال م  ر الو ا   ا ال
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 .-رحم ما اهلل– شعبة و سعر -د 
وأاددددداالأاددددد  اللصددددد ع الخيدددددال   اليفالهددددد االبماددددد الوصددددد و ال شدددددوا ال:ال))اددددا الأبددددد الاحلهللددددد 

ال.وأتعصالا  ا 
  الهدددد اال:الث دددد الودددد الشددددع  الابدددد الاحلجدددداجالوودددد ال هللددددعألالبدددد ال ددددصاهالاهلددددريلالأعمدددداالادددداال

احلددددددصعثالعسدددددددص  الودددددد ال  دددددددألالاة الوودددددد الالسدددددددرسالف ددددددبالأادددددددأ ال  أ دددددد  الهددددددد االثابددددددد ال
يفالشددددددألهالأ دددددد ا الاحلددددددصعثالوادددددد ه الالبامبددددد اخالالسدددددد  فالودددددد الشددددددع  الوودددددد ال هللددددددعأل

لددددد الأاددددداالاصددددد اللددددد الهددددد هالالوصمددددد  الوملالأ  دددددألاللددددد الاا ص ددددداالهدددددبال شددددد الأ الهددددد االزادددددصع ال
العاع اليفالاحلصعثالوأهص الوعزهصاليفالاحلصعثالهبال ش اليفاله ا؟ال

العصمدددددارالأولددددد االهددددد هالالوصمددددد اليفال ددددد ال هللدددددعألالويفال ددددد الشدددددع  البدددددالألا الأاددددد ال ددددداالجدددددارال
 الع سدددددصا الهبددددد اال ددددد االوهبددددد االالاددددد ال  دددددألاليفالهددددد االاو اددددد البع  ددددد الأ ال هللدددددعألا الوأ الشدددددع 

 ددددد اال منددددداالهددددد اال ددددد الف ددددد الأهدددددبالالعصددددد الن الهددددد ع الواودددددا ال ددددد الأهدددددبالالهللددددد   الفو ددددد ال
ال((.  هلل الهلماالالزاصا 

ال:ا  ا 
أ الهدددددددد االلدددددددد  ال دددددددد البددددددددا المددددددددبالافمددددددددبالوصدددددددد الاو دددددددد الو ددددددددصالان دددددددد ل  الأوالال-1

ال.او سب
أ الشددددددع  ال  دددددداهال  دددددد الجددددددصا البددددددبالأ دددددد الاوددددددؤ   اليفالاحلددددددصعثالوأفددددددىنال  ا دددددد اليفالال- 
.الصمددددد الو عص مددددد الوا دددددصالتجالددددد  الوع ددددد هالبالأل صددددد الالا عصددددد الالشددددداا اليفالاحلدددددصعثالال ا دددددص ع

ف دددد هالاددددألا  الو  مدددد الجددددصا الأادددد الالالع سددددصال دددداهألالالوددددره الواددددبال  ددددبال لدددد اليفال هللددددعألال
ال.-تم الاة–

واألع ددددد الأ دددددألىالأ ال ددددد الأهدددددبالاحلدددددصعثال ددددد العأشددددداابالبال ألا ددددد الوادددددصالعددددد الالهللدددددص ال
صم دددددد الشددددددع  ال لدددددد الباوودددددداثألسالودددددد الاالهأمدددددداهالبال ألا دددددد الوو دددددد الأبدددددد ال ص  دددددد ال صم دددددد ال 

ال.واصالا بالأب الاحلهلل ال  باله ا
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رددددددد ال دددددددمو الهددددددد االالودددددددرهالام ددددددداهالأمدددددددصالتمددددددد الاةالهلددددددد هالال دددددددألا  الوا هددددددداالوملالال- 
ال.(1)عأمو اللعصمارال  اتال  بالخاوخالال اهأل الوعع   الب الش   

و ددددد ل ال وصمددددد االيفال  او دددددبالبددددد الوص ددددد الواحملابددددديبالوالوألاب هللدددددناليفالاضددددداعاالال دددددأل   ال
تادددددنال–  دددددبالأ الاحلهللددددد الواو دددددألاو الوبددددد صالااددددد الوملالعأدددددمو الومدددددألالفو ددددد المبددددد الهددددد ال

لسدددد  هالوالالابدددد الومددددألالوع ددددصالا  ددددىالوهدددد ال دددداال ددددا الععألفدددد الوالال ددددا ال شدددد  تا الال-اةالو دددد 
ب صودددد الو ددددصهالوالالو دددددصالادددد هالفدددددموص الالددددربارسال  ددددد  الواحلا ددددبالأ ال أددددد الالع ا ددددصالو أددددد ال

ا اال وددددد الوصددددد   الا دددددأل الاخلددددداصالوالعددددداهال ص ئددددد الب  دددددصالال ددددداراليفالأاددددد اهل الوأفعددددداهل الف مددددد
وهدددددد الملالعم دددددد واالبم ددددددص الالدددددد  ال  ج دددددد الوصدددددد الال ددددددار؟الأالالعددددددص ال دددددد   الالعصمددددددارالأ ال
أ ددددص الالدددد  الهتدددد شالبدددد اللدددد  البم ددددب الولدددد البددددصو اال دددد   الأ الاحلهللدددد الوخودددد اال ل دددد الودددداال

ال.وجصالا ص
 ددددد الأاددددد الالالعا ددددد الأ ددددد ل اليفال ددددد الأهدددددبالالهللددددد  ال ددددد الانبددددد الالشدددددصعصالواحلددددد الأاددددد ال

تمددد الاة الفصددد الواددد ال ددد الشدددع  ال  دددبال ددداالاللددد  ال دددبال دددرهالعأدددمو الولددد ال ددد الأ  دددا الشدددع  
وادددد ال دددد الهددددؤالرالحلودددد الوص دددد الأمددددصالوادددد هالمب ددددبال دددداال ومدددد االبدددد الوصدددد    الووصدددد ال ددددبال
 دددددا الادددددصالعأهللدددددا فالال ددددد البعددددد ال  ددددداتالأ مددددد الالهللددددد  الف مددددداالع دددددصال ددددد   الخمال دددددا الوددددد  ج  ال
وو  ددددصهت الووصم دددد الوخودددد هت الو هبدددد الودددد الالهللدددد  الوادددد ال لدددد ال دددد الال ددددألا  الال  عدددد الالدددد ال

ال.اوعىنالالهللىيرالاو ال الو  ج  الوو  صهت الاخلمت  ال  الالال تاخسال

                              
 ا العع   الب الش   ال  ال  اتالأ  ا الأمصالب ال:الاا الأمصالب ال ا بالال اان:ال))-تم الاة–اا الام اهالال هيبالال (1)

ال.اوعص الواحلاتثالب ال هللو الف   ا البألعا  الو ا الع  اليفالال أل  
 بألا  بالومجاو  الالأ  الال ا الو الش   الأمصالاو   تالواصالوا الوص الب الا عصالو سع الالزب  الو ب افالب الأ :الاص 

ببالبا ألالأ م الالهللص الواخلص الوص الا نالاخلص   الو الال أل  الو و  الا  م   الاهللم الاةالوخالف م نح   ن ألف إ ام، 
ال([.438/ 1)ب الأورهالال  ررال((ال]الهللر  اليفالالصع 

بالافمبالوص الفمع المبالافمبالوص الاو سبالو صالهؤالرالان م الال ع الاا الال هيبال ع الحن الأل ال  اه الوأع المال
ال.او سبالو صالال هيبالا هلل 
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وادددددصالالالعأهللدددددا فالبعددددد الالعصمددددددارال دددددإاليفال  دددددبالهددددد االفددددددرالعصددددد    الوصمدددددارالالهللدددددد  ال
ال.والال اب  ع الوالال اتب ع الوالال أج  الوص   الهب االان بالاوزو ه
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 ابن حبان رحمه اهلل  -ها 
ه ددددداال:ال ددددد   ألمجددددد الابددددد ال  دددددا العال11صال/الال11يفالال ددددد ررالجددددددال:ال))ادددددا الأبددددد الاحلهللددددد 

وأ البعددددد الال دددددارال"الال  ددددد سالالعصددددد الوالعمدددددب:"وددددد الابددددد ال  دددددا الوددددداال وصددددد الو ددددد البماددددد الادددددا 
ت ددددد هالبالزاصاددددد الوشددددد  الوص ددددد الو ددددد   ال دددددد الوشددددد البددددد ال االان ددددد ال ددددد الأجدددددبالأ العاددددددألخ ال
وأعضددددددا الواددددددصالأ ددددددألجال دددددد ال صدددددد الال صددددددصالاددددددا اله دددددداالأبدددددد ال  او ددددددبالو ددددددصالاةالبدددددد ال مددددددصال

 عددددد ال:البددددد ال مدددددصالادددددا اناسدددددات ال ؤلددددد ال أدددددا ال هالالودددددرهال عددددد الو دددددصالالسدددددمصال
"الال  دددددددد سالالعصدددددددد الوالعمددددددددب:ال"أاوددددددددألواالوصدددددددد الأ ال ددددددددا الابدددددددد ال  ددددددددا الا لدددددددد :الأ الع دددددددد  

:الاددددا الالدددد هيب.الف ومدددد االوص دددد البالزاصادددد الوهجددددألالو أدددد الف دددد ال االاخلص  دددد الفوأدددد الب أصدددد 
هددددد هال واعددددد الاألع ددددد الوابددددد ال  دددددا ال  ددددداهال ددددد ال  ددددداتالان مددددد الولهللددددد االادددددصونالف ددددد ال:الاصددددد 

ال.العسم ال  الاخلام
 الأ ص  دددددددددددداالعاص  دددددددددددداالاوهللددددددددددددص الوعاص  دددددددددددداالالزاددددددددددددصع اللودددددددددددد الهدددددددددددد هالالوصمدددددددددددد الالدددددددددددد

ال((.ال  صهلل ه
ال:الأعص  الوص اله االالوره

ال.أ الال هيبالابأ ألهباالفدب اخهاال أاجال اال ث افال-1
وصددددد الفدددددألضال ددددد أ االفالددددد ع ال ومددددد االوص ددددد البالزاصاددددد الوصمدددددارالوال الددددد الأعددددد الال- 

 دددددد ال  دددددداتالالعصمددددددارالولدددددد ال ددددددا الأ ددددددبالأ الاحلهللدددددد المددددددبالافمددددددبالوصدددددد الاو سددددددبالوصدددددد ال
  الهددددد  ال ددددد الان ددددد  الال ابأددددد الوددددداال دددددال  هالوناودددددألالوصددددد   الالعصمدددددارالا  دددددألو الا دددددار

ال.يفالوسأله الوبعصهالخمال  اله االان ب
ملالع ددددددبالالدددددد هيبالو دددددد   ال دددددد الوشدددددد البدددددد ال االان دددددد الوهدددددد اال هالشدددددد   اللعصمددددددارالال- 

ال.الهلل  الال ع الأاوألواالوص الاب ال  ا اله االالورهالا ساللصع الاة
رالالددددد ع الأاودددددألواالوصددددد الابددددد ال  ددددددا الوملالملالعشددددد  الالددددد هيبالوالالاددددد هالوصددددد الهددددددؤالال-4

ال. اتهب الأ صالوص الشصهت اليفالاماوات
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الال(1)فدددددددد رفالاوهللدددددددص الهلددددددداالالالع   دددددددن:ال))مثالادددددددا الالددددددد هيبالبعدددددددصال ر ددددددد الالهللددددددداب ال- 
ملالعدددددألخال سددددددألالاو أددددددصأاليفالاخلدددددربالوا دددددد ال لددددد الا لدددددد الوص دددددد ال:اللوددددد الععأدددددد تالو ددددد الف  دددددد  

مبجددددددددألخالال ادددددددد هالالو عصدددددددد هالأ الاحلدددددددداجالالالعسدددددددد "الاحلدددددددد الوألفدددددددد ال:ال"الالسددددددددرسالوالهللددددددددره
ال.بعألف ال اجا الببالب نالوص  الفألوضالوواج اف الو مناال  ألال   الاحل 

و دددد االهدددد اال  ددددألال  دددد الال  دددد س ال  ال دددد الأ مددددبال دددد افالال دددديبال مددددا الالعصدددد الوالعمددددب الال
فددددددرالعودددددد  الأ ددددددصالا  ددددددا ال الالب ج خ دددددداالولدددددد  ال ددددددبال دددددد البددددددألزالف  مدددددداالا  ددددددا  الن الال  دددددد سال

بدددددبالهبددددداالعأ لدددددصالالعصددددد الالص دددددصينالال  ه ددددد ال ددددد الاحلددددد ال عدددددااالالال  صددددد اللصع دددددصاليفالا أهللددددداهبا 
ال.والعمبالالساق

وأ دددددداالال  صهللدددددد هالف  دددددد  الال  دددددد سال وأهللدددددد  الع أج دددددداالالعصدددددد الوالعمددددددبالف دددددد اال  ددددددألالوالال
ال.عألعصهالأب ال ا الأ ر الو اشاه

و  ال دددددددا اليفال  ابددددددد م ال ددددددد الاناددددددد ا  الوالأدددددددموعرفالال ع دددددددصسالوان اخعدددددددثالاو ودددددددألسال
ال.( )((وجا  

 مدددددر الو منددددداال دددددألهالاوعدددددىنالالهللدددددىيرالفماددددد ال دددددألىالأ الالددددد هيبالملالععدددددصالهددددد االالودددددرهال
وددددد الهددددد االام ددددداهالبددددددال ألا  الوعصددددد  اليلالأ الالعصمددددداراليفالانادددددد ا الاوو دددددألسالعصجدددددمو الف  دددددداال
 االال ددددددألا  الو االأ ددددددبالاالبأسدددددد ا الوهدددددد الب ددددددارال دددددداال ددددددا الوصدددددد ال دددددداال ددددددا الالالوصدددددد ال

ال.مبالافمبالوص الاو سبالوص ال  ه الأ الاحلهلل 
رالوصدددددد الابدددددد ال  ددددددا الوت دددددد هالوملالعصدددددد الالدددددد هيبالوالالادددددد هال دددددد الأاوددددددألال دددددد الالعصمدددددداال-1

ع   ددددنالأوالجيدددد الأ العر دددد االوالالاددددا الهدددد اال ددددرهال مددددبال مددددبالوصدددد ال:البالزاصادددد الوالالاددددا 
ال.  سص 

                              
ال((.والالتع الأ ال  رفال االا بالو الأ ال ا الالالعهلل غ الو ل الاَدَ  الفصهلل ن(:ال))  1/ )واا التم الاةاليفالالأ  ألسالال  (1)
اا ألاله اال  ثالملالعأمو الال هيبالالب ال  ا اله هالانا ا الوالأموعرفالال ع صسالوان اخعثالاو وألس الفمع المبالافمبالال ( )

ال !وص الاو سب؟
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بعدددددددددصالا صددددددددد الالألواعددددددددد الالددددددددد ال  ألهددددددددداالأبددددددددد ال  او دددددددددبالال-تمددددددددد الاة–وادددددددددا الالددددددددد هيبال
ال:اناسات 

ومدددددداخالال  دددددد سالالعصدددددد ال:ال الأ ال(1)ول  لدددددد الهدددددد اال مددددددبالبددددددا هال  ال ددددددا الو دددددداه:الاصدددددد ))
الملالعددددددؤفالال  دددددد سالوالدددددد  نال الال دددددد الا سدددددد الهبدددددد ع الال عأدددددد  الو لدددددد الوالعمددددددب الن الاة

عسددددد البدددددال  نالواودددددا الوعصدددددزهال ددددد الوجددددد خالالعصددددد الال- دددددص الاةالوص ددددد الوبدددددص  -ن الال ددددديبال
ال  ددددد سالالعصددددد الالصدددددصينالوالعمدددددبال:الامهلدددددنالالعمدددددبالالسددددداق الفسدددددصفالهبددددد االاالوأ ددددداتالا لددددد 

 ص  الوالالبددددددد  بالاو دددددددأل ال االاة الفدددددددال   سال  اال  هللدددددددألالب جددددددد خالهددددددد ع الال  ددددددد  الالودددددددا
 اال سدددددد بالهدددددد ع الال  دددددد  البوماهلمدددددداال الالبددددددال  نالامهلددددددن الوهدددددد الوصدددددد الع  ددددددىال دددددداال

مثالال  دددد سال رز دددد اللصعسددددم الوالال.الف دددد ال دددد  الووصدددد الادددد الانا  ددددارال  دددد الع  ددددىالوأ  ددددألهال ددددى
واخلدددددربالودددددد الالشددددددنرالعسددددددصفال.الوسدددددم الل دددددد ه الولدددددد البصددددددهاليفالالعصددددد الوالعمددددددبال دددددداالبصدددددده

الالا ال نساااا د إحااااد إإااااالي هاااا ا إال ب ر نااااة،غياااار أن اااابدددد ع الأت اادددد الوأهدددد ال  ا ددددصه ال
وإن  ااااااان عنااااااى الحصاااااار أ  لااااااي  احلدددددد الوألفدددددد  ال:ال   لدددددد الوص دددددد الالسددددددرسالوالهللددددددره

ال.( )((شيء إال العلم والعمل ف  ه زندقة وفلسفة
و  ددددددددألهاليفال–واددددددددا الام دددددددداهالأبدددددددد الومددددددددألوالبدددددددد الالسددددددددر ال:ال))واددددددددا الالدددددددد هيبالأعضددددددددا ال

ال.( )((أب الومألواصطالال صطالال ا شاليفال سألف  الو صفال:ال-   افالالشافع  
فدددددددداا ألال  دددددددد الملالععأدددددددد تاللدددددددد الابدددددددد الالسددددددددر الوالالالدددددددد هيباليفالاصادددددددد الال ددددددددا شاليفال

ال. سألف  الو   الفالع تالوالأموعبالل  اللوبال رهال  الواملالأوالا ه
واددددددصال دددددداو البعضدددددد  الالوددددددرهالف دددددد ال دددددد الج دددددد ال:ال))-تمدددددد الاة–واددددددا الابدددددد ال  دددددد ال

واةالأوصدددددد ال عأ ددددددصهالواهللدددددد  ال االال دددددد  البددددددم الال  دددددد سال وأهللدددددد   الوهددددددنالازودددددد الفصهللدددددد    ال
ال.(1)((بس  الوزوهاال ل  الوا ص االو  

                              
ال .اا ألال   الملالجيزهالال هيبالمباالو اهالاب ال  ا ال (1)

ال (.08 -03 / )  زا الاالوأصا ال(ال )ال
ال (.03 / )او زا الال ( )
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 :وملالععأدددددد تاللدددددد الابدددددد ال  دددددد الوصدددددد الفددددددألضال دددددد  الاهللدددددد  الهدددددد االالوددددددرهال ل دددددد  الواددددددا 
ال((.وهي نزعة فلسفية))

واحلا دددددددددبالأ البعددددددددد الالعصمدددددددددارالادددددددددصالععددددددددد تو البعددددددددد ال  ددددددددداتالالعصمددددددددداراليفالبعددددددددد ال
الع ددددداتافالوالالععددددد توع اليفال دددددبالشدددددنرالنعددددد الاددددد ال عسددددد    الوبعضددددد  الالالععددددد ته الال

هدددد ال ددددا الام دددداهالأمددددصالو ئددددافالالعصمدددداراليفالوسددددألهالالدددد ع الملالععدددد تواال دددد الوادددد ال مدددداال
يفالال ددددددأل  ال دددددد الاو أهللدددددد  اللصهللدددددد  الوأهددددددبالاحلددددددصعث الو مدددددداالهدددددد ال ددددددا الالعصمددددددارالالدددددد ع ال
شدددددددد ع االوصدددددددد الابدددددددد ال  ددددددددا الواهلددددددددألو  الن ال ددددددددبالابدددددددد ال خهال اددددددددارالو دددددددد الاخلاددددددددا  ال

 رسالب  ددددددصالالالأ ابدددددد   الو أدددددد الا ددددددأل الوالأعددددددصعبالوال  دددددد الوالأ هللدددددد الوشددددددألو الاحلددددددصعثالرصدددددد
 دددددرهالالعصمدددددارالواددددد ه الو ضدددددص بالالضدددددال ال ددددد الاو هللددددد ب ال االالهللددددد  الوا هددددداالو  اليفال

ال. ل اللعربساللصمعأربع الال اا  

                                                                                       
ال (.31 /11)ال صاع الوال  اع الال (1)
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 .أب  إسماعيل ال رو  -جا
ال(:1)اا الأب الاحلهلل اليفالشألعطالتا ال

وأاددددد  العددددداال  ددددد ا اله دددددا ال دددددرهال  ددددد البددددد و  ال مدددددر الوو دددددصالاممجدددددا الفهللددددد  مبال))
ودددد الالشدددد  ال مدددداالهدددد ال ددددرهالام دددداهالابدددد الال دددد  التمدددد الهدددد االوصدددد الالأ سدددد بالاوعددددألوهال

ال1  ص(ال )اةال عدددددداااليفال أابدددددد ال ددددددصاتجالالهللددددددالو الأاددددددألأالوصدددددد و ال صمأدددددد اليفالا ددددددزرال
ال.  ع الخاتالالوأا الالعأل ال    ال مصال ا صالال  نالب وف

ع دددددد  اله ددددددداالتمددددددد الاةالوهددددددد اليفالبددددددد افالخفاودددددد الوددددددد الأ ال  او دددددددبالاهلدددددددألو الاوص ددددددد ال
 هال"الاهلددددددألو اللدددددد الاسددددددألسالو  مدددددد اللصهللدددددد  الولدددددد ال أددددددا الالبشدددددد خالامبددددددرهالوأبدددددد ال  او ددددددب

ولدددد ال أدددد ال  دددد سالا دددد الف  دددداال دددداالوص دددد الأهددددبالال ددددص الفااأسددددألالااأسدددداتا الو  مددددا ال"الالوددددرهال
ولدددددد ال ألمجدددددد الادددددد ساليفالبدددددد الأوددددددرهالال دددددد ررالو دددددد ال لدددددد اللدددددد ال ددددددرهالابددددددأ ص الأهددددددبالو ددددددصسال
ال جددددد خالولددددد ال ددددددرهاليفالال  دددددارالوادددددد ال لددددد الردددددداال    ددددد العؤ دددددد الوص ددددد البددددددبالشددددد  الوص دددددد ال

و  ال دددددددا الشددددددد خالامبدددددددرهالابددددددد ال  م ددددددد الو صم ددددددد هالابددددددد الال ددددددد  الالال(1)بالالعصددددددد بعددددددد الأهددددددد
عدددصافعا الو ددد اللوددد اله دددا البعددد الأهدددبالالعصددد الشددد ع االوص ددد اللوددد الوصددد ال دددبال دددا الع ددد  ال

والوصمدددددد الال ا ددددددصسالع  هلدددددداالاث ددددددا الأ الع  هلدددددداالش سددددددا الأوال"اله دددددداالام دددددداهالابدددددد الال دددددد  ال
هبددداالا  دددألال دددد التجدددر العألعدددصالأ دددص االهبددداالأوالعألعدددصالهبددداالأ دددص االأو ددد الال ا دددبالوعألعدددصال

احلددددد الععدددددىال صمددددد الوا دددددصسالختدددددألجال ددددد الشددددد  الأ دددددص اال  ادددددبالهبددددداالوال ددددداينال ددددد الهبددددداال
واالوأ دددداتالباألع دددد الال ا ددددبالوبدددد   الو  ه دددد الو دددداالعددددصو ال ل دددد ال"الع دددد  الام دددداهالابدددد الال دددد  ال

وع دددددا ألالوص ددددد الععدددددىال  ددددد الحنمص ددددداالوصددددد الاوعدددددىنالاحلددددد الأوالحنمص ددددداالوصددددد الاوعدددددىنالال ا دددددبال
 ألع أددددد الو   جددددد الالددددد  الودددددألهالبددددد الفأ مدددددبالوصددددد الالاألجددددد ال االبددددد سالهددددد االال ا دددددبالو ا

احلددددد ال  ال دددددا البددددد  ا الو مدددددبالوصددددد الال ا دددددبال  ال دددددا ال  أدددددصوا الفدددددما  البدددددات الاةالفددددد و ال
وملالعوددددددد البددددددد افالهددددددد هالالوصمددددددد الهددددددد االاو اددددددد الوهلددددددداالون  اهتددددددداالبددددددد افال  دددددددألاللوددددددد ال

                              
ال .أع الافمبالواو سبالو صالهؤالرالالعصمارالال ع الش ع االوص الاهلألو ال (1)
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الشددددداهصال ددددد الهددددد اال  الشدددددارالاةالأ الاعدددددألهالأ الالودددددرهالافمدددددباليفالالشددددد  الالهللدددددص نال
 نالأوال دددد ال الدددد الالعصدددد الأوال دددد الاو ا ددددألاللصددددصو سالالهللددددص   البعصدددد الأوال دددد الالصاو دددد الالهللددددص

وبسدددد سالهدددد اال مددددبالوصدددد الاحملمددددبالاحلهللدددد الوهدددد هال هللددددمل ال دددد المجصدددد الاوهللددددا بالالدددد الشدددد  ال
الواددددددال اال اددددددىالأادددددد  الجملمددددددبالافمددددددبالوصدددددد الاو سددددددبالوهدددددد اال دددددداتفال هبدددددداالاحلصاخعدددددد الوصددددددن 
هاللإلمجدددددا الوبدددددمب اللوددددد ال ددددداالهددددد االاممجدددددا الوأعددددد ال  ادددددع الوبدددددمب اللوددددد الهددددد االالودددددر

الددد  الأاددداالأا لددد البددد الهددد ال دددرهالأهدددبالالعصدددد اللددد  ال ر دددا الواتادددا الولددد  ال ر دددا ال ددد اله دددداال
أوال ددددددد اله دددددددا البدددددددبالهددددددد ال دددددددرهالأهدددددددبالالعصددددددد الاوؤ دددددددبال ددددددد الأعددددددداهالالسددددددد اب ال االز ددددددد ال
وصما  ددددددداالهددددددد اال  الشدددددددارالاةالو دددددددص االعدددددددميتالالدددددددألخالاو سدددددددباللوددددددد اليفالالدددددددألخالافمدددددددبالهددددددد اال

جت  ددددزهالمبدددداالمجعأدددد الوعودددد  البدددد ج  المبدددداال  هللددددألالا  ال دددد المجعدددد الأوالمبدددداال  هللددددألالا  ال دددد ال
ال((.اليفال ل الاخل ال  الشارالاة

ال:أا  
 ددددددرهالأبدددددد الاحلهللدددددد الهدددددد االع  ددددددصالال ددددددات الأ الام ددددددا  الابدددددد ال  م دددددد الوابدددددد الال دددددد  الملال
–ع أ ددددددصاالأبدددددداال  او ددددددبالاهلددددددألو  الو مندددددداالخافعدددددداالو دددددد الف ددددددطالوهدددددد االلدددددد  الجب ددددددصالفدعمدددددداال

مددددارالالدددد ع ال  ددددألالااأ ددددصاهالا ددددصا ال ددددألا البددددبالشدددد عاالوص دددد ال مدددداالشدددد  الوص دددد الالعصال-تم مدددداالاة
ال.أب الاحلهلل الأع الش ع االوص الاهلألو 

وملال مدددددددرالافمدددددددبالوصددددددد الاو سدددددددبالاوعدددددددألوهالو دددددددصالان ددددددد ل   الو منددددددداالأ هللددددددد االبددددددد ال
ال دددد الل ددددألا  الو  مدددد الو  دددد سالوا ع دددد الوهددددنالج دددداخهالالع دددد  اليفالاسددددألسالالهللدددد  الف ددددصال ددددا ال
البدددد  ا ال هللددددص ال الوصدددد الأهدددددبالال ددددص الولدددد ال ؤل ددددافال  ددددد سال ددددصو اال االالهللدددد  الو  دددداففالو  دددددا
و هللدددددد  الأهددددددبالال ددددددص الو دددددد ال ؤل ا دددددد ال دددددداالا صدددددد الأبدددددد الاحلهللدددددد الودددددد الام دددددداهالابدددددد الال دددددد  ال

ال.البال هلل  الل  ل الاو ه اللر اخالالس يف
أ دددداالبال هللدددد  اللع  ددددصسالال  ددددارالوا ددددربالف ددددصالأخاادددد الشدددد خالامبددددرهالابدددد ال  م دددد الهبمددددا الوملال
 مددددبالافمددددبالوصدددد الاو سددددبالالدددد  العزومدددد الأبدددد الاحلهللدددد  الولشدددد خالامبددددرهاليفال  ادددد ال



 

37 

  دددداجالاوأدددد اتالودددد ال ر دددد الاودددد ه اللر دددداخ الف دددد ال دددداتسالعسددددأل البدخااأدددد الو دددداتسال  ددددألال دددد الاو
ال.ععأ تالل 

ال.ول  الشنرال  ال ل ال  البا الافمبالواو سب
ال(:  1-0 1:ص)واصالاص اليفال أا الاحلصالال ا بال

  الأهددددددددبالو ددددددددصسالال جدددددددد خالاددددددددصالابددددددددأ ص اال ددددددددرهالأ ال  او ددددددددبالاهلددددددددألو الاوأشدددددددداب ال))
أىالابددددددد الال ددددددد  الب  مددددددد الال ااددددددد الوبسددددددد   الووج ددددددد هال االو دددددددصسالال جددددددد خالاخل   ددددددد  الفدددددددألال

ال افدددددد سالأ الهددددددؤالرالالزااخادددددد الاددددددصالافددددددرتواالوصدددددد الاهلددددددألو ال دددددد الج دددددد  الوأاددددددد  البدددددداو  اليفال
 ضددددددص بالاوهللددددددصم البوددددددرهالتجددددددباللدددددد ال  دددددددزل الو  مدددددد الو ددددددصالان دددددد المبددددددااللدددددد ال دددددد الو  ددددددصسال

ومبددددااللدددد ال دددد ال ددددألا الال(ذم الكااااالم)ويفال أددددا ال( الفاااااروي) دددد    الخوَّاددددد االيفال أددددا ال
ال((.ألسالوا ه الر ال ال الالهللص اليفالاو   الواوعأ ص ألعألال  الانشاو

فددددددداب الال ددددددد  الع جددددددد ال دددددددرهالأ ال  او دددددددبالاوأشددددددداب ال  ج  ددددددداال ددددددد   اال:ال))مثالاصددددددد 
ال.بعص الو ربسالوابع البالورهالواو اه الالالبالع ا  الالعم ار

وهدددد ال دددد ال ددددبالهدددد االالالعددددرت الأبدددداال  او ددددبال دددد الو ددددزالوا ددددصالو هالوناددددأل اللص ددددات رال
لددددر  اللص ددددألو ال ددددر البدددد ال دددد  افالف ددددطال دددد ال أددددا الأ  صدددد ال دددد الا ددددصالابدددد الال دددد  الا

واددددددصال دددددد طال ددددددا  الاو دددددداز ال(:ال)1/143)اددددددا التمدددددد الاةاليفالال( اااااادارل السااااااالكين)
يفالهددددد االاو اددددد الوجدددددارالمبددددداالعألاددددد الو ددددد الالومدددددبال ددددد البددددداخافالالومدددددبالوال ا دددددص ال اال

ال(.اة
بعددددددصالأ البدددددد الال ددددددألفالال ااددددددفالبدددددد ال ددددددرهالأ ال  او ددددددبالوبدددددد الال(ال1/148)واددددددا اليفال

فألمددددددد الاةالوصددددددد الأ ال  او دددددددبالفدددددددأفاللصزاصاددددددد ال:ال)صسالو دددددددصسالال جددددددد خ دددددددرهالأهدددددددبالو  ددددددد
بددددا الالو ددددألالوامحلدددداخالفددددص ص اال  دددد  الوأاهللددددم االبدددداةالج ددددصالأميااددددد  ال ادددد الودددد   الو دددداالهدددد ال
 ددددد   الوادددددألهالبدددددألا الال  دددددارالف ددددد الأاددددد ال ددددد اليفالجملدددددألالاوعألفددددد الوااعددددد الالعددددداتف الوبدددددالهاليفال

ال(.     الو ث ا  الف اخهالاهللألاال اال اال ألى
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و مندددددداال:ال)بعددددددصالأ الخفدددددد ال عصدددددد الاال دددددداخ البوددددددرهالأ ال  او ددددددب(ال  1/1)واددددددا اليفال
 ددددددألاخهالااأ ددددددارالاحلاجدددددد الودددددد الختجدددددد الالشدددددد  خالالالودددددد ال    دددددد الال جدددددد خ اللو دددددد البددددددا ال

ال(.إلحلاخ الهؤالرالاور صسال   العص ص  ل
فشدددددأل ال((الال  دددددارالوددددد الشددددد  خالال  دددددار:الالصتجددددد الال ال ددددد :ال)ا لددددد (ال)  1/1)وادددددا اليفال

:ال االالوددددددددرهالن ال  او ددددددددبالمثال ع  دددددددد الب  لدددددددد هددددددددال–تمدددددددد الاةالال–ام دددددددداهالابدددددددد الال دددددددد  ال
وبدددددددد   ألال  الشددددددددارالاةالأ الالع ددددددددصالالالعددددددددص بالبددددددددد  االال  ددددددددارالوالشدددددددد  خاليفالامبددددددددرهال)

فضدددددددرالأ العوددددددد  البددددددد ال ددددددد الاودددددددؤ   الفضدددددددرالأ العوددددددد  البددددددد ال ددددددد ال ا ددددددد الأول دددددددارالاةال
او دددألب الفدددد الهددد االشددد  خال شدددرت الن دددألالالأادددألالبددد الو ددداخالان ددد اهالوبدددا ألالأهدددبالاوصدددبالأاددد ال

ال(.الاةالال ال ال ال
ف ددددددد اال دددددددرهالابددددددد الال ددددددد  اليفالبضددددددد ال ددددددد  افالفوددددددد ال ددددددد الاالاأ ددددددداخافاليفالثدددددددرثال

ال((. صصاف؟
ال:واص الأعضا

فصددددددد الا دددددددصالاددددددد  الن الال–تمددددددد الاةال عدددددددااالال–وأ ددددددداالشددددددد خالامبدددددددرهالابددددددد ال  م ددددددد ال))
  او دددددددبالاهلدددددددألو  المثالبعدددددددصالهددددددد االال  دددددددصالادددددددصالععأددددددد تاللددددددد النبددددددد ا الا عددددددد ال ددددددد الوصمددددددد ال

ودددددد الأ الععأدددددد تالو ددددددبالبدددددد صالاادددددد  الواادددددد  الوج دددددداخهاللص ددددددص الويفالاسددددددألسالالهللدددددد   الوالالمي
ال.او ص الوحل ا  ال ص االال العأ  طالف  االيفالال ص الالضرالف

ال(: نازل السائر ن)و الاهلألو الو أاب الال(1)( ن ال السنة)اا التم الاةاليفال
أشدددددد ارال هللدددددد  الاافعدددددد الوأشدددددد ارالبا صدددددد  ال(ال نااااااازل السااااااائر ن)واددددددصال  ددددددألاليفال أابدددددد ال)

   دددددددصالالألب ب ددددددد المثال االالأ   دددددددصالالددددددد  الهددددددد الولوددددددد الهددددددد الف ددددددد الع أ دددددددنال االال  ددددددداراليفال 
مثالبددددافال ر دددداال دددد عرال دددد ال  دددداز الالهللددددا ألع اليفال  هللدددد  الالأ   دددددصال...(ال    دددد الاال دددداخ

...ال-أ الابددددد ال  م ددددد التمددددد الاةالال–مثالاااشددددد الف ددددد الا اشددددداالوصم ددددداالعص ددددد البعصمددددد الو وااأددددد ال

                              
 (. 4 / (ال)1)
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 الوأ دددداالال  ددددارالالدددد  العدددد  ألهال ددددا  الاو دددداز الف دددد الال  دددداراليفال    ددددصالالألب ب دددد :ال)مثالاددددا 
الاليفال    دددددصالامهل ددددد الوهددددد الع  ددددد ال    دددددصالالألب ب ددددد ال ددددد الا دددددنالانبددددد ا الواحِلَوددددد ال مددددداال

 ال(1)(هدددددد الادددددد  الال صتعدددددد الافددددددربسال ددددددا   البدددددد ال دددددد  ا الو دددددد الا  عدددددد  الوانشددددددعأل الوادددددد ه
الفدددداا ألال االهدددد االال  ددددصالالسددددألعفالال ااددددفالا صددددنالوددددااليفال ددددرهالاهلددددألو ال دددد الاالاأ ددددارال ا

صالهددددد االال  دددددصالال اادددددفالا صدددددنالالددددد  الَجصَّددددد ال    ددددد الاال ددددداخالمثال االال ددددد  البدددددا ربالوبعددددد
وشددددددد خالامبدددددددره الو  ال دددددددا التمددددددد الاةال ددددددد الأشدددددددصال:ال) رلددددددد الهدددددددا  الاحل   أددددددد الادددددددا 

الفاااااروي فااااي الفااااري بااااين )ال ددددارال  اع دددد اللصج م دددد اليفالالسدددد اف الواددددصال دددد  ال أابدددد ال
ذم ) الو ددددددد  ال أدددددددا ال(تكفيااااااار الج مياااااااة)و ددددددد  ال أدددددددا ال(الالممبتاااااااة والمعطلاااااااة

ال ددددددددا ال ددددددددإال دددددددداتالع  دددددددد البددددددددال ص اليفالامث ددددددددافالالوزاخاليفالهدددددددد ا(الالكااااااااالم وأهلااااااااه
لصسدددددد اف اللو دددددد اليفالالَ ددددددَصتالوصدددددد التأ الا  م دددددد الا دددددداسالاحلودددددد الوانبدددددد ا  الوالوددددددرهال
يفالالسدددددد افالادددددد   الوالوددددددرهاليفالال ددددددصتالادددددد   الوهدددددد االال  ددددددارالو ددددددصهالالالجيددددددا  الال  ددددددار ال
فداددددددد الا دددددددناللودددددددبال ددددددداالبددددددد ىال وددددددد الالدددددددأل البدتاخ ددددددد الالشدددددددا ص الالددددددد الختسددددددد الأ دددددددصال

ال.( )(اوأماثص البرالخمس 
مثالابددددددأمألالع ددددددااشالأادددددد ا الاهلددددددألو اليفالا ددددددربالوعاعدددددد ال ع دددددداالشددددددصعصااليفالا ربعدددددد ال...ال

ال ددددا ص البأصدددد الانادددد ا الالدددد الع  هلدددداالاهلددددألو الفمدددد الهدددد هالاو ااشددددافالاوددددألسالالسددددع  الا لدددد ال
عهللدددددص البددددد  بال بددددد ا ال)واددددد  الال ا دددددبال)ااادددددصااللص دددددألو الو ددددد الوصددددد ال  ه ددددد اليفالا دددددربال

نرالف دددددد اال وددددددابألسالو ودددددد ع ال صدددددد ال  الأتاخالأينالأوأ ددددددصالا ددددددنال ددددددصوثالشددددددال( )(احلددددددصث
ال–الددددأل الوج دددددصاللصسددددداا الو  الأتاخالأينالأبددددد طالاحلدددددصثال ددددد الاصددددديب الفدددددرالأشددددد صال دددددصثاال

ف دددد اال ددددرهال دددداالأ ددددألفالبدددد الوهدددد ال ددددرهالاحلدددد  البددددبالاددددصالأ ددددألفالأ الال–وهدددد ال ددددألاخه ال
أشددددد صالأ الالال لددددد ال الالاةالوأ ال مدددددصاالتبددددد  الاةالوأشددددد صال دددددصوثالاحملدددددصثافالمبشددددد ئأ  ال

                              
 (.8  / (ال)1)

 (.ال8  / )جالاو  اال(ال )

 (.3 ال1)باأل ال(ال44 / )   اجالالهلل  ال)اا ألال.الوه هالالع اتساللص ألو اليفالاو از (ال )
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 ص دددددد ال دددددد الاحلودددددد الو دددددداالأ ددددددألفالأ الالالأشدددددد صالب صدددددديبالمبدددددداال ص دددددد ال دددددد الانبدددددد ا  الوودددددداال
مثالابدددددددأمألالع أ دددددددصال دددددددرهالاهلدددددددألو الا دددددددصاالشدددددددصعصاالال وددددددداال...(ال(1) دددددددصوثالشدددددددنرالادددددددط

ال.( )عأ صص الو  البالضر الوا  بالوباحلص  الواال اخ
ال( )اعددددددد البعدددددددصال خااددددددد ال دددددددرهالاهلدددددددألو الواحلوددددددد الوص ددددددد المبددددددداالعهللدددددددأ   الادددددددصالعأصمهللدددددددا 

هددددبالال ددددص الوالضددددر الوباوؤل ددددافالانبدددد ا اللعدددد تهالنخلدددد الا عدددد ال دددد الوصمدددد الوج دددداخهالن
ال ابددددددع اليفالب ددددددا الاحلدددددد الواسدددددددألهالوهددددددصهالال ددددددص الوالضددددددر المثالبعدددددددصال لدددددد ال صدددددد الع  ددددددد ال

((ال.ع أ دددد البددددد  االالعدددد تالو  دددداالالالع أ دددد الفددددرال لددددزاهالبددددد  االوالال ا أ الال ددددات رال ددددألاالفد دددداال
الهد.ا

هدددد االبال هللدددد  الل ضدددد  الال دددد  الباال دددداخالأ دددداال دددداالوددددصاهالفددددرال مدددداالتأعدددد الو مدددداالأشددددألفال
ضدددددداعاالالأو دددددد الالالعو ددددددألو الوأوأ ددددددصالأعدددددد العصجددددددمو ال االأ ددددددبال  ددددددألالوهدددددد البددددددص ا اليفالا

االبأسددددد ا الأ الب دددددارال ددددداال دددددا الوصددددد ال ددددداال دددددا الالال اال ددددداالعزومددددد الأبددددد الاحلهللددددد ال ددددد ال
مددددبالافمدددددبالوصددددد الاو سدددددب الن ال صمددددد الالو دددددألالالال أمدددددبالالأ   دددددصالبدددددبالهدددددنال ضددددداخهاال

ال.الالأضاخالالشصعص

                              
 (.18 / )او  اجال(ال1)

 (. 3  11  18 / )او  اجال(ال )

 .أ الاب ال  م  الواب الال   (ال )
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 .ينالمجمل والنص والظاهر والمبين عند األصولي: رابعًا
ال

هددددد ال ددددداالالع  ددددد ال  ددددد الو دددددصالام دددددرفال عدددددىنال عددددد  الوا دددددبال ددددداالا أمدددددبال:الافمدددددبال-أال
ال.أ ألع الالال زع الن ص االوص الا  أل

هدددد ال دددداالاابددددبالافمددددبالوهدددد ال دددداالف دددد ال  دددد الو ددددصالام ددددرفال عددددىنال عدددد ال:الاو دددد ال- 
ال.  الا  الأوال   تالأوالبعصالال  ا 

ال.ال  الوه ال االع  صالب  هلل ال  الا الا أما ال-جال
ال. ال االا أمبالأ ألع الأ ص االأ  ألال  الا  ألوه:الال اهألال-خال

فمادددددد ال ددددددألىالأ الافمددددددبال دددددداالالالع  دددددد ال  دددددد ال عددددددىنالو ددددددصالام ددددددرفالأوال دددددداالا أمددددددبال
أ دددددألع الالال زعددددد الن دددددص االوصددددد الا  دددددألالو لددددد ال  دددددبالانل ددددداظالاوشدددددرت  ال ص  ددددد الالعددددد ال
اوشددددددرت  البدددددد الالدددددد ه الوالعدددددد الال ددددددا ألسالوا  ددددددا الوال ددددددألراللص دددددد  الوالا ددددددأل الوالشدددددد  ال

أوالبع دددددصالوصددددد الاللص  ددددداضالواحلمدددددألس الولددددد الأ ال هللدددددم الأبددددداالاحلهللددددد الهدددددبالودددددألجال ددددد الاألعددددد 
ال.افمبالواو  الو صالان  ل  الوبا ألالالعصمار

بددددبالهددددبالهدددد الععددددألهالافمددددبالواو سددددبالاوعددددألوف الو ددددصالان دددد ل  البددددبالو ددددصال ددددر ال
العصددددددددد الولددددددددد الأ ال هللدددددددددمل الودددددددددا اال َدْعمدددددددددصال اال دددددددددرهالأهدددددددددبالال دددددددددص الوال ا دددددددددبالال اادددددددددفالال
 الشدددددددم اليفال عاا ددددددد  ال  ددددددداالاسددددددد صالأوال ددددددد اهألالفأجعص ددددددداال ددددددد البدددددددا الافمدددددددرفالمثال

االوصدددددد ال دددددداال هللددددددم  الاو سددددددبالوهدددددد اللدددددد  الباو سددددددبالوالالبدددددداو  الاوعددددددألوهالو ددددددصال مص دددددد
ال.ان  ل  

أالال  الهددددد االودددددصوا الوصددددد الا دددددار افالو م ددددد رفالوصمدددددارالامبدددددرهالالددددد البددددداتواال
ال.وص  اال  الفجألال اتعخال صوع الوص الان   الوا اوصه

هدددد االالعصدددد الالع دددد  الالدددد  الوادددد ال ص دددد اللوأددددا الاةالوبدددد  التبدددد ل ال ددددص الاةالوص دددد ال
ال.وبص 
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هددددددبالأ دددددد فال عألعدددددد الافمددددددبالواو سددددددبال دددددد الام دددددداهالابدددددد الال دددددد  الاحملددددددصثالال   دددددد الوال
ان ددددد يلالوهدددددبالادددددا الابددددد الال ددددد  ال   الوددددداخسالالألجدددددبالوبددددد   الهدددددنالاو سدددددبالوأ اددددداؤهالأوال

ال.ارال  الهنالافمب
الالتأو ل وشروإه

ال(ال:10ص)يفالالس او الاوألبص الالال-تم الاة-اب الال   الالهاا الام ا
 فصل

 وا طالحا   في بيان ح ي ة التأو ل ل ة
الأسدددد  الوأولأدددد ال ددددموعر ال:ال  ع ددددبال دددد ال  العددددؤ ال اال دددد اال  اال دددداتال ل دددد ال الفالأموعددددبالالهدددد 

الأموعددددبال  هللدددد ال:الواددددا الا دددد هأل ال.ال  اال دددد   ال ل دددد ال الاددددا الو ددددمو الوهدددد ال ادددداو الأولأدددد ال
ال: االعؤ ال ل  الالشنرال الواصالأولأ ال موعر الو مولأ المبعىنالاا الانوشنال

التبعنالالهلل ا الفم   اال مو الالوص الأعاال اا ال مو ال   اال
اددددددا الأبدددددد الو  ددددددصساليفال  هللدددددد ال   دددددداالو ألجعدددددد ال االأادددددد ال ددددددا ال دددددد  ا اليفالاص دددددد الفصدددددد العددددددز ال
عشدددد ال ددددإال دددداتالاددددصميا ال الهللدددد  الالسدددد  الملالعددددز العشدددد ال ددددإال دددداتال  دددد ا ال  ددددبالأ دددد ال

ال.و اتالل الاب العس   الااأ  ال ر  
ازوأ اليفالفدددددد ال  ددددد)المثال هللدددددم الالعاا ددددد ال دددددموعر الن الان دددددألالعسددددد ال ل  ددددداالادددددا الاةال عدددددااال

شدددددددنرالفدددددددألخوهال االاةالوالألبددددددد  ال  ال  دددددددأ ال ؤ  ددددددد  البددددددداةالوال ددددددد هالا  دددددددألال لددددددد ال ددددددد ال
 (.الوأ هلل ال موعر

و هللدددددم ال    ددددد الالشدددددنرالاو دددددربالبددددد ال دددددموعر الن الان دددددألالع أ دددددنال ل ددددد الو  ددددد الا لددددد ال عدددددااال
هددددبالع  ددددألو ال الال موعصدددد العدددد هالعددددميتال موعصدددد الع دددد  الالدددد ع الاهللدددد هال دددد الا ددددبالاددددصالجددددارفال)

نرال موعصددددد ال دددددنرالا ددددد ال ددددداالأ دددددربفالبددددد الالألبدددددبال ددددد الال ددددد هالفمجددددد(التبدددددبالتب ددددداالبددددداحل ال
ا  ددددددألالواوعدددددداخالو  ا دددددد ص الوا  دددددد الوال دددددداتالوعهللددددددمنال ع دددددد الالألؤعدددددداال موعص دددددداالباالوأ دددددداتع ال

عددددداالأبددددد الهددددد اال)الفداددددد ال  هللددددد الهلددددداالوهددددد الواا أ ددددداالو ددددداال دددددؤو ال ل ددددد الوادددددا الع بددددد النب ددددد ال
الااأ  ال.أ ال    أ االو س هاال االهاه اال(ال موعبالتؤعا ال  الا بال
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العصدددد الال ا  دددد الواحلومدددد الاواص بدددد البال عددددبال ددددموعر النعدددداالب ددددا الاو سدددد خالال اوددددبالالو هللددددم 
واألادددد ال دددد الال عددددبالالدددد  الملالععددددألهالالألا ددددناللدددد الاألادددد البدددد الو  دددد الادددد  الاخلضددددألالو بدددد ال
بعدددصالأ ال  ددددألاللدددد الاحلومدددد الاو سدددد خسالمبدددداالفعصدددد ال دددد الختألعدددد الالهللدددد    الواأددددبالال ددددرهالو اا دددد ال

فصمدددداالأ ددددربهالبالعصدددد ال(الوص دددد ال ددددربا الالبددددما ئ البأموعددددبال دددداملال هللددددأا )الا ددددصاتالبددددرالودددد ضال
(ال لددددددد ال موعدددددددبال ددددددداملال هللدددددددا الوص ددددددد ال دددددددربا ال)الال ا  ددددددد الالددددددد الااأ ددددددد ال ل  ددددددداالفعصددددددد الادددددددا ال

فالأموعددددباليفال أددددا الاةال عددددااالاوددددألاخال  دددد ال    دددد الاوعددددىنالالدددد  العددددؤو الالص ددددظال ل دددد الوهددددنال
فأموعدددددبالاخلدددددربال.ال دددددربالو صددددد ال:الفدددددد الالودددددرهالا ودددددا ال.الاحل   ددددد الاو جددددد خساليفالاخلددددداتجال

و موعددددبال دددداال.الو موعددددبالال وددددصالوال و ددددصالهدددد الا دددد الاو ودددد خالواوأ وددددصالبدددد ال.ال   دددد الهدددد الاحل
أ دددددربالاةالبددددد ال ددددد ال دددددد ا  الالعصددددد الوأفعالددددد الا دددددد ال ددددداالهددددد الوص دددددد البددددد  اا ال الو ددددداالهدددددد ال

.الو موعددددبالان ددددألالهدددد الا دددد الال عددددا الاوددددم  تالهبددددداال.ال   دددد هالبدددد ال دددد الالسدددد افالالعصدددد ال
ت  وددددددددددد الع  لددددددددددد اليفالال دددددددددددا التبددددددددددد  الاةال"الال-تادددددددددددنالاةالو  دددددددددددا-االددددددددددد الوا شددددددددددد ال

عأدددددمو الال دددددأل  الف ددددد االالأموعدددددبالهددددد الفعدددددبال"الوبدددددج خهالبددددد  اا الالص ددددد التب ددددداالوجملمدددددص ال
ال.ف  االه الالأموعباليفال رهالاةالوتب ل ال.الا  الاوم  تالب ال

وأ دددددددداالالأموعددددددددباليفالا ددددددددار الأهددددددددبالالأ هللدددددددد الوالهللددددددددص ال دددددددد الأهددددددددبالال  دددددددد الواحلددددددددصعثال
يفال موعددددبالالال دددد  :الو  دددد الادددد  الابدددد الجألعددددألالوادددد هال.الفمددددألاخه البدددد ال عددددىنالالأ هللدددد الوال  ددددا ال

ف مدددددداال"الو  دددددد الادددددد  الام دددددداهالأمددددددصاليفالالددددددألخالوصدددددد الا  م دددددد ال.الا لدددددد ال عددددددااال دددددد االو دددددد اال
فمباددددددبال صددددد الالأددددددموعرفالالددددد ال  ألهدددددداالوهدددددد ال"ال مولأددددد ال دددددد الال دددددأل  الوصدددددد الاددددد ال موعصدددددد ال

وهددددددد ال موعص ددددددداالو دددددددصهالف ددددددد االالأموعدددددددبالعألجددددددد ال االف ددددددد الاودددددددؤ  ال.ال  هللددددددد هاالاودددددددألاخالهبددددددداال
ال.    أ اليفالاخلاتجالو سباليفالال ه الوانو العع خال االوا  ال

وأ دددداالاوعأزلدددد الوا  م دددد الوادددد ه ال دددد الاوأوصمدددد الفمددددألاخه البالأموعددددبال ددددألهالالص ددددظالودددد ال
 ددددداهألهال الوهددددد االهددددد الالشدددددا  اليفالودددددألهالاوأدددددم ألع ال ددددد الأهدددددبالان ددددد  الوال  ددددد ال الوهلددددد اال

وهدددددددد اال.الالأموعددددددددبالوصدددددددد ال ددددددددرهالان ددددددددبال الوالأموعددددددددبال أدددددددداجال االخل ددددددددبال:الع  لدددددددد  ال
ال.و باال ال  الا اا  الالأموعباله الال  ال   اليفال هلل ع  ال
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فمدددددد ال دددددد  اليفال باددددددا الالأموعددددددبالوصدددددد التأ الاوأوصمدددددد الال ااددددددنالأبدددددد الععصدددددد الوالشدددددد خال
واددددصال ودددد الادددد الوا ددددصال مجددددا الالهللددددص الوصدددد الوددددصهالال دددد  ال.ال  فدددد الالددددصع الابدددد الاصا دددد ال

ال.ب ال
"ال  أصددددد الال ئددددد الال اا ددددد ال"اللعمددددداتالالو ددددد اللأموعدددددبالال ا دددددبال موعدددددبالأهدددددبالالشددددداهالا لددددد ال

وهددددد اال.الاالاأصددددد ال ددددد الجدددددارالبددددد ال دددددإالأواعددددد البددددد الت ا  ددددداالحنددددد الملالا أصددددد ال ال منددددد:الف دددددال اال
الأموعدددددبالخمدددددال الحل   ددددد الالص دددددظالو ددددداهأله الفدددددد الالددددد  الاأصددددد الهددددد الالددددد  الباشدددددألالاأصددددد الالال
:ال ددددد الابأ سدددددألالبدددددد ال الوهلددددد االتخالوصدددددد   ال ددددد الهدددددد الأواالبددددداحل الواحل   دددددد ال ددددد   الف ددددددال اال

نعدددددد ال.الوأ دددددد اب الهدددددد الالدددددد ع الاأصدددددد االمددددددزسالوالشدددددد صارال عدددددد الالأف ودددددد  التبدددددد  الاةال
 االهبدددد ال ددددإالأواعدددد ه ال دددد البدددد  هالاوشددددأل  ال؟الو دددد الهدددد االادددد  الوددددألوسالابدددد الالددددزب الأ دددد

فألادددددددد الالسددددددددرسالت عأدددددددد الت عأدددددددد ال الفزعددددددددصاليفال ددددددددرسال"الودددددددداالتوىال ددددددددصعثالوا شدددددددد ال
فمدددداالبددددا الوا شدددد الأمتدددد اليفالالهللدددد ألال؟الاددددا ال:الف  ددددباللدددد ال"الاحلضددددألالوأاددددألفال ددددرسالالهللدددد ألال

 عددددد الال سدددددألالولددددد  ال دددددألاخهالأ الوا شددددد الوو مدددددا ال دددددموالال.ال مولددددد ال مددددداال دددددمو الو مدددددا ال:ال
و منددددداال دددددألاخهالأعمددددداال دددددموالالخلددددد ر الاددددداهالو دددددص االااأضددددد الجددددد ازال.الوصددددد ال دددددرهال اهألهددددداال

االمتددددداهالفعمدددددرالبددددد الفودددددا الومص مددددداالبددددد الهددددد ال موعصددددد ال الفدددددد الالعمدددددبالبدددددصل بالان دددددألالهددددد ال
(البدددد فالجملمدددددصالتبددددد الوابدددددأ  ألهال)العأدددددمو الا لددددد ال عدددددااالال موعصدددد ال مددددداال دددددا التبدددد  الاةال

فوددددددم الوا شدددددد ال"المددددددص الالص دددددد الأا ددددددألاليلالبدددددد  اا الالص دددددد التب دددددداالوجمل"با أ الدددددد الب  لدددددد ال
فدددددددد ال متا  ددددددداال ددددددد ال(الفدددددددد االأ مدددددددما أ الفدددددددما م االالسدددددددرسال)وو مدددددددا ال دددددددموالالا لددددددد ال عدددددددااال

 مولددددد الوا شددددد الأعددددداالأهالاودددددؤ   الوأ الأ  ددددد ال  دددددثال ااددددد الفومعددددداال:الوا دددددبال.ال اا أ ددددداال
   مددددد الب ددددد   ال الوأ الو مدددددا ال دددددا ال  ددددداهالاوهللدددددصم الف  دددددثال دددددا الف ددددد ال  ددددددزل ال الأوالأاددددد الال

وصدددد الامبددددأ اا المبددددىنالأوالأادددد ال ددددا الاددددصال مهددددبالهبدددداالو دددد ال مهددددبالب صددددصالملال ددددا الاددددصالوددددزهال
ع  ددددد اللددددد ال وددددد الاوهللدددددافألالأوالأ الانودددددألا ال ددددداا االادددددصال  دددددألوااليفال لددددد الاو بددددد الفم ددددد ال
أ الععصم دددددد الفددددددألضالالسددددددرسالوأعدددددداالأتبدددددد الأوالادددددد ال لدددددد ال دددددد الالأددددددموعرفالالدددددد ال   اهدددددداال
.الأخلددددددددد ال   دددددددددصسالواصددددددددد الال سدددددددددألالأوالخمسسددددددددد اللعم  ددددددددد الو  ال ااددددددددد ال ص ددددددددداالادددددددددع   ال
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فدادددددد ال ددددددا ال  دددددداهالاوهللددددددصم الووا شدددددد الأهالاوددددددؤ   اليفالالوالسدددددد ا الهددددددص التبدددددد  الاةال
  ا ددددد الورا ددددد الوادددددصالاسدددددألفال عددددد الوملالعوددددد الو مدددددا الل  ددددد  المبوددددد الوادددددصالبص ددددد الأ التبددددد  ال

 مندددداالت دددد الباماا دددد الهبددددااللصم دددداجألع البعددددصالاضددددارالاهللددددو  الثرثددددا الواوهللددددافألال  االالاةال
ال.أزوجال املالعز  الاماا  ال زوجاليفال ألع  الملالع   الل ال و الاماا  المبجألخالال

وبا مصددددد الفالأموعدددددبالالددددد  الع افددددد ال ددددداالخلددددد الوص ددددد الال سددددد صالوجدددددارفالبددددد الالهللددددد  الهددددد ال
ال.الأموعبالالس  فالوا هاله الال ابصال

 ددددداملال أمصددددد الالص دددددظالب اددددد الالأموعدددددبالال ددددداينالا لددددد ال(الأ دددددصها.ال)والأموعدددددبالال ا دددددبالأاددددد ا ال
فدددددد الهددددد االبدددددم الالألجدددددبالمجاوددددد ال ددددد الال دددددارال"ال دددددإالعضددددد الت الالعدددددزسالف  ددددداالاص ددددد "الال

 ددددداملال أمصدددد الالص دددددظالب   أددددد ال(الال دددداين)شددددنرالالالععدددددألهاليفالشددددنرال ددددد الل دددد الالعدددددأل الال أددددد ال
(الودددددداال ص دددددد الب ددددددص َّال)اخلا دددددد ال دددددد ال    دددددد الأوالمجدددددد الو  الأ أمصدددددد ال  ددددددألخال أموعددددددبالا لدددددد ال

 ددددددددداملال أمصددددددددد البددددددددد اا الو أل   ددددددددد الو  الأ أمصددددددددد اليفالاددددددددد ال لددددددددد ال(الال الدددددددددث.ال)البال دددددددددصتسال
    الاور وددددد الأوالعدددددميتالتبددددد الأوالعدددددميتالهدددددبالع  دددددألو ال الالأ ال دددددم)الهللددددد افال أموعدددددبالا لددددد ال
بددددم ال   ددددا الالددددأل ال   ددددا البعدددد ال عا دددد الالدددد الهددددنالأ ددددألهالوهدددد االعمبدددداهال(البعدددد ال عددددافالتبدددد ال

الهللدددددد افال ددددددبالامبددددددارالفدادددددد الميأ دددددد المصدددددد الوصدددددد ال لدددددد ال دددددد الالأ هللدددددد  الوالأ  عدددددد الوالرتخعددددددصال
 اودددد ال ددددألو التبودددد الو ااددددا ال مدددداال ددددألو الال مددددألالل صدددد الال ددددصتال دددد  ا اللدددد  ال"الو أموعددددبالا لدددد ال
"الو مددددددداال دددددددألو الالشدددددددم اليفالال  ددددددد سال ددددددد  ا اللددددددد  الخوعددددددداالبددددددد ا الالخواددددددد البددددددد ا 

فأموعددددبالالألؤعددددااليفالهدددد االالهللدددد افالمبدددداالخيددددال ال    أ دددداالو اهألهددددااليفالااعدددد الاال أ ددددا الوهدددد ال
 ددددددداملالعؤلددددددد الابدددددددأعمال اليفال لدددددددد ال(الالألابدددددددد )تخالو وددددددد ع العهللدددددددأرتال دددددددا   البالأموعدددددددبال

 ددددد الاوعدددددىناليفالل ددددد الاو ا ددددد الو  الالددددد اليفالاال دددددار الاحلددددداخثالوهددددد اال  اددددد الزلددددد الف
أادددددددصاهال  ددددددد ال ددددددد الال دددددددارال  دددددددثال دددددددمول اال  ددددددد ا ال ددددددد الأل ددددددداظالال سددددددد صالمبددددددداملالعؤلددددددد ال
ابدددددأعما الالص دددددظاللددددد اليفالل ددددد الالعدددددأل الال أددددد الو  ال دددددا ال ع ددددد خا اليفالا دددددار الاوأدددددم ألع ال
وهددددد االرددددداالع   دددددنالالأ  ددددد اللددددد الفداددددد ال سدددددبالبهللددددد   ال ددددد الالوددددد  الوصددددد الاةالوتبددددد ل ال ددددداال

ابددددددأص ال:الأل دددددد الواددددددال االباحل(الفصمدددددداالأفددددددبال)ال سددددددبال مدددددداال مولدددددد ال ا  دددددد الا لدددددد ال عددددددااال
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جملأل أدددددد الوصدددددد الباددددددر التب ب أدددددد الوالالععددددددألهاليفالل دددددد الالعددددددأل الالدددددد الادددددددز الهبدددددداالال ددددددأل  الأ ال
انفدددددد  الهدددددد الاحلأل دددددد اليفال  ادددددد الوا ددددددصالال أدددددد الو دددددد ل ال موعددددددبالان ددددددصالبمادددددد الالدددددد  الالال

لددد ال دددا الفددد فالالعدددألشالملالعوددد الأ دددصا الفدددد ال:العأم دددزال  ددد الشدددنرالوددد الشدددنرالال أددد المثالادددال ا
عألفددددددد الأ دددددددصال ددددددد الالعدددددددأل الوالالأهدددددددبالالص ددددددد ال منددددددداالهددددددد ال موعدددددددبالان دددددددصالهبددددددد االاوعدددددددىنالالالع

مثالابدددددددأ ىال)الا ددددددار الا  م دددددد الوال ربددددددد  الواوعأزلدددددد الو دددددد الواف  ددددددد الو أموعددددددبالا لدددددد ال
بددددددم الاوعددددددىنالأا ددددددبالوصدددددد ال صدددددد الالعددددددألشالفددددددد الهدددددد االالالععددددددألهاليفالل دددددد ال(الوصدددددد الالعددددددألش

العددددأل الوالالا هدددداال دددد الان دددد الوالالع ددددا الودددد الأا ددددبالوصدددد الالأل ددددبالابددددأ ىالوص دددد الوالالودددد ال
مددددبال دددد الانومددددا ال دددد الاددددألارسالأوالختابدددد الأوال أابدددد الأوال دددد او الاددددصالابددددأ ىالأا ددددبالوصدددد الو

وص  دددداالوهدددد االالأموعددددبالبا ددددبال دددد الوجدددد هال  دددد سالبدددد   ألهاالبعددددصال  الشددددارالاةال عددددااال اللدددد ال
فداددددددد ال.اللسدددددددا  الهددددددد االالأموعدددددددباللو ددددددداهالملالعوددددددد ال   ددددددداال الال وددددددد ع التبددددددد  الاةال

وافال  الاةالادددددددددصتال  ددددددددداخعألالاخلر ددددددددد الا دددددددددبالأ الختصددددددددد الالهللدددددددددما"الث ددددددددد اليفالالسددددددددد  فال
فودددددددا الالعدددددددألشال  جددددددد خا الا دددددددبال"الوانتضال مهللددددددد الالددددددد البددددددد  ال الووألشددددددد الوصددددددد الاودددددددار
فو دددددددددد الع ددددددددددا الأادددددددددد ال صدددددددددد ال.ال صدددددددددد الالهللددددددددددماوافالوانتضال مهللدددددددددد الألدددددددددد البدددددددددد  ال

والأموعدددددبال  اال ضدددددم ال.الهللدددددماوافالوانتضاليفالبدددددأ الأعددددداهالمثالأا دددددبالوصددددد ال صددددد الالعدددددألشال
ال ددددداالألددددد الابدددددأعمال اليفالاددددد (الاخلدددددا  )ف هللددددد  ال لددددد البارادددددا الال وددددد ع الالألبددددد  ال

 لددددد الاوعدددددىناللوددددد اليفالاددددد الالرت  ددددد الالددددد  الوتخاللددددد الالددددد  الف  مصددددد الاوأدددددمو اليفالهددددد اال
الرت  دددددد الالدددددد  الالال أمصدددددد الوصدددددد ال  ئدددددد اليفال أل  دددددد ال  ددددددألال أمصدددددد ال أموعددددددبالال ددددددصع اليفال

بال عمددددد ال الالالتعددددد الالعدددددأل ال(ال ا  عددددد الأ ال هللدددددجصالوددددداال ص ددددد الب دددددص الَّال)ا لددددد ال عدددددااالال
ال-تاددددددنالاةالو دددددد -الواددددددا الوددددددألوسالابدددددد ال هللددددددع خاللصسددددددصع .ل ددددددر الو ددددددص العددددددص:ال  دددددد  ال

ولودددد الوادددد الال ددددصاليفالهدددد االالرت  ددددد ال.الملالأجددددز الهبدددداالنج أدددد ال:اللدددد الالعددددصاللدددد الو ددددص ال
الددددد  الأاددددداهالبددددد  اا الف ددددد الال عدددددبال االا هللددددد المثال عدددددص الال عدددددبال االال دددددصالبال دددددارالالددددد ال
هدددددنالاضددددد ال أ ددددد البدددددال ص ال الوجعدددددبال لددددد ال ا ددددد ال ددددد الهبددددداال ددددد   ال خهالخو الال شدددددألال

 ال  بدددددد البمادددددد ال صمدددددد البددددددرال ال مدددددداال دددددد الاوهللدددددد فالبمادددددد الا ددددددخالف دددددد ال دددددد التو دددددد الو دددددد



 

47 

رددددددداال  دددددددبال موعدددددددبالال دددددددصاليفالالددددددد  البال عمددددددد ال  ال ااددددددد اليفال أل  ددددددد ال(الف ددددددد اال)الوابدددددددا ال
  ددددألال سددددصفاللدددد ل الفددددرالعصددددزهال دددد ال ددددر   الالص ددددظالوعددددىنال ددددااليفال أل  دددد ال ددددر  أ اللدددد ال

(الوجددددددد هالع  ئدددددددٍ الااادددددددألسال االتهبددددددداالادددددددا ألسال)اليفال دددددددبال أل  ددددددد ال الو ددددددد ل الا لددددددد ال عدددددددااال
ال دددد ا الفدادددد الأادددداهالال  ددددألال االال جدددد هالبددددال  ألسالالعهللددددأ  بالف  دددداال موعددددبالال  ددددألالبااأ ددددات

الدددد الالال سدددددبال الال ددددد ال ضددددد تال ددددداالعأددددد ع البددددد الالال ددددد الالأ  ددددد  البااأ ددددداتهال الوعهللدددددأ  بال
 دددد الهدددد االالرت  دددد ال موعددددبالال  ددددألالب دددد الالألؤعدددداالو  ال ددددا الال  ددددألالمبعددددىنالاالاأ دددداتاليفالا لدددد ال

ال(ال.ف ا ألسالمباالعألج الاوألبص  )وا ل ال(الاا ألوااالا أ  ال  الا ت  ال)ال عااال
الددددددألم الوصدددددد الالعددددددألشال)ال  االاددددددا اللدددددد الاوشدددددد  ال:الو  ددددددبالهدددددد االادددددد  الا  مددددددنالاوصدددددد  ال

العددددألشاللدددد الوددددصسال عدددداينال الواالبددددأ اراللدددد ال دددد ال عدددداينالفددددم ال لدددد ال:الف ددددباللدددد ال(الابددددأ ىال
ال.اوألاخال؟الفد الاوش  العأ  الوالالعصت ال االع   ال

وعصددددددد ال ددددددداال اددددددد الاو  دددددددصالالددددددد  ال  أددددددد الأاددددددد الوأ ددددددد اب ال:الف  دددددددا الهلددددددد اال اهدددددددبال
فددددد الاةاللددددد ال دددددا ال شددددد  ا ال مددددداال.ال اللددددد الا ددددد ال ددددداالادددددا الاةال عدددددااال شددددد  ا ؟الوادددددصالادددددا

ال. زو اللوا الأواالباةالوتب ل ال   النا الملالعأعصالال  ال
العدددددددألشاللددددددد البددددددد ع ال عدددددددا الوحن هددددددداال الواالبدددددددأ اراللددددددد ال هللددددددد ال عدددددددا ال(الوأ ددددددداالالا لددددددد )ال

فداددددددد اللددددددد  اللعدددددددألشالالدددددددألم الالددددددد  ال.الفأص ددددددد  ال  ددددددد الوصددددددد الا  دددددددا الو ددددددد  ال ددددددداهألال
 الو  ال ددددددا الالعدددددألشال دددددد ال  ددددددثالا مصدددددد الوددددددصسال عدددددداينالالابدددددأ ىالوص دددددد ال الال عددددددىنالوا ددددددص

فدددالرهاللصعددددألشالوادددصال دددداتالهبددداالالعددددألشال ع  ددددا الوهددد الوددددألشالالدددأل ال عددددااالالددد  الهدددد البددددألعألال
 صوددددد الالدددددد  الا   ددددد الوص دددددد الالألبدددددبالوأاددددددألفالبددددد الان دددددد ال الال ددددد الاابدددددد الالألبدددددبالوا لدددددد ال
االبدددددأ اراللددددد الودددددصسال عدددددا ال ص ددددد  ال  دددددألال  ددددد ال الفدددددد الاالبدددددأ ارالاوعدددددصىالبددددداخافالوصددددد ال

وأ دددداالاالبددددأ ارالاواصدددد الفصدددد الوددددصسال عددددا الفددددد الالعددددأل ال  دددد  ال.العددددىنالوا ددددصاللدددد  اللدددد ال الال 
:الوا دددد  ال(الوودددداالبصددددهالأشددددصهالوابددددأ ىال)الابددددأ ىال دددد االااأ دددد الو مددددبالو  دددد الا لدددد ال عددددااال:ال

ابددددددأ ىالاودددددددارالواخلشدددددد  ال الوابددددددأ ىالالص دددددددبال:الابددددددأ ىالو دددددد اال  االبدددددداواهال الحنددددددد الادددددد هل ال
 اودددددا الحنددددد الابدددددأ ىال االابدددددأ ىال اال ددددد اال  االاسدددددصال ل ددددد الوصددددد االوات :الو  ددددد  ال.الوال  ددددداتال
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والال عددددألهالالعددددأل ال.الالهللددددافالوا  ددددبالوابددددأ ىالوصدددد ال دددد االأ الأت  دددد الوص دددد الووددددرالوص دددد ال
فاالبدددددأ اراليفالهددددد االالرت  ددددد الاددددد الالال أمدددددبالاددددد ال ع ددددداهال مددددداالهددددد الاددددد ال.الاددددد الهددددد اال

الال أمددددبالادددد ال ع دددداهال الوادددد اليفالادددد هل ال(الوودددداالبصددددهالأشددددصهالوابددددأ ىال)اليفالا لدددد ال عددددااال
ال.هالوالال أمبالا هالابأ ىالالص بالوال  اتاليفال ع ا

الص ددددددددظالالدددددددد  الأ ددددددددألخالابددددددددأعمال اليفال عدددددددىنالهدددددددد ال دددددددداهألالف دددددددد الوالالعع ددددددددصال(الالهللددددددداخر)ال
ابددددأعمال اليفالاوعددددىنالاوددددؤ الوو ددددصالابددددأعمال الف ددددد الادددداختا الف مصدددد الوصدددد ال ددددرهالاوع ددددد خال
 دددددد الابددددددأعمال البا ددددددبال الفدادددددد العودددددد  ال ص  هللددددددا الع دددددداا الال  ددددددا الواهلددددددصىالبدددددددبال  االأتاخواال

اوع ددددد خال  ددددد ا البددددد ال ددددد الال دددددألا  ال ددددداالبددددد اللصهللدددددا  الابدددددأعما ال  دددددبالهددددد االيفالاددددد ال ع ددددداهال
و ددددد ال م دددددبال مدددددا الهددددد هالالص ددددد ال.ال دددددألاخه البددددد اللدددددئرالعهللددددد  الف مددددد ال اال ع ددددداهالاودددددمل هال

ال.و وم الوااع اال   الل ال   ال ل ال
 دددددبال موعدددددبالععددددد خالوصددددد الأ دددددبالالددددد  البامبادددددا الف ددددد البا دددددبال أموعدددددبالا لددددد ال(الالهللددددداب )
ف  مصددددد الوصددددد ال"الاالبا دددددبال ميددددداالأ دددددألأسالأاو ددددد الا هللددددد االب ددددد ال   الول  ددددداالف وا  ددددد"الال

ان دددد ال الفددددد الهدددد االالأموعددددبال دددد الشددددصسالخمال أدددد الل دددداهألالالدددد  العألجدددد الوصدددد الأ ددددبالالدددد  ال
و  دددددألال"الفدددددد الخ دددددبالهبددددداالفص ددددداالاو دددددألالمبددددداالابدددددأ بال ددددد الفألج ددددداال"البامبادددددا الوهددددد الا لددددد ال

حنمصدددددد الوصدددددد الاووا  دددددد ال الوهدددددد االعألجدددددد الوصدددددد الالدددددد  ال:الف صدددددد ا.الان دددددد ال مندددددداالهدددددد اللصهللدددددد صال
ف دددددد البددددددم الالشددددددأل   الالدددددد الهددددددنال دددددد الأخوافالالبامباددددددا ال دددددد الوجدددددد ال  ددددددألال الفدادددددد الأ دددددد 

العمدددددددد هالو  دددددددد البددددددددال وألساليفالبدددددددد افالالشددددددددأل الوهددددددددنال  أضددددددددنالالعمدددددددد هالووصدددددددد الباددددددددر ال
ال وددددددا البال  دددددد الاو ابدددددد اللدددددد الاو أضددددددنالل جدددددد خالاحلودددددد الب جدددددد خهال الوهدددددد ال اوا  دددددداال

فأل  دددددد الوصدددددد الالعصدددددد الاو أضدددددد  اللصدددددد ار الوهدددددد الافأئاهتدددددداالوصدددددد الول  دددددداال الوأ ددددددصال.الا هللدددددد اال
 ددددألسالثددددرثال ددددألافالف مصدددد الوصدددد ال دددد تهالالال  دددد اليفالالعصدددد الاحلودددد البددددال ار ال ددددألسالبعددددصال

 الالاددددددداختا العألجددددددد ال اال  سددددددد خالالددددددد  البامبادددددددا الوأاددددددد ال  اال م صددددددد الوا ددددددد ال دددددددموعرفال
ال.ا  م  التأعأ اال  اله االا   الببالأش  ال
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 موعدددددبالالص دددددظالالددددد  اللددددد ال ددددداهألالالالع  ددددد ال  ددددد الو دددددصال  راددددد البددددد اهالبددددداوعىنال(الال دددددا  ال)ال
 دددددد الأهددددددبالال  ددددددألالوالوددددددرهال ال أموعددددددبالل ددددددظالالاخل ددددددنالالدددددد  الالالعاصدددددد الوص دددددد ال الالفددددددألاخى

ان ددددصالالددددد  الع  مددددد الاخلا ددددد الوالعا ددددد البالددددد افالافدددددألخسالوددددد الالسددددد افالالددددد الالالعوددددد  ال
ف  ددددددداال ع  دددددددا الب جددددددد ال الفدددددددد الهددددددد االلددددددد الأ وددددددد الث   ددددددد اليفالاخلددددددداتجالملالععدددددددألهال الالبعدددددددصال
  دددددص افال  عصددددد ال دددددع  الجدددددصا ال الفو ددددد الوهددددد ال دددددا اليفالاخلددددداتجالو منددددداالع ألاددددد الالددددد ه ال

وصددددد الوجددددد خهالاخلددددداتجنال الف هللدددددأ  بالواددددد الالص دددددظالاوشددددد  تالو دددددصالالفألادددددا ال المثالابدددددأص ال
ال. بالأ صالهل االاوعىنالال  اله اليفالااع الاخل ارال

الأموعددددددبالالدددددد  الع جدددددد ال عا ددددددبالاوعددددددىنالالدددددد  الهدددددد الااعدددددد الالعصدددددد الوالشددددددألهال(الالأابدددددد )
(الوهدددددد الال دددددداهألالفدددددد فالو دددددداخه)و ادددددد ال اال عددددددىنالخوادددددد المبألا دددددد ال  الدددددد ال موعددددددبالا  م دددددد ال

 ال  دددد هل الالددددصته الفدددد فالال صدددد الفعاصدددد اال    دددد الال  ا دددد الوا ددددا ألهالبمعدددداالف ا دددد الالشددددألهال
اواص ددددد الالددددد الهدددددنال دددددد ال سدددددا  الالألب ب ددددد الاوهللدددددأصز  اللع مدددددد الالدددددأل ال عدددددااالو ا هدددددداال
 اال ددددد  الادددددصتهالفددددد فالادددددصتالبدددددىال خه الو ددددد ل ال دددددموعص  الابدددددأ ارهالوصددددد الوألشددددد الب صت ددددد ال
وص دددد الو ادددد الاالدددد الوص دددد الف دددداالةالالعجدددد ال الهددددبالشدددد الوااددددباليفال  ادددد الاال ددددا اللعألشدددد ال ال

تا الوص دددددد ال ال ددددددإالخيددددددربالبدددددد البدددددد  اا اليفالبدددددد ع ال  اادددددد ال دددددد ال أابدددددد ال اددددددألخسالبص ددددددظالادددددداخ
وا ددددددصال اللدددددد  الف  دددددداال  ادددددد الوا ددددددصالعددددددألاخالبدددددد الاوعددددددىنالالدددددد  الأبددددددصاهالاوأددددددمول  ال؟الوهدددددد اال
الأمدددددص الوالأع دددددد  ال صددددد النجددددددبالأ الععألف ددددداالأادددددد الاصدددددد الوصددددد الوألشدددددد الوادددددصتالوص دددددد البعددددددصال

 ددددد اليفال دددددصسال زعدددددصال صددددد الالهللدددددماوافالوانتضال؟الافدددددرتىالملالعوددددد الاال دددددا اللصعدددددألشالاددددداختا الوص
الوص ال هلل الأل الب  المثالجتصخالل ال ل البعصال ص اله االالعاملال؟الالال

.ال موعدددددبالالص دددددظالمبعدددددىنالملالعدددددص الوص ددددد الخل دددددبال ددددد الالهللددددد افالوالالاألع ددددد ال  أضددددد  ال(الالعاشدددددأل)
فدددددد الهددددد االالالع سدددددصهالاو ددددد الاهلددددداخ البور ددددد ال ال  اللددددد الاسدددددصهالحلددددد البدددددالورهالادددددألا  ال

لهللدددددددا  اليفالالصددددددد  ال الفدددددددد الاةال دددددددص الوصددددددد الاوعدددددددىنالاو صددددددد الل ددددددداهألهال دددددددإالالالع اددددددد الا
 عدددددااالأاددددددز ال ر دددددد الب اادددددا الوهددددددصىالفدددددد االأتاخالبددددد ال ددددددرهال ددددداهألهالوملال دددددد البددددد الاددددددألا  ال

ال. ص الوص الاوعىنالال  العأ اختالا هال االف  ال بالوا صالملالعو الب اااالوالالهصىال
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 فصل
 في ال ظائف ال اجبة على المتأول

بدددد الودددد ال    أدددد الخمألجددددا ال ددددا الان ددددباليفالالص ددددظالهدددد الاحل   دددد الال دددداهألال ددددا الالعددددصو الالالاودددد
لددددد الوددددد الان دددددبالفا أددددداجال دددددصونال لددددد ال االخل دددددبالعهللددددد غاللددددد ال  ألاجددددد الوددددد الأ دددددص ال ال

ال:الفعص  الأتبع الأ  تالالال أ الخو اهال الالهباال
الددددد  ال ب دددددا الا أمدددددا الال دددددظاللصمعدددددىنالالددددد  ال مولددددد اليفال لددددد الالرت  ددددد  (اإ ااااار اإول)

عددددىنالل دددد الفددددد الالص ددددظالاددددصالالال أمددددبال لدددد الاو.الوادددد الف دددد ال ال الال ددددا ال دددد با الوصدددد الالص دددد ال
و  ددددددد ال ددددددد الاوأدددددددمول الالال.الو  الا أمصددددددد الف دددددددصالالال أمصددددددد اليفال لددددددد الالرت  ددددددد الاخلددددددداصال

ع دددددايلال  االهت دددددماللددددد المددددددبالالص دددددظالوصددددد ال لددددد الاوعددددددىنالبدددددم ال ألعددددد الميو ددددد ال اال  سدددددد خهال
فددددد الال سدددد صالاددددصال ددددال الوصدددد ال.الخفدددد الالسددددا بال الف ددددم ال ألعدددد الهت ددددماللدددد الخفعدددد الخفعدددد ال

الوتبددددد ل الوصددددد ال دددددبال ددددداالبددددداغاليفالا اودددددصهالال ا صددددد ال الولددددد  الن دددددصالأ ال مدددددبال دددددرهالاة
الص ددددد الواال دددددار اللددددد ع الالشدددددعألارالأوالاخلا دددددارالوالوأدددددا الوالعا ددددد ال الال  اال دددددا ال لددددد ال
ادددد الخمدددددال الوددددداالوصدددد ال ددددد الو ددددد الالددددأل البددددد  اا الوأ ا ددددد الو دددداال ضدددددافألفالبددددد ال ددددد ا  ال
ل  هللدددددددد الو دددددددد افالتبدددددددد ل ال الو اادددددددد ال تاخسال لدددددددد الاوعددددددددىنالبدددددددد ل الالص ددددددددظالردددددددداالجيدددددددد زال

الالبدددد ماالواوأدددددمو ال دددددربالودددد ال دددددألاخالاةالوتبددددد ل ال الفدددددد الوعسددددصفالل هللددددد أ اال االاةال عدددددااال
فددددد االوصدددد الأ ال.ال موعددددبال ددددرهالاوددددأوص المبدددداالع افدددد ال دددداهألهالأوالخيال دددد ال مندددداالهدددد الب ددددا الوددددألاخهال

اودددددأوص الملالعدددددألخالهددددد االاوعدددددىنالوأاددددد الميأ ددددد الأ العألعدددددصهالوأ ال ددددد افال مالددددد الواعددددد فالجرلددددد ال
 الجيدددد ال عألفأدددد ال دددداالمي دددد ال دددد ال تاخ دددد الابددددأ ا الاحلودددد الوص دددد البدتاخ دددد الف دددد االأ ددددبالو دددد 

و ددددد الأ دددددا البددددد الفعألفددددد ال  ددددد اللددددد الأ ال  ددددد ا الرددددداالعصو ددددد الاحملألفددددد  اللصأدددددموعرفال ال ددددداالععصددددد ال
ال.الااع الأ الاوأوص الملالعألخهال

و منددددداال دددددا ال لددددد الرددددداالعهللددددد غاللددددد ع الالشدددددعألارالأوالالوأدددددا الاا دددددصع الالأعم ددددد ال الل دددددألضال
 ددددد الانادددددألاضالفدددددرالبدددددصالأ العوددددد  الاوعدددددىنالالددددد  ال مولددددد الاوأدددددمو الرددددداالعهللددددد غالابدددددأعما ال

الدددددد الوادددددد البدددددد الالأ ا دددددد ال الوأ العودددددد  ال لدددددد الردددددداالجيدددددد زالال ظالف دددددد اليفال صدددددد الالص ددددددالص دددددد
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اهللددددد أ ال االاةال عدددددااالوأالالععددددد خالوصددددد الشدددددنرال ددددد ال ددددد افال مالددددد البامبادددددا الوالأعا دددددبال
 الوأ ال ودددددد  ال عدددددد الاددددددألا  ال أدددددد البدددددد ال  دددددد الأادددددد ال ددددددألاخالبددددددالص ظال الو الال اادددددد الخودددددد ىال

ال:الوحن الا  ألالل الأ  ص ال.ال تاخ  ال  با الوص الاوأوص ال
 صددددددد الالهللدددددددماوافالوانتضالو ددددددداالب   مدددددددااليفال)تأو ااااااال ق لاااااااه تعاااااااالى .اإول  المماااااااال

مادددددد الاا ددددددبالوصدددددد ال ص دددددد  الف دددددد اال اشددددددارال دددددد   الب( بددددددأ الأعدددددداهالمثالابددددددأ ىالوصدددددد الالعددددددألش
وهدددد االملالع صددد الأ ددددصال دددد الأهددددبالالص دددد ال الفدددددع ال  ددددألواال.الل اددد الل ددددظالابددددأ ىالوصدددد الأا ددددبال

ف ددددددد هالالال. عددددددداينالابدددددددأ ىال الوملالعددددددد  ألالأ دددددددصال ددددددد   اليفال عاا ددددددد الاما دددددددا الوصددددددد الاخلصددددددد ال
وأعضدددددا ال.ال أددددد الالص ددددد ال   ددددد الانتضالالالجتدددددصالأ دددددصال ددددد   ال ودددددنال لددددد الوصددددد الالص ددددد ال

فددددد الابددددأ ارالالشددددنرالواالبددددأ ارال ل دددد العهللددددأصزهالوجدددد خهالووجدددد خال دددداالاهللدددد ال ل دددد الاالبددددأ ارال
ف ددددددد اال.الابدددددددأ ىال االأ دددددددألال عدددددددصوهالوالالابدددددددأ ىالوص ددددددد ال:الفدددددددرالع دددددددا ال.البدددددددااالأوالبعصددددددد ال

و دددددددد ل ال.البالالص دددددددد الالأموعددددددددبال اشددددددددارال دددددددد الالال   دددددددداتال دددددددداخفالودددددددد الابددددددددأعما الأهدددددددد
 ددددموعص  الاالبددددأ ارالباالبددددأ ررالفددددد الهدددد االالال عألفدددد الالعددددأل ال دددد الل أ دددداال الوملالع صدددد الأ ددددصال

واددددصال ددددأل الأ مدددد الالص دددد ال دددداب الاموددددألا الوادددد هالبمادددد الالالععددددألهالالص دددد ال.ال دددد الأ مدددد الالص دددد ال
ولددددد الا أمدددددبال لددددد الملال أمصددددد الهددددد االالرت  ددددد الفدددددد الابدددددأ ررهالبددددد  اا الواص أددددد اللصعدددددألشال

افالفدددددالعألشالخمصددددد فالا دددددبال ص  مددددداالبدددددم  ألال ددددد ال هللددددد  الملالعأدددددم ألالوددددد ال صددددد الالهللدددددماوال
وباددددددر ال.الف مدددددداال دددددفالو دددددد الالألددددد البدددددد  ال  مددددداالأ ددددددربالبددددد ل الالسدددددداخفالاوسدددددصوف

هدددددددد االالأموعددددددددبال دددددددد الأتبعدددددددد الوج ددددددددا البدددددددد   ألهاال  الشددددددددارالاةاليفال  اددددددددع اال دددددددد الهدددددددد اال
ال.الوأا ال

فعصددددد الاوأدددددمو الأ الع ددددد الا أمدددددا الالص دددددظاللصمعدددددىنالالددددد  ال  دددددألهالأوال الوع ددددد ال ع ددددد ال لددددد ال
ثاا دددددا ال الفداددددد ال  اال دددددألجالوددددد ال    أددددد الادددددصالعوددددد  اللددددد الودددددصسال عددددداينالفأأعددددد ال لددددد الاوعدددددىنال

ال.اوعىنال أاجال االخل بال
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فدددددد الخل دددددبالاودددددصونال.ال اا ددددد الالدددددصل بالالسددددداتهاللص دددددظالوددددد ال    أددددد الو ددددداهألهال(الال الدددددث)
لص    دددددد الوال دددددداهألالاددددددا  ال الفددددددرالجيدددددد زالالعددددددصو الو دددددد ال الالبددددددصل بال دددددداتهالاددددددصالعودددددد  ال

ال.أا ىال   ال
عددددددداتضال الفدددددددد ال دددددددصونالاحل   ددددددد الادددددددصالاددددددداهالالدددددددصل بالالع صدددددددنالا ددددددد ا الوددددددد الاو(الالألابددددددد )

.الأ ددددداالالهللدددددمعنالفدددددرالميوددددد الاوودددددابألسالأاددددد ال عددددد ال:الوالهللدددددمعنالو دددددصهالوصددددد ال تاخسالاحل   ددددد ال
وددددداهال الو ددددداصالفالعددددداهالخل دددددبالالدددددصا الوصددددد ال مدددددا الوصددددد ال:الوأ ددددداالالع صدددددنالفمددددد الوج ددددد ال

والدددددصل بالالع صدددددنالوصددددد ال لددددد الأاددددد ىال ددددد ال.الاودددددأوص ال الو مدددددا الب ااددددد ال الو مدددددا الاسددددد  
فددددددد الجددددددازالخمال دددددد الهدددددد االالدددددددصل بال.الاخل ال دددددد الالدددددد العهللددددددأص الهبدددددداالال  ددددددداسالبو دددددد الالشدددددد  ال

و  الملالجيدددددددزالخمال ددددددد ال صددددددد ال.الال دددددددا  الفم ال ددددددد ال صددددددد الالشددددددد  الاخل ال ددددددد الأواالبدددددددا  ازال
وأ ددددداالاخلددددداصالفودددددبال ددددد  الو ددددد الاةال.الالشددددد  الفا أ دددددا الخمال ددددد الالدددددصل بالال دددددا  الأواال
فددددددرالجيدددددد زال.الا الف ددددددنال دددددد  ال مددددددا الااعددددددال عددددددااالهبدددددداالا هللدددددد الوأو دددددد  االبدددددد التبدددددد ل ال

ال. عا بال  افال مال الو موعص االمباالع ابال  ا   
فالدددددددصل بالالع صدددددددنالالددددددد  الخ الوصددددددد الث ددددددد فالاحل ددددددداسالوال دددددددصتسالوالعصددددددد الوامتاخسالوالهللدددددددم ال
وال سددددددددألال الخ الا دددددددد هالوصدددددددد الث دددددددد فالاحلومدددددددد الوالألادددددددد الوالألمدددددددد الوال ضدددددددد الوال ددددددددأل ال

لددددد الوالددددد  الخ الوصددددد الأاددددد الفاودددددبالمبشددددد ئأ الوا أ ددددداتهال الخ الوصددددد الا ددددداهالأفعا.الوالضددددد  ال
و ددددددبال دددددد  الخ الوص  دددددداالالوأددددددا الوالهللدددددد  الف ددددددنال دددددد  الال.الو لدددددد الودددددد الالومددددددا ال.البدددددد ال

والع دددددبالجدددددازهالبدث دددددافال ددددد افالالومدددددا الةال عدددددااالوميأ ددددد الأ العسددددد الا هللددددد ال.ال مدددددا ال
وهددددد االالدددددصل بالأعضدددددا الأاددددد ىال ددددد ال دددددبالشددددد   ال.الأوالعسددددد  التبددددد ل البسددددد  ال ددددد ه الا سدددددا ال

ص اا دددددد الأخلدددددد اللص  دددددداسالع ادددددد  الأ الأخلدددددد ال  اع دددددد الالددددددأل اليفال ص دددددد الووصدددددد هالوصدددددد المج دددددد الخم
ال.و ص  الفاألع ال  ج الالعص الالضألوت المبصل هلاال

.الوأ ددددددداالالهللدددددددمع  الفأ دددددددات الألددددددد الخل دددددددبالفعصددددددد الاوأدددددددمو الأ الجي ددددددد الوددددددد ال لددددددد ال صددددددد ال
فدددد   الااال دددد الجبدددد ا ال دددد  فالودددد ال.الوه  ددددافاللدددد الجبدددد ا ال دددد  فالودددد البعدددد ال لدددد ال

ال:خل بالوا صالوه ال
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 الالأ الالددددددأل ال عددددددااال  دددددداالأ العودددددد  اللدددددد الوجدددددد خال دددددداتجالودددددد الالدددددد ه الثابدددددد اليفالانو ددددددا 
أوالال؟الفدددددد الملالعوددددد اللددددد الوجددددد خال ددددداتجنال دددددا ال  ددددداال الادددددا  البالددددد ه الالال    ددددد اللددددد ال ال
وهدددددد هال    دددددد الادددددد  الاوعاصدددددد الو  ال هللددددددرتالوابز ددددددألهال دددددد الال دددددد  ال الو  ال ددددددا الوجدددددد خهال

  اللددددد ال دددددا الادددددا  البددددد اللودددددا ال.ال ددددداتجالالددددد ه الف ددددد ال  ددددداع اللددددد ال الأوالهددددد ال   سدددددبالو ددددد ال
فدددددد ال دددددا ال.الأوالاددددد هالوألادددددا ال ددددد الأوألااددددد الو   ئددددد الفم ددددداالأ العوددددد  الهددددد الهددددد االالعددددداملال ال

هدددد االالعدددداملال الف دددد اال سددددألعفالب دددد  الأ دددد ا الو ددددصسالال جدددد خال الوأادددد اللدددد  الهلدددد االالعدددداملال
وهددددد االأ  دددددألالأاددددد ا الأهدددددبالانتضالفدددددد ال دددددا الاددددد هال ال.ال لددددد ال  ددددداع اللددددد ال ال   سدددددبالو ددددد ال

فد دددداالأ العودددد  الاددددا  الب  هللدددد ال الأوالاددددا  البالعددددامل؟الفددددد ال ددددا الاددددا  البالعدددداملال الف دددد الجددددزرال
و  الال.الولدددددد  الهدددددد االل  دددددد هالالهللددددددماوافالوانتضال.ال دددددد الأجددددددزاره الأوال دددددد  ال دددددد ال دددددد ا  

 ددددددا الاددددددا  الب  هللدددددد ال الاددددددصالوصدددددد الأ الالعصدددددد الاددددددا  الب  هللدددددد الفدددددد ااا الاا مأددددددا البما هللدددددد ماال
ل هللددددددددد ال  دددددددددصا االخا صددددددددد اليفالان دددددددددألىالوالال اتجددددددددد الو  دددددددددا الوالال أسدددددددددص الهبددددددددداال الوالال
   سدددددددص الو  ددددددداال الوالال اع ددددددد الوالال  اع ددددددد ال الوالالف ا دددددددا الوالال أ ددددددداال الوالال ص  ددددددداال الوالال

 الوالالوددددد المي   ددددداال الوالالوددددد اليباهلددددداال ال دددددرهاللددددد ال ددددديبرالالالخي ددددد الوصددددد الواادددددبالأ ا  ددددداال
وال صع ددددددد الالضدددددددألوتع ال ا مددددددد البابدددددددأ ال الهددددددد اال البدددددددبالبابدددددددأ ال ال سددددددد تهال.ال  سددددددد ال

ال.فضر الو ال سصع  الب ال
فددددد   الاادددددال و الجبددددد ا ال ددددد  فالوددددد الهددددد االالدددددصل بالال ا دددددصال ددددد المجصددددد الألددددد ال:الادددددال اال
صددددد الوجددددد الانتضاللددددد الاجأمعددددد االوددددداالواعصددددد الا دددددبالاواال ددددد الأ ال دددددبالا  م ددددد الو.الخل دددددبال

هددددد هال.الأجددددداب االو ددددد الب ددددد الاوودددددابألسالوالأشددددد   الوصددددد الأهدددددبالامث دددددافالبالأجهللددددد  الوالهللددددد ال
 الالالالالال.الالالالالالالالالالالالو    ال بال  ابالاا  الوص  ال ج الاةال عااال

الال
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 بيان دالالت سياقات الكالم وأنها تعين المجمل: خامسًا
 .موبيان عدم التفات أبي الحسن لهذا األصل العظي

ال
يفالتخهالوصددددددددددد ال(ال1  / )ادددددددددددا الشددددددددددد خالامبدددددددددددرهالابددددددددددد ال  م ددددددددددد اليفالاو  ددددددددددداجال:الأوال ال

واةال ص وددددد ال:ال"الوأ ددددداالج ابددددد الوددددد الا أجددددداج  الب  لددددد ال عددددداا"الالألافضدددددنالابددددد الاوا دددددألال
 الفدددددرالا ازوددددد البدددددم الاودددددألاخالبددددد ل الان ددددد اه الفدددددد الهبدددددم الاودددددألاخالان ددددد ا"الو ددددداال عمصددددد  ال

 عددددداال سدددددصتع الواودددددألاخال:الادددددا  الو ددددد ال"الددددد  "المبعدددددىنال"ال دددددا"هددددد االهددددد الأ دددددفالال ددددد ل  الو
واةال ص وددددد الوومصوددددد  الف ددددد الادددددع   الفدددددد البددددد افالالودددددرهال منددددداالعدددددص الوصددددد الانو  ال

فددددماوألالوصدددد   الو دددداخسال"الأ ع ددددصو ال دددداال   أدددد  الواةال ص ودددد الو دددداال عمصدددد  :ال"النادددد الاددددا 
او  ددددد ف الفاو ابددددد الأ العددددد  ألال ددددداالعأعصددددد البددددداو   ف الوأاددددد الخمصددددد فالةالوالأ دددددصعألالواةال

واةال ص وددددد الوومصوددددد الملالعوددددد اليفالهددددد اال ددددداال:الخ الوناددددد اللددددد الادددددا  صددددد الالعابدددددصالواوع ددددد ال
ال(( ا الو تالهل :الع أضنال    الوص الالشأل  الببالاصالع ا 

ال.والشاهصالأ  الش خالامبرهالبصالل الالهلل اف
وهددددددددد الع هللدددددددددألالبددددددددد تسال(ال0  /11)وادددددددددا الشددددددددد خالامبدددددددددرهاليفال مددددددددد  الال أددددددددداوىال

مدددددددد  الوصدددددددد ال ددددددددراللدددددددد ال عص:الالأوددددددداثألالوعددددددددألخالالأ هللدددددددد افالال ابددددددددصسالل دددددددد  الاةال عدددددددداا
ال.ال    اللرتو الا    ال

الوج اب الأ الب افالالورهالع أضنالال و صالوالأ صعصال  ثالأفأأ  ال:ال"الاا 
 الوأعضدددددددا الفم دددددددبالهددددددد االالودددددددرهالادددددددصال ددددددداتاليفالالعدددددددألهالأهلدددددددا  الالأوددددددداثأل:الب  لددددددد 

عهللددددددأعمباليفالال و ددددددصالاال ددددددا الأواليفالال وددددددصالو  اال ددددددا الالعصدددددد ال   ددددددصا البالهللدددددد افالالص  ددددددنال
هددددد ال ا الالعصددددد الأ دددددربالب ا وددددد ال هللددددددأ  ر المثال(اللددددد ال عصمددددد  :ال)وبال اددددد الالعدددددأليف الف  لددددد 

وصدددددد الب ا ودددددد ال ااددددددألا الوا ددددددصالاوعصدددددد البدددددد البعصدددددد الال  دددددد  الفدددددددع الاددددددصالععصمدددددد  ال دددددداالبعددددددصال
ال".او ف اللو الل  الوصما اله الب   
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واددددصال عصدددد البوددددرهاللشدددد خالامبددددرهالابدددد ال  م دددد ال دددد الأادددد العؤ ددددصال دددداالعددددصو ال ل دددد ال دددد ال
ال: الأ الاحلهلل البالورهالا يتمبالافمبالوص الاو سب الفألخخفالوص  اليفال    

هدددددددبالشددددددد خالامبدددددددرهالعألعدددددددصالهبددددددد االالودددددددرهالواددددددد الااودددددددصساللودددددددرهالأهدددددددبالال دددددددص ال))
و ددددددددد اا   الوأ ددددددددد اهل ال ددددددددد التوافددددددددد الوج م ددددددددد الو عأزلددددددددد الواصتعددددددددد الو ألجئددددددددد الو ددددددددد ف  ال

ال!.وأشعألع الو ا ألعصع  الوو الب ميتالبعصه ال  الأهبالال ص الالوالأ زبافالالهلل اب  ؟
 دددددأج الوصددددد الشددددد خالامبدددددرهالو و دددددألالال  الهددددد االالودددددرهالتخالفعدددددباللعمدددددبالتجدددددبالأفدددددا 

لدددددد  التادددددد الأادددددد الع ددددددألتالالأ   ددددددصالوعددددددألخالالشددددددأل الوالضددددددر البمبددددددال  الواادددددد  الوو دددددداتافال
 دددأل  الف دددا الهددد االالودددرهال ددد البدددا الفدددألضال ددداملالع ددد الأاددد الادددصالواددد  اللدددصف ال صددد ال عددد ال
 دددد الشدددد  الجاهددددبال دددداملال الولدددد  ال عددددىنال ر دددد الوادددد الاحل ددددبالوصدددد الالال ددددات النهددددبال

أشددددددداهباف البدددددددبالوبانل ددددددداظالواو ددددددداالفالاوهللددددددد   الانهددددددد ارالأ العأوصمددددددد االبدددددددافمرفالواو
يفال  ألعددددددددألالال ا ددددددددب الفددددددددد االا اشدددددددد االيفالهدددددددد هالالأسددددددددألفافالال ابددددددددصسالفزودددددددد اال االافمددددددددبال

ال.واو سبالوالسألعفالوالو اع 
شدددد خالامبددددرهالالالعألعددددصالهبدددد االالوددددرهالالأم دددد بالو مندددداالوصدددد الال جدددد الالدددد  ال  ألاددددا ول ال

ال-تمددددد الاة-ا دددددألال االا لددددد الوصددددد الأ َّالبعددددد الال دددددارالبددددد أعص البور ددددد الهددددد االوددددداالاالددددد  الا
 دددددددر ال ر ددددددد اليفالتخهالوصددددددد البعددددددد الال دددددددارالالددددددد ع العأعص ددددددد  البددددددد ع الا اودددددددصالان مددددددد ال

فدددددأل الااودددددصساللددددد الوصددددد ال دددددا   اال:))ال-تمددددد الاة-ف  سدددددألو البدددددا ص  الو ددددد ص   الادددددا ال
ال(. 1 ص")ب ا البار الالأ ص ب((" اال  ضنال ل  الملالع ص ا

االملالع صددددد  الولددددد الوحنددددد الا ددددد  اللددددد الوصددددد الشددددد خالامبدددددرهال ددددداالع ضدددددنال ل ددددد ال ر ددددد الهددددد 
فألاددددد االأاددددد العدددددألاهالااودددددصس الفدمنددددداالال دددددألاخهالافمدددددبالالددددد  العألاف ددددد الال  دددددا اليفالا ددددد الالهللددددد افال

ال.و    صالاواص اليفالا  الالهلل اف
ال:وانخل الوص ال ل ال   س
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  ا دددددد الالدددددد ال ص دددددداالج دددددداخالوا ددددددصالنهددددددبالانهدددددد ارالوأهددددددبالان اددددددار الولدددددد ال ددددددا ال-1
انبا  دددددددبالالسدددددددأل  الععأ دددددددصال ضدددددددم  الهددددددد االالودددددددرهالالعددددددداتضالوددددددداالأفدددددددىنال  ا ددددددد اليفالتخال
ال.وافمص الال الز ألفالبص ض االوا صهاال أ  الالو  سالال المتلال وأ  

 ادددددددددددد ال  االوصدددددددددددد ال(ال"110-101/ :)اددددددددددددا الال وددددددددددددأل اليفال أددددددددددددا الاالبددددددددددددأ اث ال- 
بال  اوددددددصالث دددددد فالت  دددددد اللص دددددديبال ددددددص الاةالوص دددددد الوبددددددص الفالع دددددداتسالالدددددد ال دددددد ه الا   دددددداال  اال

  ص  ددددد الوودددددصهال  ددددداا الال دددددصتفال  ددددد  الوصددددد الاودددددألاخالهبدددددااللصدددددصل بالوصددددد الوسدددددمأ الو ددددد  
ال"أا ال الوأفعال الوا هالل  ال  ل 
هدددد اال  ددددىالوصدددد ال ددددصوتالو دددداتسال   دددد  الواددددصال  ددددصهال:"الفمجابدددد الشدددد خالامبددددرهالب  لدددد 

أ الا ددددد ا الو ددددداتسال ددددداهألساليفال ع اهددددداالبدددددبالاددددد الالال أمدددددبال ع  ددددد  الفضدددددرالوددددد ال  عددددداال
ماااا وأ ضاااا  ف يااار الرسااا ل إذا عبااار بعباااارا   هماااة   روناااة ب ددد ه الاددد ال ددداالأتعدددصالهبدددا ال

وأعضدددداالفددددد اال ددددا الالدددد ه الال ز اااال ام  ااااام،  ااااان هاااا ا سااااائ ا باتفاااااي أهاااال امسااااالم،
ال"ال.اللهلل رالف  الاوهللأم الالاللأ ألعطالاوأوص الملالعو الوص الاوأوص الب ل البمر

فدددددداا ألال  دددددد الوصدددددد الا دددددد ازالوصدددددد ال دددددد  الالص ددددددظالاودددددد ه ال  ألواددددددا المبدددددداالعزعددددددبالامع دددددداهال
ال.جا زالواالف  ال  الالأص   الو ضم ا  الأا ال  االملالع أل المباالعزعبالامع اهالفدا الا 

"الاالبددددددددأ اث "الادددددددددا الشدددددددد خالامبددددددددرهال ددددددددر التخوخهالوصدددددددد الال وددددددددأل اليفال أابدددددددد الال- 
:الوادددددصالعوددددد  الالص دددددظال اص دددددااللأ   دددددصهالبهللدددددؤا الالهللدددددا بال  دددددبالأ الع دددددا (:ال))ال   / )

هدددددبالعهللدددددأ اثالبددددد ال:الهدددددبالعسدددددص الوص ددددد الو دددددصالالددددد بف؟ف  ا الالالعسدددددص الوص ددددد  الأوالع دددددا 
هللددددددأ اثالبدددددد  اللودددددد ال  ال ددددددا الاوهللددددددأم الع  دددددد الالالع:البعددددددصال   دددددد الأواليفال    دددددد ؟ الف  ددددددا 

 ددددد الهددددد هالالع ددددداتسالأاددددد الالالعهللدددددم اليفال  ا ددددد الشددددد ئا الوالالعهللأشددددد  البددددد المبعدددددىنالأاددددد اللددددد  ال
لاااااام  جااااااز إإااااااالي هاااااا ه العبااااااارا إذا عنااااااى ب ااااااا المااااااتكلم  عنااااااى أهددددددراللدددددد ل ال

وهاااا   علاااام أن المسااااتمم  ف اااام  ن ااااا  عنااااى فاساااادا لاااام  كاااان لااااه أن  ال ااااحيحا
الم صاااا د  اااان الكااااالم البيااااان دون التلباااااي  طل  ااااا لمااااا فيااااه  اااان التلباااااي  إذ ال

 الال  ددددثالجيدددد زالالأعددددألع ال ا دددد الولدددد  الهددددد اال  ادددد ال عددددألع  الولدددد الاددددصتالأ ال اص ددددداال
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هبددداال عدددىنال ددد   االوالاوهللدددأم الف ددد ال   ددداالالو دددألال(ال ددد االولعصددد الودددىنال)الو دددىن أ ص  دددا
ال((.ملالعو ألالاوأوص الب ل الالالب ماال  االملالععص الأ الاوهللأم الع   الاوعىنالال ابص

ألالوددد الهدددد االاودددأوص الالالععددددىالأاددد الجيدددد زاللددد ال  ددددرفالالص دددظالاودددد ه  الأاددد  الوا دددنالالو دددد
نادددددد ال دددددد الالأص دددددد  الاو ددددددايفاللص  ددددددا الالدددددد  الع سددددددصال دددددد الالوددددددره الواددددددصالاشددددددرت الشدددددد خال

ال.امبرهالواحلمصالةال   الاوعىن
وبدددددد  الشدددددد خالامبددددددرهالأ مدددددد الامبددددددرهاليفالتخالالضددددددرالفالوان اددددددار الو دددددد   الال-4

ادددد ه ال دددد الأ مددددد الامبددددره الوجأل ددددد االالص ددددثالبدددد البدددددعصالوالشددددافعنالوأمددددصالوال  دددددات الوال
افدددددددألو  اليفالادددددددرهل الوأ ادددددددا   الو أددددددد الا دددددددأل الوالأعدددددددصعبالو أددددددد الا دددددددأل الاخلددددددداصالال
  ددددد سال عألوفددددد  ول ال ااددددد الهددددد هالال اودددددصسالشدددددألو  الوددددداالوجدددددصفالشددددد ئا ال ددددد الهددددد االال  دددددصال

ال.وا أل 
واممجدددددددا الوام دددددددرفالهددددددد البدددددددر الأهدددددددبالانهددددددد ارالو ددددددد  ج  الوال  دددددددا الوالأ سددددددد بال

ال.الهلل  الواحل والأسألعفاله الب  بالأهبال
ال:اا الام اهالاب الال   التم الاةال

الووص  البالأ س بالوالأ دد الفالددالالالالالالالالالالالالالالال مجا الوام رفالخو الب ا 
الاصالأفهللصااله االال ج خالو  ااالالالددالالالالالالالالالالالالالأ هدا الوانتارال بالز ا 

وانخهدددددد ال دددددد الهدددددد االأ ال ددددددرهالبعدددددد الأهددددددبالال ا ددددددبالوااددددددفال ددددددألعفاليفالال ا ددددددب المثال
يفالبدددددا الاممجدددددا الوعأعصددددد اليفالاسدددددألسالتأعددددد البدددددموه الاخل ددددد  الواحل دددددا  الالجتدددددصال ددددد العص صددددد 

فعصددددددددد الهدددددددددؤالرالأ العأ بددددددددد اال االاةالوعألجعددددددددد اال االاحلددددددددد الوع سدددددددددألواالاحلددددددددد الوع  لددددددددد االبددددددددد ال
عددددداالال:الوعشددددد صواالبددددد النهصددددد الوعدددددألخواالال ا دددددب الوعشددددد صواالبددددد الوصددددد الأهصددددد  الادددددا ال عدددددااال

 هللدددددو الوال الدددددصع الأع ددددداالالددددد ع ال   ددددد اال  اددددد االاددددد ا  البال هللدددددطالشددددد صارالةالولددددد الوصددددد الأا
ال.الال((.ا ع الواناألب ال
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وهددددد االالودددددرهال ددددد الشددددد خالامبدددددرهالو ا الو ا   ا ددددد الالو ددددد ساليفالا دددددصالأهدددددبالال ا دددددبال
واددددددد هالو دددددددرهالالعصمدددددددارالو ددددددد ا   الو ا   ددددددداهت الجتأدددددددثال ددددددداالع  لددددددد الوعدددددددصو ال ل ددددددد الأبددددددد ال

ال.احلهلل ال  الج وته
 عددددددد الالا(ال]10-4/1)ادددددددا الام ددددددداهالام ددددددداهالبددددددد الال ددددددد  اليفالبدددددددصا  الال  ا دددددددصال:الثاا دددددددا ال
ال[:او  ع 
الهللددددد افالعألشدددددصال اال   ددددد الافمدددددبالو ع ددددد الاحملأمدددددبالوال اددددد البعدددددصهالا أمدددددا الادددددد ال))

اوددددألاخالوختسدددد  الالعدددداهالو    ددددصالاواصدددد الو  دددد  الالصاللدددد الوهدددد اال دددد الأو دددد الال ددددألا  الالصالدددد ال
وصددددد ال دددددألاخالاودددددأوص الفمددددد الأ صددددد الاصدددددطاليفالا دددددألهالوادددددالطاليفال  ا أل ددددد  الفددددداا ألال االا لددددد ال

  ددددد الجتدددددصالبددددد اا العدددددص الوصددددد الأاددددد الالددددد ل بالالالزالالودددددألم فال اددددد الأاددددد الالعزعددددد: عدددددااال
ال((.احل  

ال(:04 - 0 /1)واا الام اهالاب الال   التم الاةاليفالالس او الاوألبص ال
ال سدددددددبالال الدددددددثاليفالأ الالأموعدددددددبال   ددددددداتالوددددددد ال دددددددألاخالاودددددددأوص الالال اشدددددددار الف ددددددد اال))ال

او ادددددد الردددددداالع صددددددطالف دددددد ال  دددددد ال دددددد الال ددددددارالاصاددددددا الا   ددددددا  الفددددددد الاو سدددددد خالف دددددد ال ددددددألاخال
أوص البور ددددددد  الفدددددددد االا دددددددبال عدددددددىنالالص دددددددظال ددددددد االو ددددددد اال دددددددا ال   ددددددداتا البالددددددد  الو ددددددداهالاوددددددد

اودددددأوص  الفدددددد الملالعوددددد الهددددد االاخلدددددربال ااب دددددا ال دددددا ال ددددد با الوصددددد الاودددددأوص الوععدددددألهال دددددألاخال
ال:اوأوص الباألف

ال.   االأ العسأل البدتاخسال ل الاوعىنال-1
و   ددددداالأ العهللدددددأعمبالالص دددددظالالددددد  اللددددد ال عدددددىنال ددددداهألالبال اددددد الوالال  ددددد الب ألع ددددد الال- 

ال.الورهالأا الملالعألخال ل الاوعىن س  ال
فو دددددد ال  اال دددددد البور دددددد ال دددددداالعددددددص الوصدددددد الأادددددد ال مندددددداالأتاخال    أدددددد الو دددددداالوادددددد اللدددددد الال

ال(.114ال هللار(ال)و ص الاةال  ب ال وص ما ال:ال)   ل 
و اودددد ال ددددألو التبودددد الو ااددددا ال مدددداال ددددألو الالشددددم اليفالال  دددد ساللدددد  الخوعدددداالبدددد ا ال"ال
ال".
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تضالخوعدددددد ال  صودددددد الواةالأشدددددصالفأل ددددددا البأ بدددددد الو ددددددصهال دددددد الأ ددددددص  الاددددددبالتا صأدددددد البددددددم"ال
وص  ددددداال عا ددددد الوشدددددألاب الفدددددمع ال   ددددداالف ددددداهالمثالابدددددأ  ظالفدددددد االتا صأددددد الو دددددصالتأبددددد الفددددداةال

ال".أشصالفأل ا البأ ب الو صهال  اله االبألا صأ ال
ف ددددد االرددددداالع اددددد الالهللدددددا  الف ددددد المبدددددألاخالاودددددأوص  الفدددددد االأ دددددربالوددددد ال دددددألاخهالمبددددداالخ الوص ددددد ال

ال. اته ا ال اخاا اليفال  الالوثم له  م ال رائن المؤ دا له     الل   الال  ال
 دددددداالعددددددص الوص دددددد الالوال اقتاااااارن بااااااهوأ دددددداال  اال ددددددمو ال ر دددددد المبدددددداالملالعددددددص الوص دددددد الل  دددددد ال

ال  و    ددددددد الان دددددددألال:ال"الفد  ددددددداتهالأ الهددددددد اال دددددددألاخهال ددددددد  الوص ددددددد ال االأ الادددددددا التمددددددد الاة
ادددد  الال ا ددددبالحنمصدددد الوصدددد ال دددد االأوالاأمولدددد البودددد اال مندددداالهدددد ال دددد البددددا الخفدددد الخاللدددد الالص ددددظال

وملالميو دددددد الخفددددد الوتوخهالخفدددددد الالوصددددد ال ددددداالوادددددد اللددددد  الفدددددد ال  ازودددددد الوددددداالأ ددددددأ الوص ددددد البددددد  
ال.الال(1)" ع اه الواا الأمص الوص ال رهال اهألهال

 ددددد الالعدددددصساللصسددددد عاينال(ال13 /4)وادددددا الابددددد الخا ددددد الالع دددددصاليفالشدددددأل الالعمدددددصسال:الثال دددددا ال
وف ددددد الادددددا التبددددد  الاةالوص ددددد ال:ال-يفالشدددددأل ال دددددصعثالالدددددربارالبددددد الوددددداز التادددددنالاةالو ددددد ال

ال".اخلال المب دزل الانهال"الالسرسالوالهللرهال
احلدددددصعثالأ دددددباليفالبدددددا الاحلضددددداا الو دددددألعفاليفال:ال"الع دددددصالتمددددد الاةادددددا الابددددد الخا ددددد الال

الأ الاخلال الف  اال انهالو صالوصهالانهالوا ل الوص  الالسرسالوالهللرهال
بددددد افالاحلدددددصعثالعدددددص الوصددددد الأعددددداالمب ددددددزلأ االيفالاحلضددددداا الوادددددصال"الاخلالددددد المب ددددددزل الانهال"ال

انو الالعهللددددددددأص البد رادددددددد الأهددددددددبالالأ دددددددددزعبالوصدددددددد ال  دددددددددزعص اال  دددددددددزل الانهاليفالاودددددددد اثال الالأ 
أاددددد ى الفدددددد الالهللددددد افال ألعددددد ال االب دددددا الافمدددددرفالو ع ددددد الاحملدددددأمرفالو  ددددددزعبالالودددددرهال
وصددددد الاو سددددد خال  ددددد الوف ددددد ال لددددد الااودددددصسال  ددددد سال ددددد الا اودددددصالأ ددددد  الال  ددددد الوملالأتال ددددد ال
 عدددددددألضالهلدددددددااليفالأ ددددددد  الال  ددددددد البدددددددالورهالوص  ددددددداالو  ألعدددددددألالااودددددددصهتاال ا لددددددد ال الالبعددددددد ال

                              
ال .حنمبالافمبالوص الاو سب:ال ماالع   الأب الاحلهلل الوا هالال (1)
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أع  دددددد الوصدددددد الال ددددددا ألالو  ال اادددددد الوهددددددنالااوددددددصسال الال(1)اوأددددددم ألع الردددددد الأخت  دددددداالأ دددددد اهب 
ال". افالش  الوص الاو ا ألال

ال: 11واا الالش  اينالتم الاةاليفال تشاخالال    الص
يفالالأ سددددد  البالهللددددد اف الادددددصال دددددألخخالاددددد  الالشدددددافعنال:الاوهللدددددمل الال ا  ددددد الوالعشدددددألو "ال

الدددد ع الادددددا ال"اليفال لدددد الوأ صدددد الالسدددد يفالجدددد ازالالأ سدددد  البددددد الو  صدددد الب  لدددد البدددد  اا ال
و دددددرهالالشدددددافعناليفالالألبدددددال الع أضددددد  الفداددددد ال"ال االلوددددد الهلددددد الال دددددارال  الال دددددارالادددددصالمجعددددد

بدددددد  اللدددددد ل البابددددددا الف ددددددا البددددددا الالسدددددد  الالدددددد  الاددددددصالبدددددد البدددددد اا ال ع دددددداهالو  ددددددألالا لدددددد ال
اددددددا الفددددددد الالهللدددددد افال"الوأبددددددمهل الودددددد الال ألعدددددد الالدددددد ال اادددددد ال ااددددددألسالال  ددددددألال"البدددددد  اا ال

ال:الأتشصال االأ الاوألاخالأهص االوه الا ل 
خا دددددد الالع ددددددصاليفالشددددددأل الالاددددددا الالشدددددد خال  ددددددنالالددددددصع البدددددد "ال  الععددددددصو اليفالالهللدددددد  ال"ال

امودددددداهالاددددددد البعددددددد الان دددددددابألال ددددددد الان دددددد ل  الأ الالعمددددددد هالخيددددددد البدددددددال ألا  الال ااددددددد  ال
بالأ سددددد  الادددددا الوعشددددد صاللددددد الخما  دددددافالال دددددارالبعضددددد  البعضدددددا ال  دددددثالع اعددددد  اليفال
بعددددد الاو ا  دددددافالبعدددددصهالالعمددددد هالب دددددارالوصددددد الال ألع ددددد الوالشدددددأل الخيا ددددد الال دددددارالجملهللددددد ال

ا  البالأ سدددددد  البالهللدددددد  ال مدددددداالاددددددا الوالالعشددددددأ  الوص دددددد الالأ سدددددد  البددددددال ألال.ال عدددددداتف  
أشددددأ  الوصدددد ال  دددد ال دددد الال ددددارالفددددد الالأ سدددد  البالهللدددد  الادددد الخمأدددداتالفددددد الالهللدددد  الو  ال

والهللددددددداتفال"ال دددددددا ال ا دددددددا الفدددددددرالمي ددددددد الأ العددددددد تخالل دددددددظالوددددددداهالبأ اولددددددد الواددددددد هال مدددددددااليفال
ال".والهللاتا الفاااع االأعصع ماال

والالع دددددددأ  الالهللددددددد  المبجدددددددألخهالاألع ددددددد اللألفددددددد الهددددددد اال دددددددرهالالهللددددددد افالفداددددددد الع ددددددد البددددددد ال
والأع ددددد الأ ددددداالالأ  ددددد الف دددددنالافمدددددرفالوأ ددددداالالأع ددددد الف دددددنالاحملدددددأمرفالووص ددددد الالأ  ددددد ال

باوأ ددددداتالهددددد االيفالأل ددددداظالالوأدددددا الوالهللددددد  الواحملددددداوتافالجتدددددصال  ددددد ال ددددداالالميو ددددد ال سدددددألهال

                              
و  الال-تم الاة–هلاالواألتهاالبع الان  ل  الاوأ ص  الووص التأب  الام اهالالشافعنالاليفاله االاالبأ  ارالا ألالف صال عألضال (1)

ال . ماالأشاتالاب الخا  الالع صالال-تم الاة–ملالعابالال   اليفال  ألعألهاال
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واحلدددددد الأ الخاللدددددد الالهللدددددد افال  الاا دددددد ال  دددددداهالال ددددددألا  الال  عدددددد الاو أضدددددد  اللأع دددددد ال.الااأ دددددد 
ال.اوألاخال ا الاو س اله ال االاشأمص الوص  ال  ال ل 

ال. الملالعو الالهلل افالهب هالاو دزل الوالالأفاخاله االاو اخالفص  المب س و 
و ددددددرهالالعصمددددددارال دددددد الأ دددددد ل  الو  هللددددددألع الوادددددد ه الوالالبدددددد ماالابدددددد ال  م دددددد ال:الأادددددد  

ال.واب الال   الواب ال   اليفالأ الالهلل ااافال ص الوص ال  ا صالاوأوصم 
الوملالعُعددددألالأبددددد الاحلهللددددد الاوددددمت الأ الاهأمددددداهاللهللددددد ااافال دددددرهال دددد العدددددصاف الوددددد   الجملمدددددب
افمددددبالوصدددد الاو سددددب البددددبال  ال ر  دددد الالدددد  العددددصاف الو دددد العودددد  ال دددد الال ااددددفالاو دددد ال
او سددددددبالف جعصدددددد ال دددددد الافمددددددرف الو لدددددد ال دددددد الالشدددددد  الواو الاددددددافالوملالع دددددد الو ددددددصال
هددددد االاحلدددددصالبدددددبالجتددددداوزال لددددد ال االت دددددنال ددددد العدددددألخالال ا دددددبالوعددددد  الوددددد الالهللددددد  الو ددددد   ال

ان دددددددااألالالهللدددددددص البدددددددال ص الوع ددددددد ف  البشدددددددإالالدددددددأ  الوعشدددددددأم  البانل ددددددداظالاو  وددددددد ال 
ال. خل...الوانتا  الواهلصا  الواو هللصع الوأوصارالالصو سالو س   االو صاخع 

اا دددددألاليفالال سددددد صالالأال ددددد ال دددددد الاسددددد صال ددددد العدددددصاف الودددددد   الف دددددبال ألاهدددددااليفالااعدددددد ال
ال ادددددددد  الوالسددددددددألا  اليفالالصاللدددددددد الوصدددددددد ال عاا  ددددددددا الوبدددددددد اااهتاالوبدددددددد اااهتاال ددددددددص الوصدددددددد ال

ال.رف  ا صالاا ص  االأوال ألاهاال ماالعزو الأب الاحلهلل ال  الافم
ال:ع   الب صالاا اليفال  هلل الب تسالام رص(ال1)
 عدددددداالأ صعدددددد الال جدددددد خ الفصدددددد  اله ددددددا ال    دددددد ال الال    أدددددد  الولدددددد  اله ددددددا الوجدددددد خال"

    دددددنال الالوجددددد خه الو دددددبال  جددددد خال  دددددأل الفدمنددددداالعهللدددددأمصالوجددددد خهال ددددد ال لددددد الال جددددد خال
احل   ددددددددن الوعهللددددددددأمصال    أدددددددد ال دددددددد ال صدددددددد الاحل   دددددددد الال ا  دددددددد  الوهددددددددنال دددددددد المثالأ صعدددددددد ال

اور اللشددددددنرالأوالفدددددداور اليفالشددددددنراليفالهدددددد االال جدددددد خالأ ددددددر  الال اوص دددددد  الفصدددددد  البدددددد اهالفدددددد
ال. الو  هلل اللص ج خالأعضا ال(1)وه هالو  صساليفالالضم 

                              
ال.  خل...ال((وه االو  صساليفالالضم ال:ال))ااأ  الل  ل ال (1)
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فدددددد االابدددددأ ألالهددددد االالأ هللددددد  الووادددددفالهددددد االالأسددددد ت ال صددددد الال صددددد اليفال دددددبالااشددددد  ال
و دددد ال ددددبالشددددا   الو دددد ال ددددبال عصدددد الب دددد الهدددد هالالدددد افالال ا ددددصسالاوأ ددددألخسالجمل   دددد الال جدددد خال

شددددددد ارالهددددددد االال جددددددد خ ال  الملالأعصددددددد البشدددددددنرال ددددددد الو    ددددددد الال اوص ددددددد  ال صددددددد ال ددددددد الالأ
خيصدددد ال دددد الالشددددع تالب جدددد خالشددددنرال دددد الانشدددد ارالأ ددددر  الفددددرال    دددد الل جدددد خال الال لدددد ال
ال جددددددددد خالامهلدددددددددن الوالال    ددددددددد الل اوص ددددددددد ال الالفاوص ددددددددد الامتاخسالامهل ددددددددد  الفعدددددددددرهالعأعصددددددددد ال

ال!.ال ص المباالالال     الل ج خهالوالالل اوص أ ؟
ل جددددد خال الال    ددددد الاة الفهللأسددددد   الو دددددإالابدددددأ ألالهددددد االالأسددددد تالالددددد  الالالعدددددألىاليفالا

 الوهددددد هالختجدددد العدددددألىالف  ددددداالالح ي اااااة فاااااي  اااال وجااااا د  خااااار انبمااااا  عن ااااااتؤعدددد الهددددد هال
ال صدددددد العددددددصالاةاليفال ددددددبالشددددددنرالعددددددألاه الووتارهدددددداالالصتجدددددد الالدددددد الالالعددددددألىالف  دددددداالشدددددد ئا اليفال

ال.(1)الو  ال الالاة النا الالال     اله ا العألاهاال الال     الاة
وتخال ددددددبالشددددددنرالو ددددددبال ددددددصثالو ددددددبال دددددد ل البأسدددددد   الا ددددددنالفاوص دددددد الانبدددددد ا  ال

 أل دددد ال االالهللدددد  الانو الالدددد  ال  دددد ال ددددصتف الوبدددد ال ددددمثألف الوهدددد هالهددددنالاحل   دددد الالدددد ال
وددددددددىالال دددددددددأل  الو اعدددددددد ال  ددددددددد سالبأ ألعألهددددددددااليفالالأسددددددددد تالامميدددددددداين الو ددددددددد المثال ددددددددا الع  دددددددددنال

َوَ اااااا رََ ِياااااَم إتِذ رََ ِياااااَم ال:الوعسدددددبالان ددددد تال  اشدددددألسالمبشددددد ئ الاةال ( )انبددددد ا الال ددددداهألسالخا مدددددا ال
الل اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااهَ رََ اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااى َولَكتااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااان  

ال( )
ِناااادت الل ااااهت اا الن ِصاااااَوَ ااااالال ااااِن عت ُر إتال  ت

اااااَء الل ااااهُ الال(4) َُ اااااُءوَن إتال َأِن َ  َُ َوَ ااااا َت
 ال( )

ال.وا هاال   

                              
 خل الفمدا االأب د الل درسالالسد ف  اليفالو دصسال...الاللود  ال الالاةووتارهاالالصتجد الالد الالالعدألىالف  داالشد ئا اليفالاااأ  الل  ل اله االال (1)
ال .ال ج خ

ال .وه االاص اليفالو  صسالا ربال( )
ال.13:الانا ا ال(ال )
ال.10:ال الانا ا 1 1:ال  الومألا ال(ال4)
ال.0 :الاماهللا ال(ال )
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وبأ   دددددد الانبدددددد ا الال دددددداهألسال ص ددددددا الوتخالان ددددددألال اال شدددددد ئ الاةالو ددددددصها ال  هللددددددو ال
 ددددددداالعألاددددددد  الاليفالال صددددددد الالامما  ددددددد  الوععدددددددألهالاوأجددددددد الال   دددددددصالالددددددد  العاصددددددد الو دددددددصه

عألهدددد  الوعهللددددو الجتدددداهالال  اوددددبالواوددددؤثألافالوانبدددد ا الال دددداهألسالالدددد الالوعأ ددددنالو ددددصهال ددددا
ال.(1)"الال     الهلاالوالالوج خ

ال:وع   (ال )
 لدددددد ال!الوهدددددد هالهددددددنال ددددددصاتجالالاألعدددددد الالدددددد ال اوهلدددددداالاوأسدددددد ف  الفجدددددد بأ  ال االبع ددددددص"

أ الامبدددددرهالعألعدددددصال ددددد الال دددددارالأ العهللدددددصو االالاألعددددد ال االهددددد هالاحل   ددددد الوهددددد العوابدددددصو ال
حل   ددددد الال ااع ددددد البودددددبال سا سددددد االوعزاولددددد  الاحل ددددداسالال شدددددألع الواخلرفددددد الانتاددددد  البودددددبالا

    اهتددددددا الشدددددداوألع ال دددددد الهدددددد االأ الالال    دددددد ال الالاة الوأ الالالوجدددددد خال الالوجدددددد خه الوأ ال
ال.( )"والالعألعصال ألع ا الا اله االالاألع …الالالفاوص  ال الالفاوص أ 

(ال480 -431 /1)ولهللدددددد صالاادددددد ال ددددددرهالحندددددد الهدددددد االيفال  هللدددددد البدددددد تسالاحلصعدددددددصال
 دددد ال أددددا الال ددددر  الواددددصال ددددأل البدددد ل اليفالخع اادددد الالشددددعأل الشددددعألا الوا ددددألا الوأ ددددصال لدددد ال
بصفاوددددد الوددددد الو  دددددصسالال  فااددددداالالددددد ال أضدددددم الو  دددددصسالاحلصددددد  الوو دددددصسالال جددددد خالوو دددددصسال
انخعدددددا الوو  دددددصسالالأ ابدددددخالو دددددبالاددددد ال ددددد الاس  ددددد الواادددددفالو دددددألعفالوبددددد اا الوبددددد اا ال

 مدددددرفالفدددددرالع جدددددصاليفالااعددددد الالصاللددددد الوصددددد ال  ا دددددصه الفدددددد ال ااددددد الهددددد هالال سددددد صال
يفال ددددرهالال شددددألال ص دددد ال ددددرٌهال  سددددٌبالبهللدددد  الهدددد هالالهلل هللددددا الالدددد الا رتو دددداالو دددددصاةال
ودددددزاهالو ابعددددد الوص  ددددداالال ا  ددددد  الوان ددددد ا الاوهللدددددصم  الوودددددصاا الوألوددددد تالمثالأبددددد الاحلهللددددد ال
الددددد  الودددددداشالوصدددددد ال لددددد الخهددددددألا الوأ ددددددصثال دددددد الأجصددددد الفأ ددددددا الالالعددددددألأ ال ددددددصو اال الالاةال

ولو  دددددداالهدددددبال دددددألأ الالسددددددص الالع  دددددد الالددددد  الال-اةالععصمدددددد ا-مثالأبدددددصىالل  هللددددد ال عدددددا عألال
ال.أ صثأ اله هالال أ  الالعم ار

                              
ال(. 400ال–ال 1/400"ال)يفال ر الال أل  "ال(ال1)
ال(. 1/400"ال)يفال ر الال أل  "ال(ال )
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خمال أددددد اللصعصمددددداراليفال خااددددد ال:الوب دددددنال ددددد ال عددددد  الخفدددددا الأ الاحلهللددددد الوددددد البددددد صالااددددد 
ال.ب صالاا الوت   ال عاه البال ص الو  دزعص الأ اخعثالاخل اتجالوص   

وت  ددددددد ال عددددددداه الباخلادددددددمالف مددددددداالاااشددددددد االف ددددددد البددددددد صالااددددددد ال ددددددد الادددددددرال  الالودددددددربىال
 :ال ال  ثالاا الالو  س

، ((وهناااااار اعتراثاااااات  ميااااارا  ن اااااا  اااااا هااااا   ااااا ا  و ن اااااا  اااااا هااااا  خطاااااأ))
فعص ددددددد الأ الع ددددددد الهددددددد االاخلادددددددمالل زعدددددددبالهددددددد االالأشدددددددو  اليفالا دددددددصه الاحلددددددد الالددددددد  العدددددددألىال
الهللددددددص    الأ الا ددددددصه اللهللدددددد صالاادددددد ال صدددددد ال دددددد ا الووص دددددد الأ الععصدددددد الالأ بدددددد ال دددددد الت ددددددنال

ال.هؤالرالالعصمارالراالت اه الب الراال  ألااالو  ال ا ا ال
ددددددددددددددددال(الأ)وجددددددددددددددد ال(ال14)  هللددددددددددددددد البددددددددددددددد تسالال  دددددددددددددددألسالتاددددددددددددددد ال او ألاو اليفالالواا (ال )

 : هللج رفالأهبالاحلصعثالدالالصاتالال  ضار

  اال ااددددددددد الان ددددددددد ال أددددددددد ا أل الو أ ا ددددددددد  الو أ ددددددددد الوصددددددددد الاوعسددددددددد   الو أ ددددددددد الوصددددددددد ال))
الشدددددأل  الو أ ددددد الوصددددد الاالحندددددألاه الو أ ددددد الوصددددد الالأدددددربج الو أ ددددد الوصددددد الاالاهللدددددرخال ددددد ال

  ال اف ال ا االع  الهلا؟ال ا اال ألعصو ؟خع الاة الو أ  الوص الالألخس الوجت بال بالاو

الددددد الالال(1)فربدددددصالأع ددددداالام ددددد سال ددددد الهددددد االالدددددألبط الالبدددددصالادددددألبطالوااع ددددداالهبددددد هالا عددددداف
فمزهلمدددددداال:الأازهلدددددداالاةالوصدددددد الا   دددددداال مددددددصالوبددددددأ   ال  الشددددددارالاةال االأ ال  دددددد هالالهللدددددداو 

 ((.الش اا الو  االفم ألج ماالراال اااالف  

 :واا اليفالا  الالشألعط (4)

صالوأ ال ودددد  الو ددددصااالمج دددد الاو   ددددافاللص  دددداس الوحندددد الالالعددددصالل ددددااليفالاألعددددصالأ الاهللددددع))
اخلدددددد الوالالأ دددددد  الل ددددددااليفالاخلدددددد  الاددددددز الال ددددددأل  الهجألادددددداهالجددددددارفالالهللدددددد  الادددددد ع اها ال دددددداال
و ددددصااالو اعدددد البوأددددا الاة ال دددداالو ددددصااالو اعدددد البهللدددد  التبدددد ل  ال دددداالو ددددصااالو اعدددد البع  ددددص  ا ال

 .غالبه  رتد الافأم ال     الافأم ال   م اليفالاحملأل اف الافأم ال  أو

                              
وصد ال د اتالالالع  مد  ال د ال ر د ال الالالأو د البدبالالالع  د الالعصمدارال  د ال الالالأو د  المثالالالادصت اللعص الخيا د ال در الال (1)

ال !.أه العصو ه ال االبص  اله االاو   الالأو   الأهال ا االعألعصال؟
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  ددددد ؟ال  ددددد ال أ  ددددد الالهللدددددعاخس؟ال  ددددد العأ  ددددد الان ددددد ؟ال  ددددد ال أ  ددددد الب ابددددد ؟الال
 ((.   العأ   الاالاأساخ؟

"ال  اددددددد ال الددددددد ال ددددددد الالع  دددددددصسالالهللدددددددص   "وادددددددا اليفال أدددددددا الالع  دددددددصسالالهللدددددددص   ال(ال )
يفالال- ددددددددددص الاةالوص دددددددددد الوبددددددددددص  - عص ددددددددددا الوصدددددددددد ال ددددددددددصعثالال دددددددددديبال(ال1 1-8 1:ص)

 ((. فالالهلل  ال  الالأل   ميألا  ال  الالصع ال ماالميألال:))اخل اتجالوف  

وهددددددد االاحلدددددددصعثالالددددددد  الأوتخهالام ددددددداهال الددددددد اليفال   ئددددددد ال ددددددد الوج ددددددد ال عدددددددافال:ال))
ع ا ددددد الال- دددددص الاةالوص ددددد الوبدددددص  -ال  ددددد سالفدددددد الهددددد االال  ددددد الالددددد  ال  دددددألهالتبددددد  الاةال

متدددددداهالاالاا ددددددافالوصدددددد ال  دددددد ال دددددد الاو أصودددددد ال شدددددداهصه ال  دددددد  الالسددددددرس ال  دددددد  الاحلدددددد ال
 ا  اعنااااادهم  ااااان امساااااالم شاااااعرا ولكااااان  ااااام هاااااوالعمدددددألس ال  ددددد  الال ددددد  اللصمدددددا ال

وأاا دددد البددددال   س الال- ددددص الاةالوص دددد الوبددددص  -ال  الفهللدددد  ا ال دددد الا أدددداتالا   دددداواحاااادا
و مدددددداالو دددددد الاةال  ددددددات الو عددددددااالالعابددددددصع الاخلاشددددددع  الولودددددد الودددددداالملالعودددددد الو ددددددصه ال

فدددددع العسددددص  الج دددد  ال ال- ددددص الاةالوص دددد الوبددددص  -و  ددددصسال دددد    الوا  ددددا الل    دددداال
ع  ئدددددد ال اشددددددع  الوا صدددددد الاا دددددد   ال سددددددص الادددددداتاالالهددددددبالأ ددددددا ال ددددددصعثالال اشدددددد   الوجدددددد ه

فاحلددددددصعثالع ا دددددد ال دددددد الا عدددددد الوعهللدددددد الجملدددددد وهاالوهدددددد ال  هللدددددد الهلددددددا الفم أصودددددد الال ا  دددددد 
-اخلددددداتج الوددددد الأهدددددبالالهللددددد  الوا ماوددددد ال   ددددد ال ددددد الامبدددددرهال مددددداالبددددد التبددددد  الاةال

فددددداو زا الهددددد الاو ددددددزا الال  ددددد   الواو دددددزا الهدددددد الاو دددددزا الالهللددددددص نالال- دددددص الاةالوص ددددد الوبددددددص  
الع  دددددىالوصددددد ال لدددددد  الف جددددد ال االهددددد االاحلدددددصعث الف صددددد افالالسدددددد ف  الالوو ددددداخسالوومدددددب

و ع ددددددددصاهت البان  دددددددداتالاو أصودددددددد الوالاددددددددألفالاو رتودددددددد الو  ددددددددصاث  اليفالخعدددددددد الاةال ددددددددال  ال
 هد.أ".ال    الفوص ال  اله االال ا 

وادددددددا اليفال أدددددددا الالع  دددددددصسالالهللدددددددص   ال  اددددددد ال الددددددد ال ددددددد الالع  دددددددصسالالهللدددددددص    ال(ال1)
 :(  ص) ال1111اوا ع الال      ال ألا ش ال

وهوددددد االار دددددظالام ددددداهال الددددد الواوالو ددددد التم ددددد الاةالجيعصددددد  ال  اتاددددد الامبدددددرهال:ال))
تافعدددددد اللصعسددددددم الوال العدددددد  الوأادددددد الالل ددددددارالبدددددد ال أل ددددددصالو هللددددددصم  الوبدددددد ال أل ددددددصسالو هللددددددص  ال
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فو دددد اليفالهدددد هالانز  دددد الالدددد الا ددددأصطالف  دددداالاحلابددددبالبال ابددددبالالمي ددددزالف  دددداالبدددد الاوأل ددددصع ال
انولددددد الوأادددددبالا  دددددألع  الو ددددداأ  ألال واوأل دددددصاف الواوهللدددددصم الواوهللدددددصمافالو ددددداالأ  دددددأل

  ااهللدددم ال ددد الو ددد خال ع دددصالوصددد ال  ددد ال ددد الاوأل دددصع الوصددد الاوهللدددصماف الواةالاوهللدددأعا 

.)) 

 .1/1111/  (ال )واا اليفالشألعطال أل ن ال  افالاو اف  ال(ال3)

أعددددد الال ددددددأل  اليفالا دددددد رالال دددددار الوأعدددددد الالهللدددددد  اليفالا ددددد رالال ددددددار ال دددددداهل ال   ددددددئال :ال))
 دددددصث الععدددددىاللددددد المجعددددد الاوهللدددددصم اليفالالودددددألسالوددددد الهددددد هالا عددددد  ال دددددم الهددددد هالا عددددد ال أ

 ددددد ال:الانتاددددد  اليفال ودددددا الوا دددددصالويفال دددددع صالوا دددددصالل ا ددددد الهددددد هالا عددددد الو وصمددددد 
 .بو الومن

ن الهددددد االالميوددددد  الالميوددددد الأ الان ددددد الع ددددددز الف  ددددداالادددددأل  الوع عدددددثالف  ددددداالاددددديبالوعدددددرت ال
:الهلددددددد البددددددد   الو  دددددددظالهددددددد هالالهللددددددد   الوجتدددددددصال الددددددد الاوهللدددددددصم الوصددددددد الووددددددد ال لددددددد 

ال((.شر عة، الحكم، ال الا، إلى اهلل المُتكىالع يدا، الت حيد، ال
و ددددددددد الالعجا ددددددددد الوال ألا ددددددددد الأ  الأبددددددددداالاحلهللددددددددد الجيعدددددددددبالهددددددددد هالال سددددددددد صالال ااددددددددد  ال
او سددددددص الالصالدددددد الوصدددددد ال  ا ددددددصالاا ص دددددداالخالالفالواادددددد  ال دددددد الافمددددددرفالفددددددرالاددددددصت ال
وصدددد الأ ال دددد   العهللدددد الهدددد االالألجددددبالوبددددم الل دددد الع  دددد الوعع ددددبالوالالاددددصت ال دددد الخيا دددد ال

ال.االاو   الال ألع هب هالالص  الوالأم  بالوهب 
 :الوأ  االأا  

الص دددد الاهددددصالشدددد ا الان دددد النادددد هالالهللدددد بالوج دددد   الال دددد ال دددداال  ددددألال   دددداالو دددداالبادددد ال
ال.وث أ االو عاه الوص الاحل 

الص ددددد الفدددددا ألالالهللدددددم افالوانتضالوددددداملالال  ددددد الوالشددددد اخسالأاددددد ال وددددد البددددد الو ددددداخ ال
ف مدددداال دددداا االف دددد الخيأص دددد  الاهددددصينالودددداالا أصدددد الف دددد ال دددد الاحلدددد البد ادددد ال ادددد الهتددددص ال دددد ال

ال.شارال اال ألا ال هللأ    
ال.و ص الاةالوص الا   اال مصالووص ال ل الو    الوبص 
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 الف ير إلى رحمة ربه وغفرانه

 ربيم بن هاد  عمير المدخلي
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