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 بسم هللا اًصمحن اًصحمي

 ملسمة

ضىل هللا ؿَََ  -ا هل ؤبشِس ٔبن محمس ،وحسٍ ال رشًم ،ؤبشِس ٔبن ال ٕاهل ٕاال هللااذلس هلل، 

، ، فِشٍ زساةل ًعَفة ٔبرشث فهيا ٕاىل ٔبهَة اًـْل وفضهل ، وبـس ُو ؾبسٍ وزسوهل -وسْل

 ٔبُي اًـْل زاجًِا اهخلِهتا من بـظ نخب وزسائي وهطاحئ ، ٔبهواع اًـَوم ومصاحهبا ؤبكساهماو 

ىون ظاًب اًـْل ؿىل بطريت  حىت جشحش اهلممٔبن ًًذفؽ هبا ظالة اًـْل  وثطحح اًيَة ٍو

، فال ًزب ٔبن اًـْل ُو اًيوز اشلي ًبسذ س بحاهَ ىل وىف ازلؾوت ٕاًََ ىف ظًصلَ ٕاىل هللا ثـا

وبَ ًخـصف اًـبس ؿىل زبَ ػٌَلث اجلِي ، واملصء ىف حاجة ٕاًََ ىف لك ماكن وسمان ، 

ُشٍ ازلاز وفق مصاذ هللا ثـاىل ٕاىل ٔبن ًَلاٍ ،   ٔبمٍص بَ ورشؿَ هل فُسري ىف وؿىل ما

ٔبن جيـي ُشٍ اًصساةل ذاًطة ًوهجَ س بحاهَ وثـاىل وىف مزيان  –ؾز وجي  -ؤبسأٔل هللا 

 وضىل هللا ؿىل محمس وؿىل بهٓل وحصبَ وسْل.، احلس ياث ًوم ال ًيفؽ مال وال بيون 

 ونخبَ ، 

 محمس حسن هوز ازلٍن ٕاسٌلؾَي

 ًَؾفا هللا ؾيَ وؾن وازل
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 ٔبهَة وفضي ظَب اًـْل :

اًـْل خفص ورشف يف ازلهَا والٓدصت، واًـْل ٔبفضي من املال، فِو سبِي ٕاىل اخلش َة من 

 هللا ثـاىل.

فٕارا زٔبًت  مذفق ؿَََ ، ( من ٍصذ هللا بَ ذريًا ًفلَِ يف ازلٍنكال ضىل هللا ؿَََ وسْل ) 

، فاؿْل ٔبهم ممن ٔبزاذ هفسم ثخجَ ٕاىل اًفلَ، ثخجَ ٕاىل اًـْل، ثخجَ ٕاىل فِم اًىذاة واًس ية

فضي اًـامل ؿىل اًـابس نفضي اًلمص ًَةل اًبسز ؿىل سائص اًىواهب، وٕان  هللا هبم ذريًا )

ٌلً وال ذًيازًا، وٕامنا وززوا اًـْل، مفن ٔبذش بَ اًـٌَلء وززة ألهبِا ء، وٕان ألهبِاء مل ًوززوا ذُز

 حصَح ٔبيب ذاوذ(  ٔبذش حبغ وافص

اًـامل ؿىل اًـابس نفضًِل ؿىل ٔبذانمك، وٕان هللا ؾز وجي ومالئىذَ ؤبُي  فَْضيُ ) وكال 

ِ اًياش اخلري ّْلِ ـَ ََُطَُّون ؿىل ُم َ  ( اًسٌلواث وألزط حىت اٍمنةل يف ُجْحصُِا، وحىت احلوث ً

 ًٔلًباىن حصَح اجلامؽ

َُ  فٕانَّ  اًـْلَ  ثـََّموازيض هللا ؾيَ: ) مـار كال َُّم َُ  دش َةٌ  هللِ  ثـَ َُ جسببٌِح  ؾباذتٌ  وظََب َ ومشاهصث

َُ مل َ َُ هجاٌذ وثـَمي َُ مـبامُل احلبالِل واحلبصاِم واًبحَر ؾي َّب َُ ضسكٌة وبشهَلُ ٔلُبهِلِ كصببٌة ٔله ن ال ًـَُم

ُج يف اخلَبوِت  ُُ يف اًَوحشبِة واًطباحُب يف اًلصببِة واثبّسِ و ألهبُ ومٌاُز س بِي ٔبُِي اجليَِّة ُو

 ُ َّّ ٍُن ؾيس ألذالِء ٍصفبُؽ ا اِء واًسالُخ ؿىل ألؿساِء واًزَّ اِء واًرضَّ  ببَ ٔبكواًمبا وازلًَُي ؿىل اًرسَّ

ًِِم ُلذَسى بفـا َب ٌَميشزى فِجـَُِم يف اخلرِي كاذًت ؤبمئًة ثُلذصُّ بآثُزمه ًو  ( اًرتقَب واًرُت

شٍ من ٔبؾؼم اًفوائس كال ثـاىل: ٍِ  واًـْل ًؤذي ٕاىل اخلش َة، ُو َ ِمْن ِؾَباِذ َّّ ََش ا ََّما ََيْ ه
ِ
ا

َََماءُ  ـُ  ًوىن اًـْل اخلش َة.[ ًُُ اًـْل بىرثت اًصواًة، <8]فاظص: اًْ

 ًوُُ بأٔن ًلال ًلس زُبست     وزٔبش اًـْل ثلوى هللا حلاً 

ٔببو  واًـْل ًسفؽ ٕاىل اخلش َة من ٔبن ٌسأٔل ؾيَ ضاحبَ ومل ًـمي بَ؛ وشلكل كال

ٕامنا ٔبدَش ٔبن ٍىون ٔبول ما ٌسأًٔين ؾيَ زيب ٔبن ًلول يل: مارا زيض هللا ؾيَ: ] ازلزذاء
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http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=hadeeth&id=7000000&spid=35
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=hadeeth&id=7000000&spid=35
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=hadeeth&id=7000000&spid=35
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=hadeeth&id=7003462&spid=35
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=hadeeth&id=7003462&spid=35
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=alam&id=1000016&spid=35
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http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=alam&id=1000254&spid=35
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=alam&id=1000254&spid=35
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=athar&id=8000119&spid=35
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=athar&id=8000119&spid=35
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 [.ؿَمت؟ معَت فامي

: وهللا ٕاين ٔلدَش ٔبال ثبلى بًٓة يف نخاة هللا بٓمصٌت ٔبو انَُة ٕاال جاءثين اًسَف وكال بـظ

ابخلري: ُي معَت بَ؟ وثلول اًياَُة ؾن احلصام: ُي اىهتَت ًوم اًلِامة، فذلول الٓمصت 

 ؾيَ؟

وشلكل البس ٕارا ثـَميا ٔبن هعبق، فِيي سَسةل مذواضةل ؿْل ومعي، ثـْل وثعبَق، وشلكل 

فَُست اًلضَة حشو ٔبرُان وال حفغ مـَوماث، وٕامنا يه ٔبثص حلِلي ؿىل اإلوسان، 

ًلومون هل ابًـباذت، ًلومون اٌََي وشلكل اكن اًـٌَلء اًصابهَون خمبخني هلل ثـاىل، 

س خلفصون ابٔلحساز، كال : ٔبهَ اكن ٕارا ضىل اًفجص  ش َخ اإلسالم زمحَ هللا ؾن ابن اًلمي ٌو

ًلـس يف مطالٍ ًشهص هللا حىت حصثفؽ اًشمُ جسًا، واكن ًلول: ُشٍ كسويت، وٕارا مل ٔبثلس 

 سلعت كواي.

ًعَب اًـْل، فال ًَبر ٕاال ٌسريًا  -اًسَف ًـين: من -زمحَ هللا: اكن اًصجي احلسن وكال

ٍَن ُبوثُوا  حىت ٍصى ٔبثص اًـْل يف ضالثَ ودشوؿَ والكمَ ومسخَ؛ ٔلن هللا كال: ِ نَّ اشلَّ
ِ
ا

ْركَاِن ُُسَّساً  ًِْلَ وَن  صُّ ْم ََيِ َرا ًُْخىَل ؿََهَْيِ
ِ
ْْلَ ِمْن كَْبهِلِ ا ـِ   * اًْ

ِ
ِّيَا ا ْبَحاَن َزب ِّيَا َوًَُلوًُوَن س ُ ْن اَكَن َوْؿُس َزب

والً  ـُ ْركَاِن ًَْبُىوَن َوٍَزًُِسمُهْ ُدُشوؿاً  * ًََمْف ًِْلَ وَن  صُّ  [.?70-=70: ]اإلرساء َوََيِ

ؤبول ؿٍْل ىًصسٍ، اًـْل بىذاة هللا حفؼًا وثالوًت وثفسريًا، وبس ية زسول هللا ضىل هللا ؿَََ 

وسْل زواًة وذزاًًة وثعبَلًا، واًـياًة ابًفلَ يف ذٍن هللا، يف اًـلِست واًـباذاث واملـامالث 

، نشًمك اًـْل بَلة اًلصبٓن اًىصمي، اٌَلة اًـصبَة  وسواُا، ًَىون املسْل ؿىل بطريٍت من ٔبمٍص

ا من اٌَلاث، وال حزال ثَلى حصاًب  ا بلرُي س فهيا نثرٌي من اًياش، وسامحُو اًفطحى، اًيت ُس

ا من بـظ احلاكسٍن ؿَهيا، ًىن هللا  ا وهرُث ال ُواذَت فهيا، يف ٔبساًَهبا وحصاهَهبا، وشـُص

 حافؼِا ما حفغ ذًيَ ونخابَ.

مهنم ٔبجِال مَمة ابًـَوم املِمة اًيت  ُشا وٕان املسَمني اًَوم ًفي ٔبمُ احلاجة ٕاىل ٔبن ًخىون

ا، ًَدس َّنَّ هلم ذسمة ذٍهنم  حيخاهجا املسَمون، وـْل اًعب واًِيسسة والاكذطاذ وحنُو

 والاس خلياء ؾن كريمه.

َ بشأٔهَ: رضوزت ٔبن ًخـْل ظائفٌة من املسَمني اًـَوم اًـسىًصة والآلث  ومما جيسز اًخيًو

 

http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=athar&id=8000119&spid=35
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=firak&id=2000001&spid=35
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=alam&id=1000007&spid=35
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=alam&id=1000006&spid=35
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=alam&id=1000027&spid=35
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=firak&id=2000001&spid=35
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ي ًـُشوهَ، ًوَدس َّن هلم ازلفاع ؾن ملسسامهم احلصبَة، ًَمتىٌوا من مواهبة اًـرص اشل

وحصمامهم وؾلِسمهم، نٌل ٔبهَ ًًبلي ٔبن ٍىون من بني املسَمني من ًُـَّن ابًـَوم املِيَة، 

 وألؾٌلل اًفٌَة؛ ًَمكي املسَمون ٔبهفسِم من لك ؿٍْل فَِ هفـِم، وضالخ ٔبحواهلم.

 ٔبهواع اًـَوم ومصاحهبا ؤبكساهما وىه ٔبزبـة ٔبسُ، ويه :

 ساش ألول: ٔبول اًـْل اًيَة.الٔ 

 ألساش اًثاين: مٌاسل اًـْل.

 ألساش اًثاًر: ألذة كبي اًعَب.

 ألساش اًصابؽ: اكرتان اًـْل ابًـمي.

ف اًـبْل فلبال: "حبس اًـبْل  كال احلافغ ابن ؾبس اًرب يف نخابَ "جامؽ بَان اًـْل وفضهل"، ؾبصَّ

ن اسبدِلن شبُ ا وثبٌُبَ فلبس ؿَمبَ"، ُبشا ُبو ؾيس اًـٌَلء ُو مبا اسبدِلٌَْخَ وثبٌَُْخبَ، ولك مب

ضابط وثـًصف اًـْل، "حس اًـْل ؾيس اًـٌَلء ُو ما اسدِلٌُْخَ وثبٌُُخَ، ولك من اسبدِلن شبُ ا 

 وثبٌَُ فلس ؿَمَ".

بم اًـَبوم ٕاىل كسبمني: فبشهص يف نخاببَ ُبشا ٔبن اًـَبوم ثُلسبم ٕاىل  واحلافغ اببن ؾببس اًبرب كسَّ

 كسمني: 

 ي، واًلسم اًثاين: ؿْل ُمىدَسب.اًلسم ألول: ؿْل رضوز 

و اًـْل اشلي  ٔبما اًـْل اًرضوزي؛ فبنيَّ ٔبهَ اًـْل اشلي ال ًُمىن ٌَـامِل ٔبن ٌُشىم هفسَ فَِ، ُو

ُي ؾن ظًصق احلُ وؾبن ظًصبق اًـلبي، ال  ىبن ًإلوسبان ٔبن ٌشبىم هفسبَ يف ُبشا  حُيَطَّ

؛ مكـصفبة اٌََبي واٍهنباز، اًـْل؛ مثي اًـْل اشلي ًسزنَ اإلوسان ؾبن ظًصبق احلبُ واملشباُست

 ومـصفة اًشمُ واًلمص، فِشا اًـْل رضوزي.

بسذي يف  ي، ًو و حيخاح ٕاىل ٔبذةل ٌَحطول ؿَََ، وحيخاح ٕاىل هؼٍص وثأٔمُّ ٔبما اًـْل املىدَسب، ُو
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ُشا سائُص اًـَوم، مث ُشا اًـْل املىدسب مٌَ ما ُو جبًل وػباُص، ومٌبَ مبا ُبو دفبي، مفبا 

 َّ ة فِو جًل، وما اكن ٔببـس فِو دفي، مبـَّن ٔبن اًـبْل املىدسبب اكن ٔبكصة ٕاىل اًـَوم اًرضوًز

مٌَ ؿَوم واحضة جََة ػاُصت ًلك اًياش، ومهنا ذكائق اًـبْل اًبيت ال ًبسزوِا ٕاال اخلاضبة مبن 

ببسزوِا اًـَبٌلء املمتىٌببون ومه يف ركل ذزجبة، ُببشا مبا ًخـَببق بخلسب مي اًـَببوم  ظبالة اًـبْل ًو

 ؤبهواع اًـَوم.

ة، ويه اًـَوم اًخجًصبِة اًبيت  من اًـٌَلء من ًلسم اًـْل ٕاىل كسمني، فِلول: ُياك ؿَوم ذهًَو

سذي يف ُشا اًيوع ؿَوم اًعب، ؿَوم اًِيسسة، ؿَبوم اًفب ، وسبائص  ثخـَق بأٔموز ازلهَا، ًو

 اًـَوم اًخجًصبِة.

واًلسم اًثاين: ُيباك اًـَبوم ازلًًِبة، اًبيت ال  ىبن ٔبن  طبي ٕاال ؾبن ظًصبق اًبو ، ؾبن 

، وٕان اكهت ُشٍ اًـَوم مهنا ما ًخـَبق ظًصق اًى  ا ٕاًِييٌّ ذاة واًس ية، فٕان ُشٍ اًـَوم مطسُز

بأٔموز ازلهَا، ومهنا ما ًخـَبق ببأٔموز الٓدبصت، مبـبَّن ٔبن اًـَبوم ازلًًِبة جباءث مببا ًُطبَح ُذهَبا 

اًياش، ونشكل فامي ًطَح بٓدصمهم، فاًصسي جاؤوا بـَوم ثخـَق بأٔحاكم ازلهَا، وثخـَق نبشكل 

دصت، فٌَل هلول ؿَوم ذًًِة ال ًُفِم من ركل ٔبهَ ال ؿالكَة ًِا ابزلهَا، ببي  بة ٔبحباكم بأٔحاكم الٓ 

ا  ذًًِة ثخـَُق ابللٔك واًرشة واًيوم، وثخـَق بأٔحاكم املـبامالث، ًىبْن ُبشٍ اًـَبوم مطبسُز

ُُ جاء ؾن ظًصق اًو ؛ ٔبي ؾن ظًصق اًىذباة واًسب ية، واًسب ية يه وٌ ، وشلكل  اًصئُ

ظَق ٕارا كِي اًـبْل واًـَبٌلء؛ فٕاهبَ ًيرصبف ٕاىل ٔبي هبوع؟ مبثال يف نخباة هللا ُشا اًـْل ٕارا بُ 

ْلَْ ﴿ ـِ ٍَن ُبوثُوا اًْ ِ ٍَن بَٓمٌُوا ِمٌمُكْ َواشلَّ ِ ُ اشلَّ َّّ  [.77﴾ ]اجملاذةل: ٍَْصفَؽِ ا

ََِق يف هطبوض اًىذباة واًسب ية ويف ٔبكبوال سبَف ألمبة، فٕاهبَ ًُـبَّن ببَ ؿَبوم  واًـْل ٕارا ُبْظ

باة يف نخاببَ "ألضبول اًثالزبة" كبال يف ازلٍن، ًوِشا  فٕان ش َخ اإلسالم محمس بن ؾببس اًُو

ٔبهبَ جيبُب ؿََيببا ثـبْلُّ ٔبزببؽ مسببائي.. كبال ألوىل: اًـببْل"،  -زمحببم هللا -ٔبول اًىذباة: "اؿبْل 

و مـصفة هللا". لطس "اًـْل ُو  ًو

ز.. ومبهنم مبن من اًـٌَلء من ًُلسم ثلس امي بٓدص، فِلسم اًـْل ٕاىل كسمني: ؿْل انفؽ، وؿْل ضبا
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جيـُي ألكسام زالزًة: فِلول: ُياك ؿْل ال ضاز وال انفؽ، ومهنم من جيـهل كسمني ؿَبوم انفـبة 

م ُشا اًخلس مَي احلافغُ ابن زجبب  ، حِبر َرَنبَص يف نخاببَ -زمحبَ هللا-وؿَوم ضازت، وممن كسَّ

يف  -زمحبَ هللا-اًيفُُ "رشخ حسًر ٔبيب ازلزذاء يف ظَب اًـْل"، ًلول احلافغ ابن زجبب 

بو اًـبْل  بَان ُشا اًخلس مي ًلول: "كبس رهبص هللا ثـباىل يف نخاببَ اًـبْل يفزًت يف ملبام اذلبس، ُو

و اًـْل اشلي ًيفؽ".  اًيافؽ، ويفزت يف ملام اشلم ُو

بْلَْ  ففى اًـْل اثموذ نلوهل ثـاىل: ﴿ ـِ ٍبَن ُبوثُبوا اًْ ِ ٍبَن بَٓمٌُبوا ِمبٌمُكْ َواشلَّ ِ ُ اشلَّ َّّ :  ]اجملباذةل﴾ ٍَْصفَبؽِ ا

77] 

َ ب[، ويف مثي كوهل: ﴿:77﴾ ]ظَ:  َوكُْي َزّةِ ِسْذيِن ِؿًَْما ومثي كوهل ثـاىل: ﴿ ََّمبا ََيْ ه
ِ
َ  ا َّّ ا

َََماءُ  ـُ ٍِ اًْ بَو : ﴿-ؾز وجبي-[، ويف مثي كوهل <8﴾ ]فاظص: ِمْن ِؾَباِذ ُُ الَّ 
ِ
هَلَ ا
ِ
َُ اَل ا َّب ُ َبه َّّ َشبَِِس ا

ُو اًْ  ْلِْ َواًَْماَلئَِىُة َوُبًو  [، فشهص هللا اًـْْل يف ُشٍ املواضؽ يف ملاَم اذلس.<7﴾ ]بٓل معصان: ـِ

با مَكَثَبِي اًِْحَمباِز ٔبما يف ملام اشلم، يف مثي كوهل ثـاىل ﴿  َُ ِمَُو َُوا اًخَّْوَزاَت مُثَّ ًَْم حَيْ ٍَن مُحِّ ِ َمثَُي اشلَّ

 .[;﴾ ]ادلـة: 

ُِمْ وَ : ﴿-ؾز وجي-ؤبًًضا نٌل يف بآيث اًسحص يف كوهل  ـُ بمُهْ َواَل ًَبيَف ََُّموَن َما ًرَُضُّ ـَ ﴾ ]اًبلبصت: ًََخ

ََبا : ﴿-ؾز وجي-[، ُشا ؿْل ضاز، ؤبًًضا يف مثي كوهل 708 ْ ه ََباِت ازلُّ بَن اًَْح ًصا ّمِ ُِ ََُمبوَن َػبا ـْ َ ً

ْم هََبب: ﴿-ؾز وجي-[، ويف مثي كوهل =﴾ ]اًصوم: َومُهْ َؾِن اْلِٓدَصِت مُهْ كَاِفَُونَ  ي َواثُْي ؿَََبهْيِ ِ أَ اشلَّ

ٍُ بآَيثِيَا فهيا ُبشا  -ؾز وجي-[، ٕاىل كري ركل من ألمثةل اًيت ًشم هللا ;=7﴾ ]ألؾصاف: بٓثٌََُْا

 اًيوع من اًـْل. فاحلافغ ابن زجب ًُلسم اًـْل ٕاىل ؿْل محموذ وؿْل مشموم.

فبؽ، مث كال مـَلا ؿىل ُشا اًخلس مِي: "ًوِشا جاءث اًسب ية بخلسب مي اًـبْل ٕاىل انفبؽ وٕاىل كبري ان

والاس خـارت من اًـْل اشلي ال ًيفؽ، وسؤال هللا اًـبَْل اًيبافؽ، مث اسب خسل مببا جباء يف حصبَح 

اٌَِبم ٕاين ٔبؾبور  »اكن ًلبول:  -ضىل هللا ؿَََ وسبْل-مسْل من حسًر ًسس بن ٔبزمق ٔبنَّ اًييب 

؛ ٕارن ُياك هوع من اًـَوم ال ًيفُؽ؛ مثي ؿْل اًسحص، ؿبْل اًىِاهبة، ؿبْل « بم من ؿْل ال ًيفؽ
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ا من اًـَوم اًضازت.  املوس َلى، وحنُو

ؤبحِاان ُياك ؿَوم ال هْفبَؽ فهيبا، فهيبا ضبَاع ًٔلوكباث، فِبسذي ركل يف اًـبْل اشلي ال ًيفبُؽ، 

ِبشا ٔبًًضا اًـْل اشلي ال ًـمي بَ ضاحبَ، ُي ًيفـَ؟ ال ًيفـَ، ٔبضبح ُشا اًـ ْل جحًة ؿَََ، ًو

َّبَي  -ضبىل هللا ؿََبَ وسبْل-اًييب  امليبافق اشلي ًلبصٔب اًلبصبٓن مكثبِي اًصحياهبة، زحيِبا ظَبب »مث

مِا ُمص ـْ ، «جحبة كل ٔبو ؿََبم»يف اًلبصبٓن ٔبهبَ  -ؿَََ اًطالت واًسالم-، ؤبًًضا بني اًييب «وظ

 مفا ٍىون جحة ًطاحبَ، مىت ٍىون اًلصبٓن جحة ًطاحبَ؟

 »ًلبول:  -ضىل هللا ؿََبَ وسبْل -ؿَََ، فاًييب  ـَ، ٔبضبح ُشا اًـُْل وابالً يفً  ما فٕان ملٕارن، 

اٌَِم ٕاين ٔبؾور بم من ؿْل ال ًيفؽ، ومن كَب ال َيشؽ، ومن هفُ ال جشب بؽ، ومبن ذؾبوت ال 

اسب خـار ابهلل مبن  -ضىل هللا ؿَََ وسْل-، اًشاُس يف ُشا احلسًِر ٔبن اًييبَّ « ٌُس خجاة ًِا

زيض هللا -ا اس خسل حبسًر زواٍ ابن ماجَ يف ُسًٌَ ؾن جابِص بن ؾببس هللِا ؿْْل ال ًيفُؽ، ٔبًضً 

ُروا ابهلل مبن ؿبْل ال  »كال:  -ضىل هللا ؿَََ وسْل-ٔبن اًييب  -ؾهنٌل ا، وثـبوَّ ـً سَوا هللا ؿٌَل انف

، فِشا احلسًر ػاُص يف ثلس مي اًـْل ٕاىل ؿْل انفؽ وؿْل ال ًيفبؽ، فأٔهبت جسبأٔل هللا ؾبز « ًيفؽُ 

 من اًـْل اشلي ال ًيفؽ. -ؾز وجي-ْل اًيافؽ، وجس خـَش بَ وجي اًـ

ٔبهَ كبال:  -زمحَ هللا-بأٔثص ؾن احلسن اًبرصي  -زمحَ هللا-مث اس خسل ٔبًًضا احلافغ ابن زجب 

شا ثلس مي بٓدص-اًـْل ؿٌَلن  اًـْل ؿٌَلن، ؿبْل اٌَسبان فبشاك جحبة ؿبىل اببن بٓذم، وؿبْل يف  -ُو

احلسبن اًبرصبي هببشا اًخلسب مي، ًلبول اًـبْل ؿَبٌلن ؿبْل  اًلَب فشاك اًـْل اًيافؽ، مارا ًلِطس

 اٌَسان، وؿْل يف اًلَب، ًلطس بـْل اٌَسان؟ ٔبى }ما ال ًـمي بَ{.

فاشلي ال ًَـمي بـَمَ، فـيسٍ ؿْل ًوىن ال ًـمي بَ، ال ٔبثَص ًِبشا اًـبْل؛ ال يف ؾباذثبَ، وال يف 

ابٌَسبان، ًىبن ال ٔبثبَص ًِبشا ٔبذالكَ، وال يف سَونَ، وال يف ثـامالثَ، وحال مبن ؾيبسٍ ؿبْل 

بو اًـبْل  يباك ؿبْل يف اًلَبب، ُو اًـْل يف حِاثَ؛ وحال امليافق، ُشا ٌسبمى ؿبْل اٌَسبان، ُو

 اشلي ال ٔبثَص يف حِات املخـْل.

ُمـَلا ؿبىل ُبشا اًلبول ؾبن  -زمحَ هللا-وؿْل يف اًلَب، فشاك اًـْل اًيافؽ، مث كال ابن زجب 
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و ما اَبرَش اًلََب، فأٔوكص فَِ مـصفَة هللا، ًـين هل ٔبثص يف احلسن اًبرصي، كال: فاًـْل اًيافؽ ُ

، فأٔوكص فَِ مـصفة هللا، وؾؼمخبَ، ودشبُذَ، وٕاجبالهل، وثـؼميبَ، و،بخبَ، ومبىت  حِات املخـّْلِ

 سىٌت ُشٍ ألش َاء يف اًلَب دشؽ، خفشـت اجلوازخ ثبـا هل.

ُِبني  يف حِات املخـْل، ٔبثبص يف كَببَ مث  ٔبن ُشا ُو اًـْل اًيافؽ اشلي ٍىون هل ٔبثص -زمحَ هللا -ف

ًيـىُ ُشا ألثص ؿىل اجلوازخ؛ ٔلن اًلَب ٕارا ضَح ضَحت اجلوازخ نبٌل جباء يف احلبسًر 

 املخفق ؿَََ.

ًُببني  -زمحِبٌل هللا-ٕارن: ُشا اًخلس مي مبن احلبافغِ اببن ؾببس اًبرب، ومبن احلبافغ اببن زجبب 

 ظًصلَة اًـٌَلء يف ثلس مي اًـَوم.

ًـَوم ازلًًِة، ؤبن اًـَبوم ازلًًِبة مصاثبُب ؤبكسباٌم، وشلكل َيخَبف احلبمك بـس ُشا هًذلي ٕاىل ا

 فهيا حِبََسِب مصاحهِبا، وحِبََسِب ٔبكساهما ؤبهواؾِا.

زمحَ -َرَنَص احلافغ ابن ؾبس اًرب يف نخابَ "جامؽ بَان اًـْل" زالزة ٔبكسام ٌَـَوم ازلًًِة، فلال 

مـصفذبَ ؿبىل زالزبِة ٔبكسباٍم"، ٕارن ُبو ًبشهص : "اثفق ٔبُي اإلسالم ؿىل ٔبن ازلٍن حىون -هللا

ِببا: مـصفببة ذاضببة  اثفبباا اًـَببٌلء ؿببىل ٔبن مـصفببة ازلٍببن ثيلسببم ٕاىل زالزببة ٔبكسببام.. كببال: "ٔبًو

َُ اإلسببالِم  اإلسببالم واإل ببان"، الحببغ امببة "ذاضببة"؛ ًـببين بببشكل ٔبضببوَل ؤبزاكَن ؤبسبب

ضة اإلسالم واإل ان، وركل واإل اِن، فِشا ُو اًلسم ألول من ٔبكسام ؿَوم ازلٍن، مـصفة ذا

 مـصفة اًخوحِس واإلذالض.

ؾبز -فِبو املبؤذي ؾبن هللا  -ؿَََ اًطالت واًسبالم-كال: "وال ًُوِضي ٕاىل ؿْْل ركل ٕاال ابًييّبِ 

بي ؾبن -وجي ي ٕاال ؾبن ظًصبق اًبو ، ال  ىبن ٔبن حيطَّ "؛ ًـين ُشا اًـْل ال  ىن ٔبن حَيطَّ

 ص واًخفىري واحلُ وكري ركل، ُشا اًـْل ثوكِفي.ظًصق اًـلول اجملصذت، وال ؾن ظًصق اًيؼ

، فِبو املبؤذي ؾبن هللا، واملببني -ضىل هللا ؿَََ وسبْل -"وال ًوضي ٕاىل ؿْل ركل ٕاال ابًييب 

َّخِبَ ؿبىل  ملصاذٍ، ومبا يف اًلصبٓن من ألمص ابالؾخباز يف ذَق هللا ابزلالئِي من بآثِز ِضبلخَ يف بَصًِ
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از واًخطسًق بلك ما يف اًلصبِٓن مبالئىبة هللا ونخببَ وزسبهل"، ثوحِسٍ، ؤبًسَخَ س بحاهَ واإلكص 

 ُشا ُو اًِلسم ألول من ٔبكسام اًـَوم اًرشؾََّة واًـَوم ازلًًَِّة.

يف نثري من نخبَ، ورهص ٔبن ُشا اًيبوع مبن اًـَبوم  -زمحَ هللا-ُشا اًيوع بني ٔبهَخَ ابن اًلمي 

و ٔبفضي اًـَوم؛ ٔلن رشَف اًـْل برشِف املـَوِم، واملـَبوم يف ُبشا اًـبْل  ُو ٔبرشف اًـَوم ُو

، ومبا ًخـَبق بأٔسبٌلئَ وضبفاثَ، ومبا هل مبن احللبوا ؿبىل ؾبباذٍ، فِبو -ؾز وجي-ُو اخلاًق 

ٔبرشف اًـَببوم ؿببىل اإلظببالا، وال هلببول: مببن ٔبرشِف اًـَببوم، بببي هلببول: ُببو ٔبرشفُِببا ؿببىل 

 ابًخوحِس واًـلِست. -س بحاهَ وثـاىل-اإلظالا، وال هلول من ٔبرشفِا ؛ ٔلهَ ًخـَق ابهلل 

فِىون ُو ٔبرشفَِا ؿىل اإلظالا، ٔبما ًبو كَيبا: مبن ٔبرشفِبا، فبب "مبن" ُيبا ثبـَضبَة وألمبص 

 ًُُ نشكل، بي ُشا اًـْل ُو ٔبرشف اًـَوم ؿىل اإلظالا.

َ احلافغ ابن زجب  يف نخاببَ اًيفبُُ "رشخ حبسًر ٔبيب ازلزذاء" ٔبهَبة ُبشا  -زمحَ هللا-بنَيَّ

اًيوع من اًـْل، فلال: "فأٔفضي اًـِْل اًـُْل ابهلِل"، الحؼوا ُيا بسون ثبـبَظ، "فأٔفضبي اًـبِْل 

و اًـْل بأٔسبٌلئَ وضبفاثَ، ؤبفـباهل اًبيت ثُوجبب ًطباحهبا مـصفبَة هللا ودشبُ  ذَ، اًـُْل ابهلل، ُو

دبؽ ركل" ٔبي ُشا  َبذَ، وٕاجالهل، وؾؼمخَ، واًخبذُّي ٕاًََ، واًخولك ؿَََ" كال: "ًو و،بخَ، ُو

اًيوع من اًـَوم "ًدبؽ ركل اًـْل مبالئىذبَ ونخببَ وزسبهل واًَبوم الٓدبص وثفاضبَي بٓدبص" ٔبي 

 ٔبضول اإل ان، كال: "واًـْل بأٔوامص هللا وهواََُ ورشائـَ ؤبحاكمبَ ومبا حيببَ مبن ؾبباذٍ مبن

بَ مبن ؾبباذٍ  -ٔبي ٔبؾٌلل اًلَوة ؤبؾٌلل اجلوازخ-ألكوال وألؾٌلل اًؼاُصت واًباظية  وما ٍىُص

َّبي ًِبشا اًيبوع مبن اًـَبوم اًرشبؾَة اشلي ُبو  من ألكوال وألؾٌلل اًؼاُصت واًباظية" ُشا مث

ٔبفضَِا ؿىل اإلظالا، مث ؿَبق ثـََلبا البَال ًببني مصاثبب اًـَبٌلء يف اًـياًبة هببشا اًيبوع مبن 

، كبال: "ومبن البؽ -ٔبي ٔبضبول اإلسبالم ؤبضبول اإل بان -اًـْل، كال: "ومن الؽ ُشٍ اًـَوم 

" الحغ ُياك ؿْل ابهلل وؿْل بأٔوامص  ُشٍ اًـَوم من اًـٌَلء اًصابهَني، اًـٌَلء ابهلل واًـٌَلء بأٔمٍص

و بمٔكي ممبن كرصب ؿَمبَ ؿبىل اًـبْل ابهلل ذون اًـبْل ببأٔمٍص وابًـىبُ" الحبغ  هللا، كال: "ُو

ُبشٍ ألكسبام اًثالزبة، ؤبن اًـَبٌلء  -زمحبَ هللا-ىن حنبن وسب خزَص مبن الكم اببن زجبب  

ًيلسببمون ٕاىل زالزببة ٔبكسببام، ُيبباك ؿَببٌلء ابهلل، ًـببين ٔبعببم ًـيببون بببأٔؾٌلل اًلَببوة واًصكببائق 
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ياك ؿٌَلء بأٔمص هللا، ؿٌَلء مبارا بأٔحاكم اجلوازخ اًؼاُصت، ًىن ال ؾياًة هلبم ببأٔؾٌلل  س، ُو واًُز

، ٔبي ؿَببٌلء بببأٔؾٌلل اًلَببوة ؤبؾببٌلل اجلببوازخ. ومه اًـَببٌلء  اًلَببوة، يبباك ؿَببٌلء ابهلل ؤبمببٍص ُو

 اًصابهَون، مث ًَهيم يف ازلزجة. ؿٌَلء بأٔمص هللا.

ِببشا الحؼببوا ُببشٍ اًـبببازت ادلببَةل مببن ابببن زجببب  : ًلببول: "ُببؤالء مه اًـَببٌلء -زمحببَ هللا-ًو

ون اًـبْل ببأٔمٍص وابًـىبُ" ًـبين ٔبمكبي اًصابهَون ومه ٔبمكي ممن كرص ؿَمَ ؿىل اًـبْل ابهلل، ذ

نشكل من املصثبة اًثاهَة، كال: "وشاُس ُشا " مث ًرضة كل مثباال، كبال: "وشباُس ُبشا يف 

وابن املسُب واًثبوزي ؤبمحبس وكبريمه مبن اًـَبٌلء اًبصابهَني"،  -ًلطس اًبرصي-حال احلسن 

، اًـبْل ببأٔ  ؾٌلل اًلَبوة ؤبؾبٌلل اجلبوازخ، ًلطس اًـٌَلء اًصابهَني الـوا مارا؟ اًـبْل ابهلل ؤبمبٍص

كال: "وحال ماكل بن ذًياز، واًفضَي بن ؾَاط، ومـصوف اًىصيخ، وبرش احلايف، وكريمه 

س واًبوزع  اذ، هلم ؾياًة ابًُز َُّ بَّاذ اًُز ـُ شا املطعَح ًلِطسون ابًـازفني ٔبي اً من اًـازفني"، ُو

-ئم، كبال: "مفبن كباٌُ احلباًني ًىن ال ؾياًة هلم ابًـْل فأهٔيٌل ٔبمكي، حال ُؤالء ٔبم حال ٔبوً 

باذ كبال: "مفبن كباٌُ احلباًني ؾبصف فضبي اًـَبٌلء  -ٔبي بني اًـٌَلء اًصابهَني وبني اًـباذ واًُز

، ؿىل اًـٌَلء ابهلل فلط، مفا اًؼبن بخفضبَي اًـَبٌلء ابهلل وببأٔمٍص ؿبىل اًـَبٌلء ببأٔمٍص  ابهلل وبأٔمٍص

ان مصاثبب اًـَبٌلء يف اًـياًبة هببشا فلط، فٕان ُشا واحض ال دفاء فَِ" فِو ثـََق الَي يف بَب

، مث ًَهيم اًـٌَلء ابهلل..  اًـْل، فاملصثبة ألوىل مه اًصابهَون ومه ؿٌَلء ابهلل وبأٔمٍص

بو اًلسبم -زمحبَ هللا-ُشا اًخلس مي يفببؽ ٌَلسبم ألول اشلي رهبٍص احلبافغ اببن ؾببس اًبرب  ، ُو

الم؛ ٔبي: بأٔضببول اإلسببالم ألول مببن ٔبكسببام اًـَببوم اًرشببؾَة، اًـببْل ناضببة اإل ببان واإلسبب

 واإل ان، بأٔزاكن اإلسالم ارلسة، ؤبزاكن اإل ان اًس خة، ُشا ُو اًلسم ألول.

كال احلافغ ابن ؾبس اًرب: "واًلسم اًثاين مـصفة خمبصح ذبرب ازلٍبن ورشائـبَ"، الحؼبوا ذكبة 

 مـصفبة اًـبازت، مارا ًلطس نرب ازلٍن ورشائـَ؟ ثأٔمَوا يف ُبشا اًبيص، كبال: "اًلسبم اًثباين

 خمصح ذرب ازلٍن ورشائـَ".

لطس برشائـَ ٔبزاكن اإلسالم، ًلطبس هببشا  ًلطس نرب ازلٍن ٔبموز اًـلِست، ؤبضول اإل ان، ًو
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مـصفة خمصح ٔبي مطاذز ذبرب ازلٍبن ورشائـبَ، وظصائبق الاسب خسالل، ًـبين مبا يه مطباذز 

جس خسل ؿىل  اًـلِست؟ وما يه مطاذز اًرشًـة؟ وهَف جس خسل ؿىل مسائي اًـلِست؟ وهَف

مسائي اًرشًـة؟ فِشا ُو اًلسم اًثاين، مـصفة خمصح ٔبي ظصا ذالئي ذرب ازلٍن ورشائـبَ، 

 اخلرب اشلي ُو مسائي الاؾخلاذ، ورشائـَ اًيت يه ألحاكم اًفلَِة.

َّي ًِشا اًيوع، فلال: "وركل مـصفة اًييب  اشلي رشخ هللا ازلٍبن  -ضىل هللا ؿََبَ وسبْل-مث مث

بِسٍ، ومـصفبة ٔبحصاببَ اشلٍبن ٔبذوا ركل ؾيبَ، ومـصفبة اًصجبال اشلٍبن محَبوا ركل  ؿىل ًساهَ ًو

ؾيَ، وظبلامهم، ومـصفة اخلرب اشلي ًلعؽ اًـشز ًخواحٍص وػِبوزٍ"، فِبشا ُبو اًيبوع اًثباين ٔبو 

 املصثبة اًثاهَة من مصاثب ؿَوم ازلٍن.

ا، وؿببْل : "مـصفببة اًسببو، وواجهبببا ؤبذهببب اًلسببم اًثاًببر رهببص احلببافغ ابببن ؾبببس اًببرب كببال

ألحاكم"، ويه مصثبة نٌلٍل، ومثي ًِشا اًلسِم اًثاًبر، كبال: "ًبسذُي يف ُبشا ذبرُب اخلاضبة 

واًـسول، ومـصفذَ ومـصفة اًفًصضبة مبن اًيبافةِل، وخمبازح احللبوا واًخبساؾي ومـصفبة اإلجبٌلع 

واًششور" ًـبين مبا ساذ ؿبىل ركل مبن املسبائي، فِبشٍ يه املصثببة اًثاًثبة مبن مصاثبب ؿَبوم 

 ٍن..ازل

مث رهص ؾن بـظ اًـٌَلء ٔبهَ كبال: وال ًوضبي ٕاىل اًفلبَ ٕاال مبـصفبة ركل وابهلل اًخوفِبق، فِبشا 

 ملصاثب اًـَوم اًرشؾَة ؿىل ُشٍ ألهواع اًثالزة. -زمحَ هللا-ُو ثلس مي احلافغ ابن ؾبس اًرب 

" ويف يف نثرٍي من نخبَ ذاضبة نخباة "اًفلِبَ واملخفلبَ -زمحَ هللا-نشكل اخلعَب اًبلساذي 

بو  ٔبًًضا نخبَ ألدصى يف ظَب اًـبْل ٔبشباز ٕاىل ُبشا اًرتثُبب، ًلبول اخلعَبب اًبلبساذي ُو

 ٔبًًضا ممن ُؾين هبشا اًفن يف ظَب اًـْل ًلول:

"فواجٌب ؿىل لك ٔبحس ظَُب ما ثَزُمَ مـصفذَ مما فصضَ هللا ؿَََ، ؿىل َحَسِب ما ًلسز ؿَََ 

ُِبني ٔبنَّ اًـَوم اًرش  ؾَة مهنا ما ُو فبصط ؿبني، ومهنبا مبا ُبو فبصط من الاجهتاِذ هفسَ"، ف

نفاًة، ومهنا ما ُو نٌلل مس خحب، فِيباك مبن ألمبوز ازلًًِبة مبا ال ببس ٌَمبصء مٌبَ فِىبون 

فصط ؿني ؿَََ ٔكضول اإل ان، ونشكل ٕارا ًزمذبَ اًواجبباث وبَبف سبن اًخفَبف فٕاهبَ جيبب 
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 ؿَََ ٔبن ًخـْل ُشٍ ألموز.

ىشا جيبُب ؿبىل لك مسبٍْل ٔبن ًـبصف مبا حيبي هل كال: "فِجُب ؿىل لك مسٍْل ثـْلُّ  ركل، ُو

وما حيصم ؿَََ، من املألٓك، واملشازة، واملالبُ، واًفصوح، وألموال وازلماء، جفمَؽ ُبشا ال 

 ٌسؽ ٔبحًسا هجهُل".

ُشا ًبني احلمك يف ُشٍ املسائي، مث كال: "وفبصط ؿَبهيم"؛ ٔبي: ؿبىل املسبَمني "ٔبن ًأٔذبشوا 

حلْل ومه مسبَمون، ٔبو حبني ٌسبْل بـبس بَبو  احلبْل وجُيبرِب اإلمبام" يف ثـْل ركل حىت ًبَلوا ا

ًـين املسبأةٔل ًُسبت دِبازا، ببي يه وجبوة، كبال: "وجيبرب اإلمبام ٔبسواَح اًًسباء وسباذاث 

اإلماء ؿىل ثـَبميِنَّ مبا رهبْصان"، فِبشٍ مبن احللبوا واًواجبباث؛ ٔبهبَ واجبٌب ؿبىل اًصجباِل ٔبن 

 ُشٍ ألحاكم. ًُـَموا من  ت ٔبًسهيم من وساء وبياث

ونثري من اًياش ًفصظ يف ُشا، جتس ٔبهَ ًُـَّن ابملألٔك واملرشبة واملَببُ واملسبىن، ًىٌبَ ال 

شٍ من ألمبوز اًواجببة ؿََبم،  ًـَّن ابًواجباث ازلًًَِّة، بأٔحاكم اًعِازت، ؤبحاكم اًطالت، ُو

 ًوِشا هص اًـٌَلء ؿىل ُوجوة ركل.

صثبب ٔبكواًمبا ًخـَبمي اجلَِّبال"؛ ًَـبين مبن  كال: "وفصط ؿبىل اإلمبام ٔبن ًأٔذبَش اًيباش ببشكل ٍو

فبصط هلبم اًبصسا يف بُبت  واجباث ويّلِ ألمص ٔبن ًُـَّن بخـَمِي اًيباِش ُبمبوز ذٍبهنم، كبال: "ًو

املال، وجيب ؿىل اًـٌَلء ثـَمي اجلاُي ًَمتزي هل احلق مبن اًباظبي" ٕاىل كبري ركل مبن اًب م 

ىل مصاثب مهنا ما ُو فصط ؿني ومهنبا مبا ُبو اًيفُُ اشلي ًبني فَِ اًـٌَلء ٔبن ؿَوم ازلٍن ؿ

 فصط نفاايث، ومهنا ما نٌلل مس خحب.
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 اًخـًصف ابملباذئ اًـرشت وامللسماث اًـَمَة ألساس َة ٌَـَوم :

اكن ظَب اًـْل سمن اًطحابة زيض هللا ؾهنم اش خلااًل ابًلصبٓن اًىصمي، واًس ية املعِصت  

ثخجاوس الًٓة اًواحست حىت ًخـْل ما فهيا من ٔبهواع عًصلة موسوؾَة جامـة، فال بحفؼا وفٌِل، 

ا، وركل من كري متَزي بني ٔبهواع املسائي اًرشؾَة ٔبو ثفًصق بني ٔبًواعا ـً  .اًـْل واًـمي م

اًزمان، نرثث املسائي، وثيوؾت اًيواسل، واجسـت اًبسلان، وادذَط اٌَسان  ومؽ مصوز

ـجمة اٌَسان، واكذىض حسن اًخـَمي، اًـصيب ابٔلجعمي، وػِصث جعمة يف ألفِام هدِجة ً

ٌورس اًخَلني، اًـسول ؾن ث  اًعًصلة املوسوؾَة اجلامـة ٕاىل ما ُو ٔبٌرس ؤبكرص، فـمس 

ا  ٔبُي اًـْل ٕاىل الي من املسائي اًـَمَة اًيت جشرتك يف وحست موضوؾَة جامـة، فأٔفصذُو

ا من املسائي، فامتٍزث بشكل اًـ ا ؾن كرُي َوم، وثباًًت اًفٌون ابمس َيطِا، وبَلب  زُي

يف امسِا وزمسِا، وؾصفوا ث  اًـَوم مبا ًضبط مسائَِا بعًصلني كاًبا، ٕاما بشهص املوضوع 

واملسائي اًيت حيخوهيا اًـْل، ومسوا ركل حسا ٔبو ثـًصفا، وٕاما بشهص اًفائست، واٍمثصت، واًلاًة من 

ؽ  ُو ٔبن فائست اًـْل كري ذزاسة ركل اًـْل، ومسوا ركل زسٌل، واشلي ذؿا ٕاىل ُشا اًخيًو

موضوؿَ ومسائهل، فىٌل ٔبن اٍمثصت انش ئة ؾن اًشجصت ًوُست ؾَهنا، فاًفائست مرتثبة وانش ئة 

ن  ؾن اًـْل بخ  املسائي ًوُست ؾَهنا ٔبًضا، فطاز اًـْل املمتزي بشرطَخَ ؾيس ؿٌَلء اًخسٍو

 .ُو الةل املسائي املضبوظة جبِة واحست، موضوؾَة اكهت ٔبو كائَة

جصث ؿاذت املطيفني من املخأٔدٍصن ٔبن ًسوهوا ملسمة ؾن اًـْل وفضهل و صاثَ، وما  مث ٕاهَ

 :ًخـَق بَ يف ضسز مطيفامهم، وركل ًفوائس مهنا

 

ٔبن حيطي ظاًب اًـْل بطريت، وثطوزا ٕاجٌلًَا ٌَـْل كبي ٔبن ًسذي ٕاىل ثفاضَهل، فِـصف  -7

مسائي اًـَوم ؿَََ، ومن ذدوهل  اًوحست اجلامـة ملسائي ُشا اًـْل، فِأٔمن ؾيسئش من اشدباٍ

 .يف مسائي ًُُ من مسائي اًـْل اشلي ؾول ؿَََ، وكطس ؿَََ

ٔبن ًخحلق من فائست اًـْل وهفـَ، ًًَشط يف ظَبَ و طَهل، ًوُس خـشة املشاا يف   -8
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 .سبِهل، ًوَىون ؾيس ظَبَ ُشا اًـْل اًيافؽ املفِس جمخًبًا ٌَـبر واجلِاةل

مث ٕان نثريا من املخأٔدٍصن وضـوا بـس ركل نخبا يف موضوؿاث اًـَوم، ومباذئ اًفٌون، ًـي 

ا نخاة "مفذاخ اًسـاذت ومطباخ اًس َاذت يف موضوؿاث اًـَوم"، ٌَش َخ  من ٔبالـِا ؤبشُِص

ٔبمحس بن مطعفى املـصوف بب"ظاص نربى ساذٍ"، ونشكل نخاة "حصثُب اًـَوم" ٌَش َخ 

 . املـصوف بب"ساجلًل ساذٍ"، وكري ركل من املطيفاثمحمس بن ٔبيب بىص املصؾ 

ُشا وكس اس خلص معي املطيفني ؿىل رهص مباذئ ؾرشت ًلك ؿْل وفن، متثي مسذال ثـًصفِا 

 :ًعاًب لك ؿْل، والؽ بـضِم ُشٍ املباذئ اًـرشت يف كوهل 

 ؾرش حًزس من ذزى ؾصفاان     *** ٕان مباذئ ٔبي ؿْل اكان 

 واًًس بة املوضوع مث احلمك    *** احلس واًواضؽ مث الامس 

 مسائي هبا اًِيا ًببببببببزذاذ    ***وكاًة وفضهل اس متساذ   

وكال اًش َخ ٔبمحس بن محمس بن ٔبمحس بن حيىي، ٔببو اًـباش، امللّصِي، اًخَِّمساين، املاًيك، 

َب  70:0املؤزد ألذًب املخوىف س ية  و ضاحب اًىذاة اًلمي املشِوز "هفح اًّعِ ُب، ُو

ثـاىل وؾفا ؾيا وؾيَ يف مٌؼومذَ يف اًـلِست  زمحَ هللايف قطن ألهسًُ اًصظَب"، كال 

جُ  ة يف اؾخلاذ ٔبُي اًس ية" :"ٕاضاءت ازلُّ  ـٌَـّ

 

َُلّسَم ٔبوال     ***      ؿٌَلً حبسٍ وموضوعٍ ثببببببببببببببببال  َمبببببن زاَم فٌـــًا فَْ

بٍة وما اس متّسْ   ***      مٌَ وفضهِل وحمٍك ًُـمتببببببببببببببببسْ   وواضببببببؽٍ وِوس ْ

  ؾرٌش ٌَـُمـََّن وسبببببببببائيْ واسبببببببٍم وما ٔبفاَذ واملسائْي    ***      فذ 

ِا اهخرصْ  ـَ  وبـُضِم مهنا ؿىل اًبـظ اكذرْص ***     وَمبببن ٍىِن ًسزي الَ
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 :ورهص اًش َخ ألزَويب يف رشحَ ًالمِة ألفـال 

 :كال اخلرَِضي يف مٌؼومذَ

 

َخَمسُّ َمَباِذي َبّيِ ِؿٍْل اَكَن َحببببببببّس  ***     َوَموُضوٌع و كَاًةُّ   ُمس ْ

ــــسُّ  ـَ َبٌة َو امٌس َو ُحمْكُ  ***     وفَْضٌي َواِضٌؽ َؾرْشٌ ثُ  َمَسائُِي ِوس ْ

ُب  >780وكال اًش َخ محمس بن ؿًل اًطبان، ٔببو اًـصفان، املرصي، املخوىف يف اًلاُصت س ية 

و ضاحب احلاش َة ؿىل رشخ ألمشوين يف اًيحو، واحلاش َة ؿىل رشخ اًسـس اًخفذاساين  ُو

 امليعق، وهل ؿست نخب ومٌؼوماث : يف

 ٕان مباذئ لك ؿَــــم ؾشبببببببصت   ***     احلبببببس واملوضوع مث اٍمثببببببببببصت

 ووس بة وفضهل واًواضببببببببببببببؽ     ***   الامس الاس متساذ حمك اًشــــازع

 مســائي واًبـظ ابًبـظ انخفى   ***    ومن ذزى ادلَؽ حاس اًشببببببصفا

 

شٍ املباذئ اًـرش امس جملموؿة من املـاين، واملـازف ًخوكف ؿَهيا رشوع اًعاًب  ُو

 :واًباحر يف ظَب اًـْل و طَهل، وبَاعا  اكًخايل

لطس بَ اًخـًصف اجلامؽ ملسائي اًـْل ومباحثَ، املاهؽ من ذدول كرٍي فَِ -7  .احلس : ًو

 .اًـْل، واجلِة اًيت ثخوحس فهيا مسائهلاملوضوع : وُو اجملال اثسذ اشلي ًبحر فَِ  -8

 .اٍمثصت ٔبو اًلاًة : اًفائست اًيت حيطَِا ذازش اًـْل ومذـَمَ يف ازلاٍزن -9

 .اًًس بة: ضةل اًـْل وؿالكذَ بلرٍي من اًـَوم -:

 .اًفضي : ما ٌَـْل من مزنةل ورشف ؤبهَة بني اًـَوم -;

ن واًخطيَف يف  -> اًـْل، ووضؽ ٔبساسَ ؤبزىس كواؿسٍ، نٌل اًواضؽ : ٔبول من ابخسٔب اًخسٍو

 .ٌشمي ثعوز اًخأًَٔف يف اًـْل ومصاحهل
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، حىت ٔبضبحت ٔبؿالما  -= الامس : ألًلاة اًيت ٔبظَلِا ٔبُي ُشا اًـْل ؿَََ ٍمتَزٍي ؾن كرٍي

 .ؿَََ

 .الاس متساذ : اًصوافس واملطاذز وألس باة اًـَمَة اًيت ٌس خلي مهنا اًـْل مسائهل ومعاًبَ -<

لطس بَ احلمك اًرشؾي ًخـْل ُشا اًـْل من بني ألحاكم اًخفَفِة ارلسةاحلمك -?  .: ًو

لصزُا اًـْل واًيت ثيسزح  ت موضوؿَ.  -70  املسائي: ويه املعاًب اًيت ًبحهثا، ًو

يا حبمس هللا ثـاىل مت ما ٔبزذث من ُشٍ اًصساةل ؤبسأٔل هللا ثـاىل ًًذفؽ هبا لك كازئ  ٔبن ُو

وبٓدص ذؾواان ٔبن اذلس هلل زة اًـاملني ، وضىل هللا ؿىل هبٌُا محمس  وؿىل بهٓل وحصبَ ، وكازئة 

 وسْل . 

 

 ونخبَ ، 

 محمس حسن هوز ازلٍن ٕاسٌلؾَي

 ؾفا هللا ؾيَ وؾن وازلًَ

 

 

 

 


