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بطّ اهلل اًسمحٕ اًسسّٞ
اسبِد هللٛ ،اًض٭ٛ ١اًط٭ْ عٌى ٣زضى َٜاهللٓ ،نٔٞى
ضبِد ٛعٌ ٣آًٛ ٙصشنٛ ُٕٛ ٙا.ٚ٬
أُ بعد فإٖ اسبدٝح عٕ اًطىع ة ١ضبنىإ ا أًسىٜع
كسٝإ ا اًلٌىٛ ،،ٜأًى ع عٌى ٣افىط٭ق تنلى ّ٘،
ٛأعض ى زّٗٛ ،أُض ى زّٗ ٝنشجىى ٖٜاٝ ٬ٛصاًىىٖٜا عىىٕ
أضن  ،اًطع ةٛ ،١عٜاٍُ تسة اهلّ.
 ٖ ٛممٕ حبجٜا ذًى املٜعى ٜاًػى َٞاًع٭ُى ٢املطسىٕٔ
عنداًسمحٕ بٕ ٓ صس اًطعد1307 ٠اٗ1376ى.
سٞح حبج × ٙيف ض ٦س ُضٔس ٛ ،ٙأفىسة ًى ٙزضى ًّْ٢
صغري ١يف سذِ٘  ،عظ ّْ٢ِٞيف ب ب٘ ٛ ،ضبطٜاٗ .
ٛكد مسَّ ٗ ( اًٜض  ٍ٦املسٞدًٌ ١ش ١ ٞاًطعٞد.)١

4

املقدمة

ٛد ٥ت يف ك ًإٍ ُٞطسٍ حيط د ٙهىٍ أسىد; ًٞضىٍ ا
اًطع ة ١اسبل ُٕ ُّ٢أبٜاب٘ اًضشٞش.٢
ٛكد تنعت ُسازاّْ تنع ت طبطٌسٛ ،٢عّ أًسع ب٘ ُٔىر
أًٞف اًػ َٞهل ا  ُٜٔٝاسب عس.
ٗىىىرا ٛكىىىد أفى ى ةٓ ٟاٮضىىىط ذ ُطى ى عد بىىىٕ عنىىىداهلل
اًطعد )1(٠اسسظ ٙاهللا أٖ أًطخ ٢اٮصٍ هلر ٚاًسض ً٢
غري ُٜدٜة ;١ٮٖ اًػ َٞأزضٌ٘ ا املَّنعٛ ،٢مل وىٕ
عٔدٓ ٚطخ ٢أفس.٤
ٛكد شَّٛةٓ ٟاٮضط ذ ُط عد ب ًٔطخ ٢املٜدٜة ١املعطِىد١
عٔىىدّٗٛ ،شٛةٓىى ٟاهىىرًىا بضىىٜزُ ١ىىٕ ٓطىىخ ٢اًَّنعىى٢
( ٜٗ )1سسٞد اًػ َٞعند اًسمحٕ اًطعد ;٠ف ًػى َٞدىدٚ
ٮُٜٓ ٙز ١بٔت اًػ َٞعنداًسمحٕ اًطعد ٜٗٛ ،٠اسسظى ٙاهللا
ُ٘طّ بىااخ دىد ٚأ ى اٗطِى ْٗٛ ،ى ٜهىس ّٝب ملعٌُٜىٛ ،٢بوىٍ
ُ ُٝطْأَُّ مم خيط ساخ اًػ.َٞ
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اٮٛا ٟٗٛ ،اًيت تنعت كنٍ ٛف  ١اًػ َٞبطٔطنيٛ ،ذًى
ع ْ ٗ1374ى يف ةاز ُضس ًٌَّن ع ،٢غ ز ه ُىٍ صىدكٟ
ا غ ز اًسذ ً ٢ا.
ٛشٛةٓ ٟاأٝغّْا بٔطخ ُٕ ٢اًَّنع ٢اًج ٓ ٢ٞهلر ٚاًسضى ً،٢
ٛكد تنعت بعد ٛف  ١اًػ َٞبطٔطني يف ُ٫ضط ٢أًٜز ًٌَّن ع٢
ٛاًطذٌٞد يف اًس ٝض يف ٗ1378/9/11ى.

 ٗٛى ٖ أًطىىخط ٖ أصىىض أًطىىَ املَّنٜعىىً ;٢وىىٖٜ
اٮٛا تنعت يف س ١ ٞاملً٫ف٬ٛ ،بد أٓى ٙاتٌىع عٌ٘ٞى ،
ًٛو ٖٜاًَّنع ٢اًج ُٓٓ ٢ٞػست بعد ٛف ٛ ;ٙكد ٝو ٖٜعىدََّ
عٌ ٣اٮٛا; فطو ٖ ٗ ٖٜاًَّنعط ٖ أكس ،ا اًضش.٢
ُٛىع ذًىىى فسِ٘ٞى ا ٛفضٜصىّْ اًج ٓٞىى ٢ا اًوىىجري ُىىٕ
اٮفَّ  ٥اإلُ٭.٢ٞ٦
ٛبعد ٗ ني اًَّنعطني تنعت اًسض ًُ ٢سازاّْ هجري ١ضٜا٥
ه ٓت ُسسة ،١أ ٛعِٕ صبِ ٜزض .ٍ٦

6

املقدمة

ٛبعض أًطَ املَّنٜع ٢بعىد ٗى ني أًطىخطني ٛعىع
ف ٘ٞعٜٔآ ت مل ٝغعْ٘ املً٫ف يف زض ًط ٙاٮصٍ ٛ ،من
ه ٓت زضى ًط ٙاٮصىٍ ه٭ُىّْ ُططٌطى٭ّْ ُعٜٔٓىّْ بسضىَٜ
فلط.
ٜٝٛدىىد يف تنع ٘ىى ا عُِٜىىّْ ا بعىىض املٌش ٜىى ت
ٛاًسسٛك ت غري امل٫ثس.١
ٛكد ه ٖ ً ٟعٔ  ٢ٝبطٌى اًسض ً ٢كسا ّْ١٥هلى ٛ ،زدٜعىّْ
ًٛ ، ٘ٞغسسّْ هل يف ةزٛع عٌِ.٢ٞ
ٛه ٓىىت أُٔٞىى ٢كد ىى ٢أٖ أغىىسس٘ يف هط ى ُ ،طىىطلٍ;
فُّٞطَّس اهلل ذًى امبٔٛ ٙهسُٙا.
ٛكىىد أُّثْنىىىتَّ ٓىىطَّ اًسضىى ً ٢هىى ُ٭ّْ كنىىٍ اًػىىس ٛيف
غسس٘ ٛ ،بٔٞىت اًسىسٛن بىني تنعط٘ٞى اٮٛا ٛاًج ٓٞى،٢
ٛبعىىىض أًطىىىَ املٜدىىىٜة ١اٰٖٛ ،دعٌىىىت اًَّنعىىىطني
اٮًٞٛني أص٭ّْ ًٌسض ً.٢
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ٛكِت اهرًىا بغنَّ٘ ب ًػَّوٍ ُساع ّْٞكٜاعىد اإلُى٭٥
ٛع٭ُ ت اًاك.ّٞ

ٛمل فسغت ُٕ ذًىى اًعِىٍ زغنىت يف تنىع اًسضى ً٢
ُسسةًٞ ;١طٍ٘ ٓػسٗ  ٛداٛهل .
ٛكىىد ٛعىىعت هلى ف٘سض ىّْ يف ف كط٘ى ; ًٞوىىُ ٖٜلسٍّب ىّْ
ملل صدٗ .
 ُٕٛأزاة اًطٜضع يف ةزاضٗ ٢ر ٚاًسضى ً ٢فٌريدىع ا
ذًىىى اًػىىسح اًىىر ٠دىى  ٥يف ُىى ٦طني ٛمخىى ٍٖ  ٛطىىني
صسشٛ ،٢كد اسط ٤ٜعٌُ ٣لدُى ٢هلى ٛ ،ك٘ٞىد غىِٕ
عسٝسّْ ب ملً٫ف ٛ ،سض ٍٞاًوى٭ْ عٌى ٣اضىّ اًسضى ً،٢
ٛضىىنإ أًٞس٘ىى ٛ ،تنعط ٘ٞى  :اٮٛا ٛاًج ٓٞىىٛ ،٢صبِىىٍ
ُ اسطٜت عٌُ ٙٞىٕ اٮصىٛ َٜاٮضىن  ،اًىيت ٔى َ ب٘ى
اًطع ة.١
فىىأزد ٜأٖ وىىٗ ٖٜىىر ٚاًَّنعىى ِّ٢أكىىس ،اًَّنعى ت ملىىساة
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املً٫فٛ ،أضأَ اهلل أٖ ٔٝسع ب٘ هِ ٓسىع مبى ضىنل٘ ُىٕ
تنع تٛ ،اهلل املططع ٖ ٛعٌ ٙٞاًطو٭ٖ.
حمند بً إبسأٍه احلند
اًصًس 11932 :ٟا ظ460 :،.
اًصًسٗ1442 / 5 / 20 : ٟى
د ُع ٢اًلض ّٞاهٌ ٢ٞاًػسٝعٛ ٢اًدزاض ت اإلض٭ُ٢ٞا
كطّ اًعلٞدٛ ١املراٗإ املع صس١
WWW.M-ALHAMAD.COM
M@M-ALHAMAD.COM
@M__ALHAMAD
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بطه اهلل السمحً السحٔه
اسبِد هلل اًر ًٙ ٠اسبِىد هٌىٛ ،ٙأغى٘د أٖ ً ٬ى ٬ ٙاهلل
ٛسد ٬ ٚغسٝى ًٛ ،ٙأغ٘د أٖ ضبِدًا عندٛ ٚزض ،ًٜٙصٌ٣
اهلل عٌٛ ٙٞعٌ ٣آًٛ ٙأصش بٛ ٙضٌّ.
أُ ى بعىىد :فىىإٖ زاسىى ُّ٢اًلٌ ىإِٛ ،تِأٓٔٞط ى ُٛ ،ٙضىىسٛز،ٚ
1

ٛشٛاَ ِٗٛ ُِٜٙغُِِٜى ) (ٙا ٗى ٜاملٌَّىإُ ًوىٍٍّ أسىدٍٛ ،بىٙ
ٍ اسب ِّ١ ٞاًَّٞنِٝٛ ،ِّ٢طَّّ اًطسٛزُ ٛا٬بط٘ زُ.
ضُ
ش ُ
ْ
ًٛىىرًى أضىىن  ،ةٞٔٝىىٛ ،ّٓ٢أضىىن  ،تنٞعٞىىٛ ،ّٓ٢أضىىن ،
عٌِ ٬ٛ ،ّٓ٢ٞوٕ ادطِ عُ٘ هٌِّ٘ ُٔ٫ًٌِ ٬ني.
ٛأُ ى ُىىٕ ضىىٜاّٗ فإٓ٘ ى ا ٖ ٛسضىىٌت هلىىّ ُىىٕ ٛد ىٍٙ
ٛضنإٍ جي ٗد عل٭ ّٗ٪عٌٙٞا فلد ف طّ٘ ُٕ ٛد ٍٜٚأٓسىع،
ٛأثنتٛ ،أسطٕ س ُٛ ّْ٬آ.ّْ٬
ًٛوين ضأذهس بسض ًيت ٗىرُ ٚى حيغىسُٓ ٟىٕ اٮضىن ،
هلرا املٌَّإ اٮعٌ ،٣اًرٝ ٠طع ًٙ ٣هٍَّ أسدٍ; فِىّٔ٘ ُىٕ
( )1يف ط( 2عِ.)ُٜٙ
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أص  ،هجريًا ُٔ٘ ; فع ش عٞػٛ ،٢٧ٞٔٗ ٢سِٞى ٟسٞى  ّْ١تٞنى،ّْ٢
 ُٕ ُّ٘ٔٛأفسم ف ٘ٞهٌِّ٘ ; فعى ش عٞػى ُّ٢اًػىل ٛ ،٥سٞىٟ
س ١ ٞاًطعط  ٜٗ ُٕ ُّ٘ٔٛ ،٥بْ ٕٞبْ ٕٞحبطإ ُ ُٛفِّم ً.ٙ
ٛاهلل املٜفم املططع ٖ ب ٙعٌ ٣هٍ فريٛ ،عٌ ٣ةفع هٍ غس.

فصل
ٛأعظّ اٮضن ً ،رًىٛ ،أصىٌِّ٘ ٛ ،أِّضَّى٘ ٗى ٜاإل ى ٖ

ِ
َ
َ َ َ
ناًاع ِينٌع
ٛاًعٍِ اًض حل ،ك َ ا ع اا :طينٌعَ ًِننعا ِ
َ َ َ ُ َ َ ُ َ ُ ٌ َ َ ُ َ َّ ُ َ َ ِ َ ِّ َ ِ
َّ
نً َ
عو َنَ
ني َنَ ُّىع
ْ
ذل ٍر عأو عأٍَث عوِْعمؤ ِيٌعفوَح ِييَُعحياةعطيب
ِ
َ َ ُ َ َ َ َ ُ َ ُ َ
ْنص ضٜز ١أًشٍ.97:
عياعَكٍْاعيع ًَو ع
أجرِىعبِأحس ٌِ

فىىأف ا ع ى اا ٛٛعىىد ُ ى ْٕ دِ ىع بىىني اإل ى ٖ ٛاًعِىىٍ

اًض حل ب سب ١ ٞاًَّٞن ٢يف ٗر ٚاًدازٛ ،ب زبصا ٥اسبطٕ يف ٗىرٚ
اًداز ٛيف ةاز اًلساز.
ٛضنإُ ذًى ٛاعض; فإٖ املُٔ٫ني ب هلل اإل ٖ اًضشٞض،
املجِىس ًٌعِىٍ اًضى حل املضىىٌض ًٌلٌىٛ ِ،ٜاٮفى٭ن ٛاًىىدٓٞ
ٛاٰفس ١ا ُعّ٘ أصٛ َٜأضظ ٝطٌل ٖٜف٘ٞى يٞىع ُى ٝىس ُة
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عٌىىُ ّ٘ٞىىٕ أضىىن  ،اًطىىسٛز ٛا٬بط٘ ى زٛ ،أضىىن  ِ،اًلٌىىم
ٛاهلّ ٛاٮسصاٖ; ٝطٌل ٖٜاحمل ٛ َّ،املط زَّ بلن ٍَٜهل ٛ ،غىوسٍ
عٌٛ ، ٘ٞاضطعِ ٍَ هل فٔٝ ِٞسع; فإذا اضطعٌِ ٜٗعٌىٗ ٣ىرا
اًٜدى ٙأُّسْىدخ هلىىّ ُىىٕ ا٬بط٘ى ز ب٘ى ٛ ،اًَِّىىع يف بل ٘٦ى
ٛبسهط٘ ى ٛ ،زد ى  ٥ثىىٜا ،اًػ ى هس ٕٝأُىىٜزًا عظِٞىى ّْ٢سىىٜن
خبريا ٘ ٛبسه ٘ ٗر ٚاملطساتِ اًيت ٗر ٚمخسا ٘ .
ٝٛطٌل ٖٜاملو زٛ ،ٚاملغى زَّٛ ،اهلىَّّٛ ،اًغىَّّ ا ب ملل ُٛى٢
مل ؤّ٘ ُل ُٛطُٛ ،ٙربسٞفِ ُ ِْ ُٝوِىُٔ ُّ٘ ربسٞسِّىٛ ،ٙاًضى
ازبِ ٍٞمل ًٞظ هلّ ُٔ )1(ٙبد.
ٛبىىرًى حيضىىٍ هلىىّ ا ُىىٕ آثى ز املوى زُ ٚىىٕ املل ُٛى ِ
ت
أً فعٛ ،ِ٢اًطذ زٛ ،اًل ُٕٛ ،١ٜاًضى ٛاسططى  ،اٮدىس
شٍَّ ُع٘ى املوى ز ٛ ،ُٚشُىٍَّ
ٛاًجىىٜا ،ا أُىىٜز عظِٞىى ّٓ٢غْىِ ِ
ضبٌَّ٘ املط زَّ ٛاُٰ َُ اًَّٞنٛ ،ِّ٢اًَِّعُ يف فغىٍ اهلل ٛثٜابِى،ٙ
هِ ع أًيب ﷺ عٕ ٗرا يف اسبىدٝح اًضىشٞض أٓى ٙكى َ:
( )1يف ط( :2عٔ.)ٙ
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= عذنً ٮُس امل ٖ ،ُٕ٫أُىس ٚهٌَّى ٙفىري; ٖ أصى بط ٙضىسا ُ٥
غوس فو ٖ فريًا ً ٖ ٛ ،ٙأص بط ٙعسا ُ٥ص فو ٖ فريًا ً،ٙ
ًٞٛظ ذًى ٮسد .+ُٕ٫ًٌِ ٬
فأف ﷺ أٖ املٝ ُٕ٫طغ عف غِّْٔ ُِٛ ،ٙفىريُٛ ،ٚمخىساتُ
أعِ ً ٙيف هٍ ُ ُ َّّّٝسك ُٕ ٙاًطسٛز ٛاملو ز ;ٚهلرا دبد اثىٔني
َّّّ ُسِّك ُِ٘ ٓ ٦نٜٓ ُٕ ّٓ٢ا٦ىإ اشبىري أ ٛاًػىس ،فٞطس  ٛى ٖ س ًٛى
عظ ًِٞيف ٌُّلِّٛ ، ٘ٞذًى حبطإ ُّس  ُِِ٘ٛيف اإل ٖ ٛاًعٍِ
َّ
ٛاًػىس
اًض حل; ٗرا املٜصٜق ب٘ر ٕٝاًٜصسني ٝطٌلى ٣اشبىري
خ ً ٙاًطسٛزُ
ش ُد ُ
مب ذهسٓ  ُٕ ٚاًػوس ٛاًض ٝ ُٛطنعِ٘ ; ُّفْ ٞ
ٛا٬بط٘ زُٛ ،شٛاَُ اهلٍّّ ٛاًغٍّّٛ ،اًلٌمٛ ،عىٞم اًضىدز،
ٛغل  ِ٥اسبِ ٛ ،١ ٞطَّّ ً ٙاسب ِّ١ ٞاًَّٞن ِّ٢يف ٗر ٚاًداز.
ٛاٰف ىسُ ٝطٌلىى ٣احمل ى ِ َّ،بُّأغ ىسٍ ٛب َُّّ ىسٍ ٛتغ ٞى ٖ; فطٔشىىسق
أف٭كِّٝٛ ،ٙطٌل ٗ هِ طٌل ٗ اًن٘  ُّ٦جبػعٍ ٌٗٛعٍ.
ُٛع ذًى فإٓ ٙغريُ ُطاٝض اًلٌإِ ،بٍ ُػطَُّط ُٕ ٙد٘ ت
عدٝدُ ;١ػطَّت ُٕ د٘ ٢فٜفِ ُٕ ٙشٛاَ ضبنٜب  ُٕٛ ،ٙهجىس١
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املع زع تِ أً غ ِ٢٧عٔ٘ غ ًنً .
ُٛىىٕ د٘ىى ٢أٖ أًسىىٜع  ٬لىىف عٔىىد سىىدٍّ; بىىٍ  ٬ىىصاَ
ُطػٜف )1(٢ٮُٜز أفس ،٤كد ذبضٍٛ ،كد  ٬ذبضٍ.
 ٖ ٛسضٌت اعٌ ٣اًسسض ٛاًطلدٝسا ف٘ ٜأٝغً كٌُِّىم ُىٕ
ازب٘ ت املرهٜز.١
ٝٛطٌلىىى ٣املوىى ز ٚبلٌىىمٍٛ ،دىىىص ٍٛ ،فىىىٜقٍٛ ،عىىىذسٍ;
خ ًىُ ٙىٕ غىل  ٥اسبٞى ُٛ ،١ىٕ اٮُىساض
ش ُد ُ
ف٭ طأَ عِ ْ ٝ
اًسوسٛ ٢ٝاًعضن ُٕٛ ،٢ٞاشبٜق اًر ٠كد ٝضىٍ بى ٙا أضىٜأ
اسب ٬تٛ ،أفظع املصعذ ت; ٮٓٝ ٬ ٙسدى ٜثٜابًى  ٬ٛ ،صى
عٔدٝ ٚطٌ ٍّٖٜ٘ٝٛ ،ٙٞعٌ.ٙٞ
ٛهٍ ٗرا ُػ ٗد ب ًطذسب ُِٛ ،٢جٍ ٛاسد ُىٕ ٗىرا أًىٜ
ذا دبس ٓٛ ٙصًَّّّط ٙعٌ ٣أسٜاَ أًى ع زأٝىت اًسىسن اًعظىّٞ
بني امل ُٕ٫اًع ٍُ مبلطغٛ ،ِٙٓ ٣بني ُ ْٕ مل ِّ ٝو ْٕ هرًى،
( )1يف بعض أًطَ ُطػٜكٛ ،٢اًضشٞض ُ أثنت ا  ٜٗٛهرًى يف اٮٛا
ٛاًج ٓ٢ٞا.
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 ٜٗٛأٖ اًدٍّْ ٕٝحيحَّ غ  ُّ٢ٝاسبحٍّ عٌ ٣اًلٔ ع ِ٢بسشن اهللٛ ،مب
آ  ٣اًعن ة ُِ ْٕ فغٌٛ ٙهسُِ ِ ٙاملطٔ. ٜ
ف مل ُٕ٫ذا ابطٌ ٟمبسضٍ ،أ ٛفلسٍ ،أ ٛحن ُٕ ٜٚاٮعساض
اًىىيت هىىٍَّ أسىدٍ عسعىى ّٓ٢هلى فإٓىى ٙا بإ ٓىىٛ ،ٙمبى عٔىىدُ ٚىىٕ
اًلٔ عىىٛ ،٢اًسعى مبى كطىىّ اهلل ًىى ٙا دبىىد )1(ٚكسٝىىس اًعىىني،
ٝ ٬طٌَّإ بلٌن ٙأُسًا مل ُٝلُّىدَّزْ ًىٔٝ ;ٙظىسُ ا ُى ْٕ ٗى ٜةٓٛى،ٙ
ٔٝ ٬ٛظس ا ُٕ ٗ ٜفٜك.ٙ
ٛزمبىى شاةت ب٘ذطُىىٛ ٙضىىسٛزُٛ ٚزاسطُىى ٙعٌىىُ ٣ىىٕ ٗىىٜ
ُطشضٍٍّ عٌ ٣يٞع املَّ ًإ اًدٓ ٢ٜٝٞذا مل ٫ْ ُٝت اًلٔ ع.٢
هِ دبد ٗرا اًرًٞ ٠ظ عٔد ٚعٍِ مبلطغ ٣اإل ى ٖ ذا
ابطٌ ٟبػ ُٕ ٥ٟاًسلس ،أ ٛفلىد بعىض املَّ ًىإ اًدٜٓٝٞى;٢
دبد ٚغ  ّْ٢ٝيف اًطع ضٛ )2(٢اًػل .٥
ُٛجىىٍ آفىىس :ذا سىىدثت أضىىن  ُ،اشبىىٜقِٛ ،أًَُُِّّّىىت
( )1يف بعض أًطَ املطأفسٝ( ١و )ٖٜبد( ُٕ ّْ٬دبد.)ٚ
( )2يف بعض أًطَ املطأفس( ١دبد ٚيف غ  ٢ٝاًطع ض.)...٢
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ب إلٓط ى ِٖ املصعذ ى تُ دب ىدُ صىىشٞض اإل ى ٖ ث بىىت اًلٌىىإ،
ظُ ،طِؤً ُٕ دبري ٛ ٚطٞري ٚهلرا اٮُس اًر٠
َُِّ َّٕ٧أًَّسّّ ِ
ةِٗ ُ ٙمب يف ٛضعُ ;ٙىٕ فوىسٛ ،كىٛ ،َٜعِىٍ ،كىد ٛتَّىٕ
ٓسط ٙهلرا املصعر املِّ ٌَِّّ.
ٗٛر ٚأسٜاَ سٝض اإلٓط ُٖٛ ،جنٍّتُ ف٫اة.ٚ
هِ دبدُ ف كد اإل ِٖ بعوظِ ٗر ٚاسب َ ذا ٛكعت املخى ٛق
آىىصعر هل ى عىىِري ٛ ،ٚىى ٜست أعض ى بُ ٛ ،ٙػىىطت أفو ى زُ،ٚ
ٛةاف ٌُّ ٙاشبٜقُ ٛاًسعىإُٛ ،ادطِىع عٌٞى ٙاشبىٜقُ اشبى زد،َّٟ
ٛاًلٌمُ اًن تينَّ اًر ٬ ٠وٕ اًطعنريُ عٕ هِّْٔ ِ٘ ِ.ٙ
شضِى ٍْ هلىّ بعىضُ اٮضىن ،
ٗٛرا أً ُٕ ُ ٜأً ع ٖ مل ْ ٝ
اًَّنٞع ٢ٞاًيت ذبط ز ا كس ٕٝهجري ا آ٘ زت كٜاّٗ ٛ ،ىَّٜست
أعض ى بُّ٘; ٛذًىىى ًسلىىد اإل ى ٖ اًىىر ٠حيِىىٍ عٌىى ٣اًض ى ،
فضٜصً يف املُّش ٍَّ اسبسدٛ ،ِ٢اٮسٜاَ احملصٓ ٢املصعذ.٢
ف ى ًنسَّ ٛاًس ى دسُٛ ،املىىٛ ُُٕ٫اًو ى فسُ ٝػىىاه ٖ يف دٌىىإ
اًػىىذ ع ٢ا٬هططى بٛ ،٢ٞيف اًغسٝىىص ١اًىىيت ٌَُِّّىف املخى ٛق
. ُّٜ٘ٓ٘ٛ
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ًٛوٕ ٝطِٞص امل ُُٕ٫بلِٓ ِ١ٜىٛ ،ٙصى ٜ ٛ ،ٚهٌِى ٙعٌى٣
اهللٛ ،اعطِ ى ةِ ٚعٌٞىىٛ ،ٙاسطط ى بًِ ٙجٜابىى ٙأُىىٜزًا ىىصةاة ب٘ ى
ف عٔىىٛ ٙتىىأ ُّ١اشبىىٜقُ٘ٛ ،ىى ٍّٖٜعٌٞىىٙ
غىىذ عطُٛ ،ٙخسِّىى ُ
َ ُ ُ َ َ ُ َ َ َّ
نإُ ُّىع
املض عإ ،هِ ك َ ا ع اا :ط ِإنعتكٍْنْاعتنأمًْنعف ِ
َ
َ
َ َُ َ َ َ َ َُ َ ََ
عاّلل َّع َياعالعيَر ُج ع
عوتر ُجْنع ِيٌ ِع
يأمًْنعلًاعتأعمًْن
ْنص.
ٛحيضٍ هلّ ُٕ ُع ٢ٜٓاهللُٛ ،عَِّٞطِ ِٙاشب صُٛ ،)1( ٢ىد ِة ِٚ

عاّلل َّ َ
نرواعإ َّن َ
ُ
َ
عين َ ع
ُ ٝنعجىس املخى ٛق ،كى َ ا عى اا :طواا ِ ِ
َّ
امصابِ ِر َع
نٌص.

ُٛىىٕ اٮضىىن  ،اًىىيت صٝىىٍ اهلىىَّّٛ ،اًغىىَّّٛ ،اًلٌىىم ا

اإلسط ُٖ ا اشبٌم ب ًلٛ ،َٜاًسعٍٛ ،أٜٓا املعسٛق.
ٛهٌُّ٘ فري  ٛسط ٖٛ ،ب٘ى ٝىدفع اهلل عىٕ اًى ٍّ ٛاًسى دس
اهلِٛ ْٜاًغِ ْٜبِشطنِ٘ .
ًٛوْٕ ًٌِ ُ٘ٔ ُٕ٫أهٍُِ اسبظِّ ٛأًضٞإٝٛ ،طِٞىص بىأٖ
( )1يف طُٛ( :2ٛ1ع ٙٔٞاشب ظ) ًٛعٍ اًضٜا ُ ،أِّثنىتٝٛ ،ىدَ عٌٞىٙ
اضطد َ٬اًػ َٞب ٰ ٢ٝاملطغِٔ ٢ملع ٢ٞاهلل اشب ص ٢امللآ ٢بٜصف اًض .
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سط ٓ ٙص ةز عىٕ فى٭ظ ٛاسططى ً ،جٜابىُّ ;ٙفُ٘ٞى ُٖ ٍّٜاهللِّ
عٌ ٙٞب ْرَ املعسٛقِ; مل ٝسد ُٕ ٜٚاشبريْ ٝٛ ،دُّف ُع عٔ ٙاملوى زٚ

َ َ َ
نرع ِينٌع
بإف٭صٛ ٙاسطط ب ،ٙكى َ ا عى اا :طالعخنر ِعيعل ِِ ٍ
َ
َ ُ َّ َ َ َ َ َ َ َ َ
الح َعب َ
ناِ َ
ْي َّ
عو َينٌع
وفعأوع ِإا ٍ
عان ِ
َن َْاِىع ِإالعيٌعأم َرعبِصدق ًٍعأوعيع ُر ٍ
ِ
َ َ َ َ
عمر َضاةعاّلل َّعفَ َسْ َفعٍُؤتي عُعأَجرا ِ َ
اء َ
كعاب ِت َغ َ
عَ ِظ ع
يًاص.
يفعنعذم ِ
ِ ِ
ِ ِ

فأف ا عى اا أٖ ٗىر ِٚاٮُىٜز هٌَّ٘ى فىري ممىٕ صىدزت
ُٔىىٛ ،ٙاشبىىريُ جيٌىىإ اشبىىريٝٛ ،ىىدفع اًػىىسَّٛ ،أٖ املىىُٕ٫
شط ِطإ  ٙٞ ٫ٝاهلل أدسًا عظ. ًِٞ
املِّ ْ
ُٛىىٕ يٌىىى ٢اٮدىىىس اًعظىىى :ّٞشٛاَ اهلىىىّٛ ،اًغىىىّ،
ٛاٮهدازٛ ،حن. ٜٗ
فصل
 ُٕٛأضىن  ،ةفىع اًلٌىم أً غى ٨عىٕ ى ٜس اٮعضى ،،
ٛاغىىطغ َ اًلٌىىإ بىىنعض املوىىدزات ا ا٬غىىطغ َُ بعِ ى ٍٍ ُىىٕ
اٮعِ َ ،أ ٛعٌٍّ ُٕ اًعٌ ْٜأً فع ;٢فإٓ٘ ٌُّّ٘ ْ ٟاًلٌإ عٕ
اغطغ ً ٙبرًى اٮُس اًر ٠أكٌلىٛ ،ٙزمبى ٓطى ٟبطىنإ ذًىى:
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اٮضن  ،اًيت أٛدنت ً ٙاهلَّّ ٛاًغَّّ ،فسُّسستْ ٓسطٛ ،ٙاشةاة
ٓػ ت.ٙ
ٗٛرا اًطنإ اأٝغً ا ُ ْػطس ّٓي بني املٛ ُٕ٫غري.ٚ
ًٛوىىَّٕ املىى ُٕ٫ط ى شُ بإ ٓىى ٛ ،ٙف٭صىىٛ ،ٙاسطط ى ب ٙيف
اغطغ ً ٙبرًى اًعٌّ اًرٝ ٠طعٌِ ،ٙأُٝ ٛعٌُِِّىٛ ،ٙبعِىٍ اشبىري
اًىىرْ ٝ ٠عِ ٌِّ ى ُ ٖ ;ٙه ى ٖ عن ى ة ّْ١ف٘ىى ٜعن ى ة ٖ ٛ ،ّٓ١ه ى ٖ غىىغ٭ّْ
ةٓ )1( ًّٜٝٞأ ٛع ة ّْ١ةٜٓٝٞىُّ )2(٢أصْىشن٘ أًٞى ُّ٢اًضى سبٛ ،ُّ٢كُّضىد
ا٬ضطع ٓ ُّ٢برًى عٌ ٣ت ع ٢اهلل; فٌىرًى أثىسُ ٚاًسُّعَّى َُ يف ةفىع
اهلِٛ ،ْٜاًغِٛ ،ْٜاٮسصاٖ; فوّ ُِ ْٕ ٓط ٍٖ ابطٌى ٟبى ًلٌم
ت ب ٙاٮُىساض ( )3املطٜٔعى ،٢فضى ز
ُٛ٭شُ ِ٢اٮهداز ،فُّأُّسٌَّ ْ
( )1يف ط )ٛ( :1بد( ُٕ ّْ٬أ.)ٛ
( )2يف بعض أًطَ (ٛع ة )١ة ٖٛهٌِ( ٢ةٓ.)٢ٜٝٞ
( )3يف بعض أًطَ (فشٌت ب ٙاٮُىساضُ) ٛيف ٓطىخ ٢اًَّنعى٢
اٮٛا ُ أثنت يف اٮعٌٛ ،٣ه٭ِٗ صشٞض.
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ةٛا ٚ٪أً دعُ ٓط ُٙ ٓ ٞاًطىنإ اًىر ٠هىدَّزٛ ٚأكٌلىٛ ،ٙاغىطغ ًُّ ُٙ
بعٍٍِ ُٕ ُِ٘ .ٙ
ٔٝٛنغ ٟأٖ ٝو ٖٜاًػّغٍُ اًرٝ ٠ػىطغٍ فٞى ٙممى ىأٓظ بىٙ
أًسظُ ٛ ،ػىط كِّ ;ٙفىإٖ ٗىرا أةعى ٣سبضىٗ َٜىرا امللضىٜة
أً فعٛ ،اهلل أعٌّ.
ٛممى ُٝى ْدُّفع بىى ٙاهلىىَّّ ٛاًلٌ ىمُ ادطِ ى ُ اًسوىىس هٌِّ ى ٙعٌىى٣
اٗ٬طِ ْ بعِىٍ اًٞى ْٜاسب عىسٛ ،كَُّّّّعُى ٙعىٕ اٗ٬طِى ْ يف
اًٜكت ا ملططلنٍٛ ،عٕ اسبصٖ عٌ ٣اًٜكت امل ع.ٟ
ٛهلرا اضطع ذ أًيب ﷺ ُٕ اهلٍّّ ٛاسبُّصٖ; ف سبصُٖ :عٌى٣
اٮُٜز امل ع ٢ٞاًيت  ٬وٕ زةَّٗ  ٬ٛاضطدزاهِّ٘ .
ٛاهلَّّ :اًر ٠حيدخ بطنإ اشبٜق ُٕ املططلنٍ; فٞوىٖٜ
اًعندُ ابٕ  ;ُِٜٙٝجيِع دِدَّٛ ٚادط٘ ة ٚيف ص٭ح ٛٛ ُٜٙٝكطِ ِٙ
إ وِٞىىٍ
اسب عىىس; فىىإَّٖ دِْ ىع اًلٌىىإ عٌىى ٣ذًىىى ْٜ ُٝدِ ى ُ
اٮعِ َٝٛ ،ططٌ ٣ب ٙاًعندُ عٕ اهلّ ٛاسبصٖ.
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ٛاًىىٔيب ﷺ ذا ةعىى بىىدع  ،٥أ ٛأزغىىد أَُِّّطىى ُ ٙا ةعىى ٥
شحَّ اُع ا٬ضىطع ٓ ٢بى هلل ٛاًَِّىع يف فغىٌٙا عٌى٣
فُ٘ ٝ )1(ٜ
ازبىىد ٛا٬دط٘ى ة يف اًطشلىىم سبضىى ُ َٜى ٝىىدع ٜحبضىى،ًٜٙ
ٛاًطخٌ ٟعِ ه ٖ ٝدعً ٜدفع ;ٙٮٖ اًدع ُ ٥لُّى زٖ ًٌعِىٍ;
ف ًعندُ جيط٘د فٔٝ ِٞسع ٙيف اًدٛ ٕٝاًدٓٝٛ ، ٞطأَ زبَّٓ ٙذ ح
ُلضدٝٛ ،ٚططع ٙٔٞعٌى ٣ذًىى ،هِى كى َ ﷺ= :اسىسظ
عٌٔٝ ُ ٣سعىٛ ،اضىطعٕ بى هلل  ٬ٛعذىص ٛ ،ذا أصى بى
غ ٥ٟف٭ لٍ ًٜ :أٓ ٟفعٌت هرا هى ٖ هىرا ٛهىراًٛ ،وىٕ
كٍ :كُّد ُز اهللِ  ُٛغ  ٥فعٍ; فإٖ ً ٜسطض عٍِ اًػ.+ٖ َّٞ
فذِععﷺ بني اٮُىس بى سبسظ عٌى ٣اٮُىٜز أً فعى ِ٢يف
هٍ س َٛ ،ا٬ضطع ٓ ِ٢ب هللٛ ،عدْ آ٬ل ٞة ًٌعذص اًرٜٗ ٠
اًوطٍُ اًغ زَّٛ ،بني ا٬ضططى٭ْ ًٯُىٜز امل عى ِ٢ٞأً فىر،ِ١
ُٛػ ٗد ِ١كغ  ِ٥اهللِ ٛكدز ِ.ٚ
( )1هرا يف طٛ ،2ٛ1يف بعض أًطَ (فإمن ).
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ٛدعٍ اٮُىٜز كطىِني :كطىًِ ُِْ ٝوِى ُٕ اًعنىد اًطىع ُٟيف
ذبض ،ٌٙٞأ ٛذبضىُ ٍٞى وىٕ ُٔى ،ٙأ ٛةفّّعِى ُ ،ٙأ ٛربسٞسِى ِ;ٙ
ف٘را ٝند ٠ف ٙٞاًعندُ صبٜ٘ةٝٛ ،ٚططعني مبعنٜة.ٚ
ٛكط ىًِ  ٬وىىٕ فٞىى ٙذًىىى; ف٘ىىرا َِّٝىىً ٕ٧ىى ٙاًعن ىدُ،
ٝٛسعُٝٛ ،٣طٌِّّ.
 ٬ٛزٝإ أٖ ُساع ٗ ُّ١را اٮصٍ ضىنإ ًٌطىسٛزٛ ،شٛاَ
اهلّ ٛاًغّ.
فصل
 ُٕٛأه اٮضن ٓ٬ ،ػساح اًضىدز ٛتِأٓٔٞطى ٙاإلهجى ُز
ُىٕ ذهىس اهلل; فىإٖ ًىىرًى ىأثريًا عذٞنًى يف آػىساح اًضىىدز
َ
نِل ِرع
العب
ٛتِأٓٔٞطٛ ،ٙشٛاَ ِٗٛ ٙغِ ،ٙك َ ا عى اا :طأ ِ ِ
ُ

َ َ ُّ ُ
ِئعاهقو ُ ع
ْبص.
ِ
اّلل َّعتطً ِ

فٌرهس اهلل أثس عظ ّٞيف سضٗ َٜرا املًٌَِّ ،ٜخ صٍّىَِّٞط ِ،ٙ

ٛمل ٝسد ٜٚاًعند ُٕ ثٜابٛ ٙأدس.ٚ
ٛهرًى اًطشدخُ بٔعّ اهللِ اًظ ٗسٛ ِ١اًن تٔ ;ِ٢فإٖ ُ ْعس ُّفط٘
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ٛاًطشدخ ب٘ ٝدفع اهللِّ ب ٙاهلَّّ ٛاًغىَّّٛ ،حيىح اًعنىد عٌى٣
اًػوس اًر ٜٗ ٠أزفعُ املسا إِ ٛأع٭ٗ سطًٛ ٣ى ٜهى ٖ اًعنىدُ
يف س ً ِ٢فلسٍ ،أُ ٛسضٍ ،أ ٛغريِٗ ُىٕ أٓىٜا اًن٭ٝى ; فإٓىٙ
ذا ك بىىٍ بىىني ٓعىىّ اهلل عٌٞىى ٙا اًىىيت ُٝ ٬شضىى ٣هلىى عىى ٌّد
 ٬ٛسط  ،ا ٛبني ُ أص بُ ٙىٕ ُوىس ٚٛمل ٝوىٕ ًٌِوىسٚٛ
ا أًعّ ٓطن.ّٓ٢
بٍ املوىسٛ ،ُٚٛاملضى ٦إُ ذا ابطٌى ٣اهلل ب٘ى اًعنىدٛ ،أُّةَّ٤
ف ٘ٞى ٞ ٛسىى ُّ٢اًض ى ٛ ،اًسع ى ٛاًططىىٌ ّٞا ٗ ٓىىت ٛتأُ٘ ى ،
ٛفسَّت ُ ُْٓ٫ط٘ ٛ ،ه ٖ أُ ٍُٞاًعند ٮدسٗى ٛثٜابِ٘ى ٛاًطعنىدِ
هلل ب ًل ْ ٞبٞ ٜس ِ٢اًض ٛاًسع ا ٝد ُ اٮغى ٥ ٞاملىس ُّ١سٌى;ّْ١ٜ
فطٔط ٙٞس٭ ِّ١ٛأدسٗ ُساز ُّ١ص ٗ .
 ُٕٛأٓسع اٮغ ِ٥ ٞيف ٗرا املٜعع اضطعِ َُ ُ أزغىد ًٞىٙ
أًيب ﷺ يف اسبدٝح اًضشٞض ،سٞىح كى َ= :آظىسٛا ا
ُٕ ٗ ٜأضسٍ ُٔؤّ ٬ٛ ،ظسٛا ا ُٕ ٗ ٜفىٜكوّ; فإٓىٙ
أددزُ أٖ  ٬صةزٛا ٓعِ ُّ٢اهلل عٌٞوّ.+
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فإٖ اًعند ذا ٓضىإ بىني عٞٔٞىٗ ٙىرا املٌشىظُّ ازبٌٞىٍ زآٚ
ٝسىىٜن كَّعىّْ( )1هىىجريًا ُىىٕ اشبٌىىم يف اًع فٞىىٜ ٛ ٢ابع٘ ى ٛ ،يف
اًسشن ٜ ٛابعُِ٘ ٙى بٌغىت بى ٙاسبى َُ ،فٞىص َٛكُّ ٌُّلِّى َُِّٗٛ ٙىٙ
ٛغَِّٝٛ ،ٙصةاة ضسٛزُٛ ٚاغطن تِّ ٙبٔعّ اهلل اًيت ف ن ف ٘ٞغريٚ
ممٕ ٗ ٜة ٙٓٛف. ٘ٞ
ٛهٌِ ت َ أٍُُ اًعندِ بٔعّ اهلل اًظ ٗسٛ ِ١اًن تٔ ِ٢اًدٞٔٝىِ٢
ٛاًدٓ ِ٢ٜٝٞا زأ ٤زبَّ ٙكد أعَّ  ٚفريًا هجرياّْٛ ،ةفع عٔ ٙغسٛزًا
ُطعدة.١
إ
 ٬ٛغىىى أٖ ٗىىرا ٝىىدفع اهلِىىٛ ْٜاًغِىىْٜ ُٝٛ ،ْٜدِىى ُ
اًسسح ٛاًطسٛز.
فصل
 ُٕٛاٮضىن  ِ،املٜدنىًٌ ِ٢طىسٛز ٛشٛاَ اهلىّ ٛاًغىّ ا
اًطع ُٟيف شاً ٢اٮضىن  ،ازب ًنىًٌ ِ٢ىِ٘ٛ ،ْٜيف ذبضىٍٞ
اٮضن  ِ،ازب ًنًٌ ِ٢طسٛز; ٛذًى بٔطُ ُ ٖ ٞغ ٣عٌُٕ ٙٞ
(ٗ )1ورا يف اًَّنع ٢اٮٛا ٛاًج ٓٛ ،٢ٞيف بعض أًطَ املطأفس= ١يعّْ.+
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املو ز ٚاًيت  ٬ؤ ٙزةَّٗ ْ ُٛ ،عس ُّفِط ِ ٙأٖ اغطغ َ فوس ٚف٘ٞى
ُىىٕ بىى  ،اًعنىىح ٛاحملىى َٛ ،أٖ ذًىىى محىىم ٛدٔىى،ٖٜ
فٞذ ٗدُ ُّكٌّّن ُ ٙعٕ اًطسوىس ف٘ٞى ٛ ،هىرًى جي ٗىدُ ُّكٌّّنى ُ ٙعىٕ
كٌل ٙمل ٝططلنٌ ٙمم ٝط ُٕ ِٜٙٗفلسٍ ،أ ٛفٜق ،أ ٛغريِٗ
ُىىٕ املو ى ز ٚاًىىيت ٝطخٌَّٞىى٘ يف ُطىىطلنٍ س ٞىى ;ٙفىىٞعٌُّ أٖ
اٮُٜز املططلنٌ ُّ٢صب٘ٝ ُ َٜلع ف ُٕ ٘ٞفري ٛغىسٛ ،آُى ٍَ
ٛآٛ ،ٍْ٬أٓ٘ بٞد اًعصٝىص اسبوىً ،ّٞىٞظ بٞىد اًعنى ةِ ُٔ٘ى
غ ٬ ٥ٟاًطع ٟيف ذبض ٍٞفريا ٘ ٛ ،ةفع ُغساِ٘ .
ٝٛعٌّ اًعندُ أٓى ٙذا صىسق فِوّّىس ٚعىٕ كٌلِى ُِ ٙىٕ أدىٍ
ُططلنٍ أُسٛ ،ٚاَّ ُّوٍ عٌ ٣زبٍّ ٙيف ص٭سٛ ،ٙاتِأٖ ًٙٞ
ت أسٜاًِّ،ٙ
يف ذًى ،ذا فعٍ ذًى ا اتِأُّٖ كٌنُٛ ،ٙصٌش ْ
ٛشاَ عٔٛ َِّٙٗ ٙكُّ ٌُّ ِّل ُ.ٙ
ُٛىىٕ أٓسىىع ُىى ٝوىى ٖٜيف ُ٭سظىىُ ٢طىىطلنٍ اٮُىىٜز
اضىىطعِ َُ ٗىىرا اًىىدع  ٥اًىىر ٠هى ٖ اًىىٔيب ﷺ ٝىىدع ٜبىى:ٙ
= اًٌّ٘ أصٌض ً ٟةٝين اًر ٜٗ ٠عضِ ٢أُسٛ ،٠أصٌض
ً ٟةٓ ٠ ٞاًيت فُ ٘ٞع غٛ ،ٟأصىٌض ًى ٟآفس ى ٟاًىيت
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ًُ ٘ٞع ةٛ ،٠ادعٍ اسب ١ ٞش ٝة ًٟ ّْ١يف هٍ فريٛ ،املٜت
زاس ُٕ ًٟ ّْ٢هٍ غس.+
ٛهرًى ك= :ًٜٙاًٌىّ٘ زمحطىى أزدى ٜفى٭ ِوٌّّىين ا
ٓسط ٟتسف ُّ٢عنيٍٛ ،أصٌض ً ٟغأٓ ٟهٌَّ ٬ ًٙ ٬ ،ٙأٓت.+
فإذا ًُّ٘ر اًعند ب٘ىرا اًىدع  ٥اًىر ٠فٞى ٙصى٭ح ُطىطلنٌٙ
اًدٝينٍّ ٛاًدٓ ٍّ٠ٜٞبلٌإ س عسٍ ٍ٢ٞٓٛ ،ص ةكُ ،٢ىع ادط٘ى ةٚ
ف ِٞحيلم ذًى اسلم اهللِّ ً ُ ٙةع ٛ ،ٚزد ٛ ،ٚعٍِ ًى،ٙ
ٛآلٌإ ِٗ ٙفسسً ٛضسٛزًا.
فصل
ُٛىىٕ أٓسىىع اٮضىىن ً ،ىىصٛاَ اًلٌىىم ٛاهلِىى ْٜذا سضىىٍ
عٌ ٣اًعند ُىٕ أًونى ت ا أٖ ٝطىع ٣يف ربسٞس٘ى بىأٖ ُٝلُّىدٍّز
أضٜأ ا٬سطِ ٬ت اًيت ٔٝطً٘٘ٞ ٟى اٮُىسٝٛ ،ىٜتٕ عٌى٣
ذًى ٓسّّطى ،ٙفىإذا فعىٍ ذًىى فٌُّّّٞطْىع ا ربسٞىف ُى وىٕ
ربسٞس ٙحبطإ اإلُو ٖ; فن٘را اًطٜتنيٛ ،ب٘را اًطع ٟأً فع
صٛ ُٙ ِٜٗ َٛغِٝٛ ،ُٙ ٜو ٖٜبدَ ذًى :اًطع ُٟيف دٌإ
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املٔ فعٛ ،يف ةفع املغ ز املٞطٜزًٌ ١عند.
فىىإذا سٌىىت بىى ٙأضىىن  ُ،اشبىىٜقِٛ ،أضىىن  ُ،اٮضىىل ْ،
ٛأضن  ُ،اًسلس ٛاًعدْ مل حين ُٕ ٙاحملنٜب ت املطٜٔع ٢اُّفٌّّٞطٌُّىمَّ
ذًىىى بَِّأٓ ٔٞى ٛ ،ٍ٢ىىٜتنيٍ ًٌىىٔسظ عٌ٘ٞى  ،بىىٍ عٌىى ٣أغىىدٍّ
ُى وىىٕ ُٔ٘ى ; فىىإٖ ىىٜتني اًىىٔسظ عٌىى ٣اسطِى َ املوى زٚ
ٍّٜ٘ٓ٘ٝىى ٝٛ ،صٝىىىٍ غىىىدَّ ٘ ٛ ،فضٜصًىى ذا أغىىىغٍ ٓسطىىٙ
مبدافعط٘ حبطإ ُلدٛز ;ٚفٞذطِىع يف سلى ٙىٜتنيُ اًىٔسظ
ٍ عىٕ اٗ٬طِى ْ ب ملضى ٦إ،
ُع اًطىع ٟأًى فع اًىرٝ ٠ػْىغ ُ
ٛجي ٗد ٓسطى ٙعٌى ٣دبدٝىد كَِِّّٜى ٙاملِّل ُٛىًٌِ )1(ِ٢وى زُ ،ٚىع
اعطِ ة ٚيف ذًى عٌ ٣اهللٛ ،سطٕ اًجل ٢ب.ٙ
 ٬ٛزٝىإ أٖ هلىر ٚاٮُىٜز ف ٦ىد ٘ اًعظِى ٣يف سضىىَٜ
اًطسٛزٛ ،آػساح اًضدٛزُ ،ع ُ  ٌُٙ٫ٝاًعندُ ُٕ اًجىٜاِ،
اًع دٍ ٛاٰدٍ.
( )1هرا يف طٛ ،2ٛ1يف بعض أًطَ املطأفس( ١ك ١ٜاملل .)٢ُٛ
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ٗٛرا ُػ ٗد صبسٛٛ ،،ك ٦عُ ُ ٙممٕ دسب ٙهجري ّٓ١ددًّا.
فصل
 ُٕٛأعظّ اًع٭دى ت ٮُىساض اًلٌىإ اًعضىن ،٢ٞبىٍ
ٛأٝغًى ًٯُىىساض اًندٓٞىى ٢ا كىى ِّ١ٜاًلٌىإُٛ ،عىىدُْ آصع دِىٙ
ٛآسع ًًِ ٙٯٛ ْ ٗٛاشب٬ ٞت اًيت دبٌن٘ اٮفو زُ اًط ;ِّ٢٧ٞٮٖ
اإلٓط ٖ ُط ٣اضططٌّ ًٌخٞى ٬تٛ ،آسعىٍ ُّك ٌّّنُىًٌِ ٙى٫ثسات
ُىىٕ اشبىىٜقِ ُىىٕ اٮُىىساض ٛغريٗىى ُٛ ،ىىٕ اًغغىىإ،
ٛاًطػٜش ُٕ اٮضن  ،امل٫ملٜ ْٕ ُِٛ ،٢كُّىع سىدٛخِ املوى زٚ
ٛشٛاَ احمل  ،ا ُّأ ُّْٛكع ُ ٙذًى يف اهلِٛ ْٜاًغِٛ ،ْٜاٮُساض
اًلٌنٛ ٢ٞاًندٓٛ ،ِ٢ٞا ٞ٘ٓ٬ز اًعضىيب اًىرً ٠ى ٙآثى زُُ ٚاًطىِّ٢٧ٞ
اًيت كد غ ٗد أً ع ُغ زَّٗ اًوجري.ُّ١
ُٛطىى ٣اعطِىىد اًلٌىىإُ عٌىى ٣اهللٜ ٛ ،هَّىىٍ عٌٞىىٛ ،ٙمل
ٝطططىىٌّْ ًٯ ٗٛى ُّْ ٌُّ ُ ٬ٛ ،وطْ ى ُ ٙاشب ٞى ٬تُ اًطىىٛٛ ،ِّ٢٧ٞثِ ىم
ب ى هللٛ ،تِىىع يف فغىىٌ ٙا آىىدفعت عٔىى ٙابىىرًىا اهلِىىُْٜ
ٛاًغِٛ ،ُْٜشاًت عٔ ٙهجري ُىٕ اٮضىل ْ اًندٓٞىٛ ِ٢اًلٌنٞى،ِ٢
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ٛسضٍ ًٌلٌإ ُٕ اًلٛ ١ٜآ٬ػىساح ٛاًطىسٛز ُى  ٬وىٕ
اًطعنريُ عٔ ;ٙفوىّ ٌُ٧ىت املططػىس ٞتُ ُىٕ ُسعى ٣اٮٗٛى ْ
ٛاشب٬ ٞت اًس ضدٛ ،١هّ أثَّىست ٗىر ٚاٮُىٜزُ عٌى ٣كٌى،ٜ
تا
هجري ُٕ ٕٝاٮك ،٥ ٜٝفغى٭ّْ عىٕ اًغىعس ٛ ،٥هىّ أُّةَّ ْ
اسبِم ٛازبٔ.ٖٜ
ٛاملع ف ُٕ ٣ع فى  ٚاهللٛٛ ،فلى ٙزب٘ى ة ٓسطىً ;ٙطشضىٍٞ
اٮضىىن  ،أً فعىى ِ٢امللٜٝىىًٌ ِ٢لٌىىإ ،اًدافعىىً ِ٢لٌلىى ،ٙكىى َ
ََ ْ َََلْ ََ ل َ
اَّللِ ف ُه َو َح ْس ُب ُهص :أ :٠ه فٞىٙ
ا عى اا:طومن يتوَّك لَع
يٞع ُ  ُٕ ِٙ٘ٝأُس ةٛ ٙٔٝةٓ ;ٚ ٞف ملطٜهىٍ عٌى ٣اهلل كىَّ٠ٜ
اًلٌإِ ٫ُ ٬ثٍّ ُس ف ٙٞاٮ ٬ٛ ،ُْ ٗٛصعذ ٙاسبٜاةخُ; ًعٌِ ٙأٖ
ذًىىى ُىىٕ عىىعف اًىىٔسظُٛ ،ىىٕ اشبىىٜز ٛاشبىىٜق اًىىر٬ ٠
سلٞلٝٛ ،ًٙ ٢عٌّ ا ُع ذًى ا أٖ اهللُّ كىد وسىٍ ملىٕ ٜهىٍ
عٌ ٙٞب ًوس  ِ٢ٝاًط ُُّ ;٢فٞجِى ُم بى هللَِّٝٛ ،ىًٜ ُٕ٧عىد ;ٚفٞىصَُٛ
َِّٗٛ ٙكٌلٝٛ ،ٙطندَ عطسٝ ٚطىسًا ٛ ،سسُى ٙفسسًى ٛ ،فٜفِّىٙ
أًُٔ ; فٔطأً ٙا ع اا اًع فٛ ٢ٞأٖ ٝطسغٍ عٌٔٞى بلى ١ٜاًلٌىإ
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ٛثن ٛ ،ٙب ًطٜهٍ اًو ٍُ اًر ٠وسٍ اهلل ٮٌٗ ٙبوٍ فىريٍ،
ٛةفع هٍٍّ ُوسٛ ٍٚٛعْٞس.
فصل
ٛيف ك َٜأًيب ﷺٝ ٬= :سّّسيّّ ُ ٖ ;ّْ٢ُٔ٫ُ ُٕ٫هُّسُ٘ٔ ٚ

فٌلّْ زع ُ٘ٔ ٟفٌلّْ آفس +ف ٦د ٖ عظِٞط ٖ :سداِٗ :
اإلزغ ة ا ُع ٌُ ٢اًصٛدٛ ِ٢اًلسٝإ ٛاًض سإ ٛاملع ُىٍ،
ٛهىىٍٍّ ُىىٕ بٔٞىىى ٛبٔٞىى ٙع٭كىىٛ )1(ّٓ٢ا ضى َٛ ،أٓىىٔٝ ٙنغىى ٟأٖ
ُٜتِّٕ ٓسّّطى عٌ ٣أٓ ٬ ٙبد أٖ ٝو ٖٜف ٙٞعٞإ ،أٓ ٛلىط،
أ ٛأُس وسٗ ;ٙفإذا ٛددت ذًىى فلى زٖ بىني ٗىرا ٛبىني ُى
جيإ عٌٞى ،أٔٝ ٛنغً ٟى ُٕ ك ١ٜا ٬ض َٛ ،اإلبل  ٥عٌ٣
احملن ٢بِطرهُّس ُ ف ُٕ ٙٞاحمل ضٕٛ ،املل صد اشب صٛ ٢اًع ُ.٢
ٛب٘را اإلغغ  ٥عٕ املط ُٛ ،٩ٛ٭سظى ِ٢احمل ضىٕ ىدْٛ
اًضشنٛ ،ِّ٢ا ٬ض َُِ ٛ ،طَّّ اًساسٛ ،ِّ٢ذبضىٍ ًىى اًس ٦ىدِّ١
اًج ٓ ٟٗٛ :٢ٞشٛاَ اهلّ ٛاًلٌمٛ ،بل  ُ٥اًضس ٛ ،٥املداُٛىِ٢
(ٗ )1ورا يف طٛ ،1يف طُ ( 2عٌّّل.)٢
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عٌ ٣اًل ْ ٞب سبلٜن اًٜادنٛ ٢املطىطشنٛ ،٢سضى َٜاًساسى٢
بني اًَّسفني.
 ُٕٛمل ٝطاغدْ ب٘را اًر ٠ذهس ٚاًىٔيبعﷺ بىٍ عوُّىظ
ظ املط ٛ ،٩ٛع ِِ ٟعىٕ احمل ضىٕ ا فى٭ بىد أٖ
ش ُّ
اًلغُّ ;ُّ٢ٞف ٌُّ ِ
ٝلٌم ٬ٛ ،بد أٖ ٝطودز ُ بٛ ٙٔٞبني ُ ْٕ ٝطضٍُ ب ُٕ ٙاحملن،ِ٢
ٝٛط ُّلََّّع هجري ُٕ اسبلٜن اًيت عٌ ٣هٍٍّ ُِٔ٘ احمل فظ ِّ٢عٌ. ٘ٞ
ٛهجري ُٕ أً ع ذ ٠ٛاهلِّ اًع ًٜٝ ٢ٞتِّٔ ٖٜأٓسطّ٘ عٔد
ٛك ٜاًوٜازخ ٛاملصعذ ت عٌ ٣اًض ٛاًَِّأٓ.٢ٔٞ
ًو ىْٕ عٔىىد اٮُىىٜز اًط ف٘ ى ِ٢اًنطىىٝ ِ٢َّٞلٌلىىٝٛ ،ٖٜطوىىدز
اًضس .ُ٥
ٛاًطىىنإُ يف ٗىىرا أٓ٘ىىّ ٛتٔىىٜا ٓسٜضىىّ٘ عٔىىد اٮُىىٜز
اًون ز ٛ ،سه ٜٗعٔد اٮُٜز اًضغ ز; ُّفغسَّ ّْ٘ٛ ،أُّثَّست يف
زاسطّ٘; ف سب شُْ ٜٝتِّٕ ٓسط ٙعٌ ٣اٮُٜز اًلٌٛ ِ٢ٌٞاًونري،١
ٝٛطأَ اهلل اإلع ٓ ُّ٢عٌٛ ، ٘ٞأِ ٝ ٬و ٌُّ ُ ٙا ٓسطى ٙتسفى ُّ٢عىنيٍ;
فعٔىد ذًىى ٝطْى ٍُ٘ عٌٞى ٙاًضىغريُ هِى ضىٍ٘ عٌٞى ٙاًوىىنريُ،

الوسائل املفيدة للحياة السعيدة

33

ٝٛنل َّٕ٧َُِّ ٣أًسظ ض هٕ اًلٌإِ ُطاحيّْ .
فصل
اًع كىىىٍ ٝعٌىىىّ أٖ س ٞى ى ٙاًضىىىشٞش ُّ٢سٞى ى  ِّ١اًطىىىع ة١
ٛاًَِّأٓٛ ،٢ٔٞأٓ٘ كضىري ١دىدًّا; فى٭ ٔٝنغىً ٟى ٙأٖ ُّ ُٝلضٍّىسٗ
ب ى هلّ ٛا٬ضاض ى َ ُىىع اٮهىىداز; فىىإٖ ذًىىى عىىدَّ اسب ٞى ِ١
اًضشٞشُّ ;ِ٢فِ ٞػضَّ حب ٙ ٞأٖ ٝرٗإ هىجري ُٔ٘ى ٓ ْ٘نًى ًٌىِْٜ٘
ٛاٮهداز.
 ٬ٛفسن يف ٗرا بني اً ٛاًس دسًٛ ،وَّٕ املىً ُٕ٫ىُ ٙىٕ
اًطشلىىم ب٘ىىرا اًٜص ىفِ اسبىىظُّ اٮٛف ىسُٛ ،أًضىىٞإُ أً ى فعُ
اًع دٍُ ٛاٰدٍُ.
ٔٝٛنغ ٟاأٝغً ا ذا أص بُ ٙوس ،ٚٛأ ٛف ق ُٔى ٙا أٖ
ٝل زٖ بني بل ٢ٞأًعّ اسب صٌ ًٙ ِ٢ة ّْ٢ٞٔٝأ ٛةٓٛ ،ّْ٢ٜٝٞبني
ُ أص بُ ُٕ ٙوس ;ٚٛفعٔد املل زٓٝ ِ٢طغض هجس ٜٗ ُ ِّ١فٙٞ
ُٕ أًعّٛ ،اعِش٭َ ُ أص ب ُٕ ٙاملو ز.ٚ
ٛهرًى ٝل زٖ بني ُ خي فىُ ٙىٕ سىدٛخِ عىسزٍ عٌٞى،ٙ
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ٛبىىني ا٬سطِىى ٬ت اًوىىجري ١يف اًطىى٭ُُ٘ٔ ٢ىى ; فىى٭ ٝىىد ُ
ا٬سطِى َ اًغىىعٞف ٝغٌىىإ ا٬سطِ ى ٬تِ اًوىىجري ُّ١اًلٜٝىى،ُّ٢
ٛبرًى ٝصٛ َِّٙٗ َٛفٜفِّ.ٙ
ُّ ُٝٛلدٍّز أعظّ ُ ٝوىُ ٖٜىٕ ا٬سطِى ٬ت اًىيت وىٕ أٖ
ضٞن ،ٙفُُّٜٞتِّ ُٕ ٓسط ٙسبدٛث٘ ٖ سدثتٝٛ ،طىع ٣يف ةفىع
ُ مل ُّ ٝل ْع ُٔ٘ ٛ ،يف زفّّع ُ ٛكع أ ٛربسٞسِ.ٙ
ُٛىىٕ اٮُىىٜز أً فعىى ِ٢أٖ عْىىسق أٖ أذٝىى ُّ٢أًىى ع ًىىى
ا ٛفضٜصً يف اٮكٜاَ اًط٢٧ٞا  ٬غسي ،بٍ غىسّٗ ٬
ت هلى أٖ كٌىى
ٖ أغغٌت ٓسطى يف اٗ٬طِ ْ ب٘ ٛ ،ضُّ َّٜغ ْ
ُػى عِسي; فعٔىىد ذًىىى غىىسي هِى عىىس ّ٘; فىىإٖ أٓىىت مل
ُضْغ( )1هل ب  ّْ٬مل غسي غ. ً٧ٞ
ٛاعٌّ أٖ س ٞى نع ٮفو زي ،فإٖ ه ٓت أفوى زًا فِٞى
ٝعىٜة عٌٞىى ٓسعُى ٙيف ةٝىىٕ أ ٛةٓٞى فشُ ٞىى تٞنى ّٓ٢ضىىعٞد،ّٓ١
 ٬ ٛف ٮُس ب ًعوظ.
( )1هرا يف طٛ ،2ٛ1يف بعض أًطَ املطأفس ( ١غع).
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 ُٕٛأٓسع اٮُٜز ًَّسة اهلّ أٖ ىٜتِّٕ ٓسطىى عٌى ٣أ٬
ٌَِّّإ اًػوس ُ ٬ىٕ اهلل; فىإذا أسطىٔت ا ُىٕ ًى ٙسىمٌّ
عٌٞى ،أًٞ ُٕ ٛظ ً ٙسم ف عٌّ أٖ ٗرا ُع ٌُُٔ ٢ىى ُىع
اهلل; ف٭ ُن َ بػوس ُ ْٕ أٓعِت عٌ ،ٙٞهِى كى َ ا عى اا يف
َّ َ ُ ُ ُ
كىعم َْجنُعاّلل َّعالعٍُر ُ
نندع
سم فٜاظٍّ فٌلى :ٙط ِإًُاعُط ِعً
ِ
ِ
ِ
ِ
ُ َ َ ِ َ ُ ُ ِ
ْراص.
ِيَكىعجياءعوالعشم ع
ٝٛطأهىىىد ٗىىىرا يف ُع ٌُىى ِ٢اٮٗىىىٍ ٛاٮ٬ٛة ُٛىىىٕ كُّىى٠ٜ
ا ضى ًِّى ب٘ىىّ ،فِطىىٛ ٣تَّْٔىت ٓسّّطىى عٌىىً ٣لى  ٥اًػىىس

( )1

فلد أزست ٛاضاست.
ُٛىىٕ ةٛاعىى ٟاًساسى ِ٢أف ىرُ اًسغ ى ٛ ،ٍ٦اًعِ ىٍُ عٌ ٘ٞى
ى،
حبطىىإ اًىىداع ٟأًسطىى ٍّٟة ٖٛاًطوٌىىف( )2اًىىرُٝ ٠لّّ ٌِلِّى ُّ
(ٗ )1وىرا يف اٮصىٍ ٛيف يٞىىع أًطىَُ ٬ٛ ،عٔى ٣هلى ٗ٘ٔى ًٛ ،عٌىى٘
(اًػس ٟٗٛ :)ٚهٌُِ ٢عسٛفى ٢عٔىد اًع ُىٗٛ ،٢ىُ ٟساةفىًٌ ٢عطى ٛ ،،اًٌى،ْٜ
ٝٛعىىين بىىرًى أٖ ُىىٕ ىىسي عط ى  ،اٮٗىىٍ ٛاٮ٬ٛة عٌىى ٣ىىسي اًػىىوس أزاح
ٛاضااحٗٛ ،را غُ ٥ٟػ ٗد.
ٛكد و ٖٜاًوٌِ( ٢اًػوس) ٝعين أٓى ذا مل َّ ًنّ٘ ب ًػوس أزست ٛاضاست.

(ٗ )2ورا يف طٛ ،1يف طًٞ 2ظ ف( ٘ٞة ٖٛاًطوٌف).
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ُ ٛع ُْ ٜة عٌ ٣أةزادىى ف ٦نًى ُىٕ سضى َٜاًسغى ;ِ٢ٌٞسٞىح
ضٌوت اًَّسٝم املٌطٗٛ ،٠ٜرا ُٕ اسبوِٛ ،٢أٖ طخر ُىٕ
اٮُٜز اًوُّدِز ِ١أُىٜزًا صى ف ّْ٢ٞسٌىٛ ،ّْ١ٜبىرًى ٝصٝىد صىس ُ٥
اًٌرات ٛ ،ص َٛاٮهدازُ.
ادعىىٍ اٮُىىٜز أً فعىىُٓ ُّ٢ضْ ىإ عٞٔٞىىىٛ ،اعِ ىٍْ عٌىى٣
ذبلٞل٘ ٌ ٬ٛ ،طست ا اٮُٜز اًغ زًِ ;ِ١طٌى٘ ٜبىرًى عىٕ
اٮضىىىن  ِ،ازب ًنى ىًٌ ِ٢ىىىّ٘ ٛاسبىىىصٖٛ ،اضىىىطعٕ ب ًساسىىى،٢
 ٛي ْ( )1أًسظ عٌ ٣اٮعِ َ املِ٘.٢
 ُٕٛاٮُٜز أً فع ِ٢سطُّ اٮعِ َ يف اسب َٛ ،اًطسسغُ يف
شطى ّْ ادطِىع عٌٞىى بلٞىِّ٢
املططلنٍ; ٮٖ اٮعِى َ ذا مل ُ ْ
اٮعِ َ اًط بلٛ ،٢آغ فت ً ٘ٞاٮعِ َُ اً٭سل ;ِّ٢فطػطد
ٛتأُ٘ ; فإذا سط ِْت هٍَّ غ ٥ٟبٜكط ٙأ ٞت اٮُٜز املطىطلنٌُّ٢
بل ِ١ٜسوريٍٛ ،ك ِ١ٜعٍٍِ.
( )1يف طٛ ،2أهجىىىس أًطىىىَ ( يى ى ) ٛيف ط ( 1يى ى ْ) ٗٛىىىٜ
اًضشٞض املططم ُع ُ كنٌ.ٙ
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ٔٝٛنغ ٟأٖ طخري ُٕ اٮعِى َ أً فعى ِ٢اٮٗىَّّ فى ٮَّّٗ،
ٍُّٞٛص بني ُ كٓ ٍٞسطُى ً ٛ ،ٙٞػطد زغنطُى ف ;ٙٞفإٖ عِىدَّٚ
خ اًطآُٛ ُّ٢املٌٍ ٛاًودزٛ ،اضطعٕ عٌى ٣ذًىى بى ًسوس
ش ِد ُ
ُْ ٝ
ع
اًضىىشٞضٛ ،املػىى ٛز ;ِ١فِىى ٓىىدْ ُىىٕ اضطػىى زٛ ،اةز ْ
ُ سٝد فِ ْع ٌُّ ٙةز ًض ةكٞلّْ ; فىإذا ذبللىت املضىٌشٛ ،ِّ٢عصُىت
فطٜهٍ عٌ ٣اهلل ٖ اهلل حيإ املطٜهٌني.
كت ٗر ٚاًسض ًٛ ،٢اسبِد هلل ز ،اًعى ملنيٛ ،صىٌ ٣اهلل
عٌ ٣ضٞدٓ ضبِد ٛعٌ ٣آًٛ ٙصشنٛ ٙضٌّ.
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_ املقدم٘

3

ٓط اًسض ً٢

9

ا ُلدُ ٢اًسض ً٢

11

اًطنإ اٮ :َٛاإل ٖ ٛاًعٍِ اًض حل:

12

أسٜاَ أٍٗ اإل ٖ ٛغريّٗ ُع اًطع ة١

14

أُجٌ ٢عٌ ٣ذًى

15

اًطنإ اًج ٓ :ٟاإلسط ٖ ا اشبٌم

18

اًطنإ اًج ًح :ا٬غطغ َ بعِىٍ ُىٕ اٮعِى َ،
أ ٛعٌّ ُٕ اًعٌ ْٜأً فع٢

19

اًطنإ اًسابع :ادطِ اًسوس عٌ ٣اًعٍِ اسب عس

21

اًطنإ اشب ُظ :اإلهج ز ُٕ ذهس اهلل

23

اًطنإ اًط ةع :اًطشدخ بٔعّ اهلل

23
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اًطنإ اًط بعٓ :ظس اإلٓط ٖ ا ُٕ ٗى ٜةٓٛى ٙيف 24
ض ٦س أًعّ اًدٓ٢ٜٝٞ
اًطنإ اًجى ُٕ :اًطىع ٟيف شاًى ٢أضىن  ،اهلىّ،
ٛذبض ٍٞأضن  ،اًطسٛز

25

اًطنإ اًط ضع :اٮفر ب ًدع ٥

26

اًطنإ اًع غس :سطٕ اًطع ٍُ ُع املو زٚ

27

اًطنإ اسب ة ٠عػس :ك ١ٜاًلٌإ ٛعدْ آصع دٙ

29

اًطنإ اًج ٓ ٟعػس :سطٕ اًطع ُىٍ ُىع ٓلى ٦ط
اًنػسٜ ٛ ،تني أًسظ عٌ ٣ذبٍِ عٜٞبّ٘

31

اًطنإ اًج ًح عػسٜ :تني أًسظ عٌى ٣اًلٞى ْ
بضغ ز اٮُٜز ٛهن زٗ

32

اًطىىنإ اًسابىىع عػىىسً :ىىص ْٛاًػىىوسٛ ،اٮفىىر
ب ملل زٓ ٢اًضشٞش٢

33

اًطنإ اشب ُظ عػس:سطٕ اًطع ٍُ ُع أذ ٢ٝأً ع
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اًطنإ اًط ةع عػس :ص٭ح اٮفو ز ٛاشبٜاتس
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35

اًطنإ اًط بع عػسٜ :تني أًسظ عٌى ٣تٌىإ
اًػوس ُٕ اهلل ٛسدٚ

35

اًطنإ اًج ُٕ عػس :اٮفر ب ًسغ ٍ٦

35

اًطنإ اًط ضع عػس :اعط ٞة أًظس ا ازب ٓإ املػسن

36

اًطنإ اًعػس :ٕٝاسبسظ عٌٔٝ ُ ٣سع

36

اًطنإ اسب ةٛ ٠اًعػس :ٕٝاسبصْ يف سطّ اٮعِ َ

37
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اإلضالو ابً تٔنٔ٘.
 _5اإلمياٌ بالْٔو اآلخس.
 _6خمئصس اإلمياٌ بالقضاّ ٛالقدز.
 _7خمئصددس عقٔدددٗ ٍددل الطددي٘ ّاجلناعدد٘; املفَددْو
ّاخلصاٜص.
 _8ال إلد ددُ إال اهلل :معياٍد ددا _ زفاىَد ددا _ فضد دداَ ٜا _
شسّطَا.
 _9تْحٔد السبْبٔ٘.
 _11تْحٔد األلٍْٔ٘.

 _11تْحٔد األمساّ ٛالصفات.
 _12اإلمياٌ باهللر تُسجه إىل اإلدم ٔصٓ٘.
 _13اإلمياٌ بالكئب.
 _14ف نددات يف اةبدد٘ ّاخلددْو ّالسجدداٛر تددسجه إىل
اإلدم ٔصٓ٘.
 _15الطريٗ.
 _16ىبرٗ خمئصسٗ عدً الصدفاع٘ر ّالصدسور ّالسهٔد٘ر
ّالئناٜهر ّالئربو.
 _17اإلمياٌ :حقٔقئُر ّما ٓئع بُ مً مطاٜل.

 _18الطسٓ د د د إىل اإلضد د ددالور تد د ددسجه إىل اإلدم ٔصٓد د دد٘ر
ّالفسىطددٔ٘ر ّاألملاىٔدد٘ر ّالطدديَالٔ٘ر ّاديدٓدد٘ر ّالئامٔ ٔدد٘ر
ّالصٔئ٘ر ّالبصئْر ّاملٔ بازٓ٘.
 _19الصْٔعٔ٘ _21 .البابٔ٘.

 _21البَا _22 .ٜ٘ٔالقادٓاىٔ٘ _23 .الْجْدٓ٘.
 _24زضاٜل يف األدٓاٌ ّاملراٍب ّالفسق.
 _25ش د ددسح زض د ددال٘ الص د ددٔذ عب د دددالسمحً الط د ددعدٖ
(األضباب ّاألعنال اليت ٓضاعف بَا الجْاب).

 _26مصط حات يف فئب العقاٜد (دزاض٘ ّحت ٔل).
 _27الطحس بني املاضٕ ّاحلاضس.
 _28الئقسٓ ددب لئفطد ددري (الئحسٓ ددس ّالئيد ددْٓس) البد ددً
عاشْز.
 _29غددساا الطددْز يف تفطددري (الئحسٓددس ّالئيددْٓس)
البً عاشْز.
 _31م د دددخل لئفط د ددري (الئحسٓ د ددس ّالئي د ددْٓس) الب د ددً
عاشْز.
ٍ _31دآ٘ آٓات.
 _32الدددعا ٛمفَْمددُ _ حكامددُ _ خطددا ٛتق د فٔددُر
هددس ِ ّع د ع ٔددُ :مساحدد٘ الصددٔذ عبدددالعصٓص بددً بدداش
× _33 .دب املْعظ٘
 _34الئْبدد٘ ّفٔفدد٘ العنددس_35 .الطسٓ د إىل الئْبدد٘.
_36تْب٘ األم٘.
 _37شسح ّحتقٔ الْصٔ٘ الصدرس ٚلصدٔذ اإلضدالو
ابً تٔنٔ٘.
 _38مً صْز تكسٓه اإلضالو ل نس ٗ

 _39مً هْال السافعٕ يف املس ٗ.
 _41زمضاٌ دزّس ّعرب تسبٔ٘ ّ ضساز.
 _41احلج آداب ّ ضساز ّمصاٍد.
 _42جْاىب مً ضريٗ اإلماو عبدالعصٓص بً باش ×.
 _43مً حْال مساح٘ الصٔذ عبدالعصٓص بدً بداش يف
احلج.
 _44السضاٜل املئبادل٘ بني الصٔذ ابً باش ّالع نا.ٛ
 _45ادجسٗ دزّس ّفْاٜد.
 _46معامل يف الئعامل م الفنت.
 _47زضاٜل يف الرتبٔ٘ ّاألخالق ّالط ْو.
 _48األضباب املفٔدٗ يف افئطاب األخالق احلنٔدٗ.
 _49خطا ٛيف دب اةادث٘ ّاجملالط٘.
 _51فقس املصاعس.
 _51ضددْ ٛاخل د  ..مظدداٍسِ ..ضددبابُ ..العددال ر هددس ِ
مساح٘ الصٔذ عبدالعصٓص بً باش×.
 _52لطاٜف يف تفاضل األعنال الصاحل٘.

 _53عقد ددْق الْالد دددًٓ ..ضد ددبابُ ..مظد دداٍسِ ..ضد ددبل
العال .
 _54هطٔعد دد٘ الد ددسحه ..املظد دداٍس ..األضد ددباب ..ضد ددبل
العال .
 _55الئقص د ددري يف تسبٔ د دد٘ األّالد ..املظ د دداٍس ..ض د ددبل
الْهآ٘ ّالعال .
 _56الئقصري يف حقْق اجلاز.
 _57الكرب ..مظاٍسِ ..عالجُ.
 _58العص  ..حقٔقئُ ..خطسِ ..ضبابُ ..عالجُ.
 _59اجلسمي٘ اخل قٔ٘.
 _61الفاحص٘ (عنل هْو لْط) األضباب _ العال .
 _61ملاذا تدخً؟
 _62إىل با ٜالدخاٌ.
 _63زضاٜل يف الصّا ّاحلٔاٗ الصّجٔ٘.
 _64خطا ٛيف مفَْو الصّا .
 _65مً خطا ٛاألشّا .
 _66مً خطا ٛالصّجات.

 _67ادندد٘ العالٔدد٘ر هددس ِ ّهدددو لددُ :مساحدد٘ الص دٔذ
عبدالعصٓص ابً باش ×.
 _68الصد د ددداه٘ بد د ددني الع ند د ددا( ٛمند د دداذ تطبٔقٔد د دد٘
معاصسٗ).
 _69م املع نني.
 _71زضال٘ إىل طالب دمٔبر تسجه إىل األزدٓ٘.
 _71اإلىرتىت امئحاٌ اإلمياٌ ّاألخالق ّالعقْل.
 _72اجلْال آداب ّتيبَٔات.
 _73زضاٜل يف بْاب مئفسه٘.
 _74حمن ددد زض ددْل اهلل :خالص دد٘ ض ددريتُر ّمق دداالت
ىادزٗ فَٔا.
 _75السمح٘ ّالعظن٘ يف الطريٗ اليبْٓ٘.
 _76تساجه _ لئطع٘ مً األعالو
 _77فقُ ال ر٘ مفَْمُ _ مْضْعاتُ _ هضآاِ.
 _78مقدم٘ يف فقُ ال ر٘.
 _79االزتقا ٛبالكئاب٘.
 _81امليئق ٙمً بطٌْ الكئب (اجملنْع٘ األّىل).

 _81امليئق ٙمً بطٌْ الكئب (اجملنْع٘ الجاىٔ٘).
 _82امليئق ٙمً بطٌْ الكئب (اجملنْع٘ الجالج٘).
 _83امليئق ٙمً بطٌْ الكئب (اجملنْع٘ السابع٘).
 _84مقاالت لكباز فئاب العسبٔ٘ يف العصس احلددٓح
(اجملنْع٘ األّىل).
 _85مقاالت لكباز فئاب العسبٔ٘ يف العصس احلددٓح
(اجملنْع٘ الجاىٔ٘).
 _86مقاالت لكباز فئاب العسبٔ٘ يف العصس احلددٓح
(اجملنْع٘ الجالج٘).
 _87ف نات مئيْع٘ يف بْاب مئفسه٘ 1.
 _88ف نات مئيْع٘ يف بْاب مئفسه٘ 2.
 _89ف نات مئيْع٘ يف بْاب مئفسه٘ 3.
 _91ف نات مئيْع٘ يف بْاب مئفسه٘ 4.
 _91خْاطس.
 _92ازتطامات.
 _93مطاٜل يف الْصٔ٘.
 _94لطاٜف يف الطفس.

ّ _95مضات.
 _96احل د ددْاز يف الط د ددريٗ اليبْٓ د دد٘ _البح د ددح الف د دداٜص
باجلاٜصٗ العاملٔ٘ ل َٔ ٘ٝالعاملٔ٘ ل ئعسٓف بالسضْل"
ّىصستُر الئابع٘ لسابط٘ العامل اإلضالمٕ_.
 _97معامل يف الصحاب٘ ّاآلل.
_98فئدداب بٔددات يف االضئصددَاد البددً فددازس دزاضدد٘
ّشسح.
_99الئنجل بالصعس.
 _111بصاٜس.
 _111اإلضالو :حقٔقئُ _ شساٜعُ _ عقاٜددِ _ ىُظمندُ _
البحددح الفدداٜص بدداملسفص األّل ل نطددابق٘ العاملٔدد٘ (ٍددرا
ٍ ددْ اإلض ددالو) ال دديت تيظنَ ددا ادٔ ٝدد٘ العاملٔ دد٘ ل ئعسٓ ددف
باإلضالو الئابع٘ لسابط٘ العامل اإلضالمٕ _.
 _112الصد د ددٔذ حمند د ددد اخلضد د ددس حطد د ددني :ضد د ددريتُ
ّمؤلفاتُ.
 _113هد ددسا ٗٛيف فئد دداب (اإلضد ددالو ّ صد ددْل احلكد دده)
ل صٔذ ع ٕ عبدالساشق.
 _114هسا ٗٛيف بصازات الكئب الطنآّ٘ باإلضالو.

 _115مقدماتٌ يف األدٓاٌ.
 _116زضاٜلُ يف مراٍبَ فكسٍٓ٘ معاصسٗ.
اليصَ د د دِٔسٓ٘ _
 _117زضد د دداٜلُ يف الفا د د دسَق :الئصد د ددْو _ ُّ
البابٔ٘ _ البَا _ ٜ٘ٔالقادٓاىٔ٘.
 _118مسّٛات معاصسٗ.

 _119مد دديَج الصد ددٔذ حمند ددد اخلضد ددس حطد ددني يف مْاجَد دد٘
االذمسافات العقدٓ٘ ّالفكسٓ٘.

 _111هض د د ددآا ٓكج د د ددس حْد د د ددا اجل د د دددل :الط د د ددالو _
الئطامح _ اإلفساِ _ العيف _ اجلَاد _ اإلزٍاب.
 _111عيآ٘ اإلضالو بالصح٘ ّاليظاف٘.
 _112تْحٔ دددا السبْبٔد دد٘ ّاأللٍْٔ دد٘ الئ دد لٔف فَٔند ددا
ّالئفسٓ بٔيَنا.
 _113مْهف الصٔذ حمند اخلضس حطني مً هضدٔ٘
احلسٓ٘.
 _114مْهد ددف الصد ددٔذ حمند ددد اخلضد ددس حطد ددني مد ددً
فاٍسٗ اإلحلاد.
 _115ىظسات.
 _116ذّق اددٓ٘.

 _117مْهد د ددف ابد د ددً تٔنٔد د دد٘ مد د ددً خد د ددْازق العد د ددادات
ّاملدالفني فَٔا.
 _118ىْاشل الضٔاف٘.
 _119اخلالصد د د دد٘ يف البحد د د ددح الع ند د د ددٕ ّحتقٔ د د د د
املدطْطات.
 _121الصٔذ ض ٔناٌ الط ٔناٌ فنا عسفئُُ.
 _121إبسأٍه بً محد احلند ٍ1414 _ 1311د مدري
الصلفد ددٕ مد ددً عد دداو ٍ1371 _ 1361د دد ضد ددريتُ _ عنالد ددُ _
زشٔفُ.
 _122شرزات.
 _123شسح زضال٘ الْضداٜل املفٔددٗ ل حٔداٗ الطدعٔدٗ
ل صٔذ عبدالسمحً الطعدٖ _دزاض٘ ّشسح_.
 _124منت الْضاٜل املفٔدٗ ل حٔاٗ الطعٔدٗ _ عيآد٘
ّضبط _.
 _125مْهف الصٔذ حمندد البصدري اإلبسأٍندٕ مدً
ع ه الكالو.

 _126هضدٔ٘ الئطدامح مد املددالفني يف الددًٓ عيددد
الصٔذ حمند الطاٍس بً عاشْز.
 _127العالهدد٘ بددني ع دده العقٔدددٗ ّع دده فقددُ ال ردد٘:
دزاض٘ حت ٔ ٔ٘ مقازى٘.
طد ددس
 _128مط د د ل٘ اددآد دد٘ ّاإلضد ددالل ّازتباطَد ددا با ا
القدز ّاحلكن٘ ّالئع ٔل

.

سيصدر ــ بإذن اهلل ــ
 _129مل َن ٌ مً ضريٗ مساح٘ الصٔذ حمند بً إبسأٍه
آل الصٔذ.

 _131املس ٗ يف العقٔدٗ اليصريٓ٘.

