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 آخف ظذ و ظؾقف اهلل صذ وخؾقؾف وصػقف ورشقفف اهلل ظبد حمؿد ظذ اهلل وصذ ، افعودغ رب هلل احلؿد

 .افديـ يقم إػ ـثراً  تسؾقمً  وشؾؿ وصحبف

 حول ـؾ ذم واإلصوبي. وافعؿؾ افؼقل ذم وافسداد فؾصوحلوت افتقؾقؼ وفؽؿ يل وظال جّؾ  اهلل أشلل

 ، ظغ ضرؾي أنػسـو إػ يؽؾـو وأٓ افصوفح وافعؿؾ افـوؾع بوفعؾؿ ظؾقف يؿـ ممـ جيعؾـو أن شبحوكف وأشلخف

ـّ  فؾصوحلوت، وؾؼـو مهللا شبحوكف، بف إٓ ؿقة وٓ فـو حقل ٓ  .وترىض حتى بم ظؾقـو وُم

 :بعد أمو

 .افسبؾ أنجح ظذ افػؼف افعؾؿ ضوفى يدرس وـقػ افػؼف، ـتى مـ آشتػودة ـقػقي ذم مؼدمي ؾـذـر

 :مسوئؾف حقٌ مـ افػؼف:  أوًٓ 

 ظؾقف اهلل صذ افـبل ؾقفو وبّغ  ؾلـثر آيي أو آيوت ؾقفو ؾـزفً افـبقة زمـ ذم واؿعي ـوكً افتل ادسوئؾ مـف

 طوهرة ذفؽ ظذ افدافي افـصقص تؽقن افغوفى وذم حؽؿفو ظذ مـصقص مسوئؾ ؾفذه احلؽؿ، وشؾؿ

 .ادسوئؾ تؾؽ ظذ افـصقص دٓفي ؾفؿ ذم ادجتفديـ ٓختالف ؿوبؾ هق مو ومـفو ادعـك، ذم

 فتقشع افـوس إفقفو احتوج ادسوئؾ وهذه وافسالم افصالة ظؾقف افـبل زمـ بعد وؿعً مسوئؾ ومـفو

 فقسً اجلزيرة وأهؾ وادديـي مؽي أهؾ ضبقعي أن ومعؾقم فغرهؿ افعرب وخموفطي اإلشالمقي، افبالد

 احلوٓت ذم خمتؾػي ؾطبوئع مك، وأهؾ خراشون وأهؾ ؾورس وأهؾ وافعراق افشوم أهؾ ضبقعي هل

 افـوس إفقفو احتوج مسوئؾ ؾظفرت آخره، إػ اجلقّ  ذم افقؿً ذم يستخدمقن ؾقم ادسوــ ذم آجتمظقي

 .ظؾقفؿ اهلل رضقان افصحوبي ظـفو يسلخقن

ن افصحوبي ؾقفو اجتفد افتل ادسوئؾ وهل افثوين، افؼسؿ هق وهذا  افصحوبي واجتفود ظؾقفؿ، اهلل رضقا

 ظذ بؿطؾؼ آشتدٓل ذم أو ظوم، ذم ادسلخي مثالً  إدخول ذم كص دٓفي ظذ إمو مبـقوً  ـون ادسوئؾ هذه ذم
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 ـرؾع ادعروؾي افؼقاظد كحق ادسلخي هذه ذم دفقؾ ظؾقفو دّل  ظومي بؼوظدة بوٓشتدٓل أو ادسلخي هذه

ظد مـ ذفؽ وكحق بؿؼوصدهو، وإمقر افتقسر دمؾى وادشؼي احلرج  .افعومي افؼقا

 ُيستدل ؿد وفؽـ فف ُيستدل يعـل افدفقؾ ذم وضقح ؽر ظذ ـون وآجتفود ؾقفو اجتفدوا مسوئؾ وهـوك

ن ممو افـقع ؾفذا إمر هذا ذم بؼقة افصحوبي بغ ادختؾػي إحقال وطفرت طفر وهذا ظؾقف  بعد ُدوِّ

 افصالة حؽؿ مثؾ مـ ذفؽ مـ أـثر أو ؿقفغ افصحوبي ظـد ادسلخي وصورت افصحوبي أؿقال ذم ذفؽ

 وافعك افظفر أجضوً  هبو يؾحؼ أم وافعشوء ادغرب ظذ ؾقفو يؼتك هؾ فؾؿطر، افصالتغ بغ اجلؿع ذم

ء ذم افؽالم مثؾ ومـ  افصحوبي ؾقفو اختؾػ مسوئؾ مـ ذفؽ وكحق احلقضوت، أم افطفر هل هؾ إؿرا

 .افـصقص ذم دٓفتف فف افذي آختالف كقع مـ وهذا

 ؿد افتل افؽػور ِمثؾ أضعؿي، أو مصـقظوت اشتخدام مثؾ طفرت فؽؿ ذـرُت  ـم مسوئؾ هـوك

 طفر افعراق دخؾ حو إٓ طفر مو هذا ذفؽ، وكحق ادقتي أنػحي مثؾ إمقر بعض صـعفو ذم يستخدمقن

 بقً وهق احلمم، ودخقل احلمم، مثؾ ظـدهؿ ـوكً افتل اخلوصي إفبسي بعض مثؾ ادسوئؾ هذه مثؾ

 .ذفؽ وكحق افشوم ذم ـون افذي احلور احوء

ع مثؾ وـذفؽ  بعد ُأحدثً وإكم وافسالم، افصالة ظؾقف افـبل زمـ ذم معروؾي تؽـ مل افبققع مـ أنقا

ن افصحوبي بغ اخلالف ؾقف ممو ـثر هذا وأمثول ذفؽ،  افصحوبي بغ اخلالف هذا ظؾقفؿ، اهلل رضقا

 ادختؾػ ادسوئؾ أنّ  بقـفم وافػرق خالف، مسوئؾ مـف وؿؾقؾ اجتفود، مسوئؾ ؽوفبف ظؾقفؿ اهلل رضقان

ؿعي ذم يؽـ مل مو آجتفود بؿسوئؾ ؾُقعـك خالف مسوئؾ تؽقن وتورة اجتفود مسوئؾ تؽقن تورة ؾقفو  افقا

 أو افؽتوب مـ دفقؾ ؾقفو ـون مو بوفـص وكعـل كص، ؾقفو ـون مو بف وُيؾحؼ آجتفود، هذا ؾوجتفد كٌص 

 وؾفؿ ـذا افدفقؾ مـ ؾػفؿ ادسلخي ذم ؾوجتفد وجف، مـ أـثر ظذ ؾفؿف يؿؽـ افدفقؾ هذا فؽـ افسـي،

 أم افطفر هق افؼرء هؾ هـو{  ؿروء ثالثي بلنػسفـ يسبصـ وادطؾؼوت}  مثؾ آخر صقئوً  افدفقؾ مـ آخر

 .ؾقف اجتفدا ؾقم ادجتفديـ ظذ تثريى ٓ افذي آجتفود مسوئؾ ذم تدخؾ هذه احلقضي؟ هق
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 ظـد كودراً  ـون فؽؿ ذـرت وـم ادسوئؾ بعض ذم خالف وجقد وهق اخلالف مسوئؾ: افثوين افؼسؿ

جف اجتفد يؽقن مو واخلالف ظؾقفؿ اهلل رضقان افصحوبي  ظبوس ابـ ـون مو مثؾ افدفقؾ مؼوبؾي ذم برأ

 افربو، مـ فقس افربقيوت ذم افتػوضؾ وأنّ  افـسقئي ذم إٓ ربو ٓ بلنف افربو مسلخي ذم يػتل ظـف اهلل ريض

 بربو معروف هق ممو خمتؾػغ كقظغ بغ افتػوضؾ أمو( افتلجقؾ) افـسقئي فؽـ ربقيي، أصـوف ثؿ فقس وإكف

 .افـص مؼوبؾي ذم اجتفود هذا ربو، يعده ٓ هذا ؾنن افػضؾ

 بؿـسقخ فقس هذا أنّ  وطـف ادتعي كؽوح ظـف اهلل ريض ظؿره مـ ـثر ضقيؾ زمـ ذم مثالً  إبوحتف ـذفؽ

 يؽقن وهذا خالف مسوئؾ تسؿك هذه واضح، دفقؾ ؾقفو جوء افتل ادسوئؾ مـ هذا وؽر ذفؽ، وكحق

 ؾؿـ افصحوبي مـ ادجتفديـ مـ ادجتفد ٕن هذا، بؿثؾ آحتجوج جيقز وٓ ضعقػوً  ؾقفو اخلالف

 إـثريـ، بػفؿ معورض وفؽـف ؾفؿ فف يؽقن أو افدفقؾ ظـف يغقى افـص ظـف ويغقى جيتفد ؿد بعدهؿ

 ومسوئؾ( خالف مسوئؾ) بلهنو بوفذـر تقؿي ابـ اإلشالم صقخ وخيصفو افعؾؿ أهؾ يسؿقفو افتل هل ؾفذه

 ،(اخلالف مسوئؾ ذم اكؽور ٓ) ادشفقرة ادؼوفي ؾلن وظؾقف ؿوفقا  آجتفود، مسوئؾ ؽر اخلالف

 خالف، ؾقفو حصؾ افتل ادسوئؾ اإلجتفود بؿسوئؾ وكػك(  آجتفود مسوئؾ ذم اكؽور ٓ: ) وتصحقحفو

 .افدفقؾ مـ حظٌ  إثر مـ حظ، فؾخالف افـظر مـ حظٌ  وفؾخالف

 مسوئؾ مـ هذا فقس: كؼقل ؾنكو ـذفؽ فقس وأخر بظفقر افدفقؾ مع أحدمهو: افؼقٓن ـون إذا أمو

 هذا ؾقؼول بقضقح افدفقؾ خوفػ إذا وافعومل ظـف، مـفٌل  واخلالف اخلالف، مسوئؾ مـ بؾ آجتفود،

ل هذه افـص، مؼوبؾي ذم اجتفوده ظذ يعّقل وٓ إمر، هذا ذم أخطل فؽـف أجر، وفف اجتفوده  أجضوً  إؿقا

 مو ظذ بـوء افػتقى وـثرت جديدة وؿوئع ذم تزيد احلوجوت ـوكً افتوبعغ وزمـ افتوبعغ زمـ ذم ـثرت

ؿع مـ اشتجد  بومجوع اشتدٓهلؿ بوفسـي، اشتدٓهلؿ بوفؽتوب، اشتدٓهلؿ مـ ذـرت مو كحق ظذ افقا

ل هـوك وكتجً افصحوبي  زمـ ذم بعقـفو ـوكً إذا ادسلخي أن ادتؼرر ومـ افتوبعغ، ذم مسوئؾ ذم أؿقا

 اختؾػ إذا يعـل افضعقػ، اخلالف مـ هذا يعد افصحوبي أؿقال ظذ زائد ؿقل احداث ؾنن افصحوبي،
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 يعـل ضعػوً  يعد هذا ؾنن ثوفٌ، بؼقل افتوبعل زيودة ؾنن ؿقفغ، ظذ مسلخي ذم ظـفؿ اهلل ريض افصحوبي

 ؾفؿ فألدفي جديدٌ  ؾفؿٌ  افثوفٌ افؼقل يؽقن ٕنف ذفؽ افعؾؿ، أهؾ أـثر ظـد افضعقػ اخلالف مـ يعدّ 

ن افصحوبي أن مؼته ـون ـذفؽ ـون وإذا فألدفي، افصحوبي ؾفؿ ظذ زائدٌ   ؾوهتؿ ؿد ظؾقفؿ اهلل رضقا

بوً  يؽقن ؿد ؾفؿ ن افصحوبي ٕن ممتـع وهذا ، أيي ذم صقا  فميي افصحقح افػفؿ ظؾقفؿ اهلل رضقا

 ؿؾقبوً  إمي أبر   ؾفؿ ؾقفؿ، اخلر بؾ ظـفؿ حجى مو افصحقح افػفؿ مـ فسقاهؿ يدخر ومل ظـدهؿ

 كوزفي مسلخي ذم افتوبعل جيتفد ظـف، اهلل ريض مسعقد ابـ ذفؽ ذـر ـم تؽؾػوً  وأؿؾفو ظؾقموً  وأظؿؼفو

ن افصحوبي زمـ ذم ـون ظم حقثقوهتو ذم اختؾػً جديدة  مسوئؾ أجضوً  هـوك طفرت ظؾقفؿ اهلل رضقا

 ظذ افؽتى تدويـ ـون افؽتى دوكً حو افؽتى ؾدوكً فؾفجرة افثوفٌ افؼرن ذم جوء حتك جديدة

 :كقظغ

 .وفؾرأي فؾـظر وـتى ، فألثر ـتى

 وبوبوً  فمكقي وبوبوً  فؾطفورة بوبوً  جيعؾقن وافػتقى احلديٌ أئؿي يصـػفو افتل افؽتى ؾفل فألثر افؽتى أمو

 صـع ـم هذا ذم بؤثور ويلتقن. افخ...  حلؿف يمـؾ مو جؾقد مثالً  افسبوع جلؾقد خوص وبوب فؾجؾقد

 ادقضل ذم موفؽ أجضوً  صـع وـم ـثر، همٓء وؽر صقبي أيب وابـ مصـػف ذم افرزاق وظبد ظروبف أيب ابـ

ل إئؿي همٓء ؾقف كؼؾ افذي افعؾؿ وهق كقع، هذا ومجوظوت  حو وهذا إحؽوم، ذم شبؼفؿ مـ أؿقا

 وافتوبعغ، افصحوبي مـ ادتؼدمغ أؿقال حقل ادسوئؾ ذم يدورون واحلديٌ إثر أئؿي صور ُصـػ

ل هذه حقل يدورون بعدهؿ ممـ بوفػؼف اصتفر ومـ  .إؿقا

 ظذ إحؽوم ذم تعتؿد افتل افؽتى افرأي بؽتى ويعـك افرأي، ـتى هل افؽتى مـ افثوين وافؼسؿ

 أيب بـ محود مثؾ مـ افرأي أهؾ مدرشي وهل ، افؽقؾي ذم ـوكً مدرشي ظذ مبـل وهذا إؿقسي،

 ذفؽ وكحق موفؽ صقخ افرأي ربقعي مثؾ ادديـي ذم وـذفؽ حـقػي وأبق افـخعل إبراهقؿ ؿبؾ شؾقمن،

 ؾقػرظقن افعومي افؼقاظد وظذ إؿقسي ظذ معتؿدة هذه تبعفؿ ممـ بعدهؿ ودـ هلمٓء ـتى طفرت
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 بوفذم، احلديٌ وأهؾ بوٕثر افعؾؿ أهؾ ظـوهو افتل هل هذه أنَّ  ٓحظ وافؼقاظد، إؿقسي ظذ إحؽوم

 ذفؽ، وكحق افرأي إػ ؾذهبقا  حيؿؾقهو أن أثور ظقتفؿأ ؾنهنؿ افرأي، وأهؾ يوـؿإ افرأي، وـتى إّيوـؿ

 وذفؽ شقّي، بطريؼ فقس أنف صؽ ٓ وهذا أثور، ظذ ويؼدمقهنو وبوفؼقاظد، بوفؼقوس يستدفقن ٕنف

ًٓ  ٕن  ؿطعل، دفقؾف افؼقوس ويؼقفقن احلديٌ، مـ أصّح  افؼقوس جعؾقا  أوئلؽ افتلصقؾ حقٌ مـ أو

 يعـك إخر، آصطالح ظؾقف مو خصقص مـ أظؿ هق كؼقفف حقـم افؼقوس ضبعوً  ؿطعل، دفقؾفو افؼوظدة

 ؾقستدفقن وادعومالت، افعبودات ذم تدخؾ افتل افؼقاظد يعـل ادـوط، حتؼقؼ ؾقف يدخؾ مو بوفؼقوس

 ظذ كؼدمف ؾال آحود حديٌ هذا يؼقفقن افؼوظدة خيوفػ دفقؾ أتك ؾنذا افؼقاظد، ظذ ؿطعقي بلدفي

 ٓ ـون إذا ادتصؾ احلديٌ ظذ افؼقوس يؼدمقن ادرشؾ، احلديٌ ظذ افؼقوس مثالً  يؼدمقن إؿقسي،

 أصقهلؿ هلؿ وهؿ بذفؽ، افسؾػ ظـوه افذي وهذا فمثور خالف ظـدهؿ ؾظفر وهؽذا افؼقاظد، يقاؾؼ

 موفؽ احلديٌ أهؾ مـ هؿ افذيـ افػؼف أئؿي أصقل ختوفػ افتل افػؼف أصقل ظـدهؿ مثالً  ؾوحلـػقي

 مـ أؿقى افعوم أنّ  ظـدهؿ مثالً  ـثرة، أبقاب ذم ـثرة أنحوء ذم أمجعغ ظـفؿ اهلل ريض وأمحد وافشوؾعل

ده ظذ افعوم دٓفي أن ؾعـدهؿ اخلوص،  .ؿطعقوً  افدفقؾ ـون إذا ؿطعقي أؾرا

 ؾقجعؾقن طـقي دٓفتفو ؾفذه اخلوصي ادسلخي مـ يعـل افػرد مـ ظؾقف اصتؿؾ مو ظذ اخلوص دٓفي وأمو

 مسوئؾ ذم هؽذا واإلضالق افتؼققد ذم وهؽذا افعوم، ظذ فؾخوص حيؽؿقن وٓ اخلوص، ظذ مؼدموً  افعوم

 أن ادسقى بـ شعقد ظـ مثالً  ادرشؾ ؾوحلديٌ ادسـد ظذ مؼدم ادرشؾ احلديٌ ظـدهؿ مثالً  صتك

 ؿول وشؾؿ ظؾقف اهلل صذ اهلل رشقل أن افـخعل إبراهقؿ ظـ ـذا، ؿول وشؾؿ ظؾقف اهلل صذ اهلل رشقل

 هذه أن يعتزون ؿ،وؽره افتوبعغ ـبور مـ وكحقهؿ افعوفقي أيب ـؿراشقؾ ظومي ادراشقؾ وهؽذا ـذا،

 كػسفو، ادسلخي ذم متصؾ وحديٌ مرشؾ حديٌ أتك ؾنذا ادسـدة، إحوديٌ مـ أؿقى ادراشقؾ

 وهذا ذفؽ، ظذ ظـدهؿ ظؼؾقي فدٓفي ٕصقهلؿ ادتصؾ ادسـد احلديٌ وترـقا  ادرشؾ بوحلديٌ أخذوا
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ًٓ  اكتٍ ضبعوً  ل مـ أـثر أؿقا  ظـدكو ؾصور وافتوبعغ، افصحوبي زمـ ذم مقجقدة ـوكً افتل إؿقا

 . ـثرة تػريعوت

 دفقؾف افؼقوس ٕن بوٕثر آشتدٓل ظذ مؼدم بوفؼقوس آشتدٓل يؼقفقن افؼقاظد مسلخي ذم ـذفؽ

 ـؾ ـثرة، أحؽوموً  صؿؾً وافؼوظدة ؾرد، ؾنكف إثر وأمو واضح، دفقؾفو افؼوظدة مثالً  يعـل واضح

 مو ظذ ؿطعقي هل افؼوظدة أن وظـدهؿ كػسف، ذم واحد ؾفق إثر وأمو افؼوظدة، هذه تعضد أدفتفو

 افرأي ذم افـظر مـ وحّذروا بشدة، افسؾػ ظـف هنك افذي هق هذا طـقي، ؾنهنو أثور وأمو ظؾقف اصتؿؾً

د تبقيى هق ؾقم أشؾػً افذي ظذ هذا، ظذ احلديٌ وـتى إمر، هلذا  مـ أدفي مـ افبوب ذم مو وإيرا

 افتوبعغ تبع مـ أو افتوبعغ مـ أو افصحوبي ـالم مـ أو آثور مـ يعـل وشؾؿ ظؾقف اهلل صذ افـبل ـالم

 ذم يـظرون أمجعغ ورمحفؿ اهلل رمحف أمحد اإلموم أصقهلؿ اتبوع ذم بقضقح ويؿثؾفؿ إثر أهؾ بوٕشوكقد

 بوب مـ أو طوهرة دٓفتف ـوكً إذا ؿّدمقه وشؾؿ ظؾقف اهلل صذ افـبل ظـ حديثوً  ؾقفو ـون ؾنذا ادسلخي

 افػفؿ ذم آحتمفغ أحد يثبً ؾقم افصحوبي ؾتووى ذم كظروا ـذفؽ تؽـ مل ؾنذا كصوً  ـوكً إذا أوػ

ل ذم كظروا افػفؿ ذم احتمل ؾقفو وـون افصحويب ظـ ؾتقى جوءت إذا ـذفؽ  افتوبعغ مـ أصحوبف أؿقا

 فف وفقس كوزفي مسلخي ذم افصحويب مـ كصوً  أو طوهراً  افؼقل ـون إذا افصوحى ؿقل معـك هلؿ يقضح بم

، هـو ؿقفغ ظذ ادسلخي ذم افصحوبي اختؾػ وإذا بف، أخذوا خموفػ  ؾؿـفؿ مـ؟ بؼقل يلخذون تـوزظقا

: ؿول وافسالم افصالة ظؾقف افـبل ذفؽ،ٕن ُوِجد إذ بلحدهؿ أو افراصديـ اخلؾػوء بؼقل كلخذ ؿول مـ

ـُ  خوفػف ظثمن مثالً  وإذا" بعدي مـ ادفديغ افراصديـ اخلؾػوء وشـي بسـتل ظؾقؽؿ"  أخذوا ظبوس اب

ـُ  خوفػف ظؿُر  وإذا ظثمن، بؼقل  مسلخي ذم إربعي اخلؾػوء اجتؿع وإذا وهؽذا، ظؿر بؼقل أخذوا ظؿر اب

 ـثرت هذا وذم ؿقل مـ أـثر فإلموم ؾقؽقن ادسلخي ذم متعورضي أثور تؽقن وتورة بؼقة، هبو أخذوا

 إػ مول إوػ افروايي ذم ٕنف روايوت ظدة ؾقفو فف مسلخي دمد ادسوئؾ ذم أمحد اإلموم ظـ افروايوت

 ؾودؼصقد وهؽذا، أخر، واختور إخرى ادرة ذم كظر افثوكقي وافروايي ادسلخي، ذم أثور أحد ترجقح
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 ادسوئؾ صـػقا  تالمذتف ـثراً  يستػتك ـون أو اشتػتل حو أمحد واإلموم أثور، مع بوفـظر يدورون أهنؿ

 مـفو ٕصحوبف ذفؽ كحق أو ادسوئؾ مـ ـتوبوً  شبعغ كحق تبؾغ ـثرة أمحد اإلموم ظـ ادسوئؾ ؾفذه ظـف

 ممو ظـده معتؿد هق مو أصحوبف مـ ضوئػي مـفو كؼؾ هذه افؽبر، أظـل افؽثر، ومـفو ادختك افقء

ل هذه أمحد، اإلموم ظـ بوجلمظي ادسؿقن وهؿ أمحد اإلموم ـالم مـ يعرؾقكف  احلـوبؾي بعض دوهنو إؿقا

 .اخلرؿل مـ ابتداءً  ادختكات ذم

 ذم يـظرون إئؿي فؽؿ ذـرت مو مثؾ شوبؼوً  ـون افـصقص ذم اإلموم ؾفؿ أنف إػ افػؼف حقفقا  بعده ؾؿـ

 مصـػ صقبي أيب ابـ مصـػ ادصـػ ذم افػؼف ذم مثالً  تـظر أثور ظؾقفؿ ـثرت افتالمذة أتك ؾؾم أثور

ل حتتور افرزاق ظبد  إػ حتتوج أدفي وأحقوكوً  أصقفقي، أدفي أحقوكوً  تعسضفو ومسوئؾ وأشوكقد، خمتؾػي أؿقا

 .اإلشـود رجول معرؾي

 وصقي مع ذفؽ ظـ ضعػقا  ؾوفتالمذة ٓ، أو هذا ظذ هذا حيؿؾ وهؾ افسـي وذم افؼرآن ذم افـظر وأحقوكوً 

 إئؿي بػفؿ ؾتؿسؽقا  افضعػ أنػسفؿ ذم وجدوا فؽـ إئؿي، أخذ حقٌ مـ يلخذوا بلن إئؿي

 تدويـ افسؾػ آثور ذم افـظر بوب أضعػ افتدويـ وهذا هذا، دوكقا  أنػسفؿ يرحيقا  أن ٕجؾ فؾـصقص

 بـ حمؿد ـتى مثالً  أو افطحووي خمتك أو فؾشوؾعقي ادزين خمتك أو وؽره اخلرؿل خمتك مثؾ افػؼف،

 ؾصوروا إئؿي همٓء ظؿدة هل افتل أثور ذم افـظر أضعػ وؽره اددوكي مثؾ موفؽ ظـ افؼوشؿ

 كص ؿد هذه ـلن ظؾقفو خيرجقن ا أصبحق حتك ذفؽ بعد إمر زاد بؾ إئؿي كصقص مع يدورون

بوً  ذـروهو أهنؿ فؽؿ ذـرت ـم وهل جومعي، بؿسلخي اإلموم ظؾقفو  إذا وادُستػتل آشتػتوءات ظذ جقا

 أو ظوموً  شقؽقن ـالمف أن افسمال حغ ادػتل يستحرض وٓ افػتقى ؿدر ظذ يؽقن ؾوجلقاب اشتػتك

 هلذا افسمال، ؿدر ؾقجقى إمر هلذا يـتبف أحقوكوً  افسمال حسى ظذ جيقبقن ؾنكم ذفؽ، كحق أو خوصوً 

ل، هـوك طفرت ل أؿقا ل افشوؾعقي ظـد مثالً  افقاحد، ادذهى ذم أؿقا ؿقغ أؿقا ل افعرا  اخلراشوكقغ وأؿقا

 كظرهؿ ٕجؾ هبذا أخذ مـ مـفؿ ومـ هبذا أخذ مـ مـفؿ ومـ اجلديد ذم وؿقل افؼديؿ ذم فؾشوؾعل ؿقل
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 هبو أراد هذه أو جقاب، ـوكً هذه آخر صقئوً  أراد بؾ ادعغ ادعـك هذا بـصف أراد مو اإلموم بلن

 .ذفؽ وكحق مثقالهتو أراد مو ادسلخي خصقص

 تعددت افروايوت ـثرة وٕجؾ ـثر وأصحوبف إؿقال ظـدهؿ ـثرت أمحد اإلموم أصحوب ـذفؽ

ل  :مراحؾ ثالثي وهل هبو مرت مراحؾ ظدد ظـدكو احلـوبؾي ظـد مثالً  هلذا ادذهى ذم إؿقا

 .ادتؼدمغ مرحؾي -1

 .ادتقشطغ مرحؾي -2

 .ادتلخريـ مرحؾي -3

 آخر إػ يعذ أيب افؼويض ومـ يعذ أيب افؼويض إػ ؿبؾف مو او اخلرؿل مـ يعـل أوفف مـ ؾودتؼدمقن

 يزيد بعضفؿ خالف ظذ ادتلخرون يبدأ ذفؽ بعد ثؿ ادتقشطغ مـ تعتز هذه وادجد ادقؾؼ افشقخغ

 ادتؼدمغ بغ ظـدهؿ واحلد ومتلخرون متؼدمقن ؿسمن ظـدهؿ ؾوفشوؾعقي مثالً  ؿؾقاًل، هذا ذم

 ؾفؿ افؽتى ؾفؿ ذم دمديد هذا ضبؼوت ظـدهؿ أجضوً  احوفؽقي ظـد وهؽذا إربعمئي رأس خريـلوادت

 . آخره ػإ إئؿي كصقص

ء أشؾقهبو ذم ختتؾػ افؽتى هذه ـتى دوكً مرحؾي ـؾ ذم ادراحؾ هذه  افػؼف أصقل ذم أو افػؼف ذم شقا

 افعبورة وشفؾ فؾعبورة ضوبط بغ مو ؿؾقالً  ومقشع موتـ بغ مو اشتقعوهبو ذم ختتؾػ أشؾقهبو ذم ختتؾػ

 .فؾخالف ذاـر وؽر فؾخالف ذاـر بغ ومو

 افزمـ تؼدم مو ؾؽؾ ادتلخرون، يذـرهو افتل مـ أوضح دمدهو ادتؼدمقن يذـرهو افتل ادسوئؾ ؾؾفذا

 .إنحوء بعض ذم ـالمفؿ ؾفؿ يصعى فؽـ ادسوئؾ يذـرون ؾودتلخرون أوضح، افؽالم ـون ـؾم
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 بذـر ادؼصقد وفقس أوضح، دمدهو ادسلخي كػس ذم ادتؼدمغ ـالم إػ ترجع ـالمفؿ ؾفؿ صعى ؾنذا

 مؾؽي ظـده يؽقن أن ظذ ادرء وحرص فػؼ  افتَّ  أن كؼقل هلذا ظوم ـتلصقؾ فؽـ ؾؼط، احلـبع ادذهى

 وـون إخر وهذا متقن هـوك ـون ذـرُت  ؾقم تالحظ وأنً ذـرتف افذي هذا ظذ مبـقوً  يؽقن ؾؼفقي

 .ادتؼدمي وهل أثور هـوك وـوكً ادتقشطي وهل اشتػتوءات هـوك

 ـالم ذفؽ بعد ثؿ أشئؾي جقاب هق مو مـفو ـون أثور وهذه إمي ذم طفرت افتل هل أثور: ؾلوًٓ 

 مـفو ـثر افشوؾعل اإلموم ـذفؽ ؾلجوب موفؽ اإلموم شئؾ اددوكي مثؾ اشتػتوءات ظـ ـون إئؿي

 واحلوشي افػؼفقي ادؾؽي وتـؿقي افػؼف هلذا مصـػوت، وافثوفٌ ـثر ادسوئؾ ذم أمحد اإلموم وظؾؿ أشئؾي،

 هذه برظويي يؽقن افػؼفقي ادسوئؾ ظذ افعؾمء ـالم إدراك وذم ظـفو افتعبر وذم ادسوئؾ ؾفؿ ذم افػؼفقي

 هذا ظذ مـفو بد ٓ. بؤثور افعـويي: ثوفثوً . بوفػتووى افعـويي: ثوكقوً . بودتقن افعـويي: أوًٓ .  جمتؿعي افثالث

 أردكو إذا كعؽس أن ادتقن تدويـ ثؿ افػتووى أثور بدأت إمي توريخ ذم هل تعؽس يعـل افـحق

 وأصقل افػؼف، وأصقل افؾغي ظـدهؿ وافتوبعغ افصحوبي زمـ أثور أهؾ زمـ ذم مثالً  ٕن افػؼف ضؾى

 هذه كـؿل فؽـ ادتلخريـ ظـد فقسً وهذه وآشتـبوط افػفؿ ذم مؾؽي ؾعـدهؿ افؾغي ظذ مبـوهو افػؼف

  افطريؼ ظؽسـو إذا: ادؾؽي هذه وتتـومل ادؾؽي

د ذم تؼرأ  ظـدكو مثالً  افتطبقؼقي افـوحقي إػ تقًأ ؾنذا بؤثور، ثؿ بوفػتووى ثؿ بودتقن كبدأ:  أوًٓ   متـ افزا

 ادسلخي صقرة تػفؿ جمردة مسوئؾ مسوئؾف وتتصقر تلخذه هذا احلـوبؾي، مـ فؾؿتلخريـ افؽتى متقن مـ

  وهذا

 ؽؾط ظذ مبـٌل  بعدهو مو صور هل ـم ادسلخي تتصقر مل ؾنذا ظؾقف مبـل بعده مو ٕن بعد شقليت ممو أهؿ

 أدفي معفو هـوك ـون إذا افبوب مسوئؾ ادسوئؾ، بتصقر أوًٓ  تبدأ ؾنذن ؽؾط، ؾفق ؽؾط ظذ ُبـل ومو

 . افخ. .. فؾؿسلخي ـحجي ـذا دفقؾفو وهذه ـذا، دفقؾفو هذه مسلخي ـؾ ذم واضحي
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 هذا تؼرأ  اخلػغ، ظذ ادسح بوب مثالً  ؾتلخذ مثالً  ظؾمئـو ؾتووى ذم تـظر إئؿي، ؾتووى ذم تـظر ثؿ

 إذا ضعً تقشعً إذا ٕنؽ تتقشع مو ادختك افدفقؾ مـ يذـر مو حسى ظذ مسوئؾف وتػفؿ افبوب

 أثور ـتى افؽتى ذم ؾقفو مسلخي ـؾ ذم كخؾص مو ؾقفو وأثور أدفتفو وضؾبً مسلخي ـؾ ذم تقشعً

 افػتقى ذم تـظر ثؿ ادسوئؾ هذه تػفؿ فؽـ افؽثر، افقء اخلالف مـ افعؾمء وـتى احلديٌ وـتى

 افذي افػفؿ أنّ  ظـدك يؼقى هذا إػ كظرت ؾنذا ظؾمئـو مـ يعـل وؿتؽ ظؾمء مـ واجلقاب افسمال

ؿعي ربطف مع ادسوئؾ ذم ؾفؿتف ؿع، إػ ادتـ مـ اتصؾ ظـدك افػفؿ يؽقن بوفسمال هق افذي بوفقا  افقا

 آكتؼول أي آكتؼول هذا ظذ دربف مو ذهـف ُيسلل، أتك إذا فؽـ كظريوً  ؾفم افػؼف يػفؿ افـوس مـ وـثر

دة هل أو افؽالم، ذفؽ ذم داخؾي هل ظـفو ادسئقل افصقرة هذه أن إػ بلدفتفو افػؼفقي ادسوئؾ مـ  ادرا

 .ادتـ ذم اجلؿؾي بتؾؽ

ؿع افػؼفل افؽتوب بغ افربط إذا ادؾؽي؟ هذه تتـؿل ـقػ  يؽقن تبدأ تتـومك، هـو افػتووى بؿطوفعي وافقا

 شلخؽ مثالً  ُشئؾً كؼقل مو أو افدربي هذه ٕجؾ يـتؼؾ مبورشة ذهـؽ ُشئؾً إذا ادؼوركي ذم حوشي ظـدك

د هق هذا أنَّ  إػ دربي ظـدك شقؽقن تتلمؾ تبدأ واؿعي وؿعً أو كػسؽ شلخً أنً أو بقتؽ ذم أحد  ادرا

 افدفقؾ ذم شعي ظـدك يصر ادسوئؾ ظذ ادػتغ ـالم بؿطوفعي أنف تؾحظ أنً ادسلخي ذم داخؾي هذه أن

 مـ افػتقى ظؾقف بم معرؾي ظـدك يؽقن( وافثوفٌ) ن،(اثـل) وحلؽؿفو ادسلخي فتصقر وتثبقً ،(واحد)

. شـي ثالثغ أو شـي وظؼيـ مخسي مثالً  ظؿره افقاحد أن مثالً  ٕنـو حوذا؟ مفؿي افثوفثي وهذه ظؾمئؽ،

 مثالً  يػتل افذي افعومل فؽـ صحقح؟ شـغ، ظؼ أو شـغ مخس هبو ظفده هبو ظفده ادسوئؾ هذه ـؿ

 أو مرة هق مو ظؾقف مرت شـي مخسغ افعفد مـ هبو فف هذا ثمكغ، أو شبعغ أو أوشتغ مخسغ ظؿره

 ـثرة مـ اشؿف مثؾ واضحي ظـده صورت حتك مرة، أخػ مرة، مخسغ ثالثغ ظؼيـ بف مرت مرتغ،

ل بؿـزفي افػتووى هذه هـو ؾنذن تؽررهو، ه افذي فؾؽالم ادصػِّ  ويعؿؾ بف ُيػتك ممو هق هؾ ادتـ، ذم تؼرأ

 .ٓ؟ أم بف
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 مسوئؾ ذم ظؾقفو فقسً افػتقى يعـل افعؿؾ، ظؾقفو فقس كؼقل مسوئؾ ؾقف ذـركوه أن شبؼ ممو كؾحظ ممو

نوه مو ذم مثالً  ادعروف مـ بوفدبوغ ادقتي جؾد ضفورة ذم مثالً  ـثرة،  جؾدُ  يطفر ٓ أنف ادستؼـع زاد ذم ؿرأ

 ممو احلقوة، حول ضوهر حققان مـ يوبس ذم اشتعمفف يبوح ؿوفقا  احلققان ـون فق فؽـ مطؾؼًو، بدبوغ مقتي

 هق مو إػ اخلؾؼي، ذم اهلرة دون ـون ممو أو ذفؽ، ذم يبوح ممو يعـل بوفزـوة أـؾف حيؾ أي ؾقف بوفزـوة حيؾ

 ظؾقف مو فؽ تبغ افػتقى افرضب هـو ؾنذن ذفؽ، خالف ظذ افػتقى افػتقى ذم كظرت إذا معروف،

 افػفؿ ذم جديدة شعي هـوك ظـدك يليت افرضب هذا ضبطً ؾنذا افعؿؾ ظؾقف فقس ممو ادتـ ذم افعؿؾ

 يؽقن أثور ـتى اخلالف ـتى إػ - إبقاب حتؽؿ أو افبوب حتؽؿ إمر هذا حتؽؿ مو بعد - ؾتـتؼؾ

 إصؽوٓت، ظـدك تظفر افعؿؾ ظؾقف فقس افؼقل هذا افؼقل، هذا مـ أؿقى افؼقل هذا أن إػ ؾفؿ ظـدك

ة هؾ مثال ذم ذفؽ، بغر وـذا، ـذا ؾقفو جوءت وأثور افػتقى؟ هبذه أو هبذا مثالً  يػتقن حوذا  ادرأ

 إذا ثؿ ؿقل؟ أي ظذ خيادشو أـثر ظـد افػتقى تعرف ٓ؟ أم افؼرآن تؼرأ  افـػسوء أو افؼرآن تؼرأ  احلوئض

 ؾـ ـؾ ذم يقجد وهق افػؼف، ذم جداً  مفؿ ظؾؿ هـوك ظـدك يبدأ ثوين، يشءٌ  ظـدك طفر أثور ذم كظرت

 إذا واؿعقوً  اشتشؽوفف ـون إذا يػفؿ أنف معـوه هذا مستشؽؾ اشتشؽؾ إذا شتشؽول،آ ظؾؿ وهق

 أهؾ مـ أحداً  شلل ؾنذا ـذا، حيتؿؾ افدفقؾ أن مع ـذا ظذ دل إثر أنّ  مع بؽذا؟ يػتقن حوذا اشتشؽؾ

 افؽبوئر بغ افػرق ؿوظدة" ؾروؿف" ذم افؼراذم ؿول وؿد إصؽوفف، ظـ وأجوب اإلصؽول ظـف أزال افعؾؿ

 ـذا، يؼقفقن ـقػ ؾفؿً مو تستشؽؾ أنؽ ادفؿ مـ -"كػسف ذم ظؾؿ اإلصؽول ومعرؾي" وافصغوئر

 مو حوذا هذه تشؿؾ افؼوظدة هذه افؼوظدة؟ ذـروا مو حوذا بؽذا؟ اظتـقا  مو فقش، فؽذا حمتؿؾ وافدفقؾ

 مـفو، بدفقؾ يستدفقا  ومل مقجقدة إدفي افسؾػ، ظـد مفجقرة ـوكً اشتدٓٓت هـو. بوفؼوظدة؟ شتدل

 هذا إدفي بتؾؽ ادسلخي ذم افسؾػ يستدل مل بلدفي اشتدفقا  ادعورصيـ بعض أو ادتلخرون أتك وحو

 مـ افـوس بعض بف واشتدل افػالين بوفدفقؾ وـذا ـذا مسلخي إػ اشتدفقا  مو افسؾػ حوذا حوذا؟ صؽولإ

 بعض أو ادشويخ بعض افعك هذا مـ افـوس بعض بف واشتدل بوفدفقؾ افسؾػ اشتدل مو افعك هذا

 يرشخ حتك هذا وحتؾ هذا حتؾ أخرى صؽوٓتإ مع ظـدك يتقفد صؽولاإل هذا حوذا؟ افعؾؿ ضؾبي
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ل وبؿعرؾي افػتقى وبؿعرؾي دفقؾف بؿعرؾي بتصقره افبوب يرشخ ذهـؽ ذم افبوب  بعد إخرى إؿقا

ل ومعرؾي مراتى هذه حغ  حيصؾ مو ادسلخي ظؽسً إذا. هذا وجقاب هذا وجقاب إخرى إؿقا

 افػؼفقي ادؾؽي فؽـ ـثرة بوخلالؾقوت معرؾي ظـدك ؾسقؽقن بؤثور مثالً  بدأت إذا ؾؼفقي، مؾؽي ظـدك

 إشوكقد ذم ؾقفو جوء ظم شـبحٌ مسلخي ـؾ ذم كظركو إذا مثالً  نٕ ؿؾقؾ فؾؿسوئؾ وحتصقؾؽ ضعقػي

 وافتوبعغ افصحوبي ظـ ورد ومو صحقح ؽر أم صحقح هذا وهل احلديٌ ـتى ذم أو وادصـػوت

 مو افصحوبي ظفد مـ ؿرب ظذ أثور ظفد مـ ؿرب ظذ ـوكقا  ظفدهؿ ذم وإئؿي ادسلخي تطقل شقف

 .أذهوهنؿ اصغؾً جداً  ـثرة ظؾقم ظـدهؿ

 وأخذت ذهوكـوأ صغؾً افتل افعؾقم مـ طفر ـؿ شـي وموئي أخػ أن إػ افثوفٌ افؼرن مـ مثالً  أن

 افطالب ؽوفى يعـل ذفؽ ظذ مرـزاً  يؽقن أن يستطقع ٓ افذهـ صور وفذفؽ إذهون، مـ مـف خراً 

زاً  يؽقن ـّ  جيى افذي وهذا أثور هل افغويي كؼقل كعؿ هلذا افصحقح افػؼف مـفو ومستخرج أثور ظذ ُمر

 ذم افعؾمء شؾؽف افذي افطريؼ تسؾؽ أن بد ٓ إفقف؟ تصؾ ـقػ وفؽـ وأثر وشـي ـتوب هق ؾوفديـ

 بعد ثؿ ـوفبـوء هذا جداً  ادختكة بودتقن بدأوا. ٓهتوآو افعؾقم ذم افتؿؽـ ؾقات بعد ةادتلخر يإزمـ

 احلـػقي ظذ واحلـػقي افشوؾعقي ظذ افشوؾعقي ظكهؿ ظؾمء بف يػتل موذا ؾرون افعك ؾتووى يرون ذفؽ

د يبدأون ثؿ  .أثور ذم وافـظر اإلصؽوٓت بنيرا

 .افػؼف ضؾى ذم افتدرج ـقػقي:  مسلخي* 

 ـتوب مثؾ مثالً  كدرس فق شـغ ظدة يقم ـؾ تدرشقف ذم وحيتؿؾ ؾقف، صؽ ٓ ممو يشء وهذا ضقيؾ افػؼف

 افطريؼي بوتبوع يسفؾ هذا شـغ إػ حيتوج وأنف ضقيالً  افػؼف ـقن وهق إمر هذا فؽـ ادستؼـع زاد

 :أتقي

 تلخذه افزـوة ـتوب مثالً  ؾتلخذ متـ تلخذ إبقاب بغ ختؾط مو حده ظذ بوب ـؾ تلخذ أن: أوًٓ 

 هـو اجلؿؾي تتصقر حتك وتـظر تؼرأ  مجؾي مجؾي تدرشف كػسؽ مع أو معؾؿ مع صفر ؾقف دمؾس فق وتػفؿف
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 ذم ادثول شبقؾ ظذ يؼرأ  خيادشو مـ أحد ذم ـون أو افزـوة ـتوب إػ معؽ وصؾ ؿد ادعؾؿ ـون إذا

 تؽقن أنً مـ بد ؾال أنً تؼرأ  أن وأردت ذفؽ يؿؽـ مل وإذا إمر فؽ جيري معف تستؿر ؾفـو افزـوة

 مو ـؾ تسلل صقئوً  اشتشؽؾً ـؾم ؾوئدهتو افصؾي هذه افػؼف أهؾ ـالم بعقن افذيـ افعؾمء بلحد صؾي ظذ

 أو هوتػل بوتصول أمو اإليضوح هذا يقضحؽ وهق تسلل ذهـؽ ذم اشتؼوم مو ترـقبقي تسلل ظبورة ؾفؿً

 افعؾؿ أهؾ مالزمي ظذ احلرص يؽقن أجضوً  ثؿ تتضح ادسوئؾ دمعؾ افصؾي وهذه اإليضوح هذا بؿالؿوة

 بسمع إٓ فؽ تتضح مو فؽـ ظؾقفو متر افػؼف ذم ـثرة مسوئؾ ذم ؿبؾؽؿ هذا جربـو ٕنف ـالمفؿ شمع ذم

 يعطقؽ أنف دمد تـوؿشف ادسلخي يـوؿش تؽؾؿ أهق ؾتقى ذم أو ـؾؿي ذم مثالً  إمو ؾقفو، افعؾؿ أهؾ ـالم

ءة بؿجرد أدرـتف مو ادسلخي هذه فػفؿ أو افبوب هذا فػفؿ مػتوح  .افؼرا

 .ذننؾ

 معقـوً  بوبوً  أو مثالً  افزـوة ـؽتوب معقـوً  ـتوب تلخذ يعـل مداخؾف بدون يؽقن افبوب أحؽوم: أوًٓ 

 ذم يلخذ افقؿً كػس وذم افزـوة ـتوب ذم مثالً  ؿرأ أ أنو يؼقل واحد مثالً  يعـل مداخؾف، بدون ؾتدرشف

 ظؾقف ؾتختؾط افطريؼي هبذا جيؿع ٓ ؾوفذهـ احلدود ذم ـتوب يلخذ افقؿً كػس وذم افبققع، ـتوب

 ؾفؿً، ظـدك مو وؿً ظذ مجؾي حررت وإذا مجؾي بتحرير تبدأ هذا ظذ ـتوبوً  مثالً  أخذت ؾنذا ادسوئؾ،

 .افسـقى بعد ثؿ افؾغي حقٌ مـ ومعـوه فػظ ـؾ معرؾي اجلؿؾ بتحرير أظـل

 افؾغي ذم حسوشوً  يؽـ مل إن ٕنف افؾغي، ذم حسوشوً  يؽقن أن بد ٓ بخصقصف افػؼف ذم افعؾؿ ضوفى

 ثؼوذم ـالم افػؼف ذم مثالً  تؽؾؿ ؾنذا افعؾؿ، ضوفى مع يضعػ وهذا افعؾؿ فغي ؽر ـالمف ذم اشتعؿؾ

 فف فػظ ـؾ أن ظذ وفسوكف ذهـف درب إذا فؽـ معف، افقاحد يضعػ هذا ظومو، ـالموً  ـلنف، مقظظي يعـل

 ؾنذن أخػوطف، يستعؿؾ حتك ؾشقئوً  صقئوً  يسبك يبدأ افزمـ، مرور مع أخػوطف يستعؿؾ أن ظذ جيتفد دٓفتف

 -4. احلؽؿ -3: ثؿ اجلؿؾي، هلذه افسـقى معرؾي -2:  ثؿ.  فػظ ـؾ ودٓفي افػؼفوء أخػوظ معرؾي -1: 

 ظؾقف اظتؿد افذي افدفقؾ تعرف ادفؿ مرجقحًو، يؽقن وؿد إمر كػس ذم راجحوً  يؽقن ؿد احلؽؿ، دفقؾ
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 مـ مجوظي ؾفؿ ظذ افدفقؾ مـ احلؽؿ اشتـتوج ذم ؿرحيي ذهـؽ يعطل افدفقؾ معرؾي ٕن احلؽؿ، هذا ذم

 .مذهبوً  أخذوه رضقه أو هذا صـػقا  افذيـ افعؾمء

 مو مثؾ: مثالً  يعـل مسلخي، ـؾ ذم وفقس ؿقيًو، ؿقًٓ  يؽقن أن بؼط ادسلخي ذم أخر افؼقل:  اخلومس

 ، اإلشالم صقخ اختقورات يذـرون هـو ظـدكو افػؼف يدرشقن افذيـ إوفغ اهلل رمحفؿ ادشويخ ذم ـون

 .ترجقح أو اشتدٓل بعدهو يؽقن وؿد

 شؿعً إذا بوختبور، كػسؽ إػ ترجع ذفؽ بعد افؽتوب مـ بوب مثالً  أخذت إذا خطقات، مخس هذه

تف أو ظومل وأ صقخ مـ معؾؿ مـ مثالً  افبوب رشح  رشيط بقاشطي شؿعتف أو افعؾمء أحد ؾقف وكوؿشً ؿرأ

 ؟ كػسؽ ختتز ـقػ. افبوب هذا ذم كػسؽ اختز ذفؽ بعد كحقه أو

 بـ افشقخ رشح أو ادربع افروض مثاًل، تعؾؼ أن تؼح، أن ذم ودمتفد افؼح ظـ جمرداً  متـ تلخذ

 تصقرهتو مسوئؾ ؾقف أنؽ مرة أول ذم شتؾحظ خره،آ إػ ؿوشؿ بـ حوصقي أو افبؾقفل حوصقي أو افعثقؿغ

 مو اخلطقط ظـدك اصتبؽً تتؽؾؿ أن أردت مسوئؾ ذم فؽـ ظـفو، رضقً جقدة ظبورة ـوكً وظبورتؽ ،

ءة حغ أنؽ مع اصتقؽً ظرؾً،  أنو:  تؼقل آختبور ؾؼبؾ آختبور ذم يليت مو مثؾ واضحي، ـوكً افؼرا

 هذا ظذ راجعً ؾنذا افػؼف، ذم ـذفؽ ظؾقؽ، ضوظً أو اشتشؽؾً آختبور جوء وحقـم ؾوهؿ، واهلل

 ؿقة تؼقى مدارـؽ تؼقى افطريؼي هبذا ؾشقئًو، صقئوً  فـػسؽ تؼققؿؽ ؾسقؽقن تؼح أن وحووفً افـحق

 .ذهـؽ

 .افعؾؿ بؾغي مسلخي ظـ تعبرك يؼقي افعؾؿ بؾغي مسلخي ظـ تعبرك يؼقى:  ثوكقوً 

 ظؾقفو يدل مو تذـر يعـل بودعـك، ؾتذـرهو ادسلخي إػ تليت ٓ إفػوظ ذم تحريوً مُ  فسوكؽ يؽقن:  ثوفثوً 

 ؟؟؟ بحسى ؾشقئوً  صقئوً  بؾغتف تعز بتعبره، ؾتعز افؾػظ ذم دؿقؼوً  تؽقن بؾ تػفؿ، مو بحسى
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 يؽقن حتك أخرى مرة تؽرر ثؿ تعقدهو مسوئؾ اشتشؽؾً كػسؽ ظـدك مـ مخسغ أخذت واهلل أنً

 ٓ ؾفـو ؾقفو، افؽالم ظذ تطؾع أن ذم رؽبي فؽ يؽقن مسوئؾ تلتقؽ هذا ظذ تسر وأنً هـو دربي ظـدك

 ديدكؽ يؽقن مو فؽـ ذفؽ، كحق أو ادجؿقع أو افػؼف، ذم ادغـل مثؾ ادطقٓت، إػ تذهى أن ذم بلس

 ـتى ادطقفي افؽتى ٕن حوذا؟ ،ؾتطوفعفو ختتورهو مسوئؾ ذم يؽقن هذا. ٓ.  تطوفع ـؾف افبوب ذم هذا

 حوذا؟ افسوئح، أو ادبسقط تـوول مـ أشفؾ ادجؿقع تـوول جمؿقظي، ـتى ادختكة وافؽـى شوئحي،

د، مـ أصعى ادغـل ضبعوً  ٕنؽ د يؼقل جيلء واحد واهلل افزا  ؾتؿق أدفي، ـؾف وادغـل ـده ظبورتف افزا

ؿع وفؽـ بسالشي، معف ت مثالً  بخالف مرٌض، ادبتدئ افعؾؿ فطوفى بوفـسبي ادغـل أن افقا  ادختكا

 ظذ يعقده احلك، ظذ يعقده افػؼفل افؽالم مع افتعومؾ مـ معقـي كقظقي ظذ افعؼؾ يعقد ادختك ٕن

 ؾقؽقن ذاك أمو افذهـ، حيؽؿ يعـل رشوط، ظذ يعقده وخز، مبتدأ ظذ يعقده ثالثي، فػظغ مـ افعبورة

ه افذهـ وادبسقط مبسقضو،  ؾقفو ادسلخي أن يتذـر إٓ ظـده يسبك مو ذفؽ بعد ثؿ يؿق بسفقفف، يؼرأ

ل،  يؼقل اهلل( ظػقػل) رمحف افرزاق ظبد افشقخ ـون وهلذا ظـده، يسبك مو واإلدراك افعبورة أمو أؿقا

 فالبتدائل ؾصـػ وفؾجومعل، وفؾثوكقي وفؾؿتقشط فالبتدائل أربعي ـتوبوً  افػؼف ذم صـػ ادقؾؼ،

 ؾالحظ ادغـل، فؾجومعل وصـػ افؽوذم، فؾثوكقي وصـػ ادؼـع، فؾؿتقشط وصـػ افػؼف، ذم افعؿدة

 .يشء بعدهو أحد يريد ٓ وافغـوة مغـل، ثؿ ـوذم ثؿ مؼـع، ثؿ ظؿدة،

ءة تسؾسؾ، ظـدك يؽقن أن بد ٓ افـحق، هذا ظذ يؿق بد ٓ هذا فؽـ  هذا دائمً، ادطقل ادغـل ذم ؾؼرا

 صؽوٓت،اإل بعض حيؾ شفوباإل ذم شفوبإ ؾقفو ادطقٓت ٕن ؟ حوذا. ؽؾط أجضوً  دائمً  وترـف ؽؾط،

 هذا تػفؿ ـقػ أحدًا، وجدت مو اتصؾً مثالً  ادسلخي؟ حتؾ ـقػ أصالً  تػفؿف مل ؿقل يلتقؽ ؾلحقوكوً 

ل مـ ؿقًٓ  تػفؿ مل إذا ادسوفي، ذم اخلالف إػ تذهى بخصقصف؟ افػؼف ذم افؼقل  افؽتى إػ اذهى إؿقا

د فؽ يتضح ادختؾػي إول بؿعرؾي اخلالف ذـر ؾقفو افتل  جمربي هذه اشتشؽؾتف، افذي بوفؼقل ادرا

 .هذا مثؾ حؾ ذم جداً  وكوؾعي
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 احلـوبؾي ـتى مراتى ـالم مثؾ ضقل إػ ظؾقفو افؽالم احتوج ربم فؽـ ُأخر أصقوء ظدة هـو حول ـؾ ظذ

 أحد ظـد مثالً  يـقع أن افعؾؿ فطوفى يسقغ وهؾ بقـفو؟ افدمٍ ـقػقي ـتوب، دون ـتوبوً  اختوروا حوذا

د مـ افعؾمء  أجقبي إػ حتتوج أصقوء ـؾفو هذه.. .  ـذا مـ افثوفٌ وظـد افسبقؾ مـور افثوين وظـد افزا

 . افؼدر هبذا كؽتػل افقؿً، مـ مزيد إػ حتتوج فؽـفو

 وصحبف آخف وظذ حمؿد كبقـو ظذ وبورك وشؾؿ اهلل وصذ وافسداد افتقؾقؼ وفؽؿ يل وظال جؾ اهلل أشلل

 .هلل واحلؿد. أمجعغ
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 ذم اخِلتوم ...

 ـ  اخلري. فؾعؿؾ افتَّطقيريي ادشوريع تـؿقي ذم معـو رشيؽوً  ـُ

 وفقي ادحدودة ٓبوز جمؿقظي رشـي  .(ُمعتؿد خزة بقً) افدَّ

 اإلفؽسوين افزيد :lapaz-group@live.com 

 حمؿد كبقـو هدي ؾقف ُمتَّبعغ، تعوػ فقجففتؽقن أظمفـو خوفصي  وأن، افؼبقل اهلل كسلل ☺. 

ورات ظذ وادُؼف ادؽتى ُمدير ادُسوظد ادُدير  افدَّ

 صوهغ حمؿد. م

11211115654217 

mshahin87@live.com 

 افداؽستوين ؽوزي/  افشقخ

11211115587559 

sual1430@yahoo.com 

  فؾؿزيد:كرجق زيورة مقاؿعـو وصػحوتـو 

o شؿل ادقؿع  group.com-http://lapaz افرَّ

o افػقسبقك صػحي https://www.facebook.com/lapazpage 

o افتقيس صػحي https://twitter.com/lapaz_group 

o راشوت افتَّؼورير صػحي  http://tqrir.wordpress.com/lapaz وافدِّ

 احلؿد هلل افذي بـعؿتف تتّؿ افّصوحِلوت

                                                           

i ٌمـؼقل مـ ُمـتديوت أهؾ احلدي. 

http://lapaz-group.com/
https://www.facebook.com/lapazpage
https://twitter.com/lapaz_group
http://tqrir.wordpress.com/lapaz

