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ُُِاًَْحْمدُُ َمُدٍُُُلِِلَ َََُُُنْ َخِؼَيُ َخْغِفُرٍَُُُووَس ْ ورُُِِمنُُِِْبلَِلَُُِوهَُؼوذَُُُووَس ْ يَاُُُشُ ئَاِتَُُوِمنَُُْأهُْفس ِ َُسُِّ

ًِيَا ا َِيَُُْوَمنَُُْلُُُُمِضيَُُفاَلُالَِلََُُُيِْدٍَُُِمنَُُْأْْعَ اِديَُُفاَلًُُْض لََُُالُنَُْأَُُوَأْشَِدَُُُلَُُُُ
ِ
الُا

ِ
ُا

َاُيَُُ)،ُكالُثؼاىلَُُوَرُسوُلَُُُغْبُدٍُُُُمَحَمًداَُوَأنََُُلَُُُُشًِمَُُالَُوْحَدٍُُُالَِلُُ ٍنََُُأَيه ُأَٓمٌُواُاََّلِ

ََُُِحَقُُالَِلَُُاثَُلوا الَُُثَُموحُنََُُوالُثَُلاثِ
ِ
َُُوَأهُْتُُْا َُِموَن َاُيَُُ)،ُوكالُثؼاىلُُ(ُمْس ُاًيَاُسَُُأَيه

يَُربَُكُُْاثَُلوا اُِمْْنَاَُوَذَََقَُُواِحَدةٍُُهَْفٍسُُِمنَُُْذَََلُكُُْاََّلِ َُنثِرياًُُرَِخاالًُُِمْْنَُماَُوتَرََُُزْوََجَ

يُالَِلََُُواثَُلواَُوِوَساءًُ َُُِثَدََساَءًُونَُُاََّلِ نََُُواأَلْرَحامَُُِت
ِ
ُكََُُْكنَُُالَِلَُُا َْ َ ُُػََ َُرِكِبًا ُوكالُ( ،

َاُيَُُ)ثؼاىلُ ٍنََُُأَيه َِحَُُْسِدًداًُُكَْوالًَُُوكُوًُواُالَِلَُُاثَُلواُأَٓمٌُواُاََّلِ اًَُكًَُُُْكًُُُْْط ًَُُكَُُْوًَْغِفرَُُْأْْعَ

ُتؼدُٔأماُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ(َغِظاميًُُفَْوزاًُُفَازَُُفََلدَُُْوَرُسوَلُُُالَِلًَُُُِععَُُْوَمنُُُْذهُوبَُكُْ
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ُمذُة ُُأئبُُو ُوماكل ُُحٌَفة ُاملؼمتدةُاًفلَُنخةُيفُامليلولُؤأمحدُواًشافؼي

وُ،ُ،ُاأٔلرتؼةُاملذاُةُىلػ ُاًفلِاءُغنُورويُ،ُواًشافؼيُوماكلُاٌََرُكولُُو

ةُمنُحزمُابنُادذَارُوُُو،ُُاًس بؼة 0ُُاًظاًُر

ذُةُمجِورُٔأُيُاًؼملُمنُاملذاُةُاأٔلرتؼةُوغريمهُٕاىلُُكالُاًش َخَُلدُامليجدُ:

ُدعبةُ ُيف ُذكل ًُفؼي ُنٌل ،ُ ُجبَوس ُتُْنٌل ًُفطي ،ُ ُخبعبخني ُاًؼَد ُيف ُخيعة ٔأهَ

:ُاخلعةُلكِاُ،ُدعبةُاإلمامُيفُالاسدسلاءُاملدوهةُُيفكالُماكلُ،ُضالةُادلؼةُ

ومُغرفةُوادلؼةُ،ُجيَسُفاميُتُْناُ،ًُفطيُفاميُتنيُاخُل عبخنيُِبلجَوسُواًؼَدٍنًُو

ُ ،ُ ُاًشافؼي ُوكال ُٔأنُيف ُاًس ية :ُ ُكال ُغخبة ُبن ُهللا ُغبد ُبن ُهللا ُغبَد ُغن :ُ اأٔلم

(ُ ُجبَوس ُتُْنٌل ًُفطي ُدعبخني ُاًؼَدٍن ُيف ُاإلمام ُدعبةُُخيعة ُونذكل )ُ كال

ُ ُحٌلػة ُدعبة ُولك ،ُ ُاحلج ُودعبة ،ُ ُاًىسوف ُودعبة ُالاسدسلاء كالُ،

واحلدًرُاًثاينٍُرحجَُاًلِاسُ:ُُساتقمؼَلاُػىلُاأٔلثرُاًُُاأٔلوظارُيفُهَياًشوَكينُ

ُ ُادلؼة ُػىل ُكول، ٍُىون ُفال ،ُ ُغرفت ُنٌل ُاتتؼي ُهللا ُغبد ُبن ُهللا ُُوغبَد منُ:

وكدُوردُيفُالجَوسُُ،نٌلُثلررُيفُاأٔلضولُُاًس يةُدًَالُػىلُٔأهناُس يةُاًييبُ

تنيُدعبيتُاًؼَدُحدًرُمرفوعُرواٍُابنُماخَُ،ُويفُٕاس يادٍُٕاسٌلغَيُبنُمسملُ

ُُض و ُُو ُُؼَف، ،ُ َُخاِبٍر َُغْن ُرواٍ ُما ُُو ُ ُماخة ُابن َدَرَجُُ:ُكَالَُُوحدًر

ُ ُالَِلِ َُُرُسوُل ُكَاَم ُُُثَ ،ُ ُكَْؼَدًة ُكََؼَد ُُُثَ ،ُ ُكَائًِما ُفََرَعَة ،ُ ى َُأْْضَ َُأْو ُِفْعٍر ُ،ًَْوَم
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كالُاًيوويُ،ُُوُواحلدًرُٔأوردٍُاأٔلًباينُيفُضؼَفُابنُماخَُ،ُوكالُغيَُ:ُمٌىر

ُوما :ُ ُاخلالضة ُاًؼَدُُيف ُيف ُخيعة ُٔأن ُاًس ية :ُ ُكال ُٔأهَ ُمسؼود ُابن ُغن روي

دعبخنيًُفطيُتُْنٌلُجبَوسُ،ُضؼٌَفُغريُمذطيُ،ُوملًُثبتُيفُحىٍررُاخلعبةُ

ُفذحّطيُمنُذكلُٔأنُمسدٌدُاخلعبخنيُ:،ُُيشءُ،ُواملؼمتدُفَُِاًلِاسُػىلُادلؼة

0ُ،ُوالكٌُلُضؼَفُنٌلُس بقُُحدًرُابنُماخةُ،ُؤأثرُابنُمسؼودُُ-1

وُاتتؼيُُ-2 0ُٔأثرُغبَدُهللاُبنُغبدُهللاُبنُغخبةُ،ُُو

0ُاًلِاسُػىلُادلؼةُُ-3

4-ُُ ُغثميني ُابن ُاًش َخ ُوذهر ُاملمخع ُاًرشح ُرمحَُُيف ُكال ،ُ ُتَ ُُُيخج ُكد ُراتؼًا ٔأمرًا

ُذاُماُمىشُػَََُاًفلِاءُرمحِمُهللأُأنُدعبةُاًؼَدُازًذانُُدعبخنيُ:ُوكول:ُُهللا

َُكنُ ُٔأهَ ُظاٍُر ،ُ ُهظر ُفَِ ُِٕبس ياد ُماخَ ُابن ُٔأدرخَ ُحدًر ُيف ُُذا ُورد ُأٔلهَ ؛

ٌلُثبنيُلُُ،خيعةُدعبخنيُ ومنُهظرُيفُاًس يةُاملخفقُػَهياُيفُاًطحَحنيُوغرُي

اأٔلوىلُثوخَُُملُخيعةُٕاالُدعبةُواحدةُ،ًُىٌَُتؼدُٔأنُٔأهنىىُاخلعبةُٔأنُاًييبُ

ٕاىلُاًًساءُووغظِنُ،ُفٕانُحؼَياُُذأُأضالُيفُمرشوغَةُاخلعبخنيُمفحمتيُ،ُمعُ

ذاُ ُُو ،ُ ُٕاٍهين ُاخلعبة ُوضول ًُؼدم ُودعهبن ُاًًساء ُٕاىل ُىزل ُٕامنا ُأٔلهَ ُ؛ ُتؼَد ٔأهَ

ِذاُُ،احامتلُ ىنُٔأرادُٔأنُخيطِنُخبطَطةُ،ًُو وُيمتئُأنٍُىونُاًالكمُوضَِنًُو

نُووغظِنُتبٔش َاءُذاضةُهبن دعبخاُاًؼَدٍنُس يةُ:ُُاٌَجيةُادلامئةكاًتُُو،ُُذهُر

ُغعاءُ ُغن ُداود ُؤأتو ُماخَ ُوابن ُاًًسايئ ُروي ُملا ُوذكل ،ُ ُاًؼَد ُضالة ُتؼد ويه
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ُ ُاًسائة ُبن ُهللا ُغبد ُُغن ُاًييب ُمع ُشِدت :ُ ُكىضُُُكال ُفٌَل اًؼَد

ُكال ُٔأنُُاًطالة ُٔأحة ُومن ُفََجَس ٌَُرعبة ُجيَس ُٔأن ُٔأحة ُمفن ُخنعة ُٕاان (

كالُاملطيفُرمحَُ:ُاأٔلوظارُهَيُمحَُهللاُيفُكالُاًشوَكينُُرُ،ًذُةُفََذُةُ(ُ

وكالُ ،هللاُثؼاىلُ:ُوفَُِتَانُٔأنُاخلعبةُس يةُ،ُٕاذًُوُوحبتُوحةُالجَوسًُِاُ

:ُ ُِبز ُابن ُكالُُىذاُ،َُكدلؼةُدعبخنيُخيعةُ،ُدعبخانُاًؼَدُدعبةُاًش َخ

ُػىلُثدلُاًيتُاأٔلحادًرُتؼظُيفُووردُ،ُادلؼةُػىلُاًؼَدُوكاسواُ،ُاًؼملُٔأُي

ُاًؼَدُٔأنُذكلُيفُواًؼمدةُ،ُضؼفُٔأساهَدُاُيفًُىنُدعبخنيُاًؼَدُدعةُٔأن

ُػىلُاًؼَدُضالةُكاسواُفاًؼٌَلءُ،ُاأٔلس بوعُغَدُوادلؼةُ،ٌَُؼامُاًؼَدُأٔلنُ؛َُكدلؼة

ُغَدُأٔلهناُ؛َُكدلؼةُدعبخانُاملرشوعُُوُُذاُ،ُدعبخنيُخفعبواُ،ُادلؼةُضالة

ُاًؼميُفَُِونذكلُ،ُاأٔلس بوعُغَدُوادلؼةُ،ُاًس يةُغَدٌُُلُاًؼَدانُ،ُاًس ية

وكالُُ،ُاًس يةُذالف،ُادلؼةُػىلُاًؼَدُكِاسًُؼضدٍُاَّليُاًضؼَفُِبخلرب

ُضاحلُاًفوزانُ: ُاكذرصُوٕاذاُ،ُاًؼَدُضالةُيفُدعبخنيُخيعةُٔأنُاًس يةُاًش َخ

ُغفاهةُموىسُبنُادلٍنُحسامُادلنخورُوكالُ،ُاًس يةُذاًفُفلدُواحدةُػىل

ُيفُٔأنُيلًُظِرُاَّلئُأنُاأٔلمرُوذالضةُ:ُاًلدسُخامؼةُوأٔضولُاًفلَُٔأس خاذ

ُمرُػىلُاأٔلمةُفلِاءُتَُْعيُوكدُاملخوارثُاًؼميُمنُُذاُؤأنُدعبخانُاًؼَد

0ُُُُحرنًًَُبغيُفالُواأٔليمُاًؼطور
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و ُوابنُحميَةُابنوادذَارُُ،ُوغامثنُُوْعرُبىرُٔأيبُاخلَفاءُغنُوهلهلُغعاءُكولُُو

و،ُُاًلمي وُادذَار،ُُوَلدًُوسفُؤأيبُؤأمحدُهمديُابنُكولُُو ُاًش َخُس َدُُو

0ُُساتقُواًش َخُاحملدثُاأٔلًباينُواًش َخُابنُغثمينيُ

ُأٔلنُ ُ؛ ُواحدة ُدعبة ُٕاال ُاًؼَد ًُطالة ًُُس ُٔأهَ ُٕاىل ُاًؼمل ُٔأُي ُتؼظ ذُة

ُ ُهللا ُرسول ُغن ُاًطحَحة ُُُاأٔلحادًر ،ُ ُواحدة ُدعبة ُٕاال ُفهيا ُكالًُس

ُ ُهللا ُرمحَ ُغثميني ُابن ٍُلوعاًش َخ ُُاًفذاوىُيف ُهللاُ: ُرمحِم ُاًفلِاء ُغيد املشِور

ُاملخفقُ ُاحلدًر ُيف ًُىن ،ُ ُُذا ُيف ُورد ُضؼَف ُحلدًر ،ُ ُازًذان ُاًؼَد ُدعبة ٔأن

ُ ُاًييب ُٔأن ُحصخَ ُُذاُُػىل ُيف ُاأٔلمر ُٔأن ُؤأرحو ،ُ ُواحدة ُدعبة ُٕاال ُخيعة مل

اًس يةُٔأنُحىونٌَُؼَدُدعبةُواحدةُ،ُوٕانُحؼَِاُدعبخنيُ:ُوكالُٔأًضًاُ،ُُواسعُ

ُ ُحرج ُُ،فال ُاًييب ُغن ُذكل ُروي ُكد ُُأٔلهَ ،:ُ ُاحلجوري ُُيىي ُاًش َخ ُوكال

ياُواحدةُ،ُدعبةُٔأهناُاًطواب ُفرهوسَُلَدُاًش َخُوكالمس خليُ،ُُُشًطُفهياًُو

ًَُثبتُُِملُواحدةٌُُدعبةٌُُاًؼَدُُُِدعبةَُُٔأنُُّاًؼٌَلءُُِكَْويَلُُِمنُاًطوابُٕاىلُفاأٔلكرُبُُ:

وُ،ُادلؼةُوَِئةُوسعِاُيفُالجَوُسُ ُوغامثنَُُوْعرَُُبىرُٔأيب:ُُاخلَفاءُغنُامليلولُُو

وَُحْزمٍُُوابنُُُاأٔلرتؼةُُُاملذاُةُُُػًََََُِماُذالفًاُ،ُُشؼبةَُُبنُُِواملغريةُُِوػًلٍُّ ُُو

ُخاءُٕاذإُاالُُّاًواحدةُٕاىلًُيرصفُاأٔلضيُيفُاخلُعبةُُِٕاظالَقُُأٔلنُُّ؛ُادلِورُمذُة

يَةُيفُوردُوكدُ،ُدعبخانُٔأهناُػىلُدًَيٌُ ُاإلظالقُُذاُمثيُوغرِيُاُاًطحَحةُاًس ه
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َُوَأيِبُُُهللاَُُِرُسولَُُِمعَُُاًِؼَدََُُشِِْدُتُ)ُُكالُُغباسُابنُحدًرُمنُخاءُنٌل

رَُُبَْىرٍُ ُمَُُُْوُغثَْمانََُُوُْعَ هونَََُُكهُواُفَُُكِه ُُاخلُْعَبةُُِكَْبيًََُُُطَ ُابنُغنُزبتُونذاُ،(

يَةُُ)ُُكالُُغخبةَُُبنُُِهللاُُِغبدُُِٔأثرُُُزبتًُوُهؼمُ،ُُهللاُغبدُُِبنُُِوخابرُُِْعر ُٔأنُاًس ه

ُماخَُابنُٔأدرخَُوماُ،(ُُجبَوسُتُْنٌلًُفطيُُدعبخنيُاًِؼَدٍنُيفُاإلمامُُُخيعةَُ

ىَُأوُُِاًِفْعرًَُُِْومَُُُهللاَُُِرُسولَُُُدَرجَُ)ُُكالُُخابرُحدًرُمن ُفََرَعةَُُاأَلْْضَ

ُفِجوزُاحلالُثغاٍرُػىلُاملخؼارضنيُادلًََنيُمحيٌَُزمُ،(ُُكَامَُُُُثَُُكَْؼَدةًُُكََؼدَُُُُثَُُكَائًِما

وُ،ُاأٔلدةلُتنيُمجًؼاُاأٔلمران ُالُضؼَفانُاحلدًثنيُالِكًَُُىنُ،ُاًرتحِحُمنَُأْوىَلُُُو

ُهبٌلُُُيخجُه ُُاًيوويُكال. ىنُ،ُيشءٌُُاخلُعبةُحىٍررُيفًُثبتُومل: ُفَُِاملؼمتدًُو

ُُاًطيؼاينُوكالُ،ُادلؼةُػىلُاًلِاس ُس: ًُلؼدُؤأهََُكدلؼةُدعبخانُٔأهناُفًَُِو

ؼهّلُُ،ُتُْنٌل ُوالُ،ُادلؼةُػىلُكِاًساُاًياسُضيؼَُوٕامناُُفؼهلُمنُذكلًُثبتُملًُو

قُ،ُِػََُخَُثُْدَركُُْملُكِاسُػىلُالاغامتدُٔأنُُّخيفى ًُؼدمُانُظُغريُحّصخَُوظًر

َة ُِبدلًَيُادلؼةُدعبخاُزبدتُٔأدرىَُجةُمنُوأٔلهَُ،َُجةُمنُفَُِاملؼىنُمؼلًو

ٍُُُاًِلَِاِسُُِذاَلِفُُػىََلُُزَبََتُُوَماُاأٔلضيُغنُدروًخا َُُِفََغرْيُ َْ َ وُ،ًَُُلاُسُُالَُُػََ ُصًُُّو

ُتؼدُٕاًلاغِاُحِرُمنٌَُؼَدُمغاٍرةُٔأحاكمٍُُمجةلُمنُادلؼةًَُزمُماٌَُزمُاًلِاس

اُوتؼدٍُاًزوالُكبيُضالهتاُوحوازُاخلُعبة ُاًاَلِزمُُُتََعيَُُوٕاذاُ،ُاأٔلحاكمُمنُوغرُي

ُفلدُ،ُِتيَِمَرةََُُغَرفَةًَُُومُُُِدعبةُويهُمْنأُأكربُُوُمباًُلاسُالًُِمَُُُثُُّ،ُاملَزومُُُتََعيَُ

ُففيُ:ُاملاخدُغبدهللاُبنُسَامينُاًش َخُوكال ،ُاًطحَحُػىلُواحدةًُُُدعبةًَُُكهت

ُواًظاُرُ،ُضؼَفُحدًرُذكلُيفُواملسدٌدُ،ُدعبخانُٔأهناُاًؼملُٔأُئُأنرثُكول
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ُواسعُفاأٔلمرُمْنٌلُٔأيُفؼيُومنُ،ُواحدةُدعبةَُكهتُٔأهناُاًطحَحةُاًروايتُمن

ُ ُأٔلحادًراُ:ُاًؼدٍنُش بابُأٔس ئةلُُشًطُيفُاًوادغيُملبيُاًش َخُوكال،

ُمنُحٌلػةُٔأحادًرُويهُدعبةُٕاالُفهياًُُسُاًطحَحةُاًؼَدُضالةُيفُاملخاكثرة

ُاًرشعُٔأنُفالجوابُ،ُادلؼةُػىلُثلاس:ُُاًشوَكينُكالُنٌلُكائيُكالُفٕانُاًطحاتة

ًُىن(ُُدعبة)ُُواحدةُدعبةُٕاالُخاءُماُ،ُواحدةُدعبةُٔأهناُفاًطحَحُ،ُثوكِفي

ُػىلُاًلِاسُومسبةٔلُ،ُواًواحدةُاخلعبةُػىلُثطدقُاخلعبةُٔأنُاًؼرتَةُاٌَغةُيف

ًُلُسوهناُالُوملاذاُواحدةُدعبةُٕاالُيهُماُاًىسوفُػىلًُلُسوهناُالُملاذاُادلؼة

اُػىل ُواحدةُدعبةُٔأهناُاًطحَحُفاملِمُ،ُواحدةُدعبةُفَُِوردُاَّليُمنُغرُي

ُُخشصُكلُكالُفٕاذاُ،ُادلًَيُورودًُؼدم ُٔأهناُمٌَُٔأًفِمُُهللاُرسولُدعبيا:

:ُُكالُٕاذأُأًضاًُُأٓدرُٔأمرُ،ُٔأمرُُذاُ؟ُواحدةُدعبةُٔأهناُمًٌَُفِمُٔأمُ،ُدعبخان

ًُُلولُمنُهخحدىُفاملِمُ،ُاًؼَدُدعبةُودعة ُٔأهَُُاًييبُغنُزبتُٔأهَ:

ُُكائيُكالُفٕانُ،ٌَُؼَدُدعبخنيُدعة اُكدُٔأهَ: ُاإلمامُوذهرُدزميةُابنُذهُر

ُٔأهناُاًفلِاءُدطوضاًُُاملبًٔفنيُمنُواحدُغريُوذهر(ُُاملزينُخمخرص)ُُيفُنٌلُاًشافؼي

ُُكالُدعبخنيُدعةُمنُثبدًعُوحولُ،ُدعبخان ُ ُٔأهَُهلولُٔأنُوس خعَعُال:

ُخيعة:ُُٔأكولُغرييُخيعةُٔأنُوتنيُدعبخنئُأدعةُتنيُذريتًُؤُأانُ،ُمبخدع

ُُدعبةُيهُوردُاَّليُأٔلنُ،ُٔأس متعُؤأانُغريي ُاحليُغبدُنخورادلُاًش َخُوكال،

ُحٌلُريُػَََُفاَّليُ:ُاخلرظومُجبامؼةُاإلسالمِةُاًثلافةُتلسمُاأٔلس خاذًُوسف

َُكبنُتؼضِمُوذُةُ،َُكدلؼةُجبَوسُتُْنٌلًُفطيُدعبخنيُاًؼَدُيفُٔأنُاًؼملُٔأُي
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ُاًييبُٔأنُاًس يةُيفًُثبتُملُٕاذُواحدةُدعبةُػىلًُلذرصُٔأهَُٕاىلُاًلميُوابنُحميَة

ُُسُ،ُدعبخنيُدعة ُحدًرُيفُنٌلُتذكلُثرصحيُاًثاتخةُاأٔلحادًرُيفًُو

ُُكالُُسؼَدُٔأيب ُ،ُاملطىلُٕاىلُواأٔلْضىُاًفعرًُومُخيرجُُُاًييبَُكن)

ُخَوسُواًياسُ،ُاًياسُملاتيُفِلومًُيرصفُُثُ،ُاًطالةُتًَُبدأُُٔيشءُؤأول

وضهيمُفِؼظِمُضفوفِم،ُػىل بٔمرمهًُو ًُُو ُاملسبٔةلُيفُٔأنًُؼملُوهبذاُ،ُػَََُمذفق(

دُاًش َخُُوكال،ُُاًرٔأًنيُتبٔحدُٔأذذُمنُػىلًُيىرُوالُسؼة ُاًبحريُمسفرُبنًُز

ُلُاًؼَدُٔأنُمنُوردُوماُ،ُواحدةُدعبةُاًؼَدُدعبةُٔأنُاًطحَحُيفُاًواردُٔأنُ:

ىنُ،ُضؼَفُحدًرُفِوُدعبخان ُاًياسُْعيُػَََُوحرىُامحدُاإلمامُمذُةًُو

ُ،ُواحدةُدعبةُٔأهناُاًطحَحةُفاًس يةُوٕاالُ،ُدعبخنيُخيعبونُٔأهنمُاًبالدُُذٍُيف

ُملاُواًسالمُاًطالةُػَََُتبٔهَُاًؼَدُضالةُيفُاخلعبخنيًُِاثنيٌُس خبٔوسًُىن

نُِبًًساءُخفعةُاهرصفُاًرخالُيفُدعة 0ًَُُذهُر

 اخلالصة والراجح 
ُذالضة :ُ ُامليجد َُلد ُاًش َخ ُ،ُالاحهتادُمسائيُمنُاملسبةٔلُٔأنُ:ُالجوابُكال

ُسُ،ُواسعُُذاُيفُواأٔلمر ةُاًس يةُيفًُو َُكنُوٕانُ،ُاملسبةٔلُيفُفاضيُهصُاًيبًو

ا ،ُُهظٍرُيفُاًس يةُٕاىلُٔأكربٍُراٍُماُاإلمامُفِفؼيُ،ُواحدةُدعبةُٔأهناُظاُُر

َُلدُو ُاًش َخ ُدعبةُُػُىسُحاجُكال ُحبثَ ُ:ُأٔمُدعبةُاًؼَدُيف ُمنُدعبخان

ُوهللاُيلًُظِرُ،ُػَهيإُاٍراداتُمنُٔأمىنُماُوٕاٍرادُاملذُبنئُأدةلُغرضُذالل
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ُاًطوابُٕاىلُٔأكربُواحدةُدعبةُٔأهنإُاىلُذُةُمنُكولُٔأنُ،ُِبًطوابُٔأػمل

ُ:ُاألٓثَةًُالغخباراتُوذكل

ُُٔأوال ُٔأنُحتمتئُأهناُمنُكِيُوماُ،ُواحدةُدعبةُٔأهناُمنُاًيطوصُظاُرُاغامتد:

ُملًُٔلضيُخماًفُاحامتلُجمردُفِوُ،ُادلؼةُورعبةُدعبخنيُِبخلعبةُاملرادٍُىون

0ُُادلؼةُدعبةُخبالفٍُرحجَُماًُبٔت

ُُاثهَا ُهوهَُيفُواحضُدًَيُاًراحةلُػىلُدعةُٔأهَُمنُُاًييبُغنُزبتُمأُأن:

ُفاحامتلُاًراحةلُػىلُكامئاُدعةُٔأهَُُيمتئُأهَُمنُكِيُوماُ،ُواحدةُدعبةُدعة

ُتؼظُيفُحممتالَُكنُٕانُُذاُتيُ،ُاأٔلرضُػىلُدعةُتبٔهَُاًلولُمٌَُؤأتؼدُ،ُتؼَد

ُالُٔأحِاانُذكلُفؼيُُتبٔهَُواًلولُ،ُٔأدرىُروايتُيفُملبولُغريُفِوُاًروايت

0ُُاملعَوبُيفًُلدح

ُ،ُمٌرباُخيرجٍُىنُملُُؤأهَُاملطىلُيفُاًطالةُٔأداءُمنُاًس يةُمنُػملُما:ُُاثًثا

ُالُاحلاًخنيُلكخاُويفُاأٔلرضُػىلُٔأوُاًراحةلُػىلُخيعةَُكنُٕاماُتبٔهًَُليضُفِذا

0ُُامليربُػىلُالجَوسٍُىونُوٕامناُ،ُخَوسًُخطور

ُأٔلهياُ،ُواحدُجشِدُفهياُاًؼَدُدعبةُٔأنُفَُِاَّليُغعاءُٔأثرُٕاىلُالاسدٌاد:ُُراتؼا

ُٕازباتُيفُكعؼاُمؼمتدُفِوُ،ُ-ُاإلرسالًُؼةلُ–ُاًيليُيفُاغامتدٍُػدمُسَميإُان

0ُُاملسبةٔلُٔأضيُيفُاخلالف
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ُُذامسا ُكائيًُؼرفُملًُلولُٔأنُاًرٔأيُُذاُغريُرٔأىُمنُتٍَُمتسمُمأُأنرثُٕان:

َُكنُممنُوغريمهُواملغريةُػًلُتَُكالُكدُٔأهَُثبنيُوكدُ،ُاًسَفُمنُاًلولُهبذا

وُ،ُاملطىلُٕاىلُامليربُخيرجُالَُكنُومنُ،ُراحَخَُػىلُخيعة ُٔأًضاُغعاءُكولُُو

و:ُُسادسا ُهليُغنُتؼدٍُومنُاًشافؼيُختَفُملاُػَهياٍُلؼاُاملسبةٔلُُذٍَُكهتًُو

0ُُادلؼةُػىلُوِبًلِاسُثثبتُالُتبٔحادًرُٕازباثَُٕاىلُثٌـًزواُوملاُ،ُفهياُاإلحٌلع

ًُظاُرُملؼارضخَُ،ُضؼَفُكِاسُادلؼةُدعبةُػىلُاًؼَدُدعبةُكِاسُٔأن:ُُساتؼا

ُوملُ،ُاًفوارقُمعُتيُاًفارقُػىلُكِاسُُوُونذكلُ،ُالاغخبارُفاسدُفِوُاًيص

قُوالُاًؼةلُوخَُمؼمتدٍوًُذهر ُاأٔلمرُُذاُمثيُيفُفاالغامتدُ،ُثطحَحِاُظًر

0ُُاأٔلكُسةُمنٍُىونُمأُأضؼفُمنُاًلِاسُػىلُاحملظُاًخؼبدي

فيها وادع ، والذي نراه إذن فاألمر 
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