
 

AFKĀR Journal of Islamic & Religious Studies 

Volume 4, Issue 2, December 2020, PP: 01-16 

E-ISSN 2616-8588; P-ISSN 2616-9223                   

www.afkar.com.pk; hjrs.hec.gov.pk 
                        

                                                                                                         Scan for download 
 

 هماذج مً الليم إلاوساوي في التصوز إلاسالمي
The Concept of Essential Human Values in Islam Discourse 

 

Badshah Rehman 
 

Assistant Professor, Department of Islamic Studies & Religious Affairs, 

University of  Malakand, Chakdara Dir (L) KP, Pakistan 
 

 

ARTICLE  INFO 
 

ABSTRACT 

 
Article History: 

Received 26 July 2020 

Revised 25 Aug.  2020  

Accepted 31Oct 2020 

Online 30 Dec  2020 

 

Allah, the Almighty has declared man to be His vicegerent on earth 

and has subdued the entire universe to him. Therefore, the primary 

theme of the Qur’ān is the human, his existence, his birth, his life, his 

death, and life after death, in short, every aspect of human life and all 

that makes his life livable on this earth. The article is based on the 

viewpoint that Allah has not only subdued the earth and all that is in 

it to man, but also, entrusted to him the responsibility of the safety 

and sustenance of the earth and the atmosphere. Alongside, He has 

enjoined upon man to supplicate and carry out His worship with 

humbleness. The research also presents conceptions of philosophers, 

intellectuals and scholars about the supremacy of man in the 

universe. The article brings into account multiple definitions and 

explanations of man given by scholars from various disciplines. A few 

essential values which are incorporated in the Qur’ān are discussed 

in this article such as man being a vicegerent of Allah on this earth 

and a creature worthy of high respect, his duties and responsibilities, 

the rights of man and the sources of his happiness and celebrations in 

the world and likewise. 
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 تمھیدال

فيل ش ئ في هزا الىحىد مسخش له، وؤلاوعان هفعه مدىس الزي هخدذر ِىه فى هزا البدث،ُى اإلاىلؤلاوعان هى 

م وله ًذوس خىله. ه  فيل ماالىحىد وله والذًاهاث ولها ما حاءث إال ألحله. واللشآن الىٍش م مىلِى وسد في اللشآن الىٍش

. فلزلً جخممً الففداث الخالُت مً "الىمارج ،او ًِ ش ئ ًخّلم به بإي ـىسة مً ـىسه ه ؤلاوعانمشهض ؤلاوعان ؤو 

مً اللُم ؤلاوعاوي في الخفىس ؤلاظالمي" وكذ رهشث بّن مً هزه اللُم في وبُّت ؤلاوعان و ـالجه باهلل وظابش 

لذًيُت وألاخالكُت التي جشجبي إسجباوا وزُلا بفىشجه ؤلاوعاهُت. وكذ إِخمذث في هخابت البدث اليابىاث في إواس اللُم ا

ِلى ما رهش فى هخاب هللا و ظجن الىبى ِلُه الفالة والعالم مخفلا جماما مْ الخفىس ؤلاظالمي بُّذا ؤن ًيىن مجشد 

ذ مً الخ ذ مً ؤلاواُل خٌى كمُت جخفه ِشك لىحهاث هٍش خاـت ؤو ِامت. ألامش الزي ًذفّه إلى اإلاٍض إمل واإلاٍض

ىْ الخماسة فيها، و ؤن  بالذسحت ألاولى بىـفه إوعاها ؤساد هللا ؤن ًيىن خلُفت في ألاسك ًخدمل معؤلُت ِماستها ـو

 ًجّل منها واخت ؤمً و ظالم و ِذٌ و مدبت مً ؤحل خحر ؤلاوعان في ول صمان و ميان. 

 مىهج البدث

 لبدث اإلاىهج الىـفى الخدلُلى. إظخخذمذ خالٌ هخابت هزا ا

 دزاسات السابلة

هما وّشف ؤن اللشآن ماحاء إال لهذاًت ؤلاوعان في ول حىاهب خُاجه، فىٍشا لٕاًت ؤهمُت هزا البدث إظخفذث مً 

م،بّن مً الىخب العجن، الىخاب:  بّن الىخب واإلافادس الذساظت فُما جخّلم بهزا اإلاىلُى منها: اللشآن الىٍش

حرها ؤلاوعان وال لُم في الخفىس ؤلاظالمى لذهخىس مدمىد خمذي صكضوق، والىخاب ،إخُاء ِلىم الذًً إلمام الٕضالى ٔو

 مً الىخب. 

 الهدف مً الدزاسة البدث

هزا البدث مً ؤهم اإلاباخث مً خُث ًترهض ِلى اللُم الّلُا ؤلاوعاهُت في الخفىس ؤلاظالمى، فمً ؤهم ؤهذاف هزا 

بّن اللُم الّلُا اإلازوىسة في اللشآن والعىت،ألن ؤلاخخىي ِلى حمُْ اللُم اإلازوىسة في  البدث هى: البُان والخبحن

الخفىس ؤلاظالمى ؤمش ـّب و ًىٌى الىالم لزلً إهخفُذ منها بّن اللُم.  بُان ؤهمُت و كُمت هزا ؤلاوعان )ؤألؼشف 

ا لىخابه  ِضوحل.  مً املخلىكاث( الزي ؤخخاسه هللا ظبداهه و حّالى ؤن ًجّله مىلِى

 سوال أو ألاطسوخة البدث

 مً هى مدىس الىحىد فى هزا اليىن؟

 الىحى ؤلالهى ًخجه إلى مً؟

م؟  ما هى مىلُى للشآن الىٍش

 ة فى التصوز إلاسالمىبيان لبعض الليم إلاوساهي

 ٌّبر اللشآن ًِ رلً بلٌى هللا حّالى:

 
 
ِلَُفت

َ
ْسِك خ

َ
ٌل ِفي ألا ِِ ي َحا ِ

ّ
 1ِإو

ت ؤن ججّل مً ؤلاوعان وهُال ًِ هللا في ألاسك لُدلم فيها إسادة هللا بئِماسها بالخحر اإلاادي إكخمذ اإلاؽِئت ؤلالهُ

ت حمّاء. و هزا ٌّجي ؤهه ًيبغي ِلى الىهُل ؤن ًلتزم بإوامش مىوله و إحخىاب هىاهُه، وؤهه  واإلاّىىي مً ؤحل خحر البؽٍش

 ُماث مىوله. ومً حاهب آخش فئن ِلى الىهُل ؤن ًخخلمالًجىصله بإي خاٌ مً ألاخىاٌ ان ٌعدبذ باألمش بُّذا ًِ حّل
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 :بإخالق مىوله في ول حّامالجه و إال لم ًىً ؤهال لهزه الخالفت. ومً هىا ًلٌى الخذًث الؽٍشف

 2جخللىا بإخالق هللا

لّذٌ بحن فئرا وان هللا كذ ؤمش بالّذٌ و هخب ِلى هفعه الشخمت، فئن ِلى الىهُل ؤن ًخخلم بخلم الشخمت، و ؤن ًلُم ا

الىاط، ختى ولى ِلى هفعه ؤو ِلى ألاكشبحن. و هىزا الؽإن في بلُت الففاث ؤلالهُت التي ًيبغى ِلى ؤلاوعان ؤن ًخمثلها. 

عحر ِلى هذاها، و ًخإس ى بيل ما جدمله مً مّاوى الخحر والجماٌ.وختى ًفل ؤلاوعان إلى هزه اإلاشجبت فئن ِلُه ؤن  َو

و باهلل و بالىاط وبالّالم الزي ٌِّؾ فُه، ألامش الزي ًؤدي إلى ؤن ًفبذ بدم ٌّمل ِلى إظخلامت ـالجه بىفعه 

ً. و هزا ما  ً الّذٌ، و ًضسُ الخحر الزي حّىد زمشجه ِلى آلاخٍش حذًشا بإن ًيىن وهُال ًِ هللا في ألاسك ًلُم فيها مىاٍص

  :هما وسد في الخذًثًيبغى ِلى هزا الىهُل ؤن ًفّله إلى آخش هفغ في خُاجه و إلى ًىم اللُامت، 

 3إن كامذ العاِت و في ًذ ؤخذهم فعُلت فئن اظخىاُ ؤال ًلىم ختى ٌٕشظها فلُفّل

 وللد كسمىا بني آدم

هفخ فُه سوخه وؤسجذ له اإلاالبىخه ومً  الزيإن هللا حّالى كذ هشم ؤوالد آدم ِلُه العالم الزي ًمثل الىُى ؤلاوعاوي 

مت:ؤحل رلً فمل هللا ؤلاوعان ِلى هثحر   مً مخلىكاجه هما حاء في آلاًت الىٍش

ْلَناُىْم  َن الطَّيَِّباِت َوَفضَّ َناُىم مِّ َّْن َخَلْقَنا تَ ْفِضيلً َوَلَقْد َكرَّْمَنا َبِِن آَدَم َوََحَْلَناُىْم ِف اْلبَ رِّ َواْلَبْحِر َوَرَزق ْ  4َعَلى َكِثرٍي ّمِّ

و وعاء بفشف الىٍش ًِ ؤحىاظهم و ؤلىانهم و مّخلذاتهم. وهزا والىشامت اإلالفىدة هىا ِامت ليل البؽش ظىاء سحاال 

م ال ًجىص له ؤن ًفشه فيها بإي ؼيل مً ألاؼياٌ. ومً حاهب آخش ال ًجىص ألخذ ؤن ًخّشك باإلهاهت  ؤلاوعان الىٍش

هاهت إلوعان آخش الزي هشمه هللا، ألن رلً ٌّذ ِذواها في خم هللا مً هاخُت، وفي خم الصخق الزي وكّذ ِلُه ؤلا 

خه و إسادجه، وجىىىي ؤًما ِلى  مً هاخُت ؤخشي. فهزه الىشامت خماًت إلهُت لئلوعان جىىىي ِلى إخترام ِلله و خٍش

ّت ؤلاظالمُت لىفعها  خه. ومً ؤحل لمان الخماًت ؤلالهُت لئلوعان خذدث الؽَش خله في ألامً ِلى هفعه و ماله و رٍس

.فهزه اإلالاـذ 5لىفغ، خفَ الذًً، اإلااٌ، الّلل، و خفَ اليعلملاـذ خمعت لخإهُذ هزه الخماًت و هي خفَ ا

الخمعت تهذف ولها إلى خماًت ؤلاوعان الزي هشمه هللا ظبداهه و حّال ى، و جمثل اللىاِذ ألاظاظُت لخلىق ؤلاوعان. 

خذاء ِل خذاء ِليها بإي خاٌ مً ألاخىاٌ. وكذ ؤزبذ دًيىا الخىُف ؤلِا ى شخق واخذ فالىفغ ؤلاوعاهُت ال ًجىص ؤلِا

م ًِ  ت ولها.و ٌّبر اللشآن الىٍش وئِخذاء ِلى ظابش البؽش ،و في اإلالابل حّل جلذًم الخحر لفشد واخذ مً ؤفشاد البؽٍش

 رلً بلىله: 

 
َ
ْسِك ف

َ
َعاٍد ِفي ألا

َ
ْو ف

َ
ْفٍغ ؤ

َ
ْحِر ه

َ
ا ِبٕ ْفع 

َ
َخَل ه

َ
ُه َمً ك هَّ

َ
ى َبِجي ِإْظَشاِبَُل ؤ

َ
ل َِ َخْبَىا 

َ
ًَ ه ِل

َ
ْحِل ر

َ
ًْ ؤ َخَل ِم

َ
َما ك هَّ

َ
إ
َ
ي

مَّ 
ُ
َىاِث ز ِ

ِّ َىا ِبالَب
ُ
ُهْم ُسُظل

ْ
َلْذ َحاَءج

َ
ا َول  ّ اَط َحِمُ ا الىَّ َُ ْخ

َ
َما ؤ هَّ

َ
إ
َ
ي
َ
اَها ف َُ ْخ

َ
ًْ ؤ ا َوَم  ّ اَط َحِمُ ا الىَّ ِثحر 

َ
 ِإنَّ ه

ىَن 
ُ
ْعِشف

ُ َ
ْسِك إلا

َ
ًَ ِفي ألا ِل

َ
َذ ر ّْ ْىُهم َب ّمِ

6 

م الزي  آخش في هزا الىحىد،  خلمبه ؤي  ًىشم ؤو ًخخقؤلاوعان لم ِضوحل  هللاخفق به ومً رلً ًخطر لىا ؤن الخىٍش

ألن ؤلاوعان هى اليابً الىخُذ الزي حّله هللا ظبداهه و حّالى خلُفت في ألاسك. ومً ؤحل رلً فئن ِلى ؤلاوعان ؤن 

م حُذا و ؤن ًدافَ ِلُه و ًخمعً به، و ًدمُه مً الّذوان ِلُه بإي ـىسة م  7.ً الفىس ًذسن ؤبّاد هزا الخىٍش

 علم إلاوسان ما لم يعلم

خُىما خلم هللا ظُذها آدم ِلُه العالم و هشمه بإن هفخ فُه مً سوخه و ؤسجذ له اإلاالبىت و صوده بّلم "ألاظماء ولها" 

بمّجى ؤن هللا كذ ظلخه بالّلم المشوسي الزي هى في خاحت ماظت إلُه لللُام باإلاهمت التي ادخشها هللا له ِىذما ًخلشس 
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ماسها. و ًخخلف هزا الٕلم جماما ًِ الّلم الزي ِلمه هللا للمالبىت هٍشا إلخخالف اإلاهمت اإلايلف هبى  وه إلى ألاسك إِل

مت: لحن ولزلً ِىذما ِشك هز الّلم ِلى اإلاالبىت هما حاء في آلاًت الىٍش  بها ول مً الفٍش

 
َ
ٌَ ا َلا

َ
یاإلاالبکت ف

َ
شَلُهم ِل َِ م 

ُ
ها ز

َّ
م آَدَم الاظماَء کل

َّ
ذكحنَوِل ـٰ ىُخم 

ُ
 8هبئىوی باظَماء ُهؤالِء ان ک

 وان سد اإلاالبىت ِلى رلً: 

ِلیُم الَخکیُم  َّ مَخىا ِاهً اهَذ ال
ّ
 ماِل

ّ
ىا الا

َ
لَم ل ً اِل

َ
ىاظبَداه

ُ
ال
َ
 9ك

وهزا الّلم الزي ظلر هللا به ؤلاوعان هى الّلم الزي ًدىاظب مْ كذساث ؤلاوعان و ملياجه، و هى الّلم الزي ًفُذ في 

سك و ـىْ الخماسة فيها، و هزا الّلم ال خاحت للمالبىت إلُه. ومً هىا ؤِلىذ اإلاالبىت ِذم مّشفاها به. فيل إِماس ألا 

مِعش ما خلم له. و ِىذما هٌض الىحى اللشآوى ِلى ظُذها دمحم ِلُه الفالة والعالم حاءث آلاًاث الخمغ ألاولى مؽخملت 

ً الّلم، و رلً في كىله حّالى:ِلى ألامش باللشاءة مشجحن، و ِلى ؤلاسؼاد بالّ  لم، و بالللم الزي هى وظُلت لخذٍو

َم 
َ
ل
َ
زی خ

َّ
ً ال  ِباْظِم سّبِ

ْ
َشؤ
ْ
َم الِاوَعاَن ِمً ِلٍم  oاك

َ
ل
َ
کَشم oخ

َ
ً الا م بالللم oِاكشاوسبُّ

ّ
زی ِل

َّ
 o10ال

م الزي ًدمل اإلاىهج ؤلالهى لئلوعان، وحّجى ؤًما كشا ءة الىخاب اإلافخىح و هى واللشاءة هىا بمّجى كشاءة اللشآن الىٍش

 اليىن الىبحر، هما حاء في كىله حّالى:

یؤمىىن 
ّ

ً كىٍم ال َِ س 
ُ
ز ٰیذ والىُّ

ٰ
ٕجى الا

ُ
ٰمىاث والاسِك وَماح ا فی العَّ

َ
ُشوا مار

ُ
ِل اهٍ

ُ
 11ك

و هىزا ألامش بالىٍش ٌّجى دساظت ما ٌؽمل ِلُه هزا اليىن مً آًاث إلهُت، و اهدؽاف اللىاهحن التى جدىم معحرجه، 

ت حمّاء.إن الذًً كذ حاء إلافلخت و  البخث ًِ ؤفمل العبل التي جممً خعً إظخٕالله مً ؤحل خحر البؽٍش

ت  ؤلاوعان ومً ؤحل خحره و ظّادجه في دهُاه و ؤخشاه، و بحن الخّلُم ألاٌو آلدم والىحى ألاخحر ملخمذ ظاسث البؽٍش

ىْ الخماسة ولىً رلً لم ًىً نها ماس ـو ت الًضاٌ خىىاث هبحرة في ظلم ؤلِا م ؤمام البؽٍش م ولً ًيىن. فالىٍش ًت الىٍش

ال،والىؽف ًِ آًاث هللا في اليىن و في ؤلاوعان ظىف ٌعخمش كُام العاِت. و مً الىاضر ؤن هزا الشبي الىزُم  وٍى

ت. ومً هىا وحذها اللشآن  بحن هزًً الخّلُمحن ًبحن لئلوعان مذي ألاهمُت الىبحرة للّلم ؤلاوعاوى في معحرة البؽٍش

م ًىص ي دمحم ملسو هيلع هللا ىلص بان ًذِىا سبه ؤلاظتزادة مً الّلم:   الىٍش

ا م 
ْ
ل ِِ ّبِ ِصْدِوي 

ل سَّ
ُ
 12َوك

مت ِلى ول معلم و معلمت، و هى فٍشمت الجلل  و جإهُذا مً ؤلاظالم ِلى فمل الّلم و ؤهمُخه حّل ولب الّلم فٍش

افت إلى ما ًىؽفه لئلوعان مً وظابل لخىىٍش الخُاة ِلى في ؤهمُاها ًِ فٍشمت الفالة والفىم والدج. فالّلم باإلل

م: -هزا اليىهب ألاسض ى فئن مً ؼإهه ؤن ٌّمم ؤلاًمان و ًشسخه فى الىفىط  هما ًلٌى اللشآن الىٍش

َ ََلُْم أَنَُّو اْلَْقُّ أََوَلَْ َيْكِف ِبرَ   13ُو َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َشِهيدٌ بَِّك أَنَّ َسُنرِيِهْم آََيتَِنا ِف اآلفَاِق َوِف أَنُفِسِهْم َحَّتَّ يَ تَ بَ َّيَّ

 إلاوسان واملسئولية

اإلاعئىلُت مً الففاث اإلامحزة لئلوعان. ولِغ مً حيغ ؤلاوغ إال البذ و ًدغ هفعه اإلاعٌؤ  بؽيل ؤوؤؼياٌ مخخلفت.  

ت هزا الؽّىس وول إوعان الزي ًيىن ظلُم الفىشة، صاد إلُه جلً اإلاعئىلُت. ولىً هزا ال ًمىْ مً ؤن جيىن خُىٍ

مخخلفت مً فشد إلى آخش. و هىان إسجباه جام بحن اإلاعئىلُت والممحر. والممحر بمّجى رلً الؽّىس اليامً في ؤِماكىا 

 .14".والزي له جإزحره الىبحر في جىحُه ظلىهىا الىحهت الصخُدت. ومً هىا وان الخىحُه الىبىي: "إظخفذ كلبً

ت  ت واُِت ال جترجب وجخاظغ اإلاعئىلُت ِلى كاِذة مً الخٍش الىاُِت، وهزا ٌّجى ؤن ول فّل ًفذس مً اإلاشء دون خٍش

ِلُه ؤي معئىلُت خللُت ؤو دًيُت. واإلاعئىلُت جالصم ـاخبها كبل ـذوس الفّل و ازىاءه و بّذه، و حّجى ؤن ـاخبها له 
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ّجى حّذ اإلاعئىلُت خاـُت شخفُت اإلاعخللت في الفّل ؤو الترن، وله ملذسة ِلى هفار ما وكشث فى إسادجه. وبهزا اإلا

ت وؤلاظخلالٌ والىشامت. واإلاعئىلُت في الخفىس ؤلاظالمى فشدًت، فال ًخدمل  مؽشفت لئلوعان ألنها مشادفت إلاّاوى الخٍش

 ؤخذ وصس آخش:

 
ٌ
َعَبْذ َسِهَُىت

َ
ْفٍغ ِبَما ه

َ
لُّ ه

ُ
 15و

ف اللابل:   وهىان دوابش مخخلفت للمعئىلُت وسدث فى الخذًث الؽٍش

ُخه، والشحل فى ؤهله ساُ و ولىم ساُ وو ُخه، فاإلمام ساُ و معئٌى ًِ ِس لىم معئٌى ًِ ِس

ُخها، والخادم ساُ فى ماٌ ظُذه و  ُخه، واإلاشؤة في بِذ صوحها ساُِت و معئىلت ًِ ِس معئٌى ًِ ِس

ُخه ُخه، وولىم ساُ ومعئٌى ًِ ِس   16.معئٌى ًِ ِس

ً فئهه ال ًىاظب له ؤن ًخمجى مً دون الىاط اإلاعئؤلُت وول روي الّلل ٌؽّش بإهه لىلم ًبالى معئىلُخه ججاه آلا   خٍش

ً فئهه ال ًجىص لى ؤن ؤهخٍش منهم ؤن ٌّذلىا فى خلى. فاإلاعئىلُت كابمت. وما هخبه هللا  بيعبت له. فلى لم اِذٌ في خم آخٍش

الزي ال إهشاه فُه. ومً هىا ِلى ؤلاوعان في ألاٌص ماهى إال حسجُل إلاا ظُفذس ًِ ول فشد مىا بئسادجه الخشة، و بئخخُاسه 

 ًخدمل ؤلاوعان اإلاعئىلُت واملت ًِ ول فّل ًفذس مىه ـٕحر هزا الفّل ام هبحر. كاٌ هللا حّالى:

ا یشه ٍة خحر  اٌ رسَّ ّمل ِمثلَ َمً یَّ
َ
ا یشه oف ٍة ؼشًّ ّمل ِمثلاٌ رسَّ  17َوَمً یَّ

 إلاوسان والديً

ت، وؤلاًمان ٌّذ فىشة ٌّذ الذًً ؤخذ اإلايىهاث الشبِعُت ليل الخماساث الت خ البؽٍش ى ـىّها ؤلاوعان ِلى مذي جاٍس

 كاٌ هللا حّالى: ؤـلُت في ؤِماق ؤلاوعان، وهزا ٌّجى ؤن ؤلاوعان مخذًً بىبّه:

َها ال تَ ْبِديَل ِِلَْلِق اَّللَِّ َذِلَك  يِن َحِنيًفا ِفْطَرَة اَّللَِّ الَِِّت َفَطَر النَّاَس َعَلي ْ يُن اْلَقيُِّم َوَلِكنَّ َأْكثَ َر النَّاِس ال يَ ْعَلُمونَ فَأَِقْم َوْجَهَك لِلدِّ  18.الدِّ

لشوحی فی ا الجاهب الجىاهب هزهومً حىاهب ؤظاظُت في وبُّت ؤلاوعان ال ًجىص إهمالها ؤو ججاهلها. -إرن–إن هىان 

الاظالم  تویّبرحج  .فی الاوعان مً ِلل وسوح وكلب تویؽمل الجاهب الشوحی کل اللىی اإلاّىىی. ملابل الجاهب اإلاادی

بلىله:إهه "الخغ العادط الزي ٌّبر ِىه بالّلل ؤو بالىىس ؤو بالللب او ماؼئذ ابىخامذ الٕضالی ًِ الجاهب الشوحی 

مىً جلعُم هزا الجاهب الشوحى إلى كعمحن: ؤخذهما ًخفل بالّلل ومجاله، وزاهيهما ًخفل بّالم 19مً الّباساث ٍو

فهم ؤلاوعان فهما ظلُما فئهه ال ًجىص إٔفاٌ ؤي حاهب في وبُّت ؤلاوعان ظىاء وان الشوح والىحذان. وإرا ؤسدها ؤن ه

ت  مه و حّله ـاخب شخفُت ظٍى مادًا ؤو سوخُا، ألن هزا الفهم اإلاخيامل له آزاس البُّذة في جشبُت ؤلاوعان و جلٍى

م ؤهمُخه لِغ هى ول مخىاصهت. وهزا الخىاصن مً ؼإهه ؤن ًؤدي إلى إكامت مفالر الذًً والذهُا مّا. فّا لم اإلاادًاث ٔس

ش ئ. فهىان فىق رلً ِالم الشوح اإلاخفل باهلل الزي هفخ في ؤلاوعان سوخه. والّلل في جامالجه و ِلىمه و فىىهه وظابش 

ؤِماله مذفُى بفىشجه إلى الخىلْ ما فىق ِالم اإلاادة. ومً هىا فئن الىكىف باإلوعان ِىذ ِالم اإلاادة ٌّذ كفىسا في 

ىه. وهزا الفهم اللاـش كذ ًؤدي باإلوعان إلى إهياس ِالم الشوح ولُت، ؤو ِلى ألاكل ًؤدي إلى فهم وبُ ّت ؤلاوعان و جيٍى

ذم ؤلاهترار به. وهىا ًٍهش ؤلالخاد فى ؼتى ـىسه و ؤؼياله. "ؤن ؤلىٍشة  الشوخُت ال جىلذ فى الىفغ إال خُىما  إهماله ِو

".ولىً هزه الىٍشة 20إلى ماوساء، فهى ؤوظْ الىٍشاث مجاال وؤبّذها مىلبا ًدعْ ؤفلها. فخجاوص اليىن بٍاهشه و باوىه

ت دًيُت ؤـُلت، وكذ ِبر اللشآن  الشوخُت او الذًيُت اإلاؽاس إليها جيبجى ِلى ماهى مشوىص بالفّل فى فىشة ؤلاوعان مً هِض

ُلت في آًت اإلاُثاق بلىله:  ت ألـا م ًِ هزه الجِز  الىٍش

 نن َبِِن آَدَم ِمن ظُُهورِِىْم ُذّرِي َّتَ ُهْم َوَأْشَهَدُىْم َعَلى أَنُفِسِهْم أََلْسَت ِبَربُِّكْم قَاُلواْ بَ َلى َشِهْدََن أَ َوِإْذ َأَخَذ َربَُّك مِ 
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 21تَ ُقوُلوْا يَ ْوَم اْلِقَياَمِة ِإَنَّ ُكنَّا َعْن َىَذا َغاِفِلََّي  

وؤزش العحر ًذٌ ِلى اإلاعحر وهزه ظماء راث ؤبشاج و  وكذ ظئل ؤِشابي هُف ِشفذ هللا؟ فلاٌ:" البّشة جذٌ ِلى البّحر

 " 22ؤسك راث فجاج، وبداس راث ؤمىاج. ؤفال جذٌ ِلى اللىُف الخبحر؟

ت التى ٌعخىُْ ول مىا  شابى كذ اِخمذ ِلى كاهىن العببُت، وهى مً اللىاهحن البذيهُت الفىٍش ومً الىاضر ؤن هزا ألِا

ِىاء. إن ول ش ئ فى هزا الىحىد ٌؽحر إلى خالم الىحىد. واإلاخإمل فى آًاث هللا  ؤن ًذسهها فى خُاجه الُىمُت دون مؽلت او

م إلى رلً:  في اليىن و في ؤلاوعان ظُدبحن له ًلُىا ؤن هللا حّالى هىالخم. وكذ ؤؼاس اللشآن الىٍش

َ ََلُْم أَنَُّو اْلَْ   23قُّ أََوَلَْ َيْكِف ِبَربَِّك أَنَُّو َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َشِهيدٌ َسُنرِيِهْم آََيتَِنا ِف اآلفَاِق َوِف أَنُفِسِهْم َحَّتَّ يَ تَ بَ َّيَّ

ت ؤـُلت فى هفغ ؤلاوعان، فئهه مً هاخُت ؤخشي ٌّذ لشوسة خُاجُت ال حعخلُم  ا و هِض و إرا وان ؤلاًمان ٌّذ ؤمشا فىٍش

فش الخذًث مً جمضق هفغ بعبب خُاة ؤلاوعان بذونها.ومً هىا هشي في ِاإلاىا اإلاّاـش ملذاس ما ٌّاهُه ؤلاوعان في الّ

الفشآ الشوحى، ألامش الزي ًجّله واإلاّلم بحن العماء وألاسك، لِغ لذًه ؤظاط ساسخ ًشهً إلُه، وال إًمان ًمؤل 

حىاهب هفعه بالعىُىت والىماهِىت. وهزا ًؤهذ لىا اسجباه ؤلاًمان باألمل اسجباوا وزُلا ال ًىففم. فاإلاؤمً ال ًمىً ؤن 

م ًِ رلً بلىله حّالى: ًُإط ؤو ًدعشب  ّبر اللشآن الىٍش  الللم إلى هفعه ؤو الؽً إلى كلبه. َو

 24َوالَ تَ ْيَأُسواْ ِمن رَّْوِح اَّللَِّ ِإنَُّو اَل يَ ْيَأُس ِمن رَّْوِح اَّللَِّ ِإالَّ اْلَقْوُم اْلَكاِفُرونَ 

 اليساء شلائم السحال

ها ؤولاِا ظِئت. فلم ًىً لها خلىق جدترم ؤو سؤي ٌعمْ، ِىذما حاءث ؤلاظالم واهذ ألاولاُ التى حِّؾ اإلاشاة في

فاهدؽلها ؤلاظالم مً هزه ألاولاُ العِئت، و ؤِلى مياهاها، وسفْ ِنها الىثحر مً الٍلم الزي واهذ جخّشك له، وحّلها 

ا سحاٌ و حؽّش بىُانها وإوعان مثل الشحاٌ ظىاء بعىاء، ولمً لها خلىكها اإلاؽشوِت. وكشس ؤلاظالم ؤن الىاط حمُّ

 وعاء كذ خللىا مً هفغ واخذة:

ُهمَ  َها َزْوَجَها َوَبثَّ ِمن ْ ن ن َّْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمن ْ ا َوِنَساء َوات َُّقواْ ا رَِجااًل َكِثريً ََي أَي َُّها النَّاُس ات َُّقوْا َربَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكم مِّ
 25 َكاَن َعَلْيُكْم َرِقيًبااَّللََّ  الَِّذي َتَساءُلوَن ِبِو َواأَلْرَحاَم ِإنَّ  اَّللََّ 

خباس ؤلاوعاوى ولِغ ألي منهما محزة ِلى آلاخش فى هزا الفذد. والىشامت التى مىدها  ان جماما في ؤلِا فالزهش وألاهثى مدعاٍو

 هللا لئلوعان فى كىله:

َّْن َخَلْقَنا تَ ْفِضيلَوَلَقْد َكرَّْمَنا َبِِن آَدَم َوََحَْلَناُىْم ِف اْلبَ رِّ َواْلَبْحِر َوَرَزقْ نَ  َن الطَّيَِّباِت َوَفضَّْلَناُىْم َعَلى َكِثرٍي ّمِّ  "26اُىم مِّ

ف الىبى ملسو هلآو هيلع هللا ىلص الّالكت بحن الشحل واإلاشؤة بلىله:  هى هشامت للشحل واإلاشؤة ِلى ظىاء. وكذ ـو

 27اليعاء ؼلابم الشحاٌ لهً مثل الزي ِلُهً باإلاّشوف

ابم ًىضر لىا اإلاعاواة والىذًت، والشحاٌ واليعاء ؤمام هللا ظىاء ال فشق إال فى الّمل الفالر الزي والىـف بيلمت ؼل 

م:  ًلذمه ول منهماهما ٌؽحر إلى رلً اللشآن الىٍش

ىایّملىن 
ُ
ىجضَیىهماحَشُهم باخعً ماکاه

َ
ه خٰیىة وّیبت َول ُىدییىَّ

َ
ل
َ
هثى وُهىمؤمً ف

ُ
ً رکٍش اوا ا ّمِ

الخ  ـَ  28َمً ِِمل 

م:وهللا    ٌعخجُب لذِاء اإلاشؤة هما ٌعخجُب لذِاء الشحل، وال ًمُْ الّمل الفالر ألي منهما هما ًلٌى اللشآن الىٍش

ن بَ ْعٍض فَالَّذِ  ن ذََكٍر َأْو أُنَثى بَ ْعُضُكم مِّ نُكم مِّ ِمن  يَن َىاَجُروْا َوُأْخرُِجواْ فَاْسَتَجاَب ََلُْم َرب ُُّهْم َأّّنِ اَل ُأِضيُع َعَمَل َعاِمٍل مِّ
ُهْم َجنَّاتٍ  ُهْم َسيَِّئاِِتِْم َوأُلْدِخَلن َّ َرنَّ َعن ْ ن ِعنِد ِدََيرِِىْم َوأُوُذوْا ِف َسِبيِلي َوَقاتَ ُلوْا َوقُِتُلوْا أُلَكفِّ ًً مِّ ََِْتَها األَنْ َهاُر ََ َوا ََْرِي ِمن   

ُ ِعنَدُه ُحْسُن الث ََّوابِ    29اَّللَِّ َواَّللَّ
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"بّمىم مً بّن" ًذٌ ِلى ؤن هال منهما مىمل لآلخش و ؤن الخُاة ال ًمىً ؤن حعخمش فى والخّبحر اللشآوى بلىله 

ىت الشحل فى ألاظشة و فى جشبُت ألاوالد.وال ًفىش ؤن جمبي خُاة ألاظشة  ؤلاججاه الصخُذ دون مؽاسهاهما مّا. واإلاشؤة ؼٍش

ً ألاظشة واوّىغ  ؤزش رلً ظلبُا ِلى ألاوفاٌ. وكذ خمل الىبى دون مؽاسهت ؤلاًجابُت مً الجاهبحن، وإال خشبذ مىاٍص

 ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  ِلى هال الزهش وألاهثى مً بجى البؽش هزه اإلاعئىلُت اإلاؽترهت ِىذما كاٌ:

اُ  ومعئٌى س  ولىم ""ًِ ِبذ هللا بً ِمش سض ي هللا ِىهما ؤهه ظمْ ظُذها الىبى ِلُه الفالة والعالم

ُخه فاإلمام ساُ وهى معئ ُخه واإلاشؤة في بِذ ًِ ِس ُخه والشحل في ؤهله ساُ وهى معئٌى ًِ ِس ٌى ًِ ِس

ُخه كاٌ فعمّذ  ُخها والخادم في ماٌ ظُذه ساُ وهى معئٌى ًِ ِس صوحها ساُِت وهي معئىلت ًِ ِس

 ٌ ُخه فيلىم  هؤالء مً سظٌى هللا ملسو هيلع هللا ىلص وؤخعب الىبي ملسو هيلع هللا ىلص كاٌ والشحل في ماٌ ؤبُه ساُ وهى معئى ًِ ِس

ُخه  30ساُ وولىم معئٌى ًِ ِس

و إرا وان بّن اإلاعلمحن اظدىادا إلى جلالُذ و ؤِشاف باولت ال ًلتزم بهزه اإلاىاكف ؤلاظالمُت هدى اإلاشؤة فئن رلً ٌّذ  

 حهال باإلظالم و ؤخيامه ؤو ظىء فهم لخّالُمه الىاضخت. 

 إلاوسان خلوق 

خ الاوعاوي والعاط الزي جشجىض ِلُه هزه الخلىق فى إرا هٍشها بففت ِامت إلى كمُت خلىق الا وعاهفي الخاٍس

لى  الخفىساث الّامت ججذ انها جذوس بحن ان جيىن مبِىت ِلى ؤظاط الخم الىبُعى، او الخّلُم الذًيُت ؤو ؤخالكُت، اِو

ل ؤظاط ولعى. وكذ جىىس مفهىم خلىق ؤلاوعان فى الفىش الاوعاوى  ِلي مذي كشون ِذًذة مً خالٌ ـ شاُ وٍى

داخل الجماِاث ؤلاوعاهُت، واهخهى ألامش إلى الخفىس الخذًث لهزا اإلافهىم، والزي ًشجىض بففت خاـت ِلى ألاظغ 

ش ألاوسبى.   واإلابادا التى هادي بها الخىٍى

ّت ؤلاظالمُت ؤن ملاـذها مىز واهذ جخمثل في كُام مفالر  إن مً اإلاّشوف ليل داسط للؽَش

اث الىاط فى الذًً والذهُا  مّا، وكذ سوعى فى ول خىم مً ؤخيامها إما خفَ ش ئ مً المشوٍس

ُت فى ول ملت،  الخمغ وهى: ) الذًً، الىفغ، الّلل، اليعل، واإلااٌ( والتى حّذ ؤظغ الّمشان اإلاِش

وإما خفَ ش ئ مً الخدعِىاث التى  جشحْ الي مياسم الاخالق وإما جىمُل هُى مً هزه ألاهىاُ بما 

 31.ٌّحن ِلى جدلله

جمثل خلىكا  -إرن -خفَ هزه ألاهىاُ اإلاؽاس إليها ٌّجى خماًاها مً ؤي إِخذاء ِليها. وهزه الخماًت خم ليل فشد، فهىو  

لئلوعان بيل ما جدمل هزه اليلمت مً مّجى. وجشحْ خلىف ؤلاوعان في ؤلاظالم بففت ِامت إلى خلحن ؤظاظُحن هما: 

ت. وول خلىف  م خم ؤلاوعان فى اإلاعاواة، وخله الخٍش ؤظغ اللشآن الىٍش ؤلاوعان الخشي جىبثم مً هزًً الخلحن. ٍو

ل البؽشي، و ؼمٌى الىشامت ؤلاوعاهُت ليل بجى آدم.  خم ؤلاوعان فى اإلاعاواة ِلى كاِذجحن ؤظاظِخحن هما: وخذة ألـا

ل؛خحن ؤؼاس إلى م كذ ؤهذ ِليها جإهُذا واضخا ال ًلبل الخإٍو ل البؽشي فئن اللشآن الىٍش ؤن الىاط حمُّا  ؤما وخذة ألـا

كذ خللىا مً هفغ واخذة. فال مجاٌ فى ؤلاظالم إلمخُاصاث وبُُّت لفئاث ؤو وبلاث ؤو ؤحىاط ؤو ؼّىب فى ملابل 

ت هزه الخلُلت هما حاء فى خىبت حجت الىداُ اإلاؽهىسة: ض وكذ ؤهذث العىت الىبٍى  ؼّىب ؤخًش

لناس: إن ربكم واحد، و إن أًكم واحد، أال ال فضل لعرىب على عجمى يها اًا ؤ"في بُاهه الخىُم -ملسو هيلع هللا ىلص–كاٌ الىبى 
وال لعجمى على عرىب، وال ألَحر على األسود وال ألسود على أَحر إال ًلتقوى، "إن أكرمكم عند هللا أتقاكم"،أال 

 32.ىل بلغت؟ قالوا: بلى َي رسول هللا قال: فيبلغ الشاىد الغائب
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ؤما اللاِذة الثاهُت  للمعاواة فهي ؼمٌى الىشامت الاوعاهُت ليل اللبؽش. وكذ مىذ هللا هزه الىشامت ليل الىاط بال  

 ،إظخثىاء لخيىن ظُاحا  مً الخفاهت والخماًت ليل فشد مً ؤفشاد ؤلاوعان، ال فشق بحن ٔجى و فلحر، و خاهم و مديىم

لىق الّامت ظىاء. و مً اإلاّلىم ؤن خم اإلاعاواة فى املجخمْ ؤلاظالمى مىفٌى فالجمُْ ؤمام هللا و ؤمام اللاهىن و فى الخ

 للمعلمحن و لٕحر اإلاعلمحن ِلى العىاء. وهىا حعشي اللاِذة اللاهىهُت ؤلاظالمُت:

لُهم ما ِلُىا  33لهم ما لىا ِو

مش الزي ٌّىى لخفىم وإرا واهذ خلىق ؤلاوعان الجشاعى بفىسة وافُت فى الّذًذ مً مىاوم الّالم ؤلاظالمى، ألا 

ت التهامه بخلىه مً خلىق ؤلاوعان، فئن ؤلاظالم لِغ معؤال ًِ اإلاماسظاث الخاوئت ختى و إن واهذ  ؤلاظالم الفـش

لُت و لِغ فى ظلىهُاث  ذ ؤن ًخّشف ِلى حّالُم ؤلاظالم الخلُلُت فلُبدث ِنها فى مفادسه ألـا جشجىب بئظمه. ومً ًٍش

 فمها ؤلاظالم سفما جاما. الخاوئت ؤو جفعحراث باولت ًش 

 إلاوسان واللغة

للذ ؤوّم هللا ِلى ؤلاوعان بىّمت اللذسة ِلى الىالم. وليل كىم لٕت ًخخاوبىن بها، و ٌّبرون بها ًِ ؤٔشالهم. واللٕت 

ىاث وألالفاً.  فها بإنها" ول وظُلت لخبادٌ اإلاؽاِش وألافياس" و ٌؽمل رلً ؤلاؼاساث وألـا بففت ِامت ًمىً حٍّش

ؽ ت هدُجت اهفّاالث اللزة ؤو ألالم. ولىً َو لت ِفٍى ىاث التى جفذس بىٍش ترن ؤلاوعان مْ الخُىان في ؤلاؼاساث وألـا

 لٕت ؤلاوعان جىفشد بإنها حّبحر ملفىد بإلفاً و ؤـىاث جىالْ الىاط ِليها و جخخلف باخخالف الؽّىب وألاصمان. 

م ًبحن لىا ؤن هزا ؤلاخخالف الىاكْ بحن الؽّىب فى لٕاتهم ٌّذ آًت مً آًاث هللا التى ال جلل ؤهمُاها و  واللشآن الىٍش

م  :دالالتها ًِ ٔحرها مً آلاًاث الىبري فى هزا الىحىد مثل خلم العمىاث وألاسك و فى رلً ًلٌى اللشآن الىٍش

َماَواِت َواأَلْرِض َواْخِتلُف أَْلِسَنِتُكْم َوأَْلَواِنُكْم ِإنَّ   34ِف َذِلَك آلََيٍت لِّْلَعاِلِمَّيَ  َوِمْن آََيتِِو َخْلُق السَّ

مت ِلى آًاث و دالبل ِذًذة و ؤخشي إوعاهُت، وهالهما مً آلاًاث البِىاث ِلى كذسة هللا ظبداهه  وحؽمل هزه آلاًت الىٍش

 و حّالى ِلى ؤهه هى الخم. وإرا وان الىاط مخخلفحن فى لٕاتهم فئن ِليهم ؤن ًجذوا وظُلت للخفاهم. وهزا لً ًخم إال

بخّلم بّمهم لٕت بّن ختى ًخمىً ؤن ًيىن هىان حّاسف و جىاـل فىشي وما ًترجب ِلى رلً مً الخألف والخّاون فى 

حمُْ املجاالث مً ؤحل خحر ؤلاوعان فى ول صمان و ميان. و هزا ًبحن لىا كُمت اللٕت وؤهمُاها فى خُاة ألافشاد 

لى ؤلاوعان لدعاِذه فى اللُام بمعؤلُت ًِ هزا اليىن الزي والجماِاث، وؤنها مً ؤحل الىّم التى ؤوّم هللا بها ِ

 ٌِّؾ فُه. 

 والريً آمىوا أشد خبا هلل

ً ؤلالهى لئلوعان فُه الىثحر مً آلاًاث الباهشة التى حّلها هللا مً دالبل كذسجه، والبدث فيها بئخالؿ مً ؼإهه  الخيٍى

ىه لِغ حعما و ِلال  ؤن ٌّحن ؤلاوعان ِلى الخىـل إلى ؤن هللا حّالى هى الخم و هى سب الّاإلاحن. وؤلاوعان فى جيٍى

فدعب، إهه باإللافت إلى رلً ًىفّل و ٌؽّش باللزة وألالم، ولذًه ِىاوف و اهفّاالث و ؤهىاء جخخلف ًِ ِملُاث 

الخفىس والخفىحر التى هى مً خفابق الّلل. والّىاوف حّذ ججاسب وحذاهُت. وكذ إِخاد الىاط ؤن ًىللىا 

ف"ِاوف ت وال ٌعخىُْ ؤن ٌعُىش ِلى هفعه. وهزا اإلاّجى العلبى ال ٌّبر جماما ـو ى" ِلى ؤلاوعان الزي ًىفّل بعِش

ت  ًِ الّاوفت فى ـىستها ؤلاًجابُت والتى مً ؼإنها ؤن جذفْ ؤلاوعان إلى ظلىن مّحن إصاء إوعان ؤو خُىان ؤو مجمِى

فاإلوعان كذ ًخّاوف مْ ٌصخق آخش ؤو مْ فىشة مً مً الىاط ؤو فىشة مُّىت، و رلً مثل ِاوفت الخب ؤو الىشه. 

ألافياس، وكذ ًىفش مً هزا الصخق ؤو جلً الفىشة. و هىد ؤن هلخفش خذًثىا ِلى ِاوفت الخب التى ًىٍش إليها فى هثحر 
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سان، إر مً ألاخُان هٍشة مخذهُت ال جخفم مْ ظمىها. و ًشي حجت ؤلاظالم الٕضالى ؤن املخبت ال جخفىس إال بّذ مّشفت و إد

ال ًدب ؤلاوعان إال ما ٌّشفه، ألن الخب مً خفابق الحى اإلاذسن. و ٌّشف الخب بإهه ًِ مُالن الىبْ إلى الص ئ 

اإلاللز، فئن جإهذ رلً اإلاُالن وكىي ظمى  بئظم آخش وهى الّؽم. والخب فى هٍش الٕضالى ؤهىاُ: فليل خاظت مً الخىاط 

ة فى بّن اإلاذسواث، ولهزا ًمُل الىبْ إليها، وحّذ مً املخبىباث ِىذ إدسان لبّن اإلاىحىداث، وليل واخذة منها لز

الىبْ العلُم. فلزة الّحن فى إدسان اإلابفشاث الجمُلت والفىس اإلالُدت الخعىت، ولزة ألارن فى الىٕماث الىُبت، ولزة 

ىسد الٕضالى فى هزا الفذد كٌى الشظٌى ـلى هللا ِلُه   و آله وظلمالؽم فى الشوابذ الىُبت وهىزا. ٍو

 35خبب ؤلى مً الذهُا اليعاء والىُب و حّلذ كشة ُِجى فى الفالة

 : سواح هما وسد فى الخذًثزم ًبحن الٕضالى ؤن املخبت كذ جخإهذ بحن شخفحن، ال بعبب حماٌ ٌاهش وال بمجشد جىاظب ألا  

 36ألاسواح حىىد مجىذة فما حّاسف مىها ابخلف وما جىاهش مىها اخخلف

 اس فئن ؤظباب الخب فى هٍش الٕضالى جشحْ إلى خمعت ؤظباب. و باخخف

 خب ؤلاوعان وحىد هفعه و هماله و بلابه. .1

 خب ؤلاوعان إلاً ؤخعً إلُه. .2

 خب ؤلاوعان إلاً وان مدعىا فى هفعه إلى الىاط و إن لم ًىً مدعىا إلُه.  .3

 خبه ليل ما هى حمُل فى راجه.  .4

 ً.خبه إلاً بِىه و بِىه مىاظبت خفُت فى الباو .5

 هزه الففاث اإلازوىسة إن واهذ  فى ؤكص ى دسحاث الىماٌ وان الخب ال بذ فى ؤِلى هماٌ الذسحاث. 

ف آخش إلى   وهزا الخب ال ًيىن مً حاهب ؤلاوعان هلل فلي، بل مً حاهب هللا لئلوعان ؤًما. و ٌؽحر خذًث ؼٍش

 37كؤن هللا إرا ؤخب ِبذا حّل ؤهل العماء ًدبىهه، وحّل له اللبٌى فى ألاس 

 إلاوسان وألاعياد

خُاة ؤلاوعان حّذ فى هزه الخُاة الذهُا ظلعلت مخىاـلت مً الىفاح فى مىاحهت الىثحر مً الّلباث التى جلف فى ظبُل 

جدلُم آماٌ و ومىخاث البؽش. وؤلاوعان بىبُّخه إرا خلم إهجاصا ؼّش بفشح ٔامش و ظّادة باللٕت. وختى ٌعخّذ 

ذ مً ِىاء الّمل و ًشفه فيها ًِ هفعه، و  لخدلُم إهجاص حذًذ فهى فى خاحت عتًر إلى وكفت ًلخلي فيها ؤهفاظه، َو

ذ فيها كلُال كبل ؤن ًخابْ ظحرة فى  ًتزود بصخىت حذًذة إلظخئىاف الّمل مً حذًذ. و هزه الىكفت حّذ مدىت ٌعتًر

م الخُاة. ومثل هزه املخىاث جمثل باليعبت للؽّىب ؤُِادا ًدخفلىن بها و ًبخهجىن، و ٌّبرون ًِ ظّادتهم بما  وٍش

ُاد جدذ الّذًذ مً ألاظماء، و فى  ذ فى اإلاعخلبل. وكذ ابخىش الىاط الىثحر مً ألِا جدلم، و ًإملىن في جدلُم اإلاٍض

الّذًذ مً اإلاىاظباث. وكذ جيىن هزه اإلاىاظباث دًيُت، ؤو ووىُت، ؤو ٔحر رلً مً مىاظباث. فهىان مثال فى الّذًذ مً 

ؤُِاد –ؤًما  -عمُاث ؼتى مثل ُِذ الشبُْ، ُِذ الؽىش، ؤو ُِذ الخفاد، ؤو ُِذ ألام، وهىانالذٌو ؤُِاد جدذ م

ش ؤو ؤلاظخلالٌ و رلً باإللافت إلى ؤُِاد الذًيُت هثحرة. وال جخلىا ؤمت مً ألامم مً ؤُِاد جدخفل بها و  كىمُت للخدٍش

تزاص بإمجادها و جلىٍت ِضابمها ِلى حّلً فيها ًِ فشخاها و إباهاحها، وجدفضها إلى وؽُي راهشتها و جش  ظُخ الثلت وؤلِا

ت إلى مثل  مىاـلت العحر هدى خحر ألامت و جلذمها و اصدهاسها. وهزه ولها ؤمىس إًجابُت حّبر ًِ خاحت ؤلاوعان الفىٍش

ُاد لخيىن ِىها لئلوعان ِلى التزود بىاكت حذًذة إلظخئىاف العحر و مىاـلت الىفاح. وهٍشا ألن ألا  دًان كذ هزه ألِا

حاءث إلافلخت ؤلاوعان ومً ؤحل خحره و ظّادجه فئنها كذ اؼخملذ ِلى ؤُِاد ًدخفل بها ؤصخاب ول ِلُذة جلبُت 
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ُاد خذدجه ألادًان و بّمها آلاخش خذده الىاط و حّلىا منها  ت لذي ؤلاوعان. وبّن هزه ألِا لهزه الخاحت الفىٍش

بت و ًخجاوب مْ هزه ؤُِادا دًيُت. ولم ٌؽز دًً مً ألادًان ًِ هزه الل اِذة. ومً هىا وحذها ؤلاظالم ًلبى هزه الٔش

الفىشة ؤلاوعاهُت.ومً ؤحل رلً وحذها الىبى ـلى هللا ِلُه و آله وظلم ِىذما كذم اإلاذًىت وحذ لذي ألاهفاس ًىمحن 

 ًلّبىن فيهما فلاٌ:

كذ ؤبذلىم بهما خحرا  ما هزان الُىمان؟ كالىا: ًىمان هىا هلّب فُهما فى الجاهلُت. فلاٌ: إن هللا

ىم الفىش  38مىهما: ًىم ألالحى ٍو

ىاث وألالّاب، وألالخان، واإلاشح، والتزاوس بحن ألاكاسب   ومً الىبُعى ؤن جدخفل ول ؤمت بإُِادها وحّلً ًِ رلً بالٍض

شوي ؤن ؤبا بىش سض ى هللا ِنهذخل ِلى إبيخه ِاةؽت ؤم اإلاؤمىحن اهنع هللا ىضر ووان ًىم ِ ذكاء. ٍو خان حٕىُان وألـا ىذما حاٍس ُذ، ِو

 بما جلاولذ به ألاهفاس ًىم بّار.فلاٌ: 

 39ؤمضامحر الؽُىان في بِذ سظٌى هللا؟ فلاٌ الىبى ملسو هيلع هللا ىلص: ًا ؤبا بىش إن ليل كىم ُِذ،وهزا ُِذها

 40لخّلم اليهىد ؤن فى دًيىا فسخت وؤوى بّثذ بدىُفُت ظمدتوكىله ملسو هيلع هللا ىلص:

اث ؤًما ؤن الىبى ملسو هيلع هللا ىلص كذ ظمذ للعُذة ِاةؽت ؤن حؽاهذ ألاخباػ وهم ًلّبىن بدشابهم فى ًىم ُِذ. ومً ومً اإلاشوٍ

رلً ًخطر ؤن ؤلاظالم دًً ًخجاوب مْ فىشة ؤلاوعان،وال ًشفن ؼِئا ًجلب لئلوعان العّادة في خُاجه. ومً هىا وان 

ُذألالحى بمثابت ميافإة لهم ِلى ما كامىا به مً ؤداء هزان الُّذان اللزان مىدهما هللا للمعلمحن وهم ا ُِذالفىش ِو

ماِليهم مً فشابن الذًيُت. فُّذ الفىش ًإحى بّذ ؤداء فٍشمت الفىم. ومً خم اإلاعلم ؤن ًفشح بإدابه لىاحبه 

 واهخفاسه فى هزا الؽهش ِلى ؼهىاجه و ؤهىابه. ولزلً ًلٌى الىبى ملسو هيلع هللا ىلص: 

 41ان فشخت ِىذ إفىاسه وفشخت ِىذ للاء سبهللفابم فشخخ

ؤما الُّذ الثاوى مىده ؤلاظالم للمعلمحن فهى ُِذ ألالحى الزي ًإحى ؤًما بّذ الفشآ مً سخلت ؤخشي سوخُت وبذهُت 

مً خم اإلاعلم ؤن ًدخفل بإداء هزا الىاحب و ًفشح باهخماله،  -ؤًما -مّا وهى سخلت الدج إلى بِذ هللا الخشام. وهىا

ؽا سهه سوخُا فى هزه الشخلت ول اإلاعلمحن فى حمُْ البلاُ الزًً تهفىا كلىبهم و جخم ؤسواخهم إلى اللُام بهزه الشخلت َو

اإلاباسهت. ومً ألامىس اإلاهمت التى ال ًيبغى ؤن حُٕب ًِ ألارهان ؤن ؤلاظالم ًبذؤ ؤلاخخفاالث بهزًً الُّذًً بخجمّاث 

ي ألاخىي بحن الىاط ًدبادلىن الاهاوى،و ٌؽاسوىن ٔحرهم مً الفلشاء سوخُت فى ـالة الُّذ. و بزلً ًيىن التراب

ُت جلشبا إلى  واملخخاححن في العّادة ببهجت الُّذ بما ًمىدىهه لهم ًِ وُب خاوشمً صواة للفىش ومً ـذكاث جىِى

 الة الُّذ. هللا، ومً هاخُت ؤخشي ًىزم اإلاعلمىن ـلاهم الشوخُت باهلل ظبداهه وحّالى فى مفخخذ ؤلاخخفاالث بف

ىت واإلاشح والترفُت ًِ الىفغ  ّبروا ًِ رلً بالٍض و إرا وان ؤلاظالم كذ ؤباح للمعلمحن ؤن ًفشخىا و ًبخهجىا بالُّذ، َو

في الخذود اإلالبىلت، فئهه ال ًجىص ؤلاهدشاف بهزه البهجت إلى ؤمىس ظلبُت جفعذها ظىاء وان رلً باإلظشاف فى جىاٌو 

لت جفِب ؤلاوعا ن بالخخمت وجمش بصخخه ؤو بّاداث و جلالُذ جثحر ألاخضان والهمىم ؤو بإفّاٌ جدىافى مْ ؤلاوّمت بىٍش

 حّالُم ؤلاظالم العمدت و كُمه الىبُلت التى تهذف ولها إلى خحر ؤلاوعان و ظّادجه فى دهُاه و ؤخشاه. 

 كيمة ألامً

وّمت ألامً التى بذونها ال ًمىً ؤن يهذؤ لئلوعان  مً ؤٍِم الىّم التى اوّم هللا بها ِلى ؤلاوعان فى هزه الخُاة الذهُا هى

–باٌ ؤو ٌؽّش باإلومئىان ؤو ًىّم باإلظخلشاس. ولً جخدلم هزه اللُمت الجلُلت إال إرا جىفشث إلى رلً ؤلاوعان خلىكه 

ّت اللىاهحن التى جدمى جلً الخلىق و جممً جدللها للفشد وامل -ؤلاوعاهُت جخمْ. ألاظاظُت. ومً ؤحل رلً كشسث الؽَش
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ّت مً اإلالاـذ ألاظاظُت فى  اث"،وحّلاها الؽَش ْ ؤلاظالمي ولمت "المشوٍس وهٍشا ألهمُت البالٕت، ؤوللذ ِليها الؽَش

ت  اث فى ـىسة خفَ الّلل والذًً واإلااٌ واليعل. وهزا ٌّجى ؤن الؽشوه المشوٍس ؤلاظالم. وحؽيل هزه المشوٍس

لى لخدلُم ألامً للفشد جخمثل فى ؤن ًيىن ؤمىا ِلى  لى ِلله الزي ًفىش به، ِو لى ِلُذجه التى ًذًً بها، ِو خُاجه، ِو

خذاء ِليها لى ؤظشجه. فاألمً ِلى الىفغ ٌّجى ِذم حىاص ؤلِا ما دام لم  -بإي ؼيل مً ألاؼياٌ -ممخلياجه الخاـت،ِو

ت فلي بل ًخّذاها إلى ًشجىب الفشد حشما مً الجشابم التى حعخدم الّلاب. و لم ًدذد ؤلاظالم إخترام إلى هفغ ؤلاوعاهُ

خذاء ِلى فشد واخذ بٕحر  ً الجيغ ؤو اللىن، ؤو اإلاّخلذ. ومً هىا حّل ؤلاظالم ؤلِا ول هفغ إوعاهُت بفشف الىٍِش

م رلً فى ـشاخت وولىح فى كىله حّالى:   خم بمثابت اِخذاء ِلى ؤلاوعاهُت ولها هما ًلشس اللشآن الىٍش

ْو 
َ
ْفٍغ ؤ

َ
ْحِر ه

َ
ا ِبٕ ْفع 

َ
َخَل ه

َ
ا َمً ك  ّ اَط َحِمُ ا الىَّ َُ ْخ

َ
َما ؤ هَّ

َ
إ
َ
ي
َ
اَها ف َُ ْخ

َ
ًْ ؤ ا َوَم  ّ اَط َحِمُ َخَل الىَّ

َ
َما ك هَّ

َ
إ
َ
ي
َ
ْسِك ف

َ
َعاٍد ِفي ألا

َ
 42ف

ب ختى ِلى مجشد الخخىٍف ؤو الاهذًذ ؤو   خذاء التى جخمثل فى اللخل فلي، بل ٌعخِى ولِعذ اللمُت جخّلم  باإِل

ت فى خاٌ خُاتها فلي، بل ًمخذ إليها فى خاٌ التروَْ بإي ؼيل مً ألاؼياٌ. وال ًلخف ش اخترام ؤلاظالم للىفغ البؽٍش

 مماتها ؤًما. 

ومً اإلاشوٍاث ًِ الىبى ملسو هيلع هللا ىلص فى هزا الفذد ؤهه وان حالعا راث ًىم مْ صخابخه فمشث ؤمامهم حىاصة 

 43كابال: ؤلِعذ هفعا؟فلام واكفا اختراما للمُذ. فلاٌ له بّن الصخابت إهها حىاصة ًهىدي.فشد 

ام ؤخذ ِلى الذخٌى فى دًً مً ألادًان ؤو الخشوج مىه،ألن ؤلاهشاه ِلى   ؤما ألامً ِلى الّلُذة فئهه ٌّجى ِذم حىاص إٔس

ت الّلُذة:   اِخىاق دًً مً ألادًان ؼإهه ؤن ًىلذ مىافلحن ال مؤمىحن, ومً هىا وان اإلابذؤ اللشآوى الىاضر فى خٍش

َشاَه ِفي ا
ْ
 ِإه

َ
يِّ ال

َ
غ
ْ
ًَ ال ُذ ِم

ْ
ؼ َن الشُّ َبحَّ ذ جَّ

َ
ًِ ك ً لّذِ

44 

ٌّجى ألامً ِلى الّلل لمان ؤدابه لىٌُفخه اإلاخمثلت فى الخفىحر وما ًشجبي به مً ِملُاث ِللُت. وهزا ٌّجى ؤهه ال ًجىص 

ت الشؤي والفىش ما دامذ ال جمش  إِاكخه ًِ ؤداء هزه الىٌُفت بإي ـىسة مً الفىس. ومً ؤحل رلً ًدمى ؤلاظالم خٍش

ً فى ول ما ًلىلىن ؤو ًفّلىن، ألن  مى لآلخٍش بمفالر املجخمْ وال ًالىٍام الّام للذولت، هما ًشفن ؤلاظالم الخللُذ ألِا

فى رلً إلٕاء للّلل الزي به جخدلم إوعاهُت ؤلاوعان. ومً ول رلً الزي رهشهاه ًخطر  لىا ؤهه إرا جىافشث للفشد 

ت خاح له  "ألامً" ِلى هزه اللىاِذ المشوٍس اإلالخت، فئن رلً مً ؼإهه ؤن ًىفش له ؤلاومئىان وؤلاظخلشاس فى خُاجه، ٍو

الفشؿ للؽٕل واإلاهً وؤلاهخاج وؤلابذاُ فى اإلاُذان الزي ًخفم مْ جخففه و كذساجه و مؤهالجه، و ًىّىغ رلً بالخالى 

 بؽيل إًجابى ِلى املجخمْ بإظشه. 

 كيمة الحسية

ت خم مً خلىق ؤلاوعان الت ه الخٍش ى الحذاٌ فيها والتى ال ًجىص اإلاعاط بها ؤو مفادستها دون وحه خم. و هلُن الخٍش

ت و فى اخخُاس  علبهم خلهم اإلاؽشوُ فى الخٍش شاله َو سخشهم أٔل هى الّبىدًت. ولِغ مً خم ؤخذ ؤن ٌعخّبذ الىاط َو

ذون دون لٕي ؤو إهشاه. ومً هىا واهذ ملىلت ِمش بً الخىاب هنع هللا ىضر:   ما ًٍش

 45متى اظخّبذجم الىاط وكذ ولذجهم ؤمهاجهم ؤخشاس

ولىً هزا الخم اإلاؽشوُ لئلوعان لِغ خلا مىللا،وال ًمىً ؤن ًيىن خلا مىللا.فاإلاشء ال ٌِّؾ وخذه فى هزا  

ت مثله جماما. ومً هىا وان البذ مً  الّالم، بل ٌؽاسهه فُه ٔحره مً الىاط الزًً لهم ؤًما خلهم اإلاؽشوُ في الخٍش

م، فيلهم فى رلً ظىاء بفشف الىٍش ًِ الخىفُ م دون فٍش م بحن هزه الخلىق، إر ال ًجىص ؤن ًخمخْ بهزا الخم فٍش

خباس ؤلاوعاوى وخذه هى إرا وان ألامش هزلً وهى هزلً بيل اإلالاًِغ  -ؤحىاظهم و ؤِشاكهم و مّخلذاتهم. فاإِل
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خش بذجت ؤهه خش و ؤن مً خله ؤن ًفّل ما ٌؽاء. ؤلاوعاهُت وألاخالكُت فئهه ال ًجىص ؤن ٌّخذي ؤخذ ِلى خم إوعان آ

ً و خلىكهم. وهزا ٌّجى ؤهه ال جىحذ فى  ت آلاخٍش صخُذ ؤهه خش ًفّل ما ٌؽاء ولىً ؤال ًيىن فى رلً اِخذاء ِلى خٍش

ت مىٍمت جىٍمها اللىاهحن واللُم ألاخالكُتوالذًيُت، و ًلىم املجخمْ  ت مىللت لئلوعان و إهما خٍش الىحىد خٍش

اًاها و خشاظاها. وكذ ولْ ؤلاظالم فى رلً كاِذة ِامت جدىم الّالكاث بحن الىاط فى هزا الفذد جخمثل والذول تِلى ِس

 فى ؤهه: 

 46ال لشس وال لشاس

ً بإي ؼيل مً  ً، فئرا حعبب فى لشس ما لآلخٍش فإي جفشف ًفذس مً ؤلاوعان البذ ؤن ًشاعى فُه ِذم المشس باآلخٍش

ً. إهىا فى ؤؼذ الخاحت إلى الّىدة إلى جلالُذها ألاؼياٌ فالبذ مً الىكىف فى  وحهه ومىْ خذوزه مشاِاة لخلىق آلاخٍش

لت، وكُمىا الىبُلت و ؤخالكىا التى بذونها لً وعخىُْ ؤن هدافَ ِلى جماظً مجخمّىا و حّاون ؤفشاده فُما بُنهم  الٍّش

 مً ؤحل خحر بالدها و جلذمها و اصدهاسها. 

 كيمة الوكت

م مً ؤهمُاها البالٕتفى خُاة املجخمْ و سكُه و جلذمه كُمت الىكذ، جلً اللُمت مً بحن اللُم اإلا يعُت في خُاجىاِلى الٔش

لت خاوئت. فىدً فى خُاجىا الُىمُت همُْ الىثحرمً ؤوكاجىا، ؤو بمّجى ؤدق هلخلها  التى هخّامل مّهالؤلظف الؽذًذبىٍش

شاس والت ذ، هما لى ؤن ؤوكاجىا ِذو البذ ان هلخله و هخخلق مىه. ومً و هبذدها و نهذسها فُما ال ًفُذ، مْ ظبم ؤلـا ـر

هاخُت ؤخشي فئهىا ال هفشق هثحرا بحن ؤوكاث الخذ و ؤوكاث اللهى، بل هخلي بُنهما، ألامش الزي ًجّل خُاجىا حعحر دون 

ً ِلى الّمل هٍام ًدىم ظحرها و ًمبي خشهاها. ومً اإلاىاٌش اإلاإلىفت ؤن ًشي اإلاشء الجمُى الٕفحرة مً الىاط  اللادٍس

جىخَ بهم اإلالاهى لُال ونهاسا و ًمُّىن اوكاتهم فُما ال وابل مً وسابه. وكذ ِبر الّالم الذمؽلى اإلاّشوف"حماٌ 

الذًً اللاظمى" ًِ خعشجه ِلى ؤوكاث الىاط اإلاهذسة دون وعى بلُماها بلىله: هم ؤجمجى ؤن ًيىن الىكذ مما ًباُ 

ت ألاظاظُت التى هبه إليها الذًً و  ألؼتري مً هؤالء الىاط ؤوكاتهم ألهفلها فُما ًفُذ. إن الىكذ كُمت مً اللُم الخماٍس

م لُبحن لىا مذي  خن ِلى ؤلالتزام بها و خعً الخفشف فيها، وكذ ؤكعم هللا بالىكذ الّذًذ مً آًاث اللشآن الىٍش

ًاث بالفجش وبالمحى و بالّفش و باللُل و ألاهمُت البالٕت لهزه اللُمت فى خُاة ؤلاوعان. وكذ حاء اللعم فى هزه آلا 

بالنهاس، وولها جمثل ؤحضاء مً الىكذ.وهللا ال ًلعم بص ئ دون ؤن جيىن هىان خىمت بالٕت وساء رلً ًشاد حّلُمها 

: الىكذ والعُف إن لم جلىّه كىًّ وهزلً الىكذ مً  للىاط.وفى ؤمثالىا الؽاةّت التى وسزىاها ًِ ألاظالف هلٌى

ى لشوسة ؼٕل ؤوكاجىا بالّمل اإلافُذ اإلاىخج، ؤو بالخّبحر اللشآوى بالّمل الفالر بمّىاه الىاظْ الؽامل رهب. وهزا ٌّج

ا، واإلاا كفذ به اإلاشء وحه هللا و  الزي ٌؽمل ول ِمل ًلىم به ؤلاوعان فى هزه الخُاة، دًيُا وان هزا الّمل ؤو دهٍُى

اء الزي ًماسط فُه ؤلاوعان وؽاوه فى الخُاة فئن رلً ٌّجى هفْ الىاط و دفْ ألاري ِنهم. وهٍشا إلى ؤن الىكذ هى  الِى

إسجباه كُمت الىكذ بلُمت الّمل. فالىكذ بال ِمل فشآ، والّمل ال ًمىً ؤن ًخم إال إرا وان هىان وكذ إلهجاصه. 

 الة والعالم:والفشآ فى خذ راجه ًمىً ؤن ًيىن وّمت، هما ًمىً ؤن ًيىن هلمت. ومً ؤحل رلً ًلٌى الىبى  ِلُه الف

 "47"وّمخان مٕبىن فُهما هثحر مً الىاط: الصخت والفشآ

فالزي ال ٌعخّملها فُما ًيبغى و فُما خللا مً ؤحله فلذ ٌلم هفعه. وبزلً جىللب الىّمت إلى هلمت. وؤلاوعان كذ 

ىلُخه ؤلاوعاهُت، و ؤن ؤِىاه هللا الّلل لُمحز به الخحر مً الؽش والىافْ مً الماس، وهزا ٌّجى ؤن ِلُه ؤن ًخدمل معئ

 ًبزٌ ؤكص ى الجهذ لىلْ ول ش ئ فى إواسه الصخُذ، و رلً باإلظخٕالٌ ألامثل ألوكاجه ختى ًىّم بدُاجه ِلى الىدى
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 الزي ًلُم باإلوعان.

 هتائج البدث:

تزاص بالىشامت ؤلاوعاه ُت فى الجُل وبىاء ِلى ما ظبم،هدً فى ؤمغ الخاحت إلى ٔشط واللُم ؤلاخترام والثلت بالىفغ وؤلِا

م فى جشبُت الجُل الجذًذ. و  الجذًذ. فلذ خلم ؤبىاءه لضمان ٔحر صماهىا،وهزا ما ًيبغى ؤن هذسهه حُذا و إال ؤخىإها الىٍش

هزا خىإ إن وكْ ظخدمل ألاحُاٌ وله وصسه. وظىيىن هدً معؤلحن ًِ رلً. ومً هىا فئن واحىبىا ان هشؼذهم إلى 

م واإلاىهج الصخُذ لهم بإهفعهم، وكذ ًخّثرون،ولىنهم وهبحن لهم  الىٍش ليهم ؤًما ؤن ٌؽلىا وٍش م، ِو مخاوش الىٍش

وفي خخما ظُنهمىن مشة ؤخشي لُىاـلىا العحر ِلى الذسب. وهىزا جخىاـل ألاحُاٌ و حعخمش الخُاة إلى خُث ؤسادهللا. 

به ؤحمّحن ، و بّذ: وان خخام هزا البدث هدمذ هللا ِضوحل و هفلى و وعلم  ِلى ظُذها سظٌى هللا و ِلى آله و صخ

ً والّلماء فى مخخلف الخخففاث، و فى ِفىس مً  ؤلاوعان وال ًضاٌ مدىس البدث والخفعحر لذي الفالظفت واإلافىٍش

ً و ؤن ًىفْ بىا ؤلاظالم و اإلاعلمحن.  الضمان. وفي الخخام ؤظإٌ هللا حّالى ؤن ًىفلىا في الذاٍس
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 الحواش ي والھوامش
ن الکشیم: 1

ٓ
 . 02/30اللشا

بهاوي 2  949، ؿ9، ج1974بحروث  ،داس الىخاب الّشبي ،خلية ألاولياء وطبلات ألاصفياء،ؤبى وُّم ؤخمذ بً ِبذ اللهاأـل
 296ؿ ،20ج ،2001بحروث، ،مؤظعت الشظالت ،سىدامل،بً خىبل ابى ِبذ هللا ؤخمذ بً دمحم 3
4  

ٓ
 . 17/70ن الکشیم:اللشا

 10، ؿ 2ج ،1997،بحروث ،داسابً ِفان ،املوافلات،إبشاهُم بً مىظىؽاوبي 5
ن الکشیم: 6

ٓ
 .05/32اللشا

 28، ؿ2004، مىخبت ألاظشة، بحروث، إلاوسان والليم في التصوز إلاسالمىدهخىس مدمىد خمذًضكضوق،  7
ن الکشیم: 8

ٓ
 . 02/31اللشا

ن الکشیم  9
ٓ
 . 02/32اللشا

ن الکشیم:الل 10
ٓ
 5الي 96/1شا

ن الکشیم: 11
ٓ
 . 10/101اللشا

ن الکشیم: 12
ٓ
 . 20/114اللشا

ن الکشیم: 13
ٓ
 . 41/53اللشا

ِبذ هللا بً ِبذ الشخمً  وداسمی، ابىدمحم 159، الشكم259، ؿ2، ج7991داسالىوً، سیاك، ، صىفاملؤبى بىش بً ؤبي ؼِبت،  14

 . 2515، الشكم7649، ؿ9، ج2222ّىدی ِشب، ظ، داس اإلإجي لليؽش والخىصَْ، املسىدكىذي العمش 
ن الکشیم: 15

ٓ
 . 74/38اللشا

 . 893، الشكم5، ؿ2ھ، ج1422داس وىق الىجاة، بحروث، ، الجامع الصحیذ، البخاسي الجّفي لؤبى ِبذهللا دمحم بً إظماُِ 16
ن الکشیم: 17

ٓ
 . 8و 99/7اللشا

ن الکشیم: 18
ٓ
 . 30/30اللشا

 . 289، ؿ4، ج1929، مىبّت مفىفى البابى الخلبى، بحروث،  إخياء علوم الديً،ٕضالىؤبى خامذ دمحم بً دمحمالىىظُال 19
ذ،الديًدهخىس دمحم ِبذاللهذساص، 20  . 86ؿ ،1980، داسالللم باليٍى
ن الکشیم: 21

ٓ
 . 07/172اللشا

  729، ؿ2226، بحروث، ، مؤظعت الشظالتشسح ألاصول الثالثة، ـالر بً فىصان 22
ن الکشیم: 23

ٓ
 . 41/53اللشا

ن الکشیم: 24
ٓ
 . 12/87اللشا

ن الکشیم: 25
ٓ
 .04/01اللشا

ن الکشیم: 26
ٓ
 .17/70اللشا

  779الشكم،719ؿ،7ج،7991، بحروث ،العجن، داس الٕشب الاظالمي،الترمزي دمحم بً ِِس ى ،ؤبى ِِس ى 27
ن الکشیم: 28

ٓ
 .16/97اللشا

ن الکشیم: 29
ٓ
 .03/195اللشا
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 ، داساخیاءصحیذ مسلم، . وؤبى الخعً معلم بً الدجاج الىِعابىسي اللؽحري 893شكم، ال5، ؿ2ج، الجامع الصحیذ،البخاسي  30

  7129، الشكم 7459، ؿ9، ج7991الترار، بحروث، 
  66ؿ  ، 7جاإلاىافلاث، ،الؽاوبى 31
اك ،مىخبت الشؼذ لليؽش والخىصَْ ،شعب إلايمانؤبى بىش ؤخمذ بً الخعحن البيهلي الخشاظاوي،  32   792، ؿ1، ج2229، ٍس
  969، ؿ7، ج2227، بحروث، داس إخُاء الترار ،مجمع ألانهس في شسح ملتلى ألابدس ،ِبذ الشخمً بً دمحمافىذي 33
ن الکشیم: 34

ٓ
 .30/22اللشا

 749، ؿ1، ج2227، بحروث ،مؤظعت الشظالت ،السنن الكبرى ؤبى ِبذ الشخمً ؤخمذ بً ؼُّباليعاةي الخشاظاوي،  35
 9996، الشكم 799، ؿ4، جالجامع الصحیذ، البخاسي  36
  2292، ؿ4، جصحیذ مسلم،والىِعابىسي142، ؿ9ج، الجامع الصحیذ،لبخاسي ا 37
ِجْعخاوي 38 ت، بحروث ،السنن، ؤبى داود ظلُمان بً ألاؼّث الّسِ  7794، الشكم295، ؿ7، ج2227، اإلاىخبت الّفٍش
 952، الشكم71، ؿ2ج، الجامع الصحیذ،لبخاسي ا 39
 24155م ،الشك949،ؿ47،جاملسىدخىبل، ابً 40
  1492، الشكم749، ؿ9ج، الجامع الصحیذ،لبخاسي ا 41
ن الکشیم: 42

ٓ
 .05/32اللشا

 7972، الشكم15، ؿ2ج، الجامع الصحیذ،لبخاسي ا 43
ن الکشیم: 44

ٓ
 .02/156اللشا

 182، ؿ 1959، بحروث، تالشظال تمؤظع، أخباز عمسلىىىاوي، ا بً مفىفی ِلى 45
ذ اللضوٍجي،  46 بذ هللا دمحم بً ًٍض  2947، الشكم114، ؿ2، ج2229، بحروث، ، داس اخُاء الىخب الّشبُتابً ماحةسيىابِى
 6472، الشكم11، ؿ8ج، الجامع الصحیذ،لبخاسي ا 47


