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 اٌّمعِخ

اؿُس هلل ايصٟ أْعٍ ايهتاب ع٢ً ضغٛي٘ قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚع٢ً آي٘ 
ايڀٝبري ايڀاٖطٜٔ يٝهٕٛ ع١ً ٱغتسا١َ اؿٝا٠ ع٢ً ا٭ضض بت٬ٚت٘ 

ٚقرلٚضتٗا دع٤ ٚادباڄ َٔ ايك٠٬، ٚبعٌُ اغيػًُري ؼي َؿاضم ا٭ضض 
تؿػرل نًُات٘ ؼي ضبٗا بأسهاَ٘ ٚغٓٓ٘، َٚٓ٘ إدتٗاز عًُا٤ اٱغ٬ّ َٚػا

ٜٚ٪نس إضتكا٤ اغيػًُري ؼي ، ٚتأٌٜٚ آٜات٘ سيا ٜه٤ٞ يًكًٛب ططم اشلسا١ٜ 
ٚؼي ، اغيعاضف ٚإنتػاب ايعًّٛ بتعاٖس ايكطإٓ ؼي ضزل٘ ٚنًُات٘ ٚسؿع٘ 

اهلل َٔ ٜطز : اؿسٜح ايكشٝض عٔ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ 
، ٚإؽاش نٌ آ١ٜ َٓ٘ ٚغ١ًٝ زلا١ٜٚ َباضن١ يتعاٖس (1) (ب٘ خرلاڄ ٜؿك٘ ؼي ايسٜٔ

ٖٚصا ، َعاْٞ ا٭خ٠ٛ بِٝٓٗ بكبػ١ اٱضيإ اييت ٫ تؿاضقِٗ ٚإزي ّٜٛ ايكٝا١َ 
ايعؿطٕٚ ٖٚٛ اؾع٤ اؿازٟ ( َعامل اٱضيإ ؼي تؿػرل ايكطإٓ)اؾع٤ َٔ

 .بكط٠َٔ غٛض٠ اٍ( 119-111)ٜٚتهُٔ تؿػرل اٯٜات
ٚدا٤ت نٌ آ١ٜ َٓٗا بكٝػ١ اؾ١ًُ اـدل١ٜ َع ايتبأٜ ؼي اغيٛنٛع 

َٓڀٛقاڄ ٚإؼازٙ َؿَٗٛاڄ بًشاظ عُّٛ اـدل ٚسلٍٛ ز٫٫ت اٱخباض ايكطآْٞ 
ٌََمْع َوبَْ طيعُّٛ ايٓاؽ تأزٜباڄ ٚإق٬ساڄ ٚبؿاض٠ ٚإْصاضاڄ، قاٍ تعازي

 .(2)صِ ٟ َلَ ِ ُِْٙ ِػجَْؽحٌة ِ ٌُِْٟٚ ا ٌَْجَبةِ 
ٚإبتسأت ٖصٙ اٯٜات بكٍٛ يؿطٜل َٔ أٌٖ ايهتاب غكٛم عامل 

اٯخط٠، ٚأختتُت بآ١ٜ تتهُٔ خڀاباڄ َٔ اهلل عع ٚدٌ يًٓيب قُس ق٢ً 
 :اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٚؾٝٗا َع ق١ً نًُاتٗا إخباض نطِٜ َٔ ٚدٛٙ

                                                           

. 6/186َػٓس أظيس  (1)
 .111غٛض٠ ٜٛغـ (2)
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تػؿٞ ضغايت٘ يًٓاؽ طيٝعاڄ ػيا ٜسٍ ع٢ً بًٛغٗا شلِ طٛعاڄ  :ا٭ٍٚ 
ايعك١ًٝ ٚاؿػ١ٝ بؿهٌ  ٙقاڄ ٖٚٛ ؾاٖس إناؼي ع٢ً َعذعاتٚقٗطاڄ ٚإْڀبا

َُ٘ٛ اٌَِّػٞ َأْؼقًََ َؼقٌَُُٛٗ طٖٚسا١ٜ َٔ اهلل، قاٍ غبشاْ٘
ِثبٌَُْٙعٜ َِٚظ٠ِٓ اٌْسَكِّ ١ٌُِْظَِٙؽُٖ َػٍَٝ اٌع٠ِِّٓ 

 .(1)....صُوِِّٗ 
ايؿٗاز٠ َٔ اهلل عع ٚدٌ إٔ ايٓيب قُساڄ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘  :ايجاْٞ 

ٖٛ ضغٍٛ َٔ اهلل يًٓاؽ، ٚإٔ ددل٥ٌٝ ٚاغڀ١ ًَهٛت١ٝ َباضن١ ٚغًِ 
ََٚأْؼقٍََْٕبنَ ٌٍَِّبـِ َؼقُٛالً ََٚوَفٝ طيًتٓعٌٜ ٚايٛسٞ، قاٍ تعازي

 . (2)صِثبَّللَِّ ش١ًَِٙعا
قبػ١ ايكسم ٚاؿل اييت تتكـ بٗا ضغاي١ ايٓيب قُس ق٢ً  :ايجايح 

 .اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ
يًٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ بٝإ قؿ١ ٬َظ١َ  :ايطابع 

 :ٚضغايت٘ ٖٚٞ ع٢ً ؾعبتري
ايبؿاض٠ ٚؾٝ٘ بٝإ يطظي١ اهلل عع ٚدٌ ببعج١ ايٓيب قُس ق٢ً  :ا٭ٚزي 

اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ خكٛقاڄ ٚإٔ ايبؿاض٠ ؼي اغيكاّ تؿتٌُ أَٛض ايسٜٔ 
ؾ١ٓ ٚايسْٝا ٚايعٛامل ايڀٛي١ٝ ايسْٝا، ايدلظر، ايبعح، اؿػاب، اؾعا٤ با

 .٭ٌٖ اٱضيإ
َٚعٓاٙ اٱخباض ٚايتشصٜط ػيا ؾٝ٘ ، اٱْصاض ٖٚٛ نس ايبؿاض٠  :ايجا١ْٝ 

اـٛف ٚا٭ش٣ ٚايهطض، ٌٖٚ ؽتل إْصاضات ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ 
ٚآي٘ ٚغًِ بعٛامل اٯخط٠، اؾٛاب ٫، ؾٗٞ أعِ ٚتؿٌُ اغيٛبكات ؼي ايسْٝا 

٠ ع٢ً اٱْصاض يتكسّ ايتش١ًٝ ٖٚٛ ٚاغيًٗهات ؼي اٯخط٠، ٚدا٤ تكسِٜ ايبؿاض
١َِّٓ طَٔ َكازٜل نٕٛ ايٓيب ٚضغايت٘  .(3)صَؼزًَّْخ ٌٍَِْؼبٌَ

                                                           

 .28غٛض٠ ايؿتض (1)
 .79غٛض٠ ايٓػا٤ (2)
 .107غٛض٠ ا٭ْبٝا٤ (3)
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ٚؾٝ٘ ْهت١ عكا٥س١ٜ ٖٚٞ إٔ ايبؿاض٠ اييت ٜأتٞ بٗا ايٓيب قُس ق٢ً اهلل 

عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ تهٕٛ ٚاق١ٝ َٔ ا٭ؾعاٍ اييت ػًب اـٛف ٚاؿعٕ، ٚتٓعٍ 
اٱْصاضات سيطتب١ ٚساٍ إناؾ١ٝ َٔ ا٭َٔ َع ايبؿاض٠ ايػه١ٓٝ ٚا٭َٔ ؾٝتًك٢ 

غيًه١ ايٓؿٛؽ ٚاٱسذلاظ َٔ ايصْٛب ٚاغيعاقٞ اييت دعًتٗا عٓسٙ ضغاي١ 
ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ َٚا ؾٝٗا َٔ ايبؿاضات، ٖٚٛ َٔ 

، (1)صالَ َضْٛ ٌة َػ١ٍَُِْْٙ َٚالَ ُُْ٘ ٠َسَْؿَُْٔٛ طعَُٛات قٛي٘ تعازي
٭مت، ؾتأتٞ أغباب ايػ١َ٬ َٔ اـٛف ٚاؿعٕ َٔ ؾاهلل ٜعڀٞ با٭ٚؾ٢ ٚا

 .ٚدٛٙ ٚأبٛاب َتعسز٠ َٔ ؾهٌ اهلل عع ٚدٌ
إٕ اهلل عع ٚدٌ ٫ ٜػأٍ ايٓيب قُساڄ عٔ ايهؿاض ٚاجملطَري،  :اـاَؼ 

ػيا ٜسٍ بايس٫ي١ اٱيتعا١َٝ ع٢ً قٝاَ٘ بتبًٝؼ ايطغاي١ ع٢ً أنٌُ ٚد٘، 
 ٚإقاَت٘ اؿذ١ ع٢ً ايهؿاض، 

ا٭ٚزي َٔ غٛض٠  ايبكط٠ ٭قٛاٍ أٌٖ ايهتاب ٜؿب٘ ؼي ٚشنط اٯٜات 
ْع٫ٚڄ ؼي َه١ بايٛعس ٚايٛعٝس ٚايتدٜٛـ، َع ايكطإٓ غٓدٝت٘ ف٧ أٍٚ آٜات 

ايؿاضم، ٖٚٛ إٔ إبتسا٤ غٛض ايكطإٓ سػب تطتٝب٘ بأسٛاٍ أٌٖ ايهتاب 
ٚأقٛاشلِ عٔ ْب٠ٛ قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٚاٱغ٬ّ َكس١َ ٚططٜل 

سهاّ ٚيٞ ٜتؿطؽ اغيػًُٕٛ ٯٜات ا٭سهاّ ٚايعٌُ بٗا ٚيٝكؼ غرل يبٝإ ا٭
اغيػًُري َٔ أٌٖ ايهتاب غيهاَري آٜات ايكطإٓ ٚز٫٫تٗا بعس إظاس١ أغباب 

٠َبَأ٠َُّٙب اٌؽَّقُُٛي  طقاٍ تعازي .ايؿو ٚآثاض اؾساٍ ٚاغيػايڀ١

. (2)صَثِّْ  َِب ُأِٔؿَي ا١ٌَِْهَ ِِْٓ َؼثِّهَ 
 
 
 
 
 

                                                           

 .62غٛض٠ ْٜٛؼ (1)
 .67غٛض٠ اغيا٥س٠ (2)
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ْٓ ٠َْعُضًَ َٚ طلٌٛٗ رؼبٌٝ َلبٌُٛا ٌَ

اٌَْدََّخ ِاالَّ َِْٓ َوبَْ ًُ٘ٛظا َأْٚ ََٔ بَؼٜ 
ِرٍْهَ َأَِب١ُُُِّْٔٙ ُلًْ َ٘بُرٛا ثْؽَ٘بَٔىُُْ ِاْْ 

 .111اٯ١ٜص ُوُٕزُْ َ بِظِل١َٓ 
اإلػؽاة ٚاٌٍغخ 

. عڀـ ع٢ً ٚز، ٚنُرل اؾُاع١ ٭ٌٖ ايهتاب: ٚقايٛا
ؾعٌ : ٜسخٌ باٍسطف ْؿٞ ٜٓكب اغيهاضع ٚحيكطٙ باٱغتل: ئ

. َهاضع َٓكٛب ،اؾ١ٓ َؿعٍٛ ب٘ َٓكٛب
ّٳ: ا٫ ؾعٌ َاض ْاقل، : اغِ َٛقٍٛ ؾاعٌ، نإ: ٕأزا٠ سكط، 

عڀـ ع٢ً : ٚ ْكاض٣أ ،خدلٖا: زل٘ نُرل َػتذل تكسٜطٙ ٖٛ، ٖٛزاڄإٚ
. ٖٛزاڄ

 .ؾاض٠ َبتسأإغِ إ: تًو
. َهاف ايٝ٘" ِٖ"بايه١ُ، ٚايهُرل  خدل َطؾٛع: أَاِْٝٗ

قُس ٚايؿاعٌ نُرل َػتذل تكسٜطٙ أْت ٜعٛز يًٓيب  ؾعٌ أَط،: قٌ
 .ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ

 .ؾاعٌ: َبين ع٢ً سصف ايٕٓٛ، ايٛاٚ ؾعٌ أَط: ٖاتٛا
 . َؿعٍٛ ب٘ َهاف، ٚايهُرل ايهاف َهاف ايٝ٘: بطٖاْهِ

ٚؾعً٘ ٚاؾٛاب قصٚف  داظّ ؾطط سطف :ٕ نٓتِ قازقريإ
. ٚايتكسٜط ؾٗاتٛا بطٖاْهِ

زي ٜٗٛز إٚزا سصؾت ايٝا٤ ايعا٥س٠، ٚقٌٝ ايٝٗٛز تٓػب أٟ ٜ٘ ٖٚٛزاڄ
ٟ ؼي ايٓػب، ٚقٌٝ أعطبت بايساٍ ٖٛزاڄ أبٔ ٜعكٛب ؾػُٝت ٜٗٛزاڄ ٚ

طيع ٖا٥س، ٚاشلٛز ؼي ايعطف ايتٛب١ ٜكاٍ ٖاز ٜٗٛز ٖٛزاڄ اشا تاب 
ٜا قاسب ايصْب ٖسٖس ٚاغذس : ٚضدع ازي اؿل، َٚٓ٘ قٍٛ بعهِٗ

زلٞ قّٛ َٛغ٢ ايٝٗٛز : غ٬ّنأْو ٖسٖس، ٚعٔ ايكازم عًٝ٘ اٍ
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يٝ٘ ٜعين إ، ٚايطدٛع ( )صِأَّب ُْ٘عَٔب ا١ٌَِْهَ طيكٛي٘ تعازي 

. اٱغ٬ّ
ؼي أَطٜٔ ا٭ٍٚ اـدل ٚايجاْٞ ايڀًب، ٚا٭ٍٚ ( ٚأ)تأتٞ : ٚ ْكاض٣أ

ٟ ##قػاّ َٓٗا اٱبٗاّ ٚايتٜٓٛع ٚاٱنطاب ٚسيع٢ٓ ايٛاٚ، نُا تأتأع٢ً 
٠ ا٫ ##٫ ٜسخٌ اؾٔ: ٕ ايٝٗٛز قايٛاأا شٙ اٯ١ٜ َٚعٓاٙ##َٚٓ٘ ٙ ،يًتؿكٌٝ

ئ ٜسخٌ اؾ١ٓ ا٫ ايصٜٔ ِٖ : اض٣ قايٛا##ٚ ٜٗٛزٟ، ٚايٓل##ايصٟ ٙ
. ْكاض٣، نُا ٜكًض إ تهٕٛ َٔ باب ايًـ ٚايٓؿط

زي ايتكسٜل إٚايصٟ ٜ٪زٟ  ،ٚايدلٖإ ٖٛ ايكٝاؽ اغي٪يـ َٔ ٜكٝٓٝات
. ٚقع ظٓاڄ ؾٗٛ اـڀاب١أشا إَا أ

از٠ ##اؿل ٜٚؿكً٘ عٔ ايباطٌ ايدلٖإ ٭ْ٘ ٜكري ّّ َا ضيٝع ##َٚٔ أٙ 
ٟ اق١ًٝ َٔ ##ٍ ٙ##إ ٙ##ٕٚ ايدلٙ##ٚض٠، ٚاختًـ ايًػٜٕٛٛ ؼي ٕ##ٚم

٭ْ٘  اّ اْٗا ظا٥س٠ ،ٜٚهٕٛ ٚظْ٘ ؾعٌ بهِ ايؿا٤ بطٖٔ ٜدلٖٔ بط١ٖٓ
. ؾٝهٕٛ ٚظْ٘ ؾع٬ٕ َٔ ايدلٙ ٖٚٛ ايكڀع َؿتل

 :١ٜ ٚدٛٙٚؼي َٛنٛع ٚغبب ٖصٙ ايتػِ ٚايٓكاض٣ قّٛ عٝػ٢
أخطد٘ إبٔ غعس ؼي  ْػبٛا ازي قط١ٜ ؼي ايؿاّ تػ٢ُ ْاقط٠ :ا٭ٍٚ

 .(2)طبكات٘ عٔ إبٔ عباؽ
ؼي يتكسٜكِٗ ٚإتباعِٗ ْٚكطتِٗ يعٝػ٢ عًٝ٘ ايػ٬ّ، ٚ:ايجاْٞ

زلٛا ايٓكاض٣ ْكاض٣ ٭ِْٗ : )سسٜح اٱَاّ ايطنا عًٝ٘ ايػ٬ّ
 .(ْكطٚا اغيػٝض

عٔ غ٢ ٚزعٛت٘ يٓكطت٘، ٚدا٤ ازلِٗ إقتباغاڄ َٔ ن٬ّ عٞ: ايجايح
ْكاضٟ إَٔ زلٞ ايٓكاض٣ ْكاض٣ يكٍٛ عٝػ٢ : )اْ٘ قاٍايكازم 

 (.زي اهللإ

                                                           

. 156غٛض٠ ا٫عطاف (  )
. 1/122ايڀبكات ٱبٔ غعس  (2)
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. (1)مٔ أْكاض اهلل،قاي٘ ايعٖطٟ:قاٍ اؿٛاضٜٕٛ:ايطابع 
. (2)يٓكط٠ بعهِٗ بعهاځ ٚتٓاقطِٖ بِٝٓٗ:اـاَؼ 
. (3)قط١ٜ ٜكاٍ شلا ْاقط٠ ؾٓػبٛا إيٝٗا ْعيٛا٭ِْٗ  :ايػازؽ 

إ أقشاب عٝػ٢ ٜػُٕٛ ايٓاقطٜري، ٚنإ ٜكاٍ ى :ايػابع 
. (4)ْػب١ إزي قطٜت٘ اييت ناْت تػ٢ُ ْاقط٠( ايٓاقطٟ)يعٝػ٢

ٚتًو آ١ٜ ؼي عامل ا٭زلا٤، ؾًِ ٜٓعٍ نٌ أقشاب ٚأتباع عٝػ٢ 
اغي٬ٜري َٔ أتباع عٝػ٢ ؼي أقڀاض  قط١ٜ ايٓاقط٠، ٚيهٔ ايتػ١ُٝ قاسبت

دا٤ ا٭َط اٱشلٞ بعٜاض٠  ا٭ضض، ٚيٝؼ ؾٝ٘ زع٠ٛ شلِ يعٜاضتٗا، إصيا
ِاَّ َأََّي َث١ْذٍ ُِٚضَغ ٌٍَِّبـِ طقاٍ تعازي، ٚسر ايبٝت اؿطاّ 

ؼي ايكطإٓ ( ايٓكاض٣)، ٚٚضز يؿغ (5)صٌََِّػٞ ِثجَىََّخ ُِجَبَؼًوب
َِب طأضبع عؿط٠ َط٠ ٚمل ٜطز بكٝػ١ اغيؿطز إ٫ َط٠ ٚاسس٠ بكٛي٘ تعازي

َْٔ َؽا١ًِّٔيب ٌََِٚىْٓ َوبَْ  َوبَْ ِاْثَؽا١ُُِ٘ ٠َُِٙٛظ٠ًّيب َٚالَ 

 .(6)صَز١ًِٕفب ُِكًٍِّْب
ٚايٓكاض٣ طيع ْكطاْٞ ٜٚڀًل ع٢ً نٌ َٔ ٜتعبس بٗصا ايسٜٔ، 
ٚضز ؼي ايكطإٓ شنط ا٭ْكاض ِٖٚ ايصٜٔ ْكطٚا ايٓيب قُس ق٢ً اهلل 

َٚاٌكَّبِثُمَْٛ ا ٌََُّْٛ ِِْٓ ط عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ قاٍ تعازي 

٠َبَأ٠َُّٙب طٚٚضز قٛي٘ تعازي  ،( )صاؼِ اٌَُّْٙبخِِؽ٠َٓ َٚا َٔنَ 

ُٕٛا ُوٛٔٛا َأٔ َبَؼ  َِّ  بكٝػ١ اٱط٬م  ( )ص  اٌَِّػ٠َٓ َ َِ
                                                           

. 1/147ايهؿـ ٚايبٝإ أْعط  (1)

. 2/144ؾػرل ايڀدلٟ ت (2)

. 1/167ايهؿـ ٚايبٝإ  (3)

. 2/144تؿػرل ايڀدلٟ  (4)

. 96غٛض٠ آٍ عُطإ  (5)

. 67غٛض٠ آٍ عُطإ  (6)
. 100غٛض٠ ايتٛب١ (  )
. 14غٛض٠ ايكـ (  )
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يهٌ َ٪َٔ ؼي نٌ ظَإ بُٝٓا ٚضز ْعت ايتؿطٜـ ٖصا يًشٛاضٜري ؾكط 

لبي اٌسٛاؼ٠ْٛ ٔسٓ أ بؼ طزٕٚ عا١َ ايٓكاض٣ 

. ( )ص… 
٭١ًٖٝ ٭ٕ ٜهٕٛ ؾاغيػًُٕٛ ٚضث١ اؿٛاضٜري ٚنٌ َِٓٗ ضيتًو ا

َٔ قبٌ ْؿط َٔ خاقت٘  اڄنإ ْكطناؿٛاضٜري، أٟ إ ْكط عٝػ٢ 
، ٚاٯٜات ايكطآ١ْٝ تجبت ْكط اغيػًُري باٱضيإ ٚايتكسٜل بٓبٛت٘ ٚاتباع٘

ٚقس ػػس ٖصا ايٓكط باغيٛاظب١  ،يًٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ
سؿعاڄ ٚقطا٠٤  سهاّ ٚايعبازات ٚتعاٖس ايكطإٓع٢ً َا دا٤ ب٘ َٔ ا٭

. ٚعًَٛاڄ
ٚايتُين قٍٛ ايكا٥ٌ غيا مل ٜهٔ يٝت٘ نإ نصا  ،١َٝٓأع #اْٞ دِ##ٚا٭ّ

ٚيٝت٘ مل ٜهٔ نصا غيا نإ، ٚاغي٢ٓ طيع ١َٝٓ ٖٚٛ َأخٛش َٔ اغيٓا ٖٚٛ 
. ايكسض ٭ٕ قاسب٘ ٜكسض سكٛي٘ ػيا ٜتُٓاٙ ٜٚؿتٗٝ٘ ٜٚطدٛ سكٛي٘

سازٜح أٟ ٕ ٜت٢ُٓ ا٭سٝاْاڄ بعٓٛإ ايهصب ٜٚٴكاٍ ؾ٬أٚايتُين ٜطز 
ٝٵٔ ٖٚٛ ايهصب ٚقاٍ )ٚؼي يػإ ايعطب . ٜؿتعًٗا ٖٚٛ َكًٛب َٔ اغيځ

أٖصا ؾ٤ٞ ضٜٚت٘ أّ ؾ٤ٞ شيٓٝت٘؟ َعٓاٙ : ضدٌ ٫بٔ زٳأبٺ ٖٚٛ حيسٸخ
. ( )(ختًكت٘ ٫ٚ أقٌ ي٘إؾتعًت٘ ٚإ

 ٟ ق١بق ا٠٢بد 

تسٍ اٯ١ٜ ع٢ً يػ١ ايؿٍُٛ ٚايعُّٛ اييت تتهُٓٗا اٯٜات ايكطآ١ْٝ 
ا٭َط اٱشلٞ يًُػًُري باٱْؿػاٍ عٔ تهُٓت اٯ١ٜ ايػابك١ ز إ ؾبع

تٝإ ايعنا٠ ايصٟ ٜسٍ ؼي إزا٤ ايك٠٬ ٚأاؿػس ٚغٗاَ٘ اغيٛد١ٗ نسِٖ ب
عُاٍ ايعباز١ٜ ٫ تتكّٛ ٕ ا٭أش إزي اٱغ٬ّ إَؿَٗٛ٘ ع٢ً ايسع٠ٛ ايعا١َ 

 دا٤ت ٖصٙ ٕ تهٕٛ َذلؾش١ عٔ اٱضيإأ٫ إ٫ بككس ايكطب١ ٫ٚ تكض إ
. اٯ١ٜ باٱخباض عٔ قٍٛ يڀٛا٥ـ َٔ أٌٖ ايهتاب

                                                           

. 52غٛض٠ آٍ عُطإ (  )
.  15/295يػإ ايعطب (  )
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 :ٚؼي اؾُع بري اٯ١ٜ ايػابك١ ٖٚصٙ اٯ١ٜ َػا٥ٌ
إٕ زخٍٛ اؾ١ٓ يٝؼ با٭َاْٞ إصيا باقا١َ ايك٠٬ ٚإٜتا٤ ايعنا٠  :ا٭ٚزي

ٚاٱَتجاٍ غيا دا٤ ب٘ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ َٔ ا٭سهاّ 
 .ٚايػٓٔ

ٜأتٞ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ َٔ اٯٜات إٔ  :ايجا١ْٝ
اهلل، ٚؾٝ٘  َٔ عٓس با٭َط بإقا١َ ايك٠٬ ٚإٜتا٤ ايعنا٠ ؼي ايكطإٓ ايٓاظٍ

 .زع٠ٛ يًٓاؽ ٱتباع٘ ْٚكطتٖ٘ٛ ؾاٖس ع٢ً قسم ْبٛت٘، ٚ
تعٜس ا٭َاْٞ ايباطٌ ا٫  إٕ ايسْٝا زاض إَتشإ ٚإبت٤٬، ٫ٚ :ايجايج١

 .ن٬ي١
ٌَ ايكاحل َٚٔ أؾهٌ َكازٜك٘ إقا١َ ايك٠٬ ايذلغٝب بايع :ايطابع١

 .ٚأزا٤ ايعنا٠
َٚظَّ َوِث١ؽٌة ِِْٓ طٜٚؿٝس اؾُع بري ٖصٙ اٯ١ٜ ٚاٯ١ٜ قبٌ ايػابك١ 

 :، َػا٥ٌ( )صَأًِْ٘ اٌِْىَزبةِ 
يًُػًُري َٔ  بعهِٗٙ عُا ٜتُٓاأخدلت اٯ١ٜ قبٌ ايػابك١  :ا٭ٚزي
دٗاڄ َٔ ٚدٛٙ غعٝ٘ باب اٱضتساز ٚدا٤ت ٖصٙ اٯ١ٜ يتبري ٚؽايهطض ٚأٺ

اؾ١ٓ يبعح ايؿو  ع١ َٔ اغيػًُري بإٔ إْؿطازِٖ بايػهٔ ؼياٱضتساز دِ
 .ٚإيكا٤ ايؿب٘ ؼي ْؿٛؽ اغيػًُري

َوِث١ؽٌة ِِْٓ َأًِْ٘ طايػابك١ بصنط قبٌ دا٤ت اٯ١ٜ  :ايجا١ْٝ

ٚدا٤ت ٖصٙ اٯ١ٜ بكٝػ١ اٱط٬م، ؾٌٗ ٜؿٝس اؾُع بري ص اٌِْىَزبةِ 
 :اٯٜتري ٚدٖٛاڄ

تكٝٝس ٖصا اٱط٬م، ٚإٔ ايصٟ ٜكٍٛ بعسّ زخٍٛ غرلِٖ  :ا٭ٍٚ
 .ايهجرل َٔ أٌٖ ايهتاب ايصٜٔ شنطتِٗ اٯ١ٜ قبٌ ايػابك١ اؾ١ٓ ِٖ
 .طيٝع ايٝٗٛز ٚايٓكاض٣ :ايجاْٞ

                                                           

 . 109ايبكط٠  غٛض٠(1) 
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خكٛم ايٓكاض٣ ٭ِْٗ ٜكٛيٕٛ بٓب٠ٛ َٛغ٢ ٚعٝػ٢  :ايجايح

 .عًُٝٗا ايػ٬ّ
 .ايهتاب ؾطٜل َٔ أٌٖ :ايطابع

 .ٚزؾطٜل َٔ ايٝ٘ :اـاَؼ
 .طا٥ؿ١ َٔ ايٓكاض٣ :ايػازؽ

َؿطنٛا قطٜـ ايصٜٔ نؿطٚا بٓب٠ٛ قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘  :ايػابع
 .ٚغًِ َع إقطاضِٖ بإٔ ايٝٗٛز ٚايٓكاض٣ أٌٖ نتاب

ايتؿكٌٝ ٚايتبأٜ ؼي ايكٍٛ، إش ٜكٍٛ ايٝٗٛز ٫ٜسخٌ اؾ١ٓ إ٫  :ايجأَ
 .إ ْكطاْٝاڄَٔ نإ ٜٗٛزٜاڄ، ٜٚكٍٛ ايٓكاض٣ ٫ٜسخٌ اؾ١ٓ إ٫ َٔ ى

 .ايطابع ٚايجأَٚايكشٝض ٖٛ 
َٔ ايؿٛاٖس ع٢ً ايتؿػرل ايصاتٞ يًكطإٓ ٚإٔ آٜات٘ ٜؿػط بعهٗا ٚ
 .( ) اؾُع بري ٖصٙ اٯ١ٜ ٚاٯ١ٜ بعس ايتاي١ٝ بعهاڄ

 .يًػرل ، ٖٚٛ اؿػسبايصات  بٝإ ع١ً إزعا٤ سكط اؾ١ٓ :ايجايج١
َع ٚزِٖ اٱؾاض٠ إزي اـ٬ف بري ؾطم أٌٖ ايهتاب  :ايطابع١

 .ضتساز اغيػًُريٱ
 ٚأغباب ؼصٜطاغيػًُري َٔ أٌٖ اؿػس ٚايصٜٔ ٜبجٕٛ ايؿب٘ :اـاَػ١

 .ٚايطٜب
دا٤ت زع٠ٛ إْؿطازِٖ باؾ١ٓ بعس ػًٞ اؿل ٚثبٛت  :ايػازغ١

 .قسم ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ؼي ْبٛت٘ ٚضغايت٘
ضز اٱشلٞ بًػ١ اٯ١ٜٚاٯ١ٜ ايتاي١ٝ ؾتتذ٢ً باٍ أَا ايك١ً بري ٖصٙ

ايدلٖإ ٚايبٝإ ٚاٱخباض بإٔ بًٛؽ اؾ١ٓ ٚاٱقا١َ ؾٝٗا ٖٛ إخ٬م اي١ٝٓ 
 .هلل، ٚأزا٤ ايؿطا٥ض ٚايعبازات

لبػعح خع٠عح  ٟ أقجبة إٌؿٚي 

                                                           

 . 113ايبكط٠  غٛض٠أْعط  (1) 
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٫ٚ ٜعين ٖصا  ،قس ٫ ٜطز خدل أٚ ضٚا١ٜ عٔ أغباب ْعٍٚ آٜات َع١ٓٝ
: بٛدٛٙباب شلا ع٢ً مٛ ايػايب١ ايه١ًٝ #عسّ ٚدٛز أؽ

. تهٕٛ يبعهٗا أغباب ٚيهٓٗا مل تكٌ ايٝٓا :ٍٚ ا٭
غباب ايٛقا٥ع ٚا٭سساخ اغيػًُري عٔ اٱيتؿات ٭ؾػًت  :ايجاْٞ 

. ْعٚشلا
. أغباب ايٓعٍٚ سايت زٕٚ تٛثٝل َٛضاڄٕ أإ :ايجايح 
. غبابٗاأٜٴػين عٔ شنط  اٯ١ٜ َٛنٛع َٚٓڀٛم ٚظاٖط :ايطابع 

ٚثك١ بٗا ؾٗٞ ؼهٞ ٚؼي ٖصٙ اٯ١ٜ ايهطضي١ تط٣ أغباب ايٓعٍٚ ّ
غباب أعتباض اٯ١ٜ زع٠ٛ يسضاغ١ إقٛشلِ ٚؼٌُ ايطز عًِٝٗ، ؾُٝهٔ 

ْٗا تػاِٖ ؼي نؿـ أزي َٛنٛعٝتٗا ٚنٝـ إيٝٗا ٚإيتؿات ايٓعٍٚ ٚاٱ
زعا٤ ٚتهٕٛ عْٛاڄ يًُػًُري ؼي َٛاد١ٗ ايه٬ي١ ٚاٱ ،سكا٥ل عكا٥س١ٜ

ا ؼكٔ نجرل َٔ  تعازي ٚاخباضٙ ملاهلل ايباطٌ ؼي عامل ايػٝب، ؾ٫ًٛ ؾهٌ
. اغيػًُري َٔ أثط تًو ايسع٣ٛ

 ٌٟٛ أثسث 

قس تتساخٌ ا٭غباب ست٢ تهٕٛ نايػبب ايٛاسس َٔ سٝح َا 
ٜذلؾض عٓٗا َٔ اغيػٳبب، ؾٝأتٞ َكسام ٚاسس داَع يعٓاٜٚٓٗا 

َٚٛنٛعاتٗا ٫غُٝا ٚإ ايكطإٓ دا٤ داَعاڄ ٚاؾٝاڄ، ٚؼي باب ايؿك٘ 
غػٌ ٚاسس، ٚأغباب ْعٍٚ غباب ايػػٌ ٚنؿا١ٜ أ زاخٌْػتسٍ ع٢ً ت

ْٗا إاٯ١ٜ قس ٫ تهٕٛ َٔ َا١ٖٝ ٚاسس٠ بٌ ٚإ ناْت َٔ َا١ٖٝ ٚاسس٠ ف
. قاب١ً يًتهطاض ٚػسز اؿسٚخ، نُا ٜسٍ عًٝ٘ ظاٖط ٖصٙ اٯ١ٜ

زي ايتعسز ٚتهطاض ايكٍٛ ٚد١ٗ إؾاض٠ إٚٚضٚزٖا بكٝػ١ اؾُع 
ببات ٚايصّ ٖصا ايتعسز اغيػاٜط٠ ؼي اؾعا٤ ٚتعسز اغيؼٸ ؾٝسقسٚضٙ، ٌٖٚ ٟ

سيػأي١ "شلِ، أّ ٜكتهٞ تساخٌ ا٭غباب ٖٚٛ اغيػ٢ُ ؼي عًِ ا٫قٍٛ 
عٓس ا٫ؾذلاى ؼي ا٫غِ ٚاؿكٝك١ غٛا٤ سكًت زؾع١ " تساخٌ ا٭غباب

. ٚ تسضجيٝاڄأٚاسس٠ 
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ؾذا٤ت ٖصٙ اٯ١ٜ َته١ُٓ أغباب ْعٚشلا َٚب١ٓٝ شلا سيا ٫ ٜكبٌ 

أغباب " َسضغ١ طياٍ ٚيتهٕٛ عْٛاڄ ع٢ً ؼسٜس َعاملستُاٍ ٚاٱاٱ
ٚنبط  "علم أسباب النزول"، ؾأقٍٛ ٚايعًِ عٓس اهلل إ تأغٝؼ "ايٓعٍٚ

ؼي ايكطإٓ ٚؼي اٯٜات اييت ؼهٞ أغباب  ؼي ا٭قٌ قٛاعسٖا، ٚاصيا ٖٛ
، ٖٚصا ايكٍٛ ٜكًض اٜهاڄ ٚإخباض ايػ١ٓ ايٓب١ٜٛ ايكٛي١ٝ ٚايؿع١ًٝ ْعٚشلا

غتٓبط ٚتٴػتكطأ ٚتجبت يتأغٝؼ قاعس٠ ن١ًٝ ٖٚٞ إ قٛاعس عًّٛ ايكطإٓ تٴ
. َٔ آٜات٘ َٚٛنٛعات٘ ٚيٝؼ ٖٞ َٔ اعُاٍ ايعكٍٛ ٚايطأٟ

ػدبؾ ا٠٢خ ا

غتسا١َ ٚؼصٜط إبتسا٤ ٚإزع٠ٛ ايهاشب١ ٚؾهشٗا يٌؼي اٯ١ٜ تٛثٝل 
بطاظ يػ١ اؿذ١ ٚايدلٖإ يسسض تًو إاغيػًُري َٓٗا ٚنؿـ ظٜؿٗا ٚ

ٕ ايباضٟ أ ع٬ّ ايهاشب ٚأثطٙ ٚنٝـا٭قٛاٍ، ٖٚٞ َسضغ١ ؼي بٝإ اٱ
عع ٚدٌ مل ٜذلن٘ بٌ شنطٙ ؼي ن٬َ٘ اـايس، يذل٣ َا ؼي شنطٙ َٔ ايعدل٠ 

ٚاغيٛعع١ ٚاغيكاقس اٱشل١ٝ ايػا١َٝ َٔ شنطٙ ٚاغيٓاؾع ايعكا٥س١ٜ 
. دتُاع١ٝ ٚغرلٖا شلصا ايصنطخ٬ق١ٝ ٚاٱٚا٭

غ٬ّ يًُساضؽ ايع١ًُٝ اؿسٜج١ َٚا ٚاٯ١ٜ َٓاغب١ يبٝإ غبل اٱ
ٱبڀاٍ اٱؾاعات ٫سذلاظ ؼي ٖصا اغيٝسإ إقٝؼ تتدصٙ ايسٍٚ َٔ 

ٚتػدطٙ َٔ دٗٛز  عٓا١َٜٚا تٛيٝ٘ َٔ ٚايسع٠ٛ اييت ٫ أقٌ شلا 
ٚطاقات ٚأَٛاٍ طا١ً٥ ٫غُٝا ؼي أٜاّ اغيعاضى ٚاؿطٚب ٚا٭ظَات، 

غ٬ّ بآ١ٜ قطآ١ْٝ ؾهاْت آي١ يًٓكط ع٢ً مٛ ايسٚاّ بُٝٓا ٚادٗٗا اٱ
. ضناڄ ٚؽؿٝؿاڄ ٚضظي١غتسا١َ َٚسزاڄ زلاٜٚاڄ َباٚاٱ

ٕ َٛنٛعٗا مل ٜٓشكط باغيڀايب١ بايدلٖإ ٚمل أعذاظ اٯ١ٜ إَٚٔ 
تذلى شلِ قاٚي١ ايبشح عٔ زيٌٝ ؾاغس بٌ ٚقؿت تًو ا٭قٛاٍ 

. با٭َاْٞ يتكبض غرل َ٪١ًٖ اق٬ڄ يًسيٌٝ
قٛاشلِ با٭َاْٞ ٚايطغبات احملبٛب١ ٭َهٔ أٚيٛ ٚقؿت عٓس ٚقـ 

 غبشاْ٘ ععِٝ ٚخعا٥ٓ٘ ٫ اهلل يتٓذع، ٚؾهٌعتباضٖا َعًك١ ٚقت١ًُ اإ
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ع٬ٕ عذعِٖ عػ٢ إ، ؾڀٛيبٛا بايدلٖإ ٱشياّ اؿذ١ ٚؿًُِٗ ع٢ً زتٓـ
 .إ ٜهٕٛ َٓاغب١ شلساٜتِٗ

َا ؾٝٗا َٔ ايتشسٟ ازي  إعذاظ اٯ١ٜ بكا٤ اٱستذاز ٚزٚاّ َٚٔ
ظَآْا ٖصا ٜٚػتُط إزي ّٜٛ ايكٝا١َ باعتباض أْ٘ إم٬يٞ َٚٛد٘ إيِٝٗ ؼي 

 .نٌ ظَإ َع عذعِٖ عٔ ضزٙ ٚاٱداب١ عًٝ٘
رٍه رٍه )٠ّٚىٓ أْ ٔكّٟ ٘ػٖ اال٠خ  ٠خ 

 ٟ ٌُٚ ٠ؽظ ٌفظ أِب١ُٔٙ  (أِب١ُٔٙأِب١ُٔٙ

 .اال  ٟ ٘ػٖ ا٠٢خ اٌىؽ٠ّخاٌمؽ ْ 
  ا ٠خ قالذ

ْٗا ططٜل يهؿـ أتعتدل ٖصٙ اٯ١ٜ غ٬ساڄ َتعسز ايٛدٛٙ ٚايٓؿع ؾهُا 
غيري َٔ ايؿو ؾُٝا ِٖ سذلاظ يًُؼإزعا٥ِٗ ؾاْٗا آي١ إٖٚاَِٗ ٚبڀ٬ٕ أ

ٌٖ ايهتاب ٖٚٞ ؽؿٝـ عٔ أعًٝ٘ َٚٓع شلِ َٔ اٱْكات ازي اقٛاٍ 
زعا٤ اٌٖ ايهتاب ؾُٝا ٜتعًل سيٓاظٍ اٯخط٠، ؾًِ إاغيػًُري بؿهض ظٜـ 

. قٛاشلِ با٭َاْٞ بٌ تهُٓت ايتشسٟ ٚاؿذ١أتهتـ بٓعت 
ٕ زي غبٌ اٱستذاز بايسيٌٝ ٚاؿذ١ ٚايدلٖاإتٗسٟ اٯ١ٜ اغيػًُري ٚ

ضؾازِٖ إٚنٝؿ١ٝ غٝاغ١ ايبؿط ٚ ،يت٪ًِٖٗ ؼي ٖصا ايباب غيٗاّ ايػٝاز٠
 .ازي اشلسا١ٜ بكٝؼ اؿه١ُ

يكس أضاز اهلل عع ٚدٌ يًُػًُري اٱدتٗاز ؼي أزا٤ ايعبازات، 
ؾذا٤ت اٯ١ٜ ايػابك١ بٛدٛب إقا١َ ايك٠٬ ٚأزا٤ ايعنا٠، ٚدا٤ت ٖصٙ 

بايعك١ُ َٔ أغباب اٯ١ٜ عْٛاڄ يًُػًُري ٭زا٤ ايؿطا٥ض ٚايعبازات 
ايؿو ٚايطٜب اييت ٜجرلٖا أٌٖ ايهتاب، ؾُت٢ َا أزضى اٱْػإ بڀ٬ٕ 

ايؿب٘ اييت تجاض سٛي٘ َٚا ٜكّٛ ب٘ ؾاْ٘ ٫ًٜتؿت إيٝٗا، ٚؼي ايعباز٠ 
خكٛق١ٝ ؼي اغيكاّ ٖٚٞ إ اغيػًِ ٜعزاز ٜكٝٓاڄ باٱستذاز ايػُاٟٚ 

. ع٢ً اٱزعا٤ ايباطٌ
ثسث ثالغٟ 

ايًـ  َٚٓٗإ عًّٛ ايب٬غ١ ع اؿسٜح بإجياظ تكسّ ؼي اؾع٤ ا٭ٍٚ
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ٚايٓؿط ٖٚٛ إ ٜصنط ؾ٦ٝإ اٚ أنجط بايتٛايٞ اٚ نُٔ يؿغ فٌُ ٜكًض 

زي أنجط َٔ َع٢ٓ ػيا ٜصنط بعسٙ، ٜٚذلى يًكاض٨ اٚ اغيػتُع ضز إم٬ٍ يٲ
َٚٔ أظٗط َكازٜل ايػرل ٚايتكػِٝ  زي َا ٜٓاغب٘ ٜٚػتشك٘إنٌ ٚاسس 

٣ إبڀاٍ بعض ا٭ؾطاز ٕؽ عًٝ٘، يٝتؼشنط خكا٥ل ا٭قٌ ٚاغيكٞ
غبب قٝاّ ؾٗط ضَهإ إَا ض١ٜ٩ اشل٬ٍ أٚ اؿػاب ٚايجاْٞ باطٌ ف

َ َّْٓ شََِٙع ِِْٕىُُْ طتعري ايػبب بكٛي٘ تعازيؼيٱستُاٍ اـڀأ ؾٝ٘، ٚ

. (1)صاٌلََّْٙؽ َ ١ٍَْ ُُّْٗ 
َِٚٓٗ َٔ سكط ايػدل ٚايتكػِٝ باٜطاز أٚقاف ا٭قٌ أٟ اغيكٝؼ 

طياٍ ؼي ايٓؿط ٚقس ٜهٕٛ اٱ ،(2)بعهٗا يٝتعري ايباقٞ يًع١ًٝ عًٝ٘ ٚإبڀاٍ
 طايٓؿط أٟ ايبٝإ اغيتأخط، ٚيهٓ٘ ؼي ٖصٙ اٯ١ٜ ٚضز ؼي ايًـ بكٛي٘ تعازي 

٫ ايٝٗٛز، إٕ ٜٗٛز اغيس١ٜٓ قايٛا ئ ٜسخٌ اؾ١ٓ أ، ٚاغيطاز ص ََٚلبٌُٛا
ٕ ٜهٕٛ أ٫ إئ ٜسخٌ اؾ١ٓ ا٫ ْكاض٣ لطإ، : ٚقاٍ ْكاض٣ لطإ

غ٬ّ غيا أسػٛا ب٘ َٔ تؿام ؼي َٛاد١ٗ اٱؾذلانُٗا ؼي ايكٍٛ ٚاٱإ٢ْ اغيع
. ْسٜتِٗأخػاض٠ َؿذلن١ ٚتٗسٜس يهٝاِْٗ ٚ

 

 ٠٢خاِفَٙٛ 

شيٓع اٯ١ٜ َٔ زبٝب ايٝأؽ ازي قًٛب اغيػًُري ٚتسؾع ايؿو ؼي 
زخ##ٛشلِ اؾ١ٓ ٚت٪ًِٖٗ ازي َٓاظٍ اٱستذاز ٚابڀاٍ ايسع٣ٛ ايعا٥#ؿ##١ 

خ##ط٠، ٚتسٍ اٯٜ##١ ؼي َؿٗ##َٛٗا عً##٢ تٛيٞ اغيػ##ًُري ؾُٝا ٜتعً##ل باٯ
َػ##٪ٚي١ٝ تٓكٝض ا٭خباض عٔ عامل اٯخط٠ َٚٓع اٱؾذلا٤ ؾُٝا خي##ل 

 .عامل ايبع##ح ٚاؿػاب ٚاـًٛز ؼي ايٓعِٝ أٚ زخٍٛ ايٓاض
يڀـ اشلٞ ٚؽؿٝـ  ص ِرٍْهَ َأَِب١ُُُِّْٔٙ طٚقٛي٘ تعازي 

عسٟ عٓس إبڀاٍ زع٣ٛ اؾاسسٜٔ ٚتأزٜب يًُػًُري غيٓعِٗ َٔ ايت
                                                           

.  185ايبكط٠ غٛض٠  (1)

. 1/396اْعط ايتعطٜؿات  (2)
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ٚؾهض َا ٜكٛيٕٛ،  ٚؾٝ٘ ٖسا١ٜ إزي نٝؿ١ٝ ايطز ٚقٝؼ تؿٓٝس ٖصا ايكٍٛ، 
ٚايتُين َع٢ٓ ؼي ايكًب ٚقس ٫ ٜهٕٛ ي٘ َكسام ٚاقعٞ، ٚيٝؼ ٖٛ َٔ 

 .اٱضاز٠
َٚٔ َؿاِٖٝ اٯ١ٜ اْٗا عٕٛ ٚضظي١ اشل١ٝ شلِ ببعج١ ايطغٍٛ ا٭نطّ 

يكطإٓ اش إ بٝإ بڀ٬ٕ قٛشلِ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ْٚعٍٚ ا
باختكاقِٗ باؾ١ٓ َٓاغب١ نطضي١ يًتسبط َٚطادع١ ايكٍٛ ٚاٱغتسضاى 

خكٛقاڄ ٚإ اٯ١ٜ غأيتِٗ ايدلٖإ ٚاؿذ١ ع٢ً ٖصا ايكٍٛ ٖٚٛ َعسّٚ 
 .ػيا ٜعين اِْٗ يٝػٛا قازقري ؼي قٛشلِ

ٚؼي ٖصٙ اٯٜات َٓع١ يًُػًُري ٚتطغٝب شلِ باؾ١ٓ ٚايتعًل 
ايػُا١ٜٚ اييت تسٍ ع٢ً اًٖٝتِٗ يًذ١ٓ َٔ غرل اٱزعا٤ بايدلاٖري 

 .بإختكاقِٗ بٗا
ٚؼي اٯ١ٜ إبطاظ يًُعاز ٚإغتشهاض ٭سٛاي٘ ؼي ا٭شٖإ ٚاغيٓتسٜات  

 .ٖٚٞ َٔ َٛاضز اؾساٍ باؿه١ُ ٚاغيٛعع١ اؿػ١ٓ
َسح اغيػًُري ٭ِْٗ أقطٚا بسخٍٛ اغيػًُري  تتهُٔ اٯ١ٜ ؼي َؿَٗٛٗا

٭دٝاٍ اغيتعاقب١ اؾ١ٓ ًِْٚٝٗ ايجٛاب ع٢ً عبازاتِٗ، َٔ ا٭َِ ايػابك١ ٚا
 .ٚتصّ اٯ١ٜ ايصٜٔ ساضبٛا اٱغ٬ّ بايؿبٗات ٚإثاض٠ ايؿهٛى

يكس ساضبت قطٜـ اٱغ٬ّ بإٔ ظسؿت ظٝٛف عع١ُٝ يٛأز  
اٱغ٬ّ ؼي أٜاَ٘ ا٭ٚزي ٚقتٌ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ قبٌ 

اشلس٣ ٚاٱضيإ ؾٓعيت اغي٥٬ه١ يٓكط٠  شياّ ايكطإٓ ٚتػتكط زٚي١ إٔ ٜٓعٍ
ِاْغ َرُمُٛي طقاٍ تعازي  ،اغي٪َٓري، ٚزؾع نٝس ٚؾط اغيؿطنري

ْٓ ٠َىِْف١َىُُْ َأْْ ٠ُِّعَُّوُْ َؼثُّىُُْ ِثثالََثِخ  ٌٍُِّْْئ١َِِِٕٓ أٌََ

َْٕؿ١ٌَِٓ   .( )ص الَ ٍ ِِْٓ اٌَّْالَِ ىَِخ ُِ
اييت ٜجرلٖا ؾطٜل  باب ايؿو ٚايطٜبْٚعيت ٖصٙ اٯ١ٜ سطباڄ ع٢ً أض
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 .يكس ايٓاؽ عٔ اٱغ٬ّ ايٓاؽَٔ 

 :ٚؼي اٯ١ٜ َػا٥ٌ
ٞٸ :ا٭ٚزي ؼي  ايٛاقع ٚأثط ضبٝإ سكٝك١ ٖٚٞ إٔ ف٧ ايطغٍٛ يًٓاؽ غ

 .اييت عكسٖٚاٚايعكٛز  ايعٗٛزغٓد١ٝ 
ايك١ً بري بعج١ ايطغٍٛ ٚايعٗٛز اغيصنٛض٠ ؼي اٯ١ٜ  :ايجا١ْٝ

 :ٚدٛٙ صَأَُٚوََّّب َػبَُ٘عٚا ػًَْٙعاطأع٬ٙ
 .بعج١ ايطغٍٛ تٛثٝل تًو ايعٗٛز :ا٭ٍٚ
 .سح ايٓاؽ ع٢ً ايتكٝس بأسهاّ ايعٗٛز ٚاغيٛاثٝل :ايجاْٞ

إغتشساخ عٗٛز َٚٛاثٝل دسٜس٠ َع ايطغٍٛ ٚاغي٪َٓري  :ايجايح
 .بٓبٛت٘

بٞ قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ از َٔ ايطغٍٛ ؼي ٖصٙ اٯ١ٜ ٖٛ ائاغيط :ايجايج١
بكٝػ١ ايتٓهرل، ٚيهٔ ايتعٝري ٚايبٝإ  (ايطغٍٛ)ٚآي٘ ٚغًِ ٚٚضز يؿغ 

 :ٜتذ٢ً بكطا٥ٔ ٚأَاضات َٓٗا
إٔ ايٓيب قُساڄ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ َكسم يًتٛضا٠  :ا٭ٍٚ
 .ٚاٱلٌٝ
غيا َصنٛض ؼي  ايٓاؽإْهاضٚؼطٜـ ؾطٜل َٔ عٔ إخباض ايكطإٓ  :ايجاْٞ

 .ايتٛضا٠ ٚاٱلٌٝ َٔ ايبؿاضات عٔ ْبٛت٘
تسٍ ع٢ً إضاز٠ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘  ف٧ آٜات أخط٣ :ايجايح

ُثَّ خَبَءُوُْ َؼقُٛيٌة طقاٍ تعازي  ،ٚآي٘ ٚغًِ ٚبعجت٘ ٭ٌٖ ايهتاب

َزُْٕ ُؽَُّٔٗ   .(1)صَُِ عِّقٌة ٌَِّب ََِؼىُُْ ٌَُزْئَُِِّٕ ِثِٗ ٌََٚ
 تٛنٝس ْب٠ٛ قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٚأْٗا َٔ عٓس :ايطابع١

اغڀ١ َٔ ايبؿط بري ايٓيب قُس ق٢ً اهلل اهلل عع ٚدٌ، ٚيٝؼ َٔ ٚ
عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ أٚ بري اهلل عع ٚدٌ، ٚؾٝ٘ زع٠ٛ ٭ٌٖ ايهتاب ٚايٓاؽ 

                                                           

.  81آٍ عُطإ  غٛض٠(1) 
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 .ٱنطاَ٘ ٚتكسٜك٘طيٝعاڄ 
بٝإ بطٖإ زلاٟٚ ع٢ً قسم ْب٠ٛ قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘  :اـاَػ١

ٚآي٘ ٚغًِ باٱخباض بأْ٘ َكسم غيا عٓس أٌٖ ايهتاب َٔ ايتٛضا٠ 
 .ٚاٱلٌٝ
إخباض ايكطإٓ عٔ ف٧ اٯٜات ٭ٌٖ ايهتاب، ٚإٔ اغيطاز  :ازغ١ايؼ

 .َٔ ايهتاب ؼي اٯ١ٜ ٖٛ ايهتاب ايٓاظٍ َٔ ايػُا٤
تسٍ ٖصٙ اٯ١ٜ ع٢ً إٔ ايٓيب قُساڄ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘  :ايػابع١

ٚغًِ َبؿط ْٚصٜط، أَا نْٛ٘ بؿرلاڄ ؾإخباض اٯ١ٜ عٔ ف٦ٝ٘ ٭ٌٖ ايهتاب 
٠ ٚايٓعِٝ ايسا٥ِ غئ إتبع٘ ْٚكطٙ ، ٚأَا اٱْصاض ٭ْ٘ دا٤ بايبؿاض٠ باؾٔ

ؾُا دا٤ ؼي خاشي١ اٯ١ٜ عٔ اٱخباض عٔ تطنِٗ نتاب اهلل ٚضا٤ 
 .ظٗٛضِٖ
شّ ايصٜٔ أعطنٛا عٔ اغيهاَري ايكسغ١ٝ ؼي ايهتاب  :ايجا١َٓ

اغيػاٟٚ، ٚأْهطٚا ايس٫٫ت ٚايع٬َات اييت ت٪نس قسم ْب٠ٛ قُس 
 .ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ

 : اٯ١ٜ َػا٥ٌٚؼي
إثاض٠ أٌٖ ايهتاب أغباب ايؿو ٚايطٜب ببعج١ ايٓيب قُس  :ا٭ٚزي

 .ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ، بإزعا٤ إٔ اؾ١ٓ خايك١ شلِ َٔ زٕٚ ايٓاؽ
 .ف٧ اٯ١ٜ ايهطضي١ بايطز عًِٝٗ ٚإبڀاٍ قٛشلِ :ايجا١ْٝ
 .  إؽاش اٯ١ٜ ططٜل ايدلٖإ سذ١ َٚٛنٛعاڄ ؼي اؾساٍ :ايجايج١
 ٠خ ٌطفا٢

يكس أْعِ اهلل عع ٚدٌ ع٢ً اغيػًُري سيا ؼي ايكطإٓ َٔ ايبٝإ 
ٚاؿطاّ،ٚيػ١ ٚايدلٖإ ٚأقٛاٍ  اغيػتػطم يٮسهاّ َٚػا٥ٌ اؿ٬ٍ

ٚايككل ع٢ً  ا٭قٛاٍبدا٤ت ٖصٙ اٯ١ٜ  إٕٚقكل ا٭َِ ا٭خط٣، ٚ
 .مٛ اٱطياٍ ايصٟ ٜهؿٞ ؼي ؼكٝل ايعدل٠ ٚاغيٛعع١

أٌٖ ايهتاب ؾُٝٔ ٜسخٌ اؾ١ٓ يٝجرل  ٚدا٤ت ٖصٙ اٯ١ٜ ببٝإ قٍٛ
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 .ايؿو ٚايطٜب بِٝٓٗ ٖصا ايكٍٛ غٝغ اغيػًُري ٜٚ٪زٟ إزي بح

أٌٖ ايهتاب  ت بڀ٬ْ٘ ٚتسعٛٚتجبثاض ٖصا ايكٍٛ، ٚتسؾع اٯ١ٜ آ
َاْٞ ٚضغا٥ب يٝؼ شلا زيٌٝ، ٚؼي اٯ١ٜ يڀـ َٔ يًهـ عٓ٘ ٭ْ٘ فطز أ

 :ٚدٛٙ
إزي عسّ اٱيتؿات إزي اٯ١ٜ يڀـ باغيػًُري ٭ْٗا تسعِٖٛ  :ا٭ٍٚ

 .اييت ٜجرلٖا أٌٖ ايهتاب ٚايؿهٛى اتايؿب٘
ؼي اٯ١ٜ يڀـ بأٌٖ ايهتاب ٚسح شلِ ع٢ً تطى ايسع٠ٛ  :ايجاْٞ

 .ايعا٥ؿ١
ٜطاز َٓٗا زي عسّ ايتكسٜل بايؿبٗات اييت سح ايٓاؽ ع :ايجايح

َٓعِٗ َٔ زخٍٛ اٱغ٬ّ، ٚؼي ؾعٝب ٚخڀاب٘ يكَٛ٘ ٚضز ؼي 
، ٜٚكاٍ (1)صَػْٓ قَج١ًِِ  َِّ َِْٓ  ََِٓ ِثِٗ ََٚرُ عَُّْٚ طايتٓعٌٜ

 .قسٙ عٔ ا٭َط ٜكسٙ قساڄ أٟ َٓع٘ ٚقطؾ٘ عٔ ايؿعٌ باٱغٛا٤ ؾٝ٘
ؾاٯ١ٜ دا٤ت بًػ١ اـدل عُا ٜكٛي٘ أٌٖ ايهتاب غكٛم عامل 

اغيع٢ٓ ا٭عِ ٚدعٌ ٚاق١ٝ عٓس  ا٭خط٠ ٚايجٛاب ؾٝٗا، ٚاغيطاز َٓٗا
إزي عباز٠ اهلل، ٜٚتشًٕٛ بايكدل  قرلٚض٠ ايٓاؽ َٓكڀعرياغيػًُري، ٚ
 .َٔ اٱؾذلا٤ ٚايكٍٛ بػرل سلِٖ ؼصٜطَع ٚايتك٣ٛ، 

ٖصٙ اٯ١ٜ زخٍٛ ايٓاؽ ؼي اٱغ٬ّ أؾٛاداڄ ٚإعطانِٗ  تَٚٔ بطنا
قبٌ ايسخٍٛ ٚبعسٙ عٔ قٝؼ ايؿو ٚايطٜب، ٚؼي اٯ١ٜ بٝإ يهٝؿ١ٝ 

 .دصب ايٓاؽ يسِٜٓٗ بسع٣ٛ إْؿطازِٖ ؼي اؾ١ٓ
 ا بضبد ا٠٢خ

خ اٯ١ٜ ع٢ً ايتؿك٘ ؼي ايسٜٔ، ٚتسعٛ ايٓاؽ طيٝعاڄ إزي يػ١ تبع
ايدلٖإ غكٛم عامل ايسْٝا ٚاٯخط٠ ٜٚٓشكط  ايدلٖإ غكٛم 

ا٭خط٠ بايتٓعٌٜ ٚايٓب٠ٛ، ٚايكطإٓ َكسم يًتٛضا٠ ٚاٱلٌٝ ٚدا٤ت اٯ١ٜ 
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 .ايتاي١ٝ يتعٝري نٝؿ١ٝ ايؿٛظ ايؿٛظ باؾ١ٓ ٚايػعاز٠ ايسا١ُ٥
 بكط ؼي أَٛض ايسٜٔ، ْٚبص ا٭َاْٞ ٚا٭ٖٚاّ ؾُٝاٚتسعٛ اٯ١ٜ ازي ايت

خيل عٛاقب ا٭َٛض ٚعامل اؿػاب، ٚتبعح اٯ١ٜ ايؿٛم ؼي ايٓؿٛؽ 
  .، ٚايصٟ ٜتكّٛ باؿذ١ ٚايدلٖإيتعاٖسٙيكٍٛ ايكسم ، ٚتسعٛ 

دا٤ شنط قٍٛ ايصٜٔ ٫ ٜعًُٕٛ يًتشصٜط َٔ َؿطنٞ قطٜـ ٚعسّ 
: عٔ عبس اهلل بٔ َػعٛز قاٍ اٱقػا٤ شلِ ٚيعّٚ اؿٝڀ١ ٚاؿصض َِٓٗ ٚ

نأْٞ أْعط إزي ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ حيهٞ ْبٝاڄ َٔ 
ا٭ْبٝا٤ قًٛات اهلل ٚغ٬َ٘ عًِٝٗ نطب٘ قَٛ٘ ؾأزَٛٙ ٖٚٛضيػض ايسّ 

  .٫ ٜعًُٕٛايًِٗ إغؿط يكَٛٞ ؾأِْٗ : عٔ ٚدٗ٘ ، ٜكٍٛ 
ِثْغ َٚالَ َرذَّ ط٫ ٜتعاضض َع قٛي٘ تعازي  زعا٤ ايٓيب يكَٛ٘ٚ

ٚؾٝ٘ ْهت١ ٖٚٞ ضدا٤ ْكًِٗ  ،(1) صَأَْ٘ٛاَء اٌَِّػ٠َٓ الَ ٠َْؼٍََُّْٛ 
ن٬ڄ أٚ بعهاڄ إزي َٓاظٍ ايعًِ بايتٛب١ ٚاٱْاب١ ، َٚع٘ ٜتػرل قٛشلِ ، 

ِاَّ طٜٚٓعطٕٚ بعري اؿه١ُ ٚايبكرل٠ ٜٚٓكڀعٕٛ إزي شنط اهلل ٜٚعًُٕٛ 

 .(2) صَُ٘عٜ  َِّ َُ٘ٛ اٌَُْٙعٜ
 ٚ ضؽ ا٠٢خاٌ ٍخ ث١ٓ أٚي 

إزي  صَلبٌُٛاطإبتسأت اٯ١ٜ بكٍٛ أٌٖ ايهتاب ٚتٓشٌ ن١ًُ 
 :قػُري

ئ ٜسخٌ اؾ١ٓ إ٫ َٔ أٜاّ ْعٍٚ ايكطإٓ ايٝٗٛز ؾطٜل َٔ قاٍ  :ا٭ٍٚ
 .نإ ٜٗٛزٜاڄ

ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘  ٠أٚإ بعح ايٓكاض٣ؾطٜل َٔ  قاٍ :ايجاْٞ
 .ئ ٜسخٌ اؾ١ٓ إ٫ َٔ نإ ْكطاْٝاڄ ٚآي٘ ٚغًِ

ٚشنط اؾ١ٓ ؼي اٯ١ٜ سذ١ بًعّٚ إغتعساز ايٓاؽ يّٝٛ ايكٝا١َ َٚاؾٝ٘  
َٔ اؿػاب، ٚإؾاض٠ إزي َعطؾ١ أٌٖ ايهتاب عكٝك١ إٔ ّٜٛ ايكٝا١َ ؾٝ٘ 
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ايكٍٛ بأْ٘ آَاْٞ ٚضغا٥ب دعا٤ ع٢ً ا٭عُاٍ ؼي ايسْٝا ثِ ٚقؿت اٯ١ٜ 

 .َٔ ايهتاب ٚايتٓعٌٜ ٍ شلا٫ أم
إٔ ا٭ْبٝا٤ ايػابكري مل ٜصنطٚا ٖصا  ؾٝسٍ ْعتٗا ع٢ً أْٗا أَاْٞ ع٢ً

 .ايتعٝري، ٚمل ٜطز ؼي ايتٛضا٠ ٚاٱلٌٝ
ٚاـڀاب َٛد٘ يًٓيب قُس ق٢ً  (قٌ)ثِ دا٤ت اٯ١ٜ بؿعٌ ا٭َط 

اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ َع تًكٝٓ٘ اؿذ١ ، ؾًِ تأَطٙ اٯ١ٜ بكتاشلِ ٚشَِٗ 
از ٚتٛبٝدِٗ بٌ دا٤ ايطز غكٛم َٛنٛع اٯ١ٜ ٚسسٙ ٚبًػ١ اٱستر

٭ْ٘ ٜڀًب ايدلٖإ  بعجت٘ايدلٖإ، ٚؾٝ٘ ؾاٖس ع٢ً قسم  ٚغ٪اٍ
ََِٚب طٖٚٛ َٔ عَُٛات قٛي٘ تعازي ٜٚعتُس اؿذ١ ٚايسيٌٝ

 َٓ١ِّ . (1)صَأْؼقٍََْٕبنَ ِاالَّ َؼزًَّْخ ٌٍَِْؼبٌَ
 ٱظٗاض صِاْْ ُوُٕزُْ َ بِظِل١َٓ طٚأختتُت اٯ١ٜ بكٛي٘ تعازي 

إٔ ايصٟ ٫ ٜأتٞ  َؿَٗٛ٘ ع٢ً اغي٬ظ١َ بري ايدلٖإ ٚايكسم، ٜٚسٍ ؼي
 خط٠ إصيا ٖٛ ناشب، ٚؾٝ٘ زع٠ٛ يًًُبريغكٛم اٯ ٙبايدلٖإ ع٢ً قٍٛ

. خط٠ إ٫ َع اؿذ١ ٚايدلٖإطيٝعاڄ بعسّ اؿسٜح عٔ عامل اٯ
اٌزفك١ؽ اٌػارٟ 

دا٤ت ٖصٙ اٯ١ٜ بًػ١   اٯٜ٘ ايػابك١ ٚإضاز٠ اغيػًُريبعس يػ١ اـڀاب ؼيٚ
ٜٔ ؼي اغيٛنٛع، ؾاٯ١ٜ  ايػابك١ دا٤ت با٭َط بأزا٤ اؾ١ًُ اـدل١ٜ َع ايتبا

ايك٠٬ ٚايعنا٠ ٚضدا٤ ايجٛاب ٚاؾعا٤ اؿػٔ َٔ عٓس اهلل، ٚيٝؼ َٔ دعا٤  
أؾهٌ ػيا ٜأتٞ َٔ اهلل ٚنٌ إْػإ قتاز إزي اؾعا٤ اؿػٔ ٭ٕ ايبعح 

ٚايٓؿٛض ٚايٛقٛف بري ٜسٟ اهلل يًشػاب أَط ستُٞ ٫ٚبس َٓ٘، يصا دا٤ت 
٠ غكٛم اؾعا٤ ٚإقطاض ايٝٗٛز ٚايٓكاض٣ بعامل اٯخط٠ َع ٖصٙ اٯٟ
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ُلًْ ِاْْ َوبَْٔذ ٌَىُُْ طإزعا٥ِٗ إٔ زخٍٛ اؾ١ٓ كتل بِٗ، قاٍ تعازي

. (1) صاٌعَّاُؼ ا٢ضَِؽُح ِػَْٕع  َِّ ضَبٌَِ ًخ ِِْٓ ُظِْٚ اٌَّبِـ 
ِٜ ٚتٓؿٞ ٖصٙ اٯ١ٜ سيؿَٗٛٗا قٛشلِ إش أْٗا دا٤ت ع٢ً قٝػ١ ايػدل ٚايتكؼ

اؾ١ٓ شلِ ٚسسِٖ ؾٝشكٌ ٕ  قاٍ نٌ ٚاسس٠ َُٓٗا بإٔ اطا٥ؿتٚا٭قٌ ؾٝٗا 
تهاز ٚتعاضض ؾٝتػاقط ايك٫ٕٛ ؾرلدع إزي ا٭قٌ، ٖٚٛ إٔ اٯخط٠ زاض 

دعا٤، ٚاؾ١ٓ َأ٣ٚ ايصٜٔ آَٓٛا ٚعًُٛا ايكاؿات، نُا حيكٌ ايتعاضض 
غيري ؼي بري قٍٛ ايٝٗٛز ٚايٓكاض٣ ؼي ٖصٙ اٯ١ٜ، ٚبري ايٛعس ايهطِٜ يًُؼ

ََِٚب ُرَمعُِِّٛا ِ َُٔفِكىُُْ ِِْٓ ض١ٍَْؽ طاٯ١ٜ ايػابك١ بكٛي٘ تعازي

. (2) صَردُِعُٖٚ 
َٚٔ إعذاظ ايكطإٓ شنط ايتبأٜ اغيٛنٛعٞ بري َا ٚضز ؼي اٯ١ٜ ايػابك١  

ٖٚصٙ اٯ١ٜ ٱبڀاٍ إزعا٤ ايٝٗٛز ٚايٓكاض٣ ٚتجبٝت ايٛعس اٱشلٞ ٚاؿًٝٛي١ 
 سيا ٜكٛي٘ ٖ٪٤٫، خكٛقاڄ ٚإٔ اٯ١ٜ قبٌ زٕٚ إؾتتإ ؾڀط َٔ اغيػًُري

ايػابك١ شنطت ضغب١ ؾطٜل َٔ أٌٖ ايهتاب بإضتساز ؾڀط َٔ اغيػًُري، 
َٔ ٚدٛٙ ٖصٙ ايطغب١  بؿطٜل َٔ أٌٖ ايهتابٚإزعا٤ إمكاض زخٍٛ اؾ١ٓ 

ٚأغباب قس اغيػًُري عٔ ايؿطا٥ض ٚايعبازات، ٭ٕ ضدا٤ ايجٛاب ٚاؾعا٤ 
أغباب ايؿٛم ٚاٱقباٍ ع٢ً أزا٤ ٖصٙ اؿػٔ َٔ عٓس اهلل َٔ أِٖ 

. ايعبازات
ؾذا٤ت ٖصٙ اٯ١ٜ يؿهض اغيكسام اـاضدٞ يتًو ايطغب١ ٚاؿػس ايصٟ  

ضيٮ ْؿٛغِٗ ٚتهصٜب إزعا٥ِٗ يٝبك٢ ايٛعس اٱشلٞ ايٛاضز ؼي اٯ١ٜ ايػابك١ 
. قا٥ُاڄ بصات٘ ٫ ٜڀطأ عًٝ٘ تكٝٝس ٚتبسٌٜ
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َت ب٘ طا٥ؿ١ َٔ اغيًٌ قاٖٚصٙ اٯٜات َٔ اؿطب ع٢ً ايتشطٜـ ايصٟ 
ٚيعٌ ،  (1) ص٠ُسَؽُِّ َْٛ اٌَْىٍَُِ َػْٓ ََِٛاِضِؼِٗ طقاٍ تعازي ايػابك١ ،

ػيا ٜسٍ ع٢ً إٔ اهلل عع ٚدٌ مل ، باؾ١ٓ َٔ ايتشطٜـ  إزعا٤ اٱختكام
ٜٚصّ أًٖ٘، ٜٚجبت  ٜؿهشٜ٘ذلى ايتشطٜـ ٚأًٖ٘، بٌ تؿهٌ بايتٓعٌٜ ايصٟ 

اؾعا٤ اؿػٔ يًُػًُري، َٚٔ اٯٜات اؿكا٥ل غكٛم اٯخط٠ َٚا ؾٝٗا َٔ 
ف٤ٞ تهصٜب ايتشطٜـ بًػ١ ايدلٖإ ٚاؿذ١ ٚايبٝإ، إش إٔ اٯ١ٜ تػأٍ 

َ٘بُرٛا طايدلٖإ َٔ تٓعٌٜ أٚ قٍٛ ْيب أٚ سذ١ عك١ًٝ ٚقٛي٘ تعازي

َٔ ايتعذٝع ٚايتبهٝت ٚؾهض ظٜـ اٱزعا٤ بإختكاقِٗ  صُثْؽَ٘بَٔىُُْ 
. باؾ١ٓ

أضبع َطات ؼي ايكطإٓ، ث٬ث١ َٓٗا صُوُْ َ٘بُرٛا ُثْؽَ٘بَْ طٚدا٤ يؿغ
ػيا (2) (قٌ)ٚضزت بًؿغ قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِيًٓيب  ٚأَط خڀاب

: ٜسٍ ع٢ً أَٛض
. بايسيٌٝ ٚإبڀاٍ اغيػايڀ١ إضاز٠ اٱستذاز :ا٭ٍٚ 
. ٚسح ايٓاؽ ع٢ً ايتؿك٘ ٚإنتػاب اغيعاضف :ايجاْٞ 

تؿاض بري ايٓاؽ ٚنؿـ ؾهض اغيك٫ٛت ايباط١ً َٚٓعٗا َٔ اٱٕ :ايجايح 
. ظٜؿٗا

. يسخٍٛ ايٓاؽ اٱغ٬ّ بعح ايٓاؽ :ايطابع 
. تجبٝت اغيػًُري ؼي َٓاظٍ اٱضيإ ٚاٱغتكا١َ :اـاَؼ

ت١ُٝٓ ًَه١ اؾساٍ باؿل عٓس اغيػًُري، ؾاـڀاب ٚإٕ دا٤ :ايػازؽ 
خاقاڄ بايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ إ٫ أْ٘ ٜٓشٌ بعسز اغيػًُري 

. (قٛيٛا)َات ٚايتكسٜطٚاغيػٌ
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 طإْ٘ َٔ َكازٜل قٛي٘ تعازي :ايػابع 
َ
َٚخَبِظٌُُْْٙ ِثبٌَِّزٟ ِٟ٘

، ؾُٔ ا٭سػٔ غ٪اٍ ايدلٖإ ٚايسيٌٝ ع٢ً ايسع٣ٛ ٚدا٤ت (1)صَأزْكَُٓ 
َ ُمٍَْٕب طايطابع١ ؼي يؿغ بطٖاْهِ تٛبٝداڄ َٔ اهلل يًهؿاض ّٜٛ ايكٝا١َ 

. (2)صٌْسَكَّ َّللَِِّ َ٘بُرٛا ُثْؽَ٘بَٔىُُْ َ َؼٍُِّٛا َأَّ ا
تكػِ اٱستذاز  (ٖاتٛا بطٖاْهِ)ٚنإٔ َسضغ١ ٖصا ايًؿغ ؼي ايكطإٓ 

. ع٢ً ايٓاؽ إزي قػُري
ٜكّٛ ب٘ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚ، غ٪اٍ ايدلٖإ ؼي ايسْٝا   :ا٭ٍٚ 

ٚآي٘ ٚغًِ ٚاغي٪َٓري، بأَط َٔ اهلل عع ٚدٌ، ٖٚٛ َٔ عَُٛات قٛي٘ 
 *اٌََْٜٙٛ  ََِٚب ٠َِْٕطُك َػْٓ طتعازي

ٌة
ِاْْ َُ٘ٛ ِاالَّ َٚزْٟ

. (3)ص٠ُٛزَٝ
إستذاز اهلل عع ٚدٌ ع٢ً ايهؿاض ّٜٛ ايكٝا١َ ؾٝػأشلِ اهلل عٔ  :ايجاْٞ 

. َٚا ٜكٛيٕٛ ناْٛا ٜؿعًٕٛسذتِٗ سيا 
قاٍ ، ٚدا٤ َط٠ ٚاسس٠ خڀاباڄ َٔ عٓس اهلل ؼي اٱستذاز ّٜٛ ايكٝا١َ 

ًظا َ ُمٍَْٕب َ٘بُرٛا َََٚٔؿْػَٕب ِِْٓ ُوِّ ُأٍَِّخ شَِٟٙطتعازي

، يبٝإ َكاسب١ ايدلٖإ ٭سٛاٍ ايٓاؽ ؼي ايسْٝا ٚاٯخط٠  (4) صُثْؽَ٘بَٔىُُْ 
. ، ٬َٚسكت٘ ٭ٌٖ اؾشٛز ٚاٱزعا٤ ايصٟ ٫ أقٌ ي٘

 قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِٚا٭َط يًٓيب  (قٌ) تط٣ غياشا تصنط اٯ١ٜ
ٜس قٛشلِ غًٛم اؾ١ٓ بإٔ ٜڀًب َِٓٗ اٱتٝإ بايدلٖإ ٚاؿذ١ اييت ت٪

: شلِ، اؾٛاب َٔ ٚدٛٙ

                                                           

. 125غٛض٠ ايٓشٌ (1)

. 75غٛض٠ ايككل (2)

. 4-3غٛض٠ ايٓذِ (3)
. 75ايككل غٛض٠  (4)
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. إضاز٠ اٱستذاز ع٢ً أٌٖ ايهتاب :ا٭ٍٚ
زع٠ٛ أٌٖ ايهتاب ٚايٓاؽ طيٝعاڄ يٲغ٬ّ بايٛاغڀ١، أٟ  :ايجاْٞ

. بٛاغڀ١ إبڀاٍ ايكٍٛ ايصٟ ٜ٪زٟ إزي قسِٖ عٔ زخٍٛ اٱغ٬ّ
 ؼي ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِايس٫ي١ ع٢ً دٗاز  :ايجايح

. َٛاد١ٗ اغيكا٫ت ايباط١ً
إْ٘ َٔ َكازٜل إْتؿاض اٱغ٬ّ باؿذ١ ٚايدلٖإ ٚيٝؼ ايػٝـ  :ايطابع

 َأزْكَُٓ طٚايكتاٍ، قاٍ تعازي
َ
. (1) صَٚخَبِظٌُُْْٙ ِثبٌَِّزٟ ِٟ٘

إؽاش ايدلٖإ غ٬ساڄ ٚٚغ١ًٝ يسؾع ا٭ش٣ ٚدًب اغيٓؿع١ يًصات  :اـاَؼ
شات٘ بطٖإ، ٚإظٗاض يًػت٘، ٚإعتُاز  ٚايػرل، إش إٔ غ٪اٍ ايدلٖإ ٚايب١ٓٝ ٖٛ

. ي٘، َٚٓع َٔ إتباع اشل٣ٛ ٚايعكب١ٝ ٚظي١ٝ اؾا١ًٖٝ ا٭ٚزي
قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ يًٓيب  (قٌ)دا٤ اـڀاب ؼي اٯ١ٜ :ايػازؽ

ٖٚٛ أعِ ؼي ز٫يت٘، إش أْ٘ َٛد٘ يًُػًُري طيٝعاڄ، ٚؾٝ٘ ؾاٖس ع٢ً  ٚغًِ
،  قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِايٓيبإؾطاق١ ؾذط دسٜس ع٢ً ا٭ضض ببعج١ 

ٚسكٍٛ إضتكا٤ ؼي اغيعاضف ٚاغيعا١ًَ ٚايهػب ايعًُٞ ظعٌ َٛنٛع١ٝ 
. يًدلٖإ ٚاؿذ١ ؼي اؾساٍ، ٚاغيڀايب١ بايسيٌٝ ع٢ً ايكٍٛ ٚاٱزعا٤

ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚقس ٜطز أٌٖ ايهتاب بڀًب ايدلٖإ َٔ 
: َٔ ٚدٛٙ ٚاغيػًُري ع٢ً أقٛاشلِ ٚاؾٛاب ٚغًِ

مل ٜكٌ اغيػًُٕٛ إٔ اؾ١ٓ خايك١ شلِ َٔ زٕٚ ايٓاؽ، يٛدٛز  :ا٭ٍٚ
. أَِ َٔ اغيٛسسٜٔ َٔ اغيًٌ ا٭خط٣ َٔ ايصٜٔ قسٸقٛا با٭ْبٝا٤ طيٝعاڄ

                                                           

. 125ايٓشٌ غٛض٠  (1)
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ايكطإٓ بطٖإ ٚسذ١ ٜطدع إيٝ٘ اغيػًُٕٛ، ٚقس طايبِٗ باٱتٝإ  :ايجاْٞ
ْْ ُوُْٕزُْ ُلًْ َ ْؤُرٛا ِثبٌزََّْٛؼاِح َ بْرٍَُٛ٘ب اِ طبايتٛضا٠

. (1) صَ بِظِل١َٓ 
قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ نٌ آ١ٜ َٔ ايكطإٓ بطٖإ ع٢ً قسم ْب٠ٛ  :ايجايح
. ٚآي٘ ٚغًِ
إٕ اٱستذاز ع٢ً أٌٖ ايهتاب بڀًب بايدلٖإ زع٠ٛ شلِ يًتسبط  :ايطابع

. ؼي يػ١ ايدلٖإ اغيٛدٛز٠ ؼي ايكطإٓ
ي١ ع٢ً اؿح ؼي ز٫ صِاْْ ُوُْٕزُْ َ بِظِل١َٓ طيصا دا٤ت اٯ١ٜ بكٛي٘

. ع٢ً ايكسم ْٚبص ايهصب ٚاٱؾذلا٤
 ِٓ غب٠بد ا٠٢خ

 :ؼي اٯ١ٜ َػا٥ٌ
ؾٝ٘  ٜكٍٛ أٌٖ ايهتاب َٔ إختكاقِٗ باؾ١ٓ، َٚا بٝإ َا :ا٭ٚزي

 .َٔ ايس٫ي١ ع٢ً إْهاض ْب٠ٛ قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ
 .اٯ١ٜ تٛثٝل زلاٟٚ غيا ٜكٛي٘ أٌٖ ايهتاب :ايجا١ْٝ
ْيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٚاغيػًُري زع٠ٛ اٍ :ايجايج١

 .بٓبٛتٜ٘كٛيٕٛ ػيا ٜتهُٔ ايؿو ٚايطٜب  يًتكسٟ إزي َا
دا٤ت اٯ١ٜ باـڀاب إزي ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘  :ايطابع١

ٜكٛيٕٛ، ٚيهٓ٘ أعِ ؾٝؿٌُ اـڀاب اغيػًُري  يًطز ع٢ً َا (قٌ)ٚغًِ 
 .ٚاغيػًُات
ٌٖ ايهتاب إختكاقِٗ باؾ١ٓ ٚيهٔ شنطت اٯ١ٜ إزعا٤ أ :اـاَػ١

اٯ١ٜ أعِ، إش أْٗا تسعٛ اغيػًُري يًطز ع٢ً اغيك٫ٛت ايباط١ً ٚاـاي١ٝ َٔ 
اؿذ١ ٚايدلٖإ ٚاييت تتهُٔ إْهاض ْب٠ٛ قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ 

 .ٚغًِ
                                                           

. 93آٍ عُطإ غٛض٠  (1)
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َٚٔ َٓاؾع ٖصٙ ايسع٠ٛ ٚقا١ٜ اغيػًُري َٔ أغباب ايؿو، 

ٜػتشهطٕٚ ايدلٖإ ايصٟ  ٚإسذلاظِٖ َٔ اؾساٍ بايباطٌ، ٚدعًِٗ
 .ٜعٜسِٖ إضياْاڄ

إ ب٘ بكٛي٘ ٟتٖإ ايصٟ ٜطاز َٔ أٌٖ ايهتاب اٱتط٣ َا ٖٛ ايدل
 :ٚؾٝ٘ ٚدٛٙ صَ٘بُرٛا ُثْؽَ٘بَٔىُُْ طتعازي 

 .ؾاٖس َٔ نتاب زلاٟٚ :ا٭ٍٚ
 .ايػابكري ٤قٍٛ يٮْبٝا :ايجاْٞ

اؿذ١ ٚايسيٌٝ َڀًكاڄ ايصٟ ٜ٪نس قسم قٛشلِ، إش إٔ  :ايجايح
اؿل عٔ ايباطٌ، ٚضيٝع ايكشٝض َٔ ايػكِٝ، ٜٚؿٝس  ٖإ ٜؿكٌايدل

 .ْتٝذ١ قڀع١ٝ، ٖٚٛ أَط ٜتٓاؼي َع ا٭َاْٞ ٚايعٔ غرل اغيعتدل
ز ، ؾذا٤ ايطخط٠أٌٖ ايهتاب بسع٣ٛ تتعًل بعامل اٯيكس دا٤ قٍٛ 

 :اهلل بٛدٛٙ َٔ عٓس
 .ٌٜٚقـ ايسع٣ٛ بأْٗا أَاْٞ ٚؽٞ :ا٭ٍٚ
َس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ بڀًب ا٭َط إزي ايٓيب َض :ايجاْٞ

 .ايدلٖإ َِٓٗ ع٢ً قٛشلِ
 .غي٬ظ١َ بري ايدلٖإ ٚقسم ايكٍٛتٛنٝس ا :ايجايح

ٚاغيطاز َٔ ٚاٚ  صَلبٌُٛاطإبتسأت اٯ١ٜ بكٛي٘ تعازي  :ايػازغ١
َع ايتؿكٌٝ ؼي قٛشلِ، ٖٚٛ َٔ اؾُاع١ ؼي اغيكاّ ايٝٗٛز ٚايٓكاض٣ 

١ْ خايك١ ي٘ ٖٚٛ َٔ اٱبت٤٬ ايصٟ اجل ٚنٌ ؾطٜل ٜكٍٛ ٚايتكػِٝ، ايػدل
ٜٛاد٘ اغيػًُري ؼي باب ايعكٝس٠ ٚاؾساٍ ٚيػ١ اٱستذاز ؾذا٤ت ٖصٙ 

 .اٯ١ٜ عْٛاڄ ٚغ٬ساڄ ؼي ضز ايؿبٗات
ٖصٙ اٯ١ٜ إبڀاٍ يًؿبٗات، ٚضز ع٢ً ايسع٣ٛ ايعا٥ؿ١  :ايػابع١

 .أٌٖ ايهتاب باؾ١ٓؾطٜل َٔ بإختكام 
سذ١ إزي ّٜٛ  صُثْؽَ٘بَٔىُُْ  َ٘بُرٛاطبكا٤ قٛي٘ تعازي  :ايجا١َٓ

 .ايكٝا١َ
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زع٠ٛ اغيػًُري يًُٛاظب١ ع٢ً ايعبازات، ٚايػعٞ يسخٍٛ  :ايتاغع١
 .اؾ١ٓ، ٚايؿٛم إيٝٗا

ؼح اٯ١ٜ اغيػًُري ع٢ً ايطدٛع إزي آٜات ايكطإٓ غيعطؾ١  :ايعاؾط٠
إزي اؾ١ٓ ٜٚتذ٢ً باٱضيإ باهلل ٚضغٛي٘ قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘  مايڀطٟ

 .قطت٘ ٚأزا٤ ايعبازات ٚايؿطا٥ضٚغًِ ٕٚ
اٌزفك١ؽ 

ْٓ ٠َْعشُ طقٛي٘ تعازي  ََّٔخ ِاالَّ ـَي اٌْحَ ــََٚلبٌُٛا ٌَ

 صَِْٓ َوبَْ ًُ٘ٛظا َأْٚ ََٔ بَؼٜ
أي١ عكا٥س١ٜ تتتعًل بعامل اٯخط٠ #ا٤ت ٖصٙ اٯ١ٜ يتتٓاٍٚ َؼ##ز

٠ ##عٓس ايبعحايٓاؽ ِٖ َا ٚاد٘ أتؿٌُ اٜهاڄ اقٛاشلِ ؼي ايسْٝا، ؾُٔ ٚ
ٚ ؼي ##٠ ٖٛ ايٛعٝس باـًٛز ؼي ايٓاض ايصٟ ٜػتشك٘ نٌ ناؾط ٚٙ##ْبٟٛاٍ

اض بػض ##٠ ٚائ##ّٚ ايكٝا١َ ٚبٛدٛز اؾٔ##عذلاؾِٗ بٞإٙ ٜسٍ ع٢ً ##َؿّٗٛ
ا ##ٚض اِْٗ##ز، ٚاغيؿ٘##ٕ اٚ مل خيًكا بعإ اٯ##ض عٔ اُْٗا كًٛقت##ظ#ائ

تكسَت اٱؾاض٠  ، ٚقسغيري ٖٚٛ اغيدتاض#ثط اغيتو##إ ٚعًٝ٘ اى##كًٛقت
. إيٝ٘

 قٝؼٚخايـ اغيعتعي١ ٚاـٛاضز ٚطا٥ؿ١ َٔ ايعٜس١ٜ َٚٔ بري 
ا٤ #إ شيو قاٍ ؾ٬بس َٔ ؾٔ": إ اؾبا٥ٞ قاٍ##كايؿتِٗ َا دا٤ ع٢ً يؼ

.  "ا٤ بعض ا٭دػاّ ؾٓا٤ يػا٥طٖا##ضٙ ٚؾٔ##ّ قبٌ ْـ##ايعاٍ
٫ٚ عدل٠  ْعكس اٱطياع ع٢ً إ اهلل تعازي ٫ ٜؿين اؾ١ٓ ٚايٓاضإٚقس 

غبشاْ٘ ٚايٓكٛم اهلل  ٠باغتس٫ٍ عكًٞ قاقط ٜتعاضض َع ععِٝ قسض
اغيػتؿٝه١ خكٛقاڄ ٚإٔ ايها٥ٓات يٝػت َٔ اغيطنب ٚاغيتشس ايصٟ 

. ٜتكّٛ نٌ دع٤ ؾٝ٘ باٯخط، ؾاؾ١ٓ ٚايٓاض ؾ٦ٝإ َٓؿك٬ٕ عٔ اٱْػإ
ثل ٖٚصٙ اٯ١ٜ شيجٌ ٚتبٝٸٔ ؼسٜاڄ نبرلاڄ يًُػًُري ٭ٕ اٌٖ نتاب ػئ ٜٛ

زخٍٛ اؾ١ٓ عًِٝٗ، سكط ٕ ٜسعٛبكٛشلِ َٔ قبٌ اؾُٝع قبٌ اٱغ٬ّ 
غًِ اغيػًُٕٛ طاع١ هلل ٚيطغٛي٘ ٚضدا٤ٶ يؿهً٘ باؾ١ٓ ٚايجٛاب أصيا إ
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َٚٔ  ،بتسا٤ اؿطب ايعكا٥س١ٜ ايسعا١ٝ٥إٖٚطٚباڄ َٔ ايٓاض، ٖٚٞ تعًٔ عٔ 

غٓد١ٝ ايكطٜب ٚاغي٪ٌَ ْكطٙ، ٚؼي شات ايػا١ٜ اغيٓؿٛز٠ اٟ إ ايٓعاع ؼي 
قاٍ ، ، ٚايصٟ ٜتكّٛ باخ٬م ايعبٛز١ٜ هلل عع دٌ ايڀطٜل

٠َبَأ٠َُّٙب اٌَّبـُ اْػجُُعٚا َؼثَّىُُْ اٌَِّػٞ طتعازي

. (1)صَضٍََمىُُْ 
زي إايتأٌٜٚ مل تتٛقٌ ايسضاغات اٱغ١َٝ٬ ؼي باب ايتؿػرل ٚضسيا ٚ

ٖصا ايعامل  ٚيَٞهاَري ٖصٙ اٯ١ٜ َٚا ؾٝٗا َٔ ايس٫٫ت ؼي ٚقت ٟ
تبصٍ ٚٚايصٟ اقبض ٜػ٢ُ بايػًڀ١ ايطابع١ باٱع٬ّ عٓا١ٜ  إايعّ

ايسعا١ٜ ٚتتكس٣ ايسٍٚ غيا ٜػ٢ُ بايڀابٛض ع٢ً ايڀا١ً٥ ا٭َٛاٍ 
٠ ؼي ##خ ٚايسضاؽ##اـاَؼ ٚايسعاٜات اغيػطن١، ٚمٔ َڀايبٕٛ بايبض

ٜاّ اغيػًُري ا٭ٚزي، ٚايكطإٓ ٖٛ ايصٟ تهؿٌ أٖصا ايباب ؾُٝا خيل 
عذاظ ايكطإٓ ؼي اغيكاّ إعا١ْ شلِ ؾُٔ إاڄ عٔ اغيػًُري ٖٚصٙ ايٛظٝؿ١ ؽؿٝـ

بٞ قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ##٫ح ا٭ٍٚ عٓس ائ##ْ٘ ايؼأ
. ٚاغيػًُري

ٕ اٱغ٬ّ مل ٜٓتؿط بايػٝـ بٌ أؾٗصٙ اٯ١ٜ َٚج٬ٝتٗا تجبت ٚت٪نس 
ثطٙ قسٚزاڄ ظَاْاڄ َٚهاْاڄ أاْتؿط بايعًِ ٚاؿذ١ ٚايدلٖإ، ٚايػٝـ نإ 

َٚطتب١ َتأخط٠ َٔ ٚدٛٙ اغيكس١َ ٚايڀطٜك١ٝ يبػت ضزا٤  ،ؾداقاڄأٚ
اؿاد١ ٚايٓؿع ايعاّ ايؿاٌَ يًُػًُري ٚغرلِٖ، ٚنإ آي١ نطٚض٠ بٛد٘ 

قبض عا٥كاڄ ؼي ططٜل تجبٝت َباز٨ ايتٛسٝس ؼي أغ٬ّ َٚٔ ٚاد٘ اٱ
ضض ؾؿٗط اغيػًُٕٛ ؼي ططٜك٘ ايػٝـ أٚ عطنٛٙ عًٝ٘ ٚخٝٸطٚٙ بٝٓ٘ ا٭

. ّ، يصا تط٣ اٱْصاض ٜػبل اغيعطن١غ٬ٚبري اٱ
 ثسث ثالغٟ

يػٝام ايه٬ّ ٚٚضٚز يؿغ  دا٤ إغِ نإ بكٝػ١ ايهُرل اغيػتذل اغيؿطز

                                                           

. 21غٛض٠ ايبكط٠  (1)
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أَا اـدل ؾذا٤ ع٢ً اغيع٢ٓ، َِٚٓٗ َٔ َٓع ٖصا ايتعسز ٚقاٍ أَا إٔ  ،(َٔ)
٫ ٜأتٞ إغِ نإ ٚخدلٖا ع٢ً ايًؿغ، ٚإٔ حي٬ُ ع٢ً اغيع٢ٓ ؾ٬ ٜكاٍ 

 .ٕ نإ طاٖطاڄٜكًٞ اؾُع١ ا٫ ّ
ٚيهٓ٘ دا٤ ؼي ايكطإٓ ظُع ايتهػرل ٫ٚبس إ ي٘ َؿاِٖٝ إعذاظ١ٜ 

 .ٚعكا٥س١ٜ تتعس٣ اغيع٢ٓ ايًػٟٛ
َٛثك١ ؼي ٖصٙ  أقٛاٍ ؾطٜل َٔ ايٓاؽْو تط٣ أَٚٔ اٯٜات ؼي اغيكاّ 

َع ٫ح بٛدِٖٛٗ ٚسلًٛا بعٓا١ٜ ٚش١َ اٯٜات َٚع ٖصا مل ٜؿٗط ايؼ
. نطاّ اغيػًُري شلِإ

َٔ  ٜؿذلٟ ع٢ً اٱغ٬ّ بٓؿؼ قٝؼ اغيٛاد١ٗ ايكطآ١َْٝٔ يٝٛاد٘ 
اهلل عع ٚدٌ ٖٛ ايصٟ تؿهٌ ٚشنط ٚ، اٱستذاز َٚؿاِٖٝ اؿه١ُ

زعٛا إؼي ايكطإٓ، ؾاشا نإ طياع١ اٚ اؾطاز َِٓٗ قايٛا ٚا٭قٛاٍ ٚٚثكٗا 
قبض نٌ َػًِ ٜعًِ ب٘ ع٢ً مٛ عامل اٱَهإ أسكط اؾ١ٓ عًِٝٗ ؾكس 

شيٌ َع٘ اِْٗ غٝػتُطٕٚ ع٢ً َجٌ ٖصا ايكٍٛ اٚ ايٛدٛز ايعًُٞ ػيا ٜض
ْٓا متاز أؼي ٖصا ايعَإ ٚؼي نٌ ظَإ، ؾٓػتٓتر َٓ٘ قاعس٠ ن١ًٝ ٖٚٞ 

ٕ ايكٛض ايكطآ١ْٝ تتهطض ؼي نٌ ٚقت ٖٚٞ باق١ٝ تٓبض أايكطإٓ زا٥ُاڄ ٚ
ٚٙ اناؾ١ٝ َتذسز٠ ##ٕ ا٫عذاظ ٬َظّ يًكطإٓ ٚبٛزأباؿٝا٠، أٟ 

قٍٛ ٚايكٛاعس ايجابت١ ؼي ع٢ً ا٭ َػتشسث١ َٔ زٕٚ إ ت٪ثط غًباڄ
. عذاظٙ َٓص ْعٚي٘ ٚاييت ظًت ْهط٠ باٖط٠إ

٠ َٔ ٖصٙ ايػٛض٠ ##ع١ بعس اغيا٨##ازي ؼي اٯ١ٜ ايتاؽ###بعس إ قاٍ تعٚ
  َُّ ِثَؤِِْؽِٖ ط

َ
دا٤ت ٖصٙ  صَ بْػُفٛا َٚاْ َفسُٛا زَزَّٝ ٠َْؤِرٟ

ٚاٱغا٠٤ ٚاٱقطاض زعا٤ِٖ َٚا ؾٝ٘ َٔ اغيػايڀ١ ٚ ايتعسٟ إاٯ١ٜ ٚبٝٓت 
ع٢ً ايتؿطٜط ػيا ٜعين إ اغيٛنٛع َػتكٌ ٚإ اهلل عع ٚدٌ ٜتٛزي ايطز 

ا ##سِٗ، ٚيهٓٗا ؼي َؿَٗٛٗا ْٛع تأزٜب يًُػًُري، ٚقس قًٔ##عًِٝٗ ٚؾض
نٌ آ١ٜ  ٚقرلٚض٠غيري #ضإٓ تأزٜباڄ يًُؼ##ات ايل##٠ َٔ آٟ##إ ؼي نٌ آٟ

ؾتض آؾاقاڄ َٔ ت ايٓؿٛؽٚإؾ##طاق١ يتٗصٜب  زا١ُ٥ َسضغ##١ إخ٬قٝ##١
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 .ايبشح ؼي عًّٛ ايكطإٓ

: ٚضيهٔ تكػِٝ ايٛاقع تكػُٝاڄ إغتكطا٥ٝاڄ إزي قػُري 
ٚقس ٚضزت ايٓكٛم  ،ٌٖ ايهتابأَاْٞ ؼي ك١ًٝ ٚأٖٚاّ أ :ا٭ٍٚ

٫ تتهٌ ع٢ً اغي٢ٓ ؾاْٗا بها٥ع : بصَٗا، ٚعٔ عًٞ عًٝ٘ ايػ٬ّ
 .(1)(ايتٛيٞ

بازات ٚاٱضيإ ٚتًكٞ اٯٜات ايعٌُ ايس٩ٚب ؼي اؾٗاز ٚايع: ايجاْٞ
 .ْتٗذ٘ اغيػًُٕٛإٖٚٛ ايصٟ 

 ،تط٣ غياشا ٖصا اؾُع ؼي اٯ١ٜ ايهطضي١ َٚٛنٛعٗا، ٌٖ ٖٛ سكٝكٞ
عطنٛا عٔ اـ٬ؾات اـاق١ بِٝٓٗ ؼي َٛاد١ٗ اٱغ٬ّ أِْٗ أٚ
ّ دا٤ ع٢ً مٛ ايڀٞ ٚايٓؿط ٖٚٛ إ ٜصنط أؾذلنٛا ؼي ايسع٣ٛ، إٚ

ازٙ ؾا٥عاڄ َٔ غرل تعٝري ٭ٕ ايػاَع ؾطأَتعسز ثِ ٜصنط َا يهٌ َٔ 
 .ٜع ايتكطف ٚايتُٝٝع ٚايؿكٌ بٝٓٗاٜػتط

اؾٛاب ٖٛ ايجاْٞ ؼي ايػايب سيع٢ٓ عسّ اؿكط ب٘ يعسّ ايسيٌٝ ع٢ً 
ضسيا نإ بعهِٗ ع٢ً ا٭ٍٚ اؿكط ٚ٭قاي١ اٱط٬م ٚايعُّٛ ف

 .ٚبعهِٗ ع٢ً ايجاْٞ
تهٕٛ تؿػرلاڄ ٯ١ٜ َكٛي١ ع١ًُٝ دسٜس٠ ؼي اؾ١ًُ إ نٌ آ١ٜ  ٫ٚبس َٔ

خط٣ ٚع٢ً مٛ ايتعسز ٚيٝؼ أ ٙخط٣ ٚتهٕٛ َؿػط٠ َٔ قبٌ آٜاتأ
ٖٚآَا عٔ ٬َسع١ شيو ايتعسز، ؾاٯ١ٜ ايٛاسس٠ إٔ قكطت إاٱؼاز ٚ

تهٕٛ َؿػط٠ بآٜات عسٜس٠ ٖٚٞ تكًض تؿػرلاڄ يعس٠ آٜات، ؾايكطإٓ تبٝإ 
اْاڄ يٓؿػ٘ ؾ٬بس إ ؾٝ٘ تؿػرلاڄ ٚبٞ ٜاتيهٌ ؾ٤ٞ، ٚشات ايكطإٓ َٔ اٯ

. ٚآٜات٘
 صَ٘بُرٛا ُثْؽَ٘بَٔىُُْ طقٛي٘ تعازي 

سهطٚا زيًٝهِ َٚا ٜجبت َا تسعٕٛ اش إ ا٭َٛض ٫ تكّٛ ا٫ إأٟ 
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ٖصا اـڀاب دا٤ خايٝاڄ َٔ ايتٛبٝذ  َٓڀٛم بايدلٖإ ٚايب١ٓٝ ٚيهٔ
غي٬ى َٔ غرل إ ٜؿكس قؿ١ اٱستذاز، ؾاايعاٖط ٚايٓؿٞ ايتاّ يسعٛاِٖ 

. ػيا ًٜكٝ٘ ايٝٗٛز ٚايٓكاض٣ َٔ ايؿب٘غيػًُري اؼكري 
ايعاٖط إ ايع١ً ٖٞ َٛنٛع ا٭١َٝٓ َٚا ؾٝ٘ َٔ اٱقطاض بعامل ٚ

قطٚا بٗصٙ ا٭َاْٞ بٛدٛز اؾ١ٓ ٚايٓاض ٚعامل ايجٛاب أِْٗ أاٯخط٠ أٟ 
نُا ؼي ؾطعٕٛ َج٬ڄ أخط اهلل عع ٚدٌ عٓ٘ ايعصاب ٭ْ٘ نإ  ،ٚايعكاب

ضظئ ايطسِٝ نُا غٝأتٞ إ ؾا٤ قس نتب ع٢ً باب زاضٙ بػِ اهلل اٍ
َلبَي َلْع ُأخ١ِجَْذ َظْػَُٛرىَُّب  طاهلل ؼي تؿػرل قٛي٘ تعازي 

. ( )صَ بقَْزِم١َّب
ٚاـڀاب ٖٓا بكٝػ١ اغيداطب اؿانط ٚقسض اٯ١ٜ بكٝػ١ ايػا٥ب 
يٝهٕٛ زع٠ٛ يًٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٚاغيػًُري ؼي اٱستذاز 

 ،ستذاز ع٢ً نٌ قّٛ باٱغتك٬ٍ تاض٠ٚدٛاظ ايتؿهٝو ؼي اٱ ،عًِٝٗ
. ٚباٱؼاز َع غرلِٖ تاض٠ اخط٣

ثسث ِٕطمٟ 

ايدلٖإ آي١ يًؿكٌ بري اؿل ٚايباطٌ، ٚيتُٝٝع ايكشٝض َٔ ايؿاغس، 
ٚسذ١ ٜٚتأيـ َٔ َكسَتري ٚادبيت ايكبٍٛ  ،زضاى اؿكٝك١ٖٚٛ غبٌٝ ٱ

 غٛا٤ ناْت َٔ ايبسٜٗٝات أّ َٔ ايٓعطٜات يٝٓتر بايهطٚض٠ قه١ٝ
ٜك١ٝٓٝ، ٚايعاٖط إ بري ايكٝاؽ ٚايدلٖإ عَُٛاڄ ٚخكٛقاڄ َڀًكاڄ، ؾهٌ 

بطٖإ ٖٛ قٝاؽ ٚيٝؼ ايعهؼ، يصا ٫ ٜػ٢ُ ا٫غتكطا٤ ٫ٚ ايتُجٌٝ 
. ُْٗا قس ٫ ٜؿٝسإ ايٝكريبطٖاْاڄ ٭

ٚغط َٛنٛع١ٝ ؼي نٌ قٝاؽ ٖٚٛ ايصٟ ٜ٪يـ بري ا٫ندل ٚيًشس ا٭
يٛب ٚع١ً يًٝكري بايٓتٝذ١، نُا قػط ٜٚهٕٛ ططٜكاڄ َٛق٬ڄ ازي اغيطٚا٭

. ؼي قٛيو

                                                           

. 89غٛض٠ ْٜٛؼ  ( )
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؟ ي٘ ٚغًِ ضغٍٛقُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآ

ؾٝتشكٌ إ قُساڄ  (ضغٍٛ)ٚنٌ ضغٍٛ ْيب، ؾاؿس ا٭ٚغط ٖٛ 
. ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ْيب

ٚظاٖط اٯ١ٜ ايهطضي١ إ ايدلٖإ ٖٛ اؿذ١ يتكسٜل قٛشلِ ٚاثبات َا 
 .عٞ ٚايتأضخيٞ عٔ اٱداب١ ايٝ٘، ٚيهٓ٘ َؿكٛز بسيٌٝ ايعذع ايٛامٜسعٕٛ

  صِاْْ ُوُْٕزُْ َ بِظِل١َٓ طقٛي٘ تعازي 
باؾ١ٓ  زعٛاِٖ اٱختكامتٛنٝس يًشذ١ عًِٝٗ ٚاخباض عٔ ظٜـ 

ْتُا٥ِٗ َٚصٖبِٗ، ٚتسٍ اٯ١ٜ بايس٫ي١ اٱيتعا١َٝ ع٢ً اغي٬ظ١َ إبًشاظ 
ؼي  ٚشنطت بري ايسع٣ٛ ايكازق١ ٚايدلٖإ، ؾ٬ غطاب١ إ تعتدل عٓسْا

: قٛي٘ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ اغيػتكطأ٠ َٔيؿك٘ ٚايكها٤ قاعس٠ ن١ًٝ ا
 .(1)زع٢ ٚايُٝري ع٢ً َٔ أْهطإايب١ٓٝ ع٢ً َٔ "

ٜٚتكـ َا ؼي ٖصٙ اٯ١ٜ َٔ اٱستذاز ٚايتشسٟ باؿٝا٠ ٚايتذسز 
َٔ غرل تػٝرل سيا١ٖٝ ايكسم نُٛنٛع بػٝط، نُا ؽدل اٯ١ٜ سيؿَٗٛٗا 

بري ايكسم ٚايهصب ؾُٔ مل ٜهٔ عٔ عسّ ٚدٛز بطظر أٚ ٚغط 
 .قازقاڄ ؾ٬بس إ ٜهٕٛ ناشباڄ ؾُٝا ٜسعٝ٘

ٚاٯ١ٜ َٔ ايًڀـ اٱشلٞ ايعاّ ؾؿٝٗا إضؾاز، ْٚٗٞ، إضؾاز يكٍٛ  
 .اؿل ْٚٗٞ عٔ اٱؾذلا٤ ٚايتُازٟ ؼي ايعٓاز ٚاؾشٛز

*********** 

                                                           

. 8/123ايػٓٔ ايهدل٣ يًبٝٗكٞ  (1)



 34###################################################################  21ز /َعامل اٱضيإ 

 

َثٍَٝ َِْٓ َأْقٍََُ َٚخَُْٙٗ َّللَِِّ ََُٚ٘ٛ طلٌٛٗ رؼبٌٝ

َ ٍَُٗ َأخُْؽُٖ ِػَْٕع َؼثِِّٗ َٚالَ َضْٛ ٌة َػ١ٍَُِْْٙ َٚالَ ُِسِْكٌة 

. 112اٯ١ٜ  صُُْ٘ ٠َسَْؿَُْٔٛ 
 

اإلػؽاة ٚاٌٍغخ 

ثبات يسخٍٛ إبڀاي٘ ٖٚٛ ٖٓا إسطف دٛاب كتل بايٓؿٞ ٜٚؿٝس : ب٢ً
. قٌ قٛاعس ايسخٍٛأزي إٚ مل ًٜتؿتٛا إٔ ْؿٛٙ إغرلِٖ اؾ١ٓ ٚ

. غِ ؾطط داظّ ٖٚٛ َبتسأإ: َٔ
ٚايؿاعٌ نُرل َػتذل تكسٜطٙ ٖٛ،  ايؿططؾعٌ  َاض ٖٚٛ ؾعٌ: غًِأ

داض ٚفطٚض، : َهاف إيٝ٘، هلل (اشلا٤)َٚؿعٍٛ ب٘ َٓكٛب : ٚد١ٗ
.  غًِاَتعًل ب

. نُرل َٓؿكٌ ؼي قٌ ضؾع َبتسأ: ايٛاٚ يًشاٍ، ٖٛ:ٖٚٛ 
. خدلٙ، ٚاؾ١ًُ ؼي قٌ ْكب ع٢ً اؿاٍ: قػٔ

خدل َكسّ،  (ي٘)ض ٚاجملطٚضٚاؾاؾاب ايؿطط  ايؿا٤ ضابڀ١ : دطٙأؾً٘ 
عٓس ظطف َهإ :عٓس ضبِٗٚاشلا٤ َهاف ايٝ٘،  ،َبتسأ َ٪خط: دطٙأٚ

اؾ١ًُ َٚهاف إيٝ٘ فطٚض ٚاشلا٤ َهاف ايٝ٘ أٜهاځ،:َٓكٛب، يطبِٗ
. اٱزل١ٝ ؼي قٌ دعّ دٛاب ايؿطط

َبتسأ غاؽ اٱبتسا٤ ب٘ : ْاؾ١ٝ، خٛف: ايٛاٚ عاطؿ١، ٫: ٫ٚ خٛف
.  يتكسّ ايٓؿٞ عًٝ٘

. داض ٚفطٚض: ِٜٗعٌ
نُرل :ظا٥س٠ يتأنٝس ايٓؿٞ، ِٖ:ايٛاٚ عاطؿ١، ٫: ٫ٚ ِٖ حيعْٕٛ

.  َٓؿكٌ ؼي قٌ ضؾع َبتسأ
 ، ٚايٛد٘ ؾاعٌ: ؾعٌ َهاضع َطؾٛع بجبٛت ايٕٓٛ، ايٛاٚ:  حيعْٕٛ 

ا٭شْري  َا بريٖٚٛ  ،َٔ اٱْػإ َعطٚفإغِ داَس ٚظْ٘ ؾځعٵٌ  ٖٚٛ 
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 .اؾبٝٓري ٚايصقٔ ط٫ٛڄبري ٚعطناڄ، 

ات َٔ اؾٔ مَٚٔ اٯٜات ؼي خًل اٱْػإ أْ٘ ضيتاظ عٔ باقٞ اغيدًٛ
ٚاؿٝٛاْات باٱغتك٬ٍ ٚايؿكٌ ٚايتُٝٝع يٛدٗ٘ عٔ باقٞ أعها٤ بسْ٘ 

ٚأْ٘ ٜهٕٛ ؼي أع٢ً ايبسٕ ٖٚٛ َٔ َكازٜل تؿطٜـ ٚإنطاّ اٱْػإ َٚٔ 
ٌََمْع َضٍَْمَٕب اإِلٔكَبَْ ِ ٟ َأزْكَِٓ طعَُٛات قٛي٘ تعازي

 .(1)صٍَ َرْمِٛٞ
أخدلْٞ : ٭بٞ دعؿط ايباقطعًٝ٘ ايػ٬ّعٔ ظضاض٠ بٔ أعري، أْ٘ قاٍ ٚ

: عٔ سس ايٛد٘ ايصٟ ٜٓبػٞ إٔ ٜٛنأ، ايصٟ قاٍ اهلل عع ٚدٌ؟ ؾكاٍ
ايٛد٘ ايصٟ قاٍ اهلل، ٚأَط اهلل عع ٚدٌ بػػً٘، ايصٟ ٫ ٜٓبػٞ ٭سس إٔ 

َا : أثِٜعٜس عًٝ٘، ٫ٚ ٜٓكل َٓ٘، إٕ ظاز عًٝ٘ مل ٜ٪دط، ٚإٕ ْكل َٓ٘ 
زاضت عًٝ٘ ايٛغڀ٢ ٚاٱبٗاّ َٔ قكام ؾعط ايطأؽ إزي ايصقٔ، َٚا 

دطت عًٝ٘ اٱقبعإ َػتسٜطا ؾٗٛ َٔ ايٛد٘، َٚا غ٣ٛ شيو ؾًٝؼ َٔ 
. (2)٫:ايكسؽ َٔ ايٛد٘؟ ؾكاٍ: ايٛد٘، ؾكاٍ ي٘

َٚا دطت عًٝ٘ اٱقبعإ َػتسٜطاڄ ؾٗٛ َٔ ايٛد٘ َٚا غ٣ٛ شيو 
قٌ اٱشٕ اٚ أا بري ؿغ ايعري ازي ؾًٝؼ َٔ ايٛد٘، ٚايكسؽ بايهِ ّ

 .زي َطنب ايًشٝريإمسض َٔ ايطأؽ إَا 
زي بسا١ٜ دسٜس٠ ؼي إَػتكبً٘، ٚنإٔ ايكطإٓ ٜسعٛ : ٚٚد٘ نٌ ؾ٤ٞ

. ؾعاٍ ايعباز ٖٚٞ اٱضيإ بٓب٠ٛ قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِأ
ٚاٱسػإ نس اٱغا٠٤ ٚضدٌ قػٔ أٟ نجرل اٱسػإ يصا انتؿ٢ 

. بكٝػ١ ايتعذب َا اسػٓ٘ا ٚمل ٜأت ب٘
ٚضز عٔ ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ اْ٘ سري  ،ٚؼي بٝإ اٱسػإ

، ( )"ٖٛ إ تعبس اهلل نأْو تطاٙ ؾإ مل تهٔ تطاٙ ؾاْ٘ ٜطاى: غأي٘ ددل٥ٌٝ
                                                           

. 4غٛض٠ ايتري  (1)

.  3/28ٍايٛغا٨ (2)
 . 1/170ايسض اغيٓجٛض  (3) 
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 .ػيا ٜسٍ ع٢ً إ اٱسػإ يًٓاؽ ٜتؿطع عٔ ايعباز٠ ايكشٝش١
ثسث  ٟ اٌمؽاءح 

ٚنعاڄ َٔ ايكطإٓ ؼي غت عؿط٠ ثٓري ٚعؿطٜٔ ّإؼي  صَثٍَٝطٚضزت 
: قػاّأزي ث٬ث١ إغٛض٠، ٚبًشاظ ايٛقـ ٚاٱبتسا٤ ؼي عًِ ايكطا٠٤ قػُت 

ختٝاض ايٛقـ عًٝٗا، ٭ْٗا دٛاب غيا قبًٗا غرل َتعًك١ سيا إ :ا٭ٍٚ
. داظ اٱبتسا٤ بٗا، َٚٔ ٖصا ايكػِ ٖصٙ اٯ١ٜأبعسٖا، َِٚٓٗ َٔ 

بعسٖا بٗا ٚسيا قبًٗا َجٌ َا ٫ جيٛظ ايٛقـ عًٝٗا يتعًل َا  :ايجاْٞ
. ( )صالَ ٠َجَْؼُث  َُّ َِْٓ ٠َُُّٛد َثٍَٝط، ( )صَثٍَٝ ََٚؼثَِّٕبط

ختاض َٓع ايٛقـ إختًـ ؼي دٛاظ ايٛقـ عًٝٗا، ٚا٭نجط أَا  :ايجايح
عًٝٗا، ٱؿاقٗا بايكػِ ايجاْٞ ٖٚٛ إ َا بعسٖا َتكٌ بٗا ٚسيا قبًٗا ٖٚٞ 

ٌَٝ ٌََِٚىْٓ ١ٌَِطَِّْئَّ ةَ طعيػ١ َٛانع َٓٗا قٛي٘ تعازي 

. ( )صَلٍْجِٟ
 ٟ ق١بق ا٠٢بد 

ٚؼساِٖ  اٱختكام بايًبح ؼي اؾ١ٓبعس إ شنط ايكطإٓ قٍٛ 
باٱتٝإ بايدلٖإ ايصٟ ؼتاد٘ ايسع٣ٛ، شنط ٖصٙ ايكاعس٠ ايه١ًٝ يتهٕٛ 

ٚاْ٘ ٫ ٜٛقًِٗ ازي اؾ١ٓ، ؾاٯ١ٜ  يًٛاقع ايعكا٥سٟضنٓاڄ ؼي زضاغ١ َكاض١ْ 
. ْؿػًٕٛ باْؿػِٗ يَٛاڄ ٚاق٬ساڄػعًِٗ ٟ

َأَْ ُرِؽ٠ُعَْٚ َأْْ َركْؤٌَُٛا َؼقٌَُٛىُُْ طٚدا٤ قٛي٘ تعازي 

ايٓيب ؿح اغيػًُري ع٢ً عسّ إٜصا٤  صوََّب قُِئًَ ُِٛقَٝ ِِْٓ َلجًُْ 
بايػ٪اٍ اـايٞ َٔ ايٓؿع اـام أٚ  قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ

ٚايتؿسٜس ع٢ً ايٓؿؼ ٚإدتٓاب ايعاّ، ٚزعٛتِٗ يذلى ايًذاز ٚاٱؿاح 
ٚقٛي٘  نجط٠ غ٪اٍ بين إغطا٥ٌٝ غيٛغ٢ عًٝ٘ ايػ٬ّ، نُا ؼي قك١ ايبكط٠

                                                           

.  30غٛض٠ ا٫ْعاّ  ( )
.  12غٛض٠ ايٓشٌ  ( )
.  260غٛض٠ ايبكط٠  ( )
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َ ِاَّ طتعازي

َٕب َِب ِٟ٘ َٕب َؼثَّهَ ٠ُج١َِّْٓ ٌَ َلبٌُٛا اْظُع ٌَ

. (1)صاٌْجََمَؽ َرلَبَثَٗ َػ١ٍََْٕب
. ٖا اغيػًُٕٛٚدا٤ت ٖصٙ اٯ١ٜ يتبري ٚظا٥ـ ايعبٛز١ٜ ٚاييت ؾاظ ب

ٜس اؾُع بري اٯٜتري تٛد٘ اغيػًُري ازي َا ؾٝ٘ ق٬سِٗ ْٚؿعِٗ ؼي ٜٚـ
 .ايسْٝا ٚاٯخط٠

ٚدا٤ قبٌ ث٬خ آٜات اٱخباض اٱعذاظٟ بإ نجرلاڄ َٔ أٌٖ ايهتاب 
اغيػًُري عٔ زِٜٓٗ َٔ غرل تعٝري يٮغباب ٚايهٝؿ١ٝ بكٛي٘  زٜتُٕٓٛ إضتسا

ْٛ طتعازي  ٠َُؽظَُّٚٔىُُْ ِِْٓ  َٚظَّ َوِث١ؽٌة ِِْٓ َأًِْ٘ اٌِْىَزبةِ ٌَ

، ٚدا٤ت ٖصٙ اٯ١ٜ يتشح اغيػًُري ( )صَثْؼِع ِا٠َّبِٔىُُْ ُوفَّبًؼا
ع٢ً ايتكٝس بأسهاّ ايك٬ح ٚايتك٣ٛ، ٚإ اغيساض ع٢ً ايعٌُ ايكاحل 

ٚيٝؼ ع٢ً اٱغِ، يتهٕٛ ٖصٙ اٯ١ٜ سذ١ عًِٝٗ، ٚتجبٝتاڄ ٭قساّ 
دع أٌٖ ايهتاب عٔ اغيػًُري ؼي َٓاظٍ اٱضيإ، ٚتك١ٜٛ يكًٛبِٗ، ٚإش ٜع

اٱتٝإ بدلٖإ ٜسٍ ع٢ً قسم زعٛاِٖ، ؾإ ٖصٙ اٯ١ٜ بطٖإ ٚسذ١ 
داَع١ َاْع١، داَع١ يًصٜٔ ٜػتشكٕٛ زخٍٛ اؾ١ٓ، َٚاْع١ َٔ اٱزعا٤ 

 .ايهاشب بسخٛشلا َٔ غرل ١ْٝ ٚعٌُ قاحل
ٚيٛ غأٍ أسسِٖ نٝـ ٜػًِ ايعبس ٚدٗ٘ هلل نٞ ٜؿٛظ با٭دط 

ٌٜ يًٛظا٥ـ ٯ١ٜ قبٌ ايػابك١ بٝإ ٚتؿلؾإ ا ٚايجٛاب ٚزخٍٛ اؾ١ٓ،
ََٚأِل١ُّٛا اٌ َّالََح َٚ ُرٛا طايعباز١ٜ يكٛي٘ تعازي ؾٝٗا 

 .( )صاٌؿََّوبحَ 
 ؾطٜل َٔ أٌٖٚدا٤ت اٯ١ٜ ايتاي١ٝ يبٝإ اٱخت٬ف ٚايتبأٜ ؼي قٍٛ 

ايهتاب، ٜٚؿٝس اؾُع بري اٯٜتري زعٛتِٗ طيٝعاڄ يڀاع١ اهلل ٚايتكسٜل 
 .ؾطا٥ض ٚإتٝإ ايكاؿات قطب١ ازي اهلل عع ٚدٌبايٓب٠ٛ ٚأزا٤ اٍ

                                                           

. 70غٛض٠ ايبكط٠  (1)
 .109اٯ١ٜ  ( ) 
 110اٯ١ٜ  ( ) 
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ع٢ً ق١ً ٖصٙ اٯ١ٜ باٯ١ٜ  صَثٍَٝطٜسٍ إبتسا٤ اٯ١ٜ عطف اؾٛاب 
 .ايػابك١ ؼي اغيٛنٛع ٚاؿهِ

ؾكس دا٤ت اٯ١ٜ ايػابك١ باٱخباض عُا ٜكٛي٘ ؾطٜل بإٔ اؾ١ٓ خايك١ 
ٚغًِ ؼي شلِ، َٚا أَط اهلل عع ٚدٌ ب٘ ايٓيب قُساڄ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ 

اٱداب١ عًِٝٗ ٚإبڀاٍ قٛشلِ باؿذ١ ٚغ٪اٍ ايدلٖإ ٱثبات قٛشلِ، 
 .ٚايصٟ ٜعذعٕٚ عٓ٘

َٚٔ إعذاظ ايكطإٓ، ٚيػ١ اٱستذاز ؾٝ٘ إٔ اٯٜات مل تكـ عٓ٘ شنط 
، بٌ دا٤ت اٯٜات بصنط يتشسٜ٘قٍٛ ٚضز ايٓيب عًِٝٗ ٚإٔ نإ ناؾٝاڄ اٍ

ََٚخٍَّخ َػْؽضَُٙب طتعازي قاٍ سكٕٛ اؾ١ٓ بكؿاتِٗ اٱضيا١ْٝ،تايصٜٔ ٜؼ

. (1)صاٌكَََّّٛاُد َٚا َْؼ ُ ُأِػعَّْد ٌٍُِّْزَِّم١َٓ 
ٚيٛ نإ اٱستذاز عًِٝٗ سيا ٚضز ؼي اٯ١ٜ ايػابك١ ٚسسٖا يطسيا دا٤ 

 :ٖصا ايؿطٜل َٔ أٌٖ ايهتاب بأقٛاٍ أخط٣ َٓٗا
 .اؾ١ٓ َعٓا إ٫ َٔ ْطن٢ بسخٛي٘ ئ ٜسخٌ :ا٭ٍٚ
 .م َٔ ايٝٗٛز ٚايٓكاض٣ خاق١ٜسخٌ اؾ١ٓ ؾطٟ :ايجاْٞ

يٝؼ ؼي اٯ١ٜ ايػابك١ َا ٜسٍ ع٢ً زخٍٛ غرل ايٝٗٛز  :ايجايح
 .ٚايٓكاض٣ اؾ١ٓ، ٭ْٗا خاق١ بٓؿٞ إختكاقِٗ ؼي زخٛشلا

ؾذا٤ت ٖصٙ اٯ١ٜ آ١ٜ ؼي اٱعذاظ ٚبٝإ خكا٥ل ٚقؿات ايصٜٔ 
ٜسخًٕٛ اؾ١ٓ يٝتهُٔ ٖصا ايبٝإ ايسع٠ٛ إزي اٱغ٬ّ ٜٚؿٝس اؾُع بري 

َٔ أغباب  بعهِٗاٯٜتري سح اغيػًُري ع٢ً عسّ اٱْؿػاٍ سيا ٜكٛي٘ 
يٲْكڀاع إزي ايعباز٠ ٚاٱخ٬م  ٚؾٝ٘ زع٠ٛ يًُػًُريايؿو ٚايطٜب، 

 .ؼي طاع١ اهلل عع ٚدٌ
ٚدا٤ت اٯ١ٜ قبٌ ايػابك١ يبٝإ اغيطاز َٔ تػًِٝ ايٛد٘ هلل بكٛي٘ تعازي 

ََِٚب ُرَمعُِِّٛا ََٚأِل١ُّٛا اٌ َّالََح َٚ ُرٛا اٌؿََّوبَح ط

                                                           

. 133غٛض٠ آٍ عُطإ  (1)
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، غيٓع اؾٗاي١ ٚايػطض، ( ) صِ َُٔفِكىُُْ ِِْٓ ض١ٍَْؽ َردُِعُٖٚ ِػَْٕع  َِّ 

ٚططٚ أغباب ايه٬ي١ ٚإعا١ْ ايٓاؽ يًتدًل َٔ ايعٓاز ٚاٱقطاض ع٢ً 
 .ايٓذا٠ ؼي اٯخط٠ اؾشٛز، ببٝإ غبٌ

 ٚإش شنط أٌٖ ايهتاب زخٍٛ اؾ١ٓ ؾإ ٖصٙ اٯ١ٜ دا٤ت باغيع٢ٓ ا٭عِ
ٚبري  صَٚالَ َضْٛ ٌة َػ١ٍَُِْْٙ َٚالَ ُُْ٘ ٠َسَْؿَُْٔٛ طٖٚٛ قٛي٘ تعازي 

ٚخاشي١ ٖصٙ اٯ١ٜ بٓؿٞ اـٛف ٚاؿعٕ َِٓٗ عُّٛ  زخٍٛ اؾ١ٓ
 .ٚخكٛم َڀًل، إش إٔ أٌٖ ايهتاب شنطٚا زخٍٛ اؾ١ٓ ٚسسٙ

 :بُٝٓا دا٤ت ٖصٙ اٯ١ٜ باٱخباض عٔ ا٭َٔ ٚايػ١َ٬ ؼي نٌ َٔ
 .رعامل ايدلظ :ا٭ٍٚ
 .َٛاطٔ اؿػاب :ايجاْٞ

 .ايكطاط ٚاؿٛض ٚاغيٝعإ ٚمٖٛا :ايجايح
 .زخٍٛ اؾ١ٓ :ايطابع

 :عسّ زخٍٛ ايٓاض، إش إٔ زخٍٛ اؾ١ٓ حيتٌُ ٚدٗري :اـاَؼ
 .فٝ٪ٙ إبتسا٤ بعس اؿػاب َٚا ؾٝ٘ َٔ ا٭ٖٛاٍ :ا٭ٍٚ
 ثِ اـطٚز َٔ ؼي ايٓاض َع ؾعٌ ايصْٛب ٚاغيعاقٞ، ايسخٍٛ  :ايجاْٞ

. ؾٛ َٔ اهلل ٚزخٍٛ اؾ١ٓايٓاض بع
ؾذا٤ت ٖصٙ  ايهطضي١ يٓؿٞ اـٛف ٚاؿعٕ عٔ اغي٪َٓري، ػيا ٜسٍ 

با٭ٚي١ٜٛ ايكڀع١ٝ ع٢ً غ٬َتِٗ ٚلاتِٗ َٔ ايٓاض ٚسطٖا، ٚؼي ايتبأٜ 
أٌٖ ايهتاب ٖٚصٙ اٯ١ٜ ؾاٖس ع٢ً ايتهاٌَ ايصٟ شيتاظ ب٘ ؾطٜل بري قٍٛ 

ٚساد١ ايٓاؽ طيٝعاڄ  ايؿطٜع١ اٱغ١َٝ٬ َٔ بري ايؿطا٥ع ايػُا١ٜٚ،
 .خط٠٭سهاّ ٚأخباض ايسْٝا ٚاٯؾٝ٘ َٔ ايعًّٛ ٚا يًكطإٓ َٚا

، باٱخباض عٔ إضاز٠ ؾطٜل َٔ أٌٖ ( ) صَٚظَّ َوِث١ؽٌة طٚإش دا٤ت آ١ٜ 
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ايهتاب اٱضتساز يعسز َٔ اغيػًُري، ؾكس دا٤ت اٯ١ٜ قٌ ايبشح 
 .ؾأترييًشكا١ْ َٔ اٱضتساز، سيا ؾٝٗا َٔ بٝإ يػبٌ ايٓذا٠ ؼي ائ

ٕ دا٤ت بكٝػ١ اؾ١ًُ اـدل١ٜ إ٫ أْٗا تتهُٔ إضؾاز ؾاٯ١ٜ ٚا
اغيػًُري إزي غبٌ بًٛؽ اؾ١ٓ ٚايٓذا٠ ؼي اٯخط٠، ٚاٱسذلاظ َٔ اٱضتساز 

 .ٚايٛقا١ٜ َٔ اؿػس ٚأغباب ايؿو ٚايطٜب اييت ٜبجٗا أعسا٤ اٱغ٬ّ
اـ٬ف ٚاـك١َٛ بري أٌٖ ايهتاب  ثِ دا٤ت اٯ١ٜ ايتاي١ٝ يتبري

أْؿػِٗ، ٚؾٝ٘ زع٠ٛ يًُػًُري يًؿهط هلل عع ٚدٌ ع٢ً ْع١ُ اٱضيإ 
َ بَّللَُّ ٠َسْىُُُ َث١َُُْْٕٙ طٚإدتٓاب اـ٬ف ٚايؿكام، ٚؼي قٛي٘ تعازي 

زع٠ٛ يًُػًُري يعسّ اٱْؿػاٍ غيا بري أٌٖ  ،(1) ص٠َََْٛ اٌِْم١َبَِخِ 
 ايهتاب َٔ اـ٬ف ٚاـك١َٛ، ٭ٕ ٖصٙ اٯ١ٜ تأَطِٖ باٱخ٬م ؼي

 .ايعباز٠ ٚعٌُ ايكاؿات
ػدبؾ ا٠٢خ ا

: ؼي اٯ١ٜ َػا٥ٌ 
ٚزؾع حملا٫ٚتِٗ  ؾطٜل َٔ أٌٖ ايهتاباٯ١ٜ ضز ع٢ً قٍٛ  :ا٭ٚزي 

 .ايكا٤ ايؿب٘ ٚٚدٛٙ ايؿو ٚايطٜب١ ؼي ْؿٛؽ اغيػًُري
غاؽ اٱْتُا٤ ايسٜين أعڀا٤ قاعس٠ ن١ًٝ غرل َب١ٝٓ ع٢ً إ :ايجا١ْٝ 

اغٗا اٱضيإ ٖٚٛ ؼي َتٓاٍٚ نٌ ٚايعكٝس٠ ٚاغيصٖب ٚاغيٓكب، بٌ اؽ
 .ؾدل ٚباب َؿتٛح زا٥ُاڄ

 .اٯ١ٜ غبٌٝ ازي اشلسا١ٜ ٚاٱضيإ :ايجايج١ 
َٔ عٓس اهلل عع ٚدٌ عسّ  قسم ْعٚيَ٘ٔ عع١ُ ايكطإٓ ٚ :ايطابع١ 

اخباض اٯ١ٜ بإٔ اغيػًُري ِٖ اٌٖ اؾ١ٓ ٚا٭سل بٗا نطز ؾعٌ يكٛشلِ 
اڄ ٚانشاڄ، َع إ اغيػًُري ناْٛا َٚكاب١ً يًسع٣ٛ سيجًٗا ٚبٝإ اؿل قطٜض

َٛاظٜٔ ايعسٍ اٱشلٞ ٚقٝؼ  شنطباٯ١ٜ دا٤ت ٚزي شيو إقتادري 
 .ايتؿهٌٝ ٚايتُاٜع ّٜٛ ايكٝا١َ

                                                           

. 113غٛض٠ ايبكط٠  (1)
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ٖصٙ اٯ١ٜ ضظي١ عا١َ، غٛا٤ ٭ٌٖ ايهتاب اٚ يًُػًُري اٚ  :اـاَػ١ 

ََِٚب َأْؼقٍََْٕبنَ ِاالَّ طقاٍ تعازي،  يػرلِٖ ؼي َٓڀٛقٗا َٚسيٛشلا

. (1)صٌٍَِّبـِ َثِل١ًؽا ََِٚٔػ٠ًؽا َوب َّخً 
ا٠٢خ قالذ 

تهؿًت  بِٗبسٍ إ ٜٓؿػٌ اغيػًُٕٛ بايطز ع٢ً قٛشلِ عكط اؾ١ٓ 
بٝٓت بايس٫٫ت ايج٬خ اغيڀابك١ٝ ٚايته١ُٝٓ ٚاٱيتعا١َٝ بٓؿٞ ايكٍٛ ٚاٯ١ٜ 

ُلًْ طٚاؿهِ ّٜٛ ايكٝا١َ هلل عع ٚدٌ،  َٔ ٖٛ اغي٪ٌٖ يسخٍٛ اؾ١ٓ

َٛازُِع ِأََّّب َأَٔب  ٍٗ ِاالَّ  َُّ اٌْ ُِِٕػؼٌة ََِٚب ِِْٓ اٌَِ
. (2)صاٌَْمَّٙبؼُ 

بٝس ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘  سذ١ؾايكطإٓ غ٬ح بٌ ٖٛ اق٣ٛ 
. ٚغًِ ٚاغيػًُري

َٓٗاز عٌُ يًػايهري َٚا ٜ٪زٟ ازي اؾ١ٓ َٔ غبٌ  اٯ١ٜٖٚصٙ 
٫ ٜهؿٞ  يهٓ٘يٲغ٬ّ نطٚض٠ ٚٚادب، ؾاٱْتُا٤   ،ايك٬ح ٚاٱضيإ

ٚسسٙ يبًٛؽ َكاَات اـًٛز ؼي اؾ١ٓ بٌ ٫بس َٔ اٱخ٬م ؼي ايػعٞ 
 .سهاّ ايؿطٜع١ اٱغ١َٝ٬أ٫ٚ ٜهٕٛ شيو ا٫ باٱيتعاّ ب

ٚدا٤ت اٯ١ٜ بًػ١ ايبٝإ نُٔ قٝػ١ اٱستذاز ٚاؾساٍ ، ٚتًو آ١ٜ ؼي 
ؾاٖس ع٢ً إٔ اٱستذاز َكس١َ ٚططٜل ٖٞ ايتأزٜب ٚاشلسا١ٜ ٚاٱضؾاز ، ٚ

 . ٫ح ٚايتشًٞ بًباؽ ايتك٣ٛ يًل
َٚع إٔ اٯ١ٜ تهُٓت ؾططاڄ ٚدعا٤ ي٘ ، ؾإ نٌ ؾطز ؾٝٗا ثط٠ٚ ٚغ٬ح 

 : َٔ ٚدٛٙ 

                                                           

. 28غٛض٠ غبأ (1)

. 65غٛض٠ م  (2)
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٫م ايعباز٠ هلل ٚتؿٜٛض ا٭َٛض إيٝ٘ غبشاْ٘ ٚإزضاى إٔ ريعّٚ إ:  ا٭ٍٚ
ََِٚب َرلَبُءَْٚ ِاالَّ َأْْ ٠َلَبَء طَكايٝس ا٭َٛض بٝسٙ ، قاٍ تعازي 

 .(1)ص َُّ 
تكٝٝس اٱْكڀاع إزي اهلل عع ٚدٌ بايك٬ح ٚاٱسػإ بكٛي٘ تعازي : ٟ ايجإ

ا٭َط باغيعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ َٚٔ َكازٜل اٱسػإ  صََُٚ٘ٛ ُِسِْكٌة ط
 . اغيٓهط

 . تطتب ا٭دط ٚايجٛاب ع٢ً اٱْكڀاع إزي اهلل ٚؾعٌ ايكاؿات :  ايجايح
 .ايبؿاض٠ با٭َٔ ّٜٛ ايكٝا١َ :   ايطابع

الَ طقاٍ تعازيايهطِٜ بايػ٬ّ َٔ اؿعٕ ٚاؿػط٠ ايٛعس :  اـاَؼ

 .(2)ص٠َسُْؿُُُْٔٙ اٌَْفَؿُع ا َْوجَؽُ 
ٚتتهُٔ اٯ١ٜ ٚعساڄ نطضياڄ َٔ اهلل عع ٚدٌ بتعًل بسخٍٛ اؾ١ٓ ؾ٬ 

ٜسخًٗا أسس إ٫ بأَطٙ َٚؿ٦ٝت٘ ٚؾهً٘ ، ٚاؾ١ٓ َٔ َكازٜل ٚأؾطاز اغيًو ؼي 
َٛازِِع  ٌَِّْٓ اٌٍُّْْهُ ا١ٌَََْْٛ طقٛي٘ تعازي  َّللَِِّ اٌْ

 .(3)صاٌَْمَّٙبؼِ 
ٚمل تكٌ اٯ١ٜ َٚٔ غًِ ٚدٗ٘ ، بٌ دا٤ت بكٝػ١ اغيهاضع يًس٫ي١ ع٢ً 

 .بكا٤ باب اٱقا١َ ؼي اؾ١ٓ َؿتٛساڄ يٮدٝاٍ اي٬سك١ 
 ٠٢خاِفَٙٛ 

اٯ١ٜ قاعس٠ ن١ًٝ ؼي اٱضاز٠ ايته١ٜٝٓٛ، َٚسضغ١ تأزٜب١ٝ داَع١ 
مل اٯخط٠ ٚسح ع٢ً اٱسذلاظ َٔ يًُػًُري ٚغرلِٖ، ٚؾٝٗا تطغٝب بعا

أغباب َٚكسَات ايعصاب ٚايب٪ؽ ٚاـٛف ّٜٛ ايكٝا١َ ٚإختٝاض غبٌ 
 .ايؿٛظ باؾ١ٓ

ٚتعٗط اٯ١ٜ اٱضتكا٤ ٚاؿه١ُ ؼي عكٝس٠ اٱغ٬ّ ٚضؾع١ َباز٥٘ 
                                                           

. 30غٛض٠ ا٭ْػإ  (1)

. 103غٛض٠ ا٭ْبٝا٤  (2)

. 16غٛض٠ غاؾط  (3)
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ٚأٚي١ٜٛ ايعٌُ ٚأزا٤ ايعبازات عٓس اغيػًُري، ؾاؾ١ٓ ٫ تٓاٍ بايٓػب 

 .ٚايك٬ح ٚإتٝإ ايؿطا٥ض ٚباٱْتػاب اجملطز بٌ باٱضيإ
ٚاٯ١ٜ زع٠ٛ ٭ٌٖ ايهتاب يسخٍٛ اٱغ٬ّ، ؾاشا ناْٛا سطٜكري ع٢ً 

زخٍٛ اؾ١ٓ ؾإ ططٜكٗا َٓشكط باٱغ٬ّ، ٚايٓڀل بايؿٗازتري َٔ أِٖ 
َكازٜل اٱسػإ ٚمل تػًل اٯ١ٜ ططٜل اؾ١ٓ ع٢ً أسس ست٢ أٚي٦و 

ٚإَهإ اٱْاب١ نُا اْٗا ايصٜٔ حياضبٕٛ اٱغ٬ّ غيا ؾٝٗا َٔ َؿاِٖٝ ايتٛب١ 
تعسٙ با٭دط ٚايجٛاب، ٖٚصا ا٭دط أعِ َٔ إٔ ٜٓشكط باٯخط٠ ٚاهلل 

 .ٚاغع نطِٜ
 اٌ ٍخ ث١ٓ أٚي ٚ ضؽ ا٠٢خ

أٌٖ ؾطٜل َٔ  ْؿاٙ  ٱثبات َا صَثٍَٝطإبتسأت اٯ١ٜ عطف اؾٛاب 
يًس٫ي١ ع٢ً  (ب٢ً)ايهتاب إش قايٛا ئ ٜسخٌ اؾ١ٓ غرلِٖ، ؾٛضز اؿطف 

ِٖ اؾ١ٓ، ٚإٔ اغيػًُري أٌٖ يسخٛشلا، ٚيهٔ اٯ١ٜ مل تصنط زخٍٛ غرل
اغيػًُري باٱغِ بٌ دا٤ت بصنط قإْٛ زلاٟٚ ثابت ؾري ٜسخٌ اؾ١ٓ 

ٜٚؿٛظ بايٓعِٝ اـايس ؼي اٯخط٠، ٚتبسأ اٯ١ٜ بصنط قؿات ايصٟ ٜػتشل 
 :زخٍٛ اؾ١ٓ إش تصنط قؿتري ُٖا

 .ايكسم ٚاٱخ٬م ؼي طاع١ اهلل :ا٭ٚزي
 .اٱسػإ ٚإظٗاضَعاْٞ اٱضيإ :ايجا١ْٝ

تتكـ  ٚنٌ ٚاسس٠ َٔ ٖاتري ايكؿتري أقٌ تتؿطع عٓ٘ قؿات نجرل٠
 صَِْٓ َأقٍََُْ َٚخَُْٙٗ طباؿػٔ ايصاتٞ ٚايعطنٞ، نُا ؼي قٛي٘ تعازي 

ٱضاز٠ اٱْكڀاع إزي ايعباز٠، ٚ٭ٕ ايتٛد٘ بايٛد٘ ٜعين تػدرل اؾٛاضح 
 .١ٜٚ ٚايػهب١ٝ ع٢ً اؿٛاؽايؿ٘ ْؿؼؼي َطنا٠ اهلل، ٚعسّ غًب١ اٍ

يكس بٝٓت اٯ١ٜ نٝؿ١ٝ ت١ُٝٓ ًَه١ اٱضيإ ٚإغتكطاضٖا ؼي ايٓؿؼ، يتصنط 
ٖٚصا ، ٚظا٥ؿ٘ بعسٖا اؾعا٤ اؿػٔ يًُ٪َٔ ايصٟ ٜڀٝع اهلل ٜٚ٪زٟ 

 :اؾعا٤ ع٢ً ٚدٗري
 .اهلل عع ٚدٌ، ٚاٱقا١َ ؼي ايٓعِٝ ايسا٥ِ ايجٛاب اؿػٔ عٓس :ا٭ٍٚ
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 :ٕدٗا٠ َٔ اـٛف َٚٔ اؿعٕ، ٚؾٝ٘ ٚا٭َٔ ٚايػ٬ّ :ايجاْٞ
 .ؾطٜل خياف ٚخيؿ٢ اؿعٕ ثِ ٜأَٔ :ا٭ٍٚ
 .٫خٛف ٫ٚ سعٕ َڀًكاڄ ؼي اٯخط٠ ع٢ً أٌٖ اؾ١ٓ :ايجاْٞ

ٜهٕٛ ؼي  ؾإ ايصٟ ٜتكـ بايكؿتري أع٬ٙ ٫ ثاْٞٚايكشٝض ٖٛ اٍ
ؾٝٗا َٔ أٖٛاٍ  خط٠، َٚاخٛف أٚ سعٕ ؼي أٟ َٛطٔ َٔ َٛاطٔ اٯ

 .ٚاؿٛض ٚاغيٝعإ ٚاؾعا٤اؿػاب ٚايكطاط 
ٚأختتُت ؼي  صَِْٓ َأقٍََُْ َٚخَُْٙٗ طاٯ١ٜ بكٝػ١ اغيؿطز  تٚإبتسأ

بًشاظ فُٛع اغيع٢ٓ،  ظَٔ َؿطز ايًـ ٚايبسا١ٜباب اؾعا٤ بكٝػ١ اؾُع، 
 :ٚؾٝ٘ َػا٥ٌ ،أعِ َعٓاٙإٔ 

تٛدٝ٘ ايتهايٝـ يهٌ إْػإ ع٢ً مٛ ايكه١ٝ  تٛنٝس :ا٭ٚزي
ع١ٝٓٝ، ؾايك٠٬  ٜتذ٢ً ؾٝٗا تػًِٝ ايٛد٘ إزي اهلل ايؿدك١ٝ، ٚا٭ٚاَط اٍ

ايطأؽ، ٚٚنع ايٛد٘ ٚاؾب١ٗ تعٝٝٓاڄ ع٢ً ا٭ضض طاع١ هلل ؼي  ٠ٚطأطأ
 .ٚادب عٝين ع٢ً اغيهًـ

خياؾٕٛ  بٝإ ايًڀـ ٚايعؿٛ اٱشلٞ بهجط٠ أٌٖ اؾ١ٓ ايصٜٔ ٫ :ايجا١ْٝ
 .َٔ ؾ٧ ّٜٛ ايكٝا١َ

الَ َضْٛ ٌة َػ١ٍَُِْْٙ َٚالَ طؼي قٝػ١ اؾُع ؼي قٛي٘ تعازي  :ايجايج١

تطغٝب بايؿطا٥ض ٚايعٌُ ايكاحل ٚبعح يًػه١ٓٝ ؼي  صُُْ٘ ٠َسَْؿَُْٔٛ 
 .ْؿٛؽ اغي٪َٓري

تسٍ اٯ١ٜ بايس٫ي١ ايته١ُٝٓ ع٢ً نجط٠ اغي٪َٓري ايصٟ ٜعًُٕٛ : ايطابع١
 .سيهاَري ٖصٙ اٯ١ٜ

 إقا١َ اؿذ١ ع٢ً أٌٖ ايهتاب بإٔ اؾ١ٓ يٝػت خاق١ بعسز : اـاَػ١
. ِٖ اغيتكٕٛ ٖٚٛ نجرلًٕٖٚٗا ؾأ١ًَ َع١ٓٝ  أٚ أٌٖزٚز َض

قٛي٘ : ؾإ قًت قس ٚضزت اٯٜات بصّ ا٭نجط َٔ ايٓاؽ َٓٗا
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، (1)صُلًْ اٌْسَُّْع َّللَِِّ َثًْ َأْوثَُؽُُْ٘ الَ ٠َْؼِمٍَُْٛ طتعازي
، ٚاؾٛاب َٔ (2)صٌََِٚىَّ َأْوثََؽ اٌَّبـِ الَ ٠َلْىُُؽَْٚ طٚقٛي٘

: دٗات
ٍ اؾ١ٓ نجرلٕٚ ست٢ ع٢ً ؾطض إٔ ْػبتِٗ بايٓػب١ جملُٛع أٙ :ا٭ٚزي 

. بهجرل٠ تايٓاؽ يٝؼ
سيػؿط٠ اهلل، ٚايؿؿاع١، قاٍ اؾ١ٓ ٜسخٌ نجرل َٔ ايٓاؽ  :ايجا١ْٝ 

. (3)صُلًْ َّللَِِّ اٌلََّفبَػُخ َخ١ًِّؼبطتعازي
بكا٤ باب ايتٛب١ َؿتٛساڄ يًعبس ست٢ أٚإ َػازضت٘ ايسْٝا، ؾذلاٙ  :ايجايج١ 

عاقٝاڄ ٚيهٔ اٱْاب١ تسضن٘ عٓس اٱستهاض أٚ قبً٘ ؾٝكبٌ اهلل  ؾاغكاڄ
 .غبشاْ٘ َٓ٘ بؿهً٘ ٚإسػاْ٘

ؼي اٯ١ٜ إؾاض٠ إزي نجط٠ اغيػًُري ايصٜٔ قسقٛا بٓب٠ٛ قُس  :ايػازغ١
 .ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ َٔ ا٭دٝاٍ اغيتعاقب١

ساْ٘ ٚدا٤ قٝس اٱسػإ ؼي اٯ١ٜ بعس تػًِٝ ايٛد٘ هلل ٚاٱقطاض ي٘ غب
بايطبٛب١ٝ، يًس٫ي١ ع٢ً إٔ إدتُاع اٱضيإ َع ايعٌُ ايكاحل ططٜل 

. اـًٛز ؼي ايٓعِٝ
ا بضبد ا٠٢خ 

ٚاٯ١ٜ ٚاق١ٝ َٔ اـكاٍ اغيص١ََٛ َجٌ ايطٜا٤ ٚايهدل، ٚايبدٌ ٚاؿػس 
ظادط عٔ ؾعٌ اغيعك١ٝ، ٚزع٠ٛ يٮخ٬م اؿُٝس٠ َجٌ ايتٛب١ ٖٞ ٚايػٝب١ ٚ

يكدل ٚايطنا بكها٤ اهلل ٍ، ٚإظٗاض ٚاٱْاب١ ٚسػٔ ايتٛنٌ ع٢ً اهلل
. ٚإغتشهاض قكس ايكطب١ إزي اهلل ؼي ؾعٌ ايكاؿات

ٚباٱغٓاز عٔ ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘  ٚغًِ سها١ٜ عٔ اهلل 
ايعٳعځ١ُ إظاضٟ، ٚايهدلٜا٤ ضزا٥ٞ، ؾُٔ ْاظعين ٚاسسٶا َُٓٗا : عع ٚدٌ

                                                           

. 63غٛض٠ ايعٓهبٛت  (1)

. 38غٛض٠ ٜٛغـ (2)

. 44غٛض٠ ايعَط  (3)
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. (1)(عٳصٻبت٘
غإ ٖٛ َتابع١ غ١ٓ ايٓيب ٚقٌٝ إغ٬ّ ايٛد٘ ٖٛ اٱخ٬م، ٚاٱح

. ٫ٚ زيٌٝ ع٢ً ٖصا ايتكػِٝ، ٚإٕ نإ سػٓاڄ ؼي شات٘
اٌزفك١ؽ اٌػارٟ 

بعس إٔ دا٤ت اٯ١ٜ ايػابك١ بصنط قٍٛ ٚإزعا٤ ؾطٜل َٔ أٌٖ ايهتاب بإٔ 
يٓيب قُس اؾ١ٓ خاق١ بِٗ، ٫ٚ ٜسخًٗا غرلِٖ، ٚتهُٓت ا٭َط اٱشلٞ ٍ

ٕ ٚاؿذ١ ع٢ً قٛشلِ إٕ ناْٛا بػ٪اشلِ ايدلٖا ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ
قازقري ؾٝ٘، دا٤ت ٖصٙ اٯ١ٜ بايدلٖإ ع٢ً بڀ٬ٕ إزعا٥ِٗ، إش إبتسأت 

نذٛاب ٱثبات اغيٛنٛع ايصٟ ْؿاٙ ٖ٪٤٫ ؼي اٯ١ٜ ايػابك١  (ب٢ً) باؿطف
ْٓ ٠َْعُضًَ اٌَْدََّخ ِاالَّ َِْٓ َوبَْ ًُ٘ٛظا طبكٛشلِ (ئ)باؿطف  ٌَ

. (2)صَأْٚ ََٔ بَؼٜ ِرٍْهَ 
أنست ٖصٙ اٯ١ٜ ٚبأٍٚ سطف َٓٗا زخٍٛ غرل ايٝٗٛز ٚايٓكاض٣ اؾ١ٓ، ف

ٖٚٛ َٔ إعذاظ يػ١ ايدلٖإ ؼي ايكطإٓ بإٔ ٜأتٞ سطف ٚاسس يٓؿٞ إزعا٤ تكـ 
. ّخًؿ٘ أّ

ؼي اغيكاّ نٝا٤ ٜٓرل زضٚب ايػايهري مٛ غبٌ اشلسا١ٜ  (ب٢ً) يٝبك٢ اؿطف
ع٢ً إزخاض ايكاؿات ٚايطؾاز، ٜٚبعح ايػه١ٓٝ ؼي ْؿٛؽ اغيػًُري، ٚحيجِٗ 

َِٚ ٟ َغٌِهَ َ ١ٍََْزَٕبَ فْ طقاٍ تعازي ،يًؿٛظ باؾ١ٓ ٚاـًٛز ؼي ايٓعِٝ

. (3)صاٌَُّْزَٕبِ كَُْٛ 
يكس دا٤ت اٯ١ٜ بايدلٖإ ٚايكإْٛ ايجابت ايصٟ ٜعري ايصٜٔ ٜسخًٕٛ اؾ١ٓ 

. ٚتكَٛ٘ بايؿعٌ ٚيٝؼ ايٓػب ٚاٱْتُا٤

                                                           

. 8/80تؿػرل إبٔ نجرل  (1)

. 111ايبكط٠ غٛض٠  (2)
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: ، بٌ شنطت أَطٜٔ(اغيػًُٕٛ بٌ ٜسخًٗا)َٚٔ إعذاظ اٯ١ٜ أْٗا مل تكٌ 
: َٛنٛع ٚع١ً ايسخٍٛ بكؿتري :ا٭ٍٚ
. اٱضيإ باهلل ٚعسّ ايؿطى ب٘ :ا٭ٚزي
. أزا٤ ايؿطا٥ض ٚعٌُ ايكاؿات :ايجا١ْٝ
اؾعا٤ ايصٟ ٜتؿهٌ ب٘ اهلل تعازي، ؾُٔ اٱعذاظ إٔ اٯ١ٜ مل تصنط  :ايجاْٞ

عس ايهطِٜ َٔ عٓس اهلل عع اؾ١ٓ ع##٢ً مٛ اٱغِ ٚايتعٝري، ب###ٌ د###ا٤ت باي##ٛ
ٚدٌ ع٢ً مٛ ايكڀع ٚاؾعّ ٚتطتب ا٭دط ٚايجٛاب ع٢ً ايؿعٌ اؿػٔ، 

. تطتب اغيعًٍٛ ع٢ً عًت٘، ٚعسّ ؽًؿ٘ عٓٗا
: ٚايجٛاب ؼي اٯ١ٜ ع٢ً ؾعب 

. ا٭دط اؾعٌٜ ع٢ً ايعٌُ ايكاحل :ا٭ٚزي
٠ ٫ٚ إْتؿا٤ اـٛف َٔ ْؿٛؽ اغي٪َٓري ػيا ٜأتٞ ٚاؿٛازخ ايڀاض٨ :ايجا١ْٝ

. خيؿٕٛ نٝاع أعُاشلِ، أٚ سطَاِْٗ َٔ ايجٛاب ٚا٭دط
. ؾات ؼي اغيٓكهٞ َٔ ا٭ٜاّ ايػ١َ٬ َٔ اؿعٕ ٚايهآب١ ع٢ً َا :ايجايج١

ََِْٚٓ َأزْكَُٓ طَطتري ؼي ايكطإٓ، قاٍ تعازي (اغًِ ٚدٗ٘) ٚٚضز يؿغ

إزي  ؼي إؾاض٠ (1) صِظ٠ًٕب َِِّّْٓ َأقٍََُْ َٚخَُْٙٗ َّللَِِّ ََُٚ٘ٛ ُِسِْكٌة 
. اغيػًُري ٚأِْٗ ع٢ً ١ًَ إبطاِٖٝ ٚإخ٬ق٘ ؼي ايتٛسٝس

٬َظَاڄ ؼي اٯٜتري يتػًِٝ ايٛد٘ هلل،  صََُٚ٘ٛ ُِسِْكٌة طٚدا٤ قٛي٘ تعازي 
ٚؾٝ٘ ز٫ي١ ع٢ً يعّٚ ايعٌُ ايكاحل ايصٟ ٜسٍ ع٢ً إخ٬م ايعباز٠ هلل عع 

. ٚسسٖا غرل ناؾ١ٝ ١ٜائٚدٌ، ٚإٔ 
ّ، ٖٚٛ َٔ إعذاظ ايكطإٓ إٔ ٜأتٞ ٚؼي اٯ١ٜ زع٠ٛ شلِ يسخٍٛ اٱغ٬

إبڀاٍ قٍٛ ؾطٜل َٔ ايٓاؽ بايدلٖإ ايصٟ جيصبِٗ إزي اٱغ٬ّ، ٚحيصضِٖ َٔ 
ٜٚسعِٖٛ إزي  قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِْب٠ٛ عٔ ايهؿط ٚايكسٚز 
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أضبع َطات ؼي ايكطإٓ، نًٗا بطدا٤ ا٭دط  (أدطٙ) إدتٓاب ايػ٦ٝات ٚٚضز يؿغ
ٚدٌ، َٓٗا ٚاسس٠ ؼي إبطاِٖٝ عًٝ٘ ايػ٬ّ، قاٍ ٚايجٛاب َٔ عٓس اهلل عع 

َٚخََؼٍَْٕب ِ ٟ ُغؼ٠َِِّّزِٗ اٌُُّجََّح َٚاٌِْىَزبَة طتعازي

. (1) صَٚ َر١َْٕبُٖ َأخَْؽُٖ ِ ٟ اٌع١َُّْٔب
ٚؾٝ٘ ز٫ي١ ع٢ً إٔ ا٭دط اغيصنٛض ؼي اٯ١ٜ قٌ ايبشح أعِ َٔ إٔ ٜٓشكط 

اهلل ٚاغع نطِٜ، ٚؾٝ٘ تطغٝب بعامل اٯخط٠، ؾٝؿٌُ اؿٝا٠ ايسْٝا أٜهاڄ ٚ
.  يًٓاؽ بسخٍٛ اٱغ٬ّ، ٚزع٠ٛ شلِ يٌٓٝ ؾهٌ اهلل عع ٚدٌ

َ ٍَُُْٙ طٚعٔ أْؼ عٔ ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ؼي قٛي٘ تعازي 

 ٍُْٕٛ غرل ػيٕٓٛ َا ٜهتب شلِ قاسب ايُٝري ؾإٕ  :قاٍ صَأخْؽٌة َغ١ُْؽ َِّْ
شيو نتب ي٘ قاسب عٌُ خرلاڄ نتب ي٘ قاسب ايُٝري ، ٚإٕ نعـ عٔ 

ايُٝري ، ٚأَػو قاسب ايؿُاٍ ، ؾًِ ٜهتب غ١٦ٝ ، َٚٔ قطأ ايكطإٓ مل ٜطز 
. (2)إزي أضشٍ ايعُط يه٬ٝ ٜعًِ َٔ بعس عًِ ؾ٦ٝاڄ

اٌزفك١ؽ 

 صَثٍَٝ َِْٓ َأقٍََُْ َٚخَُْٙٗ َّللَِِّ طقٛي٘ تعازي
: قػُريازي  صَثٍَٝط ضيهٔ تكػِٝ َع٢ٓ

. تأتٞ ضزاڄ يٓؿٞ ٜػبكٗا-1
. ٱغتؿٗاّ زخٌ ع٢ً ْؿٞ ؾتؿٝس ابڀاي٘دٛاب -2
غرلِٖ،  ؾ١ٓا ؼي ٖصٙ اٯ١ٜ َٔ ايكػِ ا٭ٍٚ أٟ ٜسخٌ (ب٢ً)دا٤ت ٚ

إعتباض ايكسض اغيتٝكٔ َٔ اٯ١ٜ ٖٛ ف ٚبًشاظ اٱضيإ ٚايؿعٌ ايعبازٟ
، دا٤ ن٬َِٗ اٱغ##٬ّ ٚايتكسٜل بايٓبٛات ٚايهتب اغيٓعي١ َٔ ايػُا٤

. ٌٖ اؾ١ٓأا٤ ايطز ببٝإ قؿات ع٢ً مٛ ايتعطٜض ٚايًـ ٚايٓؿط ؾر

                                                           

. 27ايعٓهبٛت غٛض٠  (1)
. 10/296ٚض ايسض اغيٓح (2)
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َٚٓبع يًٗسا١ٜ ٚايطؾاز ؾٗٞ اغيٓٗاز ايعًُٞ  يًتك٣ٛ اٯ١ٜ َسضغ١ٚ

يًػًٛى ايؿدكٞ ٚاؾُاعٞ ؼي َػايو اٱضيإ ٚمل تػًل ايباب بٛد٘ 
ٕ أٚمل ػعًِٗ ٜٝأغٕٛ َٔ اغيٓعي١ ؼي اٯخط٠، ؾٗٞ ت٪نس  ،ٌٖ ايهتابأ

َٚتؿطع عٔ ايتػًِٝ اؾ١ٓ ٫ تٓشكط سيصٖب َعري، ٚايجٛاب َتعكب 
 تعازي ؾ٬ ٜهؿٞ ايكٍٛ ٚايسع٣ٛ بٌ ٫بس اهلل ٚاٱْكٝاز ٚاٱَتجاٍ ٭ٚاَط

َٔ اٱخ٬م ؼي ايعٌُ ٚاٱْكٝاز ايتاّ غيا دا٤ ب٘ ا٭ْبٝا٤ َٔ عٓس اهلل 
 .تعازي

قبشت َٓاغب١ يبٝإ اؿل ٚؼسٜس أؾتًو ايسع٣ٛ ايكازض٠ َِٓٗ 
 تعازي إ تهٕٛ زع٣ٛ اشلا َعامل ايڀطٜل اغي٪ز١ٜ يًذ١ٓ، ؾُٔ ؾهٌ

قاٍ ، غبٌ ايطؾاز  غبباڄ يٲتٝإ بايدلٖإ، َٚعطؾ١اٯخطٜٔ 
 ٜٚبري ،(1)صَِٚأَّهَ ٌََزِْٙعٞ اٌَِٝ ِ َؽاٍا ُِكَْزِم١ٍُ طتعازي

. ايكطإٓ ايػبٌٝ ازي اؾ١ٓ ٜٚسعٛ ايٓاؽ طيٝعاڄ ٱْتٗاد٘
خًل ْؿػ٘ هلل بإ أغًِ ٚدٗ٘ هلل، َعٓاٙ َٔ أَٔ : ٚعٔ ابٔ عباؽ

. ططٜل َطنات٘ غًو
اـهٛع ٚاٱْكٝاز  ٖٚٛ يػ١ٚاٯ١ٜ ظاٖط٠ ؼي ايسع٠ٛ ازي اٱغ٬ّ، 

سس اْهاضٖا، ٚشنط أؾذا٤ت ايسع٠ٛ بايكؿ١ ٚاؿكٝك١ اييت ٫ ٜػتڀٝع 
ؼي ايتٛد٘  اٱْػإ عها٤أؾطف أِٖ ٚأايٛد٘ ٖٓا نٓا١ٜ عٔ ايٓؿؼ ٚ٭ْ٘ 

ض يٛ دا٤ ٚاٱْؿعاٍ، يصا ٚضز ؼي باب ايهؿاي١ قش١ ايعكس ع٢ً اغيؿٗٛ
بًؿغ ايٛد٘ نُا يٛ قاٍ ايهؿٌٝ نؿًت يو ٚد٘ ؾ٬ٕ ٭ْ٘ ٜعدل ب٘ عٔ 

ٚيهٔ اٱط٬م اغيتعاضف ٚايؿا٥ع  ،طي١ً ايبسٕ عطؾاڄ، ٚإ مل تهٔ قط١ٜٓ
. ٜػين عٔ ايكط١ٜٓ

ؾطف ا٭عها٤، نُا إ أْ٘ َٔ أعتباض إؾايٛد٘ ٜطاز َٓ٘ طي١ً ايبسٕ ب
د٘، َٚٔ اجملاظ ايؿا٥ع اط٬م اٱْػإ ٫ ٜػتڀٝع إ ٜبك٢ سٝاڄ َٔ غرل ٚ
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ختٝاض ايٛد٘ ٚإتٝإ باؾع٤، ضاز٠ ايهٌ باٱإضاز٠ ايبسٕ أٟ إيؿغ ايٛد٘ ٚ
نجط اؿٛاؽ أي٘ َسي٫ٛت تتعًل بايعٌُ ٚا٭ؾعاٍ ايعباز١ٜ ٚقسم اي١ٝٓ ٚ

. ؾعاٍ ايك٠٬ باعها٤ ايٛد٘أ أِٖؼي ايٛد٘ ٚ
ع اؾب١ٗ ٫ ب٘ نطنٔ ؾٝٗا ٜتِ بٛضإايػذٛز ايصٟ ٫ تتكّٛ ايك٠٬ ٚ

ع٢ً ا٭ضض، ٚايكطا٠٤ ٚايصنط بٛاغڀ١ ايؿِ ٚن٬ُٖا َٔ أدعا٤ ايٛد٘، 
، َٚهٛعٝت٘ ؼي ايطنٛع ؼي ايتٛد٘ ازي ايكب١ً َٛنٛعٝت٘با٫ناؾ١ ازي 

ٕ أؾايٛد٘ ٖٓا ٜطاز ب٘ طي١ً ا٭ؾعاٍ ٚا٭عُاٍ ْٚٛع اٱقباٍ، ٫ٚ خيؿ٢ 
ؼي ايعبازات  َٓعيت٘ ٚؾأْ٘ؾطازٙ بايصنط ؼي اغيكاّ ٜسٍ ؼي َؿَٗٛ٘ ع٢ً إ

ٚاـٝاضات َٚٛاظٜٔ ا٭عُاٍ ٚؾٝ٘ زع٠ٛ يٲْػإ يكٝا١ْ ٚدٗ٘ َٔ 
عصاب ايٓاض ّٜٛ ايكٝا١َ باٱضيإ ٚايعٌُ ايكاحل ٖٚٛ ايصٟ تسٍ عًٝ٘ 

تك٢ اخاشي١ اٯ١ٜ ٚإْتؿا٤ اؿعٕ عُا َه٢ ٚاـٛف َٔ اٯتٞ ؼي احملؿط غئ 
. ٚخؿٞ ّٜٛ اؿػاب  اهلل

ٍٳٚعٔ عسٟ بٔ سامت   ٍٳ قځا ٘ٴ ق٢ً اهلل عًٝ٘ قځا َّ ٍٴ اي : ٚغًِ ٚآي٘ ضٳغٴٛ
ٕٷ  ُٳا ٚٳ٫ځ تٳطٵدٴ ٘ٴ سٳادٹبٷ  ٓٳ ٝٵ ٚٳبٳ ٘ٴ  ٓٳ ٝٵ ٝٵؼٳ بٳ ٘ٴ يځ ٘ٴ ضٳبټ ُٴ ِّ ٔٵ أځسٳسٺ ِإ٫َّ غٳٝٴهځ َٹ ِٵ  ٓٵهڂ َٹ َٳا 

٘ٴ ؾځ٬ځ  ٓٵ َٹ ّٳ  ٓٵعڂطٴ أځؾٵأځ ٜٳ ٚٳ ٘ٴ ،  َٳ ٝٵ٦ٶا قځسٻ ٝٵ٦ٶا ِإ٫َّ ؾٳ ٜٳطٳ٣ ؾٳ ٘ٴ ؾځ٬ځ  ٓٵ َٹ ٔٳ  ُٳ ٜٵ ٓٵعڂطٴ أځ ٝٳ ٜٳطٳ٣ ِإ٫َّ ؾځ
ُٵطٳ٠ٺ ٛٵ بٹؿٹلٿ تٳ ٚٳيځ ٜٳطٳ٣ ِإ٫َّ ايٓٻاضٳ ؾځاتٻكڂٛا ايٓٻاضٳ  ٘ٴ ؾځ٬ځ  َٳ َٳا ٓٵعڂطٴ أځ ٜٳ ٚٳ ٘ٴ ،  َٳ ٝٵ٦ٶا قځسٻ . (1) ؾٳ

 صََُٚ٘ٛ ُِسِْكٌة طقٛي٘ تعازي 
قٝس يٲط٬م ٚؾطط ٚبٝإ يكؿ١ ظا٥س٠، ؾ٬ ٜهؿٞ قكس اٱْكٝاز 

ٕ اٱسػإ ٜتعًل بايعٌُ أش إخ٬م إٚسػٔ اي١ٝٓ بٌ ٫بس َٔ ايعٌُ ب
 .٬َٚى ا٭ؾعاٍ

يٝٗا ٜٚػتشل إٚاحملػٔ ٖٛ ؾاعٌ ا٭َٛض اييت سػٓٗا ايؿطع ْٚسب 
ٖا اغيسح ٚايجٓا٤ ؼي ايعادٌ ٚايجٛاب ؼي اٯدٌ، ٖٚصا ايكٝس سح ع٢ً ؾاعٌ

. ٚزع٠ٛ يتٗصٜب ايٓؿٛؽ ْٚبص ايتعطٜض باغيػًُري بػرل سل. ايكاؿات
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قطإٓ، ث٬ث١ َٓٗا ٜتهطض ؾٝٗا أضبع َطات ؼي اٍ" قػٔ"ٚدا٤ يؿغ 

َٛنٛع تػًِٝ ايٛد٘ هلل عع ٚدٌ ٚبكٝػ١ ايجٓا٤ ٚاغيسح قاٍ تعازي 
 .( )صََِْٚٓ َأزْكَُٓ ِظ٠ًٕب َِِّّْٓ َأْقٍََُ َٚخَُْٙٗ َّللَِِّ ََُٚ٘ٛ ُِسِْكٌة ط

ٚتبري اٯ١ٜ اغي٬ظ١َ بري اٱضيإ ٚؾعٌ ايكاؿات، ٚدا٤ ايٛقـ 
 تكٝٝسٙ ظ١ٗ ككٛق١ ٱضاز٠ إسػإ باٱسػإ ع٢ً مٛ اٱط٬م َٔ غرل

ايعبس يٓؿػ٘ ٚيًٓاؽ، ٚإسػاْ٘ يٓؿػ٘ َطنب ؾٝؿٌُ ايسْٝا ٚاٯخط٠ بإتٝإ 
ايؿطا٥ض ٚايٛادبات، ٚاؿطم ع٢ً غ٬َتٗا ٚلاتٗا ؼي ايٓؿأتري، يتأتٞ 

ايبؿاض٠ ع٢ً اٱسػإ ؼي ايسْٝا ؾتهٕٛ ٬َظ١َ يؿعٌ اٱسػإ بإعتباضٙ 
. ٚقؿ١ َػتكط٠ ؼي قٛي٘ ٚؾعًًَ٘ه١ تتػؿ٢ أؾعاٍ اغيػًِ، 

 :ٚؼي اٱسػإ ؼي اٯ١ٜ ٚدٛٙ 
اٱسػإ إزي ايصات بأزا٤ ايؿطا٥ض ٚايعبازات ، ٚقس تكسّ قبٌ :  ا٭ٍٚ

 .(2) صََٚأِل١ُّٛا اٌ َّالََح َٚ ُرٛا اٌؿََّوبَح   طآٜتري 
إضاز٠ اٱسػإ نعطض َكاسب يًتػًِٝ يٛد٘ هلل ، ٜٚتذ٢ً :  ايجاْٞ

 .سًً٘ بايتك٣ٛ ٖصا ايتػًِٝ بأب٢ٗ 
ٚدا٤ ؼي ٚقـ اغيتكري ايصٜٔ ، اٱسػإ يًٓاؽ بؿعٌ اـرلات :   ايجايح

اٌَِّػ٠َٓ ٠ُِْٕفُمَْٛ ِ ٟ اٌكَّؽَّاِء طِٖ أٌٖ اؾ١ٓ قٛي٘ تعازي 

َٚاٌضَّؽَّاِء َٚاٌْىَبِظ١َِّٓ اٌَْغ١ْظَ َٚاٌَْؼبِ ١َٓ َػْٓ 
 .(3)صاٌَّبِـ 
ٌٖٚ َٔ اٱسػإ اٱتباع  َٔ اٱسػإ ايجبات ع٢ً اٱضيإ ،:  ايطابع

اٌَِّػ٠َٓ ٠َكَْزُِّؼَْٛ اٌَْمَْٛي َ ١َزَّجُِؼَْٛ طاغيصنٛض ؼي قٛي٘ تعازي 

 َُٕٗ   .(4)صَأزَْك

                                                           

 .125غٛض٠ ايٓػا٤  ( ) 
. 110غٛض٠ ايبكط٠  (2)

. 134غٛض٠ آٍ عُطإ  (3)

. 18غٛض٠ ايعَط  (4)
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 : اؾٛاب ْعِ َٔ دٗات 
 .ا٫غتُاع إزي ايكٍٛ اؿػٔ :  ا٭ٚزي
 .إتباع أسػٔ ايكٍٛ ايصٟ تتذ٢ً ؾٝ٘ َعاْٞ اشلسا١ٜ ٚايك٬ح :  ايجا١ْٝ
 .غٔ ايصٟ ٖٛ َٔ َكازٜل اٱتباع ؼي اٯ١ٜ أع٬ٙ ايؿعٌ احل:  ايجايج١

ايكٝاّ با٭َط باغيعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ اغيٓهط َٔ أزل٢ أؾطاز : ايطابع١ 
قاٍ ، ٖٚٛ ؾطز داَع ْٚاؾع يًصات ٚاـرل ٚؼي ايسْٝا ٚاٯخط٠ ، اٱسػإ 

َزُىْٓ ِِْٕىُُْ ُأَِّخٌة ٠َْعُػَْٛ اٌَِٝ اٌْط١َِْؽ طتعازي  ٌَْٚ

ْٕىَؽِ ٠ََْٚؤُُِؽَْٚ ِثبيْ  . (1)صَِْؼُؽٚ ِ ٠ََََْْْٕٚٙٛ َػْٓ اٌُّْ
اٱسػإ إزي ايصض١ٜ ظعٌ اٱضيإ ٖٛ ايذلن١ ٚايهٓع ايصٟ :  اـاَػ١

 .ٜطثْٛ٘ َٔ ا٭ب ٚا٭ّ 
 صَ ٍَُٗ َأخُْؽُٖ ِػَْٕع َؼثِِّٗ طقٛي٘ تعازي

ؾعاض إشلٞ ثابت ٚست١ُٝ اؾعا٤ ٚإبؿاض٠ ٚٚعس ٚزع٠ٛ يٲضيإ ٚبٝإ ؿهِ 
ٕ اهلل عع ٚدٌ َڀًع عًٝٗا، ٚاٯ١ٜ ؼي َؿَٗٛٗا ؼصٜط أق٢، ٕٚ ا٭عُاٍ تضأب
. ْصاض َٔ غ٤ٛ ايؿعٌ ٚاؾشٛز ٚاٱْهاض ٚقاضب١ اٱغ٬ّإٚ

ض بعامل اٯخط٠ بٌ ##ْ٘ ٜٓشلأ٫ ٜعين  صِػَْٕع َؼثِِّٗ طٚقٛي٘ تعازي 
َ ِؼَْٕع  َِّ َثَٛاُة طٜهاڄ اؿٝا٠ ايسْٝا، قاٍ تعازي أعِ ٜٚؿٌُ أٖٛ 

ؾايجٛاب ٚايطظي١ تسضى اٱْػإ ؼي اؿٝا٠  ،( )صَٚا٢ضَِؽحِ  اٌع١َُّْٔب
 .ايسْٝا بايتٛؾٝل ٚاغيسز اٱشلٞ ٚٚدٛٙ ايطظم ٚايعاؾ١ٝ ٚقطف ايب٤٬

َٚٔ اٱعذاظ ؼي ٖصا ايؿڀط َٔ اٯ١ٜ ف٧ ايؿا٤ ضابڀ١ ؾٛاب ايؿطط 
 : ٚاييت تؿٝس ٚدٖٛاڄ 

ت ٚايؿٛظ با٭دط إْتؿا٤ ايؿذل٠ ٚاغيس٠ اغيسٜس٠ بري ؾعٌ ايكاؿا:  ا٭ٍٚ
 .ٚحيتٌُ ٚدٖٛاڄ ، ٚايجٛاب 

                                                           

. 104غٛض٠ آٍ عُطإ  (1)
.  134غٛض٠ ايٓػا٤  ( ) 
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سػإ ، ٚف٧ َكازٜل ٖصا إضاز٠  تعكب ا٭دط ٚايجٛاب يٲ:  ا٭ٍٚ

 . ا٭دط ؼي اؿٝا٠ ايسْٝا 
َِٚاَّ اٌعَّاَؼ طض٠ ٖٞ قٌ ا٭دط ، قاٍ تعازي راٯ:  ايجاْٞ

َ اٌْس١َََٛاُْ 
ِٟٙ ٚقشٝض إٔ ا٭سكاب تتعاقب ٚمل جي٧  صا٢ضَِؽَح ٌَ

ّٚ ايكٝا١َ ، إ٫ إٔ اٯ١ٜ تبري سكٝك١ ٖٚٞ عسّ إعتباض ٖصٙ ا٭سكاب أٚإ ٟ
 : َٔ دٗتري 
ِأَُُّْٙ طأٚإ ّٜٛ ايكٝا١َ قطٜب عٓس اهلل ، قاٍ غبشاْ٘ :   ا٭ٚزي

 .(1)صَََٚٔؽاُٖ َلِؽ٠جًب*٠ََؽَُْٚٔٗ َثِؼ١ًعا 
ٖٚٞ إٔ اهلل عع ٚدٌ ٜتهؿٌ ايعٓا١ٜ باغي٪َٓري  ٠ٚؼي اٯ١ٜ أع٬ٙ ْهت

َلبَي َلبِ ٌة طبطظي١ ؼي ايسْٝا ٚؼي عامل ايكدل ، ٚؼي ايتعٌٜ   ّٜٙٚتػؿا

ُُِِْْٕٙ َوُْ ٌَجِثُْزُْ َلبٌُٛا ٌَجِْثَٕب ٠ًَِْٛب َأْٚ َثْؼضَ 

 .(2) ص٠ٍََْٛ 
ايكدل ضٚن١ َٔ ٚٚعا٤ ض٠  َس٠ َٚٔ ا٭دط اغيصنٛض ؼي اٯ١ٜ قرل: ايجا١ْٝ 

 . ضٜاض اؾ١ٓ يًُ٪َٔ 
ََٚأِل١ُّٛا اٌ َّالََح طٙ تعازي ٚؼي ايك١ً بري ٖصٙ اٯ١ٜ ٚقٍٛ

 :، َػا٥ٌ(3)صَٚ ُرٛا اٌؿََّوبح 
دا٤ت ٖصٙ اٯ١ٜ بكٝػ١ اؾ١ًُ اـدل١ٜ ، ٚدا٤ت آ١ٜ ايػٝام :  ا٭ٚزي

 .بكٝػ١ اؾ١ًُ اٱْؿا١ٝ٥ 
٫ت ؾطم َٔ أٌٖ ايهتاب بعهِٗ ع٢ً تهُٓت آ١ٜ ايبشح َكٛ:  ايجا١ْٝ
. ٙ ٚآي٘ ٚغًِبٞ قُس ق٢ً اهلل عًٕٞ نإ ؼي أٜاّ ائبعض َِ

ٚدا٤ت آ١ٜ ايبشح يبٝإ أغباب اشلسا١ٜ يًٓاؽ طيٝعاڄ بأزا٤ ايؿطا٥ض  
 .ٚايعبازات 

                                                           

. 7-6غٛض٠ اغيعاضز  (1)

. 19غٛض٠ ايهٗـ  (2)

. 56غٛض٠ ايٓٛض  (3)
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سح اغيػًُري ع٢ً ؾعٌ اـرلات ، ٚؾٝ٘ إْكطاف عٔ اؾساٍ ، :  ايجايج١
ٚٚاق١ٝ َٔ اٱْكات إزي أٌٖ ايؿو ٚايطٜب ، ٚتًو آ١ٜ ؼي ايػ١َ٬ َٔ 

ُظٚا َ ِبَّ ض١ََْؽ ََٚرَؿَّ طاـكَٛات ٚأنطاضٖا ، قاٍ تعازي 

 .(1)صاٌؿَّاِظ اٌزَّْمَٜٛ
دا٤ت خاشي١ آ١ٜ ايبشح بايٛعس ايهطِٜ يًُػًُري ٚايبؿاض٠ :  ايطابع١

ََِٚب طبإزخاض  ٚسؿغ ايعٌُ ايكاحل إزي ّٜٛ ايؿاق١ ٚاؿاد١ بكٛي٘ تعازي 

، أَا (2) صُرَمعُِِّٛا ِ َُْٔفِكىُُْ ِِْٓ ض١ٍَْؽ َردُِعُٖٚ ِػَْٕع  َِّ 
آ١ٜ ايبشح ؾاْٗا شنطت سهِ اهلل عع ٚدٌ بري أٌٖ ايهتاب ؼي خاشي١ 

 .َٛانٝع َٚهاَري اٱخت٬ف بِٝٓٗ
 صَٚالَ َضْٛ ٌة َػ١ٍَُِْْٙ َٚالَ ُُْ٘ ٠َسَْؿَُْٔٛ طقٛي٘ تعازي 

ؼي غٛض٠ ايبكط٠ غت َطات ٚٚضز اٜهاڄ ؼي ٖصا ايؿڀط َٔ اٯ١ٜ ٚضز 
٠ َٓٗا خط٣ ٚيهٔ ؼي نٌ غٛض٠ َط٠ ٚاسس٠ ٚدا٤ت ٚاسسأمثإ غٛض 

 طناؾ١ ايّٝٛ إخط٣ بأٚ، َٚٓٗا ب٬ سطف ايعڀـ  بًػ١ اـڀاب، 
٠َبِػجَبِظ الَ َضْٛ ٌة َػ١ٍَْىُْ ا١ٌَََْْٛ َٚالَ َأُْٔزُْ 

، ٖٚٛ أَإ ّٜٛ ايكٝا١َ َٔ ايؿعع ا٭ندل، ٚدا٤ بكٝػ١ ( )صَرسَْؿَُْٔٛ 
ٱضاز٠  صَ ٍَُٗ َأخُْؽُٖ  طاؾُع بعس قٝػ١ اغيؿطز يؿعاڄ ؼي قٛي٘ تعازي 

سػإ ايؿطز ايٛاسس ٜٓتؿع إغيع٢ٓ ٚيبٝإ عُّٛ ضظيت٘ ٚاْ٘ بؿعٌ ٚا
نجرلٕٚ ّٜٛ ايكٝا١َ ػئ ٜتبع٘ ٜٚطن٢ بؿعً٘ ٜٚٓكطٙ، اٚ َٔ ٜؿؿع ي٘ 

، ٚعٔ ضغٍٛ اهلل ق٢ً سيا جيعٌ ي٘ اهلل عع ٚدٌ َٔ داٙ ٦َٜٛصاحملػٔ 
ا٭ْبٝا٤ ثِ ايعًُا٤ ، ثِ : ؾؿع ّٜٛ ايكٝا١َ ث٬ث١  :اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ

. (4)ايؿٗسا٤ 

                                                           

. 197بكط٠ غٛض٠ اٍ (1)

. 20غٛض٠ اغيعٌَ  (2)
. 68غٛض٠ ايعخطف  ( )
. 7/15ايهؿاف  (4)
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ٚ ؾٛات ْؿع ؼي اغيػتكبٌ ؾٗٛ غِ أاـٛف ٖٛ ايعٔ بكسّٚ نطض ٚ

يتٛقع اغيهطٚٙ، اَا اؿعٕ ؾٗٛ نٝؿ١ٝ ْؿػا١ْٝ يٛقٛع اغي٪شٟ ٚسكٛي٘ 
زي ايساخٌ، ٚيهٓٗا ؼي اـٛف تتشطى إٚباـٛف ٚاؿعٕ تتشطى ايطٚح 

. نؼٚقس ٜهٕٛ ايع.زؾع١ ٚؼي اؿعٕ تهٕٛ اؿطن١ تسضجيٝاڄ ق٬ًٝڄ ق٬ًٝڄ 
يكس دا٤ ايطز ٚاٱستذاز بكاعس٠ ن١ًٝ َٔ غرل ؼسٜس اٚ تعٝري 

اغيككٛزٜٔ، ػيا ٜسٍ ع٢ً اٱعذاظ ؼي ايًؿغ ايكطآْٞ ٚاْ٘ دا٤ يٲق٬ح 
 اٚاشلسا١ٜ ٚايطؾاز ببٝإ ا٭ؾعاٍ اييت تكٛز ازي اؾ١ٓ ٚإ نإ َكساق٘

. َتشساڄ َٚٓشكطاڄ باٱغ٬ّ
ثسث ػؽ بٟٔ 

ٜٚعڀٞ ي٬ْػإ زضد١ ؼي  ،ايػعاز٠ ضض َؿاِٖٝػيا ٜهؿٞ ع٢ً  ا٭
تٝاْ٘ َا ٜػتشل عًٝ٘ اغيسح ؼي ايعادٌ إتكاؾ٘ باٱسػإ ٚإَٓاظٍ ايهُاٍ 

ٚايجٛاب ؼي اٯدٌ، ؾًكس دبٌ اهلل ايٓؿٛؽ ع٢ً سب اٱسػإ ٚاغيٌٝ 
ٕ إؾٗٛ ٚ، َٚا ٜذلؾض عٓ٘ َٔ ايٓؿع ٚب٘ تتذ٢ً َعاْٞ اؿب  ،ًٖ٘أازي 

عٔ ساي١ َٔ ايعؿل ؾُاي٘، ٚغرل ؼي نإ غًٛناڄ ٚؾع٬ڄ ا٫ اْ٘ تعبرل 
. بٛاب اغيعطؾ١ اٱشل١ٝأضتكا٤ ؼي َطاتب اٱ

ؾاٱسػإ ٚغ١ًٝ  صَٚ َُّ ٠ُسِتُّ اٌُّْسِْك١َِٕٓ  طيصا ٚضز قٛي٘ تعازي 
 .يًؿٛظ سيشب١ اغيعؿٛم ٚعهٛف ع٢ً باب ضأؾت٘

ؽًكٛا بأخ٬م : "ٚٚضز ؼي اـدل عٔ ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ 
ْػإ ؼي دٛاض سهط٠ ايهُاٍ ٚاؾ٬ٍ َتدًكاڄ َٔ يٝبك٢ اٱ ،(1)"اهلل

ْڀباقٞ َتٓاع اٱزي اٱإغٓذ ايعًُات ٚسب اغياٍ ٚايؿٗٛات َٚا ٜ٪زٟ 
 .عٔ تًكٞ ضظي١ اهلل

ٚاٯ١ٜ زع٠ٛ يًكؿا٤ ٚايتٓعٙ َٔ ايهسٚضات باشلسا١ٜ ٚاٱضيإ ايصٟ  
. ٖٛ أضق٢ َعاْٞ ايعطؾإ

    

                                                           

. 5/395َؿاتٝض ايػٝب  (1)



 56###################################################################  21ز /َعامل اٱضيإ 

ُٚظ ١ٌَْكَْذ ََٚلبٌَْذ ا١ٌَُْٗ  طلٌٛٗ رؼبٌٝ

ٍْء ََٚلبٌَْذ اٌََّ بَؼٜ 
اٌََّ بَؼٜ َػٍَٝ شَٟ

ٍْء َُُْٚ٘ ٠َْزٍَُْٛ 
١ٌَْكَْذ ا١ٌَُُْٙٛظ َػٍَٝ شَٟ

اٌِْىَزبَة َوَػٌِهَ َلبَي اٌَِّػ٠َٓ الَ ٠َْؼٍََُّْٛ 

ِِثًَْ َلٌُِِْْٛٙ َ بَّللَُّ ٠َسْىُُُ َث١َُُْْٕٙ ٠َََْٛ 

 صَرٍُِفَْٛ اٌِْم١َبَِِخ ِ ١َّب َوبُٔٛا ِ ١ِٗ ٠َصْ 
. 113اٯ١ٜ 

 

اإلػؽاة ٚاٌٍغخ 

ؾعٌ َاض، ٚايتا٤ تا٤ ايتأْٝح : ، قايتايٛاٚ اغت٦ٓاؾ١ٝ: ٚقايت
 :يًتأْٝح :ؾعٌ َاض ْاقل، ايتا٤:ؾاعٌ َطؾٛع، يٝؼ : ، ايٝٗٛزن١ٓايػا

داض ٚفطٚض ؼي  :إغِ يٝؼ َطؾٛع بايه١ُ اغيكسض٠، ع٢ً ؾ٧ :ايٓكاض٣
تكسّ إعطاب  (ض٣ ع٢ً ؾ٧قٌ خدل يٝؼ، ٚقايت ايٝٗٛز يٝؼ ايٓكا

. ؾبٗٗا أع٬ٙ
ؾعٌ َٔ طي١ً َبتسأ، ٚطي١ً ٜتًٕٛ : ي١ٝ، ِٖسا (ِٖٚ)ايٛاٚ ؼي 

ؼي قٌ ْكب ساٍ  (ِٖٚ ٜتًٕٛ)ٚؾاعٌ ؼي قٌ ضؾع خدل اغيبتسأ، ٚطي١ً
داض : ، نصيوَؿعٍٛ ب٘ َٓكٛب :َٔ ايٝٗٛز ٚايٓكاض٣، ايهتاب

ٍ َاض، ؾع: ، قاٍٚفطٚض ؼي قٌ ْكب ْعت غيؿعٍٛ َڀًل قصٚف
، ٠ْاؼي: إغِ َٛقٍٛ َبين ؼي قٌ ضؾع ؾاعٌ، ٫ٜعًُٕٛ،٫: ايصٜٔ

. َؿعٍٛ ب٘ ٖٚٛ َهاف: ؾاعٌ، َجٌ: َهاضع َطؾٛع، ايٛاٚ: ٜعًُٕٛ
. َهاف إيٝ٘ (ِٖ)َهاف إيٝ٘ فطٚض، ٖٚٛ َهاف، ٚايهُرل: قٛشلِ

ؾعٌ َهاضع : حيهَِطؾٛع،  ايؿا٤ اغت٦ٓاؾ١ٝ ٚاغِ اؾ٬ي١ َبتسأ: ؾاهلل
ظطف َهإ : بري: ، بِٝٓٗ(ٖٛ)ؾاعٌ نُرل َػتذل تكسٜطٙ َطؾٛع، ٚاٍ

. ؼي قٌ َهاف إيٝ٘ (ِٖ)ٚايهُرل (حيهِ)َٓكٛب َتعًل ب#
. َهاف إيٝ٘ فطٚض: ظطف ظَإ َٓكٛب، ٚايكٝا١َ: ّٜٛ: ّٜٛ ايكٝا١َ
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: إغِ َٛقٍٛ ؼي قٌ دط، ناْٛا: َا سطف دط، : ؼي : ؾُٝا ناْٛا

.  إغِ نإ :ؾعٌ َاض ْاقل َبين ع٢ً ايهِ، ٚايٛاٚ 
ؾعٌ : ؼي قٌ دط، خيتًؿٕٛ: سطف دط، اشلا٤: ؼي: ؾٝ٘ خيتًؿٕٛ 

 .ؾاعٌ: َهاضع َطؾٛع، ٚايٛاٚ
اض ايٝ٘ ٚيهٓ٘ ٖٓا بٝٸٔ #شف اغيـ##َطنب ٜؿٝس ايتؿبٝ٘ ٚقس ٜض: نصيو
، ؾطٜل َٔ أٌٖ ايهتابقٌ َٛنٛع اٯ١ٜ َتعًل ب٘ ٖٚٛ قٍٛ أٚظاٖط، ٚ

ؾشاڄ عٔ اغيع٢ٓ ا٭ٍٚ،  ٖٓا َع٢ٓ آخط ٚقس ٜهٕٛ َذل (نصيو)ٚحيٌُ 
ؾشطف ايتؿبٝ٘ ٜؿٝس اغيڀابك١ بري اقٛاشلِ ٚاغي٪اظض٠ اغيككٛز٠ ٚغرل 

ٚت٘ ٚايتهًٌٝ ع٢ً ##ٚز٠ نس اٱغ٬ّ َٚا ٜ٪زٟ ازي انعاف زع##اغيكل
يتكّٛ ايًبح ؾٝٗا بًباؽ ،  اؾ١ٓغيػًُري ٠ ٖٚٞ اغتشكام ا#سكٝك١ ثابت

َؼٍح ِِْٓ َؼثِّىُُْ َٚقَبِؼُػٛا اٌَِٝ َِْغفِ طقاٍ تعازي، ايتك٣ٛ 

. (1)صََٚخٍَّخ َػْؽضَُٙب اٌكَََّّٛاُد َٚا َْؼ ُ ُأِػعَّْد ٌٍُِّْزَِّم١َٓ 
 ٟ ق١بق ا٠٢بد 

اٯ١ٜ داْباڄ َٔ دٛاْب اؿٝا٠ ايؿهط١ٜ ايعا١َ اٜاّ ْعٍٚ ايكطإٓ تبري 
ٚتعٗط ٚدٗاڄ آخط غرل  َٚطتهع اؾساٍ، ظٜـاٍ تعازي بهؿـ اهلل ٚتؿهٌ

ؼاز ؼي ايتشسٟ، اش اْٗا تٛثل ٚؽدل اٱات ايػابك١ َٔ ؼي اٯٟ ػ٢ًايصٟ 
باٱعطاض  ا٫غ٬ّ ايصٜٔ ٜٛادٕٗٛعٔ ساي١ نعـ ٚؾكام عٓس 

 .ٚايؿبٗات ٚاغيػايڀات
: ٚؼي ايك١ً بري ٖصٙ اٯ١ٜ ٚاٯ١ٜ ايػابك١ َػا٥ٌ 

اغيساض ؼي اشلسا١ٜ ع٢ً اٱخ٬م ؼي ايعباز٠ هلل عع ٚدٌ،  :ا٭ٚزي 
. ْتُا٤ٚيٝؼ ع٢ً ا٭زلا٤ ٚاٱ

زع٠ٛ أٌٖ ايهتاب إزي اؾاَع اغيؿذلى بري اغيٛسسٜٔ ٖٚٛ  :ايجا١ْٝ 
ُلًْ طخط٠، ٚضدا٤ ايؿٛظ ؾٝٗا بڀاع١ اهلل، قاٍ تعازيايػعٞ إزي اٯ

ْٛا اٌَِٝ َوٍٍَِّخ قََٛاٍء َث١ََْٕٕب  ٠َبَأًَْ٘ اٌِْىَزبةِ َرَؼبٌَ

                                                           

. 133غٛض٠ آٍ عُطإ  (1)
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. (1)صََٚث١َْٕىُُْ َأالَّ َْٔؼجَُع ِاالَّ  ََّ 
صي١ٝ ًَه١ اٱستذاز عٓس اغيػًُري ٚاغيًٝري بايتسبط ؼي غبٌ ت :ايجايج١ 

. ايٓذا٠ ؼي اٯخط٠
ََٚأِل١ُّٛا اٌ َّالََح َٚ ُرٛا طٚؼي ق١ً ٖصٙ اٯ١ٜ بكٛي٘ تعازي

: ، َػا٥ٌ(2)ص...اٌؿََّوبحَ 
زع٠ٛ أٌٖ ايهتاب يٲْكڀاع إزي شنط اهلل ٚتطى اؾساٍ  :ا٭ٚزي 

. بِٝٓٗ
ٖس ايؿطا٥ض ٚايٛادبات ايعباز١ٜ، زي تعاعسح اغيػًُري  :ايجا١ْٝ 

َٚٓٗا إقا١َ ايك٠٬ ٚأزا٤ ايعنا٠، ٚعسّ اٱْؿػاٍ باـ٬ف بري أٌٖ 
ايهتاب، ػيا ٜسٍ با٭ٚي١ٜٛ ٚؾش٣ٛ اـڀاب ع٢ً يعّٚ إدتٓاب اٱيتؿات 

. إزي اـكَٛات بري ايهؿاض ٚاغيؿطنري
 أزا٤ ايعبازات ٚؾعٌ اـرلات بطظر زٕٚ ايعٓا١ٜ باـكَٛات :ايجايج١ 

. ٚأغباب اؾساٍ ٚإثاض٠ ايؿبٗات
تًتكٞ اٯٜتإ بايتصنرل باٯخط٠ ٚعامل اؿػاب، ٖٚٛ َٔ  :ايطابع١ 

يڀطز  ا٤ بري اغيػًُري ٚأٌٖ ايهتاب، ٖٚصا ايتصنرل َٓاغب١مٚدٛٙ اٱيت
. ايهسٚض٠ ٚأغباب ايعسا٠ٚ

 : ٚؼي ايك١ً بري ٖصٙ اٯ١ٜ ٚاٯ١ٜ ايػابك١ َػا٥ٌ 
غِ إصيا ع٢ً ايعٌُ ٚاٱخ٬م ؼي ايعباز٠ هلل يٝؼ اغيساض ع٢ً اٱ:  ا٭ٚزي
 .عع ٚدٌ 
 .إتباع ا٭ْبٝا٤ يٝؼ سا٬٥ڄ زٕٚ اٱْكڀاع إزي اهلل ٚؾعٌ ايكاؿات :  ايجا١ْٝ
تأنٝس سكٝك١ ٖٚٞ إٔ ْب٠ٛ قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ضظي١ :  ايجايج١

ٚإق٬ح يًٓاؽ ٚبطظر زٕٚ اؾساٍ ٚاٱْؿػاٍ باـك١َٛ ، ٖٚٛ َٔ 

                                                           

. 64غٛض٠ آٍ عُطإ  (1)

. 110اٯ١ٜ  (2)
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ََِٚب َأْؼقٍََْٕبنَ ِاالَّ َؼزًَّْخ طات قٛي٘ تعازي عُّٛ

 َٓ١ِّ  .(1)صٌٍَِْؼبٌَ
شنطت آ١ٜ ايبشح ّٜٛ ايكٝا١َ ٚإٔ اؿهِ ؾٝ٘ هلل عع ٚدٌ ، :  ايطابع١

ٚأخدلت عٓ٘ اٯ١ٜ ايػابك١ بايس٫ي١ ايته١ُٝٓ َٔ د١ٗ اٱؾاض٠ إزي ا٭دط 
 .٭َٔ َٔ اـٛف ٚايػ١َ٬ َٔ اؿعٕ اٚايجٛاب ٚ

َٔ ٚدٛٙ اٱغتعساز يّٝٛ ايكٝا١َ اٱْؿػاٍ بايصات ٚايتعٚز  : اـاَػ١
اغيًٌ ا٭خط٣ باِْٗ يٝػٛا ع٢ً ٚٚقـ أٌٖ بايعٌُ ايكاحل ٚيٝؼ ضَٞ 

 .ؾ٤٢ 
 : ٚؼي ايك١ً بري ٖصٙ اٯ١ٜ ٚاٯ١ٜ ايتاي١ٝ َػا٥ٌ 

ؾُٝا بٝٓت ٖصٙ اٯ١ٜ ساٍ اؾساٍ ٚأغباب اغيػايڀ١ بري بعض :  ا٭ٚزي
ايتاي١ٝ يًعدط عٔ ايتعسٟ ع٢ً بٝٛت اهلل ، ٖٚٛ أؾس أٌٖ اغيًٌ دا٤ت اٯ١ٜ 

ٚؾٝ٘ إْتكاٍ يؿطز أِٖ ٖٚٛ يعّٚ إدتٓاب اٱنطاض . َٔ أؾطاز اؾساٍ 
 .باغيػًُري ؼي عبازاتِٗ

َٓع اغيػادس إعذاظ قطآْٞ بإٔ ايعدط عٔ إْتكاٍ ْعِ اٯٜات إزي :  ايجا١ْٝ
غًُري ٚع٢ً أٌٖ بٝإ ساٍ اؾساٍ بري أٌٖ ايهتاب ٚإؾذلا٤ ايهؿاض ع٢ً امل

 .ايهتاب ٫ ضيٓع َٔ اٱْصاض ٚايتشصٜط
ٜهطّ َػادس إٔ غرلٙ بأْ٘ يٝؼ ؾ٤٢ ؼي زٜٓ٘ عًٝ٘  تايصٟ ٜٓع:   ايجايج١

اهلل ٭ْٗا قٌ ايعباز٠ ، ٚططٜل يًتكطب إزي اهلل بصنطٙ ، َٚٛانع اٱيتذا٤ 
،  ٚمل تهتـ آٜات ايكطإٓ بصّ ايصٜٔ حياضبٕٛ اغيػادس ٚعُاضٖا، ايٝ٘ غبشاْ٘ 

بٌ دا٤ت باـڀاب إزي ايٓاؽ ع٢ً مٛ ايعُّٛ اجملُٛعٞ ٚبكبػ١ اٱْػا١ْٝ 
بًعّٚ اٱنطاّ ايؿدكٞ ٚايٓٛعٞ يًُػادس َتشس٠ َٚتؿطق١ ، قاٍ 

 . (2) ص٠َبَثِٕٟ  َظََ ضُُػٚا ِؾ٠ََٕزىُُْ ِػَْٕع ُوِّ َِكْدِعٍ طتعازي

                                                           

.  107غٛض٠ ا٭ْبٝا٤  (1)

. 31غٛض٠ ا٭عطاف  (2)
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ايطتيب بُٝٓٗا  إؼاز يػ١ ايٛعٝس ؼي خاشي١ نٌ َٔ اٯٜتري َع ايتبأٜ:  ايطابع١
بًشاظ غٓد١ٝ ايؿعٌ ؾًُا شنطت آ١ٜ ايبشح اؾساٍ بري أٌٖ اغيًٌ أختتُت 

 .(1) ص٠َََْٛ ُرْجٍَٝ اٌكََّؽاِ ؽطباٱخباض عٔ سهِ اهلل بِٝٓٗ 
ٚدا٤ت آ١ٜ ايػٝام بكٝػ١ اؾ١ًُ ايؿطط١ٝ َع ايتٛبٝذ ٚايٛعٝس ايكطٜض 

 .بايعصاب ايؿسٜس 
أقجبة إٌؿٚي 

قسّ ٚؾس لطإ َٔ ايٓكاض٣ ع٢ً ضغٍٛ اهلل عٔ ابٔ عباؽ اْ٘ غيا 
ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ اتتِٗ اسباض ايٝٗٛز ؾتٓاظعٛا عٓس ضغٍٛ اهلل 

ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ؾكاٍ ضاؾع بٔ سط١ًَ َا اْتِ ع٢ً ؾ٤ٞ ٚدشس 
ٌٖ لطإ يٝػت ايٝٗٛز ع٢ً أْب٠ٛ عٝػ٢ ٚنؿط باٱلٌٝ، ؾكاٍ ضدٌ َٔ 

 .بايتٛضا٠ ؾاْعٍ اهلل اٯ١ٜؾ٤ٞ ٚدشس ْب٠ٛ َٛغ٢ ٚنؿط 
ٖ٪٤٫ أٌٖ ايهتاب ايصٜٔ ناْٛا ع٢ً عٗس ضغٍٛ اهلل ق٢ً : ٚقاٍ ايطبٝع 

 .(2)مل ٚضزاز ايػٝٛطٞ عٔ أبٞ ايعاي١ٝاهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚؽ
١ٌَْكَْذ اٌََّ بَؼٜ َػٍَٝ طٚضزز عٔ إبٔ عباؽ ؼي قٛي٘ تعازي 

ءٍ 
ْ
ٚاسس َٚع ٖصا دا٤  ٜسٍ ع٢ً إٔ ايكاتٌ قاي٘ ضاؾع بٔ سط١ًَ ػيا ،(3)صشَٟ

 .ع ايع١ً يٛدٛز َٔ ٜٓكط ٖصا ايكٍٛبكٝػ١ اؾِ
ءٍ ط

ْ
قاي٘  صََٚلبٌَْذ اٌََّ بَؼٜ ١ٌَْكَْذ ا١ٌَُُْٙٛظ َػٍَٝ شَٟ

ََٚلبٌَْذ ا١ٌَُُْٙٛظ َٚاٌََّ بَؼٜ َْٔسُٓ ط، (4)ضدٌ َٔ لطإ

ٚعط٣ بٔ عُط ، ٚؾاف بٔ ْعُإ آس٢، : قاشلا َٔ ايٝٗٛز  صَأْثَٕبُء  َِّ 
 .(5)ٟعس

                                                           

. 9غٛض٠ ايڀاضم  (1)

. 1/205ايتبٝإ  1/205ايسض اغيٓجٛض (2)

.  113غٛض٠ ايبكط٠  (3)

.  1/3َؿشُات ا٭قطإ ؼي َبُٗات ايكطإٓ / ايػٝٛطٞ (4)

. اغيكسض ايػابل (5)
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ِٛضٛع ا٠٢خ 

ضٚح اـك١َٛ ٚايتٓاظع ٚايتٓاسط ٚاؿاي١ اغيصٖب١ٝ ايعا١َ َٚا ؾٝٗا َٔ 
 :، ٚتكػِ اٯ١ٜ ايٓاؽ إزي أقػاّسب ايصات

 .ايٝٗٛز :ا٭ٍٚ
 .ايٓكاض٣ :ايجاْٞ

 .ايصٜٔ ٫ ٜعًُٕٛ :ايجايح
ٕ ناْت بكٝػ١ ٕ ايصٜٔ دا٤ت اٯ١ٜ خڀاباڄ شلِ ٚإاغيػًُٛ :ايطابع

.  اؾ١ًُ اـدل١ٜ
َٚٛنٛع اٯ١ٜ ٖٛ ايسٜٔ ٚايعكٝس٠ ٚايعٌُ بأسهاّ ايؿطٜع١ يصا تهُٓت 

. اٯ١ٜ ايتبأٜ بري ايصٜٔ ٜتًٕٛ ايهتاب َٔ ايٝٗٛز ٚايٓكاض٣ ٚنؿاض قطٜـ 
يتسٍ اٯ١ٜ بايس٫ي١ ايته١ُٝٓ ع٢ً تطؾض ايعًِ عٔ ت٠ٚ٬ ايتٓعٌٜ َڀًكاڄ ، 

قُس ق٢ً اهلل َٚٔ َكازٜل ايعًِ ؼي اغيكاّ ايتكسٜل بٓب٠ٛ َٛغ٢ ٚعٝػ٢ ٚ
 .عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ 

 ػدبؾ ا٠٢خا

: ؼي اٯ١ٜ َػا٥ٌ 
ٖٚٞ ضغب١ عٓس أٌٖ اغيًٌ ت٪نس اٯ١ٜ ايهطضي١ سكٝك١ تاضخي١ٝ  :ا٭ٚزي 

ٚتسعٛ إزي تطنٗا ٚايتٛد٘ إزي ، ؾطٜل َِٓٗ بإْتػاب ٚضدٛع ايػرل شلِ 
يتهٕٛ ٖصٙ اٯ١ٜ َسضغ١ ؼي إق٬ح ايٓؿٛؽ ٚتٗصٜب ، طاع١ اهلل 

اغيػًُري ٚأٌٖ ايهتاب ٚايٓاؽ طيٝعاڄ ٚدعٌ اغي٬ى ٖٛ  ايك٬ت بري
 .ا٭خ٬م ؼي ايعباز٠

ٕ اـ٬ؾات ايجا١ْٜٛ ٚايٓعاعات بري أَكته٢ غرل٠ ايعك٤٬  :ايجا١ْٝ 
اغيتكاضبري تعٍٚ عٓس سًٍٛ خڀط عاّ ٜٗسز اؾُٝع اٚ َكٝب١ تٓعٍ بِٗ، 

٠ ٚؼي َتأقٌ تبك٢ ٚزع٠ٛ يٓبص اـ٬ؾات ٚإٔ ٫ٚاٱغ٬ّ دا٤ ْاغداڄ 
 .ْهاض نٌ َِٓٗ يسٜٔ اٯخطإا٭قٍٛ ٚتتهُٔ 

ٍ ايهتاب ٚاغيًٌ ٙأ ؾُٝا ٜكع بري غًُريايتدؿٝـ عٔ امل :ايجايج١ 
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ْؿػاشلِ َٚا ٜتعطنٕٛ ي٘ أغباب أزي إا٭خط٣ َٔ اـ٬ف، باٱناؾ١ 
 .َٔ اٱبت٤٬
ط٬ع اغيػًُري ع٢ً ا٭سٛاٍ ايعكا٥س١ٜ ايػا٥س٠ ٚع٢ً إ :ايطابع١ 

دطا٤ إَهإ إفتُعري َٚتؿطقري ٚ غرلِٖب اغيٛدٛز٠ عٓس ايٓٛاقل ٚاغيجاٍ
 .َكاض١ْ بري تًو ايعكا٥س ٚعكٝس٠ اٱغ٬ّ اغيتها١ًَ

ٕ قسٚضِٖ اش إ ظاي١ اـٛف عإتك١ٜٛ ععا٥ِ اغيػًُري ٚ :اـاَػ١ 
َط ٜبعح ؼي ايٓؿؼ ايؿعع ٚايطعب أفتُعري ؼي نجط٠ ٚغع١  غرلايٓعط ازي اٍ

ايعكٝس٠ ٚايػاٜات ايبعٝس٠ بٌ ٜٚؿههٗا ٜٚكسٖا عٔ اٱْسؾاع ؼي َػايو 
شا نإ َٛنٛع اـ٬ف ٚايٓعاع ٚاسساڄ أٟ نٌ إعتكازٖا إَطٖا ٚأؼي 

 .ططف ٜسعٝ٘
اعُاقِٗ بٌ  زيإعا١ْ اغيػًُري ؼي ت١٦ٝٗ َكسَات ايٓؿاش إ :ايػازغ١ 

ؼي َعطن١ بسض ٚغًب١ اغيػًُري ع٢ً نؿاض  ، قاٍ تعازيٚايٓكط
 ِثجَْعٍؼ ََٚأُْٔزُْ َأِغٌَّخٌة َ برَُّمٛا ٌَََٚمْع ََٔ َؽُوُْ  َُّ طقطٜـ

 .(1)ص ََّ ٌََؼَّىُُْ َرلْىُُؽَْٚ 
ِْٗ مل ٜٓهطٚا ايسٜاْات أَع١ٜ اغيػًُري ع٢ً غرلِٖ ب :ايػابع١ 

 .ايػُا١ٜٚ ا٭خط٣
نإ َؿطنٛا ايعطب ٜعبسٕٚ اي٬ت ٚايعع٣ ؾٝكٛيٕٛ ايعع٣  :ايجا١َٓ 
ََٚرَؼبٌَٝ ػََّّب  قُجْسَبَُٔٗ طٚؼي قٛي٘ تعازي، بٓات اهلل 

. (3)، أٟ عُا ٜهصبٕٛ ٖٚٛ اغيطٟٚ عٔ قتاز٠(2)ص٠َِ ُفَْٛ 
ايهؿاض عٓس ايتٛنٝس بإ قاضب١ ايسٜٔ ايػُاٟٚ أَط َذلغذ  :ايتاغع١ 

ٕ حياضبٛا اٱغ٬ّ يٝػاِٖ ٖصا ايتٛنٝس أؾ٬ غطاب١  ٜعًُٕٛ ٭ِْٗ ٫
حملاضب١ خباض بسؾع ٚضؾع ايؿو عٔ قسض اغيػًِ ٚيٝهٕٛ عًُ٘ بتًو اٚاٱ

                                                           

. 123غٛض٠ آٍ عُطإ  (1)

. 100غٛض٠ ا٭ْعاّ  (2)

. 4/111ايسض اغيٓجٛض  (3)
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 .سطظاڄ ٚٚاق١ٝ

ْؿٛؽ نؿاض َا ٖٛ َتأقٌ ؼي  زيإٕ تًو اـك١َٛ تطدع إ :٠ اؾطايع
 .قطٜـ

ط٬م، خباض اٯ١ٜ عٔ آخطٜٔ ع٢ً مٛ ايتٓهرل ٚاٱإ :٠ اؿاز١ٜ عؿط
 .يتأٌٖٝ اغيػًُري غيعطؾتِٗ ٚؾهض َا ِٖ عًٝ٘ َٔ ايِٖٛ

 .ٌٖ ايهتاب بٓعت غرلِٖ بعسّ ايعًِأنطاّ إ :٠ عؿط٠ ايجاْٞ
ٚلبٌذ )٠ّٚىٓ أْ ٔكّٟ ٘ػٖ ا٠٢خ  

 ٟ اٌمؽ ْ أؼثغ ٘ػا اٌٍفظ ٚٚؼظ  (ا١ٌٙٛظ

 (ٚلبٌذ إٌ بؼٜ)ِؽاد ٚٚؼظ  ١ٗ ٌفظ 

. ِؽر١ٓ 

 ٜٔق٫ٕٛ ؼي آ١ٜ أخط٣ ٚسيا ٜبٚضز ٚنُا دا٤ ايك٫ٕٛ ؼي ٖصٙ اٯ١ٜ ، ؾكس 
ََٚلبٌَْذ ا١ٌَُُْٙٛظ ُػَؿ٠ْؽٌة طغٸطاڄ يصات اٱخت٬ف ؼي قٛي٘ تعازي 

 .(1)صََٚلبٌَْذ اٌََّ بَؼٜ اٌَِّْك١رُ اْثُٓ  َِّ  اْثُٓ  َِّ 
ٚمل  صَُُْٚ٘ ٠َْزٍَُْٛ اٌِْىَزبةَ طَٚٔ إعذاظ اٯ١ٜ أْٗا قايت

تكٌ ٚيٝػٛا ع٢ً ؾ٧، ٚتًو آ١ٜ ؼي إنطاّ ايكطإٓ ٭ٌٖ ايهتاب 
. ٚتصنرلِٖ بًعّٚ ايتػًِٝ بايكطإٓ نتاباڄ ْاظ٫ڄ َٔ عٓس اهلل عع ٚدٌ

ا٠٢خ قالذ 

اغيػًُري غيٓاظٍ ايػٝاز٠ ؼي ايسٜٔ ٚايسْٝا ٚاًٖٝتِٗ  إق٬حتبري اٯ١ٜ 
اٜهاڄ بًشاظ  بريغيٓاظٍ اؿهِ بايهؿـ عٔ زع٣ٛ اغيًٌ ا٭خط٣، ٚت

آٜات اخط٣ َس٣ ايكش١ اٚ ايبڀ٬ٕ ؼي زع٣ٛ نٌ َٓٗا، ٚؼي اٯ١ٜ اٜهاڄ 
. ْٛع بؿاض٠ يًُػًُري بايٓكط ٫ْؿػاٍ اٯخطٜٔ باـك١َٛ ٚايٓعاع بِٝٓٗ

١ُ٥ يًٓاؽ هلل عع ٚدٌ ع٢ً اغيػًُري بإٔ دعًِٗ أيكس تؿهٌ ا
سهاّ ٚايبٝإ ٚقكل ا٭َِ ايػابك١، ٖٚصٙ اٯ١ٜ بايكطإٓ َٚا ؾٝ٘ َٔ ا٭

ٜط خعٕٛ يًُػًُري ؼي َٛاد١ٗ َٔ ٜٓكب شلِ ايعسا٠ٚ ٚايبػها٤، ٚايصٟ ٟ
، ؼي ايٛقت ايصٟ تسعٛ سيا دا٤ت ب٘ َٔ اغيسز أغباب ايؿو ٚايطٜب 

                                                           

. 30غٛض٠ ايتٛب١  (1)
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. يٲقطاض بايتٛضا٠ ٚاٱلٌٝآٜات ايكطإٓ اغيػًُري 
ٌٖٚ دا٤ت اٯ١ٜ يٝكٍٛ اغيػًُٕٛ يهٌ ؾطٜل َٔ أٌٖ ايهتاب َا قاي٘ 

اؾٛاب ٫ ، بسيٌٝ إنطاَِٗ ٚايجٓا٤ عًِٝٗ بكؿ١ ، ايؿطٜل اٯخط ي٘ 
خاق١ ٖٚٞ اٱْتُا٤ إزي ايتٓعٌٜ ٚتعاٖس ت٠ٚ٬ ايهتاب َٔ غرل إٔ 

تهُٓ٘ َٛنٛع ٜتعاضض ٖصا ا٭نطاّ َع ايتشصٜط ٚايتعطٜض ايصٟ ٟ
ايٓعاع ٚايتبهٝت اغيتبازٍ ، َٚٔ إعذاظ اٯ١ٜ إٔ َٛنٛع شّ نٌ ؾطٜل 

يٰخط ٫ ٜٓشكط بًػ١ اـڀاب بُٝٓٗا ، بٌ دا٤ َڀًكاڄ ٚعاَاڄ ؼي َٛنٛع٘ 
. ٚدٗت٘ 

 ٠٢خاِفَٙٛ 

ت٢ٗٓ اٯ١ٜ ؼي َؿَٗٛٗا عٔ ايڀعٔ باٯخطٜٔ ٚضَِٝٗ بايهؿط اٚ 
ٕ ايػُا٤ غٛا٤ نإ ايكطإٓ اؾشٛز، ٚػعٌ َٛنٛع١ٝ يًهتاب اغيٓعٍ ّ

اٚ ايتٛضا٠ اٚ اٱلٌٝ ٚيعّٚ ا٫ضيإ بٗا باعتباض اْ٘ خيًل ًَهات عكا٥س١ٜ 
ٜذلؾض عٓٗا انطاّ اغيًٌ ايػُا١ٜٚ ٚا٫ْكٝاز ٫سهاَٗا َٚا ؾٝٗا َٔ ايٓػذ 

 .ٚايبؿاضات
ٚؼي اٯ١ٜ ْٗٞ عٔ ايكصف خكٛقاڄ ٚإ ن٬ڄ َٔ ططؼي اٌٖ ايهتاب 

ن١ًٝ ٚدٛز أٟ ؾ٤ٞ سػٔ اٚ عاقب١ ظيٝس٠ عٔ ْؿ٢ ع٢ً مٛ ايػايب١ اٍ
اٯخط، ٚاٯ١ٜ عٕٛ يًُػًُري ٚٚاق١ٝ َٔ اؾذلا٤ اٯخطٜٔ ٚتعسِٜٗ ع٢ً 

اٱغ٬ّ ٚدشٛزٙ ببعج١ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ، ٚايتؿبٝ٘ 
شلٞ بعسّ ايصٜٔ ٫ ٜعًُٕٛ شّ شلِ ٚاخباض إ ؼي اٯ١ٜ ٚاِْٗ َجٌ ايهاؾطٜٔ

 .ايصٟ ْعٍ ع٢ً ْبِٝٗ ٚايصٟ ٜتًْٛ٘اْتؿاعِٗ َٔ ايهتاب 
ٚاٯ١ٜ زع٠ٛ يًُػًُري يتهٕٛ قطا٠٤ ايكطإٓ ؼي ايك٠٬ َٚڀًل ت٬ٚت٘ 

غبباڄ ٱْكاف ايٓاؽ ٚعسّ شّ اٯخطٜٔ بػرل سل، َٚٔ َؿاِٖٝ خاشي١ 
اٯ١ٜ تٛدٝ٘ ا٭َط يًُػًُري باٱعطاض عِٓٗ ٚعسّ اٱيتؿات ازي 

ّ اش ٫ ٚاغڀ١ بري اٱضيإ اقٛاشلِ ٚٚدٛٙ اٱخت٬ف ٚايٓعاع ؾُٝا بٝٓ٘
غايب١ باؾشٛز ع٢ً مٛ اٍ ٚخيتًـ اغيؿطنٕٛ ايصٜٔ ٫ ٜعًُٕٛ، ٚايهؿط 
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ٚاشلسا١ٜ ٚايطؾاز باتباع غٓٔ ايٓب٠ٛ ٚاٱْكٝاز يًهتب ، باْتؿا٤ اغيٛنٛع 

اغيٓعي١ ٚزخٍٛ اٱغ٬ّ ٚايتكسٜل سيا دا٤ ب٘ ايٓيب ا٭نطّ ق٢ً اهلل عًٝ٘ 
 .ٚآي٘ ٚغًِ

 ا٠٢خ ٌطف

ٯ١ٜ بري بٝإ ساٍ ا٭َِ ٚاغيصاٖب ا٭خط٣ ٚبري ايتصنرل بّٝٛ اػُع 
 .ايكٝا١َ ٚاٱخباض عٔ نْٛ٘ ّٜٛ ايؿكٌ بري ايٓاؽ

ضؾاز اغيػًُري ٚإق٬سِٗ ٭َٛض إٚتًو آ١ٜ إعذاظ١ٜ ؼي تأزٜب ٚ
اٱَا١َ بري ايٓاؽ، ٚاٯ١ٜ ؼي َؿَٗٛٗا زع٠ٛ يًُػًُري يًٛسس٠ اٱضيا١ْٝ 

 .ْٚبص ايؿطق١
غًُري ؼي باب اؾساٍ ٚاٱستذاز ٭ْٗا َٛنٛع يصّ ١ٜ عٕٛ يًِٚاٯ

ايصٜٔ خيتًؿٕٛ ؾُٝا بِٝٓٗ، يكس أْهط ؾطٜل َٔ أٌٖ ايهتاب ْب٠ٛ ايٓيب 
ؾذا٤ت ٖصٙ اٯ١ٜ غيٓع زبٝب ايؿو ٚايطٜب  ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِقُس 

بػبب ٖصا اٱْهاض  ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِإزي ْؿٛؽ اغيػًُري بٓب٠ٛ قُس 
ٚقكٛض ايصٜٔ نؿطٚا عٔ َطاتب ، ٫ؾِٗ ؾُٝا بِٝٓٗ ١ٜ تبري إخت٭ٕ اٯ

ايعًِ ٚتسعٛ اٯ١ٜ ايٓاؽ يًتسبط ؼي آٜات ايٓب٠ٛ ؾٗٞ بصاتٗا عًِ ٚتٗسٟ 
. إزي ايعًِ 

ٌٖٚ عسّ ايعًِ ايصٟ شنطت٘ اٯ١ٜ َٔ اؾٗاي١ اييت ٜعصض ؾٝٗا 
عٔ ٚظا٥ـ  اٱْػإ، اؾٛاب ٫، إصيا ٖٞ َٔ ايتككرل ٚايتدًـ

ََِٚب َضٍَْمُذ اٌْدَّ َٚاإِلٔفَ طعًٝ٘ قٛي٘ تعازيايتهًٝـ ٚاييت ٜسٍ 

، بًشاظ يعّٚ غعِٝٗ يهطٚب ايعباز٠ ٚغبٌ (1)صِاالَّ ١ٌَِْؼجُُعِْٚ 
ايعباز٠ ايعًِ ٚتطؾض قكس ايكطب١ َٔ ايعًِ  ٚدٛٙايتك٣ٛ َٚٔ َكسَات ٚ

: ٚاغيعطؾ١، ٚضٟٚ عٔ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ أْ٘ قاٍ
. (2) (ٜ٘ ايػ٬ّ ٜا أبطاِٖٝ أْٞ عًِٝ أسب نٌ عًٍِٝأٚسٞ إزي إبطاِٖٝ ع

                                                           

. 56غٛض٠ ايصاضٜات  (1)

. 7/15ايهؿاف  (2)
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ٚتبري آ١ٜ ايبشح غٓد١ٝ ايعًِ ايصٟ جيب إٔ ٜػع٢ إيٝ٘ اٱْػإ 
ٜٚهػب٘ ٜٚتكّٛ باشلسا١ٜ ٚاٱضيإ َٚٔ ضؾشات ٚيٛاظّ ايعًِ ايتسبط 

َؿَٗٛٗا بًٛؽ  بري آ١ٜ ايبشح ؼيتٚايتؿهط ٚاـؿ١ٝ َٔ اهلل عع ٚدٌ، ٍ
 . اـؿ١ٝ َٔ اهلل بايتكسٜل بايٓب٠ٛ ٚايتٓعٌٜتك٣ٛ ٍٚاغيػًُري َطاتب ا

  ٠خا بضبد ا٢

دا٤ ايكطإٓ تبٝاْاڄ يهٌ ؾ٤ٞ، َٚٔ ٚدٛٙ ايبٝإ َا حيكٌ بري أٌٖ 
ز َٔ اغيػًُري إٔ أٌٖ ايهتاب ايهتاب ٚاغيًٌ ا٭خط٣، ٚقس ٜعٔ عس

زٕٚ ؾُٝا بِٝٓٗ، ؾذا٤ت اٯ١ٜ يٲخباض عٔ ٚقٛع اـ٬ف بِٝٓٗ، ٚسيا حتّ
أظا٤ ِٖ ٚإيتكا٥ِٗ، ْعِ قس ٫ ضيٓع ٖصا اـ٬ف َٔ إؼازِٖ ضيٓع َٔ إؼاز

. أسهاّ اٱغ٬ّ
ؼي أسٛاٍ ا٭َِ َٚا بٝٓٗا َٔ اـ٬ف،  ٙٚتبعح اٯ١ٜ ع٢ً ايتؿل

. إزي اٱغ٬ّ يٓبص ايؿطق١ ٚايؿكامٚساد١ ايٓاؽ طيٝعاڄ 
ٌٖٚ ؼي اٯ١ٜ زع٠ٛ يًُػًُري غيٓع تهؿرل بعهِٗ بعهاڄ، اؾٛاب ْعِ، 

. ٜس اـ٬ف ٚايتبأٜ ٚإٔ تعسز اٱدتٗازفٜس٠ َتها١ًَ ٫تٱغ٬ّ علاف
: يكس شنطت اٯ١ٜ أَٛضاڄ

. ت٠ٚ٬ ايهتاب :ٍٚ ا٭
. عسّ ايعًِ ايصٟ دا٤ نساځ يًت٠ٚ٬ َٚا تسٍ عًٝ٘ َٔ اغيعاْٞ :ايجاْٞ 

. اٱخت٬ف بري طٛا٥ـ َتعسز٠ :ايجايح 
اڄ ٫ ٚايعًِ ٚاق١ٝ َٔ ايؿكام ٚاٱخت٬ف ٭ٕ اهلل دعٌ اؿل بػٝط

. ٜكبٌ ايتبأٜ ٚايتهاز ايصاتٞ
٘ٹ ق٢ً اهلل عًٝ٘  :ٚض٣ٚ أبٛ أَا١َ قاٍ  َّ ٍِ اي ٚغًِ ٚآي٘ شٴنٹطٳ يٹطٳغٴٛ

٘ٹ ق٢ً اهلل عًٝ٘  َّ ٍٴ اي ٍٳ ضٳغٴٛ ِٷ ؾځكځا ٚٳاٯخٳطٴ عٳايٹ ُٳا عٳابٹسٷ  ٖٴ ِٕ أځسٳسٴ ٚآي٘ ضٳدٴ٬ځ
ًځ٢ أځزٵ :ٚغًِ ًٹ٢ عٳ ًځ٢ ايڃعٳابٹسٹ نځؿځهٵ ِِ عٳ ٌٴ ايڃعٳايٹ ِٵؾځهٵ  .(1)ْٳانڂ

 اٌ ٍخ ث١ٓ أٚي ٚ ضؽ ا٠٢خ
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إبتسأت اٯ١ٜ بكٝػ١ ايعُّٛ اٱغتػطاقٞ بس٫ي١ ا٭يـ ٚاي٬ّ ؼي 

ٚتسٍ ايكطا٥ٔ ع٢ً قسٚض ايه٬ّ ايٝٗٛز ٚاييت تؿٝس اؾٓؼ ٚايؿٍُٛ،
 َع٢ٓ أعِ، إ٫ أْ٘ ٫ ضيٓع َٔ إضاز٠ ناْٛا ؼي اغيس١ٜٓ َٕٔ ؾطٜل َِٓٗ َِ

 ٍزض (ع٢ً ؾ٧ ٣يٝػت ايٓكاض)ايكا٥ٌٚقس تكسّ ؼي أغباب ايٓعٍٚ إٔ 
.  دٌ ٚاسس َٔ لطإض (يٝػت ايٝٗٛز ع٢ً ؾ٧)ٚإ ايكا٥ٌ 

 َعؾُٔ إعذاظ اٯ١ٜ تعكب قٍٛ ايٓكاض٣ يًٝٗٛز ؼي شات اغيٛنٛع  
بأْ٘ يٝؼ ع٢ً ايتبأٜ ؼي اؿك١، ؾهٌ ؾطٜل َِٓٗ ٜطَٞ ايؿطٜل اٯخط 

ايٝٗٛز، ٚؾٝ٘ ، ٚمل تبسأ اٯ١ٜ بصنط قٍٛ ايٓكاض٣، بٌ بسأت بكٍٛ ؾ٧
 :ٚدٛٙ

 .إٔ ا٭َط غٛا٤ قسّ شنط قٍٛ ايٝٗٛز أٚ ايٓكاض٣ :ا٭ٍٚ
 .دا٤ ايتكسِٜ إتؿاقاڄ َٚٔ غرل ز٫٫ت ككٛق١ :ايجاْٞ

بس تؿام، ؾ٬يٝؼ ؼي ايكطإٓ ٚتطتٝب نًُات٘ ٚآٜات٘ قسؾ١ ٚإ :ايجايح
 .َٔ ز٫٫ت يًتكسِٜ أٚ ايتأخرل ؾٝ٘

 :ٚدٛٙ ا ايتكسِٜٖصٚايكشٝض ٖٛ ايجايح، َٚٔ َعاْٞ ز٫٫ت 
زٜا١ْ ايٝٗٛز أقسّ َٔ زٜا١ْ ايٓكاض٣، ٭ٕ بعج١ َٛغ٢ عًٝ٘  :ا٭ٍٚ

 .ايػ٬ّ َتكس١َ ظَاْاڄ ع٢ً بعج١ عٝػ٢ عًٝ٘ ايػ٬ّ
 .زأٚا ايكٍٛايصٜٔ بِٖ ؼي ظاٖطٖا ع٢ً إٔ ايٝٗٛز  تسٍ اٯ١ٜ :ايجاْٞ

 .يٓب٠ٛ عٝػ٢ عًٝ٘ ايػ٬ّ إْهاض بعهِٖٗصا ايكٍٛ ؾطع  :ايجايح
 :ا شنطت اٯ١ٜ قٍٛ ايٓكاض٣ أٜهاڄ ؾٝ٘ َػا٥ٌتط٣ غياش

 .بٝإ ساٍ أٌٖ ايهتاب ؾُٝا بِٝٓٗ :ا٭ٚزي
 .إخباض اغيػًُري عُا تكٛي٘ ا٭َِ ٚاغيًٌ ا٭خط٣ :ايجا١ْٝ
تتهُٔ اٯ١ٜ شّ ٖصا ايكٍٛ ٚأقشاب٘ بسيٌٝ تعكب٘ بكٛي٘ تعازي  :ايجايج١

تب ا٭ثط ع٢ً إش ت٪نس اٯ١ٜ يعّٚ تطص َُُْٚ٘ ٠َْزٍَُْٛ اٌِْىَزبةَ  ٍ ط
 :ت٠ٚ٬ ايهتاب بًشاظ َػا٥ٌ

ٜتًٛٙ أْ٘ يٝؼ ع٢ً  ٕٕ ت٠ٚ٬ ايهتاب ؾ٤ٞ، ؾ٬ ٜكاٍ ملإ :ا٭ٚزي
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 .ؾ٤ٞ
تسعٛ ايهتب ايػُا١ٜٚ إزي ايتٛسٝس ٚاٱقطاض بايعبٛز١ٜ هلل عع  :ايجا١ْٝ

 .ٚدٌ
ت٠ٚ٬ ايهتب ايػُا١ٜٚ ايػابك١ باب َٚكس١َ يسخٍٛ اٱغ٬ّ  :ايجايح

 .ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغ٠ًِ بايٓيب قُس غيا ؾٝٗا َٔ ايبؿاض
جيب ع٢ً َٔ ٜتًٛ ايهتاب إٔ ٫ ٜطَٞ ايصٟ ٜتًٛٙ بأْ٘ يٝؼ  :ايطابع

ع٢ً ؾ٤ٞ ٭ٕ ايهتب ايػُا١ٜٚ دا٤ بٗا ا٭ْبٝا٤ ٖٚٞ تبؿط بٓعٍٚ ايكطإٓ 
م ٚقس ؾطٸ ،ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِٚتسعٛ إزي إتباع ْٚكط٠ 

ِٖ َٔ أٌٖ اغيًٌ ا٭خط٣، بإٔ قبٌ َٔ اٱغ٬ّ بري أٌٖ ايهتاب ٚغرل
َٸا أٌٖ ايهتاب ايٛثٕٓٝٛ ؾ٬ تكض َِٓٗ  اؾع١ٜ َع بكا٥ِٗ ع٢ً ًَتِٗ، أ

 .اؾع١ٜ
غِ َٚٛنٛع ٚاسس ٖٚٛ ػُع اٯ١ٜ ايهطضي١ أٌٖ ايهتاب بإ :اـاَؼ

 .ت٠ٚ٬ ايهتاب
ايٓيب قُس ٚؼي اٯ١ٜ َٛاغا٠ يًُػًُري ؼي إْهاض أٌٖ ايهتاب يبعج١ 

يٝؼ عٓسِٖ  بأْ٘٭ِْٗ ٜطَٕٛ بعهِٗ بعهاڄ  ٜ٘ ٚآي٘ ٚغًِق٢ً اهلل عٌ
. ٜؿعًٕٛؾ٤ٞ قشٝض ؾُٝا 

اع بري ايٝٗٛز ٚايٓكاض٣ ؼي اٯ١ٜ إخباض عٔ ٚقٛع ْعاع ٚقط ٌٖٚ
َع ف٤ٞ أغباب٘،  قتٌُ ْعاعَكس١َ ٍ اغيتبازٍا ايكٍٛ ٖص ٫، ٭ٕاؾٛاب 

ٖٛز ساد١ يًٞ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِيصا ؾإٔ بعج١ 
ٚغؿو ايسَا٤، ٖٚٛ َٔ عَُٛات ٚايٓكاض٣ غيٓع ٖصا ايٓعاع ٚاٱَتجاٍ 

ََٚوَػٌِهَ خََؼٍَْٕبُوُْ ُأًَِّخ َٚقَطًب ٌَِزىُُٛٔٛا طقٛي٘ تعازي
شََُٙعاَء َػٍَٝ اٌَّبـِ ٠ََٚىَُْٛ اٌؽَّقُُٛي َػ١ٍَْىُُْ 

 .، ٚايٛغط ايعسٍٚ ٚأٌٖ ايك٬ح ٚاٱْكاف(1)صش١ًَِٙعا
َأَردَْؼًُ طشلٞ ع٢ً اغي٥٬ه١ سُٝٓا قايٛاايطز اٱ َٚٔ َكازٜل
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ٚقٛي٘ ( ) صِ ١َٙب َِْٓ ٠ُْفِكُع ِ ١َٙب ٠ََٚكِْفهُ اٌعَِِّبءَ 

، ؾُٔ عًِ اهلل عع  ( ) صِأِّٟ َأْػٍَُُ َِب الَ َرْؼٍََُّْٛ طغبشاْ٘
ايٓيب قُس ق٢ً اهلل ٚدٌ َٓع غؿو ايسَا٤ بري ايٝٗٛز ٚايٓكاض٣ ببعج١ 

إزي اٱغ٬ّ،  بسعٛتِٗعًِٝٗ أْعِ ٚدٌ ، ؾاهلل عع عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ
 .ٚايكصف بِٝٓٗ عٔٚغًل باب ايط

شا تػرل اغيٛنٛع تػرل اؿهِ، ؾٝهٕٛ اؾُٝع ؼي نٓـ اٱغ٬ّ، أخ٠ٛ ؾإ
 .صِأََّّب اٌُّْْئَُِِْٕٛ ِاْضَٛحٌة طَتشابري يٝؿًُِٗ قٛي٘ تعازي

ض١ََْؽ ُأٍَِّخ ُأضِْؽخَْذ طؼي اٯ١ٜ ؾاٖس ع٢ً إٔ اغيػًُري ٚ

اٍ ؽ اٱقتتؾباٱغ٬ّ ٚاغيػًُري ٜسؾع اهلل عع ٚدٌ عٔ ايٓا صِـ ٌٍَِّب
يٛظا٥ـ ايؿطع١ٝ باؾُٝا بِٝٓٗ بإٔ ٜذلنٛا أغباب ٖصا ايٓعاع ٜٚتكٝسٚا 

 .يًُهًؿري
ٚتبري اٯ١ٜ إٔ ت٠ٚ٬ ايهتب ايػُا١ٜٚ ايػابك١ ٫ تهؿٞ سيٓع ايؿطق١ 

ايٓاؽ  ٚايؿت١ٓ ٚأغباب ايٓعاع ٚاـك١َٛ بري ا٭َِ، ػيا ٜسٍ ع٢ً ساد١
يٓعٍٚ نتاب زلاٟٚ داَع يٮسهاّ، ٚؾطٜع١ ْاغد١ يًؿطا٥ع، يكس دا٤ 

اٱغ٬ّ يتٗصٜب ايٓؿٛؽ ٚإق٬ح اجملتُعات، َٚٓع ايؿطق١ بري ايٓاؽ، 
 ٚدعًِٗ ٜٓكڀعٕٛ إزي عباز٠ اهلل سيا ٜأَط ب٘ َٔ نطٚب ٚٚدٛٙ ايعباز٠،

ُلًْ طٚؼي خڀاب يًٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ قاٍ تعازي

 ،(3) صاَأ٠َُّٙب اٌَّبـُ ِأِّٟ َؼقُُٛي  َِّ ا١ٌَِْىُُْ َخ١ًِّؼبَٞ 
ؾُٔ اٯٜات ؼي خًل اٱْػإ أْ٘ يٝؼ ي٘ إٔ خيتاض نٝؿ١ٝ ايعباز٠ ٚأٚاْٗا، 
بٌ ٖٛ َكٝس بٓٛع َعري ظَاْاڄ َٚٛنٛعاڄ ٚنٝؿ١ٝ ؼي ايعباز٠ ٖٚصا ايتعٝري 

ناغي١ يًعبازات زلاٟٚ ْاظٍ ع٢ً ا٭ْبٝا٤، ٚدا٤ ايكطإٓ با٭سهاّ اغيت
غڀاب  تهًٝؿٞ إزي ايٓاؽ طيٝعاڄ ضداٍ ْٚػا٤، يرلدع ايٓاؽ باٱغ٬ّ 
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َوبَْ اٌَّبـُ ِاالَّ ُأًَِّخ َٚازَِعًح طقاٍ تعازي،  ٠أ١َ ٚاسس

.  ( ) صَ بضَْزٍَُفٛا

نٞ يٲخت٬ف، ٚتتهُٔ عطيتبري ايكبض ايصاتٞ ٚاٍ اٯ١ٜ ؾذا٤ت ٖصٙ 
ف بسخٍٛ اٱغ٬ّ ٚأزا٤ ايٛظا٥ـ ؼي ز٫يتٗا إمكاض ظٚاٍ ٖصا اٱخت٬

أٌٖ ٚايؿطا٥ض بعطض ٚاسس، ٖٚٛ ايػبٌٝ ايٛسٝس ايصٟ ضيٓع قٍٛ بعض 
َصاٖب  ٜٕٔ قٌٝ َٔ بّ أِْٗ يٝػٛا ع٢ً ؾ٤ٞ، ؾإاغيًٌ ٚاغيصاٖب يػرلٙ

: َٔ ٚدٛٙ اؾٛاب اغيصاٖب ا٭خط٣، ٚ شّاغيػًُري َٔ ٟ
. ٫ ٚدٛز شلصا ايصّ ٚقس ٜكسض َٔ أؾطاز : ا٭ٍٚ 
.  ا٭قٌ ؼي اٱغ٬ّ عسّ تعسز اغيصاٖب:  ايجاْٞ

، نُا أْ٘  ايڀعٔ ٚايصّزيإ ٙاٱخت٬ف ؼي أسهاّ ايؿل٫ ٜكٛز : ايجايح 
.  ٫َت٘ َٔ ايتشطٜـؽأَط ظا٥س بدلن١ ايكطإٓ ٚ

ٚاق١ٝ َٔ اؿهٛض ايسا٥ِ يًػ١ٓ ايٓب١ٜٛ بري اغيػًُري : ايطابع 
ز٠ بري اغيػًُري يصا تط٣ ا٭قٛات اييت تٓازٟ بايٛحاٱخت٬ف ٚإتػاع٘ 

ْٚبص ايؿطق١ ٖٞ ا٭ع٢ً ٚا٭نجط ؼي َٓتسٜات ٚػُعات اغيػًُري ؼي نٌ 
 .ظَإ َٚهإ

ؾًٛ  صض١ََْؽ ُأٍَِّخ ُأضِْؽخَْذ ٌٍَِّبِـ طٚتًو آ١ٜ ٚخكٛق١ٝ ؼي
ٕ ٖصٙ اض٠ ٚاٱخت٬ف ففزلعت أقٛاٍ َٔ بعهِٗ سيا ٜسٍ ع٢ً ائ

يو تَاڄ، أٟ أْا ٫ متاٱقٛاٍ مل تكسض إ٫ عٔ أؾطاز ٚطياعات قػرل٠ زا٨
ايكسض٠ ع٢ً اٱتػاع بري اغيػًُري، ٖٚٛ َٔ أغطاض تهاٌَ ايؿطٜع١ 

بري ايٓاطكري بايؿٗازتري اييت ٟ اٱغ١َٝ٬، َٚهاَري ايٛسس٠ ٚايتآر
 .(2)صِأََّّب اٌُّْْئَُِِْٕٛ ِاْضَٛحٌة ط، قاٍ تعازيتسعٛ إيٝٗا

يٓيب ايكس أضاز اهلل عع ٚدٌ تٓعٜ٘ ا٭ضض َٔ اٱخت٬ف، ؾبعح 
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بايؿطٜع١ اؾاَع١ اغياْع١، اؾاَع١  ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ اڄقُس

يٮسهاّ ايؿطع١ٝ، َٚا حيتاد٘ ايٓاؽ ؼي أَٛض زِٜٓٗ ٚزْٝاِٖ، َٚاْع١ َٔ 
. اٱخت٬ف ٚايٓعاع بِٝٓٗ ؾُٝا خيل ايعكا٥س

ٜڀطأ عًٝٗا ايتػٝرل  َٚٔ اٯٜات إٔ أسهاّ اٱغ٬ّ َػتسضي١ ٚظاٖط٠ ٫
اهلل عع ٚدٌ ؾٝٗا  ايٓػذ ٚايتشطٜـ سيا دعً٘ػيتٓع١ عٔ  ٚايتبسٌٜ، ٖٚٞ

 .َٔ أغباب ايبكا٤ ٚاؿكا١ْ
شنطت اٯ١ٜ قٍٛ غرلِٖ َٔ ؾطٜل َٔ أٌٖ ايهتاب ٚبعس شنط قٍٛ 

أٌٖ اغيًٌ ا٭خط٣ ْٚعتِٗ بأِْٗ ٫ٜعًُٕٛ، ٜٚسٍ ؼي َؿَٗٛ٘ ع٢ً إٔ 
تطؾض َٔ ت٠ٚ٬ ايهتاب ايػُاٟٚ، بت٠ٚ٬  ّأٌٖ ايهتاب عٓسِٖ عٌ

اٌَِّػ٠َٓ الَ طٍ ٚحيتٌُ قٛي٘ تعازيل٫ٍٜٞٗٛز يًتٛضا٠، ٚايٓكاض٣ اٍ

 :ٚٚدٖٛاڄ ٚنٝكاڄغع١  ص٠َْؼٍََُّْٛ 
 .إضاز٠ غرل أٌٖ ايهتاب َٔ ايٓاؽ طيٝعاڄ :ا٭ٍٚ
 .اغيككٛز ايٛثٕٓٝٛ ع٢ً مٛ ايتعٝري :ايجاْٞ

قُساڄ ٚأقشاب٘ يٝػٛا ع٢ً  اغيطاز نؿاض قطٜـ ايصٜٔ قايٛا إٔ :ايجايح
 .يسٜٔ، ٚب٘ قاٍ ايػسٟ َٚكاتٌؾ٤ٞ َٔ ا
ٚا بعج١ ا٭ْبٝا٤ يهؿاض َٔ ا٭َِ ايػابك١ ايصٜٔ تًلإضاز٠ ا :ايطابع

 .بايتهصٜب ٭ِْٗ ِٖ ايصٜٔ ٫ ٜعًُٕٛ
عٔ ؾُٝا بِٝٓٗ غكٛم ٕ ايصٜٔ ٫ ٜعًُٕٛ ٜتبازيٕٛ ايطإ :اـاَؼ

يًِٗ، ٫ٚ ٜتعطنٕٛ ٭ٌٖ ايهتاب بإعتباضِٖ أقشاب ١ًَ أخط٣، ّ
ٕ أٌٖ ايهتاب َٔ قٌ عٔ ًًَِٗ، ٚقس ٜعٔ ؾطٜل َِٓٗ أكتًؿ١ ؼي ا٭

 .١ًَ ٚاسس٠ ِٖ أٌٖايٝٗٛز ٚايٓكاض٣ 
ؾذا٤ت ٖصٙ اٯ١ٜ إؾعاضاڄ يًٓاؽ طيٝعاڄ باٱخت٬ف بري ايٝٗٛز 

 .ٚايٓكاض٣ ؼي أَٛض ايسٜٔ ٚايعكٝس٠
ٕ ايصٜٔ ٫ ٜعًُٕٛ ٜطَٕٛ أٌٖ ايهتاب بأِْٗ يٝػٛا ع٢ً إ :ايطابع

عسّ ايعًِ اؾشٛز باغيعذعات اييت دا٤ ؾ٤ٞ، َٚٔ َكازٜل اؾٌٗ ٚ
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ايٓيب قُس ق٢ً بٗا ا٭ْبٝا٤، َٚٓٗا َعذع٠ ايكطإٓ ايعك١ًٝ اييت دا٤ بٗا 
 ع٢ً مٛ ايتعٝريت اٯ١ٜ ايٝٗٛز ٚايٓكاض٣ شنط، ٚقس اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ

َٚا ٜكٛيٕٛ، ثِ طيعت ايصٜٔ ٫ ٜعًُٕٛ بصنط ٚاسس ٚع٢ً مٛ ايتؿبٝ٘ 
ٚؾٝ٘ تعٜٛض بإٔ اٱخت٬ف بِٝٓٗ،  صٌُِِْْٚٙ ِِثًَْ قَ طٚايتُجٌٝ، 

 .أغط٣ ايصٜٔ ٫ ٜعًُٕٛ ٚأخصٚا ٜكٛيٕٛ َجٌ قٛشلِ
بصنط أقٛاشلِ، بٌ أخدلت عٔ  فَٚٔ إعذاظ اٯ١ٜ أْٗا مل تهت

 (زاض تٛثٝل ا٭قٛاٍ)ايؿكٌ بِٝٓٗ ّٜٛ ايكٝا١َ ٚضيهٔ تػ١ُٝ اؿٝا٠ ايسْٝا
تِٗ ؼي ايتكسٜل بٓب٠ٛ ٚظٝـٚاٱؾاض٠ ٭ٕ اٯ١ٜ دا٤ت بصنط ٖصٙ ا٭قٛاٍ 

. ٚإتباع٘ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِقُس 
ؼي اٯ١ٜ َطتري، ؼي قٛي٘ (ِٖ)نُرل طيع ايػا٥ب نطضٚت

ٜٚعٛز ا٭ٍٚ يًٝٗٛز صَث١َُُْْٕٙ طٚقٛي٘ تعازي صَلٌُِِْْٛٙ طتعازي
ٚايٓكاض٣، ٜٚعٛز ايجاْٞ يًذُٝع، أٟ ايٝٗٛز ٚايٓكاض٣ ٚايصٜٔ ٫ 

ٖٛ يعّٚ زخٛشلِ اٱغ٬ّ ٚإتٝإ ايعاّ ٚ ٚؾٝ٘ تطغٝب باؿهِٜعًُٕٛ، 
قاٍ ،  َا أَط اهلل عع ٚدٌ ب٘، ٚا٭َط باغيعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ اغيٓهط

. (1)صَوبَْ ِ ٟ َلَ ِ ُِْٙ ِػجَْؽحٌة ِ ٌُِْٟٚ ا ٌَْجَبةِ طتعازي
َٚٔ ٚدٛٙ اٱَٗاٍ ؼي اٯ١ٜ إٔ باب ايتٛب١ َؿتٛح غئ شنطتِٗ ٖصٙ 

ّ اٱْؿػاٍ باـ٬ف بري أٌٖ اٯ١ٜ، ٚتسعٛ خاشي١ اٯ١ٜ اغيػًُري إزي عس
ٚاٱغتعساز يّٝٛ  ايهتاب ٚغرلِٖ َٔ ايٓاؽ، ٚؼح ع٢ً يعّٚ ايت٤ٞٗ

.  نط ؼي َٛاطٔ اؿػابايكٝا١َ، ٚايتـ
ٕٚ عٔ  ٜٓتكِ اهلل عع ٚدٌ َٔ ايصٜٔ ٜكطٚقس ٜػأٍ بعهِٗ غياشا ٫ 

ايهؿط، ٚحياضبٕٛ اٱغ٬ّ، ؾذا٤ت اٯ١ٜ باٱخباض عٔ ٚقٛؾِٗ يًشػاب 
هلل، ٚإٔ َٛنٛع اـ٬ف مل ٜذلى غس٣ ٫ٚ ٜٓشكط ايتصنرل بري ٜسٟ ا

، بٌ ٖٛ عاّ ٚؾاٌَ يًٓاؽ طيٝعاڄ َِٚٓٗ ايصٜٔ اٯ١ٜ اشي١بذبّٝٛ ايكٝا١َ 
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اٯٜات ايه١ْٝٛ خيتًؿٕٛ بِٝٓٗ، ٜٚٓؿػًٕٛ بٗصا اٱخت٬ف عٔ ايتسبط ؼي 

إزي داْب  ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِاغيعذعات اييت دا٤ بٗا ٚ
ز، قاٍ ٠ ايٓؿؼ ايؿ١ٜٛٗ ٚايػهب١ٝ عًِٝٗ، ٚإقطاضِٖ ع٢ً ايعٓاغًب
ِاَّ ََ٘ػا اٌُْمْؽ َْ ٠َُمنُّ َػٍَٝ َثِٕٟ ِاقَْؽاِ ١ًَ طتعازي

. (1)صَأْوثََؽ اٌَِّػٞ ُُْ٘ ِ ١ِٗ ٠َطَْزٍُِفَْٛ 
 

اٌزفك١ؽ اٌػارٟ 

دا٤ت اٯ١ٜ بكٝػ١ اؾ١ًُ اـدل١ٜ بعس يػ١ اٱستذاز ايٛاضز٠ ؼي اٯ١ٜ 
قٛي٘ عًِٝٗ غكٛم إزعا٥ِٗ اٱْؿطاز باؾ١ٓ َٔ بري ايٓاؽ ايٛاضز ؼي ايػابك١ 

ْٓ ٠َْعُضًَ اٌَْدََّخ ِاالَّ َِْٓ َوبَْ ًُ٘ٛظا َأْٚ طتعازي  ٌَ

 ٖصٙ اٯ١ٜ بصنط قٍٛ آخط شلِ ٜسٍ ع٢ً ٚايتبأٜٚدا٤ت ، (2) صََٔ بَؼٜ
. بِٝٓٗ

 قٝا١َ،ٚدا٤ت خاشي١ اٯ١ٜ باٱخباض عٔ سهِ اهلل عع ٚدٌ بِٝٓٗ ّٜٛ اٍ
 يُٝٝع اهلل ايصٟ ع٢ً اؿل ٚاشلس٣، ٚخيعٟ ايصٟ ع٢ً ايباطٌ ٚايه٬ٍ

: ٚدٛٙ صَث١َُُْْٕٙ طؼي قٛي٘ تعازي (ِٖ)ٚاغيطاز َٔ ايهُرل
. ايٝٗٛز :ا٭ٍٚ
. ايٓكاض٣ :ايجاْٞ

. اغيؿطنٕٛ ايصٜٔ ٫ ٜعًُٕٛ :ايجايح
ا ِاَّ َ٘ػَ طإخت٬ف نٌ ؾطق١ ؾٝٗا بٝٓٗا نُا ٚضز ؼي قٛي٘ تعازي :ايطابع

اٌُْمْؽ َْ ٠َُمنُّ َػٍَٝ َثِٕٟ ِاقَْؽاِ ١ًَ َأْوثََؽ اٌَِّػٞ ُُْ٘ 

. (3) صِ ١ِٗ ٠َطَْزٍُِفَْٛ 
                                                           

. 76غٛض٠ ايٌُٓ  (1)

. 111ايبكط٠ غٛض٠  (2)
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باؿل َٚٛاظٜٔ  َٚٔ َكازٜل اؿهِ ّٜٛ ايكٝا١َ ايؿكٌ بري ايٓاؽ
، ٚض١ٜ٩ َٔ ٜسخٌ اؾ١ٓ بإضياْ٘ ٚعًُ٘ ايكاحل، َٚٔ ٜسخٌ ايٓاض بهؿطٙ ايعسٍ

إزعا٤ بسخٍٛ اؾ١ٓ ٫ ٜػرل َٔ اؿهِ ٚإضتهاب٘ اٯثاّ ٚايصْٛب، ؾايكٍٛ ٚ
شلِ يٲيتؿات إزي أعُاشلِ ٚإق٬ح يًٓاؽ ٚاؾعا٤ ّٜٛ ايكٝا١َ ٚؾٝ٘ زع٠ٛ 

أْؿػِٗ ْٚبص اؾشٛز بٓب٠ٛ قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٚاٱقطاض ع٢ً 
. إْهاضٖا

 ِٓ غب٠بد ا٠٢خ

 :ؼي اٯ١ٜ َػا٥ٌ
٤ٟ، َٚٓ٘ أسٛاٍ ا٭َِ اٯ١ٜ ؾاٖس بإٔ ؼي ايكطإٓ تبٝاْاڄ يهٌ ف :ا٭ٚزي

 .ٚاغيًٌ ا٭خط٣
ب ببٝإ ايهعـ ٚايٖٛٔ ايصٟ عًٝ٘ أٌٖ ايهتاب ٚغرلِٖ بؼ :ايجا١ْٝ

 .اٱخت٬ف ايصٟ بِٝٓٗ
ْٚعٍٚ  ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِتٛنٝس ْع١ُ بعج١  :ايجايج١

َٚاْغُوُؽٚا ِْٔؼََّخ  َِّ َػ١ٍَْىُُْ ِاْغ ط، قاٍ تعازيايكطإٓ عًٝ٘
َْ َأْػَعاًء َ ؤٌَََّف َث١َْٓ ُلٍُِٛثىُُْ َ َؤْ جَسُْزُْ ُوْٕذُ 

 .(1)صِثِْٕؼَِّزِٗ ِاْضَٛأًب
عٓسِٖ، ٚإساطتِٗ غًُري ؼي ايسٜٔ، ٚظٜاز٠ اغيعاضف امل ٙتؿل :ايطابع١

 .عًُاڄ سيا ٜكٍٛ أٌٖ اغيًٌ ا٭خط٣
يكدل ٚعسّ اٱْتكاّ َٔ أٌٖ ايهتاب ع٢ً اسح اغيػًُري  :اـاَػ١

ؾكس أْعِ اهلل  ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِجيشسٕٚ بٓب٠ٛ قُس ٚغرلِٖ ايصٜٔ 
َ ٍَِِّٗ طعع ٚدٌ عًٝ٘ باغيعذع٠ ٚايس٫٫ت ايكاطعات، قاٍ تعازي

 .(2)صاٌْسُدَُّخ اٌْجَبٌَِغخُ 
 نػبٌٝزع٠ٛ أٌٖ ايهتاب ٚايٓاؽ طيٝعاڄ إزي اٱغ٬ّ  :ايػازغ١

                                                           

. 103غٛض٠ آٍ عُطإ  (1)

. 149غٛض٠ ا٭ْعاّ  (2)
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ٜ٘ ٚادب ع٢ً ايٓاؽ، ٚف ٙاـ٬ف ٚاٱخت٬ف، ٚ٭ٕ زخٍٛع٢ً يًكها٤ 

بٝإ ي٬ًُظ١َ بري ايٛادب ٚايػ١َ٬ َٔ ايؿطق١ ٚاـ٬ف، ؾإشا   تكٝس 
ايٓاؽ سيا جيب عًِٝٗ ػيا ٜأَطِٖ اهلل عع ٚدٌ ب٘ ؾ٬ ٜكع خ٬ف بِٝٓٗ، 

نُا ؼي قٛي٘ بايؿكٌ بري احملل ٚاغيبڀٌ ٫ٚ ٜهٕٛ اؿهِ ّٜٛ ايكٝا١َ بِٝٓٗ 
ّ ٭ٕ ضظي١ اهلل بٌ ٜهٕٛ اؿهِ ي٘ صَ بَّللَُّ ٠َسْىُُُ َث١َُُْْٕٙ طتعازي

٦َص ػئ دا٤ت ايبؿاض٠ بػ٬َتِٗ ٚأَِٓٗ نُا ؼي ٜٛتتػؿاِٖ طيٝعاڄ، ؾِٗ 
 .( ) صالَ َضْٛ ٌة َػ١ٍَُِْْٙ َٚالَ ُُْ٘ ٠َسَْؿَُْٔٛ طخاشي١ اٯ١ٜ ايػابك١

اهلل بِٝٓٗ ؼي  ٕ قٌٝ غياشا مل حيهِبٝإ ايعسٍ ّٜٛ ايكٝا١َ، ؾا :ايػابع١
سهِ ؼي ايسْٝا بسعٛتِٗ إزي  ٕ اهلل عع ٚدٌ قسايسْٝا، ٚاؾٛاب إ

 ق٢ً اهلل عًٝ٘اٱغ٬ّ، ٚيعّٚ عسّ ايتدًـ عٔ ايتكسٜل بٓب٠ٛ قُس 
 .ٚغًِ ٚآي٘

بت٠ٚ٬ ايهتاب، ٜٚتذ٢ً ٖصا ٚأٌٖ اغيًٌ ا٥ع بري ايٓاؽ بٝإ امل :ايجا١َٓ
ايٓاؽ إزي بٛنٛح ؼي اٯ١ٜ ؾُٔ إعذاظٖا إٔ قػُت  ايؿٝكٌ ٚايؿكٌ

 :أقػاّ
 .تب ٖٚٛ ايٝٗٛز ٚايٓكاض٣ايصٜٔ ٜتًٕٛ ايو :ا٭ٍٚ
ايصٜٔ ٫ ٜعًُٕٛ، ِٖٚ ايصٜٔ ٫ ٜتًٕٛ ايهتاب، ٫ٚ ٜكطٕٚ  :ايجاْٞ

. بايتٓعٌٜ ٚايٓبٛات
. اغيػًُٕٛ ايصٜٔ تتٛد٘ شلِ خڀابات ايكطإٓ :ايجايح 

 :دٛٙ ٚمل تصنط اٯ١ٜ اجملٛؽ ٚايكاب١٦، ٚؾٝ٘ ٚ
 .إِْٗ يٝػٛا َٔ ايصٜٔ ٜتًٕٛ ايهتاب :ا٭ٍٚ
أِْٗ  ٚمل ٜكٛيٛا ع٢ً أٌٖ اغيًٌ ا٭خط٣بػرلِٖ،  عسّ طعِٓٗ :ايجاْٞ

 .يٝػٛا ع٢ً ؾ٤ٞ
شنط ايٝٗٛز ٚايٓكاض٣ ٭ِْٗ ا٭قطب يًُػًُري، ٚيهجطتِٗ  :ايجايح
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 .بايكٝاؽ إزي اجملٛؽ ٚايكاب١٦
ٚاٱعطاض ،  اٱستذاز ٚاؾساٍ ؽإضؾاز اغيػًُري إزي قٞ :ايتاغع١

 .عٔ أٌٖ اغيػايڀ١ ٚايتؿهٝو
َري َٔ أغباب ايؿو ٚايطٜب ٚاغيػايڀات اييت سكا١ْ اغيػٌ :ايعاؾط٠

  .    ٜجرلٖا أٌٖ ايهتاب ٚنؿاض قطٜـ

اٌزفك١ؽ 

ََٚلبٌَْذ ا١ٌَُُْٙٛظ ١ٌَْكَْذ اٌََّ بَؼٜ طقٛي٘ تعازي 

ءٍ 
ْ
 صَػٍَٝ شَٟ

مل تهٔ اٯ١ٜ اخباضاڄ عٔ ٚاقع تأضخيٞ اٚ ؾهطٟ بٌ ناْت َسضغ١ 
ع ٚاؿطب ايٓؿػ١ٝ ض ٚايػٝاغ١ ٚاٱدتُا#ٌَ ايتأضٜذ ٚايؿو##دٗاز١ٜ تـ

١ٜ بٝإ غيا عًٝ٘ أٌٖ ايهتاب َٔ ٚٚدٛٙ ايتدڀٝط يًسع٠ٛ ٚاؾٗاز، ٚؼي اٯ
. ايعٌُ ايعبازٟ ا٭خطٟٚ ٚقشتْ٘هاض ٭١ًٖٝ بعهِٗ ؼي باب إ

ٚاٯ١ٜ تبري اقطاض نٌ َُٓٗا باْتُا٤ اٯخط ٚٚدٛزٙ يٝؼ ؾكط ٚدٛزاڄ 
٫ڄ ##ضدٝاڄ َتأمشٖٓٝاڄ غرل َتأقٌ اٚ سيٓعي١ ايعٌ َٔ اؾػس بٌ ٚدٛزاڄ خا

اض ##تطف بصات اٯخط ٚسكٝكت٘ ٚاْ٘ َبسأ يٰخ#ٍ َُٓٗا ٜع##َتؿكاڄ عًٝ٘ ؾو
َٚٓبع يٮسهاّ ٚي٘ يٛاظَ٘ ا٫ اْ٘ ٫ ٜكًض إ ٜهٕٛ ططٜكاڄ يًٓذا٠، ٚمل 

بٌ ##ا ا٫ ٭ْٗا ؽ##تكِ ا٭زٜإ ٜٚبك٢ اٱْػإ َٓتُٝاڄ ايٝٗا عا٬َڄ باسهاَ٘
ّ يٌٓٝ َطنا٠ اهلل ٚاٱزعا٤ باِْٗ يٝػٛا ايؿٛظ ؼي اٯخط٠ ٚاغيٓٗر ايػًٞ

. ابڀاٍ عًُِٗ زع٣ٛع٢ً ؾ٤ٞ 
ِٜ ؾايؿ٤ٞ ٖٛ ايجابت ايٛدٛز بعٝساڄ عٔ ايكٍٛ ٚاـ٬ف ٌٖ ٖٛ ايكس

ات َٚا ٜكض إ خباض عٔ ٚدٛز تًو ايصإاّ اؿازخ ؾاٱقطاض بايؿ١ٝ٦ٝ 
ٖٚٓاى ْٛع ٬َظ١َ بري ايؿ٤ٞ ٚايٛدٛز، يصا قٌٝ نٌ ٜعًِ ٚخيدل عٓ٘، 

َٛدٛز ٚنٌ َٛدٛز ؾ٤ٞ، ٚايكطا٥ٔ تؿٝس تعًل اغيٛنٛع سيا ٖٛ ؾ٤ٞ 
نٔ ع٢ً سازخ ؾايكٍٛ بأِْٗ يٝػٛا ع٢ً ؾ٤ٞ أٟ إ عًُِٗ مل ٟ

. زضاز ايطٜاحأَطتهعات غ١ًُٝ ٚاْ٘ ٜصٖب 
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ٌٖٚ ٖصا ايكٍٛ قبٌ ايبعج١ ايٓب١ٜٛ ايؿطٜؿ١ اّ اثٓا٤ٖا، اؾٛاب اْ٘ ؼي 

ش يٝؼ ٖٓاى َا ٜسٍ ع٢ً ظٚاي٘ نًتا اؿايتري، ؾٗٛ َٛدٛز ؼي أٜاّ ايٓب٠ٛ ا
ٚيعً٘ َٔ بري ا٭غباب اييت دعًت ْب٠ٛ ايطغٍٛ ا٭نطّ قُس ق٢ً اهلل 

عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ساد١، ٚؾٝ٘ بايس٫ي١ ايته١ُٝٓ اخباض عٔ اْتكاض 
اٱغ٬ّ، اش ؾ٬بس إ تبك٢ ن١ًُ ايتٛسٝس ٚإ تًو ايٓعاعات تهط طيٝع 

زي ايٓاؽ طيٝعاڄ ٜعڀٞ نٌ شٟ أططاؾٗا ٚيٝهٕٛ اٱغ٬ّ ايطظي١ اغيٗسا٠ ا
أٟ إ نٌ قٍٛ َُٓٗا ٜعاضض  َتعاضضقٛشلِ سل سك٘، ٫غُٝا ٚإ 

، نٌ ٚاسس َُٓٗا ن٬ّ ٭ٌٖ نتاب دا٤ ايكطإٓ ْاغداڄ ي٘، ؾ٬بس اٯخط
. إ ٜهٕٛ ٖٓاى زيٌٝ ٚسذ١ اق٣ٛ ٚاضدض تبري ٚتجبت سكٝك١ نٌ َُٓٗا

يٝٗٛز١ٜ ٚاغيػٝش١ٝ ؾهإ اٱغ٬ّ ايصٟ ثبت اشل١ٜٛ ايػُا١ٜٚ يًسٜا١ْ ا
سٝح ناْا ؼي َٓاظٍ ايهعـ ايصاتٞ ٚاـاضدٞ ؾًِ تهٔ أٟ َٔ ايسٜاْتري 

َٓتؿط٠ َٚعطٚؾ١ بكٛض٠ ٜكڀع َعٗا بايكسض٠ ع٢ً ايطغٛر ايعَاْٞ 
ُلًْ ٠َبَأًَْ٘ اٌِْىَزبةِ ٌَكُْزُْ  طٚايجبات ايتأضخيٞ، قاٍ تعازي 

ٍْء زَزَّٝ ُرِم١ُّٛا اٌزََّْٛؼاَح َٚاإِلٔحِ 
ؾٗٞ  ( )ص٠ًَ َػٍَٝ شَٟ

تجبت اِْٗ اٌٖ نتاب اصيا عًكت قش١ عًُِٗ ع٢ً اقا١َ ايتٛضا٠ 
. لٌٝ ٚايعٌُ سيا اْعٍ ايِٝٗ َٔ عٓس اهللٚاٱ

ؾٌٗ ٖٞ َڀابك١ ؼي ز٫يتٗا غيهُٕٛ اٯ١ٜ قٌ ايبشح اؾٛاب بري 
َٛنٛعٗا ٚبري اٯ١ٜ قٌ ايبشح عُّٛ ٚخكٛم َٔ ٚد٘، َٛنٛع 

٠ ##نتاب، َٚٛنٛع اٱؾذلام إ نٌ ؾطم اٱيتكا٤ ٖٛ اٱقطاض باِْٗ اٌٖ
تس ب٘، اَا #ٟ نٕٛ ا٫خط٣ ع٢ً ؾ٤ٞ ٚإ عًُٗا ٜع##َٔ اٌٖ ايهتاب تٓـ

ٖصٙ اٯ١ٜ ؾتعًل شيو ع٢ً اقا١َ ٚاتٝإ َا اَطٚا ب٘ ؼي نتابِٗ ايصٟ بري 
اٜسِٜٗ ٖٚٓاى ت##٠ٚ٬ يًهتاب ٖٚٞ اعِ َٔ اق##اَت٘ ٚايعٌُ سيا ؾٝ٘، َٚٔ 

. ٌٜ اٱضيإ بٓب٠ٛ قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِايعٌُ بايتٛضا٠ ٚاٱْر

                                                           

. 68ض٠ اغيا٥س٠ غٛ ( )
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 با٭يـ ٚاي٬ّ ٚقس ٫ تؿٝسيكس دا٤ت اٯ١ٜ بكٝػ١ اؾُع ٚاغيان١ٜٛ، 
، ؾكس تكسّ ؼي أغباب ايٓعٍٚ ْػب١ ايكٍٛ إزي أؾطازؾٓؼ ٚاٱغتػطام ا

بعض ٖٚصا َٔ اعذاظ ايكطإٓ بإ ٜهؿـ عٔ سكٝك١ عكا٥س١ٜ ٚاقٛاٍ 
قٗا، ٫ٚ ٜعاضض ٖصا ايكٍٛ َا ٚضز ؼي اغباب اغيًٌ ا٭خط٣ ٚتٛثٞأٌٖ 

 .ايٓعٍٚ ٭ٕ اٯ١ٜ ايكطآ١ْٝ اعِ ؼي َٛنٛعٗا َٔ اغباب ايٓعٍٚ
 

 صَُُْٚ٘ ٠َْزٍَُْٛ اٌْىَِزبةَ طقٛي٘ تعازي 
، ٚايهتاب يًذٓؼ ٚايٛقـ يؿطٜكريٍايٛاٚ يًشاٍ، ٚايهُرل ٜعٛز 

٠ ، أٟ إ ت٬ٚتِٗ ايهتاب سراؿذ١ ٚايتعطٜضٜؿٝس اغيسح ؼي َكاّ 
. عًِٝٗ غيا تكتهٝ٘ َٔ اٱقطاض بايهتب ايػُا١ٜٚ ا٭خط٣

ٚؼي اٯ١ٜ اسذلاظ يًُػًُري سيا تسٍ بايس٫ي١ اٱيتعا١َٝ ع٢ً ايتؿهٝو 
بري ت٠ٚ٬ ايهتاب ٚبري اْكاف اٯخطٜٔ، ؾكس ٜتًٛ ايهتاب ٚيهٓ٘ ٫ 

 ؾهأْٗا خڀاب يًُػًُري َهُْٛ٘ ٫ٜٓكـ غرلٙ ٚحياٍٚ ايٌٓٝ َٓ٘، 
. ايػأّ إ اؾذلٚا ع٢ً اٱغ٬ّٜكٝبٓهِ ايٝأؽ ٚ

ٚتبري اٯ١ٜ عع١ُ اٱغ٬ّ بانطاّ ظي١ً ايهتاب باٱعذلاف شلِ 
بسٜاْتِٗ ايػُا١ٜٚ ٚاٱْكاف ْكـ ايسٜٔ، ٚتبري إ ت٠ٚ٬ ايهتاب شيًٞ 

ع٢ً اٱْػإ ٚظا٥ـ اناؾ١ٝ اظا٤ اغيًٌ ايػُا١ٜٚ ا٭خط٣، ٚؼصض َٔ 
تٓبِٗٗ ازي يعّٚ ٚقـ ايتعسٟ ايؿت١ٓ ٚشيٓع َٔ اٱؾذلا٤ بري اٌٖ ايهتاب، ٚ

ؾُٝا بِٝٓٗ، ٚبصا تتذ٢ً َعاْٞ قسغ١ٝ ؼي آٜات ايكطإٓ، ؾُع اِْٗ حياضبٕٛ 
ايكطإٓ ؾاْ٘ ٜأتٞ بايتٓبٝ٘ ٚايسع٠ٛ يٓبص اـك١َٛ ؾُٝا بِٝٓٗ ٜٚصنطِٖ 

بت٬ٚتِٗ يًهتاب ايػُاٟٚ، ٚنأْ٘ خيدل نٌ ؾطٜل َُٓٗا بإ ايؿطٜل اٯخط 
. زلٛ ٚايطؾع١ ٖٚٞ ت٠ٚ٬ ايهتابي٘ سل ًٜٚتكٞ َعو بك٬ت َٔ اٍ

قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ، ٚاٱلٌٝ ٜعذلف بٓب٠ٛ ايتٛضا٠ تبؿط ٚ
ٚتػًِٝ نٌ ؾطٜل َُٓٗا سيا عٓس ايجاْٞ َٔ اؿل ٜ٪زٟ بُٗا بٓب٠ٛ َٛغ٢ 

يٛسس٠ اغيٛنٛع ؼي تٓكٝض اغيٓاط ٫ٚظاس١ غؿا٠ٚ ايعٓاز ت٘ ازي اٱقطاض بٓبٛ
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ضاض قٗطاڄ ٚاْڀباقاڄ َٔ ت٠ٚ٬ ايهتاب، ٚؼي ٚاٱقطاض، ٚيذلؾض ٖصا اٱم

. اٯ١ٜ ْهت١ ٖٚٞ امكاض ايٛقـ بت٠ٚ٬ ايهتاب
ٚ اسسِٖ ايهتاب ٜٚعٌُ سيا ؾٝ٘، ##ؾايت٠ٚ٬ اعِ َٔ ايعٌُ، ؾكس ٜتٌ

ٚقس ٜتًٛٙ ٫ٚ ٜعٌُ سيا دا٤ ب٘، ٚقس ٜتًٛٙ ٫ٚ جيس بعهاڄ ػيا جيب إ 
تعطض يًتشطٜـ، ؾاٯ١ٜ ٜهٕٛ ؾٝ٘، نُا ؼي ايهتب اييت غبكت ايكطإٓ ػيا 

َسح يًُػًُري ع٢ً ٚسستِٗ ٚؼصٜط َٔ ايؿطق١  اْصاض ٚتٓبٝ٘ يًُػًُري
ٚايكصف ٚ ايڀعٔ ؾُٝا بِٝٓٗ ٚإ ٫ ٜصّ بعهِٗ ايبعض، اٚ ٜٓعت٘ بايهؿط 

ٚايه٬ي١ ٚعسّ قبٍٛ ا٭عُاٍ ٚإ ٫ ٜهٕٛ بتكازّ ايعَإ بِٝٓٗ طعٔ 
ا #١ٜ بايصٟ عٓسٙ##ضٚشّ َصٖيب، ؾتهٕٛ نٌ ؾطق١ َػتك١ً ؼي عًُٗا ضا

يٝؼ ٖصا ؾكط بٌ تط٣ بڀ٬ٕ َٔ ٫ ٜتبع قٛاعسٖا ٚاسهاَٗا خكٛقاڄ 
. ٚإ قكل اغيانري عدل٠ َٚٛعع١ يٓا

َاٟٚ ٚعسّ ايٛقٛف عٓس ##تاب ايؼ##ٍ بايو#اٯ١ٜ ع٢ً ايعِ خ##ٚتض
 .ايت٠ٚ٬ ٚسسٖا، ؾ٬ ْؿع بعًِ َٔ غرل عٌُ، ٫ٚ عٌُ َٔ غرل عًِ

 (ِٖٚ ٜتًٕٛ ايهتاب)تؿػرل 
: ٚؼتٌُ ت٠ٚ٬ ايهتاب ٚدٗري 

: ع٢ً ؾعبتري  ِٖنٌ طا٥ؿ١ تتًٛ نتابٗا ، ف :  ا٭ٍٚ
. ٜتًٛ ايٝٗٛز ايتٛضا٠ : ا٭ٚزي 
.  ٜتًٛ ايٓكاض٣ اٱلٌٝ : ايجا١ْٝ 

.  ؾتهٕٛ  ا٭يـ ٚاي٬ّ ؼي ايهتاب يًذٓؼ 
. ٜتًٛ ايٝٗٛز ٚايٓكاض٣ ايتٛضا٠ ، ٚتهٕٛ ا٭يـ ٚاي٬ّ يًعٗس :  ايجاْٞ

 نٌ َُٓٗا َكسام ي١ٰٜ ايهطضي١ ٚضض بري ايٛدٗري ، ٫ٚ تعا
َوَػٌِهَ َلبَي اٌَِّػ٠َٓ الَ ٠َْؼٍََُّْٛ ِِثًَْ طقٛي٘ تعازي 

 صَلٌُِِْْٛٙ 
بٝإ يًُا٥ع ٚايؿاضم بًشاظ ْعٍٚ ايهتاب ؾاٯ١ٜ تسٍ بايس٫ي١ ايته١ُٝٓ 

َٔ  نٕٛع٢ً إ ايعًِ ٜسٚض َساض ايهتاب اغيٓعٍ ؾايصٟ عٓسٙ ايهتاب ٟ
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اٚتٛا ايعًِ بايكٝاؽ ازي ايصٜٔ مل ٜتبعٛا ْبٝاڄ ٚمل ٜعًُٛا بهتاب ايصٜٔ 
: بأسس ٚدٗري  زلاٟٚ ٌٖٚ ضيهٔ تؿػرلٖا

ٚيهِٓٗ َٔ عاَتِٗ  أٌٖ ايهتابايصٜٔ ٫ ٜعًُٕٛ ِٖ اٜهاڄ َٔ   -1
. ٚاغيج١ًٝ ٖٓا باٱتباع ٚاحملانا٠ يًداق١

ب ٫ٚ ايصٜٔ ٫ ٜعًُٕٛ ِٖ ؾطٜكإ أٟ ايصٜٔ مل ٜٓعٍ عًِٝٗ ايهتا -2
 َٔ أٌٖ ايهتابٜكٛيٕٛ بتٛسٝس ايكاْع، ٚايؿطٜل ايجاْٞ ِٖ ايعٛاّ 

. ًٜتكٕٛ بعسّ ايعًِ ٚإ اختًؿت ايػٓد١ٝ
ٖٛ َا شنطْاٙ ا٫ٚڄ، أٟ َساض ايعًِ ع٢ً ايهتاب ٚاتباع  ٚايكشٝض

 . ايٓب٠ٛ َٚٓاٖذٗا
إش إٔ يؿغ ٜتًٕٛ ايهتاب ، ٚإٔ اغيطاز بايصٜٔ ٫ٜعًُٕٛ اغيؿطنٕٛ 

ٌٖ ايهتاب ٚٚقـ ٜتػؿ٢ اؾُٝع ع٢ً مٛ ايعُّٛ ؾاٌَ يعُّٛ أ
. اٱغتػطاقٞ
َوَػٌِهَ َلبَي اٌَِّػ٠َٓ الَ طٕ دطٜط عٔ ايػسٟ ؼي قٛي٘إبٚأخطز 

ٚآي٘ يٝؼ قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ : ِٖ ايعطب قايٛا  :قاٍ ص٠َْؼٍََُّْٛ 
. (1)ٚغًِ ع٢ً ؾ٤ٞ

ِْٗ أَِ ناْت قبٌ ايٝٗٛز ٚايٓكاض٣، ٚقايت تًو ا: قاٍ ٚعٔ عڀا٤
. ٭َِ ٭ْبٝا٥ِٗ ٚأتباعِٗ يػتِ ع٢ً ؾ٧ا

ؼاز يػ١ أٌٖ ايهؿط ؼي قاضبتِٗ ٱٚؾٝ٘ بٝإ ، ٫ٚ تعاضض بري ايكٛيري 
، ٚقس ٫ق٢ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ايتٓعٌٜ يًُ٪َٓري ؼي ظَإ ٚأٜاّ

ٚآي٘ ٚغًِ ٚأٌٖ ايبٝت ٚاغيػًُٕٛ ا٭ٚا٥ٌ ا٭ش٣ َٔ قطٜـ، ٚنإ 
ساب١ ٖٚٛ ؼي اغيس١ٜٓ ا٭ش٣ ايصٟ قابًت٘ ب٘ ايٓيب ٜصنط يبعض ايٛؾٛز ٚايل

. قطٜـ
َلبَي اٌَِّػ٠َٓ الَ طٜٚسٍ ع٢ً إضاز٠ اغيؿطنري بكٛي٘ تعازي

                                                           

.  1/205ايسض اغيٓجٛض  (1)
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ََٚلبَي اٌَِّػ٠َٓ الَ طَا دا٤ بعس عيؼ آٜات ص٠َْؼٍََُّْٛ 

َٕب  َُّ  ْٛالَ ٠َُىُِّّ ، ٚؼي غبب ْعٚشلا قاٍ إبٔ (1)ص٠َْؼٍََُّْٛ ٌَ
ٚغًِ ٜا  ٚآي٘ ٍ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘قاٍ ضاؾع بٔ سطضي١ً يطغٛ :عباؽ

قُس إٕ نٓت ضغ٫ٛڄ َٔ اهلل نُا تكٍٛ ؾكٌ هلل ؾًٝهًُٓا ست٢ ْػُع 
: قاٍ  صََٚلبَي اٌَِّػ٠َٓ الَ ٠َْؼٍََُّْٛ طن٬َ٘ ، ؾأْعٍ اهلل ؼي شيو

َٕب  َُّ طِٖ نؿاض ايعطب  ْٛالَ ٠َُىُِّّ  .(2)٬ٖ ٜهًُٓا: قا٫  صٌَ
 صُوُُ َث١َُُْْٕٙ ٠َََْٛ اٌِْم١َبَِخِ َ بَّللَُّ ٠َرْ طقٛي٘ تعازي 

اخباض عٔ ظٗٛض اؿكا٥ل ٚنؿـ ا٭غطاض ٚايٛقا٥ع ع٢ً اغيٮ ّٜٛ 
ّٜٛ اهلل ايكٝا١َ ٚاٱْتكاف ٚبٝإ ٚدٛٙ ايعًِ يًٓؿؼ ٚاٯخطٜٔ، ٚسهِ 

، ٜٚؿٌُ َٛاطٔ اؿػاب اغيتعسز٠ ايكٝا١َ اعِ َٔ زخٍٛ اؾ١ٓ ٚايٓاض، 
تعازي ٚضظيت٘ اٚ بايتٛب١ اٚ بايؿؿاع١  اهلل قس ٜسخٌ اٱْػإ اؾ١ٓ بؿهٌٚ

، قاٍ دا٤ ب٘ ؼي ايسْٝا اٚنإ خؿ١ٝعًٓا اٚ سيهاعؿ١ عٌُ قاحل 
اٌَِّػ٠َٓ ٠ُِٕفُمَْٛ َأَِْٛاٌَُُْٙ ِثب١ًٌَِّْ َٚاٌََّٙبِؼ طتعازي

ِقؽًّيا ََٚػال١ًََِٔخ َ ٍَُُْٙ َأخُْؽُُْ٘ ِػَْٕع َؼثُِِّْٙ َٚالَ َضْٛ ٌة 

. (3)صزَْؿَُْٔٛ َػ١ٍَُِْْٙ َٚالَ ُُْ٘ َٞ 
تػتبري باظ٢ٖ ٚابٗر قٛض٠ ضاڄ ؼي ايسْٝا ##ؾايكاؿات اييت ت٪ز٣ ؽ

َٛطٔ غابل َٚتكسّ ع٢ً  ٚاؿػاب ٚاؿهِ ،نعاؾاڄ نجرل٠أَهاعؿ١ 
ٍ ##ٍ بري ا٭قٛاٍ ٚاٯضا٤ قب##ٍٚ اؾ١ٓ اٚ ايٓاض ٚقس ٜهٕٛ ؼي ايؿل##زر

ّٚ ##٠ ٟ#ّ بري ا٭ؾدام ؼي قشا٥ـ ا٭عُاٍ ؾتػ١ُٝ ّٜٛ ايكٝاّ##اؿو
ٍ اعِ َٔ إ ٜهٕٛ بري ا٭ؾدام بٌ ٜؿٌُ ايعكا٥س ٚا٭ؾهاض ##ايؿل

 .ب١ٓٝ ٚ ًٜٗو َٔ ًٖو عٔ ب١ٓٝ ٕيٝش٢ٝ َٔ سٝٞ ع

                                                           

. 118غٛض٠ ايبكط٠  (1)

. 1/212ايسض اغيٓجٛض  (2)

. 274غٛض٠ ايبكط٠  (3)
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دا٤ت آ١ٜ ايبشح بكٝػ١ اؾ١ًُ اـدل١ٜ ، ٚسيا ٜتعًل بأَٛض ايسْٝا      
أَا ا٭ٍٚ ٖٚٛ أَٛض ايسْٝا ؾٝتعًل بكٍٛ طا٥ؿتري َٔ أٌٖ ايهتاب ، ، ٚاٯخط٠ 

أَا غكٛم اٯخط٠ ؾإ اٯ١ٜ تبري سكٝك١ ٖٚٞ إٔ اهلل عع ، يًُؿطنري  ٚقٍٛ
ايهُرل عا٥س١ٜ شيٌ تضٚ، ٚدٌ حيهِ بري ٖصٙ ايڀٛا٥ـ ٚغرلٖا ؼي اٯخط٠ 

 :                                                    ٚدٖٛا  صَ بَّللَُّ ٠َسْىُُُ َث١َُُْْٕٙ طؼي قٛي٘ تعازي  (ِٖ
 .ا٥ـ َٔ ايٝٗٛز ٚايٓكاض٣إضاز٠ طٛ : ا٭ٍٚ
 .اغيطاز ِٖ اغيؿطنٕٛ ايصٜٔ ٜطَٕٛ غرلِٖ بعسّ اٱغتكا١َ :  ايجاْٞ

 . حيهِ اهلل بري اغي٪َٓري ٚأٌٖ ايهتاب ٚاغيؿطنري ّٜٛ ايكٝا١َ :  ايجايح
. أٌٖ اؾساٍ ٚاـك١َٛ َٔ ايؿطم اغيتعسز٠ :  ايطابع

 ايٓاؽ طيٝعاڄ ٫ٚ تعاضض بري ايٛدٛٙ أع٬ٙ ، إش حيهِ اهلل عع ٚدٌ بري
بري ايبٗا٥ِ ست٢ اهلل ّٜٛ ايكٝا١َ  ّّٜٛ ايكٝا١َ ، َٚع اؿهِ ٜػتبري اؿل ٚحيو

ِٖ ايعكٌ ٚأضغٌ مؾُٔ باب ا٭ٚي١ٜٛ تؿهً٘ باؿهِ بري ايٓاؽ ايصٜٔ ضظ
قاٍ بٝٓا أْا عٓس ٚعٔ أبٞ شض )إيِٝٗ ا٭ْبٝا٤ ٚاغيطغًري َبؿطٜٔ َٚٓصضٜٔ 

ٌٸ ٚآي٘  عًٝ٘ق٢ً اهللضغٍٛ اهلل  ق٢ً اهلل  ٍ ايٓيبإش اْتڀشت عٓعإ ؾكا ّٚغ
 أ تسضٕٚ ؾُٝا اْتڀشا ؾكايٛا ٫ ْسضٟ قاٍ يهٔ اهلل ٜسضٟ ٚغًِّ ٚآي٘ عًٝ٘

َِٚاَغا ط، ٖٚٛ َٔ َكازٜل ٚتؿػرل قٛي٘ تعازي (1) (ٚغٝكهٞ بُٝٓٗا

ُٛزُٛلُ زُِلَؽدْ   .(2) صاٌْ
 ص ِ ١َّب َوبُٔٛا ِ ١ِٗ ٠َطَْزٍُِفَْٛ طقٛي٘ تعازي

يكٝا١َ ّٜٛ ايؿكٌ، اش ٜؿكٌ اهلل ؾٝ٘ بري اؿل زلا٤ ّٜٛ أَ أ
ايػ١َ٬ إٔ ٚايباطٌ، ْٚعت اؿاٍ اييت بِٝٓٗ با٫خت٬ف اؾاض٠ ازي 

ٚايٛؾام ؼي ا٫غ٬ّ، ٚيٝؼ َٔ اخت٬ف بري اغيػًُري ؼي اقٍٛ ايسٜٔ 
نُا تطاِٖ ٜ٪زٕٚ َتشسٜٔ ايؿطا٥ض اـُؼ ؼي ايك٠٬  ٚاسهاَ٘

.  اي١َٝٛٝ
                                                           

. 4/42فُع ايبٝإ  (1)

. 5غٛض٠ ايتهٜٛط (2)
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٠، ٜٚكَٕٛٛ بايكٝاّ طاع١ هلل ؼي ٚقت ٜٚ٪زٕٚ اؿر سيٓاغو ٚاسس

َ َّْٓ شََِٙع ِِْٕىُُْ اٌلََّْٙؽ طككٛم، قاٍ تعازي

. (1)صَ ١ٍَْ ُُّْٗ 
َٕب َػ١ٍَْهَ طٚآ١ٜ ايبشح َٔ َكازٜل قٛي٘ تعازي ََٚٔؿٌَّْ

ءٍ 
ْ
: َٔ ٚدٛٙ ،(2)صاٌِْىَزبَة ِرج١َْبًٔب ٌُِىِّ شَٟ

ٚايتكابٌ ؼي  ايتٛثٝل ايػُاٟٚ يكٍٛ أٌٖ ايهتاب، ٚايتهاز :ا٭ٍٚ 
. د١ٗ ايكسٚض ٚاغيككٛز

. ايؿٗاز٠ يًٝٗٛز ٚايٓكاض٣ بت٠ٚ٬ ايهتاب ٚايتٓعٌٜ :ايجاْٞ 
ؾُع إٔ اٯ١ٜ بٝٓت إخت٬ؾِٗ ٚتبآِٜٗ ؾاْٗا شنطتِٗ ع٢ً مٛ اٱؼاز 

. صَُُْٚ٘ طٚايتؿاب٘ بت٠ٚ٬ ايتٓعٌٜ بكٛي٘ تعازي
. ايسع٠ٛ إزي ايعًِ ٚايتشكٌٝ :ايجايح 
. ايعًِ ٖٚٛ ت٠ٚ٬ ايهتاب ٚإتباع ا٭ْبٝا٤بٝإ ططٜل  :ايطابع 

. تؿاقٌٝ أقٛاٍ أٌٖ اغيًٌ ا٭خط٣ شنط :اـاَؼ 
ََٚلبَي طتٛثٝل أقٛاٍ أٌٖ اؾا١ًٖٝ ٚايهؿط، بكٛي٘ تعازي :ايػازؽ 

َْٔسُٓ َُٔمنُّ طٖٚٛ َٔ عَُٛات قٛي٘ تعازي صاٌَِّػ٠َٓ الَ ٠َْؼٍََُّْٛ 

غٔ ا٭سػٔ ز٫ي١ ٖصٙ ، بًشاظ إٔ ح(3)صَػ١ٍَْهَ َأزْكََٓ اٌَْمَ نِ 
. ايككل ع٢ً ساد١ ايٓاؽ يبعج١ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ

إٕ اٱخت٬ف ؼي ا٭قٛاٍ يٝؼ أَطاڄ غ٬ٗڄ أٚ ٬َُٗڄ، بٌ  :ايػابع 
ٜهٕٛ َاز٠ يًشػاب ٚاؿهِ ّٜٛ ايكٝا١َ، ٚؾٝ٘ زع٠ٛ يًتكسٜل 

قُس  ايٓيبضغاي١ باغيعذعات ْٚعٍٚ ايكطإٓ، ٚظدط عٔ اٱؾذلا٤ ع٢ً 
. ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٚاغيػًُري

 

                                                           

. 185غٛض٠ ايبكط٠  (1)

. 89غٛض٠ ايٓشٌ  (2)

. 3غٛض٠ ٜٛغـ  (3)
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ََٕغ ط لٌٛٗ رؼبٌٝ ََِْٚٓ َأْظٍَُُ َِِّّْٓ َِ
َِكَبخَِع  َِّ َأْْ ٠ُْػَوَؽ ِ ١َٙب اقُُّْٗ َٚقََؼٝ ِ ٟ 

ضََؽاثَِٙب ُأٌَِْٚئهَ َِب َوبَْ ٌَُُْٙ َأْْ 
٠َْعُضٍَُٛ٘ب ِاالَّ ضَبِ ِف١َٓ ٌَُُْٙ ِ ٟ اٌع١َُّْٔب 

اٯ١ٜ  صُُْ٘ ِ ٟ ا٢ضَِؽِح َػَػاةٌة َػِظ١ٌة ضِْؿٌة َٚيَ 
114 .

 اإلػؽاة ٚاٌٍغخ

. غتؿٗاّ ؼي قٌ ضؾع ٜٚؿٝس ايٓؿٞإغِ إ: غت٦ٓاؾ١ٝ، َٔإ :ايٛاٚ: َٚٔ
َٔ : نكٛيو غتؿٗاَاڄإزلاڄ ٚتهٕٛ دشساڄ، ٚتهٕٛ إ (َٔ) أت#ٞتٚ

ٚتهٕٛ ؾططاڄ ٚتهٕٛ َعطؾ١ ٚتهٕٛ ْهط٠ ٚتهٕٛ يًٛاسس  اغيٓازٟ؟
ٚتهٕٛ يًبٗا٥ِ  ،ٚاؾٔؽتل بايٓاؽ، ٚتأتٞ ي٥٬ًُه١ ٚٚاٱثٓري ٚاؾُع 

. شا خًڀت بػرلٖاإ
. ٚ ؾُٝٔ دعًٗا ازلاڄ اْؿس ايؿطا٤ ٖصا ايبٝت ؼي بين ٖاؾِ

ؾهًٛا ا٭ْاّ َٚٔ بطا عٴبساِْٗ 
 .(1)ٚبٓٛ سيه١ ظَعَاڄ ٚسڀُٝاڄ 

إٔ َعاْٝٗا : ٚشنط ايعدادٞ إٔ شلا أضبع َٛانع، ٚقاٍ ايطَاْٞ 
  .(2)غبع١
. داض ٚفطٚض َتعًكإ باظًِ: خدل َٔ، ػئ: ظًِأ

ؾعٌ َاِض ٚايؿاعٌ نُرل َػتذل ٜعٛز ع٢ً َٔ، : َٓع َػادس اهلل

                                                           

. 368/ 3ايسض اغيٓجٛض (1)
.  157اؾ٢ٓ اؾاْٞ  (2)
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 .يٝ٘إغِ اؾ٬ي١ َهاف إٚ ،َؿعٍٛ ب٘ َهاف: َػادس اهلل

 (شنط ؾٝٗا ازل٘)ٖا َؿعٍٛ ثإ غيٓع ٚايتكسٜط إٔ َٚا ؼي سٝع: ٜصنط إٔ
. ْا٥ب  ؾاعٌ َطؾٛع بايه١ُ:إزل٘ 

داض ٚفطٚض َتعًكإ بػع٢، : َٓع، ؼي خطابٗا عڀـ ع٢ً: ٚغع٢
. َهاف ٚايهُرل ؼي قٌ َهاف إيٝ٘: ٚخطاب

. إغِ إؾاض٠ َبتسأ: أٚي٦و
ٚاغيكسض  ،خدل نإ َكسّ: شلِ،  ؾعٌ َاض ْاقل: نإ ْاؾ١ٝ،: َا

نإ شلِ  َا)ٚطي١ً غِ نإ اغي٪خطإؼي قٌ  ٖاسٝعٕ َٚا ؼي أاغي٪ٍٚ َٔ 
. زا٠ سكطأ: ٫إ ،(أٚي٦و) بتسأؼي قٌ ضؾع خدل امل (إٔ ٜسخًٖٛا

داض ٚفطٚض : شلِ، ٖٚٛ ايٛاٚ ساٍ َٔ ؾاعٌ ٜسخًٖٛا، : (خا٥ؿري)
 .خدل َكسّ

َبتسأ َ٪خط، : داض ٚفطٚض، َتعًكإ سيشصٚف ساٍ، خعٟ: ؼي ايسْٝا
 .خدل َكسّ: سطف عڀـ، شلِ: ايٛاٚ: ٚشلِ

َبتسأ َ٪خط : عصابداض ٚفطٚض ؼي قٌ ْكب ساٍ، : ؼي اٯخط٠
. قؿ١ يعصاب :ععِٝ

 )ٚاغيٓع ٖٛ ايكس ٚاؿًٝٛي١ خ٬ف اٱعڀا٤، َٚٓعت٘ ا٭َط ؾٗٛ ػيٓٛع َٓ٘
 ٜعين  -ايبٝت بٗصا غٝعٛش قاٍ غًِ ٚ عًٝ٘ اهلل ق٢ً اهلل ضغٍٛ عٔ باٱغٓاز

 إشا ست٢ دٝـ إيِٝٗ ٜبعح عس٠ ٫ٚ عسز ٫ٚ َٓع١ شلِ يٝػت قّٛ  -ايهعب١
، ٠ شيٓع َٔ ٜطٜسِٖ بػ٤ٛأٟ قٛ ،(1) (بِٗ خػـ ا٭ضض َٔ ببٝسا٤ ناْٛا

ؾٝشؿغ اهلل عع ٚدٌ ايبٝت ٚايصٜٔ ًٜٛشٕٚ ب٘ ٖٚٛ َٔ َكازٜل آٜات 
. (2)صََِْٚٓ َظَضٍَُٗ َوبَْ  ًِِٕبطايبٝت اؿطاّ ٚقٛي٘ تعازي

اغيؿّٗٛ عِ َٔ أٚاغيػذس بٝت ايعباز٠ ٚإ نإ ؼي ا٭قٌ 

                                                           

.  4/209سٝض َػًِم (1)
. 97غٛض٠ آٍ عُطإ  (2)



 86###################################################################  21ز /َعامل اٱضيإ 

ٜٚؿٌُ اغيهإ ايصٟ ٜتدصٙ ايعبس َٛنعاڄ يًػذٛز ٚق٬ڄ  اٱقڀ٬سٞ
. ٚنع دبٗتٍ٘

 ؼي ٚايبٝٗكٞ َطزٜٚ٘ ٚابٔ اغيٓصض ٚابٔ ٚقشش٘ ٚايذلَصٟ أظيس ٚأخطز 
 ؾهًت:  قاٍ ٚغًِٚآي٘  عًٝ٘ اهلل ق٢ً اهلل ضغٍٛ إٔ :اَا١َ أبٞ عٔ غٓٓ٘
 نًٗا ا٭ضض يٞ ٚدعًت ، ناؾ١ ايٓاؽ إزي أضغًت:  بأضبع ا٭ْبٝا٤ ع٢ً

 َػذسٙ ؾعٓسٙ ٠٫ايل أَيت َٔ أزضن٘ ضدٌ ؾأُٜٓا ٚطٗٛضاڄ، َػذساڄ ٚ٭َيت
 ، أعسا٥ٞ قًٛب ؼي ٜكصؾ٘ ؾٗط َػرل٠ بايطعب ْٚٴكٹطٵتٴ ، طٗٛضٙ ٚعٓسٙ
. (1) (ايػٓا٥ِ يٓا ٚأسٌ

: ٚقس ٜٴڀًل يؿغ اغيػادس َع ايكط١ٜٓ ع٢ً َػادس ا٫ْػإ ايػبع١ ٖٚٞ
. بٗاَإ َٔ ايطدًرياؾب١ٗ، ٚايهؿإ، ٚايطنبتإ، ٚاٱ

: ايطدٌ خيعٟ خعٜاڄ ٚاـعٟ ٖٛ اشلٛإ ٚايصٍ ٚايػ٤ٛ، ٜكاٍ خعٟ
. أٟ ٚقع ؼي ب١ًٝ ٚؾط ٚؾٗط٠، ؾصٍ بػبب شيو ٖٚإ

 ٟ ق١بق ا٠٢بد 

َٔ تهصٜب  ؾطٜل َٔ أٌٖ ايهتاببعس إ بٝٓت اٯ١ٜ ايػابك١ َا عًٝ٘ 
 ٚعُاضٖا ٚيتٓصض ايعًِ يًُػادس بعهِٗ يبعض، دا٤ت ٖصٙ اٯ١ٜ يتبري

٫ ضيٓع  ٍ اغيًٌٙأ ٕ اٱخت٬ف بريأزي إٚيتٓب٘ اغيػًُري  ايهاؾطٜٔ ايعاغيري
 .َٔ قسٚض ا٭ش٣ َِٓٗ

، ٚت٪نس اغيصاٖب ٚاغيًٌٚشيٓع اٯ١ٜ َٔ اٱْؿػاٍ باـ٬ف بري أٌٖ 
ع٢ً َٛنٛع أِٖ ٖٚٛ إغتسا١َ اغيػادس ؼي ا٭ضض ٚعُاضتٗا، ٚاٱْتكاّ 

َٔ ايصٟ ٜتعس٣ عًٝٗا، ؾهإٔ اٯ١ٜ تكٍٛ يػرل اغيػًُري إدتٓبٛا ايتعسٟ 
. ع٢ً اغيػًُري ٚاٱغ٬ّ

ا دا٤ت اٯ١ٜ قبٌ ايػابك١ بايٛعس ايهطِٜ يًصٜٔ خيًكٕٛ ايعباز٠ هلل ٚمل
َثٍَٝ َِْٓ َأقٍََُْ َٚخَُْٙٗ َّللَِِّ ََُٚ٘ٛ ُِسِْكٌة َ ٍَُٗ طبكٛي٘ تعازي

                                                           

. 2/455ايسض اغيٓجٛض  (1)
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: ، دا٤ت ٖصٙ اٯ١ٜ يبٝإ أَطٜٔ َتهازٜٔ(1)صَأخُْؽُٖ ِػَْٕع َؼثِِّٗ 

. ايصٟ ٜعُط َػادس اهلل ػئ أغًِ ٚدٗ٘ هلل :ا٭ٍٚ
ايصٟ ٜتعس٣ ع٢ً اغيػادس ٜٚػع٢ ؼي خطابٗا ػئ حياضب اهلل  :ايجاْٞ
. ٚضغٛي٘

ٚؼي اؾُع بري اٯٜتري زع٠ٛ ٭ٌٖ ايهتاب ٚايٓاؽ طيٝعاڄ بعسّ 
ٖصٙ اٯ١ٜ بإٔ زخٍٛ اؾ١ٓ بايعٌُ  ٚأخدلتع٢ً اغيػادس،  ٟايتعس

ِرٍْهَ ط ؼي قٛي٘ تعازي زّمتايكاحل ٚعُاض٠ اغيػادس ٚيٝؼ با٭َاْٞ نُا 

 
ُّ
ٚإٔ ايصٟ ٜتعس٣ ع٢ً اغيػادس ًٜك٢ ايعصاب ا٭يِٝ،  ،(2) صُُْ٘ َأَِبِٟٔ

تٓب ايتعسٟ ع٢ً اغيػادس ٚعُاضٖا ٜرؾُٔ ٜت٢ُٓ زخٍٛ اؾ١ٓ عًٝ٘ إٔ 
. ٭ْٗا سطّ اهلل

ٚدا٤ قبٌ أضبع آٜات ا٭َط بإقا١َ ايك٠٬ ٚأْٗا خرل قض، ٚدا٤ت 
ٜٗا فٖصٙ اٯ١ٜ يٲخباض عٔ ؾهٌ اهلل ؼي ٚقا١ٜ اغيػادس َٔ ايتدطٜب ٚ

يصٜٔ ٜعتسٕٚ عًٝٗا، ٚؾٝ٘ زيٌٝ ع٢ً َٛنٛع١ٝ ايك٠٬ ٚايعٓا١ٜ ٍ إْصاض
ؼي ايبٝت ٚاغيعضع١ ٚايػٛم  ز٣اٱشل١ٝ باغيكًري ٚإٔ ناْت ايك٠٬ ت٪

ؾغ حٚاغيسضغ١ ٚغرلٖا، ٚغيا أَط اهلل عع ٚدٌ بإقا١َ ايك٠٬ ؾاْ٘ غبشاْ٘ 
. اغيػادس َٔ ايتعسٟ باٱْصاض ٚايٛعٝس بايعكٛب١ ايعاد١ً

ت اٯ١ٜ ايتاي١ٝ يبٝإ غع١ ا٭ضض ٚأْٗا نًٗا َػذس بكٛي٘ تعازي ٚدا٤
، ٖٚٛ َٔ عَُٛات اـعٟ ايصٟ (3) صََّٚللَِِّ اٌَّْلِْؽُق َٚاٌَّْْغِؽةُ ط

، ٚأِْٗ ًٜشل ايهؿاض ؼي ايسْٝا، إش أِْٗ عادعٕٚ عٔ ايكس عٔ غبٌٝ اهلل
٠َْٙب ُوُّ َِْٓ َػًَ طغرل باقري، ٚازي ايؿٓا٤ نطٖاڄ غا٥طٕٚ، قاٍ تعازي

. (4)ص٠ََٚجَْمٝ َٚخُْٗ َؼثِّهَ ُغٚ اٌْدالَِي َٚاإِلْوَؽاَِ  *َ بٍْ 
                                                           

.  112ايبكط٠  غٛض٠ (1)
. 111غٛض٠ ايبكط٠  (2)

. 115ايبكط٠ غٛض٠  (3)
. 26غٛض٠ ايطظئ  (4)
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أقجبة إٌؿٚي 

 :شنطت ؼي بٝاْٗا ٚدٛٙ
 ؾدطب٘ اغيكسؽ بٝت غعا ايٓكاض٣ ًَو إٔ:  عباؽ بٔإعٔ  :ا٭ٍٚ 

 ٚمل ، ايتٛضا٠ ٚأسطم ايبك١ٝ ٚغب٢ ٚقتًِٗ أًٖ٘ ٚساقط اؾٝـ ؾٝ٘ ٚأيك٢
. (1)عُط ظَٔ ؼي اٱغ٬ّ أٌٖ بٓاٙ ست٢ خطاباڄ اغيكسؽ بٝت ٜعٍ

 ٚغعٛا اغيكسؽ بٝت غعٚا ايطّٚ أِْٗ فاٖس ٚ عباؽ ابٔٚعٔ  :ايجاْٞ 
 ٫ ٚقاضٚا عًِٝٗ اغيػًُري اهلل ؾأظٗط عُط أٜاّ ناْت ست٢ خطاب٘ ؼي

. (2)خا٥ؿري إ٫ ٜسخًْٛ٘
ْٳكٽط سٝح  ْعيت ؼي بٴدٵتٴ: قاٍ اؿػٔ ٚقتاز٠ ٚايػسٟ :ايجايح 

 .(3)ٚبعض ايٓكاض٣ اعاْ٘ ع٢ً شيو بػهاڄ يًٝٗٛز خطب بٝت اغيكسؽ
ٚسيس٠ يٝػت ٚاْ٘ ٭ٜاّ اغيػٝض أٚقٌٝ إ عٗس بٴدٵتٴٓٳكٻط غابل ؼي  

اض٣ ##قكرل٠، أٟ مل ٜهٔ زٜٔ ايٓكطا١ْٝ َٛدٛزاڄ بعس نُا إ ايٓل
اؾ١ ###ضاز ايٝٗٛز باٱ##عتلإت اغيكسؽ َجٌ ##ّ بٞ##اڄ بتععٞ##ٜضأزٕٚ ####ٜعتل

ََِْٚٓ َأْظٍَُُ َِِّّْٓ  ط ؼي اغيػادس ْعيت بًػ١ اؾُع ٕ اٯ١ٜأزي إ

ََٕغ َِكَبخَِع  َِّ   .صَِ
 ايك٠٬ عًٝ٘ ايطغٍٛ َٓعٛا ايصٜٔ ايعطب َؿطنٞ ؼي ْعيت أْٗا -1

 ي٘ َاْعري ؾكاضٚا ، اشلذط٠ إزي ٙٚٚأؾ٪ َه١ؼي  اهلل إزي ٠ٚايسع عٔ ٚايػ٬ّ
  .اؿطاّ اغيػذس ؼي اهلل ٜصنطٚا إٔ ٚ٭قشاب٘

اِْٗ قطٜـ سري َٓعٛا ضغٍٛ اهلل  ٱَاّ دعؿط ايكازم عٔ ا -2
،  أٟ عاّ اؿسٜب١ٝ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ زخٍٛ َه١ ٚاغيػذس اؿطاّ

 .(4)ٚب٘ قاٍ ايبًدٞ ٚايطَاْٞ ٚاؾبا٥ٞ

                                                           

.  2/293َؿاتٝض ايػٝب (1)
. 1/186فُع ايبٝإ (2)
.  2/293َؿاتٝض ايػٝب (3)
. 1/186فُع ايبٝإ  (4)
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 .(1) (بٞ َػًِأزي إْٚػب٘ ايؿدط ايطاظٟ ) 

َٚٛنٛع اٯ١ٜ َتعًل بعَإ ايٓعٍٚ ٚدٗاز  ،بٝإ غيٓاغب١ اؿاٍٚؾٝ٘ 
ٜصا٤ إ َٔاغيؿطنٕٛ ٜٚهاڄ عطض غيا نإ ٜكّٛ ب٘ ايهؿاض أاغيػًُري، ٚؾٝ٘ 

. غيػًُري ٚقاٚي١ ايتكسٟ شلِ ؼي عبازاتٍِٗ
سس٣ ٚعؿطٜٔ آ١ٜ بكٝػ١ اغيؿطز ٚٚضز بًػ١ إٚقس ٚضز شنط اغيػذس ؼي 

ز اييت ٖٞ َٔ بٝٛت ##ض تتعًل باغيػاز##اؾُع غت َطات نًٗا ؼي ايعاٙ
ََٚأَّ اٌَّْكَبخَِع طٖٚٞ داَع١ آ١ٜ َٓٗا  عباز٠ اغيػًُري باغتجٓا٤

. (2)صَّللَِِّ َ الَ َرْعُػٛا ََِغ  َِّ َأزًَعا
قبض عٓٛاْاڄ أٚاٯ١ٜ ظاٖط٠ ؼي اغيػادس َٔ ا٭ضض، ٚاغيػذس 

قٛي٘ تعازي  ٜٚسٍ، قڀ٬سٝاڄ يًبٝت ايصٟ ٜعبس ب٘ اغيػًُٕٛ اهلل عع ٚدٌ إ
دٌة ََِٚكَبخُِع ٠ُْػَوُؽ ٌَُٙعَِِّْذ َ َٛاُِِغ َٚث١َِغٌة ََٚ ٍََٛا ط

ٕ اٯ١ٜ قٌ ايبشح تتعًل أع٢ً  (3)صِ ١َٙب اقُُْ  َِّ َوِث١ًؽا
. سيػادس اغيػًُري

ٚايكَٛع١ ٖٚٞ اييت ٜٓكڀع ؾٝٗا ضٖبإ ايٓكاض٣، ٚايبٝع طيع بٝع١ 
. ٖٚٞ َعبسِٖ

. (4) (ٚقَٛعت٘ بٝت٘ ،اغي٪َٔ فًػ٘ َػذسٙ :ٚؼي اؿسٜح
ٕ اغيطاز أ٠ ٚايتعسز ٜسٍ ع٢ً َٚا تؿٝسٙ ٚاٚ ايعڀـ َٔ ايػرلٟ

ايبٝت اؿطاّ  ٚأععُٗاباغيػادس ٖٞ بٝٛت اهلل اييت ٜتعبس بٗا اغيػًُٕٛ 
شا ٚضز يؿغ اغيػذسٜٔ ؾاغيطاز َٓ٘ ايبٝت إٚاغيػذس ايٓبٟٛ ايؿطٜـ يصا 

. اؿطاّ ٚاغيػذس ايٓبٟٛ ايؿطٜـ
ٕ ؼكط أٜهاڄ بڀطٜك١ ايػدل ٚايتكػِٝ ٖٚٞ أٚضيهٔ اٱغتس٫ٍ 

                                                           

. 2/293َؿاتٝض ايػٝب (1)
.  18غٛض٠ اؾٔ  (2)
.  40غٛض٠ اؿر  (3)
. 80/380عاض ا٭ْٛاض  (4)
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قػُري ثِ تبڀٌ أسسُٖا ؾٝٓتر عٓ٘ قٗطاڄ بكا٤ ايجاْٞ ٚقشت٘،  اغيٛنٛع ؼي
بڀاٍ إبكا٤ ٚاسس َٓٗا بعس إثٓري َع إنجط َٔ أٜهاڄ قس ٜهٕٛ اؿكط بأٚ

. ايبك١ٝ
: حيتٌُ ايكٝاّ أَْ٘ج٬ڄ 

. عباز٠ بس١ْٝ :ا٭ٍٚ
. َاي١ٝ عباز٠ :ايجاْٞ

. َطنب١ َاي١ٝ بس١ْٝ عباز٠ :ايجايح
. ؾٝتعري ا٭ٍٚ يًُع٢ٓغرل َٓاغبري ٚايجاْٞ ٚايجايح 

ٕ ٜ٪ت٢ بٗصٙ ايڀطٜك١ يٲغتس٫ٍ ع٢ً ع١ً أٚؼي ايؿًػؿ١ ضيهٔ 
ٚ اٱَهإ، ٚايجاْٞ أَا ايتأيٝـ أَج٬ڄ ٚايساض ايبٝت بٓا٤ ٟ فف ،اؿسٚخ

َِٚاْغ ٠َْؽَ ُغ ِاْثَؽا١ُُِ٘ طقاٍ تعازي،  باطٌ، ؾٝتعري ا٭ٍٚ

  .(1)صاٌَْمَٛاِػَع ِِْٓ اٌْج١َْذِ َِٚاقَّْبِػ١ًُ 
 اؾ ا٠٢خػحا

 :ؼي اٯ١ٜ ٚدٛٙ 
ٕ ايصٜٔ ضيٓعٕٛ اغيػًُري عٔ بٝٛت اهلل أعذاظ اٯ١ٜ اٱخباض بإَٔ  -  1

تبعح ايڀُأ١ْٓٝ ٚايػه١ٓٝ ؼي قًٛب  ٫ خا٥ؿري، ؾاٯ١ٜإغٛف ئ ٜسخًٖٛا 
. اغيػًُري ٚتؿؿٞ قسٚضِٖ

ا َٔ َٓع ايتأثرل ّع٢ً ايكدل َٚٛاق١ً اؾٗاز غيا ؾٝ٘اغيػًُري سح  -  2
. زي ْؿٛغِٗايػًيب ع

ٕ ٜبعجٛا ؼي قًٛب اغيػًُري ايٝأؽ ٚايكٓٛط، أٚي٦و ايهؿاض أضاز أيكس  
صيا ٖٛ عسٚإ إٕ اغيكاّ يٝؼ َكاّ اشلذّٛ ٚايعسٚإ ع٢ً اغيػًُري أش إ

ع٢ً ايؿعا٥ط ٚع٢ً َٛانع ايعباز٠ ؾايككس َٓ٘ ايتهٝٝل ٚتجبٝط اشلُِ 
. ٚبح ضٚح ايؿو ٚايذلزز

ٚأَط سيٓع اغيؿطنري َٔ  قط عبسٙلع ٚعسٙ ٕٚإٔ اهلل عع ٚدٌ إ -3
                                                           

. 126غٛض٠ ايبكط٠  (1)
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٠َبَأ٠َُّٙب اٌَِّػ٠َٓ  َُِٕٛا  طقاٍ تعازي  ،زخٍٛ اغيػذس اؿطاّ

ِأََّّب اٌُّْلِْؽُوَْٛ َٔدَفٌة َ الَ ٠َْمَؽُثٛا اٌَّْكْدَِع 

زي اغي٪َٓري إٚتٛد٘ اـڀاب ،  (1)صاٌْسََؽاََ َثْؼَع َػبُِِِْٙ ََ٘ػا
. ٚ ايؿطن١ٚيٝؼ ع٢ً ْض ،اغي٪َٓري ز٫ي١ ْكطِٖ ٚتكطؾِٗ اغيڀًل

غتشهاض ؾعٌ اغيؿطنري شاى ؾُٝٔ ٜعتسٟ ع٢ً اغيػادس ٜٚهٕٛ إ -  4
ٕ سكٌ إؽطٜب اغيػادس ٚايكٝاّ بزٜٓ٘ ٚزٜسْ٘ َٓع اغي٪َٓري َٔ ايك٠٬ 

َٓ٘ ؼي بعض ايبًسإ غرل ؾٛاٖس ٚ نُا سكًت أشيو ؼي اغيػتكبٌ 
. اٱغ١َٝ٬

 بٓا٥ٗا ٚايسع٠ٛ إزي ْو تط٣ اغيڀايب١ بتًو اغيػادسأَٚٔ اٱعذاظ  
. عٝس شلا عٓٛإ اغيػذس١ٜأَػتُط٠ ٚبعهٗا 

غ٬ّ ٚاغيػًُري َٔ اغيؿطنري ايهؿاض ٕ ايصٟ حياضب اٱإ: اـاَؼ 
٫ٚبس إ   تعازي ظامل َٚعتسٹاهلل ظٗاض شنطإٚحيٍٛ زٕٚ تععِٝ ايؿعا٥ط ٚ

بٌ غٝبتًٝ٘ اهلل عع ْ٘ ئ ٜػتڀٝع اٱغتُطاض ؼي عًُ٘ ٖصا أٜٓاٍ دعا٤ٙ ٚ
١ٌَِْمطََغ طََؽً ب ِِْٓ اٌَِّػ٠َٓ طٚإ، قاٍ تعازيبايصٍ ٚاي٘ٚدٌ 

. (2)صَوَفُؽٚا
 تعازي ؾُٝٔ آشاِٖ اهلل اٯ١ٜ ٚعس يًُػًُري بإ ٜطٚا بڀـ- 6

ٖٚٞ َٛعع١ ٚعدل٠  ،زا٤ ؾطٜه١ اؿرأَٚٓعِٗ َٔ تععِٝ ؾعا٥طٙ ٚ
. زي ّٜٛ ايكٝا١َإعسا٤ اٱغ٬ّ َڀًكاڄ ٚ٭ٚإْصاض 

٫ إٕ سكٌ ؼي اـاضز ٚايٛاقع إٚ ٚبڀاٍ ٭ثط ٖصا اغيٓع ؾ٘إاٯ١ٜ  -7
ثطٙ ع٢ً اغيػًُري إٔ ٖصٙ اٯ١ٜ دعًت إثطٙ ايٓؿػٞ َعسّٚ بٌ إٔ أ

. ْتعاض يًؿطز ٚايؿتضإٜٓعهؼ بجبات ٚقدل ٚعع ٚ
ؾطغت ٖصا ايؿعٌ َٔ غاٜات٘ ٚدعًت٘ أْٗا أعذاظ ٖصٙ اٯ١ٜ إؾُٔ 
شلاّ ٚععضي١ ٚقدل عٓس نٌ َػًِ ا٭َط ايصٟ نإ إزي َكسض إٜٓكًب 

                                                           

.  28غٛض٠ ايتٛب١  (1)
. 126غٛض٠ آٍ عُطإ  (2)
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ٙ ع٢ً ايهؿاض ٚاغيؿطنري نبرلاڄ، ؾِٗ سُٝٓا ٜكابٕٛ بايؿعع ٚاـٝب١ نطض
ٌَ ؼي ٖصا اغيٓع، قس ٜتٛدٕٗٛ أٜٚسضنٕٛ غصاد١ َا ِٖ عًٝ٘ ٜٚتبسز أٟ 

غباب تًو اـٝب١ ٚز٫يتٗا ع٢ً ايه٬ي١ ٚبصا أؼي  اٱعتباض ٚايتسبطزي إ
. ٕ ايكطإٓ غ٬ح زا٥ِأتتذ٢ً ٖصٙ اؿكٝك١ ٖٚٞ 

ؾِٗ سُٝٓا خيدلٕٚ سيا  ،ْؿػِٗأنؿاض ٚاغيؿطنري ؼي اٯ١ٜ ضظي١ يٌ- 8
ٜاّ ايٓب٠ٛ أٜٓتعطِٖ ٖٚٛ أَط مل ٜتأخط ؼي ؼكك٘ ؼي اـاضز بٌ سكٌ ؼي 

زي ايطؾٝل ا٭ع٢ً ؾاْٗا أٟ إٚقبٌ َػازض٠ ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ 
ٖصٙ اٯ١ٜ تهٕٛ َكس١َ ٚبطٖاْاڄ شلِ ع٢ً قسم اٱغ٬ّ ٚإ ايكطإٓ 

.  تعازياهلل نتاب ْاظٍ َٔ عٓس
زا٥ِٗ يًؿعا٥ط أاِْٗ ٜعتسٕٚ ع٢ً سطَات اغيػًُري ٚحيٛيٕٛ زٕٚ 

زي اٍٱغ٬ّ، ْعِ تًو إَٚٓاغو ايعباز٠ َٚع ٖصا ؾإ ايكطإٓ ٜسعِٖٛ 
سٝاْاڄ بايٛاغڀ١ ٚبايس٫٫ت أايسع٠ٛ يٝػت َباؾط٠ زا٥ُاڄ ؾكس تهٕٛ 

عٛات زي ٚدٛز زإٜسِٜٗ باٱناؾ١ أٚايدلاٖري ٚاٱْصاض ٚبٝإ َا نػبت 
عا١َ غيڀًل ايٓاؽ تهٕٛ ؾا١ًَ شلِ ع٢ً مٛ اٱْڀبام َٚكازٜل ايهًٞ 

َٓاغب١ نطضي١ ٱقا١َ اؿذ١ ع٢ً ٖٞ  تعازي ٚاهلل ؼي بٝإ تعسز ٚدٛٙ ؾهٌ
. قسم ايٓب٠ٛ

 تعازي َٚٛنٛعٝت٘ ؼي سٝا٠ ايٓاؽ اهلل شنط اؿاد١ إزيتبري اٯ١ٜ  -  9
ِاالَّ  ََِٚب َضٍَْمُذ اٌْدَّ َٚاإِلٔفَ طقاٍ تعازي 

. (1)ص١ٌَِْؼجُُعِْٚ 
ِْٗ قاَٛا بعًِ آخط ٭ْؿػِٗ أؾٗ٪٤٫ ايعاغيٕٛ دشسٚا ٚنؿطٚا ثِ 
 .ٚيًُ٪َٓري ٖٚٛ َٓعِٗ َٔ َػادس اهلل

ؼي اٯ١ٜ بٝإ غيطاتب ايهؿط ٚايعًِ ٚإ ايصٟ ٜهؿط َٔ غرل ظًِ   -10
ايعصاب َٔ ايصٟ ٜهؿط ٜٚعًِ، ٚايصٟ ٜعًِ  َطاتبخـ ٚظضاڄ ؼي أ

زٖا ايػعٞ ؼي ؽطٜب #فأٙ ع٢ً ٚدٛٙ َٚطاتب #ٙ ٚتعسٟ##ٕٚ ظًِ##ٜو
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. اغيػادس ٚاؿًٝٛي١ زٕٚ شنط اهلل ؾٝٗا

١ُٖٝ عُاض٠ اغيػادس غٛا٤ ببٓا٥ٗا أنُا ٜ٪نس ايكطإٓ ع٢ً - 11 
ِأََّّب  طقاٍ تعازي ، ٖا تظ٫ّّٚ اغيٛاظب١ ع٢ً زخٛشلا ٚأق٬سٗا إٚ

 (1)صَٚا١ٌََِْْٛ ا٢ضِؽِ ٠َْؼُُّؽ َِكَبخَِع  َِّ َِْٓ  ََِٓ ثِبَّللَِّ 
ًٖٗا، أؾإ ٖصٙ اٯ١ٜ دا٤ت غكٛم َٔ ٜعتسٟ ٜٚهط اغيػادس ٜٚ٪شٟ 

ازي ايػ١ٓ ايؿع١ًٝ  َٔ ايػ١ٓ باٱناؾ١ َػتؿٝه١ٚؼي شيو ْكٛم 
َٚٛاظب١ ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ع٢ً اؿهٛض ؼي اغيػذس ايٓبٟٛ 

. قباٍ ٚؾٛز ايكبا٥ٌغتإؽاشٙ َهاْاڄ ٱقساض ا٭سهاّ ٚتٛدٝ٘ ايػطاٜا ٚإٚ
ْتؿاضٖا ؼي ا٭ضض َٚٛنٛعٝتٗا ؼي إاٯ١ٜ بؿاض٠ يبٓا٤ اغيػادس ٚ-  12

ٕ ايتعسٟ ؼي أعتباضٖا عٓس ايٓاؽ، ؾُٔ اٱعذاظ إا٭سهاّ ايٛنع١ٝ ٚ
: اٯ١ٜ ع٢ً ٚدٗري

. َٓع ايٓاؽ َٔ شنط اهلل ؼي اغيػادس :ا٭ٍٚ
ايععّ ز ٕ اغيطاأٚ أ ؼي َٛنٛع٘عِ أايػعٞ ؼي خطابٗا ٖٚٛ  :ايجاْٞ

ٕ ٖصا ايػعٞ ئ ٜهط باؿكٝك١ اـاضد١ٝ يًُػادس أ، أٟ ٚاي١ٝٓ
، ٭ٕ اهلل عع ٚدٌ ٜبڀٌ ٖصا، َٚٔ ايكطا٥ٔ ع٢ً إبڀاي٘ ْػب١ ٚٚدٛزٖا

اغيػادس إزي اهلل، ٱؾاز٠ َع٢ٓ إٔ اهلل عع ٚدٌ ٜتعاٖس َػادسٙ ؾًٔ 
. ٟ  ايهؿاض ـطابٗاعٜهطٖا ؽ

ا٤ #تعاٖس اغيػًُري يًُػادس بٔتسٍ اٯ١ٜ بايس٫ي١ اٱيتعا١َٝ ع٢ً  -13
. زٟ ٚايعًِ#ضٜب ٚايتع##٠ َٔ ايتذ##اڄ ٚٚقاٟ##٠ ٚسؿغ##ٚعٓاٟ
. غتهٕٛ اغيػادس ضظي١ يًُػًُري ٚب٤٬ ْٚك١ُ ع٢ً ايعاغيري - 14
ؾس سا٫ت إٔ ٚقـ ايتعسٟ ع٢ً اغيػادس ٚايك٠٬ ؾٝٗا بإ - 15

اٱَاّ  عٔايعًِ ٜسٍ ع٢ً َٓعيتٗا َٚا شلا َٔ ؾإٔ عٓس اهلل عع ٚدٌ، 
قاٍ ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ : قاٍايكازم عٔ أبٝ٘ عًُٝٗا ايػ٬ّ 

ؼي ا٫ضض اغيػادس ته٧ ٫ٌٖ ٟ إ بٝٛت: ٚآي٘، قاٍ اهلل تباضى ٚتعازي
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. (1) ايػُا٤ نُا ته٧ ايٓذّٛ ٫ٌٖ ا٫ضض
. اٯ١ٜ ٚعٝس يًعاغيري ٚٚعس نطِٜ يًُػًُري- 16
اٯ١ٜ بؿاض٠ بكا٤ ٖصٙ ايكٝا١َ ؾإ  زي ّٜٛإٕ اٯ١ٜ ايكطآ١ْٝ باق١ٝ أسيا  - 17

. اغيػادس َٓاضاڄ ٚعًُاڄ ٖٚسا١ٜ ًَٚذأ
سس اغيػادس يًهطض اٚ إٔ تعطض إشيٓع اٯ١ٜ َٔ ايٝأؽ ٚايػأّ -  18

غئ ٜعتسٟ ع٢ً  ْصاضَٔ ايٛعٝس ٚاٱ ؼي اٯ١ٜغيا  ،٭ش٣اقاب عُاضٙ أ
 .اؿطَات

ا زع٠ٛ ٚنأْ٘ ؼي اٯ١ٜ سح ع٢ً ايتكسٟ يًتعسٟ ع٢ً اغيػادس  -19
ؾس قٝؼ ايصّ ٚايتكبٝض أعًٝٗا ب شّ اغيتعسٟعا١َ يًٓؿرل اغيػتكطأ َٔ 

. ٚايتعطٜض
ْعِ ٖصا ايتكسٟ َكٝس بايعَُٛات َٔ قاعس٠ اغيٝػٛض ْٚؿٞ اؿطز  

 َٚطاتب ا٭َط باغيعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ اغيٓهط ٚقٛاعس ايٛدٛب ايهؿا٥ٞ
ٕ ايعباز٠، ا٥ٌ ؼي أَاىايبسٚأسهاّ ايتك١ٝ َٔ ايهؿاض، خكٛقاڄ َع ٚدٛز 

ٚقكط ظَإ ايعًِ، ؾُٔ َعاْٞ ْػب١ اغيػادس هلل عع ٚدٌ أْ٘ غبشاْ٘ 
 .حيؿعٗا ٜٚتعاٖسٖا َٔ ايعامل

َٚٔ إعذاظ اٯ١ٜ أْٗا مل ؼكط ايعًِ ايؿسٜس ، باغيٓع َٔ شنط اهلل ، 
بٌ دا٤ت بؿطز آخط ٖٚٛ ايػعٞ ؼي خطاب ٚتعڀٌٝ أَانٔ ايعباز٠ ، ٚؾٝ٘ 

 .ٚدٛٙ 
 .باغيٓع َٔ شنط اهلل ؼي اغيػادس  (أظًِ)يتؿسٜس ٜتعًل أؾعٌ ا:  ا٭ٍٚ
 .نؿا١ٜ ايػعٞ ؼي خطاب اغيػادس ؼي بًٛؽ أع٢ً َطاتب ايعًِ :  ايجاْٞ

عسّ نؿا١ٜ أسس ايٛدٗري أع٬ٙ ٫ٚ ب٘ َٔ اؾُع بُٝٓٗا :  ايجايح
١ٖ نٞ ٜتشكل أؾعٌ ايعًِ ٚإتٝاُْٗا َعاڄ َٔ ايؿطز أٚ اؾُاع١ أٚ اجل

 .ٚؾست٘
اؾُع  صَٚقََؼٝ ِ ٟ ضََؽاثَِٙبطٚ ؼي قٛي٘ تعازي أٟ ٌٖ تؿٝس ايٛا
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ٚاؾُع َؿٗٛض ايٓشٜٛري ، أٚ أْٗا تؿٝس ايذلتٝب ٚعًٝ٘ ايؿطا٤ ، ٚإيٝ٘ 

 . شٖب ايؿاؾعٞ ٜٚكاٍ ْكً٘ عٔ ايؿطا٤
١ٜ ، قاٍ ابٔ اـباظ ٚقس ظٍ ايؿطٜكإ ٚيٝؼ ٚعٓس بعض اؿٓؿ١ٝ يًُع

َٛنعٗا َٔ اؾ١ًُ  اغيكاّ يتعسز ٚدٛٙ َٚعاْٞ ايٛاٚ عػب ؼئَ ظيٌ 
ٚايكشٝض غكٛم آ١ٜ ايبشح ٖٛ ايٛد٘ ايجايح أع٬ٙ ٚإٔ ايٛاٚ تؿٝس 

ُثَّ َلَضٝ طايذلزٜس ، ٖٚٞ أقطب يٛاٚ اٱغت٦ٓاف  نُا ؼي قٛي٘ تعازي 

ٚغع٢ ؼي )نُا إٔ ايٛاٚ ؼي  ،(1)صَأخالً ََٚأَخٌة ُِكًَّّيٝ ِػَْٕعُٖ 
إٔ َٓع ايعباز٠ ؼي  ػُع بري ايعڀـ ٚاٱغت٦ٓاف ٚاؿاٍ سيع٢ٓ (خطابٗا 

 .   اغيػادس غعٞ ؼي خطابٗا ٚتعڀًٝٗا 
ِكبخع )٠ّٚىٓ رك١ّخ ٘ػٖ ا٠٢خ ثآ٠خ 

ث ١غخ اٌدّغ قذ  (اٌّكبخع)ٚٚؼظ غوؽ  ( 
ِؽاد، ٚلع خبءد  ٟ ػّبؼرٙب اال ٘ػٖ ا٠٢خ 

 دبءد ثبإلضجبؼ ػّٓ ٠مَٛ ثطؽاثٙب ٠ٚسبٚي  
رؼط١ٍٙب، ٌٚىٕٙب رعي  ٟ ِفِٙٛٙب ػٍٝ 

. خعاٌّكب ػّبؼح 

 ا٠٢خ قالذ

ٚٚعٝس بعكاب  ،ْصاض ٚؽٜٛـ غئ ٜكـ قاضباڄ يٲغ٬ّ ٚؾعا٥طٙإاٯ١ٜ 
ٜهاڄ بؿاض٠ ٚٚعس يًُػًُري بايعٓا١ٜ اٱشل١ٝ ؼي سؿغ أقطٜب، ٖٚٞ 

  .غباب َٚٛانع ايعباز٠ َٚا تعٓٝ٘ َٔ قسغ١ٝ ؼي اغيٓاغوأ

ٚاٯ١ٜ ْٛع سؿغ زلاٟٚ يًُػادس، ٚإٔ اهلل عع ٚدٌ ٜتعاٖسٖا 
ا ٖصٙ اٯ١ٜ اييت ٖٞ إْصاض يًصٜٔ ٜتعسٕٚ ع٢ً اغيػادس ٚغبب بأَٛض َٓ٘

يبعح ايػه١ٓٝ ؼي ْؿٛؽ اغيػًُري بػ١َ٬ اغيػادس، َٚٛاغا٠ شلِ عٓس 
ايتعسٟ ع٢ً بعض اغيػادس بإٔ اهلل عع ٚدٌ ٜٓتكِ َٔ ايصٜٔ ٜػعٕٛ ؼي 
خطاب اغيػادس ٫ٚ ٜٓشكط ٖصا اٱْتكاّ بعامل اٯخط٠ بٌ ٜؿٌُ  اؿٝا٠ 

: ٜكٝبِٗ اـعٟ، ٖٚٛ ع٢ً ٚدٛٙ َٓٗا ايسْٝا بإٔ
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. ظٗٛض اغيػًُري، ٚإتػاع زٚي١ اٱغ٬ّ :ا٭ٍٚ
ٚدا٤ت ايػ١ٓ ،  نجط٠ اغيػادس اييت تب٢ٓ ؼي عُّٛ ا٭ضض :ايجاْٞ

ايٓب١ٜٛ ايكٛي١ٝ ٚايؿع١ًٝ بايذلغٝب ببٓا٤ اغيػذس، ٚايٓكٛم ؼي اغيكاّ 
٢ْ َػذساڄ َٔ ب: عسٜس٠ َٚػتؿٝه١ َٓٗا قٛي٘ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ

. (1)(ٜكًٞ ؾٝ٘ ب٢ٓ اهلل ي٘ بٝتاڄ ؼي اؾ١ٓ أؾهٌ َٓ٘
. ايعكٛب١ ايعاد١ً اييت ٜتًكاٖا ايصٜٔ ٜعتسٕٚ ع٢ً اغيػادس :ايجايح
اٱبت٤٬ ايصٟ ٜٓعٍ بايعاغيري ايصٜٔ ٜٗسَٕٛ اغيػادس أٚ ضيٓعٕٛ  :ايطابع

ايٓاؽ َٔ إعُاضٖا، ٚايصٜٔ ٜكَٕٛٛ بإٜصا٤ اغي٪َٓري، ٚقس ايٓاؽ عٔ 
. ٍ اهلل عع ٚدٌغيب

زخٍٛ ايٓاؽ يٲغ٬ّ، ٚعسّ تطتب ا٭ثط ع٢ً ٖصا اغيٓع  :اـاَؼ
. ٚإضاز٠ ايتدطٜب

ٚقس ٜسخٌ ايصٜٔ ضيٓعٕٛ ايٓاؽ َٔ ايعباز٠ ٚايصنط اٱغ٬ّ، ؾٌٗ  
ٜؿًُِٗ اٱْصاض ٚايٛعٝس ايٛاضز ؼي ٖصٙ اٯ١ٜ، ٌٖٚ ًٜشكِٗ اـعٟ ؼي 

. ايسْٝا ٚايعصاب ؼي اٯخط٠
هلل عع ٚدٌ ٖٛ ايتٛاب ايطسِٝ، ٚعَُٛات إشا اؾٛاب ٫، ٭ٕ ا 

تػرل اغيٛنٛع تبسٍ اؿهِ، إش دا٤ت اٯ١ٜ غكٛم ايصٜٔ ٜعاٚيٕٛ اغيٓع 
. ضيٛتٕٛ َٔ غرل تٛب١ ٫ٚ إْاب١ إزي اشلس٣ ٚايطؾازٚ

. َٚٔ إعذاظ ايكطإٓ إٔ ٖصٙ اٯ١ٜ ططٜل يًتٛب١ ٚايك٬ح 
اب١ ٚايهـ عٔ ٚتبعح اٯ١ٜ ايؿعع ؼي قًٛب ايهؿاض ٚتسعِٖٛ إزي اٱٕ

. ايػعٞ ؼي اٱنطاض باغيػادس ٚأًٖٗا
َٚٔ ٚدٛٙ اـعٟ ايصٟ ًٜشل ايهؿاض ايصٜٔ ٜػعٕٛ ؼي  :ايػازؽ

ٖسّ اغيػادس، دعٌ ا٭ضض نًٗا َػذساڄ يًُػًُري، ؾه٬ڄ َٔ عٓس اهلل 
ؾًٝؼ َٔ سكط َهاْٞ غيٛانع ايعباز٠، نٞ ٜككسٖا ايهؿاض ٜٚكَٕٛٛ 
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: بتدطٜٝٗا، ٚعسّ اؿكط ٖصا َٔ ٚدٛٙ

. نٌ أضض تكًض إٔ تهٕٛ َػذساڄ :ا٭ٍٚ
نؿا١ٜ اغيٛنع ايكػرل ٚايهبرل يبٓا٤ اغيػذس، ؾ٬ ٜؿذلط َكساض  :ايجاْٞ

ككٛم َٔ ا٭ضض يًُػذس، بٌ ٜكض إط٬م اغيػذس ع٢ً اغيٛنع 
. ايصٟ ٜهؿٞ ٭زا٤ ايؿطز ٚاؾُاع١ ايك٠٬

 قش١ ايك٠٬، إشا دا٤ أزا٩ٖا ؼي اغيػذس ٚاغيعٌُ ٚايؿاضع :ايجايح
ٚايدل ٚايػؿ١ٓٝ ٚغرلٖا ؾهٌ َٛنع ثابت أٚ َتشطى ٜكًض إٔ ٜهٕٛ 

. َػذساڄ
دعًت يٞ ا٭ضض ): ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِٚعٔ 

، ؾهُا ٜكض ايتڀٗط ٚايتُِٝ َٔ أٟ بكع١ َٔ (1)(َػذساڄ ٚتطابٗا طٗٛضاڄ
ا٭ضض، ؾهصا بايٓػب١ يًُػذس، ؾهٌ بكع١ ؼي ا٭ضض تكًض 

ض ًَو هلل عع ٚدٌ ٚإؽاشٖا َٛانع يًعباز٠ َٔ يًُػذس١ٜ، ٭ٕ ا٭ض
. َكازٜل ايؿهط هلل عع ٚدٌ ع٢ً ْع١ُ اـًل ٚاـ٬ؾ١ ؼي ا٭ضض

٠٢خ  اِفَٙٛ 

َا ؼي اٯ١ٜ َٔ اٱْصاض ٚايتدٜٛـ ٜسٍ ع٢ً َٛنٛع١ٝ اغيػادس ؼي 
ا٭سهاّ ايتؿطٜع١ٝ َٚٓعيتٗا ؼي ايػُا٤ ٚايهطض ايؿازح بايتعسٟ عًٝٗا 

إ ْػتكطأ َٔ اٯ١ٜ اؿاد١ إزي اغيػادس ؼي تجبٝت  ٚع٢ً عُاضٖا، ٚضيهٔ
ؾعا٥ط اهلل ٚٚدٛٙ ايعباز٠ ؼي ا٭ضض، ٚايؿٛاٖس ايعك١ًٝ ٚايٛدسا١ْٝ 

. ٚايتأضخي١ٝ ٚايٓك١ًٝ أنجط َٔ إٔ ؼك٢
َٚٔ َؿاِٖٝ اٯ١ٜ ايسع٠ٛ إزي ايعٓا١ٜ باغيػادس ٚتعاٖسٖا بايعُاض٠ 

َٚا ؾٝ٘ تععِٝ ؾعا٥ط ؾع١ ايٓابا٭عُاٍ ٚايتذسٜس ٚإقا١َ ايك٠٬ ٚتعٜٝٓٗا 
َِكَبخَِع  َِّ َِْٓ ِأََّّب ٠َْؼُُّؽ ط، قاٍ تعازيٚعػب اؿاٍاهلل 

. (2)ص ََِٓ ِثبَّللَِّ َٚا١ٌََِْْٛ ا٢ضِؽِ 
                                                           

.   5/218ح ايػٝب َؿاتٞ (1)
. 18ايتٛب١ غٛض٠  (2)
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َٚا ؼي خاشي١ اٯ١ٜ َٔ ايٛعٝس ٜبعح ع٢ً ايػه١ٓٝ ٚخيؿـ َٔ اٯ٫ّ 
إٔ عٓسَ##ا ٜتعطض أسس اغيػادس يٲعتسا٤ خكٛقاڄ ؼي ظَٔ ايعٛغي١ إش 
اٱغ##ا٠٤ إزي َػذس َٔ َػادس اغيػًُري ؼي أما٤ اغيعُٛض٠ ٚقاٚي١ 

تعڀٌٝ ايؿعا٥ط ؾٝ٘ ٜػبب اؿعٕ ٚا٭غ٢ ؼي قًب نٌ َػًِ َٚػ١ًُ، 
ٚيهٓ٘ ٫ ضيٓع َٔ يعّٚ بصٍ ايٛغع ؼي تعاٖس اغيػادس ٚايصب عٓٗا 

. ٚقٝاْتٗا َٔ ايتعسٟ َٚٓع أغباب ايعًِ عٔ اغيكًري
ٜ٘ ؾعٌ ايؿاعٌ ٜسٍ ع٢ً ٚدٛز اغيؿعٍٛ ب٘ ٚتعًل ؾعٌ سيؿعٍٛ ٜكع عٌ

نُٛنٛع خاضدٞ غٛا٤ سكٌ ايؿعٌ اّ مل حيكٌ ؾاشا قٌٝ قِ ؾٗط 
ضَهإ، ؾإ ا٭َط بكٝاّ ضَهإ ٜسٍ ع٢ً ٚدٛزٙ ٚسكٛي٘ ٚعسّ 
قٝاّ ؾڀط َٔ ايٓاؽ ايكٝاّ ٫ ٜسٍ ع٢ً عسّ ٚدٛز ؾٗط ضَهإ، 

ا أٚ غع٢ ؾهصا بايٓػب١ يًُػادس غٛا٤ ٚقع ايعًِ ٚاغيٓع ع٢ً عُاضٙ
. ايعامل ؼي خطابٗا ؾاْٗا َٛدٛز٠ باق١ٝ إزي ّٜٛ ايكٝا١َ

ؾُٔ َؿاِٖٝ اٯ١ٜ بكا٤ اغيػ##ادس ٚعُاضتٗا ٚععٝ##ِ َٓعيتٗا َٚع  
ٚنٛابط ايك٬ت ايتساخٌ اؿهاضٟ ٚايتكاضب بري ايبًسإ َٚعاٜرل 

ػس اغيػادس تعزاز أ١ُٖٝ ٚأثطاڄ ٚتطتكٞ ؼي َٓعيتٗا ايعباز١ٜ  ٚاغيعا١ًَ
. شياع١ٝ ٚايػٝاغ١ٝ ٚا٭خ٬ق١ٝٚاٱز

، (1)صُوُْٕزُْ ض١ََْؽ ُأٍَِّخ ُأضِْؽخَْذ ٌٍَِّبِـ طٖٚٛ َٔ َكازٜل 
. ، يتعاٖس اغيػًُري ايعباز٠ ٚبٓا٤ اغيػادس(1)صٌٍَِّبِـ 

يكس دا٤ ا٭َط اٱشلٞ إزي ايٓاؽ طيٝعاڄ بايعٓا١ٜ باغيػادس، قاٍ تعازي 
، ؾًِ (2)ص٠َبَثِٕٟ  َظََ ضُُػٚا ِؾ٠ََٕزىُُْ ِػَْٕع ُوِّ َِكْدِعٍ ط

ُٕٛاطتأت اٯ١ٜ غڀاب   ؽ،ٚطاٚ ٚعٔ ص٠َبَأ٠َُّٙب اٌَِّػ٠َٓ  َِ
 ثٝاب٘ ٜٚسع عطٜاْاڄ ٜڀٛف أسسِٖ نإ ٚإصيا ٚايسٜباز، باؿطٜط ٜأَطِٖ مل

 ٫:  قايٛا ٭ِْٗ عٓ٘، ٚاْتععت نطب عًٝ٘ ٖٚٞ طاف ٚإٕ اغيػذس، ٚضا٤
                                                           

. 110غٛض٠ آٍ عُطإ  (1)
. 31ا٭عطاف غٛض٠  (2)
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: ؾٝ٘ ٚدٛٙأعِ ٚ ١ْبأخص ايعٟ ، ٚيهٔ اغيع٢ٓ(1)اؾٝ٘ أشْبٓا ثٝاب ؼي اهلل ْعبس

. إنطاّ اغيػادس إضاز٠ :ا٭ٍٚ 
. ٤ اهلل ؼي ايعباز٠ ٚزخٍٛ اغيػادساٱقباٍ ع٢ً يكا :ايجاْٞ 

. يًٓاؽ باٱغ٬ّ ٚعُاض٠ اغيػادس تطغٝب :ايجايح 
. بٝإ قإْٛ نًٞ ٖٚٛ إٔ اهلل غين عٔ ايعاغيري :ايطابع 

. ف ٚيباؽ ايع١ٜٓ زيٌٝ عع اغي٪َٓريايطٟ :اـاَؼ 
ٖٚٞ َٔ  بعُاض٠ اغيػادسع٢ً اغيػًُري ؾتض أبٛاب ايطظم  :ايػازؽ 

ََِْٚٓ ٠َزَِّك  ََّ ٠َدَْؼًْ ٌَُٗ َِطَْؽخًب طَكازٜل ايتك٣ٛ، قاٍ تعازي

. (2)ص٠ََْٚؽُؾْلُٗ ِِْٓ ز١َُْث الَ ٠َسَْزِكتُ *
عُاض٠ اغيػادس ؾاٖس ع٢ً اٱضيإ ٚق٬ح ايٓؿٛؽ، ٚباب  :ايػابع 

َأخََؼٍُْزُْ طا٭خ٠ٛ بري اغيػًُري، قاٍ تعازيَٚعاْٞ يت١ُٝٓ ًَه١ ايتك٣ٛ 

ِقَمب٠ََخ اٌْسَبجِّ َٚػَِّبَؼَح اٌَّْكْدِِع اٌْسََؽاَِ وََّْٓ 
 ََِٓ ِثبَّللَِّ َٚا١ٌََِْْٛ ا٢ضِِؽ َٚخَبََ٘ع ِ ٟ قَج١ًِِ  َِّ الَ 

. (3)ص٠َكَْزَُْٛٚ ِػَْٕع  َِّ 
اٱغ٬ّ،  أخص ايع١ٜٓ عٓس اغيػادس زع٠ٛ يًٓاؽ يسخٍٛ :ايجأَ 

ٚططز يًٓؿط٠ ٚأغباب ايؿو ٚايذلزز َٔ زخٛشلا، إْ٘ ضز عًُٞ ع٢ً مٛ 
ايكه١ٝ ايؿدك١ٝ ٚايٓٛع١ٝ ع٢ً أٚي٦و ايصٜٔ ضيٓعٕٛ عباز٠ اهلل ؼي 

. (4)صََِٚب ٠َْؼٍَُُ ُخَُٕٛظ َؼثِّهَ ِاالَّ َُ٘ٛ طاغيػادس، قاٍ تعازي
ؽ ض١ٜ٩ قطح اغيػذس تصنرل باهلل عع ٚدٌ، ٚزع٠ٛ يًٓا :ايتاغع 

. يسخٍٛ اٱغ٬ّ
ا بضبد ا٠٢خ 

                                                           

.  2/76تؿػرل ايهؿاف (1)
 .3-2غٛض٠ ايڀ٬م (2)
 .19غٛض٠ ايتٛب١ (3)
. 31غٛض٠ اغيسثط (4)
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: دا٤ت اٯ١ٜ بكٝػ١ اٱط٬م ايعَاْٞ يتؿٌُ ٚدٖٛاڄ
إضاز٠ ا٭ظ١َٓ ايػابك١ يبعج١ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘  :ا٭ٍٚ

ٚغًِ يصا ٚضز عٔ إبٔ عباؽ ؼي اٯ١ٜ إٔ اغيطاز ايطّٚ غعٚ بٝت اغيكسؽ 
بٝت اغيكسؽ  ْكط سطب تٖٛ بذ: ٠ٚقاٍ اؿػٔ ٚقتاز ،ٚغعٛا ؼي خطاب٘
. (1)ٚقس تكسّ شنطٙ

عًٝ٘ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل إضاز٠ ظَإ ايبعج١ ايٓب١ٜٛ، َٚا ٫قاٙ  :ايجاْٞ
َٔ نؿاض قطٜـ، ٚقٝاَِٗ بٗسّ اغيػادس اييت بٓاٖا  ٚآي٘ ٚغًِ

ؼي َه١ قبٌ اشلذط٠ إزي  ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِأقشاب ضغٍٛ 
. اغيس١ٜٓ

عس ايبعج١ ايٓب١ٜٛ ٚأٜاّ ايٓب٠ٛ، إضاز٠ اغيع٢ٓ ا٭عِ ٚسلٛي٘ غيا ب :ايجايح
٫ٚ تعاضض بري ٖصٙ ايٛدٛٙ، ٚنًٗا َٔ َكازٜل اٯ١ٜ ايهطضي١، ٭ٕ 

أسهاَٗا باق١ٝ إزي ّٜٛ ايكٝا١َ يصا دا٤ت اٯ١ٜ بصنط ٚدٗري َٔ ا٭ش٣ 
. ٚايعصاب ايصٟ ٜكٝب ايعاغيري

. اـعٟ ؼي اؿٝا٠ ايسْٝا :ا٭ٍٚ
. ايعصاب ا٭يِٝ ؼي اٯخط٠ :ايجاْٞ

داظ ايكطإٓ شنط ايعكاب ايسْٟٝٛ بأْ٘ خعٟ، بإعتباضٙ عكاباڄ َٚٔ إع
إبتسا٥ٝاڄ غيا ٜٓتعط ايهؿاض َٔ ايعصاب ا٭يِٝ ؼي زاض اؾعا٤، يٝهٕٛ ؼي اٯ١ٜ 
ضنا يًُ٪َٓري ٚططز يًؿعع َٔ ْؿٛغِٗ، ٚؽؿٝـ عِٓٗ، ؼي أَٛض ايسٜٔ 

ٚايسْٝا، بإٔ ٜبت٢ً ايعامل باـعٟ، ؾٝهعـ عٔ ايتعسٟ ع٢ً اغيػادس 
. َاضٖاٚع

ٚتسعٛ اٯ١ٜ اغيػًُري إزي تٓعٜ٘ اغيػادس ، ٚتعاٖسٖا بايعُاض٠ 
ٚايك٬ح، ٚؼبب اٯ١ٜ إزي ْؿٛؽ اغيػًُري بٓا٤ اغيػادس، ؾُٔ إعذاظ 

ايكطإٓ إٔ ٜأتٞ َٛنٛع اٯ١ٜ غكٛم ايصٜٔ ٜكَٕٛٛ بتدطٜب اغيػادس، 

                                                           

. َٔ ٖصا اؾع83٤أْعط قؿش١  (1)
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. يٝهٕٛ سجاڄ يًُػًُري ع٢ً بٓا٥ٗا ٚاٱنجاض َٓٗا ٚايصب عٓٗا

شب أعِ َٔ إٔ ٜٓشكط بايسؾاع عٓٗا بٌ ٜؿٌُ ايتشًٞ ٖٚصا اٍ 
بايكدل ٚإظٗاض َعاْٞ ايتك٣ٛ ٚاؾٗاز ؼي غبٌٝ اهلل عع ٚدٌ يسض٤ نٝس 
ايهؿاض، ٚزؾع أشاِٖ، يكس أضاز ايهؿاض َٔ ايتعسٟ ع٢ً اغيػادس َكس١َ 

. يًتعسٟ ٚاشلذّٛ ع٢ً اغيػًُري ؼي عبازاتِٗ ٚؼي أْؿػِٗ ٚأَٛاشلِ
ايهؿاض َٚٓعِٗ َٔ ايتعسٟ ع٢ً اغيػادس  ؾذا٤ت ٖصٙ اٯ١ٜ يعدط

ٚاغيػًُري ن٬ٝ ٜتُازٚا ؼي ايعًِ ٚايػٞ، ٖٚٛ َٔ عَُٛات قٛي٘ 
ْٓ ٠َُضؽُُّٚوُْ ِاالَّ َأًغٜطتعازي ، أٟ إٔ اٯ١ٜ شيٓع ايهؿاض َٔ (1) صٌَ

اٱْتكاٍ َٔ ٖسّ اغيػذس، ٚقاضب١ ايك٠٬ إزي اؿطب ع٢ً ايٓب٠ٛ 
غِٗ يٝ٪ز اغي٪َٕٓٛ عبازاتِٗ ٚاغيػًُري، ٚػعًِٗ ٜٓؿػًٕٛ بأْـ

. َٚٓاغهِٗ ؼي أَٔ ٚغ١َ٬ ٜٚطدع نٝس ايهؿاض إزي مٛضِٖ
ا٠٢خ ٌطف 

ؼي ٚغط ا٭ش٣ ايصٟ ًٜكاٙ اغيػًُٕٛ َٔ ايهاؾطٜٔ، ٚأقڀاب 
ايؿطى ٚايه٬ي١ تأتٞ ايبؿاض٠ بايٓكط ٚايػًب١، ٖٚصٙ ايبؿاض٠ ع٢ً 

: ٚدٛٙ
. ّ ٚبٓا٤ زٚيت٘ف٤ٞ ايبؿاض٠ ؼي آٜات ايكطإٓ، بطؾع١ اٱغ٬ :ا٭ٍٚ
سكٍٛ ايعؿط ٚايٓكط يًُ٪َٓري ؼي ايكتاٍ ٚايسؾاع عٔ  :ايجاْٞ

ٌَََٚمْع طقاٍ تعازي،  ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِاٱغ٬ّ ٚايٓيب قُس 

. (2) صََٔ َؽُوُْ  َُّ ِثجَْعٍؼ ََٚأُْٔزُْ َأِغٌَّخٌة 
. َؿّٗٛ يػ١ اٱْصاض ايٛاضز٠ ؼي ٖصٙ اٯ١ٜ يًكّٛ ايعاغيري :ايجايح
بطت اٯ١ٜ عٔ قبض ؾعٌ ايهؿاض ايصٜٔ ٜعتسٕٚ ع٢ً اغيػادس، يكس أر

. ٚأِْٗ أؾس ظًُاڄ َٔ غرلِٖ

                                                           

. 111غٛض٠ آٍ عُطإ (1) 
. 123آٍ عُطإ غٛض٠  (2)
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يكس بٝٓت اٯ١ٜ سكٝك١ باق١ٝ إزي ّٜٛ ايكٝا١َ ٖٚٞ إٔ ايصٜٔ ضيٓعٕٛ شنط اهلل 
 ؼي اغيػادس اؾس ايٓاؽ ظًُاڄ ،

ٚقس تهطض يؿغ َٔ أظًِ غت عؿط٠ َط٠ ؼي ايكطإٓ ؼي َٛانٝع َتعسز٠ 
ٚي٘ َٔ أظًِ ٖٛ ٫ أسس أظًِ ؾهٝـ ٜهٕٛ اؾُع بري ٚإشا نإ َع٢ٓ م

 : اٯٜات بًشاظ َٛانٝعٗا اغيدتًؿ١  ، ؾٝ٘ ٚدٛٙ 
ٚضزت أنجط ٖصٙ اٯٜات ؼي شّ ايصٜٔ جيعًٕٛ هلل ؾطٜهاڄ أٚ غٓس :  ا٭ٍٚ

إيٝ٘ ق٫ٛڄ مل ٜٓعٍ ب٘ ٚسٞ أٚ دا٤ سيػايڀ١ يتهصٜب َا إْعٍ اهلل ، قاٍ تعازي 
 .(1) صاْ َزَؽٜ َػٍَٝ  َِّ اٌْىَِػةَ  ََِْٚٓ َأْظٍَُُ َِِّّْٓ ط

 (َٔ أظًِ )دعٌ ٚدٛٙ ايعًِ ا٭خط٣ اغيصنٛض٠ ؼي آٜات :   ايجاْٞ
 .نتدطٜب اغيػادس ٚٱعطاض عٔ شنط اهلل ؾطٚعاڄ  يٲؾذلا٤ ع٢ً اهلل 

ظ َا شنط ؼي ٖصٙ اٯٜات ٖٛ أؾس ٚدٛٙ ايعًِ :  ايجايح
ؾٝ٘ َٔ ايتعسٟ ع٢ً  ٚايكشٝض ٖٛ ايجايح َٔ غرل تعاضض بٝٓٗا ، غيا 

ايصات ٚايػرل ، يتأتٞ ٖصٙ اٯٜات ضظي١ بايٓاؽ طيٝعاڄ ، ؾٗٞ زع٠ٛ 
 .يًُ٪َٓري يًكدل ، ٚإْصاض يًهاؾطٜٔ ٚسح شلِ ع٢ً ايتٛب١ ٚٱْاب١ 

 
اٌ ٍخ ث١ٓ أٚي ٚ ضؽ ا٠٢خ 

بسأت اٯ١ٜ بأغِ اٱغتؿٗاّ ٚسيا ٜبعح ع٢ً اٱْتباٙ ٚاٱيتؿات إزي 
شنط ؾعٌ ٜتكـ بؿس٠ ايكبض ٚايهطض ع٢ً  َٛنٛعٗا، إش أْٗا تسٍ ع٢ً

قاسب٘ ٚغرلٙ ٖٚٛ ايكٝاّ بٗسّ اغيػادس ٚايتعسٟ ع٢ً اغيػًُري ؼي 
. عبازاتِٗ َٚٓاغهِٗ

ٚمل تكٌ اٯ١ٜ ٌٜٚٚ يًصٜٔ َٓعٛا َػادس اهلل، بٌ دا٤ت بكٝػ١  
اٱغتؿٗاّ ايصٟ ٜؿٝس اٱْهاض، تسٍ بسا١ٜ اٯ١ٜ ع٢ً إٔ ايعًِ َٔ ايهًٞ 

ع٢ً َطاتب َتؿاٚت١ ؾس٠ ٚق١ً َع إٔ نٌ أؾطازٙ  اغيؿهو ايصٟ ٜهٕٛ
َص١ََٛ، يًٓٗٞ َٔ ايعًِ َڀًكاڄ ٚحيتٌُ ظًِ ايصٜٔ ضيٓعٕٛ اغيػادس إٔ 

                                                           

. 21غٛض٠ ا٭ْعاّ  (1)
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: ٜصنط ؾٝٗا أغِ اهلل عع ٚدٌ ؼي َتعًك٘ ٚدٖٛاڄ

ََِٚب ٠ُِضَُّْٛ ِاالَّ طظًُِٗ ٭ْؿػِٗ قاٍ تعازي :ا٭ٚزي

. (1) صَأُٔفكَُُْٙ 
. ظًُِٗ يًُ٪َٓري :ايجاْٞ
. ظًُِٗ يًٓاؽ طيٝعاڄ:خايجاٍ

ايعًِ يًُػادس شاتٗا بسيٌٝ ٚقٛع ايعًِ ع٢ً اغيػادس  :ايطابع
ََٕغ َِكَبخَِع  َِّ طشاتٗا ٫ٚ تعاضض بري  صََِْٚٓ َأْظٍَُُ َِِّّْٓ َِ

ٖصٙ ايٛدٛٙ ٚنًٗا َٔ َكازٜل اٯ١ٜ، يصا دا٤ت اٯ١ٜ بكٝػ١ اٱط٬م، 
ؼي قٛي٘  (أؾعٌ) َٚٔ ٚدٖٛٗا يػ١ اغيبايػ١ اغيػتكطأ٠ َٔ قٝػ١

يبٝإ ايؿس٠ ٚايػع١ ٚايتعسز ؼي ٚدٛٙ ظًِ  صََِْٚٓ َأْظٍَُُ طتعازي
ايصٜٔ ضيٓعٕٛ َػادس اهلل عع ٚدٌ إٔ ٜصنط ؾٝٗا إزل٘، َٚٔ 

: اٱعذاظ ؼي اٯ١ٜ ايهطضي١ ٚدٛٙ
إمكاض َٓع ٖ٪٤٫ يصنط اهلل غكٛم اغيػادس زٕٚ غرلٖا  :ا٭ٍٚ

. َٔ بكاع ا٭ضض
بأْٗا َػادس اهلل، ٚؾٝ٘ إؾاض٠ إزي عسّ تطتب تػ١ُٝ اغيػادس  :ايجاْٞ

ا٭ثط ع٢ً ٖصا اغيٓع ٚبؿاض٠ بكا٤ اغيػادس هلل عع ٚدٌ ٚإٔ اغيٓع 
َ٪قت ٚئ ٜػتُط نجرلاڄ، ٖٚٛ َٔ أغطاض ايتأبٝس ؼي ٚقـ اغيػذس، 

. تػٝرل قؿ١ اغيػذس١ٜ ٭ْٗا خايك١ هلل عع ٚدٌ ٚعسّ دٛاظ
ٱنطاّ اغيػادس  ٚقٛع ايعًِ ع٢ً اغيػادس، ٚؾٝ٘ زع٠ٛ :ايجايح

. ٚعُاضٖا، ٚإدتٓاب ايتعسٟ عًٝٗا
: شلصا ايعًِ ُٖاَٚتؿطقري ضزٜٔ َتساخًري اٯ١ٜ بصنط ف ٚدا٤ت

. َٓع شنط اهلل ؼي اغيػادس :ا٭ٍٚ
ايػعٞ ؼي خطاب اغيػادس، ػيا ٜسٍ ع٢ً قٝاّ ايعاغيري سيشاضب١  :ايجاْٞ

                                                           

. 113غٛض٠ ايٓػا٤ (1) 
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. اغيكًري ٚايعباز ايصٜٔ ٜعُطٕٚ اغيػادس بايك٠٬ ٚايصنط
يتعسٟ ع٢ً اغيػادس شاتٗا بٗسَٗا ٚؽطٜبٗا، ٚقاٚي١ َٓع ايٓاؽ َٔ ٚا

بأسس ايؿطزٜٔ ؾٌٗ ٜهٕٛ َٔ ظامل ٚيٛ قاّ ظًِ يًصات ٚايػرل زخٛشلا، 
: أٌٖ ٖصٙ اٯ١ٜ، ؾٝ٘ ٚدٛٙ

ٕ َٓع شنط اهلل ؼي اغيػادس، ٚايػعٞ ؼي خطابٗا أَط ٚاسس، إ :ا٭ٍٚ
َٔ عڀـ ٖٞ  صاَٚقََؼٝ ِ ٟ ضََؽاِثَٗ طٚإٔ ايٛاٚ ؼي قٛي٘ تعازي

. ايبٝإ
إْ٘ َٔ عڀـ ايعاّ ع٢ً اـام، ٭ٕ ايػعٞ ؼي خطاب  :ايجاْٞ

. اغيػادس أعِ َٔ َٓع شنط اهلل ؾٝٗا
إْ٘ َٔ عڀـ اـام ع٢ً ايعاّ، ٭ٕ ايػعٞ ؼي اـطاب  :ايجايح

قاٚي١ َٚكس١َ غيٓع شنط اهلل ؼي اغيػادس، ٚقس ٫ حيكٌ اـطاب َع ٖصا 
. ايػعٞ اـبٝح

. ُٖا ػيا إشا إدتُعا إؾذلقا ٚإشا إؾذلقا إدتُعاإٕ :ايطابع
. ايتبأٜ بري َٓع شنط اهلل ؼي اغيػادس ٚايػعٞ ؼي خطابٗا :اـاَؼ
، ؾُاز٠ اٱيتكا٤ قٝاّ َٔ ٚد٘ بري ا٭َطٜٔ عُّٛ ٚخكٛم :ايػازؽ

ايهؿاض بايتعسٟ ع٢ً سطَات اهلل، ٚاٱغا٠٤ يًُػادس ٚعُاضٖا، َٚاز٠ 
اهلل ؼي اغيػادس، ٚتعًل اـطاب باغيػادس اٱؾذلام َتعًل اغيٓع بصنط 

شاتٗا، ؾكس ٜكّٛ ايهؿاض سيٓع اغيػًُري َٔ ق٠٬ اؾُاع١ ٖٚٛ َٔ َٓع شنط 
. اهلل ٚيهِٓٗ مل ٜكَٛٛا بٗسّ اغيػادس

ؾُٗا  بسيٌٝ ٚضٚز ٚاٚ ايعڀـ بُٝٓٗأَ اغيتعسز َٚع إٔ ا٭َطٜٔ 
ح ؾعٌ ، َٚٔ إعذاظ اٯ١ٜ فٝ٪ٖا بصنطُٖا َعاڄ يبٝإ قبَتساخ٬ٕ

يًكدل  ايهؿاض ٚإقطاضِٖ ع٢ً ايتعسٟ، ٚؾٝ٘ زع٠ٛ يًُػًُري
. ٚايتشًٞ بايتك٣ٛ، ٚيعّٚ اؿكا١ْ َٔ أغباب ايؿو ٚايطٜب

ؾكس ٜكّٛ ايهؿاض بايتعسٟ ع٢ً اغيػادس يبعح ايؿو ؼي ْؿٛؽ  
اغيػًُري بأْ٘ يٛ ناْت اغيػادس هلل ٚإٔ قُساڄ ع٢ً اؿل غيا ٚقع ايتعسٟ 
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شٙ اٯ١ٜ عكا١ْ اغيػًُري إزي ّٜٛ ايكٝا١َ َٔ ع٢ً اغيػادس، ؾذا٤ت ٙ

: أغباب ايؿو ؼي اغيكاّ َٔ ٚدٛٙ
. إخباض اٯ١ٜ عٔ ٚقٛع ايتعسٟ ع٢ً اغيػادس َٔ قبٌ ايهؿاض :ا٭ٍٚ
. يػ١ اٱْصاض ٚايتدٜٛـ إزي ايهؿاض :ايجاْٞ

ظٗٛض أَاضات ٚآثاض ع٢ً ايهؿاض ْتٝذ١ تعسِٜٗ ع٢ً اغيػادس  :ايجايح
ع٢ً  ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ اڄايٓيب قُسهلل ٚإٔ  تسٍ ع٢ً إٔ اغيػادس

. اؿل، ٚتتذ٢ً ٖصٙ ا٭َاضات غعٟ ًٜشل بايهؿاض
إختتاّ اٯ١ٜ ايهطضي١ بايٛعٝس يًهؿاض ايصٜٔ حياضبٕٛ ايك٠٬  :ايطابع

. ٚايؿطا٥ض، ٚايػعٞ ؼي خطاب اغيػادس
: ٚحيتٌُ اغيطاز َٔ ؽطٜب اغيػادس أَٛضاڄ

. اٖط ي١ٰٜ ٖٚٛ ٖسّ اغيػادسإضاز٠ اغيع٢ٓ ايغ :ا٭ٍٚ
. َٓع اغيكًري َٔ عُاض٠ اغيػادس :ايجاْٞ

ْؿط أغباب ايه٬ي١ ٚايػٛا١ٜ بري يًٓاؽ سيا جيعًِٗ ٜعطنٕٛ  :ايجايح
. عٔ ايؿطا٥ض ٜٚتهاغًٕٛ عٔ ايتهايٝـ

بعح ايؿطق١ ٚاـ٬ف بري اغيػًُري سيا ٜ٪زٟ إزي خطاب  :ايطابع
. اغيػادس

ٍ بايباطٌ، ٚأغباب ايٓعاع َٚكسَات إؽاش اغيػادس يًذسا :اـاَؼ
. ايؿت١ٓ

. تعڀٌٝ ٚظا٥ـ اغيػادس، ٚقس اغي٪َٓري عٔ عُاضتٗا :ايػازؽ
َٓع ايٓاؽ َٔ زخٍٛ اٱغ٬ّ، نُا ناْت قطٜـ تكس أؾطاز  :ايػابع

. ايكبا٥ٌ عٔ زخٍٛ اٱغ٬ّ
. ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِإٜصا٤ ٚتعصٜب ايصٜٔ آَٓٛا بٓب٠ٛ قُس  :ايجأَ

، ٚنًٗا َٔ َكازٜل اٯ١ٜ ايهطضي١،  ٖصٙ ايٛدٛٙ ٫ٚ تعاضض بري
يبٝإ َا ٬ٜقٝ٘ اغيػًُٕٛ َٔ اٱبت٤٬ ٚا٭ش٣ َٔ ايهؿاض، ٚاؿاد١ إزي 

ايتشًٞ بايكدل ٚاؿطم ع٢ً أزا٤ ايٛادبات ايعباز١ٜ، ٚاٱعطاض عٔ 
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َٚاقَْزِؼ١ُٕٛا ِثبٌ َّجِْؽ َٚاٌ َّالَِح طأش٣ ايهؿاض، قاٍ تعازي

. (1) صِاالَّ َػٍَٝ اٌْطَبِشِؼ١َٓ  َِٚأََّٙب ٌَىَج١َِؽحٌة 
ٜٚؿٝس اؾُع بري اٯ١ٜ أع٬ٙ ٚاٯ١ٜ قٌ ايبشح إٔ اـؿٛع هلل ٚاق١ٝ 

ع٢ً اغيػادس، ٚغ٬ح ٜٛاد٘ ب٘ تعسِٜٗ َٔ أش٣ ايهؿاض ٚسطظ َٔ آثاض 
ؾٝذتٗس ايهؿاض ؼي َٓع شنط اهلل ؼي اغيػادس ، اغيػًُٕٛ ٖصا ايتعسٟ 

غطإ، ٜٚبعح خؿٛع اغيػًُري ؼي ٚيهِٓٗ ٫ حيكسٕٚ إ٫ اـٝب١ ٚاخل
. ْؿٛغِٗ ايؿعع، ٜٚهٕٛ ظادطاڄ شلِ َٔ ايتعسٟ ع٢ً اغيػادس

ٌٖٚ خؿٛع اغي٪َٓري َٔ َكازٜل اـعٟ ايصٟ ًٜشل بايهؿاض  
قاٍ  ،اؾٛاب ْعِ، إش ٜذلؾض عٓ٘ ايػٝغ ٚاؿكس ؼي ْؿٛؽ ايهؿاض

. (2)صُلًْ ُُِٛرٛا ِثَغ١ِْظىُُْ طتعازي
اـٛف ضيٮ قًٛب ايهؿاض َٔ اغيػادس غيا  ٚتتهُٔ اٯ١ٜ اٱخباض بإٔ

شلا َٔ اشلٝب١ ٚايؿإٔ، ٚؾٝ٘ ؾاٖس ع٢ً أِْٗ ٜكطٕٚ بأْٗا َػادس اهلل عع 
ٚدٌ، ٚزٚض يًعباز٠ ٚايك٬ح، ٌٖٚ ٖصا اـٛف ايصٟ ضيٮ ْؿٛغِٗ َٔ 

ؼي آزّ عًٝ٘ ايػ٬ّ، اؾٛاب ْعِ، يٝهٕٛ ايطٚح آثاض ْؿذ اهلل عع ٚدٌ 
عٓس اٱْػإ ٜبري ي٘ قبض ؾعً٘، ٜٚسعٛٙ يًهـ  ٖصا اـٛف إْصاضاڄ شاتٝاڄ

عٓ٘ ٚايتٛب١، ؾكس خًل اهلل عع ٚدٌ ايٓاؽ يعبازت٘ ِٖٚ ع٢ً ث٬ث١ 
: أقػاّ

. ؾطٜل ٜعبس اهلل، ٚضيتجٌ يٮٚاَط اٱشل١ٝ :ا٭ٍٚ
. ؾطٜل ٜعكٞ اهلل ٚضيٓع ايٓاؽ َٔ ايعباز٠ ِٖٚ ايهؿاض :ايجاْٞ

ٚتػعٞ ؼي خطاب  ،طا٥ؿ١ َٔ ايهؿاض ؼاضب اغي٪َٓري  :ايجايح
. اغيػادس

ؾذا٤ت ٖصٙ اٯ١ٜ بصّ ايؿطٜل ايجايح، ٚزع٠ٛ ايؿطٜل ايجاْٞ أع٬ٙ إزي  
عسّ قاناتِٗ، ٚسح اغي٪َٓري ع٢ً ايكدل ٚتبؿطِٖ سيا ًٜشل ايهؿاض َٔ 

                                                           

. 45غٛض٠ ايبكط٠ (1) 
. 119غٛض٠ آٍ عُطإ(2) 
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يٝهٕٛ َٔ إعذاظ ْعٍٚ اٯ١ٜ ايكطآ١ْٝ أْٗا ناغيڀط ٜٓتؿع َٓ٘  ايعصاب ا٭يِٝ

. ؼي ايسْٝا  ايدل ٚايؿادط
َع ٚضٚز ٖصا ايًؿغ ؼي  (َٚٔ أظًِ ػئ َٓع اغيػادس)ٍ اٯ١ٜٚمل تل

َٚالَ ُرجَبِشُؽَُّٚ٘ ََٚأُْٔزُْ َػبِوُفَْٛ طقاٍ تعازي ،آٜتري َٔ ايكطإٓ

طًل ٚاغيكٝس ؼي ايكطإٓ َٔ امل (اغيػادس)يؿغٚٚضز ، (1)صِ ٟ اٌَّْكَبخِعِ 
ٚاغيكٝس ٚإٔ اغيطاز َٔ اغيػادس ٖٞ َػادس اهلل بًشاظ ايتؿػرل ايصاتٞ 

. (2)صََٚأَّ اٌَّْكَبخَِع َّللَِِّ طٕ، قاٍ تعازييًكطآ
قـ اغيػادس بأْٗا هلل ؼي اٯ١ٜ قٌ ايبشح سذ١ ٚإ٫ إٔ تكٝٝس ٚ

ؾس٠ ايعًِ ٚتأنٝس ع٢ً ايهؿاض، يصا دا٤ت خاشي١ اٯ١ٜ بإْصاضِٖ، 
ٚاٯخط٠،  ٚايتعسٟ ؼي ؽطٜب اغيػادس بإٔ ٜأتٞ ايعكاب عًٝ٘ ؼي ايسْٝا

. ؾاـًٛز ؼي ايٓاضاٯخط٠ دٌ، ٚأَا ؼي أَا ؼي ايسْٝا ؾاـعٟ ايعا
: ؼي اٯ١ٜ ٚدٖٛاڄ اغيصنٛضٚحيتٌُ اـعٟ 

ًٜشل ايؿطز ايٛاسس َِٓٗ َٔ اـعٟ ع٢ً مٛ ايكه١ٝ  َا :ا٭ٍٚ
. ايؿدك١ٝ
. ايعاّ ايصٟ ًٜشل بايهؿاض نأ١َ أٚ أٌٖ ١ًَايٓٛعٞ اـعٟ  :ايجاْٞ

يؿدك١ٝ، ايعٓٛإ اؾاَع، ٚإضاز٠ اـعٟ ع٢ً مٛ ايكه١ٝ ا :ايجايح
. ٚايٓٛع١ٝ

يكبض ؾعٌ ايهؿاض، ٚتعسٟ سٝض ٖٛ ا٭خرل ٭قاي١ اٱط٬م، ٚٚايل 
ظًُِٗ ٚسلٛي٘ يًٓؿؼ ٚايػرل، إش إٔ ايهاؾط َِٓٗ بتعسٜ٘ ع٢ً اغيػادس 

َٔ ايهؿاض ايصٜٔ ٜؿاضنْٛ٘ ايؿعٌ ٚا٭ثِ ٜٚعًِ  ٜٙعًِ ْؿػ٘ ٚأقشاب
. اغي٪َٓري ٚاغيػادس

اٌزفك١ؽ اٌػارٟ 

                                                           

. 187غٛض٠ ايبكط٠ (1) 
. 18غٛض٠ اؾٔ(2) 
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ٍ يتٌٜٗٛ ٚبٝإ قبض ايؿعٌ ٖٟٛيؿطط ٚأؾعٌ ايتإبتسأت اٯ١ٜ بإغِ ا
يٛدٛٙ ايعًِ، ٖٚٛ َٔ  ضٚاؾٓا١ٜ بايتعسٟ ع٢ً اغيػادس، ٚيٝؼ َٔ سل

ايهًٞ اغيؿهو ايصٟ ٜهٕٛ ع٢ً َطاتب َتؿاٚت١ ؼي ايؿس٠ ٚايهعـ، ٚايهٝل 
ٚايػع١، ؼي اغيهإ ٚايعَإ ٚا٭ؾطاز نُا إٔ ايعًِ ْٛع َؿاع١ً ؾٝ٘ ث٬ث١ 

: أططاف
. ملايعا :ا٭ٍٚ
عيؼ َطات ؼي ايكطإٓ مل ٜطز  (ظامل)، ٚؼي سري ٚضز يؿغاغيعًّٛ :ايجاْٞ

قاٍ ، ايعامل ٜٓعٍ ا٭ش٣ ٚايهطض بٓؿػ٘ أٜهاځ  ٕؾٝ٘، ٭ (َعًّٛ)يؿغ
. (1)صَِِْٚٓ ُغؼ٠َِِّّزَِّٙب ُِسِْكٌة َٚظَبٌٌِة ٌَِْٕفِكِٗ ُِج١ٌِة طتعازي

 (ظًُٕٟٛٴ)بكٝػ١ اغيبين يًُذٍٗٛ أضبع َطات ٚ (تٴعًُٕٛ)ٚٚضز يؿغ
ََِٚب طنُا ؼي قٛي٘ تعازي (٫)عيؼ عؿط٠ َط٠، ٚنًٗا َع ٚضٚز سطف ايٓؿٞ

ُرِٕفُمٛا ِِْٓ ض١ٍَْؽ ٠َُٛ َّ ا١ٌَِْىُُْ ََٚأُْٔزُْ الَ 

، ٚؾٝ٘ ْهت١ ٖٚٞ إٔ ايسْٝا ؼي اؿكٝك١ ٖٞ ايعسٍ ٚاؿل ٭ْٗا (2)صُرْظٍََُّْٛ 
، ٚإٔ (3)صٌََٚٝ ٍَِِّٗ ا٢ضَِؽُح َٚا ُْ طقاٍ غبشاْ٘، ًَو هلل عع ٚدٌ 

. ثاض ايعًِ تعٍٚ عٔ اغيعًّٛ ٚإٔ اهلل ٜجٝب٘ ع٢ً َا ًٜك٢ َٔ ا٭ش٣آ
. َٛنٛع ايعًِ :ايجايح

ٚقس ٜتشس اغيعًّٛ َٚٛنٛع ايعًِ، أَا ؼي ٖصٙ اٯ١ٜ ؾذا٤ ايعًِ ؼي اٯ١ٜ 
َتعسزاڄ إش ٜكع ايتعسٟ ع٢ً اغيػادس ٚع٢ً اغيػًُري طيٝعاڄ، يصا دعًت اٯ١ٜ 

ٚزٜاڄ قاب٬ڄ يًُٓع ػيا ٜسٍ ؼي َؿَٗٛ٘ ع٢ً قبٛشلا يٲعُاض اغيػادس أَطاڄ ٚز
ٚاٱزا١َ ٚايتعاٖس، ٚإشا نإ ايتعسٟ عًٝٗا أقبض ٚدٛٙ ايعًِ، ؾإٔ عُاضتٗا 

                                                           

. 113غٛض٠ ايكاؾات (1)

. 272غٛض٠ ايبكط٠  (2)

. 25غٛض٠ ايٓذِ  (3)
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َٔ أسػٔ ايكطٜات، يتهٕٛ ٖصٙ اٯ١ٜ زع٠ٛ يًُػًُري يبٓا٤ ٚإق٬ح اغيػادس 
    .       ٚب ايعباز٠ ؾٝٗانطٚت١٦ٝٗ أغباب إقا١َ ايك٠٬ ٚ

ٯ١ٜ بؿاض٠ زٚاّ بكا٤ اغيػادس عاَط٠ بايعبٸاز ٚاغيكًري، ٭ٕ ٚقـ ٚؼي ا 
ايصٜٔ ضيٓعٕٛ ايعباز٠ ؾٝٗا بأؾس ايعًِ ٚايتعسٟ أَاض٠ ع٢ً غطع١ إْتكاّ اهلل 

قٛي٘ عع ٚدٌ َِٓٗ، ٚدا٤ت ٖصٙ اٯ١ٜ إْصاضاڄ شلِ ٚدا٤ ؼي ٚقـ ايكطإٓ 
، (1) ص١َِٔٓ ١ٌُِِْٕػَؼ اٌَِّػ٠َٓ َظٍَُّٛا َُٚثلَْؽٜ ٌٍُِّْسْفِ طتعازي 

ٚاٯ١ٜ قٌ ايبشح َٔ َكازٜل اٱْصاض ؼي ايكطإٓ ٚأْ٘ ٜسٍ ؼي َؿَٗٛ٘ ع٢ً 
. (2)ايبؿاض٠

ْٗا ؾُٝع ايٓاؽ ٚيهٔ اٌٖٚ ايبؿاض٠ ؾٝ٘ خاق١ يًُػًُري، اؾٛاب ٫، ف
ايعاغيري سذبٛا عٔ أْؿػِٗ بإختٝاضِٖ تًكٞ ايبؿاض٠ ٚايؿطح بٗا، ٚاٱْتؿاع 

ظًِ، ٚيهٔ آٜات ايكطإٓ دا٤ت بايس٫ي١ ع٢ً َٓٗا، ٚمل تصنط اٯ١ٜ َتعًل اٍ
ََِٚب َظٍََُّٛٔب ٌََِٚىْٓ طقاٍ تعازي ،أْ٘ ظًِ ٚخػطإ يًٓؿؼ

. (3)صَوبُٔٛا َأُٔفكَُُْٙ ٠َْظٍَُِّْٛ 
ٚتبعح اٯ١ٜ ايػه١ٓٝ ؼي قًٛب اغي٪َٓري عٓس قٝاّ ايعاغيري بايتعسٟ ع٢ً  

ب٘ ؼي ايسْٝا ٚ٭ٕ اهلل عع ٚدٌ ٜعصبِٗ بػب ،اغيػادس ٭ْ٘ ظًِ ٭ْؿػِٗ
قاٍ  ،ٚاٯخط٠ َٚٔ ٚدٛٙ ايعصاب إْعساّ ايٛيٞ ٚايٓاقط ؼي ايسْٝا ٚاٯخط٠

ٍّي َٚالَ َِٔ ١ؽٍ طتعازي
، (4) صَٚاٌظَّبٌَُِّْٛ َِب ٌَُُْٙ ِِْٓ ٌَِٟٚ

ٕ قٌٝ ايكسض اغيتٝكٔ َٔ اٯ١ٜ أع٬ٙ إْعساّ ايٛيٞ ٚايٓاقط ؼي عامل اٯخط٠ ٚإ
شٙ اٯ١ٜ تتذ٢ً ؼي ايسْٝا بإٔ ّٜٚٛ اؾعا٤ ؾٗٛ قشٝض، ٚيهٔ ايؿٛاٖس ي٘

ٜكبض ايعامل ؼي ّٜٛ ٚي١ًٝ ؾذأ٠ عاد١ إزي ايٓاقط ؾ٬ جيسٙ، ٚإٕ ٚدسٙ ؾ٬ 

                                                           

. 12ا٭سكاف غٛض٠ (1) 
. 96مٕ غٛض٠ آٍ عُطإ ّ 126أْعط قإْٛ ايبؿط٣ ؼي َؿَٗٛٗا إْصاض، اؾع٤ اـام بتؿػرل اٯ١ٜ (2) 
. 57ايبكط٠ غٛض٠ (3) 
. 8ايؿٛض٣ غٛض٠ (4) 
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ٌَُُْٙ طٜػتڀٝع ايصب عٓ٘ ٫ٚ ٜكسض ع٢ً نؿاٜت٘ يصا قاٍ تعازي ؼي ٖصٙ اٯ١ٜ

. صِ ٟ اٌع١َُّْٔب ضِْؿٌة 
 َٚٔ اٱعذاظ ؼي يػ١ ايؿطط سلٍٛ اغيتشس ٚاغيتعسز ؼي اٱْصاض إش إٔ

: ايعًِ ؼي اغيكاّ ع٢ً ٚدٛٙ
. ايعًِ ع٢ً مٛ ا٫قه١ٝ ايؿدك١ٝ، ٚقٝاّ ؾطز ٚاسس ب٘ :ا٭ٍٚ
قٝاّ طياع١ ٚؾطق١ بايتعسٟ ع٢ً اغيػادس، َٚٓع أًٖٗا َٔ  :ايجاْٞ
. عُاضتٗا

قسٚض ا٭َط َٔ ؾدل ٚقٝاّ طياع١ بتٓؿٝص أَطٙ أَا طٛاع١ٝ  :ايجايح
. ٚعٔ ضنا بؿعً٘، ٚأَا عٔ إنطاٙ ٚعسّ ضنا

ِاَّ اٌلِّْؽنَ ٌَُظٌٍْة ط٤ت اٯٜات بصّ ايؿطى بكٛي٘ تعازيٚدا

قاٍ  ،، ٚأخدلت عٔ قطب اغيػؿط٠ َٔ ايٓاؽ إ٫ اغيؿطنري(1) صَػِظ١ٌة 
ِاَّ  ََّ الَ ٠َْغِفُؽ َأْْ ٠ُلَْؽنَ ِثِٗ ٠ََْٚغِفُؽ َِب ُظَْٚ طتعازي

 ،ؾٌٗ ايتعسٟ ع٢ً اغيػادس أؾس َٔ ايهؿط (2) صَغٌِهَ ٌَِّْٓ ٠َلَبءُ 
اؾٛاب ٫، ٚيهٓ٘ َٔ َكازٜل ايؿطى، ٚؾطع َٓ٘، ٚؾٝ٘ ز٫ي١ ع٢ً إٔ اغيػًِ 

.  ٫ حياضب اغيػادس ٚضيٓع اغيكًري َٓٗا، أٚ ٜكّٛ بٗسَٗا ٚخطابٗا
ؾإٕ قًت قس سكٌ َٔ بعض اغيػًُري ؼي ايتأضٜذ ٖسّ يًُػادس، َٚٓع  

يك٠٬ اغي٪َٓري َٔ زخٛشلا َٚٔ ايٓاؽ َٔ ٜكّٛ بايتعسٟ عًِٝٗ أثٓا٤ أزا٤ ا
طياع١ ٚؼي اغيػذس، ٚاؾٛاب إٕ ٖصا ايؿعٌ شْب ٚإثِ ععِٝ، ٚيهٓو تط٣ 
ايصٟ ٜكّٛ ب٘ ٜػع٢ ؼي عُاض٠ َػادس أخط٣ ٜٚتعاٖسٖا، ٜٚطدع ا٭َط إزي 

اـ٬ف ٚاـك١َٛ، ٖٚٛ َ٪قت ٚغطعإ َا ٜعٍٚ َٚع ٖصا ؾأْ٘ ٜػتشل 
. ايصّ
عٔ اغيػادس ٖٚصٙ اٯ١ٜ إْصاض يؿاعً٘ أٜهاڄ ٚزع٠ٛ ي٘ يًهـ عٔ ايتعسٟ  

َڀًكاڄ ٭ْٗا يٝػت ًَهاڄ يڀا٥ؿ١ أٚ قب١ًٝ ٚإْتُا٤ ككٛم َٔ بًس َٚصٖب 
                                                           

. 13يكُإ غٛض٠ (1) 
. 48ايٓػا٤ غٛض٠ (2) 
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اغيًو ناؾ١ ٱؾاز٠ اٱ ؼي عا٥سٜتٗا ًَو هلل٭ٕ اٯ١ٜ أخدلت إٔ اغيػادس 

٠َبَثِٕٟ  َظََ ضُُػٚا ِؾ٠ََٕزىُُْ طقٛي٘ تعازي ٚضز ٚٚاٱختكام، 

غيػادس َڀًكاڄ ٚعسّ ايتعسٟ يًس٫ي١ ع٢ً ايعٓا١ٜ با(1) صِػَْٕع ُوِّ َِكْدِعٍ 
باغيػًُري ٖٚٛ ؾطز  نطاضٱبككس ا اإ٫ إٔ ٜهٕٛ ايصٟ ٜبين َػذس عًٝٗا
. ْازض

ِٖ : قاٍ {ٚايصٜٔ اؽصٚا َػذساڄ نطاضاڄ}ٚعٔ إبٔ عباؽ ؼي قٛي٘ تعازي
ابٓٛا َػذسنِ : أْاؽ َٔ ا٭ْكاض ابتٓٛا َػذساڄ ؾكاٍ شلِ أبٛ عاَط

، ؾإْٞ شاٖب إزي قٝكط ًَو ايطّٚ ٚاغتُسٚا سيا اغتڀعتِ َٔ ق٠ٛ ٚغ٬ح
ؾآتٞ ظٓسٙ َٔ ايطّٚ ؾأخطز قُساڄ ٚأقشاب٘ ؾًُا ؾطغٛا َٔ َػذسِٖ أتٛا 

قس ؾطغٓا َٔ بٓا٤ َػذسْا ؾٓشب إٔ : ٚغًِ ؾكايٛاٚآي٘ ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ 
. (2)({٫ تكِ ؾٝ٘ أبساڄ}تكًٞ ؾٝ٘ ٚتسعٛ بايدلن١ ؾأْعٍ اهلل

ؾاض ايصٟ ٜتعسٕٚ ع٢ً اغيػادس ٭ْٗا ٚاٯ١ٜ دا٤ت إْصاضاڄ ٚٚعٝساڄ يًو
قاٍ عباز٠ اهلل عع ٚدٌ، ٚظدطاڄ عٔ بك١ٝ قاضب١ اغيػًُري، ٚعٔ قا٫ٚت 

َٓع إْتؿاض اٱغ٬ّ، يكس خًل اهلل عع ٚدٌ ايٓاؽ َٔ أدٌ عبازت٘ قاٍ 
، (3)صََِٚب َضٍَْمُذ اٌْدَّ َٚاإِلٔفَ ِاالَّ ١ٌَِْؼجُُعِْٚ طتعازي

ٙ ٚإضازت٘ ؾٝأتِٝٗ ايعصاب حياضبٕٛ اهلل ؼي َؿ٦ٝت ٚايصٜٔ ٜتعسٕٚ ع٢ً اغيػذس
. ا٭يِٝ
غبع َطات ؼي ايكطإٓ، ٚدا٤ غكٛم ايهؿاض  (خعٟ ؼي ايسْٝا)ٚضز يؿغٚ

ايصٜٔ ٜؿػسٕٚ ؼي ا٭ضض َٚا ٜػتشكْٛ٘ َٔ ايعكاب ايعادٌ بكٛي٘ 
ِأََّّب خََؿاُء اٌَِّػ٠َٓ ٠ُسَبِؼُثَْٛ  ََّ ََٚؼقٌَُُٛٗ طتعازي

. (4)صٞ ا َْؼِ  َ كَبًظا َأْْ ٠َُمزٍَُّٛا٠ََٚكَْؼَْْٛ  ِ 
                                                           

. 31ا٭عطاف غٛض٠ (1) 
 .5/160ايسض اغيٓجٛض (2)
. 56ايصاضٜات غٛض٠ (2) 
. 33اغيا٥س٠ غٛض٠ (3) 
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اغي٪َٓري َٔ زخٍٛ اغيػادس، ٚايػعٞ ؼي َٓع ٜٚؿٝس اؾُع بري اٯٜتري إٔ  
خطابٗا، َٔ قاضب١ اهلل ٚضغٛي٘، َٚٔ ايؿػاز ؼي ا٭ضض، ٚعٓسَا أخدل اهلل 

َأَردَْؼًُ ِ ١َٙب َِْٓ طاغي٥٬ه١ بأْ٘ داعٌ ؼي ا٭ضض خًٝؿ١ قايٛا

. (1) صا ٠ََٚكِْفهُ اٌعَِِّبءَ ٠ُْفِكُع ِ ١َٗ 
ؾُٔ عًِ  (إْٞ أعًِ َا٫ تعًُٕٛ)ؾذا٤ اؾٛاب َٔ عٓس اهلل عع ٚدٌ

: اهلل عع ٚدٌ ؼي اغيكاّ ٚدٛٙ
. ٚدٛز اغيػادس ؼي ا٭ضض يًعباز٠ :ا٭ٍٚ
إتكاف اغيػادس بأْٗا هلل عع ٚدٌ، ٚؾٝ٘ إخباض ي٥٬ًُه١ بإٔ  :ايجاْٞ

بٌ تتكّٛ بايعباز٠، ٖٚٞ قٌ خ٬ؾ١ اٱْػإ ؼي ا٭ضض يٝػت َڀًك١، 
. ايعباز٠ ٚايػذٛز ًَٚو ٚإختكام هلل عع ٚدٌ

. ػصب اغيػادس ايٓاؽ يًعباز٠، ٚتصنطِٖ باهلل عع ٚدٌ :ايجايح
. َٔ عًِ اهلل عع ٚدٌ ٚدٛز أ١َ تعبس اهلل، ٚتتعاٖس اغيػادس :ايطابع

إٕ اهلل عع ٚدٌ ٜٓتكِ َٔ ايصٜٔ ٜػعٕٛ ؼي خطاب اغيػادس،  :اـاَؼ
. اٱْتكاّ عادٌ ؼي ايسْٝا، ٚآدٌ ؼي اٯخط٠ٖٚصا 

َٔ عًِ اهلل عع ٚدٌ ف٤ٞ ٖصٙ اٯ١ٜ ٱْصاض ايعاغيري، ٚبعح  :ايػازؽ
. ايػه١ٓٝ ؼي قًٛب اغيػًُري

تبري اٯ١ٜ سكٝك١ ٖٚٞ عذع ايعاغيري عٔ ؽطٜب اغيػادس ٭ٕ اهلل  :ايػابع
، قاٍ عع ٚدٌ جيعًِٗ عادعٜٔ عٔ َٛاق١ً ٖصا ايتعسٟ ٚايتدطٜب

ْٛ َوؽَِٖ طعازيت ٠ََْٚؤَثٝ  َُّ ِاالَّ َأْْ ٠ُِزَّ َُٔٛؼُٖ ٌََٚ

. (2)صاٌْىَبِ ُؽَْٚ 
ِٓ غب٠بد ا٠٢خ 

: ؼي اٯ١ٜ َػا٥ٌ
ع٢ً اغيػادس بًػ١ اٱْصاض ٚايٛعٝس  ٟايعدط عٔ ايتعس :ا٭ٚزي

                                                           

. 30ايبكط٠ غٛض٠ (4) 
 .32غٛض٠ ايتٛب١ (2)
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. يًهؿاض

بعح اغيػًُري إزي ايكدل ٚايتك٣ٛ، َٔ غرل إٔ ٜتعاضض َع  :ايجا١ْٝ
ٚايسؾاع عٓٗا ٭ْ٘ َٔ ا٭َط  بعُاض٠ اغيػادس ٚايصٚظا٥ؿِٗ ببٓا٤ ٚ

. باغيعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ اغيٓهط، ٚاؾٗاز ؼي غبٌٝ اهلل
بٝإ قبض ايتعسٟ ع٢ً اغيػادس ؾكس ٜعٔ ؾطٜل َٔ اغيػًُري  :ايجايج١

ٚأقٌ  أَط أز٢ْٚطٛا٥ـ َٔ ايٓاؽ إٔ ايتعسٟ ع٢ً اغيػادس ٚايعبازات 
. ْريظًُاڄ ٚأش٣ َٔ ايتعسٟ ع٢ً أؾدام اغي٪ّ

تكٝٝس عٌُ ايهؿاض ـطاب اغيػادس سيطتب١ ايػعٞ ؼي خطابٗا،  :ايطابع١
ٚؾٝ٘ إعذاظ قطآْٞ ٭ٕ ايػعٞ ؼي اـطاب أعِ َٔ ٚقٛع اـطاب، ؾًِ 

بٌ شنطت ايػعٞ، ٚؾٝ٘ ْهت١ ٖٚٞ تطتب  (ٚقاّ غطابٗا) تكٌ اٯ١ٜ
ٕ مل حيكٌ ي٘ أثط ؼي ايٛاقع اـاضدٞ، ؾٝاتٞ إايعكاب ع٢ً ٖصا ايػعٞ ٚ

ظٟ ايسْٟٝٛ ٚايعصاب ا٭خطٟٚ يًهاؾط ايصٟ ٜبصٍ دٗسٙ ؼي خطاب اخل
. اغيػادس َٚٓع عُاضتٗا بايعباز٠ ٚايك٠٬

. إبت٤٬ ْؿٛؽ ايهؿاض بايؿعع ٚاـٛف ؼي ايسْٝا ٚاٯخط٠ :اـاَػ١
أَط ٖٛ َٔ اـعٟ ايصٟ تصنطٙ اٯ١ٜ، اؾٛاب ٫، بٌ خٛؾِٗ ٌٖٚ 

َِب َوبَْ ٌَُُْٙ طازيٚعكٛب١ ٚإبت٤٬ آخط ٜكٝب ايهؿاض، ؾكٛي٘ تع

، غرل اـعٟ ايصٟ ٜكٝبِٗ ؼي صَأْْ ٠َْعُضٍَُٛ٘ب ِاالَّ ضَبِ ِف١َٓ 
ايسْٝا، ٚغرل ايعكاب ايصٟ ًٜكْٛ٘ ؼي اٯخط٠، يٝهٕٛ ا٭ثط ٚا٭ش٣ ايصٟ 

ًٜشل ايهؿاض يتعسِٜٗ ع٢ً اغيػادس نبرلاڄٶ ٚؾسٜساڄ، بُٝٓا ٜهٕٛ ع٢ً 
َٔ ٜعٌُ  }غيا ْعيت  :ٜط٠ قاٍٚعٔ أبٞ ٖط،  يٮدط ٚايجٛاب باڄااغيػًُري ب

ؾل شيو ع٢ً اغيػًُري ، ٚبًػت َِٓٗ َا ؾا٤ اهلل ،  {غ٤ٛاڄ جيع ب٘ 
غسزٚا :  ٚغًِ ؾكاٍٚآي٘ ؾؿهٛا شيو إزي ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ 

ٗٳا ،  ٚقاضبٛا ، ؾإٕ ؼي نٌ َا أقاب اغيػًِ نؿاض٠ ، ست٢ ايؿٛن١ ٜٴؿٳانځ
ٜا ضغٍٛ : بهٝٓا ٚسعْا ٚقًٓا :  ٚؼي يؿغ عٓس ابٔ َطزٜٚ٘ ،ٚايٓهب١ ٜٓهبٗا

أَا ٚايصٟ ْؿػٞ بٝسٙ إْٗا يهُا :  قاٍ ،اهلل َا أبكت ٖصٙ اٯ١ٜ َٔ ؾ٤ٞ
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ْعيت ، ٚيهٔ أبؿطٚا ٚقاضبٛا ٚغسزٚا ، إْ٘ ٫ ٜكٝب أسس َٓهِ َٔ 
ـٸ ض اهلل بٗا خڀ٦ٝت٘ ، ست٢ ايؿٛن١ ٜؿانٗا أسسنِ ؼي َكٝب١ ؼي ايسْٝا إ٫ ن

. (1) قسَ٘
قاب ايعادٌ يًهؿاض ٖٚٛ اـعٟ، ٚيٝؼ َٔ سكط بٝإ ايع : ايػازغ١

غيٛنٛع٘ ٚنٝؿٝت٘، ٚؾٝ٘ ؾاٖس ع٢ً إٔ اهلل عع ٚدٌ مل ٜذلى ايٓاؽ 
ٚؾأِْٗ ؼي ايسْٝا، ؾٗٛ غبشاْ٘ ايصٟ خًكِٗ ٜٚطظقِٗ، ٤ٜٞٗٚ أغباب 

أعسا٤  ََٞٚكسَات غًب١ اٱضيإ، ٚضدشإ نؿ٘ اشلس٣ ٚايك٬ح، ٜٚط
عادعٜٔ عٔ اٱغتُطاض اٱغ٬ّ بايهعـ ٚايٖٛٔ ايصٟ جيعًِٗ 

. سيشاضبت٘
شلا ٚغطٚضٖا َٔ َه١ ّٜٛ بسض ٚأسس ٚيكس ظسؿت قطٜـ غٞ

ٚتعڀٌٝ  ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِٚا٭سعاب ٜطٜسٕٚ قتٌ 
َػادس اهلل، َٚٓع اغي٪َٓري َٔ ايك٠٬ ٚايصنط ؾتؿكٌ اهلل عع ٚدٌ 

قاٍ ، غيري بٕٛ عٔ اغيؼ٥ه١ َٔ ايػُا٤ ٜسؾعٕٛ ايهؿاض ٜٚصٚأْعٍ اغي٬
ْٓ ٠َىِْف١َىُُْ َأْْ ٠ُِّعَُّوُْ َؼثُّىُُْ ِثثالََثِخ  الَ ٍ طتعازي أٌََ

. (2) صِِْٓ اٌَّْالَِ ىَخِ 
ايٛعٝس بايعكاب ؼي اٯخط٠ يًهؿاض ٚٚقـ ايعكاب ايصٟ  :ايػابع١

ًٜكْٛ٘ ّٜٛ ايكٝا١َ بأْ٘ عصاب ععِٝ، َٚع إٔ اغيطاز َٔ ايعصاب ٖٛ 
ٚٚقؿت٘ بايععِٝ يبٝإ ندلٙ ضت ايعصاب اـًٛز ؼي ايٓاض إٔ اٯ١ٜ شى

. ٚنطضٙ
ايهؿط  ِٖإختٝاض بػببٌٖٚ ؾٝ٘ إؾاض٠ إزي إغتشكاقِٗ اـًٛز ؼي ايٓاض 

٭ٕ ايعًِ بايتعسٟ ع٢ً اغيػادس ؾطع ي٘، اؾٛاب ٫ زيٌٝ عًٝ٘، ٭ٕ 
ايعكاب ؼي ٜٚؿب٘ ْٛع ٬َظ١َ بري ؾس٠ ايعًِ ؼي ايسْٝا ٚععِ  اٯ١ٜ تبري َا

. اٯخط٠
                                                           

. 2/256ايسض اغيٓجٛض  (1)
. ٠124 آٍ عُطإ غٛض(2) 
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 اٌزفك١ؽ

َظ ــاجِ ــَع َِفَ ــََِْٚٓ َأْظٍَُُ َِِّّْٓ ََِٓ  طقٛي٘ تعازي 

 ص َِّ َأْْ ٠ُْػَوَؽ ِ ١َٙب اقُُّْٗ 
ؼي يًُػادس ْعي١ ايطؾٝع١ ؾعٌ تؿهٌٝ ٜسٍ ع٢ً اغيبايػ١ ٚاملأاظًِ 

اٯ١ٜ ؼي َؿَٗٛٗا ع٢ً نطٚض٠ تسٍ ٚ ،َٚهاْتٗا ؼي ايعباز٠ق٬ح ايٓاؽ 
م ع٢ً عُاضتٗا ٚاعُاضٖا بايٓػو ٤٬ٜ اغيػادس عٓا١ٜ خاق١ ؼي اؿطإ

ٚايعباز٠ ؾ٬ غطاب١ إ تطز ايٓكٛم اغيػتؿٝه١ بؿإٔ بكا٤ اغيػادس 
. ٚاؿح ع٢ً تعاٖسٖا ٚاحملاؾع١ عًٝٗا

َٔ ب٢ٓ َػذساڄ ؼي : "عٔ ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِٚؼي اـدل 
ايسْٝا اعڀاٙ اهلل بهٌ ؾدل َٓ٘ َػرل٠ اضبعري ايـ عاّ َس١ٜٓ َٔ شٖب 

. (1)"ٚزض ٜٚاقٛت ٚظَطز ٚظبطدس ٚي٪ي٪ ٚؾه١
ؼي باب ا٭سهاّ ايؿك١ٝٗ باب خام ٜتعًل باغيػا٥ٌ اـاق١ ٚ

باغيػادس َٔ د١ٗ اغتشباب ايك٠٬ ؾٝٗا بايٓػب١ يًطداٍ خكٛقاڄ داض 
س١ ٚفاٚض٠ َٔ ٫ حيهط ##اٚض٠ َٚٓاى##٠ َ٪ان١ً َٚـ##اغيػذس، ٚنطاٙ

ث٬ث١ ٜؿهٕٛ ازي اهلل : "ّاغيػذس، ٚعٔ اٱَاّ دعؿط ايكازم عًٝ٘ ايػ٬
ٖاٍ، ##عع ٚدٌ َػذس خطاب ٫ ٜكًٞ ؾٝ٘ اًٖ٘، ٚعامل بري ز

. (2)"ف َعًل قس ٚقع عًٝ٘ ايػباض ٫ ٜكطأ ؾٝ٘#َٚكض
نُا ٚضز تؿهٌٝ خام يًُػذس اؿطاّ ٚاغيػذس ايٓبٟٛ ؼي خكٛم 

ق٠٬ ؼي : ايك٠٬ ؾُٝٗا، قاٍ ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ
ٖٚٛ  "ا٫ اغيػذس اؿطاّ غٛاٙ َأَ أيـ ق٠٬ ؼي َػذسٟ ٖصا أؾهٌ

اغيطٟٚ عٔ دابط ٚدبرل بٔ َڀعِ ٚاٱَاّ ايكازم، ٚأخطز إبٔ َاد١ 
ق٠٬ ايطدٌ : ٚغًِ ٚآي٘ قاٍ ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘  :عٔ أْؼ قاٍ

ؼي بٝت٘ بك٠٬ ، ٚق٬ت٘ ؼي َػذس ايكبا٥ٌ غُؼ ٚعؿطٜٔ ق٠٬ ، 
                                                           

.  4َٔ ابٛاب اسهاّ اغيػادس اؿسٜح  8ايٛغا٥ٌ باب  (1)
. 2/41غٛض٠ عاض ا٭ْٛاض  (2)
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ٙ غُػُا١٥ ق٠٬ ، ٚق٬ت٘ ؼي اغيػذس ٚق٬ت٘ ؼي اغيػذس ايصٟ جيُع ؼي
ا٭قك٢ غُػري أيـ ق٠٬ ، ٚق٬ت٘ ؼي َػذسٟ غُػري أيـ ق٠٬ ، 

، ٚأخطز ايبعاض عٔ عا٥ؿ١ (1)ٚق٬ت٘ ؼي اغيػذس اؿطاّ سيا١٥ أيـ ق٠٬
أْا خامت ا٭ْبٝا٤ ، َٚػذسٟ خامت َػادس ا٭ْبٝا٤ ، أسل  :قاٍعٓ٘ 

. اغيػذس اؿطاّ ، َٚػذسٟ :  اغيػادس إٔ ٜعاض ، ٚتؿس إيٝ٘ ايطٚاسٌ
ق٠٬ ؼي َػذسٟ أؾهٌ َٔ أيـ ق٠٬ ؾُٝا غٛاٙ َٔ اغيػادس إ٫ 

ٚمٛٙ َٔ ايٓكٛم ػيا ٜسٍ ع٢ً َا شلصٜٔ اغيػذسٜٔ  ،(2)اغيػذس اؿطاّ
. ٚؾإٔ ؼي غٓٔ ايؿطٜع١غا١َٝ  ضتب١ّ َٔ

إ اسهاَاڄ خاق١ تتعًل باغيػذسٜٔ َٔ زٕٚ اغيػادس ا٭خط٣ َٓٗا 
اؾٓب ٚاؿا٥ض ؾُع اْ٘ ٫ جيٛظ شلُا ايًبح ؼي اغيػادس َج٬ڄ َا خيل 

ؾإ َطٚضُٖا ٚادتٝاظُٖا شلا دا٥ع ا٫ اغيػذس اؿطاّ ٚاغيػذس ايٓبٟٛ 
 .ٚيٛ باٱدتٝاظ َاؾ٬ جيٛظ شلُا زخٛي٘

ٚاغيػذس اؿطاّ ي٘ خكٛق١ٝ تتعًل بهطٚض٠ َٔ نطٚضات ايسٜٔ 
ّٚ عيؼ َطات ٖٚٞ تٛد٘ اغيػًُري ي٘ َٔ طيٝع اما٤ ا٭ضض ؼي نٌ ٟ

٠ َٓاغو اؿر ؾٝ٘ ؾطٜضؾڀط َٔ ازا٤ ٚايٓٛاؾٌ،  باٱناؾ١ ازيؾطٜه١ 
زا٤ ق٠٬ اٱغتػكا٤ خاضز اغيس١ٜٓ أْٚسباڄ ٚعُاضت٘، ؾُج٬ڄ ٜػتشب 

.  ٫ ؼي َه١ نٞ ٫ خيًٛ ايبٝت اؿطاّ َٔ ايڀا٥ؿري ٚاغيكًريإ عُطإٚاٍ
اغيػًُٕٛ  ؾا٭ش٣ ٚاٱغا٠٤ اييت تٛد٘ يًُػذس اؿطاّ اصيا ٜطاز بٗا

غا٤تِٗ يًُػذس إأٟ مل تهٔ  صَِْٓ َأْظٍَُُ  ططيٝعاڄ ؾًصا قاٍ تعازي 
٫ ضيهٔ إ تٓبػط اغا٤تِٗ ع٢ً طيٝع اغيػادس اش إ ؾڀطاڄ ٚؾكط، 

اغيػًُري، َٚٓٗا اغيػذس  َٓٗا خاضز غٝڀط٠ ١ُٖٓٝٚ اغيؿطنري ؼي َسٕ
. اؾاَع َٚػذس ايكب١ًٝ َٚػذس ايػٛم ٚمٛٙ

يتعسز ٚاغيػذس اؿطاّ ي٘ قسغٝت٘ َٚهاْت٘ ؼي يػ١ اؾُع ع٢ً ا تسٍٚ
                                                           

. 2/286ايسض اغيٓجٛض  (1)

. 2/287ايسض اغيٓجٛض  (2)
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اٱغا٠٤ ايٝ٘ عسٚاْاڄ ع٢ً  ؼتػباٱغ٬ّ ٚؼي قًٛب ٚعكٝس٠ اغيػًُري يصا 

طيٝع اغيػًُري، ٖٚصا ايعسٚإ ٫ ٜكع بايهطٚض٠ ع٢ً ؾدل اغيػذس 
ضازٚا إ أطا٥ؿري ٚايعانؿري ٚاؿذاز ايصٜٔ ؾكس ٜهٕٛ َٛدٗاڄ يعُاضٙ ٚيٌ

ؾًِ  ،ْاظعري عازات اؾا١ًٖٝ ٚقٛاعس ايٛث١ٝٓ ٜسخًٛٙ بطزا٤ اٱغ٬ّ
ز ##زٟ اؾسٟ##ٜػتڀع اغيؿطنٕٛ َٔ قطٜـ ٚمِٖٛ ؼٌُ ٖصا ايٛاقع ايعكا٨

َٓاظٍ ا٭ضض ٜػتكط ؼي ؾڀط َٔ ٠ اٱغ٬ّ ٖٚٛ #ٚا بط٩ٟ##ٚمل ٜطض
. ز٠ ٚايػًڀإ ايجابت#ض ٚايعكٞ##بايؿو

ُٸاض بسذب ٚإ ععِ ايعًِ ؼي ٖصا اغيٓع ٜٓبع َٔ  ٜٛت اهلل َٓاؾع ع
ْؼ أ شيو ايصٜٔ َٓعِٖٛ، ؾكس ٚضز عٔ ع٢ً اٌٖ ا٭ضض طيٝعاڄ سيا ؼي

٭ِٖ  ٜكٍٛ اهلل تعازي أْٞ: عٔ ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ اْ٘ قاٍ
بأٌٖ ا٭ضض عصابا ؾإشا ْعطت إزي عُاض بٝٛتٞ ٚ إزي اغيتٗذسٜٔ ٚ إزي 

أٟ إ اغيػادس ، (1) اغيتشابري ؼي ٚ إزي اغيػتػؿطٜٔ با٭غشاض قطؾت٘ عِٓٗ
. يًدلن١ ضظي١ يًٓاؽ طيٝعاڄ َٚكسض

غببٛا ايهطض  ِٖ ؼي ؽطٜب بٝٛت اهلل ٜهْٕٛٛ قسبٗصا اغيٓع ٚغعٞ
، اٚ قٌ غعٛا ؼي ظٚاٍ غتشل ايعاغيٕٛ ايعصابٚإ ٚايب٤٬ ٭ٌٖ ا٭ضض

. اغياْع ٚاؿادب ايصٟ حيٍٛ زٕٚ ْعٍٚ ايب٤٬
ٚاثٝل ايػُا١ٜٚ ٖٞ َٔ املٚؾاٯ١ٜ اعِ َٔ إ تٓشكط باغباب ايٓعٍٚ 

بسٟ َٔ ايتعطض أٚؼصٜط  ْصاضإؼي ا٭ضض َٚٛنٛعٗا اغيػادس، ٖٚٞ 
قس ٫ جيس اغي٪َٕٓٛ س١ًٝ ؼي َٓع بعض ايصٜٔ ٚٚاٱغا٠٤ ازي اغيػادس، 

يهٔ جيب إ ٜعًُٛا  بعض أقكاع ا٭ضض ع٢ً اغيػادس ؼي  ٕعتسٟٚ
ضٜع١ اِْٗ انجط ايٓاؽ ظًُاڄ ؼي ا٭ضض ٭ٕ اعتسا٤ِٖ نإ ع٢ً عٓٛإ ايـ

ايػُا١ٜٚ ٚططٜل َطنات٘ تعازي، خكٛقاڄ ٚإ اٯ١ٜ تؿرل ازي ا٭قٌ َٔ 
. شيو ازي ايصٜٔ َٓعٛا شنط اهلل ؼي تًو اغيػادس َع بكا٥ٗا

ٚايصنط ايٛاضز ؼي اٯ١ٜ ٜؿٌُ ٚدٛٙ ايعباز٠ َٔ ايك٠٬ ٚايٓػو 
                                                           

. 2/227فُع ايبٝإ  (1)
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ٚايتػبٝض ٚقطا٠٤ ايكطإٓ ٚا٭شإ ا٫ع٬َٞ ٚايك٬تٞ، بٌ ٚاٱعتهاف 
. ايكَّٛٚا ؾٝ٘ َٔ 

، ؼكٝلايسضاغ١ ٚاٍ يعّغتتإ َٛنٛع ٖصٙ اٯ١ٜ ٜجرل ايسٖؿ١ 
ايسضاغ١ يبٝاْٗا اغيٓعي١ اييت يًُػادس ؼي اؿٝا٠ ايسْٝا ٚايٛدٛز اٱْػاْٞ 

باغيهاَري ايعاي١ٝ ٚاغيكاقس  ايعٓا١ٜ ٚايتشكٝلع٢ً غڀض ا٭ضض، 
ّ ٚٙ اٱعذاظ ؾٝٗا، ٚقس عطف ايعًِ ؼي عٌ##اغيػتكب١ًٝ شلصٙ اٯ١ٜ ٚٚز

ٟٚ ي٘ ٖٚٞ تعسٟ ايه٬ّ بعس٠ تعطٜؿات َتكاضب١ ٫ٚ ؽطز عٔ اغيع٢ٓ ايًؼ
غِ يٛنع ايؿ٤ٞ ؼي غرل َٛنع٘ ٚنٌ نطض ٫ ْؿع ؾٝ٘ إاؿس، َٚٓٗا اْ٘ 

. نطض، ٚاْ٘ ؾعٌ َا ْٗٞ عٓ٘اٍزؾع ٜ٪زٟ ازي ٫ٚ 
٫ٚبس إ ٚدٛٙ اغيٓع ٚايػعٞ ؼي خطاب اغيػذس ع٢ً َطاتب تؿهٝه١ٝ 

ب ٚاغيباؾط٠ ٚاي١ٝٓ ٚايععّ اٚ ايككس ٚػػس َتعسز٠ َٔ سٝح ايتػيب
ايؿعٌ ؼي اـاضز ثِ إ ايؿعٌ شات٘ ع٢ً زضدات َتؿاٚت١ ط٫ٛڄ ٚعطناڄ 

نجط َٔ َػذس، ٚيهٔ اؾُٝع نإ إٔ ٜعتسٟ ع٢ً ؾكس ٜهٕٛ ٖٓاى ّ
سيٓعي١ ا٭نجط ظًُاڄ بايٓػب١ شلصا ايعٌُ ػيا ٜسٍ ع٢ً دػاَت٘ ٚخڀٛضت٘ 

ٚيهٓ٘ ضيٓع اغيكًري َٔ ايسخٍٛ ؾٝ٘ اقٌ ؾايصٟ حياؾغ ع٢ً بٓا٤ اغيػذس 
ظًُاڄ َٔ ايصٟ ٜٗسَ٘، ٚيهٔ اٱثٓري َعاڄ اظًِ َٔ غرلِٖ ٭ٕ اٯ١ٜ 

 .ٚضزت ع٢ً مٛ اٱط٬م
 :ٚحيتٌُ ايعًِ ؼي اغيكاّ ٚدٖٛاڄ 

ظًِ ايصٜٔ ضيٓعٕٛ شنط اهلل ؼي اغيػادس أْؿػِٗ ، ٚتبٝٓ٘ اٯ١ٜ :  ا٭ٍٚ
 :َٔ دٗات 
اغيػادس ٚأَانٔ ايعباز٠ إ٫ ِٖٚ ؼي  ٫ ٜػتڀٝعٕٛ زخٍٛ: ا٭ٚزي 

 .ساٍ ؾعع ٚخٛف 
ؿٛم اـعٟ ؼي ايسْٝا سئ تعس٣ ع٢ً اغيػادس يٓؿط٠ ايٓؿٛؽ :  ايجا١ْٝ

َڀًكاڄ َٔ ايتعسٟ ع٢ً اغيػادس ، ٚاييت مل بأْٗا خاي١ٝ َٔ ايهطض 
 .ٚا٭ش٣ ع٢ً ايٓاؽ 
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يؿغ  َٚٔ أغطاض ٚضٚز، َا ٜٓتعط ايعاغيري َٔ ايعصاب ا٭يِٝ :  ايجايج١

إٔ قٓٛف ايب٤٬ ؾسٜس٠ َٚتعسز٠ ؾُٔ ايبشح ؼي آ١ٜ  (َٚٔ أظًِ )
َؿاِٖٝ اؾ١ًُ ايؿطط١ٝ ؼي اغيكاّ ايٛعٝس ٚاٱْصاض ٚايعًِ ؼي ايتعسٟ ع٢ً 

اغيػادس  
 
 

 صَٚقََؼٝ ِ ٟ ضََؽاثَِٙبطقٛي٘ تعازي 
غيڀًل اؾُع ٚا٭نجط باْٗا ٫ تؿٝس تطتٝباڄ،  صَٚقََؼٝطدا٤ت ايٛاٚ ؼي 

اغيػادس ع ايعًِ ٚؾست٘ ٜتعًل بهٌ َٔ َٓع شنط اهلل ؼي أٟ إ َٛنٛ
نايصٜٔ ٜكسٕٚ عٓ٘ اغيكًري ٚضيٓعِْٛٗ َٔ ايٛقٍٛ ايٝ٘ ٚايصٜٔ 

زم ##ٜكَٕٛٛ بتدطٜبٗا ٖٚسَٗا اٚ ٜؿعًٕٛ َا ٖٛ َكس١َ يصيو ٜٚل
ٕٚ َٓ٘ َا ٜٓشكط باي١ٝٓ َٔ ##ضابٗا، ٫ٚ ٜو##ع٢ ؼي ر##ْ٘ عٌُ ٚؽأ عًٝ٘
َ بقَْؼْٛا طبايػعٞ نُا ؼي قٛي٘ تعازي  ٕ تذلدٌ ازي اـاضزأغرل 

. (1)صاٌَِٝ ِغْوِؽ  َِّ 
٫ٚ ٜعين اٱغطاع ؼي اغيؿٞ ؾكط، نُا ٜؿٌُ ايصٜٔ ٜٛؾٕٛ بعُاض  

اغيػادس َٚٔ ؾٝٗا َٔ ايصانطٜٔ، با٫ناؾ١ ازي َٔ ٜػبب ؼي خطابٗا، نُا 
. ٚغع٢ ب٘ ازي ايٛايٞ اٟ ٚؾ٢ ب٘: ؼي قٛشلِ

ّ بٗصا ايتعسٟ ع٢ً اغيػادس، ٚاـطاب ٚؼي اٯ١ٜ تٛبٝذ ٚشّ غئ ٜكٛ
َٔ اقذلاب ): نس ايعُطإ ٜٚعين اشلسّ ٚتػ١ٜٛ ايبٓا٤، ٚؼي اؿسٜح

. (ايػاع١ اخطاب ايعاَط ٚعُاض٠ اـطاب
اشلسّ، ٚاغيطاز ب٘ َا خيطب٘ اغيًٛى َٔ : ايتدطٜب): ٚقاٍ ابٔ َٓعٛض

. (2)(ايعُطإ

                                                           

.  9غٛض٠ اؾُع١  (1)
. 1/347يػإ ايعطب  (2)  
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يـ ٜتعس٣ ع٢ً م٬يٞ غيا ؾٝ٘ َٔ ايٛعٝس يهٌ َوإٚؼي اٯ١ٜ اْصاض 
اغيػادس، إ ظًِ اغيػادس ٚعُاضٖا ع٢ً َطاتب تؿهٝه١ٝ َتؿاٚت١، َٚع 

ع٢ً َطاتب ايعًِ ػيا أ١ٜ ايكطآ١ْٝ ظعٌ ٖصا ايؿعٌ َٔ ٖصا دا٤ت اٯ
ٜعين ايتشصٜط َٔ قطف ٚدٛز َجٌ ٖصا ايعًِ ٚسكٍٛ از٢ْ َطاتب٘، 

يٛى امل َتٛد٘ ازي ؼي اٯ١ٜ ٚايعدط َٚهاَري اٱْصاض اـڀاب نُا إ
 نجط َٔ غرلِٖأ٭قڀاب ايصٜٔ بٝسِٖ اؿٌ ٚايعكس ٚايط٩غا٤ ٚاغيٮ ٚا
اٯ١ٜ سكا١ْ خاق١ يًُػادس ٚإ قٝاْتٗا ػعٌ ، ٚٚإزي ايٓاؽ طيٝعاڄ

ٚتطنٗا َؿتٛس١ ٚادتٓاب تعڀًٝٗا ٚظٝؿ١ نٌ اْػإ َػًُاڄ نإ اٚ غرل 
. َػًِ، سانُاڄ اٚ قهَٛاڄ

ٚايصٖاب، ٚايهػب،  ٚايػعٞ ٜأتٞ سيع٢ٓ ايعسٚ ٚاغيؿ٤ٞ ٚايككس،
ٚايعٌُ غٛا٤ نإ خرلاڄ اٚ ؾطاڄ، ؾهٌ َُٓٗا ٜكسم عًٝ٘ اْ٘ غعٞ، اش إ 

عس٠ ايكطإٓ ٜؿػط بعه٘ بعهاڄ ايػعٞ ٜهٕٛ ؼي ايك٬ح ٚايؿػاز، ٚع٢ً قا
ِأََّّب خََؿاُء  طسهاّ ٖصٙ اٯ١ٜ َٔ َكازٜل قٛي٘ تعازي أؾإ 

َػَْْٛ ِ ٟ ا َْؼِ  اٌَِّػ٠َٓ ٠ُسَبِؼُثَْٛ  ََّ ََٚؼقٌَُُٛٗ ٠ََٚفْ 

. (1)ص ...َ كَبًظا
ٜٔ شنطت٘ أٟ إ ٖصٙ ايكاعس٠ شلا ؾطٚع َٓٗا إ دعا٤ ٚسهِ ؾعٌ َع

ٚ اٱطياٍ اٚ ايتؿكٌٝ، ٖٚصا َٔ خط٣ ع٢ً ْضأآ١ٜ َع١ٓٝ ػسٙ ؼي آ١ٜ 
عذاظ ايكطإٓ ٚانتؿا٥٘ ايصاتٞ ٚإ نإ ٖصا اٱنتؿا٤ ٫ ٜتعاضض َع بٝإ إ

. ايػ١ٓ ٚتعهٝسٖا ٯٜات٘
غِ ا٫غتؿٗاّ ؼي اٯ١ٜ َٚٓڀٛقٗا َٚؿَٗٛٗا ٚايكطا٥ٔ إ إٖط ٚظا

اؾ١ًُ تتعًل باؾطاز ايعَإ ايڀٛي١ٝ ايج٬خ اغيانٞ ٚاؿانط ٚاغيػتكبٌ، 
٫ٚ زاعٞ ؿكط َهاَري اٯ١ٜ بٛقا٥ع غابك١ ؾكط، نتدطٜب غتٓكط 

َٓع َؿطنٞ ايعطب ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘  يبٝت اغيكسؽ اٚ
. ا٤ ٚايتعبس ؼي َه١ٚغًِ َٔ ايسع

                                                           

.  33غٛض٠ اغيا٥س٠  (1)
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ٚايٛقـ بؿس٠ ايعًِ َطنب َٔ أَطٜٔ، َٔ ايتعسٟ ع٢ً سط١َ 

اغيػادس، َٚٔ َٛنٛع ٖصا ايتعسٟ ٚاغباب٘ ْٚتا٥ذ٘، ؾاغيػادس يٝؼ ؾٝٗا 
ا٫ شنط اهلل سيع٢ٓ إ اٱغا٠٤ شلا تعسٟ ع٢ً ايصنط ٚايعباز٠، يصا ؾاْ٘ 

نطاَ٘ إيعّٚ غ١ يتٛنٝس اُٖٝت٘ ٚتعازي ْػب ايبٝت اؿطاّ يًصات اغيكس
َٚطَِّْٙؽ َث١ِْزٟ ٌٍِطَّبِ ِف١َٓ  طنطاّ ظا٥طٜ٘، قاٍ تعازي إٚ

. (1)صَٚاٌَْمبِ ١َِّٓ َٚاٌؽُّوَّغِ اٌكُّدُِٛظ 
ؾاٯ١ٜ قٌ ايبشح َكس١َ ٚعٕٛ ٚتػٌٗٝ يتڀٗرل ايبٝت اؿطاّ، 

ٚاؾُع بري اٯٜتري ٜؿٝس اؿح يتعاٖس ايبٝت ٚسؿع٘، ٚإ شنط ايبٝت 
يؿطز ا٭ِٖ ٚاـام ٚا٭زل٢ ؼي غًِ اغيػادس اؿطاّ ٚضز َٔ باب ا

. َٚطاتب ايؿطف بٝٓٗا، ٚا٫ ؾإٔ نٌ َػذس ًٜعّ تڀٗرلٙ
ٚاٯ١ٜ ؼي َؿَٗٛٗا زع٠ٛ يعسّ تعڀٌٝ اغيػادس ٚيعّٚ اغيٛاظب١ ع٢ً 

. ايك٠٬ ٚايصنط ؾٝٗا
زا٤ ايؿطا٥ض ؼي بٝت٘ أنًـ عٔ اضتٝاز اغيػادس ٚانتؿ٢ بَتٓع املإٚيٛ 

ٍ ٜهٕٛ َٔ ايصٜٔ ٚضز شَِٗ ؼي ٖصٙ اٯ١ٜ؟ َٔ غرل ع١ً اٚ عصض ؾ٘
اؾٛاب بايٓؿٞ َع تككرلٙ ْٚكل ثٛاب ٚادط ق٬ت٘ ٭ٕ اغيٓع ٜعين 

ايؿعٌ ايكبٝض اغيٓاؼي يًعازات ٚايكِٝ اغيتعاضؾ١ ٚاغيتٛد٘ ازي اغيػادس شاتٗا 
 اٚ اغي٪َٓري، ؾايعًِ اغيطاز ؼي اٯ١ٜ ؾعٌ ٜككس ب٘ ايػرل ٚاؿام ايهطض

 .ييب عٔ اغيػتشباتٚيٝؼ اٱَتٓاع ايؼ
 عِ َٔ ايك٠٬ ؾٝعينأ٭ٕ ايصنط  عذاظإٕ ٚضٚز اٯ١ٜ سيٓع ايصنط ؾٝ٘ إ

 :أَٛضاڄ
 .ايٓٗٞ عٔ تعڀٌٝ اغيػادس :ا٭ٍٚ 
 .ٚقات ايك٠٬أيعّٚ ؾتشٗا  :ايجاْٞ 

عسّ سكط ؾتشٗا باٚقات ايك٠٬ ؾكط ٭ٕ غاعات ايًٌٝ  :ايجايح 
 .ٚايٓٗاض طيٝعٗا تكًض ٚعا٤ ٚظطؾاڄ يًصنط

                                                           

.  125غٛض٠ ايبكط٠  (1)
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قا١َ سًكات ايسضؽ ٚزٚضات سؿغ ٚتطتٌٝ إَٔ ايصنط  :ابع ايط
. ايكطإٓ ؼي اغيػادس

ٚتعٗط اٯ١ٜ بس٫يتٗا ايته١ُٝٓ اؿذ١ ع٢ً ايعامل ٖٚٛ إ اغيػادس 
يؿدل  ظعاداڄإ٫ٚ ٜػبب  سساڄأٖٚٛ أَط ٫ ٜهط  ،يٝؼ ؾٝٗا ا٫ شنط اهلل

ا٤ اغيػادس ٕ اٯ١ٜ تكٍٛ يًعامل إ مل تػاِٖ ؼي بٔأاٚ ١ًَ، أٟ  ٚ طياع١أ
غيا ؾٝٗا َٔ ايصنط ايٓاؾع يًٓاؽ طيٝعاڄ ؾٝذب عًٝو إ ٫ تكّٛ بايتعسٟ 

.  عًٝٗا َٚٓع ايصنط ٚايك٠٬ ؾٝٗا
ُأٌَِْٚئهَ َِب َوبَْ ٌَُُْٙ َأْْ ٠َْعُضٍَُٛ٘ب طقٛي٘ تعازي 

 صِاالَّ ضَبِ ِف١َٓ 
ٜعٛز يًُػادس ع٢ً ايعاٖط، ٚساٍ  ص٠َْعُضٍَُٛ٘بطايهُرل ؼي 

 :ظَِٗ سري ايسخٍٛ ازي اغيػادس، ٚؼي اٯ١ٜ ٚدٛٙاـٛف ايصٟ ٬ٜ
بؿاض٠ يًُػًُري بايٓكط ٚعُاض٠ اغيػادس ٚاتٝإ اغيٓاغو  :ا٭ٍٚ 

ٚايك٠٬ ٚايصنط َٔ غرل قس اٚ َٓع ٚبايصات ؼي خكٛم اغيػذس 
َٴٓعٛا َٓ٘ ٚقسٸ اغيؿطنٕٛ ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘  اؿطاّ، ؾبعس إ 

غت يًٗذط٠ زخً٘ ايٓيب ٚاغيػًُٕٛ بعع ٚغًِ عاّ قًض اؿسٜب١ٝ غ١ٓ 
 .بعس عاَري
إ أٚي٦و ايصٜٔ ضيٓعٕٛ ٚخيطبٕٛ اغيػادس غٝسخًٕٛ شلا : ايجاْٞ 

ٚيهٔ يٝؼ بطزا٤ اشل١ُٓٝ ٚايتكطف اغيڀًل بٌ باـٛف َٔ بڀـ 
اغيػًُري ٚقس سكٌ شيو ؾع٬ڄ ٚدا٤ َتعكباڄ يكسِٖ ٖصا َٔ غرل تأخرل 

ن١ ٚقـ ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ؾؿٞ عاّ ايؿتض ٚؼي ؾتض ّ، َعتس ب٘ 
ٚغًِ ع٢ً باب ايهعب١ ٚقس ادتُع ايٓاؽ ي٘ ؼي اغيػذس ٚبعس إ شنط اهلل 

ٜا َعؿط قطٜـ َا تطٕٚ اْٞ : "عع ٚدٌ ٚاث٢ٓ عًٝ٘ ٚفسٙ ٚاْصضِٖ قاٍ
اشٖبٛا ؾاْتِ : خرلا، أر نطِٜ ٚابٔ أر نطِٜ، قاٍ: ؾاعٌ ؾٝهِ؟ قايٛا

 . (1)ايڀًكا٤
                                                           

. 2/411ايػرل٠ ايٓب١ٜٛ  (1)
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تسٍ ع٢ً إ تٛي١ٝ اغيػادس غتهٕٛ بٝس اغيػًُري ؾاٯ١ٜ ؼي َؿَٗٛٗا 

 :بٔ عبس اهلل قاٍ، ٚعٔ دابط ٚف ٫ ٜٴُٓعٛا ضيٓعٕٛ َٔ ايعباز٠ٚاِْٗ ؽ
ٚغًِ اغيػذس اؿطاّ ّٜٛ ؾتض َه١ َٚع٘ ٚآي٘ زخٌ ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ 

ككط٠ ٚيهٌ قّٛ قِٓ ٜعبسْٚ٘ ، ؾذعٌ ٜأتٝٗا قُٓاڄ قُٓاڄ ٜٚڀعٔ ؼي 
عكطٙ ، نًُا قطع قُٓاڄ أتبع٘ ايٓاؽ نطباڄ قسض ايكِٓ بعكا ثِ ٟ

بايؿ٪ٚؽ ست٢ ٜهػطْٚ٘ ٜٚڀطسْٛ٘ خاضداڄ َٔ اغيػذس ، ٚايٓيب ق٢ً 
ٚشيت ن١ًُ ضبو قسقاڄ ٚعس٫ڄ ٫ َبسٍ يهًُات٘  }اهلل عًٝ٘ ٚغًِ ٜكٍٛ 

. (1){ٖٚٛ ايػُٝع ايعًِٝ 
خٛؾِٗ ٖٓا قس ٜهٕٛ بػبب زخٛشلِ اغيػذس ٱقا١َ اؿذ١  :ايجايح 
عًِٝٗ، اٚ يط١ٜ٩ ا٫خ٬م ؼي عباز٠ اغيػًُري بتٛدِٗٗ ازي اهلل ٚايدلٖإ 

ؼي ق٠٬ اؾُاع١ َٚا ؾٝٗا َٔ َهاَري اـؿٛع ٚايٛسس٠ ٚايعع ٚثبات 
ايعكٝس٠، اٚ يسؾع اؾع١ٜ َٚا ٜكذلٕ بٗا َٔ ايكػاض شلِ ٚاش٫شلِ، بٌ 

ضيهٔ إ ٜهٕٛ َٔ َكازٜك٘ زخٍٛ ٚؾس ْكاض٣ لطإ ازي اغيػذس 
باؾع١ٜ عٔ خٛف َٔ زعا٤ ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ايٓبٟٛ ٚضناِٖ 

قاٍ ،  ٚغًِ ٚاٌٖ بٝت٘ نُا غٝأتٞ ؼي سسٜح اغيبا١ًٖ إ ؾا٤ اهلل
ْٛا َْٔعُع َأْثَٕبَءَٔب طتعازي اٌِْؼٍُِْ َ ُمًْ َرَؼبٌَ

ََٚأْثَٕبَءُوُْ َِٚٔكَبَءَٔب َِٚٔكَبَءُوُْ ََٚأُْٔفَكَٕب 
 .(2)صََٚأُْٔفكَىُُْ ُثَّ َٔجَْزًِْٙ 

ٚدا٤ت اٯ١ٜ بصنط إقاب١ ايعاغيري باـٛف ؼي ساٍ زخٍٛ اغيػادس 
ٖٚٛ َٔ باب اغيجاٍ ٚايؿطز ايكطٜب ٚاغيطاز أعُِ ٚاغيككٛز ْعٍٚ اـٛف 

ٱقساّ ع٢ً ايعٌُ ، ٚاـٛف ؼي اغيكاّ ؾٝ٘ ابِٗ ؼي عٓس اٱبتسا٤ بايؿعٌ ٚ
 :ٚدٛٙ 

 .اـؿ١ٝ َٔ اٱْتكاّ ٚايبڀـ بِٗ : ا٭ٍٚ 

                                                           

. 4/121ايسض اغيٓجٛض  (1)

. 61غٛض٠ آٍ عُطإ  (2)
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 .إ غًب١ اغي٪َٓري ظٔ ٚضدض: ايجاْٞ 
 .إزضاى اٱْػإ ؿكٝك١ ٖٚٞ أْ٘ ظا٥ٌ ٚاغيػادس باق١ٝ :  ايجايح
. ايؿعٛض بايصْب ٚايتًبؼ بايعًِ ؼي ايتعسٟ ع٢ً اغيػادس :   ايطابع

 
 

 صٌَُُْٙ ِ ٟ اٌع١َُّْٔب ضِْؿٌة طقٛي٘ تعازي 
عكٛب١ َٔ ٚٚعٝس يًهاؾطٜٔ َٚا ٜٓتعطِٖ ؼي اٯ١ٜ بؿاض٠ يًُػًُري 

عٓٛإ اشلٛإ أْ٘  ؿاظ تعازي ؼي اغيػادس ٚاـعٟ باهلل ضع٢ً َٓع شى
ٚايصٍ اصيا ٜهٕٛ ْتٝذ١ ٚاثطاڄ َذلتباڄ ع٢ً َا ٜتعطنٕٛ ي٘ َٔ اٱبت٤٬ َٚا 

. ًٜعَِٗ َٔ اؿذ١ ؾٝؿهشٕٛ ٜٚطنبِٗ اٱغتشٝا٤ ٚايكػاض
َٚٔ ٚدٛٙ اـعٟ َا اقاب بعهِٗ َٔ ايكتٌ ع٢ً اٜسٟ اغيػًُري، 

بٌ ي٘ َكازٜل عسٜس٠ َٓٗا ٖعضيتِٗ ِٖٚ ؾًٝؼ َٔ سكط شلصا اـعٟ 
طياع١ ٚؾ١٦ ؼي اغيعاضى نٗعضي١ اغيؿطنري ّٜٛ بسض ٚضدٛعِٗ خا٥بري ّٜٛ 
اـٓسم، ٚؼكل ايؿتض ؼي ؾٗط ضَهإ َٔ ايػ١ٓ ايجا١َٓ يًٗذط٠، َٚٓٗا 

 .زؾع اٌٖ ايهتاب اؾع١ٜ
: ٚؼتٌُ اٯ١ٜ ٚدٖٛاڄ

. ٜٔ عٔ اغيػادساٯ١ٜ إخباض عُا ًٜشل ايصٜٔ ٜكسٕٚ اغي٪َٔ :ا٭ٍٚ 
اٯ١ٜ إْصاض بٓعٍٚ ايعكاب اٱشلٞ بايعاغيري ايصٜٔ ضيٓعٕٛ  :ايجاْٞ 

عُاض٠ اغيػادس، ٜٚتذ٢ً ٖصا ايعكاب بكٝػ١ اـعٟ ايصٟ ٜتػؿاِٖ ؼي 
، ايعامل ايسْٝا ٖٚٛ بصات ايؿإٔ ٚايعع  ايسْٝا، ؾإ قًت قس ٜػازض

ٜات٘ أٚ ٚاؾٛاب إٕ اـعٟ ايصٟ ًٜشل ب٘ أعِ َٔ إٔ ٜهٕٛ ؼي أٜاّ ح
ٜتعًل بؿدك٘ َٚا سٛي٘، َٚٔ َكازٜل اـعٟ ايصٟ ًٜشك٘ ظٗٛض 

َُِٚٔؽ٠ُع َأْْ طقاٍ تعازي ،اغي٪َٓري ٚاغيٓسٚس١ شلِ ؼي عُاض٠ اغيػادس 
ََُّّٔ َػٍَٝ اٌَِّػ٠َٓ اقُْزْضِؼُفٛا ِ ٟ ا َْؼِ  ََٚٔدَْؼٍَُُْٙ 
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َٛاِؼِث١َٓ  . (1)صَأِ ًَّّخ ََٚٔدَْؼٍَُُْٙ اٌْ

ٜٚـ ٚٚعٝس ٚتتهُٔ ايتشسٟ بإٔ تتذ٢ً َعاْٞ اٯ١ٜ تذ :ايجايح 
اـعٟ ع٢ً ايعاغيري ؼي ايسْٝا، َٚكساقٗا اـاضدٞ ًٜشل ايعاغيري ْٛع 

. َٛاغا٠ يًُػًُري
 .٫ٚ تعاضض بري ٖصٙ ايٛدٛٙ ٚنًٗا َٔ َكازٜل اٯ١ٜ ايهطضي١

 صٌََُُْٚٙ ِ ٟ ا٢ضَِؽِح َػَػاةٌة َػِظ١ٌة طقٛي٘ تعازي 
عع إ اهلل : دعا٤ ظًُِٗ ٖصا، ؾإ قًت ٚعٝس بسخٛشلِ ايٓاضاٯ١ٜ 

نطّ َٔ إ ٜعاقب ؼي اٯخط٠ نُا دا٤ ؼي أٚدٌ اشا عاقب ؼي ايسْٝا ؾاْ٘ 
ْل قطآْٞ، ٚسكٍٛ اـٛف اعِ َٔ  اٯ١ٜ َٚهاَٝٓٗا: اؿسٜح، قًت

تعطنِٗ يًدعٟ ؼي ايسْٝا ٚايعصاب ؼي ٚايعكاب َٚا ٜتهُٓ٘ َٔ ايؿس٠، 
تًو ايكاعس٠، اٚ إ  اٯخط٠ خطز بايتدكل اٚ ايتدكٝل َٔ

ايهاؾطٜٔ غرل َؿُٛيري بٗا ٭ْٗا اَتٓإ ٚؽؿٝـ ْٚٛع ضظي١ خيتل بٗا 
اغيػًُٕٛ ٖٚٛ ا٭ق٣ٛ، ٚا٫ ؾإ ايهاؾط ايصٟ حياضب ا٫غ٬ّ سُٝٓا ٜكتٌ 

 ٚؼي اغيعطن١ ٜهٕٛ َكرلٙ ازي ايٓاض ب٬ خ٬ف ؼي شيو ٚايكتٌ عكٛب١ ٚٙ
. َكرلٙ اـًٛز ؼي ايعصاب اؾس ٚدٛٙ اـعٟ تًو ؼي ايسْٝا َٚع ٖصا ؾإ

ٚاٯ١ٜ ٚعٝس ٚؽٜٛـ ٚسذ١ ٚاْصاض يًهاؾطٜٔ ٚايصٜٔ ٜتعسٕٚ ع٢ً 
سطَات اهلل ؼي اغيػادس، ٖصا ؼي اغيٓڀٛم اَا اغيؿّٗٛ ؾاْٗا ؽؿٝـ عٔ 

. اغي٪َٓري ٚغه١ٓٝ شلِ ٚاخباض اشلٞ بإ يًُػذس سكا١ْ ٚٚاق١ٝ
ثسث ثالغٟ اػدبؾٞ 

عس٠ َعإ ؾكس ٚضزت ؼي شّ  ؼي صََِْٚٓ َأْظٍَُُ طدا٤ قٛي٘ تعازي
ََِْٚٓ  طايهصب ع٢ً اهلل َٚا ؾٝ٘ َٔ ععِٝ ايهطض قٛي٘ تعازي َٓٗا 

ٖٚٛ انجطٖا  (2) ص َأْظٍَُُ َِِّّْٓ اْ َزَؽٜ َػٍَٝ  َِّ َوِػًثب
زز ؼي اغيع٢ٓ، ٚٚضز ؼي شّ ##َٔ ايتع##تهطاضاڄ َع قٛيٓا بإ ايتهطاض ٜتض

                                                           

.  5غٛض٠ ايككل  (1)

.  21غٛض٠ ا٭ْعاّ  (2)
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َِِّّْٓ َوَزَُ شََٙبَظًح  ََِْٚٓ َأْظٍَُُ  طايهتُإ قٛي٘ تعازي 

ََِْٚٓ َأْظٍَُُ َِِّّْٓ ُغوَِّؽ ثِآ٠َبدِ  ط،  (1) صِػَْٕعُٖ ِِْٓ  َِّ 

. (2) ص َؼثِِّٗ ُثَّ َأْػَؽ َ َػَْٕٙب
ضتب١ ؼي ض ٙظٚاٱغتؿٗاّ ٖٓا ٚبكٝػ١ اؾعٌ ٜؿٝس ايٓؿٞ ٭ؾطاز اخط٣ ا

ض ؾٝٗا ؾس٠ ايعًِ ٚايتُازٟ ؾٝ٘، ٚساٍٚ اغيؿػطٕٚ زؾع ايتٓاقض ايعاٙ
ٚيًكاعس٠ ايه١ًٝ باْتؿا٤ ايتٓاقض ؼي ايكطإٓ ٫بس َٔ َٓاقؿ١ ٚدٛٙ ايؿب٘ 

ٚاٱيتكا٤ بٝٓٗا، اَا ايكٍٛ باغتك٬ٍ نٌ ؾطز َٓٗا ٚايٓعط ايٝ٘ بًشاظ 
٭ٕ نٌ آ١ٜ َٔ اٯٜات ٚضزت ع٢ً مٛ ، قًت٘، ؾ٬ تكٌ ايٓٛب١ ايٝ٘ 

. اٱط٬م ؼي َكساض ايعًِ
سس ٚغرل َتعسز ؾًٝؼ ؾٝ٘ َطاتب نُا إ َٛنٛع نٌ ٚاسس٠ َٓٗا َت

طٛي١ٝ َتعسز٠، ؾُٓع اغيػادس ٚاسس ٚايهصب ع٢ً اهلل عع ٚدٌ ؼي اٯ١ٜ 
ؼي سكٝكت٘ َٔ ايهًٞ اغيؿهو ايصٟ ي٘  نٌٚاسس، ٚنتِ ايؿٗاز٠ ٚاسس ٚ

َٓٗا ٚضز ع٢ً مٛ اٱط٬م ٚقطف ايڀبٝع١  َطاتب َتؿاٚت١ ٚيهٔ ن٬ڄ
اٯ١ٜ يًتؿسٜس  ا٤تؾرَٔ سٝح اغتشكام ايٛقـ بأْ٘ أؾس ايعًِ، 

ٚايبٝإ بإ اغيطاتب اغيتؿاٚت١ ؼي َٓع اغيػادس نًٗا ؼي اع٢ً َطاتب ايؿس٠ 
. َٔ ايعًِ

٫ٚ ضيهٔ إ ٜكاٍ اْٗا تؿٝس ادتُاع ٖصٙ ايكؿات ؼي ؾطز ٚاسس 
. ٜػتشل إ ٜهٕٛ ٖٛ ا٭ظًِ ٫ختكام نٌ آ١ٜ بكًتٗا َٚتعًكٗا

ٚ ؽكٝل نٌ ٚقس شنطت عس٠ اقٛاٍ ؼي اٯٜات ٚإ ططٜل اؾُع ٙ
َٓٗا بكًتٗا، َِٚٓٗ َٔ ظيٌ ايه٬ّ ع٢ً اٱغتعاض٠ ٚيٝؼ اؿكٝك١ 
يتٌٜٗٛ ا٭َط ٚؾهاعت٘ ٚؽٌٝٝ اْ٘ ٫ ؾ٤ٞ ؾٛق٘ ٚقس ٫ تػتٛؼي ٖصٙ 

ا٭قٛاٍ اؾاز٠ اغيعاْٞ ٚايػاٜات ايػا١َٝ ٚضا٤ ٖصا اٱغتؿٗاّ ايتًٜٗٛٞ، 
٫غٞ ٜٚعٌ ايباب َؿتٛساڄ يًسضاغات اييت جيب إ تتعس٣ ايٛد٘ ايب

                                                           

.  140غٛض٠ ايبكط٠  (1)
.  22غٛض٠ ايػذس٠  (2)
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٠ ##يتؿٌُ عًِ ايه٬ّ ٚا٭قٍٛ ٚايؿك٘ ٚا٭خ٬م ٚايتؿػرل ؾًعًٗا فتُع

. غطاض خؿ١ٝ عٔ ٖصا ايتؿاب٘أضز عكا٥ل ٚ#تذ
اشا ادتُعت اؾذلقت ٚاشا اؾذلقت ادتُعت، ؾهٌ  ااْٗا ػيا ٜكاٍ ؾٝ٘

ٚاسس َٔ اؾطاز ايعًِ ٖصٙ ٜػتشل إ ٜهٕٛ اؾس َطاتب ايتعسٟ ٚايعًِ 
 أقبضٚٚعٝس ٚبٝإ بإ ٖصٙ ا٭ؾعاٍ  يهؿط، اْ٘ اْصاض٭ْ٘ ٜٓڀًل َٔ َا١ٖٝ ا

اْٛاع ايعًِ، ٚإ اؾسٙ ٫ ٜٓشكط بؿطز َعري َٔ اؾطاز ايعًِ، يٝؼ ٖصا 
ؾكط بٌ قس تهٕٛ ٖصٙ ايٛدٛٙ َٔ باب اغيجاٍ ايعاٖط ٚايؿطز ا٭ِٖ 

غطاض ايتعسز ؼي اغيٛنٛع أساڄ ٚتعسٜاڄ ٚعتٛاڄ، ٖٚصا غط َٔ نجط قب٭ٚا
. ٍٚ ٚاغيطتب١ٚاٱؼاز ؼي احملِ

ؾايتٌٜٗٛ ؼي نٌ ٚاسس٠ َٓٗا سكٝكٞ ٚيٝؼ فاظٜاڄ يعسّ ٚدٛز ايكط١ٜٓ 
ايكاضؾ١، ثِ إ ٖصٙ ايكبا٥ض تًتكٞ ؼي َكساض ايهطض ٚاٱنطاض ٚايتعسٟ 

اٱضيإ ٚاضناْ٘، يصا دا٤ اٱْصاض ٚايٛعٝس سيطتب١ ٚاسس٠،  ٚاؿطب ع٢ً
ٚعسّ ايػؿ١ً عٔ أٟ ٚؾٝٗا زع٠ٛ يًُػًُري بايٝكع١ ٚاؿصض ٚاؽاش اؿٝڀ١ 

. ؾعٌ َٔ ٖصٙ ا٭ؾعاٍ ٭ْٗا سيطتب١ ٚاسس٠ َٔ د١ٗ ايهطض ٚا٭ش٣
نُا إ ؾٝٗا تكطٜباڄ غيكساض ايتعسٟ ٚايعًِ بإ تهٕٛ نٌ ٚاسس٠ َٓٗا 
َؿبٗاڄ َط٠ َٚؿبٗاڄ ب٘ َط٠ اخط٣، ؾُٔ مل ٜعًِ َس٣ ظًُ٘ اٚ ٜػتٗري 

ْع٘ يصنط اهلل ؼي بؿعً٘ ؾاْ٘ ٜعطؾ٘ َٔ خ٬ٍ ؾبٝٗ٘، ؾكس ٜػتٗري اٱْػإ مب
١ٖٓٝ ٚقػرل٠ بايكٝاؽ َع اٱؾذلا٤ ع٢ً اهلل نصباڄ اٚ  غبٗااغيػادس ٜٚض

نتُإ ايؿٗاز٠، ؾاخدلت اٯٜات فتُع١ عٔ تعسز اؾعاٍ ايتٌٜٗٛ ٚايكبض 
ؾٝ٘ ؾهٌ ع٢ً ايهاؾطٜٔ ٚٚايعًِ ٖٓا، ٖٚٛ ْٛع تأزٜب ٚؼصٜط ٚؽٜٛـ 

ضِٖ ٚؼصٜطِٖ َٔ ٚاْصا اْؿػِٗ باٱَتٓاع عٔ ٖصٙ ايٛدٛٙ َٔ ايعًِ
ٖٚٛ َٔ عَُٛات قٛي٘  ايتعسٟ ع٢ً اغيػادس ٚعُاضٖا

٠َبَأ٠َُّٙب اٌَّبـُ ِأََّّب َأَٔب ٌَىُُْ َِٔػ٠ؽٌة طتعازي

. (1)صُِج١ٌِة 
                                                           

. 49غٛض٠ اؿر  (1)
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تأزٜب ٚتعًِٝ ٚاضؾاز يًُػًُري، اْٗا َسضغ١ ايكطإٓ اييت  ٚاٯ١ٜ
تتعس٣ عًَٛٗا قٛاعس ايب٬غ١ ٚايعًّٛ ا٭خط٣ ٚؼتاز َعٗا ايتسبط 

تؿهط ٱغتدطاز ايكًٌٝ َٔ نٓٛظ آٜات٘ يتبك٢ اؾطاق١ َتك١ً َتذسز٠ ٚاٍ
. تسعٛ ايعًُا٤ يٲغتٓباط ٚايتؿػرل ٚايبٝإ

ثسث  مٟٙ 

تػتشب ايك٠٬ ؼي اغيػادس ٚعًٝ٘ اطياع اغيػًُري ٚغرل٠ غٝس 
اغيطغًري ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٚايٓكٛم اغيػتؿٝه١ غٛا٤ تًو اييت 

دع٤ٶ َٔ اؿٝا٠ اي١َٝٛٝ ٚايعباز١ٜ يًُػًُري  ت٪نس ٖصا ا٫غتشباب ٚػعً٘
اٚ اييت ؼح اغيػًُري ع٢ً عُاض٠ اغيػادس، ٚاغتشباب تؿطٜل اغيػًِ 

ايك٠٬ ؼي َػادس َتعسز٠ يتؿٗس ي٘ ّٜٛ ايكٝا١َ، ٚباٱناؾ١ ازي َا ؼي بٓا٤ 
. اغيػذس َٔ ا٭دط ايععِٝ

ٙ ٚا٫ق٣ٛ نؿا١ٜ ايبٓا٤ بككس نْٛ٘ َػذساڄ َع ق٠٬ ؾدل ٚاسس ؼي
بٗصا ايعٓٛإ ٚبإشٕ ايصٟ ٜكّٛ ببٓا٥٘ غٛا٤ ادط٣ قٝػ١ ايٛقـ أّ مل 

.  جيطٖا، ٚإ نإ اٜكاعٗا ٖٛ ا٭سٛط
ٜػتشب اغتشباباڄ َ٪نساڄ اؽاش اغيػادس، َٚٔ ب٢ٓ َػذساڄ ب٢ٓ اهلل ٚ

ٜ٘، نُا عع ٚدٌ ي٘ بٝتاڄ ؼي اؾ١ٓ، ٚيٝؼ َٔ سس يڀطف ايك١ً ٚايكػط ف
زي اـطاب ٚعًٝ٘ ايٓكٛم ؾطف عأٜػتشب تعُرل اغيػذس اشا 

تعاٖس اغيػادس باب ؿؿغ اٌٖ ا٭ضض، ٚعٔ اٱَاّ َٛغ٢ ٚٚا٫طياع 
: إ اهلل اشا أضاز إ ٜكٝب اٌٖ ا٫ضض بعصاب، قاٍ: "قاٍبٔ دعؿط إ

غؿطٕٚ با٫غشاض، تي٫ٛ ايصٜٔ ٜتشابٕٛ ظ٬يٞ، ٜٚعُطٕٚ َػذسٟ، ٜٚؼ
". ٭ْعيت عصابٞ

قس ٚػسٜس بٓا٥٘ ٖسَ٘ ٍظ س٦ٓٝص ٚيٛ مل ٜٓؿع ايذلَِٝ ٚايتعُرل ؾٝذٛ
، ٚنصا ٜػتشب تٛغع١ اغيػذس َع ساد١ ايٓاؽ نُا ٖٛ اؿاٍ ؼي  جيب

أَط ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘  شإ، اغيػذس ايٓبٟٛ ؼي اغيس١ٜٓ اغيٓٛض٠ 
ٚسطقِٗ ع٢ً ايك٠٬ ٚغًِ بتٛغعت٘ أنجط َٔ َط٠ َع نجط٠ اغيػًُري 

. ٠ ؾٝ٘ ظٜازغذس ٚاٍتٛغع١ املٚغ٪اشلِ ، طياع١ خًـ ايٓيب 
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ََّٚللَِِّ اٌَّْلِْؽُق َٚاٌَّْْغِؽُة ط لٌٛٗ رؼبٌٝ
َ َؤ٠ََّٕب ُرٌَُّٛٛا َ َثَّ َٚخُْٗ  َِّ ِاَّ  ََّ 

. 115اٯ١ٜ  صَٚاِقغٌة َػ١ٌٍِة 
 

اإلػؽاة ٚاٌٍغخ 

َبتسأ، : ايٛاٚ عاطؿ١ ٚاؾاض ٚاجملطٚض خدل َكسّ، اغيؿطم: ٚهلل
 .يَٝ٘عڀٛف ع: ٚاغيػطب

غِ ؾطط داظّ ؼي قٌ ْكب ظطف إ: ٜٔأغت٦ٓاؾ١ٝ، ٚإايؿا٤ : ؾآُٜا
. َهإ َتعًل سيا بعسٙ

ايؿا٤ ضابڀ١ ؾٛاب ايؿطط ٚثِ : ؾجِ ؾاعٌ،: ايٛاٚؾعٌ ايؿطط،: تٛيٛا
ؾاض٠ يًُهإ ايبعٝس ٚيهٓ٘ إغِ إظطف َهإ َتعًل سيشصٚف َكسّ ٖٚٛ 

 اٚي٘ ٫ٚ ناف ايتٓبٝ٘ ؼي (ٖا )زلا٤ اٱؾاض٠ ؾ٬ ٜكبٌ أخيتًـ عٔ 
ٜٚطاز َٓٗا ؼي  يعطؾ١ٝ اغيها١ٍْْٝكب ٍاـڀاب ؼي آخطٙ ٖٚٛ ٬َظّ ٍ

 طعطب٘ َؿع٫ٛڄ ب٘ ؼي قٛي٘ تعازي أخڀأ َٔ أ، ٚقس ا٭قٌ اغيهإ ايبعٝس
ثِ َٛنع٘ َٛنع ْكب، : ٚقاٍ ايعداز ؼي اٯ١ٜ (1)ص ثُ ؼأ٠ذ

. ٚيهٓ٘ َبين ع٢ً ايؿتض ٱيتكا٤ ايػانٓري
، ٚايػطب ٚاغيػطب سيع٢ٓ ٚاسس ٖٚٛ عٓٛإ ٚاغيؿطم خ٬ف اغيػطب 

د١ٗ ككٛق١ َٔ اؾٗات ا٭ضبع دعٌ اهلل عع ٚدٌ غكٛط قطم 
زي دٗتٗا، ػيا إؾاض٠ ١َٜٝٛ ثابت١ إايؿُؼ ٚغٝاب٘ زي٬ٝڄ عًٝٗا، ٚؼصٜطاڄ ٚ

دعا٤ ايهٕٛ ٚٚسس٠ ْعاَ٘ نذع٤ َٔ أٜسٍ ع٢ً ايذلابط ٚايتساخٌ بري 
إ تتهطض نٌ ّٜٛ تسٍ ع٢ً ايتٛسٝس  غبشاْ٘، ؼي آ١ٜ يٲْؼاهلل بسٜع قٓع

. ٚتسعٛ ازي اشلسا١ٜ ٚايطؾاز

                                                           

. 20غٛض٠ ايسٖط  (1)
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٫ ٜٓشكط بايكطإٓ ٚاٱْصاض ش إٔ ايطغٍٛ إؾٗٞ ضغٍٛ َٜٛٞ َتهطض 
ٚايٓيب بٌ إ آٜات اهلل عع ٚدٌ ايه١ْٝٛ ٖٞ اٜهاڄ ضغٌ ؽاطب ايعكٌ 

َقُِٕؽ٠ُِْٙ طقاٍ تعازي، ْٞ اٱْػاْٞ بًػ١ ايدلٖإ ايًُٞ ٚاٱ

دعٌ غبشاْ٘ ، (1)صَ بِق َِٚ ٟ َأُْٔفِكُِْٙ  ٠َبِرَٕب ِ ٟ ا٢
ٜٚكاٍ ؾطقت  ،ضم##اڄ ٚز٫ي١ ع٢ً د١ٗ اغيـ##َؼ َكٝاؽ##ؾطٚم ايـ

نا٤ت ٚؾع ْٛضٖا ٚنٝا٩ٖا ع٢ً أشا إ: ؾطقتأايؿُؼ اشا طًعت، ٚ
. ا٭ضض

ضم ٚاغيػطب بتػًٝب اغيؿطم نُا ٚضز ؼي ايتٓعٌٜ ##ٚقس جيُع اغيـ
نَ ُثْؼَع اٌَّْلِْؽَل١ِْٓ َلبَي ٠َب١ٌََْذ َث١ِْٕٟ ََٚث١َْٓ ط

ٚغًب اغيؿطم ٭ْ٘ عٓٛإ ايٛدٛز ٚاٱؾطام  (2)ص َ جِْئفَ اٌَْمِؽ٠ُٓ 
ٚايهٝا٤، ٚاغيػطب زاٍ ع٢ً ايعٚاٍ ٚاٱنُش٬ٍ ٚايعسّ، ٚايٛدٛز 

. َٔ ايعسّ ؾطفأ
َا اؾُع ٚايتساخٌ بتػ١ُٝ ايؿُؼ ٚايكُط بايكُطٜٔ ؾًتػًٝب ايكُط أ

: ٭ْ٘ َصنط نُا ؼي قٍٛ ايؿاعط
. (3)ْا قُطاٖا ٚايٓذّٛ ايڀٛايعٍ

ٌٖٚ اغيؿطم ٚاغيػطب َٔ اغيتهاٜؿري أٟ ايؿ٦ٝري ايٛدٛزٜري ايًصٜٔ 
سسُٖا بسٕٚ أٜتٛقـ تكٛض نٌ َُٓٗا ع٢ً تكٛض اٯخط ٫ٚ ٜعكٌ 

ٕ ٜهْٛا أَطٜٔ أعِ َٔ أُْٗا إاؾٛاب  ،اٯخط نُا ؼي ا٭ب٠ٛ ٚايب٠ٛٓ
ز اغيؿطم ٚاغيػطب غرل ايؿُؼ ٚطًٛعٗا ٚغطٚبٗا ٚاغيطا غبناؾٝري بضإ

زي عٓإ ايػُا٤ ٖٚٛ غرل ايؿٛق١ٝ إبًشاظ اؾ١ٗ َٔ ؽّٛ ا٭ضض 
.ٚايتشت١ٝ

                                                           

. 53غٛض٠ ؾكًت  (1)

.  38غٛض٠ ايعخطف  (2)
. 12/92ايهؿـ ٚايبٝإ  (3)
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 ٟ ق١بق ا٠٢بد 

ٖٛ ْٛع ؼصٜط ٚؽٜٛـ ٖٚصٙ اٯ١ٜ ؼي َٛنٛعٗا باٯ١ٜ ايػابك١ تتكٌ 
٭ٚي٦و ايهؿاض ايصٟ غعٛا ؼي خطاب اغيػادس ٚتٗسضيٗا ؾإ اهلل عًِٝ 

ٕ ٫ ٜػتڀٝعٕٛ ايؿطاض َٔ سهُ٘ تعازي ُٜٓا ٜصٖبٛ، أِٖ قٝط بأَطِٖؾعٌب
. ايعصاب عس شلِ َٔأَٚا 

غيا ؾٝٗا َٔ ايٛعٝس ٖٚٞ  يًهؿاض َٔ اـعٟؼي َؿَٗٛٗا  ٖٚصٙ اٯ١ٜ
ضيٓعْٛهِ عٔ  ٕ ٖ٪٤٫أخباض يًُػًُري بإْٗا أَكس١َ َٚسخٌ ي٘ بًشاظ 

قڀاض ا٭ضض ٚيهِ إ أَػادس َع١ٓٝ ٚيهٔ اهلل عع ٚدٌ ي٘ طيٝع 
٠َبِػجَبِظٞ اٌَِّػ٠َٓ  َُِٕٛا ِاَّ طدس تٓؿ٦ٛا ؾٝٗا اغيػا

َٓعٛنِ ؼي بساٜات  (1)ص  َأْؼِضٟ َٚاِقَؼخٌة َ ِب٠َّبَٞ َ بْػجُُعِْٚ 
ْؿأمت اغيػادس ؼي اغيس١ٜٓ بٌ أاٱغ٬ّ َٔ اغيػذس اؿطاّ ؾاقُتِ ايك٠٬ ٚ

َٚٓعٛنِ َٔ اغيػذس ا٭قك٢ ؾهاْت َػادسنِ ؼي  ،ٚنإ اغيٓع َ٪قتاڄ
. غذلزازٙتكاٍ اغيڀايب١ ٚايػعٞ ٱإايبًسإ اٱغ١َٝ٬ َع 

 ،ؾاٯ١ٜ نُا ػُع بري اغيؿطم ٚاغيػطب ؾاْٗا ػُع بري ا٭ٌَ ٚايكٓٛط
بري ايػع١ ٚايتهٝٝل، ا٭ٌَ ٚايػع١ يًُػًُري ٚايكٓٛط ٚايتهٝٝل غئ ٚ

ٕ ٖصٙ اٯ١ٜ ْعيت ؼي أٜ٪شِٜٗ ؼي عبازاتِٗ َٚػادسِٖ، ٚايكٍٛ ب
ٕ ٖصا ايذلابط ٚايتٓاغل ٚاغي٬ظ١َ َٛنٛع ايك٠٬ ٚؼسٜس ايكب١ً ٫ ضيٓع ّ

عذاظ ٚبًشاظ يػ١ ايٛعٝس ٚا٭١ُٖٝ اـاق١ إبري اٯٜتري َٚا ؾُٝٗا َٔ 
. يًتعسٟ ع٢ً اغيػادس

غباب ايٓعٍٚ ٫ تًػٞ َٛنٛع١ٝ غٝام اٯٜات ٫ٚ تتعاضض أإ 
ٚتسضؽ ع٢ً إْؿطاز ٚنٌ َُٓٗا َسضغ١ َػتك١ً شلا َكَٛاتٗا  ،َعٗا

َٛنٛع ايكب١ً ٚا، ّض٣ ٚٚدٛٙ اغي٬ظ١َ بٝٓ٘بايتساخٌ َع ايعًّٛ ا٭رٚ
ٚايتعسٟ نإ ٚاقعاڄ باـكٛم ع٢ً اغيػذس  ،ٜهاڄ ٜتعًل باغيػادسأ

اؿطاّ بٛنع ا٭قٓاّ ؾٝ٘ ٚقس ايطغٍٛ ا٭نطّ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ 
                                                           

.  56غٛض٠ ايعٓهبٛت  (1)
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. ٚغًِ ٚاغيػًُري عٓ٘
ٚإضاز٠  صَ َؤ٠ََّْٕب ُرٌَُّٛٛاطٚدا٤ت ٖصٙ اٯ١ٜ بكٝػ١ اـڀاب 

ٜتهُٔ ؼي َؿَٗٛ٘ َسسِٗ ٚايجٓا٤ عًِٝٗ ٭ٕ َٛنٛع٘ اغيػًُري ؾٝ٘، ٚ
ايعباز٠ ٚاٱضؾاز إزي قٝػٗا، ٚايسع٠ٛ يًتؿك٘ ؼي ايسٜٔ ٚأسهاّ 

ايعبازات، بُٝٓادا٤ت اٯ١ٜ ايػابك١ ٚاٯ١ٜ ايتاي١ٝ بكٝػ١ ايػا٥ب ٚيػ١ 
ايصّ، ؾصنطت اٯ١ٜ ايػابك١ ايصٜٔ ٜعتسٕٚ ع٢ً اغيػادس، ٚشنطت اٯ١ٜ 

. صٚا ارَّطََػ  َُّ ًٌََٚعاَلبيُ طايتاي١ٝ ايصٜٔ 
ٜٚؿٝس اؾُع بري اٯٜات ايج٬ث١ بٝإ غعٞ ٚدٗاز اغيػًُري ؼي غبٌٝ 

ُوُْٕزُْ ض١ََْؽ طاهلل، ٚساد١ ايٓاؽ شلِ، ٖٚٛ َٔ َكازٜل قٛي٘ تعازي 

، إش إٔ ايتٛد٘ إزي ايكب١ً عباز٠ ٚطاع١ (1) صُأٍَِّخ ُأضِْؽخَْذ ٌٍَِّبِـ 
ايتٛسٝس ٚعسّ ايؿطى باهلل ْٚؿٞ ايكٍٛ  هلل عع ٚدٌ ٚايجبات ع٢ً غٓٔ

بايب٠ٛٓ ي٘ َٔ خكا٥ل اغيػًُري، َٚا جيتٗسٕٚ َٔ ا٭َط باغيعطٚف 
. ٚايٓٗٞ عٔ اغيٓهط

أقجبة إٌؿٚي 

ّ ؼي غرل أعذاظاڄ ؾٌٗ ْعيت ؼي ايك٠٬ إغباب ْعٍٚ ٖصٙ اٯ١ٜ إٔ ؼي إ
ْٗا أٚا٭قض ٖٛ ايؿطز ٚاؾاَع ٚختًـ اغيؿػطٕٚ ؼي شيو، إ ،ايك٠٬

غباب أْٗا ٫ تتعًل َٔ سٝح أٜهاڄ، ٚأت ؼي ايك٠٬ ٚؼي غرل ايك٠٬ ْعٍ
ٚ ؼسٜس ايكب١ً بٌ أايٓعٍٚ سيٛنٛع قسز ؼي ايك٠٬ َٔ قبٌٝ ايػ٪اٍ 

 :غباب َتعسز٠ َٓٗاأٖٓاى 
عْٛاڄ ٚتؿػرلاڄ ٚتػ٬ٝٗڄ يتشسٜس ايكب١ً بايبٝت  ٖصٙ اٯ١ٜ دا٤ت :ا٭ٍٚ 

ٚايذلدٝـ َِٓٗ َٚٔ اغيٓاؾكري  اؿطاّ َٚٓعاڄ حملا٫ٚت اـص٫ٕ ٚايتجبٝط
ق١ََُمُٛي اٌكَُّفَٙبُء ِِْٓ طٚا٭عسا٤ ٚقس ٚثل ايكطإٓ شيو 

اٌَّبـِ َِب َٚالَُُّْ٘ َػْٓ ِلْجٍَِزُِْٙ اٌَِّزٟ َوبُٔٛا 

                                                           

. 110غٛض٠ آٍ عُطإ (1) 
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. (1)ص... َػ١ٍََْٙب
ٖٚٞ إ ايكطإٓ ٜعهس بعه٘ بعهاڄ نٌ آ١ٜ  قاعس٠ ن١ًٝٚضيهٔ إغتكطا٤ 

ؾطق١ ٚفتُع١ غ٬ح بٝس ايٓيب ق٢ً اهلل خط٣، ٚآٜات٘ َتأتهٕٛ عْٛاڄ ٯ١ٜ 
ٚايػ١ٓ ايٓب١ٜٛ ايؿطٜؿ١ تجبت تًو اٯٜات  ،عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٚاغيػًُري

ٚت٪نس قسقٗا، ؾؿٞ اٯ١ٜ بٝإ غيا ٚقع ع٢ً اغيػًُري ٚاغيػادس َٔ 
 ٌَ ٚاؿحايتعسٟ ٚايعًِ، ٚؼي ٖصٙ اٯ١ٜ تبسٚ اغيٛاغا٠ ٚايًڀـ ٚا٭

. غرل ايكطٜض ع٢ً ايكدلٚ ايكطٜض
ْ٘ أٚ أختٝاضٜاڄ إٕ ايكب١ً يٝػت َٛنٛعاڄ َػتك٬ڄ أتبري ٖصٙ اٯ١ٜ ٚ 

ْتعاعٞ شاتٞ بٌ ٖٞ َٔ أَط اهلل ٚدع٤ َٔ خًك٘ ٚاهلل خيتاض إعٓٛإ 
ٚنٝؿ١ٝ تػدرلٖا يٲْػإ ؼي عبازات٘ اٚ  ،غيدًٛقاتٍ ايٛظا٥ـ ٚايعٓاٜٚٔ

 .سادات٘ ايس١ْٜٛٝ
عب١ عٔ بٝت اغيكسؽ زي ايوإْهطٚا ؼٌٜٛ ايكب١ً إٔ ايٝٗٛز إ :ايجاْٞ 

 .بٔ عباؽإؾٓعيت اٯ١ٜ ضزاڄ عًِٝٗ عٔ 
بعح ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ : ضٟٚ عٔ دابط قاٍ: ايجايح 

ٚغًِ غط١ٜ نٓت ؾٝٗا ؾاقابتٓا ظ١ًُ ؾًِ ْعطف ايكب١ً ؾكايت طا٥ؿ١ َٓا 
قس عطؾٓا ايكب١ً ٖٞ ٖا ٖٓا قبٌ ايؿُاٍ ؾكًٛا ٚخڀٛا خڀٛطاڄ ٚقاٍ 

قبشٛا ٚطًعت أْا قبٌ اؾٓٛب ٚخڀٛا خڀٛطاڄ ؾًُا بعهٓا ايكب١ً ٖا ٙ
قبشت تًو اـڀٛط يػرل ايكب١ً ؾًُا قؿًٓا َٔ غؿطْا غأيٓا أايؿُؼ 

ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ عٔ شيو ؾػهت ؾاْعٍ اهلل تعازي ٖصٙ 
، ٚضٟٚ َجً٘ عٔ عبس اهلل بٔ عاَط بٔ ضبٝع١ ٚيهٓ٘ قاٍ نٓا َع (2)اٯ١ٜ

…ٜ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ؼي غعا٠ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عٌ
 .اؿسٜح (3)

زي أٟ د١ٗ إغتكباٍ بٝت اغيكسؽ بايتدٝرل إإ اهلل تعازي ْػذ : ايطابع 
                                                           

. 142غٛض٠ ايبكط٠  (1)
.  1/191فُع ايبٝإ  (2)
.  4/19َؿاتٝض ايػٝب  (3)
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ٕ ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ أ٫ إؾا٤ بٗصٙ اٯ١ٜ أٟ ايتدٝرل بسٍ ايتعٝري 
ٕ ٜتٛد٘ سٝح أْ٘ نإ ي٘ أزي بٝت اغيكسؽ َع إٚغًِ نإ خيتاض ايتٛد٘ 

. بٔ ظٜسإٚ (1)ى بتعٝري ايهعب١ ٖٚٛ قٍٛ قتاز٠ْ٘ تعازي ْػذ شٍأؾا٤ ثِ 
مل ٜجبت ٚدٛز ٚاغڀ١ بري ايتٛد٘ يبٝت اغيكسؽ ٚبري تػٝرل : قٍٛأ

ْ٘ أزي ايبٝت اؿطاّ ثِ إايكب١ً مٛ ايبٝت اؿطاّ، ٚايٓػذ دا٤ َباؾط٠ 
ْػذ ٚاسس، ٚقسض َٔ ايٝٗٛز ٚغرلِٖ َا ٖٛ َعطٚف َٔ ايػدط١ٜ 

بٔ ظٜس ٚايصٟ مل إزي قتاز٠ ٚإغيٓػٛب زي ٖصا ايكٍٛ اإٚايطٜب١ باٱناؾ١ 
 .ٜطؾع

ٕ أب سيهُٕٛ اٯ١ٜ َٔ ٖٛ ؾاٖس يًهعب١ ؾإ ي٘ اغيداطځ :اـاَؼ 
عِ ؼي َٛنٛعٗا أضاز، ٚيهٔ اٯ١ٜ أٜػتكبًٗا َٔ أٟ د١ٗ ؾا٤ ٚ

ٕ نإ ٖٛ ْؿػ٘ إتتهُٔ َڀايب ٫ تتؿل َع ٖصا ايكٍٛ ٚ، َٚٚكاقسٖا
 .خط٣أزي١ أَػتؿازاڄ َٔ 
١ٜ ؼي اغيػاؾط ٜكًٞ ايٓٛاؾٌ سٝح تتٛد٘ ب٘ اٯْعيت  :ايػازؽ 

ْعيت ٖصٙ اٯ١ٜ ؼي أصيا إ: بٔ عُط قاٍإٚعٔ غعٝس بٔ دبرل عٔ  ،ضاسًت٘
. (2) (زي سٝح تٛدٗت ب٘ ضاسًت٘ ؼي ايػؿطإايطدٌ ٜكًٞ 

ٚقشٝض إ ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ق٢ً ع٢ً ضاسًت٘  
ايؿعٌ نػ١ٓ ٚبري ٚيهٔ اغي٬ظ١َ بري ٖصا  ،ضيا٤إتڀٛعاڄ سٝح تٛدٗت 

٫ ؾإ ؾعٌ ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ إ٫ بايسيٌٝ ٚايكطا٥ٔ، ٚإاٯ١ٜ ٫ تجبت 
. ٚآي٘ ٚغًِ ٖصا زيٌٝ ٚسذ١

ختٝاض زي أٟ د١ٗ ؼي غرل ساٍ اٱإٚاٱطياع ع٢ً دٛاظ ق٠٬ ايٓاؾ١ً 
غتكطاض، ؾدطز اٱغتكباٍ ؼي ايٓاؾ١ً بايسيٌٝ ٚبايتدكٝل ٚايتُهٔ ٚاٱ

عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٚبايٓكٛم ٚقاعس٠ ْؿٞ اؿطز، بؿعٌ ايٓيب ق٢ً اهلل 
                                                           

بٔ قتاز٠ بٔ ععٜع ابٛ اـڀاب ايػسٚغٞ ايبكطٟ َؿػط  (118-61)قتاز٠ بٔ زعا١َ  (1)
. قتاز٠ أسؿغ أٌٖ ايبكط٠: بٔ سٓبٌ ظيسأساؾغ نطٜط انُ٘، قاٍ 

. 2/305ٜض ايػٝبَؿات (2)
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 .غتسا١َإبتسا٤ٶ ٚإَا ؼي غرلٖا ؾٝبك٢ ا٭قٌ ٖٚٛ ؾطط١ٝ ايكب١ً ؼي ايك٠٬ أ
 ؼي اٯ١ٜ ٖصٙ اهلل أْعٍ:عًٝ٘ ايػ٬ّ عٔ اٱَاّ دعؿط ايكازمٚضز ٚ

 ضغٍٛ ٚق٢ً عًِٝ ٚاغع اهلل إ اهلل ٚد٘ ؾجِ تٛيٛا ؾآُٜا"  خاق١ ايتڀٛع
 إزي خطز سٝح ب٘ تٛدٗت أُٜٓا ضاسًت٘ ع٢ً اضيا٤ ٚغًِ ٚآي٘ عًٝ٘ ق٢ً اهلل

. (1)ظٗطٙ خًـ ايهعب١ ٚدعٌ َه١ َٔ ضدع ٚسري خٝدل،
ا٠٢خ قالذ 

ؼي اٯ١ٜ زع٠ٛ يًتكٝس بأزا٤ ايؿطا٥ض ؼي أٚقاتٗا، ٚايتٛد٘ إزي اهلل عع 
ٚدٌ ؼي خؿٛع ٚخهٛع، ٚتسعٛ اٯ١ٜ ايٓاؽ إزي خًع اٱْساز، ٚأْٗا 

يك١ هلل عع ٚدٌ، ؾًٝؼ َٔ ؾ٤ٞ إ٫ ٖٛ ًَه٘ غبشاْ٘، ت٪نس اغيًه١ٝ اغيط
. ٖٚٛ ايصٟ ٜػتشل ايعباز٠

ٚاٯ١ٜ سطظ َٔ تكٛض ايتٛد٘ ؼي ايك٠٬ يػرل اهلل عع ٚدٌ، إش أْٗا 
ؽدل بإٔ ايتٛد٘ إزي د١ٗ ككٛق١ إصيا ٖٛ ٱضاز٠ ٚد٘ اهلل عع ٚدٌ، 

. ٚإٔ اغيككٛز عبازت٘ غبشاْ٘
ع٢ً اهلل عع ٚدٌ ؼي شنط غع١  َٚٔ ٚدٛٙ ايبٝإ ؼي ايكطإٓ ايجٓا٤

ًَه٘، ٚإْعساّ ايؿطٜو ي٘ غبشاْ٘، ٚؾٝ٘ عع يًُػًُري ٚز٫ي١ ع٢ً 
خػاض٠ ايهؿاض ٚايعاغيري ايصٜٔ ٜعتسٕٚ ع٢ً اغيػادس، ٜٚػعٕٛ ؼي 

، (2)صَّللَِِّ اٌِْؼؿَُّح ٌََِٚؽقٌُِِٛٗ ٌٍَُِّْْٚئ١َِِِٕٓ طقاٍ تعازي  ،خطابٗا
إزي ْؿٛؽ اغيػًُري، ٚتسعٛ إزي ٚشيٓع اٯ١ٜ َٔ زبٝب ايٝأؽ ٚايكٓٛط 

. اٱدتٗاز ؼي طاع١ اهلل
اػدبؾ ا٠٢خ 

: ؼي اٯ١ٜ َػا٥ٌ 
زي ايطأؾ١ ٚايطظي١ بأٌٖ اغيًٌ إاغيػًُري اٯ١ٜ ٌٖ تسعٛ  :ا٭ٚزي 

غتكباٍ ايٝٗٛز يبٝت اغيكسؽ إَها٤ إاٱقطاض بكبًتِٗ ٚبًشاظ ا٭خط٣ 
                                                           

.  1/61تؿػرل ايعٝاؾٞ (1)
. 8اغيٓاؾكٕٛ غٛض٠  (2)
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ٚ شيو، باعتكازِٖ إ اهلل عع ٚدٌ قعٸس ايػُا٤ َٔ ايكدط٠ ْٚض
ٕ ٜتعاضض أٚيس ٖٓاى، َٔ غرل ٚاغتكباٍ ايٓكاض٣ اغيؿطم ٭ٕ عٝػ٢ 

زي ايبٝت اؿطاّ، ٚإ نإ إٖصا اٱقطاض َع ا٭َط ايتهًٝؿٞ ايعاّ بايتٛد٘ 
ايتكطٜط بكبًتِٗ ٜتعًل سيا قبٌ بعج١ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ 

.  ْٚػذ ايكب١ً
ٜتعًل بتٛد٘ اغيػًُري ؼي ق٬تِٗ  إ ايكسض اغيتٝكٔ َٔ اٯ١ٜ: اؾٛاب 

ٖا َا َٓڀٛم ، ٚيٝؼ ؼيص َ َؤ٠ََّْٕب ُرٌَُّٛٛا طبسيٌٝ يػ١ اـڀاب 
، ٚيهٓٗا تبري خط٣أزي قب١ً أٌٖ اغيًٌ ايػابك١ إَها٤ تٛد٘ إٜسٍ ع٢ً 

َٔ تعسزٙ ٚتٛد٘ أٌٖ ٚايهسٚض٠ ايػع١ ؼي سهِ اٱغتكباٍ، ٚعسّ ايٓؿط٠ 
. ايهتاب إزي قبًتِٗ

ٚازي اٯٕ ٫ ٜتعطنٕٛ بايصّ ٚاؾطح ٚمٛٙ يكب١ً ٚتط٣ اغيػًُري 
زي اهلل عع ٚدٌ ٜٚكسم ؼي أٟ إايٝٗٛز ٚايٓكاض٣ ٭ٕ اغي٬ى ٖٛ ايتٛد٘ 

ختٝاض ايبٝت اؿطاّ ع٢ً إ، ٚيهٔ ٚ٭ٕ ا٭قٌ ٖٛ يعّٚ اٱغ٬ّ د١ٗ
مٛ ايٓل ٚايكڀع ٚا٭ؾهٌ ٚاؿل، باعتباضٙ ؾططاڄ ؼي ايك٠٬ اييت ٖٞ 

. اٱغ٬ّ ٖٚٞ عُٛز ايسِٜٖٔ ايؿطا٥ض ؼي أسس٣ إ
ًَو هلل ٚكًٛم َٔ  ؾ٧ ٫ّ اٱختكام، ؾهٌ صَّللطٚاي٬ّ ؼي  

ٕ ٜتعًل باغيًه١ٝ ٚاـًل ؾاٯ١ٜ أخل َٔ أقبً٘ تعازي، ٚيهٔ ؼسٜس ايكب١ً 
. تسٍ ع٢ً زلاس١ اٱغ٬ّ

َأَٛضٕٚ ، ٚاغيػًُٕٛ زي ايكب١ً اؿلَِٚٓٗ َٔ أْهط تٛد٘ اغيػًُري إ
ٕ نإ إّ ؼي قبًتِٗ ٭ٕ اغيطاز ٚد٘ اهلل، ٖٚصا ٚباٱَتٓاع عٔ ايتعطض ي٘

٫ ٜهؿٞ ؼي ؾطاؽ شَتِٗ ٚيٛ سيكساض سهِ ايكب١ً ايتعبسٟ ٫ٚ ٜعين قسم 
ْ٘ ٜهؿٞ ؼي عسّ ايتعطض شلِ، ٭ٕ اهلل عع ٚدٌ ؼي أ٫ إاٱَتجاٍ َِٓٗ، 

زي ايبٝت اؿطاّ إٚنٌ ٚد١ٗ تسعٛ  ،نٌ َهإ، سيع٢ٓ إ ثٛاب٘ ٖٓاى
ْصاضِٖ ٚزعٛتِٗ إزي ايبٝت اؿطاّ ؾٝ٘ ٚععِٗ ٚإد٘ يٝ٘، ٚايتٛإٚتؿرل 

٫ َع ايهطٚض٠ إختٝاضٜاڄ إزي اٱغ٬ّ، ٖٚٛ ٚادب تعٝين تعٝٝين ٚيٝؼ إ



 21ز /َعامل اٱضيإ  ################################################################ 137###

 

 .ٚاؿطز
إ اهلل عع ٚدٌ ٫ حيٌ ؼي َهإ ٭ٕ اؿًٍٛ ع١َ٬ ع٢ً  :ايجاْٞ 
احملٌ َٔ قٓع٘ ٚخًك٘ ؾٗٛ َٓعٙ عٔ ايتذػِٝ ٚاؿاد١ ٚاغيهإ ٚاٱَهإ 

ادب ايٛدٛز يكٍٛ َٔ خايـ اٱطياع ِٖٚ اجملػ١ُ، ؾٛعتباض إ٫ٚ 
يٝؼ ظػِ ٚيٝؼ بعطض ٭ٕ اؾػِ ي٘ طٍٛ ٚعطض ٚعُل،  غبشاْ٘

ٚايكسّ  ،ٚايعطض ؼي اؾػِ، ٚاؾػِ سازخ ٚيهٓ٘ تعازي قسِٜ شاتاڄ
َُ٘ٛ ا َُّي َٚا٢ضُِؽ ط، ٚؼي ايتٓعٌٜٚاؿسٚخ ٫ جيتُعإ

 .(1)صَٚاٌظَّبُِ٘ؽ َٚاٌْجَبِطُٓ 
ٚاغيا١ٖٝ ؾٝ٘ غرل  ،اٱط٬م ؼي َٛنٛع٘ قسض اٯ١ٜٜؿٝس  :ايجايح 

ؼي َكابٌ اغيا١ٖٝ بؿطط  ،َكٝس٠ سيٛنٛع ايكب١ً ٚتػ٢ُ اغيا١ٖٝ بؿطط ٫
ظٗط عُّٛ أَط خاضدٞ، ؾكسض اٯ١ٜ أؾ٤ٞ تًو اييت تهٕٛ َؿطٚط١ ب

ا عباض٠ عٔ َڀًل ا٭ضض ٕ اغيؿطم ٚاغيػطب ٖٔأ تعازي ٚاهلل ًَو
 .ايكب١ًعِ َٔ َٛنٛع أٚايهٕٛ، ٚ
 شلاٌٖ ايهتاب ع٢ً ايعباز٠ بايٓعط أزي بكا٤ إٌٖ اٯ١ٜ زع٠ٛ  :ايطابع 

ٕ أستُاٍ إَع  صَ َؤ٠ََّْٕب ُرٌَُّٛٛاطمٛ ايعُّٛ يكٛي٘ تعازي ب
ايعباز٠ نطٚب ، ا٭ق٣ٛ إٔ اغيطاز ٖٛ اـڀاب ٫ ٜٓشكط باغيػًُري

اهلل عع ٕ أٜهاڄ ْٛع ؽٜٛـ ٚؼصٜط بأٚؾٝٗا  بعكا٥س اٱغ٬ّ ٚقكس ايكطب١،
. ٚدٌ ٜط٣ َا تؿعًْٛ٘ باغيػًُري

 تعازي، ؾٗٞ اهلل خباض بػع١ ؾهٌإْٗا زع٠ٛ يًُػًُري بايكدل، ٚأنُا 
سذ١ أٟ ٫ تعتصضٚا ٚتتٛقؿٛا عٔ ايعباز٠ بػبب ٖصا ا٭ش٣ ٭ْ٘ قسٚز 

 . غبشاْ٘ ٚاغع١اهلل ٚاضض
ٌٖ ايهتاب ٫ ٜٓشكط بايكب١ً بٌ إٔ ايؿطم ٚاـ٬ف َع إ :اـاَؼ 

ٕ اٱٖتُاّ جيب إ ٜهٕٛ بايعكٝس٠ أؾطٚع٘ ٚقػطٜات َػا٥ً٘، ٚ ْٗا َٔإ
. بٓب٠ٛ قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ  ٚاٱضيإ
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 : ٚغًِ قاٍٚآي٘ إٔ ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚأخطز إبٔ دطٜط عٔ دابط  
ٖصا : اخطدٛا ؾكًٛا ع٢ً أر يهِ ، ؾك٢ً بٓا ؾهدل أضبع تهبرلات ؾكاٍ 

اْعطٚا إزي ٖصا ٜكًٞ ع٢ً عًر : ٕٚ ايٓذاؾٞ أقش١ُ ؾكاٍ اغيٓاؾل
 {ٚإٕ َٔ أٌٖ ايهتاب غئ ٜ٪َٔ باهلل  }ؾأْعٍ اهلل . ْكطاْٞ مل ْطٙ قط 

. اٯ١ٜ
شنط يٓا إٔ ٖصٙ اٯ١ٜ : ٚأخطز عبس بٔ ظيٝس ٚابٔ دطٜط عٔ قتاز٠ قاٍ

. ْعيت ؼي ايٓذاؾٞ ، ٚؼي ْاؽ َٔ أقشاب٘ آَٓٛا بٓيب اهلل ٚقسقٛا ب٘ 
ٚغًِ اغتػؿط يًٓذاؾٞ ٚق٢ً ٚآي٘ ٣ اهلل عًٝ٘ إٔ ايٓيب قٌ: ٚشنط يٓا 

قًٛا ع٢ً أر يهِ قس َات بػرل : عًٝ٘ سري بًػ٘ َٛت٘ ، قاٍ ٭قشاب٘ 
ٜكًٞ ع٢ً ضدٌ َات يٝؼ َٔ : ؾكاٍ أْاؽ َٔ أٌٖ ايٓؿام . ب٬زنِ 

. {...ٚإٕ َٔ أٌٖ ايهتاب غئ ٜ٪َٔ باهلل }ؾأْعٍ اهلل ! أٌٖ زٜٓ٘
غيا َات ايٓذاؾٞ قاٍ ضغٍٛ : ٚأخطز عبس بٔ ظيٝس عٔ اؿػٔ قاٍ 

ٜا ضغٍٛ اهلل : اغتػؿطٚا ٭خٝهِ ؾكايٛا : ٚغًِ ٚآي٘ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ 
ٚإٕ َٔ أٌٖ ايهتاب غئ ٜ٪َٔ باهلل  }أْػتػؿط يصيو ايعًر؟ ؾأْعٍ اهلل 

. (1){..َٚا أْعٍ إيٝهِ
٭ْ٘ غبشاْ٘ َٓعٙ عٔ ايبسٕ اغيعطٚف ٚٚد٘ اهلل ٫ ٜعين عهٛ 

ٜػتشٌٝ عًٝ٘ ٚايكسِٜ ٫ ٜطاز سكٛي٘ ٚاغيطاز ٖٓا ٚاؾػِ  ،ايتذػِٝ
ضناٙ تعازي ٚاْ٘ ئ ٜعطض عٔ ايصٟ ٜتٛد٘ يػرل ايكب١ً َا زاّ اغيڀًٛب 

ٖٛ طاعت٘ ٚطًب ضظيت٘ ٚضناٙ، ؾايٛد٘ ع١َ٬ ايطنا غ٬ف اٱعطاض 
َتٓإ ٚؽؿٝـ ٚغع١ ٚضظي١ ٚسح ع٢ً ايعباز٠ إؾاٯ١ٜ ، ٚاٱستُاٍ 

. ٚططز يًؿو ْٚؿٞ ايؿطٜو
ؽ َٔ خايل يًػُٛات ٚا٭ضض إ٫ اهلل عع ٚدٌ، ٚدا٤ت ٖصٙ يٞ
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اٯ١ٜ يتددل عٔ عا٥س١ٜ ًَو اهلل ايػُاٚات ٚا٭ضض هلل عع ٚدٌ، ؾٗٛ 
، إش إٔ َع أسسأٚ َؿاعاڄ يػرلٙ غبشاْ٘ مل خيًكٗا ٜٚذلنٗا ًَهاڄ طًكاڄ 

ايػُاٚات ٚا٭ضض تًتكٞ َع غرلٖا َٔ اـ٥٬ل بأْٗا طيٝعاڄ ًَو هلل 
جيتُع اغيتٓاقهإ ؼي قٌ ٚاسس، ؾ٬ ٜهٕٛ ايؿ٤ٞ َايهاڄ  عع ٚدٌ، ٫ٚ

ٚػيًٛناڄ ؼي إٓ ٚاسس، ٚقس زيت ٖصٙ اٯ١ٜ ع٢ً إٔ نٌ ا٭ؾٝا٤ ًَو هلل 
ٕ اٱْػإ ضيًو ؼي ايسْٝا ايعكاضات ٚايبػاتري إعع ٚدٌ ؾإٕ قًت 

: ٚا٭عٝإ ا٭خط٣، ٚاؾٛاب َٔ ٚدٛٙ
ٖٚٞ إزي ظٚاٍ  ًَه١ٝ اٱْػإ ٖصٙ َتعيعي١ ٚغرل ثابت١، :ا٭ٍٚ

باٱْتكاٍ بايبٝع ٚمٛٙ َٔ ايعكٛز ٚاٱٜكاعات أٚ سيٛت اٱْػإ ٚإْتكاٍ 
. اغيًو إزي ايٛاضخ

قس ٜؿػط َٛنٛع ًَه١ٝ اٱْػإ يًؿ٤ٞ بإٔ ٜهٕٛ غرل قاحل  :ايجاْٞ
. يًًُه١ٝ ٜٚؿكس ؾطا٥ط اٱْتؿاع َٓ٘

دا٤ت اٯ١ٜ بصنط ًَو اهلل عع ٚدٌ يًُؿطم ٚاغيػطب  :ايجايح
. آؾام ايػُاٚات ٚا٭ضضٚإضاز٠ 

ًَه١ٝ اٱْػإ َٔ ؾهٌ اهلل عع ٚدٌ عًٝ٘، ٚزع٠ٛ ي٘ يًؿهط  :ايطابع
. هلل تعازي ع٢ً ْع١ُ اغيًه١ٝ

ظ اٱْػإ َٔ اٱساط١ ٚعر، ٚتبري اٯ١ٜ عع١ُ ًَو اهلل عع ٚدٌ 
، ٚمل تكٌ اٯ١ٜ بإٔ اهلل أساط بهٌ ؾ٤ٞ عًُاڄ، ٭ٕ اغيٛنٛع بٝإ بٗا

ٚيٲخباض بإٔ ايتٛد٘ إزي د١ٗ ، اغيًو ؼي اغيكاّ  ايعًِ عٔ ٚتطؾض اغيًو
ككٛق١ ٫ ٜعين عبازتٗا أٚ عباز٠ َٔ ؾٝٗا َٔ اـ٥٬ل ايػُا١ٜٚ 

َأْلَؽُة طٚا٭ضن١ٝ، بٌ اغيككٛز ايتٛد٘ إزي اهلل عع ٚدٌ ايصٟ ٖٛ

َِٛؼ٠عِ  . (1)صا١ٌَِِْٗ ِِْٓ زَْجًِ اٌْ
ِفَٙٛ ا٠٢خ 

يڀاْ٘ ٚٚاغع قسضت٘ تعٗط اٯ١ٜ بسٜع قٓع اهلل غبشاْ٘ ٚععِٝ ؽ
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ٚؼ##ح ع٢ً ايتٛد##٘ إيٝ٘ تعازي بايعباز٠ ٚاٱغتعا١ْ ٚؽدل عٔ ايػع١ ؼي 
. ا٭سهاّ ايؿطع١ٝ

ٚاٯ١ٜ سطب ع٢ً ايؿطى ٚإخباض عٔ خػاض٠ أٌٖ ايه٬ي١ ٚأقڀاب 
 تعازي ؼي ايصٖ#ٔ، ٚايتأٌَ ؼي اهلل ايٛث١ٝٓ، ٚتسعٛ إزي إغتشهاض شنط
. بباڄ يعٜاز٠ اٱضيإاٯٜات ايه١ْٝٛ ٚاٯؾاق١ٝ يٝهٕٛ ؽ

تٓؿٞ اٯ١ٜ ٚدٛز ايؿطٜو ٚايٓس هلل عع ٚدٌ، ٚبسا١ٜ اٯ١ٜ زع٠ٛ 
يًٓاؽ يعباز٠ اهلل عع ٚدٌ ٚايًذ٤ٛ إيٝ٘ ٭ْ٘ غبشاْ٘ بٝسٙ َكايٝس ا٭َٛض 
ؾٗٛ اغيايو يهٌ ؾ٤ٞ ٖٚٛ ايٖٛاب، ٚدا٤ شنط اغيؿطم ٚاغيػطب نعٓٛإ 

ات تكػِ إزي قػُري يًًُه١ٝ اغيڀًك١ ٚإضاز٠ طيٝع اؾٗات، ٚنإٔ اؾ٘
ٚنٌ قػِ ي٘ َطنع ٚأططاف بُٝٓٗا، ؾًٝتكٞ أقك٢ ططف يًُػطب َع 

ٚدا٤  أقك٢ ططف يًُؿطم ؼي ْكڀتري ا٭ٍٚ ايؿُاٍ ٚاٯخط اؾٓٛب
َؼةُّ اٌَّْلِْؽِق َٚاٌَّْْغِؽةِ ََِٚب طتعازيايبٝإ ٚايتعسز ؼي قٛي٘ 

. (1) صَث١ََُّْٕٙب
ٚأْٗا نًٗا ًَو هلل عع  دا٤ت خاشي١ اٯ١ٜ يت٪نس اؾٗات ا٭ضبع١ٚ

ٚدٌ، ؾُٔ إعذاظ اٯ١ٜ أْٗا مل تهتـ بصنط اغيؿطم ٚاغيػطب ؼي بٝإ 
َ َؤ٠ََّْٕب ُرٌَُّٛٛا َ َثَّ طًَه١ٝ اهلل عع ٚدٌ بٌ تعكبٗا قٛي٘ تعازي

ٱؾاز٠ إٔ نٌ اؾٗات َٚا ؾٝٗا ًَو هلل عع ٚدٌ ٚبًشاظ  صَٚخُْٗ  َِّ 
. اغيًو ايٛاغع ا٭ؾطاز ايڀٛي١ٝ يهٌ د١ٗ َٚا ؾٝٗا َٔ

: ٚؼي اٯ١ٜ َػا٥ٌ
 اٱط٬م ؼي ًَه١ٝ اهللإبتسأت اٯ١ٜ باغِ اؾ٬ي١، ٚبٝإ  :ا٭ٚزي

. ز١ٜ اغيؿطم ٚاغيػطب ي٘ غبشاْ٘ٚعا٨
دا٤ شنط اغيؿطم ٚاغيػطب ٱضاز٠ اؾٗات ا٭ضبع١ اغيؿطم،  :ايجا١ْٝ

قكٛز ايؿُاٍ، اغيػطب، اؾٓٛب، خكٛقاڄ َع ايتساخٌ بٝٓٗا، ٚامل
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. ًَٚه١ٝ اهلل عع ٚدٌ يهٌ ؾ٧ اٱط٬م
دا٤ شنط ًَه١ٝ اهلل عع ٚدٌ نُكس١َ يبٝإ ايٛظٝؿ١ ايعباز١ٜ  :ايجايج١

. يًُػًُري ؼي يعّٚ ايتٛد٘ إزي اهلل تعازي بايك٠٬ ٚايصنط ٚايعباز٠
قشٝض إٔ اٯ١ٜ دا٤ت خڀاباڄ يًُػًُري ؼي زلت ايكب١ً  :ايطابع١

اغيتعسز٠، نُا نإ ضغٍٛ  ٚقش١ ايعباز٠ ٚايسعا٤ ؼي ايتٛد٘ إزي اؾٗات
اهلل ٜكًٞ ايٓاؾ١ً ؼي ايػؿط ٖٚٛ ع٢ً ضاسًت٘، ؾاْٗا تتهُٔ زع٠ٛ ايٓاؽ 

. طيٝعاڄ يًعباز٠ ٚايصنط، ٚعسّ ايؿطى باهلل عع ٚدٌ
إٕ اهلل عع ٚدٌ ٫ ؼسٙ د١ٗ ٫ٚ َهإ، ٖٚٛ يٝؼ سا٫ڄٶ ؼي  :اـاَػ١

دٌ ٖٛ ايػين قٌ، ٭ٕ اؿًٍٛ ؼي احملٌ عٓٛإ يًشاد١ إيٝ٘، ٚاهلل عع ٚ
. ايصٟ ٫ حيتاز ؾ٦ٝاڄ أبساڄ

تبعح اٯ١ٜ ايػه١ٓٝ ٚايڀُأ١ْٓٝ ؼي ْؿٛؽ اغيػًُري يكش١  :ايػازغ١
. عبازاتِٗ

ؼي اٯ١ٜ ضز ع٢ً أٚي٦و ايصٜٔ إغتٗع٤ٚا باغيػًُري عٓسَا  :ايػابع١
دا٤ ا٭َط اٱشلٞ بٓػذ د١ٗ ايكب١ً َٔ بٝت اغيكسؽ إزي ايبٝت اؿطاّ 

٭ٕ نٌ اؾٗات هلل  ،ايػابك١ ؾ١ٗ بٝت اغيكسؽ ٚإخباض عٔ قش١ ايك٠٬
َِب َٚالَُُّْ٘ َػْٓ ِلْجٍَِزُِْٙ اٌَِّزٟ طعع ٚدٌ، ٚؼي ايتٓعٌٜ 

. (1)صَوبُٔٛا َػ١ٍََْٙب
إختتاّ اٯ١ٜ ايهطضي١ بإزلري َٔ أزلا٤ اهلل عع ٚدٌ ٚأْ٘  :ايجا١َٓ

ايصٟ يٝؼ َٔ سس غيًه٘ ٚضظيت٘ ٖٚٛ  صَٚاِقغٌة َػ١ٌٍِة طغبشاْ٘ 
. عٌ اغيػًُري ؼي غع١ َٚٓسٚس١ ؼي عبازاتِٗايصٟ ٜر

ؼي خاشي١ اٯ١ٜ ٚاٱخباض عٔ قٓٛت ٚطاع١ نٌ ؾ٧ هلل عع ٚدٌ  :ايتاغع١
زع٠ٛ يًُػًُري ٚايٓاؽ طيٝعاڄ يًكٓٛت ٚاـهٛع ٚزٚاّ اـؿٛع هلل عع 

. ٚدٌ
ا٠٢خ ٌطف 

                                                           

. 142غٛض٠ ايبكط٠ (1) 



 142###################################################################  21ز /َعامل اٱضيإ 

 

دا٤ت اٯ١ٜ عْٛاڄ يًُػًُري ؼي عباز٠ اهلل، ٚسجاڄ يًٓاؽ ع٢ً ْبص 
اب اٱؾتتإ بايػ٬طري ٚاغيًٛى ٚغًڀاِْٗ ع٢ً ايؿطٜو، ٚإدذي

ا٭َكاض، ٭ْٗا ؽدل عٔ غع١ ًَو اهلل عع ٚدٌ ٚأْ٘ ٜؿٌُ اغيؿطم 
ٚاغيػطب َٚا بُٝٓٗا َٔ اٯؾام ٚا٭َكاض ٚايبٛازٟ، ٜٚسخٌ ؼي قٛي٘ 

شات  (1) صَؼةُّ اٌَّْلِْؽِق َٚاٌَّْْغِؽةِ ََِٚب َث١ََُّْٕٙبطتعازي
ََِٚب طيو اهلل عع ٚدٌ، ٭ٕ قٛي٘ تعازياغيًٛى ٚايػ٬طري، ؾِٗ َٔ ّ

َڀًل ٚعاّ ٚؾاٌَ يهٌ َا بري اغيؿطم ٚاغيػطب، ٚؾٝ٘ صَث١ََُّْٕٙب
: َػأيتإ

 (َٚا ؾُٝٗا)شنطت اٯ١ٜ احملٌ، ٚمل تصنط اؿاٍ، ؾًِ تكٌ :ا٭ٚزي
. يتبع١ٝ اؿاٍ يًُشٌ

َٚٔ )ٖٚٛ يػرل ايعاقٌ ٚمل تكٌ اٯ١ٜ (َا)دا٤ت اٯ١ٜ باؿطف :ايجا١ْٝ
يبٝإ قش١ ايتٛد٘ إزي أٟ د١ٗ ؼي عباز٠ اهلل، نُا أْٗا تؿٝس  (اؾِٝٗ

ايعُّٛ ؼي ًَو اهلل عع ٚدٌ ٚايؿاٌَ يًشاٍ ٚاحملٌ، ٚايعاقٌ ٚغرل 
ََِٚب َضٍََك طقاٍ تعازي (ايصٟ)َٚع٢ٓ (َٔ)سيع٢ٓ (َا)ايعاقٌ، ؾكس تأتٞ

. (2)صاٌػََّوَؽ َٚاْ ُْٔثَٝ
ا بضبد ا٠٢خ 

غيػًُري غيا ؾٝٗا َٔ اٱخباض عٔ اغيًه١ٝ تبعح اٯ١ٜ ايػه١ٓٝ ؼي قًٛب ا
اغيڀًك١ هلل عع ٚدٌ، ؾًٝؼ َٔ ؾ٤ٞ ؼي ايػُا٤ ٚا٭ضض إ٫ ٖٚٛ ًَو 
هلل عع ٚدٌ، ٚإبتسأت اٯ١ٜ ب٬ّ اغيًو يبٝإ إٔ نٌ َا ؼي ؾطم ٚغطب 
اٱْػإ ػيا ؼؼ ب٘ اؿٛاؽ ٚتسضن٘ ايعكٍٛ ٚايٛغا٥ط ٖٛ َٔ ًَو اهلل 

. قطاض ٚتػًِٝ بٗصٙ اغيًه١ٝإق٠٬ عع ٚدٌ ٚإٔ إؽاشٙ قب١ً ؼي اٍ
ٚدا٤ت اٯ١ٜ بكٝػ١ اؾ١ًُ اـدل١ٜ إ٫ أْٗا َسضغ١ ؼي ايتأزٜب 

ٚاٱضؾاز إزي َٓاظٍ ايعبٛز١ٜ، َٚٓاغب١ يًتؿك٘ ؼي ايسٜٔ، ٚقس جيٌٗ 
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ايٓاؽ َا ؼي اغيؿطم ٚاغيػطب َٔ ايسٍٚ ٚا٭َكاض ٚعذا٥ب اـًل، 
اڄ ًَو هلل عع ٚدٌ، ؾذا٤ت اٯ١ٜ يتددل ع٢ً مٛ اٱطياٍ أْٗا طيٝع

ٖٚصا اٱطياٍ أَاض٠ ع٢ً نجط٠ َا ؼي اغيػطب َٚا ؼي اغيؿطم َٔ بسا٥ع 
. اغيدًٛقات اييت تسٍ ع٢ً ععِٝ قسض٠ ٚغًڀإ اهلل عع ٚدٌ
اٌ ٍخ ث١ٓ أٚي ٚ ضؽ ا٠٢خ 

بسأت اٯ١ٜ بصنط ًَو اهلل عع ٚدٌ اغيڀًل، َٚٔ اٱعذاظ ؾٝٗا إٔ 
م سيٛنٛع اٯ١ٜ ٖٚٛ تعٝري ايكب١ً، دا٤ شنط ْٛع اغيًو ؼي اٯ١ٜ سيا ٜتعٌ

َّللَِِّ طؾهجرل٠ ٖٞ اٯٜات اييت تسٍ ع٢ً ًَو اهلل يهٌ ؾ٤ٞ َٓٗا قٛي٘ تعازي

، ٚشنطت اٯٜات أٜهاڄ إٔ ايطبٛب١ٝ (1) صٍُِْهُ اٌكَََّّٛادِ َٚا َْؼ ِ 
َؼةُّ طقاٍ تعازي ،اغيڀًك١ هلل عع ٚدٌ ٚأْ٘ ضب اغيؿطم ٚاغيػطب

ؼي ز٫ي١ ع٢ً اغي٬ظ١َ  (2)صََِٚب َث١ََُّْٕٙب اٌَّْلِْؽِق َٚاٌَّْْغِؽةِ 
بري اغيًو اغيڀًل ٚايطبٛب١ٝ هلل عع ٚدٌ، ٚؼي اغيؿطم ٚاغيػطب ؼي اٯ١ٜ 

: ٚدٛٙ
. إضاز٠ ؾطم ٚغطب ا٭ضض :ا٭ٍٚ
. اغيطاز ؾطم ٚغطب ايػُاٚات :ايجاْٞ

. بري ايػُا٤ ٚا٭ضض َٔ اٯؾام َا :ايجايح
. يج٬ث١ أع٬ٙإضاز٠ ايعُّٛ ٚسلٍٛ ايٛدٛٙ ا :ايطابع

ٚايكشٝض ٖٛ ا٭خرل، ؾإٕ اهلل عع ٚدٌ ضب اغيؿاضم ٚاغيػاضب  
. ٚيٝؼ َٔ ؾ٤ٞ أٚ د١ٗ إ٫ ٖٛ ضبٗا

ٚؾٝ٘ بعح يًػه١ٓٝ ؼي ايٓؿٛؽ، إش ًٜتكٞ اغيػتكبٌ بهػط ايبا٤ 
ٚاغيػتكبٌ بؿتض ايبا٤ ؼي ايعبٛز١ٜ هلل عع ٚدٌ ٖٚٛ غٛض اغيٛدب١ ايه١ًٝ 

 ؼي ايك٠٬ ٚايصنط، ٖٚٛ َٔ َكازٜل اؾاَع ؼي ايتٛد٘ إزي اهلل تعازي
اٱؾطاز بايطبٛب١ٝ هلل عع ٚدٌ، ٜٚسٍ ع٢ً سكٝك١ ٖٚٞ عسّ نؿا١ٜ إقطاض 

                                                           

. 17غٛض٠ اغيا٥س٠ (1) 
. 28غٛض٠ ايؿعطا٤ (2) 
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ايؿدل بعبٛزٜت٘ هلل عع ٚدٌ بٌ ٫بس َٔ ايتػًِٝ بايطبٛب١ٝ اغيڀًك١ هلل 
عع ٚدٌ، يصا إٕ ٖصٙ اٯ١ٜ تأزٜب يًُػًُري، ٚإضؾاز يػبٌ عبازت٘ 

ا٥س١ٜ نٌ ؾ٤ٞ هلل عع ٚدٌ ٜبعح ؼي ٚاـؿ١ٝ َٓ٘ تعازي، ؾإٔ إزضاى ع
ايٓؿؼ اـؿ١ٝ َٓ٘ غبشاْ٘، ٚقسَت اٯ١ٜ اغيؿطم ع٢ً اغيػطب، ٚحيتٌُ 

: ٚدٖٛاڄ
دا٤ ايتكسِٜ َٔ غرل غبب أٚ ع١ً أٚ تطدٝض، إش ٫بس إٔ ّٜكسّ  :ا٭ٍٚ
. أسسُٖا

. إغتكباٍ اغيؿطم أنجط َٔ اغيػطب :ايجاْٞ
. أؾه١ًٝ اغيؿطم ع٢ً اغيػطب :ايجايح
ٚدٛز غبب ٚع١ً يًتكسِٜ غرل َا شنط ؼي ايجاْٞ ٚايجايح  :ايطابع

. أع٬ٙ
ٚبإغتجٓا٤ ايٛد٘ ا٭ٍٚ ؾإٔ ايٛدٛٙ ا٭خط٣ قت١ًُ، ؾًٝؼ َٔ إتؿام 

ٚقسؾ١ ؼي ايكطإٓ، ٫ٚبس يًتكسِٜ َٔ أغباب، َٚٓٗا ض١ٜ٩ ؾطٚم 
. ايؿُؼ ٚأٍٚ ايٓٗاض

٫غتس٫ٍ باٯ١ٜ ع٢ً إٔ ٚقت ايؿطٚم أؾهٌ َٔ ٚقت ٌٖٚ ضيهٔ ا 
اؾٛاب إٕ تكسِٜ ايؿطم ع٢ً ايػطب ؼي اٯ١ٜ ٫ ٜهؿٞ ٚغع١  ،ضٚبايؼ

َا بري ايؿطم ٚاغيػطب ؾاٖس ع٢ً نجط٠ ٚتعسز ٚايٓعِ، ٚاغيٓسٚس١ 
ٜهٕٛ عًِٝٗ سطز ٫ٚ  ٚايتدؿٝـ ع٢ً ايٓاؽ ؼي ايعباز٠ ٚشنط اهلل، ؾ٬

. تهٕٛ ٖٓاى ؾت١ٓ
غيػطب اؾٛاب ْعِ، ٚبُٝٓٗا عُّٛ ٌٖٚ ايتٛد٘ يًهعب١ َٔ اغيؿطم ٚا 

ٚخكٛم َڀًل ؾهٌ تٛد٘ إزي ايهعب١ ٖٛ َٔ ايتٛد٘ إزي اغيؿطم 
ٚاغيػطب ٚيٝؼ ايعهؼ، يٝهٕٛ ايتعٝري بسٍ ايتدٝرل، ٚايتدكٝل بسٍ 

ايعُّٛ، ٜٚسٍ ٖصا ايتدكٝل ع٢ً ايتهاٌَ ؼي ايؿطٜع١ اٱغ١َٝ٬، 
. ٚأْٗا ْاغد١ يًؿطا٥ع ايػابك١
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ا٥ل ايٓػذ ايسق١ ٚايتعٝري بعس ٚؾٝ٘ ؾاٖس ع٢ً إٔ َٔ خل
اٱطياٍ، ٚتبري اٯ١ٜ ايػع١ ٚايتدؿٝـ عٔ ايٓاؽ ؼي عبازاتِٗ، ٚأقٌ 

. ٖصا ايتدؿٝـ غع١ ضظي١ اهلل ٚإساطت٘ بهٌ ؾ٤ٞ عًُاڄ
ٚؼي اٯ١ٜ إخباض عٔ عًِ اهلل عع ٚدٌ باغيػًِ عٓسَا ٜتٛد٘ إزي  

. عباز٠ اهلل، ٚأْ٘ غبشاْ٘ ٜكبٌ َٓ٘ عًُ٘ ٚؾعً٘ يًكاؿات
ٌزفك١ؽ اٌػارٟ  ا

إبتسأت اٯ١ٜ بًػ١ اٱط٬م اغيهاْٞ ؼي ًَو اهلل عع ٚدٌ، ؾًٝؼ َٔ 
. َايو غرلٙ غبشاْ٘، ؾٗٛ اغيايو ٚايٛاضخ ٚايباقٞ

بٌ شنطت عا٥س١ٜ اغيؿطم ٚاغيػطب ؼي (ٚهلل ًَو اغيؿطم) ٚمل تكٌ اٯ١ٜ
ػاز اغيًه١ٝ ٚايتسبرل ٚايػًڀإ، ٚقس إؽص ا٭ْبٝا٤ ٖصا ايكإْٛ َٛنٛعاڄ يٲح

َلبَي َؼةُّ اٌَّْلِْؽِق َٚاٌَّْْغِؽةِ طنُا دا٤ سها١ٜ ع٢ً يػإ َٛغ٢

، ؼي ضزٙ ع٢ً ؾطعٕٛ، (1) صََِٚب َث١ََُّْٕٙب ِاْْ ُوُْٕزُْ َرْؼِمٍَُْٛ 
. ٚؾهش٘ ي٘ ؼي إزعا٥٘ ايطبٛب١ٝ

َٛدٗاڄ إزي اغيٮ َٔ آٍ ؾطعٕٛ ؾصبِٗ  َٛغ٢ عًٝ٘ ايػ٬ّؾذا٤ خڀاب  
خًل ايػُا٤ ٚا٭ضض ٚآٜات اٯؾام، نُا إستر إزي اٱضيإ، ٚايتؿهط ؼي 

َٔ قبٌ ع٢ً صيطٚز إش إْتكٌ إبطاِٖٝ َٔ سذ١ َٚجاٍ  عًٝ٘ ايػ٬ّإبطاِٖٝ 
اٱسٝا٤ ٚاٱَات١ يٲقطاض بٛدٛز ايكاْع إزي بٝإ قسض٠ اهلل عع ٚدٌ ؼي أَط 

ٚدٛزٟ َتذسز نٌ ّٜٛ، بإؾطاق١ ايؿُؼ َٔ اغيؿطم، ٜٚؿٝس اؾُع بري 
ي٘ ًَو ايػُاٚات ٚا٭ضض، ٚايتسبرل ٚايتكطف اغيڀًل ؾُٝٗا اٯٜتري إٔ اهلل 

. ٚؼي اـ٥٬ل
ٚدا٤ت َكس١َ اٯ١ٜ يًجٓا٤ ع٢ً اهلل عع ٚدٌ، ٚبعح اـؿٛع ٚاـهٛع 

ؼي قًٛب اغيػًُري، ٚدصب ايٓاؽ يًك٠٬ ٚايتٛد٘ إيٝ٘ تعازي بايسعا٤ ٚبكٝؼ 
. اغيػه١ٓ ٚغ٪اٍ اؿاد١

                                                           

. 28ا٤ ايؿعطغٛض٠ (11) 
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ضب إزي داْب أَٛض ايعباز٠ ٚتتهُٔ اٯٜات اييت تصنط اغيؿطم ٚاغيؼ
قاٍ  ،ع١ اٱغ٬ّاع ضمٚاٱغتكباٍ ؼي ايك٠٬ ايبؿاض٠ يًُ٪َٓري بايسٚي١ ٚإتؼ

ََٚأَْٚؼْثَٕب اٌَْمََْٛ اٌَِّػ٠َٓ َوبُٔٛا ٠ُكَْزْضَؼُفَْٛ طتعازي

. (1) صَِلَبِؼَق ا َْؼِ  َََِٚغبِؼَثَٙب
آؾام ا٭ضض ٚؾٝ٘ إؾاض٠ إزي إٔ اغيٛاظب١ ع٢ً ايعباز٠ ٚقٝؼ ايتك٣ٛ تؿتض 

ٜطثٕٛ ايعباز٠ ٚايصنط ؾٝٗا ٖٚٛ َٔ عَُٛات قٛي٘ يًُػًُري ٚػعًِٗ 
َُِٚٔؽ٠ُع َأْْ ََُّّٔ َػٍَٝ اٌَِّػ٠َٓ اقُْزْضِؼُفٛا ِ ٟ طتعازي

َٛاِؼِث١َٓ  ، ٖٚٛ (2)صا َْؼِ  ََٚٔدَْؼٍَُُْٙ َأِ ًَّّخ ََٚٔدَْؼٍَُُْٙ اٌْ
اٯ١ٜ ايػابك١، َٚٔ  َٔ اـعٟ ايصٟ ًٜشل ايعاغيري ؼي ايسْٝا ايصٟ شنطت٘

دعًت يٞ ا٭ضض : ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِعَُٛات قٍٛ 
. (3) (َػذساڄ ٚطٗٛضاڄ

ؾبعس إٔ نإ ايعاغيٕٛ ٜعتسٕٚ ع٢ً اغيػادس، ٜٚػعٕٛ ؼي خطابٗا ؾإٔ اهلل 
عع ٚدٌ ٜتؿهٌ ع٢ً اغيػًُري ٚأٌٖ ا٭ضض طيٝعاڄ بعٗٛض زٚي١ اٱغ٬ّ، 

غ٬ّ إزي ضبٛع ا٭ضض بصنط اهلل ٚإقا١َ ايك٠٬ ٚغٝاز٠ ا٭َٔ ٚايعسٍ ٚاٍ
. ٚأزا٤ ايؿطا٥ض

ِٓ غب٠بد ا٠٢خ 

: ؼي اٯ١ٜ َػا٥ٌ
تتهُٔ اٯ١ٜ ؼي َؿَٗٛٗا ْؿٞ ايؿطٜو، ٚأْ٘ يٝؼ َٔ َعبٛز  :ا٭ٚزي

ٖٛ غرل اهلل عع ٚدٌ ٚإٔ اهلل عع ٚدٌ ي٘ ًَو ايػُٛات ٚا٭ضض ٚ
. سانط ؼي نٌ َهإ ؾ٬ ؼسٙ د١ٗ ٫ٚ قٌ ٫ٚ َهإ

ٚٚادب ايٛدٛز َتٓعٙ عٔ ايذلنٝب  (ٚد٘ اهلل)دا٤ شنط :ايجا١ْٝ

                                                           

. 137ا٭عطاف غٛض٠ (11) 
. 5غٛض٠ ايككل (2)
 . 2/256قشٝض ايبداضٟ(3) 
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ٚا٭عها٤، ٚيهٓ٘ يًس٫ي١ ع٢ً إٔ اهلل عع ٚدٌ ٜعًِ بايصٜٔ ٜتٛدٕٗٛ ي٘ 
بايعباز٠ ٚأْ٘ ٜتًك٢ عبازتِٗ بايكبٍٛ ٚايطنا، نُا شيٓع اٯ١ٜ َٔ ايكٍٛ 
بإٔ اهلل عع ٚدٌ ؼي د١ٗ زٕٚ أخط٣ ؾٗٛ غبشاْ٘ ؼي نٌ اؾٗات ٭ْ٘ 

. عًِٝ ٚاغع
ؼي اٯ١ٜ تطغٝب بايك٠٬ ٚإغتكباٍ ايكب١ً، َٚٓع يًشطز عٓس  :ايجايج١

. اٱؾتباٙ ؼي تعٝري د١ٗ ايكب١ً
٭ٚي١ٜٛ ٭زا٤ ايك٠٬ ٭ْٗا ٫ تذلى بٝإ سكٝك١ ٖٚٞ إعڀا٤ ا :ايطابع١

. عاٍ
: دا٤ت اٯ١ٜ بٛقؿري :اـاَػ١

. قؿ١ ًَو اهلل عع ٚدٌ ٚإٔ اغيؿطم ٚاغيػطب ي٘ غبشاْ٘ :ا٭ٍٚ
قؿ١ اهلل عع ٚدٌ ٚأْ٘ ٚاغع ايطظي١ غين عٔ ايعاغيري ٜؿعٌ  :ايجاْٞ

. َا ٜؿا٤، عًِٝ باغيكاحل ٚاغيؿاغس، َٚا ٜؿعً٘ َٚا ٜكٛي٘ ايٓاؽ
.     ؼي خاشي١ اٯ١ٜ بؿاض٠ يًُػًُري، ٚإْصاض يًهاؾطٜٔ :ايػازغ١

 اٌزفك١ؽ

 صََّٚللَِِّ اٌَّْلِْؽُق َٚاٌَّْْغِؽةُ طقٛي٘ تعازي 
ٕ عيڀـ إشلٞ ٚغع١ ؼي َٛاضز ايعباز٠ َذلؾش١ اْڀباقاڄ اٯ١ٜ ايهطضي١ 

ععِٝ ًَه٘ تعازي ٚؾهً٘ ؼي ايتدؿٝـ عٔ اغي٪َٓري، ٚقس تكسّ ؼي اٯ١ٜ 
ايػابع١ بعس اغيا١٥ بٝإ اط٬م ًَه٘ تعازي ٚسلٛي٘ يًػُاٚات ٚا٫ضض 

ضازٙ تعازي باي١ٜ٫ٛ ٚايٓكط٠ ٚايػًڀ١ٓ، ##٭ٕ اٯ١ٜ دا٤ت ي٬خباض عٔ اْـ
ٯ١ٜ ؾتتعًل باسهاّ ايكب١ً ٚاؾ١ٗ اييت ٜتٛدٕٗٛ شلا ؼي عبازاتِٗ اَا ٖصٙ ا

ٚزعا٥ِٗ، ؾكش١ ايعباز٠ تتأت٢ َٔ غع١ ًَه٘ غبشاْ٘ اييت ٖٞ باب 
ضظي١ يًُ٪َٓري ٚسح شلِ ع٢ً ايسعا٤ ٚا٫ْكڀاع ايٝ٘ ؼي نٌ ا٫سٛاٍ 

. ٚا٫ظَإ يعسّ خطٚز د١ٗ َع١ٓٝ عٔ ًَه٘ تعازي
ٕ َعاْٞ اؾٗات بصنط ايؿطز ا٭ِٖ ؾاغيؿطم ٚاغيػطب دا٤ا ٖٓا يبٝا
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اغيؿطم ٚاغيػطب ٚيهِٓٗ ٫  د١ٗ ٚقس ػس بعهِٗ ٜعطفٚا٭َجٌ َٓٗا، 
، ػيا ٜسٍ ع٢ً اٯثاض ع٢ً مٛ ايتعٝري د١ٗ اؾٓٛب ٚايؿُاٍ ززٜض

ايٛنع١ٝ يٰٜات ايه١ْٝٛ ٚا١ُٖٝ ؾطٚم ٚغطٚب ايؿُؼ نشذ١ عك١ًٝ 
ع١ٝ اؾٗات ٚنبڀٗا ت٪نس ٚدٛز ايكاْع، ٚؼسٜس ايكب١ً ٜسٍ ع٢ً َٛنٛ
خ ع٢ً ##ح َٓٗا احل##ؼي ايٓعاّ ايهْٛٞ ايعاّ، ٚؾططٝتٗا ؼي ايعباز٠ ٜذلف

ّ َٚا ٜتكـ ب٘ َٔ ايسق١ اييت ٜذلؾض عٓٗا اختكام ##ا ايعاٍشض ب٘##ايتسب
. بعض اغيٛانع بؿطف ٚقسغ١ٝ َع١ٓٝ

 صَ َؤ٠ََّْٕب ُرٌَُّٛٛاطقٛي٘ تعازي 
يٛا ٚدٖٛهِ ؾٗٓاى قب١ً، سٴصف اغيؿعٍٛ ب٘ يًعًِ ب٘ أٟ ؾأُٜٓا تٛ

٠َََْٛ  طٚايتٛي١ٝ تهٕٛ اقبا٫ڄ ٚتهٕٛ اْكطاؾاڄ نُا ؼي قٛي٘ تعازي 

، ؾٌٗ (1)ص ُرٌََُّْٛٛ ُِْعثِِؽ٠َٓ َِب ٌَىُُْ ِِْٓ  َِّ ِِْٓ َػبِ ٍُ 
ضاڄ ٚٚعٝساڄ، ا٭قطب ٫، ٖٚٛ ##ؼٌُ اٯ١ٜ ٖصا اغيع٢ٓ اٜهاڄ ٚإ ؾٝٗا ؼصٟ

غ١ اـڀاب ٚاٯٜات ا٫خط٣ َجٌ قٛي٘ خ٬ف ايعاٖط بًشاظ ايكطا٥ٔ ٍٚ
١ٌَْفَ اٌْجِؽَّ َأْْ ُرٌَُّٛٛا ُٚخَُٛ٘ىُُْ ِلَجًَ  طتعازي 

اٌَّْلِْؽِق َٚاٌَّْْغِؽةِ ٌََِٚىَّ اٌْجِؽَّ َِْٓ  ََِٓ ثِبَّللَِّ 

اٯ١ٜ، ٚا٭ٜٔ أخل َٔ اؿٝح ايصٟ ٖٛ  (2)ص..َٚا١ٌََِْْٛ ا٢ضِؽِ 
نٝـ أقؿ٘ عٝح : "تعازي َطازف يًتشٝع، ٚؼي سسٜح ْؿٞ ايكؿات عٓ٘

". ٖٚٛ ايصٟ سٝٻح اؿٝح ست٢ قاض سٝجاڄ
ايتٛي١ٝ تأتٞ سيع٢ٓ اٱقباٍ ٚاٱغتكباٍ، ٚسيع٢ٓ اٱزباض ٚاٱْكطاف 

ٚا٭قٌ ا٭ٍٚ أٟ اٱقباٍ، اَا ايجاْٞ ؾٝعطف بايكط١ٜٓ نُا ؼي قٛي٘ تعازي 
. (عٔ)اٚ ٜتعس٣ ب (3)ص ُثَّ ١ٌََُّْٚزُْ ُِْعثِِؽ٠َٓ  ط

 اٯ١ٜ اغتكباٍ ايكب١ً، ؾؿٞ اٯ١ٜ سصف أٟ ؾآُٜا تٛيٛا ٚايتٛي١ٝ ؼي

                                                           

.  33غٛض٠ غاؾط  (1)
.  177غٛض٠ ايبكط٠  (2)
.  25غٛض٠ ايتٛب١  (3)
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: ٚدٖٛهِ، ٚٚظٝؿ١ اؿصف ٖٓا ٫ تٓشكط باؾاْب ايب٬غٞ ٚؾٝ٘ َػا٥ٌ
إ ايتٛي١ٝ اعِ َٔ تٛي١ٝ ايٛدٛٙ، ٚاغيطاز بٗا ايؿطط١ٝ َٚٛنٛع١ٝ  - 1

. اٱغتكباٍ ؼي ايك٠٬
. ٚظَإايتٛد٘ ايٝ٘ تعازي بايسعا٤ ٚشنطٙ غبشاْ٘ ؼي نٌ َهإ  - 2
اغتشهاض اسهاّ اؿ٬ٍ ٚاؿطاّ ؼي نٌ َعا١ًَ ٚؾعٌ باٱعذلاف - 3

. باساطت٘ تعازي بهٌ ؾ٤ٞ
إ قسضت٘ تعازي َڀًك١ ٚفطز٠ عٔ ايعَإ ٚاغيهإ ٚاؾ١ٗ، ؾاٯ١ٜ - 4

. تٓبٝ٘ ٚؼصٜط ٚاخباض باْ٘ غبشاْ٘ ٫ ؽؿ٢ عًٝ٘ خاؾ١ٝ
ازضى  اٯ١ٜ سطب ع٢ً ايطٜا٤ ٚزع٠ٛ يًتدًل َٓ٘، ؾُت٢ َا - 5

. اٱْػإ إ نٌ ؾعٌ ٜكّٛ ب٘ ٜعًُ٘ اهلل ؾاْ٘ ٜػتشٞ َٓ٘
اٯ١ٜ زع٠ٛ يٲلصاب يًُعؿٛم ٚايتٝ٘ ؼي غبشات قسغ٘، ٚؾٝ٘  - 6

. تٗصٜب يًٓؿٛؽ ٚؽًل َٔ ا٭خ٬م ايص١َُٝ
دا٤ يتٓعٜ٘ َكاّ ايباضٟ عع ٚدٌ، ٭ٕ اٯ١ٜ  (ٚدٖٛهِ)سصف - 7

عازي َٓعٙ عٔ ايتذػِٝ ٚضز ؾٝٗا شنطٙ تعازي بعٓٛإ ايٛد٘، ٚاهلل ت
: ٜٚكاٍ)ٚقؿات٘ غبشاْ٘ عري شات٘، يصا ؾإ ايٛد٘ ٜأتٞ سيع٢ٓ ايصات، 

. (1)(ٖصا ٚد٘ ايطأٟ أٟ ٖٛ ايطأٟ ْؿػ٘
شنط اغيؿطم ٚاغيػطب َٔ باب اغيجاٍ ا٭ِٖ ٚاغيعطٚف عٓس  - 8

ايٓاؽ طيٝعاڄ بًشاظ ؾطٚم ايؿُؼ ٚغطٚب ايؿُؼ ٚاؽاشُٖا بعهِٗ 
غيككٛز اؾٗات نًٗا َٚا ؾٝٗا، ٖٚٛ َٔ باب شنط شلُا قب١ً، ٚا٫ ؾإ ا

. اؾع٤ ٚاضاز٠ ايهٌ
 صَ َثَّ َٚخُْٗ  َِّ طقٛي٘ تعازي

اٯ١ٜ َسح ٚثٓا٤ يًباضٟ عع ٚدٌ ٚبٝإ ٭خ٬م قسضت٘ ٚغع١ ًَه٘، 
نُا إ قسض اٯ١ٜ ٚآخطٖا ٜؿٝسإ فتُعري َٚتؿطقري تٓعٜ٘ َكاّ ايباضٟ 

                                                           

 13/556يػإ ايعطب  (1)  
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َّللَِِّ اٌَّْلِْؽُق  طؼي عع ٚدٌ ْٚؿٞ ايتذػِٝ عٓ٘، ؾاي٬ّ 

٫ّ اٱختكام، ؾُٗا ػيًٛنإ ٚكًٛقإ، ًَٚهٝتُٗا  صَٚاٌَّْْغِؽُة 
. ن٬ڄ ٚدع٤ٶ ٫ تعٛز ا٫ هلل عع ٚدٌ

: ٚاغيًُٛى غرل اغيايو يتهٕٛ ايٓتٝذ١ ٚؾل ايكٝاؽ اٱقذلاْٞ
. نٌ ػيًٛى غرل اغيايو

. اغيؿطم ٚاغيػطب ٚاؾٗات ا٭خط٣ ًَو هلل
.  د١ٗ َٓٗااهلل عع ٚدٌ يٝؼ ؼي

اْ٘ تعازي يٝؼ ظ١ٗ، ٚاؾ١ٗ ؼي عطف اغيتهًُري ايػا١ٜ اييت ٜككسٖا 
اغيتشطى ٚاييت ٜؿاض ايٝٗا باؿؼ، ٚسيا اْ٘ غبشاْ٘ َػتػٔ عٔ ا٭ؾٝا٤ 
طيٝعاڄ ؾ٬ ٜهٕٛ ؼي اؾ١ٗ، ٭ٕ اٱؾتكاض ازي اؾ١ٗ ٚاغيهإ ٚاحملٌ زيٌٝ 

. ع٢ً اٱَهإ
ًَه٘ تعازي ٚتٓعٖ٘ عٔ يٛاسل ؾاٯ١ٜ دا٤ت يبٝإ ععِٝ قسضت٘ ٚغع١ 

اؾػ١ُٝ، يهٓٗا ٫ تكـ عٓس ٖصا اؿس بٌ تبري إ ٖصٙ اؾٗات ٚا٭دػاّ 
. ٚا٭نٛإ ايبسٜع١ ًَو ي٘ غبشاْ٘

ٚاٯ١ٜ َٓع يًؿطى ٚاغباب ايه٬ي١ ٚاٱؾتتإ سيدًٛقات٘ تعازي، ؾهُا 
 ٠ ايكُطبري غبشاْ٘ ٚظا٥ـ اشل٬ٍ ٚاْ٘ يًُٛاقٝت ٚاؿػاب غيٓع عباز

ؾتتإ ب٘، نصيو ؾاْ٘ غبشاْ٘ بري ًَهٝت٘ يًذٗات ٚإ ايتٛد٘ يًذ١ٗ ٚاٱ
ؼي ايعباز٠ ٫ ٜعين عبازتٗا ٚاـهٛع شلا، ؾاغيككٛز طاعت٘ غبشاْ٘ ٚتعازي 

 .ؾٗصٙ اٯ١ٜ َٔ آٜات ايًڀـ
  

ثسث ثالغٟ  

، ٚؼي (إ اغيع٢ٓ ؾجِ ٚد٘ اهلل ٜعًِ ٜٚط٣): ْػب ازي انجط اغيؿػطٜٔ
: ٚؾل اقڀ٬ح اجملاظ قاٍ ايعضنؿٞ ظا٥س٠ (ٚد٘) دعٌايطز ع٢ً 

َثٍَٝ َِْٓ طٚا٭ؾب٘ ظيً٘ ع٢ً إ اغيطاز ب٘ ايصات، نُا ؼي قٛي٘ تعازي 
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. (1)صَأقٍََُْ َٚخَُْٙٗ َّللَِِّ 
اَا ايؿڀط ا٭ٍٚ ؾٗٛ قشٝض ٭ٕ ٚادب ايٛدٛز بػٝط غرل َطنب 
ٚاْ٘ َٓعٙ عٔ اؾ١ٗ ٚاغيهإ، ا٫ إ ايتُجٌٝ بٗصٙ اٯ١ٜ قٝاؽ َع ايؿاضم 

. ٫ خيًٛ َٔ َػاق١ٚ
ثسث والِٟ 

قػُت قؿات ٚادب ايٛدٛز ؼي عًِ ايه٬ّ ازي ايكؿات ايجبٛت١ٝ 
ٖٚٞ قؿات ٚدٛز١ٜ ٚعٓٛإ ايهُاٍ ٚا٫نطاّ ٚاؾ٬ٍ، ٚٚدٛز١ٜ ٖٚٞ 

. قازض، عامل، سٞ، َطٜس، قسِٜ، أظيٞ، قازم، َتهًِ: مثا١ْٝ ؾٗٛ تعازي
خيايؿٗا، ؾُٓٗا ٚازي قؿات غًب١ٝ سيع٢ٓ اييت جيب إ ٜػًب عٓ٘ َا 

يٝؼ سيطنب أٟ اْ٘ بػٝط بايبػاط١ اؿكٝك١ٝ، ٚاْ٘ تعازي : َج٬ڄ اْ٘ تعازي
يٝؼ ظػِ ٫ٚ دٖٛط ٫ٚ عطض، ٚقٌٝ باضداع ايكؿات ايجبٛت١ٝ ازي 

ايػًب١ٝ ؾاثبات ايكسّ سيع٢ٓ غًب اؿسٚخ ٚاثبات ايعًِ غًب يًذٌٗ 
. َٙٚٔ عًُ٘ تعازي سهٛض اؾعاٍ ايعباز عٓسٙ ٚعسّ غٝابٗا عٔ

ٚقٌٝ إ ايػًب١ٝ تعين غًب َا ٫ ًٜٝل ب٘، ٚضيهٔ َٓاقؿ١ ٖصا ايتكػِٝ 
ٚايتػ١ُٝ ؾ٬بس يًكػ١ُ َٔ أغاؽ ٚاسس تبتين عًٝ٘ َٔ غرل خًط، ٚإ 

تتعًل ا٫قػاّ بصات ايؿ٤ٞ ٚإ تهٕٛ ايكػ١ُ داَع١ َاْع١ أٟ إ طيٝع 
َا ٜكًض إ ٜسخٌ ؼي نٌ ايكػ١ُ تهِ ٚ ،ا٫قػاّ َػا١ٜٚ يًُكػِ

ٙ، َٚاْع١ عٔ زخٍٛ غرل اقػاَ٘ ؾٝ٘، ؾتًو ايكؿات ايػًب١ٝ ضيهٔ اقػاّ
. اضداعٗا ازي ايجبٛت١ٝ ٚإ ايػًب اصيا ٖٛ بٝإ ٚتؿػرل يًجبٛت١ٝ

ٚيكس اختًـ ؼي ْػب١ ايٛدٛز ازي اغيا١ٖٝ ٌٖ ٖٞ اٱؼاز اّ إ 
ايٛدٛز ظا٥س ع٢ً اغيا١ٖٝ ٖصا ؼي اغيُهٓات، اَا ٚادب ايٛدٛز ؾإ 

٭ٕ ايكٍٛ بعٜاز٠ ايٛدٛز ٜعين ايذلنب ٖٚٛ َٓتـ ٚدٛزٙ ْؿؼ سكٝكت٘ 
باٱطياع عٓ٘ تعازي ٭ٕ اغيطنب حيتاز ازي نٌ دع٤ َٔ أدعا٥٘ ٚاحملتاز 

. ػيهٔ ٫ ٚادب
                                                           

.  112غٛض٠ ايبكط٠  (1)
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نُا تسٍ اٯ١ٜ ع٢ً إ ٚادب ايٛدٛز غبشاْ٘ بام ابساڄ ٫ٚ جيٛظ 
عًٝ٘ ايعسّ ٭ٕ ايعسّ َٔ يٛاظّ اٱَهإ، ٚاختًـ اغيتهًُٕٛ بأْ٘ 

ببكا٤ ٜكّٛ ب٘ ٚايٝ٘ شٖب ابٛ اؿػٔ ا٭ؾعطٟ، اّ اْ٘ بام غبشاْ٘ بام 
يصات٘ ٖٚٛ ا٭ْػب ٱْتؿا٤ اؿاد١ ٚاٱؾتكاض عٓ٘ تعازي ٫ٚغتػٓا٥٘ عٔ 

. ايػرل
نُا تجبت اٯ١ٜ ايهطضي١ اْ٘ غبشاْ٘ غرل َتشٝع، ٭ٕ ايتشٝع ت٬ظَ٘ قٗطاڄ 

اؿٛازخ ٜٚطتبط با٭نٛإ اؿازث١ ٚتًو َٔ قؿات اٱَهإ، ٚيؿغ 
يٛد٘ يٝؼ قؿ١ َػاٜط٠ يًٛدٛز، ٚايٝس يٝؼ قؿ١ كتًؿ١ عٔ ايكسض٠ بٌ ا

ٖٞ عٓاٜٚٔ تسٍ ع٢ً ععِٝ غًڀاْ٘ ٚقسضت٘ ٚتٛنٝس إغتػٓا٥٘ غبشاْ٘ 
. ٚقٝاَ٘ بصات٘ ٚاغتٓاز غرلٙ ايٝ٘

ؾاٱط٬م ؼي د١ٗ ايتٛد٘ ؼي اٯ١ٜ ٜسٍ ع٢ً قٗطٙ غبشاْ٘ يًعسّ 
ظػِ ٚاغتشاي١ اْعساّ  بايٛدٛز، ٚاْ٘ غرل قتاز يًذ١ٗ ٭ْ٘ تعازي يٝؼ

َتٓاع ايتػرل ٚاٱْؿعاٍ ػيتٓعإ إؾ٤ٞ َٔ ايهُا٫ت عٓ٘ غبشاْ٘، ٚنُا إ 
عٓ٘، ٚاٯ١ٜ زع٠ٛ يًتٛنٌ عًٝ٘ غبشاْ٘ ٚايًذ٤ٛ ايٝ٘ ٚقطب ضظيت٘ ْٚؿٞ 

. اؾ١ٗ عٓ٘، ٚؼصٜط َٔ ايتذػِٝ ٚؾٝٗا بٝإ يهٓ٘ ععُت٘
ثسث  مٟٙ 

ايٓاؾ١ً ٚإ ايٓيب قس ضزت ْكٛم تؿٝس إ اٯ١ٜ ْعيت ؼي ق٠٬ ٍ
ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ نإ اشا ضدع َٔ َه١ ق٢ً ع٢ً ضاسًت٘ 

تڀٛعاڄ ٧َٜٛ بطأغ٘ مٛ اغيس١ٜٓ، أٟ اْ٘ ٫ ٧َٜٛ ازي د١ٗ ايكب١ً يتعصضٙ 
ٚضز عٔ غعٝس بٔ دبرل عٔ ٚ، ٚايػع١ ٚايتدؿٝـ ؾٝٗا ٚ٭ٕ ايك٠٬ ْاؾ١ً

ٜح تٛدٗت ب٘ إصيا ْعيت ٖصٙ اٯ١ٜ ؼي ايطدٌ ٜكًٞ إزي ح :ابٔ عُط
 .(1)ضاسًت٘ ؼي ايػؿط

ٚظاٖط اغباب ايٓعٍٚ اْ٘ اعِ َٔ ايٓاؾ١ً ٜٚؿٌُ ايؿطٜه١ ؼي ساٍ 
. تعصض عسّ اَهإ تعٝري زلت ايكب١ً

                                                           

. 2/305َؿاتٝض ايػٝب  (1)
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ِكب ً  ٟ اٌمجٍخ 

ايكب١ً ٖٞ عري ايهعب١ ؾطؾٗا اهلل تعازي غئ ؾاٖسٖا اٚ َٔ ٖٛ عهُ٘ 
عٓإ  ٜٚتُهٔ َٔ ايتٛد٘ ايٝٗا ٚازي َٛنعٗا َٔ ؽّٛ ا٭ضض ازي

ايػُا٤، ٜٚتٛد٘ ازي ايكب١ً اغيػًُٕٛ ؼي ق٬تِٗ ايبعٝس َِٓٗ ٚايكطٜب، 
٫ٚ ٜسخٌ ؾٝٗا ؾ٤ٞ َٔ سذط ازلاعٌٝ ع٢ً ا٭ق٣ٛ ٚإ ٚدب ازخاي٘ 

 .ؼي ايڀٛاف
ؼي ٖصا ايعَإ ٚاضتكا٤ ايعًّٛ ؾٝ٘، ْسعٛ ازي تكٓٝع دٗاظ  :ا٭ٚزي 

قُاض ايكٓاع١ٝ اٚ غٛا٤ باٱضتباط با٭ حيسز ايكب١ً َٔ ناؾ١ اقڀاض ا٭ضض
ٜٚهٕٛ عْٛاڄ  بڀطٜك١ تك١ٝٓ سسٜج١ تهُٔ ايسق١ ؼي ؼسٜس اػاٙ ايهعب١،

يًُػًُري ؼي عبازاتِٗ، ٚضيهٔ اغتعُاي٘ ؼي نٌ بًس٠ ٚضيهٔ َع٘ تكسٜط 
 .خط َػتكِٝ بٝٓٗا ٚبري ايهعب١ ايؿطٜؿ١

عٓس عسّ اَهإ ؼكٌٝ ايعًِ بايكب١ً، جيب اٱدتٗاز ؼي  :ايجا١ْٝ 
ٚإ تعصض ٜتشط٣ ايعٔ ٚا٭َاضات، ٫ٚ جيٛظ اٱنتؿا٤ ؼكٌٝ ايعًِ 

بايعٔ غرل اغيعتدل اٚ ا٭ز٢ْ َع اَهإ ا٭ق٣ٛ، ٚاغيساض ع٢ً ايعٔ ا٭ق٣ٛ 
ٚيٝؼ ع٢ً غبب٘، ؾًٛ اخدل عسٍ ٚمل حيكٌ ايعٔ بكٛي٘ نُا يٛ نإ َٔ 
غرل اٌٖ ايبًس، ٚاخدل ؾاغل اٚ ناؾط َع سكٍٛ ايعٔ بكٛي٘ نُا يٛ نإ 

 .٠، ٜعٌُ بكٍٛ ا٭خرلَٔ اٌٖ اـدل
٫ ؾطم ؼي ايتشطٟ ٚاغتككا٤ د١ٗ ايكب١ً بري ا٭ع٢ُ  :ايجايج١ 

 .ٚايبكرل، ٚيهٔ ا٭ع٢ُ ٜطدع ازي غرلٙ ؼي ؼكٌٝ ايكب١ً ٚاَاضاتٗا
اشا سكط ايكب١ً ؼي دٗتري بإ عًِ اْٗا ٫ ؽطز عٔ  :ايطابع١ 

جيٛظ اسساُٖا، جيتٗس ؼي ايتشطٟ ست٢ تذلدض اسساُٖا ؾٝكًٞ ايٝٗا، ٚ
 .إ ٜكًٞ ازي اؾٗتري

اشا ؼط٣ ٚادتٗس يك٠٬ ٚسكٌ ي٘ ايعٔ، ٫ جيب ػسٜس  :اـاَػ١ 
 .اٱدتٗاز يك٠٬ اخط٣ َا زاّ ايعٔ باقٝاڄ

اشا ظٔ بعس ايتشطٟ ٚاٱدتٗاز إ ايكب١ً ؼي د١ٗ ؾك٢ً  :ايػازغ١ 
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ايعٗط َج٬ڄ ايٝٗا ثِ تبسٍ ظٓ٘ ازي د١ٗ اخط٣، ٚدب عًٝ٘ اتٝإ ايعكط 
١ٖ ايجا١ْٝ، ٌٖٚ جيب اعاز٠ ايعٗط اٚ ٫، ا٭ق٣ٛ اٱعاز٠ ؼي ازي اجل

ايٛقت زٕٚ َا خاضز ايٛقت اشا نإ َكته٢ ايعٔ ايجاْٞ ٚقٛع ايك٠٬ 
ا٭ٚزي ازي د١ٗ ايُٝري اٚ ازي د١ٗ ايٝػاض اَا اشا نإ َكتهاٙ ٚقٛعٗا َا 

 .بري ايُٝري ٚايٝػاض ؾ٬ ػب اٱعاز٠
خط٣ تٛد٘ سػب أد١ٗ  زيإ٤ ايك٠٬ ثٓاأظٓ٘ ؼي  ْكًبإ شاإ :ايػابع١ 

ظٓ٘ ا٭ق٣ٛ ٚا٭ضدض، ا٫ اشا نإ ا٭ٍٚ ازي اٱغتسباض اٚ ايُٝري 
 .ٚايٝػاض سيكته٢ ظٓ٘ ايجاْٞ ؾٝعٝس

اغيتشرل ايؿاقس ست٢ يًعٔ ؼي ؼسٜس د١ٗ ايكب١ً قٌٝ ٜكًٞ ازي  :ايجا١َٓ 
ٚاغتسٍ عًٝ٘ سيطاغٌٝ، ٚا٭ق٣ٛ اْ٘ ٜكًٞ سٝح  إستٝاطاڄاضبع دٗات 

ٚعًٝ٘ سسٜح عاَط بٔ ضبٝع١ ٚؾٝ٘ ٚتسٍ عًٝ٘ ٖصٙ اٯ١ٜ،  ٣ إدتٗازٙ أز
ٚ٭ٕ ؾطا٥ط ايك٠٬ نايڀٗاض٠ ٚغذل ايعٛض٠ ٚايكب١ً َٓٛط١ ، نعـ 

جيعٟ اغيتشرل ابساڄ أٜ : "عٔ ايكازم عًٝ٘ ايػ٬ّٚبايكسض٠ ٚاٱغتڀاع١ 
 .تٛد٘ اشا مل ٜعًِ أٜ ٚد٘ ايكب١ًَا 

ايؿشل عٔ ايكب١ً غؿ١ً اٚ  اشا ق٢ً ازي د١ٗ َٔ زٕٚ :ايتاغع١ 
َػاق١ جيب اعازتٗا، ا٫ اشا تبري نْٛٗا ازي ايكب١ً َع سكٍٛ قكس 

. َٓ٘ ايكطب١

 صِاَّ  ََّ َٚاِقغٌة َػ١ٌٍِة  ط قٛي٘ تعازي
 غبشاْ٘ ؼي نٌ َهإ َٚسبط غيا ؼي ا٭َه١ٓ طيٝعاڄ ٚاٯ١ٜ تسٍ ع٢ً اهلل

ٚغع ضظق٘ اْ٘ َٛدٛز ٚسانط عٓس اؾُٝع، ؾكس اساط بهٌ ؾ٤ٞ ٚ
طيٝع خًك٘، ٚضظيت٘ نٌ ؾ٤ٞ، ٖٚٛ ايهجرل ايعڀا٤ ٚنٌ اـ٥٬ل تتكـ 

ع٢ً ايتٛغع١ ؼي ايكب١ً ٜٚ٪نس شيو اٯ١ٜ تسٍ ٚبايؿكط ٚاؿاد١ ازي ايػين، 
عَُٛات ايتدؿٝـ ؼي ايؿطٜع١ ٚقاعس٠ ْؿٞ اؿطز ٚاسهاّ ايهطٚض٠ 

. ٚسسٜح ايطؾع
اؾهاٍ ايكب١ً ٚاٯ١ٜ  إ اهلل اضاز ايتشطٟ عٓس: ٚقاٍ ا٭ظٖطٟ ؼي اٯ١ٜ
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٫ تتعًل بايكب١ً ؾكط بٌ سيا ٖٛ أعِ َٚٓ٘ ٚدٛٙ اٱعذاظ اييت تكسَت 
ٚتبعح ايػه١ٓٝ  ٚسح ع٢ً ا٫ط٬م اغيهاْٞ ٚايعَاْٞ ؼي ايسعا٤ ٚايصنط،

ؼي ْؿٛؽ اغي٪َٓري، ٚتسعٛ ايٓاؽ يعسّ اٱْكٝاز يًڀٛاغٝت ٚايصٜٔ 
. ٜسعٕٛ ايػًڀإ ٚاغيًه١ٝ

ضز ا٭عُاٍ ٚإ نإ ؾٝٗا تطى ا٭ٚزي،  ٖٚٞ ضظي١ ٚاخباض عٔ عسّ
ٚا٫ط٬م ؼي قب١ً ق٠٬ ايٓاؾ١ً ٜؿٝس شياّ ايجٛاب ٚاْ٘ غبشاْ٘ ٜعًِ َا 

. ٜؿعً٘ ايهؿاض سيػادس اغيػًُري ٚبايكس عٔ ايصنط ٚايك٠٬
َٚٔ أزلا٥٘ تعازي ايٛاغع، ٚغع ؾهً٘ نٌ ؾ٤ٞ ٚسلٌ ضظق٘ نٌ 

ٕ اٱَاّ دعؿط اـ٥٬ل ٚعڀا٩ٙ أقاب َٔ غأي٘ َٚٔ مل ٜػأي٘، ٚع
: ازي ايڀٛض ؾٓاد٢ ضب٘ عع ٚدٌ قاٍغيا قعس َٛغ٢ : "قاٍايكازم 

ٜا َٛغ٢ اصيا اشا أضزت ؾ٦ٝاڄ إٔ أقٍٛ ي٘ نٔ : ٜا ضب أضْٞ خعا٥ٓو، ؾكاٍ
". ؾٝهٕٛ

ٚاٱساط١ بهٌ ؾ٤ٞ ٫بس ٚإٔ تأتٞ عٔ عًِ ظُٝع ا٭ؾٝا٤ إش نٝـ 
عًٝ٘، ؾ٬ غطاب١ إ تتشكل ايكسض٠ ٚايؿٍُٛ ٚايػع١ َٔ غرل عًِ باغيكسٚض 

ٜأتٞ ٖصإ اٱزلإ َٔ أزلا٥٘ تعازي َت٬ظَري ؼي ٖصٙ اٯ١ٜ، ٚؼي تًو 
. اغي٬ظ١َ آٜات َٔ ايبؿاضات ٚايٛعس ٚايٛعٝس

 

ََٚلبٌُٛا ارَّطََػ  َُّ ًٌََٚعا  ط لٌٛٗ رؼبٌٝ
قُجْسَبَُٔٗ َثًْ ٌَُٗ َِب ِ ٟ اٌكَََّّٛادِ 

. ٠116 اٯٟ ص َٚا َؼِ  ُوٌّل ٌَُٗ َلبُِٔزَْٛ 
 

اإلػؽاة ٚاٌٍغخ 

ؾعٌ : ٚجيٛظ إٔ تهٕٛ إغت٦ٓاؾ١ٝ، قايٛا ايٛاٚ سطف عڀـ: ٚقايٛا
َٔ اؾعاٍ ايتشٌٜٛ اييت تٓكب َؿعٛيري : ، اؽصؾاعٌ: ٚ َاض، ٚايٛا
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. ٚاؾٗطٖا دعٌ ٖٚٞ نٌ ؾعٌ سيع٢ٓ قرل، ٚاغيؿٗٛض َٓٗا
 َٚارَّطََػ  َُّ  طنُا ؼي قٛي٘ تعازي  (اؽص)ايٓشا٠ غبع١ َٓٗا  ٚقس عسٸ

، َٚكازض ٖصٙ ا٭ؾعاٍ تعٌُ عًُٗا اٜهاڄ  (1)ص ِاْثَؽا١َُِ٘ َض١ٍِالً 
. ؾتٓكب اغيبتسأ ٚاـدل َؿعٛيري شلا َجٌ دعًو ايكطإٓ اَاَاڄ يو د١ٓ

ََٚلبٌُٛا ارَّطََػ  َُّ  طَِٚٓٗ َٔ شٖب ازي ايٛقـ ع٢ً 

 باعتباض اْ٘ تٓعٜ٘ غيكاّ صقُجْسَبَُٔٗ  طٚاٱبتسا٤ بكٛي٘  صًٌََٚعا 
َؿعٍٛ ب٘ : ؾاعٌ، ٚيساڄ: إغِ اؾ٬ي١ : ، اهللايطبٛب١ٝ ٚضز ع٢ً اؾذلا٥ِٗ

َٓكٛب بايؿتش١، ٚقٌٝ ٖٛ َؿعٍٛ ثإ، ٚاغيؿعٍٛ ا٭ٍٚ قصٚف تكسٜطٙ 
. بعض كًٛقات٘

 .َهاف إيٝ٘: َؿعٍٛ َڀًل يؿعٌ قصٚف َٓكٛب، ٚاشلا٤: غبشاْ٘
. داض ٚفطٚض: ي٘ سطف عڀـ ٚانطاب: بٌ
 .َ٪خط غِ َٛقٍٛ َبتسأإ: َا

: داض ٚفطٚض َتعًل سيشصٚف ق١ً َا، ٚا٭ضض: ؼي ايػُٛات
َعڀٛف ع٢ً ايػُٛات، فطٚض بايهػط٠، :سطف عڀـ، ا٭ضض: ايٛاٚ

.  داض ٚفطٚض: َبتسأ َطؾٛع، ي٘: نٌ
، ٙخدل َطؾٛع ٚع١َ٬ ضؾع٘ ايه١ُ ايعاٖط٠ ع٢ً آخط:  قاْتٕٛ 

 .طيع قاْت، إغِ ؾاعٌ َٔ قٓت، ع٢ً ٚظٕ ؾاعٌ: ٚقاْتٕٛ
ايكٓٛت يػ١ ٖٛ اٱَػاى عٔ ايه٬ّ ٚقٌٝ ا٭قٌ ؾٝ٘ ايسٚاّ، ٚؼي ٚ

اٱقڀ٬ح ٖٛ ايسعا٤، ٚيعً٘ غيا ؾٝ٘ َٔ اـؿٛع ٚايتٛد٘ ازي اهلل تعازي 
. ٚضدا٤ ايطظي١ اقطاضاڄ بايعبٛز١ٜ

ٚقاٍ ابٔ ا٭ْباضٟ ايكٓٛت ع٢ً اضبع١ اقػاّ ايك٠٬ ٚطٍٛ ايكٝاّ 
 .(2)ٚاقا١َ ايڀاع١ ٚايػهٛت

اد  ٟ ق١بق ا٢ٞ

                                                           

.  125غٛض٠ ايٓػا٤  (1)
. 2/73يػإ ايعطب  (2)
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َع َا قبًٗا َٔ اٯٜات ؼي سها١ٜ غ٤ٛ ايكٍٛ ٚايؿعٌ َٔ  قٌاٯ١ٜ تت
ّ ##ٜهاڄ تطاٖا تتهُٔ يػ١ ايتٛبٝذ شلِ ٚزؾع ُٖٚ٘أاغيؿطنري ٚايهؿاض ٚ

ٚع ايعاؾط َٔ ##٠ ائ#َٛنٛع ٖصٙ اٯٟعسٸ ف اؿكٝك١، َِٚٓٗ َٔ ##ٚنـ
 .َكابض ٚاؾعاٍ اغيؿطنري ٚايهؿاض أٟ َٔ سٝح ايتٛايٞ ؼي ٖصٙ اٯٜات

تط٣ َا ٖٞ ايك١ً بري َٛنٛع ايكب١ً ٚاغيٓسٚس١ ٚايػع١ ايٛاضز٠ ؾٝٗا 
: ٚبري ٖصٙ اٯ١ٜ اؾٛاب َٔ ٚدٛٙ

يكس شنطت اٯ١ٜ ايػابك١ بإٔ اغيؿطم ٚاغيػطب هلل عع ٚدٌ،  :ا٭ٍٚ
ٚدا٤ت ٖصٙ اٯ١ٜ يبٝإ إٔ نٌ َا ؼي ايػُاٚات ٚا٭ضض َٔ اـ٥٬ل ٖٛ 

ُٖا ايعُّٛ ٚاـكٛم اغيڀًل، ًَو طًل هلل عع ٚدٌ، يتهٕٛ ايٓػب١ بري
. ؾاغيؿطم ٚاغيػطب َٔ عَُٛات َا ؼي ايػُاٚات ٚا٭ضض

دا٤ت اٯ١ٜ يبٝإ قش١ ايعباز٠ َع تعسز زلت ايكب١ً ٚاؾ١ٗ  :ايجاْٞ
ٜتٛد٘ إيٝٗا ايعباز، ٚدا٤ت ٖصٙ اٯ١ٜ باغيع٢ٓ ا٭عِ ٖٚٛ إضاز٠  اييت

ايصٜٔ ْػبٛا ايٛيس ٚبًػ١ اٱستذاز ٚايطز ع٢ً  ًَه١ٝ اهلل اغيڀًك١ يًد٥٬ل
. إزي اهلل

زع٠ٛ ايٓاغًًتؿك٘ ؼي ايسٜٔ، ٚإٔ اؾ١ٗ اييت ٜتٛدٕٗٛ إيٝٗا  :ايجايح
. جيٛظ ايؿطى باهلل ٜٚػتكبًْٛٗا ؼي ايعباز٠ ٖٞ ًَو هلل أٜهاڄ، ؾ٬

ٚايتٛد٘ إزي دٗتٗا ٫ٜعين إٔ اهلل عع ٚدٌ  ايكب١ً إٕ إغتكباٍ :ايطابع
غرل اغيًو، ٚاهلل عع ٚدٌ  غيايوٍ ٚازحيٌ ؾٝٗا، بٌ إْٗا ًَو هلل عع ٚ

نٌ ؾ٬ حيٌ ؼي ؾ٧ أبساڄ يػٓاٙ اغيڀًل، ٫ٚبس َٔ ايتُٝٝع بري اٍغين عٔ 
. ٍباايعبٛز ٚد١ٗ اٱغتل

ز٠ هلل باشاتٗا ًَو هلل عع ٚدٌ، ٚقاْت١ ٚعد١ٗ اٱغتكباٍ  :اـاَؼ
٠ُكَجِّرُ َّللَِِّ َِب ِ ٟ اٌكَََّّٛادِ ََِٚب ِ ٟ ط، قاٍ تعازيعع ٚدٌ

. (1)صا َْؼ ِ 
ٚؼي اٯ١ٜ زع٠ٛ إزي عسّ اٱؾتتإ ظ١ٗ ايكب١ً، ٚؾٝٗا إؾاض٠ إزي غذٛز 

                                                           

. 1ؾُع١ غٛض٠ ا (1)
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اغي٥٬ه١ ٯزّ ٚأِْٗ إؽصٚٙ قب١ً إش ًٜتكٕٛ ِٖ ٚإٜاٙ باـهٛع ٚاـؿٛع 
َكازٜل قٛي٘ أؾطاز َٔ َٚتؿطقري  ٚايعباز٠ هلل عع ٚدٌ ٭ِْٗ فتُعري

. صٌَُٗ َِب ِ ٟ اٌكَََّّٛادِ َٚا َْؼ ِ طتعازي 
ٞٸ ًَهٝتٗا هلل ؼي ْت ٖصٙ اٯ١ٜ عا٥س١ٜ َا ؼي ايػُٛات ٚا٭ضض ٚإش ب

شات اغيٛنٛع ٖٚٛ إٔ  ؼي عع ٚدٌ، دا٤ت اٯ١ٜ ايتاي١ٝ يتددلعٔ أَط آخط
اهلل خايل ايػُاٚات ٚا٭ضض يٝؼ عٔ َجاٍ غابل َجًٗا، ٜٚؿٝس اؾُع 

بري اٯٜتري إٔ اهلل عع ٚدٌ خايل َٚايو ايػُاٚات ٚا٭ضض ؾًٝؼ شلا 
ؼي ا٭ظ١َٓ اغيكسض٠ ٚغرل اغيكسض٠، ٚيٛ مل خيًكٗا اهلل عع ٚدٌ  َايو غرلٙ

. غيا إغتڀاعت ايعكٍٛ تكٛضٖا ٭ْٗا َٔ بسٜع قٓع٘ ٚععِٝ قسضت٘ تعازي
ٖٚصٙ اٯ١ٜ إٔ ا٭ضض نًٗا  صَِكَبخَِع  َِّ طٚتؿٝس ايك١ً بري آ١ٜ 

٠ َػذس يًعباز٠، ٚيٝؼ َٔ بطظر َٚاْع ضيٓع ايعبس يًتٛد٘ إزي اهلل بايعباز
ٚاغيٓاغو ٭ٕ نٌ د١ٗ ٖٞ هلل عع ٚدٌ، ٚؾٝ٘ خٝب١ ٚخعٟ يًهؿاض ايصٜٔ 

غعٛا ؼي خطاب اغيػادس، ٚإخباض بإٔ ؾعًِٗ ٜطدع عًِٝٗ بايهطض 
ََِٚب َظٍََُّٛٔب طقاٍ تعازي  ،ٜٚهٕٛ غبباڄ ـػاضتِٗ ؼي ايساضٜٔ

 .(1) صٌََِٚىْٓ َوبُٔٛا َأُٔفكَُُْٙ ٠َْظٍَُِّْٛ 
أقجبة إٌؿٚي 

ٖٚٚب  ،غسأؼي نعب بٔ ا٭ؾطف، ٚنعب بٔ اٯ١ٜ ٖصٙ ْعيت قٌٝ 
ؼي َؿطنٞ  ْعيت ٚشنط أْٗا صُػَؿ٠ْؽٌة اْثُٓ  َِّ ط: بٔ ٜٗٛزا ؾاِْٗ قايٛا

. (2)اغي٥٬ه١ بٓات اهلل: ايعطب قايٛا
١ٜ أعِ إ٫ إٔ ٜطاز خكٛم اٱستذاز َٚا نإ اٯَٛنٛع ٚيهٔ 

ؼي ٚزي ايتٛسٝس ، ٬ٜقٝ٘ ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ؼي ايسع٠ٛ إ
. (3)صََٚلبٌَْذ ا١ٌَُُْٙٛظ ُػَؿ٠ْؽٌة اْثُٓ  َِّ طايتٓعٌٜ 

                                                           

.  57غٛض٠ ايبكط٠ (1) 
. 1/11اْعط ايٛاسسٟ أغباب ايٓعٍٚ  (2)

.  30غٛض٠ ايتٛب١  (3)
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ٚايعاٖط إ زع٣ٛ ايب٠ٛٓ يًباضٟ عع ٚدٌ ناْت َٛدٛز٠ ٚؾا٥ع١ بري 
، ؾذا٤ت اٯ١ٜ ؾڀط َٔ ايٓاؽ ٚإ مل ٜهٔ ع٢ً مٛ اؿكٝك١ ٚايكسم

 .يسؾع ٖصا ايِٖٛ باؿذ١ ٚايدلٖإ
ػدبؾ ا٠٢خ ا

زي إٕ اؿاد١ ايٓٛع١ٝ ايعا١َ أٜعٗط  إعتكازٚغ٤ٛ تٛثٝل ٚبٝإ يكبض 
٫ إايكطإٓ ؼي َجٌ ٖصٙ ا٭قٛاٍ اييت ٫ تعٍٚ ٫ٚ ٜكه٢ ع٢ً آثاضٖا 

، ٜٚهٕٛ ي٘ ٌٖ ا٭ضض طيٝعاڄأبهتاب زلاٟٚ ٜتكـ بايتأثرل ع٢ً 
. ٜبك٢ اَاَاڄ ٖٚازٜاڄ ٚزي٬ٝڄكًكٕٛ، ٚ ٚظي١ًدٓٛز 

اٱؾذلا٤ ٚايتذطٟ  يًُػًُري باط٬عِٗ ع٢ًٚإضؾاز ٚاٯ١ٜ تأزٜب 
ْكٝازِٖ ٚطاعتِٗ يًُٛزي إع٢ً ايباضٟ، َٚٔ اعذاظٖا تكٝس اغيػًُري ٚ

ايه١َٝ٬  ٠ َٔ ؾطم اغيػًُري##بٓؿٞ ايؿطٜو عٓ٘ غبشاْ٘، ؾًٝؼ َٔ ؾطم
ؾاض٠ ٚشيو إزي َجٌ ٖصا ايكٍٛ ٚيٛ تًُٝشاڄ اٚ إٚايؿك١ٝٗ ػطأت ٚشٖبت 

يٛيس هلل عع ٚدٌ َٔ ؾهٌ اهلل، َٚٔ ػطأ ع٢ً َكاّ ايطبٛب١ٝ ْٚػب ا
. ْػًذ َٔ ؾطم اٱغ٬ّ ْٚعت بايهؿط ٚضسيا سهِ بٓذاغت٘إ

غ٬ّ ٚاغيػًُري مل ٜكٛيٛا ْٚبصِٖ اٱ ،ٚست٢ ايصٜٔ ْعتٛا بايػًٛ
ثط ايكطإٓ ٚتأثرلٙ َٚا ي٘ أبايب٠ٛٓ ٚايٛيس١ٜ يًباضٟ عع ٚدٌ ػيا ٜسٍ ع٢ً 

سكا٥ك٘  ٚتجبٝتع٢ً ايٓاؽ َٚٓٗا ايتأثرل  ،غطاض اٱعذاظ١ٜ ا٭خط٣َٔ ا٭
. ؼي ا٭شٖإ ٚايٛدٛز اـاضدٞ

ٌٖ ايهتاب أ، ٚمل ٜهٔ (٫ تبتًين ظطأ٠ ع٢ً َعاقٝو): ٚؼي ايسعا٤
زي اهلل عع ٚدٌ بٌ اغيؿطنٕٛ َٔ ايعطب إٚسسِٖ ايصٜٔ ْػبٛا ايٛيس 

 َٚخََؼٍُٛا ٌَُٗ ِِْٓ ِػجَبِظِٖ خُْؿًءا طنُا ؼي تؿػرل قٛي٘ تعازي 
. ايٛا اغي٥٬ه١ بٓات اهلل تعازيأٟ ْكٝباڄ، ٚإ َؿطنٞ ايعطب م (1)ص

خ٬ق١ٝ ٚعكا٥س١ٜ أؾاٯ١ٜ غ٬ح، ٚضزع ٚتأزٜب ٚؾهض، َٚسضغ١ 
نست أٚزضؽ ؼي تٓعٜ٘ َكاّ ايطبٛب١ٝ ٚبٝإ ععِٝ ًَه٘ ٚغًڀاْ٘، يكس 

                                                           

. 15غٛض٠ ايعخطف  (1)
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ٖصٙ اٯ١ٜ نطٚض٠ ٚدٛز سكٝك١ عكا٥س١ٜ عٓس اغيٛسسٜٔ ٚاغيدًكري ٖٚٞ 
ؾات ٚايٓعٛت اٱيتعاّ بٓؿٞ َا ٫ ًٜٝل بايباضٟ عع ٚدٌ َٔ ايل

. ٬ٖڄ يصيوأٚا٭ؾعاٍ ٚنإ اغيػًُٕٛ ٫ٚ ظايٛا 
بكت تًو ايسعٛات أتػاع زع٣ٛ ايٛيس١ٜ ٚإيكس سايت اٯ١ٜ زٕٚ 
ٕ قاضب١ ٖصٙ إٚ بطٖإ، أٚ سذ١ أزي َػتٓس إؾاضغ١ غاشد١ ٫ تطتهع 

ا٭قٛاٍ ايباط١ً َكس١َ يٲضيإ َٚسخٌ يٓبص ا٭ؾهاض اغيػاٜط٠ ٭سهاَ٘، 
ٍ بري تؿؿٝٗا بري ايٓاؽ ٚبري ؾٝٛع ايهؿط، أٟ إ ؾُٔ ايكعب ايؿل

غ٬ّ بعهِٗ، ؾايٛظٝؿ١ اٱضيا١ْٝ تكتهٞ إَاْعاڄ زٕٚ  قس ٜهٕٛٚدٛزٖا 
نُا ِٖ َا تتكـ ب٘، أقاضبتٗا ٚدٗازٖا ْٚبصٖا، ٫غُٝا ٚإ ايٖٛٔ 

. ؾاز٠ ايسيٌٝ ببڀ٬ْٗاَع إ ،سهِ ايعكٌ ٚايٛدسإأْٗا تتٓاؾ٢ ٚ
ٕ اٱغ٬ّ ٚبعج١ ايٓيب قُس ق٢ً أ١ْٝ ع٢ً اٯ١ٜ بايس٫ي١ ايتهِتسٍ ٚ

ْو تط٣ ايصٟ ٜٓػب أاهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ضظي١ يًعاغيري، َٚٔ بطناتٗا 
 غبشاْ٘ حياٍٚ ايتػذل ع٢ً تًو اغيكٛي١ ْٚعتٗا سيعاٖط فاظ١ٜ ايٛيس شل٘

. ؽ١ًٝٝ
 ِٖٙ ايؿطى ٚتهؿـْٚٗا ٫ ظايت ٚغتبك٢ تڀاضز أَٚٔ اعذاظ اٯ١ٜ  

اظ ٚايتأٌٜٚ ايصٟ قس ٜسعٕٛ ٚجيتٗسٕٚ ؼي دعً٘ غذلاڄ ست٢ ؼي يباؽ اغير
تكـ سادعاڄ ٚٚاق١ٝ زٕٚ ايتُازٟ ؼي ٖصا ايكٍٛ ا اْ٘ خيؿٞ ن٬يتِٗ، نُا

 تعازي نُاڄ ٚنٝؿاڄ، ٚؼٍٛ زٕٚ تطتب ا٫ثط ايػًيب  اهللْٚػب١ ايب٠ٛٓ ازي
. عًٝ٘، اْٗا قاعس٠ ن١ًٝ ؼي تٓعٜ٘ ٚادب ايٛدٛز

ا٠٢خ قالذ 

ز َكٛي١ خاط١٦، تتهُٔ َعاْٞ اؿاد١ ٚايتػرل تهؿـ اٯ١ٜ عٔ ٚدٛ
ٚاٱْؿعاٍ ٖٚٞ قؿات َٓتؿ١ٝ عٔ ٚادب ايٛدٛز، ؾاٯ١ٜ ؼصٜط َٔ َجٌ 

ظٗاض يعٝٛب اٯخطٜٔ ؼي باب إٖصٙ اغيكٛي١ ٚعٕٛ ؼي ايتكسٟ شلا ٚ
ايعكٝس٠ ٚاغيب٢ٓ، ٖٚٞ ٚقـ يًتُازٟ ؼي ٖصٙ ا٭قٛاٍ ايباط١ً ٚتٓعٜ٘ 

. يًٓؿٛؽ ٚا٭شٖإ ٚا٭ضض َٓٗا
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قٛاٍ اغيًٝري ٚؼجِٗ بًػ١ اٱْصاض ٚايٛعٝس ع٢ً ْبص ايؿطى أتٓكض اٯ١ٜ ٚ
ٚ اٱْكات أبٛدٖٛ٘ اغيتعسز٠، ٖٚٞ تأزٜب يًُػًُري بادتٓاب قاناتِٗ 

شلِ غيا ؼي قٛشلِ َٔ َعاْٞ ا٭مل ٚايًص٠ ٚمٖٛا َٔ تٛابع اغيعاز َٚا 
غبشاْ٘  ،ٜكض َٔ ا٭دػاّ، ٜٚػتشٌٝ إ ٜهٕٛ ٚادب ايٛدٛز دػُاڄ

ؾًػؿ١ ايتٛسٝس ٚغٝبك٢ اغيػًُٕٛ ٜتعاٖسٕٚ تعازي عُا ٜكؿٕٛ، ٚ
َا زاَت ايػُاٚات  ٚحيٛيٕٛ زٕٚ تؿؿٞ ايؿطى ٚإتػاع زا٥ط٠ ايه٬ي١

 .ٚا٭ضض
ٚؼي اٯ١ٜ تهصٜب ٭قٛاٍ ايهؿاض، ٚتٓعٜ٘ غيكاّ ايطبٛب١ٝ ػيا تسعٞ بعض 

ايڀٛا٥ـ بإٔ اهلل ي٘ ٚعس، يتهٕٛ اٯ١ٜ َٔ أؾطاز َسضغ١ ايتٛسٝس 
ح َؿاِٖٝ َٚعتكسات أٌٖ ا٭ضض، ٚاٯ١ٜ َٔ اغيسز ٚايٓكط ٚإق٬

اٱشلٞ يًٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ َٚٔ عَُٛات قٛي٘ 
ُٕٛا ِ ٟ طتعازي َُٕٕ ُؽ ُؼقٍََُٕب َٚاٌَِّػ٠َٓ  َِ ِأَّب ٌَ

: ، َٔ ٚدٛٙ(1)صاٌْس١ََبِح اٌع١َُّْٔب
. اٯ١ٜ َكس١َ يسخٍٛ ايٓاؽ اٱغ٬ّ :ا٭ٍٚ 
ٜت قإْٛ ؼي ا٭ضض ٚبكا٩ٙ بري ايٓاؽ إزي ّٜٛ ايكٝا١َ تجب :ايجاْٞ 

. ٖٚٛ إْتؿا٤ ايٛيس عٔ اهلل عع ٚدٌ
تػؿٝ٘ عكٍٛ أٌٖ ايؿطى ٚايه٬ي١، ٚبعح ايؿطق١ ٚاـ٬ف  :ايجايح 

. بِٝٓٗ
ت١ُٝٓ ًَه١ اٱستذاز عٓس اغيػًُري ٚإظاس١ اغيٛاْع عٔ  :ايطابع 

. إٓ َٚٓٗا ْػب١ ايٛيس هللتكسِٜٗ يٮقٛاٍ ايباط١ً بعس ثبٛت ظٜؿٗا ؼي ايكط
٠٢خ اِفَٙٛ 

يًػ١ ايتٛبٝذ ٚايصّ ؼي اٯ١ٜ َكاقس غا١َٝ َٓٗا اغيٓع َٔ ايؿطى 
ٚايه٬ي١ ٚتٓعٜ٘ اغيػًُري َٔ أقٛاٍ أٌٖ ايهؿط ٚاؾشٛز ٚإعڀا٥ِٗ 

. زضغاڄ َٔ ا٭َِ ا٭خط٣ ٚسكٍٛ ايتشطٜـ عٓسِٖ
                                                           

. 51غٛض٠ غاؾط  (1)
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ٚايٛيس  ٚؾٝٗا ْؿٞ يًب٠ٛٓ ،ٚاٯ١ٜ َٔ َكازٜل ٚأؾطاز َسضغ١ ايتٛسٝس
عٓ٘ تعازي ٚتكسٜؼ غيكاّ ايطبٛب١ٝ، َٚٔ اٯٜات إ ػس ْؿٞ ايٛيس عٔ اهلل 

غبشاْ٘ ٜكذلٕ َع٘ ؼي شات اٯ١ٜ يًتٛنٝس ع٢ً ععِٝ ًَه٘ ٚغًڀاْ٘ 
غبشاْ٘ ٚإ نٌ ؾ٤ٞ ٖٛ ًَه٘ غبشاْ٘، ٚاغيًه١ٝ تتٓاؾ٢ َع ايٛيس١ٜ، نُا 

. اْٗا قٝست اغيًه١ٝ بايكٓٛت ٚايڀاع١ ي٘ تعازي
٥ل َٓكڀع١ ازي عباز٠ اهلل تعازي، ا٭َط ايصٟ ٜٓؿٞ ايٛيس١ٜ ؾهٌ اـ٬

ٚإ ايك١ً بٝٓ٘ ٚبري اـ٥٬ل َڀًكاڄ  ،ٜٚ٪نس غٓاٙ غبشاْ٘ ٚعسّ سادت٘
ق١ً ايطب ٚاغيطبٛبري، ٚاـايل ٚاغيدًٛقري، ٚايػٝس ٚايعبٝس، ٚاغيايو 

ٚاغيًُٛنري، ٚايػين ٚاحملتادري، ٚايباقٞ ٚايعا٥ًري، ٚاؿانِ ٚاحملهَٛري، 
. ؾٓؿٞ ايٛيس عٓ٘ غبشاْ٘ دا٤ نُٔ بٝإ ععِٝ غًڀاْ٘ ٚععُت٘ تعازي

: ٚؼي اٯ١ٜ َػا٥ٌ
شنط قٍٛ ؾطٜل َٔ أٌٖ ايهتاب بكٝػ١ ايصّ، ٬ٜٚسغ ؼي  :ا٭ٚزي

 ٚيعّٚ تٓعٙ أٌٖ ايهتاب ٚايٓاؽ اٯ١ٜ بسٜع اشلذا٤، ؾُع قبض ٖصا ايكٍٛ
َّٛ َٔ غرل طيٝعاڄ َٓ٘، ؾإ اٯ١ٜ شنطت٘ ع٢ً مٛ اؾ١ًُ اـدل١ٜ ٚايع

تعٝري يًؿطٜل أٚ ايڀا٥ؿ١ أٚ أٌٖ اغي١ً ايصٜٔ ٜتٛيٕٛ ٖصا ايكٍٛ ٚؾٝ٘ زع٠ٛ 
. ايكطإٓ َٚا ؾٝ٘ َٔ َعاْٞ ايتٛسٝس شلِ يًتٓعٙ َٓ٘ خكٛقاڄ َع ْعٍٚ

ٚدا٤ت اٯ١ٜ بايبٝإ ايؿاؼي ٱبڀاٍ ٖصا ايكٍٛ ٱعاْتِٗ ع٢ً 
ا٤ت بكٝػ١ َٚٔ اٱعذاظ ؼي ٖصا ايباب إٔ اٯ١ٜ ز ،ايتدًل ٚايتٓعٙ َٓ٘

ٖصا ايكٍٛ ٚيٝبك٢ ٚيٝهٕٛ شلِ َٓسٚس١ يًتدًل  (قايٛا)ايؿعٌ اغيانٞ 
َٔ ايعَٔ اغيانٞ، ٚحيهٞ سكب١ ٚساي٘ إغتڀاع أٌٖ ايهتاب اٱبتعاز 

ؾٝ٘ َٔ اؿذ١ ٚايدلٖإ، ٚٚضز ٖصا ايؿغ  عٓٗا بدلن١ ايكطإٓ َٚا
٠ بكٝؼ (ٜكٛيٕٛ)ٚقس ٚضز ايؿعٌ صََٚلبٌُٛا ارَّطََػ  َُّ ًٌََٚعاط

اغيهاضع ؼي ايكطإٓ  إثٓتري ٚتػعري َط٠ ٚيٝؼ ؾٝٗا شات ايكٍٛ ايٛاضز ؼي 
ٖصٙ اٯ١ٜ، ٖٚٛ َكسام ٱضاز٠ ايعَٔ اغيانٞ َٔ ايكٍٛ بايٓب٠ٛ، ْعِ يػ١ 

شيٓع َٔ إضاز٠ ايعَٔ اؿانط ٚاغيػتكبٌ، ٚيهٓٗا تتهُٔ ؼي  اغيانٞ ٫
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هلل عع َؿَٗٛٗا زع٠ٛ أٌٖ ايهتاب ٚغرلِٖ إزي ايتٓعٙ َٔ ْػب١ ايٛيس 
شلِ يٲقتسا٤ باغيػًُري ؼي َعامل ايتٛسٝس ْٚؿٞ ايؿطٜو عٔ  اڄٚدٌ، ٚسح
. اهلل عع ٚدٌ

َٚا ٜسٍ عًٝ٘ َٔ تٓعٜ٘ َكاّ ايطبٛب١ٝ،  (غبشاْ٘)دا٤ يؿغ  :ايجا١ْٝ
ٕ ٜصنط ايكٍٛ بايباطٌ ثِ ٜصنط باَتعكباڄ يكٛشلِ، ٚؾٝ٘ آ١ٜ ؼي اٱستذاز 

ايٓاؽ ع٢ً  خٱغتكطا٤، ٜٚضبعسٙ َباؾط٠ ايطز ايهطِٜ ايصٟ ٜبعح ع٢ً ا
. ٫ ًٜٝل بععِٝ ؾأْ٘ ٚقسضت٘ تٓعٜ٘ اهلل عع ٚدٌ عٔ نٌ َا

يبٝإ  (بٌ)دا٤ سطف اٱنطاب  (غبشاْ٘)بعس ن١ًُ ايتٓعٜ٘  :ايجايج١
. ٠ٚ، ٚخڀأ ٚن٬ي١ ايصٜٔ شٖبٛا ايٝ٘ بٔايدلٖإ ع٢ً ْؿٞ قٍٛ اٍ

ا٭ْبٝا٤ ز هلل عع ٚدٌ بصنط بعض ٍقس ٜكّٛ ايصٜٔ ٜٓػبٕٛ ايٛ :ايطابع١
َلبٌَْذ ا١ٌَُُْٙٛظ طأٚغرلِٖ ؼي َٛنٛع ايٓب٠ٛ نُا ٚضز ؼي قٛي٘ تعازي 

، صُػَؿ٠ْؽٌة اْثُٓ  َِّ ََٚلبٌَْذ اٌََّ بَؼٜ اٌَِّْك١رُ اْثُٓ  َِّ 
ؾذا٤ت اٯ١ٜ باٱخباض عٔ ًَه١ٝ اـ٥٬ل نًٗا َِٚٓٗ ايبؿط أسٝا٤ 

٠ٚ، ٚإٔ ا٭ٚزي ٚايدي تٛنٝس اغيتعاضف بري اغيًه١ٝٚأَٛاتاڄ هلل عع ٚدٌ، ٍ
. تٓؿٞ ايجا١ْٝ
دا٤ إختتاّ اٯ١ٜ  بعس شنط عا٥س١ٜ اـ٥٬ل هلل عع ٚدٌ :اـاَػ١

باٱخباض عٔ خهٛعٗا ٚخؿٛعٗا هلل عع ٚدٌ، ٜٚؿٝس اؾُع بري ٖصٙ 
ََِٚب َضٍَْمُذ اٌْدَّ َٚاإِلٔفَ ِاالَّ طاٯ١ٜ ٚقٛي٘ تعازي 

ؾإ اؾٔ ٚاٱْؼ  ، ايعُّٛ ٚاـكٛم اغيڀًل،(1) ص١ٌَِْؼجُُعِْٚ 
٠ هلل عع عتهٕٛ قاْت١ طا٨ عابسٕٚ قاْتٕٛ هلل عع ٚدٌ، َٚٔ اـ٥٬ل َا

. إ٫ باغيؿ١٦ٝ اٱشل١ٝ تسضى سكٝك١ عذعٖا عٔ ايتكطفٚدٌ 
ا٠٢خ ٌطف 

َٔ اؾا١ًٖٝ ٚعباز٠ ا٭ٚثإ إزي ايٓاؽ يكس دا٤ت آٜات ايكطإٓ يٓكٌ 
زا١ٜ ٚزع٠ٛ ايتٛسٝس ٚايجبات ع٢ً اٱضيإ، ٚنٌ آ١ٜ َسضغ١ ؼي اي٘

                                                           

. 56غٛض٠ ايصاضٜات (1) 
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يًتكسٜل بٓب٠ٛ قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ، َٚٓٗا ٖصٙ اٯ١ٜ ايهطضي١ 
نإ ٬ٜقٝ٘ ايٓيب قُس َٔ ايعٓاز، َٚا ٜجرلٙ بعض ض٩غا٤  اييت ؼه٢ َا

. اغيًٌ ا٭خط٣ َٔ ايؿبٗات ٚأغباب ايؿو ٚايطٜب
يكس أضازٚا بٝإ ععِٝ َٓعي١ عٝػ٢ ٚبعض ا٭ْبٝا٤ اٯخطٜٔ ؾػايٛا 

ٚدعًِٖٛ سيٓعي١ ا٭بٓا٤ هلل عع ٚدٌ، يٝذاٖس ايٓيب قُس ق٢ً  ؾِٝٗ،
اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٚاغيػًُٕٛ يتٓعٜ٘ َكاّ ايطبٛب١ٝ ٚيًصب عٔ ا٭ْبٝا٤، 

اٱؾذلا٤ عًِٝٗ، ٚؾٝ٘ بٝإ يععِٝ َٓعي١ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل َٚٓع زؾع ٚ
ثً٘، بٌ عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٚاغيػًُري ٚأِْٗ مل ًٜذأٚا إزي َكاب١ً ايػًٛ مب

عبس هلل عع ٚدٌ، ٚب٘ دا٤ ايكطإٓ  أْ٘ثبتٛا ع٢ً عكٝس٠ ايتٛسٝس، ٚقايٛا 
ٚقس تعاٖس اغيػًُٕٛ آٜات ٚنًُات ٚسطٚف ايكطإٓ ٚمل ٜڀطأ عًٝ٘ تػٝرل 

ُلًْ ِأََّّب َأَٔب َثلَؽٌة طٚؼي ايتٓعٌٜ ٚمل تكً٘ ٜس ايتشطٜـ

 
َّ
. (1)صِِثٍُْىُُْ ٠ُٛزَٝ اٌَِٟ

ٚيًُػًُري،َٖٚٛٔ َكازٜل قٛي٘  ٚؾٝ٘ ؾاٖس ع٢ً ساد١ ايٓاؽ ي٘
، ٚزيٌٝ ع٢ً إٔ (2)صُوُْٕزُْ ض١ََْؽ ُأٍَِّخ ُأضِْؽخَْذ ٌٍَِّبِـ طتعازي 

ٚتٓعٌٜ زلاٟٚ ايػُا١ٜٚ ايػابك١ يًهتب إٔ ايكطإٓ تكسٜل يًهتب 
، ٚططز ايػًٛ عٔ اغيًٌ ايػُا١ٜٚ، يٝهٕٛ َكس١َ تػاعس يؿهض ايتشطٜـ

ٜات يكاٍ بعض أٌٖ أٌٖ ايهتاب ؼي زخٍٛ اٱغ٬ّ، ؾ٫ًٛ ٖصٙ اٯ
، ايهتاب مل ْػًِ ست٢ تكطٕٚ بإٔ ٖصا أٚ شاى ايٓيب إبٔ هلل عع ٚدٌ

. ٠ٚ، ٚتٓعٙ َكاّ ايطبٛب١ٝؾذا٤ت ٖصٙ اٯ١ٜ يتٓؿٞ قٍٛ ايدي
ٚتبري إٔ ايٓاؽ طيٝعاڄ َتػإٚٚ ؼي ايعبٛز١ٜ هلل،ٚنًِٗ ًَو ي٘ 

: ٖٚٛ َٔ ايًڀـ َٔ ٚدٛٙ ،غبشاْ٘
ّ يًجبات ع٢ً اٱضيإ،ٚعسّ يڀـ باغيػًُري ٭ْ٘ زع٠ٛ ي٘ :ا٭ٍٚ

. ٠ٚتٓعٜ٘ اهلل عع ٚدٌ َٔ َػأي١ ايدي ايتعإٚ ؼي َٛنٛع
                                                           

. 110غٛض٠ ايهٗـ  (1)
. 110غٛض٠ آٍ عُطإ (2) 
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ايًڀـ با٭ْبٝا٤، ٚف٧ آٜات ايكطإٓ بايسؾاع عِٓٗ، إش تسٍ  :ايجاْٞ
اٯ١ٜ بايس٫ي١ ايته١ُٝٓ ع٢ً أِْٗ مل ٜكٛيٛا ٖصا ايكٍٛ ٭تباعِٗ ٚأػيِٗ 

ٚإْهاض َٛنٛع  بتكطٜب إٔ ايكطإٓ َكسم يًهتب ايػُا١ٜٚ ايػابك١،
. ؼي نٌ ايهتب ايػُا١ٜٚ ٚع٢ً يػإ ا٭ْبٝا٤ طيٝعاڄ ايٛيس دا٤
ايعٓا١ٜ ايػُا١ٜٚ ببين إغطا٥ٌٝ بتشصٜطِٖ َٔ َكٛي١ ايٛيس  :ايجايح

ايباط١ً، ٚيعّٚ ايهـ ٚاٱَتٓاع عٓٗا، ٚعسّ إؽاشٖا ٚغ١ًٝ ٱٜصا٤ ايٓيب 
. قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٚاغي٪َٓري

غيكٛي١ ايٛيس  تقاطيٝعاڄ بايعدط عٔ اٱٕ بايٓاؽايًڀـ  :ايطابع
. ايباط١ً، ٚبٝإ قبشٗا ايصاتٞ

ع اهلل عع ٕؼي اٯ١ٜ زع٠ٛ يًٓاؽ طيٝعاڄ يًتؿهط ؼي بسٜع م :اـاَؼ
ٚدٌ، ٚأْ٘ غبشاْ٘ خًل ايهٕٛ ٚمل ٜذلن٘ ٚؾأْ٘، بٌ دعٌ عٓسٙ ا٭١ًٖٝ 

زقٝل حيهِ ٚايڀاع١ ي٘ طٛعاڄ ٚقٗطاڄ، ٚؾٝ٘ إخباض عٔ ٚدٛز ْعاّ  تيًكٓٛ
اغيدًٛقات ٖٚٛ ايصٟ ٜتذ٢ً ظاٖطاڄ، ٚتسضن٘ ايعكٍٛ، ٚؼؼ ب٘ 

. اؿٛاؽ
َٔ ٚدٛٙ ايًڀـ ؼي اٯ١ٜ تٓعٜ٘ َكاّ ايطبٛب١ٝ بكٛي٘ تعازي  :ايػازؽ

ٖٚٛ أعِ َٔ ْؿٞ ايٛيس ٱضاز٠ إظٗاض سػٔ ايعبٛز١ٜ هلل  صقُجْسَبَُٔٗ ط
ٜل باهلل عع ٌٜ ٚبٝإ ععِٝ قسضت٘، ٚايتؿهط ؼي كًٛقات٘ ْٚؿٞ نٌ َا ٫

. ٚدٌ َٔ ايكؿات
ا بضبد ا٠٢خ 

َٓ٘  يكس دعٌ اهلل عع ٚدٌ نٌ آ١ٜ َٔ ايكطإٓ ؾٝهاڄ َتك٬ڄ، ٌٜٓٗ
ٚايه٬ّ  ايٓاؽ ايعًّٛ، ٜٚكتبػٕٛ َٓ٘ أَٗات اغيػا٥ٌ ؼي ايعكا٥س

ٚا٭سهاّ ايؿطع١ٝ، ٚدا٤ت ٖصٙ اٯ١ٜ غ٬ساڄ ٚغٝؿاڄ بٛد٘ أٌٖ ايه٬ي١ 
. ٚاؾساٍ بايباطٌ ٚايصٜٔ حياضبٕٛ ايطغاي١ بايؿبٗات

ٚؾٝ٘ زع٠ٛ يًُػًُري يًذٗاز ؼي  (ٚقايٛا)ٚدا٤ت اٯ١ٜ بكٝػ١ ايكٍٛ 
٠ٚ اؿػ١ٓ ٚإثبات بڀ٬ٕ قٛشلِ بايدي غبٌٝ اهلل باؿه١ُ ٚاغيٛعع١
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باٱستذاز بايسيٌٝ ٚايدلٖإ، َٚٔ اٱعذاظ إٔ ٖصٙ اٯ١ٜ إستذاز 
 زلاٟٚ عًِٝٗ، ٚؾٝ٘ َسز يًُ٪َٓري ؼي دٗازِٖ، ٚؽؿٝـ عِٓٗ ؼي

. ايه٬ي١ ٚاٱؾذلا٤ َٛاد١ٗ أٌٖ
 (قايٛا)ٚدا٤ت اٯ١ٜ بًػ١ اؾُع ايصٟ تسٍ عًٝ٘ ٚاٚ اؾُاع١ ؼي 

يبٝإ إٔ ايكٍٛ يٝؼ أَطاڄ ؾطزٜاڄ ضيهٔ ػاًٖ٘ ٚايػهٛت عٓ٘، بٌ أْ٘ 
ضأٟ عًٝ٘ طا٥ؿ١، ٚؾٝ٘ إؾاض٠ إزي يعّٚ ايتكسٟ يًُك٫ٛت ايباط١ً 

ٚايدلٖإ ٚايسع٠ٛ يًذ٤ٛ ايؿطم ٚايڀٛا٥ـ بكٝػ١ اؿذ١  َٔ اييت تكسض
. إزي ايتٓعٌٜ

ٚؼي اٯ١ٜ ؾاٖس ع٢ً إٔ ايكطإٓ تبٝإ يهٌ ؾ٧ إش أْ٘ ٜصنط اٱؾذلا٤  
َٚٛنٛع٘ ٜٚكّٛ بايطز عًٝ٘ ؾُٔ إعذاظ ايكطإٓ أْ٘ مل ٜصنط ايؿب١ٗ َٚا 

ٜسعٕٛ ٚسسٙ، بٌ شنط َع٘ َا ٜؿٓسٙ يٝتًٛ اغيػًُٕٛ ٖصٙ اٯ١ٜ اييت 
ات يتهٕٛ َسضغ١ ؼي ايتٛسٝس تتهُٔ ؾهض ْٚكض قٛشلِ ببهع نًِ

. ْٚبص ايؿطى
ٌٖٚ ؼي اٯ١ٜ ضظي١ بايصٜٔ ٜٓػبٕٛ ايٛيس١ٜ هلل عع ٚدٌ أّ أْٗا إْصاض 

. ٚٚعٝس قض شلِ
ََِٚب َأْؼقٍََْٕبنَ طاؾٛاب ٖٛ ا٭ٍٚ ٖٚٛ َٔ عَُٛات قٛي٘ تعازي

 َٓ١ِّ . ، بًشاظ إٔ اٯ١ٜ زع٠ٛ يًتٛب١ ٚاٱْاب١(1)صِاالَّ َؼزًَّْخ ٌٍَِْؼبٌَ
ٚدٛٙ ايطظي١ إٔ ٬َظ١َ ايبٝإ ٚايدلٖإ شلصٙ ايسع٠ٛ، يٝٓتؿع ب٘ َٚٔ 

اغيػًِ ٜٚٓؿع غرلٙ َٔ ايٓاؽ ٜٚتكّٛ ايبٝإ ؼي اغيكاّ باَتٓاع ايٛيس عٔ اهلل 
. عع ٚدٌ

اٌ ٍخ ث١ٓ أٚي ٚ ضؽ ا٠٢خ  

يًس٫ي١ ع٢ً إتكاٍ ٖصٙ اٯ١ٜ  (ايٛاٚ)إبتسأت اٯ١ٜ عطف ايعڀـ 
بض قٍٛ ؾطٜل َٔ أٌٖ ايهتاب، ٚشنط باٯٜات ايػابك١، اييت تبري م

َهاَري ٖصا ايكٍٛ، ٚتؿٓٝس نٌ ؾطز َٓ٘، يبٝإ ايعٓا١ٜ اٱشل١ٝ بايٓاؽ، 
                                                           

. 107غٛض٠ ا٭ْبٝا٤  (1)
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٠َبَأ٠َُّٙب اٌَّبـُ ارَُّمٛا طٖٚٛ َٔ َكازٜل قٛي٘ تعازي 

، ٭ٕ ٖصٙ اٯ١ٜ (1)صَؼثَّىُُْ اٌَِّػٞ َضٍََمىُُْ ِِْٓ َْٔففٍ َٚازَِعحٍ 
. عٕٛ يًٓاؽ ؼي َػايو ايعباز٠

أٟ إختاض َٔ  (إؽص)ايٛيس بًػ١  إعذاظ اٯ١ٜ أْٗا شنطت َٛنٛع َٚٔ
ٌَُْ طبري خًك٘، ٚؾٝ٘ ز٫ي١ ع٢ً إتؿام أٌٖ اغيًٌ ع٢ً إٔ اهلل عع ٚدٌ 

. (2) ص٠ٍَِْع ٌََُْٚ ٠ٌَُٛعْ 
ٜتدص ٚيساڄ َٔ خًك٘ ٚأْ٘ مل ٚدا٤ت اٯ١ٜ يتٛنٝس إٔ اهلل عع ٚدٌ 

نًٗا ًَو ي٘، ٚدا٤  م٨٫غبشاْ٘ َٓعٙ عٔ ٖصا َجٌ ٖصا اٱؽاش ٭ٕ اخل
تٓعٜ٘ َكاّ ايطبٛب١ٝ َتعكباڄ شلصا ايكٍٛ َٔ غرل ؾاق١ً بُٝٓٗا ٚبه١ًُ ايتٓعٜ٘ 

اييت إضتهاٖا يٓؿؼ، ٚأقٌ ايهُرل ٜعٛز  (غبشإ)اـاق١ باهلل ٖٚٞ 
ؾإ اشلا٤ ؼي  يًُتأخطإ٫ َع ايكط١ٜٓ َٚع إٔ يؿغ ايٛيس ٖٛ اغيتأخط

: تعٛز هلل عع ٚدٌ َٔ ٚدٛٙ (غبشاْ٘)
يؿغ غبشاْ٘ تكسٜؼ خام باهلل عع ٚدٌ، ٚقس شنط يؿغ  :٭ٍٚا

إسس٣ ٚأضبعري َط٠ ؼي ايكطإٓ تعٛز هلل، نُا شنطت َاز٠  (غبشإ)
َٛانع نجرل٠ َٔ ايكطإٓ نًٗا ؼي تػبٝض ٚشنط اهلل عع ٚدٌ  ؼي (غبض)

. ٚاٱقطاض بطبٛبٝت٘ يًد٥٬ل نًٗا
. ٚدٌ باهلل عع (غبشإ)إمكاض ايتٓعٜ٘ اغيڀًل بًؿغ :ايجاْٞ

يٲستذاز ٚبٝإ ععِٝ قسض٠ ٚغًڀإ  (غبشاْ٘)دا٤ يؿغ  :ايجايح
. اهلل

ؼي اٯ١ٜ تصنرل بإٔ اـ٥٬ل نًٗا تػبض هلل، ٚؼي ايتٓعٌٜ  :ايطابع
. (3) ص٠ُكَجِّرُ َّللَِِّ َِب ِ ٟ اٌكَََّّٛادِ ََِٚب ِ ٟ ا َْؼ ِ ط

ٍ مل ٜأت بعس قٛشلِ بب اٱنطاَٚٔ اٱعذاظ ؼي اٯ١ٜ إٔ سطف 
                                                           

.  1ايٓػا٤ غٛض٠ (1) 
. 3غٛض٠ ا٭خ٬م (2) 
.  1غٛض٠ اؾُع٘ (3) 
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دا٤ بعس قٛي٘ تعازي  إصيا، عًِٝٗ  اٚضز ّض٠ بإعتباضٙ ْؿٝاڄ يكٛيَ٘باف
: ٚؾٝ٘ ْهت١ عكا٥س١ٜ َٔ ٚدٛٙ صقُجْسَبَُٔٗ ط

ٚظٝؿ١ ايٓاؽ ايتػبٝض هلل ٚاٱْكڀاع إزي طاعت٘ ٚتٓعٜٗ٘  تكتهٞ :ا٭ٍٚ
يتػبٝض ؾاِْٗ ًٜٝل بععِٝ ؾأْ٘، ؾُت٢ َا إػ٘ ايٓاؽ إزي ٚظٝؿ١ ا ا ٫َِ

. ٠ هلل، ٜٚسضنٕٛ بڀ٬ْٗا ٚعسّ ٚدٛز أقٌ شلإٚبضيتٓعٕٛ عٔ زع٠ٛ اٍ
ؼي اٯ١ٜ زع٠ٛ يًُػًُري يًذ٤ٛ إزي تػبٝض اهلل ٚشنط ععُت٘  :ايجاْٞ

. ٚغًڀاْ٘ ٚغع١ قسضت٘ عٓسَا ٜٛادٕٗٛ بؿبٗات تسٍ بصاتٗا ع٢ً بڀ٬ْٗا
تٛنٝس قبض إزعا٤ ايب٠ٛٓ هلل، ٚيعّٚ ايؿعع َٓٗا، ٚاغيبازض٠ إزي  :ايجايح

. ٚدٌايًذ٤ٛ إزي اهلل عع 
ؼي تعكب ايتػبٝض هلل يًكٍٛ ايباطٌ بايب٠ٛٓ هلل زؾع يًب٤٬  :ايطابع

ٚايعصاب عٔ ايصٜٔ ٜكٛيٕٛ ٖصا ايكٍٛ إزي سري ٭ْ٘ ٜسٍ ع٢ً إغتسا١َ 
عباز٠ اهلل ؼي ا٭ضض، ٚإٔ اغيػًُري ٜكَٕٛٛ با٭َط باغيعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ 

، اغيٓهط، ٜٚسعٕٛ ايٓاؽ إزي اهلل عع ٚدٌ ، ْٚبص ايكٍٛ بايباطٌ
ض١ََْؽ طاغيػًُري ٖصا َٔ خكا٥ل  إزي ايتٛب١ إزي اهلل، ٚؾعٌ ٜٚػاضعٕٛ

. ٜٚتذ٢ً ؼي ت٬ٚتِٗ شلصٙ اٯ١ٜ صُأٍَِّخ ُأضِْؽخَْذ ٌٍَِّبِـ 
ٚشنطت اٯ١ٜ َا ؼي ايػُاٚات ٚا٭ضض َٔ بسٜع اـًل بإْ٘ ٜعٛز ؼي 

ٜؿاضن٘ أسس ؼي ٖصٙ اغيًه١ٝ، ػيا ٜسٍ ع٢ً ٚد٘ َٔ   ًَهٝت٘ هلل عع ٚدٌ ٫
بإٔ  ٚدٛٙ ايتٛسٝس، ٚإٔ ايتٛسٝس ٫ٜٓشكط بايطبٛب١ٝ بٌ ٜؿٌُ اٱقطاض

. ا٭ؾٝا٤ ٚاغيدًٛقات نًٗا ًَو هلل عع ٚدٌ ٚسسٙ
ؼي اٯ١ٜ ث٬خ َطات ٚنًٗا تعٛز هلل عع ٚدٌ،  (اشلا٤)ٚتهطض ايهُرل 

: َٔ ٚدٛٙ 
. َٚكاّ ايتٓعٜ٘ هلل عع ٚدٌ صقُجْسَبَُٔٗ طؼي قٛي٘ تعازي  :ا٭ٍٚ 
يػُاٚات ٚا٭ضض طيٝع٘ هلل عع ًَو ا ا٥س١ٜخباض عٔ عاٱ :ايجاْٞ 

. ٚدٌ
 قٓٛتاڄ ؼي بٝإ ساٍ اـهٛع ٚاـؿٛع اييت عًٝٗا اـ٥٬ل :ايجايح 
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. طاع١ ٚسباڄ هلل عع ٚدٌٚ
اهلل عع ٚدٌ يًس٫ي١ ع٢ً  ؼي اٱخباض عٔ ًَه١ٝ (َا)ٚإش دا٤ يؿغ 

اشي١ ٚدا٤ت ر، يػ١ ايعُّٛ ٚسلٍٛ ايعاقٌ ٚغرل ايعاقٌ َٔ اـ٥٬ل 
اؾُاع١ ؼي  (ٚاٚ)ٖٚٛ غٛض اغيٛدب١ ايه١ًٝ ٚبًؿغ  (نٌ)اٯ١ٜ بًؿغ 

ٱؾاز٠ إٔ ايكٓٛت ٜتِ عٔ ٚعٞ ٚإزضاى، ٚؾٝ٘ تٛنٝس ٱْتؿا٤  (قاْتٕٛ)
. َٓكڀع١ إزي طاع١ اهلل عع ٚدٌ َٛنٛع ايٛيس، ٭ٕ اـ٥٬ل

زع٠ٛ يًٓاؽ طيٝعاڄ يٲقتسا٤ با٭ْبٝا٤ ؼي قٓٛتِٗ هلل عع ٚدٌ، ؾٝٗا ٚ
ٖٞ ايٓػب١ بري أٍٚ اٯ١ٜ َٚا ؾٝٗا َٔ ْؿٞ ايٛيس عٔ اهلل عع ٚدٌ  تط٣ َا

ٚبري خاشي١ اٯ١ٜ َٚا تتهُٓ٘ َٔ اٱخباض عٔ ًَه١ٝ اهلل عع ٚدٌ يهٌ َا 
: اؾٛاب َٔ ٚدٛٙ ،ؼي ايػُاٚات ٚا٭ضض

. تٓعٙ َكاّ ايطبٛب١ٝ عٔ ايب٠ٛٓ ٚايٛيس :ا٭ٍٚ
ٚيساڄ ٭ِْٗ َٔ ًَو  ٚيٕٛ بإٕ اهلل إؽصمإْصاض ٚؼصٜط ايصٜٔ ٟ :ايجاْٞ

٠َُِٕٚػَؼ اٌَِّػ٠َٓ طاهلل، ٚأَطِٖ بٝسٙ ؼي ايٓؿأتري، قاٍ تعازي 

. (1)صَلبٌُٛا ارَّطََػ  َُّ ًٌََٚعا
. تٛنٝس غ٢ٓ اهلل عع ٚدٌ عٔ اـ٥٬ل، ٚبٝإ ؾهً٘ عًٝٗا :ايجايح
. بڀ٬ٕ َكٛي١ ايٛيس، ٚإْتؿا٤ َٛنٛعٗا :ايطابع

. َؿاِٖٝ ايؿطى ٚايه٬ي١زع٠ٛ ايٓاؽ يٲضيإ ْٚبص  :اـاَؼ
اٌزفك١ؽ اٌػارٟ  

ٚإضاز٠ ايعَٔ اغيانٞ ٚقٝػ١ اؾُع، ٚحيتٌُ  (قايٛا)إبتسأت اٯ١ٜ بايؿعٌ
: ٚدٖٛاڄ

. قٍٛ ايٝٗٛز ععٜع إبٔ اهلل :ا٭ٍٚ
ََٚلبٌَْذ طَا قاي٘ ايٓكاض٣ ػيا سهاٙ عِٓٗ ايكطإٓ  :ايجاْٞ

. (2)صاٌَِّْك١رُ اْثُٓ  َِّ اٌََّ بَؼٜ 
                                                           

.  4غٛض٠ ايهٗـ (1) 
. 30ايتٛب١ غٛض٠  (2)
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ؾذعًٛا اغي٥٬ه١ بٓات،  (اغي٥٬ه١ بٓات اهلل) َؿطنٞ ايعطب قٍٛ :ايجايح
. ْٚػبٛا بٓٛتٗا هلل عع ٚدٌ

أقٛاٍ أخط٣ يًُؿطنري ٚايهؿاض قسضت ؼي ا٭ظ١َٓ ايػايؿ١، ؾؿٞ  :ايطابع
ايكطإٓ قكل ا٭َِ ايػايؿ١، سيا ٜؿٝس ايعدل٠ ٚاغيٛعع١، ٖٚصا ايتٛثٝل َٚا ؾٝ٘ 

ض١ََْؽ ُأٍَِّخ ُأضِْؽخَْذ طَٔ ايٓؿع َسضغ١ يًُػًُري ٖٚٛ َٔ خكا٥ل

: َٔ ٚدٛٙ (1) صٌٍَِّبِـ 
. سؿغ َا ؼي ايكطإٓ َٔ قكل ا٭َِ ايػابك١ :ا٭ٍٚ
. ت٠ٚ٬ ٖصٙ اٯٜات :ايجاْٞ

. شنط ايكطإٓ بكٝػ١ ايصّ يٓػبتِٗ ايٛعس إزي اهلل :ايجايح
ِأَّب ُوَّب َٔكَْزِٕكصُ طٖصا ايتٛثٝل َٔ عَُٛات قٛي٘ تعازي :ايطابع

. (2) صَرْؼٍََُّْٛ َِب ُوُٕزُْ 
. ايكطإٓ نتاب زلاٟٚ بام إزي ّٜٛ ايكٝا١َ :اـاَؼ
ؼي ٖصٙ اٯ١ٜ ز٫ي١ ع٢ً ساد١ ايٓاؽ يٲغ٬ّ، ْٚعٍٚ ايكطإٓ  :ايػازؽ

. َٚا ؾٝ٘ َٔ تٓعٜ٘ َكاّ ايطبٛب١ٝ َٔ ْػب١ ايٛيس هلل عع ٚدٌ
دعٌ ايٓؿٛؽ تٓؿط َٔ َكٛي١ ْٚػب١ ايٛيس هلل عع ٚدٌ، ٚايٓاؽ  :ايػابع

. ٕ عُٔ ٜكٍٛ بٗاٜبتعسٚ
: ٖٚصٙ اٯ١ٜ َٔ ايؿٛاٖس ع٢ً أَٛض

. ْتؿط بايػٝـ، بٌ باؿذ١ ٚايدلٖإتمل  ٥٘إٕ اٱغ٬ّ َٚباز :ا٭ٍٚ
ٜتهُٔ ايكطإٓ ٚايؿطٜع١ اٱغ١َٝ٬ أسهاّ ايتٛسٝس، ْٚؿٞ ايؿطى  :ايجاْٞ

. ٚأغباب ايه٬ي١
َع ،سكٍٛ ايتشطٜـ ؼي ايؿطا٥ع ايػابك١ بإزعا٤ ب٠ٛٓ ا٭ْبٝا٤ هلل :ايجايح

ٌَْٓ طقاٍ تعازي، أِْٗ سطقٛا ع٢ً ْؿٝٗا، ٚأعًٓٛا عبٛزٜتِٗ هلل عع ٚدٌ 

                                                           

. 110آٍ عُطإ غٛض٠  (1)
. 29اؾا١ٝ٥ غٛض٠  (2)
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، ٚنإ خيدل بين (1) ص٠َكَْزِٕىَف اٌَِّْك١رُ َأْْ ٠َىَُْٛ َػجًْعا َّللَِِّ 
غيٓع إؾتتإ ؾطٜل َِٓٗ ب٘،  (2)إغطا٥ٌٝ بأْ٘ عبس اهلل ؾهًّ٘ اهلل بايهتاب ٚايٓب٠ٛ

. زا٤ َٔ ن٬َ٘ ٖٚٛ ؼي اغيٗسٚسيا دا٤ ب٘ َٔ اٯٜات ايباٖطات إبت
أٟ أْ٘ إختاض َٔ خًك٘ ٚيساڄ، ٚيٝؼ  (إؽص)َٚٔ إعذاظ اٯ١ٜ ف٤ٞ يؿغ

ايٛيس سيع٢ٓ ايتٛيس ٚاٱلاب، ػيا ٜسٍ ع٢ً اٱقطاض ايهُين عٓس ا٭َِ بكٛي٘ 
. (3) صٌَُْ ٠ٍَِْع ٌََُْٚ ٠ٌَُٛعْ طتعازي

ظ ٚدٌ ٚدا٤ت ٖصٙ اٯ١ٜ يتكهٞ ٚإزي ا٭بس ع٢ً َكٛي١ ايٛيس هلل ع
ايباط١ً، ٚتبري قبشٗا ايصاتٞ ٚايعطنٞ، ٚيعّٚ تٓعٙ أٌٖ ايهتاب عٔ ٖصٙ 
اغيكٛي١، خكٛقاڄ ٚإٔ ايكطإٓ شنط ؼي َٛانع نجرل٠ ا٭ْبٝا٤ َٚا ضظقِٗ اهلل 

. َٔ ايهتاب ٚدٗازِٖ ؼي غبٌٝ اهلل عع ٚدٌ
ٚؼي اٯ١ٜ ٚاق١ٝ ٚسطظ يًُػًُري َٔ ايكٍٛ بايٛيس هلل، ٚبٝإ يتعاٖسِٖ  

غين عٔ ايعاغيري،  ٖٚٛسٝس ٚتٓعٜ٘ اهلل عع ٚدٌ ػيا ٫ ًٜٝل ب٘، غٓٔ ايتٛ
: ٖٚصا ايتٓعٜ٘ غيٓؿع١ ايٓاؽ أْؿػِٗ َٔ ٚدٛٙ

. إْ٘ َكس١َ يعباز٠ اهلل :ا٭ٍٚ
. إْ٘ َٔ َكازٜل عباز٠ اهلل :ايجاْٞ

. ٖٛ أثط َٔ آثاض ايعباز٠ :ايجايح
. إْ٘ َٔ َعاْٞ ايعبٛز١ٜ ٚاـؿٛع هلل عع ٚدٌ :ايطابع

. ٖٛ نطٚض٠ َٔ نطٚضات إغتسا١َ اؿٝا٠ ؼي ا٭ضض :اـاَؼ 
: ٚناْت زع٣ٛ ايٛيس ع٢ً قػُري

ََٚلبٌَْذ ا١ٌَُُْٙٛظ طَا شنط ؾٝٗا إغِ نُا ؼي قٛي٘ تعازي :ا٭ٍٚ

. (4)صُػَؿ٠ْؽٌة اْثُٓ  َِّ 
                                                           

. 172ايٓػا٤ غٛض٠  (1)
. 30َطِٜ غٛض٠ أْعط  (2)
. 3ا٭خ٬مغٛض٠  (3)
. 30ايتٛب١غٛض٠  (4)
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ََٚلبٌُٛا طَا مل ٜصنط ؾٝٗا إغِ، نُا ؼي َؿطنٞ ايعطب :ايجاْٞ

. (1)صارَّطََػ اٌؽَّزَُّْٓ ًٌََٚعا
يكػُري ع٢ً اغيڀًل ٚاغيكٝس، ٚإٔ اٯٜات اييت تصنط اٌٖٚ ضيهٔ ظيٌ  

. اٱغِ َكٝس٠ يٰٜات اييت ٫ تصنط إغِ ايٓيب ٚإٕ نإ ْبٝاڄ
ٚتاض٠ ٜطاز اغيؿطنٕٛ ، اؾٛاب ع٢ً ٚدٗري ؾتاض٠ ٜطاز اغيڀًل ٚاغيكٝس  

 هلل َٔ غرل تعٝري، ؾذا٤ت اٯ١ٜ بكٝػ١ اٱط٬م ٚايتٓهرلايب٠ٛٓ ايصٜٔ ٜسٸعٕٛ 
ؼي ايٛيس، يصّ نٌ َٔ ٜكٍٛ بإؽاش اهلل ٚيساڄ، َٚٔ إعذاظ اٯ١ٜ أْٗا تهُٓت 

: ضز ٚإبڀاٍ ٖصٙ اغيكٛي١، ٖٚصا ايطز َتعسز َٔ دٗات
. ٠ٚ ٚا٭ب٠ٕٛبٜ٘ اهلل َٔ نٌ غ٤ٛ، َٚٔ َٛنٛع اٍتٓع :ا٭ٚزي
إٔ نٌ َا ؼي ايػُاٚات ٚا٭ضض ًَو هلل عع ٚدٌ، ٚايٛيس ٫  :ايجا١ْٝ

، ٚؾٝ٘ ز٫ي١ ع٢ً إٔ اهلل عع ٚدٌ أْ٘ ؾطع ْٚػب ٚقطب٢  بًشاظ ٜهٕٛ ًَهاڄ
. ٖٛ ايػين عٔ ايعاغيري

اـ٥٬ل خانع١ َٚڀٝع١ هلل عع ٚدٌ ٚيٝؼ َٓٗا َٔ ٜكٍٛ أْ٘ ٚيس  :ايجايج١
هلل ٫ بايٓػب١ ي٥٬ًُه١ ٫ٚ ا٭ْبٝا٤، ؾُٔ أٜٔ ٖصٙ اغيكٛي١، إْٗا ْٛع إؾذلا٤ 

غ٬ّ، ؾذا٤ت ٖصٙ اٯ١ٜ ٚنصب ع٢ً اهلل، ٚغبب يكس ايٓاؽ عٔ زخٍٛ اٱ
يؿهشٗا ٚتهصٜبٗا، ٚدعٌ ايٓاؽ ٜكػٕٛ إزي آٜات ايكطإٓ َٚا ؾٝ٘ َٔ نؿـ 

. اؿكا٥ل
ِٓ غب٠بد ا٠٢خ 

: ؼي اٯ١ٜ َػا٥ٌ
اٱخباض عٔ قٍٛ قبٝض ٜتهُٔ ايسع٣ٛ بإٔ اهلل عع ٚدٌ  :ا٭ٚزي

. إؽص َٔ بري خًك٘ ٚيساڄ
ايتٓعٙ َٔ زع٣ٛ ٖصٙ اٯ١ٜ زع٠ٛ يًٓاؽ يسخٍٛ اٱغ٬ّ َع  :ايجا١ْٝ

ايٛيس ٖٚٛ ايصٟ ػ٢ً ؼي ضغاي١ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ إزي 

                                                           

. 88َطِٜ غٛض٠  (1)
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ايٓذاؾٞ ٚقٝكط ايطّٚ اييت تهُٓت إٔ عٝػ٢ ضٚح اهلل ٚنًُت٘ أيكاٖا 
، ؼي إؾاض٠ إزي إٔ (اهلل مل ٜتدص قاسب١ ٫ٚ ٚيساڄ إٔ)إزي َطِٜ ايعن١ٝ 

غيكاّ ايطبٛب١ٝ ٚشنط إٔ ْؿٞ يًب٠ٛٓ ٚتٓعٜ٘ ؾٝ٘ عٝػ٢ ضٚح اهلل ٚضغٛي٘ ٚ
ايٓذاؾٞ أقط سيا ؼي ايطغاي١ نُا بعح ايٓيب إزي اغاقؿ١ لطإ،ٚاغيكٛقؼ 

. ععِٝ ايكبط ؼي َكط
شّ َؿطنٞ ايعطب ايصٜٔ أناؾٛا ايبٓات إزي اهلل عع ٚدٌ ٭ٕ :ايجايج١

. يؿغ عاّ ؼي اغيكاّ
تٓعٜ٘ َكاّ ايطبٛب١ٝ، ٚسح ايٓاؽ ع٢ً ايتػبٝض ٚاغيٛاظب١  :ايطابع١

. شنط اهلل ع٢ً
بٝإ ًَه١ٝ نٌ اـ٥٬ل هلل عع ٚدٌ، ٚيٝؼ َٔ ؾ٧ إ٫  :اـاَػ١

. ٖٚٛ كًٛم هلل عع ٚدٌ
تؿهط اـ٥٬ل اهلل عع ٚدٌ ع٢ً ْع١ُ اـًل بايكٓٛت  :ايػازغ١

. ٚاـهٛع ي٘ غبشاْ٘
 اٌزفك١ؽ

 ص ََٚلبٌُٛا ارَّطََػ  َُّ ًٌََٚعاطقٛي٘ تعازي 
٠ اؾُع ؾاَا إ ٜهٕٛ تسٍ ع٢ً قٝؼ صََٚلبٌُٛاطايٛاٚ ؼي 

اغيككٛز َٓٗا اؾطاز طياع١ اٚ ١ًَ َع١ٓٝ اٚ تسٍ ع٢ً ايتعسز ؼي اغيًٌ 
ْؿػٗا، ٚا٭خرل ٖٛ ا٭ظٗط يًكطا٥ٔ ايهجرل٠ ٚؿهِ ايعكٌ بٌ ٚيٰٜات 

. ايكطآ١ْٝ ا٭خط٣
يكس تهطض ؼي ايكطإٓ شنط قٛشلِ ٖصا ْٚػب١ ايٛيس ازي ايباضٟ عع ٚدٌ 

اؾو، ٚاْصضِٖ ايكطإٓ ٚٚغِٗ ٚابڀٌ قٛشلِ َٚع ايتأنٝس ع٢ً ْعت٘ باْ٘ 
ؼي مٛ غت عؿط٠ آ١ٜ َٔ ايكطإٓ ٖٚصا ايتعسز ؼي ايصنط ٜسٍ ع٢ً ا١ُٖٝ 

، ٚتًو ا٭١ُٖٝ تتعًل بابٛاب ؼي ٬َى اٱق٬ح ٚتٗصٜب ايعكا٥س ا٭َط
 طايعكٝس٠ ٚاغيًٌ ٚايػٓٔ ٚايػًٛى بٌ ٚآثاضٙ ايه١ْٝٛ قاٍ تعازي 

ًٌََٚعا ٌََمْع خِْئُزُْ ش١ًَْئب  ََٚلبٌُٛا ارَّطََػ اٌؽَّزَُّْٓ 
ِاظًّيا َرىَبُظ اٌكََّّبَٚاُد ٠ََزَفطَّْؽَْ ُِِْٕٗ ََٚرٕلَكُّ 
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ا َْؼ ُ ََٚرطِؽُّ اٌْدِجَبُي َ٘عًّيا َأْْ َظَػْٛا ٌٍِؽَّزَِّْٓ 

. (1)صًٌََٚعا
اغيٓهط ايععِٝ، ؾُٛنٛع ٖصٙ اٯ١ٜ انجط خڀٛض٠ ٚتعسٜاڄ : ٚاٱز 

زٟ ٚاـڀٛض٠ ٚؾٝ٘ اؾذلا٤، ؾكس تهُٓت ٚتتٓاٍٚ َٛنٛعاڄ ٜتكـ بايتع
عكٝس٠، ٚت ايعباز٠ ٚاٍاٯٜات اغيتكس١َ ؼي اؾ١ًُ اغا٤تِٗ يًُػًُري ٚبٞ

اَا ٖصٙ اٯ١ٜ ؾبٝٓت قٝؼ ايتڀاٍٚ ٚتعسز ٚدٛٙ ايتعسٟ ٚخڀٛضتٗا ٚا٫ 
.  غبشاْ٘اهلل ؾإ ايهتب ايػُا١ٜٚ نًٗا تٓؿٞ ايٛيس عٔ

ٖسٕٚ ٜٚكَٕٛٛ بٓبص ٚؼي اٯ١ٜ دٗاز َطنب يًُػًُري حيجٕٛ ٚجيا
اغيعتكسات ايؿاغس٠ َٚا تطؾض َٔ ٚدٛٙ ايهؿط ع٢ً اغيًٌ ايػابك١ 

يٲغ٬ّ ؾبعس إ ازعٛا اْتػاب بعض اْبٝا٥ِٗ بايب٠ٛٓ يًباضٟ عع ٚدٌ 
زؾعت بِٗ ايعكب١ٝ ٚايتعٓت ازي ازعا٤ ايب٠ٛٓ شلِ ع٢ً مٛ اٱْتُا٤ يًسٜٔ 

ْثَٕبُء  َِّ ََٚلبٌَْذ ا١ٌَُُْٙٛظ َٚاٌََّ بَؼٜ َْٔسُٓ أَ  ط

ػيا ٜسٍ ع٢ً ايتُازٟ ؼي اٱؾذلا٤ ٚا٭ؾو اش إ طٍٛ  (2)صََٚأزِجَّبُإُٖ 
٬َبػ١ اغيعك١ٝ َٚٛاضز ايؿب١ٗ ٜكٛز ي٬خڀط ٚا٭غٛأ ٚا٭ز٢ٖ ؾكاض 

ايتكسٟ شلصٙ ا٭قٛاٍ ٚؾهشٗا نطٚض٠ ٚساد١ ؾابتسأ ايكطإٓ ؼي دٗازٖا 
 .زي٬ٝڄ َٚطؾساڄ
ْٛ َأَؼاَظ  َُّ طقاٍ تعازي ، أٟ يٛ أضاز (3)صَأْْ ٠َزَّطَِػ ًٌََٚعاٌَ

اهلل إؽاش ٚيس ٭َتٓع ٖصا ٭ْ٘ غبشاْ٘ َٓعٙ عٔ اؾػ١ُٝ ٚا٭عطاض 
ٌَُْ ٠ٍَِْع طٚإغتذاي١ َػأي١ ايؿطع ٚا٭قٌ، قاٍ تعازي ؼي ايجٓا٤ ع٢ً ْؿػ٘

، ٚ٭ٕ اـ٥٬ل نًٗا بعطض ٚاسس بايٓػب١ إيٝ٘، ٚيٛ أضاز (4)صٌََُْٚ ٠ٌَُٛعْ 
اڄ ؾٝكـ ا٭َط عٓس إقڀؿا٤ ٚإختٝاض بعض خًك٘، ٚظٓت طا٥ؿ١ اهلل ٜتدص ٚيس

                                                           

.  91 – 88غٛض٠ َطِٜ  (1)
.  18غٛض٠ اغيا٥س٠  (2)
 .4ظَط غٛض٠ اٍ(3)
 .3غٛض٠ اٱخ٬م (4)
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َٔ اغيؿطنري إٔ ٖصا اٱقڀؿا٤ ٚاٱختكام حيٌُ قبػ١ ايٛيس١ٜ د٬ٗڄ 
 .ٚسػساځ

 صقجْسَبَُٔٗ طقٛي٘ تعازي 
غبشت اهلل : أٟ ْعٖت٘ تٓعٜٗاڄ، ٚؼي ايتٗصٜب: ٜكاٍ غبشت اهلل تػبٝشاڄ

ٚا٫غِ غبشإ ٜكّٛ َكاّ تػبٝشاڄ ٚغبشاْاڄ سيع٢ٓ ٚاسس، ؾاغيكسض تػبٝض 
. اغيكسض

: ضأٜت ؼي اغيٓاّ نإٔ اْػاْاڄ ؾػط يٞ غبشإ اهلل ؾكاٍ: عٔ ابٔ سلٌٝ)
غبشإ اهلل ايػطع١ ايٝ٘ ٚاـؿ١ : اَا تط٣ ايؿطؽ ٜػبض ؼي غطعت٘، ٚقاٍ

. (1)(ؼي طاعت٘
عِ ٚأزم َٔ أات٘ َٚهاَٝٓٗا ايكسغ١ٝ ٚيهٔ عًّٛ ايكطإٓ ٚاغطاض نًِ

ٚيؿغ غبشإ َتعًل باهلل عع ٚدٌ، ٚيٝؼ  َٓاّإ ت٪خص َٔ اخباض عٔ 
، ٚؼي ايًػ١ ٚعًِ ايتؿػرل ٚايتأٌٜٚ َٓسٚس١ بػرلٙ ٚسايت٘ ؼي ايػطع١ إيٝ٘

َٓاَات قس تبتعس ؼي بٝاْٗا عٔ ض٣٩ ٚٚغع١ ٚغ٢ٓ عٔ ايًذ٤ٛ ازي تٛثٝل 
ا٫ساط١ ظ٬ي١ اغيع٢ٓ ايكسغٞ اغيباضى يًؿغ ايكطآْٞ، با٫ناؾ١ ازي اْعساّ 

٠ اغيٓاّ َٚٔ ثِ ايٛقٍٛ ازي ؼسٜس ايكػِ ايصٟ تٓتُٞ ايتجبت َٔ قض
ايٝ٘ َٔ اقػاّ ايط٩ٜا ٌٖٚ ٖٞ قازق١ اّ ٫، َٚٔ د٬ي١ عًّٛ ايكطإٓ 

ٚاسهاّ ايؿطٜع١ اْٗا خاي١ٝ َٔ اغيٓاَات ٚاعتباضٖا ؼي اؿذ١ٝ، ْعِ ض٩ٜا 
. ا٭ْبٝا٤ ٚسٞ

غبشإ َٔ نصا اشا تعذبت َٓ٘ : قٌٝ إ ايعطب تكٍٛ: ٚعٔ ا٫ظٖطٟ
:  عِ إ قٍٛ ا٫عؿ٢ ؼي َع٢ٓ ايدلا٠٤ اٜهاڄٚظ

اقٍٛ غيا دا٤ْٞ ؾدطٙ 
 (2)غبشإ َٔ عًك١ُ ايؿاخط 

ٚغبشإ َعطؾ١ ٫ْ٘ عًِ يًدلا٠٤، نُا تكٍٛ ؾتإ اغِ عًِ يًتؿطم  
                                                           

. 2/471يػإ ايعطب  (1)
. 2/470يػإ ايعطب  (2)



 176###################################################################  21ز /َعامل اٱضيإ 

 

ٚيٛ نإ ْهط٠ ٫ْكطف، ٚقس ادتُع ؾٝ٘ ا٫يـ ٚايٕٓٛ َجٌ عُطإ 
ٚزٙ َْٓٛاڄ ْهط٠ ؼي ٚعجُإ ػيا ضيٓع َٔ قطؾ٘، ٫ٚ ٜهط باقٌ ايكاعس٠ ٚض

: ١َٝأبٝت ؾعط نُا ؼي قٍٛ 
غبشاْ٘ ثِ غبشاْا ٜعٛز ي٘ 

  
 

 (1)ٚقبًٓا غبضٸ اؾٛزٟ ٚاؿُس
ُوٌّل َلْع  طأٟ قاٍ غبشإ اهلل، ٚؼي ايتٓعٌٜ " ٜٚكاٍ غبض ايطدٌ 

، ٚاختًـ ؼي غبشإ ٌٖ ٖٛ  (2)ص  َػٍَُِ َ الََرُٗ ََٚركْج١ِسَُٗ 
ا٫ق٣ٛ ٖٛ ايجاْٞ، ٚقٌٝ اْ٘ عًِ بايتؿسٜس، ٚ -َكسض غبض، اّ غبض 

. دٓؼ
ٖٚٛ اغيٓعٙ عٔ نٌ ْكل  (ايػبٛح، ايكسٚؽ  )َٚٔ قؿات٘ تعازي 

ٚغ٤ٛ، ٚايكسٚؽ اغيباضى، ٚقٌٝ يٝؼ ؼي ن٬ّ ايعطب بٓا٤ ع٢ً ؾعٍٛ 
بهِ اٚي٘ غرل ٖصٜٔ ا٫زلري اؾًًٝري، ٫ٚ ٜػتعٌُ غبشإ ا٫ هلل عع 

. ٚدٌ ٭ْ٘ اغيٓعٙ عٔ طيٝع ايٓكا٥ل
إ ): اْٛاضٙ ٚععُت٘، ٚقاٍ ددل٥ٌٝ عًٝ٘ ايػ٬ّ: ٚد٘ اهللٚغبشات 

هلل زٕٚ ايعطف غبعري سذاباڄ، يٛ زْْٛا َٔ اسسٖا ٫سطقتٓا غبشات 
 .(ٚد٘ ضبٓا

ٍ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ قاّ ؾٝٓا ضغٛ :ٚعٔ أبٞ َٛغ٢ ا٭ؾعطٟ قاٍ
. إٕ اهلل ٫ ٜٓاّ ٫ٚ ٜٓبػٞ ي٘ إٔ ٜٓاّ خيؿض ايكػط ٜٚطؾع٘  :ٚغًِ ؾكاٍ

سذاب٘ ايٓٛض يٛ . ع إيٝ٘ عٌُ ايًٌٝ قبٌ ايٓٗاض ٚعٌُ ايٓٗاض قبٌ ايًٌٝ ٜطف
 .(3)ضؾع اؿذاب ٭سطقت غبشات ٚدٗ٘ نٌ ؾ٤ٞ أزضن٘ بكطٙ

ؼي ايكطإٓ اسس٣ ٚعيػري َط٠، ٚتعتدل  صقُجْسَبَْ طٚقس ٚضز يؿغ 
٠ٚ #ٚؽ، ٚزع##َسضغ١ ؼي تكسٜػ٘ ٚتععُٝ٘ ٚزؾع ايِٖٛ ٚايه٬ي١ عٔ ايٓـ

                                                           

. 2/203ايٓهت ٚايعٕٝٛ  (1)

.  41غٛض٠ ايٓٛض  (2)
. 7/437ايسض اغيٓجٛض  (3)
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. ز ٚايتكسٜؼ اغيڀًل غيكاّ ايطبٛب١ٝيًذ٤ٛ ازي ايتٛسٞ
إ تٓعٜ٘ ايباضٟ غبشاْ٘ سيٓاغب١ شنط ازعا٥ِٗ ايب٠ٛٓ عًٝ٘ ٜسٍ ع٢ً َا 
ؼي ٖصٙ ايؿط١ٜ َٔ ايعًِ ٚايتعسٟ ٚايؿطى، ؾايٓػب١ بري ا٭ب ٚاٱبٔ ٖٞ 

ٚٚادب ايٛدٛز يٝؼ ي٘ َا١ٖٝ،  ،ايتػاٟٚ ٚاٱؼاز ؼي اؾٓػ١ٝ ٚاغيا١ٖٝ
ٚاغيدًٛم ٖٞ ايتٓاؼي، ٚنصا شات ايٓػب١ بري نُا إ ايٓػب١ بري اـايل 

 .ٚادب ايٛدٛز ٚاغيُهٔ اؿازخ
 صَثًْ ٌَُٗ َِب ِ ٟ اٌكَََّّٛادِ َٚا َْؼ ِ طقٛي٘ تعازي 

بعس إ بٝٓت اٯ١ٜ ايػابك١ إ اغيؿطم ٚاغيػطب هلل عع ٚدٌ دا٤ت 
ٖصٙ اٯ١ٜ يتددل عٔ عا٥س١ٜ نٌ اغيٛدٛزات ي٘ تعازي ؼي ًَهٝتٗا، ًَٚهٝت٘ 

ْ٘ ؽتًـ عٔ ًَه١ٝ ايبؿط ٚاغيتعاضف يعٓاٜٚٔ اغيًه١ٝ، اْٗا خهٛع غبشا
. ٚخؿٛع ٚاغتذاب١ ا٭ؾٝا٤ ي٘ طيٝعاڄ

ؾُٝهٔ ايكٍٛ إ بري ًَه٘ تعازي يٮؾٝا٤ ًَٚو ايٓاؽ شلا عَُٛاڄ 
ٚخكٛقاڄ َٔ ٚد٘، ؾُاز٠ اٱيتكا٤ عٓٛإ اغيًه١ٝ، َٚاز٠ اٱؾذلام اْٗا 

اـهٛع، ٚبايٓػب١ يًٓاؽ ؾٗٞ اؿٝاظ٠ بايٓػب١ غيًو ايباضٟ تعين اـايك١ٝ ٚ
َٔ غرل تأثرل َػتسِٜ، ٚايكٛض٠ ايػايب١ ؾٝ٘ إ اغيايو ضيٛت قبٌ اْعساّ 

اغيًو ٚإ نإ ٖصا اغيايو ٚاضثاڄ، ؼي آ١ٜ َٓ٘ تعازي ٚعدل٠ يًٓاؽ يبٝإ 
ايتبأٜ ؼي اغيًه١ٝ، ٚإ اط٬م عٓٛإ اغيًه١ٝ ع٢ً َا حيٛظٕٚ اصيا ٖٛ َٔ 

. ؿكٝك١ ايٛاقع١ٝباب اجملاظ ٚيٝؼ ا
سطف دط ي٘ عس٠ َعإ اؾٗطٖا ايعطؾ١ٝ، ٚايعَا١ْٝ اٚ اغيها١ْٝ،  (ؼي)ٚ

ٚتطز يًُهإ ع٢ً مٛ اؿكٝك١ اٚ اجملاظ، ٖٚٞ ؼي اغيكاّ سكٝك١، ٚاٯ١ٜ ٫ 
تعين إ اغيًه١ٝ تٓشكط سيا ؼي ايػُاٚات ٚا٭ضض زٕٚ ايػُاٚات 

ز ٚضزت آٜات بٝا١ْٝ ٚا٭ضض شاتُٗا بٌ اْٗا تؿٝس ايتٛنٝس ٚاٱط٬م، ٚم
ََّٚللَِِّ ٍُِْهُ اٌكَََّّٛادِ َٚا َْؼِ  ََِٚب  طشلا نُا ؼي قٛي٘ تعازي 

أٌََُْ طٚقٛي٘ تعازي  (1)صَث١ََُّْٕٙب َٚا١ٌَِِْٗ اٌَِّْ ١ُؽ 

                                                           

.  18غٛض٠ اغيا٥س٠  (1)
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. (1)صَرْؼٍَُْ َأَّ  ََّ ٌَُٗ ٍُِْهُ اٌكَََّّٛادِ َٚا َْؼ ِ 
ٜتعًل بكه١ٝ اٯ١ٜ ع٢ً ععِٝ اؿذ١ ٚايدلٖإ، ؾكٛشلِ تسٍ ٚ

ؾدك١ٝ، اَا ايٓكض ٚاٱبڀاٍ ؾذا٤ ببٝإ ععِٝ ًَه٘ تعازي ٚاط٬ق٘، 
نُا اْ٘ ٜ٪نس تٓعٖ٘ تعازي عٔ ايٛيس١ٜ، ٜٚسٍ بايس٫ي١ اٱيتعا١َٝ ع٢ً 

. ايتٛبٝذ ٚايصّ غئ ٜسعٞ عًٝ٘ غبشاْ٘ َا ٫ ًٜٝل ب٘ َٔ ايكؿات
ٜٚعٛز ؼي غبشاْ٘  ؾاٯ١ٜ بٝإ ؿكٝك١ ثابت١ ٖٚٞ إ نٌ ؾ٤ٞ َٓكاز شل٘

ضٟ عع ٚدٌ،  ٚيٝؼ َٔ اظيٞ ٚقسِٜ ا٫ اهلل عع ٚدٌ، ٚبٝٓ٘ ًَهٝت٘ يًبا
ٚبري خًك٘ ايتبأٜ، ؾاـهٛع ٚايكٓٛت قؿ١ اغيهًؿري، نٌ َؿػٍٛ 

بايعباز٠، غياشا تٓعتْٛ٘ بكؿات ايٛيس١ٜ ٚايب٠ٛٓ ٚٚظٝؿ١ اٱْػإ ايسا١ُ٥ 
: بكٛي٘ اؿذ١ٖٞ ايعباز٠ ٚايتػبٝض ٚايسعا٤، ٚقس اقاّ اٱَاّ عًٞ 

نٝـ : ي٫ٛ شيطز عٝػ٢ عٔ عباز٠ اهلل يكطت ع٢ً زٜٓ٘، ؾكاٍ ايٓكطاْٞ"
جيٛظ إ ٜٓػب شيو ازي عٝػ٢ َع دسٙ ؼي طاع١ اهلل، ؾكاٍ عًٞ عًٝ٘ 

ؾإ نإ عٝػ٢ إشلاڄ ؾاٱي٘ نٝـ ٜعبس غرلٙ، اصيا ايعبس ٖٛ ايصٟ : ايػ٬ّ
. (2)ًٜٝل ب٘ ايعباز٠

٠ْٛ ي٘ تعازي اظا٤ َكاّ ايطبٛب١ٝ ٚاٯ١ٜ ْٛع ؼكرل غئ ٜسعٞ ٜٚٓػب ايب
ؼي زع٠ٛ كًك١ ازي ْؿٞ ايٛيس١ٜ عٔ ايباضٟ ٚعسّ اغتشكام اسس شلا بٌ 

 . ٖٞ غايب١ باْتؿا٤ اغيٛنٛع
تط٣ غياشا مل تكسّ اٯ١ٜ اٱخباض عٔ ًَو اهلل يًػُٛات ٚا٭ضض، ؾًِ 

 (تكٌ اٯ١ٜ ي٘ َا ؼي ايػُٛات ٚا٭ضض نٌ ي٘ قاْتٕٛ ٚقايٛا إؽص اهلل ٚيساڄ
 :يبٝإ إقا١َ اؿذ١ عًِٝٗ ٚخايؿٛا ٚظٝؿتِٗ ايعباز١ٜ، اؾٛاب َٔ ٚدٛٙ

 .دا٤ت اٯ١ٜ يٲستذاز ٚإقا١َ ايدلٖإ :ا٭ٍٚ 

                                                           

.  40غٛض٠ اغيا٥س٠  (1)
. 2/311َؿاتٝض ايػٝب  (2)
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ؼي اٯ١ٜ زع٠ٛ يًُػًُري يًذٗاز ؼي غبٌٝ اهلل باغيٛعع١ ٚايسيٌٝ،  :ايجاْٞ 
اْظُع اٌَِٝ قَج١ًِِ َؼثِّهَ ِثبٌْسِىَِّْخ َٚاٌَِّْْٛػظَِخ طقاٍ تعازي

 .(1)صَٔخِ اٌْسَفَ 
َٛنٛع١ٝ غٝام اٯٜات ؼي ْعِ اٯ١ٜ، ؾبعس إٔ دا٤ قبٌ آٜتري  :ايجايح 

اٱخباض عٔ تعسٟ ايعاغيري ع٢ً اغيػادس ٚبٝٛت اهلل، ٚدا٤ت اٯ١ٜ ايػابك١ 
باٱط٬م سيًو اهلل ٚعا٥س١ٜ َا ؼي ايؿطم ٚايػطب ي٘ غبشاْ٘، دا٤ت ٖصٙ 

ٚتهصٜب أٌٖ اٱؾذلا٤  اٯ١ٜ يٓؿٞ َا خيايـ قإْٛ ايعا٥س١ٜ ٚاغيًو ٖصا
 .ٚاؾٗاي١

َٕب َػ١ٍَْهَ اٌِْىَزبَة طَٔ عَُٛات قٛي٘ تعازي :ايطابع  ََٚٔؿٌَّْ

ءٍ 
ْ
، ايتعسز ٚايتكسِٜ ٚايتأخرل ؼي نًُات (2)صِرج١َْبًٔب ٌُِىِّ شَٟ

اغيٛنٛع ايٛاسس، ٚقس ٚضز تكسِٜ اٱخباض عٔ ًَو اهلل اغيڀًل ع٢ً ْؿٞ 
ٌَُٗ ٍُِْهُ اٌكَََّّٛادِ َٚا َْؼِ  اٌَِّػٞ طايٛيس١ٜ عٓ٘، قاٍ غبشاْ٘

 .(3)صٌََُْٚ ٠َزَّطِْػ ًٌََٚعا
ثسث ثالغٟ  

عٔ عا٥س١ٜ ًَو ايػُٛات  تتهُٔ اٱخباضنجرل٠ ٖٞ اٯٜات اييت 
َِب ِ ٟ طٚا٭ضض هلل تعازي ٚيهٓٗا دا٤ت بايؿاظ َتكاضب١ ؾكٛي٘ تعازي 

. دا٤ ؼي اسس عؿط َٛنعاڄ َٔ ايكطإٓ صاٌكَََّّٛادِ َٚا َْؼ ِ 
ؼي تػع  صَِْٓ ِ ٟ اٌكَََّّٛادِ َٚا َْؼ ِ طقٛي٘ تعازي ٚضز ٚ

َِْٓ ِ ٟ اٌكَََّّٛادِ ََِْٚٓ ِ ٟ طَٛانع َٓ٘، ٚقٛي٘ تعازي 

. اضبع َٛانع دا٤ ؼي صا َْؼ ِ 
ؼي  صَِب ِ ٟ اٌكَََّّٛادِ ََِٚب ِ ٟ ا َْؼ ِ طٚقٛي٘ تعازي 

ض نًُات٘ ي٘ مثا١ْٝ ٚعؿطٜٔ َٛنعاڄ ٫ٚبس إ ٖصا ايتبأٜ ايًؿعٞ ؼي بع
                                                           

 .125غٛض٠ ايٓشٌ (1)
 .89غٛض٠ ايٓشٌ (2)
 .2قإ غٛض٠ ايؿط(3)
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. خ ٚايتشكٝل باغتعطانٗا فتُع١ َٚتؿطق١##٠ٚ يًبض##ٚ زع##ز٫٫ت ٚٙ
ػيا دا٤ ؼي  صِب ِ ٟ اٌكَََّّٛادِ َٚا َْؼ ِ طٚقٛي٘ تعازي 

ايهجط٠ ٚايتعسز َٔ  ٙايكطإٓ ع٢ً اسس عؿط سطؾاڄ أٟ َٛنعاڄ، ٫ٚبس شلص
 ز٫٫ت عكا٥س١ٜ ٚاْٗا تتهُٔ َعاضف اشل١ٝ ت٪نس بسٜع قٓع٘ ٚععِٝ

ٚػعٌ اغيػًُري ٜػتشهطٕٚ ٖصٙ اؿكٝك١ نٌ سري ،  قسضت٘ غبشاْ٘
. ٜٚصنطْٚٗا ع٢ً مٛ ايت٠ٚ٬ ؼي ايك٠٬ اي١َٝٛٝ

 صُوٌّل ٌَُٗ َلبُِٔزَْٛ  طقٛي٘ تعازي 
بٝإ غيؿاِٖٝ اغيًه١ٝ اٱشل١ٝ يًُدًٛقات طيٝعاڄ ٚإ اـؿٛع ٚاـهٛع 

٥ه١ ٚععٜعاڄ أَطإ ٬َظَإ يًًُه١ٝ يًباضٟ عع ٚدٌ، يكس ٚقؿٛا اغي٬
. يتٓؿٞ ٖصٙ ايكؿ١ َڀًكاڄ عٔ اهللٚاغيػٝض بايب٠ٛٓ ؾذا٤ت اٯ١ٜ 

اڄ نُا ؼي قٍٛ ايٓيب ق٢ً ##ٚاناؾتٗا نٞ ٫ ٜكاٍ إ ايٛيس ٫بٝ٘ أٜض
اْت َٚايو ٭بٝو، ٚبًشاظ ن١ًُ ايتٓعٜ٘ : ٭سسِٖ اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ 

اسس ٭ٕ ؾاـ٥٬ل نًٗا قتاد١ ي٘ ٚاستٝادٗا بعطض ٚ صقجْسَبَُٔٗ ط
اٱَهإ ٜؿًُٗا طيٝعاڄ ع٢ً مٛ ايعُّٛ اٱغتػطاقٞ ٚيٝؼ ٖصا ؾكط بٌ 

. اْٗا ؼي ؾعًٗا ٚعًُٗا تهٕٛ َتٛد١ٗ ي٘ زا٥ُاڄ باـؿٛع
نٌ ي٘ َڀٝع ّٜٛ : ، ٚقاٍ ايػسٟ(1)َڀٝعٕٛ: ٚعٔ ابٔ عباؽ قاْتٕٛ

نٓا ْتهًِ ؼي ايك٠٬ ست٢ ْعيت ٚ قَٛٛا  :ٚعٔ ظٜس بٔ أضقِ قاٍ ايكٝا١َ
ٚيهٔ اٯ١ٜ اعِ ٚتتعًل ببس٤ اـًل  ،(2)تري ؾأَػهٓا عٔ ايه٬ّهلل قإ

.  ٚاغتساَت٘ ٚٚدٛزٙ
ٚعُّٛ ايكٓٛت ٜٓؿٞ اغيُاث١ً ٚاجملاْػ١ ٜٚٓؿٞ ايٛيس١ٜ، ٜٚعٗط ايعُّٛ  

أٟ نٌ َا ؼي : بًشاظ ايًػ١ بتٜٓٛٔ نٌ ٭ْ٘ ع١َ٬ سصف اغيهاف ايٝ٘
اْڀباقاڄ َٔ ايػُاٚات ٚا٭ضض َٔ غرل اغتجٓا٤، ؾٝسخٌ َعِٗ قٗطاڄ ٚ

دعٌ ٚيساڄ هلل عع ٚدٌ ٭ٕ ايتٜٓٛٔ اشا ضدع ازي اٱغِ نُا نإ ي٘ قبٌ 
                                                           

. 1/210ايسض اغيٓجٛض  (1)

. 1/328فُع ايبٝإ  (2)
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 .اٱناؾ١ قاض اٱغِ ْهط٠ ؾٝؿٝس اٱط٬م ٚايكه١ٝ اغي١ًُٗ
ثسث ثالغٟ  

اٯ١ٜ باباڄ يًتػًٝب ؼي عًِ ايب٬غ١، َٚٔ تػًٝب ايعاقٌ ع٢ً  أْؿأت 
يعاقٌ ٚغرل دا٤ت يتكع ع٢ً ا (َا)غرلٙ، ٚيهٔ ز٫٫ت اٯ١ٜ أعِ ف

ايعاقٌ، اَا اط٬م قؿ١ ايكٓٛت ع٢ً اغيدًٛقات ؾاٱؾاض٠ ازي إ اهلل عع 
. ٚدٌ دعٌ عٓسٖا َا ٜهؿٞ يًڀاع١ ٚاـؿ١ٝ َٓ٘ تعازي

ٚؼي اٯ١ٜ تععِٝ غيكاّ ايطبٛب١ٝ ٚاغتكػاض ٚقٗط يًد٥٬ل يتبك٢ زا١ُ٥ 
ايڀاع١ ٚاٱغتذاب١ ٚاٱَتجاٍ ٭َطٙ تعازي نُا ؼي ايػُاٚات ٚا٭ضض 

، ز٫ي١ ايتهجط ٚايتعسز ٚايكٍٛ (1)صاٌََزب َأَر١َْٕب طَبِ ِؼ١َٓ قَ ط
اـ٥٬ل يس٣ نٕٛ ٟساٍ ايتًبؼ ؼي ايكٓٛت ؼي عٔ ؾِٗ ٚازضاى، ف

طيٝعٗا َٔ اٱزضاى َا ٜهؿٞ يكسم ايؿِٗ ٚاٱغتذاب١ اٱختٝاض١ٜ، ٚبصا 
آٜات ايتٛسٝس َٚؿاِٖٝ عًِ أغطاض تعٗط اغي٬ظ١َ بري ب٬غ١ ايكطإٓ ٚ

َسضغ١ َٔ اعذاظ ايكطإٓ إ ب٬غت٘ ططٜل ازي عًّٛ اخط٣ ٚايه٬ّ، ف
. ؾتكام َػا٥ٌ عك١ًٝ َتعسز٫٠

شنطت ٖصٙ  َٔ باب اجملاظ ٚؼي قػِ اط٬م اغِ ايعاّ ٚاضاز٠ اـام
سهاٙ ايٛاسسٟ عٔ ، اٯ١ٜ ٚإ اغيطاز َِٓٗ اٌٖ طاعت٘، ٫ ايٓاؽ طيٝعاڄ 

َڀٝعٕٛ، ٖٚصٙ ٜطٜس  ٙ، ٚقاٍ ايؿطا٤ ؼي َعاْٞ ايكطإٓابٔ عباؽ ٚغرل
خاق١ ٭ٌٖ ايڀاع١ يٝػت عا١َ، ٚضيهٔ ظيٌ ايه٬ّ ع٢ً سكٝكت٘ اٜهاڄ 

. باغيع٢ٓ اغيٓاغب يًكٓٛت غٛا٤ نإ يػٜٛاڄ اٚ اقڀ٬سٝاڄ
ثسث والِٟ 

٫ٚ ظاٍ اَاَاڄ ؼي اؾٗاز، اقتس٣ ب٘ اغيػًُٕٛ ٚاتبعٛا  ٚنإ ايكطإٓ
٥ِ عٓسْا سهٛضٙ ايساٖٚساٙ ٫ٚ ظيٓا ؼت ضاٜت٘ ؼي كتًـ اغيٝازٜٔ، 

ٚٚدٛزٙ غٛا٤ نإ ٚدٛزاڄ خاضدٝاڄ عٝٓٝاڄ أٟ َا ٖٛ َتأقٌ َتؿل عًٝ٘ 
تذلتب عًٝ٘ آثاضٙ ٚيٛاظَ٘، اٚ ٚدٛزاڄ شٖٓٝاڄ تتشكل ب٘ قٛض٠ ايؿ٤ٞ 

                                                           

.  11غٛض٠ ؾكًت  (1)
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اغيڀابك١ ي٘ ؼي ايصٖٔ، ؾٗصا ايٛدٛز ٚإ نإ ٚدٛزاڄ غرل َتأقٌ ٚسيٓعي١ 
 اهلل يس عٔايعٌ يًذػِ ا٫ إ سهٛض اغيؿاِٖٝ ايكطآ١ْٝ اييت تٓؿٞ ايٛ

تعازي ؼي ايصٖٔ تهٕٛ ٚاق١ٝ ٚغ٬ساڄ ضيٓع َٔ اٱْؿعاٍ ٚايتأثط با٭ناشٜب 
اييت ٜأتٞ بٗا ٖ٪٤٫، ؾبايكطإٓ عًُٓا اْٗا اباطٌٝ ٚتٓعهؼ ع٢ً اؾٛاضح 

. ٚايػًٛى
 ٚبتتبع اٯٜات اـاق١ اغيتعًك١ بٗا ْػتڀٝع إ ْتبري اغيداطط اؾػ١ُٝ

، ٚتط٣ اؿاد١ ايعاغي١ٝ ؼي عُّٛ ٠اغيذلتب١ ع٢ً ايكٍٛ بايب٠ٛٓ ٚايٛيسٟ
زضاغ١ َكاض١ْ بري  ثٓاٜاٖاضيهٔ إ لطٟ َٔ ٚا٭ضض ازي اٱغ٬ّ، 

حيػبٕٛ إ ا٭َط ٖري ٚإ ْػب١  ٚقساٱغ٬ّ ٚغرلٙ بكسز ٖصا اغيٛنٛع، 
. ايٛيس ازي ايباضٟ عع ٚدٌ يٝػت َعك١ٝ باٱناؾ١ ازي تٗاِْٚٗ ؼي ايسٜٔ

ايباضٟ َع ْاغٛت١ٝ عٝػ٢ عًٝ٘ باؼاز ٫ٖٛت١ٝ  ِٖؾشُٝٓا قاٍ بعض
ايػ٬ّ، ٚايٓاغٛت طبٝع١ اٱْػإ ؼي َكابٌ اي٬ٖٛت، ٚاُْٗا قاضا 

ٚظٓٛا عسّ اغياْع١ٝ َٔ ايكٍٛ  ٕ ايٓاؽّ بعضاٍٚدٛزاڄ ٚاسساڄ، ثِ ػطأ 
 ؾذٓشٛاٚاتبعِٖٛ ؼي ٖصا ايكٍٛ ٖٚٓاى َٔ اتبعِٗ باؿًٍٛ ؼي ابساِْٗ، 

اْ٘ تعازي اؼس بعًٞ عًٝ٘ : يػ٠٬نجرلاڄ عٔ َػاض ايكطإٓ، ؾكس قاٍ بعض ا
اْ٘ اؼس ببعض ايعاضؾري، ٚػطأ : ايػ٬ّ، ٚقاٍ طياع١ َٔ اغيتكٛؾ١

. غبشاْٞ َا اععِ ؾأْٞ: اسسِٖ ؾكاٍ
غين ٫ حيتاز َڀًكاڄ ٚاؿاد١ َٔ قؿات اٱَهإ،  تعازي اهلل ٕإ

ٚٚدٛب ايٛدٛز ٜٓؿطز ب٘ غبشاْ٘ ٖٚٛ َػتػٔ عٔ ايٛيس ؾهٌ ؾ٤ٞ دا٤ 
ٚاسػاْ٘ َٚٓ٘ تكسض ا٭ؾٝا٤ ٚايٝ٘ تعٛز، باضازت٘ َٚؿ٦ٝت٘ بؿٝض ؾهً٘ 

ٚاسس َٔ سٝح اغتذابتٗا نإ نٌ ؾ٤ٞ، إ ا٭ؾٝا٤ طيٝعاڄ بعطض 
َطٙ غبشاْ٘ ٱْؿطازٙ زٕٚ غرلٙ باٱضاز٠ ٚاغيؿ١٦ٝ اغيڀًك١ ٚسسٚثٗا ٭

. اؿاد١ ٚإْعساّ
ٜجبت  مل ٜٓهطٚا ايطبٛب١ٝ ٚمل صارَّطََػ  َُّ ًٌََٚعاطإ ايصٜٔ قايٛا 

اِْٗ اضازٚا بٗصا ايكٍٛ ايؿطى ايكطٜض اٚ ايذلنٝب اٚ اٱث١ٝٓٝٓ ؼي ٚادب 
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ايٛدٛز، بٌ إ اؾٌٗ ٚنعـ اٱضيإ قازِٖ ازي ٖصا ايِٖٛ ٚاـڀأ َٚا 
ْؿٝاڄ  (1)صٌَُْ ٠ٍَِْع ٌََُْٚ ٠ٌَُٛعْ طٜذلتب عًٝ٘، يصا نإ قٛي٘ تعازي 

. يٲبت٤٬ ب٘٭ُٖٝت٘ ٚ ٚٚدٛز ٖصا ايكٍٛ قبٌ ايبعج١يًٛيس َڀًكاڄ 
ٌٖ اغيطاز َٓ٘ ايٛيس سكٝك١، اّ  صارَّطََػ  َُّ ًٌََٚعا  طٚقٛشلِ 

اٱؽاش ع٢ً مٛ ايتؿطٜـ ٚاٱنطاّ ٚايعيؿ٢، ؾكس شنط إ طياع١ َٔ 
ايٓكاض٣ قايٛا بإ عٝػ٢ ٚيس اهلل سكٝك١، ٚؾطٜل آخط َِٓٗ قايٛا إ اهلل 

ؾط١ٜ، ؾكس ٜتدص عٓسِٖ اؽصٙ ٚيساڄ انطاَاڄ ي٘ ْٚعطٚا سيٓعاض اؿٝا٠ ايب
. اٱْػإ ٚيساڄ بايتبين ٚايهِ ايٝ٘ يٝهٕٛ عْٛاڄ ي٘

ٚايعاٖط إ اغيطاز َٔ اؽاش ايٛيس ٖٓا اغيع٢ٓ ا٭عِ ٫غتشكام نٌ َٔ 
ايكٛيري ايصّ، ٚضسيا اضاز بعهِٗ اٱنطاّ غيكاّ ايطبٛب١ٝ ٭ِْٗ قاغٛا ع٢ً 

 ايعٝب ٚايٓكل ازي اغيعاٜرل اغيتعاضؾ١ عٓس ايٓاؽ ٚاِْٗ ناْٛا ٜٓعطٕٚ بعري
َٔ مل ٜهٔ عٓسٙ ٚيس َِٓٗ، ٚيعٌ بعهِٗ اضاز اغيسح ٚايتععِٝ ؼي ْػب١ 

ايٛيس ايٝ٘ غبشاْ٘، ٚمل ٜعًُٛا اْ٘ خ٬ف اؿل ٚايٛاقع ٜٚتٓاؾ٢ َع آٜات 
ايتٓعٜ٘ هلل عع ٚدٌ، ؾٗٛ غرل قتاز، ٚٚدٛز ايٛيس ع١َ٬ ايؿب٘ 

قب١ًٝ ٚايٛضاث١، ٚاٱؾذلاى ؼي بعض ايكؿات ٖٚٛ عٓٛإ اؿاد١ اغيػت
ؾا٭ب حيتاز ابٓ٘ ؼي َٛاطٔ ايهدل ٚايعذع، ٚاٱبٔ ٜطخ َكاّ ابٝ٘ ٖٚصا 

نً٘ ؼي اغيُهٓات ٚاؾطاز اؿازخ، ٚقس دا٤ت ا٭زي١ ايعك١ًٝ ٚايٓك١ًٝ 
باَتٓاع اؾػ١ُٝ ٚيٛاسكٗا عًٝ٘، ٚقؿات٘ تعازي قؿات نُاٍ ٚشياّ 

. ؾايٓكل ٚاؿسٚخ َٓتـ عٓ٘
ثسث ػمب عٞ 

قِٝ تأتٞ تاض٠ زؾع١ ٚاسس٠ اٚ َا ًٜشل بايسؾع١ ػيا ٫ إ ا٭ؾهاض ٚاٍ
ٜهط عطؾاڄ باٱتكاٍ ٚاغيٛا٠٫، َٚٓٗا َا ٜأتٞ ع٢ً مٛ تسضجيٞ ٚتسخٌ 
اشلٞ، ٖٚصٙ اٯ١ٜ تجبت إ ٖصٙ اؿكٝك١ دا٤ت يًُػًُري زؾع١ ٚاسس٠ 
ع٢ً مٛ بػٝط غرل َطنب ٚٚادب ايٛدٛز بػٝط، ٚتكبًٗا اغيػًُٕٛ 
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ض٠ ايٛيس، ؾصنطٖا ايكطإٓ ٭ٕ بؿو بكبٍٛ سػٔ ٚمل ٜكٛيٛا
ءٍ طؾٝ٘

ْ
ٚغيٓع َجٌ ٖصٙ اٱؾذلا٤ات، ٚيٛنع ، (1)صِرج١َْبًٔب ٌُِىِّ شَٟ

عا١َ ايٓاؽ اغيػًُري خاق١ ٚايكٛاعس ايعكا٥س١ٜ ايه١ًٝ اييت تتػؿ٢ 
ٖٚٛ ٫ ،  ٚتعِٝٓٗ ع٢ً قسم ايعبٛز١ٜ ٚشيٓع َٔ ايتُازٟ ؼي ايػًٛ ٚايعٜؼ

ٖٚصٙ ، ٚقٝػ١ ايتسضز ؼي ا٭سهاّ ٜتعاضض َع ْعٍٚ ايكطإٓ لَٛا 
 .ايكٛاعس َكس١َ َباضن١ يهجرل َٔ ا٭سهاّ ٚايػٓٔ ايؿطع١ٝ 

 ٌٟٛ أثسث 

بػض ايٓعط عٔ إ ز٫ي١ زع٣ٛ ايٛيس ع٢ً ايؿطى ايكطٜض اٚ ٫، 
ؾِٗ ٜكٛيٕٛ بٗا َع اقطاضِٖ بايطبٛب١ٝ ٚايعبٛز١ٜ هلل عع ٚدٌ ٚيهٔ تًو 

 ايكٍٛ أٟ اغطع باشلذّٛ عًٝ٘ ايسع٣ٛ ػط٤ٟ قبٝض عك٬ڄ، ٜكاٍ ادذلأ ؼي
. َٔ غرل تطزز، ٚاٱغِ اؾطأ٠

َا ؼي اٱقڀ٬ح ا٭قٛيٞ ؾإٔ ايتذطٟ عباض٠ عٔ اتٝإ ؾعٌ َع ؽٌٝ أ
كايؿت٘ ٭َط اغيٛزي، أٟ اْ٘ مل ٜعتكس ٜٚكڀع بإ ايؿعٌ كايـ ٭ٚاَطٙ 

. تعازي
ٚقس شنط ؼي َباسح َكڀًشات ا٭قٍٛ إ ايٓػب١ بري ايتذطٟ 

ؿكٝك١ٝ ٖٞ ايتبأٜ، ٚا٭ق٣ٛ عٓسٟ إ ايٓػب١ بُٝٓٗا ٖٞ ٚاغيعك١ٝ ا
قٛم َٔ ٚد٘، ٭ٕ َٛنٛع اٱيتكا٤ ٖٛ ايتذطٟ ْؿػ٘ اخلعُّٛ ٚاٍ

سكٝك١ نإ اٚ ؽ٬ٝڄ، ؾباؾڀاض ّٜٛ ايؿو َج٬ڄ َع اعتكاز ٚدٛب قٝاَ٘ 
. ٜتشكل ايتذطٟ زٕٚ اغيعك١ٝ ايٛاقع١ٝ 

 ٚدٛب٘ ؾٝتشكل ٚاغيعك١ٝ ٖٞ اؾڀاض ّٜٛ َٔ ؾٗط ضَهإ ًَتؿتاڄ ازي
. ايعكٝإ

ؾطاز ايتذطٟ اٜهاڄ سيطاتبٗا ايتؿهٝه١ٝ اغيتبا١ٜٓ ع٢ً اؾطأ٠ ع٢ً ٚتسٍ أ
اغيٛزي غٛا٤ ٚاؾكت ايٛاقع اٚ خايؿت٘، أٟ اْ٘ اعِ َڀًكاڄ َٔ اغيعك١ٝ، 
ؾكٛشلِ إ هلل عع ٚدٌ ٚيساڄ شٚ قبض عكًٞ شاتٞ َٚكاقس خبٝج١ ٖٚٛ 
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ا ؾٝ٘ َٔ َهاَري َٚعاْٞ غ١٦ٝ اغيػ٢ُ بايكبض ايؿاعًٞ، باٱناؾ١ ازي ّ
ْ٘ قٍٛ ٚعٌُ ٖٚٛ اغيػ٢ُ بايكبض ايؿعًٞ، ؾُٛنٛع٘ انجط أباعتباض 

عتكاز أٟ اْ٘ أَط إايصات١ٝ يًعبس، ٭ْ٘ قٍٛ ِٜٓ عٔ ٚغع َٔ اٱضاز٠ ٚأ
اختٝاضٟ ػيا ٜػتًعّ ايعكاب، ٚي٬ًُظ١َ بري ايكبض ايؿعًٞ ٚاؿط١َ 

ى ؾٝػتشل قا٥ً٘ ايعكاب ايؿطع١ٝ، ٚ٭ٕ ايعكاب ٚايعصاب اعِ َٔ ايؿط
. ٚإ مل ٜؿطى باهلل تعازي

ْ٘ ْٛع ٖتو غيكاّ ايطبٛب١ٝ ٜٚسٍ ع٢ً غطٚض ٚعتٛ ايعبس ٚابتعازٙ عٔ إ
ضبك١ ايعبٛز١ٜ هلل عع ٚدٌ ػيا ٜػتًعّ ايعكاب، ؾطسيا تطى اغيهًـ اغيكًش١ 

ايٛاقع١ٝ ٚغؿٌ عٔ ايٛادب، اٚ ٚقع ؼي َؿػس٠ ٚاقع١ٝ ٚدا٤ باؿطاّ 
اٚ قكٛضاڄ ٫ تككرلاڄ، َٚع ٖصا ؾاْ٘ ٫ ٜػتشل ايعكاب ْػٝاْاڄ ٚغٗٛاڄ 

ؿسٜح ايطؾع ٚمٛٙ، ٚيهِٓٗ ٖٓا تطنٛا اٱْكٝاز اش إ ايهتب ايػُا١ٜٚ 
. نًٗا تٓؿٞ ٚدٛز ايٛيس ي٘ غبشاْ٘

ٚتطنِٗ يٲْكٝاز َطنب غيدايؿ١ت٘ ٖصٙ ايسع٣ٛ ٚاٱؾذلا٤ غيا دا٤ت ب٘ 
بعسّ اٱْكٝاز غيا دا٤ ب٘ ايهتب ايػُا١ٜٚ َٚا حيهِ ب٘ ايعكٌ، ٚيًُعك١ٝ 

تباع٘، َع إ اهلل عع يٛدٛب إٚايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ 
ضم اشلسا١ٜ باٯٜات ايباٖطات اييت ##ض يًٓاؽ ط##ٚدٌ خؿـ عِٓٗ ٜٚؼ

 .دا٤ بٗا َٚٓٗا ٖصٙ اٯ١ٜ اييت تؿهض َا ٜهُطٕٚ َٔ َكاي١ باط١ً
 

َثِع٠ُغ اٌكَََّّٛادِ َٚا َْؼِ  طلٌٛٗ رؼبٌٝ

ِاَغا َلَضٝ َأًِْؽا َ ِبََّّٔب ٠َُمُٛي ٌَُٗ ُوْٓ َٚ 

 .117اٯ١ٜ  صَ ١َىُُْٛ 
 

اإلػؽاة ٚاٌٍغخ 

. َبتسأ : خدل غيبتسأ قصٚف تكسٜطٙ ٖٛ، ٚقٌٝ بسٜع: بسٜع
ايٛاٚ سطف عڀـ، : َهاف إيٝ٘ فطٚض، ٚا٭ضض: ايػُٛات
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سطف : ايٛاٚ: إغِ َعڀٛف ع٢ً ايػُٛات فطٚض، ٚإشا: ا٭ضض
. يًُػتكبٌ ٜتهُٔ َع٢ٓ ايؿطط ظطف: عڀـ، إشا

اغيكسض، ٚايؿاعٌ نُرل َػتذل  ؾعٌ َاض َبين ع٢ً ايؿتض: قه٢
. تكسٜطٙ ٖٛ

. َؿعٍٛ ب٘ َٓكٛب: أَطاڄ
ؾعٌ : ناؾ١ َٚهؿٛؾ١، ٜكٍٛ: ضابڀ١ ؾٛاب ايؿطط، ٚإصيا: ايؿا٤: صيااف

. َهاضع َطؾٛع، ٚايؿاعٌ نُرل َػتذل تكسٜطٙ ٖٛ
ؾعٌ أَط، ٚايؿاعٌ نُرل :  نٔ، (ٜكٍٛ) داض ٚفطٚض َتعًل ب#: ي٘

ايؿا٤ سطف عڀـ يطبط ايػبب ٚاغيػٳبب، : َػتذل تكسٜطٙ أْت، ؾٝهٕٛ
 ، ٚايؿاعٌ نُرل َػتذل تكسٜطٙ ؾعٌ َهاضع تاّ َطؾٛع بايه١ُ:  ٜهٕٛ

ٖٛ .
غبب١ٝ، ؾٛدٛز ايؿ٤ٞ بػبب قٛي٘ تعازي  صَ ١َىُُْٛ طٚايؿا٤ ؼي 

ع٢ً مٛ اـدل،  ا٭َط ا٫ اْ٘ دا٤قٝػ١ ٚظاٖطٙ  صُوْٓ َ ١َىُُْٛ ط
ٚيهٔ  ،ٚبسٜع سيع٢ٓ اغيبسع نايػُٝع سيع٢ٓ اغيػُع ٖٚٛ ؾعٌٝ سيع٢ٓ ؾاعٌ

ؾٝ٘ َبايػ١ ٭ٕ اغتشكاق٘ ايٛقـ ٜهٕٛ ع٢ً مٛ اٱغتسا١َ ٚاٱط٬م 
١َٝٓ اخباض عٔ اغيؿ١٦ٝ اٱشل١ٝ ###٫ٚ ٜٓشكط بصات ايؿعٌ ٚؾٝ٘ بايس٫ي١ ايتض

قََّّبَء َث١ََْٕٕبَ٘ب َٚاي طقاٍ تعازي ، م ##ع١ ؼي اـٌ##ٚايتٛؽ

(1)صثَِؤ٠ٍْع َِٚأَّب ٌَُِّٛقُؼَْٛ 
 .

ٚاٱبتساع ٖٛ اٱْؿا٤ ٚاٱخذلاع َٔ غرل َجاٍ أٟ إ خًل ايػُاٚات 
ٚتسٍ ع٢ً ٚدٛز ايكاْع ٚإ ، ٚا٭ضض آ١ٜ تتشس٣ ؼي نٌ ّٜٛ اـ٥٬ل 

٫ اسس ٜػتڀٝع اٱْهاض َٚا َٔ اسس ا٫ ٖٚٛ ػئ نُت٘ ايػُاٚات 
ٱسساث٘ ٚاخذلاع٘ ا٭ؾٝا٤ نًٗا  (ايبسٜع)ا٥٘ تعازي ٚا٭ضض، َٚٔ اغِ

. ابتسا٤ َٔ غرل ؾب٘ غابل ٚقسضت٘ ايسا١ُ٥ ع٢ً اٱبساع َڀًكاڄ
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ؾاٯ١ٜ ؼي خًل ايػُاٚات ٚا٭ضض َطنب١ َٔ شات اـًل َٚٔ 
. تكإغرل َجاٍ َع اتكاؾٗا بايسق١ ٚاٱ اٱبتساع َٔ

تك١ َٔ أع٬ٙ ٚغكؿ٘، ٚزلاٚات ٖٛ اؾُع َـ: ٚزلا٤ نٌ ؾ٤ٞ
نٌ َا اظًو ٚع٬ى ٜكض إ ٜڀًل : زلا ٜػُٛ أٟ اضتؿع ٚع٬ ٚقٌٝ

ٚايػُا٤ اييت تعٌ ا٭ضض اْج٢ عٓس : عًٝ٘ زلا٤، ٚؼي يػإ ايعطب
ٚايتصنرل ٖٛ ايػايب  ايعطب ٭ْٗا طيع زلا٠٤، ٚايػُا٤ تصنط ٚت٪ْح

َْٕفِطؽٌة ِثِٗ ط ٚؼي ايتٓعٌٜ . (2)ٚمل ٜكٌ َٓؿڀط٠ ،(1) صاٌكََّّبُء ُِ
اٟ اشي٘ ٚاسهُ٘، : ايكڀع ٚاؿهِ ٚاٱيعاّ، ٚقه٢ ا٭َط :٤ٚايكها

. ٚنٔ ؾٝهٕٛ َٔ نإ ايتا١َ أٟ اسسخ ؾٝ٘ سسثاڄ
ثسث ثالغٟ اػدبؾٞ 

َٔ ٚدٛٙ اٱجياظ ا٫عذاظ١ٜ ؼي ايكطإٓ َا أطًل عًٝ٘ اغِ ايتهُري، 
ٖٚٛ سكٍٛ َع٢ٓ َٔ ايًؿغ َٔ غرل إ ٜهٕٛ زا٫ڄ عًٝ٘، ٖٚٛ انجط 

ّ ا٫قٍٛ باغيؿّٗٛ ؼي َكابٌ اغيٓڀٛم، ٚقس ًٜتكٞ ٚنٛساڄ ػيا ٜػ٢ُ ؼي عٌ
َع٘ اسٝاْاڄ ٖٚٛ ع٢ً ْٛعري، ؾكس ٜؿِٗ َٔ بٓا٤ ايه١ًُ نُا ؼي قٛيو 

َػُٛع ؾ٬بس َٔ ٚدٛز غاَع، اٚ َٔ َع٢ٓ ايعباض٠ نُا ؼي قٛي٘ تعازي 
، أٟ اْ٘ تعازي ٖٛ ايصٟ خًل صَثِع٠ُغ اٌكَََّّٛادِ َٚا َْؼِ  ط

زاع َٔ غرل َجاٍ ٜعتدل ؾطعاڄ ٚق٫ُٛڄ ايػُاٚات ٚا٭ضض، ؾا٫بت
 .يًُٛنٛع ا٭قٌ ٖٚٛ خًكُٗا ٚاجيازُٖا

ٚايتهُري َٔ إعذاظ ايكطإٓ بًشاظ أْ٘ إجياظ غرل كٌ بايبٝإ ٜٚتذ٢ً 
باي٬ قسٚز َٔ ايٛقا٥ع  (77439)باساط١ نًُات ايكطإٓ احملسٚز٠ ٖٚٞ 

 ٚنٌ آ١ٜ َٔ ايكطإٓ تتهُٔ ايتأزٜب ٚغبٌ اشلسا١ٜ، ٚا٭سساخ 
 صَثِع٠ُغ اٌكَََّّٛادِ َٚا َْؼ ِ طٚايطؾاز، ٜٚتهُٔ قٛي٘ تعازي

سكا٥ل ٫ ؼك٢ َٔ أؾطاز اـًل ٚاٱبساع اييت تؿهٌ اهلل عع ٚدٌ بٗا 
                                                           

. 18غٛض٠ اغيعٌَ  (1)

. 14/397يػإ ايعطب  (2)
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ػيا  زض ٚسذط ْٚبات ٚشٟ ضٚح ّٖٛسيؿ٦ٝت٘ ؾهٌ نٛنب ٚلِ ٚؾذط ٚ
إبتسع٘ اهلل عع ٚدٌ بأب٢ٗ ٚأطيٌ ١٦ٖٝ، ٖٚٛ َٔ عَُٛات قٛي٘ 

ٍْء َلِع٠ؽٌة ِاَّ  ََّ طتعازي
، ٚقاٍ اهلل ؼي ايتشسٟ ؼي (1)ص َػٍَٝ ُوِّ شَٟ

ُلًْ ٌَِئْٓ اخْزَََّؼْذ اإِلٔفُ َٚاٌْدُّ طؼي بسٜع ٚإعذاظ ايكطإٓ

َػٍَٝ َأْْ ٠َْؤُرٛا ِثِّْثًِ ََ٘ػا اٌُْمْؽ ِْ الَ ٠َْؤُرَْٛ 

ْٛ َوبَْ َثْؼضُُُْٙ ٌِجَْؼٍض َظ١ًِٙؽا . (2)صِثِّثٍِِْٗ ٌََٚ
َثِع٠ُغ طٱْؼ ع٢ً إسكا٤ أؾطاز قٛي٘ تعازيٚيٛ إدتُعت اؾٔ ٚا

ؾٌٗ ٜػتڀٝعٕٛ بًشاظ إٔ اٱسكا٤ أغٌٗ َٔ  صاٌكَََّّٛادِ َٚا َْؼ ِ 
، ٭ٕ آٜات ٚأؾطاز بسٜع قٓع اهلل أععِ اؾٛاب ٫ ،  اٱْؿا٤ ٚاٱجياز

ٚأٚغع َٔ إٔ تعسٖا اـ٥٬ل نُا أْٗا إْؿڀاض١ٜ ٚإم٬ي١ٝ ع٢ً مٛ 
 .َتذسز

 ٟ ق١بق ا٠٢بد 

خهٛع أنست َا زيت اٯ١ٜ ايػابك١ ع٢ً ْؿٞ ايٛيس عٓ٘ تعازي، ٚبري
نٌ ؾ٤ٞ ي٘، دا٤ت ٖصٙ اٯ١ٜ يتبري غع١ ايطبٛب١ٝ ٚاْٗا تؿٌُ اٜهاڄ 

 .اـًل ٚاٱجياز ٚإ قسضت٘ تعازي زا١ُ٥ َػتسضي١
ََٚلبٌُٛا ارَّطََػ  َُّ طٚؼي ايك١ً بري ٖصٙ اٯ١ٜ ٚاٯ١ٜ ايػابك١

 :، َػا٥ٌ(3)ص...ًٌََٚعا
 :تكسٜط اؾُع بري اٯٜتري ع٢ً ٚدٛٙ :ٚزي ا٭

أٟ أ٢ْ ٜهٕٛ  (بسٜع ايػُٛات ٚا٭ضض ٚقايٛا إؽص اهلل ٚيساڄ :ا٭ٍٚ 
ٚيس يًصٟ خًل إبتسا٤ اغيدًٛقات نًٗا، ٚقس ٚضزت اٯٜات ؼي خًل آزّ َٔ 

                                                           

. 148غٛض٠ ايبكط٠  (1)

. 88غٛض٠ ا٭غطا٤  (2)
 .116اٯ١ٜ (3)
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٠َبَأ٠َُّٙب اٌَّبـُ ططري ٚايٓاؽ نًِٗ َٔ ْػً٘ ٚشضٜت٘، قاٍ تعازي

 .(1)صِغٞ َضٍََمىُُْ ِِْٓ َْٔففٍ َٚازَِعحٍ ارَُّمٛا َؼثَّىُُْ ايَّ 
 .بسٜع ايػُٛات ٚا٭ضض ي٘ َا ؼي ايػُٛات ٚا٭ضض :ايجاْٞ 

صيا ٜكٍٛ ي٘ نٔ اي٘ َا ؼي ايػُٛات ٚا٭ضض ٚإشا قه٢ أَطاڄ ف :ايجايح 
 .ؾٝهٕٛ

 .نٌ ي٘ قاْتٕٛ ٚإشا قه٢ أَطاڄ ؾإصيا ٜكٍٛ ي٘ نٔ ؾٝهٕٛ :ايطابع 
 .ضض نٌ ي٘ قاْتٕٛبسٜع ايػُٛات ٚا٭ :اـاَؼ 
صيا ٜكٍٛ ي٘ نٔ ؾٝهٕٛ ٚقايٛا إؽص اهلل ٚيساڄ اٚإشا قه٢ أَطاڄ ف :ايػازؽ

 .غبشاْ٘
اؾُع بري اٯٜتري َٔ َكازٜل تعصض إدتُاع اغيتهازٜٔ يًتبأٜ  :ايجا١ْٝ 

بري اغيًه١ٝ ٚإؽاش ايٛيس ٭ٕ شات اـ٥٬ل نًٗا ًَو هلل عع ، ٖٚٛ غبشاْ٘ 
ًَْ٘ َأَرٝ َػٍَٝ طعسّ، قاٍ تعازيايصٟ خًكٗا ٚأْؿأٖا َٔ اٍ

اإِلٔكَبِْ ز١ٌِة َِِٓ اٌعَِّْ٘ؽ ٌَُْ ٠َُىْٓ ش١ًَْئب 

 .(2)صَِْػُوًٛؼا
مل ٜذلى اهلل عع ٚدٌ اـ٥٬ل ٚؾأْٗا بعس خًك٘ شلا بٌ دعٌ نٌ  :ايجايج١ 

ٖٚصا اـهٛع ٚاـؿٛع ػيا تٓؿطز ب٘ ، هلل عع ٚدٌ  اخاؾع اؾطز َٓٗا خانع
 :َٓٗا، ٚدٛٙ  ع٢ًتهٕٛ خكا٥ل ًَو اهلل ًَه١ٝ اهلل يٮؾٝا٤، ٍ

 .اٱط٬م ٚايعُّٛ ؼي ًَو اهلل :ا٭ٍٚ 
ٚعسّ ٚدٛٙ َٛاْع ؼٍٛ بري اهلل عع ، يو املايتكطف ايتاّ ؼي  :ايجاْٞ 

 .ٚدٌ ًَٚه٘
 .إَتجاٍ نٌ ؾطز َٔ ًَو اهلل ي٘ غبشاْ٘ :ايجايح 

                                                           

 .1غٛض٠ ايٓػا٤ (1)
 .1غٛض٠ اٱْػإ (2)
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 َِب ٠ُكَجِّرُ َّللَِِّ طقاٍ غبشاْ٘، عباز٠ ٚخؿٛع اـ٥٬ل هلل  :ايطابع 

 .(1)صِ ٟ اٌكَََّّٛادِ ََِٚب ِ ٟ ا َْؼ ِ 
 .إغتسا١َ ٚزٚاّ ًَو اهلل :اـاَؼ 
ٜأخص ًَه٘  ٙٚغرل، اهلل عع ٚدٌ ايصٟ أْؿأ ًَه٘ َٔ ايعسّ  :ايػازؽ 

 .باؿٝاظ٠
إَا إٔ خيطز َٔ ٜسٙ، أٚ ضيٛت شات اغيايو،  اغيدًٛماغيًو بٝس  :ايػابع 

تؿٜٛض ا٭َط ي٘ غبشاْ٘، قاٍ ٚحيتاز نٌ َايو ايتٛنٌ ع٢ً اهلل، ٚ
ِّ اٌَِّػٞ الَ ٠َُّٛدُ طغبشاْ٘

 .(2)صََٚرَٛوًَّْ َػٍَٝ اٌْسَٟ
ٜػٝب اغيًو عٔ اغيايو أٚ إٔ اغيايو ٜػٝب عٔ ًَه٘، ٜٚٓاّ  :ايجأَ 

 َُّ الَ اٌََِٗ طٜٚػؿٌ عٓ٘، أَا ًَو اهلل ؾٗٛ سانط عٓسٙ زا٥ُاڄ، قاٍ تعازي

 َُ ُّ اٌَْم١ُّٛ
 .(3)صالَ َرْؤضُُػُٖ ِقَٕخٌة َٚالَ ٌَْٔٛة  ِاالَّ َُ٘ٛ اٌْسَٟ

اهلل عع ٚدٌ َايو اغيڂ٬ى، ؾهٌ إْػإ َٚا ضيًو ًَو هلل عع  :ايتاغع 
 .ٚدٌ

٫ ٜكسض اٱْػإ إٔ ٜعسّ ًَه٘ نا٭ضض أٚ ٜػتڀٝع ؼي بعض  :ايعاؾط 
اغيٛاضز َع اغيؿك١ ناشلسّ ٚاـػاض٠ ٚايهطض، أَا ًَو اهلل عع ٚدٌ ؾٗٛ 

 .(نٔ ؾٝهٕٛ)ؼي ٖصٙ اٯ١ٜايٛاضزتعازي سهُ٘ َٚػتذٝب ي٘ بكٛي٘ 
ًَو اهلل زع٠ٛ يًٓاؽ يًٗسا١ٜ ٚاٱضيإ، ٚنٌ ؾطز َٓٗا آ١ٜ  :اؿازٟ عؿط 

 .َطنب١ أٟ شات ايؿطز ايٛاسس ٜتهُٔ آٜات َٔ بسٜع قٓع اهلل
لبْٔٛ اإلػدبؾ  ٟ ق١بق ا٠٢بد 

أغطاضاڄ إعذاظ١ٜ تبعح ع٢ً  تْعِ اٯٜا يكس أٚزع اهلل عع ٚدٌ
: ٕ ٚتػاِٖ ؼي ايتٓعٙ َٔ َؿاِٖٝ ايؿطى، ٚؼي ٖصا اٱعذاظ ٚدٛٙاٱضيا

. إْ٘ َٔ إعذاظ ايكطإٓ :ا٭ٍٚ
                                                           

 .1غٛض٠ اؾُع١ (1)
 .58غٛض٠ ايؿطقإ (2)
 .255غٛض٠ ايبكط٠ (3)
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. َٔ إعذاظ ْعِ ٚغٝام اٯٜات :ايجاْٞ
ز٫٫ت  إٔ طيع اٯٜتري ٚايج٬ث١ يَ٘ٔ اٱعذاظ اـام  :ايجايح

 عٓس طيعٗا ٚايتشكٝل ؼي ٚدٛٙ ايك١ً ٚايذلابط بٝٓٗاٚتتذ٢ً خاق١ 
. إؾانات ٚعًّٛ

تعاضض بري ٖصٙ ايٛدٛٙ ٚنًٗا َٔ َكازٜل َا ؼي غٝام اٯٜات  ٫ٚ
َٔ اٱغطاض ٚايعًّٛ ٚايهٓٛظ، ٚؾٝ٘ ؾتض ٭بٛاب َٔ ايعًِ غرل َتٓا١ٖٝ، 

ٚتسعٛ ايعًُا٤ إزي ٌْٗ إقتباؽ ايسضٚؽ َٚعاْٞ اؿه١ُ َٓٗا، َٚٔ 
ؾطم غابك١ بإ املٍٚدٛٙ اٱعذاظ ؼي ٖصٙ اٯٜات إخباض اٯ١ٜ قبٌ ا

. عع ٚدٌ ٚاغيػطب هلل
ٚدا٤ت اٯ١ٜ ايػابك١ بٓؿٞ ايٛيس عٔ اهلل، ٚتٛنٝس ًَهٝت٘ يهٌ ايػُا٤ 

ايصٟ خًل  بإٔ اهلل ٖٛا ، يتأتٞ ٖصٙ اٯ١ٜ يتددل ّؾٝ٘ ٚا٭ضض َٚا
، ؾ٬ ؼي اغيًوايػُاٚات ٚا٭ضض، أٟ إٔ ًَهٝت٘ شلا مل تأت باٱْتكاٍ 

٭ضض، َجٌ ايػُاٚات ٚاأٚ ضيًو أٚ ٜتعاٖس ٜكسض غرل اهلل إٔ خيًل 
ٚيٝؿٝس اؾُع بري اٯٜات ايج٬ث١ إٔ اهلل عع ٚدٌ خايل َٚايو نٌ ؾ٧ 

ِاَّ  ََّ ٠ُِّْكهُ اٌكَََّّٛادِ طقاٍ تعازي ؼي ايػُٛات ٚا٭ضض

َٚا َْؼ َ َأْْ َرُؿٚالَ ٌََِٚئْٓ َؾاٌََزب ِاْْ َأِْكَىََُّٙب ِِْٓ 
. غأي١ ايٛيسَٔ َّكاّ ايطبٛب١ٝ ، ٚجيب تٓعٜ٘ (1)صَأزٍَع ِِْٓ َثْؼِعِٖ 

نُادا٤ت ٖصٙ اٯ١ٜ ببٝإ قسض٠ اهلل عع ٚدٌ ع٢ً نٌ ؾ٧ َٔ غرل 
تسبرل ؾٗٛ غبشاْ٘ َٓعٙ عٔ ايتؿهرل ٚمٛٙ، ٚؾٝ٘ دٛاب ع٢ً نٝؿ١ٝ خًل 

تػتعكٞ عًٝ٘ َػأي١، ٚإٔ ًَهٝت٘ تعازي  اهلل يًػُٛات ٚا٭ضض، بإْ٘ ٫
٠، بٌ ًَه١ٝ تكطف ٚتسبرل ٚإزا١َ زيًػُٛات ٚا٭ضض يٝػت فط

. عاٖس ٚاـ٥٬ل قاب١ً يًعٜاز٠ ٚايػع١ٚت
، (2) صِاَّ  ََّ َٚاِقغٌة َػ١ٌٍِة طٚب٘ دا٤ت خاشي١ اٯ١ٜ قبٌ ايػابك١ 

                                                           

. 41غٛض٠ ؾاطط  (1)
. 115غٛض٠ ايبكط٠ (2) 
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َٚٔ ايس٫٫ت ايباٖطات ؼي غٝام اٯٜات إٔ اٯ١ٜ تتكٌ ؼي اغيع٢ٓ سيا 
ت نجرل٠ ؼي شات ايػٛض٠ ٚايػٛض قبًٗا َٚا بعسٖا َٔ اٯٜات، ٚبآٜا

ؼي خعا٥ٔ  ٖصا اغيٛنٛع غٝاس١ ٚغٛقاڄ، يٝهٕٛ َٔ ايكطإٓ خط٣اٯ
. ايكطإٓ ٱخطاز ايٰي٧ ٚايسضض

َِٗ اهلل ٜهٌٚدا٤ت اٯ١ٜ ايتاي١ٝ ؼي شّ أٌٖ اؾٗاي١ ايصٜٔ أضازٚا إٔ 
َرلَبَثَْٙذ طٜٚٓعٍ عًِٝٗ آ١ٜ خاق١ بِٗ يٝ٪َٓٛا ، ٚقاٍ تعازي 

يٛا ، ؼي إؾاض٠ إزي َا دا٤ ؼي اٯ١ٜ ايػابك١ َٔ شّ يًصٜٔ قا(1)صُلٍُُٛثُُْٙ 
. إٕ اهلل إؽص ٚيساڄ، ٚمل تهتـ اٯٜات بصّ ايهؿاض

بٌ أختتُت اٯ١ٜ ايتاي١ٝ سيسح اغي٪َٓري ايصٜٔ ٜكسقٕٛ بايتٓعٌٜ َڀًكاڄ 
ٚاٱلٌٝ، أَا اي٬سل  ايتٛضا٠ايػابل َٓ٘ ٚاي٬سل أٟ ايهتب ايػابك١ ى

نتاب غرلٙ َٓعٍ َع٘ أٚ َٔ بعسٙ، ٚدا٤ اغيسح  ؾًٝؼ َٔؾٗٛ ايكطإٓ 
اؾعا٤ ايعادٌ بإٔ اهلل ٜبري شلِ اٯٜات ٜٚأتٞ شلِ بايس٫٫ت  ٚايجٓا٤ َع

َلْع َث١ََّّب ا٠َ٢بدِ ٌَِمٍَْٛ طقاٍ تعازي ،  اڄايباٖطات يٝعزازٚا إضيإ

. (2)ص٠ُِٛلَُْٕٛ 
ٚقس ٜأتٞ اؾُع بري َهاَري اٯٜات اغيتذاٚض٠ ؼي آ١ٜ ٚاسس٠ أخط٣ 

ٚاٯ١ٜ ايػابك١ إش ٚؼي غٛض٠ أخط٣ َٔ ايكطإٓ نُا ؼي َٛنٛع ٖصٙ اٯ١ٜ 
َثِع٠ُغ اٌكَََّّٛادِ َٚا َْؼِ  طا٭ْعاّ  طيع٘ قٛي٘ تعازي ؼي غٛض٠

. (3)صَأَّٔٝ ٠َىُُْٛ ٌَُٗ ٌََٚعٌة 
ٚؾٝ٘ ظدط َٚٓع َٔ إزعا٤ عسّ ٚدٛز ق١ً بري اٯ١ٜ قٌ ايبشح 

ٚاٯ١ٜ اييت قبًٗا، ٚتطغٝب يًعًُا٤ ببشح َٛنٛع غٝام اٯٜات ايصٟ 
باڄ ؼي تؿػرل نٌ آ١ٜ بؿهٌ اهلل عع اٱغ٬ّ بأغػٓا ي٘ ٚ٭ٍٚ َط٠ ؼي ا

                                                           

. 118غٛض٠ ايبكط٠ (1) 
. 118غٛض٠ ايبكط٠ (2) 
.  101غٛض٠ ا٭ْعاّ (3) 
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. (1)ٚدٌ
ؼي ايكطإٓ إ٫ ؼي ٖاتري اٯٜتري ٚؾٝ٘ إعذاظ آخط  (بسٜع)ٚمل ٜطز يؿغ 

قس خًل ا٭دػاّ نًٗا ؾاْ٘ غبشاْ٘  زاّ اهلل عع ٚدٌ يػٝام اٯٜات، َٚا
. َٓعٙ عٔ قؿ١ اؾػ١ُٝ، ٚعٔ إؽاش ايٛيس ٭ْ٘ َٔ عامل اغياز٠ ٚا٭دػاّ

آٜات ايكطإٓ بإٕ اهلل عع ٚدٌ خًل آزّ َٔ تطاب ٚمل  ٚقس دا٤ت
ٜكٌ أسس َٔ ايٓاؽ أْ٘ إبٔ اهلل، ٚخًل عٝػ٢ َٔ غرل أب َع ٚدٛز أَ٘ 

 .عبسٙ ٚضغٛي٘ ٍَطِٜ ػيا ٜسٍ با٭ٚي١ٜٛ ايكڀع١ٝ أْ٘ يٝؼ إبٔ اهلل ب ٖٚٞ
ػدبؾ ا٠٢خ ا

تسٍ اٯ١ٜ ع٢ً ععِٝ قٓع ايباضٟ ٚاْ٘ مل خيًل ٜٚبسع عٔ غابل ؾب٘ 
اٍ ٖٚصا اٜهاڄ َٔ ايكسض٠، ٚا٭ؾٝا٤ نًٗا سازث١ بأَطٙ تعازي، ٚإ َٚح

خًكٗا ٫ حيتاز ازي طٍٛ دٗس ٚعٓا٤ ٚتسبط اٚ ؾعٌ َطنب بٌ ٖٛ أَط 
بػٝط ٜتعكب٘ َباؾط٠ َٔ غرل ؾاضم ظَاْٞ اٚ ؾعًٞ ٚدٛز ا٭ؾٝا٤ 

. ٚسهٛضٖا ٚشياَٗا
 تعازي ٚاٯ١ٜ ٚإ ناْت تهصٜباڄ ٚضزاڄ يًسع٣ٛ ايباط١ً بٓػب١ ايٛيس شلض

ؾاْٗا تبري اٜهاڄ ععِٝ قٓع٘ ٚبسٜع خًك٘، اْٗا َٓاغب١ يٲستذاز عًِٝٗ 
ٖٚٞ اٜهاڄ تجبٝت يٲضيإ ؼي قسٚض اغيػًُري ٚؼصٜط شلِ َٔ ا٫قػا٤ ازي 

ّ نٞ ٜتٛدٗٛا ازي ايتسبط ؼي آٜات٘ تعازي يٖ٘ٞ زع٠ٛ نطضي١ ٚتًو ا٭قٛاٍ 
ٚبٝإ بڀ٬ْٗا،  ٚٚدٛب عسّ ا٫ْؿػاٍ ايتاّ بايطز ع٢ً زعٛاِٖ ؾكط،

ؾٗٞ ايػ٬ح ايصٟ ٜسؾع  ،نُا تعڀٞ ا٭ٚي١ٜٛ ؼي ا٫ٖتُاّ يعكٝس٠ ايتٛسٝس
. تًو ايسعا٣ٚ ٚضيٓع تأثرلٖا ٜٚهٕٛ ٚاق١ٝ ٚسطظاڄ غيا ٜػتشسخ َٓٗا

يًُدًٛم قبٌ زخٛي٘   صُوْٓ   طْٚاقـ بعض اغيؿػطٜٔ خڀاب 
ضٙ ؼي ايٛدٛز، ٚاْ٘ باطٌ ٭ٕ خڀاب اغيعسّٚ ساٍ عسَ٘ غؿ٘، نُا شى

                                                           

غٛض٠ آٍ  صِـ ُوُْٕزُْ ض١ََْؽ ُأٍَِّخ ُأضِْؽخَْذ ٌٍَِّبطقسضت مثا١ْٝ أدعا٤ ؼي قٛي٘ تعازي (1)
َٔ أقٌ عيػري دع٤ خاق١ بكًتٗا باٯٜات اييت قبًٗا َٔ غٛض٠ ايبكط٠ ٚآٍ  110عُطإ 
.  عُطإ
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يًٗذط٠، ٚاؾاض ايٝٗا  606ؼي َؿاتٝض ايػٝب ايؿدط ايطاظٟ اغيتٛؼي غ١ٓ
اْ٘ سيٓعي١ ايتُجٌٝ ٭ٕ اغيعسّٚ ٫ : يًٗذط٠ بكٛي٘ 548ايڀدلغٞ اغيتٛؼي غ١ٓ 

. (1)ٜكض إ خياطب ٫ٚ ٜ٪َط
ٚسسٙ َعذع٠ ٚآ١ٜ ٚدع٤ َٔ اٱبساع ؼي ٚاـڀاب ٚيهٔ ٖصا ا٭َط 

، اش يٛ مل ٜهٔ ايكٛاعس ايعك١ًٝخاضم يًٓٛاَٝؼ ٚؾل  اـًل ٚايتهٜٛٔ
َعسَٚاڄ غيا قض عًٝ٘ اٱبساع بًشاظ إ اـًل اعاز٠ يٲجياز ٚاغتشساخ 

يًهٝؿ١ٝ ؾكط زٕٚ اغيا١ٖٝ ٚايٛدٛز، ثِ إ ايعسّ َٓتـ بكها٥٘ تعازي ؾبعس 
َٓص ا٭ظٍ غٛا٤ ايكها٤ ٚاؿهِ اٱشلٞ مل ٜعس َعسَٚاڄ ٚاهلل ٜعًِ ب٘ 

. ع٢ً ايكٍٛ إٔ عًُ٘ عري شات٘
ؾاقٌ بري ا٭َط َٓ٘  َٜٔٚتٛد٘ اـڀاب ؼي اٯ١ٜ يًؿ٤ٞ اغيبتسع ٚيٝؼ 

تعازي ٚبري ٚدٛز ايؿ٤ٞ، نُا إ اٯ١ٜ دا٤ت ع٢ً مٛ ا٫خباض ٚبٝإ 
ٜسٍ ع٢ً ايتهٜٛٔ ٚاٱجياز،  (نٔ)قاعس٠ ن١ًٝ ن١ْٝٛ ته١ٜٝٓٛ، ٚا٭َط 

ب ؾاٯ١ٜ يٝؼ ؾٝٗا اؾاض٠ ازي ايػُع بٌ ازي اٱغتذاب١ ٚاٱَتجاٍ ؼي با
. اٱجياز، يصا قسم عًٝ٘ ابساع ٚخًل

ِاَّ َِثًََ  طٚقس ٜأتٞ ا٭َط َتأخطاڄ عٔ اـًل نُا ؼي قٛي٘ تعازي 

ِػ١كَٝ ِػَْٕع  َِّ وََّثًَِ  َظََ َضٍََمُٗ ِِْٓ ُرَؽاةٍ ثَّ  

ؾذا٤ ا٭َط َتأخطاڄ عٔ اـًل  (2)صَلبَي ٌَُٗ ُوْٓ َ ١َىُُْٛ 
ٚاْ٘ ابكاٙ اهلل اضبعري َٜٛاڄ )خًل آزّ،  ٚاٱجياز اغيازٟ نُا ٖٛ َعطٚف ؼي

ضيط ب٘ ابًٝؼ ٜسخٌ ؼي دٛؾ٘ ٜٚكٍٛ ٭َط َا قس خًكت ٭ٕ أَطت 
، ٚإ نإ اـًل اغيازٟ ٜٛدس ٖٛ اٯخط بهاف (بايػذٛز يو ٫ اغذس

ْٕٛٚ .
ٚؼي اٯ١ٜ ٚضز ايكها٤ بايؿ٤ٞ قبٌ ا٭َط ب٘، ٖٚصا ايكها٤ ٫ ٜعين اْ٘ 

يٝؼ َٔ ايعسّ، بٌ ٖٛ َتعًل بأٚإ اؿهِ  مل ٜهٔ ؼي عًِ اهلل، اٚ اْ٘
                                                           

 .1/331فُع ايبٝإ  (1)
.  59غٛض٠ آٍ عُطإ  (2)
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ٚايهٝؿ١ٝ نإٔ ٜهٕٛ ْؿذ ايطٚح ؼي آزّ َتأخطاڄ ظَاْاڄ ٚضتب١ عٔ خًك٘، ؾإ 
قًت إ ايػُاٚات ٚا٭ضض مل ؽًل ا٫ ؼي غت١ اٜاّ نُا ٚضز ؼي غبع 

ٌَََٚمْع َضٍَْمَٕب اٌكَََّّٛادِ َٚا َْؼ َ ََِٚب  طآٜات َٔ ايكطإٓ 

نٔ )ٖٚٞ غرل أَطٙ تعازي  (1)صِح َأ٠َّبٍَ َث١ََُّْٕٙب ِ ٟ ِقذَّ 
٫، : ، اؾٛابصٚاغاط، ؾٌٗ ايٛاٚ اغت٦ٓاؾ١ٝ ؼي قٛي٘ تعازي (ؾٝهٕٛ

 : َٔ ٚدٛٙ
إ ا٭َط نٔ ؾٝهٕٛ َٔ سٝح ايكسض٠ ٚاٱضاز٠ ؾاٌَ ؾُٝع  :ا٭ٍٚ 

ا٭ؾٝا٤ ع٢ً مٛ اٱغتذاب١ ٚاٱْكٝاز، ٚي٘ تعازي إ ٜأتٞ با٭َط زؾعٝاڄ 
 .١ٜ أٚ ع٢ً مٛ ايتسضٜر ؼي اغيطنبنُا ٖٛ ظاٖط اٯ

ا٫ٜاّ ايػت١ ٫ تعين اـًل ايتسضجيٞ اغيتٛاقٌ، ؾا٭قطب إ : ايجاْٞ 
ايػُاٚات ٚا٭ضض اٜهاڄ خًكٗا اهلل تعازي بهٔ ؾٝهٕٛ ا٫ إ ا٭َط بٗا 

 .مل ٜهٔ ٚاسساڄ بٌ َتعسزاڄ ٚؼي آ١ٜ َٓ٘ تعازي ٚسه١ُ ؼي اـًل
ٯٜات ايكطآ١ْٝ بايس٫ي١ اٱيتعا١َٝ اظ ا##إ ايتؿكٌٝ ؼي اعر: ايجايح 

 .ٚؼي َؿَٗٛ٘ ع٢ً ْؿٞ ايتشطٜـ ؼي نتاب اهلل عع ٚدٌ ْٚؿٞ ايعٜاز٠ عٓ٘
ثع٠غ ثع٠غ )٠ّٚىٓ رك١ّخ ٘ػٖ ا٠٢خ ثآ٠خ 

 ٟ اٌمؽ ْ اال  (ثع٠غ)ٌُٚ ٠ؽظ ٌفظ  (اٌكّٛاداٌكّٛاد

َثِع٠ُغ اٌكَََّّٛادِ َٚا َْؼِ  طِؽر١ٓ ، لبي رؼبٌٝ

 .(2)صَأَّٔٝ ٠َىُُْٛ ٌَُٗ ٌََٚعٌة 
ا٠٢خ قالذ 

اٯ١ٜ غ٬ح تأزٜيب يًُػًُري ٚعٕٛ شلِ ع٢ً اٱستذاز ع٢ً 
اغيؿطنري ػئ ٜتًبؼ بطزا٤ ايهتاب اغيٓعٍ ٚاتباع ا٭ْبٝا٤ ايػابكري ٚؾٝٗا 
اثبات يًكاْع ٚؼس ٚتٛنٝس يًبعح ٚايٓؿٛض ٚاَهاْ٘ بعس ا٫خباض عٓ٘ 

ؾُٔ  ،ضٚاغتسا١َ ايجٛاب ٚايعكاب بأَطٙ تعازي، ٖٚٞ اٜهاڄ ؽٜٛـ ٚؼصٟ
                                                           

.  38غٛض٠ م  (1)
.  101غٛض٠ ا٭ْعاّ  (2)
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 .ايكسض٠ اٱعساّ ٚايعكٛب١ ٚايعدط
ايكاْع، ٚيعّٚ عبازت٘، ٚايًذ٤ٛ ايٝ٘ ؼي قها٤  زٚتسٍ اٯ١ٜ ع٢ً ٚدٛ

اؿٛا٥ر، ٚاٯ١ٜ غ٬ح نس َؿاِٖٝ ايه٬ي١ ٚاٱؿاز، َٚسضغ١ ن١َٝ٬ 
تػاعس اغيػًُري ؼي اٱستذاز ٚإقا١َ اؿذ١ ؼي يعّٚ اٱقطاض بايتٛسٝس، 

ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ، ٚؾٝٗا إؾاض٠ إزي  ٠ ايٓيب قُسخٚايتكسٜل ببع
ْكط اغيػًُري ع٢ً أعسا٥ِٗ، ٚظٗٛض زٚي١ اٱغ٬ّ غيا ؾٝٗا َٔ ايبٝإ عٔ 

. غع١ قسض٠ اهلل عع ٚدٌ
ٚتبعح َهاَري اٯ١ٜ ايطنا ٚايػه١ٓٝ ؼي ْؿؼ اغيػًِ ٚاغيػ١ًُ، 

ٱْكٝازٖٓا هلل ايصٟ خًل ايػُٛات ٚا٭ضض إبتسا٤، ٚإخاضعُٗا َٔ غرل 
ََّٚللَِِّ اٌِْؼؿَُّح طض ٚتسبرل، ٖٚٛ َٔ عَُٛات قٛي٘ تعازيتؿو

. (1)صٌََِٚؽقٌُِِٛٗ ٌٍَُِّْْٚئ١َِِِٕٓ 
عٔ زع٣ٛ ايٛيس١ٜ،  ٚؼي اٯ١ٜ تأزٜب يًُػًُري بتٓعٜ٘ َكاّ ايطبٛب١ٝ

ٚظدط عٔ ايتؿهط ؼي ايصات اغيكس١َ ٚزع٠ٛ يًتؿهط ؼي بسٜع كًٛقات٘ 
 .يڀاع١ ٭ٚاَط اهللٚز٫يتٗا ع٢ً ايتٛسٝس ٚٚدٛب اٱْكٝاز ٚا

٠٢خ اِفَٙٛ 

اٯ١ٜ تصنرل ببسٜع قٓع٘ غبشاْ٘ ٚزع٠ٛ غيعطؾ١ اـايل بًشاظ ععِ 
كًٛقات٘ َٚا ٜسٍ عًٝ٘ َٔ اْؿطازٙ بايكسض٠ ٚاؾدلٚت، نُا اْٗا ت٪نس 
قإْٛ ايتػٝرل ٚايتبسٍ ؼي اٯؾام ٚاٯٜات ايه١ْٝٛ باَطٙ تعازي، ٚتجبت 

ى ايعامل ٚؾأْ٘ بعس خًك٘ بٌ اْ٘ سكٝك١ ن١َٝ٬ ٖٚٞ اْ٘ غبشاْ٘ مل ٜذل
. غبشاْ٘ ٜتعاٖسٙ ٚي٘ اغيؿ١٦ٝ ؾٝ٘

خباض عٔ اتكاٍ ؾهٌ ٚضظي١ اهلل ع٢ً يصا ؾُٔ َؿاِٖٝ اٯ١ٜ اٱ
ايعباز ٚإ َكايٝس ا٭َٛض بٝسٙ غبشاْ٘، يتهٕٛ اٯ١ٜ زع٠ٛ يًذ٤ٛ ايٝ٘ 

. تعازي ؼي قها٤ اؿٛا٥ر ٚؼكٝل ايطغا٥ب
 تعازي، ؾًٝؼ َٔ اهللأ٠ ايهٕٛ بَٚٔ َؿاِٖٝ اٯ١ٜ إمكاض خًل ْٚـ

                                                           

. 8غٛض٠ اغيٓاؾكٕٛ  (1)
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يًٓاؽ  خايل َٚايو يًػُٛات ٚا٭ضض غرل اهلل عع ٚدٌ، ٚؾٝ٘ زع٠ٛ
ًَْ٘ طقاٍ تعازي  ،بايتٛد٘ إيٝ٘ غبشاْ٘ بايعباز٠ ٚايسعا٤ ٚغ٪اٍ ايطظم

، (1) صِِْٓ ضَبٌٍِك َغ١ُْؽ  َِّ ٠َْؽُؾُلىُُْ ِِْٓ اٌكََّّبِء َٚا َْؼ ِ 
ْ٘ شنط قٓع٘ ٚخًك٘ يًػُٛات ٚا٭ضض َٚٔ ععِٝ قسض٠ اهلل عع ٚدٌ أ

: ٚؾٝ٘ ٚدٛٙ ،ٚاسس٠ ؼي طي١ً
. ٕ اهلل بسٜع ايػُٛات، مل خيًكٗا عٔ َجاٍ غابلإ :ا٭ٍٚ
. َٔ أضض قبًٗا ٍ بسٜع ا٭ضض، ؾًٝؼزاهلل عع ٚ :ايجاْٞ

دع٤ َٔ أدعا٤ ايػُاٚات ٚا٭ضض  إبتسع اهلل عع ٚدٌ نٌ :ايجايح
َجاٍ غابل، قاٍ  َٔ غرل إستصا٤ َٓٗا َٔ قٓع اهلل أْؿاٙ اهلل ٚنٌ دع٤

. (2)صَِٚ ٟ ا َْؼِ  ِلطَغٌة َُِزدَبَِٚؼادٌة طتعازي
ٚنٌ ٖصٙ ايٛدٛٙ قشٝش١ ٚيٝؼ َٔ تعاضض بٝٓٗا، ٚؾٝ٘ ؾاٖس ع٢ً 

إ اٱخذلاع ٚاٱغتشساخ ؼي اـًل ٜػتػطم ٜٚؿٌُ نٌ أدعا٤ 
ايػُاٚات ٚا٭ضض َع أْٗا نجرل٠ َٚٔ اي٬َتٓاٖٞ ٜٚعذع ايٓاؽ عٔ 

. ؾه٬ڄ عٔ َعطؾتٗا ٚاٱساط١ بٗاإسكا٥ٗا 
٫ تعًُٕٛ ٖٚٛ ايصٟ خيًل  تعًُٕٛ َٚا يٝهٕٛ َع٢ٓ اٯ١ٜ اهلل بسٜع َا

. ٜٚبتسع غرلٖا بايهاف ٚايٕٓٛ
: ٚؼي اٯ١ٜ َػا٥ٌ

يٛ با٭ْبٝا٤ ٚاٱؾتتإ باٯٜات ٚإزي ؽاٯ١ٜ سطظ يًُػًُري َٔ اٍ :ا٭ٚزي
اغيًٌ ايػُا١ٜٚ أٌٖ داْب ايصٜٔ ايصٜٔ قايٛا إؽص اهلل ٚيساڄ ِٖٚ َٔ 

.  ايػابك١
عع  َع إٔ اهلل اڄبس ايؿُؼ َِٚٓٗ َٔ إؽص ايكُط إي٘ؾُٔ ايٓاؽ َٔ ع 

 ٠، ٚايهُٛض بعس ايعٗٛض، ٚتهطاض ا٭َطٚدٌ ضَاٙ بايعٜاز٠ بعس ايٓكٝل
ع٢ً مٛ اـكٛم َِٚٓٗ نٌ ؾٗط يتٓبٝ٘ ايٓاؽ عَُٛاڄ، ٚايػاؾًري َِٓٗ 

                                                           

. 3غٛض٠ ؾاطط(1) 
. 4غٛض٠ ايطعس  (2)
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٠ يبٝإ إٔ اؾُٝع خًل زاخط هلل، ١ٖٝ اغي٥٬ه١، ؾذا٤ت اٯَٟٔ قاٍ بايٛ
ٖٚٛ ايصٟ أْؿأِٖ ٚإخذلعِٗ ؾ٬ جيٛظ عبازتِٗ ٱيتكا٥ِٗ َع اٱْػإ ؼي 

ٌٜ ٚدٌ إزي داْب َعاْٞ ايتؿض ايٓؿأ٠ ٚاٱخذلاع ٚأِْٗ كًٛقٕٛ هلل عع
اييت إتكـ بٗا اٱْػإ نُا ٜتذ٢ً ؼي دعٌ آزّ خًٝؿ١ ؼي ا٭ضض 

اٚات ٚا٭ضض يٲْػإ قاٍ ٚغذٛز اغي٥٬ه١ ي٘، ٚتػدرل َاؼي ايػِ
َٚقَطََّؽ ٌَىُُْ َِب ِ ٟ اٌكَََّّٛادِ ََِٚب ِ ٟ ا َْؼِ  طتعازي 

. (1)صَخ١ًِّؼب ُِِْٕٗ 
بٝإ إغتذاب١ اغيدًٛقات هلل تعازي، ٚقرلٚض٠ ايعسّ ٚدٛزاڄ  :ايجا١ْٝ

. بأَط اهلل عع ٚدٌ
ٚسسٙ َٔ غرل ت١٦ٝٗ  قاف ايكسض٠ اٱشل١ٝ باـًل با٭َطإت :ايجايج١

. غباب ٚاغيكسَات ؾٝأتٞ ايؿ٧ ايععِٝ َٔ اي٬ؾ٧ بأقٌ َٔ ططؾ١ عريا٭
َٔ ٚدٛٙ اٱبتساع ٚاٱخذلاع ؼي قسض٠ اهلل ٚععِٝ قٓع٘  :ايطابع١

غبشاْ٘ عسّ تٛقـ اـًل ٚاٱْؿا٤، ٜٚسٍ ع٢ً إغتُطاضٙ ف٧ اٯ١ٜ 
غيا  ٭ٕ إشا ظطف صََِاَغا َلَضٝ َأًِْؽاطاؾ١ًُ ايؿطط١ٝ  بكٝػ١

بًشاظ إٔ إشا ظطف غيا َع٢ٓ  (قه٢ شإ)ؾًِ تكٌ اٯ١ٜ ٍ َٔ ايعَٔ بٜػل
ؾاٖس ع٢ً إغتُطاض اـًل ٚعامل  (إشا)َٔ ايعَإ، ٚؼي ف٧ ا١ٜ٫ بًؿغ 

ٚؾٝ٘ زع٠ٛ يًُػًُري يًسعا٤ ٚغ٪اٍ ايٓكط ٚايطظم ايهطِٜ  ،ايتهٜٛٔ،
. َٔ اهلل عع ٚدٌ

بٝإ ععِٝ قسض٠ اهلل عع ٚدٌ ٚتعاٖسٙ ايػُاٚات ٚا٭ضض  :اـاَػ١
. ٚغع١ ؾُٝٗاٚايت

َٔ  ؾ٧ ٚأْ٘ يٝؼ نٌ تسٍ اٯ١ٜ ع٢ً إٔ اهلل ا٭ٍٚ قبٌ :ايػازغ١
خايل قبً٘، بٌ ٖٛ ايصٟ خًل ا٭ؾٝا٤ طيٝعاڄ، ٚإٔ ايكسض٠ اغيڀًك١ أظي١ٝ 

عٓسٙ غبشاْ٘ ؾٗٛ ايكازض ع٢ً نٌ ؾ٧ ؼي ا٭ظ١َٓ ايػابك١ ٚاي٬سك١، 
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 21ز /َعامل اٱضيإ  ################################################################ 199###

 

. ٚاغيكسض٠ ٚغرل اغيكسض٠
ا٠٢خ ٌطف 

ٱْػإ ٖٛ خًل ايػُٛات، ٜٚتأٌَ ؼي أٍٚ َا ٜٓذصب ايٝ٘ ؾهط ا
ٜػأٍ  ايعك١ًٝخًكٗا ٜٚهجط َٔ ايػ٪اٍ عٓٗا، َٚع بساٜات صيٛ َساضن٘ 

ٜؿرل إزي إبتساعٗا  ضاْ٘ ٚغرلِٖ ؾ٬ جيس دٛاباڄ ٚاؾٝاڄ إ٫ َاٚايسٜ٘ ٚأم
. ْٚؿ٥ٛٗا بأَط  اهلل عع ٚدٌ

ؾذا٤ت ٖصٙ اٯ١ٜ يڀؿاڄ بايهباض ٚايكػاض َٔ ايٓاؽ، ٚباغي٪َٓري 
ٚايتؿػرل ـًل ايػُاٚات ٚا٭ضض، ٚبٝإ  اٱخباضَٔ  ااض غيا ؾٝ٘ٚايهـ

 ععِٝ قٓع اهلل، ٚٚدٛب عبازت٘، ؾعٓسَا ٜكـ ايعبس بري ٜسٟ اهلل عع
ٚؼي ايك٠٬  ،ٚدٌ ؼي ايك٠٬، ؾاْ٘ ٜسضى اؾٛاب ع٢ً تأًَ٘ ٚتؿهطٙ

َأالَ ِثِػْوِؽ  َِّ َرطَِّْئُّ طقاٍ تعازي   ،طُأ١ْٓٝ ٚغه١ٓٝ ي٘

. (1) صٚةُ اٌُْمًُ 
يكس دا٤ت اٯ١ٜ َسساڄ َٔ اهلل عع ٚدٌ يٓؿػ٘، ٚبٝاْاڄ يكسضت٘ 

ايٛاغع١، ٚسذ١ ع٢ً ايٓاؽ ؼي يعّٚ عبازت٘، ٚإدتٓاب اغيك٫ٛت ايباط١ً 
. ْٚػب١ ايٛيس أٚ ايبٓات ي٘ غبشاْ٘

ٜٓشكط  اهلل، ٫ٚ إٕ إبتساع ايػُاٚات ٚا٭ضض يڀـ قض َٔ عٓس
: ع٢ً ٚدٛٙإش أْ٘ َتعسز َٚٛنٛع ايًڀـ بصات ايػُاٚات ٚا٭ضض 

. إْتؿا٤ ٚإبتساع ايػُاٚات يڀـ بٗا بايصات :ا٭ٍٚ
. إبتساع ايػُاٚات يڀـ با٭ضض :ايجاْٞ

يػهٔ  خًل ايػُاٚات يڀـ باغي٥٬ه١ إش أْٗا قاضت ق٬ڄ :ايجايح
. اغي٥٬ه١ ٚقطبٗا َٔ ايعطف

. زاع ايػُاٚات يڀـ بايٓاؽ ٚايسٚابإبت :ايطابع
. ٥٫ل نًٗاإْ٘ يڀـ باخل :اـاَؼ

َٔ ا٭ْٗاض  ؾٝٗا ٚنصا شات ايٛدٛٙ أع٬ٙ بايٓػب٘ ٱبتساع ا٭ضض، َٚا
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ٜٓشكط بعَإ  ٚايبشاض، َٚا عًٝٗا َٔ اؾباٍ، ٖٚصا ايًڀـ َػتسِٜ ٫ٚ
. زٕٚ آخط

ا بضبد ا٠٢خ 

يكس ػًت قسض٠ اهلل عع ٚدٌ بكٓع ٚإخذلاع ايػُاٚات ٚا٭ضض 
ّ ٟظٚعع٢ً بسٜع قٓع٘،  بأب٢ٗ ١٦ٖٝ ٚنٝؿ١ٝ، يتهٕٛ آ١ٜ زا١ُ٥ تؿٗس

. قسضت٘ ؼي تعاٖسٖا
َٚٔ اٯٜات إٔ اهلل عع ٚدٌ مل خيًؿٗا يصاتٗا ؾكط، بٌ دعًٗا ٚعا٤ 
ٚغهٓاڄ يعباز٠ ايصٜٔ ٜػبشٕٛ ي٘ ٜٚٛاظبٕٛ ع٢ً ؾهطٙ غبشاْ٘ يصا ؾعع 

بأْ٘ دعٌ آزّ خًٝؿ١ ؼي ا٭ضض  اغي٥٬ه١ إزي اهلل عع ٚدٌ سُٝٓا أخدلِٖ
ْ ِكُع ِ ١َٙب ٠ََٚكِْفهُ اٌعَِِّبَء َأَردَْؼًُ ِ ١َٙب َِْٓ ُٞ ط

ؾكس إيتذأٚا إيٝ٘ تعازي  صََْٚٔسُٓ ُٔكَجِّرُ ِثسَِّْعنَ ََُٚٔمعِّـُ ٌَهَ 
ّ ع٢ً مٛ ٙتعازي ايطبٛب١ٝ ٚتٓعٙ ٙبصنط تػبٝشِٗ ٚتعاٖسِٖ يتكسٜؼ

ايعُّٛ اٱغتػطاقٞ ٚاجملُٛعٞ َٔ غؿو ايسَا٤ أٚ اٱؾػاز، ؾكاٍ اهلل 
. (1)صِّٟٔ َأْػٍَُُ َِب الَ َرْؼٍََُّْٛ اِ طغبشاْ٘ ؼي ايطز عًِٝٗ 

إٕ شنط ايكطإٓ ٱبتساع ٚإخذلاع اهلل عع ٚدٌ يًػُٛات ٚا٭ضض َٔ غرل 
قاٍ  :َجاٍ َٓاغب١ يًسعا٤ ٚايًذ٤ٛ إيٝ٘ غبشاْ٘، ٚأخطز عٔ إبٔ عُط قاٍ

غيا أيكٞ ٜٛغـ ؼي اؾب أتاٙ ددلٌٜ :  ٚغًِٚآي٘ ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ 
: قاٍ . إخٛتٞ : ٜا غ٬ّ ، َٔ أيكاى ؼي ٖصا اؾب؟ قاٍ : ي٘ عًٝ٘ ايػ٬ّ ؾكاٍ 

شاى : تطٜس اـطٚز َٔ ٖٗٓا؟ قاٍ : قاٍ . غيٛز٠ أبٞ إٜاٟ سػسْٚٞ : ٚمل؟ قاٍ 
قٌ ايًِٗ إْٞ أغأيو بازلو اغيدعٕٚ ٚاغيهٕٓٛ ، ٜا : قاٍ . إزي إي٘ ٜعكٛب 

 ٚتطظيين ، بسٜع ايػُٛات ٚا٭ضض ، ٜا شا اؾ٬ٍ ٚا٫نطاّ إٔ تػؿط يٞ شْيب
ٚإٔ ػعٌ يٞ َٔ أَطٟ ؾطداڄ ٚكطداڄ ، ٚإٔ تطظقين َٔ سٝح أستػب َٚٔ 

ؾكاشلا ، ؾذعٌ اهلل ي٘ َٔ أَطٙ ؾطداڄ ٚكطداڄ ٚضظق٘ ًَو . سٝح ٫ أستػب 
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أيعٛا بٗ٪٤٫ : َكط َٔ سٝح ٫ حيتػب ، ؾكاٍ ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ 
. (1)ايهًُات ، ؾإْٗٔ زعا٤ اغيكڀؿري ا٭خٝاض

 ٍخ ث١ٓ أٚي ٚ ضؽ ا٠٢خ اي

قٓٛت ٚتػبٝض ٚطاع١ نٌ َا ؼي  أختتُت اٯ١ٜ ايػابك١ باٱخباض عٔ
 صُوٌّل ٌَُٗ َلبُِٔزَْٛ طايػُاٚات ٚا٭ضض هلل عع ٚدٌ، بكٛي٘ تعازي 

ٚغًڀاْ٘،  ٠دا٤ت ٖصٙ اٯ١ٜ بكؿ١ أخط٣ هلل عع ٚدٌ، ٚبٝإ يععِٝ قسض
اغيجاٍ ٖٚٛ ايصٟ َٔ غرل َجاٍ حيتص٣، ٚأ٢ْ ٜهٕٛ  ٚأْ٘ غبشاْ٘ خيًل

غيدًٛم قاٍ ؾ٧ إ٫ ٖٛ خًل ي٘، ٚاـايل غابل ٍٜٓؿطز بايكسّ، َٚا َٔ 
. (2) صَُ٘ٛ ا َُّي َٚا٢ضُِؽ َٚاٌظَّبُِ٘ؽ َٚاٌْجَبِطُٓ طتعازي 

ٚؼي نٌ َٔ أسسخ ؾ٦ٝاڄ أبسع٘، ٚيهٔ اٱبتساع ايصٟ دا٤ت ب٘ اٯ١ٜ  
م آخط، أَطخام باهلل عع ٚدٌ َٔ د١ٗ عسّ اٱستصا٤ بأسس أٚ خٌ

ٚعسّ قانا٠ َا أبسع٘ اهلل عع ٚدٌ، ؾهٌ إْػإ ٜبتسع ؾ٦ٝاڄ، ٜأتٞ غرلٙ 
يٝشان١ٝ إخذلاع٘ َٚا إبتسع٘، ٚٚقس ٜؿٛم ٜٚعٜس عًٝ٘، إ٫ إبتساع اهلل عع 
ٚدٌ ؾاْ٘ ؾطٜس ٫تػتڀٝع طيٝع ايها٥ٓات إٔ ؼانٞ دع٤ ٜػرلاڄ َٓ٘ ٚيٛ 

. إدتُعت بأدٝاشلا اغيتعسز٠
ظِٝ، ٚشلِ قسضات عذٝب١ ٚخاضق١ إ٫ أِْٗ ؾُع إٔ اغي٥٬ه١ خًل ع 

ٜعذعٕٚ عٔ أٟ ؾ٧ قٌ أٚ نجط َٔ بسٜع قٓع اهلل، يصا تطاسِ َٓؿعري 
يًصنط ٚايتػبٝض ٚايسعا٤ ٌٖٚ خًل آزّ َٔ بسٜع قٓع اهلل، اؾٛاب ْعِ 

: َٔ ٚدٛٙ
. إٕ آزّ َٔ إغهإ ا٭ضض، ٚقس خًك٘ اهلل ؼي اؾ١ٓ :ا٭ٍٚ
. َٔ قبً٘ دا٤ خًل آزّ َٔ غرل َاٍ :ايجاْٞ

دعٌ اهلل عع ٚدٌ آزّ ؼي أسػٔ ٚأب٢ٗ ١٦ٖٝ، قاٍ تعازي  :ايجايح
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. (1)صَضٍَْمَٕب اإِلٔكَبَْ ِ ٟ َأزْكَِٓ َرْم٠ٍُِٛ ط
عًِ اهلل تعازي آزّ عًٝ٘ ايػ٬ّ ايٺُا٤ اييت عذع اغي٥٬ه١ عٔ  :ايطابع

. َعطؾتٗا، إزي إٔ أخدلِٖ اهلل عع ٚدٌ بٗا
. ٠ بإٔ ٜػذسٚاٯزَعًٝٗايػ٬ّأَط اهلل عع ٚدٌ اغي٥٬و :اـاَؼ
إٔ آزّ َٔ عَُٛات َاؼي ايػُٛات ٚا٭ضض اييت إؾاضات  :ايػازؽ

. إيٝٗا اٯ١ٜ
دا٤ت ٖصٙ اٯ١ٜ اٯ١ٜ خڀاباڄ يًٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘  :ايػابع

ٚغًِ َٚٔ خ٬ي٘، إزي ايٓاؽ ٱعاْتِٗ ع٢ً أزا٤ ٚظٝؿتِٗ اييت خًكٛا 
 طؾ١ٝ اييت ٜأَط بٗا غبشاْ٘، قاٍ تعازئَ أدًٗا ٖٚٞ عباز٠ اهلل بايهٞ

. (2)صََِٚب َضٍَْمُذ اٌْدَّ َٚاإِلٔفَ ِاالَّ ١ٌَِْؼجُُعِْٚ 
يكس أضاز اهلل عع ٚدٮٕ ٜعًِ ايٓاؽ بإٔ َاؾٛقِٗ َٚا ؼتِٗ ٖٛ َٔ 

بسٜع قٓع اهلل، ٚإٔ َكايٝس اغيٛض بٝسٙ تعازي يصا دا٤ ايؿڀط ايجاْٞ َٔ 
ٚزٚاّ ًَه٘ يًػُٛات ٚا٭ضض،  اٯ١ٜ يٝ٪نس إغتُطاض ععِٝ قسضت٘

ؾباٱناؾ١ إزي أْ٘ غبشاْ٘ بسٜع ايػُاٚات ٚا٭ضض ؾاْ٘ اغيتكطف بٗا، 
. ٚي٘ ؾٝٗا اغيؿ١٦ٝ اغيڀًك١، ٫ٜٚػتڀٝع غرلٙ إٔ ايؿكٌ ؾٝٗا

ٚؼي اٯ١ٜ بؿاض٠ ٚإْصاض ، بؿاض٠ يًُ٪َٓري بايٓكط ٚايػًب١ ٚظٗٛض 
ٚاغيؿطنري، ؾإ بعج١ اٱغ٬ّ ٚتجبٝت ايؿطٜع١ ؼي ا٭ضض، ٚإْصاض يًهاؾط 

ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ َٔ قها٤ ٚسهِ اهلل عع ٚدٌ ؼي 
ايعاغيري، ٚقس ٚعسٙ اهلل بايٓكط ٫ٚتػتعكٞ ع٢ً اهلل َػأي١، ًٖٚٓعٍٚ 

ُوْٓ طاغي٥٬ه١ ؾٝبسض ٚأسس يٓكطاغي٪َٓري َٔ عَُٛات قٛي٘ تعازي 

. ايٛاضز ؼي خاشي١ ٖصٙ اٯ١ٜ اؾٛاب ْعِصَ ١َىُُْٛ 
يصا دا٤ت ايبؿاض٠ ٚايٛعس ايهطِٜ بٓع٫ٚغي٥٬ه١ َٔ غرل ظَإ ٚؾذل٠  

َثٍَٝ ِاْْ َرْ جُِؽٚا طيڀٞ اغيػاؾ١ بري ايػُا٤ ٚا٭ضض قاٍ تعازي 
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ََٚرزَُّمٛا ٠ََْٚؤُرُٛوُْ ِِْٓ َ ِْٛؼُِْ٘ ََ٘ػا ٠ُِّْعْظُوُْ َؼثُّىُُْ 
. (1)صِثطَّْكَِخ  الَ ٍ ِِْٓ اٌَّْالَِ ىَخِ 

اٌزفك١ؽ اٌػارٟ  

َطتري ؼي ايكطإٓ، ٚن٬ُٖا ٚقـ هلل عع ٚدٌ ٚؾٝ٘  (بسٜع)دا٤ يؿغ 
ْهت١ ن١َٝ٬، ٖٚٞ إٔ اٱبتساع خام باهلل عع ٚدٌ ٚسسٙ نُا ٚضزت 

ؼي ايكطإٓ إسس٣ ٚعؿطٜٔ َط٠، ٚبكٝػ١ ايؿطز ٚاؾُع  (أْؿأ)َاز٠ 
نًٗاتؿٝس ٚتٓػب ايٓؿأ٠ هلل عع ٚدٌ غٛا٤ ؼي ْؿأ٠ اؾٓإ ٚا٭ؾذا٤ 

ََُٚ٘ٛ اٌَِّػٞ َأٔلََؤُوُْ ِِْٓ َْٔففٍ طم قاٍ تعازي ٚايٓاؽ ٚاـ٨٬

. (2)صَٚازَِعحٍ 
َثِع٠ُغ اٌكَََّّٛادِ طٚدٌ ؼي ايكطإٓ بأْ٘  ٜٚتهُٔ ٚقـ اهلل عع

ٜ٘ غبشاْ٘ يععِٝ قسضت٘، ٚغيا ؼي ٖصا ايٛقـ ٍاغيسح ٚايجٓا٤ ع صَٚا َْؼ ِ 
ِٜٓٗ ايهطِٜ َٔ ايبٝإ ايصٟ جيصب ايٓاؽ إزي ايعباز٠، ٜٚهٕٛ بطظخاڄ ب

. ٚبري اغيعاقٞ
ٚيٝؼ َبسعاڄ، ٱختكاق٘ بصات اٱبساع  (بسٜع)ٚدا٤ت قؿ١ ٖٚٞ 

بساع ٚاٱخذلاع ٚٱؾاز٠ اٱط٬م ؼي إ٫ؾٝٗا،  ٙىٜؿاض ؾ٬ ٜٓاؾػ٘ ٫ٚ
ٚتسٍ عًٝ٘ قٝػ١ ،  اٱشلٞ، ٚإغتُطاض ٚإغتسا١َ قؿ١ اٱبساع عٓسٙ

.   اغيهاضع بايهاف ٚايٕٓٛ 
ٱؾاز٠ سطف ايعڀـ  صَأًِْؽا َِٚاَغا َلضَٝطٚدا٤ قٛي٘ تعازي 

ايتعسز ٚاغيػاٜط٠، ٚإٔ َا ٜكهٝ٘ اهلل عع ٚدٌ غرل إبتساع ٚإْؿا٤  (ايٛاٚ)
. ١ٜٚا٭ضض بسيٌٝ قٝػ١ اغيهاضع ؼي اٯايػُاٚات 
اٟ بايهاف  ضيتٓع َٔ خًل ايػُٛات ٚا٭ضض بصات ا٭َط ٖٚٛ ٫

ٌَََٚمْع َضٍَْمَٕب طٚايٕٓٛ، ؾإ قٌٝ إٔ اهلل عع ٚدٌ ٜكٍٛ 

ََِٛادِ َٚا َْؼ َ ََِٚب َث١ََُّْٕٙب ِ ٟ ِقزَِّخ َأ٠َّبٍَ اٌفَّ 

                                                           

.  ، أْعطتؿػرل ٖصٙ اٯ١ٜ ٚايصٟ دا٤ دع٤ ناٌَ خاقاڄ ب125٘آٍ عُطإ  غٛض٠(1) 
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تعاضض بري ا٭َطٜٔ، ٭ٕ نٌ ؾاْ٘ ٫ ، (1)صََِٚب َِكََّٕب ِِْٓ ٌُُغٛةٍ 
ٚايٕٓٛ  ٚا٭ضض خًك٘ اهلل عع ٚدٌ بايهاف دع٤ َٔ أدعا٤ ايػُاٚات

ٚؾٝ٘ زع٠ٛ يًتسبط ؼي كًٛقات اهلل عع ٚدٌ ٚاٱقطاض ي٘ بايعبٛز١ٜ ٚإٔ 
. ا٤ا٤ عًٝ٘ غٌٗ ٜػرل، ٚايًػٛب ٖٛ اٱعٞيل ٚاٱْـاخل

 خًل اهلل ايػُٛات ٚا٭ضض: ٚقٌٝ ْعيت اٯ١ٜ أع٬ٙ ؼي ايصٜٔ قايٛا 
تطاح ّٜٛ ايػبت ٚإغتًك٢ خطٖا اؾُع١ ٚإؽآٚ زغت١ أٜاّ أٚشلا ا٭ح ؼي

. ع٢ً ايعطف
شنطت اٯ١ٜ ايػابك١ ٖٚصٙ اٯ١ٜ ايػُٛات ٚا٭ضض، ؾأخدلت اٯ١ٜ 

ز١ٜ ايػُا٤ ٚا٭ضض هلل عع ٚدٌ، ٚأُْٗا ًَو طًل ي٘ غبشاْ٘، ايػابك١ بعا٨
. (غبشاْ٘) ْٚؿت عٓ٘ تعازي ايٛيس بًػ١ ايتٓعٜ٘

: ٚدا٤ت ٖصٙ اٯ١ٜ بتٛنٝس أَٛض َٓٗا
. إٕ اهلل ٖٛ خايل ايػُاٚات ٚا٭ضض :ا٭ٍٚ
مل ٜأت خًل ايػُاٚات ٚا٭ضض عٔ َجاٍ غابل بٌ دا٤ إبتسا٤  :ايجاْٞ

. َٔ عٓس اهلل عع ٚدٌ
. سػٔ ٚبٗا٤ نٌ َٔ ايػُاٚات ٚا٭ضض :ايجايح
. بٝإ ععِٝ قسض٠ اهلل عع ٚدٌ :ايطابع

تٓعٜ٘ َكاّ ايطبٛب١ٝ ايصٟ دا٤ت ب٘ اٯ١ٜ ايػابك١ بكٛي٘  :اـاَؼ
 . (غبشاْ٘)تعازي

ٚنُا أخدلت اٯ١ٜ ايػابك١ بإٔ ايػُاٚات ٚا٭ضض ًَو هلل دا٤ت ٖصٙ 
ؾا٤ َٔ عٓسٙ تعازي، مل ٜؿاضن٘ اٯ١ٜ يٲخباض بأْٗا ؾٝض ٚيڀـ ٚإخذلاع ٚإٕ

أسس ؼي خًكٗا ٫ٚ ؼي ًَه٘، ٚؼي اؾُع بُٝٓٗا زيٌٝ ع٢ً ساد١ اـ٥٬ل هلل 
عع ٚدٌ ؾإْ٘ غبشاْ٘ َٓؿأ َٚبسع اـ٥٬ل ٚإيٝ٘ ٜعٛز أَط اغيُهٓات بكا٤ 

. ٚعسَاڄ

                                                           

.  38م  غٛض٠(1) 
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َ ِبَغا َلَضٝ َأًِْؽا َ ِبََّّٔب ٠َُمُٛي ٌَُٗ طٚٚضز قٛي٘ تعازي

ث٬خ َطات ؼي ايكطإٓ ؼي بٝإ قسض٠ اهلل عع ٚدٌ ؼي ، (1) صُوْٓ َ ١َىُُْٛ 
ػيا  (3)ٚبٝإ إٔ اؿٝا٠ ٚاغيٛت بٝس اهلل عع ٚدٌ(2)خًل عٝػ٢ َٔ غرل أب

ع٢ً إٔ ايهاف ٚايٕٓٛ آ١ٜ ؼي قسض٠ اهلل عع ٚدٌ ؼي اغيٛدٛزات ٚاغيعسَٚات، 
ٚاغيكسض ٚغرل اغيكسض، ؾًٝؼ َٔ مث١ َكسَات ٚأغباب َٚػتًعَات ؼي اـًل، 

إٕ اٱبتساع اٱشلٞ ٫ ٜٓشكط بايػُاٚات ٚا٭ضض ؾٝؿٌُ خًل اٱْػإ ٚ
َضٍَْمَٕب اإِلٔكَبَْ طغٛا٤ ؼي عٝػ٢ أٚ ؼي خًل آزّ َٔ قبٌ، قاٍ تعازي

ٚيؿغ أسػٔ ٜؿٝس ايتؿهٌٝ ٖٚٛ ؾاٖس ع٢ً  (4)صِ ٟ َأزْكَِٓ َرْم٠ٍُِٛ 
. اٱبتساع ٚاٱخذلاع

إبتساعاڄ، َٚٔ َٚٔ خكا٥ل خًل اهلل عع ٚدٌ إٔ ٜأتٞ إخذلاعاڄ ٚ
: اٱعذاظ ؼي ٖصٙ اٯ١ٜ أْٗا تتهُٔ ٚدٖٛاڄ َٚٓاؾع عسٜس٠، َٓٗا

. اٱستذاز ع٢ً ايصٜٔ قايٛا إؽص اهلل ٚيساڄ:ا٭ٍٚ
إٕ غًڀإ اهلل عع ٚدٌ غكٛم ايػُاٚات ٚا٭ضض ٫ ٜٓشكط  :ايجاْٞ

. سيًهٗا، بٌ ٜؿٌُ إبتساع٘ ٚخًك٘ شلا بأطيٌ ٚأسػٔ قٛض٠
ا َٔ ّيتؿهط ؼي خًل ايػُاٚات ٚا٭ضض َٚا ؾٝ٘ؼي اٯ١ٜ زع٠ٛ ٍ :ايجايح

. ا٭غطاض ٚايهٓٛظ ٚايٓعِ
. خًل ايػُٛات ٚا٭ضض َٔ ععِٝ قسض٠ اهلل عع ٚدٌ :ايطابع

ؼي اٯ١ٜ إْصاض ٚؽٜٛـ يًهؿاض ٚايعاغيري، ٚشيٓع اٯ١ٜ َٔ  :اـاَؼ
. اٱْؿػاٍ سيكٛي١ ايٛيس، ٚتسعٛ إزي ايتسبط ؼي قسض٠ اهلل ٚبسٜع قٓع٘

ا٠٢خ ِٓ غب٠بد 

: ؼي اٯ١ٜ َػا٥ٌ
                                                           

. 117ايبكط٠غٛض٠  (1)
. 47آٍ عُطإ غٛض٠أْعط  (2)
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ؼي خاطط  ٜسٚض ٚأَط ؼي اٯ١ٜ دٛاب ع٢ً غ٪اٍ َكسض :ا٭ٚزي
اٱْػإ ٖٚٛ نٝـ َٚٔ أٜٔ دا٤ت ايػُاٚات، ؾكس ٜٓعط اٱْػإ إزي 
 ساي٘ ٫ٚٚزت٘ َٔ أبٜٛٔ، ٚإزي ايجُط نٝـ ُٜٓٛ ع٢ً ايؿذط، ٚايڀٝٛض

١ٜ ببٝإ إٔ ايػُاٚات تتهاثط عٔ ططٜل ايبٝض، ؾذا٤ت اٯ اييت
. ا٭ضض دا٤ت بإْؿا٤ ٚإخذلاع َٔ اهلل عع ٚدٌٚ

. ثٓا٤ اهلل عع ٚدٌ ع٢ً ْؿػ٘ ببٝإ ععِٝ قٓع٘ :ايجا١ْٝ
١ٜ سطب ع٢ً ايؿطى ٚايه٬ي١، ؾُا َٔ ؾ٧ ؼي ايػُاٚات اٯ :ايجايج١

. ٚا٭ضض إ٫ ٖٛ خًك٘ اهلل عع ٚدٌ
. َجاٍ حيتص٣ إٕ اهلل ٜٓؿ٧ ا٭ؾٝا٤ إبتساعاڄ َٔ عٓسٙ َٔ غرل :ايطابع١

آٜات٘ ٚإْصاض  ؼي ؼي خًل اهلل، ٚايتسبط زع٠ٛ ايٓاؽ يًتؿهط :اَػ١اخل
. ايهاؾطٜٔ ايصٜٔ جيشسٕٚ باٯٜات

ٜكطٕٚ بايعبٛز١ٜ هلل عع  ؼي اٯ١ٜ َسح يًُػًُري ايصٜٔ :ايػازغ١
ُٕٛا طقاٍ تعازي  ،ٚدٌ ٚأْ٘ سايل ايػُاٚات ٚا٭ضض اٌَِّػ٠َٓ  َِ

. (1)صِثآ٠َبِرَٕب ََٚوبُٔٛا ُِك١ٍَِِّْٓ 
عسّ إغتعكا٤ َػأي١ ع٢ً اهلل،ؾٗٛ غبشاْ٘ قازض ع٢ً نٌ  :ع١ايػاب

. ؾ٧
بايهاف ٚايٕٓٛ، ٚؾٝ٘ زع٠ٛ ٚأْٗا  يٮؾٝا٤ اهلل خًلنٝؿ١ٝ بٝإ  :ايجا١َٓ

. يًٓاؽ يًتػًِٝ ٚاٱقطاض بايتٛسٝس
تأنٝس سكٝك١ ايتٛسٝس ٚاْتؿا٤ ايؿطٜو ٚايٛظٜط ٚاغيعري، إش  :ايتاغع١ 

. ضن٘ أسس ؼي إجياز اـ٥٬لتبري اٯ١ٜ إٔ اهلل عع ٚدٌ مل ٜؿا
اٌزفك١ؽ 

 ص َثِع٠ُغ اٌكَََّّٛادِ َٚا َْؼ ِ طقٛي٘ تعازي 
اغي٬ظ١َ ؼي اغيع٢ٓ ٚاغيؿّٗٛ ظاٖط٠ بري ٖصٙ اٯ١ٜ ٚاٯ١ٜ ايػابك١، ٚؾٝٗا 

ؾهٌ َٓ٘ تعازي ٜتعًل بٛدٛٙ َٚهاَري اٱستذاز ع٢ً ايصٟ ٜسعٞ ع٢ً 
                                                           

.  69غٛض٠ ايعخطف(1) 
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. ٭ؾعاٍ ٚايكؿاتاهلل عع ٚدٌ ظٚضاڄ ٜٚٓػب ي٘ َا ٫ ًٜٝل ب٘ َٔ ا
اْٗا بٝإ يهٝؿ١ٝ ٚتطنٝب اـ٥٬ل ابتسا٤ ٚاغتسا١َ، ٚاؾعاض بإ قٛشلِ 
ٖصا اصيا ٖٛ ضادع ازي اـًٌ ؼي ؾِٗ ؾًػؿ١ ايهٕٛ ٚاقٌ ٚدٛزٙ ٚايٓػب١ 

بري بعهٗا ٚايبعض اٯخط، ٚايتبأٜ بٝٓٗا ٚبري ايباضٟ عع ٚدٌ بًشاظ 
عًٝ٘،  اڄَٚكسٚض اڄ، ٚقازضاڄٚكًٛم اڄخًك٘ ٚإجيازٙ شلا ٚقسضت٘ عًٝٗا، خايل

، تًو ْػب ٚٚدٛٙ ٫ تٓؿٞ ايٛيس١ٜ ؾكط اڄٚسازخ اڄ، ٚقسِٜاڄَٚػتذٝب اڄٚآَط
بٌ تسعٛ ازي اٱقطاض بايطبٛب١ٝ ٚازي اٱضيإ بٓب٠ٛ قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ 

. ٚغًِ باعتباضٖا ايڀطٜل ايٛسٝس ايصٟ ٜسٍ ايٓاؽ ع٢ً ايٓٗر ايكِٜٛ
ز٫ي١ ع٢ً تتذ٢ً ازي أَطٙ تعازي  ص٠غُ َثعِ طٚباناؾ١ قؿ١ اغيبايػ١ 

ا٭َط ٚغطع١ اٱجياز ٚتهٜٛٔ ا٭ؾٝا٤ ٫ َٔ ؾهط٠ غابك١ ٚسكٛشلا 
فتُع١ َٔ غرل اغتػطام ؼي ٚقت اٱجياز ٚاـًل َع اْعساّ اغيُاْع١ 

ٚاغيساؾع١، ٚاٱجياز ٫بس إ ٜهٕٛ َتعكباڄ شلُا ؾٗٛ ٜسٍ ع٢ً سسٚخ 
شا ايًؿغ اغيتهٕٛ َٔ سطؾري ٚايكازض ا٭ؾٝا٤ ٚإ ٫ ؼسخ ا٫ بعس شياّ ٙ

َٓ٘ تعازي باضازت٘ َٚؿ٦ٝت٘ اٚ اْ٘ عٓٛإ اـًل ٚاٱبساع ٚاؾعٌ 
. ٚايتهٜٛٔ

نٝؿ١ٝ اؿسٚخ يٝؼ بايكٍٛ ؾايٛيس ٫ ٜأتٞ بهٔ ؾٝهٕٛ اصيا ٖٛ ع١ًُٝ ٚ
ؾع١ًٝ ؼتاز ازي ؾعٌ ٚاهلل َٓعٙ عٔ ٖصا ايؿعٌ ؾشُٝٓا ٜهٕٛ ٚدٛز 

٫ ٜكسم عًٝ٘ قؿ١ ايٛيس١ٜ، ٚنٔ نٓا١ٜ عٔ ايؿ٤ٞ باٱضاز٠ ٚا٭َط اشٕ 
أَطٙ تعازي ٚسهُ٘، ؾا٭ؾٝا٤ ٫ تػتذٝب غياز٠ نٔ اغيته١ْٛ َٔ اؿطؾري 

 .َٚؿ٦ٝت١ اهلل ايهاف ٚايٕٓٛ بٌ تػتذٝب ٭َط
ٚؼي ايٛقت ايصٟ ػ٢ً اٱبساع بآ١ٜ ؼي اـًل تط٣ ايصّ ٚايتشصٜط َٔ 

َٴشٳسث١ بسع١: ايبسع١ ؼي ايسٜٔ، ؾؿٞ اؿسٜح غيا ؾٝٗا َٔ اغيدايؿ١  ،(1) (نٌ 
.  ٭سهاّ ايؿطٜع١ ٭ٕ ايؿطٜع١ بعس تهاًَٗا ٫ تتكبٌ ايبسع١

ايًِٗ إْٞ  :ٚزعا زاعٞ ؼي عٗس ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ؾكاٍ
                                                           

. 9/35َػٓس أظيس  (1)
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أغأيو بازلو ايصٟ ٫ إي٘ إ٫ أْت ايطظئ ايطسِٝ ، بسٜع ايػُٛات 
ؾكاٍ ايٓيب ق٢ً  ٚا٭ضض ، ٚإشا أضزت أَطاڄ ؾإصيا تكٍٛ ي٘ نٔ ؾٝهٕٛ ،

. (1)يكس نست إٔ تسعٛ بازل٘ ايععِٝ: ٚغًِ ٚآي٘ اهلل عًٝ٘ 
ؼي  (ي٘)فطٚضاڄ ع٢ً اْ٘ بسٍ َٔ ايهُرل  ص َثِع٠غ طَِٚٓٗ َٔ قطأ  

ٌَُٗ َِب  ٟ اٌكَََّّٛادِ َٚا َْؼِ  ُوٌّل ٌَُٗ طقٛي٘ تعازي 

. (2)صَلبُِٔزَْٛ 
. َِٚٓٗ َٔ قطأٖا بايٓكب ع٢ً اغيسح ٖٚٞ قطا٠٤ ؾاش٠

ُٳع مل ا٭ضض دٳُع ٫ٚغتجكاٍ)ٚقٌٝ ُٹعت ايكطإٓ، ؼي تٴذٵ  ايػُا٤، ٚدٴ
ٔٸ ا٭ضض َٚٔ: "تعازي قاٍ طيعٗا; أڂضٜسٳ سٝحٴ ُّب ٫ٚغٵتجكاٍ ،"َجٵًٗ  مل اي

٫ٚ زيٌٝ ع٢ً عسّ  ،(3)(ـٹؿَّتٹ٘ ا٭يباب ٖٚٛ طيعٴ٘ ؾٝ٘ ٚٚقع ايكطإٓ، ؼي ٜكع
ٖصا  مل ٜجبتشنط ا٭ضنري بكٝػ١ اؾُع ٱغتجكاٍ ٖصا ايًؿغ، ٚ

ْ٘ ٜعٍٚ بايت٠ٚ٬ ٚقبػ١ ايكطآ١ْٝ، بٌ اٱغتجكاٍ، ٚع٢ً ؾطض ٚدٛزٙ ؾإ
 ؼي اغيكاّ َٓٗا غع١ ايػُا٤، ٚػ٫ًٞبس َٔ ز٫٫ت يًذُع ٚاٱْؿطاز 

طيع ايػُٛات ٚإؾطاز ا٭ضض باٱنتؿاؾات ايع١ًُٝ، ؾڀط َٔ ز٫٫ت 
َػاضبٗا، ٚبًٛؽ اٱْػإ َٓص قطٕٚ إزي أقك٢ ا٭ضض ٚعُاضت٘ غيؿاضقٗا ٚ

. ٚعج٘ عٔ َٛانع غرل َأٖٛي١ ٱغتعُاضٖا
أَا ايػُاٚات ؾؿٞ نٌ ّٜٛ تعٗط ؾٝٗا فطات ٚنٛانب دسٜس٠ تبعس 
٬َٜري ايػٓري ايه١ٝ٥ٛ إزي داْب ايػع١ ؾٝٗا، ؾكڀط ايؿُؼ َج٬ڄ ٜبًؼ 

زٕٚ َطات نعـ قڀط ا٭ضض ٚنصا بايٓػب١ يٛضٚز يؿغ ا٭يباب  109مٛ 
: اغيؿطز ايًب، ؾؿٝ٘ ٚدٛٙ

. تأنٝس ٚدٛز أ١َ َ٪١َٓ ؼي نٌ ظَإ :ا٭ٍٚ
٠ ؼي ##ٍ آزّ خًٝـ##٠ ع٢ً دع##ت اغي٥٬و##غيا إستر :ايجاْٞ

                                                           

. 1/211ايسض اغيٓجٛض  (1)

. 116غٛض٠ ايبكط٠  (2)  
 .1/60اغيعٖط (3)
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َلبٌُٛا َأَردَْؼًُ ِ ١َٙب َِْٓ ٠ُْفِكُع ِ ١َٙب طا٭ضض

دا٤ اٱستذاز عًٝٗ##ِ َٔ اهلل عع ٚدٌ  ،(1)ص٠ََٚكِْفهُ اٌعَِِّبءَ 
ْػٍَُُ َِب الَ ِأِّٟ أَ طبايكٍٛ ٚاغيكسام اـاضدٞ ؾكاٍ غبشاْ٘

ٚعاّ َٓ٘ َا نإ غاع١ اٱستذاز ٖٚصا اغيكسام َتعسز  ،(2)صَرْؼٍََُّْٛ 
بتعًِٝ آزّ ا٭زلا٤ ي٥٬ًُه١، َٚٓ٘ َا نإ َتذسزاڄ ؼي خ٬ؾ١ اٱْػإ 

٭ضض بأزا٤ ايك٠٬ اي١َٝٛٝ ٚايعبازات ٚايؿطا٥ض ا٭خط٣، َٚٓ٘ ايهجط٠ ا
ٕٚ ايسع٠ٛ إزي اٱغ٬ّ ٚايتعسز ؼي أٚيٞ ا٭يباب ٚايعكٍٛ ايصٜٔ ٜتًل

بايكبٍٛ، ٚا٭ٚاَط اٱشل١ٝ باٱَتجاٍ، يٝهٕٛ َٔ ضز اهلل عع ٚدٌ ع٢ً 
اغي٥٬ه١ ٚدٛز أ١َ َتهجط٠ تعبس اهلل عع ٚدٌ ٚتتٓعٙ عٔ اٱؾػاز ؼي 

. ا٭ضض ٚغؿو ايسَا٤
ٚدٛز أ١َ َػ١ًُ ؼي نٌ  عٔ ؼي طيع يؿغ ا٭يباب إخباض :ايجايح

ُوُْٕزُْ ض١ََْؽ ُأٍَِّخ ُأضِْؽخَْذ طظَإ ٖٚٛ َٔ عَُٛات قٛي٘ تعازي

ٚإٔ اغيػًُري أ١َ عع١ُٝ ؼي نٌ ظَإ ؽطز يًٓاؽ بًػ١  ،(3)صٌٍَِّبِـ 
ايعكٌ ٚاؿه١ُ َٚعذعات ايٓب٠ٛ ٚايكطإٓ، ٚإٔ ايٓاؽ ٜؿكٕٗٛ ٖصٙ ايًػ١ 

 .ٚيٛ ع٢ً مٛ اغيٛدب١ اؾع١ٝ٥
 صَِٚاَغا َلَضٝ َأًِْؽاطقٛي٘ تعازي 

ف، جمل٧ طي١ً ؾطط١ٝ بعس اـدل١ٜ، ػيا يٲغت٦ٓا صَِٚاَغاطايٛاٚ ؼي 
ٜعين إ اـًل َػتُط َٚتكٌ ؼي بٝإ ععِٝ قسضت٘ تعازي ٚزؾعاڄ يًِٖٛ 

ٚزع٠ٛ يًسعا٤ ٚايتسبط ؼي اٯٜات ايه١ْٝٛ ٚغرلٖا، ٚدٛاب زلاٟٚ 
يّٛ ايؿًه١ٝ بإ اـًل بٝسٙ تعازي، ٚإ ##َتكسّ ع٢ً اٱضتكا٤ اؿايٞ ؼي ايع

َاٚات #ض ايصٟ ابتسع ب٘ ايؼ#٠ بصات ا٭ّع##ازي١ ايكطإٓ تؿٝس ايتٛؽ
َٚٓٗا  ،ا غيا تكسّ َٔ آٜات خًك٘##ا١ًَ ؼي اخباضٙ##٠ ف##ٚا٭ضض، ؾاٯٟ

                                                           

 .30غٛض٠ ايبكط٠ (1)
 .30غٛض٠ ايبكط٠ (2)
 .110غٛض٠ آٍ عُطإ (3)
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َ َمَضبَُّ٘ قَجَْغ طَاٚات ٚا٭ضض بسيٌٝ قٛي٘ تعازي ##نٝؿ١ٝ خًل ايؼ

أٟ خًكٗٔ ٚقٓعٗٔ، اَا ايكازّ َٔ اـًل ؾٝسٍ عًٝ٘  (1)صقََّبَٚادٍ 
.  (2)صُِِٛقُؼَْٛ َِٚأَّب يَ طقٛي٘ تعازي 

ٖٚصٙ اٯ١ٜ اٜهاڄ دا٤ت ع٢ً مٛ ايكه١ٝ اغي١ًُٗ ٚاغيڀًك١، ٚؾٝٗا ْهت١ 
. ٖٚٞ ؾتض باب ايسعا٤ بؿإٔ اـًل ٚاٱجياز

ايكڀع ٚايؿكٌ، : قٓع٘ ٚقسضٙ، ٚاقٌ ايكها٤: ٚقه٢ ايؿ٤ٞ قها٤
ايكانٞ َعٓاٙ ؼي ايًػ١ ايكاطع يٮَٛض احملهِ : ٚقاٍ اٌٖ اؿذاظ)

  :ي٘ َعٓٝإ، ٚا٭َط (3)(شلا
َٔ ايعايٞ ازي ايساْٞ ٚجيُع ع٢ً ٚاٱحيا٤ بايؿعٌ ايڀًب  :ا٭ٍٚ

  . ٚاَطأ
سيع٢ٓ ايؿ٤ٞ ٚجيُع ع٢ً اَٛض، ٚاغيطاز َٔ ا٭َط ؼي اٯ١ٜ ٖٛ : ايجاْٞ

اغيع٢ٓ ايجاْٞ، ا٫ اْ٘ ٫ ضيٓع َٔ اؾازت٘ اغيع٢ٓ ا٭ٍٚ اٜهاڄ يتعًل اٯ١ٜ 
. باٱجياز ٚاـًل
 صاَ ِبََُّٔ طقٛي٘ تعازي 

 تعازي اهلل تؿٝس اصيا اؿكط ٚاثبات َا بعسٖا ْٚؿٞ َا غٛاٙ، أٟ إ أَط
٫ ٜهٕٛ تسضجيٝاڄ اٚ اْ٘ عٔ ِٖ ٚتؿهط ٚت١٦ٝٗ يٮغباب ٚاغيكسَات يٛدٛز 

ٍ ؽًـ ؾ٤ٞ عٔ ٟغتضٟاغيكتهٞ ٚؾكس اغياْع، ؾكسضت٘ تعازي َڀًك١، ٚ
. اٱغتذاب١ ٭َطٙ تعازي

 (ؾاصيا)ثٓا٤ ؼي ايككط، عٔ ازٚات ايٓؿٞ ٚاٱغت (اصيا)ٚؽتًـ 
تػتعٌُ ؾُٝا ٜهٕٛ َعًَٛاڄ عٓس اغيداطب ػيا ٫ ٜسؾع قشت٘ ٫ٚ ٜػتڀٝع 

اْهاضٙ، غٛا٤ يًبٝإ اٚ ايتٛنٝس اٚ اؿذ١ اٚ ا٫ثبات اٚ ايتٓبٝ٘ اٚ ايتكطٜط، 
ٚاٯ١ٜ دا٤ت ؼي َكاّ اٱستذاز ْٚؿٞ ايٛيس١ٜ ػيا ٜعين إ ايٓاؽ ٚسيا 

                                                           

. 12غٛض٠ ؾكًت  (1)  
. 47ٚض٠ ايصاضٜات ؽ (2)  
. 15/186يػإ ايعطب  (3)  
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ايعكٌ ٜعًُٕٛ باْ٘ غبشاْ٘ ٫ خيًل  دعٌ اهلل عع ٚدٌ عٓسِٖ َٔ ْع١ُ
. (نٔ ؾٝهٕٛ)ا٫ ب

 صُوْٓ َ ١َىُُْٛ  طقٛي٘ تعازي 
 بصنط ابساع٘ ايػُاٚات ٚا٭ضض دا٤ت ٖصٙ اٯ١ٜ اهلل بعس تؿهٌ

يتبري ععِٝ قسضت٘ ٚشياّ قٓع٘ ٚايهُاٍ ؼي نٝؿ١ٝ اـًل ٚاٱجياز ببٝإ 
از، غٛا٤ نإ ايڀطٜك١ اٱعذاظ١ٜ اييت ٜٓؿطز بٗا غبشاْ٘ ؼي نٝؿ١ٝ اٱٜر

ا٭َط نبرلاڄ اٚ قػرلاڄ، ٚشنط ايػُاٚات ٚا٭ضض ٜؿرل ازي أٚي١ٜٛ خًل َا 
. ٖٛ اقػط َُٓٗا

ٜتهٕٛ َٔ سطؾري اسسُٖا ٖٚٛ ايهاف َتكسّ ع٢ً اٯخط، ٜٚؿٝس : نٔ
ؾاعط٠ ازي ايه٬ّ ايٓؿػاْٞ از، ٚشٖب طياع١ َٔ اغيعتعي١ ٚا٭َع٢ٓ اٱٜر

ٕ اؿطٚف ٚا٭قٛات ايكازض٠ ازي ٖٚٛ اؿاقٌ ؼي ايٓؿؼ ٚغرل اغي٪يـ ّ
اغيداطب ٚاغيأَٛض عًٝ٘، ٚقٌٝ إ ا٭يؿاظ تسٍ ع٢ً ن٬ّ ايٓؿؼ ؼكٝكاڄ 

ؾٝهٕٛ ايًؿغ يؿغ ا٭َط : ٚيس٫يتٗا عًٝ٘ تػ٢ُ ن٬َاڄ اٜهاڄ بتكسٜط نٔ
ٚاغيطاز اـدل نكٛشلِ ؼي ايتعذب انطّ بعٜس ؾاشا مل ٜهٔ ايؿعٌ ؼي َعٓاٙ 

ايؿعٌ بعس ايؿا٤ باْ٘ دٛاب ا٫ إ تتبع  بكٝػ١ ا٭َط مل جيع إ ٜٓكب
سطنت٘ ايًؿغ بػض ايٓعط عٔ اغيع٢ٓ اغيبأٜ ؾٝكض س٦ٓٝص ايٓكب ؼي 

. ع٢ً قطا٠٤ ابٔ عاَط ٖٚٞ خ٬ف قطا٤ات ايكطا٤ اٯخطٜٔ صَ ١َىُُْٛ ط
إ اٱعتباض ٚاغيٛنٛع١ٝ : ، اؾٛابصُوْٓ طٌٖٚ َٔ َٛنٛع١ٝ يًؿغ

ع٢ً غطع١ اٱجياز ع٢ً مٛ ٭َطٙ تعازي َٚؿ٦ٝت٘، ٖٚصا ايًؿغ ٜسٍ 
ابتساع٘ يًػُٛات ٚا٭ضض ٚيبٝإ اْؿطازٙ تعازي بايكسض٠ ع٢ً اـًل َٔ 
غرل أغباب َٚكسَات ٚغعٞ، ٚؾٝ٘ اخباض بًػ١ اغيهاضع عٔ ايتهٜٛٔ أٟ 

ٚؾٛاٖس  (بسٜع)إ اٱبساع ٚاـًل َتكٌ َٚػتُط ٜٚسٍ عًٝ٘ قؿ١ 
 ا٤ ع٢ً ظاٖط ايًؿغؾًٝؼ َٔ خاشي١ بعس ؼي بٓا٤ ايػِ ،اخط٣ َٔ ايكطإٓ

 .ا٭َط ايصٟ ٜ٪نسٙ ايطقس ٚاٱنتؿاؾات ايؿًه١ٝ ٚعًِ اشل١٦ٝ
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 :ٚشنطت ؼي اغيكاّ ث٬ث١ ٚدٛٙ
إٔ اغيعسّٚ ٫ٜكض إٔ خياطب، ٫ٜٚ٪َط، ٚيهٓ٘ سيٓعي١  :ا٭ٍٚ

. ٟ ٚأبٞ ايكاغِ ٚطياع٨١ايتُجٌٝ، ٖٚٛ قٍٛ أبٞ عًٞ اؾبا
أْ٘ أسسخ  ٖٚا عًُٛاأْ٘ ع١َ٬ دعًٗا اهلل ي٥٬ًُه١ إشا زلع :ايجاْٞ

. (1)ٍأَطاڄ، عٔ أبٞ اشلصٟ
اهلل تعازي قاضت  غيا ناْت ا٭ؾٝا٤ اغيعس١َٚ َع١ًَٛ عٓس :ايجايح

، َٚاٍ ايڀدلغٞ (2)ناغيٛدٛز، ؾكض إٔ خياطبٗا ٚغيا ؾا٤ إجيازٙ َٓٗا نٔ
. إْ٘ ا٭ؾب٘ به٬ّ ايعطب إزي ايكٍٛ ا٭ٍٚ ٚقاٍ

٠، ٚحيٌُ ايه٬ّ ايعطبٞ ٖصٙ ايٛدٛٙ ايج٬خ ٚيهٔ َع٢ٓ اٯ١ٜ أعِ َٔ
ع٢ً ظاٖطٙ إ٫ َع ايسيٌٝ ٚايكط١ٜٓ ع٢ً اـ٬ف، ٚ٭قاي١ ايعاٖط ٖٚٞ 

اٯ١ٜ زيٌٝ ع٢ً إٔ اـًل ٚاٱْؿا٤ أعِ  َٔ ايكٛاعس ايعك١ٝ٥٬، ؾؿٞ
ايبؿط ٚعامل ايتكٛض ٚايكٝاؽ، ؾاهلل عع  َٔ إٔ ؼٝط ب٘ عكٍٛ ٚأندل

ساٍ، ٖٚصا اؿػٔ ٚدٌ ٜٓؿ٧ اغيٛدٛزات با٭َط ٚتهٕٛ بأسػٔ ١٦ٖٝ ٚ
َثِع٠ُغ طَٔ َكازٜل اٱبتساع ايصٟ شنطت٘ اٯ١ٜ ؾكٛي٘ تعازي 

: ؾٝ٘ أَٛض صاٌكَََّّٛادِ َٚا َْؼ ِ 
. ٕ اهلل أْؿأ اـ٥٬ل َٔ غرل َجاٍ حيتص٣إ :ا٭ٍٚ
١ٖٝ غابك١ بٌ دا٤ت َٔ اي٬ ؾ٧، ؾًِ تهٔ يٝؼ شلا َاز٠ َٚا :ايجاْٞ

. ساي١ ؼي قٌ
ٚات ٚا٭ضض، غيا إغتڀاعت اـ٥٬ل ي٫ٛ خًل اهلل يًػِ :ايجايح

. تكٛضٖا ٚإغتشهاضٖا ؼي ايٛدٛز ايصٖين
خًل اهلل عع ٚدٌ ايػُاٚات ٚا٭ضض بأسػٔ ٚأب٢ٗ ١٦ٖٝ،  :ايطابع

. ٚأزم ْعاّ، ٚأنٌُ قٓع
ٖٚصا ايتعسز ؼي اؿػٔ ٚايعع١ُ ؼي ايكسض٠ َٔ َكازٜل ٚعَُٛات 

                                                           

. 1/331فُع ايبٝإ  (1)
.  1/194فُع ايبٝإ  (2) 
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ٖصٙ ا٭غطاض َٔ ٫ٚ تػتكطأ َٚا ؾٝ٘ َٔ ا٭غطاض ٚاغيعاْٞ،  (بسٜع)يؿغ 
َٔ اغيٛنٛع ٖٚٛ خًل ٚإْؿا٤ ايػُاٚات ٚا٭ضض َٚا  ايًؿغ ٚسسٙ، بٌ

ؾٝ٘ َٔ اغيهاَري ايكسغ١ٝ، ٚاٱعذاظ ٚاٯٜات اييت تسعٛ ايٓاؽ إزي عباز٠ 
اهلل، ٚتػٌٗ شلِ اٱغتس٫ٍ ع٢ً ايتٛسٝس، ٚاـهٛع ٚاـؿٛع هلل 

. غبشاْ٘ 
ٚإْعساّ ؾب٘ ٚاغيجٌٝ  غٔ اٱْؿا٤ ٚايؿڀطبضزاع بإش تتكـ اٯٜات باٱ

إبتسا٤ٶ ٚإغتسا١َ ؾُٔ َعذعات ا٭ْبٝا٤ اؿػ١ٝ َا قس تأتٞ بايهػب 
ايعًُٞ ٚاٱضتكا٤ ؼي ايكٓاعات ٚايتك١ٝٓ، ٚيهٔ خًل اهلل عع ٚدٌ يٝؼ 

. ظرل، نُا ؼي خًل ايػُٛات ٚا٭ضض، ٚنٝؿٝت٘ بايهاف ٚايٕٕٓٛي٘ 
: أَٛضاڄ صُوُْٛ ٞ ََ طٚحيتٌُ قٛي٘ تعازي 

. ٠ ٚبسا١ٜ اٱْؿا٤ايكرلٚض :ا٭ٍٚ
. ايكرلٚض٠ ٚإغتُطاض ايٛدٛز :ايجاْٞ

. تعاٖس اـًل ايصٟ ٜأَط اهلل عع ٚدٌ ب٘ :ايجايح
٫ٚ تعاضض بري ٖصٙ ايٛدٛٙ، ٚنًٗا َٔ َكازٜل ايكسض٠ اٱشل١ٝ ؾُا 

٫ سؿغ اهلل عع ٚدٌ شلا، قاٍ تعازي ٚا٭ضض يتبك٢ يٛناْت ايػُاٚات 
، ٚؾٝ٘ (1)صدِ َٚا َْؼ َ َأْْ َرُؿٚالَ ِاَّ  ََّ ٠ُِّْكهُ اٌكَََّّٛاط

ز٫ي١ ع٢ً اٱيتكا٤ ٚايتؿاب٘ بري ايػُاٚات ٚا٭ضض ؼي سؿغ اهلل شلا، 
ٚثابت١ ؼي َهإ ٚاسس بٌ ٖٞ  ٚإؾاض٠ إزي إٔ ا٭ضض يٝػت َػتكط٠

نايػُا٤ ؼي اؿاد١ إزي إٔ ضيػو بٗا اهلل عع ٚدٌ ٚضيٓعٗا َٔ ايتسسطز 
. أٚ اٱْػٝار بأًٖٗا

باـًل ٚسسٙ بٌ ٜؿٌُ   صَ ١َىُُْٛ طَٛنٛع قٛي٘ تعازي ؾ٬ ٜٓشكط 
ايتعاٖس ٚاؿؿغ ٚاغيػو ٚاغيٓع َٔ ايعٚاٍ، يصا ؾُٔ إعذاظ ٖصا ايًؿغ أْ٘ 

ٚإغتسا١َ سؿغ اهلل يًػُٛات  دا٤ بكٝػ١ اغيهاضع يتذسز اـًل

                                                           

. 41غٛض٠ ؾاطط (1) 
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: ٚا٭ضض ٚحيتٌُ ٖصا اؿؿغ ٚدٖٛاڄ
. صُوْٓ َ ١َىُُْٛ طبصات ا٭َط ٜهٕٛ اؿؿغ :ا٭ٍٚ

اهلل عع ٚدٌ ٖٚصا ا٭َط ع٢ً  ف٧ ايًؿغ بأَط آخط َٔ عٓس :ْٞايجا
: ؾعب

ا٭َط إزي اغي٥٬ه١ عؿغ ايػُاٚات ٚا٭ضض، نٌ سػب  :ا٭ٚزي
. ٚظٝؿت٘

أَط اهلل عع ٚدٌ يصات ايػُاٚات ٚا٭ضض بايجبات ٚايػرل  :ايجا١ْٝ
. ايٓعاّ ايصٟ أضازٙ اهلل عع ٚدٌ شلا ٚؾل

يهٌ دطّ ٚدع٤ َٔ أدعا٤ ايػُاٚات ا٭َط َٔ اهلل عع ٚدٌ  :ايجايج١
ٚا٭ضض بٛظٝؿت٘ ايه١ْٝٛ، يتؿذلى ا٭ؾ٬ى ٚا٭دطاّ ؼي بكا٤ اؾُٝع، 

. بإعتباض إٔ ايهٌ ٚاغيطنب ٫ ٜبك٢ إ٫ ببكا٤ ا٭دعا٤
َٔ  نٌ ؼي ػسز ا٭َط اٱشلٞ ؼي سؿغ ايػُاٚات ٚا٭ضض :ايجايح

َٚالَ طاٍ تعازي ، مض َٔ غرل إٔ ٜهٕٛ ؾٝ٘ ْكب أٚ عٓا٤آْات ايًٌٝ ٚايٓٗا

. (1) ص٠َُئُٛظُٖ زِْفظَُُّٙب
ف٧ اؿؿغ بصات أَط ايتهٜٛٔ ٚإتكاي٘ ٚإغتُطاضٙ بؿهٌ  :ايطابع

. اهلل
ٚظاٖط اٯٜات إٔ سؿغ ايػُاٚات ٚا٭ضض غرل خًكٗا، ٚايعاٖط ٖٛ 

َػتسِٜ  ٚ٭ٕ اؿؿغ أَط ،ايطابع ٖٚٛ َٔ بسٜع خًل اهلل ٚععِٝ قٓع٘
ٚدا٤ اٱخباض عٔ اـًل بكٝػ١ ، ٚزٖآٜبػط ع٢ً اـ٥٬ل َٔ غاع١ ٚز

ٌَََٚمْع َضٍَْمَٕب اٌكَََّّٛادِ َٚا َْؼ َ ََِٚب طاغيانٞ 

. (2) صَث١ََُّْٕٙب ِ ٟ ِقزَِّخ َأ٠َّبٍَ 
اغيهاضع نُا ؼي آ١ٜ  بُٝٓا دا٤ت اٯٜات اييت تسٍ ع٢ً اؿؿغ بكٝػ١

ٜؿٌُ اغيٓع َٔ إقڀساّ فاؿؿغ أعِ َٔ ايتعاٖس، ٚايهطغٞ أع٬ٙ، 
                                                           

. آ١ٜ ايهطغٞ 255غٛض٠ ايبكط٠ (1) 
.  38غٛض٠ م (2) 
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٠َُِّْٚكهُ اٌكََّّبَء َأْْ َرَمَغ َػٍَٝ ا َْؼِ  طقاٍ تعازي  ،ىا٭ؾ٬

  .(1)صِاالَّ ِثِبْغِِٔٗ 
ثسث  ٍكفٟ 

ايكسض٠ عٓس اٱْػإ ًَه١ تعين اٱغتڀاع١ ؼي اتٝإ ايؿعٌ ؾ٬ ٜػتڀٝع 
اٱخذلاع ٚاٱسساخ ا٫ بٗا، ؾٗٞ ز٫ي١ ع٢ً ايتُهٔ َٔ ايتكطف، اَا 

ز اٚ اعساّ َٔ غرل إ تتعًل باؾعاٍ تعازي ؾٗٞ خًل اٚ اجيااهلل  ٠قسض
. ايعباز ؾٗٞ قؿ١ قسضي١

ٖٚٓاى ؾطق١ تػ٢ُ ايكسض١ٜ تٓػب اؾعاٍ اـًل شلِ ٫ٚ ػعٌ هلل تعازي 
. ؾٝٗا َؿ١٦ٝ ٫ٚ تسبرل سيا ؼي شيو َع٢ٓ ايعامل

اَا اؾدل١ٜ ؾٗٞ اييت اضد٦تٗا ازي اهلل تعازي ِٖٚ ٜعتكسٕٚ بإٔ اـرل 
. زي َٚؿ٦ٝت٘ٚايؿط نً٘ بتكسٜط اهلل تعا

دا٤ت ٖصٙ اٯ١ٜ يبٝإ ٚد٘ نطِٜ َٔ ٚدٛٙ قسضت٘ تعازي ٜتذ٢ً 
يًٓاؽ ٚاـ٥٬ل نٌ ّٜٛ ٖٚٛ خًل ايػُاٚات ٚا٭ضض، ٚؾٝٗا بٝإ 

ٚتٛنٝس بإ ايعامل سازخ ٚإ اغي٪ثط ؾٝ٘ ٖٛ قازض كتاض، نُا تعين ؼي 
ز٫يتٗا ايته١ُٝٓ ْؿٞ ايٛاغڀ١ بري اـايل ٚاغيدًٛم ٭ٕ اؿسٚخ ؾاٌَ 

يًُُهٓات طيٝعاڄ، ؾاغيطاز َٔ ايعامل ٖٛ نٌ َٛدٛز غ٣ٛ اهلل تعازي، 
. ؾايٛاغڀ١ َعس١َٚ قڀعاڄ

تعازي قازض ع٢ً نٌ َكسٚض ٫ٚ تػتعكٞ عًٝ٘ اهلل اٯ١ٜ إ تبري ٚ
  اهللَػأي١، ؾع١َُٝٛ ايع١ً تػتًعّ عُّٛ ايكؿ١ ٚتبري ساد١ نٌ ػيهٔ ازي

ٕ دع٥ٝاڄ اٚ نًٝاڄ، َٛدٛزاڄ ٚاغتٓازٙ ؼي ٚدٛزٙ ٚبكا٥٘ ايٝ٘ تعازي غٛا٤ نا
ع٢ً مٛ اؾٖٛط اغيتشٝع بايصات ناؾػِ ٚايهٛنب اٚ ع٢ً مٛ ايعطض 

ايكا٥ِ بايػرل نا٭يٛإ ٚايطٚا٥ض ٚاؿٝا٠ ٚاغيٛت ٚايعًِ باعتباض إ 
. ايعطض ػيهٔ سٌ ؼي َٛنٛع

ثسث  ٍكفٟ  ضؽ 

                                                           

.  65غٛض٠ اؿر (1) 
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قػِ بعض ايؿ٬غؿ١ ايػطبٝري اغيازٜات ٚغرلٖا بًشاظ ْٛع ازضانٗا ازي 
: قػُري

ايهٝؿٝات ا٭ٚي١ٝ ٖٚٞ اييت ٫ تسضى ا٫ بايٛاغڀ١ َٚٔ اغيؿاِٖٝ غرل  -1
. اغياز١ٜ ٚادب ايٛدٛز ٚايٓؿؼ ٚايطٚح، ٚاغياز١ٜ َجٌ ايؿهٌ ٚايڀٍٛ

. ٚنإٔ ايعكٌ ٜسضى طي١ً َٔ اغيؿاِٖٝ َٚٔ غرل َسخ١ًٝ يًشٛاؽ
ايهٝؿٝات ايجا١ْٜٛ ٖٚٞ اييت تسضى باؿٛاؽ َباؾط٠ َجٌ ايًٕٛ  - 2
. طعِ ٚايطا٥ش١ٚاٍ

ٚقس ٜتساخٌ اٱزضاى ايعكًٞ ٚاؿػٞ أٚ ٜهٕٛ أسسُٖا َكس١َ يٰخط 
٫ سيع٢ٓ إ َا ٜسضن٘ اؿؼ ٜتشٍٛ ازي َؿّٗٛ عكًٞ ؾبُٝٓٗا ؼي ايٛاقع ْٛع 
َػاٜط٠ ؼي ايهٝؿ١ٝ ٚإ تعًكا َعاڄ سيٛدٛز ؾدكٞ ٚاسس ؾهٝـ ٚقس دا٤ت 

ؼي نًٝت٘ َٚٓٗا َا اٯ١ٜ بصنط َكازٜل َتػاٜط٠ ا٭ؾدام غيا نإ َتشساڄ 
اؾذلم ٚتعسز، أٟ إ ايتػاٜط َطنب َٚتعسز ؼي اغيُهٓات ٚد١ٗ ازضانٗا 
عٓس اٱْػإ ٱشياّ اؿذ١ ٚاقا١َ ايدلٖإ ٚتٝػرل أَط اٱضيإ ؼي آ١ٜ قطآ١ْٝ 

ؼي ايؿًػؿ١  ؾاع غياتاّ َٔ ايهطِٜ اغيٓإ، َٚع٘ قس ٫ ٜبك٢ ؼي اغيكاّ اعتباض 
. عًُاڄ َٔ ؾكس سػاڄ ؾكسٳ

ْػإ اشا ؾكس أسس اؿٛاؽ ٚسٴطّ َٔ ْٛع َٔ اٱزضاى اٚ اغيعطؾ١ ؾاٱ
ؾإ اٯٜات َتعسز٠ ٚكتًؿ١، بٌ إ شيو اؿؼ ؼي َكاّ اؿذ١ مل ٜٴؿكس ا٫ 
ع٢ً مٛ ايػايب١ اؾع١ٝ٥، اش ضيهٔ يٲْػإ إ ٜسضى َا ؾكس آيت٘ بايٛاغڀ١ 

٠ غٛا٤ بٛاغڀ١ ايعكٌ اٚ اؿٛاؽ ا٭خط٣ اٚ غرلٖا، ٚايؿٛاٖس نجرل
.  ٚظاٖط٠ يًعٝإ

ؾتًو اغيكٛي١ ايؿا٥ع١ بري ايؿ٬غؿ١ يٝؼ شلا نبرل ؾإٔ ؼي اغيعاضف  
اٱشل١ٝ، اٚ اْٗا ٫ تكًض إ تهٕٛ قاعس٠ ن١ًٝ ؾٝٗا ٭ٕ اهلل عع ٚدٌ 

ؾباٱناؾ١ ازي ف٤ٞ اٯ١ٜ ايهطضي١ ع٢ً ٚي٘ اؿذ١ ايبايػ١ ، ٚاغع نطِٜ، 
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٤ ايػُاٚات ٚا٭ضض مٛ اٱط٬م ؼي ابتساع نٌ ؾدل ٚدع٤ َٔ ادعا
َٔ غرل َجاٍ غابل ؾه٬ڄ ٚيڀؿاڄ ٚنطَاڄ َٓ٘ تعازي، ٖٚٛ دع٤ َٔ تػدرل َا 

. ؼي ايػُاٚات ٚا٭ضض يًٓاؽ، يتهٕٛ َػتك١ً ٚفتُع١ َٚتساخ١ً
ؾبايعًِ اؿهٛضٟ ٜسضى اٱْػإ ععِ ٖصٙ اٯٜات ٚاْٗا تكٛز قٗطاڄ ازي 

ٱْعٚا٤ ؼي اي٬ٚعٞ اٱضيإ ؾذا٤ت ٖصٙ اٯ١ٜ يتُٓع ايعًِ اؿهٛضٟ َٔ ا
ٚػعٌ اٱْػإ بسٍ إ ٜٓؿػٌ باغيعاف ٚاَٛض ايبسٕ ٜطتكٞ ؼي غًِ 

ايهُا٫ت اٱْػا١ْٝ، ٫غُٝا ٚإ ايعًِ اؿهٛضٟ ي٘ زضدات َتؿاٚت١ ؼي 
اٯ١ٜ سح ع٢ً ايعًِ اؿكٛيٞ، ٚيكس تؿهٌ غبشاْ٘ ٚايؿس٠ ٚايهعـ، 

ٚسكٝك١ ا٭ؾٝا٤، ٚدعٌ َا ؼي ايػُاٚات ٚا٭ضض آي١ يًعًِ سيكاّ ايطبٛب١ٝ 
. ٖا ؼي ايك٣ٛ اغيسضن١خٚزأٟ اْٗا َاز٠ ايعًِ اؿكٛيٞ ٚح

ثسث ِٕطمٟ 

تػ٢ُ ايكهاٜا اييت تتأيـ َٔ سسٜٔ َٛنٛعاڄ ٚق٫ُٛڄ َع ضابڀ١ 
َٓڀك١ٝ بايكهاٜا اؿ١ًُٝ ايبػٝڀ١، ؾاحملٍُٛ ؾٝٗا سهِ غرل َكٝس ٚقؿ١ 

ي١ ؾع١ًٝ اٚ خدلاڄ، يًُٛنٛع ثبٛتاڄ اٚ ْؿٝاڄ، ٚاجياباڄ اٚ غًباڄ، ٚقس تهٕٛ دِ
ٚقس ٫ تصنط ايطابڀ١ اغيٓڀك١ٝ يس٫ي١ اغيع٢ٓ عًٝٗا ٚاٱعتُاز ع٢ً ؾِٗ 

. ايػاَع اٚ ايكاض٨ ٚتػ٢ُ س٦ٓٝص ايكه١ٝ ايجٓا١ٝ٥
: ٚتكػِ ايكه١ٝ اؿ١ًُٝ ازي ث٬ث١ اقػاّ

ايكه١ٝ ايؿدك١ٝ ٖٚٞ اييت ٜهٕٛ َٛنٛعٗا َؿطزاڄ، أٟ إ اؿهِ - 1
اٜهاڄ غرل قابٌ ي٬ْؿڀاض ٚايتذع١٥ َجٌ ؾٝٗا ٜتعًل بؿدل ٚاسس ٖٚٛ 

 . (ايكطإٓ إَاّ)ٚ (قُس ْيب)
ايكه١ٝ اغي١ًُٗ ٖٚٞ اييت ٜهٕٛ اؿهِ ؾٝٗا أعِ َٔ اؾطاز اغيٛنٛع - 2

. (اغي٪َٔ غعٝس)ٚغرل َكٝس بٗا ٚإ ظيًت ع٢ً اؾع٤ َجٌ 
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ايكه١ٝ ايڀبٝع١ٝ ٖٚٞ اييت ٜهٕٛ اؿهِ ؾٝٗا نًٝاڄ َٔ غرل ؿاظ  -3
. (ا٫ْػإ ْٛع)َا ؼي قٛيو يعسز أؾطازٙ ى

ٚبايٓػب١ ي١ٰٜ ٚضز شنط ايكه١ٝ ايؿدك١ٝ ٚإ ا٫بتساع تعًل 
بايػُاٚات ٚا٫ضض، ٚيهٔ شًٜٗا دا٤ ع٢ً مٛ ا٫ط٬م ٚايكه١ٝ اغي١ًُٗ 

. ػيا ٜسٍ ع٢ً إ َٛنٛع قسضٖا شنط َٔ باب اغيجاٍ ا٭ِٖ ٚيٝؼ اؿكط
بتساع٘ تعازي ٚؾٝ٘ ْهت١ إعذاظ١ٜ، ؾٗٛ سا٥ٌ زٕٚ ايعٔ بامكاض ا

ايػُاٚات ٚا٫ضض ٚايكه١ٝ ايؿدك١ٝ، بٌ ٜؿٌُ اغيٛدٛز ٚنٌ ػيهٔ ب
إش اْ٘ تعازي ٫ ٜٛقـ بايعذع، ؾًصا دا٤ت اٯ١ٜ ببٝإ نٝؿ١ٝ قها٥٘ 

. يٮؾٝا٤ ٚاييت تعين ايكسض٠ اغيڀًك١ اغيػتسضي١
ثسث والِٟ 

ْٚػب إزي ، (نٔ)قاٍ ا٭ؾاعط٠ بإ ٚدٛز ايعامل سكٌ غڀاب 
إ ايتهٜٛٔ اظيٞ قا٥ِ بصات ايباض٨ غبشاْ٘ ٖٚٛ : قٍٛبعض ايؿطم اٍ

. تهٜٛٔ يهٌ دع٤ َٔ ادعا٤ ايعامل عٓس ٚدٛزٖا
َٔ ايصات ايكازضٜٔ ؾع٢ً ايكٍٛ ا٭ٍٚ إ ايعامل ٚدس باؿطؾري 

، ٚع٢ً ايكٍٛ ايجاْٞ إ ايعامل مل ٜٛدس (ايهاف ٚايٕٓٛ)اغيكسغ١ ُٖٚا 
، ٚيهٔ ٫ ٜهٕٛ (نٔ)ٜٔ بُٗا بٌ قبًُٗا َع اقطاضِٖ سيٛدب ٖصٜٔ اؿطف

. شلصا اـڀاب اٱغتك٬ٍ بايؿا٥س٠
ٚيكس اطيع ايؿ٬غؿ١ ٚاغيتهًُٕٛ ع٢ً اْ٘ غبشاْ٘ عامل ٭ْ٘ سٞ 

: ٚخايل يًُٛدٛزات ٚيهِٓٗ اختًؿٛا ع٢ً اقٛاٍ ؼي ايهٝؿ١ٝ
إ ايعًِ بايصات ٚايعًِ باغيدًٛقات ن٬ُٖا عري ايصات اٱشل١ٝ  (1)

ٕ قؿات٘ عري شات٘ ٖٚٛ ٜعًِ اغيٛدٛزات ٭ْ٘ تعازي بػٝط يٝؼ سيطنب ٚ٭
. قبٌ ٚدٛزٖا

ايتؿكٌٝ بُٝٓٗا، بإ ايعًِ بايصات عري ايصات اٱشل١ٝ، اَا ايعًِ  (2)
. باغيدًٛقات ؾٗٛ قٛض قا١ُ٥ بايصات ٚخاضد١ عٓٗا
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إ ايعًِ بايصات عري ايصات ٚإ ايعًِ باغيدًٛقات عري  (3)
. ٚدٛزٖا ٚب٘ قاٍ اٱؾطاقٕٝٛ

ٍ بإ ايعًِ باغيدًٛقات بٛاغڀ١ قٛضٖا ٚاغيٓػٛب ٚاؾهٌ ع٢ً ايكٛ
ٚٚادب  ،يًُؿا٥ري باعتباض اْ٘ عًِ سكٛيٞ ٜػتًعّ ٚدٛز ايصٖٔ

. ايٛدٛز َٓعٙ عٔ ايصٖٔ ٚايعًِ اؿكٛيٞ
اَا ايكٍٛ ايجايح ؾكس ْؿ٢ ايعًِ اؿكٛيٞ عٓ٘ تعازي يهٓ٘ مل ٜجبت 

. عًِ ٚادب ايٛدٛز باغيعسّٚ
.    عًِ اهلل غرل شات٘  – 4
بايٛدٛز اغيازٟ ٚايكٛض٠ ٜٓشكط  باغيدًٛقات ٫ عع ٚدٌ اهلل ّعٌٚ

اـاضد١ٝ ٭ٕ عًُ٘ تعازي َٓعٙ عٔ اغيهإ ٚايعَإ ٚاؾ١ٗ ؾعًُ٘ 
 ٚاٯ١ٜ ايهطضي١ ٫ تتعًل ،باغيٛدٛزات َتكسّ عًٝٗا بايػطَس١ٜ ٚا٭ظي١ٝ

. خباض عٔ نٝؿ١ٝ اٱجيازبايعًِ باغيدًٛقات اصيا دا٤ت يٲ
اٯ١ٜ بًػ١ اٱخباض  ٚدا٤تيعًِ َٚتأخط عٓ٘ ظَاْاڄ، ٚاٱجياز أَط غرل ا

. عٔ نٝؿ١ٝ اـًل ٚيٝؼ ا٭َط ٚاٱْؿا٤
زٍ تإ اغيباسح ايؿًػؿ١ٝ ٚايه١َٝ٬ ؼي اٯٜات ايكطآ١ْٝ أَط سػٔ ٚ

ٜتكؿٕٛ باٱناؾ١  نُا اِْٗع٢ً اٱضتكا٤ ايؿهطٟ ٚايعًُٞ عٓس اغيػًُري 
غبباڄ يًد٬ف ٚايٛقٛف  يهٔ جيب إٔ ٫ ٜهٕٛايٝ٘ بايتسبط بآٜات اهلل، 

. عًٝ٘ ٚتٛغع١ زا٥طت٘ 
ٖصٙ اٯ١ٜ دا٤ت يبٝإ ععِٝ قٓع٘ ٚبسٜع خًك٘ ْٚؿاش أَطٙ َٚؿ٦ٝت٘ ٚ

ٚاغتذاب١ ا٭ؾٝا٤ طيٝعاڄ يكسضت٘، ٚعسّ اَتٓاع ؾ٤ٞ عٔ إضازت٘، ٚاْعساّ 
اؾطاز ايعَإ ؼي خًك٘ يٮؾٝا٤ ٖٚٛ أَط ٜٓؿطز ب٘ غبشاْ٘، ؾؿٞ نٌ اجياز 

ّ اعتباض َٚٛنٛع١ٝ ٭ؾطاز ايعَإ ايڀٛي١ٝ نجرل٠ ٚتػٝرل ٚخًل ٚاعسا
 تعازي ٭ٕ ايعَإ َٔ خًك٘ تعازي ٜٚتكاغط اهلل ناْت اٚ ق١ًًٝ، ا٫ أَط

. ٜٚهُشٌ اَاّ َؿ٦ٝت٘ ٚقسضت٘
***********
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ََٚلبَي اٌَِّػ٠َٓ الَ ٠َْؼٍََُّْٛ طلٌٛٗ رؼبٌٝ
َٕب  َُّ َأْٚ َرْؤِر١َٕب  ٠َخٌة َوَػٌِهَ  ْٛالَ ٠َُىُِّّ ٌَ 

َلبَي اٌَِّػ٠َٓ ِِْٓ َلْجٍُِِْٙ ِِثًَْ َلٌُِِْْٛٙ 
َرلَبَثَْٙذ ُلٍُُٛثُُْٙ َلْع َث١ََّّب ا٠٢بد 

. 118اٯ١ٜ  صٌَِمٍَْٛ ٠ُِٛلَُْٕٛ 
 

اإلػؽاة ٚاٌٍغخ 

إغِ : ؾعٌ َاِض، ايصٜٔ: ، قاٍغت٦ٓاؾ١ٝإايٛاٚ عاطؿ١ ٚ: ٚقاٍ
٠ ق١ً ؾاعٌ، ٚاؾٌُ: ؾعٌ َهاضع ٚايٛاٚ: َٛقٍٛ، ؾاعٌ، ٫ ٜعًُٕٛ

. اغيٛقٍٛ
، ؾعٌ َٚؿعٍٛ ب٘ َكسّ : سطف ؽكٝل سيع٢ٓ ٬ٖ، ٜهًُٓا: ي٫ٛ

. ؾاعٌ :ٚاهلل عع ٚدٌ
ؾاعٌ َطؾٛع : عڀـ ع٢ً ٜهًُٓا، آ١ٜ: سطف عڀـ، تأتٝٓا: أٚ

. بايه١ُ
. اؾاض ٚاجملطٚض قؿ١ غيؿعٍٛ َڀًل قصٚف: نصيو

، َٔ َاض، ٚإغِ َٛقٍٛ َبين ؼي قٌ ضؾع ؾاعٌ ؾعٌ: قاٍ ايصٜٔ
ايهُرل اشلا٤ داض ٚفطٚض َتعًل سيشصٚف ق١ً اغيٛقٍٛ،  :ّقبً٘

 .َهاف إيٝ٘
ٚقًٛب  ؾعٌ ٚؾاعٌ،: تؿابٗت قًٛبِٗ بسٍ َٔ شيو،: َجٌ قٛشلِ

 .سطف ؼكٝل: قس.َهاف ٚايهُرل َهاف إيٝ٘ 
َؿعٍٛ ب٘، : ؾعٌ َاِض، ٚايهُرل ؾاعٌ، اٯٜات: بٝٓا اٯٜات

. ْاداض ٚفطٚض َتعًكإ بيب: َٓكٛب بايهػط٠، يكّٛ
اؾ١ًُ ؾعٌ َهاضع َطؾٛع بجبٛت ايٕٓٛ ، ٚايٛاٚ ؾاعٌ ، ٚ: ٜٛقٕٓٛ
. قؿ١ يكّٛ

ٜكٓت أْعساّ ايؿو، ٜكاٍ ٜكٓت ٜكٝٓاڄ ٚإٚايٝكري ٖٛ ايعًِ ٚ
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غتٝكٓت، ٚؼي ا٫قڀ٬ح ٖٛ ايتكسٜل اؾاظّ اغيڀابل يًٛاقع غرل إٚ
. زي ايتكًٝسإاغيػتٓس 

 ٟ ق١بق ا٠٢بد 

ِٖ ٚازعا٤ ايب٠ٛٓ يًباضٟ عع بعس إ بٝٓت اٯٜات ايػابك١ دشٛز
ٚدٌ دا٤ت ٖصٙ اٯ١ٜ يتبري اغيؿك١ ؼي اقٓاعِٗ بًشاظ َا ٜؿذلطٕٛ 

ٚاعتُازِٖ ع٢ً ايعٓاز ٚا٫قطاض ٚا٫غتهباض، ٚتػاعس اٯ١ٜ ايتاي١ٝ ع٢ً 
 .بٝإ َٛنٛعٗا سيا تتهُٓ٘ َٔ َعامل ايٓب٠ٛ

٠ ز٫ي١ ع٢ً إتكاٍ ٖصٙ اٯٟ ٙٚؼي (ايٛاٚ)إبتسأت اٯ١ٜ عطف ايعڀـ 
: ٖا ٚؼتٌُ ايك١ً ٖٓا ٚدٖٛاڄٍسيا قب

. اٱتكاٍ ٚايتساخٌ ؼي اغيٛنٛع :ا٭ٍٚ
. اٱؽاش ؼي اؿهِ :ايجاْٞ

. ايذلابط ٚايتؿاب٘ ؼي ايس٫ي١ :ايجايح
ٚبًشاظ إٔ ايعڀـ ؼي اغيكاّ أعِ َٔ إٔ ٜٓشكط باٯ١ٜ ايػابك١ ؾإ 

ؾإ  ٍٚايٛدٛٙ ايج٬ث١ نًٗا َٔ َكازٜل ايك١ً بري ٖصٙ اٯٜات، ؾأَا ا٭
َٛنٛع اٯ١ٜ ايًّٛ ٚايصّ يًصٜٔ ٜكابًٕٛ آٜات ايٓب٠ٛ بايكسٚز 

اهلل عع ٚدٌ ع٢ً نٌ ؾ٧ ٚاْٞ ؾإ اؿهِ َتشس خٚاٱعطاض، ٚأَا اٍ
خػاض٠ ٚخعٟ ايهؿاض نُا دا٤ قبٌ  قسٜط،٫ٚتػتعكٞ عًٝ٘ َػأي١ َع

ٌَُُْٙ ِ ٟ طأضبع آٜات ؼي ايعاغيري ايصٜٔ ٜػعٕٛ ؼي خطاب اغيػادس

، (1) صضِْؿٌة ٌََُُْٚٙ ِ ٟ ا٢ضَِؽِح َػَػاةٌة َػِظ١ٌة  اٌع١َُّْٔب
. باٱناؾ١ إزي خاشي١ ٖصٙ اٯ١ٜ

ٜكٝبِٗ َٔ اـعٟ ؼي ايسْٝا زخٍٛ ايٓاؽ ؼي  َٚٔ َكازٜل َا
ايعك١ًٝ ٚاؿػ١ٝ، ؾذل٣ ايصٜٔ ٜكطٕٚ  اٱغ٬ّ أؾٛاداڄ، ٚػًٞ آٜات ايٓب٠ٛ

ٚاغي٪َٓري، ؼي ع٢ً طًب اٯٜات اـاق١ بِٗ قطٜبري َٔ َكاَات ايٓب٠ٛ 
نٔ اٚاٱّ ايػهٔ ٚمٛٙ، ٚيهٔ أؾطاز ايكبا٥ٌ ٚغرلِٖ ٜأتٕٛ َٔ ا٭ؾام

                                                           

.  114غٛض٠ ايبكط٠ (1) 
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٠ ٚايبعٝس٠ يٝسخًٛا ؼي اٱغ٬ّ،ٜٚعٗطٚا ايتكسٜل بٓب٠ٛ قُس ق٢ً ٟايٓا٨
اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ، َِٚٓٗ َٔ خيطز ساٍ إغ٬َ٘ يًذٗاز ؼي غبٌٝ اهلل 

َٝسإ  ٚقس ٜػتؿٗس ؼي ٚؼت ضا١ٜ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ،
ٚؾاٖس ع٢ً  اغيعطن١، ٚتًو آ١ٜ مل تهٔ َٛدٛز٠ ؼي ايٓبٛات ايػابك١

، (1)صض١ََْؽ ُأٍَِّخ ُأضِْؽخَْذ ٌٍَِّبِـ طقسم ايٓب٠ٛ، َٚٔ خكا٥ل 
٠ٚ يػرلٙ يٲيتشام ب٘ ٖٚٛ َٔ إش إٔ نٌ ٚاسس َٔ ٖ٪٤٫ آ١ٜ عع٢ُ، ٚزع

. اؿذ١ ٚايبٝإ اب٘ ؼي ايس٫ي١ بري ٖصٙ اٯٜات، َٚا ؾٝٗا َٔايتـ
ثِ دا٤ت اٯ١ٜ ايتاي١ٝ بكٝػ١ اـڀاب إزي ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ 

، (2) صََٚوَفٝ ِثبَّللَِّ ش١ًَِٙعاطاهلل  ٚآي٘ ٚغًِ ٚتٛنٝس ْبٛت٘ َٔ عٓس
ٚؾٝ٘ زع٠ٛ إناؾ١ٝ ٭ٌٖ ايعٓاز ٚايؿو يسخٍٛ اٱغ٬ّ، ٚتطى ايطٜب، 

. ٚسح يًُػًُري باٱعطاض عٔ قٛشلِ
ٚإْصاض  ٚاغيؿطنري، ٖٚٛ ؼصٜط اٯ١ٜ بايٛعٝس يًهؿاضَع ف٧ خاشي١ 

ٚز ايكس٬ٜقٝ٘ ايٓيب َٔ  اٯ١ٜ ايتاي١ٝ ببٝإ َا تيًهؿاض ٚاغيؿطنري، دا٤
عًٝ٘ َٔ عٓس اهلل عع ايبٝٓات َٔ ؾطٜل َٔ أٌٖ ايهتاب َع تٛايٞ اٯٜات 

. ٚدٌ
ػدبؾ ا٠٢خ ا

سس٠ ٌٖ ايعٓاز بعسّ ايعًِ، ٚبٝإ ايتؿاب٘ ٚٚدا٤ت اٯ١ٜ بٓعت أ
ايػٓد١ٝ ؼي غٓٔ ايه٬ي١ ٚإ تبآٜت ا٫ٜاّ ٚا٫َه١ٓ ٚايٛقا٥ع، ٚمل 

تعازي باشياّ اؿذ١ ٚاْعاٍ اهلل ؽتتِ اٯ١ٜ ايهطضي١ ست٢ بٝٓت تؿهٌ 
 ٚايعٓت اؾشٛزع٢ً ٚدٛاب  اٯٜات، ؾُٔ اعذاظٖا إ شًٜٗا تبهٝت

 .قسضٖا شنطٙايصٟ 
ّ، ٚنٝؿ١ٝ يكس دا٤ ٚقـ أٌٖ اؾٗاي١ ٚايه٬ي١ َٔ َا١ٖٝ غ٪اي٘

اٱقا١َ ؼي  ع٢ً ، ٚاؿطمضايصٟ ٜتكـ بايعٓاز ٚاٱغتهبا دساشلِ

                                                           

. 110غٛض٠ آٍ عُطإ (1) 
. 79غٛض٠ ايٓػا٤ (2) 
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. َٓاظٍ اؾشٛز
ًٜتكٕٛ ب٘ َٔ  ٚؼي اٯ١ٜ تٛثٝل زلاٟٚ ٭قٛاٍ أغ٬ؾِٗ بًشاظ َا

. أغباب ايؿو ٚايطٜب
يصا ؾُٔ إعذاظ اٯ١ٜ ايتشصٜط َٔ إضاز٠ اٯٜات اـاق١، ٚايسع٠ٛ 

  عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ َٔ اٯٜات ٫ٚيًتسبط سيا دا٤ ب٘ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل
ٜٓشكط َٛنٛع اٯ١ٜ بايٓب٠ٛ بٌ ٜؿٌُ اؿح ع٢ً اٱقطاض بايطبٛب١ٝ 

. ٚايتٛسٝس ٚاٱَتٓاع عٔ ايهؿط ٚايؿطى
ٌٛ ال ))٠ّٚىٓ رك١ّخ ٘ػٖ ا٠٢خ ثآ٠خ 

ٌُٚ ٠ؽظ ٌفظ ٠ىٍّٕب  ٟ اٌمؽ ْ  ((٠ىٍّٕب
 .، ٚوػا ٌفظ رلبثٙذ ٟ ٘ػٖ ا٠٢خ اال

ا٠٢خ قالذ 

شٜط يًُػًُري َٔ اٌٖ ايتعٓت ٚزع٠ٛ يعسّ اٱقػا٤ ؼي اٯ١ٜ تض
٫قٛاشلِ، ٚسح ع٢ً عسّ ايًذاز ؼي طًب اٯٜات يهؿا١ٜ َا ضظم اهلل 

ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ َٓٗا، يٝهٕٛ شيو غب٬ٝڄ ازي ايتٛد٘ 
 .اهلل ٫زا٤ ايؿطا٥ض ٚاؾٗاز ؼي غبٌٝ

ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ يكس أْعٍ اهلل عع ٚدٌ اغي٥٬ه١ َسزاڄ يًٓيب قُس 
ِاْغ َركَْزِغ١ثَُْٛ طقاٍ تعازيٚغًِ ٚاغي٪َٓري ّٜٛ بسض ٚأسس، 

ِّعُُّوُْ ِثؤٌَْفٍ ِِْٓ  َؼثَّىُُْ َ بقَْزدَبَة ٌَىُُْ َأِّٟٔ ُِ

اغيسز ايػُاٟٚ سيٝازٜٔ ايكتاٍ، بٌ إٕ ٚمل ٜٓشكط   ،(1)صاٌَّْالَِ ىَخِ 
 ّٜٛ ايكٝا١َ، َكاسب يٓب٠ٛ قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٚبام إزي

ٍ ت ايكطإٓ اييت ٖٞ سذ١ بايػ١، ٜتػا٤َٚٔ أِٖ ٚأب٢ٗ َكازٜك٘ آٜا
ٚزيٌٝ ، ٜعًُٕٛ اٯٜات َٔ اهلل، ٚنٌ آ١ٜ َٔ ايكطإٓ ٖٞ بطٖإ ايصٜٔ ٫

ع٢ً ٚدٛز ايكاْع ٚيعّٚ عبازت٘، ٚقسم ْب٠ٛ قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ 
إٓ، َٚعطؾ١ ٚغًِ ؾٝػأيٕٛ آ١ٜ ٚاهلل عع ٚدٌ ٜسعِٖٛ يًتسبط ؼي ايكط

ايهٓٛظ ٚيصخا٥ط ايه١َٝ٬ ٚايعكا٥س١ٜ ٚايؿطع١ٝ، َٚا َٔ أغطاضٙ َٚا ؾٝ٘ 

                                                           

. 9 غٛض٠ ا٭ْؿاٍ (1)
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َأَ الَ ٠ََزَعثَُّؽَْٚ اٌُْمْؽ َْ طايػٝب قاٍ تعازي  ٜتهُٓ٘ َٔ عًّٛ

. (1)صَأَْ َػٍَٝ ُلٍُٛةٍ َأْلَفبٌَُٙب
: ، َٔ ٚدٕٛٙٚتبري اٯ١ٜ ساد١ ايٓاؽ يًكطآ

. ؼصٜط أٌٖ اؾٗاي١ َٔ ايعٓاز :ا٭ٍٚ
. بٝإ ايتؿاب٘ ؼي أقٛاٍ أٌٖ اؾشٛز :ايجاْٞ

. تجبٝت اغيػًُري ؼي َٓاظٍ اٱضيإ ْٚعتِٗ باغي٪قٓري :ايجايح
: نجط٠ اٯٜات اييت تتذ٢ً يًٓاؽ، َٚٓٗا :ايطابع
. خًل ايػُاٚات ٚا٭ضض:ا٭ٍٚ
. آٜات ا٭ؾام:ايجاْٞ

خًك٘ بأسػٔ  بسٜع خًل اٱْػإ ٚنٝـ إٔ اهلل عع ٚدٌ :ايجايح
ٌََمْع َضٍَْمَٕب اإِلٔكَبَْ ِ ٟ َأزْكَِٓ طٍ تعازي ١٦ٖٝ قا

. ،(2)صَرْم٠ٍُِٛ 
. َعذعات ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ اؿػ١ٝ :ايطابع

، ايباق١ٝ إزي ّٜٛ ايكٝا١َ، باعذاظ َعذع٠ ايكطإٓ ايعك١ًٝ :اـاَؼ
. َتذسز

إْتكاضات اٱغ٬ّ، ٚزخٍٛ ايٓاؽ ؾٝ٘ طياعات ٚأؾطازاڄ،  :ايػازؽ
 .إضتساز َٔ ٜسخٌ ؾٝ٘ ٚعسّ

٠٢خ  اِفَٙٛ 

طًب َا عٔ ت٢ٗٓ اٯ١ٜ ؼي َؿَٗٛٗا اغيػًُري عٔ ايػ٪اٍ بػرل عًِ ٚ
٫ ٜكض، ؾاٯٜات تذل٣ بٓعٍٚ ايكطإٓ ٚع٢ً ٜسٟ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل 
عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٖٚٞ آٜات ْٛع١ٝ عا١َ َٛد١ٗ يًٓاؽ طيٝعاڄ اغيٛدٛز 

ٚيس ؾ٬ ساد١ ٭ٕ ٜػأٍ نٌ اْػإ َِٓٗ اٜاّ ايتٓعٌٜ ٚاغيعسّٚ ايصٟ مل ٟ
ا ايػ٬ّ ّا١ٜ ؾدك١ٝ، نُا إ ا٭ْبٝا٤ ايػابكري نُٛغ٢ ٚعٝػ٢ عًٝ٘

                                                           

. 24غٛض٠ قُس (1) 
.  4غٛض٠ايتري (2) 
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دا٤ٚا باٯٜات اؿػ١ٝ اغيتك١ً ٚاغيتذسز٠ ٚيهٓٗا مل شيٓع َٔ سكٍٛ 
ايه٬ي١ ٚٚاظب َايٛا ازي  َٔ ايٓاؽ اؾشٛز ٚايتشطٜـ بٌ إ ؾطٜكاڄ

 عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ست٢ ع٢ً اؾٗاز َع ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل اغيػًُٕٛ
اْتكٌ ازي ايطؾٝل ا٭ع٢ً ثِ ادتُعت ن١ًُ ايكشاب١ ع٢ً ايكها٤ ع٢ً 

. اغباب ايطز٠ ٚايه٬ي١ َٚٓع ايتساعٞ ؼي ٖٝانٌ ايسٚي١ اٱغ١َٝ٬
إ ٚقـ ايػا٥ًري ايه٬ّ ٚض١ٜ٩ اٯٜات بعسّ ايعًِ ْٛع تٛبٝذ شلِ 

ادتٓاب اغي٪َٓري ٚزع٠ٛ غيعطؾ١ ٚدٛٙ اـًٌ ٚاـڀأ ؼي َجٌ ٖصا ايػ٪اٍ ٚ
ي٘ ٚاؿكا١ْ َٔ ؼطٜض اٌٖ اؾٗاي١ ٚايه٬ي١ ع٢ً طًب اٯ١ٜ 

. ٚاٱختباض 
ؾذا٤ت ٖصٙ اٯ١ٜ يتهٕٛ ٚاق١ٝ يهٌ َػًِ َٚػ١ًُ َٔ نجط٠ ايػ٪اٍ، 

َٚٔ َٓاؾع ٖصٙ ايٛاق١ٝ اْٗا باب يًتؿطؽ يًعباز٠ ٚاٱْؿػاٍ باٯٜات ايٓاظي١ 
ؾل ايٓب٠ٛ ٚاٱلصاب ازي ٚايتسبط بايتهاٌَ ؼي ايؿطٜع١ اٱغ١َٝ٬ ٚع

ايكطإٓ يصا تط٣ خاشي١ اٯ١ٜ تتهُٔ َسح اغيػًُري ٚاِْٗ اٌٖ ايٝكري 
. ٚايتك٣ٛ

: ٚؼي اٯ١ٜ َػا٥ٌ
شنط ايكطإٓ ٭قٛاٍ أٌٖ اؾٗاي١، ٚعسّ تطنِٗ جيازيٕٛ  :ا٭ٚزي

. بايباطٌ
بكٝػ١ ايصّ بايٓعت بعس ايعًِ، ٚؾٝ٘ إنطاّ يًعًِ  بسأت اٯ١ٜ :ايجا١ْٝ

ٚزع٠ٛ يًُػًُري ٚايٓاؽ يهػب اغيعاضف، ٚؼكٌٝ ايعًّٛ، ٚايعًُا٤، 
. ٚايتؿك٘ ؼي ايسٜٔ

. ايتبكط باٯٜات ايعك١ًٝ أٚ اؿػ١ٝ ْٛع عًِ، ٚططز يًذٗاي١ :ايجايج١
تسعٛ اٯ١ٜ ايٓاؽ إزي إدتٓاب ايػؿ١ً اييت ٜٓؿص َٓٗا أٌٖ  :ايطابع١

. ايه٬ي١
. اٱقا١َ ع٢ً ايؿو ٚايطٜب َٔ اؾٗاي١ بٝإ إٔ:اـاَػ١

 ايكطإٓ يًعًِ، ٚجيعً٘ ؾٝك٬ڄ ٚغبباڄ يًٗسا١ٜ ٚايطؾاز ٜسعٛ :ايػازغ١
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نُا ٚضزت ْكٛم عسٜس٠ ؼي ايػ١ٓ ؼح ع٢ً طًب ايعًِ، َٓٗا عٔ 
ِِ ّ: أْؼ عٔ ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ًڃ ًځبٹ ايڃعٹ ٕٵ خٳطٳزٳ ؾٹ٢ طځ

ٜٳطٵدٹعٳ ٘ٹ سٳتٻ٢  َّ ٌِ اي ٛٳ ؾٹ٢ غٳبٹٝ ٗٴ . (1) ؾځ
٫قاٙ ا٭ْبٝا٤ َٔ ا٭ش٣ ؼي  ٍ اٯ١ٜ ؼي َؿَٗٛٗا ع٢ً َاتس :ايػابع١

ايسع٠ٛ إزي اهلل،ٚقدلِٖ ؼي دٓب اهلل بٛد٘ أٌٖ ايعٓاز ٚاؾٗاي١، ٚؾٝ٘ 
زع٠ٛ يًُػًُري يًتشًٞ بايكدل َع ايعك١ُ َٔ أؾهاض ايه٬ي١ ٚايطٜب، 

اْ٘ عك١ُ َٔ ايعيٌ  سيٛنٛع١ٝ ايعًِ بًشاظيصا دا٤ت اٯ١ٜ بًػ١ ايتعٝري 
. ت ٭ٌٖ ايؿوٚاٱْكا

ح اغيػًُري ْٚعتِٗ بأِْٗ بًػٛا َطاتب ايٝكري ٚايعًِ زّ :ايجا١َٓ
ٚأزضنٛا باٱغتس٫ٍ قسم ْب٠ٛ قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٚاٯٜات 

. اييت دا٤ بٗا
تط٣ غياشا مل ٜػتذب اهلل ععٚدٌ شل٪٤٫ ؾُٝا ٜڀًبٕٛ َٔ اٯٜات، 

: ٚدٛٙ ٚخيؿـ عٔ ايٓيب  ٚاغي٪َٓري ٚعِٓٗ، ٚاؾٛاب َٔ
. ٕ اهلل عع ٚدٌ ٖٛ أعًِ باغيكاحل ٚاغيؿاغسإ :ا٭ٍٚ
. اغيعذعات َٔ سس يڀًب ٖ٪٤٫ َٔ د١ٗ نجط٠ ٚنٝؿ١ٝ يٝؼ :ايجاْٞ

ٚظاٖط٠ يًعكٍٛ ٚاؿٛاؽ،  ٠اٯٜات اييت ٜڀًبٕٛ َٛدٛز :ايجايح
. قطٜب١ َٔ نٌ إْػإ  ٚطياع١ َٚٔ ايًڀـ اٱشلٞ أْٗا

٤ت اٯٜات سيا ٜهؿٞ شلسا١ٜ ايسْٝا زاض إَتشإ ٚب٤٬، ؾذا :ايطابع
. ايٓاؽ، ٚإقا١َ اؿذ١ عًِٝٗ، ٚيٝؼ شلِ إٔ ٜكذلسٛا ٜٚڀًبٛا اٯٜات

يكس دعٌ اهلل عع ٚدٌ باب ايسعا٤ َؿتٛساڄ ٭ٌٖ اٱضيإ،  :اـاَؼ
 ََّ طأَا أٌٖ ايؿو ؾاِْٗ ٜڀًبٕٛ اٯٜات َٔ َٛاقع ايعٓاز ٚايكسٚز 

 َٓ١ِّ ٌّل َػْٓ اٌَْؼبٌَ
. (2) صَغِٕٟ

إصيا دا٤ت ْب٠ٛ قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ضظي١  :ايػازؽ

                                                           

. 10/248غٓٔ ايذلَصٟ  (1)
. 97غٛض٠ آٍ عُطإ (2) 
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بايٓاؽ طيٝعاڄ، ٚشلِ إٔ ٜتسبطٚا ؼي اٯٜات اييت دا٤ بٗا، ٜٚتشككٛا 
ايٓاؽ ع٢ً ايتسبط ؼي ايكطإٓ َٚا ؾٝ٘ َٔ  بعحَٓٗا، بٌ إٕ اهلل عع ٚدٌ ٟ

َٕبُٖ ا١ٌَِْهَ ُِجَبَؼنٌة طايهٓٛظ قاٍ تعازي  ِوَزبةٌة َأٔؿٌَْ

. (1)صاِرِٗ ١ٌَََِٚزَػوََّؽ ُأٌُْٚٛا ا ٌَْجَبةِ ١ٌَِعَّثَُّؽٚا  َٞ 
ا٠٢خ ٌطف 

يكس أْعِ اهلل عع ٚدٌ ع٢ً ايٓاؽ بٓب٠ٛ قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ 
ٚيٝؼ َٔ سس يًُٓاؾع اييت تذلؾض  ،ٚغًِ ططٜكاڄ إزي ايٓذا٠ ؼي ايٓؿأتري

عٓٗا ؾٝايّٝٛ ٚاي١ًًٝ، ٚؼي اغيٝازٜٔ ٚاغيٛانٝع اغيدتًؿ١، ٚدعٌ ايكطإٓ 
ساڄ بٝس اغي٪َٓري، ٚنٝا٤ ٜٓرل زضٚب اؾٗاز شلِ، ٚإَاَاڄ ٜكٛزِٖ ؼي غ٬

. َٔ ايعيٌ ٚايعًِ ٚاق١َٝػايو ايكاؿات، ٚ
ٚدا٤ت ٖصٙ اٯ١ٜ يتشصٜط ايٓاؽ َٔ ظًِ ايٓؿؼ ايصٟ ٜأتٞ َٔ 

غ٪اٍ احملاٍ ٚاـام ٚعسّ اٱنتؿا٤ بايدلاٖري ايعا١َ اغيٛد١ٗ يًٓاؽ 
ا ٌََِٚىْٓ َوبُٔٛا َأُٔفكَُُْٙ ََِٚب َظٍََُّْٛ  ططيٝعاڄ قاٍ تعازي

. (2) ص٠َْظٍَُِّْٛ 
بٗصٙ اٯ١ٜ بٝإ َا١ٖٝ اٯٜات اييت تهؿٞ ؼي  ٚدٌ يكس أضاز اهلل عع

اؿذ١ ٚايدلٖإ، ؾإ إؿاح ايؿطز بإٔ تأتٝ٘ آ١ٜ ؾدك١ٝ أٚ ٜهًُ٘ اهلل، 
بطظر زٕٚ تسبطٙ باٯٜات ايعا١َ اييت تتهُٔ ا٭سهاّ ٚايػٓٔ، ٖٚصا 

. ازٚايعٔ يؿوأٌٖ ٖصٙ اٯ١ٜ، ٚف٦ٝٗا بتٛبٝذ َٔ أغطاض  ا٭َط
ٕ قُساڄ اهلل عع ٚدٌ با خيدلِٖ يكس غأٍ بعض َؿطنٞ ايعطب إٔ

َٕب  َُّ طق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ْيب  َع إٔ نٌ آ١ٜ  صََْٚالَ ٠َُىُِّّ
إٔ ايكطإٓ ن٬ّ اهلل، ٚؾٝ٘ خڀابات ٚ، ت٪نس قسم ْبٛت٘، َٕٔ آٜات ايكطآ

اق١ اغيٛد١ٗ يًٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ خاق١ ٚعا١َ ٚست٢ اخل
ٚغًِ أٚ اغي٪َٓري ؾاْٗا تٓؿع ايٓاؽ عا١َ ٚتهٕٛ َٛعع١ ٚعدل٠، ْٚعٍ 

                                                           

. 29غٛض٠ م (1) 
. 57غٛض٠ ايبكط٠ (2) 
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يبٝإ تعسز َعاْٞ اغيٓڀٛم،  (أٜاى أعين ٚإزلعٞ ٜاداض٠)ايكطإٓ بًػ١ 
. ٚٚدٛٙ اغيؿّٗٛ

َٚٔ ايًڀـ اٱشلٞ إٔ اٯ١ٜ ايٛاسس٠ َٔ ايكطإٓ تتهُٔ ز٫٫ت 
اهلل عع  َتعسز٠ ت٪نس قسم ْعٍٚ ايكطإٓ َٔ عٓس باٖطات، ٚبطاٖري

. ٚدٌ ؼي آ١ٜ َعذع٠ مل ٜؿٗس شلا تأضٜذ ايٓب٠ٛ َج٬ٝڄ
َٚٔ اٱعذاظ ؼي ٖصٙ اٯ١ٜ أْٗا شنطت ايتؿاب٘ بري اغيتكسَري 

ٚاغيتأخطٜٔ َٔ أٌٖ ايؿو ٚايطٜب غكٛم ايكٍٛ ٚايكًٛب، ٚؾٝ٘ 
ت َٚا أْعِ اهلل زع٠ٛ ٱق٬ح ايكًٛب، ٚتٗصٜب ا٭قٛاٍ بايتسبط باٯٜا

عع ٚدٌ ع٢ً ايٓاؽ بٓب٠ٛ قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ َٔ اغيعذعات 
. ٚايٓعِ ايعاٖط٠ ٚايباط١ٓ

ا بضبد ا٠٢خ 

 تبري اٯ١ٜ َٓاؾع ايعًِ، ٚساد١ ايٓاؽ إيٝ٘ ؼي اؾساٍ ٚاٱغتس٫ٍ
ٚتبعح ايٓاؽ إزي ايهػب ٚايٓؿك٘ ؼي اغيعاضف اٱشل١ٝ،  ،ٚإقا١َ ايدلٖإ

ٕ عٓساهلل، ؾكس دعٌ اهلل عع ٚدٌ عٓس اٱْػإ ايعكٌ يٝتعٚز ٖٚٛ ْع١ُ ّ
١ٜ بايعًِ بايعًّٛ، ثِ ضظق٘ َٛانٝع ايعًِ اييت تكٛزٙ إزي ٚظا٥ؿ٘ ايؿطع

قٛض٠ أٚ َؿّٗٛ، ٚايعًِ ايصٟ ٜتشكل ايصٟ حيكٌ زٕٚ ٚاغڀ١ َت
. عكًٞ أٚ سػٞ  بٛاغڀ١ قٛض٠ سػ١ٝ أَٚؿّٗٛ

ٕ اٱقطاض بايتٛسٝس يكس ْؿذ اهلل عع ٚدٌ ؼي آزّ َٔ ضٚس٘ يٝهٛ
ٚايعبٛز١ٜ هلل عع ٚدٌ ؾڀطٜاڄ حيهِ ب٘ ايعكٌ َٔ غرل ساد١ يتٛغط 

، َٚع ٖصا دا٤ت اٯٜات ٠اؿٛاؽ إش إٔ قٝاغات٘ َع٘ ٚبطاٖٝٓ٘ ظاٖط
ب اٱْػإ إزي ؾاط٧ اؿػ١ٝ اي٬َتٓا١ٖٝ يت٪نس ٖصٙ اؿكٝك١ ٚػص

ايًػإ بكٝؼ ٠ ٚاٯؾات ايتٝتعٗط ع٢ً تٞشٙ َٔ ا٭َٛاز ايعاايػ١َ٬، ٚتٓل
. ايؿو ٚايطٜب

ٚبٝإ قبش٘ ايصاتٞ، نُا ؼي ٖصٙ  تإٙايطٜب ٚايب ايكطإٓ يؿهض ؾذا٤
ٖٞ زع٠ٛ يًك٬ح ٚاٱق٬ح، ٚاٱسذلاظ َٔ ايؿو ٚايطٜب،  اٯ١ٜ اييت

 آ١ٜ َِٖٔ ايصٜٔ شَتِٗ اٯ١ٜ بأْ٘ مل تأتَٚسضغ١ ؼي ايٓكض ؾًِ ٜطز أسس 
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ٖا آٜات،ٚيهِٓٗ أضازٚا ٙ ٚغًِ نٌ٭ٕ ْب٠ٛ قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآٍ
ايصٜٔ إختاضٖٚا نُا ؼي قٛي٘ تعازي  دابتِٗ ؼي آٜات بعٝٓٗا ِٖإ

َٕب ِِْٓ ا َْؼِ  ط ْٓ ُْٔئَِِٓ ٌَهَ زَزَّٝ َرْفدَُؽ ٌَ ََٚلبٌُٛا ٌَ

، ٣ٜٔ اغيػًِتذل٣ عٌ ، ٚيٛ آَٓٛا يطأٚا تًو اٯٜات(1) ص٠َْٕجًُٛػب
ٍ َٔ ايؿكطض ٚخعا٥ٔ نػط٣ ٚقٝكط تؿتض شلِ، بعس إٔ ناْٛا ؼي سا

. (2) صََِٚب اٌَّْ ُؽ ِاالَّ ِِْٓ ِػِْٕع  َِّ طقاٍ تعازي ٚايؿاق١
َٚٔ اٯٜات أْ٘ َع اٱضيإ تهٕٛ ايٓذا٠ َٔ ايؿكط ٚايؿاق١ ٚاغيػه١ٓ، 

ٚايصٍ يًػرل، ؾكس ظٗطت أغباب ايعع ٚايػًب١ ؾٝٛف اغيػًُري، َٚٔ 
يٓكط ٚا٭َٔ إٔ ٜأتٞ ا عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل َعذعات

َٔ ايهؿاض سيسز َٔ اغي٥٬ه١ ٜٓعيٕٛ َٔ ايػُا٤ يٓكطت٘ ٚاغي٪َٓري تاض٠، 
َثٍَٝ ِاْْ طٚبسؾع نٝس ٚبڀـ ايهؿاض تاض٠ أخط٣ نُا ؼي قٛي٘ تعازي 

َرْ جُِؽٚا ََٚرزَُّمٛا ٠ََْٚؤُرُٛوُْ ِِْٓ َ ِْٛؼُِْ٘ ََ٘ػا 
َوِخ ٠ُِّْعْظُوُْ َؼثُّىُُْ ِثطَّْكَِخ  الَ ٍ ِِْٓ اٌَّْالَةِ 

، يٝهٕٛ َٔ ٚدٛٙ ايعع ٚايٓكط ايػًب١ ع٢ً ايٓؿؼ (3)صُِك١َِِِّٓ 
ايؿ١ٜٛٗ ٚايػهب١ٝ بايكدل ٚايتك٣ٛ، ٚيٝهٕٛ اغي٪َٕٓٛ بٓب٠ٛ قُس ق٢ً 

اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ آ١ٜ تأتٞ يًٓاؽ طيٝعاڄ، تبعح ؼي ْؿٛغِٗ ايطغب١ 
ا٥ِ َٝس٠، َٚؿاضنتِٗ ؼي ايػٔيٲقتسا٤ بِٗ، ٚقاناتِٗ ؼي غذاٜاِٖ احل

. اييت جيًبٗا اٱضيإ، ٚايهٓٛظ اييت ٜؿتشٗا اٱغ٬ّ ١ٜٚ٠ ٚا٭خطٟٚايسْٞ
اٌ ٍخ ث١ٓ أٚي ٚ ضؽ ا٠٢خ 

دا٤ت اٯ١ٜ يبٝإ ا٭ش٣ ايصٟ ٫قاٙ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ 
 ٚغًِ َٔ اغيؿطنري ٚأٌٖ اؾٗاي١، ٚؾٝ٘ إؾاض٠ إزي إٔ اؾٌٗ ٜهط

بطظخاڄ زٕٚ دصب ايٓاؽ طيٝعاڄ ٚيهٓ٘ ئ ٜهٕٛ  أقشاب٘ ٚايٓاؽ
. يٲضيإ

                                                           

.  90غٛض٠ ا٭غطا٤ (1) 
. 126غٛض٠ آٍ عُطإ  (2)
.  125غٛض٠ آٍ عُطإ (3) 
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ؾذا٤ت ٖصٙ اٯ١ٜ يؿهض اؾٌٗ َٚا ؾٝ٘ َٔ ايكبض ايصاتٞ ٚايعطنٞ، 
ٚيعّٚ اؾٗاز غيٓع غًڀاْ٘ ع٢ً ايٓؿٛؽ،ٚبصا ؾإ ٖصٙ اٯ١ٜ ضظي١ بايٓاؽ 

طيٝعاڄ، َِٚٓٗ أٌٖ ايعٓاز ٚايؿو، ٚزع٠ٛ شلِ يڀطز اؾٌٗ، َٚٓع٘ َٔ 
. اٱغتشٛاش ع٢ً أقٛاشلِ ٚأؾعاشلِ

ٜعًُٕٛ، ٚؾٝ٘  إبتسأت اٯ١ٜ بايصّ ْٚعت أٌٖ ايؿو بأِْٗ ٫يكس 
زع٠ٛ يًُػًُري يًطأؾ١ بِٗ ٚزعٛتِٗ إزي اٱغ٬ّ باغيٛعع١ اؿػ١ٓ َع 

ؿها١ٜ قٍٛ  (ٚقاٍ)اٱسذلاظ َِٓٗ، ٚدا٤ت اٯ١ٜ بكٝػ١ اغيانٞ 
اغيؿطنري ٚأِْٗ َكطٕٚ عًٝ٘، ٚيٛ زخٌ بعهِٗ اٱغ٬ّ ؾٌٗ تؿًُ٘ 

. أّ ٫: ايكٍٛ ٚقٝػ١ اغيانٞ تؿًُ٘قاٍ ٖصا اٯ١ٜ بًشاظ أْ٘ ػئ 
: اؾٛاب ٖٛ ايجاْٞ يٛدٛٙ

. بٕٚشايتٛب١ َاس١ٝ يٌ :ا٭ٍٚ
ؽًٝ٘ عٔ ٖصا  تػرل اغيٛنٛع ٚإْتكاي٘ إزي اٱغ٬ّ ػيا ٜسٍ ع٢ً :ايجاْٞ

. اغيٛنٛع تبسٍ اؿهِ ايكٍٛ، ٚإش تػرل
زخٍٛ اٱغ٬ّ تٓعٙ َٔ اؾٌٗ ٚعسّ ايعًِ ايصٟ دا٤ت ٖصٙ  :ايجايح
. اٯ١ٜ بصَ٘
َٚع إٔ اٯ١ٜ دا٤ت بكٝػ١ اغيانٞ إ٫ أْٗا تتهُٔ إقطاض  :ايطابع

ايهؿاض ع٢ً قٛشلِ ٖصا بًشاظ ف٦ٝٗا بًؿغ اغيهاضع ؼي َٛنٛع ايػ٪اٍ 
َٕب  َُّ َأْٚ َرْؤِر١َٕب  ٠َخٌة ط  (ي٫ٛ)باٱناؾ١ إزي ف٧  ص٠َُىُِّّ

. اييت تؿٝس َع٢ٓ ٬ٖ ٚإضاز٠ ايتشهٝض
نطِٜ َٔ اهلل عع ٚدٌ بايعؿٛ ٭ٌٖ ايتٛب١ ٚاٱْاب١ ايٛعس اٍ :اـاَؼ 

َِٚأِّٟ ٌََغفَّبؼٌة ٌَِّْٓ َربَة َٚ ََِٓ ََٚػًَِّ طقاٍ تعازي

. (1)صَ بٌِسًب ُثَّ اَْ٘زَعٜ
: يكس غأٍ أٌٖ اؾٗاي١ أَطٜٔ

إٔ ٜهًُِٗ اهلل ٖٚٛ أعِ َٔ تهًِٝ اهلل غيٛغ٢ عًٝ٘ ايػ٬ّ،  :ا٭ٍٚ
                                                           

. 82غٛض٠ ط٘  (1)
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ّ بعض أْبٝا٥٘، بٌ ٜطٜسٕٚ إخباض نٌنُا ٜطٜسٕٚ إٔ ٜهًُِٗ اهلل  ؾِٗ ٫
َطغٌ َٔ  اهلل عع ٚدٌ شلِ بإٔ قُساڄ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ْيب

ٚأٚس٢  ٙيٓا، ٚإٔ اهلل نًَِح، بتكطٜب ؼي أشٖاِْٗ أْ٘ بؿط عٓسٙ تعازي
ُلًْ ِأََّّب طَط٠ ٚاسس٠ بأْ٘ ْيب قاٍ تعازي  إٔ ٜٛسٞ يٓا ؾٓعٜسايٝ٘، 

  َأَٔب َثلَؽٌة ِِثٍُْىُُْ 
َّ
ع٢ً إٔ  ، ؾسيت اٯ١ٜ(1) ص٠ُٛزَٝ اٌَِٟ

ايٛسٞ َطتب١ خاق١ با٭ْبٝا٤ ٚإ ناْت غيط٠ ٚاسس٠، ٚيهٔ اغيؿطنري 
ِٜٗ ٚغأيٛا َا ٖٛ خ٬ف إٍجيًٕٗٛ ٖصا اغيا٥ع ٚأضازٚا إٔ ٜٛس٢ 

ف٧ آ١ٜ تتهُٔ ؼكٝل ضغابِٗ ؼي  ايٓٛاَٝؼ ٚايكٛاْري ايه١ْٝٛ، نُا غأيٛا
. بإٔ جيعٌ اهلل شلِ دبٌ ايكؿا شٖباڄ تعٝري اغيعذع٠، نُا ؼي غ٪اشلِ

خاق١ بِٗ ت٪ٜس قسم زعٛاِٖ، ٚتهٕٛ تؿطٜؿاڄ  آ١ٜإٔ تأتٞ  :ايجاْٞ
. ٚإنطاَا شلِ، نُا ضظم اهلل ا٭ْبٝا٤ آٜات زيت ع٢ً ْبٛتِٗ

ٜعًُٕٛ َٔ ا٭َِ  ٚمل ػس آ١ٜ أخط٣ ؼي ايكطإٓ تكٍٛ إٔ ايصٜٔ ٫
ت٪نسٙ ٖٚٛ َٔ إعذاظ ايػابك١ قايٛا َجٌ ٖصا ايكٍٛ، ٚيهٔ ٖصٙ اٯ١ٜ 

يؿغ ٚاسس ٜهٕٛ ايطابط ٚايك١ً ؾٝ٘ باٯ١ٜ بإٔ أخدلت عٔ أَطٜٔ ٚظَاْري 
. (نصيو قاٍ)يػ١ ايتؿبٝ٘ 

 صاٌَِّػ٠َٓ ِِْٓ َلْجٍُِِْٙ طٚأختًـ ؼي تعٝري اغيطاز َٔ قٛي٘ تعازي 
غا٥ط :ٚعٔ أبٞ َػًِ )ٚقٌٝ ِٖ ايصٜٔ إقذلسٛا اٯٜات ع٢ً َٛغ٢، 

، ٜٚبري اٱؼاز ٚايتؿاب٘ ؼي قٍٛ (2)(اٱغ٬ّايهؿاض ايصٜٔ ناْٛا قبٌ 
َا نإ ٬ٜقٝ٘ ا٭ْبٝا٤ َٔ ا٭ش٣ َٔ قٛشلِ،  اضا٭دٝاٍ اغيتعاقب١ َٔ ايهـ

ٚدا٤ت ٖصٙ اٯ١ٜ يٓكط٠ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ 
ناح َا ٜكٛي٘ أٌٖ اؾشٛز ٚاغي٪َٓري، ٚايتدؿٝـ عِٓٗ، ٚنؿـ ٚإٟ

. ٚايعٓاز
بٌ دا٤ت  ايهؿاض ٚأغباب عٓازِٖ ٚدشٛزِٖ ٍٚٚمل تهتـ اٯ١ٜ بل
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اهلل  خاشيتٗا باؾٛاب ايؿاؼي ٚايٛاؼي إش ؽدل عٔ ْعٍٚ اٯٜات َٔ عٓس
ع٢ً أٌٖ اٱضيإ ٚايٝكري ٖٚٛ غبشاْ٘ أعًِ  ؾع٬ڄ، ٚيهٔ مل تٓعٍ إ٫

باغيكاحل ػيا ٜسٍ ع٢ً إٔ ايهؿاض سذبٛا عٔ أْؿػِٗ ف٧ اٯٜات شلِ، 
. اؼي اٱختٝاضٜٔ ٚاٱَتٓاع باٱختٝاض ٫

ٚقس بسأت اٯ١ٜ بًػ١ ايصّ يًصٜٔ ٫ ٜعًُٕٛ ٚأختتُت بايجٓا٤ ع٢ً 
ايصٜٔ ٜ٪َٕٓٛ، ٚؾٝ٘ بعح يًٓؿط٠ َٔ اؾٗاي١ ٚايه٬ي١، ٚتطغٝب باشلسا١ٜ 

. ، ٚايعٓس ٜعٗط سػٓ٘ ايهسٚاٱضيإ
ٚشنطت اٯ١ٜ ايصٜٔ ٫ٜعًُٕٛ بكؿات عسٜس٠ تتهُٔ غ٤ٛإختٝاضِٖ، 

ٜٛقٕٓٛ، يًس٫ي١ ع٢ً إٔ ايٝكري ًَه١ ضاغد١ ؼي  ٚدا٤ َسح اغي٪َٓري بأِْٗ
ايكاؿات ٚتهٕٛ ٚاق١ٝ َٔ  ايؿطا٥ض ٚعٌُ ايٓؿؼ تبعح ع٢ً أزا٤

. ايػ٦ٝات
اٌزفك١ؽ اٌػارٟ  

: يكس دا٤ قبٌ عيؼ آٜات شنط ث٬ث١ أقٛاٍ
. (1)قٍٛ ايصٜٔ ٫ ٜعًُٕٛ ِٖٚ اغيؿطنَٕٛٓٗا 

 ص ٠َْؼٍََُّْٛ ََٚلبَي اٌَِّػ٠َٓ الَ طٚإبتسأت ٖصٙ اٯ١ٜ بكٛي٘ تعازي
: ٜتهُٔ ايػ٪اٍ أَطْٜٔعِ ، ٚؾٌٗ اغيطاز ِٖ اغيؿطنٕٛ اؾٛاب 

أضازٚا إٔ ٜهًُِٗ اهلل َٔ غرل ٚاغڀ١ ًَو أٚ ْيب، ٚخيدلِٖ :ا٭ٍٚ
َعا١ٜٓ بإٔ ايٓيب قُساڄ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ْيب ٚضغٍٛ َٔ عٓس اهلل 

. تعازي
تاضْٚٗا َٛنٛعاڄ غ٪اٍ آ١ٜ َٚعذع٠ خاق١ بِٗ، ِٖٚ ايصٜٔ ٜذ :ايجاْٞ

َأالَ طٚظَاْاڄ ٚسهُاڄ ٚقس تكسّ ؼي شّ ايصٜٔ ٜػتٗع٤ٕٚ باغيػًُري، قٛي٘ تعازي

. (2) صِأَُُّْٙ ُُْ٘ اٌكَُّفَٙبُء ٌََِٚىْٓ الَ ٠َْؼٍََُّْٛ 
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ٜٚؿٝس اؾُع بري اٯ١ٜ أع٬ٙ ٚاٯ١ٜ قٌ ايبشح إٔ غ٪اٍ احملا٫ت َٔ 
: ايػؿا١ٖ ٚخؿ١ ايعكٌ، ٚحيتٌُ غ٪اشلِ ٚدٖٛاڄ

. غأٍ قّٛ َِٓٗ إٔ ٜهٕٛ ن٬ّ اهلل َعِٗ :ا٭ٍٚ
. َِٓٗ َٔ أضاز ْعٍٚ آ١ٜ َٚعذع٠ ي٘ خاق١ :ايجاْٞ

ؾطٜل َِٓٗ غأيٛا بًػ١ ايذلزٜس أَا ن٬ّ اهلل أٚ آ١ٜ خاق١ بِٗ  :ايجايح
. تسٍ ع٢ً قسم ْب٠ٛ قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ

ابكري ٚظَإ ْب٠ٛ ٚؼي اٯ١ٜ إعذاظ َٔ د١ٗ ايتبأٜ بري ظَإ ا٭ْبٝا٤ ايؼ
قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ، ٚبٝٓت اٯ١ٜ ٚد٘ ايك١ً بري أٌٖ ايؿو 

ٚايطٜب ٖٚٞ تؿاب٘ قًٛب ايصٜٔ أؿٛا ع٢ً ا٭ْبٝا٤ ايػابكري بػ٪اٍ احملاٍ، 
ٚبري ايصٜٔ ٜػأيٕٛ أٜاّ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ َع أْ٘ دا٤ 

ٖا بايعٓاز ٚاؿػس ٚاٱغتهباض عٔ ٚإتكاف بايدلاٖري ٚايس٫٫ت ايباٖطات
. اٱقطاض باؿل

ٚؼي اٯ١ٜ شّ ٭ٌٖ ايعٓاز، ٚؼصٜط َٔ ايتعٓت ٚاٱقطاض اغيذلؾض َٔ 
ايؿو ٚايطٜب، ؾا٭قٌ إٔ اٯٜات اييت َٔ عٓس اهلل تتهُٔ ايتشسٟ ٚا٭َط 

. اـاضم
َٚٔ خكا٥ل ْب٠ٛ قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ إٔ آٜات ْبٛت٘  

. ٕ ْعٍٚ ايكطإٓ ٚأؾطاز ايعَإ ايڀٛي١ٝ ٚإزي ّٜٛ ايكٝا١ََعذع٠ ؼي ظَا
َٚٔ ٚدٛٙ تؿهًٝ٘ ع٢ً ا٭ْبٝا٤ ػسز آٜات َٚعذعات ايكطإٓ ٚايؿٛاٖس  

ع٢ً قسم ْبٛت٘، ٚإدتٗاز اغيػًُري ؼي طاع١ اهلل، ٚتعاٖس ايتٓعٌٜ، قاٍ 
، (1) صَػكَٝ َأْْ ٠َجَْؼثَهَ َؼثُّهَ ََِمبًِب َِسًُّْٛظاطتعازي

ايهتاب ايصٟ ٜسعٛ ايٓاؽ يٲقطاض بايعبٛز١ٜ هلل، ٚإقا١َ  ٖٛايكطإٓ ٚ
ايؿطا٥ض ٚعٌُ ايكاؿات، ؾإشا ناْت ايڀبك١ اغيكاسب١ ٭ٜاّ ايتٓعٌٜ تطٜس 

                                                           

. 79اٱغطا٤ غٛض٠  (1)
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آٜات َٚعذعات خاق١ بٗا، ؾإٕ ايڀبكات ا٭خط٣ تأتٞ إزي ايسْٝا  ٚايٓيب 
. قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ قس إْتكٌ إزي ايطؾٝل ا٭ع٢ً

ٕ َعذع٠ ٚآ١ٜ عع٢ُ يهٌ ايٓاؽ ع٢ً كتًـ أظَاِْٗ ؾذا٤ ايكطآ 
ٚأَكاضِٖ ٚأيػٓتِٗ ٚأيٛاِْٗ، ٚؾٝ٘ ظدط عٔ غ٪اٍ احملاٍ، َٚٓ٘ ن٬ّ اهلل 

يػرل ا٭ْبٝا٤، ٚزع٠ٛ يًتسبط ؼي َعذعات ْب٠ٛ قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ 
. ايعك١ًٝ ٚاؿػ١ٝ ؾإٕ ؾٝٗا نؿا١ٜ يتشكٌٝ ايٝكري بكسق٘ ؼي ْبٛت٘

يكطإٓ با٭َط بإتباع ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ يكس دا٤ ا
ْٚكطت٘ ٚقتاٍ ايهاؾطٜٔ ؼت يٛا٥٘، َٚٔ ايٓاؽ َٔ خيتاض ايعٓاز ٫ٚ ٜطٜس 

أزا٤ ايؿطا٥ض ٚايتهايٝـ، ٫ٚ اـطٚز غيٝازٜٔ اؾٗاز ؾتٛد٘ يػ٪اٍ احملاٍ، 
ٕ ؾذا٤ت ٖصٙ اٯ١ٜ يؿهش٘ ٚتٛنٝس سكٝك١ ٖٚٞ إٔ اهلل عع ٚدٌ تؿهٌ ببٝا

اٯٜات ٚاغيعذعات،ٚقس آَٔ ٚقسٸم بٗا أضباب ايعكٍٛ ايصٜٔ إْؿطست 
قسٚضِٖ يكبٍٛ اؿل، ٚناْٛا َػتعسٜٔ يًتسبط ؼي اٯٜات ٚإع٬ٕ ايتكسٜل 
بٗا َع ٚدٛز اغيكتهٞ ٚؾكس اغياْع، ٚؾٝ٘ تٛنٝس ؿكٝك١ إٔ اهلل عع ٚدٌ غين 

َوَفَؽ  ََِْٚٓ ط، قاٍ تعازيعٔ ايصٟ ٜػأٍ اٯٜات اـاق١ ٚا٭َط احملاٍ

ٌّل َز١ِّعٌة 
. (1)صَ ِبَّ  ََّ َغِٕٟ

 
 

  
ِٓ غب٠بد ا٠٢خ 

: ؼي اٯ١ٜ َػا٥ٌ
. ؼي اٯ١ٜ تٛثٝل غيا ٜكٍٛ ايهؿاض َٔ أغباب اؾٗاي١ ٚايعٓاز :ا٭ٚزي
اهلل عع  قسٚز ايهؿاض عٔ ايطغاي١ بػ٪اٍ خ٬ف َا أَطِٖ :ايجا١ْٝ

ب٠ٛ ايعا١َ ائ ٚدٌ ب٘، ٚإعطانِٗ عٔ ٚظٝؿتِٗ ايؿطع١ٝ بتًكٞ آٜات
. بايكبٍٛ ٚايتكسٜل
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ٜعًُٕٛ بأغطاض  تتهُٔ اٯ١ٜ شّ اغيؿطنري ْٚعتِٗ بأِْٗ ٫ :ايجايج١
إٔ اغيعذعات خاق١ با٭ْبٝا٤، ٚع٢ً ايٓاؽ إ ٜتسبطٚا ؾٝٗا ٚايٓب٠ٛ 

. ٜٚكابًٖٛا بايتكسٜل
َٔ قانا٠ اغيؿطنري ؼي غ٪اٍ اٯٜات  ٠ؼصٜط ايٓاؽ عاّ :ايطابع١

ٚؾٝ٘ زع٠ٛ يٲقػا٤ ٯٜات ايكطإٓ، ٚزلاع  ٚاغيعذعات اـاق١ بِٗ،
َعذعات ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ، ٚايتسبط ؼي َهاَري 

. زعٛت٘ اييت ٖٞ خرل قض
ؼي اٯ١ٜ زع٠ٛ يًٓاؽ ٱق٬ح ايٓؿٛؽ ، ٚاظاس١ ايهسٚضات  :اـاَػ١

ايعًُا١ْٝ ٚإدتٓاب اٱقا١َ ؼي َٓاظٍ ايؿطى ٚايه٬ي١، ٚتسٍ اٯ١ٜ ؼي 
ع٢ً َسح اغيػًُري ٚغ١َ٬ قًٛبِٗ باغيٛاظب١ ع٢ً شنط اهلل،  َؿَٗٛٗا

ُٕٛا ََٚرطَِّْئُّ طقاٍ تعازي  ،ٚأزا٤ ايؿطا٥ض اٌَِّػ٠َٓ  َِ

. (1)صُلٍُُٛثُُْٙ ِثِػْوِؽ  َِّ 
تؿك٘ اغيػًُري ؼي ايسٜٔ، َٚعطؾتِٗ بأسٛاٍ ايٓاؽ ٖٚٛ َٔ  :ايػازغ١ 

َْ ض١ََْؽ ُأٍَِّخ ُوْٕذُ طاغيسز اٱشلٞ شلِ، َٚٔ عَُٛات قٛي٘ تعازي

. (2)صُأضِْؽخَْذ ٌٍَِّبِـ 
. ايتؿاب٘ ٚٚسس٠ ايػٓد١ٝ بري أٌٖ ايه٬ي١ ٚاؾشٛز: ايػابع١ 

  
اٌزفك١ؽ 

ْٛالَ طقٛي٘ تعازي  َٚلبَي اٌَِّػ٠َٓ الَ ٠َْؼٍََُّْٛ ٌَ

َٕب  َُّ َأْٚ َرْؤِر١َٕب  ٠َخٌة   ص٠ُىُِّّ
عٞ َتعاقب ؼي ٚعٓاز طيا ،ؼي اٯ١ٜ بٝإ ؾشٛز ٚابتعاز عٔ ايسٜٔ 

ظَاْ٘ ػئ مل ٜكؼ ازي زع٠ٛ اؿل، ٚقشٝض إ ظاٖط اٯ١ٜ خاٍ َٔ 
ْعتِٗ باِْٗ ٫ ٜعًُٕٛ قط١ٜٓ ع٢ً ٚ، ٯٜات ايٓب٠ٛا٫خباض عٔ اْهاض 
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دشٛزِٖ ٚدًِٗٗ، ٚاٯ١ٜ ٚثٝك١ زلا١ٜٚ تبري ػطأِٖ ٚاقطاضِٖ ع٢ً 
ٜٓبػٞ بعس  ايصْب ٚاَتٓاعِٗ عٔ اٱْكٝاز يٮْبٝا٤ با٫ناؾ١ ازي غ٪اٍ َا ٫

. ايٓهٛم ٚايتُطز
 :صالَ ٠َْؼٍََُّْٛ طتط٣ َٔ ِٖ ايصٜٔ 

 .ِٖ ايٓكاض٣ عٔ فاٖس :ا٭ٍٚ 
 .ِٖ ايٝٗٛز عٔ ابٔ عباؽ :ايجاْٞ 

 .ِٖ َؿطنٛا ايعطب عٔ اؿػٔ ٚقتاز٠ :ايجايح 
ضيهٔ إٔ ٜػتسٍ ع٢ً ايكٍٛ ا٭خرل أع٬ٙ بكٛي٘ تعازي  ٚايكشٝض ٖٛ ايجايح

ٍْء ََٚلبٌَْذ ََٚلبٌَْذ ا١ٌَُُْٙٛظ يَ ط
٠ْكَْذ اٌََّ بَؼٜ َػٍَٝ شَٟ

ٍْء َُُْٚ٘ ٠َْزٍَُْٛ 
اٌََّ بَؼٜ ١ٌَْكَْذ ا١ٌَُُْٙٛظ َػٍَٝ شَٟ

اٌِْىَزبَة َوَػٌِهَ َلبَي اٌَِّػ٠َٓ الَ ٠َْؼٍََُّْٛ ِِثًَْ 

، بًشاظ إٔ ايصٜٔ ٫ ٜعًُٕٛ ِٖ َؿطنٛا ايعطب ٚأٌٖ (1) صَلٌُِِْْٛٙ 
تبأٜ بري أططاف اٯ١ٜ أع٬ٙ ٚإٔ ايصٜٔ اؾا١ًٖٝ ٚايٛث١ٝٓ يًُػاٜط٠ ٚاٍ

، ٜٚسٍ عًٝ٘ إٜهاځ َا ٚضز ؼي أغباب ٫ٜعًُٕٛ ِٖ غرل ايٝٗٛز ٚايٓكاض٣
قاٍ ضاؾع بٔ سطضي١ً يطغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘  :ْعٍٚ اٯ١ٜ عٔ إبٔ عباؽ

ٚغًِ ٜا قُس إٕ نٓت ضغ٫ٛڄ َٔ اهلل نُا تكٍٛ ؾكٌ هلل ؾًٝهًُٓا ست٢ 
. (2){ٚقاٍ ايصٜٔ ٫ ٜعًُٕٛ  }هلل ؼي شيو ْػُع ن٬َ٘ ، ؾأْعٍ ا

 ٜٚؿٝس اؾُع بري اٯ١ٜ أع٬ٙ ٚاٯ١ٜ قٌ ايبشح إٔ َؿطنٞ قطٜـ ٫
ٜكطٕٚ بايهتب اغيٓعي١، ٚأِْٗ َكطٕٚ ع٢ً ايؿطى ٚايه٬ي١ يصا بعح اهلل 

 .عع ٚدٌ ايٓيب قُساڄ يٝهْٛٛا بري أَطٜٔ إَا اٱغ٬ّ ٚإَا ايػٝـ
شٙ اغيٛنٛعات ع٢ً ضأٟ عكا٥سٟ ؼي َجٌ ٙ سٛزمل ٜهٔ اٌٖ اجل

ٚاسس، ٚاسٝاْاڄ ناْت تٛد٘ ايسع٠ٛ ٚايتبًٝؼ ازي ؾدل َِٓٗ ؾٝتكطف 
ع٢ً مٛ ايطأٟ ايؿدكٞ، ٚيعٌ ٖصا ا٭َط َٔ بري اغباب ْعٍٚ اٯ١ٜ 
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ٖٚٛ إ نٌ ؾدل ٜسع٢ ازي ا٫غ٬ّ ٜڀًب اٯ١ٜ ٚايدلٖإ ؾٝػتشل 
. قؿ١ عسّ ايعًِ ٫ٕ طًب٘ تعٓت

ؼي  صالَ ٠َْؼٍََُّْٛ  طض٠ إ اغيطاز بايصٜٔ ٖٚصا ٫ ٜعين بايهطٚ
َوَػٌِهَ َلبَي اٌَِّػ٠َٓ الَ طقٛي٘ تعازياٯ١ٜ قٌ ايبشح ِٖ اْؿػِٗ ؼي 

ا٫ َع ايكط١ٜٓ ٚاٱَاض٠ ايساي١ ع٢ً  ،(1)ص٠َْؼٍََُّْٛ ِِثًَْ َلٌُِِْْٛٙ 
شيو، ؾبًشاظ ؾعٌ ٚعًِ ٜكض إ ٜهٕٛ اٱْػإ عاغياڄ ب٘، ٚبًشاظ عًِ 

ْػإ غرل عامل ب٘، ثِ إ ايعًِ ع٢ً َطاتب ٚنصا اؾٌٗ، آخط ٜهٕٛ اٱ
. ؾُٓ٘ ايبػٝط َٚٓ٘ اغيطنب

بإ اغيؿتل سكٝك١ ؼي خكٛم تًبؼ  اغيؿٗٛض ٚاغيدتاض ٚع٢ً ايكٍٛ
ٖٚٛ فاظ ؼي غرلٙ، ؾاشا ظايت اغيًه١ ٚايكؿ١ نإ ؼي اؿاٍ ايصات باغيبسأ 

ف ايٝكري ٫ اط٬م اٱغِ عًٝ٘ فاظاڄ، ؾعٓس اٱمطاف ٚايتشطٜـ ٚنع
ٜكسم ايعًِ ع٢ً ايؿدل ٚإ نإ َٓتُٝاڄ ازي َصٖب َعري ؾٝهٕٛ ؼي 

. صالَ ٠َْؼٍََُّْٛ طغ٪اي٘ ايصٟ ِٜٓ عٔ ايؿو َٔ ايصٜٔ 
ٖٓا سطف عڀـ دا٤ ع٢ً مٛ ايذلزٜس بري ا٭َطٜٔ اَا تهًُٝ٘  (اٚ)ٚ

ٚاشا نإ  ،ٚاَا إ تأتِٝٗ آ١ٜ، َجٌ قٛيو خص ايهتاب اٚ ايكًِشلِ تعازي 
قٛز َؿطنٞ ايعطب ؾًُاشا غ٪اٍ اٯ١ٜ، ٚايكطإٓ ٖٛ آ١ٜ باقطاض ععُا٤ اغيل

تكاغطٚا َصعٓري ايصٜٔ ايعطب ٚاغيٮ َِٓٗ ٚاٌٖ ايؿكاس١ ٚايب٬غ١ 
ٚتطادعٛا َٓٗعَري اَاّ اٯٜات ٚؼسٜٗا نآ١ٜ عك١ًٝ، بٌ اِْٗ ناْٛا ٜطٕٚ 

اٯٜات اؿػ١ٝ اٜهاڄ ع٢ً ٜسٟ ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ نآٜات 
ايؿتض ٚايٓكط ٚايٓذا٠ َٔ اغيؿطنري ٚاْؿكام ايكُط، ٚنإ ظٗٛض 

. اغيعذعات ع٢ً ٜسٜ٘ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ َتٛاتطاڄ
ٚاغيعذع٠ ٖٞ ا٭َط اـاضم يًعاز٠ اغيكطٕٚ بايتشسٟ ٚاغيڀابل يًسع٣ٛ 
ٚايػامل َٔ اغيعاضن١، َٚٔ اغيعذعات ْبٛع اغيا٤ َٔ بري اقابع٘ ٚاؾباع 

ايڀعاّ ايكًٌٝ ٚسٓري اؾصع ٚن٬ّ اؿٝٛاْات ايكاَت١ اـًل ايهجرل َٔ 
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ٚايػذٌ اغيباضى ـكٛم اٱخباض باغيػٝبات، يكس اضازٚا اٱختكام 
باٯٜات ٚإ تٛد٘ شلِ بايصات ٚتسعِٖٛ يٲضيإ ٚايٓب٠ٛ اضازٚا إ 

ًَْ٘ ََ٘ػا ِاالَّ َثلَؽٌة طٜػُعٛا باْؿػِٗ ن٬ّ ايباضٟ عع ٚدٌ 

ا حياٚيٕٛ َٓع غرلِٖ َٔ اٱضيإ بػبب اٱيتكا٤ ، اِْٗ بٗص(1)صِِثٍُْىُُْ 
. بايبؿط١ٜ بِٝٓٗ ٚبري ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ

ٚدا٤ اؾٛاب َٔ ايػُا٤ ٚسيا ٜذلؾض عٔ قؿات ايهُاٍ ٚاؾ٬ٍ 
ُلًْ قُجْسَبَْ َؼثِّٟ ًَْ٘ ُوُٕذ ِاالَّ  طنُٔ تٓعٜ٘ َكاّ ايطبٛب١ٝ 

ٙ َٔ ايٓاؽ عُّٛ ٚخكٛم َٔ ، ؾبري ايٓيب ٚغرل(2)ص َثلًَؽا َؼقُٛالً 
ٚد٘، َاز٠ اٱيتكا٤ ايبؿط١ٜ، َٚاز٠ اٱؾذلام ايٓب٠ٛ ٚايطغاي١، ٖٚٞ يٝػت 

ضظي١  قؿ١ شات١ٝ ًَٚه١ ٚقسض٠ تٓاٍ بايطٜان١ ٚاؾٗس ٚايػعٞ اصيا ٖٞ
بعض عبازٙ ع٢ً مٛ ايتهطِٜ شلِ ٚيٲْػا١ْٝ ٣ ٍعشلٞ إَط ٚؾهٌ ٚأ

ؽصْٞ اهلل إ :ٙ ٚآي٘ ٚغًِٚعٔ ضغٍٛ ق٢ً اهلل عًٞ ٚٱتباع شيو ايٓيب
، ثِ إ ايٓيب َعكّٛ تٓكاز ايٝ٘ ايكًٛب ٫ (3)عبساڄ قبٌ إ ٜتدصْٞ ْبٝاڄ

ٜكسض َٓ٘ ايصْب ٖٚصا ايػ٪اٍ َِٓٗ عسا٤ يًٓب٠ٛ ٚقاٚي١ ؿذب تاثرلٖا 
ٜٚسٍ ع٢ً اِْٗ يٝػٛا ا٬ٖڄ شلا ٚإ ايصٜٔ اقڀؿاِٖ اهلل عع ٚدٌ يًٓب٠ٛ 

. اتكؿٛا بايتك٣ٛ ٚا٭١ًٖٝ
، ٚيٛ نًُِٗ َٔ غرل إٔ ٜهٕٛ َكٝساڄ باٱضيإشلِ ٖصا دا٤ َڀًكاڄ إ قٛ

اهلل عع ٚدٌ اٚ دا٤تِٗ آ١ٜ ؾًٝؼ ٖٓاى َا ٜسٍ ع٢ً اضياِْٗ بعس شيو 
ٚاقطاضِٖ بايٓب٠ٛ، ٌٖٚ ْعتِٗ بعسّ ايعًِ بًشاظ ٖصا ايػ٪اٍ، اّ اِْٗ 

ن٬ ا٭َطٜٔ قشٝض، ؾايػ٪اٍ مل : َتًبػٕٛ بٗصٙ ايكؿ١ َڀًكاڄ، اؾٛاب
ض ا٫ عٔ دٌٗ ٚتككرل ٚعسّ عًِ، ٖٚٛ اٜهاڄ أٟ ايػ٪اٍ ؼي شات٘ ٜكس

. َٛنٛع دٌٗ َٚػاٜط يًعًِ ٚاسهاّ ايعكٌ، ؾايٓب٠ٛ يًٓاؽ طيٝعاڄ
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ٚاٯ١ٜ َٛد١ٗ يهٌ اْػإ ٫غُٝا آٜات ايكطإٓ يًشانط ٚايػا٥ب، غئ 
نإ َٛدٛزاڄ اٜاّ ايٓب٠ٛ، ٚاغيعسّٚ ايصٟ مل ٜٛيس بعس، ٚيٝؼ َٔ َكًش١ 

ٚض٩ٜتِٗ آٜات أخط٣ ثِ إ ا٭َط ٜسٚض َساض اٱبت٤٬ ٚاغي٬ى ؼي تهًُِٝٗ 
ٚيٝؼ اٱؾا٤، إ ايٓب٠ٛ باب َباضى ٱتكاٍ ايٓاؽ بٓٛاَٝؼ ايػُا٤، 
ٚاٯ١ٜ تسٍ ع٢ً َا نإ ٜعاْٝ٘ ا٭ْبٝا٤ ٚايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ 

ْٓ ُْٔئَِِٓ ٌَهَ طٚغًِ خاق١ َٔ قَٛ٘ ٚ َٔ غرلِٖ  ََٚلبٌُٛا ٌَ

َٕب ِِْٓ ا َْؼِ  ٠َْٕجًُٛػبزَزَّٝ دَ  . (1)صْ دَُؽ ٌَ
اْ٘ تعٓت تٴكابٌ ب٘ اٯٜات ٖٚصا ايكٍٛ ػػس اٜهاڄ بايؿعٌ باٜصا٤ ايٓيب 

َٚٔ آَٔ ب٘، نُا ٜسٍ قٛشلِ ؼي َؿَٗٛ٘ ع٢ً اٱغتٗا١ْ باٯٜات 
، ٚاهلل عع ٚدٌ ٫ ٜػ٦ٌ عُا ٚاٱغتدؿاف ٚاٱغتٗعا٤ باؿذر عٓازاڄ

ٟٴ عسز َٚكساض َٔ اٯٜات ٜطٜسٕٚ اشا مل ٜهتؿٛا غ٦ًٕٛ، ثِ أٟ ٜؿعٌ ِٖٚ 
غًِ، ؾًٛ ناْت َٔ باٯٜات اييت ْعيت ع٢ً ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚ

ْتؿت َٓٗا قؿ١ اغيعذع٠ ٭ٕ اغيعذع٠ َٔ ؾطا٥ڀٗا ٚقؿاتٗا ايهجط٠ سيهإ ٱ
اْٗا خاضق١ يًعاز٠ ؾاشا اقبشت عاز٠ ٫ ٜكسم عًٝٗا َعذع٠، ٜٚٓتكٌ 

اغيكاض١ْ بري اغيعذعات ٚايتؿهٝو ببعهٗا ازي داْب ؾادِٗ ٚدساشلِ ازي 
. قٝاّ اؿذ١ باغيتشس َٓٗا ؾ٬ تكٌ ايٓٛب١ ازي اغيتعسز

يكس اضازٚا آ١ٜ َٛد١ٗ شلِ ع٢ً مٛ اـكٛم ٚضيهٔ ام٬ٍ ايكٍٛ 
 :ازي

 .اٱقطاض بكسضت٘ تعازي ع٢ً اٯٜات ٚتٛايٝٗا ٚتعسز اغيتًكٞ شلا :ا٭ٍٚ 
. َٝؼ ايٓب٠ٛ ٚاسهاّ ايتٓعٌٜعسّ َعطؾتِٗ بٓٛا :ايجاْٞ 

إ ايٓب٠ٛ يڀـ َٓ٘ تعازي ٚا٫ ؾإ اهلل عع ٚدٌ قس اٚزع عٓس اٱْػإ 
ايعكٌ ٚدعً٘ سذ١ باط١ٓ ٚضغ٫ٛڄ شاتٝاڄ، َكاسباڄ ٜػاعسٙ ؼي ض١ٜ٩ اٯٜات 

ؼي ْؿػ٘ َٚا سٛي٘، أٟ إ اهلل عع ٚدٌ ٜأتِٝٗ باٯٜات ؼي نٌ سري 
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ام يتٓعٖ٘ عٔ ايكبٝض ٚيًڀؿ٘ ٚععِٝ خكٛقاڄ ٚاْ٘ تعازي ٫ ٜهًـ سيا ٫ ٜط
. ؾهً٘ غبشاْ٘

 إ قٛشلِ ٖصا ٫ ٜعين عسّ ف٤ٞ اٯ١ٜ شلِ، ؾكس ٜكٌ ايؿ٤ٞ ازي
اٱْػإ ٖٚٛ َػتُط ؼي بٝإ اؿاد١ ايٝ٘، نُا تط٣ ؼي ايصٟ ٜسعٞ ايؿكط 

ٜسٍ بايس٫ي١  (٫ ٜعًُٕٛ)َع اْ٘ ضيتًو َ٪١ْٚ غٓت٘، ْٚعتِٗ ؼي اٯ١ٜ باِْٗ 
٣ ابڀاٍ زعٛاِٖ ٚؾٗازتِٗ ؼي ا٭َط ست٢ ع٢ً ايكٍٛ عصف اٱيتعا١َٝ عٌ

. اغيؿعٍٛ ب٘ ٚانُاضٙ
يٛ نإ ؼي : ٚشنط ايطاظٟ اغباباڄ يعسّ ادابتِٗ ازي ٖصٙ ايعٚا٥س، باْ٘

َعًّٛ اهلل تعازي اِْٗ ٜ٪َٕٓٛ عٓس اْعاٍ ٖصٙ اٯ١ٜ يؿعًٗا، ٚيهٓ٘ عًِ اْ٘ 
ضّ مل ٜؿعٌ شيو، ٚيصيو يٛ اعڀاِٖ َا غأيٛٙ غيا اظزازٚا ا٫ ؾاداڄ ؾ٬ ز

ْٛ  طقاٍ تعازي  ْٛ َػٍَُِ  َُّ ِ ١ُِْٙ ض١ًَْؽا  َقََّْؼُُْٙ ٌََٚ ٌََٚ

. (2)(1)ص َأقََّْؼُُْٙ ٌََزٌََّٛٛا َُُْٚ٘ ُِْؼِؽُضَْٛ 

٫ٚ زيٌٝ ع٢ً ٖصا ايتعًٌٝ ٚاْ٘ تعازي ٜعًِ بعٜاز٠ ؾادِٗ يٛ اعڀاِٖ 
ٜات اندل ٚاعِ، ٚيهٔ اٯٜات، ٚاٱزلاع غرل اضا٠٤ اٯٜات ٭ٕ ض١ٜ٩ اٯ

زّ قش١ ٖصا ايصّ ؼي اٯ١ٜ َتٛد٘ ايِٝٗ باِْٗ ٫ ٜعًُٕٛ، ػيا ٜعين ع
ٜات يهٌ ايٓاؽ، ٚ٭ٕ اٯٜات اـاق١ قس تهٕٛ َٔ ايكٍٛ َِٓٗ يهؿا١ٜ اٯ

. اٱؾا٤ ايصٟ ٫ ٜتٓاغب َع عَُٛات ايتهًٝـ
َٕؿٌُُِّٗ ِاالَّ ثَِمَعٍؼ ط إ عَُٛات قٛي٘ تعازي  ََِٚب ُٔ

ٜسٍ ع٢ً إ اٯٜات نُاڄ ٚنٝؿاڄ ٚظَاْاڄ َٚهاْاڄ ٫ تتِ ا٫  (3)ٍَ صََِْٚؼًُ 
ٚؾل اؿه١ُ اٱشل١ٝ اييت ٫ تتأثط با٭ٖٛا٤ ٚاٱقذلاسات ايكازض٠ عٔ 

دٌٗ، ٚظاٖط اٯ١ٜ إ خڀاب ايكا٥ًري ٚغ٪اشلِ َٛد٘ ازي ايٓيب قُس 
، صَأْٚ َرْؤِر١َٕب ط ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ بًشاظ قٝػ١ ايڀًب
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تؿبٝ٘ بري قٛشلِ ٚقٍٛ ايصٜٔ َٔ قبًِٗ، ػيا ٜسٍ ع٢ً دٗاز ايٓيب ٚيٌ
ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ َٚا نإ ٬ٜقٝ٘ َٔ ايعٓت ٚايًذاز، ٚنإٔ 

ايٓب٠ٛ َٓكب زْٟٝٛ حيطظ بطنا ايٓاؽ ٚاٱغتذاب١ غيڀايبِٗ اـاق١ ٚيٛ 
ؼي َٛنٛع ايٓب٠ٛ ٚاٯ١ٜ، نُا إ اٯ١ٜ ٫ تٓؿٞ اٱغتذاب١ شلِ ع٢ً مٛ 

. ط٬م ٚايكسض اغيتٝكٔ َٓٗا شّ ٖصا اٱقذلاح ٚتٛنٝس بڀ٬ْ٘اٱ
اْ٘ ادتُع ايٓاؽ عٓس ايٓيب قُس ق٢ً : ٚقس شنط ؼي آ١ٜ اْؿكام ايكُط

َا َٔ ْيب ا٫ ٚي٘ آ١ٜ ؾُا آٜتو ؼي ٖصٙ اي١ًًٝ؟ : اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٚقايٛا
إ إ ٜهٕٛ يو عٓس ضبو قسض، ؾأَط ايكُط : ؾكايٛا: ؾكاٍ ايصٟ تطٜسٕٚ

ٜا قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ : ٚقآٍٜكڀع قڀعتري، ؾٗبط ا٭َري ددل٥ٌٝ 
اْٞ أَطت نٌ ؾ٤ٞ بڀاعتو، : ٚغًِ إ اهلل ٜكط٥و ايػ٬ّ ٜٚكٍٛ يو

ؾطؾع ضأغ٘ ٚأَط ايكُط إ ٜٓكڀع قڀعتري ؾكاض قڀعتري، ؾػذس ايٓيب ق٢ً 
يٓاؽ اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ؾهطاڄ هلل تعازي، ٚقاٍ عٴس نُا نٓت ؾعاز ٚا

ٜٓعطٕٚ ازي شيو، ثِ اعطض انجطِٖ ٚقاٍ غشط ايكُط، َع إ اٱتؿام 
ست٢ َٔ ايػشط٠ ع٢ً إ ايػشط ٫ ٜ٪ثط ٫ٚ خيٌٝ ؼي ايػُاٜٚات ؾاْعٍ 

َِٚاْْ  * اْلَزَؽَثْذ اٌكَّبَػُخ َٚأْلَكَّ اٌَْمَّؽُ  طاهلل عع ٚدٌ 

  .(1)ص٠ََؽْٚا  ٠ًَخ ٠ُْؼِؽُضٛا ٠ََُٚمٌُٛٛا ِقسْؽٌة ُِكَْزِّؽٌّل 
ثسث ثالغٟ 

َٔ ايبسٜع سػٔ ايٓػل ٖٚٛ ا٫تٝإ بهًُات َتتايٝات َعڀٛؾات، 
ٚايذلابط بٝٓٗا ظاٖط َٛنٛعاڄ ٚق٫ُٛڄ َع اَهإ اغتك٬ٍ ٚاؾطاز نٌ 

طي١ً بايًؿغ ٚاغيع٢ٓ نُا ؼي تعسز ايٛدٛٙ ٚا٭قٛاٍ ؼي ٖصٙ اٯ١ٜ َع اؼاز 
. اغيٛنٛع، با٫ناؾ١ ازي ؼكٝل ايػا١ٜ ؼي شياّ اٯ١ٜ

ٚظا٥ؿِٗ ايؿطع١ٝ،  ٜعًُٕٛ ٫ٜٚؿكٕٗٛ شنطت اٯ١ٜ ايصٜٔ ٫ ؾكس
اغيعذع٠ اـاق١، ٖٚٞ اييت تتأيـ َٔ قػُري،  ٩اشلِٚؽقٛشلِ  ٚشنطت

٭١َ َجًِٗ قس تكسّ ظَاْٗا تًتكٞ َعِٗ ؼي غ٪اٍ  ثِ شنطت ق٫ٛڄ آخط
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اغيعذع٠ اـاق١ بِٗ، َع اٱقطاض ع٢ً عسّ اٱيتؿات إزي اغيعذعات 
. بٗا ا٭ْبٝا٤ ٚيعّٚ ايتسبط ؾٝٗا ايعا١َ اييت ٜأتٞ

ٚؾٝ٘ سذ١ عًِٝٗ ، ٚبٝإ يًكبض ايصاتٞ شلصا ايػ٪اٍ، َٚٔ ايذلابط ؼي 
اٯ١ٜ أْٗا دا٤ت غاشي١ تبڀٌ قٛشلِ ٚػعً٘ أَطاڄ ظا٥ساڄ بإٕ اٯٜات 

.  ٚايس٫٫ت ايباٖطات تؿهٌ اهلل عع ٚدٌ بٗا ع٢ً أًٖٗا
ْػٍََُّْٛ ِِثًَْ َوَػٌِهَ َلبَي اٌَِّػ٠َٓ الَ َٞ طقٛي٘ تعازي 

 صَلٌُِِْْٛٙ 
بهجط٠  ا٭ْبٝا٤ظاٖط اٯ١ٜ ٜتعًل بايصٜٔ قبٌ اٱغ٬ّ َٔ ايصٜٔ آشٚا 

بعهِٗ غيٛغ٢ عًٝ٘ ايػ٬ّ نُا ؼي قٍٛ ، ايػ٪اٍ ٚاٱؿاح ٚايذلزز 
، تط٣ غياشا دعٌ ايكطإٓ ن٬َِٗ ٖٛ اغيؿب٘ ب٘،  (1)صَأؼَِٔب  ََّ خََْٙؽحً ط

 :ؾٝ٘ َػا٥ٌ
٠ ع٢ً اِْٗ مل ٜكٛيٛا شيو َتابع١ ٚقانا٠ يٰخطٜٔ يس٫ٍا :ا٭ٚزي 

ٍ ع٢ً ٖصا ايكٍٛ بٝإ اؿاٍ ٚايتعًٌٝ ٖٚٛ تؿاب٘ ايكًٛب ٚيٝؼ ٜسٚ
 .اغيتابع١ ٚايتهطاض

ايٓيب ق٢ً  ساضبٛاقٍٛ ايصٟ تكسٚا يٲغ٬ّ ٚانطاض بٝإ  :ايجا١ْٝ 
ٚإ ن٬ّ اغيتكسَري َِٓٗ اقبض عسِٜ اٱعتباض  ،اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ

 .ٜؼ ي٘ َٔ اثطٍٚ
 .ٱْصاض ٚايتدٜٛـ ٚايتٛبٝذ ٚيٝهٕٛ َٓاغب١ يٲتعاظا :ايجايج١ 

بٝإ اٱؼاز ٚٚدٛٙ ايؿب٘ بري اٌٖ اؾشٛز ٚايه٬ي١ ٚإ  :ايطابع١ 
. تبآٜت ا٭ظ١َٓ ٚا٫َه١ٓ اييت ٚدسٚا ؾٝٗا

ٚضز ؼي ايكطإٓ ٚقؿاڄ  صاٌَِّػ٠َٓ الَ ٠َْؼٍََُّْٛ  طيؿغٚ
ْْ َأزَعٌة ِِْٓ اٌُّْلِْؽو١َِٓ َٚاِ طيًُؿطنري، قاٍ تعازي 

اقَْزدَبَؼنَ َ َؤخِْؽُٖ زَزَّٝ ٠َكََّْغ َوالَََ  َِّ ُثَّ َأْثٍِْغُٗ 
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َُٕٗ َغٌِهَ ثَِؤَُُّْٔٙ َلٌْٛة الَ ٠َْؼٍََُّْٛ  ، ٚيًُٓاؾكري (1)صَِْؤَِ
ََّٚللَِِّ اٌِْؼؿَُّح ٌََِٚؽقٌُِِٛٗ ٌٍَُِّْْٚئ١َِِِٕٓ ٌََِٚىَّ ط

َٕبِ ِم١َٓ الَ  ٌََِٚىَّ  ط، ٚع٢ً مٛ ا٫طياٍ (2)ص٠َْؼٍََُّْٛ اٌُّْ

. صَأْوثََؽ اٌَّبـِ الَ ٠َْؼٍََُّْٛ 

 صَرلَبَثَْٙذ ُلٍُُٛثُُْٙ طقٛي٘ تعازي 
: ٜڀًل ايكًب ع٢ً ث٬ث١ َعإ

ايًشِ ايكٓٛبطٟ شٚ ايتذٜٛـ، ٚاغيٛزع ؼي اؾاْب ا٭ٜػط َٔ  :ا٭ٍٚ
إ اييت ٜعطؾٗا ايكسض، ٖٚٛ أَرل اؾٛاضح، َٚٔ اٯٜات ؼي خًل اٱْؼ

ايٓاؽ طيٝعاڄ َٛنٛع١ٝ ايكًب ؼي زٚاّ سٝا٠ اٱْػإ ٚاْ٘ َٓبع ايطٚح، 
يٝهٕٛ شيو سذ١ عًِٝٗ ٚزع٠ٛ يٲضيإ َٚعطؾ١ ظٜـ ايسْٝا، ٚعسّ 

زاَت َتعًك١ باْتعاّ سطن١ ٖصا اؾع٤  اٱط٦ُٓإ ازي اؿٝا٠ ؾٝٗا َا
. اغيدكٛم َٔ ايبسٕ

عطف ايعكٌ باْ٘ غطٜع٠ ؼي ايكًب اْ٘ ايعكٌ ع٢ً قٍٛ، ؾُِٓٗ َٔ  :ايجاْٞ
. ًٜعَٗا ايعًِ بايهطٚضٜات عٓس غ١َ٬ آ٫تٗا، ٚإ نإ اغيؿٗٛض غ٬ؾ٘

يڀٝؿ١ ضبا١ْٝ ضٚسا١ْٝ، ٖٚٞ اغيعدل عٓٗا بايكًب تاض٠ ٚبايٓؿؼ  :ايجايح
تاض٠ ٚبايطٚح اخط٣، ٖٚٛ اغيسضى ايعامل ايعاضف ٚايٝ٘ ٜتٛد٘ اـڀاب، 

عًل ا٭عطاض با٭دػاّ، اٚ ٚإ قًت٘ بايكًب ايعهٟٛ ٜكاضب ت
. ا٭ٚقاف باغيٛقٛؾات، اٚ ايٛظٝؿ١ باٯ١ٜ

ٚأَا َا ؾطض ) ٚضز ؼي اؿسٜحٚؼي سسٜح ايؿطٚض ع٢ً اؾٛاضح 
. (اهلل ع٢ً ايكًب َٔ اٱضيإ ؾاٱقطاض ٚاغيعطؾ١ ٚايعكس ٚايطنا ٚايتػًِٝ

ٚاٯ١ٜ تكبٝض يؿعًِٗ ٚغ٪اشلِ ض١ٜ٩ اٯٜات باغتشهاض اٚد٘ ايؿب٘ 
أٟ ايصٜٔ غأيٛا ا٭ْبٝا٤ اٯٜات ٚاؿذر  ِٖٜٔ ايصٜٔ َٔ قبٌبِٝٓٗ ٚب
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اـاق١، ٚتسٍ اٯ١ٜ بايس٫ي١ اٱيتعا١َٝ ع٢ً اٱْصاض ٚاغيٛعع١ ٚايتصنرل سيا 
. ٫قاٙ اٌٖ ايعٓاز ٚايتعٓت َٔ ايعكاب ٚاـعٟ ٚاٱغت٦كاٍ

ايٓؿؼ بعس ف٦ٝ٘ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘  إ غ٪اشلِ اٯٜات تؿسٜس ع٢ً
ٕ ٚاٯٜات ايبٝٓات، ٚايسٚاّ عًٝ٘ ٜػبب غؿا٠ٚ ع٢ً ايبكرل٠ ٚغًِ بايكطآ

. ٜ٪زٟ ازي اؾٌٗ ٚايع٢ُٚ
 صَلْع َث١ََّّب ا٠َ٢بدِ ٌَِمٍَْٛ ٠ُِٛلَُْٕٛ طقٛي٘ تعازي 

اغيطاز إ ايكطإٓ ٚغرلٙ َٔ اٯٜات اييت دا٤ت َتتاي١ٝ قس ؾُٗٗا ٚٚعاٖا 
غتعساز يٲضيإ اغي٪َٕٓٛ َٚٔ اعذاظ اٯ١ٜ اْ٘ تعازي قٝض َ٪َٓري عٓسِٖ ا

ٚايٝكري نٞ ٜطٚا تًو اٯٜات، ؾأقشاب ايٓيب اٱنطّ قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ 
ٚآي٘ ٚغًِ اعسِٖ اهلل عع ٚدٌ يتًو اغيػ٪ٚي١ٝ اعسازاڄ بسْٝاڄ ْٚؿػٝاڄ 

، ٖٚٛ َٔ ٚاخ٬قٝاڄ بتأزٜب خام، ٚايٛاقع ٚايٛدسإ ٜؿٗسإ بصيو
. (1) صْد ٌٍَِّبِـ ُوُْٕزُْ ض١ََْؽ ُأٍَِّخ ُأضِْؽجَ طَكازٜل قٛي٘ تعازي

اْ٘ قس قهٞ ا٭َط ٜٚهؿٞ ؼي ض١ٜ٩  صَلْع َث١ََّّبطٚقٛي٘ تعازي
اٯٜات ٚا٫ْتؿاع َٓٗا َٛضز اؿاد١، ٚايكسض اغيتٝكٔ ِٖ اغي٪َٕٓٛ َڀًكاڄ، 

ٚاْٗا تسٍ ؼي َؿَٗٛٗا ع٢ً كاطب١ اغيؿطنري باِْٗ مل ٜٛؾكٛا يط١ٜ٩ اٯٜات 
يعٓاز، اٚ اْ٘ ًٜعَِٗ اقتؿا٤ اثط ٭ِْٗ ٫ ٜٛقٕٓٛ ٜٚبكٕٛ ع٢ً ايتؿهٝو ٚا

ٖ٪٤٫ اٚ ن٬ ا٭َطٜٔ َعاڄ ٖٚٛ ا٭قطب، ٚتعتدل ٖصٙ اٯ١ٜ تٛبٝداڄ شلِ ٚضزاڄ 
. ع٢ً غ٪اشلِ َٚا ؾٝ٘ َٔ ايًذاز ٚاـك١َٛ

ؾاٯ١ٜ َسح يًُػًُري ؼي ظَٔ ايٓعٍٚ َٚا بعسٙ، َٚازاَت ت٬ظَِٗ 
ِٖ اضباب  قؿ١ ايٝكري ؾِٗ اٌٖ ا٭ْكاف ٚاٱقطاض ٚاٱعذلاف باؿل،

اٱضيإ بآٜات ايٓب٠ٛ عًّٛ ٚابٛاب َٔ  ، نُا تذلؾض عٔايعكٍٛ ٚا٭يباب 
. اؿه١ُ ٚاغباب ايطؾاز

                                                           

. 110غٛض٠ آٍ عُطإ  (1)
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َٚٔ اعذاظٖا إ بٝإ اٯٜات دا٤ بًػ١ اغيانٞ ػيا ٜسٍ ع٢ً إ ا٭َط 
قس َه٢ ٚبكٞ اؿػاب ٚإ اٯٜات اغيتٝػط٠ ؾٝٗا ايهؿا١ٜ ؾُٔ اعذاظ اٯ١ٜ 

. ٚبكا٥٘اْٗا ؽدل عٔ خًٛز ايكطإٓ 
ٖٚٛ اَت٤٬ " مل ٜكػِ بري ايٓاؽ أقٌ َٔ ايٝكري:زٜحٚٚضز ؼي احل

اؾٛاضح ٚا٫ضنإ باٱضيإ ٚايتػًِٝ هلل تعازي، ٚايطنا بكها٥٘ ٚتؿٜٛض 
ا٭َط ايٝ٘، ٚعسّ ططٚ ايطٜب١ اٚ ايؿو ع٢ً ايٓؿؼ عٝح ٫ تذلزز ؼي قبٍٛ 

.  اٯ١ٜ بعس ظٗٛضٖا
لبػعح خع٠عح  ٟ ػٍُ اٌعؼا٠خ 

ايتعسز َٔ د١ٗ ايػٓس ؾاشا ٚضزت ْكٛم عسٜس٠ ؼي سهِ قس حيكٌ 
ز٫ي١ ٚاسس٠ ٚناْت تًو ايٓكٛم َػتؿٝه١ ٚنجرل٠  ٟاٚ َٛنٛع ش

ؾاْٗا تهٕٛ َتٛاتط٠ غٓساڄ ؾُٝهٔ إ تهٕٛ سذ١ ٚإ نإ نٌ ٚاسس َٓٗا 
قاقط ايػٓس َٔ غرل إ تكٌ ايٓٛب١ ازي الباضٖا بايؿٗط٠ خكٛقاڄ اشا مل 

  .(التواتر السندي)٠ شلا ْٚڀًل عًٝ٘ تهٔ ٖٓاى اسازٜح َعاضض
ٚؼي ٖصٙ ايكاعس٠ قٝا١ْ ٚتعاٖس ٭سازٜح ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ 

ٚا٭١ُ٥ عًِٝٗ ايػ٬ّ، ٚتػاِٖ ؼي سؿغ اغيهاَري ٚايكشاب١ ٚغًِ 
ٚاغيعاْٞ ايكسغ١ٝ اييت دا٤ت بٗا ايػ١ٓ َع ا٭خص بٓعط ا٫عتباض يعّٚ 

نٌ ٚاسس َٓٗا ؼي ا٫قٌ  عطض ٖصٙ ا٭سازٜح ع٢ً ايكطإٓ ٚإ نإ
َعطٚناڄ ع٢ً ايكطإٓ ٚمل ٜكٌ ازي اؾٛاَع ايؿك١ٝٗ اغيعتدل٠ ا٫ بعس 

. ٙ غٓساڄ ٚز٫ي١ؼيايتشكٝل ٚايتسقٝل ٚاَعإ ايٓعط 
ٖٚصٙ ايكاعس٠ تعڀٞ َٛنٛع١ٝ يًهِ ٚاعتباضاڄ يتعسز ططم ايػٓس ٚإ 

ظٟ نإ نٌ ٚاسس َٓٗا نعٝؿاڄ، ٚنإ نٌ ٚاسس َٓٗا جيدل اٯخط، ٌٖٚ ٜر
اثٓإ َٓٗا، ا٭ٚزي إ تطز ث٬ث١ اسازٜح اٚ انجط تٓعت بايهعـ ٚيهٓٗا 

. تتٓاٍٚ شات اغيٛنٛع ٚتجبت ي٘ سهُاڄ ٚاسساڄ
ٜٚذلؾض َٔ ٖصٙ ايكاعس٠ انطاّ يطداٍ غٓس نٌ سسٜح َٓ٘، ٚيهٔ 

٫، : ٌٖ ٜهؿٞ ٖصا ؼي تٛثٝل طيٝع ضدا٫ت تًو ا٫سازٜح، اؾٛاب
داٍ ٚبام ع٢ً ساي٘ ؼي اؾ١ًُ ا٫ إ ٭ٕ ْعتِٗ بايهعـ خام بعًِ ايط
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. ٜطز زيٌٝ آخط، ٚقس بٝٓاٙ ؼي ايبشح اـاضز ؼي ايؿك٘
باٱناؾ١ ازي أسازٜح ايعطض أٟ عطض اؿسٜح ع٢ً ايكطإٓ ٚعسّ 

ا٭خص سيا ٫ ٜٛاؾل ايكطإٓ َٓٗا ؾأْ٘ ظخطف، ٚٚضز ؼي أسازٜح ايعطض َا 
نعـ ؾكس ٖٛ خام باؿسٜح ايهعٝـ ايػٓس ٜٚتعًل بأز٢ْ َطاتب اٍ

َا دا٤ى ؼي : "دا٤ عٔ قُس بٔ َػًِ عٔ اٱَاّ ايكازم عًٝ٘ ايػ٬ّ
ضٚا١ٜ َٔ بط ٚؾادط ٜٛاؾل ايكطإٓ ؾدص ب٘، َٚا دا٤ى ؼي ضٚا١ٜ َٔ بط أٚ 

، ٚنأْ٘ َٔ باب اٱستٝاط ٚخؿ١ٝ ؾٛات "ؾادط خيايـ ايكطإٓ ؾ٬ تأخص ب٘
ْٕٛ ، ٚيبٝإ قاسكٝك١ أٚ سهِ بإُٖاٍ ٚإغكاط اؿسٜح بػبب ايهعـ

زا٥ِ ٖٚٛ إ اغيساض ع٢ً ايكطإٓ ٚؾٝ٘ ؾاٖس غًٛٙ َٔ ايتشطٜـ ٚايتبسٌٜ 
. ٚايتػٝرل

ٚؼي ايؿك٘ ٜعتُس اغيؿٗٛض اـدل ايهعٝـ ايػٓس اشا نإ فبٛضاڄ بعٌُ 
اغيؿٗٛض، أٟ اشا عٌُ اغيؿٗٛض باـدل ايهعٝـ غٓساڄ ؾٝعتدل ٖصا اؿسٜح 

 .س٦ٓٝص عٓس ا٭نجط ٚاغيؿٗٛض زي٬ٝڄ
 ***********
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ِأب َأْؼقَــٍَْٕبنَ ِثبٌْسَكِّ  طلٌٛٗ رؼبٌٝ

َثِلــ١ًؽا ََٚٔـِػ٠ًؽا َٚالَ ُركْئًُ َػْٓ َأْ سَبةِ 

 .119اٯ١ٜ  صاٌْدَس١ُِِ 
 

اإلػؽاة ٚاٌمؽاءح 

. (2)ع٢ً يؿغ اـدل ،(1)(٫ تػ٦ٌ)ايكطا٠٤ اغيؿٗٛض٠ ؼي 
ايتا٤  بؿتض (٫ تػأٍ)ٖٓا ْاؾ١ٝ ٫ عٌُ شلا ٚيٝػت ْا١ٖٝ، ٚقطأ ْاؾع  (٫)ٚ

 (3)"ٚابٔ عباؽٚضٟٚ شيو عٔ ابٞ دعؿط ايباقط "، ْا١ٖٝ: ٚاؾعّ، ٫ٚ
 . ايؿطا٤ ٚابٛ ايكاغِ ايبًدٞ ٙٚشنط

ؾعٌ : إ ٚازلٗا، اضغًٓاى: اْا صِأب َأْؼقَــٍَْٕبنَ طقٛي٘ تعازي 
: داض ٚفطٚض َتعًكإ سيشصٚف ساٍ ٚايتكسٜط: ٚؾاعٌ َٚؿعٍٛ ب٘، باؿل

. َتًبػاڄ ب٘
: ايٛاٚ اغت٦ٓاؾ١ٝ، ٫: ، ٫ٚ تػ٦ٌ(بؿرلاڄ)عڀـ ع٢ً : ْصٜطاڄ ساٍ،: بؿرلاڄ

. ْٚا٥ب ايؿاعٌ نُرل تكسٜطٙ اْت ،ؾعٌ َهاضع َبين يًُذٍٗٛ: ْاؾ١ٝ، تػ٦ٌ
َهاف إيٝ٘ : ، اؾشِٝداض ٚفطٚض َتعًكإ بتػ٦ٌ: عٔ أقشاب اؾشِٝ

. فطٚض
٣ ايصٟ ٜبؿط ايكّٛ باَط خرل اٚ ؾط َٚٓ٘ ايبؿاض٠ ٖٚٞ َا ٜعط: ٚايبؿرل

يًُبؿط با٭َط تط٣ َاشا اعڀ٢ ايٓيب َٔ ايكّٛ بؿاض٠، ٚاغتعُاي٘ يًدرل انجط، 
ؾ٬ٕ ًٜكاْٞ : اش إ اقً٘ َٔ اْبػاط بؿط٠ اٱْػإ عٓس ايػطٚض َٓ٘ قٛشلِ

. ببؿط أٟ بٛد٘ َٓبػط

                                                           

 .1/109عط ايعًّٛ )٫ٚ تػ٦ٌ، بهِ ايتا٤ ٚاي٬ّ،  (1)
 ؾع بٓكب ايتا٤ ٚدع٤ اي٬ّٚقطأ ْا (2)

. 1/196فُع ايبٝإ /ايڀدلغٞ (3) 
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أٟ بؿطٙ ؼي  ،(1) (بؿ#طٙ ؼي ٚدٗ٘ ٚسعْ٘ ؼي قًب٘: ٚؼي سسٜح قؿات اغي٪َٔ
ؼي قًب٘ َٔ خؿ#١ٝ اهلل ٚخٛؾاڄ َٔ اؿػاب  ٚدٗ٘ ؼبباڄ ازي ايٓاؽ ٚسعْ٘

ٚؼ٬ُڄ غيؿام ايسْٝا 
عًُ٘ : ْصضاڄ –بهػط ايصاٍ  –ٚايٓصٜط ٖٛ اغيٓصض ٜكاٍ ْصض بايؿ٤ٞ ٚبايعسٚ 

ٚايكشٝض إ ايٓصض ٖٛ اٱغ#ِ، ٚاٱْصاض اغيكسض : ؾشصضٙ، ٚقاٍ ابٔ َٓع#ٛض
ٌَُِٚىِّ  ِأََّّب َأَْٔذ ُِِٕػؼٌة  طخٛؾ٘ ٚسصٻضٙ ٚؼي ايتٓعٌٜ : ٚاْصضٙ

 .(2)ص َلٍَْٛ َ٘بظٍ 
 .(3)ايٓٸاضٴ ايؿسٜس٠ ايتٳأځدټر ٚا٫يتٹٗاب :ٚاؾشِٝ

 ٟ ق١بق ا٠٢بد 

دا٤ت ٖصٙ  اغيك٫ٛت ايباط١ً ٚأًٖٗا بعس إ بٝٓت اٯٜات ايػابك١ بًػ١ ايصّ
اٯ١ٜ يتبري َٛنٛع ايٓب٠ٛ ٚاغيساض اغيعتُس ايصٟ ٜطتهع عًٝ٘ َٓٗادٗا يتهٕٛ 

 .نٝؿ١ٝ َكابًتِٗ شلا نُا ؼي اٯ١ٜ ايتاي١َٝكس١َ يتٛبٝدِٗ ع٢ً 
ؼي غبٌٝ اهلل،  ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٚتبري اٯ١ٜ دٗاز ايٓيب قُس 

َٚٛادٗت٘ ٭ٌٖ اؾشٛز ٚقاضبت٘ يًه٬ي١ ٚايباطٌ ٚبًشاظ اٯ١ٜ ايتاي١ٝ ؾإ 
ازي َٛاق١ً ايسع٠ٛ ازي اهلل  ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ  ااٯ١ٜ تسعٛ ايٓيب قُس

يكٝاّ بٛظا٥ـ ايٓب٠ٛ، ٚتسعٛ اغيػًُري ازي عسّ اٱيتؿات ازي يػ١ اؾساٍ ٚا
. ٚايؿو

: ق١ً ٖصٙ اٯ١ٜ َع اٯٜات اجملاٚض٠ ع٢ً قػُري
ق١ً ٖصٙ اٯ١ٜ باٯٜات ايػابك١ ؾكس شنطت اٯ١ٜ ايػابك١ قبا٥ض قّٛ  :ا٭ٍٚ

ٜ٪شٕٚ ايٓيب قُساڄ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٚاغي٪َٓري باٱقطاض ع٢ً 
ٚايعٓاز، ٚغ٪اٍ احملاٍ، ٚدا٤ت ٖصٙ اٯ١ٜ يتُٓع أٟ نطض َٔ  ؾشٛزا

. عٓازِٖ ٖصا

                                                           

. 305-64عاض ا٭ْٛاض  (1)

. 7غٛض٠ ايطعس  (2)
. 1/184ايعري  (3)
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ْؿٛؽ اغي٪َٓري، ٚقس ايٓاؽ عٔ  يكس أضازٚا بعح ايؿو ٚايطٜب ؼي 
اٱغ٬ّ، ؾذا٤ت ٖصٙ اٯ١ٜ خڀاباڄ يًٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ، 

ٜػع٢ إيٝٗا أٌٖ  ٚتعهٝساڄ زلاٜٚاڄ يًُ٪َٓري ٚٚاق١ٝ َٔ اغيكاقس اـبٝج١ اييت
ايطٜب َٔ ؾطط تهًِٝ اهلل عع ٚدٌ شلِ أٚ ض٩ٜتِٗ اٯٜات ٚاغيعذعات اييت 

.  تأتٞ خاق١ شلِ
ٚإش دا٤ت اٯ١ٜ قبٌ ايػابك١ باٱخباض عٔ إٔ اهلل عع ٚدٌ ٖٛ َبتسع  

ايػُاٚات ٚا٭ضض، َٔ غرل َجاٍ حيتص٣، ٖٚٛ ايصٟ ٜٓؿطز بٓؿاش أَطٙ ع٢ً 
. مٛ اٱط٬م

٠ يتبري إٔ بعج١ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ َٔ دا٤ت ٖصٙ اٯٟ 
أَط اهلل عع ٚدٌ، ٚأْٗا ضظي١ بايٓاؽ،ٚؼي اٯ١ٜ َٛاغا٠ يًٓيب قُس ق٢ً اهلل 

عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٚإخباض عُا ًٜكاٙ أٌٖ اؾشٛز بٓبٛت٘ ايصٜٔ أقطٚا ع٢ً 
ٜٔ ايعٓاز ٚإؾذلطٛا ن٬ّ اهلل شلِ، ْٚعٍٚ اٯٜات عًِٝٗ، ٜٚؿٝس اؾُع ب

اٯٜتري ؼصٜط نٌ ايصٜٔ ٜعطنٕٛ عٔ ْب٠ٛ قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ 
. ٚجيعًٕٛ ايعٛا٥ل ٚاغيٛاْع زٕٚ إغ٬َِٗ بإٔ َكرلِٖ اـًٛز ؼي ايٓاض

ََٚلبٌُٛا ارَّطََػ  َُّ ًٌََٚعا طٚإش دا٤ قبٌ ث٬خ آٜات شّ ايصٜٔ  

قب ، دا٤ت ٖصٙ اٯ١ٜ يًعدط عٔ ٖصا ايكٍٛ، ٚايتدٜٛـ َٔ عٛاص
اٯخط١ٜٚ، ٚتٛنٝس بڀ٬ْ٘، ؾػٝس ايبؿط ٚقاسب ايهُا٫ت اٱْػا١ْٝ قُس 

ٚاغڀ١ بري اهلل ٚعبازٙ ٚاهلل  ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ إصيا ٖٛ ضغٍٛ َٔ عٓس
. ايكٍٛ بايٛيس١ٜ ْٛع عسا٠ٚ َع ايٓب٠ٛٚٚايتٓعٌٜ ايٓب٠ٛ  َباضن١ ٖٞ

تاي١ٝ باٱخباض عٔ ق١ً ٖصٙ اٯ١ٜ باٯٜات ايتاي١ٝ، دا٤ت اٯ١ٜ اٍ :ايجاْٞ
عسّ ضنا ايٝٗٛز ٚايٓكاض٣ عٔ ايٓيب ٚاغي٪َٓري إ٫ بإتاع ًَتِٗ، بُٝٓٗا 

تكتهٞ ٚظٝؿ١ ايٓاؽ تكسٜل ٚإتباع ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ، سيا 
. اهلل دا٤ ب٘ َٔ عٓس

٬ٜقٝ٘ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘  ٜٚؿٝس اؾُع بري ٖصٙ اٯٜات بٝإ َا
ا٭ش٣ َٔ َؿطنٞ قطٜـ َٚٔ أٌٖ ايهتاب ػئ سٛي٘، ؾهٌ ؾطٜل َٔ ٚغًِ 

عًٝ٘  ٜطٜس إتباع٘ ٚإدابت٘ ع٢ً غ٪اي٘ ٚؼكٝل ضغا٥ب٘، ٚايٓيب قُس ق٢ً اهلل
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دا٤ بٛظٝؿ١ ككٛق١ ٖٚٞ ايطغاي١ ٚايٓب٠ٛ ٚزع٠ٛ ايٓاؽ يٲغ٬ّ ٚآي٘ ٚغًِ 
. ع٢ً مٛ اؿكط ٚايتعٝري

ٌٖ ايهتاب غيا أْعٍ اهلل ٚاٱخباض ثِ دا٤ت اٯ١ٜ بعس ايتاي١ٝ يبٝإ ت٠ٚ٬ أ
بأِْٗ ٜؿكٕٗٛ ن٬ّ اهلل، ٚا٭قٌ ٖٛ َكابًتِٗ ايكطإٓ باٱضيإ ٚايتكسٜل، 
ٌٖٚ بعج١ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ اييت تصنطٖا ٖصٙ اٯ١ٜ َٔ 

َلْع َث١ََّّب ا٠َ٢بدِ ٌَِمٍَْٛ طاٯٜات اييت شنطتٗا خاشي١ اٯ١ٜ ايػابك١ 

اؾٛاب ْعِ ؾاْٗا آ١ٜ تتٛيس ٚتتؿطع عٓٗا آٜات غرل َتٓا١ٖٝ ، (1)ص٠ُِٛلَُْٕٛ 
بعسز آٜات ايكطإٓ َٚا ٜذلؾض عٓٗا َٔ ايدلاٖري ٚايس٫٫ت ايباٖطات اييت تسٍ 

ع٢ً قسم ْبٛت٘ ٚعسّ إْكڀاع ٖصا ايتؿطع إزي ّٜٛ ايكٝا١َ ؾؿٞ نٌ ّٜٛ  تڀٌ 
، ٜطٟ يًكطإٓ ايصاتٞ أٚ ايؼ ع٢ً قسم ْبٛت٘ غٛا٤ باٱعذاظ عًٝٓاآٜات تسٍ

. ٚػًٞ َكازٜل تًو اٯٜات
ايصٜٔ شنطتِٗ اٯ١ٜ ايػابك١  (ايصٜٔ ٜٛقٕٓٛ)ٚؼي ٖصٙ اٯ١ٜ بٝإ يًُطاز َٔ 

.  ايصٜٔ قسقٛا بطغاي١ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ّٚاْ٘
ػدبؾ ا٠٢خ ا

نًُات ؾاْٗا بٝٓت اقٌ ايٓب٠ٛ ٚايٛظٝؿ١  بهعَع إ اٯ١ٜ تتهٕٛ َٔ 
ضغاي١ ٚقسم ْب٠ٛ قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٚغاُٖت ؼي ايػُا١ٜٚ يٌ

ؾُٝا ٜتعًل بايصٜٔ أبٛا ، ايتدؿٝـ عٓ٘ ٚ ٙايعٌُ اغيطنب ؼي دٗازبٝإ تجبٝتٗا، ٚ
َٚٓ٘ ٍٖٛ ايعصاب ايصٟ ٜٓتعطِٖ، اش اْٗا  ،ا٫ اؾش#ٛز َٚٛنٛع ايتدؿٝـ

. ٚعٝس يًهاؾطٜٔ ػيا ٜعين نُٓاڄ اْٗا بؿاض٠ يًُ٪َٓري
١ٜ بتٓعٜ٘ َكاّ ايٓب٠ٛ ٚإ إقطاض ايهؿاض ع٢ً ايؿطى سا٤ بعس ٚدا٤ت اٯ 

إقا١َ اؿذ١ عًِٝٗ، َٚٔ إعذاظ اٯ١ٜ ْعتِٗ باِْٗ أقشاب اؾشِٝ َع إ 
. اؾشِٝ ٖٞ ْاض اٯخط٠

أؼقٍٕبن  ) ٠ّٚىٓ أْ رك١ّخ ٘ػٖ ا٠٢خ  ٠خ

ٌُٚ ٠ؽظ ٘ػا اٌٍفظ  ٟ اٌمؽ ْ اال  (ثبٌسك
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ِؽر١ٓ
(1)

ث١ٓ  ٠بد ٘ػٖ ا٠٢خ ِٓ  ، وّب اضز ذ

  .(ركئً)اٌمؽ ْ ثٍفظ 
ٚتتهُٔ اٯ١ٜ ايتشسٟ باٱخباض بإٔ ايٓيب قُساڄ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ 

ٚغًِ ضغٍٛ َٔ اهلل ٚيٝؼ َٔ تؿٛغض ؼي َٛانٝع َٚهاَري ٖصٙ ايطغاي١ 
بٌ ٖٞ َكٝس٠ بكبػ١ اؿل ؼي َاٖٝتٗا َٚهاَٝٓٗا ٚأسهاَٗا ٚنٝؿ١ٝ ٌَ يكٛي٘ 

. صَأْؼقٍََْٕبنَ ِثبٌْسَكِّ طتعازي
ٚمل ٜأتو اؿلٸ ايصٟ ٖٛ : َٚٔ اجملاظ ْكع اؿل ٚاؿل ْاقع، قاٍ ايٓابػ١

، يٝسٍ تعاقب ا٭ٜاّ ٚايػٓري ع٢ً قسم ضغاي١ ايٓيب قُس ق٢ً (2)(ْاقع
اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ باؿل ٚايكسم ٚتػًِٝ ايٓاؽ بكسقٗا ٚيعّٚ اٱْكٝاز 

 .٭سهاَٗا َٚا ؾٝٗا َٔ ايػٓٔ
ا٠٢خ قالذ 

ايعٓا٤ ٚاٱْؿػاٍ بايصٜٔ  ٚتسؾع عِٓٗ ضٚتٛفباغي٪َٓري اْٗا باب ضظي١ 
اغيػاعٞ مٛ َٔ ٜطد٢  ٚتسعٛ اٯ١ٜ يتٛدٝ٘اقطٚا ع٢ً ايعٓاز ٚايًذاز، 

اغ٬َ٘ ٜٚػتشل ايبؿاض٠ اييت تعين ؼي َهُْٛٗا اتباع ايٓيب قُس ق٢ً اهلل 
 .عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٚسػٔ اٱغ٬ّ

ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٚتهُٔ أٍٚ اٯ١ٜ اٱخباض اٱشلٞ بإٔ قُساڄ 
اهلل، ٚؾٝ٘ تجبٝت يٲضيإ ؼي قًٛب اغيػًُري، ٚسطب ع٢ً  ضغٍٛ َٔ عٓس

ايهؿط ٚايٓؿام، ٚزع٠ٛ يًٓاؽ طيٝعاڄ يًٌٓٗ َٔ خعا٥ٔ ايٓب٠ٛ، ٚإغتكباشلا 
. بايڀاع١ هلل ٚضغٛي٘

، (3)صََٚوَفٝ ِثبَّللَِّ ش١ًَِٙعاطيكس ؾٗس اهلل عع ٚدٌ يٓبٝ٘ بايطغاي١ 
ْتؿاع اغيػًُري َٔ ٖصٙ ايؿٗاز٠، ٚؼي قًض اؿسٜب١ٝ سُٝٓا ٱ ٚيٝؼ َٔ سس

ضنٞ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ إٔ ٜطدع ٚاغيػًُٕٛ ٫ٜٚسخًٕٛ 
ع٬ّ )َه١ يًعُط٠ إ٫ ؼي ايعاّ ايتايٞ، قاٍ بعض ايكشاب١ قبٌ ختِ ايكًض 

                                                           

.  24أْعط غٛض٠ ؾاطط (1) 
.  1/475أغاؽ ايب٬غ١  (2)
. 79غٛض٠ ايٓػا٤ (3) 
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ف أَطٙ، اهلل ٚضغٛي٘، ئ أخاٍ ، ؾكاٍ ايٓيب، أْا عبس(1)(٠ َٔ زٜٓٓاْٟعڀٞ ايسٕ
 ايطغاي١ ٚأْٗا ٫ مػيا ٜسٍ ع٢ً إٔ إتكاٍ ايٛسٞ َٔ َكازٟ (ٚئ ٜٴهٝٳٸعين

تٓشكط بٓعٍٚ اٯٜات، ٖٚصا اٱط٬م ؼي ايطغاي١ َٔ أغباب ايػ١َ٬ َٔ 
ايػ٪اٍ عٔ أقشاب اؾشِٝ يبصٍ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ 

  .ايٛغع ؼي ايتبًٝؼ ٚإقا١َ اؿذ١ ع٢ً ايهاؾطٜٔ
٠٢خ ِفَٙٛ ا

إ اهلل عع ٚدٌ ٜعًِ بايٓعاّ ا٭سػٔ، َٚا ٜكًض ايٓاؽ ٭َٛض 
ق٢ً زِٜٓٗ ٚزْٝاِٖ، ٚدا٤ت ٖصٙ اٯ١ٜ يٲخباض بإ بعج١ ايٓيب قُس 

خرل قض، ٚأَط ستُٞ ايٛقٛع غيا ؾٝ٘ َٔ ايطظي١ اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ 
 ٚايطأؾ١ بايٓاؽ ٚاهلل عع ٚدٌ ٫ ٜؿعٌ ا٫ اـرل َٚا ؾٝ٘ ايٓؿع ٚايك٬ح

. يًٓاؽ طيٝعاڄ
ايػابك١ ظٗٛض اغيك٫ٛت ايباط١ً، ٚأغباب ايه٬ي١، اٯ١ٜ ٚأنست  

ساد١ يًكها٤ عًٝٗا َٚٓع ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ؾذا٤ت ضغاي١ قُس 
ق٢ً اهلل عًٝ٘ إْتؿاضٖا بري ايٓاؽ، ػيا ٜسٍ ع٢ً إ دٗاز ايٓيب قُس 

اؽ ٚزض٤ ٚاغيػًُري َػتُط يٓؿط َؿاِٖٝ ايطظي١ بري ائٚآي٘ ٚغًِ 
. ايباطٌ، َٚٓع ايعًِ، ٚسح ايٓاؽ ع٢ً اٱغتعساز يعامل اٯخط٠

: ٚؼي اٯ١ٜ َػا٥ٌ 
ق٢ً اهلل عًٝ٘ إ اهلل عع ٚدٌ ٖٛ ايصٟ إختاض ايٓيب قُس  : ا٭ٍٚ

. يًطغاي١ ٚآي٘ ٚغًِ 
َٔ ا٭ْبٝا٤ َا ناْت ْبٛت٘ ازي أًٖ٘ اٚ قبًٝت٘ أٚ قطٜت٘، ٚدا٤ت  : ايجاْٞ

. عا١َ اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ق٢ًضغاي١ ايٓيب قُس 
ايػهٛت، ؾ٬بس  ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ يٝؼ يًٓيب قُس  :ايجايح

إٔ ٜكّٛ بتبًٝؼ ضغايت٘، ٚسيا إ اهلل  عع ٚدٌ ٖٛ ايصٟ أضغً٘ ؾاْ٘ 
. غبشاْ٘ ٜٗسٜ٘ ٚضيسٙ بأغباب ايتٛؾٝل ٭زا٤ ضغايت٘ ع٢ً أنٌُ ٚد٘
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 هلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ق٢ً اقٝست اٯ١ٜ بطغاي١ ايٓيب قُس  : ايطابع
ؾ٬ ٜأتٝٗا ايباطٌ، ٫ٚ ضيهٔ يًهؿاض ايٌٓٝ َٓٗا ٚايؿٛاٖس " باؿل"باْٗا 

ايتأضخي١ٝ ٚايٛاقع ايعًُٞ اغيتكٌ ٜ٪نس إعذاظ ايكطإٓ بكسم ٖصا ايكٝس 
. ايصٟ ٖٛ سطظ زلا١ٜٚ يٲغ٬ّ ٚاغيػًُري

تبعح اٯ١ٜ ايػه١ٓٝ ؼي قًٛب اغيػًُري، ٭ٕ ضغاي١ ايٓيب  :اـاَؼ
. تتهُٔ ايبؿاض٠ ٚايطظي١ ٭ٌٖ اٱضيإق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ز قِ

. ؼي اٯ١ٜ ٚعٝس ٚؽٜٛـ يًهؿاض : ايػازؽ
تٛنٝس ؾًػؿ١ ايٓب٠ٛ َٚا ؾٝٗا َٔ ايطأؾ١ بايٓاؽ عَُٛاڄ  : ايػابع

. شلساٜتِٗ يػبٌ ايك٬ح َٚٓعِٗ َٔ ايتُازٟ ؼي ايصْٛب ٚايػ٦ٝات
ق٢ً اهلل عًٝ٘ اّ ايٓيب قُس تسٍ اٯ١ٜ ؼي َؿَٗٛٗا ع٢ً قٞ : ايجأَ

بٛظا٥ـ ايٓب٠ٛ نا١ًَ، ٚإ بكا٤ ؾڀط َٔ ايٓاؽ ع٢ً ايهؿط  ٚآي٘ ٚغًِ 
ضظي١ بِٗ  ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٚايه٬ي١ سذ١ عًِٝٗ، ٚإ ْبٛت٘ 

ؼي ايسْبا ٚؾاٖس قسم عٔ ؽًؿِٗ عُا جيب عًِٝٗ َٔ اٱضيإ خكٛقاڄ 
ٚاغيعذعات اييت ت٪نس قسم  ٚإ ايٓيب قُساڄ دا٤ باٯٜات ايباٖطات،

. ْبٛت٘
ْعت ايهؿاض باِْٗ أقشاب اؾشِٝ ٚعُّٛ عسّ ايػ٪اٍ  :ايتاغع

٫ ٜػ٦ٌ عٔ ؽًؿِٗ  ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ عِٓٗ، أٟ إ ايٓيب قُساڄ 
عٔ اٱضيإ ٫ ؼي ايسْٝا ٫ٚ ؼي اٯخط٠ ٫ٚ تٓعٍ آ١ٜ ؼي ايكطإٓ تتهُٔ 

مل تطز اٯ١ٜ بًػ١ احملاغب١ غ٪اي٘ عِٓٗ ٚعٔ إقطاضِٖ ع٢ً ايهؿط ٚ
ٚؾٝ٘ إنطاّ " ٫ٚ تػ٦ٌ"ٚاٱغتؿٗاّ اٱْهاضٟ، بٌ دا٤ت بًػ١ ايػ٪اٍ 

ٚتٓعٜ٘ غيكاَ٘ َٔ أٌٖ ايعٓاز  ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِيًٓيب قُس 
. ٚاؾشٛز

َٚالَ ُركَْؤُي َػْٓ َأْ سَبةِ طٚحيتٌُ َؿّٗٛ قٛي٘ تعازي

: ، ٚدٖٛاڄ(1)صاٌْدَس١ُِِ 
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. عٔ اغي٪َٓريبٞ قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٜٴػٌ ائ :ا٭ٍٚ 
. ٜؿؿع ايٓيب قُس ق٢ً عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ يًُ٪َٓري ّٜٛ ايكٝا١َ :ايجاْٞ 

يٝؼ َٔ َؿّٗٛ ي١ٰٜ ٜتعًل باغي٪َٓري، ٚإٔ ايكسض اغيتٝكٔ َٔ  :ايجايح 
. َؿَٗٛٗا ٖٛ إٔ اجملطَري ٜب٩ٕٛ بصْٛبِٗ

ّ إٔ ٜأشٕ اهلل يٓبٝ٘ ٚايكشٝض ٖٛ ايجاْٞ ؾُٔ إنطاّ اهلل عع ٚدٌ ي٘
ضت إزر: ايهطِٜ بايؿؿاع١ ٭َت٘، ٚعٓ٘ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ

. (1) (ؾؿاعيت ٭ٌٖ ايهبا٥ط َٔ أَيت
ا٠٢خ ٌطف 

ْيب  ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ بسأت اٯ١ٜ باٱخباض اٱشلٞ بإ قُساڄ 
ضغٍٛ، ٚإ اهلل عع ٚدٌ اختاضٙ غيكاَات ايطغاي١ ًْٚٝ٘ َطاتب ايكطب 

. اغيؿاٖس٠ اؿهٛض١ٜ ٚ
ق٢ً اهلل عًٝ٘ َٚٔ ايًڀـ اٱشلٞ إدتُاع ايهسٜٔ ؼي ضغاي١ ايٓيب قُس 

ٖٚصا اٱدتُاع ضظي١ بايٓاؽ ؾٗٛ ايبؿرل ايصٟ ٜبؿط باؾ١ٓ  ٚآي٘ ٚغًِ 
ٚاغيػؿط٠، ٖٚٛ ايٓصٜط ايصٟ ٜٓصض ايهؿاض ٚاغيٓاؾكري بايعصاب ا٭يِٝ، ٖٚصا 

اؽ طيٝعاڄ، بإعتباض إ ايٓاؽ ّٜٛ اٱدتُاع َٔ خكا٥ل ايطغاي١ ايعا١َ ئً
ايكٝا١َ ع٢ً قػُري، يٝؼ َٔ قػِٝ ثايح شلُا، ؾأَا ؼي اؾ١ٓ ٚأَا ؼي ايٓاض، 
ٚنٌ َٔ ايبؿاض٠ ٚاٱْصاض يڀـ َػتكٌ، نُا إ اؾُع بُٝٓٗا يڀـ إناؼي 

بايٓاؽ ٭ْ٘ سح  ع٢ً اٱضيإ ٚزع٠ٛ يًؿٛظ باؾ١ٓ، ٚظدط عٔ ايهؿط، ٚؼصٜط 
. ا١ََٔ ايعصاب ّٜٛ ايكٞ

ٚنُا نإ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ؾكس بؿط ب٘ ا٭ْبٝا٤ 
. ٚيست٘ أَ٘ ضأت ْٛضاڄ أنا٤ ي٘ قكٛض ايؿاّايػابكٕٛ ٚسُٝٓا 

ٍ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ عٓ٘ زلعت ضغٛٚعٔ ايعطباض بٔ غاض١ٜ 
نِ عٔ شيو ، ٚأخدلإْٞ عبساهلل، ٚخامت ايٓبٝري، ٚأبٞ َٓذسٍ ؼي طٝٓت٘ :ٜكٍٛ

، ٚنصيو أَٗات ا زع٠ٛ أبٞ إبطاِٖٝ، ٚبؿاض٠ عٝػ٢، ٚض٩ٜا أَٞ اييت ضأتإٔ
ايٓبٝري ٜطٜٔ، ٚإٕ أّ ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ ضأت سري ٚنعت٘ ْٛضاڄ 

                                                           

. 13/463/تأضٜذ زَؿل (1)
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ٜا أٜٗا ايٓيب إْا أضغًٓاى ؾاٖساڄ َٚبؿطاڄ }ثِ ت٬ . أنا٤ت شلا قكٛض ايؿاّ
. (1)({َٓرلاڄ}إزي قٛي٘  {ْٚصٜطاڄ

اغيًك٢ ا٭ضض قبٌ ْؿذ ايطٚح ؾٝ٘ ٜٚكاٍ يًكتٌٝ اغيٓذسٍ ٖٛ ايڀطٜض 
.  َٓذسٍ

ا بضبد ا٠٢خ 

 ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ يكس دا٤ت اٯ١ٜ خڀاباڄ ؾدكٝاڄ يًٓيب قُس 
ٚأقٌ اـڀاب ايكطآْٞ ٖٛ ايعُّٛ ٚايؿٍُٛ ا٫ إ ٜسٍ زيٌٝ ع٢ً إضاز٠ 

 قُس اـكٛم، ٖٚصا ايسيٌٝ ظاٖط ؼي اغيكاّ ؾايطغاي١ ٚايٓب٠ٛ خاق١ بايٓيب
ؼي اغيكاّ ؾ٬ تؿٌُ اغيػًُري، ا٫ إ ٖصا ٫ ٜعين  ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ 

عسّ اضاز٠ اغيػًُري ؼي اٯ١ٜ ايهطضي١، بٌ اْٗا تبعح ؼي ْؿٛغِٗ ايعع ٚايؿدط 
ٚتسعِٖٛ يًجبات ؼي َٓاٖر اٱضيإ، ٚاغيٛاظب١ ع٢ً ايعبازات، ٚتعضع ؼي 

ٚتبري إ اٱغ٬ّ  عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ق٢ً اهلل ْؿٛغِٗ ايٝكري بكسم ْب٠ٛ قُس 
ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ غعٞ ٚعٌُ، ٚتتذ٢ً ؼي اٯ١ٜ ايعٓا١ٜ اٱشل١ٝ بايٓيب قُس 

ع٢ً ا٭ْبٝا٤ ب٘، ٚععِٝ َٓعيت٘ عٓس اهلل، َٚا ؾهً٘ اهلل عع ٚدٌ ٚغًِ
. ايػابكري ٜٚذلؾض َٓ٘ ايؿهٌ ع٢ً اغيػًُري ٚتػؿٞ ضظي١ اهلل شلِ

اٌ ٍخ ث١ٓ أٚي ٚ ضؽ ا٠٢خ 

إبتسأت اٯ١ٜ بهُرلاغيتهًِ اؾُع ايصٟ دا٤ ٱنطاّ َكاّ ايطبٛب١ٝ ٚزع٠ٛ 
ي٘ غبشاْ٘، ٖٚٛ ايصٟ خيتاض ٜٚبعح ايطغٌ بؿهٌ  ايٓاؽ يٲقطاض بايعبٛز١ٜ

َٓ٘ غبشاْ٘، ٚقس أْعِ ع٢ً ايٓاؽ طيٝعاڄ ببعج١ ْب٠ٛ قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ 
: ٚغًِ اضبع قؿات ٖٞ

هلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ضغٍٛ ْٚيب، ٚبري إٔ ايٓيب قُساڄ ق٢ً ا :ا٭ٚزي
. ايطغٍٛ ٚايٓيب عُّٛ ٚخكٛم َڀًل، ؾهٌ ضغٍٛ ٖٛ ْيب ٚيٝؼ ايعهؼ

إٔ ايٓيب قُساڄ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ بؿرل ٜأتٞ سيا ؾٝ٘ ايػبڀ١  :ايجا١ْٝ
ََٚثلِّْؽ اٌَِّػ٠َٓ طقاٍ تعازي ، ٚا٭َٔ ٚايػعاز٠ يًُ٪َٓري بٓبٛت٘ 

ُٕٛا ََٚػٍُِّٛا اٌنَّ  . (1) صاٌِسَبدِ َأَّ ٌَُُْٙ َخَّبدٍ  َِ
                                                           

. 8/177ايسض اغيٓجٛض  (1)
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َٔ ايٛظا٥ـ اؾٗاز١ٜ ايعع١ُٝ يٓب٠ٛ قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘  :ايجايج١
: ؾاْ٘ ع٢ً ٚدٛٙ ٙٚغًِ أْ٘ ْصٜط ٖٚصا اٱْصاض َع إؼاز َتعًل

قاٍ تعازي ، عاڄ َٔ ايه٬ي١ ٚايهؿط ٚايؿػٛم ٟإْصاض ايٓاؽ دِ :ا٭ٍٚ
ََّّٔب َأَٔب ٌَىُُْ َِٔػ٠ؽٌة ُلًْ ٠َبَأ٠َُّٙب اٌَّبـُ اِ ط

. (2)صُِج١ٌِة 
إْصاضاغيؿطنري ٚايهؿاض َٔ قاضب١ اٱغ٬ّ ٚاغيػًُري، ٚإٔ اهلل  :ايجاْٞ

. عٔ بٝه١ اٱغ٬ّ ٕ َػتعسٕٚ يًسؾاعٜٚبڀـ بِٗ،ٚاغيػًِ
تٓشكط إْصاضات ضغاي١ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ  ٫ :ايجايح

َٔ ايتككرل، ٚيتشصٜطِٖ َٔ اٱضتساز  بايهؿاض، بٌ تؿٌُ اغي٪َٓري أٜهاڄ
ٚإضتهاب ايهبا٥ط ٚاغيعاقٞ َڀًكاڄ ٚيبٝإ ؾهٌ اهلل عع ٚدٌ ؼي ٖساٜتِٗ 

ََِٚب َأَٔب طيٲضيإ، ْٚعاٖتِٗ َٔ ايصْٛب ٚايػ٦ٝات ٚؼي ايتٓعٌٜ 

. (3)صِاْْ َأَٔب ِاالَّ َِٔػ٠ؽٌة ُِج١ٌِة  *ِثطَبِؼِظ اٌُّْْئ١َِِِٕٓ 
ؾهٌ  آ١ٜ َٓ٘ تتهُٔ اٱْصاض ؼي َٓڀٛقٗا ايكطإٓ شات٘ ْصٜط،  :ايطابع

. َؿَٗٛٗاٚ
اٱْصاض َٔ بعصاب ّٜٛ ايكٝا١َ، ٚايتدٜٛـ َٔ اٱقا١َ ؼي دِٗٓ  :اـاَؼ

. اييت أعسٖا اهلل يًهاؾطٜٔ
َ جََؼَث  َُّ طقاٍ تعازي ، ٚايبؿاض٠ ٚاٱْصاض ٚظٝؿ١ ا٭ْبٝا٤ ٚاغيطغًري 

، ٚؼي اؾُع بري ايطغاي١ (4)صاٌَّج١ِّ١َِٓ ُِجَلِِّؽ٠َٓ َُِِٕٚػِؼ٠َٓ 
ٚاٱْصاض تٛنٝس بإٔ اٱْصاضات اييت ٜٛدٗٗا ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ 

ََِٚب طاهلل َٖٚٛٔ عَُٛات قٛي٘ تعازي  ٚغًِ يًهؿاض إصيا ٖٞ َٔ عٓس

                                                                                                                                                   

. 25غٛض٠ ايبكط٠ (1) 
. 49غٛض٠ اؿر (2) 
. 115-114غٛض٠ ايؿعطا٤ (3) 
.  213غٛض٠ايبكط٠ (4) 



 21ز /َعامل اٱضيإ  ################################################################ 257###

 

 ٠ُٛزَٝ *٠َِْٕطُك َػْٓ اٌََْٜٙٛ 
ٌة
، (1) صِاْْ َُ٘ٛ ِاالَّ َٚزْٟ

٠ َعاڄ ٱق٬ح ايٓؿٛؽ، ٖٚسا١ٜ ٚيتذتُع بؿاضات ٚإْصاضات ايكطإٓ ٚايػٔ
ايٓاؽ إزي غبٌ ايطؾاز، ٚإٔ ايصٟ خيدل عٓ٘ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ 

ٚغًِ َٔ عًّٛ ايػٝب ٚعامل اٯخط٠، َٚا ؾٝ٘ َٔ أٖٛاٍ اؿػاب إصيا ٖٛ سلٶ 
تؿهٌ اهلل عع ٚدٌ سات ايطغاي١ اييت فَٔ ض ٚقسم ٭ْ٘ ضؾش١

١َِّٓ طبٗا . (2)صَؼزًَّْخ ٌٍَِْؼبٌَ
ّ دا٤ت خاشي١ اٯ١ٜ سيٛاغا٠ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ خ

َٔ ايبؿاض٠ ٚاٱْصاض ٚإ  ؾٝٗا بأزا٤ ايطغاي١ َٚاقٝاَ٘ ٚاغي٪َٓري ٚاٱؾاض٠ إزي 
ٜس اؾُع بري فايهؿاض ؽًؿٛا عٔ ٚظا٥ؿِٗ ايؿطع١ٝ يعٓازِٖ ٚدشٛزِٖ، ٟٚ

٣ اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ أٍٚ ٚآخط اٯ١ٜ إٔ اهلل عع ٚدٌ ٖٛ ايصٟ أضغٌ قُساڄ قٌ
ؼي تبًٝؼ ضغايت٘، بأغباب اغيسز  ٙٚغًِ بايٓب٠ٛ، ٚأْ٘ ٜكًش٘ ٭زا٥ٗا ٜٚػاعس

ايؿعع  ْعٍٚ اغي٥٬ه١ َٔ ايػُا٤ يٓكطت٘ ٚاغي٪َٓري، ٚبعح ٚايٓكط٠، َٚٓٗا
ضؾع ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘  ٚعٔ إبٔ عباؽ ٚاـٛف ؼي قًٛب ايهاؾطٜٔ

ى ٖصٙ ايعكاب١، ؾًٔ تعبس ؼي ا٭ضض ٜا ضب إٕ تٌٗ)ٚآي٘ ٚغًِ ٜسٜ٘ ّٜٛ بسض
ؾأخص " خص قبه١ َٔ ايذلاب، ؾاضّ بٗا ؼي ٚدِٖٛٗ: "ؾكاٍ ي٘ ددلٌٜ". أبسا

قبه١ َٔ ايذلاب، ؾط٢َ بٗا ؼي ٚدِٖٛٗ، ؾُا َٔ اغيؿطنري أسس إ٫ أقاب 
ٟٸ .عٝٓٝ٘ َٚٓدطٜ٘ ٚؾُ٘ تطاب َٔ تًو ايكبه١، ؾٛيٛا َسبطٜٔ قاٍ : ٚقاٍ ايػټسٿ

أعڀين سكبا َٔ : ، ّٜٛ بسضٚغًِ يعًٞٚآي٘  عًٝ٘ ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل
. (3)(ا٭ضض

                                                           

. 4-3غٛض٠ ايٓذِ (1) 
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ْتؿط بًػ١ ايبؿاض٠ ٚاٱْصاض إبٌ  غٝـٚتبري اٯ١ٜ إٔ اٱغ٬ّ مل ٜٓتؿط باٍ
ٚإقا١َ اؿذ١ ع٢ً ايٓاؽ، ٚتٛايٞ اٯٜات ع٢ً ٜس ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ 

. ٚآي٘ ٚغًِ
أختتُت بايسؾاع عٓ٘ بايطغاي١ ٚ ي٘يكس إبتسأت اٯ١ٜ بايؿٗاز٠ ايػُا١ٜٚ 

ٚايدلا٠٤ َٔ ايكّٛ ايهاؾطٜٔ ٚاييت تسٍ ؼي َؿَٗٛٗا ع٢ً ايؿٗاز٠ ي٘ بأْ٘ أز٣ 
َع ٚظا٥ـ ايطغاي١ بأسػٔ ساٍ، ٜٚتذ٢ً بسخٍٛ ايٓاؽ اٱغ٬ّ أؾٛاداڄ 

ْعت أقشاب اؾشِٝ بايهؿط ٚايتهصٜب بآٜات اهلل، ٚمل ٜأت ايهؿط 
.  بعس ايتبًٝؼ ٚايعًِ باٯٜات ٚايتهصٜب إ٫

ٌزفك١ؽ اٌػارٟ ا

تتذ٢ً ؼي ٖصٙ اٯ١ٜ سكٝك١ عكا٥س١ٜ ٖٚٞ تعسز يػ١ اـڀاب بري اؾُع 
اغيداطب، ٚيػ١ ايػا٥ب ٚاـڀاب اـام يًٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ 

ٚغًِ ٚؾٝ٘ ؾاٖس ع٢ً َٓعيت٘ ايطؾٝع١ ٚتؿهًٝ٘ بتدكٝل ؾڀط َٔ خڀابات 
: ايكطإٓ ي٘ ٖٚصٙ اـڀابات ع٢ً أقػاّ

. خاق١ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ْيب قُسَا دا٤ يٌ :ا٭ٍٚ
. َا ٚضز ي٘ ٚيٮ١َ :ايجاْٞ

، نُا ؼي قٛي٘ اـڀابات اييت تأتٞ بٛاغڀ١ اغيػًُري :ايجايح
ُّ ِاَغا َطَّْمُزُْ اٌِّكَبَء طتعازي

٠َبَأ٠َُّٙب اٌَّجِٟ

. (1)صَ َطُِّمَُّٛ٘ ٌِِؼعَِّرَِّٙ ََٚأزُْ ٛا اٌِْؼعَّحَ 
. ٜطاز َٓ٘ اغيػًُٕٛ ٚايٓاؽ طيٝعاڄ اـڀاب ايصٟ :ايطابع

ٚنٌ قػِ  صِأَّب َأْؼقٍََْٕبنَ طَٚٓ٘ ٖصٙ اٯ١ٜ ايهطضي١ ٚقٛي٘ تعازي
َٔ ٖصٙ اـڀابات َ###سضغ١ ٚآ١ٜ ؼي اغيٛعع١ ٚإغتٓباط ا٭سهاّ ٚايػٓٔ، يكس 
أضاز اهلل عع ٚدٌ بكا٤ عكٝس٠ ايتٛسٝس ؼي ا٭ضض بٓب٠ٛ قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ 

: قت١ًُ يبكا٤ ع٢ً ٚدٛٙٚآي٘ ٚغًِ، ٖٚصا ا

                                                           

. 1غٛض٠ ايڀ٬م  (1)
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بري ٖصٙ ايػع١  اغيػتُط إتػاع ضقعت٘ ٚزٚيت٘، ٚايتٓاغب ايڀطزٟ :ا٭ٍٚ
. ٚبري تكازّ ا٭ٜاّ ٚايػٓري

. شات اؿهِ ٚايطؾع١ يعكٝس٠ ايتٛسٝسبكا٤  :ايجاْٞ
. ْككإ ضقع١ ايتٛسٝس َع تكازّ ا٭ٜاّ :ايجايح
ؾُط٠ تتػع ضقع١ ايتبأٜ ؼي أؾطاز ايعَإ ايڀٛي١ٝ، ٚا٭َكاض  :ايطابع

. اٱغ٬ّ، ٚأخط٣ ٫
ٚايكشٝض ٖٛ ا٭ٍٚ، ؾإ ضا١ٜ اٱغ٬ّ ؼي عًٛ ٚضؾع١، ٚزٚيت٘ ؼي إتػاع 

ٚدٌ ع٢ً ايٓاؽ، ٚباب شلساٜتِٗ يػبٌ ايك٬ح  ٖٚٛ، َٔ ؾهٌ اهلل عع
. ٚايطؾاز ٚسذ١ عًِٝٗ

ٚإٕ نإ خڀاباڄ يًٓيب قُس ق٢ً  صِأَّب َأْؼقٍََْٕبنَ طٚقٛي٘ تعازي  
ٚآي٘ ٚغًِ إ٫ أْ٘ َٛد٘ يًُػًُري ٚايٓاؽ طيٝعاڄ، إش ٜعٜس َٔ إضيإ اهلل عًٝ٘ 

اغيػًُري، ٜٚجبت أقساَِٗ،ٖٚٛ باعح يؿعٌ ايكاؿات، ٚغبب يٲعطاض 
عٔ أٌٖ ايؿو ٚايطٜب، أَا بايٓػب١ يػرل اغيػًُري ؾإ اٯ١ٜ سذ١ عًِٝٗ، 

: قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ َٔ ٚدٛٙ ٚزع٠ٛ يًتكسٜل بٓب٠ٛ
. إْ٘ ضغٍٛ َٔ عٓس اهلل :ا٭ٍٚ
. ْعٍٚ ايكطإٓ َعذع٠ ي٘ :ايجاْٞ

. بعج١ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ساد١ يًٓاؽ :ايجايح
بٝإ ٚظا٥ـ ضغاي١ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ، ٚأْ٘  :ايطابع

. دا٤ بايبؿاض٠ ٭ٌٖ اٱضيإ، ٚاٱْصاض ٚايتدٜٛـ يًهؿاض ٚايعاغيري
إَها٤ يػ١ٓ ايٓيب قُس ق٢ً  صَثِل١ًؽا ََِٚٔػ٠ًؽاطٚؼي قٛي٘ تعازي 

اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ، ٚإخباض عٔ قسق٘ ؾُٝا ٜكٍٛ عٔ عًّٛ ٚأخباض ّٜٛ 
ايكٝا١َ، ٚزع٠ٛ يًُػًُري يهبط غٓت٘، ٚإؽاش َا ؾٝٗا َٔ ايبؿاضات 

ٚاٱْصاضات َسضغ١ ؼي اغيٛعع١، ٚنٝا٤ ؼي ايػعٞ ٚإنتٓاظ ايكاؿات، ٚسطظ 
. غ٦ٝات ٚأغباب اشلًهاتيًٛقا١ٜ َٔ اٍ
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ع٢ً  صَٚالَ ُركَْؤُي َػْٓ َأْ سَبةِ اٌْدَس١ُِِ طٚتسٍ خاشي١ اٯ١ٜ 
َٛنٛع١ٝ ايبؿاض٠ ٚاٱْصاض ؼي إقا١َ اؿذ١ ع٢ً ايصٜٔ ٜتدًؿٕٛ عٔ اٱضيإ، 

. ٜٚكطٕٚ ع٢ً ايهؿط ٚاؾشٛز
ٚدا٤ت بعج١ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ بعس غ٪اٍ إبطاِٖٝ 

، بإٔ جيعٌ اهلل اٱَا١َ ؼي شضٜت٘، ٚإٔ ٜبعح ؼي ا٭َٝري ضغ٫ٛڄ  عًٝ٘ ايػ٬ّ
َؼثََّٕب َٚاْثَؼْث ِ ١ُِْٙ َؼقُٛالً ُُِِْْٕٙ ٠َْزٍُٛ طقاٍ تعازي 

. (1)صَػ١ٍَُِْْٙ  ٠َبِرهَ 

ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ أْٗا دا٤ت يًٓاؽ َٚٔ اٯٜات ؼي ْب٠ٛ قُس 
ََٚأْؼقٍََْٕبنَ ٌٍَِّبـِ طعا١َ ٚيٝؼ ٭١َ أٚ طا٥ؿ١ ككٛق١ قاٍ تعازي 

قسم ٚخرل قض ٚنتاب  ايكطإٓ باْ٘ اؿل بأعتباض أْ٘ ٚقؿت، ٚ(2) صَؼقُٛالً 
ٜس ايتشطٜـ، َٚٔ  ٜ٘تكٌ إٍ ٜأتٝ٘ ايباطٌ، ٫ٚ اهلل ٫ ٚنتاب ْاظٍ َٔ عٓس

اؿ٬ٍ ٚاؿطاّ ٚايؿطٜع١ اغيتها١ًَ اييت دا٤ بٗا ايٓيب قُس ق٢ً  اؿل أسهاّ
اهلل، َٚٓ٘ ا٭َط ايػُاٟٚ بڀاع١ اهلل  بٝٓ٘ َٔ سسٚزاهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ َٚا 

. ٚضغٛي٘، ٚإتٝإ ايؿطا٥ض، ٚايٛعس ٚايٛعٝس ٚأْبا٤ عامل ايػٝب ٚايّٝٛ اٯخط
ٚقـ ضغٛي٘ ايهطِٜ بأْ٘ بؿرل ْٚصٜط نٞ  َٙٚٔ ضظي١ اهلل عع ٚدٌ إٔ

. ٜتًك٢ ايٓاؽ ايبؿاضات ٚاٱْصاضات بايكبٍٛ ٚايطنا
َس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ع٢ً يػإ يكس دا٤ت ايبؿاضات بايٓيب َض

َُِٚجَلًِّؽا ِثَؽقٍُٛي طا٭ْبٝا٤ ايػابكري نُا ؼي ايتٓعٌٜ سها١ٜ عٔ عٝػ٢ 

ب٘ َكس١َ  ، يتهٕٛ ايبؿاض٠(3)ص٠َْؤِرٟ ِِْٓ َثْؼِعٞ اقُُّْٗ َأزَّْعُ 
يتكسٜل ايٓاؽ سيا ٜأتٞ ب٘ َٔ ايبؿاضات ٚنُا ٜأتٞ بؿاضات ايٓيب قُس ق٢ً 

                                                           

. 129غٛض٠ ايبكط٠ (1) 
.  79غٛض٠ ايٓػا٤ (2) 
. 6غٛض٠ ايكـ (3) 
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ٚغًِ باـرل ٚايٛعس باؾ١ٓ ٭ٌٖ اٱضيإ ٚايتك٣ٛ، ؾاْٗا تأتٞ  اهلل عًٝ٘ ٚآي٘
. (1) (ٚايتبؿرل ٜهٕٛ باـرل ٚايؿط: قاٍ إبٔ غٝسٙ)ٱْصاض ايهؿاض 

َٚٔ ايؿٛاٖس ع٢ً إٔ ضغاي١ قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ يًٓاؽ 
ٚايبؿط٣  ،طيٝعاڄ، فٝ٪ٙ بايبؿاض٠ باغيع٢ٓ اؿػٔ ٚايٛعس ايهطِٜ يًُ٪َٓري

َٕبِ ِم١َٓ ِثَؤَّ طاب يًهؿاض ٚاغيٓاؾكري قاٍ تعازي بايعص َثلِّْؽ اٌُّْ

، ٚحيتٌُ إْتؿاع ايهؿاض ٚاغيٓاؾكري َٔ (2)صٌَُُْٙ َػَػاًثب َأ١ًٌِّب
: ايبؿاض٠ ع٢ً ٚدٛٙ

. ايبؿط٣ باؾ١ٓ ٚاغيػؿط٠ ٭ٌٖ اٱضيإ :ا٭ٍٚ
. ايبؿاض٠ بايعصاب ا٭يِٝ ٭ٌٖ ايهؿط ٚايٓؿام :ايجاْٞ

. ا٭عِ ٚاٱْتؿاع َٔ ايبؿاضات نًٗا اغيع٢ٓ :ايجايح
 ٚاٱْصاض بايعصاب تكٌ إزي ٜض ٖٛ ايجايح، ؾإ ايبؿاضات باـرلٚايكض

 ايٓاؽ طيٝعاڄ، ٚيهٔ ايهؿاض ٜكطٕٚ ع٢ً اؾشٛز ٚايعٓاز، َٚع إقطاضِٖ
ؾإ ايذلغٝب باٱضيإ ٚايبؿاض٠ بجٛاب٘ تأتٞ إيِٝٗ بايكطإٓ ٚايػ١ٓ ٚت٠ٚ٬ 

. باغيعطٚف ِْٚٗٝٗ عٔ اغيٓهط اغيػًُري يًكطإٓ، ٚأَطِٖ
ٚاٯٜات ايه١ْٝٛ اييت تًض ع٢ً ايهؿاض باٱضيإ ؾكس تؿهٌ اهلل عع ٚدٌ 

اغيػًُٕٛ  ٚدعٌ ايٓيب قُساڄ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ بؿرلاڄ ْٚصٜطاڄ يٝكّٛ
. باٱقتسا٤ ب٘ ؼي غٓت٘ ٚايتٓعِ بايبؿاضات، ٚإب٬ؽ ايٓاؽ اٱْصاضات

تعط ايهؿاض َٔ ايعكاب، ٚعسّ غ٪اٍ ايٓيب ثِ دا٤ت خاشي١ اٯ١ٜ سيا ٜٔ
ضغايت٘، ٚأقاّ  قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ عِٓٗ ٚؾٝ٘ ؾاٖس بأْ٘ بًؼ

ٕ ايٓيب قُساڄ ق٢ً ّٜٛ ايكٝا١َ بأ اٱزعا٤ اؿذ١ ع٢ً ايٓاؽ، ٚيٝؼ يًهؿاض
اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ أضغٌ إزي ايٓاؽ ناؾ١ ٚيهٓ٘ مل ٜبؿطِٖ باؾ١ٓ ٚمل 

. ضٜٓصضِٖ َٔ ايٓا

                                                           

. 4/61يػإ ايعطب(1) 
. 138غٛض٠ ايٓػا٤(2) 
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تكع ٭ٕ ايتبًٝؼ ٚقٌ إزي ايهؿاض، باٱناؾ١ إزي إٔ  ؾُجٌ ٖصٙ ايسع٣ٛ ٫ 
اٯٜات ايه١ْٝٛ، َٚٔ شات اٱْػإ إش  بٛاغڀ١زعٛتِٗ يٲضيإ تأتٞ أٜهاڄ 

دعٌ اهلل عع ٚدٌ عٓسٙ ايعكٌ ضغ٫ٛڄ باطٓٝاڄ، ٚدا٤ت اٯٜات بتعٝري 
ٚا َٚاٌَِّػ٠َٓ َوَفُؽٚا ََٚوػَّةُ طقاٍ تعازي  ،أقشاب اؾشِٝ

. (1)صِثآ٠َبِرَٕب ُأٌَِْٚئهَ َأْ سَبُة اٌْدَس١ُِِ 
ِٓ غب٠بد ا٠٢خ 

ٚأْٗا آ١ٜ َٔ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ت٪نس اٯ١ٜ قسم ْب٠ٛ قُس 
عٓس اهلل يًعاغيري طيٝعاڄ، ٚتبري ضظي١ اهلل عع ٚدٌ بايٓاؽ عَُٛاڄ ٖٚٞ 

 ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘٭ٕ ضغاي١ ايٓيب قُس " ايطظئ"َكازٜل قؿ١ 
. ضظي١ بايٓاؽ ٚٚغ١ًٝ زلا١ٜٚ يًٗسا١ٜ ٚغًِ 

، ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِٚتبعح اٯ١ٜ ايػه١ٓٝ ؼي قًب ايٓيب قُس 
ٚاغيػًُري ٚتتهُٔ ؾهض أٌٖ ايباطٌ، ٭ٕ ايباطٌ ٫ ٜػتڀٝع َعاضن١ 
اؿل ٚايطغاي١ ايػُا١ٜٚ، ٚتبري اٯ١ٜ ايؿكٌ بري أٌٖ اٱضيإ ٚايهؿاض، 

غيري ٚبصٍ ايٛغع يتؿكِٗ ؼي ايسٜٔ، ٚإضؾازِٖ ٚتسعٛ ازي ايعٓا١ٜ باغيؼ
ازي َػا٥ٌ اؿ٬ٍ ٚاؿطاّ ٚإعاْتِٗ ٚؼح اٯ١ٜ ع٢ً قٝاّ اغيػًُري 
با٭َط باغيعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ اغيٓهط، ٚاٱعتكاّ باهلل عع ٚدٌ ْٚبص 

ق٢ً اهلل عًٝ٘ ايؿطق١، يصا دا٤ زعا٤ اغيػًُري ٭َت٘ ٚٚضز إ ايٓيب قُساڄ 
. (2)"أَيت، أَيت"ايكٝا١َ  ٜكٍٛ ّٜٛٚآي٘ ٚغًِ 

ض اٯ١ٜ ٚثٝك١ زلا١ٜٚ ٚسطب ع٢ً اٌٖ اؾشٛز ٚايصٜٔ حياٚيٕٛ ْـ
 تعازي ٚعس نطِٜ يعٗٛض اٱغ٬ّ ايؿو ٚايطٜب، ْٚػب١ ايطغاي١ ازي اهلل

ٚاع٬ٕ ن١ًُ اؿل ٚاغيسز ايػٝيب يًُػًُري، ٚيتهٕٛ ضغايت٘ ٖس٣ 
ايٓكط ٚاخباض عٔ  يًُػًُري ٚٚعٝساڄ ٚؽٜٛؿاڄ يًهاؾطٜٔ، ؾاٯ١ٜ بؿاض٠

اغتسا١َ ايعٕٛ اٱشلٞ يًُػًُري ؾٗٞ عع شلِ، ٚخٝب١ يًهاؾطٜٔ ٚاْصاض 
غئ ٜهؿط بطغايت٘ ٚٚعٝس بإ ايٓاض َجٛاٙ، ٚؼي اٯ١ٜ تٓبٝ٘ ازي عسّ 

                                                           

. 10غٛض٠ اغيا٥س٠ (1) 
. 4/16ايسض اغيٓجٛض  (2)
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اٱْؿػاٍ باٌٖ ايه٬ي١ ٚيعّٚ ايتٛد٘ يٓؿط اٱغ٬ّ ٚدصب عا١َ ايٓاؽ 
. ٚشيهري اسهاّ اٱغ٬ّ َٔ قًٛب ايٓاؽ

اٌزفك١ؽ 

 صِأَّب َأْؼقٍََْٕبنَ طٙ تعازي قٍٛ
شيجٌ اٯ١ٜ سكٝك١ زلا١ٜٚ ضاغد١ ٚثابت١ دا٤ت غيٛاد١ٗ عٓاز اٌٖ ايباطٌ 

ٚتطززِٖ ؼي قبٍٛ اؿل ٚاثاض٠ ا٭غباب ـًل ايؿبٗات َٚٓع ايٓاؽ َٔ 
ايسخٍٛ ؼي اٱغ٬ّ، ؾهاْت غ٬ساڄ اسذلاظٜاڄ ٚعْٛاڄ شاتٝاڄ َٚسزاڄ زلاٜٚاڄ، 

ْري ٚزع٠ٛ يٲعطاض عٔ ٖ٪٤٫ ايهؿاض ايصٜٔ اؽصٚا ٚؾٝٗا تجبٝت يكً#ٛب اغي٪ّ
. قٝؼ ايتؿهٝو ٚاقذلاح اغيعذعات َٓٗذاڄ ٚغًٛناڄ غيٛاد١ٗ اٱغ٬ّ

ٚسيا إ َػرل٠ اٱغ٬ّ ٫ تتٛقـ ٫ٚ ٜٓشكط اثطٖا ٚتأثرلٖا بٗ٪٤٫ بٌ ٖٞ 
ضغاي١ يًٓاؽ طيٝعاڄ ٚقس اغتٓؿصت اؿذ١ ؼي اْصاضِٖ ٚٚعٝسِٖ ٚاقبض 

 ص ِأَّب َأْؼقٍََْٕبنَ  طيٲنطاض باغيػًُري ؾكٛي٘ تعازي  اٱقػا٤ شلِ غبباڄ
. أٟ ٫ تًتؿت ازي ٖ٪٤٫ ٜٚهؿٝو إ اهلل عع ٚدٌ ؾاٖس ع٢ً قسم ضغايتو

ٚظاٖ#ط اٯ١ٜ ٜسعٛ ازي زضاغ#١ َكاضْ#١ بري ايٓيب قُس ق#٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ 
ٚغًِ َٚٛغ٢ عًٝ٘ ايػ٬ّ، ؾُٛغ٢ اغتُع ٱقذلاساتِٗ ٚنجط٠ غ٪اشلِ 

ٜات ٚغأٍ اهلل عع ٚدٌ عٓٗا نُا ؼي آٜات ٚؾٛاٖس َٔ ايكطإٓ، ٚايٓيب اٯ
ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ عكُ٘ اهلل عع ٚدٌ َٔ نجط٠ اٱق#ػا٤ شلِ 

ٚغ##٪اٍ اهلل عع ٚدٌ بتًبٝ#١ اقذلاساتِٗ سيا تته#ُٓ٘ اٯٜ#١ َٔ اْؿ#ا٤ بكٝػ١ 
. اـدل ٚاعتصاض ٚيڀـ، ٖٚصا َٔ اعذاظ ٖصٙ اٯ١ٜ

ع٠ٛ يًٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ع٢ً ادتٓاب ٚيعٌ ؾٝٗا ز
ٖصا اٱدتٓاب يٝػت ْؿػ١ٝ بٌ ٖٛ َكس١َ أغباب اٱغتذاب١ يتًو ا٭غ١ً٦ ٚ

٭زا٥٘ يطغايت٘ ٚتٛدٗ٘ ازي ايٓاؽ طيٝعاڄ بعس إ قاَت اؿذ١ عًِٝٗ بهجط٠ 
ٚعسّ اغتجُاضِٖ يصيو ايػ٪اٍ أٚ اْتؿاعِٗ َٓ٘ ٭ْ٘ ٜ٪زٟ غ٪اشلِ غيٛغ٢ 

. اقاڄ ٚبايٓتٝذ١ ازي اٱضيإ بطغاي١ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِاْڀب
ٚايػ١ٓ ايٓب١ٜٛ ؼي بسا١ٜ ايسع٠ٛ خرل ؾاٖس ؾكس ساضبت قطٜـ ايطغٍٛ 

ا٭نطّ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٚمل ٜٓؿػٌ ط٬ٜٛڄ سيداطب١ ٚزع٠ٛ 
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ٕ ّ غٔ ساشلِ ٚؾأِْٗاؿذ١ عًِٝٗ حلٚاغتعڀاف ععُا٤ قطٜـ يٲغ٬ّ َع 
اغيٓعي١ اٱدتُاع١ٝ ٚايػٝاغ١ٝ ٚايتأثرل ؼي ايكبا٥ٌ ايعطب١ٝ بٌ َٚا شلِ َٔ غڀ٠ٛ 
عا٢ْ َٔ آثاضٖا ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ْؿػ#٘ ٚاغيػًُٕٛ ا٭ٚا٥ٌ ؾًِ 

ٌٸ ٖا بِٗ َهٝع١ يًٛقت ٜتٛقـ ْؿط اٱغ٬ّ عًِٝٗ إ سكط ايسع٠ٛ أٚ د
. ٚفاظؾ١ ظٗٛز اٌٖ اٱضيإ

 تعازي اهلل زي اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ نإ ٜتكطف بٛسٞ َٔٚسيا إ ايٓيب م
ؾكس ٖاد#ط ازي اغيس١ٜٓ ٚقبًٗا ازي ايڀا٥ـ ٚنإ ٜتك#ٌ بكبا٥ٌ ايعطب ٚٚؾٛزِٖ 

ؼي اغيٛغِ، ٚؾع٬ڄ اقبض اٱغ٬ّ قٜٛاڄ َٔ غرل قطٜـ ضغِ ؾس٠ قاضبتٗا ي٘، 
يؿتض ٚنتب ايػ#رل٠ ٚايتأضٜذ تبري إ بعض غازاتٗ#ِ مل ٜػًُٛا ا٫ عاّ ا

ٚبعس إ ؾتض ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ َه١ َٓتك#طاڄ، ٚيٛ ٚظؿت 
ايسضاغ#ات اؾػطاؾ١ٝ ٚايبعس اغيهاْٞ بري َه١ ٚاغيس١ٜٓ ٚايصٟ ٜبًؼ مٛ اضبعُا١٥ 

َٚا ؾٝ٘ َٔ اغيؿام ٚاغيداطط ٚاعتُاز  اشلذط٠ ٚغتري نًَٝٛذلاڄ ٚٚعٛض٠ ططٜل
َٔ َهاَري اؾٗاز ٚايكدل ايطاس١ً ٚغ١ًٝ يًٓكٌ ٭زضنت َا ؼي اشلذط٠ 

. ٚز٫يتٗا ع٢ً اٱضيإ، ٚنصا بايٓػب١ غيٛنٛع اشلذط٠ ازي ايڀا٥ـ
اْٗا َسضغ١ ايكطإٓ ٚايٓب٠ٛ َتذػس٠ بايػ١ٓ ؾكس ٫ ػس ايسع٠ٛ اشْاڄ قاغ١ٝ 
عٓس َٔ اعتازٚا ع٢ً اؾهاض ٚعازات َع١ٓٝ ٚاخصتِٗ ايعع٠ ٚايهدلٜا٤ َٔ إ 

نٝاْاتِٗ اييت اْؿ٦ت بكٛاعس ا٭ؾهاض ٜػتذٝبٛا يًسٜٔ اؾسٜس ٚزع٠ٛ تٗسز 
اغيتعاضؾ١ ايػا٥س٠ ٚاضتهعت ع٢ً َؿاِٖٝ غاشد١ قٛضٖا ايه٬ي١، ٚإ َػأي١ 
ا٭ؾهٌ ٚا٭سػٔ ٚنطٚض٠ تطى ا٭غٛأ ٫ تڀطأ ع٢ً باشلِ ٚمل جيعًٖٛا ؼي 

َعذِ اؾهاضِٖ، ُِٖٗ إ حياؾعٛا ع٢ً َا ِٖ عًٝ٘ َٚا ٚضثٛٙ َٔ آبا٥ِٗ 
اٱْڀباقٞ إ ٜكابٌ ٖ٪٤٫ ايهؿاض ايسٜٔ اؾسٜس  ؾهإ َٔ ايڀبٝعٞ ا٭َط

ايتكطٜض بايطؾض ٚاؾشٛز ٚيهٓ٘ ٜدلظ  زٕٚبايطؾض ٚعسّ اٱغتذاب١ 
خاضداڄ بًذاز ٚغ٪اٍ تعذٝعٟ ٚسذ١ َٛد١ٗ شلِ خاق١ تجبت شلِ َهاْتِٗ 

. َٚا ٜعْٓٛ٘ َٔ اغيٓعي١ ٚاـكٛق١ٝ
ٖٚٞ إ ايٓاؽ أٟ اِْٗ مل ٜػتڀٝعٛا إ ٜتعاًَٛا َع سكٝك١ زلا١ٜٚ ثابت١ 

ٜٓكػُٕٛ ؼي َٛنٛع ايٓب٠ٛ ازي قػ#ُري، ْيب َٚتًكٞ َٔ ايٓيب، ؾػرل ا٭ْبٝا٤ 
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٫بس إ ٜهْٛ#ٛا اتباعاڄ يًٓيب، ٚايٓيب ٖ#ٛ ايٛاغ#ڀ١ بري اهلل عع ٚدٌ ٚبري 
ايٓاؽ طيٝعاڄ ٚيهٔ ايٓاؽ ؼي قًتِٗ َع ايٓب#٠ٛ ع٢ً َطتب١ ٚعطض ٚاسس ؾ٬ 

ٚايكشب١ ٚايتك٣ٛ  ا ٜتعًل باٱَا١َٜٓكػُٕٛ ازي زضدات َٚطاتب ا٫ ؾِٝ
. ٚاٱخ٬م

ٚيٝؼ ؼي ْٛاَٝؼ ايػُا٤ إ خيتل ؾطز اٚ طياع١ زٕٚ غرلِٖ بآ١ٜ َٔ 
آٜات ايٓب٠ٛ نشذ١ ٚبطٖإ، بٌ تٛد٘ يًٓاؽ طيٝعاڄ ٚإ دا٤ت خاق١ اسٝاْاڄ 
سٝح ٜؿا٤ اهلل ٖٚٞ س٦ٓٝص اٜهاڄ َٛد١ٗ يًٓاؽ َٔ خ٬ٍ ايكه١ٝ ايؿدك١ٝ 

ٕ ايعبس جيب إ ٫ ٜتٛقـ ع٢ً ض١ٜ٩ اٯ١ٜ ايؿدك١ٝ اٚ ٚايٛاغڀ١، ٚيهٔ إضيا
. ٜهٕٛ َعًكاڄ عًٝٗا، بٌ عًٝ٘ إ ٜهتؿٞ باٯٜات ايعا١َ ٚاـڀابات ايتهًٝؿ١ٝ

اناؾ١ ايؿعٌ ٚا٭َط ازي اهلل  ص ِأَّب َأْؼقٍََْٕبنَ  طإ قٛي٘ تعازي 
ازي اهلل  تعازي َٚا ايٓيب ا٫ ضغ#ٍٛ ٜبًؼ اٚاَطٙ تعازي، ٖٚصٙ ايٓػب١ ْػب١ ايؿعٌ

تعازي ْٛع ؽٜٛـ ٚتٗسٜس يًهؿاض ٚبٝإ بإ ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ 
. يٝؼ ي٘ َٔ ا٭َط ا٫ ايتبًٝؼ ؾ٬ ٜڀًبٕٛ َٓ٘ نٌ ؾ٤ٞ

 صِثبٌْسَكِّ طقٛي٘ تعازي 
ٖٚٛ اغيٛدٛز اغيتشكل ٚدٛزٙ ٦ٖٝٚت٘، ٚاؿل  (اؿل) تعازي ٤ اهللَٔ ازلا
. نس ايباطٌ

: قٛاٍؾٝ٘ عس٠ ا صِثبٌْسَكِّ طٚ
 .عٔ ابٔ عباؽ أٟ بايكطإٓ- 1
. اٱغ٬ّ -2 

. أٟ بعجٓاى ع٢ً اؿل -3
ٚنًٗا َكازٜل غيٛن#ٛع ايطغ#اي١ ٚٚد#ٛٙ يًٝك#ري ايصٟ ؽ#دل عٓ#٘ اٯٜ#١ َٚا 

ؾٝٗ#ا َٔ ايبؿ#اض٠ ٚثب#ات ايسٜٔ ٚاْ٘ ٫ ٜكبٌ ايتؿهٝو اٚ ايتؿطٜط ببعض 
م ٚايباطٌ، ٚتسٍ اٯ١ٜ اسهاَ٘ ٫ٚ جيٛظ ايتداقِ ؾٝ٘ اش ٫ ٚاغڀ١ بري احل
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َثًْ َْٔمِػُ  ِثبٌْسَكِّ طقاٍ تعازي  ،ع٢ً ايٓل ٚغٝاز٠ ؾعا٥ط اٱغ٬ّ

 .، ؾ٬ غطاب١ إ ٜػعٚ اغيػًُٕٛ ايهؿاض ٚاغيؿطنري(1)صَػٍَٝ اٌْجَبِطًِ 
بٌ دا٤ت ايبؿاض٠ ٚاٱْصاض  (باؿل ٚبؿرلاڄ)بٛاٚ ايعڀـ ٚمل تكٌ اٯ١ٜ 

باؿل، يبٝإ سكٝك١ ٖٚٞ إٔ نٌ بؿاض٠  قُسقؿتري َذلؾشتري عٔ بعج١ ايٓيب 
  ،ٚنٌ إْصاض ْعٍ ب٘ ايكطإٓ أٚ دا٤ ع٢ً يػإ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘

. (2)صِاَّ ََ٘ػا ٌََُٙٛ اٌَْمَ نُ اٌْسَكُّ طقاٍ تعازي
ظٗٛض اٯٜات ٚبٝإ اؿكا٥ل ٚإ َٔ خكا٥ل ضغاي١ ايٓيب قُس  :ايجايح 

قٛي٘ ؼي شّ قّٛٚٚضز نإ إخؿا٥ٗا ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ عسّ إّ
. (3)صََٚرىْزَُُّْٛ اٌْسَكَّ ََٚأُْٔزُْ َرْؼٍََُّْٛ طتعازي

قاٍ ، تٓعٙ ْب٠ٛ قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ عٔ اشل٣ٛ ٚإتباع٘  :ايطابع 
. (4)صَٚالَ َرزَّجِْغ َأَْ٘ٛاَءُُْ٘ ػََّّب خَبَءنَ ِِْٓ اٌْسَكِّ طتعازي

ايٓاغد١  اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ بايؿطٜع١ ف٧ ايٓيب قُس ق٢ً :اـاَؼ 
. اغيتها١ًَ

تتهُٔ ضغاي١ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ أسهاّ  :ايػازؽ 
.  ايٓاؽ ٚأٌٖ اغيًٌاؿ٬ٍ ٚاؿطاّ ٚايؿكٌ بري

َٔ اؿل ايٛعس ايهطِٜ باؾ١ٓ يًُتكري، َٚٔ ايٛعٝس يًهؿاض  :ايػابع 
. بايعصاب ا٭يِٝ

، بؿاض٠ ع٢ً ظٗٛض اٱغ٬ّ َٚٓع١ زٚيت٘  صاٌْسَكِّ ةِ طقٛي٘ تعازي :ايجأَ 
ٚغيا أخدلت اٯ١ٜ عٔ نٕٛ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ بؿرلاڄ، 

دا٤ت شات اٯ١ٜ بايبؿاض٠ ي٘ َٔ اهلل، ٖٚصٙ ايبؿاض٠ ايػابك١ ع٢ً نْٛ٘ بؿرلاڄ 
ي٘  بؿاض٠ َٔ اهلل يًٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٚغه١ٓٝ (باؿل) ؾًؿغ

. ٚيًُ٪َٓري
                                                           

. 18غٛض٠ ا٭ْبٝا٤  (1)
. 110غٛض٠ آٍ عُطإ  (2)

. 71غٛض٠ آٍ عُطإ  (3)

. 48غٛض٠ اغيا٥س٠  (4)
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ٚاؾٛاب ٜهٕٛ اغيع٢ٓ س٦ٓٝص ، تط٣ غياشا مل تكٌ اٯ١ٜ بؿرلاڄ ْٚصٜطاڄ باؿل 
ي٘ َٔ اهلل، ٖٚصٙ ايبؿاض٠ ايػابك١ ع٢ً نْٛ٘ بؿرلاڄ  سكط اؿل بايبؿاض٠

 قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٚغه١ٓٝ ي٘ بٞبؿاض٠ َٔ اهلل ئً (باؿل)ؾًؿغ
. ٚيًُ٪َٓري

ٚاؾٛاب ٜهٕٛ اغيع٢ٓ س٦ٓٝص ، ١ٜ بؿرلاڄ ْٚصٜطاڄ باؿل تط٣ غياشا مل تكٌ اٯ
ٚيهٔ َعٓاٙ ؼي اٯ١ٜ ٚتكسَ٘ ع٢ً ، ايبؿاض٠ ٚاٱْصاض ٚانٝع سكط اؿل مب

بؿرلاڄ ْٚصٜطاڄ ٜؿٝس ايس٫ي١ ع٢ً إٔ ايطغاي١ شاتٗا باؿل ٚأْٗا ٚغ١ًٝ َٚٛنٛع 
. يًشل

 صَثِل١ًؽا ََِٚٔػ٠ًؽاطقٛي٘ تعازي
 ٠ ٜٚسٍ بايس٫ي١ ايته١ُٝٓ ع٢ً إ َٛنٛعٗابٝإ يٛظٝؿ١ َٚهُٕٛ ايطغاٍ

َٔ غرل تعاضض  ايٛعٝس ٚاٱْصاضاٜهاڄ ايطظي١ ٚايبؿاض٠ ٚ ٜٓكػِ ازي قػُري
، َٚٔ ايٓاؽ َٔ ٜتًك٢ ايطغاي١ بايكبٍٛ ٚبعهِٗ بايذلزز بري ايكػُري

ٚايتؿهٝو َِٚٓٗ ٖ٪٤٫ ايصٜٔ نتب اهلل عًِٝٗ اـعٟ ؼي اٯخط٠، ٚاٯ١ٜ 
اٯخط٠ ٚإ ايجٛاب ٚايعكاب ؾٝ٘ َتؿطع عٔ ضغاي١ ايٓيب ػػٝس اطيايٞ يعامل 

. ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ قُس
ٚبٝإ ععِٝ َػ٪ٚيٝات٘ ٚتعسزٖا ٚتؿعبٗا ٚاًٖٝت٘  عًٝ٘ٚاٯ١ٜ َسح ٚثٓا٤ 

يًكٝاّ بٗا، ٚاٯ١ٜ زع٠ٛ يًٓاؽ يٲْتؿ#اع ػيا ؼي بعجت٘ َٔ اشلسا١ٜ ٚاٯٜات 
 .ٚاؾشٛزايباٖطات، ٚاْصاض ٚٚعٝس ٭ٌٖ ايتؿهٝو 

ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚتبري اٯ١ٜ اغيػ٪ٚيٝات ايعع١ُٝ اييت ٜكّٛ بٗا ايٓيب قُس 
ٚتعسز ٚدٛٙ َٚهاَري ايطغاي١، ؾ٬ تٓشكط ْبٛت٘ باغيػًُري بٌ ٚآي٘ ٚغًِ 

ق٢ً تؿٌُ ايٓاؽ طيٝعاڄ، نٌ عػب٘، ؾاغيػًِ ٜتًك٢ ايبؿاض٠ َٔ ايٓيب قُس 
اهلل تعازي ٭ٕ اهلل عع ٚدٌ ٖٛ ٖٚصٙ ايبؿاض٠ َٔ عٓس  اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ 

ََََٚثلِّْؽ اٌَِّػ٠َٓ طايصٟ أضغٌ ايٓيب قُساڄ يٝبؿط اغي٪َٓري قاٍ تعازي 

ُٕٛا ََٚػٍُِّٛا اٌ َّبٌِسَبدِ َأَّ ٌَُُْٙ َخَّبدٍ  ، ٖٚٛ (1) ص َِ

                                                           

. 25غٛض٠ ايبكط٠  (1) 
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غبشاْ٘ ايصٟ أَط ايٓيب قُساڄ بإْصاض ٚؽٜٛـ ايهؿاض بايكطإٓ ٚآٜات٘ قاٍ تعازي 
ْؼَٔبُٖ ِثٍِكَبِٔهَ ٌُِزجَلَِّؽ ِثِٗ اٌُّْزَِّم١َٓ َ ِبََّّٔب ٠َفَّ ط

. (1)صَُٚرِٕػَؼ ِثِٗ َلًِْٛب ٌُعًّيا
ََٚثلِّْؽ طٚايبؿاض٠ أعِ َٔ ايٛعس باـرل َٛنٛعاڄ ٚسهُاڄ، قاٍ تعازي 

، ٚنصا اٱْصاض ؾاْ٘ أعِ َٔ (2)صاٌَِّػ٠َٓ َوَفُؽٚا ِثَؼَػاةٍ َأ١ٌٍُِ 
ُرِٕػُؼ َِْٓ ارَّجََغ اٌػِّْوَؽ ِأََّّب طايٛعٝس ٚايتدٜٛـ قاٍ تعازي 

َ اٌؽَّزََّْٓ ِثبٌَْغ١ْتِ 
، ٜٚسٍ اؾُع بُٝٓٗا ع٢ً اغيٓعي١ (3) صَٚضَِلٟ

َٚكازٜل َٔ تؿهًٝ٘ ع٢ً  ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ايطؾٝع١ يًٓيب قُس 
. ا٭ْبٝا٤ اٯخطٜٔ
 صَٚالَ ُركَْؤُي َػْٓ َأْ سَبةِ اٌْدَس١ُِِ طقٛي٘ تعازي 

ْاؾ١ٝ ٫ٚ تكًض يًعڀـ يٛدٛز  (٫)عاطؿ١ ٚ (يٛاٚا)ع٢ً ايك#ٍٛ بإ 
ايٛاٚ َعٗا اٚ اْٗا ْاؾ١ٝ ٫ عٌُ شلا، ؾتعين إ ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ 

٫ ٜتشٌُ تبعات تؿهٝو ٚؾاز ٚعٓاز اغيؿطنري، ٖٚٛ يڀـ ٚؽؿٝ#ـ عٔ 
ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٚع#ٔ اغي٪َٓ#ري يهٞ ٫ ٜٓؿػًٛا بِٗ انجط، 

٠ اهلل ٚكاؾ١ اغيػ٪ٚي١ٝ عِٓٗ، ؾُع إ ٚظٝؿ١ ايطغٍٛ ايتبؿرل باؾ١ٓ خؿٞ
. ٚا٫ْصاض َٔ عصاب ايٓاض ع٢ً مٛ ا٫ط٬م ايصٟ ٜؿٌُ أٌٖ اؾشٛز ٚايهؿط
ٚع٢ً ايكٍٛ بإ ايٛاٚ اغت٦ٓاؾ١ٝ ٚيٝؼ َٔ ؾطم نبرل بري ايعڀـ ٚاٱغت٦ٓاف ؼي 

٤ نإ ؼي ايسْٝا أّ ؼي ٜهٕٛ اغيع٢ٓ ٚيػت تػ٦ٌ عٔ اقشاب اؾشِٝ، غٛافايس٫ي١ 
. ٚظاٖط اٯ١ٜ اغيع٢ٓ ا٭عِ ٚإ نإ ايتهًٝـ ؼي ايطغاي١ ؼي ايسْٝا ،اٯخط٠

 اَا ع٢ً ايكٍٛ بإ ٫ ْا١ٖٝ داظ١َ زخًت ع٢ً اغيهاضع ٖٚٞ ؽتل 
ب٘ ؾذعَت٘ ٚدعًت٘ َتعًكاڄ باٱغتكباٍ، ٚايٓٗٞ ٖٓا يًُداطځب ٖٚٛ ايٓيب ق٢ً 

، ٚاغيطاز َٓ٘ اغيٓع (٫ٚ تػأٍ)بين يًُعًّٛ اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ؾتكطأ ع٢ً امل
. عٔ ايػ٪اٍ ٚاغيػأي١ اغيتعًك١ باقشاب اؾشِٝ، اٚ إ ٜطاز ب٘ ايٓٗٞ يؿع#اڄ

                                                           

. 97غٛض٠ َطِٜ  (1) 
. 3غٛض٠ ايتٛب١  (2) 
. 11غٛض٠ ٜؼ  (3) 
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اهلل يًهؿاض بس٫ي١ إ ْعتِٗ  ٙايعصاب ايصٟ أعسٸ غٓد١ٝاَا اغيع٢ٓ ؾٗٛ بٝ#إ 
دا٤ َباؾط٠ َٚٔ غرل ٚاغڀ١ باِْٗ اقشاب اؾشِٝ ؾاغتشكٛا تًو ايكؿ١ 

 اؿٝ#ا٠ ايسْٝ#ا، ؾته#ٕٛ اٯ١ٜ يبٝإ ايعك#اب ايؿسٜس ايصٟ ٜٓتعطٖ#ِ، ٖٚ#ِ ؼي
ِأَّـهَ الَ طٚؾٝ#٘ ْٛع َٛاغ#ا٠ ٚتػ١ًٝ يًٓ#يب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ َج#ٌ 

١ٌَْف  ػ١ٍَْهَ  طٚقٛي#٘ تع#ازي  (1)ص  َرْٙــِعٞ َِْٓ َأزْجَجْـذَ 

. (2)صَُ٘عاُُْ٘ 
اْ٘ أٟ ايٓيب ق٢ً اهلل )ٖإ ا٭ٍٚ ضٟٚ ٚقاٍ ايطاظٟ ع٢ً ايكطا٠٤ ايجا١ْٝ ٚز

يٝت ؾعطٟ َا ؾعٌ ابٛاٟ؟ ؾٓٗٞ عٔ ايػ٪اٍ عٔ ايهؿط٠ : عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ قاٍ
ٖٚصٙ ايطٚا١ٜ بعٝس٠ ٭ْ٘ عًٝ٘ ايك٠٬ ٚايػ٬ّ نإ عاغياڄ بهؿطِٖ ٚنإ عاغي#اڄ بإ 

. (3)(ايهاؾط َع#صب ؾُع ٖصا ايعًِ نٝـ ضيهٔ إ ٜكٍٛ يٝت ؾعطٟ َا ؾعٌ ابٛاٟ
ضيهٔ َٓاقؿت٘ ندل٣ ٚقػط٣ اَا ايهدل٣ ؾٗٓاى ز٫٫ت تكتهٞ بإ اٯ١ٜ ٚ

ػئ شنطت قبا٥شِٗ ِٖٚ اقشاب اؾشِٝ  أٌٖ اؾشٛزتتعًل بؿڀط َٔ 
ٜٚسٍ عًٝ٘ غٝام اٯٜات، أَا ايكػط٣ ؾٗٓاى ْكٛم تتعًل بٓذا٠ ايٛايسٜٔ 

ٕ ٫غُٝا ٚايس ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ا٭نطّ ٚاَ٘ ٚاُْٗا ع٢ً زٟ
ٖٓاى اخباض ع٢ً إ ٚايسٟ ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ قس ضأٜا ٚايتٛسٝس 

. ايس٫٫ت اييت تسٍ ع٢ً ْب٠ٛ قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٚآَٓا بٗاٚازضنا بعض 
ٚا٭قض إ آبا٤ ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ  يٝؼ ؾِٝٗ ناؾط اٚ َؿطى 

اغيػًُري ٚتطؾض تٓعٜ٘ ايٓب٠ٛ ع٢ً ٚ ا٭نطّ تعازي ع٢ً ْبٝ٘اهلل ؾه٬ڄ َٔ 
ا٭ق٬ب ٚا٭ضساّ ٚإ بعست يٲؼاز ؼي ايٛاغڀ١ ٚاغيٛنٛع ٚ٭ٕ ايتعاق#ب 

. زز ٫ ٜػرل سيؿطزٙ اؿهِعٚايتٛايٞ ٚإ ت
اٌَِّػٞ ٠ََؽانَ ز١َِٓ  طٚيًعَُٛات اييت ظيٌ عًٝ٘ قٛي٘ تعازي 

ٚعٔ ايٓيب أٟ تٓكً٘  (4)ص  ََٚرَمُّجَهَ ِ ٟ اٌكَّبخِِع٠َٓ * َرُمَُٛ 
                                                           

. 56غٛض٠ ايككل  (1)
. 272غٛض٠ ايبكط٠  (2)
. 4/30َؿاتٝض ايػٝب  (3)
 (219-218)غٛض٠ ايؿعطا٤  (4)
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َا ظيت اْتكٌ َٔ اق٬ب ايڀاٖطٜٔ ازي اضساّ  زي اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِم
اغيڀٗطات ست٢ اخطدين اهلل تعازي ازي عاغيهِ ٖصا، ػيا ٜعين اْتؿا٤ ايهؿط عٔ 

ِأََّّب   ط آبا٥٘ ٭ٕ ايهاؾط ٫ ٜػتشل ايٛقـ بايڀٗاض٠ يكٛي٘ تعازي

. (1)صاٌُّْلِْؽُوَْٛ َٔدَفٌة 
عٝ#١ ؼي َٓٗاز عٌُ اغيػًُري ٚنٝؿ١ٝ تبًٝؼ ا٭سهاّ ٚشلصٙ اٯٜ#١ َٛنٛ

َٚت٢ ٚأٜٔ خيدلٕٚ عٔ ايبؿاضات ٚايٛعس اؾٌُٝ ايصٟ أعسٙ اهلل غبشاْ٘ 
٭ٌٖ اٱضيإ َٚٔ ٖٞ ايڀٛا٥ـ ٚاؾُاعات بٌ ٚا٫ؾ##د#ام ايصٜ#ٔ 

ٜٓصضْٚٗ#ِ بايٛعٝ#س ٚخيٛؾْٛٗ#ِ ايعك#اب ايؿ##سٜ#س ؼي س#اٍ اٱق#طاض ع٢ً 
#١، يٝٓ#تك#ٌ بعس شي#و اغي٪َٓ#ٕٛ ازي ٚظ#ا٥ـ عكا٥سٜ#١ ٚضغايٝ#١ تهصٜ#ب ايطغ#اٍ

ٚنإٔ اٯٜ#١ ؽ#دل عٔ اٱنت#ؿا٤ بإيك#ا٤ اؿذ#١ عًٝٗ#ِ ٚتٛدٝ#٘  ،أن#جط أُٖٝ##١
ؾه#ض َكايتٗ#ِ تايً#ّٛ ٚاٜك#اٍ اٱْ#صاض ايِٝٗ ٚدعًِٗ ع#دل٠ َٚٛعع#١ ٚ

. ٚان#طاض ايٓ#اؽ َٓٗ#ا ازي ٜ#ّٛ ايكٝاَ#١
*********** 
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