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 املقذٍت
اؿُس هلل ايصٟ أْعٍ ايكطإٓ نتابّا داَعّا َاْعّا، داَعّا يٮسهاّ ايؿطع١ٝ 

إيٝ٘ ايٓاؽ إٍ ّٜٛ ايكٝا١َ، َٚاْعّا َٔ غًب١ ايه٬ي١ َٚؿاِٖٝ   وتازَٚا 
ايػٛا١ٜ، ٚدعً٘ َا٥س٠ مسا١ٜٚ َبصٚي١ ٗ ا٭ضض يًٓاؽ ْٝعّا، ًٜٕٓٗٛ َٓٗا 
ايػصا٤ ايعكا٥سٟ ٚايطٚسٞ، َٚا ٜهٕٛ غببّا يتػؿٞ َباز٨ إٛز٠ ٚايبٗذ١ 

ايٓاؽ بكٝس اؿٝا٠ ايسْٝا، ٚغٝاز٠ اؿه١ُ ٚاهلسا١ٜ، َٚعاْٞ ا٭خ٠ٛ بٌ 
، يتهٕٛ ٖصٙ ا٭غباب (1) صإََِّٗٔب أُُْؤِْٓنٌَُٕ إِخٌَْحٌايك٬ح ٚايتك٣ٛ قاٍ تعاٍط

فتُع١ َٚتؿطق١ تطغٝبّا بسخٍٛ اٱغ٬ّ، ٚبطظخّا زٕٚ قاضبت٘، ٚسادبّا زٕٚ 
 ايبكا٤ ع٢ً ايهؿط ٚايه٬ي١.

ٚبعس إٔ دا٤ت أدعا٤ َٔ ايتؿػري نٌ ٚاسس َٓٗا بآ١ٜ ٚاسس٠، َٚٓٗا اؾع٤  
ايػابل ايصٟ ٜكع ٗ أضبعُا١٥ ٚعؿط٠ قؿشات ٚايصٟ إختل بتؿػري اٯ١ٜ 

 ايػابك١ ي١ٰٜ قٌ ايبشح .
َُْْظَ َُيَ ِْٖٓ األَْٓشِ شَِْءٌ ؤًَْ ٚاؿُس هلل ٗ تؿػري قٛي٘ تعاٍطٖصا اؾع٤  دا٤

، ٚنً٘ عًّٛ َػتٓبط١ َٔ إهاٌَ (2) صْْ ؤًَْ ُّؼَزِّثَيُْْ كَئَِّٗيُْْ ظَبٌََُُِّٕٔزٌُةَ ػََِْْيِ

ايكسغ١ٝ يصات اٯ١ٜ ايهط١ّ، ٚقٛاٌْ َٔ ايسضض ايع١ًُٝ اييت تتذ٢ً أْٛاضٖا 
ًُنْزُْْ خَْْشَ ؤَُّٓخٍ ؤُخْشِجَذْ يعؿام ضغاي١ اـامت، ٚؾٛاٖس د١ًٝ ت٪نس ٚتبٌ قٛي٘ تعاٍط
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، ٚبٝإ ٭ؾطاز ايبؿاض٠ ٚإسز اٱهلٞ يًُػًٌُ ٗ بسا١ٜ اٱغ٬ّ (1) صُِِنَّبطِ

عٓسَا ناْٛا ق١ً ٚأشي١، َٚكاسب١ إسز هلِ ٗ نٌ ظَإ إٍ ّٜٛ ايكٝا١َ، 
 ٚيٝهٕٛ ٖصا اؾع٤ ْسبّا ٚزع٠ٛ دسٜس٠ ٱغتدطاز شخا٥ط ايكطإٓ.

ٕ، إْ٘ َطآ٠ يًؿهٌ اٱهلٞ ع٢ً ايعًُا٤ ٗ ايػٝاس١ ٗ خعا٥ٔ آٜات ايكطآ 
ٚزع٠ٛ يتػدري اؾٗٛز ٚبصٍ ايٛغع يٲضتكا٤ ٗ عًّٛ ايتؿػري ٚايتأٌٜٚ، ؾُع 
َهٞ أنجط َٔ أيـ ٚأضبعُا١٥ غ١ٓ ع٢ً ْعٍٚ ايكطإٓ، ؾإ ٖصٙ ايعًّٛ ٫تعاٍ 
ٗ بساٜاتٗا ، ٚتكس٣ نجري َٔ ايعًُا٤ يًجٓا٤ ع٢ً اؾٗٛز إتٛانع١ إبصٚي١ ٗ 

، ٚا٭ٍٚ اٱدتٗاز ٗ إغتٓباط  ٖصا ايباب ايؿطٜـ، ٖٚٞ تػتشل ٖصا ايجٓا٤
إػا٥ٌ ٚا٭سهاّ ٚايرباٌٖ ٚايػٓٔ َٔ اٯٜات ايكطآ١ْٝ ، ٚإقتباؽ أْٛاض 
اهلسا١ٜ َٔ أيؿاظٗا َٚهاَٝٓٗا اٱعذاظ١ٜ ، َٚٔ ايتساخٌ ٚايتهاٜـ بٝٓٗا، 
ٚإغتشساخ أبٛاب دسٜس٠ َٔ عًّٛ ايتؿػري، نُا قُٓا ب٘ ٗ تؿػريْا ٖصا 

 ٭بٛاب ايتأغٝػ١ٝ إػتشسث١ ايتاي١ٝ :ٚع٢ً مٛ ايتعسز َٚٓ٘ ا
 غٝام اٯٜات. -1

 إعذاظ اٯ١ٜ.  -2

 اٯ١ٜ غ٬ح. -3

 َؿّٗٛ اٯ١ٜ. -4

 اٯ١ٜ يطـ. -5

 ايك١ً بٌ أٍٚ ٚآخط اٯ١ٜ.-6

 اٯ١ٜ ْع١ُ. -7

 ايتؿػري ايصاتٞ. -8

 َٔ غاٜات اٯ١ٜ. -9

 عًِ إٓاغب١.  -10

 اٯ١ٜ ساد١   -11

 اٯ١ٜ َسز -12
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ٚأنجط ٖصٙ ا٭بٛاب أؾاض اهلل عع ٚدٌ عًٞ بٗا أثٓا٤ نتاب١ ايتؿػري ٚبعس   
قسٚض أدعا٤ َٓ٘، ٖا إغتًعّ ضدٛعٞ يٮدعا٤ ا٭ٍٚ ٱناؾتٗا، ٚنًُا ٜٓعِ 
ٞٸ بعًِ َٓٗا أضدع إٍ بساٜات ايتؿػري َع اٱَهإ، َع  اهلل عع ٚدٌ عً

م ع٢ً ؾه٤٬ اٱْؿػاٍ بإعطا٤ عٛخ ايؿك٘ ٚا٭قٍٛ ٚايتؿػري ٚا٭خ٬
اؿٛظ٠ ايع١ًُٝ ع٢ً مٛ َٜٛٞ عسا أٜاّ ايعطٌ، َٚا ٜتطًب٘ َٔ اٱعساز 
يًبشٛخ ٚتسٜٚٓٗا ؾًٝؼ َٔ عٕٛ َٚسز عٓسٟ إ٫ َٔ عٓس اهلل عع ٚدٌ، إش 
أقّٛ بهتاب١ ٚتٓكٝض ٚتكشٝض نتيب بٓؿػٞ  إٍ سٌ قسٚضٖا. ٚأتطًع إٍ 

١ٜ ايكطآ١ْٝ غري تًو ؾهٌ اهلل عع ٚدٌ ٗ تأغٝؼ أبٛاب دسٜس٠ ٗ تؿػري اٯ
إصنٛض٠  أع٬ٙ ٚنٌ ٚاسس٠ َٓٗا ْع١ُ ٭قٌ اٱغتكشاب بتٛايٞ ايعًّٛ 

 .(1)صًَاعْإٌَُُا اَُِّوَ ِْٖٓ كَؼِِْوِٚأغباب إغتعٗاض شخا٥ط ايكطإٓ قاٍ تعاٍ ط

إٍ داْب ايبشٛخ ا٭قٛي١ٝ ٚايه١َٝ٬ ٚايب٬غ١ٝ ٚإٓطك١ٝ ٚايتأضى١ٝ 
ٕٛ ؾٛاٖس ع٢ً اٱط٬م ٚايتعسز ٗ إعذاظ اٯ١ٜ إػتكطأ٠ َٔ شات اٯ١ٜ يته

ايكطآ١ْٝ َٛنٛعّا ٚسهُّا ٚز٫ي١، ٚإش مت ٗ تأضٜذ اٱغ٬ّ تأيٝـ نتب 
َعسٚز٠ عٔ إعذاظ ايكطإٓ، ٚنٌ ٚاسس َٓٗا أٚ أغًبٗا َذًس ٚاسس، ٖٚٞ 
دٗس ع١ًُٝ عع١ُٝ ؾكس دا٤ تؿػريْا بؿٝض ٚض١ٓ َٔ عٓس اهلل بأَط ععِٝ 

ؽكٝل باب ٗ تؿػري نٌ آ١ٜ قطآ١ْٝ خام بإعذاظٖا ع٢ً  ٚآ١ٜ ٗ ايعًِ ٖٚٛ
 مٛ ايتأغٝؼ .

ٚغييٝكّٛ ايعًُييا٤ ٗ ا٭دٝيياٍ اي٬سكيي١ بايتٛغييع١ ٚاٱنيياؾ١ ؾٝيي٘ ٚغتٓؿييأ    
داَعات خاق١ بايتؿػري ٜهٕٛ تؿػريْا ٖصا ا٭غاؽ ٚا٭قٌ ٗ َٓاٖذٗيا ،  

ٚايهتب ٚغٛف ٜسضؽ بجطٚت٘ ٚبًشاظ إكاض١ْ بٝٓ٘ ٚبٌ َا غبك٘ َٔ ايتؿاغري 
اـاق١ بعًّٛ ايكطإٓ َيع اٱقيطاض بأْي٘ تجيٜٛط ٯٜيات ايكيطإٓ مل ٜعٗيسٙ تيأضٜذ         

 ايعًِ.
ٚتتذ٢ً أغطاض ع١ًُٝ ٗ نجط٠ ايكٛاٌْ إػتٓبط١ َٔ ز٫٫ت اٯ١ٜ ايكطآ١ْٝ،  

ٚأغًبٗا ٜكًض إٔ ٜهٕٛ زضاغ١ َادػتري أٚ زنتٛضاٙ، ٚإعطٚف بٌ ضداٍ 
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ٛ تطبٝك٘ ٚايعٌُ َهاَٝٓ٘، ٚدا٤ت قٛاٌْ ايكإْٛ إٔ ا٭ِٖ بايٓػب١ يًكإْٛ ٖ
تؿػريْا ٖصا قٛاعس ن١ًٝ ٚأغكإ َتذسز٠ َٔ إؾطاقات اٯ١ٜ ايكطآ١ْٝ ، ٚتكع 
َهاَٝٓٗا ٗ ططٜل إغتٓباط ايسضٚؽ ٚايعرب ٚإٛاعغ ٚا٭سهاّ َٔ اٯ١ٜ 
ايكطآ١ْٝ، ٬ٜٚسغ ٗ باب غٝام اٯٜات َٔ نتابٓا عح ايك١ً بٌ اٯ١ٜ ايكطآ١ْٝ 

تؿػري ٚبٌ اٯٜات اجملاٚض٠ هلا ٖا قبًٗا َٚا بعسٖا، ٚقُٓا قبٌ أٜاّ قٌ اي
باقساض بٝإ ٜتهُٔ قطا٠٤ ٖصا ايباب إباضى بًػ١ اٱط٬م بإٔ ت٪خص ق١ً 
اٯ١ٜ ايكطآ١ْٝ اييت ٜطاز تؿػريٖا َع ْٝع آٜات ايكطإٓ يٝهٕٛ فُٛع ؾكٍٛ 

 .(1) أزْاٙ(عًُّا نُا َصنٛض ٗ ْل ايبٝإ  38881460ٖصٙ ايباب ٖٞ 

                                                 

 غِْْ اَُِّوِ اُشَّدَِْٖٔ اُشَّدِِْْثِ                                       (1)
  ا٥ٞيايط قاحلذ ايؿٝايسٜين َهتب إطدع 

 335ايعسز:              ري يًكطإٓ ييييييييئ تؿػيييييييييييييب أسػييييييييقاس
 10/1/2010 :ايتأضٜذ          ٬مييخري ٚا٭ييقٍٛ ٚايتؿػٚا٭ايؿك٘  غتاشأٚ

_________________________________                                  
 

 ( مليون علم في باب واحد من تفسيرنا83م/ أكثر من)
اؿُس هلل ايصٟ دعٌ نًُات ايكطإٓ ؼيٝ  باي٬َتٓياٖٞ َئ ايٛقيا٥ع ٚا٭سيساخ ، ٚعًَٛي٘       

ع٢ً إعذياظٙ، َٚئ اييصاتٞ    تتذسز ٗ نٌ ظَإ ع٢ً مٛ شاتٞ ٚعطنٞ، ٚؾٝ٘ ؾاٖس سانط 
إغتدطاز ايصخا٥ط ايع١ًُٝ َٔ نًُات ايكطإٓ ٚقطا٠٤ ايك١ً بٌ آٜات٘ ٚنأْٗا نٓع ٜسعٛ ايعًُا٤ 
ٚايباسجٌ يًػٛم ٗ خعا٥ٓٗا، َٚٓٗا عًِ )غٝام اٯٜات( اييصٟ أغػيت٘ ٗ تؿػيريٟ )َعيامل     

  ٗ قيؿش١ ٚنًي٘    405 اٱّإ( إش قسض اؾع٤ ايػبعٕٛ َٓ٘ ٗ آ١ٜ ٚاسس٠ َٔ غيٛض٠ آٍ عُيطإ 
تأٌٜٚ ٚإغتٓباط َٔ شات اٯ١ٜ ٜٚتٓاٍٚ تؿػريْا ق١ً اٯ١ٜ ايكطآْٝي١ قيٌ ايبشيح ٚايتؿػيري َيع      
اٯٜات اجملاٚض٠ هلا  ٖا تكسّ عًٝٗا َٚا غبكٗا، ٚايّٝٛ ْسعٛ إٍ إع٢ٓ ا٭عِ هلصا ايعًِ ٖٚيٛ  

 ع٢ً قػٌُ:
آٜات ايكطإٓ نًٗا ، ؾياشا نيإ ايتؿػيري    ٜتِ ايبشح ٗ ق١ً اٯ١ٜ ايكطآ١ْٝ أثٓا٤ تؿػريٖا ب ا٭ٍٚ:

ص ٜتِ ايبشح بكًتٗا بهٌ آ١ٜ َٔ آٜات ايكطإٓ ، آ١ٜ بعس إَِّّبىَ َٗؼْجُذُ ًَإَِّّبىَ َٗغْزَؼِنيُىتل َج٬ّ بآ١ٜط
    ٛ مثاْٝي١ ٚث٬ثيٌ ًَْٝٛياّٶ    6236X6235=460,881, 38آ١ٜ ، ؾٝهٕٛ فُٛع أؾيطاز ٖيصا ايعًيِ ٖي

ٚمثاِا١٥ ٚٚاسسّا ٚمثاٌْ ٚأضبعُا١٥ ٚغتٌ عًُّا، ٚتتذ٢ً ٗ نٌ عًِ َٔ ٖصٙ ايعًّٛ إؾطاقات 
قطآ١ْٝ تٓري زضٚب ايػايهٌ، ٚتهٕٛ َٓاغب١ يٲضتكا٤ ٚايتٛؾٝيل ٗ أَيٛض اييسٜٔ ٚاييسْٝا ٚزٚاّ     
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ٖٚٛ أَط ٜػتًعّ ايػٛم ٗ أَٛاز ايتساخٌ ٚايت٬ظّ بٌ آٜات ايكطإٓ 
ٚتؿػري ؾتض عًُٞ، َٚٓعٙ َٔ ايطا٥ؿ١ٝ ٚايصّ ٭ٟ ؾطز أٚ ْاع١ َٔ إػًٌُ 

                                                                                                                           

ؿ٘. ْٚكيّٛ ٗ ايؿكي٘ باغتشهياض    ٚسس٠ إػًٌُ، ٚتعاٖس نًُات ٚآٜات ايكطإٓ ٚإٓع َٔ ؼطٜ
ايٓكٛم إتعًك١ بإٛنٛع ٚإ ناْت ٗ باب آخط، نُيا ييٛ أغيتسٍ عًي٢ َػيأي١ ٗ ايكي٠٬       
َٚكسَاتٗا َٔ باب إٛاضٜح ، ٚمٔ ٗ عًيّٛ ايكيطإٓ ٚاٱغيتس٫ٍ بي٘ عادي١ إٍ اؾُيع بيٌ        

 اٯٜات تؿػريّا ٚتأ٬ّٜٚٶ.
ٜات َتعسز٠ َٔ ايكطإٓ ٜهٕٛ اؾاَع بٝٓٗا َٛنٛع أٚ إٛنٛع١ٝ ي١ٰٜ ايكطآ١ْٝ بآ ايك١ً ايجاْٞ:

سهِ ككٛم، ٖٚصا ايباب يٝؼ ي٘ سكط أٚ تعٌٝ بٌ ٖٛ َٓاغب١ يٲغتٓباط ٚتأغٝؼ يًعًّٛ 
 َٔ ايكطإٓ.

ٚوتاز ٖصا إؿطٚع ايعًُٞ إٍ بصٍ ايسٍٚ اٱغ١َٝ٬ ٚايعًُيا٤ ايٛغيع ٗ ؼكيًٝ٘ فيتُعٌ      
كل داَعٞ ٚت٪يـ ضغا٥ٌ هلصا ايػطض إباضى، َٚتؿطقٌ ٚإٔ تٓؿأ َ٪غػات أعاخ ٚؽ

 ٖٚٛ ٫ ٜتِ ٗ قطٕ أٚ قطٌْ َٔ ايعَٔ َج٬ّ، ٖٚٛ قابٌ يًتٛغع١ ٚايعٜاز٠ ايع١ًُٝ، َٔ دٗات:
ايتؿكٌٝ ٚايبٝإ اٱناٗ ٗ ق١ً اٯ١ٜ َع اٯٜات ا٭خط٣ خكٛقّا ٚإ اٯ١ٜ ٜهيٕٛ   ا٭ٍٚ:

َٚٛنٛع آخط أٟ تتعسز ٚدٛٙ ايك١ً بٌ قسضٖا ٗ ؾ٧، ٚٚغطٗا ٗ ؾ٧ ، ٚخاُتٗا ٗ ؾ٧ 
 نٌ آٜتٌ.
 : ٬َى ٚقٛاعس اؾُع بٌ اٯٜات غكٛم غٝام ْٚعِ اٯٜات.ايجا١ْٝ
 :ايك١ً ٚاؾُع بٌ خاُيت نٌ آٜتٌ  ٖٚٛ باب يطٝـ تتؿطع عٓ٘ َطايب ْؿٝػ١.ايجايج١
تكطا٤ قٛاعيس  : ايك١ً بٌ اٯٜات احملهُات ٚإتؿابٗات نيٌ ٗ بابي٘ َٚٛنيٛع٘ ، ٚإغي    ايطابع١

دسٜس٠ ٗ باب احملهِ ٚإتؿاب٘، ٚايٓاغذ ٚإٓػٛر، ٚأغباب ايٓعٍٚ ٚايت٠ٚ٬ ٚغريٖا، ًْٚؿت 
ايٓعط ٚ٭ٍٚ َط٠ إٍ غط َٔ أغطاض ايكطإٓ أْ٘ نُيا ْيعٍ لَٛيّا َيس٠ ْبي٠ٛ قياسب ايهُيا٫ت        

ع٢ً َطاتب ، اٱْػا١ْٝ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ؾإ تؿػريٙ ٚإظٗاض ٯي٦٘ ٚزضضٙ ٜأتٞ لَّٛا ٚ
َٚٓبػطّا َٚتذسزّا نُّا ٚنٝؿّا  أٜياّ اؿٝيا٠ اييسْٝا إٍ ٜيّٛ ايكٝاَي١ ٖٚيٛ َئ َكيازٜل إتكياف          

 ص.خَْْشَ ؤَُّٓخٍ ؤُخْشِجَذْ ُِِنَّبطِ، ٚأ١ًٖٝ إػًٌُ بؿهٌ َٔ اهلل ٕكاَات طايكطإٓ بايربن١ ٚايؿٝض

ايًِٗ باضى ٗ َسضغ١)غٝام اٯٜات( ْٚػأيو إسز ٚايعٕٛ ٱغتعٗاض عًّٛ ايكطإٓ ٚاٱْتؿاع 

                                          ا٭َجٌ َٓ٘.                                          
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ٖٚٛ ًَو يًُػًٌُ ٚإػًُات ْٝعّا قاٍ تعاٍ)ٚأخط٣ ؼبْٛٗا ْكط َٔ اهلل 
 .(1)ٚؾتض قطٜب(

ات ٚايكٛاٌْ عػ٢ إٔ ٜهٕٛ ٖصا اؾع٤ ٚنٓت أبصٍ ايٛغع ٗ ايتشكٝك
ًََُِِّوِ َٓب كِِ اُغٌَََّٔادِ ًََٓب كِِ األَسْعِ َّـْلِشُ خاقّا بتؿػري ٖصٙ اٯ١ٜ ٚاٯ١ٜ ايتاي١ٝط

ص، َع ق١ً نًُاتُٗا ٚيهٔ ايؿٝض َُِْٖٔ َّشَبءُ ًَُّؼَزِّةُ َْٖٓ َّشَبءُ ًَاَُِّوُ ؿَلٌُسٌ سَدٌِْْ

صا ايتؿػري ظاٖط ٚباطٔ، ٚغري قسٚز اٱهلٞ عًٞ ٚع٢ً إػًٌُ ٗ ٖ
 َٛنٛعّا ٚق٫ُّٛ، ؾكاض ٖصا اؾع٤ خاقّا بٗصٙ اٯ١ٜ ايهط١ّ .

إٕ قٝاَٞ بايتأيٝـ ٚايتكشٝض ٚإطادع١ ٚاٱؾطاف ع٢ً طبع ايهتاب َٔ 
غري َػاعس٠ َٔ اٯخطٜٔ غبب يًتدًـ عٔ إقساض أدعا٤ أنجط َٔ ٖصا 

 .(2)صرِْوِ َْٖٓ َّشَبءُ ًَاَُِّوُ رًُ اُْلَؼَِْ اُْؼَظِِْْرَُِيَ كَؼَُْ اَُِّوِ ُّؤْايػؿط اـايسط
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َُْْظَ َُيَ ِْٖٓ األَْٓشِ شَِْءٌ ؤًَْ َّزٌُةَ ػََِْْيِْْ ؤًَْ ُّؼَزِّثَيُْْ ط ق٘ىٔ تؼاىل

 128صاٯ١ٜ كَئَِّٗيُْْ ظَبٌَُُِٕٔ

 اإلػزاب ٗاىيغت
َشصٚف خرب يٝؼ يٝؼ: ؾعٌ َاض ْاقل، يو: داض ٚفطٚض، َتعًكإ 

 إكسّ، ؾ٤ٞ: إغِ يٝؼ إ٪خط.
أٚ: سطف عطـ، ٜتٛب: ؾعٌ َهاضع َٓكٛب بإٔ َهُط٠ بعس سطف 
ايعطـ )أٚ( ٱستُاٍ َع٢ٓ )إٍ(أٚ )إ٫(  أٟ إٔ)ٜتٛب عًِٝٗ( ؾتبؿطِٖ أٚ 
ٜعصبِٗ عكٛب١ َِٚٓٗ َٔ دعٌ)أٚ( َع٢ٓ)ست٢( أٟ يٝؼ يو َٔ أَط إّاِْٗ 

ؾإّاِْٗ َٓشكط بتٛب١ اهلل عًِٝٗ، ٚيهٔ ٖصا ؾ٤ٞ ست٢ ٜتٛب اهلل عًِٝٗ، 
إع٢ٓ َٔ إػًُات، ٚاٯ١ٜ أعِ َٓ٘، يصا مل تأت غكٛم ايهؿاض، بٌ 

 دا٤ت بًػ١ )ا٭َط( ٚايؿ٤ٞ ٖٚٛ أعِ َٔ إّإ ايهؿاض.
 عًِٝٗ: داض ٚفطٚض َتعًكإ بٝتٛب. 

 أٚ ٜعصبِٗ: َعطٛف ع٢ً ٜتٛب عًِٝٗ.
٘ بايؿعٌ، ايهُري)ِٖ( إغِ إٕ، ؾأِْٗ: ايؿا٤ يًتعًٌٝ، إٕ: سطف َؿب

ظإٕٛ : خرب إٕ َطؾٛع ٚع١َ٬ ضؾع٘ ايٛاٚ ٭ْ٘ ْع َصنط غامل ٚاؾ١ًُ 
 ايتع١ًًٝٝ ٫ قٌ هلا َٔ اٱعطاب.

ٜٚأتٞ )ا٭َط( َعإ َتعسز٠ َٓٗا ايؿإٔ، ٚايؿعٌ، ٚاؿازث١، ٚايؿ٤ٞ، 
 .(1)ٚايػطض، ٜٚأتٞ َع٢ٓ ايطًب َٔ ايعايٞ إٍ ايساْٞ

ٚ)يٝؼ( ؾعٌ َاض ْاقل، ٚشنط اـًٌٝ إٔ أقًٗا )٫ أٜؼ(، ططست  
اهلُع٠ ٚايعقت اي٬ّ بايٝا٤، ؾتهٕٛ)يٝؼ( َطنب١ َٔ سطف ْؿٞ ٖٛ)٫( 

ٚايؿعٌ)أٜؼ( ٖٚصا ايرتنٝب وتاز إٍ زيٌٝ)قاٍ ايًٝح: أٜؼ ن١ًُ قس أَٝتت 
                                                 

 .1/180أْعط تكطٜطات عجٓا اـاضز ٗ ا٭قٍٛ(1)
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إ٫ إٔ اـًٌٝ شنط إٔ ايعطب تكٍٛ د٤ٞ ب٘ َٔ سٝح أٜؼ ، ٚيٝؼ مل 
أٜؼ إ٫ ٗ ٖصٙ ايه١ًُ، ٚإِا َعٓاٖا نُع٢ٓ سٝح ٚقاٍ: إٕ َع٢ٓ ٫  تػتعٌُ

، تط٣ ٕاشا مل تكٌ اٯ١ٜ)َا يو َٔ ا٭َط ؾ٤ٞ( ؾٝ٘ (1) أٜؼ أٟ ٫ ٚدس(
 ٚدٛٙ:

إضاز٠ إبتسا٤ اؾ١ًُ بايؿعٌ، ٭ٕ اؾ١ًُ ا٫مس١ٝ أثبت َٔ اؾ١ًُ  ا٭ٍٚ:
اٍ ايهؿاض، َٚا ايؿع١ًٝ، ٚؾٝ٘ ؾاٖس ع٢ً ايتدكٝل ٗ ايٓؿٞ ٚإضاز٠ أسٛ

ٜٓتعطِٖ َٔ غ٤ٛ ايعاقب١، َع إَهإ ايتساضى ٚايتٛب١ ٚاٱْاب١، قاٍ بعض 
، ٚقٌٝ ٖٞ نصيو إشا أطًكت ؾإشا قٝست (2) ايٓشا٠)إٔ يٝؼ ٫ تٓؿٞ إ٫ اؿاٍ(

ؾٓؿٝٗا ع٢ً سػاب ايكٝس، ٚقس ٜهٕٛ ايعهؼ ٖٛ ايكشٝض ؾتؿٝس اٱط٬م 
ايكطا٥ٔ ٚا٭َاضات ايساي١ ع٢ً  ايعَاْٞ أٚ إٛنٛعٞ إشا مل تكٝس خكٛقّا َع

 اٱط٬م ٚإْعساّ ايتكٝٝس باؿاٍ .
 .(3)صَُْْظَ َُيُْْ ِْٖٓ دًُِٗوِ ًٌَُِِّ ًاَلَ شَلِْغٌٚتتذ٢ً إضاز٠ اٱط٬م بكٛي٘ تعاٍط

ٚضزت)يٝؼ( ٗ ٚاسس ٚأضبعٌ َٛنعّا َٔ ايكطإٓ، ٚأمسٗا ْهط٠،  ايجاْٞ:
يٝؼ( إ٪خط، ٚدا٤ت)َا( ٗ َٚٓٗا يؿغ)ؾ٤ٞ( ٗ ٖصٙ اٯ١ٜ ايصٟ ٖٛ إغِ )

 ٚاسس ٚتػعٌ َٛنعّا َٔ ايكطإٓ َٚطؾٛعٗا ْهط٠ أٜهّا.
َٔ خكا٥ل ايكطإٓ إٔ نًُات٘ ؾطا٥س، ٫ٚ ّهٔ إٔ تأتٞ ن١ًُ  ايجايح:

بسٍ أٟ ن١ًُ َٓ٘ ٚتػتٛٗ َهاَٝٓٗا َٚعاْٝٗا ٚإٕ ناْت َٔ ا٭ؾباٙ ٚايٓعا٥ط 
 ٜٚؿػط ايكطإٓ بعه٘ بعهّا  

 طياق اآلياث
 بٌ ٖصٙ اٯ١ٜ ٚاٯٜات اجملاٚض٠، ٖٚٞ ع٢ً ؾعبتٌ:ايك١ً 
 ايك١ً بٌ ٖصٙ اٯ١ٜ ٚاٯٜات ايػابك١، ٚؾٝٗا ٚدٛٙ: ا٭ٍٚ:
 ، ٚبٌ  ٖصٙ اٯ١ٜ، ٚؾٝٗا َػا٥ٌ:(1) ايك١ً بٌ آ١ٜ)ئ تػين( ا٭ٍٚ:
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 ٗ اٯ١ٜ أع٬ٙ ؾاٖس ع٢ً َهاٌَ اٯ١ٜ قٌ ايبشح َٔ ٚدٛٙ: ا٭ٍٚ:
 شّ ايصٜٔ نؿطٚا. ا٭ٍٚ:
 اٱْصاض ٚايٛعٝس يًهؿاض. ايجاْٞ:
٫ تٓؿع ايهؿاض أَٛاهلِ ٚأ٫ٚزِٖ ٗ زؾع ايعصاب عِٓٗ، ؾ٬بس أْ٘  ايجايح:

 ْاظٍ بِٗ إٕ مل ٜتساضنٛا أْؿػِٗ بايتٛب١ ٚاٱْاب١.
 بعح ايٝأؽ ٗ ْؿٛؽ ايهؿاض َٔ ايٓاقط ٚايعٕٛ. ايطابع:
 ٕ بطبٛبٝت٘.إٕ ايك٠ٛ هلل ْٝعّا ٖٚٛ ايصٟ ٜعصب ايصٜٔ هشسٚ اـاَؼ:
بٝإ ٚتؿػري ايعصاب إصنٛض ٗ ٖصٙ اٯ١ٜ بأْ٘ خًٛز ٗ ايٓاض إش  ايػازؽ:

ٚقـ اهلل عع ٚدٌ ايهاؾطٜٔ باٯ١ٜ أع٬ٙ بكٛي٘ غبشاْ٘)أٚي٦و أقشاب 
 ايٓاض(.

ٜؿٝس اؾُع بٌ اٯٜتٌ إٔ عصاب ايهؿاض ٖٛ اـًٛز ٗ ايٓاض يكٛي٘  ايػابع:
 ٗا خايسٕٚ(.تعاٍ ٗ خا١ُ اٯ١ٜ أع٬ٙ)ِٖ ؾٝ

ايصٜٔ ٜتٛبٕٛ إٍ اهلل خاضدٕٛ بايتدكل َٔ يػ١ اٱْصاض  ايجأَ:
 ايٛاضز٠ ٗ اٯ١ٜ أع٬ٙ.

إؼاز َٛنٛع اٯٜتٌ بتشصٜط ٚإْصاض ايهؿاض، ٚبعح ايػه١ٓٝ  ايجا١ْٝ:
 ٚايطُأ١ْٓٝ ٗ قًٛب إػًٌُ.

ؼصٜط ايعإٌ َطًكّا َٔ ايعصاب، ٚعسّ اٱْتؿاع َٔ ا٭َٛاٍ  ايجايج١:
 ٚا٭٫ٚز.
، ؾإٕ اهلل (2)صؤََُْْظَ اَُِّوُ ثٌَِبفٍ ػَجْذَهُاٯٜتإ َٔ عَُٛات قٛي٘ تعاٍط ايطابع١:

 عع ٚدٌ ٜساؾع عٔ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٚإ٪ٌَٓ.
 ، ٚبٌ ٖصٙ اٯ١ٜ، ٚؾٝٗا َػا٥ٌ:(3) ايك١ً بٌ آ١ٜ )ضٜض ؾٝٗا قط( ايجاْٞ:
 َٔ عصاب اهلل يًهؿاض شٖاب أَٛاهلِ َٚا ٜٓؿكٕٛ ٖبا٤. ا٭ٍٚ:
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 ايتشصٜط َٔ ايعًِ ٚغ٤ٛ عاقبت٘. ايجا١ْٝ:
عسّ إمكاض عصاب ايهؿاض بعامل اٯخط٠ بٌ ٜػعِٖٚ ٚوٝ  بِٗ   ايجايج١:
 ٗ ايسْٝا.

 ٚقـ اٯٜتٌ يًهؿاض بأِْٗ ظإٕٛ. ايطابع١:
اٍ ٗ اٯ١ٜ أع٬ٙ)َٚا عصاب اهلل يًهؿاض يٝؼ َٔ ايعًِ، يكٛي٘ تعاـاَػ١:

ظًُِٗ اهلل( ٚيتٓعٜ٘ َكاّ ايطبٛب١ٝ عٔ ايعًِ، ٚدا٤ت اٯٜتإ ض١ٓ بايهؿاض 
 يٝتدًكٛا َٔ ايعًِ ٚىتاضٚا ايتٛب١ ٚاٱْاب١.

 تعسز اٱْصاض يًهؿاض ٗ اٯٜتٌ. ايػازغ١:
ٚقؿت ٖصٙ اٯ١ٜ ايهؿاض بأِْٗ ظإٕٛ، ٚقٝست اٯ١ٜ أع٬ٙ  ايػابع١:
 ؿػِٗ.ظًُِٗ بأْ٘ ٭ْ
 ، ٚبٌ ٖصٙ اٯ١ٜ، ٚؾٝٗا َػا٥ٌ:(1) ايك١ً بٌ آ١ٜ )ايبطا١ْ( ايجايح:
دا٤ت اٯ١ٜ أع٬ٙ خطابّا يًُػًٌُ ٚإٍ ّٜٛ ايكٝا١َ، أَا ٖصٙ  ا٭ٍٚ:

 .قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِاٯ١ٜ ؾذا٤ت خطابّا يًٓيب 
 تتهُٔ اٯٜتإ ايتشصٜط َٔ ايهؿاض، َٚٔ إٌٝ ٚايطنٕٛ إيِٝٗ. ايجا١ْٝ:
بٝإ إا٥ع بٌ إػًٌُ ٚايهؿاض، ٜٚتذ٢ً ٗ اؾُع بٌ اٯٜتٌ  ايجايج١:

 إنطاّ إػًٌُ، ٚيػ١ اٱْصاض ٚايتشصٜط يًهؿاض.
بؿاض٠ إػًٌُ بعسّ ف٤ٞ ايهطض ايؿازح َٔ ايهؿاض ٭ٕ اهلل عع  ايطابع١:

سِٖ غٛا٤ غعِٜٗ ٚعكٛبتِٗ، أٚ بٗساٜتِٗ ٚق٬سِٗ، ٚقس ٚدٌ ٜكطف نٝ
دا٤ت اٯٜات بإْصاض ايهؿاض ايصٜٔ ّٛتٕٛ ع٢ً ايهؿط ٚاؾشٛز ْٚعٍٚ يع١ٓ 

إِالَّ اَُّزَِّٖ رَبثٌُا اهلل ٚا٥٬ٕه١ ٚايٓاؽ عًِٝٗ بإغتجٓا٤ ايصٜٔ تابٛا قاٍ تعاٍط

 .(2) صًَْْؤَطَِْذٌُا ًَثََّْنٌُا كَإًَُُْئِيَ ؤَرٌُةُ ػََِْْيِ
َٔ ظًِ ايهؿاض نطِٖٗ يًُػًٌُ ٭ِْٗ إختاضٚا غبٌٝ اهلسا١ٜ،  اـاَػ١:
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 .(1) صهَذْ ثَذَدْ اُْجَـْؼَبءُ ِْٖٓ ؤَكٌَْاىِيِْْقاٍ تعاٍط

دا٤ت اٯ١ٜ قٌ ايبشح سذ١ ٭ضباب ايعكٍٛ ٕا ًٜشل ايهؿاض  ايػازغ١:
َٔ ايهطض ٚاـػاض٠ َا ِٖ ظإٌ ، ٖٚٛ َٔ إعذاظ ايكطإٓ ايػريٟ يتذًٞ 

 إكازٜل اـاضد١ٝ ٱْصاضات ايكطإٓ.
 ، ٚبٌ ٖصٙ اٯ١ٜ، ٚؾٝٗا َػا٥ٌ:(2)صىَبؤَْٗزُْْ ؤًُْالَءِايك١ً بٌ آ١ٜط ايطابع:

 ؼصٜط إػًٌُ َٔ ايهؿاض ٚإٌٝ ٚايطنٕٛ إيِٝٗ. ا٭ٍٚ:
ْعتت ٖصٙ اٯ١ٜ ايهؿاض بأِْٗ ظإٕٛ َٚٔ َكازٜل ظًُِٗ بًشاظ  ايجا١ْٝ:

 اؾُع بٌ اٯٜتٌ ٚدٛٙ:
بػهِٗ يًُػًٌُ َع سب إػًٌُ هلِ، ٜٚتذ٢ً ٖصا اؿب ببصٍ  ا٭ٍٚ:

 ايٛغع ٚاؾٗاز َٔ أدٌ ٖساٜتِٗ.
 نصبّا عهط٠ إػًٌُ.إزعا٩ِٖ اٱّإ  ايجاْٞ:
َٔ ظًِ ايهؿاض عٓسَا ىًٛ بعهِٗ ببعض إظٗاضِٖ ايػٝغ  ايجايح:

 ٚايبػض يًُػًٌُ ٚدشٛزِٖ بايتٓعٌٜ.
هلِ بأَط َٔ اهلل عع  ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِتٛبٝذ  ايطابع:
دا٤ت  ، ٚإغتشكاقِٗ هلصا ايتٛبٝذ ٚتًكٝ٘، بُٝٓا(3) صهَُْ ٌُٓرٌُا ثِـَْْظٌُِْْٚدٌط

 اٯٜات بإنطاّ إػًٌُ.
 ؼصٜط ايهؿاض َٔ ايعًِ ٚايتعسٟ ع٢ً إػًٌُ. ايجايج١:
 ، ٚبٌ ٖصٙ اٯ١ٜ، ٚؾٝٗا َػا٥ٌ:(4)صإِْٕ رَْٔغَغٌُْْْايك١ً بٌ آ١ٜ ط اـاَؼ:

 بٝإ ٚدٛٙ أخط٣ َٔ ظًِ ايهؿاض ٖٚٞ: ا٭ٍٚ:
 سعٕ ٚنآب١ ايهؿاض سٌ ْعٍٚ اـري ٚايٓؿع ع٢ً إػًٌُ. ا٭ٍٚ:
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 ظٗٛض ع٬َات ايؿطح عًِٝٗ عٓسَا ٜأتٞ أز٢ْ غ٤ٛ ٚأش٣ يًُػًٌُ. ايجاْٞ:
 تسٍ اٯ١ٜ أع٬ٙ ع٢ً إٔ ايهؿاض ٜٛاقًٕٛ ايهٝس بإػًٌُ. ايجايح:
ف٤ٞ اٯ١ٜ أع٬ٙ خطابّا يًُػًٌُ، بُٝٓا دا٤ت اٯ١ٜ قٌ ايبشح  ايجا١ْٝ:

 ابّا يًٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ.خط
ؼصٜط ايهؿاض َٔ اٱْؿػاٍ َطاقب١ ساٍ إػًٌُ ، ٚايؿطح َا ٜكٝبِٗ  ايجايج١:

 َٔ غ٤ٛ، ٭ٕ ايعصاب قطٜب َٔ ايهؿاض.
زع٠ٛ ايهؿاض ٚايٓاؽ ْٝعّا يًتسبط ٗ أسٛاٍ إػًٌُ ٚآٜات ايٓكط  ايطابع١:

ٔٸ اهلل عع ٚدٌ بٗا عًِٝٗ،   ٚٚدٛٙ اٱبت٤٬ ٗ دٓب اهلل.اييت ّ
سح ايٓاؽ ع٢ً اٱتعاظ ٚاٱعتباض َٔ ساٍ إػًٌُ ٗ قربِٖ ٗ  اـاَػ١:
 دٓب اهلل.
 ، ٚبٌ ٖصٙ اٯ١ٜ، ٚؾٝٗا َػا٥ٌ:(1) صًَإِرْ ؿَذًَْدَايك١ً بٌ آ١ٜ ط ايػازؽ:

بٌ اٯٜتٌ عُّٛ ٚخكٛم َٔ ٚد٘، ؾُاز٠ اٱيتكا٤ ٖٞ تٛد٘  ا٭ٍٚ:
ٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ، َٚاز٠ اٱؾرتام ف٤ٞ اـطاب ؾٝٗا يً

اٯ١ٜ أع٬ٙ ٗ إغتعساز إػًٌُ يًكتاٍ ٗ غبٌٝ اهلل، ٚف٤ٞ ٖصٙ اٯ١ٜ ٗ شّ 
 ٚؼصٜط ايهؿاض.

خطز إػًُٕٛ يكتاٍ ايهؿاض ايصٜٔ ظسؿٛا َٔ َه١ إٍ إس١ٜٓ، َٚع  ايجا١ْٝ:
 ٖصا ؾإٕ باب ايتٛب١ َؿتٛح هلِ.

ؿٝس اؾُع بٌ اٯٜتٌ إٔ َٔ ظًِ ايهؿاض ٖذَِٛٗ ع٢ً إس١ٜٓ ٜ ايجايج١:
 ٚإضازتِٗ قتٌ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٚإ٪ٌَٓ.

َيئ َكييازٜل عييصاب اهلل يًهؿيياض ٗ ايييسْٝا ْييعٍٚ ا٥٬ٕهيي١ َييسزّا     ايطابعيي١:
كَبػْأأشِثٌُا كَأأٌْمَ عَأأإُُْوِِ كِأأِ هُُِأأٌةِ اَُّأأزَِّٖ ًَلَأأشًُا اُش ػْأأتَ  يًُػييًٌُ قيياٍ تعيياٍط

 .(2) صاألَػْنَبمِ
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، ٚبٌ ٖصٙ اٯ١ٜ، ٚؾٝٗا (1)صإِرْ ىََّٔذْ طَبئِلَزَبِٕايك١ً بٌ آ١ٜط ايػابع:

 َػا٥ٌ:
بٝإ ايتبأٜ بٌ إ٪ٌَٓ ٚايهؿاض، ؾاهلل عع ٚدٌ ٚيٞ إ٪ٌَٓ،  ا٭ٍٚ:

ٜٚسؾع عِٓٗ أغباب ايؿؿٌ ٚاـٛف ٚاؾي، بُٝٓا دا٤ت ٖصٙ اٯ١ٜ ٗ ؼصٜط 
 ٚإْصاض ايهؿاض.

اٯ١ٜ قٌ ايبشح َٔ َكازٜل ١ٜ٫ٚ اهلل يًُػًٌُ ببعح ايػه١ٓٝ ٗ  ايجا١ْٝ:
 ايهؿاض.ْؿٛغِٗ َٔ ايهٝس ٚايبؿاض٠ بٓعٍٚ ايعصاب ب

دا٤ت اٯ١ٜ أع٬ٙ بايجٓا٤ ع٢ً إػًٌُ ٚٚقؿِٗ بإ٪ٌَٓ، ٚدا٤ت  ايجايج١:
 اٯ١ٜ قٌ ايبشح بصّ ايهؿاض ْٚعتِٗ بايعإٌ.

َٔ َكازٜل ايتٛنٌ ع٢ً اهلل تؿٜٛض ا٭َٛض إيٝ٘ غبشاْ٘، ٚإزضاى  ايطابع١:
 إٔ اهلل عع ٚدٌ ٜٓتكِ َٔ ايهؿاض أٚ ٜتٛب عًِٝٗ.

 ، ٚبٌ ٖصٙ اٯ١ٜ، ٚؾٝٗا َػا٥ٌ:(2) آ١ٜ )بسض(ايك١ً بٌ  ايجأَ:
قاٍ اهلل تعاٍ يًٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ)يٝؼ يو َٔ  ا٭ٍٚ:

 ا٭َط ؾ٤ٞ( بعس إٔ ْكط إػًٌُ ببسض ٚأظٗطِٖ ع٢ً ايهؿاض.
 قٝاّ اؿذ١ ع٢ً ايهؿاض بٓكط إػًٌُ َع قًتِٗ ٚنعؿِٗ. ايجا١ْٝ:
 َٔ عصاب ايهؿاض، ٚزعٛتِٗ يًتٛب١ ٚاٱْاب١. ْكط اهلل يًُػًٌُ ايجايج١:
دا٤ت اٯ١ٜ أع٬ٙ عح إػًٌُ ع٢ً ايتك٣ٛ ٚؾهط اهلل، بُٝٓا  ايطابع١:

 دا٤ت ٖصٙ اٯ١ٜ ٗ شّ ايهؿاض ْٚعتِٗ بأِْٗ ظإٕٛ.
 ، ٚبٌ ٖصٙ اٯ١ٜ، ٚؾٝٗا َػا٥ٌ:(3) صؤََُْٖ ٌَّْلٌَُِْْْايك١ً بٌ آ١ٜ ط ايتاغع:

 ف٤ٞ اٯٜتٌ خطابّا يًٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ،  ا٭ٍٚ:
ٚتعسز ٖصٙ اـطابات ؾاٖس ع٢ً إػ٪ٚيٝات ايعع١ُٝ اييت ٜكّٛ بٗا ايٓيب 
قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٚإخباضٙ بايبؿاض٠ يًُػًٌُ ٚإْصاضٙ يًهؿاض، 
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 .(1)صريًا ًََٗزِّشًاإَِّٗب ؤَسْعَِْنَبىَ ثِبُْذَنِّ ثَشِٖٚٛ َٔ عَُٛات قٛي٘ تعاٍط

إسز ايصٟ أْعي٘ اهلل يٓكط٠ إػًٌُ ي٘ َٓاؾع عسٜس٠، َٓٗا ٚبًشاظ  ايجا١ْٝ:
 اؾُٝع بٌ اٯٜتٌ أَٛض:

 إْ٘ َٔ عصاب ايهاؾطٜٔ. ا٭ٍٚ:
 إْ٘ َكس١َ يتٛب١ ؾطٜل َِٓٗ. ايجاْٞ:
بعح ايػه١ٓٝ ٗ ْؿٛؽ إػًٌُ َٔ د١ٗ ْعٍٚ ا٥٬ٕه١، َٚٔ د١ٗ  ايجايج١:

 اض ٚعصاب ايهؿاض.إْص
ؽٜٛـ ٚإْصاض ايهؿاض بكطب ايعصاب َِٓٗ، ٚؼصٜطِٖ َٔ ايتعسٟ  ايطابع١:

ع٢ً إػًٌُ ٚبٝإ غ٤ٛ عاقب١ َٔ ٜكّٛ بكتاٍ إػًٌُ، ٭ٕ ا٥٬ٕه١ َسز 
 ٚعٕٛ هلِ.
، ٚبٌ ٖصٙ اٯ١ٜ، ٚؾٝٗا (2)صثَََِ إِْٕ رَظْجِشًُاايك١ً بٌ آ١ٜ ط ايعاؾط:

 َػا٥ٌ:
ٯ١ٜ أع٬ٙ خطابّا يًُػًٌُ، ٖٚصٙ اٯ١ٜ خطابّا يًٓيب قُس دا٤ت ا ا٭ٍٚ:

 ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ.
 تؿٝس اٯٜتإ ٖع١ّ ٚخػاض٠ ايهؿاض غٛا٤ ٗ ساٍ اؿطب أٚ ايػًِ. ايجا١ْٝ:
تؿٜٛض إػًٌُ أَطِٖ إٍ اهلل، ٖٚٛ ايصٟ ٜطز نٝس ايهؿاض ٜٚٓتكِ  ايجايج١:
.َِٗٓ 

ؿاض ايٛعس اٱهلٞ يًُػًٌُ بٓعٍٚ ا٥٬ٕه١ َٔ َكازٜل عصاب ايه ايطابع١:
 َسزّا ٚعّْٛا يًُػًٌُ.

، ٚبٌ ٖصٙ اٯ١ٜ، (3)صًََٓب جَؼََِوُ اَُِّوُ إِالَّ ثُشْشٍَايك١ً بٌ آ١ٜ ط اؿازٟ عؿط:

 ٚؾٝٗا َػا٥ٌ:
بعس ايبؿط٣ ٚايٛعس ايهطِٜ بايٓكط دا٤ قٛي٘ تعاٍ )يٝؼ يو َٔ  ا٭ٍٚ:

                                                 

 .119غٛض٠ ايبكط٠ (1)
 .125اٯ١ٜ (2)
 .126اٯ١ٜ (3)



                                                                                   ص17ط                                          82َعامل اٱّإ ز/  

إعطؾ١ اٱهل١ٝ، ٚغببّا يبعح ايػه١ٓٝ ٗ ْؿٛؽ ا٭َط( يٝهٕٛ َسضغ١ ٗ 
 إػًٌُ.
ٖصٙ اٯ١ٜ َٔ عَُٛات ايطُأ١ْٓٝ اييت دا٤ت اٯ١ٜ أع٬ٙ بصنطٖا،  ايجا١ْٝ:

 ٚاٱخباض عٔ نٕٛ ايٓكط َٔ أغبابٗا.
إٕ اهلل عع ٚدٌ ٖٛ ايععٜع اؿهِٝ ايصٟ ٜٓعٍ ايعصاب بايهؿاض يتبك٢  ايجايج١:

 ٘.اؿٝا٠ ايسْٝا زاضّا يعبازت
بعح ايػه١ٓٝ ٚايطنا ٗ ْؿٛؽ إػًٌُ، ٚظٜاز٠ إّاِْٗ بععِٝ  ايطابع١:

 قسض٠ اهلل، ٚدعٌ ايهؿاض أَاّ أَطٜٔ :
 ا٭ٍٚ : ايتٛب١ ايٓكٛح .
 ايجاْٞ : إٛت ع٢ً ايهؿط.

، ٚبٌ ٖصٙ اٯ١ٜ، (1) ايك١ً بٌ اٯ١ٜ ايػابك١ )يٝكطع ططؾّا( ايجاْٞ عؿط:
 ٚؾٝٗا َػا٥ٌ:

 ٜتإ ٗ شّ ٚتٛبٝذ ايهؿاض، ٚبٝإ َا ٜكٝبِٗ َٔ ايعصاب.دا٤ت اٯ ا٭ٍٚ:
يػ١ ايتعسز ٚايرتزٜس ٗ اٯٜتٌ، ؾذا٤ت اٯ١ٜ ايػابك١ باٱخباض عٔ  ايجا١ْٝ:

قطع ٬ٖٚى ططف ٚطا٥ؿ١ َٔ ايصٜٔ نؿطٚا أٚ خعِٜٗ، ٚدا٤ت ٖصٙ اٯ١ٜ 
 باٱخباض عٔ ايتٛب١ عًِٝٗ أٚ عصابِٗ، َع ايتبأٜ ٗ َٛنٛع ايرتزٜس، ؾه٬
ططٗ ايرتزٜس ٗ اٯ١ٜ أع٬ٙ عكٛب١ يًهؿاض، بُٝٓا دا٤ت ٖصٙ اٯ١ٜ بصنط ايتٛب١ 

 عًِٝٗ إٕ ؾا٤ اهلل.
إغتشكام ايهؿاض يًكطع ٚاـعٟ ٚايهبت ٚاهلع١ّ غٝب١ ٚخػطإ  ايجايج١:

 ٭ِْٗ ظإٕٛ.
 ايك١ً بٌ ٖصٙ اٯ١ٜ ٚاٯٜات ايتاي١ٝ، ٚؾٝٗا ٚدٛٙ: ايؿعب١ ايجا١ْٝ:

، ٚؾٝٗا (2)  ٖصٙ اٯ١ٜ ٚاٯ١ٜ ايتاي١ٝ)ٚهلل َا ٗ ايػُٛات(ايك١ً بٌ ا٭ٍٚ:
 َػا٥ٌ:
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ٕا دا٤ت ٖصٙ اٯ١ٜ بٓؿٞ إؿ١٦ٝ ٗ ا٭َط عٔ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل  ا٭ٍٚ:
عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٖٚٛ قاسب ايهُا٫ت اٱْػا١ْٝ، دا٤ت ٖصٙ اٯ١ٜ يتٛنٝس إٔ 

 ا٭َط نً٘ بٝس اهلل عع ٚدٌ يبٝإ سكٝك١ إٔ َكايٝس ا٭َٛض نًٗا بٝس اهلل.
ٕٚ بإٔ ايػُاٚات تٛبٝذ ايهؿاض ٗ قاضبتِٗ يًُ٪ٌَٓ ايصٜٔ ٜكط ايجا١ْٝ:

 ٚا٭ضض ًَو هلل عع ٚدٌ.
بٌ ٖصٙ اٯ١ٜ ٚاٯ١ٜ ايتاي١ٝ عُّٛ ٚخكٛم َطًل، ؾأخربت ٖصٙ  ايجايج١:

اٯ١ٜ عٔ ساٍ ايهؿاض ايصٜٔ واضبٕٛ إػًٌُ َٚا ٜٓتعطِٖ ؾأَا إٔ ٜتٛب اهلل 
عع ٚدٌ عًِٝٗ أٚ ٜعصبِٗ، ٚدا٤ت اٯ١ٜ ايتاي١ٝ بإع٢ٓ ا٭عِ ٚايكإْٛ ايهًٞ 

 ٕ إؿ١٦ٝ هلل عع ٚدٌ ٗ اؿػاب ٚاؾعا٤.ٖٚٛ أ
أختتُت اٯ١ٜ أع٬ٙ بإمسٌ َٔ أمسا٤ اهلل ٚأْ٘ غبشاْ٘ ايػؿٛض  ايطابع١:

ايطسِٝ، ٚؾٝ٘ تطغٝب يًٓاؽ بايتٛب١، ٚزع٠ٛ يًُػًٌُ يًكرب، ٚتًكٞ َٔ 
 ٜتٛب َٔ ايهؿاض ٜٚسخٌ اٱغ٬ّ َعاْٞ ا٭خ٠ٛ اٱّا١ْٝ.

 ، ٚبٌ ٖصٙ اٯ١ٜ، ٚؾٝٗا َػا٥ٌ:(1) ًٛا ايطبا(ايك١ً بٌ آ١ٜ )٫ تأن ايجايح:
دا٤ت ٖصٙ اٯ١ٜ خطابّا يًٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ؾُٝا  ا٭ٍٚ:

ىل عاقب١ ايهؿاض ٚاٱؾاض٠ إٍ إستُاٍ تٛب١ طا٥ؿ١ َِٓٗ، أَا اٯ١ٜ أع٬ٙ 
 ؾذا٤ت خطابّا يًُػًٌُ، ٚبٝاّْا ٭سهاّ ؾطع١ٝ ٗ إعا٬َت.

ٔ ٖصٙ اٯ١ٜ شّ ايصٜٔ نؿطٚا ٚؽٜٛؿِٗ ٚظدطِٖ، أَا اٯ١ٜ تتهُ ايجا١ْٝ:
أع٬ٙ ؾتسٍ ٗ َؿَٗٛٗا ع٢ً إنطاّ إػًٌُ، ٚأِْٗ أٌٖ يتًكٞ أسهاّ اؿ٬ٍ 

 ٚاؿطاّ ٚايتكٝس َهاَٝٓٗا.
ٜؿٝس اؾُع بٌ اٯٜتٌ ايرتغٝب بايتٛب١ ٚاٱْاب١ ٚايعٌُ بأسهاّ  ايجايج١:

٥سٟ ٚتٗصٜب ا٭غٛام ٚإق٬ح ايٓؿٛؽ، اٱغ٬ّ َٚا ؾٝٗا َٔ ايتهاٌَ ايعكا
 ٚايتٓعٙ َٔ ايعًِ ٚايتعسٟ ٚأنٌ إاٍ بايباطٌ.

ٕا إستر ا٥٬ٕه١ ع٢ً دعٌ آزّ خًٝؿ١ ٗ ا٭ضض ضز اهلل عع ٚدٌ  ايطابع١:
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، َٚٔ عًِ اهلل عع ٚدٌ بًشاظ (1)صإِِِّٗ ؤَػَُِْْ َٓب الَ رَؼٌََُِْٕٔعًِٝٗ بكٛي٘ط

 اؾُع بٌ اٯٜتٌ أَٛض:
 تٓعٜ٘ ا٭ضض َٔ إعا٬َت ايطب١ٜٛ ايهاض٠ بايٓاؽ. :ا٭ٍٚ
ٚدٛز أ١َ ؽؿ٢ اهلل ٚتأتٞ َا أَطٖا اهلل، ٚتتذٓب َا ْٗاٖا عٓ٘ ٖٚٛ  ايجاْٞ:

 .(2) صًُنْزُْْ خَْْشَ ؤَُّٓخٍ ؤُخْشِجَذْ ُِِنَّبطَِٔ عَُٛات قٛي٘ تعاٍط

 زع٠ٛ ايٓاؽ ْٝعّا يٲقتسا٤ بإػًٌُ ٗ إدتٓاب إعا٬َت ايباط١ً. ايجايح:
عاقب١ ايعًِ ايعصاب ا٭يِٝ، َٚٔ أِٖ َكازٜل ايعًِ اٱؾػاز ٗ  ايطابع:

 ا٭ضض ٚغؿو ايسَا٤.
ز٫ي١ تٛد٘ ا٭َط اٱهلٞ إٍ إػًٌُ يًتكٝس بأسهاّ اؿ٬ٍ  اـاَػ١:

 .(3)ٚإعاًَٞ ٚاؿطاّ، ٚإدتٓاب ايطبا بكػُٝ٘ ايكطنٞ
زع٠ٛ إػًٌُ يًذُع بٌ قتاٍ ايهؿاض ٚايسؾاع عٔ اٱغ٬ّ ٚبٌ  ايػازغ١:

 ايعٌُ بأسهاّ اؿ٬ٍ ٚاؿطاّ، ٚأزا٤ ايؿطا٥ض.
أختتُت ٖصٙ اٯ١ٜ بٓعت ايهؿاض بأِْٗ ظإٕٛ، ٚدا٤ت اٯ١ٜ أع٬ٙ  ايػابع١:

 بايبؿاض٠ بايؿ٬ح ٚايتٛؾٝل.
 ، ٚؾٝٗا َػا٥ٌ:(4) ايك١ً بٌ ٖصٙ اٯ١ٜ ٚآ١ٜ )ٚاتكٛا ايٓاض( ايطابع:
 بٝإ ايتبأٜ ٚايتهاز بٌ إػًٌُ ٚايهؿاض ٗ عٛاقب ا٭َٛض. ا٭ٍٚ:
تٛنٝس ايبعح ٚايٓؿٛض ٚٚقٛف ايٓاؽ بٌ ٜسٟ اهلل يًشػاب ٚؾٝ٘  ايجا١ْٝ:

 زع٠ٛ يًهؿاض يًتٛب١ ٚاٱْاب١، ٚتصنري بكٛي٘ تعاٍ)أٚ ٜتٛب عًِٝٗ(.
ٕا دا٤ت ٖصٙ اٯ١ٜ بكٛي٘ تعاٍ)أٚ ٜعصبِٗ( أخربت اٯ١ٜ أع٬ٙ بإٔ  ايجايج١:

 عصاب ايهؿاض ٖٛ اـًٛز ٗ ايٓاض اييت أعسٙ اهلل هلِ.
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أختتُت ٖصٙ اٯ١ٜ بصّ ٚتٛبٝذ ايهؿاض ٚاٱخباض عٔ نِْٛٗ ظإٌ،  ايطابع١:
 شِٝ.ٚدا٤ت اٯ١ٜ أع٬ٙ ببٝإ غ٤ٛ عاقب١ ايهاؾطٜٔ، ٚخًٛزِٖ ٗ ْاض اؾ

  ، ٚؾٝٗا َػا٥ٌ:(1) صًَؤَطِْؼٌُا اَُِّوَ ًَاُشَّعٌٍَُايك١ً بٌ ٖصٙ اٯ١ٜ ٚآ١ٜ ط ايطابع:

مل ٜرتى اهلل ايٓاؽ سُٝٓا قاٍ يًٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘  ا٭ٍٚ:
ٚغًِ)يٝؼ يو َٔ ا٭َط ؾ٤ٞ( بٌ تٛد٘ هلِ اـطاب ايتهًٝؿٞ بٛدٛب 

 طاع١ أٚاَطٙ ٚأٚاَط ضغٛي٘ قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ.
٫ هٛظ يًٓاؽ َِٚٓٗ ايهؿاض اٱعطاض عٔ أٚاَط ايٓيب قُس ق٢ً  ايجا١ْٝ:
 ٘ ٚغًِ ؾ٬ بس َٔ طاع١ اهلل ٚطاعت٘.اهلل عًٝ٘ ٚآي
قٛي٘ تعاٍ)يٝؼ يو َٔ ا٭َط ؾ٤ٞ( خام باٱْتكاّ اٱهلٞ َٔ  ايجايج١:

ايهؿاض، ٚإ٫ ؾإٕ ايٓيب قُسّا ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ بؿري ْٚصٜط ٚإَاّ 
 يًٓاؽ ٗ غبٌ اهلسا١ٜ ٚايك٬ح.

عصاب ا٭يِٝ، بٝإ ايتبأٜ ٗ يػ١ اـطاب باٱْصاض يًهؿاض باي ايطابع١:
 ٚايبؿاض٠ بٓعٍٚ ايط١ٓ يًُػًٌُ.

دا٤ت اٯ١ٜ قٌ ايبشح بايرتغٝب بايتٛب١، ٚأِٖ َكازٜل طاع١  اـاَػ١:
 اهلل ٚضغٛي٘.
زع٠ٛ ايٓاؽ يًٓذا٠ َٔ ايعصاب، ٚاييت تتذ٢ً باٱَتجاٍ يٮٚاَط  ايػازغ١:

 .(2)صبًُْْ ػَنْوُ كَبْٗزَيٌُآًََب آرَبًُْْ اُشَّعٌٍُُ كَخُزًُهُ ًََٓب َٗيَاٱهل١ٝ، قاٍ تعاٍط

ايتهاز ايصاتٞ ٚايعطنٞ بٌ اٱّإ ٚايهؿط، ؾطاع١ اهلل  ايػابع١:
 ٚايطغٍٛ غبب يٓعٍٚ ايط١ٓ َٔ عٓس اهلل.

اؾُع بٌ اٯٜتٌ عٕٛ يًُػًٌُ يًتؿك٘ ٗ ايسٜٔ، َٚعطؾ١ أسهاّ  ايجا١َٓ:
 ايؿطٜع١، ٚاؿٝط١ ٚاؿصض َٔ ايهؿاض، ٚايٓؿط٠ َِٓٗ.

زع٠ٛ إػًٌُ يًتآخٞ ٚايتآظض ؾُٝا بِٝٓٗ، يػُٛ ٚضؾع١ اؾاَع  :ايتاغع١
إؿرتى بِٝٓٗ ٖٚٛ طاع١ اهلل ٚايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ، ٖٚٛ َٔ 
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 .(1) صًَاػْزَظٌُِٔا ثِذَجَِْ اَُِّوِ جَِْٔؼًب ًاَلَ رَلَشَّهٌُاعَُٛات قٛي٘ تعاٍط

 ، ٚؾٝٗا َػا٥ٌ:(2) ايك١ً بٌ ٖصٙ اٯ١ٜ ٚآ١ٜ)ٚغاضعٛا( اـاَؼ:
 ايرتغٝب بايتٛب١ ٚاٱْاب١. ا٭ٍٚ:
 ايتٓعٙ َٔ ايعًِ ططٜل إٍ ايؿٛظ باؾ١ٓ. ايجا١ْٝ:
 دعٌ َٛنٛع١ٝ يبًٛؽ اؾ١ٓ ٗ عامل ا٭ؾعاٍ ٚا٭قٛاٍ. ايجايج١:
 تٛنٝس ايتبأٜ بٌ إػًٌُ ٚايهؿاض ٗ عامل اٯخط٠. ايطابع١:
أختتُت ٖصٙ اٯ١ٜ بايٛعٝس يًعإٌ، أَا اٯ١ٜ أع٬ٙ ؾأختتُت  اـاَػ١:

 بايبؿاض٠ يًُتكٌ.
، ٚؾٝ٘ (3) ايك١ً بٌ ٖصٙ اٯ١ٜ ٚبٌ آ١ٜ)ٚايهاظٌُ ايػٝغ( ايػازؽ:

 َػا٥ٌ:
بٝإ ساٍ اٱضتكا٤ اييت بًػٗا إػًُٕٛ بؿهٌ اهلل ببعج١ ايٓيب  ا٭ٍٚ:

 قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ.
 اٱْؿام ٗ غبٌٝ اهلل ٚغ١ًٝ ؾصب ايٓاؽ إٍ َٓاظٍ اٱّإ. ايجا١ْٝ:
سح إػًٌُ ع٢ً اٱْؿام ٗ نٌ ا٭سٛاٍ ٕٛاد١ٗ ايهؿاض َٚٓعِٗ  ايجايج١:
 َٔ ايتعسٟ.
سح إػًٌُ ع٢ً ايتشًٞ با٭خ٬م اؿُٝس٠، ٚتطغٝب ايٓاؽ  ايطابع١:

 باٱغ٬ّ ؿػٔ مست إػًٌُ.
 ٜؿٝس اؾُع بٌ اٯٜتٌ أَٛضّا: اـاَػ١:
 زع٠ٛ إػًٌُ يًكرب ٚإطابط١. ا٭ٍٚ:
إٕ قٛي٘ تعاٍ)يٝؼ يو َٔ ا٭َط ؾ٤ٞ( ؾاٖس ع٢ً إْتكاّ اهلل عع  ايجاْٞ:

 ٚدٌ َٔ ايهؿاض.
 تعاٖس إػًٌُ يٲْؿام ٗ ساٍ ايٝػط ٚايعػط أش٣ يًهؿاض. ايجايح:
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 ِٗ ٗ اـريات ٚقربِٖ.ظٗٛض أغباب ايٓكط يًُػًٌُ َػاضعت ايطابع:
إقا١َ اؿذ١ ع٢ً ايهؿاض، ٚزعٛتِٗ يٲغ٬ّ عػٔ خًل  اـاَؼ:

 إػًٌُ ٚؼًُِٗ ا٭ش٣ ٗ َطنا٠ اهلل.
زع٠ٛ إػًٌُ يًعؿٛ عٔ ايٓاؽ، ْٚؿط َؿاِٖٝ ايتػاَض  ايػازؽ:

ٚايتذاٚظ عٔ ايػ٦ٝات، ٚتطغٝب ايٓاؽ باٱغ٬ّ َٚا ؾٝ٘ َٔ َهاضّ 
 ا٭خ٬م.

، ٚؾٝٗا (1) ايك١ً بٌ ٖصٙ اٯ١ٜ ٚآ١ٜ)ٚايصٜٔ إشا ؾعًٛا ؾاسؿ١( ايػازؽ:
 َػا٥ٌ:

 إضؾاز إػًٌُ إٍ اٱغتػؿاض ٚايتٛب١. ا٭ٍٚ:
ؾٛظ إػًٌُ بػ٬ح اٱغتػؿاض، ٚتطغٝب ايهؿاض بسخٍٛ اٱغ٬ّ،  ايجا١ْٝ:

 ٚتطى َٓاظٍ اؾشٛز ٚايه٬ي١.
 ح ٚاهلسا١ٜ.شنط اهلل عع ٚدٌ ططز يًعًِ، ٚغبٌٝ يًك٬ ايجايج١:
ٜؿٝس اؾُع بٌ َٓطٛم اٯ١ٜ قٌ ايبشح َٚؿّٗٛ اٯ١ٜ أع٬ٙ شّ  ايطابع١:

ايهؿاض ٱقاَتِٗ ع٢ً إعاقٞ ٚإقطاضِٖ عًٝٗا، بُٝٓا دا٤ شنط ايؿاسؿ١ 
بايٓػب١ يًصٜٔ آَٓٛا بكٝػ١ ايؿطط)إشا ؾعًٛا( َع َبازضتِٗ إٍ ايتساضى 

 ٚاٱْاب١.
هؿط ٚايه٬ي١ ٚتٛنٝس غ٤ٛ عاقبت٘، بٝإ قبض اٱقطاض ع٢ً اي اـاَػ١:

ٚايعصاب ا٭يِٝ ايصٟ ًٜكاٙ ايهؿاض ّٜٛ ايكٝا١َ، ٚشهلِ ٭ِْٗ ٜعًُٕٛ بكبض 
 ايهؿط َٚا ٜطتهبٕٛ َٔ ايػ٦ٝات.

 حبث ٍْطقي
ايكػ١ُ أَط َكاسب ؿٝا٠ ايٓاؽ ؾٝهٕٛ نٌ ٚاسس َٓٗا)قػُّا( ٚبًشياظ  

بيٌ ٖيٞ    ا٭قػاّ ا٭خيط٣ ٜػي٢ُ قػيُّٝا، ٚييٝؼ َئ سكيط يٛديٛٙ ايكػي١ُ        
َتعسز٠ ٚتٛيٝس١ٜ بإعتباض َٛنٛعٗا َٚا ٜؿٝس ايتؿطٜل ٚايتدكٝل، ؾاٱْػإ 
ٜكػِ إٍ شنط ٚأْج٢، ٜٚكػِ شات اٱْػإ أٚ خكٛم ايصنط ٚا٭ْج٢ عػب 
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ايعُط إٍ ايطنٝع ٚايكيب غري إُٝع، ٚإُٝيع، ٚايبيايؼ، ٚايؿياب ٚايهٗيٌ،     
غريٖا، ٚا١ًٕ نُيا ٗ  ٚايؿٝذ ٖٚهصا، ٜٚكػِ عػب ايػهٔ ٚايًٕٛ ٚإٗٔ ٚ

إَِّٕ اَُّزَِّٖ آَٓنٌُا ًَاَُّزَِّٖ ىَأبدًُا ًَاُنَّظَأبسٍَ ًَاُظَّأبثِئِنيَ َٓأْٖ     قٛي٘ تعاٍط

، يتهٕٛ ايكػ١ُ ٗ اٯٜي١ أعي٬ٙ تٛيٝسٜي١،    (1) صآََٖٓ ثِبَُِّوِ ًَاٌَُِّْْْ آخِشِ ًَػَََِٔ طَبُِذًب

َطتهع ع٢ً اٱّيإ ٚايعُيٌ   ؾبعس ايكػ١ُ ع٢ً  أٌٖ ا١ًٕ،  ٚضز تكػِٝ ثٓا٥ٞ 
 ايكاحل أٚ عسَُٗا.

ٚٚنعت أْع١ُ ٚقٛاعس خاق١ يًكػ١ُ  ٗ بعض ايعًّٛ ٚا٭بٛاب ؿكط 
ٚنب  ا٭ؾطاز ٚا٭قٓاف إتبا١ٜٓ، ؾتذس َج٬ّ ٗ عامل إهتب١ ْعاَّا َؿٗٛضّا 
َعتُسّا ٗ تكػِٝ إهتب ٚؾل ايعًّٛ ٚإٛنٛع ٚإ٪يـ يٝػٌٗ ايٛقٍٛ إٍ 

 ػط ٚتٛؾري اؾٗس ٗ ايبشح عٓ٘.ايهتاب بٝ
َٚٔ ؾطا٥  ايكػ١ُ إٔ تهٕٛ داَع١ َاْع١، بإٔ تهٕٛ ا٭قػاّ َػا١ٜٚ  

 يًُكػِ، َٚاْع١ َٔ زخٍٛ غري أقػاَ٘ ٚأؾطازٙ ؾٝٗا.
ؾايه١ًُ تهٕٛ َٔ إغِ ٚؾعٌ ٚسطف، ؾٗصٙ ا٭قػاّ ايج٬ث١ داَع١ 

 يًهًُات، ٜسخٌ ؾٝٗا غريٖا.
اضع ٚأَط، ؾ٬ ىطز عٔ ٖصٙ ايكػ١ُ ٜٚٓكػِ ايؿعٌ َج٬ّ إٍ َاض َٚه 

 ؾعٌ، ٫ٚ ٜسخٌ ؾٝٗا غري ايؿعٌ.
َٚٔ ؾطا٥  ايكػ١ُ إٔ تهٕٛ ع٢ً أغاؽ ٚاسس بإٔ تعترب د١ٗ ٚاسس٠ ٗ 
ايتكػِٝ َٔ غري خً  أٚ تساخٌ ٜ٪زٟ إٍ ايرتزٜس ٚاٱضباى، ٚإٕ نإ ٖٓاى 
تبأٜ بٌ أؾطاز ايكػِ َٔ دٗات أخط٣، ؾتكػِٝ اؾُع إٍ ْع َصنط، 
َٚ٪ْح، ٚتهػري ٫ ّٓع َٔ ايتبأٜ ٗ قٝػ١ ايطؾع ٚايٓكب ٚاؾط، ٚايتبأٜ 

 ٗ أيؿاظ اؾُع ايٛاسس.
 ٚدا٤ت ٖصٙ اٯ١ٜ بصنط قػٌُ ؾُٝا ٜٓتعط ايهؿاض:

 تٛب١ اهلل عع ٚدٌ عًِٝٗ. ا٭ٍٚ:
 عصاب ايهؿاض ٭ِْٗ ظإٕٛ. ايجاْٞ:
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 ٚؼتٌُ ٖصٙ ايكػ١ُ أَٛضّا:
أْٗا خاق١ باؿٝا٠ ايسْٝا، ٚإٔ أٚإ ايتٛب١ ٚايعصاب ٗ اؿٝا٠  ا٭ٍٚ:

 ايسْٝا.
إضاز٠ عامل اٯخط٠ ٚإٔ إككٛز بايتٛب١ ايعؿٛ عِٓٗ ٚايتذاٚظ عٔ  ايجاْٞ:

غ٦ٝاتِٗ ٚإزخاهلِ اؾ١ٓ ٚلاتِٗ َٔ ايٓاض، ٚإطاز َٔ قٛي٘ تعاٍ)أٚ ٜعصبِٗ( 
 ٖٛ خًٛزِٖ ٗ ْاض دِٗٓ.

 ا٭عِ ٖٚٛ اؿٝا٠ ايسْٝا ٚاٯخط٠. إطاز إع٢ٓ ايجايح:
ٚايكشٝض ٖٛ ا٭خري ٭قاي١ اٱط٬م، ٚعسّ ٚضٚز َكٝس ٗ ايبٌ، ٚ٭ٕ 

كََِِِّأأأوِ آخِأأأشَحُ اييييسْٝا زاض إبيييت٤٬ ٚإَتشيييإ، ٚاٯخيييط٠ زاض اؿػييياب ٚاؾيييعا٤ط  

 َ ، ٜٚسٍ ايتكػِٝ إٍ أَطٜٔ ُٖا ايتٛب١ ع٢ً ايهؿياض أٚ عيصابِٗ   (1) صًَاُْأإًَُُ

ز قػِٝ ثايح هلُا ٚيٝؼ َٔ بطظر بُٝٓٗا، ٚقس ٜكاٍ بايتبيأٜ  ع٢ً عسّ ٚدٛ
ايعَاْٞ بٌ ايكػٌُ بإٔ ايتٛب١ ٗ ايسْٝا، ٚايعصاب ٗ اٯخط٠، ٚيهٓٗا ؾيب١ٗ  
بس١ٜٚ تعٍٚ بأز٢ْ تأٌَ، إش إٔ ايتٛب١ عًِٝٗ َتعكب١ يتٛبتِٗ ٖٚساٜتِٗ ٚقس شّ 

ت، ٚخلٸ ايتا٥بٌ َِٓٗ اهلل تعاٍ ايصٜٔ ًٜعِٓٗ اهلل ٚاي٬عٕٓٛ ٱخؿا٥ِٗ ايبٝٓا
 .(2)صإِالَّ اَُّزَِّٖ رَبثٌُا ًَؤَطَِْذٌُا ًَثََّْنٌُا كَإًَُُْئِيَ ؤَرٌُةُ ػََِْْيِْْبا٫غتجٓا٤ بكٛي٘ تعاٍط

 ٚٗ سكط ٖصٙ ايكػ١ُ اييت ؽتل بايهؿاض بكػٌُ أَٛض:
إْ٘ َٔ عَُٛات قاعس٠ ْؿٞ اؾٗايي١ يٝهيٕٛ ايٓياؽ عًي٢ بٝٓي١ َئ        ا٭ٍٚ:
 أَطِٖ.

 مشٍٛ ايهؿاض ْٝعّا بٗصٙ ايكػ١ُ. ايجاْٞ:
بؿاض٠ إػًٌُ بػ٬َتِٗ َئ ايعيصاب ؾيإ قًيت إٕ إثبيات ؾي٧        ايجايح:

 يؿ٧ ٫ٜسٍ ع٢ً ْؿٝ٘ عٔ غريٙ.
ؾاؾٛاب يكس تهُٓت اٯ١ٜ ايٛعس با٭َٔ ٚايػ١َ٬ ٕٔ تاب َٔ ايهؿاض،  
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ٍ ايتٛبيي١ ٖييا ٜييسٍ عًيي٢ ؾييٛظ إػييًٌُ بيي٘ با٭ٚيٜٛيي١ ايكطعٝيي١ يػييبكِٗ ٗ َٓيياظ
 ٚايك٬ح.
َٓع سكٍٛ ايهطض عٓس ايٓاؽ، بايهؿاض يػ٤ٛ ايعاقب١ اييت تٓتعيط   ايطابع:

 َٔ ّٛت ع٢ً ايهؿط.
 قٝاّ ايٓاؽ بعدط ايهؿاض عٔ ايهؿط. اـاَؼ:
إعا١ْ إػًٌُ ٗ اؾٗاز ٗ أبٛاب ا٭َط بإعطٚف ٚايٓٗٞ عئ   ايػازؽ:

ايعًيِ إهتػيب غكيٛم     إٓهط، ٕا ٗ ايتكػِٝ َٔ ايٛنٛح ٖٚٛ َٔ أؾيطاز 
عاقبيي١ أعييسا٤ إػييًٌُ ٚإَهييإ زخييٍٛ ؾييطط َييِٓٗ اٱغيي٬ّ، ٚنجييط٠ عييسز    
إػًٌُ، ٌٖٚ ّهٔ تكػيِٝ إػيًٌُ بًشياظ ايػيبل ٗ زخيٍٛ اٱغي٬ّ إٍ       

 قػٌُ:
 َٔ غبل ٗ اٱغ٬ّ أٚ تًكاٙ بايٛضاث١. ا٭ٍٚ:
 ايصٟ تطى َٓاظٍ ايهؿط ٚتاب إٍ اهلل . ايجاْٞ:

٭ٕ اٱغ٬ّ هب َا قبً٘ ، ٚقسم قؿ١ اٱغ٬ّ ع٢ً َئ   اؾٛاب ٫ ، 
 ٜسخً٘.

 إػجاس اآليت
إبتسأت اٯ١ٜ بٓؿٞ َٛنٛع١ٝ إضاز٠ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ 
ٗ َكري ايهؿاض َٚا ٜٓتعطِٖ َٔ ايعيصاب ا٭ييِٝ، ؾُيع ععيِٝ َٓعيي١ اييٓيب       

ًٌ ٚسذ١ ٗ َكري قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٚأْ٘ غٝس ا٭ْبٝا٤ ٚإطغ
ايهؿاض َٚا ٜٓتعطِٖ َٔ ايعصاب ا٭يِٝ، أخربت اٯ١ٜ بأْ٘ )يٝؼ ي٘ َٔ ا٭َط 
ؾيي٤ٞ(، ٖييا ٜييسٍ َٚيئ بيياب ا٭ٚيٜٛيي١ ايكطعٝيي١ إٔ غييريٙ َيئ ايبؿييط ٫ إضاز٠ 
َٚؿ١٦ٝ ي٘ ٗ عاقب١ ايهؿاض ، ؾكس قه٢ اهلل عع ٚدٌ بٗع١ّ ايهؿاض ٚإْك٬بِٗ 

 خاغطٜٔ.
 ٚؼتٌُ اٯ١ٜ ٚدٌٗ:

إضاز٠ اٱط٬م ٗ ا٭َيط ٚإٔ اييٓيب قُيسّا قي٢ً اهلل عًٝي٘ ٚآيي٘        ٍٚ:ا٭
 ٚغًِ يٝؼ ي٘ ٗ أٟ أَط ٚؾ٤ٞ ؾإٔ.
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إككٛز ٖٛ َٛنٛع ٖع١ّ ٚغ٤ٛ عاقب١ ايهؿاض ع٢ً مٛ ايتعٌٝ  ايجاْٞ:
 ٚايس٫ي١.

ٚايكشٝض ٖٛ ايجاْٞ، ٖٚٛ ايكيسض إتيٝكٔ، ٚقيس ديا٤ت اٯٜيات بطاعي١       
ْْ اُشَّعٌٍُُ كَخُزًُهُ ًََٓب ٚأْ٘ بؿري ْٚصٜط ، قاٍ تعاٍطايطغٍٛ، ٚإَاَت٘ يٮ١َ،  ًََٓب آرَبًُ

 ،  (1) صَٗيَبًُْْ ػَنْوُ كَبْٗزَيٌُا

ٜٚػتسٍ ٗ عًِ ا٭قٍٛ ٗ إٔ ا٭قٌ ٗ ايٛادبات أْٗا تعبس١ٜ ٚييٝؼ  
،  ٚديا٤ت اٯٜي١ ٗ بياب    (2)صًَؤَطِْؼُأٌا اَُِّأوَ ًَؤَطِْؼُأٌا اُشَّعُأٌٍَ    تٛق١ًٝ بكٛي٘ تعياٍط 

ايتٛبٝذ يًهؿاض ٚشنط َا ًٜشل بِٗ َٔ اهلع١ّ ٚاـعٟ ؾأْٗا شنطت بكا٤ باب 
ايتٛب١ َؿتٛسّا هليِ، ٖيا ٜيسٍ عًي٢ ؾتشي٘ يعُيّٛ ايٓياؽ َئ بياب ا٭ٚيٜٛي١           
ايكطع١ٝ ٭ٕ ايصٜٔ ٜكاتًٕٛ ايٓيب قُسّا ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٚإ٪ٌَٓ 

ِ َكبٛي١ أٜهيّا، ٚؾٝي٘   ِٖ ؾط ايٓاؽ، ؾإشا ناْت تٛبتِٗ َكبٛي١، ؾتٛب١ غريٖ
تطغٝب بايتٛب١ ٚيعّٚ إدتٓاب أغباب ايعكٛب١، ٚؼكط اٯٜي١ عاقبي١ ايهؿياض    

 بأَطٜٔ:
 ايتٛب١. ا٭ٍٚ:
 ايعصاب ا٭يِٝ. ايجاْٞ:

يتهٕٛ ٖصٙ اٯ١ٜ ض١ٓ إناؾ١ٝ يًهؿاض ْاظي١ ع٢ً قسض ايٓيب قُس ق٢ً 
 ًْٛ٘.اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ يٝكّٛ بتبًٝػٗا هلِ، ِٖٚ واضبْٛ٘ ٜٚكات

َٚٔ إعذاظ اٯ١ٜ ف٤ٞ اٱخباض عٔ ايتٛب١ بكٝػ١ اؾُع)ٜتٛب عًِٝٗ( 
ٚؾٝ٘ تٛنٝس يػع١ ض١ٓ اهلل، يصا دا٤ت اٯ١ٜ بصنط تٛب١ اهلل عع ٚدٌ عًِٝٗ 
ٚمل تصنط تٛبتِٗ ِٖ، ٚإٕ ناْت َككٛز٠ ٗ إكاّ، ٚع٢ً إع٢ٓ بإٔ اٯٜي١  

ي٘ ٚغًِ ٚإػًٌُ ؾإْٗا َٔ َكازٜل نؿا١ٜ اهلل يًٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآ

                                                 

 .7غٛض٠ اؿؿط (1)
 .12غٛض٠ ايتػابٔ (2)



                                                                                   ص27ط                                          82َعامل اٱّإ ز/  

تتهُٔ ايتشسٟ بٓكط اٱغ٬ّ ٚعًٛ ضاٜت٘، ٖٚع١ّ ايهؿط ٚايهاؾطٜٔ، ٚتسٍ 
 عًٝ٘ يػ١ ايرتزٜس اؾاَع١ ٕهاٌَ اٯ١ٜ ايػابك١ ٖٚصٙ اٯ١ٜ.

َٚٔ إعذاظ ايكطإٓ بٝإ ايربٖإ يًٓاؽ، ؾُع إٔ ايعكٌ ٜسضى إٔ ايهؿاض 
ص ُّغْإٍَُ ػََّٔب َّلْؼَأَُ ًَىُأْْ ُّغْأإٌََُُٕ    الَظإٕٛ ٭ْؿػِٗ، ٚإٔ اهلل عع ٚدٌ غبشاْ٘ط

ٚأْ٘ غبشاْ٘ أقاّ اؿذ١ ع٢ً ايٓاؽ، ٚأْ٘ خًكِٗ يعبازت٘، ٚيعُاض٠ ا٭ضض 
بايتك٣ٛ ٚايك٬ح، ٚايتٓعٙ عٔ ايهؿط ٚاؾشٛز نُا تسٍ عًٝي٘ اٯٜي١ ايتايٝي١    

 ٜي١ ديا٤ت  ، ؾيإٕ ٖيصٙ اٯ  (1)صَُوُ َٓب كِِ اُغٌَََّٔادِ ًََٓأب كِأِ األَسْعِ  بكٛي٘ تعاٍط

َٚٔ غري تكٝٝس ٚتعٌٝ هلصا  ظإٌ بٛقؿِٗببٝإ ع١ً ْعٍٚ ايعصاب بايهؿاض 
ايعًِ، ٖا ٜيسٍ عًي٢ ٬َظَتي٘ هليِ ٚإَتٓياعِٗ عئ اٱْؿهياى  ٚايتٓيعٙ عٓي٘          

 َازاَٛا َتًبػٌ بايهؿط.
 َٚٔ إعذاظ ٖصٙ اٯ١ٜ أْٗا دا٤ت ٭َٛض:

 تٛنٝس قبض ايعًِ ايصاتٞ ٚايػريٟ. ا٭ٍٚ:
 بعح ايٓؿط٠ َٔ ايعًِ ٚايعإٌ. ايجاْٞ:
 بٝإ قبض آخط يًعًِ ٖٚٛ غ٤ٛ عاقبت٘، ٚاـًٛز بػبب٘ ٗ ايٓاض. ايجايح:
 ايهؿط شات٘ ظًِ.  ايطابع:

ومل يرد  هرذا    )ىيض ىل ٍِ األٍرز وميكه أن وسمي هذه اآلية آية

 اللفظ يف القدآن إال يف هذه اآلية الكدمية.  

 اآليت طالح
تبٌ اٯ١ٜ قاّْْٛا ٗ اٱضاز٠ ايته١ٜٝٓٛ، ٖٚٛ إٔ ا٭َٛض نًٗا بٝس اهلل عع 
ٚدٌ، ٚأْ٘ غبشاْ٘ ٜبعح ا٭ْبٝا٤ َبؿطٜٔ َٚٓصضٜٔ، أٟ َبؿطٜٔ بايػعاز٠ 
ٚاؾ١ٓ يًُ٪ٌَٓ، َٚٓصضٜٔ َٔ ايٓاض يًهؿاض ايصٜٔ ٜطتهبٕٛ إعاقٞ 

صاض ايهؿاض، ٚايصْٛب، ٚدا٤ قٛي٘ تعاٍ)يٝؼ يو َٔ ا٭َط ؾ٤ٞ( يتٛنٝس إْ
ٚاٱخباض بإٔ ايهؿاض أَاّ خٝاضٜٔ ٫ ثايح هلُا أَا ايتٛب١ ٚأَا ايعصاب ا٭يِٝ، 
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ٚؾٝ٘ ظدط عٔ ػٗٝع اؾٝٛف حملاضب١ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ 
 ٚإػًٌُ .

َٚٔ َعاْٞ اٯ١ٜ إٔ قطاب١ قطٜـ َٔ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ  
 ٜ٪َٓٛا ٜٚسخًٛا اٱغ٬ّ.ئ تؿؿع هلِ إشا مل 

ٚاٯ١ٜ سذ١ يًُػًٌُ ٚزع٠ٛ هلِ يًكرب ٚايكتاٍ ٗ غبٌٝ اهلل، ٚعسّ 
ايطنٕٛ إٍ ايصٜٔ ظًُٛا ٬ٕظ١َ ايعصاب اٱهلٞ يًعإٌ، ٚؼح اٯ١ٜ ع٢ً 
ايتٛب١، ٚؾٝ٘ عٕٛ يًُػًٌُ بايػعٞ ٱق٬ح ايٓاؽ يًتٛب١ ٚاهلسا١ٜ، ٚؾٝ٘ ْؿع 

ٱْػإ آي١ ٚتابعّا يط٩غا٤ ايهؿط ٚايه٬ي١ ؾأْ٘ ععِٝ يًذُٝع، ؾبسٍ إٔ ٜهٕٛ ا
ٜكبض َٔ دٓس اهلل، ٜٚكاتٌ ؼت ضا١ٜ اٱغ٬ّ ٖٚصٙ اٯ١ٜ َٔ عَُٛات قٛي٘ 

، ؾكٛي٘ تعاٍ)يٝؼ يو َٔ ا٭َط ؾ٤ٞ( أٟ إٔ (1) صؤََُْْظَ اَُِّوُ ثٌَِبفٍ ػَجْذَهُتعاٍط

ف ا٥٬ٕه١ اهلل ٜهؿٝو ٚإػًٌُ ؾط ٚنٝس ايهؿاض، ؾ٬ غطاب١ إٔ تٓعٍ آ٫
 يٓكط٠ إػًٌُ ٗ َعاضى ا٭ٍٚ.

 أطباب اىْشٗه 
 شنطت ٗ أغباب ْعٍٚ اٯ١ٜ ٚدٛٙ:

ٕا دٴطح ايٓيب ٗ ٚدٗ٘، ٚؾرٸ ع٢ً قطٕ سادب٘ ٚنػطت ضباعٝت٘،  ا٭ٍٚ:
ِٸ بايسعا٤ ع٢ً ايهؿاض، أٚ أْ٘ زعا عًِٝٗ، ؾأْعٍ اهلل)يٝؼ يو َٔ ا٭َط  ٖ

ٛض بايبؿاض٠ ٚاٱْصاض، ٚأَطِٖ بٝس اهلل، ؾ٤ٞ( إِا أْت ضغٍٛ إٍ ايٓاؽ، َأَ
إٕ ؾا٤ ٖساِٖ ٚإٕ ؾا٤ عصبِٗ ، ٚقٌٝ : ٚإِا ْٗاٙ عٔ ايسعا٤ عًِٝٗ يعًُ٘ 

 بإٔ َِٓٗ َٔ ٜػًِ ٚهاٖس ٗ غبٌٝ اهلل ، ٚؾٝ٘ َػا٥ٌ:
 يٝؼ ٗ اٯ١ٜ َا ٜسٍ ع٢ً إمكاض َٛنٛعٗا بايسعا٤، أٚ ايٓٗٞ عٓ٘. ا٭ٍٚ:
ادْػٌُِِٗ ٗٞ ٕعاضن١ عَُٛات قٛي٘ تعاٍط٫ ٜكًض ايكٍٛ بايٓ ايجا١ْٝ:

، َٚا ؾٝ٘ َٔ زع٠ٛ إػًٌُ ْٝعّا يًسعا٤ ٚطًب اؿادات َٔ (2)صؤَعْزَجِتْ ٌَُُْْ
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 َٔ عٓس اهلل غبشاْ٘.
َهاٌَ ٖصٙ اٯ١ٜ َٔ ايسعا٤ ٚاٱغتذاب١ يًٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘  ايجايج١:

ٚآي٘ ٚغًِ ٗ زعا٥٘ بٗسا١ٜ ؾطٜل َٔ أٌٖ ايهتاب ، ٚعصاب َٔ ٜكط ع٢ً 
 ايهؿط.

ت٪نس خا١ُ اٯ١ٜ إٔ ايهؿاض ظإٕٛ، ٖا ٜسٍ ع٢ً إغتشكاقِٗ ايًع١ٓ   ايطابع١:
 ٚايسعا٤ عًِٝٗ.

ف٤ٞ بعض ايطٚاٜات بأْ٘ ٕا ؾر ٚد٘ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘  اـاَػ١:
ٚآي٘ ٚغًِ ّٜٛ أسس قاٍ ي٘ أقشاب٘: يٛ زعٛت عًِٝٗ، ؾكاٍ: إْٞ مل أبعح 

 يعاّْا، ٚيهين بعجت زاعّٝا ٚض١ٓ، ايًِٗ أٖس قَٛٞ ؾأِْٗ ٫ ٜعًُٕٛ.
 ضباعٝت٘ نػطت ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً ايٓيب إٔعٔ أْؼ بٔ َايو:  ايجاْٞ:

 قّٛ ٜؿًض نٝـ ،ؾكاٍ ٚدٗ٘ ع٢ً ايسّ غاٍ ست٢ ٚدٗ٘ ٗ ٚؾر ، أسس ّٜٛ
، أٟ ٗ ساٍ أْ٘ ٜسعِٖٛ إٍ (1) (ضبِٗ إٍ ٜسعِٖٛ ٖٚٛ بٓبِٝٗ ٖصا ؾعًٛا

اـري عٓس ضبِٗ ؾٓعيت اٯ١ٜ، ٚقٌٝ َعٓاٙ ٫ تػتبعس ؾ٬سِٗ، ٚيٝؼ َٔ زيٌٝ 
 ع٢ً ا٬ٕظ١َ بٌ اٯ١ٜ ٖٚصا ايكٍٛ ٚتأًٜٚ٘.

إٔ ايٓيب قُسّا ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ زعا ع٢ً أضبع١ َٔ  ايجايح:
إؿطنٌ، ٚمس٢ أْاغّا، ؾٓعيت ٖصٙ اٯ١ٜ، ٚقٌٝ أْ٘ إغتأشٕ اهلل إٔ ٜسعٛ 

 عًِٝٗ باٱغت٦كاٍ.
أخطز أٓس ٚايبداضٟ ٚايرتَصٟ ٚايٓػا٥ٞ ٚإبٔ دطٜط، ٚايبٝٗكٞ  ايطابع:

هلل عًٝ٘ ٚغًِ ّٜٛ أسس، ٗ ايس٥٫ٌ عٔ إبٔ عُط قاٍ: قاٍ ضغٍٛ اهلل ق٢ً ا
ايًِٗ إيعٔ أبا غؿٝإ، ايًِٗ إيعٔ اؿطخ بٔ ٖؿاّ ايًِٗ إيعٔ غٌٗٝ بٔ 

 ا٭َط َٔ يو يٝؼعُطٚ، ايًِٗ إيعٔ قؿٛإ بٔ أ١َٝ، ؾٓعيت ٖصٙ اٯ١ٜط
 .(2)صؾ٤ٞ

أخطز ايبداضٟ َٚػًِ ٚإبٔ دطٜط ٚايبٝٗكٞ ٗ غٓٓ٘ عٔ أبٞ  اـاَؼ:
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 أسس ع٢ً ٜسعٛ إٔ أضاز إشا نإ ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً اهلل ضغٍٛ إٖٔطٜط٠: 
 بٔ ٚغ١ًُ ، ايٛيٝس بٔ ايٛيٝس أْر ايًِٗ ،ايطنٛع بعس قٓت ٭سس ٜسعٛ أٚ

 ٚطأتو اؾسز ايًِٗ. إ٪ٌَٓ َٔ ٚإػتهعؿٌ ضبٝع١ أبٞ بٔ ٚعٝاف ، ٖؿاّ
 ٗ ٜكٍٛ ٚنإ بصيو هٗط ٜٛغـ نػين غٌٓ عًِٝٗ ٚادعًٗا ، َهط ع٢ً
 ايعطب أسٝا٤ َٔ ٭سٝا٤ ،ٚؾ٬ّْا ؾ٬ّْا ايعٔ ايًِٗ ايؿذط ق٠٬ ٗ ق٬ت٘ بعض
 .(1)  صَُْْظَ َُيَ ِْٖٓ األَْٓشِ شَِْءٌطاهلل أْعٍ ست٢ بصيو هٗط

أخطز عبس بٔ ٓٝس ٚايٓشاؽ ٗ ْاغد٘ عٔ إبٔ عُط، إٔ ايٓيب  ايػازؽ:
ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ يعٔ ٗ ق٠٬ ايؿذط بعس ايطنٛع ٗ ايطنع١ اٯخط٠ 
ؾكاٍ: ايًِٗ ايعٔ ؾ٬ّْا ٚؾ٬ّْا أْاغّا َٔ إٓاؾكٌ زعا عًِٝٗ ؾأْعٍ اهلل)يٝؼ يو 

 َٔ ا٭َط ؾ٤ٞ(.
 ق٢ً اهلل ضغٍٛ بُٝٓا:  قاٍ عُطإ أبٞ بٔ خايسأخطز ايبٝٗكٞ عٔ  ايػابع:

 ؾػهت اغهت إٔ إيٝ٘ ؾأَٚأ دربٌٜ دا٤ٙ إش َهط ع٢ً ٜسعٛ ٚغًِ عًٝ٘ اهلل
 ، يًعإٌ ض١ٓ بعجو ٚإِا ، يعاّْا ٫ٚ غبابّا ٜبعجو مل اهلل إٕ:  قُس ٜا ؾكاٍ ،

 ؾإِْٗ ٜعصبِٗ أٚ عًِٝٗ ٜتٛب أٚ ؾ٤ٞ ا٭َط َٔ يو يٝؼ ، عصابّا ٜبعجو ٚمل
 بو ْٚ٪َٔ ْٚػتػؿطى ْػتعٝٓو إْا ايًِٗ:  ايكٓٛت ٖصا ُ٘عًٓ ثِ ، ظإٕٛ
 ْٚػذس، ْكًٞ ٚيو ، ْعبس إٜاى ايًِٗ ٜؿذطى، َٔ ْٚرتى ٚنًع يو ٚنهع
 بايهؿاض اؾس عصابو إٕ ، عصابو ٚنؿ٢ ضٓتو ْطدٛ ، ٚمؿس ْػع٢ إيٝو
 .(2) (ًَشل

شٖب ايهًيب إٍ ايكٍٛ بإٔ ايٓيب قُسٓا ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ  ايجأَ:
ِٸ إٔ ًٜعٔ ايصٜٔ إْٗعَٛا َٔ ايكشاب١ ّٜٛ أسس، ؾٓعٍ)يٝؼ يو َٔ ا٭َط  ٖ
ؾ٤ٞ أٚ ٜتٛب عًِٝٗ( ٜعين ايصٜٔ إْٗعَٛا )أٚ ٜعصبِٗ ؾِٗ ظإٕٛ( قاٍ: ؾًُا 

ـٸ ٚمل ًٜعٔ إؿطنٌ، ٫ٚ ايصٜٔ إْٗعَٛ ا َٔ ايكشاب١، ْعيت ٖصٙ اٯ١ٜ، ن
يعًِ اهلل ؾِٝٗ أِْٗ غٝتٛبٕٛ، ٚإٔ إؿطنٌ غٝ٪َٔ نجري َِٓٗ، ٚقس آَٔ نجري 
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َِٓٗ ؾُِٓٗ خايس بٔ ايٛيٝس، عُطٚ بٔ ايعام، عهط١َ بٔ أبٞ دٌٗ ٚغريِٖ 
. 

ٚيهٔ ٖصا ايتأٌٜٚ بعٝس ٚخ٬ف غٝام اٯٜات، ٚمسٛ َطتب١ ايٓب٠ٛ، ٫ٚ 
ًسؾاع عٔ اٱغ٬ّ إ٫ أِْٗ َٓاغب١ يًذُع بٌ ايكشاب١ ايصٜٔ خطدٛا ي

إْػشبٛا َٔ إعطن١ آّْا َا يؿس٠ ايكتاٍ، ٚبٌ إؿطنٌ ايصٜٔ دا٤ٚا ٱغت٦كاٍ 
 صإِرْ ىََّٔذْ طَبئِلَزَبِٕاٱغ٬ّ ٚأخربت اٯٜات بإٔ اهلل ٚيٞ إ٪ٌَٓ قاٍ تعاٍط

(1). 
 بعجِٗ ايكطا٤ َٔ ضد٬ّ غبعٕٛ ِٖٚ َع١ْٛ ب٦ط أٌٖ ٗ ْعيت إْٗا ايتاغع:
 ٚأضض ٚعػؿإ َه١ بٌ ٖٚٞ َع١ْٛ ب٦ط إٍ ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً اهلل ضغٍٛ
 أسس َٔ أؾٗط أضبع١ ضأؽ ع٢ً اهلذط٠ َٔ أضبع غ١ٓ قؿط ٗ ٚشيو ٖصٌٜ
 عاَط ؾكتًِٗ عُطٚ بٔ إٓصض عًِٝٗ ٚأَط ٚايعًِ ايكطإٓ ايٓاؽ يٝعًُٛا بعجِٗ
 ؾسٜسّا ٚدسّا شيو َٔ ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً اهلل ضغٍٛ ؾٛدس ايطؿٌٝ بٔ

  ،بايًعٔ ايكبا٥ٌ تًو َٔ ْاع١ ع٢ً ٜسع٠ٛ نًٗا ايكًٛات ٗ ؾٗطّا ٚقٓت
 َٔ ضأغ٘ ضؾع إشا ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً اهلل ضغٍٛ مسع أْ٘ عُط ابٔ عٔ

ًِٓٗ:  ٜكٍٛ ايؿذط َٔ ا٭خري٠ ايطنع١ ٗ ايطنٛع  ٚؾ٬ّْا ٚؾ٬ّْا ؾ٬ّْا ايعٔ اي
 يٝؼ عًٝ٘ تعاٍ اهلل ؾأْعٍ  ،اؿُس يو ضبٓا ٓسٙ ٕٔ اهلل مسع ٜكٍٛ بعسَا
 .(2) (ظإٕٛ ؾإِْٗ قٛي٘ إٍ ؾ٤ٞ ا٭َط َٔ يو

إٕ ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٕا ٚقـ ع٢ً عُ٘ ٓع٠، ٚضأ٣  ايعاؾط:
 َا قٓعٛا ب٘ َٔ إج١ً أضاز إٔ ٜسعٛ عًِٝٗ ؾٓعيت ٖصٙ اٯ١ٜ.

ايصٜٔ ظسؿٛا َٔ َه١ ٚاٯ١ٜ أعِ َٔ ايسعا٤، نُا أْٗا ؽتل بصّ ايهؿاض 
إهط١َ يٲدٗاظ ع٢ً اٱغ٬ّ ٚإػًٌُ ٚؾٝٗا ٚعس ٚٚعٝس، ٚتسٍ ٗ 
َهاَٝٓٗا ع٢ً إغتذاب١ اهلل عع ٚدٌ يًٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ 

 ٗ زعا٥٘، ٚغ٪اي٘ ايٓكط، ٚتتذ٢ً َهاٌَ ايٓكط ٗ ٖصٙ اٯ١ٜ َٔ ٚدٛٙ:
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 .1/455تؿػري اـاظٕ(2)



                                                                                   ص32ط                                          82َعامل اٱّإ ز/  

ؿٝس تؿتت ايهؿاض، ٚنعؿِٗ، إْٗا َكس١َ يًٓكط ٚايػًب١، ٭ْٗا ت ا٭ٍٚ:
 ٚزخٍٛ ؾطٜل َِٓٗ اٱغ٬ّ.

اٯ١ٜ شاتٗا َكسام َٔ َكازٜل ايٓكط ٚايػًب١ ٭ْٗا تتهُٔ تؿٜٛض  ايجاْٞ:
 ا٭َٛض إٍ اهلل.

 تٗسٟ اٯ١ٜ إٍ غبٌ ايٓكط. ايجايح:
تبٌ اٯ١ٜ إٔ ايٓكط َٔ عٓس اهلل، ٚيٝؼ َٔ سكط ٭غباب٘  ايطابع:

تػتعكٞ عًٝ٘ َػأي١، ؾٝكاتٌ إػًُٕٛ َٔ أدٌ ٚنٝؿٝات٘، ٚاهلل عع ٚدٌ ٫ 
ايبكا٤ ٚزؾع ايهطض عٔ أْؿػِٗ ٚايصب عٔ ايٓب٠ٛ ٚايتٓعٌٜ ، ؾذا٤ت اٯ١ٜ 

 يًبؿاض٠ بتٓعٜ٘ ا٭ضض َٔ ايؿػاز ٚايعسٚإ.
ْعٍٚ اٯ١ٜ غكٛم ٚاقع١ أسس، ٖٚٛ إؿٗٛض، ٚيهٔ  اؿازٟ عؿط:

 أختًـ ٗ َتعًك٘ ع٢ً دٗات:
ٌ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ، ٚنػطٚا أضاز ايهؿاض قت ا٭ٍٚ:

ٌٸ  ضباعٝت٘ ٚؾذٛا ضأغ٘ ايؿطٜـ ست٢ دطت ايسَا٤ ع٢ً ٚدٗ٘، َٚع ٖصا ظ
سطٜكّا ع٢ً زعٛتِٗ يٲغ٬ّ، يكس ناْت َعطن١ أسس تٗسٜسّا يبٝه١ اٱغ٬ّ، 
إش إْهؿـ إ٪َٕٓٛ أَاّ ٖذّٛ ايهؿاض ٚؾست٘ ٚقػا٠ٚ قًٛبِٗ، ٚععَِٗ ع٢ً 

 ٢ اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٚايبطـ بأقشاب٘.قتٌ ايٓيب قً
ٚدا٤ت ثػط٠ اؾبٌ ْٚعٍٚ ايطَا٠ إػًٌُ َٓ٘ يٲغتشٛاش ع٢ً ايػٓا٥ِ  

ٚعسّ اؿطَإ َٓٗا َكس١َ يؿطاض ايؿطط ا٭نرب َٔ إ٪ٌَٓ َٔ ٚغ  إعطن١ 
يٝبك٢ ضغٍٛ اهلل َٚع٘ عسز قًٌٝ َٔ أٌٖ بٝت٘ ٚأقشاب٘ ٜكاتًٕٛ زْٚ٘، 

ايكا٥س ايصٟ ٗ  (1)ٌ ٖصٙ اؿاي١ قس ٜكٝب غِٗ غاضبٜٚصبٕٛ عٓ٘، ٚٗ َج
 ٚغ  إعطن١ إٕ مل ٜأت٘ غِٗ َككٛز.

ٚٗ ايتسبط ٗ ٚقا٥ع َعطن١ أسس ٜتذ٢ً اٱعذاظ ٗ ْب٠ٛ قُس ق٢ً اهلل  
عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٚإٔ اهلل عع ٚدٌ ٜسؾع عٓ٘ ٚوؿع٘ ٖٚٛ َٔ عَُٛات قٛي٘ 
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 .(1) صًَاَُِّوُ َّؼْظُِٔيَ ِْٖٓ اُنَّبطِتعاٍط

ٚإٕ نإ ْعٍٚ اٯ١ٜ أع٬ٙ َتأخطّا ظَاّْا عٔ َعطن١ أسس يتهٕٛ غ١َ٬ ايٓيب 
قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ّٜٛ أسس َٔ َكازٜل ٖصٙ ايعك١ُ ٚؾل 
ا٫غتشكاب ايكٗكطٟ، ٚقشٝض إٔ ا٭قٛيٌٝ ٫ ٜكٛيٕٛ ب٘ ٗ باب ْكض 

ٕٛنٛع ٖٚٛ سؿغ ايؿو ايػابل بايٝكٌ اي٬سل، إ٫ إٔ إكاّ كتًـ يٛسس٠ ا
 ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ َٔ ٚدٛٙ : 

 ا٭ٍٚ : اؿؿغ اي٬سل ؾاٖس ٚػسٜس يًشؿغ ايػابل .
، (2)صإَِّٗب َٗذُْٖ َٗضَُّْنَب اُزًِّْشَ ًَإَِّٗب َُوُ حلبكظٌٕايجاْٞ : إْ٘ َٔ عَُٛات قٛي٘ تعاٍط

ٚاغط١ ْعٍٚ ايكطإٓ، ايجايح :  إٔ ايٓيب قُسّا ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ 
ٚؾا٤ اهلل عع ٚدٌ إٔ وؿع٘ إٍ سٌ ُاّ ْعٍٚ ايكطإٓ ٚٚدٛز ا٭١َ اييت 
ؼؿغ ْعٍٚ آٜات ايكطإٓ، ٚتتعاٖسٖا ٚأسهاّ ايؿطٜع١ َٔ ايتشطٜـ ٚايتبسٌٜ 

 ٚايتػٝري .
 ٖٚا أقاب ايٓيب قُسّا ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ّٜٛ أسس: 

ضَاٙ عتب١ بٔ أبٞ ٚقام باؿذاض٠، ؾهػط ضباعٝت٘ اي٢ُٓٝ ايػؿ٢ً،  ا٭ٍٚ:
 ٚدطح ؾؿت٘، ضٟٚ عٔ أبٞ غعٝس اـسضٟ.

 ؾذ٘ عبس اهلل بٔ ؾٗاب ايعٖطٟ ٗ دبٗت٘. ايجاْٞ:
دطح ضدٌ َٔ ٖصٌٜ ٖٛ عبس اهلل بٔ ق١٦ُ ؾؿت٘ ؾسخًت سًكتإ  ايجايح:

 َٔ  سًل إػؿط ٗ ٚدٓت٘.
هلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٗ سؿط٠ َٔ اؿؿط اييت ٚقع ضغٍٛ اهلل ق٢ً ا ايطابع:

عًُٗا أبٛ عاَط يٝكع ؾٝٗا إػًُٕٛ ِٖٚ ٫ ٜعًُٕٛ، ؾأخص عًٞ بٔ أبٞ طايب 
 عًٝ٘ ايػ٬ّ بٝس ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ.

)ٚنإ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ّػض ايسّ عٔ ٚدٗ٘ ٚغامل 
يسّ، ٚايٓيب ٜكٍٛ: نٝـ ٜؿًض قّٛ خهبٛا ٍَٛ أبٞ سصٜؿ١ ٜػػٌ عٔ ٚدٗ٘ ا
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ٚٗ ضٚا١ٜ إ اٱَاّ عًٞ عًٝ٘  (1) ٚد٘ ْبِٝٗ بايسّ ٖٚٛ ٜسعِٖٛ إٍ ضبِٗ(
 ايػ٬ّ ٜػػٌ ايسّ عٔ ٚدٗ٘.

ْعيت اٯ١ٜ بعس إج١ً اييت ؾعًٗا إؿطنٕٛ باؿُع٠ بٔ عبس إطًب ّٜٛ  ايجا١ْٝ:
َجًٔ َِٓٗ بج٬ثٌ( ٚنإ أسس، ٚقٍٛ ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ)٫

اؿُع٠ ضنٞ اهلل عٓ٘ عِ اييٓيب قُيس قي٢ً اهلل عًٝي٘ ٚآيي٘ ٚغيًِ ٚأخياٙ ٗ        
 ايطناع١ .

َٚٔ إكازٜل ايع١ًُٝ هلصٙ اٯ١ٜ بإٔ ايٓيب يٝؼ ي٘ َٔ ا٭َط ؾ٤ٞ ٚإٔ اهلل     
ٜتٛب ع٢ً ايهؿياض أٚ ٜعيصبِٗ نٝيـ إٔ ٚسؿيّٝا قاتيٌ ٓيع٠ زخيٌ اٱغي٬ّ         

اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ يٝػأي٘ عٔ نٝؿٝي١ قتًي٘،   ٚدج٢ بٌ ٜسٟ ضغٍٛ 
ٚٗ سسٜح ٚسؿٞ ٱثٌٓ َٔ قطٜـ َطٸا عُل ٚنإ ٚسؿٞ ٜػهٓٗا ٚغأ٫ٙ 

 عٔ قك١ قتً٘ يًشُع٠ 
ُٳا)ؾكاٍ: أَا أْٞ      ُٳا غٳُأسٳسٸثٴُه ٍٳ سٳسٸثٵت َن ٘ٹ ضٳغٴٛ ًٓ ٢ًٓ اي ٘ٴ  قٳ ًٓي ٘ٹ  اي ٝٵي ًَ ِٳ  عٳ ًٓ  ٚٳغٳي
ٌٳ ٔٵ غٳَأَيٓٹٞ سٹ ٓٵتٴ شٳيٹَو عٳ َٶا ُن ًَا ٝٵٔط ُغ ٔٔ يٹذٴبٳ ِٕ بٵ ٕٳ َٴِطعٹ ٘ٴ ٚٳَنا ُٸ ُٳ١َ عٳ ٝٵ ٔٳ ُطعٳ ٟٸ بٵ  عٳسٹ
ّٳ ُأقٹٝبٳ َقسٵ ٛٵ ُٸا بٳسٵٕض ٜٳ ًَ ـٷ غٳاضٳتٵ َؾ ٜٵ ٍٳ ، ُأسٴسٺ إَي٢ ُقطٳ ٝٵطٷ يٹٞ َقا ٕٵ دٴبٳ ًِتٳ إ ُٵعٳ٠َ َقتٳ  سٳ
ِٸ ُٸسٺ عٳ ُٸٞ َٴشٳ ٍٳ  عٳتٹٝيلٷ  َؾَأْٵتٳ بٹعٳ ٓٵيتٴ  ايٓٸياؽٔ  َٳيعٳ  َؾدٳطٳدٵيتٴ  َقيا ًّيا  ٚٳُن  سٳبٳؿٹيٝٸا  ضٳدٴ

ُٳييا ، اِيشٳبٳؿٳيي١ٹ َقييصٵفٳ بٹاِيشٳطٵبٳيي١ٹ َأِقييصٹفٴ ًٓ ٗٳييا ُأخٵطٹيي٧ٴ َق ٝٵ٦ٶا بٹ ُٸييا ; ؾٳيي ًَ  ايٓٸيياؽٴ اِيتٳَكيي٢ َؾ
ْٵُعطٴ خٳطٳدٵتٴ ُٵعٳ٠َ َأ ٙٴ سٳ ٜٵت٘ سٳتٸ٢ ٚٳَأتٳبٳكٸطٴ ٌٳ ايٓٸأؽ عٴطٵٔض ؾٹٞ ضٳَأ ٌٔ َٹجٵ ُٵ ٚٵضٳٔم اِيذٳ  اِيَأ

ٗٴسٸ ٝٵؿٹ ايٓٸاؽٳ ٜٳ ّٴ َٳا ، ٖٳسٸا ٘ٹبٹػٳ ٘ٴ ٜٳُكٛ ٞٵ٤ٷ َي ٘ٹ ؾٳ ًٓ ٛٳَاي ٝٸُأ إْٸٞ َؾ ٗٳ ٘ٴ َيَأتٳ ٙٴ َي ٘ٴ ٚٳَأغٵتٳتٹطٴ ُأٔضٜسٴ ٓٵ  َٹ
ٚٵ بٹؿٳذٳطٳ٠ٹ ٛٳ سٳذٳٕط َأ ٞ  إشٵ َٹٓٸٞ يٹٝٳسٵْٴ ٓٹ َٳ ٘ٹ  تٳَكيسٸ ٝٵي ٔٴ  غٹيبٳاعٴ  إَي ُٸيا  ، اِيعٴيعٸ٣  عٳبٵيسٹ  بٵي ًَ ٙٴ َؾ  ضٳآ
ُٵعٳ٠ُ ٍٳ سٳ ٘ٴ َقا ِٸ َي ًُ ٞٸ ٖٳ ٔٳ ٜٳا إَي ٍٳ.  اِيبٴُعٛٔض َٴَكٓطعٳ١ٹ ابٵ ٘ٴ َقا ٕٸ نٳطٵبٳ١ّ َؾهٳطٳبٳ  َأخٳَطيأ  َٳا َنَأ
٘ٴ  .  ضٳِأغٳ
ٍٳ    ٖٳعٸظٳتٵ َقا ٖٳبٳ ،ٚٳ ٓٴ٤ٛٳ ٚٳشٳ ٝٳ ٟ  يٹ ٔٛ ًٹيبٳ  ، ْٳشٵي ٘ٴ  َؾػٴ ٖٳيا  ٚٳتٳطٳِنتٴي ٜٸا ِٸ  َٳياتٳ  سٳتٸي٢  ٚٳٔإ  ثٴي
٘ٴ ٝٵتٴ ِٸ ، سٳطٵبٳتٹٞ َؾَأخٳصٵتٴ َأتٳ ٘ٹ َؾَكعٳسٵتٴ اِيعٳػٵَهٔط إَي٢ ضٳدٳعٵت ثٴ ِٵ ؾٹٝ ٔٵ ٚٳَي ٙٹ يٹٞ ٜٳُه ٝٵٔط  بٹػٳ
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ُٳا سٳادٳ١ْ ٘ٴ ٚٳٔإْٸ ًِتٴ ُٸا.  يٹُأعٵتٳلٳ َقتٳ ًَ َٵت َؾ ِٸ ، ُأعٵتٹِكت َٳٓه١َ َقسٹ ُٵتٴ ثٴ  اِؾتٳتٳضٳ إشٳا سٳتٸ٢ َأَق
ٍٴ ٘ٹ ضٳغٴٛ ًٓ ٢ًٓ اي ٘ٴ قٳ ًٓ ٘ٹ اي ٝٵ ًَ ِٳ عٳ ًٓ ـٹ إَي٢ ٖٳطٳبٵتٴ َٳٓه١َ ٚٳغٳ ُٳَهجٵت ، ايٓطا٥ٹ ٗٳا َؾ ُٸا ، بٹ ًَ  َؾ
ـٹ ٚٳِؾسٴ خٳطٳزٳ ٍٔ إَي٢ ايٓطا٥ٹ ٘ٹ ضٳغٴٛ ًٓ ٢ًٓ اي ٘ٴ قٳ ًٓ ٘ٹ اي ٝٵ ًَ ِٳ عٳ ًٓ ُٴٛا ٚٳغٳ ًٹ ٞٸ  تٳعٳٝٸتٵ يٹٝٴػٵ ًَي  عٳ

ٖٹبٴ ُٳصٳا ًِت اِي ٚٵ ٹ بٹايؿٸِأّ َأِيشٳلٴ:  َؾُك ٔٔ َأ ُٳ ٝٳ ٚٵ ، اِي ًَازٹ بٹبٳعٵٔض َأ ٘ٹ  اِيبٹ ًٓي ٛٳَاي ٞ  َؾ ٞ  إْٸي  َيؿٹي
ٔٵ شٳيٹَو ُٸٞ َٹ ٍٳ إشٵ ، ٖٳ ٌٷ يٹٞ َقا ٜٵشٳو ضٳدٴ ٘ٴ ٚٳ ٘ٹ إْٸ ًٓ ٌٴ  َٳا ٚٳَاي ٔٵ  َأسٳيسٶا  ٜٳِكتٴي  ايٓٸياؽٔ  َٹي
ٌٳ ٘ٹ ؾٹٞ زٳخٳ ٗٸسٳ زٹٜٓٹ ٘ٴ ٚٳتٳؿٳ ٗٳازٳتٳ ُٸا . ؾٳ ًَ ٍٳ َؾ َٵتٴ سٳتٸ٢ خٳطٳدٵتٴ شٳيٹَو يٹٞ َقا ًَي٢  َقسٹ  عٳ
ٍٔ ٘ٹ ضٳغٴٛ ًٓ ٢ًٓ اي ٘ٴ قٳ ًٓ ٘ٹ اي ٝٵ ًَ ِٳ عٳ ًٓ ُٳسٹٜٓٳ١َ ٚٳغٳ ِٵ ، اِي ًَ ٘ٴ َؾ ُٶا بٹٞ إٓيا ٜٳطٴعٵ ٢ًَ َقا٥ٹ ٘ٹ  عٳ  ضٳِأغٹي
ٗٸسٴ ٗٳازٳ٠ٹ َأتٳؿٳ  . اِيشٳلٸ بٹؿٳ

ُٸا   ًَ ٍٳ ضٳآْٹٞ َؾ ٞٸ َقا ٚٳسٵؿٹ ًِت ؟ َأ ِٵ:  ُق ٍٳ ٜٳا ْٳعٳ ٘ٹ ضٳغٴٛ ًٓ ٍٳ.  اي ـٳ َؾشٳسٸثٵٓٹٞ ُاِقعٴسٵ َقا ٝٵ  َن
ًِتٳ ُٵعٳ٠َ َقتٳ ٍٳ سٳ ُٳا َؾشٳسٸثٵت٘ َقا ُٳا َن ُٸا ، سٳسٸثٵتٴُه ًَ ٔٵ َؾطٳِغتٴ َؾ ٍٳ سٳسٹٜجٹٞ َٹ ٜٵشٳيو  َقا  ٚٳ
ٗٳو عٳٓٸٞ َغٝٸبٵ ًَا ، ٚٳدٵ ٜٳٓٸو َؾ ٍٳ.  ُأضٳ ٍٳ َأتٳٓٳٓهبٴ َؾُهٓٵتٴ َقا ٘ٹ ضٳغٴٛ ًٓ ٢ًٓ اي ٘ٴ قٳ ًٓ ٘ٹ اي ٝٵ ًَ  عٳ
ِٳ ًٓ ٝٵحٴ ٚٳغٳ ٕٳ سٳ ًٓا َنا ٘ٴ سٳتٸ٢ ٜٳطٳاْٹٞ، يٹ٦ٳ ٘ٴ َقبٳهٳ ًٓ  .(1) (اي

َٚٔ َكازٜل تٛب١ ٚسؿٞ أْ٘ ؾٗس ايريَٛى، ٚؾاضى ٗ قتٌ َػ١ًُٝ 
ٜكٍٛ: قتًت خري ايٓاؽ ٗ اؾا١ًٖٝ ، ٚؾط ايٓاؽ ايهصاب ّٜٛ ايُٝا١َ ٚنإ 

ٗ اٱغ٬ّ، ٚٚسؿٞ بٔ سطب ٜٚه٢ٓ أبا زمس١، ٚمل تهٔ إج١ً عُع٠ ٚسسٙ 
بٌ تعطض هلا عسز َٔ ايؿٗسا٤، ؾكس قاّ ايهؿاض ظسع ا٭ْٛف ٚاٯشإ ٚقطع 
إصانري، ؾكاٍ إ٪َٕٓٛ ي٦ٔ أزيٓا اهلل َِٓٗ يٓؿعًٔ بِٗ َجٌ َا ؾعًٛا بٓا 

جًٔ بِٗ َج١ً مل ّجًٗا أسس َٔ ايعطب بأسس ق ، ؾٓعيت اٯ١ٜ، عٔ قُس ٚيُٓ
 بٔ إغشام ٚايؿعيب.

أضاز ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ إٔ ًٜعٔ إػًٌُ ايصٜٔ  ايجايج١:
 خايؿٛا أَطٙ، ٚايصٜٔ إْٗعَٛا ؾُٓع٘ اهلل َٔ يعِٓٗ، ضٟٚ عٔ إبٔ عباؽ.

عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ إغتأشٕ ضب٘ ٗ ّٜٛ أسس إٕ ايٓيب قُسّا ق٢ً اهلل  ايطابع١:
ٗ ايسعا٤ ع٢ً قطٜـ ايصٜٔ ساضبٛٙ، ؾٓعيت اٯ١ٜ ؾًِ ٜسع عًِٝٗ بعصاب 
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 ، ٚقس ػًت اؿه١ُ اٱهل١ٝ بتٛبتِٗ ٚق٬سِٗ.(1) اٱغت٦كاٍ(
ضٟٚ إٔ ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ نإ ّػض ايسّ عٔ  اـاَػ١:

  ٜعًُٕٛ.ٚدٗ٘ ٜٚكٍٛ: ايًِٗ أٖس قَٛٞ ؾإِْٗ ٫
ْعيت اٯ١ٜ بعس قتٌ أضبعٌ َٔ أقشاب ايٓيب قُس قي٢ً   ايكػِ ايجاْٞ:

اهلل عًٝيي٘ ٚآييي٘ ٚغييًِ بعييجِٗ إٍ أٖييٌ ب٦ييط َعْٛيي١ يتعًييُِٝٗ ايكييطإٓ ٚأسهيياّ  
ّٳاٱغ٬ّ ؾبعس مٛ أضبع١ أؾٗط َٔ َعطن١ بسض) َٹطٴ بٳطٳا٤ٺ َأبٴٛ َقسٹ ٔٴ عٳا ٔٔ َٳايٹوٹ بٵ  بٵ

ًَاعٹبٴ دٳعٵَؿٕط ٢ًَ اِيَأغٹٓٸ١ٹ َٴ ٍٔ عٳ ٘ٹ ضٳغٴٛ ًٓ ٢ًٓ اي ٘ٴ قٳ ًٓ ٘ٹ اي ٝٵ ًَ ِٳ عٳ ًٓ ُٳسٹٜٓٳ١َ ٚٳغٳ  َؾعٳطٳضٳ ، اِي
٘ٹ ٝٵ ًَ ٍٴ عٳ ٘ٹ ضٳغٴٛ ًٓ ٢ًٓ اي ٘ٴ قٳ ًٓ ٘ٹ اي ٝٵ ًَ ِٳ عٳ ًٓ ّٳ ٚٳغٳ ًَا ٙٴ اِئإغٵ ٘ٹ ٚٳزٳعٳا ٝٵ ِٵ إَي ًَ ِٵ َؾ ًٹ ِٵ ٜٴػٵ  ٜٳبٵعٴسٵ ٚٳَي
ٔٵ ّٔ َٹ ًَا ٍٳ اِئإغٵ ُٸسٴ ٜٳا ٚٳَقا ٛٵ  َٴشٳ ٔٵ  ٔضدٳاّييا  تٳبٳعٳجٵي  َيي ٌٔ  إَيي٢  َأقٵيشٳابٹو  َٹي ٖٵي  ، ْٳذٵيسٺ  َأ

ِٵ ٖٴ ٛٵ َٵٔطى إَي٢ َؾسٳعٳ ٛٵتٴ ، َأ ٕٵ ضٳدٳ ٍٳ ; َيو ٜٳػٵتٳذٹٝبٴٛا َأ ٍٴ َؾَكا ٘ٹ  ضٳغٴٛ ًٓي ٢ًٓ  اي ٘ٴ  قٳي ًٓي  اي
٘ٹ ٝٵ ًَ ِٳ عٳ ًٓ ِٵ َأخٵؿٳ٢ إْٸٞ ٚٳغٳ ٔٗ ٝٵ ًَ ٌٳ عٳ ٖٵ ٍٳ ، ْٳذٵسٺ َأ ِٵ َأْٳا.  بٳطٳا٤ٺ َأبٴٛ َقا ٗٴ ِٵ دٳإض َي ٗٴ  َؾابٵعٳجٵ

ٝٳسٵعٴٛا ًِ َٵٔطى إَي٢ ايٓٸاؽٳ َؾ  .(2) (َأ
ٖٚصا اؿسٜح َسضغ١ ٗ ايسع٠ٛ اٱغ١َٝ٬، ؾُع ؾس٠ ايكتاٍ بٌ إػًٌُ 
ٚايهؿاض ٚٚقٛع َعطن١ بسض ٚأسس، ؾإٕ ايهؿاض ٜسخًٕٛ إس١ٜٓ إٓٛض٠ ٫ٚ 
ٜٴهطٖٕٛ ع٢ً زخٍٛ اٱغ٬ّ، ٫ٚ ػطٟ نػٛط ٚتطغٝب ٚتطٖٝب ٱزخاهلِ 

اٱغ٬ّ، نإ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٜػتكبٌ ٖ٪٤٫ ايهؿاض ٗ 
ٜٚسعِٖٛ يٲغ٬ّ ٜٚرتى هلِ اـٝاض، ْعِ ٖصا اـٝاض يٝؼ فطزّا، ٚيٝؼ َٔ 
تها٤ٗ بٌ ططٗ ايكبٍٛ ٚعسَ٘ ؾطدشإ ايكبٍٛ ٚزخٍٛ اٱغ٬ّ ظاٖط 

 آي٘ ٚغًِ.يتذًٞ إعذعات اييت تسٍ ع٢ً قسم ْب٠ٛ قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚ
ٍٴ بٳعٳحٳٚٳ ٘ٹ ضٳغٴٛ ًٓ ٢ًٓ اي ٘ٴ قٳ ًٓ ٘ٹ اي ٝٵ ًَ ِٳ عٳ ًٓ ٓٵصٹضٳ ٚٳغٳ ُٴ ٔٳ اِي ُٵٕطٚ بٵ  بٳٓٹٞ َأخٳا ، عٳ
ُٴعٵٓٹلٳ غٳاعٹسٳ٠َ ُٴٛتٳ اِي ٌٳ ؾٹٞ يٹٝٳ ًّا َأضٵبٳعٹ ٔٵ ضٳدٴ ٘ٹ َٹ ٔٵ َأقٵشٳابٹ ٌٳ خٹٝٳأض َٹ ُٹ ًٹ ُٴػٵ ِٵ اِي ٗٴ ٓٵ  َٹ
ٔٴ اِيشٳأضخٴ ُٸ١ٹ بٵ ّٴ ايكٸ ٔٴ ٚٳسٳطٳا ٕٳ بٵ ًِشٳا ٟٸ بٳٓٹٞ َأخٴٛ َٹ ٔٔ عٳسٹ ٚٳ٠ُ ايٓٸذٸأض بٵ ٔٴ ٚٳعٴطٵ  بٵ
ُٳا٤ٳ ٔٔ َأغٵ ًِتٹ بٵ ٞٸ ايكٸ ُٹ ًَ ٔٴ ٚٳْٳاؾٹعٴ ، ايػٸ ٌٔ بٵ ٜٵ ٔٔ بٴسٳ ٞٸ ٚٳضٵَقا٤ٳ بٵ َٹطٴ ، اِيدٴعٳاعٹ ٔٴ ٚٳعٳا  بٵ
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ٝٵطٳ٠َ ٗٳ ٛٵَي٢ ُؾ ، ٚقٌٝ)غبعٌ ضد٬ّ َٔ قطا٤ أقشاب ضغٍٛ (1)ايكٸسٸٜٔل بٳِهٕط َأبٹٞ َٳ
، أٟ ١ًٓ ايهتاب ؾػاضٚا ست٢ ْعيٛا ب٦ط َع١ْٛ ٚبعجٛا نتاب ضغٍٛ (2) اهلل(

اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ إٍ عاَط بٔ ايطؿٌٝ ايصٟ عسا ع٢ً ايطغٍٛ 
َٹٕط بٳٓٹٞٚقتً٘ قبٌ إٔ ٜٓعط ٗ نتاب٘، ٚإغتكطر ع٢ً ٚؾس إػًٌُ  ٛٵا عٳا ٕٵ َؾَأبٳ  َأ

ٙٴ ِٵ َٳا إَي٢ ٜٴذٹٝبٴٛ ٖٴ ٘ٹ زٳعٳا ٝٵ ٔٵ:  ٛاٚٳَقاُي إَي ِٵ عٳَكسٳ ٚٳَقسٵ ، بٳطٳا٤ٺ َأبٳا ْٳدٵؿٹطٳ َي ٗٴ  عٳِكسٶا َي
ٛٳاضٶا ِٵ َؾاغٵتٳكٵطٳرٳ ; ٚٳدٹ ٔٗ ٝٵ ًَ ٌٳ عٳ ٔٵ َقبٳا٥ٹ ِٕ بٳٓٹٞ َٹ ٝٵ ًَ ٔٵ)  غٴ ٌٕ عٴكٳٝٸ١َ(  َٹ ٕٳ ٚٳٔضعٵ ٛٳا  ٚٳشٳِن

ٙٴ ، ّٳ َغؿٴٛا سٳتٸ٢ َؾدٳطٳدٴٛا شٳيٹَو إَي٢ َؾَأدٳابٴٛ ٛٵ ِٵ َؾَأسٳاُطٛا اِيَك ٔٗ ِٵ ؾٹٞ بٹ ٔٗ ُٸا ٔضسٳايٹ ًَ  َؾ
ِٵ ٖٴ ٚٵ ِٵ َأخٳصٴٚا ضٳَأ ٗٴ ِٸ غٴٝٴَٛؾ ِٵ ثٴ ٖٴ ًُٛ ًُٛا سٳتٸ٢ َقاتٳ ٔٵ ُقتٹ ٓٵسٹ َٹ ِٵ عٹ ٖٹ ِٵ آخٹٔط ٗٴ ُٴ ٘ٴ ٜٳطٵسٳ ًٓ  إٓيا اي
ٔٳ َنعٵبٳ ٜٵسٺ بٵ ٔٔ زٹٜٓٳأض بٳٓٹٞ َأخٳا ظٳ ِٵ ايٓٸذٸأض بٵ ٗٴ ٙٴ َؾٔإْٸ ٘ٹ تٳطٳُنٛ َٳلٷ ٚٳبٹ ٔٵ َؾاضٵتٴحٸ ضٳ ٔٔ َٹ ٝٵ  بٳ
٢ًَ ٌٳ سٳتٸ٢ َؾعٳافٳ ، اِيَكتٵ ّٳ ُقتٹ ٛٵ ٓٵسٳٔم ٜٳ ٗٔٝسٶا اِيدٳ ، ٚقس قًٝت قكا٥س ؿػإ بٔ (3) ؾٳ

ثابت ٚعبس اهلل بٔ ضٚاس١، ٚنعب بٔ َايو ٚغريِٖ تٓع٢ أقشاب ب٦ط َع١ْٛ 
 ع٢ً مٛ ايعُّٛ اجملُٛعٞ ٚاٱغتػطاقٞ، أٚ ايكه١ٝ ايؿدك١ٝ بطثا٤ بعهِٗ.

تٌ ٖ٪٤٫ ايكشاب١ ٚسعٕ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٕك
ا٭خٝاض، ٚزعا ع٢ً ايهؿاض أضبعٌ َّٜٛا، ٚؾٝ٘ ؾاٖس ع٢ً إٔ ايٓيب قُسّا 
ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٫ ٜبازض إٍ ايبطـ ٚاٱْتكاّ، بٌ ًٜذأ ٗ إُٗات 
إٍ ايسعا٤ ايصٟ ٖٛ غ٬ح ا٭ْبٝا٤، ٚقاٍ َكاتٌ: ْعيت ٖصٙ اٯ١ٜ بكت٢ً ب٦ط 

غٍٛ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ عٔ بعح ٖ٪٤٫ َع١ْٛ، تط٣ ٕاشا مل ّٓع ض
 ا٭قشاب ، ٚاؾٛاب َٔ ٚدٛٙ:

إٕ بعييح ايييٓيب قُييس قيي٢ً اهلل عًٝيي٘ ٚآييي٘ ٚغييًِ هلييِ ْؿييطّا َيئ    ا٭ٍٚ:
ٍ أقييشاب٘ َيئ عَُٛييات قٛييي٘ تعيياٍط   إِْٕ ىُأأٌَ إِالَّ   *ًََٓأأب َّنْقِأأنُ ػَأأْٖ اُْيَأأٌَ

 َ ، ؾًٝؼ َٔ خطأ أٚ غٗٛ أٚ إبتعاز عٔ ايتسبري ٚاؿه١ُ (4) صًَدٌِْ ُّأٌدَ
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 ٗ إكاّ.
، غٛا٤ (1)صَُْْظَ َُيَ ِْٖٓ األَْٓشِ شَِْءٌإْ٘ َٔ عَُٛات قٛي٘ تعاٍط ايجاْٞ:

ع٢ً ايكٍٛ إؿٗٛض بإٔ اٯ١ٜ أع٬ٙ ْعيت ٗ َعطن١ أسس أٟ إٔ بعح أقشاب 
قتٌ ٖ٪٤٫ ايكشاب١  ب٦ط َع١ْٛ دا٤ بعس ْعٍٚ ٖصٙ اٯ١ٜ بأضبع١ أؾٗط، أٚ إٔ
 ٖٛ غبب ْعٍٚ اٯ١ٜ يٲط٬م ايعَاْٞ ٕهاٌَ اٯ١ٜ أع٬ٙ.

ًَالَ رَوٌٌُُُا َُِْٖٔ ُّوْزََُ يكس شٖب ٖ٪٤٫ ايكشاب١ ؾٗسا٤ قاٍ تعاٍط ايجايح:

 .(2) صكِِ عَجَِِْ اَُِّوِ ؤٌََْٓادٌ ثََْ ؤَدَْْبءٌ

ٲغ٬ّ ٚتٗصٜب تبٌ ٖصٙ ايٛاقع١ ساد١ ايكبا٥ٌ ٚايٓاؽ ْٝعّا ي ايطابع:
 ا٭خ٬م، ٚٚدٛز قٛاٌْ مسا١ٜٚ ثابت١ ؼهِ ايك٬ت ٚإعا٬َت.

بٝإ سكٝك١ ٖٚٞ إٔ اٱغ٬ّ مل ٜٓتؿط بايػٝـ، ٚيهٔ ايهاؾطٜٔ  اـاَؼ:
ٚادٗٛا ايسع٠ٛ ايػ١ًُٝ يًشل بايػسض ٚاٱباز٠ اؾُاع١ٝ، ؾؿٞ ٖصا ايعَإ 

ط، ٚاٱستذاز، ٚيهٔ َٚعامل ايع١ٕٛ ٜتِ ايتأنٝس ع٢ً اٱغتُاع يًطأٟ اٯخ
ايهؿاض قتًٛا ايطغٍٛ ايصٟ دا٤ بهتاب َٔ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ 
ٚغًِ قبٌ إٔ ٜكطأٚا ايهتاب ٜٚعًُٛا َا ؾٝ٘، ثِ أدٗعٚا ع٢ً ايكشاب١ ايصٜٔ 
مل ٜأتٛا يًكتاٍ ٚاؿطب، ٚمل ٜسخًٛا ايبًس، إش إٔ ب٦ط َع١ْٛ اييت ْعيٛا ؾٝٗا 

ٔٳتكع ) ٝٵ َٹٕط بٳٓٹٞ َأضٵٔض بٳ ِٕ بٳٓٹٞ ٚٳسٳطٸ٠ٹ عٳا ٝٵ ًَ ًَا ، غٴ ٔٔ نٹ ٜٵ ًَسٳ ٗٳا اِيبٳ ٓٵ ٞٳ َقٔطٜبٷ َٹ ٖٹ  إَي٢ ٚٳ
ِٕ بٳٓٹٞ سٳطٸ٠ٹ ٝٵ ًَ  .(3) (َأِقطٳبٴ غٴ

ٜٚسٍ غٝام اٯٜات ع٢ً ْعٚهلا ٗ َعطن١ أسس إ٫ إٔ َهاَٝٓٗا عا١َ ٫ 
تٓشكط عاٍ زٕٚ آخط، ٚؾٝٗا ز٫ي١ ع٢ً ْهاض٠ ايكطإٓ ٚبكا٥٘ سّٝا غهّا، 

 َ٘ غاض١ّٜ ١ُ٥٬َٚ يهٌ ٚاقع١ ٚ٭ؾطاز ايعَإ ايطٛي١ٝ.ٚأسها

 ٍفًٖ٘ اآليت
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إبتسأت اٯ١ٜ بايٓؿٞ ٚيػ١ اـطاب إٍ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ 
ٚغًِ ع٢ً مٛ ايتعٌٝ، ٚيهٓ٘ ٫ ٜؿٝس اؿكط، بٌ ٖٛ عاّ ٚؾاٌَ يًُػًٌُ 

ًُنْزُْْ خَْْشَ ؤَُّٓخٍ ْٝعّا، ٚؾٝ٘ ثٓا٤ ٚإنطاّ هلِ، ٖٚٛ َٔ عَُٛات قٛي٘ تعاٍط

، ؾإٕ اهلل عع ٚدٌ ٜكِٝٗ ؾط عسِٖٚ، ٜٚطؾع عِٓٗ أشاِٖ، (1) صؤُخْشِجَذْ ُِِنَّبطِ

 ٚٗ اٯ١ٜ َػا٥ٌ:
بٝإ ععِٝ َٓعي١ ايٓيب قُس عٓس اهلل َداطب١ اهلل عع ٚدٌ  ا٭ٍٚ:
 ٚنؿاٜت٘ ي٘.
 ؾتض باب ايتٛب١ يًٓاؽ ْٝعّا. ايجا١ْٝ:
تٛب١، َِٚٓٗ ايهؿاض ايصٜٔ ساضبٛا ايٓيب قُسّا تطغٝب ايٓاؽ باي ايجايج١:

 ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٚقاتًٛا إػًٌُ.
إَِّٕ اٱْصاض ٚايٛعٝس يًهؿاض بايعصاب ا٭يِٝ، قاٍ تعاٍط ايطابع١:

 .(2)صاَُّزَِّٖ ًَلَشًُا ًََٓبرٌُا ًَىُْْ ًُلَّبسٌ ؤًَُُْئِيَ ػََِْْيِْْ َُؼْنَخُ اَُِّوِ

شّ ايهؿاض ْٚعتِٗ بأِْٗ ظإٕٛ، ٚف٤ٞ اٯ١ٜ بًػ١ اٱط٬م ٗ  اـاَػ١:
 ايعًِ، يبٝإ إنطاضِٖ باٱغ٬ّ ٚأْؿػِٗ ٚايٓاؽ ْٝعّا.

:أَٔ ٚغ١َ٬ إػًٌُ َٔ يػ١ اٱْصاض يٝهٕٛ َٔ َؿاِٖٝ ٖصٙ ايػازغ١
 صىُْْ َّذْضٌََُٕٗ كََْٖٔ رَجِغَ ىُذَاَُ كَالَ خٌَْفٌ ػََِْْيِْْ ًَالَاٯ١ٜ تٛنٝس َٓطٛم قٛي٘ تعاٍ ط

 ، ٚايٛعٝس بايعصاب ا٭يِٝ ايٛاضز ٗ اٯ١ٜ ايهط١ّ.(3)
دعٌ ايهؿاض بٌ أَطٜٔ يٝؼ َٔ قػِٝ ثايح هلُا ، ؾاَا إػؿط٠  ايػابع١:

أٚ ايعصاب، ٖٚٛ قإْٛ عاّ ٜٚؿٌُ ايٓاؽ ْٝعّا ٗ أدٝاهلِ إتعاقب١، دا٤ت 
 ٘.ٖصٙ اٯ١ٜ يطؿّا َٔ عٓس اهلل يبٝاْ٘ ٚايتصنري ب

: بٝإ ا٬ٕظ١َ بٌ ايتٛب١ ٚإػؿط٠، ؾُت٢ َا تاب ايهاؾط ٚإيتشل ايجا١َٓ
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بإػًٌُ، ٚأقًض ْؿػ٘ ٚأؾعاي٘ ؾإ إػؿط٠ تتػؿاٙ يًٛعس ايػُاٟٚ ٗ ٖصٙ 
 اٯ١ٜ ايهط١ّ ،قٛي٘ تعاٍ ) ٜػؿط ٕٔ ٜؿا٤ (.

ا٬ٕظ١َ بٌ ايهؿط ٚايعصاب، ٚبٝإ سكٝك١ ٖٚٞ إٔ نؿاض قطٜـ  ايتاغع١:
 صبٕٛ يهؿطِٖ ٚدشٛزِٖ، ٚحملاضبتِٗ إػًٌُ.ٜع

قاضب١ اٱغ٬ّ، ٚػٗٝع اؾٝٛف ع٢ً إػًٌُ ع١ً يػطع١ ْعٍٚ  ايعاؾط٠:
َُِْوْقَغَ طَشَكًب ايعصاب بايهؿاض، ٬ٖٚى طا٥ؿ١ َِٓٗ ، نُا تكسّ ٗ اٯ١ٜ ايػابك١ط

 .(1)صِْٖٓ اَُّزَِّٖ ًَلَشًُا
اهلل عع ٚدٌ ٚبٌ ايعباز ٗ قبٍٛ  تٛنٝس إْتؿا٤ ايٛاغط١ بٌ اؿاز١ٜ عؿط٠:

 ايتٛب١ أٚ ْعٍٚ ايعصاب.
بٝإ ض١ٓ اهلل عع ٚدٌ ببعج١ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘  ايجا١ْٝ عؿط٠:

ٚآي٘ ٚغًِ ٚسهٛضٙ ٚتٛيٝ٘ يٮَٛض ٚايععا١َ ٚاٱَا١َ، ٚإعا١ْ ايهؿاض ع٢ً 
نَبىَ إِالَّ سَدَْٔخً ًََٓب ؤَسْعَِْايتٛب١، ٚؼًُ٘ ا٭ش٣ َِٓٗ، ٖٚٛ َٔ عَُٛات قٛي٘ تعاٍط

ص إْصاض آخط يًهؿاض، َُْْظَ َُيَ ِْٖٓ األَْٓشِ شَِْءٌ، ؾإ قٛي٘ تعاٍ ط(2)صُِِْؼَبَُِٔنيَ
 ٚؽؿٝـ عٔ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٚإػًٌُ.

مل تصنط اٯ١ٜ تٛب١ ايهؿاض ٚمل تطغبِٗ بٗا ٚاٱْاب١ ، ٚؾٝ٘  ايجايج١ عؿط٠:
 َػا٥ٌ:

 ت اٯ١ٜ ٗ َكاّ اٱْصاض ٚايٛعٝس.دا٤ ا٭ٍٚ:
بٝإ إغطاف ايهؿاض ٗ ايتعسٟ بٗذَِٛٗ ٚظسؿِٗ ع٢ً ٜجطب  ايجا١ْٝ:

ٱضاز٠ قتٌ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٚأقشاب٘ ٚإغت٦كاٍ 
 اٱغ٬ّ.
تٛنٝس َٛنٛع١ٝ تٛب١ اهلل عع ٚدٌ ع٢ً ايعباز، ٚإٔ نٌ إْػإ  ايجايج١:

 قتاز يط١ٓ اهلل ٚعؿٛٙ َٚػؿطت٘.
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دا٤ت اٯ١ٜ خطابّا يًٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ، ٚبٝاّْا ايطابع١:
 ؾأسػٔ ضبٞ أزبينيكإْٛ ثابت ٜتعًل بؿإٔ ايهؿاض يٝهٕٛ اؿسٜح ايؿطٜـ )

 يهط١ّ.َٔ َكازٜل اٯ١ٜ ا (1) (تأزٜيب
يٝؼ يًُػًٌُ َٔ شنط ٗ اٯ١ٜ، إش أْٗا تهُٓت اـطاب  ايطابع١ عؿط٠:

يًٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ، ٚاٱْصاض يًهؿاض، َع إٔ اٯ١ٜ باق١ٝ إٍ 
 ّٜٛ ايكٝا١َ َهُّْٛا َٚٛنٛعّا ٚسهُّا، ٚؾٝ٘ َػا٥ٌ:

يٓيب قُس إضاز٠ إػًٌُ ٗ اـطاب ع٢ً مٛ اٱؿام ؾاشا نإ ا ا٭ٍٚ:
 ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ يٝؼ ي٘ َٔ ا٭َط ؾ٧ ؾإػًُٕٛ نصيو.

 ايتدؿٝـ عٔ إػًٌُ. ايجا١ْٝ:
 بعح ايػه١ٓٝ ٗ ْؿٛؽ إػًٌُ. ايجايج١:
تطًع إػًٌُ يٓعٍٚ ايعصاب َٔ عٓس اهلل بايهؿاض، ٚإ نإ ايطابع١:

 ٚاـاق١.إػًُٕٛ ٚإػًُات َؿػٛيٌ بعبازتِٗ ٚأَٛضِٖ ايعا١َ 
ٚٚضز يؿغ )يٝؼ(  ٗ ايكطإٓ غبع َطات، إثٓإ َُٓٗا خطاب يًٓيب قُس 

 صًَالَ رَوْقُ َٓب َُْْظَ َُيَ ثِوِ ػٌِِْْق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ، ٚايجاْٞ َُٓٗا قٛي٘ تعاٍ ط

 ، ٚؾٝ٘ تأزٜب يًُػًٌُ ٚؽؿٝـ عِٓٗ.(2)

 إفاضاث اآليت
ٚاٱخ٬م ٗ عبازت٘، ؾي٬ ٜيط٣    تبعح اٯ١ٜ ع٢ً اٱْكطاع إٍ اهلل تعاٍ

إػًِ ٗ ايٛدٛز إ٫ اهلل عع ٚديٌ، يكيس إدتٗيس إػيًُٕٛ ٗ طاعي١ اهلل عيع       
ٚدٌ، ٚخطدٛا إٍ غٛح إعاضى ٜكاتًٕٛ ٗ غبٌٝ اهلل، ؾذيا٤ت ٖيصٙ اٯٜي١    
إؾعاعّا ٭ْٛاض اؿهط٠ اٱهل١ٝ، ٚايػٝاس١ ٗ ععِٝ قسضت٘ تعاٍ ٚأْ٘ غيبشاْ٘  

ايكتاٍ ٗ غبًٝ٘ إِا ٖٛ يٓؿع إكاتًٌ ٚإٔ اهلل عع ٚدٌ  غين عٔ ايعإٌ، ٚإٔ
ّسِٖ بإسز ٚايعٕٛ َٔ عٓسٙ تعاٍ، ؾؿٞ غٛح إعاضى تٓعٍ ا٥٬ٕه١ يٓكيط٠  
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كَبعْأزَجَبةَ ٌَُُأْْ   ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝي٘ ٚآيي٘ ٚغيًِ ٚأقيشاب٘، قياٍ تعياٍط      

أتٞ ٖيصٙ اٯٜي١ بإيسز إطًيل ٗ سياٍ      ، ٚتي (1)صؤَِِّٗ ُِٓٔذ ًُْْ ثِإَُْقٍ ِٓأْٖ أَُْالَئٌَِأخِ  

ايػًِ أٜهّا ٚؾٝ٘ إثبات يكسم ْب٠ٛ قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغيًِ َٚكسَي١   
ُُِْظْيِأشَهُ ػََِأَ اُأذِِّّٖ ًُِِّأوِ ًََُأٌْ ًَأشِهَ       يٓكطت٘، ٚظٗيٛض زٚيي١ اٱغي٬ّ قياٍ تعياٍط     

 .(2)صأُُْشْشًٌَُِٕ

َٚؿييٝض نُيياٍ نييٌ ٚتييبٌ اٯٜيي١ ساديي١ ايٓيياؽ إٍ اهلل بييسٜع نييٌ سييٞ،  
َٛدٛز، ايصٟ ٜطظم إ٪ٌَٓ قؿات اؿػٔ ٚايك٬ح، ٚهعًِٗ أ١ُ٥ يًٓاؽ، 
ٜٚسؾع عِٓٗ ايعٛا٥ل اييت ؼٍٛ زٕٚ ٖصٙ اٱَاَي١، ٚايكيطإٓ ٚاغيط١ ايؿيٝض     
اٱهلٞ ع٢ً ايٓاؽ ْٝعّا، ٚبازض إػًُٕٛ إٍ تًكٞ ْعٚي٘ ع٢ً قسض اييٓيب  

َتجياٍ ٕيا ٗ آٜاتي٘ َئ اٱسهياّ      قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ بيايكبٍٛ ٚاٱ 
ٚا٭سهاّ ٖا أغاظ ايهؿاض، ؾاختاضٚا ايػعٞ اؿجٝح بايػٝـ ٚإاٍ يٲدٗاظ 
ع٢ً اٱغ٬ّ ٚقتٌ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغيًِ ؾذيا٤ت دٝٛؾيِٗ    
ايعع١ُٝ إٍ ٜجطب سٝح ايك١ً ٗ عسز إػًٌُ ٚايٓكل ٗ َ٪ِْٚٗ، ْٚعييت  

ٚضز اهلل نٝس ايهؿاض ٚأخعاِٖ ٚإْكًبٛا خا٥بٌ نُا تسٍ ا٥٬ٕه١ يٓكط٠ إ٪ٌَٓ 
عًٝ٘ اٯ١ٜ ايػابك١، ٚيهِٓٗ إغتُطٚا َهطِٖ ٚنٝسِٖ ٚؼطٜض ايكبا٥ٌ عًي٢  
اٱغ٬ّ ٚأثاض أٌٖ ايه٬ي١ أغباب ايؿيو ٚايطٜيب ٗ ْبي٠ٛ قُيس قي٢ً اهلل      

 عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ غعّٝا يكس ايٓاؽ عٔ ايتكسٜل بٗا.
باضنّا ع٢ً ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ؾذا٤ت ٖصٙ اٯ١ٜ ؾٝهّا َ

ٚإػًٌُ، ٚٚاق١ٝ َٔ عسِٖٚ، َٚا ّهط ب٘ ٗ ايًٝيٌ ٚايٓٗياض ييتُٮ ايػيه١ٓٝ     
ْؿييٛؽ إػييًٌُ، ٚتهييٕٛ تيي٠ٚ٬ ٖييصٙ اٯٜيي١ ٚاٱغييتُاع هلييا إضتكييا٤ٶ ٗ غييًِ   
ايهُا٫ت، ٚزع٠ٛ يًتؿك٘ ٗ ايسٜٔ ٚايػعٞ ٱغتدطاز نٓٛظ ايكطإٓ ، َٚا ٗ 

 ا نًُات٘ َٔ ايٛعس ٚايٛعٝس ايصٟ ٖٛ َٔ َكازٜل ايػٝب.ثٓاٜ
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 اآليت ىطف
 ٗ اٯ١ٜ يطـ ٚض١ٓ َٔ ٚدٛٙ:

تؿهٌ اهلل عع ٚدٌ َداطب١ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘  ا٭ٍٚ:
 ٚغًِ.

 إنطاّ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٚإػًٌُ. ايجاْٞ:
 ١ عسِٖٚ.ايٛعس ايهطِٜ يًُػًٌُ بسسط ٖٚعّ ايجايح:
ايطأؾ١ ٚايًطـ بايٓاؽ ْٝعّا باٱخباض بإٔ اهلل ٜتٛب عًِٝٗ، ٚإٔ  ايطابع:

 قبٍٛ ايتٛب١ ٚإػؿط٠ أَط بٝس اهلل.
إْصاض ٚٚعٝس ايهؿاض بايعصاب يطـ بِٗ ٚؼصٜط هلِ َٔ اٱقا١َ  اـاَؼ:
 ع٢ً ايهؿط.
بعح ايػه١ٓٝ ٚايطُأ١ْٓٝ ٗ قًٛب إػًٌُ ؿكط َكري أعسا٥ِٗ ايػازؽ:

بأَطٜٔ أَا ايتٛب١، ٚأَا ايعصاب، يكس أسؼ دٓاسإ َٔ ا٭ْكاض بايهعـ 
ّٜٛ أسس، ؾٓعيت عًِٝٗ ايػه١ٓٝ، َٚٔ أؾطازٖا ايػري١ٜ َٚؿاُٖٝٗا عصاب 

إِرْ ىََّٔذْ طَبئِلَزَبِٕ ِٓنٌُْْْ ايهؿاض ببعح ايؿعع ٚاـٛف ٗ ْؿٛغِٗ، قاٍ تعاٍط

 .(1) صاَُِّوِ كََِْْزًٌََََّْ أُُْؤِْٓنٌَُٕ ؤَْٕ رَلْشاَلَ ًَاَُِّوُ ًَُِْ ئَُب ًَػَََِ

ٚططأ ٖصا اهلِ بعس إٔ ْكط اهلل عع ٚدٌ إػًٌُ ّٜٛ بسض َع قًتِٗ  
ٚايٓكل ٗ أغًشتِٗ َٚ٪ْٚتِٗ ؾذا٤ت ٖصٙ اٯ١ٜ يبٝإ َكسام سانط ي١ٜ٫ٛ 
اهلل عع ٚدٌ يًُػًٌُ ٚزع٠ٛ ع١ًُٝ يٝتٛنًٛا ع٢ً اهلل، ٜٚٓؿطٚا إٍ غٛح 

قٌ ايعًِ بايتٛب١ اؾٗاز ٫ ىؿٕٛ ايعإٌ، ٭ٕ اهلل عع ٚدٌ أب٢ إ٫ إٔ ٜػتأ
 ٕٔ ٜكًع ٜٚهـ عٓ٘، ٚايعصاب ا٭يِٝ ٕٔ ٜكِٝ عًٝ٘.

 اىصيت بني أٗه ٗآخز اآليت
إبتسأت اٯ١ٜ بأزا٠ ايٓؿٞ، ٚغٛض ايػايب١ ايه١ًٝ)يٝؼ( ٚقس تأتٞ قطا٥ٔ تسٍ 
ع٢ً أْ٘ يًػايب١ اؾع١ٝ٥ ٖٚٛ ٗ اٯ١ٜ َٔ ا٭ٍٚ بًشاظ ايتٓهري ٗ)ؾ٤ٞ( ايصٟ 
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نإ أٚ نجريّا، ْعِ ٖصا ايٓؿٞ يٝؼ َطًكّا غٛا٤ ٗ  ٜٓطبل ع٢ً ايٛدٛز ق٬ًّٝ
إٛنٛع أٚ أؾطاز ايعَإ ايطٛي١ٝ، ؾايكسض إتٝكٔ َٓ٘ ساٍ ايهؿاض، َٚا 
ٜٓتعطِٖ َٔ غ٤ٛ ايعاقب١، ؾبعس إٔ بٝٓت اٯ١ٜ إٔ ايٓيب قُسّا ق٢ً اهلل عًٝ٘ 
بت ٚآي٘ ٚغًِ يٝؼ ي٘ َٔ ا٭َط ؾ٤ٞ، شنطت سهِ ايصٜٔ نؿطٚا ٚأْ٘ قإْٛ ثا

قكٛض بأَطٜٔ شنطتُٗا اٯ١ٜ ع٢ً مٛ اٱهاظ غري إدٌ ايصٟ ٜتهُٔ ايبٝإ 
 ٜٚطؾع ايًبؼ، ّٚٓع َٔ اؾٗاي١ ٚايػطض.

َٚٔ اٯٜات ثبات ٖصا ايكإْٛ َع عسّ إغتكطاض ٚثبات إكازٜل َٔ 
ا٭ؾطاز، ؾهٌ ؾطز َٔ ايهؿاض ّهٔ إٔ ٜهٕٛ َٔ ايكػِ ا٭ٍٚ ايصٜٔ ٜتٛب اهلل 

، أٚ َٔ ايكػِ ايجاْٞ ايصٜٔ ٜبكٕٛ ٗ َٓاظٍ ايعًِ، ٜٚكطٕٚ عع ٚدٌ عًِٝٗ
 ع٢ً ايتعسٟ.

ٚبعس إبتسا٤ اٯ١ٜ بٓؿٞ ا٭َط يًٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٗ 
 عاقب١ ايهؿاض دا٤ سطف ايرتزٜس ٚايتدٝري)أٚ( ٚؾٝ٘ ٚدٗإ:

تعًل ايرتزٜس َهاٌَ اٯ١ٜ ايػابك١، ٚتكسٜط اؾُع بٌ  ايٛد٘ ا٭ٍٚ:
 ٯٜتٌ ع٢ً ؾعب:ا

قطع ططف ٬ٖٚى طا٥ؿ١ َٔ ايصٜٔ نؿطٚا ايصٜٔ خطدٛا يكتاٍ  ا٭ٍٚ:
 ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٚأقشاب٘.

نبت ٚخعٟ ايهؿاض ٚإْك٬بِٗ خاغطٜٔ يكٛي٘ تعاٍ ٗ خا١ُ اٯ١ٜ  ايجا١ْٝ:
 ايػابك١)ؾٝٓكًبٛا خا٥بٌ(.

ٔ ايصٜٔ خطدٛا حملاضب١ ٜتٛب اهلل عع ٚدٌ ع٢ً ايتا٥بٌ َ ايجايج١:
 اٱغ٬ّ، ٚقتاٍ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٚإ٪ٌَٓ.

 ٜعصب اهلل عع ٚدٌ ايصٜٔ نؿطٚا. ايطابع١:
ٜتعًل ايرتزٜس َهاٌَ ٖصٙ اٯ١ٜ ع٢ً مٛ َػتكٌ عٔ اٯ١ٜ  ايٛد٘ ايجاْٞ:

ايػابك١، ٚؾٝ٘ آ١ٜ أْ٘ ٜهٕٛ يًٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ؾإٔ ٗ أَط 
ايهؿاض ، ٚع٢ً ؾطض ٖصا إع٢ٓ ؾإ ٖصا ايؿإٔ َٔ ؾهٌ اهلل ٚغع١ ضٓت٘، 

 ٜٚهٕٛ ٗ إكاّ ع٢ً ٚدٛٙ:
بسعا٤ ٚغ٪اٍ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل  تٛب١ اهلل عع ٚدٌ ع٢ً ايهؿاض ا٭ٍٚ:
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عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ هلساٜتِٗ ٚق٬سِٗ ؾهإ نجري ايسعا٤ هلِ ضدا٤ تٛبتِٗ 
ٚزخٛهلِ اٱغ٬ّ ٚغ٬َتِٗ َٔ اـعٟ ٚايكتٌ ٗ ايسْٝا ٚايعصاب ٗ اٯخط٠، 

 .(1) صًََٓب ؤَسْعَِْنَبىَ إاِلَّ سَدَْٔخً ُِِْؼَبَُِٔنيَٖٚٛ َٔ عَُٛات قٛي٘ تعاٍ ط

غعٞ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٗ زع٠ٛ ايهؿاض يٲّإ  ٞ:ايجاْ
 ، ْٚبص ايهؿط َٚؿاِٖٝ ايه٬ي١.

عصاب ايهؿاض ع٢ً ٜس ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ  ايجايح:
، ٜٚهٕٛ (2)صَِْْيِْْهَبرٌُِِىُْْ ُّؼَزِّثْيُْْ اَُِّوُ ثِإَّْذٌُِّْْ ًَُّخْضِىِْْ ًََّنْظُشًُْْْ ػَٚإػًٌُ قاٍ تعاٍط

َع٢ٓ اٯ١ٜ: يٝؼ يو َٔ ا٭َط ؾ٤ٞ، ٚإشا نإ يو ؾإٔ ؾإٕ اهلل ٜتٛب عًِٝٗ 
 أٚ ٜعصبِٗ.

ٚا٭ضدض ٖٛ ايٛد٘ ا٭ٍٚ إ٫ إٔ ايٛد٘ ايجاْٞ ٫ ٜتعاضض َع٘، بٌ ٖٛ ٗ 
طٛي٘، ٚؾٝ٘ ؾاٖس ع٢ً غع١ ض١ٓ اهلل، ٚإنطاَ٘ تعاٍ يطغٛي٘ قُس ق٢ً 

دعٌ ي٘ َٔ إٓعي١ ٚإطتب١ ٗ ايسْٝا ٚاٯخط٠، ٚقس اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ َٚا 
 ضظق٘ اهلل عع ٚدٌ ايؿؿاع١ ٗ اٯخط٠ يتهٕٛ إَتسازّا يتٛب١ اهلل ع٢ً إػًٌُ.

ٚع٢ً ايٛد٘ ايجاْٞ تتهُٔ اٯ١ٜ تطغٝبّا إناؾّٝا يًهؿاض بايتٛب١، ٚبٝإ  
غًِ سادتِٗ يط١ٓ اهلل ٚعٓا١ٜ ٚزعا٤ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚ

ٚيعّٚ اٱْكات ي٘ ؾُٝا ٜٓعٍ عًٝ٘ َٔ اٯٜات ٚايٛسٞ َطًكّا، َٚا ؾٝ٘ َٔ 
ًََٓب آرَبًُْْ اُشَّعٌٍُُ كَخُزًُهُ ًََٓب َٗيَبًُْْ ػَنْوُ ا٭سهاّ ٚايػٓٔ ٚايكٛاٌْ قاٍ تعاٍط

 ، ٚقسَت اٯ١ٜ ايتٛب١ ع٢ً ايعصاب، ٚؾٝ٘ َػا٥ٌ:(3)صكَبْٗزَيٌُا

 أؽ َٔ إغ٬ّ ؾطٜل َٔ ايهؿاض.زع٠ٛ إػًٌُ يعسّ ايٝ ا٭ٍٚ:
ٜسٍ ٖصا ايتكسٜط ع٢ً غع١ ض١ٓ اهلل ٚأْ٘ غبشاْ٘ ضسِٝ بايٓاؽ  ايجا١ْٝ:
 ْٝعّا.
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اٯ١ٜ َٔ عَُٛات تكطٜب ايٓاؽ إٍ َٓاظٍ ايطاع١ ٚاٱَتجاٍ  ايجايج١:
 ٭ٚاَط اهلل.
غبل ايط١ٓ َٔ ايًطـ اٱهلٞ ، ٚٚضز ٗ اؿسٜح ايكسغٞ:  ايطابع١:

 .(1) ()غبكت ضٓيت غهيب
 ايتدؿٝـ عٔ إػًٌُ باٱخباض عٔ تٛب١ ؾطٜل َٔ ايهؿاض. اـاَػ١:
 ايبؿط٣ يًُػًٌُ بإٔ ؾطٜكّا َٔ ايهؿاض ٜسخًٕٛ اٱغ٬ّ. ايػازغ١:
ايتكسّ ايعَاْٞ يًتٛب١ ع٢ً ايعصاب، ٚإضاز٠ تٛب١ اهلل عع ٚدٌ  ايػابع١:

ع٢ً ايهؿاض ٗ اؿٝا٠ ايسْٝا، ٚقس دا٤ت اٯٜات باٱخباض عٔ خًٛز ايصٜٔ 
خَبُِذَِّٖ كِْيَب الَ ُّخَلَّقُ ػَنْيُْْ اُْؼَزَاةُ ًَالَ ىُْْ ّٛتٕٛ ع٢ً ايهؿط ٗ ايٓاض، قاٍ تعاٍط

 .(2)صُّنظَشًَُٕ

سكٝك١ ٖٚٞ إتػاع ضقع١ اٱغ٬ّ ٚظٗٛض َعذعات ايٓيب قُس  بٝإ ايجا١َٓ:
ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٚتكسٜل ايٓاؽ بٓبٛت٘، ٚبؿاض٠ ْكط إػًٌُ ٗ 

 .(3)صُُِْظْيِشَهُ ػَََِ اُذِِّّٖ ًُِِّوِ ًٌََُْ ًَشِهَ أُُْشْشًٌََُِٕعاضى ايكتاٍ قاٍ تعاٍط

اؿه١ُ ٚٱقا١َ اؿذ١ ع٢ً زع٠ٛ إػًٌُ يٲستذاز ٚاؾساٍ ب ايتاغع١:
 ايهؿاض ضدا٤ دصب ايٓاؽ يٲغ٬ّ.
 ٚدا٤ت اٯ١ٜ بج٬ث١ أططاف:

 يٝؼ يًٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ َٔ ا٭َط ؾ٤ٞ. ا٭ٍٚ:
 ٖٚٛ ع٢ً ؾعبتٌ: ايجاْٞ:
 تٛب١ اهلل ع٢ً ايهؿاض ايصٜٔ ٜبازضٕٚ إٍ ايتٛب١. ا٭ٍٚ:
 ايهؿط. عصاب ايهؿاض ايصٟ ٜكطٕٚ ع٢ً ايجا١ْٝ:
إختتاّ اٯ١ٜ بٓعت ايهؿاض بأِْٗ ظإٕٛ، ٚوتٌُ َتعًل خا١ُ اٯ١ٜ  ايجايح:
 ٚدّٖٛا:
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 تعًكٗا بايؿعبتٌ َٔ ايكػِ ايجاْٞ أع٬ٙ. ا٭ٍٚ:
 َٛنٛعٗا ايتٛب١ ٭ٕ ايتٛب١ تأتٞ بايعؿٛ عٔ ايصْٛب. ايجاْٞ:
 إضاز٠ ايعصاب ٚسسٙ ؾإٕ اهلل عع ٚدٌ ٜعصبِٗ ٭ِْٗ ظإٕٛ. ايجايح:
 إككٛز ايصٜٔ تسضنِٗ ايتٛب١ ٚايصٜٔ أقاَٛا ع٢ً إعاقٞ. ايطابع:
إضاز٠ ٚقـ ايهؿاض عٓس ْعٍٚ اٯ١ٜ، ٚاٱخباض عٔ ساهلِ أٜاّ  اـاَؼ:
 ايبعج١ ايٓب١ٜٛ.

ٚايكشٝض ٖٛ ايجايح ٚاـاَؼ، ؾُع إخباض اٯ١ٜ عٔ إستُاٍ تٛب١ اهلل عع 
ِ ٚايتعسٟ قاٍ ٚدٌ عِٓٗ ؾإِْٗ َػتُطٜٔ ٗ اٱقا١َ ٗ َٓاظٍ ايعً

، يٝهٕٛ إػًُٕٛ ع٢ً سصض (1)صًََْٖٓ َُْْ َّزُتْ كَإًَُُْئِيَ ىُْْ اُظَّبٌَُُِٕٔتعاٍط

 ٚسٝط١ َٔ ايهؿاض، ٜٚٗبٸٛا يًسؾاع عٔ اٱغ٬ّ َٚباز٥٘ ٗ غٛح ايكتاٍ.

 
 اآليت ّؼَت

يكس دعٌ اهلل عع ٚدٌ اؿٝا٠ ايسْٝا بصاتٗا ْع١ُ تتسٍ أغكإ إؾاناتٗا 
ؾٝٗا، إٍ داْب أْٗا ٚعا٤ َباضى يًٓعِ اـاق١ ٚايعا١َ ٚاييت  ع٢ً نٌ إْػإ

ًَإِْٕ رَؼُذ ًا ِٗؼَْٔخَ اَُِّوِ الَ ٜعذع ايٓاؽ عٔ إسكا٥ٗا ٚإٕ إدتُعٛا قاٍ تعاٍط

، ؾٝذتٗس ايٓاؽ ٗ تعساز ايٓعِ ٚيهِٓٗ ٫ ٜػتطٝعٕٛ نبطٗا (2) صرُذْظٌُىَب

ٚسػابٗا ؾهٌ ْع١ُ تٛيٝس١ٜ ٚإْؿطاض١ٜ غٛا٤ ناْت ْع١ُ أق١ًٝ أٚ ؾطع١ٝ، أٟ 
ايٓع١ُ اييت تتٛيس َٔ غريٖا تٓؿطط ٖٞ أٜهّا إٍ إتعسز َٔ ايٓعِ، ٚتهٕٛ نٌ 

ايٓعِ َٔ  ْع١ُ َكس١َ يٓع١ُ أخط٣، ٚبطظخّا زٕٚ ا٭ش٣ ٚايهطض ، ٚنإٔ ػسز
ايع١ً ٚإعًٍٛ، ٚعسّ ؽًـ إعًٍٛ عٔ عًت٘، ؾهٌ ْع١ُ تتٛيس عٓٗا ْعِ 
عسٜس٠، ٖٚصٙ ايٓعِ ٫ تٓشكط ٗ طٍٛ ٚإَتساز ايٓع١ُ ا٭ق١ًٝ، بٌ تهٕٛ 
أٜهّا ٗ عطنٗا ٚظَاْٗا، ٚتًو آ١ٜ ٗ بسٜع خًل اؿٝا٠ ايسْٝا، ٚأغطاض دعٌ 
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ض بايعبٛز١ٜ هلل عع ٚدٌ، اٱْػإ خًٝؿ١ ٗ ا٭ضض، ٚزع٠ٛ يًٓاؽ يٲقطا
ٚايتػًِٝ بطبٛبٝت٘، ٚايتكسٜل با٭ْبٝا٤ ايصٜٔ ٜأتٕٛ بإعذعات اييت ت٪نس 
قسم زعٛتِٗ، ٚتهٕٛ ؼصٜطّا عًُّٝا َٔ ايتهصٜب بِٗ، َٚٓٗا أَٛض ٚنٝؿٝات 

 ايكتاٍ بٌ إػًٌُ ٚايهؿاض .
ع٢ً ٚدا٤ت ٖصٙ اٯٜات ايكطآ١ْٝ َٚا ؾٝٗا َٔ ايٛعس ٚايٛعٝس ْع١ُ عع١ُٝ  

إػًٌُ ٚايٓاؽ ْٝعّا، َٚٔ ايٓعِ اٱهل١ٝ ٗ اٯ١ٜ ايػابك١ ٬ٖى طا٥ؿ١ َٔ 
، ٚايصٟ ٜسٍ بايس٫ي١ (1)صَُِْوْقَغَ طَشَكًب ِْٖٓ اَُّزَِّٖ ًَلَشًُاايهؿاض بكٛي٘ تعاٍط

ايته١ُٝٓ ع٢ً دٗاز إػًٌُ ٚقتاهلِ ٗ َعطن١ أسس يسسط ٖذّٛ ايهؿاض 
ٖصٙ اٯ١ٜ بكطع زابط ايهؿط َٛنٛعّا  َٚٓع قطبِٗ َٔ إس١ٜٓ، ٚدا٤ت

ٚأؾداقّا ؾهإٔ ايك١ً بٌ اٯٜتٌ ايعُّٛ ٚاـكٛم إطًل ٚإٔ ٖصٙ اٯ١ٜ 
 تتهُٔ قطع زابط ايهؿط بٗسا١ٜ ؾطط َٔ ايهؿاض، ٚعصاب ايؿطط اٯخط .

َٚٔ ايعسٍ اٱهلٞ إٔ ٖصا ايتؿكٌٝ مل وسخ إ٫ ٚؾل قٛاعس اٱختباض 
٫ٚ ٜٓعٍ ايعصاب إ٫ بايصٜٔ ٜكطٕٚ ع٢ً ايهؿط  ٚاٱبت٤٬ ٗ اؿٝا٠ ايسْٝا،

 ٚاؾشٛز.
ؾبعس ْع١ُ قطع ططف َٔ ايهؿاض ٬ٖٚى طا٥ؿ١ َِٓٗ، دا٤ت ْع١ُ 
ايتدؿٝـ عٔ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٚإػًٌُ ٚإػًُات 

ص  يتتهُٔ ٖصٙ اٯ١ٜ َُْْظَ َُيَ ِْٖٓ األَْٓشِ شَِْبكٛي٘ تعاٍ ٗ أٍٚ ٖصٙ اٯ١ٜ ط

دّٗا آخط َٔ ٚدٛٙ ايتدؿٝـ غري ايصٟ ٜتعًل بعسز إكاتًٌ نُا ٗ قٛي٘ ٚ
إَٓ خَلَّقَ اَُِّوُ ػَنٌُْْ ًَػََِِْ ؤََّٕ كٌُِْْْ ػَؼْلًب كَئِْٕ ٌَُّْٖ ِٓنٌُْْْ ِٓبئَخٌ طَبثِشَحٌ تعاٍ ط

 .(2) صَّـِِْجٌُا ِٓبئَزَِْْٖ

يعؿٛ ٚإػؿط٠ ٕٔ ٚدا٤ت اٯ١ٜ بٓعِ َتعسز٠ تتذ٢ً بٓعٍٚ اؿهِ اٱهلٞ با
ٜتٛب َٔ ايهؿاض، ْٚعٍٚ ايعصاب بايصٜٔ ّتٓعٕٛ عٔ ايتٛب١، َٚٔ أغطاض 
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 ايتعاقب بٌ اٯٜتٌ َٚؿاِٖٝ ايط١ٓ ؾٝ٘ أَٛض:
 ٬ٖى طا٥ؿ١ َٔ ايهؿاض سذ١ ع٢ً ايباقٌ َِٓٗ. ا٭ٍٚ:
َٔ ض١ٓ اهلل عع ٚدٌ بايٓاؽ َِٚٓٗ ايهؿاض إٔ اهل٬ى مل ٜأت  ايجاْٞ:

، ٚنإ َكس١َ يعصابِٗ قٓازٜسِِٖٗ، بٌ ع٢ً ْاع١ َٔ ع٢ً ايهؿاض نً
 عصابّا ايُّٝا.
بكا٤ باب ايتٛب١ َؿتٛسّا يًهؿاض ست٢ بعس ٬ٖى طا٥ؿ١ َِٓٗ يكٛي٘  ايجايح:
صٖا ٜسٍ ع٢ً إٔ ايعصاب ٫ ٜٓعٍ إ٫ بايصٜٔ مل ٜػازضٚا ؤًَْ َّزٌُةَ ػََِْْيِْْتعاٍ ط

اٯ١ٜ بكٛي٘ تعاٍ)ؾإِْٗ ظإٕٛ( َٓاظٍ ايعًِ ٚايتعسٟ ٚاؾٛض، يصا أختتُت 
ٚايصٜٔ شنطت اٯ١ٜ ايػابك١ ٬ٖنِٗ عرب٠ َٚٛعع١ ٕٔ بكٞ َٔ ايهؿاض ٚسذ١ 
عًِٝٗ إٍ داْب ايرباٌٖ اييت تػطع ٗ َعذعات ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ 
ٚآي٘ ٚغًِ ٚإْتكاضات إػًٌُ ٗ َٝازٜٔ ايكتاٍ غ٬ف غٓٔ اؿطٚب 

 َٚٛنٛع١ٝ ايعسز ٚايعس٠ .
ٚإبتسأت ٖصٙ اٯ١ٜ بايعؿٛ ٚايتدؿٝـ عٔ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘  

ٚغًِ ٚإػًٌُ ْٚعٍٚ اؿهِ اٱهلٞ بايهؿاض َٔ غبع مساٚات ع٢ً مٛ 
ايكطع ٚاؿػِ يٝدتاضٚا أسس أَطٜٔ َتهازٜٔ أَا ايتٛب١ ٚايعؿٛ ٚأَا ايعصاب، 

َٔ ايهؿاض، ٚعذعِٖ ٖا ٜسٍ بايس٫ي١ اٱيتعا١َٝ ع٢ً غ١َ٬ اٱغ٬ّ ٚا٭َٔ 
بعس ٖصٙ اٯ١ٜ عٔ إؿام ايهطض بإػًٌُ، يتتدص أدٝاهلِ إتعاقب١ َٔ ْعٍٚ 
ٖصٙ اٯ١ٜ عٝسّا َتذسزّا ٗ نٌ إٓ، ٚتتذ٢ً ٗ داْب بٗٞ َٓٗا بت٬ٚتٗا ٗ 
ايكًٛات، ٚٗ إكشـ، ٚايتسبط ٗ َعاْٝٗا، ٚقطا٠٤ عًّٛ ايتؿػري ٕهاَٝٓٗا 

١ ٗ اٯ١ٜ نجط٠ عسز إػًٌُ َع ق١ً ٚنعـ ايكسغ١ٝ، َٚٔ ايٓعِ اٱهلٝ
 أعسا٥ِٗ.

يكس ناْت بعج١ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ْع١ُ ع٢ً ايٓاؽ 
ْٝعّا، ٚناْت قطٜـ َٔ أٚا٥ٌ ايصٜٔ سًت ٖصٙ ايٓع١ُ بٌ ظٗطاِْٝٗ ؾتًكاٖا 
عسز قًٌٝ َِٓٗ بايؿهط ٚزخًٛا اٱغ٬ّ، ٚتكس٣ نربا٥ِٗ بٗا باؾشٛز ايصٟ 

ٌ باؿطب ٚايعسٚإ ؾٓعيت ٖصٙ اٯ١ٜ ايهط١ّ ظدطّا ٚتٛبٝدّا ٚٚعٝسّا هلِ ٜتُج
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 .   (1) صؤَكَجِنِؼَْٔخِ اَُِّوِ َّجْذَذًَُٕقاٍ تعاٍط

 اآليت داجت
يكس إبتسأ خًل اٱْػإ بيٓؿذ اييطٚح ؾٝي٘ َئ عٓيس اهلل، ٚتؿهيٌ غيبشاْ٘        

ساد١ ٚدعً٘ خًٝؿ١ ٗ ا٭ضض ٚعًِٓ آزّ ا٭مسا٤ نًٗا، ٖٚٞ َٔ َكازٜل 
اٱْػييإ إٍ ضٓيي١ ٚؾهييٌ اهلل عييع ٚدييٌ ، ٚاؿاديي١ ٬َظَيي١ يٲْػييإ ٗ 
ٚديييٛزٙ، ٖٚيييصٙ ا٬ٕظَييي١ َييئ بيييسٜع قيييٓع اهلل، َٚييئ عَُٛيييات قٛيييي٘    

، ٗ ضز اهلل عييع ٚدييٌ عًيي٢ ا٥٬ٕهيي١ (2) صإِِّٗأِ ؤَػَِْأأُْ َٓأأب الَ رَؼَُِْٔأإٌَٔ تعيياٍط

عع ٚديٌ   عٓسَا إستذٛا ع٢ً دعً٘ خًٝؿ١ ٗ ا٭ضض، ؾشاد١ اٱْػإ هلل
ٚضٓت٘ ُٓع َٔ إغتبساز ايؿػاز، ٚطػٝإ ايعًِ، ٚػعٌ ايٓاؽ ٜطدعيٕٛ  
إٍ اهلل عع ٚدٌ، ٜٚػتكبًٕٛ ايتٓعٌٜ بايتكسٜل، ٚا٭ٚاَط اٱهل١ٝ باٱَتجاٍ 
َٚٔ ّتٓع َِٓٗ، ٜٚكط ع٢ً ايؿذٛض ٚايؿػاز ٜأتٝ٘ ايعصاب ا٭يِٝ َٔ عٓس 

ا ًٜكاٙ ايٓاؽ َئ ايعاقبي١   اهلل، يصا دا٤ت ٖصٙ اٯ١ٜ داَع١ َاْع١، داَع١ ٕ
 ٚاؾعا٤، َاْع١ َٔ إغتُطاض ايؿػاز ٚايعًِ إرتؾض عٔ ايهؿط ٚاؾشٛز.

يكس أظٗط ايكشاب١ اٱخ٬م ٗ طاع١ اهلل، ٚايتؿاْٞ دٗازّا ٗ غبٌٝ  
اهلل، ٚخطدٛا ٕٝازٜٔ ايكتاٍ ِٖٚ ٜعًُٕٛ بايبٕٛ ٚايؿاضم ايهبري بِٝٓٗ ٚبٌ 

١ ايهؿاض ؾُٝٗا، ؾذا٤ت ٖصٙ اٯ١ٜ ايهط١ّ ايهؿاض عسزّا ٚعس٠، ٚضدشإ نؿ
يبعح ايػه١ٓٝ ٚايػبط١ ٗ ْؿٛغِٗ ٚإع٬ٕ بسا١ٜ عٗس دسٜس ٜعٍٚ َع٘ خطط 
اٱغت٦كاٍ، ٜٚهٕٛ َٓاغب١ نط١ّ يتًكٞ آٜات ا٭سهاّ ٚايعٌُ َهاَٝٓٗا، 
إش إٔ اٱَتجاٍ يٮٚاَط ٚايٓٛاٖٞ اٱهل١ٝ ي٘ َٛنٛع١ٝ عع١ُٝ ٗ ايجٛاب 

١ٝ َٔ ايتشطٜـ ٚايتبسٌٜ ٗ آٜات ايتٓعٌٜ ؾُُا أْعِ اهلل ٚايعكاب، ٖٚٛ ٚاق
عع ٚدٌ ب٘ ع٢ً إػًٌُ ت١٦ٝٗ أغباب اٱَتجاٍ ا٭َجٌ يٮٚاَط اٱهل١ٝ ٖٚٛ 

                                                 

 .71غٛض٠ ايٓشٌ (1)
 .30غٛض٠ ايبكط٠ (2)
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، ٖٚصٙ ايت١٦ٝٗ ع٢ً (1) صًُنْزُْْ خَْْشَ ؤَُّٓخٍ ؤُخْشِجَذْ ُِِنَّبطَِٔ َكازٜل قٛي٘ تعاٍط

 ٚدٛٙ:
 ايكه١ٝ ايؿدك١ٝ، بإٔ ٜتؿك٘ إػًِ ٗ أَٛض ايسٜٔ. ا٭ٍٚ:
ايكه١ٝ ايٓٛع١ٝ ايعا١َ بتًكٞ إػًٌُ ع٢ً مٛ ايعُّٛ اٱغتػطاقٞ  ايجاْٞ:

 ٚاجملُٛعٞ أسهاّ ايتٓعٌٜ بايكبٍٛ ٚاٱْكٝاع.
تٛب١ ؾطط َٔ ايهؿاض، ٚقريٚضتِٗ دٓٛزّا يًصب عٔ اٱغ٬ّ،  ايجايح:

 ٚزعا٠ يٲَتجاٍ يٮٚاَط اٱهل١ٝ.
نييعـ ٖٚٚيئ ايهؿيياض ْٚييعٍٚ ايعييصاب بٗييِ عًيي٢ مييٛ زؾعييٞ       ايطابييع:
 ٚتسضهٞ.

 اآليت ٍذد
يكس دعٌ اهلل عع ٚدٌ اؿٝا٠ ايسْٝا زاض َسز ٚعٕٛ يًٓاؽ عا١َ، 
ٚإػًٌُ خاق١، ٚتًو آ١ٜ ٗ بسٜع قٓع اهلل، ٚيطؿ٘ ٚضأؾت٘ ٗ ايٓاؽ، 
َٚع قكٛضِٖ ٚتككريِٖ عٔ ٚظا٥ؿِٗ ايعباز١ٜ اييت تتذ٢ً بكٛي٘ 

، ؾإٕ إسز َٓ٘ تعاٍ َتكٌ (2)صًََٓب خََِوْذُ اُْجَِّٖ ًَاإلِٗظَ إِالَّ َُِْؼْجُذًُِٕتعاٍط

 ٚزا٥ِ ٚيٝؼ َٔ سكط ٭ْٛاع َٚكازٜل ٖصا إسز، َٚٓٗا:
ايطظم ايهطِٜ ْٚعٍٚ ايػٝح َٔ ايػُا٤ ٚإسٝا٤ ا٭ضض ب٘،  ا٭ٍٚ:

ًََٓب ٚإتكاف إا٤ ايصٟ ٜٓعٍ َٔ ايػُا٤ بايربن١ ٚايُٓا٤ ٚايٓؿع قاٍ تعاٍط

َبءِ ِْٖٓ َٓبءٍ كَإَدَْْب ثِوِ األَسْعَ ثَؼْذَ ٌَْٓرِيَب  .(3) صؤَٗضٍََ اَُِّوُ ِْٖٓ اُغَّٔ

 .بعح ا٭ْبٝا٤ َٚكاسب١ إعذعات هلِ ايجاْٞ:
 ْعٍٚ ايهتب ايػُا١ٜٚ اييت ته٤ٞ زضٚب اهلسا١ٜ يًٓاؽ ْٝعّا. ايجايح:
إعا١ْ إػًٌُ ٗ دٗازِٖ ٗ غبٌٝ اهلل، ٚغعِٝٗ ٗ ْؿط يٛا٤  ايطابع:

                                                 

 .110غٛض٠ آٍ عُطإ (1)
 .56غٛض٠ ايصاضٜات (2)
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 اٱغ٬ّ، ٚسطقِٗ ع٢ً اٱَتجاٍ يٮٚاَط اٱهل١ٝ.
ف٤ٞ اٯٜات ايػُا١ٜٚ ٚا٭ضن١ٝ، ٚايعا١َ ٚاـاق١ اييت تسٍ  اـاَؼ:

 ع٢ً اؿػٔ ايصاتٞ يٲّإ، ٚايكبض ايصاتٞ يًهؿط.
تكطٜب ايٓاؽ َٔ َٓاظٍ ايطاع١، ٚت١٦ٝٗ َكسَات ايعبازات،  ايػازؽ:

ٚتػدري َا ٗ ايػُاٚات ٚا٭ضض يٓؿع اٱْػإ ٗ سٝات٘ ٚٗ ق٬س٘ 
 .(1) صًََٓب َّؼَُِْْ جُنٌُدَ سَثِّيَ إِالَّ ىٌٍَُ تعاٍطٚإؽاشٙ ايسْٝا َعضع١ يٰخط٠ قا

تأٖٝييٌ إػييًٌُ ٕطاتييب ايكييرب يتهييٕٛ ٚعييا٤ َٚٓاغييب١ ٭زا٤        ايػييابع:
 ايعبازات، ٚؼٌُ ا٭ش٣ ٗ دٓب اهلل.

ْعٍٚ ا٥٬ٕه١ َسزّا يًُ٪ٌَٓ، ٚظادطّا يًهؿاض عٔ اٱغتُطاض ٗ  ايجأَ:
ز إػًُٕٛ يًٓاقط ّٜٛ بسض ايتعسٟ ع٢ً سطَات اٱغ٬ّ، ؾكس إستا

ٚأسس، ٚيٝؼ َٔ بًس٠ أٚ ْاع١ ُسِٖ باؾٓٛز أٚ ايػ٬ح، ٚيٝؼ َٔ د١ٗ 
تٛقـ ايكتاٍ بِٝٓٗ ٚبٌ ايهؿاض ٚتطد٧ اؿطب، ٚتسعٛ إٍ ؼهِٝ ايعكٌ 
ٚغٝاز٠ ايربٖإ، ُٚٓع ١ًَٗ ٜطن٢ بٗا ايهؿاض، ؾكس أبٛا إ٫ إغت٦كاٍ 

عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٚاٱدٗاظ ع٢ً إػًٌُ، ٚقتٌ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل 
أقشاب٘ بايكتٌ ٚا٭غط، ؾذا٤ إسز َٔ ا٥٬ٕه١ يٝهٕٛ ؾٝ٘ قها٤ ؿاد١ 
إػًٌُ ٗ إسز ٚايٓكط٠، ٚبابّا يتٛب١ ؾطٜل َٔ ايهؿاض ٚعصابّا يًصٜٔ ٫ 
ٜػازضٕٚ َٓاظٍ اؾشٛز، ؾٗصا إسز إًهٛتٞ َٔ َكازٜل اٯ١ٜ قٌ ايبشح 

 ات:بأططاؾٗا ا٭ضبع١ َٔ دٗ
نؿا١ٜ ا٥٬ٕه١ يًٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٗ ايكتاٍ  ا٭ٍٚ:

ًََٓب سََْْٓذَ إِرْ سََْْٓذَ ًٌَََُِّٖ اَُِّوَ ٖٚع١ّ ايهؿاض، ٚٗ َعطن١ بسض ْعٍ قٛي٘ تعاٍط

، ؾكس أَط اهلل عع ٚدٌ ايٓيب قُسّا ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ (2)صسَََٓ

ٜأخص قبه١ َٔ تطاب ٜٚطَٞ بٗا إؿطنٌ  ّٜٛ بسض بٛاغط١ درب٥ٌٝ، إٔ

                                                 

 .31غٛض٠ إسثط(1)
 .17غٛض٠ ا٭ْؿاٍ (2)
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ٚقاٍ: ؾاٖت ايٛدٛٙ ؾًِ ٜبل َؿطى إ٫ زخٌ ٗ عٝٓٝ٘ ٚؾُ٘ َٚٓدطٜ٘ َٓٗا 
ؾ٤ٞ ثِ ٖذِ عًِٝٗ إػًُٕٛ يٝكع إؿطنٕٛ بٌ قتٌٝ ٚأغري، ٜٚٓٗعّ 
ايباقٕٛ إٍ َه١ ٫ ًٜٕٛٚ ع٢ً ؾ٤ٞ، كًؿٌ ٚضا٤ِٖ عستِٗ َٚ٪ِْٚٗ، 

ٖٚٞ نؿا١ٜ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘  يٝأتٞ ّٜٛ أسس َعذع٠ عع١ُٝ
غًِ ٚإٔ اهلل عع ٚدٌ ٖٛ ايصٟ ٜتٍٛ أَط عسٚ إػًٌُ، بإٔ ٜٓعٍ ا٥٬ٕه١ 

 َسزّا ْٚكريّا يًُػًٌُ .
ٚتٓعٍ ٖصٙ اٯ١ٜ يتهٕٛ ٚعسّا ٚبؿاض٠ يًٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ غًِ 

َٔ غري خؿ١ٝ َٔ  ٚإػًٌُ ْٚسبّا يٓؿط َباز٨ اٱغ٬ّ بػه١ٓٝ ٚطُأ١ْٓٝ
 ايهؿاض ايعإٌ إش ٜٓعٍ بػاستِٗ ايعصاب ا٭يِٝ.                

 اىتفظري اىذاتي
َّوٌٌَُُُٕ ىََْ َُنَب ِْٖٓ األَْٓشِ ِْٖٓ شَِْءٍ هَُْ إَِّٕ األَْٓشَ ًَُِّوُ ٚضز قٛي٘ تعاٍط

ايهؿاض  ، ؾاهلل عع ٚدٌ ٜٓكط إ٪ٌَٓ ٚىصٍ ايهؿاض ٚإٓاؾكٌ، إش نإ(1)صَُِِّوِ

ٜكٛيٕٛ يٛ نإ ايٓكط بٝسْا ْؿعٌ نصا ٚنصا، ؾذا٤ت اٯ١ٜ أع٬ٙ يت٪نس إٔ 
َكايٝس ا٭َٛض بٝس اهلل، ٚقٌٝ إطاز َٔ ا٭َط ٗ اٯ١ٜ أع٬ٙ ايٓكط، ٚيهٓ٘ أعِ 

 .(2)صؤَالَ َُوُ اُْخَِْنُ ًَاألَْٓشُ رَجَبسَىَ اَُِّوُ سَة  اُْؼَبَُِٔنيَقاٍ تعاٍط

يكطإٓ إثٓيت عؿط٠ َط٠، َٚٔ إعذاظ ايكطإٓ إٔ ٚضز يؿغ)ٜتٛب( ٗ ا
ايؿاعٌ ؾٝٗا ْٝعّا اهلل عع ٚدٌ، يٝهٕٛ ٖصا ايًؿغ َسضغ١ ن١َٝ٬ ٗ ايكطإٓ، 
تػتكطأ َٓٗا ايسضٚؽ ٚإٛاعغ، ٚتٛب١ اهلل عٔ ايعبس َػؿط٠ شْٛب٘ ٚايتذاٚظ 

 عٔ غ٦ٝات٘.
تاب( (ٚٚضز َٛنٛع تٛب١ ايٓاؽ ٗ ايكطإٓ بكٝػ١ إؿطز ٚإج٢ٓ ٚاؾُع  

)تبت( )تابا( )تتٛبا( )تابٛا( )تبتِ( )ٜتٛبٕٛ( )تٛبٛا(، ٖٚصا ايتعسز َٔ ؾهٌ 
اهلل عع ٚدٌ ع٢ً ايٓاؽ عا١َ ٚإػًٌُ خاق١، يس٫يت٘ ع٢ً نجط٠ قٝؼ 

                                                 

 .154غٛض٠ آٍ عُطإ(1)
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 ٚططم ايتٛب١ ٚأبٛابٗا، ٚإٔ اهلل عع ٚدٌ ٖٛ ايصٟ ٜكبٌ ايتٛب١ عٔ عبازٙ.
َٔ عسز يؿغ )ٜتٛب( ٚٚضز يؿغ )ٜعصبِٗ( تػع َطات ٗ ايكطإٓ ٖٚٛ أقٌ 

ٗ ز٫ي١ ع٢ً غع١ ايتٛبي١، ٫ٚ ٜٓشكيط ايعيصاب باؿٝيا٠ اٯخيط٠، بيٌ ٜؿيٌُ        
 .(1)صإََِّٗٔب ُّشِّذُ اَُِّوُ ُُِْؼَزِّثَيُْْ ثِيَب كِِ اُْذََْبحِ اُذ َْْٗباؿٝا٠ ايسْٝا قاٍ تعاٍط

ٚديييا٤ ٗ آٜييي١ َييئ آٜيييات ايكيييطإٓ تكيييسِٜ ايعيييصاب عًييي٢ ايتٛبييي١ قييياٍ       
، ْٚعيييت ٗ (2)صُٓشْجَأإٌَْٔ ُِأأإَْٓشِ اَُِّأأوِ إَِّٓأأب ُّؼَأأزِّثُيُْْ ًَإَِّٓأأب َّزُأأٌةُ ػََِأأْْيِْْ   ًَآخَأأشًَُٕتعيياٍط

إتدًؿٌ عٔ تبٛى إٕ أقطٚا ع٢ً ايكعٛز ٚمل ٜعتصضٚا ؾإٕ اهلل ٜعصبِٗ ِٖٚ 
ث٬ث١: نعب بٔ َايو، ٬ٍٖٚ بٔ أ١َٝ، َٚطاض٠ بٔ ايطبٝع، ؾبازضٚا إٍ ايتٛب١ 

اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ أقشاب٘ إٔ ٫ ٜػًُٛا عًِٝٗ ٫ٚ ق٢ً إش أَط ضغٍٛ اهلل 
ٜهًُِٖٛ، ِٖٚ مل ٜبازضٚا إٍ اٱعتصاض نُا ؾعٌ أبٛ يبابي١ إييصٟ ؾيسٸ ْؿػي٘     
ع٢ً ايػاض١ٜ ٚأظٗط ايٓسّ ٚا٭غ٢ ؾًُا ضأٚا إػًٌُ أعطنٛا عِٓٗ، ؾٛنٸٛا 

 أَطِٖ إٍ اهلل ٚأعًٓٛا ايتٛب١ ٚايٓسا١َ ؾطِٓٗ اهلل عع ٚدٌ.
ٜتٌ تبأٜ ٗ إٛنٛع، إش دا٤ت اٯ١ٜ قٌ ايبشح ٚعٝسّا يًهؿاض، ٚبٌ اٯ

بُٝٓا دا٤ت اٯ١ٜ أع٬ٙ ٗ زع٠ٛ ْؿط َٔ إػًٌُ يًتٛب١ ٚاٱْاب١ ٚبٝإ قبض 
 ايتدًـ عٔ ايٓؿري ٚأنطاضٙ ايكطٜب١ ٚايبعٝس٠.

ٚٚضز يؿغ)ظإٕٛ( ٗ ايكطإٓ ث٬ثّا ٚث٬ثٌ َط٠، ٚؾٝ٘ شّ ٚإْصاض، ٚؼصٜط 
٤ ٗ َٓاظٍ ايعًِ ، ٚظدط عٔ ايتُازٟ ٗ ايعًِ ٚايتعسٟ، نُا ٚضز َٔ ايبكا

 بكٝػ١ ايٓكب ٚاؾط ث٬ثّا ٚتػعٌ َط٠.

 ٍِ غاياث اآليت
 ٗ اٯ١ٜ َػا٥ٌ:

بٝإ ععِٝ َٓعي١ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ عٓس اهلل،  ا٭ٍٚ:
 ٚإؾتتاح اٯ١ٜ بتٛدٝ٘ اـطاب ي٘.
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 زع٠ٛ إػًٌُ يًتؿك٘ ٗ ايسٜٔ. ايجا١ْٝ:
تٛنٝس َهاٌَ اٯ١ٜ ايػابك١ باٱخباض بإٔ ايٓكط بٝس اهلل عع ٚدٌ،  ايجايج١:

 ٚأْ٘ غبشاْ٘ ْاقط إػًٌُ.
زع٠ٛ إػًٌُ يٲْكٝاز ٭َط اهلل، ٚايتسبط َعذعات ايٓيب قُس  ايطابع١:

 ١ يٓكطت٘.ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٗ َٝازٜٔ ايكتاٍ، ْٚعٍٚ ا٥٬ٕه
بعح ايٓسّ ٚاؿػط٠ ٗ قًٛب إٓاؾكٌ ايصٜٔ ؽًؿٛا عٔ ايكتاٍ،  اـاَػ١:

ٚايصٜٔ إنعيٛا ٗ ايططٜل إٍ أسس، َع إٔ عسزِٖ يٝؼ ق٬ًّٝ إش ناْٛا ث٬مثا١٥ 
 أٟ ثًح دٝـ إػًٌُ ايصٟ خطز يكتاٍ ايهؿاض.

ايتٛب١ بٝإ قإْٛ ثابت ٗ اٱضاز٠ ايته١ٜٝٓٛ ٖٚٛ بكا٤ باب  ايػازغ١:
َؿتٛسّا يًٓاؽ ْٝعّا ٚأْ٘ ئ ٜػًل ست٢ ٗ ٚدٛٙ ايصٜٔ ٜكاتًٕٛ ايٓيب قُسّا 

 ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٚإ٪ٌَٓ.
ٜٓتعط ايعصاب َٔ مل ٜتب َٔ ايهؿاض إش ٜ٪اخصٙ اهلل ع٢ً تعسٜ٘  ايػابع١:

 ع٢ً اٱغ٬ّ ٚإػًٌُ.
ؿػِٗ قاٍ ٜػتشل ايهؿاض ايعصاب ٱقاَتِٗ ع٢ً ظًُِٗ ٭ْ ايجا١َٓ:
 .(1)صًََٓب ظََِْٔنَبىُْْ ًٌََُِْٖ ًَبٌُٗا ؤَٗلُغَيُْْ َّظٌَُِِْٕٔتعاٍط

سكط عاقب١ ايهؿاض بأَطٜٔ بًشاظ تػري إٛنٛع أٚ بكا٥٘، ؾإشا  ايتاغع١:
بازض ايهؿاض إٍ ايتٛب١ ٚايك٬ح ؾإٕ اهلل عع ٚدٌ ٜتٛب عًِٝٗ، َٚع 

 ِٗ.اٱقطاض عٌ ايهؿط ٚإعك١ٝ ؾإٕ ايعصاب ٖٛ عاقبت
عسّ تطى ايهؿاض ٚؾأِْٗ، ؾ٬بس َٔ عكٛبتِٗ إ٫ َٔ ٜتٛب اهلل  ايعاؾط٠:

 عع ٚدٌ عًٝ٘.
 بٝإ إٓاؾع ايعع١ُٝ يًتٛب١ ٚأْٗا ٚاق١ٝ َٔ ايعصاب. اؿاز١ٜ عؿط٠:
 دعٌ ايٓاؽ ْٝعّا ٜسضنٕٛ اؿاد١ إٍ ايتٛب١. ايجا١ْٝ عؿط٠:
 ايرتغٝب بايتٛب١. ايجايج١ عؿط٠:
 ايتهطع إٍ اهلل عع ٚدٌ بكبٍٛ ايتٛب١. ايطابع١ عؿط٠:
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 اىتفظري
 ص َُْْظَ َُيَ ِْٖٓ األَْٓشِ شَِْءٌقٛي٘ تعاٍط

يكس دا٤ت اٯٜات ايك١ًًٝ ايػابك١ ٗ ٚاقع١ أسس، إش تبسأ غطٚز ايٓيب 
قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ َٔ بٝت٘ ٱق٬ح أقشاب٘ يًكتاٍ ٗ غبٌٝ اهلل، 

ؿَذًَْدَ ِْٖٓ ؤَىِِْيَ رُجٌَِّاُ أُُْؤِْٓنِنيَ َٓوَبػِذَ ُِِْوِزَبٍِ ًَاَُِّوُ عَِْٔغٌ ًَإِرْ بكٛي٘ تعاٍط

 ، َٚٔ اٱعذاظ ٗ اٯ١ٜ أع٬ٙ َٚا بعسٖا ٚدٛٙ:(1)صػٌَِِْْ

ايتٛثٝل ايػُاٟٚ ٕعطن١ أسس َٚكسَاتٗا َٔ ططف ٚاسس، ٖٚٛ  ا٭ٍٚ:
ٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ خطٚز ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ق٢ً اهلل عً

 ٚإ٪ٌَٓ إٍ غاس١ إعطن١ ٚؾٝ٘ َػا٥ٌ:
بٝإ َٛنٛع١ٝ ٚدٛز ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ َع  ا٭ٍٚ:
 إػًٌُ.
ا٭ثط ايععِٝ إباضى ٱَا١َ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ  ايجا١ْٝ:

 ٚقٝازت٘ يًُػًٌُ ٗ ايكتاٍ ٚاٱغتعساز ي٘.
ٛاز ٚأَطا٤ إػًٌُ بًعّٚ اٱؾطاف ع٢ً َكسَات ايتٛد٘ تأزٜب ق ايجايج١:

 إٍ إعطن١، ٚعسّ ايتٗإٚ ؾٝٗا.
إَها٤ خطٚز ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٚأقشاب٘ إٍ  ايطابع١:

 ايكتاٍ.
إغتعساز أقشاب ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ  اـاَػ١:

تابع، ؾشإا أز٣ ق٠٬ ايكبض يًدطٚز يًكتاٍ، ؾٗٛ مل ٜٓتعط سهٛضِٖ بايت
 ٚخطز َٔ بٝت٘ ضآِٖ ٗ إْتعاضٙ يًتٛد٘ إٍ َٝسإ ايكتاٍ.

 مل تصنط اٯٜات َكسَات خطٚز ايهؿاض إٍ إعطن١، ٚؾٝ٘ َػا٥ٌ: ايجاْٞ:
شنط َكسَات اـطٚز إٍ إعطن١ ْٛع إنطاّ، ٖٚٛ خام بايٓيب  ا٭ٍٚ:

 قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٚإ٪ٌَٓ.

                                                 

 .121غٛض٠ آٍ عُطإ (1)
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 قبض خطٚز ايهؿاض يًكتاٍ، ٚظسؿِٗ يكتاٍ إ٪ٌَٓ. ايجا١ْٝ:
آٜات ايكطإٓ َٛعع١ َٚسضغ١، يصا شنطت اٯٜات خطٚز ايٓيب  ايجايج١:

 قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٚأقشاب٘ ع٢ً مٛ ايتعٌٝ.
تٛنٝس سكٝك١ ٖٚٞ إٔ ايٓيب قُسّا ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ  ايطابع١:

 اٱغ٬ّ.ٚأقشاب٘ ٜساؾعٕٛ عٔ 
ت٧ٝٗ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٚأقشاب٘ يًكتاٍ ٜسٍ  اـاَػ١:

 ع٢ً ٚدٛز عسٚ َعتس.
إقا١َ اؿذ١ ع٢ً ايهؿاض يٮش٣ ايصٟ ؿل إ٪ٌَٓ، ٚايٓؿري  ايػازغ١:

 يًشطب، ٚتعطٌٝ ايعضاعات ٚإهاغب.
، ٚتٛيٞ ايجٓا٤ ع٢ً إػًٌُ ايصٜٔ خطدٛا يًكتاٍ بٓعتِٗ بإ٪ٌَٓ ايجايح:

ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ بٓؿػ٘ إق٬سِٗ يًكتاٍ، ٜٚبعح ٖصا 
 ايتٛيٞ ايػه١ٓٝ ٗ ْؿٛغِٗ.

بٝإ سكٝك١ ٖٚٞ أٚي١ٜٛ اؾٗاز عٓس ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘  ايطابع:
ٚغًِ ٚأقشاب٘، ؾكس ٖذط ٚأقشاب٘ ا٭ٌٖ ٚغازضِٖٚ َٔ ايكباح ايبانط 

 خاضدٌ إٍ غٛح إعطن١.
 إبتسأت اٯ١ٜ أع٬ٙ عطف ايعطـ ايٛاٚ ، ٚؾٝ٘ َػا٥ٌ: اـاَؼ:
ٜات ْعُّا َٚٛنٛعّا اٱؾاض٠ إٍ إتكاٍ اٯ١ٜ َا قبًٗا َٔ اٯ ا٭ٍٚ:

إِْٕ رَْٔغَغٌُْْْ دَغَنَخٌ رَغُؤْىُْْ ًَإِْٕ رُظِجٌُْْْ عَِّْئَخٌ َّلْشَدٌُا ٚسهُّا، ٚاٯ١ٜ ايػابك١ ٖٞط

 .(1) صثِيَب ًَإِْٕ رَظْجِشًُا ًَرَزَّوٌُا الَ َّؼُش ًُْْ ًَْْذُىُْْ شَْْئًب

 ايتصنري بٓكط إػًٌُ ّٜٛ بسض ٖٚٛ سػ١ٓ ْٚع١ُ. ايجا١ْٝ:
اٱخباض عُا غٝتعطض ي٘ إػًُٕٛ ّٜٛ أسس َٔ ا٭ش٣ ٚاـػاض٠،  جايج١:اي

 ٚبؿاض٠ قطف ؾط ايهؿاض، ٚزؾع ايهطض عٔ إػًٌُ.
ىطز إػًُٕٛ إٍ ايكتاٍ ٚايػه١ٓٝ تتػؿاِٖ ِٖٚ ٜتطًعٕٛ إٍ  ايطابع١:

ض١ٓ اهلل ٚإعذع٠ ٗ غاس١ إعطن١، ٚقس تؿهٌ اهلل عع ٚدٌ بٓعٍٚ ا٥٬ٕه١ 
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 ِ ٚإبطاٍ نٝس ايهؿاض.يٓكطتٗ
تٛنٝس قإْٛ ثابت ٗ اٱضاز٠ ايته١ٜٝٓٛ ٖٚٛ إْعساّ ايؿرت٠ بٌ  اـاَػ١:

ايٛعس اٱهلٞ يًُ٪ٌَٓ ٚإٛعٛز ب٘ َطًكّا، ٚنأْ٘ َٔ ايع١ً ٚإعًٍٛ ، ٚعسّ 
 ؽًـ إعًٍٛ عٔ عًت٘.

دا٤ت اٯ١ٜ أع٬ٙ خطابّا يًُػًٌُ، أَا آ١ٜ)ٚإش غسٚت( ؾٗٞ  ايػازغ١:
ًٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٚؾُٝا ىل إػًٌُ، ٚساٍ خطاب ي

اُنَّجِِ  ؤًَََُْ ثِبُُْٔؤِْٓنِنيَ ِْٖٓ ايكتاٍ، ٖٚٛ َٔ عَُٛات قٛي٘ تعاٍط

 .(1) صؤَْٗلُغِيِْْ

ظسـ ايهؿاض ع٢ً إس١ٜٓ إٓٛض٠ َٔ نٝسِٖ ايصٟ شنطت٘ اٯ١ٜ  ايػابع١:
 ايػابك١.

ص إْصاضّا ٚٚعٝسّا يًهؿاض، ٚدا٤ت غٌُْْْ دَغَنَخٌرَْٔغَدا٤ت خا١ُ آ١ٜط ايجا١َٓ:

خا١ُ آ١ٜ)ٚإش غسٚت( بؿاض٠ إسز اٱهلٞ يًُػًٌُ، ٚؾٝٗا تطغٝب هلِ 
بايسعا٤، ٚقس ضأ٣ إػًُٕٛ َٓاؾع ايسعا٤ ّٜٛ بسض ٚنٝـ أْ٘ ططٜل ٚٚغ١ًٝ 

َٕ إِرْ رَغْزَـِْثٌُؾًب ايٓكط ٚايعؿط با٭عسا٤، َٚكس١َ يٓعٍٚ قٛي٘ تعاٍ ٦َٜٛصط

 . (2)صسَثٌَُّْْ كَبعْزَجَبةَ ٌَُُْْ ؤَِِّٗ ُِٓٔذ ًُْْ ثِإَُْقٍ ِْٖٓ أَُْالَئٌَِخِ

ساد١ إ٪ٌَٓ عٓس اـطٚز إٍ ايكتاٍ إٍ ايكرب ٚايتك٣ٛ  ايتاغع١:
ٜٚتذ٢ً نٌ َُٓٗا ٗ طاع١ اهلل ٚضغٛي٘ ٚأزا٤ ايٛظا٥ـ ايعباز١ٜ، ٚايكرب عٓس 
اجملازي١ ٕٚعإ ايػٝٛف ٚإطابط١، ٚبعس آ١ٜ)إش غسٚت( َٚا ؾٝٗا َٔ اٱخباض 

اٍ ٚتٛدِٗٗ عٔ إغتعساز ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٚأقشاب٘ يًكت
، باٱخباض بايس٫ي١ (3) إٍ غاس١ إعطن١، دا٤ت آ١ٜ )إش ُٖت طا٥ؿتإ(

ايته١ُٝٓ عٔ ؾس٠ ايكتاٍ، ٚتعطض إػًٌُ يًدػاض٠، ٚععّ بعهِٗ ع٢ً 
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اٱْػشاب َٔ إعطن١، ٚيهٔ اهلل عع ٚدٌ مل ىٌ بِٝٓٗ ٚبٌ اـػاض٠، ٖٚٛ 
ؾطٜل َٔ إ٪ٌَٓ ع٢ً اؾي غبشاْ٘ ّٓع ايهؿاض َٔ ؼكٝل ايٓكط ٚايؿطح بععّ 

ٚاـٛض ٚظٗٛض أَاضاتُٗا عًِٝٗ ، ٚتهطض يؿغ إ٪ٌَٓ ٗ آ١ٜ)ٚإش غسٚت( 
 .(1) صإِرْ ىََّٔذْ طَبئِلَزَبِٕ ِٓنٌُْْْ ؤَْٕ رَلْشاَلَٚاٯ١ٜ أع٬ٙ ؾُٔ أغطاض قٛي٘ تعاٍ ط

إٕ ايهؿاض ٫ٜعًُٕٛ بٗصا اهلِ أثٓا٤ إعطن١، ؾٗصا ايعًِ ٗ ساٍ  سكٛي٘ 
ىؿـ َٔ ساٍ اـٛف ٚايؿعع ايصٟ ّٮ ْؿٛغِٗ، ْعِ قس ٜعًُٕٛ ب٘ بعس  قس

إْكها٤ إعطن١ بػبب ْعٍٚ اٯ١ٜ أع٬ٙ ٚسهاٜتٗا ٚتٛثٝكٗا ٕٛنٛع اهلِ 
بايؿؿٌ ٚاـٛض، ٚيهٔ ٖصا ايعًِ سذ١ ع٢ً ايهؿاض، ٚغبٌٝ يبعح ايٝأؽ ٗ 

ًَاَُِّوُ ١ طْؿٛغِٗ يعٚاي٘ عٔ إ٪ٌَٓ ٚيًٛعس ايهطِٜ ايٛاضز ٗ شات اٯٜ

 صٚؾٝ٘ َػا٥ٌ:ًَُِْ ئَُب

بٌ اٯٜتٌ عُّٛ ٚخكٛم َطًل، ؾإطاز َٔ إ٪ٌَٓ ٗ اٯ١ٜ  ا٭ٍٚ:
أع٬ٙ إػًُٕٛ ضدا٫ّ ْٚػا٤ٶ ٚإٍ ّٜٛ ايكٝا١َ، أَا آ١ٜ)ٚإش غسٚت( ؾٗٞ 
خاق١ بايكشاب١ ايصٜٔ خطدٛا يًكتاٍ ٗ َعطن١ أسس، ٚؾٝ٘ ْهت١ ٖٚٞ ٚدٛب 

٢ اهلل عع ٚدٌ، ٖٚصا ايتٛنٌ ٚاق١ٝ َٔ ايؿؿٌ ٚاـٛض تٛنٌ اجملاٖسٜٔ عً
 ٚاؾي.
ٚإش تتشسخ ٖصٙ اٯٜات عٔ ٚقا٥ع َعطن١ أسس ، َٚا أقاب إػًٌُ  

، يتصنط بٓكط إػًٌُ ٗ َعطن١ بسض بآ١ٜ (2) ؾٝٗا َٔ ايهطض دا٤ت آ١ٜ )بسض(
َٚسز َٔ عٓس اهلل، ٚؾٝ٘ ؾاٖس بإٔ أغباب ايٓكط شاتٗا سانط٠ ٗ َعطن١ 

سس، ٚإٔ اٱْهػاض ايصٟ ٜتعطض ي٘ إػًُٕٛ ٚقكس ؾطٜل َِٓٗ ايؿؿٌ أ
ٚاؾي ٫ ٜهٕٛ بطظخّا زٕٚ ؼكٝل ايٓكط، إش أْ٘ ٜأتٞ إبتسا٤ نُا ٗ َعطن١ 
بسض، ٜٚأتٞ بعس اـػاض٠ ٚا٭ش٣ نُا ٗ َعطن١ أسس، ٜٚأتٞ ٗ َعطن١ ٫سك١ 

 .(3) ؾاؿطب غذاٍ )ٚإػاد١ً إؿاخط٠(
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ٚدٌ يًُػًٌُ اٱؾتداض بايتٛنٌ عًٝ٘ ٚػًٞ ضؾشات  ٚقس أضاز اهلل عع 
ٖصا ايتٛنٌ، َٚٓٗا ؼكٝل ايٓكط َع تبأٜ أسٛاٍ إػًٌُ، ؾكس ْكط اهلل 
إػًٌُ ٗ َعطن١ بسض ِٖٚ)أشي١( ٚايهعـ ٚايٓكل ظاٖط ؾِٝٗ ٚٗ َ٪ِْٗ 

 ٚأغًشتِٗ ٚؾٝ٘ َػا٥ٌ:
ايكطع١ٝ ٭ٕ بؿاض٠ ايٓكط ٗ َعطن١ أسس َٚا بعسٖا با٭ٚي١ٜٛ  ا٭ٍٚ:

 ٚقـ إػًٌُ بايصي١ ساٍ َعطن١ بسض ٜسٍ ع٢ً ػاٚظ تًو اؿاٍ بعسٖا.
 تطغٝب ايٓاؽ بسخٍٛ اٱغ٬ّ، ٚعسّ اـؿ١ٝ َٔ ايهؿاض. ايجا١ْٝ:
إْسؾاع إػًٌُ ٗ غٛح ايكتاٍ تٛن٬ّ ع٢ً اهلل ٚغعّٝا إٍ ايعؿط،  ايجايج١:

 ٚؾٛقّا إٍ يكا٤ اهلل.
بعح ايٝأؽ ٚايكٓٛط ٗ قًٛب ايهؿاض، ؾِٗ ٚإٕ إدتٗسٚا ٗ  ايطابع١:

إعساز اؾٝٛف ٚنجطتٗا ؾإٕ ايٓتٝذ١ شاتٗا تٓتعطِٖ ٖٚٞ ٖعّتِٗ ٚإْك٬بِٗ 
 خا٥بٌ أَاّ إػًٌُ َٚسزِٖ َٔ ا٥٬ٕه١.

بٝإ عًُٞ ٕكسام َٔ َكازٜل إعذاظ ايكطإٓ ٚقسم ْعٚي٘ َٔ  اـاَػ١:
 عٓس اهلل.

تػؿٞ ايػه١ٓٝ يًُ٪ٌَٓ عٓس إغتعسازِٖ يًدطٚز ٕعطن١ أسس،  ايػازغ١:
٭ٕ اهلل عع ٚدٌ ْكطِٖ ّٜٛ بسض ِٖٚ أشي١، ٚقس ظايت ٖصٙ ايكؿ١ بعس ٖصا 

 ايٓكط ٚأقبشٛا أقٜٛا٤ أعع٠.
ص، ٚبست كَبرَّوٌُا اَُِّوَ َُؼٌََُِّْْ رَشٌُْشًَُٕيكس أختتُت آ١ٜ )بسض( بكٛي٘ تعاٍط

١ أسس َٚكسَاتٗا ٚإؽاش إ٪ٌَٓ َٛانع ايكتاٍ َعامل ٖصا ايؿهط ٗ َعطن
بتٛدٝ٘ َٔ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٖٚٛ َٔ عَُٛات قٛي٘ 

 .(1) صؤَطِْؼٌُا اَُِّوَ ًَسَعٌَُُوُتعاٍط

ٜٚؿٝس اؾُع بٌ آ١ٜ )بسض( ٚاييت قبًٗا إٔ ن٬ّ َٔ ايتك٣ٛ ٚايؿهط هلل ٚاق١ٝ 
ايػبع١ ايػابك١ غكٛم ٚاقع١ أسس َٔ ايؿؿٌ ٚاؾي يكس دا٤ت اٯٜات 

ٚدا٤ت بُٝٓٗا آ١ٜ )بسض( ٕٛنٛعٝتٗا ٚايٓكط ايصٟ ْاي٘ إػًُٕٛ ؾٝٗا، ٚتبسٍ 
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 ساهلِ بعسٖا ٗ ٚقا٥ع َعطن١ أسس.
ٚإبتسأت آٜات َعطن١ أسس ٖصٙ غطاب يًٓيب قُيس قي٢ً اهلل عًٝي٘ ٚآيي٘     

ٚت٦ٝٗي١ إي٪ٌَٓ    ص ٜٚتعًيل َٛنيٛع٘ ٗ إقي٬ح   ًَإِرْ ؿَذًَْدَ ِْٖٓ ؤَىِِْأيَ ٚغًِط

يًكتاٍ ٚزع٠ٛ يًسؾاع، ٚدا٤ت اٯٜيات ا٭خيط٣ خطابيّا يًُػيًٌُ، ٚبُٝٓٗيا      
إِرْ رَوُأأأٌٍُ خطيياب ثٓييا٤ ٚتعهييٝس يًيييٓيب قُييس قيي٢ً اهلل عًٝييي٘ ٚآييي٘ ٚغييًِ ط       

 .(1)صُُِِْٔؤِْٓنِنيَ

ٚدا٤ت اٯ١ٜ قٌ ايبشح باـطاب يًٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘  
ص، يتتهُٔ ٗ َؿَٗٛٗا ٚبًشاظ ْعِ اٯٜات ْٓشِ شَِْءٌَُْْظَ َُيَ ِْٖٓ األَٚغًِط

ايػابك١ إعذاظّا ٖٚٛ بسا١ٜ َطس١ً ظٗٛض اٱغ٬ّ، ٚق٠ٛ زٚيت٘، ٚعسّ اـؿ١ٝ 
ع٢ً اٱغ٬ّ َٔ ايهؿاض ٚدٝٛؾِٗ، ؾؿٞ َعطنتٌ دطتا خ٬ٍ ث٬ث١ عؿط 
ؾٗطّا ُٖٚا بسض ٚأسس تػري ٚد٘ ايتأضٜذ، ٚػ٢ً إْعطاؾ٘ مٛ ضغٛر اٱّإ ٗ 

 ا٭ضض إٍ ّٜٛ ايكٝا١َ.
ٚدا٤ت ٖصٙ اٯ١ٜ يبٝإ ايتهاز بٌ ظَإ َا قبًُٗا َٚا بعسُٖا، ؾكس 
ظسـ ايهؿاض ظٝٛؾِٗ ايعع١ُٝ ع٢ً إس١ٜٓ ٗ ؾٗط ضَهإ َٔ ايػ١ٓ ايجا١ْٝ 
يًٗذط٠ يًٝتكٞ بِٗ إػًُٕٛ ِٖٚ ق١ً ٚٗ ساٍ نعـ، ٜٚٓعٍ ايٓكط َٔ عٓس 

ْٝعّا بايؿعع ٚاـٛف إ٫ إٔ ٖصا ايٓكط  اهلل يًُػًٌُ، ُٚتٮ ْؿٛؽ ايهؿاض
 ٚتؿاقًٝ٘ مل تٓتؿط بػطع١ بٌ ايكبا٥ٌ ٚٗ ا٭َكاض يٛدٛٙ:

 ق١ً ايػؿط بٌ ايبًسإ. ا٭ٍٚ:
تٛيٞ ايهؿاض ؾ٪ٕٚ ايتذاض٠ ٚايتٓكٌ بٌ ا٭َكاض ٚقس شنط ايكطإٓ  ايجاْٞ:

، إش ناْٛا ٜصٖبٕٛ إٍ (2)صسِدَِْخَ اُشِّزَبءِ ًَاُظَّْْقِقٝاّ قطٜـ بايتذاض٠ بكٛي٘ تعاٍط

ايؿاّ ٗ ايكٝـ ٭ْٗا ب٬ز باضز٠ ٚهًبٕٛ َٓٗا ايبها٥ع، ٜٚصٖبٕٛ إٍ ايُٝٔ 
 ٗ أٜاّ ايؿتا٤ ٭ْٗا ب٬ز ساض٠.
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ق١ً عسز إػًٌُ، ٚسساث١ عٗس ايٓاؽ ببعج١ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل  ايجايح:
 عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ، ٚعسّ تٛقع سكٍٛ ايٓكط بػطع١.

ق٠ٛ ؾٛن١ قطٜـ، ٚغطٛتٗا بٌ ايعطب، ٚتٛيٝٗا يؿ٪ٕٚ ايبٝت  ايطابع:
 اؿطاّ، َٚا ٜرتؾض عٓ٘ َٔ اهلٝب١ هلِ ٗ ْؿٛؽ ايٓاؽ.

َ٪اظض٠ بعض أقطاب ٜٗٛز إس١ٜٓ يكطٜـ ٗ ايكسٚز عٔ بعج١  اـاَؼ:
ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ، َٚٔ أِٖ أغباب ظسـ قطٜـ ٕعطن١ 

ٛز إس١ٜٓ ِٖ غ٬ّ بٔ أبٞ اؿكٝل، ٚسٝٞ بٔ اـٓسم ؼطٜض ْؿط َٔ ٜٗ
أخطب، ٚنٓا١ْ بٔ أبٞ اؿكٝل، ْٚؿط َٔ بين ٚا٥ٌ إش)قسَٛا ع٢ً قطٜـ ٗ 

 .(1) َه١، ؾسعِٖٛ إٍ سطب ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ(
إٕ نعـ اٱع٬ّ ٚق١ً ا٭خباض ٗ ا٭َكاض عٔ بعج١ ايٓيب قُس  ايػازؽ:

ِ ٗ بسا١ٜ ايسع٠ٛ َٔ ايصٍ ايصٟ شنط ٗ قٛي٘ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغً
، يٝهٕٛ ٖصا ايٓكط غببّا ٱْتؿاض أخباض (2) صًََُوَذْ َٗظَشًَُْْ اَُِّوُ ثِجَذْسٍ ًَؤَْٗزُْْ ؤَرَُِّخٌتعاٍط

ايبعج١ ايٓب١ٜٛ دطّٜا ٚإْطباقّا، ْٚسبّا يًتسبط ٗ َعذعات ايٓيب قُس ق٢ً اهلل 
غ٬ّ ست٢ إشا دا٤ت َعطن١ أسس ظٗط عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ، ٚزع٠ٛ يًٓاؽ يٲ

يًٓاؽ قإْٛ َٓع١ اٱغ٬ّ، ٚسؿغ إػًٌُ بٛاق١ٝ َٔ عٓس اهلل، ٖٚع١ّ 
ايهؿاض بأَط خاضم يٮغباب ايعاٖط١ٜ، ؾُع ق٠ٛ قطٜـ ٚنجط٠ دٝٛؾٗا، 
ٚايكبا٥ٌ ٚا٭سباف ايصٜٔ خطدٛا َعٗا، ؾأْٗا بازضت إٍ اٱْػشاب َٔ 

 ه١.إعطن١، ٚايتعذٌٝ بايعٛز٠ إٍ َ
، (3) صكََْنْوَِِجٌُا خَبئِجِنيَٚأطًكت ع٢ً اٯ١ٜ ايػابك١ إقط٬سّا عػهطّٜا ٖٛط

يٝهٕٛ ٖصا اٱْك٬ب ؾاٖسّا ع٢ً بسا١ٜ إْتؿا٤ ايهؿط ٚإْتٗا٤ غطٛت٘ ْٚؿٛشٙ، 
 ٚتبسز إغتشٛاشٙ ع٢ً ايٓؿٛؽ.

ٚدا٤ت اٯ١ٜ قٌ ايبشح ٚاٯٜات ايػبع١ ايػابك١ يتشهٞ إْسساض ايهؿط،  
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ٚايصٍ بأًٖ٘ إ٫ َٔ أزضنت٘ ايتٛب١، ؾٗصٙ اٯ١ٜ آ١ٜ سػِ ايكطاع  ٚؿٛم اـعٟ
بٌ اٱغ٬ّ ٚايهؿط، بإْكطاع ايهؿط ٚايه٬ي١، َٚٔ ايس٥٫ٌ عًٝ٘ إٔ اٯ١ٜ 
ايػابك١ دا٤ت باٱخباض عٔ ٖع١ّ ايهؿاض غٝب١، ٚاييت تهٕٛ هلا آثاض ٚنع١ٝ 

عٔ َٛاد١ٗ آٜات تعٗط ٗ عامل ا٭ؾعاٍ ايؿدك١ٝ ٚايٓٛع١ٝ، إش ٜعذع ايهؿاض 
ايٓب٠ٛ بعسٖا، ْعِ إغتطاع ايهؿاض سؿس اؾٝٛف ٚايعسـ ٗ َعطن١ اـٓسم، 
ٚيهٔ مل وكٌ قتاٍ  ؾٝٗا، بٌ قاسبت اـٝب١ ايهؿاض ٗ إقاَتِٗ سٍٛ إس١ٜٓ 

 ٚإٍ سٌ إْك٬بِٗ .
َٚٔ ايؿٛاٖس ع٢ً عسّ إمكاض قٛي٘ تعاٍ)ؾٝٓكًبٛا خا٥بٌ( َعطن١ أسس 

١ إؿطنٌ ٗ أسٛاهلِ َٚعاضنِٗ اي٬سك١، َٚٔ َكازٜل ٚسسٖا، تػؿ٢ اـٝب
 اـٝب١ ٚاٱْك٬ب عػط٠ ّٜٛ اـٓسم أَٛض:

إظزٜاز عسز إػًٌُ، ؾبُٝٓا نإ عسزِٖ عٓس اـطٚز ٕعطن١ بسض  ا٭ٍٚ:
ث٬مثا١٥ ٚث٬ث١ عؿط ضد٬ّ، تهاعـ عسزِٖ ٗ َعطن١ اـٓسم يٝكبض عؿط٠ 

إػًٌُ ايٓكل ٗ عسز إؿطنٌ  أنعاف ٖصا ايعسز، ٚتعين ظٜاز٠ عسز
 ٚدٓٛزِٖ، ؾٝتؿطع عٔ زخٍٛ ؾطز َٔ ايكبا٥ٌ اٱغ٬ّ أَٛض : 

 : ٜؿكس إؿطنٕٛ ؾدكّا . ا٭ٍٚ
 : تطؾض أغط٠ ٚأؾدام يسخٍٛ اٱغ٬ّ . ايجاْٞ
 : غطٜإ ٚظٗٛض اـٛف ٗ أٚقاٍ ايهؿاض . ايجايح
 ٘ .: إيتؿات ايٓاؽ إٍ ق٠ٛ اٱغ٬ّ ٚإلصابِٗ إيٝ  ايطابع
 : تعيعٍ ٚؾهض َؿاِٖٝ ايهؿط .  اـاَؼ
 :  زخٍٛ ؾطز يٲغ٬ّ ق٠ٛ َٚٓع١ إػًٌُ . ايػازؽ

ٌٖٚ تٓدطّ قاعس٠ إظزٜاز عسز إػًٌُ بهجط٠ دٓٛز قطٜـ َٚٔ َعٗا   
َٔ ايكبا٥ٌ ٚا٭سابٝـ ٗ اـٓسم إش أِْٗ دا٤ٚا بعؿط٠ آ٫ف، اؾٛاب ٫، إش 
ٜسٍ ا٭َط ع٢ً إؾتساز ايكطاع بٌ اٱّإ ٚايهؿط، ٚخؿ١ٝ ايهؿاض َٔ 

اض ايصٜٔ اهلع١ّ، باٱناؾ١ إٍ عسّ ظٗٛض َٗاضات قتاي١ٝ عٓس آ٫ف ايهؿ
ظسؿٛا ع٢ً إس١ٜٓ إش ٚقؿٛا عادعٜٔ أَاّ خٓسم مل وؿط إ٫ قبٌ أٜاّ ق١ًًٝ َٔ 

 قبٌ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٚأقشاب٘.
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بعح ايؿعع ٚاـٛف ٗ ْؿٛؽ إؿطنٌ عٓس ٚقٛؾِٗ ع٢ً اـٓسم،  ايجاْٞ:
 .(1) )ؾًُا ضأٚٙ قايٛا: ٚاهلل إٕ ٖصٙ ٕهٝس٠ َا ناْت ايعطب تهٝسٖا(

قتٌ بطٌ قطٜـ ايصٟ عرب اـٓسم ٖٚٛ عُطٚ بٔ ٚز ايعاَطٟ ٗ  ايجايح:
آ١ٜ إعذاظ١ٜ يٓب٠ٛ قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ إش قتً٘ عًٞ عًٝ٘ ايػ٬ّ ٗ 
ًَش١ُ خايس٠ ٚبعس قاٚض٠ تأضى١ٝ تعترب َطآ٠ ؿاٍ ايٓاؽ أٜاّ ايبعج١، ٚق٠ٛ 

 ٚايًطـ اٱهلٞ. ؾٛن١ ايهؿاض ٚإقطاضِٖ ع٢ً ايباطٌ ي٫ٛ إسز
عسّ سسٚخ سطب ٚقتاٍ بٌ إػًٌُ ٚايهؿاض َس٠ سكاض  ايطابع:

اـٓسم، ٚمل ٜػع ض٩غا٤ ايه٬ي١ َٔ قطٜـ اٱْتؿاع َٔ ٖصا ايعسز َٔ 
اؾٝٛف اييت دا٤ت َعِٗ يبس٤ ايكتاٍ، ٚإعُاٍ اؿ١ًٝ ٚإهط بٌ بكٛا خاضز 

 ٚز ايعاَطٟ. إس١ٜٓ، ىؿٕٛ غ٤ٛ ايعاقب١ اييت ٚادٗت بطًِٗ عُطٚ بٔ
ظٗٛض اـ٬ف بٌ قطٜـ ٚغطؿإ ٚبين قطٜع١ ٚعسّ إتؿاقِٗ  اـاَؼ:

 ع٢ً اهلذّٛ ع٢ً ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٚإػًٌُ.
طٍٛ َس٠ اؿكاض إش إغتُط قطٜبّا َٔ ؾٗط، ٚقطٜـ أٌٖ ػاض٠،  ايػازؽ:

يهؿاض ٚقس غازضٚا أًِٖٝٗ ٚب٬زِٖ ٚتعطًت ا٭عُاٍ، ٚبكت بٝٛت دٝٛف ا
 عٛض٠، ؾأقبشٛا ٗ ساٍ با٥ػ١ َٔ ٚدٛٙ:

 إقابتِٗ بايهذط ٚإًٌ َٔ طٍٛ إطابط١ ٗ سكاض إس١ٜٓ. ا٭ٍٚ:
ػًٞ َعذعات ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ بإقا١َ ايهؿاض  ايجاْٞ:

 خاضز إس١ٜٓ عادعٜٔ عٔ أٟ ؾعٌ.
ٚ   ايجايييح: سكييٍٛ اٱْؿييام ايهييجري يكييطٜـ، ٚتعييطض أَييٛاهلِ يًتًييـ، 

اـ٬ف بٌ ايهؿاض ٚبين قطٜع١، ٚعٔ سصٜؿ١ بٔ ايُٝإ إٔ أبا غؿٝإ قياّ ٗ  
ـٕ َٳعٵؿٳطٳ ٜٳاآخط أٜاّ اـٓسم ٚخاطب أقشاب٘ ) ٜٵ ِٵ ، ُقطٳ ٘ٹ إْٸُه ًٓ ِٵ َٳا ٚٳَاي  َأقٵبٳشٵتٴ

ّٕ بٹسٳأض ًََو َيَكسٵ َٴَكا ـٸ اِيُهطٳاعٴ ٖٳ ًََؿتٵٓٳا ، ٚٳاِيدٴ ٜٵَع١َ بٳٓٴٛ ٚٳَأخٵ ًَػٳٓٳا ، ُقطٳ ِٵ ٚٳبٳ ٗٴ ٓٵ  آيصٹٟ عٳ
ٙٴ ٔٵ ٚٳَيكٹٝٓٳا ْٳِهطٳ ٕٳ َٳا ايطٸٜٔض ؾٹسٸ٠ٹ َٹ ٚٵ ٔٸ  َٳيا  تٳطٳ ُٳي٦ٹ ٓٳيا  تٳِط ّٴ  ٚٳ٫ قٹيسٵضٷ  َي ٓٳيا  تٳُكيٛ  ٚٳ٫ ْٳياضٷ  َي
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ُٵػٹُو ٓٳا ٜٳػٵتٳ ًُٛا بٹٓٳا٤ٷ َي ٌٷ َؾٔإْٸٞ َؾاضٵتٳشٹ  .(1) (َٴطٵتٳشٹ
سإا إْػشبت قطٜـ إْكطف ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘  ايطابع:

ٚغًِ إٍ إس١ٜٓ ضادعّا َٚع٘ أقشاب٘، ٚٚنعٛا ايػ٬ح، ٚيهٔ درب٥ٌٝ دا٤ 
ٗ ايعٗري٠ يٝأَطٙ بايعسـ إٍ بين قطٜع١، ٚساقط ضغٍٛ اهلل ٚإػًُٕٛ بين 

 قطٜع١ ٔػّا ٚعؿطٜٔ ي١ًٝ.
ض اـٓيسم تكطٜبيّا، ٚؾٝي٘ آٜي١     َٚٔ اٯٜات إٔ َس٠ ٖصا اؿكاض نُس٠ سكا 

ٖٚٞ عذع قطٜـ عٔ ايطدٛع يٓكط٠ سًؿا٥ِٗ َٔ ايٝٗٛز يٝهٕٛ ٖصا اؿكاض 
ؼس، َٚكس١َ يؿتض َهي١، ٚا٭قيٌ إٔ ٜكيرب ضغيٍٛ اهلل ٚأقيشاب٘ إٍ سيٌ       
عٛز٠ ايهؿاض إٍ َه١ يتكبض ْكطتِٗ يبين قطٜع١ أَطّا ٖتٓعّا، ٚإٔ ٜبازض ايٓيب 

إٔ ٜكًِٗ إسز َٔ قطٜـ أٚ غريٖا ٚاؿطب إٍ ؾتض سكٕٛ بين قطٜع١ قبٌ 
خسع١، ٚيهٓ٘ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآيي٘ ٚغيًِ خيطز يًكتياٍ ٗ شات ايٝيّٛ اييصٟ       
ضدعٛا ؾٝ٘ َٔ اـٓسم َع ايعٓا٤ ٚايؿكا٤ ايصٟ أقاب إ٪ٌَٓ ٦َٜٛص، ٚؽًـ 

ٌََُِِّٕ هَذْ َّؼَُِْْ اَُِّوُ اَُّزَِّٖ َّزَغَأ ؾطٜل َٔ إٓاؾكٌ َٔ ايعٌُ ٗ سؿطٙ قاٍ تعاٍط

، ٚٗ سكاض ايٓيب قُس قي٢ً اهلل عًٝي٘ ٚآيي٘ ٚغيًِ ٚأقيشاب٘      (2) صِٓنٌُْْْ ٌَُِارًا

 يبين قطٜع١ َػا٥ٌ : 
 : خعٟ ٚسطز يكطٜـ. ا٭ٍٚ
 : إؾعاض قطٜـ بعذعٖا عٔ ْكط٠ سًؿا٥ٗا . ايجا١ْٝ
 : قكٛض قطٜـ عٔ ايعٛز٠ يًكتاٍ َط٠ أخط٣. ايجايج١

يكسض٠ إػًٌُ ع٢ً ايكتاٍ ٚأخص بٝإ عًُٞ ٚنؿـ َٝساْٞ  ايطابع١ :
 ظَاّ ا٭َٛض .
 تطغٝب ايٓاؽ بسخٍٛ اٱغ٬ّ . اـاَػ١ :
 بعح ايؿعع ٚاـٛف ٗ قًٛب ايهؿاض .  ايػازغ١ :
مشات١ ايكبا٥ٌ بكطٜـ بعٛزتٗا غؿٞ سٌٓ، ٚناْت نجط٠ اؾٝٛف  اـاَؼ:
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عًٝ٘ اييت َعِٗ ٚعٛزتِٗ خا٥بٌ سذ١ عًِٝٗ َٚعذع٠ يًٓيب قُس ق٢ً اهلل 
 ٚآي٘ ٚغًِ ٚؾاٖسّا ع٢ً قسم ْبٛت٘، ٚزع٠ٛ يًٓاؽ يسخٍٛ اٱغ٬ّ.

 ٚاٯ١ٜ ٗ تأًٜٚٗا ع٢ً ٚدٛٙ:
 يٝؼ يو ٜا قُس َٔ أَط تٛب١ ايهؿاض أٚ تعصٜبِٗ ؾ٤ٞ. ا٭ٍٚ:
 غًِ ٚ عًٝ٘ اهلل ق٢ً ايٓيبدا٤ت اٯ١ٜ ْاغد١ يًكٓٛت ايصٟ نإ  ايجاْٞ:

 ٗ اؿُس ٚيو ضبٓا ايًِٗ: ) نٛعايط َٔ ضأغ٘ ضؾع بعس ايؿذط ق٠٬ ٗ ٜ٘كٛي

َُْْظَ َُيَ ِْٖٓ ط ععٚدٌ اهلل ؾأْعٍ ؾ٬ّْاٚ ؾ٬ّْا ايعٔ ايًِٗ - قاٍ ثِ - اٯخط٠

 .(1)صاألَْٓشِ شَِْءٌ ؤًَْ َّزٌُةَ ػََِْْيِْْ ؤًَْ ُّؼَزِّثَيُْْ

 ق٢ً اهلل ضغٍٛ بٝٓاشنط أبٛ زاٚز )ٗ إطاغٌٝ عٔ خايس قاٍ:  ايجايح:
 ؾػهت اغهت إٔ إيٝ٘ ؾأَٚأ دربٌٜ دا٤ٙ إش َهط ع٢ً ٜسعٛ غًِ ٚ عًٝ٘ اهلل
 ٜبعجو ٚمل ض١ٓ بعجو ٚإِا يعاّْا ٫ٚ غبابّا ٜبعجو مل اهلل إٕ قُس ٜا: ) ؾكاٍ
  ظإٕٛ ؾإِْٗ ٜعصبِٗ أٚ عًِٝٗ ٜتٛب أٚ ؾ٤ٞ ا٭َط َٔ يو يٝؼ عصابا

 .(2)  ....اؿسٜح
ًََٓب اُنَّظْشُ إِالَّ ِْٖٓ ػِنْذِ إتكاٍ اٯ١ٜ بكٛي٘ تعاٍ ٗ اٯ١ٜ قبٌ ايػابك١ط ايطابع:

 .(4)،ٚيٝؼ يو ٫ٚ يػريى َٔ ٖصا ايٓكط ؾ٤ٞ، عٔ أبٞ َػًِ(3)صاَُِّوِ

إْ٘ إعرتاض بٌ ايه٬ٌَ ٗ اٯ١ٜ قٌ ايبشح ٚاٯ١ٜ ايػابك١  اـاَؼ:
ٜعصبِٗ ؾإِْٗ قس إغتشكٛا ؾٝهٕٛ ايتكسٜط: يٝكطع ططؾّا َِٓٗ أٚ ٜهبتِٗ أٚ 

ايعصاب ٚ)يٝؼ يو( أٟ يٝؼ إيٝو َٔ ٖصٙ ا٭ضبع١ ؾ٤ٞ، ْػب٘ ايطربغٞ إٍ 
 ايكٌٝ.

إٕ ايٓيب قُسّا ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٫ ٜعًِ َٔ ايػٝب  ايػازؽ:
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ؾ٦ّٝا إ٫ َا عًُ٘ اهلل، ٚإٔ ا٭َط نً٘ هلل ٜتٛب ع٢ً َٔ ٜؿا٤، ٚهعٌ ايعكٛب١ 
 .(1)يب ٗ تؿػريٕٙٔ ٜؿا٤، شنطٙ ايكطط

 يٝؼ يو َٔ أَط ايهؿاض ؾ٧ أٚ ايتٛب١ عًِٝٗ أٚ تعصٜبِٗ. ايػابع:
يٝؼ َا تأَطِٖ ب٘ َٔ عٓسى، ٚيٝؼ ا٭َط بٝسى، ٫ٚ ايتٛب١ ٫ٚ  ايجأَ:
 ايتعصٜب(.

 ّٚهٔ إناؾ١ ٚدٛٙ أخط٣:
دا٤ قٛي٘ تعاٍ)يٝؼ يو َٔ ا٭َط ؾٞ( بعس خعٟ ٖٚٚٔ ايتاغع: 

ٚؾعٛضِٖ باؿػط٠ ٚا٭غ٢ ع٢ً اـػاض٠ ٗ ا٭َٛاٍ ايهؿاض، ٚتػؿِٝٗ باـٝب١ 
 ٚا٭ْؿؼ ٚشٖابٗا غس٣ َٔ غري غا١ٜ ٓٝس٠ ٫ٚ أثط ظاٖط.

ٚبعس إٔ داٖس ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٚأٌٖ بٝت٘ ٚأقشاب٘ 
بأْؿػِٗ ٚأَٛاهلِ ٚخانٛا إعاضى ٚاؿطٚب ٫ٚقٛا اؿكاض ٚا٭ش٣ دا٤ت 

ًٓٗا ع٢ً أسػٔ َعاْٝٗا َٚا ٜت٥٬ِ ٚاؿاٍ  ٖصٙ اٯ١ٜ ايهط١ّ ؾ٬بس َٔ
 اؾسٜس٠ ٖٚٞ غًب١ إػًٌُ، ٚظٗٛض زٚيتِٗ، ٚخعٟ ايهؿاض ٚإؿطنٌ.

إٕ اهلل عع ٚدٌ ٜهؿٞ ايٓيب قُسّا ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ َٔ  ايعاؾط:
 .(2) صؤََُْْظَ اَُِّوُ ثٌَِبفٍ ػَجْذَهُايهؿاض ٚنٝسِٖ ٖٚٛ ايٛاغع ايهطِٜ، قاٍ تعاٍط

إٕ ٖع١ّ ايهؿاض ٚإْك٬بِٗ خا٥بٌ يٝػت يًٓيب قُس ق٢ً  اؿازٟ عؿط:
اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ع٢ً مٛ ايكه١ٝ ايؿدك١ٝ إِا ٖٞ هلل ٚؾٝ٘ تجبٝت ٕباز٨ 

 ايتٛسٝس ٗ ا٭ضض ٚإٍ ّٜٛ ايكٝا١َ.
ايتدؿٝـ عٔ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ بأْ٘ يٝؼ  ايجاْٞ عؿط:

 َٔ نطض ع٢ً اٱغ٬ّ بعس َعطن١ أسس، ٚأَا ايهؿاض بعسٖا ؾِٗ ع٢ً ؾطٜكٌ:
 ايصٜٔ ٜتٛبٕٛ إٍ اهلل. ا٭ٍٚ:
 ايصٜٔ ٜكطٕٚ ع٢ً ايهؿط، ٚتهٕٛ عاقبتِٗ ايعصاب. ايجاْٞ:

ص يبٝإ سكٝك١ ٖٚٞ ػََِْْيِْْ ؤًَْ َّزٌُةَدا٤ سطف ايرتزٜس )أٚ( ٗ ط ايجايح عؿط:
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إٔ يًٓيب ؾأّْا َٚٛنٛع١ٝ إشا تاب اهلل ع٢ً ايهؿاض أٚ ْعٍ بِٗ ايعصاب، 
ؾايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ضغٍٛ َٔ اهلل ٜسعٛ ايٓاؽ يٲغ٬ّ 
ٜٚٗسِٜٗ يًتٛب١ ٚايك٬ح، ٜٚعصب اهلل ع٢ً ٜسٜ٘ ٚأٜسٟ إػًٌُ ايهؿاض 

 ٚإٓاؾكٌ.
ٕٛ َع٢ٓ اٯ١ٜ ٚبًشاظ اؾُع بٝٓٗا ٚبٌ اٯ١ٜ ايػابك١ ع٢ً ٜه ايطابع عؿط:

 ٚدٛٙ:
نبت أٚ إْك٬ب ايهؿاض خا٥بٌ ؾًٝؼ يًٓيب َٔ ٖصا ا٭َط ؾ٧ أٟ  ا٭ٍٚ:

 إٔ اهلل عع ٚدٌ قطع ب٘ ٫ٚبس أْ٘ ٚاقع.
 ٜتٛب ايهؿاض ؾٝبسٍ اهلل خٝبتِٗ باهلسا١ٜ ٚاٱّإ. ايجاْٞ:
بِٗ خا٥بٌ بٌ ٜعصبِٗ اهلل عع ٚدٌ مل ٜكـ أَط ايهؿاض عٓس إْك٬ ايجايح:

 ٱقطاضِٖ ع٢ً ايهؿط.
تٛنٝس َا يًٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ َٔ ا٭َط  اـاَؼ عؿط:

ٚايؿإٔ ايععِٝ ٗ أَٛض ايٓاؽ، ؾ٬بس إٔ اهلل عع ٚدٌ ٜتٛب ٜٚعؿٛ عُٔ 
ٜتٛب، ٜٚعصب ايهؿاض، ؾٗصا ايٓؿٞ ٚبًشاظ َهاٌَ اٯ١ٜ إثبات ؾُا زاَت 

ايهؿاض ٖٞ ايتٛب١ أٚ ايعصاب إشٕ ؾإ يًٓيب ٗ إكاّ أَطّا ٚؾأّْا بؿهٌ عاقب١ 
اهلل، ٚايٓاؽ عاد١ إٍ ْبٛت٘ ٚؾدك٘، ؾ٬ تٓشكط ٚظا٥ؿ٘ بايتبًٝؼ ٚقتاٍ 
ايهؿاض، ٫ٚتٓتٗٞ عٓس إْك٬بِٗ خا٥بٌ، ؾُهُٕٛ اٯ١ٜ ٖٛ ايرتزٜس بٌ 

 قػٌُ:
ٚأْيي٘ َيئ ا٭َييط  خييام بييايٓيب قُييس قيي٢ً اهلل عًٝيي٘ ٚآييي٘ ٚغييًِ ا٭ٍٚ:

 غكٛم ايهؿاض.
 ٖٚٛ َا ًٜكاٙ ايهؿاض َٚا ٜتعًل بعاقبتِٗ ٖٚٛ ع٢ً ؾعبتٌ: ايجاْٞ:
 تٛب١ اهلل عًِٝٗ. ا٭ٍٚ:
 ايعكٛب١ ا٭ي١ُٝ ٚايعصاب ايؿسٜس هلِ. ايجا١ْٝ:

 ٫ٚبس َٔ ايكػِ ايجاْٞ ٖٚٛ سكٍٛ ايعؿٛ أٚ ايعكٛب١ يًهاؾطٜٔ.
ؾإٔ ٗ أَط ايهؿاض ببصٍ ايٛغع ٚيًٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ 

 ؾصبِٗ يٲّإ ٚتٛبتِٗ ٚإق٬سِٗ.



                                                                                   ص69ط                                          82َعامل اٱّإ ز/  

ؾاٯ١ٜ ُٓع َٔ ايٝأؽ َٔ ايهؿاض ٚؽرب بإٔ إْك٬بِٗ خا٥بٌ يٝؼ اـا١ُ بٌ 
٫بس َٔ َتابع١ أَطِٖ ٚبصٍ ايٛغع َعِٗ يسخٛهلِ اٱغ٬ّ ٚإضتكا٥ِٗ إٍ 

ص ٚبًشاظ َّزٌُةَ ػََِْْيِْْؤًَْ َطاتب ايتٛب١ ٚاٱْاب١، ٚايصٟ ٜسٍ عًٝ٘ قٛي٘ تعاٍ ط

، ٚإػًُٕٛ دٓٛز فاٖسٕٚ ٗ غبٌٝ (1) صًََٓب َّؼَُِْْ جُنٌُدَ سَثِّيَ إِالَّ ىٌَُقٛي٘ تعاٍ ط

 اهلل.
تبعح اٯ١ٜ ايػه١ٓٝ ٗ ْؿٛؽ إػًٌُ ٭ٕ ا٭َط بٝس اهلل،  ايػازؽ عؿط:

ٚإٔ َا ٜكٍٛ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ أٚ ٜؿعً٘ ٖٛ َٔ عٓس اهلل، 
إِْٕ ىٌَُ إاِلَّ  *ًََٓب َّنْقِنُ ػَْٖ اُْيٌٍََ ؾاٯ١ٜ َٔ َكازٜل ٚتؿػري قٛي٘ تعاٍ ط

 .(2) صًَدٌِْ ٌُّدََ

ز اـٛف ٚايِٖٛ عٔ قًٛب إػًٌُ، َٚٓ٘ اـؿ١ٝ ؾذا٤ ايٓؿٞ ٗ اٯ١ٜ يطط
 َٔ ايهطضٗ إكاّ.

ٚتتهُٔ اٯ١ٜ ٗ َؿَٗٛٗا اٱخباض عٔ عك١ُ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ 
ٚآي٘ ٚغًِ ٚأْ٘ ىرب عٔ اهلل عع ٚدٌ ٫ٚ ٜأَط ٫ٚ ٢ٜٗٓ إ٫ بأَط اهلل عع 

 ٚدٌ.
ؼ ي٘ ؾإٔ ٚع٢ً أَا ايٛد٘ ا٭ٍٚ ؾٗٛ بعٝس ؾ٬ ىاطب اهلل ضغٛي٘ بإٔ يٝ

مٛ ايػايب١ ايه١ًٝ ٗ تٛب١ أٚ عصاب ايهؿاض، ٖٚٛ ايصٟ أضغً٘ ض١ٓ يًٓاؽ 
ْٝعّا، ٚأْعٍ ايكطإٓ ع٢ً قسضٙ ٚاغط١ ًَهٛت١ٝ َباضن١ هلساٜتِٗ 

 .(3)صًََٓب ؤَسْعَِْنَبىَ إاِلَّ سَدَْٔخً ُِِْؼَبَُِٔنيَٚضؾازِٖ، قاٍ تعاٍط

 أَا ايٛد٘ ايجاْٞ ؾؿٝ٘ َػا٥ٌ:
ٯ١ٜ أعِ َٔ َٛنٛع ايكٓٛت ايصٟ ٜؿعً٘ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل ا ا٭ٍٚ:

 .عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ بعس ايطنٛع ٗ ايك٠٬
                                                 

 .31غٛض٠ إسثط(1)
 .4-3غٛض٠ ايٓذِ(2)
 .107غٛض٠ ا٭ْبٝا٤(3)
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 َع قًٝتٚض٣ٚ ايساضقطين باغٓاز قشٝض عٔ أْؼ أْ٘ قاٍ:  ايجا١ْٝ:
 ايػسا٠ ق٠٬ ٗ ايطنٛع بعس ٜكٓت ٜعٍ ؾًِ ، ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً اهلل ضغٍٛ
 .(1)ؾاضقت٘ ست٢

 َهاٌَ اٯ١ٜ أعِ َٔ ايكه١ٝ ايؿدك١ٝ. ايجايج١:
قشٝض إٔ اـطاب ٗ اٯ١ٜ يًٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ  ايطابع١:

 إ٫ إٔ إطاز أعِ ٖٚٞ غ٬ح ٚؾٝض َتذسز عٓس إػًٌُ.
 أَا ايٛد٘ ايجايح ؾؿٝ٘ َػا٥ٌ:

 اؿسٜح نعٝـ غٓسّا ٚز٫ي١. ا٭ٍٚ:
 .(2)صادْػٌُِِٗ ؤَعْزَجِتْ ٌَُُْْقاٍ تعاٍطايسعا٤ يٝؼ غبّا ٫ٚ يعّٓا،  ايجا١ْٝ:

ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٗ ساٍ ؾ٤ٛ ٚإغتذاض٠ باهلل  ايجايج١:
 عع ٚدٌ .
زعا٤ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ َٔ عَُٛات ايٛسٞ،  ايطابع١:

 ٚخكا٥ل ٚأغًش١ ايٓب٠ٛ. 
ٓٗييٞ ٚاـييرب ٚا٭َييط دييا٤ نيي٬ّ درب٥ٝييٌ َتعييسزّا ، ٜٚتهيئُ اي  اـاَػيي١:

َُأْْظَ َُأيَ ِٓأْٖ األَْٓأشِ     ٚايسعا٤، ؾ٬ زيٝيٌ عًي٢ قيريٚض٠ اـيرب َئ بٝٓٗيا ٖٚيٛ ط       

 آ١ٜ ع٢ً مٛ اؿكط. (3)صشَِْءٌ

 أَا ايٛد٘ ايطابع ؾؿٝ٘ َػا٥ٌ:
، (4)صًََٓب اُنَّظْشُ إِالَّ ِْٖٓ ػِنْذِ اَُِّوِاٯ١ٜ أعِ َٔ اٱتكاٍ بكٛي٘ تعاٍ ط ا٭ٍٚ:

 يػابك١.ٗ اٯ١ٜ قبٌ ا
ٜأتٞ ايٓكط يًٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٚإػًٌُ  ايجا١ْٝ:

                                                 

 .2/118ايسض إٓجٛض(1)
 .60غٛض٠ غاؾط(2)
 .128غٛض٠ آٍ عُطإ (3)
 .126عُطإ غٛض٠ آٍ (4)



                                                                                   ص71ط                                          82َعامل اٱّإ ز/  

ّٚسِٖ اهلل با٥٬ٕه١، بُٝٓا دا٤ت اٯ١ٜ قٌ ايبشح غكٛم ايهؿاض ٚايتٛب١ 
 عًِٝٗ أٚ عصابِٗ.

ايٓكط بٝس اهلل عع ٚدٌ ٚدعً٘ يًٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘  ايجايج١:
 ٚغًِ ٚإ٪ٌَٓ.

٫بس َٔ َٛنٛع١ٝ ٗ ْعِ اٯٜات ي١ٰٜ ايػابك١ ٚايك١ً بٝٓٗا ٚبٌ  ايطابع١:
 اٯ١ٜ قٌ ايبشح، يٛسس٠ إٛنٛع ٗ تٓكٝض إٓاط.

 ا٭َط إصنٛض ٗ ٖصٙ اٯ١ٜ أعِ َٔ ايٓكط ايٛاضز قبٌ آٜتٌ. اـاَػ١:
دا٤ت اٯٜات با٭َط إٍ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ  ايػازغ١:
كتاٍ ايهؿاض، ٚتهُٓت ايجٓا٤ ع٢ً اجملاٖسٜٔ ٚايصٜٔ قتًٛا ٜٚكتًٕٛ ٚإػًٌُ ب

 .(1)صًََٓب َّؼَُِْْ جُنٌُدَ سَثِّيَ إاِلَّ ىٌَُٗ غبٌٝ اهلل َِٓٗ ، قاٍ تعاٍط

أَا ايكٍٛ اـاَؼ، ؾاٯ١ٜ أعِ، ٚا٭َٛض ا٭ضبع١ إصنٛض٠ ٗ اٯٜتٌ ض١ٓ 
، ؾٝذب إٔ ٜتٛدٗٛا إٍ اهلل بايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٚإػًٌُ

عع ٚدٌ بايؿهط عًٝٗا، ٚع٢ً ٖساٜتِٗ يبصٍ ايٛغع هلع١ّ ٚخٝب١ ايهؿاض، 
 ٚتتذ٢ً ٗ آٜات ايكطإٓ.

 أَا ايٛد٘ ايػازؽ ايصٟ شنطٙ ايكططيب ؾؿٝ٘ َػا٥ٌ:
إٕ ايٓيب قُسّا ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٫ ٜعًِ َٔ ايػٝب إ٫ َا  ا٭ٍٚ:

عًُ٘ اهلل، ٚقس تؿهٌ اهلل عع ٚدٌ ٚأطًع ايٓيب قُسّا ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ 
 .(2) صرَُِيَ ِْٖٓ ؤْٗجَبءِ اُْـَْْتِ ٌُٗدِْوِ إَُِْْيَٚغًِ ع٢ً عًّٛ َٔ ايػٝب ، قاٍ تعاٍط

أعِ َٔ ايػٝب، ٕا ؾٝٗا َٔ اٱْصاض ٚايٛعٝس  ا٭َط إصنٛض ٗ اٯ١ٜ ايجا١ْٝ:
 ٚقٛاٌْ َٔ اٱضاز٠ ايته١ٜٝٓٛ.

َهاٌَ اٯ١ٜ شاتٗا َٔ ايػٝب ايصٟ تؿهٌ اهلل عع ٚدٌ ٚأخرب  ايجايج١:
 ايٓيب قُسّا ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٚإػًٌُ ب٘.

                                                 

 .31غٛض٠ إسثط(1)
 .44غٛض٠ آٍ عُطإ(2)
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َِْْيِْْ ؤًَْ ؤًَْ َّزٌُةَ ػَْعِ ا٭َط نً٘ هلل عع ٚدٌ، َٚا شنطت٘ اٯ١ٜ ط ايطابع١:

 ص ٜتعًل غكٛم أَط ايهؿاض َؿ١٦ٝ اهلل عع ٚدٌ.ُّؼَزِّثَيُْْ

أَا ايٛد٘ ايػابع ٚايجأَ ؾُٗا قشٝشإ، ٚؾُٝٗا ؽؿٝـ عٔ إػًٌُ 
ٚبٝإ ٕٓعي١ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ عع١ُٝ عٓس اهلل، ٚقس بعج٘ 

 اهلل ؾصب ايٓاؽ يٲغ٬ّ، َِٚٓٗ ايهؿاض.
ْ٪غؼ قاعس٠ ن١َٝ٬ ٖٚٞ يٛ زاض إع٢ٓ ٗ اٯ١ٜ بٌ ايجٓا٤ ع٢ً ّٚهٔ إٔ 

ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ أٚ ايًّٛ ٚمٛٙ ؾتشٌُ ع٢ً ايجٓا٤، ٭ْٗا 
 ْعيت إنطاَّا ٚتؿطٜؿّا ي٘.
ص ٚغ  اٯٜات اييت تعٗط َُْْظَ َُيَ ِْٖٓ األَْٓشِ شَِْءٌٚدا٤ قٛي٘ تعاٍ ط

ا٥٬ٕه١ َسزّا ْٚكط٠ ي٘ ٚيًُ٪ٌَٓ، ٚهلع١ّ  ْكط اهلل عع ٚدٌ ي٘ ْٚعٍٚ
ايهؿاض ٚإؿطنٌ، ؾ٬بس َٔ ًٓٗا ع٢ً ٚدٛٙ اٱنطاّ ٚايجٓا٤ ٚايؿهط ي٘ 
ع٢ً دٗازٙ ٚبًٛؽ اٱغ٬ّ َطتب١ ايٓكط، ٚثبات إباز٨ ٗ ايٛاقع ايعاّ، 

 ٚقسض٠ إػًٌُ ع٢ً ايسؾاع ٚايصب عٓ٘، ٚاحملاؾع١ عًٝ٘.

 حبث أص٘يل
٭قٍٛ عس٠ َباسح يػ١ٜٛ تكع َكس١َ ٕػا٥ٌ عًِ ٜبشح ٗ عًِ ا

ا٭قٍٛ، َٚٓٗا ا٭ٚاَط ؾٗٞ يٝػت َٔ ٖصٙ إػا٥ٌ بٓا٤ ع٢ً نابط١ إػأي١ 
ا٭قٛي١ٝ نهرب٣ يكٝاؽ ٜٓتر سهُّا نًّٝا ؾطعّٝا ٚدع٤ أخريّا يع١ً اٱغتٓباط إش 

 أْٗا تكع ٗ ططٜل إغتٓباط اؿهِ ايؿطعٞ.
ايعٗٛض اييت ٖٞ َٔ إػا٥ٌ ا٭قٛي١ٝ، ٫ٚ ٜتعًل َبشح ا٭ٚاَط عذ١ٝ  

بٌ ٖٛ َٔ َباسح أقٌ ايعٗٛض ٚاثبات٘، ٚتأتٞ َاز٠ ا٭َط )ا٭يـ،إِٝ، 
 ايطا٤( ع٢ً َعٌٓٝ:

ًََٓب ؤَْٓشُ إضاز٠ ؾ٧ أٚ ؾعٌ ككٛم ٚؾإٔ نُا ٗ قٛي٘ تعاٍ ط ا٭ٍٚ:
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 ، ٜٚأتٞ َع٢ٓ ايػطض ٚاؿازث١.(1) صكِشْػٌََْٕ ثِشَشِْذٍ

 ٕكرتٕ باٱغتع٤٬ َٔ اٯَط ٗ ايػايب.ايطًب اايجاْٞ:
ٚهُع ا٭ٍٚ ع٢ً أَٛض، ٚايجاْٞ ع٢ً أٚاَط، ٖٚصا ايتبأٜ َٔ أغطاض 

 ايًػ١ ايعطب١ٝ، ٚٚضز يؿغ)أَط( بكٝػ١ إؿطز ٗ ايكطإٓ إثٓتٌ ٚغبعٌ َط٠.
 ٚٚضز يؿغ )أَٛض( ٗ ايكطإٓ ث٬خ عؿط٠ َط٠.

 أَُْؼْشًُفِاألٓشًٕ طٚمل ٜطز ؾٝ٘ يؿغ )أٚاَط( ْعِ دا٤ قٛي٘ تعاٍ 

، ٱضاز٠ ايهجط٠، ٚبٝإ ايتعسز إطنب َٔ د١ٗ (2)صأُُْنٌَشِ ػَْٖ نَبىًٌََْٕاُ

 ا٭َط ٚإٛنٛع إأَٛض ب٘ ٚإٓٗٞ عٓ٘.
ٚٚقع اـ٬ف ٗ تعسز َعاْٞ َاز٠ ا٭َط، ٌٖٚ ٖٛ َٔ إؿرتى ايًؿعٞ  

إٛنٛع أٚ إػتعٌُ إعٌٓٝ أٚ أنجط، أٚ إؿرتى إعٟٓٛ إٛنٛع ٕع٢ٓ 
ؤًَْ َّؼْلٌَُ ٚاسس، ٚيهٔ ٖصا إع٢ٓ َؿرتى َٚطزز بٌ إتعسز نُا ٗ قٛي٘ تعاٍط

 ؾٝ٘ أقٛاٍ:، ٚ(3)صاَُّزُِ ثَِْذِهِ ػُوْذَحُ اُنٌَِّبحِ

 يؿغ )ا٭َط( َؿرتى يؿعٞ ٚأؾهٌ ع٢ً ٖصا ايكٍٛ. ا٭ٍٚ:
 إْ٘ َؿرتى َعٟٓٛ بٌ ايهٌ أٟ ايؿ٧ ٚايؿإٔ ٚايؿعٌ ٚايطًب. ايجاْٞ:
 إْ٘ َٔ إؿرتى إعٟٓٛ بٌ إعاْٞ إتعسز٠ عسا ايطًب. ايجايح:

ٚيهٔ َع٢ٓ) ا٭َط( أعِ ٖٚٛ ؾاٌَ يًُؿرتى ايًؿعٞ ٚإعٟٓٛ عػب  
َٚؿطزات إعاْٞ، ٜٚهٕٛ َٔ تعسز إكازٜل ٚإعاْٞ، ٜٚأتٞ ا٭َط  ايكطا٥ٔ

تاض٠ إْؿا٥ّٝا، نُا ٗ ايطًب، ٚتاض٠ خربّٜا نُا ٗ ايؿإٔ ٚاؿازث١ ٜٚكاٍ )د٦ت 
 ٭َط نصا( ؾٝؿِٗ إطاز َٔ ا٭َط َٔ اؿاٍ ٚإٛنٛع ٚايكطا٥ٔ.

ت٘ َٔ ّٚهٔ إٔ ٜسخٌ ايطًب ٗ اٱؾرتاى إعٟٓٛ بًشاظ دٗيت ٖٚٛ غاٜ
ايؿعٌ ٚايؿإٔ، َِٚٓٗ َٔ أٚقٌ َع٢ٓ)ا٭َط( إٍ أضبع١ ٚعؿطٜٔ َع٢ٓ َٓٗا 

                                                 

 .97غٛض٠ ٖٛز(1)
 .112غٛض٠ ايتٛب١(2)
 .237غٛض٠ ايبكط٠(3)
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ايتٗسٜس ٚاٱَتشإ ٚاٱختباض ٚايتعذٝع ٚاٱغتٗعا٤ بًشاظ إعتباضٖا زٚاع 
 ٱٜكاع ايؿعٌ.

إٔ َباسح ا٭قٍٛ تػتًعّ ايتؿك٘ ٗ عًّٛ ٚشنطتٴ ٗ زضؽ ا٭قٍٛ )
ٚاييت مل تجبت  ايعك١ًّٝ ٛعًايايكطإٓ ٚعسّ تطبٝل ايٓعطٜات إػتكطأ٠ َٔ 

عًّٛ ايكطإٓ َكسضّا تهٕٛ إ  ٚا٭قٌنًٝتٗا ٚإط٬قٗا ع٢ً عًّٛ ايكطإٓ، 
تؿٌُ ايؿك٘ ٚا٭قٍٛ  ،يٮقٍٛ، ؾعَُٛات قاعس٠ إْتؿا٤ ايتعاضض ٗ ايكطإٓ

 .(1)(ٚغريُٖا
يكس دا٤ ايٓكط َٔ عٓس اهلل عع ٚدٌ، ٚؾٝ٘ عٕٛ َٚسز يًٓيب قُس ق٢ً 

ًِ ٚإػًٌُ يسؾع أش٣ ايهؿاض، ٚإخباض عٔ إمكاضعاقبتِٗ اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغ
باهلع١ّ ٚاـٝب١ ٚاـػاض٠، ٚقاض أَطِٖ ٚبا٫ّ عًِٝٗ، ٚأقبشٛا ٗ ساٍ ٫ 

 ٜػتطٝعٕٛ َع٘ اٱنطاض بإػًٌُ.

 حبث حن٘ي يف ىيض
ٚضزت)يٝؼ( ٗ ٚاسس ٚأضبعٌ َٛنعّا َٔ ايكطإٓ، ٖٚٛ عسز قًٌٝ 
بًشاظ نجط٠ نًُات ٚآٜات ايكطإٓ، ٖٚٞ ؾعٌ َاض ْاقل، َطنب١ َٔ 

اؿطٗ)٫ ٚدس(،  اَٚعٓاٖسطف ْؿٞ)ٚأٜؼ( ايصٟ ٖٛ َع٢ٓ ايه١ْٛٓٝ 
اٱغِ ٜٚػ٢ُ  تطؾعٚناْت ن١ًُ)أٜؼ( تػتعٌُ َع٢ٓ ايٛدٛز، ٚيٝؼ 

 ػ٢ُ خربٖا، ٚتأتٞ أٜهّا ع٢ً ٚدٌٗ آخطٜٔ:إمسٗا، ٚتٓكب اـرب ٜٚ
إغتجٓا٤ ؾتٓكب اٱغِ بعسٖا نُا ٜٓكب بعس إ٫، تكٍٛ: قًٝت  ا٭ٍٚ:

 ايؿطا٥ض يٝؼ ايعؿا٤.
 .(2)تهٕٛ ْػكّا ، قاٍ يبٝس: إِا هعٟ ايؿت٢ يٝؼ اؾٌُ ايجاْٞ:

، ٚيهٓ٘ خ٬ف (3) َٚٔ ايٓشٌٜٛ َٔ قاٍ: إٔ يٝؼ ٫ تٓؿٞ إ٫ اؿاٍ(
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، ٚع٢ً ٖصا إب٢ٓ (1)صًََُغْزُْْ ثِأخِزِّوِ إِالَّ ؤَْٕ رُـِْٔؼٌُا كِْوِاٍ تعاٍطإؿٗٛض، ق

أسس ٜهٕٛ َهُٕٛ قٛي٘ تعاٍ)يٝؼ يو َٔ ا٭َط ؾ٤ٞ( خكٛم َعطن١ 
َٚا ٜٓعٍ بايهؿاض َٔ ايعصاب ٚنؿا١ٜ اهلل يًٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ 

 .ٚغًِ ٚإ٪ٌَٓ
باب ايٓشٛ أْٗا مل تبسأ بأزا٠ ايٓؿٞ)َا( اٯ١ٜ ايكطآ١ْٝ ٗ ٖصٙ إعذاظ  َٚٔ

ٚايٓػب١ بُٝٓٗا ايعُّٛ ٚاـكٛم َٔ ٚدٛٙ، ؾٗٓاى َاز٠ يٲيتكا٤ ٚأخط٣ 
 يٲؾرتام، ؾاٱيتكا٤ ٗ ٚدٛٙ:

 ا٭قٌ ٚٚظٝؿ١ ا٭زاتٌ ٖٚٞ إٔ ن٬ّ َُٓٗا يًٓؿٞ. ا٭ٍٚ:
 إ٫ َع ايكط١ٜٓ اييت تؿٝس ايبٝإ ٚايتؿكٌٝ. اٍاؿْؿٞ  ايجاْٞ:
 يسخٍٛ ع٢ً إبتسأ ٚاـرب.ا ايجايح:

ًََٓب ىُْْ ثِخَبسِجنِيَ قاٍ تعاٍط ،َُٓٗازخٍٛ ايبا٤ ٗ خرب نٌ  ايطابع:

 .(3)صؤََُْْظَ اَُِّوُ ثٌَِبفٍ ػَجْذَهُ، قاٍ تعاٍط(2)صِْٖٓ اُنَّبسِ

 أَا َاز٠ اٱؾرتام ؾٗٞ ع٢ً ٚدٛٙ:
، اٚيٝػ)يٝؼ( َٔ ا٭ؾعاٍ يصا ثين ْٚع ٚأْح ٜكاٍ: يٝؼ  ا٭ٍٚ:

ٚيٝػٛا ٚيٝػت، ٚيػٓا ٚيٝػتا يًُج٢ٓ إ٪ْح، ٚيػٔ ؾُع إ٪ْح، ٚمل 
تكطف ٗ إػتكبٌ ٚتأتٞ ٱضاز٠ ايػا٥ب إرتاخٞ تكٍٛ أزٜت إٓاغو يٝؼ 

 اؿر( أٟ غري اؿر.
 تعسز َعاْٞ)َا( ؾٗٞ تأتٞ ع٢ً ٚدٛٙ: ايجاْٞ:
 إغِ َٛقٍٛ َع٢ٓ ايصٟ. ا٭ٍٚ:
 أزا٠ ؾطط. ايجاْٞ:
 .إغتؿٗاّتهٕٛ إغِ  ايجايح:
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ٚتأتٞ غري ناؾ١ ؾتكٍٛ:  ،تأتٞ ظا٥س٠ ناؾ١ تكٍٛ: إِا ظٜس َٓطًل ايطابع:
 إِا ظٜسّا َٓطًل( أٟ إٔ ظٜسّا َتًبؼ باٱْط٬م.

 تأتٞ َكسضّا. اـاَؼ:
 تهٕٛ تعذبّا. ايػازؽ:
اؾ١ًُ اييت تبسأ بًٝؼ ١ًْ ؾع١ًٝ، ٚاييت تبسأ َا ايٓاؾ١ٝ ١ًْ  ايجايح:
١ًُ اٱمس١ٝ أثبت َٔ اؾ١ًُ ايؿع١ًٝ، ٚف٤ٞ)يٝؼ( َٔ أغطاض إمس١ٝ، ٚاؾ

 .اب١ َٔ ايهؿاض ست٢ أثٓا٤ إعطن١اٯ١ٜ ٕٛنٛع١ٝ ايتٛب١ ٚاٱْ

َٓب ٌَُُْْ َٚٓ٘ إٔ)َا( تػتعٌُ ٗ تٛنٝس ايٓؿٞ نُا ٗ قٛي٘ تعاٍط ايطابع:

 .  (1) صِْٖٓ إَُِوٍ ؿَْْشُهُ

 قاُّ٘"ىيض ىل"
عٔ ايعصاب ايعادٌ ايٓاظٍ بايهؿاض ايصٜٔ يكس أخربت اٯ١ٜ ايػابك١ 

خطدٛا يكتاٍ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٚإػًٌُ ٖٚٛ ع٢ً 
 ٚدٛٙ:

َُِْوْقَغَ طَشَكًب ٬ٖى طا٥ؿ١ َٔ ايهؿاض ٖٔ ًٜٞ إػًٌُ يكٛي٘ تعاٍ ط ا٭ٍٚ:

 ص.ِْٖٓ اَُّزَِّٖ ًَلَشًُا

 نبت ٚخعٟ ايهؿاض.ايجاْٞ:
ٚإْػشابِٗ خاغطٜٔ ٗ خٝب١ ٚسػط٠ ٚعذع عٔ ٖع١ّ ايهؿاض ايجايح:

 ؼكٝل غاٜاتِٗ ٗ اٱدٗاظ ع٢ً اٱغ٬ّ.
ٖٚصٙ ايٛدٛٙ َٔ اـػاض٠ اييت ؿكت بايهؿاض ٚؾاٖس ع٢ً بعٚؽ مشؼ 
اٱغ٬ّ ، ٚػًٞ َعذعات ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٚإػًٌُ، 

ًُنْزُْْ ٘ تعاٍ طٚتٛنٝس يػ٬َتِٗ ٚأَِٓٗ َٔ عسِٖٚ، ٖٚٛ َٔ عَُٛات قٛي
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، ؾكس دا٤ إْسساض ايهؿاض غطٜعّا َع نجط٠ عسِٖٚ، (1)صخَْْشَ ؤَُّٓخٍ ؤُخْشِجَذْ ُِِنَّبطِ

 ٚنجط٠ َ٪ِْٚٗ، ٚإختٝاضِٖ يعَإ َٚهإ إعطن١ غٛا٤ ٗ َعطن١ بسض أٚ أسس.
ص يتٛنٝس ؾهٌ اهلل عع ٚدٌ َُْْظَ َُيَ ِْٖٓ األَْٓشِ شَِْءٌٚدا٤ قٛي٘ تعاٍ ط 

٪ٌَٓ، ٚيٲخباض عٔ بس٤ َطس١ً دسٜس٠ ٜتذ٢ً ؾٝٗا ايؿهٌ اٱهلٞ بٓكط إ
ع٢ً إػًٌُ، ٚبصهلِ ايٛغع ٗ اؾٗاز، ٚإظٗاضِٖ قسم ايػطا٥ط 

 ٚاٱخ٬م ٗ طاع١ اهلل، ٚايتؿاْٞ ٗ ايصب عٔ اٱغ٬ّ َٚباز٥٘.
ؾذا٤ت ٖصٙ اٯ١ٜ ببٝإ ععِٝ قسض٠ اهلل، ٚغع١ غًطاْ٘ ٚتٛنٝس سكٝك١ 

ايهطِٜ، ْٚعٍٚ عصاب٘ ايعادٌ بايهاؾطٜٔ ٚاْ٘ غبشاْ٘ ٜٓكط ٖٚٞ ْكطٙ يٓبٝ٘ 
ايٓيب ٚإػًٌُ ٜٚطدع نٝس ايهؿاض إٍ مٛضِٖ، ٚتصنط اٯ١ٜ ْع١ُ عع١ُٝ 
ع٢ً  ايٓيب قُس ٚإػًٌُ بإٔ ا٭َط نً٘ بٝس اهلل، ٖٚٛ غبشاْ٘ ايط٩ٚف 
بٌ ايطسِٝ ايصٟ ٜٓعٍ ا٥٬ٕه١ َسزّا يًُ٪ٌَٓ، ٚهعٌ ايهؿاض ٜٓٗعَٕٛ خا٥

 خاغطٜٔ.
يكس دا٤ت ٖصٙ اٯ١ٜ يت٪نس قاّْْٛا ثابتّا ٖٛ إٔ ا٭َٛض َٚؿاتٝشٗا بٝس اهلل 

، تط٣ ٕاشا دا٤ تٛنٝسٙ ٗ ٖصا (2) صهَُْ إَِّٕ األَْٓشَ ًَُِّوُ َُِِّوِعع ٚدٌ قاٍ غبشاْ٘، ط

 إكاّ َٚٓاغب١ َعطن١ أسس، اؾٛاب َٔ ٚدٛٙ:
 ٢ ْع١ُ ايٓكط ّٜٛ أسس.زع٠ٛ إػًٌُ يًؿهط هلل عع ٚدٌ عً ا٭ٍٚ:
بٝإ ايع١ً ايتا١َ يًٓكط ٖٚٞ ؾهٌ اهلل َٚؿ٦ٝت٘ غبشاْ٘ ، ٫ٚ  ايجاْٞ:

ٜتعاضض َع٘ دٗاز ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٚإػًٌُ ٗ غبٌٝ 
اهلل، بٌ ٜسٍ ع٢ً إٔ ٖصا اؾٗاز َٔ أَط اهلل عع ٚدٌ ، ٖٚٛ ايصٟ تؿهٌ 

ِٸ ب٘ ، نُا ٗ قٛي٘ تعاٍ طبسؾع ايؿؿٌ ٚاـٛض عٔ ؾطٜل َٔ إػ ًَاَُِّوُ ًٌُ ٖ

 .(3) صًَُِْ ئَُب ًَػَََِ اَُِّوِ كََِْْزًٌََََّْ أُُْؤِْٓنٌَُٕ
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                                                                                   ص78ط                                          82َعامل اٱّإ ز/  

 يكس إْٗعّ ايهؿاض خا٥بٌ، ٚأَطِٖ َٚكريِٖ بٝس اهلل عع ٚدٌ. ايجايح:
 بٝإ َػأي١ ٖٚٞ إستُاٍ تٛب١ ايهؿاض، ٚعسّ ايٝأؽ ٚايكٓٛط َِٓٗ.ايطابع:
خٝب١ ايهؿاض أَط ثابت، ٚقاعس٠ ن١ًٝ َتذسز٠، ٫ٚ ّهٔ تػٝريٖا  اـاَؼ:
 أٚ تبسًٜٗا.

ٚإشا مل ٜهٔ يًٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ َٔ ا٭َط ؾ٧ ؾُٔ 
باب ا٭ٚي١ٜٛ إٔ غريٙ َٔ ايٓاؽ يٝؼ ي٘ ؾ٧ ٚتأثري ؾٝ٘، يتهٕٛ اٯ١ٜ زع٠ٛ 

ٚايتطًع إٍ ععِٝ  يًُػًٌُ ْٝعّا يًتٛنٌ ع٢ً اهلل، ٚإؽاش ايسعا٤ غ٬سّا
 ؾهً٘ ٚإسػاْ٘.

ٚؾٝٗا سح يًُػًٌُ ع٢ً َٛاق١ً اؾٗاز ٗ ساٍ ٚدٛز ايٓيب قُس  
ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ بٌ ظٗطاِْٝٗ ٚعٓس إْتكاي٘ إٍ ايطؾٝل ا٭ع٢ً، ؾإ 
ايٓكط َٔ عٓس اهلل ٖٚٛ ايصٟ ٜ٪ٜس إػًٌُ، ّٚسِٖ بإسز ايػٝيب ايعاٖط 

يكتاٍ ٚعٓس َكسَات٘، ٚبعس إْتٗا٤ إعطن١، ٚشات ايعاقب١ ٚاـؿٞ، ٚٗ َٝازٜٔ ا
اييت تٓتعط نؿاض قطٜـ تٓتعط أٚي٦و ايصٜٔ واضبٕٛ اٱغ٬ّ، ٜٚػعٕٛ ٗ 

 اٱدٗاظ عًٝ٘، َٚٓع إْتؿاض ايسع٠ٛ اٱغ١َٝ٬.
ؤًَْ َّزٌُةَ ٚبًشاظ أططاف ٖصٙ اٯ١ٜ ٚف٧ سطف ايتدٝري )أٚ( ٗ قٛي٘ تعاٍط 

١ٜ ع٢ً زع٠ٛ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٚإػًٌُ ص تسٍ اٯػََِْْيِْْ

إٍ بصٍ ايٛغع ٗ دٗاز ايهؿاض ٚزعٛتِٗ يٲغ٬ّ َٔ غري تعاضض بٌ 
 .(1)صًَالَ َّنَبٌَُُٕ ِْٖٓ ػَذًٍُّ َْٗاْلً إِالَّ ًُزِتَ َُيُْْ ثِوِ ػٌَََٔ طَبُِخٌا٭َطٜٔ قاٍ تعاٍ ط

 ’’قاُّ٘"ٍا قبو ٍؼزمت أدذ

يكس سكل إػًُٕٛ إْتكاضّا غاسكّا ٗ َعطن١ بسض خكٛقّا بًشاظ نعؿِٗ 
ٚقًتِٗ ٚنْٛٗا أٍٚ َعاضى اٱغ٬ّ، َٚٔ اٯٜات اٱعذاظ١ٜ ٗ تأضٜذ 
اٱغ٬ّ إٔ ا٭دٝاٍ إتعاقب١ َٔ إػًٌُ ٜػتشهطٕٚ ٚقا٥ع ٖصٙ إعطن١ 

عذاظ ٚنأْٗا سازث١ ٗ ظَاِْٗ، ٚسانط٠ أَاَِٗ، ٜٚسضنٕٛ َا ؾٝٗا َٔ اٱ
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اؿػٞ ٚايعكًٞ ايصٟ ٜ٪ٜس قسم ْب٠ٛ قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ 
ٜٚؿتدطٕٚ بٗا ٭ْٗا غريت ٚد٘ ايتأضٜذ ٚأنا٤ت ع٢ً ضبٛع إس١ٜٓ َٚه١ 
يٝؿع َٓٗا نٝا٤ اؾٗاز َٚعامل ْكط إػًٌُ إٍ ضبٛع ا٭ضض، ٫ٚ تػتطٝع 

ٚز٫٫ت َعطن١ سٴذب ايه٬ي١ إٔ ُٓع ض١ٜ٩ ايٓاؽ ي٘ ، ٚايتسبط ٗ َعاْٞ 
 بسض.

ٚقس أزضنت قطٜـ َؿاِٖٝ ٚآثاض إْتكاض إػًٌُ ٗ َعطن١ بسض، ٚعًُت 
غربتٗا ٚسٓهتٗا ٚتطبعٗا ع٢ً نطغٞ ايععا١َ بٌ ايكبا٥ٌ ايعطب١ٝ ٚإخت٬طٗا 
با٭َِ ا٭خط٣ إٔ ٖعّتٗا ٗ بسض ٖٞ ايبسا١ٜ ٚايٓٗا١ٜ اييت ٜعٍٚ ؾٝٗا غًطاْٗا 

٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ َٔ أؾطف بٝٛت قطٜـ، ٚؾأْٗا َع إٔ ايٓيب قُسّا ق
 ٚنجريّا َٔ أقشاب٘ ِٖ َٔ قطٜـ.

ؾبازض أقطاب ايهؿط َٔ قطٜـ ٚأقشابِٗ إٍ سؿس اؾٝٛف ايعع١ُٝ 
يًكها٤ ع٢ً اٱغ٬ّ، ٚسطقٛا ع٢ً عسّ ٚدٛز َس٠ َسٜس٠ بٌ بسض ٚإعطن١ 

٬ّ، َٚا ٗ اي٬سك١ ن٬ٝ ٜعزاز إػًُٕٛ ق٠ٛ، ٕٚٓع ايكبا٥ٌ َٔ زخٍٛ اٱغ
ٖصا ايسخٍٛ َٔ ق٠ٛ ؾٛن١ إػًٌُ، ٚظٔ قطٜـ بابتسا٤ إػًٌُ س٦ٓٝص 

 ايكتاٍ ٚايػعٚ.
ٌٸ ضٳدٳعٳٚنإ أبٛ غؿٝإ ٕا ) ـٕ َؾ ٜٵ ٔٵ ُقطٳ ٕٵ ْٳصٳضٳ ، بٳسٵٕض َٹ ُٳؼٸ َيا َأ ٘ٴ ٜٳ  َٳا٤ٷ ضٳِأغٳ

ٔٵ ٚٳ سٳتٸ٢ دٳٓٳابٳ١ٺ َٹ ُٸسٶا ٜٳػٵعٴ قطٜـ يٝرب ، ٚخطز ٗ َا٥يت ضانب َٔ (1) (َٴشٳ
بُٝٝٓ٘، ٚدا٤ ٭ططاف إس١ٜٓ ٕٚٛنع ٜكاٍ ي٘ ايعطٜض ٚسطقٛا عسزّا َٔ 
ايٓدٌٝ، ؾدطز ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٗ طًبِٗ ٚإْٗعّ أبٛ 
غؿٝإ ٚأقشاب٘ ٚمسٝت غع٠ٚ ايػٜٛل ٭ٕ ايهؿاض ططسٛا أظٚازّا َٔ 

 ، ؽؿٝؿّا عِٓٗ َٔ أدٌ ايؿطاض.(2)ايػٜٛل
ُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ بٓؿػ٘، ٗ غع٠ٚ شٟ أَط، ثِ خطز ايٓيب ق

ٜطٜس غطؿإ ٗ لس، ٚمل ًٜل نٝسّا، ثِ غعا ٜطٜس قطٜؿّا ست٢ بًؼ لطإ، ٚأقاّ 
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 ٗ ؾٗط ضبٝع اٯخط ْٚازٟ ا٭ٍٚ َٔ ايػ١ٓ ايجايج١.
ٚضدع إٍ إس١ٜٓ، ٚعٓسَا أضاز أبٛ غؿٝإ ٚػاض َٔ قطٜـ ايصٖاب إٍ 

١ نجري٠ خاؾٛا ايططٜل اييت ٜػًهٕٛ إٍ ايؿاّ بعس ايصٟ ايؿاّ قًٌُ بؿه
دط٣ ٗ ٚاقع١ بسض َٚكسَاتٗا ؾػًهٛا ططٜل ايعطام ؾبعح ضغٍٛ اهلل ق٢ً 
اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ظٜس بٔ ساضث١ ؾًكِٝٗ ع٢ً َا٤ ٗ لس ٜػ٢ُ)ايكطز٠( 
ؾاقاب ايعري ٚأعذعٙ ايطداٍ، ٚقسّ بايػٓا٥ِ ع٢ً ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ 

 ي٘ ٚغًِ.ٚآ
يٛ مل ٜهٔ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ع٢ً اؿل َا قاّ بإثاض٠ 
قطٜـ ٚاٱغت٤٬ٝ ع٢ً أَٛاهلا، ٚاـطٚز ٗ طًبٗا، ٖٚٛ ٜعًِ بأغٗا ٚؾستٗا 
َٚهطٖا ْٚؿٛشٖا بٌ ايعؿا٥ط ؾًِ ىرت ايػهٛت ٚاٱنتؿا٤ بإٗادطٜٔ 

ٓتعط إؾتساز عهس إػًٌُ ٚا٭ْكاض َٚٔ ٜطز إس١ٜٓ يٝسخٌ اٱغ٬ّ، ٚمل ٜ
ٚنجط٠ عسزِٖ ٚخًِٝٗ َٚ٪ِْٗ، بٌ قاّ بايػعٚ بٓؿػ٘، ٚأضغٌ ايػطاٜا 
يًتعطض يكطٜـ ٚعُّٛ ايهؿاض ٖٚٛ إبٔ قطٜـ ٜٚعًِ إٔ ٖصا ا٭َط ٜػتؿعِٖ 
ٚهعًِٗ هًبٕٛ ايطداٍ ٚاـٌٝ يكتاي٘، ٚتًو آ١ٜ ٗ ْبٛت٘ ٖٚٞ َٔ عَُٛات 

ص غٛا٤ بايػعٚات بعس َعطن١ بسض أٚ شِ شَِْءٌَُْْظَ َُيَ ِْٖٓ األَْٓقٛي٘ تعاٍط

 عسّ اـؿ١ٝ َٔ ف٧ قطٜـ غ٥٬ٝٗا ٚظٖٖٛا ٚعستٗا.
ٚأخصت قطٜـ ػُع ا٭َٛاٍ يػعٚ إس١ٜٓ ٚقتاٍ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل 

 عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٚإ٪ٌَٓ، ٚؾٝ٘ َػا٥ٌ:
 ٜسٍ ْع قطٜـ ا٭َٛاٍ ع٢ً ععَٗا خٛض سطب ٚاغع١. ا٭ٍٚ:
 قطٜـ يت١٦ٝٗ َكسَات إعطن١ باتكإ. غعٞ ايجا١ْٝ:
 تطغٝب ايكبا٥ٌ ٚا٭ؾطاز باٱْهُاّ إيِٝٗ. ايجايج١:
 تأٌَ َ٪ٕ إكاتًٌ. ايطابع١:
 ؾطا٤ ا٭غًش١ ٚػٗٝع ايطٚاسٌ ٚاـٌٝ. اـاَػ١:
تعًِ ايكبا٥ٌ إٔ ٖصٙ إعطن١ يٝؼ ؾٝٗا غٓا٥ِ نجري٠ يك١ً أَٛاٍ  ايػازغ١:

 إػًٌُ، ؾذا٤ ْع ا٭َٛاٍ ؾصب ايكبا٥ٌ يٲؾرتاى ٗ إعطن١.
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أعطت قطٜـ ٚعٛزّا باٱعا١ْ بعس إعطن١ يبعض َٔ ؾاضى َعٗا  ايػابع١:
ٕٳَني ٗ ايكتاٍ، خكٛقّا َٔ نإ ؾاعطّا أٚ ؾاضغّا ؾذاعّا أٚ شا ؾإٔ ؾُج٬ّ )  ا

ُٵطٴٚ عٳعٸ٠َ َأبٴٛ ٔٴ عٳ ٘ٹ عٳبٵسٹ بٵ ًٓ ٞٸ اي ُٳشٹ ٔٸ َقسٵ اِيذٴ ٘ٹ َٳ ٝٵ ًَ ٍٴ عٳ ٘ٹ ضٳغٴٛ ًٓ ٢ًٓ اي ٘ٴ  قٳ ًٓي ٘ٹ  اي ٝٵي ًَ  عٳ
ِٳ ًٓ ّٳ ٚٳغٳ ٛٵ ٕٳ بٳسٵٕض ٜٳ ٍٕ شٳا َؾكٹريٶا ٚٳَنا ٝٳا ٕٳ ٚٳسٳادٳ١ٺ عٹ ٍٳ اِيُأغٳاضٳ٣ ؾٹٞ ٚٳَنا  َؾكٹيريٷ  إْٸٞ َؾَكا
ٍٕ شٴٚ ٝٳا ٗٳا َقسٵ ٚٳسٳادٳ١ٺ عٹ ٔٵ  عٳطٳِؾتٳ ٓٴ َٵ ٞٸ  َؾيا ًَي ٢ًٓ  عٳ ٘ٴ  قٳي ًٓي ٝٵيو  اي ًَ ِٳ  عٳ ًٓ ٔٸ  ٚٳغٳي ُٳي ٘ٹ  َؾ ٝٵي ًَ  عٳ

ٍٴ ٘ٹ ضٳغٴٛ ًٓ ٢ًٓ اي ٘ٴ قٳ ًٓ ٘ٹ اي ٝٵ ًَ ِٳ عٳ ًٓ ٍٳ.  ٚٳغٳ ٘ٴ َؾَكا ٕٴ َي ٛٳا ٔٴ قٳِؿ ٝٸ١َ بٵ َٳ  إْٸيو  عٳيعٸ٠َ  َأبٳا ٜٳا:  ُأ
َٵطٴ٩ٷ ًٹػٳاْٹو َؾُأعٹٓٸا ، ؾٳاعٹطٷ ا ٍٳ ; َٳعٳٓٳا َؾاخٵطٴزٵ ، بٹ ٕٸ َؾَكا ُٸسٶا إ ٔٸ َقسٵ َٴشٳ ٞٸ  َٳ ًَي ًَيا  عٳ  َؾ
ٕٵ ُأٔضٜسٴ ٖٹطٳ َأ ٘ٹ ُأَظا ٝٵ ًَ ٍٳ عٳ ٢ًَ)  َقا ًَو ، بٹٓٳِؿػٹو َؾَأعٹٓٸا(  بٳ ٘ٴ َؾ ًٓ ٞٸ اي ًَ ٕٵ عٳ ٕٵ ضٳدٳعٵتٴ إ  َأ
ٕٵ ، ُأِغٓٹٝٳو ٕٵ ُأقٹبٵتٳ ٚٳٔإ ٌٳ َأ ٔٸ ، بٳٓٳاتٹٞ َٳعٳ بٳٓٳاتٹو َأدٳعٳ ٗٴ ٔٸ َٳا ٜٴكٹٝبٴ ٗٴ ٔٵ َأقٳابٳ  عٴػٵٕط َٹ
ٜٴػٵٕط َٳ١َ ؾٹٞ عٳعٸ٠َ َأبٴٛ َؾدٳطٳزٳ.  ٚٳ ٗٳا ٜٳسٵعٴٛ ، تٹ ٓٳاْٳ١َ بٳٓٹٞ ٚٳ ٍٴ نٹ ٜٳُكٛ  . ٚٳ

ٗٶا ٓٳ عٳبٵسٹ بٳٓٹٞ إٜ ِٵ...  ايطٸظٸاّ ا٠َييييييييَٳ ْٵتٴ ُٳ َأ ِٵ ا٠ْيييييييسٴ ّٵ ٚٳَأبٴُٛن  سٳا
ِٵ تٳعٵسٴْٚٹٞ ٫ ّٔ بٳعٵسٳ ْٳكٸطٳُن ُٴْٛٹٞ َيا ... اِيعٳا ًٹ ٌٸ َيا تٴػٵ ّٵ ٜٳشٹ  .(1) (إغٵ٬

ٚأخصٙ ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآيي٘ ٚغيًِ قبيٌ ايطديٛع إٍ إسٜٓي١ ،      
ؾكاٍ أبٛ عيع٠ : ٜاضغيٍٛ اهلل أقًيين ، ؾكياٍ ضغيٍٛ اهلل قي٢ً اهلل عًٝي٘ ٚآيي٘         
ٚغًِ، ٚاهلل ٫ُػض عاضنٝو َه١ بعسٖا ٚتكٍٛ:خسعت قُسّا َطتٌ، ٚأَط 

ٔٵبهطب عٓك٘، )ٚ ٔٔ غٳعٹٝسٹ عٳ ُٴػٳٝٸبٹ بٵ ٘ٴ اِي ٍٳ َأْٸ ٍٳ َقا ٘ٴ َقا ٍٴ َي ٘ٹ ضٳغٴٛ ًٓ ٢ًٓ  اي ٘ٴ  قٳي ًٓي  اي
٘ٹ ٝٵ ًَ ِٳ عٳ ًٓ ٕٸ ٚٳغٳ ٔٳ إ َٹ ُٴ٪ٵ ًِسٳؽٴ ٫ اِي ٔٵ ٜٴ ٔٔ دٴشٵٕط َٹ ٝٵ  .(2) (َٳطٸتٳ

قاٚي١ بعح ايػه١ٓٝ ٗ ْؿٛؽ ايصٜٔ ىطدٕٛ َعِٗ خكٛقّا بعس  ايجا١َٓ:
 َا تعطنت ي٘ قطٜـ َٔ اهلع١ّ ٚاـػاض٠ ٚاـعٟ ّٜٛ بسض.

إٜكيياٍ ضغيياي١ إٍ ايييٓيب قُييس قيي٢ً اهلل عًٝيي٘ ٚآييي٘ ٚغييًِ        ايتاغييع١:
ٚإػييًٌُ إٔ قطٜؿييّا ػتٗييس ٗ ايػييعٞ يًُعطنيي١ يتهييٕٛ ايؿٝكييٌ بٝييِٓٗ ٚبييٌ 

 اٱغ٬ّ.
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 اٱّا٤ بإٔ اهلع١ّ ّٜٛ بسض مل تجِٓٗ عٔ ايكتاٍ. ايعاؾط٠:
ٍ       اؿاز١ٜ عؿط٠:  تتكـ قيطٜـ بايتيسبري ٚاؿٓهي١، ٚت٦ٝٗي١ َكيسَات ايكتيا

 عٓسِٖ َٔ ايجٛابت ٚايبسٜٗٝات.
اٱغتعساز يًُعطن١ قػط٣، أَا ايهرب٣  ؾإ إٮ َٔ قطٜـ  ايجا١ْٝ عؿط٠:

ٜعًُٕٛ ع٢ً زؾع أغباب تكٜٛض َٓاظٍ ايهؿيط، ٜٚػيعٕٛ يًتكيسٟ يعياٖط٠     
إلصاب ايكًٛب ٕعذعات ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ، ٚٗ إغتعساز 

 قطٜـ ٕعطن١ أسس أَٛض:
 ا٭ش٣ يًٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٚإ٪ٌَٓ. :ا٭ٍٚ
 قاٚي١ ْؿط اـٛف ٗ قؿٛف إػًٌُ ٚعُّٛ اؾعٜط٠. ايجاْٞ:
 قس ايٓاؽ عٔ اٱغ٬ّ َٚعطؾ١ اؿل ٚايكسم.ايجايح:

ٚؾٝ٘ ؾاٖس ع٢ً عسّ أ١ًٖٝ ايهؿاض يتٛيٞ َػي٪ٚي١ٝ ايععاَي١ بيٌ ايٓياؽ،     
سض ٚػًٞ َعذعات اييٓيب قُيس قي٢ً    ٚنإ ا٭ٍٚ هلِ اٱتعاظ َٔ َعطن١ ب

اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ايعك١ًٝ ٚاؿػ١ٝ ؾٝٗيا، ٚخيطٚز إػيًٌُ َٓٗيا بعٜياز٠ ٗ      
 اٱّإ ٚايتك٣ٛ ٚسب يًتهش١ٝ، ٚتؿإ ٗ َطنا٠ اهلل.

 ’’قاُّ٘" اىتبايِ قبو ٗبؼذ ٍؼزمت أدذ

يكس إختًؿت ا٭َٛض ٚا٭سٛاٍ بعس َعطن١ بسض، ٚططأت َؿاِٖٝ دسٜس٠، 

رِِْيَ األََّّبُّ اٱغ٬ّ ق٠ٛ عع٢ُ ٗ اؾعٜط٠، ٖٚٛ َٔ عَُٛات قٛي٘ تعاٍط ٚأقبض

، ٚنإ ْكط إػًٌُ ؾٝٗا إؾطاق١ إّا١ْٝ أنا٤ت يًٓاؽ (1) صُٗذَاًُُِيَب ثََْْٖ اُنَّبطِ

غبٌ اهلس٣، ٚقاضت َكس١َ َٚٓاغب١ يًتسبط ٗ َعذعات ايٓيب قُيس قي٢ً   
ايكطإٓ، ٚسكٌ ايتبأٜ بعس َعطن١ بسض اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٚاٱقػا٤ ٯٜات 

 َٔ ٚدٛٙ:

                                                 

 .140غٛض٠ آٍ عُطإ(1)
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نإ إػًُٕٛ نعؿا٤ ؾاقبشٛا بايٓكط ٜيّٛ بيسض أقٜٛيا٤، ٚإْؿيتض      ا٭ٍٚ:
 باب يًٓاؽ يسخٍٛ اٱغ٬ّ.

ٚقييـ سيياٍ إػييًٌُ بايييصٍ ٚايهييعـ قبييٌ َعطنيي١ بييسض، قيياٍ     ايجاْٞ:

ْْ اَُِّوُ ثِجَذْسٍ ًَؤَْٗزُْْ ؤَرَُِّخٌتعاٍط ، ٚؾٝ٘ ز٫ي١ ع٢ً إْكطاع ساٍ ايصٍ ٚايك١ً (1)صًََُوَذْ َٗظَشًَُ

 ٚايهعـ عٔ إػًٌُ َعطن١ بسض ٚايٓكط ؾٝٗا.
نإ ايكشاب١ ٗ ساٍ َٔ ايؿكط ٚؾعـ ايعيٝـ، خكٛقيّا ٚإ    ايجايح:

إٗادطٜٔ ٜتٛاؾسٕٚ ع٢ً إس١ٜٓ َع ق١ً َا ؾٝٗا َٔ ؾطم ايعٌُ ٚإهاغيب،  
اي١ اٱقتكاز١ٜ ٗ إس١ٜٓ، ؾذا٤ت غٓا٥ِ َعطن١ بسض يتهٕٛ ٚغ١ًٝ ٱْتعاف اؿ
 َٚٓاغب١ ٱغتػٓا٤ إ٪ٌَٓ عٔ ايٝٗٛز ٚأَٛاهلِ.

ٜسخٌ ايٓاؽ اٱغ٬ّ قبٌ َعطن١ بسض ع٢ً مٛ ايكه١ٝ ايؿدك١ٝ،  ايطابع:
َٚٔ ٜرتى قبًٝت٘ ٚقطٜت٘ َٗادطّا إٍ إس١ٜٓ ٬ٜقٞ ا٭ش٣ ٚايهي٬ّ اـؿئ َئ    

عذع٠ ايٓب٠ٛ بايٓكط ايععِٝ أبٓا٤ عَُٛت٘، ٕٚا ٚقعت َعطن١ بسض ٚػًت ؾٝٗا َ
يًُػًٌُ، أخص ايٓاؽ ٜسخًٕٛ اٱغ٬ّ ْاعات َٚٔ نإ ىؿٞ إغ٬َ٘ ٗ 

 قطٜت٘ ٚبٌ أًٖ٘ قاض ٜعًٔ إغ٬َ٘.
إؾرتاى إػًِ ٚغري إػًِ بٓكٌ َعذعات ايٓيب قُس ق٢ً اهلل  اـاَؼ:

ْكط عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٚآٜات ايكطإٓ ٚأخباض إػاظٟ، ٚا٭ؾعاض اييت قًٝت ٗ 
إ٪ٌَٓ ٖٚع١ّ إؿطنٌ، ؾًِ ٜػتطع إٮ َٔ ايهؿاض َٓع ايٓاؽ َٔ اٱدٗاض 
ٗ اؿسٜح عٔ ْب٠ٛ قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٚآٜات ضغايت٘، ٚإظٗياض  

 .(2)صُُِْظْيِشَهُ ػَََِ اُذِِّّٖ ًُِِّوِ ًٌََُْ ًَشِهَ أُُْشْشًٌَُِٕإٌٝ هلا ٚاٱقطاض بكسقٗا ط
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ق٠ٛ إػًٌُ َٚٛاظبتِٗ عًي٢ ايتُيطٜٔ عًي٢ اغيتدساّ      إظزٜاز ايػازؽ:
ايػ٬ح ٚإباضظ٠ ٚإػاٜؿ١ ٚإػيابك١ ٚتعًيِ ؾٓيٕٛ ايكتياٍ، َٚيا تػيتًعَ٘ َئ        

 اـسع١ ٚاؾطأ٠ ٚايبػاي١.
 إَت٤٬ ْؿٛؽ إػًٌُ بايػه١ٓٝ ٚايٛثٛم َٔ ايٓكط. ايػابع:
 تٛد٘ إػًٌُ هلل عع ٚدٌ بايؿهط ٚايجٓا٤ َٔ دٗات: ايجأَ:

ًَارًُْأشًُا  ْع١ُ اهلسا١ٜ إٍ ا٭غ٬ّ ، ٚا٭خ٠ٛ اٱّا١ْٝ قاٍ  تعياٍط  ا٭ٍٚ:

 .(1) صِٗؼَْٔخَ اَُِّوِ ػٌََُِْْْْ إِرْ ًُنْزُْْ ؤَػْذَاءً كَإََُّقَ ثََْْٖ هٌُُِثٌُِْْ كَإَطْجَذْزُْْ ثِنِؼَْٔزِوِ إِخٌَْاًٗب

 غ١َ٬ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٗ َعطن١ بسض. ايجا١ْٝ:
 ْعٍٚ ا٥٬ٕه١ َسزّا يٓكط٠ إػًٌُ. ايجايج١:
 ٖع١ّ ايهؿاض خا٥بٌ خاغطٜٔ. ايطابع١:
 نجط٠ عسز إػًٌُ. اـاَػ١:
 تػؿٞ ايطُأ١ْٓٝ يبٝٛت إس١ٜٓ، ٚضناِٖ بايٓكط ٚغًب١ إػًٌُ. ايتاغع:
 ٚإ٪َٓات ٚإتػاع زا٥ط٠ ا٭ٌَ. غعاز٠ إ٪ٌَٓ ايعاؾط:

ٌَٝ ا٭ظٚاز َٔ إػيًٌُ يٲلياب ٚنجيط٠ ا٭٫ٚز يٓكيط٠      اؿازٟ عؿط:
 ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٚضؾع يٛا٤ اٱغ٬ّ.

عكس عسز َٔ ايكبا٥ٌ ايعٗٛز ٚإٛاثٝل َع ايٓيب قُس قي٢ً   ايجاْٞ عؿط:
 اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ َٚٓٗا قب١ًٝ خعاع١.

 إَت٤٬ ْؿٛؽ ايهؿاض بايؿعع ٚاـٛف. جايح عؿط:اي
إزضاى ايكبا٥يٌ إٛايٝي١ يكيطٜـ بعذيع قيطٜـ عئ ٓاٜتٗييا        ايطابيع عؿيط:  
 ٚايصب عٓٗا.

عسز إٗادطٜٔ ايصٜٔ خطدٛا ٕعطن١ بسض ِٖ ث٬ث١ ٚمثإْٛ  اـاَؼ عؿط:
 ضد٬ّ.

                                                 

 .103غٛض٠ آٍ عُطإ(1)
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عٓسَا دا٤ت ا٭خباض َػري قطٜـ يًكتياٍ إغتؿياض اييٓيب     ايػازؽ عؿط:
س ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ إػًٌُ، ٚأنجط َٔ إغتؿاضٙ ا٭ْكياض عًي٢   قُ

 مٛ اـكٛم يٛدٛٙ:
نجط٠ عسز ا٭ْكاض ٚنإ عسز ايصٜٔ خطدٛا َِٓٗ ٕعطن١ بسض ٖٛ  ا٭ٍٚ:

َا٥تٌ ٚٚاسس ٚث٬ثٌ َٚٔ ا٭ٚؽ أسس ٚغتٕٛ َٚٔ اـعضز َا٥ي١ ٚغيبعٕٛ   
 ضد٬ّ .
ٔٵ) ٔٔ ٔإغٵشٳامٳ َأبٹ٢ عٳ ٍٳ اِيبٳطٳا٤ٹ عٳ ٔٴ َأْٳا اغٵتٴكٵػٹطٵتٴ َقا ُٳطٳ ٚٳابٵ ّٳ عٴ ٛٵ ٕٳ ، بٳسٵٕض ٜٳ  ٚٳَنا

ٕٳ ٗٳادٹطٴٚ ُٴ ّٳ اِي ٛٵ ِّّؿا بٳسٵٕض ٜٳ ٢ًَ ْٳ ٌٳ عٳ ِّّؿا ٚٳاَ٭ْٵكٳاضٴ ، غٹتِّ ٌٳ ْٳ ٔٔ ٚٳَأضٵبٳعٹ ٝٵ َٹا٥ٳتٳ  .(1)ٚٳ
ِٖ أٌٖ ايبًس، ٚٗ إس١ٜٓ أًِٖٝٗ ٚأبٓا٩ِٖ، ٫ٚبس َٔ ايعٓا١ٜ بِٗ  ايجاْٞ:

 ٚاـؿ١ٝ عًِٝٗ ، ٚإستػاب أَطِٖ عٓس زخٍٛ إعطن١، ٚتعٌٝ َٛنٛعٗا.
ا٭ْكيياض أٖييٌ ظضاعيي١ ٚعُييٌ ٜييَٛٞ َتكييٌ، ٚاؿييطب تعطٝييٌ       ايجايح:
 يٮعُاٍ.
٘ إغتشهاض َهاٌَ بٝع١ ا٭ْكاض يًٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝي٘ ٚآيي   ايطابع:

ٍٳ ٜٳاٚغًِ بايعكب١ إش قايٛا) ٘ٹ ضٳغٴٛ ًٓ ٔٵ بٴطٳا٤ٷ إْٸا اي َٹو َٹ َٳا ٌٳ سٳتٸ٢ شٹ ٜٳأضْٳا إَي٢ تٳكٹ  زٹ
ًِتٳ َؾٔإشٳا ، ٓٳا ٚٳقٳ ٝٵ َٸتٹٓٳا ؾٹٞ َؾَأْٵتٳ ، إَي ٓٳعٴو شٹ ُٵ ُٸا ْٳ ٓٳعٴ َٹ ُٵ ٘ٴ ْٳ ٓٵ ٓٳا٤ٳْٳا َٹ ، (2) (ٚٳْٹػٳا٤ٳْٳا َأبٵ

ْكطتِٗ يًٓيب قُس قي٢ً اهلل عًٝي٘   يه٬ٝ ٜكٍٛ بعهِٗ إٔ ايكسض إتٝكٔ َٔ 
 ٚآي٘ ٚغًِ زاخٌ إس١ٜٓ، ٚيٝؼ اـطٚز يكتاٍ ايعسٚ.

 تأزٜب إػًٌُ ٗ إخ٬م اي١ٝٓ ٗ اؾٗاز ٗ غبٌٝ اهلل. اـاَؼ:
بٝييإ َٛنييٛع١ٝ اٱغتؿياض٠ ٗ اٱغييتعساز يًكتيياٍ، َٚكييسَات   ايػيازؽ: 
 زخٍٛ إعطن١.
 ي٘ باٱختٝاض ٚعسّ ايكٗط ؾٝ٘.ت١٦ٝٗ إ٪ٌَٓ يًكتاٍ، ٚتٛدِٗٗ  ايػابع:
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ٚػًت َعياْٞ اٱؼياز ٚايتعيإٚ ٚايتعانيس بيٌ إٗيادطٜٔ ٚا٭ْكياض ٗ        

ٛٸتِٗ ٖٚٛ َٔ عَُٛات قٛي٘ تعاٍط إََِّٗٔب أُُْؤِْٓنٌَُٕ َعطن١ بسض، ٚإطُأْٛا ٭خ

 .(1) صإِخٌَْحٌ

ٚتبعح َؿاِٖٝ ا٭خ٠ٛ ٚايٛز ٚايٛؾام بٌ أؾطاز اؾيٝـ ايؿيعع ٗ قًيٛب    
٤، ٚاهلٝبيي١ عٓييس ايٓيياؽ ْٝعييّا، ٖٚييٞ إْييصاض يٰخييطٜٔ بعييسّ ايتعييسٟ ا٭عييسا

عًِٝٗ، ٚؽؿٝـ ٚض١ٓ بايٓاؽ بًعّٚ ايتٛقٞ ٚإدتٓاب اهلذّٛ َيط٠ أخيط٣   
 ع٢ً إس١ٜٓ، ٚيهٔ أقطاب ايهؿط َٔ قطٜـ أقطٚا ع٢ً ايتعسٟ ٚغعٚ إس١ٜٓ.

نْأزُْْ  ًُٚقس أث٢ٓ اهلل عع ٚدٌ ع٢ً إػًٌُ بآٜات نجري٠، َٓٗا قٛي٘ تعياٍط 

، ٚدا٤ت َعطن١ بسض َٚيا قبًيٗا َٚيا بعيسٖا َكيساقّا      (2) صخَْْشَ ؤَُّٓخٍ ؤُخْشِجَذْ ُِِنَّبطِ

 هلصٙ اٯ١ٜ ايهط١ّ، َٔ ٚدٛٙ:
قسض٠ إػًٌُ ع٢ً ايسؾاع عئ أْؿػيِٗ سإيا ٚقيٌ اييٓيب قُيس        ا٭ٍٚ:

 ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ إٍ إس١ٜٓ إٓٛض٠.
 يكسض٠ ع٢ً ايكتاٍ َٚٓاظي١ ا٭بطاٍ.إتكاف إػًٌُ با ايجاْٞ:
 ػًٞ أب٢ٗ َعاْٞ ا٭ثط٠ ٚاحملب١ بٌ ا٭ْكاض ٚإٗادطٜٔ. ايجايح:
ؾٛظ أٌٖ ايبٝت ٚايكشاب١ بٛدٛز ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘  ايطابع:

ٚغًِ بٌ ظٗطاِْٝٗ، ٚتؿطؾِٗ عهٛض ْعٍٚ ايٛسٞ عًٝ٘، ٚتبًٝؼ آٜات ايكطإٓ 
 إٍ ايٓاؽ.
خطٚدِٗ يًكتاٍ َع قًتِٗ ْٚكل إ٪ٕٚ ٚا٭غًش١ ٚايطٚاسٌ  اـاَؼ:

 اييت عٓسِٖ، ٚعًُِٗ بك٠ٛ ٚنجط٠ دٝـ ايهؿاض ايعاسـ مِٖٛ.
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طاع١ إػًٌُ هلل عع ٚدٌ ٚايٓيب قُيس قي٢ً اهلل عًٝي٘ ٚآيي٘      ايػازؽ:
 ٚغًِ قبٌ ٚأثٓا٤ ٚبعس إعطن١.

ِٖ بايكػ١ُ، ف٧ ايػٓا٥ِ يًُػًٌُ ٚسػٔ تكػُٝٗا بِٝٓٗ، ٚضنا ايػابع:
ٚتًو ايػٓا٥ِ ٚايطنا بايكػ١ُ َكس١َ يسخٍٛ َعطن١ أسس باْسؾاع ٚتؿإ، ٚغط 

 َٔ أغطاض غ١َ٬ إػًٌُ َٔ اهلع١ّ ٦َٜٛص.

َُِِّأأوِ اُْؼِأأضَّحُ ًَُِشَعُأأٌُِوِ  َييا بعييس َعطنيي١ بييسض َيئ َكييازٜل قٛييي٘ تعيياٍط    ايجييأَ:

 ٕككٛز٠ ٗ اٯ١ٜ أع٬ٙ.، ٚبٝإ ٕهاٌَ ٚٚدٛٙ َٔ ايعع٠ ا(1) صًَُُِِْٔؤِْٓنِنيَ

 ’’قاُّ٘"اىتخفيف ٍؼجشة ىيْبي حمَذ)ص 

يكس دعٌ اهلل عع ٚدٌ اييسْٝا زاض إَتشيإ ٚإختبياض ٚإبيت٤٬، ٚييٝؼ َئ       
سكط يٛدٛٙ ٚأؾطاز ايب٤٬ ٗ اؿٝا٠ اييسْٝا ٚيهٓي٘ َئ ايهًيٞ إؿيهو اييصٟ       
ٜهٕٛ ع٢ً َطاتب َتؿاٚت١ ق٠ٛ ٚنعؿّا عًي٢ ميٛ ايعُيّٛ ٚاـكيٛم أٟ ٗ     
عُّٛ ايٓاؽ ْٝعّا، إش ػس َٔ ايٓاؽ َئ ٖيٛ أخيـ ٗ اٱبيت٤٬ ٚايعٓيا٤ ٗ      
ايسْٝا نُا يٛ نإ ٗ غع١ َٔ ايعٝـ ٚغ١َ٬ ٗ ايبسٕ، ٚٗ خكٛم ايكه١ٝ 

 ايؿدك١ٝ.
ؾاٱْػإ شات٘ ٜهٕٛ َيط٠ ٗ َٓسٚسي١ ٚغيعاز٠، ٚأخيط٣ ٗ نيٝل ٚأمل،       

غ ايؿطزٟ، بٌ هطٟ ٖٚصا ايتكػِٝ مل ٜأت ع٢ً مٛ ايكسؾ١ ٚاٱتؿام، أٚ اؿ
ٚؾل قٛاٌْ َٔ اٱضاز٠ ايته١ٜٝٓٛ، ٚغٓٔ َٔ عٓس اهلل ثابت١ ٗ ا٭ضض، ٚٚؾل 

 سهُت٘ تعاٍ.
ٚدا٤ت بعج١ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝي٘ ٚآيي٘ ٚغيًِ ضٓي١ بايٓياؽ قياٍ       

ٝيـ  ، َٚٔ َكازٜل ايط١ٓ ٗ إكاّ ايتدؿ(2) صًََٓب ؤَسْعَِْنَبىَ إِالَّ ًَبكَّخً ُِِنَّبطِتعاٍ ط

ٚايتٝػري ٚاجملٝي٧ بيإعذعات ايييت ػعيٌ ايعكيٍٛ َػيتذٝب١ ٭َيط اهلل، َصعٓي١         
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ؿهُت٘ َٚؿ٦ٝت٘، ٚايٓؿٛؽ َٓذصب١ ٕا ٜأتٞ ب٘ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ 
 ٚغًِ َٔ عٓساهلل عع ٚدٌ.

ٚنٌ آ١ٜ َٔ ايكطإٓ ؽؿٝـ عٔ إ٪ٌَٓ، ٚٚغ١ًٝ مسا١ٜٚ يٲضتكا٤ ٗ غًِ 
تٓاظ ايكاؿات، ٚغبٌٝ يٲٖتسا٤ إٍ إهيح اييسا٥ِ ٗ   إعاضف، َٚٓاغب١ ٱن

قكي١ ايبكيط٠ ٚأَيط اهلل عيع ٚديٌ       ٚآٜيات ٚٚاق١ٝ َٔ ايهطض ٚاـػاض٠،  اؾ١ٓ،

إِرْ ٕٛغ٢ عًٝ٘ ايػ٬ّ إٔ ٜصعٖٛا ٜٚتدصٖٚا ٚغ١ًٝ ٱسٝا٤ إٝت قاٍ تعياٍط 

، َٚا ٗ تًيو اٯٜيات َئ    (1)صثَوَأشَحً هَبٍَ ٌُٓعََ ُِوٌَِْٓوِ إَِّٕ اَُِّوَ َّإُْٓشًُُْْ ؤَْٕ رَزْثَذٌُا 

، َسضغ١ تأزٜب١ٝ يًُػًٌُ ٗ ايعدط عٔ ايتؿسٜس ع٢ً (2)ايتؿسٜس ع٢ً ايٓؿؼ
 ايٓؿؼ، ٚزع٠ٛ يًعٌُ بإٝػٛض.

ثِ دا٤ت ايٛقا٥ع ايتأضى١ٝ ٚاؿٛازخ يًتدؿٝـ عٔ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل  
ا ٗ ايسضاغات عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٚإ٪ٌَٓ، ٖٚٛ َٔ َعذعات٘ اييت مل تع  سكٗ

ٚايبشٛخ ايع١ًُٝ، َٛنٛعّا َٚكازٜل ٚسهُّا، ؾبعس ا٭ش٣ ٚاؿكاض ايصٟ 
نإ ٬ٜقٝ٘ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٚأٌٖ بٝت٘ ٚايتعصٜب اييصٟ  
ٜتعطض ي٘ أنجط ايكشاب١ َٔ إٮ َٔ قطٜـ، أقبض إ٪َٕٓٛ آٌَٓ ٗ ٜجطب، 

ـعضز ايصٜٔ ْايٛا ؾُٝا بعس ؾطف ْٚعيٛا ع٢ً أٌٖ زاض َ٪ٌَٓ ِٖٚ اٯٚؽ ٚا
 إغِ ا٭ْكاض، ٚإختكٛا ب٘ إٍ ّٜٛ ايكٝا١َ ، ٚقػت ا٭مساع ٯٜات ايكطإٓ.
َٚٔ اٱعذاظ ٗ ْب٠ٛ قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ْعٍٚ اٯٜات إس١ْٝ 
با٭سهيياّ غييٛا٤ ٗ ايعبييازات أٚ إعييا٬َت ٚتٓعييِٝ ؾيي٪ٕٚ ا٭غييط٠، ٚبٝييإ  

 َٔ ايجٛاب ايععِٝ.نطٚض٠ اؾٗاز، َٚا ؾٝ٘ 
ٚقابٌ إػًُٕٛ ٖصٙ ا٭سهاّ ٚايبٝإ باٱَتجاٍ ٚسػٔ اٱغتذاب١، يٝهٕٛ 
ٚغ١ًٝ يتجبٝت َباز٨ اٱغ٬ّ ٗ ايٓؿٛؽ، ٚزخٍٛ ايٓاؽ ؾٝ٘ أؾٛادّا، ٖا دعٌ 
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أقطاب ايهؿاض ٜتعذًٕٛ ٗ اٱدٗاظ ع٢ً اٱغ٬ّ ٚايسع٠ٛ ٗ َٗيسٖا ٚآٜيات   
ِ أخيصٚا ٜػتكيشبٕٛ َهياٌَ ايٛعٝيس     ايكطإٓ مل ٜتِ ْعٚهلا، خكٛقّا ٚأْٗ

ٚايتدٜٛـ اييت ٗ ايػٛض إه١ٝ، ٚايٓسب إٍ ايكتاٍ اييصٟ ديا٤ت بي٘ أٚا٥يٌ     
ايػٛض إس١ْٝ، ٚاٱغتكشاب زيٌٝ عكًٞ، إؽصٙ ايٓاؽ َطتهعّا ٗ َعا٬َتِٗ، 

 قبٌ إٔ ٜهٕٛ َٔ َٛانٝع عًِ ا٭قٍٛ.
ٚعسّ ايتهاٌَ ٗ ٚناْٛا ًَتؿتٌ إٍ َا ٗ ايعذ١ً َٔ اهلؿٛات ٚايجػطات 

إكسَات ؾاغتعسٚا بهجط٠ ايطداٍ ٚايػي٬ح، ٚديا٤ٚا يٝشٝطيٛا ٜجيطب ظٓيٛز      
٫عٗس هلا بٗا يٝٛدٗٛا ضغاي١ إٍ أًٖٗا بإٔ ا٭ش٣ ٚايهطض دا٤نِ َكرتّْا َع 
ْب٠ٛ قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآيي٘ ٚغيًِ ٚسًيٍٛ أقيشاب٘ ٗ إسٜٓي١، ٖٚيٛ أَيط        

ٌٖ ايطٜب ٚايؿو ٚاؾٗاي١ ٚايٓؿام ٜعيعٍ نعاف اٱّإ، ٜٚهٕٛ َٛنٛعّا ٭
ٚاؿػس باٱضداف ٗ إس١ٜٓ، ٚ َٓاغب١ ٱغتٝا٤ ايٝٗٛز ايصٜٔ ٜػهٕٓٛ إس١ٜٓ 

 غٛا٤ َٔ بين قطٜع١ أٚايٓهري أٚايكٝٓكاع.
يكس نإ اهلذّٛ بصات٘ ٚغ١ًٝ يٓؿط٠ ايٓاؽ َٔ اٱغي٬ّ ٚؼيطٜض ايٓياؽ    

٠ َئ َعذيعات اييٓيب    عًٝ٘، ٚيهٔ ايٓتٝذ١ ناْت بايعهؼ ُاَّا، ٚتًو َعذع
قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ايتٛيٝس١ٜ إش ٚقـ أٌٖ إس١ٜٓ ضديا٫ّ ْٚػيا٤ّا   
َع ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغيًِ ، ٚمل ٜهئ ؾعيٌ إٓياؾكٌ ٚبعيض      
 أقطاب ايٝٗٛز شا تأثري َعتس ب٘، ٚمل  ٜطتل إٍ قريٚضت٘ غببّا ٗ ْتا٥ر إعطن١.

ٌٓ ايصٜٔ خطدٛا يًكتاٍ نيجريّا، ٖٚيٛ أَيط هًيب     ْعِ، مل ٜهٔ عسز إ٪َ
ايطأؾ١ ٚايؿؿك١، ٜٚعترب ٚثٝك١ تأضى١ٝ تسٍ ع٢ً ييعّٚ اٱقتيسا٤ بٗيِ ٗ ايكيرب     
ٚاؾٗاز ٚإطابط١ ٚقسم اٱّإ ٚسػٔ ايتٛنٌ ع٢ً اهلل عع ٚدٌ، ٚقس َسح 
اهلل عيييع ٚديييٌ إبيييطاِٖٝ عًٝييي٘ ايػييي٬ّ بأْييي٘ أَييي١ ٗ اـيييري ٚايكييي٬ح، قييياٍ 

 .(1) صإِثْشَاىَِْْ ًَبَٕ ؤَُّٓخً هَبِٗزًب َُِِّوِ إَِّٕتعاٍط
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ٚباغتشهاض نرب٣ نًٝي١ ٖٚيٞ أؾهي١ًٝ اييٓيب قُيس قي٢ً اهلل عًٝي٘ ٚآيي٘         
ٚغًِ ع٢ً ا٭ْبٝا٤ ايػابكٌ ؾاْ٘ أَي١ ٗ اـيري ٚإَياّ يًٓياؽ ْٝعيّا ٗ أَيٛض       
ايسٜٔ ٚايسْٝا، ؾهإ إػًُٕٛ أ١َ عع١ُٝ بٛدٛز ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝي٘  
ٚآييي٘ ٚغييًِ بييٌ ظٗييطاِْٝٗ يٝٓييعٍ ا٥٬ٕهيي١ يٓكييطتِٗ، ٖٚييصا ايٓييعٍٚ َاٖٝتيي٘   
ٚخٛاق٘ ٚآثاضٙ َٔ أِٖ ايؿيٛاٖس اٱعذاظٜي١ عًي٢ ايتدؿٝيـ عئ إػيًٌُ       
ٚنْٛ٘ سكٝك١ َكياسب١ يبعجي١ اييٓيب قُيس قي٢ً اهلل عًٝي٘ ٚآيي٘ ٚغيًِ ٚسٝيا٠          

ْْأشَ ؤَُّٓأخٍ   خَإ٪ٌَٓ ٚؾٝ٘ نُإ يًٓكط ٗ إعاضى اي٬سك١، ٖٚٛ َئ خكيا٥لط  

 .(1)صؤُخْشِجَذْ ُِِنَّبطِ

ؾًٝؼ َٔ أ١َ دا٤ٖا نُإ بايٓكط ٗ إعياضى اي٬سكي١ َجيٌ إػيًٌُ،      
يٝهٕٛ ؽؿٝؿّا زا٥ُيّا عئ إػيًٌُ ٫ٚ ٜٓشكيط َٛنيٛع٘ َٝيازٜٔ ايكتياٍ بيٌ         
ٜؿٌُ ساٍ ايػًِ ٚايطخا٤، ٚؾٝ٘ إعذاظ آخط ٜتهُٔ َعاْٞ ايتٛيٝس ٚايهجيط٠  

ٗ ْبي٠ٛ قُيس قي٢ً اهلل عًٝي٘ ٚآيي٘ ٚغيًِ باقٝي١ آثاضٖيا،         ؾشت٢ اٯٜي١ اؿػي١ٝ   
َتذسز٠ َٓاؾعٗا، ٫وذبٗا أٌٖ ايؿو ٚايطٜب، ٚتعهس ٚتٛثل آٜات ايكيطإٓ  
َعذعات ا٭ْبٝا٤ ايػابكٌ، ٖٚٞ ؾياٖس سانيط عًي٢ َعذيعات اييٓيب قُيس       
ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ايػُا١ٜٚ ٚا٭ضن١ٝ اييت ت٪نس سكٝكي١ ٖٚيٞ ييعّٚ    

 غ٬ّ إكرتٕ بايتدؿٝـ عٔ إ٪ٌَٓ، ٖٚٛ ع٢ً أقػاّ:إْتكاض اٱ
ايتدؿٝييـ ايعَيياْٞ: بييإٔ تهييٕٛ ا٭ٜيياّ ٚعييا٤ يًتدؿٝييـ، ٚهييطٟ    ا٭ٍٚ:

ايتدؿٝـ فط٣ ا٭ٜاّ ٚا٭غابٝع، ؾؿٞ ْعٍٚ نٌ آ١ٜ ؽؿٝـ، ٚٗ نٌ َط٠ ٜٓعٍ 
 ؾٝٗا درب٥ٌٝ بايٛسٞ ؽؿٝـ، َٚٔ اٯٜات ٗ إكاّ َػا٥ٌ:

ٯ١ٜ ٚاٯٜات إتعسز٠ ٗ ايٓعي١ ايٛاسس٠، ٚقس ٜأتٞ ْعٍٚ درب٥ٌٝ با ا٭ٍٚ:
 ظع٤ َٔ آ١ٜ.
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بٌ ايٛسٞ ٚايكطإٓ عُّٛ ٚخكٛم َطًل، ؾهٌ قطإٓ ٖٛ ٚسٞ،  ايجا١ْٝ:
 ٚيٝؼ ايعهؼ.

ْعٍٚ درب٥ٝيٌ خيري قيض، ٚبطني١ َتذيسز٠، ْٚعُي١ َتكي١ً عًي٢          ايجايج١:
 إػًٌُ.

١ًٝ يتجبٝييت ْييعٍٚ درب٥ٝييٌ عًٝيي٘ ايػيي٬ّ َييسز يًُػييًٌُ، ٚٚغيي   ايطابعيي١:
 أقساَِٗ ٗ َٓاظٍ اٱّإ.

 ٚايتدؿٝـ بٓعٍٚ درب٥ٌٝ َتعسز َٔ ٚدٛٙ: 
إْ٘ ؽؿٝـ عٔ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغيًِ ٗ ضغيايت٘،    ا٭ٍٚ:

ؾهٌ َط٠ ٜٓعٍ ؾٝٗا درب٥ٌٝ زع٠ٛ يًٓاؽ يًتكسٜل بٓبٛت٘ ٚإتباع٘ ٕا ٜأتٞ ب٘ َٔ 
 اٯٜات ٚايس٫٫ت ايٛانشات.

عٔ ايكشاب١، ٭ٕ آٜات ايكطإٓ عٕٛ هليِ ٗ أَيٛض زٜيِٓٗ    ؽؿٝـ  ايجاْٞ:
 ٚزْٝاِٖ، ٚغبب يعٜاز٠ إّاِْٗ، ٚٚغ١ًٝ يًعك١ُ َٔ أغباب ايؿو ٚايطٜب.

ساٍ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغيًِ غياع١ ْيعٍٚ اييٛسٞ      ايجايح:
عًٝ٘ آ١ٜ إعذاظ١ٜ، إش ٜتكبب عطقيّا ٗ ايٝيّٛ ايبياضز، ٜٚػؿي٢ عًٝي٘ ستي٢ إشا       
إْؿكٌ عٓ٘ ت٬ آٜات ايكطإٓ اييت أْعيت عًٝي٘، ييصا نيإ بعهيِٗ وهيط عٓيس       

 ايٓيب يري٣ نٝؿ١ٝ ْعٍٚ ايٛسٞ ٚآثاضٙ.
يٛسٞ ع٢ً ايٓيب قُس قي٢ً اهلل عًٝي٘ ٚآيي٘    ْعٍٚ إًو إتهطض با ايجاْٞ:

ٚغًِ َسضغ١ عكا٥س١ٜ قا١ُ٥ بصاتٗا إٍ داْب ْعٚيي٘ با٭سهياّ ٚايػيٓٔ قياٍ     

، َٚئ ايتدؿٝييـ اٱَتجياٍ يٮٚاَييط   (1) صًَؤَٗضَُْنَأب إَُِْْأأيَ اُأزًِّْشَ ُِزُجَأَِّْٖ ُِِنَّأأبطِ   تعياٍ ط 

 اٱهل١ٝ، ٚاٱْكطاع إٍ طاع١ اهلل.
ُييّٛ ايٓيياؽ، ظييصبِٗ يٲغيي٬ّ ٚإقاَيي١ بطٖييإ  ايتدؿٝييـ عيئ ع ايجايييح:

مساٟٚ ع٢ً قسم ْب٠ٛ قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ؾٓعٍٚ ايٛسٞ يطـ 
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إهلٞ، ٚتكطٜب إٍ َٓاظٍ اٱّيإ ٚنيٌ َعذيع٠ ٖيٞ ضٓي١ يًٓياؽ ٚبايٓياؽ        
ْٝعّا ٚإٕ دا٤ت ع٢ً ٜس ايٓيب ع٢ً مٛ ايتعٌٝ، َٚٔ خكيا٥ل َعذيعات   

يي٘ ٚغيًِ تػؿيٝٗا يٮظَٓي١ إدتًؿي١، ٚػيسزٖا       ايٓيب قُيس قي٢ً اهلل عًٝي٘ ٚآ   
َهُّْٛا ٚتأ٬ّٜٚ ٚأثيطّا، ٖٚيٞ تٛيٝسٜي١ تتؿيطع عٓٗيا آٜيات ٚبيطاٌٖ َػيتشسث١         

 بًشاظ ايعَإ ٚإهإ ٚإٛنٛع.
 ٚوتٌُ يؿغ )ا٭َط( ٗ اٯ١ٜ ٚدٌٗ:

 اٱط٬م، ٚعسّ سكطٙ ٗ َٛنٛع ككٛم. ا٭ٍٚ:
 ايتكٝٝس، ٚإضاز٠ َٛنٛع ككٛم. ايجاْٞ:

٫ تعيياضض بييٌ ايييٛدٌٗ ٗ إكيياّ، ٖٚييٛ َيئ إعذيياظ ايًؿييغ ايكطآْييٞ     ٚ
ٚإساطت٘ باي٬ قسٚز َٔ ايٛقا٥ع ٚا٭سساخ، تط٣ ٕاشا مل تكٌ اٯ١ٜ ايهطّي١  

 )يٝؼ يو َٔ ا٭َٛض ؾ٧( اؾٛاب َٔ ٚدٛٙ:
يؿغ ا٭َط داَع يًُع٢ٓ إتشس، ٚيعًِ اؾٓؼ اييصٟ ٜطًيل عًي٢     ا٭ٍٚ:

 إم٬ي١ٝ تٓبػ  ع٢ً نٌ أَط َٔ أَٛض ايسٜٔ ٚايسْٝا.أؾطاز اؾٓؼ نً٘، ؾاٯ١ٜ 
 إعتباض ْعِ اٯٜات، َٚٛنٛعٗا. ايجاْٞ:
 اٯ١ٜ َٔ َٛاضز ايتؿك٘ ٗ ؾ٪ٕٚ ايكتاٍ. ايجايح:
تبعح اٯ١ٜ ايػه١ٓٝ ٗ ْؿٛؽ إ٪ٌَٓ ٭ٕ أَط ايكتاٍ ْٚتا٥ذ٘ بٝس  ايطابع:

 .(1) صسْعِ ًَإََُِ اَُِّوِ رُشْجَغُ اُْإٌُُٓسَُُوُ ُِْٓيُ اُغٌَََّٔادِ ًَاألَاهلل عع ٚدٌ، قاٍ تعاٍ ط

دا٤ت اٯ١ٜ بؿاض٠ يًٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغيًِ، ٚإٔ   اـاَؼ:
أَط إْك٬ب ايهؿاض خا٥بٌ قطعٞ ٚستُٞ ٚيٝؼ ؾٝ٘ تػٝري أٚ تبسٌٜ إ٫ إٔ ٜؿا٤ 

ًْ َّزٌُةَ ػََِْْيِْْاهلل، ٚػ٢ً ٖصا اٱغتجٓا٤ بكٛي٘ تعاٍ ط تعًل بتٛب١ ايهؿاض ص ايصٟ ٜؤَ

 ٗ اؿاٍ أٚإػتكبٌ.
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 صؤًَْ َّزٌُةَ ػََِْْيِْْقٛي٘ تعاٍط
دا٤ت اٯ١ٜ ايػابك١ غكٛم نؿاض قطٜـ ايصٜٔ ظسؿٛا يكتاٍ ايٓيب قُس 

، ٗ ٚاقع١ أسس، ٚشنطت ايعصاب ايصٟ (1)ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٚأقشاب٘
ٚآيي٘ ٚغيًِ ٗ إكياّ    ٜٓعٍ بِٗ، َٚٔ اٱعذاظ ٗ ْبي٠ٛ قُيس قي٢ً اهلل عًٝي٘     

 أَٛض:
 ف٧ ا٭سساخ َطابك١ َٚٛاؾك١ ٕهُٕٛ اٯ١ٜ ايهط١ّ ايػابك١. ا٭ٍٚ:
شنط آٜات ايكطإٓ يٛقا٥ع َعطن١ أسس َٚا بعسٖا، يٝهٕٛ ٖصا ايصنط  ايجاْٞ:

 ٚاق١ٝ ٚسطظّا َٔ ؼطٜـ ا٭خباض ٚا٭سساخ.
 هؿاض.سكٍٛ إكسام اـاضدٞ يًبؿاض٠ بايٓكط، ٚايعؿط ع٢ً اي ايجايح:
تٛنٝس قإْٛ إمكاض ايٓكط ٚأغباب٘ بٝس اهلل عع ٚدٌ ٚقٛي٘ تعاٍ  ايطابع:

 .(2)صًََٓب اُنَّظْشُ إِالَّ ِْٖٓ ػِنْذِ اَُِّوِٗ اٯ١ٜ قبٌ ايػابك١ ط

 ف٧ ٖصٙ اٯ١ٜ ببٝإ ٚتؿكٌٝ دعا٥ٞ . اـاَؼ:
ٗ ساٍ ايهؿط ؾُٝا بعس إعطن١ ٚايتبأٜ بٌ أطيطاف ٖيصا ايتؿكيٌٝ إش إٔ    

 ايتٛب١ ْكٝض ايعصاب بًشاظ أَٛض:
 ايسْٝا زاض إَتشإ ٚإبت٤٬. ا٭ٍٚ:
 ايٓؿٛض سل. ايجاْٞ:
 ست١ُٝ اؿػاب. ايجايح:
 ٚدٛب اؾعا٤ ٗ عامل اٯخط٠. ايطابع:

ص عًيي٢ مييٛ  ؤًَْ َّزُأأٌةَ ػََِأأْْيِْْ ٚدييا٤ت اٱؾيياض٠ إٍ ايؿاعييٌ ٗ قٛييي٘ تعيياٍط  

ؿطِٖ ٚقاضبتِٗ اٱغ٬ّ( ٚنصا اٱنُاض ٚايتكسٜط )أٚ ٜتٛب اهلل عًِٝٗ بعس ن
بايٓػب١ ي١ٰٜ ايػابك١ )يٝكطع ططؾّا( يعطـ َٛنٛع اٯٜيتٌ عًي٢ قٛيي٘ تعياٍ     
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                                                                                   ص94ط                                          82َعامل اٱّإ ز/  

، َٚٔ خكا٥ل اٱنُاض ٚايعطيـ  (1)صًََٓب اُنَّظْشُ إِالَّ ِْٖٓ ػِنْذِ اَُِّوِ اُْؼَضِّضِ اُْذٌَِِْْط

 ٗ إكاّ أَٛض:
 تعسز أؾطاز ايؿهٌ اٱهلٞ ع٢ً اجملاٖسٜٔ. ا٭ٍٚ:
ٔٸ بٗا اهلل عع ٚدٌ ع٢ً إػًٌُ. ايجاْٞ:  بٝإ نجط٠ ايٓعِ اييت ّ
إشا غأٍ غا٥ٌ عٔ نٝؿ١ٝ ف٧ ايٓكط َٔ عٓس اهلل عع ٚديٌ تيأتٞ    ايجايح:

 ٖصٙ اٯٜات يًذٛاب ٚشنط َكازٜل ايٓكط.
تٛنٝس ايػع١ ٗ ض١ٓ اهلل، ٚعسّ تكٝٝس ايتٛب١ ٗ إٛنٛع، ٚتسٍ  ايطابع:

 عًٝ٘ قطا٥ٔ اؿاٍ ٚإكاٍ، َٔ دٗات:
 دا٤ت ايتٛب١ َٔ عٓس اهلل ايكٟٛ ايععٜع. ا٭ٍٚ:
 َٔ اٱعذاظ ٗ إكاّ ؾتض باب ايتٛب١ يًهؿاض ٗ ساٍ تتكـ بأَٛض: ايجا١ْٝ:
إقطاض ايهؿاض ع٢ً ايهؿط ٚاؾشٛز َع تٛايٞ إعذعات َٔ ايػُا٤  ا٭ٍٚ:

 ٚاييت تسٍ ع٢ً يعّٚ عباز٠ اهلل ٚقسم ْب٠ٛ قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ.
 زخٍٛ ايٓاؽ أؾطازّا ْٚاعات ٗ اٱغ٬ّ. ايجاْٞ:
قسض٠ إػًٌُ ع٢ً ايسؾاع عٔ اٱغ٬ّ، ٚخطٚدِٗ إٍ َٝيازٜٔ   ايجايح:

 يٓكط أٚ ايؿٗاز٠.ايكتاٍ ٜطًبٕٛ ا
ْييعٍٚ ا٥٬ٕهيي١ يٓكييط٠ ايييٓيب قُييس قيي٢ً اهلل عًٝيي٘ ٚآييي٘ ٚغييًِ    ايطابييع:
 ٚأقشاب٘.

 ؿٛم اـعٟ ٚايصٍ بايهؿاض ّٜٛ بسض . اـاَؼ:
تٛايٞ ْعٍٚ آٜات ايكطإٓ ع٢ً ايٓيب قُس قي٢ً اهلل عًٝي٘ ٚآيي٘     ايػازؽ:

 ٜات.ٚغًِ، ٚنٌ آ١ٜ َعذع٠ بصاتٗا، َٚعذع٠ بايتساخٌ َع غريٖا َٔ اٯ
ػًٞ إعذعات اؿػ١ٝ ع٢ً ٜس ايٓيب قُيس قي٢ً اهلل عًٝي٘ ٚآيي٘      ايػابع:

ٚغًِ ٚأَاّ إٮ ٚايٓاؽ َػًٌُ ٚغري َػًٌُ، ٚتٓاقٌ ايطنبإ هلا َا وكٌ 
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َع٘ ايتٛاتط ّٚتٓع ايتٛاط٧ ع٢ً ايهصب، خكٛقّا ٚإ ايٓكيٌ ٚايطٚاٜي١ تيتِ    
 أسٝاّْا ع٢ً يػإ ايهؿاض أْؿػِٗ.

 ض ايهؿاض ع٢ً ايهؿط ٚايعًِ ٚقاٚيتِٗ إغت٦كاٍ إػًٌُ.إقطا ايجايج١:
غعٞ ايهؿاض اؿجٝح يكتٌ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآيي٘ ٚغيًِ   ايطابع١:

َع َٛاقًتِٗ اؿطب ع٢ً اٱغ٬ّ، ٚقٝاَِٗ باهلذّٛ ع٢ً إسٜٓي١، ٚإؾؿيا٤   
اـٛف ٚاؿعٕ بٌ إػًٌُ ٚعٛا٥ًِٗ، ٚغكٛط ايؿٗسا٤ ٗ َعياضى ايكتياٍ،   

ٕ اهلل عع ٚدٌ ٜبكٞ باب ايتٛب١ َؿتٛسّا هلِ ٚيػريٖيِ َئ ايٓياؽ، ٚتيأتٞ     ؾا
 آٜات ايكطإٓ يرتغٝبِٗ باٱْاب١ ٚاٱغ٬ّ، ٚؾٝ٘ َػا٥ٌ:

 إْ٘ ؾاٖس ع٢ً قسم ْب٠ٛ قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ. ا٭ٍٚ:
 اٱط٬م ٚايػع١ ٗ ض١ٓ اهلل، ٚعسّ سكطٖا أٚ تكٝٝسٖا. ايجا١ْٝ:
 اض ايتٛب١ ٚاٱْاب١.ايسْٝا ز ايجايج١:
 ايتٛب١ بٝس اهلل عع ٚدٌ، ٖٚٛ ايصٟ عٓسٙ ايجٛاب ٚايعكاب. ايطابع١:

 ٚوتٌُ ايهُري)اهلا٤( ٗ )أٚ ٜتٛب عًِٝٗ( ٚدّٖٛا:    
إضاز٠ ايططف َئ ايهؿياض اييصٟ ٜكطعي٘ اهلل نُيا ٗ ٚضز ٗ  اٯٜي١        ا٭ٍٚ:

 ص.َُِْوْقَغَ طَشَكًب ِْٖٓ اَُّزَِّٖ ًَلَشًُاايػابك١ ط

ايهؿاض ايصٜٔ خطدٛا يكتاٍ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ  يجاْٞ:ا
 ٚأقشاب٘.
 عُّٛ ايهؿاض ٚإؿطنٌ. ايجايح:

٫ٚ تعاضض بٌ ٖصٙ ايٛدٛٙ بتكطٜب إٔ ايكطع ايٛاضز ٗ اٯ١ٜ أع٬ٙ أعِ 
 َٔ ايكتٌ ؾٝؿٌُ ا٭غط ايصٟ ٖٛ َٓاغب١ يًتٛب١ ٚاٱْاب١.

 ٌ شنطت تٛب١ اهلل عًِٝٗ، ٚؾٝ٘ َػا٥ٌ:ٚمل تصنط اٯ١ٜ تٛب١ ايهؿاض، ب
ز٫ي١ تٛب١ اهلل ٚعؿٛٙ عِٓٗ ع٢ً تٛبتِٗ ٚإْابتِٗ، يٲتٝإ باي٬ظّ  ا٭ٍٚ:

 ٚإؾاز٠ إًعّٚ.
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إٕ تٛبتِٗ ٚسسٖا غيري ناؾٝي١، ؾ٬بيس إٔ ٜتيٛب اهلل عًيِٝٗ، ٚؾٝي٘        ايجا١ْٝ:
 اقٞ.زع٠ٛ يًهؿاض ٚايٓاؽ ْٝعّا يٲغتػؿاض ٚإتٝإ ايعبازات ٚايهـ عٔ إع

إٕ َكايٝييس ا٭َيٛض بٝييس اهلل، ٫ٚ ًّيو اؾييعا٤ ٚايكيسض٠ عًيي٢ قييٛ     ايجايجي١: 
 ايػ٦ٝات إ٫ ٖٛ غبشاْ٘.

ٚبًشاظ إٔ )أٚ( ايٛاضز٠ ٗ قٛيي٘ تعياٍ )اٚ ٜتيٛب عًِٝٗ(تؿٝيس ايعطيـ       
ٚايرتزٜس ؾاْ٘ ٜهٕٛ يًٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ؾي٧ ٗ أَيطِٖ إٕ   

 تاب اهلل عع ٚدٌ عًِٝٗ، ٖٚصا ايؿ٧ ع٢ً ٚدٛٙ:
 أَطِٖ بأزا٤ ايٛادبات ايعباز١ٜ. ا٭ٍٚ:
ضدٛعِٗ إٍ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٗ أَٛض ايسٜٔ  ايجاْٞ:
 ٚايسْٝا.

 َؿاضنتِٗ ٗ اؾٗاز ؼت يٛا٤ ايطغاي١. ايجايح:
 بتٛب١ ايهؿاض تعًٛ ضا١ٜ اٱغ٬ّ ، ٜٚجبت اٱّإ ٗ ا٭ضض.ايطابع:
إّإ ايهؿاض ٚنؿِٗ عئ قتياٍ اييٓيب قُيس قي٢ً اهلل عًٝي٘ ٚآيي٘        اـاَؼ:

 ٌ اَُْْأأٌَّْ ؤًََِْْٔأأذُ ٌَُُأأْْ دِّأأنٌَُْْ ًَؤَرَْْٔٔأأذُ ػََِأأٌُْْْْ       َكسَيي١ يكٛييي٘ تعيياٍ ط  ٚغييًِ ٚإيي٪َٓ

 .(1)صِٗؼَْٔزِِ

ٚإطاز َٔ ا٭َط ٗ ٖصٙ اٯ١ٜ أعِ َٔ أَط ٚؾإٔ ايهؿاض، ٚيهئ تيٛبتِٗ    
ططٜل ؿؿيغ ايكيطإٓ ٚتؿكي٘ ايٓياؽ ٗ اييسٜٔ ، ٚتكٝيسِٖ بيايؿطا٥ض ٚأسهياّ         

 اؿ٬ٍ ٚاؿطاّ.
طغٝب يًٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٚإ٪ٌَٓ ٚإٍ ّٜٛ ٚٗ اٯ١ٜ ت

ايكٝاَيي١ باغيي٬ّ ايهؿيياض َييا ؾييِٝٗ ايييصٜٔ ويياضبٕٛ اٱغيي٬ّ، ٜٚعتييسٕٚ عًيي٢   
اؿطَات، ٚٗ ظَإ ق٠ٛ اٱغ٬ّ أٚ ساٍ ايؿس٠ ٚايهعـ أسٝاّْا، ؾي٬ ٜكيٍٛ   

َِٗ إػًُٕٛ ٗ أٜاّ غٝاز٠ اٱغ٬ّ ٚنعـ ٖٚٚٔ ايهؿاض ٫متاز إٍ إغ٬
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ْٚطٜييس ايييبطـ بٗييِ ٚاٱْتكيياّ َييِٓٗ ٕييا ؾعًييٛٙ َيئ اؾييٛض ٚايتعييسٟ ٚقتيياهلِ   
إػييًٌُ، بييٌ إٕ بيياب ايتٛبيي١ َؿتييٛح هلييِ، ٚايٓؿييع َييِٓٗ عٓييس تييٛبتِٗ خييري  
يًُػًٌُ ٚايٓاؽ ْٝعّا يصا دا٤ سطف ايعطـ )أٚ( َٚيا ؾٝي٘ َئ ايرتزٜيس،     

 ٚتكسٜط اٯ١ٜ )اٚ ٜتٛب عًِٝٗ ؾٝهٕٛ يو َٔ ا٭َط ؾ٧(.
٤ت اٯ١ٜ يبعح ايػيه١ٓٝ ٗ ْؿيؼ اييٓيب ٚأقيشاب٘ ٚإي٪ٌَٓ إٍ ٜيّٛ       ؾذا

ايكٝا١َ، ٖٚٞ ؾاٖس ع٢ً تؿيٜٛض ا٭َيٛض إٍ اهلل عٓيس ايؿيسا٥س َيع ايػيعٞ       

هُأَْ إَِّٕ األَْٓأشَ ًَُِّأوُ    ٚبصٍ ايٛغع يٌٓٝ إكاقس اؿُٝس٠ ٚزؾع ا٭ش٣ قاٍ تعياٍط 

 .(1)صَُِِّوِ

ٚاٱنييطاٙ َييع ايرتغٝييب بايتٛبيي١  ٚتييبٌ اٯٜيي١ ايتدييٝري يًٓيياؽ ٚعييسّ اؾييرب
ٚاٱْاب١، ٚبٝإ ععِٝ َٓاؾعٗا، َٚٓٗا إٔ ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٜهٕٛ 
ٍَٛ يًتا٥بٌ، ٚبايتٛبي١ ٜتديص اٱْػيإ ايكيطإٓ إَاَيّا، ٚديا٤ت اٯٜي١ بكيٝػ١         

 اؾُع )ٜتٛب عًِٝٗ( ٚؾٝ٘ َػا٥ٌ:
قُيس قي٢ً    إَهإ تٛب١ دٝٛف ايهؿاض اييت خطدت يكتاٍ ايٓيب ا٭ٍٚ:

اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٚإ٪ٌَٓ ٚأْٗا يٝػيت َئ إُتٓيع، ٚؼتُيٌ ٖيصٙ ايتٛبي١       
 ٚدّٖٛا ٖٚٞ:
 سكٍٛ تٛبتِٗ ع٢ً مٛ زؾعٞ َٚط٠ ٚاسس٠. ا٭ٍٚ:
 تٛب١ ض٩ٚؽ ايهؿط ٚايه٬ي١ ٚقانا٠ أتباعِٗ هلِ. ايجاْٞ:
 تٛب١ إػتكعؿٌ ٚا٭تباع ثِ تٛب١ ايط٩غا٤.ايجايح:
سكٍٛ ايتٛب١ ع٢ً ميٛ اؾُاعي١ ٚايكبًٝي١، ؾهيٌ قبًٝي١ تبيازض إٍ        ايطابع:

 ايتٛب١ ع٢ً مٛ َػتكٌ.
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ايتٛب١ ايؿدك١ٝ، ؾهيٌ ؾيطز َئ ايهؿياض ٜيسضى نيطٚض٠ ايتٛبي١         اـاَؼ:
ٚاٱْاب١ ٜٚسخٌ اٱغ٬ّ طٛاع١ٝ، ٫ٚ ًٜتؿت إٍ غيريٙ ٖئ ظيٌ َكُٝيّا عًي٢      

 ايهؿط ٚإعك١ٝ.
أؽ َٔ تٛبي١ ايهؿياض، ٚإٕ نياْٛا ٜكياتًٕٛ     زع٠ٛ إػًٌُ يعسّ ايٝ ايجا١ْٝ:

إػًٌُ، يصا تط٣ إٛعع١ ٚاٱضؾاز َكاسبٌ يًكتاٍ، َٚتكسٌَ عًٝ٘، ٚنإ 
ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٜيأَط قيٛاز ايػيطاٜا إٔ ٫ٜبيسأٚا ايكتياٍ      

 ست٢ ٜععٛا ايعسٚ، ٜٚسعٛٙ إٍ اٱغ٬ّ.
٘ ض٩ٚف ضسيِٝ قياٍ تعياٍ ٗ    بٝإ غع١ ض١ٓ اهلل عع ٚدٌ، ٚأْي  ايجايج١:

 .(1)صؿَبكِشِ اُزَّْٗتِ ًَهَبثَِِ اُزٌَّْةِايجٓا٤ ع٢ً ْؿػ٘ ط

زع٠ٛ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٚإي٪ٌَٓ ٱغيتكباٍ    ايطابع١:
 ايتا٥بٌ َٔ ايهؿاض َؿاِٖٝ ا٭خ٠ٛ َٚعاْٞ إٛز٠.

ييسٜٔ، ٚعيسّ   سح إ٪ٌَٓ ع٢ً بصٍ ايٛغع يتؿكي٘ ايتيا٥بٌ ٗ ا   اـاَػ١:
تطنِٗ ٗ سري٠ ٚتطزز، ٚنٌ أ١َ أٚ بًس٠ أٚ ْاع١ ٜسخٌ أٚ ٜٓهِ إيٝٗا عسز 
نبري َٔ ايٓاؽ ٜعٗط عذعٖا عٔ إغيتٝعابِٗ بايٝػيط ٚايبٝيإ ٚإْتؿيا٤ اؿيطز،      
ٚغٗٛي١ إزضاى ٚإَتجاٍ ايعبس ٕا ؾٝٗا َٔ ايٛادبات، َٚعطؾي١ ايٓيٛاٖٞ ٚييعّٚ    

إٍ أزا٤ ايعبيازات، ٚتٓؿيط َئ     إدتٓابٗا خكٛقيّا ٚإ اييٓؿؼ ُٝيٌ بؿططتٗيا    
 ايكبا٥ض ٚايطشا٥ٌ.

 حبث بالغي
َٔ ايبسٜع باب )اٱيتؿات( ٖٚٛ تػٝري د١ٗ اـطاب َٔ إداطب إٍ ايػا٥ب 

إَِّّأأبىَ َٗؼْجُأأذُ ًَإَِّّأأبىَ  *َٓبُِأأيِ َّأأٌِّْ اُأأذِِّّٖ  أٚ إييتهًِ ٚبييايعهؼ نُييا ٗ قٛييي٘ تعيياٍط  

١ اـطياب ٚايتهيطع ٚايطديا٤، َٚئ     ، إش إْتكٌ ايهي٬ّ إٍ يػي  (2) صَٗغْزَؼِنيُ

                                                 

 .3غٛض٠ غاؾط(1)
 .5-4غٛض٠ ايؿاؼ١ (2)
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خكا٥ل اٱيتؿات دصب ا٭مساع، ٚايرتغٝب بايتيسبط ٗ ايهي٬ّ، َٚٛاؾكي١    
 ٌَٝ ايٓؿٛؽ إٍ سب اٱْتكاٍ، ٚططز إًٌ ٚايػأّ.

َٚٔ اٱعذاظ ٗ ٖصٙ اٯ١ٜ أْٗا إبتسأت بًػ١ اـطاب يًٓيب قُس ق٢ً اهلل 
َئ ا٭َيط ؾي٤ٞ( إ٫ أْي٘     عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٗ عاقب١ ايكّٛ ايهاؾطٜٔ)يٝؼ ييو  

ٜتهُٔ ايتؿطٜـ ٚايهؿا١ٜ، ٚمل تكـ ٖصٙ اٯ١ٜ عٓس ٖصا ايٓؿٞ بٌ دا٤ت َا 

ؤََّذْغَأأتُ اإلِٗغَأأبُٕ ؤَْٕ ُّزْأأشَىَ ؾٝيي٘ ايبؿيياض٠ ٚبٝييإ عاقبيي١ ايهؿيياض، قيياٍ تعيياٍط 

 .(1) صعُذًٍ

ؾاْتكًت اٯ١ٜ بكٍٛ )أٚ ٜتٛب عًِٝٗ( يًػ١ ايػا٥ب ٚإضاز٠ بكا٤ باب ايتٛب١  
يٝؿٛظ بٛيٛد٘ ؾطٜل َٔ ايٓاؽ َٚٔ اٯٜات إٔ ٖصا اٱيتؿات ييٝؼ ٗ عيطض   
يػ١ اـطاب أٚ َعاضنّا هلا، بٌ ٖٛ ٗ طٛهلا، ٱضاز٠ ايبٝإ يًٓيب قُس ق٢ً 

، ٚإقا١َ اؿذ١ ٗ قيسم  ٚإنطاَ٘اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٖٚٛ َٔ تأزٜب اهلل ي٘ 

إِْٕ ىُأأٌَ إِالَّ ًَدْأأٌِ  *ًََٓأأب َّنْقِأأنُ ػَأأْٖ اُْيَأأٌٍَْبٛتيي٘ ٚعَُٛييات قٛييي٘ تعيياٍط

 .(2)صٌُّدََ

ؾذا٤ اٱيتؿات ٖٓا زعي٠ٛ يًكيرب ٚايتطًيع إٍ ظٚاٍ غيًطإ ايهؿيط بتٛبي١       
 ؾطٜل َٔ ايهؿاض، ْٚعٍٚ ايعصاب بايؿطٜل اٯخط.

 ’’قاُّ٘"يت٘ب ػييٌٖ

ٚدييٌ اٱْػييإ  يٝهييٕٛ خًٝؿيي١ ٗ ا٭ضض، ٚتػييتًعّ  يكييس خًييل اهلل عييع  
اـ٬ؾ١ عُاض٠ ا٭ضض بايعبياز٠ ٚايكي٬ح ٚايتكي٣ٛ، ؾتؿهيٌ ببعيح ا٭ْبٝيا٤       
ٚأْعٍ ايهتب ايػُا١ٜٚ اييت تتهُٔ أسهاّ ايعبيازات ٚإعيا٬َت ٚا٭ٚاَيط    

 ٚايٓٛاٖٞ، ٚمل ّتجٌ ؾطط َٔ ايٓاؽ يتًو ا٭سهاّ عكٝاّْا.

                                                 

 .36غٛض٠ ايكٝا١َ (1)
 .4-3غٛض٠ ايٓذِ(2)
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تُعات، ٚدصب ايٓاؽ يػبٌ اٱّإ، ٚنصٸب ٚداٖس ا٭ْبٝا٤ ٱق٬ح اجمل 
ؾطٜل َِٓٗ ا٭ْبٝا٤، ٚتعسٚا ع٢ً بعهِٗ با٭ش٣ ٚايكتٌ، ؾهاْيت ْبي٠ٛ قُيس    
 ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ َٚا أساط٘ اهلل ب٘ َٔ ايعٓا١ٜ ساد١ يًٓاؽ ْٝعّا.
ٚدا٤ت ٖصٙ اٯ١ٜ يتؿتض باب ايتٛب١ ٭يس أعسا٤ اٱغ٬ّ، ٚأؾطاض اـًل، 

١َ أظًِ َٔ ايصٜٔ ساضبٛا ايٓيب قُسّا ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ؾًٝؼ َٔ أ
ٖٚييِ ٜييطٕٚ اٯٜييات تييرت٣ عًٝيي٘ ْييع٫ّٚ ٚسػييّا، ٚقيياَٛا بتأيٝييب ايٓيياؽ عًٝيي٘، 
ٚؼطٜـ إعذعات ٚتؿٜٛ٘ اؿكا٥ل، ثيِ ظسؿيٛا ظٝيٛف ععُٝي١ عًي٢ َسٜٓي١       

هؿاض ٜجطب اٯ١َٓ اييت ٜؿع َٓٗا نٝا٤ ايٓب٠ٛ، ٚايصٟ قاض هلا ٚقا٤، ٚيهٔ اي
مل ًٜتؿتٛا إٍ أغطاض َٚعاْٞ ٖصا ايٛقا٤ َٚا ٜرتتيب عًٝي٘ َئ اٯثياض، َٚٓٗيا      
اهلع١ّ اؿت١ُٝ يًهؿاض ٚإ نإ عسزِٖ أنعاف عسز إػًٌُ، نُا سكٌ ٗ 
َعطن١ بسض ٚأسس ٚاـٓسم، ٚنإ زضغّا يًهؿاض ْٝعيّا بيايهـ عئ ايتعيسٟ     

ٚسذيي١ عًييِٝٗ، عًيي٢ ثػييٛض إػييًٌُ، ٚإدتٓيياب ايتعييسٟ عًيي٢ أَكيياضِٖ،   
 ٚتطغٝبّا بايتٛب١ إطنب١ َٔ دٗات:

 ايهـ عٔ ايتعسٟ ع٢ً إػًٌُ ٚأَكاضِٖ. ا٭ٍٚ:
 اٱَتٓاع عٔ إْهاض َعذعات ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ. ايجا١ْٝ:
إدتٓاب إخؿا٤ ايبؿاضات بٓب٠ٛ قُس ق٢ً اهلل عًٝي٘ ٚآيي٘ ٚغيًِ،     ايجايج١:

 ايػابك١ نايتٛضا٠ ٚاٱلٌٝ.ٚايٛاضز٠ ٗ ايهتب ايػُا١ٜٚ 
 اٱَتٓاع عٔ اهلذّٛ ع٢ً ب٬ز اٱغ٬ّ، ٚقاضب١ إػًٌُ. ايطابع١:
ايتٛب١ إٍ اهلل تٛب١ ْكٛسّا، ٚزخيٍٛ اٱغي٬ّ ٚأزا٤ ايؿيطا٥ض     اـاَػ١:

 ٚايعبازات، ضدا٤ ض١ٓ اهلل ٌْٚٝ َػؿطت٘.
 ٚؼتٌُ تٛب١ اهلل عع ٚدٌ ع٢ً ايهؿاض ٚدّٖٛا:

 إبتسا٤ َٔ عٓس اهلل.ف٧ ايتٛب١ ا٭ٍٚ:
ايتٛب١ ع٢ً ايهؿاض غٛا٤ تابٛا ٚأقًعٛا عٔ ايهؿط ، ٚتطنٛا َٓياظٍ   ايجاْٞ:

 ايهؿط، أٚ بكٛا َكطٜٔ ع٢ً إعك١ٝ.
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 يعّٚ تٛب١ ايهؿاض أ٫ّٚ. ايجايح:
ٚايكشٝض ٖٛ ايجايح، ؾاهلل عع ٚدٌ ٫ ٜتٛب ع٢ً ايهؿاض إ٫ إٔ ٜتٛبيٛا  

، ْعيِ  (1)صؼْذِ ظُِِْٔوِ ًَؤَطَِْخَ كَئَِّٕ اَُِّوَ َّزُأٌةُ ػََِْْأوِ  كََْٖٔ رَبةَ ِْٖٓ ثَإيٝ٘، قاٍ تعاٍط

ٜتؿهٌ اهلل عع ٚدٌ ع٢ً ايٓاؽ بتكطٜبِٗ إٍ َٓاظٍ ايتٛب١ ٚاهلسا١ٜ، ٖٚٛ َٔ 
ايًطـ اٱهلٞ ايصٟ ٜتػؿ٢ ايٓاؽ ٗ ايسْٝا، ٚتتذ٢ً َٓاؾع٘ ٗ ايٓؿأتٌ ع٢ً 

 نٌ َٔ:
 شات ايهؿاض ايصٜٔ ٜتٛبٕٛ ٜٚكًشٕٛ أسٛاهلِ. ا٭ٍٚ:
 أبٓا٤ ايتا٥ب ٚشضٜت٘ إش ٜسخًٕٛ اٱغ٬ّ بايتبع١ٝ. ايجاْٞ:
َٔ ٜتٛب إٍ اهلل سذ١ ع٢ً أقشاب٘ ٚدرياْ٘ َٚئ ػُعي٘ قي١ً     ايجايح:

َعِٗ َٔ عٌُ ٚػاض٠ بٌ ٚأعسا٤ يٲغي٬ّ، إش ٜيط٣ أعيسا٤ اٱغي٬ّ اييٖٛٔ      
ٱغ٬ّ، ٚثبيات إػيًٌُ عًي٢ زٜيِٓٗ،     ايصٟ ًٜشل بِٗ بسخٍٛ ؾطٜل َِٓٗ ا

ٚإتكـ اٱغ٬ّ غكٛق١ٝ تسٍ ع٢ً تػًِٝ ايٓاؽ بكسم ْبي٠ٛ قُيس قي٢ً    
 اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٖٚٞ إٔ َٔ ٜسخٌ اٱغ٬ّ ٫ىطز َٓ٘.

٫ٚ ٜػتطٝع أسس إسكا٤ َٓاؾع ايتٛب١ ايس١ْٜٛٝ، أَا ا٭خط١ٜٚ ؾاْٗيا تؿيٛم   
بٗيا ٚايػيعٞ إيٝٗيا، ٚإغيتجُاض      ايتكٛض ايصٖين، ٚدا٤ت ٖصٙ اٯ١ٜ يًرتغٝيب 

اؿٝييا٠ ايييسْٝا نُعضعيي١ يٰخييط٠ تُٓييٛ ؾٝٗييا بييصٚض ايتٛبيي١ يتهييٕٛ ظيي٬ّ َكيياسبّا 
يكاسبٗا ٗ عامل اييربظر، ٚٚغي١ًٝ َباضني١ يًعبيٛض عًي٢ ايكيطاط إػيتكِٝ،        
ٚٚاق١ٝ َٔ عصاب ايٓاض، ْٚٛضّا ٜػبط٘ عًٝ٘ أٌٖ احملؿط، ٚإ غبل َٓي٘ ايعيسا٤   

 ٌٓ .يٲغ٬ّ، َٚكات١ً إ٪َ
ٚنإٔ ايتٛب١ سل دعً٘ اهلل يهٌ إْػإ ٫تكسض اـ٥٬ل ع٢ً سذب٘ عٓي٘،   

ٖٚٛ َٔ ْع١ُ اـ٬ؾ١ ٗ ا٭ضض، ٚاؿطب عًي٢ إبًيٝؼ ٚايتكيسٜل ٱغٛا٥ي٘     
إِِّٗأِ ؤَػَِْأُْ َٓأب الَ    ٚٚغٛغت٘، َٚٔ َكيازٜل ضز اهلل عيع ٚديٌ عًي٢ ا٥٬ٕهي١ ط     

، بتكطٜب إٔ (2) صُّلْغِذُ كِْيَب ًََّغْلِيُ اُذَِّٓبءَ ؤَرَجْؼََُ كِْيَب َْٖٓص سُٝٓا قايٛا طرَؼٌََُِْٕٔ
                                                 

 .39غٛض٠ إا٥س٠(1)
 .30غٛض٠ ايبكط٠(2)
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ايصٟ ٜؿػس ٜٚعًِ ٜٚتٛب ٜػؿط اهلل ي٘ ٜٚكًض أَيطٙ، ٜٚهيٕٛ زاعٝي١ إٍ ْبيص     
ايهؿط ٚايتدًٞ عٔ ايعًِ، ٚإٔ ايؿػاز يٝؼ َػتسّّا ٗ ا٭ضض بٌ تأتٞ عًٝ٘ 

١َ يًعباز٠، ايتٛب١ يٝعو٘ عٔ أغباب ا٭ثط ٚايتأثري باٱناؾ١ إٍ إٔ ايتٛب١ َكس
 ٖٚٞ شاتٗا عباز٠، ٚؾٝٗا ا٭دط ٚايجٛاب.

 ٚٗ ايتٛب١ َػا٥ٌ :
 : إْٗا َطتهع ٭زا٤ ايٛظا٥ـ ايعباز١ٜ . ا٭ٍٚ 
: ايتٛب١ ططٜل يٲَتجاٍ يٮٚاَط اٱهل١ٝ ، ٖٚٞ شاتٗا إَتجاٍ ٚخًل  ايجاْٞ 

 سػٔ .
: بيياب يتجبٝييت اٱّييإ ٗ ا٭ضض عًيي٢ مييٛ َتكييٌ ٗ ا٭دٝيياٍ   ايجايييح 

 إتعاقب١ .
 : ايتٛب١ ٚغ١ًٝ يًؿٛظ بط١ٓ اهلل ٗ ايٓؿأتٌ . ايطابع

٫ٚتٓشكط َٓاؾع ايتٛب١ بكاسبٗا َٚٔ سٛي٘، بٌ ٖٞ خري قيض، ْٚؿيع    
َتذسز إٍ ٜيّٛ ايكٝاَي١، ٚغي١ٓ ٓٝيس٠ تي٪زٟ إٍ ايكي٬ح ٚإؾياع١ َؿياِٖٝ         

ّإ، يصا تط٣ ايٓيب قُسّا ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٚأٖيٌ بٝتي٘   اهلسا١ٜ ٚاٱ
ٚأقشاب٘ ٜػتبؿطٕٚ بتٛب١ أٟ ؾطز خاق١ إشا نإ َٔ أقطاب ايهؿط، ٚؾطغإ 

 ايعطب.
ٖٚا ٜسٍ ع٢ً ساٍ اٱضتكا٤ ٗ َطاتب إعطؾ١ اٱهل١ٝ ايعٜاز٠ ايػيطٜع١ ٗ   

بط ٗ ز٫٫ت إْصاضات٘، عسز إػًٌُ ٚاٱْكات يًػ١ ايٛعٝس ٗ ايكطإٓ، ٚايتس
ٚاٱْعداض عٔ تهطاض إتباع يًعيإٌ ٗ ٖذيَِٛٗ عًي٢ إسٜٓي١ إٓيٛض٠، ٚضَيا       
خطز ْاع١ َع قطٜـ ٗ بسض ٚأسس يٝعٛزٚا بعسٖا إٍ إس١ٜٓ َػًٌُ، إٍ 
داْب ايؿباب َٔ قطٜـ ايصٜٔ أظٗطٚا ٗ إغ٬َِٗ أب٢ٗ َكازٜل ايتشيسٟ  

ايهؿاض ايعياٖط ايػيعٞ ٕٓيع أبٓيا٥ِٗ َئ       يًطٛاغٝت ٚايعإٌ يٝهٕٛ َٔ ظًِ
 زخٍٛ اٱغ٬ّ، ٚقاٚي١ سذب اٯٜات ٚإعذعات عٔ ايٓاؽ.

 ’’قاُّ٘"بشارة اىت٘بت
َٔ اٱعذاظ ايعكا٥سٟ ٚايؿهطٟ ٗ ْب٠ٛ قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ  

َكاسب١ ايبؿاض٠ يٮش٣ ٚاٱبت٤٬، ؾكس نيإ إػيًُٕٛ ٗ سياٍ نيعـ ٚقًي١      
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ايػ٬ح، ٚوٝ  بِٗ ا٭عسا٤ ٜٚهجط بٌ قؿٛؾِٗ إٓياؾكٕٛ،  َ٪١ْٚ ْٚكل ٗ 
 ؾتأتٞ ايبؿاض٠ ٗ شات إٛنٛع ايصٟ ٜأتٞ ايهطض ٚايتٗسٜس َٓ٘.

ٚأضاز ايهؿييياض إغت٦كييياٍ ايٓبييي٠ٛ، ٚايكهيييا٤ عًييي٢ بٝهييي١ اٱغييي٬ّ قييياٍ  
ق٢ً  ، ٚبعح اهلل عع ٚدٌ ايٓيب قُسّا(1)صًَػَبهَذْ ػٌََُِْْْْ األَسْعُ ثَِٔب سَدُجَذْتعاٍط

ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ض١ٓ ٖٚس٣ يًٓاؽ ، ٚتتذ٢ً أب٢ٗ َعاْٞ ايط١ٓ 
ًََٓب ؤَسْعَِْنَبىَ َا ٜتػؿ٢ إ٪ٌَٓ َٔ ايبؿاض٠ غاع١ ايؿس٠ ٚايهٝل، ؾكٛي٘ تعاٍط

، ؾيياٌَ يًٓيياؽ ْٝعييّا، ٚإػييًُٕٛ ؾيياظٚا بايٓكييٝب (2) صإِالَّ سَدَْٔأأخً ُِِْؼَأأبَُِٔنيَ

 اٯ١ٜ أع٬ٙ باهلسا١ٜ ٚايطؾاز، ٚتًكٞ ايبؿياض٠  ا٭ٚؾط َٔ ايط١ٓ إصنٛض٠ ٗ
غاع١ ايعػط٠، َٚٔ اٯٜات تعسز َكازٜل ايبؿاض٠ ٚعسّ إمكاضٖا َٛنٛعّا 

 ٚسهُّا.
ٚتهُٓت ٖصٙ اٯ١ٜ ايبؿياض٠ يًُػيًٌُ غكيٛم عيصاب ايهؿياض اييصٜٔ       
واضبٕٛ ايٓيب قُسّا ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٚإ٪ٌَٓ، ٚتًو آ١ٜ إعذاظ١ٜ 

ٛدٛز٠ إ٫ ٗ ايكطإٓ ٚتتشس٣ ايٓاؽ ْٝعّا َا ؾِٝٗ ايهؿاض، ؾ٬ ٜكسضٕٚ غري َ
ع٢ً َٛاد١ٗ ٖصٙ اٯ١ٜ باٱقطاض ع٢ً ايهؿط، أٚ اٱغتدؿاف بايٛعس ايهطِٜ 

 ايصٟ تتهُٓ٘ اٯ١ٜ، ٚٗ ٖصٙ ايبؿاض٠ َػا٥ٌ : 
 : إْٗا دصب١ إٍ َٓاظٍ اهلسا١ٜ. ا٭ٍٚ
 : تطغٝب ايٓاؽ َطًكّا باٱّإ . ايجاْٞ
: إْٗيا غيبب يبعيح ايٓؿيط٠ ٗ ْؿيٛؽ ايهؿياض َئ قتياٍ إػيًٌُ،              ايجايح

 ايطابع : ٜأؽ ايهؿاض َٔ اٱدٗاظ ع٢ً إػًٌُ ٚثػٛضِٖ .
ٚػًٞ اٱعذاظ ايعًُٞ ٕهاٌَ ٖصٙ اٯ١ٜ َٚا ؾٝٗا َٔ ايتشسٟ عكٍٛ  

دّا إكازٜل ايٛاقع١ٝ يًبؿاض٠ بتٛب١ ايهؿاض إش أخص ايٓاؽ ٜسخًٕٛ اٱغ٬ّ أؾٛا

                                                 

 .25غٛض٠ ايتٛب١(1)
 .107غٛض٠ ا٭ْبٝا٤(2)
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ؾبُٝٓا دا٤ت اٯ١ٜ ايػابك١ باٱخباض عٔ ٬ٖى طا٥ؿ١ َٔ ايهؿياض بكٛيي٘ تعياٍ    
 .(1)صَُِْوْقَغَ طَشَكًب ِْٖٓ اَُّزَِّٖ ًَلَشًُاط

دا٤ت ٖصٙ اٯ١ٜ بكطيع طيطف آخيط َيِٓٗ ٚيهئ بايتٛبي١ ٚاٱْابي١ يٝهيٕٛ         
 ايهؿاض ع٢ً ؾطم:

 ؾطٜل ًٜٗو بايكتٌ ٚا٭غط. ا٭ٍٚ:
 غ٬ّ ٜٚتٛب اهلل عًِٝٗ.ؾطٜل ٜسخًٕٛ اٱ ايجاْٞ:
ايصٜٔ ٜبكٕٛ ع٢ً ايهؿط، ؾٝكبشٕٛ عيادعٜٔ عئ ايتعيسٟ عًي٢      ايجايح:

اٱغ٬ّ، ٚنٌ ؾطز ْٚاع١ َِٓٗ ٜتسبطٕٚ ٗ أَطِٖ ٚاٯٜات اييت ديا٤ بٗيا   
ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٚيعّٚ ايتكسٜل بٗيا، باٱنياؾ١ إٍ إٔ   

غياي١ إٍ َئ خًؿٗيِ َئ ايهؿياض،      ٬ٖى ؾطٜل َٔ ايهؿاض ٚتٛب١ ؾطٜل آخيط ض 
ٚظادط هلِ َٔ إعتسٜٔ بايطداٍ ٚايػ٬ح، ٚعسّ ايٓؿع َٓ٘، بٌ إ ايػي٬ح  
ايييصٟ ٜكييع بأٜييسٟ إػييًٌُ ٜكييري غٓييا٥ِ، ٚإٔ ايطديياٍ ٗ َعييطض اهلساٜيي١   
ٚاٱّإ أٚ ايٛقٛع ٗ ا٭غط، ٖٚٛ َٔ أغيطاض عيسّ تًكيٞ نؿياض قيطٜـ إيسز       

نايسٚي١ ايطَٚا١ْٝ ٚايؿاضغ١ٝ، غٛا٤ بايطداٍ ٚايعٕٛ َٔ ايسٍٚ ايعع٢ُ آْصاى 
 أٚ إاٍ ٚايػ٬ح . 

ٚناْت ٭قطاب قطٜـ ايصٜٔ ناْٛا ٜكٛزٕٚ اؾٝٛف نس إػًٌُ ق٬ت 
َع ًَٛى ايطّٚ ٚؾاضؽ، ِٖٚ َعطٚؾٕٛ عٓسِٖ ٚتطبطِٗ َع نباض ػاض ايطّٚ 
َعييا٬َت َتكيي١ً ٚتػييٜٛل يًبهييا٥ع، ٚيًتذيياض٠ ٚإهاغييب َٛنييٛع١ٝ أٜيياّ   

، ٚتأٜٝس بعض ا٭ططاف، ؾايسٚي١ اييت تٓتؿع َٔ ايتذاض ايهباض، تكسّ اؿطٚب
هلِ ٜس إػاعس٠ ٚايعٕٛ يتبك٢ ططم ٚأغباب ايتذاض٠ ٚايبٝيع َػيتُط٠ َعٗيِ    

 نُا ظٗط ٗ ايعكط اؿسٜح ٗ اؿطب ايعا١ٕٝ ا٭ٍٚ ٚايجا١ْٝ.
ؾذا٤ت ايبؿاض٠ ٗ ٖصٙ اٯ١ٜ باَهإ تٛبي١ اهلل عيع ٚديٌ عًي٢ ايهياؾطٜٔ      

صاضّا يعُّٛ ايهؿاض، ٚتطغٝبّا هلِ باٱغ٬ّ، ؾاشا ناْت ايتٛب١ تؿيٌُ اييصٜٔ   إْ
واضبٕٛ اٱغ٬ّ، ؾُٔ باب ا٭ٚي١ٜٛ مشٛهلا يًصٜٔ ٫ واضبٕٛ اٱغ٬ّ، ٚمل 
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ٜهٔ يًُػًٌُ ظٗري َٔ أٌٖ ا٭ضض، ٚيٝؼ هلِ َكط ٚبًس ٜإٔٚٚ إيٝ٘ غري 
 َسٜٓتِٗ ٜجطب.

اف أخط٣ َئ ايهؿياض َئ ايتعيسٟ     ؾذا٤ت ايبؿاض٠ ٗ ٖصٙ اٯ١ٜ ٕٓع أطط
ع٢ً اٱغ٬ّ، ٚقاقيط٠ إسٜٓي١ إٓيٛض٠ ٚايعسيـ عًٝٗيا، ٚنيإ ؾٝٗيا ايٝٗيٛز         
ٚباَهاِْٗ اٱتكاٍ بأٌٖ ايهتاب َٔ ايٓكاض٣ يًتشطٜض عًي٢ اييٓيب قُيس    
ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ، ْعِ سهط ٚؾس ْكياض٣ ليطإ إٍ إسٜٓي١ إٓيٛض٠     

 عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ، ٚضأٚا اٯٜات ٚخؿٛا ْعٍٚ ٚدازيٛا ايٓيب قُسّا ق٢ً اهلل
كَوَُْ رَؼَبٌَُْا َٗذْعُ ؤَثْنَبءََٗب ًَؤَثْنَبءًَُْْ ًَِٗغَبءََٗب ًَِٗغَبءًَُْْ ًَؤَْٗلُغَنَب ايب٤٬ بِٗ عٓس إبا١ًٖ قاٍ تعاٍط

 .(1)صًَؤَْٗلُغٌَُْْ ثَُّْ َٗجْزَيَِْ كَنَجْؼََْ َُؼْنَخَ اَُِّوِ ػَََِ اٌَُْبرِثِنيَ 

 ’’قاُّ٘"ٍْافغ اىت٘بت
أخربت اٯ١ٜ عٔ إستُاٍ تٛب١ اهلل ع٢ً ايهؿاض، يتيسٍ بايس٫يي١ ايتهي١ُٝٓ    
ع٢ً تٛبتِٗ ٚإْعداضِٖ عٔ ايعًِ ٚايتعسٟ ع٢ً اٱغ٬ّ، ٚقشٝض إٔ ايتٛب١ 
ؾعٌ ٜتدصٙ اٱْػإ باضازت٘ إ٫ أْ٘ ٜأتٞ بًطيـ َئ اهلل، ٚتكطٜيب إٍ ايتٛبي١     

 َتعًك١ بإعك١ٝ : ٚايك٬ح، ٚإعا١ْ ٱزضاى أَٛض
 : نطض إعك١ٝ. ا٭ٍٚ
 : قبض اٱقا١َ عًٝٗا . ايجاْٞ
 : َٓاؾاتٗا يًؿطط٠ ايػ١ًُٝ. ايجايح
 : سكط ايٓذا٠ َٓٗا باٱغ٬ّ . ايطابع

َٚٔ ايًطـ اٱهلٞ ٗ إكاّ يػ١ ايٛعس ٚايٛعٝس ٗ ايكطإٓ، ٚترتؾض عُٓٗا 
 فتُعٌ َٚتؿطقٌ :

 : ايسع٠ٛ إٍ ايتٛب١  ا٭ٍٚ
 ٚايك٬ح . إاٱّ: ايرتغٝب ٗ  ايجاْٞ
 : بعح اـٛف ٚايؿعع َٔ ايبكا٤ ٗ َٓاظٍ ايهؿط ٚايه٬ي١. ايجايح
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ٚدييا٤ت ٖييصٙ اٯٜيي١ بُٗييا َعييّا، إش تهييُٓت ايٛعييس بييإػؿط٠ يًُيي٪ٌَٓ ،   
ٚايٛعٝس بايعيصاب يًهؿياض، ٖٚيٛ َئ َكيازٜل اٱعذياظ ؾٝٗيا، ٚؾياٖس بيإٔ          
إعذاظ ايكطإٓ شاتٞ ٚغريٟ، َٚٔ أؾيطاز ايػيريٟ ٗ إكياّ بعيح ايٓياؽ عًي٢       
أٚ ايتكٝس بأسهاّ ٚغٓٔ ايكطإٓ،  ؾؿطط َٔ ٖصٙ اٯ١ٜ ٜسٍ ع٢ً ايٛعس ٖٚيٛ ) 

( ٚأخط ٜسٍ ع٢ً ايٛعٝيس ٖٚيٞ)أٚ ٜعيصبِٗ( ٚييٝؼ َئ ؾاقي١ً       عًِٜٝٗتٛب 
بُٝٓٗا، يبٝإ سكٝك١ ٖٚٞ عسّ ٚدٛز بطظر ٚٚغ  بٌ اؾ١ٓ ٚايٓاض، ؾاَيا إٔ  
ٜتٛب ايعبس تٛب١ ْكٛسّا، ٜٚهٕٛ ثٛاب٘ اؾ١ٓ ٚايٓعِٝ ايسا٥ِ، ٚأَا إٔ ٜبك٢ ٗ 

 َٓاظٍ ايهؿط، ٜٚهٕٛ عكاب٘ ايٓاض خايسّا ؾٝٗا.
ن٬ ا٭َيطٜٔ َٓياؾع ايتٛبي١ َٓطٛقيّا َٚؿَٗٛيّا، إش إٔ اٱقيطاض عًي٢         ٜٚبٌ

ايهؿط، ٚضنٛب إعك١ٝ غبب يًشطَإ َٔ َٓاؾع ايتٛب١ َع قٝاّ اؿذ١ عًي٢  
 ايهاؾط ع٢ً مٛ َطنب، ؾٗٛ إختاض ايهؿط بٓؿػ٘ أٚ ٚضاث١ عٔ آبا٥٘.

ٚدا٤ت ْب٠ٛ قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ يسعٛت٘ يٲق٬ع عٔ ايهؿط، 
ٚتهُٓت ٖصٙ اٯ١ٜ ايهط١ّ اؿذ١ عًي٢ قيسم ْبٛتي٘ بايٛعيس ايهيطِٜ بكبيٍٛ       

 ايتٛب١، ؾ٬ ٜكبٌ ايتٛب١ إٍ اهلل عع ٚدٌ .
ٚمل تأت ٖصٙ اٯ١ٜ باؿح ع٢ً ايتٛب١ ٚسيسٖا، بيٌ شنيطت تٛبي١ اهلل عيع      

 ٚدٌ ع٢ً َٔ ٜتٛب ٚإٕ أغطف ٗ ايتعسٟ ع٢ً إػًٌُ.
١، ٚزخٍٛ بعض أقطاب ايهؿط َٚٔ اٱعذاظ ايػريٟ ي١ٰٜ َكازٜل ايتٛب

ٚقت١ً إ٪ٌَٓ اٱغ٬ّ ٚعسّ إْتكاّ إ٪ٌَٓ َِٓٗ، َجيٌ ٚسؿيٞ، ؾٗيٛ َيٍٛ     
ؾبري بٔ َطعِ، ٚقتيٌ غيٝس ايؿيٗسا٤ اؿُيع٠ عيِ ضغيٍٛ اهلل، طًبيّا يًعتيل،         
ٚعٓسَا ؾتشت َه١ ٖطب إٍ ايطا٥ـ ثِ ناقت ب٘ ا٭ضض، عٓسَا خطز ٚؾس 

ٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ يٝػًُٛا، ٚقٌٝ يي٘: ٚويو   ايطا٥ـ إٍ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عً
ٌٴ َٳاإٔ ايٓيب قُسّا) ٔٵ َأسٳسٶا ٜٳِكتٴ ٌٳ ايٓٸأؽ َٹ ٘ٹ ؾٹٞ زٳخٳ ٗٸسٳ زٹٜٓٹ ٘ٴ ٚٳتٳؿٳ ٗٳازٳتٳ  .(1) (ؾٳ

ٖٚصا ايكٍٛ َٔ عا١َ ايٓاؽ ؾاٖس عًي٢ ؾيٝٛع أَيط عؿيٛ اييٓيب عئ أييس        
خكَٛ٘ ٚأؾسِٖ  عسا٠ٚ إٕ زخٌ اٱغ٬ّ طٛعّا، يتهٕٛ ايتٛب١ ٚغ١ًٝ يٮَٔ 
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ٚايػ١َ٬ ايؿدك١ٝ ٚططٜكّا يًٗسا١ٜ ٚايتؿك٘ ٗ ايسٜٔ ٚاٱْتؿاع ا٭َجٌ ٖا بكٞ 
 َٔ ايعُط ٗ طاع١ اهلل.

ح ٚايطؾاز، ٚايتٛب١ َكس١َ ايك٬ح، يكس أضاز اهلل عع ٚدٌ يًٓاؽ ايك٬
ٜٚهٕٛ ايك٬ح ع١ً ايتٛب١، أٟ إٔ ايعبس ٜؿعط بهطٚض٠ أزا٥٘ ايتهايٝـ، ٚؾعً٘ 

 ايكاؿات.
 ّٚهٔ تكػِٝ َٓاؾع ايتٛب١ إٍ ٚدٛٙ عػب ايًشاظ: 
 ايتكػِٝ عػب أؾطاز ايعَإ ايطٛي١ٝ، ٖٚٛ ع٢ً ؾعبتٌ: ا٭ٍٚ: 

 ْٝا، َٚٓٗا : َٓاؾع ايتٛب١ ٗ اؿٝا٠ ايس ا٭ٍٚ:
 : اٱغتكا١َ ٚإنتٓاظ ايكاؿات . ا٭ٍٚ
 :  إَت٤٬ ايٓؿؼ بايػه١ٓٝ . ايجاْٞ
 : أزا٤ ايؿطا٥ض ٚايٛادبات . ايجايح

هُأَْ ثِلَؼْأَِ اَُِّأوِ    ايطابع : اٱغتبؿاض بؿهٌ اهلل ٚاٱقطاض بيايٓعِ، قياٍ تعياٍط    

 .(1)صب َّجَْٔؼًٌََُٕثِشَدَْٔزِوِ كَجِزَُِيَ كََِْْلْشَدٌُا ىٌَُ خَْْشٌ َِّٓٔ

َٓاؾع ايتٛب١ ٗ اٯخط٠، ٚتًيو اٯٜي١ ايععُي٢، ٚايهٓيع إيسخط ٗ       ايجا١ْٝ:
َهاٌَ ٖصٙ اٯ١ٜ ٚؾٝٗا إخباض عٔ تٛب١ اهلل ع٢ً ايهؿاض، ؾبسٍ ايعصاب ا٭يِٝ 
تهٕٛ َٓاظٍ ايصٜٔ ىتاضٕٚ ايتٛب١ ايٓعِٝ إكِٝ، ٚيٝؼ َٔ ْؿع أععِ َٔ ْؿع 

 ايتٛب١ ٗ اٯخط٠.
إَِّٕ اَُِّوَ يكطإٓ باٱخباض عٔ سب اهلل عع ٚدٌ يًتا٥بٌ قاٍ تعاٍطٚدا٤ ا

، َٚا ٜرتؾض َٔ سب اهلل يًتٛابٌ َطًل (2) صُّذِت  اُزٌََّّاثِنيَ ًَُّذِت  أُُْزَقَيِّشَِّٖ

 ٗ أؾطازٙ ايطٛي١ٝ ٚايعطن١ٝ، إش ٜتػؿاِٖ ٗ ايسْٝا ٚاٯخط٠.
ييسْٝا ٚاٯخيط٠، ؾهيٌ ْؿيع ٗ     َٚٔ اٯٜات ايتساخٌ بٌ َٓياؾع ايتٛبي١ ٗ ا  

ايسْٝا َسخٌ يًٓؿع ا٭خطٟٚ، ٚايٓعِٝ إكيِٝ ٗ اؾٓي١، ٚنيٌ ْؿيع ٗ اٯخيط٠      
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نٝا٤ َباضى ٜؿع ع٢ً اؾٛاضح ٚاؾٛاْض، ٜٚبعح ع٢ً ايػعٞ اؿجٝح يبًٛغ٘ 
 ٚايؿٛظ ب٘.

إٕ تكػييِٝ َٓيياؾع ايتٛبيي١ إٍ زْٜٝٛيي١ ٚأخطٜٚيي١ َسضغيي١ تؿييٝض بييايعًّٛ       
يٝـ فًسات خاق١ ب٘ تهٕٛ ثيط٠ٚ ن٬َٝي١ ٚعكا٥سٜي١    اي٬َتٓا١ٖٝ، ٜٚػتشل تأ

 تبٌ اٱعذاظ ٗ )َسضغ١ ايتٛب١( ٗ اٱغ٬ّ ٚاؿاد١ اـاق١ ٚايعا١َ هلا.
 ايتكػِٝ عػب أسهاّ ايعبازات ٚإعا٬َت، ٖٚٛ ع٢ً ؾعب: ايجاْٞ:
ايتٛب١ ٚغ١ًٝ ٚٚعا٤ ٭زا٤ ايٛظا٥ـ ايعبازٜي١، ٚايييت ٫ تكبيٌ إ٫     ا٭ٍٚ:
 باٱغ٬ّ.
ا٬ٕظَيي١ بييٌ ايتٛبيي١ ايٓكييٛح، ٚبييٌ ا٭َاْيي١ ٚسػيئ إعاؾييط٠،     ايجاْٝيي١:

 غؿٓا َٔ ٚإدتٓاب اـٝا١ْ ٚايػـ )قاٍ ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ:
 .(1)َٓا ؾًٝؼ

 ايتٛب١ َٓاغب١ يًتؿك٘ ٗ ايسٜٔ، ٚا٭َط بإعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ إٓهط. ايجايج١:
 ٚايتعسز، ٖٚٛ ع٢ً ؾعب:تكػِٝ ايتٛب١ عػب اٱؼاز  ايجايح:
 ايتٛب١ ايؿدك١ٝ، بإٔ ٜبازض ؾطز إٍ ايتٛب١ طٛاع١ٝ. ا٭ٍٚ:
ايتٛب١ اؾُاع١ٝ بإٔ ٜتؿل ْاع١ ع٢ً ايتٛب١ زؾع١ ٚاسيس٠، ٖٚيصٙ    ايجا١ْٝ:

ايؿعب١ أؾهٌ َٔ ا٭ٍٚ ٕا ٗ ايتعسز َٔ ايٓؿع ٚايس٫ي١ ع٢ً إغتذاب١ ايٓاؽ 
يسع٠ٛ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ، نُا أْٗا تبعح ايؿعع ٚاـيٛف  

 ٗ قًٛب ايهؿاض.
ع١ٓٝ عٔ َس ٜيس ايعيٕٛ إٍ ايهؿياض،    تٛب١ ايكب١ًٝ بإٔ تتٛقـ قب١ًٝ َ ايجايج١:

ُٚتٓع عٔ اـطٚز يكتاٍ ايٓيب قُيس قي٢ً اهلل عًٝي٘ ٚآيي٘ ٚغيًِ ٚإي٪ٌَٓ،       
ٚهلصٙ ايتٛب١ أثط ععِٝ ع٢ً ايكبا٥ٌ، ٖٚٞ ؾاٖس عًي٢ ظٗيٛض اٱغي٬ّ،َٚٔ    

 .(2)صَُِْوْقَغَ طَشَكًب ِْٖٓ اَُّزَِّٖ ًَلَشًُاَكازٜل ايكطع ايٛاضز ٗ اٯ١ٜ ايػابك١ط

 ’’" املؼجشة اىؼقائذيتقاُّ٘
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يٝؼ َٔ ؾرت٠ أنجط سطدّا ع٢ً اٱغ٬ّ َٔ بساٜات ايسع٠ٛ، غٛا٤ ٗ َه١ 
أٚ إس١ٜٓ، إش ٜتؿدل اـطط ٚاؿطز بػعٞ ايهؿاض يكتٌ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل 
عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٚاغت٦كاٍ أقشاب٘ عًي٢ قًيتِٗ ٚنيعؿِٗ بايكتيٌ أٚ ا٭غيط      

ايتيسضهٞ ظَاْيّا َٚهاْيّا بًشياظ إتػياع       ٚايصٍ ٚإػاٙ ٖصا اؿطز إٍ ايتٓاقل
ضقع١ زٚي١ اٱغ٬ّ، ٚتجبٝت أسهاَ٘، ٚتسبط ايٓاؽ ٗ آٜات ايكيطإٓ، ٚؾيٝٛع   
َعذييعات ايييٓيب قُييس قيي٢ً اهلل عًٝيي٘ ٚآييي٘ ٚغييًِ ستيي٢ إشا دييا٤ت اؿييطب 
ايكًٝب١ٝ َج٬ّ، ٚايػعٚ إػٛيٞ خطز اٱغ٬ّ قّٜٛا َع ؾس٠ ٚنطا٠ٚ ٚإقا١َ نٌ 

قل ايتسضهٞ َٔ َعذعات ْب٠ٛ قُس ق٢ً اهلل عًٝي٘ ٚآيي٘   َُٓٗا، ٖٚصا ايتٓا
 ٚغًِ ايعكا٥س١ٜ، ٚقس قػُت إعذع٠ إٍ قػٌُ:

 إعذع٠ ايعك١ًٝ. ا٭ٍٚ:
 إعذع٠ اؿػ١ٝ. ايجاْٞ:

يتهٕٛ إعذع٠ ايعكا٥س١ٜ قػُّٝا ثايجّا هلُا ، ٚبٗا  تتكـ ْب٠ٛ قُس قي٢ً  
آخط هلا ٖٚٛ ْب٠ٛ عٝػ٢ عًٝ٘ اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٫ٚ ٜهط بٗا ٚدٛز َكسام 

ايػ٬ّ، ٚإتػاع زٜٔ ايٓكطا١ْٝ، َٚا ٜتكـ ب٘ اٱغي٬ّ ٖيٛ إتػياع٘ إطيطز،     
 ٚخؿ١ٝ اٯخطٜٔ َٓ٘، ٚعسّ خؿ١ٝ إػًٌُ َٔ أسس.

٫ٜٚٓؿكٌ اٱعذاظ ايعكا٥سٟ عٔ ايكطإٓ َٚعذعات ايٓيب قُس ق٢ً اهلل 
ّ، ٚعًيٛ ضاٜتي٘،   عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ؾهيٌ آٜي١ َئ ايكيطإٓ بٓيا٤ ٗ قيطح اٱغي٬       

ٚؽؿٝـ َٔ اـطط ايصٟ وسم بي٘ ٚبيإ٪ٌَٓ، ٖٚيٛ َئ أغيطاض تي٠ٚ٬ آٜيات        
ٚغٛض ايكطإٓ ٗ ايك٠٬ اي١َٝٛٝ، يٝهٕٛ نٌ ّٜٛ َئ أٜياّ اؿٝيا٠ اييسْٝا تجبٝتيّا      
ٕباز٨ اٱغ٬ّ، ٚططزّا يًهؿط ٚايه٬ي١، ٚٚعا٤ ظَاّْٝا يبعح ايؿعع ٚاـٛف 

يكي٠٬ ٚايعبيازات ا٭خيط٣ َئ اـؿيٛع      ٗ قًٛب ايهؿاض إٍ داْيب َيا ٗ ا  
ٚاـهٛع ايصٟ ٜسٍ ع٢ً ثبات إػًٌُ ٗ َٓاظٍ اٱّإ، َٚا هعيٌ ايٝيأؽ   

 َٔ إضتسازِٖ ًَه١ عٓس ايهؿاض، ٚططٜكّا يًتٛب١ ٚاٱْاب١.
ٚتٓاقل اـطط ع٢ً اٱغ٬ّ َكسام يًُعذع٠ ايعكا٥س١ٜ يٓب٠ٛ قُس ق٢ً 

َتؿعب١ َٚتذسز٠، َٚٓٗا غعٞ ايهؿاض اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ َٔ َكازٜل نجري٠ ٚ
يًتٛب١، ٚؾ٥ِٛٗ إٍ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ضدا٤ قبٍٛ تٛبتِٗ، 
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 ٚيكا٥٘ هلِ بايبؿط٣، ٚعٓ٘ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ )اٱغ٬ّ هُّب َا قبً٘(

(1). 
َٚٔ اٱعذاظ ايعكا٥سٟ ٗ إكاّ قريٚض٠ ايتا٥بٌ َٔ أقطاب ايهؿيط قياز٠   

ػعٚات ٚايػطاٜا، ٚنإ بعهِٗ أَريّا ع٢ً نباض ايكشاب١ َٔ إٗيادطٜٔ  ٗ اي
ٚا٭ْكاض، ٚتكسّ عًِٝٗ ٗ إَاَي١ ايكي٠٬، نُيا ٗ غيع٠ٚ شات ايػ٬غيٌ إش      
بعح ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ عُطٚ بٔ ايعام يٝػتٓؿط قَّٛا َٔ 

 ّ ؾبعيح   ايعطب تٓتػب هلِ أّ أبٝ٘ ايعام، ٚيهٓ٘ خاف ٖٚٛ ٗ أضض ديصا
٘ٹ َؾبٳعٳحٳإٍ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٜػتُسٙ) ٝٵ ٍٴ إَي ٘ٹ ضٳغٴٛ ًٓ ٢ًٓ اي  قٳ

٘ٴ ًٓ ٘ٹ اي ٝٵ ًَ ِٳ عٳ ًٓ ٝٵسٳ٠َ َأبٳا ٚٳغٳ ٔٔ عٴبٳ ٞ  اِيذٳطٸأح بٵ ٔٳ  ؾٹي ٗٳيادٹٔطٜ ُٴ ٌٳ  اِي ٚٸيٹ ِٵ  اِييَأ ٔٗ ٛ  ؾٹيٝ  بٳِهيطٕ  َأبٴي
ُٳطٴ ٍٳ ٚٳعٴ ٝٵسٳ٠َ يٹَأبٹٞ ٚٳَقا ٌٳ عٴبٳ ٘ٴ سٹ ٗٳ ًٹَؿا َيا ٚٳدٸ ٝٵسٳ٠َ َأبٴٛ َؾدٳطٳزٳ ; تٳدٵتٳ ّٳ إشٳا سٳتٸ٢ عٴبٳ  َقسٹ
٘ٹ ٝٵ ًَ ٍٳ عٳ ٘ٴ َقا ُٵطٷٚ َي ُٳا:  عٳ ٍٳ ; يٹٞ َٳسٳزٶا دٹ٦ٵتٳ إْٸ ٝٵسٳ٠َ َأبٴٛ َقا ٢ًَ ٚٳَيهٹٓٸٞ ، َيا عٴبٳ  َأْٳا َٳا عٳ
٘ٹ ٝٵ ًَ ٢ًَ ٚٳَأْٵتٳ عٳ ٘ٹ َأْٵتٳ َٳا عٳ ٝٵ ًَ ٕٳ  عٳ ٝٵسٳ٠َ َأبٴٛ ٚٳَنا ًّا عٴبٳ ٓٶا ضٳدٴ ٝٸ ًّا َي ٗٵ ٓٶا ، غٳ ٝٸ ٘ٹ ٖٳ ٝٵ ًَ َٵطٴ عٳ  َأ
ٝٳا ْٵ ٍٳ ، ايسٸ ٘ٴ َؾَكا ُٵطٷٚ َي ٌٵ:  عٳ ٞ  َٳيسٳزٷ  َأْٵتٳ بٳ ٍٳ  ; يٹي ٛ  َؾَكيا ٝٵيسٳ٠َ  َأبٴي ٚ  ٜٳيا  عٴبٳ ُٵيطٴ ٕٸ ، عٳ  ٚٳٔإ
ٍٳ ٘ٹ ضٳغٴٛ ًٓ ٢ًٓ اي ٘ٴ قٳ ًٓ ٘ٹ  اي ٝٵي ًَ ِٳ  عٳ ًٓ ٍٳ  ٚٳغٳي ٞ  َقيا ًٹَؿيا  َييا :  يٹي ٕٵ ٚٳٔإْٸيو  ، تٳدٵتٳ ٞ  إ ٓٹ ٝٵتٳ  عٳكٳي
ٍٳ ، َأَطعٵتٴو َٹريٴ َؾٔإْٸٞ َقا ٝٵو اِيَأ ًَ ٍٳ ، يٹٞ َٳسٳزٷ ٚٳَأْٵتٳ ، عٳ ٢ًٓ.  َؾسٴْٚٳو َقا ُٵطٷٚ َؾكٳ  عٳ
 .  (2) (بٹايٓٸأؽ

ٚؾٝيي٘ زضؽ عكا٥ييسٟ ٜتذًيي٢ عػيئ اـًييل ٚايتٛانييع ايييصٟ ٜتكييـ بيي٘   
قيي٠٬ اؾُاعيي١، ٚمل ٜؿهييط أسييس َيئ   ػييًُٕٛ، ٚأٚيٜٛيي١ ٚسييستِٗ، ٚأزا٤  إ

إْؿطاز، ٚمل ٜؿتو بعهِٗ إٍ ايٓيب قُيس قي٢ً اهلل    ايكشاب١ بايك٠٬ ع٢ً
 عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ َا ؾعً٘ عُطٚ، ٚسطق٘ ع٢ً تكسِٜ ْؿػ٘.

يكييس خًكييت بعجيي١ ايييٓيب قُييس قيي٢ً اهلل عًٝيي٘ ٚآييي٘ ٚغييًِ أَيي١ َتهاًَيي١  
ا٭خ٬م ٚدا٤ت اٯ١ٜ قٌ عح يت٪نس إعذع٠ ايعكا٥س١ٜ يٓب٠ٛ قُس ق٢ً اهلل 

                                                 

 .3/243ايٓب١ٜٛايػري٠ (1)
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س قي٢ً اهلل عًٝي٘ ٚآيي٘ ٚغيًِ ٗ نيٌ ظَيإ بتٛبي١        عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ يٓبي٠ٛ قُي  
 ٚق٬ح ؾطٜل َٔ ايٓاؽ.

ص إػًٌُ ايصٜٔ ٜطتهبيٕٛ إعاقيٞ   ؤًَْ َّزٌُةَ ػََِْْيٌِْْٖٚ ٜؿٌُ قٛي٘ تعاٍ ط

ثِ ٜتٛبٕٛ إٍ اهلل، اؾٛاب ٫، ؾاٯ١ٜ خاق١ بايهؿاض ايصٜٔ ٜتٛبٕٛ عٔ ايؿطى 
ٚاٱغ٬ّ ٚدا٤ شنط ايتٛب١ ٖٓا  ٚقاضب١ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ

ص، ؤًَْ َّزُأٌةَ ػََِأْْيِْْ ؤًَْ ُّؼَأزِّثَيُْْ   يًٓذا٠ َٔ ايعصاب ع٢ً ايهؿيط ٚايعًيِ يكٛيي٘ تعياٍط    

 ٖٚٞ س١ٝ غه١ إٍ ّٜٛ ايكٝا١َ، يتػري ٖصٙ إعذع٠ َع ايكطإٓ.
٫ٚ تعاضض بٌ إٔ تهٕٛ إعذع٠ ايعكا٥س١ٜ َػتك١ً بصاتٗا ٚبٌ إٔ تهٕٛ 

شات ايكطإٓ ايتٛيٝس١ٜ ٗ ْٝع َكازٜكٗا اٚ ؾطط َٓٗيا ٚأثيطّا   ضؾش١ َٔ ضؾ
 َباضنّا يًػ١ٓ ايٓب١ٜٛ ايؿطٜؿ١.

ٚشات اٯ١ٜ ايكطآ١ْٝ َعذع٠ عكا٥س١ٜ قا٥ُي١ بيصاتٗا، ٚعًي١ يتًيو إعذيع٠،      
ٖٚصا ايتساخٌ ٚايتعسز، ٚقإْٛ ايع١ً ٚإعًٍٛ ٗ إكياّ َئ عَُٛيات قٛيي٘     

، ٕيا ؾٝي٘ َئ ايًطيـ اٱهليٞ بايٓياؽ       (1)صسَدَْٔأخً ُِِْؼَأبَُِٔنيَ   ًََٓب ؤَسْعَِْنَبىَ إِالَّتعاٍط

ٚدصبِٗ إٍ َٓاظٍ ايتٛب١ ٚايطاع١، نُيا ٜتذًي٢ ٗ ٖيصٙ اٯٜي١ ايييت تتهئُ       
ايبؿاض٠ يًٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٚأقشاب٘ بتٛب١ ايهؿاض ٗ شات 

ايطا١ً٥ ٗ  ايٛقت ايصٟ ٜٛاقًٕٛ ؾٝ٘ اؿطب ع٢ً اٱغ٬ّ، ٜٚٓؿكٕٛ ا٭َٛاٍ
 اهلذّٛ ع٢ً إس١ٜٓ إٓٛض٠.

ٚإعذع٠ ايعكا٥س١ٜ يًٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآيي٘ ٚغيًِ ٚاٱغي٬ّ َئ     
خكا٥ل ايسٜا١ْ ايباق١ٝ إٍ ّٜٛ ايكٝا١َ، ؾُٔ أدٌ إٔ ٜبك٢ اٱغ٬ّ زٜٔ أٌٖ 
ا٭ضض دعً٘ اهلل ٜتكـ بٗا يتهٕٛ سذ١، ٚٚغ١ًٝ ٚاقع١ٝ ؾصب ايٓياؽ إٍ  

 ّا زٕٚ اٱضتساز.اٱغ٬ّ، ٚبطظخ
ّٚهٔ إٔ ٜهٕٛ قإْٛ )إعذع٠ ايتٛيٝس١ٜ( عًُّا َػتك٬ّ ٜسٍ ع٢ً قيسم  
ْبيي٠ٛ قُييس قيي٢ً اهلل عًٝيي٘ ٚآييي٘ ٚغييًِ ٚنٓييعّا تػييتدطز َٓيي٘ ايييسضض ايعًُٝيي١  
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ٚايؿٛاٖس اييت تسٍ ع٢ً ؾهٌ اهلل ع٢ً إػًٌُ ٚإسز اٱهلٞ هلِ ٗ َٝازٜٔ 
زٟ إٍ ؼسٜس تطغٝذ َباز٨ اٱغ٬ّ ٗ ايعبازات ٚإعا٬َت ٚا٭سهاّ َا ٜ٪

 ا٭ضض، ٖٚٓاى َػأيتإ:
إٕ نإ إعتباض إعذع٠ ايعكا٥س١ٜ ؾطع َعذع٠ ايكطإٓ، ؾٌٗ ٜكض إٔ  ا٭ٍٚ:

ٜهٕٛ ايكطإٓ ؾطع إعذع٠ ايعكا٥س١ٜ اؾٛاب ٫، ؾهٌ آ١ٜ قطآ١ْٝ َعذع٠ عكا٥س١ٜ 
َيع ا٭قيٌ ٗ    قا١ُ٥ بصاتٗا ٚايكٍٛ باغيتك٬ٍ إعذيع٠ ايعكا٥سٜي١ ٫ٜتعياضض    
 َعذع٠ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٖٚٛ ايكطإٓ.

إشا ناْت إعذع٠ ايعكا٥س١ٜ ؾطعّا ٕعذع٠ ايكطإٓ، ؾهٝـ تهٕٛ قػُّٝا ايجا١ْٝ:
 هلا، ٚاؾٛاب إٔ اٱغتك٬ٍ بًشاظ إٛنٛع ٚا٭ثط إرتتب عًٝٗا بايصات.

 ’’قاُّ٘" فزح املؤٍْني بت٘بت اىنفار
يكس دعٌ اهلل ايسْٝا زاض إَتشإ ٚإبت٤٬، ٚمل ٜػيتجٔ إ٪َٓيٕٛ َئ ٖيصا      

، (1) صؤَدَغِتَ اُنَّبطُ ؤَْٕ ُّزْشًٌَُا ؤَْٕ َّوٌٌُُُا آَٓنَّب ًَىُأْْ الَ ُّلْزَنُإٌَٔ  اٱبت٤٬ قاٍ تعاٍط

ٚيٝؼ َٔ زٜٔ ٚاد٘ اٱبت٤٬ أؾس ٚأنجط َٔ اٱغ٬ّ ٚإػًٌُ، ؾُا إٔ بعح 
اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ْبّٝا ست٢ ساضبت٘ عؿريت٘ ٚقبًٝت٘ إ٫ ايكًٌٝ  اهلل قُسّا ق٢ً

 َٔ أٌٖ بٝت٘ ٚأقشاب٘ ايععٍ.
َٚٔ اٱعذاظ ايعكا٥سٟ ٗ ْبٛت٘ سكٍٛ بٝع١ ايعكب١، ْٚكط٠ أٌٖ ٜجيطب   

ي٘، ٚإ٫ ؾإ ا٭قٌ ٖٛ َتابع١ ايٓاؽ ٭ٌٖ َه١ ٗ قسٚزِٖ عٔ زع٠ٛ ايٓيب 
ّا ٚأِْٗ ناْٛا وطنيٕٛ ايٓياؽ أٜياّ    قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ خكٛق

 إٛغِ ع٢ً عسّ ايتكسٜل بٓبٛت٘ .
اَُّأأزَِّٖ جَؼَُِأأٌا اُْوُأأشْإَٓ  *ًََٔأأب ؤَْٗضَُْنَأأب ػََِأأَ أُُْوْزَغِأأِٔنيَ ٚٗ قٛييي٘ تعيياٍط 

ٔ ٚضز عٔ إبٔ عباؽ ٗ إكتػيٌُ )  (2)صػِؼِأنيَ   َهي١  طيطم  اقتػيُٛا  اييصٜ

 ٚ َكاتٌ قاٍ ،ب٘ اٱّإ ٚ ٚغًِٓ ٚآي٘ عًٝ٘ اهلل ق٢ً اهلل ضغٍٛ عٔ ٜكسٕٚ

                                                 

 .2غٛض٠ ايعٓهبٛت(1)
 .91-90غٛض٠ اؿذط(2)



                                                                                   ص113ط                                          82َعامل اٱّإ ز/  

 َه١ أت٢ ٕٔ ٜكٛيٕٛ إٛغِ أٜاّ إػري٠ بٔ ايٛيٝس بعجِٗ ضد٬ّ عؿط غت١ ناْٛا
 ثِ َٝت١ ؾط ؾُاتٛا عصابّا بِٗ اهلل ؾأْعٍ ايٓب٠ٛ إسعٞ ٚ َٓا باـاضز تػرتٚا ٫

 غشط ؾكايٛا أدعا٤ دع٤ٚٙ أٟ ((،عهٌ ايكطإٓ دعًٛا ايصٜٔ)) ؾكاٍ ٚقؿِٗ
 .(1) (َؿرت٣ قايٛا ٚ ا٭ٚيٌ أغاطري قايٛا ٚ

ٚيهِٓٗ مل ٜػتطٝعٛا إٔ وذبٛا اؿل، أٚ ٜعتُٛا ع٢ً إعذعات ايباٖطات 
اييت دا٤ بٗا ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ، ٜٚسٍ اـرب أع٬ٙ ع٢ً إٔ 
قطٜؿّا مل ٜهتؿٛا باؾشٛز بٓبي٠ٛ قُيس قي٢ً اهلل عًٝي٘ ٚآيي٘ ٚغيًِ بيٌ نياْٛا         

يكيس ايٓياؽ ٚإْيصاضِٖ َئ تكيسٜكٗا، ٚنيأِْٗ ٜٓيصضٕٚ ايعيطب َئ          ٜػعٕٛ 
ْكطت٘، ٚؾٝ٘ ؾاٖس ع٢ً دٗاز ا٭ْكاض ٚإغتعسازِٖ يتًكٞ ا٭ش٣ َٔ قطٜـ 

 شات ايػط٠ٛ ٚايؿإٔ بٌ ايكبا٥ٌ.
ٚمل ٜ٪ز ٖصا اٱْصاض إٍ إَت٤٬ ْؿٛؽ ا٭ْكاض، بايبػض ٚايعسا٠ٚ يكطٜـ 

 اؾشِٝ، بٌ نياْٛا ٜطديٕٛ هليِ    ٚمل ٜتُٓٛا هلِ إٛت ع٢ً ايهؿط يًدًٛز ٗ
ٚيًٓاؽ ْٝعّا ايتٛب١ ٚاٱْاب١ ٚزخٍٛ اٱغ٬ّ، ٖٚصا ايطديا٤ َئ ضؾيشات    
ايكييطإٓ، ٚتؿكيي٘ إػييًٌُ ٗ أَييٛض ايييسٜٔ ٚايييسْٝا، ٚإضتكييا٥ِٗ ٗ إعيياضف        
اٱغ١َٝ٬ ٚؾٝ٘ ؾاٖس بإٔ إػيًٌُ ا٭ٚا٥يٌ ْيٛا٠ ا٭َي١ ايييت تتعاٖيس أسهياّ        

 ّ ايكٝاَيي١، ٚإتعيياضف عٓييس ايٓيياؽ غًبيي١ ايييٓؿؼ     ايؿييطٜع١ ٗ ا٭ضض إٍ ٜييٛ
ايػهب١ٝ ٚايؿ١ٜٛٗ عٓس ايعٗٛض ٚايكسض٠ ع٢ً ايبطـ بايعسٚ، ٚيهٔ إػًٌُ 
ع٢ً اـي٬ف إش أْٗيِ ٜطديٕٛ ٕئ وياضبِٗ ٜٚكاتًيِٗ ْٝيٌ أؾهيٌ اييسضدات          
ٚايؿٛظ بايػعاز٠ ا٭بس١ٜ، بسخٍٛ اٱغ٬ّ، ٚأزا٤ ايٛظا٥ـ ايعباز١ٜ، يصا دا٤ 

 ض ٚايٛعٝس يًهؿاض ٗ بسا١ٜ نٌ َعطن١.تٛدٝ٘ اٱْصا
ٚتهييُٓت آٜييات ايكييطإٓ زعييٛتِٗ يًتٛبيي١، ٚسييح إػييًٌُ عًيي٢ ايؿييطح   
بتييٛبتِٗ، ٚتًكٝيي٘ بييايٛز ٚايؿييطح، يٝهييٕٛ ٜييّٛ تٛبيي١ ايهيياؾط عٝييسّا ييي٘ ٚ٭ًٖيي٘   
ٚيًُ٪ٌَٓ ْٝعّا، ٚإشا نإ نٌ ّٜٛ ٜؿٗس تٛب١ ْاع١ َٔ ايهؿاض ؾيإ أٜياّ   

   ٌ  ٗ آٜي١ َئ عٓيس اهلل تتذًي٢ باتكياٍ زخيٍٛ       ايػ١ٓ ْٝعٗيا أعٝياز يًُػيًُ
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ًَسَؤَّْذَ اُنَّبطَ َّذْخٌَُُِٕ كِِ  *إِرَا جَبءَ َٗظْشُ اَُِّوِ ًَاُْلَزْخُ ايهؿاض اٱغ٬ّ، قاٍ تعاٍط

 .(1) صدِِّٖ اَُِّوِ ؤَكٌَْاجًب

 ٚٗ ؾطح إ٪ٌَٓ بتٛب١ ايهؿاض ثٛاب َتعسز َٔ ٚدٛٙ:
 ًشل إػًٌُ َٔ دٗات :ايجٛاب ٚا٭دط ايصٟ ٜ ايٛد٘ ا٭ٍٚ:
 ٗ ٖصٙ اٯ١ٜ ، ٖٚٛ ع٢ً أقػاّ : اؾ١ٗ ا٭ٍٚ:

ايطنا بايتدؿٝـ عٔ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ بكٛي٘  ا٭ٍٚ:
 تعاٍ)يٝؼ يو َٔ ا٭َط ؾ٤ٞ( ٚؾٝ٘ َػا٥ٌ:

 ١ٜ٫ٚ اهلل عع ٚدٌ يًٓيب قُس ٚإػًٌُ. ا٭ٍٚ:
 ٜٔ ايكتاٍ.ايتدؿٝـ عٔ إ٪ٌَٓ ٗ َٝازايجا١ْٝ:
 قطب ايٓكط ٚايعؿط بايهؿاض. ايجايج١:
 ف٧ اٯ١ٜ برتغٝب ايهؿاض بايتٛب١ ، ٖٚساٜتِٗ يططقٗا. ايجاْٞ:
ْعت ايهؿاض بأِْٗ ظإٕٛ، ٖا ٜسٍ ٗ َؿَٗٛ٘ ع٢ً ايتٓعٙ عٔ ايعًِ ايجايح:

 بسخٍٛ اٱغ٬ّ.
ٗ ساٍ ايػًِ، ٚعٓسَا ٜتٛاؾس ايهؿاض عًي٢ إسٜٓي١ ٱعي٬ٕ     اؾ١ٗ ايجا١ْٝ:

 إغ٬َِٗ.
 ٗ إػادس عٓس ض١ٜ٩ ايهؿاض ٚقس أقبشٛا َػًٌُ. ايجايج١:
ايجٛاب ايصٟ ٜأتٞ ٗ اؾٗاز ٫ٚ ٜٓشكط َٝسإ إعطن١ بٌ ٜؿٌُ  ايطابع١:

ُُْٔأؤِْٓنِنيَ َٓوَبػِأذَ   ًَإِرْ ؿَأذًَْدَ ِٓأْٖ ؤَىِِْأيَ رُجَأٌِّاُ ا    اٱغتعساز هليا نُيا ٗ قٛيي٘ ط   

، يًذٗس إبصٍٚ ٗ ايت٧ٝٗ يًُعطن١، ٚاٱعساز هلا، ٚيًػع١ ٗ ؾهٌ (2) صُِِْوِزَبٍِ

ًَالَ َّقَئٌَُٕ ٌَْٓطِئًب َّـِْظُ اٌُُْلَّبسَ ًَالَ َّنَبٌَُُٕ ِْٖٓ اهلل ع٢ً إػًٌُ ، قاٍ تعاٍ ط

 .(3)صخٌػَذًٍُّ َْْٗالً إِالَّ ًُزِتَ َُيُْْ ثِوِ ػٌَََٔ طَبُِ
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ايجٛاب ايصٟ ٜهػب٘ إػًُٕٛ ٗ أبٛاب ا٭َط بإعطٚف ٚايٓٗٞ  اـاَػ١:
 عٔ إٓهط.ايػازغ١ إعا١ْ سسٜح ايعٗس باٱغ٬ّ يًتؿك٘ ٗ ايسٜٔ .

ٌٖٚ  ايؿطح بتٛب١ ايهاؾط سػي١ٓ اؾيٛاب ْعيِ ٕيا ؾٝي٘ َئ ايس٫يي١ عًي٢           
 اٱّإ ٚسب اـري ،
ا٥بٌ ايييصٜٔ ٜٓععييٕٛ ضزا٤ ايهؿييط ايجييٛاب ايييصٟ ٜييأتٞ يًتيي ايٛديي٘ ايجيياْٞ:

 ٚاؾشٛز، ٜٚعٗطٕٚ اٱّإ، ٜٚهْٕٛٛ أغ٠ٛ ٭خٛاِْٗ.
 َا ٜٓاي٘ ايصٜٔ ّسٕٚ اجملاٖسٜٔ بايػ٬ح ٚإاٍ. ايٛد٘ ايجايح:

 ’’قاُّ٘"اىت٘بت ٍذد
َٔ اٱعذاظ ٗ ْب٠ٛ قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ َكاسب١ إيسز هليا،   

 ٚإتكاف ٖصا إسز بأَٛض:
إسز إايٞ إش دعًت خسه١ ظٚد١ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘  ا٭ٍٚ:

ٚغًِ َاهلا ٗ غبٌٝ اهلل، ْٚصضت٘ يسع٠ٛ اٱغ٬ّ، ؾكس ٜ٪َٔ اٱْػإ ٜٚ٪زٟ 
ٚظا٥ؿ٘ ايعباز١ٜ ٚيهٓ٘ وتؿغ َاي٘ ٜٚهتؿٞ باخطاز ايعنا٠ َٓ٘، ٚقس ٜهٕٛ َاي٘ 

هٔ خسه١ بازضت إٍ ٚسطق٘ عًٝ٘ بطظخّا زٕٚ إتٝإ أؾطاز َٔ ايكاؿات، ٚي
اٱغ٬ّ ٚغدٸطت َاهلا ٗ غبٌٝ اهلل، ٜٚتكيـ ؾعًيٗا ٖيصا بإبيازض٠، ٚعيسّ      
احملانا٠، ؾًِ ٜػبكٗا إيٝ٘ ؾدل غريٖا َع نجط٠ أَٛاٍ قيطٜـ، ٚتًيو آٜي١ ٗ    
إسز ايصٟ غدطٙ اهلل عع ٚدٌ يًٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٚنٝـ 

 أْ٘ نإ قطٜبّا َٓ٘ .
  ُ كَأئِْٕ طِأجَْٖ ٌَُُأْْ ػَأْٖ شَأِْءٍ      َٛيات قٛيي٘ تعياٍط   ٌٖٚ ٖٛ َئ ع

، اؾٛاب ٫، ٭ْي٘ دٗياز ٚإْؿيام ٗ غيبٌٝ اهلل ْعيِ      (1) صِٓنْوُ َٗلْغًب كٌٌَُُِهُ ىَنِْئًب َٓشِّئًب

 تتذ٢ً َٛنٛع١ٝ ايعٚاز إباضى ٗ إكاّ.
إييسز بآٜييات ايكييطإٓ ٚايتٓعٜييٌ، ٚنييٌ آٜيي١ َيئ ايكييطإٓ ٖييٞ َييسز     ايجيياْٞ:

 ٗ تجبٝت زعا٥ِ ايٓب٠ٛ ٚأسهاّ ايطغاي١. مساٟٚ، ٚعٕٛ
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إييسز با٭قييشاب ٚا٭ْكيياض، ٚتًييو آٜيي١ ععُيي٢، ؾُييع إتكيياٍ   ايجايييح:
ايسع٠ٛ نإ ايٓاؽ ٜسخًٕٛ ٗ اٱغ٬ّ أؾطازّا ثِ ْاعات ثِ قبا٥ٌ ثِ أَِ، 
ٖٚصا ايتسضز َعذع٠ عكا٥س١ٜ ٚإدتُاع١ٝ تسٍ ع٢ً قسم ْبٛت٘ ق٢ً اهلل عًٝ٘ 

قطاض ايٓاؽ بإٔ غيبٌ ايهُياٍ ٚايتهاَيٌ ا٭خ٬قيٞ     ٚآي٘ ٚغًِ ٚؾاٖس ع٢ً إ
ٚايتؿطٜعٞ ٗ اٱغ٬ّ، ٚاٱْتُا٤ إيٝ٘، ٚأزا٤ ايعبازات اييت دا٤ بٗيا ايكيطإٓ   

 َٔ عٓس اهلل.
إسز بايٛسٞ ٚايصٟ ٫ظّ ايٓب٠ٛ ٚإبتسأ بٓيعٍٚ درب٥ٝيٌ بيايٛسٞ،     ايطابع:

زضتي٘ إٍ  ٚايصٟ قاسب ايٓيب قُسّا ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ إٍ سٌ َػا
ايطؾٝل ا٭ع٢ً، ٖٚٛ َٔ أؾطاز إنطاّ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ إٍ 
سٌ َػازضت٘ إٍ ايطؾٝل ا٭ع٢ً، َٚٔ َكازٜل تؿهٌٝ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل 

َ    عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ع٢ً ا٭ْبٝا٤ ايػابكٌ، قاٍ تعاٍط  صٓب ًَدَّػَأيَ سَث أيَ ًَ ٓأب هَِأ

(1). 
إسز با٥٬ٕه١ ٗ غٛح إعاضى َكاتًٌ ٚشابٌ عئ اييٓيب قُيس     اـاَؼ:

ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٚإ٪ٌَٓ، ٚتًو اٯ١ٜ ايعع٢ُ ٗ ا٭ضض بإٔ ٜٓعٍ 
آ٫ف اؾٓٛز َٔ ايػُا٤ تعازٍ ق٠ٛ أسسِٖ ق٠ٛ أٌٖ ا٭ضض فتُعٌ يٓكيط٠  

 ّٜٛ ايكٝا١َ، ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ، ٚتجبٝت زعا٥ِ ايسٜٔ إٍ
ؾًِ ٜهٔ ْعٚهلِ غكٛم َعطن١ َع١ٓٝ نبسض ٚأسس ٚاـٓسم، ٚآثاض ٚبطنات 

 ٖصا ايٓعٍٚ َتذسز٠  َٚتك١ً ٗ نٌ ظَإ.
بكا٤ اٱغ٬ّ زٜا١ْ ثابت١ ٗ ا٭ضض َسز قا٥ِ بصاتي٘، خكٛقيّا    ايػازؽ:

ٚإ ٖصا ايبكا٤ بًطـ ٚؾهٌ َٔ عٓس اهلل، ؾٗٛ غبشاْ٘ ٜططز عٔ ايٓيب قُس 
هلل عًٝ٘ ٚآيي٘ ٚغيًِ ٚإػيًٌُ أغيباب ايهيطض ٚاٱغت٦كياٍ، ٜٚيسؾع        ق٢ً ا

 عِٓٗ نٝس ايهؿاض َٚهط إٓاؾكٌ.
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إسز إتذسز ٚا٭َٛض إػتشسث١ اييت تيأتٞ تعهيٝسّا يًيٓيب قُيس      ايػابع:
، ٚييٝؼ َئ   (1)صًََٓب َّؼَُِْْ جُنٌُدَ سَثِّأيَ إِالَّ ىُأٌَ  ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ، قاٍ تعاٍط

كازٜل إسز اٱهلٞ يًٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٚإػًٌُ، سكط ٕ
ٖٚٞ َتك١ً إٍ ّٜٛ ايكٝاَي١، َٚٓٗيا تٛبي١ ايهؿياض ٚزخيٛهلِ اٱغي٬ّ طٛعيّا        

 ٚنطّٖا، ؾؿٞ نٌ تٛب١ ؾدك١ٝ َػا٥ٌ : 
 ا٭ٍٚ : إْٗا َسز يًُػًٌُ .

َئ   ايجا١ْٝ :  عٕٛ يًُػيًٌُ ٗ غيٛح إعياضى ، ٚإٕ نيإ ايتا٥يب ييٝؼ      
 إكاتًٌ أٚ ايصٜٔ ّسِْٚٗ بإاٍ ٚايػ٬ح.

ايجايج١ : ايتٛب١ ايؿطز١ٜ تٛيٝس١ٜ ٱْبػاطٗا ع٢ً ايصضٜي١ ٚا٭٫ٚز ٗ أٚاْٗيا   
 ٚٗ ا٭دٝاٍ اي٬سك١. 

َٚٔ اٯٜات إٔ ايتا٥بٌ عَُّٛا ٜتٛدٕٗٛ إٍ َٝازٜٔ ايكتاٍ دٗازّا ٗ غبٌٝ 
١ تعيين إقي٬ع ايتا٥يب عئ     اهلل، ٚزؾاعّا عٔ اٱغي٬ّ، ٚايتٛبي١ قهي١ٝ ؾدكيٝ    

 ايؿطى ٚإعك١ٝ، ٚيهٔ َٓاؾعٗا تؿٌُ غريٙ َٔ دٗات:
 إٓاؾع إرتؾش١ ع٢ً إػًٌُ َٔ ٚدٛٙ: ا٭ٍٚ:
تٛنٝس ٬َظ١َ إختٝاضِٖ، ٚسػٔ ؾعًِٗ بتكسٜل ايٓيب قُس ق٢ً  ا٭ٍٚ:

 اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٚإتباع٘.
ٚايتٛب١ َٔ عَُٛات قٛي٘ إظزٜاز ق٠ٛ إ٪ٌَٓ َذ٧ ضؾس دسٜس ي٘،  ايجاْٞ:
، ؾشإيا ٜتيٛب اٱْػيإ ٜٚيرتى َٓياظٍ ايؿيطى       (2)صإََِّٗٔب أُُْؤِْٓنُإٌَٔ إِخْأٌَحٌ  تعاٍط

 ٜهٕٛ إػًُٕٛ ٚإػًُات أخ٠ٛ ي٘ ٗ اٱّإ.
 ؽًل ٚغ١َ٬ إػًٌُ َٔ عسٚ ناؾط. ايجايح:
ْييسب إػييًٌُ يييسع٠ٛ ايهؿيياض يٲّييإ، ٚاٱستذيياز عًييِٝٗ،       ايطابييع:
 ِ باؿه١ُ ٚإٛعع١ اؿػ١ٓ.ٚدساهل

 إْتؿاع ايٓاؽ َٔ تٛب١ ايهاؾط ٖٚٛ ع٢ً ٚدٛٙ: ايجا١ْٝ:
                                                 

 .31غٛض٠ إسثط(1)
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 ايتٛب١ ايؿدك١ٝ زع٠ٛ يًٓاؽ يًتٛب١ ٚاهلسا١ٜ. ا٭ٍٚ:
ايتٛب١ سذ١ ع٢ً ايٓاؽ، ٗ يعّٚ إتباع ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘  ايجاْٞ:
 ٚآي٘ ٚغًِ.
 تطغٝب ايٓاؽ بايتٛب١، ٚزخٍٛ اٱغ٬ّ. ايجايح:
 ْؿط٠ ايٓاؽ َٔ ايهؿط ٚايهؿاض. ايطابع:
 إمػاض ايهؿط ٚايه٬ي١ َٔ ا٭ضض. اـاَؼ:

، (1)صَُِْوْقَغَ طَشَكًب ِْٖٓ اَُّزَِّٖ ًَلَشًُاٚقس دا٤ت اٯ١ٜ ايػابك١ بكٛي٘ تعاٍط 

غكٛم َٝازٜٔ ايكتاٍ، ثِ دا٤ت ٖصٙ اٯ١ٜ يٲخباض عٔ إتكاٍ ٚتٛايٞ قطع 
 ايهؿاض ٗ ساٍ ايػًِ َٔ ٚدٛٙ:

 ْعٍٚ آٜات ايكطإٓ ع٢ً ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ. ا٭ٍٚ:
 تٛب١ ؾطٜل َٔ ايٓاؽ. ايجاْٞ:
إبت٤٬ ايهؿاض بأْٛاع ايب٤٬ ٚا٭ش٣ ؾٝتٓعِ إ٪َٕٓٛ بتٛب١ َٔ ٜٗسٟ  ايجايح:

اهلل قًب٘ يٲّإ، ٚتعزاز قٛتِٗ بايتٓعٌٜ ٚايتٛب١ ٚإسز ايػُاٟٚ، بُٝٓا ٜعاْٞ 
 كل ٚنٝل ايكسض، ٚأنطاض ايكسٚز عٔ اؿل ٚايتٓعٌٜ.ايهؿاض َٔ ايٓ

 ’’قاُّ٘"اىت٘بت جناة

يكس أْعِ اهلل عع ٚدٌ ع٢ً اٱْػإ ٚدعً٘ خًٝؿ١ ٗ ا٭ضض، ٚا٭قٌ ٗ 
اـًٝؿ١ ايػ١َ٬ ٚايٓذا٠، ٖٚٛ َٔ ايًطـ اٱهلٞ بايٓاؽ، ٚقشٝض إٔ ايسْٝا 

ٚايعٕٛ ٚاؾصب إٍ َٓاظٍ زاض إَتشإ ٚإبت٤٬ إ٫ إٔ اهلل ٜتؿهٌ عًِٝٗ بإسز 
ايٓذا٠، ٚأغباب ايٓؿط٠ َٔ اهلًه١ َٚكسَاتٗا، إ٫ إٔ ؾططّا َٔ ايٓاؽ هًبٕٛ 
ايهييطض ٭ْؿػييِٗ، ٚاٱَتٓيياع باٱختٝيياض ٫ ٜٓيياٗ اٱختٝيياض ، َٚيئ اٯٜييات إٔ  

 ايططٜل إٍ ايٓذا٠ ٜتكـ بأَٛض:
 ايهجط٠ ٚايتعسز، ٖٚصا ايتعسز ع٢ً ؾعبتٌ: ا٭ٍٚ:
ايعطنٞ بإٔ تهٕٛ ٖٓاى عس٠ ططم أَاّ ايعبس يًٓذا٠، ٚٗ  ايتعسز ا٭ٍٚ:
 ظَإ ٚاسس.
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ايتعسز ايطٛيٞ بهجط٠ ططم ايٓذا٠ ٗ أؾطاز ايعَإ ايطٛي١ٝ، ٚبعهٗا  ايجا١ْٝ:
ٜهٕٛ بيس٬ّٜ يػيريٙ ْٚاغيدّا يي٘، ٚبعهيٗا اٯخيط َػيتشسثّا، ٚنيٌ َئ ايبيسٍ           

 ٚإػتشسخ يطـ إناٗ بايعبس، ٚغبٌٝ تطغٝب بايٓذا٠.
 ٜبعح ططٜل ايٓذا٠ ايؿٛم ٗ ايٓؿٛؽ ٱؽاشٙ َٓٗذّا ٚغب٬ّٝ. ٞ:ايجاْ

قطب ططٜل ايٓذا٠ َٔ اٱْػإ، ؾًٝؼ بٝٓ٘ ٚبٌ ايٓذا٠ إ٫ ايًذ٤ٛ  ايجايح:
 إٍ اهلل بايتٛب١ ٚاٱْاب١ ٚأزا٤ ايٛظا٥ـ ايعباز١ٜ.

َٛنٛع١ٝ ا٭َيط بيإعطٚف ٚايٓٗيٞ عئ إٓهيط ٗ ت٦ٝٗي١ ٚإقي٬ح         ايطابع:
تأتٞ أغيباب ايٓذيا٠ ٚاٱضؾياز هليا َئ قبيٌ اٯخيطٜٔ ، قياٍ          ططم ايٓذا٠ إش

ًَُْأأزٌَُْٖ ِٓأأنٌُْْْ ؤَُّٓأأخٌ َّأأذْػٌَُٕ إَُِأأَ اُْخَْْأأشِ ًََّأأإُْٓشًَُٕ ثِأأبَُْٔؼْشًُفِ ًََّنْيَأإٌَْٔ  تعيياٍط

 .(1)صػَْٖ أُُْنٌَْشِ

 إَهإ اٱقتسا٤ َٔ ٜٗتسٟ إٍ ططم ايٓذا٠. اـاَؼ:
ا٠ ٚاؿاديي١ إيٝٗييا بأٖييٌ إعاقييٞ َٚيئ اٯٜييات عييسّ إمكيياض طييطم ايٓذيي

 ٚايصْٛب بٌ ٖٞ عا١َ ٚؾا١ًَ يًٓاؽ ْٝعّا، ؾٝشتادٗا إ٪َٔ ٚإ٪١َٓ أٜهّا.
ؾُٔ خكا٥ل اؿٝا٠ ايسْٝا َساُٖي١ اٱبيت٤٬ يًٓياؽ ٗ أبيٛاب ايعبيازات      
ٚإعييا٬َت ٚا٭سهيياّ، يٝهييٕٛ َٓاغييب١ ٱنتٓيياظ ايكيياؿات، ٚتٛنٝييس عًُييٞ 

تسا٤ بأْٛاض اٱغ٬ّ َٚباز٥ي٘ ٚأسهاَي٘، ٚيهئ    يًػعٞ ٗ ططم ايٓذا٠، ٚاٱٖ
َؿتاح ايٓذا٠ ٖٛ ايتٛب١، ٚقكس ايكطب١ ٚايػعٞ ٗ َطنيا٠ اهلل، ٚايتيٛقٞ َئ    
ايػ٦ٝات ٚايصْٛب ٚاـطاٜا َٚٔ ايًطـ اٱهلٞ بايٓاؽ ٗ اؿٝا٠ ايسْٝا دصبِٗ 

 .(2) صًَاَُِّوُ ُّشِّذُ ؤَْٕ َّزٌُةَ ػٌََُِْْْْإٍ َٓاظٍ ايتٛب١ قاٍ تعاٍط

ٚتط٣ ايصٟ ٜطتكٞ إٍ َطاتب ايتٛب١ تػُطٙ ايػبطي١ ٚايػيعاز٠، ٚويطم     
ع٢ً ايجبات ٗ َٓاظهلا، ٜٚتػؿاٙ ايًطـ بإق٬س٘ يًؿهط هلل ع٢ً ْع١ُ ايتٛب١، 
ٚتعاٖس غٓٔ ايتٛب١، ٚاٱَتٓاع عٔ َػازض٠ َٓاظهلا، ٖٚٛ ايصٟ ٜسٍ عًٝ٘ قٛي٘ 
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ؼ بعيس ايتٛبي١ نؿيط    تعاٍ)أٚ ٜتٛب عًِٝٗ(، يٝسٍ ع٢ً بٝيإ سكٝكي١ ٖٚيٞ)يٝ   
ٚدشٛز(، يصا وطّ اٱضتساز عٔ اٱغ٬ّ غيٛا٤ اٱضتيساز ايؿطيطٟ يًُػيًِ     
ٚٴيس ٭بٜٛٔ َػًٌُ أٚ أسسِٖ َػًِ، أٚ اٱضتيساز إًيٞ يًيصٟ زخيٌ      ايصٟ 

 اٱغ٬ّ بعس إٔ نإ ناؾطّا.
ٚيٝؼ َٔ سكط يططم ايٓذا٠ َٚٛانٝعٗا َٚكسَاتٗا ٚغاٜاتٗا، ؾكس هتٗس  

ٔ ايؿيطم ٚإيٛت ٜٚٗيطب َئ ايعيسٚ، ّٚتٓيع عئ اجملاظؾي١         اٱْػإ يًٓذيا٠ َي  
 ٚإػاَط٠ خؿ١ٝ ايهطض ايؿازح، ٚتؿٛت٘ ؾطم نجري٠ ٗ اؿٝا٠ ٱختٝاضٙ ايعاؾ١ٝ.

ٚدا٤ت ٖصٙ اٯ١ٜ يرتغٝب ايٓاؽ بايتٛب١ ٚبٝإ أْٗا ايػبٌٝ ايٛسٝس يًٓذا٠  
ايتٛبي١ عًي٢   ٗ ايٓؿأتٌ، ؾُٔ أضاز إسطاظ ايػ١َ٬ ٗ ايسْٝا ٚاٯخط٠، ؾعًٝي٘ ب 

مٛ اؿكط ٚايتعٌٝ، َٚٔ ٚدٛٙ ايرتغٝب ٗ إكاّ إخباض اٯ١ٜ عئ تٛبي١ اهلل   
عع ٚدٌ عٔ ايصٜٔ ٜعٗطٕٚ تٛبتِٗ ، ٜٚكًعٕٛ عٔ إعاقيٞ، ٜٚهؿيٕٛ عئ    

 قاضب١ اٱغ٬ّ ٚإػًٌُ.
ٚقٛي٘ تعاٍ)أٚ ٜتٛب عًِٝٗ( بؿاض٠ ايٓذا٠ ٚا٭َٔ ٗ ايساضٜٔ، ؾإٕ قًت  

َٔ إػًُات إٔ ايتٛب١ ططٜيل ايٓذيا٠ ٗ اٯخيط٠، ٚيهئ نٝيـ تهيٕٛ ططٜيل        
 ايٓذا٠ ٗ ايسْٝا، ٚاؾٛاب َٔ ٚدٛٙ:

ايهـ عٔ إعاقٞ لا٠، ٜٚكاٍ ) ٚتاب إٍ اهلل ٜتٛب تٛبّا ٚتٛب١  ا٭ٍٚ:
، ؾإشا تاب اٱْػإ إَتٓع عٔ (1) إعك١ٝ إٍ ايطاع١( َٚتابّا، أْاب ٚضدع عٔ

 إضتهاب إعاقٞ، ٚؾاظ بعسّ نتاب١ ا٥٬ٕه١ عًٝ٘ شْٛبّا.
 ايتٛب١ ق٬ح ٚبعح يًػه١ٓٝ ٚايطُأ١ْٓٝ ٗ ايٓؿؼ. ايجاْٞ:
ايتٛب١ َكس١َ َٚٓاغب١ ٱتٝإ ايعبازات، ٚأزا٤ ايتهايٝـ، ٚلا٠ َٔ  ايجايح:

 ؾٛاتٗا ٚاؿطَإ َٓٗا.
 ايتٛب١ لا٠ َٔ قطْا٤ ايػ٤ٛ، ٚإتباع ايعإٌ. ابع:ايط

 يكس دعٌ اهلل ايتٛب١ غ٬سّا ٚٚاق١ٝ ٚلا٠ َٔ ايؿٝطإ. اـاَؼ:
 ايتٛب١ لا٠ َٔ ظًِ ايٓؿؼ َٚٔ قشب١ ايكّٛ ايعإٌ. ايػازؽ:
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ٗ ايتٛب١ غ١َ٬ ٚلا٠ َٔ يػ١ ايصّ ٗ ايكطإٓ َٚا ٜٓعٍ َٔ ايًع١ٓ  ايػابع:
 .بايهؿاض ٚايعإٌ

ايتٛب١ لا٠ َٔ ظًِ اٯخطٜٔ ٚايتعسٟ عًِٝٗ، ٚقس ٜكاٍ قس ٜتٛب  ايجأَ:
اٱْػإ  ٜٚكسم ٗ إّاْ٘، ٚىٛض إعاضى ٗ غبٌٝ اهلل، ٜٚتعطض يٲبت٤٬ 
ٚا٭ش٣، ٚيهٔ ٖصا اٱبت٤٬ َٓاغب١ يًؿٛظ با٭دط ٚايجٛاب، ؾُع ايتٛب١ ٜيأتٞ  

ؼ ٚايػيري تيأتٞ ايتٛبي١    ايجٛاب ٚا٭دط، ٖٚٛ ْع١ُ ععُٝي١، ؾبعيس ايعًيِ يًيٓؿ    
 بأَٛض:

 أغباب ايٓذا٠ ٚايػ١َ٬. ا٭ٍٚ:
 دصب ايٓاؽ يػبٌ اهلسا١ٜ ٚاٱّإ. ايجاْٞ:
َُِْذُِِْٔأٌا  ايػ١َ٬ َٔ أٚظاض اٯخيطٜٔ، قياٍ تعياٍ ٗ شّ ايعيإٌ ط     ايجايح:

 .(1) صُّؼٌَُِِّٗيُْْ ثِـَْْشِ ػٍِِْْ ؤَالَ عَبءَ َٓب َّضِسًَُٕؤًَْصَاسَىُْْ ًَبَِِٓخً ٌََّّْ اُْوَِْبَٓخِ ًَِْٖٓ ؤًَْصَاسِ اَُّزَِّٖ 

يكس أضاز اهلل عع ٚدٌ يًٓاؽ ايػبط١ ٚايػعاز٠ ٗ اؿٝا٠ اييسْٝا ٚاٯخيط٠،   
َٚٔ أغباب ايػعاز٠ ايتٛب١ ٚاٱْاب١ إٍ اهلل ٚيٝؼ َٔ ططٜل يًػيعاز٠ أععيِ   

ْ٘ ٜ٪غؼ ٕسضغ١ ٚأؾهٌ َٔ ايتٛب١، ٚنٌ تٛب١ لا٠ يصات ايتا٥ب ٚيػريٙ، إش أ
عكا٥س١ٜ ٚأخ٬ق١ٝ ٗ بٝت٘، ٚٗ شضٜت٘، ؾتأتٞ ا٭دٝاٍ إتعاقب١ َٔ شضٜت٘ يتذسٙ 
قس ب٢ٓ هلا قطسّا ٚبٓا٤ٶ إّاّْٝا ؾاكّا ٜػهٕٓٛ ؾٝ٘ بأَٔ، ٜٚتذ٢ً ٖيصا ايػيهٔ   
بٛضاثتِٗ اٱّإ ٚايعٌُ ايكاحل يٝأتٞ ا٭دط، ٚتٴهتب ي٘ اؿػٓات َا ٜؿعًي٘  

ايكاؿات ٗ سٝات٘ ٚبعس ٖات٘ ٭ْ٘ ايػبب ٗ إغي٬َِٗ،   أبٓا٩ٙ ٚإٕ ْعيٛا َٔ
ًِْٚٝٗ ؾطف اٱْتُا٤ ي٘، ٖٚصا ا٭دط َٔ ٚدٛٙ ِا٤ سػٓات إ٪َٔ بعس َٛت٘ 

 ٚف٦ٝٗا ّٜٛ ايكٝا١َ نذبٌ أسس.

 ’’قاُّ٘"اىت٘بت ػيٌ

ٜتكـ اٱغ٬ّ غكٛق١ٝ ٖٚٞ َٛنٛع١ٝ ايعًِ ٚايتشكٌٝ ؾٝ٘، ٜٚٓسب  
ايكطإٓ ٚايػ١ٓ ايٓب١ٜٛ إٍ طًيب ايعًيِ ٚوجيإ عًٝي٘، َٚئ َعذيعات ايكيطإٓ        
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اهْشَؤْ ثِبعِْْ سَثِّأيَ  إتذسز٠ إٔ أٍٚ غٛض٠ َٓ٘ ْع٫ّٚ دا٤ت بطًب ايعًِ قاٍ تعاٍط

١، ؾٗٞ عًِ قا٥ِ بصاتي٘ ٕيا   ، َٚٔ أؾطف َكازٜل ايعًِ ايتٛب(1)صاَُّزُِ خََِنَ

تتهُٓ٘ َٔ ايٓؿع َٚا ؾٝٗا َٔ ايك٬ح، ؾٝكٌ اٱْػإ بعكً٘ ٚتسبطٙ ٗ ا٭َٛض 
إٍ َعطؾ١ اؿاد١ إٍ ايتٛب١، يصا تطاٙ ٜأتٝٗا بؿٛم، ٚايتٛب١ بًشاظ بساٜتٗا ع٢ً 

 ٚدٛٙ:
ايتٛبيي١ عًيي٢ مييٛ زؾعييٞ، َٚييط٠ ٚاسييس٠، إش تييأتٞ ْتٝذيي١ ٚاقعيي١ أٚ   ا٭ٍٚ:

َٔ ايٓاؽ َٔ ٜػتُع ٯٜات َٔ ايكطإٓ ؾٝسخٌ اٱّيإ ٗ قًبي٘    سازث١، ؾُج٬ّ
 ٚوػٔ إغ٬َ٘.

ف٤ٞ ايتٛب١ بعس َكسَات ٚأغباب َتعاقب١ َٚتتاي١ٝ، إش ٜعٜض اٱّإ  ايجاْٞ:
ايٓسب ايػٛزا٤ َٔ ايكًب، ٜٚطؾع َؿاِٖٝ ايه٬ي١ ٚايهؿط عٔ ايٓؿؼ، َٚٔ 

 .(2) صثِبُْذٌَِْٔخِ ًَأٌَُْْػِظَخِ اُْذَغَنَخِ ادْعُ إََُِ عَجَِِْ سَثِّيََكازٜكٗا قٛي٘ تعاٍط

تأتٞ ايتٛب١ َرتتب١ ع٢ً ا٭َط بإعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ إٓهط، ٚتهٕٛ  ايجايح:
َطآ٠ يًك٬ح ايعاّ ٗ اجملتُع، إش إٔ أزا٤ إػًٌُ يًؿطا٥ض زع٠ٛ ٕٔ سٛهلِ 

 يًتٛب١ ٚاٱْاب١.
٠ َٔ ايؿيس٠ ٚاييب٤٬   ف٤ٞ ايتٛب١ ٭سهاّ ايهطٚض٠، ٚطًب ايٓذا ايطابع:

ؾعٓسَا ٜبت٢ً اٱْػإ ٜٚؿعط بايعذع عٔ َٛاد١ٗ اٱبت٤٬ ٜسضى إمكاض ايٓذا٠ 
باهلل عع ٚدٌ، ؾريدٛ ضٓت٘، اييت تهٕٛ ايتٛب١ بابّا هليا، ٚييٝؼ َئ سكيط     
٭غباب ايتٛب١ ٖٚٞ نيجري٠ َٚتعيسز٠، ٖٚيٞ َئ َعيامل ٚخكيا٥ل ْؿيذ اهلل        

 ايطٚح ٗ آزّ، َٔ دٗات:
 هلل عع ٚدٌ ايتٛب١ َاث١ً أَاّ اٱْػإ.دعٌ ا ا٭ٍٚ:
يكس دعٌ اهلل عع ٚدٌ اٱْػإ قتادّا، ٚنٌ كًٛم قتاز، ٖٚيا   ايجا١ْٝ:

 وتاز إيٝ٘ اٱْػإ ايتٛب١ ٚاٱْاب١ إٍ اهلل عع ٚدٌ.
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َعطؾ١ اٱْػإ بايؿطط٠ ؿكٝك١ ٖٚٞ إٔ ايتٛب١ باب يًدري، ْٚيعٍٚ   ايجايج١:
 ايط١ٓ اٱهل١ٝ.
عًِ اٱْػإ َٓاؾع ايتٛب١ ٗ ايسْٝا ٚاٯخيط٠ َئ عَُٛيات قٛيي٘      ايطابع١:

 .(1)صػَََِّْ اإلِٗغَبَٕ َٓب َُْْ َّؼَِْْْتعاٍط

ِ    ٚناْت بعج١ اييٓيب قُيس    َسضغي١ ٗ ايتٛبي١،    قي٢ً اهلل عًٝي٘ ٚآيي٘ ٚغيً
ٚزع٠ٛ يًٓاؽ يٲق٬ع عٔ إعاقٞ، ٚدا٤ت آٜات ايكطإٓ ؾصب ايٓاؽ يًتٛب١ 

يت ؼٍٛ زْٚٗا، ٚايٓسب ٱؽياش ايعًيِ بًػي١ ٕطاتيب ايتٛبي١،      ٚإظاس١ إٛاْع اي
ٚتسٍ بساٜات خًل آزّ ع٢ً ٖصا إع٢ٓ، ؾبعس إٔ أغ٣ٛ إبًيٝؼ آزّ ٚسيٛا٤،   
ٚأنيييي٬ َيييئ ايؿييييذط٠، ٖٚبطييييٛا إٍ ا٭ضض، دييييا٤ت تٛبيييي١ آزّ بكٛييييي٘     

َ آدَُّ ِْٖٓ سَثِّوِ ًََِِٔبدٍ كَزَبةَ ػََِْْوِتعاٍط ٚايهًُات ططٜكّا  ، يٝهٕٛ ايعًِ(2) صكَزََِوَّ

إٍ ايتٛب١، ٚٚغ١ًٝ مسا١ٜٚ يٲٖتسا٤ إيٝٗا ٚايجبات ٗ َٓاظهلا، َٚٔ خكا٥ل 
 ايعًِ ٗ إكاّ أَٛض:

تعاٖس ايتٛب١، ٚعسّ اٱضتساز عٔ َؿاُٖٝٗيا ٚغيٓٓٗا، ٚايٓؿيط٠ ٖيا      ا٭ٍٚ:
 قبًٗا َٔ ايصْٛب، ٚايػبط١ ٚايػعاز٠ َا بعسٖا َٔ ايكاؿات.

ٙ إٍ ايًشيام بي٘، ٚايٓذيا٠ بايتٛبي١ َئ عيصاب       زعي٠ٛ ايتا٥يب غيري    ايجاْٞ:
 اٯخط٠.

ؼتاز ايسع٠ٛ إٍ ايتٛب١ ايكسض٠ ع٢ً اٱستذاز ٚاؾساٍ ، ٚبٝإ  ايجايح:
 إؾطاقات ايتٛب١، ٚقبض اٱقطاض ع٢ً إعاقٞ.

إتكاف ايتٛب١ بأْٗا تٛب١ ْكيٛح ٚتيأتٞ عئ عًيِ ٚتيسبط بعٛاقيب        ايطابع:
ِ يػي٬ّ:  ا٭َٛض، ٚٚضز عئ اٱَياّ عًيٞ عًٝي٘ ا     ٔ  خيري  ايعًي ِ  إياٍ،  َي  ايعًي

ٍ  ؼطؽ أْت ٚ وطغو، ، ؾإؽياش ايعًيِ ٚغي١ًٝ يبًيٛؽ َٓياظٍ ايتٛبي١       (3) (إيا
َكييسام ؿطاغيي١ ايعًييِ يٲْػييإ، ٚؾيياٖس عًيي٢ َٓاؾعيي٘ ايععُٝيي١ ٗ ايييسْٝا     
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ًََُِِّوِ ٚاٯخط٠، َٚٓٗا ٌْٝ َطاتب ايعع بإؽاش اٱّإ َٓٗذّا ٚغًٛنّا، قاٍ تعاٍط

، نُا تتدص ايتٛب١ ٚغ١ًٝ يًعًِ َٔ غري إٔ ٜػتًعّ (1)صًَُِشَعٌُُِوِ ًَُُِِْٔأؤِْٓنِنيَ اُْؼِضَّحُ 

 ا٭َط ايسٚض .
ٜٚكػييِ ايعًييِ َيئ سٝييح اؾٗيي١ ٚإكييسض ٚإاٖٝيي١ إٍ عًييِ ٖبيي١ ٚعًييِ     
َهتػب، ٚايتٛب١ عًِ َهتػب، ٚؾٝ٘ ا٭دط ٚايجٛاب، ٖٚٛ ؾاٖس ع٢ً أ١ًٖٝ 

 اٱْػإ ٕٛاد١ٗ إغٛا٤ ايؿٝطإ.

 ’’"اىت٘بت طؼادة ٍتجذدة قاُّ٘

يكس دعٌ اهلل عع ٚدٌ اؿٝا٠ اييسْٝا زاض بٗذي١ ٚغبطي١، ٖٚت٦ًي١ بأغيباب      
ايػعاز٠، ٚنُا تطز ع٢ً اٱْػإ ا٭سعإ ٚإكا٥ب ٜأتٞ ي٘ ايػطٚض ٚايؿطح، 
َع ؾاضم ٖٚٛ إٔ اؿعٕ ٜأتٞ قٗطّا ٚغايبّا عٓيس ٚقيٛع إكيٝب١ ٖيا ٜهيٕٛ ٚؾيل       

ٚإعًٍٛ، أَيا ا٭ؾيطاح ؾؿٝٗيا غيع١ َٚٓسٚسي١، ٚتيأتٞ       قإْٛ ا٭غباب ٚايع١ً 
 يًؿطز ٚاؾُاع١ ع٢ً ٚدٛٙ:

 ايػعٞ إيٝٗا ٚت١٦ٝٗ َكسَاتٗا. ا٭ٍٚ:
 تأتٞ زؾع١ ٚؾذا٠ َٔ غري غعٞ ٚإضاز٠ ؼكًٝٗا. ايجاْٞ:
تأتٞ ا٭ؾطاح ٚأغبابٗا بعس تطزٜس ٕٛنٛعٗا ٚإستُياٍ ٚقٛعي٘ أٚ    ايجايح:

 ٛع ٚعُٓا ٜهٕٛ ضادشّا أٚ قت٬ُّ.عسّ ايٛقٛع، ؾتشكٌ ايػعاز٠ بايٛق
سكٍٛ ايػعاز٠ بػبب أَط خاضدٞ ٚغعٞ آخطٜٔ، َٚٔ اٱعذاظ  ايطابع:

ٗ ايتٛب١ ٚععِٝ ايؿهٌ اٱهلٞ ؾٝٗا إغتٝعابٗا يًٛدٛٙ ايج٬ث١ أع٬ٙ، ٚنٌ ؾطز 
 َٓٗا ططٜل َٚٓاغب١ يٌٓٝ ايتٛب١، ٚبًٛؽ َطاتبٗا، ٚإَت٤٬ ايٓؿؼ غعاز٠ بٗا.

ب١ بٓؿػ٘ ٜٚتسبط ا٭َٛض، ٖٚٛ َئ ٚديٛٙ اٱبيت٤٬ ٗ    ٜٚػع٢ اٱْػإ يًتٛ
كَََِّٔب سَؤٍَ اُشَّْٔظَ ثَبصِؿَخً هَبٍَ ىَزَا سَثِِّ ىَزَا ؤًَْجَأشُ  ايسْٝا ، نُا ٗ إستذاز إبطاِٖٝط

 .(2) صكَََِّٔب ؤَكََِذْ هَبٍَ َّبهٌَِّْ إِِِّٗ ثَشُِءٌ َِّٓٔب رُشْشًٌَُِٕ
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ٗ دصب اٱْػإ ٕٓاظٍ ايتٛب١ طٛعّا أٚ ٚقس تأتٞ ايتٛب١ ببصٍ ايػري ايٛغع 
 نطّٖا، يتػُطٙ ايػعاز٠ ٜٚسضى إسػإ ايصٟ ٧ٖٝ ي٘ أغباب ايتٛب١.

ٚنُا ٜعٜٔ ايؿٝطإ يًصٜٔ نؿطٚا إعاقٞ ٚايؿٛاسـ، ؾإٕ اهلل عع ٚدٌ 
 ٜػدط ؾططّا َٔ ايكاؿٌ ٱَٛض : 

 : بٝإ قبض إعاقٞ ٚايصْٛب . ا٭ٍٚ
 ب إعاقٞ .: َٓع ايٓاؽ َٔ إضتها ايجاْٞ
 : تكطٜب ايٓاؽ إٍ اٱّإ . ايجايح

 : تعٌٜ غبٌ ايتٛب١ هلِ . ايطابع 
ًُنْزُْْ خَْْشَ : ا٭َط بإعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ إٓهط ، ٖٚٛ َٔ خكا٥لط اـاَؼ

 . (1) صؤَُّٓخٍ ؤُخْشِجَذْ ُِِنَّبطِ

ٚترتؾض عٔ ايتٛب١ َٛز٠ ٚقب١ اٯَط ٚإأَٛض ، ٖٚٛ َٔ عَُٛيات قٛيي٘    
، ؾُٔ أبٗي٢ َعياْٞ ا٭خي٠ٛ اؾيصب إٍ َٓياظٍ      (2)صإََِّٗٔب أُُْؤِْٓنٌَُٕ إِخٌَْحٌتعاٍط

ايتٛب١، ٚإق٬ح ايٓاؽ هلا يتػُط ايػعاز٠ ايتا٥ب ٚايصٟ  قاض غببّا هلساٜت٘، 
٘  تطًع ٖا يو خري ٚاسسّا د٬ّض بو اهلل ٜٗسٟ ٭ٕٚٗ اؿسٜح) ٜا عًٞ   عًٝي

، ؾتكاسب ايػيعاز٠ ايتٛبي١، ٚتي٬ظّ إي٪َٔ ٗ سٝاتي٘      (3) (تػطب أٚ ايؿُؼ
 ٚتهٕٛ ع٢ً أقػاّ:

 ايػعاز٠ بػبب ؾٛظٙ بايتٛب١. ا٭ٍٚ:
 اٱٖتسا٤ إٍ ايكطاط إػتكِٝ، ٚداز٠ ايكٛاب. ايجاْٞ:
 إٖتسا٤ ْاؽ آخطٜٔ عػٔ مست٘ ْٚٗذ٘. ايجايح:
إضتكا٩ٙ إٍ َكاَات ا٭َط بإعطٚف ٚايٓٗٞ عئ إٓهيط، ؾبعيس إٔ     ايطابع:

 تًكاُٖا َٔ غريٙ بايكبٍٛ، أقبض ٖٛ زاع١ٝ إٍ اهلل.
ايٓاض ٚعصابٗا ايٛاضز ٗ ٖصٙ اٯ١ٜ ) َٔ : ايطُع ٚايػبط١ بايٓذا٠  اـاَؼ
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 أٚ ٜعصبِٗ( ، ٚايؿٛظ باؾ١ٓ نُا ٗ ٖصٙ اٯ١ٜ ) أٚ ٜتٛب عًِٝٗ (. 
ايػه١ٓٝ ٗ ْؿؼ ايتا٥ب يٛضاثت٘ اٱغ٬ّ ٚؾطا٥ه٘ ٭٫ٚزٙ بعح  ايػازؽ:
 ٚأسؿازٙ .

: غعاز٠ ا٭بٓا٤ بتٛبي١ أبيِٝٗ ٚأَٗيِ ، ؾبعيس إٔ نيإ سادبيّا زٕٚ        ايػابع 
 ْؿعِٗ أقبض غببّا ٗ غ٬َتِٗ ٗ ايٓؿأتٌ .

ؾُع ايتٛب١ ٜٓتكٌ اٱْػإ إٍ عامل آخط َٔ ايبٗذ١  ٚايطنا، ٚتبسٚ اؿٝا٠ 
١ًْٝ ب١ٝٗ، ٜٚعٍٚ داثّٛ اـيٛف عئ ْؿػي٘ َئ إػيتكبٌ ايكطٜيب       ٗ عٝٓٝ٘ 

ٚايبعٝييس، ٭ٕ ايتٛبيي١ غيي٬ح ٚٚاقٝيي١ َيئ اٱبييت٤٬ ٗ ايييسْٝا ٚأٖييٛاٍ اٯخييط٠،  
، ٚاييت ٚضزت (1) صكَالَ خٌَْفٌ ػََِْْيِْْ ًَالَ ىُْْ َّذْضٌََُٕٜٗٚكبض َٔ أٌٖ قٛي٘ تعاٍط

ٌٓ ٗ ايسْٝا ٚاٯخط٠، ٚنيٌ  ٗ ايكطإٓ ث٬خ عؿط٠ َط٠، ٚتؿٌُ أسٛاٍ إ٪َ
آ١ٜ َٓٗا تؿع َٓٗا َكازٜل َتذسز٠ يًػعاز٠ ٚايػبط١ َٔ غري إٔ تتعاضض َع 
إغتكطاض اـٛف َٔ اهلل ٗ ْؿيؼ ايتا٥يب، ؾٗيصا اـيٛف ضٓي١، ٚؾٝي٘ عؿيل        
يٛادب ايٛدٛز، ٚؾٛم يًكا٥٘، ٚيٝؼ َٔ ؾعع ٗ ٖصا اـٛف ٚيهٓي٘ ٜبعيح   

٤ ايٛظا٥ـ ايعباز١ٜ ٚاٱَتجاٍ ٕا أَط ع٢ً ايطنا بؿهٌ اهلل، ٚاؿطم ع٢ً أزا
 ب٘ اهلل عع ٚدٌ.

ٚأزا٤ نٌ ؾطز َٔ أؾطاز ايؿطا٥ض غبب يًػعاز٠، ٚدًب يٮَئ ٚطيطز    
يًػؿ١ً ٚاؾٗاي١، ٖٚٛ َٔ ضؾشات قٛي٘ تعاٍ)أٚ ٜتٛب عًِٝٗ( ٚؾياٖس بيإٔ   
ايتٛب١ َطًٛب١ بصاتٗا ٚيػريٖا، ؾهُا أْٗا ْعُي١ ععُٝي١ ٚسادي١ يًٓياؽ، ؾأْٗيا      

زا٤ ايؿيطا٥ض ٚٚاقٝي١ َئ إعاقيٞ، يتهيٕٛ ايػيعاز٠ إرتؾيش١ َئ         َكس١َ ٭
ايتٛب١ َتذسز٠ ٚتٛيٝس١ٜ، ٚتهٕٛ اؿٝا٠ ايسْٝا بػيتإ بٗذي١ ٚغبطي١ يًُي٪َٔ،     
ٜٓتكٌ ٗ ضٚناتٗا َٚا ؾٝٗا َٔ ايتهايٝـ بػعاز٠ ضدا٤ اـًٛز ٗ ايٓعِٝ ثٛابّا 

    ٚ ًََٓأب  ٗ ايتٓعٜيٌط َٔ عٓس اهلل عع ٚدٌ ع٢ً إختٝياض ايتٛبي١ ٚايتٛؾٝيل إيٝٗيا ، 

 . (2)صرٌَْكِْوِِ إِالَّ ثِبَُِّوِ ػََِْْوِ رًٌَََِّْذُ ًَإَُِْْوِ ؤُِْٗتُ
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 ’’قاُّ٘"اىت٘بت شنز

أَط اهلل عع ٚدٌ ا٥٬ٕه١ إٔ ٜػذسٚا ٯزّ عًٝ٘ ايػ٬ّ بعيس إٔ ْؿيذ ؾٝي٘    
َٔ ضٚس٘، ٚعًُٓ٘ ا٭مسا٤، ٚقاّ آزّ بتعًِٝ ا٥٬ٕه١ بٗيا، ٚؾٝي٘ ؾياٖس عًي٢     

آزّ بييٌ اـ٥٬ييل، ٚزعيي٠ٛ يًٓيياؽ يتعاٖييس ٖييصٙ إٓعييي١ بييايعًِ     ععييِٝ َٓعييي١
ٚايتك٣ٛ، ٚهتُعإ َعاْٞ ايؿهط هلل عع ٚدٌ ع٢ً ايٓعِ اييت تؿهٌ بٗا يصا 
ؾإٕ ايسْٝا)زاض ايؿهط( ٚايجٓا٤ ع٢ً اهلل عع ٚديٌ يًُتكيٌ ٚاي٬َتٓياٖٞ َئ     

 ايٓعِ ايعا١َ ٚاـاق١، ؾهٌ إْػإ ٜتًك٢ ايٓعِ ع٢ً ٚدٛٙ:
 يٓعِ اـاق١ إٓاغب١ ؿاي٘ ٚؾأْ٘.ا ا٭ٍٚ:
 َا ٜتػؿاٙ َٔ ايٓعِ ايعا١َ اييت تأتٞ يًذُاع١ ٚايبًس٠ ٚا٭١َ. ايجاْٞ:
ايتٛاؾل ٚايتٓاغب ٚاٱيتكا٤ بٌ اييٓعِ ايعاَي١ ٚاـاقي١ َيا ٜٓؿيع       ايجايح:

 ايؿطز ٚاؾُاع١.
َٚٔ أععِ ايٓعِ ْع١ُ اهلسا١ٜ، ٚبٝٓٗا ٚبٌ ْع١ُ ايتٛب١ عُّٛ ٚخكٛم 

ؾهٌ تٛب١ ٖسا١ٜ ٚيٝؼ ايعهؼ ، بًشاظ إٔ اهلسا١ٜ أَيط َتذيسز بعيس     َطًل،
ايتٛب١، َٚٓ٘ تعاٖس ايتٛب١ ٚغٓٓٗا ٚيٝؼ َئ سكيط ٭ؾيطاز اهلساٜي١ ٖٚيٛ َئ       

، ٖٚيصٙ ا٭ؾيطاز عًي٢    (1)صًَإِْٕ رَؼُذ ًا ِٗؼَْٔخَ اَُِّأوِ الَ رُذْظُأٌىَب  عَُٛات قٛي٘ تعاٍط

 أقػاّ:
يًُػًِ َجٌ ايتٛب١ ٚاٱّإ، ٚاٱقطاض َا ٜهٕٛ َػتسّّا َٚكاسبّا  ا٭ٍٚ:

 بايٓب٠ٛ ٚايّٝٛ اٯخط.
ا٭ؾطاز إتؿاب١ٗ إتذسز٠ يًٗسا١ٜ، َجٌ أزا٤ ايك٠٬ اي١َٝٛٝ، ؾؿٞ  ايجاْٞ:

نٌ ّٜٛ ٜكـ إػًِ بٌ ٜسٟ اهلل ٔؼ َطات بأؾعاٍ عباز١ٜ تٛقٝؿ١ٝ، َٚٓٗا 
ٗط ضَهإ، َا ٜأتٞ نٌ غ١ٓ ع٢ً مٛ َتعسز َٚتٛايٞ نُا ٗ ٚدٛب قٝاّ ؾ

 أٚ َط٠ ٚاسس٠ ٗ ايػ١ٓ نُا ٗ أزا٤ َٓاغو اؿر.
إتذسز َٔ َكازٜل اهلسا١ٜ، ٚايصٟ ٜأتٞ َيع اؾسٜيسٜٔ ايٓٗياض     ايجايح:

ٚايًٌٝ، ؾايسْٝا َعضع١ يٰخط٠، ٚٚعا٤ َباضى يًٗسا١ٜ، َٚٓاغب١ يًؿهط هلل عع 
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 ٚدٌ، َٚٔ أب٢ٗ َكازٜل ايؿهط هلل عع ٚدٌ ايتٛب١ ايٓكٛح ٚؾٝٗا :
 : ايتٛب١ ضؾع١ ٚخري قض . ٍٚا٭ 
 : إْٗا إقطاض بايٓعِ اٱهل١ٝ . ايجاْٞ 
 : ؾٝٗا إعطاض عٔ ايؿٝطإ . ايجايح 
 : تبعح ايتٛب١ ايٓؿط٠ َٔ أغباب ايكسٚز ٚاؾشٛز . ايطابع 
ؾ٬ غطاب١ إٔ تتٛاٍ ايٓعِ ع٢ً ايتا٥ب ، ٚتٓؿتض أَاَ٘ أبٛاب ايػعازات،  

يتهٕٛ نٌ ْع١ُ زع٠ٛ إٍ ايؿهط هلل، بًشاظ إٔ ايتٛب١ ططٜل إٍ ايرب ٚاٱضتكا٤ 
ٗ َطاتيييب إعطؾييي١ اٱهلٝييي١، ؾُيييع ايتٛبييي١ ٜيييسضى اٱْػيييإ ايٓعُييي١ ٚدٗتٗيييا  

 َٚٛنٛعٗا، ٚيعّٚ تعاٖسٖا بايؿهط.
ٗ ا٭ضض إٔ اؿٝا٠ اٱْػا١ْٝ إبتسأت بايتٛب١ ٚاٱْاب١  َٚٔ أغطاض اـ٬ؾ١

 إٍ اهلل َٔ أبٟٛ ايٓاؽ ْٝعّا، ٚيٝؼ َٔ ؾرت٠ تصنط بٌ نٌ َٔ:
 ٖبٛط آزّ ٚسٛا٤ إٍ ا٭ضض. ا٭ٍٚ:
 تٛب١ آزّ ٚسٛا٤. ايجاْٞ:
تٛب١ اهلل عع ٚدٌ عًُٝٗا، ٖٚٛ َٔ ايًطـ اٱهلٞ بايٓاؽ ْٝعّا  ايجايح:

ٜتبع٘ بٓٛ آزّ ضدا٫ّ ْٚػا٤ٳ ، ٚإش دا٤ت ٖصٙ اٯ١ٜ بايتٛب١ ٚعؿٛ اهلل عع ٚدٌ 
عٔ ايهؿاض ايصٜٔ ٜسخًٕٛ اٱغ٬ّ ؾإٕ آٜات أخط٣ شنطت تٛب١ اهلل عٔ ايٓيب 

َُوَأذْ رَأبةَ اَُِّأوُ    تعياٍط ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ َٚٔ َع٘ َٔ إ٪ٌَٓ قياٍ  قُس 

َ اُنَّجِِِّ ًَأُُْيَبجِشَِّٖ ًَاألَٗظَبسِ اَُّزَِّٖ ارَّجَؼٌُهُ كِِ عَبػَخِ اُْؼُغْشَحِ ، ٖٚصٙ (1) صػََِ

 اٯ١ٜ ايهط١ّ زع٠ٛ يًؿهط هلل عع ٚدٌ َٔ ٚدٛٙ:
 ؾهط إػًٌُ هلل هلسا١ٜ ايهؿاض إٍ ايكطاط إػتكِٝ. ا٭ٍٚ:
عسِٖٚ ٜكبض دع٤ َِٓٗ، ٚايصٟ نإ واضبِٗ نُا  ٜط٣ إػًُٕٛ ايجاْٞ:

ٗ بسض ٚأسس، ٚواقطِٖ نُا ٗ َعطن١ اـٓسم ضؾٝكّا هلِ ٗ ايػ٬ح، ٚتًو 
ْع١ُ عع١ُٝ مل ًٜٓٗا أٌٖ ١ًَ َٔ قبٌ، ٖٚٞ ؾاٖس ع٢ً تؿهٌٝ اييٓيب قُيس   
قيي٢ً اهلل عًٝيي٘ ٚآييي٘ ٚغييًِ عًيي٢ ا٭ْبٝييا٤ ايػييابكٌ، َٚيئ عَُٛييات قٛييي٘     
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 .(1) صخَْْشَ ؤَُّٓخٍ ؤُخْشِجَذْ ُِِنَّبطِ ًُنْزُْْتعاٍط

فيي٤ٞ ٖييصٙ اٯٜيي١ بإْييصاض ايهؿيياض بعييصابِٗ يجبيياتِٗ عًيي٢ ايهؿييط     ايجايييح:
ٚاؾشٛز، إش ٜؿهط إػًُٕٛ اهلل عع ٚدٌ ع٢ً تؿهً٘ بيايتدٜٛـ ٚايٛعٝيس   

 يًهؿاض.
بٝإ اٯ١ٜ ي٬ًُظ١َ بٌ ايهؿط ٚايعًِ يكٛي٘ تعاٍ)أٚ ٜعصبِٗ ؾِٗ  ايطابع:

( ٚؾٝ٘ ٚاق١ٝ يًُػًٌُ َئ ايؿيو ٚايطٜيب اييصٟ ٜيجريٙ أٖيٌ ايهي٬ي١        ظإٕٛ
 ٚايؿاغكٌ.
ف٤ٞ ٖصٙ اٯ١ٜ بًػ١ اـطاب يًيٓيب قُيس قي٢ً اهلل عًٝي٘ ٚآيي٘       اـاَؼ:

ٚغًِ ٚؾٝ٘ إنطاّ ٚتؿطٜـ ي٘ ٚيًُػًٌُ، ٚؾاٖس ع٢ً قسم ْبٛت٘، ٚؽؿٝـ 
 :عٔ إػًٌُ ٗ َٛاد١ٗ أعسا٥ِٗ، ٚبؿاض٠ نعـ عسِٖٚ َٔ ٚدٛٙ

 ؽًٞ أؾطازٙ عٔ ايهؿط، ًَِٚٝٗ يٲغ٬ّ. ا٭ٍٚ:
 ْعٍٚ ايعصاب اٱهلٞ عًِٝٗ ايعادٌ َٓ٘ ٚاٯدٌ. ايجاْٞ:
َُِْوْقَأغَ طَشَكًأب   قطع اهلل ططؾّا َٔ ايهؿاض نُا ديا٤ ٗ اٯٜي١ ايػيابك١ ط    ايجايح:

، ٚخعٟ ٚشٍ ايصٜٔ ٜكطٕٚ ع٢ً ايبكا٤ عًي٢ ايهؿيط   (2) صِْٖٓ اَُّزَِّٖ ًَلَشًُا

ٚاؾشٛز، ٚنٌ ٚد٘ َٚٛنٛع َٔ إٛانٝع أع٬ٙ َٓاغب١ نط١ّ يًؿهط هلل عع 
 ٚدٌ، ٚوتٌُ ايؿهط ٗ إكاّ ٚدّٖٛا:

 ؾهط ايتا٥ب ْؿػ٘. ا٭ٍٚ:
 ؾهط ايصٜٔ ِٖ غبب ٗ تٛبت٘. ايجاْٞ:
 ؾهط إػًٌُ ايصٜٔ ٜطز عًِٝٗ ايتا٥ب، ٜٚسخٌ ٗ ْاعتِٗ. ايجايح:
أدٝاهلِ إتعاقب١ عًي٢ ايتٛبي١ ايؿدكي١ٝ    ؾهط عُّٛ إػًٌُ ٗ   ايطابع:

 ٚايٓٛع١ٝ َطًكّا.
 ٚايكشٝض ٖٛ ا٭خري، َٚٔ َٓاؾع تٛب١ ايتا٥ب أَٛض : 
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 : إْٗا ْع١ُ ع٢ً عُّٛ إػًٌُ . ا٭ٍٚ
: ؾٝٗا ؾٗاز٠ ع١ًُٝ ع٢ً قسم ْب٠ٛ قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ  ايجاْٞ

. 
 : ايتػًِٝ بٓعٍٚ ايكطإٓ َٔ عٓس اهلل . ايجايح

: ايتٛبي١ إتشيس٠ ٚإتعيسز٠ بٓيا٤ َتذيسز ٗ قيطح اٱّيإ إٍ ٜيّٛ          يطابعا
 ايكٝا١َ.
ؾُٔ تاب ٚآَٔ أٜاّ اٱغ٬ّ ا٭ٍٚ بكت َٓاؾع تٛبت٘ َتذيسز٠ إٍ َٜٛٓيا    

ٖصا ٖٚٞ َػتُط٠ إٍ ّٜٛ ايكٝا١َ ٚتتذ٢ً ٗ تجبٝت إّإ غريٙ، ٚٚضاث١ أبٓا٥٘ 
أق٬ّ تتؿطع عٓ٘ أغكإ ظاٖٝي١،   ٚأسؿازٙ اٱّإ ٚتعاٖسِٖ ي٘، يتهٕٛ تٛبت٘

 .(1) صرُؤْرِِ ؤًَُُِيَب ًََُّ دِنيٍٚمثاض َباضن١ ط

ٌٖٚ ٜأتٞ يًتا٥ب ثٛاب َئ ؾيهط اٯخيطٜٔ عًي٢ تٛبتي٘، اؾيٛاب ْعيِ،        
ٚتًو آ١ٜ ٗ ايؿهٌ اٱهلٞ، ٚغط َٔ أغطاض ِا٤ ثٛاب اؿػ١ٓ عاَي١ ٚايتٛبي١   

 خاق١.

 ’’قاُّ٘"اىذّيا دار اىت٘بت

ايسْٝا آ١ٜ ٜتذ٢ً ؾٝٗا بسٜع خًل اهلل، ٚععِٝ قسضت٘، َٚٔ يكس دعٌ اؿٝا٠ 
خكا٥ل ايسْٝا عسّ بكا٥ٗا ع٢ً ساٍ ٚاسس٠ ثابت١، بٌ ػس ايتهياز ٚايتبيأٜ   
ؾُٝا ًٜكاٙ اٱْػإ ؾٝٗا، إ٫ إٔ ٖيصا ٫ ٜعيين عيسّ ٚديٛز قيٛاٌْ ثابتي١ ؾٝٗيا،        
 ٚنٛاب  ٚقٛاعس ن١ًٝ ؼهُٗا بٌ ٖٞ ْعاّ زقٝل ٜسٍ عًي٢ ٚديٛز ايكياْع،   

عَجِّخْ اعْأَْ سَثِّأيَ   ٚيعّٚ عبازت٘ ، يٝهٕٛ ٖصا ايٓعاّ غببّا َٚاز٠ يًتٛب١ قاٍ تعاٍط

 .(2) صًَاَُّزُِ هَذَّسَ كَيَذٍَ *اَُّزُِ خََِنَ كَغٌٍََّ  *األَػََِْ 

ٚيٝؼ َٔ سكط يكٛاٌْ اؿٝا٠ ايسْٝا ٚايييت تتكيـ بايتيساخٌ ٚايرتابي       
اهلل عع ٚدٌ بابّا يتٗصٜب ايٓؿٛؽ،  ٚايت٬ظّ، َٚٓٗا قإْٛ ايتٛب١ ايصٟ دعً٘

                                                 

 .25غٛض٠ إبطاِٖٝ (1)
 .3-1غٛض٠ ا٭ع٢ً(2)
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ٚإق٬ح اجملتُعات، ٚيٝؼ َٔ مثٔ ٜسؾع٘ اٱْػإ يٌٓٝ ايتٛب١، أٚ َس٠ َٚٛاْع 
ؼٍٛ بٝٓي٘ ٚبٝٓٗيا، أٚ ؾيطٚط ٚقٝيٛز تيأخط أٚ تعًيل أٚاْٗيا، ٖٚيٛ أَيط هعيٌ           
اٱْػييإ ٜييسضى خكٛقييٝات ايكيي١ً بٝٓيي٘ ٚبييٌ اهلل، ُٚييتٮ ْؿػيي٘ بايػييعاز٠    

 ١ً، ٚوطم ع٢ً اٱْتؿاع َٓٗا ٚعسّ ايتؿطٜ  بٗا.ٚايبٗذ١ يٓع١ُ ٖصٙ ايك
ٚتأتٞ تٛب١ ايػري يتصنطٙ بٗصٙ ايك١ً، ٚػصب٘ إٍ َٓاظهلا، ٚتبعح ايطغب١ ٗ 
ْؿػ٘ ع٢ً ٚيٛز َػايو ايتٛب١ ، ٚتًو آ١ٜ ٗ ؾًػؿ١ ايتٛب١، ٖٚٞ َٔ أغيطاض  
تكييسِٜ ايتٛبيي١ عًيي٢ ايعييصاب ٗ ٖييصٙ اٯٜيي١ بكٛييي٘ تعيياٍ)أٚ ٜتييٛب عًييِٝٗ أٚ   

 ِٗ( .ٜعصب
ٖٚصا ايتكسِٜ ٫ ًٜػٞ َػأي١ اٱتعاظ َٔ عصاب ايهؿاض، ٜٚهٕٛ باعجّا ع٢ً 
ايتٛب١ ٚايؿعع َٔ ايهؿط ٚعكاب٘ ، ٫ٚ ٜهيٕٛ َطًكيّا ٗ َؿَٗٛي٘ ؾٝٓتؿيع عُيّٛ      
ايٓاؽ َٔ تٛب١ ايهاؾط ٚع٢ً مٛ ايهًيٞ إؿيهو اييصٟ ٜهيٕٛ عًي٢ َطاتيب       

ايعصاب ا٭يِٝ، يٝهٕٛ َتؿاٚت١، ٜٚتععٕٛ ٖا ٜٓعٍ بايصٟ ٜكط ع٢ً ايهؿط َٔ 
ٖصا اٱتعاظ َكس١َ يًتٛبي١، ٚزعي٠ٛ مساٜٚي١ ؽاطيب ايعكيٍٛ ٚتطؾيسٖا ميٛ        

كَزًَِّشْ ثِبُْوُشْإِٓ اٱْاب١ ٚاٱغتػؿاض، ػًت ٗ ٖصٙ اٯ١ٜ ٚآٜات نجري٠ قاٍ تعاٍط

، ؾ٬ غطاب١ إٔ ٜسخٌ ايٓاؽ اٱغ٬ّ أؾٛادّا بعس إعاضى (1)صَْٖٓ َّخَبفُ ًَػِْذِ

 إػًُٕٛ ا٭ٚا٥ٌ ٚتٛايٞ ْعٍٚ آٜات ايٛعٝس. اييت خانٗا
َٚٔ اٯٜات ٗ خًل اٱْػإ سب٘ يًتٛب١، ٚعسّ ْؿطتي٘ َٓٗيا، ييصا ديا٤ت     
ٖيصٙ اٯٜي١ بايتيصنري بٗييا، ٖٚيٞ زعي٠ٛ يًُػيًٌُ ؿييح ايهؿياض عًي٢ ايتٛبيي١،         
ٚتطغٝبِٗ بٗا، ٚتٛنٝس سكٝك١ ٖٚٞ عؿٛ اهلل عُٔ ٜتيٛب تٛبي١ ْكيٛسّا، ؾكيس     

ٍٛ تٛبتي٘ يكيبض أؾعايي٘ ٚإقيطاضٙ عًي٢ قاضبي١ اٱغي٬ّ،        ىؿ٢ ايهاؾط عسّ قب
ٚإنطاضٙ بإػيًٌُ ٚنٝيسٙ هليِ ؾذيا٤ت ٖيصٙ اٯٜي١ بياٱط٬م ٗ قبيٍٛ تٛبي١          

 ايهؿاض ايصٜٔ واضبٕٛ اٱغ٬ّ، ٚؾٝٗا ٚدٛٙ :
 : اٯ١ٜ تطغٝب يًٓاؽ بايتٛب١ فتُعٌ َٚتؿطقٌ . ا٭ٍٚ
 : إْٗا ٚغ١ًٝ ؾصبِٗ ٕٓاظٍ اٱّإ. ايجاْٞ

                                                 

 .45غٛض٠ م (1)
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: إَت٤٬ ْؿٛؽ ايتا٥بٌ بايػه١ٓٝ ٚايطنا عٔ اهلل عٓس ايتٛب١، يتهٕٛ  جايحاي
ٖصٙ ايػه١ٓٝ َكس١َ ٭زا٤ ايٛظا٥ـ ايعباز١ٜ بؿٛم، ٚايتٛد٘ إٍ غٛح إعاضى 
زؾاعّا عٔ اٱغ٬ّ، ؾتذس اٱْػإ ْؿػ٘ ٚٗ شات إٛنٛع خيطز ٗ قيؿٛف   

َيساؾعّا عئ اٱغي٬ّ ،     ايهؿاض يكتاٍ إػًٌُ، ٚىطز ٗ ايّٝٛ ايتايٞ َػًُّا
ٚؾٝ٘ عصاب ٕٔ بكٞ ع٢ً ايهؿط أٟ إٔ قٛي٘ تعاٍ)أٚ ٜتٛب عًٝ٘ أٚ ٜعيصبِٗ(  
ٜتهُٔ عصاب ايهؿاض بتٛب١ بعهِٗ،  ٖٚٛ َٔ أغطاض تكيسِٜ ايتٛبي١ ٗ اٯٜي١    
ايهط١ّ ٚتكسٜط اٯ١ٜ : ؾٝتٛب اهلل ع٢ً َٔ أغيًِ َيِٓٗ (، يٝهيٕٛ ٗ تيٛبتِٗ     

از ٚايبكييا٤ عًيي٢ ايهؿييط ٚاؾشييٛز، ٖٚييٛ َيئ ٚقبٛهلييا عييصاب ٕيئ إختيياض ايعٓيي
، ؾشإا ٜتٛب ايهاؾط ٜهٕٛ َٔ (1) صًََٓب َّؼَُِْْ جُنٌُدَ سَثِّيَ إِالَّ ىٌَُعَُٛات قٛي٘ تعاٍط

دٓٛز اهلل ٚقبٍٛ تٛبت٘ ؾٛن١ ٗ عٕٝٛ ايهؿياض ٚغيِٗ َٛدي٘ إٍ قيسٚضِٖ،     
 ٚغبب يبعح ايؿعع ٚاـٛف ٗ ْؿٛغِٗ.

، اؾٛاب ٫، (2)صهَبرٌُِِىُْْ ُّؼَزِّثْيُْْ اَُِّوُ ثِإَّْذٌُِّْْطٌٖٚ ٖٛ َٔ عَُٛات قٛي٘ تعاٍ

٭ٕ ايتٛب١ خري قض َٚاز٠ ؾعٌ اؿٝا٠ ايسْٝا شات بٗذي١ ٚبٗيا٤، إش تتػؿي٢    
َٓاؾع ؾتض باب ايتٛبي١ ايٓياؽ ْٝعيّا، َئ تياب َٚئ ٖيٛ ٗ َعيطض ايتٛبي١          

الَ تعاٍط ٚاٱْاب١، ٖٚٞ سطب ع٢ً ايٝأؽ ٚايكٓٛط ٚبطظر زٕٚ ايٖٛٔ ، قاٍ

 .(3)صَّْْئَظُ ِْٖٓ سًَْحِ اَُِّوِ إِالَّ اُْوٌَُّْ اٌَُبكِشًَُٕ

ٚتسٍ اٯ١ٜ أع٬ٙ ع٢ً ايتٓاٗ ٚايتهاز بٌ ايتٛب١ ٚايٝأؽ، ٖٚٛ آ١ٜ ٗ بسٜع 
خًل اٱْػإ، ٚأغطاض إؽاشٙ خًٝؿ١ ٗ ا٭ضض، َٚٓاغب١ يؿهط اهلل عع ٚدٌ 

ايعبياز إٍ َٓياظٍ ايطاعي١،     ع٢ً ٖصٙ ايٓع١ُ اييت ٖٞ َئ يطيـ اهلل بتكطٜيب   
ٚدعييٌ ايهؿيياض عييادعٜٔ عيئ اٱضتكييا٤ َٚٓاؾػيي١ إػييًٌُ ٗ َٝييازٜٔ اؾٗيياز  

 ٚايعٌُ.

                                                 

 .32غٛض٠ إسثط (1)
 .14غٛض٠ ايتٛب١(2)
 .87غٛض٠ ٜٛغـ (3)
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ٚدا٤ت ْب٠ٛ قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغيًِ يتجبٝيت قيإْٛ ) اييسْٝا زاض     
ايتٛب١(  َع تطغٝب ايٓاؽ بايتٛب١، ٜٚتذ٢ً ٖصا ايرتغٝب َٓطٛقّا َٚؿَّٗٛا ٗ 

ايٛعس ايهطِٜ بتٛب١ اهلل ع٢ً َٔ أغًِ َئ ايهؿياض اييصٜٔ    ٖصٙ اٯ١ٜ ايهط١ّ ب
 ساضبٛا اٱغ٬ّ، ٚعصاب َٔ أقط َِٓٗ ع٢ً ايهؿط ٚايه٬ي١.

إٕ بكا٤ باب ايتٛبي١ َؿتٛسيّا يٲْػيإ ستي٢ غياع١ َؿاضقي١ اييطٚح اؾػيس         
ؾاٖس ع٢ً إٔ اٱبت٤٬ ٗ ايسْٝا مل ٜهٔ َتهاؾ٧ ا٭ططاف ؾًٝؼ اـري ٚايؿط 

ٔ اٱْػإ، ؾاـري أقطب إيٝ٘، ْٚؿػي٘ ُٝيٌ إيٝي٘، ٚايؿيط     ع٢ً َػاؾ١ ٚاسس٠ َ
بعٝس عٓ٘، ْٚؿػ٘ تٓؿط َٓ٘، ٜٚسٍ ع٢ً ٖصا ايكإْٛ تؿهٌ اهلل بايتٛب١ ع٢ً مٛ 
اٱط٬م ٗ إٛنٛع ٚاؿهِ ٚا٭ؾدام ٚاؾُاعات، ٫ٚ تػتطٝع اـ٥٬ل 
 ٚإٕ إدتُعت سذب ايتٛب١ عٔ اٱْػإ أٚ تأخري ٚيٛد٘ أبٛابٗا، ٚايٌٓٗ َٔ

 إؾاناتٗا.
َٚٔ اٯٜات ؾٝٗا أْٗا مل تطتؿع أٚ تبتعس عُٔ ٜكط ع٢ً ايهؿط ٜٚٓاي٘ ايب٤٬ 
ٚايعصاب ايسْٟٝٛ، بٌ ٜهٕٛ ٖصا ايب٤٬ ٚا٭ش٣ تصنريّا بايتٛب١، ٚسجّا عًٝٗا، 

 ٚتٛنٝسّا ـػاض٠ َٔ ٜٓتؿع َٓٗا، ٜٚطنب داز٠ اهلس٣.

 ػيٌ املْاطبت
ٚضزت َاز٠ )تاب( ٗ ايكطإٓ بكٝػ١ إانٞ ٚإهياضع ٚا٭َيط، ٚإؿيطز     

ٚإج٢ٓ ٚاؾُع، ٚيػ١ اـطاب ٚايػا٥ب ٚإتهًِ، ٚتتكـ نٌ آ١ٜ َئ آٜيات   
 ايتٛب١ بأَٛض: 

 ا٭ٍٚ : إْٗا َسضغ١ ٗ ايك٬ح ٚأغباب اهلسا١ٜ.
 ايجاْٞ : ؾٝٗا سذ١ ع٢ً ايٓاؽ ْٝعّا .

 ٛب١ .ايجايح : إْٗا باعح ع٢ً ايت 
ايطابع : تٛنٝس قسم ْب٠ٛ قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٚأْ٘ دا٤ ٱْكاش  

 ايبؿط١ٜ َٔ بطاثٔ ايهؿط .
اـاَؼ : إْٗيا َكسَي١ يتػُيط ايٓياؽ ايػيعاز٠ ا٬ٕظَي١ يٲّيإ ٗ اييسْٝا،         

 ٜٚؿٛظٚا بايٓعِٝ ايسا٥ِ ٗ اٯخط٠.
ضض ٖٚٛ َٚٔ اٯٜات إٔ َٛنٛع ايتٛب١ قاسب أٍٚ إْػإ ْعٍ إٍ ا٭ 
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 آزّ عًٝ٘ ايػ٬ّ، ٚقس إغتكبٌ اهلبٛط َٔ اؾ١ٓ بايتٛب١ ٖا ٜسٍ ع٢ً أَٛض:
 قاضب١ ايٝأؽ ٚايكٓٛط بايتٛب١. ا٭ٍٚ:
 ساد١ اٱْػإ إٍ ايتٛب١. ايجاْٞ:
 ايتٛب١ ض١ٓ َٔ عٓس اهلل. ايجايح:
 تؿتض ايتٛب١ أبٛاب ايعٌُ أَاّ اٱْػإ. ايطابع:

ٚ    اـياَؼ:  اٱقي٬ح، َٚٓاغيب١ يتبيسٌٜ ايػي٦ٝات     ايتٛبي١ ٚغي١ًٝ يًكي٬ح 
إِالَّ َْٖٓ رَبةَ ًَآََٖٓ ًَػَََِٔ ػََٔالً طَأبُِذًب كَإًَُُْئِأيَ ُّجَأذٍُِّ اَُِّأوُ عَأِّْئَبرِيِْْ      سػٓات قاٍ تعاٍط

 .(1) صدَغَنَبدٍ

تبعح ايتٛب١ ع٢ً نؿـ اؿكا٥ل، ٚقاضب١ ايتشطٜـ، ُٚٓع َٔ  ايػازؽ:
إِالَّ إغتُطاض نتُإ ايبؿاضات بايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ قاٍ تعاٍط

، ٚايبٝإ ايصٟ ٜيأتٞ بعيس ايتٛبي١    (2) صاَُّزَِّٖ رَبثٌُا ًَؤَطَِْذٌُا ًَثََّْنٌُا كَإًَُُْئِيَ ؤَرٌُةُ ػََِْْيِْْ

ُّذَشِّكُإٌَٔ اٌَُِِْأَْ   ١ٜٛ، ٚدٗاز نس ايؿاغكٌ ٚايعإٌ اييصٜٔط قٗط يًٓؿؼ ايؿٗ

، ٚزع٠ٛ يًٓاؽ ْٝعّا يعسّ اٱقػا٤ هلِ، يتتذًي٢ َٓياؾع   (3)صػَْٖ ٌََٓاػِؼِوِ

عع١ُٝ يًتٛب١ ٫ ٜٓشكط َٛنٛعٗا بايتا٥ب ٚسسٙ بٌ تؿٌُ غريٙ َٔ ايٓاؽ، 
 ّا.ٖٚٛ َٔ عَُٛات اٱق٬ح ايصٟ ٜرتؾض عٔ ايتٛب١ إْطباقّا ٚقكس

ٚتسٍ آٜات ايكطإٓ ع٢ً سكٝكي١ ٖٚيٞ إٔ ايتٛبي١ َسضغي١ ايكي٬ح، ٚشات      
ايتٛب١ ق٬ح ، ٚتعٗط َعٗا َؿاِٖٝ ايك٬ح ع٢ً ايًػإ ٚاؾٛاضح ، ٚقس ٚضز 

كَزٌُثٌُا إَُِأَ ثَأبسِئٌُِْْ   ٗ بين إغطا٥ٌٝ سها١ٜ عٔ َٛغ٢ عًٝ٘ ايػ٬ّ قٛي٘ تعاٍط

 ْؿػِٗ َٚايٛا يعباز٠ ايعذٌ  .، عٓسَا ظًُٛا أ(4) صكَبهْزٌُُِا ؤَٗلُغٌَُْْ

                                                 

 .70غٛض٠ ايؿطقإ (1)
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ٚتبٌ اٯ١ٜ قٌ ايبشيح َٚٓٗيا قٛيي٘ تعياٍ)أٚ ٜتيٛب اهلل عًِٝٗ(ايطٓي١       
ٚايؿهٌ اٱهلٞ ع٢ً ايٓاؽ ناؾ١ ببعج١ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ، 
 ؾٝهؿٞ يًهاؾط إٔ ٜسخٌ اٱغ٬ّ ٜٚعٌُ ايكاؿات يٝتٛب اهلل عع ٚدٌ عًٝ٘.

ايتٛب١ ع٢ً ايٓاؽ يصا تؿهٌ ٚبعح اييٓيب قُيسّا    ٚتبٌ اٯٜات إضاز٠ اهلل
ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآيي٘ ٚغيًِ ٚدعًي٘ ٜكاتيٌ ٗ غيبًٝ٘، ٚأْيعٍ ا٥٬ٕهي١ يٓكيطت٘         
ٚأقشاب٘، ؾٝذُع ايهؿاض اؾٝٛف ايعع١ُٝ ٜٚعسؿٕٛ بٗا ع٢ً إس١ٜٓ إٓيٛض٠  
يٛأز اٱغ٬ّ، َٚٓع ايٛسٞ َٔ ايٓعٍٚ، ٚتتًكاِٖ ٖصٙ اٯ١ٜ بايٓسب إٍ ايتٛب١ 

ايتساضى، ٚت٪نس هليِ ٚديٛز إكتهيٞ هليا ٚؾكيس إياْع، ٚؼيصضِٖ ٗ شات        ٚ
ايٛقت َٔ ايعصاب ا٭يِٝ ايصٟ ٜرتؾض عٔ اٱقطاض ع٢ً ايهؿط ٚاؾشيٛز ،  
ٚديييا٤ت آٜيييات ايكيييطإٓ بايٛعيييس ايهيييطِٜ ٚايبؿييياض٠ يًتيييا٥بٌ َطًكيييّا قييياٍ      

 .(1) صَّزٌُةُ ػََِْْوِ كََْٖٔ رَبةَ ِْٖٓ ثَؼْذِ ظُِِْٔوِ ًَؤَطَِْخَ كَئَِّٕ اَُِّوَتعاٍط

َٚٔ اٯٜات إٔ ا٥٬ٕه١ ٜػتػؿطٕٚ يًصٜٔ تابٛا ٜٚتهطعٕٛ إٍ اهلل بايعؿٛ 
كَبؿْلِشْ َُِِّزَِّٖ رَبثٌُا ًَارَّجَؼٌُا عَجَِِْيَ ًَهِيِأْْ  عِٓٗ، ٚايكؿض عٔ غ٦ٝاتِٗ، ٚٗ ايتٓعٌٜط

إٍ كيياؿٌ ، ؾُيئ ٜتييٛب إٍ اهلل ٜؿييٛظ بييسعا٤ ا٥٬ٕهيي١ ٚاي (2)صػَأأزَاةَ اُْجَذِأأِْْ

ٚايػبط١، َٚس ٜس إػاعس٠ يي٘ ٗ أزا٤ ٚظا٥ؿي٘    داْب تًكٞ إ٪ٌَٓ ي٘ بايؿطح
ايعباز١ٜ، ٚييٝؼ َئ َؿيك١ ٗ ٖيصٙ إػياعس٠ بيٌ تيأتٞ بيايعطض، إش إٔ أزا٤         

 إػًٌُ يًعبازات ٚإٓاغو َسضغ١ ٗ تعًُٝٗا ٚتجبٝتٗا ٗ ا٭شٖإ.

 حبث مالٍي
ٚإػؿط٠ باهلل عع ٚدٌ، ٖٚٛ ٚسيسٙ ايكيازض   تبٌ ٖصٙ اٯ١ٜ إمكاض ايتٛب١ 

 ع٢ً ايعؿٛ عٔ ايصْٛب ٚايػ٦ٝات ، ٚؾٝ٘ تأزٜب ٚإضؾاز َٔ ٚدٛٙ:
 تأزٜب إػًٌُ، ٚؾٝ٘ َػا٥ٌ: ا٭ٍٚ:
 بعح إػًٌُ ع٢ً أزا٤ ايعبازات ٚإٓاغو. ا٭ٍٚ:
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 سح إػًٌُ ع٢ً طاع١ اهلل ٚضغٛي٘. ايجا١ْٝ:
ٛ    ايجايج١: ، َٚيا ديط٣ يًًُيٌ ايػيابك١ َئ ايػًيٛ       ٚقا١ٜ إػيًٌُ َئ ايػًي
 با٭ْبٝا٤.

ز٫ي١ اٯ١ٜ ع٢ً إضتكا٤ إػًٌُ ٗ َطاتب إعطؾ١ بيإزضانِٗ بيإٔ    ايطابع١:
اهلل عع ٚدٌ ٚسسٙ ٖٛ ايصٟ ٜػؿط ايصْٛب، ٖٚصا اٱزضاى َٚيا ٜرتؾيض عٓي٘    

ٚؾياٖس بيإٔ اهلل عيع    ، (1) صًُنْأزُْْ خَْْأشَ ؤَُّٓأخٍ ؤُخْشِجَأذْ ُِِنَّأبطِ     َٔ َكازٜل قٛي٘ تعاٍط

 ٚدٌ ّس إػًٌُ َا هعًِٗ ٜبًػٕٛ ٖصٙ إطتب١ ٜٚتعاٖسْٚٗا.
 تأزٜب أٌٖ ايهتاب، ٚؾٝ٘ َػا٥ٌ: ايجاْٞ:
 ظدط أٌٖ ايهتاب عٔ قاضب١ اٱغ٬ّ. ا٭ٍٚ:
 َٓع إغتُطاض ايتشطٜـ ٗ ايهتب ايػُا١ٜٚ ايػابك١. ايجا١ْٝ:
ٚزخييٍٛ اٱغيي٬ّ، قيياٍ   تطغٝييب أٖييٌ ايهتيياب بايتٛبيي١ ٚاٱْابيي١  ايجايجيي١:
 .(2)صإَِّٕ اُذَِّّٖ ػِنْذَ اَُِّوِ اإلِعْالَُّتعاٍط

ًَهَبَُذْ اَُْْيٌُدُ ايتٓبٝ٘ إٍ ٚدٛب ايتٓعٙ َٔ ايػًٛ با٭ْبٝا٤ ، قاٍ تعاٍط ايطابع١:

 .(3) صػُضَّْشٌ اثُْٖ اَُِّوِ ًَهَبَُذْ اُنَّظَبسٍَ أَُْغِْخُ اثُْٖ اَُِّوِ

 ب عٔ َٓع ايٓاؽ َٔ ايتٛب١ ٚاٱْاب١.ْٗٞ أٌٖ ايهتا اـاَػ١:
إْصاض ايؿاغكٌ ايصٜٔ وطنٕٛ ايهؿاض عًي٢ اٱغي٬ّ ٚقاضبي١     ايػازغ١:
 إػًٌُ.

 ٗ اٯ١ٜ تأزٜب ٚظدط يًهؿاض، ٚؾٝ٘ َػا٥ٌ: ايجايح:
 اٯ١ٜ ٚعس نطِٜ بايتٛب١ ٚايعؿٛ عُٔ ٜتٛب َٔ ايهؿاض. ا٭ٍٚ:
 تٛنٝس قبض ايهؿط ٚاؾشٛز. ايجا١ْٝ:
تسٍ اٯ١ٜ ٗ َؿَٗٛٗا ع٢ً ؼصٜط ايهؿاض َٔ اٱقطاض ع٢ً ايه٬ي١  :ايجايج١
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 ٚايعٓاز.
ايًطـ بايهؿاض بايسع٠ٛ إطًك١ إٍ اٱْتؿياع َئ ايؿهيٌ اٱهليٞ      ايطابع١:

 ٚٚيٛز باب ايتٛب١.
َٓيييع ايهؿييياض َييئ اؾيييساٍ بايباطيييٌ ٚإثييياض٠ ايؿيييبٗات قييياٍ     اـاَػييي١:

 .(1) صُُِْذْدِؼٌُا ثِوِ اُْذَنًََّجَبدٌَُُا ثِبُْجَبطَِِ تعاٍط

 تأزٜب ٚإضؾاز ايٓاؽ ْٝعّا، ٚؾٝ٘ َػا٥ٌ: ايطابع:
إزضاى ايٓاؽ يٓع١ُ ايتٛب١ ٚايتسبط ٗ َهاَٝٓٗا ايكسغي١ٝ، ٚييعّٚ    ا٭ٍٚ:

 .(2)صًَإِرَا هُشِاَ اُْوُشْإُٓ كَبعْزَِٔؼٌُا َُوُ ًَؤَٗظِزٌُااٱْكات ٚاٱْتؿاع َٓٗا قاٍ تعاٍط

 زع٠ٛ ايٓاؽ يًتٛب١، ٚعسّ اٱقػا٤ ٭ٌٖ ايؿو ٚايطٜب. ايجا١ْٝ:
 اٯ١ٜ ٚاق١ٝ َٚاْع يًٓاؽ َٔ ايتعسٟ ع٢ً اٱغ٬ّ ٚإػًٌُ. ايجايج١:
َٓع ايٓاؽ عٔ اٱَتجاٍ ٚايطاع١ ٭قطاب ايهؿط اييصٜٔ وياضبٕٛ    ايطابع١:

 ايٓيب قُسّا ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٚإػًٌُ.
٘، َٚعطؾ١ أسهاّ ايؿطٜع١ َٚا هب عًِٝٗ َٔ زع٠ٛ ايٓاؽ يًتؿك اـاَػ١:

 ايٛادبات ٚايرتٚى.
تهٕٛ ايتٛب١ ططٜكّا ٭زا٤ ايتهايٝـ ٚاييت تتكيّٛ بككيس ايكطبي١     ايػازغ١:

 .(3) صًََٓب ؤُِٓشًُا إِالَّ َُِْؼْجُذًُا اَُِّوَ ُٓخِِْظِنيَ َُوُ اُذَِّّٖٚايطاع١ هلل عع ٚدٌ ط

اد١ ي٘ َس٠ اؿٝيا٠ اييسْٝا، ٖٚيصٙ    َٚٔ اٯٜات ٗ خًل اٱْػإ ٬َظ١َ اؿ
اؿاد١ ض١ٓ ب٘، ٚغبٌٝ يؿٛظٙ بايٓعِٝ ايسا٥ِ ٗ اٯخط٠ ٭ْٗا َكس١َ َٚٓاغب١ 
يًذ٤ٛ إٍ اهلل عع ٚدٌ ٗ ايػطا٤ ٚايهطا٤، ٚإْعساّ اٱغتػٓا٤ عٔ ض١ٓ اهلل 
عع ٚدٌ، ؾٝشتاز ايؿطز ٚاؾُاع١ ٚا٭َي١ ضٓي١ اهلل، ٗ نيٌ َهيإ ٚظَيإ      

 َٚٛنٛع ٚسهِ.
دا٤ ْعٍٚ ايكطإٓ يكها٤ سادات ايسْٝا ٚاٯخط٠، ٚنٌ آ١ٜ َٓي٘ تتهئُ   ٚ
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َعاْٞ قها٤ اؿاد١، ّٚهٔ إٔ ٜؿطع باب دسٜس ٗ ايتؿػري ٖٛ )اٯ١ٜ ساد١( 
يٝهيياف إٍ ا٭بييٛاب ا٭خييط٣ اييييت ْييصنطٖا ٗ بييساٜات تؿػييري نييٌ آٜيي١ َيئ  

١ ايكطآ١ْٝ ايكطإٓ، ٖٚصا ايباب َٔ ؾطٚع إعذاظ اٯ١ٜ، ٖٚٛ إم٬يٞ أٟ إٔ اٯٜ
 َعذع٠ ٗ َٛنٛع اؿاد١ َٔ دٗات:

 تهُٔ اٯ١ٜ يٛدٛٙ عسٜس٠ َٔ اؿاد١ إٍ اهلل عع ٚدٌ. ا٭ٍٚ:
ف٧ اٯٜيي١ بأغييباب ٚنٝؿٝيي١ قهيا٤ ساديي١ اٱْػييإ عاَيي١، ٚإػييًِ  ايجياْٞ: 
 خاق١.

تٛنٝس ؾهٌ اهلل ٗ قها٤ سادات ايٓاؽ، ؾُٔ خكا٥ل اؿٝيا٠   ايجايح:
ايسْٝا أْٗا زاض قها٤ اؿٛا٥ر، ٚهعٌ ٖصا ايكها٤ ايسْٝا شات بٗذي١ ْٚهياض٠   

 َتذسز٠ .
، ؾاْي٘  (1)صخَِِْلَأخً كِأِ األَسْعِ  ٕٚا أْعِ اهلل عع ٚدٌ ع٢ً اٱْػإ ٚدعً٘ط

 ٗا.غبشاْ٘ غدط ي٘ وتاد٘ َٔ َػتًعَات اؿٝا٠ ايهط١ّ ؾٝ
َٚيئ َٓيياؾع اؿاديي١ إكيياسب١ يٲْػييإ تييصنريٖا بيياهلل عييع ٚدييٌ، قيياٍ     

، َٚئ َكيازٜل اييصنط٣ ٗ    (2) صًَارًُْشًُا إِرْ جَؼٌََُِْْ خَُِلَبءَ ِْٖٓ ثَؼْذِ هٌَِّْ ُٗأٌحٍ تعاٍط

إكاّ إبازض٠ إٍ ايتٛب١ ٚاٱْاب١ يٝسضى َعٗا اٱْػإ إٔ ايتٛب١ ططٜيل يكهيا٤   
 اب يٌٓٝ ايطغا٥ب ٚؼكٝل ا٭َاْٞ.اؿٛا٥ر ٚإُٗات، ٚب

ؾإٕ قًت إٕ ا٭َاْٞ نجري٠ َٚتبا١ٜٓ َٚٓٗا َا ٖٛ يٝؼ ؾطعّٝا، ٚاؾٛاب َع 
ايتٛب١ تهٕٛ ا٭َاْٞ ٚؾل ايؿيطٜع١، ٚتتديص ٚغي١ًٝ يًؿيٛظ بيا٭دط ٚايجيٛاب،       
ٚؾٝٗا ؾٛم إٍ َطنا٠ اهلل عع ٚديٌ، ٚغيعٞ ٗ َػيايو ايطاعي١ ٚايتكي٣ٛ،      

كسَيي١ يًييسعا٤، ٚايؿييعع إٍ غيي٪اٍ اهلل عييع ٚدييٌ  باٱنيياؾ١ إٍ إٔ ا٭َيياْٞ َ
 ٚايتهطع إيٝ٘ ضدا٤ اٱغتذاب١.

يكس أضاز اهلل عع ٚدٌ َٔ اؿاد١ َٓاغب١ ٱنتٓاظ ايعباز اؿػٓات، ٚٚغ١ًٝ 
َباضن١ يًك٬ح ٚتٗصٜب ا٭ؾعاٍ، ٚإعُاض ا٭ضض بايعبياز٠ ٚأزا٤ ايٛظيا٥ـ   
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٫ ٜٓاي٘ ٚيهٓ٘ ٜؿٛظ ايؿطع١ٝ، ٚقس وتاز اٱْػإ يؿ٤ٞ ٜٚسعٛ اهلل عع ٚدٌ ٚ
 بأَٛض:

 ايتػًِٝ بإٔ ا٭َٛض بٝس اهلل عع ٚدٌ. ا٭ٍٚ:
 عسّ إغتعكا٤ َػأي١ ع٢ً اهلل. ايجاْٞ:
 اٱْكطاع إٍ اهلل عع ٚدٌ ٚاٱغتػٓا٤ عُا ٗ أٜسٟ ايٓاؽ. ايجايح:
 ايجٛاب بايتٛد٘ إٍ اهلل بايسعا٤. ايطابع:

اؿاديات، ٖٚيٛ َئ     يكس ؾاظ إػًُٕٛ بايًذ٤ٛ إٍ اهلل عع ٚدٌ يكهيا٤ 
 .(1)صًُنْزُْْ خَْْشَ ؤَُّٓخٍ ؤُخْشِجَذْ ُِِنَّبطِعَُٛات قٛي٘ تعاٍط

 ’’قاُّ٘"اىت٘بت جناة ٍِ اجلٖو

ايؿٝطإ إغِ ٱبًٝؼ، ٚأقً٘ َٔ ايؿطٔ أٟ اٱبتعاز، يبعس إبًٝؼ عٔ    
اؿل، ٚإعطان٘ عٔ ايٛظٝؿ١ ايعباز١ٜ، ثِ إغتعٌُ يؿغ ايؿٝطإ ٗ نٌ عات 

 َتُطز َٔ اؾٔ ٚاٱْؼ.
ٚقس شنط ايكطإٓ قك١ ؾػٛم إبًٝؼ ٚخطٚد٘ عٔ طاع١ اهلل، ٚنٝيـ أْي٘    

اهلل ا٥٬ٕهي١ بايػيذٛز ٯزّ عٓيس     نإ ٗ ظَط٠ ا٥٬ٕه١ ٗ اؾ١ٓ، ٚعٓيسَا أَيط  
خًك٘ ندًٝؿ١ ٗ ا٭ضض، إغتهرب إبًٝؼ، ٚعك٢ أَط اهلل ٚأب٢ ايػذٛز ٯزّ 
ثييِ إْتشييٌ ايٛغٛغيي١ يييبين آزّ ٚإغييٛا٤ِٖ ٗ إعاقييٞ، ٖٚييٛ َيئ َكييازٜل   
اٱبت٤٬ ٗ اؿٝا٠ ايسْٝا، ؾأْعِ اهلل عع ٚدٌ ع٢ً ايٓاؽ بايتٛب١ يتهٕٛ ْػيدّا  

غيتسا١َ غيًطاْ٘ عًي٢ اؾيٛاضح، ٚقيس ٚضز عئ اييٓيب        ٱغٛا٤ إبًٝؼ َٚٓعّا ٱ
قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ أْ٘ قاٍ: )إٕ ايؿٝطإ هطٟ َٔ إبٔ آزّ فط٣ 

 ، ٚؾٝ٘ َػا٥ٌ:(2) ايسّ(
 اٱؾاض٠ إٍ َا ٗ ايسْٝا َٔ ايؿت١ٓ، ٚظٜٓتٗا َٔ اٱغٛا٤. ا٭ٍٚ:
 بٝإ آ١ٜ ٗ خًل اٱْػإ. ايجا١ْٝ:
اهلل عع ٚدٌ ببعج١ ا٭ْبٝا٤ َبؿطٜٔ َٚٓصضٜٔ، ْٚعٍٚ  تٛنٝس يؿهٌ ايجايج١:
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 ايهتب ايػُا١ٜٚ ٖس٣.
 ؾٝ٘ ٚاق١ٝ َٔ ايػ٦ٝات ٚإعاقٞ. ايطابع١:
ؾت١ٓ ايؿٝطإ ضغياي١ َئ عٓيس اهلل تتهئُ اؿيح عًي٢ ايتٛبي١،         اـاَػ١:

ٚايبؿاض٠ بكبٛهلا، ؾ٬ ٜػيتطٝع ايؿيٝطإ ٚأعٛاْي٘ قطيع اؿبيٌ إُتيس بيٌ اهلل        
ٔ َٚتؿيطقٌ، ؾُئ ؾيا٤ ايتٛبي١ ٫ ٜػيتطٝع أسيس َٓعي٘، ؾًيٝؼ         ٚعبازٙ َتشيسٜ 

يهٝؿٝتٗا سس َٔ اٱع٬ٕ ٚاٱظٗاض، ؾتهؿٞ عٓس ايتٛب١ ٚاٱْاب١ يػ١ اٱخؿا٤ ٗ 
، َٚييع أؾهيي١ًٝ (1) صإِالَّ ؤَْٕ رَزَّوُأأٌا ِٓأأنْيُْْ رُوَأأبحً ًَُّذَأأزِّسًُُْْ اَُِّأأوُ َٗلْغَأأوُ ايتٛبيي١ قيياٍ تعيياٍط

 اٱظٗاض ؾإٕ اٱؾٓا٤ ٗ إكاّ ي٘ َٓاؾع عع١ُٝ َٓٗا : 
 : ٖسّ قطح ايهؿط َٔ زاخً٘. ا٭ٍٚ
 : بح ضٚح ايؿعع ٚاـٛف ٗ ْؿٛؽ ايهؿاض. ايجاْٞ
ببعهيِٗ . ٚترتؾيض عئ ٖيصا      : ظٗٛض أَاضات ؾو بعض ايهؿاض ايجايح

عادعٜٔ عٔ اٱنطاض ايؿو ايؿً ٚايؿطق١ ٚاـك١َٛ، ٚق١ً ايتسبري ٖا هعًِٗ 
 (2)صَُْٖ َّؼُش ًًُْْ إِالَّ ؤَرًٍباٱغ٬ّ ٚإػًٌُ، ٖٚٛ َٔ عَُٛات قٛي٘ تعاٍط

. 
:  تهٕٛ ٕٔ ىؿٞ تٛبتي٘ َٓسٚسي١ َٚٓاغيب١ يًيٛعغ، ٚديا٤ ايكيطإٓ        ايطابع

بكك١ َ٪َٔ آٍ ؾطعٕٛ ايصٟ نإ ىؿٞ إّاْي٘، يبٝيإ نٝؿٝي١ ايتٓبٝي٘ عًي٢ قيبض       
 ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ أْ٘ قاٍ: ) قاٍ َٛغ٢ إعك١ٝ، ٚضز عٔ ضغٍٛ اهلل

 آزّ ابيئ أشْبيي٘ إشا ايييصٟ بايييصْب أخربْييٞبيئ عُييطإ عًٝيي٘ ايػيي٬ّ ٱبًييٝؼ  
 عٝٓيي٘ ٗ قييػط ٚ عًُيي٘ اغييتهجط ٚ ْؿػيي٘ أعذبتيي٘ إشا ؾكيياٍ عًٝيي٘ اغييتشٛشت

 .(3)(شْب٘
ٚدا٤ت ٖصٙ اٯ١ٜ يٝتًك٢ ايٓاؽ بايكبٍٛ ايتأزٜب اٱهلٞ ايصٟ ٖٛ ق٬ح 

قض، ٜٚكاٍ: أزبي٘ أزبيّا أٟ عًُي٘ ضٜاني١ اييٓؿؼ ٚا٭خي٬م ايػيا١َٝ        ٚخري 
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، (1) ٚايػًٛى اؿػٔ، ) ٚٗ اؿسٜح: خيري َيا ٚضخ اٯبيا٤ ٭بٓيا٥ِٗ ا٭زب(    
ٚأسػٔ ٚدٛٙ ايتأزٜب َا ٜهٕٛ بًطـ ٚتيٛز٠ َئ غيري عٓيـ ٚنيطب، أَيا       

 ايتأزٜب اٱهلٞ ؾٗٛ آ١ٜ إعذاظ١ٜ َٔ ٚدٛٙ:
إْ٘ ؾاٖس ع٢ً بيسٜع خًيل اٱْػيإ، َٚئ عَُٛيات قٛيي٘ تعياٍ         ا٭ٍٚ:

 .(2)صخََِوْنَب اإلِٗغَبَٕ كِِ ؤَدْغَِٖ رَوٌٍِّْْط

نٌ َٓاغب١ ٗ اؿٝا٠ ايسْٝا تأزٜيب ٚإضؾياز، ٚنيٌ آٜي١ َسضغي١ ٗ       ايجاْٞ:
 ايك٬ح ٚايطؾاز.

 آْات ايًٌٝ ٚايٓٗاض َٓاغبات َتذسز٠ يٛظا٥ـ ايعباز٠. ايطابع:
زٜب اٱهلٞ َكس١َ ٱتٝإ ايعبازات، ٚايكاؿات، ٚإتٝاْٗيا  ايتأ اـاَؼ:

َكس١َ يًتكٝس باٯزاب ٚايػٓٔ اييت دا٤ت بٗا ايؿطٜع١، َئ غيري إٔ ٜػيتًعّ    
ا٭َط ايسٚض بٌ ٖٛ َٔ ا٭ثط ٚايٓؿع إتبازٍ ، ٚ ا٭َط بيإعطٚف ٚايٓٗيٞ عئ    

 إٓهط .
اييصْٛب   ٚتتهُٔ ٖصٙ اٯ١ٜ أمس٢ َعاْٞ ايتأزٜب ٚاٱق٬ح، ٚمل تيأت 

إ٫ َٔ د١ٗ اؾٌٗ إطنب، ؾُٔ ايٓاؽ َٔ ٜتدًـ عٔ َعطؾ١ ٚظا٥ؿ٘ ايعباز١ٜ 
اييت ٖٞ َطآ٠ يؿًػؿ١ خًك٘ ٚإنطاَ٘ َٔ عٓس اهلل، ٚبٝإ ؿكٝك١ ٖٚٞ إٔ خًك٘ 
خري قض، ْٚع١ُ َتذسز٠، َٚٛنيٛع يًؿهيٌ اٱهليٞ إتكيٌ، ٜٚتبيع ٖيصا       

 ايتدًـ إْكٝاز يًؿٗٛات، ٚإتباع يًصات.
اٯ١ٜ بططز اؾٌٗ بًػ١ ايرتغٝب بايتٛب١، ٚتًو ض١ٓ ٚزع٠ٛ ؾذا٤ت ٖصٙ 

يًعًُا٤ ٚإكًشٌ ، ٖٚسا١ٜ يهٝؿ١ٝ ايسع٠ٛ إٍ اهلل، بًػ١ ايرتغٝب، ٚبٝإ قبض 
ايعٓاز، ٚعسّ اٱْتؿاع َٔ باب ايتٛب١ يٝػاُٖٛا ٗ قاضب١ اؾٌٗ، ٚططز ايػؿ١ً 

 عٔ ايٓاؽ، ٚقاضب١ ايؿٝطإ ٚأعٛاْ٘.
ٚدٌ يًٓياؽ اٱضتكيا٤ ٕطاتيب اـ٬ؾي١، ؾيصنطتٸِٗ آٜيات       يكس أضاز اهلل عع 
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، ٖٚيٞ أٍٚ  (1)ايكطإٓ بػذٛز ا٥٬ٕه١ ٯزّ نُا دا٤ ٗ بساٜات غٛض٠ ايبكيط٠  
غٛض ايكطإٓ ٗ ْعُ٘ بعس غٛض٠ ايؿاؼ١ يتهٕٛ زضغّا ٗ ايتسبط ٗ آٜات ايتٛب١ 

ذيا٠ َئ   ٚاٱْاب١ إٍ اهلل، ٚيعّٚ ايػيُٛ ٚاٱضتكيا٤ إٍ َطاتيب اـ٬ؾي١، ٚايٓ    
 اؾٌٗ، ٚاٱسرتاظ َٔ ايػطض ٚاٱغٛا٤.

ٚؼصض ٖصٙ اٯ١ٜ َٔ ْعٍٚ ايعصاب بايهؿاض ايصٜٔ ٜكطٕٚ عًي٢ إضتهياب   
َ اَُِّوِ َُِِّزَِّٖ َّؼٌََُِْٕٔ اُغ ٌءَ ثِجَيَبَُخٍإعاقٞ، قاٍ تعاٍط ، ٚؾٝ٘ (2)صإََِّٗٔب اُزٌَّْثَخُ ػََِ

ؿاديي١ إٍ اٱّييإ ٚؾعييٌ  زعيي٠ٛ يًُيي٪ٌَٓ ٕييس ٜييس إػيياعس٠ يًٓيياؽ ببٝييإ ا    
ايكاؿات، ٚايتدًل َٔ اؾٗاي١، َٚا ٜرتؾض عٓ٘ ؾعٌ ايػ٦ٝات، ٚاٱقطاض 

 ع٢ً اؾشٛز ٚقاضب١ اٱغ٬ّ.

 صؤًَْ ُّؼَزِّثَيُْْطقٛي٘ تعاٍ
بعس شنط ايتٛبي١ َٚيا ؾٝٗيا َئ ايًطيـ ٚايؿهيٌ اٱهليٞ اـيام ٚايعياّ،          

ايرتزٜيس بيٌ ايتٛبي١    دا٤ت اٯٜي١ بيصنط ايعيصاب اييصٟ ٜٓيعٍ بايهؿياض، ٚنيإٔ        
ٚايعصاب ٜكع ع٢ً َٛنٛع ٚاسس، ٚيهٓ٘ سهِ ظاٖط بايتبأٜ بُٝٓٗا ٚتكيسٜط  
اٯ١ٜ:)ٜتٛب عًِٝٗ إٕ تابٛا أٚ ٜعيصبِٗ إٕ بكيٛا عًي٢ ظًُٗيِ( ٚايتبيأٜ َئ       

 ٚدٛٙ:
 ايتهاز إٛنٛعٞ بٌ ايتٛب١ ٚايعصاب. ا٭ٍٚ:
 نٌ َٔ ايتٛب١ ٚايعصاب دعا٤ ع٢ً ايؿعٌ. ايجاْٞ:
ؤًَْ ُّؼَزِّثَيُْْ كَئَِّٗيُْْ دٛز قط١ٜٓ ايعًِ ٚتطتب ايعصاب عًٝ٘ بكٛي٘ تعاٍطٚ ايجايح:

 ص.ظَبٌَُُِٕٔ

يكس دعًت اٯ١ٜ ايهؿاض ع٢ً َؿرتم ططٜكٌ كيتًؿٌ، ٫ ّهئ اٱؾيتباٙ    
ؾُٝٗا، نٌ ططٜل ي٘ مسات٘ ٚع٬َات٘ ٚايبٝٓات اـاق١ بي٘، ٚايعياٖط٠ ظي٤٬    

ًييو آٜي١ إعذاظٜيي١، ؾعٓييس  َؿييرتم  يهيٌ إْػييإ ٚإٕ نييإ أعُي٢ أٚ أقييِ، ٚت  
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ايططٜل ٜكع بعض ايٓاؽ بايػٗٛ ٚاٱؾتباٙ ؾٝ٘، أٚ وتاز إٍ ايػ٪اٍ ٕعطؾ١ 
ايططٜييل ٚغاٜتيي٘ ْٚٗاٜتيي٘، أَييا َؿييرتم ايطييطم ٖييصٙ ؾتٓتؿييٞ اؾٗاييي١ ؾٝيي٘، ٫ٚ  
ٜػتطٝع إبًٝؼ ٚنع غؿا٠ٚ ع٢ً أبكاض ايٓاؽ عٓس إضاز٠ اٱختٝاض  ايكشٝض 

. 
أغطاض ايتهًٝـ ٗ اؿٝا٠ ايسْٝا، ٖٚٛ خًٖٛا َٔ ٜٚتذ٢ً ٗ اٯ١ٜ غط َٔ  

ايٛغ  ٚايططم ايؿطع١ٝ، ؾًٝؼ ٖٓاى إ٫ ططٜكٌ ٫ بس َٔ إختٝاض أسسُٖا، 
ؾ٬ ّهٔ ايٛقٛف ٗ شات إؿرتم، أٚ اٱَتٓاع عٔ ايػري ٚإؿٞ أٚ ايطدٛع، 
ؾتتهُٔ اٯ١ٜ اؿكط  ٚايتعٌٝ بططٜل ايتٛب١ أٚ ايعصاب، ٚدا٤ت اٯ١ٜ بًػ١ 

عٌ َٔ عٓس اهلل ؾٗٛ ايصٟ ٜتٛب ع٢ً َٔ ٜؿا٤ َِٓٗ، ٜٚعصب َٔ ٜؿا٤، ايؿ
ٚيهٓ٘ ظاٖط ٗ إضاز٠ اؾعا٤ ع٢ً تٛب١ ايعبس ٚؾعً٘ ايكاحل بايتٛب١ َئ اهلل،  
ٚاؾعا٤ تط٣ ٕاشا مل تكٌ اٯ١ٜ)أٚ ٜتٛبٕٛ أٚ ٜعصبٕٛ( بًػ١ ايرتغٝب بايتٛب١، 

 ٚاٱْصاض َٔ ايعصاب ، ٚاؾٛاب َٔ ٚدٛٙ:
 ت اٯ١ٜ خطابّا يًٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ.دا٤ ا٭ٍٚ:
 تتهُٔ اٯ١ٜ بٝإ سهِ ٚقإْٛ ٗ اٱضاز٠ ايته١ٜٝٓٛ. ايجاْٞ:
تٛنٝس ايًطـ اٱهلٞ ٚزٚاّ ْعٍٚ ض١ٓ اهلل ع٢ً ايٓاؽ ْٝعّا  ايجايح:

 ٗ اؿٝا٠ ايسْٝا، اييت ٖٞ زاض عٌُ.
 زع٠ٛ ايٓاؽ يٲْتؿاع َٔ ْع١ُ ايتٛب١. ايطابع:
تٝػري أَط ايتٛب١، ٚدصب ايٓاؽ ٕٓاظهلا ْٚؿٞ اؿطز َٔ ٚيٛز  اـاَؼ:

 أبٛابٗا، ٚايسع٠ٛ يتعًِ ا٭سهاّ ٚايػٓٔ ٚاٯزاب ايؿطع١ٝ.
بعح ايؿعع ٚاـٛف ٗ ْؿٛؽ ايهؿاض َٔ ايبكا٤ ع٢ً ايهي٬ي١   ايػازؽ:
 ٚاؾشٛز.
 شنط إعًٍٛ ٜسٍ ع٢ً ايع١ً، أٟ إٔ ايتٛب١ أٚ ايعصاب ٜرتؾشإ ايػابع:

 ع٢ً ؾعٌ ايٓاؽ َٚا ىتاضْٚ٘.
 ٚدا٤ت اٯ١ٜ بكٝػ١ اؾُع، ٚؼتٌُ ٚدّٖٛا:

إضاز٠ اؿهِ ع٢ً مٛ ايعُيّٛ اجملُيٛعٞ، عٝيح ٜكيٝب ايهؿياض       ا٭ٍٚ:
ْٝعِٗ سهُّا ٚاسسّا ، ؾأَا ايتٛب١ عًيِٝٗ ٚإٕ بكي٢ بعهيِٗ عًي٢ ايهؿيط،      
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 ٚأَا عصابِٗ ْٝعّا ٚإٕ نإ عسز َِٓٗ قس تاب إٍ اهلل.
عسّ ٚدٛز ٬َظ١َ بٌ ايتٛب١ َِٓٗ ٚتٛب١ اهلل عًِٝٗ، ٚبٌ بكا٥ِٗ  ايجاْٞ:

ع٢ً ايهؿط ٚعصابِٗ، بٌ ا٭َط ضادع إٍ اهلل عع ٚدٌ ٚسسٙ، يصا إبتسأت 
ص ٗ خطاب يًٓيب قُيس قي٢ً   َُْْظَ َُيَ ِْٖٓ األَْٓشِ شَأِْءٌ اٯ١ٜ بكٛي٘ تعاٍط

 اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ.
ٕ ايصٟ ٜتٛب َِٓٗ ٜتٛب اهلل عًٝ٘، ٚايصٟ اٯ١ٜ إم٬ي١ٝ ٚإطاز أ ايجايح:

 ٜبك٢ ع٢ً نؿط ٜعصب٘ اهلل.
، (1)صًَالَ رَضِسُ ًَاصِسَحٌ ًِصْسَ ؤُخْشٍَٚايكشٝض ٖٛ ايجايح، يعَُٛات قٛي٘ تعاٍط

ٚخطابات ايتهًٝـ، ٚتٛد٘ ا٭ٚاَط ٚايٓٛاٖٞ يًٓاؽ ضدا٫ّ ْٚػا٤ بعيطض  
عئ ْكيطتِٗ ٚاٱْكٝياز    ٚاسس، ٚؾٝ٘ سذ١ ع٢ً أتباع ايعإٌ بًعّٚ ايتدًٞ 

 إيِٝٗ.

 حبث بالغي
 ٜٓكػِ ايه٬ّ ٚؾل َكطًض عًِ ايبٝإ إٍ قػٌُ:

 اـرب.ا٭ٍٚ:
اٱْؿا٤، ٖٚٓاى أقٛاٍ َتعسز٠ ٗ أقػاَ٘، ؾُِٓٗ ٜكٍٛ أْٗا ث٬ث١  ايجاْٞ:

بإناؾ١ ايطًب قػُٝا ٶيًكػٌُ أع٬ٙ، بإعتباض إٔ ايطًب ٜتأخط َعٓاٙ عٔ 
 يؿع٘، ٚيهٓ٘ ؾطع اٱْؿا٤.

 .ٚقٌٝ أقػاّ ايه٬ّ تػع١، ٚقٌٝ عؿط٠  
ٚإشا إستٌُ ايه٬ّ ايتكسٜل ٚايتهصٜب ؾٗٛ اـرب، ٚاٱْؿا٤ ٫ وتًُُٗا،  

ٚأؾهٌ ع٢ً ٖصا ايتعطٜـ بإٔ ايتٓعٌٜ ٫ ٜسخٌ عًٝ٘ ايكسم ٚايهصب، ٭ْ٘ 
 .(2) قازم َطًكّا، )ٚأداب ايكانٞ بأْ٘ ٜكض زخٛي٘ يػ١(

٬ّ اهلل عع ٚدٌ خاضز بايتدكل ٫ٚ ىًٛ ٖصا اؾٛاب َٔ تهًـ، ؾه 

                                                 

 .15غٛض٠ اٱغطا٤ (1)
 .226/ 2ايكطإٓ اٱتكإ ٗ عًّٛ (2)
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عٔ ٖصا ايتعطٜـ، ٚٗ نًُات ايتعطٜـ َٓسٚس١ ٚغع١، خكٛقّا ٚإٔ ٚقـ 
ايه٬ّ باـرب، أٚ اؾ١ًُ بأْٗا ١ًْ خرب١ٜ ٖٛ شات٘ تعطٜـ، ٚإؾاض٠ إٍ َا ؾٝٗا 
َٔ اٱخباض َٔ غري إٔ تكٌ ايٓٛب١ إٍ َػأي١ ايكسم ٚايهصب ٚست٢ 

رب َا ٜسخٌ عًٝ٘ ايكسم، أٚ ٜسخٌ عًٝ٘ بإناؾتُٗا، ؾُٝهٔ ايكٍٛ بإٔ اـ
 ايكسم ٚايهصب، ٚاٱْؿا٤ َا ٜتشكل َكساق٘ ٗ اـاضز بايه٬ّ.

َٚٔ اٱعذاظ ٗ اٯ١ٜ ايهط١ّ أْٗا ػُع  بٌ اـرب ٚاٱْؿا٤ ٗ شات ايهًُات، 
ٚيٝؼ ٖٛ ْعّا َطنبّا، بٌ شات ايه١ًُ تهٕٛ خربّا ٚإْؿا٤ّا ٗ إٓ ٚاسس، ؾكٛي٘ 

ب عًِٝٗ أٚ ٜعصبِٗ( إخباض يًٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ تعاٍ)أٚ ٜتٛ
 عُا ٜٓتعط ايهؿاض َٔ اؿاٍ إتهاز٠، ٖٚٛ أٜهّا إْؿا٤ ٚٚعٝس ٚتٓبٝ٘.

٫ٚ ٜٓشكط َٛنٛع ايتٓبٝ٘ بايهؿاض أْؿػِٗ بٌ ٜؿٌُ إػًٌُ َع       
ٌُ ٚزع٠ٛ اٱؼاز ٗ إٛنٛع، ٚايتبأٜ ٗ َا١ٖٝ ايتٓبٝ٘، إش أْ٘ بؿاض٠ يًُػً

ؿػٔ اـًل ٚاٱغتكباٍ ايهطِٜ يًصٜٔ ٜتٛبٕٛ َٔ ايهؿاض، ٚاؿصض ٚاؿٝط١ 
َٔ ايصٜٔ ٜكطٕٚ ع٢ً ايهؿط ٚايه٬ي١، َٚعطؾ١ َا ٜٓتعطِٖ َٔ ايعصاب ٚاٍ 

 عكاب ا٭يِٝ ، ٚؽٜٛؿِٗ ٚؼصٜطِٖ .
َٚٔ إعذاظ ٖصٙ اٯ١ٜ ايتساخٌ بٌ َعاْٞ اـرب ٚاٱْؿا٤ ، يتهٕٛ ؾاٖسّا    

ًـ قٛاعس ايٓشٛ ٚايتكػِٝ ايبٝاْٞ ع٢ً اٱساط١ با٭غطاض ايب٬غ١ٝ ع٢ً ؽ
 ٯٜات ايكطإٓ ، ٚإؿاِٖٝ ايه١َٝ٬ اييت ترتؾض عٓٗا.

 ’’قاُّ٘"ٍْافغ اىتالٗة إػجاس

ٖٚصٙ اٯ١ٜ ْباٍ َتك١ً َتٛدي٘ َئ ايػيُا٤ إٍ ايهؿياض ٚدٝٛؾيِٗ، ؾي٬       
ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ غطاب١ إٔ ػس أقطابِٗ هُعٕٛ اؾٝٛف يكتاٍ ايٓيب قُس 

ٚغًِ ٚإػًٌُ، ؾهٌ تي٠ٚ٬ َئ إػيًٌُ هليصٙ اٯٜي١ ٖيسّ ٗ بٓيا٤ ايهؿيط         
ٚإؿطنٌ، ٚتًو خكٛق١ٝ ٚ إعذاظ ٗ اٯ١ٜ ايكطآْٝي١، أٟ إٔ اٱعذياظ ٫   
ٜٓشكط بصات اٯ١ٜ ٚأغطاضٖا ايب٬غٝي١ َٚهياَٝٓٗا ايكسغي١ٝ ٚت٬ٚتٗيا، بيٌ      

تٗا ٚتًو اٯثاض ٚبًشياظ دٗي١ إتعًيل    ٜؿٌُ اٯثاض ٚإٓاؾع إطتب١ ع٢ً ت٬ٚ
 ع٢ً ٚدٛٙ:
َٓاؾع ت٠ٚ٬ آٜات ايكطإٓ ع٢ً إػيًٌُ، ٚييٝؼ َئ سكيط هليصٙ       ا٭ٍٚ:
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إٓاؾع ٖٚٞ َتهجط٠ َٚتذسز٠ إٍ ّٜٛ ايكٝاَي١، َٚٓيا َيا ٖيٛ عياّ َٚٓٗيا ٖيٛ        
خام ٚيٝؼ َٔ َػًِ أٚ ْاع١ َٔ إػًٌُ إ٫ ٚتٌٓٗ َٔ ٖصٙ إٓاؾع نٌ 

 ّٜٛ، ٚؾٝٗا َػا٥ٌ:
 بعح ايػه١ٓٝ ٗ ايٓؿٛؽ. ا٭ٍٚ:
١ ايكييرب، ٚايكييسض٠ عًيي٢ تًكييٞ ا٭ش٣ ٗ دٓييب اهلل،  تُٓٝيي١ ًَهيي ايجيياْٞ:

 ٚؼٌُ إكا٥ب.
 أزا٤ ايؿطا٥ض ٗ أٚقاتٗا. ايجايح:
 ايتكٝس بأسهاّ ٚغٓٔ ايؿطٜع١. ايطابع:
ًُنْزُْْ خَْْشَ ؤَُّٓخٍ ؤُخْشِجَذْ ٌْٝ َطتب١ أؾهٌ ٚأسػٔ ا٭َِ ، قاٍ تعاٍط اـاَؼ:

 .(1) صُِِنَّبطِ

 ايتأٌٖٝ يًسؾاع عٔ اٱغ٬ّ، ٚاؾٗاز ٗ غبٌٝ اهلل. ايػازؽ:
تعاٖس ايٛسس٠ بٌ إػًٌُ ٚؾل أسهياّ ايهتياب ٚايػي١ٓ ، قياٍ      ايػابع:
 .(2)صًَاػْزَظٌُِٔا ثِذَجَِْ اَُِّوِ جَِْٔؼًب ًَالَ رَلَشَّهٌُاتعاٍط

احملاؾع١ ع٢ً غٓٔ ا٭خ٠ٛ اٱّا١ْٝ بٌ إػيًٌُ، ٚعيسّ ضغيٛر     ايجأَ:
 .(3) صإََِّٗٔب أُُْؤِْٓنٌَُٕ إِخٌَْحٌٚايؿكام بِٝٓٗ، قاٍ تعاٍطايؿطق١ 

اٱضتكا٤ إٍ َطتب١ طاع١ اهلل ٚضغٛي٘ ٚتًو آ١ٜ ٗ خًل اٱْػإ،  ايتاغع:
ٚغط َٔ أغطاض دعً٘ خًٝؿ١ ٗ ا٭ضض، ٖٚٛ َٔ عَُٛات قٍٛ اهلل ٗ ايطز 
 ٗ  عًييي٢ ا٥٬ٕهييي١ عٓيييسَا إستذيييٛا عًييي٢ دعيييٌ آزّ عًٝييي٘ ايػييي٬ّ خًٝؿييي١ 

، ؾُيئ عًيِ اهلل اييصٟ ٜبياٖٞ بيي٘    (4)صهَأبٍَ إِِّٗأِ ؤَػَِْأُْ َٓأب الَ رَؼَُِْٔإٌَٔ     ا٭ضضط

ا٥٬ٕه١ ٚبسٜع قٓع٘ طاع١ إػيًٌُ اهلل ٚضغيٛي٘ ٗ ايعبيازات ٚإعيا٬َت     

                                                 

 .110غٛض٠ آٍ عُطإ (1)
 .103غٛض٠ آٍ عُطإ (2)
 .10غٛض٠ اؿذطات (3)
 .30غٛض٠ ايبكط٠ (4)
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 ٚا٭سهاّ.
قٝاّ إػًٌُ بٛظٝؿ١ ا٭َط بإعطٚف ٚايٓٗٞ عئ إٓهيط َيا ٖيٛ      ايعاؾط:

ٜ٪زٟ إٍ تطغٝذ َؿياِٖٝ اٱّيإ، ٚتجبٝيت    أعِ َٔ ايٛادب ايهؿا٥ٞ، َٚا 
 زعا٥ِ اٱغ٬ّ، ٚغ١َ٬ ايٓؿٛؽ ٚاجملتُعات َٔ ا٭زضإ.

إَت٬ى إػيًٌُ ايكيسض٠ عًي٢ اؾيساٍ ٚاٱستذياز، ٚضز       اؿازٟ عؿط:
ًَجَأبدُِْيُْْ ثِأبَُّزِِ ىِأَِ    ايؿبٗات ٚايتكسٟ ٭ٌٖ ايعٜؼ ٚايطٜب قاٍ تعياٍط 

يكطإٓ َٛعع١ ٚتصنط٠ َٚٛعع١ قاٍ ، ٚدا٤ت آٜات ٚقكل ا(1) صؤَدْغَأُٖ 

 . (2)صاَُِّوُ َٗضٍََّ ؤَدْغََٖ اُْذَذِّثِ ًِزَبثًب ُٓزَشَبثِيًب َٓثَبَِِٗتعاٍط

إظزٜاز إػًٌُ ق٠ٛ َٚٓع١ بت٠ٚ٬ اٯٜات َٚا ؾٝٗا َٔ َعاْٞ  ايجاْٞ عؿط:
 ايٓكط ٚايعؿط، ٚسػٔ ايتٛنٌ ع٢ً اهلل.

 ايتؿك٘ ٗ ايسٜٔ بت٠ٚ٬ آٜات ا٭سهاّ ٚايػٓٔ. ايجايح عؿط:
ايتٓعٙ عٔ ايػ٦ٝات ٚإعاقٞ، ٚإدتٓاب ايصْٛب ٚايؿٛاسـ  ايطابع عؿط:

 ٚاٱثِ.
َُزَجِذََّٕ ايتُٝٝع بٌ أٌٖ ايهتاب ٚإؿطنٌ ، قاٍ تعاٍط اـاَؼ عؿط:

 .(3) صبسٍَؤَهْشَثَيُْْ ٌََٓدَّحً َُِِّزَِّٖ آَٓنٌُا اَُّزَِّٖ هَبٌُُا إَِّٗب َٗظَ

 اٱّإ با٥٬ٕه١ ٚا٭ْبٝا٤ ٚايهتب ايػُا١ٜٚ إٓعي١. ايػازؽ عؿط:
اـييطٚز إٍ غييٛح إعيياضى دٗييازّا ٗ غييبٌٝ اهلل، ٚسييب  ايػييابع عؿييط:

 ايؿٗاز٠، ٚايؿٛم يًكا٤ اهلل.
ايػ١َ٬ َٔ ا٭خي٬م إصََٛي١ نايػٝبي١ ٚاٱؾيرتا٤ ٚاؿػيس       ايجأَ عؿط:

 ٚايهربٜا٤.
ؾ١ أسٛاٍ ا٭َِ ايػابك١، ٚقكل ا٭ْبٝا٤ ٚدٗاز ٚقرب َعط ايتاغع عؿط:

                                                 

 .125غٛض٠ ايٓشٌ (1)
 .23غٛض٠ ايعَط (2)
 .82غٛض٠ إا٥س٠ (3)
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َٗذْأُٖ َٗوُأض  ػََِْْأيَ ؤَدْغَأَٖ اُْوَظَأضِ ثَِٔأب       ايكاؿٌ ٗ َطنيا٠ اهلل قياٍ تعياٍط   

 .(1)صؤًَْدَْْنَب إَُِْْيَ ىَزَا اُْوُشْإَٓ

ت١ُٝٓ ًَه١ ايكرب ٚا٭خ٬م اؿُٝس٠، ْٚؿط ايؿها٥ٌ، َٚعاْٞ  ايعؿطٕٚ:
يتهاؾٌ اٱدتُاعٞ بٌ إػًٌُ، ٚايتكٝس بايٛادبات إاي١ٝ إٛز٠ ٚايطأؾ١ ٚا

َيئ ايعنييا٠ ٚاـُييؼ، ٚإػيياضع١ إٍ ايكييسقات إػييتشب١ ٚإعاْيي١ ايؿكييطا٤   
 ٚاحملتادٌ.

ايتػًِٝ بايّٝٛ اٯخط، ٚاٱقطاض بإٔ اؾ١ٓ سل، ٚايٓاض  اؿازٟ ٚايعؿطٕٚ:
 سل، ٚإٔ اهلل ٜبعح َٔ ٗ ايكبٛض.

يٛغييع ٱنتٓيياظ اؿػييٓات، ٚايطغبيي١ ٗ ا٭دييط  بييصٍ ا ايجيياْٞ ٚايعؿييطٕٚ:
 ٚايجٛاب.

 تعاٖس ق١ً ايط١ٓ، ٚإق٬ح شات ايبٌ. ايجايح ٚايعؿطٕٚ:
اٱعييطاض عيئ ايًػييٛ، ٚإدتٓيياب أٖييٌ اـكيي١َٛ      ايطابييع ٚايعؿييطٕٚ: 

 .(2) صًَإِرَا خَبطَجَيُْْ اُْجَبىٌَُِِٕ هَبٌُُا عَالًَٓبٚاؾساٍ ، قاٍ تعاٍ ٗ َسح إ٪ٌَٓط

َٔ َٓاؾع ت٠ٚ٬ ايكطإٓ اؿطم ع٢ً تهطاض اييت٠ٚ٬   ٚايعؿطٕٚ:اـاَؼ 
 ٚايطغب١ ٗ ختِ ايكطإٓ، ٚاٱْكات ٯٜات٘، ٚايتسبط ٗ َعاْٞ نًُات٘.

اٱنجاض َٔ ايؿهط هلل عع ٚدٌ ع٢ً ايٓعِ ايعع١ُٝ  ايػازؽ ٚايعؿطٕٚ:
اييت تؿهٌ بٗا، ٚتعاٖس اؿُس ٚايؿهط هلل ضدا٤ زٚاَٗا ٚايعٜاز٠ ؾٝٗا نُيّا  

 .(3) صَُئِْٖ شٌََشْرُْْ ألَصِّذٌََُّْْٗٝؿّا ْٚٛعّا ، قاٍ تعاٍطٚن

تعاٖس آٜات ايكطإٓ، ٚسؿعٗيا ٚزؾيع ايتشطٜيـ عٓٗيا      ايػابع ٚايعؿطٕٚ:
ضمسّا ٚت٠ّٚ٬ ٚتؿػريّا، ٚقس تؿهيٌ اهلل عيع ٚديٌ ٚدعيٌ ت٬ٚتي٘ ٚادبي١ ٗ       
ايك٠٬ اي١َٝٛٝ، ؾ٬ بس إٔ ٜتًٛ نٌ َػًِ َٚػ١ًُ آٜات َئ ايكيطإٓ ٔيؼ    

                                                 

 .3غٛض٠ ٜٛغـ (1)
 .63غٛض٠ ايؿطقإ (2)
 .7غٛض٠ إبطاِٖٝ (3)
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َييطات ٗ ايٝييّٛ ٖٚييٛ َيئ اٱعذيياظ ٗ سؿييغ ايكييطإٓ َٚيئ عَُٛييات قٛييي٘   
 .(1)صإَِّٗب َٗذُْٖ َٗضَُّْنَب اُزًِّْشَ ًَإَِّٗب َُوُ حلبكظٌٕتعاٍط

ٍ ايسق١ ٚايػ١َ٬ ٗ أسهاّ ايٓهاح ٚايطي٬م،   ايجأَ ٚايعؿطٕٚ:  ٚايعيس
ٚاٱْكاف ٗ إٛاضٜح، ٚعسّ سكٍٛ اـ٬ف ٚايؿكام ؾٝٗا جمل٤ٞ ايكيطإٓ  

 بٗا َتها١ًَ خاي١ٝ َٔ ايتٓاقض ٚايتبأٜ.
إتباع إػًٌُ يػ١ٓ ايٓيب قُس قي٢ً اهلل عًٝي٘ ٚآيي٘     ايتاغع ٚايعؿطٕٚ:

ٚغًِ ٚسهٛضٖا ٗ ايٛاقيع ايٝيَٛٞ َيع إْتؿياض اٱغي٬ّ ٗ ا٭قطياض، قياٍ        
 .(2) صكَخُزًُهُ ًََٓب َٗيَبًُْْ ػَنْوُ كَبْٗزَيٌُاتعاٍط

 اٱسرتاظ َٔ ٚغٛغ١ ايؿٝطإ، ٚايٛقا١ٜ َٔ ايػٛا١ٜ. ايج٬ثٕٛ:
ايعك١ُ َٔ ايؿيطى ايعياٖط ٚاـؿيٞ، ٚؾهيض ايهؿيط       ايٛاسس ٚايج٬ثٕٛ:

 َٚؿاُٖٝ٘، ٚؼصٜط ايٓاؽ َٔ ايه٬ي١.
اٱْكطييياع إٍ اييييسعا٤، ٚايتٛغيييٌ إٍ اهلل يكهيييا٤    ايجييياْٞ ٚايج٬ثيييٕٛ: 

ْ٘ ع٢ً نٌ ؾ٤ٞ قسٜط اؿادات، ٚاٱقطاض بإٔ َكايٝس ا٭َٛض بٝسٙ غبشاْ٘ ٚأ
إََِّٗٔب ؤَْٓشُهُ َػتذٝب١ ي٘، قاٍ غبشاْ٘ط ٫ٚ تػتعكٞ عًٝ٘ َػأي١، ٚا٭ؾٝا٤ ْٝعّا

 .(3)صإِرَا ؤَسَادَ شَْْئًب ؤَْٕ َّوٌٍَُ َُوُ ًُْٖ كٌٌََُُْٕ

دا٤ ايكيطإٓ بيايٓٗٞ عئ ايعًيِ، ٚبٝيإ قبشي٘ اييصاتٞ         ايجايح ٚايج٬ثٕٛ:
 اٱسرتاظ ٚايتٓعٙ َٓ٘. ٚايعطنٞ، ٚتصٓنط ت٠ٚ٬ آٜات٘ بًعّٚ

 ايػعٞ ٚايهػب اؿ٬ٍ ٗ ايسْٝا، ٚإدتٓاب ايباطٌ. ايطابع ٚايج٬ثٕٛ:
ؾهض ايتشطٜيـ اييصٟ طيطأ عًي٢ ايهتيب ايػيُا١ٜٚ        اـاَؼ ٚايج٬ثٕٛ:

 ايػابك١.
بعح إػًٌُ ع٢ً اييتعًِ ٚايتشكيٌٝ ٚسؿيغ آٜيات      ايػازؽ ٚايج٬ثٕٛ:
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 ايكطإٓ.
اٱنجاض َٔ تي٠ٚ٬ آٜيات ايكيطإٓ، ٕيا ؾٝٗيا َئ ا٭ديط         ايػابع ٚايعؿطٕٚ:

ٚايجٛاب، ٚقكس ايكطب١ إٍ اهلل عع ٚدٌ ؾت٠ٚ٬ آٜات ايكطإٓ غبب يًُٛاظب١ 
 عًٝٗا، ٚاٱنجاض َٓٗا.

 َٓاؾع ت٠ٚ٬ آٜات ايكطإٓ ع٢ً أٌٖ ايهتاب، ٚؾٝ٘ َػا٥ٌ:  ايجاْٞ:
 ايتٛسٝييس زعيي٠ٛ ايٝٗييٛز ٚايٓكيياض٣ إٍ اٱيتكييا٤ َييع إػييًٌُ ٗ ا٭ٍٚ:

هَُْ َّبؤَىََْ اٌُِْزَبةِ رَؼَبٌَُْا إَُِأَ ًََِِٔأخٍ   ٚاٱقطاض بايعبٛز١ٜ هلل عع ٚدٌ، قاٍ غبشاْ٘ط

 .(1) صعٌََاءٍ ثَْْنَنَب ًَثَْْنٌَُْْ ؤَالَّ َٗؼْجُذَ إِالَّ اَُِّوَ

سييح أٖييٌ ايهتيياب عًيي٢ اٱقييطاض بإعذيياظ ايكييطإٓ، ٚايتييسبط ٗ    ايجاْٝيي١:
 .إهاٌَ ايكسغ١ٝ ٯٜات٘

 ايسع٠ٛ يسخٍٛ اٱغ٬ّ، ٚططز ايٓؿط٠ َٔ ايتهايٝـ. ايجاْٞ:
 ؾهض ايتشطٜـ ايصٟ ططأ ع٢ً ايهتب ايػُا١ٜٚ ايػابك١. ايجايح:
 َٓع ايػًٛ ٗ ا٭ْبٝا٤، ْٚػب١ ايٓب٠ٛ إٍ اهلل. ايطابع:
ظدط أٌٖ ايهتاب عٔ قاضب١ اٱغ٬ّ، ٚبعح ايؿعع ٗ ْؿٛغِٗ  اـاَؼ:

ِٖ َٔ إعا١ْ ايهؿاض ٚإؿطنٌ ٗ تعيسِٜٗ عًي٢   َٔ قتاٍ إػًٌُ ، ٚؼصٜط
 اٱغ٬ّ.

إزضاى أٌٖ ايهتاب ؿكٝك١ تكيسٜل ايكيطإٓ يًهتيب ايػيُا١ٜٚ      ايػازؽ:
 .(2)صَّبؤَّ يَب اَُّزَِّٖ ؤًُرٌُا اٌُِْزَبةَ آِٓنٌُا ثَِٔب َٗضَُّْنَب ُٓظَذِّهًب َُِٔب َٓؼٌَُْْايػابك١ قاٍ تعاٍط

إٓ، ٚايتيسبط ٗ َعاْٝٗيا، َٚيا ؾٝٗيا َئ      اٱْكيات إٍ آٜيات ايكيط    ايػابع:
ا٭سهاّ ٚايػٓٔ، ؾهٌ ت٠ٚ٬ زضؽ ٭ٌٖ ايهتاب ٚؾاٖس ع٢ً عع اٱغ٬ّ، 
ٚٚدٛز أ١َ َ٪١َٓ، تسعٛ إٍ اهلل عع ٚدٌ ٚػاٖس ٗ غبٌٝ اهلل ؼيت ضاٜي١   

 ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ. 
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 ٌ:َٓاؾع ت٠ٚ٬ آٜات ايكطإٓ ع٢ً ايهؿاض، ٚؾٝ٘ َػا٥ ايجايح:
 زع٠ٛ ايهؿاض َطًكّا إٍ اٱغ٬ّ. ا٭ٍٚ:
 بٝإ ايكبض ايصاتٞ ٚايػريٟ يًهؿط. ايجا١ْٝ:
 إْصاض ايهؿاض َٔ قاضب١ اٱغ٬ّ. ايجايج١:
 ٚإزضاى َٓاؾع٘ ايس١ْٜٛٝ ٚا٭خط١ٜٚ. ايطابع١:
ايتسبط ٗ آٜات ايبؿاض٠ ٚاٱْصاض َٚا ٗ ايكطإٓ َئ يػي١ ايٛعيس     اـاَػ١:
 ٚايٛعٝس.

اٱْكات إٍ اٯٜات اييت تتهُٔ اٱخباض عٔ عامل اٯخيط٠،   ايػازغ١:
 َٚا ؾٝ٘ َٔ اؾعا٤ ٚايجٛاب باؾ١ٓ يًُ٪ٌَٓ، ٚايعصاب بايٓاض يًهؿاض.

تٓعٜ٘ ا٭مساع، ٚاٱسػياؽ باٱْتكياٍ إٍ عيامل ضٚسياْٞ آخيط       ايػابع١:
 غاع١ ايت٠ٚ٬.
عٓس مساع إقاب١ ايهؿاض بايٖٛٔ ٚإَت٤٬ ْؿٛغِٗ بايؿعع ٚاـٛف  ايجا١َٓ:

آٜات ايكطإٓ ٕا ؾٝٗا َٔ ايتدٜٛـ يًهؿاض، ٚبٝيإ َيا ٜٓتعيطِٖ َئ ايعيصاب      
 ا٭يِٝ.

 إزضاى ق٠ٛ اٱغ٬ّ ٚإضتكا٤ إػًٌُ ٗ إعاضف اٱهل١ٝ. ايجا١َٓ:
سكييٍٛ اـيي٬ف ٚايؿييكام بييٌ ايهؿيياض، ٚظٗييٛض ايهييعـ ٗ   ايتاغييع١:

 قؿٛؾِٗ بسخٍٛ ؾطٜل َِٓٗ اٱغ٬ّ.
 ْكاض ٚايتابعٌ يط٩غا٤ ايهؿط ٚايه٬ي١.ق١ً عسز ا٭ ايعاؾط٠:

ؾهض ا٬ٕظ١َ بٌ ايهؿط ٚإتباع اهل٣ٛ، ٚف٧ آٜات ايكطإٓ  اؿاز١ٜ عؿط٠:
 بايسع٠ٛ يٓبصُٖا فتُعٌ َٚتؿطقٌ.

ٌٸ با٭َِ ايػايؿ١ َٔ ايهؿاض  ايجا١ْٝ عؿط٠: تصنري ايكطإٓ بايعصاب ايصٟ س
با٭ْبٝيا٤، ٚشنيطٙ ٯٜيات    ٚإؿطنٌ، ٚاحملل ايصٟ ْعٍ بآٚي٦و ايصٜٔ نيصٸبٛا  

، ٚايكييٝش١ (1) صكَإَخَأأزَرْيُْْ اُظَّأأْْذَخُ ُٓشْأأشِهِنيَايكييٝش١ ايػييابك١ نكٛييي٘ تعيياٍط
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 .(1)صٌََّّْ َّغَْٔؼٌَُٕ اُظَّْْذَخَ ثِبُْذَنِّ رَُِيَ ٌَُّّْ اُْخُشًُجِاي٬سك١ط

اٱتعاظ َئ آٜيات ايكيطإٓ، ٚاٱغيتُاع إٍ قيٛاٌْ اٱضاز٠       ايجايج١ عؿط٠:
، ٚستُٝي١ ظٗيٛض اؿيل    (2) صاُْوُأٌَّحَ َُِِّأوِ جَِْٔؼًأب   ايته١ٜٝٓٛ، ٚزعٛتِٗ يًتػًِٝ بإٔط

 ٚعع إ٪ٌَٓ.
اٱيتؿات إٍ اٯٜيات ايهْٛٝي١، ايييت ٜيصٓنط بٗيا ايكيطإٓ ٗ        ايطابع١ عؿط٠:

٭ضض ، ٚآٜات ايؿُؼ ٚايكُط َٛانع ٚآٜات نجري٠ َٓٗا خًل ايػُاٚات ٚا
ْْ         ٚبسٜع تعاقب ايؿُؼ ٚايكُط ، قاٍ تعاٍط ِْٓنأُو اُنََّيأبَس َكأِئَرا ُىأ  ُِ َِ َْٗغأ  َُ ْْأ َِّ ْْ اُ َُُيأ َّأٌخ  ًَآ

 .(3)صُٓظٌَُِِْٕٔ

ٌٖٚ إعذاظ َٓاؾع ايت٠ٚ٬ َٔ ب٬غ١ ايكطإٓ أّ ٖٛ أعِ اؾٛاب ايجياْٞ،   
 يٛدٛٙ:

 ٠.تعسز اٯثاض إرتتب١ ع٢ً ايت٬ٚ ا٭ٍٚ:
ْعٍ ايكطإٓ خطابّا يًٓاؽ ْٝعّا، ٚيػاتِٗ ؾت٢، ٚأيػٓتِٗ كتًؿ١  ايجاْٞ:

 ٜٚتًكٕٛ آٜات ايكطإٓ بايكبٍٛ ٚايطنا ٚإٕ ناْٛا ٫ ٜؿكٕٗٛ ايعطب١ٝ.
َع إعتعاظ نيٌ أَي١ بًػتٗيا ؾيإٕ إػيًٌُ خاقي١ ٚايٓياؽ عاَي١          ايجايح:

ٱعذيياظ ٜكؿييٕٛ بإنبيياض ٚإديي٬ٍ أَيياّ عطبٝيي١ ايكييطإٓ، ٜٚكييطٕٚ ٗ اؾًُيي١ با 
اـام يًػت٘ ٚب٬غت٘ ٚبٝاْ٘ ، ٖٚٛ َٔ ا٭غباب اييت تبعح ع٢ً ايتٛغع١ ٗ 

 ايتؿػري َا ٜعٗط خعا٥ٔ ايكطإٓ، ٜٚػتدطز زضضّا َٔ نٓٛظٙ ٚشخا٥طٙ.
ٜتذ٢ً أثط ايت٠ٚ٬ ٚمساعٗا ٗ ايٓؿٛؽ ، ظعًٗا ٌُٝ إٍ ايتٓعٌٜ  ايطابع:
 بايؿطط٠.

ٗ    اـاَؼ: ايكيطإٓ َئ ا٭خبياض ٚعًيّٛ      َٛاؾك١ ايٛقيا٥ع ٚا٭سيساخ ٕيا 
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 . (1)صًََٗضَُّْنَب ػََِْْيَ اٌُِْزَبةَ رِجَْْبًٗب ٌَُُِِّ شَِْءٍايػٝبط

ساد١ ايٓاؽ يًكطإٓ ٚأسهاَ٘ َٚا ؾٝ٘ َٔ ايػٓٔ، ًّٚٞ ػًٞ  ايػازؽ:
اٱعذيياظ ٗ ايييت٠ٚ٬ عًيي٢ إػييًٌُ تعاٖييس قييطا٠٤ ايكييطإٓ ٚإٛاظبيي١ عًٝٗييا،  

٪اٍ عٓٗيا ٚعئ تؿػيريٖا ٗ اجمليايؼ ايعاَي١      ٚايتسبط ٗ َعاْٞ نًُات٘، ٚايػ
ٚاـاق١ ٚاٱغتس٫ٍ بآٜات ايكطإٓ، ٚإغتشهاضٖا ٗ إٓاغيبات ٚايؿيٗاز٠   
بٗا ؾٗٞ سذ١ قاطع١، ٚباعح ع٢ً ايػه١ٓٝ، َٚاْع َٔ ايتُازٟ ٗ اؾيساٍ  

 .(2)صكََِِِّوِ اُْذُجَّخُ اُْجَبُِـَخُٚاـ٬ف قاٍ تعاٍط

  حبث ٍْطقي
أدعا٤ ٚأَٛض َتبا١ٜٓ بًشاظ د١ٗ أٚ َٛنٛع، ٜٚهٕٛ ٜكػِ ايؿ٤ٞ إٍ 

ايؿ٤ٞ ايصٟ ىهع يًتكػِٝ )َكػُّا( ٚنٌ ؾطز َٔ ا٭ؾطاز اييت ٜكػِ إيٝٗا 
ٜػ٢ُ)قػُّا(، َٚٔ ؾطا٥  ايكػ١ُ إٔ تهٕٛ بًشاظ د١ٗ أٚ َٛنٛع أٚ 
سهِ َتشس ، ٚدا٤ت قػ١ُ ايهؿاض ٗ اٯ١ٜ بًشاظ ايعاقب١ داَع١ َاْع١، أٟ 

١ٜٚ يًُكػِ، ٚداَع١ ٭ؾطازٙ ، ساقط٠ هلا، مل ىطز َٓٗا إٔ ا٭قػاّ َػا
ؾطز َٔ ايهؿاض ايصٜٔ ساضبٛا إػًٌُ ٚايصٜٔ خًؿِٗ، ٚمل تؿٌُ أسسّا َٔ 

 إػًٌُ ٭ْٗا خاق١ بايهؿاض ؾتهُٓت تكػِٝ ايهؿاض إٍ قػٌُ:
 ايصٜٔ ٜتٛبٕٛ إٍ اهلل، ٜٚؿٛظٕٚ بايعؿٛ َٔ عٓس اهلل. ا٭ٍٚ:
 ٕ ع٢ً ايهؿط، ؾٝٓعٍ بِٗ ايعصاب ايؿسٜس .ايصٜٔ ٜكطٚ ايجاْٞ:

ٖٚصٙ ايكػ١ُ ثٓا١ٝ٥ َطزز٠ بٌ ايعؿٛ ٚايعصاب، يٝهْٛا ْكٝهٌ ؾ٬   
ٜطتؿعإ أٟ ٫ ٜهٕٛ هلُا قػِ ثايح، ٫ٚ هتُعإ أٟ ٫ ٜهْٛإ قػُّا 
ْٚٛعّا ٚاسسّا، َٚٔ ايكػ١ُ تكػِٝ ايعَإ إٍ ْٗاض ٚيٌٝ بًشاظ ايٓٛض 

ٕ قٝاغّا َع ايؿاضم، شيو بإٔ ايًٌٝ بام ع٢ً ٚايع١ًُ تهّٜٛٓا، ٚإٕ نا
ظًُت٘، ٚايٓٗاض ع٢ً نٝا٥٘ إتذسز ، أَا ايكػ١ُ ٗ اٯ١ٜ ايهط١ّ ؾإْٗا ع٢ً 
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 ؾطٚع:
َا ٖٛ ثابت ٫ ٜتػري ٖٚٛ خام بايصٜٔ تابٛا ؾأِْٗ ٫ ٜطتسٕٚ عٔ  ا٭ٍٚ:
 اٱغ٬ّ.
 ايهؿاض ايصٜٔ ٜتٛد٘ هلِ ٱْصاض ٗ ٖصٙ اٯ١ٜ، ؾِٗ ع٢ً قػٌُ: ايجاْٞ:
 َٔ تسضن٘ ايتٛب١، ًٜٚتؿت إٍ ٚظٝؿت٘ ايؿطع١ٝ. ا٭ٍٚ:
إَِّٕ اَُّزَِّٖ ًَلَشًُا ايصٜٔ ٜكطٕٚ ع٢ً اؾشٛز ٚايهؿط قاٍ تعاٍط ايجاْٞ:

 . (1)صًََٓبرٌُا ًَىُْْ ًُلَّبسٌ ؤًَُُْئِيَ ػََِْْيِْْ َُؼْنَخُ اَُِّوِ

 : ايصٜٔ ٚيسٚا ع٢ً اٱغ٬ّ .  يجايحا

 حبث أخالقي
َباسح عًِ ا٭خ٬م َٓاغب١ يًتسبط بعٝٛب ايٓؿؼ،ٚايٛقا١ٜ َٓٗا، 
َٚسضغ١ ؾعٌ ّٜٛ اٱْػإ أؾهٌ َٔ أَػ٘، ٚغسٙ أؾهٌ َٔ َٜٛ٘، َع 
تعاٖس ايكِٝ ٚايعازات اؿُٝس٠، ْٚبص ايطشا٥ٌ ٚايػ٦ٝات، ٚٗ ٖصٙ إباسح  

 َٓاؾع : 
 : إْٗا َكس١َ يعًّٛ ايؿك٘ .  ا٭ٍٚ
 :  ضؾش١ َٔ ضؾشات عًِ ايؿك٘ .  ايجاْٞ
 :  إْٗا ٚغ١ًٝ يت١ُٝٓ ايؿه١ًٝ . ايجايح
 : إْٗا َٛنٛع يعٗٛض اؿه١ُ ٗ ا٭قٛاٍ ٚا٭ؾعاٍ. ايطابع
 : ؾٝٗا غًب١ يًك٠ٛ ايٓاطك١ ٚايعاق١ً ع٢ً ا٭ؾعاٍ . اـاَؼ
ٍ َػايو اٱّإ، : َباسح عًِ ا٭خ٬م َاز٠ يٲلصاب إ ايػازؽ

 َٚٓاظٍ اٱغ٬ّ .
 ٚدا٤ت َهاٌَ ٖصٙ اٯ١ٜ ايهط١ّ ٗ ٚدٌٗ:

ايتشًٞ با٭خ٬م اؿُٝس٠ بايؿهط هلل عع ٚدٌ ع٢ً ْع١ُ اـًل  ا٭ٍٚ:
ٚبعج١ ا٭ْبٝا٤، ٚاٱَتجاٍ يٮٚاَط اٱهل١ٝ ٗ ايك٬ح ٚايطؾاز ٖٚٞ أَٛض 
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 تٓشكط بايتٛب١ ٚاٱْاب١.
 بايهؿط ٚايه٬ي١ ٚايبكا٤ ٗ َٓاظٍ اؾشٛز.إغتسا١َ ايتًبؼ  ايجاْٞ:

ٚتبٌ اٯ١ٜ ايٓؿع ا٭خ٬قٞ ايععِٝ ٗ ا٭ٍٚ، ٚنٝـ ٜٓعهؼ ٗ تٗصٜب 
ايٓؿٛؽ، ٚق٬ح اجملتُعات، إش إٔ اٱخباض عٔ تٛب١ اهلل عع ٚدٌ ض١ٓ 
تبعح ا٭ٌَ ٗ ايٓؿؼ، ٚغه١ٓٝ ُٮ اؾٛاْض ٚا٭ضنإ ٚتٓتؿط بػبب 

ايبٗذ١ ، ٜٚعٗط اٱغتبؿاض ع٢ً ايٛدٛٙ، ٚٗ ايبؿاض٠ بعؿٛ اهلل عع ٚدٌ 
ايك٬ت اٱدتُاع١ٝ، ٚايٛعس ايهطِٜ ٚايبؿاض٠ بايتٛب١ ٚإٕ ناْت ع٢ً مٛ 
ايكه١ٝ ايؿدك١ٝ إ٫ أْٗا تسخٌ ايػطٚض إٍ ْٝع ايصٜٔ ُِٜٗٗ أَط ايصٟ 

 ٜؿٛظ بايتٛب١ ٭ْٗا ق٬ح ٚخري قض، ٚؼتٌُ ايتٛب١ ٚدٌٗ:
 دب غريٟ.أْٗا َػتشب ْؿػٞ، ٚٚا ا٭ٍٚ:
 إْٗا ٚادب ْؿػٞ، ٚٚادب غريٟ. ايجاْٞ:

ٚايكشٝض ٖٛ ايجاْٞ، ؾٗٞ ؾعٌ عبازٟ ٚادب، ٚططٜل ٭زا٤ ايعبازات  
ٚاييت ٫تتكّٛ إ٫ بككس ايكطب١ ايصٟ ٫ ٜكض إ٫ َٔ إػًِ، يكس أضاز اهلل 
عع ٚدٌ يًٓاؽ بايتٛب١ نبض ْاح ايك٠ٛ ايؿٗٛا١ْٝ ٚايب١ُٝٝٗ ٚايػهب١ٝ، 

نإًه١ اييت تكسض َٓٗا ا٭ؾعاٍ ايعباز١ٜ ٚايكاؿات  ٚيتهٕٛ ايتٛب١
 بايتػًِٝ، ٚاٱقطاض بكسم ايتٓعٌٜ.

ٌٖٚ ٜهٕٛ قٍٛ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ : بعجت ٭ُِ    
، تؿػريّا َٚكساقّا هلصٙ اٯ١ٜ، اؾٛاب ْعِ، إش إٔ قٛي٘ (1) َهاضّ ا٭خ٬م(

يططم ايتٛب١، ٚايعٌُ بآٜات عًٝ٘ ايػ٬ّ)بعجت( ٜؿٌُ دصب ايٓاؽ 
ايكطإٓ، ٚأسهاّ ايتٓعٌٜ، ٚتتذ٢ً َهاضّ ا٭خ٬م بًشاظ ٖصٙ اٯ١ٜ ايهط١ّ 

 َٔ دٗات:
 ضؾع١ ٚمسٛ أخ٬قٞ، ٚإْك٬ب ٗ ايػذاٜا . ا٭ٍٚ:
اٯ١ٜ زع٠ٛ يٝهٕٛ ؾعٌ اٱْػإ َطآ٠ يًٛظا٥ـ اييت خًك٘ اهلل َٔ  ايجا١ْٝ:
 أدًٗا.
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عًِ ٚايتعسٟ، ٜٚكٝب ايعًِ بايهطض اٯ١ٜ زع٠ٛ هلذطإ اي ايجايج١:
 أططاؾّا ٖٞ :
ًََٓأأأأب ظٌَََُِٔٗأأأأب ًٌََُِأأأأْٖ ًَأأأأبٌُٗا ؤَٗلُغَأأأأيُْْ ايعييييامل ْؿػيييي٘ ، قيييياٍ تعيييياٍط ا٭ٍٚ:

 .(1)صَّظٌَُِِْٕٔ

 ايصٟ ٜكع عًٝ٘ ايعًِ. ايجاْٞ:
ايصٜٔ ٜطٕٚ ٜٚػُعٕٛ بايعًِ ٕا ًٜشل بِٗ َٔ ايؿعع ٚاـٛف  ايجايح:

ٚا٭مل، خكٛقّا ٚإٔ اهلل عع ٚدٌ دعٌ ايٓاؽ ٜٓؿطٕٚ بؿططتِٗ َٔ 
 ايعًِ ٚايتعسٟ.

 ايصٜٔ ًٜشكِٗ ا٭ش٣ عطنّا بػبب ايعًِ. ايطابع:
يكس أضاز عع ٚدٌ يًسْٝا إٔ تهٕٛ زاض أَإ ٚإيؿ١ ، ٚتتػؿاٖا َعاْٞ إٛز٠ 

 س اٱّإ، ٖٚصا ايكٝس ٖٛ ايػبٌٝ ايٛسٝس ٭َٛض:ٚاحملب١ بكٝ
 سػٔ اـًل ٚايػري٠. ا٭ٍٚ:
ايتشًٞ با٭خ٬م احملُٛز٠، ٚإدتٓاب ايتعسٟ خؿ١ٝ َٔ اهلل عع  ايجاْٞ:

 .(2)صًٌََُُْْ كِِ اُْوِظَبصِ دََْبحٌ َّبؤًُُِِْ األَُْجَبةِٚدٌ نُا ٗ قٛي٘ تعاٍط

 اٱَتجاٍ يٮٚاَط اٱهل١ٝ. ايجايح:
 عُاض٠ ا٭ضض بصنط اهلل عع ٚدٌ ٚأزا٤ ايعبازات . ابع:ايط
ؾُٔ اٱعذاظ ٗ ؾًػؿ١ اٱع٬ٕ ٗ ايؿطٜع١ اٱغ١َٝ٬ ا٭شإ ٔؼ    

َطات ٗ ايّٝٛ ، ٚأزا٤ ايكًٛات ، ٚت٠ٚ٬ آٜات ايكطإٓ ؾٝٗا ع٢ً مٛ َٜٛٞ 
 َتذسز .
١ٓ ٚبعس إٔ دا٤ت ٖصٙ اٯ١ٜ إْصاضّا يًصٜٔ ٜعسؿٕٛ باؾٝٛف ع٢ً إسٜ   

إٓٛض٠ ٖٚٞ ايجػط ايٛسٝس يًُػًٌُ أقبشت إْصاضّا َتذسزّا ٜكٌ إٍ 
أمساع ايٓاؽ نًِٗ َٔ قبٌ إخرتاع ٚغا٥ٌ اٱع٬ّ اؿسٜج١، ٚايجٛض٠ 
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إعًَٛات١ٝ، ٚاييت قاضت ٚعا٤ يتبًٝؼ اٱْصاضات ايكطآ١ْٝ، ٚزع٠ٛ يًٓاؽ 
 ٱدتٓاب ايعًِ ٚايتعسٟ.

 .ايؿٛظ بايٓعِٝ ايسا٥ِ ٚايػعاز٠ ا٭بس١ٜ اـاَؼ:
: تُٓٝيي١ ًَهيي١ ايتكيي٣ٛ ٗ ايػييًٛى ايؿدكييٞ ٚايٓييٛعٞ . قيياٍ   ايػييازؽ

 . (1)صًَاَُّزَِّٖ آَٓنٌُا ثِبَُِّوِ ًَسُعُِِوِ ؤًَُُْئِيَ ىُْْ اُظِّذِّّوٌَُٕتعاٍط

 ’’قاُّ٘" اإلػجاس يف مساع اىقزآُ

ايعع٢ُ ٗ ا٭ضض ٚايهٓع يكس أضاز اهلل عع ٚدٌ يًكطإٓ إٔ ٜهٕٛ اٯ١ٜ 
ايييصٟ ٫تٓؿييس خعا٥ٓيي٘، ٚايبشييط ايعاخييط ايييصٟ يييٝؼ ؾٝيي٘ إ٫ ايييسضض ٚاٯييي٧   
ٚايؿٛاٖس ع٢ً إعذاظٙ، ّٚهٔ تكػِٝ إعذاظ ايكطإٓ تكػُّٝا إغيتكطا٥ّٝا إٍ  

 أقػاّ:
 اٱعذاظ ايصاتٞ. ا٭ٍٚ:
 اٱعذاظ ايػريٟ. ايجاْٞ:
 اٱعذاظ ايصاتٞ ٚايػريٟ. ايجايح:

قٝل بٌ ٖصٙ ا٭قػاّ ؾٗٞ َتساخ١ً، ٜٚرتؾيض بعهيٗا   ٚيٝؼ َٔ ؾاقٌ ز
عٔ بعض، ٚمساع آٜات ايكطإٓ َٔ اٱعذياظ ايػيريٟ يًكيطإٓ ٚاجملتُعيات،     

 ٚتًو خكٛق١ٝ ٜٓؿطز بٗا ايكطإٓ َٔ بٌ ايهتب ايػُا١ٜٚ ايػابك١.
 ٚيت٠ٚ٬ ٖصٙ اٯ١ٜ ٚمساع ايٓاؽ هلا َٓاؾع نجري٠ َٓٗا:

هيييِ بٝيييسٙ غيييبشاْ٘ ، قييياٍ    ايتيييصنري بييياهلل عيييع ٚديييٌ ٚإٔ اؿ    ا٭ٍٚ:
 .(2) صإِْٕ اُْذٌُُْْ إِالَّ َُِِّوِ ؤََٓشَ ؤَالَّ رَؼْجُذًُا إِالَّ إَِّّبهُتعاٍط

بٝإ ععِٝ َٓعي١ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ عٓس اهلل،  ايجاْٞ:
 ٚدٗازٙ ٗ غبٌٝ اهلل.

َٓع إػًٌُ َٔ دساٍ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغيًِ،   ايجايح:
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ٜٚسٍ ٗ َؿَٗٛ٘ ع٢ً سجِٗ ع٢ً اٱْكات ٕا ٜأتٞ ب٘ َٔ عٓس اهلل، ٚإبازض٠ 
 إٍ ؾعٌ ايكاؿات.

إْصاض ايهؿاض، ؾٝتًٛ إػًِ ٖصٙ اٯ١ٜ ٗ ايك٠٬ ٚخاضدٗا ؾٝػُعٗا  ايطابع:
 ػ٘ بايتٛب١.ايهاؾط عطنّا أٚ ٜػتُع إيٝٗا، ؾتشسث٘ ْؿ

ٌٖٚ ٜجاب إػًِ ايصٟ ٜتًٖٛا بػُاع ايهاؾط باٱنياؾ١ إٍ ثيٛاب شات    
ايت٠ٚ٬ ٚمساع غري ايهاؾط، اؾٛاب ْعِ ٖٚٛ َٔ َكازٜل إعذاظ ت٠ٚ٬ اٯ١ٜ 
ايكطآ١ْٝ َطًكّا، ايصاتٞ ٚايػريٟ، َٚا ٜرتؾض عٔ ت٬ٚتٗا َٔ ا٭ثط إباضى ٗ 

 ايٓؿٛؽ، ٚاجملتُعات.
اؾط ٕهاٌَ ٖصٙ اٯ١ٜ َٚا ؾٝٗا َٔ اؿح ع٢ً ايتٛب١، ٚقس ٫ ٜػتذٝب ايه

 ٚيهٔ أثطٖا ٜعٗط عًٝ٘ ٗ أَٛض ٚنٝؿٝات أخط٣ َٓٗا:
 اٱَتٓاع عٔ قاضب١ إػًٌُ. ا٭ٍٚ:
 عسّ ايٓؿط٠ َٔ أسهاّ اٱغ٬ّ. ايجاْٞ:
ايتسبط ٗ َعاْٞ ٚز٫٫ت َا ٜ٪زٜ٘ إػًُٕٛ َٔ ايعبيازات َجيٌ    ايجايح:

أٜاّ ؾٗط ضَهإ عٔ ا٭نٌ ٚايؿطب طاع١ ٚقطب١ إٍ  ايكٝاّ ، ٚإَتٓاعِٗ
 اهلل عع ٚدٌ .

 ٚقٝاّ إػًٌُ بأزا٤ عبازات تبعح غريِٖ ع٢ً ايتسبط ؾٝٗا َٔ عَُٛات  
 

ايهؿط ٚاؾشٛز ، إش إٔ ٖصا اؾشٛز إم٬يٞ ٜٓؿطط بعسز آْات ايعَإ اييت 
ٖصٙ اٯٜي١   ٜطتهب ؾٝٗا ايهاؾط َعك١ٝ اٱغتهباض، ٚٗ نٌ إٓ َٓٗا تتٛد٘ ي٘

 بايرتٖٝب ٚايرتغٝب.
اٯ١ٜ زيٌٝ ع٢ً ٚدٛز عامل اؾعا٤ ، ٚإخباضٖا عٔ عصاب ايهؿاض  ايطابع:

بكٛي٘ تعاٍ ) ٜٚعصب َٔ ٜؿا٤ ( َٔ عَُٛيات خاُتٗيا ، َٚيا تتهيُٓ٘ َئ      
 ايرتغٝب بايتٛب١ 
إزضاى ايهيياؾط ؿكٝكيي١ ٖٚييٞ إٔ اٯٜيي١ ايكطآْٝيي١ سذيي١ عًٝيي٘ ٗ     اـيياَؼ:
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 .(1)صؤََُْْ رٌَُْٖ آَّبرِِ رُزََِْ ػٌََُِْْْْ كٌَُنزُْْ ثِيَب رٌَُزِّثٌَُٕتعاٍطايٓؿأتٌ قاٍ 

َٚٔ ٜكط ع٢ً ايهؿط تطٌ عًٝ٘ ٖصٙ اٯ١ٜ ٖٚٛ زيٌٝ ع٢ً ض١ٓ اهلل عع 
 ٚدٌ ب٘ ٚأْ٘ غبشاْ٘ ئ ٜرتن٘ ٚؾأْ٘ ٖا هعً٘ ٗ خٛف ٚسعٕ.

ٛ       اـاَؼ: اٍ ايٓياؽ،  إضتكيا٤ إػيًٌُ ٗ َطاتيب إعطؾي١ بايتؿكي٘ ٗ أسي
 ٚغ٤ٛ عاقب١ ايهؿاض.

َٚٔ اٱعذاظ ٗ ت٠ٚ٬ آٜات ايكطإٓ ايتهطاض ٗ ت٠ٚ٬ شات اٯ١ٜ ايكطآ١ْٝ، 
 ٚؾٝ٘ َػا٥ٌ:
َٔ مل ٜتعغ ٜٚعترب َئ مساعي٘ يٰٜي١ ٗ إيط٠ ا٭ٍٚ ؾإْي٘ ٜيتعغ        ا٭ٍٚ:

 ٜٚتسبط ٗ َعاْٝٗا ٗ إطات اي٬سك١.
٠ ا٭ٍٚ بييياٱعطاض اييييصٟ ٜكابيييٌ اٯٜييي١ عٓيييس مساعٗيييا يًُيييط  ايجاْٝييي١:

 ٚايكسٚز، ٚيهٓ٘ ٜٓكت هلا ٗ إطات اي٬سك١.
اييصٟ ٫ ّتجيٌ ٕهياٌَ اٯٜي١ ايهطّي١ ٚإٕ مسعٗيا عيس٠ َيطات،          ايجايج١:

 ٚوتٌُ ٚدٌٗ:
اٱعطاض ٚاٱقطاض ع٢ً ايهؿط ٚاؾشٛز ع٢ً مٛ ايػايب١ ايه١ًٝ  ا٭ٍٚ:
ُٓغْزٌَْجِشًا ًَأإَْٕ َُأْْ َّغْأَٔؼْيَب ًَأإََّٕ كِأِ       ًَإِرَا رُزََِْ ػََِْْوِ آَّبرُنَب ًَََُّقاٍ تعاٍط

 .(2) صؤُرَُْْٗوِ ًَهْشًا كَجَشِّشْهُ ثِؼَزَاةٍ ؤٍَُِْْ

 اٱعطاض ٚاؾشٛز ع٢ً مٛ ايػايب١ اؾع١ٝ٥، ٚاؿاٍ إتعيعي١. ايجاْٞ:
ٜٚهٕٛ ا٭عِ ايػايب َٔ ايٛد٘ ايجاْٞ، ٖٚٛ َئ أْعيِ َكيازٜل َٓياؾع     

اب ظيعي١ ايهؿط ٚاؾشٛز، َٚاْع َٔ إغتكطاض َؿاِٖٝ ايت٠ٚ٬ بٌ ايٓاؽ ٚأغب
 ايهؿط ٗ ا٭ضض ٚايٓؿٛؽ بعس ْعٍٚ ايكطإٓ.

ٚقس دا٤ ايكطإٓ باٯٜات اييت ؼح ع٢ً ت٬ٚت٘، ٚيعّٚ اٱْكات ي٘ ، قاٍ 
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، ٚؾٝ٘ زع٠ٛ مسا١ٜٚ يًتيسبط  (1) صًَإِرَا هُشِاَ اُْوُشْإُٓ كَبعْزَِٔؼٌُا َُوُ ًَؤَٗظِزٌُاتعاٍط

ٌَ ايكسغ١ٝ ٯٜات ايكطإٓ، ٚإغتٓباط إػيا٥ٌ َٓٗيا، َٚعطؾي١ غيبٌ     ٗ إها
ايػ١َ٬ ٗ ايسْٝا ٚاٯخيط٠ نُيا ديا٤ت ٖيصٙ اٯٜي١ ببٝيإ اؿادي١ إٍ ايتٛبي١         
يًٓذا٠ َٔ ايعصاب ا٭يِٝ ايصٟ ٜرتؾض قٗطّا ٚإْطباقّا عٔ ايبكا٤ ع٢ً ايهؿط، 

 ٚٗ اٱْكات يكطا٠٤ ايكطإٓ إعذاظ َٔ ٚدٛٙ:
ْكات إعذاظ، ٕا ٜسٍ عًٝ٘ َٔ اٱقطاض بايكبػ١ ايػُا١ٜٚ شات اٱ ا٭ٍٚ:

 ٯٜات ايكطإٓ.
تًكيٞ آٜيات ايكييطإٓ بيإنطاّ ٚإدي٬ٍ ٕيا ٜتذًيي٢ ؾٝٗيا َئ إعيياْٞ         ايجياْٞ: 

 ايكسغ١ٝ، ٚإزضاى سكٝك١ إخت٬ؾ٘ عٔ ن٬ّ إدًٛقٌ.
ٜرتؾض عٔ اٱْكيات ايتيسبط ٗ اٯٜيات، َٚهياَٝٓٗا ايكسغي١ٝ،       ايجايح:

ًِزَأبةٌ ؤَٗضَُْنَأبهُ إَُِْْأيَ ُٓجَأبسَىٌ     سهاّ طٛعّا ٚقٗطّا ٚإْطباقّا ، قاٍ تعياٍط ٚايتؿك٘ ٗ ا٭

 .(2)صَُِْذَّثَّشًُا آَّبرِوِ ًََُِْزَزًََّشَ ؤًٌُُُْا األَُْجَبةِ

سهٛض ايتٓعٌٜ ٗ ايٛاقع ايَٝٛٞ يًٓاؽ، ٚقريٚضت٘ دع٤ َٔ يػ١  ايطابع:
 اـطاب بٌ ايٓاؽ.

 ه٬ّ ٚايتداطب بٌ ايٓاؽ.اٱضتكا٤ ٗ قٝؼ اي اـاَؼ:
 تٗصٜب إٓطل ٚإق٬ح ا٭يػٔ. ايػازؽ:
 ايتؿك٘ ٗ ايسٜٔ، ٚقاضب١ ايؿػاز، ٚؾهض إعا٬َت ايباط١ً. ايػابع:
 ايرتغٝب بت٠ٚ٬ ٚمساع آٜات ايكطإٓ. ايجأَ:
سؿغ ايكطإٓ َٔ ايتشطٜـ، ٚغ١َ٬ نًُات٘ َٔ ايتبسٌٜ ٚايتػٝري،  ايتاغع:

، بٌ (3) صإَِّٗب َٗذُْٖ َٗضَُّْنَب اُزًِّْشَ ًَإَِّٗب َُوُ حلبكظٌٕٖٚٛ ٫ ٜتعاضض َع قٛي٘ تعاٍط

 ٖٛ ٗ طٛي٘ َٚٔ َكازٜك٘
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 بٝإ سكٝك١ ٖٚٞ تعاٖس إػًٌُ يًت٠ٚ٬ َٚا تطؾض عٓٗا. ايعاؾط:
ًّٛ ايكطإٓ ٚتعسزٖا ناحملهِ ٚإتؿاب٘، ٚايٓاغيذ  َعطؾ١ ع اؿازٟ عؿط:

 ٚإٓػٛر، ٚاجملٌُ ٚإبٌ ٚأغباب ايٓعٍٚ.
اٱيتؿييات إٍ َٛنييٛع١ٝ ايػيي١ٓ ايٓبٜٛيي١ ٗ تؿػييري ايكييطإٓ     ايجيياْٞ عؿييط: 

 ٚإغتدطاز خعا٥ٓ٘. 

 حبث بالغي
َٔ نطٚب ايبسٜع)اٱزَاز( ٖٚٛ إٔ ٜعٗط إتهًِ غطنّا ٗ ن٬َ٘ َع 

َٚٔ اٱعذاظ ايب٬غٞ ٗ ٖصٙ اٯ١ٜ فٝ٪ٖا بعس٠ أغطاض  تهُٓ٘ يػطض آخط ،
 َٔ ٚدٛٙ:
 ايػطض ايعاٖط ٚايبٌ بًػ١ اـطاب. ا٭ٍٚ:
 ايػطض ايصٟ ٜأتٞ ٗ ثٓاٜا نًُات اٯ١ٜ. ايجاْٞ:
 َكازٜل ايبؿاض٠ ٚاٱْصاض اييت تتهُٓٗا اٯ١ٜ. ايجايح:
ثبٛت إغتشكام ايهؿاض يٓعٍٚ ايعصاب بِٗ ٱقطاضِٖ ع٢ً ايعًِ  ايطابع:

 . (1)صًََٓب ظٌَََُِٔٗب ًٌََُِْٖ ًَبٌُٗا ؤَٗلُغَيُْْ َّظٌَُِِْٕٔٚايتعسٟ قاٍ تعاٍط

زع٠ٛ ايٓاؽ إٍ عسّ اـؿ١ٝ َٔ ايهؿاض ٚايعإٌ، ٭ٕ ايعصاب  اـاَؼ:
 ٜٓعٍ بِٗ ٚيٛ بعس سٌ.

ع٢ً اهلل ، ٚايتػًِٝ بععِٝ قسضت٘، زع٠ٛ إػًٌُ يًتٛنٌ  ايػازؽ:
ًًََبَٕ دَوًّب ػََِْْنَب َٗظْشُ ٚاٱقطاض بإٔ ايؿتض ٚايعؿط بايهؿاض َٔ ؾهً٘، قاٍ تعاٍط

 .(2) صأُُْؤِْٓنِنيَ

 بٝإ اؿكط ٚايرتزٜس ؾُٝا ٜٓتعط ايهؿاض ٗ أَطٜٔ: ايػابع:
 إختٝاضٟ ٜٚتُجٌ بايتٛب١ ٚاٱْاب١. ا٭ٍٚ:
 ايعصاب َٔ ٜبك٢ ٗ َٓاظٍ ايهؿط. قٗطٟ ٖٚٛ ْعٍٚ ايجاْٞ:
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زع٠ٛ ايٓاؽ يًتؿك٘ َٚعطؾ١ َؿاِٖٝ ايعًِ، ٚاٱبتعاز عٓٗيا، ؾكيس    ايجأَ:
ٜعٔ اٱْػإ إٔ ايكسض إتٝكٔ َٔ ايعًِ ٖيٛ ايتعيسٟ عًي٢ ايٓياؽ، ٚغيًب      
أَٛاهلِ، ؾذا٤ت ٖصٙ اٯ١ٜ يتبٌ إٔ أؾس أؾطاز ايعًِ ٖٛ ايهؿط ٚاؾشٛز، 

ايتدًل َٓ٘ طًبّا يًػ١َ٬ٚ ايٓذا٠ ، ٚايتدًـ ٚايتؿطٜ  ٗ َٛنيٛع   ًٜٚعّ
ايٓذا٠ َٔ ايعًِ غيبب يٓيعٍٚ ايعيصاب ٗ ايٓؿيأتٌ، يٝهيٕٛ ٖيصا ايتدًيـ        

ًََٓب ظََِْٔنَبىُْْ ًٌََُِْٖ ظٌََُِٔا ٚايتؿطٜ  َٔ َكازٜل ظًِ ايهاؾط يٓؿػ٘ قاٍ تعاٍط

 .(1) صؤَٗلُغَيُْْ

 ’’قاُّ٘"تأثري اآلخزة يف اىذّيا

 اؿٝا٠ ايسْٝا َٔ بسٜع قٓع اهلل غبشاْ٘، ٚنٌ َا ؾٝٗا آ١ٜ َٔ ٚدٛٙ:
 آٜات ععِٝ خًك٘ َٔ اي٬َتٓاٖٞ. ا٭ٍٚ:
 إْٗا ؾاٖس ع٢ً قسضت٘ إطًك١. ايجاْٞ:
إْٗا بطٖإ ع٢ً سػٔ تسبري ٚسه١ُ اهلل عع ٚدٌ دعٌ اٯٜات  ايجايح:

 سذ١ ع٢ً ايٓاؽ.
نٌ آٜي١ غيبب ٱقيطاضِٖ بايعبٛزٜي١ يي٘، ٚديصبِٗ يٲّيإ قياٍ          اـاَؼ:

 .(2) صعَنُشِّيِْْ آَّبرِنَب كِِ آكَبمِ ًَكِِ ؤَْٗلُغِيِْْ دَزََّ َّزَجَََّْٖ َُيُْْ ؤََّٗوُ اُْذَن تعاٍط

اٯ١ٜ زيٌٝ ع٢ً ايتٛسٝس ، ٚزضؽ ٗ يعّٚ عسّ ايؿطى باهلل قاٍ ايػازؽ:
 ص.كِِ آكَبمِ ًَكِِ ؤَْٗلُغِيِْْعَنُشِّيِْْ آَّبرِنَب تعاٍط

ٚأْعِ اهلل ع٢ً ايٓاؽ بايكطإٓ يتهٕٛ نٌ آ١ٜ َٓ٘ زع٠ٛ إٍ اهلل عع ٚدٌ، 
ٚسجييّا عًيي٢ ايتييسبط ٗ ؾًػييؿ١ اؿٝييا٠ ايييسْٝا ٚأغييطاض خًكٗييا ٚايػاٜييات َٓيي٘     

 ٚايرتغٝب ٗ إق٬سٗا بايعباز٠ ٚايػٓٔ ا٭خ٬ق١ٝ اؿُٝس٠.
ٕ ٗ ايييسْٝا ٚاٯخييط٠ ٚايتييساخٌ ٚتتهيئُ ٖييصٙ اٯٜيي١  بٝييإ سيياٍ اٱْػييا

بُٝٓٗا، ٚتأثري نٌ َُٓٗا ع٢ً سٝا٠ ٚساٍ اٱْػإ ٗ ايٓؿأتٌ َع ايتبأٜ ٗ 
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َا١ٖٝ َٚكساض ايتأثري ، ؾعٌُ نٌ إْػإ ٗ ايسْٝا هسٙ ٗ اٯخط٠ ٜٚهٕٛ َٓعي٘ 
 َٚكاَ٘ ٗ اٯخط٠ عػب عًُ٘ ٗ ايسْٝا.

اٚت١ بٌ ايٓاؽ بًشاظ اٱّإ أَا أثط اٯخط٠ ٗ ايسْٝا ؾأْ٘ ع٢ً َطاتب َتؿ
 ٚعسَ٘.

ٚتأتٞ ٖصٙ اٯ١ٜ ٭َط داَع ٖٚٛ تأثري ايسْٝا ٚاٯخط٠ ٗ اييسْٝا ٚإقي٬ح   
 اٱْػإ ْؿػ٘ ٚزٜٓ٘.

ٚدا٤ ايكطإٓ نتابّا َٔ عٓس اهلل عع ٚدٌ يٝذعٌ اٱْػإ ٜٓتؿع َٔ ايسْٝا 
٭َٛض ػب يٰخط٠، ٜٚٓتؿع َٔ عامل اٯخط٠ يًسْٝا ؿاد١ اٱْػإ ٗ اٯخط٠ 

 عًٝ٘ ٗ ايسْٝا َٓٗا:
 اٱّإ باهلل عع ٚدٌ ٚضغٛي٘. ا٭ٍٚ:
 طاع١ اهلل ٚضغٛي٘. ايجاْٞ:
 اٱّإ بايّٝٛ اٯخط ٚا٥٬ٕه١ ٚايٓبٌٝ. ايجايح:
كَأِٓنٌُا ثِبَُِّوِ ًَسَعٌُُِوِ ايتكسٜل بايكطإٓ ْٚعٚي٘ َٔ عٓس اهلل ، قاٍ تعاٍطايطابع:

 .(1) صبًَاُن ٌسِ اَُّزُِ ؤَٗضَُْنَ
أزا٤ ايؿطا٥ض ايعباز١ٜ نايك٠٬ ٚايكّٛ ٚايعنا٠، ٚٗ نٌ ؾطز  اـاَؼ:

 َٓٗا ثٛاب ععِٝ.
 ا٭َط بإعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ إٓهط بؿطا٥طُٗا. ايػازؽ:
 اؾٗاز ٗ غبٌٝ اهلل. ايػابع:
إػاضع١ ٗ اـريات، ٚيٝؼ َٔ سكيط يٮعُياٍ ايييت ٜيأتٞ بٗيا       ايجأَ:

اٱْػإ ٗ ايسْٝا، ٜٚٓتؿع َٓٗا ٗ اٯخط٠، ؾكس دعٌ اهلل عع ٚدٌ نٌ ؿع١ 
َٔ ؿعات ٚغاعات اٱْػيإ ٗ اؿٝيا٠ اييسْٝا َٓاغيب١ ٱنتٓياظ ايكياؿات،       

با٫ّ عًٝ٘ ٚدين اؿػٓات، أَا ايهاؾط ؾإْ٘ ٜتبع ٖٛاٙ ٗ ايسْٝا ؾتهٕٛ أعُاي٘ ٚ
 بإختٝاضٙ، ٚاٱَتٓاع باٱختٝاض ٫ ٜٓاٗ اٱختٝاض.

ٚدا٤ت آٜات ايٛعس باؾ١ٓ ٚايبؿاض٠ بايٓعِٝ ايسا٥ِ يًُي٪ٌَٓ، ٚايٛعٝيس   
                                                 

 .8غٛض٠ ايتػابٔ (1)



                                                                                   ص164ط                                          82َعامل اٱّإ ز/  

بايٓاض يًهؿاض ٗ ايكطإٓ َتٛد١ٗ إٍ ايٓاؽ ْٝعّا، ٚيهٔ إػًٌُ ٚسيسِٖ  
َٓي٘   ِٖ ايصٜٔ ٜٓتؿعٕٛ َٓٗا، ْعِ ٜرتؾض عٔ ٖصا اٱْتؿياع إنتػياب ايٓياؽ   

ع٢ً مٛ إٛدب١ اؾع١ٝ٥، ٚتًو آ١ٜ ٗ ض١ٓ اهلل عع ٚدٌ بايٓاؽ َا ؾيِٝٗ  
 .(1) صًََٓب َّؼَُِْْ جُنٌُدَ سَثِّيَ إِالَّ ىٌَُايهؿاض، ٖٚٛ َٔ عَُٛات قٛي٘ تعاٍط

يكس أْعِ اهلل ع٢ً إػًٌُ ٚإػيًُات بيإٔ دعًيِٗ ٜٗتيسٕٚ إٍ اؿيل،      
ثط اٯخط٠ ٗ ايسْٝا بايصات ٚايعيطض  ٜٚٗسٕٚ ايٓاؽ إٍ غبً٘، َٚٓٗا بٝإ أ

 ٚا٭غباب .
ؾإٕ قًت نٝيـ ٜهيٕٛ ٖيصا ايتيأثري ، اؾيٛاب يكيس دعيٌ اهلل عيع ٚديٌ           

ايٓياؽ ٜٓكيتٕٛ إٍ إيٛاعغ، ٜٚتيسبطٕٚ ٗ اٱْيصاضات ٚايبؿياضات، ٖٚيصا        
ايتسبط َٔ ضؾشات ْؿذ ايطٚح ٗ آزّ، ٚغط َٔ أغيطاض ْعُي١ ايعكيٌ اييصٟ     

ػإ غ٬سّا ٚٚاق١ٝ ٗ ايسْٝا ٚاٯخط٠، ؾكشٝض دعً٘ اهلل عع ٚدٌ عٓس اٱْ
إٔ اٯخط٠ زاض سػاب ٚدعا٤ ب٬ عٌُ إ٫ إٔ أخباضٖيا اييٛاضز٠ ٗ ايهتيب    
ايػيييُا١ٜٚ ، ٚٗ سيييسٜح ا٭ْبٝيييا٤ تبعيييح ايعكيييٍٛ عًييي٢ ايتيييسبط ٚايتٗٝييي٧    

 ٚاٱغتعساز هلا.
ٚدييا٤ت ٖييصٙ اٯٜيي١ ايهطّيي١ يتذعييٌ ايٓيياؽ ٜتييسبطٕٚ ٗ أسييٛاهلِ ٜييّٛ   

تشهييطٕٚ أْييٛاع ايعييصاب اييييت ٜتعييطض هلييا ايييصٜٔ ويياضبٕٛ   ايكٝاَيي١، ٜٚػ
 اٱغ٬ّ، ٜٚكطٕٚ ع٢ً ايهؿط، ّٚتٓعٕٛ ع٢ً اٱّإ.

 ٚتططز اٯ١ٜ ايػؿ١ً عٔ ايٓاؽ َٔ ٚدٛٙ :  
ا٭ٍٚ : اٯ١ٜ داَع١ َاْع١، داَع١ يٛدٛٙ اؾعا٤ ٗ اٯخط٠ ، َاْعي١ َئ   

 اؾٗاي١ ٚايػطض .
هيِٝ عكًي٘ ٗ عاقبتي٘، َٚيا ٜٓتعيطٙ ٗ      ايجاْٞ :  تسعٛ اٯ١ٜ اٱْػإ إٍ ؼ

 عامل اٯخط٠ .
ايجايح : ؼح اٯ١ٜ ع٢ً ؾطا٤ ايػه١ٓٝ ٚايطُأ١ْٓٝ بإختٝاض اهلسا١ٜ ٚاٱّإ  
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  (1)صكََْٖٔ ُّؤِْْٖٓ ثِشَثِّوِ كَالَ َّخَبفُ ثَخْغًب ًَالَ سَىَوًبقاٍ تعاٍط

 ات٘.ايطابع : ػعٌ اٯ١ٜ ايؿطز ٚاؾُاع١ ٜٓؿطٕٚ َٔ ايعًِ َٚكسَ 

 قاُّ٘ اإلّذار ٕذايت
َٔ َكازٜل ايط١ٓ اٱهل١ٝ ٗ ْب٠ٛ قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ف٤ٞ 
ايكطإٓ بكٝؼ اٱْصاض ٚايٛعٝس اييت تتهُٔ سكا٥ل عٔ عامل اٯخط٠ َٚا ؾٝ٘ 
َٔ ايجٛاب ايعكاب ، ؾتأتٞ آٜات ايكطإٓ أسٝاّْا باٱْصاض بكٝػ١ اؾ١ًُ اـرب١ٜ 

ايكٝا١َ، ٚدعٌ ايصٟ ٜػُع اٯٜات ٜتسبط ٗ عاقبتي٘،  يبٝإ ساٍ ايهؿاض ّٜٛ 
ٜٚٓؿػٌ بإختٝاض َا ٜٓاغب٘ َٔ إكاّ، ؾُٔ خكا٥ل اٱْػإ ٚاؿٝٛإ َطًكّا 
اهلطٚب ٖا هًب ي٘ ا٭ش٣ ٚايهطض َٚٔ َكسَاتُٗا ، ٚيٝؼ َٔ نطض أؾس 

 َٔ اٱقا١َ ايسا١ُ٥ ٗ ايٓاض، ٚأغبابٗا ع٢ً قػٌُ:
 يؿطا٥ض ٚايٛظا٥ـ ايعباز١ٜ.اؾشٛز ٚعسّ أزا٤ ا ا٭ٍٚ:
إضتهاب َا ٢ْٗ اهلل عٓ٘ ، ٜٚأتٞ اٱْصاض ٗ إكاّ َٓطٛقّا َٚؿَّٗٛا  ايجاْٞ:
 َٔ ٚدٛٙ:
 بٝإ غ٤ٛ عاقب١ عسّ اٱَتجاٍ يٮٚاَط اٱهل١ٝ. ا٭ٍٚ:
 َا ًٜشل ايعبس َٔ  اٯثاّ ٱضتهاب إعاقٞ ٚايصْٛب. ايجاْٞ:
ٛادبات ايعباز١ٜ ٗ ايسْٝا ٚاٯخط٠، ػًٞ َٓاؾع تك٣ٛ اهلل ٚأزا٤ اي ايجايح:
 .(2) صًََْٖٓ َّزَّنِ اَُِّوَ َّجْؼََْ َُوُ َٓخْشَجًبقاٍ تعاٍط

 ايرتغٝب بعٌُ ايكاؿات ٚإػاضع١ ٗ اـريات. ايطابع:
ٚدا٤ت ٖصٙ اٯ١ٜ بًػ١ ايرتغٝب ٚايرتٖٝب َٚا ٖٛ سل ٚقسم، ؾاهلل عع 

سٜط، ؾذعٌ اييسْٝا زاض  ٚدٌ ٫ تػتعكٞ عًٝ٘ َػأي١، ٖٚٛ ع٢ً نٌ ؾ٤ٞ ق
إَتشإ ٚإختباض ٚغهٔ َ٪قت غري زا٥ِ، ّٚط ايطايب ٚإٛظـ بإَتشاْات 
زضاغ١ٝ  ٜبصٍ ايٛغع يسخٛهلا ٜٚػاعسٙ أًٖ٘ ٜٚتابع ؾأْ٘ ْٚتٝذت٘ إكطبيٕٛ  
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َٓ٘ ٜٚهٕٛ َٛنٛعّا ٕعطؾ١ ؾأْ٘ ٚزضدت٘ ، ٚقس دعيٌ اهلل عيع ٚديٌ آْيات     
اٱْػيإ ٱَتشيإ أزا٤ ايكي٠٬ ٔيؼ     ، ٜتعيطض  ّاإَتشاْي اؿٝا٠ ايسْٝا نًٗا 

َطات ٗ ايّٝٛ، ٜٚساُٖ٘ ايؿٝطإ ٚايٓؿؼ ايؿ١ٜٛٗ عٓس زخيٍٛ ا٭غيٛام،   
 ٚعٓس اٱؾتتإ .

ٚتهٕٛ ايٛقا٥ع ٚا٭سساخ َٓاغيب١ يٮَيط بيإعطٚف ٚايٓٗيٞ عئ إٓهيط        
يييٝذين ايعبييس ايكيياؿات ٜٚطتكييٞ ٗ ايييسضدات ا٭خطٜٚيي١ ٖٚييٛ ٗ ايييسْٝا،   
ٚدا٤ت ٖصٙ اٯ١ٜ ايهط١ّ ٱعا١ْ نٌ إْػإ ع٢ً إدتٝياظ إَتشاْيات اييسْٝا،    

سياٍ  ؾُٔ اٱعذاظ ؾٝٗا أْٗا ؾا١ًَ يهٌ أؾطاز اٱَتشإ اييسْٟٝٛ، ؾتؿيٌُ   
اٱّييإ ٚايهؿييط، إش أْٗييا تييبٌ ايؿؿييٌ ٚاـٝبيي١ ٕيئ ٜبكيي٢ ٗ َٓيياظٍ ايهؿييط      

 ٚاؾشٛز، ٚايعصاب ا٭يِٝ ايصٟ هًب٘ ايعإٕٛ ٭ْؿػِٗ .
ٚتتهييئُ ايبؿييياض٠ ٕييئ ٜتيييٛب إٍ اهلل ٜٚيييرتى َٓييياظٍ ايهؿيييط، قييياٍ       

ٛ (1)صًَإِِِّٗ َُـَلَّبسٌ َُِْٖٔ رَبةَ ًَآََٖٓ ًَػَِٔأََ طَأبُِذًب  تعاٍط ٕ اٯٜي١ ضٓي١   ، يتهي

 يًٓاؽ ْٝعّا َٔ ٚدٛٙ:
ايبؿاض٠ ٚايٛعس ايهطِٜ ٕٔ ٜهيـ عئ قاضبي١ اٱغي٬ّ، ٜٚٗذيط       ا٭ٍٚ:

 َٓاظٍ ايهؿط.
ايتدٜٛـ ٚايٛعٝس ٕٔ ٜكط ع٢ً ايهؿيط ٚايهي٬ي١، ٜٚتُياز٣ ٗ     ايجاْٞ:
 ايعًِ.

 اؾُع بٌ ايٛعس ٚايٛعٝس، ٚايبؿاض٠ ٚاٱْصاض. ايجايح:
ا ٜبعييح ايػييه١ٓٝ ٗ ايٓؿييٛؽ عًيي٢ اٱْييصاض   تكييسِٜ ايبؿيياض٠ َٚيي  ايطابييع:

 ٚأغباب ايؿعع ٚاـٛف.
عُّٛ ايبؿاض٠ ٗ اٯ١ٜ ايهط١ّ ٚمشٛهلا يًٓاؽ ْٝعّا ؾتؿيٌُ   اـاَؼ:

إػًٌُ ايصٜٔ غبكٛا يٲغ٬ّ ٚتًكٛٙ ٚضاث١ َٔ باب ا٭ٚي١ٜٛ ايكطع١ٝ ٚتٛب١ 
يهؿيط  اهلل عع ٚدٌ عًِٝٗ ؾه٬ّ ٚض١ٓ َٓ٘ تعاٍ، ٚتؿٌُ ايصٜٔ ٜرتنيٕٛ ا 

 ٜٚتٛبٕٛ إٍ اهلل أٜهّا.
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 يٝهٕٛ اٱْصاض ٖسا١ٜ َٔ ٚدٛٙ:
 إْ٘ ٖسا١ٜ بايصات، ٕا ؾٝ٘ َٔ ايتشصٜط َٔ ايهؿط ٚأنطاضٙ. ا٭ٍٚ:
 ايبعح ع٢ً ايٓؿط٠ َٔ ايهؿط َٚكسَات٘. ايجاْٞ:
تتهُٔ اٯ١ٜ ؼصٜط ايهاؾط َٔ أقشاب٘ ٚض٩غا٥٘ ايهؿاض، ٚدعً٘  ايجايح:

ٜسضى نطضِٖ عًِٝٗ، ٚييعّٚ تيطى طياعتِٗ، إش تيعاسِ ٖيصٙ اٯٜي١ أضبياب        
ايهؿط ٗ ايتأثري ٚا٭ثط ،ٜٚتذ٢ً ايتعاضض بٌ ايططٜل إػتكِٝ ايصٟ تيسعٛ  

 إيٝ٘، ٚايتٝ٘ ٚايه٬ي١ ايصٟ ٜػٛم ايهؿاض أتباعِٗ ٗ ظًُات٘.
يؿعع َٔ عٛاقب اٱعطاض عئ اٱْيصاض ايػيُاٟٚ، يكيس دعيٌ      ا ايطابع:

ايكطإٓ اييسْٝا ؾطقي١ يًتٛبي١ ٚاٱْابي١، ٚتي٪ثط يػي١ اٱْيصاض ٗ قٛيي٘ تعياٍ)أٚ          
 ٜعصبِٗ( ٗ ايهؿاض َٔ ٚدٛٙ:

 .(1) صكََِِِّوِ اُْذُجَّخُ اُْجَبُِـَخُإقا١َ اؿذ١ ع٢ً ايهؿاض، قاٍ تعاٍط ا٭ٍٚ:

 يًهؿاض ٗ ايٛدٛز ايصٖين.دعٌ ايعصاب َكاسبّا  ايجاْٞ:
قاضب١ ايػؿ١ً إػتس١ّ عٓس ايهؿاض، ٚدعًٗا َتعيعي١ غري ثابت١، إش  ايجايح:

ٜساُٖٗا اٱْيصاض ٗ نيٌ إٓ، ٚعٓيس مسياع آٜيات ايكيطإٓ، ٚٚقيٛع إكيازٜل         
ايٛاقع١ٝ ٱْتكاض اٱغ٬ّ، َٚا ٜ٪نس قسم ْب٠ٛ قُس قي٢ً اهلل عًٝي٘ ٚآيي٘    

 ٚغًِ.
ٚ  ايطابع: زبٝيب اـي٬ف بيٌ ايهؿياض، إش إٔ ايؿيعٛض بػي٤ٛ       بعح ايؿطقي١ 

عاقبيي١ ايؿعييٌ هعييٌ ايؿييطز ٚاؾُاعيي١ ٗ تييطزز ٚسييعٕ، ٜٚعٗييط اٱضبيياى ٗ   
 قؿٛؾِٗ، ٚايؿو ؾُٝا بِٝٓٗ.

إقاب١ دٝٛف ايهؿط بايهعـ ٚايٖٛٔ، ٚق١ً اهل١ُ ٚايٓكل ٗ  اـاَؼ:
 ايطداٍ.

، نعـ اؿذ١، ٚايتدًـ ٗ اؾساٍ ٚايككٛض عٔ اٱستذاز ايػازؽ:
يصا ؾإٕ ٖصٙ اٯ١ٜ تٛط٦ي١ َٚٓاغيب١ يعٗيٛض إػيًٌُ ٗ اؾيساٍ، ٚغي٬ح ٗ       

 َٝازٜٔ اٱستذاز.
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زع٠ٛ ايهؿاض يًتػًِٝ بإٔ َكايٝس ا٭َٛض بٝس اهلل عع ٚدٌ ٚأِْٗ  ايػابع:
عادعٕٚ عٔ زؾع ايعصاب عٔ أْؿػيِٗ ْٚياعتِٗ، ٚاٱيتؿيات إٍ سكٝكي١     

زٟ إٍ ايٓؿط٠ َٔ ايهؿيط  ٖٚٞ ْعٍٚ ايعصاب بِٗ يهؿطِٖ ٚدشٛزِٖ ٖا ٜ٪
 يصات٘ ٕٚا هًب٘ َٔ ا٭ش٣ ٚايب٤٬.

ػًٞ ايتبأٜ بٌ إػًٌُ ٚايهؿاض، ٚظٗٛض َكازٜل ايعع ٚايؿدط  ايجأَ:
ع٢ً إػًٌُ، ٚاٱْهػاض ٚاـٝب١ ع٢ً ايهؿاض، ٚؾٝ٘ زعي٠ٛ إنياؾ١ٝ يًهؿياض    

اٍ)أٚ يًتٓعٙ َٔ بطاثٔ ايهؿط، ٚعٕٛ هلِ يسخٍٛ اٱغ٬ّ، يصا ؾإٕ قٛي٘ تع
ٜعصبِٗ( ض١ٓ ٚباب ٖسا١ٜ ٚغبٌٝ ضؾاز، ٚؼيصٜط زا٥يِ َٚتذيسز، ٜيسعٛ     

 ايٓاؽ يٲّإ ٚايتكسٜل بٓب٠ٛ قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ.

 حبث بالغي
َٔ ٚدٛٙ ايبسٜع)اٱؾتإ( ٖٚٛ اؾُع بٌ ؾٌٓ ْٚٛعٌ كتًؿٌ  ٗ ن٬ّ 

ْٚعت ٖصٙ اٯ١ٜ بٌ ، ٚايتعع١ٜٚاسس، ناؾُع بٌ ايؿطح ٚاؿعٕ، ٚايؿدط 
 أَٛض َتبا١ٜٓ:

ْعت اٯ١ٜ بٌ ايبؿاض٠ ٚاٱْصاض، ٚايبؿاض٠ بًشاظ إتعًل ع٢ً  ا٭ٍٚ:
 قػٌُ:
 ايبؿاض٠ يًُػًٌُ بتٛب١ ؾطٜل َٔ ايهؿاض. ا٭ٍٚ:
أععِ َٔ  ايعبسايبؿاض٠ يًتا٥بٌ َٔ ايهؿاض، ؾًٝؼ َٔ ؾ٤ٞ ٜٓاي٘  ايجاْٞ:

ٕٚا نإ ايكطإٓ ْاظ٫ّ ض١ٓ ٚضأؾ١ با٭دٝاٍ  ايؿٛظ بتٛب١ اهلل عع ٚدٌ عًٝ٘،
ططٟ إٍ ّٜٛ ايكٝا١َ، ؾٌٗ تهٕٛ ٖصٙ  غضخطاب٘ إتعاقب١ َٔ ايٓاؽ، ٖٚٛ 

 اؾٛاب ْعِ َٔ دٗات: ،اٯ١ٜ بؿاض٠ يصضاضٟ إػًٌُ
 زع٠ٛ ايهؿاض ٗ نٌ ظَإ يًتٛب١ ٚاٱْاب١. ا٭ٍٚ:
إزضاى إٓاؾع ايعع١ُٝ هلصٙ اٯ١ٜ بسخٍٛ ؾطٜل َٔ ايٓاؽ اٱغ٬ّ،   ايجا١ْٝ:

 يٝتٛاضخ أبٓا٩ِٖ اٱغ٬ّ.
َعطؾ١ اٱعذاظ ٗ اٯثاض إرتتب١ ع٢ً اٯٜات ايكطآ١ْٝ، ٚفٝ٪ٖا  ايجايج١:

 بأغباب ايٓذاح ٚايؿ٬ح ٗ ايٓؿأتٌ.
ايعع١ُٝ أؾطاز ايؿهط هلل عع ٚدٌ ع٢ً ايٓعِ  َٔت٠ٚ٬ ٖصٙ اٯ١ٜ  ايطابع١:
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 اييت تتهُٓٗا ٖصٙ اٯ١ٜ، ٚإتبا١ٜٓ ٗ َٛنٛعٗا ٚدٗتٗا.
 ؾؿا٤ قسٚض إػًٌُ ٕا ًٜكاٙ ايهؿاض ٚإعاْسٕٚ. اـاَػ١:

أَا اٱْصاض ؾذا٤ ٗ اٯ١ٜ خاقّا بايهؿاض، ؾًٝؼ ؾٝٗا إْصاض ٚؽٜٛـ 
يًُػًٌُ، ٖٚٛ َٔ ايؿٛاٖس ع٢ً ععِٝ َٓعي١ إػًٌُ، َٚٔ َكازٜل قٛي٘ 

 .(1) صنْزُْْ خَْْشَ ؤَُّٓخٍ ؤُخْشِجَذْ ُِِنَّبطًُِتعاٍط

إش ٜتًك٢ إػًُٕٛ َا ٜتهُٔ اٱْصاض يعسِٖٚ، ٜٚكَٕٛٛ بتبًٝػ٘ بايتٓعٌٜ 
 ايصٟ ٖٛ سهِ ٚعٗس، ٚقطعٞ ايكسٚض ٚايٛقٛع.

ٚدا٤ت اٯ١ٜ بكٝػ١ ايٓل ايصٟ ٫ ٜكبٌ ايرتزٜس ٚاٱْاٍ، أٚ ٚدٛز سهِ 
ظاٖط ٚآخط قتٌُ كايـ يًعاٖط، بٌ تهُٓت ايٛعٝس بايعصاب يهٌ َٔ ٜكط 

إبتسأت اٯ١ٜ باـطاب ايتؿطٜـ  ٚإشع٢ً ايبكا٤ ٗ َٓاظٍ ايهؿط ايه٬ي١، 
ِٗ، أختتُت يًٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٚإػًٌُ َٚعاْٞ نؿاٜت

 بصّ ايهؿاض ْٚعتِٗ بأِْٗ ظإٕٛ إؾرتٚا ايعصاب ٭ْؿػِٗ بػ٤ٛ إختٝاضِٖ.
 َتهاز٠ َٚٔ ٚدٛٙ ايبسٜع)إطابك١( ٜٚػ٢ُ ايطبام ٖٚٛ اٱتٝإ َهازٜٔ

ٗ اؾ١ًُ غٛا٤ نإ ايتهاز سكٝكّٝا أٚ فاظّٜا، ٚقٌٝ َٔ أًَض ايطبام ٚأخؿاٙ 
ٕ ايككام قتٌ، ٚقاض ططٜكيّا  ، ٭(2) قٛي٘ تعاٍ)ٚيهِ ٗ ايككام سٝا٠(

 ٚغببّا يسٚاّ اؿٝا٠.
ٚدا٤ت ٖصٙ اٯ١ٜ َٔ ايطبام ٕا ؾٝٗا َٔ ايتهاز ٗ ايعاقب١ بًشاظ ايتبأٜ 
ٗ شات ايؿعٌ، يس٫ي١ اي٬ظّ ع٢ً إًعّٚ، ٚإعًٍٛ ع٢ً عًت٘، نُا ٜكياٍ:  
ايٓٗاض َٛدٛز ؾايؿُؼ طايع١، ؾإٕ اهلل عع ٚدٌ ٜتٛب ع٢ً َئ تياب َئ    

 .ايهؿاض
 :أَٛض  يٝهٕٛ ٗ قٛي٘)أٚ ٜتٛب عًٝ٘(

 ايسع٠ٛ ٚايٓسب إٍ ايتٛب١. ا٭ٍٚ:
ٞ  يعّٚ ٚبايتٛب١ ٚبٝإ اؿاد١ إيٝٗا ،: ايرتغٝب ايجاْٞ  ايهـ عئ إعاقي

                                                 

 .110غٛض٠ آٍ عُطإ (1)
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 .ٚايصْٛب
 : إْ٘ َٓاغب١ يٝكػٞ ايهؿاض إٍ آٜات ايكطإٓ.ايجايح
 إٍ ا٭َط بإعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ إٓهط غتُاعاٱسح ايٓاؽ ع٢ً : ايطابع

 ٚايتسبط َا ؾُٝٗا َٔ اؿه١ُ .
يتهيٕٛ ايتٛبي١   ، ايٓتٝذي١ ٚايعاقبي١   بٝإ ٖٚٛ َٔ اٱعذاظ ٗ ف٤ٞ اٯ١ٜ ب 

 ططزّا يًٝأؽ ٚايؿو َٔ ايٓؿٛؽ، ٚؾٝ٘ ٚعس نطِٜ يًتا٥بٌ.

 ’’قاُّ٘"اآليت ٍزآة ىيذّيا ٗىآلخزة

آ١ٜ َطنب١ َٚتعسز٠ َٔ بسٜع قيٓع٘،  يكس دعٌ اهلل عع ٚدٌ اؿٝا٠ ايسْٝا 
ؾهٌ َا ؾٝٗا َئ ا٭ْعُي١ ٚايكيٛاٌْ إعذياظ ٗ اـًيل ٫ ٜكيسض عًٝي٘ إ٫ ٖيٛ         
غبشاْ٘ ٖٚٞ بصاتٗا، ٚبتساخًٗا ٚإتكاهلا َع غريٖا زع٠ٛ إٍ اهلل عع ٚدٌ، 
يتهٕٛ نٌ آ١ٜ سذ١ ع٢ً ايٓاؽ، ٚض١ٓ َتذسز٠ هلِ إٍ ّٜٛ ايكٝا١َ، ٚإٍ 

١ ديا٤ت آٜيات ايتٓعٜيٌ يتطيطز ايػؿًي١ ٚتيصنط بًيعّٚ        داْب اٯٜات ايتهٜٛٓٝي 
اٱيتؿات إٍ تًو اٯٜات، ٚتهٕٛ ٖيٞ ا٭خيط٣ زعي٠ٛ إٍ اهلل عيع ٚديٌ،      
َٚٓٗا ٖصٙ اٯ١ٜ اييت تبٌ ععِٝ غًطإ اهلل عع ٚدٌ ٚعًُ٘ بأؾعاٍ ايعباز، 
إٕ ا٭َط نً٘ بٝس اهلل ٚيٝؼ يًٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ؾٝ٘ ؾ٤ٞ، 

هَُْ ًَلََ ثِبَُِّوِ ثَْْنِِ ًَثَْْنٌَُْْ شَيِْذًا َّؼَِْأُْ َٓأب كِأِ    َكازٜل قٛي٘ تعاٍطٖٚٛ َٔ 

 .(1) صاُغٌَََّٔادِ ًَاألَسْعِ

ٚدا٤ت ٖصٙ اٯ١ٜ يتبٌ سكٝك١ ٖٚٞ إٔ ايسْٝا َطآ٠ ٚتط١ْ َتكس١َ ظَاّْا 
يعامل اٯخط٠، ٕا ؾٝٗا َٔ اٱخبياض عئ إْعيساّ إٓعيي١ بيٌ إٓيعيتٌ، ْٚؿيٞ        
ايٛغ  بٌ ا٭َطٜٔ، ٗ َٓاظٍ ايٓاؽ ّٜٛ ايكٝا١َ، ؾًٝؼ َٔ بطظر بٌ اؾ١ٓ 
ٚايٓاض ّهح ؾٝ٘ ايٓاؽ أٚ ؾطط َِٓٗ، يصا دا٤ت اٯ١ٜ بأَطٜٔ بُٝٓٗا تٓاف 
ٚتهاز، ؾأَا ايتٛب١ بؿهٌ َٔ اهلل، ٚأَا ايعصاب، يتهٕٛ ايتٛب١ َطآ٠ يًؿٛظ 

 ايٓاؽ ّٜٛ ايكٝا١َ.باؾ١ٓ ٚايٓعِٝ، ٚايعصاب ساٍ ايصٟ ٜسخٌ ايٓاض َٔ 
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ٚنُا إٔ ايسْٝا َطآ٠ يٰخط٠، ؾإٕ ٖصٙ اٯ١ٜ َيطآ٠ يًيسْٝا ٚزعي٠ٛ ٱقي٬ح     
ايًػييإ ٚايؿعييٌ، ٚإدتٓيياب ايهؿييط ٚإعكيي١ٝ ٚقبييا٥ض ا٭ؾعيياٍ ٖٚييٞ زعيي٠ٛ 
يًػعٞ اؿجٝح يسخٍٛ اؾ١ٓ، ٚايػ١َ٬ َٔ سط ايٓاض، ٚوتٌُ تكسِٜ ايتٛب١ 

 ع٢ً ايتعصٜب اٯ١ٜ ٚدٌٗ:
ٍٛ إيي٪ٌَٓ اؾٓيي١، قبييٌ زخييٍٛ ايهؿيياض ايٓيياض ظَاْييّا،  تكييسِٜ زخيي ا٭ٍٚ:

َٚهاّْا، أٟ إٔ اؾ١ٓ أقطب إٍ أٌٖ اؿؿط َٔ ايٓاض ٚأْ٘ َٔ عَُٛات قٛي٘ 
 .(1) صإَِّٕ سَدَْٔخَ اَُِّوِ هَشِّتٌ ِْٖٓ أُُْذْغِنِنيَتعاٍط

ٜتِ اؿػاب ّٜٛ ايكٝاَي١ ايتكيازّ ايعَياْٞ يًٓياؽ ٗ اؿٝيا٠ اييسْٝا        ايجاْٞ:
َٚػازضتِٗ هلا، اؾٛاب ٫ تعاضض بٌ ايٛدٌٗ ّٚهٔ إٔ ٜهٕٛ ا٭ٍٚ ٗ 
طٍٛ ايجاْٞ ٚيٝؼ ٗ عطن٘، ٚيهٔ ٫ زيٌٝ ع٢ً تكسّ زخٍٛ عُّٛ أٖيٌ  
اؾٓيي١ هلييا، قبييٌ إٔ ًٜكيي٢ ايهؿيياض ٗ ايٓيياض، ٖٚييصا ايتكييسّ خيي٬ف ظيياٖط      

 ٛم اـاق١ باحملؿط ٚاؿػاب ٚاؾعا٤.ايٓك
َٚع ٖصا ؾإٕ تكسِٜ ايتٛب١ ٗ اٯ١ٜ َطآ٠ يتكسّ ٚؾهٌ إػًٌُ َٚا هلِ َٔ 
إٓعي١ ٗ اؿٝا٠ ايسْٝا، َٚا ٜؿيٛظ بي٘ اييصٜٔ ٜطتكيٕٛ إٍ َطاتيب ايتٛبي١ ٚإٕ       
ناْٛا أؾس ايٓاؽ عسا٠ٚ يًٓب٠ٛ ٚاٱغ٬ّ، ٖٚٛ َٔ ايؿٛاٖس عًي٢ إٔ ٖيصٙ   

مل اٯخط٠ إْطباقّا ١ُ٥٬َٚ أسهاَٗا ٭ؾطاز ايعَإ ايطٛي١ٝ َٓص اٯ١ٜ َطآ٠ يعا
أٜاّ أبٝٓا آزّ ٚإٍ ّٜٛ ايكٝا١َ، ٚنإ آزّ عًٝ٘ ايػ٬ّ أٍٚ ٚغيٝس ايتيٛابٌ   

، يتهٕٛ (2) صكَزََِوََّ آدَُّ ِْٖٓ سَثِّوِ ًََِِٔبدٍ كَزَبةَ ػََِْْوِ إَِّٗوُ ىٌَُ اُزٌََّّاةُ اُشَّدُِْْقاٍ تعاٍط

غٝبيّا بايتٛبي١، ٚبطظخيّا زٕٚ اييرتزز ؾٝٗيا، ٚاٱقيطاض عًي٢ ضنيٛب         تٛبت٘ تط
 إعك١ٝ أٚ ايبكا٤ ٗ َٓاظٍ ايهؿط ٚايه٬ي١.

ٜٚؿٌُ ايتكػِٝ إصنٛض ٗ ٖيصٙ اٯٜي١ ايٓياؽ ْٝعيّا َئ ا٭َيِ ايػيايؿ١        
ٚاي٬سكيي١، ٚؾٝيي٘ دصبيي١ يًتييسبط ٗ قكييل ايكييطإٓ، ٚعييامل ايعٛاقييب َٚيئ  
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ْْأَي َىأَزا         َٗذْأُٖ َٗوُأض   عَُٛات قٛي٘ تعاٍط َُ َْْنأب ِإ ًَْد َٔأب َؤ َُْوَظأِض ِث َٖ ا ْْأَي َؤْدَغأ َِ َػ

، أٟ إٔ أسػٔ ايككل تتذًي٢ بعَُٛيات اييٛسٞ، َٚطًيل     (1)صاُْوُأشْإَٓ 

اٯٜات ٚايتسبط ؾٝٗا َٚٓ٘ غيٝام اٯٜيات، ٚايكي١ً ٚايتيساخٌ بٝٓٗيا ٚاييصٟ       
َػيأي١ ٚعًُيّا ييٝؼ َئ سيس       38881460أغػٓاٙ ٗ تؿػريْا، ٜػيتٓب  َٓي٘   

 ازٙ نُّا َٚٛنٛعّا ٚز٫ي١ ٗ ثط٠ٚ ع١ًُٝ مل ٜؿٗس هلا ايتأضٜذ َج٬ّٝ.٭ؾط

 ’’قاُّ٘"ػذً تزك اىْاص ٗشأٌّٖ

يكس دعٌ اهلل عع ٚدٌ اؿٝا٠ ايسْٝا زاض إَتشإ ٚإبت٤٬ ٚإختباض َع ؾهٌ 
َٓ٘ تعاٍ ٗ إعا١ْ ايٓاؽ ْٝعّا ع٢ً ايتٛؾٝل ٚايٓذاح ٗ إَتشاْات ايسْٝا، 

اٱعا١ْ بعح ا٭ْبٝا٤ ٚإْعاٍ ايهتب ايػُا١ٜٚ، ٚأؾهًٗا َٚٔ أِٖ َكازٜل 
ٚأُٗا ٚأطٛهلا بكا٤ ٚأنجطٖا ْؿعّا ٚأظٗطٖا أثطّا بعج١ ايٓيب قُيس قي٢ً اهلل   
عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ْٚعٍٚ ايكطإٓ عًٝ٘ َٔ عٓس اهلل، ٚتًو آ١ٜ ب١ٓٝ يًٓاؽ َٚٔ 

ظ٥٬ٗييا ٜييرتزز ٗ قبٛهلييا ٗ ا٭ظَٓيي١ ايػييابك١ ؾييإٕ ا٭ظَٓيي١ اي٬سكيي١ نؿًٝيي١   
 ٚٚنٛسٗا، ٚقطع اٱخت٬ف ؾٝٗا، ٚؾٝ٘ َػا٥ٌ:

 إْٗا سذ١ إناؾ١ٝ ع٢ً ايٓاؽ ٚؽؿٝـ عِٓٗ. ا٭ٍٚ:
ؾٝٗا إعذاظ َػيتشسخ ٗ ْبي٠ٛ قُيس قي٢ً اهلل عًٝي٘ ٚآيي٘ ٚغيًِ         ايجا١ْٝ:
 ٚايكطإٓ.
 نٌ إٓ ٚظَإ ؾاٖس ع٢ً قسم ْعٍٚ ايكطإٓ َٔ عٓس اهلل. ايجايج١:
١ زع٠ٛ َتذسز٠ يًٓاؽ يًعٌُ بأسهاّ ايكطإٓ، أؾطاز ايعَإ ايطٛيٝ ايطابع١:

ًَسَؤَّْذَ اُنَّأبطَ  *إِرَا جَبءَ َٗظْشُ اَُِّوِ ًَاُْلَزْخُ َٚٓاغب١ نط١ّ ٱْتؿاض اٱغ٬ّ قاٍ تعاٍط

 .(2) صَّذْخٌَُُِٕ كِِ دِِّٖ اَُِّوِ ؤَكٌَْاجًب

ٌٖٚ ٜهٕٛ أٌٖ آخط ايعَإ أؾهٌ ٖٔ غيبكِٗ يتذًيٞ آٜيات ايكيسم ٗ     
ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ يًعٝإ ٚايٛديسإ اؾيٛاب إٕ اهلل شٚ    ْب٠ٛ قُس
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ايؿهييٌ ايععييِٝ، ٖٚييٛ ايييصٟ ظٜٸيئ اٱّييإ يًٓيياؽ، ٚضغييبِٗ ٗ ايعبييازات  
ٚقطبٸِٗ إٍ َٓاظٍ ايعبياز٠ باؿذي١ ٚايربٖيإ، ٚبيصا ؾيإٕ ايٓياؽ مل ٜرتنيٛا        
ت ٚساهلِ، ٚمل ٜسخًٛا إَتشاْات ايسْٝا إ٫ ٚايًطـ اٱهلٞ وٝ  بِٗ بايصا

ٚايعييطض، ؾذعييٌ اهلل عييع ٚدييٌ ايعكييٌ عٓييس اٱْػييإ يًتُٝٝييع بييٌ اؿييل   
 ٚايباطٌ، ٚايٛقا١ٜ َٔ غًب١ ايطبع ٚايٓؿؼ ايؿ١ٜٛٗ.

ٚدعٌ اهلل عع ٚدٌ ايٓؿؼ اٱْػا١ْٝ ٌُٝ بؿططتٗا ٕا ٖيٛ سػئ نايعيسٍ    
ٚاٱسػإ ٚايك٬ح، ٚتٓؿ٢ َٔ ايكبٝض ٚإٓهط، َٚٔ أِٖ َكازٜك٘ ايهؿط 

 ؾذا٤ت اٯ١ٜ بأَٛض:ٚايه٬ي١ ٚاؾشٛز 
قبض ايبكا٤ ع٢ً ايهؿط، ٭ْ٘ خ٬ف ايؿطيط٠، ٚعٓياز ٗ ًَيو اهلل،     ا٭ٍٚ:

 ٚدشٛز بٓعُ٘ اـاق١ ٚايعا١َ.
 غ٤ٛ عاقب١ ايبكا٤ ع٢ً ايهؿط. ايجاْٞ:
 نطٚض٠ ايتٛب١ ٚايهـ عٔ إعاقٞ. ايجايح:
نٌ ناؾط ٖٛ ظامل ٜػتشل ايعكاب ا٭يِٝ، ٚبٝإ اٯ١ٜ هلصٙ ا٭َٛض  ايطابع:

َٓطٛقّا َٚؿَّٗٛا ض١ٓ بايٓاؽ، ٚٚغ١ًٝ يٓذاتِٗ ٚغي٬َتِٗ ٗ ايٓؿيأتٌ،   
ٖٚٛ َٔ َكازٜل قإْٛ عسّ تطى ايٓاؽ ٚؾأِْٗ، إش ؼٝ  ايط١ٓ بايٓاؽ 
   ٗ  ٗ نٌ َٝازٜٔ اؿٝا٠، ؾصبِٗ يٲّإ ٚسذبِٗ عئ إعاقيٞ، ٚتتذًي٢ 

َٛنييٛع١ٝ  (1) صًََُوَأأذْ ىََّٔأأذْ ثِأأوِ ًَىَأأَّْ ثِيَأأب َُأأٌْالَ ؤَْٕ سَؤٍَ ثُشْىَأأبَٕ قٛييي٘ تعيياٍط

ايربٖإ ٚؾهٌ اهلل عع ٚديٌ عًي٢ ايٓياؽ عهيٛض ايعاديط ايػيُاٟٚ عئ        
إعك١ٝ َٚٔ ايٓاؽ َٔ ٫ ٜٓتؿع َٔ ٖصا ايربٖإ ؾٝكع ٗ إعك١ٝ، ٚٗ اٯ١ٜ 

 قٌ ايبشح بطٖإ َٔ دٗات:
كايٝس ا٭َٛض بٝس اهلل عع ٚدٌ، ؾإشا نإ غيٝس ا٭ْبٝيا٤ ٚايطغيٌ    َ ا٭ٍٚ:

يٝؼ ي٘ َٔ ا٭َط ؾ٤ٞ، ٗ عاقب١ ايهؿاض ٚايبطـ بِٗ ؾيإٕ قًيت إٔ اييٓيب    
قُسّا ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٜكٛز اؾٝٛف، ٜٚأَط  بكتٌ بعض ايهؿاض، 

ظَ َُيَ َُْْٚاؾٛاب إٕ ٖصٙ ا٭ؾعاٍ ٫ تتعاضض َع َٓطٛم اٯ١ٜ ٚقٛي٘ تعاٍط
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ص، ٭ْٗا دع٤ َٔ اييٛسٞ ؾٗيٞ َئ عٓيس اهلل عيع ٚديٌ       ِْٖٓ األَْٓشِ شَأِْءٌ 

 ٚيٝؼ يًٓيب ضزٖا .
ؾُٔ باب ا٭ٚي١ٜٛ إٔ غريٙ َٔ ا٭ْبٝا٤ ٚايكاؿٌ ٚعُّٛ ايٓاؽ يٝؼ هلِ 
ؾ٤ٞ ٗ عٛاقب ايٓاؽ َٚا ٜٓتعطِٖ َٔ اؿػاب. َٚٔ َؿاِٖٝ اٯ١ٜ أع٬ٙ 

ٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٖٚصا إٓع ٚإْؿطاز إػًٌُ َٓع ايػًٛ بايٓيب قُس ق٢ً اهلل عً
 .(1)صخَْْشَ ؤَُّٓخٍ ؤُخْشِجَذْ ُِِنَّبطِبعسّ ايػًٛ بٓبِٝٗ َٔ ايؿٛاٖس ع٢ً أِْٗ ط

 بٝإ اؿاد١ إٍ ايتٛب١ ٚايك٬ح. ايجا١ْٝ:
 اؿػٔ ايصاتٞ يًتٛب١ ٚايتٓعٙ عٔ َؿاِٖٝ ايهؿط ٚايه٬ي١. ايجايج١:
 عصاب.ا٬ٕظ١َ بٌ ايهؿط ٚاي ايطابع١:
اٱط٬م ٗ ايٛعٝس بايعصاب ايٛاضز ٗ اٯ١ٜ ايهط١ّ، ؾًيِ تكٝيس    اـاَػ١:

 اٯ١ٜ ايعصاب بعامل اٯخط٠، ٚاٱقا١َ ٗ ايٓاض.
 ايهؿط ظًِ، ٚايعًِ قبٝض. ايػازغ١:
يٝؼ َٔ بطظر ٚسادع زٕٚ لا٠ ايتا٥بٌ َٔ ايعصاب ٚأغباب٘، إش  ايػابع١:

اهلل عع ٚدٌ عٔ ايصٜٔ ٜكًعٕٛ عٔ دا٤ت ٖصٙ اٯ١ٜ بايبؿاض٠ بتٛب١ ٚعؿٛ 
 إعاقٞ، ٚوتٌُ ايٛعٝس بايعصاب ايٛاضز ٗ اٯ١ٜ ٚدّٖٛا:

 إْ٘ ض١ٓ ٚخري قض. ا٭ٍٚ:
 إْ٘ عصاب يًهؿاض ايصٜٔ ٜكطٕٚ ع٢ً ايهؿط. ايجاْٞ:
 إع٢ٓ ا٭عِ، ٖٚٛ ض١ٓ ٚعصاب ٗ إٓ ٚاسس. ايجايح:
 ؾٝ٘ ض١ٓ بإػًٌُ، ٚعصاب ايهاؾطٜٔ. ايطابع:
 اٯ١ٜ ض١ٓ بإػًٌُ ٚايهاؾطٜٔ، ٚعصاب يًهاؾطٜٔ خاق١. اـاَؼ:

ٚايكشٝض ٖٛ اـاَؼ، ٚتُٓيٞ اٯٜي١ ًَهي١ اٱّيإ ٗ ْؿيٛؽ إػيًٌُ،       
ٚتهٕٛ َاْعّا َٔ اٱؾتتإ بايهؿاض َٚا عٓسِٖ َٔ إاٍ ٚاؾاٙ، ٖٚٞ زعي٠ٛ  
 يًهؿاض يسخٍٛ اٱغي٬ّ، ٚتعاٖيس َيا عٓيسِٖ َئ اييٓعِ بايتٛبي١ ٚاٱْابي١،        

 ٚايهـ عٔ قاضب١ اٱغ٬ّ.
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ٚٗ ايٛقت ايصٟ تبعح ؾٝ٘ اٯ١ٜ ايػه١ٓٝ ٗ ْؿٛؽ إػًٌُ، ؾإْٗا تًكيٞ   
ايؿعع ٚاـٛف ٗ قًٛب ايهؿاض، ٚػعًِٗ ٗ ساٍ َٔ ايكًل ٚاٱضباى ايصٟ 
ٜهٕٛ بطظخّا زٕٚ َٛاد١ٗ اٱغ٬ّ ٚإػيًٌُ، ييترت٣ اٯٜيات َٚعذيعات     

ًِ ٚاييت تسعِٖٛ يٲغ٬ّ ٜٚأتٞ ايب٤٬ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغ
ٗ أَييٛاهلِ ٚأْؿػييِٗ يٝهييٕٛ ؾيياٖسّا شاتٝييّا عًيي٢ غيي٤ٛ إختٝيياضِٖ ايهؿييط،   

َٓثََُ َٓب ُّنْلِوٌَُٕ كِِ ىَزِهِ اُْذََْبحِ اُذ َْْٗب ًََٔثََِ ٚإقطاضِٖ ع٢ً اؾشٛز قاٍ تعاٍط

 .(1) صسِّخٍ كِْيَب طِشٌّ

     ٚ ؼيصٜطِٖ َئ ايهؿيط ٚايهي٬ي١،     ٚؼح اٯٜي١ إػيًٌُ ٱْيصاض ايٓياؽ، 
ٚتسخٌ ت٬ٚتٗا ٗ َكازٜل اٱْصاض ٖصا، ؾهٌ َط٠ ٜتًٛ إػًِ بٗا ٖصٙ اٯ١ٜ 
إْصاض ٚظدط ايٓاؽ عٔ ايهؿط ٚايتعسٟ ع٢ً اٱغ٬ّ، يٝهيٕٛ قإْٛ)عيسّ   

 تطى ايٓاؽ ٚؾأِْٗ( عاَّا ٚؾا٬َّ يًُػًٌُ ٚايٓاؽ ْٝعّا.
إعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ إٓهط، ٜٚتًٛ ؾإػًِ ٜتعاٖس اٱغ٬ّ ٜٚكّٛ با٭َط ب  

آٜات ايكطإٓ ٕا ؾٝ٘ ْؿع٘ ْٚؿع ايٓاؽ ٖٚٛ َٔ بطن١ ايكطإٓ، ٚايؿٛاٖس عًي٢  
ؤََّذْغَأتُ اإلِٗغَأبُٕ ؤَْٕ ُّزْأشَىَ    ايٓؿع ايععِٝ ٗ نٌ آ١ٜ َٔ آٜات٘، قياٍ تعياٍط  

 ٍ ، أٟ أْ٘ ٫ ٜبك٢ ٬َُّٗ ٫ٚ ٜرتى َئ غيري بؿياض٠ ٚإْيصاض، بيٌ      (2)صعُأذً

 ٭َط ٚايٓٗٞ، ٚاـطابات ايتهًٝؿ١ٝ ٚؾٝٗا ٚدٛٙ:ٜتٛد٘ ي٘ ا
 تكطٜب ايعبس َٔ َٓاظٍ ايطاع١. ا٭ٍٚ:
 تهٕٛ ٚاق١ٝ َٔ ايتُازٟ ٗ إعك١ٝ. ايجاْٞ:
 ؾٝٗا نؿـ ٚإظاس١ يًػؿا٠ٚ اييت ع٢ً ا٭بكاض. ايجايح:
إْٗا زع٠ٛ يٓؿٞ اؾٗاي١ ٚططز ايعٓاز، يٝهٕٛ اٱْػإ ٗ أٜاّ ايسْٝا  ايطابع:
 ّا يًبؿاض٠ ٚاٱْصاض.نًٗا َتًكٝ

 حبث بالغي
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)سػٔ ايٓػل( باب ٚنطب َٔ نطٚب ايبيسٜع، ٖٚيٛ اٱتٝيإ بهًُيات     
َتتايٝات بعهٗا َعطٛف ع٢ً بعض، ٜتذ٢ً ايرتاب  ٚاٱتكاٍ إٛنٛعٞ 
بٝٓٗا، َع إٔ نٌ ٚاسس٠ َٓٗا تػتكٌ َع٢ٓ ككٛم، َٚٓٗيا ٖيصٙ اٯٜي١ إش    

ايهؿاض، بكٛي٘ تعاٍ)أٚ ٜتٛب شنطت تٛب١ ٚعؿٛ اهلل عع ٚدٌ عٔ ؾطٜل َٔ 
 عًِٝٗ(.

ٚدا٤ت اٯ١ٜ بكٝػ١ ايعُّٛ اٱغتػطاقٞ ايصٟ ٜسٍ عًٝ٘ ايهُري)ِٖ( ٗ   
عًِٝٗ، ٚمل هط تكٝٝس اٱط٬م بصات ايًؿغ، ؾًِ تكٌ اٯ١ٜ)أٚ ٜتٛب ع٢ً 
َٔ ٜتٛب َِٓٗ( ٚيهٔ ايتكٝٝس ػ٢ً باؾ١ًُ إعطٛؾ١ عًٝٗيا، )أٚ ٜعيصبِٗ(   

ز٫٫ت اٯ١ٜ ايكطآ١ْٝ ٚيعّٚ ايتسبط ٗ َهاَٝٓٗا ٚعسّ  ٚتًو آ١ٜ إعذاظ١ٜ ٗ
 ايٛقٛف عٓس ؾطط َٓٗا، يٝدطز بايتدكل ايصٜٔ ٜكطٕٚ ع٢ً ايهؿط.

ؾُٔ خكا٥ل اؿٝا٠ ايسْٝا أْٗا زاض إَتشإ ٚإختباض ٚديا٤ت ٖيصٙ اٯٜي١    
َكساقّا ؿح ايٓاؽ ع٢ً ايتٛب١، بًػ١ ايرتغٝب ٚايرتٖٝب َٓطٛقّا َٚؿَّٗٛا، 

ايتٛب١ بؿاض٠ ٜٚسٍ ٗ َؿَٗٛ٘ ع٢ً ايرتٖٝب ٚايٛعٝس ٕٔ ٜتدًـ ؾإٕ ايٛعس ب
 عٔ ايتٛب١، َٚٓطٛم ايعصاب يًعإٌ ٜسٍ ٗ َؿَٗٛ٘ ع٢ً أَٛض:

 يعّٚ إبازض٠ إٍ ايتٛب١. ا٭ٍٚ:
 اٱْتؿاع ا٭َجٌ َٔ ٖصٙ اٯ١ٜ َٚا ؾٝٗا َٔ ايٛعس ايهطِٜ. ايجاْٞ:
 إٌ.ػسز اٱْصاضات بايعصاب يًهاؾطٜٔ ٚايع ايجايح:
 إؽاش ايسْٝا َعضع١ يٰخط٠. ايطابع:
 اٱقتسا٤ بايتا٥بٌ. اـاَؼ:
  عسّ ٚدٛز بطظر بٌ ايعبس ٚايتٛب١. ايػازؽ:

 ػيٌ املْاطبت
مل ٜييطز يؿييغ)أٚ ٜعييصبِٗ( ٗ ايكييطإٓ إ٫ ٗ ٖييصٙ اٯٜيي١ ايهطّيي١، َييع إٔ     

 يؿغ)ٜعصبِٗ( ٚضز تػع َطات ٗ ايكطإٓ، ٚتؿرتى نًٗا بأَٛض:
عع ٚدٌ ٖٛ ايصٟ ٜعصب ايهؿاض، ؾ٬ ٜػتطٝع غريٙ إٔ ٜعصب اهلل  ا٭ٍٚ:
 ايعباز.
 ٚقٛع ايعصاب بايهؿاض. ايجاْٞ:
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َّذْزَسُ أُُْنَبكِوٌَُٕ ؤَْٕ لا٠ إػًٌُ َٔ ايعصاب ٚٗ قٛي٘ تعاٍط ايجايح:

ْْ عٌُسَحٌ رُنَجِّئُيُْْ ثَِٔب كِِ هٌُُِثِيِْْ ٍَ ػََِْْيِ  ٚقؿٛا ضد٬ّ عؿط اثين ٗ ْعيت قٌٝ، )(1) صرُنَضَّ

ِ  ٚآي٘ عًٝ٘ اهلل ق٢ً) اهلل بطغٍٛ يٝؿتهٛا ايعكب١ ع٢ً ًٓ ٘  عٓيس ( ٚغي  ضدٛعي
ٍ  دربٌٜ ؾأخرب تبٛى َٔ ٘  اهلل قي٢ً ) اهلل ضغيٛ ٘  عًٝي ِ  ٚآيي ًٓ  ٚ بيصيو ( ٚغي
ِ  ٚديٛٙ  ٜهطب ٚ إيِٝٗ ٜطغٌ إٔ أَطٙ ٕ  عُياض  ٚ ،ضٚاسًيٗ  زابي١  ٜكيٛز  نيا

 ٍ ٘  عًٝيي٘ اهلل قي٢ً ) اهلل ضغيٛ ًِٓ ٚآيي ٍ  ٜػييٛقٗا سصٜؿي١  ٚ( ٚغيي  ؿصٜؿيي١ ؾكيا
ِ  ٚديٛٙ  انطب ِ  ستي٢  ؾهيطبٗا  ضٚاسًيٗ ٍ  ؾًُيا  مياٖ ٍ  ْيع ٔ  ؿصٜؿي١  قيا  َي
 عًٝ٘ اهلل ق٢ً) اهلل ضغٍٛ ؾكاٍ أسسا َِٓٗ أعطف مل قاٍ ايكّٛ َٔ عطؾت
 إيِٝٗ تبعح ٫ أ سصٜؿ١ ؾكاٍ نًِٗ عسِٖ ست٢ ؾ٬ٕ ٚ ؾ٬ٕ إْ٘( ٚغًِٓ ٚآي٘

ِ  أقبٌ بأقشاب٘ ظؿط ٕا ايعطب تكٍٛ إٔ أنطٙ ؾكاٍ ؾتكتًِٗ ٔ  ٜكتًيٗ ٔ  عي  ابي
 .(2) (نٝػإ

ٚايك١ً بٌ اٯ١ٜ أع٬ٙ ٚاٯ١ٜ قٌ ايبشح ايعُّٛ ٚاـكٛم إطًل َٔ 
 ٚدٌٗ:
شنطت اٯ١ٜ ايصٜٔ نؿطٚا ٚايصٜٔ واضبٕٛ اٱغ٬ّ، ٚدا٤ت اٯ١ٜ  ا٭ٍٚ:

أع٬ٙ غكٛم ايصٜٔ ٜػتهربٕٚ عٔ عباز٠ اهلل عع ٚدٌ، ٚإع٢ٓ ٚاسس إش 
 إٔ ايهؿط إغتهباض عٔ عباز٠ اهلل ٚإَتٓاع عٔ اٱقطاض بايتٛسٝس.

شنطت ٖصٙ اٯ١ٜ عصاب ايهؿاض، أَا اٯ١ٜ أع٬ٙ ؾيصنطت ايعيصاب    ايجاْٞ:
 ٚأْ٘ أيِٝ. ٚٚقؿت٘

 ، َػا٥ٌ:(3) صهَبرٌُِِىُْْ ُّؼَزِّثْيُْْ اَُِّوُ ثِإَّْذٌُِّْْ ًَُّخْضِىِْْٜٚبٌ قٛي٘ تعاٍط 

إٕ ايعييصاب ايييصٟ ٜٓييعٍ بايهؿيياض ٖييٛ َيئ عٓييس اهلل، ٚإٕ نييإ        ا٭ٍٚ:
 إػًُٕٛ ِٖ ايصٜٔ ٜكاتًِْٛٗ.

 ؾٝ٘ ؾاٖس ع٢ً إٔ إغتعُاٍ ايػٝـ يكتاٍ ايهؿاض ساد١. ايجا١ْٝ:
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اؾٗاز ٚخٛض إ٪ٌَٓ يًكتاٍ أَط َٔ عٓس اهلل ، ٚمل ٜأت إ٫ بعس  يج١:ايجا
 َطس١ً َٚس٠ اٱْصاض ٚايتٛب١ يكٛي٘ تعاٍ)أٚ ٜتٛب عًِٝٗ(.

ؾٝ٘ سذ١ ع٢ً ايٓاؽ، ٚؾاٖس بإٔ ايػيٝـ مل ٜتديص آيي١ إ٫ بعيس      ايطابع١:
ايٛعغ ٚاٱْصاض ٚايسع٠ٛ إٍ ايتٛب١، َٚٔ أدٌ تٗصٜب ايٓؿيٛؽ ٚإقي٬ح   

 ات.اجملتُع
ٖسا١ٜ ا٭دٝياٍ اي٬سكي١ بتٛاضثٗيا اٱّيإ ٚييٝؼ ايهؿيط، ٚقياٍ         اـاَػ١:
كَئِْٕ َّزٌُثٌُا ٌَُّْٖ خَْْشًا َُيُْْ ًَإِْٕ َّزٌٌَََُّْا ُّؼَأزِّثْيُْْ اَُِّأوُ ػَأزَاثًب ؤًَُِْٔأب كِأِ اُأذ َْْٗب       تعاٍط

 .(1)صًَآخِشَحِ

اٱخباض عٔ ا٭َٔ ٚدا٤ اٱْصاض بايعصاب ْٚعٚي٘ بعس ايرتغٝب بايتٛب١، ٚ
 ٚايػه١ٓٝ َعٗا.

ٚقٌٝ ْعيت اٯ١ٜ أع٬ٙ ٗ إٓاؾكٌ ايصٜٔ ناْٛا ٜ٪شٕٚ ايٓيب قُسّا قي٢ً  
اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٖا ٜسٍ ع٢ً إٔ ايتٛب١ باب َؿتٛح يًٓاؽ ْٝعّا، ٚإٕ 
نإ عصاب ايهاؾطٜٔ ٜأتٞ عاد٬ّ بُٝٓا ٜتذسز اٱْصاض يًُٓاؾكٌ بًػ١ ايتٛبٝذ 

يٓؿام، ٚؾهض أؾعاهلِ بايتٓعٌٜ ٚع٢ً يػإ اييٓيب قُيس قي٢ً    ٚبٝإ قبض ا
 اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ.

 شنط ٚ بتبٛى ّٜٛ شاتٚٗ أغباب ْعٍٚ اٯ١ٜ أع٬ٙ شنط) إٔ ايٓيب خطب 
 قيازقا  قُس نإ ي٦ٔ اهلل ٚ اؾ٬ؽ ؾكاٍ ٚعابِٗ ضدػا ؾػُاِٖ إٓاؾكٌ
ٍ  قٝؼ بٔ عاَط ؾػُع٘ اؿُري َٔ ؾط ؾٓشٔ ٜكٍٛ ؾُٝا ٌ  ؾكيا  إٕ اهلل ٚ أدي
ٍ  اْكيطف  ؾًُيا  اؿُيري  َٔ ؾط أْتِ ٚ يكازم قُسا  اهلل قي٢ً ) اهلل ضغيٛ
 ؾكاٍ اؾ٬ؽ قاٍ َا ؾأخربٙ قٝؼ بٔ عاَط أتاٙ إس١ٜٓ إٍ( ٚغًِٓ ٚآي٘ عًٝ٘

ٍ  ؾأَطُٖا اهلل ضغٍٛ ٜا نصب اؾ٬ؽ ّ  إٓيرب  عٓيس  وًؿيا  إٔ اهلل ضغيٛ  ؾكيا
ِ  قاي٘ يكس باهلل ؾشًـ عاَط قاّ ثِ قاٍ َا باهلل ؾشًـ إٓرب عٓس اؾ٬ؽ  ثي

 اهلل ق٢ً) اهلل ضغٍٛ ؾكاٍ ايكسم َٓا ايكازم ْبٝو ع٢ً أْعٍ ايًِٗ قاٍ
ٕ  ٚ( ٚغًِٓ ٚآي٘ عًٝ٘ ٌ  إ٪َٓيٛ ٍ  آَي ٌ  ؾٓيع ٘ ) دربا٥ٝي ّ  عًٝي ٌ ( ايػي٬  إٔ قبي
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 (.هلِ خريا ٜو ٜتٛبٛا ؾإٕ) بًؼ ست٢ اٯ١ٜ بٗصٙ ٜتؿطقا
 قيسم  ايتٛبي١  عًٞ عطض قس اهلل امسع اهلل ضغٍٛ ٜا ؾكاٍ اؾ٬ؽ ؾكاّ
٘  يكس يو قاٍ ؾُٝا قٝؼ بٔ عاَط ٘  أتيٛب  اهلل ٚ أغيتػؿط  أْيا  ٚ قًتي ٌ  إيٝي  ؾكبي
 .(1) (َٓ٘ شيو( ٚغًِٓ ٚآي٘ عًٝ٘ اهلل ق٢ً) اهلل ضغٍٛ

ٚٚضز يؿغ)ٜعصب٘( بكٝػ١ إؿطز ث٬خ َطات، ٚايؿاعيٌ ؾٝٗيا ٖيٛ اهلل عيع     
زع٠ٛ اؿل، ٜٚكط عًي٢  ٚدٌ، ٜٚتعًل ايعصاب بايهاؾط ايصٟ ٜعطض عٔ 

ُّؼَأزِّةُ َٓأْٖ َّشَأبءُ ًََّأشْدَُْ     ايباطٌ ٚايهؿط، ٚايعصاب نس ايط١ٓ قاٍ تعياٍط 

 .(2) صَْٖٓ َّشَبءُ

ٚدا٤ت اٯ١ٜ قٌ ايبشح ض١ٓ َٔ عٓس اهلل عع ٚدٌ ٕا ؾٝٗا َٔ ايسع٠ٛ  
إٍ ايؿييٛظ بطٓيي١ اهلل بٓٝييٌ ايتٛبيي١ َيئ عٓييس اهلل عييع ٚدييٌ، ٚاٱْييصاض َيئ  

صٟ ٜٓعٍ بايهؿاض ؾ٬ ٬َظ١َ بٌ ايتًبؼ بايهؿط أٚإ مساع اٯ١ٜ ايعصاب اي
ٚبٌ ْعٍٚ ايعصاب بِٗ، ؾكس ٜٓتؿع ايهاؾط َٔ اٱْصاض ايٛاضز ٗ ٖصٙ اٯٜي١  
ٜٚتٛب إٍ اهلل، يتبك٢ ٖصٙ اٯ١ٜ ؾياٖسّا َتذيسزّا عًي٢ ضٓي١ اهلل بايٓياؽ      

يبكا٤ ٗ ْٝعّا، ٚإْتؿاع بعض ايهؿاض َٓٗا سذ١ ع٢ً ايصٜٔ ٜكطٕٚ ع٢ً ا
 َٓاظٍ ايهؿط.

ًَالَ ٚقس دا٤ قٛي٘ تعاٍ ٗ عصاب ايهؿاض ٚإغيتجٓا٥ِٗ َئ ايتٛبي١ ٚايعؿيٛط    

، ؾٌٗ إطاز َئ قٛيي٘   (3) صاَُّزَِّٖ ٌَُّٔرٌَُٕ ًَىُْْ ًُلَّبسٌ ؤًَُُْئِيَ ؤَػْزَذَْٗب َُيُْْ ػَزَاثًب ؤًَُِْٔأب 

ٖٛ ايجياْٞ،  تعاٍ)أٚ ٜعصبِٗ( ايعصاب ا٭خطٟٚ أّ إع٢ٓ ا٭عِ، اؾٛاب 
كَبػْأشِثٌُا كَأٌْمَ األَػْنَأبمِ ًَاػْأشِثٌُا ِٓأنْيُْْ ًُأََّ       َٚٓ٘ ايعصاب بٛاغط١ ا٥٬ٕه١ قاٍ تعاٍط

، ٚتهيٕٛ نيطٚب ايعيصاب ٗ اييسْٝا َٓاغيب١ يًتيسبط ٚايتؿهيط،        (4)صثَنَبٍٕ
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 َٚكس١َ قٗط١ٜ يًتٛب١ ٚاٱْاب١. 

 حبث بالغي
ز ؼيت َٛنيٛع أٚ   َٔ ٚديٛٙ ايبيسٜع)اؾُع ٚايتكػيِٝ( ٖٚيٛ ٚضٚز أؾيطا     
ثَُّْ ؤًَْسَثْنَب اٌُِْزَبةَ اَُّزَِّٖ سهِ ٚاسس، ثِ تكػُٝ٘، ُٚأغتسٍ عًٝ٘ بكٛي٘ تعاٍط

، ٚيهئ  (1)صاطْقَلَْْنَب ِْٖٓ ػِجَبدَِٗب كَِٔنْيُْْ ظَبٌُِْ ُِنَلْغِوِ ًَِٓنْيُْْ ُٓوْزَظِذٌ ًَِٓنْيُْْ عَبثِنٌ ثِأبُْخَْْشَادِ 

ك٢، َٚٓ٘ ٖصٙ اٯ١ٜ ايهط١ّ، ؾكس شنطت َكازٜك٘ ٗ ايكطإٓ أنجط َٔ إٔ ؼ
اٯ١ٜ أعسا٤ اٱغ٬ّ، ٚايصٜٔ وياضبٕٛ إػيًٌُ، ٚإٔ أَيطِٖ بٝيس اهلل عيع      
ٚدٌ ثيِ بيٌ اهلل عيع ٚديٌ سهيِ اهلل عيع ٚديٌ بٗيِ عًي٢ ميٛ ايتكػيِٝ            
إٛنٛعٞ، ٚتبع١ٝ اؿهِ يًُٛنٛع، إش دا٤ت اٯ١ٜ ببٝيإ اؿهيِ إتبيأٜ    

ٛع، ٭ْ٘ َٔ عَُٛات ايعًي١ ٚإعًيٍٛ، ٚقيإْٛ    يٝسٍ ع٢ً ايتبأٜ ٗ إٛن
 ايػبب١ٝ.

ؾُٔ زخٌ اٱغ٬ّ، ٚأقًض ساي٘ ؾإٕ اهلل عع ٚدٌ ٜػؿط ي٘ َا تكسّ َئ  
شْٛب٘، َٚٔ ؽًـ ٗ َٓاظٍ ايهؿط بعس ٖصا ايٛعس ايهطِٜ ٜٓعٍ ب٘ ايعصاب 
ا٭يِٝ ٭ْ٘ ظامل يٓؿػ٘ بهؿطٙ ٚتؿٜٛت٘ ٚتهٝٝع٘ هلصٙ ايٓع١ُ ايععُٝي١، ٚؾٝي٘   

ٚتؿػري ٭ٍٚ اٯ١ٜ ٚقٛي٘ تعاٍ)يٝؼ يو َٔ ا٭َط ؾ٤ٞ( ٚتٛنٝس بإٔ  بٝإ
سهِ اهلل سل ٚعسٍ ٚؾاٌَ ؾُٝع ا٭ؾطاز، ٖٚٛ َٔ تطبٝل ايهًٞ إتبأٜ 
ع٢ً َكازٜل أططاؾ٘ َٔ غري تساخٌ أٚ خً  بٝٓٗا ، ٚؾاٖس ع٢ً اؿه١ُ 

 ٚايسق١ ٗ اؿهِ اٱهلٞ.
 ’’قاُّ٘"اإلّذار طالح

تتهُٔ ٖيصٙ اٯٜي١ ايهطّي١ إْيصاض ايهؿياض بايعيصاب ا٭ييِٝ إشا بكيٛا ٗ             
َٓاظٍ ايهؿط ٚأقطٚا ع٢ً ايعًِ ٭ْؿػِٗ ٚايتعسٟ ع٢ً اٱغ٬ّ، ٚقاضب١ 
ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٚإػًٌُ، ٚنإ إػًُٕٛ ٗ بساٜي١  

٠ ٚايػ٬ح، ؾُج٬ّ ايبعج١ اٱغ١َٝ٬ ٚعٓس َعاضى اٱغ٬ّ ا٭ٍٚ قًًٝٞ ايعس
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يٝؼ عٓسِٖ ٗ َعطني١ بيسض إ٫ ؾطغيٌ بُٝٓيا ديا٤ت قيطٜـ ) َٚعٗيا َا٥ي١         
ؾطؽ، ٚع٢ً خٌٝ إؿطنٌ ٦َٜٛص خايس بٔ ايٛيٝس ٚييٛا٩ٙ َيع عجُيإ بئ     

، ٚعسز أؾطاز دٝؿيٗا ث٬ثي١   (1)طًش١، ٚمل ٜهٔ َع إػًٌُ ؾطؽ ٚاسس٠(
سس خكٛقّا بعيس  أنعاف عسز إػًٌُ، ٚظازت عًٝٗا ايٓػب١ ٗ َعطن١ أ

إنييعاٍ مييٛ ثًييح دييٝـ إػييًٌُ ٗ ايططٜييل إٍ إعطنيي١ بتشييطٜض ضأؽ  
 ايٓؿام عبس اهلل بٔ أبٞ بٔ أبٞ غًٍٛ هلِ ع٢ً اٱْػشاب، ٚعسّ ايكتاٍ.

ؾذا٤ت ٖصٙ اٯ١ٜ ايهط١ّ غ٬سّا َكياسبّا يًُػيًٌُ ٗ غيٛح إعياضى       
َئ عَُٛيات   ٚساٍ ايػًِ ٚاؿهط، ٚتًو آ١ٜ ىتل بٗا إػيًُٕٛ ٖٚيٞ   

 .(2) صًُنْزُْْ خَْْشَ ؤَُّٓخٍ ؤُخْشِجَذْ ُِِنَّبطِقٛي٘ تعاٍط

َٚٔ ايًطـ اٱهلٞ إغتسا١َ بكا٤ اٱغي٬ّ قٜٛيّا، ٚايهؿياض عيادعٜٔ عئ      
ؼطٜـ ايتٓعٌٜ أٚ تعطٌٝ بعض أسهياّ ايؿيطٜع١، ؾُئ خكيا٥ل اٱْيصاض      

 تعسز ٚظا٥ؿ٘، ٖٚٞ ع٢ً ٚدٛٙ:
 َعطؾ١ ايٓاؽ بايعامل اٯخط ٚٚقٛؾِٗ بٌ ٜسٟ اهلل يًشػاب. ا٭ٍٚ:
 إزضاى ايهؿاض ٕا ٜٓتعطِٖ َٔ ايعصاب. ايجاْٞ:
 إَتٓاع ايهؿاض عٔ نجط٠ إٓادا٠ ٗ ايتعسٟ ع٢ً إػًٌُ. ايجايح:
 ؾؿا٤ قسٚض إػًٌُ ٕا ٜٓتعط عسِٖٚ َٔ ايعصاب. ايطابع:
ؿاض بسخٛهلِ اٱغ٬ّ ٖطبّا ظٜاز٠ عسز إػًٌُ ْٚكل عسز ايه اـاَؼ:

َٔ اٱْصاض َٚكازٜك٘ ايع١ًُٝ، ؾصات اٱْصاض ايٛاضز ٗ ٖيصٙ اٯٜي١ عيصاب    
َػتسِٜ يًهؿاض، يُٝتاظ ايكطإٓ غكٛق١ٝ ٜٓؿطز بٗا َٔ بٌ ايهتب ايػُا١ٜٚ 

 ٖٚٞ باٱْصاض ايصٟ ٜتكـ بأَٛض:
ًٌُ ٚقٍٛ اٱْصاض ايكطآْٞ إٍ ايهؿاض ع٢ً مٛ َتذسز بت٠ٚ٬ إػ ا٭ٍٚ:

ي٘، ٚدا٤ت ايػ١ٓ ايٓب١ٜٛ ايؿطٜؿ١ ٚايػري٠ بإب٬ؽ ايهؿياض ٖيصا اٱْيصاض َئ     
 دٗات:
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 ٗ غٛح ايكتاٍ ٚقبٌ بسا١ٜ إعطن١. ا٭ٍٚ:
 ٗ ساٍ اؾساٍ ٚاٱستذاز بٌ إػًٌُ ٚايهؿاض. ايجا١ْٝ:
أثٓا٤ ايك٠٬ ٚايعباز٠، ؾٝٓكت ايهاؾط يًُػًِ أثٓا٤ ق٬ت٘ ٚٚقٛؾ٘  ايجايج١:

بٌ ٜسٟ اهلل، ٚإشا ٖٛ ٜٛد٘ غٗاّ اٱْيصاض إيٝي٘، ٜٚيسعٛٙ إٍ تيطى َٓياظٍ      
ايهؿط ٚإٕ نإ ٜككس ٗ ايت٠ٚ٬ ايكطآ١ْٝ ٚايٛادب ايعبيازٟ يٝهيٕٛ ايهؿيط    

ٚظا٥ؿ٘  قاقطّا عٔ َعا١ٓ اٱغ٬ّ ٗ ايٓؿٛؽ ٚاجملتُعات، ؾإػًِ ٜ٪زٟ
 بػه١ٓٝ ٚغبط١، بُٝٓا ّتًو ايهاؾط ايؿعع ٚاـٛف.

 عٓس ت٠ٚ٬ إػًٌُ ٯٜات ايكطإٓ خاضز ايك٠٬. ايطابع١:
ٗ ا٭سازٜح اـاق١ بٌ ايهؿاض، ؾإشا إط٦ُٔ بعهِٗ إٍ بعض  اـاَػ١:

أظٗطٚا ايصّ يًشاٍ اييت ِٖ عًٝٗا، ٚتػطٜط ض٩غا٤ ايه٬ي١ هلِ، ٚشنيطٚا  
٠ ٗ ايتٓعٜييٌ، ؾكييس هييازٍ ايهؿيياض إػييًٌُ ٜٚعٗييطٕٚ   اٱْييصاضات ايييٛاضز

إقطاضِٖ ع٢ً ايهؿط، ٚيهِٓٗ ٫ ٜيرتززٕٚ ٗ فايػيِٗ اـاقي١ عئ بٝيإ      
ٌُُا        ايكبض ايصاتٞ يًهؿط، قاٍ تعاٍط ْْ َهأب َُٗي ٌُُا َؤُرَذأذُِّثٌ َُأَ َثْؼأٍغ َهأب ْْ ِإ ًَِإَرا َخأاَل َثْؼُؼأُي

 .(1)صٌَُِْْْْ ُُِْذَبج ًٌُْْ ثِوِ ػِنْذَ سَثٌُِّْْ ؤَكَالَ رَؼْوٌَُِِٕؤَرُذَذِّثٌَُٗيُْْ ثَِٔب كَزَخَ اَُِّوُ ػَ

ػًٞ ايعع ٚايػيه١ٓٝ عًي٢ إػيًٌُ َيا ٖيِ َػيًٌُ، ٚظٗيٛض         ايػازغ١:
َؿاِٖٝ ا٭خ٠ٛ ٚايٓكط٠ بِٝٓٗ، ٚٗ اٯٜات ٗ بعجي١ اييٓيب قُيس قي٢ً اهلل     

ٚاييت بكت آثاضٖا عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ قٝاَ٘ بإ٪اخا٠ بٌ إٗادطٜٔ ٚا٭ْكاض 
ٚٚؾا٥ذٗا ظاٖط٠ بِٝٓٗ، ٖٚٞ ؾاٖس ع٢ً إعتعاظ ٚإؾتدياض ايكيشاب١ بٗيا،    

 ٚتكٝسِٖ َهاَٝٓٗا.
ٍٳ)  ٔٴ َقا ٍٴ ٚٳآخٳ٢:  إغٵشٳامٳ ابٵ ٘ٹ ضٳغٴٛ ًٓ ٢ًٓ اي ٘ٴ قٳ ًٓ ٘ٹ اي ٝٵ ًَ ِٳ عٳ ًٓ ٔٳ ٚٳغٳ ٝٵ ٘ٹ بٳ  َأقٵشٳابٹ
ٔٵ ٔٳ َٹ ٗٳادٹٔطٜ ُٴ ٍٳ ، ٚٳاِيَأْٵكٳأض ، اِي ُٳا - َؾَكا ًَػٳٓٳا ؾٹٝ ٘ٹ ٚٳْٳعٴٛشٴ ، بٳ ًٓ ٕٵ بٹَاي ٍٳ َأ ٘ٹ ْٳُكٛ ٝٵ ًَ  عٳ
ِٵ َٳا ٌٵ َي ٛٵا:  - ٜٴَك ٘ٹ ؾٹٞ تٳآخٳ ًٓ ٔٔ اي ٜٵ ٛٳ ٔٔ َأخٳ ٜٵ ٛٳ ِٸ َأخٳ ٞٸ بٹٝٳسٹ َأخٳصٳ ثٴ ًٹ ٔٔ عٳ  َطايٹبٺ َأبٹٞ بٵ
ٍٳ ، ٕٳ َأخٹٞ ٖٳصٳا َؾَكا ٍٴ َؾَها ٘ٹ ضٳغٴٛ ًٓ ٢ًٓ اي ٘ٴ  قٳ ًٓي ٘ٹ  اي ٝٵي ًَ ِٳ  عٳ ًٓ ٌٳ  غٳيٝٸسٳ  ٚٳغٳي ًٹ ُٴطٵغٳي  اِي

ّٳ َٳا ٌٳ ٚٳٔإ ُٴتٸكٹ ٍٳ اِي ٌٳ ضٳبٸ ٚٳضٳغٴٛ ُٹ ٝٵؼٳ آيصٹٟ اِيعٳاَي ٘ٴ َي ٔٵ ْٳعٹريٷ ٚٳَيا خٳطٹريٷ َي  اِيعٹبٳازٹ َٹ
                                                 

 .76غٛض٠ ايبكط٠ (1)
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ٞٸ ًٹ ٔٴ ٚٳعٳ ٞٳ َطايٹبٺ َأبٹٞ بٵ ٘ٴ ضٳنٹ ًٓ ٘ٴ اي ٓٵ ٔٔ عٳ ٜٵ ٛٳ ٕٳ َأخٳ ُٵعٳ٠ُ ٚٳَنا ٔٴ سٳ ًٹبٹ عٳبٵسٹ بٵ ُٴٓط  ، اِي
٘ٹ َأغٳسٴ ًٓ ٘ٹ ٚٳَأغٳسٴ اي ٢ًٓ ضٳغٴٛيٹ ٘ٴ قٳ ًٓ ٘ٹ اي ٝٵ ًَ ِٳ عٳ ًٓ ِٸ ٚٳغٳ ٍٔ  ٚٳعٳ ٘ٹ  ضٳغٴيٛ ًٓي ٢ًٓ  اي ٘ٴ  قٳي ًٓي  اي
٘ٹ ٝٵ ًَ ِٳ عٳ ًٓ ٜٵيسٴ  ٚٳغٳ ٔٴ  ٚٳظٳ ٛٵَي٢  ، سٳأضثٳي١َ  بٵي ٍٔ  َٳي ٘ٹ  ضٳغٴيٛ ًٓي ٢ًٓ  اي ٘ٴ  قٳي ًٓي ٘ٹ  اي ٝٵي ًَ ِٳ  عٳ ًٓ  ٚٳغٳي

ٔٔ ٜٵ ٛٳ ٘ٹ َأخٳ ٝٵ ٚٵقٳ٢ ٚٳٔإَي ُٵعٳ٠ُ َأ ّٳ سٳ ٛٵ ٔٳ ُأسٴسٺ ٜٳ ٝٵ ٙٴ سٳ ٍٴ سٳهٳطٳ ٕٵ اِيكٹتٳا ٘ٹ سٳسٳخٳ إ  سٳازٹخٴ بٹ
ٛٵتٹ ُٳ  .اِي

نُا آخ٢ ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآيي٘ ٚغيًِ بيٌ أبيٞ بهيط ايكيسٜل       
ٚخاضد١ بٔ ظٖري َٔ اـعضز، ٚبٌ عُط بٔ اـطاب ٚعتبإ بٔ َايو َٔ 

 اـعضز ، ٚبٌ أبٛ عبٝس٠ بٔ عبس اهلل بٔ اؾطاح ٚغعس بٔ َعاش، 
 ٚبٌ عبسايطٓٔ بٔ عٛف ٚغعس بٔ ايطبٝع َٔ اـطظز، 

ٚبٌ ايعبري بٔ ايعٛاّ ٚغ١َ٬ بٔ غ١َ٬ ، ٚبٌ غًُإ ايؿاضغٞ ٚأبيٞ   
 ايسضزا٤، ٚبٌ ب٬ٍ َ٪شٕ ضغٍٛ اهلل ٚأبٞ ضٚو١ .

ُٸا ًَ ٕٳ َؾ ٚٸ ُٳطٴ زٳ ٔٴ عٴ ٔٳ اِيدٳٓطابٹ بٵ ٜٔٚ ٚٳا ّٔ ايسٸ ٕٳ ، بٹايؿٸا ٍٷ ٚٳَنا ًَا  إَيي٢  خٳطٳزٳ َقسٵ بٹ
ّٔ ّٳ ، ايؿٸا ٗٳا َؾَأَقا ٖٹسٶا بٹ ٍٳ ، َٴذٳا ُٳطٴ َؾَكا ٍٕ عٴ ًَا ٔٵ إَي٢:  يٹبٹ ٌٴ َٳ ٛٳاْٳو تٳذٵعٳ ٍٴ ٜٳا زٹٜ ًَا  بٹ
ٍٳ ؟ ٜٵشٳ١َ َأبٹٞ َٳعٳ َقا ٚٳ ٘ٴ َيا ضٴ ٛٸ٠ٹ ، َأبٳسٶا ُأَؾأضُق ًُِأخٴ ٕٳ آيتٹٞ يٹ ٍٴ َنا ٘ٹ ضٳغٴٛ ًٓ ٢ًٓ اي ٘ٴ قٳ ًٓ  اي

٘ٹ ٝٵ ًَ ِٳ عٳ ًٓ ٘ٴ عٳَكسٳ ٚٳغٳ ٓٳ ٝٵ ٓٹٞ بٳ ٝٵ ِٸ ، ٚٳبٳ ٘ٹ َؾهٳ ٝٵ ِٸ إَي ٕٴ  ٚٳنٴ ٛٳا ِٳ  إَيي٢  اِيشٳبٳؿٳي١ٹ  زٹٜي  ، خٳيجٵعٳ
ٕٔ ُٳَها ٍٕ يٹ ًَا ِٵ بٹ ٗٴ ٓٵ ٛٳ َٹ ٗٴ ِٳ ؾٹٞ َؾ ّٔ ٖٳصٳا إَي٢ خٳجٵعٳ ٛٵ ٝٳ ّٔ اِي  .(1)بٹايؿٸا
إقرتإ اٱْيصاض ايكطآْيٞ بايرتغٝيب بايتٛبي١، ٚايٓيسب إيٝٗيا، ٚبٝيإ         ايجاْٞ:

 سكٝك١ ٖٚٞ عسّ ٚدٛز سٛادع ٚقٝٛز يًتٛب١.
 يػ١ ايتدٜٛـ ٚايتشصٜط اييت تكاسب اٱْصاض ايكطآْٞ. ايجايح:
عسّ ططٚ ايتشطٜـ ع٢ً قٝؼ اٱْصاض ايكطآْٞ يػ١َ٬ آٜات ايكطإٓ  ايطابع:

 َطًكّا َٔ ايتشطٜـ.
 ٙ بًػ١ ايكطع ٚايبٝإ ٚايٓل، ٚخًٛٙ َٔ اٱْاٍ ٚايرتزٜس.فٝ٪ اـاَؼ:
قييسٚض اٱْييصاض َيئ عٓييس اهلل عييع ٚدييٌ، ٚؾٝيي٘ غاٜيي١ ايٛعٝييس    ايػييازؽ:

 ٚايتدٜٛـ ٚايتشصٜط.
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تعسز قٝؼ ٚأؾطاز اٱْصاض ايكطآْٞ، َٚٔ اٱعذاظ ٗ ْعٍٚ ايكطإٓ  ايػابع:
بًػ١ اٱْيصاض   إٔ ايػٛض إه١ٝ اييت ْعيت ٗ بسا١ٜ ايسع٠ٛ اٱغ١َٝ٬ دا٤ت

 ٚايٛعٝس.
فيي٤ٞ ايكييطإٓ بككييل ا٭َييِ ايػييابك١، َٚييا ؾٝٗييا َيئ إٛععيي١      ايجييأَ:

ًَأأزَّثَذْ ثَُٔأأٌدُ  ٚاٱعتبيياض، ٚايييسع٠ٛ ٱدتٓيياب ايهؿييط ٚايهيي٬ي١ قيياٍ تعيياٍط    

، ؾٓعٍ بِٗ ايعصاب يتهصٜبِٗ بايٓيب قياحل َٚعذيع٠ ايٓاقي١ ايييت     (1)صثِبُن أزُسِ 

سز نٌ ّٜٛ ٗ غكٝا ايٓاق١ ، ٚنجط٠ سًٝبٗا دا٤ بٗا، ٖٚٞ َعذع٠ تٛيٝس١ٜ تتذ
 ايصٟ ٜهؿِٝٗ ْٝعّا، ٚؼصٜط قاحل عًٝ٘ ايػ٬ّ َٔ عكطٖا.

َٔ أمسيا٤ اييٓيب قُيس قي٢ً اهلل عًٝي٘ ٚآيي٘ ٚغيًِ ايٓيصٜط قياٍ           ايتاغع:
ْٕ ؤَْٗذَ إِالَّ َٗزِّشٌتعاٍط ، ٚيٝؼ َٔ سكط يٲْصاضات اييت دا٤ بٗا ايٓيب (2) صإِ

ٚآي٘ ٚغًِ ٗ آٜات ايكطإٓ اييت ْعٍ بٗا درب٥ٌٝ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ 
عًيي٢ قييسضٙ َيئ عٓييس اهلل، ٚايػيي١ٓ ايٓبٜٛيي١ ايكٛيٝيي١ ٚايعًُٝيي١ ٚايتكطٜطٜيي١     

 ٚايتس١ٜٝٓٚ .
َٚٔ اٱْصاضات ٖصٙ اٯ١ٜ ٚاٯ١ٜ ايهط١ّ ايتاي١ٝ ، َٚا ؾٝٗا َئ اٱخبياض      

َُِِّوِ َٓب طعٔ ايعصاب يًهؿاض بكٛي٘ تعاٍ)ٜعصب َٔ ٜؿا٤(  ، ٚست٢ قٛي٘ تعاٍ

، ٜسٍ ٗ َؿَٗٛ٘ عًي٢ إْيصاض ايهؿياض َئ     (3)صكِِ اُغٌَََّٔادِ ًََٓب كِِ األَسْعِ

ايطػٝإ ٚاٱغتهباض ٚاٱغرتاض بايسْٝا، َٚٔ اٯٜات ٗ اٱْصاضات اييت دا٤ 
 بٗا ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٚدٛٙ:

 إْٗا َٔ َعذعات َٔ َعذعات٘ اؿػ١ٝ ٚايعك١ًٝ. ا٭ٍٚ:
 ػسز تًو اٱْصاضات ٗ نٌ ظَإ، ٚٚقٛهلا يًٓاؽ ْٝعّا. ايجاْٞ:
 ٖصٙ اٱْصاضات سذ١ ع٢ً ايٓاؽ. ايجايح:
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إْتؿاع إػًٌُ ٚايٓاؽ عا١َ َٔ اٱْصاضات اييت دا٤ت ٗ ايكطإٓ  ايطابع:
 ٚايػ١ٓ.

 يػ١ ايبٝإ ٚايٛنٛح ؾٝٗا. اـاَػ١:
ٝيا٠ اييسْٝا ٚاييربظر    مشٛهلا يًعٛامل إدتًؿي١، ؾتؿيٌُ أٜياّ اؿ    ايػازغ١:
 ٚاٯخط٠.   

ٚتسٍ يػ١ اٱْصاض ايكطآ١ْٝ ع٢ً غع١ سًِ اهلل عع ٚديٌ، ٚععيِٝ غيًطاْ٘    
ٚأْ٘ ٫ ٜؿٛت٘ أٌٖ إعاقٞ، ٫ٚ بس إٔ ٜكؿٛا بٌ ٜسٜ٘ يًشػاب ٚإٔ ٜتشكل 
عصابِٗ، ٚؾٝ٘ إْصاض إناٗ يًٓاؽ، يتهٕٛ إْيصاضات ايكيطإٓ تٛيٝسٜي١ تتؿيطع     

عّْٛا يًٓاؽ ٚغ٬سّا مساّٜٚا يتكطٜبِٗ إٍ َٓاظٍ عٓٗا إْصاضات نجري٠ تهٕٛ 
 ايتٛب١ ٚاهلسا١ٜ.

ّٚهٔ إعتباض اؿٝا٠ ايسْٝا)زاض اٱْيصاض( ٕيا ؾٝٗيا َئ اٱْيصاضات إتعيسز٠       
ٚاييت تأتٞ بايتٓعٌٜ ٚع٢ً يػإ ا٭ْبٝا٤، ٚٗ اؿٛازخ ٚايٛقا٥ع اييت تٛاد٘ 

 اٱْػإ.

 ص كَئَِّٗيُْْ ظَبٌَُُِٕٔقٛي٘ تعاٍط
ُت اٯ١ٜ بإعذاظ ن٬َٞ بٓعت ايهؿاض بايعًِ، ٚتٛنٝس سكٝك١ ٖٚٞ أختت

أِْٗ دًبٛا ايعصاب ع٢ً أْؿػِٗ ببكا٥ِٗ ع٢ً ايعًِ ٚايتعسٟ، ٚؾٝ٘ تٓعٜي٘  
ٕكاّ ايطبٛب١ٝ ، ٚإٔ اهلل غيبشاْ٘ ٫ ٜعيصب ايؿيطز ٚاؾُاعي١ إ٫ َيا نػيبت       

 (.أٜسِٜٗ، ٚدا٤ت خا١ُ اٯ١ٜ ايػابك١ بصَِٗ أٜهّا)ؾٝٓكًبٛا خا٥بٌ
أَا ٖصٙ اٯ١ٜ ؾذا٤ت بصنط ع١ً ْعٍٚ ايعيصاب بٗيِ، ٖٚيٌ َٓي٘ إْك٬بٗيِ      
خا٥بٌ ٗ إعاضى اييت ىٛنْٛٗا َع إػًٌُ، أّ إككٛز َٔ ايعصاب ٖٛ 

 ايعصاب ا٭خطٟٚ ٗ ايٓاض، اؾٛاب ٖٛ إع٢ٓ ا٭عِ.
ؾكشٝض إٔ اٯ١ٜ ٚضزت باٱْصاض ٚايٛعٝس بايعصاب ّٜٛ ايكٝا١َ يًهؿاض إ٫ 

عٓاٖا أعِ ٚأٚغع َئ دٗي١ أؾيطاز ايعَيإ ٚايعيٛامل ايطٛيٝي١، يتهيٕٛ        إٔ َ
َهاٌَ ٖصٙ اٯ١ٜ أعِ َئ اٯٜي١ ايػيابك١ ٚتؿيٌُ سياٍ اؿيطب ٚايػيًِ،        
 ٚأٜاّ ايبعج١ ايٓب١ٜٛ َٚا بعسٖا إٍ ّٜٛ ايكٝا١َ ؾٗٞ إْصاض َتذسز يًهؿاض.
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ؾاهلل َٚٔ اٱعذاظ ٗ إكاّ َا ٚضز ٗ أٍٚ اٯ١ٜ)يٝؼ يو َٔ ا٭َط ؾ٤ٞ( 
عع ٚدٌ ٖٛ اؿٞ ايباقٞ ٖٚٛ ايصٟ ٜتٛب عًي٢ َئ تياب َيِٓٗ، ٜٚعيصب      
ايييصٟ ٜكييط عًيي٢ ايبكييا٤ عًيي٢ ايهؿييط ٚايهيي٬ي١، ٚوتُييٌ َتعًييل قٛييي٘         

 تعاٍ)ؾإِْٗ ظإٕٛ( ٚدّٖٛا:
 إْ٘ خام بكٛي٘ تعاٍ)أٚ ٜعصبِٗ(. ا٭ٍٚ:
أٚ  إْ٘ ؾاٌَ يكٛي٘ تعاٍ)أٚ ٜتٛب عًِٝٗ أٚ ٜعصبِٗ( ٚتكسٜط اٯ١ٜ ايجاْٞ:

 ٜتٛب عًِٝٗ ؾِٗ ظإٕٛ، أٚ ٜعصبِٗ ؾِٗ ظإٕٛ.
تعًل اـا١ُ َهاٌَ اٯ١ٜ، ٚتكسٜط قي١ً اـاُي١ بيأٍٚ اٯٜي١ ٖيٛ       ايجايح:

يٝؼ يو َٔ ا٭َط ؾ٤ٞ ؾِٗ ظإٕٛ، ٚظاٖط اٯٜي١ تعًيل اـاُي١ َيا قبًيٗا      
َباؾط٠ ٚإضاز٠ ْعٍٚ ايعصاب بايهؿاض يعًُِٗ، ٚؽًؿِٗ عٔ َطاتب ايتٛب١، 

 ٔ اٯٜيي١ أعييِ، ؾبُٝٓييا شنييطت اٯٜيات ايكطآْٝيي١ إػييًٌُ بإييسح ٚايجٓييا٤   ٚيهي
ٚتٛدٗييت ا٭ٚاَييط إيييِٝٗ بييأزا٤ ايؿييطا٥ض ٚايعبييازات ٚٚدييٛب طاعيي١ اهلل 
ٚضغٛي٘، دا٤ت ٖصٙ اٯ١ٜ باٱْصاض ٚايٛعٝس يًهؿاض بإٔ ايعصاب وٌ بِٗ ٗ 

 ايسْٝا ٚاٯخط٠ إٕ مل ٜبازضٚا إٍ ايتٛب١ ٚاٱْاب١.
ٜب َباغت١ ايهاؾط بإٛت اؾيٛاب ْعيِ، ؾٝػًيل عًٝي٘ بياب      ٌٖٚ َٔ ايتعص

ايتٛب١ ٭ٕ اٯخط٠ زاض سػاب ب٬ عُيٌ، َٚيا زاّ نيٌ إْػيإ َعيطض إٍ      
إٛت ٗ أٟ غاع١ َٔ أٜاّ سٝات٘، ؾعًٝ٘ إبازض٠ إٍ ايتٛب١، ٚعسّ ايتػٜٛـ 

 ٚاٱبطا٤ ؾٝٗا.
ايكطآ١ْٝ ٚإٕ  ؾُٔ إعذاظ ايكطإٓ َٛاؾك١ خا١ُ اٯ١ٜ ٕهاٌَ ٚنًُات اٯ١ٜ

ناْت ٗ َٛانٝع َتعسز٠، ٚتطدٝض إختكاقٗا ٚتعًكٗا بايؿطز ا٭خري َٓٗا 
 مل ّٓع َٔ تعًكٗا َا قبً٘.

ٚإبتييسأت ٖييصٙ اٯٜيي١ باـطيياب يًييٓيب قُييس قيي٢ً اهلل عًٝيي٘ ٚآييي٘ ٚغييًِ   
ٚبكٝػ١ ايٓؿٞ ٚاييت تسٍ ع٢ً اي١ٜ٫ٛ ٚإسز َٔ عٓس اهلل يًٓيب قُس ق٢ً 

ٚغًِ ؾهًُا ْعٍ ا٥٬ٕه١ يٓكيطت٘ ٜيّٛ بيسض ٚأسيس ٚاـٓيسم      اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ 
تؿهٌ اهلل عع ٚدٌ بٗصٙ اٯ١ٜ َسزّا ي٘ ٚيًُػيًٌُ ٗ نيٌ ا٭سيٛاٍ َٚيع     

 تعاقب ا٭ظ١َٓ، ٚؼتٌُ خا١ُ اٯ١ٜ دٗتٌ:
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إضاز٠ يػ١ اـطاب، ٚإخباض ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ  ا٭ٍٚ:
 بأَٛض:
 تٛب ٜٚعؿٛ ع٢ً َٔ ٜتٛب ع٢ً ايهؿاض.إٕ اهلل عع ٚدٌ ٜ ا٭ٍٚ:
 ٜعصب اهلل ايصٜٔ ٜكطٕٚ ع٢ً ايبكا٤ ع٢ً ايهؿط. ايجاْٞ:
 ْعت ايهؿاض بايعإٌ. ايجايح:
ٚقـ ايهؿاض ايصٜٔ ٜٓعٍ بِٗ ايعصاب اٱهلٞ بأِْٗ ظيإٕٛ، ٫ٚ   ايجا١ْٝ:

تعيياضض بييٌ اؾٗييتٌ، ٚنييٌ ؾييطز َٓٗييا آٜيي١ إعذاظٜيي١ ٗ َهيياٌَ ايكييطإٓ،  
َٚؿتاح يعًّٛ عسٜس٠، ٚغط َٔ أغطاض إساط١ ايكطإٓ بايٛقيا٥ع ٚا٭سيساخ   

 إٍ ّٜٛ ايكٝا١َ، ٚسػب اؾ١ٗ ا٭ٍٚ أع٬ٙ ٜهٕٛ إع٢ٓ ع٢ً ٚدٛٙ:
ٛاغا٠ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٚإػًٌُ ٕا ًٜكْٛ٘ َ ا٭ٍٚ:

َئ أش٣ ٚتعيسٟ ايهؿيياض ٚظسؿٗيِ عًي٢ إػييًٌُ ٗ أَكياضِٖ ٚقييطاِٖ،      
 ٚإظٗاضِٖ ايعٓاز ٚاٱعطاض عٔ زع٠ٛ اؿل.

بعح ايػه١ٓٝ ٗ ْؿٛؽ إػًٌُ ٚايبؿاض٠ بايٓكط يًٓيب قُس ق٢ً  ايجاْٞ:
 صُُِْظْيِشَهُ ػَََِ اُذِِّّٖ ًُِِّوِ ًٌََُْ ًَشِهَ أُُْشْشًٌَُِٕطاهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ قاٍ تعاٍ

(1). 
إؼاز يػ١ اـطاب ٗ اٯ١ٜ ٚفٝ٪ٖا خطابّا يًٓيب قُيس قي٢ً اهلل    ايجايح:

 عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ.
إنطاّ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٚايجٓا٤ عًٝ٘ ٗ قاضبت٘  ايطابع:

 ٬ّ.ايهؿاض، ٚزعٛت٘ ايٓاؽ يٲغ
 اٱعذاظ ٗ بؿاضات اٱغ٬ّ. اـاَؼ:

 ٚأَا ع٢ً اؾ١ٗ ايجا١ْٝ، ؾؿٝ٘ ٚدٛٙ:
 إْصاض ايهؿاض. ا٭ٍٚ:
 بٝإ قإْٛ ثابت ٖٚٛ نٌ ناؾط ظامل. ايجاْٞ:
 ؼصٜط إػًٌُ َٔ ايهؿاض ٚظًُِٗ ٚتعسِٜٗ ع٢ً اؿطَات. ايجايح:

                                                 

 .9غٛض٠ ايكـ (1)



                                                                                   ص188ط                                          82َعامل اٱّإ ز/  

إغتشكام ايهؿاض ْيعٍٚ ايعيصاب بٗيِ يعًُٗيِ، ٖٚيٌ ايعًيِ َئ         ايطابع:
ايصٟ ٜهٕٛ ع٢ً َطاتب َتػا١ٜٚ ؾس٠ ٚنعؿّا، أّ أْ٘ َئ   ايهًٞ إتٛاط٧

ايهًٞ إؿهو ايصٟ ٖٛ ع٢ً َطاتب َتؿاٚت١ َٚتبا١ٜٓ اؾٛاب ٖٛ ايجياْٞ،  
إَِّٕ ٚأؾس أْٛاع ايعًِ ٖٛ ايهؿط ٚاؾشٛز بايطبٛب١ٝ يصا ٚضز قٛي٘ تعاٍط

، ٚدييا٤ت اٯٜيي١ (1) صوَ الَ َّـْلِأشُ ؤَْٕ ُّشْأأشَىَ ثِأوِ ًََّـْلِأأشُ َٓأب دًَُٕ رَُِأيَ َُِٔأأْٖ َّشَأبءُ     اَُِّأ 

 بكٝػ١ اؾُع)ؾاِْٗ ظإٕٛ( يٛدٛٙ:
 ؿاظ ْعِ اٯ١ٜ  َٚا ؾٝٗا َٔ قٝػ١ اؾُع. ا٭ٍٚ:
 اٯ١ٜ إم٬ي١ٝ، ٚإطاز إع٢ٓ إتعسز يًعًِ، ٖٚٛ ع٢ً ٚدٛٙ: ايجاْٞ:
 ؾطز َٔ ايهؿاض ظامل.نٌ  ا٭ٍٚ:
ايهؿاض ظيإٕٛ ؾادتُياعِٗ عًي٢ ايباطيٌ إغيٛا٤ يي٘ يٲقاَي١ عًي٢          ايجاْٞ:
 ايهؿط.

َٓادا٠ ايهؿاض بِٝٓٗ ٗ إتٝإ ايعًِ َٚكازٜل اـاضد١ٝ قاٍ تعاٍ  ايجايح:
 .(2)صًََّزَنَبجٌََْٕ ثِبإلِثِْْ ًَاُْؼُذًَْإِ ًََٓؼْظَِْخِ اُشَّعٌٍُِٗ شَِٗط

 اض ٫ْؿػِٗ فتُعٌ َٚتؿطقٌ.ظًِ ايهؿ ايطابع:
 ظًِ ايهؿاض يًٓاؽ ْٝعّا. اـاَؼ:
 غعٞ ايهؿاض يٲنطاض بإػًٌُ، ٚقٝاَِٗ باهلذّٛ عًِٝٗ. ايػازؽ:
قٝيياّ ايهؿياض بإْهيياض َعذييعات ايٓبي٠ٛ َييع أْٗيا ظيياٖط٠ يًشييٛاؽ     ايػيابع: 
 ٚايٛدسإ.
تعطٌٝ ايهؿياض يٛظٝؿي١ ايعكيٌ ٗ إزضاى ٚديٛب عبياز٠ ايكياْع،        ايجأَ:

 ٚايتُٝٝع بٌ اؿل ٚايباطٌ.
 تًببؼ ايهؿاض بايعًِ ع٢ً مٛ َػتُط َٚػتسِٜ. ايتاغع:
 ؼصٜط إػًٌُ َٔ ايهؿاض َتشسٜٔ َٚتؿطقٌ. ايجايح:

                                                 

 .48غٛض٠ ايٓػا٤ (1)
 .8غٛض٠ اجملازي١ (2)
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بٝإ سكٝكي١، ٖٚيٞ إٔ إدتُياع ايهؿياض عًي٢ ايعًيِ أنجيط نيطضّا          ايطابع:
 ٚأش٣، ٜٚػتًعّ َٔ إػًٌُ إؽاش اؿٝط١ ٚاؿصض.

 إغتشكام ايهؿاض يًعصاب يتعاِْٚٗ ع٢ً اٱثِ ٚايعسٚإ. اـاَؼ:
بٝإ ععيِٝ قيسض٠ اهلل، ٚغيًطاْ٘، ٚأْي٘ غيبشاْ٘ قياٖط يًهؿياض         ايػازؽ:

ًََُأٌْ َّأشٍَ   ػاز ٗ ا٭ضض، قاٍ تعاٍطٚايعإٌ، ٖٚٛ ايصٟ ّٓع تػؿٞ ايؿ

 .(1) صاَُّزَِّٖ ظٌََُِٔا إِرْ َّشًََْٕ اُْؼَزَاةَ ؤََّٕ اُْوٌَُّحَ َُِِّوِ جَِْٔؼًب

ٚقشٝض إٔ اٯ١ٜ دا٤ت غكٛم ايهؿاض إ٫ أْٗا ؼصض ايٓاؽ َطًكّا َٔ 
ايعًِ ٚتيسعٛ أبٓيا٤ ايهؿياض يعيسّ إقتؿيا٤ آثياض آبيا٥ِٗ ٗ ايعًيِ ٚاؾشيٛز،          

ايكبض ايصاتٞ يًعًِ، ٚاٯثاض اييت ترتتب ع٢ً أًٖ٘ اييصٜٔ ٜعًُيٕٛ    ٚت٪نس
أْؿػِٗ ٜٚكتسٕٚ ع٢ً إ٪ٌَٓ ٚايٓاؽ ْٝعّا، َٚئ إعذياظ اٯٜي١ أْٗيا مل     
تصنط ايهؿاض بكؿ١ ايهؿط، بٌ دا٤ت بايٛعس يًتا٥بٌ، ٚايٛعٝس ٕٔ ٜبك٢ ٗ 

ٗ ْعِ ٖصٙ  َٓاظٍ ايهؿط، ْٚعتِٗ بأِْٗ ظإٕٛ، ٚيهٔ إٛنٛع ايهؿط ٜتبٌ
 اٯٜات َٔ دٗات:

ف٤ٞ اٯٜات ايػابك١ بيصنط ٚقيا٥ع َعطني١ أسيس، ٚإيسز اٱهليٞ        ا٭ٍٚ:
 يًٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٚإ٪ٌَٓ ؾٝٗا.

 شنط اٯٜات ايػابك١ يٓكط اهلل يًُ٪ٌَٓ. ايجا١ْٝ:
َُِْوْقَغَ إخباض اٯ١ٜ ايػابك١ عٔ ٬ٖى طا٥ؿ١ َٔ ايهؿاض بكٛي٘ تعاٍط ايجايج١:

ص، ؾكس شنطت اٯ١ٜ ايػابك١ ايصٜٔ نؿطٚا ع٢ً مٛ طَشَكًب ِْٖٓ اَُّزَِّٖ ًَلَأشًُا 

 ايتعٌٝ ٚأخربت عُا ٜٓاهلِ َٔ ايكطع ٚايصٍ ٚاـػاض٠.
اٱْييصاض ايييٛاضز بعييس ثيي٬خ آٜييات، ٚؽٜٛييـ ايهؿيياض َيئ ايٓيياض   ايطابعيي١:

اُنَّأبسَ اَُّزِأِ ؤُػِأذَّدْ    ًَارَّوُأٌا  ٚزعٛتِٗ ٚايٓاؽ ْٝعّا يًتيٛقٞ َٓٗيا قياٍ تعياٍط    

 .(2) صٌَُِِْبكِشَِّٖ
                                                 

 .165غٛض٠ ايبكط٠(1)
 .130غٛض٠ آٍ عُطإ (2)
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ايرتزٜس ٗ اٯ١ٜ بٌ ايتٛب١ ْٚعٍٚ ايعصاب، ؾايتٛب١ تيطى يًهؿيط    اـاَػ١:
 ٚإعاقٞ، ٫ٚ ٜأتٞ ايعصاب إ٫ عٓس اٱقطاض ع٢ً ضنٛب إعاقٞ.

 ْعت ٖصٙ اٯ١ٜ ايهؿاض بأِْٗ ظإٕٛ، ٚٗ ايعًِ َػا٥ٌ:
 إْ٘ َٔ ايهًٞ إؿهو ايصٟ ٜهٕٛ ع٢ً َطاتب َتؿاٚت١ نُا تكسّ. ا٭ٍٚ:
 نجط٠ َٛانٝع ٚأؾطاز ايعًِ. ايجا١ْٝ:
تعسز دٗات ايعًِ، أَا ا٭ٍٚ ؾإٕ ظًِ ايهؿاض أؾس أْٛاع ايعًِ  ايجايج١:

اييت ٜكرتؾٗا اٱْػإ ٗ سٝات٘، ٚايهؿط أغ٤ٛ ٚأقبض ٚدٛٙ ايعًِ، يصا دا٤ت 
 بعصابِٗ، ٚإٔ اهلل عع ٚدٌ ٖٛ ايصٟ ٜكّٛ بعصابِٗ اٯ١ٜ بايٛعٝس َٔ عٓس اهلل

يكٛي٘ تعاٍ)أٚ ٜعصبِٗ( ؾُع إٔ اهلل عع ٚدٌ ٖٛ ايط٩ٚف ايطسِٝ، ؾإْ٘ 
غبشاْ٘ ٜسخٌ ايهؿاض ايٓاض ٱقطاضِٖ ع٢ً ايهؿط ٚتًبػِٗ بايعًِ ٚايعتٛ، 
ٚأَا ايجا١ْٝ ؾًٝؼ َٔ سكط ٭ؾطاز ايعًِ اييت ترتؾض عٔ ايهؿط، ؾُع إٔ 

 ٘ ظًِ ععِٝ ؾإٕ ايهاؾط ٜكسض َٓ٘ ايكبٝض َٔ ايكٍٛ ٚايعٌُ.ايهؿط بصات
َٚٔ ٚدٛٙ ايعًِ اٱَتٓاع عٔ أزا٤ ايؿطا٥ض ٚإٓاغو، ٭ٕ ٖصا اٱَتٓاع  

إَِّٕ اَُّزَِّٖ َّغْزٌَْجِشًَُٕ يٝؼ أَطّا عسَّٝا، بٌ ٖٛ دشٛز ٚعٓاز قاٍ تعاٍط

يصا ٜتذ٢ً اٱعذاظ بكٛي٘ ، (1)صػَْٖ ػِجَبدَرِِ عََْذْخٌَُُِٕ جَيَنََّْ دَاخِشَِّٖ

تعاٍ)أٚ ٜعصبِٗ ؾِٗ ظإٕٛ( إش تتعسز َعاْٞ اٯ١ٜ، َٚؿاِٖٝ ايعًِ اييت 
ترتؾض عٔ ايهؿط ؾ٬ ٜأتٞ ايعصاب ع٢ً ايهؿط ٚسسٙ، ٚإٕ نإ ع١ً تا١َ 
يٓعٍٚ ايعصاب، ٚيهٔ ايهؿاض ٜتُازٕٚ ٗ ايعًِ ٚايتعسٟ، ٚوذبٕٛ عٔ 

از ٚايعًِ َا إشا إدتُعت وٌ َعٗا أْؿػِٗ أغباب ايتٛب١، ٚقس ٜهٕٛ َٔ أؾط
ايعصاب ٗ اؿاٍ َٚٔ أُٖٗا ايهؿط ٚايعًِ، ؾهٌ ؾطز َٓٗا ٜػتشل ايعصاب، 
ٚدا٤ت ٖصٙ اٯ١ٜ بإدتُاعُٗا َعّا، َٚٔ أؾطاز ايعًِ ٗ إكاّ ايتدًـ عٔ 
ؾطم ايتٛب١، ٚعسّ اٱتعاظ َٔ ايؿٛاٖس ٚايرباٌٖ اييت تسٍ ع٢ً قسم ْب٠ٛ 

 ٚآي٘ ٚغًِ ، َٚٓٗا ٗ إكاّ ٚبًشاظ اٯ١ٜ ايػابك١ أَٛض:قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ 
 ْعٍٚ ا٥٬ٕه١ يٓكط٠ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ. ا٭ٍٚ:

                                                 

 .60غٛض٠ غاؾط (1)
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َُِْوْقَغَ طَشَكًب ِْٖٓ اَُّزَِّٖ ًَلَشًُا ؤًَْ ٬ٖى طا٥ؿ١ َٔ ايهؿاض يكٛي٘ تعاٍط ايجاْٞ:

قتٌ عسز َٔ ايهؿاض ٚأغط آخطٜٔ زع٠ٛ ٕٔ ، ؾإٕ (1) صٌَّْجِزَيُْْ كََْنْوَِِجٌُا خَبئِجِنيَ

 بكٞ َِٓٗ يًتدًٞ عٔ ايهؿط.
خعٟ ايهؿاض ، ٚنطبِٗ بايصٍ ٚاهلٛإ ٚؾٝ٘ ظدط عٔ ايهؿط،  ايجايح:

ٚزع٠ٛ يسخٍٛ اٱغ٬ّ بًشاظ ا٬ٕظ١َ بٌ اٱّإ ٚايعع َٔ د١ٗ، ٚايهؿط 
 ٚايصٍ َٔ د١ٗ أخط٣.

ٔ ٜعٗط اٱْهػاض عًِٝٗ، عٛز٠ ايهؿاض إٍ أًِٖٝٗ ٚزٜاضِٖ خاغطٜ ايطابع:
ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ سّٝا ٚتٛايٞ  َٚٔ َكازٜل اٱْهػاض بكا٤ ايٓيب قُس

ْعٍٚ ايكطإٓ عًٝ٘، ٚعذع ايهؿاض عٔ َٛاق١ً ايكتاٍ، ؾِٗ ايصٜٔ بسأٚا 
 باٱْػشاب َٔ غاس١ إعطن١ ّٜٛ أسس.

ف٤ٞ ٖصٙ اٯ١ٜ باؿح ع٢ً ايتٛب١ ٚاٱْاب١ ٚايتساضى، إش ٜعسـ  اـاَؼ:
 ايعصاب غطٜعّا مٛ ايهؿاض، ٚيٝؼ َٔ ًَذأ ٜٓذِٝٗ َٓ٘ إ٫ ايتٛب١ ٚاٱْاب١.

ٚدا٤ت ٖصٙ اٯ١ٜ يتذعٌ ٖصا ايعسـ ظاٖطّا دًّٝا ٜطاٙ ايٓاؽ ْٝعّا، 
١ َِٚٓٗ ايصٟ ٚبطٖاّْا َهاؾّا إٍ ايرباٌٖ إصنٛض٠ أع٬ٙ، ٚزضغّا يًٓاؽ ناؾ

تطنِٗ ايهؿاض َٔ خًؿِٗ، ٚايصٜٔ أَسِٖٚ با٭َٛاٍ، ٚدٗعِٖٚ بايػ٬ح 
ٚإ٪ٕٚ حملاضب١ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٚإ٪ٌَٓ ٚاٱدٗاظ ع٢ً 

 اٱغ٬ّ. 
َٚٔ خكا٥ل قٝػ١ ايؿعٌ إهاضع )أٚ ٜعصبِٗ( ايسع٠ٛ يًتساضى ٚايتٛب١   

ػ١ ٗ إكاّ ض١ٓ إناؾ١ٝ نُٔ ايتدٜٛـ قبٌ ْعٍٚ ايعصاب يتهٕٛ ٖصٙ ايكٝ
ٚايٛعٝس بايعصاب، ٚنصا ْعتِٗ بايعإٌ ؾإْ٘ ظدط عٔ ايعًِ، ٚتكطٜب إٍ 
ايتٛب١ ٚايطاع١، ٭ٕ بٝإ قبض ايعًِ زع٠ٛ يًتٓعٙ عٓ٘، يصا دا٤ تؿطٜع ا٭َط 
بإعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ إٓهط يٝعًِ ايٓاؽ َا ٗ ايعًِ َٔ ا٭نطاض اـاق١ 

 ا هًب٘ ع٢ً اٱْػإ َٔ ايعصاب عكٛب١.ٚايعا١َ، َٚ
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 ’’قاُّ٘"فٌٖ ظاملُ٘

دا٤ت اٯ١ٜ بكٝػ١ اؾ١ًُ اٱمس١ٝ َٚا تسٍ عًٝ٘ َٔ ثبيٛت إٛنيٛع،     
ٚتٛنٝس سكٝك١ ٖٚٞ تًبؼ ايهؿاض بايعًِ، ٚؾٝ٘ شّ إناٗ هلِ، ٭ٕ ايعًيِ  
قبٝض، ٖٚٛ خ٬ف ايؿطط٠، إش خًل اهلل عع ٚدٌ اٱْػيإ يعُياض٠ ا٭ضض   

٠، ْٚؿط َؿاِٖٝ ايك٬ح ٚتًكٞ ايٓب٠ٛ ٚايتٓعٌٜ بايتكسٜل ، ٚا٭ٚاَط بايعباز
اٱهل١ٝ باٱَتجاٍ ٚاٱْكٝاع، َٚٔ أؾيس ايٓياؽ ظًُيّا اييصٜٔ سياضبٛا غيٝس       
إطغًٌ قُسّا ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٚدٗعٚا اؾٝٛف يكتاي٘ َٚٔ آَٔ 

 بطغايت٘.
 ؾذا٤ت ٖصٙ اٯ١ٜ يتتهُٔ َكاقس غا١َٝ َٔ ٚدٛٙ: 

 ايٛعٝس ايكطٜض يًهؿاض. ا٭ٍٚ:
 ؾٝٗا بٝإ مساٟٚ يػد  اهلل عع ٚدٌ عًِٝٗ. ايجاْٞ:
 اٱْصاض هلِ ٚيًٓاؽ ْٝعّا. ايجايح:
ايسع٠ٛ يًتٓعٙ َٔ ايعًِ ٚايتعسٟ، ٚايتدًل َٔ ايهؿط ايصٟ ٖٛ  ايطابع:

 أقٌ ايعًِ.
ؾُٔ اٯٜات ٗ ؾًػيؿ١ اييسع٠ٛ إٍ اٱغي٬ّ قيٛ ايعًيِ، ٚإظايي١ آثياضٙ،         
١٦ ٭زا٤ ايٓاؽ يعبازاتِٗ، ْٚؿطّا ٕؿاِٖٝ إٛز٠ ٚاٱسػإ ٚايطأؾ١ بِٝٓٗ تٛط

ٖٚٛ َٔ إعذاظ ايكطإٓ ٚايؿٛاٖس ع٢ً ساد١ ايٓاؽ ْٝعيّا يٓعٚيي٘، ؾٗيصٙ    
اٯ١ٜ ايكطآ١ْٝ َسضغ١ َؿتٛس١ َٚتذسز٠ ٗ ايك٬ح يٝؼ َٔ سكط يت٬َٝصٖا 

ٮخ٠ٛ ٚاحملب١ ٚأعُاض ايساخًٌ ؾٝٗا، ؾٗٞ تؿٌُ ايٓاؽ ْٝعّا، ٚتسعِٖٛ ي
، ٚؼيجِٗ عًي٢ ْبيص ايؿطقي١     (1) صإََِّٗٔأب أُُْؤِْٓنُإٌَٔ إِخْأٌَحٌ   ؼت ييٛا٤ قٛيي٘ تعياٍط   

ٕ ٚايؿكام، ٖٚذطإ اؾٛض ٚايعًِ، ٫ٚ ٜتشكيل ٖيصا اهلذيطإ إ٫      باٱّيا
 باهلل ٚضغً٘ ٚنتب٘.

ٚمل ٜهتـ نؿاض قطٜـ باؾشٛز ٚاٱعطاض عٔ زع٠ٛ اؿل بٌ غيدطٙ   
اؾٝٛف ايهبري٠ ٚظسؿٛا بٗا حملاضب١ اٱغ٬ّ ٗ بساٜا ايسع٠ٛ، ٚدا٤ت اٯ١ٜ 
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بعدطِٖ َٚٔ خًؿِٗ ٚإٍ ّٜٛ ايكٝاَي١، إش إٔ َٛنيٛع اٯٜي١ أعيِ َئ إٔ      
ّ ايكٝا١َ ٜٓشكط بأٜاّ ايٓب٠ٛ ؾُا ؾٝٗا َٔ ايٛعس ٚايٛعٝس ٚاٱْصاض بام إٍ ٜٛ

ٜتذسز َع آْات ايعَإ إتعاقب١ ٖٚٛ َٔ أغطاض بكا٤ ايكطإٓ غهّا ططّٜا ع٢ً 
 مٛ َػتسِٜ ٜٚتذ٢ً ٖصا ايبكا٤ بأَٛض : 

 : ت٠ٚ٬ إػًٌُ هلصٙ اٯ١ٜ . ا٭ٍٚ 
 : قٝاّ ايعًُا٤ بتؿػريٖا ٚبٝاْٗا ٚتأًٜٚٗا. ايجاْٞ 
ٖ   ايجايح  ِ يٲغي٬ّ،  :  ايتصنري بكبض ؾعٌ قطٜـ، ٚغ٤ٛ َهيطِٖ ٚنٝيس

ٚعذعِٖ ٚأٌٖ ايؿػل ٚايه٬ي١ عٔ قٛ اٱغ٬ّ، ٚسذب إؾطاقات نٝا٤ 
 َباز٥٘ اييت دصبت قًٛب ايٓاؽ .

ايطابع : أثط اٯ١ٜ ٗ دعٌ ايٓاؽ ًّٕٝٛ ٕا دا٤ ب٘ ايٓيب قُس قي٢ً اهلل   
عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ، ٖٚٛ أَط ؾططٟ َتعًل بأقٌ ْؿذ اهلل ايطٚح ٗ آزّ عًٝ٘ 

طإٓ دا٤ يٝذسز َهاٌَ ْؿذ ايطٚح ٗ آزّ بيت٠ٚ٬ آٜاتي٘،   ايػ٬ّ أٟ إٔ ايك
ٜٚطغذ َؿاِٖٝ ايتٛسٝس ٗ ا٭ضض بعٌُ إػًٌُ َا ؾٝ٘ َٔ أسهاّ اؿ٬ٍ 

 ٚاؿطاّ، ٚاٱدتٗاز ٗ اؾٗاز ٗ غبٌٝ اهلل عع ٚدٌ.
ٌٖٚ ت٠ٚ٬ ٖصٙ اٯ١ٜ َٔ اؾٗاز ؟ اؾٛاب ْعِ، يصا ؾإٕ ايجيٛاب اييصٟ    

أٚ اٱْكات هلا ععِٝ، ٫ٜٚكسض عًٝ٘ إ٫ اهلل تعاٍ، ٜأتٞ يًُػًِ بت٬ٚتٗا 
غٛا٤ ناْت ايت٠ٚ٬ ٗ ايك٠٬ أٚ غريٖا، ٚؾٝٗا تجبٝت يكإْٛ)ؾإِْٗ ظإٕٛ( 
َٚا ٜرتؾض عٓ٘ َٔ أسهاّ َٚؿاِٖٝ ٫ٚ ٜعين ٖصا إباس١ زَا٥ِٗ ٚأَيٛاهلِ  
َٔ ضأؽ يصا إبتسأت اٯ١ٜ بكٛيي٘ تعياٍ)يٝؼ ييو َئ ا٭َيط ؾي٤ٞ( ٚؾٝٗيا        

ع٠ٛ يًُػًٌُ بعسّ اٱؿاح ع٢ً ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآيي٘  سذ١ ٚز
ٚغًِ باٱدٗاظ ع٢ً ايهؿاض ٚإبازتِٗ، ٚز٫ي١ ع٢ً يعّٚ ايكيرب ٚإطابطي١   

 ٖٚٛ َٔ عَُٛات ض١ٓ اهلل بايٓاؽ ْٝعّا.
ثِ شنطت اٯ١ٜ إستُاٍ تٛب١ ايهؿاض ٚتٛب١ اهلل عًِٝٗ، ٚعسّ غًل بياب   

 قاَٛا بايبطـ ٚايتعسٟ ع٢ً إػًٌُ. ايتٛب١ ٚاٱْاب١ عًِٝٗ ٚإٕ
ٚٗ اؾُع بٌ َهاٌَ اٯ١ٜ ز٫ي١ ع٢ً عسّ ايتعاضض بٌ اؾٗاز ٚايكرب 
ٚإَٗاٍ ايهؿاض ٱَهإ ايتٛب١ َع إستُاٍ ْيعٍٚ ايعيصاب بٗيِ ٗ أٟ ٚقيت     
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غٛا٤ بٓعٚيي٘ َئ عٓيس اهلل أٚ بٛاغيط١ إػيًٌُ، أٚ بايؿتٓي١ ٚاـي٬ف بيٌ         
 َٔ ايػُا٤ أٚ ا٭ضض. ايهؿاض أْؿػِٗ، أٚ بآؾ١

يكس أضاز اهلل عع ٚدٌ بٗصٙ اٯ١ٜ تٛنٝس ظًِ ايهؿاض ٭ْؿػِٗ، ٚؾٝ٘ َاْع 
َٔ اؾساٍ ٚاٱستذاز َِٓٗ، ؾكس ٜط٣ بعض ايهؿاض أْ٘ ظاْب اؿل ٚأْي٘  
يييٝؼ بعييامل يٓؿػيي٘ ٚغييريٙ ٜٚؿييتً بيي٘ أٚ ٜكييعب ضزٙ، ؾذييا٤ت ٖييصٙ اٯٜيي١ 

ؿيياض ٚؾييأِْٗ ٚأقييٛاهلِ  يؿهييش٘ ٚتبكيي٢ ٚاقٝيي١ مساٜٚيي١ َيئ اٱؾتتييإ بايه   
 ٚسذبِٗ.

ٖٚصٙ اٯ١ٜ ايهط١ّ سطب ع٢ً أٚي٦و ايصٜٔ ٜهصبٕٛ بٓبي٠ٛ قُيس قي٢ً     
اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٭ٕ قبػ١ ايعًِ ٬َظ١َ هلِ، ٚؾاٖس عًِٝٗ بايهصب 

 ٚايتعسٟ.

 حبث فيظفي

 تٓكػِ إعك٫ٛت إٍ قػٌُ:
 إٛدٛز٠، ٚإسضن١ بايعكٌ أٚ اؿؼ. ا٭ٍٚ:
 إعس١َٚ اييت يٝؼ هلا ٚدٛز إ٫ ٗ ايتكٛض ايصٖين. ايجاْٞ:

ٚإٛدٛز أؾطف َٔ إعسّٚ، ٜٚٓكػِ إٛدٛز إٍ ْاّ ْٚاز، ٚايٓاَٞ 
أضقيي٢ ضتبيي١ َيئ اؾُيياز، ٜٚٓكػييِ ايٓيياَٞ إٍ شٟ اؿييؼ، ٚعييسِٜ اؿييؼ، 

 ٜٚٓكػِ شٚ اؿؼ إٍ قػٌُ:
 ايعاقٌ. ا٭ٍٚ:
 ؾاقس ايعكٌ.ايجاْٞ:

ًت َٓاؾع٘ َٔ أٍٚ غاع١ خًل اهلل آزّ إش تًك٢ ٚؾاظ اٱْػإ بايعكٌ ٚػ
ا٭مسا٤ اييت عًُٓي٘ اهلل عيع ٚديٌ بيايكبٍٛ ٚقياّ بتعًُٝٗيا ي٥٬ًُهي١، قياٍ         

ْْ هَبٍَ ؤََُْْ ؤَهَُْ ٌَُُْْ إِِِّٗ ؤَػَُِْْ تعاٍط ْْ ثِإَعَْٔبئِيِ ْْ كَََِّٔب ؤَْٗجَإَىُ ْْ ثِإَعَْٔبئِيِ ٍَ َّبآدَُّ ؤَْٗجِئْيُ ٌَادِ ؿَْْتَ اُغََّٔهَب

، يترتؾض عٔ ْع١ُ ايعكيٌ ْعُي١ اييتعًِ ٚايهػيب ٚايتشكيٌٝ،      (1) صًَاألَسْعِ
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 ٚنٝؿ١ٝ تعاٖس اـ٬ؾ١ ٗ ا٭ضض.
َُِِّأوِ َٓأب كِأِ اُغَّأٌََٔادِ ًََٓأب      ٚاـ٬ؾ١ ٗ ا٭ضض َٔ عَُٛيات قٛيي٘ تعياٍ ط    

ص ؾهيييٌ إٛديييٛزات ٗ ًَيييو هلل عيييع ٚديييٌ، ٚنيييصا عيييامل   كِأأأِ األَسْعِ

تعًييِٝ اهلل ٯزّ ا٭مسييا٤ يبٝييإ قييإْٛ )اٱتكييإ( إش  اٱعتباضٜييات ، ٚدييا٤ 
ٜتكـ نٌ خًل ٚؾعٌ َٔ اهلل عع ٚدٌ باٱبساع ٚاٱتكإ ٚنُا اْ٘ غبشاْ٘ 
ييي٘ ًَييو ايػييُاٚات ٚا٭ضض ؾاْيي٘ خايكُٗييا ٫ عيئ َجيياٍ غييابل ٚٗ قٛييي٘ 

٘  ٗ عبٝس أبٛ ٚأخطز ،(1) صاُْذَْٔذُ َُِِّوِ كَبطِشِ اُغَّأٌََٔادِ ًَاألَسْعِ تعاٍط ٔ  ؾهيا٥ً  ٚابي

 أزضٟ ٫ نٓت:  قاٍ عباؽ بٔإ عٔ ٚا٫بتسا٤ ايٛقـ ٗ ا٭ْباضٟ ٚابٔ دطٜط
 ، ؾكاٍ ، ب٦ط ٗ ىتكُإ أعطابٝإ أتاْٞ ست٢ ٚا٭ضض ايػُٛات ؾاطط َا

 .(2)اابتسأتٗ أْا:  ٜكٍٛ.  ؾططتٗا أْا:  أسسُٖا
 ٜٚٓكػِ ايعاقٌ إٍ قػٌُ:

 ايعامل. ا٭ٍٚ:
 :اؾاٌٖ.ايجاْٞ

ٚايعاقٌ أؾطف ٚأمس٢ َٔ اؾاٌٖ إش أْ٘ ٜٛظـ ْع١ُ ايعكٌ ٗ نػيب   
ايعًييِ، ٚتعٗييط َعاْٝٗييا عًيي٢ يػيياْ٘ ٚأؾعاييي٘، ؾذييا٤ت ٖييصٙ اٯٜيي١ ٕداطبيي١  
ايعك٤٬، ٚيططز ايػؿ١ً ٚاؾٗاي١ عٔ ايٓاؽ، ؾاؾٌٗ يٝؼ أَطّا ٬َظَّا يؿطط 

عع  َٔ ايٓاؽ، بٌ ٖٛ أَط عطنٞ ٜأتٞ ايعًِ يٝعو٘ ٜٚططزٙ، ٚتؿهٌ اهلل
ٚدٌ ؾبعح ا٭ْبٝا٤ ٚايطغٌ ٚأْعٍ ايهتب ايػيُا١ٜٚ َٚٓٗيا ايكيطإٓ يٛقاٜي١     

 ايٓاؽ َٔ زا٤ اؾٌٗ .
يكس دعيٌ اهلل ايكيطإٓ ايهتياب اؾياَع يٮسهياّ ايؿيطع١ٝ َٚيا وتادي٘           

اُش ًِزَبةٌ ايٓاؽ إٍ ّٜٛ ايكٝا١َ غٛا٤ ٗ ايعبازات أٚ إعا٬َت أٚ ا٭سهاّ ط
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 .(1)صخْشِجَ اُنَّبطَ ِْٖٓ اُظَُُِّٔبدِ إََُِ اُن ٌسِؤَٗضَُْنَبهُ إَُِْْيَ ُِزُ

ٚدا٤ت ايػ١ٓ ايٓب١ٜٛ يبٝاْ٘ ٚتؿػريٙ ٚإعا١ْ إػًٌُ ٚايٓاؽ ْٝعّا ع٢ً 
ايتيييسبط ٗ ز٫٫ت آٜاتييي٘ ٚإغيييتٓباط ايكٛاعيييس ايهًٝييي١ ٚإػيييا٥ٌ ايعكا٥سٜييي١ 
ٚا٭سهاّ ايؿطع١ٝ َٓٗا، ٚإدتٓاب اـي٬ف ٚاـكي١َٛ ٚايؿطقي١ ٗ ت٬ٚتي٘     

 ٚتؿػريٙ.
 ٚدا٤ت ٖصٙ اٯ١ٜ ايهط١ّ يتبٌ أَطٜٔ:

 إٕ اهلل عع ٚدٌ ٖٛ ايػين ايصٟ ًَو ا٭ؾٝا٤ نًٗا. ا٭ٍٚ:
 نٌ إْػإ قتاز إٍ ض١ٓ اهلل، ٌْٚٝ عؿٛٙ َٚػؿطت٘. ايجاْٞ:

ؾذا٤ت اٯ١ٜ باٱط٬م ٚايعُيّٛ ٗ ًَيو اهلل، ٚعيسّ إغيتجٓا٤ ؾي٧ َئ       
ٖٛ قتاز هلصٙ إًه١ٝ إبتسا٤ إٛدٛزات َٔ ًَه٘، ٚيٝؼ َٔ َٛدٛز إ٫ ٚ

ٚإغتسا١َ، ؾ٬ تػتطٝع إُهٓات اٱغتػٓا٤ عئ ٚاديب ايٛديٛز ٗ أٟ إٔ    
 َٔ آْات ٚدٛزٖا.

َٚٔ بسٜع قٓع اهلل عع ٚدٌ أْ٘ خًل ا٭ؾٝا٤ ٚدعٌ سادتٗا إيٝ٘ أَيطّا  
شاتّٝا َػتكطّا ٗ تًو ا٭ؾٝا٤، ٚؽرب ٖصٙ اٯ١ٜ عٔ ٖيصا ايكيإْٛ ايجابيت ٗ    

سب إيٝ٘ ايٓكل ٚايتػٝري أبسّا، ٫ٚ ىطز ؾٞ َٔ إٛدٛزات عٔ إط٬ق٘ ؾ٬ٜ
ًَو اهلل عع ٚدٌ، بٌ ٖٞ خانع١ ي٘، تكتبؼ َٔ أْٛاض َؿ٦ٝت٘، ٚتػتذٝب 
٭َطٙ، ٖٚيصا ايكيإْٛ عيٕٛ يًٓياؽ يًُبيازض٠ إٍ ايتٛبي١ باعتباضٖيا ايػيبٌٝ         

 ايٛسٝس يًٓذا٠ ٗ ايساضٜٔ.

 حبث بالغي
إٔ ايجاْٞ ٜأتٞ بعس ا٭ٍٚ َٔ غري  ايؿا٤ َٔ سطٚف ايعطـ، ٚتسٍ ع٢ً  

ًََْٖٓ َّشْرَذِدْ ِٓنٌُْْْ ػَْٖ ١ًَٗ، َٚا بعسٖا ٜأتٞ بعس َا قبًٗا نُا ٗ قٛي٘ تعاٍط

، إش هتُع ٗ اٯ١ٜ ايرتتٝب إعٟٓٛ، (2)صدِّنِوِ كََُْٔذْ ًَىٌَُ ًَبكِشٌ كَإًَُُْئِيَ دَجِقَذْ ؤَػَْٔبُُيُْْ

                                                 

 .1غٛض٠ ابطاِٖٝ(1)
 .217غٛض٠ ايبكط٠ (2)



                                                                                   ص197ط                                          82َعامل اٱّإ ز/  

 ٌُ، ٚتأتٞ)ايؿا٤( ع٢ً ٚدٛٙ:ٚايصنطٟ ايصٟ ٖٛ عطـ َؿكٌ ع٢ً ف
 : ايتعكٝب.ا٭ٍٚ
 :ايػبب١ٝ.ايجاْٞ
كَئِْٕ ؤَعٌَُِْٔا كَوَذْ اىْزَذًَا ًَإِْٕ : ضابط١ يًذٛاب، نُا ٗ قٛي٘ تعاٍطايجايح

 .(1) صرٌٌَََُّْا كَئََِّٗٔب ػََِْْيَ اُْجاَلَؽُ

ٚدا٤ت ٖصٙ اٯ١ٜ يًػبب١ٝ ٚايبٝإ، ٚاٱخباض عٔ إغتشكام ايهؿاض ايعصاب 
٭ِْٗ ظإٕٛ، ؾذا٤ت اٯ١ٜ بكٝػ١ اؾ١ًُ اٱمس١ٝ يبٝإ إغتسا١َ ظًُِٗ 
٭ْؿػِٗ ٚأِْٗ ٫ ٜػتطٝعٕٛ اٱْؿهاى عٓ٘، ٜٚأب٢ اهلل عع ٚدٌ إٔ ٜسّٚ 
ايعًِ ٗ ا٭ضض، ؾ٬ بس ٚإٔ ٜٓعٍ ايعصاب بايهؿاض ٚيتهٕٛ)ايؿا٤( ٗ إكاّ 

ِ َٓ٘ قاٍ ز٫ي١ ع٢ً قطب ْعٍٚ ايعصاب بايهؿاض، ٚعسّ ؾٛتِٗ ٖٚطٚبٗ
، ٚٗ ايعصاب إصنٛض ٗ اٯ١ٜ (2)صًَإَِّٕ َُِِّزَِّٖ ظٌََُِٔا ػَزَاثًب دًَُٕ رَُِيَتعاٍط

 أع٬ٙ ٚدٛٙ:
 .(3)عصاب ايكرب، عٔ إبٔ عباؽ ٚايربا٤ بٔ عاظب ا٭ٍٚ:
 اؾٛع ٗ ايسْٝا، ٚايكش  غبع غٌٓ، عٔ فاٖس. ايجاْٞ:
 َكا٥ب ايسْٝا عٔ إبٔ ظٜس. ايجايح:
 عيت اٯ١ٜ ٗ أٌٖ َه١ ٚإطاز ايكتٌ ّٜٛ بسض، عٔ إبٔ عباؽ.ْ ايطابع:

٫ٚ تعاضض بٌ ٖصٙ ايٛدٛٙ، ٚنًٗا َكازٜل ايعصاب اٱط٬م ٚايتكٝٝس 
 ايصٟ ٜٓعٍ بايهؿاض، ٚتسٍ ايؿا٤ ع٢ً قطب٘ ٚسهٛضٙ.

 ’’قاُّ٘"اآليت أٍز باملؼزٗف ّٖٗي ػِ املْنز

َٔ إعذاظ اٯ١ٜ ايكطآ١ْٝ َٓاغبتٗا ٚق٬سٗا يٮَط بإعطٚف ٚايٓٗٞ عئ  
إٓهط، غٛا٤ ٗ إٓطٛم أٚ إؿٗيّٛ، ٚإٛنيٛع أٚ اؿهيِ، ٚتًيو َعذيع٠      
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 يًكطإٓ بإٔ تتذ٢ً ٗ آٜات٘ َهاٌَ ا٭َط ٚايٓٗٞ َٔ ٚدٛٙ:
ت٠ٚ٬ اٯٜي١ ايكطآْٝي١ َٚيا ٗ نًُاتٗيا َئ َعياْٞ ا٭َيط بيإعطٚف          ا٭ٍٚ:

 ٚايٓٗٞ عٔ إٓهط، نُا ٗ ٖصٙ اٯ١ٜ اييت دا٤ت ع٢ً ايتٛب١.
 ايٓٗٞ عٔ ايبكا٤ ع٢ً ايهؿط. ايجاْٞ:
 تٛنٝس شّ ايعًِ يكبش٘ ٚآثاضٙ ايهاض٠. ايجايح:
 تطتب ايعكاب يًعًِ نُا ٜرتتب إعًٍٛ ع٢ً عًت٘. ايطابع:
ٰٜيي١ ايكطآْٝيي١، ٚمسيياع نًُاتٗييا، َٚيئ إعذيياظ اٯٜيي١  اٱْكييات ي ٞ:ايجيياْ

ايكطآ١ْٝ ايػريٟ اٱتعاظ ٚاٱعتباض َٔ مساعٗا، ٖٚٛ َٔ أغطاض تٛيٞ اٱَاّ 
ًَإِرَا هُأشِاَ اُْوُأشْإُٓ   ايكطا٠٤ ٗ ايك٠٬، ٚإْكات إأٌََٛ ي٘، قاٍ تعياٍط 

 .(1) صكَبعْزَِٔؼٌُا َُوُ ًَؤَٗظِزٌُا

 ايتسبط ٗ آٜات ايكطإٓ َٚعاْٝٗا، َٚا ؾٝٗا َٔ ا٭ٚاَط ٚايٓٛاٖٞ. ايجايح:
َؿيياِٖٝ اٯٜيي١ ايكطآْٝيي١، ٚز٫٫تٗييا َٚييا تٓييسب إيٝيي٘ َيئ ايػييٓٔ     ايطابييع:

 ٚا٭عُاٍ ايكاؿ١.
 إؽاش اٯ١ٜ ايكطآ١ْٝ سذ١ ٚؾاٖسّا ٚزي٬ّٝ. اـاَؼ:
إدتٓاب َا اٱَتجاٍ ٕا ٗ اٯ١ٜ ايكطآ١ْٝ َٔ ا٭ٚاَط ٚايٓٛاٖٞ، ٚ ايػازؽ:
 ت٢ٗٓ عٓ٘.

يكس دعٌ اهلل عع ٚدٌ ايسْٝا زاض إَتشإ ٚإبت٤٬ يٝهٕٛ ا٭َط بإعطٚف 
ٚايٓٗٞ عٔ إٓهط ٬َظَّا يٲْػإ ٗ سٝات٘ ايسْٝا، َٚٔ ا٭غطاض ؾٝي٘ أْي٘ ٫   
ٜٓشكط بإهًؿٌ ؾع٬ّ ٚتًكّٝا ؾكس ٜكّٛ با٭َط ٚايٓٗٞ ايكيب، نُا أْ٘ ٜتًكاٙ 

، ٌٖٚ تٓؿع ت٠ٚ٬ ٖصٙ اٯ١ٜ ٗ ايكبٝإ اؾٛاب ْعِ َٔ ايهباض َٚٔ ايكبٝإ
 َٔ ٚدٛٙ:
إَِّٕ ىَأزَا اُْوُأشْإَٓ   إْٗا َكس١َ يتيسبطِٖ ٗ ايكيطإٓ، قياٍ تعياٍط     ا٭ٍٚ:

                                                 

 .204غٛض٠ ا٭عطاف (1)



                                                                                   ص199ط                                          82َعامل اٱّإ ز/  

، ٚاهلسٜيي١ إييصنٛض٠ ٗ اٯٜيي١ أعيي٬ٙ َطًكييّا  (1) صَّيْأأذُِ َُِِّزِأأِ ىِأأَِ ؤَهْأأٌَُّ 

٢ مٛ اـكٛم ٫تٓشكط بإػًٌُ زٕٚ غريِٖ ٫ٚ بايهباض أٚ ايطداٍ عً
 بٌ تؿٌُ ايهباض ٚايكػاض ضدا٫ّ ْٚػا٤ٶ.

إزضاى سكٝك١ ٖٚٞ ٚدٛز نتاب مساٟٚ ْاظٍ، ٖيٛ إَياّ يًٓياؽ     ايجاْٞ:
 ٜٚتهُٔ ا٭ٚاَط ٚايٓٛاٖٞ.

ايكػاض ٜهْٕٛٛ نباضّا ٗ َػتكبٌ ا٭ٜاّ ٚقٌٝ اييتعًِ ٗ ايكيػط    ايجايح:
 نايٓكـ ٗ اؿذط.

 ٓس ايكػاض، ٚايٓؿط٠ َٔ ايكبا٥ض.ت١ُٝٓ ًَه١ ا٭خ٬م اؿُٝس٠ ع ايطابع:
َعطؾي١ ٚديٛب اٱّيإ بياهلل عيع ٚديٌ، ٚسطَي١ ٚقيبض ايهؿيط           اـاَؼ:
 ٚاؾشٛز.
تأنٝس غٝاز٠ أسهاّ ايكطإٓ ٗ ا٭ضض، ٚتٛاضخ ا٭دٝاٍ هلا،  ايػازؽ:

ٚايتػًِٝ عادتِٗ هلا، ٚتيبٌ بساٜي١ اٯٜي١ سكٝكي١ ٖٚيٞ إٔ ٚظيا٥ـ ا٭َيط        
ض عٔ اٱضاز٠ اٱهل١ٝ أٟ إٔ اهلل عع ٚدٌ بإعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ إٓهط ترتؾ

ٖٛ ايصٟ ٜتِ أسهاَٗا، ّٚٮ ا٭ضض قػطّا ٚعس٫ّ، ؾٝكّٛ ايٓيب قُس ق٢ً 
اهلل عًٝيي٘ ٚآييي٘ ٚغييًِ بييايتبًٝؼ، ٚتتبعيي٘ أَييِ َتعاقبيي١ َيئ إيي٪ٌَٓ، ٜيي٪زٕٚ 
ٚادباتِٗ َٚٓٗا ايسع٠ٛ إٍ اهلل عع ٚدٌ يٝيأتٞ إيسز َئ عٓيس اهلل بٗساٜي١      

 اض ٚاٱْتكاّ ٖٔ ٜكط ع٢ً ايبكا٤ ٗ َٓاظٍ ايهؿط ٚايه٬ي١.ؾطٜل َٔ ايهؿ
ص، ٖٛ غيكٛط  َُْْظَ َُيَ ِْٖٓ األَْٓشِ شَِْءٌٚقس ٜكاٍ إٕ ظاٖط قٛي٘ تعاٍط 

 ا٭َط بإعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ إٓهط ٗ ساٍ ككٛق١.
اؾٛاب إٕ اٯ١ٜ ٫ تسٍ ع٢ً ٖصا ايػكٛط، ٚتسٍ اٯٜيات ايػيابك١ عًي٢    

٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ بكٝاز٠ إ٪ٌَٓ يًسؾاع عٔ بٝه١ قٝاّ ايٓيب قُس ق
ًَإِرْ ؿَأأذًَْدَ ِٓأأْٖ ؤَىِِْأأيَ رُجَأأٌِّاُ   اٱغيي٬ّ ٚقييس دييٝـ ايهؿيياض قيياٍ تعيياٍط  
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 .(1) صأُُْؤِْٓنِنيَ َٓوَبػِذَ ُِِْوِزَبٍِ

ٚايكييسض إتييٝكٔ َيئ إييطاز َٔ)ا٭َييط( ٗ اٯٜيي١ ٖييٛ عاقبيي١ ايهؿيياض، َٚييا  
غٝ٪ٍٚ إيٝ٘ أَطِٖ ٚساهلِ ٚؾٝ٘ بؿياض٠ ٚبٝيإ ٕٓياؾع ٚآثياض اؾٗياز ٚا٭َيط       
بإعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ إٓهط ٚإٔ غعٞ إػًٌُ ٗ ايسع٠ٛ إٍ اهلل مل ٜصٖب 

عطٚف ٚايٓٗٞ عٔ أزضاز ايطٜاح، ٚإٔ خٛاتِٝ ا٭َٛض ٫ تكـ عٓس ا٭َط بإ
 إٓهط بٌ ُٖا َكس١َ ٚٚغ١ًٝ يكطع زابط ايهؿط ٚايه٬ي١ بايتٛب١ أٚ اٱْتكاّ.
ٚإبتسا٤ اٯ١ٜ بكٛي٘ تعاٍ)يٝؼ يو َٔ ا٭َط ؾ٤ٞ( ؾاٖس عًي٢ خاُتٗيا   
ٚإٔ ايهؿاض ظإٕٛ، إش قاّ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآيي٘ ٚغيًِ بيايتبًٝؼ    

أقشاب٘، ٚناْت إعذعات ترت٣ ع٢ً ٚاٱْصاض، ٚداٖس بٓؿػ٘ ٚأٌٖ بٝت٘ ٚ
 ٜسٜ٘ ٗ سذ١ أخط٣ ع٢ً ايهؿاض، ٚزع٠ٛ يٓبص قاضبت٘ ٚاٱغ٬ّ.

ٚدا٤ت اٯ١ٜ ايػابك١ بٗي٬ى طا٥ؿي١ َئ أضبياب ايهؿيط ٚقياز٠ إؿيطنٌ         
ص، يتيأتٞ ٖيصٙ اٯٜي١ بايبؿياض٠     َُِْوْقَأغَ طَشَكًأب ِٓأْٖ اَُّأزَِّٖ ًَلَأشًُا     يكٛي٘ تعياٍط 

 ى طا٥ؿ١ َٔ ايهؿاض نٝؿّا ٚنُّا.يًُػًٌُ با٭عِ َٔ ٬ٖ
أَا ايهٝـ ؾإٕ اٯ١ٜ أخربت عٔ تٛب١ ٚعؿٛ اهلل عع ٚدٌ عٔ ؾطٜل َٔ    

ايهؿاض ٖٔ تطى َٓاظٍ ايهؿط ٚإختاض اهلسا١ٜ ٚاٱّإ، يتهٕٛ أَطّا بإعطٚف 
 ّْٚٗٝا عٔ إٓهط يٛدٛٙ:

 ف٤ٞ اٯ١ٜ باـطاب يًٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ. ا٭ٍٚ:
تعًل َٛنٛع اـطاب َا ٜؿعً٘ ايٓيب قُس قي٢ً اهلل عًٝي٘ ٚآيي٘     ايجاْٞ:

 ٚغًِ ٚإػًُٕٛ أظا٤ ايهؿاض.
ز٫ي١ قٛي٘ تعاٍ)يٝؼ يو َٔ ا٭َط ؾ٤ٞ( ع٢ً اٱْصاض ٚايٛعٝس  ايجايح:
 يًهؿاض.
اٱخباض عٔ تٛب١ اهلل عع ٚدٌ عٔ ؾطٜل َٔ ايهؿاض، ٚايصٟ ٜسٍ  ايطابع:

تعاَٝيي١ عًيي٢ تييٛبتِٗ ٚنؿٗييِ عيئ قاضبيي١ اٱغيي٬ّ  بايس٫ييي١ ايتهيي١ُٝٓ ٚاٱي
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 .(1)صكََْٖٔ رَبةَ ِْٖٓ ثَؼْذِ ظُِِْٔوِ ًَؤَطَِْخَ كَئَِّٕ اَُِّوَ َّزٌُةُ ػََِْْوِط

عسّ تعطٌٝ اٯ١ٜ يٮَط بإعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ إٓهط، ؾهٌ ؾيطز   اـاَؼ:
ٚن١ًُ َٚٛنٛع ٖٛ ؾٝٗا َٔ عَُٛات ٚأسهاّ ا٭َط بإعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ 

 إٓهط.
زعيي٠ٛ إػييًٌُ ؾييصب ايهؿيياض ٕٓيياظٍ ايتٛبيي١، ٚإقاَيي١ اؿذيي١  ايػيازؽ: 

 ٚايربٖإ عًِٝٗ، ٚتطغٝبِٗ باٱغ٬ّ، ٚبٝإ قبض ايهؿط ٚغ٤ٛ عاقبت٘.
َٔ اٱعذياظ ٗ اٯٜي١ أْٗيا تٗيسٟ إػيًٌُ إٍ نٝؿٝي١ اٱستذياز عًي٢         ٚ

ايهؿاض بايبؿاض٠ ٚاٱْصاض، ايبؿاض٠ بتٛب١ اهلل ع٢ً َٔ تاب َِٓٗ، ٚاٱْيصاض  
 ٕٔ ٜكط ع٢ً ايهؿط ٚاؾشٛز.

 ٗ اٯ١ٜ بٝإ يعاقب١ ايعًِ، ٚأْ٘ ع١ً يًٛقٛع بايعصاب ا٭يِٝ. ايػابع:
١ ايعًِ ٚإدتجاث٘ َئ ا٭ضض، ٫ٚ تٓشكيط   زع٠ٛ إػًٌُ حملاضب ايجأَ:

ٖصٙ احملاضب١ بٛد٘ ٚنٝؿ١ٝ ككٛق١ بٌ ٜؿٌُ إكاّ َطاتب ا٭َط بإعطٚف 
ٚايٓٗٞ عٔ إٓهط إتعسز٠ ٚإتبا١ٜٓ ؾس٠ ٚنعؿّا، ؾُٔ إعذاظ اٯ١ٜ ٗ إكاّ 

 أَٛض:
 إْٗا بايصات أَط بإعطٚف ْٚٗٞ عٔ إٓهط. ا٭ٍٚ:
 تعسز ا٭َط ٚايٓٗٞ ٗ اٯ١ٜ َٓطٛقّا َٚؿَّٗٛا. ايجاْٞ:
تطؾض ا٭َط بإعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ إٓهط عٔ َهياٌَ ٚز٫٫ت   ايجايح:

 اٯ١ٜ.
بٝإ اٯ١ٜ يًشػٔ ايصاتٞ يًتٛب١، ٚقبض ايعًِ، ٖٚصا ايبٝإ زع٠ٛ  ايطابع:

يٮَط بإعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ إٓهط بًشاظ ا٭خ٠ٛ ٗ اٱْػا١ْٝ، ٚسب إػًِ 
ٓؿع ايٓاؽ، ٚتػؿٞ اٱّإ ا٭ضض، ٚض١ٜ٩ اٯخطٜٔ ِٖٚ ٜؿرتنٕٛ َع٘ ٗ ي

 أزا٤ ايعبازات ٚإٓاغو.

 حبث حن٘ي ) اإلػجاس يف)فئٌّٖ ظاملُ٘ 
دا٤ اٱخباض عٔ ظًِ ايهؿاض باؿطف إؿب٘ بايؿعٌ)إٕ( ٗ قٛي٘ تعاٍ)ؾإِْٗ 

                                                 

 .39غٛض٠ إا٥س٠(1)
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زض٠ ايسْٝا ظإٕٛ( ٚؾٝ٘ تٛنٝس يعًِ ايصٜٔ واضبٕٛ اٱغ٬ّ ٜٚكطٕٚ ع٢ً َػا
ِٖٚ َكُٕٝٛ ع٢ً ايهؿط ٚاؾشٛز، ٭ٕ ا٭قٌ ٗ)إٕ( فٝ٪ٖا يتأنٝس َهُٕٛ 

 اؾ١ًُ.
ٚقيياٍ عبيييس ايكييياٖط ا٭قيييٌ ٗ)إٕ( إٔ تهييٕٛ يًذيييٛاب ٚإغيييتسٍ بكٛيييي٘   

إَِّٗأب ٌََّٓنَّأب َُأوُ كِأِ      *ًََّغْإٌََُُٗيَ ػَْٖ رُِ اُْوَشَِْْْٖٗ هَُْ عَإَرٌُِْ ػََِأٌُْْْْ ِٓنْأوُ رًِْأشًا   تعاٍط

 .(1) صاألَسْعِ

ٚيٝؼ َٔ َاْع َٔ إدتُاع إعٌٓٝ ٗ ٖصٙ اٯ١ٜ ايهط١ّ، ٚا٭ٍٚ ٗ   
إٓطٛم أَا ايجاْٞ ؾؿٞ إؿّٗٛ، ؾًٛ غأٍ غا٥ٌ ٕاشا ٖصا ايتهاز ٚايتبأٜ ٗ 
ايعاقب١، ؾُٔ ٜتٛب ٜٚرتى َٓاظٍ ايهؿط ٜتٛب اهلل عع ٚدٌ عًٝ٘، ٖٚصٙ ايتٛب١ 

اشا ٫ ٜؿٌُ ٖصا ايًطـ ٚيٛ ع٢ً مٛ ض١ٓ ٚيطـ ععِٝ َٔ عٓس اهلل ؾًُ
إٛدب١ اؾع١ٝ٥ ٚاؾٛاب إٕ اؿٝا٠ ايسْٝا )زاض ايًطـ( بايٓاؽ ْٝعّا، ٖٚصٙ 
اٯ١ٜ َٔ ايًطـ اٱهلٞ بإػًٌُ ٚايهؿاض، إش أْٗا تعدط ٚت٢ٗٓ ايهؿاضعٔ 

 اؾشٛز ٚايعًِ ٚايتعسٟ.
، (2) اض ي٘(ٚقاٍ إبٔ ايٓاظِ)إٕ(: يتٛنٝس اؿهِ ْٚؿٞ ايؿو ؾٝ٘ أٚ اٱْه 

ٚدا٤ ٗ ايتكطٜض ُٖٚا ٜعين )إٕ ٚإٔ ( يتٛنٝس ايٓػب١ بٌ اؾع٤ٜٔ ْٚؿٞ 
ايؿو عٓٗا ْٚؿٞ اٱْهاض هلا عػب ايعًِ بايٓػب١ ٚايرتزز ؾٝٗا ٚا٫ْهاض 
هلا،ؾإ نإ إداطب عإّا بايٓػب١ ؾُٗا جملطز تٛنٝس ايٓػب١، ٚإ نإ َرتززّا 

نإ َٓهطّا هلا ؾُٗا يٓؿٞ ا٫ْهاض هلا، ؾٝٗا ؾُٗا يٓؿٞ ايؿو عٓٗا ، ٚإ 
ؾايتٛنٝس يٓؿٞ ايؿو عٓٗا َػتشػٔ ٚيٓؿٞ ا٫ْهاض ٚادب ٚيػريُٖا ٫ 

)٫ٚ(3). 
ٚٗ ايتؿكٌٝ أع٬ٙ ْهت١ تتعًل بايػاٜات اؿُٝس٠ ٗ اٯ١ٜ ايهط١ّ ٚتعسزٖا  

بًشاظ ايتايٞ ٚإػتُع، ٚؾاٖس ع٢ً إٔ اٯ١ٜ ايكطآ١ْٝ خطاب يًٓاؽ ْٝعّا، 
                                                 

 .84-83غٛض٠ ايهٗـ (1)
 .65ؾطح ايؿ١ٝ إبٔ َايو (2)
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ٛنٝس يًٓاؽ ْٝعّا، ٜٚهٕٛ ٖصا ايتٛنٝس بؿاض٠ يًُػًٌُ، ٚإْصاضّا ؾٗٞ ت
ٚٚعٝسّا يًصٜٔ ٜٓهطٕٚ إعاز ٜٚكطٕٚ ع٢ً اؾشٛز، ٖٚٛ سذ١ ع٢ً ايٓاؽ 

 .(1) صكََِِِّوِ اُْذُجَّخُ اُْجَبُِـَخُقاٍ تعاٍط

يٝهٕٛ ايتؿكٌٝ ٗ َعاْٞ اؿطف يػ١ آ١ٜ ٗ تعسز إكاقس ايػا١َٝ ؾٝ٘،  
ٍٛ بإٔ نٌ سطف ٚن١ًُ َٔ ايكطإٓ ؾطٜس٠ ٫ ّهٔ إٔ ؼٌ قًٗا ٚتٛنٝسّا يًك

ن١ًُ أخط٣، ٚأْ٘ َسضغ١ ٗ إغتٓباط إػا٥ٌ ايه١َٝ٬ ٚايؿطع١ٝ ٚايٓش١ٜٛ 
 َٓ٘، َٚٔ َٓاغب١ إٛنٛع ٚاؿهِ ٗ اٯ١ٜ ايهط١ّ.

 ػيٌ املْاطبت
ٚضز ايًؿغ)ظإٕٛ( ٗ ايكطإٓ، َا١٥ ٚغتّا ٚعؿطٜٔ َط٠ َٓٗا ث٬خ    
ٕٛ َط٠ بكٝػ١ ايطؾع، ٚث٬خ ٚتػعٕٛ بكٝػ١ ايٓكب ٚاؾط، ٚمل ٜطز ٚث٬ث

قٛي٘ تعاٍ)أِْٗ ظإٕٛ( إ٫ ٗ ٖصٙ اٯ١ٜ ايهط١ّ، ٖا ٜسٍ ع٢ً ز٫٫ت خاق١ 
، (2) صًَاٌَُْبكِشًَُٕ ىُْْ اُظَّبٌَُُِٕٔبٗا، ٚايكطإٓ ٜؿػط بعه٘ بعهّا، قاٍ تعاٍط

 ٭ْؿػِٗ ٚيًُػًٌُ. يصا ؾإٕ ايعصاب ٜٓعٍ بايهؿاض يهؿطِٖ ٚظًُِٗ
َٚٔ إعذاظ ايكطإٓ إٔ اٯ١ٜ أع٬ٙ دا٤ت ٗ ايجٓا٤ ع٢ً إػًٌُ ٚزعٛتِٗ 

 ص.الَ ثَْْغٌ كِْوِ ًَالَ خَُِّخٌ ًَالَ شَلَبػَخٌيٲْؿام قبٌ إٔ ٜأتٞ ّٜٛط

ٚدا٤ت خا١ُ اٯ١ٜ أع٬ٙ بصّ ايهؿاض ْٚعتِٗ بايعإٌ ٭ِْٗ سطَٛا أْؿػِٗ  
اؿػٓات، ٚإختاضٚا ْعٍٚ ايعصاب ا٭يِٝ بِٗ  َٔ ؾعٌ ايكاؿات ٚإنتٓاظ

ٚاـًٛز ٗ اؾشِٝ، ٚظاٖط اٯ١ٜ أع٬ٙ سكط قؿ١ ايعإٌ بايهؿاض، ٚإٔ 
إػًٌُ َٓعٖٕٛ عٓٗا ٚبكط١ٜٓ َا ٚضز ٗ ٖصٙ اٯ١ٜ َٔ تٛب١  اهلل عع ٚدٌ عٔ 

 .(3) صنَّبطًُِنْزُْْ خَْْشَ ؤَُّٓخٍ ؤُخْشِجَذْ ُِِايتا٥بٌ ، ٖٚٛ َٔ عَُٛات قٛي٘ تعاٍط

 ٖٛ ٚ بايعًِ ايهاؾط ؽكٝل ٗ آخط ٚٚد٘ ٚقاٍ ايطربغٞ ٗ اٯ١ٜ أع٬ٙ: 
                                                 

 .149غٛض٠ ا٭ْعاّ (1)
 .254غٛض٠ ايبكط٠ (2)
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 غريِٖ ٚ ٭ْؿػِٗ إ٪ٌَٓ ظًِ ٜبًؼ يٝؼ ٚ ايعًِ غا١ٜ ٖٛ ايهاؾط ظًِ إٕ
 ٖٛ ؾ٬ٕ ٚ ايبًس ٗ ايؿكٝ٘ ٖٛ ؾ٬ٕ ايكا٥ٌ قٍٛ ْعريٙ ٚ ايهاؾطٜٔ ظًِ َبًؼ

، ٖٚصا اٱستُاٍ بعٝس، (1) ٘(إيٝ أنٝـ ؾُٝا غريٙ ع٢ً تكسَ٘ ب٘ ٜطاز ٚ ايؿانٌ
بعٝس، ٚخ٬ف ظاٖط ٖصٙ اٯ١ٜ ٚاٯٜات ا٭خط٣، ؾاٯ١ٜ مل تصنط ظًِ ايهؿاض 
بًػ١ أؾعٌ ايتؿهٌٝ، ٚمل تكٌ )ٚايهاؾطٕٚ ِٖ أظًِ( بٌ دا٤ت بايتػاٟٚ بٌ 

 .(2)صًََْٖٓ َُْْ َّزُتْ كَإًَُُْئِيَ ىُْْ اُظَّبٌَُُِٕٔايهؿط ٚايعًِ، ٚقاٍ تعاٍط

ٚدا٤ت اٯ١ٜ أع٬ٙ غكٛم ايػدط١ٜ َٔ اٯخطٜٔ، ٚايتٓابع ٗ ا٭يكاب، 
يٝهٕٛ ايتشصٜط ٚايسع٠ٛ إٍ ايتٛب١ َٓٗا َٚٔ إعاقٞ إْصاضّا، ٚٚغ١ًٝ يًتٛبي١  
ايٓكييٛح َيئ ايهؿييط ٚايؿييطى ٚايهيي٬ي١، ٚؾٝيي٘ ظدييط يًهؿيياض َيئ ايػييدط١ٜ     

ع قًييتِٗ بإػييًٌُ ٱختٝيياضِٖ اٱغيي٬ّ، ٚخييطٚدِٗ يًكتيياٍ ٗ غييبٌٝ اهلل َيي
 ٚنعؿِٗ ٚؾكطِٖ . 

ٚتسٍ اٯ١ٜ أع٬ٙ ع٢ً إْعساّ ايٛغ  ٚاييربظر بيٌ ايتٛبي١ ٚنيصا ٗ َػيأي١      
اؾعا٤ ؾإ اهلل عع ٚدٌ ٜتٛب ع٢ً ايتا٥بٌ، ٫ٚ ٜرتى ايهؿاض ٚؾأِْٗ بٌ ٜٓعٍ 

ىَأأَْ ُّيَِْأأيُ إِالَّ اُْوَأأٌُّْ    بٗييِ ايعييصاب ا٭يييِٝ، َٚيئ ايعييصاب اهليي٬ى قيياٍ تعيياٍط       

 . (3)صاُظَّبٌَُُِٕٔ
ٚقس تكسّ ايه٬ّ ٗ إضاز٠ إع٢ٓ ا٭عِ يًعصاب ٚمشٛي٘ أٜاّ اؿٝا٠ ايسْٝا  

ٚاٯخط٠، أَا ٗ اٯخط٠ ؾٗٛ قطع ٚستِ ٭ْٗا زاض دعا٤، ٚأَا ٗ ايسْٝا 
ؾٮْٗا زاض إَتشإ ٚإبت٤٬، ٚيٝؼ َٔ سكط ٕكازٜل ٖصا اٱبت٤٬، َٚٓ٘ 

ط ايعًِ ٕٓع إؾاع١ ظدط ايهؿاض بأْٛاع ايعصاب اٱبتسا٥ٞ، ٚقطع زاب
 إعاقٞ، ٚطػٝإ إؿاغس .
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، ٗ (1) صإِِِّٗ ؤَػَُِْْ َٓب الَ رَؼٌََُِْٕٖٔٚصا ايعدط َٔ عَُٛات قٛي٘ تعاٍط

ؤَرَجْؼََُ ضزٙ غبشاْ٘ ع٢ً ا٥٬ٕه١ سُٝٓا إستذٛا ع٢ً دعٌ خًٝؿ١ ٗ ا٭ضضط

يعصاب بايهؿاض يٝهًؿٛا عٔ ، بٓعٍٚ ا(2) صكِْيَب َْٖٓ ُّلْغِذُ كِْيَب ًََّغْلِيُ اُذَِّٓبءَ

كَإَٗضَُْنَب ػَََِ ايتعسٟ ع٢ً إػًٌُ ٚثػٛضِٖ، ٜٚؿػًِٗ بأْؿػِٗ قاٍ تعاٍط

، يصا ؾإٕ قٛي٘ تعاٍ)أٚ ٜعصبِٗ( بؿاض٠ (3)صاَُّزَِّٖ ظٌََُِٔا سِجْضًا ِْٖٓ اُغََّٔبءِ

ساي١ ٚآد١ً يًُػًٌُ، ٚزع٠ٛ يًتسبط َا غٝشٌ بايهؿاض َٔ ايب٤٬ ٚأْ٘ مل 
 إتؿاقّا ٚقسؾ١، نُا أْ٘ إْصاض يًهؿاض ٚدصب هلِ يٲّإ .ٜأت 
ق٢ً اهلل عًٝ٘ ؾُٔ مل ٜتعغ َِٓٗ بإعذعات اييت دا٤ بٗا ايٓيب قُس   

ؾعًٝ٘ إزضاى سكٝك١ ٖٚٞ إٔ َا وٌ بِٗ َٔ إكا٥ب ٚايب٣ًٛ  ٚآي٘ ٚغًِ
 إِا ٖٛ بػبب قاضبتِٗ اٱغ٬ّ، ٚإقطاضِٖ ع٢ً ايهؿط ٚايه٬ي١.

ٜٚأتٞ ايهطض ٚايعصاب يًهؿاض ٕٓعِٗ َٔ إغٛا٤ ايٓاؽ ٚقسِٖ عٔ 
اٱغ٬ّ ٚايتسبط ٗ آٜات ايكطإٓ َٚهاَٝٓٗا ايكسغ١ٝ، َٚعذعات ايٓيب قُس 
ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ َٚٓٗا إْتكاض إػًٌُ ٗ َعطن١ بسض، ٚخطٚدِٗ 

هؿاض غإٌ َٔ َعطن١ أسس ٖٚصا اـطٚز بصات٘ إْتكاض يٲغ٬ّ ٚعصاب يً
٭ٕ نٝسِٖ ٚتػدريِٖ ا٭َٛاٍ ايهجري٠ ٚايٓؿٛض ايعاّ يًكبا٥ٌ يٲدٗاظ ع٢ً 
اٱغ٬ّ شٖب ٖبا٤، ٖٚٛ َٔ َكازٜل قٛي٘ تعاٍ ٗ خا١ُ اٯ١ٜ ايػابك١ 

 )ؾٝٓكًبٛا خا٥بٌ(.
ٚدا٤ت خا١ُ ٖصٙ اٯ١ٜ يٝؿهط إػًُٕٛ اهلل عع ٚدٌ ع٢ً َا ًٜشل  

اب ايؿُات١، ٚيهٓ٘ إظاس١ ٭َٛض بايهؿاض َٔ اـػاض٠ ٚايب٤٬ يٝؼ َٔ ب
تتهُٔ اٱنطاض بإػًٌُ ٚايٓاؽ ْٝعّا، ٚظٜاز٠ ٗ آثاّ ايهؿاض أْؿػِٗ 
ٚي٫ٛ ٖصٙ اـػاض٠ ٯٍ ا٭َط إٍ بكا٤ َٛاْع زٕٚ إْتؿاض اٱغ٬ّ، ٚؿٛم 
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كَوُقِغَ دَاثِشُ اُْوٌَِّْ اَُّزَِّٖ ظٌََُِٔا ا٭ش٣ ٚايهطض ايؿازح بإػًٌُ، قاٍ تعاٍط

 .(1) صاُْذَْٔذُ َُِِّوِ سَةِّ اُْؼَبَُِٔنيًََ

 حبث أص٘يل
ٜعترب قكس ايكطب١ عٓيس اٱَتجياٍ ٗ ايؿعيٌ ايعبيازٟ ٚعًٝي٘ إتؿيام عًُيا٤        
اٱغ٬ّ ٫ َطًل ايٛادب، ٚايٛدٛب أسس ا٭سهاّ ايتهًٝؿ١ٝ اـُػ١ ٖٚٛ 
سهِ ؾطعٞ فعٍٛ، ٚىتًـ عٔ اٱغتشباب َٔ د١ٗ زاعٞ إٍٛ، ؾيإٕ  

يعّٚ إتٝإ ايؿعٌ ٖٛ ايٛدٛب، ٚبساعٞ اٱغتشباب ٚدٛاظ ايبعح بساعٞ 
ايرتى ٖٛ ايٓسب ٚقكس ايكطب١ ٖٛ إتٝإ ايؿعٌ طاع١ هلل ٚتكطبّا إيٝ٘ ٚإَتجا٫ّ 
٭َطٙ تعاٍ، ٌْٚٝ ايجٛاب ع٢ً ايطاع١، ٚاٱْكٝاز ؿهُ٘ َِٚٓٗ َٔ عسٙ َٔ 
ايهيطٚضٜات، ٚإنياؾ١ ايؿعيٌ ٚقكيس ايتكيطب إيٝي٘ تعياٍ عًي١ تاَي١، َٚيئ          

يؿكٗا٤ َٔ مل ٜصنط قكس ايكطب١، نُا ٗ إبػٛط يًؿٝذ ايطٛغٞ، ٚعًيٌ  ا
 قاسب ايصنط٣ عسّ ايصنط ٖصا بأْ٘ يعٗٛضٖا.

ٜٚرتؾض  إْطباقّا عًي٢ ايؿعيٌ ايعبيازٟ غياع١ إتٝاْي٘ ٚعٓيس ايػيعٞ إيٝي٘ ،         
 ٚقكس ايكطب١ ع٢ً ٚدٛٙ:

إْ٘ ؾطط ؾطعٞ َٔ َتعًيل ا٭َيط، ٖٚيٛ قٝيس ٗ ايبعيح يًؿعيٌ،        ا٭ٍٚ:
ٚاؾتػاٍ ش١َ إهًـ ب٘، ٖٚٛ ٗ عٗست٘ ؾطعّا، َيع ييعّٚ قكيس ٚدٗي٘ ٗ     

 َتعًل ا٭َط.
 إْ٘ قٝس عكًٞ يكسم اٱتٝإ بإأَٛض ب٘ َع٘. ايجاْٞ:
قكييس ايكطبيي١ أَييط إنيياٗ آخييط َييع ايٛادييب إييأَٛض بيي٘، ٚنييإٔ  ايجايييح:

َطنب، ٜٓشٌ إٍ ا٭َط باٱَتجاٍ ٚقكس ايكطب١، يٝهيٕٛ  ايٛادب ايتعبسٟ 
قكس ايكطب١ دع٤ َٓ٘ ٚيٝؼ ؾططّا ؾطعّٝا ؾك ، ٚنٝؿ١ٝ َٔ نٝؿٝات اٱطاع١ 

 عك٬ّ، ٫ َٔ قٝٛز إأَٛض ب٘ ؾطعّا.
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،َييع ظٗييٛض ايتييساخٌ (1)ٚقييس تكييسّ شنييط أضبييع عؿييط٠ َعٓيي٢ يككييس ايكطبيي١ 
ٍٛ اٱَاّ عًٞ عًٝ٘ ايػ٬ّ: ٚايتكاضب بٌ ٖصٙ ايٛدٛٙ ، َِٚٓٗ َٔ إؽص َٔ ق

ٔ  ٗ طُعيا  ٫ٚ ْاضى، َٔ خٛؾا عبستو َا  يًعبياز٠  أٖي٬  ٚديستو  دٓتيو،يه
. زي٬ّٝ ع٢ً بط٬ٕ ايعباز٠ َع ايطُع بايجٛاب أٚ اـٛف َٔ ايٓاض، (2)ؾعبستو

 ْٚػب٘ إٍ إؿٗٛض، ٚؾٝ٘ َػا٥ٌ:
٫ أقٌ يٓػب١ ايبط٬ٕ إٍ إؿٗٛض، ٚأنجط ايؿكٗا٤ مل ٜصنط ٖصٙ  ا٭ٍٚ:

 إػأي١ با٭قٌ.
دا٤ اؿسٜح يبٝإ زضدي١ ايتكي٣ٛ ٚنُياٍ ايعبيازات ايييت عًٝٗيا        ايجا١ْٝ:

اٱَاّ عًٞ، ٖٚٛ أَط َعطٚف عٓس ْٝع إػًٌُ ٚقٌ إؾتداض ٗ أدٝاهلِ 
 إتعاقب١، َٚسضغ١ ٗ ايٛضع ٚايتك٣ٛ ٚايك٬ح.

ايطُع بايجٛاب ٚاـٛف َٔ ايٓاض إقطاض بايعامل اٯخط، ٚايٛقٛف  يج١:ايجا
 بٌ ٜسٟ اهلل يًشػاب.

ٜتهُٔ سسٜح اٱَاّ عًٞ بٝإ اؿػٔ ٚا٭سػئ، ٚأْي٘ ىتياض     ايطابع١:
 ا٭سػٔ.
 ايٓاؽ عبٝس اهلل عع ٚدٌ، ٚايهٌ ٜطدٛ ضٓت٘ ٚؾهً٘ ْٚٛاي٘. اـاَػ١:
 يًتهًٝـ، ٚسكٍٛ ؾطاؽ ايص١َ.ٗ إتٝإ ايؿعٌ ايعبازٟ غكٛط  ايػازغ١:
إعتباض اـٛف َٔ ايٓاض، ٚضدا٤ ايجٛاب َٔ اؾ١ٓ ٫ ٜتعاضض َع  ايػابع١:

إخ٬م ايعباز٠ هلل، ٖٚٛ يٝؼ َٔ ايطٜا٤ ايصٟ ٖٛ ن١ُُٝ ٚقكس ي٘ سط١َ 
 تهًٝؿ١ٝ.
قس ٜهٕٛ اـٛف َٔ ايٓاض، ٚايطُع ٗ اؾ١ٓ َٔ ضؾيشات قكيس    ايجا١َٓ:

ايكطب١، ؾُج٬ّ)قاٍ إبٔ ظٖط٠ ٗ غ١ٝٓ ايٓعٚع: إٔ َطازْا بايكطب١ طًب إٓعي١ 
، ؾايعباز٠ َع ايطُع أٚ اـٛف َٔ ايٓاض أٚ ُٖا (3) ايطؾٝع١ عٓسٙ بٌٓٝ ثٛاب٘(
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       ٔ ايؿعيٌ   َعّا َئ قيشٝش١ يتشكيل اٱَتجياٍ اـياضدٞ ٚإكيسام ٚإٕ تبياٜ
 بًشاظ َطاتب اي١ٝٓ ٚايعؿل يٛادب ايٛدٛز، َٚٓاظٍ ايؿهط ي٘ غبشاْ٘.

ٌٖٚ ٜهؿٞ ٗ قكس ايكطب١ قكس ايساعٞ أّ ٫ بس َٔ اٱخطاض ٗ ايباٍ،  
ٚبٌ ا٭َطٜٔ عُّٛ ٚخكٛم َطًل، ؾهٌ زاع ٖٛ إخطاض ٗ ايباٍ ٚيٝؼ 

 ايعهؼ.
مييٛ اؾييٛاب ٜهؿييٞ ايييساعٞ إٍ ايؿعييٌ ٖٚييٛ َٛدييٛز ٗ ايكًييب عًيي٢    

إضتهاظٟ ؾُج٬ّ سُٝٓا وهط ٚقت ايك٠٬ أٚ ٜػُع ا٭شإ ىطط ٗ اييٓؿؼ  
يعّٚ إتٝإ ؾطٜه١ ايك٠٬، ٚدا٤ت اٯ١ٜ قٌ ايصنط يبٝإ َٛنٛع١ٝ ايتكطب 
إٍ اهلل عع ٚدٌ بايتٛب١ ٚاٱْاب١ ؾهطّا ي٘ تعاٍ ع٢ً ْع١ُ اـًيل ٚاٱهياز   

ًَإِْٕ رَؼُذ ًا ِٗؼَْٔخَ اَُِّوِ الَ اٍطٚايطظم ٚايٓب٠ٛ ٚايتٓعٌٜ ٚغريٖا َٔ ايٓعِ قاٍ تع

 .(1) صرُذْظٌُىَب

ٌٖٚ ٜؿرتط بايتٛب١ اٱتٝإ بٗا بككس ايكطب١ إٍ اهلل، اؾٛاب ْعِ ٖٚصا   
ايككس وكٌ نُّٓا، يتأتٞ ايتٛب١ َٛاؾك١ يطاعتي٘ تعياٍ، ٚضديا٤ ايجيٛاب،     

 ٚيًتٓعٙ عٔ ايطٜا٤. 
 ’’قاُّ٘"املالسٍت بني اىنفز ٗاىظيٌ

ايكطإٓ بكإْٛ)ايعباز٠ ع١ً خًل اٱْػيإ( ٚيئ ٜطني٢ اهلل عيع      يكس دا٤
ٚدٌ عٔ اٱْػإ إ٫ بعبازت٘ ٚإظٗاض طاعت٘ ، ٚإدتٓياب أغيباب ايػهيب    
اٱهلٞ ع٢ً اٱْػإ، ؾُٔ ؾا٤ إٔ ٜؿٛظ بطنا اهلل ؾعًٝ٘ إبازض٠ إٍ ايتٛب١، 
 أَييا ايييصٟ ٜكييط عًيي٢ إعاقييٞ ؾييإٕ ايعييصاب ٬ٜقٝيي٘ ٗ ايييسْٝا، ٜٚٓتعييطٙ ٗ

 اٯخط٠.
ٌٖٚ ٖصإ ايؿطزإ َٔ ايعصاب ع٢ً َطتب١ ٚاسس٠ ٗ ايؿس٠ أٚ ايهعـ  

أّ ٖٓاى تبأٜ ضتيب بُٝٓٗا، اؾٛاب ٖٛ ايجياْٞ، ؾايعيصاب ا٭خيطٟٚ أؾيس     

                                                                                                                           

 .ايؿك٘
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،      (1) صكَُْؼَزِّثُوُ اَُِّوُ اُْؼَأزَاةَ األًَْجَأشَ  *إِالَّ َْٖٓ رٌََََُّ ًًََلَشَ ٚأطٍٛ أَسّا، قاٍ تعاٍط

اٱْػإ ايٓذا٠ َٔ ايعصاب إ٫ برتى َٓياظٍ ايهؿيط ٚاؾشيٛز،    ٚئ ٜػتطٝع 
 ٚوتٌُ َٛنٛع ٖصا ايرتى ٚدٌٗ:

 ايرتى اجملطز ٕٓاظٍ ايهؿط أٟ َٔ غري إختٝاض ايتٛب١ ٚاٱّإ. ا٭ٍٚ:
 تطى ايهؿط، ٚزخٍٛ اٱغ٬ّ ٚؾعٌ ايكاؿات. ايجاْٞ:

ؾيإٕ   ٚايكشٝض ٖٛ ايجاْٞ، ٚنُيا إٔ ٖٓياى ٬َظَي١ بيٌ ايهؿيط ٚايعًيِ،      
ا٬ٕظ١َ بٌ ايتٛب١ ٚزخٍٛ اٱغ٬ّ ظاٖط٠ ٚد١ًٝ، يصا سكطت اٯ١ٜ ساٍ 
ايهؿاض بأَطٜٔ َتٓاقهٌ ٫ هتُعإ ٫ٚ ٜطتؿعإ، شاتّا ٚعاقب١، ؾ٬ بيس َئ   
إختٝاض اٱّإ أٚ ايبكا٤ ع٢ً ايهؿط، ٚترتتب ع٢ً نٌ ٚاسيس َُٓٗيا عاقبتي٘    

ٚدا٤ت اٯٜي١ بكيٝػ١   اييت ت٬ظَ٘ عٝح ٫ وكٌ بُٝٓٗا تساخٌ أٚ خً ، 
ايٓل ايصٟ ٫ ٜكبٌ ايرتزٜس ٚاٱْاٍ، ؾٝذٛظ قكس ايكطب١ خكٛقيّا ٚإٔ  

 ايجٛاب ٜرتؾض يًُػًِ َٔ قٝاَ٘ با٭َط بإعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ إٓهط.
ٚدا٤ت ٖصٙ اٯٜي١ يبٝيإ ْكيط اهلل يًُػيًٌُ ٚإٕ قياّ ايهؿياض بايتعيإٚ        

ًَإَِّٕ اُظَّبُِِٔنيَ ٍ تعاٍطٚإٓادا٠ ٚايتعانس ؾُٝا بِٝٓٗ يكتاٍ إػًٌُ قا

 .(2)صثَؼْؼُيُْْ ؤًََُِْْبءُ ثَؼْغٍ ًَاَُِّوُ ًَُِِ  أُُْزَّوِنيَ

ؾاٯ١ٜ تبعح ايػه١ٓٝ ٚايػبط١ ٗ ْؿٛؽ إػًٌُ، ٖٚٞ ٚعس إهليٞ نيطِٜ   
ٙ ٚظٗٛض ايٓكل ٗ دٝؿي٘  بايٓكط ٚايػًب١ ٚإْهػاض عسِٖٚ، ٚتكًٝل عسز

ٚايؿت١ٓ ؾُٝا بٌ أؾطازٙ بتٛب١ ؾطٜل َٔ ٚعست٘ ٚضَٝ٘ بهعـ اهل١ُ، ٚاٱضباى 
 ايهؿاض.

َٚٔ اٯٜات عسّ إمكاض ايتٛب١ با٭ز٢ْ ٚإػتهعؿٌ َٔ ايهؿاض، ٚنٌ  
ؾطز َِٓٗ تسضن٘ ايتٛب١ ٜهٕٛ أغ٠ٛ ٚقس٠ٚ يٰخطٜٔ، ْعِ تٛب١ اييطأؽ َئ   
ايهؿاض أنجط ْؿعّا ٚأثطّا ، ٚقيس ٜهيٕٛ ٗ تٛبي١ ا٭زْي٢ ٚايعبيس ايٓؿيع ايععيِٝ        
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 ُٝس.ٚا٭ثط اؿ
يكييس ْعييت اهلل عييع ٚدييٌ ايييصٜٔ ويياضبٕٛ اٱغيي٬ّ بييايهؿط ٚايعًييِ قيياٍ  

، ٚؾٝيي٘ ؾيياٖس عًيي٢ إغييتشكاقِٗ   (1) صًَاٌَُْأأبكِشًَُٕ ىُأأْْ اُظَّأأبٌَُُِٕٔ  تعيياٍط

ايعصاب ا٭يِٝ، َٚع ٖيصا تؿهيٌ اهلل عيع ٚديٌ ٚضغيبٸ بايتٛبي١ ٚاٱْابي١،        
عٚيي٘ بٗيِ   ٚٚعس بكبٛهلا، ٚتكسّ َٛنيٛع ايتٛبي١ ٗ اٯٜي١ عًي٢ ايعيصاب ْٚ     

 فتُعٌ َٚتؿطقٌ، ٚٗ ايسْٝا ٚاٯخط٠.
إٕ ْعت ايهؿاض بايعإٌ زع٠ٛ إناؾ١ٝ هلِ، ٱق٬ح أَٛضِٖ، ٚتٗصٜب 
أؾعاهلِ، ٚإدتٓاب ايػ٦ٝات، ٚتطى اٱقطاض ع٢ً ايهؿط ٚاؾشٛز، ٖٚٛ َٔ 

 ايٓعِ اٱهل١ٝ ع٢ً ايٓاؽ بكٝؼ اٱْصاض َٚا هلا َٔ إٓاؾع ٚايس٫٫ت.
 ٌ ايهؿط ٚايعًِ َػا٥ٌ:ٚٗ ا٬ٕظ١َ ب

 إْٗا َٓاغب١ يٓؿط٠ ايٓؿٛؽ َٔ ايهؿط ٚايهؿاض. ا٭ٍٚ:
 ؾٝٗا زع٠ٛ يًٓاؽ يسخٍٛ اٱغ٬ّ. ايجا١ْٝ:
إْٗا ؾياٖس عًي٢ إٔ ايهؿيط خي٬ف ايؿطيط٠ ايييت ؾطيط اهلل ايٓياؽ          ايجايج١:
 عًٝٗا.

 ٔ  ٚنُا إٔ ايهؿط قبٝض شاتّا ؾإٕ ايعًِ قبٝض شاتّا، ٫ٚ ُٓع ٖصٙ ا٬ٕظ١َ َي
تطؾض ايعًيِ عئ ايهؿيط ؾٗيٛ أثيط َئ آثياض ايهؿيط ٚإتبياع اييٓؿؼ ايؿي١ٜٛٗ            

 ٚايػهب١ٝ ، ٚإدتُاع قبشٌ َٔ أغباب ْعٍٚ ايعصاب اٱهلٞ .

 حبث بالغي
َٔ ايبسٜع)اٱٜػاٍ( ٖٚٛ ختِ ايه٬ّ بٓهت١ ٚقاعس٠ ٜتِ إع٢ٓ بسْٚٗا، )قاٍ 

طإٓ أعِ َٔ ، ٚاٱٜػاٍ ٗ ايك(2) ايػٝٛطٞ: ٚظعِ بعهِٗ أْ٘ خام بايؿعط(
 إبايػ١ إش إٔ ي٘ َعإ َتعسز٠ ٚإناؾ١ٝ عػب ايًشاظ ٚإٛنٛع ٚاؿهِ.
 ٚدا٤ت خا١ُ ٖصٙ اٯ١ٜ بٛقـ ايهؿاض بأِْٗ ظإٕٛ، ٚؾٝ٘ َػا٥ٌ:

 بٝإ ع١ً ايعصاب ايٓاظٍ بايهؿاض. ا٭ٍٚ:
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 ٚقـ ساٍ ايهؿاض، ٚإناؾتِٗ يكبٝض ا٭ؾعاٍ. ايجا١ْٝ:
 زع٠ٛ إػًٌُ حملاضب١ ايعًِ ٚايعإٌ. ايجايج١:
 ا٬ٕظ١َ بٌ ايهؿط ٚايعًِ، ؾهٌ ناؾط ٖٛ ظامل. ايطابع١:
 تؿك٘ إػًٌُ ٗ ايسٜٔ. اـاَػ١:
إعا١ْ إػًٌُ ٗ اؾساٍ ٚاٱستذاز، ؾهٌ آ١ٜ قطآ١ْٝ َسز هلِ ٗ  ايػازغ١:

ٜكٗا َٝازٜٔ اٱستذاز، ٚبطٖإ مساٟٚ سانط، ٚقاعس٠ ن١ًٝ تتذ٢ً َكاز
 بايٛاقع اؿػٞ ايعاٖط.

عذع ايهؿاض عٔ إهاز ايٓاقط ٚإعٌ هليِ ٗ اييسْٝا ٚاٯخيط٠،     ايػابع١:
 .(1)صًََٓب ُِِظَّبُِِٔنيَ ِْٖٓ ؤَٗظَبسٍقاٍ تعاٍط

 قاُّ٘)تزشخ اىظيٌ ػِ اىنفز 
 أختتُت ٖصٙ اٯ١ٜ بأَطٜٔ َتساخًٌ:

 ْعٍٚ ايعصاب بايهؿاض. ا٭ٍٚ:
ْعت ايهؿياض بيأِْٗ ظيإٕٛ، ٚديا٤ ا٭َيط ايجياْٞ أعي٬ٙ َتيساخ٬ّ          ايجاْٞ:

 َٚرتؾشّا عٔ ايهؿط َٔ غري إٔ ٜؿ٢ٓ ؾٝ٘.
 ٚوتٌُ ايعًِ ٗ إكاّ ٚدّٖٛا: 

 ايعًِ ع١ً تا١َ يٓعٍٚ ايعصاب بايهؿاض. ا٭ٍٚ:
 ايعًِ دع٤ ع١ً يٓعٍٚ ايب٤٬. ايجاْٞ:
 ايعًِ َرتؾض َٚتؿطع عٔ ايهؿط ٬َٚظّ ي٘. ايجايح:

٫ٚ تعاضض بٌ ٖصٙ ايٛدٛٙ بًشاظ اؾ١ٗ ٚايًشياظ ٚاؿٝجٝي١، ؾيايهؿط       
شات٘ ظًِ، ٚا٭ؾعاٍ إتؿطع١ عٔ ايهؿيط ظًيِ ، ٚايهؿيط غيبب يٓيعٍٚ يعٓي١       

َْ َُؼَنَيُْْ اَُِّوُ ثٌُِلْشِىِْْاهلل، ٚسًٍٛ ايػهب اٱهلٞ بايهاؾط قاٍ تعاٍط ، ٖٚٞ (2)صثَ

دع٤ ع١ً يٓعٍٚ ايعصاب، ؾهُا ٜهٕٛ أسٝاّْا ايؿعٌ سطاَّا َٚكس١َ يًشيطاّ  
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نُا ٗ ؾطب اـُط َٚا ٜرتؾض عٓي٘ َئ اٱؾيرتا٤ ٚايؿػيل ٚايؿذيٛض، ؾيإٕ       
ايهؿط ظًِ بصات٘ ٜٚتٛيس عٓ٘ ايعًِ ٚايهيطض يًيٓؿؼ ٚايػيري، ٚوتُيٌ ٖيصا      

 ايتٛيس ٚدّٖٛا:
 إط٠ ٚايسؾع١ ايٛاسس٠. ا٭ٍٚ:
 طاض ٚتعسز ايعًِ إتٛيس عٔ ايهؿط ٖٚٛ ع٢ً دٗتٌ:ته ايجاْٞ:
 تهطاض شات ايٛد٘ ٚايٓٛع َٔ ايعًِ. ا٭ٍٚ:
 ػسز ٚدٛٙ أخط٣ َٔ ايعًِ ثِ تهطاضٖا. ايجا١ْٝ:
 إتكاٍ أْٛاع ايعًِ. ايجايح:

٫ٚ تعيياضض بييٌ ٖييصٙ ايٛدييٛٙ، ٚنًييٗا َيئ َكييازٜل اٯٜيي١ ايهطّيي١،       
شكام ايهؿاض ايعصاب ا٭يِٝ،  ٚايؿٛاٖس ع٢ً تطؾض ايعًِ عٔ ايهؿط، ٚإغت

ؾٗصا اٱغتشكام با٭قٌ َٚا ٜرتؾض عٓ٘ ٚإٕ تبآٜت ايكؿ١ أٟ إٔ ا٭قٌ 
ٖٛ ايهؿط، ٚايؿطع ٖٛ ايعًِ، يٝأتٞ اٱغتشكام ع٢ً مٛ زؾعيٞ ٚتيسضهٞ   
ٚيٝؼ زؾعّٝا أٚ تسضهّٝا ؾك  ؾأقٌ ايهؿط ٜػيتشل ايعيصاب ٚايعكياب ٚقيس     

ًَإَِّٕ جَيَأنََّْ  تا١َ يًعصاب قاٍ تعياٍط دا٤ت اٯٜات َا ٜؿٝس إٔ ايهؿط ع١ً 

، تط٣ ٕياشا مل تكيٌ اٯٜي١ أٚ ٜعيصبِٗ ؾٗيِ نياؾطٕٚ،       (1)صَُُٔذِْقَخٌ ثِبٌَُْبكِشَِّٖ

 ٚاؾٛاب َٔ ٚدٛٙ:
ْعتِٗ بايهؿط َٔ ؼكٌٝ َا ٖٛ ساقٌ، إش تسٍ اٯ١ٜ ع٢ً نؿطِٖ  ا٭ٍٚ:

 ٚدشٛزِٖ.
 بٝإ ع١ً ْعٍٚ ايعصاب ٚأْ٘ ايعًِ يًٓؿؼ. ايجاْٞ:
دا٤ت اٯ١ٜ بصنط اي٬ظّ ٚإضاز٠ إًعّٚ، ٚبٝإ إعًيٍٛ يس٫يتي٘    ايجايح:

ع٢ً عًت٘، ؾٗٛ َٔ ايربٖإ اٱْٞ أٟ اٱغتس٫ٍ َئ إعًيٍٛ عًي٢ ايعًي١،     
َٓطٛقّا َٚؿَّٗٛا، ؾٛقـ ايعإٌ ٜيسٍ عًي٢ ايبكيا٤ عًي٢ ايهؿيط، ٚتطؾيض       

 ايعًِ عٓ٘.
 إقا١َ اؿذ١ ع٢ً ايهؿاض، ٚبٝإ قبض ؾعًِٗ. ايطابع:
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ايهؿط إعتكاز ٚدشٛز، أَا ايعًِ ؾٗٛ ؾعيٌ ٚقي٠ٛ ٜٚيسخٌ ؾٝي٘      اـاَؼ:
ايهؿط، ؾهإٔ بٌ ايهؿط ٚايعًِ عَُٛيّا ٚخكٛقيّا َطًكيّا، يٝيأتٞ ايعيصاب      
ع٢ً إع٢ٓ ا٭عِ َٔ ايهؿيط، ٚؾٝي٘ إؾياض٠ إٍ ؾيس٠ ايعيصاب اييصٟ ٬ٜقٝي٘        

 ايهؿاض.
َُيُْْ ات تسٍ ع٢ً عصاب ايهؿاض يهؿطِٖ ، قاٍ تعاٍطدا٤ت آٜ ايػازؽ: ًَ

 .(1)صػَزَاةٌ ؤٌَُِْْ ثَِٔب ًَبٌُٗا ٌَّْزِثٌَُٕ

 اٯ١ٜ زع٠ٛ يٓبص ايعًِ َٔ دٗات: ايػابع:
 ْبص إػًٌُ يًعًِ، ٚؾٝ٘ ٚدٛٙ: ا٭ٍٚ:
قاضب١ إ٪ٌَٓ يًعإٌ ٚدا٤ت اٯٜات بايرتغٝب باؾٗاز ٚايٛعس  ا٭ٍٚ:
ؤٕ اهلل حيأت اُأزّٖ ّوأبرٌِٕ ب عأجِِْو     ٤ اؿػٔ قاٍ تعاٍطعًٝ٘ باؾعا

 .(2) صطَلّبً

ؾهض إػًٌُ يًعإٌ، ٚبٝإ قبٝض أؾعاهلِ ، ٖٚصا ايؿهض َئ   ايجاْٞ:
 دٗات ٚقٝؼ ٚٚغا٥  َتعسز٠ َٓٗا : 

 ت٠ٚ٬ آٜات ايكطإٓ ا٭ٍٚ :
 أزا٤ ايؿطا٥ض ٚايعبازات ايجا١ْٝ :
قي٢ً   ايجبات ع٢ً اٱّإ ٚايتكسٜل بهٌ َا دا٤ ب٘ ايٓيب قُس ايجايج١ :

 اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ.
 : اؾٗاز ٗ غبٌٝ اهلل ، َٚكات١ً ايهؿاض . ايطابع١
 : دساٍ إػًٌُ يًهؿاض ٚإقا١َ اؿذ١ عًِٝٗ . اـاَػ١
 : بٝإ ايػؿ٘ ٚاؾٗاي١ اييت ٜرتؾض عٓٗا ايهؿط ٚترتؾض عٓ٘  ايػازغ١
 ايٓاؽ ٜٓؿطٕٚ َٔ ايعًِ.دعٌ  :ايجايح
ْسب ايٓاؽ يًٓؿط٠ َٔ ايعًِ، ٚإدتٓاب إعا١ْ ايعيإٌ ٚايطنيٕٛ    ايطابع:
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 إيٝ٘.
 ايعدط عٔ ايعًِ، ٚايتكسٟ يًعإٌ. اـاَؼ:
ْبص ايعًِ َٔ َكازٜل ايٓٗٞ عٔ إٓهط ايصٟ ٖٛ ٚادب نؿا٥ٞ  ايػازؽ:

 ع٢ً إػًٌُ.
 .اٱسرتاظ َٔ ايعًِ ٚيٛ بأز٢ْ َطاتب٘ ايػابع:
 ٚقا١ٜ ايٓاؽ َٔ ايعًِ ٚؾٝ٘ ٚدٛٙ: ايجا١ْٝ:
 بٝإ اٯ١ٜ ايهط١ّ يكبض ايعًِ، ٚفٝ٪ٖا خطابّا يًٓاؽ ْٝعّا. ا٭ٍٚ:
 ايتدًٞ عٔ ايعإٌ ٚإعاْتِٗ. ايجاْٞ:
سييطم ايٓيياؽ عًيي٢ ايتييٛقٞ َيئ ايعًييِ ٚاٱْتكيياٍ إٍ َٓيياظٍ     ايجايييح:
 ايعإٌ.
باعِٗ ٗ اييسْٝا، قبيٌ ْيعٍٚ    إزضاى ٚدٛب ايتربأ َٔ ايعإٌ ٚإت ايطابع:

إِرْ رَجَأشَّؤَ  ايعصاب ا٭خطٟٚ، قاٍ تعاٍ ٗ ٚقـ ٚشّ ايهاؾطٜٔ ٜيّٛ ايكٝاَي١ط  

َٖ ارَّجَؼٌُا ًَسَؤًَْا اُْؼَزَاةَ َٖ ارُّجِؼٌُا ِْٖٓ اَُّزِّ ، َٚٔ ٚظا٥ـ ايعكٌ نٓع١ُ (1) صاَُّزِّ

ايعًيِ  ٚآي١ ُٝٝع ٚإختٝاض دعًٗا اهلل عيع ٚديٌ عٓيس اٱْػيإ اٱبتعياز عئ       
 ٚأغباب٘.

 إٌٝ ٚاٱلصاب يسخٍٛ اٱغ٬ّ. اـاَؼ:
ايكيسٚز عئ أغيباب ايؿيو ٚايؿيبٗات ايييت ٜيأتٞ بٗيا أٖيٌ           ايػازؽ:

 ايطٜب ٚايهؿاض، إش إٔ قبػ١ ايعًِ بطظر زٕٚ إقػا٤ ايٓاؽ يًُتًبؼ بٗا.
زعيي٠ٛ ايٓيياؽ يًٓؿييط٠ ٚاٱبتعيياز عيئ ايعييإٌ، بًشيياظ إٔ ا٭َييط  ايػييابع:

بإعطٚف ٚادب ؾطعٞ ٚعكًٞ ٜرتؾض َٔ ػًٞ َٓاؾع إعطٚف ٚايك٬ح 
 ٭ضباب ايعكٍٛ، ٚإزضاى ا٭نطاض إتؿطع١ عٔ ايعًِ ٚايطنٕٛ يًعإٌ.

 إْكات ايٓاؽ ٯٜات ايكطإٓ. ايجأَ:
 ٝ٘ ٚدٛٙ:ْبص ايعإٌ ٭ؾطاز ايعًِ، ٚؾ ايجايج١:
زع٠ٛ ايهؿاض يًتسبط ٗ سكٝك١ أؾعاهلِ، َٚا ؾٝٗا َٔ ايهطض عًي٢   ا٭ٍٚ:
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 أْؿػِٗ ٚع٢ً ايٓاؽ.
 إزضاى ايهؿاض يكبض َا ِٖ عًٝ٘ َٔ ايهؿط ٬َٚظ١َ ايعًِ يًهؿط. ايجاْٞ:
تٛب١ ؾطٜل َٔ ايهؿاض يٓؿط٠ ايٓؿيٛؽ َئ ايعًيِ، ٚتيطى أغيباب       ايجايح:
 ايعصاب.
٬َظَي١ ايعًيِ يًهؿيط ؾيإِْٗ ٜؿهيطٕٚ ًَٝيّا،        عٓسَا ٜسضى ايهؿاض ايطابع:

 ٜٚتتاد٢ ؾطٜل َِٓٗ يٲق٬ع عٔ ايهؿط.
دٗياز إػيًٌُ ٗ قاضبيي١ ايهؿياض، ٚبعيح ايؿيعع ٚاـييٛف ٗ       اـياَؼ: 

َّبؤَّ يَأب اَُّأزَِّٖ آَٓنُأٌا هَأبرٌُِِا اَُّأزَِّٖ      ْؿٛغِٗ، ٬ٖٚى طا٥ؿ١ َِٓٗ، قياٍ تعياٍط  

 .(1)صٌٌََُُِّْْٗ ِْٖٓ اٌُُْلَّبسِ

  قاُّ٘ )اىتْشٓ ػِ اىظيٌ ٍائش
يكييس ٚقييؿت اٯٜيي١ ايهيياؾطٜٔ ايييصٜٔ ٜكييطٕٚ عًيي٢ ايبكييا٤ عًيي٢ ايهؿييط     
ٚاؾشٛز بايعإٌ، ٚدا٤ت بإسح ٚايجٓا٤ ع٢ً إػًٌُ، َٓطٛقّا َٚؿَّٗٛا، 
أٟ إٔ ايصّ يًهؿياض ٜتهئُ ٗ َؿَٗٛي٘ َيسسّا يًُي٪ٌَٓ، ٜٚتهئُ إيسح        

 َؿَٗٛ٘ شَّا يًهؿاض.يًُػًٌُ ٗ خٛاتِٝ اٯٜات ٗ 
َٚٔ اٯٜات ف٤ٞ تًو اـٛاتِٝ بعس بٝيإ َٛنيٛع ٚإغيتشكام اييصّ أٚ     
إسح، َٚا ٜبعح ايؿٛم يبًٛؽ غبٌ َٚطاتب إسح، ٚاٱبتعاز عٔ َكسَات 

 ٚأغباب ايصّ.
ٚدا٤ت ٖصٙ اٯ١ٜ ايهط١ّ بإسح ٚايصّ َٓطٛقّا َٚؿَّٗٛا، ٜٚتذ٢ً إسح 

ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٚايجٓا٤ عًٝي٘ ٗ  ُس َٓطٛقّا بًػ١ اـطاب يًٓيب ق
أٍٚ اٯ١ٜ، ثِ ٜأتٞ ٚغطٗا ٚخاُتٗا ٗ شّ ايهؿاض ٚبصات يػ١ اـطاب ْؿػٗا 
اييت تبعح ايػه١ٓٝ ٗ ْؿٛؽ إػًٌُ، ٚتيسعٛ ايٓياؽ ٱتبياع اييٓيب قُيس      
ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٚإزضاى قإْٛ مساٟٚ ثابت ٖٚٛ ْكط٠ اهلل عيع  

 ُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ، َٚٔ ٚدٛٙ:ٚدٌ يًٓيب ق

                                                 

 .123غٛض٠ ايتٛب١ (1)



                                                                                   ص216ط                                          82َعامل اٱّإ ز/  

قي٢ً اهلل عًٝي٘ ٚآيي٘ ٚغيًِ     زؾع ا٭ش٣ ٚايهٝس عئ اييٓيب قُيس     ا٭ٍٚ:
ٚتسٍ عًٝ٘ آٜات نجري٠، ٚؾٛاٖس ١َٜٝٛ ٚاقع١ٝ ٗ سٝا٠ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل 

ثِّيَ ًَإِْٕ َُْْ رَلْؼََْ َّبؤَّ يَب اُشَّعٌٍُُ ثَِِّؾْ َٓب ؤُٗضٍَِ إَُِْْيَ ِْٖٓ سَعًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ، قاٍ تعاٍط

 .(1) صكََٔب ثََِّـْذَ سِعَبَُزَوُ ًَاَُِّوُ َّؼْظُِٔيَ ِْٖٓ اُنَّبطِ

َٚٔ اٯٜات إٔ ٖصٙ ايعك١ُ ٚاؿؿغ اٱهلٞ يًٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝي٘  
 ٚآي٘ ٚغًِ َتكٌ ؾُٝا قبٌ ٚبعس ايٓب٠ٛ.

ٚغًِ، ٖٚٛ ع٢ً ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ تؿهٌ اهلل بإسز يًٓيب قُس  ايجاْٞ:
 ٚدٛٙ:

قي٢ً اهلل عًٝي٘ ٚآيي٘    إسز با٥٬ٕه١ ْٚعٚهلِ يٓكيط٠ اييٓيب قُيس     ا٭ٍٚ:
 ٚغًِ ٗ َٝازٜٔ ايكتاٍ.

ق٢ً اهلل عًٝي٘ ٚآيي٘ ٚغيًِ بأقيشاب٘، ٚقتياهلِ      إساط١ ايٓيب قُس  ايجاْٞ:
 ؼت يٛا٥٘.

َٚٔ ٚدٛٙ تؿهٌٝ ايٓيب قُس قي٢ً اهلل عًٝي٘ ٚآيي٘ ٚغيًِ ٗ َٛنيٛع          
ا٭ْبٝا٤ إٔ أقشاب٘ ٗ إظزٜاز َططز َع َٛاقًتِٗ خٛض إعاضى، أقشاب 

 .(2)صًُنْزُْْ خَْْشَ ؤَُّٓخٍ ؤُخْشِجَذْ ُِِنَّبطِٖٚٛ َٔ عَُٛات قٛي٘ تعاٍط

ٚتعطض بعض إػًٌُ ا٭ٚا٥ٌ ايصٜٔ ْايٛا ؾطف ايػبل يٲقياب١ ٚايكتيٌ،    
إ٫ إّاّْا ،  ٚبعهِٗ يًتعصٜب ع٢ً أٜسٟ ض٩غا٤ ايهؿط ٚايه٬ي١ ، ؾًِ ٜعزِٖ

اَُّزَِّٖ ىَبجَشًُا كِِ اَُِّوِ ِْٖٓ ثَؼْذِ َٓأب ظُُِِٔأٌا َُنُجَأٌِّئَنَّيُْْ كِأِ     ٚشنط إٔ قٛي٘ تعاٍ ط

، ْيعٍ ٗ إعيصبٌ ٗ َهي١ َجيٌ     (3)صاُذ َْْٗب دَغَنَخً ًَألَجْشُ آخِشَحِ ؤًَْجَأشُ َُأٌْ ًَأبٌُٗا َّؼَُِْٔإٌَٔ    

 .(4) قٗٝب ٚعُاض ٚب٬ٍ ٚخباب(
                                                 

 .67غٛض٠ إا٥س٠ (1)
 .110غٛض٠ آٍ عُطإ (2)
 .41غٛض٠ ايٓشٌ(3)
 .6/129فُع ايبٝإ (4)
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ٚإغييتُط أش٣ قييطٜـ هليي٪٤٫ ايكييشاب١ ستيي٢ بعييس اهلذييط٠ ٚعًييٛ ضاٜيي١           
 اٱغ٬ّ. 
 ع٢ً قطٜـ َٔ إٮ َط قاٍ َػعٛز بٔ اهلل عبس عٔ بإغٓازٙ ايجعًيب ض٣ٚ
ِ  ٚآي٘ عًٝ٘ اهلل ق٢ً) اهلل ضغٍٛ ًٓ ٍ  ٚ خبياب  ٚ قيٗٝب  عٓيسٙ  ٚ( ٚغي  ٚ بي٬
 قَٛو َٔ بٗ٪٤٫ ضنٝت أ قُس ٜا ؾكايٛا إػًٌُ نعؿا٤ َٔ غريِٖ ٚ عُاض

ٔٸ ايصٜٔ ٖ٪٤٫ أ هلِ تبعا ْهٕٛ ؾٓشٔ أ  إٕ ؾًعًو عٓو أططزِٖ عًِٝٗ اهلل َ

ًَالَ رَقْشُدْ اَُّزَِّٖ َّذْػٌَُٕ سَثَّيُْْ ثِبُْـَذَاحِ ًَاُْؼَشِِِّ طتعاٍ اهلل ؾأْعٍ تبعٓاى ططزتِٗ

 خبياب  ٚ غًُإ قاٍ ،(1) صُّشِّذًَُٕ ًَجْيَوُ َٓب ػََِْْيَ ِْٖٓ دِغَبثِيِْْ ِْٖٓ شَِْءٍ

 ايؿعاضٟ سكٌ بٔ ع١ٓٝٝ ٚ ايتُُٝٞ سابؼ بٔ ا٭قطع دا٤ اٯ١ٜ ٖصٙ ْعيت ؾٝٓا
 قاعسا( ٚغًِٓ ٚآي٘ عًٝ٘ اهلل ق٢ً) ايٓيب ؾٛدسٚا قًٛبِٗ إ٪يؿ١ َٔ شِٖٚٚ ٚ
ِ  إ٪ٌَٓ نعؿا٤ َٔ ْاؽ ٗ خباب ٚ عُاض ٚ قٗٝب ٚ ب٬ٍ َع  ٚ ؾشكيطٖٚ
 تأتٝو ايعطب ٚؾٛز ؾإٕ بو نًٛ ست٢ عٓو ٖ٪٤٫ مٝت يٛ اهلل ضغٍٛ ٜا قايٛا

ِ  ا٭عبيس  ٖي٪٤٫  َع ٜطْٚا إٔ ؾٓػتشٞ ٕ  ْكيطؾٓا إ إشا ثي ِ  ؾي٦ت  ؾيإ  إٍ ؾأعيسٖ
 يٓا انتب ي٘ ؾكا٫ شيو إٍ( ٚغًِٓ آي٘ٚ عًٝ٘ اهلل ق٢ً) ايٓيب ؾأدابِٗ فًػو
 ٗ قعٛز مٔ ٚ قاٍ يٝهتب عًٝا أسهط ٚ بكشٝؿ١ ؾسعا نتابا ْؿػو ع٢ً بٗصا
٘ ( ايػ٬ّ عًٝ٘) دربا٥ٌٝ ْعٍ إش ْاس١ٝ ٔ  تطيطز  ٫ ٚ) بكٛيي ٕ  اييصٜ  إٍ ، ٜيسعٛ
ٔ  بأعًِ اهلل يٝؼ أ  قٛي٘ ٍ  ؾٓشي٢  ،بايؿيانطٜ ٘  اهلل قي٢ً ) اهلل ضغيٛ ٘  عًٝي  ٚآيي
٘  عًي٢  ضبهِ نتب ٜكٍٛ ٖٛ ٚ َٓ٘ زْْٛا ٚ عًٝٓا أقبٌ ٚ ايكشٝؿ١( ٚغًِٓ  ْؿػي

 ٚ عييع اهلل ؾييأْعٍ تطنٓييا ٚ قيياّ ٜكييّٛ إٔ أضاز ؾييإشا َعيي٘ ْكعييس ؾهٓييا،  ايطٓيي١

 . (2)صًَاطْجِشْ َٗلْغَيَ َٓغَ اَُّزَِّٖ َّذْػٌَُٕ سَثَّيُْْ ثِبُْـَذَاحِ ًَاُْؼَشِِِّ ُّشِّذًَُٕ ًَجْيَوُطدٌ

                                                 

 .52غٛض٠ ا٫ْعاّ(1)
 .28غٛض٠ ايهٗـ(2)
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 ستي٢  ٜسْٛ ٚ َعٓا ٜكعس( ٚغًِٓ ٚآي٘ عًٝ٘ اهلل ق٢ً) اهلل ضغٍٛ ؾهإ قاٍ
ٙ  ٚ قُٓيا  ؾٝٗيا  ٜكّٛ اييت ايػاع١ بًؼ ؾإشا ضنبت٘ ُؼ ضنبتٓا نازت  ستي٢  تطنٓيا
 َٔ قّٛ َع ْؿػٞ أقرب إٔ أَطْٞ ست٢ ّتين مل ايصٟ هلل اؿُس يٓا قاٍ ٚ ٜكّٛ
 .(1)إع٢ٓ إُات َعهِ ٚ احملٝا َعهِ أَيت

ٚتٓطبل َكازٜل اٯ١ٜ قٌ ايبشح ع٢ً إكاض١ْ بٌ سياٍ ايكيشاب١ ٚسياٍ    
إؿييطنٌ، إش ٜييعزاز عييسز ايكييشاب١، ٜٚعٗييطٕٚ أمسيي٢ َعيياْٞ اٱخيي٬م     

،      (2)عٔ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٚبٝه١ اٱغ٬ّ ٚايتؿاْٞ زؾاعّا
ؾهاْٛا هاٖسٕٚ بأْؿػِٗ ٚأَٛاهلِ ٚأًِٖٝٗ ٕٓع ايهؿاض َٔ ايٛقٍٛ إٍ ايٓيب 
قُس ق٢ً اهلل عًٝي٘ ٚآيي٘ ٚغيًِ َٚئ إغيتباس١ إسٜٓي١، ٚؾٝي٘ زعي٠ٛ يًهؿياض          

 يسخٍٛ اٱغ٬ّ َٔ ٚدٛٙ:
 ضتِٗ يسخٍٛ اٱغ٬ّ.اٱقتسا٤ بايكشاب١ ٗ َباز ا٭ٍٚ:
 ظٗٛض َعاْٞ ايػه١ٓٝ ٚايطنا ٚايػبط١ ع٢ً أٌٖ ايبٝت ٚايكشاب١. ايجاْٞ:
سطم ايكشاب١ ع٢ً أزا٤ ايك٠٬ ٚايٛظا٥ـ ايعباز١ٜ َٔ غري ًٌَ  ايجايح:
 أٚ نذط.
 تؿك٘ ايكشاب١ ٗ أَٛض ايسٜٔ. ايطابع:
 تطؾض ظٜاز٠ إعاضف َٔ ت٠ٚ٬ ايكطإٓ ٚايتسبط ٗ آٜات٘. اـاَؼ:
تٛايٞ ْعٍٚ آٜات ايكطإٓ، ٚتؿك٘ ايكشاب١ ٗ عًّٛ ايكطإٓ، ٚأزا٤  ايػازؽ:

ايعبازات، ؾؿٞ نٌ ّٜٛ ّط ع٢ً إػًٌُ بٓيا٤ ٚإضتكيا٤ ٗ ايكيطح ايعكا٥يسٟ     
 ٚاٱدتُاعٞ يٲغ٬ّ.

 إْٗا زع٠ٛ ٕٛاق١ً اؾٗاز، ٚايسؾاع عٔ اٱغ٬ّ. ايػابع:
٘  ايجيأَ:  ، ٖٚييٛ َكييازٜل قٛييي٘ تٛنٝييس يكييبض ايعًييِ ٚتٓييعٙ َٓي٘ َٚيئ أغييباب

                                                 

 .4/53فُع ايبٝإ(1)
ؾ٤ٞ سٛظت٘، ٚإطاز ْاع١ إػًٌُ، َٚٛنع زٚيتِٗ ٚغيًطاِْٗ ٖٚيٛ   بٝه١ نٌ (2)

 .إس١ٜٓ إٓٛض٠
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، ؾهيٌ َػيًِ ٜي٪زٟ ٚظيا٥ـ َتذيسز٠ ٗ      (1) صًُنْزُْْ خَْْشَ ؤَُّٓخٍ ؤُخْشِجَذْ ُِِنَّأبطِ تعاٍط

إظاس١ بٓا٤ ايهؿط ٚايعًِ ٚايعسٚإ، ست٢ ٗ سٝات٘ اي١َٝٛٝ إعتاز٠ ٚخطٚدي٘  
 يًػٛم َٚٝازٜٔ ايعٌُ ٚطًب ايطظم َٔ دٗات:

 ، ٤ًٖٛ باٱّإ.ىطز إػًِ يًػٛم ٖٚٛ ثابت اؾٓإ ا٭ٍٚ:
 تعاٖس إػًِ ٭زا٤ ايك٠٬ اي١َٝٛٝ. ايجاْٞ:
سطم َٚتابع١ ايكشاب١ ع٢ً َا ٜٓعٍ َٔ اٯٜات ع٢ً ايٓيب قُس  ايجايح:

ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ؾؿٞ نٌ ّٜٛ ٜػأٍ بعهِٗ بعهيّا عُيا ْيعٍ َٓٗيا،     
 ٚأغباب٘ َٚعاْٝ٘ ٚز٫٫ت٘، ٚؾٝ٘ أَٛض:

 إػا١ُٖ ٱظاس١ يًعًِ َٔ ع٢ً ٚد٘ ا٭ضض. ا٭ٍٚ:
َُِْوْقَأغَ طَشَكًأب ِٓأْٖ    : قاضب١ يًهؿط، ٚتٗسِٜ ي٘ َئ أططاؾي٘ قياٍ تعياٍط    ايجاْٞ

 .(2)صاَُّزَِّٖ ًَلَشًُا

 إٓع َٔ بكا٤ ايهؿط ٗ َٓاظي٘. ايجايح:
 ظيعي١ ض٩غا٤ ايهؿط ٚؽٜٛؿِٗ ٚإْصاضِٖ بايعصاب. ايطابع:

يعًييِ، ٚويياضبٕٛ ايعًييِ، ٚهاٖييسٕٚ يييتدًل ؾإػييًُٕٛ ٜتٓعٖييٕٛ عيئ ا 
 ايٓاؽ َٔ ع١ً ايعًِ ٖٚٞ ايهؿط.

يكس دعٌ اهلل عع ٚدٌ ايسْٝا زاض إَتشإ ٚإبت٤٬، ٜٚٛاد٘ اٱْػإ أغباب 
 ايعًِ نٌ ّٜٛ َٔ ٚدٛٙ:

إغٛا٤ َباٖر ايسْٝا بإٔ ٜهٕٛ اٱْػإ ظإيّا إشا مل ٜتػيًض باٱّيإ     ا٭ٍٚ:
 ٚايعؿ١.
 ٕ ايعًِ َٔ اٯخطٜٔ.تًكٞ اٱْػا ايجاْٞ:
 اٱؾتتإ بٓكط٠ ايعإٌ. ايجايح:
 يعّٚ اٱعطاض عٔ ايعًِ ٚايعإٌ. ايطابع:

                                                 

 .110غٛض٠ آٍ عُطإ (1)
 .127غٛض٠ آٍ عُطإ (2)
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 ايتكسٟ يًعإٌ ٚقاضبتِٗ. اـاَؼ:
َٖ قاضب١ اهل٣ٛ ٚايٓؿؼ ايؿ١ٜٛٗ ٚايػهب١ٝ قاٍ تعاٍط ايػازؽ: َْ ارَّجَغَ اَُّزِّ ثَ

 ،(1)صظٌََُِٔا ؤَىٌَْاءَىُْْ ثِـَْْشِ ػٍِِْْ

ٚدا٤ت ٖصٙ اٯ١ٜ سطبيّا عًي٢ ايعيإٌ، ٚزعي٠ٛ يًٓياؽ ْٝعيّا يًتٓيعٙ َئ         
ايعًِ، ٚبٝإ قبش٘ باٱخباض ايػُاٟٚ عٔ تطؾش٘ عٔ ايهؿط، َٚٔ ٫ ٜيسضى  
غ٤ٛ ٚأنطاض ٚعٛاقب ايهؿط ٜسضى غ٤ٛ ٚأنطاض ايعًيِ ٭ْي٘ ظياٖط يًبٝيإ،     

 ٚكايـ يًؿطط٠ ٚايعكٌ ٚاٱْكاف، ؾٝذتٓب ايهؿط يصات٘ ٚيٛاظَ٘.

 ’’قاُّ٘"تالٗة اآليت ػذاب ىينافزيِ

يكس تؿهٌ اهلل عع ٚديٌ ٚأْيعٍ ايكيطإٓ نتابيّا داَعيّا يٮسهياّ ايػيُا١ٜٚ،        
ٚزي٬ّٝ ٚإَاَّا ٜكٛز إػًٌُ مٛ غبٌ اهلسا١ٜ ٚايطؾاز، ٜٚسعٛ ايٓاؽ يًتٛب١ 
ٚاٱْاب١ بًػ١ ايبؿاض٠ ٚاٱْصاض ، ٖٚصٙ اٯ١ٜ سطب ع٢ً ايهؿاض، َٚٔ َكازٜل 

 ٗ ٖصٙ اٯ١ٜ)أٚ ٜعصبِٗ ؾِٗ ظإٕٛ( َٔ ٚدٛٙ:قٛي٘ تعاٍ 
 اٯ١ٜ عصاب ع٢ً ايهؿاض ٭ْٗا تٗسٜس ٚٚعٝس هلِ. ا٭ٍٚ:
اٯ١ٜ َئ اٱعذياظ ايػيريٟ يًكيطإٓ َيا تبعجي٘ ٗ ْؿيٛؽ ايهؿياض َئ           ايجاْٞ:

اـييٛف ٚايييصعط، َٚييا تتهييُٓ٘ َيئ ايتشييسٟ هلييِ، ؾُيئ ٜكييط عًيي٢ ايهؿييط    
 ا٭يِٝ. ٚاؾشٛز ٜٓتعط َا ٜٓعٍ ب٘ َٔ ايعصاب

ًَه١ ايكرب، ٖا هعٌ ايهؿاض  ٚتُٓٞتعٜس اٯ١ٜ إػًٌُ ق٠ٛ َٚٓع١  ايجايح:
 ٗ سعٕ زا٥ِ.

اٯٜي١ ٚاقٝي١ َئ أغيباب ايؿيو ٚايطٜيب، ٚؽؿٝيـ عيِٓٗ ٭ٕ يػي١           ايطابع:
 ايٛعٝس اييت ؾٝٗا بطظر زٕٚ غعٞ ايهؿاض ٗ اؾساٍ ٚإػايطات، ٚايؿو.

كازٜل ايع١ًُٝ ٕا ٗ ايكطإٓ َٔ ايٛعس زع٠ٛ ايٓاؽ ْٝعّا يط١ٜ٩ إ اـاَؼ:
ايٛعٝس، ؾكس شنطت اٯ١ٜ عصاب ايهؿاض إٕ مل ٜتٛبٛا، يٝتطًع ايٓاؽ إٍ ٚقٛع 

 ايعصاب، َٚكسَات٘ ٗ ايسْٝا قبٌ ايعصاب ا٭نرب ّٜٛ ايكٝا١َ.
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 ٚٗ اٯ١ٜ َػا٥ٌ:
تسعٛ ٖصٙ اٯٜي١ إػيًٌُ يت٬ٚتٗيا ٚقطا٤تٗيا ، ٚايتيسبط ٗ َعاْٝٗيا        ا٭ٍٚ:

 َهاَٝٓٗا ايكسغ١ٝ.ٚ
َُِِّأوِ  ٗ اٯ١ٜ عع يًُػًٌُ ٚإػًُات، ٚضنا بؿهٌ اهلل قاٍ تعاٍط ايجا١ْٝ:

 .(1)صاُْؼِضَّحُ ًَُِشَعٌُُِوِ ًَُُِِْٔؤِْٓنِنيَ

هَأبرٌُِِىُْْ  سح إػًٌُ ع٢ً ايكتاٍ يٓعٍٚ ايب٤٬ بايهؿاض، قاٍ تعاٍط ايجايج١:

 .(2) صًَُّخْضِىِْْ ًََّنْظُشًُْْْ ػََِْْيِْْ ًََّشْقِ طُذًُسَ هٌٍَّْ ُٓؤِْٓنِنيَُّؼَزِّثْيُْْ اَُِّوُ ثِإَّْذٌُِّْْ 

يكس ساضب ايهؿاض اٱغ٬ّ، ٚأقطٚا ع٢ً عسّ اٱقطاض بٓعٍٚ ايكيطإٓ َئ   
عٓس اهلل ؾأخيصٚا ٜيطٕٚ إػيًٌُ ٜتًيٕٛ آٜيات ايكيطإٓ، َٚٓٗيا ٖيصٙ اٯٜي١ َيع           

 ايتػًِٝ بٓعٚهلا َٔ عٓس اهلل.
٬ف ٚايتعاضض بٌ ايؿطٜكٌ ٗ ايتكسٜل بٓعٍٚ اٯٜات أٚ ٚمل ٜٓشكط اـ 

 عسَ٘، بٌ ناْت ت٠ٚ٬ إػًٌُ ٯٜات ايكطإٓ غببّا ٭َٛض َٓٗا:
َْ إظزٜاز غٝغ ٚسٓل ايهؿاض، ٚعذعِٖ عٔ َٓع ايت٠ٚ٬، قاٍ تعاٍط ا٭ٍٚ: هُ

 .(3)صٌُٓرٌُا ثِـَْْظٌُِْْ

 ت ايكطإٓ .إْكات ايٓاؽ يًتٓعٌٜ، ٚسطقِٗ ع٢ً مساع آٜا ايجاْٞ:
 بًٛؽ اٱْصاضات يًهؿاض،ٚع٢ً مٛ ايكطع ايصٟ ٜتكـ ب٘ ايتٓعٌٜ. ايجايح:
ايتدؿٝـ عٔ إػًٌُ ٗ تبًٝؼ ايهؿاض، ؾ٬ ٜػتًعّ ؼصٜط ٚؽٜٛـ  ايطابع:

ايهؿاض إعُاٍ اؿ١ًٝ ٚبصٍ ا٭َٛاٍ ٚاؾٗس اؾُياعٞ إؿيرتى، ؾٝهؿيٞ تي٠ٚ٬     
اٍ ٚايػعٞ ٜعٜس ٗ ا٭ثط، َٚئ  ٖصٙ اٯ١ٜ يتشصٜطِٖ، َٚا ظاز َٔ بصٍ ا٭َٛ

 إعذاظ ايكطإٓ ايػريٟ ٗ إكاّ ٚدٛٙ:
ت٠ٚ٬ اٯ١ٜ ايكطآ١ْٝ أنجط أثطّا َٔ إٛعع١ ٚايٓكض ايصٟ ٜأتٞ َٔ قبٌ  ا٭ٍٚ:
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ايٓاؽ، ؾإٕ قًت إٕ اييت٠ٚ٬ تيأتٞ َئ دٗي١ إػيًٌُ، اؾيٛاب إٕ إػيًٌُ        
كّا ٜعًيِ إٔ ايهي٬ّ   ٚاغط١ يٓكٌ ٚتبًٝؼ اٯٜات، ٚايططف اٯخط ٚايػاَع َطً

يٝؼ َٔ عٓس ايصٟ ٜٓطل ب٘ ٕا ؾٝ٘ َٔ اٱعذاظ ٚايتشسٟ، أَا إػًِ ؾٝعًِ أْ٘ 
ن٬ّ اهلل عع ٚدٌ، ٜٚػُع٘ ايهياؾط بٗيصٙ ايكيؿ١ ؾٝتيسبط ٗ َعاْٝي٘، ٜٚكيٝب٘       

 ايؿعع ٚاـٛف.
 سح إػًٌُ ع٢ً ت٠ٚ٬ اٯٜات، ٚإؽاشٖا ٚغ١ًٝ يًتبًٝؼ. ايجاْٞ:
ٱْصاض يتشيصٜط ايهؿياض ٚغي١ًٝ ؿؿعٗيا َئ ايتشطٜيـ       ت٠ٚ٬ آٜات ا ايجايح:

 ٚايتػٝري، ٖٚصٙ اٯ١ٜ َٔ آٜات اٱْصاض.
ٗ ت٠ٚ٬ ٖصٙ اٯ١ٜ ٚمٖٛا َٔ آٜات اٱْصاض عصاب ايهؿاض، ؾإ قًت  ايطابع:

َٔ ايهؿاض َٔ مل ٜػُع ٖصٙ اٯ١ٜ، ٚاؾيٛاب إٕ ْيعٍٚ ايعيصاب بٗيِ بػيبب      
 اٯ١ٜ أعِ َٔ ايػُاع إباؾط يهًُاتٗا.

اٯ١ٜ بطٖإ ٚزيٌٝ سانط، ؾ٬ وتاز إػًِ اٱغتعساز ٚايتهًـ  اـاَؼ:
ٗ يػ١ اٱْصاض ؾتهؿٞ تي٠ٚ٬ اٯٜي١ ايكطآْٝي١ يتشكٝيل َكيسام ٚؾيطز َئ أؾيطاز         

 عصاب ايهؿاض.
ٜػُع غري إػًِ اٯ١ٜ ؾٝهٕٛ ْياق٬ّ يٲْيصاض يػيريٙ، ٚقيصضّا َئ       ايػازؽ:

ًَإِرَا هََِْ َُيُْْ آِٓنُأٌا ًََٔأب    ايعًِ، قاٍ:ط ايعصاب ا٭يِٝ ايصٟ ٜتعكب ايهؿط ٚإضتهاب

 .(1) صآََٖٓ اُنَّبطُ

ؾصنطت اٯٜي١ ايكيٍٛ ٚايتشيصٜط بكيٝػ١ ايبٓيا٤ يًُذٗيٍٛ يبٝيإ تعيسز دٗي١          
قسٚض ايكٍٛ، ٚف٤ٞ ايتشصٜط يًهاؾط َٔ دٗات ٚأؾدام كيتًؿٌ، ؾٝأتٝي٘   

 ٚايػؿط. اٱْصاض َٔ زاخٌ بٝت٘ ٚأغطت٘ ٚٗ ايػٛم ٚايٓازٟ ٚاؿهط َطًكّا
إْعساّ ايرتزٜس ٚايًبؼ ٗ اٱْصاض ايكطآْٞ، ٖٚٛ َٔ ض١ٓ اهلل عع  ايػابع:

 ٚدٌ بايٓاؽ ْٝعّا.
بعح ايٝأؽ ٗ قًٛب ايهؿاض َٔ إضتساز بعض إػًٌُ، ٭ٕ ايت٠ٚ٬  ايجأَ:
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ًَدَّ ًَثِريٌ ِٓأْٖ ؤَىْأَِ اٌُِْزَأبةِ َُأٌْ     ؾاٖس ع٢ً ثبات إػًٌُ ع٢ً اٱّإ، قاٍ تعاٍط

 .(1)صَّشُد ًٌَُْْٗ ِْٖٓ ثَؼْذِ إِميَبٌُِْْٗ ًُلَّبسًا

َٔ اٱعذاظ ايػريٟ ٗ ت٠ٚ٬ ٖصٙ اٯ١ٜ أزا٤ إػًٌُ يٛظٝؿ١ ا٭َط  اـاَؼ:
بإعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ إٓهط، ٚت٠ٚ٬ ٖصٙ اٯ١ٜ ؾاٖس ع٢ً إٔ َٝساُْٗا أعِ َٔ 

 إٔ ٜٓشكط بإػًٌُ بٌ ٜؿٌُ ايٓاؽ ْٝعّا.
يصٟ ٜٓعٍ بايهؿاض بت٠ٚ٬ اٯ١ٜ ٚتػبٝبٗا يًشػط٠ ٚا٭مل ايعصاب ا ايػازؽ:

 ٚايػٝغ ٗ ْؿٛغِٗ َكس١َ يًعصاب ا٭خطٟٚ.
عصاب ايهؿاض ايصٟ ٜرتؾض َٔ مساع ٖصٙ اٯ١ٜ ؼصٜط ٚإْصاض َئ   ايػابع:

 ايعصاب ا٭خطٟٚ، َٚٓاغب١ يًٛقا١ٜ َٓ٘.
١ َٚيئ إعذيياظ اٯٜيي١ أْٗييا دييا٤ت بهٝؿٝيي١ ٖييصٙ ايٛقاٜيي١ اييييت تٓشكييط بايتٛبيي 

 ٚاٱْاب١.
قس ٜعٔ ؾطٜل َٔ ايهؿاض أْ٘ ٜػتطٝع َٛادٗي١ ٚقاضبي١ اييٓيب قُيس      ايجأَ:

ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ َٚٔ َع٘ َٔ إي٪ٌَٓ ، ؾذيا٤ت ٖيصٙ اٯٜي١ يبعيح      
 ايٝأؽ ٗ ْؿػ٘ ٚظدطٙ عٔ ؼٌُ أٚظاض إناؾ١ٝ.

ُٓييع اٯٜيي١ َيئ اؿييري٠ ٚايييرتزز، إش دييا٤ت بييايٓكض ٚاٱبييطاّ،       ايتاغييع:
ت ايٛعٝس بايعصاب ٕٔ ٜبك٢ ع٢ً ايهؿط ٚايه٬ي١، ٚايرتغٝب بايػ١َ٬ ٚتهُٓ

ٚايٓذا٠ بايتٛب١ ٚاٱْاب١، ٚاٱَتجاٍ ٭ٚاَط اهلل عع ٚدٌ ، ٚطاع١ ايٓيب قُس 
ًََٓأأْٖ ُّقِأأغْ اَُِّأأوَ ًَسَعُأأٌَُوُ كَوَأأذْ كَأأبصَ كَأأٌْصًا  قيي٢ً اهلل عًٝيي٘ ٚآييي٘ ٚغييًِ ، قيياٍ تعيياٍط 

 .(2)صػَظًِْٔب

زع٠ٛ ايٓاؽ يًتؿك٘ ٗ ايسٜٔ، َٚعطؾ١ قبض َا ٜرتؾيض عئ ايهؿيط،     ايعاؾط:
ؾايعًِ ٚسسٙ ٜػتًعّ ايرتى ٚايٓؿط٠ َٓ٘، ٖا ٜػتًعّ تطى ا٭قٌ ٖٚٛ ايهؿيط،  

 ٚايتٓعٙ عٓ٘.
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ٚٗ اٯ١ٜ بؿاض٠ ٚإضؾاز أْ٘ برتى ايهؿط، ٚبتشكل تٛب١ ايٓاؽ، ٜٓتؿٞ ايعًِ  
ز قِٝ اٱّإ ٚايك٬ح، َٔ ا٭ضض، ُٚتٮ ا٭ضض بايعسٍ ٚاٱسػإ ٚتػٛ

ٖٚٛ ا٭َط ايصٟ هعٌ ايهؿاض ٜػتشكٕٛ ايعيصاب ٭ْٗيِ وٛييٕٛ زٕٚ إْتؿياع     
 ايٓاؽ َٔ ايعسٍ ٚاٱْكاف.

 ’’قاُّ٘"اآليت ٍٗذد املالئنت

ناْت قطٜـ تػُٞ َٔ ٜسخٌ ٗ زٜٔ اٱغ٬ّ َكبّٛا، ٜٚػُٕٛ إػيًٌُ  
 ، ٜٚسٍ ع٢ً أَٛض:(1) ايكبا٠(
 غ٬ّ أؾطازّا.زخٍٛ إػًٌُ اٱ ا٭ٍٚ:
عسّ ضنا ض٩غا٤ ايهؿط ٚايه٬ي١ عُٔ ٜتبع ايٓيب قُسّا ق٢ً اهلل  ايجاْٞ:

 عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٗ ضغايت٘.
: إعتٝاز عا١َ ايٓاؽ ع٢ً ايهؿط ٚسادتِٗ يبعج١ اييٓيب قُيس قي٢ً     ايجايح

 اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ نُٓكص هلِ ٚيٮدٝاٍ اي٬سك١.
 ايهجط٠ ٚايعسز َع قطٜـ. ايطابع:
 إغتعساز قطٜـ يًبطـ ٚاٱْتكاّ.اـاَؼ:

ٚؾع٬ّ َا إٔ َطت مٛ مثا١ْٝ عؿط ؾٗطّا ع٢ً ٖذيط٠ اييٓيب قُيس قي٢ً اهلل     
عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ إٍ إس١ٜٓ إٓٛض٠ ٚؿك٘ إٗادطٕٚ َٔ َه١ ٚسٛايٝٗا، ستي٢  
خطدت قطٜـ ظٝٛف عع١ُٝ يًكها٤ ع٢ً اٱغ٬ّ، ٫ٚ بس إٔ قطٜؿّا ناْيت  

 ٚعييستِٗ ٚايييٓكل ٗ أغييًشتِٗ ٚضٚاسًييِٗ َٚيي٪ِْٗ  تعييطف عييسز إػييًٌُ
خكٛقييّا ٚإٔ بعييض أعييسا٤ اٱغيي٬ّ نيياْٛا نييايعٕٝٛ يًهؿيياض ٗ ْكييٌ أخبيياض  

 إػًٌُ، ٚايتذػؼ ع٢ً عٛضاتِٗ.
ؾػاضت قطٜـ ٗ ايػ١ٓ ايجا١ْٝ هلذط٠ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ  

٭غيًش١ ايهاؾٝي١،   ظٝـ َٔ ث٬ث١ أنعاف عسز إػًٌُ َٚعٚز بايػيٝٛف ٚا 
ٚنأْٗا تطنت ايٓيب قُسّا ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغيًِ ٚإػيًٌُ ستي٢ إغيتكط     
اٱغ٬ّ ٗ َس١ٜٓ ككٛق١ ٖٚٞ ٜجطب ؾعسؿت َٔ َه١ يٲدٗاظ عًِٝٗ َط٠ 
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ٚاسس٠، ٚيتُٓع َٔ إْتؿاض اٱغ٬ّ، ٚتٛقـ ْيعٍٚ اييٛسٞ ٚاٯٜيات ايكطآْٝي١     
ٓيعٍ ا٥٬ٕهي١ َيسزّا يًيٓيب قُيس      ع٢ً ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغيًِ ؾ 

ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٚأقشاب٘ َٔ ايػُا٤، ٚبٌ ايكٛتٌ تبأٜ َٔ ٚدٛٙ 
 َٓٗا:

بُٝٓا ناْت قسضات دٝٛف قيطٜـ ايكتايٝي١ ٜيّٛ بيسض عايٝي١ ٚتبعيح        ا٭ٍٚ:
ايطعب،  ٚإ٪َٕٓٛ ق١ً ، ْيعٍ ا٥٬ٕهي١ بكي٠ٛ غيري َتٓاٖٝي١ ، يتكياب دٝيٛف        

ٚايؿعع ٚاٱضباى ، يٝهٕٛ َٔ عَُٛات قٛيي٘ تعياٍ    قطٜـ َٚٔ َعٗا بايٖٛٔ
 . (1) صًٌََُْ هَبرٌََُِْْ اَُّزَِّٖ ًَلَشًُا ٌٌَََُُّْا األَدْثَبسَط

إستادت  قطٜـ َٚٔ َعٗا َٔ اؾٝٛف أٜاَّا عسٜس٠ يكطع إػاؾ١ ٗ  ايجاْٞ:
ٍ غؿط َعك١ٝ بٌ َه١ ٚإس١ٜٓ، ٚيٝؼ مث١ َػاؾ١ أٚ ظَإ ٗ ْعٍٚ ا٥٬ٕه١ ، قا

إِرْ رَغْأأأزَـِْثٌَُٕ سَثٌَُّأأأْْ كَبعْأأأزَجَبةَ ٌَُُأأأْْ ؤَِّٗأأأِ ُِٓٔأأأذ ًُْْ ثِأأأإَُْقٍ ِٓأأأْٖ أَُْالَئٌَِأأأخِ      تعييياٍط

 ، ٖٚصٙ اٯ١ٜ ٗ ٚاقع١ بسض .(2) صُٓشْدِكِنيَ

تكاتٌ قطٜـ ع٢ً ايباطٌ ٚايهؿط، ٚتٓعٍ ا٥٬ٕه١ هلع١ّ ايهؿاض، إٕ  ايجايح:
 ايتعصٜب يًهؿاض. َسز ا٥٬ٕه١ يًُ٪ٌَٓ َٔ أقسم َعاْٞ

ؾُٔ اٯٜات ٗ اٱضاز٠ ايته١ٜٝٓٛ إٔ ا٭َط إتشس ٜهٕٛ يًُتعسز َٔ ايبؿاض٠ 
 ٚاٱْصاض، إش ٜتعًل إسز إًهٛتٞ با٭ططاف ا٭ضبع١ هلصٙ اٯ١ٜ ٖٚٞ:

 قٛي٘ تعاٍ)يٝؼ يو َٔ ا٭َط ؾ٤ٞ( ٚؾٝ٘ َػا٥ٌ: ا٭ٍٚ:
قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٜتهُٔ اـطاب َعاْٞ ايهؿا١ٜ ٚايٓكط٠ يًٓيب  ا٭ٍٚ:

ؤََُْْظَ اَُِّوُ ثٌَِبفٍ ٚآي٘ ٚغًِ ٚأقشاب٘ ٚأٌٖ بٝت٘، ٖٚٛ َٔ عَُٛات قٛي٘ تعاٍط

 .(3) صػَجْذَهُ

ْعٍٚ ا٥٬ٕه١ إٍ ا٭ضض يًٓكط٠ أَط ٫ ٜكسض عًٝ٘ إ٫ اهلل، ٜٚتيبٌ   ايجا١ْٝ:
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َٔ ايٓكٛم إٔ قتاٍ ٚؾعٌ ا٥٬ٕه١ ٗ َٝسإ إعطن١ يٝؼ بأٚاَط َئ اييٓيب   
قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ بٌ بأَط َٔ اهلل )ٚعٔ إبٔ عباؽ: إٔ ا٥٬ٕه١ 

 .(1) قاتًت ّٜٛ بسض َٚقتًت(
ْعٍٚ ا٥٬ٕه١ َسزّا ؾاٖس ع٢ً إٔ ايٓيب قُسّا ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآيي٘   ايجايج١:

ٚغًِ أز٣ ٚظا٥ؿ٘ ايطغاي١ٝ ٗ ايتبًٝؼ ٚايبؿاض٠ ٚاٱْصاض، ٚقاض َٝسإ ايكتاٍ 
أٚاّْا َٚٓاغب١ يط١ٜ٩ َكسام ايبؿاض٠ يًُػًٌُ ٗ أؾس أسٛاٍ ايكتاٍ، ٚؾيطز  

ٱْتكاّ َئ اييٓيب قُيس    َٔ أؾطاز اٱْصاض يًهؿاض ٗ غاع١ بطؿِٗ ٚإضازتِٗ ا
 ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٚأقشاب٘.

بؿاض٠ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ َذ٤ٞ إسز ايػُاٟٚ  ايطابع١:
 ٚايصٟ ٜتهُٔ ايتدؿٝـ عٓ٘ ٚعٔ أقشاب٘، ٚثبٛت ايٓكط ٗ إعطن١.

)يٝؼ يو َٔ ا٭َط ؾ٤ٞ( ؾإٕ اهلل غٝتٛب ع٢ً ايصٜٔ ٜيسخًٕٛ   اـاَػ١:
اٱغي٬ّ َئ ايهؿياض سييٌ ض٩ٜي١ آٜي١ ْيعٍٚ ا٥٬ٕهيي١ َيسزّا ييو ٚ٭قييشابو،         

 ٜٚعصب ايصٜٔ ٜكطٕٚ ع٢ً ايبكا٤ ٗ َٓاظٍ ايهؿط ٚاؾشٛز.
بعح ايػه١ٓٝ ٗ ْؿٛؽ أقيشاب اييٓيب ؾي٬ ٜػيتًعّ ا٭َيط بيصٍ        ايػازغ١:

٢ ايكرب ٚإطابط١ َٚٓع ايؿؿٌ ٚاـٛض ٚاؾي، إش إٔ ايٛغع ٚإؿك١ ؿجِٗ عً
ْعٍٚ ا٥٬ٕه١ ع١ً يًٓكط ايصٟ ٖٛ نإعًٍٛ ايصٟ ٫ ٜتدًـ عٔ عًت٘ ٖٚٛ َٔ 

إِرْ ىََّٔأأذْ طَبئِلَزَأأبِٕ ِٓأأنٌُْْْ ؤَْٕ رَلْشَأأالَ ًَاَُِّأأوُ  عَُٛييات ٫ٜٚيي١ اهلل ٗ قٛييي٘ تعيياٍط 

 .(2) صًَُِْ ئَُب

١ًٝ مسا١ٜٚ يتٛب١ ايهؿاض، َٚكس١َ يكٛي٘ تعاٍ)أٚ إسز إًهٛتٞ ٚغ ايجاْٞ:
 ٜتٛب عًِٝٗ(، ٚتأتٞ ايتٛب١ بًشاظ ْعٍٚ ا٥٬ٕه١ ٗ َٝسإ ايكتاٍ َٔ دٗات:

ض١ٜ٩ َعذع٠ سػ١ٝ عع١ُٝ بإؾرتاى ا٥٬ٕه١ ٗ ايكتاٍ، ٚست٢ ع٢ً  ا٭ٍٚ:
ايكٍٛ بإٕ ا٥٬ٕه١ مل ٜكاتًٛا ؾإٕ سهٛضِٖ يًٓكيط٠ ٚإعْٛي١ سذي١ ٚبطٖيإ     

 قسم ْب٠ٛ قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ. ع٢ً
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 ػًٞ َعامل ْكط إ٪ٌَٓ ٗ إعطن١ غ٬ف أغباب ايعسز ٚايعس٠. ايجا١ْٝ:
 زْٛ إٛت َٔ ايهؿاض، ٚعذعِٖ عٔ َٛاد١ٗ ا٥٬ٕه١. ايجايج١:
 سهٛض ايؿٛاٖس ع٢ً قسم ْب٠ٛ قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ. ايطابع١:
ًُػًٌُ، َٚيا ؾٝٗيا َئ َؿياِٖٝ ايعيع ٚايرتغٝيب       ْكط٠ ا٥٬ٕه١ ي اـاَػ١:
 باٱغ٬ّ.
إزضاى ايهؿاض فتُعٌ َٚتؿطقٌ أِْٗ عطن١ يًكتٌ، ًٜٚتؿتٕٛ إٍ  ايػازغ١:

 يعّٚ إبازض٠ إٍ ايتٛب١، ٚاٱْتؿاع َٓٗا نٛغ١ًٝ يٮَٔ ٚايٓذا٠.
 إسز إًهٛتٞ سذ١ َٚٓاغب١ يكٛي٘ تعاٍ)أٚ ٜعصبِٗ( ٚؾٝ٘ َػا٥ٌ: ايجايح:

ْييعٍٚ ا٥٬ٕهيي١ بصاتيي٘ عييصاب يًهؿيياض، ؾًييٛ مل ٜهيئ إ٫ ْييعٚهلِ         ٍٚ:ا٭
ٚسهييٛضِٖ ٕٝييسإ إعطنيي١، ٚإزضاى نؿيياض قييطٜـ أٚ بعهييِٗ إٔ ا٥٬ٕهيي١      

 َٛدٛزٕٚ ؾإْ٘ خعٟ ٚعصاب يًهؿاض.
 قتٌ ا٥٬ٕه١ يعسز َٔ ايهؿاض ٚؾٝ٘ ٚدٛٙ : ايجا١ْٝ:
إْ٘ عصاب ٕٔ قتٌ َٔ ايهؿاض، ٌٖٚ ٜٓذٛ ايهاؾط ايصٟ تكتً٘ ا٥٬ٕه١  ا٭ٍٚ:

َيئ ايعييصاب ا٭خييطٟٚ ، اؾييٛاب ٫، ؾييإٕ ايهيياؾط ٜ٪خييص بأؾييس ا٭سييٛاٍ،    
ٚدا٤ت اٯٜات عؿط ٚزخٍٛ ايهؿاض بايٓاض، ٫ٚ زيٌٝ عًي٢ ايتدكيٝل، أٚ   

ًََٓأْٖ  خطٚز ؾطٜل َِٓٗ بايتدكل أٚ اٱغتجٓا٤ ٖصا اٱط٬م قاٍ تعياٍط 

، ٚعٔ إبٔ عباؽ ٗ ايسْٝا بياٱ٬ٖى  (1)صشَبهِنْ اَُِّوَ ًَسَعٌَُُوُ كَئَِّٕ اَُِّوَ شَذِّذُ اُْؼِوَبةُِّ

 ٚٗ اٯخط٠ بايتدًٝس ٗ ايٓاض.
ؾٝ٘ عصاب يٮسٝا٤ َئ ايهؿياض يكتيٌ قيٓازٜسِٖ ٚأبطياهلِ، ٖٚيصا        ايجاْٞ:

َيئ ايعييصاب ٫ ٜٓشكييط بايهؿيياض ايييصٜٔ ٗ َٝييسإ إعطنيي١ بييٌ ٜؿييٌُ ايييصٜٔ  
 خًؿِٗ، ٚايصٜٔ تكٌ هلِ أخباض ايكتٌ ٖصٙ.

َٚيئ اٯٜييات إٔ ٖييصا ايعييصاب َتذييسز ٜتعًييل با٭دٝيياٍ إتعاقبيي١ يًهؿيياض،  
ٜٚسعِٖٛ يًتٛب١ ٚاٱْاب١، َٚٔ ٜكط ع٢ً ايهؿط ؾإْ٘ سُٝٓا ٜػُع ٖصٙ اٯ١ٜ أٚ 
اٯٜات اييت تبٌ ْكط٠ ا٥٬ٕه١ يًٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغيًِ ٚقتًيٗا   
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 ض ؾإْ٘ ٜكاب بايؿععي ٜٚػتٛيٞ عًٝ٘ اـٛف إكطٕٚ باـعٟ ٚايصٍ.يًهؿا
إَت٤٬ قًٛب ايهؿاض بايطعيب ٚا٭مل، ٚإقياب١ بعهيِٗ بياؾطٚح،      ايجايح:
َٖ ًَلَشًُا اُش ػْتَ كَبػْشِثٌُا كٌَْمَ األَػْنَبمِ ًَاػْشِثٌُا ِٓنْيُْْ قاٍ تعاٍط عَإُُْوِِ كِِ هٌُُِةِ اَُّزِّ

، أٟ ا٭ططاف َٔ ايٝسٜٔ ٚايطدًٌ نُا عٔ إبٔ عباؽ، ٚتسٍ (1) صًََُّ ثَنَبٍٕ

اٯ١ٜ أع٬ٙ ع٢ً إٔ عصاب ايهؿاض مل ٜأت َٔ ا٥٬ٕه١ ٚسيسِٖ بيٌ ديا٤ َئ     
عٓس اهلل، ؾأٍٚ َا ٜأتٞ يًهؿاض َٔ ايعصاب ٖٛ َٔ عٓيس اهلل عيع ٚديٌ ببعيح     

 ايطعب ٚايؿعع ٗ قًٛبِٗ، ٚؾٝ٘ َػا٥ٌ:
 ؾٝرتؾض ع٢ً اؾٛاْض ٚاؾٛاضح َِٓٗ. إٕ ايطعب ّٮ قًٛب ايهؿاض ا٭ٍٚ:
تػؿٞ ْٚعٍٚ ايطعب ظُٝع ايهؿاض ايصٜٔ سهطٚا َعطني١ بيسض ٚٗ    ايجا١ْٝ:

اٯ١ٜ سصف ٚتكسٜطٙ: غأيكٞ ٗ قًٛب ايصٜٔ نؿطٚا ايصٜٔ سهطٚا َعطن١ بسض 
 ايطعب.
دا٤ت اٯ١ٜ عطف اٱغتكباٍ ايػٌ، ٜٚؿٝس إػتكبٌ ايكطٜيب بُٝٓيا    ايجايج١:

 ػتكبٌ ايبعٝس، ٚوتٌُ ايطعب ايصٟ ٜٓعٍ بايهؿاض ٚدّٖٛا:تؿٝس)غٛف( إ
 قبٌ ٚقٛع إعطن١. أٚاْ٘ ٚإبتسا٩ٙ ا٭ٍٚ:
 بعس بس٤ إعطن١ ٚقبٌ نطب ا٥٬ٕه١ هلِ. ايجاْٞ:
 أثٓا٤ قتاٍ ا٥٬ٕه١ ٚنطبِٗ ٚقتًِٗ يًهؿاض. ايجايح:
 بعس قتٌ ا٥٬ٕه١ يًهؿاض، ٚقبٌ إْكها٤ إعطن١. ايطابع:
 عٓس إْكها٤ إعطن١، ٚأثٓا٤ ؾطاض ايهؿاض. اـاَؼ:

ٚايكشٝض ٖٛ ا٭ٍٚ ٚايجاْٞ َع إغتُطاض ايطعيب ٗ قًيٛب ايهؿياض ، ْعيِ     
 عٓس بس٤ إعطن١ ٜهٕٛ ايطعب أؾس ٚأنجط، َٚٔ ايؿٛاٖس عًٝ٘:

ًَالَ رٌٌَُُٗأأٌا ايٛقييا٥ع اييييت إبتييسأت بٗييا َعطنيي١ بييسض، ٚٗ قٛييي٘ تعيياٍط  ا٭ٍٚ:

،)قٝيٌ إٔ قطٜؿيّا ٚضزٚا بيسضّا    (2) صْٖ دَِّبسِىِْْ ثَقَأشًا ًَسِئَأبءَ اُنَّأبطِ   ًَبَُّزَِّٖ خَشَجٌُا ِٓ
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يريٚا ايٓاؽ أِْٗ ٫ ٜبايٕٛ بإػًٌُ، ٚٗ قًٛبِٗ َٔ ايطعب َا ؾٝ٘ ؾػ٢ُ اهلل 
 .(1) غبشاْ٘ شيو ض٥ا٤(

ؽًـ ايؿٝطإ عٔ ْكط٠ قطٜـ بعس إٔ سطنٗا ٚٚغٛؽ هليا قياٍ    ايجاْٞ:
اُْلِئَزَأأبِٕ ٌََٗأأضَ ػََِأأَ ػَوِجَْْأأوِ ًَهَأأبٍَ إِِّٗأأِ ثَأأشُِءٌ ِٓأأنٌُْْْ إِِّٗأأِ   كَََِّٔأأب رَأأشَاءَدْتعيياٍط

، إش ضأ٣ إبًييٝؼ ا٥٬ٕهيي١ ٚقييس ْعيييٛا يًكتيياٍ، ٚنييإ   (2)صؤَسٍَ َٓأأب الَ رَأأشًََْٕ

ٜعطؾِٗ ٜٚعطؾْٛ٘)ٚعٔ إبٔ عباؽ: ؾًُا ضأ٣ إبًٝؼ ا٥٬ٕه١ ْعيٛا َٔ ايػُا٤ 
 .(3) ٘(ٚعًِ أْ٘ ٫ طاق١ ي٘ بِٗ ْهل ع٢ً عكبٝ

 أقاي١ اٱط٬م ٗ ايًؿغ ايكطآْٞ ٚإضاز٠ إع٢ٓ ا٭عِ. ايجايح:
بعح ايطعب ٚايؿعع ٗ قًٛب ايهؿاض ضأؾ١ َئ اهلل بٗيِ، ٚؼيصٜطّا     ايطابع١:

 َٔ زخٍٛ إعطن١ ٚقاضب١ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٚأقشاب٘.
ايطعب إْصاض يٓعٍٚ ايعصاب اٱهلٞ بايهؿاض، ٖٚٛ َكس١َ يٓيعٍٚ   اـاَػ١:

 ا٥٬ٕه١ ٚتٓبٝ٘ يًهؿاض يًتٛب١ ٚاٱْاب١.
ض١ٜ٩ ايهؿاض يًُػًٌُ َتػًشٌ باٱّإ، ؾِٗ َيع قًي١ عيسزِٖ     ايػازغ١:

ٚعستِٗ عاظَٕٛ ع٢ً ايكتاٍ ٚاؾٗاز ٗ غبٌٝ اهلل ٚإٍ داْب قتاٍ ا٥٬ٕهي١  
 ض:ؾإِْٗ ناْٛا ٜكَٕٛٛ بأَٛ

َكػِ عٔ  عٔبعح ايطعب ٗ قًٛب ايهؿاض َٚ٪اظض٠ إ٪ٌَٓ)ٚضز  ا٭ٍٚ:
 غ١ًُ بين أخا عُطٚ بٔ نعب ايٝػط أبا ايعباؽ أغط ايصٟ نإ قاٍإبٔ عباؽ 

ٍ  دػُٝا ضد٬ ايعباؽ نإ ٚ فُٛعا ضد٬ ايٝػط أبٛ نإ ٚ ٍ  ؾكيا  اهلل ضغيٛ
  ؟ايٝػيط  أبا ٜا ايعباؽ أغطت نٝـ:  ايٝػط ٭بٞ( ٚغًِٓ ٚآي٘ عًٝ٘ اهلل ق٢ً)

 ٖٝأت٘ بعسٙ ٫ ٚ شيو قبٌ ضأٜت٘ َا ضدٌ عًٝ٘ أعاْين يكس اهلل ضغٍٛ ٜا:  ؾكاٍ
 .(4) (نطِٜ ًَو عًٝ٘ أعاْو يكس( ٚغًِٓ ٚآي٘ عًٝ٘ اهلل ق٢ً) ؾكاٍ نصا ٚ نصا
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َكاسب١ درب٥ٌٝ يًٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٗ إعطني١،   ايجاْٞ:
 ٚتًو إكاسب١ شات ْؿع َتعسز إش أْ٘ ٜٓعٍ بأَٛض:

 : ايٛسٞ ٚاٱضؾاز يًٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ.ا٭ٍٚ
إيكا٤ آٜات ايكطإٓ ع٢ً ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ غٛا٤  ايجاْٞ:

٪ٕٚ ايكتاٍ َٚا ٜتعًل با٭سهاّ ٚغريٖا ٖا ٜهٕٛ أَاض٠ اييت ؽل إعطن١ ٚؾ
 ع٢ً ايٓذا٠ َٔ اهلع١ّ ٚاـػاض٠، ٚبؿاض٠ ايعؿط ٚايٓكط.

قتياٍ درب٥ٝيٌ إٍ داْيب اييٓيب قُيس قي٢ً اهلل عًٝي٘ ٚآيي٘ ٚغيًِ           ايجايح:
 ٚإ٪ٌَٓ.

ايطابع: ايصب عٔ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝي٘ ٚآيي٘ ٚغيًِ ٚتعاٖيس غي٬َت٘      
عٍ درب٥ٌٝ بايكطإٓ ٚبايٛغا٥  ٚا٭غيباب ايييت ٜيتِ َعٗيا ْعٚيي٘،      ٚلات٘، ؾٝٓ

 ٖٚٛ َٔ اٱعذاظ ٗ ْعٍٚ ايكطإٓ لَّٛا.
ٚتًو َػأي١ عكا٥س١ٜ َػتشسث١ أٟ َئ َٓياؾع ْعٚيي٘ لَٛيّا تعاٖيس غي١َ٬        

ٚسٝا٠ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ يٝػتُط ْعٍٚ ايكيطإٓ عًٝي٘ ٚ٭ٕ   
ًٝػ٘ ي٘ مل تٓت٘ بعس، )ٚعٔ إبٔ عباؽ: ٕا ْعيت)إشا ٚظٝؿت٘ ٗ تًكٞ ايكطإٓ ٚتب

 ٚ،  )(1) دا٤ ْكط اهلل( قاٍ ايٓيب ْعٝت إيٞ ْؿػٞ بأْٗا َكبٛن١ ٗ ٖصٙ ايػ١ٓ(
ِ  ٚآي٘ عًٝ٘ اهلل ق٢ً) ايٓيب إٔ عباؽ ابٔ عٔ عهط١َ ض٣ٚ ًٓ ٍ ( ٚغي ّ  قيا  ٜيٛ
عٔ ايبداضٟ، ٚقيس   (2) (اؿطب أزا٠ عًٝ٘ ؾطغ٘ بطأؽ آخص دربا٥ٌٝ ٖصا بسض

أخرب ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ أقشاب٘ عٔ سهٛض درب٥ٌٝ ٚت١٦ٝٗ 
يًكتيياٍ يبعييح ايػييه١ٓٝ ٗ ْؿٛغييِٗ، ٖٚييٛ َعذييع٠ ٚؼييس، ٚزعيي٠ٛ يًُػييًٌُ  

 يًدطٚز ؼت يٛا٥٘ يكتاٍ ايهؿاض.
قٝاّ درب٥ٌٝ بايٛسٞ إٍ ايٓيب قُيس قي٢ً اهلل عًٝي٘ ٚآيي٘ ٚغيًِ       ايجايح: 

 صًََٓب سََْْٓذَ إِرْ سََْْٓذَ ًٌَََُِّٖ اَُِّوَ سَََٓغكٛم نٝؿ١ٝ ايكتاٍ، ٚٗ قٛي٘ تعاٍط

                                                 

 .10/554فُع ايبٝإ(1)
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، إٔ درب٥ٌٝ قاٍ يًٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ّٜٛ بسض: خص قبه١ (1)
٢ اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغيًِ: ٕيا إيتكي٢    َٔ تطاب ؾأضَِٗ بٗا، ؾكاٍ ضغٍٛ اهلل قً

اؾُعإ يعًٞ أعطين قبه١ َٔ سكا ايٛازٟ ؾٓاٚي٘ نؿّا َٔ سكا عًٝ٘ تطاب 
ؾط٢َ ب٘ ٗ ٚدٛٙ ايكّٛ ٚقاٍ ؾاٖت ايٛديٛٙ، ؾًيِ ٜبيل َؿيطى إ٫ زخيٌ ٗ      
عٝٓ٘ ٚؾُي٘ َٚٓدطٜي٘ َٓٗيا ؾي٤ٞ، ثيِ ضزؾٗيِ إ٪َٓيٕٛ ٜكتًيِْٛٗ ٜٚأغيطِْٚٗ          

 .(2) ايكّٛ(ٚناْت تًو ايط١َٝ غبب ٖع١ّ 
 أخيص ( ٚغًِٓ ٚآي٘ عًٝ٘ اهلل ق٢ً) اهلل ضغٍٛ إٔ يٓا شنطٚعٔ أْؼ ٚقتازٙ)

 ايكّٛ َٝػط٠ ٗ سكا٠ ٚ ايكّٛ ١َُٓٝ ٗ عكا٠ ؾط٢َ سكٝات ث٬خ بسض ّٜٛ
، ٚقس ْيعٍ درب٥ٝيٌ   (3) (ؾاْٗعَٛا ايٛدٛٙ ؾاٖت قاٍ ٚ أظٗطِٖ بٌ سكا٠ ٚ

َٔ دٓاس٘، ٚيهٓ٘ خطز َع هل٬ى قّٛ يٛط، ٚقٌٝ أْ٘ أًٖهِٗ بطٜؿ١ ٚاسس٠ 
ايٓيب قُس ٚأقشاب٘ يٝبك٢ إػًُٕٛ ٜكاتًٕٛ ٗ غيبٌٝ اهلل إٍ ٜيّٛ ايكٝاَي١،    
ًٜٚك٢ ايهؿاض ايعصاب َٔ عٓس اهلل ٚع٢ً أٜسِٜٗ، ٚيتبسأ َطتب١ دسٜس٠ ٭ٖيٌ  
 اٱّإ تتذ٢ً باؾٗاز ايصٟ ٜتعكب٘ ايعؿط يتجبٝت أسهاّ اٱغ٬ّ، ٚبكا٤ ن١ًُ

ًُنْأأزُْْ خَْْأأشَ ؤَُّٓأأخٍ ؤُخْشِجَأأذْ  َيئ عَُٛييات قٛييي٘ تعيياٍط  ٖٚييٛٗ ا٭ضض،  ايتٛسٝييس 

 @@.(4)صُِِنَّبطِ

ٚٗ َسز ا٥٬ٕه١ يًُػًٌُ زضؽ ن٬َٞ يس٫يت٘ ع٢ً ساد١ ا٥٬ٕه١ هلل عع  
ٚدٌ، ٚأِْٗ ٫ ٜػيتػٕٓٛ عٓٗيا ٗ ايكتياٍ ٗ ا٭ضض، َيع إٔ قيسضات إًيو       

إَُِأأَ أَُْالَئٌَِأأخِ ؤَِّٗأأِ َٓؼٌَُأأْْ كَثَجِّزُأأٌا  إِرْ ُّأأٌدِِ سَث أأيَ ايٛاسييس ععُٝيي١، قيياٍ تعيياٍط

 ، أٟ إٔ اهلل عع ٚدٌ ّس ا٥٬ٕه١ بأغباب ايٓكط.(5)صاَُّزَِّٖ آَٓنٌُا
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 ’’قاُّ٘"ػجش اىنفار ٍِ اىؼذاب

تهييُٓت اٯٜيي١ ايٛعٝييس بتعييصٜب ايهؿيياض، ٚإٔ ٖييصا ايتعييصٜب َيئ عٓييس اهلل 
َعك١ٝ اهلل، ٚكايؿتِٗ تعاٍ، ؾٗٛ ايصٟ ٜتٍٛ عصاب ايهؿاض ٱقطاضِٖ ع٢ً 

، ٖٚييصٙ (1) صًََٓأأب خََِوْأأذُ اُْجِأأَّٖ ًَاإلِٗأأظَ إِالَّ َُِْؼْجُأأذًُِٕ عًيي١ اـًييل، قيياٍ تعيياٍط

 إدايؿ١ َطنب١ َٔ ٚدٛٙ:
 إَتٓاعِٗ باٱختٝاض عٔ عباز٠ اهلل. ا٭ٍٚ:
ف٤ٞ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآيي٘ ٚغيًِ بيإعذعات ايييت تيسٍ       ايجاْٞ:

 ع٢ً قسم ْبٛت٘.
 قاضب١ ايهؿاض يًٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٚإ٪ٌَٓ. ايجايح:
قبض ايػاٜات اييت واضب َٔ أدًٗا ايهؿاض، ؾِٗ ٜطٜسٕٚ قتٌ ايٓيب  ايطابع:

 ٚايكها٤ ع٢ً اٱغ٬ّ ٗ أٜاّ ايسع٠ٛ ا٭ٍٚ.
إعطاض ايهؿاض عٔ ايبؿاضات ٚاٱْيصاضات ايييت ديا٤ بٗيا اييٓيب       اـاَؼ:

 قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ.
عسّ إْتؿاع ايهؿاض َٔ ؾيتض بياب ايتٛبي١ هليِ، ٚإقيطاضِٖ عًي٢        ايػازؽ:

 ايهؿط ٚاؾشٛز، ٚاٱَتٓاع عٔ عباز٠ اهلل اييت ٖٞ ٚغ١ًٝ ايٓذا٠ .
ٓٔ اٱّيإ ٚايكي٬ح،   ؽًـ ايهؿاض عئ اٱقتيسا٤ بإػيًٌُ ٗ غي     ايػابع:

ؾذييا٤ت ٖييصٙ اٯٜيي١ بًػيي١ اـطيياب يًييٓيب قُييس قيي٢ً اهلل عًٝيي٘ ٚآييي٘ ٚغييًِ، 
 ٚتتهُٔ ايٛعٝس يًهاؾطٜٔ.

تط٣ ٕاشا مل ٜيأت ايٛعٝيس بكيٝػ١ اـطياب يًهؿياض َباؾيط٠ ؾتكيٍٛ هليِ)أٚ         
 ٜعصبهِ ؾأْتِ ظإٕٛ( اؾٛاب ع٢ً ٚدٛٙ:

قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ يػ١ اـطاب ٗ اٯ١ٜ إنطاّ ٚتؿطٜـ يًٓيب  ا٭ٍٚ:
ًَُّخْأأأضِىِْْ ًََّنْظُأأأشًُْْْ ػََِأأأْْيِْْ ًََّشْأأأقِ طُأأأذًُسَ هَأأأٌٍّْ     ٚغيييًِ، ٚإػيييًٌُ، قييياٍ تعييياٍط   

                                                 

 .56غٛض٠ ايصاضٜات (1)



                                                                                   ص233ط                                          82َعامل اٱّإ ز/  

 .(1)صُٓؤِْٓنِنيَ

 َهاٌَ اٯ١ٜ بؿاض٠ ٚغه١ٓٝ يًٓيب قُس ٚأقشاب٘. ايجاْٞ:
اٱط٬م ايعَاْٞ ٕهاٌَ اٯ١ٜ ايهط١ّ َٚا ٜرتتب عًٝٗا َئ ا٭ثيط    ايجايح:

ٚايٓؿع ايععِٝ ؾٗٞ َكاسب١ ٭ؾيطاز ايعَيإ ايطٛيٝي١، يتهيٕٛ بؿياض٠ ٭دٝياٍ       
 إػًٌُ إتعاقب١، ٚؽٜٛؿّا ٚسعّْا يًهؿاض ٗ نٌ ظَإ.

اٯ١ٜ ٚعس نطِٜ َٚعذيع٠ يًيٓيب قُيس قي٢ً اهلل عًٝي٘ ٚآيي٘ ٚغيًِ         ايطابع:
ٚزع٠ٛ يًٓاؽ يًتكسٜل بٓبٛت٘ ٕا ؾٝٗا َٔ ايٛعٝس يًهؿاض، ٚؼكٝل َكازٜل ٖصا 
ايٛعٝس ٗ اـاضز بإعذع٠ َٚٓٗا ْعٍٚ ا٥٬ٕه١ يًكتاٍ ْٚكط٠ ايٓيب قُس ق٢ً 

 اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٚأقشاب٘.
يًكٝاّ بإْصاض ايهؿياض ٚزعيٛتِٗ يًتٛبي١ ٚاٱْابي١،     زع٠ٛ إػًٌُ   اـاَؼ:

ؾا٭قٌ ٗ اـطاب ايكطآْٞ يًٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝي٘ ٚآيي٘ ٚغيًِ أْي٘ عياّ      
يًُػًٌُ إ٫ إٔ ٜطز زيٌٝ خام ع٢ً إضاز٠ خكٛم ايٓيب قُس ق٢ً اهلل 

 عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٚع٢ً مٛ ايتعٌٝ.
تٓاٖٞ إ٫ إٔ ايعصاب اييصٟ  َٚع إٔ سٝا٠ اٱْػإ ٗ ايسْٝا َٔ احملسٚز ٚإ 

 ٗ َٛنٛع٘ أٚنٝؿٝت٘ أٚ أٚاْ٘. ٤غٛاًٜكاٙ ايهؿاض ؾٝٗا يٝؼ ي٘ سس 
 ّٚهٔ تكػِٝ ايعصاب ايسْٟٝٛ ايصٟ ًٜشل ايهؿاض إٍ قػٌُ:

 ايعصاب ايصاتٞ ٖٚٛ ع٢ً ٚدٛٙ: ايكػِ ا٭ٍٚ:
عٓس خطٚز ايهؿاض يكتاٍ إػًٌُ ٚٗ َٝسإ إعطن١، ٚدا٤ت آٜات  ا٭ٍٚ:

ايكطإٓ يبٝإ َطاتب ٖصا ايعصاب بإٔ ٜبسأ بايرتزز َٔ اـطٚز يًُعطن١ ْتٝذ١ 
 ايؿعع ٚاـٛف ٚٱزضاى سكٝك١ ٖٚٞ إْتؿا٤ ايجُط٠ َٔ اـطٚز يكتاٍ إػًٌُ.

ب١ يسع٠ٛ ض٩غا٤ إَتٓاع أؾطاز ايكبا٥ٌ عٔ اـطٚز، ٚعسّ اٱغتذا ايجاْٞ:
 ايهؿط ٚايه٬ي١ يكتاٍ إػًٌُ.

اـػاض٠ إاي١ٝ اييت تًشل ايهاؾط غطٚد٘ إٍ ايكتاٍ، ٚتعطٌٝ  ايجايح:
 ايتذاض٠ ٚإهاغب ايعا١َ عٓس ايهؿاض.

                                                 

 .14غٛض٠ ايتٛب١(1)
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ايؿطق١ بٌ أؾطاز دٝـ ايهؿاض، ٚسكٍٛ اـ٬ف ٭غباب قب١ًٝ  ايطابع:
 .(1) صّذٌ رَذْغَجُيُْْ جَِْٔؼًب ًَهٌُُِثُيُْْ شَزََّثَإْعُيُْْ ثَْْنَيُْْ شَذِعكب١ٝ ، قاٍ تعاٍط

 ٚقٛع ايكتٌ ايصضٜع بايهؿاض سإا تبسأ إعطن١. اـاَؼ:
 ٖع١ّ ايهؿاض، ٚعذعِٖ عٔ اٱْػشاب إٓعِ. ايػازؽ:
ؿٛم ايصٍ ٚاـعٟ بايهؿاض ٗ إٓتسٜات ٚتٓعِٝ قكا٥س ايؿعط اييت  ايػابع:

 تٛثل تًو إعاضى، ٖٚع١ّ ايهؿاض.
 إقاب١ ايهؿاض بايهعـ ٚايٖٛٔ. ايجأَ:

ايعصاب ايػريٟ: ٖٚٛ ايصٟ ًٜكاٙ ايهؿاض بايٛاغط١، َٚٔ ايػري  ايكػِ ايجاْٞ:
 ٖٚٛ ع٢ً ٚدٛٙ:

ّ، ؾُع أٚظاض ايصٍ ٚاهلٛإ زخٍٛ أبٓا٤ ٚبٓات ايهؿاض ٗ اٱغ٬ ا٭ٍٚ:
اييت ٜعٛز بٗا ايهاؾط إٍ بٝت٘ قازَّا َٔ إعطن١، ٜؿاد٤ٞ بسخٍٛ أ٫ٚزٙ ٚأؾطاز 

 أغطت٘ اٱغ٬ّ.
َٚٔ اٱعذاظ ٗ إكاّ إقابت٘ بايهعـ ٚايعذع عٔ قسِٖ ٚايبطـ بِٗ، 

 خكٛقّا ٚأْ٘ أزضى إعذعات باؿٛاؽ ٚايس٫٫ت ايبٝٓات.
خباض ايٓب٠ٛ، ٚتٓاقًٗا يًٛقا٥ع ٚإعاضى اييت خانٗا َتابع١ ايٓاؽ ٭ ايجاْٞ:
 إػًُٕٛ.
ؾٝٛع ٚإْتؿاض آٜات ايكطإٓ، ٚت٠ٚ٬ ٚقطا٠٤ ايٓاؽ هلا، ٚاٱقػا٤  ايجايح:

 هلا طٛعّا ٚإْطباقّا، ٚايتسبط ٗ َعاْٝٗا.
ٖذط٠ ايؿباب إ٪َٔ إٍ إس١ٜٓ إٓٛض٠، ٚؿٛقِٗ بايٓيب قُس ق٢ً  ايطابع:

 ٚغًِ. اهلل عًٝ٘ ٚآي٘
 إظزٜاز ق٠ٛ إػًٌُ ٚنجط٠ عسزِٖ ٚأَٛاهلِ ٚف٤ٞ ايػٓا٥ِ إيِٝٗ. اـاَؼ:
ػًٞ َعاْٞ ا٭خ٠ٛ بٌ إػًٌُ، ٖٚذطاِْٗ يًعكب١ٝ ايكب١ًٝ  ايػازؽ:

 .(2)صإََِّٗٔب أُُْؤِْٓنٌَُٕ إِخٌَْحٌٚايعساٚات ٚايجأض إرتؾض عٓٗا ، قاٍ تعاٍ ط
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إِرَا جَبءَ َٗظْشُ ت ٗ اٱغ٬ّ ٚقٛي٘ تعاٍطزخٍٛ ايٓاؽ أؾطازّا ْٚاعا ايػابع:

،ٜتهُٔ ٗ َؿَٗٛ٘ (1) صًَسَؤَّْذَ اُنَّبطَ َّذْخٌَُُِٕ كِِ دِِّٖ اَُِّوِ ؤَكٌَْاجًب *اَُِّوِ ًَاُْلَزْخُ 

 َػا٥ٌ:
 ض١ٜ٩ ايهؿاض يسخٍٛ ايٓاؽ اٱغ٬ّ. ا٭ٍٚ:
 إقاب١ ايهؿاض باؿعٕ يرتى ؾطٜل َٔ ايٓاؽ َٓاظٍ اؾشٛز. ايجا١ْٝ:
 إمػاض ايؿػاز َٔ ا٭ضض. ايجايج١:
 عذع ض٩غا٤ ايه٬ي١ عٔ أَٛض َٓٗا: ايطابع١:
 بًٛؽ آٜات ايكطإٓ ٚأخباض ايٓب٠ٛ إٍ ايٓاؽ. ا٭ٍٚ:
 قس ايٓاؽ عٔ زخٍٛ اٱغ٬ّ.ايجاْٞ:
إهاز ا٭عٛإ ٚا٭ْكاض حملاضب١ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘  ايجايح:

 ٚغًِ ٚإػًٌُ.
 زخٍٛ اٱغ٬ّ إٍ بٝٛتِٗ. ايطابع:
 َكا١َٚ دشاؾٌ اجملاٖسٜٔ. اـاَؼ:
َٓع إػًٌُ َٔ أزا٤ ٚظا٥ؿِٗ ايعباز١ٜ ايبس١ْٝ ايعاٖط٠ نايك٠٬  ايػازؽ:
 ٚايكّٛ.
 َباز٥٘.ظٗٛض زٚي١ اٱغ٬ّ، ٚإْتؿاض  ايجأَ:
 أزا٤ إػًٌُ ايعبازات بأَٔ ٚغ٬ّ. ايتاغع:
َٓع اـػاض٠ اييت تًشل بِٗ، ٚا٭نطاض ٗ ظضاعاتِٗ ٚػاضاتِٗ،  ايعاؾط:

ٚايٓكل ٗ أَٛاهلِ، ٚعسّ إْتؿاعِٗ َٓٗا ٗ زؾع ايعصاب اٱهلٞ، ٖٚٛ َٔ 
َُْٖ رُـْنَِِ ػَنْيُْْ ؤٌََْٓاُُيُْْ ًاَلَ َكازٜل ايعصاب ايٛاضز ٗ ٖصٙ اٯ١ٜ ٚقاٍ تعاٍط

 .(2) صؤًَْالَدُىُْْ ِْٖٓ اَُِّوِ شَْْئًب

 َٚٔ اٯٜات إٔ عذع ايهؿاض ع٢ً ٚدٛٙ:

                                                 

 .2-1غٛض٠ ايٓكط (1)
 .10غٛض٠ آٍ عُطإ (2)
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إْ٘ عصاب بايصات ٚا٭قٌ، نُا ٗ تعطٜهِٗ يًكتٌ ٚٚقٛع ؾطٜل  ا٭ٍٚ:
 َِٓٗ ٗ ا٭غط، ٭ٕ ا٭غط عصاب يهٌ َٔ:

 ايهاؾط ايصٟ ٜكع ٗ ا٭غط. ا٭ٍٚ:
 اؾٝـ ايصٟ ٜؿتكس عسزّا َٔ دٓٛزٙ أغط٣. اْٞ:ايج

 ش ٚٚ ا٭غري َٚٔ خًؿ٘. ايجايح:
سيياٍ اهلساٜيي١ اييييت تطييطأ عًيي٢ ا٭غييري بعييس ض٩ٜييتِٗ إػييًٌُ ٗ     ايطابييع:

عبازاتِٗ َٚٓاغهِٗ ٚق٬سِٗ، ٚإٕ ضدع ا٭غري إٍ قَٛ٘ ؾإْ٘ ٜهٕٛ زاع١ٝ 
ايٓب٠ٛ، ٜٚعذع ايهؿاض إٍ اهلل، ٚضغ٫ّٛ إٍ قَٛ٘ ٜٓكٌ هلِ إعذعات ٚأخباض 

 عٔ َٓع ٚقٛهلا إٍ بٝٛتِٗ ٚشضاضِٜٗ.
ٚتسٍ أخباض ايػري٠ ٚايٛقا٥ع ع٢ً قريٚض٠ أخبياض ايٓبي٠ٛ ٚايتٓعٜيٌ سيسٜح     
َٓتسٜاتِٗ ٚفايػِٗ، ٚأِٖ َيا ٜتٓاقًي٘ ايطنبإ،ؾبيسٍ قكيا٥س ايؿيعط ٚأخبياض       
اؿٛازخ إان١ٝ، دا٤ت َعذعات اييٓيب قُيس قي٢ً اهلل عًٝي٘ ٚآيي٘ ٚغيًِ       

 انط٠ يتذصب اؿٛاؽ ٚايعكٍٛ.اؿ
ا٭خطٟٚ، ؾٝسضى ايهياؾط َيا    باايعصإْتؿا٤ ايكسض٠ عٔ زؾع  اؿازٟ عؿط:

 ٜٓتعطٙ َٔ ايعصاب، ٚعذعٙ عٔ زؾع٘ عٔ ْؿػ٘ ٚعٔ أعٛاْ٘ ٚأقشاب٘ ايهؿاض.

 ’’قاُّ٘"اىظيف ٍِ اىؼذاب

يكييس بييسأ ْييعٍٚ ايكييطإٓ بآٜييات ايتٛسٝييس، َٚعيياْٞ اٱْييصاض ٚايٛعٝييس يًكييّٛ   
 ٚناْت نٌ آ١ٜ قاعك١ تسخٌ َٓتسٜاتِٗ، ٜٚرتؾض عٓٗا أَطإ: ايهاؾطٜٔ،
 َا ٜتكـ باؿػٔ ايصاتٞ أٚ ايعطنٞ أٚ ُٖا َعّا، ٚؾٝ٘ ٚدٛٙ: ا٭ٍٚ:
 َبازض٠ عسز َِٓٗ يًتٛب١ ٚزخٍٛ اٱغ٬ّ ٚايك٬ح. ا٭ٍٚ:
ايتػًِٝ بكسم ْعٚهلا َٔ عٓس اهلل ٕا ؾٝٗا َٔ اٱعذاظ ايب٬غٞ  ايجاْٞ:

 ٚايعكًٞ ٚاؿػٞ.
 اٱْكات ٯٜات ايكطإٓ ٚايتسبط ٗ َعاْٝٗا. يجايح:ا

ايصب عٔ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ، ٚزؾع ا٭ش٣  ايطابع:
 ٚايهٝس عٓ٘.
تٓاقٌ آٜات ايكطإٓ َٚا ؾٝٗا َعذعات ٚأخباض ايٓيب قُس ق٢ً اهلل  اـاَؼ:
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 عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ بكٝؼ اٱّإ بٗا.
َٔ ايهؿاض ِٖٚ بكٛتِٗ ٚبطؿِٗ ، ايػازؽ : بؿاض٠ لا٠ ايٓيب قُس 

 ٚاٱغ٬ّ ٗ أٜاَ٘ ا٭ٍٚ .
 ؾعٌ ايهؿاض ايصٟ ٜتكـ بايعًِ ٚايتعسٟ ٖٚٛ: ايجاْٞ:
 إقطاض ايهؿاض ع٢ً اؾشٛز. ا٭ٍٚ:
ايتعسٟ ع٢ً ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٚأقشاب٘ بايؿتِ  ايجاْٞ:

ض٣ٚ ايب٬شضٟ  ٚايهطب، ٚقس َات أبٛ ٚأّ عُاض بٔ ٜاغط ؼت ايتعصٜب،
عٔ أّ ٖا٧ْ ضنٞ اهلل عٓٗا: إٔ عُاض بٔ ٜاغط ٚأباٙ ٜاغطّا ٚأخاٙ عبس اهلل بٔ 
ٜاغط ٚمس١ٝ بٓت عُاض ناْٛا ٜعصبٕٛ ٗ اهلل، ؾُط بِٗ ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل 
عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ؾكاٍ: قربّا آٍ ٜاغط ؾإٕ َٛعسنِ اؾ١ٓ، ؾُات ٜاغط ٗ 

ٗ قًبٗا ؾُاتت، ٚضَٞ عبس اهلل  ايعصاب ٚأغًعت مس١ٝ ٭بٞ دٌٗ ؾطعٓٗا
 .(1) ؾػك (

اٱغتٗعا٤ بآٜات ايكطإٓ، ٚإْهاض ْعٚهلا، يٝهٕٛ ايعصاب ايصٟ  ايجايح:
هَُْ ؤَثِبَُِّوِ تصنطٙ ٖصٙ اٯ١ٜ إْتكاَّا َٔ ايهؿاض ع٢ً غ٤ٛ تًكِٝٗ يًتٓعٌٜ قاٍ تعاٍط

 .(2)صًَآَّبرِوِ ًَسَعٌُُِوِ ًُنزُْْ رَغْزَيْضِئٌَُٕ

 اؾٝٛف نس اٱغ٬ّ.ْع  ايطابع:
قاضب١ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٚأقشاب٘ بايػٝـ،  اـاَؼ:

ٚايػعٞ إتكٌ يٲدٗاظ ع٢ً اٱغ٬ّ ٚإغت٦كاٍ إػًٌُ ؾٛاد٘ ايٓيب قُس 
ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٚإ٪َٕٓٛ تعسٟ ايهؿاض بايكرب ٚايتشٌُ، 

قا١ُ٥ بصاتٗا ٗ ايسع٠ٛ إٍ اهلل عع ٚاٱْكطاع إٍ ايعباز٠، ٖٚصا ايكرب َسضغ١ 
 ٚدٌ .

ؾإٕ قًت إٕ اهلل قاٍ)يٝؼ يو َٔ ا٭َط ؾ٤ٞ( ؾٌٗ ٜسٍ ع٢ً عسّ 
َٛنٛع١ٝ ايكرب ٗ تٛب١ ايهؿاض أٚ عصابِٗ، ٚاؾٛاب إٕ اٯ١ٜ أع٬ٙ ٫ 

                                                 

 .1/140ْعِٝ/ اؿ١ًٝ أبٛ، 3/383 ٕػتسضىاؿانِ (1)
 .65غٛض٠ ايتٛب١ (2)
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تتعاضض َٔ ا٭ٚاَط اٱهل١ٝ بًعّٚ إتٝإ ايؿطا٥ض ٚايعبازات، ٖٚٞ ٗ طٛهلا 
س ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٚإػًُٕٛ يًعباز٠، أٟ إٔ إْكطاع ايٓيب قُ

ٚؼًِٝٗ بايكرب غبب يٓعٍٚ ايط١ٓ اٱهل١ٝ، ٚزؾع يهٝس ايهؿاض قاٍ 
، َٚٔ َكازٜل ايكرب بًشاظ َهاٌَ ٖصٙ (1) صًَاعْزَؼِْنٌُا ثِبُظَّجْشِ ًَاُظَّالَحِتعاٍط

 اٯ١ٜ ٚدٛٙ:
 إؽاش ايػٝـ ٚغ١ًٝ يتجبٝت زعا٥ِ ايسٜٔ. ا٭ٍٚ:
 زع٠ٛ ايٓاؽ يسخٍٛ اٱغ٬ّ باؿه١ُ ٚإٛعع١ اؿػ١ٓ. :ايجاْٞ
ايتشًٞ با٭خ٬م اؿُٝس٠، ٚؼٌُ ا٭ش٣ ٗ دٓب اهلل، قاٍ  ايجايح:
 ًَاَُّزَِّٖ طَجَشًُا اثْزِـَبءَ ًَجْوِ سَثِّيِْْ ًَؤَهَبٌُٓا اُظَّالَحَ ًَؤَٗلَوٌُا َِّٓٔب سَصَهْنَبىُْْ عِشًّا ًَػاَلََِْٗخًتعاٍط

 .(2)صًَٕ ثِبُْذَغَنَخِ اُغَِّّْئَخًَََّذْسَءُ

إغتكباٍ ايساخًٌ ٗ اٱغ٬ّ َكازٜل ا٭خ٠ٛ ٚايتٓعٙ عٔ  ايطابع:
 .(3) صكَإََُّقَ ثََْْٖ هٌُُِثٌُِْْ كَإَطْجَذْزُْْ ثِنِؼَْٔزِوِ إِخٌَْاًٗبايهػا٥ٔ، قاٍ تعاٍط

 بصٍ ايٛغع ٗ ايٛعغ ٚاٱْصاض ٚاٱستذاز. اـاَؼ:
 ت٠ٚ٬ آٜات ايكطإٓ، ٚتعاٖس ايعبازات ٚايؿطا٥ض. ايػازؽ:

ايػابع : ٖسا١ٜ ؾطٜل َٔ ايهؿاض، ٚضَٞ َٔ ٜبك٢ َِٓٗ ع٢ً ايهؿط 
 بايعصاب.

ٚيٛ زاض ا٭َط ٗ عصاب ايهؿاض بٌ ايك١ً ٚايهجط٠، ٚايهعـ ٚايك٠ٛ،  
ؾٝشٌُ ع٢ً أؾس أْٛاع ايعصاب، َٚا هعٌ ايهؿاض عادعٜٔ عٔ اهلذّٛ 

، ٚإٔ قاَٛا بايتعسٟ ؾإْ٘ ٜهٕٛ ع٢ً مٛ إط٠ ايٛاسس٠ ٚايتعسٟ َط٠ أخط٣
ٚا٭َط إتشس ٚا٭برت، ؾٓعيت اٯ١ٜ ٗ ٚاقع١ أسس، ٚمل ػط بعسٖا إ٫ َعطن١ 
اـٓسم ٚمل ٜهٔ ؾٝٗا قتاٍ ٜعتس ب٘، ٚمل ًٜتل اؾٝؿإ، بٌ ضدع ايهؿاض 

                                                 

 .45غٛض٠ ايبكط٠ (1)
 .22غٛض٠ ايطعس (2)
 .103غٛض٠ آٍ عُطإ (3)
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 خا٥بٌ، ٚمل ٜعٛزٚا بعسٖا يًٗذّٛ ٚايتعسٟ ع٢ً إس١ٜٓ إٓٛض٠ .
٪غؼ ٖصٙ اٯ١ٜ قاّْْٛا نًّٝا ثابتّا ٜتذ٢ً غعٟ ايهؿاض، ٚايٓكل ايسا٥ِ يت 

 ٚإتكٌ ٗ عسزِٖ ٚعستِٗ ٜٚأتِٝٗ ايٓكل ع٢ً ٚدٛٙ:
 ٬ٖى ؾطٜل َِٓٗ، بايكتٌ ٗ َٝازٜٔ إعاضى. ا٭ٍٚ:
 تعطض عسز َِٓٗ يٮغط. ايجاْٞ:
 زخٍٛ ْاعات َِٓٗ اٱغ٬ّ. ايجايح:
 ِٗ ٚإعاْتِٗ.ؽًـ أ٫ٚزِٖ عٔ ْكطت ايطابع:
ايٓكل ٚايتًـ ٗ أَٛاهلِ ٚايصٟ ٜهٕٛ غببّا ٗ ْكل عسزِٖ،  اـاَؼ:

 ٚبطظخّا زٕٚ نجط٠ ْػًِٗ ٚأ٫ٚزِٖ.
زخٍٛ قبا٥ٌ ٚقط٣ ٗ اٱغ٬ّ، ٚعذع ايهؿاض عٔ قسِٖ  ايػازؽ:

 َٚٓعِٗ عٔ اٱغ٬ّ.
ؽًـ ايهؿاض عٔ ؾٕٓٛ َٚٗاضات ايكتاٍ، ٚإقابتِٗ بايؿعع  ايػابع:
 ٚاـٛف.
ظًِ ايهؿاض ٭ْؿػِٗ ع١ً هل٬نِٗ، ٚغبب ٱقابتِٗ بايٖٛٔ  ايجأَ:

 .(1) صىََْ ُّيَِْيُ إِالَّ اُْوٌَُّْ اُظَّبٌَُُِٕٔٚايهعـ قاٍ تعاٍط

٬ٖى ايهؿاض بػٝٛف إػًٌُ ٗ غٛح إعاضى ٖٚٛ َٔ عَُٛات  ايتاغع:
 قٛي٘ تعاٍ ) أٚ ٜعصبِٗ ( ايصٟ دا٤ ٗ ٖصٙ اٯ١ٜ، بًشاظ أَٛض:

إٕ ايعصاب ايصٟ تصنطٙ اٯ١ٜ أعِ  َٔ إٔ ٜٓشكط بايعصاب  ا٭ٍٚ:
 ا٭خطٟٚ، ؾٗٛ ٜؿٌُ أٜاّ اؿٝا٠ ايسْٝا.

 .(2)صًََٓب َّؼَُِْْ جُنٌُدَ سَثِّيَ إاِلَّ ىٌَُٜكاتٌ إػًُٕٛ ٗ غبٌٝ اهلل، قاٍ تعاٍط ايجاْٞ:

 غٝٛف إػًٌُ ططٜل يتٛب١ ايهؿاض، َٔ دٗات: ايجايح:
 ١ ع٢ً ثبات َباز٨ اٱغ٬ّ.ايس٫ي ا٭ٍٚ:
 إغتشٛاش ايٝأؽ ع٢ً ْؿٛؽ ايهؿاض َٔ إضتساز ؾطٜل َٔ إػًٌُ . ايجا١ْٝ:

                                                 

 .47غٛض٠ ا٭ْعاّ (1)
 .60غٛض٠ غاؾط (2)
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َٛاق١ً إػًٌُ اؾٗاز َكس١َ ٱتػاع ضقع١ اٱغ٬ّ، ٚزخٍٛ  ايجايج١:
 ايٓاؽ ؾٝ٘.
إزضاى ايهؿاض ؿكٝك١ ٖٚٞ إمكاض لاتِٗ َٔ ايكتٌ ٚايعصاب  ايطابع١:

 بايتٛب١ ٚاٱْاب١.
تطغٝب ايٓاؽ بسخٍٛ اٱغ٬ّ، ٭ٕ ايػٝـ عٓٛإ ايؿذاع١  َػ١:اـا

 ٚايك٠ٛ ٚايؿت٠ٛ.
ضدشإ نؿ١ إػًٌُ بإظزٜاز قٛتِٗ ٚنجط٠ عسزِٖ، ٚإغتبا١ْ  ايعاؾط:

َعذعات ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٚعذع ايهؿاض عٔ إخؿا٥ٗا 
  ٚؼطٜؿٗا.
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 ’’قإْٛ" إعذع٠ ايعكا٥س١ٜ 107 اٱعطاب ٚايًػ١ 9
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 قإْٛ"بؿاض٠ ايتٛب١ 101 عح َٓطكٞ 23
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 ايهؿاض
 قإْٛ"ايتٛب١ َسز 114 أغباب ايٓعٍٚ 27
 قإْٛ"ايتٛب١ لا٠ 118 َؿّٗٛ اٯ١ٜ 38
 قإْٛ"ايتٛب١ عًِ 121 اؾانات اٯ١ٜ 38
 قإْٛ "ايتٛب١ غعاز٠ َتذسز٠ 124 اٯ١ٜ يطـ 40
 قإْٛ"ايتٛب١ ؾهط 127 ايك١ً بٌ أٍٚ ٚآخط اٯ١ٜ 41
 قإْٛ"ايسْٝا زاض ايتٛب١ 130 اٯ١ٜ ْع١ُ 45
 عًِ إٓاغب١ 134 اٯ١ٜ ساد١ 47
 عح ن٬َٞ 136 اٯ١ٜ َسز 49
 قإْٛ"ايتٛب١ لا٠ َٔ اؾٌٗ 140 ايتؿػري ايصاتٞ 51
ِٵقٛي٘ تعاٍط 143 َٔ غاٜات اٯ١ٜ 52 ٗٴ ٚٵ ٜٴعٳصِّبٳ  صَأ
 عح ب٬غٞ 145 ايتؿػري 54
 إعذاظقإْٛ"َٓاؾع ايت٠ٚ٬  146 عح أقٛيٞ 71
 عح َٓطكٞ 154 قإْٛ"يٝؼ يو" 73
 عح أخ٬قٞ 155 ’’قإْٛ"َا قبٌ َعطن١ أسس 76
قإْٛ" ايتبأٜ قبٌ ٚبعس  80

 َعطن١ أسس
قإْٛ" اٱعذاظ ٗ مساع   158

 ايكطإٓ
قإْٛ"ايتدؿٝـ َعذع٠ يًٓيب  84

 قُس م 
 عح ب٬غٞ 162
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 احملت٘ياث
 امل٘ض٘ع اىصفذت امل٘ض٘ع اىصفذت
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 قإْٛ )ايتٓعٙ عٔ ايعًِ َا٥ع 219 قإْٛ"اٱْصاض غ٬ح" 183
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