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 ص3ط                                                   86ز / َعامل اٱضيإ

 
 
 

 املقـــــــــدمت
  

اؿُس هلل ايصٟ دعٌ ايكطإٓ خع١ٜٓ يًعًّٛ، ٚشخا٥ط يٲعذاظ اييت 
ايظاٖط٠ ع٢ً  تتذ٢ً بصات اٯ١ٜ ايكطآ١ْٝ، َٚا ٜرتؾض عٓٗا َٔ اغيٓاؾع

ًََِب اغيػًُري ٚغريِٖ َٔ أٌٖ ا٭ضض، ٖٚٛ َٔ عَُٛات قٛي٘ تعازيط

 . (1)صؤَسْعٍَْنَبنَ باِلَّ سَؽَّْخً ٌٍِْؿَبٌَِّنيَ

ؾُٔ َكازٜل ايطظي١ اٱهل١ٝ ببعج١ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘  
ٚغًِ اغيٛاعظ ٚا٭سهاّ اغيػتكطأ٠ َٔ ايك١ً بري اٯٜات ايكطآ١ْٝ، َٚا 

ٍ عًٝ٘ َٔ ايتهاٌَ ؼي ايٓل ايكطآْٞ ٚإساط١ نًُات ايكطإٓ اييت تس
بايٛقا٥ع ٚا٭سساخ غري اغيتٓا١ٖٝ، ٚقس أْعِ اهلل عًٝٓا بؿتض  6236تبًؼ 

باب ٖصا ايعًِ، ٚإغتدطاز نٓٛظ َٓ٘، يٝهٕٛ َكس١َ َٚسضغ١ داَع١ 
ٜػٛم ايعًُا٤ ؼي عاضٖا ٱغتظٗاض ايسضض ٚايٰي٤ٞ اييت ته٤ٞ زضٚب 

 . ايػايهري
َٚٔ اٯٜاات إٔ ٖاصا ايػاٛم غاٝاس١ ؼي إؾاناات ايآل ايكطآْاٞ،        
ٚتهاًَ٘ َٚكازٜل َاا ؾٝا٘ َأ ايبٝاإ اياصٟ ٜتػؿا٢ أساٛاٍ ايٓااؽ ؼي         
ايٓؿأتري، يتهٕٛ هلِ اياسْٝا سسٜكا١ ْاناط٠ تعااٞ ايجُااض شات ايػاصا٤       

 ايطٚسٞ ٚايبسْٞ، َٚا ؾٝ٘ ايٛقا١ٜ َٔ ايصْٛب ٚاغيعاقٞ .
ػري قبٌ أنجط َٔ عؿطٜٔ غ١ٓ، ٚقسض ٚعٓسَا ؾطعت ؼي نتاب١ ايتؿ

يٞ ٦َٜٛص تؿػري غٛض٠ ٜٛغـ، ثِ اؾع٤ ا٭ٍٚ يًتؿػري ٜٚكع ؼي غٛض٠ 
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ايؿاؼ١ ظٓٓت إٔ ايتؿػري ٜكع ؼي َا١٥ دع٤ يًكطإٓ نً٘ ، َٚٮت ايػبا١ 
ط٬بٞ، ٚاغي٪َٓري، ٚيهٔ ايؿهٌ اٱهلٞ يٝؼ ي٘ سس َٚٓت٢ٗ، ٚاهلل 

ٞٸ بكسٚض (1) صؽِغَبةٍ َّشْصُقُ َِْٓ َّشَبءُ ثِغَْْشِغبشاْ٘ط ، ؾأْعِ  عع ٚدٌ عً

أدعا٤ َتعسز٠ نٌ ٚاسس َٓٗا ؼي تؿػري آ١ٜ ٚاسس٠ نُٔ ٖصا ايػؿط 
 اغيباضى .

ثِ تؿهٌ غبشاْ٘ بايتٛؾٝل إزي َٛنٛع ايك١ً بري اٯٜات، ٚاياصٟ   
ٜكع بأنجط َٔ ًَٕٝٛ دع٤، بصنط ٚدٛٙ قا١ً ناٌ آٜا١ ؼي ايكاطإٓ بهٜاتا٘      

َع نٌ آٜا١   (2)صاٌْؾَّْذُ ٌٍَِّوِ سَةِّ اٌْؿَابٌَِّنيَ تعازيطنًٗا ؾُج٬ّ ٜتِ عح قٛي٘ 

َٔ آٜات ايكطإٓ ع٢ً مٛ اٱغتك٬ٍ، ٚإغاتٓبا  اغيػاا٥ٌ َٓٗاا ؼي عًاِ     
ايه٬ّ ٚايؿك٘ ٚا٭سهاّ ٚاٱدتُاع ٚا٭خ٬م ٚايػٓٔ ٚايكٛاْري اييت 
تٓظِ سٝا٠ ايؿاطز ٚاؾُاعا١، سياا ٜٗاصب ايٓؿاٛؽ ٜٚكاًض ا،تُعاات،        

بعباز٠ ايطظئ، ٚظٗٛض َعاْٞ ايتك٣ٛ ٚاـؿ١ٝ َٔ اهلل  ٚإعُاض ا٭ضض
ؼي أؾعاٍ اغيػًُري، ٚبعح ايؿٛم ؼي ْؿٛؽ ايٓاؽ يٲضيإ، ٚايٌٓٗ َٔ 
عًااّٛ ايكااطإٓ ٚإؽاشٖااا غاا٬سّا ٚنااٝا٤ ٚغااٝبٌ ٖااس٣ٶ ، ٭َااٛض ايااسْٝا  

 ٚاٯخط٠ .
ٕ َٔ ايتؿػري، ٚاـاَؼ َٔ أدعا٤ جُاْٛٚاي ٖٚصا ٖٛ اؾع٤ ايػازؽ

اييت غأقسض َٓٗا أنجط َٔ ث٬ثري دع٤ إٕ ؾا٤ اهلل، يٝتِ غٝام اٯٜات 
ايعًُااا٤ ؼي ا٭دٝاااٍ اي٬سكاا١ أدااعا٤ٙ ٚبعًااّٛ أنجااط غااع١، َٚعاااضف     
َػتشسث١ َكتبػ١ َٔ ايك١ً بري آٜاات ايكاطإٓ ٖاصا ايبشاط ايعاخاط َأ       

 ايعًّٛ ايصٟ جيصب قًٛب ايعًُا٤ ٚعُّٛ اغي٪َٓري .
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، َٔ غٛض٠ آٍ عُطإ (1)ٚدا٤ ٖصا اؾع٤ ؼي ايك١ً بري تػع آٜات 
، ٚؾٝ٘ بٝإ ؿاد١ ايٓاؽ يٲغ٬ّ، (2)صوُنْزُُْ خَْْشَ ؤَُِّخٍ ؤُخْشِعَذْ ٌٍِنَّبطَِع آ١ٜط

ٚػًٝات ايؿهٌ اٱهلٞ ببعج١ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ 
ٚإضتكا٤ اغيػًُري ؼي َٝازٜٔ اٱستذاز ٚاؾساٍ، ٚقسضتِٗ بهٜات ايكطإٓ 

ٚايربٖإ، ٚاٱسرتاظ بٗسٟ ايكطإٓ َٚٓٗاز اٱضيإ ع٢ً اٱتٝإ باؿذ١ 
ٚغ١ٓ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ َٔ أغباب اـػاض٠ ، قاٍ 

  .   (3)صاٌْمُشْآَْ َّيْذُِ ٌٍَِّزِِ ىَِِ ؤَلٌََُْتعازيط
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ثِابٌَّْؿْشًُِِ ًَرَنْيَاٌَْْ    وُنْازُُْ خَْْاشَ ؤَُِّاخٍ ؤُخْشِعَاذْ ٌٍِنَّابطِ رَاإُِْشًَُْ      طقٌلو تعاىل

            ُْ ِِاْنُي  ُْ ٌَُيا ْْاش ا  َْ َخ ٌََىاب ٌِْىَزابِة  ًُ ا َٓ َؤْىا َِا ٌْ آ ٌَا ًَ ٍَّاِو  َْ ِثبٌ ُِِناٌ ًَُرْا ُّنَىاِش  ٌْ ْٓ ا َؾ

 110صاٯ١ٜ اٌُّْاِِْنٌَُْ ًَؤَوْضَشُىُُْ اٌْفَبعِمٌَُْ
 

فٍََْٓ ُّمْجًََ ِِنْوُ ًَىٌَُ ًََِْٓ َّجْزَغِ غَْْشَ اإلِعْالََِ دِّن ب ط الصلت بني ىذه اآليت ًآيت

  (1) صفِِ آخِشَحِ ِِْٓ اٌْخَبعِشَِّٓ
 ٚؾٝٗا َػا٥ٌ:

بٝإ ايكػ١ُ ايجٓا١ٝ٥ يًٓاؽ ؼي باب ايسٜٔ ٚاغي١ً، ؾ٬ ٜكبٌ  ا٭ٚزي:
غري اٱغ٬ّ، ٚؾٝ٘ ؾاٖس ع٢ً سػٔ إختٝاض اغيػًُري ٚإٔ يؿظ)خري 

تري عسّ ٚدٛز أ١َ( يٝؼ َٔ ايتؿهٌٝ ايرتتٝيب، ؾٝؿٝس اؾُع بري اٯٜ
 أ١َ أخط٣ ٖٞ ع٢ً خري ٚهلا ضتب١ ؼي ايتؿهٌٝ غري اغيػًُري.

ؾإٕ قًت ٚضزت آ١ٜ ايبشح بكٝػ١ اؾ١ًُ اـرب١ٜ )نٓتِ خري 
أ١َ(أَا آ١ٜ ايػٝام ؾذا٤ت بكٝػ١ اؾ١ًُ ايؿطط١ٝ ٚإضاز٠ زٜٔ 

 .اٱغ٬ّ
ٚؼي اؾُع بُٝٓٗا ْؿٞ ايٛدٛز أ١َ َػ١ًُ غري اغيػًُري، ٚؾل  

قاعس٠ ايػرب ٚايتكػِٝ ، ٚأؾعٌ ايتؿهٌٝ)خري( ؼي قٛي٘ تعازي)نٓتِ 
خري أ١َ( يٲؾاض٠ إزي خطٚز أَِ َٔ اغيٛسسٜٔ َٔ أتباع ا٭ْبٝا٤ إزي 

 ا٭دٝاٍ ايػابك١.
ٚاغيػًُٕٛ أؾهٌ ٚأسػٔ ؼي خطٚدِٗ، ٚدا٤ عُّٛ اـطٚز 

اؽ( يس٫ي١ بإٔ تًو ا٭َِ اييت خطدت يًٓاؽ ؼي ايػابل ٚأْ٘)يًٓ
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نأتباع َٛغ٢ ٚعٝػ٢ عًُٝٗا ايػ٬ّ إصيا قاضٚا َتًكري ـطٚز 
 .اغيػًُري، َٚا ؾٝ٘ َٔ ا٭َط باغيعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ اغيٓهط

ٚؼي قّٛ يٛ  سُٝٓا بعح اهلل عع ٚدٌ هلِ ٥٬َه١ يٲْتكاّ َِٓٗ، 
ايصٜٔ لٛا ث٬ث١ عؿط، قاٍ  مل ٜٓر َِٓٗ إ٫ يٛطّا ٚإبٓتٝ٘، ٚقٌٝ

فََّب ًَعَذَْٔب فِْيَب غَْْشَ *فَإَخْشَعْنَب َِْٓ وَبَْ فِْيَب ِِْٓ اٌُّْاِِْنِنيَ تعازيط

 .(1)صثَْْذٍ ِِْٓ اٌُّْغٍِِّْنيَ

 ٚؼي لا٠ اغي٪َٓري َػا٥ٌ :  
 إْٗا ؾاٖس ع٢ً ايًاـ اٱهلٞ باغيػًُري. ا٭ٚزي:
غ١َ٬ اغيػًُري َٔ ايعصاب ٚاٯؾات اييت تأتٞ إْتكاَّا َٔ  ايجا١ْٝ:

 ايكّٛ ا،طَري.
ؼصٜط ايهاؾطٜٔ َٔ اٱقطاض ع٢ً ايهؿط ٚاٱدطاّ، ٚقاٍ  ايجايج١:

ٕٸ ع٢ً زيٌٝ ٚؾٝ٘ايعكؿطٟ )  قؿتا ٚأُْٗا ، ٚاسس ٚاٱغ٬ّ اٱضيإ أ
 ، ٚيهٓ٘ ٫ ٜكًض يٲغتس٫ٍ.(2) (َسح

عُّٛ ٚخكٛم َاًل، ؾهٌ َ٪َٔ ٖٛ ٚبري اٱغ٬ّ ٚاٱضيإ 
َػًِ ٚيٝؼ ايعهؼ، ْعِ قس ٜهٕٛ اٱؼاز بُٝٓٗا ؼي ايؿطا٥ع 
ايػابك١، ٚيهٓ٘ حيتاز إزي إثبات، أَا اٯٜتإ أع٬ٙ ؾؿُٝٗا إعذاظ 

 ٚبٝإ َٔ ٚدٛٙ:
أَا بايٓػب١ يًبٝٛت ٚا٭غط ؾًٝؼ َٔ بٝت ٜتػؿاٙ اٱغ٬ّ  ا٭ٍٚ:

زٙ، ٚؾٝ٘ إؾاض٠ إزي تك٣ٛ أٌٖ إ٫ بٝت يٛ  عًٝ٘ ايػ٬ّ ظُٝع أؾطا
 بٝت ايٓب٠ٛ .

ٚدٛز َ٪َٓري آَٓٛا بًٛ ، ٚيهِٓٗ أؾطاز ؼي بٝٛتِٗ  ايجاْٞ:
 ٚأغطِٖ، جيتُعٕٛ زاخٌ ايبٝٛت َع شِٜٚٗ َٔ ايهؿاض.
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غيا دا٤ ايعصاب ٓلا اهلل عع ٚدٌ طيٝع اغي٪َٓري ٚخطدٛا  ايجايح:
١ َٔ َع يٛ  ٚأًٖ٘، ٚيعٌ بعض ٖ٪٤٫ اغي٪َٓري ناْٛا ع٢ً تكٝ

ا،طَري ٚأِْٗ ناْٛا خيؿٕٛ إضياِْٗ خكٛقّا ٚإٔ ا٭خباض مل ت٪نس 
 ٚدٛز ْاقط يًٛ  ع٢ً ٖ٪٤٫ ايظاغيري عٓسَا دا٤ٙ اغي٥٬ه١ نٝٛؾّا.

ٜؿٝس اؾُع بري بساٜيت اٯٜتري ايجٓا٤ ع٢ً اغيػًُري يػعِٝٗ  ايجا١ْٝ:
اض ٱختٝاض اٱغ٬ّ ٚؼًُِٗ ا٭ش٣ ؼي ؼسٟ ايهاؾطٜٔ ٚايظاغيري ٚإظٗ

 ايتكسٜل بٓب٠ٛ قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ.
َٚؿّٗٛ آ١ٜ ايػٝام ٖٛ: َٚٔ ٜبتؼ اٱغ٬ّ زّٜٓا ٜكبٌ َٓ٘ ٖٚٛ ؼي 

ًََِْٓ ُّطِؽْ اٌٍَّوَ ًَسَعٌٌَُوُ فَمَذْ فَبصَ فٌَْصًا اٯخط٠ َٔ ايؿا٥عٜٔ، قاٍ تعازيط

 ، يتأتٞ ايبؿاض٠ يًُػًُري َٔ ٚدٛٙ: (1)صؾَػِّْ ب

ايجٓا٤ ايكطٜض ع٢ً اغيػًُري، نُا ؼي قٛي٘ تعازي)نٓتِ خري  ا٭ٍٚ:
 أ١َ(.

 َؿّٗٛ تٛبٝذ ايهؿاض ٚعسّ قبٍٛ أعُاهلِ. ايجاْٞ:
 تهًٝـ اغيػًُري با٭َط باغيعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ اغيٓهط. ايجايح:
سكط قبٍٛ ا٭عُاٍ باٱغ٬ّ، ٚؾٝ٘ تٛنٝس يًعّٚ إؽاشٙ  ايطابع:

 ططٜكّا يًٓذا٠ ؼي ايٓؿأتري.
 ٌ ايكبٍٛ َٔ اهلل ٚدّٖٛا:ٚحيتُ

 ايكبٍٛ ا،طز َٔ ايجٛاب اٱناؼي ايعادٌ. ا٭ٍٚ:
 قبٍٛ اٱغ٬ّ َع ايجٛاب ايعادٌ. ايجاْٞ:

اغيطاز َٔ ايكبٍٛ ؾطاؽ ايص١َ َٔ ايتهًٝـ، قاٍ  ايجايح:
 .(2)صبَِّْ اٌذَِّّٓ ؾِنْذَ اٌٍَّوِ اإلِعْالََُتعازيط

 إمكاض ايجٛاب بعامل اٯخط٠. ايطابع:
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 اغيطاز َٔ ايكبٍٛ ا٭دط ٚايجٛاب ؼي ايسْٝا ٚاٯخط٠. َؼ:اـا
ٚايكشٝض ٖٛ اـاَؼ ؾٗٛ غبشاْ٘ ٜتًك٢ اغي٪َٔ بايؿٝض ٚايربن١ 

، يٝؿٝس (1) صفٍٍََِّوِ آخِشَحُ ًَاٌْإًٌََُٚايجٛاب ايعادٌ ٚاٯدٌ، قاٍ تعازيط

اؾُع بري اٱْصاض ايٛاضز ؼي آ١ٜ ايػٝام ٚايجٓا٤ ايٛاضز ؼي اٯ١ٜ قٌ 
يبشح ايبؿاض٠ يًُػًُري ٚاٱخباض عٔ ضنا اهلل عع ٚدٌ عِٓٗ ا

 ٚقبٍٛ أعُاهلِ ؼي َٝازٜٔ ايٛادبات ٚاغيػتشبات.
تبعح نٌ آ١ٜ ؼي ايكطإٓ ايػه١ٓٝ ؼي ْؿٛؽ اغيػًُري غٛا٤ ؼي  ايجايج١:

َٓاٛقٗا أٚ َؿَٗٛٗا، يتهٕٛ ٖصٙ ايػه١ٓٝ َٔ ؾهٌ اهلل عع ٚدٌ 
تٝاضِٖ اٱغ٬ّ، ٚتأتٞ ع٢ً اغيػًُري، ٚايجٛاب ايعادٌ ع٢ً إخ

قطحي١ أٚ تتهُٓٗا ز٫ي١ اٯ١ٜ، ٖٚٛ َٔ خكا٥ل )خري أ١َ( 
ٚأغباب تعاٖسٖا ٯٜات ايكطإٓ َٚهاَٝٓٗا ايكسغ١ٝ، ٚدا٤ت آ١ٜ 
ايػٝام باٱخباض عٔ قإْٛ ثابت َكاسب يٲْػإ ٖٚصا ايكإْٛ 

 َطنب َٔ ٚدٛٙ:
 نطٚض٠ إؽاش اٱْػإ يسٜٔ ٚعكٝس٠، ٖٚصا ايسٜٔ ٖٛ ا٭ٍٚ:

 اٱغ٬ّ ع٢ً مٛ ايتعٝري ٚاؿكط.
َٛنٛع١ٝ ايكبٍٛ يًسٜٔ ٚاغيبسأ، ؾ٬ ٜكبٌ اهلل عع ٚدٌ غري  ايجاْٞ:

 اٱغ٬ّ زّٜٓا.
عسّ إمكاض ا٭َط بايكبٍٛ أٚ عسَ٘، بٌ ٜهٕٛ ايجٛاب  ايجايح:

ع٢ً اٱْتُا٤ يٲغ٬ّ، ٚايعكاب ع٢ً تطى اٱغ٬ّ، ٚإش تأتٞ اٯ١ٜ 
ايكطآ١ْٝ بايػه١ٓٝ يًُػًُري، ؾأْٗا تأتٞ بايؿعع ٚاـٛف يًهاؾطٜٔ، 

 ٚايسع٠ٛ يًتٛب١ ٚاٱْاب١.
ٖٚٛ َٔ إعذاظ ايكطإٓ بإدتُاع ايهسٜٔ ؼي َٛنٛع ٚاسس، ؾُٔ 

١ اهلل عع ٚدٌ بايٓاؽ طيٝعّا ؼي اؿٝا٠ ايسْٝا إٔ ايػه١ٓٝ قطٜب١ ضظي
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َِٓٗ، ؾُِٓٗ َٔ ْاهلا ٚؾاظ بٗا ِٖٚ أؾطاز )خري أ١َ( َِٚٓٗ َٔ تسْٛ 
 َٓ٘ ٚتتعٜٔ بعٟ بٗٝر ٖٛ يباؽ ايتٛب١ ٚاٱْاب١.

ٚدا٤ت ٖصٙ اٯ١ٜ باٱْصاض ٚايٛعٝس غئ ٜأب٢ ايسخٍٛ ؼي اٱغ٬ّ، 
ايًاـ ؾٝٗا أْٗا مل تصنط ا٭زٜإ ٚاغيًٌ َٚٔ إعذاظ اٯ١ٜ َٚعاْٞ 

 ا٭خط٣، َع أْٗا يٝػت ع٢ً َطتب١ ٚاسس٠، ٖٚٞ ع٢ً ٚدٛٙ:
 اغيًٌ ايهتاب١ٝ. ا٭ٍٚ:
 اغيًٌ غري ايهتاب١ٝ َٔ أٌٖ ايؿطى ٚايه٬ي١. ايجاْٞ:

 ايصٜٔ يٝؼ عٓسِٖ ١ًَ ٚزٜٔ جيُعِٗ. ايجايح:
ٕ ب٘ َٔ غيا شنطت آ١ٜ ايبشح قؿ١ اغيػًُري، َٚا ٜكَٛٛ ايطابع١:

ٚظٝؿ١ ا٭َط باغيعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ اغيٓهط، دا٤ت آ١ٜ ايػٝام يٲخباض 
 عٔ أَٛض:
ايسع٠ٛ إزي زخٍٛ اٱغ٬ّ، ٚطًب ايٓذا٠ ؾٝ٘، ٖٚصٙ  ا٭ٍٚ:

 ايسع٠ٛ َٔ أقٌ يًُعطٚف َٚسخٌ غيكازٜل عسٜس٠ َٓ٘.
ت٠ٚ٬ آ١ٜ ايػٝام شاتٗا أَط باغيعطٚف ٚزع٠ٛ إيٝ٘، ٚؾٝ٘  ايجاْٞ:

 َػا٥ٌ:
 إْ٘ َٔ ؾهٌ اهلل عع ٚدٌ ع٢ً اغيػًُري. ا٭ٚزي:
 ؾٝ٘ ز٫ي١ ع٢ً تؿك٘ اغيػًُري ؼي ايسٜٔ. ايجا١ْٝ:
إْتؿا٤ اؾٗاي١ ٚايػطض عٔ اغيػًُري، ؾهٌ َػًِ ٜتًٛ آ١ٜ  ايجايج١:

ايػٝام يٝؼ ظاٌٖ، غيا ؾٝٗا َٔ ايبٝإ ٚايٛنٛح ٚايكاع اغيٛنٛعٞ، 
ٌ َٔ ايٓاؽ، ٚإخباض عٔ إْعساّ َطاتب ٚزضدات ؼي ايسٜٔ ايصٟ ٜكب

بٌ ٖٛ زٜٔ ٚاسس ظاٖط ٚبري َٚعًّٛ عٓس ايٓاؽ طيٝعّا ٜتكّٛ بايٓال 
 .(1)صرٌَِهَ ٌِزُاِِْنٌُا ثِبٌٍَّوِ ًَسَعٌٌُِوِ ًَرٍِْهَ ؽُذًُدُ اٌٍَّوِبايؿٗازتري قاٍ تعازيط
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دٗاز اغيػًُري ؼي ْٗٞ ايٓاؽ عٔ ايبكا٤ ؼي َٓاظٍ ايهؿط  ايجايح:
ِ َٔ ايعصاب ا٭خطٟٚ ايصٟ ٚايه٬ي١، ٚبعح اـٛف ؼي ْؿٛغٗ

 ٜٓتظط ايهؿاض.
ؼي اؾُع بري اٯٜتري بٝإ غيٛنٛع َٔ َٛانٝع ا٭َط  ايطابع:

باغيعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ اغيٓهط ٖٚٛ إمكاض ايكبٍٛ باٱغ٬ّ، ؾ٬ ٜكبٌ 
 اهلل عع ٚدٌ َٔ ايعبس إ٫ اٱغ٬ّ زّٜٓا ٚعكٝس٠.

١ٝ ايٓٛع١ٝ ٜأتٞ اٱْتُا٤ يٲغ٬ّ ع٢ً مٛ ايكه١ٝ ايؿدك اـاَؼ:
 ايعا١َ، ٚؼح اٯ١ٜ اغيػًُري يرتغٝب ايٓاؽ طيٝعّا باٱغ٬ّ.

يكس أْعِ اهلل عع ٚدٌ ع٢ً اغيػًُري بٓع١ُ اهلسا١ٜ، ٌْٚٝ 
َطتب١)خري أ١َ( ثِ تؿهٌ ٚأَطِٖ با٭َط باغيعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ اغيٓهط، 
ٖٚصا ا٭َط ْع١ُ أّ تهًٝـ َٚؿك١، اؾٛاب إْ٘ ْع١ُ ٚخري قض، 

ًٝـ ايصٟ ٖٛ ْع١ُ تٛيٝس١ٜ تتؿطع عٓ٘ ايٓعِ ايهجري٠، ٜٚتهُٔ ايته
ٌٖٚ تٓشكط ْع١ُ ايتهًٝـ باغيػًُري اؾٛاب ْعِ، ٭ٕ ا٭َط 
باغيعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ اغيٓهط ايصٟ ٜكّٛ ب٘ اغيػًُٕٛ ْع١ُ ع٢ً أٌٖ 

 ا٭ضض طيٝعّا، ٚتتذ٢ً بأَٛض:
 تٛب١ ؾطٜل َٔ ايٓاؽ ٚزخٛهلِ اٱغ٬ّ. ا٭ٍٚ:

بعااااح اـااااٛف ٚايؿااااعع ؼي قًااااٛب ايهاااااؾطٜٔ، قاااااٍ      ايجاااااْٞ:
 .(1) صعَنٍُْمِِ فِِ لٌٍُُةِ اٌَّزَِّٓ وَفَشًُا اٌشُّؾْتَتعازيط

تٛنٝس قسم ْب٠ٛ قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ يًٓاؽ  ايجايح:
 طيٝعّا.

سهااااٛض اٱغاااا٬ّ ٚآٜااااات ايكااااطإٓ ٚأسهاااااّ اؿاااا٬ٍ   ايطابااااع:
ٚاؿاااطاّ ؼي ا٭َكااااض اغيدتًؿااا١ ٚاغيٓتاااسٜات ؾُااأ خكاااا٥ل)خري     
أَاا١( فااٞ ايتهًٝااـ هلااا، ٚيهاأ َٓاااؾع ٖااصا ايتهًٝااـ عاَاا١ تؿااٌُ   
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ايٓاااؽ طيٝعااّا، ٚتتشكاال تًااو اغيٓاااؾع بإَتجاااٍ اغيػااًُري ٚقٝاااَِٗ        
إغاا٬َِٗ بااا٭َط باااغيعطٚف ٚايٓٗااٞ عاأ اغيٓهااط، ٚعااسّ إنتؿااا٥ِٗ ب    

ٚسػاأ هااتِٗ، إش تكتهااٞ ٚظٝؿااتِٗ ايؿااطع١ٝ تعاٖااس ايؿااطا٥ض،    
 َٚٓٗا ا٭َط باغيعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ اغيٓهط.

دااا٤ت آٜاا١)نٓتِ خااري أَاا١( بكااٝػ١ ايؿعااٌ اغيانااٞ،        اـاَػاا١:
ٚدااا٤ت آٜاا١ ايػااٝام بًػاا١ ايؿعااٌ اغيهاااضع ٚؼي اؾُااع بُٝٓٗااا آٜاا١        

ٛا إعذاظٜااااا١، ؾكاااااس ثبااااات اغيػااااإًُٛ ؼي َٓااااااظٍ اٱضياااااإ، ْٚااااااي
َطتبااااا١)خري أَاااااا١( ٚقااااااضٚا ٜااااااسعٕٛ ايٓااااااؽ إزي اٱغاااااا٬ّ،    

 ٚخيربِْٚٗ بإٔ ايسٜٔ ٚاغي١ً اييت تػاٜط اٱغ٬ّ باط١ً.
ٚايااسٜٔ ٖااٛ ايػاا١ٓ ٚاياطٜكاا١ ايؿااطع١ٝ، ٚأخااربت اٯٜتااإ بااإٔ        
اغيااساض عًاا٢ ايكبااٍٛ ؾٝٗااا ٖااٛ اٱغاا٬ّ ٖٚااٛ ايااسٜٔ ايااصٟ إضتهاااٙ       

فَغَْْاااشَ دِّااآِ اٌٍَّاااوِ ؤَاهلل يعباااازٙ ٚأخاااص عًاااِٝٗ َاااٛثكِٗ ، قااااٍ تعاااازيط

 .(1) صَّجْغٌَُْ

َٚااأ خكاااا٥ل ايؿعاااٌ اغيهااااضع اٱغاااتُطاض ٚايتذاااسز يٝهااإٛ  
اـااااب ؼي اٯٜاا١ ايهطضياا١ إزي ا٭دٝاااٍ اغيتعاقباا١ َاأ ايٓاااؽ طيٝعااّا    
َٚاأ اٯٜااات إٔ ْؿااٞ ايكبااٍٛ دااا٤ بكااٝػ١ اغيهاااضع أٜهااّا )ياأ ٜكبااٌ 

٥ااا٘ َٓااا٘( ٖٚاااٛ ؾااااٖس عًااا٢ إغاااتُطاض زٚيااا١ اٱغااا٬ّ ٚبكاااا٤ َباز   
ٚأسهاَااا٘ ٚإَهاااإ اٱْتُاااا٤ يااا٘ ؼي ناااٌ ظَاااإ َااأ غاااري عػاااط أٚ   

ًََِااب عَؿَااًَ ؾٍََااْْىُُْ فِااِ اٌااذِِّّٓ ِِاآْ      سااطز أٚ ؾااس٠، قاااٍ تعااازيط   

 .(2)صؽَشَطٍ
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ٚاٯٜااااا١ ٚإٕ ناْااااات ؼي أسهااااااّ اؿااااا٬ٍ ٚاؿاااااطاّ ٚأباااااٛاب    
ايتدؿٝااـ عاأ اغيػااًُري َٚٓااع ايعػااط ٚايؿااس٠ ٚاؿااطز إ٫ أْاا٘ ٫        

٫تٗاااا َٚهااااَٝٓٗا ايكسغااا١ٝ ٚتهااآُٗا    ضيٓاااع َااأ اٱطااا٬م ؼي ز٫  
يًبؿااااض٠ يٮدٝااااٍ اغيتعاقبااا١ َااأ ايٓااااؽ باااا٭َٔ ٚايػااا١َ٬ عٓاااس       
زخااٍٛ اٱغاا٬ّ، ٖٚااصٙ ايبؿاااض٠ َكسَاا١ ٚأَاااض٠ عًاا٢ قبااٍٛ ايعُااٌ   
َاااع اٱغااا٬ّ، ؾااااهلل عاااع ٚداااٌ اياااصٟ مل ٜكباااٌ َااأ ايٓااااؽ إ٫      

 اٱغ٬ّ ٚتؿهٌ ٜٚػط ايسخٍٛ إيٝ٘، ٚايكٝاّ بٛظا٥ـ ايعباز٠.
تتذًاا٢ َعاااْٞ ايطظياا١ ؼي ايكااطإٓ بايػااع١ ٚاغيٓسٚساا١      :ايػازغاا١

 ؼي غبٌ تكطٜب ايٓاؽ إزي َٓاظٍ ايااع١ ٚايك٬ح.
ٚػاااسز ؾاااتض بااااب ايتٛبااا١ ٚاٱْابااا١، ٚزعااا٠ٛ ايٓااااؽ يًٗاااس٣        
بأغااباب ايرتغٝااب ٚايٛعٝااس، ٚتتذًاا٢ بًػاا١ ايكاااع ٚايتٛنٝااس اياايت     
تااأتٞ بٗااا َهاااَري ا٭سهاااّ ايعبازٜاا١ اياايت تتعًاال بأقااٍٛ ايااسٜٔ       

، َٚااا ؾٝٗااا  (1)صؤَلُِّْااٌا اٌالَّااالَحَ ًَآرُااٌا اٌضَّوَاابحَ   ٓٓ٘، نُااا ؼي قٛياا٘ تعااازيط  ٚغاا

َاأ يػاا١ ايكاااع ٚايٛدااٛب ٚايعُااّٛ، ٚعااسّ اٱغااتجٓا٤، ٚدااا٤ت      
آٜاا١ ايػااٝام بااايكاع ٚاؿكاااط ؼي ايعكٝااس٠ ٚايااسٜٔ، ٚاٱخباااض َااأ       

 اهلل بإٔ ايسٜٔ ايصٟ ٜكبٌ َٔ ايٓاؽ ٖٛ اٱغ٬ّ زٕٚ غريٙ.
بتاااسا٤ عٗاااس عكا٥اااسٟ دسٜاااس عًااا٢ ا٭ضض، ٚؾٝااا٘ ز٫يااا١ عًااا٢ إ

ٜتهاأُ ٚدااٛز ايٓاغااذ ؼي باااب ايااسٜٔ، ٚإْكااااع ايٓػااذ ؾٝاا٘ إزي        
ٜااّٛ ايكٝاَاا١، َٚاأ ايؿااٛاٖس عًٝاا٘ إٔ اياآيب قُااسّا قاا٢ً اهلل عًٝاا٘   
ٚآياااا٘ ٚغااااًِ خاااااد ايٓبااااٝري ٚغااااٝس اغيطغااااًري، ٚايكااااطإٓ داااااَع   
يٮسهاااّ ايؿااطع١ٝ ؼي ا٭قااٍٛ ٚايؿااطٚع، َٚااع ايػااع١ ٚاغيٓسٚساا١       

ايكاااطإٓ، داااا٤ت آٜااا١ ايػاااٝام باٱخبااااض عااأ ياااعّٚ اٱْتُاااا٤        ؼي 
 يٲغ٬ّ ٖٚٛ ٚؾل ايكٝاؽ اٱقرتاْٞ:
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 جيب اٱْتُا٤ يًسٜٔ ايصٟ ٜكبٌ عٓس اهلل.  ايهرب٣:
 اٱغ٬ّ ٖٛ ايسٜٔ اغيكبٍٛ عٓس اهلل. ايكػط٣:

 جيب اٱْتُا٤ يٲغ٬ّ. ايٓتٝذ١:
ٖٚاااٌ ٖاااصا ايٛداااٛب َااأ ايٛعاااس أٚ ايٛعٝاااس أّ َُٓٗاااا َعاااّا،     
اؾاااٛاب ٖاااٛ ا٭خاااري، غياااا ؾٝااا٘ َااأ ايبؿااااض٠ غيااأ ٜاااسخٌ اٱغااا٬ّ  
ٚاٱْاااصاض ٚايتدٜٛاااـ غيااأ ٜكاااط عًااا٢ اٱعاااطاض عااأ اغيعذاااعات  
ٚاياااس٫٫ت ايبٝٓاااات ايااايت داااا٤ بٗاااا ضغاااٍٛ اهلل قااا٢ً اهلل عًٝااا٘    
ٚآياااااا٘ ٚغااااااًِ، ٚتااااااسٍ عًٝاااااا٘ خاشياااااا١ آٜاااااا١ ايػااااااٝام، قاااااااٍ    

 .(1) صزَّمٌَُْ ؤًَْ ُّؾْذِسُ ٌَيُُْ رِوْش اًَصَشَّفْنَب فِْوِ ِِْٓ اٌٌَْؾِْذِ ٌَؿٍََّيُُْ َّتعازيط

تااابري يػااا١ ايؿاااط  ؼي قٛيااا٘ تعاااازي)َٚٔ ٜبتاااؼ( ٚقٛيااا٘   ايػاااابع١:
تعااازي)نٓتِ خااري أَاا١( َٛنااٛع١ٝ اٱختٝاااض ؼي اؿٝااا٠ ايااسْٝا ٚتكااّٛ    
اؾاااعا٤ عًٝااا٘، ٚؾٝااا٘ ز٫يااا١ عًااا٢ ؾًػاااؿ١ اٱبااات٤٬ ؼي اؿٝاااا٠ اياااسْٝا  

ٗااااسٚا ؼي طًااااب  ٚأْٗااااا َعضعاااا١ يٰخااااط٠، ٚعًاااا٢ ايٓاااااؽ إٔ جيت  
َطنااااا٠ اهلل عااااع ٚدااااٌ ٚإدتٓاااااب ايهؿااااط ٚايهاااا٬ي١ ٚأغااااباب    

 ايعٓاز.
ٚداااا٤ت آٜااا١ ايػاااٝام َااأ ايًااااـ اٱهلاااٞ غياااا ؾٝٗاااا َااأ ضؾاااع    
اؾٗاياا١ ٚايػاااطض عااأ ايٓااااؽ ٚبٝاااإ ايٛاداااب ايعباااازٟ عًااا٢ ناااٌ  
ؾااطز شنااطّا نااإ أٚ أْجاا٢، ٖٚااٛ ايػااعٞ يااسخٍٛ اٱغاا٬ّ عاأ ْٝاا١        

ُااااا٤ إزي غااااريٙ َاااأ   ٚقكااااس ٚإختٝاااااض، ٚإدتٓاااااب ايػااااعٞ يٲْت   
 ا٭زٜإ.

ٚؾٝاا٘ ؾاااٖس عًاا٢ سااب اهلل عااع ٚدااٌ يًٓاااؽ طيٝعااّا بااإٔ ٜااأتٞ     
 ايبعح ع٢ً اٱضيإ ع٢ً ٚدٛٙ:
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ايجٓااااا٤ عًاااا٢ اغيػااااًُري ٱختٝاااااضِٖ اٱغاااا٬ّ ْٚعااااتِٗ    ا٭ٍٚ:
بٛقااـ مل تًٓاا٘ أَاا١ قبًااِٗ َاأ اغيًااٝري َااع أْٗااِ داٖااسٚا ؼي غاابٌٝ   

ٚاياااااتٗذري  اهلل ٚؼًُاااااٛا ا٭ش٣ ؼي دٓبااااا٘، ٚتعطناااااٛا يًتؿاااااطٜس  
 ٚايكتٌ، ٚؾٝ٘ إستُا٫ٕ:

ًٜكاااا٢ اغيػاااإًُٛ أش٣ أنجااااط َاااأ اغيًااااٝري َاااأ ا٭َااااِ      ا٭ٍٚ:
 ايػابك١.

اغيااااساض ؼي ْٝااااٌ اغيػااااًُري َٓعياااا١)خري أَاااا١( اٱْتُااااا٤    ايجاااااْٞ:
 يٲغ٬ّ ٚا٭َط باغيعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ اغيٓهط.

عااسّ َٛنااٛع١ٝ ا٭ش٣ ؼي دٓااب اهلل َٚكااساضٙ ؼي ْٝااٌ      ايجايااح:
 (.َطتب١ )خري أ١َ

ٚايكاااااشٝض ٖاااااٛ ا٭ٍٚ ٚايجااااااْٞ، خكٛقاااااّا ٚإٔ اغيػاااااًُري    
ٜٛاظبااإٛ عًااا٢ ا٭َاااط بااااغيعطٚف ٚايٓٗاااٞ عااأ اغيٓهاااط، ٜٚتًكااإٛ     
ا٭ش٣ ؼي دٓاااب اهلل أٜااااّ ايبعجااا١ ايٓبٜٛااا١ ٚأؾاااطاز ايعَاااإ اياٛيٝااا١   
ٚإزي ٜااّٛ ايكٝاَاا١ َاأ غااري ؾاارت٠ أٚ عيااٍٛ أٚ تككااري، ٚدااا٤ت آٜاا١    

 ايػٝام ٭َٛض:
ُري باااسع٠ٛ ايٓااااؽ باااايٓل اؾًاااٞ ايتدؿٝاااـ عااأ اغيػاااً ا٭ٍٚ:

 إزي اٱغ٬ّ .
 بعح ايٓاؽ يًتسبط ٚايتؿهط ؼي ٚظا٥ؿِٗ ايعباز١ٜ. ايجاْٞ:

تُٓٝااا١ ًَهااا١ ايكااارب عٓااا٘ اغيػاااًُري، ٚإؽااااشِٖ قاااٝؼ    ايجاياااح:
 اؿه١ُ ٚاؾساٍ باؿذ١ ٚايربٖإ.

تٛنٝااااس َٛنااااٛع١ٝ اٱختٝاااااض ؼي اغيًاااا١ ٚايااااسٜٔ، قاااااٍ   ايطابااااع:
 .(1)صاٌذِِّّٓ لَذْ رَجَََّْٓ اٌشُّشْذُ ِِْٓ اٌغَِِّالَ بِوْشَاهَ فِِ تعازيط
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ٚتعااسزت ا٭قااٛاٍ ؼي أغااباب ْااعٍٚ اٯٜاا١ أعاا٬ٙ، نُااا أختًااـ      
، أٚ (1) ؾٝٗااا ٖااٌ ٖٞ)َٓػااٛخ١ بهٜاا١ ايػااٝـ نُااا عاأ إباأ َػااعٛز(  

أْٗاااا قهُااا١ ٖٚاااٛ اغيؿاااٗٛض، ٚؼي اٯٜااا١ بٝاااإ يعًااا١ إْتؿاااا٤ اٱناااطاٙ  
ايااايت تاااسٍ عًااا٢  ٚعاااسّ اؿادااا١ يااا٘، يتذًاااٞ اٯٜاااات ٚاغيعذاااعات

قااسم ْباا٠ٛ قُااس قاا٢ً اهلل عًٝاا٘ ٚآياا٘ ٚغااًِ، ٚنااطٚض٠ اٱْتُااا٤    
يٲغاا٬ّ، ٚتهاإٛ ٖااصٙ اغيعذااعات عْٛااّا يٲْػااإ ؼي إختٝاااض ا٭َاأ    
ٚايػاا١َ٬ ؼي ايٓؿااأتري بإتباااع ْٚكااط٠ اياآيب قُااس قاا٢ً اهلل عًٝاا٘      

 ٚآي٘ ٚغًِ.
تاااط٣ غيااااشا مل تاااأت آٜااا١ َٚعذاااع٠ سػااا١ٝ ظااااٖط٠ يهاااٌ إْػاااإ    

تعاااسز٠، إزي إٔ ٜاااسخٌ اٱغااا٬ّ ٜٚاااسخٌ اٱضياااإ ؼي    َتشاااس٠ أٚ َ
قًبااا٘ ٜٚػاااتٛيٞ عًااا٢ دٛامااا٘ ٚدٛاضسااا٘ ٚاؾاااٛاب إٕ اهلل عاااع       
ٚدااٌ ٖااٛ ايااطسِٝ، ٚيااٝؼ َاأ سااس يطظيتاا٘، ٖٚااٛ ايااصٟ ٜتؿهااٌ     
عًاااا٢ ايٓاااااؽ بأغااااباب اهلساٜاااا١ ٚسيااااا ٜؿااااٛم اغيٛدااااٛز ؼي عااااامل  
ايتكاااٛض ٚايطغباااات، ٚقاااس تؿهاااٌ ٚدعاااٌ آٜاااات ايكاااطإٓ سذذاااّا   

ب ايعكااااٍٛ، ٚتٓؿااااص إزي ايكااااسٚض، ٚشيًااااٞ عًاااا٢ ٚبااااطاٖري ؽاطاااا
اٱْػااإ ايتؿهااط ؼي َهاااَٝٓٗا ايكسغاا١ٝ، ٚز٫٫تٗااا سيااا ٜاا٪زٟ إزي        
اٱقاااطاض باااإٔ اٱغاااا٬ّ ططٜااال ايٓذاااا٠، ٚمل تعااااس ٖٓااااى ساداااا١      
يٲنااطاٙ ؼي اغيًاا١ ٚايااسٜٔ بعااس بعجاا١ اياآيب قُااس قاا٢ً اهلل عًٝاا٘ ٚآياا٘  

 ٚغًِ يًؿٛاٖس ايعك١ًٝ ٚاؿػ١ٝ ع٢ً قسم ْبٛت٘.
ؾأَااا إٔ ٜاااسخٌ اٱْػااإ اٱغااا٬ّ ٚشياااتٮ ْؿػاا٘ غاااه١ٓٝ ٚغباااا١    
ٚغاااعاز٠ باااايتٛؾٝل يًٗساٜااا١ إزي اٱغااا٬ّ ٚأَاااا إٔ ٜبكااا٢ ؼي َٓااااظٍ  
اؾشااٛز ٜٚؿااعط َعٗااا بااايتدًـ عاأ ٚظا٥ؿاا٘ ايعبازٜاا١ اياايت خًاال      

ًََِااااااب خٍََمْااااااذُ اٌْغِاااااآَّ ًَاإلِٔااااااظَ بِالَّ َاااااأ أدًااااااٗا، ؾكٛياااااا٘ تعااااااازيط
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ٜهاإٛ ياا٘ سهااٛض َٚٛنااٛع١ٝ عٓااس نااٌ    ، ٫ بااس إٔ (1)صٌَِْؿْجُااذًُِْ

إْػاااإ، ْعاااِ ٖاااصٙ اغيٛناااٛع١ٝ َااأ ايهًاااٞ اغيؿاااهو اياااصٟ ٜهااإٛ 
عًااا٢ َطاتاااب َتؿاٚتااا١ قااا٠ٛ ٚناااعؿّا ؾأهاٖاااا ايااايت تهااإٛ عٓاااس     
اغيػاااًُري ياااصا ٚقاااؿتِٗ اٯٜااا١ قاااٌ ايبشاااح باااأِْٗ)خري أَااا١(،       
ٚداااا٤ت آٜااا١ ايػاااٝام يبعاااح ايٓااااؽ طيٝعاااّا إزي اٱقاااطاض بٛداااٛب 

بأْبٝا٥ااا٘ ٚداااا٤ت اٯٜاااات باااإقرتإ طاعااا١    عبااااز٠ اهلل، ٚايتكاااسٜل 
اياآيب قُااس قاا٢ً اهلل عًٝاا٘ ٚآياا٘ ٚغااًِ بااعاا١ اهلل عااع ٚدااٌ ٖٚااٛ  
َاأ َكاااازٜل اٱغاا٬ّ، ٚؾاااطا٥  ايعبااااز٠، ٚقااس داااا٤ ؼي قكااال    
ا٭ْبٝاااا٤ ايػاااابكري ساااجِٗ قاااَِٛٗ عًااا٢ طااااعتِٗ، ٚٚضز سهاٜااا١      

يػاااإ  ، ؾذاااا٤ عًااا٢ (2) صفَااابرَّمٌُا اٌٍَّاااوَ ًَؤَنِْؿُاااٌِْ عااآِٗ ؼي ايكاااطإٓط 

   ٌ ، ٚعًااا٢ يػاااإ  (3)عٝػااا٢ عًٝااا٘ ايػااا٬ّ ٚخاابااا٘ ياااب  إغاااطا٥ٝ
، (5)، ٚعًاا٢ يػااإ ٖااٛز(4) قاااو ٚزعٛتاا٘ يكَٛاا٘ عًاا٢ مااٛ َتهااطض 

 .(7)، ٚع٢ً يػإ ؾعٝب(6)ٚٚضز ع٢ً يػإ ْٛح عًٝ٘ ايػ٬ّ
ٚدااا٤ت آٜااات عسٜااس٠ بااعاا١ اياآيب قُااس قاا٢ً اهلل عًٝاا٘ ٚآياا٘     

، ؾاااهلل (8) صسَعُااٌٌَوُ ًَالَ رَنَاابصَؾٌُا فَزَفْشَااٌٍُا  ًَؤَنِْؿُااٌا اٌٍَّااوَ ًَ ٚغًاااِ قاااٍ تعااازيط  

عااع ٚدااٌ ٖااٛ ايااصٟ ٜااأَط بااعاا١ اياآيب قُااس قاا٢ً اهلل عًٝاا٘ ٚآياا٘   
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ٚغاااًِ ٭ٕ طاعتااا٘ ٖاااس٣ ٚتكااا٣ٛ، ٚؾٝااا٘ تؿاااطٜـ ٚإناااطاّ ايااآيب   
قُاااس قااا٢ً اهلل عًٝااا٘ ٚآيااا٘ ٚغاااًِ ٚبٝاااإ يعظاااِٝ َٓعيتااا٘ ٚإٔ اهلل 

بؿااط َجًُااا أْعااِ عًٝاا٘ ضظقاا٘ زضداا١ ضؾٝعاا١ ٫ ٜطقاا٢ إيٝٗااا غااريٙ َاأ اي
ٚدعااٌ ؾااطٜعت٘ ٖااٞ ايباقٝاا١، ٚعااسّ قبااٍٛ زٜاْاا١ َاأ ايٓاااؽ غااري        
اٱغاا٬ّ، يٝهاإٛ نااٌ َُٓٗااا قطٜٓاا١ ٚؾاااٖسّا عًاا٢ قااش١ ٚقااسم       

 ايجاْٞ، ٚإٔ ؾطٜع١ اٱغ٬ّ َتها١ًَ.
ؾذاااا٤ت آٜااا١ ايػاااٝام ضظيااا١ بايٓااااؽ، ٚزعااا٠ٛ هلاااِ يًػااا١َ٬     

ا٠ َااأ ٚا٭َااأ ؼي ايٓؿاااأتري، ٚؼي اٱغااا٬ّ ٚؾطا٥هااا٘ تهااإٛ ايٓذااا  
أٖااااٛاٍ اٯخااااط٠، ٖٚااااٛ َاااأ ايًاااااـ اٱهلااااٞ ٚغاااابٌ ايرتغٝااااب  
ٚاٱنااطاّ يًٓاااؽ َااع إٔ اهلل عااع ٚدااٌ قااازض عًاا٢ ظيااٌ ايٓاااؽ        
طيٝعااّا عًاا٢ زخااٍٛ اٱغاا٬ّ طٛعااّا أٚ نطٖااّا، ٚيهاأ اهلل غاابشاْ٘    
تااطى يًٓاااؽ اـٝاااض ؼي زخااٍٛ اٱغاا٬ّ ، ٖٚااصا اـٝاااض يااٝؼ عًاا٢     

بٝااإ ٚاؿذاا١ ايربٖااإ، مااٛ ايكهاا١ٝ اغيًُٗاا١ بااٌ دااا٤ برتدااٝض يػاا١ اي
عٝااح ٜااسضى ايٓاااؽ طيٝعااّا عًاا٢ إخاات٬ف َااساضنِٗ ايعكًٝاا١ يااعّٚ   
إبتػااا٤ ايكااطا  اغيػااتكِٝ، يااصا ٚضز ؼي غااٛض٠ ايؿاؼاا١ اياايت ٜتًٖٛااا      

اىْااااذَِٔب اٌالِّااااشَا َ نااااٌ َػااااًِ َٚػاااا١ًُ َٜٛٝااااّا عًاااا٢ مااااٛ َتهااااطض ط 

 ، ٚؼي ٖصا ايرتدٝض َػا٥ٌ:(1)صاٌُّْغْزَمَُِْ

تكطٜاااب ايٓااااؽ إزي زخاااٍٛ اٱغااا٬ّ، ٚايتػاااًِٝ بعاااسّ    ا٭ٚزي:
 قبٍٛ زٜٔ آخط غريٙ.

َاأ إعذاااظ ايكااطإٓ إٔ تااأتٞ اٯٜاا١ ايكطآْٝاا١ بااأَط ٚٚادااب   ايجاْٝاا١:
ٚتااأتٞ آٜااات أخااط٣ ت٪نااس ٖااصا ايٛادااب ٚتبعااح عًاا٢ إتٝاْاا٘ ٚتاابري  

 قشت٘ ٚيعَٚ٘.

                                                           

 . 6غٛض٠ ايتؿش١(1)
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ٖااصا ايرتدااٝض َاأ َكااازٜل عًااِ اهلل غٓيااا إسااتر عًاا٢         ايجايجاا١:
، سُٝٓااااا (1) صبِِّٔااااِ ؤَؾٍَْااااُُ َِااااب الَ رَؿٍَُّْااااٌَْٛياااا٘ تعااااازيطاغي٥٬هاااا١ بك

إستذااٛا بؿػاااز اٱْػااإ ايااصٟ غااٝعٝـ ؼي ا٭ضض ؾُاأ عًااِ اهلل     
عااع ٚدااٌ أْاا٘ ٫ جيعااٌ ايٓاااؽ ٜكُٝاإٛ عًاا٢ ايؿػاااز، بااٌ جيااصبِٗ     
إزي َٓااااظٍ اٱضياااإ برتدٝشٗاااا، ٚدعاااٌ ْؿٛغاااِٗ تٓؿاااط َااأ ايهؿاااط  

 ٚايؿػاز ٚايه٬ي١.
َُٛاتٗاااا ٚقبٛهلاااا َااأ ايٓااااؽ يًػااا١ ايبٝاااإ   ايتٛبااا١ ٚع ايطابعااا١:

ٚايربٖاااإ ؼي ايكاااطإٓ ، ؾُااأ ٚداااٛٙ اٱبااات٤٬ ٚاٱختبااااض ؼي اياااسْٝا   
بعااااح ايٓاااااؽ عًاااا٢ ايػااااعٞ اؿجٝااااح يااااسخٍٛ اٱغاااا٬ّ، َٚاااأ  
َكااازٜك٘ نااٌ َاأ آٜاا١ ايبشااح ٚآٜاا١ ايػااٝام َتؿااطقتري ٚفتُعااتري،    
إش تااااسعٛإ إزي اٱغاااا٬ّ، ُٖٚااااا سااااطب عًاااا٢ ايهؿااااط ٚايؿااااطى 

ٚسااح ٭ٖااٌ ايهتاااب ٱظٗاااض ايبؿاااضات اياايت دااا٤ت     ٚايهاا٬ي١،
بٓباا٠ٛ قُااس قاا٢ً اهلل عًٝاا٘ ٚآياا٘ ٚغااًِ، ٚٚضز سهاٜاا١ عاأ عٝػاا٢   

ًَُِجَشِّااش ا ثِشَعُااٌيٍ َّااإْرِِ ِِاآْ ثَؿْااذُِ اعْااُّوُ    عًٝاا٘ ايػاا٬ّ ؼي ايتٓعٜااٌط 

 .(2) صؤَؽَّْذُ

تتهااأُ ناااٌ َااأ آٜااا١ ايػاااٝام ٚاٯٜااا١ قاااٌ ايبشاااح      ايجآَااا١:
٥اااس يٝهااإٛ أٖاااٌ اغيًاااٌ ٚايٓشاااٌ نًاااِٗ ؼي   ايتشاااسٟ ؼي بااااب ايعكا

نؿاااا١، ٚايااااسع٠ٛ إزي اٱغاااا٬ّ ؼي نؿاااا١ َػااااتك١ً بااااصاتٗا، ٖٚااااصٙ    
لُااًْ َّبؤَُّّيَااب  ايااسع٠ٛ عاَاا١ ٚؾااا١ًَ ٭ٖااٌ اغيًااٌ ٚايٓشااٌ ، قاااٍ تعااازيط    

 .(3)صاٌنَّبطُ بِِِّٔ سَعٌُيُ اٌٍَّوِ بٌَِْْىُُْ عَِّْؿ ب
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        ٛ ٠ ؾًااٝؼ َاأ إغااتجٓا٤ ٭سااس أٚ طياعاا١ َاأ ايٓاااؽ َاأ اياااسع
إزي اٱغاا٬ّ، ٖٚااٞ بااأَط ٚياااـ َاأ اهلل عااع ٚدااٌ، ؾٗااٛ ايااصٟ        
ٜااأَط اياآيب قُااس قاا٢ً اهلل عًٝاا٘ ٚآياا٘ ٚغااًِ بايتٛداا٘ باـااااب       
إزي ايٓاااؽ طيٝعااّا يااسخٍٛ اٱغاا٬ّ ٭ْاا٘ ايااسٜٔ ايااصٟ ٫ ٜكبااٌ اهلل    
عااااع ٚدااااٌ غااااريٙ َاااآِٗ، ؾااااايهجط٠ يًًُااااٌ ايهتابٝاااا١ ؼي ايٓؿااااٛؽ 

   ٗ ا ؼي نؿاا١ ٚاسااس٠، ٚيااٝؼ   ٚا٭َكاااض ٚاغياا٪ٕٚ ٚايعااس٠ ٚاغياااٍ ٚنًاا
َااع ضغااٍٛ اهلل قاا٢ً اهلل عًٝاا٘ ٚآياا٘ ٚغااًِ إ٫ ايكااطإٓ ٚاغيعذااعات   
ايااايت داااا٤ بٗاااا ٚعاااسز قًٝاااٌ َااأ اغيٗاااادطٜٔ ٚا٭ْكااااض ؼي َسٜٓااا١   
ٚاسااس٠ َاأ أَكاااض ا٭ضض ؾاا٬ غطاباا١ إٔ ٜهاإٛ إهٗااا )اغيسٜٓاا١(     
َاااع نجاااط٠ اغياااسٕ ٚاغيُاياااو أٜااااّ ايبعجااا١ ايٓبٜٛااا١، ٚٚداااٛز ايسٚيااا١   

 يطَٚا١ْٝ.ايؿاضغ١ٝ ٚا
ؾًاااٝؼ َااأ تهااااؾ٧ ٚتعاااازٍ ؼي اغيكااااّ، َٚاااع ٖاااصا داااا٤ت آٜااا١    
ايػاااٝام باااطز اغيًاااٌ ا٭خاااط٣، ٚاٱخبااااض عااأ عاااسّ قبٛهلاااا، ٚؾٝااا٘ 
دااااطح ٚتعاااااطٜض بأقااااشابٗا ٚؼاااااطٜض هلااااِ عًااااا٢ اٱغااااا٬ّ    
ٚاغيػاااًُري قباااٌ إٔ تجبااات ٚتكااا٣ٛ أضناااإ زٚياااتِٗ ٚتتػاااع ضقعااا١    
 سهُٗاااا، باااٌ ٚستااا٢ بعاااس إٔ تكااا٣ٛ زٚياااتِٗ يبكاااا٤ ايهجااااط٠ ؼي       

 داْبِٗ ٚإزي َٜٛٓا ٖصا .
ٚياااٝؼ ؼي قكااال ا٭ْبٝاااا٤ َاااا ٜتهااأُ ؼاااسٟ اغيًاااٌ طيٝعٗاااا     

بعااسّ قبااٍٛ أعُاهلااا َااع إٔ َاأ ا٭ْبٝااا٤ َاأ نااإ ضغاا٫ّٛ يًٓاااؽ       
 ٚؾٝ٘ َػا٥ٌ:

ػًااٞ َعااااْٞ إناااطاّ ايااآيب قُاااس قااا٢ً اهلل عًٝااا٘ ٚآيااا٘   ا٭ٚزي:
 ٚغًِ ٚتؿهًٝ٘ ع٢ً ا٭ْبٝا٤ ايػابكري.

٬ّ ٚايااايت تتذًااا٢ باغياااسز اغيًهاااٛتٞ    بٝاااإ قااا٠ٛ اٱغااا   ايجاْٝااا١:
 يًُػًُري ؼي َعاضنِٗ ايسؾاع١ٝ.
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تاااهخٞ ٚتاااهظض اغيػاااًُري ٚشيػاااهِٗ بايهتااااب ٚايػااا١ٓ،     ايجايجااا١:
، ايتُػاااو (1) صًَاؾْزَالِاااٌُّا ثِؾَجْاااًِ اٌٍَّاااوِ عَِّْؿ ااابَٚااأ َعااااْٞ قٛيااا٘ تعاااازيط

بهاااااٌ آٜااااا١ َااااأ ايكاااااطإٓ َٚهااااااَٝٓٗا ايكسغااااا١ٝ ٖٚاااااٛ َااااأ        
 ٚدٛٙ:خكا٥ل)خري أ١َ(، ٚؾٝ٘ 

إْاا٘ َاأ أغااطاض تكػااِٝ ايكااطإٓ إزي غااٛض ٚآٜااات، ؾهااٌ         ا٭ٍٚ:
آٜااا١ شات ؾاااإٔ َػاااتكٌ جياااب تعاٖاااسٖا باياااصات يؿظاااّا ٚضهاااّا        

 ٚت٠ٚ٬ َٚٓاٛقّا.
ؾٝااا٘ سذااا١ عًااا٢ ايٓااااؽ ؼي ياااعّٚ إؽااااش اٱغااا٬ّ زٜٓاااّا   ايجااااْٞ:

ٚعكٝاااس٠ يًتهاَاااٌ ؼي ؾاااطٜعت٘ بًشااااظ إٔ ايكاااطإٓ دااااَع ٭سهااااّ    
 اؿ٬ٍ ٚاؿطاّ.

ايتُػااو باٯٜاا١ ايكطآْٝاا١ غاا١َ٬ هلااا َاأ ايتشطٜااـ، إش      ايجايااح:
إٔ ايتُػااو بٗااا عاااّ ٜؿااٌُ اياات٠ٚ٬ ٚاؿؿااظ ٚايعُااٌ سيهاااَٝٓٗا       

 ايكسغ١ٝ.
تطغٝاااب ايٓااااؽ باٱغااا٬ّ ٚإتٝاااإ ايؿاااطا٥ض، ٚعاااسّ    ايطابعااا١:

 اـؿ١ٝ َٔ ايظاغيري ٚايهاؾطٜٔ.
بٝااإ َعاااْٞ ايعااع اياايت عًٝٗااا اغيػاإًُٛ، ٚإتكاااؾِٗ       اـاَػاا١:

ؿػااأ، ٚاـكااااٍ اؿُٝاااس٠ ٱختٝااااضِٖ اياااسٜٔ اياااصٟ   بايػاااُت ا
 ٜكبً٘ ٜٚطناٙ اهلل عع ٚدٌ.                 

بعاح ايؿاعع ٚاـاٛف ؼي ْؿاٛؽ ايهؿااض َأ اغيػاًُري،         ايػازغ١:
ٚإدتٓاب ايتعسٟ ع٢ً ثػٛض اغيػًُري، ٚاٱغتٗعا٤ بػٓٔ اٱغ٬ّ ؾٗٞ 

، يكاس أطاٌ   (2)صًٌٍَُِّْااِِْنِنيَ  ًٌٍََِّوِ اٌْؿِضَّحُ ًٌَِشَعٌٌُِوِسل ٚٚادب، قاٍ تعازيط

ع٢ً ا٭ضض ببعج١ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ عٗس دسٜاس  
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ٜتكّٛ بايسٜٔ ايٛاسس ٖٚٛ اٱغ٬ّ، ؾ٬ ٜكض غريٙ، ٚؾٝ٘ ؼس يًٓاؽ 
 طيٝعّا، ٚحيتٌُ ٚدّٖٛا:

غهٛت ايٓاؽ عٔ ٖصٙ ايكإْٛ اؾسٜس ؼي ا٭ضض َٚا  ؾٝ٘  ا٭ٍٚ:
 َٔ إبااٍ يػِٓٓٗ.

إستذاز بعض اغيًٌ ٚايٓشٌ خكٛقّا أٌٖ ايهتاب، ٖٚصا  ْٞ:ايجا
اٱستذاز َٔ ايهًٞ اغيؿهو ايصٟ ٜهٕٛ ع٢ً َطاتب َتؿاٚت١ ، ق٠ٛ 

 ٚنعؿّا.
تهظض ٚتعإٚ أٌٖ ايهتاب ؼي ايطز عًا٢ إباااٍ أعُااهلِ،     ايجايح:

ٚيكس تعاْٚت بعض ا٭َِ ٚايكبا٥ٌ ؼي ايهٝس يًُػًُري، ٚايتشاطٜض  
غتبإ ٖصا ايهٝس بعسـ دٝٛف ايهؿااض عًا٢   عًِٝٗ، ٚقاضبتِٗ، ٚإ

اغيس١ٜٓ اغيٓٛض٠ يكتاٍ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٚاغيػًُري، 
ٚٚدٛز أ١َ َأ خًؿٗاِ تا٪اظضِٖ ٚشياسِٖ باايعٕٛ، ٚسُٝٓاا ٚقعات        
اغيعطن١ مل ٜأت َسز إ٫ يًُػًُري َٚٔ ايػُا٤، ٚؾٝ٘ بٝإ ؿكٝك١ ٖٚٞ 

 ٟ ٜكباٌ ٖاٛ اٱغا٬ّ عًا٢ ماٛ       سُٝٓا دعٌ اهلل عع ٚدٌ ايسٜٔ اياص
اـكٛم ؾإْ٘ غبشاْ٘ أَسٸ ايٓيب قُاسّا قا٢ً اهلل عًٝا٘ ٚآيا٘ ٚغاًِ      

 ٚاغيػًُري بأغباب ايٓكط ايكاعٞ ايصٟ ٫ ٜكبٌ ايرتزٜس ٚايتأخري.
ٌٖٚ ٜٓشكط اغيسز ؼي اغيكاّ بٓعٍٚ اغي٥٬ه١ ؼي غٛح اغيعاضى اؾٛاب 

اغيٝازٜٔ اغيدتًؿ١ ٚأغباب ٫، ؾإٕ اغيسز اٱهلٞ َكاسب يًُػًُري ؼي 
 ايٓكط سانط٠ عٓسِٖ ؼي نٌ ظَإ َٚهإ ، ٚؾٝ٘ ٚدٛٙ:

 دصب ايٓاؽ إزي اٱغ٬ّ ْٚؿٞ ايٓؿط٠ َٔ أسهاَ٘. ا٭ٍٚ:
غاا١َ٬ اغيػااًُري َاأ ايهااطض ٚايهٝااس ٚاغيهااط، ٖٚااٛ َاأ      ايجاااْٞ:

 .(1)صٌَْٓ َّضُشًُّوُُْ بِالَّ ؤَرًٍعَُٛات قٛي٘ تعازيط
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ٚايعس٠ ٚاغي٪ٕٚ ٚاياصٖب ٚايؿها١ ايايت عٓاس     ؾ٬ تهط تًو ايهجط٠ 
ايهؿاااض باٱغاا٬ّ ٚعباااز٠ اغيػااًُري ٚأزا٥ٗااِ اغيٓاغااو، ٖٚااٛ َاأ        
خكا٥ل ايعٗس اؾسٜس ٚايربنات اييت تتػؿ٢ ايٓاؽ بٓب٠ٛ قُس ق٢ً 

 اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ.
قاع زاض ايؿذي، َٚٓع إؾتتإ ايٓاؽ بايهاؾطٜٔ ٚاياٛاغٝت  ايجايح:

ٛاش عًاا٢ ايٓاااؽ ٚقٝااازتِٗ ؼي غاابٌ ايظًااِ  ايًااصٜٔ ٜطٜااسٕٚ اٱغااتش
 ٚايتعسٟ ٚاؾٛض.

إْا٘ غابب يبعاح ايؿاعع ٚاـاٛف ؼي ْؿاٛؽ ايهااؾطٜٔ َأ         ايطابع: 
 اغيػًُري ؼي إؼازِٖ ٚق٬سِٗ ٚضنا اهلل عع ٚدٌ عِٓٗ.

يكس أَط اهلل عع ٚدٌ اغيػًُري بتكٛاٙ ٚاـؿ١ٝ َٓ٘ ؼي آٜات  ايتاغع١:
ْؿاا١ٝ٥، َٚٓٗاا باؾًُا١ اـربٜا١     نجري٠ َٓٗا َاا داا٤ بكاٝػ١ اؾًُا١ اٱ    

يتتكّٛ اؿٝا٠ ايسْٝا بعااس بعج١ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝا٘ ٚآيا٘ ٚغاًِ    
بتك٣ٛ اهلل عع ٚدٌ، ٖٚٛ َٔ خكا٥ل)خري أ١َ( ٚأغطاض خطٚدٗا 
يًٓاؽ بإٔ ٜسعٛ اغيػًُٕٛ يعباز٠ اهلل عع ٚدٌ ٜٚظٗطٕٚ اـؿ١ٝ َٓا٘  

زَِّٓ آَِنُااٌا ارَّمُااٌا اٌٍَّااوَ ؽَااكَّ رُمَبرِااوِ ًَالَ َّبؤَُّّيَااب اٌَّااؼي ايكااٍٛ ٚايؿعااٌ، قاااٍ تعااازيط

 .(1)صرٌَُّرَُّٓ بِالَّ ًَؤَْٔزُُْ ُِغٌٍَُِّْْ

ٖٚصٙ ايكبػ١ يًدطٚز َٔ إؾطاقات ْب٠ٛ قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘  
ٚغًِ ٚإط٬يتٗا ع٢ً ا٭ضض، ؾتهٕٛ ايتكا٣ٛ عٓاس خاري أَا١ شاتٝا١،      

غيػاًُري، ػياا ٜاسٍ عًا٢     ٚعٓس ايٓاؽ غري١ٜ َكتبػ١ َٔ غآٔ ٚآزاب ا 
ايٛظااا٥ـ ايعظُٝاا١ اياايت ٜكااّٛ بٗااا اغيػاإًُٛ ٱقاا٬ح أٖااٌ ا٭ضض 

بِِِّٔ ؤَؾٍَُُْ ٚعُاضتٗا بايعباز٠ ٚايتك٣ٛ، ٖٚٛ َٔ عَُٛات قٛي٘ تعازيط
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، أٟ إشا بعح اهلل عع ٚدٌ ايٓيب قُاسّا قا٢ً اهلل   (1)صَِب الَ رَؿٍَُّْاٌَْ 

٭ضض، ٜٚبسٚ يًٓااؽ  عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ؾإٕ ايؿػاز ٜكٌ ٜٚٓشػط َٔ ا
قبش٘، ٜٚظٗطٕٚ إْهاضٙ، ٜٚتعطض اغيؿػس ٚايصٟ ٜكتٌ بػاري سال إزي   

ؤََّْ اٌااانَّفْظَ ثِااابٌنَّفْظِ ًَاٌْؿَااآَْْ   ايعكااااب ٚايككاااام ، قااااٍ تعاااازيط   

، ؾإٕ قًت سهِ ايككام َٛدٛز ؼي اغيًٌ ايػُا١ٜٚ (2)...صثِبٌْؿَِْْٓ

 ٙ:ايػابك١ ٚمل ٜأت ؼي ايكطإٓ إبتسا٤ ، ؾاؾٛاب َٔ ٚدٛ
ٖاصا ايتؿاااب٘ ؼي أسهاااّ ايتٓعٜااٌ ؾاااٖس عًاا٢ قااسم ْااعٍٚ   ا٭ٍٚ:

 ايكطإٓ َٔ عٓس اهلل غيا ؾٝ٘ َٔ ايتكسٜل اغيتبازٍ بري ايهتب ايػُا١ٜٚ.
قس أخرب ايكطإٓ بإٔ ايٓيب قُسّا ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغاًِ   ايجاْٞ:

ٟ  اؿػري بٔ قُس ) قاٍخاد ا٭ْبٝا٤ ٚاغيطغًري،  ٛ  ساسثٓا : اٯداط  أبا
 غاابع غاا١ٓ ضدااب ؾااٗط ؼي إَاا٤٬ ايؿٹطٵٜااابٞ باأ قُااس باأ دعؿااط بهااط

 ساسثٓا  ايػػٻااْٞ،  حيٝا٢  بٔ ٖؿاّ بٔ إبطاِٖٝ سسثٓا َٚا٥تري، ٚتػعري
ٔ  اـ٫ْٛٞ، إزضٜؼ أبٞ عٔ دسٙ عٔ أبٞ، ٞ  عا ٍ  شض أبا  زخًات : قاا

 ؾذًػت ٚسسٙ، دايؼ ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً اهلل ضغٍٛ ؾإشا اغيػذس
ٍ . بايكا٠٬  أَاطت   إْو اهلل، ضغٍٛ ٜا: ؾكًت إيٝ٘  خاري  ايكا٠٬ : "قاا

 ا٭عُاٍ ؾأٟ اهلل، ضغٍٛ ٜا: قًت: قاٍ". اغتكٌ أٚ ؾاغتهجط َٛنٛع
 ؾأٟ اهلل، ضغٍٛ ٜا: قًت". غبًٝ٘ ؼي ٚدٗاز باهلل، إضيإ: "قاٍ أؾهٌ؟
ٍ  أؾهاٌ؟  اغي٪َٓري ِ : "قاا ٍ  ٜاا : قًات ". خًكاا  أسػآٗ ٟ  اهلل، ضغاٛ  ؾاأ

ٍ  أغًِ؟ اغيػًُري ٔ : "قاا ِٴ  َا ًٹ ٔ  ايٓااؽٴ  غٳا ٘  َا  ٜاا : قًات ". ٜٚاسٙ  يػااْ
 ٜاا : قًات ". ايػ٦ٝات ٖٳذٳط َٔ: "قاٍ أؾهٌ؟ اهلذط٠ ؾأٟ اهلل، ضغٍٛ
ٟٸ اهلل، ضغٍٛ  ضغٍٛ ٜا: قًت". ايكٓٛت طٍٛ: "قاٍ أؾهٌ؟ ايك٠٬ أ
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 أنااعاف اهلل ٚعٓااس فااع٨ َؾااطٵضٷ: "قاااٍ أؾهااٌ؟ ايكااٝاّ ؾااأٟ اهلل،
 دٳٛازٙ عٴكٹط َٔ: "قاٍ أؾهٌ؟ اؾٗاز ؾأٟ اهلل، ضغٍٛ ٜا: قًت". نجري٠

َٴ٘ ٚأٖٔطٜل ٟٸ اهلل، ضغٍٛ ٜا: قًت". زٳ  أغ٬ٖا: "قاٍ أؾهٌ؟ ايطقاب ؾأ
ٍ  ٜاا : قًات ". أًٖٗا عٓس ٚأْؿػٗا مثٓٶا ٟٸ  اهلل ضغاٛ  أؾهاٌ؟  ايكاسق١  ؾاأ
ٗٵس: "قاٍ ٍّ، َٔ دٳ ٟٸ اهلل، ضغٍٛ ٜا: قًت". ؾكري إزي ٚغط َٴكٹ  َا آ١ٜ ؾأ

 شض، أباا  ٜاا : "قاٍ ثِ". ايهطغٞ آ١ٜ: "قاٍص  َٓٗاط أعظِ عًٝو أْعٍ
 ٚؾهٌ َؾ٠٬، بأضض ًَكا٠ نشًك١ إ٫ ايهطغٞ َع ايػبع ايػُٛات َٚا

 ضغٍٛ ٜا: قًت: قاٍ". اؿًك١ ع٢ً ايؿ٠٬ نؿهٌ ايهطغٞ ع٢ً ايعطف
 ٜا: قًت: قاٍ" أيؿا ٚعؿطٕٚ ٚأضبع١ أيـ َا١٥: "قاٍ ا٭ْبٝا٤؟ نِ اهلل،

ٍ  شياو؟  َٔ ايطغٌ نِ اهلل، ضغٍٛ ِ   عؿاط  ٚث٬ثا١  ث٬مثا٥ا١، : "قاا  دا
 .(1)". طٝب نجري َغؿريٷ

قشٝض إٔ أسهاّ ايككام داا٤ت ؼي ايهتاب ايػاُا١ٜٚ     ايجايح:
ايػابك١ إ٫ أْٗا سطؾت ٚعاًت َٚٔ أغباب ْٚتا٥ر ايتشطٜـ ؽًؿِٗ 
عٔ إقا١َ ايككاام عًا٢ ايؿاطٜـ ٚقااسب ايؿاإٔ عٓاسِٖ، بُٝٓاا        
ٜكُْٝٛ٘ ع٢ً ايؿكري ٚايهعٝـ ثِ إَتٓعاٛا عٓا٘ َاًكاّا، أَاا اغيػإًُٛ      

باق١ٝ إزي ّٜٛ ايكٝا١َ ع٢ً ؾِٗ ٜعًُٕٛ بأسهاّ ٚآٜات ايككام، ٖٚٞ 
غ٬َتٗا َٔ ايتشطٜـ ٚايتبسٌٜ ٚايتػٝري، ٖٚٛ َأ خكاا٥ل نتااب    

 )خري أ١َ( ، ٌْٚٝ اغيػًُري هلصٙ اغيطتب١ ٖٚٛ ٚؾل ايكٝاؽ اٱقرتاْٞ:
 ا٭١َ اييت تتعاٖس آٜات ٚأسهاّ ايككام خري أ١َ. ايهرب٣:

 اغيػًُٕٛ ٜتعاٖسٕٚ آٜات ٚأسهاّ ايككام. ايكػط٣:
 اغيػًُري خري أ١َ. ايٓتٝذ١:
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ٚنُا أَط اهلل عع ٚدٌ اغيػًُري بايتك٣ٛ ؾإْ٘ غبشاْ٘ ساجِٗ عًا٢   
، ؼي (1) صبِالَّ ؤَْْ رَزَّمُاٌا ِِانْيُُْ رُمَابح    ايتك١ٝ ٚاؿصض َٔ ايهؿااض، قااٍ تعاازيط   

إغتجٓا٤ َٔ ايٓٗٞ عٔ ٫ٜٚا١ اغيػاًُري يًهااؾطٜٔ، إش أْٗاا ٫ ػاٛظ إ٫      
٫ تهٕٛ َعاضن١ يعؿاطات اٯٜاات    ع٢ً مٛ ايتك١ٝ َِٓٗ، ٖٚصٙ اٯ١ٜ

اييت دا٤ت ؼي باب تك٣ٛ اهلل، ٚتك١ٝ ايهؿاض تًاو َأ تكا٣ٛ اهلل غياا     
ؾٝٗا َٔ ايكرب ٚايتشٌُ ؼي دٓاب اهلل ؿاري ظٚاٍ ايػابب ٚاغيكتهاٞ     

 يًدؿ١ٝ َٔ ايهؿاض.
أَا تك٣ٛ اهلل عع ٚدٌ ؾٗٞ ٚظٝؿا١ زا٥ُا١ َٚػاتُط٠ يهاٌ َػاًِ       

٣ اهلل، ٚزع٠ٛ ايٓاؽ يٲغ٬ّ ، َٚػ١ًُ، ٚت٠ٚ٬ آ١ٜ ايػٝام َٔ تكٛ
ادْؼُ بٌَِااَ عَااجًِِْ سَثِّااهَ ثِبٌْؾِىَّْااخِ ًَاٌٌَّْْؾِػَااخِ ٖٚااٛ َاأ عَُٛااات قٛياا٘ تعااازيط

 ، َٔ ٚدٛٙ:(2)صاٌْؾَغَنَخِ

ت٠ٚ٬ ٖصٙ اٯ١ٜ ٚنٌ آ١ٜ َٔ ايكطإٓ َٔ اؿه١ُ ٭ْٗا سه١ُ  ا٭ٍٚ:
 بايػ١ َٚٛعظ١.

تسٍ ت٠ٚ٬ اغيػًُري ي١ٰٜ ع٢ً ٚدٛز أ١َ غاابك١ يًٓااؽ ؼي    ايجاْٞ:
اٱغ٬ّ، ٚإٔ ايصٟ ٜطٜس زخٛي٘ شيٌٝ  ْؿػ٘ يًُػاًُري ؼي خؿاٛعِٗ   

 ٚخهٛعِٗ هلل عع ٚدٌ.
ٖاصٙ اٯٜا١ إْاصاض ٚبؿااض٠ يًٓااؽ، إْاصاض َأ ايبكاا٤ عًا٢           ايجايح:

ايهؿط، ٚبؿاض٠ ايكبٍٛ ٚايطنا َٔ اهلل، ٚا٭َٔ ٚايػ١َ٬ ّٜٛ ايكٝا١َ 
 غئ ٜسخٌ اٱغ٬ّ.

تسعٛ ٖصٙ اٯ١ٜ ايٓاؽ طيٝعّا يًتسبط ؼي َعاْٝٗا ٚز٫٫تٗا،  ايطابع:
 ٚؽاطب ايعكٍٛ، ٚتبري سكا٥ل ٖٚٞ:
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٫ بااس َاأ إعتٓااام اٱْػااإ يًااسٜٔ ايااصٟ ٜطتهااٝ٘ اهلل عااع   ا٭ٚزي:
 ٚدٌ.

ؾاطط١ٝ قباٍٛ اهلل عاع ٚداٌ يًاسٜٔ، أٟ ياٝؼ َأ إختٝااض          ايجا١ْٝ:
اياسٜٔ، ؾا٬ باس إٔ ٜتأناس ايعباس باإٔ زٜٓا٘        ٚتؿٜٛض يٲْػإ ؼي بااب  

 ٚؾطٜعت٘ ٚططٜكت٘ ايعباز١ٜ َكبٛي١ عٓس اهلل.
٫ ٜكبٌ اهلل عع ٚدٌ َٔ ايٓاؽ إ٫ زٜٔ اٱغ٬ّ ٚايؿطٜع١  ايجايج١:

اييت دا٤ بٗا ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ، ٚؾٝ٘ َٓع يًؿطقا١  
ٌ اغيًااٌ ٚاٱقتتاااٍ بااري ايٓاااؽ، َٚاااْع َاأ تكػااِٝ ا٭ضض بااري أٖاا    

ٚايٓشٌ، ٚإْععاٍ نٌ ًَا١ بأَكااض ككٛقا١ خؿا١ٝ عًا٢ ؾاطٜعتِٗ       
ٚتعكبّا هلا، َٚٓعّا َٔ ٌَٝ ا٭ؾطاز إزي ١ًَ أخط٣، ٚؼي سكط ايكبٍٛ 

 باٱغ٬ّ ٚدٛٙ:
إْ٘ بطظر زٕٚ ايٓكٌ ٚاٱْتكاٍ باري اغيًاٌ ا٭خاط٣، ٚظداط      ا٭ٍٚ:

 هلِ عٔ اٱغتك٬ٍ ٚايػطٚض.
غاٝاز٠ ضٚح ايتاهخٞ ٚايػاُاس١ ايايت عًٝٗاا اٱغا٬ّ قااٍ         ايجاْٞ:
، ٚتتذًااا٢ بكٝاااّ اغيػااًُري باااا٭َط   (1) صبََِّّٔااب اٌُّْاِِْنُااٌَْ بِخْااٌَح    تعااازيط 

باغيعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ اغيٓهط، َٚا ؾٝ٘ َٔ أغاباب اٱخات٬  ٚاؾاساٍ    
ٚاٱستذاز خكٛقّا ٚإٔ ا٭َط ٜػتًعّ ٚدٛز ططف َاأَٛض، ٚناصا   

 ْ٘ حيتاز ططؾّا َّٓٗٝا عٔ ؾعٌ ككٛم.بايٓػب١ يًٓٗٞ ؾإ
 تٛنٝس ايٓػذ ؼي ايؿطا٥ع، ٚيعّٚ قبٍٛ ايٓاؽ ب٘. ايجايح:
بعح اياُأ١ْٓٝ ؼي ْؿٛؽ اغيػًُري عًا٢ سػأ إختٝااضِٖ،     ايطابع:

 ٚسجِٗ ع٢ً عسّ اٱقػا٤ يػريِٖ، ٚؾهض َا ٜسعٕٛ إيٝ٘.
تهُٓت اٯ١ٜ قٌ ايبشح ايجٓاا٤ عًا٢ اغيػاًُري ْٚعاتِٗ      ايعاؾط٠:

 ِْٗ)خري أ١َ( ٚدا٤ت آ١ٜ ايػٝام بأَطٜٔ:بأ
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 تٛنٝس ايبعح يًعامل اٯخط. ا٭ٍٚ:
ايصٟ ٫ ٜسخٌ اٱغ٬ّ ٜهٕٛ ّٜٛ ايكٝا١َ َأ اـاغاطٜٔ،    ايجاْٞ:

تط٣ غياشا شنطت اٯٜا١ ايعاامل اٯخاط ؼي بااب قباٍٛ اٱغا٬ّ، ٚعاسّ        
 قبٍٛ غريٙ، اؾٛاب َٔ ٚدٛٙ:

فٍٍََِّوِ ٚاٯخط٠، قاٍ تعازيطبٝإ إْبػا  سهِ اهلل ع٢ً ايسْٝا  ا٭ٍٚ:

 .(1)صآخِشَحُ ًَاٌْإًٌََُ

تٛنٝس ضظي١ اهلل بايٓااؽ ؼي اياسْٝا ببٝاإ قاإْٛ ؼي اٱضاز٠      ايجاْٞ:
ايته١ٜٝٓٛ ي٘ َٛنٛع١ٝ ؼي عامل اٯخط٠، ٚأقاٌ ٜتٛقاـ عًٝا٘ اؾاعا٤     

 ؾٝٗا.
شنااط عااامل اٯخااط٠ بعااح يااسخٍٛ اٱغاا٬ّ، َٚاااْع َاأ    ايجايااح:

اٱقطاض ع٢ً ايهؿط ٚاؾشاٛز، َٚأ خكاا٥ل ايكاطإٓ أْا٘ خياطاب       
ايعكٍٛ، ٚجيعٌ اٱْػإ خيري ْؿػ٘ بري ايؿٛظ ٚاـػااض٠، باري ايٓذاا٠    

 ٚاهل٬ى.
ؾذا٤ت اٯ١ٜ قٌ ايبشح يتدارب عأ ٚداٛز أَا١ ؾااظت ٚغاًهت       

شكٛا َطتباا١ )خااري أَاا١(   ططٜاال ايٓذااا٠ ٖٚااِ اغيػاإًُٛ ايااصٜٔ إغاات    
 بإختٝاضِٖ ايسٜٔ ايصٟ ٜكبً٘ اهلل عع ٚدٌ ٜٚطناٙ َٔ عبازٙ.

ٚدا٤ت آ١ٜ ايػٝام يتٓصض ايصٜٔ ٜتدًؿٕٛ عٔ اٱغ٬ّ، ٚؽرب عأ  
عسّ قبٍٛ أعُاهلِ إ٫ با٭قٌ ايصٟ تتكّٛ ب٘، ٫ٚ تكبٌ إ٫ ب٘، ٖٚٛ 
زخٍٛ اٱغ٬ّ ٚايعٌُ بأسهاّ ايكاطإٓ، ٚياٝؼ َأ إْػاإ إ٫ ٖٚاٛ      

 قتاز ضنا اهلل ٚقبٍٛ أعُاي٘ ٭ٕ ايسْٝا َعضع١ يٰخط٠.
َٚٔ اٯٜات ؼي خًل ايٓاؽ إٔ نٌ ٚاسس ٜعًِ بإٔ ايسْٝا يٝػت زاض 

، (2)صوًُُّ َٔفْظٍ رَائِمَاخُ اٌَّْاٌْدِ  قطاض ي٘، ٚأْ٘ ٫ بس ٚإٔ ٜػازضٖا ، قاٍ تعازيط
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ٚتكع ايؿٛاٖس عأ ضيٝٓا٘ ٜٚػااضٙ ٚؼي ايًٝاٌ ٚايٓٗااض، سياٛت ايكطٜاب        
اؾاااض ٚايكااسٜل ٚا٭ب ٚاؾااس يٝتؿهااط اٱْػااإ ؼي دااعا٥ِٗ ٚيااعّٚ ٚ

إْتؿاع٘ َٔ نٝؿ١ٝ َػازضتِٗ ايسْٝا بإٔ حيطظ ايػ١َ٬ ٚا٭َٔ ؼي اٯخط٠ 
 بسخٍٛ اٱغ٬ّ.

إٕ ايتااصنري بعااامل اٯخااط٠ شاتاا٘ َاأ ا٭َااط باااغيعطٚف ٚايٓٗااٞ عاأ  
اغيٓهااط، ٚؾٝاا٘ ضظياا١ َاأ اهلل عااع ٚدااٌ باغيػااًُري ٚؼكٝاال َكااسام   

اهلِ ٭َطٙ تعازي با٭َط باغيعطٚف ٚايٓٗٞ عأ اغيٓهاط بات٠ٚ٬ ٖاصٙ     إَتج
اٯ١ٜ اييت تتهُٔ أٜهّا ايتؿكٌٝ ٚاٱخباض  عٔ اؾعا٤ باـػااض٠ غيأ   
ٜعااطض عاأ ٖاااتري اٯٜااتري، ٜٚكااط عًاا٢ ايبكااا٤ ؼي َٓاااظٍ ايهؿااط        
ٚاؾشٛز، إش إٔ ايجٓا٤ ع٢ً اغيػًُري تطغٝب بايسخٍٛ ؼي ايسٜٔ ايصٟ 

ٚدٌ غريٙ، ٖٚٛ َٔ ايجٛاب ايعادٌ، ٚايطبض اؿانط  ٫ٜكبٌ اهلل عع
اغيباضى بإٔ ٜؿٛظ اٱْػإ عٓس زخٛي٘ اٱغ٬ّ بايجٓا٤ ٚاغيسح َٔ اهلل، 
ْٚعت٘ بكؿ١ نطضي١ ٫تؿاضق٘ ؼي اياسْٝا ٚاٯخاط٠، ؾٝػاازض اياسْٝا ٚايجٓاا٤      
عًٝ٘ َٚسس٘ بام ؾٝٗا بعس غٝاب ؾدك٘ يٝهٕٛ بابّا غيهااعؿ١ ثٛابا٘،   

ًَالَ ايٓاؽ إزي اٱغ٬ّ باٱقتسا٤ ب٘ ؼي خااب يًُػًُريطٚغببّا هلسا١ٜ 

 .(1)صرٌَُّرَُّٓ بِالَّ ًَؤَْٔزُُْ ُِغٌٍَُِّْْ

ٚؾٝاا٘ زعاا٠ٛ يًُػااًُري يًتٛداا٘ بايؿااهط هلل عااع ٚدااٌ عًاا٢ ْعُاا١  
اهلسا١ٜ يٲغ٬ّ ٚايجبات عًٝ٘ بؿهاٌ َأ اهلل، َٚأ أغاباب ايجباات      

 بٝإ عسّ قبٍٛ زٜا١ْ ٚعكٝس٠ غري اٱغ٬ّ.
َٔ َٓاؾع اؾ١ًُ اـرب١ٜ ؼي اٯ١ٜ قٌ ايبشح ايكاع  از١ٜ عؿط٠:اؿ

بااإٔ اغيػااًُري ؾاااظٚا سيطتباا١)خري أَاا١( ٚؾٝاا٘ زعاا٠ٛ يًٓاااؽ يٲْتُااا٤      
يٲغ٬ّ، َٚٔ َٓاؾع اؾ١ًُ ايؿطط١ٝ ؼي آ١ٜ ايػٝام اؿح عًا٢ تاطى   

 غري  اٱغ٬ّ ضدا٤ ا٭َٔ ٚايػ١َ٬.
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زخٍٛ اٱغ٬ّ ، ٚايٓٗٞ يٝؿٝس إدتُاع اٯٜتري ا٭َط باغيعطٚف ٖٚٛ 
عٔ اغيٓهط ٖٚٛ تطى غري ١ًَ اٱغ٬ّ، ؾايكطإٓ شات٘ آَط باغيعطٚف ْٚاٙ 
عٔ اغيٓهط ٫ٚ ٜهتؿٞ اغيػًُٕٛ بت٠ٚ٬ آٜات ايكطإٓ ؼي ا٭َط باغيعطٚف 
ٚايٓٗٞ عٔ اغيٓهط، يتعسز َكازٜل اغيعطٚف ٚاغيٓهط ؼي ايٛاقع ايعًُٞ 

ٚقاااس ٫ٜٛؾااال اغيػاااًِ   ٚاؿادااا١ إزي ايتؿػاااري ٚايبٝاااإ ٚايتؿكاااٌٝ،   
باغتشهاض اٯ١ٜ اغيٓاغب١ ؼي اغيكاّ، أٚ إٔ اغيكابٌ حيتاز ايبٝإ بًٗذتا٘  

 ٚيػت٘ ٚشنط ايتؿاقٌٝ .
ٚاؾُع ؼي ز٫ي١ آٜات َتعسز٠ ٚاٱستذاز باؾُع بري اٯ١ٜ ايكطآ١ْٝ 
ٚاؿسٜح ايٓبٟٛ ٚا٭َط ايٛاقعٞ، ٚاهلل ٚاغع نطِٜ، ٚقس ٜٓؿع اغيكاّ 

ٔ ايكاطإٓ، أٚ ايبٝاإ ايتؿكاًٝٞ ٚإظٗااض اؿػأ      ت٠ٚ٬ آٜا١ أٚ آٜاات َا   
ايصاتٞ يًُعطٚف، ٚايكبض ايصاتٞ يًُعك١ٝ، أٚ ُٖا َعّا فتُعري، ٚقس 

 ٜهٕٛ ا٭َط باغيعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ اغيٓهط بايٝس ٚايؿعٌ.
 ؾًٝػريٙ َٓهطّا َٓهِ ضأ٣ َٔ ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً اهلل ضغٍٛ قاٍ 

 أنعـ ٚشيو ، ؾبكًب٘ ٜػتاع مل ؾإٕ ، ؾبًػاْ٘ ٜػتاع مل ؾإٕ بٝسٙ،
 .(1)اٱضيإ

ٚؼي ايتبأٜ ؼي قٝػ١ اٯٜتري تأزٜب ٚإضؾاز يًُػًُري، ٚسح ع٢ً 
اؾُع بري يػ١ ايؿط  ٚاـرب ؼي ا٭َط باغيعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ اغيٓهاط ؼي  
كاطب١ ايٓاؽ ٚايسع٠ٛ إزي ٖساٜتِٗ إزي اٱغ٬ّ ٚسيا جيعًِٗ ٜتسبطٕٚ 

ِٗ ؾٝػعٕٛ إيٝ٘، ٜٚسضنٕٛ َاٛاطٔ  ؼي أسٛاهلِ، ٜٚتؿهطٕٚ ؾُٝا ٜٓؿع
 ايهطض ٚا٭ش٣ ؼي َعاٚي١ اغيٓهط ٚاغيهح عًٝ٘ ؾٝذتٓبْٛ٘.

ٚمل تصنط آ١ٜ ايػاٝام زٜٓاّا ككٛقاّا غاري اٱغا٬ّ يس٫يا١ اؾًُا١        
ايؿطط١ٝ ع٢ً ٚدٛب إبتػا٤ اٱغ٬ّ ٚزخٛي٘ ٚأزا٤ ايؿطا٥ض، ٚؾٝا٘  

غ٬ّ زٜٓاّا  إؾاض٠ إزي ايٓٗٞ عٔ اٱْتكاٍ َٔ ١ًَ إزي أخط٣ إ٫ إزي اٱ
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ٚؾطٜع١ ٚغا١ٓ، ٚؾٝا٘ تاصنري بعاامل اٯخاط٠ ٚعاسّ قباٍٛ غاري اٱضياإ          
 ٚايعٌُ ايكاو ّٜٛ اؾعا٤.

ٖٚصا ايتصنري َٔ ضظي١ اهلل عع ٚدٌ بايٓاؽ، ٖٚساٜتِٗ إزي غبٌ  
 .(1)صاعْزَغِْجٌُا ٌٍَِّوِ ًٌٍَِشَّعٌُيِ بِرَا دَؾَبوُُْ ٌَِّب ُّؾِْْْىُُْايٓذا٠ قاٍ تعازيط

اؾًُا١ ايؿاطط١ٝ ؼي اغيكااّ بعاح اغيػاًُري يًاسع٠ٛ إزي        َٚٔ َٓااؾع 
اٱغ٬ّ ٚتٓبٝ٘ ايٓاؽ يهطٚض٠ ايٓذا٠ َأ اـػااض٠ ٜاّٛ ايكٝاَا١، ٫ٚ     
جيًب أسس عًِٝٗ اـػاض٠، بٌ ِٖ أْؿػِٗ ٜهطٕٚ أْؿػاِٗ ًٜٚكإٛ   
بأبساِْٗ ؼي ايٓاض عٓس اٱقاطاض عًا٢ اغيعكا١ٝ، َٚػاازض٠ اياسْٝا عًا٢       

 ايهؿط ٚاؾشٛز.
ايػٝام خػاض٠ ايهؿاض ؼي اٯخاط٠، ٚإثباات ؾا٧ يؿا٧      ٚشنطت آ١ٜ

٫ٜسٍ ع٢ً ْؿٝ٘ عٔ غريٙ، ؾإ خػاضتِٗ َاًك١ ؾا١ًَ يًشٝاا٠ اياسْٝا   
ٚاٯخااط٠، ٚيهاأ ْااٛاَٝؼ ايااسْٝا ؽتًااـ بتػؿااٞ ضظياا١ اهلل يًٓاااؽ   
طيٝعّا، ٚؾٝٗا ٜتٓعُإٛ باياٝباات بعاطض غاٛا٤، إ٫ أْا٘ ٫ ضيٓاع َأ        

بب نؿطٙ ٚايػؿا٠ٚ اييت ع٢ً بكطٙ ، تٛد٘ اٱبت٤٬ اٱناؼي يًهاؾط بػ
 ٚعسّ إبتػا٥٘ اٱغ٬ّ زّٜٓا ٚؾطٜع١ .

ٜٚهاإٛ ٖااصا اٱباات٤٬ َاأ ايهًااٞ اغيؿااهو ؼي ايظٗااٛض ٚاـؿااا٤،     
ٚايؿس٠ ٚايهعـ، ٜٚهٕٛ ؼي ايبسٕ ٚاغياٍ ٚايٓؿؼ بايتدٜٛـ ٚضَٝٗا 
بايؿعع ٖٚٛ َٔ ضظي١ اهلل ٚأغباب تكطٜب ايٓاؽ يٲضيإ ٚايتاسبط ؼي  

ؤَفَغَْْشَ دِِّٓ اٌٍَّوِ ٕ َٚا ؾٝٗا َٔ اؿه١ُ ٚايربٖإ ، قاٍ تعازيطآٜات ايكطآ

 .(2)صَّجْغٌَُْ

ٜٚؿٝس اؾُع بري اٯٜات إٔ اٱغ٬ّ ٖاٛ زٜأ اهلل ٚإٔ َأ خيتااض      
 اٱغ٬ّ ٖٛ َٔ )خري أ١َ( ٫ٚبس َٔ ايػعٞ ؾصب ايٓاؽ ي٘.
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 غيااا أَااط اهلل عااع ٚدااٌ اغيػااًُري بايٛظٝؿاا١ ايعبازٜاا١  ايجاْٝاا١ عؿااط٠:
ايسا١ُ٥ ٖٚٞ ا٭َط باغيعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ اغيٓهط، ٚاييت ٫ تؿاضقِٗ ؼي 
ايًٌٝ أٚ ايٓٗاض، ؾاْ٘ غبشاْ٘ ٖساِٖ إزي نٝؿٝتٗاا، نُاا داا٤ت ايػا١ٓ     
باٱضؾاااز إزي غاابًٗا، ؾهااٌ َاأ ايػاا١ٓ ايكٛيٝاا١ ٚايؿعًٝاا١ ٚايتكطٜطٜاا١   
 ٚايتس١ٜٝٓٚ َٓٗاز َباضى ؼي ا٭َط باغيعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ اغيٓهط، يصا ؾإٕ

تعاٖس اغيػًُري يًػ١ٓ ايٓب١ٜٛ ساد١ َػتسضي١، ٚغبٌٝ يًٓذا٠ ٚايجٛاب 
ايعظِٝ، َٚٔ قٝؼ ايٓذا٠ ؼي اغيكاّ إٖتسا٤ ايٓاؽ بػٓٔ ا٭َط باغيعطٚف 
ٚايٓٗٞ عٔ اغيٓهط ٚايتدؿٝـ عٔ اغيػًُري بإْتكاٍ ؾطٜل َٔ ايٓاؽ إزي 
اٱغ٬ّ، ٚقريٚضتِٗ َٔ)خري أ١َ( ٚزعا٠ يًُعطٚف ٚظادطٜٔ عأ  

 ط، ٚباشيري يًُاٍ ٚايٓؿؼ ؼي غبٌٝ اهلل ٚايسؾاع عٔ اٱغ٬ّ.اغيٓه
َٚٔ ايكٛاْري ؼي اٱضاز٠ ايته١ٜٝٓٛ إٔ اهلل عع ٚدٌ ٜتؿهٌ بإضؾاز 
اغيػااًُري إزي غاابٌ ا٭زا٤ ا٭َجااٌ يًٛادبااات ٚاغيٓااسٚبات، ٖٚااٛ َاأ  
خكا٥ل اٱغ٬ّ ايصٟ سكط اهلل غبشاْ٘ ايكبٍٛ با٘، َٚأ أغاباب    

س إبتػا٤ اٱغ٬ّ بكؿ١ ايسٜٔ، ػيا ٜسٍ ع٢ً يعّٚ اهلسا١ٜ ؼي اغيكاّ تكٝٝ
 تعاٖس ايٛظا٥ـ ايؿطع١ٝ ٚايتكٝس بأسهاّ ٚآزاب اٱغ٬ّ.

ٚغيا أَط اهلل عع ٚدٌ)خري أ١َ( با٭َط باغيعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ اغيٓهط 
ؾإْ٘ غبشاْ٘ مل ٜهًٗا إزي ْؿػاٗا ؼي نٝؿٝا١ ايكٝااّ باا٭َط ٚايٓٗاٞ ؾٗاٛ       

ا٭خط٣، ٚجيعٌ اغي٪َٓري ٜطتكٕٛ ؼي ايطسِٝ ايصٟ ٜتؿهٌ بايٓع١ُ تًٛ 
غًِ اغيكاَات ، ؾصنطت آ١ٜ ايػٝام ايؿعٌ ايٛادب ع٢ً ايٓاؽ طيٝعّا 

َع ايتبأٜ ؼي ًًَِٗ َٚاصاٖبِٗ ، ٚاؿهاِ أظا٤ٖاِ، يٝٓكاازٚا طيٝعاّا       
 ٭ٚاَط اهلل عع ٚدٌ.

شنااطت آٜاا١ ايػااٝام إبتػااا٤ ايااسٜٔ، ٚايبػٝاا١: اياًباا١  ايجايجاا١ عؿااط٠:
 ش٩ٜب: َأبٛٚاؿاد١، قاٍ 

 اٍ َٔ ايكشاب تٳبٵػٞ إصيا بػا١ّٜ
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                                               ٕٔ ِټ َجً٘ ؼي ؾٹتٵٝا  اَ٭ْاادٹٝرٴ(  ايؿټ

(1). 
 ٚحيتٌُ اغيطاز َٔ قٛي٘ تعازي)ٜبتؼ(ٚدٗري:

ايػعٞ ياًب زٜأ َاا، نُاا ياٛ ناإ ايؿادل عًا٢ زٜأ          ا٭ٍٚ:
 ٚأضاز إختٝاض غريٙ غيا ٜسٍ عًٝ٘ اٱبتػا٤ َٔ ايػعٞ ٚاياًب.

اغيطاز اغيع٢ٓ ا٭عِ ٚمشٍٛ ايسٜٔ ايصٟ عًٝ٘ ايؿدل ٚإٔ  ايجاْٞ:
مل ٜٓااٛ اٱْتكاااٍ إزي غااريٙ، ٫ٚ تعاااضض بااري ايااٛدٗري، ُٖٚااا َاأ     

 ٚدا٤ يؿظ)ٜبتؼ( يٛدٛٙ: َكازٜل اٯ١ٜ ايهطضي١، َٚعاْٞ اٱبتػا٤
 إقا١َ اؿذ١ ع٢ً ايٓاؽ َاًكّا ؼي إختٝاض زِٜٓٗ ًَٚتِٗ. ا٭ٍٚ:
بٝاإ سكٝكا١ ٖٚاٞ إٔ اٱْتُاا٤ إزي زٜأ َاا ٜتذاسز ناٌ إٓ          ايجاْٞ:

 بإعتباض أْ٘ ١ْٝ ٚقكس ٚؾعٌ ككٛم.
 تٛنٝس إَهإ سكٍٛ إْتكاٍ ايعبس إزي ١ًَ أخط٣. ايجايح:
اغٝت ٚايط٩غا٤ ع٢ً َٓع ايٓااؽ  ؾٝ٘ ز٫ي١ ع٢ً عذع اياٛ ايطابع:

َٔ اٱْتكاٍ إزي زٜأ آخاط، ٭ٕ اياسٜٔ إعتكااز ؼي ايكًاب ٚاؾاٛاْض،       
َّبؾِجَابدُِ اٌَّازَِّٓ   ٚيبٝإ ايػع١ ٚاغيٓسٚس١ ؼي ا٭ضض ، قاٍ تعاازيط 

 .(2)صآَِنٌُا بَِّْ ؤَسْضِِ ًَاعِؿَخٌ فَةَِّّبَُ فَبؾْجُذًُِْ

ٚإٔ اٱْػإ كاري ؼي ًَتا٘   ٚتسٍ اٯ١ٜ ع٢ً إْعساّ اؾرب ؼي ايسْٝا ، 
ٚيهٓ٘ يٝؼ ؽٝريّا َاًكّا ٚتطنّا ي٘ بٌ ٜتهأُ َعااْٞ ايًااـ اٱهلاٞ     
بايتكطٜب إزي غبٌ اهلسا١ٜ ٚإبتػا٤ اٱغ٬ّ زّٜٓا، يٝهٕٛ ايٓااؽ عًا٢   

 ؾطٜكري:
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ايصٜٔ ؾاظٚا عػٔ اٱختٝاض، ٚآَٓٛا باغيعذعات ٚايس٫٫ت  ا٭ٍٚ:
عًٝا٘ ٚآيا٘ ٚغاًِ ٚإتٸبعاٛٙ     ايبٝٓات عًا٢ قاسم ْبا٠ٛ قُاس قا٢ً اهلل      

 ْٚكطٚٙ ْٚايٛا قؿ١)خري أ١َ(.
ايصٜٔ مل ٜبًػٛا َطتب١ إختٝاض اؿػٔ ٚايٛادب، ؾتتٛد٘ هلِ  ايجاْٞ:

 )خري أ١َ( بايسع٠ٛ إزي اٱغ٬ّ.
بؿاض٠ ايجٛاب اغيتذسز٠ يًُػًُري ؼي ناٌ إٓ ٱختٝااضِٖ    اـاَؼ:

 اٱغ٬ّ، ٚؼي َػا٥ٌ:
ًَالَ رَُّااااٌرَُّٓ بِالَّ ًَؤَْٔاااازُُْ طإْاااا٘ َاااأ عَُٛااااات قٛياااا٘ تعااااازي   ا٭ٚزي:

، ٚؾٝ٘ ْهت١ عكا٥س١ٜ ٖٚٞ إٔ نٌ أَط َٔ اهلل يًُػًُري (1)صُِغٌٍَُِّْْ

 ؾٝ٘ ثٛاب عظِٝ ، ٖٚٛ ٚؾل ايكٝاؽ اٱقرتاْٞ:
 نٌ أَط َٔ اهلل تهًٝـ. ايهرب٣:

 ؼي ايتهًٝـ ثٛاب. ايكػط٣:
 نٌ أَط َٔ اهلل ؾٝ٘ ثٛاب.ايٓتٝذ١:

 كٝس با٭سهاّ.ٚؾٝ٘ بعح يٲَتجاٍ، ٚايت 
ثبات اغيػًُري ع٢ً اٱغ٬ّ بااب يٓاعٍٚ ايطظيا١ اٱهلٝا١،      ايجا١ْٝ:

 ٚغبب ؾصب ايٓاؽ يٲغ٬ّ.
إْ٘ َٔ َكاازٜل قٛيا٘ تعاازي)نٓتِ خاري أَا١( يًجاٛاب غاري         ايجايج١:

اغيتٓاٖٞ ايصٟ ٜأتٞ يًُػًُري َٔ ايبكا٤ ع٢ً اٱغ٬ّ، ٚايجبات عًا٢  
 اٱضيإ.

ف٤ٞ ايجٛاب يًُػًُري ست٢ بعس اغيٛت، ؾاغيػًِ ٚإٕ تطى  ايطابع١:
اؿٝا٠ ايسْٝا ؾإٕ أعُاي٘ باق١ٝ، َٚٓٗا إبتػا٤ٙ اٱغ٬ّ ٚتعاٖسٙ يؿطا٥ه٘ 

 ؾٝعًِ ايٓاؽ سػٓ٘ ٜٚكتؿٕٛ أثطٙ.
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تٛنٝس إٔ اغيٛت أَط ٚدٛزٟ ٚٚداٛز عاامل اؾاعا٤ بعاس      اـاَػ١:
، ٚشنطت آ١ٜ ايػاٝام خػااض٠   (1)صخٍََكَ اٌٌَّْْدَ ًَاٌْؾََْابحَ اغيٛت، قاٍ تعازيط

َٔ ضيٛت ع٢ً غري اٱغ٬ّ، ٜٚسٍ ؼي َؿَٗٛا٘ عًا٢ ضباض ٚؾاٛظ َأ      
 ٜػازض ايسْٝا ٖٚٛ َػًِ.

إٕ قٛي٘ تعازي)َٚٔ ٜبتؼ( بعح يًٓاؽ ع٢ً ايػعٞ يًتسبط  ايػازؽ:
سيعذااعات اياآيب قُااس قاا٢ً اهلل عًٝاا٘ ٚآياا٘ ٚغااًِ، ٚيااعّٚ ايػااعٞ  

ْب٠ٛ قُاس قا٢ً اهلل عًٝا٘     يسخٍٛ اٱغ٬ّ، ٚقس ٜكط بعهِٗ بكسم
ٚآي٘ ٚغًِ ٚاؿاد١ ايؿدك١ٝ يسخٍٛ اٱغ٬ّ، ٚيهٓ٘ ٜرتزز يكعٛب١ 

 تطن٘ َا إعتاز عًٝ٘ ٚٱعتباضٙ ا٭سٛاٍ احملٝا١ ب٘.
ؾذا٤ت اٯ١ٜ بكٝػ١ اياًب ٚايبػ١ٝ ٚايػعٞ يكٗط ايٓؿؼ ايؿا١ٜٛٗ  
ٚايعطف ايصٟ ٜتعاضض َع ايٛادب ايؿطعٞ، ٚتًاو آٜا١ ؼي ايًااـ    

ٕ ٜٗسٟ اهلل عع ٚدٌ ايٓااؽ ياسخٍٛ اٱغا٬ّ ٚؾٝا٘ زضؽ     اٱهلٞ بأ
يًُػًُري ؼي باب ا٭َط باغيعطٚف ٚايٓٗاٞ عأ اغيٓهاط ٚإعتُااز قاٝؼ      
اغيٛعظ١ ٚايبعح ايصاتٞ ع٢ً ؾعٌ اـاريات ، ؾًُاا أَاط اهلل اغيػاًُري     

ًََِاب  با٭َط ٚايٓٗٞ ؾإْ٘ غبشاْ٘ ٖساِٖ إزي نٝؿٝت٘ ٚغبً٘ ٚؼي ايتٓعٌٜط

 .(2) صثِبٌٍَّوِرٌَْفِْمِِ بِالَّ 

لُاًْ َّبؤَُّّيَاب   يكس ْعٍ ؼي بسا١ٜ ايبعج١ ايٓب١ٜٛ قٛيا٘ تعاازيط   ايطابع١ عؿط٠:

،إش (3)صًَالَ ؤَْٔازُُْ ؾَبثِاذًَُْ َِاب ؤَؾْجُاذُ     *الَ ؤَؾْجُذُ َِاب رَؿْجُاذًَُْ    * اٌْىَبفِشًَُْ

ْعيت اٯ١ٜ ؼي شّ ٚؼس ْؿط َٔ ض٩غا٤ اغيؿطنري َٔ قطٜـ غٓيا عطنٛا 
قُس إٔ ٜعبس آهلتِٗ غ١ٓ ٜٚعبسٕٚ إهل٘ غ١ٓ ٜٚؿطنْٛ٘ ؼي ع٢ً ايٓيب 
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أَطِٖ نً٘، ؾإغتعاش ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ بااهلل َأ   
ايؿطى، ْٚعيت ايػٛض٠، ؾكاّ ع٢ً ض٩ٚغِٗ ؼي ايبٝت اؿطاّ ٚقطأٖا 
ؾأٜػااٛا َٓاا٘ ٚآشٚٙ ٚأقااشاب٘، ٚقاااٍ إباأ عباااؽ: ٚؾااِٝٗ ْااعٍ قٛياا٘    

ًْ ؤَفَغَْْشَ اٌتعازيط ، ٜٚؿٝس اؾُع بري (1) صٍَّوِ رَإُِْشًَُٔنِِ ؤَؾْجُذُ ؤَُّّيَب اٌْغَبىٌٍَُِْلُ

 غٛض٠ ايهاؾطٕٚ ٚآ١ٜ ايػٝام أَٛضّا:
 بٝإ َطاتب ايك٠ٛ ٚايعع اييت قاض عًٝٗا اغيػًُٕٛ. ا٭ٍٚ:
تٛنٝس إضتكا٤ اغيػًُري ٚظٜاز٠ عسزِٖ ٚثباتِٗ ع٢ً اٱضيإ،  ايجاْٞ:

 .ٖٚٞ غري ايٓػذ ٚا،ٌُ ٚاغيبري
 إقاب١ ايهؿاض ٚاغيؿطنري بايهعـ ٚايٖٛٔ. ايجايح:

 : إتػاع ايسع٠ٛ اٱغ١َٝ٬.ايطابع
 علم مناسبت التنزيل للحال

َٔ إعذاظ ايكطإٓ ايٓػذ ٖٚٛ يػ١ إبااٍ ؾ٤ٞ ٚف٤ٞ آخط قً٘ 
،  َٚٓ٘ ْػذ (2) )ٚايؿ٤ٞ ٜٓػذ ايؿ٤ٞ ْػدّا أٟ ٜعًٜ٘ ٜٚهٕٛ َهاْ٘(

اغيهإ، ٚؼي اٱقا٬ح  ايؿُؼ بايظٌ ٭ْ٘ حيٌ قٌ ن٥ٛٗا ؼي
ايؿطعٞ ٖٛ نٌ زيٌٝ ٜبري ططٚ سهِ دسٜس ؼي اغيػتكبٌ قٌ سهِ 
ثابت بٓل غابل، ٚي٫ٛ ٖصا ايسيٌٝ يهإ ايعٌُ ع٢ً اؿهِ ا٭ٍٚ 

 .(3)صَِب َٔنغَخْ ِِْٓ آَّخٍ ؤًَْ ُٔنغِيَب َٔإْدِ ثِخَْْشٍ ِِنْيَب ؤًَْ ِِضٍِْيَبقاٍ تعازيط

ٚآ١ٜ ايػٝام ٖٞ ايٓػذ ، اؾٛاب  ٌٖٚ ايٓػب١ بري غٛض٠ ايهاؾطٕٚ
٫، ؾٗٛ عًِ آخط َػتكٌ ٜتعًل باؿاٍ ايصٟ تٓعٍ ؾٝ٘ اٯ١ٜ ايكطآ١ْٝ ، 
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ٖٚٛ َكٝس سيٓٗاز ككٛم ٖٚٛ ايتسضز ٚاٱضتكا٤ ؼي اؿهِ إزي إٔ 
 ٜبًؼ َطتب١ ايتُاّ ٚايهُاٍ .

ٚتؿٝس اٯٜتإ عسّ دٛاظ بكا٤ ايهؿاض ع٢ً دشٛزِٖ ٚنؿطِٖ ٖٚٛ 
يكطإٓ ع٢ً لّٛ ٚبايتسضٜر، يتهٕٛ غٛض٠ ايهاؾطٕٚ َٔ أغطاض ْعٍٚ ا

قه١ٝ ؼي ٚاقع١ ٚتتعًل بعُّٛ ايهؿاض ايصٜٔ ٜكطٕٚ ع٢ً ايهؿط 

ًََِْٓ َّجْزَغِ ٚاؾشٛز ٫ٚ ٜػازضٕٚ َٓاظٍ ايؿطى، أَا قٛي٘ تعازيط

، ؾذا٤ سهُّا عاَّا ٚؾا٬َّ يًٓاؽ (1)صغَْْشَ اإلِعْالََِ دِّن ب فٍََْٓ ُّمْجًََ ِِنْوُ

َِٚٓٗ ايصٜٔ ٜكطٕٚ ع٢ً ايهؿط ٚاؾشٛز، َٚٔ ٚدٛٙ ايتٓعٌٜ  طيٝعّا
ع٢ً اؿاٍ ؼي اغيكاّ َٚا ٜؿٝسٙ اؾُع بري غٛض٠ ايهاؾطٕٚ ٚآ١ٜ ايػٝام 

 َػا٥ٌ:
اؿاد١ إزي طيع اٯٜات شات اغيٛنٛع اغيتشس يبٝإ اؿهِ  ا٭ٚزي:

ايؿطعٞ َع إعتباض ظَإ اٯ١ٜ َٚٛنٛع١ٝ ايتأخط ايعَاْٞ ؼي ْعٍٚ 
 اييت ٜػتٓب  َٓٗا اؿهِ َٔ غري تطى يٰٜات ا٭خط٣.اٯ١ٜ 

بٝإ عًِ دسٜس غري ايٓػذ، ٜٚتعًل بٓعٍٚ اٯٜات عػب  ايجا١ْٝ:
 اؿاٍ ، ٚقاعس٠ إشا تػري اغيٛنٛع تبسٍ اؿهِ.

يكس ْعٍ ايكطإٓ يتبك٢ أسهاَ٘ ؼي ا٭ضض إزي ّٜٛ ايكٝا١َ،  ايجايج١:
 ؾٝأتٞ اغيتعسز ؼي َهاَري اٯٜات غيٓاغب١ نٌ ساٍ ٚٚاقع١.

غيا أَط اهلل عع ٚدٌ اغيػًُري با٭َط باغيعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ  ايطابع١:
اغيٓهط ؾإْ٘ غبشاْ٘ دعٌ هلِ غع١ َٚٓسٚس١ ؼي ايعٌُ ٚؾل َهاَري 

 ايتؿسٜس ع٢ً ايٓؿؼ.اٯٜات، ٚساٍ بِٝٓٗ ٚبري 
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تًتكٞ اٯٜات ؼي اغيٛنٛع ايٛاسس عهِ إطيايٞ ٜسٍ  اـاَػ١:
ع٢ً نطٚض٠ ايتٛسٝس ٚطاع١ اهلل ٚضغٛي٘ قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ 
ٚغًِ، ؾت٪نس اٯٜتإ بكا٤ اغيػًُري ع٢ً ايتٛسٝس، ٚعسّ ايتٗازٕ أٚ 

 ايتٗإٚ َع نؿاض قطٜـ.

ٌَىُُْ دِّنُىُُْ ٛي٘ تعازيطَع إٔ غٛض٠ ايهاؾطٕٚ دا٤ت بك ايػازغ١:

، ؾكس ٫ق٢ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ (1) صًٌََِِ دِِّٓ

ٚأقشاب٘ ا٭ش٣ ايؿسٜس َٔ ض٩غا٤ قطٜـ، ْٚعٍ قٛي٘ تعازي)ؾُٔ 
ٜبتؼ( ؼي اغيس١ٜٓ، ٜٚؿٝس سكط ايسٜٔ اغيكبٍٛ عٓس اهلل باٱغ٬ّ، َٚع 

اٯ١ٜ أٚ إٔ  ٖصا مل ًٜل ايٓيب قُس ٚأقشاب٘ ا٭ش٣ بػبب ْعٍٚ
اغيػًُري ؼي ا٭دٝاٍ اي٬سك١ قاضٚا ؼي َأَٔ ، َع ت٬ٚتِٗ ٚعًُِٗ 
سيهاَري ٖصٙ اٯ١ٜ ، ٚإؽاشٖا أق٬ّ ؼي ا٭َط باغيعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ 

 اغيٓهط .
إٕ اٱضتكا٤ ؼي بٝإ ا٭سهاّ ايؿطع١ٝ اييت تتهُٓٗا آٜات ايكطإٓ 

 َٔ إعذاظ ايكطإٓ، ٖٚٛ َسز يًُػًُري ؼي ايعٌُ بٗا.
بٝإ تؿك٘ اغيػًُري ؼي ايسٜٔ، ٚتًكِٝٗ آٜات ايكطإٓ بايكبٍٛ  ايػابع١:

ٚإٕ تبآٜت َطتب١ اؿهِ، َٚٔ اٯٜات إٔ ايتبأٜ بإػاٙ ٚاسس، بتجبٝت 
 غٓٔ اٱغ٬ّ ٚبٓا٤ قطح أسهاَ٘ ٚإتػاع ضقعتٗا.

تأخص آٜات ايكطإٓ بأٜسٟ اغيػًُري ٚؽطدِٗ إزي َٝازٜٔ  ايجا١َٓ:
، ٚايؿطق١ بِٝٓٗ ٖٚٛ َٔ ايعٕٛ اٱهلٞ يًُػًُري ايكتاٍ، ٚشيٓع اـ٬ف

، ؾًُا ٢ْٗ اهلل عع (2)صًَاؾْزَالٌُِّا ثِؾَجًِْ اٌٍَّوِ عَِّْؿ ب ًَالَ رَفَشَّلٌُاؼي قٛي٘ تعازيط
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ٚدٌ اغيػًُري عٔ ايؿطق١ ٚاـ٬ف ؾإْ٘ غبشاْ٘ أَسِٖ بايتٓعٌٜ ايصٟ 
يؿطق١ ٜسؾع عِٓٗ ايؿطق١، ٚيٝؼ َٔ سكط ٯٜات ايكطإٓ اييت شيٓع ا

بِٝٓٗ، َٚٓٗا آ١ٜ ايػٝام ٚاٯ١ٜ قٌ ايبشح، َٔ غري إٔ ٜتعاضض زؾع 
ايؿطق١، َع يعّٚ بصٍ اغيػًُري ايٛغع ؼي ؼكٝل اغيكسام اـاضدٞ 

 اغيتهجط ٚاغيتػع غيهاَري اٯٜات ايكطآ١ْٝ.
ٌٖٚ َٓاغب١ ايتٓعٌٜ يًشاٍ َٔ أغباب ْعٍٚ اٯٜات ،اؾٛاب ٫،  

اخ تهٕٛ غببّا يٓعٍٚ اٯ١ٜ، أَا َٓاغب١ ؾإٕ أغباب ايٓعٍٚ ٚقا٥ع ٚأسس
اؿاٍ ؾٗٞ َسضغ١ عكا٥س١ٜ َٚطآ٠ ؿاٍ اغيػًُري ٚإظزٜاز قٛتِٗ ، قاٍ 

، ؾتٓعٍ اٯ١ٜ ايكطآ١ْٝ يتهٕٛ ع٢ً (1) صًََّضِدْوُُْ لٌَُّح  بٌََِ لٌَُّرِىُُْتعازيط

 ٚدٛٙ:
 إْٗا ؾاٖس ع٢ً تٓاَٞ ق٠ٛ اغيػًُري. ا٭ٍٚ:
اٯ١ٜ ايكطآ١ْٝ شاتٗا َاز٠ َٚٛنٛعّا يعٜاز٠ ق٠ٛ  تهٕٛ ايجاْٞ:
 اغيػًُري.

ت٪نس اٯ١ٜ ايكطآ١ْٝ إمػاض زٚي١ ايهؿط، ٚإقاب١ ايهؿاض  ايجايح:
بايٖٛٔ ٚايهعـ، يتأتٞ زعٛتِٗ إزي اٱغ٬ّ ضظي١ بِٗ، ٚؼي ظَإ 

 ٜتذطزٕٚ ؾٝ٘ عٔ ايػطٚض ٚاؾشٛز ٚايعٓاز.
ٖٚٛ ايتؿطٜع ايصٟ  ايكطإٓ ٖٛ آخط ايهتب ايػُا١ٜٚ ، ايطابع:

ٜعٌُ ب٘ ايٓاؽ إزي ّٜٛ ايكٝا١َ، ؾذا٤ت آٜات٘ يبٝإ ايٛظا٥ـ ايؿطع١ٝ، 
َٚٓاٖر عٌُ اغيػًُري، ٚسيا جيًب ايٓؿع هلِ ٚيًٓاؽ ؼي ايسْٝا 

 ٚاٯخط٠.
ٜٚؿتض عًِ َٓاغب١ ايتٓعٌٜ يًشاٍ آؾاقّا يًباسجري ٚايساضغري  

ا٥س ٚايػٝاغ١ ٱغتٓبا  اغيػا٥ٌ ٚايسضٚؽ ؼي ايؿك٘ ٚايه٬ّ ٚايعك
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ْٚظاّ ايسٚي١ ٚاؿهِ، ٜٚبري قؿش١ َؿطق١ َٔ إعذاظ ايكطإٓ ٚأ١ًٖٝ 
اغيػًُري يتًكٞ ا٭سهاّ ٚاٱضتكا٤ ايتسضجيٞ ؼي ا٭ٚاَط ٚايٓٛاٖٞ، 

ص، ٚعٕٛ يًٓيب وُنْزُُْ خَْْشَ ؤَُِّخٍ ؤُخْشِعَذْ ٌٍِنَّبطِٖٚٛ َٔ َكازٜل قٛي٘ تعازيط

١ ا٭١َ ؼي غبٌ اـري قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ؼي إَاَ
ٚايك٬ح، ٚزيٌٝ ع٢ً سػٔ هت اغيػًُري ٚطاعتِٗ هلل ٚضغٛي٘ ، 

 .(1) صَِب آرَبوُُْ اٌشَّعٌُيُ فَخُزًُهُ ًََِب َٔيَبوُُْ ؾَنْوُ فَبْٔزَيٌُاقاٍ تعازيط

يكس أضغٌ اهلل عع ٚدٌ ايٓيب قُسّا ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘  ايتاغع١:
 ٌ ايطغاي١ ٚدّٖٛا:ٚغًِ ضغ٫ّٛ يًٓاؽ طيٝعّا، ٚؼتُ

 تبًٝؼ ايتٓعٌٜ َٔ غري َسز ٚإعا١ْ ها١ٜٚ. ا٭ٍٚ:
ايتبًٝؼ َع بعح ايٓاؽ يٲضيإ ٖٚساٜتِٗ يٲغ٬ّ ْٚكط٠  ايجاْٞ:

 ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ.
ف٤ٞ ايٓكط اٱهلٞ يًٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ  ايجايح:

 ١ تتبع٘.بٓعٍٚ اغي٥٬ه١ َسزّا ي٘، ٚأ١َ َ٪َٓ

فَةَِّْ ؽَغْجَهَ اٌٍَّوُ ىٌَُ اٌَّزُِ ٚايكشٝض ٖٛ ايجايح، قاٍ تعازيط 

، ٚيٝؼ َٔ سكط غيكازٜل ْكط اهلل عع (2) صؤََّّذَنَ ثِنَالْشِهِ ًَثِبٌُّْاِِْنِنيَ

ٚدٌ يًٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ؾٗٞ َكاسب١ ي٘ إزي إٔ 
 ٜتشكل ايٓكط، ٖٚٓاى َػأيتإ:

كاع ايٓكط سيػازض٠ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٌٖ إْ ا٭ٚزي:
 ٚغًِ إزي ايطؾٝل ا٭ع٢ً ٱْتؿا٤ َٛنٛع٘ أّ أْ٘ بام.

 ايٓكط خام باؿٝا٠ ايسْٝا أّ ٜؿٌُ اٯخط٠ أٜهّا. ايجا١ْٝ:
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أَا ا٭ٚزي ؾإٕ َكازٜل ْكط اهلل عع ٚدٌ يًٓيب قُس ق٢ً اهلل 
 عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ باق١ٝ َٚتك١ً، َٚٓٗا :

 ت٠ٚ٬ نٌ َٔ آ١ٜ ايػٝام ٚاٯ١ٜ قٌ ايبشح . ا٭ٍٚ:
ثبات اغيػًُري ؼي َٓاظٍ اٱضيإ ، ٚخطٚدِٗ يًٓاؽ  ايجاْٞ:

 بايسع٠ٛ إزي اٱغ٬ّ ٚايك٬ح .
 ػسز إعذاظ آٜات ايكطإٓ. ايجايح:
ْكط اهلل عع ٚدٌ يًٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ  ايطابع:

تٛيٝسٟ، ؾهُا ْكطٙ اهلل باغيػًُري ؾإْ٘ غبشاْ٘ أٜسِٖ ْٚكطِٖ ، قاٍ 

ًَارْوُشًُا بِرْ ؤَْٔزُُْ لًٌٍَِْ ُِغْزَضْؿَفٌَُْ فِِ إَسْضِ رَخَبفٌَُْ ؤَْْ تعازيط

، ْٚكط اهلل يًُػًُري َٔ ايؿٛاٖس (1) صشِهَِّزَخَطَّفَىُُْ اٌنَّبطُ فَأًَاوُُْ ًَؤََّّذَوُُْ ثِنَالْ

ع٢ً بكا٤ ْكط اهلل يًٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ َتك٬ّ 
 ٚزا٥ُّا ؼي ا٭ضض.

ٚأَا ايجا١ْٝ ؾإٕ ْكط اهلل عع ٚدٌ يًٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ 
 ٚغًِ ؾاٌَ يًشٝا٠ ايسْٝا ٚاٯخط٠ َٔ ٚدٛٙ:

 عاٞ با٭ٚؾ٢ ٚا٭د.إٕ اهلل عع ٚدٌ إشا أعا٢ ٜ ا٭ٍٚ:
 اٯخط٠ َطآ٠ يًسْٝا، ٚعامل دعا٤ ٭ؾعاٍ ب  آزّ ؾٝٗا. ايجاْٞ:

ف٤ٞ ايتٓعٌٜ باٱخباض عٔ اٱط٬م ؼي ايٓكط اٱهلٞ ، قاٍ  ايجايح:

 ،(2) صبَِّٔب ٌَنَنالُشُ سُعٍَُنَب ًَاٌَّزَِّٓ آَِنٌُا فِِ اٌْؾََْبحِ اٌذَُّْْٔب ًٌََََّْ َّمٌَُُ إَشْيَبدُتعازيط

ؾٓكط اهلل عع ٚدٌ يًٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٚتعسز نجط٠ 
ٚإتكاٍ َكازٜك٘ ؾاٖس ع٢ً تؿهًٝ٘ ع٢ً ا٭ْبٝا٤ ايػابكري، ٚؼي 
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عٝػ٢ عًٝ٘ ايػ٬ّ ٖٚٛ َٔ ايطغٌ اـُػ١ أٚزي ايععّ ، قاٍ 

 .(1) صذُطًَِآرَْْنَب ؾِْغََ اثَْٓ َِشََُّْ اٌْجَِّْنَبدِ ًَؤََّّذَْٔبهُ ثِشًُػِ اٌْمُتعازيط

ٚدعٌ اهلل عع ٚدٌ أ١َ َٔ اغيٗادطٜٔ ٚا٭ْكاض أتباعّا ٚدٓٛزّا  
يًٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ، ٚأخطز أَت٘ يًٓاؽ يٓكطٙ 
ٚتأٜٝسٙ، ٚأْعٍ غبشاْ٘ ٥٬َه١ َٔ ايػُا٤ َسزّا ي٘ ؼي ايكتاٍ إزي 

 داْب ْعٍٚ درب٥ٌٝ اغيتهطض بايٛسٞ ٚايتٓعٌٜ.
بشح قؿات اغيػًُري بأِْٗ ٜأَطٕٚ شنطت آ١ٜ اي ايعاؾط٠:

باغيعطٚف ٜٕٚٓٗٛ عٔ اغيٓهط ٜٚ٪َٕٓٛ باهلل، ؾٌٗ تؿرت  ٖصٙ ايكؿات 
باٱغ٬ّ ايصٟ ٫ ٜكبٌ اهلل غريٙ، أّ أْ٘ َٔ ايهًٞ اغيؿهو ايصٟ 

 ٜهٕٛ ع٢ً َطاتب َتؿاٚت١ ق٠ٛ ٚنعؿّا أزْاٖا ايٓال بايؿٗازتري .
يؿطا٥ض ٚايٛادبات، اؾٛاب ٖٛ ا٭ٍٚ ؾ٬بس َٔ اٱضيإ ٚإتٝإ ا 

لَبٌَذْ إَؾْشَاةُ آَِنَّب لًُْ ٌَُْ رُاِِْنٌُا ٚقس ٚضز شّ قّٛ َٔ ا٭عطاب  بكٛي٘ تعازيط

، ؾشاغيا ٜٓال (2) صًٌََىِْٓ لٌٌٌُُا ؤَعٍَّْْنَب ًٌَََّّب َّذْخًُْ اإلِميَبُْ فِِ لٌٍُُثِىُُْ

١ اٱْػإ بايؿٗازتري ٜكري َٔ )خري أ١َ( ٜٚ٪زٟ ايٛظا٥ـ ايعبازٜ
اييت ٫ تكبٌ إ٫ بكٝس اٱغ٬ّ ،ٚقكس ايكطب١ إزي اهلل عع ٚدٌ َٚا ؾٝٗا 
َٔ سب ايعبس هلل عع ٚدٌ، ٚؾهطٙ ي٘ ع٢ً ْع١ُ اهلسا١ٜ ٚايتٛؾٝل 

 إزي اٱَتجاٍ ٭ٚاَطٙ، ٚإدتٓاب َا ٢ْٗ عٓ٘.
ٚدا٤ت خاشي١ آ١ٜ ايػٝام غكٛم َٔ ٜبتػٞ غري اٱغ٬ّ زّٜٓا  

( ببٝإ ساد١ اٱْػإ يتًو ايؿطا٥  ٚقٛي٘ تعازي )ٖٚٛ َٔ اـاغطٜٔ
 ٚأْٗا خري قض ؼي ايسْٝا ٚاٯخط٠.
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ٚؼتاز)خري أ١َ( غعٞ ٚعٌُ نٌ ؾطز َٓٗا يك٬سٗا ايصاتٞ 
ٚغيػ٪ٚيٝاتٗا ايعظ١ُٝ ؼي خطٚدٗا يًٓاؽ، ٚططز ايؿػاز عٔ ا٭ضض 

، ؼي ضز اهلل (1)صبِِِّٔ ؤَؾٍَُُْ َِب الَ رَؿٌٍََُّْْٖٚٛ َٔ عَُٛات قٛي٘ تعازيط

 عع ٚدٌ ع٢ً إستذاز اغي٥٬ه١، َٔ ٚدٛٙ:اهلل 
 إغتُطاض زخٍٛ ايٓاؽ ؼي اٱغ٬ّ أؾطازّا ٚطياعات. ا٭ٍٚ:
إتٝإ اغيػًِ ايٛادبات ، ٚإدتٓاب٘ احملطَات غٛا٤ نإ غابكّا  ايجاْٞ:

 ؼي اٱغ٬ّ أٚ زخً٘ ٫سكّا أٚ تًكاٙ ٚضاث١ عٔ ٚايسٜ٘.
 نٌ َػًِ أغ٠ٛ ؼي ايك٬ح، ٚٚاق١ٝ َٔ ايؿػاز. قريٚض٠ ايجايح:
ػًٞ َكازٜل اٱضيإ ؼي ايٛاقع ايَٝٛٞ يًٓاؽ، ٚعسّ  ايطابع:

 ْؿطتِٗ َٔ ايعبازات ٚأزا٤ اغيػًُري يًؿطا٥ض.
ت١ُٝٓ ًَه١ اٱضيإ عٓس اغيػًُري، ٚتأًِٖٝٗ يٲستذاز  اـاَؼ:

 ٚاؾساٍ.
شكط ؼي آ١ٜ َٚٔ إعذاظ ايكطإٓ إٔ اؿهِ ايؿطعٞ اغيتشس ٫ ٜٓ

ٚاسس٠، ؾتذس آٜات عسٜس٠ تتهُٔ شات اؿهِ،ٚبعهٗا ٜ٪اظض ٜٚؿػط 
ٜٚعهس بعهٗا اٯخط، ٖٚٛ سطظ َٔ اٱخت٬ف ٚايؿطق١ بري اغيػًُري 
ٚغبٌٝ يبعح اغيػًُري يًعٌُ بأسهاّ اٯٜات، ٚتطغٝب هلِ با٭َط 

 باغيعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ اغيٓهط. 
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وَْْفَ َّيْذُِ اٌٍَّوُ لٌَِْ ب وَفَشًُا ثَؿْذَ بمِيَبِٔيُِْ ًَشَيِذًُا ؤََّْ اٌشَّعٌُيَ ؽَكٌّ طصلت آيت

 ،بيذه اآليت (1)صجَِّْنَبدُ ًَاٌٍَّوُ الَ َّيْذُِ اٌْمٌَََْ اٌػَّبٌِِّنيَاًٌَعَبءَىُُْ 

 ٚؾٝٗا َػا٥ٌ:
إبتسأت اٯ١ٜ أع٬ٙ بكٝػ١ اٱغتؿٗاّ  اٱْهاضٟ ٚإبتسأت  ا٭ٚزي:

١ٜ نٓتِ خري أ١َ بكٝػ١ اـرب١ٜ. ٚدا٤ اٱغتؿٗاّ يصّ ايهؿاض ٚبٝإ آ
ع١ً ؽًؿِٗ عٔ أغباب اهلسا١ٜ، أَا اؾ١ًُ اـرب١ٜ ؾذا٤ت ؼي َسح 
اغيػًُري  ٚايجٓا٤ عًِٝٗ، ػيا ٜسٍ ع٢ً إٔ اغيساض ؼي ْعٍٚ ايطظي١ 
اٱهل١ٝ باهلسا١ٜ ع٢ً اٱضيإ ٚايك٬ح، ٚإٔ ايصٜٔ نؿطٚا بعس إضياِْٗ 

 ا عٔ أْؿػِٗ اهلسا١ٜ ٚتكطٜبِٗ إزي َٓاظهلا.سذبٛ
بٝإ ساد١ ايٓاؽ إزي ا٭َط باغيعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ اغيٓهط،  ايجا١ْٝ:

ٚيعّٚ ْٗٛض أ١َ َ٪١َٓ ب٘ ٫ ٜتػطب ايؿو ٚايطٜب ٚأغباب ايهؿط 
إزي أؾطازٖا ، ٭ٕ اؿٝا٠ ايسْٝا تتكّٛ با٭َط باغيعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ 

٭ؾطاز فتُعري َٚتؿطقري ٫ٚ بس اغيٓهط، ٖٚٛ عطض ٚؾعٌ قازض َٔ ا
َٔ زٚاَ٘ ٚثبات٘ َاز٠ ٚنٝؿ١ٝ َٚٛنٛعّا ٚأثطّا، ٖٚٛ أَط ٫ تكسض عًٝ٘ 

 إ٫ أ١َ َتشس٠ بًػت َطاتب ايك٬ح.
ؾٓٗهٛا  بٛظا٥ـ  زع٠ٛ ايٓاؽ    ْٚاٍ اغيػًُٕٛ َٓعي١ ) خري أ١َ (

إزي اٱق٬ح، ٖٚصٙ ايسع٠ٛ َٔ أغباب  ًِْٝٗ هلصٙ اغيٓعي١ ٚتعاٖسِٖ  
ا ، ٚيٝؼ  َٔ  زٚض ؼي اغيكاّ  أٟ ٫ ٜتٛقـ ا٭َط باغيعطٚف ٚايٓٗٞ هل

عٔ اغيٓهط ع٢ً إتكاف اغيػًُري بكؿ١ ) خري أ١َ ( ٚتٛقـ ٖصٙ 
ايكؿ١ ع٢ً شات ا٭َط ٚايٓٗٞ، ٭ٕ ن٬ّ َُٓٗا ؾهٌ َٔ اهلل عع ٚدٌ 
ع٢ً اغيػًُري ٖٚسا١ٜ بايصات ٚايعطض، سطّ ايهؿاض أْؿػِٗ َٓٗا 

ٱضيإ، َٚا ؾٝٗا َٔ غبٌ ايؿ٬ح ٚايتٛؾٝل إزي ؾعٌ برتنِٗ غيكاَات ا
 اـريات، ٚأغباب ْعٍٚ ايربنات .
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دا٤ ْعات اغيػاًُري باأِْٗ ) أَا١ ( ٚؾٝا٘ ز٫يا١ عًا٢ إؼااز          ايجايج١:
اغيػًُري ٚإدتُاعِٗ ع٢ً أَط ككٛم، ٚدا٤  قٝس ايتؿهٌٝ بكٛيا٘  

ت تعازي)خري أ١َ( ٚأِْٗ ا٭قًض ؼي َػايو اهلساٜا١، بُٝٓاا داا٤ ْعا    
ايهؿاض باأِْٗ ) قاّٛ ( ٚؾٝا٘ إؾااض٠ إزي ناعؿِٗ ٚعاسّ إؼاازِٖ ٚإٕ        
ناااْٛا نااجرئٜ، ؾاا٬ ٜػااتاٝع قااّٛ جيُعٗااِ أَااط باطااٌ ٜٚؿتكااسٕٚ إزي  
 اهلسا١ٜ إٔ ٜٛادٗٛا أ١َ أْعِ اهلل عع ٚدٌ عًٝٗا ٚدعًٗا ) خري أ١َ (.

ٚؼي ٖصٙ اغيكاض١ْ ايبٝا١ْٝ زيٌٝ ع٢ً ْكاط اغيػاًُري ؼي اغيعااضى ايايت      
ِٓٗ ٚبري ايهؿاض يًتبأٜ بُٝٓٗا ؼي اٱضيإ ٚعسَ٘ ، ٚػًٞ َعاْٞ تكع بٝ

ا٭خ٠ٛ ٚاٱٜجاض ٚايتهاؾٌ بري اغيػًُري ٖٚٞ أَٛض شات َٛنٛع١ٝ ؼي 
 غٛح اغيعاضى أِٖ َٔ ايهجط٠ ؼي ايعسز ٚايعس٠ .

ؾُٔ إعذاظ ايكطإٓ ف٤ٞ اٯٜا١ ؼي تاٛبٝذ ايهؿااض إ٫ أْٗاا تتهأُ       
َع إٔ اغيػاًُري نااْٛا آْاصاى قًا١، ٚؼي      ايبؿاض٠ بػًب١ اغيػًُري عًِٝٗ

ساٍ نعـ ، ٚدا٤ اغيكسام ايعًُٞ بكٛي٘ تعاازي بعاس إْتٗاا٤ َعطنا١     
 .(1) صًٌََمَذْ َٔالَشَوُُْ اٌٍَّوُ ثِجَذْسٍ ًَؤَْٔزُُْ ؤَرٌَِّخٌبسض ط

يكس أَط اهلل عع ٚدٌ اغيػًُري با٭َط باغيعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ  ايطابع١:
اغيٓهط، ٚدعًُٗا ٚادبّا ؾطعّٝا ع٢ً اغيػًُري ٚاغيػًُات، ٚتهٕٛ 

 ٚظٝؿتِٗ أظا٤ ايصٜٔ نؿطٚا بعس إضياِْٗ ع٢ً ٚدٛٙ:
تٛد٘ اغيػًُري هلِ با٭َط باغيعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ اغيٓهط  ا٭ٍٚ:

ؽ طيٝعّا يكٛي٘ تعازي ) يعَُٛات َػ٪ٚيٝات اغيػًُري أظا٤ ايٓا
أخطدت يًٓاؽ ( ٚإؾاز٠ اؾٓؼ ٚايعُّٛ اٱغتػطاقٞ ؼي ا٭يـ 

 ٚاي٬ّ ؼي ايٓاؽ. 
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ٜػتج٢ٓ أٚي٦و ايهؿاض َٔ أَط اغيػًُري باغيعطٚف ِْٚٗٝٗ عٔ  ايجاْٞ:
اغيٓهط، ٭ٕ اهلل عع ٚدٌ أخرب بعسّ ٖساٜتِٗ ، ٚغًل باب ايك٬ح 

 عًِٝٗ. 
عًِٗ ٜٓكطٕٚ بأقٍٛ ايسٜٔ ، بصٍ ايٛغع َع ايهؿاض ؾ ايجايح:

 ٜٚكًعٕٛ عٔ ايؿطى ٚايه٬ي١. 
ايتؿكٌٝ ، ؾٝكّٛ اغيػًٕٛ بأَط اغيػتهعؿري ٚا٭تباع َٔ  ايطابع:

ايهؿاض باغيعطٚف ِْٚٗٝٗ عٔ اغيٓهط، أَا ايط٩غا٤ ؾٝرتنٕٛ ٱقطاضِٖ 
 ع٢ً ايهؿط ٚخؿٝتِٗ َٔ ؾكس َٓاظهلِ ٚاغيٓاؾع اـاق١ اييت تطزِٖ.

 ٚايكشٝض ٖٛ ا٭ٍٚ َٔ ٚدٛٙ : 
ٜتٛد٘ اغيػًُٕٛ يًٓاؽ طيٝعّا با٭َط باغيعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ  ا٭ٍٚ:

اغيٓهط، ٫ٚ ٜػتج٢ٓ أسس َٔ ايٓاؽ عٔ ٖصا ا٭َط ايصٟ دعً٘ اهلل عع 
 ٚدٌ ضظي١ ٭ٌٖ ا٭ضض طيٝعّا ٚسذ١ عًِٝٗ.

غيا تؿهٌ اهلل عع ٚدٌ بابكا٤ باب ايتٛب١ َؿتٛسّا إزي ّٜٛ  ايجاْٞ:
 كٝا١َ ؾاْ٘ غبشاْ٘ أَط اغيػًُري با٭َط باغيعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ اغيٓهط، اي

بعح اهلل عع ٚدٌ ايٓيب قُسّا ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ  ايجايح:
إزي ايٓاؽ طيٝعّا ٜسعِٖٛ إزي اٱضيإ، َٚٔ دشس بٓبٛت٘ تتذسز ي٘ 
ايسع٠ٛ نٌ ّٜٛ، َٚٔ اٯٜات بكا٤ ايكطإٓ بإعذاظٙ َٚهاَٝٓ٘ ايكسغ١ٝ 

٢ً ايٓاؽ ٚجيصبِٗ يٲضيإ، ٖٚٛ َٔ عَُٛات قٛي٘ ٜاٌ ع
 .(1)صبَِّٔب َٔؾُْٓ َٔضٌَّْنَب اٌزِّوْشَ ًَبَِّٔب ٌَوُ حلبفػٌْتعازيط

إش تؿهٌ اهلل عع ٚدٌ بإْعاٍ ايكطإٓ نتابّا ٖازّٜا يٲغ٬ّ، ثِ  
تؿهٌ َط٠ أخط٣ ٚسؿظ٘ َٔ ايتشطٜـ ٚايتؿٜٛ٘ ٚايتبسٌٜ ، َٚٓع َٔ 

ٔ َكازٜل  ٖصا اغيٓع ت٠ٚ٬ اغيػًُري اٱعطاض ٚايكسٚز عٓ٘، َٚ
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ٯٜات٘ ٚغٛضٙ ؼي نٌ ّٜٛ ٚع٢ً مٛ ايٛدٛب ايعٝ  ٚيٝؼ َٔ سس 
 غيٓاؾع اؿؿظ اٱهلٞ يًكطإٓ َٚٓٗا :

إقا١َ اؿذ١ ع٢ً ايٓاؽ بًعّٚ اٱضيإ ٚايتكسٜل بٓب٠ٛ  ا٭ٍٚ: 
 قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ .

 ٚأب٢ غبشاْ٘ إ٫ إٔ جيعً٘ بٝإ َٓعي١ ايكطإٓ، ؾٗٛ ن٬ّ اهلل ايجاْٞ:
 باقّٝا بطه٘ ٚشات نًُات٘ ٚسطٚؾ٘.

ايكطإٓ نٓع ايػُا٤ ؼي ا٭ضض، ٚنٌ آ١ٜ َٓ٘ خع١ٜٓ، تسعٛ  ايجايح:
 ايعًُا٤ ؼي نٌ دٌٝ ٱغتدطاز  ايٰي٧ ٚايسضض َٓٗا .

بعااح ايػااه١ٓٝ ؼي ْؿااٛؽ اغيػااًُري بااإٔ ايكااطإٓ غااامل َاأ  ايطابااع:
ٚأسهاَا٘ ناٝا٤ ٜآري زضٚب اهلساٜا١     ايعٜاز٠ ٚايٓككإ يٝتدصٚا آٜات٘ 

ٚايطؾاااز )ٚعاأ إباأ عباااؽ: اْاا٘ قؿااٛظ عاأ ايعٜاااز٠ ٚايٓككااإ        
 .(1)ٚايتشطٜـ ٚايتػري(

َٔ َعاْٞ )ايكطا  اغيػتكِٝ( ايكطإٓ، ؾذعً٘ اهلل عع  اـاَؼ:
 ٚدٌ ؼي سطظ ٚٚاق١ٝ َٓ٘ يتكاسب٘ زا٥ُّا قؿ١ اٱغتكا١َ .  

أْعِ اهلل عع ٚدٌ ع٢ً اغيػًُري ٚدعًِٗ )خري أ١َ(  ايػازؽ:
َٚٔ خكا٥ل )خري أ١َ( أِْٗ ٜتًٕٛ ايكطإٓ نتٓعًٜ٘ َٔ غري ؼطٜـ 
ؾًصا تهؿٌ اهلل عع ٚدٌ ٖصٙ ايٓع١ُ ، يٝهٕٛ نٌ دٌٝ َٔ اغيػًُري 

 بصات اغيطتب١ َٔ ايتؿهٌٝ .
ػسز إْصاضات ٚبؿاضات ايكطإٓ ؼي نٌ ظَإ، ٚعسّ  ايػابع:

 عَإ ايتٓعٌٜ.إختكاقٗا ب
إشا أْعِ اهلل عع ٚدٌ ع٢ً اغيػًُري بٓع١ُ ؾاْ٘ أنطّ َٔ إٔ  ايجأَ:

، (2)صرِجَْْبًٔب ٌِىًُِّ شَِْءٍٜطؾعٗا، ٚايكطإٓ ْع١ُ إش دعً٘ اهلل عع ٚدٌط
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ٚحيتاد٘ ايٓاؽ ّٜٛ ايكٝا١َ َجٌ سادتِٗ ي٘ ؼي ايسْٝا ، ؾتؿهٌ اهلل 
 عؿظ٘ إزي ّٜٛ ايكٝا١َ.

َٔ اي٬َٓتاٖٞ، ٚؼي نٌ ظَإ تٓهؿـ أغطاض عًّٛ ايكطإٓ  ايتاغع:
َٔ عًَٛ٘، ٚؼي ٖصا ايهؿـ تٛنٝس سانط يكسم ْعٚي٘ َٔ عٓس اهلل 

 عع ٚدٌ.
ٜتهُٔ ايكطإٓ عًّٛ ايػٝب، َٚٓٗا َا ٜتعًل بايعَٔ  ايعاؾط:

اؿانط ٚقازّ ا٭ٜاّ ؾتؿهٌ اهلل عع ٚدٌ ٚسؿظ٘ َٔ ايتشطٜـ 
 ٚايطٜب. ٚايتبسٌٜ يٝبك٢ سذ١ زا١ُ٥ ٚغيٓع أغباب ايؿو

ناْت ْب٠ٛ قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ سطبّا  اؿازٟ عؿط:
ع٢ً ايهؿط ٚايهاؾطٜٔ، ٚقس شنطت آ١ٜ ايػٝام قَّٛا آَٓٛا ثِ إضتسٚا 
ٚنؿطٚا يٝهْٛٛا َع ايهاؾطٜٔ دٝؿّا َعازّٜا يٲغ٬ّ، ٚضيهٔ إٔ تتٛد٘ 

سطبِٗ مٛ ايكطإٓ ٚغٛضٙ ٚآٜات٘ ، ؾأخرب اهلل عع ٚدٌ ) خري أ١َ(  
بأْ٘ خؿـ عٓهِ ٚنؿانِ سؿظ ايكطإٓ ٚغ٬َت٘، ٚعسّ نٝاع٘، 
يتكَٛٛا بٛظا٥ـ ا٭َط باغيعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ اغيٓهط َٔ غري  إْؿػاٍ 

 با٭قٌ، َٚا َٓ٘ ايكسٚض.
 ؼي اٯ١ٜ ٚدٛٙ  : ايجاْٞ عؿط:

تسٍ اٯ١ٜ ع٢ً إٔ سؿظ ايكطإٓ ٫ٜكسض عًٝ٘ إ٫ اهلل بًشاظ    ا٭ٍٚ:
 ١ تعطنت يًتشطٜـ ٚايهٝاع.إٔ ايهتب ايػُا١ٜٚ ايػابك

ٜكّٛ اغيػًُٕٛ عؿظ ايكطإٓ ٚيهٔ أقٌ اؿؿظ َٔ اهلل عع  ايجاْٞ:
 ٚدٌ ٖٚٛ ْع١ُ ٚضظي١.

ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٚأ١ُ٥ ٚعًُا٤ ٚعا١َ اغيػًُري، 
 .(1)صًََِب َّؿٍَُُْ عُنٌُدَ سَثِّهَ بِالَّ ىٌَُٖٚٛ َٔ عَُٛات قٛي٘ تعازيط
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سؿظ اهلل عع ٚدٌ ايكطإٓ بصات ايكطإٓ َٔ غري إٔ  اـاَؼ:
ٜػتًعّ ا٭َط ايسٚض، ٜٚتٛقـ اؿؿظ ع٢ً ْؿػ٘ ٭ٕ اهلل عع ٚدٌ 

 دعٌ َٔ إعذاظ ايكطإٓ ايصاتٞ سؿظ٘ يٓؿػ٘.
بصٍ ايهؿاض ايٛغع ؼي اؿطب ع٢ً اٱغ٬ّ، ٚظسؿٛا  ايػازؽ:

ظٝٛف عظ١ُٝ ع٢ً اغيس١ٜٓ اغيٓٛض٠ يكتٌ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ 
ٚغًِ ٚايكها٤ ع٢ً اٱغ٬ّ ٚقكس إْسضاؽ ايكطإٓ، ؾشؿظ٘ اهلل عع 
ٚدٌ بٓكط ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٚاغيػًُري، ٚقس 

 اٱغ٬ّ.  ايهؿاض ٚاغيؿطنري عٔ بٝه١
٫ٚ تعاضض بري ٖصٙ ايٛدٛٙ، ٚنًٗا َٔ َكازٜل سؿظ اهلل عع 
ٚضظيت٘ بايٓاؽ طيٝعّا ٭ٕ سؿظ ايكطإٓ ضظي١ ٚخري قض ع٢ً 
ا٭ٚيري ٚاٯخطٜٔ، ٜٚهٕٛ ؾاٖسّا يهٌ دٌٝ ؼي ظَاْ٘ ع٢ً سػٔ 
إختٝاضِٖ بايتكسٜل بٓب٠ٛ قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ، ٚأِْٗ 

ل ٚادب ؾطعٞ ٚعكًٞ، ٜٚػتشل ؼٌُ ٜسضنٕٛ إٔ ٖصا ايتكسٜ
ا٭ش٣ ٚخٛض غُاض اغيعاضى ٚاؿطٚب زؾاعّا عٔ ايطغاي١ ٚايطغٍٛ 
قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ، ٚسؿظ تٛايٞ ْعٍٚ آٜات ايكطإٓ، 
ٚتًكٝٗا بايكسٚض سؿظّا ٚتسبطّا، ؾصات ايكسٚض اييت تٛاد٘ ايهؿاض 

َط باغيعطٚف ٖٞ ْؿػٗا اييت ؼؿظ ايكطإٓ، ٚتتٛد٘ إزي ايٓاؽ با٭
 ٚايٓٗٞ عٔ اغيٓهط. 

أقط ايهؿاض ع٢ً اؾشٛز ٚايه٬ي١ ٚقاضب١ اٱغ٬ّ.  ايجايح عؿط:
ٚيهِٓٗ مل ٜػتاٝعٛا ايتعسٟ ع٢ً ايكطإٓ، ٚاؿًٝٛي١ زٕٚ إْتؿاض 

 ٚؾٝٛع آٜات٘.
َٚٔ خكا٥ل ٖصا اٱْتؿاض َكاسب١ إزاضى ايٓاؽ غيا ؼي ايكطإٓ  

ٱغ٬ّ، ٚيٛ قاّ اغيػًِ بت٠ٚ٬ َٔ إعذاظ، يٝهٕٛ بابّا يسخٍٛ ايٓاؽ ا
آٜات ايكطإٓ ع٢ً ايٓاؽ ؾٌٗ ٖٛ َٔ ا٭َط باغيعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ 
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اغيٓهط، اؾٛاب ْعِ ٖٚٛ أٜهّا َٔ سؿظ ايكطإٓ، َٚٔ خكا٥ل ) 
 خري أ١َ ( بإٔ تأتٞ بؿعٌ عبازٟ ، ؾٝهٕٛ ايٓؿع َٓ٘ َتعسزّا ٚتٛيٝسّٜا.

ٕٛ ( نٓا١ٜ عٔ ٚقاٍ ايؿطا٤ : جيٛظ إٔ ٜهٕٛ اهلا٤ ؼي ) ي٘ ؿاؾظ
 ٚإْا ايكطإٓ ْعيٓا إْاايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ؾهأْ٘ قاٍ )

، ٚيهٔ اهلا٤ تعٛز (1) (ؿاؾظٕٛ عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ اهلل ق٢ً حملُس
 يًكطإٓ َٔ ٚدٛٙ:

 قاعس٠ عٛز٠ ايهُري غيا قبً٘ ، ٫ٚ قط١ٜٓ قاضؾ١ ؼي اغيكاّ. ا٭ٍٚ:
الَ َّإْرِْوِ اٌْجَبنًُِ ِِْٓ ٍ تعازيطٜؿػط ايكطإٓ بعه٘ بعهّا ، قا ايجاْٞ:

 .(2)صثَِْْٓ َّذَّْوِ ًاَلَ ِِْٓ خٍَْفِوِ

قس دا٤ت اٯٜات عؿظ ٚؿؿظ ٚغ١َ٬ ايٓيب قُس ق٢ً  ايجايح:
ًَاٌٍَّوُ اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ َٔ نٝس اغيؿطنري َٚهط اغيٓاؾكري بكٛي٘ تعازيط

 . (3)صَّؿْالُِّهَ ِِْٓ اٌنَّبطِ

اغيطاز َٔ سؿظ ايكطإٓ بكا٤ٙ سّٝا ؼي نٌ ظَإ، سانطّا ؼي  ايطابع:
 نٌ ٚاقع١. غاغيّا َٔ ايتشطٜـ. ػيتٓعّا عٔ ايٓػٝإ.

ٚدا٤ت تػ١ُٝ ايكطإٓ بايصنط ؼي آٜات َٔ ايكطإٓ ، قاٍ 
، يبٝإ (4)صىَّشًًََُْؤَٔضٌَْنَب بٌَِْْهَ اٌزِّوْشَ ٌِزُجََِّْٓ ٌٍِنَّبطِ َِب ُٔضِّيَ بٌَِْْيُِْ ًٌََؿٍََّيُُْ َّزَفَتعازيط

سكٝك١ إٔ بري ايتٓعٌٜ ٚايصنط عَُّٛا ٚخكٛقّا َاًكّا، ٚإٔ ايصنط  
إغِ  َٔ أها٤ ايكطإٓ ايصٟ أْعي٘ اهلل عع ٚدٌ ع٢ً ايٓيب قُس 
ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ غيا ؾٝ٘ َٔ ايتصنط٠ ٚاغيٛاعظ ٚايككل 
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ٌْمُشْآِْ ص ًَاٚا٭سهاّ ، ٚنْٛ٘ داَعّا يٮسهاّ ايؿطع١ٝ قاٍ تعازيط

 شنطّا ٚٚعا٤ٶ يًصنط. بصات٘  يٝهٕٛ ايكطإٓ،  (1)صرُِ اٌزِّوْشِ

َٚٔ ٚظا٥ـ اغيػًُري أظا٤ ايهؿاض ٖٚساٜتِٗ ؼي باب سؿظ ايكطإٓ 
 أَٛض:

تعاٖس ايكطإٓ سؿظّا ٚت٠ٚ٬ ٚسيا ٜبعح ايٝأؽ ٚايؿعع ؼي  ا٭ٍٚ:
 قًٛب ايهؿاض. ٜٚ٪نس هلِ قسم إضيإ اغيػًُري.

ت٠ٚ٬ آٜات اٱْصاض ٚإب٬غٗا ايهؿاض ٚاغيؿطنري ، ٚت٠ٚ٬  ايجاْٞ:
 اٯٜات اييت ت٪نس اؿػاب ّٜٛ ايكٝا١َ .

ايتشًٞ بأخ٬م ايكطإٓ ، ٚإؽاش آزاب٘ غ١ٓ ٚيباغّا سيا ٜهٕٛ  ايجايح:
 زضغّا ٚسذ١ .

 تٛبٝذ ايهؿاض يكبض إختٝاضِٖ ٚإقطاضِٖ ع٢ً ايباطٌ.   ايطابع:
١ًَ َع ايهؿاض َٔ آٜات ايكطإٓ غٛا٤ ؼي َعطؾ١ نٝؿ١ٝ اغيعا اـاَؼ:  

 َٝازٜٔ ايكتاٍ أٚ ساٍ ايػًِ أٚ عٓس اؾساٍ ٚاٱستذاز.
ايٓٗٛض سيػ٪ٚيٝات ا٭َط باغيعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ اغيٓهط  ايطابع عؿط:

أظا٤ ايهؿاض ٖٚساٜتِٗ إزي غبٌ اغيعطٚف، ؾؿٞ ا٭َط ٚايٓٗٞ ؼي اغيكاّ 
 أَٛض :

 يكطإٓ .إْ٘ َٔ أغباب َٚكازٜل سؿظ ا ا٭ٍٚ :
 ؾٝ٘ تعاٖس غيهاَري ايكطإٓ ايكسغ١ٝ . ايجاْٞ :

ٜبعح ا٭َط باغيعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ اغيٓهط ايٓاؽ َِٚٓٗ  ايجايح :
ايهؿاض ايتسبط ؼي ز٫٫ت آٜات ايكطإٓ، ٚضيٓع َٔ اٱعطاض عٓ٘ أٚ 

 ايػدط١ٜ َٓ٘ .
ٜبعح أَط ْٚٗٞ خري أ١َ ؼي ايٓؿٛؽ اهلٝب١ ٚايؿإٔ ؿ١ًُ ايطابع : 

عاًَري بأسهاَ٘، َٚٓٗا ا٭َط باغيعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ اغيٓهط، ايكطإٓ ٚاي
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ؾٝسضى ايهؿاض إٔ ا٭َط باٱضيإ ٚاٱْتٗا٤ َٔ ايهؿط َٔ عٓس اهلل عع 
ٚدٌ، ٚؾاظ اغيػًُٕٛ باٱَتجاٍ ٭ٚاَطٙ سيا ؾٝ٘ ْؿع ايهؿاض شاتِٗ 

 ٚشضاضِٜٗ ؼي ايسْٝا ٚاٯخط٠ .
  اغيكاّ أَٛض:ؾٝهٕٛ َٔ خكا٥ل اغيػًُري ٚنِْٛٗ ) خري أ١َ ( ؼي 

تًكٞ ا٭َط اٱهلٞ بايكٝاّ بٛظا٥ـ ا٭َط باغيعطٚف ٚايٓٗٞ  ا٭ٍٚ:
 عٔ اغيٓهط.
ايعُّٛ با٭َط ٚايٓٗٞ ٚعسّ سكطٙ ؾُٝا بِٝٓٗ أٚ غكٛم  ايجاْٞ:

 َٔ ٜأتِٝٗ طايبّا أَطٙ باغيعطٚف ْٚٗٝ٘ عٔ اغيٓهط،
مشٍٛ أَط اغيػًُري باغيعطٚف ِْٚٗٝ عٔ اغيٓهط ٭عسا٤  ايجايح:

غ٬ّ، ٚايصٜٔ قاَٛا بتٛدٝ٘ غ٬سِٗ إزي خاقط٠ اٱغ٬ّ غسضّا اٱ
بإٔ آَٓٛا ثِ نؿطٚا يٝبعجٛا ايؿو ٚايطٜب ؼي ْؿٛؽ ايٓاؽ َٔ ضغاي١ 

ًَلَبٌَذْ نَبئِفَخٌ ِِْٓ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ، ٚؼي ايتٓعٌٜط

 .(1) صنٌُا ًَعْوَ اٌنَّيَبسِ ًَاوْفُشًُا آخِشَهُاٌَّزَِّٓ آَِؤَىًِْ اٌْىِزَبةِ آِِنٌُا ثِبٌَّزُِ ؤُْٔضِيَ ؾٍَََ 

ايكرب ٚإظٗاض أه٢ َعاْٞ ايتك٣ٛ عٓس ض١ٜ٩ ايظاغيري  ايطابع:
 ٜرتنٕٛ َٓاظٍ اٱضيإ إزي ايهؿط ٚاؾشٛز.

 ؼصٜط ايٓاؽ َٔ ايهؿاض، ٚبٝإ قبض ؾعًِٗ . اـاَؼ:
بٝإ ؾهٌ اهلل عع ٚدٌ ؼي َٓع سكٍٛ إضتساز ٚنؿط بري  ايػازؽ:

اغيػًُري، ؾُٔ اٱعذاظ ؼي اؾُع بري آ١ٜ ايػٝام ٚاٯ١ٜ قٌ ايبشح 
 أَٛض : 

 ؾهض ٚخعٟ ايصٜٔ تطنٛا َكاَات اٱضيإ .  ا٭ٍٚ:
إع٬ٕ قبض ٚغ٤ٛ ؾعٌ ايهؿاض، َٚا ؾٝ٘ َٔ ا٭نطاض اـاق١  ايجاْٞ:
 ٚايعا١َ .
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 ص53ط                                                   86ز / َعامل اٱضيإ

ؽ َٔ ايهؿاض ، ٚاٱخباض عٔ يعّٚ عسّ إتباع ؼصٜط ايٓا ايجايح:
 أٖٛا٥ِٗ.
 سٝا١ ٚتٛقٞ اغيػًُري فتُعري َٚتؿطقري َٔ ايهؿاض.  ايطابع:

ؼسٟ ايهؿاض سيا ؼي ايكطإٓ َٔ اٱخباض عٔ سب  أعُاهلِ  اـاَؼ:
بَِّْ اٌَّزَِّٓ وَفَشًُا ًَصَذًُّا ؾَٓ ٚخػاضتِٗ ؼي ايٓؿأتري، قاٍ تعازيط

 (1) صاهلُذٍ ٌَٓ َّضُشًُّا اٌٍَّوَ شَْْئًب  شَبلٌُّا اٌشَّعٌُيَ ِِٓ ثَؿذِ َِب رَجَََّْٓ ٌَيُُعَجًِِْ اٌٍَّوِ ًَ
دا٤ت بأَط اغيػًُري با٭َط باغيعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ اغيٓهط،  اـاَػ١:

ًِْٚٝٗ اغيطتب١ ) خري أ١َ (  بٗصا ا٭َط ٚايٓٗٞ ٚت٠ٚ٬ آ١ٜ ايػٝام َٔ 
ظ ايكطإٓ ايصاتٞ ٚايػريٟ بإٔ ٖصا ا٭َط ٚايٓٗٞ، ٚتًو آ١ٜ ؼي إعذا

ٜأَط اهلل عع ٚدٌ اغيػًُري بأَط ٚتهٕٛ قطا٠٤ شات ا٭َط إَتجا٫ّ ي٘ 
ؾت٠ٚ٬ نٌ َٔ اٯٜتري َكسام يٮَط باغيعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ اغيٓهط، 
َٚكس١َ هلُا. ٚمثط٠ َٔ مثاض تكٝس اغيػًُري بٗا ؼي ايعبازات 

 ٚاغيعا٬َت. ٜٚهٕٛ ا٭َط ٚايٓٗٞ ع٢ً ٚدٛٙ :
ا٭َط سيكسام َٔ َكازٜل اغيعطٚف نأزا٤ ايك٠٬، ٍ:ا٭ٚ

 ٚاٱسػإ يٰخطٜٔ ،ٚقها٤ ايسٜٔ ٚمٛٙ.
ايٓٗٞ عٔ اغيٓهط َجٌ ايعدط عٔ ايػطق١، ٚايطٜا٤، ٚايهصب،  ايجاْٞ:

 ٚايػٝب١ ٚاٱؾرتا٤. 
ايتساخٌ بري ا٭َط ٚايٓٗٞ ؼي َٛنٛع ٚاسس َجٌ زع٠ٛ  ايجايح:

 ايهؿاض إزي اٱضيإ، ؾًٝؼ َٔ بطظر بري ايهؿط ٚايتٛب١  .
إؾاز٠ ا٭َط باغيعطٚف إدتٓاب اغيٓهط نُا ؼي اؿح ع٢ً  ايطابع:

ايك٠٬ ؼي أٚقاتٗا، ؾاْ٘ َاْع َٔ ايًٗٛ ٚاٱؾتػاٍ بايباطٌ ، ٖٚٛ َٔ 
 .(2) صالَحَ رَنْيََ ؾَْٓ اٌْفَؾْشَبءِ ًَاٌُّْنْىَشِبَِّْ اٌالَّعَُٛات قٛي٘ تعازيط
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إؾاز٠ ايٓٗٞ عٔ اغيٓهط ؼكٌٝ اغيعطٚف َجٌ ايٓٗٞ عٔ  اـاَؼ:
ايعْا ٚتػبٝب٘ باٱقساّ ع٢ً ايعٚاز ٚإلاب ا٭٫ٚز. ٚإق٬ح 

 ا،تُعات.
بٝإ اغيعطٚف ٚسػ١ٓ ايصاتٞ نايعسٍ ٚاٱْكاف ٚاؾٗاز  ايػازؽ:

 .ؼي غبٌٝ اهلل ٚايكسق١ 
ٜٚؿٝس اؾُع بري اٯٜتري يعّٚ ايتٛد٘ يًهؿاض ايصٜٔ تطنٛا اٱضيإ 
باٱْصاض ٚايتٛبٝذ ٚقس ٜط٣ بعهِٗ اٱعطاض عٔ ٖ٪٤٫ ايظاغيري 
يتُازِٜٗ ؼي ايػٞ ٚايعٓاز، ٚتطنِٗ اٱغ٬ّ َع تػًُِٝٗ سيعذعات 

 ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ .
ْصاض هلِ ٚبٝإ قبض ؾعًِٗ، ؾتأتٞ آ١ٜ ايػٝام يتتهُٔ ايتٛبٝذ ٚاٱ

يٝهٕٛ َٔ َكازٜل ايٛد٘ ايجاْٞ ٚايجايح ٚاـاَؼ ٚايػابع أع٬ٙ، 
ٚؾٝ٘ آ١ٜ ؼي ٌْٝ اغيػًُري ايجٛاب ع٢ً مٛ َتعسز َٚطنب ع٢ً ايؿعٌ 

 احملصٚض.
ٌٖٚ ٜؿرت  ؼي ٌْٝ ثٛاب ا٭َط باغيعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ اغيٓهط ؼي  

إضاز٠ إهاع ايهؿاض ت٠ٚ٬ اٯ١ٜ قكسُٖا إزي داْب قكس ايت٠ٚ٬ ٚ
أْؿػِٗ. اؾٛاب ٫، ؾإ قكس ايت٠ٚ٬ ٚقكس ايكطآ١ْٝ غبب ؾًب 
ايجٛاب ايعظِٝ ع٢ً شات ايت٠ٚ٬ ٚع٢ً َا ؼي اٯ١ٜ َٔ َكازٜل ا٭َط 
باغيعطٚف ٚاي٢ٗٓ عٔ اغيٓهط، ٖٚٛ َٔ خكا٥ل ) خري أ١َ ( ٚؾهٌ 

 اهلل عع ٚدٌ ؼي إنتٓاظٖا ايكاؿات.
ؼي يًهؿط باٱْػ٬ر ٚاٱعطاض عٔ بٝإ ايكبض اٱنا ايػازغ١:

)خري أ١َ( ٚسطَإ ايهاؾط ْؿػ٘ َٔ ايجٓا٤ اٱهلٞ ع٢ً اغيػًُري، َٚا 
ٜرتؾض عٔ ٖصا ايجٓا٤ َٔ اغيٓعي١ ايطؾٝع١ ٚايجٛاب ايعظِٝ، يتذتُع 

 خكاٍ َٔ ايكبض ٚأغباب َٔ ايصّ يًهؿاض َٔ ٚدٛٙ :
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بٌَِْْىُُْ اٌْىُفْشَ ًَاٌْفُغٌُقَ  ًَوَشَّهَايهؿط قبٝض شاتّا ٚعطنّا  ، قاٍ تعازيط ا٭ٍٚ:

 .(1)صًَاٌْؿِالَْْبَْ

قبض اٱضتساز بعس اٱضيإ ٚض١ٜ٩ ايرباٖري ايػاطع١ اييت تسٍ  ايجاْٞ:
 ع٢ً قسم ْب٠ٛ قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ .

اٱضتساز تطى غيٓاظٍ ) خري أ١َ (، ٚتهٝٝع يًٓعِ اييت خل  ايجايح:
 اهلل أؾطازٖا بٗا.

ض ايٓؿؼ يًشطَإ َٔ ايٓع١ُ اٱهل١ٝ، بعس قٝاّ اؿذ١ تعطٜ ايطابع:
ع٢ً ايهاؾط باضياْ٘ ٚتػًُٝ٘ بايبٝٓات ٚايرباٖري اييت تسٍ ع٢ً قسم 

 ْب٠ٛ قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ.
تعطف َٓعي١ اغي٪َٓري عٓس إغتشهاض ايهس ٚايٓكٝض، َٔ  ايػابع١:

ٔ َؿاِٖٝ ايؿٛاٖس اييت تسٍ ع٢ً ايهؿط ٚاؾشٛز بعس اٱضيإ، ؾُ
تٛبٝذ ايهؿاض ؼي آ١ٜ ايػٝام ف٧ ايجٓا٤ ع٢ً اغيػًُري بكٛي٘ تعازي )نٓتِ 
خري أ١َ( ٚبٝإ دٗاز اغيػًُري ٚغًب١ ايعكٌ ٚاؿه١ُ عٓسِٖ ٚاييت 
ػًت عػٔ إختٝاضِٖ، ٚقٗطِٖ يًٓؿؼ ايؿ١ٜٛٗ ، ٚإزضانِٗ إٔ 
ق٬ح ْؿٛغِٗ  ٚشضاضِٜٗ بتعاٖس ا٭َط باغيعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ اغيٓهط، 
ٚشّ ٚؾهض ايهؿاض، َٚٓع إؾتتإ ايٓاؽ بِٗ، ؾعاف اغيػًُٕٛ ؼي 

 دٗاز َتكٌ .
ٚؾٝ٘ ؾاٖس بإٔ اٱغ٬ّ مل ٜٓتؿط بايػٝـ، بٌ حيٌُ اغيػًُٕٛ  

يٛا٤ اؾٗاز ؼي غبٌٝ اهلل ٚقاضب١ ايهؿط ٚايهاؾطٜٔ ؼي نٌ َٝسإ َٔ 
َٝازٜٔ اؿٝا٠، ٚغ٬ح ا٭َط باغيعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ اغيٓهط أعِ ؼي 

ٚأثطٙ َٔ ايػٝـ ايصٟ ٜٓشكط بػٛح اغيعاضى. ٚؾٝ٘ آٜات  َٛنٛع٘
 َٔ ٚدٛٙ :
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قسض٠ ٚاغتااع١ نٌ َػًِ َٚػ١ًُ ع٢ً ا٭َط باغيعطٚف  ا٭ٍٚ:
 ٚايٓٗٞ عٔ اغيٓهط ٚإٕ تبأٜ اغيٛنٛع ٚايهٝؿ١ٝ

ٜكاسب اٱْػإ ايتصنري بٛظا٥ؿ٘ ايعباز١ٜ، ٚيعّٚ طاع١  ايجاْٞ:
 اهلل ٚضغٛي٘.

قس تأخص ايهاؾط ؼي غاس١ اغيعطن١ ظي١ٝ اؾا١ًٖٝ ٚايعٓاز،  ايجايح:
ٜٚتذٓب ضَٝ٘ باؾدي ٚاـٛف، ؾٝأتٝ٘ ا٭َط باغيعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ 

 اغيٓهط ؼي ايًٌٝ ٚايٓٗاض كاطب١ عكً٘ ٚقًب٘ .
أزا٤ اغيػًِ يعبازات٘ أَط باغيعطٚف ْٚٗٞ عٔ اغيٓهط،  ايطابع:

٘ ٚآي٘ ٚغًِ بايؿعٌ َٚٓاغب١ يبٝإ قسم ْب٠ٛ قُس ق٢ً اهلل عًٝ
ايؿدكٞ أٚ ايٓٛعٞ،َٚٔ ا٭خري ق٠٬ اؾُاع١ ٚٚقٛف اغيػًُري 
قؿٛؾّا َرتاق١ بري ٜسٟ اهلل يٝشانٛا ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ 
ٚغًِ ؼي عبازت٘ ٚضيتجًٛا يكٛي٘ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ)قًٛا نُا 

 .(1)ضأٜتُْٛٞ أقًٞ(
اّ ككٛق١ ٫ تكبٌ ايتبسٌٜ َٚٓ٘ أزا٤ َٓاغو اؿر ٚايكٝاّ ؼي أٜ 

، (2)صفََّْٓ شَيِذَ ِِنْىُُْ اٌشَّيْشَ فٍََْْالُّْوُٚايعٜاز٠ اٚ ايٓككإ قاٍ تعازيط

تهٕٛ ؾطا٥ض اغيػًُري ٚنباٗا ٚإؼاز ظطؾٗا ايعَاْٞ ؾاٖسّا ع٢ً 
 غ١َ٬ ايكطإٓ َٔ ايتشطٜـ .

ٚؼي نٌ ؾعٌ عبازٟ َتشس أٚ َتعسز  تبهٝت يًهؿاض ايصٜٔ تطنٛا  
اٱضيإ، ٜٚأتٞ ؾبض اغيٛت ٚزْٛٙ َِٓٗ يٝعٜس ؼي سػطتِٗ، َٓاظٍ 

ٚجيعًِٗ ٜٓسَٕٛ ع٢ً سطَإ أْؿػِٗ َٔ ْع١ُ اٱضيإ، ٚيهٔ اهلل عع 
ٚدٌ ضسِٝ بِٗ ٚبايٓاؽ طيٝعّا ؾٝاطم أبٛاب قًٛبِٗ أَط اغيػًُري 
باغيعطٚف ِْٚٗٝ عٔ اغيٓهط، يٝذصبِٗ إزي ايتٛب١ ٚاٱْاب١ ٚايتساضى، 

                                                           

 .1/72تؿػري ايكططيب (1)
 .185غٛض٠ ايبكط٠ (2)



 ص57ط                                                   86ز / َعامل اٱضيإ

َٛاقع ايهؿط اييت تؿٛح َٓٗا ضا٥ش١ ايباطٌ ٜٚعيعٍ ٚدٛزِٖ ؼي 
 ٚايعيٌ ٚاـاأ.

َٔ ٚادبات اغيػًُري تعاٖس ايعبازات، ٚعسّ ايتككري أٚ  اـاَؼ:
ايتٗإٚ ؾٝٗا، ؾٝأتٞ قٝاَِٗ با٭َط باغيعطٚف ٚيَِٛٗ ايهؿاض ع٢ً 

 دشٛزِٖ يٝهٕٛ ع٢ً ٚدٛٙ :
ضيإ تك١ٜٛ قًٛب اغيػًُري ، ٚتجبٝت أقساَِٗ ؼي َكاَات اٱ ا٭ٍٚ :

ُّضَجِّذُ اٌٍَّوُ اٌَّزَِّٓ آَِنٌُا ثِبٌْمٌَْيِ اٌضَّبثِذِ فِِ اٌْؾََْبحِ ٚايٝكري ، قاٍ تعازيط

 .(1)صاٌذَُّْْٔب ًَفِِ آخِشَحِ

ظٜاز٠ ععّ ٚإضاز٠ اغيػًُري ٚاغيػًُات احملاؾظ١ ع٢ً  ايجاْٞ :
 ايؿطا٥ض .

سطم اغيػًُٝٔ ع٢ً طاع١ اهلل ٚضغٛي٘ ٚت٠ٚ٬ آٜات  ايجايح :
 يكطإٓ.ا

إظٗاض أه٢ َعاْٞ اٱضيإ ٚايك٬ح، يصا دا٤ قٛي٘ تعازي  ايطابع :
)ٚت٪َٕٓٛ باهلل( بكٝػ١ اغيهاضع ٚ َا ؾٝ٘  َٔ اٱغتُطاض ٚقبػ١ 

 ايسٚاّ.
دعٌ اهلل اؿٝا٠ ايسْٝا زاض إَتشإ ٚإختباض، َٚٔ ٚدٛٙ  ايجا١َٓ:

ٛت اٱَتشإ ؾٝٗا تعاقب ايسٍٚ ٚتبسٍ ايػًا١ٓ، ؾهًُا تأتٞ آؾ١ اغي
ًَرٍِْهَ يٲْػإ تأتٞ آؾ١ اهل٬ى يًسٍٚ عٓس إْكها٤ آداهلا، قاٍ تعازيط

، ٚايسٚي١: ايهطٻ٠ تساٍٚ ايكّٛ ايؿ٤ٞ: إشا (2) صإََّّبَُ ُٔذَاًٌُِيَب ثََْْٓ اٌنَّبطِ

إْتكٌ َٔ بعهِٗ إزي بعض، َٚٔ إعذاظ اٯ١ٜ أع٬ٙ ايعُّٛ ايظاٖط 
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يػًب١ ٚسػٔ اؿاٍ بًؿظ ا٭ٜاّ ٚايٓاؽ ٱؾاز٠ ػسز قريٚض٠ ا
 ٚايػًاإ ٚاؾاٙ بري ايرب ٚايؿادط، ٚؾٝ٘ أَٛض:

 إْصاض يًُػًُري بًعّٚ أخص اؿٝا١ ٚاؿصض. ا٭ٍٚ:
ايتٛد٘ إزي اهلل عع ٚدٌ بايسعا٤ يسؾع زٚي١ ايهؿاض قاٍ  ايجاْٞ:

 .(1)صَّّْؾٌُا اٌٍَّوُ َِب َّشَبءُ ًَُّضْجِذُ ًَؾِنْذَهُ ؤَُُّ اٌْىِزَبةِتعازيط

 ؼًٞ اغيػًُري بايكرب ٚايتك٣ٛ ؼي ساٍ ايسٚي١ ٚإعطانٗا. ايجايح:
٬َظ١َ اغيػًُري يٮَط باغيعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ اغيٓهط ٚعسّ  ايطابع:

تطنُٗا ؼي نٌ ساٍ، ٚؾُٝٗا سؿظ يسٚي١ اٱغ٬ّ، َٚٓع يسٚي١ ايهؿاض 
ٚتؿٜٛض هلا يصا تؿهٌ اهلل ٚأث٢ٓ ع٢ً اغيػًُري ٚٚقؿِٗ بأِْٗ)خري 

 زٚي١ اٱغ٬ّ.أ١َ( َٚكسَات بكا٤ 
تعاٖااااس اغيػااااًُري غيعاااااْٞ ٚقٛاعااااس ا٭خاااا٠ٛ بٝاااآِٗ،  اـاااااَؼ:

ٚإدتٓااااب أغاااباب ايهااااعـ ٚاياااٖٛٔ نايؿطقاااا١ ٚاـااا٬ف، قاااااٍ     
 .(2) صًَالَ رَنَبصَؾٌُا فَزَفْشٌٍَُا ًَرَزْىَتَ سِحيُىُُْ ًَاصْجِشًُاتعازيط

َٚاأ اٱعذاااظ إٔ اهلل عااع ٚدااٌ شنااط ايتااساٍٚ ؼي اٯٜاا١ أعاا٬ٙ       
طإ عًاا٢ مااٛ ايكهاا١ٝ اغيًُٗاا١ غكااٛم اٯداااٍ  َاأ غااٛض٠ آٍ عُاا

ٚا٭َكااااض يٝذتٗاااس اغيػااإًُٛ ؼي ا٭ضض بااااغيعطٚف ٚايٓٗاااٞ عااأ    
اغيٓهااااط ٚدًااااب اغيٓاااااؾع ٚزؾااااع اغيهاااااض، ٜٚتدااااصٚا َاااأ ايسٚياااا١   
ٚايػاااًاإ ٚاغيااااٍ أغااابابّا ٚٚغاااا٥ٌ يتشكاااٌٝ اغيعاااطٚف، ٚداااصب   

 ايٓاؽ غيكازٜك٘، ٚظدطِٖ عٔ اغيٓهط ٚاغيعاقٞ.
غيٓاااع قاااريٚض٠ زٚيااا١ يًاااصٜٔ نؿاااطٚا بعاااس  ٚداااا٤ت آٜااا١ ايػاااٝام 

إضياااااِْٗ غيااااا ٜبعجاااا٘ ايتااااٛبٝذ ٚايااااصّ بًػاااا١ ايربٖااااإ َاااأ ايااااٖٛٔ   
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ٚايهااعـ ؼي قااؿٛؾِٗ، باٱناااؾ١ إزي عااسّ إؼااازِٖ ٖٚااٛ ايااصٟ       
 ٜسٍ عًٝ٘ ْعتِٗ ؼي اٯ١ٜ ايهطضي١ بايكّٛ.

إش ناااإ اغيػااإًُٛ ٜاااأَطٕٚ بااااغيعطٚف ٜٚٓٗااإٛ عااأ      ايتاغاااع١:
ِٗ ٚإضتااسٚا عًاا٢ أعكااابِٗ، ٚاؾااٛاب  اغيٓهااط، ؾًُاااشا نؿااط قااّٛ َاآ 

 َٔ ٚدٛٙ:
ايهؿااااااض غاااااري َؿاااااُٛيري بايجٓاااااا٤ عًااااا٢ اغيػاااااًُري،       ا٭ٍٚ:

ٚخااااابِٗ باااأِْٗ)خري أَااا١( إش إٔ ايهؿااااض سطَاااٛا أْؿػاااِٗ َااأ      
 ٖصٙ ايٓع١ُ ايعظ١ُٝ.

آٜااا١ ايػاااٝام قاااطحي١ بإْػااا٬ر ايهؿااااض َااأ َكاَاااات       ايجااااْٞ:
 اٱضيإ.

اهلساٜااا١، َٚااأ  داااا٤ت اٯٜااا١ عطَاااإ ايهؿااااض َااأ      ايجاياااح:
 خكا٥ل )خري أ١َ( اٱتكاف باهلسا١ٜ ٚايك٬ح.

يكااس أضاز اهلل عااع ٚدااٌ يًُػااًُري اؿااصض ٚاؿٝااا١ َاأ     ايطابااع:
ايهؿااااض، بُٝٓاااا داااا٤ت اٯٜاااات عاااح اغيػاااًُري عًااا٢ ايتعاااإٚ ؼي   

 .(1) صًَرَؿَبًٌَُٔا ؾٍَََ اٌْجِشِّ ًَاٌزَّمٌٍََْطنا٠ اهلل، قاٍ تعازيط

يكااس ٚقؿاااات اٯٜاا١ ايهااااؿاض بااأِْٗ ظاااغيٕٛ ٫ ٜٗااسِٜٗ    اـاااَؼ:
 اهلل عع ٚدٌ، ٚؾٝ٘ ؾاٖس ع٢ً ؾس٠ عصابِٗ.

ايظًاااِ قباااٝض شاتاااّا ٚعطناااّا، ٖٚاااٛ َااأ عَُٛاااات ضز   ايعاؾاااط٠:
ؤَرَغْؿَااااًُ فِْيَااااب اغي٥٬هاااا١ عٓااااس خًاااال آزّ ٚدعًاااا٘ خًٝؿاااا١ ؼي ا٭ضضط 

ز، ص، بًشااااظ إٔ ايظًاااِ ؾػااااز، َٚكسَااا١ يًؿػاااا   َِااآْ ُّفْغِاااذُ فِْيَاااب 

 ٚؾٝ٘ نطض يًٓؿؼ ٚايػري .
ؾذااااا٤ت اٯٜااااات بتهبٝاااات ايظاااااغيري، ٚبٝااااإ غاااا٤ٛ ؾعًااااِٗ،     

ٚغهااب اهلل عااع ٚدااٌ عًااِٝٗ، ٚسااح اغيػااًُري عًاا٢ تااٛبٝدِٗ        
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ٚأخاااص اؿا٥اااا١ ؾٗاااِ، َٚٓاااع إؾتتاااإ ايٓااااؽ بٗاااِ، يتهااإٛ ٖاااصٙ      
اٯٜااات ٚآثاضٖااا َٚااا ٜرتتااب عًٝٗااا َاأ اغيٓاااؾع، ٚتططياا١ اغيػااًُري    

بِِّٔااِ ز اهلل عااع ٚدااٌ عًاا٢ اغي٥٬هاا١ط  هلااا ٚاقعااّا َاأ عَُٛااات ض  

، ؾاغيؿػاااااسٕٚ َاااااصََٕٛٛ، ٜٚٓتظاااااطِٖ  (1) صؤَؾٍَْاااااُُ َِاااااب الَ رَؿٍَُّْاااااٌَْ 

ايعكاااب ا٭يااِٝ، ٖٚٓاااى أَاا١ ٖااٞ)خري أَاا١( ٜتعاٖااس أؾطازٖااا عباااز٠   
اهلل، ٜعُاااااطٕٚ ا٭ضض باااااصنط اهلل، ٚحيطقااااإٛ عًااااا٢ ايتكااااا٣ٛ، 

ؼي  ٜٚتشًاإٛ بايكاارب َاأ غااري إٔ ضياآعِٗ ٖااصا ايكاارب َاأ اؾٗاااز       
غاابًٝ٘، ٚاغيٛاظباا١ عًاا٢ ا٭َااط باااغيعطٚف ٚايٓٗااٞ عاأ اغيٓهااط، بااٌ        
إٔ اؾٗاااز ٚا٭َااط ٚايٓٗااٞ َاأ أبٗاا٢ َكااازٜل ايكاارب ٖٚااٞ أَااٛض      
تاااسٍ عًااا٢ إٔ قاااربِٖ ؼي دٓاااب اهلل ٚأْااا٘ بااااب يٓٝاااٌ ايجاااٛاب        

 ٚا٭دط.
يكاااس أضاز اهلل عاااع ٚداااٌ يًشٝاااا٠ اياااسْٝا إٔ تهااإٛ زاض اؿاااطب    

 ٘ ، ؾكاااشٝض أْااا٘ َٛداااٛز ؼي  عًااا٢ ايظًاااِ ٚقاقاااطت٘ ْٚباااصٙ ٚأًٖااا
ا٭ضض َٚكاااسب ؿٝاااا٠ اٱْػاااإ ؾٝٗااا إ٫ إٔ ايٓؿاااٛؽ تٓؿاااط َٓااا٘   
بؿاطتٗااا ٚقااس ػًاا٢ ؼي قتااٌ إباأ آزّ ٭خٝاا٘، ٚتًااو ايككاا١ اياايت         
تااااصنطٖا ايهتااااب ايػااااُا١ٜٚ، ٚتتٛاضثٗااااا أدٝاااااٍ ايٓاااااؽ يتهاااإٛ  
ؼااصٜطّا َاأ ايكتااٌ بػااري ساال، ٚدااا٤ت آٜاا١ ايػااٝام غيٓااع ايٓاااؽ َاأ   

غياااا ؾٝااا٘ َااأ ايظًاااِ ٚايتعاااسٟ ٚاؾاااٛض ٖٚاااٛ   اٱقاَااا١ عًااا٢ ايهؿاااط
ؤَرَغْؿَاًُ فِْيَاب َِآْ    َكس١َ غياا إساتر با٘ اغي٥٬ها١ َأ ايكتاٌ بػاري اؿالط        

 .(2)صُّفْغِذُ فِْيَب ًََّغْفِهُ اٌذَِِّبءَ
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ٚػًاااا٢ َكااااسام ايكتااااٌ بػااااري ساااال ؼي بساٜاااا١ ايبعجاااا١ ايٓبٜٛاااا١  
بتعااصٜب نؿاااض قااطٜـ يًُػااًُري ا٭ٚا٥ااٌ، َٚااٛت ٜاغااط ٚهٝاا١        

 ٟ عُاااض ؼااات ؾااس٠ ايتعاااصٜب، ثااِ ػًااا٢ بٛنااٛح بعساااـ      ٚايااس
قاااااطٜـ غًٝاااااٗا ٚخ٥٬ٝٗاااااا ٚدشٛزٖاااااا قاااااٛب اغيسٜٓااااا١ يكتااااااٍ 

 اغيػًُري.
ٚقااااشٝض إٔ اغيػااااًُري إْتكااااطٚا ؼي نااااٌ َعاااااضى اٱغاااا٬ّ       

ا٭ٚزي عًااا٢ ماااٛ اغيٛدبااا١ ايهًٝااا١ نُاااا ؼي َعطنااا١ باااسض ٚسااآري أٚ   
 اغيٛدبااا١ اؾع٥ٝااا١ نُاااا ؼي َعطنااا١ أساااس ٚاـٓاااسم ٚيهااآِٗ قاااسٸَٛا    

بِِّٔاااِ ايؿااٗسا٤ تًاااٛ ايؿاااٗسا٤، ٖٚاااٛ َااأ َكااازٜل قٛيااا٘ تعاااازيط  

 ، َٔ ٚدٛٙ:(1) صؤَؾٍَُُْ َِب الَ رَؿٌٍََُّْْ

 ايهؿط غبب يػؿو ايسَا٤، ٚايكتٌ عسٚاّْا ٚظًُّا. ا٭ٍٚ:
سادااا١ أٖاااٌ ا٭ضض إزي اٱضياااإ، ٚٚداااٛز أَااا١ َ٪َٓااا١  ايجااااْٞ:

قٜٛاااا١ ٫ ٜهااااطٖا ايهؿاااااض، يااااصا تؿهااااٌ اهلل عااااع ٚدااااٌ ٚدعااااٌ  
ُري)خري أَاا١( ٜكَٛاإٛ بااا٭َط باااغيعطٚف ٚايٓٗااٞ عاأ اغيٓهااط،   اغيػااً

 ٚؾٝ٘ ز٫ي١ ع٢ً أِْٗ أ١َ ق١ٜٛ تػتاٝع اٱدٗاض باؿل.
ؾااٛظ ايؿااٗسا٤ بااايؿدط ٚايعااع، ْٚٝااٌ ايطؾعاا١ ٚاـًااٛز ؼي    ايجايااح:

ًَالَ رَؾْغَاااجََّٓ اٌَّااازَِّٓ لُزٍُِاااٌا فِاااِ ايٓعاااِٝ ؼي اٯخاااط٠، قااااٍ تعاااازيط

 .(2) صب ثًَْ ؤَؽَْْبء  ؾِنْذَ سَثِّيُِْ ُّشْصَلٌَُْعَجًِِْ اٌٍَّوِ ؤٌََِْارً

تتكاااـ)خري أَااا١( بأْٗاااا باغي٬ظَااا١ باااري تكاااسِٜ ايعاااسز    ايطاباااع:
ايكًٝاااٌ َااأ ايؿاااٗسا٤ َاااع ؼكٝااال ايٓكاااط ٚايػًبااا١، يتهااإٛ اياااساض   

 ايسْٝا زاض ايٓكط هلِ.
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تااط٣ َااا ٖااٞ ايكاا١ً بااري ْكااط اغيػااًُري ٚأَااطِٖ باااغيعطٚف ؾٝاا٘     
 ٚدٛٙ:

ا٭َااااط باااااغيعطٚف غاااابب َٚكسَاااا١ يتشكٝاااال ٚتعذٝااااٌ      ا٭ٍٚ:
 ايٓكط.

بااا٭َط باااغيعطٚف ٜتشااس اغيػاإًُٛ ؼي َٛادٗاا١ ا٭عااسا٤،     ايجاااْٞ:
 ٜٚسضنٕٛ نطٚض٠ قتاهلِ زؾاعّا عٔ اٱغ٬ّ.

 ايٓكط َكس١َ يٮَط باغيعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ اغيٓهط. ايجايح:
بعااااح ايٓاااااؽ عًاااا٢ ايتكااااسٜل بٓباااا٠ٛ قُااااس يتذًااااٞ  ايطابااااع:

 ػ١ٝ ٚايعك١ًٝ ؼي اغيكاّ َٔ ٚدٛٙ:اغيعذعات اؿ
ؼكٝاااال ايٓكااااط ٚايػًباااا١ يًُػااااًُري َااااع قًاااا١ عااااسزِٖ   ا٭ٍٚ:

ٚعاااستِٗ، نُاااا ؼي َعطنااا١ باااسض ٚأساااس ٚاـٓاااسم إش مل ٜتذااااٚظ       
 عسز اغيػًُري ثًح عسز ايهؿاض.

إْتؿااااض َبااااز٨ اٱغااا٬ّ، َٚٓاغااابتٗا يًؿااااط٠ اٱْػاااا١ْٝ  ايجااااْٞ:
 ٚإزضاى ايعكٌ.

ًُري ٚإٔ ؽًؿااات أغاااباب ايعٜااااز٠   إظزٜااااز قااا٠ٛ اغيػااا   ايجاياااح:
 يٝتذ٢ً اغيسز اٱهلٞ يًُػًُري.

تعاٖااس اغيػااًُري يٮَااط باااغيعطٚف ٚايٓٗااٞ عاأ اغيٓهااط ؼي     ايطابااع:
 ساٍ ايؿس٠ ٚايطخا٤، ٚاؿطب ٚايػًِ.

َااأ خكاااا٥ل)خري أَااا١( إٔ قكااال ا٭َاااِ     اؿازٜااا١ عؿاااط٠: 
ايػااابك١ ٚأسااٛاٍ أقااشاب اغيًااٌ ٚايٓشااٌ تاارت٣ عًااِٝٗ ؼي ايكااطإٓ     

إ دًااٞ، ٚإطياااٍ تؿكااًٝٞ ضيٓااع َاأ اٱخاات٬ف ؾٝٗااا، َٚااا      ؼي بٝاا
ٜااا٪زٟ إزي ا٭عاااطاض عٓٗااااا، أٚ َاااا ٜػاااابب اؾٗايااا١ ٚايػااااطض ؼي     
َٛانااٝعٗا، ٖٚااٛ َاأ أغااطاض ساداا١ ايٓاااؽ إزي غاا١َ٬ ايكااطإٓ َاأ   

 ايتشطٜـ، ٚاؿًٝٛي١ زٕٚ نٝاع آٜات٘.
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ؾهااٌ آٜاا١ َسضغاا١ ن٬َٝاا١ ٚعكا٥سٜاا١ ٚب٬غٝاا١ بااصاتٗا، ٚبًشاااظ       
 ً تٗا َاااع اٯٜاااات ا٭خاااط٣، ؾػااادط اهلل اغيػاااًُري   إدتُاعٗاااا ٚقااا

 يتعاٖسٙ ؾهاْٛا ا٭دسض باٱْتؿاع َٓ٘.
َٚاأ أغااطاضٙ إٔ اغيػااًُري ٫ ضيٓعاإٛ ايٓاااؽ َاأ ا٭ْتؿاااع َٓاا٘،      
ٚيااااٝؼ سيكااااسٚضِٖ َاااآعِٗ، ٭ٕ ايكااااطإٓ ضظياااا١ اهلل ؼي ا٭ضض،   
ٖٚبتاا٘ إزي ايٓاااؽ طيٝعااّا، َٚاأ ٖااصٙ ا٭سااٛاٍ ؾااإٔ ايااصٜٔ نؿااطٚا    

 بعس إضياِْٗ .
َٚاأ إعذاااظ ايكاااطإٓ أْاا٘ مل ٜااارتى ايااصٜٔ نؿاااطٚا بعااس إضيااااِْٗ       

ٚؾااأِْٗ، ٚمل جيُعٗااِ زا٥ُااّا َااع عُااّٛ ايهؿاااض ؼي ايااصّ ٚايتااٛبٝذ   
ٚاٱْاااصاض، باااٌ أؾاااطز هلاااِ َٛناااٛعّا َػاااتك٬ّ ٚأخااارب عااأ سااااهلِ  
ٚقااابض ؾعًاااِٗ َااأ غاااري إٔ ٜهااإٛ ٖٓااااى إستُااااٍ ٱغاااٛا٤ آخاااطٜٔ  

 ٍ عًاا٢ عًااِ اهلل عااع  باؿااصٚ سااصضِٖ ٚتااطى َٓاااظٍ اٱضيااإ، ػيااا ٜااس
ٚدااٌ بعااسّ إؾتتااإ اغيػااًُري بٗاا٪٤٫ ايهؿاااض، ٭ٕ اٱضيااإ إغااتكط       
ؼي قًااٛبِٗ ْٚااايٛا َطتباا١)خري أَاا١( اياايت ٖااٞ ؾااٗاز٠ هلااِ عػاأ        
هاااتِٗ ٚإغااا٬َِٗ، ٚعاااسّ تاااطنِٗ َٓااااظٍ اهلساٜااا١ ٚاٱضياااإ إزي   

 ّٜٛ ايكٝا١َ .
ٚدااااا٤ت أغااااباب ْااااعٍٚ اٯٜاااا١ ؼي شنااااط ؾاااادل ٚاسااااس ٖااااٛ  

ايكااااَت إضتاااس بعاااس إغااا٬َ٘ ٖٚاااطب إزي  سااااضخ بااأ غاااٜٛس بااأ 
َهاا١ ٚغاابب إضتااسازٙ ٖااٛ قتًاا٘ ٭سااس اغيػااًُري غااسضّا ٚقااس ْااسّ          
ٚأضغااٌ إزي قَٛاا٘ يٝػااأيٛا ضغااٍٛ اهلل قاا٢ً اهلل عًٝاا٘ ٚآياا٘ ٚغااًِ    

ص بِالَّ اٌَّااازَِّٓ رَااابثٌُا ًَؤَصْاااٍَؾٌُا ٖاااٌ يااا٘ َااأ تٛبااا١ ؾٓاااعٍ قٛيااا٘ تعاااازيط   

 ؾطداااع ٚتااااب ٚسػااأ إغااا٬َ٘، ٖٚاااٛ اغياااطٟٚ عااأ إبااأ عبااااؽ    
 .(1)ٚا٭َاّ دعؿط ايكازم ٚفاٖس ٚايػسٟ
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ٚؼي يػااا١ اؾُاااع ؼي اٯٜااا١ َاااع إؼااااز ايػااابب ٚأْااا٘ ؼي قهااا١ٝ         
 ؾدك١ٝ ٚدٛٙ:

 ٚدٛز عسز َٔ ايهؿاض زخًٛا اٱغ٬ّ ثِ إضتسٚا. ا٭ٍٚ:
اٯٜاا١ إْااصاض ٚؼااصٜط عاأ ٜااسخٌ اٱغاا٬ّ بٛدااٛب عااسّ    ايجاااْٞ:

 إضتسازٙ.
ؼي اٯٜاا١ إعذاااظ غيااا تتهاآُ٘ َاأ اٱخباااض عاأ زخااٍٛ        ايجايااح:

قااّٛ ؼي اٱغاا٬ّ ثااِ ٜطتااسٕٚ عٓاا٘ بعااس إقااطاضِٖ بكااسم ْباا٠ٛ قُااس   
قاا٢ً اهلل عًٝاا٘ ٚآياا٘ ٚغااًِ ٚأزا٥ٗااِ ايؿااطا٥ض ٚض٩ٜاا١ اٱؾانااات     

 اييت تتذ٢ً ؼي زخٍٛ اٱغ٬ّ.
٫ٚ تعااااضض باااري ٖاااصٙ ايٛداااٛٙ، ٚنًاااٗا َااأ َكاااازٜل اٯٜااا١     

ٍٚ حيتااااز إزي زيٝااااٌ َااأ ْااال ٚخاااارب    ايهطضيااا١ إ٫ إٔ ايٛدااا٘ ا٭  
َعتاارب، ؾُاأ ايؿااٛاٖس عًاا٢ قااسم ْباا٠ٛ قُااس قاا٢ً اهلل عًٝاا٘ ٚآياا٘  
ٚغااااًِ إٔ ايااااصٜٔ ٜااااسخًٕٛ اٱغاااا٬ّ ٫ ٜػازضْٚاااا٘، ٚإٕ سكااااٌ 
إضتاااساز َااأ أؾاااطاز قًاااًٝري ؾاااإٕ ٖاااصٙ اٯٜاااات داااا٤ت ـاااعِٜٗ         
ٚزعااااٛتِٗ إزي ايتٛباااا١ ٚاٱْاباااا١ ٚايتااااساضى، ٚؾٝاااا٘ بٝااااإ ؿاداااا١    

يٮَاااط بااااغيعطٚف، ٚايٓٗاااٞ عااأ اغيٓهاااط، ٚياااعّٚ اغيػاااًُري ٚايٓااااؽ 
إقتااسا٤ اغيػااًُري بااايٓيب قُااس قاا٢ً اهلل عًٝاا٘ ٚآياا٘ ٚغااًِ ؼي سااح    

 ايٓاؽ ع٢ً ايتٛب١.
َٚاأ ؾهااٌ اهلل عااع ٚدااٌ أْاا٘ مل ٜاارتى هلااِ إختٝاااض ا٭خاا٬م        
اؿُٝااس٠ بااٌ ٖااٛ غاابشاْ٘ ايااصٟ ٜٗااسِٜٗ إيٝٗااا ٜٚعًُٗااِ غاآدٝتٗا       

ٜااس بٝٓٗااا ٚبااري نااسٖا، ؾُااع  ٚغاآٓٗا ببٝااإ ٚتؿاقااٌٝ ضيٓااع َاأ ايرتز 
َاااا ؼي آٜااا١ ايػاااٝام َااأ ايؿاااس٠ ٚايػهاااب اٱهلاااٞ بايهااااؾطٜٔ ؾأْااا٘ 
غاابشاْ٘ شنااط خااطٚز ايتااا٥بري بايتدكااٝل، ٚغاا٬َتِٗ َاأ ٖااصا        

 ايعصاب .
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ًَاٌٍَّااوُ الَ َّيْااذُِ اٌْمَااٌََْ ؾااإٕ قًاات أختتُاات ٖااصٙ اٯٜاا١ بكٛياا٘ تعااازيط   

ٛياااااا٘ ، ؾهٝاااااـ ٜتاااااٛب اهلل عًااااا٢ بعهاااااِٗ بك    (1) صاٌْفَبعِااااامِنيَ 

، ٚاؾااٛاب َاأ  (2)صبِالَّ اٌَّاازَِّٓ رَاابثٌُا ِِاآْ ثَؿْااذِ رٌَِااهَ ًَؤَصْااٍَؾٌُا     تعااازيط

 ٚدٛٙ:
دااااااا٤ ٚقااااااـ ايظاااااااغيري ٚسذااااااب اهلساٜاااااا١ عاااااآِٗ  ا٭ٍٚ:

 غكٛم ايصٜٔ ٜكطٕٚ ع٢ً ايهؿط ٚايه٬ي١.
عٓااسَا ٜتااٛب اٱْػااإ ٜااتػري اغيٛنااٛع ٜٚتبااسٍ اؿهااِ        ايجاااْٞ:

٘ ٚقااـ ايظاااغيري، إش أْاا٘  ايااصٟ ٜهاإٛ تابعااّا يًُٛنااٛع ؾاا٬ ٜؿااًُ   
مل ٜعااس َاأ طياااعتِٗ ، ٚؼي اؿااسٜح ) ايتا٥ااب َاأ ايااصْب نُاأ     

 .(3) ٫ شْب ي٘(
بٝاااإ ٚظٝؿااا١ اغيػاااًُري باااا٭َط بااااغيعطٚف ٚايٓٗاااٞ عااأ  ايجاياااح:

 اغيٓهط، ٚزع٠ٛ ايٓاؽ يًتٛب١ ٚاٱْاب١.
ٜبعااح إضتااساز قااّٛ بعااس إضياااِْٗ ا٭غاا٢ ؼي ْؿااٛؽ    ايجاْٝاا١ عؿااط٠:

ساااطب عًااا٢ اٱغااا٬ّ ياااصا داااا٤ت اٯٜااا١      اغيػاااًُري، ٖٚاااٛ ْاااٛع  
بايٛعٝاااااس بايعاااااصاب ا٭ياااااِٝ، ٚؾٝااااا٘ بعاااااح يًػاااااه١ٓٝ ؼي ْؿاااااٛؽ 
اغيػاااًُري، ٚساااطظ هلاااِ َااأ ا٭غااا٢ ٚاؿػاااط٠ ٚأغاااباب ايؿاااو       
ٚايطٜاااب ٚتًاااو آٜااا١ ؼي إعذااااظ ايكاااطإٓ باااإٔ ٜهااإٛ شّ ٚؾهاااض        
ايهاااؾطٜٔ ٚاقٝاا١ يًُػااًُري َاأ ايعٜااؼ ٚايعيااو، َٚٛنااٛعّا يٮَااط      

ٓهااط، ٚغيااا دااا٤ت اٯٜاا١ قااٌ ايبشااح عااح باااغيعطٚف ٚايٓٗااٞ عاأ اغي
اغيػااًُري عًاا٢ ا٭َااط باااغيعطٚف ٚايٓٗااٞ عاأ اغيٓهااط، شنااطت ٖااصٙ       

 اٯ١ٜ ساٍ قّٛ إختاضٚا ايهؿط ٚايه٬ي١، ٚؾٝ٘ ٚدٛٙ:
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ياااعّٚ عٓاٜااا١ اغيػاااًُري بأْؿػاااِٗ، ٚتعاٖاااسِٖ يٲضياااإ،      ا٭ٍٚ:
ٚإظٗااااض َعااااْٞ ا٭خااا٠ٛ ٚايتُػاااو باااايكطإٓ ٚايػااا١ٓ، ٚإدتٓااااب     

ًَاؾْزَالِااٌُّا ثِؾَجْااًِ اٌٍَّااوِ عَِّْؿ ااب ًَالَ    اب اـاا٬ف، قاااٍ تعااازيط  ايؿطقاا١ ٚأغااب 

،ٚؾٝاااا٘ تُٓٝاااا١ غيًهاااا١ اٱضيااااإ عٓااااس اغيػااااًُري فااااتُعري   (1)صرَفَشَّلُااااٌا

 َٚتؿطقري، ٚبطظر زٕٚ ايؿو ٚايطٜب.
قٝاااّ اغيػااًُري بااا٭َط باااغيعطٚف ٚايٓٗااٞ عاأ اغيٓهااط ؾُٝااا    ايجاااْٞ:

تتااإ، ٚحيتاااز اغيػاإًُٛ   بٝاآِٗ، ٭ٕ إقاا٬ح ايااصات أَاأ َاأ اٱؾ   
ايكااا٬ح هلاااِ ٚغيااأ ساااٛهلِ، ؾاااإشا إغاااتُط اغيػااإًُٛ عًااا٢ سااااٍ  
ايتكاا٣ٛ، ٚتعاٖااس ايؿااطا٥ض ٜااسضى ايااصٜٔ نؿااطٚا بعااس إضياااِْٗ غاا٤ٛ   

 ؾعًِٗ، ٚدٓاٜتِٗ، ٜٚؿهطٕٚ ؼي ايتٛب١ ٚاٱْاب١.
باااا٭َط بااااغيعطٚف ٚايٓٗاااٞ عااأ اغيٓهاااط ٜاااسخٌ ايٓااااؽ    ايجاياااح:

٬ي١ ، ؾُااأ ناااإ نااااؾطّا   اٱغااا٬ّ، ٜٚٓؿاااطٕٚ َااأ ايؿاااطى ٚايهااا   
َٓا٥ٚااّا يطغااٍٛ اهلل قاا٢ً اهلل عًٝاا٘ ٚآياا٘ ٚغااًِ ٚاٱغاا٬ّ، ٜااطاٙ         
اغيطتاااااسٕٚ قاااااس زخاااااٌ اٱغااااا٬ّ، ٚسػااااأ إغااااا٬َ٘، ٚجيتٓاااااب  
َؿاااٚضتِٗ ، ٜٚظٗااط ايٓؿااط٠ َاآِٗ، ٜٚتشااسخ عاأ َعذااعات اياآيب    
قُاااس قااا٢ً اهلل عًٝااا٘ ٚآيااا٘ ٚغاااًِ ٜٚتًاااٛ آٜاااات ايكاااطإٓ بتاااسبط،    

ٗااط ايٓساَاا١ عًااِٝٗ ٜٚااطٕٚ أْٗااِ مل    ؾتكااٝبِٗ سػااط٠ إناااؾ١ٝ، ٚتظ  
ًََِاااب غٌٍَََُّٔاااب ٜهاااطٚا إ٫ أْؿػاااِٗ، ٖٚاااٛ َااأ َكاااازٜل قٛيااا٘ تعاااازيط 

 .(2) صًٌََىِْٓ وَبٌُٔا ؤَٔفُغَيُُْ َّػٌٍَُِّْْ

َاأ ٚدااٛٙ ا٭َااط باااغيعطٚف ٚايٓٗااٞ عاأ اغيٓهااط ايتٛداا٘     ايطابااع:
إزي ايااصٜٔ إضتااسٚا بايٓكااض ٚايعدااط عاأ ايهؿااط ٚؾٝاا٘ بٝااإ يتؿهااٌٝ   
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قُااس قاا٢ً اهلل عًٝاا٘ ٚآياا٘ ٚغااًِ ْٚٝااٌ أَتاا٘ َٓعياا١)خري أَاا١(   ْباا٠ٛ 
ؾايااصٟ ٜاااسخٌ اٱغاا٬ّ ٫ ٜأتٝااا٘ ايًااّٛ ٚاياااصّ، ٫ٚ ٜؿااعط بايٓاااسّ     
عًاااا٢ ؾعًاااا٘ ٭ٕ سػاااآ٘ ظاااااٖط، ٚتأتٝاااا٘ ايبؿاااااضات ايػااااُا١ٜٚ       
ٚا٭ضنااا١ٝ باااايٓعِٝ اياااسا٥ِ ، أَاااا اياااصٟ ٜطتاااس عااأ اٱغااا٬ّ ؾاااإٕ  

يٌٝ عًااا٢ ياااعّٚ اغيػاااًُري مل ٜرتناااٛٙ ٚؾاااأْ٘ باااٌ ٜكُٝااإٛ يااا٘ اياااس  
تٛبتاا٘، ٜٚٓصضْٚاا٘ َاأ ٜااّٛ ايكٝاَاا١، َٚااا ؾٝاا٘ َاأ ايعكاااب ا٭يااِٝ         
يًهؿاااض ٚاغيطتااسٜٔ عًاا٢ مااٛ ايتعااٝري، ٖٚااٌ َاأ ا٭َااط باااغيعطٚف        
تااصنريٙ بايبٝٓااات اياايت دا٤تاا٘ ٚاغيعذااعات اياايت أزضى َعٗااا قااش١      
ْباا٠ٛ قُااس قاا٢ً اهلل عًٝاا٘ ٚآياا٘ ٚغااًِ اؾااٛاب ْعااِ، ٖٚااٛ َاأ         

 .(1) صوِّشْ بِْْ َٔفَؿَذْ اٌزِّوْشٍَفَزَعَُٛات قٛي٘ تعازيط

 ٚحيتٌُ ٖصا ايتعسز ؼي َا١ٖٝ ايؿعٌ ٚدّٖٛا:
 ٌْٝ ايجٛاب ع٢ً ا٭َط باغيعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ اغيٓهط. ا٭ٍٚ:
 ايٓٗٞ عٔ ايهؿط ٚاغيعك١ٝ. ايجاْٞ:

 ايتصنري بايبٝٓات. ايجايح:
اٱستذاااز بايااسيٌٝ ٚإعُاااٍ ايؿهااط يٲتٝااإ بايربٖااإ،      ايطابااع:

ْباا٠ٛ قُااس قاا٢ً اهلل عًٝاا٘ ٚآياا٘ ٚغااًِ ٚيااعّٚ تااطى       عًاا٢ قااسم 
 ايهؿط ٚاؾشٛز.

ٜااااأتٞ ايجااااٛاب َتشااااسّا أٚ َتعااااسزّا بًشاااااظ ايٓٝاااا١      اـاااااَؼ:
ٚايككاااس، ؾاااإشا ناْااات َتشاااس٠ ٚخاقااا١ باااا٭َط بااااغيعطٚف ؾٝهااإٛ 
ايجاااٛاب عًٝااا٘ سكاااطّا، أَاااا إشا ناْااات َتعاااسز٠ ؾٝهااإٛ تابعاااّا هلاااا  

 با٭ؾطاز اغيتعسز٠ َٔ اي١ٝٓ ٚايككس.
 كشٝض ٖٛ ايجاْٞ َٔ ٚدٛٙ:ٚاي
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ايجاااٛاب ؾهاااٌ َااأ اهلل ٖٚاااٛ غااابشاْ٘ ايٛاغاااع ايهاااطِٜ   ا٭ٍٚ:
 ٜعاٞ ايهجري بايكًٌٝ.

 اغيساض ع٢ً شات ايؿعٌ ٚاغيٓاؾع اغيرتؾش١ َٓ٘. ايجاْٞ:
تاااأتٞ قاعاااس٠ ايتاااساخٌ ؼي ا٭ؾعااااٍ ايعبازٜااا١، ؾٝذاااعٟ   ايجاياااح:

اغيتشاااس عااأ اغيتعاااسز َٓٗاااا، نؿاٜااا١ ايػػاااٌ ايٛاساااس عااأ ا٭غػااااٍ 
اغيتعاااسز٠ ؽؿٝؿاااّا ٚضظيااا١ َااأ اهلل أَاااا بايٓػاااب١ يًجاااٛاب ؾاااا٭َط        

 كتًـ ٭ْ٘ ياـ َٔ اهلل عع ٚدٌ .
َٚاأ أهااا٤ اهلل غاابشاْ٘ )اغيٓٸااإ( ٖٚااٛ ايااصٟ ٜعاااٞ إبتااسا٤،         

ٜٚاآعِ عًاا٢ اـ٥٬اال َاأ غااري ساداا١ هلااِ، ٚيااٝؼ َاأ َٓٸاا١ ٭سااس     
عًٝاا٘ غاابشاْ٘، ٚاغياأ َاأ اهلل ضظياا١ ٚؾهااٌ ٭ٕ اياآعِ نًااٗا َٓاا٘،    

ٛ حيػااأ غاااري ؾااااخط باٱسػاااإ ، أَاااا اغيااأ َااأ ايٓااااؽ ؾٗاااٛ   ٖٚااا
 .(1) صالَ رُجْطٌٍُِا صَذَلَبرِىُُْ ثِبٌَِّّْٓ ًَإَرٍََصَّٛ، قاٍ تعازيط

َٚااأ خكاااا٥ل)خري أَااا١( إٔ اٱخبااااض اٱهلاااٞ عااأ إضتاااساز      
 بعهِٗ َٔ اغئ اٱهلٞ ع٢ً اغيػًُري ٚايٓاؽ َٔ ٚدٛٙ:

 بصٍ اغيػًُري ايٛغع ؼي قاضب١ ايهؿط ٚايهاؾطٜٔ. ا٭ٍٚ:
أخااص اغيػااًُري اؿا٥ااا١ َاأ ايااصٜٔ إضتااسٚا، غيااا ؼي اٯٜاا١      ايجاااْٞ:

 َٔ ايس٫ي١ ع٢ً عساٚتِٗ يٲغ٬ّ ٚاغيػًُري.
تاا٠ٚ٬ اغيػااًُري اٯٜااات اياايت تتهاأُ ايااصّ ٚايتااٛبٝذ        ايجايااح:

 يًهؿاض.
بٝاااإ سكٝكااا١ ٖٚاااٞ باااطا٠٤ اهلل ٚضغاااٛي٘ َااأ اياااصٜٔ         ايطاباااع: 

إضتاااسٚا، ٚظًُٗاااِ أْؿػاااِٗ ٭ٕ اٱضتاااساز مل ٜاااأت عااأ ٚداااٛز       
َكااتض ياا٘، بااٌ ٖااٛ غااطٚض ٚدٗاياا١ ٚإغااتهباض، ٚزيٝااٌ ٱغااتشٛاش     

 اهل٣ٛ ٚإتباع ظ١ٜٓ ايسْٝا.
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دعااٌ ايٓاااؽ ٜعطؾاإٛ اؿكااا٥ل، ٚضيٝااعٕٚ بااري اؿاال        اـاااَؼ:
اؾطٜٔ، ٚضيتٓعااإٛ عااأ  ٚايباطاااٌ، ٚحيرتغااإٛ َااأ اٱقتاااسا٤ بايهااا   

 اٱقػا٤ هلِ.
دااا٤ت آٜاا١)خري أَاا١( عااح أٖااٌ ايهتاااب عًاا٢      ايجايجاا١ عؿااط٠: 

اٱضياااإ، ٚاٱخبااااض بأْااا٘ خاااري ْٚؿاااع هلاااِ، ٚؼاااصٜط ايؿاغاااكري ،      
 ٚت٪نس آ١ٜ ايػٝام ع٢ً أَٛض: 

فََّااآْ زخاااٍٛ اٱغااا٬ّ ٖساٜااا١ ٚؾهاااٌ َااأ عٓاااس اهللط  ا٭ٍٚ:

 .(1) صذْسَهُ ٌِإلِعْالََُِّشِدْ اٌٍَّوُ ؤَْْ َّيذَِّوُ َّشْشَػْ صَ

ؾاااٗاز٠ ايٓااااؽ باااإٔ ْبااا٠ٛ قُاااس قااا٢ً اهلل عًٝااا٘ ٚآيااا٘    ايجااااْٞ:
ٚغااًِ قااسم ٚساال، ؾااإٕ قًاات اٱضتااساز ايااصٟ تااصنطٙ اٯٜاا١ ْاغااذ 

 هلصٙ ايؿٗاز٠، ٚاؾٛاب َٔ ٚدٛٙ:
إْااا٘ ياااٝؼ بٓاغاااذ ٭ٕ اؿااال أَاااط ثابااات ٫ ٜكباااٌ ايٓػاااذ  ا٭ٍٚ:
 ٚايتػٝري.

٥ٌ ايكاااسم ايااايت تتهااآُٗا  يكاااس إعااارتف ايهؿااااض باااس٫  ايجااااْٞ:
ْبااا٠ٛ قُاااس قااا٢ً اهلل عًٝااا٘ ٚآيااا٘ ٚغاااًِ ثاااِ إضتاااسٚا، ؾااا٬ عااارب٠   

 بإضتسازِٖ ٖٚٛ ن٬ي١.
بِالَّ اٌَّاازَِّٓ رَاابثٌُا ِِاآْ ثَؿْااذِ   ٜااسٍ اٱغااتجٓا٤ بكٛياا٘ تعااازيط   ايجايااح:

ص ٚسكاااٍٛ َكاااازٜل يااا٘ ؼي ايٛاقاااع عًااا٢ باااا٬ٕ       رٌَِاااهَ ًَؤَصْاااٍَؾٌُا  

باااٌ ٖاااٛ ظًاااِ ٚتعاااس ؾًاااصا  اٱضتاااساز ٚأْااا٘ ياااٝؼ بٓػاااذ يًؿاااٗاز٠،
أختتُاات آٜاا١ ايػااٝام بٓعاات اغيطتااسٜٔ بايظاااغيري، ٫ٚ عاارب٠ بااايظًِ      

 ٚايتعسٟ قبٌ ٚبعس اٱقطاض ٚايتػًِٝ.
 تصنط اٯٜتإ ؾطٜكري َٔ ايٓاؽ: ايطابع١ عؿط٠:
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اغيػاإًُٛ ايااصٜٔ ْااايٛا َطتباا١ )خااري أَاا١( ٚتٓعٖااٛا عاأ         ا٭ٍٚ:
 ايظًِ يًصات.

ٔ   ايجااااْٞ: أْؿػاااِٗ أغاااباب اهلساٜااا١    ايهؿااااض اياااصٜٔ َٓعاااٛا عااا
ؾظًُااااٛا أْؿػااااِٗ ؼي ايٓؿااااأتري، إش إغااااتشكٛا ايعااااصاب ايعادااااٌ    

فَىَااااإَِّّْٓ ِِاااآْ لَشَّْااااخٍ ؤَىٍَْىْنَبىَااااب ًَىِااااَِ    ٚاٯدااااٌ، قاااااٍ تعااااازيط  

 .(1)صغَبٌَِّخٌ

ٚسُٝٓااا ْؿاات آٜاا١ ايػااٝام ٚبًػاا١ اٱغااتؿٗاّ ٖساٜاا١ اهلل يؿطٜاال        
َاأ ايهؿاااض بعااس تااطنِٗ غيٓاااظٍ اٱضيااإ ، ؾٗااٌ ضيتٓااع اغيػاإًُٛ عاأ    
أَااااطِٖ باااااغيعطٚف ٖٚااااساٜتِٗ يٲغاااا٬ّ، ْٚٗااااِٝٗ عاااأ ايااااصْٛب 

 ٚاغيعاقٞ، اؾٛاب ٫، َٔ ٚدٛٙ:
ثٌُا بِالَّ اٌَّااازَِّٓ رَاااب َاااا ٚضز َااأ اٱغاااتجٓا٤ ؼي قٛيااا٘ تعاااازيط   ا٭ٍٚ:

        ُ ٍَّاااَو َغُفاااٌس  َسِؽاااْ َّْ اٌ ٍَُؾٌا َفاااِة ًََؤْصااا ٌِاااَه  ْٓ َثْؿاااِذ َر ، ؾؿٝااا٘ زعااا٠ٛ  (2)صِِااا

يًهؿااااض يًتٛبااا١، ٚاٱقااا٬ع عااأ اغيعاقاااٞ، ٚايطداااٛع إزي َٓااااظٍ      
 اٱضيإ .

ػيااا ٜاااسٍ عًااا٢ إٔ بااااب ايتٛباا١ ٫ ٜػًااال عًااا٢ ايٓااااؽ، َٚااآِٗ    
٘ ايهؿااااض اياااصٜٔ ٜاااأتِٝٗ اياااصّ ٚايتكباااٝض ؼي ايكاااطإٓ، ٚأخاااربت آٜاتااا

عااأ ْاااعٍٚ يعٓااا١ اهلل ٚاغي٥٬هااا١ ٚايٓااااؽ أطيعاااري بٗاااِ، يتهااإٛ      
ايتٛباا١ َاسٝاا١ ٭ؾاااطاز ٖااصٙ ايًعٓااا١، ٖٚااٛ ؾااااٖس بااإٔ اغيػاااًُري ٫      

 تكٝبِٗ ايًع١ٓ .
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َٚاااأ أضاز ايػاااا١َ٬ ٚا٭َاااأ َاااأ اياااااطز َاااأ ضظياااا١ اهلل،     
ؾًٝاااااسخٌ ؼي)خاااااري أَااااا١( سٝاااااح ايؿاااااٛظ بطظيااااا١ اهلل ، قااااااٍ      

 .(1)صضٌُا ؾَنْوُ ؤًٌَُْئِهَ ؽِضْةُ اٌٍَّوِسَضَِِ اٌٍَّوُ ؾَنْيُُْ ًَسَتعازيط

دعااٌ اهلل عااع ٚدااٌ ْباا٠ٛ قُااس قاا٢ً اهلل عًٝاا٘ ٚآياا٘         ايجاااْٞ:
ٚغااًِ ضظياا١ ٭دٝاااٍ ايٓاااؽ اغيتعاقباا١، يااٝؼ َاأ بااطظر بااري قااّٛ      
ٚطياعاا١ َاأ ايٓاااؽ  ٚبااري ايٓٗااٌ َاأ َكااازٜل ايطظياا١ اغيتهجااط٠      

ًاا٢ ؼي اٯٜاا١، ٚاٱْتؿاااع َٓٗااا َاأ ايهًااٞ اغيؿااهو ايااصٟ ٜهاإٛ ع      
 َطاتب َتؿاٚت١ .

ؾؿطٜااال َااأ ايٓااااؽ ْاااايٛا ضتبااا١ )خاااري أَااا١( ٚدعًٖٛاااا تطنااا١       
٭بٓااااا٥ِٗ ٫ تكبااااٌ ايكػاااا١ُ ٚاـكاااا١َٛ ٚايتٓاااااظع إش إٔ ايٛقااااـ 
غااري أَاا١ ٜػااع ايٓاااؽ طيٝعااّا ٚيهاأ ايهؿاااض سذبااٛا عاأ أْؿػااِٗ      
ٖااصٙ ايٓعُاا١، ؾإغااتشكٛا ايًعٓاا١، ٚؾٝاا٘ بٝااإ غيؿاااِٖٝ اؿٝااا٠ ايااسْٝا،      

 ٚإٔ
ْؿػاا٘ ايطظياا١ اٱهلٝاا١، تٓااعٍ عًٝاا٘ ايًعٓاا١، تااط٣  ايااصٟ حيذااب عاأ 

غياااشا مل ٜكااـ ا٭َااط عٓااس سذااب ايطظياا١، ٚتااطى ايعبااس ايٓعُاا١،        
ٚاؾااٛاب دعااٌ اهلل عااع ٚدااٌ اؿٝااا٠ ايااسْٝا زاض ايتهااايٝـ ٖٚااٞ       
ظااطف ظَاااْٞ َٚهاااْٞ يعباااز٠ اهلل عااع ٚدااٌ، ٚاٱَتجاااٍ ٭ٚاَااطٙ،    

 ؾُٔ أعطض عٔ ٚادبات٘ خػط ايسْٝا ٚاٯخط٠.
يكاااس ضظم اهلل عاااع ٚداااٌ اٱْػاااإ ايعكاااٌ، ٚدعًااا٘       ايجاياااح:

سذااا١ شاتٝااا١ ٚضغااا٫ّٛ باطٓٝاااّا عٓاااسٙ ٜاااسعٛٙ إزي ايتاااسبط ؼي اٯٜاااات  
ايهْٛٝااا١، ٜٚاااسضى َعااا٘ ٚداااٛب عبااااز٠ اهلل عاااع ٚداااٌ ٚاٱْتُاااا٤    

 َااا أٍٚ ـااري أَاا١، ٚعاأ اياآيب قُااس قاا٢ً اهلل عًٝاا٘ ٚآياا٘ ٚغااًِ:  
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 أزباااط يااا٘ قااااٍ ثاااِ ؾأقباااٌ أقباااٌ يااا٘ ؾكااااٍ ايعكاااٌ تعاااازي اهلل خًااال
 .(1)(ؾأزبط

ؤًٌَُْئِهَ عَضَائُىُُْ ؤََّْ ؾٍََْْيُِْ ٌَؿْنَخَ اٌٍَّوِ ًَاٌَّْالَئِىَخِ ًَاٌنَّبطِ طالصلت بني قٌلو تعاىل

 ، ًبني ىذه اآليت(2) صؤَعَّْؿِنيَ
 ٚؾٝٗا َػا٥ٌ:

إبتسأت اٯ١ٜ أع٬ٙ بإغِ اٱؾاض٠ )أٚي٦و( ٱؾاز٠ ايبعس  ا٭ٚزي:
ٚايصّ يًهاؾطٜٔ، بُٝٓا دا٤ت اٯ١ٜ قٌ ايبشح ؼي ايجٓا٤ ع٢ً اغيػًُري 
ٚبًػ١ ايكطب )نٓتِ خري أ١َ(، ٚؾٝ٘ تطغٝب يًٓاؽ باٱغ٬ّ ٚظدط 

 هاٟٚ عٔ ايهؿط ٚايه٬ي١.
ز)نٓتِ نُا دا٤ اـااب يًُػًُري بكٝػ١ اؾُع ٚاٱؼا ايجا١ْٝ:

خري أ١َ( ٚتػؿ٢ أؾعٌ ايتؿهٌٝ أؾطاز ٚطياعات اغيػًُري، ؾإٕ قٝػ١ 
ايصّ ٚاؾعا٤ باياطز َٔ ضظي١ اهلل دا٤ت يًهؿاض عا١َ َتشسٜٔ 

 َٚتؿطقري يتهٕٛ اٯٜتإ َطآ٠ يعامل اؾعا٤ ؼي اٯخط٠ .
َٚٔ اٱعذاظ إَهإ اؾُع بري َهاَري اٯٜتري، ٜٚعهس َؿّٗٛ 

يتذتُع أضبع١ أَٛض ؼي ٚعظ ٖٚسا١ٜ  نٌ َُٓٗا َٓاٛم ا٭خط٣،
 ٚإق٬ح اٱْػإ ٖٞ:

 َٓاٛم اٯ١ٜ قٌ ايبشح )نٓتِ خري أ١َ(. ا٭ٍٚ:
َؿّٗٛ اٯ١ٜ قٌ ايبشح بتدًـ ايٓاؽ عٔ اغيٓعي١ ايطؾٝع١  ايجاْٞ:

 يًُػًُري.
َٓاٛم آ١ٜ ايػٝام اييت تتهُٔ اٱخباض اٱعذاظٟ عٔ  ايجايح:

 يػ١ اغي٥٬ه١ ٚايٓاؽ بِٗ. ْعٍٚ ايػهب اٱهلٞ بايهؿاض، ْٚعٍٚ
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َؿّٗٛ آ١ٜ ايػٝام بإٔ أؾطاز )خري أ١َ( ؼي َأَٔ َٔ ايًع١ٓ  ايطابع:
 ٚاياطز َٔ ضظي١ اهلل.

بٝإ ؾكط ٚساد١ ايٓاؽ ٚعذعِٖ عٔ زؾع ايًع١ٓ عٔ  ايجايج١:
أْؿػِٗ إ٫ باطٜل اٱضيإ ايصٟ ٜسٍ عًٝ٘ قٛي٘ تعازي)نٓتِ خري أ١َ( إش 

ؿهًِٝٗ ؾاٖس ع٢ً عكُتِٗ ٚغ٬َتِٗ َٔ إٔ ايجٓا٤ ع٢ً اغيػًُري ٚت
ايًع١ٓ إزي داْب ز٫ي١ اٯٜات ايتاي١ٝ اييت تػتج  ايصٜٔ ٜرتنٕٛ َٓاظٍ 

 ايهؿط ٜٚتٛبٕٛ إزي اهلل.
 ٚتبري آ١ٜ ايػٝام أَٛضّا: 

 عسّ قسض٠ ايهؿاض ع٢ً زؾع ايًع١ٓ عِٓٗ ؼي ايسْٝا ٚاٯخط٠. ا٭ٍٚ:
ٔ ايهؿاض ٭ِْٗ بعح ايٓاؽ ٱظزضا٤ ايهؿط ٚايٓؿط٠ َ ايجاْٞ:

 َاطٚزٕٚ َٔ ضظي١ اهلل.
 عسّ ؽًـ اؾعا٤ ٚايعكاب عٔ ايهؿط ٚايهاؾطٜٔ. ايجايح:
يكس تؿهٌ اهلل عع ٚدٌ ٚأث٢ٓ ع٢ً اغيػًُري ٚٚقؿِٗ  ايطابع١:

بأِْٗ)خري أ١َ( ٚؾٝ٘ ق٠ٛ َٚٓع١ هلِ، ٚدا٤ت آ١ٜ ايػٝام ببٝإ ساٍ 
 ايهؿاض، ٚضَِٝٗ بايٖٛٔ ٚايهعـ بٓعٍٚ ايًع١ٓ بِٗ، ٚؾٝ٘ أَٛض:

 بعح اغيػًُري يًتؿك٘ ؼي أَٛض ايسٜٔ ٚايسْٝا. ا٭ٍٚ:
بري ايهؿاض ؼي اغيٓعي١ ٚاؾعا٤، َعطؾ١ اغيػًُري ايتبأٜ بِٝٓٗ ٚ ايجاْٞ:

ٚزع٠ٛ اغيػًُري يًتٛد٘ بايؿهط هلل عع ٚدٌ ع٢ً ْع١ُ اٱنطاّ 
ٚاهلسا١ٜ إزي طاعت٘ ٚطاع١ ضغٛي٘ َٚا ٜٓتظطِٖ َٔ اؾعا٤ اؿػٔ ، 

ًََِْٓ ؾًََِّ صَبٌِؾ ب ِِْٓ رَوَشٍ ؤًَْ ؤُْٔضََ ًَىٌَُ ُِآِِْ  فَإًٌَُْئِهَ قاٍ تعازيط

 .(1)صخََّذْخٌٍَُُْ اٌْغَنَّ

تتذ٢ً َكازٜل خطٚز اغيػًُري يًٓاؽ ؼي ت٠ٚ٬ )أٚي٦و  اـاَػ١:
 دعا٩ِٖ( َٔ ٚدٛٙ:
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ت٠ٚ٬ ٖصٙ اٯ١ٜ، َٚا ؾٝٗا َٔ عًِ ايػٝب بٓعٍٚ ايًع١ٓ  ا٭ٍٚ:
 بايهؿاض.

ؼس ايهؿاض برتؾض آثاض ايًع١ٓ ؼي سٝاتِٗ َٚعاؾاتِٗ  ايجاْٞ:
 ٚأغباب ايهسٚضات اييت تكٝبِٗ.

١َ( قبض ايهؿط ٚأنطاضٙ بًػ١ ايعكٌ ٚايربٖإ، ت٪نس )خري أ ايجايح:
ت٪اظضِٖ اٯٜات ايه١ْٝٛ، َٚعذعات ايٓب٠ٛ، ٚؾٝ٘ بٝإ يًُا٥ع بري 
ايٓيب ٚ)خري أ١َ(، ؾايٓيب إَاّ ؼي ايتبًٝؼ ٚاؾٗاز ٜٚأتٞ باغيعذع٠ اييت 

 تسٍ ع٢ً نْٛ٘ ٚاغا١ بري اهلل ٚايعباز.
تٗا ، ؾِٗ أَا)خري أ١َ( ؾدطٚدِٗ ؼي طٍٛ ايٓب٠ٛ ، َٚٔ ضؾشا 

ٜكَٕٛٛ بإتباع ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ؾُٝا دا٤ ب٘ َٔ 
عٓس اهلل َٔ ا٭سهاّ، ٜٚسعٕٛ ايٓاؽ هلا غيا ؾٝٗا َٔ خري ايسْٝا 
ٚاٯخط٠، ؾكس إْكاعت ايٓب٠ٛ بطغٍٛ اهلل قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ 
ٚغًِ ٚيهٔ ضاٜتٗا بكٝت عاي١ٝ ؾاك١ ؼي ا٭ضض غري أ١َ ػصب 

ٓاؽ هلا ٚتؿرتى ؼي ايًع١ٓ ع٢ً ايصٜٔ ٜهؿطٕٚ بايطبٛب١ٝ، ٚجيشسٕٚ اي
 باٯٜات.

ٌٖٚ ت٠ٚ٬ ٖصٙ اٯ١ٜ َٔ ايًع١ٓ اؾٛاب ْعِ، إْٗا يع١ٓ َتذسز٠ 
ع٢ً ايهؿاض، ٚزع٠ٛ هلِ يٓبص ٚتطى غبب ٖصٙ ايًع١ٓ، ٖٚصا ايرتى 
يٝؼ َتعصضّا، ٚتأتٞ ايت٠ٚ٬ يتذعً٘ أَطّا غ٬ّٗ، ؾُٔ أغطاض ت٠ٚ٬ 

 ايكطإٓ تكطٜب ايٓاؽ إزي َٓاظٍ ايااع١ ٚاٱق٬ع عٔ اغيعك١ٝ.آٜات 
ؾُٔ خكا٥ل اغيػًُري تعاٖس ايت٠ٚ٬ َٚا ؾٝٗا َٔ إق٬ح ايٓاؽ  

ٚػصبِٗ إزي َٓاظٍ اٱضيإ، يصا إغتشل اغيػًُٕٛ َطتب١)خري أ١َ( قاٍ 
 . (1) صُِذَّوِشًٌٍََمَذْ َّغَّشَْٔب اٌْمُشْآَْ ٌٍِزِّوْشِ فَيًَْ ِِْٓ تعازيط
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ٜتػؿ٢ ايجٓا٤ طيٝع أؾطاز )خري أ١َ( ٜٚٓاٍ نٌ َ٪َٔ   ايػازغ١:
َٚ٪١َٓ ا٭دط ٚايجٛاب ع٢ً مٛ غٛض اغيٛدب١ ايه١ًٝ، ٚتٓعٍ ايًع١ٓ 
ع٢ً نٌ ؾطز َٔ ايهؿاض شنطّا ٚأْج٢ ع٢ً ايػايب١ ايه١ًٝ، يٝؼ َٔ 
إغتجٓا٤ ٚططٜل يًٛقا١ٜ َٔ اياطز َٔ ايطظي١ إ٫ باٱيتشام غري أ١َ 

بِالَّ اٌَّزَِّٓ رَبثٌُا ِِْٓ ثَؿْذِ رٌَِهَ ٍ عًٝ٘ قٛي٘ تعازيطٖٚٛ ايصٟ ٜس

 ، ٚؾٝ٘ زع٠ٛ يًصٜٔ آَٓٛا يًجبات ؼي َٓاظٍ اٱضيإ.(1)صًَؤَصٍَْؾٌُا

ؾُٔ ٚظا٥ـ ايًع١ٓ ع٢ً ايهاؾطٜٔ تعاٖس َٓاظٍ اٱضيإ ٚتك١ٜٛ إضيإ 
سسٜجٞ ايعٗس باٱغ٬ّ، َٚٓع إضتسازِٖ ٚتأثري أٌٖ ايؿو ٚايطٜب 

ٖٚٛ َٔ أغطاض ف٤ٞ آ١ٜ ايػٝام بًػ١ ايػا٥ب ايبعٝس)أٚي٦و ؾِٝٗ، 
دعا٩ِٖ( ٚؾٝ٘ زع٠ٛ يًُػًُري ٚايٓاؽ باٱعطاض عِٓٗ، ٚاٱَتٓاع 

 عٔ اٱْكات هلِ.
٫ٚ تتعاضض ٖصٙ ايسع٠ٛ َع تبًٝػِٗ ايًع١ٓ ٚايصّ، ٚاٱعطاض  

ٚاٱَتٓاع عِٓٗ َٔ َكازٜل ايًع١ٓ ٚاياطز َٔ ايطظي١، إش دعٌ اهلل 
عع ٚدٌ ايٓاؽ بايٓاؽ، بعهِٗ ٜهتػب َٔ بعض ٚتتذ٢ً آثاض 
اٱَتٓاع ٚاٱعطاض عٔ ايهؿاض ؼي اغيعا٬َت ٚاغيعاؾات، ٚزبٝب 

ؿط ، ٱزضاى نٌ ٚاسس َِٓٗ إدتُاعِٗ أغباب ايٓؿط٠ َٔ َٓتسٜات ايه
ع٢ً ايباطٌ ٚإٔ نٌ ٚاسس َِٓٗ غبب إناؼي يبكا٤ اٯخط ؼي َٛاقع 

 ْعٍٚ ايًع١ٓ.
اٱْتُا٤ إزي اٱغ٬ّ، ٚإع٬ٕ اٱضيإ عٗس َتكسّ بري  ايػابع١:

ايعبس ٚاهلل عع ٚدٌ بٛدٛب اٱضيإ ع٢ً نٌ إْػإ، ٜٚبػض اهلل عع 
ل ٚٚادب ٚضظي١ بايٓاؽ، ٚدٌ ْكض عٗس اٱضيإ ايصٟ ٖٛ س

ٜٚتذ٢ً ٖصا ايبػض ؼي آ١ٜ ايػٝام بٓعٍٚ ايًع١ٓ بايصٜٔ إختاضٚا ايهؿط 
بعس اٱضيإ تعسّٜا ٚظًُّا ٭ْؿػِٗ بعس قٝاّ اؿذ١ عًِٝٗ، قاٍ 
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ًَاٌَّزَِّٓ ُّؾَبعٌَُّْ فِِ اٌٍَّوِ ِِْٓ ثَؿْذِ َِب اعْزُغِْتَ ٌَوُ ؽُغَّزُيُُْ تعازيط

 .(1) صدَاؽِضَخٌ

 ُع بري آ١ٜ ايػٝام ٚايبشح أَٛض:ٚؼي اؾ 
ْعٍٚ ايًع١ٓ بايهؿاض َٔ َكازٜل ظًُِٗ ٭ْؿػِٗ،  ا٭ٍٚ:

 ٚإختٝاضِٖ ايه٬ي١ بعس اهلس٣.
ساد١ ايٓاؽ يًُػًُري ؼي تبًٝؼ اٯٜات ٚاٱخباض عٔ ْعٍٚ  ايجاْٞ:

ايًع١ٓ بايهؿاض، ٚساد١ اغيػًُري ٭ْؿػِٗ ؼي ثباتِٗ ع٢ً اٱضيإ 
ض َٔ ايهؿاض َٚا ْعٍ بِٗ، ٖٚٛ َٔ اغيٓاؾع ٚت٠ٚ٬ اٯٜات ٚاٱتعا

ايعظ١ُٝ غيسضغ١ ا٭َط باغيعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ اغيٓهط بإق٬ح ايصات 
ٚتعاٖس اغيعطٚف ايصٟ ٜأَطٕٚ ب٘، ٚاغيٓادا٠ بري اغيػًُري ؼي إدتٓاب 
اغيٓهط ايصٟ ٜٕٓٗٛ عٓ٘، ٚؾًػؿ١ ضس١ً اؿٝا٠ ايسْٝا َٚا ٜكاسبٗا َٔ 

 يصٟ ٫ ٜػتج٢ٓ َٓ٘ أسس.اٱَتشإ ؼي ايّٝٛ ٚاي١ًًٝ ٚا
ٜٚهٕٛ ايجٛاب غئ ٚؾل ؼي إدتٝاظٙ باٱضيإ، ٚعكِ ْؿػ٘ َٔ  

 أغباب ْعٍٚ ايًع١ٓ ٚاياطز َٔ ضظي١ اهلل .
 ٚحيتٌُ اٱَتشإ َع ْعٍٚ ايًع١ٓ ٚدّٖٛا:

ظٜاز٠ َكازٜل اٱَتشإ نُّا ٚنٝؿّا ع٢ً ايصٜٔ تٓعٍ بِٗ  ا٭ٍٚ:
 ايًع١ٓ.

اٱَتشإ يٲْػإ غٛا٤ ْعيت ب٘  شات ايهٝؿ١ٝ ٚاؿه١ُ ؼي ايجاْٞ:
 ايًع١ٓ أٚ مل تٓعٍ.

 ايٓكل ؼي َكازٜل اٱَتشإ غئ تٓعٍ ب٘ ايًع١ٓ. ايجايح:
ٚايكشٝض ٖٛ ا٭ٍٚ، يتػًٝظ ا٭سهاّ ٚإقا١َ اؿذ١ عًٝ٘، ٚظٗٛض 
ايٓهس ٚايعٓا٤ ؼي سٝات٘، يبٝإ َكازٜل ظًُ٘ يٓؿػ٘، ٚف٤ٞ ٚدٛٙ َٔ 

ط اٱْػإ بايعصاب ا٭يِٝ ؼي ا٭ش٣ ٚايعصاب اٱبتسا٥ٞ ايصٟ ٜصن
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اٯخط٠، ٖٚٛ َٔ َكازٜل ايًع١ٓ ؼي ايسْٝا، ؾ٬ بس ي٘ َٔ َربظ خاضدٞ 
ٚإبت٤٬ ٚنطض ٚاقعٞ ع٢ً ايهاؾط ؼي ْؿػ٘ ٚبسْ٘ ٚعٝاي٘ ٚعاقبت٘ 
ٚايتعجط ؼي نػب٘ ٚإْعساّ ايربن١ ؼي ضظق٘ يتهٕٛ دعا٤ يػ٤ٛ إختٝاضٙ، 

 ٚق٬س٘ . ٚأغبابّا يتكطٜب٘ إزي َٓاظٍ ايااع١، ٚتٛبت٘
ٚايًع١ٓ بطظر زٕٚ ايتٛؾٝل ؼي اٱَتشإ ٚاٱبت٤٬ إش ٜظٗط اٱضباى 
ٚغ٤ٛ اٱختٝاض ع٢ً ايهؿاض ؼي أَٛض ايسٜٔ ٚايسْٝا، ٚؾٝ٘ ؼصٜط َٔ 
ايًع١ٓ ْٚعٚهلا باٱْػإ ٜٚتعًل ٖصا ايتشصٜط بػبب ايًع١ٓ ٚيعّٚ 
إدتٓاب٘ ٖٚٛ ايهؿط ٚايكسٚز عٔ غبٌٝ اهلل َٚا ؾٝ٘ َٔ ايعٓاز 

وَْْفَ رَىْفُشًَُْ ثِبٌٍَّوِ غتهباض عٔ ايٛادب ايعبازٟ ، قاٍ تعازيطٚاٱ

 .(1)صًَوُنزُُْ ؤٌََِْارًب فَإَؽَْْبوُُْ

غيا ٚقؿت ٖصٙ اٯ١ٜ اغيػًُري بأِْٗ)خري أ١َ( دا٤ت آ١ٜ  ايجا١َٓ:
ايػٝام يبٝإ َكسام َٔ ؾهٌ اهلل عع ٚدٌ عًِٝٗ ، ٚإق٬سِٗ 

َطتب١)خري أ١َ( َٛنٛع ٚسهِ  هلصٙ اغيٓعي١، ٚتعاٖسِٖ هلا، إش إٔ
 حيتٌُ ٚدّٖٛا:

 إبتسا٤ ٌْٝ اغيػًُري غيطتب١ )خري أ١َ( ؾهٌ َٔ اهلل. ا٭ٍٚ:
 بكا٤ اغيػًُري ؼي ٖصٙ اغيطتب١ ؾهٌ َٔ اهلل. ايجاْٞ:

 إبتسا٤ ٌْٝ اغيػًُري غيطتب١)خري أ١َ( بػعٞ ٚدٗاز َِٓٗ. ايجايح:
 إغتسا١َ بكا٤ اغيػًُري ؼي ٖصٙ اغيٓعي١ ظٗاز َتكٌ َِٓٗ. ايطابع:

ًََِب رٌَْفِْمِِ باِلَّ ٚايكشٝض ٖٛ ا٭ٍٚ ٚايجاْٞ ،  ٚؼي ايتٓعٌٜط

 .(2)صثِبٌٍَّوِ
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ٚيٝؼ َٔ سكط يؿهٌ اهلل عع ٚدٌ ع٢ً اغيػًُري ؼي اغيكاّ، َٚٓ٘ 
آ١ٜ ايػٝام اييت تتهُٔ شّ ايهؿاض، ْٚعٍٚ ايًع١ٓ بِٗ، ٚططزِٖ عٔ 

١ اهلل، ؾؿٝٗا تأزٜب يًُػًُري ٚدعًِٗ ٜعطؾٕٛ أعسا٤ِٖ ٚنٝؿ١ٝ ضظي
اغيعا١ًَ باؿصض ٚاؿٝا١ ٚإدتٓاب تؿٜٛض ا٭َٛض اـاق١ ٚاغيػتٛض٠ 
يًهؿاض يؿكسِٖ ؾط  ايؿ٬ح ٚإختٝاض ايٛادب ٚايطادض ؾطعّا 

ِٔىُُْ الَ َّإٌٌَُْٔىُُْ َّبؤَُّّيَب اٌَّزَِّٓ آَِنٌُا الَ رَزَّخِزًُا ثِطَبَٔخً ِِْٓ دًُٚعك٬ّ، قاٍ تعازيط

 . (1).....صخَجَبالً

بٝإ سكٝك١ ٖٚٞ إٔ اغيبعسٜٔ عٔ ضظي١ اهلل مل ٜرتنِٗ  ايتاغع١:
اهلل ٚؾأِْٗ، بٌ خكِٗ بهٜات عسٜس٠ َٔ ايكطإٓ تتهُٔ شَِٗ 

 ٚتكبٝض ؾعًِٗ ، ٚتٛنٝس بعسِٖ عٔ ضظي١ اهلل، ٚؾٝ٘ أَٛض:
ٚا ٚأبعسٚا عٔ زع٠ٛ ايهؿاض يًتٛب١ ٚاٱْاب١، ؾكس إبتعس ا٭ٍٚ:

ضظي١ اهلل بػ٤ٛ إختٝاضِٖ َٚا نػبت أٜسِٜٗ، ٖٚٛ ٫ ضيٓع َٔ ايكطب 
 َٔ ضظي١ اهلل بايتٛب١.

تٛد٘ اغيػًُري با٭َط باغيعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ اغيٓهط ايٓاؽ  ايجاْٞ:
 عا١َ َِٚٓٗ ايهؿاض.

ت٠ٚ٬ اغيػًُري آٜات ايكطإٓ اييت تتهُٔ غ٤ٛ ساٍ ايهؿاض  ايجايح:
 ٚؾس٠ عكابِٗ ّٜٛ ايكٝا١َ. بٓعٍٚ ايًع١ٓ بِٗ،

َٔ خكا٥ل)خري أ١َ( أِْٗ أغ٠ٛ يًٓاؽ طيٝعّا ؼي اٱضيإ  ايطابع:
 ٚايك٬ح ٚغبٌ ايٓذا٠ َٔ ايًع١ٓ.

يكس دا٤ت بعج١ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ  اـاَؼ:
يٝسضى ايٓاؽ طيٝعّا إٔ ايٛقا١ٜ َٔ أغباب ايًع١ٓ، ٚايٓذا٠ َٓٗا ساد١ 
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فَبرَّمٌُا اٌنَّبسَ اٌَّزِِ ًَلٌُدُىَب اٌنَّبطُ قري، قاٍ تعازيطهلِ فتُعري َٚتؿط

 .(1) صًَاٌْؾِغَبسَحُ

َٔ بسٜع قٓع اٱْػإ إٔ اهلل عع ٚدٌ دعٌ ايٓاؽ  ايعاؾط٠:
َّبؤَُّّيَب اٌنَّبطُ بَِّٔب خٍََمْنَبوُُْ ِِْٓ رَوَشٍ طيٝعّا َٔ شض١ٜ آزّ ٚسٛا٤ ، قاٍ تعازيط

 .(2)صؿٌُث ب ًَلَجَبئًَِ ٌِزَؿَبسَفٌُاًَؤُٔضََ ًَعَؿٍَْنَبوُُْ شُ

إغتُطاض ٚإتكاٍ اؿٝا٠ ٚايٓهاض٠ ؼي آٜات ايكطإٓ َٓاغب١  إٕ
اـااب ايكطآْٞ اـام ٚايعاّ يهٌ ظَإ َٚهإ، ؾُع نجط٠ ايٓاؽ 
ٚإْتؿاضِٖ ؼي اٯؾام ٜبك٢ شات اـااب ايكطآْٞ ٜتٛد٘ هلِ ٜٚكطبِٗ 
إزي َٓاظٍ اٱضيإ، ٜٚبعسِٖ عٔ َٛاطٔ ايعٓاز ٚاٱغتهباض، ٜٚكًض 

از١ٜ ٚاٱدتُاع١ٝ ٚا٭خ٬ق١ٝ ، َٚٓٗا اٯ١ٜ أع٬ٙ ساهلِ ؼي ا٭َٛض ايعب
 اييت تؿري إزي اغيٓاؾع ايعظ١ُٝ ـًل اٱْػإ َٔ ٚدٛٙ:

طيٝع ايٓاؽ َٔ َا١ٖٝ ٚاسس٠، ٚأبٜٛٔ إثٓري ُٖا آزّ  ا٭ٍٚ:
ٚسٛا٤، ٚيٝؼ ٯزّ عًٝ٘ ايػ٬ّ َٔ ظٚد١ غري سٛا٤، ؾًِ ٜهٔ بري 

ٚقس َاتت سٛا٤ قبٌ ايٓاؽ ؾطم ٚتبأٜ َٔ د١ٗ ايٓػب ا٭ب ٚا٭ّ، 
ِٵآزّ بػ١ٓ ٚاسس٠ ، ٚعٔ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ:  ًُٓه  ُن

ٔٵ ّٳ َٹ ّٴ آزٳ ٔٵ ٚٳآزٳ  .(3) (تٴطٳابٺ َٹ
سكٍٛ ايتبأٜ ٚايتهاز باٱضيإ ٚايهؿط، ؾهُا إٓ اؾعا٤ ؼي  ايجاْٞ:

ب بََِّّٔايسْٝا عًُٝٗا، ؾإٕ ا٭خ٠ٛ ؼي ايسْٝا خاق١ باغي٪َٓري بكٛي٘ تعازيط

، ٚيٝؼ َٔ أخ٠ٛ ٚتعانس بري ايهؿاض ٚتًو آ١ٜ (4) صاٌُّْاِِْنٌَُْ بِخٌَْح 
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تسعٛ ايٓاؽ يٲضيإ، ٚؼكٌ اـك١َٛ ٚايتربأ بري ايهؿاض، ٜٚصّ 
بعهِٗ بعهّا ِٖٚ َٔ أؾس ا٭سٛاٍ ؼي اٯخط٠ ٖٚٛ َٔ َكازٜل 
ايًع١ٓ ايٓاظي١ بِٗ، بُٝٓا تػتُط أخ٠ٛ اغي٪َٓري ؼي اٯخط٠ بايؿؿاع١ 

 ٚايػبا١ بسخٍٛ اؾ١ٓ.
ٚضز ايتعاضض ؼي اٯ١ٜ أع٬ٙ بري ايٓاؽ عَُّٛا َٔ غري  ايجايح:

تكٝٝس باٱضيإ ، ٜٚتذ٢ً ٖصا ايتعاضض با٭َط باغيعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ 
اغيٓهط ٚتتٓكّٛ ايك٬ت ٚاغيعا٬َت ب٘، ٖٚٛ َٔ ؾهٌ اهلل عع ٚدٌ 

بٌ  ع٢ً ايٓاؽ عَُّٛا ، ؾايتعاضض يٝؼ ع٢ً مٛ ايكه١ٝ اغي١ًُٗ
بؿط  ؾ٤ٞ ٖٛ ايك٬ح ٚاٱق٬ح، يصا أْعِ اهلل عع ٚدٌ ع٢ً 

 ايٓاؽ باغيػًُري َٔ ٚدٛٙ :
 دعٌ اهلل اغيػًُري )خري أ١َ(. ا٭ٍٚ:
 إق٬ح اغيػًُري يًدطٚز يًٓاؽ طيٝعّا. ايجاْٞ:

 قٝاّ اغيػًُري با٭َط باغيعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ اغيٓهط. ايجايح:
ٚدٌ بايهؿاض، َٚٔ اٱخباض عٔ ْعٍٚ غهب اهلل عع  ايطابع:

ٚدٛٙ ايبٝإ ٚاؿذ١ ؼي اٯ١ٜ أْٗا شنطت قبػ١ ٚع١ً ايتؿهٌٝ ٖٚٞ 
 .(1)صبَِّْ ؤَوْشََِىُُْ ؾِنْذَ اٌٍَّوِ ؤَرْمَبوُُْاـؿ١ٝ َٔ اهلل عع ٚدٌ، بكٛي٘ تعازي ط

َٚٔ ايتك٣ٛ اٱدتٗاز ٚبصٍ ايٛغع ؼي ا٭َط باغيعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ 
ط ٚأغباب ايًع١ٓ ٚاياطز َٔ اغيٓهط، ٚسح ايٓاؽ ع٢ً إدتٓاب ايهؿ

 ضظي١ اهلل عع ٚدٌ.
ٜؿٝس اؾُع بري اٯٜتري بٝإ ايػبٌٝ يًٓذا٠ َٔ ايًع١ٓ ٖٚٛ  ايعاؾط٠:

َٔ َٓاؾع ايتبأٜ ؼي د١ٗ َٚهُٕٛ اـااب ايكطآْٞ، ٜٚبعح ايطب  
بري اٱْصاض ٚايبؿاض٠ ع٢ً ايٓذا٠ ٚايػ١َ٬ ؼي اؿٝا٠ ايسْٝا بايتدًٞ 

ٝإ َا جيًب ايبؿاض٠ ٚايػبا١ ٚايػعاز٠، ٚقس عُا ٜػتشل اٱْصاض، ٚإت
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أَط اهلل عع ٚدٌ بايٓٗٞ عٔ اغيٓهط، ٚايهؿط ايصٟ جيًب ايًع١ٓ ٖٛ 
 ضأؽ ٚأقٌ اغيٓهط ، ٚؾٝ٘ أَٛض: 

 يعّٚ تٛد٘ اغيػًُري ؼي ِْٗٝٗ يعدط ايٓاؽ عٔ ايهؿط. ا٭ٍٚ:
 بٝإ اغيػًُري يكبض ٚأنطاض ايهؿط ايس١ْٜٛٝ ٚا٭خط١ٜٚ. ايجاْٞ:

ؼصٜط ايٓاؽ َٔ ايهؿاض ايصٜٔ ْعيت بِٗ يع١ٓ اهلل، ٖٚٞ  ايجايح:
 َكس١َ يػهب ايباضٟ ٚسًٍٛ ايعصاب بِٗ.

ساد١ اغيػًُري يًتهخٞ ٚايتعإٚ ؼي َٛاد١ٗ ايهؿاض ،  ايطابع:
ٚؾهض َؿاِٖٝ ايهؿط َٚكسَات٘ ٚا٭نطاض اييت ترتؾض عٓ٘ ٖٚٛ َٔ 

 .(1)صٌْجِشِّ ًَاٌزَّمًٌٍََْرَؿَبًٌَُٔا ؾٍَََ اعَُٛات اـااب ايكطآْٞ يًُػًُريط

 قاقط٠ ايهؿط ٚايه٬ي١، َٚٓع إْتؿاضُٖا ؼي ا٭ضض. اـاَؼ:
يكس أضاز اهلل عع ٚدٌ يًٓاؽ ايٓذا٠ ٚا٭َٔ َٔ ايًع١ٓ ٚاياطز َٔ 
ضظيت٘، ؾبعح ايٓيب قُسّا ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ؾتهٕٛ ي٘ أ١َ 

َكازٜل ف٤ٞ تتبع٘ ٚشيتجٌ ٭ٚاَط اهلل ٚأٚاَطٙ ٖٚٞ)خري أ١َ(، ؾُٔ 
اٯ١ٜ بكٝػ١ ايؿعٌ اغيانٞ)نٓتِ( ٖٛ ٌْٝ اغيػًُري هلصٙ اغيطتب١ بإتباع 
ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ؼي ضغايت٘ ٜٚهٕٛ ٚؾل ايكٝاؽ 

 اٱقرتاْٞ:
 ايهرب٣: ايصٜٔ ٜتبعٕٛ ايٓيب قُسّا خري أ١َ.

 ايكػط٣: اغيػًُٕٛ ٜتبعٕٛ ايٓيب قُسّا ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ.
 ايٓتٝذ١: اغيػًُٕٛ خري أ١َ.

دا٤ت آ١ٜ ايػٝام باٱخباض عٔ يع١ٓ ايٓاؽ يًهؿاض  اؿاز١ٜ عؿط٠:
بػٛض اغيٛدب١ ايه١ًٝ)أطيعري( ٚؾٝ٘ عٕٛ يًُػًُري ؼي ا٭َط باغيعطٚف 
ٚايٓٗٞ عٔ اغيٓهط، ٚقٌٝ اغيطاز َٔ ايٓاؽ ؼي اٯ١ٜ خكٛم 
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ٝس بًؿظ ، ٚيهٔ اٯ١ٜ أعِ يٮقاي١ اٱط٬م، ٚايتٛن(1)اغي٪َٓري
 )أطيعري( ٚؾٝ٘ زيٌٝ ع٢ً أَٛض:

إْتؿاع ايٓاؽ َٔ قٝاّ اغيػًُري با٭َط باغيعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ  ا٭ٍٚ:
 اغيٓهط.

ؾهض اغيػًُري يًهؿاض ، ٚبٝاِْٗ يكبض َؿاِٖٝ ايهؿط، َٚا  ايجاْٞ:
ػًب٘ َٔ ا٭نطاض ع٢ً أًٖٗا، َٚٔ َكازٜل ْٗٞ اغيػًُري عٔ اغيٓهط 

هٕٛ قطٜب١ َٔ ايٓاؽ، ظاٖط٠ يًعٝإ، بٝاِْٗ يتًو ا٭نطاض ست٢ ت
 ػعٌ نٌ إْػإ ًٜعٔ ايهؿط ٚأًٖ٘ ٚأغباب٘.

ػًٞ َعاْٞ اؿػٔ ايصاتٞ ٚايػريٟ بػُت اغيػًُري،  ايجايح:
ٚغريتِٗ ٚأخ٬قِٗ اؿُٝس٠، ٚسطبِٗ ع٢ً ايهؿط ٚنٌ ٚدٛٙ اغيٓهط، 
َٚٔ أغطاض اٯ١ٜ قٌ ايبشح إٔ ْٗٞ اغيػًُري مل خيتل بايهؿط 

 ٚايؿطى، بٌ ٜؿٌُ اغيٓهط َاًكّا، ٚؾٝ٘ ٚدٛٙ:
 .َٔ خكا٥ل)خري أ١َ( قاضب١ نٌ ؾعٌ قبٝض ؾطعّا ا٭ٍٚ:
جيًب اغيٓهط ايهطض ع٢ً قاسب٘ ٚغريٙ، ؾأخطز اهلل  ايجاْٞ:

اغيػًُري ٭دٝاٍ ايٓاؽ اغيتك١ً إزي ّٜٛ ايكٝا١َ ٱدتٓاب اٱْػإ 
 اٱنطاض بٓؿػ٘.

َٔ ايصْٛب َا ٖٞ نبا٥ط، َٚٓٗا قػا٥ط، ٚايهؿط أّ ايهبا٥ط  ايجايح:
ٚأقٌ ايكػا٥ط يصا دا٤ت ايًع١ٓ اغياًك١ ع٢ً ايهؿاض عا١َ، ٚٚظٝؿ١ 

 اغيػًُري ايٓٗٞ عٔ ايصْٛب َاًكّا، ٚؼي ٖصا ايٓٗٞ ٚدٛٙ:
 إبتسا٤ ايٓٗٞ بايكػا٥ط. ا٭ٍٚ:
 إبتسا٤ ايٓٗٞ عٔ ايهبا٥ط ايصْٛب، َٚٓٗا ايهؿط. ايجاْٞ:

 يٝؼ َٔ سكط يٓٛع ايصْٛب اييت ٜبسأ ايٓٗٞ بٗا . ايجايح:
ٚايكشٝض ٖٛ ايجايح، ؾٝكّٛ اغيػًُٕٛ بايٓٗٞ عٔ ايصْٛب نًٗا 

ٚع٢ً مٛ زؾعٞ غٛا٤ ناْت نبري٠ أٚ قػري٠، ا٭َط َط٠ ٚاسس٠، 
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ايصٟ ٜػتًعّ سهٛض اغيػًُري ؼي اغيٝازٜٔ ناؾ١ بؿكا١ٖ ٚسطم ع٢ً 
اؾٗاز اغيػتُط ٱق٬ح ايٓاؽ ، ٚعسّ ايتد١ًٝ بري ايٓاؽ ٚبري 
ايصْٛب، ٭ٕ ٖصٙ ايتد١ًٝ ػعًِٗ ٜتُازٕٚ ؾٝٗا، ٫ٚ ًٜتؿتٕٛ إزي 

 عس ؾٛات ا٭ٚإ.إنطاضٖا ايس١ْٜٛٝ ٚا٭خط١ٜٚ إ٫ ب
ؾُٔ َٓاؾع ايٓٗٞ ايصٟ ٜعاٚي٘ اغيػًُٕٛ ع٢ً مٛ ايٛدٛب إظاس١  

ايػؿا٠ٚ عٔ أبكاض ايهؿاض ٚايظاغيري، ٚدعًِٗ ٜؿعطٕٚ با٭غ٢ 
 ٚايٓسّ ؼي ساٍ َتعسز :

 عٓس اٱقساّ ع٢ً اغيعك١ٝ ٚاٱتٝإ سيكسَاتٗا. ا٭ٍٚ:
 ؾعٌ اغيعك١ٝ ٚإضتهاب ايصْب. ايجاْٞ:

 ٗا٤ َٔ ؾعٌ اغيعك١ٝ.بعس اٱْت ايجايح:
عٓس ايبعح ٚايٛقٛف بري ٜسٟ اهلل يًشػاب ، قاٍ  ايطابع:

 .(1)صؤَْْ رَمٌُيَ َٔفْظ  َّبؽَغْشَرَب ؾٍَََ َِب فَشَّنْذُ فِِ عَنْتِ اٌٍَّوِتعازيط

دا٤ت ايًع١ٓ َٔ ايٓاؽ ع٢ً ايهاؾطٜٔ عا١َ ٚقازض٠  ايجا١ْٝ عؿط٠:
َٔ طيٝع ايٓاؽ، َِٚٓٗ اغيػًُٕٛ ٚع٢ً ايكٍٛ بإٔ ايًع١ٓ ؼي ايسْٝا، 
ؾٌٗ َٔ تعاضض بري ا٭َطٜٔ أٟ نٝـ ٜأَط اغيػًُٕٛ ايهؿاض 
باغيعطٚف ٜٕٚٓٗٛ عٔ اغيٓهط ٚؼي شات ايٛقت ًٜعِْٓٛٗ، ٚاؾٛاب يٝؼ 

غيٛنٛعٞ بري ا٭ؾطاز ايج٬ث١، ٚؾٝ٘ َٔ تعاضض بري ا٭َطٜٔ، يًتبأٜ ا
 ٚدٛٙ:

 تأتٞ ايًع١ٓ بػبب ايتًبؼ بايهؿط ٚاٱقطاض عًٝ٘. ا٭ٍٚ:
بعح اهلل ا٭ْبٝا٤ ٱق٬سِٗ، ثِ أخطز اغيػًُري هلساٜتِٗ  ايجاْٞ:

 ٚق٬سِٗ ثِ يعٔ ايهاؾطٜٔ ٱعطانِٗ عٔ اؿل ٚاهلس٣.
ايصٜٔ مل  ا٭َط باغيعطٚف ٚايٓٗٞ اغيٓهط سذ١ يًعٔ ايهؿاض ايجايح:

 ٜػتذٝبٛا يٮَط ٚايٓٗٞ.
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يعٔ ايهؿاض ٚغ١ًٝ يعٓا١ٜ ٚتسبط ايهؿاض با٭َط باغيعطٚف،  ايطابع:
َٚٓاؾع اٱغتذاب١ هلُا، َٚٔ اغيٓاؾع ايعاد١ً ٚاؿانط٠ ايٓذا٠ َٔ 

 ايًعٔ ٚاياطز َٔ ايطظي١.
يكس تؿهٌ اهلل عع ٚدٌ ٚدعٌ َٔ ٚظا٥ـ اغيػًُري  اـاَؼ:

ٔ اغيٓهط يًٓاؽ طيٝعّا، ٚتٛدٝ٘ ايًع١ٓ ا٭َط باغيعطٚف ٚايٓٗٞ ع
 يًهاؾطٜٔ ٚشَِٗ ٚتكبٝض ؾعًِٗ نٞ ٜٓؿط ايٓاؽ َِٓٗ.

بٝإ ضظي١ اهلل بايٓاؽ طيٝعّا ؼي اؿٝا٠ ايسْٝا إش ٜتٛد٘  ايػازؽ:
 إزي ايهؿاض ٚبعطض ٚاسس أَٛض:

 ا٭َط باغيعطٚف. ا٭ٍٚ:
 ايٓٗٞ عٔ ايهؿط ٚايه٬ي١. ايجاْٞ:

هلٞ، ؾأَا ايصٜٔ ٜتٛبٕٛ َِٓٗ ؾإٕ اهلل ايًع١ٓ ٚايػهب اٱ ايجايح:
عع ٚدٌ ٜػؿط هلِ ٜٚتٛيٕٛ ٚظا٥ـ ا٭َط باغيعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ 

اغيٓهط، ٚأَا ايصٜٔ ٜكطٕٚ ع٢ً ايهؿط ٜٚػازضٕٚ ايسْٝا َٔ غري تٛب١   
بَِّْ اٌَّزَِّٓ ؾإٕ ايًع١ٓ تكاسبِٗ إزي ايساض اٯخط٠ ، قاٍ تعازيط

 .(1)صؤًٌَُْئِهَ ؾٍََْْيُِْ ٌَؿْنَخُ اٌٍَّوِ ًَاٌّْاَلَئِىَخِ ًَاٌنَّبطِ ؤَعَّْؿِنيَ وَفَشًُا ًََِبرٌُا ًَىُُْ وُفَّبس 

يكس دعٌ اهلل عع ٚدٌ اؿٝا٠ ايسْٝا زاض ضظي١ ٚإَٗاٍ  ايػابع:
 يًٓاؽ طيٝعّا ٚؼي ايًع١ٓ ع٢ً ايهاؾطٜٔ ٚدٛٙ:

 يعٔ ايهاؾطٜٔ ضظي١ بِٗ ؼي ايسْٝا. ا٭ٍٚ:
ػًُري غيا ؾٝ٘ َٔ بعح ايٖٛٔ يعٔ ايهاؾطٜٔ ضظي١ باغي ايجاْٞ:

 ٚايهعـ ؼي ْؿٛؽ ايهؿاض ٚبري قؿٛؾِٗ.
إْ٘ َٔ ايػهب اٱهلٞ ع٢ً ايهؿاض ٱقطاضِٖ ع٢ً  ايجايح:

 اغيعك١ٝ.
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٫ٚ تعاضض بري ٖصٙ ايٛدٛٙ، ؾصات ايًعٔ ضظي١ ؼي ايسْٝا َٔ 
 ٚدٛٙ:

 إْ٘ ظدط عٔ ايبكا٤ ؼي َٓاظٍ ايهؿط. ا٭ٍٚ:
 ؼي ايًعٔ تٓبٝ٘ يًٓاؽ يٛظا٥ؿِٗ ايعباز١ٜ. ايجاْٞ:

 ايًعٔ بطظر زٕٚ شيازٟ ايهؿاض ؼي ايػٞ ٚايظًِ ٚايتعسٟ. ايجايح:
يعٔ اهلل يًهؿاض ؼصٜط يًٓاؽ طيٝعّا َٔ ايهؿط ٚاغيٌٝ  ايطابع:
 يًهاؾطٜٔ.

زع٠ٛ اغيػًُري يًٝكظ١ ٚاؿٝا١ ٚاؿصض َٔ ايهؿاض، ٚت١٦ٝٗ  اـاَؼ:
فَةِرا ٌَمِْزُُْ اٌَّزَِّٓ وَفَشًُا غيعاضى ، قاٍ تعازيطَكسَات ٬َقاتِٗ ؼي غٛح ا

 .(1)صفَضَشْةَ اٌشِّلَبةِ

غيا أَط اهلل عع ٚدٌ اغيػًُري با٭َط باغيعطٚف ٚايٓٗٞ  ايػازؽ:
عٔ اغيٓهط ؾإْ٘ تعازي أعإ اغيػًُري ؾأَسِٖ بأغباب ا٭َط ٚايٓٗٞ 

ع عٔ بإْعاٍ ايًع١ٓ بايهاؾطٜٔ ، َٚٓعِٗ َٔ اٱغتهباض ٚاٱَتٓا
 اٱغتُاع يٮَط ٚايٓٗٞ.

يٝؼ َٔ ٬َظ١َ بري ايصٚات ٚايهؿط، ٚتٓعٍ ايًع١ٓ ع٢ً  ايػابع:
ايتًبؼ بايهؿط، ٚإختٝاضٙ عٔ قكس ٚعُس، ٖٚصا ايتًبؼ َتعيعٍ ٭ْ٘ 

ًََِب خٍََمْذُ اٌْغَِّٓ ًَاإلِٔظَ باِلَّ خ٬ف ايؿاط٠ ٚع١ً اـًل، ؾكٛي٘ تعازيط

ايته١ُٝٓ ع٢ً تكطٜب ايٓاؽ يًٗسا١ٜ  ، ٜسٍ بايس٫ي١(2) صٌَِْؿْجُذًُِْ

ٚاٱضيإ، ٚبعجِٗ ع٢ً ايٓؿط٠ َٔ ايهؿط ٚايهاؾطٜٔ، َٚٓٗا ْعٍٚ ايًع١ٓ 
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بايهاؾطٜٔ ٚإخباض اغيػًُري ٚايٓاؽ بٗصٙ ايًع١ٓ، يٝتٛب ايهؿاض، 
 . (1)صًََِب رٌَْفِْمِِ بِالَّ ثِبٌٍَّوِٜٚكًشٛا أَٛضِٖ ، ٚؼي ايتٓعٌٜط

ٝعّا ؼي َٛنٛع ا٭َط باغيعطٚف ٜؿرتى ايٓاؽ طي ايجايج١ عؿط٠:
ٚايٓٗٞ عٔ  اغيٓهط، ٚيهٔ َع ايتبأٜ ؼي ايٛظٝؿ١ ٚايعٌُ، ؾتكّٛ خري 
أ١َ با٭َط ٚايٓٗٞ ٜٚتًك٢ باقٞ ايٓاؽ ٖصا ا٭َط ٚايٓٗٞ أَا غكٛم 
ايًعٔ ع٢ً ايهاؾطٜٔ ؾإٕ ايٓاؽ طيٝعّا ٜؿرتنٕٛ ؾٝ٘ بعطض ٚاسس 

هلذطاِْٗ َٓاظٍ اٱضيإ ؾٝكَٕٛٛ فتُعري َٚتؿطقري بصّ ٚيعٔ ايهؿاض 
 إزي نسٖا.

ؾٌٗ َٔ ق١ً بري ا٭َطٜٔ ، اؾٛاب ْعِ، ؾإ إغتسا١َ ٚدٛز أ١َ 
تأَط باغيعطٚف ٚت٢ٗٓ عٔ اغيٓهط غبب ٱيتؿات  ايٓاؽ إزي قبض ؾعٌ 

 ايهؿاض، ٚإغتشكاتِٗ  ايًعٔ.
يكس أضاز اهلل عع ٚدٌ يًشٝا٠ ايسْٝا إٔ تهٕٛ َسضغ١ يتكطٜب 

ٚايااع١، َٚٓاغب١ ١َٜٝٛ َتذسز٠  يٓبص ايهؿط ايٓاؽ غيٓاظٍ ايعباز٠ 
ٚايه٬ي١، َٚٔ مل ٜٓتؿع َٔ زضٚؽ َٚٛاعظ ٖصٙ اغيسضغ١ ٚخيتاض 
اؾشٛز ٜتٛد٘ ي٘ ايػهب ايٓٛعٞ ايعاّ َٔ ايٓاؽ طيٝعّا، ٜٚتذ٢ً 
بايًعٔ ٚايسعا٤ عًٝ٘ بٓعٍٚ ايعصاب، ٚاياطز َٔ ضظي١ اهلل، ٚمل ٜأت 

يٓاؽ، أٚ بأَط َٔ اغيػًُري ٖصا ايػهب إبتسا٤  أٚ إدتٗازّا  َٔ ا
بًشاظ  أِْٗ )خري أ١َ( ؾٗٛ أَط خاضز عٔ ٚظا٥ـ ا٭َط باغيعطٚف 
ٚايٓٗٞ عٔ اغيٓهط، ؾ٬ ٜهٕٛ ٖصا ايًعٔ إ٫ بكٝس تبعٝت٘ يًعٔ اهلل 

 يًهؿاض.
ٚدا٤ت آ١ٜ ايػٝام يٲشٕ يًٓاؽ بًعٔ ايهاؾطٜٔ َٔ غري إٔ 

عٔ اغيٓهط  بٌ  ٜتعاضض ٖصا ايًعٔ َع ٚظٝؿ١ ا٭َط باغيعطٚف ٚايٓٗٞ
 ٜهٕٛ عّْٛا َٚسزّا ي٘، َٔ ٚدٛٙ :
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سح اغيػًُري ع٢ً بصٍ ايٛغع ؼي َٝازٜٔ ا٭َط باغيعطٚف،  ا٭ٍٚ:
 ٚاي٢ٗٓ عٔ اغيٓهط ٚؼصٜط ايٓاؽ َٔ ْعٍٚ ايًعٔ بِٗ.

قشٝض إٔ اهلل عع ٚدٌ أخطز ) خري أ١َ ( يًٓاؽ ٚدعًٗا  ايجاْٞ:
تأَط باغيعطٚف ٚت٢ٗٓ عٔ اغيٓهط، إ٫ إٔ أغباب اهلسا١ٜ مل تٓشكط 
باغيػًُري، بٌ تأتٞ َٔ عٓس اهلل يًٓاؽ بٛغا٥  َتعسز٠ ٚنجري٠، َٓٗا 
اٯٜات ايه١ْٝٛ ٚبعح ا٭ْبٝا٤ ْٚعٍٚ ايهتب ايػُا١ٜٚ، ٚاٱبت٤٬ات 

، َٚٓٗا ْعٍٚ ايًع١ٓ بايهاؾطٜٔ، َٚا ٜرتؾض عٔ ٖصٙ ؼي اؿٝا٠ ايسْٝا 
 ايًع١ٓ َٔ أؾطاز ا٭ش٣.

إخباض ايكطإٓ بٓعٍٚ ايًع١ٓ بايهؿاض إْصاض ٚؽٜٛـ هلِ،  ايجايح:
ٖٚٛ َكس١َ يتًكٞ ا٭َط باغيعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ اغيٓهط بايتسبط، ٚغبب 
يعدط ايٓاؽ عٔ ايهؿط ٚايكسٚز، ٚيٝؼ َٔ إْػإ إ٫ ٚحيتاز 

بَِّْ ىَزِهِ رَزْوِشَح  فََّْٓ شَبءَ ارَّخَزَ بٌََِ غيٛعظ١، قاٍ تعازيطايصنط٣ ٚا

 .(1)صسَثِّوِ عَجِْال 

َٔ ايكٛاعس ايه١َٝ٬ قبض ايعكاب ب٬ بٝإ، ؾ٬ بس َٔ  ايطابع:
 َعطؾ١ ايٓاؽ يٛظا٥ؿِٗ ايعباز١ٜ، َٚا ٜػتشك٘ ايصٟ ٜتدًـ عٓٗا .

بٝإ ؼي اغيكاّ  يصا ٚا٭َط باغيعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ اغيٓهط َٔ َكازٜل اي
ْػب خطٚدٗا إزي اهلل عع ٚدٌ يكٛي٘ تعازي)أخطدت يًٓاؽ ( ؾًِ 
ؽطز ا٭١َ بٓؿػٗا إبتسا٤ بٌ خطدت بأَط َٔ اهلل عع ٚدٌ ٚإَاَِٗ 
ٚقا٥سِٖ ؼي اـطٚز غٝس ا٭ْبٝا٤ ٚاغيطغًري، ايصٟ دا٤ ايكطإٓ سيسس٘ 

ب آرَبوُُْ اٌشَّعٌُيُ ًََِٚايجٓا٤ عًٝ٘، ٚأَط اهلل بااعت٘ ٚإتباع٘ ، قاٍ تعازيط

، ٚؾٝ٘ ز٫ي١ ع٢ً إٔ ا٭١َ أزبٸٗا ْبٝٗا سيا (2)صفَخُزًُهُ ًََِب َٔيَبوُُْ ؾَنْوُ فَبْٔزَيٌُا
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أزبٸ٘ اهلل عع ٚدٌ ٚضظق٘ ايعك١ُ ٚاـًل اؿػٔ، يتكبض عٓس 
اغيػًُري ًَه١ إختٝاض ايؿعٌ اؿػٔ ٚإدتٓاب ايؿعٌ ايكبٝض ٚأ١ًٖٝ 

، ٚقبػ١ ايك٬ح اييت ػعٌ ايٓؿٛؽ اـطٚز يًٓاؽ بطزا٤ اؿه١ُ 
شيٌٝ هلِ ، ٚا٭هاع تكػ٢ إيِٝٗ ؼي آ١ٜ َٔ بسٜع قٓع اهلل عع ٚدٌ، 
ٚسػٔ خًك٘ يٲْػإ ٚإق٬س٘ غيػ٪ٚيٝات اـ٬ؾ١ ؼي ا٭ضض َع 

 َكاسب١ يػ١ اٱْصاض ي٘ ٚاٱخباض عٔ ْعٍٚ ايًع١ٓ بايهاؾطٜٔ .
دٗاز ؾًٝػت ايسْٝا زاض هلٛ ٚيعب، بٌ ٖٞ زاض عٌُ ٚغعٞ ٚ

يتشكٝل ايربا٠٤ ايٝك١ٓٝ  َٔ َؿاِٖٝ ايهؿط ٚاؾشٛز اييت تتعاضض َع 
اـ٬ؾ١ َٛنٛعّا ٚسهُّا، ٖٚصا ايتعاضض دع٤ ع١ً يكٝاّ ايٓاؽ بًعٔ 
ايهاؾطٜٔ ٚايسعا٤ عًِٝٗ بايػد  ٚايباـ اٱهلٞ ٭ِْٗ دشسٚا 

 بٓع١ُ اـًل ٚاـ٬ؾ١ 
ايٓعِ، إش تتٛازي دعٌ اهلل عع ٚدٌ اؿٝا٠ ايسْٝا زاض  ايطابع١ عؿط٠:

ؾٝٗا ايٓعِ ع٢ً ايٓاؽ ع٢ً مٛ زؾعٞ ٚتسضجيٞ، ٚإبتسا٤ ٚاغتسا١َ 
، (1)صًَبِْْ رَؿُذًُّا ِٔؿَّْخَ اٌٍَّوِ الَ رُؾْالٌُىَببعهٗا ؼي طٍٛ بعض، قاٍ تعازيط

ؾٝعذع اٱْػإ عٔ إغتشهاض ايٓعِ اٱهل١ٝ عًٝ٘، َٚٓٗا ٚدٛب عباز٠ 
عٔ اغيٓهط يًٓاؽ، ٚايٓعِ اهلل َٚكاسب١ ا٭َط باغيعطٚف ٚايٓٗٞ 

ايظاٖط٠ ؼي اغيعاؾات ٚاغيهاغب ٚقش١ ايبسٕ َٔ ا٭َطاض ٚغريٖا، 
 ٌٖٚ يع١ٓ اهلل يًهؿاض ؼي ايسْٝا َٔ ايٓعِ اٱهل١ٝ، ؾٝ٘ ٚدٛٙ:

يع١ٓ اهلل يًهؿاض َٔ ايٓعِ ع٢ً اغيػًُري خاق١ غيا ؾٝٗا َٔ  ا٭ٍٚ:
 بٝإ ايػهب ا٭هلٞ  ع٢ً أعسا٤ اهلل ٚأعسا٥ِٗ .

إْٗا ْع١ُ ع٢ً ايٓاؽ طيٝعّا بإغتجٓا٤ ايهؿاض ايصٜٔ تٓعٍ بِٗ  :ايجاْٞ
 ايًع١ٓ ٭ْٗا ْك١ُ ٚب٤٬.

 يع١ٓ اهلل ع٢ً ايهؿاض ْع١ُ ؾا١ًَ يًهؿاض أٜهّا. ايجايح:
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يع١ٓ اهلل ع٢ً ايهؿاض ْع١ُ خاق١ بِٗ غيا ؾٝٗا َٔ ظدطِٖ  ايطابع:
عٔ اغيعاقٞ، ٚقسِٖ عٔ اٱقا١َ ع٢ً ايهؿط ٚاؾشٛز إش ؼٌ ايًع١ٓ 
بايهؿاض ع٢ً إختٝاض ايهؿط  إبتسا٤، ٚع٢ً اٱغتسا١َ ٚاٱقطاض ع٢ً 

 ايهؿط ٚاؾشٛز .
ٚايكشٝض ايٛد٘ ا٭ٍٚ ٚايجاْٞ أع٬ٙ غيا ؾٝٗا َٔ ؾؿا٤ يكسٚض 

ري ٚبطا٠٤ َٔ ايهؿاض، ْعِ ٖٞ ؼي َؿَٗٛٗا ْع١ُ ع٢ً ايهؿاض اغي٪َٓ
 أٜهّا غيا ؾٝٗا َٔ اٱْصاض ٚايتشصٜط.

ؾُٔ خكا٥ل ايطبٛب١ٝ اغياًك١ هلل عع ٚدٌ إدتُاع ايٓع١ُ ٚايٓك١ُ  
ؼي َٛنٛع ٚاسس َتٛد٘ يًهؿاض َٔ غري إٔ ٜهٕٛ َٔ إدتُاع 

ػٓد١ٝ ٚا٭ثط ايٓكٝهري ٚإَتٓاع٘ ٚاقعّا، ٱَهإ ايتهًٌٝ بُٝٓا ؼي اي
ع٢ً مٛ اغيٛدب١ اؾع١ٝ٥، ؾايًع١ٓ ٚايٓك١ُ ب٤٬ ٚأش٣، ٚاٱْصاض ٚغ١ًٝ 
يًتؿهط ٚايتسبط ٚزع٠ٛ يًك٬ح ٚجيتُعإ ؼي ا٭ثط ؼي  باب ايتٛب١ 
ٚاٱْاب١، ٖٚٛ َٔ بسٜع إدتُاع ايهسٜٔ ؼي ا٭ثط ٚايٓتٝذ١ غيا ؾٝ٘ َٔ 

قاٍ  اؿه١ُ ٚاٱعذاظ ؼي َهاَري ٚز٫٫ت اٯٜات ايكطآ١ْٝ،
 .(1)صرٌَِهَ َِِّّب ؤًَْؽََ بٌَِْْهَ سَثُّهَ ِِْٓ اٌْؾِىَّْخِتعازيط

ٌٖٚ ٜتعاضض ْعٍٚ ايًع١ٓ بايهؿاض ؼي اؿٝا٠ ايسْٝا بكإْٛ ) ايسْٝا  
 زاض ايٓع١ُ ( اؾٛاب ٫ ، َٔ ٚدٛٙ: 

إغتُطاض ْعٍٚ ايٓعِ ع٢ً اغي٪َٓري ٚايٓاؽ طيٝعّا ؼي اؿٝا٠   ا٭ٍٚ:
 ايسْٝا.

إختكام ايًع١ٓ بؿاط َٔ ايٓاؽ إختاضٚا ايهؿط بايٓعِ   ايجاْٞ:
ٚسذبٛا عٔ أْؿػِٗ ْع١ُ ا٭َٔ ٚايػ١َ٬  َٔ ايًع١ٓ،  ٚاٱَٓتاع  

 باٱختٝاض ٫ ٜٓاؼي اٱختٝاض.
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٫ ضيٓع  ْعٍٚ ايًع١ٓ بايهؿاض َٔ تٛايٞ ايٓعِ ايعا١َ  ايجايح:
عع ٚاـاق١ عًِٝٗ، ؾإٕ قًت ف٧ ايٓعِ ايعا١َ هلِ َٔ ؾهٌ اهلل 

 ٚدٌ ؾهٝـ تأتِٝٗ ايٓعِ اـاق١، اؾٛاب َٔ ٚدٛٙ :
َّشْصُقُ َِْٓ َّشَبءُ ثِغَْْشِ إٕ اهلل ٚاغع نطِٜ، ٖٚٛ ايصٟط ا٭ٍٚ:

 .(1)صؽِغَبةٍ

ايٓعِ اـاق١ غبٌٝ  يًٗسا١ٜ  ٚايك٬ح، َٚٔ ايٓاؽ َٔ  ايجاْٞ:
تهٕٛ ايٓعِ ٚاغيٓسٚس١ ٚايعٜاز٠ ؼي  ايطظم ٚاؾاٙ غببَا يتٛبت٘ ٚؾ٥ٛ٘ 

  ايؿهط هلل عع ٚدٌ يسٚاّ ايٓعِ.إزي
 ايٓعِ اـاق١ سذ١ ع٢ً اٱْػإ ؼي ايسْٝا ٚاٯخط٠. ايجايح:
بٝإ ضظي١ اهلل عع ٚدٌ بايٓاؽ طيٝعّا ؼي ايسْٝا، ٚأْ٘  ايطابع:

ًََِْٓ وَفَشَ فَةَِّْ اٌٍَّوَ غبشاْ٘ غري قتاز يًد٥٬ل َاًكَا، قاٍ تعازيط

 .(2)صغَنٌِِّ ؾَْٓ اٌْؿَبٌَِّنيَ
تصٓنط ايٓعِ بهسٖا َٔ ايٓك١ُ ٚايًع١ٓ ٚؾستٗا ٚيعّٚ  اَؼ:اـ

ايتدًل بايتٛب١ ٚٱْاب١، ٚتصنط ايًع١ٓ بهسٖا اؿػٔ َٔ ايٓع١ُ 
ٚاؿاد١ إزي تعاٖسٖا ٚسؿظٗا، ٖٚٛ  َٔ  َكازٜل اٱَتشإ  
ٚا٫بت٤٬ ؼي اؿٝا٠ ايسْٝا ، ٚنطٚض٠ إتباع ايٓب٠ٛ ٚايتٓعٌٜ، َٚٔ ٖصٙ 

 ؼي ا٭َط باغيعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ اغيٓهط ٚدصب اغيكازٜل  دٗاز اغيػًُري
ًٌٌََْ َّشَبءُ اٌٍَّوُ ايٓاؽ غيٓاظٍ اٱضيإ، ٚشّ ايهؿط ٚايهاؾطٜٔ ، قاٍ تعازيط

 . (3)صالَٔزَالَشَ ِِنْيُُْ ًٌََىِْٓ ٌَِْجٌٍَُْ ثَؿْضَىُُْ ثِجَؿْضٍ

                                                           

 .38غٛض٠ ايٓٛض (1)
 .97غٛض٠ آٍ عُطإ (2)
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أٟ يٛ أضاز اهلل عع ٚدٌ ٭ًٖو ايهؿاض ٚإْتكِ َِٓٗ ٚإغتأقًِٗ 
ايؿٛاٖس ع٢ً عظِٝ قسضت٘ ٚؾس٠ باؿ٘ ْعٍٚ  َٔ ا٭ضض، َٚٔ

اغي٥٬ه١ َسزّا يٓكط٠ ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٚاغي٪َٓري ؼي 
َعاضى اٱغ٬ّ ا٭ٚزي. ٚعذع ايهؿاض عٔ ايجبات ؼي غاس١ اغيعطن١ َع 
نجط٠ عسزِٖ ٚعستِٗ ، ٚٚدٛز ايؿطغإ ٚايؿذعإ بري قؿٛؾِٗ، 

 بعهِٗ ببعض .ٚيهٔ اهلل عع ٚدٌ أضاز إبت٤٬ ايٓاؽ 
َٚٔ اٯٜات عسّ ايتهاؾ٧ ٚايتػاٟٚ بري ايؿطٜكري، بٌ دعٌ اهلل 
ايطدشإ إزي داْب اغيػًُري ؾطظقِٗ َٓعي١ )خري أ١َ( ٚأَطِٖ 
باؾٗاز ٚاٱدتٗاز ؼي ا٭َط باغيعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ اغيٓهط ، قاٍ 

 .(1)صًَالَ رَيِنٌُا ًاَلَ رَؾْضٌَُٔا ًَؤَْٔزُُْ إَؾٌٍََْْْتعازيط

جياٖس اغيػًُٕٛ ؼي غبٌٝ اهلل، ٜٚكاتًٕٛ ايهؿاض،  اَػ١ عؿط٠:اـ
ٚحيًُٕٛ ايٓاؽ ع٢ً ؾعٌ اغيعطٚف، ٚإدتٓاب  اغيعاقٞ ٚإٕ إعتازٚا 

 اٱقا١َ عًٝٗا .
ٚإش تتٛد٘ يع١ٓ ايٓاؽ طيٝعّا يًهؿاض، ؾٌٗ ًٜعٔ ايهؿاض اغيػًُري،  

 اؾٛاب ٫، َٔ ٚدٛٙ : 
٢ تطتب أ٭ثط ع٢ً اغيساض يٝؼ ع٢ً ايًعٔ ٚسسٙ بٌ عً ا٭ٍٚ:

لَبٌٌُا فَبدْؾٌُا ًََِب دُؾَبءُ ايًعٔ أٜهّا ٚيٝؼ َٔ أثط يًعٔ ايهؿاض، قاٍ تعازيط

 .(2)صاٌْىَبفِشَِّٓ بِالَّ فِِ ضاَلَيٍ

مل ٜأت اغيػًُٕٛ  سيا ٜهٕٛ ع١ً يتٛدٝ٘ ايًعٔ هلِ، ؾِٗ  ايجاْٞ:
ع٢ً اؿل ، ٜٚسعٕٛ ايٓاؽ إزي اهلس٣ َٚا ٜٛاؾل ايعكٌ ٚايؿاط٠ 

 ١ُٝ .ايػً
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يكس تؿهٌ اهلل عع ٚدٌ ٚأَط اغيػًُري باؾٗاز ؼي غبًٝ٘،  ايجايح:
ٚايكٝاّ با٭َط باغيعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ اغيٓهط، ٖٚٛ ايصٟ ٜكطف عِٓٗ 

ًَبِْْ رٌٌٌَََّْا فَةََِّّٔب ىُُْ نٝس ايهؿاض، ٜٚهؿِٝٗ ايهطض ٚا٭ش٣ ، قاٍ تعازيط

 .(1)صفِِ شِمَبقٍ فَغََْىْفِْىَيُُْ اٌٍَّوُ

ؼي ايكطإٓ تبٝإ يهٌ ؾ٤ٞ، ٚقس دا٤ بصنط قسٚض ايًعٔ َٔ  :ايطابع
ايهاؾطٜٔ، ٖٚٛ يعٔ شاتٞ بعهِٗ يبعض، إشا إْهؿـ هلِ اؿذاب 
ّٜٛ ايكٝا١َ ٚضأٚا آثاض ايًع١ٓ ْٚعٍٚ ايٓك١ُ َٔ اهلل بايظاغيري، إش ٜكِٝ 
ايصٜٔ ٜعكٕٛ اهلل ٚضغٛي٘ ؼي ايٓاض ِٖٚ ْازَٕٛ ٜٚسعٕٛ ع٢ً 

ه٬ي١ نُا ٚضز ؼي ايتٓعٌٜ سها١ٜ ض٩غا٥ِٗ ٚأ٥ُتِٗ ؼي اي
 .(2)صسَثَّنَب آرِيُِْ ضِؿْفَِْْٓ ِِْٓ اٌْؿَزَاةِ ًَاٌْؿَنْيُُْ ٌَؿْن ب وَجِري اعِٓٗط

شنطت آ١ٜ ايػٝام اغي٥٬ه١ ٚيعِٓٗ يًهاؾطٜٔ ايصٜٔ  ايػازغ١ عؿط٠:
 تطنٛا َٓاظٍ اٱضيإ بعس ػًٞ ايبٝٓات ٚايس٫٫ت هلِ .

ٚاغي٥٬ه١ خًل عظِٝ َػهِٓٗ ايػُاٚات زا٥بٕٛ ؼي أزا٤ ايعبازات  
ايباٖه١، ٜٛاظبٕٛ عًٝٗا ؼي طيٝع ا٭ٚقات، يٝؼ عٓسِٖ ؾرت٠ غهٕٛ 
أٚ قٓٛ  أٚ ؾطاؽ ٫ٚ ٜكٝبِٗ نعـ أٚ ٖٚٔ ٫ٚ ٜتػطب ايككٛض 
ٚايتككري ؼي عبازاتِٗ ِٖٚ َعكَٕٛٛ َٔ ايػؿ١ً ٚايعي١ ٚاؾٗاي١ 

اٱْػا١ْٝ، غصا٩ِٖ ايتػبٝض، َٓكاعٕٛ إزي ٚمٖٛا َٔ أعطاض ايصات 
 تٓعٜ٘ ٚتعظِٝ َكاّ ايطبٛب١ٝ .

ٚيٝؼ َٔ ٚقـ ككٛم ي٥٬ًُه١ إش إٔ ٦ٖٝاتِٗ عظ١ُٝ تسٍ   
ع٢ً بسٜع قٓع اهلل ٚعظِٝ قسضت٘ ٚغًااْ٘، ٚعٔ ايٓيب قُس ق٢ً 
اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ قاٍ : غيا ؾطؽ اهلل َٔ خًل ايػُٛات ٚا٭ضض 

إغطاؾٌٝ عًٝ٘ ايػ٬ّ ؾٗٛ ٚانع٘ ع٢ً ؾٝ٘  خًل ايكٛض ؾاعااٙ
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ؾاخل بكطٙ إزي ايعطف َت٢ ٜ٪َط قٌٝ ٜا ضغٍٛ اهلل َا ايكٛض قاٍ 
ايكطٕ: قٌٝ: نٝـ ٖٛ؟ قاٍ: عظِٝ ٚايصٟ ْؿػٞ بٝسٙ إٔ أعظِ زاضت 
ؾٝ٘ نعطض ايػُاٚات ٚا٭ضض ؾٝ٪َط بايٓؿذ ؼي ؾٝٓؿذ ْؿد١ ٫ ٜبك٢ 

ًَُٔفِخَ زي ٚشيو قٛي٘ تعازيطعٓسٖا ؼي اؿٝا٠ أسس إ٫ َٔ ؾا٤ اهلل تعا

فِِ اٌالٌُّسِ فَالَؿِكَ َِْٓ فِِ اٌغٌَََّّادِ ًََِْٓ فِِ إَسْضِ بِالَّ َِْٓ شَبءَ 

ثِ أَط أخط٣ ؾٓؿذ ْؿد١ ٫ ٜبك٢ َعٗا َٝت إ٫ بعج٘  (1)........صاٌٍَّوُ

صَُُّ ُٔفِخَ فِْوِ ؤُخْشٍَ فَةِرَا ىُُْ لَِْبَ  اهلل ٚقاّ ٚشيو قٛي٘ تعازيط

 .(3)((2)صػُشًََُّْنْ

ٚقس دعٌ اهلل عع ٚدٌ اغي٥٬ه١ ٚاغا١ بٝٓ٘ ٚبري أْبٝا٥٘ ، ٚؾٝ٘ 
تؿطٜـ يٲْػإ ٚسذ١ عًٝ٘، ٚؾاٖس ع٢ً إٔ يع١ٓ اغي٥٬ه١ يًهؿاض 
بعس قٝاّ اؿذ١ عًِٝٗ، ٚقطب اغي٥٬ه١ َٔ ايٓاؽ بٓعٚهلِ بايهتب 

١ ايػُا١ٜٚ َٚٓٗا ايكطإٓ ، ٚؾٗازتِٗ عًِٝٗ ، ؼي ايٓؿأتري ٭ٕ يعٓ
 اغي٥٬ه١ يًهؿاض ؾطع ؾٗازتِٗ .

ٚيٝؼ َٔ قاٝع١ أٚ دؿا٤ بري اغي٥٬ه١ ٚاغي٪َٓري ، ؾايك١ً َػتُط٠ 
َٓص إٔ أَط اهلل عع ٚدٌ اغي٥٬ه١ بايػذٛز ٭زّ ، ٚأغهٔ أزّ ٚسٛا٤ 
َعِٗ ؼي اؾ١ٓ قبٌ إٔ ٜٗب  إزي ا٭ضض، ٚسُٝٓا عطز بايٓيب قُس 

ِٕ ؼي ايػُا٤ إغتبؿ ط اغي٥٬ه١ ببعجت٘ ٚقسَٚ٘ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغً
غيعطؾتِٗ سيا ؼي ضغايت٘ َٔ تػٝري ؼي ا٭ضض مٛ ايك٬ح ٚاٱق٬ح 

 ٚخطٚز ) خري أ١َ( يًٓاؽ.
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ٚؼي سسٜح اٱغطا٤  قاٍ ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآيا٘ ٚغاًِ:    
ثِ َطضْاا سي٥٬ها١ َأ ٥٬َها١ اهلل عاع ٚداٌ خًكٗاِ اهلل نٝاـ ؾاا٤          
ٚٚنع ٚدِٖٛٗ نٝـ ؾا٤ يٝؼ ؾ٤ٞ َٔ أطبام أدػازِٖ إ٫ ٖٚٛ 
ٜػبض اهلل ٚحيُسٙ َٔ ناٌ ْاسٝا١ بأقاٛات كتًؿا١ أقاٛاتِٗ َطتؿعا١       

 . بايتُذٝس ٚايبها٤ َٔ خؿ١ٝ اهلل
ؾػأيت دربا٥ٌٝ عِٓٗ ؾكااٍ نُاا تاط٣ خًكاٛا إٔ اغيًاو َآِٗ إزي       
داْب قاسب٘ َا نًُ٘ ن١ًُ ق  ٫ٚ ضؾعٛا ض٩ٚغِٗ إزي َا ؾٛقٗا ٫ٚ 

 خؿهٖٛا إزي َا ؼتِٗ خٛؾّا َٔ اهلل ٚخؿٛعّا .
ٞٸ إضيااا٤ّا بط٩ٚغااِٗ ٫ ٜٓظااطٕٚ إيااٞ َاأ    ؾػااًُت عًااِٝٗ ؾااطزا عًاا

يطظي١ أضغً٘ اهلل إزي ايعباز اـؿٛع ؾكاٍ هلِ درب٥ٌٝ ٖصا قُس ْيب ا
 ضغ٫ّٛ ْبّٝا ٖٚٛ خاد ايٓبٝري ٚغٝسِٖ، أؾ٬ تهًُْٛ٘؟ 

ٞٸ بايػاا٬ّ ٚأنطَااْٛٞ    ؾًُااا هعااٛا شيااو َاأ درب٥ٝااٌ أقبًااٛا عًاا
ٚبؿطْٚٞ باـري يٞ ٚ٭َيت َٛيعٕٛ بصنط اهلل ٚايؿهط عًا٢ َاا أْعاِ    

عًااِٝٗ، َٚااا ٜااطٕٚ َاأ آٜااات اهلل ٚعذا٥ااب قاآع٘ ؾاا٬ ٜبااايٕٛ بػااري   
 .(1) تػبٝض ٚايعباز٠(اي

ٜٚٓؿط اغي٥٬ه١ َٔ ايهؿط ٚايها٬ي١، ٜٚاطٕٚ إٔ خ٥٬ال أزْا٢ َأ       
اٱْػإ تػابض اهلل ناٌ عػاب َاا ضظقا٘ اهلل عاع ٚداٌ ، قااٍ تعاازي          

، ؾهٝـ باٱْػاإ اياصٟ   (2)صُّغَجِّؼُ ٌٍَِّوِ َِب فِِ اٌغٌَََّّادِ ًََِب فِِ إَسْضِط

٘ بٝسٙ ْٚؿذ ؾٝ٘ َٔ ضٚسا٘،  ؾهٳً٘ اهلل ٚدعً٘ خًٝؿ١ ؼي ا٭ضض ٚخًك
ٚأَط اغي٥٬ها١ إٔ ٜػاذسٚا ٯزّ عًٝا٘ ايػا٬ّ أباٞ ايبؿاط، ياصا ًٜعأ         

 اغي٥٬ه١ ايهؿاض.
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َٚٔ اٯٜات إٔ يع١ٓ اغي٥٬ه١ ع٢ً ايهؿاض مل تأت إ٫ بعس يعٓا١ اهلل  
 عع ٚدٌ ، ٚع٢ً ايٓاؽ إٔ ٜتٛقٛا يع١ٓ اغي٥٬ه١ ٭َٛض: 

 عظِٝ َٓعي١ اغي٥٬ه١ عٓس اهلل. ا٭ٍٚ:
 إْكااع اغي٥٬ه١ يعباز٠ اهلل.  ايجاْٞ:

نجط٠ عسز اغي٥٬ه١ ، ؾ٬ حيكٞ عسزِٖ إ٫ اهلل عع ٚدٌ،  ايجايح:
ايػُا٤،  أطت ٚعٔ أبٞ شض إٔ ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ قاٍ:

 دبٗت٘ ٚانع ًَو إ٫ أقابع أضبع َٛنع ؾٝٗا َا ، ت٦  إٔ ي٘ ٚسل
 . (1)هلل غادسّا

٫ًٜعٔ اغي٥٬ه١ أسسّا إ٫ بأَط َٔ اهلل عع ٚدٌ ٚبعس قٝاّ  ايطابع:
 اؿذ١ عًٝ٘.

يكااس دعااٌ اهلل عااع ٚدااٌ اغي٥٬هاا١ َااسزّا يٮْبٝااا٤   ايػااابع١ عؿااط٠:
ٚاغي٪َٓري. ٚقس ؾاظ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝا٘ ٚآيا٘ ٚغاًِ بايٓكاٝب     
ا٭ٚؾط َٔ اغيسز اغيًهٛتٞ ، ؾهُا تؿهٌ اهلل عع ٚدٌ ٚأْعٍ اغي٥٬ها١  

ّا ي٘ ؼي غٛح ايكتاٍ، ؾاْ٘ غبشاْ٘ دعٌ اغي٥٬ه١ ًٜعٓإٛ ايهؿااض،   َسز
بًشاظ  إٔ اغي٥٬ه١ َٓكاعٕٛ إزي ايصنط ، ٚيٝؼ هلِ أدٛاف أٚ بإٛ 
ٚإْعااسَت ايؿااٗٛات عٓااسِٖ، ٭ْٗااا َاأ خكااا٥ل ٚغطا٥ااع اياآؿؼ   

 اؿٝٛا١ْٝ.
ؾاااإ قًااات يكاااس ْؿاااذ اهلل عاااع ٚداااٌ َااأ ضٚسااا٘ ؼي آزّ ، قااااٍ  

، ؾًُاشا ٫ ٜهٕٛ اٱْػإ َٓعّٖا َأ  (2)صوِ ِِْٓ سًُؽِنَبفَنَفَخْنَب فِْتعازيط

ايػطٜااع٠ ٚيٛاسكٗااا َاأ ايػااٗٛ ٚايػؿًاا١ ٚاؾٗاياا١ أغاا٠ٛ باغي٥٬هاا١ ،     
 ٚاؾٛاب َٔ ٚدٛٙ :
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ا٭ٍٚ: دعااٌ اهلل عااع ٚدااٌ اؿٝااا٠ ايااسْٝا زاض إَتشااإ  ٚإباات٤٬      
 ٚإختباض.
غًِ  شنط اغي٥٬ه١ ٚهٛ َكاَاتِٗ زع٠ٛ يًٓاؽ يٲضتكا٤ ؼي ايجاْٞ:

 اغيعاضف، ٚايػًب١ ع٢ً ايٓؿؼ ايب١ُٝٝٗ ٚايػهب١ٝ.
ايسْٝا َعضع١ يٰخط٠، ٚدعٌ اهلل عع ٚدٌ اؾٓا١ ٚايٓعاِٝ    ايجايح:

ايسا٥ِ ثٛابّا يًصٜٔ ٜكسٸقٕٛ بايٓب٠ٛ ٜٚعًُٕٛ ايكاؿات، ٚايٓاض دعا٤ٶ 
 يًهاؾطٜٔ. 
نٌ َٔ اٯٜتري زع٠ٛ يًطؾل ٚبًٛؽ َطاتب اغي٥٬ه١ ؼي زضد١  ايطابع:

ص، ثٓا٤ ع٢ً اغيػًُري ؼي وُنْزُُْ خَْْشَ ؤَُِّخٍز٠ ٚايك٬ح، ؾكٛي٘ تعازيطايعبا

 تكٛاِٖ ٚطاعتِٗ هلل عع ٚدٌ .
ٜٚسٍ شّ آ١ٜ ايػٝام يًهؿاض، ٚإخباضٖا عٔ ْعٍٚ ايًع١ٓ بِٗ ؼي  

َؿَٗٛٗا ع٢ً يعّٚ ايتٛب١ ٚايك٬ح ؼي ا٭ضض، ٚقانا٠ اغي٥٬ه١ ؼي 
 إخ٬م ايعباز٠ هلل عع ٚدٌ. 

ٔ خكا٥ل اغي٥٬ه١ اـؿ١ٝ َٔ اهلل ٚاٱَتجاٍ ٭ٚاَطٙ، : َاـاَؼ
َّخَابفٌَُْ سَثَّيُاُْ   ٚعسّ ايتدًـ عٔ طاعت٘ قاٍ تعازي ؼي ايجٓا٤ عًاِٝٗط 

ُْ ًََّفْؿٌٍََُْ َِب ُّاَِْشًَُْ ، ٚقس دا٤ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل (1)صِِْٓ فٌَْلِيِ

اهلل ٚأزا٤ عًٝ٘ ٚآي٘  ٚغًِ با٭َط بتك٣ٛ اهلل ؼي ايػط ٚايع١ْٝ٬ ٚطاع١ 
ايٛظا٥ـ ايعباز١ٜ، ٖٚاٛ أَاط ػيهأ ٜٚكاسض عًٝا٘ ناٌ َهًاـ، يكابض         

  ايتهًٝـ سيا ٫ ٜاام.
ٜطدٛ اغي٥٬ه١ ّٜٛ ايكٝا١َ ضظيا١ اهلل َاع إْكاااعِٗ  ؼي     ايػازؽ:

 قض قس ٚأعُاضِٖ ايا١ًٜٛ يًتػبٝض ٚايعباز٠ َٔ غري غأّ أٚ ًٌَ. )
 ؼي ٥٬َه١ تعازي هلل إٕ قاٍ أْ٘( عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِٓ اهلل ق٢ً) ايٓيب عٔ

 َٔ ؾطا٥كِٗ تطعس ايكٝا١َ ّٜٛ إزي خًكِٗ َٓص غذٛزا ايػابع١ ايػُا٤
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ٕ  ؾإشا ًَها قاضت إ٫ قاط٠ زَٛعِٗ َٔ تكاط ٫ تعازي اهلل كاؾ١  ناا
ِ  ضؾعٛا ايكٝا١َ ّٜٛ  أٚضزٙ عبازتاو  سال  عباسْاى  َاا  قاايٛا  ٚ ض٤ٚغاٗ

 .(1)(تؿػريٙ ؼي ايهًيب
ٜٚطظم اهلل عع ٚدٌ اغي٪َٓري ا٭َٔ ٚايػباا١ ٚإغتبؿااض  اغي٥٬ها١     

ًَاٌَّْالَئِىَخُ َّذْخٌٍَُُْ ؾٍََْْيُِْ ِِْٓ وًُِّ ثَبةٍ بِٗ ٚبسخٛهلِ اؾ١ٓ قاٍ تعازي ط

 .(2)صعَالََ  ؾٍََْْىُُْ ثَِّب صَجَشْرُُْ *

تسٍ يع١ٓ اغي٥٬ه١ ع٢ً ؾٗازتِٗ عٌُ ايهاؾطٜٔ َٔ  ايجا١َٓ عؿط٠:
 :ٚدٛٙ 

: إضياِْٗ بٓب٠ٛ قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٚإقطاضِٖ ا٭ٍٚ
 باغيعذعات اييت دا٤ بٗا.  

: إع٬ِْٗ ايتػًِٝ بٓب٠ٛ قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٚأْ٘ ايجاْٞ
 ضغٍٛ َٔ عٓس اهلل عع ٚدٌ.

: ف٤ٞ ايبٝٓات ٚايرباٖري ايباٖط٠ يًٓاؽ، ٚتكاسٜكِٗ بأْٗاا   ايجايح
َكط١ْٚ بايتشسٟ غاغي١ َٔ اغيعاضن١، ٚتسٍ ع٢ً أَٛض خاضق١ يًعاز٠، 

 قسم ْب٠ٛ قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ .
: إٕ ايهاؾطٜٔ ظاغيٕٛ ٭ْؿػِٗ، إختاضٚا ايتعسٟ ٚاٱغتهباض ايطابع

، َٚا زاّ اغي٥٬ه١ (3)صاٌْىَبفِشًَُْ ىُُْ اٌػَّبٌٌَُِّْبػري سل قاٍ تعازيط

ٜأَطِٖ اهلل ؾإ يعِٓٗ يًهؿاض ٫ ٜػٕٗٛ ٫ٚ ٜػؿًٕٛ ٫ٚ ٜؿعًٕٛ إ٫ َا 
َٔ أَط اهلل عع ٚدٌ يصا دا٤ت يعٓتِٗ بعس يع١ٓ اهلل عع ٚدٌ بكٛيا٘  

 .(4)صؤََّْ ؾٍََْْيُِْ ٌَؿْنَخَ اٌٍَّوِ ًَاٌَّْالَئِىَخِتعازيط
                                                           

 .6/145فُع ايبٝإ(1)
 . 24-23غٛض٠ ايطعس(2)
 .254غٛض٠ ايبكط٠(3)
 . 87غٛض٠ آٍ عُطإ(4)
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بِِِّٔ ؤَؾٍَُُْ َِب ٌٖٚ يع١ٓ اغي٥٬ه١ يًهاؾطٜٔ َٔ عَُٛات قٛي٘ تعازيط 

ٚدٌ ع٢ً اغي٥٬ها١ سُٝٓاا  قاايٛا باإٔ      ، ؼي ضز اهلل عع(1)صالَ رَؿٌٍََُّْْ

اٱْػإ ٜؿػس ؼي ا٭ضض ٜٚكتٌ ايٓؿؼ احملط١َ بػري سال، اؾاٛاب ،   
 ْعِ ، َٔ ٚدٛٙ :

 : ًٜعٔ اهلل عع ٚدٌ ايهؿاض ، ٚؾٝ٘ ضنا ي٥٬ًُه١.ا٭ٍٚ
: ٜأشٕ اهلل ي٥٬ًُه١ إٔ تًعٔ ايهؿاض ؼي ايسْٝا ٚاٯخط٠، ايجاْٞ

 ٚتسعٛ عًِٝٗ بٓعٍٚ ايعصاب بِٗ.
: إٕ إؾػاز ايهاؾطٜٔ ؼي ا٭ضض مل ٜصٖب غس٣ٶ ؾٝشاغبِٗ جايحاي

 اهلل عع ٚدٌ عًٝ٘ ، ٚتأتٞ ايًع١ٓ زعا٤ عًِٝٗ، ٚإْصاضّا هلِ ٚيػريِٖ .
 : َعطؾ١ اغي٥٬ه١ ببكا٤ باب ايتٛب١ َؿتٛسّا يًٓاؽ .ايطابع

: قٝاّ اؿذ١ ع٢ً ايهؿاض ببعح ا٭ْبٝا٤ ْٚعٍٚ ايهتب اـاَؼ
 عباز٠ اهلل.  ايػُا١ٜٚ اييت تسعٛ إزي

: غًب١ ٚؾٝٛع اٱضيإ ٚٚدٛز أ١َ ٖٞ ) خري أ١َ ( تأَط ايػازؽ
 باغيعطٚف ٚت٢ٗٓ عٔ اغيٓهط.

َٚٔ اٯٜات إٔ يع١ٓ اغي٥٬ه١ يًهؿاض عٕٛ َٚسز ) ـري أ١َ (  ؼي 
قٝاَٗا بٛظا٥ؿٗا ؼي تٗصٜب ايٓؿٛؽ ٚإق٬ح ا،تُعات، ٚٚغ١ًٝ 

اهلل ع٢ً ايٓاؽ ٚقٛي٘ ؾصب ا٭هاع ٚإقػا٤ ايٓاؽ هلا، ؾُٔ ؾهٌ 
، تعسز َكازٜل ظدط ايهؿاض عٔ (2)صبِِِّٔ ؤَؾٍَُُْ َِب الَ رَؿٌٍََُّْْتعازيط

 ايهؿط ، ٖٚٞ ؼي اغيكاّ ع٢ً ٚدٛٙ :
ْعٍٚ ايًع١ٓ بايهاؾطٜٔ ٚزعا٤ ايٓاؽ عًِٝٗ . ػيا ٜبعح  ا٭ٍٚ:

 ايٓسا١َ ٚاؿػط٠ ؼي ْؿٛؽ ايهؿاض .

                                                           

 . 30غٛض٠ ايبكط٠(1)
 .30غٛض٠ ايبكط٠ (2)
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، ٚايهطض ايصٟ جيًب٘  إزضاى ايهؿاض اـػاض٠ ٚايٓشٛغ١ ايجاْٞ: 
 ايهؿط عًِٝٗ .

 ايتصنري ٜبعح ايٓاؽ يًشػاب ّٜٛ ايكٝا١َ. ايجايح:
 تٛنٝس سكٝك١ ٖٚٞ عُّٛ ايبػها٤ بري ايٓاؽ يًهؿاض. ايطابع:

تٛدٝ٘ ايٓاؽ طيٝعّا ايًع١ٓ إزي ايهؿاض، ٖٚصٙ ايًع١ٓ َٔ  اـاَؼ:
إْبػا   بطنات ، ٚ(1) صفَنَفَخْنَب فِْوِ ِِْٓ سًُؽِنَبعَُُٛات قٛي٘ تعازيط

َٚٓاؾع ْؿذ ايطٚح ع٢ً ايٓاؽ طيٝعّا بايٓؿط٠ َٔ ايهاؾطٜٔ ، ٚيعِٓٗ 
 ٚقسٚض ايًع١ٓ ست٢ َٔ ايهاؾطٜٔ ٭ْؿػِٗ.

خَبٌِذَِّٓ فِْيَب الَ ُّخَفَّفُ ؾَنْيُُْ اٌْؿَزَاةُ ًَالَ ىُُْ طالصلت بني قٌلو تعاىل 

   ، ًىذه اآليت(2)صُّنْػَشًَُْ
 ٚؾٝٗا َػا٥ٌ:

إبتسأت اٯ١ٜ أع٬ٙ بصّ ايصٜٔ نؿطٚا بعس إضياِْٗ، ٚاٱخباض  ا٭ٚزي:
عٔ يبجِٗ ايسا٥ِ ؼي ايٓاض يكبض ؾعًِٗ، أَا اٯ١ٜ قٌ ايبشح ؾابتسأت 
بايجٓا٤ ٚاغيسح يًُػًُري، ػيا ٜسٍ ع٢ً ايتهاز بُٝٓٗا ٚاٯخط٠ َطآ٠ 
يًسْٝا ٚأعُاٍ ايٓاؽ ؾٝٗا، ؾإُْٗا ٫ ًٜتكٝإ، ٜٚهٕٛ خًٛز اغيػًُري 

ًَاٌَّزَِّٓ آَِنٌُا ًَؾٌٍَُِّا اٌالَّبٌِؾَبدِ ؤًٌَُْئِهَ ؤَصْؾَبةُ يٓعِٝ ايسا٥ِ قاٍ تعازيطؼي ا

 ، ٚؼي ٖصا ايتهاز ٚدٛٙ:(3) صاٌْغَنَّخِ ىُُْ فِْيَب خَبٌِذًَُْ

زع٠ٛ اغيػًُري يًؿهط هلل عع ٚدٌ ع٢ً ْع١ُ ايػ١َ٬ َٔ  ا٭ٍٚ:
 ايٓاض.

                                                           

 .12غٛض٠ ايتشطِٜ (1)
 .88اٯ١ٜ (2)
 .82غٛض٠ ايبكط٠ (3)
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سح اغيػًُري ع٢ً ا٭َط باغيعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ اغيٓهط ؾصب  ايجاْٞ:
 ايٓاؽ غيٓاظٍ ا٭َٔ َٔ ايعصاب ا٭يِٝ.

دعٌ ايٓاؽ ٜكػٕٛ يًُػًُري ؼي ا٭َط باغيعطٚف ٚايٓٗٞ  ايجايح:
عٔ اغيٓهط ، ٜٚػتذٝبٕٛ يًسع٠ٛ إزي اٱغ٬ّ ؾإٕ ؾٝ٘ ايػ١َ٬ ؼي 

 ايٓؿأتري.
بٝإ ساد١ ايٓاؽ اغيتذسز٠ يًُػًُري ؼي أَٛض ايسٜٔ  ايطابع:

ٚايسْٝا، ٚتتذ٢ً ٖصٙ اؿاد١ با٭َط باغيعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ اغيٓهط ٖٚٛ 
 ا٭َط ايصٟ تتكّٛ ب٘ ايك٬ت اؿػ١ٓ بري ايٓاؽ.

نُا إٔ َٔ خكا٥ل)خري أ١َ( ا٭َط باغيعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ  ايجا١ْٝ:
َط ٚايٓٗٞ، ٚاٱَتجاٍ اغيٓهط، ؾإٕ َٔ خكا٥كٗا اٱقػا٤ هلصا ا٭

 يًٛادب ٚاغيٓسٚب، ٚاٱْعداض عٔ ايكبٝض ٚاغيٓهط، ٚؾٝ٘ ٚدٛٙ:
َٔ ٜأَط باغيعطٚف ٜعٌُ ب٘، ٜٚسعٛ ايٓاؽ يًكٝاّ بصات  ا٭ٍٚ:

 ايؿعٌ.
اغيػًِ ايصٟ ضيتجٌ يٮَط باغيعطٚف ٜأَط ؼي ا٭قٌ بٛدٛٙ  ايجاْٞ:

خٛاْ٘ ٜكّٛ َٔ اغيعطٚف غري ايصٟ ٜأَطٙ إخٛاْ٘ ب٘، ٚبعس اٱَتجاٍ ٱ
با٭َط بصات ايؿعٌ يٝدؿـ عٓ٘، ٚيتتذ٢ً قٝؼ ايعُّٛ اٱغتػطاقٞ 
ؼي قٝاّ )خري أ١َ( با٭َط باغيعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ اغيٓهط، يٝهٕٛ اغيػًِ 

 بًشاظ تعسز َكازٜل ا٭َط ٚايٓٗٞ ع٢ً ٚدٛٙ:
 آَط باغيعطٚف ْٚاٙ عٔ اغيٓهط ع٢ً مٛ اٱط٬م. ا٭ٍٚ:
 يًٓٗٞ عٔ اغيٓهط.آَط باغيعطٚف، َٚٓكت  ايجاْٞ:

 َػتُع يًُعطٚف، ٚآَط باغيٓهط. ايجايح:
آَط باغيعطٚف ْٚاٙ عٔ اغيٓهط، َٚػتُع يًُعطٚف َٚٓعدط  ايطابع:

عٔ اغيٓهط، يريتكٞ نٌ َػًِ إزي ايٛد٘ ا٭ٍٚ أع٬ٙ َٚٔ قؿات)خري 
أ١َ( إٔ ايصٟ ٜأَط باغيعطٚف ٜٚٓٗٞ عٔ اغيٓهط جيصب إخٛاْ٘ اٯخطٜٔ 
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ٝهْٛٛا فتُعري َٚتؿطقري زعا٠ إزي ايٓذا٠ َٔ يصات ا٭َط ٚايٓٗٞ ي
 ايٓاض ٚاـًٛز ؾٝٗا.

دا٤ت ٖصٙ اٯ١ٜ سيسح اغيػًُري ٚنِْٛٗ )خري أ١َ( ، أَا آ١ٜ  ايجايج١:
ايػٝام ؾذا٤ت بًػ١ ايٛعٝس ٚايتدٜٛـ، ٚمل ٜٓشكط ٖصا ايٛعٝس 
غكٛم أ١َ َع١ٓٝ، بٌ دا٤ بًػ١ إغتػطاق١ٝ عا١َ تؿٌُ ايصٜٔ نؿطٚا 

، ٖٚ٪٤٫ يٝػٛا أ١َ ػتُع ع٢ً أَط ككٛم تتدصٙ بًػ١ بعس إضياِْٗ
ٚغا١ٜ، بٌ أقطٚا ع٢ً اؾشٛز ٚاغيعك١ٝ ، ٚناْٛا ع٢ً َؿاضب ؾت٢ 

، ٚدا٤ت خاشي١ اٯ١ٜ قٌ (1) صرَؾْغَجُيُُْ عَِّْؿ ب ًَلٌٍُُثُيُُْ شَزََّقاٍ تعازيط

ايبشح بصّ ايؿاغكري َٔ أٌٖ ايهتاب ٚؾٝ٘ ؼصٜط ٭ٌٖ ايهتاب، 
 يًتسبط ؼي غبٌ ايٓذا٠ َٔ ايعصاب ا٭يِٝ. ٚزع٠ٛ هلِ
تتعًل َهاَري اٯ١ٜ قٌ ايبشح باؿٝا٠ ايسْٝا، َٚا ؾٝٗا َٔ  ايطابع١:

دٗاز اغيػًُري ٱق٬سِٗ ايٓاؽ يٛظٝؿتِٗ ايعكا٥س١ٜ ٖٚٞ عباز٠ 
اهلل، ٚايتٓعٙ َٔ ايؿطى ايظاٖط ٚاـؿٞ، بُٝٓا دا٤ت آ١ٜ ايػٝام 

 ، ٚؾٝ٘ آ١ٜ إعذاظ١ٜ َٔ ٚدٛٙ:باٱخباض عٔ ساٍ ايهؿاض ؼي اٯخط٠
ايتساخٌ بري ايسْٝا ٚاٯخط٠، ٚاغيٛت أَط ٚدٛزٟ َٚكس١َ  ا٭ٍٚ:

 ٚططٜل إزي عامل اؿػاب ٚاؾعا٤.
تؿك٘ اغيػًُري ؼي اغيعاضف اٱهل١ٝ، َٚعطؾ١ أسٛاٍ َٚٓاظٍ  ايجاْٞ:

 ايٓاؽ ّٜٛ ايكٝا١َ.
سح ايٓاؽ ع٢ً ايتك٣ٛ ٚاـؿ١ٝ َٔ اهلل ؼي ايػط  ايجايح:
 ٚايع١ْٝ٬.

َٚٔ خكا٥ل)خري أ١َ( إْصاض ايٓاؽ بػ٤ٛ عاقب١ ايهؿط َاًكّا، 
 .(2)صًٌََىِْٓ رِوْشٍَ ٌَؿٍََّيُُْ َّزَّمٌَُْٚايهؿط بعس اٱضيإ، قاٍ تعازيط

                                                           

 .14غٛض٠ اؿؿط (1)
 .69غٛض٠ ا٭ْعاّ (2)
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إغتشهاض اغيػًُري ٚايٓاؽ عامل اؾعا٤ عٓس ايؿعٌ ؼي  ايطابع:
بط ؼي ايكٍٛ ٚايؿعٌ ايصاتٞ ٚايػريٟ، ٚقؿ١ دعا٥٘ ؼي ايسْٝا ٚايتس

اٯخط٠ ٖٚصا اٱغتشهاض َسضغ١ تكاسب ايؿطز ٚاؾُاع١ ؼي ايًٌٝ 
ٚايٓٗاض، ٖٚٛ َكس١َ يًتسبط ؼي آٜات ايٓب٠ٛ ٚاغيعذعات اييت دا٤ بٗا 

 ايٓيب.
ايسع٠ٛ إزي ايتسبط ؼي اٯٜات ايه١ْٝٛ، اييت تسٍ ع٢ً ًَو  اـاَؼ:

٥ل ٚإٔ َكايٝس ا٭َٛض بٝسٙ غبشاْ٘، ٚأْ٘ جيعٟ ايٓاؽ اهلل اغياًل يًد٬
 .(1) صًَبَِّْ ٌَنَب ٌَٔخِشَحَ ًَاٌْإًٌََُؼي اٯخط٠، قاٍ تعازيط

ٜؿٝس اؾُع بري اٯٜتري إٔ ايسْٝا زاض ايبؿاض٠ ٚاٱْصاض، َع  اـاَػ١:
ايتساخٌ بُٝٓٗا ، ٚايتعسز ٚايتبأٜ ؼي اؾ١ٗ اييت ٜتٛدٗإ إيٝٗا، ٖٚصٙ 

 ع٢ً قػُري: اؾ١ٗ 
َػتكط ٚثابت ٜٚأخص بايعٜاز٠ ٚاٱتػاع بسخٍٛ ايٓاؽ ؾٝ٘  ا٭ٍٚ:

ًٌٍََِّوِ اٌْؿِضَّحُ ًٌَِشَعٌٌُِوِ ِٖٚ اغيػًُٕٛ ٜٚتكـ بايعع قاٍ تعازيط

 .(2)صًٌٍَُِّْاِِْنِنيَ

َتعيعٍ غري َػتكط، ٜٚأتٝ٘ ايٓككإ ٚايهعـ ِٖٚ ايهؿاض،  ايجاْٞ:
ؼي ْؿٛؽ اغيػًُري، ٚاـٛف  ٚدا٤ت نٌ َٔ اٯٜتري يبعح ايػه١ٓٝ

ٚايؿعع ؼي قًٛب ايهؿاض ٚاغيؿطنري َع ايتبأٜ ؼي ا٭ثط اغيرتتب عًُٝٗا، 
 ؾُٔ آثاض ايػه١ٓٝ اييت تكٝب اغيػًُري ٚدٛٙ:

 تجبٝت اٱضيإ ؼي ْؿٛؽ اغيػًُري. ا٭ٍٚ:
 إقباٍ اغيػًُري ع٢ً ا٭َط باغيعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ اغيٓهط. ايجاْٞ:

                                                           

 .13غٛض٠ ايًٌٝ (1)
 .8غٛض٠ اغيٓاؾكٕٛ (2)
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ٚعسّ اؾعع َٔ ا٭ش٣ ؼي دٓب اهلل، قاٍ  ايكرب ٚايتشٌُ ايجايح:
 .(1) صاصْجِشًُا ًَصَبثِشًُا ًَسَاثِطٌُاتعازي ؼي خااب يًُػًُريط

ايػه١ٓٝ َكس١َ يًتٛد٘ يػٛح ايسؾاع عٔ اٱغ٬ّ، ٚاؾٗاز  ايطابع:
ىٌَُ اٌَّزُِ ؤَْٔضَيَ اٌغَّىِْنَخَ فِِ لٌٍُُةِ اٌُّْاِِْننِيَ ؼي غبٌٝ اهلل، قاٍ تعازيط

 .(2) صٌَِْضْدَادًُا بِميَبًٔب

 َٚٔ اٯثاض َا ٜٓعٍ بايهؿاض ٖٚٛ ع٢ً ٚدٛٙ:
 ظٗٛض ايهعـ ٚايٖٛٔ ؼي ْؿٛؽ ايهؿاض ٚؼي قؿٛؾِٗ. ا٭ٍٚ:
 إزضاى ايه٬ي١ اييت ِٖ عًٝٗا. ايجاْٞ:

 ؽًـ ا٭تباع عٔ ْكط٠ ض٩غا٤ ايهؿط. ايجايح:
)خري أ١َ( بعذع ايهؿاض عٔ ايتعسٟ عًِٝٗ  ايتدؿٝـ عٔ ايطابع:

 ٚع٢ً ثػٛضِٖ.
يكس بسأ اٱغ٬ّ غطٜبّا، ٜكابٌ أنجط ايٓاؽ َعذعات ايٓيب  ايػازغ١:

قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ باٱعطاض، َع ٚدٛز اغيكتهٞ 
يًتػًِٝ بٗا، ٚيهٔ يٛدٛز اغياْع ايعطنٞ َٔ قبٌ أضباب ايه٬ي١ 

ع٢ً إْهاضٖا، ٜٚٓؿطٕٚ اـٛف ٚاؾشٛز ايصٜٔ حيطنٕٛ ايٓاؽ 
ٚايٛعٝس بري ايٓاؽ ٜٚعصبٕٛ َٔ ٜعًٔ تكسٜك٘ بٓبٛت٘ ق٢ً اهلل عًٝ٘ 

 ٚآي٘ ٚغًِ  ، ؾذا٤ت اٯٜتإ ٭َٛض:
 إْٗا َسز يًُػًُري ؼي ساٍ اؿطب ٚايػًِ. ا٭ٍٚ:
ؾُٝٗا زع٠ٛ يًُػًُري يتًكٞ ا٭ش٣ بايكرب ، ٚضدا٤ ايجٛاب  ايجاْٞ:

 ؼي اٯخط٠.
ٜعًِ اغيػًُٕٛ بايعصاب ا٭يِٝ ايصٟ ًٜشل ايهؿاض عٓسَا  ايجايح:

ٚاغيؿطنري ؾإٕ ٖٝبتِٗ تعٍٚ َٔ ْؿٛؽ اغيػًُري، َٚٔ ٜػتُع ٯٜات 
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ايكطإٓ، ٚعٓسَا ٜػُع ايٓاؽ آٜات ايتٓعٌٜ تكـ اغيػًُري بأِْٗ )خري 
أ١َ( ٜٚسٍ ظاٖطِٖ ٚسػٔ هتِٗ ع٢ً إغتشكاقِٗ هلصٙ اغيٓعي١ ؾإٕ 

باقّا ، ٚتتسبط ؼي ؼسٟ ايظاغيري ايٓؿٛؽ شيٌٝ إيِٝٗ طٛعّا ٚإْا
ٚاياٛاغٝت ايصٜٔ ٜػعٕٛ ؼي قسِٖ عٔ اٱغ٬ّ، ٜٚسعِْٛٗ إزي 

 أَٛض قبٝش١ ٖٞ :
 قاضب١ اغيػًُري. ا٭ٍٚ:
 اٱدٗاظ ع٢ً اٱغ٬ّ ؼي أٜاَ٘ ا٭ٚزي. ايجاْٞ:

إضاز٠ قتٌ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٚٚقـ  ايجايح:
 ْعٍٚ آٜات ايكطإٓ .

١ٜ ايػٝام يتدرب عٔ غ٤ٛ عاقب١ ايظاغيري ٚأِْٗ خايسٕٚ ؼي ؾذا٤ت آ
دِٗٓ ٚإٔ مل حيككٛا أَطّا ٚاسسّا َٔ ا٭َٛض أع٬ٙ، ٌٖٚ تعترب آ١ٜ 
ايػٝام غببّا يعسّ ؼكٝل أٟ أَط َٓٗا اؾٛاب ْعِ، ٚتًو آ١ٜ ؼي َٓاؾع 
آٜات ايكطإٓ ٚإعذاظٙ ايػريٟ بإٔ ٜبعح ايٛعٝس ؾُٝا خيل اٯخط٠ 

ؼي ْؿٛؽ ايهؿاض، ٜٚظٗط بؿطق١ ٚخ٬ف ؾُٝا بِٝٓٗ، ٚايؿعع ٚاؿعٕ 
 ٖٚٛ غبب إناؼي يتؿطم ٚإبتعاز ا٭تباع عِٓٗ .

َٚٔ إعذاظ ايكطإٓ ٬َسك١ إْصاضات٘ يٮتباع ٚاغيتبٛعري فتُعري  
َٚتؿطقري ٚتتعًل ٖصٙ اٱْصاضات بأَٛض ايسْٝا ٚاٯخط٠ َٓٗا قٛي٘ 

 .(1) صاٌَّزَِّٓ ارَّجَؿٌُا ًَسَؤًَْا اٌْؿَزَاةَ بِرْ رَجَشَّؤَ اٌَّزَِّٓ ارُّجِؿٌُا ِِْٓتعازيط

 ٚحيتٌُ ايٛعٝس ؼي آ١ٜ ايػٝام )خايسٜٔ ؾٝٗا( ٚدّٖٛا: 
 إختكاق٘ بط٩غا٤ ايهؿط ٚايه٬ي١. ا٭ٍٚ:
إْ٘ َٓشكط با٭تباع ٚا٭عٛإ، ٚإٔ ض٩غا٤ ايهؿط هلِ  ايجاْٞ:

 عصاب أؾس.
 إضاز٠ اغيع٢ٓ اؾاَع هلُا. ايجايح:
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ايجايح ؾإٕ ايٛعٝس بايعصاب دا٤ بًشاظ ايهؿط بعس ٚايكشٝض ٖٛ 
 اٱضيإ ٖٚٛ ظًِ يًٓؿؼ ٚايػري.

إٕ بًٛؽ َطتب١ اٱضيإ ٚايٓال بايؿٗازتري ٚاق١ٝ َٔ ظًِ ايظاغيري إ٫  
َع اٱنطاٙ ع٢ً تطى اٱضيإ، ٚدا٤ آٜات ايكطإٓ بايعصاب ا٭يِٝ 

َٓاظٍ يًصٜٔ نؿطٚا بعس إضياِْٗ ٚأغتج  ايصٜٔ أنطٖٛا ع٢ً تطى 
بِالَّ َِْٓ ؤُوْشِهَ ًَلٍَْجُوُ ُِطَّْئٌِّٓ اٱضيإ َع بكا٥٘ ؼي قًٛبِٗ ، بكٛي٘ تعازيط

 .(1)صثِبإلِميَبِْ

 ٚؼي أغباب ْعٍٚ اٯ١ٜ أع٬ٙ ق٫ٕٛ : 
ْعيت ؼي عُاض بٔ ٜاغط، إش قاَت قطٜـ بتعصٜب٘ ٚٚايسٜ٘  ا٭ٍٚ:

 ٚقٗٝب ٚب٬ٍ ٚخباب، َٚات ٚايسٙ ٜاغط ٚأَ٘ ه١ٝ ؼت ٚطأ٠
 ايتعصٜب، ؾأعااِٖ عُاض بًػاْ٘ َا أضازٚا َٓ٘ .

 عُاضا إٕ ن٬ عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ اهلل ق٢ً ؾكاٍ عُاض نؿط قّٛ ؾكاٍ)
، ٚغيا (2) (زَ٘ ٚ بًشُ٘ اٱضيإ اختً  ٚ قسَ٘ إزي قطْ٘ َٔ إضياْا ٤ًَٞ

دا٤ عُاض إزي ضغٍٛ اهلل به٢ ٚقاٍ مل ٜرتنْٛٞ ست٢ ًْت َٓو، 
ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٚشنطت آيتِٗ غري، ؾذعٌ 

ضيػض عٝٓٝ٘ ٜٚكٍٛ إٕ عازٚا يو ؾعس هلِ سيا قًت ؾٓعيت اٯ١ٜ، ٖٚٛ 
 اغيطٟٚ عٔ إبٔ عباؽ.

ْعيت اٯ١ٜ ؼي طياع١ َٔ أٌٖ َه١ أغًُٛا ٖٚادطٚا  ايجاْٞ:
ٜطٜسٕٚ اغيس١ٜٓ، ؾأيكت قطٜـ ايكبض عًِٝٗ ٚأنطِٖٖٛ ع٢ً ايكٍٛ 

 ٜهًُ٘ ايهؿط، ٖٚٛ اغيطٟٚ عٔ فاٖس.
ٚا٭ٍٚ ٖٛ اغيؿٗٛض، ٫ٚ َاْع َٔ تعسز أغباب ايٓعٍٚ ع٢ً ؾطض 

ِ َٔ نٕٛ نٌ ؾطز َٓٗا غببّا يٓعٍٚ اٯ١ٜ، َٚهاَري اٯ١ٜ ايكطآ١ْٝ أع
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أٺغباب ْعٚهلا، ٭ْٗا تبري قاّْْٛا عكا٥سّٜا ٜتػؿ٢ أٜاّ ايسْٝا ٚاٯخط٠، 
 ؾذا٤ت آ١ٜ ايػٝام ٭َٛض:

 بعح ايؿعع ٚاـٛف ؼي قًٛب ايهاؾطٜٔ. ا٭ٍٚ:
َٓع ايٝأؽ ٚايكٓٛ  َٔ ايتػطب إزي ْؿٛؽ ايصٜٔ أنطٖٛا  ايجاْٞ:

 ع٢ً ايهؿط.
اٱختٝاض، ٚبري زع٠ٛ اغيػًُري إزي ايتُٝٝع بري ايهؿاض ب ايجايح:

اغيػتهعؿري ٚاغيهطٖري ع٢ً ايهؿط ، ٚزعٛتِٗ يٓبص ايهؿط ٚايتدًل 
ؤٌََُْ رَىُْٓ ؤَسْضُ اٌٍَّوِ ًَاعِؿَخً فَزُيَبعِشًُا َٓ٘، قاٍ تعازي غكٛم اغيػتهعؿري ط

،ٚتظٗط أغباب ايٓعٍٚ أع٬ٙ إٔ عُاضّا مل ٜطض بؿعٌ ايهؿاض (1) صفِْيَب

هطّٖا يتعزاز عساٚت٘ هلِ ، ٖٚٛ عسِٖٚ ، ٚقاٍ ن١ًُ ايهؿط َ
ٚغطعإ َا عاز إزي ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٚاؾٗاز ؼي 

 غبٌٝ اهلل.
آ١ٜ ايػٝام َسز يًُػتهعؿري بعسّ ايطنٕٛ يًظاغيري ٚإٔ  ايطابع:

أنطِٖٖٛ ع٢ً اغيٌٝ هلِ ؾػطعإ َا ٜتدًٕٛ عِٓٗ ٜٚهؿؿٕٛ عِٓٗ، 
 ٔ.ؾٝأتٞ ظًِ اياٛاغٝت بؿعٌ ا٭تباع ايهجريٜ

تبري اٯ١ٜ َٛنٛعّا خاضقّا يًتكٛض ايصٖ  عٓس ايٓاؽ  ايػابع١:
 ٖٚٛ َطنب َٔ أَٛض:

 اـًٛز ٚايبكا٤ ايسا٥ِ. ا٭ٍٚ:
 تعٝري َٛنٛع اـًٛز ٖٚٞ ايٓاض. ايجاْٞ:

إختكام ايبكا٤ ايسا٥ِ ؼي ايعصاب بايهاؾطٜٔ ٚاؾاسسٜٔ،  ايجايح:
ٜٚسضى اٱْػإ باؿؼ ٚايٛدسإ ست١ُٝ َػازض٠ ايسْٝا إزي عامل 

 ايػهٕٛ ٚإْعساّ اؿطن١ .
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َٚٔ اٯٜات ؼي خًل اٱْػإ إتؿام ا٭َِ ؼي بعض ا٭َٛض  
ٚاؿكا٥ل ايجابت١، َٚٓٗا اغيٛت ؼي َكابٌ اؿٝا٠، ؾشاغيا ُٜٓٛ اٱسػاؽ 

ٓس اياؿٌ ٜط٣ ايؿٛاٖس سيٛت قطٜبري َٓ٘ ٚتتعسز نٝؿ١ٝ اؿسخ ، ع
ؾُِٓٗ َٔ ٜبًؼ َٔ ايعُط عتّٝا، َِٚٓٗ َٔ ٜكاب بسا٤ َٚطض ، 

 َِٚٓٗ َٔ ضيٛت ؾذأ٠.
َع قػطٙ ٜػبض ؾهطٙ ؼي ز٫٫ت تعسز نٝؿ١ٝ اغيٛت ٚعسّ لا٠ أسس  

تأتٞ َٓ٘ يُٝٓٛ َع٘ ايتسبط ؼي َا١ٖٝ اؿٝا٠  ايسْٝا ٚأْٗا زاض ظٚاٍ، ٚ
آٜات ايكطإٓ يتبري يًٓاؽ طيٝعّا ٚدٛز عامل اـًٛز ٚايبكا٤ ايصٟ ٫ 

عًٝ٘  اهلل اهلل ق٢ً ضغٍٛ : قاٍ قاٍ اـسضٟ غعٝس أبٞ عَٔٛت ؾٝ٘)
 أٌٖ ٜا قٌٝ ايٓاض ايٓاض أٌٖ ٚ اؾ١ٓ اؾ١ٓ أٌٖ زخٌ إشا ٚآي٘ ٚغًِ

 ٜٓظطٕٚ ٚ ؾٝؿط٥بٕٛ ايٓاض أٌٖ ٜا ، ٚقٌٝ ٜٓظطٕٚ ٚ ؾٝؿط٥بٕٛ اؾ١ٓ
 ، ؾٝكٛيٕٛ اغيٛت تعطؾٕٛ هلِ ، ؾٝكاٍ أًَض نبـ نأْ٘ باغيٛت ؾٝذا٤

 اؾ١ٓ أٌٖ ٜا ٜكاٍ ، ثِ ؾٝصبض ؾٝكسّ ، قاٍ عطؾ٘ قس نٌ ٚ ٖصا ٖصا
 .(1) (َٛت ؾ٬ خًٛز ايٓاض أٌٖ ٜا ، ٚ َٛت ؾ٬ خًٛز

ٜسٍ قٛي٘ تعازي)خايسٜٔ ؾٝٗا( ع٢ً عظِٝ قسض٠ اهلل تعازي،  ايجا١َٓ:
ٚأْ٘ غبشاْ٘ خًل اؿٝا٠ ايسْٝا يتهٕٛ زاض إَتشإ ٚإختباض ٚبٝسٙ عع 

 ٚدٌ اؾعا٤ .
َٚٔ إعذاظ ايكطإٓ أْ٘ تبٝإ ٭ٖٛاٍ ٚٚقا٥ع عامل َا بعس اغيٛت،  

ٚبٝٓ٘ ٚبري عامل ايسْٝا عُّٛ ٚخكٛم َٔ ٚد٘، ؾُاز٠ اٱيتكا٤  َٔ 
 ٛٙ:ٚد

 اغيًو ؼي ايٓؿأتري هلل عع ٚدٌ ٚسسٙ. ا٭ٍٚ:
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ػًٞ بسٜع قٓع اهلل غٛا٤ ؼي اؿٝا٠ ايسْٝا ٚاٯخط٠، ٚؼي  ايجاْٞ:
 .(1) صرَجَبسَنَ اٌَّزُِ ثَِْذِهِ اٌٍُّْْهُ ًَىٌَُ ؾٍَََ وًُِّ شَِْءٍ لَذِّش ايتٓعٌٜط

 اؿٝا٠ ٚاؿطن١ ٚاؿؼ. ايجايح:
 أَا َاز٠ اٱؾرتام ؾُٔ ٚدٛٙ :

إْكااع اؿٝا٠ ايسْٝا باغيٛت ٚايؿٓا٤ ، أَا ايساض اٯخط٠ ؾٗٞ  ٍ:ا٭ٚ
، أٟ (2)صًَبَِّْ اٌذَّاسَ آخِشَحَ ٌَيَِِ اٌْؾٌَََْاُْزاض اـًٛز، قاٍ تعازيط

اٯخط٠ ٖٞ اؿٝا٠ اـايس٠ ايسا١ُ٥ اييت يٝؼ هلا ظٚاٍ أٚ ؾٓا٤، ؼي 
 إؾاض٠ إزي زٚاّ اؿٝا٠ ؼي اٯخط٠ .

ٚؾعٌ ايكاؿات يًؿٛظ بايٓعِٝ ؼي اؿٝا٠  ٚؾٝ٘ تطغٝب باٱضيإ 
 اـايس٠.

ايسْٝا زاض إَتشإ ٚإختباض ٚعٌُ ب٬ دعا٤ َاًل، أَا  ايجاْٞ:
 اٯخط٠ ؾٗٞ زاض اؾعا٤ َٔ غري عٌُ.

ايٓاؽ ؼي ايٓعِ ايس١ْٜٛٝ ؾطع غٛا٤، ٚقس ٜٓاهلا ايهاؾط  ايجايح:
خط٠ ؾإٕ ٚحيطّ َٓٗا اغي٪َٔ أٚ ايعهؼ يٲَتشإ ٚاٱبت٤٬، أَا ؼي اٯ

 ايٓعِٝ ٜهٕٛ يًُ٪َٓري سكطّا، ٚخيتل ايعصاب بايهؿاض.
ايسْٝا زاض إخت٬  بري ايهؿاض ٚاغي٪َٓري، أَا اٯخط٠ ؾبري  ايطابع:

ايؿطٜكري بطظر ٚؾكٌ ؾ٬ جيتُعإ، ْعِ قس ٜاٌ أٌٖ اؾ١ٓ ع٢ً أٌٖ 
 ايٓاض يط٩ٜتِٗ ؼي ايعصاب.

قاٍ  ػًٞ َعاْٞ ا٭خ٠ٛ ٚا٭يؿ١ بري أٌٖ اؾ١ٓ اـاَؼ:
 صًََٔضَؾْنَب َِب فِِ صُذًُسِىُِْ ِِْٓ غًٍِّ بِخٌَْأًب ؾٍَََ عُشُسٍ ُِزَمَبثٍِِنيَتعازيط
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، ٚسكٍٛ اـ٬ف ٚايًّٛ ٚايصّ بري أٌٖ ايٓاض ٚظٗٛض اـك١َٛ (1)
 .(2)صبَِّْ رٌَِهَ ٌَؾَكٌّ رَخَبصُُُ ؤَىًِْ اٌنَّبسِبِٝٓٗ ، قاٍ تعازيط

أَا اٯخط٠ ؾٗٞ زاض اؾعا٤  ايسْٝا زاض ٚعس ٚٚعٝس ، ايػازؽ:
 ؾذا٤ت آ١ٜ ايػٝام بايٛعٝس ٚايتدٜٛـ يًهاؾطٜٔ.

ٜبعح اهلل عع ٚدٌ ا٭ْبٝا٤ ؼي اؿٝا٠ ايسْٝا، ٜٚٓعٍ ايهتب  ايػابع:
ايػُا١ٜٚ اييت تتهُٔ ا٭سهاّ ايؿطع١ٝ، أَا ؼي اٯخط٠ ؾإٕ ا٭ْبٝا٤ 

طآ٠ ٜهْٕٛٛ ؾٗسا٤ ع٢ً أػيِٗ، ٚدا٤ ايتبأٜ بري اٯٜتري، يٝهٕٛ َ
 يًتبأٜ ا٭خطٟٚ .

إش تهُٓت اٯ١ٜ قٌ ايبشح اغيسح ٚايجٓا٤ ع٢ً اغيػًُري، ٚدا٤ت  
آ١ٜ ايػٝام باٱخباض عٔ ايًبح ايسا٥ِ يًهؿاض ؼي ايٓاض، ٖٚٛ زيٌٝ ع٢ً 

 إٔ ايٓاض باق١ٝ ٚزا١ُ٥ .
ٌٖٚ حيتٌُ تػري غٓد١ٝ عصاب ايهؿاض ، ؾٝهٕٛ ايهاؾطؼي غري ايٓاض  

٫، ؾصات ايعصاب َكاسب يًهؿاض ؼي َٔ ٚدٛٙ ايعصاب، اؾٛاب 
فَإًٌَُْئِهَ ؤَصْؾَبةُ اٌنَّبسِ ىُُْ فِْيَب ايٓاض، قاٍ تعازي ؼي شّ ٚٚعٝس ايهؿاضط

 .(3)صخَبٌِذًَُْ

إبتسأت آ١ٜ ايػٝام بإغِ اٱؾاض٠ يًبعٝس )أٚي٦و( ٱؾاز٠  ايتاغع١: 
ايصّ ٚاٱظزضا٤ يًهؿاض، بُٝٓا دا٤ت اٯ١ٜ قٌ ايبشح بايجٓا٤ ع٢ً 

ػًُري ٚخاابِٗ بًػ١ اٱنطاّ ٚايكطب)نٓتِ خري أ١َ( ٚؾٝ٘ آ١ٜ ؼي اغي
سح ايٓاؽ عٌ زخٍٛ اٱغ٬ّ، ٚإدتٓاب ايهؿط ٚايه٬ي١ غيا ؾٝٗا َٔ 

 ايبعس عٔ ضظي١ اهلل.

                                                           

 .47غٛض٠ اؿذط (1)
 .64غٛض٠ م (2)
 .275غٛض٠ ايبكط٠ (3)
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يكس دعٌ اهلل عع ٚدٌ ايعكٌ ضغ٫ّٛ باطّٓٝا عٓس اٱْػإ، ٚدا٤ 
 ايتٓعٌٜ غيداطب١ ايعكٍٛ، ٚدعًٗا تتسبط ؼي أَٛض:

 قطاض ٚايتػًِٝ بعامل اٯخط٠، َٚا ؾٝ٘ َٔ اؾعا٤.اٱ ا٭ٍٚ:
 إزضاى ايتبأٜ ٚايؿكٌ ؼي عامل اٯخط٠. ايجاْٞ:

 ايؿٛم إزي ايٓعِٝ ايسا٥ِ، ٚايٓؿط٠ َٔ ايعصاب ا٭يِٝ. ايجايح:
نٌ َٔ اٯٜتري ضظي١ بايٓاؽ طيٝعّا، ٚنؿـ ٭سٛاٍ  ؾذا٤ت

ايٓاؽ ّٜٛ ايكٝا١َ، َٚٔ َٓاؾع بٝإ ايتبأٜ ٚايتهاز بري َٓاظٍ اغي٪َٓري 
 ٚايهاؾطٜٔ ّٜٛ ايكٝا١َ أَٛض:

 إقا١َ اؿذ١ ع٢ً ايٓاؽ سيا ضظقِٗ اهلل َٔ ايعكٌ. ا٭ٍٚ:
 بعح ايؿعع ٚاـٛف ؼي قًٛب ايهؿاض. ايجاْٞ:

اؾعا٤ ؼي ايتكٛض ايصٖ  عٓس ايٓاؽ طيٝعّا،  سهٛض عامل ايجايح:
٫ ٜتدًـ عٓ٘ َ٪َٔ أٚ ناؾط، ْعِ ٖصا اؿهٛض َٔ ايهًٞ اغيؿهو 
ايصٟ ٜهٕٛ ع٢ً َطاتب َتؿاٚت١ ق٠ٛ ٚنعؿّا، ٚنجط٠ سهٛضٙ ٫ 
تٓشكط  باغي٪َٓري خاق١  ، بٌ تؿٌُ ؾطٜكّا َٔ ايهؿاض َٔ أضباب 

ذ١ ٚايربٖإ، يصا ؾإ ايعكٍٛ ايصٜٔ ػصبِٗ اغيعذعات، ٚضيًٕٝٛ يًش
َٓاؾع اٯٜتري ٫ تكـ عٓس ايٛعس ؼي اٯ١ٜ قٌ ايبشح ٚايٛعٝس ؼي آ١ٜ 

 ايػٝام، بٌ تؿٌُ أَٛضّا:
 بعح ايػبا١ ؼي قًٛب اغيػًُري َٔ ٚدٛٙ : ا٭ٍٚ:
 اياُأ١ْٓٝ يًبح ايسا٥ِ ؼي ايٓعِٝ ؼي اٯخط٠. ا٭ٍٚ:
 ايبعح إزي ا٭َط باغيعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ اغيٓهط. ايجاْٞ:

ايؿطح ٚايػعاز٠ بسخٍٛ ايٓاؽ ؼي اٱغ٬ّ ٚلاتِٗ َٔ  ايجايح:
 اـًٛز ؼي ايعصاب.

 تطغٝب ايهؿاض بايتٛب١ ٚاٱْاب١. ايطابع:
بعح ايؿعع ٚاـٛف ؼي قًٛب ايهؿاض غيا ٜٓتظطِٖ َٔ  اـاَؼ:

 ايعصاب ا٭يِٝ.
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ايك١ً بري قٛي٘ تعازي)تأَطٕٚ باغيعطٚف ٚتٕٓٗٛ عٔ  ايعاؾط٠:
 ٘ تعازي)خايسٜٔ ؾٝٗا(، ٚؾٝٗا ٚدٛٙ:اغيٓهط( ٚبري قٛي

ت٠ٚ٬ قٛي٘ تعازي)خايسٜٔ ؾٝٗا َٔ ا٭َط باغيعطٚف( َٔ  ا٭ٍٚ:
 دٗات:

ٜٛاظب اغيػًُٕٛ ع٢ً قطا٠٤ ٖصٙ اٯ١ٜ ع٢ً مٛ ايٛدٛب  ا٭ٚزي:
ٚايٓسب ػيا ٜسٍ ع٢ً إغتُطاض قٝاّ اغيػًُري با٭َط باغيعطٚف ٚايٓٗٞ 

 عٔ اغيٓهط.
ٕ عٔ ا٭َط باغيعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ اغيٓهط ٫ ٜتدًـ اغيػًُٛ ايجا١ْٝ:

أبسّا ، ٫ٚ ٜاطأ عًِٝٗ ايٓػٝإ ٚايػؿ١ً ؼي ٖصا ايباب، خكٛقّا ٚإٔ 
ايت٠ٚ٬ ٚادب َٜٛٞ ع٢ً نٌ َهًـ َِٓٗ، ػيا ٜبعح ع٢ً إغتشهاض 

 َهاَري اٯ١ٜ ٚايتسبط ؼي ز٫٫تٗا َٚعاْٝٗا.
ٖٚٞ  ت٠ٚ٬ ٖصٙ اٯ١ٜ سطب ع٢ً ايهؿاض، ٚظدط عٔ ايهؿط، ايجايج١:

 ؼي شات ايٛقت ْكٝش١ ٚإضؾاز يؿعٌ اـري.
بٝإ ساد١ ايٓاؽ يبعج١ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘  ايجاْٞ:

 ٚغًِ بًشاظ إٔ خطٚز)خري أ١َ( ضؾش١ َٔ ْبٛت٘.
مشٍٛ ا٭َط باغيعطٚف ٭َٛض ايسْٝا ٚاٯخط٠، إش تأتٞ اٯ١ٜ  ايجايح:

 باٱْصاض ٚايٛعٝس َٔ ايعصاب ا٭يِٝ ّٜٛ ايكٝا١َ.
تؿك٘ اغيػًُري ؼي أَٛض عامل اؾعا٤، ٚإْعساّ ايربظخ١ٝ بري  ايطابع:

 اؾ١ٓ ٚايٓاض.
َٔ خكا٥ل يػ١ ايٛعٝس ايكطآْٞ أْ٘ ٚاق١ٝ يَٰطٜٔ  اـاَؼ:

باغيعطٚف ٚايٓاٖري عٔ اغيٓهط، ؾت٠ٚ٬ اٯ١ٜ تأتٞ ع٢ً مٛ اٱط٬م 
 ٚعسّ تعٝري ؾطز أٚ طياع١ .

 ًشاظ ايهؿط ٚاٱقطاض عًٝ٘.ٜٚهٕٛ اٱخباض عٔ اـًٛز ؼي ايٓاض ب
يكس إختاض اهلل عع ٚدٌ يًُػًُري َٓعي١ )خري أ١َ(  ايػازؽ:

 بًشاظ اغيكاّ يٛدٛٙ:
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 قٝاّ اغيػًُري با٭َط باغيعطٚف. ا٭ٍٚ:
تكسٟ اغيػًُري يٛظا٥ـ ا٭َط باغيعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ  ايجاْٞ:

عع اغيٓهط، ٚع٢ً ٖصا ا٭َط ٚايٓٗٞ ْايٛا َٓعي١)خري أ١َ( ، ٚ٭ٕ اهلل 
ٚدٌ أَطِٖ بايكٝاّ بٗصا ايؿعٌ، ؾهأِْٗ أَتشٓٛا با٭َط باغيعطٚف 
ٚايٓٗٞ عٔ اغيٓهط ؾٓذشٛا ؾٝ٘ ، ٚأخًكٛا ايااع١ هلل عع ٚدٌ ؾذعًٗا 

 ٚظٝؿتِٗ إزي ّٜٛ ايكٝا١َ.
ًَبِرْ اثْزٍَََ بِثْشَاىَُِْ سَثُّوُ ٚقس ٚضز ؼي إبطاِٖٝ عًٝ٘ ايػ٬ّ قٛي٘ تعازيط 

لَبيَ بِِِّٔ عَبؾٍُِهَ ٌٍِنَّبطِ بَِِبِ ب لَبيَ ًَِِْٓ رُسَِّّّزِِ لَبيَ الَ َّنَبيُ  ثِىٍََِّبدٍ فَإَرََّّيَُّٓ

، ٚيٝهٕٛ تٛيٞ اغيػًُري يٮَط باغيعطٚف (1) صؾَيْذُِ اٌػَّبٌِِّنيَ

ٚايٓٗٞ عٔ اغيٓهط ْٛع إَا١َ يًٓاؽ، ؾإٕ قًت إٕ زعا٤ إبطاِٖٝ خام 
اغيدتًؿ١، ٚاؾٛاب َٔ بصضٜت٘ ، ٚاغيػًُٕٛ أ١َ ػُع ا٭َِ ٚايؿعٛب 

 ٚدٛٙ:
 اغيػًُٕٛ ٚضث١ ا٭ْبٝا٤. ا٭ٍٚ:
ٜتعطض اغيػًُٕٛ يٲبت٤٬ ايصٜٔ ٜٓايٕٛ بايتٛؾٝل ؾٝ٘ خري  ايجاْٞ:

 ايسْٝا ٚاٯخط٠.
دا٤ زعا٤ إبطاِٖٝ يصضٜت٘ ببعح ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘  ايجايح:

 ٚآي٘ ٚغًِ ؾِٝٗ يٝهٕٛ ضغ٫ّٛ يًٓاؽ طيٝعّا.
دا٤ ايكطإٓ بتػ١ُٝ إبطاِٖٝ بأْ٘ أبٛ اغيػًُري ، قاٍ  ايطابع:

 .(2) صٍَِِّخَ ؤَثِْىُُْ بِثْشَاىَُِْ ىٌَُ عََّّبوُُْ اٌُّْغٍِّْنيَ ِِْٓ لَجًُْتعازيط

بٝإ َٓاؾع ت٠ٚ٬ آٜات ايكطإٓ ع٢ً اغيػًُري ٚغريِٖ  اؿاز١ٜ عؿط٠:
بًشاظ َسضغ١ ا٭َط ٚايٓٗٞ عٔ اغيٓهط ٚٚدٛبُٗا ؾ٬ ٜٓشكط 

                                                           

 .124غٛض٠ ايبكط٠ (1)
 .78غٛض٠ اؿر (2)
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ٛنٛع بايٛعٝس ٚاٱْصاض ٜؿٌُ اٱق٬ع عٔ اغيعك١ٝ، ٚاٱق٬ح اغي
بِالَّ اٌَّزَِّٓ يًتٛب١ يصا دا٤ت اٯ١ٜ ايتاي١ٝ بإغتجٓا٤ ايتا٥بري بكٛي٘ تعازيط

، ؾٗٛ يٝؼ إخباضّا ؾك  ، ٚؾٝ٘ تطغٝب باٱضيإ (1) صرَبثٌُا ًَؤَصٍَْؾٌُا

ِ ؤَؾٍَُُْ بِِّٔٚايك٬ح ٚتًو آ١ٜ ؼي خًل اٱْػإ ٚعَُٛات قٛي٘ تعازيط

، ؼي ضز اهلل عع ٚدٌ ع٢ً اغي٥٬ه١ سُٝٓا إستذٛا (2)صَِب الَ رَؿٌٍََُّْْ

ع٢ً دعٌ آزّ خًٝؿ١ ؼي ا٭ضض، ٭ٕ اٱْػإ ٜؿػس ؼي ا٭ضض 
ٜٚػؿو ايسَا٤، ؾإٕ )خري أ١َ( تعظ عُّٛ ايٓاؽ، ٚتسؾعِٗ عٔ 

 َٓاظٍ اغيعك١ٝ بأَٛض:
تب ع٢ً ايٛعٝس ايٛعٝس ايػُاٟٚ، ٜٚتبأٜ ؼي ا٭ثط اغيرت ا٭ٍٚ:

بًشاظ د١ٗ قسٚضٙ ؾإشا نإ هاّٜٚا َٔ عٓس اهلل ؾٝهٕٛ أثطٙ ؼي 
 ايٓؿٛؽ عظُّٝا، أَا إشا نإ َٔ اٱْػإ ؾأثطٙ ٜهٕٛ أقٌ َطتب١.

تهطاض ايٛعٝس ايػُاٟٚ ع٢ً يػإ اغيػًُري بت٬ٚتِٗ ضدا٫ّ  ايجاْٞ:
ٝس ْٚػا٤، ٚنباضّا ٚقػاضّا آٜات ايكطإٓ اييت تتهُٔ ايتدٜٛـ ٚايٛع

 بايعصاب ؼي ايٓاض بػبب ايهؿط ٚاؾشٛز.
ٚقا١ٜ اغيػًُري أْؿػِٗ َٔ َكسَات ٚأغباب ايعكاب  ايجايح:

اٯخطٟٚ، ٖٚصٙ ايٛقا١ٜ َٔ َكازٜل)خري أ١َ( بإٔ ٜهْٛٛا أ١ُ٥ 
 يًٓاؽ ؼي ايك٬ح ٚغبٌ ايٓذا٠ َٔ ايٓاض.

إَتجاٍ اغيػًُري يٮٚاَط اٱهل١ٝ سذ١ ع٢ً ايٓاؽ، ٚبٝإ  ايطابع:
ٖٚٞ إٔ ايتهايٝـ أَط ٜكسض عًٝ٘ اٱْػإ، ٚيٝؼ ؾٝٗا نطض  ؿكٝك١

 عًٝ٘ ، ٚضيهٔ ايهطض ؼي اغيعك١ٝ عٓس ؾعًٗا ٚؼي اٯخط٠.

                                                           

 .160غٛض٠ ايبكط٠ (1)
 .30غٛض٠ ايبكط٠ (2)
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تتذ٢ً َٓاؾع ٚبطنات طاع١ اهلل ، ٚإدتٓاب اغيعك١ٝ ع٢ً  اـاَؼ:
اغيػًُري ؼي ايٛاقع ايَٝٛٞ اـاضدٞ سيا جيصب ايٓاؽ يًٗس٣ ٚاٱضيإ 

، بإٔ (1) صبِْْ رَؿُذًُّا ِٔؿَّْخَ اٌٍَّوِ الَ رُؾْالٌُىَبًَٖٚٛ َٔ عَُٛات قٛي٘ تعازيط

ٜظٗط ؾهٌ اغيػًُري ع٢ً غريِٖ َٔ ايٓاؽ عاد٬ّ يٝهٕٛ َطآ٠ 
 ٚؾاٖسّا ع٢ً ؾٛظِٖ ؼي اٯخط٠ بايجٛاب ايعظِٝ.

غعٞ اغيػًُري ؼي إق٬ح ايٓاؽ ؾاٖس ع٢ً اٱعذاظ  ايجا١ْٝ عؿط٠:
ؼي طيع ايكطإٓ بري ا٭َط باغيعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ اغيٓهط، بًشاظ أُْٗا 

 ع٢ً ٚدٛٙ:
ايتكطٜض با٭َط ٚايٓٗٞ بكٝػ١)إؾعٌ( اييت تؿٝس ا٭َط  ا٭ٍٚ:

 ٚايٛدٛب.
 ايتكطٜض ؼي ا٭َط ٚاٱؾاض٠ ٚايتًُٝض ٚايؿعٌ ؼي ايٓٗٞ. ايجاْٞ:

 ًُٝض ٚاٱؾاض٠ ؼي ا٭َط ٚايتكطٜض ؼي ايٓٗٞ ايعدط.ايت ايجايح:
ايتًُٝض ٚاٱؾاض٠ ؼي نٌ َٔ ا٭َط ٚايٓٗٞ، ٚتهٕٛ فُٛع  ايطابع:

ايٛدٛٙ أع٬ٙ مثا١ْٝ ، بإناؾ١ اغيكسام ايعًٞ بؿعٌ اغيػًُري يًُعطٚف 
ٚإدتٓابِٗ يًُٓهط إظٗاض اغيػًُري ايعًُٞ غيهاَري ا٭َط ٚايٓٗٞ، 

ٛٙ اغيعطٚف، ٜٚكظتِٗ ٚتعاِْٚٗ ؼي إدتٓاب ٚؼًٞ اغيػًُري بؿعٌ ٚد
 اغيٓهط ٚايؿٛاسـ.

ٌٖٚ ؾعٌ اغيػًُري يًُعطٚف غابل يٮَط ب٘ أّ ا٭َط ٖٛ ايػابل، 
اؾٛاب ٖٛ ا٭ٍٚ، يصا إبتسأت اٯ١ٜ بايجٓا٤ ع٢ً اغيػًُري بأِْٗ)خري 
أ١َ( يبٝإ أِْٗ ْايٛا ٖصٙ اغيطتب١ عػٔ هتِٗ، ٚتكٝسِٖ بػٓٔ 

ضيإ ؼي آ١ٜ ؼي ايعاغيري ؼهٞ بكا٤ َرياخ ا٭ْبٝا٤ اٱغ٬ّ ٚآزاب اٱ
غهّا ططّٜا ؼي ا٭ضض، ؾُٔ أضاز إٔ ٜعطف هتِٗ ٚدٗازِٖ ؼي 
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غبٌٝ اهلل، ؾًٝٓظط إزي سػٔ خًل اغيػًُري، ٚزعٛتِٗ إزي اهلل بايكٍٛ 
 ٚايؿعٌ.

ٜؿٝس اؾُع بري قٛي٘ تعازي)خايسٜٔ ؾٝٗا( ٚت٪َٕٓٛ  ايجا١ْٝ عؿط٠:
 باهلل، أَٛضّا:

اٱضيإ باهلل ٚاق١ٝ َٔ اـًٛز ؼي ايٓاض ، ٚايٓاض خًل َٔ خًل  ٍ:ا٭ٚ
ًََّفْؿٌٍََُْ َِب اهلل ٖٚٞ َٓكاز٠ ٭َطٙ، ٚخعْتٗا َٔ ٥٬َه١ اهللط

َٸٗا اهلل عع ٚدٌ ع٢ً اغي٪َٓري.(1) صُّاَِْشًَُْ  ، ٚسط

بٝإ)خري أ١َ( َٔ اـًٛز ؼي ايٓاض، ٚتتذ٢ً ٖصٙ ايٓذا٠  ايجاْٞ:
قٌٝ ٌٖ ٜٓذٛ َٓٗا َٔ ٜ٪َٔ باهلل ٜٚتذٓب ؾعٌ  باٱضيإ باهلل ؾإٕ

ايػ٦ٝات، اؾٛاب إٕ اٱضيإ باهلل ٚاق١ٝ َٔ ؾعٌ اغيعك١ٝ ؼي ايسْٝا 
 َجًُا ٖٛ ٚاق١ٝ َٔ ايٓاض ّٜٛ ايكٝا١َ.

َٔ خكا٥ل اٱْػإ أْ٘ ٜ٪ثط ٜٚتأثط بػريٙ َٔ ايٓاؽ  ايجايح:
َا ٫ شيٌٝ ٜٚكتبؼ ا٭ؾعاٍ ٚايػذاٜا ػئ سٛي٘ ػيا شيٌٝ ي٘ ْؿػ٘، ٚست٢ 

 ي٘ ْؿػ٘ ػيا ٜهٕٛ قطٜبّا َٓ٘
ايتبأٜ ؼي يػ١ ايٛعس ٚايٛعٝس، ؾكٛي٘ تعازي)ت٪َٕٓٛ باهلل(  ايطابع:

خااب يًُػًُري ٚثٓا٤ عًِٝٗ، َٚسح هلِ ٖٚٛ سذ١ ع٢ً ايصٜٔ 
ٜكطٕٚ ع٢ً ايكس عٔ غبٌٝ اهلل، ٚجيًبٕٛ ايب٤٬ ٚايعصاب ٭ْؿػِٗ 

 .(2)صزَِّٓ َّػٌٍَُِّْْ اٌنَّبطَبََِّّٔب اٌغَّجًُِْ ؾٍَََ اٌَّقاٍ تعازيط

ؾذا٤ إضيإ اغيػًُري باهلل زع٠ٛ يًٓاؽ طيٝعّا حملاناتِٗ ٚإتباعِٗ 
ٚايًشام بِٗ ؼي اٱضيإ ْٚبص ايؿطى ٚايهؿط ٚايه٬ي١، إْٗا َػ٪ٚي١ٝ 
عظ١ُٝ اييت تتذ٢ً عٌُ يٛا٤ ايتٛسٝس إش ٜٓؿطز ب٘ اغيػًُٕٛ، ؾًِ ٚئ 

٤، ٫ٚ ٜتػطب ايؿو ٚايطٜب إزي ٜاطأ ع٢ً أشٖاِْٗ ايػًٛ با٭ْبٝا
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ْؿٛغِٗ، ٚؾٝ٘ زع٠ٛ يًٓاؽ يًٓذا٠ َٔ اـًٛز ؼي ايٓاض، ٖصا اـًٛز 
 ايصٟ ٜهٕٛ عاقب١ يًهؿط ٚايه٬ي١.

ؾذعٌ اهلل عع ٚدٌ اغيػًُري ٚغ١ًٝ َباضن١ غيٓع أغباب اـًٛز ؼي  
ايٓاض، ؾُٔ بسٜع قٓع اهلل عع ٚدٌ إٔ ٜتٛب ايعبس ؼي ايسْٝا ؾٝٓذٛ 

ـًٛز ؼي اؾشِٝ، َٚٔ إعذاظ ايكطإٓ إدتُاع ايٛعٝس بٓؿػ٘ َٔ ا
ٚغبٌ ايٓذا٠ َٓ٘ ؼي آٜتري َٔ ايكطإٓ غيٓع اؾٗاي١ ٚايػطض عٓس ايٓاؽ، 

 ٚٱق٬سِٗ يًعبٛض ع٢ً ايكطا  ّٜٛ ايكٝا١َ.
ٜؿٝس اؾُع بري قٛي٘ تعازي)ٜ٪َٕٓٛ باهلل( ٚبري)يٛ  ايجايج١ عؿط٠:

آَٔ أٌٖ ايهتاب( يعّٚ إضيإ ايٓاؽ طيٝعّا باهلل ، ٖٚصا اٱضيإ ٖٛ 
 صًََِب خٍََمْذُ اٌْغَِّٓ ًَاإلِٔظَ بِالَّ ٌَِْؿْجُذًُِْع١ً خًل ايٓاؽ، قاٍ تعازيط

(1). 
َٚٔ ضظي١ اهلل عع ٚدٌ بايٓاؽ ايتدؿٝـ عِٓٗ، ٚايتؿهٌٝ عًِٝٗ 
با٭١َ اييت تهٕٛ أغ٠ٛ هلِ ؼي اٱضيإ ٚايطؾاز ٚايك٬ح، ؾًٛ 
إمكطت اٱَا١َ ٚا٭غ٠ٛ با٭ْبٝا٤ يكاٍ ايصٜٔ ؼي قًٛبِٗ سطم إٕ 
ا٭ْبٝا٤ ٜٛس٢ إيِٝٗ، ٜٚطٕٚ َا ٫ ٜط٣ ايٓاؽ َٔ اٯٜات ٚايس٫٫ت 
ايباٖطات اييت ػصب إزي اٱضيإ، ؾذا٤ خطٚز )خري أ١َ( َتك٬ّ َٔ 

ٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٚإزي ّٜٛ ايكٝا١َ عٝح أٜاّ بعج١ اي
ٜٓٗض اغيػًُٕٛ سيػ٪ٚيٝات تعاٖس اٱضيإ باهلل ؼي نٌ ظَإ َٚهإ، 

 يٝهْٛٛا سذ١ ع٢ً ايٓاؽ طيٝعّا ؼي يعّٚ اٱضيإ باهلل.
يكس أضاز اهلل عع ٚدٌ يًُػًُري اؾٗاز ؾصب ايٓاؽ يٲضيإ ؾ٬ 

ايهؿط، ؾذا٤ قٛي٘ تعازي)خايسٜٔ ؾٝٗا( بطظر أٚ ٚاغا١ بري اٱضيإ ٚ
 ع٢ً ٚدٛٙ:
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سح اغيػًُري يتعاٖس إضياِْٗ باهلل، ٚايكرب ؼي َٓاظٍ  ا٭ٍٚ:
 .(1) صًَبِْْ رَالْجِشًُا ًَرَزَّمٌُا فَةَِّْ رٌَِهَ ِِْٓ ؾَضَِْ اٌْإٌُُِسِاهلس٣، قاٍ تعازيط

ْٗر اٱضيإ، ٚدعٌ ايٓؿٛؽ تؿتام ي٘  بٝإ غ١َ٬ ٚقش١ ايجاْٞ:
 ٚشيٌٝ إيٝ٘.
سح ايٓاؽ ع٢ً ايكطاض َٔ َٓاظٍ ايهؿط ٚاؾشٛز،  ايجايح:

 ٚايٓؿط٠ َٓٗا َٚٔ ايصٜٔ ٜكسٕٚ ع٢ً اٱقا١َ ؾٝٗا.
زع٠ٛ ايٓاؽ ٱدتٓاب ْكط٠ ٚإعا١ْ ض٩غا٤ ايه٬ي١  ايطابع:

 ٚايهؿط.
ش إٔ اهلل عع تعسز ٚدٛٙ ايسع٠ٛ إزي اهلل عع ٚدٌ، إ ايطابع١ عؿط٠:

 ٚدٌ ٫ تػتعكٞ عًٝ٘ َػأي١.
َٚٔ ضظيت٘ غبشاْ٘ إٔ دعٌ ا٭غباب ٚايػبٌ يًٗسا١ٜ يٲضيإ 
باهلل َٔ اغيتهطض ٚاي٬َتٓاٖٞ ٖٚٞ تكاسب اٱْػإ ؼي سٝا٠ ايسْٝا ٫ 

 تػازضٙ ٫ٚ تبتعس عٓ٘ ٚإٕ إختاض اٱبتعاز عٓٗا.
ٔ اٱضيإ ب٘ ٚتًو آ١ٜ ؼي بسٜع قٓع اهلل ؼي خًل اٱْػإ ٚتكطٜب٘ َ 

غبشاْ٘، ٚاٱقطاض بايعبٛز١ٜ ي٘ تعازي ؾتأتٞ ايسع٠ٛ يٲضيإ بإضغاٍ 
ايطغٌ باغيعذعات ٚاؾٗاز ، ٚايكرب ؼي دٓب اهلل، ٚإْعاٍ ايهتب 
يٝأتٞ ايكطإٓ ٜٚتهُٔ قٝؼ ايسع٠ٛ إزي اٱضيإ ؼي اغيٓاٛم ٚاغيؿّٗٛ، 

يهتاب( ٚا٭َط ٚايٓٗٞ، ٚايٛعس ٚايٛعٝس، ؾكٛي٘ تعازي)ٚيٛ آَٔ أٌٖ ا
َٔ ايٛعس ٚايرتغٝب باٱضيإ باهلل ٚضغٛي٘، ٚزع٠ٛ يٲْتؿاع ا٭َجٌ 
َٔ اٱضيإ ؼي ايسْٝا ٚاٯخط٠ ، ٚيٝهٕٛ اغيػًُٕٛ ؼي َأَٔ َٔ ايٛعٝس 

 بايًبح ايسا٥ِ ؼي ايٓاض.
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ٚؼي اؾُع بري اٯٜتري بؿاض٠ يًُ٪َٓري باهلل بايػ١َ٬ َٔ اـًٛز ؼي 
ايٓاؽ يٓبص ايؿػٛم ٚاـطٚز اؾشِٝ، ٚزع٠ٛ يعُّٛ أٌٖ ايهتاب ٚ

 عٔ ايااع١ يؿس٠ ايعصاب ايصٟ ٜٓتظط ايؿاغكري.
يكس ْعٍ ايكطإٓ سطبّا ع٢ً ايهؿط ٚايؿػٛم، ٖٚٛ  اـاَػ١ عؿط٠:

َٔ اٱعذاظ ايػريٟ يًكطإٓ بًشاظ أْ٘ غٝـ هاٟٚ ٜػتأقٌ ايهؿط 
َٔ ا٭ضض، ٜٚسؾع ايٓاؽ عٔ َٓاظي٘، ٚضيٓع َٔ ٚقٛعِٗ ؼي قشطا٥٘ 

٫ ت٪زٟ إ٫ ي٬ًٗى، ٚنٌ إْصاض ٚٚعٝس ؼي ايكطإٓ َسضغ١  ايكاس١ً اييت
ؼي اٱق٬ح، ٚغبٌٝ يًطؾاز، ٚٚاق١ٝ َٔ ايؿػٛم ٚايؿذٛض ، قاٍ 

 .(1)صًَؤًُؽَِِ بٌََِِّ ىَزَا اٌْمُشْآُْ ٌِإُٔزِسَوُُْ ثِوِ ًََِْٓ ثٍََغَتعازيط

َٚٔ خكاٍ)خري أ١َ( اٱْتؿاع َٔ ٖصا ايػ٬ح ايػُاٟٚ َٔ 
 ٚدٛٙ:

٬ح ايصات ٚاٱضتكا٤ ؼي َطاتب ايتك٣ٛ، ؾُٔ خكا٥ل إق ا٭ٍٚ:
أؾطاز )خري أ١َ( أِْٗ ٫ ٜكؿٕٛ عٓس َٓعي١ َٔ ايك٬ح ٫ٚتٓعيٕٛ إزي 
َا ٖٛ أز٢ْ َٓٗا، بٌ ِٖ ؼي هٛ ٚضؾع١ ؼي اغيٓعي١ ٚايؿعٌ يصا تط٣ 

 اغيػًِ ؼي َٜٛ٘ أؾهٌ َٔ أَػ٘، ٚؼي غسٙ أؾهٌ َٔ َٜٛ٘.
إَت٬ى اغيػًُري اؿذ١ ٚايربٖإ ؼي ايسع٠ٛ إزي اٱضيإ ،  ايجاْٞ:

ٚبٝإ ايكبض ايصاتٞ ٚايعطنٞ يًهؿط ٚايه٬ي١، ؾهٌ آ١ٜ بطٖإ 
 َٚكس١َ يًربٖإ.

دعٌ اغيػًُري قازضٜٔ ع٢ً ضز أغباب ايؿو ٚايطٜب ؼي  ايجايح:
بعج١ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ غيا ؼي ايكطإٓ َٔ اٱعذاظ 

 سٍ ع٢ً قسم ْعٚي٘ َٔ عٓس اهلل.ايصٟ ٜ
ٚحيتاز اغيػًُٕٛ ايبكا٤ ع٢ً اٱضيإ ٚعسّ َػازض٠ َٓاظي٘ ، يصا 
دا٤ت اٯٜات بايتشصٜط َٔ طاع١ أٌٖ ايهتاب َج٬ّ، قاٍ 
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، (1) صبِْْ رُطِْؿٌُا فَشِّمًب ِِْٓ اٌَّزَِّٓ ؤًُرٌُا اٌْىِزَبةَ َّشُدًُّوُُْ ثَؿْذَ بِميَبِٔىُُْتعازيط

ط أٌٖ ايهتاب بايؿػل ؾعٌ ْؿٛؽ اغيػًُري تٓؿط ٚدا٤ ٚقـ أنج
َِٓٗ ٫ٚ شيٌٝ هلا، ٖٚٛ ْٛع إسرتاظ َٚكس١َ يٲَتجاٍ غيهاَري ايٓٗٞ 

 عٔ طاعتِٗ .
 الصلت بني قٌلو تعاىل)ال خيفف عنيم العذاب( ًبني ىذه اآليت

 ٚؾٝٗا َػا٥ٌ:  
اغيطاز َٔ ايعصاب ٖٛ ايعصاب ا٭يِٝ ؼي اٯخط٠ باٱقا١َ  ا٭ٚزي:

ا١ُ٥ ؼي ْاض دِٗٓ، ٚؾٝ٘ بٝإ يًتبأٜ بري اؿٝا٠ ايسْٝا ٚاٯخط٠، ايس
ؾايسْٝا ٜٓتؿع َٓٗا ايرب ٚايؿادط، ٜٚهٕٛ غببّا يًك٬ح ٚايطؾاز، 

 ٚؾطقت٘ َتذسز٠ يًتسضاى ٚايطدٛع عٔ ايصْب ٚاغيعك١ٝ.
َٚٔ َكازٜل ايتدؿٝـ طٍٛ ايعُط، ٚقطف ايب٤٬، ٚؾتض باب  

َا اٯخط٠ ؾاغيكاّ خيتًـ ؾٝهٕٛ أٌٖ ايتٛب١ ٚايٓسب إزي اٱغتػؿاض، أ
، ؾايٓعِٝ ايسا٥ِ دا٤ هلِ، (2)صًٌََيُُْ َِب َّشْزَيٌَُْاؾ١ٓ ؼي د١ٓ ْعِٝط

 ٖٚٛ ؾهٌ َٔ عٓس اهلل عًِٝٗ .
أَا ايهؿاض ؾٝؿتكسٕٚ ايتدؿٝـ ٚايػع١ ساٍ َػازضتِٗ ايسْٝا،  

َٚكاسب١ ػسز ايؿطم هلِ ؼي اغيٝازٜٔ اغيدتًؿ١، ؾٝاًبْٛٗا عٓس اغيٛت 
َٚا بعسٙ ؾ٬ جيسٕٚ َكساقّا َٓٗا، يٝهٕٛ سػط٠ عًِٝٗ بصات٘ ٚؿطَإ 

 ايٓؿؼ َٓ٘، ٚتؿٜٛت٘ نٓع١ُ ٚضظي١ َٔ اهلل عع ٚدٌ بأٌٖ ايسْٝا.
يكس تؿهٌ اهلل عع ٚدٌ ع٢ً ايٓاؽ ببعج١ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل 
عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ْٚعٍٚ ايكطإٓ ٚخطٚز)خري أ١َ( يٝٓتؿعٛا َٔ قٛاْري 

ْٝا، سيا ؾٝ٘ ق٬سِٗ ٚغ٬َتِٗ َٔ ايعصاب ا٭يِٝ ايتدؿٝـ ؼي ايس
ايصٟ يٝؼ ؾٝ٘ ؽؿٝـ غٛا٤ ؼي َاٖٝت٘ أٚ نٝؿٝت٘ أٚ طٍٛ ظَاْ٘ 
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ٚإْتؿعت )خري أ١َ( َٔ ٖصا ايتعسز ؼي ؾهٌ اهلل ٚعظِٝ آٜات٘ ٚضظيت٘ 
ببعج١ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ، ٚضؾعت يٛا٤ زع٠ٛ 

 ١.ايٓاؽ يًشام بِٗ بايتٛب١ ٚاٱْاب
تتكـ)خري أ١َ( بت٠ٚ٬ اٯٜات اييت تتهُٔ ؼصٜط ايهؿاض  ايجا١ْٝ:

َٔ عصاب يٝؼ ؾٝ٘ ؽؿٝـ أٚ ْككإ، ٚإش بٝٓت اٯ١ٜ عسّ ايتدؿٝـ 
 ؼي ايعصاب ؾإْ٘ حيتٌُ ٚدّٖٛا :

ظٜاز٠ ايعصاب َع تكازّ ايعَإ ٭ٕ عسّ ايتدؿٝـ ٫ ٜسٍ  ا٭ٍٚ:
 ع٢ً عسّ ايعٜاز٠ ؼي ايعصاب.

 تأتٞ ايعٜاز٠ أسٝاّْا نُا يٛ ناْت ؼي أٚقات ؾطٜه١ ايك٠٬. ايجاْٞ:
 عسّ ٚقٛع ظٜاز٠ ؼي ايعصاب. ايجايح:

اٌَّزَِّٓ وَفَشًُا إٕ ظٜاز٠ ايعصاب يًهاؾطٜٔ َٔ ؾست٘ قاٍ تعازيط

ٝ٘ ، ٚؾ(1) صًَصَذًُّا ؾَْٓ عَجًِِْ اٌٍَّوِ صِدَْٔبىُُْ ؾَزَاث ب فٌَْقَ اٌؿَزَاةِ ثَِّب وَبٌُٔا ُّفْغِذًَُْ

ؼصٜط َٔ اؾُع بري ايهؿط ٚايؿػاز، ٚظدط يًهاؾطٜٔ عٔ ايؿػاز ؼي 
بِِِّٔ ؤَؾٍَُُْ َِب الَ ا٭ضض، ٖٚصا ايعدط َٔ عَُٛات قٛي٘ تعازيط

ؼي ضز اهلل ع٢ً اغي٥٬ه١ ؼي خًل اٱْػإ ٚدعٌ آزّ  (2)صرَؿٌٍََُّْْ

 خًٝؿ١ ؼي ا٭ضض بإٔ تأتٞ ٖصٙ اٯٜات ببٝإ َا ًٜكاٙ ايصٜٔ نؿطٚا بعس
 إضياِْٗ َٔ ٚدٛٙ:

 ْعتِٗ بايظاغيري، يٝكاسبِٗ ٖصا ايٛقـ ؼي ايسْٝا ٚاٯخط٠. ا٭ٍٚ:
 ْعٍٚ يع١ٓ اهلل بِٗ. ايجاْٞ:

 قٝاّ اغي٥٬ه١ بًعِٓٗ. ايجايح:
 يع١ٓ ايٓاؽ طيٝعّا هلِ. ايطابع:
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 يبح ايهؿاض ايسا٥ِ ؼي ْاض دِٗٓ. ايطابع:
 عسّ ؽؿٝـ ايعصاب عٔ ايهؿاض ؼي اٯخط٠. اـاَؼ:
يٝؼ َٔ إَٗاٍ يًهؿاض، ٫ٚ ٜػُض هلِ باؾساٍ  ايػازؽ:

ٚاٱستذاز ٚايتٛغٌ ٚضدا٤ ايؿؿاع١، ؾٝٓعٍ عًِٝٗ ايعصاب زؾع١ ، 
 .(1)صَِب ٌٍِػَّبٌِِّنيَ ِِْٓ ؽٍَُِّْ ًَالَ شَفِْؽٍ ُّطَبؼُقاٍ تعازيط

يكس أضاز اهلل عع ٚدٌ بعح ايٝأؽ ؼي قًٛب ايهؿاض َٔ  ايجايج١:
خط٠، ؾإٕ قًت إٕ اهلل عع ٚدٌ ٖٛ ايطظئ أغباب ايتدؿٝـ ؼي اٯ

ايطسِٝ، ٚضظيت٘ ؼي ايسْٝا عا١َ ٚؾا١ًَ يًُػًِ ٚايهاؾط، ؾًُاشا بعح 
 ايٝأؽ ؼي قًٛب ايهؿاض ٚاؾٛاب َٔ ٚدٛٙ:

ٖصا ايٝأؽ َٔ ضظي١ اهلل عع ٚدٌ بايهؿاض ؾصبِٗ إزي  ا٭ٍٚ:
 َكاَات ايتٛب١.

٫ ٜ٪َٔ ايهؿاض باٯخط٠، َٚا ؾٝٗا َٔ اؿػاب ٚاؾعا٤،  ايجاْٞ:
ؾذا٤ت اٯ١ٜ يتصنريِٖ بعامل اٯخط٠، ٚزعٛتِٗ يٲضيإ ب٘، 

 ٚاٱغتعساز ي٘ .
إْصاضات ايكطإٓ ضظي١ َٔ عٓس اهلل بايٓاؽ طيٝعّا، بطِٖ  ايجايح:

ٚؾادطِٖ، ؾٗٞ سح يًُ٪َٔ يًجبات ؼي َٓاظٍ اٱضيإ، ٚتٛبٝذ 
 ى ايهؿط ٚاؾشٛز.يًهاؾط ٚظدط ي٘ يرت

دا٤ت اٯ١ٜ باٱخباض عٔ أَط سل، ٫ٚ بس َٔ ٚقٛع٘،  ايطابع:
ٚبٗصا ؾاٯ١ٜ ضظي١ سيا ؾٝٗا َٔ ايهؿـ َٔ عًّٛ ايػٝب، ٚػًٞ َٓاؾع 

 ٖصا ايهؿـ بأغباب اهلسا١ٜ يًٓاؽ طيٝعّا.
ؼي اٱْصاض إقا١َ يًشذ١ ع٢ً ايهؿاض، ٚزع٠ٛ هلِ يًتسبط  اـاَؼ:

 ا.ؼي أَٛض ايسٜٔ ٚايسْٝ
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بعح ايٝأؽ ؼي قًٛب ايهؿاض أَط َكٝس بايبكا٤ ع٢ً شات  ايػازؽ:
ايهؿط، ؾُا إٔ ٜكًعٛا عٔ ايهؿط ست٢ ٜأتِٝٗ ا٭ٌَ زؾع١ ٚاسس٠ َٚٔ 
نٌ ا٭بٛاب ٚظاٖطّا ٚخؿّٝا، ٜٚطٕٚ ايسْٝا شات بٗذ١ ْٚهاض٠ 

 ٚبؿٛاٖس مل ٜهْٛٛا بأيؿْٛٗا ، ٚنأْٗا ناْت قذٛب١ عِٓٗ.
يعصاب ؼي آٜات ايكطإٓ، ٜٚتًٛٙ اغيػًُٕٛ ٜأتٞ ايٛعٝس با ايطابع١:

بهط٠ ٚعؿ١ٝ، ؾٌٗ حيتٌُ إقابتِٗ باـٛف ٚاؿعٕ َٔ ْعٍٚ شات 
ايعصاب بِٗ ٚإٔ ٜكبشٛا َٔ ايصٜٔ ٫ خيؿـ ايعصاب عِٓٗ، 

 ٚاؾٛاب ٫ َٔ ٚدٛٙ:
يكس َسح اهلل عع ٚدٌ اغيػًُري ٚٚقؿِٗ بأِْٗ)خري أ١َ(  ا٭ٍٚ:

سِٗ، ٚإدتٓابِٗ ٭غباب ٜٚسٍ ؼي َؿَٗٛ٘ ع٢ً سػٔ هتِٗ ٚق٬
 ايعصاب.

دا٤ت اٯٜات بايبؿاض٠ يًُػًُري با٭َط َٔ ايعصاب، قاٍ  ايجاْٞ:
بَِّْ اٌَّزَِّٓ آَِنٌُا ًَؾٌٍَُِّا اٌالَّبٌِؾَبدِ ًَؤَلَبٌُِا اٌالَّالَحَ ًَآرٌَْا اٌضَّوَبحَ ٌَيُُْ ؤَعْشُىُُْ تعازيط

 .(1) صُْ َّؾْضٌََُْٔؾِنْذَ سَثِّيُِْ ًَالَ خٌَِْ  ؾٍََْْيُِْ ًاَلَ ىُ

 اغيػًُٕٛ ظي١ً يٛا٤ اٱْصاض إزي ايٓاؽ طيٝعّا. ايجايح:
 يكس دعٌ اهلل عع ٚدٌ عامل اؾعا٤ ع٢ً قػُري: ايطابع:
 ْعِٝ زا٥ِ يًُ٪َٓري. ا٭ٍٚ:
 عصاب أيِٝ يًهاؾطٜٔ. ايجاْٞ:

 ػيا ٜسٍ ع٢ً ؾٛظ اغيػًُري بايبؿاض٠ بايٓعِٝ.
يكطإٓ ضظي١ باغيػًُري ٚايٓاؽ يػ١ ايبؿاض٠ ٚاٱْصاض ؼي ا اـاَؼ:

طيٝعّا غيا ؾٝٗا َٔ اٱْتؿاع ا٭َجٌ َٔ ايبؿاض٠، ٚيعّٚ ايٛقا١ٜ ػيا تٓصض 
 َٓ٘ آٜات ايكطإٓ.

                                                           

 .277غٛض٠ ايبكط٠ (1)



 ص123ط                                                   86ز / َعامل اٱضيإ

دا٤ت آٜات ايكطإٓ بايبٝإ ٚايٛنٛح، ؾكس شنطت  ايػازؽ:
قؿات ايصٜٔ ٜٓعٍ ايعصاب بِٗ ع٢ً مٛ اؿكط ٚايتعٝري بًشاظ 

ايكطإٓ بإٔ تبك٢ نٌ بؿاض٠  ا٭ؾعاٍ ٚيٝؼ ا٭ؾدام، ٖٚٛ َٔ أغطاض
ٚإْصاض قاّْْٛا ثابتّا ؼي ا٭ضض، ٚسذ١ ع٢ً ايٓاؽ طيٝعّا، ٖٚٓاى 

 َػأيتإ:
قس شنط اهلل عع ٚدٌ أبٞ هلب باٱغِ، ٚشنط ظٚدت٘ ،  ا٭ٚزي:

 . (1) صرَجَّذْ َّذَا ؤَثِِ ٌَيَتٍ ًَرَتَّقاٍ تعازيط

 تأتٞ أغباب ايٓعٍٚ يبٝإ ٚاقع١ ٚسازث١. ايجا١ْٝ:
 ا٭ٚزي ؾؿٝٗا ٚدٛٙ: أَا

آ١ٜ ٖٚٞ إٔ ايكطإٓ ؾٝ٘ شنط ا٭ها٤ أٜهّا ٖٚٛ َٔ  ا٭ٍٚ:
 .(2) صًََٔضٌَّْنَب ؾٍََْْهَ اٌْىِزَبةَ رِجَْْبًٔب ٌِىًُِّ شَِْءٍعَُٛات قٛي٘ تعازيط

بعح ايؿعع ٚاـٛف ؼي قًٛب ايهؿاض ٚاغيٓاؾكري خؿ١ٝ ْعٍٚ  ايجاْٞ:
 آ١ٜ تصنطِٖ باٱغِ، ٚتهٕٛ خعّٜا هلِ إزي ّٜٛ ايكٝا١َ.

قس ٜظٔ ؾاط َٔ اغيػًُري سيٓعي١ خاق١ يعِ ايٓيب ٚإٕ نإ  ايجايح:
ٌَدَّحَ لًُْ الَ ؤَعْإٌَُىُُْ ؾٍََْْوِ ؤَعْش ا بِالَّ اٌََّْؿطنّا، ٚاٱغتس٫ٍ بعَُٛات قٛي٘ تعازيط

، ؾذا٤ شنط أبٞ هلب ع٢ً مٛ ايتعٝري ٚباٱغِ  (3)صفِِ اٌْمُشْثََ

ايكطٜض يبٝإ إٔ ايهؿط َاْع َٔ اغيٛز٠ ٚإٕ نإ ايصٟ تًبؼ ب٘ عِ 
 ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ.

بٝإ قسم ْعٍٚ ايكطإٓ َٔ عٓس اهلل بإٔ ايصٟ شنطٙ ايكطإٓ  ايطابع:
آي٘ ٚغًِ ٚيٝؼ َٔ ايكبا٥ٌ ٚا٭ؾداش ٖٛ عِ ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚ
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اييت بٝٓٗا ٚبري ب  ٖاؾِ أٚ بٝٓٗا ٚبري قطٜـ خك١َٛ ٚعسا٠ٚ، ٚمل 
ٜصنط إغِ ككٛم يػريٙ َٔ نباض َؿطنٞ قطٜـ ػئ آش٣ ايٓيب 

 ٚأقشاب٘.
 ٚأَا ايجا١ْٝ ؾؿٝٗا ٚدٛٙ:

 َهاَري اٯ١ٜ ايكطآ١ْٝ أعِ َٔ أغباب ايٓعٍٚ. ا٭ٍٚ:
بب ايٓعٍٚ َكس١َ َٔ َكسَات ايتؿػري، ٚعّْٛا يبٝإ ٜأتٞ غ ايجاْٞ:        

 اغيكاقس ايػا١َٝ َٔ اٯ١ٜ.
اٯ١ٜ يًؿكٌ ٚايكاع غكٛم أغباب ايٓعٍٚ، ٚتهٕٛ  ايجايح:

 عّْٛا يًُػًُري ؼي نٝؿ١ٝ اؿهِ، ٚسٌ َؿه٬ت ا٭َٛض.
إغتشهاض ايٓعٍٚ ؽؿٝـ عٔ اغيػًُري، ٚزع٠ٛ هلِ  ايطابع:

اغيتؿاب١ٗ، ٚاٱبت٤٬ اغيتهطض نُا ؼي قٛي٘  يًكسٚض عٔ ايكطإٓ ؼي اغيػا٥ٌ
 تعازي)ٜػأيْٛو( ايصٟ ٚضز عيؼ عؿط٠ ؼي ايكطإٓ.

َٚٔ إعذاظ ايكطإٓ أْٗا طيٝعّا خااب يًٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ 
ٚآي٘ ٚغًِ يبٝإ تؿهًٝ٘ ع٢ً ا٭ْبٝا٤ ايػابكري، ٚتؿهٌٝ أَت٘، ٚأ١ًٖٝ 

 اغيػًُري يٌٓٝ َطتب١)خري أ١َ( .
اؾٛاب اٱهلٞ ع٢ً تًو ا٭غ١ً٦، ٫ٚ ٜٓشكط ٚتتهُٔ اٯٜات 

ا٭َط بهجط٠ أغ١ً٦ اغيػًُري بٌ ٖٞ ٚغ١ًٝ ٱضتكا٤ اغيػًُري ؼي َطاتب 
اغيعطؾ١ ، ٚتجبٝت َعاْٞ ا٭خ٠ٛ بري اغيػًُري ْٚبص ايؿطق١ بِٝٓٗ، قاٍ 

 .(1) صًَالَ رَفَشَّلٌُاتعازيط

غبٌٝ  بٝإ سكٝك١ ٖٚٞ إٔ خطٚز اغيػًُري يًٓاؽ دٗاز ؼي ايطابع١:
اهلل عع ٚدٌ ٚباب يٌٓٝ ايجٛاب ايعظِٝ، َٚٔ خكا٥ل ٖصا اـطٚز 
تٛيٞ َػ٪ٚي١ٝ اٱْصاض ٚؼٌُ ا٭ش٣ ؼي تبًٝؼ ٖصا اٱْصاض، ؾكشٝض 
أْ٘ ٫ ٜتٛد٘ ٭ْاؽ ككٛقري َٔ ايهؿاض ايظاغيري، إزي أْ٘ جيعٌ 
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 ص125ط                                                   86ز / َعامل اٱضيإ

ض٩غا٤ ايهؿط ٚاياٛاغٝت ٜهٝسٕٚ يًُػًُري خكٛقّا ٚإٔ اغيػًُري 
ّ ٚإْصاض ايهؿاض بايتعاٖس ايَٝٛٞ يت٠ٚ٬ ٖصٙ اٯ١ٜ، ٜٛاظبٕٛ ع٢ً ش

 ٚتهٕٛ نٌ ت٠ٚ٬ ع٢ً ٚدٛٙ:
 إْصاض ٚتٛبٝذ ايهؿاض. ا٭ٍٚ: 

ايتٛنٝس ايَٝٛٞ اغيتذسز يصّ ايهؿاض، بًشاظ إٔ ت٠ٚ٬  ايجاْٞ:
اغيػًُري يًكطإٓ ع٢ً مٛ َٜٛٞ َتهطض، ؾُٔ خكا٥ل أَط اغيػًُري 

ؼي نٌ ّٜٛ ٫ ٜؿرتٕٚ ٫ٚ  باغيعطٚف ِْٚٗٝٗ عٔ اغيٓهط أْ٘ َتذسز
 ٜٓؿػًٕٛ عٓ٘، ٫ٚ ضيًٕٛ َٓ٘، ٚؾٝ٘ أش٣ َػتُط يًهؿاض.

شّ ايهؿط ، ٚبٝإ غ٤ٛ عاقبت٘ ضظي١ بايهؿاض أْؿػِٗ، ٭ٕ  ايجايح:
ايصّ ٜتعًل بصات ايهؿط ؾهطّا ٚق٫ّٛ ٚؾع٬ّ، ٚيٝؼ َٔ ٬َظ١َ بِٝٓٗ 

ٓ٘، ٚبٝٓ٘، ؾصَ٘ غعٞ نطِٜ يًؿكٌ بري ايهؿاض ٚايهؿط، ٚؽًِٝٗ ع
ٚتػٝري قؿتِٗ ْٚعتِٗ ، ٚدعًِٗ بايتٛب١ ؼي َأَٔ َٔ ٖصا ايصّ 
ٚايٛعٝس ع٢ً ايهؿط، ٚتًو َػ٪ٚي١ٝ تػتًعّ سب ايٓاؽ، ٚاؿطم 
ع٢ً لاتِٗ، ْٚعع ايهػا٥ٔ ٚتطى ايجأض بايعك١ُ َٔ ضٚح اٱْتكاّ، 
ٖٚٞ أخ٬م ظيٝس٠ ٜتكـ بٗا اغيػًُٕٛ ٭ْٗا َٔ خكا٥ل)خري 

ٓاؽ سيا ؾٝ٘ ْؿعِٗ ؼي ايٓؿأتري، قاٍ تعازي أ١َ( ٚؾطا٥  اـطٚز إزي اي
ًَبَِّٔهَ ٌَؿٍََ خٍُُكٍ ؼي ايجٓا٤ ع٢ً ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِط

 .(1) صؾَػٍُِْ

ٚؾٝ٘ زع٠ٛ يًُػًُري يًؿهط هلل عع ٚدٌ ؼي إْؿطاز ايٓيب قُس 
ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ببًٛؽ ٖصٙ اغيطتب١ ايطؾٝع١ بًاـ َٓ٘ 

َكازٜك٘ قٍٛ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ غبشاْ٘، َٚٔ 

                                                           

 .4غٛض٠ ٕ (1)
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، ٖٚٛ َٔ ايؿٛاٖس ع٢ً تؿهٌٝ ايٓيب (1) أزب  ضبٞ ؾأسػٔ تأزٜيب(
 قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ع٢ً ا٭ْبٝا٤ ايػابكري .

ٌٖٚ َٔ ق١ً بري اٯ١ٜ أع٬ٙ ٚقٛي٘ تعازي)نٓتِ خري أ١َ( اؾٛاب  
 ْعِ ، َٔ ٚدٛٙ:

ري سػٔ اـًل َٔ ايطغٍٛ ا٭نطّ قُس إقتباؽ اغيػًُ ا٭ٍٚ:
 ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ.

ٜتذ٢ً سػٔ اـًل ؼي ايكٍٛ ٚايعٌُ ، ٜٚكتسٟ اغيػًُٕٛ  ايجاْٞ:
 بايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ؼي غٓت٘ ايكٛي١ٝ ٚايؿع١ًٝ.

ػًٞ سػٔ اـًل عٓس اغيػًُري بٛقـ اٯ١ٜ هلِ بأِْٗ  ايجايح:
 ٔ َعاْٞ ا٭ؾه١ًٝ ٚاؿػٔ ؼي اـًل.)خري أ١َ( غيا ؾٝ٘ َ

ف٤ٞ ا٭سازٜح ايٓب١ٜٛ اييت ؼح ع٢ً سػٔ اـًل ٚتسعٛ  ايطابع:
 اهلل ايٓيب ق٢ً عٔ آبا٥٘ عٔإيٝ٘، )ٚعٔ اٱَاّ عًٞ بٔ َٛغ٢ ايطنا 

 ٫ اؾ١ٓ ؼي اـًل سػٔ ؾإٕ اـًل عػٔ عًٝهِ عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ قاٍ
 عٔ قاي١، ٚ ٫ ايٓاض ؼي اـًل غ٤ٛ ؾإٕ اـًل غ٤ٛ ٚ إٜانِ ٚ قاي١
 اهلل إزي أسبهِ قاٍ عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ اهلل ق٢ً ايٓيب عٔ ٖطٜط٠ أبٞ

 أبػههِ ٚ ٜ٪يؿٕٛ ٚ ٜأيؿٕٛ ايصٜٔ أنٓاؾا اغيٛط٪ٕ أخ٬قا أسػٓهِ
 يًربا٤ اغيًتُػٕٛ اٱخٛإ بري اغيؿطقٕٛ باي١ُُٝٓ اغيؿا٩ٕٚ اهلل إزي

 .(3) ((2)ايعجطات
َٚٔ سػٔ خًل اغيػًُري اغيٛاظب١ ع٢ً إْصاض ايهؿاض، ٚؼصٜطِٖ 
َٔ اٱقا١َ ع٢ً ايهؿط ٚاؾشٛز، غيا ؼي ٖصٙ اغيٛاظب١ َٔ قبػ١ 

 ايك٬ح ٚا٭يؿ١ َع ايٓاؽ .
 ٜٚتذ٢ً سب اغيػًُري يًٓاؽ ٚؾل ايكٝاؽ اٱقرتاْٞ:

                                                           

 .86/ 10فُع ايبٝإ  (1) 
 أٟ ٜتؿشكٕٛ ست٢ جيسٚا عجط٠ ٚظي١ يًرب٤ٟ.(2)
 .10/333فُع ايبٝإ (3)
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 ايهرب٣: ؼب خري أ١َ اـري ٚاهلس٣ يًٓاؽ.
 ايكػط٣: اغيػًُٕٛ خري أ١َ.

 ايٓتٝذ١: حيب اغيػًُٕٛ اـري ٚاهلس٣ يًٓاؽ.
 ٚضيهٔ إٔ تهٕٛ شات ايٓتٝذ١ َع تبأٜ ؼي ايكػط٣:
 ايهرب٣: ؼب خري أ١َ اـري ٚاهلس٣ يًٓاؽ.

 ايكػط٣: حيب اغيػًُٕٛ اـري ٚاهلس٣ يًٓاؽ.
 ايٓتٝذ١: اغيػًُٕٛ خري أ١َ.

ايػُت ٚايؿعٌ اؿػٔ خري زع٠ٛ يًك٬ح، ؾكشٝض إٔ  اـاَػ١:
قٌ ايبشح شنطت أَط اغيػًُري باغيعطٚف إ٫ أْٗا تسٍ ع٢ً اٯ١ٜ 

 سػٔ ؾعٌ اغيػًُري َٔ ٚدٛٙ:
ٚقـ اغيػًُري بأِْٗ)خري أ١َ( ٚايصٟ ٜسٍ بايس٫ي١  ا٭ٍٚ:

 ايته١ُٝٓ ع٢ً إتٝاِْٗ يًُعطٚف، ٚإدتٓابِٗ يًُٓهط.
قسٚض ا٭َط باغيعطٚف عٔ ًَه١ ايتكٝس ب٘، ٚنصا بايٓػب١  ايجاْٞ:

 ط.يًٓٗٞ عٔ اغيٓه
ا٭َط باغيعطٚف ضؾش١ َٔ ضؾشات اٱضيإ ٚقٛي٘ تعازي  ايجايح:

)ٚت٪َٕٓٛ باهلل( ٚأُٜٗا أنجط تأثريّا ؼي ايٓاؽ ايؿعٌ اؿػٔ يًُػًُري، 
أّ أَطِٖ باغيعطٚف، ٚاؾٛاب يهٌ َُٓٗا ْؿع٘ ٚأثطٙ، ٚيهٌ أدطٙ 

 ٚثٛاب٘، قاٍ تعازي ) عٔ اهلل ٫ ٜهٝع .. عاٌَ َٔ شنط ٚاْج٢ ( .
١ٜ دا٤ت غكٛم ا٭َط باغيعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ اغيٓهط، إ٫ إٔ اٯ

 ٚؾٝ٘ ؾاٖس ع٢ً أَٛض :
 تأثري ا٭َط ٚايٓٗٞ ع٢ً ايٓاؽ. ا٭ٍٚ:
ساد١ اغيػًُري يٮَط باغيعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ اغيٓهط ٱق٬ح  ايجاْٞ:

ْؿٛغِٗ، ٚتؿٌُ ٖصٙ اؿاد١ شات اٯَط ٚإٕ نإ َٔ أٌٖ ايتك٣ٛ 
 إ ٚبعح ايػه١ٓٝ ؼي ايٓؿؼ.ٚايٝكري غيا ؾُٝٗا َٔ تجبٝت اٱضي
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ف٤ٞ ا٭دط ٚايجٛاب ع٢ً ا٭َط ٚايٓٗٞ، ْعِ ٜأتٞ يًُػًِ  ايجايح:
ايجٛاب َٔ ض١ٜ٩ َٚعطؾ١ ايػري عػٔ هت٘، غٛا٤ نإ ٖصا ايػري 
َػًُّا أٚ ناؾطّا إ٫ إٔ ٖصا ايجٛاب أَط آخط، ٚايتعسز ؾٝ٘ َٔ ؾهٌ اهلل 

ري عٔ اغيٓهط َِٓٗ ع٢ً اغيػًُري عا١َ، ٚاٯَطٜٔ باغيعطٚف ٚايٓاٖ
 خاق١.

بري ا٭َط باغيعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ اغيٓهط ٚبري ايػُت ٚايؿعٌ  ايطابع:
 اؿػٔ عُّٛ ٚخكٛم َٔ ٚد٘، ؾُاز٠ اٱيتكا٤ َٔ ٚدٛٙ:

 نٌ َُٓٗا ٚادب ع٢ً اغيػًُري.ا٭ٍٚ:
 نٌ َُٓٗا َٔ خكا٥ل)خري أ١َ(. ايجاْٞ:

اٱؾرتام  ايجٛاب ٚا٭دط ايعظِٝ ع٢ً نٌ َُٓٗا، أَا َاز٠ ايجايح:
 ؾٗٞ َٔ ٚدٛٙ:

ا٭َط باغيعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ اغيٓهط ٚادب غاريٟ أٟ ٜتعًال    ا٭ٍٚ:
بكاا٬ح ايػااري ٚظدااطٙ عاأ اغيعاقااٞ ، بُٝٓااا ايػااُت اؿػاأ ٚؾعااٌ  

 ايكاؿات ٚادب غريٟ.
ٜرتؾض ايٓؿع ايصاتٞ َٔ ايٛادب ايػريٟ سيع٢ٓ إٔ ا٭َط  ايجاْٞ:

باغيعطٚف غبٌٝ يجبات اٱضيإ ٚايسٚاّ ع٢ً ؾعٌ ايكاؿات، ٜٚرتؾض 
ايٓؿع ايػريٟ َٔ اٱضيإ ٚؾعٌ ايكاؿات، إش ٜط٣ ايٓاؽ اغيػًِ ؼي 

 إْكااع٘ يااع١ اهلل ٚسػٔ خًك٘ ؾٝكتبػٕٛ َٓ٘.
ٛقٛت١ ،ٚتأتٞ بأٚقات َٔ ايااعات ٚايكاؿات َا تهٕٛ َ ايجايح:

ككٛق١ نايك٠٬ اي١َٝٛٝ، ٚقٝاّ ؾٗط ضَهإ ع٢ً مٛ ايٝكري، 
ٚأٚإ أزا٤ َٓاغو اؿر، أَا ا٭َط باغيعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ اغيٓهط، ؾٗٛ 

 ٚادب غري َ٪قت، ٜٚ٪ت٢ ب٘ سػب اؿاٍ َٚٓاغب١ اغيٛنٛع ٚاغيكاّ.
غيٓعي١ دا٤ت آ١ٜ ايكطإٓ بايجٓا٤ ع٢ً اغيػًُري ٚايبؿاض٠ با ايػازغ١:

ايطؾٝع١ ؼي ايسْٝا ٚاٯخط٠ ، ؾإٕ قًت غًُٓا إٔ اغيػًُري هلِ َٓعي١ 
ضؾٝع١ ؼي اٯخط٠، ؾهٝـ تهٕٛ هلِ شات اغيٓعي١ ؼي ايسْٝا ِٖٚ 
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ٜتعطنٕٛ يٮش٣ ٚايب٤٬ ؾٝٗا، ٚاؾٛاب َا ٜكٝب اغيػًُري َٔ ايب٤٬ 
 ٚا٭ش٣ ؾٝ٘ أَٛض:

 إْ٘ َٔ أغباب ايعع ٚايطؾع١. ا٭ٍٚ:
 اغيػًُٕٛ زضٚغّا ؼي ايكرب ٚايتشٌُ ؼي دٓب اهلل.ٜتعًِ  ايجاْٞ:

 تًكٞ ا٭ش٣ ٚايهطض بكٝؼ ايتك٣ٛ َٚؿاِٖٝ اٱضيإ . ايجايح:
ٚنٌ َٔ ا٭َٛض أع٬ٙ ٜسٍ ع٢ً إٔ اغيػًُري )خري أ١َ( ٚإٔ ايٓعِ 
اييت تأتِٝٗ تجبت أقساَِٗ ٖصٙ اغيطتب١ ايػا١َٝ ، ٚنصا ايهطض ٚايب٤٬، 

 .(1)صنَب بِالَّ َِب وَزَتَ اٌٍَّوُ ٌَنَب ىٌَُ ٌَِْالََٔبلًُْ ٌَْٓ ُّالِْجَقاٍ تعازيط

ؾاهلل عع ٚدٌ ٖٛ ايصٟ نتب يًُػًُري َٓعي١)خري أ١َ( ، ٖٚٛ  
غبشاْ٘ ايصٟ ٜبتًِٝٗ ، ػيا ٜسٍ ع٢ً عسّ ايتعاضض أٚ ايتعاسِ بري 
ا٭َطٜٔ، ٚتهٕٛ َٓعي١)خري أ١َ( عّْٛا ع٢ً ايتٛؾٝل ؼي ايجبات ؼي 
َٓاظٍ )خري أ١َ( ٖٚٛ َٓاغب١ يًذ٤ٛ إزي اهلل عع ٚسٌ، ٚإظٗاض أه٢ 

اٌَّزَِّٓ بِرَا ٘، ٚضدا٤ ايطظي١ َٔ عٓسٙ، قاٍ تعازيطَعاْٞ ايتٛنٌ عًٝ

 .(2) صؤَصَبثَزْيُُْ ُِالِْجَخٌ لَبٌٌُا بَِّٔب ٌٍَِّوِ ًَبَِّٔب بٌَِْْوِ سَاعِؿٌَُْ

 صلت قٌلو تعاىل)ًال ىم ينظزًن( بيذه اآليت
 ٚؾٝٗا َػا٥ٌ:

ف٤ٞ شّ ايهؿاض أع٬ٙ بكٝػ١ اغيب  يًُذٍٗٛ، ٚف٤ٞ  ا٭ٚزي:
أ١َ( بًػ١ اـااب، ٚؾٝ٘ بعح يًٓؿط٠ َٔ ايهؿط  آ١ٜ)نٓتِ خري

ٚايهاؾطٜٔ، ٚتطغٝب باٱضيإ، ٚؼبٝب٘ إزي ايٓؿٛؽ، ْعِ دا٤ت قٝػ١ 
اغيب  يًُذٍٗٛ غكٛم ساٍ اغيػًُري ؼي اٯخط٠، ٚيهٔ سيا ؾٝ٘ 

                                                           

 .51غٛض٠ ايتٛب١ (1)
 .156غٛض٠ ايبكط٠ (2)
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، (1)صالَ خٌَِْ  ؾٍََْْيُِْ ًَالَ ىُُْ َّؾْضٌَََُْٔسسِٗ ٚايجٓا٤ عًِٝٗ ، بكٛي٘ تعازيط

 ٙ:ٚؾٝ٘ ٚدٛ
 إؼاز شات ايكٝػ١ َع تبأٜ اؿاٍ بري اغي٪َٓري ٚايهؿاض. ا٭ٍٚ:
تٛنٝس قإْٛ ؼي اٱضاز٠ ايته١ٜٝٓٛ ، ٖٚٛ إٔ اٯخط٠ زاض  ايجاْٞ:

 اؾعا٤ ٚيٝؼ ؾٝٗا يٲْػإ عٌُ ٚغعٞ ٚنػب.
بٝإ إمكاض اغيًو ٚايكسض٠ باهلل عع ٚدٌ، ٚؼي  ايجايح:
 .(2) صٌٍِشَّؽَّْبِْاٌٍُّْْهُ ٌََِّْئِزٍ اٌْؾَكُّ ايتٓعٌٜ:ط

 )قانٌن اإلميال(
يكس دعٌ اهلل عع ٚدٌ اؿٝا٠ ايسْٝا زاض غع١ ٚإَٗاٍ ٚػسز 
ايؿطق١، ٚإقاي١ ايعجط٠ ؼي أَٛض ايسٜٔ ٚايسْٝا، أَا ؼي أَٛض ايسٜٔ ؾإٕ 
اهلل عع ٚدٌ عع ٚدٌ ؾتض باب ايتٛب١ يًٓاؽ ٚدعً٘ قطٜبّا َِٓٗ بربن١ 

ٚغًِ ْٚعٍٚ ايكطإٓ، ٚٚدٛز  بعج١ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘
)خري أ١َ( بري ايٓاؽ، ؾإٕ قًت إٕ )خري أ١َ( شاتٗا ؼتاز ايتٛب١، 

 ٚاؾٛاب َٔ ٚدٛٙ:
 َٔ خكا٥ل)خري أ١َ( اغيبازض٠ إزي ايتٛب١ ٚاٱْاب١. ا٭ٍٚ:
يكس تؿهٌ اهلل عع ٚدٌ ٚسح اغيػًُري ع٢ً ايتٛب١ ، قاٍ  ايجاْٞ:

، ٚؾٝ٘ (3) صب ؤَُّّيَب اٌُّْاِِْنٌَُْ ٌَؿٍََّىُُْ رُفٍِْؾًٌََُْرٌُثٌُا بٌََِ اٌٍَّوِ عَِّْؿ تعازيط

 بٝإ ٱضتكا٤ اغيػًُري ؼي َطاتب اٱضيإ ٚايعع بايتٛب١.
دا٤ت آ١ٜ ايبشح غطٚز اغيػًُري يًٓاؽ، ٜٚهٕٛ  ايجايح:

 خطٚدِٗ ع٢ً ٚدٛٙ:
 خيطز اغيػًُٕٛ ِٖٚ تا٥بٕٛ إزي اهلل. ا٭ٍٚ:

                                                           

 .262غٛض٠ ايبكط٠ (1)
 .26غٛض٠ آٍ عُطإ (2)
 .31غٛض٠ ايٓٛض (3)
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 ٛب١.زع٠ٛ اغيػًُري ايٓاؽ يًت ايجاْٞ:
 اغيػًُٕٛ أغ٠ٛ سػ١ٓ ؼي ايتٛب١. ايجايح:
مل خيطز اغيػًُٕٛ يًٓاؽ غكٛم ايسْٝا ٚسسٖا، بٌ  ايطابع:

خطٚدِٗ يًػاٜات اؿُٝس٠ ؼي ايسْٝا ٚاٯخط٠ ، َٚٓٗا دصب ايٓاؽ إزي 
 َٓاظٍ ايتٛب١.

ٚأَا غكٛم أَٛض ايسْٝا ؾإٕ ايؿطق١ تتذسز يٲْػإ ؼي ايهػب 
ٚايٛغ١ًٝ، ٚإٕ مل ٜٓتؿع َٓٗا اٱْػإ ؾتأتٞ ٚاغيعاف ٚتت٤ٞٗ ايبًػ١ 

َجًٗا أٚ سػٔ أٚ أقٌ َٓٗا، يٝبك٢ غ٬ح ايبًػ١ سانطّا عٓس اٱْػإ، 
 ٖٚٛ َٔ ضظي١ اهلل تعازي ب٘، ٚعظِٝ ايٓعِ اٱهل١ٝ ؼي ايسْٝا .

ٚنُا تتذسز ايبًػ١ ٜتذسز إَهإ بًٛؽ ايػاٜات اؿُٝس٠، ٚأغباب 
)زاض اٱَٗاٍ( ٚايػع١ َٚٔ ٜؿٛت٘ بعح اٱْػإ يتشكٝكٗا ٭ٕ ايسْٝا 

بًٛؽ َككسٙ ؾإٕ ايسْٝا ؾٝٗا غع١ ٚأغباب يًتسضاى ٚإجياز ايبسٌٜ 
ٚايعٛض، ٖٚٛ َٔ ياـ اهلل، ٚأغباب ايتسبط ؼي َا١ٖٝ اؿٝا٠ ايسْٝا 
ٚنٝـ إٔ ا٭غباب َٓكاز٠ هلل عع ٚدٌ، ٖٚٛ غبشاْ٘ غدطٖا ـس١َ 

ع ٚدٌ، ٚإؽاشٖا اٱْػإ ٚقها٤ سادات٘ يتهٕٛ َٓاغب١ يؿهطٙ هلل ع
 ٚغ١ًٝ يعباز٠ اهلل.

ٚدا٤ت آٜات ايكطإٓ بتػدري ايهٛانب ٚا٭ْٗاض ٚايبشاض،  
ًَعَخَّشَ ٌَىُُْ َِب فِِ اٌغٌَََّّادِ ًََِب ٚاغيٛدٛزات ا٭ضن١ٝ يًٓاؽ، قاٍ تعازيط

 . (1)صفِِ إَسْضِ عَِّْؿ ب ِِنْوُ

ٌٖٚ ٜسخٌ )قإْٛ اٱَٗاٍ( ؾُٝا غدطٙ اهلل عع ٚدٌ يًٓاؽ، 
اؾٛاب ْعِ، ٚتًو آ١ٜ َٔ بسٜع قٓع اهلل إش تسخٌ اٱعتباضٜات ؼي 
عامل ايتػدري يتهٕٛ ايسْٝا سسا٥ل ْانط٠، ٚتهٕٛ ايؿطم ؾٝٗا 
نايجُاض ايٝاْع١، َٚع إٔ اغيػًُري )خري أ١َ( ؾإٕ اٱَٗاٍ ٫ ٜٓشكط 
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بِٗ، بٌ ٖٛ ْع١ُ سانط٠ ٌٜٓٗ ايٓاؽ طيٝعّا َٓٗا، ٜٚؿطسٕٛ بٗا ، 
 ٚؾٝ٘ َػا٥ٌ:

إْ٘ تصنري بؿهٌ اهلل، ٚعظِٝ قسضت٘ ٚعَُٛات قٛي٘  ٚزي:ا٭
 .(1) صبِِِّٔ عَبؾًٌِ فِِ إَسْضِ خٍَِْفَخًتعازيط

 إقا١َ اؿذ١ ع٢ً ايٓاؽ بايػع١ ٚاغيٓسٚس١. ايجا١ْٝ:
اٱَٗاٍ ؼي ايسْٝا َكسام َٔ ضظي١ اهلل عع ٚدٌ بايٓاؽ  ايجايج١:

 طيٝعّا ؼي اؿٝا٠ ايسْٝا.
٢ ايػعٞ ٚايعٌُ ؼي ايسٜٔ ٚإدتٓابِٗ بعح ايٓاؽ عً ايطابع١:

 ايٝأؽ ٚايكٓٛ .
بٝإ ايتبأٜ بري اؿٝا٠ ايسْٝا ٚاٯخط٠، إش ٜػتٛعب قإْٛ  اـاَػ١:

 اٱَٗاٍ أٜاّ اؿٝا٠ ايسْٝا .
ٚقس ٚضزت َاز٠ )ٌَٗ( ؼي ايكطإٓ ث٬خ َطات َٓٗا َطتإ ؼي آ١ٜ 

، ٚؾٝ٘ إْصاض يًهؿاض، (2)صذ اًّفََّيًِّْ اٌْىَبفِشَِّٓ ؤَِْيٍِْيُُْ سُٚاسس٠ قاٍ تعازيط

ٚزع٠ٛ يًٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٚاغيػًُري بايكرب 
ٚإْتظاض َا غٝشٌ بايهؿاض ؾإٕ ايب٤٬ ٚايعصاب حيٌ بِٗ َٔ عٓس اهلل، 

 ٚقٝست اٯ١ٜ اٱَٗاٍ بأْ٘)ضٜٚسّا( أٟ ق٬ًّٝ ٚؾٝ٘ َػا٥ٌ:
 ض.اٱخباض ايػُاٟٚ عٔ قطب ْعٍٚ ايعصاب بايهؿا ا٭ٚزي:
 نٌ َا ٖٛ آت قطٜب غٛا٤ ايعصاب ايسْٟٝٛ أٚ ا٭خطٟٚ. ايجا١ْٝ:
بٝإ ضظي١ اهلل عع ٚدٌ اييت ٜتهُٓٗا ايٛعٝس ٚايتدٜٛـ،  ايجايج١:

 بإٔ ٜتساضى ايهؿاض أَطِٖ، ٜٚتٛبٛا إزي اهلل عع ٚدٌ.
ؼي اٯ١ٜ ْٛع ؼس ٚإعذاظ، ٚزع٠ٛ يًُػًُري ٚايٓاؽ  ايطابع١:

 طيٝعّا يط١ٜ٩ َا حيٌ بايهؿاض َٔ ايب٤٬ ايعادٌ.
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قطب سًٍٛ ايعصاب ايصٟ ٜسٍ عًٝ٘ قٛي٘ تعازي)أًَِٗٗ(  اـاَػ١:
 ٚؾٝ٘ ٚدٛٙ:

اغيطاز ّٜٛ بسض، إش قتٌ ؾٝ٘ قٓازٜس َٔ قطٜـ، ٚأغط  ا٭ٍٚ:
 اغيػًُٕٛ َِٓٗ غبعري.

ّٛ ايكٝا١َ، ٚقطب٘ َٔ اٱْػإ بًشاظ َس٠ أٜاَ٘ ؼي اغيككٛز ٜ ايجاْٞ:
 َات َٔ اؿٝا٠ ايسْٝا، ٚعٔ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ:

 .(1) (قٝاَت٘ قاَت ؾكس
إضاز٠ اغيع٢ٓ ا٭عِ َٔ ايب٤٬ ٚايعصاب ؼي ايسْٝا ْٚعٍٚ  ايجايح:

ايعصاب ا٭يِٝ ؼي اٯخط٠ ٚعسّ إَٗاهلِ ّٜٛ ايكٝا١َ ، قاٍ 
 .(2) صًََٔشَاهُ لَشِّج ب *بَِّٔيُُْ َّشًََْٔوُ ثَؿِْذ ا  *فَبصْجِشْ صَجْش ا عَِّْال  تعازيط

ٚايكشٝض ٖٛ ايجايح، ؾإٕ آ١ٜ اٱَٗاٍ إْصاض يًهاؾطٜٔ ٚزع٠ٛ  
يًٓيب ٚاغيػًُري يًكرب ع٢ً ا٭ش٣ ايصٟ ٜأتٞ َٔ ايهؿاض ٭ٕ اهلل عع 

 ؼي عًٞ عذٌت ٫ٚدٌ ٖٛ ايصٟ ٜٓتكِ َِٓٗ، ٚقٌٝ ؼي تؿػري اٯ١ٜ )
، ٫ٚ زيٌٝ ع٢ً ايٓٗٞ عٔ ايسعا٤ (3)(عًِٝٗ اقرب بٌ ٬ٖنِٗ طًب

 ٚغ٪اٍ اهلل عع ٚدٌ اٱْتكاّ َٔ ايهاؾطٜٔ.
ٚيعٌ َٔ أغباب ْعٍٚ اٯ١ٜ زعا٤ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ 
ٚغًِ ع٢ً ايهاؾطٜٔ، ٚؾٝٗا بعح يًػه١ٓٝ ؼي ْؿؼ ايٓيب قُس ق٢ً 

 ٚاغيػًُري.اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ 
ٚقس إْكاع ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ إزي اهلل يًسعا٤  

ّٜٛ بسض ٚإغتػاخ ٚاغي٪َٕٓٛ باهلل عع ٚدٌ نُا زعا ع٢ً أؾدام 
 َٔ ض٩غا٤ ايؿطى َٔ قطٜـ .
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ٚايسعا٤ ق١ً بري اغي٪َٓري ٚايباضٟ عع ٚدٌ ، ٚاٱَٗاٍ ٜهٕٛ َٔ  
ُري يًُؿطنري ، ٫ٚ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٚاغيػً

 تعاضض بري ايسعا٤ ٚاٱَٗاٍ يًتبأٜ اغيٛنٛعٞ بُٝٓٗا.
َٚٔ اٯٜات ؼي اٯ١ٜ ايتٛنٝس ع٢ً اٱَٗاٍ سيا ٜبعح ع٢ً ايكرب 
ٚايتشٌُ ٚعسّ إقاب١ اغي٪َٓري باؾعع ٚايٝأؽ، ٚإْتكٌ ايًؿظ َٔ 
قٝػ١ ؾعٌ ؼي )ٌَٗ( إزي قٝػ١ إؾعٌ ؼي)أًَِٗٗ( اييت ؼٌُ ع٢ً 

 ٛب، ثِ قٝس اٱَٗاٍ بأْ٘ قًٌٝ .ا٭َط ٚايٛد
 ايبت١ ايًؿظ تطى ٚ باغيع٢ٓ دا٤ ايتجًٝح ػؿِ غيا)قاٍ إبٔ د : 

، ٚيهٔ يؿظ )ضٜٚسّا( تكٝٝس يٲَٗاٍ ٚأْ٘ يٝؼ َاًكّا (1) (ؾكاٍ )ضٜٚسا(
، أٚ ع٢ً مٛ ايكه١ٝ اغي١ًُٗ بٌ ٖٛ قطٜب ، َٚس٠ طػٝإ ٚؾػاز 

زٍٚ أٚ َباز٨  ايهؿاض ئ تاٍٛ ؼي ا٭ضض، غٛا٤ نأؾدام أٚ
بِِِّٔ ؤَؾٍَُُْ َِب الَ ٚأؾهاض ن٬ي١، ٖٚصا ايتكٝٝس َٔ عَُٛات قٛي٘ تعازيط

، ؼي ضز اهلل عع ٚدٌ ع٢ً اغي٥٬ه١ سُٝٓا إستذٛا ع٢ً (2)صرَؿٌٍََُّْْ

دعٌ آزّ خًٝؿ١ ؼي ا٭ضض، ٚإٔ اٱْػإ ٜؿػس ؾٝٗا، ؾاٱَٗاٍ 
َٔ ايؿػاز، ايككري ؼي َست٘ َٔ عًِ اهلل، ٚتؿهً٘ بتٓعٜ٘ ا٭ضض 

ؾهإٔ اٯ١ٜ أع٬ٙ تسعٛ اغي٥٬ه١ أٜهّا يًكرب ع٢ً أضباب ايهؿط 
ٚايه٬ي١، ٭ٕ ايعصاب قطٜب َِٓٗ يٝؼ ببعٝس ، ٚتًو آ١ٜ ؼي َٓاغب١ 
اـاابات ايكطآ١ْٝ اييت تأتٞ)ـري أ١َ( ي٥٬ًُه١ ؼي سػٔ عبازتٗا هلل 

طٜٔ عع ٚدٌ، ٚبؿاض٠ ي٥٬ًُه١ بإٔ اٱَٗاٍ ثِ اٱْتكاّ خام بايهاؾ
 اغيؿػسٜٔ، ٫ٚ ٜؿٌُ اغيػًُري إش إٔ آ١ٜ اٱَٗاٍ إم٬ي١ٝ .

 ٚتكسٜط اـااب ؾٝٗا يًُػًُري أًَٗٛا ايهاؾطٜٔ أًَِٖٗٛ ضٜٚسا.
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ٜٚسٍ ايتكٝٝس ؼي اٯ١ٜ أع٬ٙ ع٢ً إختكام اٱَٗاٍ باؿٝا٠ ايسْٝا، 
ًَبَِّْ ٚيٝؼ َٔ إَٗاٍ ؼي اٯخط٠ يٮبس١ٜ ٚياٍٛ أٜاَٗا ، قاٍ تعازيط

 .(1) صؾِنْذَ سَثِّهَ وَإٌَْفِ عَنَخٍ َِِّّب رَؿُذًٌََُِّّْْ ب 

شنط إغتبا١ْ ٚظٝؿ١ َٔ ٚظا٥ـ اغيػًُري ؼي خطٚدِٗ  ايػازغ١:
يًٓاؽ باٱخباض بإٔ ايهؿاض ٫ ضيًٕٗٛ ّٜٛ ايكٝا١َ، ٚإٔ ايعصاب ٜأتِٝٗ 

 زؾع١ ٚاسس٠ .
ٚدا٤ت اٯٜات بإْعساّ ايؿؿٝع ٚايٓاقط يًهؿاض ّٜٛ ايكٝا١َ ، قاٍ 

، إش تتعسز َكازٜل اـطٚز (2)صًََِب ٌَيُُْ ِِْٓ َٔبصِشَِّٓطتعازي

ٚٚظا٥ـ اغيػًُري ؾٝ٘ ػيا ٜسٍ ع٢ً دٗاز اغيػًُري ؼي اٱق٬ح ، 
ٜٚأتٞ ٖصا اٱق٬ح بايبؿاض٠ ٚاٱْصاض، ٚايٛعس ٚايٛعٝس، ٚت٠ٚ٬ 

 اٯٜات اييت تهؿـ عًّٛ اٯخط٠، َٚا ؾٝٗا َٔ ا٭ٖٛاٍ، َٚٓٗا:
 ؼي بسا١ٜ ايعصاب. إْعساّ اٱَٗاٍ ا٭ٍٚ:
عسّ ٚدٛز ؾرت٠ ؼي ايعصاب َع طٍٛ َست٘، ٚعسّ إْكااع  ايجاْٞ:

ؾٍََْْيَب ِاَلَئِىَخٌ غاِلَظٌ شِذَاد  الَ َّؿْالٌَُْ أٜاَ٘، ٖٚٛ َٔ عَُٛات قٛي٘ تعازيط

، ؾاغي٥٬ه١ ٫ ٜؿرتٕٚ ٫ٚ ٜٓإَٛ ٚ ٫ ٜككطٕٚ ؼي (3) صاٌٍَّوَ َِب ؤََِشَىُُْ

 .(4)صَّفْؿٌٍََُْ َِب ُّاَِْشًًََُْٚادباتِٗ، قاٍ تعازيط

 إْعساّ ايتدؿٝـ ؼي ؾس٠ ايعصاب، ٚتعسز قٓٛؾ٘. ايجايح:
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يٝؼ َٔ ْٗا١ٜ يعصاب ايهؿاض ، ٚقس ٜكاٍ نٝـ ٜهٕٛ  ايطابع:
ايعكاب ع٢ً شْب ق١ًًٝ َست٘ ؼي ايسْٝا اـًٛز ؼي ايٓاض، ٚاهلل عع ٚدٌ 

 :ٖٛ اؿانِ ايعازٍ، ٖٚٛ ايط٩ٚف ايطسِٝ، ٚاؾٛاب َٔ ٚدٛٙ
دعٌ اهلل عع ٚدٌ اؿٝا٠ ايسْٝا زاض إختباض َٚعضع١  ا٭ٍٚ:

ًََِْٓ َّؿًَّْْ ِِضْمَبيَ رَسَّحٍ  *فََّْٓ َّؿًَّْْ ِِضْمَبيَ رَسَّحٍ خَْْش ا َّشَه يٰخط٠، قاٍ تعازيط

 .(1)صشَشًّا َّشَه

يكس خًل اهلل عع ٚدٌ ايٓاؽ يعبازت٘، ٚعُاض٠ ا٭ضض  ايجاْٞ:
بايكاؿات، ٚتؿهٌ ٚبعح ا٭ْبٝا٤ َبؿطٜٔ َٚٓصضٜٔ، ٚأْعٍ َعِٗ 
ايهتب ايػُا١ٜٚ ،ٚأْعِ ع٢ً ايٓاؽ بايٓعِ ايعظ١ُٝ، ؾُٔ جيشس بٗا 

 ٜٚػتهرب عٔ عباز٠ اهلل ٜهٕٛ ايعصاب دعا٤ ي٘.
جري َٔ ايٓاؽ، ايٛعٝس باـًٛز ؼي ايٓاض غبب يتٛب١ ايه ايطابع:

ٚق٬ح ا٭َِ، ٭ٕ ايٛعس ٚايٛعٝس َٔ اهلل سل ٚقسم، قاٍ 
 . (2) صًََِْٓ ؤَصْذَقُ ِِْٓ اٌٍَّوِ لِْال تعازيط

 بٝإ ضظي١ اهلل عع ٚدٌ ؼي ايسْٝا بأَٛض: ايػابع١:
 سهٛض ا٭َط باغيعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ اغيٓهط بري ايٓاؽ. ا٭ٍٚ:
 اغيٓهط ، ؼي نٌ ظَإ.ٚدٛز آَطٜٔ باغيعطٚف ْٚاٖري عٔ  ايجاْٞ:

تًكٞ ؾاط َٔ ايٓاؽ ا٭َط باغيعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ اغيٓهط  ايجايح:
 بايكبٍٛ.

 ايرتغٝب بايجٛاب ع٢ً ا٭َط باغيعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ اغيٓهط. ايطابع:
تؿهٌ اهلل عع ٚدٌ بإَٗاٍ ايٓاؽ يٲغتُاع يٮَط  اـاَؼ:

 باغيعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ اغيٓهط.
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ظطٕٚ( يٝهٕٛ َٛنٛعّا يٮَط ٜٚأتٞ قٛي٘ تعازي)٫ٚ ِٖ ٜٓ 
باغيعطٚف بايسع٠ٛ إزي اٱضيإ ٚطًب ايػ١َ٬ ؼي اٯخط٠ ٚإْتكاٍ ايعبس 
َٔ ساٍ ايؿعع ٚاـٛف َٔ ايعصاب ا٭خطٟٚ إزي عبٛس١ قٛي٘ 

، َٚا ؾٝ٘ َٔ ا٭َٔ ٚايػه١ٓٝ (1) صفاَلَ خٌَِْ  ؾٍََْْيُِْ ًَالَ ىُُْ َّؾْضٌََُْٔتعازيط

ع٢ً ا،تُع بايػبا١ ٚاغيٛز٠ بري أؾطازٙ، يًؿطز، ٚػًٝات ٖصا ا٭َٔ 
َب ؾ٬ غطاب١ إٔ ٜكـ ايكطإٓ )خري أ١َ( بأِْٗ أخ٠ٛ، قاٍ تعازيط بَِّّٔ

، بًشاظ إٔ آثاض َٚعاْٞ ايطنا ٚايػعاز٠ باٱقا١َ (2)صاٌُّْاِِْنٌَُْ بِخٌَْح 

 ؼي ايٓعِٝ ايسا٥ِ تظٗط عًِٝٗ ؼي ايسْٝا .
ٌٖٚ اغيػًُٕٛ أخ٠ٛ ؼي ايكٝاّ بٛظا٥ـ ا٭َط باغيعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ  

اغيٓهط اؾٛاب ْعِ، ٖٚٛ اغيػتكطأ َٔ يػ١ اـااب ؼي آ١ٜ ايبشح 
 )تأَطٕٚ باغيعطٚف( .

ٚإشا أَط أسس اغيػًُري باغيعطٚف غك  عٔ اٯخطٜٔ بإعتباضٙ ٚادبّا 
ؾٛاب نؿا٥ّٝا، ٌٖٚ ٜأتٞ ايجٛاب يٰخطٜٔ عٓسَا ٜكّٛ ب٘ أسسِٖ ا

ْعِ، ٖٚٛ َٔ أغطاض ٚز٫٫ت ايٛادب ايهؿا٥ٞ ٚؾهٌ اهلل 
بايتدؿٝـ ؾٝ٘، ٚإْاب١ اغيتشس عٔ اغيتعسز، ٜٚرتؾض ايجٛاب ايٓٛعٞ 

 ايعاّ َٔ ٚدٛٙ:
 تٛد٘ اـااب بايتهًٝـ با٭َط باغيعطٚف يًُػًُري طيٝعّا. ا٭ٍٚ:
 ْعت اغيػًُري بأِْٗ آَطٕٚ باغيعطٚف ْٚاٖٕٛ عٔ اغيٓهط. ايجاْٞ:

َعطؾ١ ايٓاؽ بإٔ اغيػًُري ِٖ آَطٕٚ باغيعطٚف ْٚاٖٕٛ عٔ  جايح:اي
 اغيٓهط، ٚسصضِٖ  َٔ ؾعٌ ايػ٦ٝات يٛدٛز )خري أ١َ ( تعدطِٖ عٓٗا.

قبٍٛ ؾطٜل َٔ ايٓاؽ ا٭َط باغيعطٚف بإتٝاْ٘، ٚقبٍٛ ايٓٗٞ  ايطابع:
 بإدتٓاب اغيٓهط.
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تط٣ َا ٖٞ ايك١ً اغيٛنٛع١ٝ بري قٛي٘ تعازي)٫ٚ ِٖ  ايجا١َٓ:
ٜٓظطٕٚ( ٚبري قٛي٘ تعازي)تأَطٕٚ باغيعطٚف ٚتٕٓٗٛ عٔ اغيٓهط( 

 اؾٛاب َٔ ٚدٛٙ:
 بعح اغيػًُري ع٢ً ايتشصٜط َٔ أٖٛاٍ ّٜٛ ايكٝا١َ. ا٭ٍٚ:
ايتٛنٝس ع٢ً إٔ عامل ايٓؿٛض ٚاؿػاب سل قاٍ  ايجاْٞ:

 .(1)صًٌََََّْ رَمٌَُُ اٌغَّبؾَخُ ٌََِّْئِزٍ َّخْغَشُ اٌُّْجْطٌٍَُِْتعازيط

تؿك٘ اغيػًُري ؼي ايسٜٔ، ٚدعًِٗ َ٪ًٖري يًكٝاّ با٭َط  ايجايح:
باغيعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ اغيٓهط بًشاظ قسٚضٙ عٔ َعطؾ١ ٚعًِ، ٚؾٝ٘ 
سذ١ ع٢ً ايٓاؽ ٚتطغٝب بسخٍٛ اٱغ٬ّ غيا ٜسٍ عًٝ٘ َٔ إضتكا٤ 
اغيػًُري ؼي غًِ اغيعاضف، ٚإضتهاظ قٛهلِ ٚؾعًِٗ إزي ايعًِ، ٚػًٞ 

ػٔ هتِٗ ، ٖٚٛ َٔ خكا٥ل )خري أ١َ( َعاْٞ اؿه١ُ ؼي س
 ٚؽًـ ا٭َِ ا٭خط٣ عٔ ايًشٛم بٗا ؼي باب ايعًِ ٚاغيعطؾ١.

ؾإٕ قًت إٕ ا٭َِ ا٭خط٣ أنجط إضتكا٤ ؼي باب ايكٓاعات  
 ٚايتاٛض ايتك .

 ٚاؾٛاب َٔ ٚدٛٙ:
اغيساض ؼي ا٭َط باغيعطٚف تعٝري َكازٜل اغيعطٚف َٚطتب١  ا٭ٍٚ:

 ٚنٝؿ١ٝ ا٭َط ب٘.
ا٭َط باغيعطٚف ت١ُٝٓ يًًُهات ايعك١ًٝ، ٚايتُٝٝع بري ا٭َط  اْٞ:ايج

 اؿػٔ ٚايكبٝض، ٚؾٝ٘ ْؿع عاّ يًٓاؽ طيٝعّا.
ا٭َط باغيعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ اغيٓهط َكس١َ يًتاٛض ايكٓاعٞ،  ايجايح:

 ٚغبب يًربن١ ؼي ايعٌُ ٚايػعٞ ؼي باب ايتذاضات ٚايكٓاعات .
َٛنٛع١ٝ خٛاتِٝ ا٭عُاٍ ؼي َعطؾ١ غٓدٝتٗا َٚاٖٝتٗا  ايطابع:

ٚإعتباضٖا ؼي عامل اؿػاب ٚاؾعا٤، يصا دا٤ اٱْصاض بكٛي٘ تعازي)٫ٚ 

                                                           

 .27غٛض٠ اؾاث١ٝ (1)



 ص139ط                                                   86ز / َعامل اٱضيإ

ِٖ ٜٓظطٕٚ( ٜتعًل بايهؿاض ٚإٕ ناْٛا َٔ أٌٖ ايكٓاعات ايتك١ٝٓ 
 ايعاي١ٝ.

ا٭َِ شات اٱضتكا٤ ؼي َطاتب ايكٓاعات، إصيا ٖٞ بًشاظ  اـاَؼ:
ًو ايسٍٚ أ١َ َٔ اغيػًُري، َٚٔ بري عًُا٥ٗا عسز َٔ ايسٍٚ، ٚؼي ت

اغيػًُري، ٚايؿٛاٖس عًٝ٘ نجري٠ ٚظاٖط٠، ٚتًو آ١ٜ ؼي خكا٥ل)خري 
أ١َ( ٚنٝـ أِْٗ جيُعٕٛ بري اٱضيإ ٚايعًِ، ٚؾٝ٘ تطغٝب يًعًُا٤ 

 اٯخطٜٔ بسخٍٛ اٱغ٬ّ.
إدتُاع ا٭َط باغيعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ اغيٓهط َع ايجٛض٠  ايػازؽ:

١ٝ ايهرب٣ ساد١ يًعًُا٤ ٚايٓاؽ غيا ؾٝ٘ َٔ أٺغباب ايٛقا١ٜ َٔ ايكٓاع
إغتعُاٍ ايعًِ ؼي اٱنطاض بايٓاؽ ٚؾٔ اؿطٚب با٭غًش١ ايؿتان١ 

 ٖٚٛ أَط ظاٖط يًٛدسإ .
ٚؾٝ٘ ؾاٖس ع٢ً ساد١ ا٭دٝاٍ اغيتعاقب١ َٔ ايٓاؽ ـري أ١َ ٚيعّٚ 

هط غيٓع ايؿٓا٤ دٗاز اغيػًُري ؼي َٝازٜٔ ا٭َط باغيعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ اغيٓ
٬ٖٚى ايٓاؽ با٭غًش١ اي١ٜٚٛٓ، َٚٓاٖر ايهؿط ٚايه٬ي١ ٚايعٓاز، 

 ٚاؿطٚب أٚهلا ل٣ٛ ٚأٚغاٗا ؾه٣ٛ ٚآخطٖا ب٣ًٛ.
ٜٚأتٞ قٛي٘ تعازي)٫ٚ ِٖ ٜٓظطٕٚ( َاز٠ َٚٛنٛعّا يَٰطٜٔ 
باغيعطٚف ٚايٓاٖري عٔ اغيٓهط يعدط ض٩غا٤ ايسٍٚ ٚأقشاب ايكطاض 

غيعاضى ، ٚٚقٛع دطضي١ ايكتٌ اؾُاعٞ َٔ ؾٔ اؿطٚب، ٚإزاض٠ ا
 با٭غًش١ ايع١ًُٝ اغيتاٛض٠ ظ

ٖٚصا ايعدط بايٛعٝس ايكطآْٞ )٫ٚ ِٖ ٜٓظطٕٚ( َٔ عَُٛات قٛي٘  
، ؼي ايطز ع٢ً اغي٥٬ه١ ايصٜٔ (1) صبِِِّٔ ؤَؾٍَُُْ َِب الَ رَؿٌٍََُّْْتعازيط

إستذٛا ع٢ً دعٌ اٱْػإ خًٝؿ١ ؼي ا٭ضض بأْ٘ ٜؿػس ؾٝٗا ، 
و ايسَا٤، ؾإٕ ايعدط عٔ ايكتٌ َػتُط َٚتكٌ ؼي ا٭ضض ٫ ٜٚػؿ
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ٜػازضٖا أبسّا ٭ٕ )خري أ١َ( باق١ٝ إزي ّٜٛ ايكٝا١َ ، ٖٚٞ زا٥ب١ ع٢ً 
 ا٭َط باغيعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ اغيٓهط ٫ ٜؿاضقٗا أبسّا.

َٔ إعذاظ آ١ٜ ايبشح فٝ٪ٖا غكٛم ا٭َط باغيعطٚف  ايتاغع١:
ب أغباب اغيسح ٚايجٓا٤ ع٢ً ٚايٓٗٞ عٔ اغيٓهط، ٚنٝؿٝت٘ ؼي دص

اغيػًُري، أَا قبٍٛ ٚإغتذاب١ اياطف اٯخط اغيأَٛض باغيعطٚف ٚاغيٓٗٞ 
 عٔ اغيٓهط ؾٗٛ أَط إناؼي يٮدط ٚايجٛاب.

يصا ؾإٕ إختٝاض اغيػًِ يًهٝؿ١ٝ اغيٓاغب١ ؼي َطاتب ا٭َط ٚايٓٗٞ َٔ  
غبٌ ؼكٝل ايٓؿع ا٭َجٌ َٔ ا٭َط ٚايٓٗٞ، ٌْٚٝ ايجٛاب اؾعٌٜ، 

دا٤ قٛي٘ تعازي)٫ٚ ِٖ ٜٓظطٕٚ( يبعح اغيػًُري ع٢ً إعتُاز قٝؼ ٚ
ايٛعظ ٚاٱْصاض ٚايتدٜٛـ بايعصاب ا٭خطٟٚ ، ٚبٝإ سطقِٗ 
ٚسبِٗ يًٓاؽ بايػعٞ ؼي َس٠ اٱَٗاٍ ٖٚٞ اؿٝا٠ ايسْٝا يٓذا٠ ايٓاؽ 
َٔ ايعصاب اـايٞ َٔ اٱَٗاٍ ٚايؿرت٠ ؼي َست٘ ٚؾست٘ ،َٚا ٜػبب٘ َٔ 

 ا٭مل ايؿسٜس.
كس دا٤ت آ١ٜ ايبشح بإغتسا١َ ا٭َط باغيعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ اغيٓهط ي

ؼي ا٭ضض يٝهٕٛ ٚاق١ٝ َٔ تؿؿٞ ايػ٦ٝات، ٚظٗٛض اغيعك١ٝ، ؾهًُا 
ظٗط إؾتتإ ٚؾت١ٓ يًٓاؽ نإ اٯَطٕٚ باغيعطٚف ٚايٓاٖٕٛ عٔ اغيٓهط 
سانطٜٔ ؼي اغيٝسإ قبًٗا ٚأثٓا٤ اٱبت٤٬ بٗا ٚبعس إْكها٥ٗا ٚظٚاٍ 

َػًشٕٛ بهٜات ايكطإٓ اييت تتهُٔ إْصاض أضباب ايهؿط أثطٖا، ِٖٚ 
فَةََِّّٔب ىَِِ صَعْشَح  ًَاؽِذَح  ٚايباطٌ بعسّ اٱَٗاٍ ّٜٛ ايكٝا١َ، قاٍ تعازيط

 ، ٚؾٝ٘ ٚدٛٙ :(1)صفَةِرَا ىُُْ َّنػُشًَُْ

بعح ايؿعع ٚاـٛف ؼي ْؿٛؽ ايهؿاض، ٚاٱضباى ؼي  ا٭ٍٚ:
 قؿٛؾِٗ.
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ا١ْٝ ٭تباعِٗ بايتدًٞ عٔ ْكطتِٗ إْ٘ زع٠ٛ عك١ًٝ ٚٚدس ايجاْٞ:
 ٚإعاْتِٗ .
٫ ٜٓشكط تٛد٘ ا٭َط باغيعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ اغيٓهط بط٩غا٤  ايجايح:

ايهؿاض ع٢ً أٌَ ٖساٜتِٗ ٚأتباعِٗ ٚأْكاضِٖ ، بٌ ٜتٛد٘ إزي ايٓاؽ 
طيٝعّا بعطض ٚاسس، ؾٝأتٞ ا٭َط ٚايٓٗٞ يٮتباع َجًُا ٜأتٞ 

ِٓٗ، ٚضظي١ ٚياؿّا خاقّا يًُتبٛعري، يٝهٕٛ سذ١ ع٢ً نٌ ٚاسس َ
ب٘، ٚغببّا هلساٜت٘ ٚق٬س٘، ٖٚٛ َٔ عَُٛات اـااب ايتهًٝؿٞ 

 ايصٟ ٜتٛد٘ إزي اغيهًؿري ع٢ً مٛ اٱم٬ٍ ٚايتعسز .
قس تتػًب ايٓؿؼ ايؿ١ٜٛٗ ع٢ً اٱْػإ، ٜٚٓؿػٌ بايًٗح  ايعاؾط٠:

٬ ٚضا٤ ايسْٝا، ٜٚٓكاع إزي اغياٍ ٚظ١ٜٓ ايسْٝا، ٚجيعًٗا ٖسؾّا ٚغا١ٜ ؾ
ًٜتؿت إزي أسهاّ اؿ٬ٍ ٚاؿطاّ، ٚاغيكسَات ايؿطع١ٝ ٚايعك١ًٝ 
اغيٓاغب١، ؾرتؾع )خري أ١َ( بٛدٗ٘ ضا١ٜ ها١ٜٚ ٖٞ)٫ٚ ِٖ ٜٓظطٕٚ(، 

 ٚؾٝ٘ َػا٥ٌ:
تطؾع أ١َ عظ١ُٝ ايطا١ٜ ؼي ٚد٘ ؾطز ٚاسس، ػيا ٜسٍ ع٢ً  ا٭ٚزي:

 عسّ ايتهاؾ٧، ٚظٗٛض ايرتدٝض يٮ١َ.
يًُػًُري ؼي ا٭َط باغيعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ  بٝإ اغيسز اٱهلٞ ايجا١ْٝ:

 اغيٓهط، ظعٌ ايطدشإ ٚايهجط٠ عٓسِٖ.
ػًٞ قش١ ٚسػٔ ؾعٌ )خري أ١َ( ؼي زعٛتٗا إزي َٓع غًب١  ايجايج١:

 ايٓؿؼ ايؿ١ٜٛٗ.
 ؾهض قبض ايًٗح ٚضا٤ ايسْٝا بايباطٌ. ايطابع١:

تٛنٝس ساد١ ايٓاؽ ـري أ١َ، ٚؾهٌ اهلل عع ٚدٌ ؼي  اـاَػ١:
 خطٚز اغيػًُري يًٓاؽ سيباز٨ ٚأسهاّ ايؿطٜع١ اٱغ١َٝ٬.

ٜهؿٞ قٝاّ )خري أ١َ( بايتصنري بعامل اٯخط٠ ٚساٍ  ايػازغ١:
ايهؿاض ؾٝٗا أ١ُٖٝ خاق١ ع٢ً ٖصا ايتصنري، ٚجيعٌ ي٘ َٛنٛع١ٝ عٓس 

١َ( مل تبري قإْٛ عسّ ايٓاؽ باٱناؾ١ إزي سكٝك١ ٖٚٞ إٔ )خري أ
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إَٗاٍ ايهؿاض ؼي اٯخط٠ عٔ إدتٗاز ٚإطياع َٓٗا، بٌ ٖٛ أَط َٔ 
اٱضاز٠ ايته١ٜٓٛ ، ٚإخباض ْعٍ َٔ عٓس اهلل باغيػًُري ٚايٓاؽ طيٝعّا، 
يٝهٕٛ سطبّا ع٢ً ايؿػاز ؼي ا٭ضض ٫ بس هلا َٔ بٝاْ٘ ٭ْ٘ َٔ 

 اغيكازٜل ايٛادب١ يٮَط باغيعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ اغيٓهط.
ؼي ايك١ً بري قٛي٘ تعازي)٫ٚ ِٖ ٜٓظطٕٚ(  اؿاز١ٜ عؿط٠:

 ٚبري)ت٪َٕٓٛ باهلل( ٚدٛٙ :
ايتبأٜ اؾٗيت ٚاغيٛنٛعٞ بري اٯٜتري، ٚبٝإ سكٝك١ ٖٚٞ  ا٭ٍٚ:

ٚدٛز اغيتهازٜٔ ؼي ايكطإٓ سيا ٜٓؿع ؼي دصب ايٓاؽ غيٓاظٍ ايتٛب١ 
ٖٚساٜتِٗ ٚق٬سِٗ، ٖٚصا ايتهاز ْٚؿع٘ ٚآثاضٙ اـاق١ ٚايعا١َ َٔ 

، ؼي ضز اهلل عع (1) صبِِِّٔ ؤَؾٍَُُْ َِب الَ رَؿٌٍََُّْْعَُٛات قٛي٘ تعازيط

 صلَبٌٌُا ؤَرَغْؿًَُ فِْيَب َِْٓ ُّفْغِذُ فِْيَب ًََّغْفِهُ اٌذَِِّبء٢ًَ اغي٥٬ه١ عٓسَا طٚدٌ ع

، ٚدعٌ اهلل عع ٚدٌ اٯخط٠ زاض اؿػاب ٚاؾعا٤ ٚتؿهٌ بايكطإٓ (2)
 بايكطإٓ ْصٜطّا ٚبؿريّا ؼي اغيٛنٛع ايٛاسس.

ؾدري ا٭١َ اييت ؼصٸض َٔ أٖٛاٍ ّٜٛ ايكٝا١َ ٚعسّ إَٗاٍ ايهؿاض  
ًُعٌُه  ٌََِّْئِزٍ َٔبضِشَح  ا ايبؿاض٠ بايػعاز٠ ٚايػبا١ ٦َٜٛص ، قاٍ تعازيطؾٝ٘ تأتٝٗ

 . (3) صبٌََِ سَثِّيَب َٔبغِشَح  *

ٚأَا ايصٜٔ ٜكطٕٚ ع٢ً اغيعاقٞ ؾٝهٕٛ دعا٩ِٖ اـًٛز ؼي ايٓاض،  
َٚٔ اٯٜات إٔ تأتٞ ايبؿاض٠ ـري أ١َ َع قٝاَٗا با٭َط باغيعطٚف 

 ٔ ضنا ٚطُأ١ْٓٝ عػٔ عاقبتِٗ.ٚايٓٗٞ عٔ اغيٓهط ؾٝكسضٕٚ ع
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َٔ خكا٥ل ايتبأٜ اغيٛنٛعٞ بري اٯٜتري، أْ٘ َطآ٠  ايجاْٞ:
يًتهاز ٚايتبأٜ ؼي اؾعا٤ ّٜٛ ايكٝا١َ، ٖٚٛ غبٌٝ هلسا١ٜ ايٓاؽ يًٓذا٠ 

 َٔ عصاب)٫ٚ ِٖ ٜٓظطٕٚ( .
ٚتتذ٢ً ٖصٙ ايٓذا٠ باٱضيإ باهلل ٚإتباع ْٗر )خري أ١َ( ؼي هتٗا 

هلل ٚضغٛي٘، ٚؼي َ٪َٔ آٍ ؾطعٕٛ ٚيَٛ٘ يكَٛ٘  ٚق٬سٗا ٚطاعتٗا
 .(1)صَِب ٌِِ ؤَدْؾٌُوُُْ بٌََِ اٌنَّغَبحِ ًَرَذْؾٌَُٔنِِ بٌََِ اٌنَّبسِٚضز ؼي ايتٓعٌٜط

ٚقس أْعِ اهلل عع ٚدٌ ع٢ً ايٓاؽ بٓب٠ٛ قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ 
 ٚغًِ َٔ ٚدٛٙ:

ٚاؾُاعات ، تهٕٛ ايسع٠ٛ َٔ)خري أ١َ( إزي ا٭ؾطاز  ا٭ٍٚ:
 ٚيٝؼ َٔ ا٭ؾطاز إزي اؾُاعات.

٫ تٓشكط زع٠ٛ اغيػًُري يعباز٠ اهلل بكَِٛٗ بٌ ٖٞ عا١َ  ايجاْٞ:
ٚؾا١ًَ يًٓاؽ، ٚيٝؼ يًُػًُري قّٛ ككٛقري ، ؾِٗ َٔ أَِ ؾت٢ 

ًَاؾْزَالٌُِّا ػُعِٗ أخٸ٠ٛ اٱضيإ ٚايتُػو بايهتاب ٚايػ١ٓ ، قاٍ تعازيط

 .(2) صًاَلَ رَفَشَّلٌُاثِؾَجًِْ اٌٍَّوِ عَِّْؿ ب 

إع٬ٕ ٚدٗط اغيػًُري با٭َط باغيعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ اغيٓهط،  ايجايح:
 ٚعسّ اـؿ١ٝ َٔ ايظاغيري.

ضدٛع اٯَط باغيعطٚف َٔ اغيػًُري َتشسّا أٚ َتعسزّا إزي  ايطابع:
ؾ١٦ ٚأ١َ ٚزٚي١ يٲغ٬ّ تٓكطٙ ٚتصب عٓ٘ ٚتج  عًٝ٘ ؼي ؾعً٘ ، ٚأْ٘ 

 ٗا.قاّ بٛادب٘ ْٝاب١ عٓ
قٝاّ اغيػًُري با٭َط باغيعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ اغيٓهط يٝؼ  اـاَؼ:

ع٢ً مٛ ايكه١ٝ ايؿدك١ٝ، بٌ ٖٛ قه١ٝ ْٛع١ٝ عا١َ َٚتذسز٠ ٟ نٌ 
 ظَإ.
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ٚؼي ٖصٙ ايٛدٛٙ فتُع١ َٚتؿطق١ ز٫ي١ ع٢ً ساد١ ايٓاؽ يبعج١ 
ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٚأغطاض تؿهًٝ٘ ع٢ً ا٭ْبٝا٤ 

 ٚدعٌ أَت٘ )خري أ١َ( بري أٌٖ ا٭ضض. ايػابكري،
اغي٪َٕٓٛ ؼي َأَٔ َٔ ايٛعٝس ؼي قٛي٘ تعازي)٫ٚ ِٖ  ايجايح:

ٜٓظطٕٚ( إش ٜهٕٛ بعجِٗ غ٬َّا ٚآَّٓا هلِ ٜٚسخٌ عًِٝٗ اغي٥٬ه١ ّٜٛ 
عَالََ  ؾٍََْْىُُْ ثَِّب صَجَشْرُُْ فَنِؿَُْ ؾُمْجََ ايكٝا١َ بأغباب ايػه١ٓٝ ٚايػعاز٠ط

 .(1) صاٌذَّاسِ

بٝإ ايػبٌٝ يًٓذا٠ َٔ ايٛعٝس بعسّ اٱَٗاٍ ٚايػ١َ٬ ّٜٛ  ايطابع:
ايكٝا١َ َٔ َكساق٘ ايٛاقعٞ بإختٝاض اٱضيإ ايصٟ ٖٛ ع١ً خًل 
ايٓاؽ، ٚإْتؿاضِٖ ؼي ا٭ضض، ٚعسّ تطن٘ إزي َٓاظٍ ايهؿط 

 ٚاؾشٛز.
َٔ إعذاظ ايكطإٓ إٔ اٯ١ٜ ايكطآ١ْٝ َسضغ١ ن١َٝ٬ ؼي شاتٗا  اـاَؼ:

ا َع غريٖا َٔ اٯٜات، ٚدا٤ت آٜات ايكطإٓ با٭َط بتك٣ٛ ٚؼي طيعٗ
َّبؤَُّّيَب اٌنَّبطُ ارَّمٌُا اهلل يًػ١َ٬ َٔ ايعصاب ؼي ايسْٝا ٚاٯخط٠، قاٍ تعازيط

 .(2)صسَثَّىُُْ اٌَّزُِ خٍََمَىُُْ ِِْٓ َٔفْظٍ ًَاؽِذَحٍ

أختتُت آ١ٜ ايبشح بكٛي٘ تعازي)ٚأنجطِٖ ايؿاغكٕٛ(  ايػازؽ:
يٝذتُع ؼي خاشييت اٯٜتري ايصّ ٚايٛعٝس يًداضدري عٔ طاع١ اهلل، 

 ٚايصٜٔ إختاضٚا ايهؿط بعس اٱضيإ.
ٚضز يؿظ)٫ ٜٓظطٕٚ( غت َطات ؼي ايكطإٓ أضبع١  ايجا١ْٝ عؿط٠:

٠، ٚبٝإ َٓٗا ٚعٝس يًهاؾطٜٔ ٚايظاغيري ٚإخباض عُا حيٌ بِٗ َٔ اٯخط
 نعؿِٗ ٚعذعِٖ عٔ زؾع ايعصاب عٔ أْؿػِٗ ، ٚؾٝ٘ ٚدٛٙ :                       
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إدتٗاز اغيػًُري ؼي زع٠ٛ ايٓاؽ يٲسرتاظ ٚاٱغتعساز يّٝٛ  ا٭ٍٚ:
 ايكٝا١َ بايتٛب١ ٚغبٌٝ ايك٬ح ٚيٝؼ هلِ ططٜل آخط غريٙ .

 إغتشهاض عامل اٯخط٠ ، ٚططز ايػؿا٠ٚ عٔ ا٭بكاض .   ايجاْٞ:
تكطٜب َٛاطٔ ّٜٛ ايكٝا١َ إزي أشٖإ ايٓاؽ ، قاٍ  ايجايح:

 .  (1)صبَِّْ َِب رٌُؾَذًَُْ ٓدٍ ًََِب ؤَْٔزُُْ ثُِّؿْغِضَِّٓتعازيط

 تٛنٝس إْعساّ ايٓاقط يًهؿاض ؼي اٯخط٠ ، ايطابع:
إْكااع سبٌ اغيٛز٠ بري ايهؿاض ، ٚقريٚض٠ احملب١ عسا٠ٚ  اـاَؼ:

 .(2)صءُ ٌََِّْئِزٍ ثَؿْضُيُُْ ٌِجَؿْضٍ ؾَذًٌُّ بِالَّ اٌُّْزَّمِنيَإَخاِلَّبِٝٓٗ ، قاٍ تعازيط

 ايػازؽ : يٝؼ َٔ إَٗاٍ ٦َٜٛص يكبٍٛ ايتٛب١ ٚاٱعتصاض.
بِالَّ اٌَّزَِّٓ رَبثٌُا ِِْٓ ثَؿْذِ رٌَِهَ ًَؤَصٍَْؾٌُا فَةَِّْ اٌٍَّوَ غَفٌُس  طصلت آيت

   ، بيذه اآليت(3)صسَؽُِْ 
 ٚؾٝ٘ َػا٥ٌ:

تتٛزي)خري أ١َ( َػ٪ٚيٝات اؿح ع٢ً ايتٛب١ ٚاٱْاب١  ا٭ٚزي:
ٚبٝإ َٓاؾعٗا يًٓاؽ عَُّٛا، ٚت٠ٚ٬ آٜات ايتٛب١ ٚايتسبط ؼي َعاْٝٗا 

 ٚز٫٫تٗا.
إبتسأت آ١ٜ ايػٝام بأزا٠ اٱغتجٓا٤ )إ٫( ٚاغيػتج٢ٓ َٓ٘ ع٢ً  ايجا١ْٝ:

 ٚدٛٙ:
 ْعٍٚ ايًع١ٓ بايهؿاض ، ٖٚٞ ع٢ً ؾعب: ا٭ٍٚ:
 هلل ٚاياطز َٔ ضظيت٘.يع١ٓ ا ا٭ٚزي:
 يع١ٓ اغي٥٬ه١. ايجا١ْٝ:
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 يع١ٓ ايٓاؽ أطيعري. ايجايج١:
 اؾعا٤ ٚايعكاب ا٭يِٝ ايٓاظٍ بايهؿاض. ايجاْٞ:

ٌَْْظَ سطَإ ايؿٛظ باهلسا١ٜ َٔ اهلل عع ٚدٌ، قاٍ تعازيط ايجايح:

 . (1) صؾٍََْْهَ ىُذَاىُُْ ًٌََىَِّٓ اٌٍَّوَ َّيْذُِ َِْٓ َّشَبءُ

 عسّ اٱَٗاٍ ؼي ايعصاب يكٛي٘ تعازي)٫ٚ ِٖ ٜٓظطٕٚ(. ايطابع :
 ايهؿط بعس اٱضيإ. اـاَؼ:
اؾشٛز بعس اٱقطاض بكسم ْب٠ٛ قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘  ايػازؽ:

 ٚآي٘ ٚغًِ ٚايتػًِٝ ظطٜإ اغيعذعات ع٢ً ٜسٜ٘.
اـػطإ ٚايًبح ايسا٥ِ ؼي ايعصاب ا٭يِٝ، قاٍ  ايػابع:

 .(2)صزِّؿُوُ لٍَِْال  صَُُّ ؤَضْطَشُّهُ بٌََِ ؾَزَاةِ اٌنَّبسًََِِْٓ وَفَشَ فَإَُِتعازيط

 إختٝاض ايهاؾط غري اٱغ٬ّ زّٜٓا. ايجأَ:
 عسّ قبٍٛ ًَت٘ اغيدايؿ١ غيباز٨ ايتٛسٝس. ايتاغع:
 ظًِ ايٓؿؼ بايهؿط ٚسذب أغباب اهلسا١ٜ عٓٗا. ايعاؾط:

ضي١، ٖٚصٙ ايٛدٛٙ َع تعسزٖا ٚنجطتٗا نًٗا َٔ َعاْٞ اٯ١ٜ ايهط
ٚؾٝ٘ آ١ٜ إعذاظ١ٜ ؼي َهاَري آ١ٜ ايػٝام بإٔ ٜأتٞ إغتجٓا٤ َتشسا 

 يٝؿٌُ اغيتعسز َٔ اغيػتج٢ٓ َٓ٘، ٚؼي ٖصا اغيتعسز ٚدٛٙ:
 مشٍٛ اغيػتج٢ٓ َٓ٘ ٭َٛض ايسْٝا ٚاٯخط٠. ا٭ٍٚ:
 زع٠ٛ ايٓاؽ ٱؽاش ايسْٝا َعضع١ يٰخط٠. ايجاْٞ:

 إقا١َ اؿذ١ ع٢ً ايصٜٔ نؿطٚا. ايجايح:
بعح ايؿعع ٚاـٛف ؼي قًٛب ايهؿاض يهجط٠ ا٭غباب اييت  :ايطابع

 ؼٍٛ زٕٚ ؾٛظِٖ بايتٛب١ ٚقبٛهلا.
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تطغٝب ايهؿاض بايتٛب١ ٚايٓذا٠ َٔ ايعصاب ا٭يِٝ،  اـاَؼ:
ٚسجِٗ ع٢ً ايتسبط ؼي آٜات ايكطإٓ َٚعذعات ايٓيب قُس ق٢ً اهلل 

آَْ ًٌٌََْ وَبَْ ِِْٓ ؤَفَالَ َّزَذَثَّشًَُْ اٌْمُشْعًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ، قاٍ تعازيط

 .(1) صؾِنْذِ غَْْشِ اٌٍَّوِ ٌٌََعَذًُا فِْوِ اخْزِالَفًب وَضِري ا

بٝإ ايؿٛظ ٚإسطاظ ايٓذاح برتى ايهؿط ٚايه٬ي١  ايػازؽ:
 َٚؿاُٖٝٗا.
شنط اغيػتج٢ٓ َٓ٘ ع٢ً مٛ ايتعسز ٚغ١ًٝ يتؿك٘ اغيػًُري ؼي  ايػابع:

 ايسٜٔ، ٚإضتكا٥ِٗ ؼي اغيعاضف ٚايعًّٛ.
زع٠ٛ اغيػًُري يًؿهط هلل عع ٚدٌ ع٢ً ْع١ُ ايتٛب١،  ايجأَ:

 ٚايٓذا٠ َٔ ايعصاب ا٭يِٝ ايصٟ ًٜشل ايهؿاض.
إعطاض اغيػًُري عٔ ايهااؿاض، ٚإدتٓاااب اٱْكااات هلِ  ايتاغع:

ًٌََىِْٓ َِْٓ شَشَػَ ثِبٌْىُفْشِ يػهب اهلل عع ٚدٌ عًِٝٗ، قاٍ تعازيط

 .(2)صْٓ اٌٍَّوِصَذْس ا فَؿٍََْْيُِْ غَضَت  ِِ

آ١ٜ ايػٝام َٔ ايؿٛاٖس ع٢ً ساد١ ايٓاؽ طيٝعّا ـطٚز  ايعاؾط:
اغيػًُري هلِ ٚبٝإ أسهاّ ايؿطٜع١، ٚأغباب ايتدًـ عٔ ايٓذا٠ ؼي 

 ايٓؿأتري.
ؼي خطٚز اغيػًُري يًٓاؽ ْؿع عظِٝ يًُػًُري  اؿازٟ عؿط:

أْؿػِٗ غيا ؾٝ٘ َٔ اؿح ع٢ً ايتٛب١، ٚزخٍٛ ايٓاؽ اٱغ٬ّ ، 
 ٚبًشاظ اؾُع بري اٯٜتري ٜهٕٛ ٖصا ايٓؿع ع٢ً ٚدٛٙ:

ْعٍٚ ايٖٛٔ ٚايهعـ بايهؿاض، ٚبعح أغباب اـك١َٛ  ا٭ٍٚ:
 ٚاـ٬ف بِٝٓٗ.
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سإ ا٭ٌَ غيا ٜٓتظطِٖ إقاب١ ايهؿاض بايٝأؽ ٚايكٓٛ  ٚؾك ايجاْٞ:
 َٔ ايعصاب، ٚتعسز أغباب٘.

 إقا١َ اؿذ١ ع٢ً ايهؿاض. ايجايح:
٬َسك١ يػ١ اٱْصاض ٚايصّ يًهؿاض بت٠ٚ٬ اغيػًُري هلصٙ  ايطابع:

 اٯٜات.
دعٌ ايطظي١ بايٓاؽ شيٮ قًٛب اغيػًُري بٛعظ ٚؽٜٛـ  اـاَؼ:

 ايهؿاض َٔ ايعصاب .
ايٓل اؾًٞ ايصٟ ٫ ٜكبٌ ٜٚأتٞ ٖصا ايتدٜٛـ بًػ١ ايبٝإ ٚ 

ايتعسز اغيتبأٜ ؼي ايتأٌٜٚ يٝهٕٛ َسضغ١ يًُػًُري ؼي نٝؿ١ٝ ٚقٝؼ 
 ا٭َط باغيعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ اغيٓهط.

 ٚقٛع ايعٜاز٠ عٓس اغيػًُري َٔ دٗات: ايػازؽ:
 نجط٠ عسز اغيػًُري َٚبازض٠ ايٓاؽ يًتٛب١ ٚزخٍٛ اٱغ٬ّ. ا٭ٚزي:
ًٛغِٗ َطاتب ايتك٣ٛ ٱزضاى ظٜاز٠ إضيإ اغيػًُري ٚب ايجا١ْٝ:

اؿاد١ إزي ايتٛب١، َٚا هلا َٔ اغيٓاؾع ايعظ١ُٝ، ٚػًٞ اٯٜات ـري أ١َ 
 بسخٍٛ ايٓاؽ ؾٝٗا ؾطاضّا َٔ ايهؿط ٚايه٬ي١ ٚايؿػٛم.

ظٜاز٠ تؿك٘ اغيػًُري ؼي ايسٜٔ، ٚض١ٜ٩ اٯٜات د١ًٝ ٚانش١،  ايجايج١:
 .(1) صٌٍِنَّبطِ ٌَؿٍََّيُُْ َّزَّمٌَُْوَزٌَِهَ ُّجَُِّْٓ اٌٍَّوُ آَّبرِوِ قاٍ تعازيط

إغتُطاض ٚتٛثٝل َعاْٞ ا٭خ٠ٛ بري اغيػًُري ٭ْ٘ َٔ  ايطابع١:
 َكازٜل ايك٬ح ايصٟ شنطت٘ آ١ٜ ايػٝام )ٚأقًشٛا(.

ظٜاز٠ غعٞ اغيػًُري بري ايٓاؽ هلساٜتِٗ ٚتكطٜبِٗ إزي  اـاَػ١:
عازي)نٓتِ َٓاظٍ اٱضيإ، ٚتطغٝبِٗ بايتٛب١ ٖٚٛ َٔ عَُٛات قٛي٘ ت

خري أ١َ أخطدت يًٓاؽ( ؾ٬ أسس ٜعًِ اغيٓاؾع ايعظ١ُٝ يًُػًُري 
ع٢ً أٌٖ ايهتاب ٚايهؿاض، إش إٔ ضؾع اغيػًُري يًٛا٤ ايتٛسٝس، 
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ٚت٠ٚ٬ اٯٜات ايكطآ١ْٝ ايٓاظي١ َٔ عٓس اهلل اييت ت٪نس إٔ باب ايتٛب١ 
َؿتٛح، ضظي١ ٚأٌَ َتذسز، ٚنٝا٤ ٜٓري زضٚب ايػايهري إزي غبٌ 

 ز.ايطؾا
مل تكٌ آ١ٜ ايػٝام)إ٫ ايصٜٔ تابٛا ٚأقًشٛا( بٌ قٝست  ايػازغ١ :

 ايتٛب١ بكٛي٘ تعازي)َٔ بعس شيو(، ٚؾٝ٘ ٚدٛٙ:
بٝإ غع١ ضظي١ اهلل عع ٚدٌ ؼي إط٬م ايعؿٛ، ٚعسّ  ا٭ٍٚ:

 سكطٙ ؼي َٛنٛع ككٛم.
زع٠ٛ)خري أ١َ( ؿح ايٓاؽ ع٢ً ايتٛب١ َٔ ايصْٛب  ايجاْٞ:

 ؾٝٗا.طيٝعّا، ٚعسّ ايتبعٝض 
ايتشصٜط َٔ خً  ايؿعٌ ايكاو بايػ٤ٞ، ٚايااع١  ايجايح:

 بايؿػل.
َٔ بري َكازٜل قٛي٘ تعازي)َٔ بعس شيو( قٛي٘ تعازي)ٚاهلل  ايطابع:

 ٫ ٜٗسٟ ايكّٛ ايظاغيري( .
 َٚع ٖصا دا٤ت ٖصٙ اٯ١ٜ بٛقٛع ايتٛب١ بعسٙ ، ٚؾٝ٘ َػا٥ٌ : 

عٔ ايظاغيري ٚبري  عسّ ايتٓاؼي ٚايتعاضض بري َٓع اهلسا١ٜ  ا٭ٚزي:
 تٛبتِٗ .

بٝإ آ١ٜ ؼي اٱضاز٠ ايته١ٜٝٓٛ، ٚتٛنٝس يؿهٌ اهلل عع ٚدٌ  ايجا١ْٝ :
ع٢ً ايٓاؽ طيٝعّا ؼي اؿٝا٠ ايسْٝا بعسّ غًل باب ايتٛب١،قاٍ 

، (1)صعَبثِمٌُا بٌََِ َِغْفِشَحٍ ِِْٓ سَثِّىُُْ ًَعَنَّخٍ ؾَشْضُيَب وَؿَشْضِ اٌغََّّبءِ ًَإَسْضِتعازيط

 ٝ٘ ز٫ي١ ع٢ً إٔ ايتٛب١ ططٜل ٚغبب يًؿٛظ بايػعاز٠ ا٭بس١ٜ .ٚؾ
اٱخباض بإٔ أزي١ ايتٛب١ ؾا١ًَ ٭ٚي٦و ايظاغيري، ٚإٔ سذب  ايجايج١:

اهلسا١ٜ عِٓٗ خام بتًبػِٗ  بايظًِ ٚاؾشٛز، أَا يٛ ضدعٛا عٔ 

                                                           

 .21غٛض٠ اؿسٜس (1)



 ص150ط                                                   86ز / َعامل اٱضيإ

ايهؿط، ْٚععٛا ضزا٤ ايظًِ ٚايتعسٟ ٚإختاضٚا ايتٛب١ ؾإٕ اهلل غؿٛض 
 ضسِٝ.

يكس أَط اهلل عع ٚدٌ ايٓيب قُسّا ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘  :ايػابع١
ٚغًِ ٚ)خري أ١َ( باؾٗاز ؼي غبٌ ا٭َط باغيعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ اغيٓهط، 

 يٝتدصٚٙ قبػ١ ٚٚظٝؿ١ ٜعطؾٕٛ بٗا، ٚضيتاظٕٚ بٗا عٔ غريِٖ.
ٚؾٝ٘ ْؿع عظِٝ يًٓاؽ إش أِْٗ جيعًٕٛ ٖصٙ اؿكٝك١ َاث١ً أَاّ 

يععّ ع٢ً ؾعٌ ككٛم ٭ٕ ٚضا٤ِٖ أبكاضِٖ سانط٠ عٓس اهلِ ٚا
أ١َ ظادط٠ عٔ اغيٓهط آَط٠ بايك٬ح ٚاهلس٣، ٫ٚ غبٌٝ يًػـ 
ٚايتػٜٛـ َعٗا ٚأْٗا أ١َ َتشس٠ َتهخ١ٝ ؼي َٝازٜٔ ا٭َط باغيعطٚف 
ٚايٓٗٞ عٔ اغيٓهط ٚتعٝري َكازٜل نٌ َُٓٗا، َٚتأظض٠ ؼي نٝؿ١ٝ دصب 

ايٓاؽ يًتٛب١  ايٓاؽ يًُعطٚف ٚسذبِٗ عٔ اغيٓهط، ؾٗصٙ ا٭١َ تسعٛ
 ٚاٱْاب١ ع٢ً أقػاّ :

 زع٠ٛ ايؿطز َٔ اغيػًُري يؿدل َعري بايتٛب١. ا٭ٍٚ:
 زع٠ٛ ايٛاسس َٔ اغيػًُري يًذُاع١ ٚاغيتعسز َٔ ايٓاؽ. ايجاْٞ:

 سح اؾُاع١ َٔ اغيػًُري اغيؿطز َٔ ايٓاؽ يًتٛب١ ٚاٱْاب١. ايجايح:
قٝاّ طياع١ ٚأ١َ َٔ اغيػًُري بسع٠ٛ طياع١ ٚؾطق١ أٚ أ١َ  ايطابع:

 َٔ ايٓاؽ يًتٛب١ ٚايك٬ح.
ٚيٛ قاَت ُأغط٠ َٔ أب ٚأّ ٚأ٫ٚز بأَط ؾدل أٚ طياع١ 
باغيعطٚف ؾتعترب ا٭غط٠ ؼي زعٛتٗا َٔ اغيتعسز ، َٚٔ ايسع٠ٛ اغيصنٛض٠ 

 ؼي ايكػُري ايجايح ٚايطابع أع٬ٙ.
ضؾاز)خري أ١َ( ؼي أبٛاب ا٭َط آ١ٜ ايػٝام َسضغ١ ٱ ايجا١َٓ:

باغيعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ اغيٓهط، غيا ؾٝٗا َٔ تكٝٝس ايتٛب١ اييت ٜسعٕٛ هلا 
 بك٬ح ايتا٥بري يكٛي٘ تعازي)ٚأقًشٛا( ٚحيتٌُ ٖصا ايتكٝٝس ٚدّٖٛا :

 إْ٘ َاًل ؼي نٌ إْػإ ٜػع٢ إزي ايتٛب١، ٜٚكسّ عًٝٗا. ا٭ٍٚ:
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نؿطٚا بعس إضياِْٗ نُا َبري إْ٘ خام بايكّٛ ايظاغيري ايصٜٔ  ايجاْٞ:
 ؼي اٯٜات ايػابك١ .

 ايجايح : إْ٘ عاّ بإغتجٓا٤ ايصٜٔ نؿطٚا بعس إضياِْٗ .
ٚايكشٝض ٖٛ ا٭ٍٚ، ٭ٕ ايتٛب١ عباز٠ ٚإضيإ، َٚكس١َ ٭زا٤ 
ايؿطا٥ض ٚايٛادبات، ٖٚصا ا٭زا٤ َٔ أعظِ َكازٜل ايك٬ح، 

ٝس قبٛهلا بأْٗا تأتٞ ٚتأتٞ اٯٜات بايسع٠ٛ يًتٛب١ بصاتٗا، َٚٓٗا َا تؿ
 عكب ؾعٌ ايػ٦ٝات ظٗاي١ .

بِالَّ اٌَّزَِّٓ ٚدا٤ ايكطإٓ بكطٕ ايتٛب١ باٱق٬ح ٚايبٝإ، قاٍ تعازيط 

، ٚيٝؼ َٔ تعاضض بري اٯٜات، (1) صرَبثٌُا ًَؤَصٍَْؾٌُا ًَثََّْنٌُا فَإًٌَُْئِهَ ؤَرٌُةُ ؾٍََْْيُِْ

 َتبا١ٜٓ َٓٗا:٫ٚ زيٌٝ ع٢ً ايتؿكٌٝ، ٚإٔ ايتٛب١ ع٢ً أقػاّ 
 ايتٛب١ ب٬ ؾط  ؾٝهتؿ٢ بصات ايتٛب١. ا٭ٍٚ:
 ايتٛب١ بؿط  ٫ ؾ٬ ٜكاسب ايتٛب١ ؾعٌ ايػ٦ٝات. ايجاْٞ:

ايتٛب١ بؿط  ؾ٤ٞ ، بإٔ تهٕٛ بؿط  ايٓكض ، َٚكط١ْٚ  ايجايح:
 بايك٬ح ٚايبٝإ .

ٚايكشٝض ٖٛ ايجاْٞ ٚايجايح، إش إٔ ؾط  ايبٝإ ؼي اٯ١ٜ أع٬ٙ ي٘ 
ع١ بؿطٚ  ايتٛب١، ٚؾٝ٘ ؾاٖس ع٢ً قش١ اؾُع بري آ١ٜ سه١َٛ ايتٛغ

 ايػٝام ، ٚاٯ١ٜ قٌ ايبشح َٔ ٚدٛٙ:
 حيتاز ايبٝإ إزي إع٬ٕ اؿذ١ ٚايربٖإ. ا٭ٍٚ:
ايبٝإ ْٛع تؿك٘ ؼي ايسٜٔ، َٚكس١َ ٚمثط٠ ي٘، ٚتًو آ١ٜ ؼي  ايجاْٞ:

 إق٬ح اغيػًُري غيٓاظٍ )خري أ١َ(.
يًُػًُري ؼي باب تعٝري َٛانٝع ا٭َط باغيعطٚف  إضؾاز ايجايح:

 ٚايٓٗٞ عٔ اغيٓهط.
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َٔ خكا٥ل ا٭َط باغيعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ اغيٓهط أْ٘ داَع  ايطابع:
 يًتٛب١ ٚايك٬ح ٚايبٝإ ، ٚؼي اغيكسام اغيتشس َٓ٘ ؾه٬ّ عٔ اغيتعسز.

يكس دا٤ت آ١ٜ ايػٝام باٱخباض عٔ ؾطٜل لا بايتٛب١  ايتاغع١ :
 ٚايك٬ح .

تط٣ ٌٖ َٔ َٛنٛع١ٝ ؼي لات٘ يكٝاّ)خري أ١َ( با٭َط باغيعطٚف  
 ٚايٓٗٞ عٔ اغيٓهط، اؾٛاب ْعِ .

ؾُٔ آٜات ؾهٌ اهلل ؼي خًل اٱْػإ أْ٘ دعٌ ايٛادبات ايعباز١ٜ  
تٛيٝس١ٜ ؼي َٓاؾعٗا َٚا ٜرتتب عًٝٗا َٔ اغيٓاؾع يكاسبٗا ٚيػريٙ، ْعِ 

ايه١ْٝٛ َٚعذعات ايٓيب  قس ٜتٛب اٱْػإ بصات٘ ٚبايتسبط ؼي اٯٜات
قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ إ٫ إٔ تعظِٝ اغيػًُري يؿعا٥ط اهلل 
ٚأزا٥ِٗ يًؿطا٥ض ٚت٬ٚتِٗ يًكطإٓ أغباب َباؾط٠ ٚغري َباؾط٠، 

 يتهٕٛ ايسع٠ٛ ؼي اغيكاّ ع٢ً ٚدٛٙ:
قٝاّ أؾطاز)خري أ١َ( با٭َط باغيعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ اغيٓهط  ا٭ٍٚ:

ٯخطٜٔ ، ٚباعح ع٢ً اهلسا١ٜ ، قاٍ ططٜل يتٛب١ ٚإق٬ح ا
 .  (1)صفَةِْْ آَِنٌُا ثِِّضًِْ َِب آَِنزُُْ ثِوِ فَمَذْ اىْزَذًَاتعازيط

تٛب١ ايٓاؽ ططٜل يكٝاَِٗ با٭َط باغيعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ  ايجاْٞ:
 اغيٓهط ٭ِْٗ ٜكبشٕٛ َٔ)خري أ١َ( ؾٝتٛد٘ هلِ اـااب ايتهًٝؿٞ.

ًُػًُري يًُٛاظب١ ع٢ً ا٭َط ؼي ايتٛب١ ٚايك٬ح تطغٝب ي ايجايح:
باغيعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ اغيٓهط، ٚقس ٜتٛب اٱْػإ ٜٚكبض َٔ أ١ُ٥ 

اٌَّزَِّٓ آَِنٌُا ًٌََُْ ٍَّْجِغٌُا بِميَبَٔيُُْ ثِػٍٍُُْ ايك٬ح ٚايسعا٠ إزي اـري، قاٍ تعازيط

 .(2)صؤًٌَُْئِهَ ٌَيُُْ إَُِْٓ

 تابٛا( َػا٥ٌ: ؼي قٝؼ اؾُع ؼي قٛي٘ تعازي)إ٫ ايصٜٔ ايعاؾط٠:
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بٝإ اغيٓاؾع ايعظ١ُٝ يكٝاّ)خري أ١َ( با٭َط باغيعطٚف ٚايٓٗٞ  ا٭ٚزي:
 عٔ اغيٓهط ؼي سكٍٛ ايتٛب١ اغيتعسز٠.

نجط٠ ايتا٥بري سذ١ ع٢ً ايهؿاض ايصٜٔ ٜكطٕٚ ع٢ً ايبكا٤ ؼي  ايجا١ْٝ:
 َٓاظٍ ايهؿط.

ؾٝ٘ ياـ َٔ عٓس اهلل ببعح اغيػًُري ع٢ً ايػعٞ ايس٩ٚب  ايجايج١:
 ؼي غبٌ ا٭َط باغيعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ اغيٓهط.

تسٍ قٝػ١ اؾُع ؼي سكٍٛ ايتٛب١ ع٢ً إظزٜاز)خري أ١َ(  ايطابع١:
ق٠ٛ ٚععّا، ٚؾٝ٘ ؽؿٝـ عِٓٗ بايٓكل ايظاٖط ؼي أعسا٥ِٗ، َٚا تػبب٘ 

                       ِٗ.نجط٠ ايتا٥بري َٔ اٱضباى ٚاٱْهؿاف ؼي قؿٛؾ
 قانٌن الدنيا )دار األمل(

يكس تؿهٌ اهلل عع ٚدٌ ع٢ً اٱْػإ ، ٚضظق٘ َا مل ٜطظم غريٙ 
 َٔ ا٭دٓاؽ ٚاـ٥٬ل بأَٛض:

تؿهٌ اهلل ْٚؿذ ؼي آزّ َٔ ضٚس٘، ٚمل ٜطز ْؿذ َٔ ضٚح  ا٭ٍٚ:
اهلل ؼي غريٙ َٔ اغيدًٛقات، ؾُع عظِٝ َٓعي١ اغي٥٬ه١ ؾإِْٗ مل ٜؿٛظٚا 

 بٗصا ايؿطف ايعظِٝ.
يٝؼ َٔ سكط يًٓعِ اٱهل١ٝ ايعظ١ُٝ اغيرتؾش١ عٔ ْؿذ اهلل  ايجاْٞ:

ذٛز َٔ ضٚس٘ ؼي آزّ، َٚٓٗا تٛد٘ ا٭َط اٱهلٞ إزي اغي٥٬ه١ بايػ
فَةِرَا عٌََّّْزُوُ ًََٔفَخْذُ فِْوِ ِِْٓ سًُؽِِ فَمَؿٌُا ٌَوُ ٯزّ، قاٍ تعازيط

 .(1)صعَبعِذَِّٓ

تؿطٜـ آزّ ٚسٛا٤ بايػهٔ ؼي اؾ١ٓ إزي سري اهلبٛ   ايجايح:
 يٮضض ، ٚاٱقا١َ ؾٝٗا .

ْػب١ َعك١ٝ آزّ ٚسٛا٤ با٭نٌ َٔ ايؿذط٠ بأْٗا َٔ ؾعٌ  ايطابع:
ٚؼطٜض إبًٝؼ ْٚػبتٗا نُعك١ٝ إزي ايػبب ٖٚٛ إبًٝؼ، قاٍ 
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فَإَصٌََّيَُّب اٌشَّْْطَبُْ ؾَنْيَب فَإَخْشَعَيَُّب َِِّّب وَبَٔب فِْوِ ًَلٍُْنَب اىْجِطٌُا ثَؿْضُىُُْ ٌِجَؿْضٍ تعازيط

 . (1) صزَمَشٌّ ًََِزَبؼ  بٌََِ ؽِنيٍؾَذًٌُّ ًٌََىُُْ فِِ إَسْضِ ُِغْ

َع إٔ ٖبٛ  آزّ دا٤ َتعكبّا يعي١ ؾعًٗا بأنً٘ َٔ  اـاَؼ:
ٌٸ ؼي ا٭ضض بكؿ١ خًٝؿ١ اهلل.  ايؿذط٠، ؾإْ٘ س

إقرتإ ٖبٛ  آزّ بؿتض باب ايتٛب١ ي٘ ٚيصضٜت٘ إزي ّٜٛ  ايػازؽ:
ايكٝا١َ، ٖٚصا اٱقرتإ ضظي١ إناؾ١ٝ تتػؿاِٖ ؼي اؿٝا٠ ايسْٝا، 

 ٚتكاسبِٗ ؼي ساٍ ايػع١ ٚايهٝل ٚاٱضيإ ٚايه٬ي١.
ؾػٛا٤ نإ اٱْػإ َ٪َّٓا أٚ ناؾطّا ؾإٕ ايتٛب١ تكاسب٘ ٚتسعٛٙ إزي 
ضٜانٗا شات ايبٗذ١، ٖٚٛ ْع١ُ عظ١ُٝ ياطز ايٝأؽ َٔ ايٓؿٛؽ، 

 ٚدعٌ اٱْػإ ؼي غبا١ ٚغعاز٠ .
ٚقس ٜكط اٱْػإ ع٢ً إضتهاب اغيعاقٞ، ٚيهٔ باب ايتٛب١ ٫  

ًل بٛدٗ٘، ؾتأتٝ٘ اٱْصاضات ٚيػ١ ايٛعٝس َٔ أَاَ٘، ٚتػع٢ يكسٙ ٜػ
عٔ اٱغتُطاض ؼي ظ٬ّ اغيعاقٞ ٚايػ٦ٝات، ٚنأْٗا تسؾع٘ بًاـ 
يسخٍٛ باب ايتٛب١ ايصٟ ٜهٕٛ قطٜبّا َٓ٘ زا٥ُّا ٫ ٜبتعس عٓ٘ ٫ٚ ٜٓػًل 

 ؼي ٚدٗ٘، ٚيهٔ اغيعاقٞ ػعٌ غؿا٠ٚ ع٢ً بكطٙ ؼٍٛ زٕٚ أَٛض:
 ب ايتٛب١ َع أغباب دصب٘ يسخٛي٘.ض١ٜ٩ با ا٭ٍٚ:
 ايتأنس َٔ نْٛ٘ َؿتٛسّا ع٢ً َكطعٝ٘ زع٠ٛ يسخٛي٘. ايجاْٞ:

 اؿسا٥ل ايٓانط٠ اييت تػتكبً٘ عٓس زخٛي٘ باب ايتٛب١. ايجايح:
 ٚأقٍٛ تػتكبً٘ ٭َٛض:

 إْٗا شات إسػاؽ بايساخٌ إيٝٗا. ا٭ٍٚ:
 ايتٛب١ ْٛع ؾهط هلل عع ٚدٌ ع٢ً ايٓؿذ َٔ ضٚس٘ ؼي ايجاْٞ:

 اٱْػإ ، ٚدعً٘ خًٝؿ١ ؼي ا٭ضض.
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ٖصا اٱغتكباٍ ْٛع ثٛاب عادٌ ، ٚياـ َٔ اهلل يتجبٝت  ايجايح:
أقساّ ايتا٥ب ؼي َٓاظٍ ايتٛب١ ، ٚعسّ اٱضتساز عٔ اٱضيإ، ؾُٔ 
اٯٜات إٔ اهلل عع ٚدٌ ٜتعاٖس اغي٪َٓري ؼي إضياِْٗ يصا دعٌ 

ذُ اٌٍَّوُ اٌَّزَِّٓ آَِنٌُا ُّضَجِّاغيػًُري)خري أ١َ أخطدت يًٓاؽ(، قاٍ تعازيط

 .(1) صثِبٌْمٌَْيِ اٌضَّبثِذِ فِِ اٌْؾََْبحِ اٌذَُّْْٔب ًَفِِ آخِشَحِ

 ٚؼتٌُ َكاسب١ ا٭ٌَ يٲْػإ ؼي ايسْٝا ٚدّٖٛا:
 ا٭ٌَ عٓس ايسخٍٛ ؼي)خري أ١َ(. ا٭ٍٚ:
عٓس ايسخٍٛ ؼي)خري أ١َ( ٚبكٝس ايكٝاّ با٭َط باغيعطٚف  ايجاْٞ:

غيٓهط ٚأزا٤ ايؿطا٥ض بًشاظ إٔ ٖصا ا٭زا٤ َٔ َكازٜل ٚايٓٗٞ عٔ ا
 قٛي٘ تعازي)ٚت٪َٕٓٛ باهلل(.

ا٭ٌَ ؼي ساٍ إضتهاب ايصْٛب ٚاغيعاقٞ ٚاؿاد١، قاٍ  ايجايح:
لًُْ َّبؾِجَبدُِ اٌَّزَِّٓ ؤَعْشَفٌُا ؾٍَََ ؤَْٔفُغِيُِْ الَ رَمْنَطٌُا ِِْٓ سَؽَّْخِ تعازيط

 .(2)صاٌٍَّوِ

ساٍ اهلطّ ٚايؿٝدٛخ١ ٚاٱبت٤٬ باغيطض ٚاٯؾ١ اغيًٗه١  ايطابع:
 ٚقطب ا٭دٌ َاًكّا.

عٓس إغتشهاض اغيٛت ٚأٖٛاٍ اٯخط٠، ؾٝتبازض إزي  اـاَؼ:
 اؿهٛض ايصٖ  ا٭ٌَ بايػ١َ٬ ٚايٓذا٠.

أٚإ اٱْؿػاٍ بصنط اهلل، ٚأزا٤ اغيٓاغو ٚايعبازات، قاٍ  ايػازؽ:
 .(3) صطَّْئُِّٓ اٌْمٌٍُُةُؤاَلَ ثِزِوْشِ اٌٍَّوِ رَتعازيط
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عٓس ت٠ٚ٬ أٚ هاع آٜات ايكطإٓ اييت تتهُٔ ايطظي١  ايػابع:
 اٱهل١ٝ بايٓاؽ، ٚأغباب ايعؿٛ ٚا٭ٌَ.

 ا٭ٌَ عٓس ساٍ ايؿس٠ ٚايهٝل َٚٛاضز اٱبت٤٬. ايجأَ:
ٚنٌ ٖصٙ ايٛدٛٙ قشٝش١ ٖٚٞ َٔ َٛانٝع ا٭ٌَ، ؾا٭ٌَ 

طيٝع أسٛاي٘ ٚبًشاظ قؿ١ بايؿٛظ بطظي١ اهلل ٬َظّ يٲْػإ ؼي 
اٱْػا١ْٝ َٔ غري سكط باٱضيإ ٚزخٍٛ اٱغ٬ّ، ٖٚٛ َٔ عَُٛات 

 ضظي١ اهلل بايٓاؽ ؼي اؿٝا٠ ايسْٝا، ٖٚٓاى َػأيتإ:
ا٭ٌَ َٔ ايهًٞ اغيؿهو ايصٟ ٜهٕٛ ع٢ً َطاتب َتؿاٚت١  ا٭ٚزي:

ق٠ٛ ٚنعؿّا، ٚتتذ٢ً ق٠ٛ ٚٚنٛح أثط ا٭ٌَ عٓس)خري أ١َ( إ٫ أْ٘ غري 
 سّٚ عٓس غريِٖ َٔ ايٓاؽ.َع

ٚإشا أْعِ اهلل عع ٚدٌ ع٢ً ايٓاؽ بٓع١ُ ؾإْ٘ أنطّ َٔ إٔ ٜطؾعٗا،  
ٚا٭ٌَ َٚكاسبت٘ يٲْػإ ْع١ُ عا١َ ٫ ؽتل بأ١َ زٕٚ أخط٣ ٫ٚ 

 ظٌٝ ككٛم َٔ ايٓاؽ.
ٜتٓاد٢ أؾطاز)خري أ١َ( ؾُٝا بِٝٓٗ با٭ٌَ ٚايػعٞ إيٝ٘ ،  ايجا١ْٝ:

 ايكٍٛ ٚايعٌُ. ٚإؽاشٙ أق٬ّ َٚٛنٛعّا ؼي
ٜٓبػ  ا٭ٌَ َٚكاسبت٘ يًٓاؽ ع٢ً ايعٛامل اياٛي١ٝ ايج٬ث١  ايجاْٞ:

اؿٝا٠ ايسْٝا ٚايربظر ٚاٯخط٠، ٚبٝٓٗا عُّٛ ٚخكٛم َاًل ؾا٭ٌَ 
ؼي ايسْٝا عاّ ٚؾاٌَ يًٓاؽ طيٝعّا أَا بعس اغيٛت ؾإْ٘ خيتل غري أ١َ 
 ؾٝكاسبِٗ ٚتهٕٛ َعِٗ أعُاهلِ َٔ ايكاؿات، ٚآٜات ٚغٛض

ايكطإٓ اييت حيؿظْٛٗا ، ٚأَطِٖ باغيعطٚف ِْٚٗٝٗ عٔ اغيٓهط، ٖٚٛ َٔ 
. ؾٝهٕٛ ا٭ٌَ (1)صًَالَ خٌَِْ  ؾٍََْْيُِْ ًَالَ ىُُْ َّؾْضٌََُْٔعَُٛات قٛي٘ تعازيط

 ع٢ً قػُري:
 ا٭ٌَ ؼي اؿٝا٠ ايسْٝا، ٖٚٛ عاّ يًٓاؽ طيٝعّا. ا٭ٍٚ:
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ا٭ٌَ ؼي اٯخط٠ ٖٚٛ خام غري أ١َ، يٝؿٛظ اغيػًُٕٛ  ايجاْٞ:
با٭ٌَ ؼي اؿٝا٠ ايسْٝا ٚاٯخط٠، ٜٚٓتؿعٕٛ َٓ٘ ؼي ايٓؿأتري، أَا ايهؿاض 
ؾٝكاسبِٗ ا٭ٌَ أٜاّ اؿٝا٠ ايسْٝا ٚسسٖا، ضظي١ َٔ اهلل عع ٚدٌ 
عًِٝٗ ٚزع٠ٛ هلِ يًتٛب١ ٚاٱْاب١، ؾُع اٱقطاض ع٢ً ايهؿط ؾإِْٗ ئ 

 باب ا٭ٌَ ، ٜٚهٕٛ عًِٝٗ سػط٠ ؼي اٯخط٠.ٜٓتؿعٛا َٔ 
َٚٔ اٯٜات إٔ آ١ٜ ايػٝام شنطت ايتٛب١ ع٢ً مٛ اٱغتجٓا٤ َٔ 
اـعٟ ٚايعصاب ا٭يِٝ بكٛي٘ تعازي)إ٫ ايصٜٔ تابٛا( يبٝإ أْٗا ايؿٝكٌ 
بري ايكػُري أع٬ٙ، ٖٚٞ ططٜل ايعبٛض يٲْتؿاع ا٭َجٌ َٔ ا٭ٌَ 

 َاًكّا ٚايؿاٌَ يًكػُري أع٬ٙ.
ٜٚبعح ا٭َط باغيعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ اغيٓهط ا٭ٌَ ؼي ايٓؿٛؽ َٔ 

 ٚدٛٙ:
 اٯَط باغيعطٚف ٚايٓاٖٞ عٔ اغيٓهط َٔ دٗات: ا٭ٍٚ:
 ضدا٤ اٱق٬ح. ا٭ٚزي:
 قانا٠ ايٓاؽ ي٘ ؼي ؾعٌ اـريات. ايجا١ْٝ:
 ؼكل اٱَتجاٍ ٭َط اهلل عع ٚدٌ با٭َط باغيعطٚف. ايجايج١:

ايٓاؽ ي٘ ؼي أَطٙ باغيعطٚف ْٚٗٝ٘ عٔ ا٭ٌَ بإغتذاب١  ايطابع١:
 اغيٓهط.

قانا٠ إخٛاْ٘ اغي٪َٓري ي٘ ؼي ا٭َط باغيعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ  اـاَػ١:
 اغيٓهط.

، بًشاظ نْٛ٘ (1) صبََِّّٔب اٌُّْاِِْنٌَُْ بِخٌَْح ٖٚٛ َٔ عَُٛات قٛي٘ تعازيط

أغ٠ٛ ٭خٝ٘ ٱقتؿا٤ أثطٙ، ٚبعح ٱتٝإ شات ايٛادب َٔ ا٭َط 
ٚ إقا١َ ايؿطا٥ض أٚ اغيبازض٠ ؼي ايكسقات ايٛادب١ ٚاغيػتشب١ باغيعطٚف أ

 ٚمٖٛا.
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 اغيتًكٞ يٮَط باغيعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ اغيٓهط َٔ دٗات: ايجاْٞ:
 ظٚاٍ ايػؿا٠ٚ عٔ بكطٙ ؾُٝا خيل عٛاقب ا٭َٛض. ا٭ٚزي:
 إزضاى سكٝك١ عامل يًشػاب ٚإٔ ايسْٝا َعضع١ يٰخط٠. ايجا١ْٝ:
١( ع٢ً ق٬س٘ ٖٚساٜت٘ ٚايتٓعِ ض١ٜ٩ سطم)خري أَ ايجايج١:

 ا٭َجٌ بكإْٛ ا٭ٌَ.
ايٓذا٠ َٔ ايكٝاّ با٭ؾعاٍ ايكبٝش١، ٚايػ١َ٬ ؼي ايسٜٔ  ايطابع١:

 بإتباع اٯَط باغيعطٚف.
إْبعاخ ا٭ٌَ ؼي ايجٛاب ايعظِٝ ايصٟ أعسٙ اهلل عع ٚدٌ  اـاَػ١:

َْ ًَاٌٌَّْْرََ َّجْؿَضُيُُْ بََِّّٔب َّغْزَغِْتُ اٌَّزَِّٓ َّغَّْؿٌُيًكاؿري، قاٍ تعازيط

 .(1)صاٌٍَّوُ

ٚاٯ١ٜ أع٬ٙ خااب يًٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ، ٚبٝإ 
ؾٗازٙ ؼي إق٬ح ايٓاؽ، َٚا ٬ٜقٝ٘ َٔ ا٭ش٣ بػبب قسٚز 
ايهاؾطٜٔ، ٚايصٟ ٫ ٜأتٞ فطزّا بٌ ٜكاسب٘ ظًِ ٚتعس َٔ أضباب 

 ايهؿط ٚاؾشٛز .
ٚتتهُٔ اٯ١ٜ ايجٓا٤ ع٢ً ايصٜٔ ٜػتذٝبٕٛ يسع٠ٛ ايٓيب ٜٚتسبطٕٚ   

ؼي آٜات ايكطإٓ، ٜٚكطٕٚ بإعذاظٖا، ٜٚظٗطٕٚ اٱضيإ أ٬َّ بايٓذا٠ 
ٚؾؿاع١ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ يٝٓتؿع ايتا٥ب ٚاغيتعظ 
َٔ ضظي١ اهلل ، ٚٚيٛز باب ايتٛب١ ٚإْهؿاف بكطٙ ع٢ً قؿشات 

ٌَ ايكطٜب، ؾبعس إٔ ناْت آَاي٘ قسٚز٠ ٚنايػطاب، َؿطق١ َٔ ا٭
تكبض قطٜب١ ٚيٝؼ هلا سس ٭ْٗا ضؾش١ َٔ ؾهٌ اهلل، ٚغع١ ضظيت٘، 
أَا ايصٟ ٜكط ع٢ً ايهؿط ؾٗٛ ناغيٝت ايصٟ ٫ ٜػُع ايكٍٛ، ٚؼي بٝت 

 ايؿعط اغيؿٗٛض ؼي ا٭دٝاٍ اغيتعاقب١، ٚاغيدتًـ ؼي قا٥ً٘ :
 هعت يٛ ْازٜت سّٝا                   ٚيهٔ ٫ سٝا٠ غئ تٓازٟ. يكس
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 صلت)فإن اهلل غفٌر رحيم(بيذه اآليت
 ٚؾٝٗا َػا٥ٌ:

 تكسٜط اؾُع بري اٯٜتري ع٢ً ٚدٛٙ: ا٭ٚزي:
 نٓتِ خري أ١َ ؾاهلل غؿٛض ضسِٝ. ا٭ٍٚ:
 تأَطٕٚ باغيعطٚف ؾاهلل غؿٛض ضسِٝ. ايجاْٞ:

  غؿٛض ضسِٝ.تٕٓٗٛ عٔ اغيٓهط ؾاهلل ايجايح:
 ت٪َٕٓٛ باهلل ؾاهلل غؿٛض ضسِٝ. ايطابع:

 ٚيٛ آَٔ أٌٖ ايهتاب ؾاهلل غؿٛض ضسِٝ. اـاَؼ:
 ٚأنجطِٖ ايؿاغكٕٛ ؾاهلل غؿٛض ضسِٝ. ايػازؽ:

 َٔ ضظي١ اهلل عع ٚدٌ بًشاظ اؾُع بري اٯٜتري أَٛض: ايجا١ْٝ:
 دعٌ أ١َ َٔ بري أٌٖ ا٭ضض ٖٞ أؾهٌ ا٭َِ. ا٭ٍٚ:
  ٖصٙ ا٭١َ ِٖٚ اغيػًُٕٛ.تعٝري ايجاْٞ:

 ٚقـ اغيػًُري بأِْٗ )خري أ١َ(. ايجايح:
ف٤ٞ ٖصا ايٛقـ بهتاب اهلل اـايس ؼي ا٭ضض ٖٚٛ  ايطابع:

 ايكطإٓ.
ْعٍٚ ايكطإٓ ع٢ً ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ،  اـاَؼ:

 بَِّٔبٚت٠ٚ٬ اغيػًُري ٯٜات٘ َٔ أغباب ًِْٝٗ غيطتب١)خري أ١َ( قاٍ تعازيط

 .(1)صؤَْٔضٌَْنَب ؾٍََْْهَ اٌْىِزَبةَ ٌٍِنَّبطِ ثِبٌْؾَكِّ

 إخطاز اغيػًُري يًٓاؽ َٔ ضظي١ اهلل َٔ ٚدٛٙ: ايجايج١:
 إْ٘ ضظي١ باغيػًُري أْؿػِٗ َٔ دٗات: ايٛد٘ ا٭ٍٚ:

تؿطٜـ اغيػًُري بأه٢ اغيطاتب بري ا٭َِ َٓص خًل آزّ  ا٭ٚزي:
 ٚإزي ّٜٛ ايكٝا١َ.
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ذٗاز ؼي غبٌٝ اهلل، ٚايػعٞ ؼي طًب َطنات٘  إْ٘ غبٌٝ يً ايجا١ْٝ:
 تعازي.

تٛنٝس قسم ْب٠ٛ قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ، ٭ٕ  ايجايج١:
اغيػًُري مل ٜٓايٛا َطتب١)خري أ١َ( إ٫ بتكسٜك٘ ٚإتباع٘ ٚإخ٬م 
ايعباز٠ هلل عع ٚدٌ ، ٚؾل َا دا٤ ب٘ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ 

 . (1)صرَبوُُْ اٌشَّعٌُيُ فَخُزًُهُ ًََِب َٔيَبوُُْ ؾَنْوُ فَبْٔزَيٌُاًََِب آٚغًِ. قاٍ تعازيط

 إْ٘ َٓاغب١ َباضن١ ٱنتٓاظ اغيػًُري يًشػٓات. ايطابع١:
تٛيٞ اغيػًُري َػ٪ٚيٝات اٱق٬ح، ٚإَا١َ ايٓاؽ ؼي  اـاَػ١:

 اـريات.
سطم اغيػًُري ع٢ً ايتكٝس بػٓٔ ا٭ْبٝا٤، ٚايٓؿط٠ َٔ  ايػازغ١:

 اغيعاقٞ.ايصْٛب ٚ
قٝاّ اغيػًُري با٭َط باغيعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ اغيٓهط، ٚاؾٗاز  ايػابع١:

 ؼي غبٌٝ اهلل يٝؿٛظٚا بايجٛاب ايعظِٝ.
ايتعإٚ ٚايتعانس ايعاّ بري اغيػًُري ؾصب ايٓاؽ إزي  ايجا١َٓ:

 َطاتب ايتٛب١.
إَا١َ اغيػًُري يًٓاؽ ؼي غبٌ اٱغتػؿاض ٚغ٪اٍ ايعؿٛ َٔ  ايتاغع١:

 عٓس اهلل.
إؽاش اغيػًُري ايسعا٤ ٱغتسا١َ بكا٥ِٗ ؼي َطاتب)خري  ايعاؾط٠:

 أ١َ(.
خطٚز اغيػًُري يًٓاؽ ضظي١ بأٌٖ ايهتاب َٔ  ايٛد٘ ايجاْٞ:

 دٗات:
زع٠ٛ أٌٖ ايهتاب يًتسبط ؼي ضغاي١ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل  ا٭ٚزي:

عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ، ٚاٯٜات اييت قاسبتٗا، َٚٓٗا اغيسز اغيًهٛتٞ ي٘ 
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١َ ؼي َعاضى اٱغ٬ّ ا٭ٚزي، ؾكس نإ ايٝٗٛز غانٓري اغيس١ٜٓ ٚـري أ
اغيٓٛض٠ ٚعاؾٛا قطٜبري َٔ ْعٍٚ اٯٜات، ٚؾٗسٚا تؿاقٌٝ َعاضى 

 اٱغ٬ّ ا٭ٚزي، ٚنٌ ؾطز َٓٗا آ١ٜ إعذاظ١ٜ َٔ ٚدٛٙ:
 أغباب َكسَات اغيعطن١ ٚزؾاع اغيػًُري عٔ أْؿػِٗ. ا٭ٍٚ:
ز نؿاض قطٜـ يًُعاضى بري إغتعساز)خري أ١َ( ٚإغتعسا ايجاْٞ:

 تبأٜ َٔ دٗات:
ت٤ٞٗ ٚإعساز قطٜـ يًُعطن١ يعس٠ ؾٗٛض قبٌ بس٥ٗا يصا  ا٭ٚزي:

بازضت يًٗذّٛ ٚؾاد٦ت دٝٛف ايهؿاض اغيػًُري ٖٚٞ ع٢ً َؿاضف 
 اغيس١ٜٓ.

بصٍ قطٜـ ا٭َٛاٍ اياا١ً٥ يت١٦ٝٗ َػتًعَات اغيعطن١ ٚسؿس  ايجا١ْٝ:
از يًدطٚز َعٗا ؼي قتاٍ ايٓيب اؾٓٛز، ٚإعاا٩ٖا ايٛعٛز ايهجري٠ يٮؾط

قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٚاغيػًُري، ٖٚصٙ ا٭َٛاٍ ٚايٛعٛز 
ؾاٖس ع٢ً كايؿ١ ا٭تباع ٚتطززِٖ ؼي اـطٚز َعِٗ، ٖٚٞ ؾطع تسبط 
ايٓاؽ ؼي َعذعات ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ، ٚسطقِٗ 

 ع٢ً إدتٓاب قتاي٘.
ُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ؾإٕ َٔ ؾإزي داْب ْكط اهلل يًٓيب ق 

خكا٥ل ْبٛت٘ ؾعع ٚخؿ١ٝ ايٓاؽ َٔ قتاي٘ يتذًٞ اغيعذعات اييت 
 تسٍ ع٢ً قسم ْبٛت٘.

نجط٠ عسز َٚ٪ٕ ايهؿاض ؼي ظسؿِٗ يًكتاٍ، ٚتعسز َٗاضاتِٗ  ايجايج١:
ؤَْٔزُُْ ًٌََمَذْ َٔالَشَوُُْ اٌٍَّوُ ثِجَذْسٍ ًَٚخرباتِٗ ايكتاي١ٝ، غ٬ف اغيػًُري، قاٍ تعازيط

 .(1)صؤَرٌَِّخٌ

إْكااع ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٚاغيػًُري إزي  ايجايح:
 ايسعا٤ قبٌ ٚأثٓا٤ اغيعطن١، ٚإظٗاضِٖ سػٔ ايتٛنٌ.
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ْعٍٚ اغيسز ايػُاٟٚ يًُػًُري بٓعٍٚ اغي٥٬ه١، يتٛنٝس  ايطابع:
َط أِْٗ)خري أ١َ( ؾًِ تًل أ١َ َٔ اغيٛسسٜٔ شات ايٓٛع َٔ اغيسز ع٢ً 

بِرْ رَغْزَغِْضٌَُْ سَثَّىُُْ فَبعْزَغَبةَ ٌَىُُْ ؤَِِّٔ ُِِّذُّوُُْ ثِإٌَْفٍ ايتأضٜذ ، قاٍ تعازيط

 .(1)صِِْٓ اٌَّْالَئِىَخِ ُِشْدِفِنيَ

إْتٗا٤ اغيعطن١ بٓكط اغيػًُري، ٖٚعضي١ ايهؿاض، ؾإٕ قًت  اـاَؼ:
ايٓتٝذ١  بإغتجٓا٤ َعطن١ أسس، ؾاؾٛاب يٝؼ َٔ إغتجٓا٤ ؼي اغيكاّ ؾصات

غٛض داَع يهٌ َعاضى اغيػًُري ٚإٕ تبآٜت نٝؿ١ٝ ايٓكط بٝٓٗا، ؾكس 
عذع ايهؿاض عٔ ؼكٝل غاٜاتِٗ اـبٝج١ ؼي َعطن١ أسس، ٚإْٗعَٛا 

 .(2)صفََْنْمٍَِجٌُا خَبئِجِنيَغػاض٠ ٚشٍ، قاٍ تعازيط

إظزٜاز عسز ٚق٠ٛ اغيػًُري ٚظٗٛض ايهعـ ٚايٖٛٔ بري  ايػازؽ:
 ايهؿاض بعس نٌ َعطن١ ًٜتكٕٛ ؾٝٗا.

َٚٔ أٌٖ ايهتاب َٔ نإ ٜط٣ تًو ايٛقا٥ع ٚاؿكا٥ل، َِٚٓٗ َٔ 
ٜػُع عٓٗا، ٜٚسضى اؾُٝع َا ؾٝٗا َٔ ز٥٫ٌ ايٓب٠ٛ، ٚسػٔ إختٝاض 

ٕ اغيػًُري، ٚأِْٗ خطدٛا يًٓاؽ يًشطب ع٢ً ايهؿط ٚايه٬ي١، ٚأ
ايٛظٝؿ١ ايعكا٥س١ٜ تكتهٞ إعاْتِٗ ْٚكطتِٗ، يصا تط٣ زٚي١ ايطّٚ 
ٚايٓذاؾٞ مل ٜٓتكطٚا يًهؿاض ؼي َعاضى اٱغ٬ّ ا٭ٚزي، َع إٔ 
ايهؿاض بعجٛا ايٛؾٛز، ٚغعٛا ؼي ؼطٜهِٗ ع٢ً ايٓيب قُس ق٢ً اهلل 

 عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ.
يكس أضاز اهلل عع ٚدٌ غطٚز )خري أ١َ( ععّا ٭ٌٖ ايهتاب 

تِٗ يٲغ٬ّ، َٚٓع ايهؿاض َٔ ايتعسٟ عًِٝٗ، غٛا٤ ؼي اغيس١ٜٓ بسعٛ
اغيٓٛض٠ أٚ ع٢ً َػت٣ٛ ايعامل، ٚدا٤ ايكطإٓ بايتٛثٝل ايػُاٟٚ هلصٙ 
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اؿكا٥ل، ؾؿٞ اغيس١ٜٓ نإ ايٝٗٛز ٜتٛعسٕٚ ايهؿاض بٓب٠ٛ قُس ق٢ً اهلل 
ًَوَبٌُٔا ِِْٓ عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٱْتعاع سكٛقِٗ ٚنـ أشاِٖ، قاٍ تعازيط

 .(1)صجًُْ َّغْزَفْزِؾٌَُْ ؾٍَََ اٌَّزَِّٓ وَفَشًُالَ

ٚؼي سسٜح عٔ اٱَاّ دعؿط بٔ قُس عًٝ٘ ايػ٬ّ غٓيا أخربت 
ايٝٗٛز تبعّا ايصٟ غعا اغيس١ٜٓ ٚأضاز ايبكا٤ ؾٝٗا بأْ٘ ٫ ٜػتاٝع ٭ْٗا 

 نجطٚا ؾًُا اـعضز ٚ ا٭ٚؽَٗذط ْيب ؾدًٓـ سٝري َٔ أغطت٘ ُٖا )
 بعح يٛ أَا هلِ تكٍٛ ايٝٗٛز ؾهاْت ايٝٗٛز ٛاٍأَ ٜتٓاٚيٕٛ ناْٛا بٗا

 اهلل ق٢ً قُسّا اهلل بعح ؾًُا أَٛايٓا ٚ زٜاضْا َٔ يٓدطدٓهِ قُس
، ٚيهٔ (2) (ايٝٗٛز ب٘ نؿطت ٚ ا٭ْكاض ب٘ عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ آَٓت

 ايٝٗٛز قسقٛا َٔ ٚدٛٙ:
 ٖذط٠ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ يًُس١ٜٓ. ا٭ٍٚ:
 إقا١َ ايسٚي١ اٱغ١َٝ٬ ؼي اغيس١ٜٓ. ايجاْٞ:

٫ ٜػتاٝع تبع أٚ ايٝٗٛز أْؿػِٗ أٚ غريِٖ إقا١َ زٚي١ ؾٝٗا  ايجايح:
إزي سري بعج١ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ، ٖٚصا ايؿطاؽ 

 َكس١َ ٚزيٌٝ سػٞ ع٢ً يعّٚ ْكطت٘ .
 ٚػًٞ َعاْٞ ايكسم ؼي أخباض ْبٛت٘ َٔ َهاَري ايتٛاض٠.

ت ؼي ْبٛت٘ أْ٘ مل ٜكاتٌ يؿتض اغيس١ٜٓ، ٚمل ٜؿٗط ايػٝـ ؾُٔ اٯٜا
يتأغٝؼ زٚي١ اٱغ٬ّ، بٌ دعٌ اهلل عع ٚدٌ عاق١ُ ايسٚي١ 
اٱغ١َٝ٬ بإْتظاضٙ تأضخيّٝا ٚعكا٥سّٜا، ٚيبؿاضات ايٝٗٛز ؾٝٗا 
َٛنٛع١ٝ، ٖٚٞ َٔ ايبؿاض٠ بٓب٠ٛ قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ؼي 

 ايتٛضا٠ ٚاٱلٌٝ .
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طٚز ايهؿاض َٔ ايسٜاض ٚا٭َٛاٍ نُا ٚضز ؼي اؿسٜح خ ايطابع:
أع٬ٙ بتػري اغيٛنٛع، ٚإْتكاٍ ا٭ٚؽ ٚاـعضز َٔ ايهؿط إزي 

 اٱغ٬ّ، ٚإشا تػري اغيٛنٛع تبسٍ اؿهِ.
ؾكس أضاز اهلل عع ٚدٌ يٮْكاض اؿؿظ ٚايػ١َ٬ قبٌ ايبعج١ يٝهْٛٛا 

، ٚتًو آ١ٜ ؼي ْٛا٠ يتأغٝؼ ايسٚي١ اٱغ١َٝ٬، ٚإستهإ أٜاَٗا ا٭ٚزي
ت١٦ٝٗ َكسَات)خري أ١َ( بسؾع ا٭ش٣ ٚايهٝس عٔ ا٭ْكاض ؿري بعج١ 
ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ، ٚغ١َ٬ اغيٗادطٜٔ َٔ عٕٝٛ 

 ٚباـ قطٜـ ٚض٩غا٤ ايهؿط.
ؾببعج١ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ نإ خطٚز ٚإمػاض  

هِ اهلل، ٚأَٔ يًٝٗٛز ؼي أْؿػِٗ يًهؿط ٚايه٬ي١ َٔ اغيس١ٜٓ، ٚإقا١َ ؿ
ٚأَٛاهلِ َٔ اٱباز٠ ٚايػيب ٚايٓٗب ٚايػكب، ْٚعٍٚ تؿطٜع اؾع١ٜ 

ؽَزََّ اـاق١ بأٌٖ ايهتاب زٕٚ غريِٖ َٔ ايٓاؽ، قاٍ تعازيط

 .(1)صُّؿْطٌُا اٌْغِضَّْخَ ؾَْٓ َّذٍ

زخٍٛ ؾطٜل َٔ ايٝٗٛز اٱغ٬ّ، ٚسػٔ إغ٬َِٗ،  اـاَؼ:
غطا٥ٌٝ، ٖٚٛ َٔ َكازٜل أغباب ف٤ٞ ايٝٗٛز َِٚٓٗ َٔ عًُا٤ ب  إ

إزي أضض اؿذاظ، ؾِٗ مل ٜأتٛا إ٫ ٱْتظاض بعج١ َٔ  جيسٕٚ ايبؿاض٠ 
 بٓبٛت٘ ؼي نتبِٗ، ٚضدا٤ إٔ ٜبعح َٔ بِٝٓٗ .

ٚأضاز اهلل عع ٚدٌ إٔ ٜهٕٛ َٔ غريِٖ ، ٚإٔ خيتل أتباع٘  
بٛقـ )خري أ١َ( ِٖٚ اغيػًُٕٛ، ٚإٔ ٜهٕٛ باب اٱْتُا٤ هلا 
َؿتٛسّا يًٝٗٛز ٚغريِٖ َٔ ايٓاؽ ٚإزي ّٜٛ ايكٝا١َ، ٚبكا٤ ٖصا ايباب 

 َؿتٛسّا حيتٌُ ٚدّٖٛا:
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اٌَّزَِّٓ َّبؤَُّّيَب إْ٘ َٔ َؿ١٦ٝ اهلل عع ٚدٌ، ٚؼي قٛي٘ تعازيط ا٭ٍٚ:

، أٟ أزخًٛا ؼي اٱغ٬ّ، ٚتعاٖسٚٙ (1)صآَِنٌُا ادْخٌٍُُا فِِ اٌغٍُِِّْ وَبفَّخً

 ٚأسهاَ٘.
ٚضٟٚ إٔ قَّٛا َٔ ايٝٗٛز أغًُٛا ٚغأيٛا ايٓيب قُسّا ق٢ً اهلل   

عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ إٔ ٜبكٞ ع٢ً ؼطِٜ ايػبت ٚؿِ ا٭بٌ ؾٓعيت اٯ١ٜ، 
ّ ع٢ً مٛ ايعُّٛ ا،ُٛعٞ، َٔ يبٝإ يعّٚ اٱَتجاٍ ؼي أسهاّ اٱغ٬

 نٌ ؾطز َٔ أؾطاز اغيػًُري ٖٚٛ َٔ خكا٥ل )خري أ١َ(.
إْ٘ َٔ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ إش دا٤ ايعدط  ايجاْٞ:

 عٔ غًل باب ايسخٍٛ ؼي اٱغ٬ّ، ٖٚٛ حيتٌُ دٗتري:
 تأتٞ ايػ١ٓ ايٓب١ٜٛ ؼي طٍٛ اؿهِ ايكطآْٞ ٚؾطعّا ي٘. اؾ١ٗ ا٭ٚزي:

ايػ١ٓ ؼي اغيكاّ تؿطٜع َػتشسخ، ٖٚٛ َٔ عَُٛات  ١ٗ ايجا١ْٝ:اؾ
بِْْ ىٌَُ بِالَّ ًَؽِْ   * ًََِب َّنْطِكُ ؾَْٓ اٌْيٌٍََقٛي٘ تعازيط

، يٝهٕٛ بكا٤ ؾتض باب ايسخٍٛ إزي اٱغ٬ّ تؿطٜعّا َٔ (2)صٌُّؽََ

 ايػ١ٓ.
بكا٤ باب ايسخٍٛ يٲغ٬ّ َؿتٛسّا ْٗر إتبع٘ اغيػًُٕٛ   ايجايح:

ٚعًٝ٘ إطياعِٗ ٚؾتا٣ٚ عًُا٤ اٱغ٬ّ َٔ اغيتكسَري ٚاغيتأخطٜٔ، 
ٚايكشٝض ٖٛ ايٛد٘ ا٭ٍٚ، ٚتسخٌ اؾ١ٗ ايجا١ْٝ َٔ ايٛد٘ ايجاْٞ 
ٚايٛد٘ ايجايح أع٬ٙ ؼي طٍٛ ايٛد٘ ا٭ٍٚ ٜٚهْٛا ؾطع ايٛد٘ ا٭ٍٚ 

ًُري، َٚٔ َكازٜل َهاَري آ١ٜ ايػٝام َٔ ٖٚٛ آ١ٜ ؼي إنطاّ اغيػ
 ٚدٛٙ:
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إْ٘ زع٠ٛ يًٓاؽ طيٝعّا يًتٛب١ ٚاٱْتؿاع ا٭َجٌ َٔ اٱغتجٓا٤  ا٭ٍٚ:
ؼي قٛي٘ تعازي)إ٫ ايصٜٔ تابٛا( بًشاظ إمكاض ايتٛب١ باٱغ٬ّ ٚإتٝإ 

 ايؿطا٥ض، ٜٚػتًعّ ٖصا اؿكط بكا٤ باب اٱغ٬ّ َؿتٛسّا.
ايرتغٝب بايتٛب١ ٚايك٬ح باٱضيإ باهلل ف٤ٞ آٜات ايكطإٓ ب ايجاْٞ:

ٚايتكسٜل بٓب٠ٛ قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ، ٚايٛعس ايهطِٜ 
 بايجٛاب ايعظِٝ غئ ٜسخٌ ؼي قؿٛف )خري أ١َ(.

فٞ آٜات اٱْصاض ٚايٛعٝس ع٢ً ايبكا٤ ع٢ً ايهؿط،  ايجايح:
ٚاٱقطاض ع٢ً تهصٜب َعذعات ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ 

 ، ٚؾٝ٘ ظدط عٔ ايبكا٤ ع٢ً ايهؿط ٚاٱقطاض ع٢ً اؾشٛز.ٚغًِ
ف٤ٞ ا٭ٚاَط اٱهل١ٝ يًٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ  ايطابع:

بايبؿاض٠ ٭ؾطاز )خري أ١َ( ايػابل َِٓٗ ٚاي٬سل، ٚؾٛظِٖ بايبؿاض٠ 
اغياًك١ اييت تػتٛعب أؾطازٙ اياٛي١ٝ ٚؼي ايٓؿأتري، قاٍ 

ٌَيُُْ اٌْجُشْشٍَ فِِ اٌْؾََْبحِ اٌذَُّْْٔب  * ًَوَبٌُٔا َّزَّمٌَُْاٌَّزَِّٓ آَِنٌُا تعازيط

 .(1)صًَفِِ آخِشَحِ

اغي٬ظ١َ بري )خري أ١َ( ٚايك٬ح، ٚعسّ اٱْؿهاى  اـاَؼ:
بُٝٓٗا، ؾٝتشكل قٛي٘ تعازي)ٚأقًشٛا( بسخٍٛ اٱغ٬ّ ع٢ً مٛ 

 اؿكط ٚايتعٝري.
َكسام يااع١ اهلل،  َٔ ؾطا٥  ايتٛب١ قكس ايكطب١، ٚأْٗا ايػازؽ:

ٜٚتشكل ٖصا ايككس باٱْتُا٤ ياا)خري أ١َ( ؾُٔ َعاْٞ اـري ٚايتؿهٌٝ 
ؼي اغيكاّ أًٖٝتٗا يًُذ٤ٞ بككس ايكطب١ ؼي ايعبازات ٚإؽاشٙ غب٬ّٝ 

 يكبٍٛ ايااعات.
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غيا أختتُت آ١ٜ ايػٝام بكٛي٘ تعازي)ؾاهلل غؿٛض ضسِٝ(  ايػابع:
٬ّ، ٚاٱْتُا٤ ـري أ١َ ٚغكٛم إغتُطاض ؾتض باب ايسخٍٛ يٲغ

 َػا٥ٌ:
ؼكل َكسام َػؿط٠ اهلل ٚقطبٗا َٔ ايعبس برتغٝب٘ ؼي ٚيٛز   ا٭ٚزي:

 باب )خري أ١َ(.
َٔ ٜطز اهلل عع ٚدٌ ٖساٜت٘ ٚبعج٘ إزي ٌْٝ اغيػؿط٠ ٜسخً٘ ؼي  ايجا١ْٝ:

 اٱغ٬ّ، ٚجيعً٘ ٜط٣ ايهٝا٤ ايصٟ ٜؿع َٔ َباز٥٘ ٚأسهاَ٘.
( َٔ َعاْٞ اغيػؿط٠ ٚايعؿٛ َٔ عٓس اهلل، ايسخٍٛ ؼي)خري أ١َ ايجايج١:

ؾُا إٔ ٜٓال اٱْػإ ايؿٗازتري ست٢ ٜٓاٍ قؿ١ نطضي١ ٖٚٞ نْٛ٘ َٔ 
 )خري أ١َ( ٜٚؿًُ٘ ايجٓا٤ اغيتٛد٘ هلا َٔ عٓس اهلل.

ٚبري ايجٓا٤ اٱهلٞ ٚعسّ اغيػؿط٠ تهاز ٚتٓاف، ؾ٬بس أْ٘ ْاٍ اغيػؿط٠ 
 ؾإغتشل ايجٓا٤ ، ٖٚٛ ٚؾل ايكٝاؽ اٱقرتاْٞ:

 ايهرب٣: ايصٟ ٜؿًُ٘ ايجٓا٤ اٱهلٞ تسضن٘ اغيػؿط٠.
 ايكػط٣: َٔ ٜسخٌ ؼي)خري أ١َ( ٜؿًُ٘ ايجٓا٤ اٱهلٞ.

 ايٓتٝذ١: َٔ ٜسخٌ ؼي)خري أ١َ( تسضن٘ اغيػؿط٠.
إٕ قٛي٘ تعازي)ؾإٕ اهلل غؿٛض( ٚعس نطِٜ َٓبػ  ع٢ً آْات  ايطابع١:

 اؿٝا٠ ايسْٝا، ٜٚؿٌُ ايٓاؽ طيٝعّا يٛدٛٙ:
 أقاي١ إط٬م اغيػؿط٠ ؼي اغيكاّ . ا٭ٍٚ:

ٌٖٚ تعترب بسا١ٜ آ١ٜ ايػٝام تكٝٝس يًُػؿط٠ بايتٛب١ ٚايك٬ح، 
اؾٛاب ٫، ٭ٕ خاشي١ اٯ١ٜ دا٤ت عا١َ ٚع٢ً مٛ ايكإْٛ ايهًٞ 

 اغيتذسز.
ف٤ٞ اٯٜات بايبؿاض٠ بعسّ سكط أٚ تكٝٝس اغيػؿط٠، قاٍ  ايجاْٞ:

 .(1)صشَحِبَِّْ سَثَّهَ ًَاعِؽُ اٌَّْغْفِتعازيط
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ف٤ٞ اٯٜات بايبؿاض٠ بؿٍُٛ اغيػؿط٠ يًصْٛب ٚايػ٦ٝات،  ايجايح:
، يتتعًل اغيػؿط٠ بايػ٦ٝات (1)صبَِّْ اٌٍَّوَ َّغْفِشُ اٌزٌُُّٔةَ عَِّْؿ بقاٍ تعازيط

شاتٗا، ٚؾٝ٘ إنطاّ يٲْػإ، ٚزع٠ٛ ي٘ يرتى َٓاظٍ اغيعك١ٝ، ٚسح 
َٔ ايكطإٓ ٚايػ١ٓ  يًؿطاض إزي سٝح اغيػؿط٠ ٚاٱؾانات اييت ترتؾض

 ع٢ً)خري أ١َ(.
ٚضز تكٝٝس ٱط٬م اغيػؿط٠ غكٛم ايؿطى باهلل، قاٍ  ايطابع:

 .(2)صبَِّْ اٌٍَّوَ الَ َّغْفِشُ ؤَْْ ُّشْشَنَ ثِوِ ًََّغْفِشُ َِب دًَُْ رٌَِهَ ٌَِّْٓ َّشَبءُتعازيط

دا٤ قٛي٘ تعازي) ؾإٕ اهلل غؿٛض ضسِٝ( بكٝػ١ اؾ١ًُ  اـاَػ١:
 اـرب١ٜ، ٖٚٞ ؼي َؿَٗٛٗا بًشاظ اٯ١ٜ قٌ ايبشح ع٢ً ؾعبتري:

 اٯ١ٜ خااب يًُػًُري، َٚٔ َعاْٝ٘ ٚدٛٙ : ا٭ٚزي:
 تػًِٝ)خري أ١َ( بإٔ اهلل عع ٚدٌ ٖٛ ايػؿٛض ايطسِٝ. ا٭ٍٚ:
٭َٛض، ٚنٝؿ١ٝ تؿك٘)خري أ١َ( ؼي ايسٜٔ َٚعطؾ١ عٛاقب ا ايجاْٞ:

 ايتساضى، ٖٚسا١ٜ ايٓاؽ ٭غباب ايتٛب١.
تكطٜب ايٓاؽ ازي َٓاظٍ ايتٛب١، ٚتطغٝبِٗ باٱغتػؿاض  ايجايح:

 ٚإق٬ح ايكٍٛ ٚايؿعٌ.
زع٠ٛ اغيػًُري يًؿهط هلل عع ٚدٌ ع٢ً ْع١ُ اهلسا١ٜ،  ايطابع:

 ٚايؿٛظ باغيػؿط٠ ٚايطظي١ َٔ اهلل.
ططز ايٝأؽ َٔ ْؿٛؽ اغيػًُري، ٚسجِٗ ع٢ً ايتٛد٘  اـاَؼ:

َّذْؾٌُوُُْ يًٓاؽ ٚزعٛتِٗ يًتٛب١ ٚغ٪اٍ اغيػؿط٠ َٔ اهلل، ٚؼي ايتٓعٌٜط

 .(3)صٌَِْغْفِشَ ٌَىُُْ ِِْٓ رٌُُٔثِىُُْ ًَُّاَخِّشَوُُْ بٌََِ ؤَعًٍَ ُِغًََّّ
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بٝإ سكٝك١ ٖٚٞ إٔ اغيػًُري مل ٜٓايٛا َٓعي١ )خري أ١َ(  ايػازؽ:
سيػؿط٠ ٚضظي١ َٔ اهلل عع ٚدٌ، ٚي٫ٛ ٖصٙ اٯ١ٜ مل خياط ع٢ً  إ٫

أشٖإ اغيػًُري إٔ بري ا٭َِ َٔ ٖٞ )خري أ١َ( ٚأِْٗ ا٭١َ اييت 
ْايت ٖصا ايؿطف ايػاَٞ ؾُٔ ضظي١ اهلل عع ٚدٌ إخباض اغيػًُري 

 بأِْٗ )خري أ١َ( ، ٚحيتٌُ ٖصا اٱخباض ٚدّٖٛا:
 اغيطتب١ ايطؾٝع١. إْ٘ بؿاض٠ نطضي١ ؼي بًٛؽ ٖصٙ ا٭ٍٚ:
 ؾٝ٘ ٚعس نطِٜ بايؿٛظ بٌٓٝ ٖصٙ ايسضد١. ايجاْٞ:

 إْ٘ بٝإ عٔ أَط َٚؿ١٦ٝ ٚسهِ غابل َٔ اهلل عع ٚدٌ. ايجايح:
تعًٝل ٌْٝ اغيػًُري ٖصٙ اغيطتب١ ع٢ً تكٝسِٖ بايؿطا٥ض  ايطابع:

ٚايااعات، ٚقٝاَِٗ با٭َط باغيعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ اغيٓهط، ٚبإغتجٓا٤ 
إٕ ايٛدٛٙ ايج٬ث١ ا٭ٚزي قشٝش١ ٚتا١َ، ٚيٝؼ َٔ ايٛد٘ ايطابع، ؾ

تعاضض بٝٓٗا، ؾُع إٔ إدتبا٤ اغيػًُري غيطتب١)خري أ١َ( أَط غابل 
ـًكِٗ بسيٌٝ ف٤ٞ اٯ١ٜ بكٝػ١ ايؿعٌ اغيانٞ)نٓتِ( ؾإْ٘ بؿاض٠ 

 َتذسز٠، ٚٚعس نطِٜ غيا ؾٝ٘ َٔ ايجٛاب ايعظِٝ. 
اهلل عٓس إضتهاب زع٠ٛ اغيػًِ يػ٪اٍ اغيػؿط٠ ٚايعؿٛ َٔ  ايػابع:

ايصْب ٚؾعٌ اغيعك١ٝ، َٚاًكّا أٟ ست٢ ؼي ساٍ ايػ١َ٬ َٔ ؾعٌ 
ايػ٦ٝات، ٚدا٤ ؼي ايتٓعٌٜ خاابّا يًٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ 

 .(1)صًَاعْزَغْفِشْ اٌٍَّوَ بَِّْ اٌٍَّوَ وَبَْ غَفٌُس ا سَؽِّْ بٚغًِط

 دٛٙ:اٯ١ٜ ؼي َؿَٗٛٗا خااب يًٓاؽ، ٚؾٝ٘ ٚ ايؿعب١ ايجا١ْٝ:
 تطغٝب ايٓاؽ طيٝعّا باًب اغيػؿط٠. ا٭ٍٚ:
إخباض ايٓاؽ بإٔ ططٜل اغيػؿط٠ ٖٛ اٱْتُا٤ ياا)خري أ١َ(  ايجاْٞ:

خكٛقّا ٚإٔ آٜات اغيػؿط٠ ْعيت ع٢ً ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ 
 ٚغًِ.

                                                           

 .106غٛض٠ ايٓػا٤ (1)



 ص170ط                                                   86ز / َعامل اٱضيإ

زع٠ٛ ايٓاؽ يٲقػا٤ ٯٜات ايكطإٓ، َٚا ؾٝٗا َٔ ايبؿاض٠  ايجايح:
 ايٓاؽ بًاـ َٔ اهلل تعازي. باغيػؿط٠، ٚقطبٗا َٔ

اٱخباض عٔ َػؿط٠ اهلل ايصْٛب زيٌٝ ع٢ً إساط١ اهلل عًُّا  ايطابع:
باٱضيإ ٚا٭عطاض ٚاٱعتباضٜات ٚإٔ ا٭ؾعاٍ طيٝعٗا سانط٠ عٓسٙ 
غبشاْ٘ ٫ تػٝب عٓ٘ أبسّا، ٭ٕ اغيػؿط٠ تأتٞ ع٢ً ايصْٛب ٚإٕ تكازّ 

ايساعٞ، بٌ تؿٌُ ظَاْٗا ٫ٚ ٜٓشكط َٛنٛعٗا بصْٛب اغيػتػؿط ٚ
غريٙ َٔ ا٭سٝا٤ ٚا٭َٛات إٕ ؾا٤ اهلل عع ٚدٌ، يصا ٜكض إٔ ٜسعٛ 
ٜٚػتػؿط اغيػًِ يػريٙ، )ٚؼي اؿسٜح ايكسغٞ: أزع  ع٢ً يػإ مل 

 .(1) تعك  ب٘(
سح ايٓاؽ ع٢ً اٱْكات إزي)خري أ١َ( ؼي ايسع٠ٛ إزي  اـاَؼ:

 اهلل.
غيا تؿهٌ اهلل عع ٚدٌ ٚأَط )خري أ١َ( با٭َط باغيعطٚف  ايػازؽ:

ٚايٓٗٞ عٔ اغيٓهط ؾإْ٘ غبشاْ٘ ٜػٸط أغباب قٝاَِٗ بٗصٙ ايٛظٝؿ١ 
ايعباز١ٜ ايٛادب١، ٚغبٌ تطتب ا٭ثط ٚايٓؿع عًٝٗا، ؾأخرب غبشاْ٘ بأْ٘ 
غؿٛض ضسِٝ، ؾُٝشٛ عٔ اغيػًُري شْٛبِٗ، بكٝاَِٗ با٭َط باغيعطٚف 

طاع١ ي٘ غبشاْ٘، ٜٚكطب ايٓاؽ إزي َٓاظٍ  ٚايٓٗٞ عٔ اغيٓهط
 اٱغتذاب١ هلصا ا٭َط ٚايٓٗٞ .

يتبك٢ ايسْٝا سسا٥ل ْانط٠ شات بٗا٤، يًبكا٤ ؾٝٗا س٠ٚ٬ ؼي ْؿٛؽ  
اغي٪َٓري، ٭ْٗا زاض ا٭َط باغيعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ اغيٓهط ٚاٱَتجاٍ ٭َط 

 اهلل عع ٚدٌ.           
 ٓاؽ، ٚؾٝ٘ دٗات:ضظي١ اهلل عع ٚدٌ باي ايٛد٘ ايجايح:

يكس تؿهٌ اهلل ٚبعح أْبٝا٤ يٮَِ ٚايٓاؽ ٜبؿطِْٚٗ  ا٭ٚزي:
بايجٛاب ٚايًبح ايسا٥ِ ؼي اؾ١ٓ ع٢ً اٱضيإ ٚؾعٌ ايكاؿات، 
ٜٚٓصضِْٚٗ َٔ ايعصاب ا٭يِٝ ع٢ً ايهؿط ٚاؾشٛز ٚإضتهاب 
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ًٌََمَذْ ثَؿَضْنَب اغيعاقٞ، ٖٚصا ايبعح ضظي١ بايٓاؽ طيٝعّا ، قاٍ تعازيط

 ،ٚقس ؾاظ اغيػًُٕٛ بأَٛض:(1) صوًُِّ ؤَُِّخٍ سَعٌُالً ؤَْْ اُؾْجُذًُا اٌٍَّوَ فِِ

إٕ ايٓيب قُسّا ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ غٝس ا٭ْبٝا٤  ا٭ٍٚ:
 ٚاغيطغًري.
 ٜتعظ ٜٚتعًِ اغيػًُٕٛ َٔ ا٭َِ ا٭خط٣. ايجاْٞ:

٫ ٜكسم ع٢ً ا٭َِ ا٭خط٣ أْٗا تعًُت ٚإْتؿعت َٔ  ايجايح:
 اغيػًُري إ٫ بايتٛب١  ٚزخٍٛ اٱغ٬ّ.

يٝؼ َٔ بعج١ ْيب بعس إضتكا٤ اغيػًُري غيٓعي١ )خري أ١َ(  ايطابع:
ٚتًو آ١ٜ ؼي دعٌ اٱْػإ خًٝؿ١ ؼي ا٭ضض بًشاظ إٔ خطٚز 

 اغيػًُري يًٓاؽ ؾطع ٭َٛض ث٬ث١ :
بِِِّٔ عَبؾًٌِ فِِ ض، قاٍ اهلل تعازيطدعٌ خًٝؿ١ ؼي ا٭ض ا٭ٍٚ:

 .(2) صإَسْضِ خٍَِْفَخً

ْب٠ٛ قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ خاشي١ يًٓبٛات، ؾًٝؼ  ايجاْٞ:
 َٔ ْيب بعسٙ تهٕٛ ي٘ أ١َ.

 ْعٍٚ ايكطإٓ نتابّا داَعّا يٮسهاّ ايؿطع١ٝ. ايجايح:
دساٍ اغيػًُري َع ايٓاؽ باغيٛعظ١ ٚايربٖإ، ٚبصٍ ايٛغع  ايجا١ْٝ:

ًَبَِّْ وَضِري ا ِِْٓ اٌنَّبطِ ؾَْٓ ياطز ايػؿ١ً ٚاؾٗاي١ عِٓٗ، قاٍ تعازيط

 .(3) صآَّبرِنَب ٌَغَبفٌٍَُِْ

 ٚبًشاظ اٯ١ٜ قٌ ايبشح ؼتٌُ اٯ١ٜ أع٬ٙ ٚدّٖٛا:
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شات ايهجط٠ إغتسا١َ غؿ١ً أنجط ايٓاؽ عٔ آٜات اهلل، ٚبكا٤  ا٭ٍٚ:
 َع خطٚز )خري أ١َ(.

خطٚز اغيػًُري يًٓاؽ أظاح ايػؿ١ً عٔ ايهجري َِٓٗ ، ٚمل  ايجاْٞ:
 ٜبل َِٓٗ إ٫ ايكًٌٝ.

ايهجط٠ َٔ ايهًٞ اغيؿهو ايصٟ ٜهٕٛ ع٢ً َطاتب َتؿاٚت١  ايجايح:
ؾٗٞ أنجط َٔ ايٓكـ ٚزٕٚ ايهٌ، ٚخطٚز )خري أ١َ( يًٓاؽ يٝٓكل 

١ً عٓسِٖ إ٫ أِْٗ ٜبكٕٛ ع٢ً َطتب١ َٔ عسز ايػاؾًري َٚٛانٝع ايػؿ
 أز٢ْ َٔ ايهجط٠.

َٔ اٯٜات ؼي خطٚز ايٓاؽ يًُػًُري إٔ ايػاؾًري  ايطابع:
 ٜتٓاقكٕٛ ططزّٜا.

ٖٚٛ َٔ عَُٛات خاشي١ آ١ٜ ايػٝام )ؾإٕ اهلل غؿٛض ضسِٝ( ؾُٔ 
ضظي١ اهلل عع ٚدٌ غطٚز اغيػًُري إقطاضِٖ بايٛسسا١ْٝ ٚايتػًِٝ 

٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٚايتؿهط ؼي خًل سيعذعات ايٓيب قُس ق
 ايػُٛات ٚا٭ضض ٚايصٟ ٖٛ آٜات إم٬ي١ٝ غري َتٓا١ٖٝ.

إقا١َ اغيػًُري يًؿطا٥ض اي١َٝٛٝ ٚأزا٤ ايكٝاّ ٚاؿر،  اـاَؼ:
ٚزؾع ايكسقات ع٢ً مٛ ايٛدٛب زع٠ٛ يًٓاؽ يًتسبط ؼي أؾعاهلِ 

ٚنٝـ إٔ اهلل ٚأغطاضٖا ٚايع١ً ايػا١ٝ٥ َٓٗا ٖٚٞ َطنا٠ اهلل عع ٚدٌ 
عع ٚدٌ دعًٗا زاض ايٓب٠ٛ ٚايهتاب، ٚإٔ ايػٝاز٠ ؾٝٗا يٲضيإ ايصٟ 

 ٜأتٞ ع٢ً ايػؿ١ً ؾٝعحيٗا عٔ ايٓؿٛؽ.
خطٚز اغيػًُري يًٓاؽ غبب يتأخري ايعصاب عٔ ايٓاؽ  ايػازؽ:

رٌَِهَ ٭ٕ ٖصا اـطٚز ْٛع بٝإ ٚيكبض ايعكاب ب٬ بٝإ، قاٍ تعازيط

، َٚٔ اٯٜات (1) صيٍِْهَ اٌْمُشٍَ ثِػٍٍُُْ ًَؤَىٍُْيَب غَبفٌٍَُِْؤَْْ ٌَُْ َّىُْٓ سَثُّهَ ُِ

أْ٘ يٝؼ سذ١ ؾك  بٌ ي٘ ٚظا٥ـ َتكس١َ أثطّا ٚظَاّْا ع٢ً اؿذ١ َٓٗا 
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أْ٘ أٟ خطٚز اغيػًُري ضظي١ بايٓاؽ، ٚزع٠ٛ هلِ يًتٛب١ ٚاٱْاب١ ٖٚٛ 
َٔ عَُٛات خاشي١ اٯ١ٜ)ؾإٕ اهلل غؿٛض ضسِٝ( غيا ؾٝ٘ َٔ غعٞ 

 ُري يبعح ايٓاؽ ع٢ً ايتٛب١.اغيػً
تط٣ َا ٖٞ ايٓػب١ بري ايتٛب١ ٚايػؿ١ً اؾٛاب ٖٞ ايتٓاؼي ٚايتهاز، 

 ؾايتٛب١ َاس١ٝ يًػؿ١ً ٚؾاٖس ع٢ً ظٚاهلا ٚعسّ بكا٤ أثطٖا.
 ؼي ق١ً قٛي٘ تعازي)غؿٛض( بٗصٙ اٯ١ٜ َػا٥ٌ: ايجايج١:

إٕ اهلل عع ٚدٌ غؿط يًُػًُري شْٛبِٗ، ٚدعًِٗ )خري  ا٭ٚزي:
يتكسٜكِٗ بٓب٠ٛ قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٚدٗازِٖ ؼي  أ١َ(

 غبٌٝ اهلل.
غيا أْعِ اهلل ع٢ً اغيػًُري سيطتب١ )خري أ١َ( ؾإْ٘ غبشاْ٘ ؾتض  ايجا١ْٝ:

هلِ باب اغيػؿط٠، ٚزٓيِٗ ع٢ً اٱغتػؿاض ٚأضؾسِٖ إزي ايتٛب١ 
 ٚاٱْاب١.

قاٍ يكس أضاز اهلل عع ٚدٌ ايعع ٚاغيٓع١ يًُػًُري،  ايجايج١:
، ٚأخرب بأْ٘ ايػؿٛض يًٝذأٚا (1) صًٌٍََِّوِ اٌْؿِضَّحُ ًٌَِشَعٌٌُِوِ ًٌٍَُِّْاِِْنِنيَغبشاْ٘ط

 إيٝ٘ ضدا٤ ايعؿٛ ٚاغيػؿط٠.
تؿٝس ايكؿ١ اؿػ٢ٓ هلل عع ٚدٌ بأْ٘ )ايػؿٛض( زع٠ٛ  ايطابع١:

 ايٓاؽ يًسخٍٛ ؼي )خري أ١َ( ٚايكرب ؼي طاع١ اهلل.
غيا دا٤ت اٯ١ٜ قٌ ايبشح بكٛي٘ تعازي )تأَطٕٚ  اـاَػ١:

باغيعطٚف( دا٤ت آ١ٜ ايػٝام يبٝإ مثط٠ ا٭َط باغيعطٚف ٚأْ٘ ٜ٪زٟ إزي 
 اغيػؿط٠ َٔ ٚدٛٙ:

 ايجٛاب ٚاغيػؿط٠ يَٰط باغيعطٚف. ا٭ٍٚ:
 اغيػؿط٠ يًصٟ ٜهٕٛ غببّا ٚعهسّا ؼي ا٭َط باغيعطٚف. ايجاْٞ:
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عطٚف ، ؾٝكّٛ بؿعٌ ايكاؿات، ايصٟ ٜػتذٝب يَٰط باغي ايجايح:
 يكٛي٘ تعازي)إ٫ ايصٜٔ تابٛا ٚأقًشٛا(.

تٛنٝس بطنات ايٓٗٞ عٔ اغيٓهط، َٚٓاؾع٘ ايعاد١ً ٚاٯد١ً  ايػازغ١:
إش تأتٞ اغيػؿط٠ ع٢ً شْٛب ايتا٥بري، ٚتعٜض ايػؿا٠ٚ اييت ناْت ع٢ً 
أبكاضِٖ يريٚا َعاْٞ ايبٗذ١ اييت شيٮ اؿٝا٠ ايسْٝا ٚايك٬ت 

اع١ٝ، ٚتهُٔ ؼي أزا٤ ايعبازات، ٚثٓاٜا آٜات ايكطإٓ ٚيتُٓٛ اٱدتُ
لًُْ عٓسِٖ ًَه١ اٱْكٝاز ٭ٚاَط اهلل،  ٚايؿٓا٤ ؼي سب٘، قاٍ تعازيط

 .(1)صبِْْ وُنْزُُْ رُؾِجٌَُّْ اٌٍَّوَ فَبرَّجِؿٌُِِٔ ُّؾْجِجْىُُْ اٌٍَّوُ ًََّغْفِشْ ٌَىُُْ رٌُُٔثَىُُْ

ٓٗٞ غكٛم أؾعاٍ ؾدك١ٝ ؾُٔ إعذاظ ايكطإٓ ف٤ٞ ا٭َط ٚاي
سانط٠ يٝتعكب اٱَتجاٍ ايجٛاب ايعظِٝ ٚايعؿٛ ٚاغيػؿط٠، ٚتهٕٛ 

 اغيػؿط٠ َٔ ٚدٛٙ:
 ايٛعس اٱهلٞ بايعؿٛ عٔ ايصْٛب. ا٭ٍٚ:
 ْسب ايٓاؽ يًتٛب١، ٚتطغٝبِٗ بٗا.  ايجاْٞ:

ؤَعِْجٌُا سح ايٓاؽ ع٢ً ايسخٍٛ ؼي )خري أ١َ(، قاٍ تعازيط ايجايح:

 .(2)صًَآِِنٌُا ثِوِ َّغْفِشْ ٌَىُُْ ِِْٓ رٌُُٔثِىُُْدَاؾِِ اٌٍَّوِ 

 بعح اغيػًُري ع٢ً ؾعٌ ايكاؿات ٚإتٝإ ايكطبات. ايطابع:
ايًاـ اٱهلٞ بتكطٜب ايٓاؽ َٔ ايؿٛظ سيػؿط٠ ايصْٛب،  اـاَؼ:

ٖٚصا ايًاـ ٫ ٜٓشكط سيٛنٛع ككٛم عاَّا أٚ خاقّا بٌ ٖٛ 
َتعسز َٚتذسز ٚتٛيٝسٟ ٖٚٛ َٔ أغطاض إدتُاع قؿيت اغيػؿط٠ 

 ٚايطظي١ ؼي خاشي١ اٯ١ٜ بكٛي٘ تعازي)ؾإٕ اهلل غؿٛض ضسِٝ(.
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اغيٓهط ع١ً يتعسز  يكس قاض ا٭َط باغيعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ ايػابع١:
ايؿهٌ اٱهلٞ ايٓاظٍ ع٢ً اغيػًُري، إش إٔ اهلل عع ٚدٌ ٫ ٜعاٞ 
ايكًٌٝ ٚاغيتشس بٌ ٜعاٞ ايهجري ٚاغيتعسز، ٚتهٕٛ اغيػؿط٠ َٔ أِٖ 

َّذْؾٌُوُُْ ٌَِْغْفِشَ ٌَىُُْ ِِْٓ رٌُُٔثِىُُْ ًَُّاَخِّشَوُُْ بٌََِ ؤَعًٍَ َكازٜك٘، قاٍ تعازيط

 . (1)صُِغًََّّ

َٔ أغطاض ايتبعٝض ؼي قٛي٘ تعازي)َٔ شْٛبهِ( إٔ تأخري يٝهٕٛ  
ا٭دٌ ضظي١ َٔ عٓس اهلل ٜٚكاسبٗا غؿطإ ايصْٛب ايػابك١ 

 ٚاغيػتشسث١.
يكس أٌَٗ اهلل عع ٚدٌ ايهؿاض َع شيازِٜٗ ؼي ؾعٌ ايػ٦ٝات  ايجا١َٓ:

ٚإضتهاب ايصْٛب، ؾهاْت بعج١ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ 
ًت ع٢ً ايٓاؽ، ٚبسا١ٜ عٗس دسٜس ٜهٕٛ ايعؿٛ ؾٝ٘ إؾطاق١ َػؿط٠ أط

 قطٜبّا َٔ ايٓاؽ، يكريٚضتِٗ ع٢ً قػُري : 
 )خري أ١َ( ِٖٚ اغيػًُٕٛ. ا٭ٍٚ:
عا١َ ايٓاؽ ايصٜٔ أخطز اهلل هلِ)خري أ١َ( تسعِٖٛ إزي  ايجاْٞ:

غ٪اٍ اغيػؿط٠، ٚايػعٞ إيٝٗا، ٚؼجِٗ ع٢ً اٱعتباض َٔ ا٭َِ ايػايؿ١، 
وَفَشًُا يصٜٔ غبكِٖٛ َٔ أ١ُ٥ ايه٬ي١، قاٍ تعازيطٚؼي آٍ ؾطعٕٛ ٚا

 . (2)صثِأَّبدِ اٌٍَّوِ فَإَخَزَىُُْ اٌٍَّوُ ثِزٌُُٔثِيُِْ

غيا ؾٗست آ١ٜ ايبشح يًُػًُري بأِْٗ)ٜ٪َٕٓٛ باهلل( ٖٚصٙ  ايتاغع١:
ايؿٗاز٠ َػتكطأ٠ َٔ قٛي٘ تعازي)نٓتِ خري أ١َ( بًشاظ نرب٣ ن١ًٝ، 

كّٛ باٱضيإ باهلل، َٚا ْاي٘ بٓٛ إغطا٥ٌٝ ٖٚٞ إٔ ايتؿهٌٝ بري ا٭َِ ٜت

                                                           

 .10غٛض٠ إبطاِٖٝ (1)
 .52ا٭ْؿاٍ  غٛض٠(2)
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، إصيا نإ بإضياِْٗ (1)صًَؤَِِّٔ فَضٍَّْزُىُُْ ؾٍَََ اٌْؿَبٌَِّنيَبكٛي٘ تعازيط

باهلل ٚتكسٜكِٗ بٓب٠ٛ َٛغ٢ عًٝ٘ ايػ٬ّ، يٝتكٝس اٱضيإ ؼي أٜاّ بعج١ 
عٝػ٢ بايتكسٜل بٓبٛت٘ ، ٚؼي أٜاّ ْب٠ٛ قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ 

كسٜل بٓبٛت٘ ٚا٭ْبٝا٤ ايػابكري، يٝهٕٛ اٱضيإ ايػ٬ّ ٚغًِ بايت
 ٚاياطٜل ايصٟ جيصب اغيػؿط٠ ٚايعؿٛ َٔ اهلل.

َٔ َكازٜل اٱضيإ باهلل ايتػًِٝ بايٛقٛف بري ٜسٜ٘  ايعاؾط٠:
سَثَّنَب آرِنَب فِِ اٌذَُّْْٔب ؽَغَنَخً ًَفِِ يًشػاب ّٜٛ ايكٝا١َ ، ٚؼي ايتٓعٌٜط

، ٖٚصا ايتػًِٝ ع١ً يًؿعع إزي اهلل طًبّا (2)صب ؾَزَاةَ اٌنَّبسِآخِشَحِ ؽَغَنَخً ًَلِنَ

 يًُػؿط٠ ٚضدا٤ ايػ١َ٬ ٚا٭َٔ َٔ أٖٛاٍ ّٜٛ ايكٝا١َ.
تتكـ )خري أ١َ( بايػعٞ يًُػؿط٠ ع٢ً مٛ ايكه١ٝ  اؿاز١ٜ عؿط٠:

 ايؿدك١ٝ ٚايٓٛع١ٝ، َٔ ٚدٛٙ:
 ايؿطز َٔ ا٭١َ ٜسعٛ ٭ؾطازٖا طيٝعّا باغيػؿط٠. ا٭ٍٚ:
اغيتأخط َٔ ا٭١َ ٜسعٛ يًُتكسّ بايؿٛظ باغيػؿط٠، ٚاغيتكسّ  ايجاْٞ:

سَثَّنَب ٜسعٛ يًُتأخط، ؾؿٞ زعا٤ إبطاِٖٝ يًُػًُري ٚضز قٛي٘ تعازيط

ُيُُْ اٌْىِزَبةَ ًَاٌْؾِىَّْخَ ًَُّضَوِّْيُِْ  .(3) صًَاثْؿَشْ فِْيُِْ سَعٌُالً ِِنْيُُْ َّزٌٍُْ ؾٍََْْيُِْ آَّبرِهَ ًَُّؿٍَِّّ

 تسعٛ ا٭١َ إزي ايؿطز َٓٗا باغيػؿط٠. جايح:اي
ٜكّٛ ايؿطز ٚاؾُاع١ سيا ٜهٕٛ بًػ١ يًُػؿط٠ َٚٓ٘ ا٭َط  ايطابع:

 باغيعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ اغيٓهط.

                                                           

 .47غٛض٠ ايبكط٠ (1)
 .201غٛض٠ ايبكط٠ (2)
 .129غٛض٠ ايبكط٠ (3)
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تطؾض أغباب اغيػؿط٠ َٔ ت٠ٚ٬ ايكطإٓ َٚا ؼي آٜات٘ َٔ  اـاَؼ:
اٱق٬ح ياًبٗا ًْٚٝٗا، ٚتأتٞ قطا٠٤ ايكطإٓ بككس ايكطآ١ْٝ ٚبككس 

 ٤ ٚاغيػأي١ .ايسعا
َٚٔ اٱعذاظ إٔ إغِ )ايػؿٛض( ٚإغِ )ايطسِٝ( َٔ أنجط ا٭ها٤  

اؿػ٢ٓ ٚضٚزّا ؼي ايكطإٓ إزي داْب اٯٜات ايهجري٠ اييت دا٤ت ؾٝٗا 
َاز٠)غؿط( ٚ)ضسِ( ٚتعًكٗا بؿهٌ اهلل ، ٚقس شنط إغِ)ايػؿٛض 
ٚايػؿاض( غبعّا ٚتػعري َط٠، ٚإغِ ايطظئ ايطسِٝ َا١٥ ٚإثٓري 

َط٠، يتشٌُ)خري أ١َ( يٛا٤ ايسع٠ٛ إزي ضظي١ اهلل، ٚتهٕٛ ٚغبعري 
 زعٛتِٗ يًٓاؽ دصبّا هلِ غيٓاظٍ اغيػؿط٠ ٚايطظي١.

اٯَطٕٚ باغيعطٚف ٚايٓاٖٕٛ عٔ اغيٓهط ٜسعٕٛ غيٓاظٍ  ايهرب٣:
 اغيػؿط٠ ٚايؿٛظ بٗا.

 اغيػًُٕٛ ٜأَطٕٚ باغيعطٚف ٜٕٚٓٗٛ عٔ اغيٓهط. ايكػط٣:
  ظٍ اغيػؿط٠ ٚايؿٛظ بٗا.اغيػًُٕٛ ٜسعٕٛ غيٓا ايٓتٝذ١:

  )حبث كالمي يف الزؤيا(
يكس َٮ اهلل عع ٚدٌ اؿٝا٠ ايسْٝا بأغباب ايطظي١ ٚاغيػؿط٠ ـري أ١َ 
ٚايٓاؽ طيٝعّا، ٚتٛاد٘ تًو ا٭غباب اٱْػإ ؼي سهطٙ ٚغؿطٙ، 
ٚؾطس٘ ٚسعْ٘، ٚغعت٘ ٚنٝك٘، ٚؼي ْٗاض ٚيًٝ٘، ؾشت٢ عٓسَا ٜٓاّ 
ٚتتعاٌ أعُاٍ ايؿهط ٚايتؿهري تأتٝ٘ ايط٩ٜا يتهٕٛ سب٬ّ ػيتسّا بري اهلل 

 ٚضٚح ايعبس .  عع ٚدٌ
ؾري٣ ايط٩ٜا ايكازق١ ٚض٩ٜا اٱْصاضات ٚايبؿاضات ٚاغيٛاعظ ؾصب 
اٱْػإ إزي َٓاظٍ ايااع١، ٚيتهٕٛ ايط٩ٜا ؼي اغيٓاّ َسزّا ي٘ ؼي ايٝكظ١ 
ٚعامل ا٭ؾعاٍ، َٚسخ٬ّ يًسعا٤ ٚغ٪اٍ قٛ ا٭ش٣ ٚايهطض ايصٟ 

هلل عع تؿري إيٝ٘ ايط٩ٜا، ٚيتبك٢ ؾاٖسّا ع٢ً تعسز َكازٜل ضظي١ ا
ٚدٌ باٱْػإ ؼي اؿٝا٠ ايسْٝا، ٚأْٗا غبٌٝ يًُػؿط٠ ٚيًٓذا٠ ّٜٛ 

 ايكٝا١َ.
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ٚبري ايٓاؽ ٚا٭ْبٝا٤ عُّٛ ٚخكٛم َاًل ؼي عامل ايط٩ٜا، 
ؾايٓيب ٜأتٝ٘ ايٛسٞ، ٚتهٕٛ ض٩ٜاٙ دع٤ َٔ ايٛسٞ، إ٫ إٔ ٖصا ٫ ضيٓع 

 َٔ ض٩ٜت٘ ٭نػاخ ا٭س٬ّ، ٚضيٝع بؿهٌ اهلل بري اٱثٓري.
ايٓاؽ ؾط٩ٜاِٖ يٝػت َٔ ايٛسٞ ٚيهٓٗا َٔ ايًاـ اٱهلٞ أَا 

ٚتبًٝؼ ايٓاؽ ايٛقا٥ع ٚا٭سساخ ٚع٢ً مٛ ايكه١ٝ ايؿدك١ٝ، إش ٫ 
ٜؿرتى إثٓإ ؼي ض٩ٜا ٚاسس٠، ْعِ قس تأتٞ ض٩ٜا َع١ٓٝ ٭نجط َٔ ٚاسس، 
َٚٓٗا َا ٜػ٢ُ)أس٬ّ اغيؿاطط٠( أٟ ٜتؿاطط إثٓإ ؼي َهاَٝٓٗا 

ٛعٗا، ٚإٖتِ ايعًُا٤ ايطٚؽ بايتداطط أسٝاّْا، ٚأخط٣ ؼي َٛن
ٚقاب١ًٝ ايتداطط، ٚأضازٚا اٱْتؿاع َٓ٘ ؼي بطْافِٗ ايؿها٥ٞ يٲتكاٍ 
َع عكٌ ضا٥س ايؿها٤ َٔ زٕٚ إتكاٍ با٭غباب ٚايٛغا٥  اؿػ١ٝ 
اـُػ١، ٚيهِٓٗ مل حيكًٛا ع٢ً ْتا٥ر َجُط٠، ٭ٕ ايط٩ٜا ضظي١ َٔ 

 اهلل، ٚضظم هاٟٚ يًٓؿٛؽ.
ط٩ٜا ٚتعبريٖا َكاسب١ يٲْػإ َٓص ٖبٛط٘ ؼي ا٭ضض، ٚايعٓا١ٜ باي

 نُا إٖتِ بٗا ايؿ٬غؿ١ ع٢ً إخت٬ف ؼي تأًِٜٚٗ هلا .
( م.ّ باٱعتكاز بع٬ق١ ا٭س٬ّ بايػٝب، 322-384ٚقاٍ أضغاٛ)

ٚقاٍ بتأثري ايط٩ٜا ع٢ً ايٝكظ١ ٚإٖتِ بأساغٝؼ اٱْػإ، أَا غكطا  
ا  ؼي اياعاّ ٚايؿطاب، ؾصٖب إزي تؿػري ا٭س٬ّ ع٢ً أغاؽ اٱؾط

 نػبب ؾُٝا ٜطاٙ اٱْػإ ؼي اغيٓاّ َٔ غؿو زّ أٚ ؾػل.
ٚدا٤ ايكطإٓ سيسضغ١ ن١َٝ٬ َتها١ًَ عٔ ايط٩ٜا ٚبٝٸٔ أقػاَٗا، 
ٚأظٗط عًَٛٗا، ٚدعٌ)خري أ١َ( تٓتؿع َٓٗا اٱْتؿاع ا٭َجٌ، ٚشنط 
ؾٛاٖس َٔ ض٩ٜا ا٭ْبٝا٤ َٚا تطتب عًٝٗا َٔ ايٛقا٥ع اغيٛاؾك١ يتًو 
ايط٩ٜا إش شنط غبعّا َٔ ايط٩ٜا، َٓٗا أضبع١ ؼي ٜٛغـ عًٝ٘ ايػ٬ّ ض٩ٜا 
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َّبؤَثَذِ بِِِّٔ سَؤَّْذُ ؤَؽَذَ ؾَشَشَ وٌَْوَج ب ًَاٌشَّّْظَ ٚتعبريّا، َٓٗا َا ٚضز سها١ٜ عٓ٘ط

 .(1) صًَاٌْمََّشَ سَؤَّْزُيُُْ ٌِِ عَبعِذَِّٓ

ٗا )خري ٚدا٤ت ايػ١ٓ ايٓب١ٜٛ بكؿ١ َػتشسث١ ؼي ايط٩ٜا ؽتل ب
أ١َ( يتٓتؿع َٔ ايط٩ٜا ٚتتدصٖا نٝا٤ َٚكس١َ ٚغببّا يًسعا٤ ٚاغيػأي١ 
ٚايتهطع إزي اهلل يتكطٜب َكسام ض٩ٜا ايبؿاض٠، ٚقٛ َكسام ض٩ٜا 

 اٱْصاض، ٚؼي اؿسٜح : ٜهؿٞ أسسنِ ٜٛعظ ؼي َٓاَ٘(.
ٚؾٝ٘ إؾاض٠ إزي ؾهٌ اهلل ع٢ً اغيػًُري ٚايٓاؽ ؼي دعٌ ايط٩ٜا  

 غٓٓ٘ ٚنٛابا٘ ، ٖٚٛ ع٢ً ٚدٛٙ: عاغيّا خاقّا ي٘
 إْٗا سبٌ ػيسٚز بري اهلل ٚبري أضٚاح ٚعكٍٛ ايبؿط. ا٭ٍٚ:
 ايط٩ٜا غبٌٝ يًٗسا١ٜ. ايجاْٞ:

 إْٗا َاز٠ يعٜاز٠ اٱضيإ. ايجايح:
 أْٗا َٓاغب١ يٮَط باغيعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ اغيٓهط. ايطابع:

ايط٩ٜا ايكازق١ ضظي١ َٔ اهلل، ٚؾٝٗا قطف يًب٤٬ عٔ  اـاَؼ:
ايؿطز ٚاؾُاع١ ٭ْٗا ْٛع نٝا٤ يًعٌُ ٚؾل أسهاّ ايهتاب ٚايػ١ٓ 

 ٚؼصٜط َٔ اغيٗايو.
 ٚتأتٞ ايط٩ٜا تعهٝسّا يٮَط باغيعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ اغيٓهط َٔ ٚدٛٙ:

ٜط٣ اغي٪َٔ ايط٩ٜا ؾٝكّٛ با٭َط باغيعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ  ا٭ٍٚ:
 ٜٚػع٢ ؼي اٱق٬ح يسؾع ايهطض، ٚدًب اغيٓؿع١.اغيٓهط، 

ٜأتٞ ا٭َط ٚايٓٗٞ يٲْػإ ؾٝعطض عٓ٘، ؾتذ٤ٞ ي٘ ايط٩ٜا  ايجاْٞ:
ؾتهٕٛ عّْٛا يٮَط ٚايٓٗٞ، ٚتبعح ؼي ْؿػ٘ ايؿعع ٚاـٛف َٔ 
ايػ٦ٝات ٚعٛاقبٗا، ٚػعً٘ ٜعؿل ايؿعٌ اؿػٔ، )ٚؼي اؿسٜح : 

 ٗا(.ايط٩ٜا اغيهط١ٖٚ ظادط٠ ظدطى اهلل تعازي ب

                                                           

 .4غٛض٠ ٜٛغـ (1)
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ٚأُٜٗا أنجط أثطّا ؼي ايعدط عٔ ايػ٦ٝات ايٓٗٞ عٔ اغيٓهط أّ ض٩ٜا  
اٱْصاضات، اؾٛاب ٜرتتب ا٭ثط ع٢ً نٌ َٓٗا، إ٫ إٔ ايٓٗٞ عٔ 

 اغيٓهط ٖٛ ا٭ضدض ٚا٭ِٖ ؼي اغيكاّ َٔ دٗات:
 إْ٘ باب يٌٓٝ ايجٛاب. ا٭ٚزي:
َط عسّ إْتظاض ايػٝب ؼي ايط٩ٜا، ٚقس ٫ تأتٞ، أَا ا٭ ايجا١ْٝ:

باغيعطٚف ٚايٓٗٞ اغيٓهط ؾٝأتٞ ع٢ً مٛ ايٛدٛب َٚتعكبّا يًٛاقع١ أٚ 
 غابكّا هلا.
ا٭َط ٚايٓٗٞ َٔ عامل ايٝكظ١ ٚايٛاقع، ٚايط٩ٜا َٔ عامل  ايجايج١:

اغيٓاّ، ٚا٭ٍٚ َكسّ ع٢ً ايجاْٞ ؼي اغيٛنٛع ٚا٭ثط ٚايتأثري، ٚقس ٜػؿٌ 
، أَا ا٭َط أٚ ٜتػاؾٌ اٱْػإ عٔ ض٩ٜاٙ أٚ ٜظٓٗا أنػاخ أس٬ّ

ٚايٓٗٞ ؾؿٝ٘ أططاف َتعسز٠ َٔ اٯَط باغيعطٚف ٚايٓاٖٞ عٔ اغيٓهط، 
 ٚاغي٪اظض ٚاغيػتُع ي٘.

َٛانٝع ا٭َط ٚايٓٗٞ َتعسز٠ ٚؾا١ًَ ٭َٛض ايسٜٔ ٚايسْٝا  ايطابع١:
يصا أقًض اهلل عع ٚدٌ اغيػًُري غيٓعي١ )خري أ١َ( ٚأَطِٖ بايكٝاّ 

 بُٗا.
 ٖعٍ، ٚؼي ايط٩ٜا أنػاخ أس٬ّ.يٝؼ ؼي ا٭َط ٚايٓٗٞ  اـاَػ١:

إؼاز غٓد١ٝ ايك٬ح ٚايػا١ٜ َٔ ا٭َط باغيعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ اغيٓهط،  ايجايح:
َٚٔ ايط٩ٜا َا تهٕٛ قازق١، ٖٚٞ فتُع١ َٚتؿطق١ َٔ ايًاـ اٱهلٞ 

 بايٓاؽ، ٚأغباب تكطٜبِٗ إزي َٓاظٍ ايااع١ .
 ؼي ٚايبٝٗكٞ َطزٜٚ٘ ٚابٔ ٚاؿانِ ساد أبٞ ٚابٔ دطٜط ٚابٔ أظيس أخطز

 ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً اهلل ضغٍٛ قاٍ:  قاٍ غاض١ٜ بٔ ايعطباض عٔ ايس٥٫ٌ
 غأْب٦هِ طٝٓت٘،  ؼي غيٓذسٍ آزّ ٚإٕ ، ايٓبٝري ـاد ايهتاب أّ ؼي اهلل عٓس إْٞ

 ، ضأت اييت أَٞ ٚض٩ٜا ، بٞ عٝػ٢ ٚبؿاض٠ ، إبطاِٖٝ أبٞ زع٠ٛ شيو بأٍٚ
ٜٵٔ ايٓبٝري أَٗات ٚنصيو  .ٜٳطٳ
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 بس٤ نإ َا اهلل ضغٍٛ ٜا قًت:  قاٍ أَا١َ أبٞ ٚباٱغٓاز عٔ
 خيطز أْ٘ أَٞ ٚضأت ، عٝػ٢ ٚبؿط٣ ، إبطاِٖٝ زع٠ٛ:  قاٍ أَطى؟

 .(1) (ايؿاّ قكٛض ي٘ أنا٤ت ْٛض َٓٗا
 صلت قٌلو تعاىل)رحيم(، بيذه اآليت

 ٚؾٝٗا َػا٥ٌ:
 َٔ َكازٜل ضظي١ اهلل ؼي اغيكاّ أَٛض: اغيػأي١ ا٭ٚزي: 

 ٚدٛز أ١َ َٔ ايٓاؽ ٖٞ )خري أ١َ(. ا٭ٍٚ:
تعٝري)خري أ١َ( ٚعسّ سكٍٛ اٱطياٍ ٚايرتزٜس ؾٝٗا، ؾِٗ  ايجاْٞ:

 اغيػًُٕٛ ٚاغيػًُات ع٢ً مٛ اؿكط.
تطؾض َٓعي١ )خري أ١َ( َٔ بعج١ خاد ايٓبٝري ٚغٝس  ايجايح:
 اغيطغًري.
بأِْٗ )خري أ١َ( ٚشيتاظ  ف٤ٞ ايكطإٓ بايؿٗاز٠  يًُػًُري ايطابع:

 ٖصٙ ايؿٗاز٠ غكا٥ل :
غ١َ٬ ايكطإٓ َٔ ايتشطٜـ ٚإزي ّٜٛ ايكٝا١َ، قاٍ تعازي ؼي  ا٭ٚزي:

 .(2)صالَ َّإْرِْوِ اٌْجَبنًُِ ِِْٓ ثَِْْٓ َّذَّْوِ ًاَلَ ِِْٓ خٍَْفِوِٚقؿ٘ ط

إتكاف ايكطإٓ بأْ٘ ايهتاب ايٛسٝس ايصٟ تت٢ً آٜات٘ ؼي  ايجا١ْٝ:
َٚػاضبٗا نٌ ّٜٛ ٚبصات ايًؿظ ٚايطغِ ٚع٢ً مٛ  َؿاضم ا٭ضض

 ايٛدٛب َا زاّ ايًٌٝ ٚايٓٗاض.
يكس أَط اهلل عع ٚدٌ بايتؿهط ٚاٱغتٓبا  َٔ آٜات ايكطإٓ  ايجايج١:

وِزَبة  ؤَٔضٌَْنَبهُ بٌَِْْهَ ُِجَبسَنٌ ٌَِْذَّثَّشًُا آَّبرِوِ َٚعطؾ١ َهاَٝٓٗا ايكسغ١ٝ، قاٍ تعازيط

 .(3)صٌٌُا إٌَْجَبةًٌََِِْزَزَوَّشَ ؤًُْ
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َٚٔ اٱعذاظ إٔ ايتسبط ؼي اٯ١ٜ أع٬ٙ َتعًل باٯٜات ٚيٝؼ بصات  
ايكطإٓ، ػيا ٜسٍ ع٢ً إٔ نٌ آ١ٜ َسضغ١ َػتك١ً ؼي اغيعاضف ٚايعًّٛ، 

 َٚٓٗا اٯ١ٜ قٌ ايبشح ٚؾٗازتٗا بإٔ اغيػًُري ِٖ )خري أ١َ(.
ٌ ظَاِْٗ، قس ؾٗس ايكطإٓ يب  إغطا٥ٌٝ بايتؿهٌٝ ع٢ً أٖ ايطابع١:

ٚبٝإ ع١ً ايتؿهٌٝ، ٚنٝـ أْ٘ ٜٓكهٞ ٜٚؿ٢ٓ ببعج١ ايٓيب قُس ق٢ً 
اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ْٚعٍٚ ايؿٝض َٚكازٜل َٔ ايطظي١ ٚاغيػؿط٠ َع 

 ْبٛت٘ مل تؿٗسٖا ا٭ضض، بإٔ دعٌ اهلل أَت٘ )خري أ١َ(.
تتًٛ)خري أ١َ( ايكطإٓ ٚتتعاٖس أسهاَ٘ ٚضه٘ ٚيؿظ٘  اـاَػ١:

 ؾل ايكٝاؽ اٱقرتاْٞ:ٚز٫٫ت٘ ٖٚٛ ٚ
 ايهرب٣: ا٭١َ اييت تتًٛ ٚتتعاٖس ايكطإٓ ٖٞ خري أ١َ.

 ايكػط٣: اغيػًُٕٛ ِٖ ايصٜٔ ٜتًٕٛ ٜٚتعاٖسٕٚ ايكطإٓ.
 ايٓتٝذ١: اغيػًُٕٛ ِٖ خري أ١َ.

دٗاز ٚغعٞ اغيػًُري يًشؿاظ ع٢ً َٓعي١ )خري أ١َ(  اـاَؼ:
 بتٛؾٝل ٚضظي١ َٔ اهلل عع ٚدٌ.

خًل اهلل عع ٚدٌ ايٓاؽ يًتػًِٝ بطٚبٝت٘ اغياًك١ يكس  اغيػأي١ ايجا١ْٝ:
 صًََِب خٍََمْذُ اٌْغَِّٓ ًَاإلِٔظَ بِالَّ ٌَِْؿْجُذًُِْٚطاعت٘ ٚعبازت٘، قاٍ تعازيط

، ؾأْعِ عًِٝٗ بكإْٛ ا٭َط باغيعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ اغيٓهط ٚدعً٘ (1)
 ٚادبّا ع٢ً)خري أ١َ( فتُع١ َٚتؿطق١، يٝهٕٛ ططٜكّا ٚبًػ١ يعباز٠ اهلل

 عع ٚدٌ ٖٚٛ ضظي١ ٚخري قض، ْٚع١ُ َٔ عٓس اهلل.
تط٣ غياشا مل جيعً٘ اهلل عع ٚدٌ ٚادبّا ع٢ً ايٓاؽ طيٝعّا، أٚ 
ٚادبّا ع٢ً)خري أ١َ( َٚػتشبّا ع٢ً غريٖا َٔ ا٭َِ، اؾٛاب َٔ 

 ٚدٛٙ:
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ٜؿرت  قكس ايكطب١ ؼي ا٭َط باغيعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ اغيٓهط،  ا٭ٍٚ:
ٖٚٛ ٫ ٜكض إ٫ َٔ اغيػًُري، ٚع٢ً ايكٍٛ بإٔ قكس ايكطب١ ٫ ٜؿرت  
إصيا اغياًٛب شات ا٭َط باغيعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ اغيٓهط ٚإضاز٠ اغيكسام 
اـاضدٞ يهٌ َٔ اغيعطٚف ٚاغيٓهط ؼي اـاضز، ؾإٕ ا٭َط باغيعطٚف 

يعٌُ ب٘، ٚايٓٗٞ عٔ اغيٓهط ؾطع اٱقطاض عط١َ اغيٓهط ؾطع اٱضيإ ٚا
 ٚيعّٚ إدتٓاب٘.

َٔ أِٖ َكازٜل اغيعطٚف اٱضيإ باهلل ٚايتكسٜل بٓب٠ٛ  ايجاْٞ:
قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ، ٖٚٛ ا٭قٌ ؼي ٚدٛٙ اغيعطٚف يصا 
ٜتٛد٘ اـااب باٱضيإ باهلل ْٚب٠ٛ قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ إزي 

 اؽ ؾٗٛ نطٚض٠ ٚساد١ خاق١ ٚعا١َ .ايٓ
يكس أضاز اهلل عع ٚدٌ ـري أ١َ ايؿٛظ  بايجٛاب ايعظِٝ  ايجايح:

 ايصٟ ٜرتتب ع٢ً ا٭َط باغيعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ اغيٓهط.
غيا أخربت آ١ٜ ايػٝام بإٔ اهلل عع ٚدٌ )ضسِٝ(  اغيػأي١ ايجايج١:

 دا٤ت اٯ١ٜ قٌ ايبشح بصنط َكازٜل يطظي١ اهلل عع ٚدٌ ٖٚٞ:
 إختٝاض اغيػًُري يٝهْٛٛا )خري أ١َ(. ا٭ٍٚ:
تكسّ ٖصا اٱختٝاض ظَاّْا ع٢ً بعج١ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل  ايجاْٞ:

عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ يٝهٕٛ َٔ ضظي١ اهلل ؼي ا٭دٝاٍ اغيتكس١َ ٚاغيتأخط٠، 
 .(1)صرٌَِهَ فَضًُْ اٌٍَّوِ ُّاْرِْوِ َِْٓ َّشَبءُ ًَاٌٍَّوُ ًَاعِؽ  ؾٍَُِْ قاٍ تعازيط

خطٚز اغيػًُري يًٓاؽ َٔ ضظي١ اهلل بِٗ ٚبايٓاؽ غيا ؾٝ٘  ايجايح:
 َٔ ايك٬ح ٚأغباب ايتٛب١.

إْعساّ ايتكٝٝس أٚ ايؿطط١ٝ ؼي ا٭َِ ٚايؿطم اييت خطز هلا  ايطابع:
اغيػًُٕٛ، إش أِْٗ خطدٛا يًٓاؽ طيٝعّا، ٚؾٝ٘ بؿاض٠ ٖٚٞ ٚقٍٛ 
اٱغ٬ّ ٚايسع٠ٛ ي٘ إزي أقااض ا٭ضض نًٗا، ٚٚقٛع ا٭َط باغيعطٚف 
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ٚايٓٗٞ عٔ اغيٓهط ؼي طيٝع بكاعٗا ٱْتؿاض ايٓاؽ ؼي أقكاع ا٭ضض، 
ػطاقٞ با٭يـ ٚاي٬ّ ؼي ايٓاؽ ؾٝ٘ ؾا٭قٌ ٖٛ ٚإضاز٠ اؾٓؼ اٱغت

 ا٭ٍٚ، إ٫ َع ايكط١ٜٓ ايكاضؾ١ يًجاْٞ.
َٔ ضظي١ اهلل بٝإ ٚظا٥ـ )خري أ١َ( بايكٝاّ با٭َط  اغيػأي١ ايطابع١:

باغيعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ اغيٓهط، ٚؾٝ٘ إخباض عٔ اي٬ظّ ٚإضاز٠ اغيًعّٚ، 
ٜأَطٕٚ ب٘،  ٚاغيًعّٚ ٖٛ تكٝس )خري أ١َ( بػٓٔ اغيعطٚف، ايصٟ

ٚإدتٓاب اغيٓهط ايصٟ ٜٕٓٗٛ عٓ٘، ٚنأْ٘ َٔ اٱغتكشاب ايكٗكطٟ 
 ؾا٭َط باغيعطٚف غبٌٝ يتعاٖس اٯَطٜٔ ب٘ يٝهٕٛ سؿظ٘ ع٢ً ٚدٛٙ:

 قٝاّ ايصات بؿعٌ اغيعطٚف. ا٭ٍٚ:
 أَط اٯخطٜٔ سيا ؾٝ٘ خري ٚق٬ح. ايجاْٞ:

ٖصٙ إَتجاٍ اياطف اغيأَٛض بايكٝاّ باغيعطٚف، ٚتتساخٌ  ايجايح:
ا٭ططاف ؼي تأثري بعهٗا َع بعض، ؾايٛد٘ ا٭ٍٚ ٚإٕ نإ ٖٛ 
ا٭قٌ ٚا٭ِٖ َٔ بٝٓٗا إ٫ إٔ يًٛدٗري اٯخطٜٔ أثطّا ؼي تجبٝت٘، ٖٚصا 
ايتأثري اغيتبازٍ بٝٓٗا َٔ ضظي١ اهلل، ٚؾاٖس ع٢ً إٔ ايسْٝا نًٗا 

 ٚاـاابات ايتهًٝؿ١ٝ َٔ ضظي١ اهلل باغيهًؿري اغيٛدٛز َِٓٗ ٚاغيعسّٚ.
ؼي اؾُع بري اٯٜتري بٝإ يطظي١ اهلل ؼي خطٚز اغيػًُري  اَػ١:اـ

 هلِ َٔ ٚدٛٙ:
 بٝإ ؾهٌ اهلل ع٢ً ايٓاؽ ؼي خطٚز  )خري أ١َ(. ا٭ٍٚ:
ٖصٙ ا٭١َ أتباع ٚأْكاض غٝس ا٭ْبٝا٤ ٚاغيطغًري، ٚٚضث١  ايجاْٞ:

 ا٭ْبٝا٤.
ٍ إقا١َ اؿذ١ ع٢ً ايٓاؽ ٚتصنريِٖ بٛظا٥ؿِٗ ايعباز١ٜ، قا ايجايح:

 .(1) صفَمَذْ عَبءَوُُْ ثَِّْنَخٌ ِِْٓ سَثِّىُُْ ًَىُذ ٍ ًَسَؽَّْخٌتعازيط
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خطدت خري أ١َ يًٓاؽ ٖٚٞ ؽٛض َعاضى اؾٗاز ؼي  ايطابع:
غبٌٝ اهلل، ٚتػع٢ يتشكٝل ايٓكط ع٢ً ايهؿاض، ٚإقا١َ زٚي١ ا٭َط 
باغيعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ اغيٓهط، ؾصات زٚي١ اٱغ٬ّ أَط باغيعطٚف ْٚٗٞ 

 عٔ اغيٓهط.
بايتكسٜل بٓب٠ٛ قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٚايعٌُ  اـاَؼ:

اغيػًُٕٛ ؼي ضظي١ اهلل، ؾدطدٛا بٗا َٚٓٗا  بأسهاّ اٱغ٬ّ زخٌ
فَإََِّب اٌَّزَِّٓ آَِنٌُا ثِبٌٍَّوِ ًَاؾْزَالٌَُّا ثِوِ فَغَُْذْخٍُِيُُْ ٚهلا إزي ايٓاؽ ، قاٍ تعازيط

 .(1) صفِِ سَؽَّْخٍ ِِنْوُ

خطٚز )خري أ١َ( يًٓاؽ زع٠ٛ هلِ يًك٬ح ٚايؿٛظ  ايػازؽ:
 بطظي١ اهلل ؼي ايسْٝا ٚاٯخط٠.

مل ؽطز )خري أ١َ( بصاتٗا بٌ خطدت بايكطإٓ ْٚب٠ٛ قُس  ايػابع:
ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ، ٚضزا٤ اـهٛع ٚاـؿٛع هلل عع ٚدٌ، 

 ٚايعك١ُ َٔ ايصْٛب ٚايػ٦ٝات.
َٔ ضظي١ اهلل عع ٚدٌ بكا٤ ايتٓعٌٜ ٚأسهاّ ايٓب٠ٛ سانط٠  ايجأَ:

 بري ايٓاؽ بايكٍٛ ٚايؿعٌ ٚاغيكسام اـاضدٞ ايهجري.
ططز ايػؿ١ً عٔ ايٓاؽ، ٚإظاس١ اؾٗاي١ عِٓٗ أؾطازّا  ايتاغع:

 صًَبَِّْ وَضِري ا ِِْٓ اٌنَّبطِ ؾَْٓ آَّبرِنَب ٌَغَبفٌٍَُِْٚفتُعات قاٍ تعازيط

، ؾًِ خيطز أؾطاز ٚطا٥ؿ١ أٚ ؾطق١ يًٓاؽ، بٌ خطز اغيػًُٕٛ طيٝعّا (2)
 طيٝعّا يًٓاؽ.

شس٠ تطغٝب ايٓاؽ بؿعٌ ايكاؿات بط١ٜ٩ اغيػًُري أ١َ َت ايعاؾط:
ٚتعٌُ ؼي َطنا٠ اهلل عع ٚدٌ، ٚخطٚز اغيػًُري نأ١َ ٚاق١ٝ هلِ َٔ 

 ايتعسٟ ٚايهطض.
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زع٠ٛ ايٓاؽ يًؿهط هلل عع ٚدٌ ع٢ً ْع١ُ خطٚز  اؿازٟ عؿط:
اغيػًُري هلِ، ٚعسّ تطنِٗ ٜكُٕٝٛ ع٢ً اؾٗاي١ ٚايه٬ي١، ٚخطٚز 
اغيػًُري يًٓاؽ َٔ ضؾشات ضظي١ اهلل بايٓاؽ ببعج١ ايٓيب قُس ق٢ً 

 .(1)صًََِب ؤَسْعٍَْنَبنَ باِلَّ سَؽَّْخً ٌٍِْؿَبٌَِّنيَاهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ، قاٍ تعازيط

َٔ ضظي١ اهلل عع ٚدٌ تكٝٝس َٛنٛع خطٚز اغيػًُري  ايػازغ١:
ؾِٗ خيطدٕٛ بٛظا٥ـ ككٛق١ يٝؼ هلِ تػٝريٖا أٚ ؼطٜؿٗا أٚ 

 تبسًٜٗا.
ؾأْعِ اهلل يكس إَتست ٜس ايتشطٜـ إزي ايهتب ايػُا١ٜٚ ايػابك١،  

عع ٚدٌ ع٢ً اغيػًُري ظعٌ خطٚدِٗ أَطّا بٝٓٸّا ٫ ٜكبٌ ايرتزٜس بري 
أَطٜٔ، ؾٝذب عًِٝٗ ؼي خطٚدِٗ ا٭َط باغيعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ اغيٓهط، 

 ؾ٬ ٜتذاٚظْٚ٘.
ٜٚتهُٔ يؿظ)أخطدت( َعإ إعذاظ١ٜ بأْ٘ يٝؼ يًُػًُري 

بس َٔ ايػهٛت ٚتطى ٚظٝؿ١ ا٭َط باغيعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ اغيٓهط ؾ٬ 
قٝاَِٗ بٗا بري ايٓاؽ ٚيًٓاؽ ؼي ايٓؿأتري، ٚتكٝٝس خطٚز اغيػًُري 

 ع٢ً ٚدٛٙ:
ايكسٚض عٔ ايكطإٓ ايهطِٜ إَاَّا ٚقا٥سّا، ٚمل ٜعًِ  ا٭ٍٚ:

 اغيػًُٕٛ غطٚدِٗ إ٫ َٔ ايكطإٓ، ٚؾٝ٘ أَٛض:
شنط خطٚز اغيػًُري يًٓاؽ بٓل ٖصٙ اٯ١ٜ، ٜٚعًِ اغيًٝٸٕٛ  ا٭ٍٚ:

عع ٚدٌ ٚايعباز ٖٞ ببعح ا٭ْبٝا٤ ْٚعٍٚ ايهتب إٔ ايك١ً بري اهلل 
 َٔ ايػُا٤، ؾذا٤ اـطٚز أَطّا َػتشسثّا، ٚؾطع ايٓب٠ٛ.

ؾإٕ قًت إٕ إثبات ؾ٤ٞ يؿ٤ٞ ٫ ٜسٍ ع٢ً ْؿٝ٘ عٔ غريٙ، ٚأْ٘ قس 
تهٕٛ ٖٓاى أَِ غابك١ َٔ اغيٛسسٜٔ قس خطدت يًٓاؽ، ٚاؾٛاب 

 ْعِ ٖٚٛ َٔ ؾهٌ اهلل، ٚؾٝ٘ َػا٥ٌ :
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، ٚيٝؼ ؾٝ٘ َا (1) صرِجَْْبًٔب ٌِىًُِّ شَِْءٍدعٌ اهلل ايكطإٓطيكس  ا٭ٚزي:

ٜؿري إزي خطٚز غري اغيػًُري يًٓاؽ، بُٝٓا دا٤ت اٱخباض عٔ 
 خطٚدِٗ بايٓل ايكطٜض.

ٖصا اـطٚز َٔ ايؿٛاٖس ع٢ً تهاٌَ ايؿطٜع١ ببعج١ ايٓيب  ايجا١ْٝ:
ٌََْ اٌَْْقُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٖٚٛ َٔ عَُٛات قٛي٘ تعازيط

، ؾُٔ (2) صؤَوٍَّْْذُ ٌَىُُْ دِّنَىُُْ ًَؤَرَّّْْذُ ؾٍََْْىُُْ ِٔؿَّْزِِ ًَسَضِْذُ ٌَىُُْ اإلِعاْلَََ دِّن ب

 نُاٍ ايسٜٔ ايكٝاّ با٭َط باغيعطٚف بري ايٓاؽ ٚدصبِٗ غيٓاظٍ اٱضيإ.
يٝؼ َٔ أ١َ تعٌُ بايهتاب اؾاَع ٭سهاّ اؿ٬ٍ ٚاؿطاّ  ايجايج١:

 اغيػًُري، ؾإغتشكٛا بٗصا ايعٌُ اـطٚز يًٓاؽ ٭ْ٘ ٖٚٛ ايكطإٓ إ٫
إق٬ح ٚإغتسا١َ هلصٙ ايٛظٝؿ١ ايعظ١ُٝ، ؾ٬ تكسض أ١َ ع٢ً اـطٚز 

 يًٓاؽ إ٫ إٔ تتكٝس بأسهاّ ايكطإٓ ايهطِٜ.
دا٤ت آٜات ايكطإٓ ٚايؿٛاٖس ع٢ً إٔ اغيػًُري َٔ ا٭َِ  ايطابع١:

ًَلَبيَ اٌَّزَِّٓ ايػابك١ ناْٛا َػتهعؿري ؼي أغًب ا٭سٛاٍ، قاٍ تعازيط

 . (3)صوَفَشًُا ٌِشُعٍُِيُِْ ٌَنُخْشِعَنَّىُُْ ِِْٓ ؤَسْضِنَب

ؾأْعِ اهلل عع ٚدٌ ع٢ً اغيػًُري بسٚي١ ٚأَطِٖ بايسؾاع عٓٗا  
اٍ، ٖٚصا ايسؾاع َكس١َ يًدطٚز، َٚكسام ي٘، بايػٝـ ٚايٓؿؼ ٚاغي

ٚتًو آ١ٜ ؼي تؿهٌ اهلل بإق٬ح اغيػًُري يًدطٚز ٚدعٌ َكسَت٘ 
َكساقّا ي٘، ٚنٌ َكسام يًدطٚز َكس١َ يػريٙ َٔ َجً٘ يتذسز 

 اـطٚز، ٚتعسز َٛنٛعات نٌ َٔ اغيعطٚف ٚاغيٓهط.
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آٜات ايكطإٓ ٖٞ ايؿٝكٌ ٚاؿهِ بري اغيػًُري ٚايٓاؽ ؼي  ايجاْٞ:
َٛنٛع اـطٚز ٚٚظا٥ؿ٘، ٚيكس َسح اهلل عع ٚدٌ اغيػًُري 
بٛقؿِٗ)خري أ١َ( ؼي شات َٛنٛع اـطٚز، أٟ إٔ ٖصٙ ايٛقـ مل 
ٜأت ؼي آ١ٜ أخط٣ َٓؿك١ً عٔ اـطٚز ، ٚإٕ نإ ٖصا ايؿكٌ مل ضيٓع 

اٯ١ٜ تعن١ٝ يعٌُ اغيػًُري ؼي  َٔ اؾُع بُٝٓٗا، ٚيهٔ ف٦ٝ٘ ؼي شات
 َٛنٛع اـطٚز.

 ٚحيتٌُ ٖصا اـطٚز ٚدّٖٛا:
 إْ٘ ٚادب ع٢ً اغيػًُري. ا٭ٍٚ:
إْ٘ َػتشب َٚٓسٚب، ٭ٕ ايٛادبات َع١ًَٛ ع٢ً مٛ  ايجاْٞ:

 ايتعٝري نايك٠٬ ٚايكّٛ ٚايعنا٠ ٚاؿر.
ايتؿكٌٝ ؼي اؿهِ، ؾٝهٕٛ اـطٚز ٚادبّا ؼي ايٛادبات  ايجايح:

 ٠ إزي أقٍٛ ايسٜٔ، َٚٓسٚبّا ؼي اغيػتشبات.ٚايسعٛ
ٜسٚض أَط ايٛدٛب ٚايٓسب َساض شات اغيعطٚف ٚا٭َط ب٘،  ايطابع:

 ٚشات اغيٓهط ٚايٓٗٞ عٓ٘.
اـطٚز ؾهٌ َٔ عٓس اهلل عع ٚدٌ ٖٚٛ ايصٟ أخطز  اـاَؼ:

 اغيػًُري ٚايصٟ ضيسِٖ بأغباب ايتٛؾٝل هلصا اـطٚز.
ٜٔ بٝٓٗا ؾب١ٗ بس١ٜٚ، ٚاؾُع ٫ٚ تعاضض بري ٖصٙ ايٛدٛٙ ٚايتبا

بُٝٓٗا أَط ػيهٔ ٚٚدٛب اـطٚز ع٢ً اغيػًُري َٔ عَُٛات قٛي٘ 
تعازي)ؾإٕ اهلل غؿٛض ضسِٝ( ؾٗٛ ضظي١ ٚخري قض، ٚباب يٌٓٝ ايعؿٛ 

 ٚاغيػؿط٠ ٚايتذاٚظ عٔ ايصْٛب.
ٚاـطٚز تهًٝـ ٚغعٞ ٚدٗاز تؿطف اغيػًُري عٌُ يٛا٥٘ ٖٚٛ 

 َٔ خكا٥ل)خري أ١َ(.
ٜتدص اغيػًُٕٛ آٜات ايكطإٓ إَاَّا ٚنٝا٤، ٫ٚ ٜكسضٕٚ إ٫  ايجايح:

عٓ٘ ؾتأتٞ اٯ١ٜ بكٝػ١ اؾ١ًُ اـرب١ٜ ؾٝعًُٕٛ بٗا ٚنأْٗا دا٤ت 
إْؿا١ٝ٥ يًكطا٥ٔ اييت تسٍ ع٢ً إضاز٠ َع٢ٓ ا٭َط ٚقٝػ١ )إؾعٌ(، نُا 



 ص189ط                                                   86ز / َعامل اٱضيإ

بؼَ بٌَِْْوِ ًٌٍََِّوِ ؾٍَََ اٌنَّبطِ ؽِظُّ اٌْجَْْذِ َِْٓ اعْزَطَؼي قط١ٜٓ اؿر قاٍ تعازيط

، ؾإْٗا دا٤ت بكٝػ١ اـرب ٚيهٓٗا تتهُٔ َع٢ٓ اٱْؿا٤ (1) صعَجِْال 

ٚايٛدٛب ٱؾاز٠ سطف اؾط)ع٢ً( اٱغتع٤٬ ؼي ا٭َط، ٚايًعّٚ ع٢ً 
ايٓاؽ باٱناؾ١ إزي َٛنٛع١ٝ ايػ١ٓ ايٓب١ٜٛ، ؾُٔ عَُٛات بٝاْٗا 

ٚايٓٗٞ، إٕ يًكطإٓ إٔ قٝػ١ اؾ١ًُ اـرب١ٜ ؾٝ٘ تعاٞ أسٝاّْا يػ١ ا٭َط 
قٝػ١ ايٛدٛب ؼي اـطٚز ضظي١ باغيػًُري ٚايٓاؽ طيٝعّا، غيا ؾٝ٘ َٔ 

 .(2)صبَِّٔب ىَبىُنَب لَبؾِذًَُْايٓؿري ايعاّ يًُػًُري ٚعسّ قٍٛ بعهِٗط

 إٕ قعٛز ؾاط َٔ اغيػًُري عٔ اـطٚز أش٣ َٔ ٚدٛٙ:
إْ٘ تعاٌٝ ؾٗٛزِٖ، ٚغعِٝٗ ؼي ْؿط يٛا٤ اٱغ٬ّ ٚايصب  ا٭ٍٚ:
 ٥٘.عٔ َباز

إْ٘ بطظر زٕٚ ًِْٝٗ ايجٛاب ٚأغباب ايطظي١ اييت ترتؾض  ايجاْٞ:
 عٔ اـطٚز.

ؾٝ٘ بعح يٲضباى ٚايٖٛٔ بري قؿٛف اـاضدري يًٓاؽ َٔ  ايجايح:
 اغيػًُري.
سطَإ ايكاعسٜٔ َٔ ايجٛاب ايعظِٝ ؼي اـطٚز، قاٍ  ايطابع:

، ٚؾٝ٘ (3)صؤَعْش ا ؾَػِّْ بفَضًََّ اٌٍَّوُ اٌُّْغَبىِذَِّٓ ؾٍَََ اٌْمَبؾِذَِّٓ تعازيط

بعح يًؿٛم ؼي ْؿٛؽ اغيػًُري يًكا٤ ايعسٚ، ٚتطى ايسع١ ٚضغس 
 ايعٝـ طًبّا يٮدط ٚايجٛاب.

ٖٚٛ َٔ خكا٥ل)خري أ١َ( أْٗا ْعيت ؼي نعب بٔ َايو َٚطاض٠  
بٔ ضبٝع، ٬ٍٖٚ بٔ أ١َٝ ؽًٓؿٛا عٔ ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ 
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بس اهلل بٔ أّ نًجّٛ َٔ زِْٚٗ ٭ْ٘ ٚغًِ ّٜٛ تبٛى، ٚدا٤ اٱشٕ يع
 أع٢ُ.

)ٚعٔ ظٜس مب ثابت: نٓت عٓس ايٓيب سري ْعيت عًٝ٘ ٫ ٜػتٟٛ 
ايكاعسٕٚ َٔ اغي٪َٓري ٚا،اٖسٕٚ ؼي غبٌٝ اهلل ٚمل ٜصنط أٚزي ايهطض 
ؾكاٍ إبٔ أّ َهتّٛ ؾهٝـ ٚأْا أع٢ُ ٫ أبكط، ؾتػؿ٢ ايٓيب ايٛسٞ 

ٔ اغي٪َٓري غري أٚيٞ ايهطض ثِ غطٟ عٓ٘ ؾت٬ )٫ ٜػتٟٛ ايكاعسٕٚ َ
 . (1)ؾهتبٗا(

يصا دا٤ت اٯ١ٜ بكٝػ١ ايعُّٛ اٱغتػطاقٞ ايؿاٌَ يًُػًُري 
طيٝعّا ؼي أدٝاي٘ اغيتعاقب١ ؾهٌ ؾطز َِٓٗ خاضز يًٓاؽ با٭َط باغيعطٚف 

 ٚايٓٗٞ عٔ اغيٓهط.
 تهٕٛ َكازٜل ايطظي١ ع٢ً قػُري: ايطابع:

ٙ َٓٗا ا٭ٚاَط، ٚنٌ َا ٜهٕٛ ظاٖطّا ٖٚٛ ع٢ً ٚدٛ ايكػِ ا٭ٍٚ:
 أَط َٔ اهلل ٚضغٛي٘ ضظي١ ٚخري قض، ٖٚٛ ع٢ً ٚدٛٙ:

 َا ٜأتٞ يًعبس ٚاؾُاع١ ٚا٭١َ َٔ ٚدٛٙ ايطظي١ ايظاٖط٠. ا٭ٍٚ:
 َا ٜهٕٛ بايٛاغا١ ٚايتػبٝب. ايجاْٞ:

َا ٜهٕٛ بايًاـ اٱهلٞ بايتكطٜب إزي أغباب ايطظي١،  ايجايح:
 ٚايسؾع عٔ َٛاطٔ اهلًه١.

َا ٜهٕٛ خؿّٝا غري ظاٖط إ٫ بايتؿهط ٚإسهاض  ٞ:ايكػِ ايجاْ
ايٛغا٥ ، َٚٓ٘ َا ٫ ٜظٗط إ٫ ّٜٛ ايكٝا١َ ػيا حيسخ يٛ مل ٜكِ اٱْػإ 

 ٚا٭١َ بؿعٌ ككٛم.
ؾإشا ٢ْٗ ا٭ب إبٓ٘ عُا ٜطتهب٘ َٔ قػا٥ط ايصْٛب ٚإْعدط عٓٗا 
ؾُٔ ضظي١ اهلل غري ايظاٖط٠ يًشٛاؽ، أْ٘ يٛ تطن٘ ٜطتهبٗا ؾإْ٘ 

 ؾٝٗا ٜٚطتهب نبا٥ط ايصْٛب ٚتؿٝع ايؿاسؿ١ بري ايٓاؽ.ٜتُاز٣ 
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ٚغيا إستر اغي٥٬ه١ ع٢ً دعٌ آزّ خًٝؿ١ ؼي ا٭ضض ٭ٕ ايٓاؽ 
ؤَرَغْؿًَُ فِْيَب َِْٓ ٜؿعًٕٛ ايؿٛاسـ نُا ٚضز ؼي ايتٓعٌٜ سها١ٜ عِٓٗط

ُُ َِب الَ بِِِّٔ ؤَؾٍَْ، ٚدا٤ ايطز َٔ اهلل عع ٚدٌط(1) صُّفْغِذُ فِْيَب ًََّغْفِهُ اٌذَِِّبءَ

 ، ؾإٕ َٔ عًِ اهلل عع ٚدٌ ؼي اغيكاّ أَٛضّا :(2)صرَؿٌٍََُّْْ

إٕ خطٚز اغيػًُري يًٓاؽ بطظر زٕٚ ٚقٛع نجري َٔ  ا٭ٍٚ:
 ايصْٛب ٚاغيعاقٞ.

 إْ٘ غبب ؾعٌ ايٓؿٛؽ تٓؿط َٔ ايؿػاز. ايجاْٞ:
 ٬َسك١ ايصٟ ٜعتسٟ بايككام ٚايس١ٜ ٚايعكٛب١ ايعاد١ً. ايجايح:

ساد١ اغيػًُري إزي تعاٖس آٜات ايكطإٓ، َٚٓع ٜس  اـاَؼ:
ايتشطٜـ َٔ ايٛقٍٛ إيٝ٘ ٚإزي تؿػريٙ ٚتأًٜٚ٘، ؾاٯ١ٜ قٌ ايبشح 
ؾٗاز٠ ها١ٜٚ تبري عظِٝ َٓعي١ اغيػًُري بري ا٭َِ ٚسكٗا ؼي اؾٗاز 

 ٱق٬ح ا،تُعات ٚتٗصٜب ايٓؿٛؽ ٚقاضب١ ايباطٌ.
، ٫ٚ ٜٓشكط َٛنٛع٘ ٖٚصا اؾٗاز ضظي١ َٔ اهلل بايٓاؽ طيٝعّا

بايػٝـ بٌ تبري اٯ١ٜ ظ٤٬ َاٖٝت٘ ٖٚٛ ا٭َط باغيعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ 
اغيٓهط ٚؾٝ٘ َٓسٚس١ ٚغع١ ٖٚصٙ ايػع١ ٖٞ ا٭خط٣ َٔ ضظي١ اهلل، 
ٚساد١ اغيػًُري يًكطإٓ ٚعًَٛ٘ َٚٓع ايتؿسٜس ع٢ً ايٓؿؼ ٚايػري، 

 .(3)صطًٍََِب عَؿًََ ؾٍََْْىُُْ فِِ اٌذِِّّٓ ِِْٓ ؽَشَقاٍ تعازيط

إقا١َ اؿذ١ ع٢ً ايٓاؽ بإٔ ايكطإٓ ْعٍ هلِ َٚٔ أدٌ  ايػازؽ:
إق٬سِٗ، ٚلاتِٗ ؼي ايساض ايسْٝا ٚاٯخط٠ غيا ؾٝ٘ َٔ ا٭َط يًُػًُري 
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باـطٚز يًٓاؽ طيٝعّا، ٚايٓٗٛض سيػ٪ٚيٝات اٱق٬ح ع٢ً نٌ 
 ساٍ.

ٚنإ اغيػًُٕٛ ؼي ا٭َِ ايػابك١ إشا أغتهعؿٛا إْؿػًٛا بأْؿػِٗ  
بٌ زؾع ا٭ش٣، ٜٚبعح اهلل عع ٚدٌ هلِ ا٭ْبٝا٤ ٱَاَتِٗ ؼي ٚغ

ايسؾع عٔ أْؿػِٗ، ٚؼي زضٚب ايكرب ٚاؾٗاز ؼي غبٌٝ اهلل، ٚؼي قك١ 
َٛغ٢ عًٝ٘ ايػ٬ّ ٚب  إغطا٥ٌٝ أْ٘ أَطِٖ إٔ ٜسخًٛا ا٭ضض 
اغيكسغ١ ٚيهِٓٗ ؽًؿٛا عٔ أَطٙ ـؿٝتِٗ َٔ ايهؿاض شٟٚ ايؿس٠ 

لَبٌٌُا َّبٌُِعََ بَِّْ فِْيَب لٌَِْ ب قاٍ تعازيط ٚايباـ ايصٜٔ ناْٛا ؾٝٗا

 .(1) صعَجَّبسَِّٓ ًَبَِّٔب ٌَْٓ َٔذْخٍَُيَب ؽَزََّ َّخْشُعٌُا ِِنْيَب

ٚاؾباض ؼي قؿات اهلل ثٓا٤ ٚتعظِٝ ٭ْ٘ َٔ ايؿٛاٖس ع٢ً ايكسض٠ 
ٚايعظ١ُ َٔ ايكٗط ٖٚٛ غبشاْ٘ ايػايب غئ غٛاٙ، أَا اؾباض ؼي قؿ١ 

قؿ١ شّ ٚتكبٝض غيا ؾٝ٘ َٔ ايػطٚض ٚايتعسٟ، ٚناْت  اغيدًٛقري ؾٗٞ
نٌ َعطن١ َٔ َعاضى اٱغ٬ّ ا٭ٚزي َٔ ايؿٛاٖس ع٢ً نٕٛ اغيػًُري 
)خري أ١َ( َٚٔ أغطاض ٚضٚز اٯ١ٜ بكٝػ١ اغيان١ٜٛ )نٓتِ خري أ١َ( 

 َػا٥ٌ :
إنتػاب اغيػًُري ٖصٙ اغيطتب١ زؾع١ ٚاسس٠، ٚيٝؼ ع٢ً مٛ  ا٭ٚزي:

عاضى اييت خانٖٛا، ٚايتًبؼ باٱَتجاٍ ٭سهاّ ايتسضٜر ٚتعسز اغي
 ايؿطٜع١ ؾٝٓال اغيػًِ بايؿٗازتري ؾٝشٌُ خكا٥ل)خري أ١َ(.

اغي٬ظ١َ بري اٱغ٬ّ ٚقاضب١ ايهؿاض ؾتٛد٘ اغيػًُٕٛ إزي  ايجا١ْٝ:
ايػعٚ ٚايؿتض ؼي اؾٗات ا٭ضبع١، ٚمل خيؿٛا د١ٗ ككٛق١، ٚأ١َ 

 َع١ٓٝ خؿ١ٝ ايظاغيري ٚاؾباضٜٔ.
بكا٤ اغيػًُري ع٢ً شات ايػٓد١ٝ َٔ ايك٬ح ٚاؾٗاز ؼي  ج١:ايجاي

غبٌٝ اهلل، َٚكازٜل ا٭َط باغيعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ اغيٓهط َٔ غري ًٌَ 
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أٚ نًٌ، ٖٚصا ايبكا٤ َٔ ضظي١ اهلل عع ٚدٌ باغيػًُري ٚايٓاؽ، ؾإٕ 
قًت إْ٘ ؾعٌ َٔ اغيػًُري ؾهٝـ ٜهٕٛ َٔ ضظي١ اهلل عع ٚدٌ، 

 ٚاؾٛاب َٔ ٚدٛٙ:
مل ٜؿعً٘ اغيػًُٕٛ إ٫ بتٛؾٝل َٔ اهلل عع ٚدٌ ٚإق٬ح  :ا٭ٍٚ

 بٛاغا١ ايكطإٓ بسيٌٝ اٯ١ٜ قٌ ايبشح.
إٕ اهلل غبشاْ٘ ٖٛ ايصٟ أخطز اغيػًُري ٚدعٌ عٓسِٖ  ايجاْٞ:

 ا٭١ًٖٝ، ٚايكسض٠ يٮَط باغيعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ اغيٓهط.
ُُ ًََِب َّؿٍَْخطٚز اغيػًُري يًٓاؽ َٔ عَُٛات قٛي٘ تعازيط ايجايح:

 .(1) صعُنٌُدَ سَثِّهَ بِالَّ ىٌَُ

تجبٝت ٚتٛنٝس ايبؿاضات اييت دا٤ت ببعج١ ايٓيب قُس ق٢ً  ايطابع:
 اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ؼي ايهتب ايػُا١ٜٚ ايػابك١، َٔ ٚدٛٙ:

تاًع اغيػًُري ا٭ٚا٥ٌ إزي بعج١ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘  ا٭ٍٚ:
 ٚآي٘ ٚغًِ يٲْهُاّ ـري أ١َ.

 تٛاضخ ايبؿاضات بري أدٝاٍ اغيٛسسٜٔ، ٚأتباع ا٭ْبٝا٤. ايجاْٞ:
ف٤ٞ ايهتب ايػُا١ٜٚ ايػابك١ بايبؿاضات بايٓيب قُس  ايجايح:

ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ، ٚؼي ايتٓعٌٜ سها١ٜ عٔ عٝػ٢ عًٝ٘ 
 .(2) صًَُِجَشِّش ا ثِشَعٌُيٍ َّإْرِِ ِِْٓ ثَؿْذُِ اعُّْوُ ؤَؽَّْذُايػ٬ّط

غيػًُري ا٭ٚا٥ٌ يًكرب ع٢ً ا٭ش٣ ؼي دٓب اهلل، زع٠ٛ ا ايطابع:
 ٚضدا٤ سًٍٛ ايؿطز ببعج١ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ.

بٝإ قإْٛ ٫ بس َٔ غًب١ اٱغ٬ّ، ٚغٝاز٠ أسهاّ  اـاَؼ:
ايؿطٜع١، ٚإدٗاض )خري أ١َ( با٭َط باغيعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ اغيٓهط، إش إٔ 

از ايعَإ اياٛي١ٝ اغيانٞ اٱغتهعاف اغيتكٌ ٚاغيػتػطم ٭ؾط
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ٚاؿانط ٚاغيػتكبٌ ٜبعح ايٝأؽ ؼي ايٓؿٛؽ ْعِ اغي٪َٕٓٛ ٫ ٜٝأغٕٛ 
َٔ ضظي١ اهلل، ؾذا٤ت ايبؿاضات بايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ 

 ٚغًِ يبعح ايػه١ٓٝ ٚاياُأ١ْٓٝ ؼي ْؿٛغِٗ.
زع٠ٛ أتباع ا٭ْبٝا٤ ايػابكري إزي ايسعا٤ يًُػًُري  ايػازؽ:

عسا٥ِٗ ٚإظاس١ ايهؿط َٔ ا٭ضض ببعج١ ايٓيب قُس ْٚكطِٖ ع٢ً أ
ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ، ٚتتذ٢ً ٖصٙ ايسع٠ٛ بايتأغٞ بسعا٤ 

سَثَّنَب ًَاثْؿَشْ ا٭ْبٝا٤ ٚقس ٚضز ؼي ايتٓعٌٜ سها١ٜ عٔ إبطاِٖٝ عًٝ٘ ايػ٬ّط

 .(1) صفِْيُِْ سَعٌُالً ِِنْيُُْ َّزٌٍُْ ؾٍََْْيُِْ آَّبرِهَ

ع ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ يكؿ١ ٌْٝ أتبا ايػابع:
اغيػًُري بري أٌٖ اغيًٌ ايػابك١ ، ٚإٔ اٱغ٬ّ ٖٛ ١ًَ اؿٓٝؿ١ٝ 

 .(2) صٍَِِّخَ ؤَثِْىُُْ بِثْشَاىَُِْ ىٌَُ عََّّبوُُْ اٌُّْغٍِّْنيَٚايتٛسٝس ، قاٍ تعازيط

اصْدَادًُا وُفْش ا ٌَْٓ رُمْجًََ رٌَْثَزُيُُْ بَِّْ اٌَّزَِّٓ وَفَشًُا ثَؿْذَ بِميَبِٔيُِْ صَُُّ طصلت آيت

 ، بيذه اآليت(3) صًَؤًٌَُْئِهَ ىُُْ اٌضَّبٌٌَُّْ
 ٚؾٝٗا َػا٥ٌ:

دا٤ت نٌ َٔ اٯٜتري بكٝػ١ اؾ١ًُ اـرب١ٜ، َع ايتبأٜ ؼي  ا٭ٚزي:
اغيٛنٛع إش تهُٓت اٯ١ٜ أع٬ٙ يػ١ ايٛعٝس يًهؿاض، أَا اٯ١ٜ قٌ 

، ٚاغيسح يًُػًُري، َٚٔ َٓاؾع ٖصا ايتبأٜ ايبشح ؾإْٗا تتهُٔ ايجٓا٤
 أَٛض:

بٝإ َعاْٞ اٱبت٤٬ ٚاٱَتشإ ؼي اؿٝا٠ ايسْٝا، ٚأْٗا زاض  ا٭ٍٚ:
 عٌُ.
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زع٠ٛ اغيػًُري يًؿهط هلل عع ٚدٌ ع٢ً ْع١ُ اهلسا١ٜ إزي  ايجاْٞ:
 غبٌ اٱضيإ، ٚزضدات ايتؿهٌٝ ٚتعاٖسٖا.

 اغي١ً ٚايسٜٔ. َعطؾ١ اغيػًُري ٭سٛاٍ ايٓاؽ بًشاظ ايجايح:
ؼصٜط اغيػًُري َٔ ايطنٕٛ إزي ايصٜٔ نؿطٚا، قاٍ  ايطابع:

 .(1)صَّبؤَُّّيَب اٌَّزَِّٓ آَِنٌُا الَ رَزَّخِزًُا ثِطَبَٔخً ِِْٓ دًُِٔىُُْتعازيط

َٔ خكا٥ل)خري أ١َ( ت٠ٚ٬ اٯٜات اييت تتهُٔ شّ  اـاَؼ:
 ايصٜٔ نؿطٚا، ٚؼي ٖصٙ ايت٠ٚ٬ أَٛض:

 تٛبٝذ ايهؿاض ع٢ً مٛ َتهطض َٚتعسز. ا٭ٍٚ:
تجبٝت اٱضيإ ؼي قسٚض اغيػًُري ٱختٝاضِٖ اٱغ٬ّ،  ايجاْٞ:

 ٚإتباع ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ.
بعح ايػبا١ ؼي ْؿٛؽ اغيػًُري يًػ١َ٬ َٔ ايعصاب ايصٟ  ايجايح:

 ًٜشل ايهؿاض.
 زع٠ٛ ايهؿاض يًتٛب١ ٚاٱْاب١. ايطابع:

ط ايهؿاض عٔ ايتُازٟ ؼي ايػٞ ٚايظًِ، ٚدعًِٗ ظد اـاَؼ:
 ٜٓؿػًٕٛ ؼي أْؿػِٗ، ٜٚػتشهطٕٚ َعاْٞ ايتٓعٌٜ.

بعح ايؿعع ٚاـٛف ؼي قًٛب ايهؿاض ٭ٕ اهلل عع ٚدٌ  ايػازؽ:
 ٖٛ ايصٟ ٜصَِٗ.

ت٠ٚ٬ آٜات ايكطإٓ، أَط ؽتل ب٘ )خري أ١َ( ؾ٬ ٜتًٖٛا  ايػابع:
 غريِٖ.

يًُػًُري َٔ غاع١ ايتٓعٌٜ ٚإزي  َكاسب١ ت٠ٚ٬ آ١ٜ ايػٝام ايجأَ:
 ّٜٛ ايكٝا١َ.
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إغتسا١َ شّ ايصٜٔ نؿطٚا ؼي ا٭ضض ع٢ً أيػ١ٓ اغيػًُري،  ايتاغع:
ٚهاع ايٓاؽ طيٝعّا هلصا ايصّ، ٖٚٛ ْٛع خعٟ يًهؿاض ؼي ايسْٝا، 

 ٚتصنري بايعصاب ا٭يِٝ ّٜٛ ايكٝا١َ.
 َٔ ٚدٛٙ خطٚز اغيػًُري يًٓاؽ ت٬ٚتِٗ ٯٜات اٱْصاض ايعاؾط:

ٚايٛعٝس يًهؿاض، ٚا٭١َ اييت ػاٖط بإع٬ٕ ايصّ ٚايتٛبٝذ يًهؿاض 
 ٖٞ)خري أ١َ(.

 ؼصٜط عا١َ ايٓاؽ َٔ إتباع ايهؿاض ٚاٱْكات هلِ. اؿازٟ عؿط:
إسرتاظ اغيػًُري َٔ ايهؿاض، ْٚؿطتِٗ َٔ غ٤ٛ ايعاقب١  ايجاْٞ عؿط:

 َٚا ٜرتتب ع٢ً ايهؿط َٔ ايعصاب ا٭يِٝ.
َّبؤَُّّيَب ُري يًذٗاز ؼي غبًٝ٘، قاٍ تعازيطبعح يًُػًايجايح عؿط: 

 .(1) صاٌنَّجُِِّ عَبىِذْ اٌْىُفَّبسَ ًَاٌُّْنَبفِمِنيَ ًَاغٍُْعْ ؾٍََْْيُِْ

تعاٖس )خري أ١َ( يٲضيإ، ٚأزا٤ ايؿطا٥ض ٚت٠ٚ٬  ايطابع عؿط :
آٜات ايكطإٓ أٟ إٔ ايت٠ٚ٬ أَط تٛيٝسٟ ؾهًُا ت٬ اغيػًُٕٛ آٜات 
ايكطإٓ عازٚا يت٬ٚتٗا ٚبتسبط، ٖٚٛ َٔ خكا٥ل)خري أ١َ( 

 ٚعكُتِٗ َٔ اغيًٌ ٚايتعب َٔ ايت٠ٚ٬.
ٚقس تؿهٌ اهلل عع ٚدٌ ٚدعٌ هلِ أدطّا عظُّٝا عًٝٗا، ٖٚٛ َٔ  
باب بعح ايؿٛم ؼي ْؿٛغِٗ يتهطاض ايت٠ٚ٬ ؼي ايك٠٬ ايٛادب١ أغ

 ٚاغيػتشب١ ٚخاضز ايك٠٬، ٚعٔ ظٗط قًب ٚؼي اغيكشـ.
ٜؿٝس اؾُع بري اٯٜتري تؿك٘ اغيػًُري ؼي أَٛض ايسٜٔ ٚايسْٝا،  ايجا١ْٝ:

 َٚعطؾ١ قبض َطاتب ايهؿط، إش إٔ شّ ايهؿاض ؼي اٯ١ٜ دا٤ يٛدٛٙ:
 ط بعس اٱضيإ.ايطدٛع إزي ايهؿ ا٭ٍٚ:
 ايتُازٟ ؼي ايهؿط. ايجاْٞ:

 اٱتكاف بايه٬ي١. ايجايح:
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 بٝإ إغتشكام اغيػًُري غيطتب١)خري أ١َ( يٛدٛٙ: ايجايج١:
 عسّ َػازض٠ اغيػًُري غيٓاظٍ اٱضيإ. ا٭ٍٚ:
 قٝاّ اغيػًُري بصّ ايصٜٔ نؿطٚا يػ٤ٛ إختٝاضِٖ ٚؾعًِٗ. ايجاْٞ:

ايبٝإ ٚايتؿكٌٝ ؼي ع١ً ٚأغباب شّ ايهؿاض، ؾتاض٠ ٜأتٞ  ايجايح:
ايصّ يًهؿاض َاًكّا، ٚتاض٠ يًصٜٔ نؿطٚا بعس اٱضيإ، ٚأخط٣ يًصٜٔ 

بَِّْ اٌَّزَِّٓ وَفَشًُا ًََِبرٌُا ًَىُُْ ضيٛتٕٛ ع٢ً ايهؿط نُا ؼي قٛي٘ تعازيط

 .(1)صوُفَّبس 

 ٚحيتٌُ ٖصا ايبٝإ ٚدّٖٛا:
 غبٌٝ اهلل ٚقاضب١ ايهؿط ٚايه٬ي١. إْ٘ َٔ اؾٗاز ؼي ا٭ٍٚ:
إْ٘ َٔ ا٭َط باغيعطٚف غيا ؾٝ٘ ايك٬ح ٚايسع٠ٛ يٓبص ايهؿط،  ايجاْٞ:

 ٚؼصٜط ايٓاؽ َٓ٘ َٚٔ ايهؿاض.
ؾٝ٘ ْٗٞ عٔ اغيٓهط، ٚسح يًهؿاض ع٢ً تطى َٓاظٍ ايهؿط  ايجايح:
 ٚاؾشٛز.

إٕ ٖصا ايبٝإ َٔ َكازٜل نٌ ٚد٘ َٔ ٖصٙ ايٛدٛٙ َػتك١ً  
 ١، ٚتًو آ١ٜ َٔ ٚدٛٙ:َٚتساخً

 إْؿطاز )خري أ١َ( بايػعٞ اؿجٝح ؼي ايسع٠ٛ إزي اهلل. ا٭ٍٚ:
إتكاف ايؿعٌ اغيتشس َٔ اغيػًُري بايتعسز ؼي اغيا١ٖٝ ٚا٭ثط  ايجاْٞ:

 ٚايٓؿع.
ؾٛظ اغيػًُري بايجٛاب ايعظِٝ ع٢ً اغيكسام ايٛاسس َٔ  ايجايح:

خطٚدِٗ يًٓاؽ ٭ْ٘ َٔ ايؿٛاٖس ع٢ً سػٔ إضياِْٗ ٚتكٛاِٖ، قاٍ 
 .(2) صُّاْرِىُُْ وِفٍَِْْْٓ ِِْٓ سَؽَّْزِوِ ًََّغْؿًَْ ٌَىُُْ ٌُٔس ا رَّْشٌَُْ ثِوِتعازيط
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غٌ، يكس بعح اهلل عع ٚدٌ ايٓيب قُسّا ع٢ً ؾرت٠ َٔ ايط ايطابع١:
ٚؼي ظَإ إْتؿط ؾٝ٘ ايهؿط ٚايه٬ي١ ؼي ا٭ضض، ٚغازت ايعازات 
ايص١َُٝ ؼي اؾعٜط٠ َٚه١ اغيهط١َ، َٚٔ ٖصٙ ايعازات ايػعٚ ٚايٓٗب 

 ٚٚأز ايبٓات ٚايجأض ٚغٝاز٠ أعطاف ايكب١ًٝ.
ٚقس دعٌ اهلل عع ٚدٌ ايبٝت اؿطاّ ضظي١ ٚغ٬َّا، قاٍ 

، ؾتؿهٌ اهلل بطغاي١ قُس ق٢ً (1)صخً ٌٍِنَّبطِ ًَؤَِْن بًَبِرْ عَؿٍَْنَب اٌْجَْْذَ َِضَبثَتعازيط

ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ، ْٚعٍٚ ايكطإٓ يتجبٝت قبػ١ ا٭َٔ يًبٝت 
اؿطاّ، ٜٚهٕٛ َأ٣ٚ ًَٚذأ يًٓاؽ ؼي غعِٝٗ يًؿٛظ بايػ١َ٬ ؼي 
ايسْٝا ٚاٯخط٠، ٚتتعاٖس أ١َ قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ؾعا٥ط 

اغو، ٚشيٓع َٔ ايتعسٟ ٚايظًِ ٚؼاضب ايهؿط اهلل، ٚؼاؾظ ع٢ً اغيٓ
 بايكٍٛ ٚايعٌُ.

َٚٔ َكازٜل ٖصٙ احملاضب١ ت٠ٚ٬ اٯ١ٜ اييت ؽرب بإٔ اغيػًُري)خري 
أ١َ( ٚبٝإ ع١ً ؾٛظِٖ بٗصٙ اغيطتب١ ٖٚٞ ا٭َط باغيعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ 
اغيٓهط ٚاٱضيإ باهلل، ػيا ٜسٍ بايس٫ي١ ايته١ُٝٓ ع٢ً أَطِٖ ايهؿاض 

، ِْٚٗٝٗ عٔ ايهؿط ٚبٝإ قبش٘، ؾًِ تهٔ)خري أ١َ( َٓػًك١ باٱضيإ
ع٢ً ْؿػٗا، ٫ تٗتِ بؿ٪ٕٚ غريٖا َٔ ايٓاؽ بٌ تتٛزي تعاٖس إق٬ح 
ْؿػٗا، ٚتػع٢ داٖس٠ ؼي إق٬ح ايٓاؽ طيٝعّا، ٖٚصا ايػعٞ َٔ 

 عَُٛات قٛي٘ تعازي)ُأخطدت يًٓاؽ( .
ٚؼي اٯ١ٜ قٌ ايبشح ٚضز سح  أٌٖ ايهتاب ع٢ً زخٍٛ 

 ص.ًٌٌََْ آََِٓ ؤَىًُْ اٌْىِزَبةِ ٌَىَبَْ خَْْش ا ٌَيُُْغ٬ّ، بكٛي٘ تعازيطاٱ

ٚدا٤ت آ١ٜ ايػٝام ؼي شّ ايهؿاض ٚاٱخباض عٔ ايعكاب ايؿسٜس 
ايصٟ ٜٓتظطِٖ يبٝإ ايب١ْٛٓٝ ٚايتهاز بري اغيػًُري ٚايهؿاض ؼي ايسْٝا 

 ٚاٯخط٠، ٚؼي ايؿعٌ ٚاؾعا٤.
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اغيػًُري إزي إعتُاز ايعًِ  تسعٛ َهاَري آ١ٜ ايػٝام اـاَػ١:
ٚاؿه١ُ ؼي زع٠ٛ إزي اهلل، ؾُٔ ايهؿاض َٔ نإ َ٪َّٓا ثِ دشس ٚنؿط، 
ٚمل تكٌ اٯ١ٜ )إضتسٚا بعس إضياِْٗ( بُٝٓا دا٤ت اٯٜات بتشصٜط 

ًَالَ َّضَاٌٌَُْ اغيػًُري َٔ اٱضتساز ٚايصٜٔ ٜػعٕٛ ؾٝ٘، قاٍ تعازيط

 .(1)صْٓ دِّنِىُُْ بِْْ اعْزَطَبؾٌُاُّمَبرٌٍَُِٔىُُْ ؽَزََّ َّشُدًُّوُُْ ؾَ

ؾدري أ١َ ٜكاتًٗا أقطب ايٓاؽ هلا ِٖٚ أٌٖ ايهتاب نٞ ترتى  
اٱغ٬ّ ٚيهٓٗا تكاتٌ ٱزخاٍ ايٓاؽ ؼي اٱغ٬ّ ٚيهٓٗا تكاتٌ 
ٱزخاهلِ ٚغريِٖ َٔ ايٓاؽ ؼي اٱغ٬ّ، أَا ايصٜٔ ٚضز شَِٗ َٔ 

ؾطعٞ أٚ عكًٞ، ايهؿاض ؾإِْٗ إختاضٚا ايهؿط ٚاؾشٛز َٔ غري َػٛؽ 
 يصا دا٤ت اٯ١ٜ بإْصاضِٖ.

يكس ٚضز غًل باب ايتٛب١ ع٢ً ايصٜٔ أؾطنٛا باهلل َٚاتٛا  ايػازغ١:
بَِّْ اٌٍَّوَ الَ َّغْفِشُ ؤَْْ ُّشْشَنَ ثِوِ ًََّغْفِشُ َِب دًَُْ رٌَِهَ ع٢ً ايؿطى قاٍ تعازيط

از٠ ، ٚبًشاظ قإْٛ ايتؿػري ايصاتٞ ٌٖ اغيطاز بعٜ(2)صٌَِّْٓ َّشَبءُ

ايهؿط بعس اٱضيإ ٖٛ ايؿطى نُا يٛ نإ اؾشٛز أ٫ّٚ بٓب٠ٛ قُس 
ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ثِ ايهؿط ٚايؿطى، ا٭قطب ٫، ٱؾاز٠ ظاٖط 
اٯ١ٜ َع٢ٓ اٱقطاض ع٢ً ايهؿط ببًٛؽ َطتب١ أؾس َٔ ايعٓاز ٚاؾشٛز 

 بعس إٔ آَٓٛا، ٚحيتٌُ ٚدٗري:
ت٘، ٚعسّ اغيبازض٠ إزي ايتٛب١ اغيطاز اغيٛت ع٢ً ايهؿط ٚظٜاز ا٭ٍٚ:

 ؼي اؿٝا٠ ايسْٝا.
 إغتشكام ايعصاب ٱدتُاع َػأيتري: ايجاْٞ:

 ايهؿط بعس اٱضيإ. ا٭ٚزي:
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 ظٜاز٠ ايهؿط. ايجا١ْٝ:
ٚظاٖط اٯ١ٜ ٖٛ ايجاْٞ، ٭ٕ اٯ١ٜ شنطت عسّ قبٍٛ ايتٛب١، ٖٚٞ ٫ 

ٜسٍ ع٢ً ؼكٌ إ٫ ؼي ايسْٝا بإعتباضٖا زاض عٌُ ٚإْاب١ ٚتساضى، ػيا 
إٔ عسّ قبٍٛ ايتٛب١ ٫ ٜٓشكط بايصٜٔ ضيٛتٕٛ ع٢ً ايؿطى ؾٝؿٌُ 
ايصٜٔ إظزازٚا نؿطّا بعس إٔ ٖذطٚا َٓاظٍ اٱضيإ ٚساضبٛا اٱغ٬ّ، 

 ٚمل ٜسخًٛا ؼت يٛا٤ اٱغ٬ّ قازقري .
ٚايصٜٔ نؿطٚا بعس اٱضيإ َٔ غري إٔ ٜعزاز نؿطِٖ ؾٌٗ ٜػًل باب 

ؾإٕ ايكسض اغيتٝكٔ جيعًِٗ خاضدري  ايتٛب١ عِٓٗ أٜهّا، اؾٛاب ٫،
بايتدكٝل َٔ ٖصا اؿهِ ٚايعكاب ا٭يِٝ، ٭ِْٗ نؿطٚا ٚيهٔ مل 
ٜعزازٚا نؿطّا، ٚمل ٜعتسٚا ع٢ً اغيػًُري ٚحيطنٸٛا عًِٝٗ ، تط٣ غياشا 

 ٖصا ايعكاب ا٭يِٝ، اؾٛاب بًشاظ اؾُع بري اٯٜتري َٔ دٗات:
ٛدٝ٘ أؾس ٚدٛٙ زؾاع اهلل عع ٚدٌ عٔ )خري أ١َ( بت ا٭ٚزي:

 ايٛعٝس يًصٜٔ خيصيْٛٗا.
بٝإ قبض تطى َٓاظٍ اٱضيإ، ٜٚسٍ ؼي َؿَٗٛ٘ ع٢ً س٠ٚ٬  ايجا١ْٝ:

 اٱضيإ، َٚا ؾٝ٘ َٔ ايػه١ٓٝ بااع١ اهلل عع ٚدٌ.
بٝإ ساٍ اٱضتكا٤ ؼي اغيعاضف اٱهل١ٝ ايصٟ عًٝ٘ اغيػًُٕٛ  ايجايج١:

ز اييت يٝؼ عٓس خطٚدِٗ يًٓاؽ إش ٜعًُٕٛ َطاتب ايهؿط ٚاؾشٛ
 َعٗا تٛب١.
 زع٠ٛ اغيػًُري ؿح ايٓاؽ ع٢ً أَٛض: ايطابع١:
 ٖذطإ ايهؿط. ا٭ٍٚ:
 يعّٚ تعاٖس اٱضيإ ٚعسّ اـطٚز َٓ٘. ايجاْٞ:

 بٝإ ؾس٠ ايعصاب يًصٟ ٜرتى اٱضيإ إزي ايهؿط ٚاؾشٛز. ايجايح:
إْصاض ايهؿاض َٔ اٱَعإ ٚايتُازٟ ؼي ايهؿط غٛا٤ ايصٜٔ  ايطابع:

ٚنإ اٱضيإ َتعيع٫ّ ؼي ْؿٛغِٗ، أّ ايصٜٔ داٖسٚا بؿس٠  آَٓٛا
 ايهؿط.
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ؼصٜط ايٓاؽ َٔ اؾشٛز سيعذعات ايٓيب قُس ق٢ً اهلل  اـاَؼ:
ًَاٌَّزَِّٓ وَفَشًُا عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٭ْٗا آٜات َٔ عٓس اهلل، قاٍ تعازيط

 .(1)صًَوَزَّثٌُا ثِأَّبرِنَب ؤًٌَُْئِهَ ؤَصْؾَبةُ اٌنَّبسِ

دعٌ اغيػًُري ؼي ساٍ َٔ ايٛقا١ٜ ٚاؿٝا١ َٔ ايهؿاض  ايػازؽ:
ايصٜٔ ٜعزازٕٚ نؿطّا، ٚبعح ايٓؿط٠ ؼي ْؿٛغِٗ َٔ ضٚاز ايهؿط 

 ٚايه٬ي١ ٭َٛض:
 غ٤ٛ ؾعٌ ايهؿاض َٚٓاداتِٗ بايباطٌ. ا٭ٍٚ:
 غًل باب ايتٛب١ ع٢ً ايهؿاض . ايجاْٞ:

 ْعت اٯ١ٜ ايكطآ١ْٝ يًهؿاض بأِْٗ نايٕٛ. ايجايح:
تطى ايهؿاض غيٓاظٍ اٱضيإ اييت شيٮ أْٛاضٖا ْؿٛؽ اغيػًُري،  ايطابع:

ٚػعًِٗ ؼي ضنا ٚطُأ١ْٓٝ، ٚتػًِٝ بإٔ اٱضيإ غ١ُٝٓ ٚضظي١ ٚتٛؾٝل 
 ؾهٝـ ٜرتى.

َٔ زؾاع اهلل عع ٚدٌ عٔ اغيػًُري ؼي اغيكاّ إظزٜاز عسز  ايػابع:
اغيػًُري ٚخطٚدِٗ يًٓاؽ نأ١َ َتشس٠، يٝهٕٛ ٖصا اـطٚز َٔ 

، أَا ايصٜٔ ٜرتنٕٛ (2) صبََِّّٔب اٌُّْاِِْنٌَُْ بِخٌَْح قٛي٘ تعازيط عَُٛات

اٱضيإ إزي َٓاظٍ ايهؿط ٚاؾشٛز ؾِٗ عسز قًٌٝ، َٚع ٖصا شنطتِٗ 
 آٜات ايكطإٓ، ٚبٝٓت غ٤ٛ ؾعًِٗ.

 حيتٌُ عسّ قبٍٛ تٛب١ ٖ٪٤٫ ايهؿاض ٚدّٖٛا: ايجأَ:
 ؿط بعس اٱضيإ.إْ٘ َٔ ايعكاب ا٭يِٝ دعا٤ يتُازِٜٗ ؼي ايه ا٭ٍٚ:
 إْ٘ َكس١َ يًعكاب ٚايعصاب ا٭يِٝ. ايجاْٞ:

 ؾٝ٘ ٚعٝس ٚبٝإ يًشذ١ ٚإخباض عٔ غهب اهلل عًِٝٗ. ايجايح:
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إْ٘ َٔ ا٭سهاّ ٚايكٛاْري ؼي اؿٝا٠ ايسْٝا بإعتباضٖا زاض  ايطابع:
 إبت٤٬.

٫ٚ تعاضض بري ٖصٙ ايٛدٛٙ، ٚنًٗا َٔ َكازٜل اٯ١ٜ َٚهاَٝٓٗا 
 ايكسغ١ٝ.
دا٤ت آٜات ايكطإٓ باٱط٬م ؼي قبٍٛ اهلل ايتٛب١، قاٍ  ع١:ايػاب

، (1)صًَىٌَُ اٌَّزُِ َّمْجًَُ اٌزٌَّْثَخَ ؾَْٓ ؾِجَبدِهِ ًََّؿْفٌُ ؾَْٓ اٌغَِّّْئَبدِغبشاْ٘ط

ٚدا٤ت آ١ٜ ايػٝام ؼي َٛنٛع َعري ٖٚٛ ايهؿط بعس اٱضيإ ثِ إظزٜاز 
 ايهؿط.

ٚشنطت ٚدٛٙ ؼي أغباب ايٓعٍٚ َٓٗا أْٗا ْعيت ؼي طياع١ إضتسٚا  
ٚشٖبٛا إزي َه١ ٚإظزازٚا نؿطّا، َٚٓٗا ؾطق١ إضتست ثِ ععَت ع٢ً 

 .(2)ايطدٛع إزي اٱغ٬ّ ع٢ً غبٌٝ ايٓؿام
ٚيهٔ َهاَري ٚأسهاّ اٯ١ٜ ٫ تٓشكط بأغباب ايٓعٍٚ بٌ ٖٞ 

تتهُٔ عسّ قبٍٛ  غه١ طط١ٜ إزي ّٜٛ ايكٝا١َ، ٚيٝؼ ؼي ايكطإٓ آ١ٜ
ايتٛب١ بٗصا اغيع٢ٓ إ٫ آ١ٜ ايػٝام ٖصٙ ؾٌٗ ٖٞ إغتجٓا٤ َٔ اٱط٬م ؼي 
قبٍٛ ايتٛب١ اغيصنٛض ؼي اٯ١ٜ أع٬ٙ ٚآٜات أخط٣ َؿاب١ٗ أّ ٫ بس َٔ 
ظيٌ اٯ١ٜ ع٢ً َعإ ٫ تتعاضض َع اٱط٬م أع٬ٙ، ا٭قطب ٖٛ 

 ايجاْٞ.
ايهؿط ، أَا َع ٚاغيطاز َٔ عسّ قبٍٛ ايتٛب١ ساٍ إقطاضِٖ ع٢ً 

تػري اغيٛنٛع ٚزخٍٛ اٱغ٬ّ ٚاٱؿاح باٱغتػؿاض ٚؾعٌ ايكاؿات  
ؾإٕ ايتٛب١ تسضنِٗ ٭ِْٗ ٜٓدططٕٛ ؼي قؿٛف)خري أ١َ( ٚتتٛد٘ هلِ 

 اـاابات با٭َط باغيعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ اغيٓهط.
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ٚتؿٗس اٯ١ٜ قٌ ايبشح بأِْٗ )ٜ٪َٕٓٛ باهلل( ؾهإٔ ؼي اٯ١ٜ سصؾّا، 
َِٓٗ ٜتأخط ضتب١ ؿري إظٗاضِٖ ايتٛب١ ايٓكٛح، قاٍ  ٚقبٍٛ ايتٛب١

، (1)صًَبِِِّٔ ٌَغَفَّبس  ٌَِّْٓ رَبةَ ًَآََِٓ ًَؾًََِّ صَبٌِؾ ب صَُُّ اىْزَذٍَتعازيط

بسيٌٝ إٔ اٯ١ٜ أختتُت بٓعتِٗ بايهاغيري ػيا ٜسٍ ع٢ً إٔ اٯ١ٜ دا٤ت 
يًٛعٝس ٚاٱخباض بعسّ قبٍٛ ايتٛب١ َِٓٗ ِٖٚ ؼي ساٍ ايه٬ي١ 
ٚايؿػٛم، ٭ْ٘ بعس اٱضيإ تٓتؿٞ ايه٬ي١ يًتهاز بُٝٓٗا، ٖٚٓاى 

 َػأيتإ:
قس ٜكاٍ إٔ ٖ٪٤٫ ناغيٓاؾكري ايصٜٔ ٜٓاكٕٛ ايؿٗازتري  ا٭ٚزي:

ٜٚهْٕٛٛ َؿُٛيري باـااب ايتؿطٜؿٞ باٱضيإ ؾِٗ زاخًٕٛ ؼي 
ٌالَِّْبَُ وََّب وُزِتَ ؾٍَََ َّبؤَُّّيَب اٌَّزَِّٓ آَِنٌُا وُزِتَ ؾٍََْْىُُْ اايتهًٝـ ؼي قٛي٘ تعازيط

، اؾٛاب إْ٘ قٝاؽ َع ايؿاضم، إش إٔ اغيٓاؾكري (2)صاٌَّزَِّٓ ِِْٓ لَجٍِْىُُْ

َتًبػٕٛ بإخؿا٤ َا ٫ ٜظٗطٕٚ، أَا ٖ٪٤٫ ؾأِْٗ غًدٛا ضزا٤ ايهؿط 
 ٚأْابٛا إزي اهلل ٚأقًشٛا غطٜطتِٗ ٚع٬ْٝتِٗ.

ِٗ تأتٞ باٱق٬ع يٝؼ َٔ تٛب١ ساٍ ايه٬ي١ ؾ٬ بس إٔ تٛبت ايجا١ْٝ:
عٔ اغيعاقٞ ٚأْٗا ٫ تكبٌ يبًٛغِٗ َطتب١ َٔ ايػ٤ٛ ٚايظًِ ٚاؾٛض 
إغتشكٛا َعٗا قؿ١ ايه٬ي١ ٚغًل باب ايتٛب١ عًِٝٗ، ٚاؾٛاب ٫ 
زيٌٝ ع٢ً ٖصٙ اغي٬ظ١َ، ٚا٭ثط اغيػتُط يًهؿط ست٢ بعس ايك٬ح 

 ٚايتٛب١.
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ّا يٝتهطع ؾبعس ايتٛب١ ٜكـ اغيػًِ بري ٜسٟ اهلل عيؼ َطات َٜٛٝ 
صِشَا َ اٌَّزَِّٓ ؤَْٔؿَّْذَ ؾٍََْْيُِْ غَْْشِ ٜٚكٍٛ ع٢ً مٛ َتهطض هلساٜت٘ إزيط

 .(1)صاٌَّْغْضٌُةِ ؾٍََْْيُِْ ًَالَ اٌضَّبٌِّنيَ

تتذ٢ً َٓاؾع اؾُع بري اٯٜات ٚأغطاض عًِ )غٝام  ايجا١َٓ:
اٯٜات( ببٝإ ايتٛاؾل ٚايتساخٌ بري آٜات ايكطإٓ ٚعُّٛ ضظي١ اهلل 

ع ٚدٌ ؼي اؿٝا٠ ايسْٝا نساض إَتشإ ٚتٛب١ ٚإْاب١، ٚإط٬م قٝؼ ع
 ايعؿٛ اٱهلٞ ٚعسّ سذب٘ عٔ ايٓاؽ.

ٚنُا ٜٓؿطز اهلل غبشاْ٘ بايعع ٚايبكا٤ ٚايػ٢ٓ ؾإْ٘ ٜٓؿطز بايعؿٛ  
ٚايطظي١ اغياًك١، ٚدعٌ قؿ١)خري أ١َ( غٛضّا داَعّا َاْعّا، داَعّا 

ٚعٌُ ايكاؿات، َاْعّا َٔ يًُ٪َٓري ايصٜٔ ٜعُطٕٚ ا٭ضض بايعباز٠ 
 ايه٬ي١ ٚايؿػٛم .

ؾُٔ أضاز إٔ ٜؿط َٔ عسّ قبٍٛ ايتٛب١، ًٜٚذأ إزي بابٗا ايصٟ دعً٘  
اهلل عع ٚدٌ َؿتٛسّا زا٥ُّا ٚإزي سري ايٛؾا٠ ؾًٝبازض إزي ايسخٍٛ 
ؼي)خري أ١َ( ؾٝتػري اغيٛنٛع ٜٚتًٛ آ١ٜ ايػٝام ٖصٙ ؼي إْصاض ايهؿاض 

 ٜٔ مل ٜعزازٚا نؿطّا بسعٛتِٗ إزي أَطٜٔ:ايصٜٔ إظزازٚا نؿطّا ٚايص
 عسّ ايتُازٟ ؼي ايهؿط، ٚايعٜاز٠ ؼي ايعتٛ ٚايه٬ي١. ا٭ٍٚ:
ايتسضاى ٚايتٛب١ ٚايًذ٤ٛ إزي اهلل عع ٚدٌ بربن١ بعج١ ايٓيب  ايجاْٞ:

قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ، إش أضغً٘ اهلل عع ٚدٌ يبعح ا٭ٌَ 
ًََِْٓ َّمْنَطُ ِِْٓ سَؽَّْخِ سَثِّوِ تعازيطؼي ايٓؿٛؽ ؼي ٌْٝ َطنا٠ اهلل، قاٍ 

 .(2)صبِالَّ اٌضَّبٌٌَُّْ

                                                           

 .7غٛض٠ ايؿاؼ١ (1)
 .56غٛض٠ اؿذط (2)



 ص205ط                                                   86ز / َعامل اٱضيإ

َٚٔ خكا٥ل أؾطاز خري أ١َ أِْٗ ٫ ٜكٓإٛ ٫ٚ ٜٝأغٕٛ َٔ  
 ضظي١ اهلل، بٌ ٜتذسز أًَِٗ بايؿٛظ بٗا عٓس أٚإ نٌ ؾطٜه١.

ٚقس ٚضز ؼي ايكطإٓ عسّ ايعؿٛ عٔ ايصٜٔ ظًُٛا أْؿػِٗ بايتُازٟ 
بَِّْ اٌَّزَِّٓ آَِنٌُا صَُُّ وَفَشًُا صَُُّ آَِنٌُا صَُُّ وَفَشًُا صَُُّ اصْدَادًُا طؼي ايهؿط، قاٍ تعازي

، ؾ٬ ٜػؿط هلِ اهلل عع ٚدٌ (1)صوُفْش ا ٌَُْ َّىُْٓ اٌٍَّوُ ٌَِْغْفِشَ ٌَيُُْ ًَالَ ٌَِْيْذَِّيُُْ عَجِْال 

ِٖٚ ع٢ً ساٍ ايهؿط ٚايه٬ي١، ٚضيٓع اهلل عع ٚدٌ عِٓٗ أغباب 
ٚايتكطٜب إزي ايااع١، َع بكا٤ َٓسٚس١ يًتٛب١ ٚاٱْاب١ بؿهٌ ايًاـ 

َٔ اهلل بايتسبط باٯٜات ايه١ْٝٛ ايظاٖط٠ ظ٤٬ ؼي ايًٌٝ ٚايٓٗاض 
 َٚعذعات ايٓب٠ٛ.

َٚٔ َٓاؾع)خري أ١َ( ؼي اغيكاّ أِْٗ ٜتًٕٛ آٜات اهلل نٌ ّٜٛ بٌ نٌ 
ٜات غاع١ يٝػُعٗا ايٓاؽ َِٚٓٗ ايصٜٔ إظزازٚا نؿطّا إش ٜػُعٕٛ اٯ

اييت تصنطِٖ باـكٛم، ٚؽاطبِٗ بًػ١ اٱْصاض ٚتبري ططزِٖ َٔ 
 ضظي١ اهلل.

ؾإٕ قًت إٕ هاع ايهؿاض هلصٙ اٯٜات َٚا ؾٝٗا َٔ اٱْصاض 
ٚايٛعٝس َٔ غبٌ اهلسا١ٜ، ٚاؾٛاب إْ٘ َٔ ؾهٌ اهلل ع٢ً ايٓاؽ 
بربن١ بعج١ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ، ٚقس تهٕٛ َكس١َ 

ٚعٓس٥ص ٜتػري اغيٛنٛع إش تأتٞ اهلسا١ٜ غئ تاب ٚزخٌ ؼي  يًتٛب١،
اٱغ٬ّ، ْٚعع عٔ قًب٘ ضزا٤ ايهؿط ؾأقًض غطٜطت٘، ٚغًل ع٢ً ْؿػ٘ 
باب ايه٬ي١ ٚأعطض عٔ غًاإ اهل٣ٛ، ٚإَتٮ غبا١ بسخٍٛ 
اٱغ٬ّ ٚقٝاَ٘ با٭َط باغيعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ اغيٓهط، ٚت٠ٚ٬ ٖصٙ 

 .(2) صضًَْ ثَِْذِ اٌٍَّوِ ُّاْرِْوِ َِْٓ َّشَبءُبَِّْ اٌْفَاٯٜات، قاٍ تعازيط

                                                           

 .137غٛض٠ ايٓػا٤ (1)
 .73غٛض٠ آٍ عُطإ (2)



 ص206ط                                                   86ز / َعامل اٱضيإ

سح اغيػًُري ع٢ً تعاٖس اٱضيإ، ؾإْ٘ أَا١ْ اهلل ؼي  ايعاؾط٠:
بَِّٔب ؾَشَضْنَب إََِبَٔخَ ؾٍَََ اٌغٌَََّّادِ ًَإَسْضِ ًَاٌْغِجَبيِ ا٭ضض، قاٍ تعازيط

بَِّٔوُ وَبَْ غٌٍَُِ ب  يَب اإلِْٔغَبُْفَإَثََْْٓ ؤَْْ َّؾٍِّْْنَيَب ًَؤَشْفَمَْٓ ِِنْيَب ًَؽٍَََّ

، ؾأضاز اهلل عع ٚدٌ يًٓاؽ ايتٓعٙ باٱضيإ َٔ ايظًِ ٚايػؿ١ً (1)صعَيٌُالً

ٚبعح ايٓيب قُسّا ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ يتهٕٛ أَت٘ )خري أ١َ( 
تتٛاضخ اٱضيإ د٬ّٝ بعس دٌٝ، ٚػاٖس با٭َط باغيعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ 

عٔ ايٓؿٛؽ ٚؼاضب ايهؿط ايصٟ ٖٛ أؾس أْٛاع اغيٓهط باطز اؾٗاي١ 
 ايظًِ.

يكس دعٌ اهلل عع ٚدٌ)خري أ١َ( سذ١ ع٢ً ايٓاؽ ؼي ٚدٛب 
تعاٖس اٱضيإ ٚعسّ تطى َٓاظي٘ ٚقريٚضتِٗ ظي١ً اٱْصاض يًهؿاض ، 

، ٚايؿٗسا٤ عًِٝٗ (2)صؤَْْ ؤَٔزِسًُا ؤََّٔوُ الَ بٌَِوَ بِالَّ ؤََٔب فَبرَّمٌُِْقاٍ تعازي ط

 ايٓاؽ طيٝعّا بأَٛض:ٚع٢ً 
ٚدٛب اٱضيإ باهلل ٚايتكسٜل بٓب٠ٛ قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘  ا٭ٍٚ:

 ٚآي٘ ٚغًِ.
 ايكٝاّ با٭َط باغيعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ اغيٓهط. ايجاْٞ:

 تٛبٝذ ايهؿاض، ٚشَِٗ ٚأؾعاهلِ ايكبٝش١. ايجايح:
ت٠ٚ٬ آٜات ايكطإٓ، ٚتبًٝػٗا يًٓاؽ، ٖٚصا ايتبًٝؼ ٫ خيتل  ايطابع:

 ٓٗا ايكسغ١ٝ بٌ ٜؿٌُ َا ؾٝٗا َٔ اٱعذاظ.سيهاَٝ
 أزا٤ ايؿطا٥ض ايعباز١ٜ بؿٛم ٚضغب١، َٚٔ غري ًٌَ. اـاَؼ:

                                                           

 .72غٛض٠ ا٭سعاب (1)
 .2غٛض٠ ايٓشٌ(2)
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تتهُٔ آ١ٜ ايػٝام عسّ قبٍٛ تٛب١ ايصٜٔ إظزازٚا  اؿاز١ٜ عؿط٠:
نؿطّا، يصا ؾإ ت٬ٚتٗا ٚبٝاْٗا ٚتؿػريٖا َٔ ا٭َط باغيعطٚف ٚايٓٗٞ 

 عٔ اغيٓهط َٔ ٚدٛٙ:
ؼصٜط ايٓاؽ َٔ إختٝاض ايهؿط َٚا ؾٝ٘ َٔ ايكبض ايصاتٞ  ا٭ٍٚ:

ٚايػريٟ ٚسجِٗ ع٢ً تعاٖس اٱضيإ، ٚاٱٖتسا٤ إزي غبً٘ ٚغٓٓ٘ ؾإ 
 ؾٝٗا خري ايسْٝا ٚا٭خط٠.

ظدط ايهؿاض عٔ ايتُازٟ ؼي ايهؿط، ٚنجط٠ ايتعسٟ ٚايظًِ،  ايجاْٞ:
٭ٕ اٯ١ٜ تبري َػأي١ ٖٚٞ إٔ ايهؿط يٝؼ َٔ ايهًٞ اغيتٛاط٧ ايصٟ 
ٜهٕٛ ع٢ً َطاتب َتػا١ٜٚ ق٠ٛ ٚنعؿّا بٌ ٖٛ َٔ ايهًٞ اغيؿهو 
ايصٟ ٜهٕٛ ع٢ً َطاتب َتؿاٚت١ ٚإش ًٜك٢ ايهؿاض َاًكّا ايعصاب 

ع٢ً ايصٜٔ )إظزازٚا نؿطّا( ٚأقطٚا  ا٭يِٝ، ؾإٕ باب ايتٛب١ َػًل
ع٢ً عسّ ايطدٛع إزي اٱضيإ َٚا تطن٘ َٔ اٯثاض ؼي ايٓؿؼ، ٚمل 
ًٜتؿتٛا إزي ايس٥٫ٌ ايبٝٓات ؼي ايهٕٛ ٚؼي شات اٱْػإ، قاٍ 

عَنُشِّيُِْ آَّبرِنَب فِِ آفَبقِ ًَفِِ ؤَْٔفُغِيُِْ ؽَزََّ َّزَجَََّْٓ ٌَيُُْ ؤََّٔوُ تعازيط

 .(1)صاٌْؾَكُّ

زع٠ٛ اغيػًُري أْؿػِٗ، ٚبعهِٗ بعهّا إزي ايعك١ُ َٔ  ايجايح:
أغباب ايؿو ٚايطٜب بػبب تطى ايهؿاض اٱضيإ، َٚٛادٗتِٗ بايصّ 
ٚاغيٓادا٠ باٱسرتاظ َِٓٗ، ٚت٠ٚ٬ ٖصٙ اٯٜات ٚايسؾاع عٔ اٱغ٬ّ 
بايٓؿؼ ٚاغياٍ، ٖٚصا ايسؾاع َٔ عَُٛات قٍٛ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل 

 ٜػتاع مل ؾإٕ ، بٝسٙ ؾًٝػريٙ َٓهطّا َٓهِ ضأ٣ ًَِٔ)عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغ
 .(2) (اٱضيإ أنعـ ٚشيو ، ؾبكًب٘ ٜػتاع مل ؾإٕ ، ؾبًػاْ٘

                                                           

 .53غٛض٠ ؾكًت (1)
 .3/427ايسض اغيٓجٛض (2)
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بري خاشييت اٯٜتري عُّٛ ٚخكٛم َٔ ٚد٘، ؾُاز٠  ايجا١ْٝ عؿط٠:
 اٱيتكا٤ ع٢ً ٚدٛٙ:

دا٤ت نٌ َٔ اـاشيتري ؼي باب ايصّ ٚايتكبٝض يؿطٜل َٔ  ا٭ٍٚ:
 غري اغيػًُري.

ت٠ٚ٬ اٯٜتري ؼي ايٓٗٞ عٔ اغيٓهط ٚايسع٠ٛ إزي ايتٛب١ ٚاٱْاب١  ايجاْٞ:
ؾإٕ قًت إْاهلل تعازي قاٍ )ئ تكبٌ تٛبتِٗ( ؾهٝـ تهٕٛ خاشي١ آ١ٜ 

 ايػٝام)ٚأٚي٦و ِٖ ايهايٕٛ( زع٠ٛ يًتٛب١، ٚاؾٛاب َٔ دٗات:
إٕ ايه٬ي١ عطض ٜكبٌ ايعٚاٍ َٚٔ ٚظا٥ـ )خري أ١َ(  ا٭ٚزي:

ا َٔ ايٓؿٛؽ ٚا،تُعات، ٚيٝؼ َٔ تكٝٝس ؼي ايصٜٔ اؾٗاز ٱظاستٗ
ٜتٛد٘ هلِ اغيػًُٕٛ ؼي دٗازِٖ ٭ٕ اهلل عع ٚدٌ تؿهٌ بإط٬م 
اؾٗات اييت ٜتٛد٘ هلا اغيػًُٕٛ بكٛي٘ تعازي)أخطدت يًٓاؽ( ٚؾٝ٘ 
آ١ٜ ؼي يعّٚ تػدري اغيػًُري أْؿػِٗ ٚأَٛاهلِ ؼي ايسع٠ٛ إزي اهلل ، 

 ٚعسّ ايتعب أٚ ايهًٌ.
َٔ خكا٥ل اغيػًُري سب اهلسا١ٜ يًٓاؽ طيٝعّا، ٚٚضاث١  ١:ايجاْٝ

ا٭ْبٝا٤ ٚاٱقتسا٤ بِٗ ؼي ايسعا٤، ٚؼي زعا٤ إبطاِٖٝ ٚضز ؼي 
 .(1)صًَاغْفِشْ ٌِإَثِِ بَِّٔوُ وَبَْ ِِْٓ اٌضَّبٌِّنيَايتٓعٌٜط

إٕ قبٍٛ ايتٛب١ أَط آخط غري ايتٛب١، ٭ٕ ايكبٍٛ َٔ عٓس  ايجايج١:
اهلل، أَا ايتٛب١ ؾٗٞ َٔ ايعبس، ؾكٛي٘ تعازي)ئ تكبٌ تٛبتِٗ( أٟ إٕ 
تابٛا ؾًٔ تكبٌ تٛبتِٗ، ٚدا٤ت اٯٜات بكبٍٛ ايتٛب١ إشا ناْت ْكٛسّا 

ًَِّ ًَبِِِّٔ ٌَغَفَّبس  ٌَِّْٓ رَبةَ ًَآََِٓ ًَؾَٚإقرتْت بايك٬ح، قاٍ تعازيط

 .(2)صصَبٌِؾ ب

                                                           

 .86غٛض٠ ايؿعطا٤ (1)
 .82غٛض٠ ط٘ (2)
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إؼاز غٓد١ٝ ايه٬ي١، ٚايؿػل ن٬ي١، ٚايعهؼ قشٝض  ايجايح:
ٚؼي ايعدط ٚايتشصٜط َٔ ايؿػل قاٍ تعازي غكٛم اغيجٌ ايكطآْٞ َٚا 

 .(1)صًََِب ُّضًُِّ ثِوِ بِالَّ اٌْفَبعِمِنيَؾٝ٘ َٔ اؿه١ُ ٚاغيٛعظ١ ط

ٚضزت نٌ آ١ٜ غكٛم ؾطٜل ككٛم، غٛا٤ َٔ أٌٖ  ايطابع: 
 ايهتاب أٚ َٔ ايهؿاض.

تتهُٔ نٌ َٔ اٯٜتري ايتشصٜط ٚاٱْصاض َٔ اغيعك١ٝ  اـاَؼ:
 ٚاؾشٛز، أَا َاز٠ اٱؾرتام ؾٗٞ ع٢ً ٚدٛٙ:

دا٤ت خاشي١ اٯ١ٜ قٌ ايبشح غكٛم ؾطٜل َٔ أٌٖ  ا٭ٍٚ:
 ايهتاب، أَا آ١ٜ ايػٝام ؾٛضزت غكٛم ايهؿاض.

ِٖٚ أقطب إزي  دا٤ شّ ايؿاغكري ٭ِْٗ َٔ أٌٖ ايهتاب ايجاْٞ:
اٱغ٬ّ، ٚايسٜاْات ايػُا١ٜٚ ايػابك١ ؼطّ ايؿػل أَا أٌٖ ايه٬ي١ 

 ؾإِْٗ إختاضٚا ايهؿط ٚايظًِ ٚايتعسٟ.
ايهؿاض ايهايٕٛ أؾس نؿطّا ٚنطضّا ع٢ً أْؿػِٗ ٚع٢ً  ايجايح:

 ايٓاؽ َٔ ايؿاغكري َٔ أٌٖ ايهتاب ٜٚكّٛ اغيػًُٕٛ أظا٤ِٖ بأَٛض:
غري َػازض٠ غيٓاظٍ اٱضيإ، أٚ تعاٌٝ ايكرب ع٢ً أشاِٖ َٔ  ا٭ٍٚ:

ًٌََنَالْجِشََّْ يٛظا٥ـ ا٭َط باغيعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ اغيٓهط، ٚؼي ايتٓعٌٜط

 . (2)صؾٍَََ َِب آرَّْزٌَُُّٔب ًَؾٍَََ اٌٍَّوِ فٍََْْزٌََوًَّْ اٌُّْزٌََوٌٍَُِّْ

 زعٛتِٗ يٲغ٬ّ. ايجاْٞ:
 ظدطِٖ عٔ ايؿػٛم ٚايه٬ي١. ايجايح:
فٍٍََِّوِ اٌْؾُغَّخُ دساهلِ ٚاٱستذاز عًِٝٗ بايربٖإ، قاٍ تعازيط ايطابع:

 .(1)صاٌْجَبٌِغَخُ

                                                           

 .26غٛض٠ ايبكط٠ (1)
 .12غٛض٠ إبطاِٖٝ (2)
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 اؾٗاز ٱق٬سِٗ ٚظيًِٗ ع٢ً تطى ايه٬ي١ ٚايؿذٛض. اـاَؼ:
شنطت آ١ٜ ايػٝام إظزٜاز ؾطٜل َٔ ايهؿاض نؿطّا  ايجايج١ عؿط٠:

ٚن٬ي١، ٚمل تهتـ بٗصا ايصنط ٚايٛقـ بٌ بٝٓت ايعكاب ايؿسٜس 
 صٟ ٜكٝبِٗ ع٢ً مٛ اـكٛم، ٖٚٛ عسّ قبٍٛ تٛبتِٗ.اي

ٜٚؿٝس اؾُع بري اٯٜتري إقاب١ اغيػًُري بايعٜاز٠، ٚيهٔ تًو 
ايعٜاز٠ َتبا١ٜٓ َع َا ٜكٝب ايهؿاض َٔ ايعٜاز٠، ٚتتكـ ايعٜاز٠ اييت 

 تكٝب اغيػًُري بأْٗا ظيٝس٠ ٚشات آثاض ْاؾع١ َٚٔ َكازٜكٗا:
 نجط٠ عسز اغيػًُري. ا٭ٍٚ:

ظٜاز٠ َعاضف اغيػًُري َٚعطؾ١ َطاتب ايهؿاض، ٚايصٜٔ ٫  ْٞ:ايجا
ًََِْٓ ٌَُْ َّزُتْ فَإًٌَُْئِهَ ىُُْ ٜسضنِٗ قبٍٛ ايتٛب١ َٔ ايهؿاض ، قاٍ تعازيط

 .(2)صاٌػَّبٌٌَُِّْ

َعطؾ١ َٛنٛع١ٝ قبٍٛ ايتٛب١ َٔ قبٌ اهلل، ٚإٔ ا٭َط ٫  ايجايح:
َٔ اهلل نٞ شيش٢  ٜٓشكط بتٛبٝذ ْٚسّ ايعبس، بٌ ٫ بس َٔ ايكبٍٛ

 شْٛب٘ َٚعاقٝ٘، ٜٚطدٛ ضظي١ اهلل بايؿٛظ باؾ١ٓ.
إقاب١ أعسا٤ اٱغ٬ّ بايهعـ، ٚقريٚضتِٗ َٓؿػًري  ايطابع:

بأْؿػِٗ، ٚتؿٓهط ؾطٜل َِٓٗ بٛدٛز ايعامل ا٭خط َٚا ؾٝ٘ َٔ اؾعا٤ 
ٖٚصا ايتؿهط ْٛع َكس١َ يٲْكات ٯٜات ايكطإٓ ٚايتسبط ؼي َهاَٝٓٗا 

ُ اٌٍَّوُ ٌَىُُْ آَّبدِ ٌَؿٍََّىُُْ قسٖا ايػا١َٝ ، قاٍ تعازيطٚب٬غتٗا َٚكا ُّجَِّْٓ

 .(3)صفِِ اٌذَُّْْٔب ًَآخِشَحِ *رَزَفَىَّشًَُْ 

 

                                                                                                                                       

 .149غٛض٠ ا٭ْعاّ (1)
 .11غٛض٠ اؿذطات(2)
 . 220-219غٛض٠ ايبكط٠(3)
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 قانٌن)خري أمت مباركت(
ٜرتدٌ ايكٍٛ ٚايؿعٌ ؼي اـاضز ع٢ً مٛ ايكه١ٝ ايؿدك١ٝ اغيجُط٠ 

ٚيهٓ٘ ٜبك٢ ؼي ١٦ٖٝ َٚهاّْا ٚظَاّْا، ٜٚٓكاع بإْتٗا٥٘ يؿظّا ٚضهّا، 
ايصانط٠ سػّٓا نإ أٚ قبٝشّا، ٖٚصا ايبكا٤ أَط قسٚز ؼي َٛنٛع٘ 

 ٚأثطٙ.
ٚيهٔ أؾعاٍ)خري أ١َ( تتكـ بايػع١ ٚاغيٓسٚس١ ؼي أثطٖا َٚا   

ٜرتتب عًٝٗا، إش أْ٘ ٜتػع ٚضيتس عطنّا ٚط٫ّٛ، ؾٝهٕٛ أثطٙ أعِ َٔ 
 َهاْ٘ ٚبًسٙ، ٜٚهٕٛ سانطّا ؼي شانط٠ ا٭دٝاٍ اغيتعاقب١.

ٚغيا دا٤ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ بايكطإٓ َٔ عٓس اهلل 
يٝؼ َٔ ٚغا٥ٌ إع٬ّ َكط٠٤ٚ أٚ َػُٛع١ أٚ َط١ٝ٥، ٚيهٔ غطعإ َا 
إْتؿطت آٜات ايكطإٓ بري ايٓاؽ ٚتٓاقًتٗا ايطنبإ، ٚظاظيت ايؿعط ؼي 

 اغيٓتسٜات ٚأظاست٘ عٔ قٌ ايكساض٠ ٚدصبت ا٭هاع.
ْب٠ٛ قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚأغباب َٚٔ اٯٜات ؼي ضغاي١ 

ٚقاٜتٗا َٔ ايظاغيري ٚاياٛاغٝت إٔ اٱضيإ بٗا ضيؿٞ ؼي َٛاظا٠ 
إْتؿاضٖا ٚتؿؿٝٗا بري ايٓاؽ سيع٢ٓ إٔ تًكِٝٗ َعذعات ايٓيب قُس 
ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٚآٜات ْبٛت٘ ٫ ٜٓشكط بايػُاع ٚاٱْكات، 

ٛ َٔ َكازٜل ايربن١ ؼي بٌ ٜؿٌُ اغيبازض٠ إزي زخٍٛ اٱغ٬ّ ٖٚ
 ايسع٠ٛ اٱغ١َٝ٬ بعسّ بكا٤ قبٛي٘ َعًكّا َٚطد٦ّا .

ؾتٛاؾس أؾطاز ايكبا٥ٌ ع٢ً اغيس١ٜٓ ٚيٝؼ َٔ ؾرت٠ بري تٛاؾسِٖ ٚبري 
ٚقٍٛ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ إيٝٗا َٗادطّا، ٚقس أث٢ٓ 
اهلل عًِٝٗ . ٚأخرب عٔ ضناٙ عِٓٗ ، ٚايؿٛظ بٗصا ايطنا َٔ 

ا٥ل خري أ١َ ، َٚٔ ؾهٌ اهلل أْ٘ يٝؼ َٓكاعّا عٓسِٖ ، قاٍ خك
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ًَاٌَّزَِّٓ ارَّجَؿٌُىُُْ  اٌغَّبثِمٌَُْ إًٌٌَََُّْ ِِْٓ اٌُّْيَبعِشَِّٓ ًَإَٔالَبسِتعازيط

 . ٜٚهٕٛ تٛاؾس اغيػًُري ع٢ً ٚدٛٙ:(1)صثِةِؽْغَبٍْ سَضَِِ اٌٍَّوُ ؾَنْيُُْ

س١ٜٓ، ٚيهجط٠ عسز زخٍٛ اٱغ٬ّ، ٚاهلذط٠ إزي اغي ا٭ٍٚ:
اغيٗادطٜٔ د بٓا٤ ظ١ً ؾب٘ ايبٗٛ أَاّ اغيػذس ايٓبٟٛ يٝػهٓ٘ ايؿكطا٤ 

 ٚاغيػانري َٚٔ مل ٜهٔ ي٘ َأ٣ٚ َِٓٗ ٚإه٘ )ايكؿ١(.
 مل َٚٔ اغيٗادطٜٔ ُؾكطا٤ ِٖٚٚضز ؼي اؿسٜح شنط أٌٖ ايكؿ١)

ٚٴٕٚ ؾهاْٛا ٜػهٓ٘ َٓعٍ َِٓٗ ي٘ ٜهٔ ًٌٖ َٛنع إزي ٜٳِأ  َػذس ؼي َٴَظ
 .(2)( ٜػهْٓٛ٘ اغيس١ٜٓ

،أْ٘ ْعٍ ؼي قّٛ (3)صفَىَزَّثٌُهُ فَإَخَزَىُُْ ؾَزَاةُ ٌََِّْ اٌػٍَُّّخِٚؼي قٛي٘ تعازيط 

ؾعٝب ايصٜٔ نصبٛٙ، ٚاقرتسٛا ْعٍٚ ايعصاب عًِٝٗ إٕ نإ قازقّا، 
، ؾذععٛا ٚخطدٛا (4)ؾشبػت عِٓٗ ايطٜض غبعّا ٚغً  عًِٝٗ ايَٛس

يًٓػِٝ ؾأظًتِٗ غشاب١ شات بطز ؾإدتُعٛا َٔ ايظٌ إزي ايرب١ٜ طًبّا 
 ؼتٗا، ؾأَاطت عًِٝٗ ْاضّا ؾإسرتقٛا.

ٚقس أْعِ اهلل عع ٚدٌ ع٢ً)خري أ١َ( يتهٕٛ ايظ١ً ؼي بسا١ٜ 
اغيػذس َٓاًكّا يًػعٚ ٚايؿتض، ٜٚأتٝٗا ا٭شإ ؼي نٌ ق٠٬ ، ٜٚكـ 
ع٢ً أًٖٗا ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ يتتذ٢ً بطنات ْبٛت٘ 

 ٛانع اٱضيإ.َٚ
ايٛؾٛز يٲط٬ع عٝاّْا ع٢ً َعذعات ايٓيب قُس ق٢ً اهلل  ايجاْٞ:

 عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٚض١ٜ٩ اغيػًُري ٚزٚيتِٗ ايٓا١َٝ.

                                                           

 .100غٛض٠ ايتٛب١ (1)
 .9/195يػإ ايعطب (2)
 .189غٛض٠ ايؿعطا٤ (3)
 ايَٛس: ْس٣ جي٤ٞ هلِ ؼي قبشِٗ اؿط َٔ قبٌ ايبشط َع غهٕٛ ايطٜض.(4)
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َٔ ٜأت َٛؾسّا َٔ قبٌ قَٛ٘ ٚقبًٝت٘ يٝعٛز هلِ ْاق٬ّ َا ضآٙ  ايجايح:
َٔ ع٬َات ايٓب٠ٛ اييت ٜتكـ بٗا ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ 

 ٚغًِ.
ايصٟ ػصب٘ أْٛاض اٱضيإ، ؾٝأتٞ اغيس١ٜٓ يتؿاضى سٛاغ٘ َع  طابع:اي

 عكً٘ ؼي اٱلصاب يٲغ٬ّ ، ٚشيٮ اياُأ١ْٓٝ قًب٘.
ايٛؾٛز َٔ أدٌ زخٍٛ اٱغ٬ّ ٚايسؾاع عٓ٘، ٚاؾٗاز  اـاَؼ:

ؼت يٛا٤ ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ، ٚإزضاى اغيداطط اييت 
 عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٚايسع٠ٛ اٱغ١َٝ٬. ؼٝ  بايٓيب قُس ق٢ً اهلل

إٕ اٱْتؿاض ايػطٜع غيعذعات ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘  
ٚغًِ َعذع٠ خاق١ ٜٓؿطز بٗا َٔ بري ا٭ْبٝا٤، ؾٗٞ تػابل اغيهط 
ٚايهٝس َٔ ايظاغيري، ٚػعًِٗ َتدًؿري عٔ إغت٦كاٍ ايٓب٠ٛ ٚاٱغ٬ّ، 

ري، ؾُا إٔ ٜسبطٚا َهطّا ٜٚػك  زخٍٛ اغيػًُري يٲغ٬ّ بأٜسٟ ايظاغي
قهُّا إ٫ ٜٚظٗط هلِ قبٌ ايؿطٚع ؾٝ٘ أٚ أثٓا٤ٙ عسّ تطتب ا٭ثط عًٝ٘، 

 ٚسسٚخ عٛا٥ل ؾسٜس٠ ؼٍٛ زْٚ٘، ٖٚٞ َتعسز٠ َٓٗا:
 .إعطاض ايٓاؽ عٔ ض٩غا٤ ايهؿط ٚايؿت١ٓ ا٭ٍٚ:
 .ظٗٛض ًَِٝٗ إزي اٱغ٬ّ غيٛاؾكت٘ يًؿاط٠ ٚإزضاى ايعكٌ ايجاْٞ:

اهلل عع ٚدٌ ؼي ايسع٠ٛ اٱغ١َٝ٬ َٔ ايربنات َا دعٌ  ايجايح:
 .(1)صًََِب َّؿٍَُُْ عُنٌُدَ سَثِّهَ باِلَّ ىٌَُٚايؿٝض قاٍ تعازيط

َٚٔ اغيسز اٱهلٞ يًُػًُري ؼي دٗازِٖ ٚغعِٝٗ يتجبٝت أسهاّ 
ايؿطٜع١ ؼي ا٭ضض سطب ايكطإٓ ع٢ً ايهاؾطٜٔ، ٚبًشاظ عَُٛات 

أٜاّ اؿٝا٠ ايسْٝا ٚاٯخط٠،  قٛي٘ تعازي)َٚا هلِ َٔ ْاقطٜٔ( ٚإضاز٠
 ٚؼي نٌ َٔ اٯ١ٜ قٌ ايبشح ٚآ١ٜ ايػٝام ٚدٛٙ:

                                                           

 .31 غٛض٠ اغيسثط(1)
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إُْٗا بطظر زٕٚ ْكط٠ ايهؿاض بعهِٗ يبعض غيا ؾُٝٗا َٔ  ا٭ٍٚ:
 بعح يًدٛف ٚايؿعع ؼي ْؿٛغِٗ.

 دعٌ ايهؿاض ٜسضنٕٛ قبض إختٝاضِٖ، ٚغ٤ٛ عاقبتِٗ. ايجاْٞ:
 أٌٖ اٱقطاض ع٢ً ايهؿط. غًل باب ايتٛب١ ع٢ً ايجايح:
إظزٜاز ق٠ٛ اغيػًُري ٚصيا٤ عسزِٖ، ٚإتػاع ب٬زِٖ، ٚنجط٠  ايطابع:

 أَكاضِٖ.
ثبات اغيػًُري ع٢ً اٱضيإ، ٚعسّ ططٚ ايتشطٜـ  اـاَؼ:

ٚايتػٝري ؼي َعامل ايؿطٜع١ اٱغ١َٝ٬، ٜٚتذ٢ً بتعاٖس آٜات ايكطإٓ 
ٍٛ اهلل ق٢ً اهلل ضهّا ٚيؿظّا ٚأزا٤ اغيٓاغو شاتٗا اييت أزاٖا ضغ

 عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ بؿٛم ٚضغب١.      
بَِّْ اٌَّزَِّٓ وَفَشًُا ثَؿْذَ بِميَبِٔيُِْ صُاَُّ اصْدَادًُا وُفْاش ا ٌَآْ رُمْجَاًَ رَاٌْثَزُيُُْ      طصلت آيت

 بيذه اآليت  ،(1) صًَؤًٌَُْئِهَ ىُُْ اٌضَّبٌٌَُّْ
 ٚؾٝٗا َػا٥ٌ:

تباأٜ َٛناٛع ٚدٗاا١ اـاااب ؼي اٯٜااتري، ؾذاا٤ت اٯٜاا١      ا٭ٚزي:
أع٬ٙ بًػ١ اٱْصاض ٚايٛعٝس يًهؿاض، أَا اٯ١ٜ قٌ ايبشاح ؾؿٝٗاا ثٓاا٤    
ٚٚعااس نااطِٜ يًُػااًُري، ٚشنااط ؼي خاشيتٗااا أٖااٌ ايهتاااب يرتغٝاابِٗ    

 باٱغ٬ّ.
ٖٚااصا ايتبااأٜ ٫ ضيٓااع َاأ اؾُااع بااري اٯٜااتري َٓاٛقااّا َٚؿَٗٛااّا،    

٬ٙ ٜااسٍ عًاا٢ غاا١َ٬ اغيػااًُري َاأ يػاا١ ايتااٛبٝذ    ؾُؿٗااّٛ اٯٜاا١ أعاا 
 ٚايٛعٝس، ٚبؿاض٠ بايٓذا٠ َٔ ايعصاب ا٭يِٝ ؼي اٯخط٠.

ٚسٝح أْ٘ ٫ بطظر ٚٚغ  بري اؾ١ٓ ٚايٓاض ّٜٛ ايكٝاَا١، ؾأَاا إزي    
اؾ١ٓ ٚاـًاٛز ؼي ايٓعاِٝ، ٚأَاا إزي ايٓااض ٚايًباح اياسا٥ِ ؼي ايعاصاب        
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ٓري ـاري أَا١ ططٜال ايٓعاِٝ     ا٭يِٝ، ؾاإٕ اٯٜا١ أعا٬ٙ ناٝا٤ هااٟٚ ٜا      
 ا٭خطٟٚ يعكُتِٗ َٔ ايهؿط ٚاؾشٛز.
 َٚؿّٗٛ اٯ١ٜ قٌ ايبشح ع٢ً ٚدٛٙ:

 ؽًـ ايهؿاض عٔ ْؿع أْؿػِٗ يػ٤ٛ إختٝاضِٖ. ا٭ٍٚ:
 زع٠ٛ ايهؿاض يٲْكات ٭َط اغيػًُري باغيعطٚف. ايجاْٞ:

 سح ايهؿاض ع٢ً اٱق٬ع عٔ ايهؿط. ايجايح:
 تطغٝب ايهؿاض باٱضيإ ٚبٝإ أْ٘ غبٌٝ ايٓذا٠ ؼي ايٓؿأتري. ايطابع:

اٱضيااإ باااهلل ٚضغااٛي٘ ٚاقٝاا١ َاأ يػاا١ اٱْااصاض ٚايٛعٝااس   اـاااَؼ:
 .(1) صَِب َّفْؿًَُ اٌٍَّوُ ثِؿَزَاثِىُُْ بِْْ شَىَشْرُُْ ًَآَِنْزُُْبايعصاب  ا٭يِٝ، قاٍ تعازيط

ٝاس ٖاصا اـاطٚز    بٝإ ساد١ ايٓاؽ ـاطٚز)خري أَا١( ٚتكٝ   ايجا١ْٝ:
با٭َط باغيعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ اغيٓهط يًذٗااز ناس ايهؿاط ٚإظاستا٘ َأ      

 ايٓؿٛؽ ٚا،تُعات.
غيااا إسااتر اغي٥٬هاا١ عًاا٢ دعااٌ خًٝؿاا١ ؼي ا٭ضض بؿػاااز     ايجايجاا١:

اٱْػإ ٚغؿه٘ ايسَا٤، ضز اهلل عع ٚدٌ عًِٝٗ بأْ٘ غابشاْ٘ ايعاامل   
ًُ فِْيَاب َِآْ ُّفْغِاذُ فِْيَاب ًََّغْافِهُ      لَابٌٌُا ؤَرَغْؿَا  با٭َٛض ٚعٛاقبٗا، ٚؼي ايتٓعٌٜط

، (2) صاٌذَِِّبءَ ًََٔؾُْٓ ُٔغَجِّؼُ ثِؾَّْذِنَ ًَُٔمَذِّطُ ٌَاهَ لَابيَ بِِّٔاِ ؤَؾٍَْاُُ َِاب الَ رَؿٍَُّْاٌَْ      

ٚدا٤ت ٖاتإ اٯٜتإ ٚنٌ آ١ٜ ٚن١ًُ َُٓٗا َٔ َكازٜل ضز اهلل عع 
ِ بٓؿٞ َؿٗاّٛ  ٚدٌ ع٢ً اغي٥٬ه١ ؾٗٛ غبشاْ٘ مل ٜطز ع٢ً إستذادٗ

ايؿػاز ؼي ا٭ضض، بٌ ضز بعًُ٘ ؾدطٚا ي٘ غذسّا يًتػًِٝ بأْ٘ تعاازي  
ٖٛ اؿهِٝ ايصٟ ٜكسض ا٭َٛض ع٢ً أسػٔ ا٭سٛاٍ، ٚنٌ ؾعٌ ٚقٍٛ 

 َٓ٘ تعازي آ١ٜ ٫ ٜكسض عًٝٗا غريٙ، ؾُٔ عًُ٘ تعازي عصاب ايهؿاض.
 ٚحيتٌُ ايهؿط بًشاظ إستذاز اغي٥٬ه١ بؿػاز اٱْػإ ٚدّٖٛا:
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 ايهؿط ٖٛ ايؿػاز، ٚايٓػب١ بُٝٓٗا ٖٞ ايتػاٟٚ. ٍٚ:ا٭
 َإٔ اـرب ٚؼيايهؿط َٔ َكازٜل ايؿػاز ٭ْ٘ ْكٝض ايك٬ح) ايجاْٞ:

ِ  َأقشاب٘ ع٢ً َأؾطف َطٚإ بٔ اغيًو عبس ٕ  ٖٚا  عُاط  غاري٠  ٜاصنطٚ
ٔ  ٔإّٜٗا ؾكاٍ شيو ؾػاظ٘ ٘  عُاط  شناط  عا ٛٴ٠٫ٹ  عًا٢  ٔإظٵضا٤ٷ ؾٔإْا  َٳِؿػٳاسٳ٠ْ  ايا
ٗٴٛا َع٢ٓ ؾٝ٘ َ٭ٕ بعٔ ٔإّٜٗا ، ٚعس٣ يًطع١ٝ  .(1) (اْٵتٳ

َٛنٛع ايهؿط َتبأٜ َع ايؿػاز، إش إٔ ايؿػاز َرتدٌ ؼي  ايجايح:
 اـاضز ، ٜٚهٕٛ ؾطع ايهؿط ٚايه٬ي١.

٫ٚ تعاضض ؼي ٖصٙ ايٛدٛٙ، ؾايهؿط أّ ٚاقٌ ايهبا٥ط ٚاغيعاقٞ، 
 ٖٚٛ بصات٘ ؾػاز ٚتعس ٚظًِ ٚإغطا٤ يًؿػاز ؼي ا٭ضض.

مل تصنط اغي٥٬ه١ ايهؿط ؼي إستذادٗا يتهٕٛ اؿذا١   ؾإٕ قًت غياشا
 أنجط بٝاّْا، ٚاؾٛاب َٔ ٚدٛٙ:

 تٓعٜ٘ اغي٥٬ه١ غيكاّ ايطبٛب١ٝ. ا٭ٍٚ:
دااا٤ ايهاا٬ّ بااري اهلل ٚاغي٥٬هاا١ بًػاا١ اٱختكاااض ايبااسٜع،    ايجاااْٞ:

 ٚاؿصف ايصٟ ٜسٍ ع٢ً أزب ايعبٛز١ٜ.
ٚإؾاز٠ اغيًعّٚ، ؾإٕ  أؾاض اغي٥٬ه١ إزي ايهؿط بصنط اي٬ظّ ي٘ ايجايح:

 اغي٪َٔ ٫ ٜؿػس ٫ٚ ٜػؿو ايسَا٤ بػري سل.
ٜااسٍ َؿٗااّٛ ناا٬ّ اغي٥٬هاا١ عًاا٢ اٱؾاااض٠ إزي شّ ايهؿاااض   ايطابااع:
ُٓ ُٔغَجِّؼُ ثِؾَّْذِنَ ًَُٔمَذِّطُ ٌَهَبكٛهلِ ط ، ؾٗ٪٤٫ ايهؿاض ٫ ٜعُطٕٚ (2) صًََٔؾْ

عِٖٛ إزي ا٭ضض بصنط اهلل، ٫ٚ ٜؿهطٕٚ ْعُت٘ ٚتؿهً٘ غري أ١َ تس
 ايتٛب١ ٚايصنط ٚايؿهط.

ٜطدٛ اغي٥٬ه١ ضظي١ اهلل عع ٚداٌ بايٓااؽ ؾًاِ ٜاصنطٚا      اـاَؼ:
 ايٛد٘ ا٭قبض يًهؿاض بٌ شنطٚا ؾػازِٖ.
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ضدا٤ اغي٥٬ه١ بإق٬ح ايٓاؽ، ٖٚسا١ٜ اهلل عع ٚدٌ هلِ  ايػازؽ:
ؾهأِْٗ غأيٛا اهلل عع ٚداٌ إٔ جيعاٌ ايٓااؽ نًاِٗ َا٪َٓري ياٝؼ ؼي       

 ا٭ضض َؿػس.
إشا نإ ايؿػااااز ٚؾعٌ اغيعك١ٝ غببّا ٱستذاز اغي٥٬ه١ ؾإٕ  ػابع:اي

ايهؿاض أؾااس ٚأٖٚاأ ٖٚٛ أٚزي ؼي َٛنٛع اٱستذاز، ؾذا٤ ايطز َٔ 
اهلل عع ٚدٌ بأْ٘ ٜعًِ َا حيسخ َأ ايؿػااز ٚغاؿو اياسَا٤، ٚنؿاط      
ؾطٜال َأ ايٓااؽ ، ٜٚتؿهاٌ غابشاْ٘ باإخطاز)خري أَا١( أتبااع غاٝس          

آٜات ايٛعٝس يًهؿاض َٚٓٗاا ٖاصٙ اٯٜا١ ايايت ؽارب عأ       اغيطغًري يٝتًٛا 
 ايعصاب ا٭يِٝ يًهؿاض ؼي ايٓاض.

َٚٔ َٓاؾع ٖصا اـطٚز ٚايت٠ٚ٬ تٛب١ طا٥ؿ١ َِٓٗ، َٚٔ عًُ٘ تعازي 
تؿهً٘ ببكا٤ باب ايتٛب١ َؿتٛسّا ع٢ً مٛ ايكه١ٝ ايؿدك١ٝ ٚايٓٛعٝا١  

اؿٝااا٠  ايعاَاا١، أَااا ايؿدكاا١ٝ ؾتكبااٌ َاأ اٱْػااإ َااا زاّ مل ٜؿاااضم
ايسْٝا، ٚأَا ايٓٛع١ٝ ؾإٕ ايتٛب١ َكاسب١ يًٛدٛز اٱْػاْٞ ؼي ا٭ضض 

 ٚإزي ّٜٛ ايكٝا١َ يصا ضيهٔ إٔ ْػُٞ اؿٝا٠ ايسْٝا)زاض ايتٛب١(.
شنطت اٯ١ٜ َػازض٠ طا٥ؿ١ َٔ ايٓاؽ ايسْٝا ع٢ً ايهؿاط ،    ايطابع١:

 ٚؾٝ٘ ٚدٛٙ:
بٝإ َٛنٛع١ٝ ساٍ اٱْػإ عٓس اغيٛت ؼي َٓاظٍ اؿػاب  ا٭ٍٚ:
 ٚاؾعا٤.

سح ايهؿاض ع٢ً ايتٛب١ ٚاٱْاب١، ٖٚٛ َٔ َكازٜل ضظي١  ايجاْٞ:
 اهلل ؼي ايسْٝا بايٓاؽ طيٝعّا، ٭ٕ اؿح ع٢ً ايتٛب١ ضأؾ١ ٚضظي١.

تٛنٝس نٕٛ اغيػًُري )خاري أَا١( ٭ْٗاِ ٜتًإٛ آٜاات اهلل،       ايجايح:
ٚجيعًْٛٗااا ٚاقٝاا١ َاأ ايهؿااط ٚايهاا٬ي١، ٚبٝاْااّا يػاا١َ٬ اغيػااًُري َاأ 
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فَاالَ رَُّاٌرَُّٓ بِالَّ ًَؤَْٔازُُْ    ايعصاب بإختٝاض اغيٛت ع٢ً اٱغ٬ّ، قاٍ تعاازيط 

 .(1)صُِغٌٍَُِّْْ

اؽ طيٝعاّا ؼي  َٔ َكازٜل خطٚز اغيػًُري أِْٗ أغ٠ٛ يًٓا  ايطابع:
 ايجبات ع٢ً اٱضيإ، ٚايتٓعٙ َٔ ايهؿط ايصٟ جيًب ايعصاب ا٭يِٝ.

تؿك٘ اغيػًُري ؼي ايسٜٔ سيعطؾ١ سكٝك١ ٖٚاٞ ؾاس٠ عاصاب     اـاَػ١:
ايصٜٔ ضيٛتٕٛ ع٢ً ايهؿط، ٚؾٝ٘ زع٠ٛ يًُػًُري يبصٍ ايٛغع ؼي باب 
ا٭َط باغيعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ اغيٓهط يٓذا٠ ايٓااؽ َأ ايعاصاب ايؿاسٜس     

 إْكاشِٖ َٔ ايهؿط.ب
ؾًاٝؼ َأ ٬َظَا١ بااري ايهؿااض ٚاغياٛت عًاا٢ ايهؿاط ؾؿاٞ نااٌ إٓ         

ٚٚاقع١ تتذسز َٓاغبات ايتٛب١، ٚتأتٞ اٯٜات اييت ػصبِٗ إزي غابٌ  
اهلسا١ٜ ٚاٱضيإ، ٖٚٞ نجري٠ َٚتعسز٠، ٫ٚ تٓشكط بهٜات ايكطإٓ بٌ 

اٌنَّيَاابسَ آَّزَاآِْْ ًَعَؿٍَْنَااب اٌٍَّْْااًَ ًَتؿااٌُ آٜااات اٯؾااام ٚاياآعِ، قاااٍ تعااازيط 

 .(2)صفََّؾٌََْٔب آَّخَ اًٌٍَِّْْ

َٚٔ خكا٥ل)خري أ١َ( ايتٛد٘ يًٓاؽ بعري ايطظي١ يٝهٕٛ ا٭َط 
باغيعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ اغيٓهط َطآ٠، ٚؾاٖسّا عًٝٗا، ٌٖٚ ٜػتشل ايهؿاض 
ايصٜٔ دا٤ت آٜات ايكطإٓ بايٛعٝس ٚايتٛبٝذ هلِ بصٍ)خري أ١َ( ايٛغع 

هتؿٛا باا٭َط بااغيعطٚف ٚايٓٗاٞ عأ اغيٓهاط ؾُٝاا       يٓذاتِٗ أّ هلِ إٔ ٜ
 بِٝٓٗ ٚإق٬ح ساهلِ.

اؾٛاب ٖٛ ا٭ٍٚ، ؾكس بعح اهلل عع ٚدٌ ايٓيب قُسّا قا٢ً اهلل  
عًٝ٘ ٚآيا٘ ٚغاًِ يًٓااؽ طيٝعاّا، ٜاسعِٖٛ إزي اهلاس٣ ٚحياجِٗ عًا٢         
ايتك٣ٛ، ٚحيًُِٗ عًا٢ أزا٤ ايتهاايٝـ ايعبازٜا١ يٝؿاٛظٚا غاري اياسْٝا       
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اٙ اهلل عع ٚدٌ َا مل ٜع  أسسّا َٔ ا٭ْبٝا٤ َٔ قبً٘ إش ٚاٯخط٠، ٚأعا
 دعٌ أَت٘ )خري أ١َ( ٚأخطدٗا يًٓاؽ. 

ؾٗصا اـطٚز يٝؼ َٔ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝا٘ ٚآيا٘ ٚغاًِ ٫ٚ    
َٔ اغي٥٬ه١، إصيا ٖٛ َٔ اهلل عع ٚدٌ ٫ٚ ٜكسض عًٝ٘ إ٫ ٖٛ غبشاْ٘، 

ٕٛ بإق٬ح أْؿػِٗ يصا دعً٘ ضظي١ يًٓاؽ طيٝعّا، ؾ٬ ٜهتؿٞ اغيػًُ
 ٭َٛض: 

٬َظ١َ اـطٚز يًُػًُري ؼي اؿٝا٠ ايسْٝا، ؾٗاِ ؼي خاطٚز    ا٭ٍٚ:
 َتكٌ ٚزا٥ِ ؼي تعظِٝ ؾعا٥ط اهلل.

إختٝاض اغيػًُري غيٓعي١)خري أ١َ( َٚا ٜرتؾض عٓٗا إْاباقّا َٔ  ايجاْٞ:
 ايػعٞ ٱْكاش ايٓاؽ ٚإق٬سِٗ.

ض، ٚؼاااضب تٓؿااط)خري أَاا١( َؿاااِٖٝ ايكاا٬ح ؼي ا٭ض  ايجايااح:
ايهؿط ٚايؿػاز، َٚٔ أِٖ َكازٜل ٖصٙ احملاضب١ بصٍ ايٛغع َع ايٓاؽ 

 ـًع ضزا٤ ايهؿط، ٚططز َؿاُٖٝ٘ َٔ ْؿٛغِٗ.
ؼي لا٠ ايٓاؽ َٔ ايهؿط ق٠ٛ ـري أ١َ، ٚظٜاز٠ ؼي أعاسازٖا   ايطابع:

ٚإضياْٗااا ٚشضٜاتٗااا، ٚقااس دعااٌ اهلل عااع ٚدااٌ ايٓاااؽ بايٓاااؽ، ؾاا٬     
ؽ طيٝعّا باٌ ؼتاادِٗ بتاٛبتِٗ ٚإضيااِْٗ،     تػتػ )خري أ١َ( عٔ ايٓا

ٚايػ١َ٬ َٔ أشاِٖ ٚنٝسِٖ َٚهطِٖ، يصا ْاعع اهلل عاع ٚداٌ ضزا٤    
اٱغتهباض ٚايؿض عٔ اغيػاًُري، ٚأَاطِٖ بايتٛدا٘ باا٭َط بااغيعطٚف      

 ٚايٓٗٞ عٔ اغيٓهط ٭ْؿػِٗ ٚيًٓاؽ.
يكاس دعاٌ اهلل عاع ٚداٌ اؿٝاا٠ اياسْٝا َعضعا١ يٰخاط٠،          اـاَؼ:
ًُٕٛ ؾٝٗااا اؿااطخ بإقاا٬ح ايٓاااؽ ٚدااصبِٗ إزي َٓاااظٍ  يٝتااٛزي اغيػاا

 اٱضيإ، ٚايؿٛظ بجٛاب ايػعٞ ؼي ٖساٜتِٗ.
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أَط اهلل عع ٚدٌ اغيػًُري باؾٗاز ٚايكتاٍ ؼي غبًٝ٘، قاٍ  ايػازؽ:
 .(1) صًَعَبىِذًُا فِِ اٌٍَّوِ ؽَكَّ عِيَبدِهِتعازيط

 ٜؿٝس اؾُع بري اٯٜتري تكػِٝ ايٓاؽ إزي قػُري: ايػازغ١:
 َ٪َٕٓٛ. ا٭ٍٚ:
 نؿاض. ايجاْٞ:

٫ٚ ٜع  ٖصا ايتكػِٝ ايب١ْٛٓٝ ٚايربظخ١ٝ بُٝٓٗا ، ؾ٬ بس َٔ ٚدٛز 
ق١ً ؼي اغيعا١ًَ ٚاغيعطؾ١ بِٝٓٗ، َٚٔ َعاْٞ تػ١ُٝ اٱْػإ أْا٘ ٜاأْؼ   
بػريٙ َٔ أؾاطاز دٓػا٘، ٚتتذًا٢ َكاازٜل ايكا١ً باري ايكػاُري َأ         

 ايٓاؽ بٗاتري اٯٜتري َٔ ٚدٛٙ:
اغيػًُري ايٓاؽ يٲضيإ باهلل ٚايٓبا٠ٛ ٚايٝاّٛ اٯخاط،    زع٠ٛ  ا٭ٍٚ:

 ٚسجِٗ ع٢ً تطى ايهؿط ٚايه٬ي١.
تعٝري نٌ ؾطٜل بكؿات٘ ايصات١ٝ اؾ١ًٝ اييت ٫ تكباٌ ايرتزٜاس    ايجاْٞ:

 ؼي َكازٜكٗا.
ؾًؿظ)خري أ١َ( ياٝؼ َأ اغيؿارتى ايًؿظاٞ اغيٛناٛع أٚ اغيػاتعٌُ       

شسّا ٚاغيع٢ٓ َتعسزّا، ٚيٝؼ غيعٓٝري أٚ أنجط ، ٚايصٟ ٜهٕٛ ؾٝ٘ ايًؿظ َت
َٔ اغيؿرتى اغيعٟٓٛ ٖٚٛ ايًؿظ اغيٛناٛع غيعٓا٢ ٚاساس، ٖٚاصا اغيعٓا٢      

ؤًَْ َّؿْفُااٌَ اٌَّاازُِ ثَِْااذِهِ ؾُمْااذَحُ   َؿاارتى بااري اغيتعااسز ، نُااا ؼي قٛياا٘ تعااازيط   

 ، ؾإْ٘ َطزز بري ايٛيٞ، ٚا٭ب، ٚايعٚز.(2)صاٌنِّىَبػِ

ماٛ اؿكاط ٚايتعاٝري،    ؾذا٤ يؿظ)خري أ١َ( ٱضاز٠ اغيػاًُري عًا٢   
ٚؾٝ٘ سذ١ ٚبٝإ ٚزيٌٝ ع٢ً إٔ ايكطإٓ نتاب ْاظٍ َأ عٓاس اهلل ٭ٕ   
ٖاصا ايٛقااـ ٚسكااطٙ ٚظٗااٛضٙ بأَاا١ ككٛقا١ ٜؿاااض هلااا ْااٛع ؼااس   

 ٚسطب ع٢ً ايهؿط.
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يٝؼ َٔ قًض ٖٚس١ْ زا١ُ٥ بري ايؿطٜكري، ؾإٕ قًت حيتاز  ايجايح:
 اب َٔ ٚدٛٙ:ا٭َط باغيعطٚف اهلس١ْ ٚاغيٗاز١ْ ٚاغيدايا١، ٚاؾٛ

تعسز ططم ٚقٝؼ ا٭َط باغيعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ اغيٓهط، َٚٓ٘  ا٭ٍٚ:
 َا ٜأتٞ َباؾطّا، َٚٓ٘ َا ٜهٕٛ بايٛاغا١.

 ا٭َط باغيعطٚف ٚعظ ٚإضؾاز ٜٚكض َٔ غري ٖس١ْ. ايجاْٞ:
٫ تتعاضض اغيدايا١ َع ايتبأٜ بري ايؿطٜكري ، ٚقس ٜعاؾط  ايجايح:

اغيػًُٕٛ غريِٖ َعاؾط٠ طٝب١ ؼي ايظاٖط، ٚتًو ايعؿط٠ َٔ َكازٜل 
ا٭َط باغيعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ اغيٓهط، َٚكس١َ هلُا يعسّ تؿطٜ  اغيػًُري 

 بٛظا٥ؿِٗ ايعباز١ٜ.
اؽ، يكس أخربت اٯ١ٜ قٌ ايبشح إٔ اغيػًُري أخطدٛا يًٓ ايطابع:

ٚاٱخطاز َاًل َٓ٘ َا ٜؿٌُ اغيعا١ًَ بطزا٤ اٱضيإ ٚايتك٣ٛ ، َٚٓا٘  
 ايسع٠ٛ إزي اهلل.

ٜؿٝس اؾُع بري اٯٜتري زعا٠ٛ اغيػاًُري إزي ؾاهط اهلل عاع      ايػابع١:
ٚدٌ ع٢ً ْعُا١ اهلساٜا١ ٚايكا٬ح ٚايٓذاا٠ َأ ايتدٜٛاـ ٚايٛعٝاس        

ايهؿااض اياصٜٔ   ايكطآْٞ ؼي ايسْٝا، ٚايعصاب ؼي اٯخط٠، إش أْٗا تتعًل ب
 ٜكطٕٚ ع٢ً ايعٓاز ٚاؾشٛز.

تتهُٔ آٜا١ ايػاٝام َؿااِٖٝ ا٭َاط بااغيعطٚف ٚايٓٗاٞ عأ         ايجا١َٓ:
 اغيٓهط َٔ ٚدٛٙ:

 بٝإ ايكبض ايصاتٞ يًهؿط. ا٭ٍٚ:
سح ايهؿاض ع٢ً ايتساضى ٚايتٛب١ قبٌ اغيٛت، ٚ٭ٕ اغيٛت  ايجاْٞ:

قطٜب َٔ اٱْػإ ؼي أٟ ؿظ١ َٔ سٝات٘، ؾإٕ اياسع٠ٛ يًتٛبا١ َطنبا١    
 َٔ أَطٜٔ:
 تطى ايهؿط ٚاغيعك١ٝ. ا٭ٍٚ:
 ايٓذا٠ َٔ اغيٛت ع٢ً ايهؿط. ايجاْٞ:

 بٝإ عسّ قبٍٛ ايؿس١ٜ َٔ ايهؿاض ٚإٕ ناْت نبري٠. ايجايح:
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 يسخٍٛ اٱغ٬ّ ٚايػ١َ٬ َٔ ايعصاب.ايسع٠ٛ  ايطابع:
إخباض اٯ١ٜ عٔ ساٍ ايهؿاض ؼي اٯخط٠ ، ٚإْعساّ ايٓاقط  اـاَؼ:

هلِ ضظي١ بِٗ ؼي ايسْٝا غيا ؾٝٗا َٔ اٱْصاض ٚأغباب ايتساضى ٖٚٛ َٔ 
 .(1)صلًُْ َّبؤَُّّيَب اٌنَّبطُ بََِّّٔب ؤََٔب ٌَىُُْ َٔزِّش  ُِجِني عَُٛات قٛي٘ تعازيط

شنطت اٯ١ٜ َكساض ايؿس١ٜ بأْ٘ َٮ ا٭ضض شٖبّا، ٚحيتٌُ  ايتاغع١:
 ٚدّٖٛا:

 إْ٘ دا٤ َٔ باب َجاٍ اغيبايػ١. ا٭ٍٚ:
ٚدٛز َكسام خاضدٞ هلصا ايتؿبٝ٘، خكٛقاّا ٚأْا٘ ٚضز    ايجاْٞ:

 َٔ باب ايٛعٝس ٚايكاع بعسّ ايكبٍٛ، ٜٚتذ٢ً اغيكسام بأَٛض: 
 ًَه١ٝ ٚاسس َٔ ايٓاؽ َٮ ا٭ضض شٖبّا. ا٭ٍٚ:

ًَه١ٝ ايهؿاض فتُعري َٚتؿطقري غيٮ ا٭ضض شٖبّا، ٚإٔ ٖصا  جاْٞ:اي
اغيًو يٛ ٚظـ ؼي ؾسا٤ ٚاسس َِٓٗ ئ ٜكبٌ َٓ٘ ، خكٛقّا ٚإٔ أَاط  

 ايؿس١ٜ دا٤ بكٝػ١ اغيب  يًُذٍٗٛ )ٜؿتس٣(.
اغيككٛز فُٛع ايصٖب ايصٟ ؼي أٜسٟ ايٓاؽ، ٚنٌ ٚد٘  ايجايح:

 َٔ ٖصٙ ايٛدٛٙ ٜٓكػِ إزي قػُري:
 إضاز٠ ظَإ ْعٍٚ ايكطإٓ. ا٭ٍٚ:
اغيككٛز ًَهٝا١ اياصٖب ٚؼكال اغيكاسام ؼي فُاٛع أؾاطاز        ايجاْٞ:

 ايعَإ اياٛي١ٝ.
اٯ١ٜ بؿاض٠ قٓاع١ ايصٖب سيا ٜهٕٛ ؾبّٝٗا يًصٖب ايابٝعٞ  ايطابع:

ا٭قًٞ، ٚتعطض نُٝات نبري٠ َٓ٘ يٛ بػاتٗا عًا٢ ا٭ضض يهاْات   
 ناؾ١ٝ.

إضاز٠ دع٤ ٚبكع١ قػري٠ َٔ ا٭ضض عٝح يٛ ٚنع ؾٝٗا  اـاَؼ:
ايصٖب يكٌٝ ٖصا َٮ ا٭ضض، َٚكساض ككٛم َٔ ايصٖب ٜكاٍ 
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يًصٟ ضيًه٘ إْ٘ ضيًو )َٮ ا٭ضض شٖبّا( ، نُا ؼي إط٬م يؿظ ا٭ضض 
 ًَبِْْ وَبدًُا ٌََْغْزَفِضًَُّٔهَ ِِْٓ إَسْضِ ٌُِْخْشِعٌُنَ ِِنْيَبع٢ً َه١ ، بكٛي٘ تعازيط

، ٚاغيطاز أضض َه١ ع٢ً مٛ (1) صًَبِرًا الَ ٍَّْجَضٌَُْ خاِلَفَهَ بِالَّ لٍَِْال 

اـكٛم َٚهط نؿاض قطٜـ يًٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ 
 يٝدطز َٓٗا.

 عًٝ٘ اهلل ق٢ً اهلل ضغٍٛ إٔ ٚشيو اغيس١ٜٓ، أضض َٔ: ٚقٌٝ) 
 إيٝ٘ ؾادتُعٛا ، َِٓٗ قطب٘ ٚنطٖٛا ايٝٗٛز سػست٘ ٖادط غيا ٚغًِ
 َكسٸغ١ ب٬ز ٖٚٞ بايؿاّ بعجٛا إصيا ا٭ْبٝا٤ إٕ ، ايكاغِ أبا ٜا:  ٚقايٛا

 ، ٚاتبعٓاى بو ٯَٓا ايؿاّ إزي خطدت ؾًٛ ، إبطاِٖٝ َٗادط ٚناْت
 نٓت ؾإٕ ، ايطّٚ خٛف إ٫ اـطٚز َٔ ضيٓعو ٫ أْ٘ عًُٓا ٚقس

 عًٝ٘ اهلل ق٢ً اهلل ضغٍٛ ؾعػهط َِٓٗ، َاْعو ؾاهلل اهلل ضغٍٛ
 إيٝ٘ جيتُع ست٢ ، اؿًٝؿ١ بصٟ:  ٚقٌٝ ، اغيس١ٜٓ َٔ أَٝاٍ ع٢ً ٚغًِ

 ع٢ً ؿطق٘ ايؿاّ إزي اـطٚز ع٢ً عاظَّا ايٓاؽ ٜٚطاٙ أقشاب٘
 . (2) ؾطدع( ، ؾٓعيت ، اهلل زٜٔ ؼي ايٓاؽ زخٍٛ

ا٭ٍٚ أظٗط خكٛقّا ٚإٔ اٯ١ٜ أع٬ٙ دا٤ت بايٛعٝس ٚيهٔ  
ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ إزي اغيس١ٜٓ يًهؿاض،  ؾًُا ٖادط ايٓيب قُس 

ٚقعت َعطن١ بسض ؼي ايػ١ٓ ايجا١ْٝ  ، ؾٓعٍ ايكتٌ ٚاـعٟ بعسز َٔ 
ض٩غا٤ قطٜـ ٚػئ ناْٛا ٜ٪شٕٚ ايٓيب ، ٜٚظٗطٕٚ ايعسا٠ٚ ي٘ ٚظسؿٛا 

 باؾٝٛف مٛ اغيس١ٜٓ.
إضاز٠ اغياٍ ٚا٭ٚضام ايٓكس١ٜ ٭ْٗا ؼي َكابٌ ايصٖب  ايػازؽ:

 اغيػهٛى.
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اغيككٛز فُٛع ا٭عٝإ ٚايعطٚض ٚايٓكٛز ايٛضق١ٝ  ايػابع:
ٚايصٖب ٚايؿه١ اييت ضيتًهٗا ايٓاؽ، عٝح يٛ دطت َعازيتٗا 
بايصٖب ٚمثٓ٘، ٚقػِ ايصٖب اغيكسض َٓبػاّا ع٢ً فُٛع َػاس١ 

 ا٭ضض بابك١ ضقٝك١ َٓ٘ يػا٢ ا٭ضض.
ٚدا٤ت اٯ١ٜ َٔ باب ايٛعٝس بعسّ قبٍٛ ايؿس١ٜ ٚإٕ نربت ؾتشٌُ 

ع٢ٓ ا٭عِ، ٚتتهُٔ اٯ١ٜ ايبؿاض٠ يًٓاؽ بإغتدطاز نُٝات ع٢ً اغي
نبري٠ َٔ َعسٕ ايصٖب َٔ ا٭ضض، ٚساٍ َٔ ايٓعِٝ ٜهٕٛ عًٝ٘ 

 ايٓاؽ عٝح ٜكتٕٓٛ ايصٖب.
ٌٖٚ حيتٌُ سكٍٛ ايطخل ؼي أغعاضٙ َع ظٜاز٠ ايهُٝات 
اغيػتدطد١ َٓ٘ نُا يٛ د ايتدًٞ عٔ دعً٘ إستٝاطّٝا يػه١ ايٓكٛز 

ح ٜأتٞ ع٢ً ايٓاؽ ظَإ ٜهجط ايصٖب ؼي ايبٝٛت ٚايع٬ُت، عٝ
ٜٚسخٌ ؼي ايكٓاعات ٚٚادٗات ايبٝٛت ٚأثاخ اغيٓاظٍ ٚاغيطنبات، 
ٚيٛ طيع ٖصا ايصٖب ، ٚدعٌ غبا٥و ضقٝك١ يػا٢ غاض ا٭ضض 
ايٝابػ١،  خكٛقّا ع٢ً ايكٍٛ بإٔ ايبشاض تأتٞ ع٢ً دع٤ َٔ ايٝابػ١ 

 ؼي قازّ ا٭ٜاّ .
ا٥ل اغيجٌ ايكطآْٞ قطب َٛنٛع٘، ٖٚصا ايتأٌٜٚ بعٝس ؾُٔ خك

 ٚسهٛضٙ ؼي ايتكٛض ايصٖ  .
ٚا٭ضدض ٖٛ ايٛد٘ اـاَؼ أع٬ٙ بًشاظ تػ١ُٝ ايعطب غيكساض َٔ  

ايصٖب أْ٘ َٮ ا٭ضض يهجطت٘ ٚإعتباض ايٓاؽ ي٘ ثط٠ٚ عظ١ُٝ ٫ٚ تكٌ 
ايتٛب١ إزي يػ١ اٱط٬م، خاق١ ٚإٔ اٯ١ٜ دا٤ت بًؿظ سطف اٱَتٓاع 

َجٌ ٖصا ايؿسا٤، إ٫ إٔ ٖصا ٫ ضيٓع َٔ ايبؿاض٠ )يٛ( أٟ ٫ حيكٌ 
 ايكطآ١ْٝ بهجط٠ ايصٖب ؼي أٜسٟ ايٓاؽ َػًُري ناْٛا أٚ نؿاضّا.

ؾذا٤ت اٯ١ٜ يتشصٜط ايهؿاض َٔ ايتُازٟ ؼي ايػٞ ٚايعٓاز َع نجط٠ 
ا٭َٛاٍ، ٚإ ٖصٙ ا٭َٛاٍ ٚإٕ نجطت ئ تكبٌ عٛنّا ٚبس٫ّ عٔ 

بٝإ قإْٛ ثابت ؼي اٱضاز٠ ايته١ٜٝٓٛ ايهؿاض ٚعصابِٗ ا٭يِٝ ؼي ايٓاض ي
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ٖٚٛ نطٚض٠ ايتٛب١ ٚايتػًِٝ بايطبٛب١ٝ اغياًك١ هلل عع ٚدٌ ٚايتكسٜل 
 بأْبٝا٥٘ ٚضغً٘، ٚتٓكٌ )خري أ١َ( َهاَري ٖصا ايكإْٛ بٛدٛٙ:

 ت٠ٚ٬ آ١ٜ ايػٝام، َٚا ؾٝٗا َٔ اٱْصاض ٚايٛعٝس. ا٭ٍٚ:
 بٝإ قٛاْري اؿػاب ؼي اٯخط٠. ايجاْٞ:

 عذع ايهؿاض عٔ ايؿسا٤ ٚايٓكط٠ ؾٝ٘. ح:ايجاي
دا٤ت ٖصٙ اٯ١ٜ بايجٓا٤ ع٢ً اغيػًُري بكٛي٘  ايعاؾط٠: 

تعازي)ٚت٪َٕٓٛ باهلل( ٚتتذ٢ً اغيٓاؾع ايعظ١ُٝ هلا بٓذا٠ اغيػًُري 
ًَبِْْ باٱضيإ َٔ ايعصاب ا٭يِٝ ايصٟ ٜكٝب ايهؿاض، قاٍ تعازيط

صَُُّ ُٔنَغِِّ اٌَّزَِّٓ  * هَ ؽَزّْ ب َِمْضًِّْبِِنْىُُْ بِالَّ ًَاسِدُىَب وَبَْ ؾٍَََ سَثِّ

 ، ٚؼي َع٢ٓ ايٛضٚز ؼي اٯ١ٜ ٚدٛٙ:(1)صارَّمٌَْا

ايٛضٚز أعِ َٔ ايسخٍٛ، ؾٝؿطف اغي٪َٔ ع٢ً ايٓاض ٫ٚ  ا٭ٍٚ:
 . (2) صًٌَََّّب ًَسَدَ َِبءَ َِذََّْٜٓسخًٗا، قاٍ تعازيط

 ناض٠ . ف٧ ايٓل بتشكل زخٍٛ ايٓاض َٔ غري إٔ تهٕٛ ايجاْٞ:
ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘  ٚعٔ دابط بٔ عبس اهلل إْ٘ غأٍ

ٌٳ إشا: "  ٚغًِ عٔ شيو ؾكاٍ ٌٴ زخ ٍٳ اؾ١َٓ اؾ١ٓٹ أٖ ِٵ قا ٗٴ  يبعٕض بعهٴ
ٕٵ ضٳبٓا ٚعسٳْٳا قسٵ أيٝؼٳ:  ٍٴ ، ايٓاضٳ ْطزٳ أ ِٵ ؾٝكا ٗٴ  ٖٚٞ ٚضزشُيٖٛا قسٵ:  َي

 .(3) خاَس٠ْ(
إضاز٠ َع٢ٓ ايسخٍٛ َٔ ايٛضٚز، ٚيهٔ ؾٝ٘ تؿكٌٝ،  ايجايح:

ٜتهُٔ إنطاّ اهلل عع ٚدٌ يًُ٪َٓري، ٚغ٬َتِٗ َٔ ايٓاض، ٚعٔ 
دابط بٔ عبس اهلل قاٍ هعت ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ 
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ٍٴ ايٛضٚزٴ"ٜكٍٛ: ٕٴ ، زخًٗا إ٫ٖ ؾادطٷ ٫ٚ بٳطٷ ٜبَك٢ ٫ ، ايسخٛ  ع٢ً ؾتهٛ
َٳّاٚغ بطٳزّا اغي٪َٓٹريٳ ِٳ ع٢ً ناْٳتٵ َنُا ٬ ٕٻ ستٻ٢ ، إبطاٖٝ  نذٝذٳّا يًٓأض إ

ٔٵ ٖٹا َٹ  .(1)(بطز
قٝست آ١ٜ ايػٝام عسّ قبٍٛ ايؿسا٤ َٔ ايهؿاض  اؿاز١ٜ عؿط٠:

 بإقطاضِٖ ع٢ً ايهؿط إزي سري اغيٛت.
 َٚٔ َكازٜل خطٚز اغيػًُري يًٓاؽ ؼي اغيكاّ، ٚدٛٙ :

 ٚتطغٝبِٗ باٱغ٬ّ.دصب ايهؿاض غيٓاظٍ اٱضيإ،  ا٭ٍٚ:
 ظدط ايهؿاض عٔ اٱقا١َ ع٢ً ايهؿط. ايجاْٞ:

بٝإ قبض اغيٛت ع٢ً ايهؿط، َٚا جيًب٘ َٔ اـعٟ ؼي  ايجايح:
 ايٓؿأتري.
 إقا١َ اؿذ١ ع٢ً ايهؿاض . ايطابع:

ايتصنري بايّٝٛ اٯخط ٚعامل اؾعا٤، ٚعسّ قبٍٛ ايعٛض  اـاَؼ :
 ٚايبسٍ ؾٝ٘.
الَ ٓاقط يًهؿاض ّٜٛ ايكٝا١َ ، قاٍ تعازيطإْعساّ ايؿؿٝع ٚاي اـاَؼ:

 . (2)صرَغْإَسًُا اٌٌَََْْْ بَِّٔىُُْ ِِنَّب الَ رُنالَشًَُْ

دا٤ َٛنٛع ايؿسا٤ بكٝػ١ اٱط٬م ايعَاْٞ )ؾًٔ(  ايجا١ْٝ عؿط٠:
 ٚحيتٌُ ٚدّٖٛا:

 إضاز٠ ايؿسا٤ ؼي اؿٝا٠ ايسْٝا ٭َٛض ايسْٝا ٚزؾع اٯؾات ؾٝٗا. ا٭ٍٚ:
 ٚايبسٍ ؼي ايسْٝا ٭ٖٛاٍ اٯخط٠ ٚطًب ايػ١َ٬ ؾٝٗا. ايؿسا٤ ايجاْٞ:

 ايؿسا٤ ؼي ايسْٝا يًٓذا٠ ؼي ايٓؿأتري. ايجايح:
 ايؿسا٤ ؼي اٯخط٠ ٚعٓس اؿػاب. ايطابع:

 دا٤ت اٯ١ٜ بايتؿكٌٝ بأَطٜٔ : اـاَؼ:
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 عسّ قبٍٛ ايصٖب ٚاغياٍ َٔ ايهؿاض. ا٭ٍٚ:
إؽاش ايهؿاض يًُاٍ ؾس١ٜ ٚعٛنّا، ٚيٝؼ َٔ ؾسا٤ ؼي  ايجاْٞ:

اٯخط٠، ٫ٚ ٜتكبٌ َٔ ايهاؾط ْؿكت٘ ؼي ايسْٝا يؿكس ؾط  اٱضيإ، قاٍ 
 .(1) صًََِب َِنَؿَيُُْ ؤَْْ رُمْجًََ ِِنْيُُْ َٔفَمَبرُيُُْ بِالَّ ؤََّٔيُُْ وَفَشًُا ثِبٌٍَّوِتعازيط

ااب ايٛعٝس اغيٛد٘ إزي تط٣ غياشا ٖصٙ ايػًظ١ ؼي خ ايجايج١ عؿط٠:
 ايصٜٔ نؿطٚا بعس إضياِْٗ ٚإظزازٚا نؿطّا، اؾٛاب َٔ ٚدٛٙ:

 ٫ ٜأتٞ اٱضيإ إ٫ بعس ايتبكط ٚاهلسا١ٜ ٚايتػًِٝ باٯٜات. ا٭ٍٚ:
إع٬ٕ ايتكسٜل بٓب٠ٛ قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ سذ١  ايجاْٞ:

بٗا ايٓيب ع٢ً قاسب٘، ٭ْ٘ ؾاٖس ع٢ً اٱقطاض باغيعذعات اييت دا٤ 
 قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ َٔ عٓس اهلل.

 ؼي ايهؿط بعس اٱضيإ ظًِ َٔ دٗات: ايجايح:
 إْ٘ إقطاض ع٢ً اؾشٛز. ا٭ٚزي:
 ؾٝ٘ ؾاٖس ع٢ً اٱغتهباض ؼي ا٭ضض. ايجا١ْٝ:
إؾاع١ ايطشا٥ٌ ٚا٭خ٬م اغيص١ََٛ بايتدًٞ ايعُسٟ عٔ  ايجايج١:

 ؾها٥ٌ اٱضيإ.
 ؾٝ٘ سح ٭ٌٖ ايؿو ٚايطٜب يبح هَِٛٗ بري اغي٪َٓري. ايطابع١:

ؾٝ٘ قس يًٓاؽ عٔ اٱضيإ، بًشاظ أْ٘ إَاّ ؼي اٱضتساز  اـاَػ١:
ٗٸِ عٔ ايسخٍٛ ؼي اٱغ٬ّ .  ٚايكسٚز، ْٚٗٝ

قس ٜتػطب ايؿو إزي ْؿؼ َٔ ِٜٗ ؼي ايسخٍٛ ؼي اٱغ٬ّ َٔ  
يتك١ٜٛ)خري  ايؿعٌ ايكبٝض يًصٟ نؿط بعس اٱضيإ، ؾذا٤ت آ١ٜ ايػٝام

أ١َ( ٚدعًِٗ ٜٛاظبٕٛ ع٢ً دصب ايٓاؽ يٲضيإ، ؾُٔ خكا٥ل 
 ايكطإٓ ف٤ٞ اغيسز اٱهلٞ هلِ َٔ آٜات ايكطإٓ َٔ ٚدٛٙ:

 تجبٝت أقساَِٗ ؼي َٓاظٍ اٱضيإ. ا٭ٍٚ:
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 زع٠ٛ ايٓاؽ يٲغ٬ّ.ايجاْٞ:
إقا١َ اؿذ١ ٚايربٖإ ع٢ً قسم ْب٠ٛ قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘  ايجايح:

 يعّٚ إتباع٘.ٚآي٘ ٚغًِ ٚ

ْٓ          طصلت آيت ِِا َِاب ُرْنِفُماٌا  ًَ  َْ َّّاب ُرِؾجُّاٌ ِِ ٌِْجاشَّ َؽزَّاَ ُرْنِفُماٌا  ٌٌُا ا ْٓ َرَناب ٌَ

  بيذه اآليت (1) صشَِْءٍ فَةَِّْ اٌٍَّوَ ثِوِ ؾٍَُِْ 
 ٚؾٝٗا َػا٥ٌ:

دا٤ت اٯٜتإ خاابّا يًُػاًُري ٚاغيػاًُات، ٚؾٝا٘     اغيػأي١ ا٭ٚزي:
 أَٛض :

ٌٖ ٜؿٌُ اـااب ايٓيب قُسّا ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ  ا٭ٍٚ:
أٚ أْ٘ خيطز بايتدكل ٭ْ٘ قاسب ايهُا٫ت اٱْػاا١ْٝ، ٚقاس بًاؼ    

 زضد١ ٌْٝ ايرب.
 ٌٖ ٜٓشكط اـااب بأٌٖ ايبٝت ٚايكشاب١ أٚ ٖٛ أعِ. ايجاْٞ:

يٛ مل ٜٓؿل اغيػًُٕٛ ػيا حيبٕٛ ؾٌٗ ٜبكإٛ ؼي َٓااظٍ)خري    ايجايح:
 أ١َ( .
ا٭ٍٚ أع٬ٙ ؾإٕ اـااب ؾاٌَ يًٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ أَا 

ٚغًِ يعَُٛات اـااب ايكطآْاٞ، ٚيهٓا٘ اٱَااّ ؾُٝاا ٜٓؿال، َٚاطآ٠       
ايهُاٍ ؼي إْؿاق٘ ٚا٭غ٠ٛ  ؼي ٖاصٙ اٯٜا١ ايهطضيا١، ٚعأ بعاض ْػاا٤       
ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ أْ٘ ٜاأتٞ اغيػاا٤ ٚياٝؼ عٓاسِٖ     

 كباح قس أْؿل َا٥يت أيـ ٚث٬مثا١٥ أيـ.عؿا٤، ٚنإ ؼي اي
ٚأَااا ايجاااْٞ ؾااإٕ اـااااب ؼي اٯٜاا١ عاااّ يهااٌ أدٝاااٍ اغيػااًُري       

 ٚاغيػًُات ٚإزي ّٜٛ ايكٝا١َ.
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َٚٔ إعذاظ آ١ٜ ايػٝام أْٗا دا٤ت بكٝػ١ اغيهاضع اييت ؼٌُ ع٢ً 
اٱغتُطاض ٚايتذسز بُٝٓا داا٤ت آٜا١ )نٓاتِ خاري أَا١( بًػا١ اغياناٞ        

 ًُري ػيا حيبٕٛ ع٢ً ٚدٛٙ: يٝهٕٛ إْؿام اغيػ
 تعاٖس َطتب١)خري أ١َ(. ا٭ٍٚ:
ًَُّغَابسِؾٌَُْ  َبازض٠ اغيػًُري يؿعٌ اـاريات، قااٍ تعاازيط    ايجاْٞ:

 .(1) صفِِ اٌْخَْْشَادِ

 ؼي اٱْؿام ؾاٖس ع٢ً أ١ًٖٝ اغيػًُري غيٓاظٍ)خري أ١َ(. ايجايح:
سح ايٓاؽ يٲقتسا٤ باغيػًُري، ٚنٕٛ اغيػًُري أغ٠ٛ سػ١ٓ  ايطابع:

 يًٓاؽ َٔ خكا٥ل َطتب١ )خري أ١َ(.
 ْؿط ا٭خ٬م اؿُٝس٠، ٚايؿها٥ٌ بري ايٓاؽ. اـاَؼ:
َٔ خكاٍ )خري أ١َ( إقتباؽ ايؿُا٥ٌ ٚا٭خ٬م اؿػ١ٓ  ايػازؽ:

 بعهِٗ َٔ بعض بإَا١َ ايكطإٓ، ٚؼي ٖصٙ اٱَا١َ َػا٥ٌ:
 إَا١َ ايكطإٓ ؼي اغيكاّ بكبػ١ ايعُّٛ يتؿٌُ: إتكاف ا٭ٚزي:
 يٲْؿام. -بهػط ايبا٤-اغيكتبؼ  ا٭ٍٚ:
 اغيكتبؼ َٓ٘. ايجاْٞ:

 َا١ٖٝ ٚنٝؿ١ٝ اٱْؿام، إش إٔ ايكطإٓ ٜكٝسٙ بكٝس )ػيا ؼبٕٛ(. ايجايح:
 ايصٟ ٜهٕٛ غببّا ؼي اٱْؿام، أٚ ٜؿاضى ؼي َكسَات٘. ايطابع:

م غريٙ، ؾتهٕٛ إَا١َ ايكطإٓ عّْٛا َٔ ٜتعظ ٜٚٓتؿع َٔ إْؿا اـاَؼ:
ي٘ يٲقتسا٤ باغي٪َٓري ايصٟ ٜٓؿكٕٛ ػيا حيبٕٛ، ٖٚٛ َٔ خكا٥ل )خري 
أ١َ( بإٔ ٜكتبؼ بعهِٗ َأ بعاض ؾعاٌ ايكااؿات، ٜٚتٓااٖٕٛ عأ       

 ايبدٌ ٚايؿض.
إَا١َ ايكطإٓ ؼي اغيكاّ ع١ً ٚغبب يبًٛؽ اغيػًُري َطاتب َٔ  ايجا١ْٝ:

 .(1)صٍَّوِ اٌْؿِضَّحُ ًٌَِشَعٌٌُِوِ ًٌٍَُِّْاِِْنِنيًٌََِايعع ٚاغيٓع١، قاٍ تعازيط
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ضيتاظ اغيػًُٕٛ عٔ غريِٖ بإَا١َ ايكطإٓ هلِ نتابّا ْاظ٫ّ َٔ  ايجايج١:
عٓس اهلل داَعّا يٮسهاّ، غاغيّا َٔ ايتشطٜـ ٚايتػٝري، ٫ٚ تكاً٘ ٜاس   

 ايتبسٌٜ ٚإزي ّٜٛ ايكٝا١َ.
 ع٢ً اٱْؿام. َٔ إَا١َ ايكطإٓ تهُٓ٘ بؿاض٠ اؾعا٤ ايطابع١:

ٚأَا ا٭َط ايجايح ، ٖٚٛ يٛ مل ٜٓؿل اغيػًُٕٛ ػيا حيبٕٛ ؾٌٗ ٜبكٕٛ 
 ؼي َٓاظٍ)خري أ١َ( اؾٛاب َٔ ٚدٛٙ:

بري َٓعي١)خري أ١َ( ٚ)ٌْٝ ايرب( عُّٛ ٚخكاٛم َاًال،    ا٭ٍٚ:
 إش إٔ ٌْٝ ايرب َٔ خكا٥ل)خري أ١َ(.

ٞ دا٤ت آ١ٜ ايػاٝام ؿاح اغيػاًُري عًا٢ اٱْؿاام ٚايتشًا       ايجاْٞ:
 غكاٍ خري أ١َ.

اٱْؿام أعِ َٔ إٔ ٜٓشكط باغياٍ، ؾٝؿٌُ اؾٗاز ؼي غبٌٝ  ايجايح:
اهلل، ٚتٛظٝااـ اؾاااٙ ٚايهًُاا١ اياٝباا١ شات ايكاا٬ح ٚايعؿااٛ، قاااٍ      

 .(2) صلٌَْيٌ َِؿْشًُِ  ًََِغْفِشَح  خَْْش  ِِٓ صَذَلَخٍ َّزْجَؿُيَب ؤَرًٍتعازيط

قس ْاٍ اغيػًُٕٛ َطتب١)خري أ١َ( بؿهٌ اهلل عع ٚدٌ بسيٌٝ  ايطابع:
 ف٤ٞ آ١ٜ ايبشح بايجٓا٤ عًِٝٗ.

٫ تكٌ ايتٛب١ غيجٌ ٖصا ايٛدا٘ ٭ٕ اهلل أقاًض اغيػاًُري     اـاَؼ:
ًَؤَِْشُىُُْ شٌُسٍَ ثَْْنَيُُْ هلصٙ اغيٓعي١ ايطؾٝع١ ٚاٱْؿام ؼي غبًٝ٘، قاٍ تعازيط

 .(3) صًٌَََِِّّْب سَصَلْنَبىُُْ ُّنْفِمُ

بٝااإ سكٝكاا١ ؼي اٱضاز٠ ايتهٜٛٓٝاا١ ٖٚااٞ إٔ ْٝااٌ      اغيػااأي١ ايجاْٝاا١: 
اغيػًُري غيطتب١)خري أ١َ( مل ٜػك  عآِٗ ايتهاايٝـ ٚاغيٓاسٚبات، باٌ     

 أِْٗ ْايٛا تًو اغيٓعي١ يٛدٛٙ:
                                                                                                                                       

 .8غٛض٠ اغيٓاؾكٕٛ (1)
 .263غٛض٠ ايبكط٠ (2)
 .114غٛض٠ آٍ عُطإ (3)



 ص231ط                                                   86ز / َعامل اٱضيإ

 عًِ اهلل سيٛاظبتِٗ ع٢ً أزا٤ ايؿطا٥ض ٚؾعٌ ايكاؿات. ا٭ٍٚ:
 اغيػًُري غيطتب١ )خري أ١َ(.ايًاـ اٱهلٞ ؼي ٖسا١ٜ  ايجاْٞ:

َٔ خكا٥ل بعج١ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآيا٘ ٚغاًِ    ايجايح:
 إٔ أَت٘)خري أ١َ( بري أٌٖ ا٭ضض.

 ٚضاث١ اغيػًُري يرتن١ ا٭ْبٝا٤.  ايطابع:
قٝاست آٜا١ ايػاٝام ْٝاٌ اغيػاًُري ايارب باٱْؿاام ػياا          اغيػأي١ ايجايجا١: 

 َط ؾِٝٗ ٚدّٖٛا:حيبٕٛ، أَا غريِٖ َٔ ا٭َِ ؾٝشتٌُ ا٭
مشٛهلِ بصات اؿهِ ؼي َٛنٛع اٱْؿام، ٚأِْٗ ئ ٜٓايٛا  ا٭ٍٚ:

 ايرب ست٢ ٜٓؿكٛا ػيا حيبٕٛ.
 إختكام اؿهِ ؼي اٯ١ٜ باغيػًُري ٭ِْٗ )خري أ١َ(. ايجاْٞ:

حيتااز غاري اغيػاًُري اٱْؿاام سيطتبا١ أنارب ٚأنجاط ػياا ٜٓؿال           ايجايح:
 اغيػًُٕٛ.
ٜهتؿ٢ َٔ غري اغيػًُري سيػ٢ُ اٱْؿاام، ٚقاطف ايابٝعا١     ايطابع:

.َ٘ٓ 
 ٚايكشٝض ٖٛ ايجاْٞ َٔ ٚدٛٙ:  

 إؾرتا  قكس ايكطب١ ؼي قبٍٛ اٱْؿام. ا٭ٍٚ:
ف٤ٞ آ١ٜ)ئ تٓايٛا ايرب ست٢ تٓؿكٛا( خاابّا خاقّا يًُػًُري  ايجاْٞ:

بكٝس اٱضيإ باهلل ٚايتكسٜل بٓبا٠ٛ قُاس قا٢ً اهلل عًٝا٘ ٚآيا٘ ٚغاًِ       
ْٚعٍٚ ايكطإٓ َٔ عٓس اهلل، ٚعُاّٛ اؿهاِ يػريٖاِ حيتااز إزي زيٝاٌ      

 ٖٚٛ َؿكٛز ؼي اغيكاّ.
يٝؼ َٔ بطظر ٚسادب بري ايٓاؽ ٚايؿٛظ بٓع١ُ ٖصٙ اٯ١ٜ  ايجايح:

َٚا ؾٝٗا َٔ اؿهِ ٚاهلسا١ٜ إزي َٓاظٍ ايطؾعا١ ؼي ايٓؿاأتري إ٫ ايٓاال    
ٖٛ َٔ ضظي١ بايؿٗازتري، ٚشات اٯ١ٜ تسعٛ ايٓاؽ طيٝعّا يٲغ٬ّ ٚ

 اهلل بايٓاؽ طيٝعّا ؼي اؿٝا٠ ايسْٝا.
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تكسٜط اؾُع بري اٯٜتري: نٓتِ خري أ١َ ئ تٓايٛا ايرب  اغيػاي١ ايطابع١:
 ست٢ تٓؿكٛا ػيا ؼبٕٛ( .

ؾُع إٔ اغيػًُري ْايٛا أه٢ اغيطاتب ؼي اـريات ٚؾعٌ ايكاؿات 
بٝٓٗاا ٚباري   ؾأِْٗ إضتكاٛا إزي َطتبا١)ايرب( باٱْؿاام ػياا حيبإٛ، ٚناإٔ       

َطتب١)خري أ١َ( عَُّٛا ٚخكٛقّا َاًكّا، ٚيهأ ٫ زيٝاٌ عًا٢ ٖاصٙ     
ايٓػااب١ ٚيااٝؼ َاأ َطتباا١ أهاا٢ َاأ َطتباا١)خري أَاا١( اياايت ؾاااظ بٗااا   
 اغي٪َٕٓٛ إ٫ َطتب١ ايٓب٠ٛ ٚايٛسٞ اييت خل اهلل عع ٚدٌ بٗا ا٭ْبٝا٤.

ؾا٭قٌ ٖٛ إٔ ٌْٝ)ايرب( داع٤ ٚؾاطع َأ َطتبا١)خري أَا١( ٚياٝؼ       
ػتك١ً قا١ُ٥ بصاتٗا ٖٚٛ ؾاٖس ع٢ً إسطاظ اغيػًُري غيطتب١)خري َطتب١ َ

أَاا١( يااصا دااا٤ت خاشياا١ آٜاا١ ايػااٝام باٱخباااض عاأ ا٭دااط ٚايجااٛاب   
 يًُػًُري ع٢ً َاًل اٱْؿام.

غيااا تؿهٸااٌ اهلل عااع ٚدااٌ ٚأخااطز اغيػااًُري ؾأْاا٘  اغيػااأي١ اـاَػاا١:
اياصٟ  ٜأَطِٖ ٜٚٗسِٜٗ غيا ؾٝ٘ ق٬سِٗ ٚق٬ح ايٓاؽ َٚٓ٘ اٱْؿاام  

 ؾٝ٘ َٓاؾع َٓٗا :
 إْ٘ إسػإ قض يًصات ٚايػري . ا٭ٍٚ:
 ؾٝ٘ إعا١ْ يكها٤ اؿٛا٥ر ، ٚتٝػري ا٭َٛض . ايجاْٞ:

 إْ٘ ٚغ١ًٝ يسض٤ ايؿذي. ايجايح:
ؾٝ٘ زؾاع يًػهانا١، ٖٚاٛ َااْع َأ ايهاسٚضات ٚأغاباب         ايطابع:

 اؿػس.
يتهاإٛ ايااسْٝا زاض تعااإٚ ٚضظياا١ بااري ايٓاااؽ، َٚٓاغااب١ يًتٛباا١     

اٱْاب١، ٚعطؾإ ايٓع١ُ، ٚتاٗري ايبإٛ َٔ اؿطاّ، ٚإدتٓاب ايًػٛ ٚ
ٚايػٝب١ ٚايًٗٛ، ٚق٬ّ يًتسبط ؼي آٜاات اهلل، َٚعذاعات ايٓبا٠ٛ، ٚأزا٤    

 ايؿطا٥ض ٚايااعات .
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ٚيٝؼ َٔ سكط غيٓاؾع اٱْؿام إشا نإ َٔ ا٭سػٔ ٚاؾٝاس، قااٍ    
 .(1) صًََْالَ رٌَََُّّّْا اٌْخَجِْشَ ِِنْوُ رُنفِمٌُتعازيط

اٱْؿام اؿػٔ ْٛع إٜجاض ٜكسض َٔ ًَه١ اٱضيإ،  اغيػأي١ ايػازغ١:
ؾٝهٕٛ تجبٝتّا ي٘ ؼي ايٓؿٛؽ ٚا،تُعات، ٖٚصا ايتجبٝت َٔ ايرب ٚاـاري  
اياصٟ ٜػااع٢ إيٝاا٘ اغيػاإًُٛ، إٕ خاطٚز اغيػااًُري يًٓاااؽ ياا٘ غاٜااات   
ظيٝس٠، ؾِٗ ٜعًُٕٛ ع٢ً ؼكٌٝ اـري ْٚؿط َعامل اٱغا٬ّ، ٚبٓاا٤   
قطح اٱضيإ ، ٚقٝاّ ايٓاؽ بعباز٠ اهلل بايهٝؿ١ٝ اييت ٜطٜسٖا غابشاْ٘  
ٚاياايت دااا٤ت ؼي ايكااطإٓ ٚايػاا١ٓ ايٓبٜٛاا١، ٜٚػاااِٖ اٱْؿااام ٚؾعااٌ      
اـريات ؼي ؼكٝل ٖصٙ ايػاٜات، بكٝؼ ايتدؿٝـ عٔ اغيػًُري فتُعري 

 َٚتؿطقري.
يصا ؾإٕ آ١ٜ ايػٝام عٕٛ ٚتعهٝس ٯ١ٜ ايبشح، ٚؾهٌ َأ اهلل ؼي   

سا١ٜ اغيػًُري يتعاٖس َطتب١)خري أ١َ( ٚقٝاَِٗ بايٛظا٥ـ ايعكا٥سٜا١  ٖ
 ٚايعباز١ٜ ع٢ً أسػٔ ٚد٘.

إْؿااام اؿػاأ ٚا٭سػاأ َاأ َطاتااب ايتكاا٣ٛ،    اغيػااأي١ ايػااابع١:
ٚؾاااٖس عًاا٢ قاا٬ح اغيػااًُري ٚسػاأ هااتِٗ ٚإضياااِْٗ، ٱتكاااف  

 إْؿاقِٗ بأَٛض:
 إْ٘ إَتجاٍ ٭َط اهلل عع ٚدٌ. ا٭ٍٚ:
ًََِاب رُنفِمُاٌَْ بِالَّ   إضاز٠ قكس ايكطب١ ٚايااع١ هلل، قاٍ تعازيط ايجاْٞ:

 .(2)صاثْزِغَبءَ ًَعْوِ اٌٍَّوِ

اٱقطاض بايٓب٠ٛ ٚايتٓعٌٜ ٚايّٝٛ اٯخط، ٚٚقٛف ايٓاؽ بري  ايجايح:
 ٜسٟ اهلل يًشػاب.

 إْؿام اغيػًُري دع٤ َٔ قؿاتِٗ ندري أ١َ. ايطابع:
                                                           

 .267غٛض٠ ايبكط٠ (1)
 .272غٛض٠ ايبكط٠ (2)
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ؼي إْؿام اغيػًُري يٮسػٔ زيٌٝ ع٢ً إٔ اغيػًُري  اـاَؼ:
 أخطدٛا يًٓاؽ بًباؽ ايتك٣ٛ ٚايك٬ح .

ٌَْٓ َّنَبيَ اٌٍَّوَ ٌُؾٌُُِيَب ًَالَ دَِِبئُىَب قاٍ تعازي غكٛم ايبٴسٕ ؼي اؿرط 

 ايبسٕ مطٚا إشا اؾا١ًٖٝ أٌٖ نإ ،(1) صًٌََىِْٓ َّنَبٌُوُ اٌزَّمٌٍَْ ِِنْىُُْ

اؿطاّ بايسّ، ؾًُا بعح اهلل عع ٚدٌ ايٓيب قُسّا ق٢ً يادٛا ايبٝت 
اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ أعاز َٓاغو اؿر إزي َا ناْت ؼي أٜاّ إبطاِٖٝ، 

 ٚبٝٸٔ أسهاَٗا .
ٚتؿهٌ اهلل عع ٚدٌ ٚأخرب اغيػًُري سيٛنٛع١ٝ ايتك٣ٛ ٚقكس  

ايكطب١ ٚأْ٘ تعازي غ  عٔ ؿّٛ ا٭ناسٞ ٚيهٓٗا ؾاٖس ع٢ً قسم 
ًُري، ٜٚأتِٝٗ ايجٛاب بصعٗا بإعتباضٙ َكساقّا يًتك٣ٛ إضيإ اغيػ

ٚاـؿ١ٝ َٓ٘،  ٚؾٝ٘ ز٫ي١ ع٢ً َٛنٛع١ٝ اي١ٝٓ ٚقكس اٱخ٬م 
 ٚطاع١ اهلل ؼي ايؿعٌ ايعبازٟ ٚتعظِٝ ؾعا٥ط اهلل ٚاٱْؿام.

ؼي أَط اهلل بإْؿام ا٭سػٔ بؿاض٠ يًُػًُري بايػع١  اغيػأي١ ايجا١َٓ:
ام، ٚأْ٘ ٫ ٜهط عاٍ اغيػًِ َٚاا عًٝا٘   ؼي ايطظم، ٚايكسض٠ ع٢ً اٱْؿ

 َٔ ايسع١ ٚايػع١، بًشاظ أَٛض:
 أٚي١ٜٛ اٱْؿام ع٢ً ايعٝاٍ، إش أْٗا َكس١َ ع٢ً غريِٖ. ا٭ٍٚ:
ف٤ٞ اٯ١ٜ بايتبعٝض ؼي اٱْؿام َٔ ايطظم يكٛي٘ تعازي)ػياا   ايجاْٞ:

 تٓؿكٕٛ(، ٚؾٝ٘ ؾاٖس بإٔ َا حيبٕٛ َٔ اـري ٜبك٢ عٓسِٖ َٓ٘.
سز َهاَري اٯ١ٜ ايكطآ١ْٝ، َٚا ؾٝٗا َٔ ا٭َط ٚايرتغٝب ػ ايجايح:

ؼي اٱْؿام، ؾهًُا ٜٓؿل اغيػًُٕٛ َٔ ا٭سػٔ ٚا٭دٛز، ٜأتِٝٗ أَاط  
آخط، ٫ٚ بس َٔ َٛنٛع يٮَط اؾسٜس، ْعِ دا٤ت خاشي١ اٯ١ٜ يتابري  
ايػع١ ؼي ٌْٝ َطاتاب ايارب باٱْؿاام َأ اغيٝػاٛض، ٚايػاعٞ ؼي َاٛاضز        

 اـري.
                                                           

 .37غٛض٠ اؿر (1)
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باري اٯٜاتري إٔ اهلل عاع ٚداٌ ٜآعِ عًا٢)خري أَا١(         ٜٚؿٝس اؾُاع 
ؾٝذعًٗا قازض٠ ع٢ً اٱْؿام ٚايعاا٤، ٚؾٝ٘ ْهت١ عكا٥س١ٜ ٖٚٞ إٔ اغياٍ 
ٚغ١ًٝ يتشكٝل ايػاٜات، ٚبًٛؽ َطاتب ايؿطف ٚايعع، ٚغ٬ح يًسؾاع 

 عٔ ايٓؿؼ ٚاغيكط ٚاغيباز٨.
 ؾبكا٤ آ١ٜ ايػٝام س١ٝ ٚغه١ طط١ٜ عٝس َتذسز يًُػًُري، ٚبؿاض٠ 

ايجبات ع٢ً اٱضيإ، ٚسكا١ْ ثػٛض اغيػًُري ٚاحملاؾظ١ عًا٢ ايٓؿاٛؽ   
 ٚا٭عطاض .

ٚقااس غاادطت أّ اغياا٪َٓري خسجياا١ أَٛاهلااا يًااسع٠ٛ اٱغاا١َٝ٬ ؼي    
بساٜات ايبعج١ يتهٕٛ إَاَّا ؼي اٱَتجاٍ غيهاَري آ١ٜ ايػٝام ٚإْؿاقٗا َا 

 ؼب ؼي غبٌٝ اهلل .
سٍ ع٢ً اٱْؿام يكٛي٘ ؾإٕ قًت إٔ اهلل عع ٚدٌ ٚعس اـًـ ٚايب

ْْاُش اٌاشَّاِصِلنَي         تعازيط ٌَ َخ ًَُىا ٍُِفاُو  ُّْخ  ٌَ ٍِْء َفُيا ْٓ َشا ِِا  ُْ َِاب َؤَٔفْماُز ، ٚإٔ (1)صًَ

خسجي١ أْؿكت ناٌ أَٛاهلاا ؼي غابٌٝ اهلل، ٚعاؾات قٓا١ اؿكااض ؼي       
 ؾعب أبٞ طايب إزي إٔ غازضت ايسْٝا، ٚاؾٛاب َٔ ٚدٛٙ:

 َٔ اهلل أعِ َٔ ا٭َط ايعادٌ. اـًـ ا٭ٍٚ:
٫ ٜٓشكط اـًـ ٚايعٛض بصات ايعطض ٚاؾآؼ اغيٓؿال    ايجاْٞ:

 ؾٝهٕٛ أعِ.
ٜأَط اهلل غابشاْ٘ باٱْؿاام َأ اؿػأ، ٜٚتؿهاٌ ٚجيعاٌ        ايجايح:

ايعٛض ٚاـًـ ا٭سػٔ، ٚاهلل عع ٚدٌ ٖٛ ايطظام شٚ ايك٠ٛ اغيتري 
 ايصٟ ٜطظم بػري سػاب.

 سجي١ ؼي ايسْٝا ٖٚٛ ع٢ً أقػاّ:قس دا٤ اـًـ ـ ايطابع:
اـًااـ ٚايعااٛض أٜاااّ سٝااا٠ خسجياا١ ايهاارب٣، ٖٚااٛ َاأ     ا٭ٍٚ:

 دٗات:

                                                           

 .39غٛض٠ غبأ (1)
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 اهلسا١ٜ إزي اٱضيإ. ا٭ٚزي:
 ايؿٛظ باٱَا١َ ٚايطٜاز٠ ؼي زخٍٛ اٱغ٬ّ. ايجا١ْٝ:
غ١َ٬ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ َٔ َهط ٚنٝس  ايجايج١:

 ٍ ايٛسٞ ٚايتٓعٌٜ.قطٜـ َٚا ٜرتؾض عٓٗا َٔ إتكا
ػًٞ َعاْٞ ايٓكط٠ يًٓيب بايٓؿؼ ٚاغياٍ ٖٚٛ ؾاٖس عًا٢   ايطابع١:

 تكسٜل أٌٖ ايبٝت بٓبٛت٘، ٚزع٠ٛ يًٓاؽ ٱتباعِٗ.
ْكط٠ اهلل عاع ٚداٌ يطغاٍٛ اهلل ٚخسجيا١ ٚإظٗااض زٜأ        اـاَػ١:

 .(1) صبحِ اٌذَُّْْٔببَِّٔب ٌَنَنالُشُ سُعٍَُنَب ًَاٌَّزَِّٓ آَِنٌُا فِِ اٌْؾََْاٱغ٬ّ، قاٍ تعازيط

٫ٚز٠ ؾاط١ُ ايعٖاطا٤ عًٝٗاا ايػا٬ّ ٚايكاغاِ ٚاياٝاب       ايػازغ١:
 ٚبٓات خسجي١ ا٭خطٜات َٔ ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ.

اـًـ ؼي اؿٝا٠ ايسْٝا، ٚيٝؼ َٔ سكاط غيكاازٜل اـًاـ     ايجاْٞ:
 ايصٟ ْايت٘ خسجي١ ايهرب٣ ؼي اؿٝا٠ ايسْٝا، ٖٚٛ ع٢ً دٗات:

 ايصنط اؿػٔ هلا ؼي اؿٝا٠ ايسْٝا. ا٭ٚزي:
إقتسا٤ اغي٪َٓري ٚاغي٪َٓات غسجي١ ؼي اٱضيإ ٚاٱْؿام، َٚٓ٘  ايجا١ْٝ:

َهاااَري ٖااصٙ اٯٜاا١ ايهطضياا١ يٝهاإٛ أٖااٌ بٝاات ايٓباا٠ٛ أغاا٠ٛ نطضياا١     
 يًُػًُري ؼي ايػعٞ يٌٓٝ ايرب ٚاـري باٱْؿام َٔ ا٭سػٔ.

ٕ أٌٖ ايبٝت ضيتجًٕٛ يٮٚاَط ؼي إْؿام خسجي١ ؾاٖس ع٢ً أ ايجايج١:
اٱهلٞ بأب٢ٗ ٚأسػٔ ٚدٛٙ اٱَتجاٍ، ٚأِْٗ ٜٓؿكٕٛ َا عٓسِٖ بككس 

 ٌْٝ َطنا٠ اهلل.
ظٗٛض زٚي١ اٱغ٬ّ بعس ٖذط٠ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘  ايطابع١:

ٚآي٘ ٚغًِ إزي اغيسٜٓا١، ٚؼي اـارب إٔ ايٓاقا١ ايايت إؽاصٖا ضغاٍٛ اهلل       
 ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ضنٛب٘ ؼي ٖذطت٘ نإ مثٓٗا َٔ َاٍ خسجي١.
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شنط ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ـسجيا١ شناطّا    اـاَػ١:
 ؼي ايػ١ٓ ايٓب١ٜٛ. طٝبّا، ٚخًٛزٖا

إنطاّ اهلل ـسجي١ بإقرتاْٗاا بطغاٍٛ اهلل قا٢ً اهلل عًٝا٘      ايػازغ١:
ٚآي٘ ٚغًِ ٚسٝاتٗا َع٘ ٚإْؿطازٖا غكٛق١ٝ َٔ بري ْػاا٥٘ ٖٚاٞ إٔ   

 مل ٜتعٚز عًٝٗا إزي إٔ َاتت .
ٚناْت خسجي١ َٔ اؾهٌ ْػا٤ قطٜـ ؾطؾّا َٚا٫ّ ْٚػبّا، ٚناْات  )

ٗا َا ٜتكـ ب٘ ايٓيب قا٢ً اهلل عًٝا٘   تعطض َاهلا يًتذاض٠، ؾًُا بًػ
ٚآي٘ ٚغًِ َٔ ا٭َا١ْ ٚايكاسم ٚايعؿا١ اعاتا٘ َاهلاا يٝداطز با٘ ازي       

 ايؿاّ ٚابًػت٘ اْٗا تعاٝ٘ انجط ٚاؾهٌ ػيا تعاٞ غريٙ .
ٚغيا ضدع ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝا٘ ٚآيا٘ ٚغاًِ َأ ايؿااّ ضأت       

ب٘ ايٓيب ق٢ً خسجي١ ايُٓا٤ ٚايربن١ ؼي َاهلا ٚايطبض ايعظِٝ ايصٟ دا٤ 
اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ، ٚاخص غ٬َٗا َٝػط٠ ايصٟ خطز َع٘ ازي ايؿاّ 
ٜكل عًٝٗا َا ضآٙ َٔ اٯٜات ٚسػٔ ايؿُا٥ٌ ٚا٭خ٬م اؿُٝس٠ عٓس 
ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٚنٝـ إ اغيًهاري ظًا٬ يا٘ ؼي اؿاط،     

ايعٚاز  ؾاضغًت ايٝ٘ اَطأ٠ تبسٟ بٛاغاتٗا ضغبتٗا ؼي ايعٚاز َٓ٘، ٚد
ٚػتُاع خسجيا١ َاع ايآيب      بعس ضدٛع٘ َٔ ايؿاّ بؿٗطٜٔ ٚعس٠ أٜاّ

ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ؼي ايٓػب باؾس ايجايح ٖٚٛ قكٞ ٖٚٞ َٔ 
 ب  كعّٚ.

ٚنإ ا٭ؾطاف ٚاٌٖ ا٭َٛاٍ ٜطغبٕٛ ؼي ْهاح خسجي١ ٚيهٓٗاا ٫  
طاّ ان١ًٝ ٚاٱااع ٚا٭ؾهاأَ ايعهلا ِ غيا نتب اهلل ااسس َٓٗأتطغب ؼي 

 َااّٶ أبايعٚاز َأ ضغاٍٛ اهلل قا٢ً اهلل عًٝا٘ ٚآيا٘ ٚغاًِ ٚإ تهإٛ        
ٚشنط اْٗا ناْت تػا٢ُ ؼي اؾاًٖٝا١ باياااٖط٠ يؿاس٠      ،يًعٖطا٤ ايبتٍٛ

 سطقٗا ع٢ً عؿاؾٗا.
َٚع اْٗا ناْت تعٜس ؼي غ  عُطٖا ع٢ً ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ 

١ٜ ايؿطٜؿ١ ازي قبٌ اهلذط٠ ايٓبٛ، َٚاتت ٚآي٘ ٚغًِ ّٜٛ ظٚادٗا َٓ٘ 
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٠ ٚايػٓري ا٭ٚزي ٜٛاّ ايسعأٚناْت ي٘ ؼي  ،اغيس١ٜٓ اغيٓٛض٠ بج٬خ غٓري
ٚقابًاات بااساٜات ايااٛسٞ  ،َٚاا٪اظضّا نطضيااّاٚعهااسّا َاأ ايبعجاا١ عْٛااّا 

ٚاعاا٤٬ نًُاا١   ايطغاااي١ْٚؿااط ٚغاادطت اَٛاهلااا يبااح  ، بايتكااسٜل 
 .(1) (ايتٛسٝس

كٌ اإَٛٛ بٓااااٌٖ ػاض٠ ؾِٗ ٜتعاطٕٛ ايتذاض٠ ٜٚك)ٚناْت قطٜـ 
ا٥عِٗ ازي بعض ايبًاسإ َٚٓٗاا ايؿااّ ايايت جيًبإٛ َٓٗاا ايػاًع        اابه

ٌِاةِّالَِِ لُاشَّْ ٍ * بِّالَفِيِاُْ    ط قاٍ تعازي  ،اغيٓاغب١ نايجٝاب ٚبعض ا٭طع١ُ

 .(2)ص سِؽٍَْخَ اٌشِّزَبءِ ًَاٌالَّْْفِ

ناْٛا خيطدٕٛ َٔ ٚقطٜـ عؿري٠ ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٚ
ٚ َه١ ٭ ًاب َاا   ؾغطاض ايتذاض٠ اغتريازّا ٚتكسٜطّا ؾسب ب٬زٖاِ 

حيتادٕٛ ٚظٚاض ايبٝت اؿطاّ، ٚناْت هلِ ضسًا١ بايكاٝـ ٚاخاط٣    
ٚقٌٝ  ،ا٭ٚزي ازي ايؿاّ ٚايجا١ْٝ ازي ايُٝٔ ٜٚطعٕٛ ا٭َٛاٍ ،بايؿتا٤

اِْٗ ناْٛا ٜأخصٕٚ َعِٗ َٔ َه١ ا٭زّ ٚايًاب َٚاا ٜكاع َأ ْاسٝا١      
 .(3) (ايبشط َٔ ايؿًؿٌ ٚجيًبٕٛ ايجٝاب ٚايكُض

إنااطاّ أدٝاااٍ اغيػااًُري ٚاغيػااًُات ـسجياا١ ايهاارب٣،       ايػااابع١:
ٚإقطاضِٖ بعظِٝ َٓعيتٗا ؼي اٱغا٬ّ، ٚتعهاٝسٖا يطغاٍٛ اهلل بكاؿ١     

 اهلل.ايطغاي١، ٚتػدريٖا َاهلا ؼي غبٌٝ 
اـًـ ٚايعٛض ؼي شض١ٜ خسجي١، غٛا٤ شضٜتٗا ايكًب١ٝ ؼي  ايجا١َٓ:

بٓاتٗا َٔ ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ خكٛقّا غٝس٠ ايٓػا٤ 
بََِّّٔب ُّشِّذُ اٌٍَّوُ ٌُِْزْىِتَ ؾَنْىُُْ ؾاط١ُ ايعٖطا٤ أٚ شضٜتٗا، ٚؾٛظِٖ به١ٜ ايتاٗريط

                                                           

 .17-16ايعٖطا٤ (1)
 . 2 - 1( غٛض٠ قطٜـ 2)
 .16-15ايعٖطا٤ (3)



 ص239ط                                                   86ز / َعامل اٱضيإ

 .(1) صوُُْ رَطْيِري ااٌشِّعْظَ ؤَىًَْ اٌْجَْْذِ ًَُّطَيِّشَ

طُا١  اؼي بٝيت ْعيت اٯٜا١ ٚؼي ايبٝات ؾ  "ٚضز عٔ اّ غ١ًُ قايت: ) 
ٚعًٞ ٚاؿػٔ ٚاؿػري ؾذًًِٗ ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ 

ٌٖ بٝيت ؾاشٖب عِٓٗ ايطدؼ أبهػا٤ نإ عًٝ٘ ثِ قاٍ: ايًِٗ ٖ٪٤٫ 
ْت أِ ٜا ْيب اهلل؟ قاٍ: ا١ًُ: ؾاْا َعٗاااّ غأقايت  ،ريّاااتاٗ ِٖطااٚطٗ

بٝا٘  أعأ   س بٔ عًٞاا، ٚؼي ضٚا١ٜ ظٜ"(2)رياااْت ع٢ً خأع٢ً َهاْو ٚ
 ."(3)ْا َعِٗأْا َِٓٗ بسٍ ٚأٚ"عٔ دسٙ اٱَاّ اؿػري عًٝ٘ ايػ٬ّ: 

بٞ غعٝس اـسضٟ ٚاْؼ بٔ َاياو ٚعا٥ؿا١   أعٔ  ٘ٚض٣ٚ قطٜب َٓ

 .يًتٛنٝاااس ص زْىِتَاٌُِْاااط ا٭غاااكع ٚايااا٬ّ ؼي  ّٔ غااا١ًُ ٚٚا٥ًااا١ باااأٚ

ٚقس ٜأتٞ سيع٢ٓ  ،اٍ ايكبٝش١ ٚاغيهثِ ٚٚغٛغ١ ايؿٝاإؾعٚايطدؼ: ا٭
ايػد  ٚايًع١ٓ ؼي ايسْٝا ٚايعاصاب ؼي اٯخاط٠ نُاا ٚضز ؼي عااز قاّٛ      

ًََغَضاات         ط ٖااٛز بكٛياا٘ تعااازي    ُْ ِسْعااظ   ْٓ َسثُِّىاا ِِاا  ُْ ُْْى ٍَاا ًََلااَؽ َؾ َلاابَي َلااْذ 

ٚقااٍ ابأ عبااؽ: اياطدؼ:      (4)صىَبؤَرُغَبدٌٌَُِٔنِِ فِِ ؤَعَّْبءٍ عََّّْْزٌُُّ

 .(5) (ايػد 
إؽاش اغيػًُري ٚاغيػًُات يػري٠ خسجي١ َٓٗذّا ؼي اؾٗااز   ايتاغع١:

ٚايكرب َٚ٪اظض٠ اغي٪َٓري، ٚؾٝ٘ ؾاٖس ع٢ً تكسّ اٱغ٬ّ بكطٕٚ عٔ 
ايسعٛات ؼي ٖصا ايعَإ بإعااا٤ اغياطأ٠ سكٛقٗاا، ؾكاس ناْات خسجيا١       
تعاٞ ٚتٗب ٚتكّٛ باؾٗاز بٓؿػٗا، ٚعٓسٖا قسض٠ ع٢ً إختٝاض اؿل، 
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 .3/842ايربٖإ ؼي تؿػري ايكطإٓ ( 3)
 .71غٛض٠ ا٭عطاف ( 4)
 .171/ 1ايعٖطا٤(5)



 ص240ط                                                   86ز / َعامل اٱضيإ

سيعذعات ايٓيب قُاس قا٢ً اهلل عًٝا٘ ٚآيا٘      ٚططٜل اهلس٣ بايتكسٜل
 ٚغًِ.

يكس دعٌ اهلل عع ٚدٌ ايٓعِ ع٢ً اغيػًُري َتك١ً ٚزا١ُ٥، َٚٓٗا 
 ْعُ٘ تعازي ع٢ً خسجي١ ٚشضٜتٗا.

اـًااـ ٚايعااٛض ؼي اٯخااط٠ ٖٚااٛ خًااـ ٜؿااٛم ايتكااٛض  ايجايااح:
ايااصٖ  ؼي نُاا٘ ٚنٝؿاا٘ َٚستاا٘ ٚإظزٜااازٙ اغياااطز ٚعااسّ إْكااعاا٘ إزي  

ْكااٛم عسٜااس٠ ؼي ايػاا١ٓ ايٓبٜٛاا١ تااسٍ عًاا٢ َٓعياا١    ا٭بااس، ٚٚضزت
خسجي١، ٚؼي ضٚا١ٜ أْاؼ)إٔ ايآيب قا٢ً اهلل عًٝا٘ ٚآيا٘ ٚغاًِ قااٍ:        

ِ  بٓت آغ١ٝ ٚ عُطإ بٓت َطِٜ أضبع ايعاغيري ْػا٤ َٔ سػبو  َاعاس
 .(1) (قُس بٓت ؾاط١ُ ٚ خًٜٛس بٓت خسجي١ ٚ ؾطعٕٛ اَطأ٠

ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚباٱغٓاز عٔ أبٞ ٖطٜط٠ قاٍ: قاٍ ضغٍٛ اهلل 
ٚغًِ أؾهٌ ْػا٤ اؾٓا١ خسجيا١ بٓات خًٜٛاس ٚؾاطُا١ بٓات قُاس(،        
ٚعٔ َٛغ٢ بٔ عكب١ عٔ نطٜب عٔ إبٔ عباؽ قاٍ: قاٍ ضغاٍٛ اهلل  
ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ غٝس٠ ْػا٤ أٌٖ اؾ١ٓ َطِٜ ثِ ؾاط١ُ بٓت 

 قُس ثِ خسجي١ ثِ آغ١ٝ إَطأ٠ ؾطعٕٛ(.
اهلل عًٝاا٘ ٚآياا٘ ٚغااًِ عًاا٢  ٚنااإٔ عااسّ ظٚاز اياآيب قُااس قاا٢ً 

خسجي١ إزي سري ٚؾاتٗا َطآ٠ ٱنطاَٗا ؼي اٯخط٠ باغيطتب١ ايعظ١ُٝ، ٚنصا 
بايٓػب١ يؿاط١ُ ؾإٕ اٱَاّ عًٞ عًٝ٘ ايػ٬ّ مل ٜتعٚز عًٝٗا، َٚطِٜ 

 مل تتعٚز أق٬ّ.
أَااا آغااٝا ؾُٛنااٛعٗا خااام ٚقااس إختاااضت ايؿااٗاز٠، ٚضؾهاات   

ٕٛ يتؿاٛظ باغيطتبا١ ايعايٝا١ ؼي    ايٓعِٝ ايعا٥اٌ اياصٟ ناْات ؾٝا٘ َاع ؾطعا      
 اٯخط٠.

بٝإ يعّٚ تٛد٘ اغيػًُري بايؿهط هلل عع ٚدٌ ع٢ً ايآعِ   ايجا١َٓ:
ايعظ١ُٝ اييت تتذ٢ً ؼي اٯٜاتري فتُعاتري َٚتؿاطقتري، ٱغاتكطا٤ ْعاِ      
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إناؾ١ٝ عسٜس٠ َأ إدتُااع اٯٜاتري، َاع ٚداٛز ْعاِ خاقا١ ؼي ثٓاٜاا         
 اغيهاَري ايكسغ١ٝ يهٌ َٔ اٯٜتري.

ٚايؿهط ع٢ً قػُري قٛيٞ ٚؾعًٞ ، َٚٔ ايؿاهط ايؿعًاٞ ؼي اغيكااّ    
اغيبازض٠ إزي اٱْؿام َٔ ا٭سػٔ، ٚإظٗاض اؿطم ع٢ً اٱَتجاٍ ٭َط 
اهلل تعازي، ٖٚصا ايؿهط غبب يًؿٛظ باـري ٚا٭سػٔ َٔ ايٓعِ، قاٍ 

 .(1) صٌَئِْٓ شَىَشْرُُْ َٕصِّذََّٔىُُْتعازيط

َٔ ٖصٙ ايعٜاز٠ َٔ اغيػًُري ع٢ً  ٌٖٚ ا٭َط باٱْؿام َٔ ا٭سػٔ
ْع١ُ اهلسا١ٜ بٓبا٠ٛ قُاس قا٢ً اهلل عًٝا٘ ٚآيا٘ ٚغاًِ ْٚاعٍٚ ايكاطإٓ         

 ٚاٱدتبا٤ غيٓعٍ )خري أ١َ( أّ إٔ ٖصا ا٭َط دا٤ أق٬ّ ٚإبتسا٤.
اؾٛاب َٔ باسٜع قآع اهلل عاع ٚداٌ باغيػاًُري ٚايٓااؽ طيٝعاّا        

تكٌ بعهٗا ببعض تساخٌ ايٓعِ ٚنأْٗا َٔ ا٭ؾطاز اٱضتباط١ٝ اييت ٜ
يٝهٕٛ ٖصا ايتساخٌ َٓاغب١ يتٛايٝٗا ع٢ً ايٓااؽ، ٚإْتؿااعِٗ ا٭َجاٌ    
َٓٗا، َٚكابًتٗا بايؿاهط هلل ٚسػأ اٱَتجااٍ ٭ٚاَاطٙ ٚتًاو خكا١ً       

 ظيٝس٠ إتكـ بٗا اغيػًُٕٛ يٝٓايٛا َعٗا َطتب١ )خري أ١َ(.    
 ؼي اٱْؿام أططاف ٖٞ : ايتاغع١:

 ايباشٍ يًُاٍ ٚايعاا٤. ٖٚٛ -بهػط ايؿا٤-اغيٓؿٹل  ا٭ٍٚ:
ٖٚٛ اغياٍ ٚايعاري ٚايعاطض اياصٟ ٜاتِ      -بؿتض ايبا٤-اغيَٓؿل  ايجاْٞ:

 بصي٘ ٚإْؿاق٘.
اغيٓؿاال عًٝاا٘ ايااصٟ ٜااسؾع ياا٘ اغياااٍ ٚقااس ٜهاإٛ ؾدكااّا أٚ  ايجايااح:

 طياع١ أٚ د١ٗ إعتباض١ٜ.
َٛنٛع اٱْؿام، غٛا٤ نإ بًػ١ يتشكٌٝ َككس أٚ َكس١َ  ايطابع:

 يػا١ٜ ٖٚسف.

                                                           

 .7غٛض٠ إبطاِٖٝ (1)



 ص242ط                                                   86ز / َعامل اٱضيإ

١ٜ ايػٝام بصنط ايااطف ا٭ٍٚ عًا٢ ماٛ ايتعاٝري ، ٖٚاِ      ٚدا٤ت آ
 عُّٛ اغيػًُري ٚاغيػًُات إزي ّٜٛ ايكٝا١َ.

ٚشنط اياطف ايجاْٞ ع٢ً مٛ اٱطياٍ ٖٚٛ اٱْؿام إش شنطت٘ ع٢ً 
 مٛ اٱطياٍ بتكٝٝسٙ، بإٔ ٜهٕٛ َٔ اؿػٔ احملبٛب.

ًا٢  أَا اياطف ايجايح ٚايطابع ؾإُْٗا مل ٜصنطا ؼي اٯ١ٜ ػياا ٜاسٍ ع  
اٱطاا٬م ؼي َٛنااٛعُٗا ٚايطدااٛع إزي ايكااطا٥ٔ ؼي شات اٯٜاا١، ٚآٜاا١  
ايبشح)نٓتِ خري أَا١( ٚآٜاات اٱْؿاام ٚآٜاات ايكاطإٓ َاًكاّا، إش إٔ       
ٚسس٠ اغيٛنٛع أِٖ َٔ إٔ تٓشكط باٱْؿام شات٘ سيااز٠ )ْؿال( ، َٚاا    

نَِّْجَابدِ َِاب    َّبؤَُّّيَب اٌَّازَِّٓ آَِنُاٌا ؤَٔفِمُاٌا ِِآْ    ٜؿتل ٜٚتؿطع عٓٗا، قاٍ تعازيط

 .(1) صوَغَجْزُُْ

ػيا ٜسٍ ع٢ً اغيٓسٚس١ ٚايػع١ ؼي َٛاضز اٱْؿاام يٝؿاٛظ اغيػإًُٛ     
باٱَتجاٍ غيهاَري ٖصٙ اٯ١ٜ، ٖٚصٙ اغيٓسٚس١ َٔ ياـ اهلل با)خري أ١َ( 
بإٔ ٜػٸط هلِ غبٌ اٱَتجاٍ ٚاغيٓاؾػ١ ٚاغيػاضع١ ٚا٭َط بااغيعطٚف ؾٝا٘   

 َٛاضز اـري ٚايك٬ح. بإٔ حيح ٜٚػاعس بعهِٗ بعهّا ؼي
شنطت آٜا١ ايبشاح قاؿات سػأ ـاري أَا١ ٚأْٗاا تكاّٛ          ايعاؾط٠:

با٭َط باغيعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ اغيٓهط، ٚداا٤ت آٜاات ايكاطإٓ باؿهَٛا١     
ٚايتٛغع١ ؼي بٝإ قؿاتٗا، ٖٚصٙ َٔ خكا٥ل)خري أ١َ( عٝح تتعسز 

بأٚاَط  ا٭ٚاَط ٚايٓٛاٖٞ اغيٛد١ٗ إيِٝٗ ؼي ايكطإٓ، ٚتأتٞ ايػ١ٓ ايٓب١ٜٛ
 صًََِب آرَبوُُْ اٌشَّعٌُيُ فَخُزًُهُ ًََِب َٔيَابوُُْ ؾَنْاوُ فَابْٔزَيٌُا   ٚٚظا٥ـ إناؾ١ٝ يكٛي٘ تعازيط

، ٜٚتًكاا٢ اغيػاإًُٛ ٖااصٙ ا٭ٚاَااط عًاا٢ مااٛ ايعُااّٛ ا،ُااٛعٞ       (2)
 ٚاٱغتػطاقٞ بايكبٍٛ ٚاٱَتجاٍ .
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ٖٚٛ ؾاٖس ع٢ً ؾٛظِٖ سيطتب١ )خري أ١َ( ٚػسز أًٖٝتِٗ هلاا باري    
ٓاااؽ ؼي نااٌ ظَااإ، ؾًااٝؼ َاأ أَاا١ ٚدٝااٌ إ٫ ٜٚػااًِ هلااِ بتًااو   اي

ا٭١ًٖٝ، ٚؾٝا٘ سذا١ عًا٢ ايٓااؽ، ٚتطغٝاب هلاِ باسخٍٛ اٱغا٬ّ،         
ٚاٱْهُاّ إزي ا٭١َ اييت تعٌُ فتُع١ َٚتؿطق١ ؼي ْظاّ َٜٛٞ زقٝل، 
َٚٓٗر عبازٟ َتهاٌَ ٜعذع ايعكٌ ايبؿطٟ عٔ تأغٝػ٘ يٝهٕٛ سذ١ 

اٱغ١َٝ٬ ها١ٜٚ ْاظي١ َٔ عٓس اهلل،  ٚزي٬ّٝ ع٢ً إٔ أسهاّ ايؿطٜع١
تتشس٣ أٌٖ ايهؿط ٚاؾشٛز، ٚايصٜٔ أخؿٛا ايبؿاضات باايٓيب قُاس   
ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٚنتُٛا آٜات ايتٓعٌٜ ؼي ايهتاب ايػاُا١ٜٚ   
ايػااابك١ يكااا٤ مثاأ ظٖٝااس َاأ َتاااع ايااسْٝا، ٚاؾاااٙ ايعا٥ااـ ؾٝٗااا قاااٍ   

ؤَٔضَيَ اٌٍَّوُ ِِْٓ اٌْىِزَبةِ ًََّشْزَشًَُْ ثِوِ صََّن ب  بَِّْ اٌَّزَِّٓ َّىْزٌَُُّْ َِبتعازيط

 .(1) صلٍَِْال 

يكس أخربت اٯ١ٜ قٌ ايبشح عأ قاؿات ث٬ثا١ ثابتا١ يًُػاًُري       
 َٚكاسب١ هلِ ست٢ ّٜٛ ايكٝا١َ ٖٚٞ:

 قٝاَِٗ با٭َط باغيعطٚف. ا٭ٍٚ:
 ِْٗٝٗ عٔ اغيٓهط، ٚتعاِْٚٗ ؾٝ٘. ايجاْٞ:

 اٱضيإ باهلل. ايجايح:
ؾهٌ ؾطز َِٓٗ ٜ٪َٔ باهلل، ِٖٚ أ١َ َ٪١َٓ، ٜٚتذ٢ً َع٢ٓ اؾُاع  
ؼي إضياااِْٗ بكاا٠٬ اؾُاعاا١ ايَٝٛٝاا١، ٚٚقااٛؾِٗ قااؿٛؾّا بااري ٜااسٟ اهلل 
بأؾعاٍ ككٛقا١، ٚدٓااؽ ؼي اؿطنا١ ايعبازٜا١ شات قابػ١ اـؿاٛع       
ٚاـهٛع نايكٝاّ ٚايطنٛع ٚايػذٛز ٚأزا٥ِٗ َٓاغو اؿار عاطم   

كٛق١ أزاٖا ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ عاّ ع٢ً نٝؿ١ٝ تٛؾٝك١ٝ ك
 ٚغًِ.
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ٚؾٝ٘ ؾاٖس ع٢ً تٓعٙ اغيػًُري َٔ ايػًٛ ؼي زِٜٓٗ، تًو اٯؾ١ اييت 
أقابت أنجط اغيًٌ ايػابك١، ؾاغيػًُٕٛ ٜتأغٕٛ بطغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل 
عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ؼي أؾعاي٘ ايعباز١ٜ طاع١ هلل عع ٚدٌ يٝأتٞ اٱْؿام ؼي 

ٚع٢ً ٚدٛٙ ، أَاا بايٓػاب١ ياٮٍٚ أعا٬ٙ ؾٗاٛ عًا٢        غبٌٝ اهلل َتؿعبّا
 ٚدٛٙ:

 إْ٘ َكس١َ يٮَط باغيعطٚف، ٚت١٦ٝٗ ٭غباب٘. ا٭ٍٚ:
 شات اٱْؿام أَط باغيعطٚف، ٚزع٠ٛ يًك٬ح. ايجاْٞ:

سااح ايٓاااؽ عًاا٢ اغيعااطٚف بًشاااظ إٔ اٱْؿااام ْؿػاا٘        ايجايااح:
 َعطٚف.

ٛض ٚايتهاغٌ زضي١َٛ ا٭َط باغيعطٚف، ٚعسّ تعاًٝ٘ أٚ ايؿت ايطابع:
 ؾٝ٘.

 ٚأَا بايٓػب١ يًجاْٞ ٚقٛي٘ تعازي)ٚتٕٓٗٛ عٔ اغيٓهط(ؾٗٛ ع٢ً ٚدٛٙ:
 اٱْؿام ؼي غبٌٝ اهلل تٛط١٦ َٚكس١َ يًٓٗٞ عٔ اغيٓهط. ا٭ٍٚ:
 إْ٘ غس يًصضا٥ع، ٚغًل ٭بٛاب اغيٓهط. ايجاْٞ:

اٱْؿااام إقاا٬ح يًٓؿااٛؽ، ٚٚغاا١ًٝ يٓؿطتٗااا َاأ ايكبااٝض    ايجايااح:
ًََِااآْ ُّاااٌقَ شُاااؼَّ َٔفْغِاااوِ فَإًٌَُْئِاااهَ ىُاااُْ     قااااٍ تعاااازيط  ٚايؿعاااٌ اغياااصَّٛ ، 

 . (1)صاٌُّْفٍِْؾٌَُْ

اٱْؿام غدا٤ ٚنطّ ؼي غبٌٝ اهلل، ػيا جيعٌ ايٓؿٛؽ تتٓاعٙ   ايطابع:
 َٔ زْا٠٤ اغيٓهط، ٚزْؼ اغيعك١ٝ.

جيعٌ اٱْؿام ايٓؿٛؽ تػاٝض ؼي عاامل اغيًهاٛت، ٚتبتعاس      اـاَؼ:
 عٔ َٛنع ايصْٛب ٚايؿٛاسـ.

اٱْؿااام غًاال ٭بااٛاب اغيٓهااط، ٚبااطظر زٕٚ ؾتشٗااا،       ازؽ:ايػاا
 ٚقطف يًٓاؽ عٓٗا.
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 أَا بايٓػب١ يكٛي٘ تعازي)ٚت٪َٕٓٛ باهلل( ؾاٱْؿام ع٢ً ٚدٛٙ:
بٝااإ َٛنااٛع١ٝ قكااس ايكطباا١ ؼي عااامل أؾعاااٍ اغيػااًُري،      ا٭ٍٚ:

ٚسااطم)خري أَاا١( عًاا٢ ْٝااٌ َطنااا٠ اهلل ؼي ايػااط ٚايع٬ْٝاا١، قاااٍ    
 .(1) صُّنفِمٌَُْ ؤٌََِْاٌَيُُْ ثِبًٌٍَِّْْ ًَاٌنَّيَبسِ عِشًّا ًَؾَالََِْٔخًاٌَّزَِّٓ تعازيط

 تجبٝت اٱضيإ ؼي قسٚض اغيػًُري. ايجاْٞ:
 اٱْؿام عٕٛ َٚسز ٭زا٤ ا٭ؾعاٍ ايعباز١ٜ. ايجايح:
إْؿام اغيػًُري سطب ع٢ً ايهؿط ٚايهاؾطٜٔ، ٚزؾع غيهطِٖ  ايطابع:
 ٚنٝسِٖ.

١ ع٢ً اٱْؿام ؼي غبٌٝ اهلل سذ١ ع٢ً أْ٘ ؼي اٯثاض اغيرتتب اـاَؼ:
عااري اهلل ، ٚتتذًاا٢ تًااو اٯثاااض بايكاا٬ح ٚايتااهخٞ بااري اغيػااًُري،   

 ٚشيػهِٗ بايكطإٓ ٚايػ١ٓ، ٚإعطانِٗ عٔ أٌٖ ايؿو ٚايطٜب.
ايٓؿااع ايعظااِٝ ٚا٭دااط ٚايجااٛاب ايعادااٌ ٚاٯدااٌ ؼي     ايػااازؽ:

ْؿاام، ٚإختٝااض   اٱضياإ، ٚاغيػااضع١ ؼي اٱ   اٱْؿام، ٖٚٛ غبب يعٜاز٠
ًََِضَااًُ اٌَّاازَِّٓ اٱْؿااام َاأ ا٭سػاأ ٚػيااا حيااب اغيػااًِ، قاااٍ تعااازيط 

اثِاًٌ  ُّنفِمٌَُْ ؤٌََِْاٌَيُُْ اثْزِغَبءَ َِشْضَبحِ اٌٍَّوِ ًَرَضْجِْزًب ِِْٓ ؤَْٔفُغِيُِْ وََّضَاًِ عَنَّاخٍ ثِشَثْاٌَحٍ ؤَصَابثَيَب ًَ    

 .(2)صفَأرَذْ ؤُوٍَُيَب ضِؿْفَِْْٓ

ب ايٓاؽ باٱغ٬ّ، ٚت٦ٝٗا١ َكاسَات زخاٛهلِ ؾٝا٘،     تطغٝ ايػابع:
 ٚدعًِٗ ٜػتػٕٓٛ عٔ ايهؿاض ؼي َعاؾاتِٗ ٚطًب ايطظم.

اٱْؿاام َأ ا٭خا٬م اؿُٝاس٠، ٖٚاٛ بصاتا٘ أَاط قُاٛز،          ايجأَ:
ٜٚبعااح ايطنااا ؼي ايٓؿااٛؽ، ٜٚبعااس ؾاار اٱْؿااػاٍ بايااسْٝا ُٖٚااّٛ     

 طنا٠ اهلل.اغيهاغب يٝهٕٛ َكس١َ يًتٛد٘ إزي ايعبازات ٚايػعٞ ؼي َ
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إْ٘ غ٬ح غيٛاد١ٗ ايهؿاض ٚإقطاضِٖ ع٢ً ايعٓاز، ٚقٝاَِٗ  ايتاغع:
باٱْؿااام ؼي ايباطااٌ ٚايكااس عاأ اهلساٜاا١ َٚػااايو اٱضيااإ، قاااٍ        

 .(1) صبَِّْ اٌَّزَِّٓ وَفَشًُا ُّنْفِمٌَُْ ؤٌََِْاٌَيُُْ ٌَِْالُذًُّا ؾَْٓ عَجًِِْ اٌٍَّوِتعازيط

اٱْؿام ؼي غبٌٝ اهلل ضؾش١ َٔ ضؾشات اٱضيإ، ٚؾاٖس  ايعاؾط:
خاااضدٞ ؼي عااامل ا٭ؾعاااٍ عًاا٢ قااسق٘ ٚإَاات٤٬ اؾٓااإ باا٘، ٚبًااٛؽ   

 اغيػًُري َطاتب ايتك٣ٛ.
دااا٤ت اٯٜاا١ قااٌ ايبشااح بايجٓااا٤ عًاا٢ اغيػااًُري    اؿااازٟ عؿااط:

ٚٚقااؿِٗ بااأِْٗ)خري أَاا١( ٚؾٝاا٘ غاٜاا١ ايطؾعاا١ ٚايػااُٛ بااري ايٓاااؽ،   
ؿُٝس٠ يًُػًُري اييت ٫ تؿاضقِٗ، ٜٚػعٕٛ إيٝٗا ٚتهُٓت ايكؿات ا

 بايٓؿؼ ٚاغياٍ ، ٖٚٞ ا٭َط باغيعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ اغيٓهط ٚاٱضيإ باهلل.
ٚأطًت آ١ٜ ايػٝام ع٢ً اغيػًُري ٚايٓاؽ طيٝعاّا باإٔ ايارب ٚاـاري     
َطتب١ غا١َٝ ٫ تػتاٝع)خري أ١َ( بًٛغٗا إ٫ باٱْؿام اؿػٔ، ٚايبصٍ 

ْٞ اٱٜجاض ؼي أؾعاهلِ، ٭ٕ اٱْؿاام َأ ا٭سػأ    ايهطِٜ، ٚػًٞ َعا
ْٛع إٜجاض يتهٕٛ اؿٝا٠ ايسْٝا زاض دٗاز ٱنتػاب اؿػٓات، ٚإضتكاا٤  

 ؼي َطاتب ايعًٛ ٚايطؾع١.
َٚٔ ايًاـ اٱهلٞ غري أ١َ ٖساٜتِٗ يػبٌ اٱضتكا٤ ٚإقرتاْ٘ سيٓاؾع 
خاق١ ٚعاَا١، زْٜٝٛا١ ٚأخطٜٚا١، غياا ؼي اٱْؿاام َأ اؿػأ اياصاتٞ         

 ٚايػريٟ َٔ ٚدٛٙ:
 إْ٘ غبب يٓؿط َؿاِٖٝ ايك٬ح، ٚأغباب ايطؾاز. ا٭ٍٚ:
إْ٘ باب َباضى ٱعا١ْ احملتادري، ٚإزخااٍ ايػاطٚض يكًاٛب     ايجاْٞ:

 اغي٪َٓري، ٚزؾع ايؿاق١ عٔ ايؿكطا٤.
ؾٝ٘ ْعع ٭غباب ايهاسٚض٠ ٚايهاػا٥ٔ باري ايٓااؽ، ٚطاطز       ايجايح:

 اؿػس ٚايبػها٤.
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يطناا ؼي ايٓؿاٛؽ، ٚجيًاب ايجٓاا٤ عًاِٝٗ      ٜبعاح اٱْؿاام ا   ايطابع: 
يًشػٔ ايصاتٞ ٚايعطنٞ يٲْؿام ؾطعّا ٚعك٬ّ، ٚتطتب آثاض ظيٝاس٠  

 عًٝ٘.
دا٤ت ٖصٙ اٯ١ٜ عاح أٖاٌ ايهتااب عًا٢ اٱضياإ،       ايجا١ْٝ عؿط٠:

ٚاٱعاا٬ٕ ايػااُاٟٚ بااإٔ اٱضيااإ خااري هلااِ ؼي ايٓؿااأتري، ٚإشا آَٓااٛا   
ٚغًِ ؾٌٗ ٜتٛد٘ إيِٝٗ ا٭َط  ٚقسٸقٛا بٓب٠ٛ قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘

باٱْؿاام ػياا حيبإٛ ، أّ أْٗاِ خااضدٕٛ بايتدكاٝل عٓا٘، ٜٚهتؿا٢         
 بإضياِْٗ.

اؾٛاب ٖٛ ا٭ٍٚ، يتػري اغيٛنٛع، ٚؿٛم اؿهِ ب٘، ٚقريٚضتِٗ 
 َٔ اغيػًُري.

 صلت)ًما تنفقٌا من شيء فإن اهلل بو عليم( بيذه اآليت
 ٚؾٝٗا َػا٥ٌ:

دٌ ع٢ً)خري أ١َ( ببعجِٗ ع٢ً اغيتعسز بٝإ ؾهٌ اهلل عع ٚ ا٭ٚزي:
َاأ ٚدااٛٙ اـااري، إش دااا٤ت بساٜاا١ آٜاا١ ايػااٝام بايٓااسب إزي إْؿااام      

 ا٭سػٔ، ٚأختتُت باؿح ع٢ً اٱْؿام َاًكّا.
إٕ اهلل عع ٚدٌ عامل بهٌ ا٭ؾٝا٤ ٚا٭ؾعاٍ، ٖٚٞ طيٝعّا  ايجا١ْٝ:

سانط٠ عٓسٙ، َػتذٝب١ ٭َطٙ، ٚؼي شنط عًُ٘ تعازي غكٛم اٱْؿام 
 ٚدٛٙ:

بعح ايػه١ٓٝ ٚاياُأ١ْٓٝ ؼي ْؿٛؽ اغيػًُري بإخباضِٖ باإٔ   ا٭ٍٚ:
، ٚباري  (1) صاٌٍَّاوُ ًََِب رَفْؿٌٍَُا ِِْٓ خَْْشٍ َّؿٍَّْْاوُ  إْؿاقِٗ ٜعًُ٘ اهلل، قاٍ تعازيط

اـري ٚاٱْؿام عُّٛ ٚخكٛم َاًل، ؾهٌ إْؿام ٖٛ خاري، ٚياٝؼ   
ايعهؼ، ٚؼي اؾُع بُٝٓٗا تطغٝب بؿعٌ اـري َاًكّا، ٚعسّ اٱنتؿا٤ 

 باٱْؿام، َٚٔ َكازٜل اـري ا٭َط باغيعطٚف ٚايٓٗٞ اغيٓهط.
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ايتااصنري باااهلل عااع ٚدااٌ، ٚأْاا٘ غاابشاْ٘ ٜعًااِ بأؾعاااهلِ       ايجاااْٞ:
 ِ.ٚأقٛاهل

ايٓاسب إزي ؾعاٌ ايكااؿات، ٚايرتغٝاب بااـريات ضداا٤        ايجايح:
 َطنا٠ اهلل تعازي.

ايتسبط ؼي ْظاّ اؿٝا٠ ايسْٝا ٚسكٍٛ ايعاٛض ٚايباسٍ َأ     ايطابع:
اهلل ؼي ايسْٝا ع٢ً اٱْؿام، ؾكس ٫ ًٜتؿت اغي٪َٔ إزي َا ٜطظق٘ اهلل بس٫ّ 

زع٠ٛ يًتسبط ؼي ٚعٛنّا عٔ اٱْؿام ؾذا٤ت آ١ٜ ايػٝام يًتٓبٝ٘، ٖٚٞ 
 ؾهٌ اهلل.

يٝهٕٛ َٔ خكا٥ل)خري أ١َ( اٱضتكا٤ ؼي غًِ اغيعاضف، ٚاٱقطاض  
بَِّْ اٌٍَّوَ ىٌَُ اٌاشَّصَّاقُ  بإٔ ايطظم ٚظٜازت٘ بٝس اهلل عع ٚدٌ، ٚؼي ايتٓعٌٜط

 .(1) صرًُ اٌْمٌَُّحِ اٌَّْزِنيُ

غيااا دعااٌ اهلل عااع ٚدااٌ اغيػااًُري )خااري أَاا١( ٚأخااطدِٗ   ايجايجاا١:
ؾإْاا٘ غابشاْ٘ أضاز يًُػااًُري ايكا٬ح ٚاٱقاا٬ح، ٚتعاٖااس    يًٓااؽ، 

اٱْؿام َاًكّا، غٛا٤ َٔ ا٭سػٔ أٚ اؿػٔ أٚ اٱْؿام َاًكّا يٝهٕٛ 
 قؿ١ ٬َظ١َ هلِ ؼي اؿٝا٠ ايسْٝا.

جيطٟ اٱْؿاام عٓاس )خاري أَا١( ؼي طاٍٛ ا٭َاط بااغيعطٚف         ايطابع١:
ٝاُْٗاا ٚعاسّ   ٚايٓٗٞ عٔ اغيٓهط، ٜٚهٕٛ َكااسبّا هلُاا، ٚعْٛاّا ؼي إت   

تعاًُٝٗا، َٚسزّا ؼي تطتاب ا٭ثاط عًُٝٗاا، ٚؼكٝال ايػاٜاات اؿُٝاس٠       
َُٓٗا، َٚٔ َكاازٜل اغيعاطٚف ٚاٱقا٬ع عأ اغيعكا١ٝ َاا ٫ ٜاتِ إ٫        

 باٱْؿام.
ٚضز )ؾ٤ٞ( ؼي آ١ٜ ايػاٝام عًا٢ ماٛ اٱطا٬م ٚتكاسٜطٙ       اـاَػ١:
 ع٢ً ٚدٛٙ:

 َٚا تٓؿكٛا َٔ ؾ٤ٞ سػٔ. ا٭ٍٚ:
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 ٛا َٔ ؾ٤ٞ أسػٔ.َا تٓؿك ايجاْٞ:
َا تٓؿكٛا َٔ ؾ٤ٞ، أٟ ع٢ً مٛ ايكه١ٝ اغيًُٗا١ َأ غاري     ايجايح:

 تكٝٝس بؿط .
ْعااِ دااا٤ت اٯٜااات غااطٚز إْؿااام اـبٝااح بايتدكااٝل، قاااٍ       

 .(1)صًَالَ رٌَََُّّّْا اٌْخَجِْشَ ِِنْوُ رُنفِمٌَُْتعازيط

ز نُا ٜعًِ اهلل عع ٚدٌ بإْؿام اغيػًُري ؾإْ٘ ٜعًِ بأؾطا ايػازغ١:
 َكازٜل أَطِٖ باغيعطٚف ِْٚٗٝٗ عٔ اغيٓهط.

ؾهٌ َا ٜٓؿل اغيػًِ ٜعًُ٘ اهلل، ٚنصا نًُا أَط سيعطٚف ٚزعاا إزي  
خري ٚق٬ح، ٚظدط عٔ باطٌ، ٢ْٗٚ عٔ اغيعك١ٝ ؾإٕ اهلل عع ٚدٌ 
ٜعًِ ب٘، ٚؾٝ٘ سح يًُػًِ بايجبات ؼي َٓاظٍ اٱضيإ، ٚتطغٝب بعٌُ 

 ايكاؿات.
ٗٸِ اغيػًِ باٱْؿام ثِ ٜرتزز خؿ١ٝ اؿاد١ ٚايؿاق١ أٚ  ايػابع١: قس ٜ

يػاابب آخااط ، أٚ أَااط طاااض٨، ؾذااا٤ت آٜاا١ ايػااٝام يتداارب اغيػااًُري   
بأِْٗ)خري أ١َ( ٚجيب أ٫ خياؾٛا َٔ ايؿاق١ ٭ٕ اهلل ٖٛ ايطظام، ٖٚٛ 

 ايصٟ خيًـ عًِٝٗ خريّا.
م َأ  ؼي اٯٜتري سح ع٢ً ايسعا٤ ٚغ٪اٍ ايتٛؾٝال باٱْؿاا   ايجا١َٓ:

ا٭سػاأ، ٚاغيبااازض٠ إزي اـااري، ٚايػاا١َ٬ َاأ ايؿااض ٚايبدااٌ، َٚاأ 
خكاااٍ)خري أَاا١( أْٗااا تتدااص ايااسعا٤ ٚغاا١ًٝ َباضناا١ يًتٛؾٝاال يؿعااٌ  
اـريات ؾٝاسعٛ اغيػإًُٛ يٝٗاسِٜٗ اهلل عاع ٚداٌ ٭غاباب ا٭َتجااٍ        

 غيهاَري ٖاتري اٯٜتري.
ػاًُري  اٱخباض ايكطآْٞ عٔ عًِ اهلل عع ٚداٌ بإْؿاام اغي   ايتاغع١:

ًََِب رُنفِمٌُا ِِْٓ خَْْشٍ ٌََُِّّ بؿاض٠ ا٭دط ٚايجٛاب ع٢ً اٱْؿام، قاٍ تعازيط

 . (1) صبٌَِْْىُُْ
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ٚؾٝ٘ إؾاض٠ إزي ايٓٗٞ عٔ إْؿام اـبٝاح غياا ؾٝا٘ َأ تؿٜٛات ْعُا١        
 ايجٛاب ع٢ً إْؿام اـري.

ؼي اٯ١ٜ بٝإ يؿهٌ اهلل عع ٚدٌ ع٢ً اغيػًُري ٚايٓااؽ   ايعاؾط٠:
بعج١ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٚإختٝاض اغيػًُري  طيٝعّا ؼي

 غيٓعي١ )خري أ١َ( غيا ؼي اٱْؿام َاًكّا َٔ أَٛض:
 ْؿط ؾهبٝب ايطظي١ بري ايٓاؽ. ا٭ٍٚ:
ًََّذْسَءًَُْ ثِبٌْؾَغَنَخِ اٌغَِّّْئَخَ ًََِِّّب إق٬ح شات ايبري، قاٍ تعازيط ايجاْٞ:

 .(2)صسَصَلْنَبىُُْ ُّنفِمٌَُْ

 إؾؿا٤ َؿاِٖٝ اٱسػإ، ٚزؾع ايؿاق١ ٚاؿاد١ َاًكّا. ايجايح:
تااسعٛ اٯٜاا١ قااٌ ايبشااح أٖااٌ ايهتاااب يٲضيااإ،   اؿازٜاا١ عؿااط٠:

ٚتتهُٔ اٱخباض بأْ٘ خري هلِ، ٚقس ؾاظ اغيػإًُٛ باٱضياإ ٚباازضٚا    
إزي اٱْؿام ٚايبصٍ ؼي غبٌٝ اهلل يٝهٕٛ زعا٠ٛ أخاط٣ ٭ٖاٌ ايهتااب     

  ٛ ٍ اٱغا٬ّ، ْٚٝاٌ اـًاـ ٚايعاٛض عًا٢      ٚغريِٖ َٔ ايٓااؽ ياسخ
 اٱْؿام ؼي ايٓؿأتري.

غياا ٚقاؿت  ٖاصٙ اٯٜا١ اغيػاًُري باأِْٗ )خاري أَا١(          ايجا١ْٝ عؿاط٠: 
دااا٤ت آٜاا١ اٱْؿااام يٝتعاٖااسٚا َعاااْٞ ا٭خاا٠ٛ اٱضياْٝاا١ بٝاآِٗ، قاااٍ    

، ٚقس آخ٢ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ (3) صبََِّّٔب اٌُّْاِِْنٌَُْ بِخْاٌَح  تعازيط

ٚغًِ بري اغيٗادطٜٔ ٚا٭ْكاض ؼي اغيس١ٜٓ اغيٓٛض٠، بإٔ ٜهإٛ ناٌ    ٚآي٘
إثٓري َِٓٗ أخٜٛٔ، ٚأظٗطٚا أه٢ َعاْٞ ا٭خ٠ٛ بِٝٓٗ إش تكااهٛا  
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َاا عٓااسِٖ َاأ اغياااٍ ٚا٭غااطاض ٚناااْٛا ٜتٛاضثاإٛ باغي٪اخااا٠ إزي إٔ  
 .(1) صجَؿْضًٍَؤًٌٌُُْا إَسْؽَبَِ ثَؿْضُيُُْ ؤًٌَََْ ثِْعيت آ١ٜ اغيٛاضٜح، ٚقٛي٘ تعازيط

تؿٝااس اٯٜاا١ إٔ اهلل عااع ٚدااٌ ٜعًااِ اٱْؿااام ايهااجري   ايجايجاا١ عؿااط٠:
ٚايكًٝااٌ، ٚاؿػاأ ٚغااري اؿػاأ،ٚاؾُعٞ ٚايؿدكااٞ، ٚاغيتشااس       

 ٚاغيتعسز، ػيا ٜسٍ ع٢ً عًُ٘ تعازي باؾع٥ٝات نعًُ٘ بايهًٝات.
دا٤ت اٯ١ٜ بًػا١ اـاااب ياا)خري أَا١( غكاٛم       ايطابع١ عؿط٠:

ٜٴٓؿل َٔ ؾ٤ٞ(  ؾًِ تؿط اٯٜا١ إزي إْؿاام    إْؿاقِٗ ٚمل تكٌ اٯ١ٜ)َٚا 
غري اغيػًُري َع إٔ اهلل عع ٚدٌ ٜعًُ٘ أٜهّا ،ٚيهأ اغياٖٝا١ َتبآٜا١    
ؾإْؿام اغيػًُري ؼي َطنا٠ اهلل، ٚإْؿام ايهؿاض ؼي ايعسا٠ٚ هلل ٚضغٛي٘، 

َِضَاًُ َِاب ُّنْفِمُاٌَْ    ِ ٚإْصاضِٖ ٚبٝاإ باا٬ٕ عًُاِٗط   قاٍ تعازي ؼي شَٗ

 صؽَشْسَ لٌٍََْ غٌٍََُّا ؤَْٔفُغَايُُْ فَإَىٍَْىَزْاوُ   فِِ ىَزِهِ اٌْؾََْبحِ اٌذَُّْْٔب وََّضًَِ سِّؼٍ فِْيَب صِشٌّ ؤَصَبثَذْ

(2). 
دا٤ أٍٚ آ١ٜ ايػٝام غكٛم اٱْؿام ٚايبصٍ َٔ  اـاَػ١ عؿط٠:

اغياٍ ٚايعطٚض، أَا خاشي١ اٯ١ٜ ؾذا٤ت باغيع٢ٓ ا٭عِ ايؿاٌَ يًٓؿك١ 
 َٔ ايعًِ ٚاؾاٙ َٚػتًعَات اٱضيإ ٚايتك٣ٛ.

ؾااا٭َط باااغيعطٚف ٚايٓٗااٞ عاأ اغيٓهااط ٚتٛظٝااـ اؾاااٙ ٚاغيؿااٞ ؼي    
١)خري سادااات اغياا٪َٓري َاأ اٱْؿااام ٚبااصٍ ايٛغااع يتعاٖااس َٓعياا       

أ١َ(خكٛقّا ٚإٔ اٱْؿام أعِ َٔ إٔ تهٕٛ دٗت٘ اغيككٛز٠ ع٢ً مٛ 
 ايكه١ٝ ايؿدك١ٝ ، ٚؾٝٗا أَٛض:

 إضاز٠ إنطاّ ايٓٛع. ا٭ٍٚ:
 سؿظ اغي١ً ٚايسٜٔ. ايجاْٞ:

 ْؿط أسهاّ ايؿطٜع١ اٱغ١َٝ٬. ايجايح:
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 زض٤ ايهطض ٚا٭ش٣ عٔ اغيػًُري ٚثػٛضِٖ. ايطابع:
 اضِٜٗ َٔ َؿاِٖٝ ايه٬ي١.ٚقا١ٜ اغي٪َٓري ٚشض اـاَؼ:

ٜؿٝس اؾُع بري اٯٜتري إٔ ايسْٝا زاض عٌُ ٚغعٞ،  ايػازغ١ عؿط٠:
ٚيٝؼ َٔ ؾطز أٚ طياع١ أٚ أ١َ ٜػك  عِٓٗ ايتهًٝـ ؼي اؿٝا٠ ايسْٝا 
يصا تط٣ اـاابات ايتهًٝؿ١ٝ تتٛد٘ إزي ايٓاؽ طيٝعّا ؾأغػت ايكاعس٠ 

با٭قااٍٛ، ٖٚااٛ ا٭قااٛي١ٝ إٔ ايهؿاااض َهًؿاإٛ بااايؿطٚع نتهًااٝؿِٗ   
 اغيؿٗٛض ا٭غًب .

َٚع إٔ اغيػًُري)خري أ١َ( ٚتكاسبِٗ ٖصٙ ايكؿ١ إزي ّٜٛ ايكٝا١َ  
٫ تؿاضقِٗ أبسّا ٭ِْٗ ٜ٪َٕٓٛ باهلل ٚضغٛي٘، ٜٚتٛاضثٕٛ أزا٤ ايٛظا٥ـ 
ايؿااطع١ٝ ؾااإٕ اهلل عااع ٚدااٌ أَااطِٖ بؿعااٌ ايكاااؿات، ْٚااسبِٗ إزي  

 اغيػاضع١ ؼي اـريات.
ت آٜاا١ ايػااٝام)ايرب(ٖسؾّا ٜػااع٢ إيٝاا٘   يكااس دعًاا  ايػااابع١ عؿااط٠: 

اغيػًُٕٛ، ٚدا٤ت آٜات قطآ١ْٝ ؼح اغيػًُري ع٢ً ايتعإٚ ؾٝ٘، قااٍ  
 .(1) صًَرَؿَبًٌَُٔا ؾٍَََ اٌْجِشِّ ًَاٌزَّمٌٍَْتعازيط

ٚيٝؼ َٔ تعاضض بري اٯٜتري، ٚاؾُع بُٝٓٗا َأ إعذااظ ايكاطإٓ    
 ٚأغباب إق٬ح اغيػًُري غيٓعي١)خري أ١َ( َٔ ٚدٛٙ:

 دعٌ اغيػًُري ايرب ٚاغا١ ٚغا١ٜ ٜػعٕٛ إيٝٗا. ا٭ٍٚ:
يؿظ)ايرب( َٔ ايعٓااٜٚٔ اؾاَعا١ ايايت تكاع ؼتٗاا َكاازٜل        ايجاْٞ:

عسٜس٠ ، إش أْ٘ ٜؿٌُ اـري ٚايك٬ح ٚاغيعطٚف ٚا٭َط ب٘ ؾتؿري اٯ١ٜ 
إزي سكٝك١ ٖٚٞ ٫ ٜػتاٝع اغيػًُٕٛ ا٭َط باغيعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ اغيٓهط 

 ُٓٗا إ٫ باٱْؿام ػيا حيبٕٛ.ٚؼكٝل ايػاٜات َ
بٝإ يعّٚ ايبصٍ ٚايعاا٤ ؼي ا٭َاط بااغيعطٚف ٚايٓٗاٞ عأ      ايجايح:

 اغيٓهط.
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قٝاست اٯٜا١ اٱْؿاام بأْا٘ )ػياا ؼبإٛ( ٚؼي َتعًكا٘         ايجا١َٓ عؿط٠ :
 ٚدٛٙ:

َا ؼب٘ )خري أَا١( عًا٢ ماٛ ايعُاّٛ ا،ُاٛعٞ، ٖٚاٛ َأ         ا٭ٍٚ:
 َعاْٞ اؾُع بري اٯٜتري.

ا حيب٘ اغيٓؿل ْؿػ٘ يتٛد٘ اـااب ؼي اٯ١ٜ إزي ايصٜٔ ٜٓؿكٕٛ َ ايجاْٞ:
أَاٛاهلِ ، ٚتتذًاا٢ خكااا٥ل َاا حيباا٘ اغيٓؿاال بًشااظ َهاااَري اٯٜاا١    

 ايهطضي١ بأَٛض:
 بأْ٘ بصٍ ٚعاا٤. -بهِ اغيِٝ-ٚقـ آ١ٜ ايػٝام يًُٓؿل  ا٭ٍٚ:
 قسٚض اٱْؿام َٔ)خري أ١َ( زيٌٝ ع٢ً سػٓ٘ ايصاتٞ. ايجاْٞ:

 م ٚغ١ًٝ ٚبًػ١ يًٛقٍٛ إزي َطاتب ايطؾع١.اٱْؿا ايجايح:
 إخباض آ١ٜ ايػٝام بإٔ اهلل عع ٚدٌ ٜعًِ اٱْؿام.  ايطابع:
 إضاز٠ َا حيب٘ اغيٓؿل عًٝ٘ إٕ نإ َػًُّا. ايجايح:

٫ٚ تعاضض بري ٖاصٙ ايٛداٛٙ، ؾايكاشٝض ٖاٛ ا٭ٍٚ، ًٜٚشال با٘       
اغيٓؿل  ايجاْٞ، ٜٚهٕٛ ايجايح ؼي طٍٛ ايجاْٞ، ؾاحملبٛب بصات٘ َٔ اغياٍ

 ظاٖط ٚبري .
ٚدااا٤ت اٯٜاا١ يبااصٍ اغياااٍ ٚاؾاااٙ ٚاؾٗااس يبٓااا٤ قااطح اٱغاا٬ّ،  

ٚتعاٖس َباز٥٘ ٚإغتسا١َ ا٭َط باغيعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ اغيٓهاط، ٚتطتاب   
 ا٭ثط عًٝ٘.

دا٤ سطف اؾط)َٔ(ؼي قٛي٘ تعازي)َٚا تٓؿكٛا َأ   ايتاغع١ عؿط٠:
، (1) صنغَاخْ ِِآْ آَّاخٍ   َِاب َٔ ؾ٤ٞ( يًتبٝري ٚاٱٜهاح، نُا ؼي قٛي٘ تعازيط

ٚيهٓ٘ ٫ ضيٓع َٔ إضاز٠ َع٢ٓ ايتبعٝض ؾٝ٘ أٜهّا َٔ ا٭ؾٝا٤ نًٗا اييت 
ٜكض اٱْؿام َٓٗا غٛا٤ ناْات أعٝاْاّا أٚ عطٚناّا أٚ أَاٛضّا إعتباضٜا١      
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ناؾاٙ ٚبصٍ اغيػاعٞ اؿُٝس٠، ٚإق٬ح شات ايبري ، ٚبصٍ ايٛغع ؼي 
 ٱْاب١ ٚؾعٌ اـريات.بٝإ ا٭سهاّ، ٖٚسا١ٜ ايٓاؽ إزي ايتٛب١ ٚا

َٔ اٱعذاظ ؼي اؾُع بري اٯٜتري فٝ٪ٖا بكٝػ١ اؾُاع   ايعؿطٕٚ:
 ؼي يػ١ اـااب، ٚؼي يػ١ اؾُع ؼي اٱْؿام ٚدٛٙ:

 ايػع١ ٚاغيٓسٚس١ ؼي اٱْؿام ٚبصٍ اغياٍ. ا٭ٍٚ:
إضاز٠ اٱْؿام َٔ ايؿطز ٚاؾُاع١، بإٔ ٜؿرتى طياع١ َأ   ايجاْٞ:

ًَرَؿَابًٌَُٔا ؾٍََاَ اٌْجِااشِّ   اغيػاًُري بايٓؿكا١ ٖٚاٛ َأ عَُٛااات قٛيا٘ تعاازيط      

 .(1)صًَاٌزَّمٌٍَْ

ٚٚضز إغِ ايرب ؼي اٯٜا١ أعا٬ٙ ٚآٜا١ ايػاٝام يًشاح عًا٢ ايتعاإٚ        
 ٚايؿطن١ ؼي ايٓؿك١ ٚت١٦ٝٗ َكسَاتٗا ٚايػعٞ ؾٝٗا.

س ٜتدًـ ايؿطز ايٛاسس عٔ َكاساض اؿادا١ ؼي اٱْؿاام،    ق ايجايح:
َٚااا ؾٝاا٘ ايكاا٬ح، ؾتااأتٞ يػاا١ اؾُااع ؿجاا٘ عًاا٢ اياًااب َاأ إخٛاْاا٘ 
اغي٪َٓري اغيػا١ُٖ ؼي اٱْؿام ٚإؽااشٙ بًػا١ يتشكٝال ايػاٜاات اؿُٝاس٠      
اييت تكبٛ ٚتػع٢ إيٝٗا)خري أ١َ( تًو ايػاٜات اييت ػًت ؼي ايكطإٓ 

 .ٚايػ١ٓ ايٓب١ٜٛ ايؿطٜؿ١
 حبث فقيي

ػيا إتكـ ب٘ اغيػًُٕٛ ؾطٜه١ ايعناا٠، إش قطْٗاا اهلل بعُاٛز اياسٜٔ     
ايك٠٬ ؼي مٛ ث٬ثري آ١ٜ َٔ ايكطإٓ، ٖٚٞ َٔ َٛاضٜح ا٭ْبٝا٤ ، ٚٚضز 

، (2) صًَؤًَْصَبِِٔ ثِبٌالَّالَحِ ًَاٌضَّوَبحِ َِب دُِْذُ ؽًَّْبؼي ايتٓعٌٜ سها١ٜ عٔ عٝػ٢ط

ٜٛاا١ ؼي تٛنٝااس ايعنااا٠ ٚبٝااإ   ٚٚضزت ْكااٛم نااجري٠ َاأ ايػاا١ٓ ايٓب  
ؾهًٗا، قاٍ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآيا٘ ٚغاًِ ٚؼي اؿاسٜح:خري َااٍ اغياط٤      
ٚشخااا٥طٙ ايكااسق١( ٚتًااو آٜاا١ ؼي ايؿااطٜع١ اٱغاا١َٝ٬ إش إٔ ايكااسق١  
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خطٚز اغياٍ عٔ اغيًه١ٝ َٔ غري عٛض، َٚع ٖصا ٜكاؿ٘ ايآيب قُاس    
م بايعٛض ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ بأْ٘ َاٍ ٚشخري٠ يكاسب٘، يًٛثٛ

 َٔ اهلل عع ٚدٌ يصا ؾإْ٘ غبشاْ٘ ٜأَط اغيكًري بايكسق١ ٚاٱْؿام.
ٚايعنا٠ ؼي ايًػ١ ٖٞ اياٗاض٠ ٚايُٓا٤، ٚؼي اٱقا٬ح َاا جياب ؼي   
أَٛاٍ خاق١ بؿطٚ  َع١ٓٝ، يٝهٕٛ َٔ خطٚز اغيػًُري يًٓاؽ خطٚز 
اغياٍ َٔ أٜسِٜٗ طاع١ ٚقطب١ إزي اهلل عع ٚدٌ ، ٚؾٝا٘ ايربنا١ ٚظٜااز٠    

 اٍ ٚطٗاضت٘ ٚايٓؿٛؽ َٔ ا٭قصاض اغيع١ٜٛٓ.اغي
يكس أضاز اهلل عاع ٚداٌ يًُػاًُري ايتٓاعٙ َأ ايطشا٥اٌ ٚا٭خا٬م        
اغيص١ََٛ، ٚايعناا٠ َأ ناطٚضٜات اياسٜٔ، ٚنٝؿٝا١ قاطؾٗا ٚأقآاف        
اغيػتشكري يًعنا٠ آ١ٜ إعذاظ١ٜ ؼي قػُتٗا ، ٚؼكٝال ايػاٜاات اؿُٝاس٠    

بََِّّٔب اٌالَّذَلَبدُ ٌٍِْفُمَشَاءِ عازيطَٓٗا ٚتٗصٜب ايٓؿٛؽ ٚأغباب ايك٬ح، قاٍ ت

ًَاٌَّْغَاابوِنيِ ًَاٌْؿَاابٍِِِنيَ ؾٍََْْيَااب ًَاٌُّْاٌََّفَااخِ لٍُُااٌثُيُُْ ًَفِااِ اٌشِّلَاابةِ ًَاٌْغَاابسِِِنيَ   

 .(1) صًَفِِ عَجًِِْ اٌٍَّوِ ًَاِثِْٓ اٌغَّجًِِْ فَشِّضَخً ِِْٓ اٌٍَّوِ

َٚٔ َكاضف ايعنا٠ غِٗ)ؼي غبٌٝ اهلل( ٖٚٛ طيٝع ٚداٛٙ اـاري   
ٚإعا١ْ اغي٪َٓري ٚتعظِٝ ؾعا٥ط اهلل، ٚإق٬ح شات ايبري، ٚزؾع ايؿذي 
ٚايؿطٚض عٔ اغيػًُري، )ٚعٔ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ: 

ٌټ ٫َ ُٵػٳ١ٺ ٔإ٫ٖ يٹػٳٓٹ٢ٍّ ايكٻسٳَق١ُ تٳشٹ ٌٕ يٹدٳ َٹ ٗٳا يٹعٳا ٝٵ ًَ ٚٵ عٳ ٌٕ َأ ٖٳا ضٳدٴ ٘ٹ اؾٵتٳطٳا ُٳايٹ  بٹ
ٚٵ ّٕ َأ ٚٵ َغأض ٌٔ ؾٹٞ َغإظ َأ ٘ٹ غٳبٹٝ ًٖ ٚٵ اي ٘ٹ  تٴكٴاسقمٳ  َٹػٵاهٹريٕ  َأ ٝٵا ًَ ٗٳاا  عٳ ٓٵ ٖٵاسٳ٣  َٹ  َؾَأ

ٗٳا ٓٵ  .(2) (يٹػٳٓٹ٢ٍّ َٹ
ٚإش دا٤ت اٯٜات بٛدٛب ايعنا٠ ٚايتشصٜط َٔ إخطاز اـبٝح َٔ 
اغياٍ، دا٤ت آٜا١ ايػاٝام بأغاباب إضتكاا٤ اغيػاًُري ؼي بااب ايكاسق١        
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ٚايعنا٠، ؾاإخطاز ٚزؾاع اغيااٍ َأ غاري باسٍ َأ أؾال ا٭َاٛض عًا٢           
 اٱْػإ ؾذا٤ت ٖصٙ اٯٜات يتبري أَٛضّا:

 اب ؼي َاهلِ.زؾع ايعنا٠ أَط ٚادب ع٢ً َٔ ٜتعًل ايٓك ا٭ٍٚ:
عسّ إمكاض ايكسق١ بايعنا٠ ايٛادب١، باٌ تؿاٌُ اٱْؿاام     ايجاْٞ:

اغيػتشب ايصٟ ٜتعًل بكاسب ايٓكاب ؾٝهٕٛ ظٜاز٠ ع٢ً ايٛادب، 
ٚايصٟ يٝؼ عٓسٙ ْكاب ٜهٕٛ ي٘ قسق١ َػتشب١، ٚتًو خكٛقا١ٝ  
ضيتاظ بٗا اغيػًُٕٛ بكٝاَِٗ بإخطاز ايكسقات ايٛادب١، ٚاغيباازض٠ إزي  

 ػتشب١ ٖٚصا ايتعسز َٔ خكا٥ل)خري أ١َ(.ايكسقات اغي
تكٝٝس َاا خيطدا٘ اغيػإًُٛ َأ ايكاسقات َاًكاّا بأْا٘ ػياا          ايجايح:

حيبٕٛ يٝهٕٛ بًػ١ يًػاٜات اؿُٝاس٠ ، ٚغاب٬ّٝ يكهاا٤ اؿاٛا٥ر ٚغاس      
 ايصضا٥ع.

بِعْشَائًُِْ ؾٍَََ َٔفْغِاوِ  وًُُّ اٌطَّؿَبَِ وَبَْ ؽًٍِّب ٌِجَنِِ بِعْشَائًَِْ بِالَّ َِب ؽَشَََّ ط صلت آيت

ُْ صَبدِلِنيَ ًْ فَإْرٌُا ثِبٌزٌَّْسَاحِ فَبرٌٍُْىَب بِْْ وُنْزُ ًِ ؤَْْ رُنَضَّيَ اٌزٌَّْسَاحُ لُ ْٓ لَجْ بيذه  (1) صِِ
 بيذه اآليت

 ٚؾٝٗا َػا٥ٌ:
يكس دعٌ اهلل عع ٚدٌ اغيػًُري سذا١ عًا٢ ايٓااؽ، َأ      ا٭ٚزي:

 ٚدٛٙ:
ّ   ا٭ٍٚ: سياا أْاعٍ اهلل عاع ٚداٌ عًا٢       بٝإ أسهاّ اؿا٬ٍ ٚاؿاطا

ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ َٔ ايكطإٓ ٚايٛسٞ، إش إٔ قٛي٘ 
 ٚؾعً٘ َٔ ايٛسٞ .

تاا٠ٚ٬ اٯٜااات اياايت تتهاأُ قكاال ا٭ْبٝااا٤، ٚدٗااازِٖ   ايجاااْٞ:
 صفَجِيُذَاىُُْ الْزَذِهِٚغريتِٗ، ٚإؽاشٖا ْرباغّا ٚغب٬ّٝ يًٗسا١ٜ، قاٍ تعازيط

(1). 
                                                           

 .93اٯ١ٜ (1)



 ص257ط                                                   86ز / َعامل اٱضيإ

 ؾهض ايتشطٜـ ايصٟ ططأ ع٢ً ايهتب ايػابك١. ايجايح:
إتعاظ ٚإْتؿاع اغيػًُري َٔ قكال ا٭ْبٝاا٤ ٚغاريتِٗ ايايت      ايطابع:

 دا٤ت ؼي ايكطإٓ.
ؾااتض باااب ايسضاغاا١ ٚاٱغااتٓبا  ؼي قكاال ا٭ْبٝااا٤،       اـاااَؼ:

 ٚإغتكطا٤ ايػٓٔ َٓٗا، ٚبٝإ أْٗا ٫ تتعاضض َع أسهاّ اٱغ٬ّ.
باٱخباض عٔ خطٚز اغيػاًُري يًٓااؽ،    غيا دا٤ت ٖصٙ اٯ١ٜ ايجا١ْٝ:

شنطت آ١ٜ ايػٝام س١ًٝ اياعاّ ع٢ً شض١ٜ إغطا٥ٌٝ ٖٚٛ ٜعكٛب ايٓيب، 
 ٚؾٝ٘ زيٌٝ ع٢ً أَٛض:

 َٓع تؿٜٛ٘ اؿكا٥ل َٔ َكازٜل ٖصا اـطٚز. ا٭ٍٚ:
زع٠ٛ أٌٖ ايهتااب يًطداٛع إزي اغيػاًُري غيعطٚؾا١ قكال       ايجاْٞ:

 ٌ.ا٭ْبٝا٤ ٚإٕ ناْٛا َٔ آبا٤ ب  إغطا٥ٝ
إؽاااش قكاال ٚغااري٠ ا٭ْبٝااا٤ سذاا١ ٚزياا٬ّٝ عًاا٢ ٚضاثاا١    ايجايااح:

 اغيػًُري هلِ.
تٛنٝس ضظي١ اهلل عع ٚدٌ ؼي إؼاز ٚتؿاب٘ أسهااّ اؿا٬ٍ    ايجايج١:

 ٚاؿطاّ ؼي ايهتب ايػُا١ٜٚ، ايتٛضا٠ ٚاٱلٌٝ ٚايكطإٓ.
بٝإ ٚد٘ َٔ ٚدٛٙ تؿهٌٝ ب  إغطا٥ٌٝ ٖٚٛ إٔ اياعااّ   ايطابع١:

، ٚشات ايتؿهاٌٝ ؾااظت با٘ )خاري أَا١( إ٫ َاا ٚضز با٘        نً٘ َباح هلِ
ايسيٌٝ َٔ ايهتاب ٚايػ١ٓ ػيا خيطز عأ إغاِ اياعااّ ؾاطعّا ٜٚهإٛ      

 نطضٙ أنجط َٔ ْؿع٘.
اغيباح قػِ َأ ايتهاايٝـ اـُػا١، َٚٓا٘ غآد١ٝ ا٭ناٌ        اـاَػ١:

ٚايؿطب، ٖٚٛ ْع١ُ َٔ ْعِ اهلل عع ٚدٌ ع٢ً ايٓاؽ، ٚباب يؿهطٙ 
 ٓع١ُ اغيتذسز٠ نٌ ّٜٛ ٚنٌ غاع١.تعازي ع٢ً ٖصٙ اي

 ٚؼتٌُ س١ًٝ اياعاّ ٚدّٖٛا:
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اؿكط ع٢ً ب  إغطا٥ٌٝ ع٢ً مٛ ايتعٝري ٭ْ٘ ْاٛع إناطاّ    ا٭ٍٚ:
َّابثَنِِ بِعْاشَائًَِْ ارْوُاشًُا    هلِ، ٚدع٤ َٔ أغباب تؿهاًِٝٗ، قااٍ تعاازيط   

 .(1) صاٌْؿَبٌَِّنيَ ِٔؿَّْزِِ اٌَّزِِ ؤَْٔؿَّْذُ ؾٍََْْىُُْ ًَؤَِِّٔ فَضٍَّْزُىُُْ ؾٍَََ

ايعُّٛ ٚمشٍٛ ايٓاؽ طيٝعّا بإباس١ اياعاّ، ؾايٓاؽ ؾطع  ايجاْٞ:
 غٛا٤ ؼي ْع١ُ اياعاّ، إش غدطٙ اهلل هلِ طيٝعّا.

إمكاااض ْعُاا١ سًٝاا١ اياعاااّ بااب  إغااطا٥ٌٝ يتؿهااًِٝٗ،     ايجايااح:
 ٚباغيػًُري ٭ِْٗ)خري أ١َ(.

عًٝاا١  إختكااام اغيٛسااسٜٔ َاأ اغيػااًُري ٚأٖااٌ ايهتاااب ايطابااع:
 اياعاّ زٕٚ غريِٖ َٔ ايٓاؽ.

ٚايكشٝض ٖٛ ايجاْٞ، ٭ٕ إط٬م إباس١ ا٭نٌ َٔ ضظيا١ اهلل عاع   
 ٚدٌ بايٓاؽ، ٖٚٛ باب يًتسبط ؼي اـًل ٚعظِٝ قسض٠ اهلل.

تٛنٝااس إمكاااض تؿهااٌٝ باا  إغااطا٥ٌٝ غكااٛم أٖااٌ   ايػازغاا١:
ظَاِْٗ، ٚإْكااع ٖصا ايتؿهٌٝ ببعج١ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝا٘ ٚآيا٘   
ٚغااًِ ٚقااريٚضت٘ َكٝااسّا بااسخٍٛ اٱغاا٬ّ، ؾااإشا أضاز بٓااٛ إغااطا٥ٌٝ  
إغتُطاض تؿهًِٝٗ ؾعًِٝٗ إٔ ٜكسٸقٛا ببعج١ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ 

ب٘ َٔ عٓس اهلل ٖٚٛ ايصٟ أخرب سيا أْاعٍ  ٚآي٘ ٚغًِ ٜٚتبعٛٙ ؾُٝا دا٤ 
 عًٝ٘ بإٔ ب  إغطا٥ٌٝ أ١َ ؾهًٗا اهلل .

ٜٚتذ٢ً ٖصا ايتٛنٝس غاطٚز اغيػاًُري ياب  إغاطا٥ٌٝ باٱستذااز      
عًِٝٗ بإٔ اياعاّ نً٘ سٌ هلِ، ٚيٝؼ َٔ طعاّ َعن٢ قاطّ عًاِٝٗ   
ٚ)نٌ( غٛض اغيٛدب١ ايه١ًٝ، ٚضز يبٝإ عظِٝ ؾهٌ اهلل عع ٚدٌ ع٢ً 

 إغطا٥ٌٝ ٖٚٛ َٔ َكازٜل تؿهًِٝٗ.ب  
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ٜؿٝس اؾُع بري اٯٜتري إٔ أَط اغيػًُري باغيعطٚف ِْٚٗٝٗ  ايػابع١:
عٔ اغيٓهاط ٜؿاٌُ اغيباساات، ٚبٝاإ ْعاِ اهلل عاع ٚداٌ عًا٢ ايٓااؽ          

 ٚايعدط عٔ سطَإ ايٓؿؼ َٓٗا .
ٖٚٛ َٔ خكا٥ل)خري أ١َ( باإٔ ٜكاٛز اغيػإًُٛ ايٓااؽ ؼي غابٌ      

ظم ايٛاغع ايهطِٜ ايصٟ تؿهٌ اهلل عع ٚدٌ اٱْتؿاع ا٭َجٌ َٔ ايط
 ب٘، ٚحيتذٕٛ ع٢ً ايصٟ ٜؿسز ع٢ً ْؿػ٘ ؼي باب ا٭نٌ َٔ اياٝبات.

َٚٔ اٯٜات ؼي اغيكاّ إباس١ طعاّ أٌٖ ايهتاب يًُػاًُري، ٚعاسّ   
ًَنَؿَبَُ اٌَّزَِّٓ ؤًُرٌُا اٌْىِزَبةَ ؽًٌِّ اؿطز َٔ ا٭نٌ َٔ طعاَِٗ، قاٍ تعازيط

إخت٬ف بري ايؿكٗا٤ ؼي َا١ٖٝ اياعاّ ، ٌٖٚ ٖٛ ايرب أّ ، ع٢ً  (1) صٌَىُُْ

 أّ َاًكّا .
 ( :105ٚاغيدتاض طٗاض٠ ايهتابٞ ٚؼي ضغايتٓا ايع١ًُٝ )اغيػأي١ ) 
خبااض  إايهتابٞ ٖٚٛ ايٝٗٛزٟ ٚايٓكطاْٞ طاٖط ع٢ً ا٭ق٣ٛ ٚؾٝ٘  

عسٜس٠، ٚاغيؿٗٛض قاٍ بايٓذاغ١ يًاا٥ؿ١ ا٭خط٣ َأ ا٭خبااض ٚيهأ    
يتٓعٙ ٚاؿح ع٢ً ادتٓابِٗ ٚايب١ْٛٓٝ بري اغيػاًُري  ضيهٔ ظيًٗا ع٢ً ا

 .(2) (ٚبِٝٓٗ
َاع إٔ با  إغاطا٥ٌٝ ْاايٛا َطتبا١ ايتؿهاٌٝ ؾاإِْٗ سطَاٛا          ايجا١َٓ:

أْؿػِٗ ػيا أباح اهلل هلِ َٔ اياٝبات، ٜٚاسعٕٛ ايٓااؽ هلاصٙ ايٓعُا١     
بسخٍٛ اٱغ٬ّ ، ٚحيتذٕٛ بايربٖإ ع٢ً ايصٟ حيطَٗا ع٢ً ْؿػا٘،  

تؿٛا بإباس١ اياٝبات ٚايتٓعِ بٗا، بٌ تٛدٗٛا إزي أٌٖ ؾاغيػًُٕٛ مل ٜه
ايهتاب ٚدساهلِ بايب١ٓٝ ٚايربٖإ غكٛم اغيباسات ٖٚٛ َٔ أغطاض 
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خطٚدِٗ يًٓاؽ، ٚأًٖٝتِٗ هلصا اـطٚز باؾٗاز باؿه١ُ ٚاغيٛعظ١، 
 .(1)صًَعَبدٌِْيُُْ ثِبٌَّزِِ ىَِِ ؤَؽْغَُٓقاٍ تعازيط

تؿكا٘ اغيػاًُري ؼي أَاٛض اياسٜٔ، َٚعاطؾتِٗ بككال        بٝإ ايتاغع١:
 ا٭ْبٝا٤ ٚغِٓٓٗ ٚغريتِٗ.

اٱخباض عٔ ساٍ ْيب اهلل إغطا٥ٌٝ عًٝ٘ ايػ٬ّ َٔ عًاِ   ايعاؾط٠:
ايػٝب ايصٟ أخرب اهلل عع ٚدٌ ب٘ ايٓيب قُاسّا قا٢ً اهلل عًٝا٘ ٚآيا٘     

ػيا    ٚغًِ ب٘ ؼي ايتٓعٌٜ ايباقٞ ؼي ا٭ضض إزي ّٜٛ ايكٝا١َ ، ٖٚصا ايبكا٤
ؾاظت ب٘ )خري أ١َ( ؼي دٗازٖا ؼي غبٌٝ اهلل ٚسؿظ َٛاضٜح ا٭ْبٝاا٤  

 سيا ٜهٕٛ ضظي١ ٚؽؿٝؿّا ٚسذ١ ع٢ً ايٓاؽ.
بٝإ َٛنٛع١ٝ ْعٍٚ ايتٛضا٠ ؼي سٝا٠ ب  إغطا٥ٌٝ،  اؿاز١ٜ عؿط٠:

ٚأْٗا نايٓاغذ غيا قبًٗا َٔ غآٔ ا٭ْبٝاا٤، ٚناصا بايٓػاب١ يًكاطإٓ ؾأْا٘       
   ٕ أسهااّ إباسا١ اياٝباات َأ ا٭طعُا١ َاًكا١        ْاغذ غياا قبًا٘، نُاا أ

 ٚتتهُٓٗا ايتٛضا٠ ٚايكطإٓ.
ؾًٛ تعاضنت اٱباس١ ؼي ايكطإٓ ٚايتٛضا٠ َع ؼطِٜ ْيب َٔ ا٭ْبٝا٤ 
ايػابكري ياعاّ ككٛم، ؾ٬ بس َٔ ايعٌُ بأسهاّ ايكطإٓ ٚايهتب 
ايػُا١ٜٚ ايػابك١ اييت ْعيت ضظي١ يًٓاؽ، ٚغب٬ّٝ يًٗسا١ٜ، ٚبطظخّا 

 تؿسٜس ع٢ً ايٓؿؼ.زٕٚ اي
بٝإ ؾهٌ اهلل عع ٚدٌ ع٢ً ب  إغطا٥ٌٝ ببعج١ ايٓيب  ايجا١ْٝ عؿط٠:

قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٚخطٚز اغيػًُري هلِ ٚيًٓاؽ طيٝعّا 
بتٛنٝس س١ًٝ ا٭طع١ُ عًِٝٗ، ٚعاسّ ؼاطِٜ بعهاٗا يٛاقعا١ ؾدكا١ٝ      

 ٭سس ا٭ْبٝا٤.
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طا٥ع، ٚٚقؿٛا عٓس بعج١ ٫ ٜكٍٛ ايٝٗٛز بايٓػذ ؼي ايؿ ايجايج١ عؿط٠:
َٛغ٢ ٚنتاب ايتٛضا٠، َٚا ؾٝ٘ َٔ ا٭سهاّ، ؾذا٤ ايكطإٓ باٱستذاز 

 عًِٝٗ بصات ايتٛضا٠، ٚؾٝ٘ ٚدٛٙ:
إضاز٠ ْؿع ب  إغطا٥ٌٝ ؼي أَٛض ايسْٝا ٚايتٓعِ بٗاا ٚؾٝٗاا ،    ا٭ٍٚ:

أَاااا غكاااٛم اٯخاااط٠ ؾااااياطٜل يًٓذاااا٠ ؾٝٗاااا ٖاااٛ اٱضياااإ، قااااٍ   
 .(1) صْْشَ اإلِعْالََِ دِّن ب فٍََْٓ ُّمْجًََ ِِنْوًََُِْٓ َّجْزَغِ غَتعازيط

بٝاااإ سادااا١ بااا  إغاااطا٥ٌٝ يٓاااعٍٚ ايكاااطإٓ، ٖٚاااٛ َااأ   ايجااااْٞ:
 .(2)صبثَنِِ بِعْشَائًَِْ ارْوُشًُا ِٔؿَّْزِِ اٌَّزِِ ؤَْٔؿَّْذُ ؾٍََْْىَُُّْعَُٛاتط

ضؾع اؿطز ٚايعٓا٤ عٔ ايٝٗٛز ٚايصٟ غببُٗا اٱَتٓاع عٔ  ايجايح:
 اياٝبات.ؾاط َٔ 
 دعٌ ب  إغطا٥ٌٝ ٜٓؿػًٕٛ ؼي إق٬ح أْؿػِٗ. ايطابع:

 ؼبٝب ايكسٚض عٔ ايكطإٓ يب  إغطا٥ٌٝ ٚغريِٖ. اـاَؼ:
 ايعدط عٔ اؾساٍ ٚاغيػايا١ ؼي آٜات ايكطإٓ. ايػازؽ:

ايسؾع عٔ اغي٪َٓري، ٚدعًِٗ ٜ٪زٕٚ ايؿاطا٥ض ٚاغيٓاغاو    ايػابع:
 بٝػط َٚٓسٚس١.

َٔ قؿات)خري أ١َ( اٱستذاز ع٢ً أٌٖ ايهتاب  ايطابع١ عؿط٠:
سيااا دااا٤ ؼي نتاابِٗ يٝهاإٛ ٖااصا اٱستذاااز تٛنٝااسّا يبؿاااضتٗا بااايكطإٓ 
ٚتكسٜكٗا ي٘، ٚمل ٜأت اٱستذاز بهٝؿ١ٝ َٓاغو ب  إغطا٥ٌٝ، باٌ  
داا٤ غكااٛم اياعاااّ ٚاغيباسااات، ٚايتؿكااٌٝ بااري اؿهااِ ايؿااطعٞ  

ناْت ـكاٛم ْايب    اغيػتػطم يًذُٝع، ٚبري ايكه١ٝ ايؿدك١ٝ ٚإٕ
 َٔ أْبٝا٤ ب  إغطا٥ٌٝ.
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دا٤ إستذاز ايكطإٓ ع٢ً ب  إغطا٥ٌٝ زؾاعّا عأ   اـاَػ١ عؿط٠:
ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٚاغيػًُري، ٚغيٓع تػطب ايؿو 
ٚايطٜااب يٓؿااٛؽ اغيػااًُري ؼي ا٭دٝاااٍ اغيتااأخط٠ َاأ اغيػااًُري، إش       

ٝا٘ ٚآيا٘ ٚغاًِ بأْا٘ إشا     إستذت ايٝٗٛز ع٢ً ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عً
نإ ع٢ً ١ًَ إبطاِٖٝ ؾهٝـ ٜأنٌ ؿّٛ اٱبٌ، ٚأزعٸٛا أْٗا سطاّ ؼي 

 ١ًَ إبطاِٖٝ ؾذا٤ ايكطإٓ بأَٛض:
بٝإ س١ًٝ اياعاّ ع٢ً ب  إغطا٥ٌٝ، ٚعاسّ ٚداٛز ؼاطِٜ     ا٭ٍٚ:

 عًِٝٗ.
إمكاض ايتشطِٜ غكٛم ؿّٛ اٱبٌ أٚ ايعطٚم ٚسسٖا  ايجاْٞ:

ٌٝ، ٚعٔ ٜٛغـ بٔ َاٌٖ عٔ إبٔ غكٛم ْيب اهلل إغطا٥
 أخصت٘ إغطا٥ٌٝ إ ْؿػ٘؟ ع٢ً إغطا٥ٌٝ سطّ َا تسضٟ ٌٖعباؽ)
 أبسّا عطقّا ٜأنٌ ٫ إٔ اهلل عاؾاٙ إٕ عًٝ٘ هلل ؾذعٌ ؾانٓت٘، ا٭ْػا٤
 .(1) (ٜأنًْٛٗا ؾ٬ ايعطٚم ايٝٗٛز تػٌ ؾًصيو

إعتباض ظَإ ايتٛضا٠، ٚتكسضيٗا ؼي اٱستذاز عُا قبًٗا َٔ  ايجايح:
أؾعاٍ ا٭ْبٝا٤، َٚٔ إعذاظ ايكطإٓ أْ٘ أنس عسّ ايتعاضض بري ايتٛضا٠ 
ٚأؾعاااٍ ا٭ْبٝااا٤ ايػااابكري، ٚيهاأ ؾعااٌ إغااطا٥ٌٝ نُااا ؼي اـاارب ساياا١ 
خاق١ ٚدا٤ طًبّا يًػ١َ٬، أٚ إٔ ايتشطِٜ دا٤ باايعطض إش أْا٘ عأ    

ا ٚقًٓا بايتعاضض بري ْصض إغطا٥ٌٝ ٚأسهاّ ايتٛضا٠ ؾإٕ ْصض، ٚيٛ تٓعيٓ
 ايعٌُ ٜهٕٛ سيا ؼي ايتٛضا٠.

ٚيٝؼ َٔ تعاضض بري َا ؼي ايتاٛضا٠ َٚاا ٜؿعًا٘ ايآيب َأ ايتآعِ       
باياٝبات، يتتدص )خري أ١َ( ؾعٌ ايٓيب ٖصا ٚأنً٘ يًاٝباات أقا٬ّ ؼي   

با   ايتؿطٜع، ٚؾٝ٘ ْهت١ ٖٚٞ إدتُاع أزي١ ايتؿطٜع يٲستذااز عًا٢   
 إغطا٥ٌٝ َٔ ٚدٛٙ:
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ف٤ٞ ايكطإٓ ٖٚٛ اغيكسض ا٭ٍٚ يًتؿطٜع باٱدتُاع اغيكطٕٚ  ا٭ٍٚ:
 بايبٝإ ٚايتؿكٌٝ.

ايػ١ٓ ايٓب١ٜٛ ٖٚٞ اغيكسض ايجاْٞ يًتؿطٜع، ؾُٔ اٯٜات إٔ  ايجاْٞ:
ايٓيب قُسّا ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ مل ضيتٓع عٔ أنٌ ؿاّٛ اٱباٌ   
إضنا٤ يًٝٗٛز أٚ إدتٓابّا ؾساهلِ ٚؾهِٗ، بٌ ْكطٙ ايكاطإٓ باؿذا١   

ًََِب ٚايربٖإ، ػيا ٜسٍ ع٢ً إٔ ؾعً٘ اغيباسات َٔ عَُٛات قٛي٘ تعازيط

ٍ  َّنْطِاكُ  َ * ؾَاآْ اٌْيَاٌَ ، خ٬ؾااّا غياأ (1) صبِْْ ىُااٌَ بِالَّ ًَؽْاِ  ُّااٌؽَ

 شٖب إزي خطٚدٗا بايتدكل عٔ ايٛسٞ.
تعهٝس ايكطإٓ يًػ١ٓ ايؿع١ًٝ، ْٚكط٠ اهلل عاع ٚداٌ يًآيب     ايجايح:

قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ، ٚؾٝ٘ تجبٝت يٲضيإ ؼي ْؿٛؽ أدٝاٍ 
 اغيػًُري إزي ّٜٛ ايكٝا١َ.

بٝإ اؿاد١ إزي ايكطإٓ ٚبعج١ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل  ؿط٠:ايػازغ١ ع
عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ست٢ ؼي باب ا٭طع١ُ ٚاٱباس١ يٛقٍٛ ٜس ايتشطٜـ 
ٚايتؿسٜس ع٢ً ايٓؿؼ إيٝٗا، ٚؼطِٜ َا ٖٛ س٬ٍ َٚباح يًٓاؽ، ياصا  
قٝست آ١ٜ ايػٝام ؼطِٜ إغطا٥ٌٝ ياعاّ ككاٛم بأْا٘ )عًا٢ ْؿػا٘(     

ري أٚ غريٙ ٚأْ٘ ٫ ٜتعس٣ يػريٙ، ٚبٝإ سكٝك١ ؾك  غٛا٤ بايٓصض أٚ ايُٝ
ٖٚااٞ إٔ ايتشااطِٜ ياا٘ َعٓٝااإ يػااٟٛ ٚإقااا٬سٞ، ٚا٭ٍٚ أعااِ َاأ  

ٕٴايجاْٞ إش أْ٘ ٜؿٌُ اغيٓع )  .(2) (ٚايطٻظٵمٴ اٱعاا٤ ْٳكٝه٘ ٚاؿٹطٵَا
)أخطز اؿانِ باٱغٓاز ضٟٚ عٔ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘  

، ٚؼي (3) ًِ ُقطّ أخاٛإ ْكاريإ(  ٚغًِ أْ٘ قاٍ: نٌ َػًِ ع٢ً َػ
 يػإ ايعطب)عٔ َػًِ( بس٫ّ َٔ)ع٢ً َػًِ(.
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ٚاغيع٢ٓ ايًػٟٛ ٖٛ ايظاٖط َٔ ؾعٌ إغطا٥ٌٝ، ؾذاا٤ ايكاطإٓ غيٓؿعا١    
ب  إغطا٥ٌٝ، ٚؽًٝكِٗ َٔ ايتؿسٜس ع٢ً ايٓؿؼ ٚاؿطَإ َٔ بعض 

 اياٝبات .
يتعاقاب  إٕ شنط إغطا٥ٌٝ ع٢ً مٛ ايتعٝري سذ١ ع٢ً أٌٖ ايهتاب 

ا٭ْبٝا٤ ٚايطغٌ ْٚعٍٚ ايهتب ايػُا١ٜٚ َأ بعاسٙ ٚتكاسٜل بعهاٗا     
ًَُِالَذِّلًب ٌَِّب ثََْْٓ َّذَّْوِ يبعض، ٚٚضز ؼي ايتٓعٌٜ ؼي عٝػ٢ عًٝ٘ ايػ٬ّط

، َٚاأ أغااباب اهلااس٣   (1)صِِاآْ اٌزَّااٌْسَاحِ ًَىُااذ ٍ ًٌََِْؾِػَااخً ٌٍُِّْاازَّمِنيَ   

عكٛب عًٝا٘ ايػا٬ّ عًا٢    ٚاغيٛعظ١ عسّ ؼطِٜ اياٝبات ٚإٔ سطٸَٗا ٜ
 ْؿػ٘.

َٔ خكا٥ل)خري أ١َ( اٱقطاض بإٔ ايتٛضا٠ نتااب   ايػابع١ عؿط٠:
ص ٚأْٗااِ ِِاآْ لَجْااًِ ؤَْْ رُنَااضَّيَ اٌزَّااٌْسَاحُْاااظٍ َاأ عٓااس اهلل يكٛياا٘ تعااازيط

ًَؤَٔضٌَْنَب بٌَِْْهَ اٌْىِزَبةَ ثِبٌْؾَكِّ ٜطٜسٕٚ إسهاضٖا ٖٚٛ َٔ َكازٜل قٛي٘ تعازيط

َٓ َّذَّْوِ ِِْٓ اٌْىِزَبةُِِالَذِّلًب ٌِ ، ٚتسٍ ت٠ٚ٬ اغيػًُري ي١ٰٜ ع٢ً (2) صَّب ثَْْ

 أَٛض:
تػًِٝ اغيػًُري بكسم ْعٍٚ ايتٛضا٠، ٖٚٞ ؾٗاز٠ عظُٝا١   ا٭ٍٚ:

 ٭ْ٘ َٔ)خري أ١َ( ٚيبكا٥ٗا إزي ّٜٛ ايكٝا١َ.
قبٍٛ اغيػًُري غيا ؼي ايتٛضا٠ َٔ ا٭سهاّ ٭ْٗا ٫ تتعااضض   ايجاْٞ:

 إٓ ؼي أنٌ اياٝبات.َع أسهاّ ايكط
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تٛنٝااس غااع١ ضظياا١ اهلل بايعباااز، ٚتػاادري ا٭ؾااٝا٤ يٓؿااع   ايجايااح:
اٱْػإ، ٚدعًٗا ٚغ١ًٝ يًعبااز٠، َٚااز٠ يؿاهط اهلل عاع ٚداٌ عًا٢       

 .(1)صًَعَخَّشَ ٌَىُُْ َِب فِِ اٌغٌَََّّادِ ًََِب فِِ إَسْضِ عَِّْؿ بايٓعِ قاٍ تعازيط

 بااب اٱستذااز ٚعاامل    تأغاٝؼ ايكاطإٓ يكاإْٛ ؼي    ايجا١َٓ عؿاط٠: 
ا٭ؾعاٍ، ٖٚٛ إعتباض ايتٓعٌٜ ٖٛ ا٭قٌ، ٚقس أَط اهلل عع ٚدٌ ايٓيب 
قُسّا ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٚاغيػًُري باياًب َٔ ايٝٗٛز إخطاز 
ٚعطض ايتٛضا٠ ، ٚت٬ٚتٗاا ٚبٝاإ اؿهاِ ؾٝٗاا غكاٛم سًٝا١ ؿاِ        

 ا٭بٌ، ٚعسّ تهُٔ ايتٛضا٠ ؿطَت٘.
 اٱستذاز َٔ ٚدٗري:دا٤  ايتاغع١ عؿط٠:

 إسهاض ب  إغطا٥ٌٝ ايتٛضا٠. ا٭ٍٚ:
 ت٠ٚ٬ ب  إغطا٥ٌٝ ايتٛضا٠. ايجاْٞ:

ٚمل ٜػع اغيػإًُٛ ٱسهااضٖا، ٫ٚ ٜكَٛإٛ بت٬ٚتٗاا، ٭ٕ)خاري      
 أ١َ( تهتؿٞ بت٠ٚ٬ ايكطإٓ ٚؾٝ٘ أَٛض:

 إباس١ اياٝبات يًُػًُري. ا٭ٍٚ:
 ْؿٞ ؼطضيٗا. ايجاْٞ:

 إْهاض ؼطِٜ ب  إغطا٥ٌٝ يبعهٗا. ايجايح:
ٌٸ اهلل ، قاٍ  ايطابع: ظدط ايٓاؽ عٔ اٱدتٗاز سيا ؾٝ٘ اؿطَإ ػيا أس

 .(2)صَّبؤَُّّيَب اٌَّزَِّٓ آَِنٌُا الَ رُؾَشٌُِِّا نَِّْجَبدِ َِب ؤَؽًََّ اٌٍَّوُ ٌَىُُْتعازيط

تط٣ غيااشا مل تكاٌ اٯٜا١ )ْتًٖٛاا( ٚاؾاٛاب إٕ اغيػاًُري ٜكَٛإٛ        
٠ٚ ايكاطإٓ، ٜٚكاسضٕٚ عٓا٘، ٚايآيب قُاس قا٢ً اهلل عًٝا٘ ٚآيا٘         بات٬ 

ٚغًِ ٜسعٛ ب  إغطا٥ٌٝ يت٠ٚ٬ ايتٛضا٠ يتتذ٢ً سذ١ ْعٍٚ ايكطإٓ سيا 
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ؼي ايتٛضا٠ َٔ ايؿٛاٖس ٚايبؿاضات ع٢ً ْب٠ٛ قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ 
 ٚغًِ.

 صلت)قل فآتٌا بالتٌراة(بيذه اآليت
 ٚؾٝٗا َػا٥ٌ:

إزي ايٓيب قُاس قا٢ً اهلل عًٝا٘ ٚآيا٘ ٚغاًِ      دا٤ اـااب  ا٭ٚزي:
)قٌ( بكٝػ١ ا٭َط ايصٟ حيٌُ ع٢ً ايٛدٛب، ؾ٬ بس إٔ حياتر عًا٢   
ب  إغطا٥ٌٝ بإباس١ ا٭نٌ ٚعسّ ٚدٛز ككل هلا، ٚتكسٜط اؾُاع  

 بري اٯٜتري: نٓتِ خري أ١َ أخطدت يًٓاؽ ؾكٛيٛا ؾأتٛا بايتٛضا٠(.
ٌُ بأَط اهلل عع ٚدٌ َٔ خكا٥ل)خري أ١َ( أْٗا تبك٢ تع ايجا١ْٝ:

إزي ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ إزي ّٜٛ ايكٝا١َ، ؾٓعٍ قٛي٘ 
تعازي)قااٌ( يتكااّٛ أدٝاااٍ اغيػااًُري ٚاغيػااًُات باات٠ٚ٬ ٖااصا ايكااٍٛ،   

 ٚؼتٌُ ٖصٙ ايت٠ٚ٬ ٚدّٖٛا:
إضاز٠ شات اياات٠ٚ٬ ٚقكااس ايكطآْٝاا١، َٚااا ؾٝٗااا َاأ ا٭دااط    ا٭ٍٚ:
 ٚايجٛاب.
ذ١ ع٢ً ب  إغطا٥ٌٝ، ٭ٕ تا٠ٚ٬ ٖاصٙ اٯٜا١ ْاٛع     إقا١َ اؿ ايجاْٞ:

إستذاااز عًااِٝٗ، ٚتااصنري  باآعِ اهلل عااع ٚدااٌ عًااِٝٗ، ْٚٗااٞ عاأ    
ايتؿسٜس ع٢ً ايٓؿؼ بعسّ اٱْتؿاع َٔ بعض ٖاصٙ ايآعِ ، ٚؼي قكا١    
شبض ايبكط٠ ٚضز عٔ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ قٛي٘ أٚي٦و 

 هلل عًِٝٗ.بٓٛ إغطا٥ٌٝ ؾسزٚا ع٢ً أْؿػِٗ ؾؿسز ا
 ت٠ٚ٬ ٖصا ايكٍٛ بتسبط ٚتؿك٘ ؼي ايسٜٔ. ايجايح:
إؽاااش ٖااصا ايكااٍٛ َٛعظاا١ ٚعاارب٠ ٚغااببّا ٱقاا٬ح ايااصات  ايطابااع:

 ٚايػري.
٫ٚ تعاضض بري ٖصٙ ايٛدٛٙ، ٚنًٗا َٔ َكاازٜل اٯٜا١ ايهطضيا١،    

 ٚاغيٓاؾع اغيرتؾش١ عٔ ايت٠ٚ٬ بًشاظ أْٗا أنجط َٔ إٔ ؼك٢.
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يكس أضاز اهلل عع ٚدٌ ٭ٚاَطٙ ايبكا٤ ٚايتذسز ؼي ا٭ضض،  ايجايج١:
 ؾتؿهٌ بأَٛض:

تكسٜل أ١َ عظ١ُٝ بٓب٠ٛ قُس ق٢ً اهلل عًٝا٘ ٚآيا٘ ٚغاًِ      ا٭ٍٚ:
 ْٚعٍٚ ايكطإٓ.

سؿااظ ايكااطإٓ َاأ ايتشطٜااـ، َٚٓااع ٚقااٍٛ ٜااس ايتػااٝري      ايجاااْٞ:
 .(1) صَّٔب ٌَوُ حلبفػٌْبَِّٔب َٔؾُْٓ َٔضٌَّْنَب اٌزِّوْشَ ًَبِٚايتبسٌٜ إيٝ٘، قاٍ تعازيط

ت٠ٚ٬ اغيػًُري ٯٜاات ٚغاٛض ايكاطإٓ عًا٢ ماٛ ايٛداٛب        ايجايح:
 ايَٝٛٞ.

بًٛؽ اغيػًُري َطتب١)خري أ١َ( ٚدعًِٗ قازضٜٔ ع٢ً ايتسبط  ايطابع:
 ؼي آٜات ايكطإٓ، ٚإغتٓبا  ايػٓٔ َٓٗا.

خطٚز اغيػًُري إزي ايٓاؽ ناؾ١ بايكطإٓ، ٚأٚاَط اهلل إزي  اـاَؼ:
 قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ .ايٓيب 

ٖٚصا اـطٚز َٔ أغباب قريٚض٠ اغيػًُري )خري أ١َ( ٚتعاٖسِٖ  
هلصٙ اغيٓعي١، ٚعذع ا٭َِ ا٭خط٣ عٔ بًٛؽ َاطتبتِٗ، ٚٚضز ؼي قاّٛ   
َٔ ب  إغطا٥ٌٝ ٜػهٕٓٛ ع٢ً ؾاط٧ ايبشط، )ٚعٔ إبٔ عبااؽ أْٗاا   

ٝتإ ايهبري٠ ، إش تأتٞ هلِ ّٜٛ ايػبت ع٢ً مٛ اـكٛم اؿ(2) إ١ًٜ(
َجٌ ايهباف ايبٝض ظاٖط٠ ؼي اغيا٤، ٚناإ ايكاٝس قطَاّا عًاِٝٗ ٜاّٛ      
ايػبت، أَا ؼي غريٙ َٔ ا٭ٜاّ ؾإْٗا تػٛم ؼي اغيا٤، ؾإؽصٚا اؿٝاض 
ٚمٖٛا يػٛم اؿٝتإ هلا ّٜٛ ايػبت، ؾٝأخاصْٚٗا ٜاّٛ ا٭ساس ٖٚاصا     

ا٥ٌٝ ايػٛم ٚاؿذع ؾعٌ َٓٗٞ عٓ٘، َٚكس١َ قظٛض٠، ؾإْكػِ بٓٛ إغط
 إزي ث٬خ ؾطم:
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ايكااٝازٕٚ ايااصٜٔ ٜعتااسٕٚ عذااع اؿٝتااإ ٜااّٛ ايػاابت،      ا٭ٚزي:
 ٚقٝسٖا ّٜٛ ا٭سس.

 ؾطق١ ت٢ٗٓ عٔ ٖصا ايؿعٌ. ايجا١ْٝ:
ؾطقا١ غاانت١ عأ ايؿعاٌ آٜػا١ َأ إقا٬ح اغيعتاسٜٔ ، َاع           ايجايج١:

نْيُُْ ًَبِرْ لَبٌَذْ ؤَُِّخٌ ِِتػًُٝٗا بكبش٘ ايصاتٞ َٚا جيًب٘ َٔ ايهطض، قاٍ تعازيط

 .(1) صٌَُِ رَؿِػٌَُْ لٌَِْ ب اٌٍَّوُ ُِيٍِْىُيُُْ ؤًَْ ُِؿَزِّثُيُُْ ؾَزَاث ب شَذِّذ ا

ٚغيا ْعٍ ايعصاب مل تٓر إ٫ ايؿطق١ ايجا١ْٝ اغيصنٛض٠ أع٬ٙ اييت ناْت 
 تأَط باغيعطٚف ٚتٓٗٞ عٔ اغيٓهط.

ٚدا٤ت ضغاي١ ايٓيب قُس قا٢ً اهلل عًٝا٘ ٚآيا٘ ٚغاًِ يتذعاٌ ؼي      
أ١َ َتشس٠ َتهخ١ٝ تؿرتى ؼي ا٭َط باغيعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ اغيٓهط ا٭ضض 

مل تٓؿاط إزي ث٬خ ؾطم ؼي ٖصا ايباب، بٌ ػتُع ا٭َا١ عًا٢ زعا٠ٛ    
نٌ ؾطز َٓٗا إزي اغيعطٚف ْٚٗٝ٘ عٔ اغيٓهط، ٚتتٛد٘ بصات ايٛقت إزي 

 ايٓاؽ طيٝعّا يٛعظِٗ ْٚكشِٗ ٖٚساٜتِٗ.
رتاى ايعاااّ بااا٭َط  ٚتااأتٞ ٖااصٙ اٯٜااات يٝتعاٖااس اغيػاإًُٛ اٱؾاا    

باغيعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ اغيٓهط، ٚقس َػذ اهلل عع ٚدٌ ايصٜٔ إعتسٚا ؼي 
 صفٍَََّّب ؾَزٌَْا ؾَْٓ َِب ُٔيٌُا ؾَنْوُ لٍُْنَب ٌَيُُْ ؤٌٌُُا لِشَدَح  خَبعِئِنيَايػبت، قاٍ تعازيط

، ٫ٚ ٜبك٢ َػذ أنجط َٔ ث٬ث١ أٜاّ )ٚعأ إبأ َػاعٛز قااٍ: قااٍ      (2)
اهلل عًٝ٘ ٚآيا٘ ٚغاًِ إٕ اهلل تعاازي مل ضيػاذ ؾا٦ّٝا،       ضغٍٛ اهلل ق٢ً

 .(3) ؾذعٌ ي٘ ْػ٬ّ ٚعكبّا(
ٚقس أْعِ اهلل عع ٚدٌ ع٢ً اغيػًُري ٚعكُِٗ َٔ اغيػاذ َاع إٔ   
َااس٠ بكااا٥ِٗ أطااٍٛ بهااجري َاأ ا٭َااِ ايػااابك١، ٖٚااصٙ ايعكاا١ُ َاأ    

                                                           

 .164غٛض٠ ا٭عطاف (1)
 .166غٛض٠ ا٭عطاف (2)
 .493/ 4فُع ايبٝإ (3)
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خكا٥ل)خري أَا١( ٚأغاطاض تعاٖاسٖا يٮَاط بااغيعطٚف ٚايٓٗاٞ عأ        
 اغيٓهط.

َٔ خكا٥ل اغيعذع٠ ايتشسٟ ؼي شاتٗاا ٚز٫يتٗاا، ٚبٝاإ     ع١:ايطاب
عذع ايٓاؽ عٔ اٱتٝإ سيجًٗا، َٚٔ اٯٜات ؼي ْبا٠ٛ قُاس قا٢ً اهلل    
عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ عسّ إمكاض ايتشسٟ ؾٝٗا بهٜات ايكطإٓ، باٌ ٜؿاٌُ   
ايهتب ايػُا١ٜٚ ايػابك١ َٚهاَٝٓٗا ايكسغ١ٝ، ٚايهؿـ عٔ قإْٛ ؼي 

ٖٛ اٱيتكا٤ ٚايتكسٜل ؾُٝا بٝٓٗا، ؾٗٞ ؾاٖس ع٢ً اٱضاز٠ ايته١ٜٝٓٛ، ٚ
قسم ْعٍٚ ايكطإٓ، ٖٚٛ َكسٸم يٓعٚهلا، ٚناؾـ عُاا طاطأ عًٝٗاا    

 َٔ ايتشطٜـ ٚايتػٝري.
ٚػيا ٜٓؿطز ب٘ ايتشسٟ ايكطآْٞ ػسزٙ ؼي نٌ ظَإ، ؾايكطإٓ بام ؼي  

ا٭ضض بػ١َ٬ َٔ ايتشطٜـ، ٚعك١ُ َٔ ايتػٝري، ٖٚٛ ٜسعٛ ايٝٗٛز 
٠ٚ ايتااٛضا٠ ، ٚإؽاشٖااا سذاا١ ْٚاقااطّا يًكااطإٓ ؼي أَااٛض  بااإخطاز ٚتاا٬

 اؿ٬ٍ ٚاؿطاّ.    
 صلت)إن كنتم صادقني(بيذه اآليت

 ٚؾٝٗا َػا٥ٌ:
دا٤ قٛيا٘ تعاازي)إٕ نٓاتِ قاازقري( يًتشاسٟ ٚايتبهٝات،        ا٭ٚزي:

ٚٚضز ؼي ايكطإٓ غبعّا ٚعؿطٜٔ َط٠، ٚيٝؼ ؾٝٗاا خاااب يًُػاًُري،    
ٖس عًا٢ أْٗاِ )خاري أَا١( إصياا ٜاطز       ٖٚٛ آ١ٜ ؼي إنطاّ اغيػاًُري، ٚؾاا  

 ايتٛبٝذ ع٢ً أيػٓتِٗ ؼي شّ غريِٖ، ٚإقا١َ اؿذ١ عًِٝٗ.
يكس بعح اهلل عاع ٚداٌ ايآيب قُاسّا قا٢ً اهلل عًٝا٘ ٚآيا٘ ٚغاًِ         

 يٝهٕٛ سذ١ ع٢ً ايٓاؽ َٔ ٚدٛٙ:
ؼي ْبٛت٘ َٚعذعات٘ ايعك١ًٝ ٚاؿػ١ٝ، ٚغٓت٘ ٚدٗازٙ ؼي غبٌٝ  ا٭ٍٚ:

ٔ  غامل اؿػ١ٝ )َا ضٚاٙاهلل، َٚٔ َعذعات ايٓيب  ٞ  با ٍ  اؾعاس  أبا  قاا
 عاؿّا شنط عيػُا١٥ ٚ ٚ أيؿّا نٓا قاٍ ايؿذط٠ ّٜٛ نٓتِ نِ ؾابط قًت

ِ   اهلل ق٢ً اهلل ضغٍٛ ؾأت٢ قاٍ أقابِٗ  تاٛض  ؼي سياا٤  عًٝ٘ ٚآيا٘ ٚغاً
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٘  باري  َٔ خيطز اغيا٤ ، ؾذعٌ ؾٝ٘ ٜسٙ ؾٛنع ٘  أقاابع ٕ  نأْا ٍ  ايعٝاٛ  قاا
 نٓا نؿاْا أيـ َا١٥ نٓا يٛ قاٍ نٓتِ نِ قًت قاٍ نؿاْا ٚ ٚغعٓا ؾؿطبٓا

 .(1) (عيػُا١٥ ٚ أيؿّا
ْعٍٚ ايكطإٓ ع٢ً ايٓيب قُاس قا٢ً اهلل عًٝا٘ ٚآيا٘ ٚغاًِ       ايجاْٞ:

بأسهاااّ اؿاا٬ٍ ٚاؿااطاّ، ْٚؿااٞ ايتشطٜااـ عٓٗااا، ٚاغيٓااع َاأ ؼااطِٜ 
 بعهٗا.

خااطٚز اغيػااًُري يًٓاااؽ بًباااؽ ايتكاا٣ٛ ٚبهٜااات ايكااطإٓ   ايجايااح:
ٖٚسٟ غا١ٓ غاٝس اغيطغاًري يٓؿاط ياٛا٤ ايتٛسٝاس، ٚإقا٬ح ايٓؿاٛؽ،         

 ٚاٱْتؿاع ا٭َجٌ َٔ ايٓعِ اٱهل١ٝ.
َٔ ايؿٛاٖس ع٢ً إٔ اغيػًُري)خري أ١َ( عسّ ؼطضيِٗ َا مل  ايجا١ْٝ:

       ِ بعاض   حيطَ٘ اهلل بعاس إٔ قااّ اغيٛساسٕٚ َأ ا٭َاِ ايػاابك١ بتشاطٜ
 اياٝبات .

َٚٔ اٯٜات إٔ ايٓيب قُاسّا حياتر عًا٢ ايٓااؽ سيػاا٥ٌ ايتٛسٝاس        
ٚعًاااِ ايهااا٬ّ ٜٚاااسعِٖٛ يعبااااز٠ اهلل، ٚجيتٗاااس يبًاااٛؽ اغيػاااًُري      
َطاتب)خري أ١َ( ٚجياٖس بايػٝـ ٚا٭ٌٖ ٚا٭قشاب ؼي غبٌٝ اهلل، 
ٜٚتٛد٘ ٭ٖاٌ ايهتااب ٜٚاسعِٖٛ ٭ناٌ اياٝباات، ٚعاسّ سطَااِْٗ        

٠ٛ َأ اٱستذااز ٚاياصب عأ ايآؿؼ ٭ٕ ايٝٗاٛز       َٓٗا، ٖٚصٙ اياسع 
 آخصٚا ايٓيب قُسّا ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ع٢ً أنً٘ ؿِ ا٭بٌ.

دااا٤ اٱستذاااز عًاا٢ باا  إغااطا٥ٌٝ عًٝاا١ ؿااّٛ اٱبااٌ،    ايجايجاا١:
 يٛدٛٙ:

 ت١ُٝٓ ًَه١ اٱستذاز عٓس اغيػًُري. ا٭ٍٚ:
ٚ     ايجاْٞ: ضز ايؿابٗات  إق٬ح اغيػاًُري يًذاساٍ بايبٝٓا١ ٚاياسيٌٝ، 

 ٚإبااٍ اغيػايا١.

                                                           

 .9/110فُع ايبٝإ(1)
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ؼصٜط اغيػًُري َٔ اٱدتٗاز  َكابٌ ايٓل، ٚايكٝاّ بتشطِٜ  ايجايح:
 بعض اياٝبات.

َٚأ ايؿاٛاٖس عًا٢ نإٛ اغيػاًُري )خاري أَا١( أْٗاِ إتعظاٛا َاأ          
قكل ا٭َِ ايػابك١، ٚمل خيايؿٛا ايهتاب ٚايػ١ٓ ؼي اؿ٬ٍ ٚاؿطاّ، 

ح ٖٚاِ ؾاانطٕٚ هلل عًا٢ ْعُا١     ؾأقبًٛا ع٢ً اياٝبات، ٚتطنٛا اـبا٥
بعج١ ايٓيب قُس قا٢ً اهلل عًٝا٘ ٚآيا٘ ٚغاًِ ، َٚاا ؾٝٗاا َأ أغاباب         

 اهلسا١ٜ ٚايطؾاز.
قاٍ ايٝٗٛز بعسّ ٚقٛع ايٓػاذ باري ايؿاطا٥ع، ٚبكاٛا عًا٢       ايطابع١:

أسهاّ ايتٛضا٠، ؾذاا٤ت اٯٜا١ باايطدٛع إزي ايتاٛضا٠ ؼي سهاِ إباسا١       
تٗا ٚبٝإ اؿذ١ ؼي ايٓػذ باري  اياٝبات، ٚايسع٠ٛ إزي إخطادٗا ٚت٬ٚ

ايؿطا٥ع، أٟ إٔ َٛنٛع إخطادٗا أعِ َأ إٔ ٜٓشكاط بعاسّ سطَا١     
ؿِ اؾعٚض ؼي ايتٛضا٠، ؾؿٝٗاا بطٖاإ ٚزيٝاٌ عًا٢ قاسم ْبا٠ٛ قُاس        
ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٚيعّٚ ْكطت٘ ، ٚتصنري بايبؿاضات بٓبٛت٘ ؼي 

 ايهتب ايػُا١ٜٚ ايػابك١.                 
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 احملتٌياث
 املٌضٌع الصفحت املٌضٌع الصفحت

 )عح ن٬َٞ ؼي ايط٩ٜا( 178 اغيكس١َ 3
 ق١ً قٛي٘ تعازي)ضسِٝ(  182 (85( به١ٜ)110ق١ً اٯ١ٜ ) 5

ٔٳ َنَؿطٴٚا ق١ً آ١ٜط 195 عًِ َٓاغب١ ايتٓعٌٜ يًشاٍ 36 ٕٻ اٖيصٹٜ ٔإ
ِٻ اظٵزٳازٴٚا ُنِؿطٶا   ِٵ ثٴ ٔٗ  بٳعٵسٳ ٔإضيٳاْٹ

َٶا آ١ٜط ق١ً 44 ٛٵ ٘ٴ َق ًٖ ٗٵسٹٟ اي ـٳ ٜٳ ٝٵ َن
ِٵ ٔٗ  (بٗصٙ اٯ١َٜنَؿطٴٚا بٳعٵسٳ ٔإضيٳاْٹ

 قإْٛ)خري أ١َ َباضن١( 211

ٚٵَي٦ٹَو ايك١ً بري قٛي٘ تعازيط 72 ُأ
ًٖ٘ ٓٳ١َ اي ِٵ َيعٵ ٔٗ ٝٵ ًَ ٕٻ عٳ ِٵ َأ ٖٴ   صدٳعٳا٩ٴ

ٔٳ َنَؿطٴٚا ق١ً آ١ٜط 215 ٕٻ اٖيصٹٜ ٔإ
ِٻ اظٵزٳازٴٚا ُنِؿطٶا ِٵ ثٴ ٔٗ  بٳعٵسٳ ٔإضيٳاْٹ

ٔٳ ايك١ً بري قٛي٘ تعازيط 100 خٳايٹسٹٜ
ِٵ اِيعٳصٳابٴ ٗٴ ٓٵ ـٴ عٳ ٗٳا ٫َ ٜٴدٳٖؿ  ( ؾٹٝ

ٔٵ تٳٓٳاُيٛا اِيبٹطٻ سٳتٻ٢ ق١ً آ١ٜط 229 َي
ٓٵؿٹُكٛا  َٳا تٴ ٚٳ ٕٳ  ُٻا تٴشٹبټٛ َٹ ٓٵؿٹُكٛا   تٴ

ايك١ً بري قٛي٘ تعازي)٫ خيؿـ  119
 عِٓٗ ايعصاب( ٚبري ٖصٙ اٯ١ٜ

ق١ً)َٚا تٓؿكٛا َٔ ؾ٤ٞ  248
 ؾإٕ اهلل ب٘ عًِٝ( بٗصٙ اٯ١ٜ

ق١ً قٛي٘ تعازي)٫ٚ ِٖ  130
 ٜٓظطٕٚ( بٗصٙ اٯ١ٜ

 عح ؾكٗٞ 255

ٕٳ ق١ً آ١ٜط  257 )قإْٛ اٱَٗاٍ( 130 ّٔ َنا ٌټ ايٖاعٳا ُن
ّٳ  سٹ٬ َٳا سٳطٻ ٌٳ ٔإ٫ٖ   يٹبٳٓٹٞ ٔإغٵطٳا٥ٹٝ

ٔٵ ق١ً آ١ٜط 145 َٹ ٔٳ تٳابٴٛا  ٔإ٫ٖ اٖيصٹٜ
ًَشٴٛا ٚٳَأقٵ  (بٗصٙ اٯ١ٜبٳعٵسٹ شٳيٹَو 

 ق١ً)قٌ ؾهتٛا بايتٛضا٠( 268
 بٗصٙ اٯ١ٜ

ق١ً)إٕ نٓتِ قازقري(بٗصٙ  270 قإْٛ ايسْٝا )زاض ا٭ٌَ( 153
 اٯ١ٜ

   ق١ً)ؾإٕ اهلل غؿٛض ضسِٝ( 159
 


