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 املقدهت
اسبُس هلل ايصٟ أْعٍ ع٢ً عبسٙ ايهتاب ؾٗساْا هلصا َٚا نٓا يٓٗتسٟ 

ٖساْا اهلل، ٚتؿهٌ ٚباضى يٓا ؼي ٖصا ايػٹؿط ٚدعً٘ ثٛض٠ ع١ًُٝ، إ ي٫ٛ 
دعٌ اٱغتعا١ْ ب٘ َٚٓ٘ ٚي٘، ٚيًعك١ُ َٔ اغيعاقٞ، اسبُس هلل ايصٟ 

ٚا٭َٔ َٔ اغيداٚف ٚاغيهاضٙ، ٚيسؾع ايهٝل ٚاسبطز ؼي ايسْٝا ٚايػ١َ٬ 
 َٔ أٖٛاٍ ّٜٛ ايكٝا١َ.

بعبازت٘ ، قاٍ  بٛدٛب ٚيكس تؿهٌ اهلل عع ٚدٌ ٚقطٕ اٱغتعا١ْ

، يٝهٕٛ ا٭قٌ ٖٛ اٱقطاض بايعبٛز١ٜ هلل (1)صبَِّّبكَ َّقْجُذُ ًَبَِّّبكَ َّغْزَقِنيُتعازيط

يؿغ )إٜاى( َهطضاڄ ؼي اٯ١ٜ  ٚٚضزٚاٱغتعا١ْ َٔ َك##ازٜكٗا ٚضؾشاتٗا، 
أع##٬ٙ يبٝإ ايعٓ##ا١ٜ ٚاغيٛن##ٛع١ٝ يه##ٌ َُٓٗ##ا، ٚسك##ط ايعباز٠ 
ٚايڀ##اع١ باهلل عع ٚدٌ ٚاٱَتجاٍ ٭ٚاَطٙ ْٚٛاٖٝ٘ ٚايػعٞ ؼي َطنات٘، 

ٚقكس ايكطب١ ي٘ غبشاْ٘   تتػؿ٢ ا٭ض  ٖٞ اٱغتعا١ْيتبك٢ ايكبػ١ اييت
 .ٚإختكاق٘ بتٛنٌ ايعباز عًٝ٘

ؾُٔ ْعِ اهلل عع ٚدٌ ع٢ً ايٓاؽ ٖساٜتِٗ إزي اٱغتعا١ْ ب٘، ٚإش 
سكط اهلل عع ٚدٌ ٖصٙ اٱغتعا١ْ ب٘ ٚسسٙ ٭َٛض ايسٜٔ ٚايسْٝا ؾإْ٘ يٝؼ 
ٓعٌٜ َٔ سكط ٭غباب َٚكسَات َٚكازٜل ٖصٙ اٱغتعا١ْ َٓٗا ايت

ٚايٓب٠ٛ ٚاٯٜات ايه١ْٝٛ، ٚنٌ ؾطز َٓٗا تٛيٝسٟ ٜٓؿڀط إزي أؾطاز نجري٠ 
َٚهاعؿ١، ٚقٌٝ)إٕ اهلل طيع ايهتب اغيٓعي١ ؼي ايكطإٓ، ٚطيع عًِ 

                                                           

 .5غٛض٠ ايؿاذب١ (1)
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ايكطإٓ ؼي اغيؿكٌ، ٚطيع عًِ اغيؿكٌ ؼي ؾاذب١ ايهتاب، ٚطيع عًِ 

 ص.نيُبَِّّبكَ َّقْجُذُ ًَبَِّّبكَ َّغْزَقِؾاذب١ ايهتاب ؼي قٛي٘ تعازيط

 ٚيهٔ ٫ زيٌٝ ع٢ً طيع عًّٛ ايكطإٓ بآ١ٜ ٚاسس٠ ٭َٛض:
 نٌ آ١ٜ َٔ ايكطإٓ عًِ قا٥ِ بصات٘. ا٭ٍٚ:
ٜٓتر ازبُع بري نٌ آٜتري َٔ ايكطإٓ عًِ آخط َػتكٌ ؾٝهٕٛ  ايجاْٞ:
 عًُاڄ َٔ عًّٛ ايكطإٓ. 6236X6235=460,881, 38 اسباقٌ
 ؼي ازبُع بري نٌ ث٬خ آٜات أٚ أنجط عًِ َػتكٌ آخط. ايجايح:
 ايتعسز ؼي َٛنٛع ٚسهِ اٯٜات ايكطآ١ْٝ. ايطابع:
ايتعسز ؼي َعاْٞ ٚز٫٫ت ٚٚدٛٙ اٯ١ٜ ٚاغيكاقس ايػا١َٝ  اشباَؼ:

 َٓٗا.
ٜأتٞ قسض اٯ١ٜ ايكطآ١ْٝ ؼي ؾ٤ٞ، ٚٚغڀٗا ؼي ؾ٤ٞ  ايػازؽ:

 ٚآخطٖا ؼي ؾ٤ٞ آخط.
يكس دعٌ ايكطإٓ بٝاْاڄ ٚنؿؿاڄ مساٜٚا يهٌ ؾ٤ٞ، قاٍ  ايػابع:

 .(1)صًََّضَّىْنَب فَيَْْلَ اىْنِزَبةَ رِجَْْبًّب ىِنُوِّ شَِْءٍتعازيط

َٚٔ أغطاض ايكطإٓ إٔ نٌ آ١ٜ َٓ٘ داَع١ َاْع١، داَع١ يًعًّٛ، َاْع١ 
َٔ ايؿو ٚايػؿ١ً ٚتبسٚ يًصٟ ٜتسبط ؼي َعاْٝٗا أْٗا أقٌ يًعًّٛ، يصا 

ؤَفاَلَ َّزَذَثَّشًَُُ اىْقُشْآَُ ًَىٌَْ مَبَُ ٍِِْ فِنْذِ غَْْشِ اىيَّوِ ىٌََعَذًُا ٘ تعازيطٚضز قٛي

 .(2)صفِْوِ اخْزِالَفًب مَضِريًا

                                                           

 .89غٛض٠ ايٓشٌ(1)
 .82غٛض٠ ايٓػا٤ (2)
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ٖٚ###صا ازب###ع٤ َ###ٔ ايتؿػ###ري ٖ###ٛ ايكػ###ِ ايج###اْٞ َ###ٔ تؿػ###ري قٛي###٘     

، (1)صاىيَّذوَ فَبعْذزَفْهَشًُا ىِذزٌُُّثِيٌِْ   اىَّذزَِِّ بِرَا فَقَيُذٌا فَبؽِةَذخً ؤًَْ ؽَيََُذٌا ؤَّْهُغَذيٌُْ رَمَذشًُا       تعازيط

ٚتتذ٢ً ؾٝٗا طي١ً َٔ ايعًّٛ ٖٚٞ قطاط َػتكِٝ عبٛ ايػعاز٠ ؼي أؾطاز 
ايعَإ ايڀٛي١ٝ َٚسضغ١ ؼي ايكرب ٚظدط ايٓؿؼ عٔ اهل٣ٛ، ٖٚٞ أق#ٌ  
ؼي باب ايتك٣ٛ ٚاشبؿ١ٝ َٔ اهلل ٚت٬ٚتٗا إظٗاض يًؿكط ٚايؿاق١ إزي ضظي١ 

تػًِٝ باسباد١ إزي عؿٛٙ َٚػؿطت#٘ تع#ازي ؼي اي#سْٝا     اهلل ٚايعٌُ سيهاَٝٓٗا
ٚاٯخ##ط٠، َٚك##سام َ##ٔ َك##ازٜل ايتٛن##ٌ عًٝ##٘، ٚؾ##اٖس عً##٢ س##ب    

 اغيػًُري صبتُعري َٚتؿطقري هلل عع ٚدٌ .

ٔ ، )(2)صارَّقٌُا اىيَّوَ ؽَذََّّ رُقَبرِذوِ  ٚؼي قٛي٘ تعازيط ٔ  غ#عٝس  ع# ٍ  د#بري  ب#  غي#ا : ق#ا

 عطاقٝبِٗ، ٚضَت ست٢ ؾكاَٛا ، ايعٌُ ايكّٛ ع٢ً اؾتس اٯ١ٜ ٖصٙ ْعيت

 صفَذبرَّقٌُا اىيَّذوَ ٍَذب اعْذزَغَقْزٌُْ    اغيػ#ًُريط  عٔ ربؿٝؿاڄ اهلل ؾأْعٍ دباِٖٗ، ٚتكطست

 . (3)(ا٭ٚزي اٯ١ٜ ؾٓػدت

 .(4)ص مل تٓػذ(ارَّقٌُا اىيَّوَ ؽَََّّ رُقَبرِوِٚعٔ إبٔ عباؽ ؼي قٛي٘ تعازيط

ؾإٕ ا٭ٍٚ َكسّ ٚيٛ زاض ا٭َط بري ازبُع بري اٯٜتري ٚبري ايٓػذ 
ع٢ً ايجاْٞ، َٚٔ اٱعذاظ ؼي  آٜات ايكطإٓ أْٗا ١ُ٥٬َ ٭سٛاٍ ايٓاؽ ؼي 
نٌ ا٭ظ١َٓ ٚا٭سٛاٍ، ؾايتدؿٝـ ٫ ٜتعاض  َع ا٭قٌ َٚا ٜؿٝس 
 ايتهاٌَ ؼي َعاْٞ ايتك٣ٛ ؼي ايكٍٛ ٚايعٌُ بٌ ٖٛ ؼي طٛي٘ ٚإَتساز ي٘.

هٔ ايعٛز٠ َٔ َٚجًُا ٜهٕٛ اٱْتكاٍ َٔ ا٭قٌ إزي ايتدؿٝـ ؾهصا ضي
ايتدؿٝـ ٚايؿطع إزي ا٭قٌ ايكطآْٞ ؼي ايعٌُ خكٛقاڄ ٚإٔ أسٛاٍ 

                                                           

 .135غٛض٠ آٍ عُطإ(1)
 .102غٛض٠ آٍ عُطإ (2)
 .2/299ايسض اغيٓجٛض (3)
 .2/112تؿػري إبٔ سامت (4)
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ًَرِيْلَ اٱْػإ ٚازبُاع١ َتػري٠ ؼي ايّٝٛ ٚاي١ًًٝ غع١ ٚنٝكاڄ، قاٍ تعازيط

، ٚنصا بايٓػب١ يًُٛنٛعات، ؾذا٤ت اٯٜات (1)صاألََّّبًُ ُّذَاًِىُيَب ثََِْْ اىنَّبطِ

يه١ًٝ يًتهايٝـ، ؾايعبازات ايبس١ْٝ بايػع١ ٚاغيٓسٚس١ نُٔ ايكٛاعس ا
إ٫ َا ٚضزت ؾٝ٘ ضخك١  ١ٝ، ٚايبس١ْٝ اغياي١ٝ جيب إٔ ت٪ز٣ٚايعبازات اغياي

َا زا١َٝ ٚيٝػت زا١ُٝ٥، أٟ إٔ ٖصٙ ايطخك١ َتعيعي١ تعٍٚ َع ظٚاٍ 
 ايػبب.

ٚاٯ١ٜ َٛنٛع ٖصا ازبع٤ َٔ ايؿٛاٖس ع٢ً ازبُع بري اٯٜتري أع٬ٙ 
ضدات َٚكازٜل ايتك٣ٛ بايعٌُ با٭قٌ أٚ ٚإٔ اغيػًِ ٫ خيطز عٔ ز

ايؿطع ٚأْ٘ ٫ ٜػازض ايتك٣ٛ ٚإٕ أشْب ٭ٕ ٖصٙ اٯ١ٜ دبعٌ َٓاظٍ ايتك٣ٛ 
قطٜب١ َٓ٘، ٚتتكـ بايهٝا٤ ازباشب، ٚاٱؾطاق١ اييت تػتٛيٞ ع٢ً 
ايكًٛب ٚا٭بكاض، يٝكبٌ اغيػًِ ع٢ً غطازم ايصنط، ٜٚػتػٌ ؼي ْٗط 

بَِّّب ؤَفْغَْْنَبكَ ؼي ايسْٝا يكٛي٘ تعازيطاٱغتػؿاض، ٚنإٔ اٱغتػؿاض َطآ٠ 

 . (2)صاىْنٌَْصَشَ

إٕ اٱغتػؿاض ْع١ُ َٔ اهلل عع ٚدٌ ٖٚٞ بًػ١ يًؿٛظ بطناٙ تعازي، 

، ؾإٕ اٱغتػؿاض َٔ ايػٓٔ اييت (3)صًَاعْزَقِْنٌُا ثِبىصَّجْشِ ًَاىصَّالَحِٚنُا قاٍ تعازيط

 يسْٝا ٚاٯخط٠.ٜػتعري بٗا اغيػًِ يٲضتكا٤ إزي َطاتب ايعع ؼي ا
يكس تهُٓت اٯ١ٜ ضبٌ ٖصا ازبع٤ اٱخباض عٔ ؾعًري َصََٛري َٔ 
دٓؼ ٚاسس ُٖا ؾعٌ ايؿاسؿ١ ٚظًِ ايٓؿؼ، ٚدا٤ت بػ٬ح ايصنط 

                                                           

 .140غٛض٠ آٍ عُطإ (1)
 .1غٛض٠ ايهٛثط(2)
 .45غٛض٠ ايبكط٠ (3)
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ٚاٱغتػؿاض، إش ٜأتٞ ع٢ً اٱثٓري َعاڄ ؾُٝشُٖٛا ، ٜٚهٕٛ ٖصا ايػ٬ح 
 ع٢ً ٚدٛٙ : 
 إْ٘ آي١ َباضن١ يٲضتكا٤ ؼي غًِ ايتك٣ٛ . ا٭ٍٚ :
إْ#٘ ٚغ#١ًٝ غيػ#اث ن#جري٠ ؼي اي#سْٝا ٚاٯخ#ط٠ ؾاٱغ#تػؿاض ب#اب          اْٞ :ايج

 يٓعٍٚ ايطظم ايهطِٜ َٔ اهلل .
 ٚحيتٌُ ٖصا ايطظم ؼي َتعًك٘ ٚدٖٛاڄ: 

ىَذذذْْظَ ىِسِّغَذذذبُِ بِ َّ ٍَذذذب  إْ###٘ خ###ام باغيػ###تػؿط، ق###اٍ تع###ازيط   ا٭ٍٚ:

 .(1)صعَقََ

، ٜٚؿ##ٌُ ٜؿ##ٌُ اي##طظم اغيػ##تػؿط ٚعٝاي##٘ بايتبعٝ##١ ٚاٱسب##ام  ايجاْٞ:
 ٚايسٜ٘ بًشاظ إٔ اٱغتػؿاض عٌُ قاحل ٜٓتؿع َٓ٘ ايٛايسإ.

ٜرتؾ##ض اي##طظم عً##٢ أٖ##ٌ زٜٚ##ط٠ اغيػ##تػؿط ٚنأْ##٘ َ##ٔ سػ##ٔ ايجايح:
 ازبٛاض.

ٜٓتؿع شٚٚ ايكطب٢ َٔ اٱغتػؿاض ٭ْ٘ ْٛع َع#طٚف ٚق#٬ح ،   ايطابع:

 .(2)صًَارَّقٌُا اىيَّوَ اىَّزُِ رَزَغَبءَىٌَُُ ثِوِ ًَاألَسْؽَبًَقاٍ تعازيط

ايعُّٛ ؼي اٱْتؿاع َٔ اٱغتػؿاض ٚإٕ نإ ع٢ً عبٛ ايكه١ٝ اشباَؼ:
 ايؿدك١ٝ.

ٚايكشٝض ٖٛ ا٭خري، ٚتً#و آٜ#١ ؼي ايؿه#ٌ اٱهل#ٞ، ؾٝك#ّٛ اغي#٪َٔ       
بصنط اهلل ، ٜٚػتػؿطٙ َٔ شْٛب٘ ؾتٓعٍ ايربنات ٚايٓعِ ع٢ً ايٓاؽ، ٚٚضز 

                                                           

 .39غٛض٠ ايٓذِ(1)
 .1غٛض٠ ايٓػا٤(2)
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ُّشْعِوْ اىغَََّبءَ  *ٌْ بَِّّوُ مَبَُ غَهَّبسًا فَقُيْذُ اعْزَفْهِشًُا سَثَّنُسها١ٜ عٔ ْٛح ؼي ايتٓعٌٜ ط

 .(1)صفَيَْْنٌُْ ٍِذْسَاسًا

ٜٚٓعٍ اغيڀط عاَاڄ يًٓاؽ ؾٝكٝب ايرب ٚايؿادط َٚٔ نطّ ٚؾه#ٌ اهلل   
إٔ غٝح ايػُا٤ ٫ ٜعًل ع٢ً تٓذع اٱضيإ ٚقسٚض اٱغتػؿاض َٔ طيٝع 

 ايصٜٔ ٜٓعٍ عًِٝٗ اغيڀط.
صنط ٚاٱغ##تػؿاض ؾڀٓ##١ ٚسهُ##١ ،  إغ##تذاض٠ اغيػ##ًُري باي##  ايجاي##ح:  

 ، َٔ دٗات:(2)صخَْْشَ ؤٍَُّخٍ ؤُخْشِعَذْ ىِينَّبطِٚؾاٖس ع٢ً أِْٗط

 ٜتٓاد٢ اغيػًُٕٛ بڀاع١ اهلل ٚاٱْؿام ؼي غبًٝ٘. ا٭ٚزي:
 حيطم اغيػًُٕٛ ع٢ً ايتٓعٙ عٔ اغيعاقٞ. ايجا١ْٝ:
ٜٓٗٞ ازبُاع١ ايؿطز َِٓٗ َٚٔ غريِٖ عٔ إضته#اب ايؿاسؿ#١   ايجايج١:
ظً##ِ اي##ٓؿؼ، ًٜذ##أ اغيػ##ًُٕٛ َتؿ##طقري ٚصب##تُعري إزي شن##ط اهلل،     ٚع##ٔ

ًٜٚٛشٕٚ باٱغتػؿاض ٚغ٪اٍ ايعؿٛ َٔ اهلل، يٝتكطبٛا إيٝ#٘ زضد#١ ٜٚبٝٓ#ٛا    
يًٓاؽ ٚظا٥ؿِٗ اييت أنطَِٗ بٛاغڀتٗا ٚؾهًِٗ ع٢ً نجري َٔ اشب٥٬ل، 

ٌْ فِِ اىْجَشِّقاٍ تعازيط ًَ ًَؽَََيْنَبىُ ًَاىْجَؾْشِ ًَسَصَقْنَبىٌُْ ٍِِْ اىغَِّّْجَبدِ  ًَىَقَذْ مَشٍَّْنَب ثَنِِ آدَ

 .(3)صًَفَضَّيْنَبىٌُْ فَيََ مَضِريٍ ٍََِِّْ خَيَقْنَب رَهْضِْالً

ٚدا٤ت آ١ٜ ايبشح برتتب ايبؿاض٠ ايعع٢ُ ع٢ً ايصنط ٚاٱغتػؿاض إش 
أُْٗا ايڀطٜل إزي ازب١ٓ ايٛاغع١، ٚإثبات ؾ٤ٞ يؿ٤ٞ ٫ ٜسٍ ع٢ً ْؿٝ٘ عٔ 

ط َٓاؾع نٌ َٔ ايصنط ٚاٱغتػؿاض بعامل ازبعا٤ ٚايجٛاب غريٙ، ؾ٬ تٓشك
بٌ تؿٌُ َٓاؾعٗا اسبٝا٠ ايسْٝا ٚعامل ايربظر، ٚؼي ايتٓعٌٜ سها١ٜ عٔ ْيب 

                                                           

 .11-10غٛض٠ ْٛح(1)
 .110غٛض٠ آٍ عُطإ (2)
 .70غٛض٠ اٱغطا٤ (3)
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ًَؤَُْ اعْزَفْهِشًُا سَثَّنٌُْ صٌَُّ رٌُثٌُا بِىَْْوِ ََُّزِّقْنٌُْ ٍَزَبفًب ؽَغَنًب بِىََ ؤَعَوٍ اهلل ٖٛزط

 .(1)صٍُغًَََّ

ٌ ايٓيب ضبُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٚأَت٘ َٚٔ ٚدٛٙ تؿهٝ 
 بًشاظ اٯ١ٜ أع٬ٙ ٭َٛض:

 َبازض٠ اغيػًُري يٲغتػؿاض. ا٭ٍٚ:
٬َظ١َ اٱغتػؿاض يًُػًُري، ٚبكا٩ٙ بِٗ ٚهلِ إزي ّٜٛ ايكٝا١َ  ايجاْٞ:

 ٖٚٛ ٚؾل ايكٝاؽ اٱقرتاْٞ:
 ٜكاسب اٱغتػؿاض اغيػًُري. ايهرب٣:
 ق١ٝ إزي ّٜٛ ايكٝا١َ.اغيػًُٕٛ ا٭١َ ايبا ايكػط٣:
 ٜكاسب اٱغتػؿاض ا٭١َ ايباق١ٝ إزي ّٜٛ ايكٝا١َ. ايٓتٝذ١:

 ٚؼي ٖصٙ اغيكاسب١ َػا٥ٌ:

ًٍََب خَيَقْذُ اىْغَِِّ ًَاإلِّظَ بِ َّ إْٗا َٔ عَُٛات قٛي٘ تعازيط ا٭ٚزي:

 .(2)صىَِْقْجُذًُُِ

 عسّ َؿاضق١ ايعباز٠ ا٭ض  يٝهٕٛ تكسٜط آ١ٜ اشب٬ؾ١)أْٞ ايجا١ْٝ:
 داعٌ ؼي ا٭ض  خًٝؿ١ يٝعبسٕٚ(.

بكا٤ اٱغ٬ّ غبب ٱغتسا١َ ايطظم ايهطِٜ ع٢ً ايٓاؽ،  ايجايج١:
 ٚإْتؿا٤ يعُّٛ اجملاع١ ٚايؿاق١.

تأنٝس ايٛاقعٞ اغيتذسز سباد١ ايٓاؽ ببعج١ ايٓيب ضبُس ق٢ً  ايطابع١:
اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ػيا ٜػتًعّ زٚاّ ايؿهط ي٘ غبشاْ٘ ع٢ً ٖصٙ ايٓع١ُ 
ٖٚٛ َٔ أغطاض بؿاضات ا٭ْبٝا٤ بطغاي١ ايٓيب ضبُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ 

                                                           

 .3غٛض٠ ٖٛز (1)
 .56غٛض٠ ايصاضٜات (2)
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ٚغًِ ٚزعا٥ِٗ ي٘، ٚٚضز ع٢ً يػإ إبطاِٖٝ ٚإمساعٌٝ ؼي ايتٓعٌٜ 

ُيٌُْ اىْنِزَبةَ ًَاىْؾِنََْخَ ًَُّضَمِّْيٌِْسَثَّنَط  .(1)صب ًَاثْقَشْ فِْيٌِْ سَعٌُ ً ٍِنْيٌُْ َّزْيٌُ فَيَْْيٌِْ آَّبرِلَ ًَُّقَيَِّ

 ٜتكـ اغيػًُٕٛ بازبُع بري ايصنط ٚاٱغتػؿاض. ايجايح:
 تعاٖس اغيػًُري يًصنط ٚاٱغتػؿاض َٔ َٓاظٍ ايتك٣ٛ. ايطابع:

 ايسْٝا َا ٚضز ؼي اٯ١ٜ أع٬ٙ َٔ غٛض٠ ٖٛز َٚٔ َٓاؾع اٱغتػؿاض ؼي
َٔ اغيتاع اسبػٔ َٚٓ٘ غع١ ايطظم ٚطٝب ايعٝـ، ٚايػبڀ١ بايصض١ٜ ٚا٭بٓا٤ 
شاتاڄ ٚإضياْاڄ، ٚايػ١َ٬ َٔ اٯؾات ٚا٭زضإ ، ٚضبٛ أغباب ايؿت١ٓ ٚايب٤٬، 

 إزي ايػؿًٝات َٔ اغيكاَات ؼي ايرتقٞ )ٖٚٛ صََُّزِّقْنٌُْ ٍَزَبفًب ؽَغَنًبٚقٌٝط

 .(2)(ايهبري ايع٢ً سهط٠ إزي ايعًٜٛات
ٚيهٔ اٯ١ٜ بؿاض٠ باحملػٛؽ ٚايٛاقع ايَٝٛٞ إش دعٌ اهلل عع ٚدٌ 
اسبٝا٠ ايسْٝا زاض إَتشإ ٚإبت٤٬ ٜتكاضع ؾٝٗا ايكرب َع َا ؼي ايٓؿؼ 
اٱْػا١ْٝ َٔ أغباب اهل٣ٛ، ؾذا٤ت ايبؿاضات ايكطآ١ْٝ باٱخباض عٔ 

ايّٝٛ ٚاي١ًًٝ َٔ ايطظم ٚايُٓا٤ ؼي اغياٍ  ايٓعِ اييت تسضنٗا اسبٛاؽ ؼي

خٌَْفًب طٚقطف ايب٤٬ سيا جيعٌ اغيػًِ ٜتعاٖس ايصنط ًٜٚذأ إزي اٱغتػؿاض

 .صًَعَََقًب

ٚتتذ٢ً َكازٜل اغيتاع اسبػٔ ع٢ً اغيػًُري ؼي ايعَٔ اسبانط 
بايطظم ايهطِٜ ٚإخطاز ا٭ض  نٓٛظٖا يٝأتٞ ايصنط ٚاٱغتػؿاض َٔ 

عع ٚدٌ إبتسا٤ٶ ٖٚٛ أعِ ٚأٚغع َٔ باب ايؿطط َكاَات ايؿهط هلل 
 ٚتعًٝكُٗا ع٢ً ؾعٌ ايؿاسؿ١ ٚظًِ ايٓؿؼ.

                                                           

 .129غٛض٠ ايبكط٠ (1)
 .5/262تؿػري سكٞ (2)
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يكس دعٌ اهلل عع ٚدٌ اسبٝا٠ ايسْٝا غؿطاڄ َباضناڄ تتػؿ٢ اٱْػإ ؾٝ٘ 
ضظي١ اهلل ؼي ْؿػ٘ ٚبسْ٘ ٚضظق٘، ٚتهٕٛ آٜات ايتٓعٌٜ قطٜب١ َٓ٘ ٚإٕ 

عسز٠ سادت٘ هلا، َٚٔ أعط  عٓٗا ؾاْٗا تتٛزز إيٝ٘، ٚتؿعطٙ حبٛاغ٘ اغيت
َكازٜل ٖصٙ اسباد١ اٯ١ٜ ايهطضي١ ضبٌ ايبشح إش أْٗا َؿتاح يًػبڀ١ ؼي 

 ايسْٝا ٚايػعاز٠ ؼي اٯخط٠ .
ٖٚصا ازبع٤ ٖٛ ايكػِ ايجاْٞ َٔ تؿػريٖا ، أقّٛ بهتابت٘ ٚتكشٝش٘  

َٚطادعت٘ سيؿطزٟ بؿٝض َٚسز َٔ اهلل ، ٜٚػاعسْٞ ؼي ايتٓهٝس ٚيسإ يٞ 
ٗاضاڄ، ؾكاض بأدعا٥٘ قطساڄ عًُٝاڄ مل ٜؿٗس ي٘ ايتأضٜذ قػريإ ي٬ٝڄ ْٚ

ىٌَُ اىْؾَُِّ  َ بِىَوَ بِ َّ ىٌَُ َج٬ٝڄ ، ْٚػأٍ اهلل غبشاْ٘ تٛايٞ أدعا٥٘ قاٍ تعازيط

  . (1) صفَبدْفٌُهُ ٍُخْيِصِنيَ ىَوُ اىذَِِّّ

 
 
 سطض  ؼي ايٓذـ ا٭ؾطف 
 ٖ##1433/طيازٟ ا٭ٚزي 23        

 2012ْٝػإ  14                

 
 
 
 
 

                                                           

 .65غٛض٠ غاؾط(1)
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 صلت )وسازعىا إىل هغفسة هن زبكن(بهره اآليت
 ٚؾٝٗا َػا٥ٌ:
 أَٛضاڄ :اٯٜتري ٜؿٝس ازبُع بري  ا٭ٚزي:
 ا٭َط اٱهلٞ باغيبازض٠ إزي غبٌ اغيػؿط٠ . ا٭ٍٚ :
اٱخباض عٔ إستُاٍ ايٛقٛع ؼي اغيعك١ٝ ، ٚإضتهاب اغيػًِ  ايجاْٞ :
 ايصْب .
بٝإ إَهإ ٚنٝؿ١ٝ ايتساضى ٚع٬ز اشبڀ١٦ٝ ، ٚإختكام  :ايجايح 

 اغيػًِ بٗصا ايع٬ز .
 بعح ايػه١ٓٝ ؼي ْؿٛؽ اغيػًُري ٚاغيػًُات . ايطابع :
َٓع زبٝب ايٝأؽ ٚايكٓٛط إزي ْؿٛؽ اغيػًُري ، قاٍ   اشباَؼ :
 . (1)صًٍََِْ َّقْنَظُ ٍِِْ سَؽََْخِ سَثِّوِ بِ َّ اىضَّبىٌَُُّتعازيط

ٚتسٍ اٯ١ٜ أع٬ٙ ؼي َؿَٗٛٗا ع٢ً عك١ُ اغيػًُري ٚاغيػًُات َٔ 
ايٝأؽ ٚايكٓٛط َٔ ضظي١ اهلل، ٚدا٤ت آ١ٜ ايبشح يتهٕٛ َٔ ايؿٛاٖس 
ع٢ً ٖصٙ اسبكٝك١ إش ًٜذأ اغيػًُٕٛ إزي ايصنط ٚاٱغتػؿاض عٓس إضتهاب 

ٔٵايصْب عطناڄ،  ٟٿ غٳعٹٝسٺ أځبٹٞ عٳ ٍٳ: يځا ايڃدٴسٵضڇ ِٵ قځا ُٹعٵتٴ َٳا يډاإڇ أڂسٳسٿثٴهڂ ٔٵ غٳ  َٹ
ٍڇ ٘ٹ ضٳغٴٛ ًډ ًډ٢ اي ٘ٴ قٳ ًډ ٘ٹ اي ٝٵ ًځ ِٳ عٳ ًډ ٘ٴ ٚٳغٳ ُٹعٳتٵ ٟٳ غٳ ٙٴ أڂشٴْٳا ٚٳعٳا ًڃبٹٞ ٚٳ ٕٻ قځ ٌٳ عٳبٵسٶا أځ  قځتٳ
ِٻ ْٳؿڃػٶا ٚٳتٹػٵعٹريٳ تٹػٵعٳ١ڄ ٘ٴ عٳطٳنٳتٵ ثٴ ٛٵبٳ١ڂ يځ ٍٳ ايتٻ ٔٵ ؾځػٳأځ ِڇ عٳ ًځ ٌڇ أځعٵ ٖٵ ٍٻ ايڃأځضٵ ڇ أځ  ؾځسٴ
ًځ٢ ٌڈ عٳ ٙٴ ضٳدٴ ٍٳ ؾځأځتٳا ًڃتٴ إڇْٿٞ ؾځكځا ٌٵ ْٳؿڃػٶا ٚٳتٹػٵعٹريٳ تٹػٵعٳ١ڄ قځتٳ ٗٳ ٔٵ يٹٞ ؾځ ٛٵبٳ١ٺ َٹ ٍٳ تٳ  قځا
ٌڇ بٳعٵسٳ ٍٳ ْٳؿڃػٶا ٚٳتٹػٵعٹريٳ تٹػٵعٳ١ٺ قځتٵ ٘ٴ ؾځاْٵتٳهٳ٢ قځا ٝٵؿځ ٘ٴ غٳ ًځ ٘ٹ ؾځكځتٳ ٌٳ بٹ ُٳ ٘ٹ ؾځأځنڃ ِٻ َٹا٥ٳ١ڄ بٹ  ثٴ

٘ٴ عٳطٳنٳتٵ ٛٵبٳ١ڂ يځ ٍٳ ايتٻ ٔٵ ؾځػٳأځ ِڇ عٳ ًځ ٌڇ أځعٵ ٖٵ ٍٻ ايڃأځضٵ ڇ أځ ًځ٢ ؾځسٴ ٌڈ عٳ ٙٴ ضٳدٴ ٍٳ ؾځأځتٳا  ؾځكځا
ًڃتٴ إڇْٿٞ ٌٵ ْٳؿڃؼڈ َٹا٥ٳ١ځ قځتٳ ٗٳ ٔٵ يٹٞ ؾځ ٛٵبٳ١ٺ َٹ  تٳ

ٍٳ ٔٵ ؾځكځا َٳ ٍٴ ٚٳ ٝٵٓٳوځ ٜٳشٴٛ ٔٳ بٳ ٝٵ ٛٵبٳ١ٹ ٚٳبٳ ٔٵ اخٵطٴزٵ ايتٻ ٜٳ١ٹ َٹ  أځْٵتٳ ايډتٹٞ ايڃدٳبٹٝجٳ١ٹ ايڃكځطٵ
ٗٳا ٜٳ١ٹ إڇيځ٢ ؾٹٝ ٜٳ١ٹ ايكٻايٹشٳ١ٹ ايڃكځطٵ ٗٳا ضٳبٻوځ ؾځاعٵبٴسٵ ٚٳنځصٳا نځصٳا قځطٵ ٍٳ ؾٹٝ  إڇيځ٢ ؾځدٳطٳزٳ قځا

                                                           

 .56غٛض٠ اسبذط (1)
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ٜٳ١ٹ ٘ٴ ؾځعٳطٳ ٳ ايكٻايٹشٳ١ٹ ايڃكځطٵ ٘ٴ يځ ًڂ ٍٳ ايڀډطڇٜلڇ ؾٹٞ أځدٳ ُٳتٵ قځا ٘ٹ ؾځاخٵتٳكٳ ًځا٥ٹهځ١ڂ ؾٹٝ  َٳ
ُٳ١ٹ ًځا٥ٹهځ١ڂ ايطٻسٵ َٳ ٍٳ ايڃعٳصٳابٹ ٚٳ ٍٳ قځا ًٹٝؼٴ ؾځكځا ٚٵيځ أځْٳا إڇبٵ ٘ٹ ٢أځ ٘ٴ بٹ ِٵ إڇْٻ  غٳاعٳ١ڄ ٜٳعٵكٹٓٹٞ يځ
ٍٳ قځطڊ ًځا٥ٹهځ١ڂ ؾځكځايځتٵ قځا ُٳ١ٹ َٳ ٘ٴ ايطٻسٵ  .(1)(تٳا٥ٹبٶا خٳطٳزٳ إڇْٻ

ٚٚضز اسبسٜح َع ؾاضم يؿعٞ ؼي خاشيت٘ َٔ غري إخت٬ف ؼي 
 ٥٬َه١ ؾٝ٘ َٛنٛع٘، بكٛي٘ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ: ؾاختكُت

 إزي بكًب٘ َكب٬ تا٥با دا٤ ايطظي١ ٥٬َه١ ؾكايت ايعصاب ٥٬َٚه١ ايطظي١
 ًَو ؾأتاِٖ قط خريا ٜعٌُ مل اْ٘ ايعصاب ٥٬َه١ ٚقايت عع ٚدٌ اهلل
 نإ اُٜٗا ؾازي) ا٭ضنري بري َا قٝػٛا ؾكاٍ بِٝٓٗ ؾذعًٛٙ آز٢َ قٛض٠ ؼي
 ٥٬َه١ ؾكبهت٘ أضاز اييت ا٭ض  إزي أز٢ْ ؾٛدسٚٙ ؾكاغٛا ي٘ ؾٗٛ أز٢ْ

 .(2)ايطظي١(
اسبسٜح ا٭ٍٚ أع٬ٙ ٖٛ ا٭ق٣ٛ ٚا٭ْػب َع غع١ ضظي١ اهلل، ٚيهٔ 

ؾهإ ايععّ ع٢ً اشبطٚز يًتٛب١ ٚإبتسا٤ ايتًبؼ باشبطٚز إزي غبٌٝ اهلسا١ٜ 
 ٚايك٬ح أٚإ قبٍٛ ايتٛب١.

٫ٚ تٓشكط ايػه١ٓٝ سيطتهب اغيعك١ٝ بٌ تؿٌُ غريٙ ػئ ٜٛزٙ ٚحيب٘  
ت ٚاغيعا١ًَ بِٝٓٗ، ٚعٝاي٘، ٜٚعٌُ ٜٚعٝـ َع٘ إش تتػؿ٢ ايبٗذ١ ايك٬

، بًشاظ شات (3) صمُنْزٌُْ خَْْشَ ؤٍَُّخٍ ؤُخْشِعَذْ ىِينَّبطِٖٚٛ َٔ عَُٛات قٛي٘ تعازيط

ايػه١ٓٝ َٚا ٜرتؾض عٓٗا َٔ أغباب ايك٬ح، ٜٚٛيٞ ايعامل َٚ٪غػات٘ 
 عٓا١ٜ خاق١ بايڀب ٚايع٬ز ايٓؿػٞ ؼي ٖصا ايعَإ.

١ً ؼي ٖصا ايباب ٚدا٤ت نٌ َٔ آ١ٜ ايبشح ٚايػٝام َسضغ١ َتهاَ
ٜٚٓتػب إيٝٗا اغيػًُٕٛ طيٝعاڄ َتشسٜٔ َٚتؿطقري، ٚتتذ٢ً ايػه١ٓٝ 
ٚايڀُأ١ْٓٝ اغيرتؾش١ َٔ ٖاتري اٯٜتري ع٢ً عُّٛ اغيػًُري، َٚٔ ايًڀـ 

                                                           

 .22/272َػٓس أظيس (1)
 .8/17ايػٓٔ ايهرب٣ يًبٝٗكٞ (2)
 .110غٛض٠ آٍ عُطإ (3)
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اٱهلٞ ؼي اغيكاّ إٔ نٌ آ١ٜ َسضغ١ َػتك١ً ؼي ٖصا ايباب قبٌ إٔ تكٌ 
ايكطإٓ إزي غٛض ايٓٛب١ إزي ازبُع بري اٯٜتري، ٖٚٛ َٔ أغطاض تكػِٝ 

ٚآٜات َػتك١ً سيهُْٛٗا تؿكٌ بٝٓٗا ع٬َات خاق١، يٝٓڀبل إغِ اٯ١ٜ 
ؼي ايكطإٓ ع٢ً َػ٢ُ إعذاظٟ ٜبٗط ؼي نٌ ظَإ ايعكٍٛ، ٚجيصب 

 ايكًٛب إزي اٱغ٬ّ، ٚضيٓع َٔ ايعسا٤ ي٘.
بٝإ َٛنٛع١ٝ شنط اهلل عع ٚدٌ عٓس اٱغتػؿاض، ؾإٕ قًت إٕ  ايجا١ْٝ:

هلل ع##ع ٚد##ٌ ٭ْ##٘ ٜتك##ّٛ بايكٍٛ)أغ##تػؿط اهلل(      اٱغ##تػؿاض شات##٘ شن##ط  
 ٚازبٛاب.
يكس أضاز اهلل عع ٚد#ٌ إٔ ٜه###ٕٛ اٱغ###تػؿاض عً#٢ ٚد#ٛٙ َباضن#١        
 َٓٗا:

اٱغتػؿاض َٓاغب١ ٱغتشهاض شنط اهلل غبشاْ٘، ٚإرباشٙ سطظاڄ  ا٭ٍٚ:
 يكٗط ايٓؿؼ ايؿ١ٜٛٗ.

هلل تع#ازي  إزضاى اغيػًُري سكٝك١ ٖٚٞ إٔ َػؿط٠ ايصْٛب بٝس ا ايجاْٞ:
 ٭ْ٘ ضب ايعاغيري ايصٟ خًل ا٭نٛإ.

َعطؾ##١ اغيػ##ًُري ب##إٔ اغيػؿ##ط٠ ؾ##اٖس عً##٢ ق##سض٠ اهلل اغيڀًك##١  ايجاي##ح:
 ٚٚاغع ضظيت٘.
يكس دعٌ اهلل اغيػؿط٠ ضظي١ َتذسز٠ ٚقطٜب١ َٔ اغيػًِ، يٝؼ  ايجايج١:

 بٝٓ٘ ٚبٝٓٗا إ٫ اٱغتػؿاض، ٚؾٝ٘ ٚدٛٙ:
ٚإقطاض حباد١ ايعبس إزي َطنا٠ اٱغتػؿاض َسضغ١ ؼي ايتٛسٝس  ا٭ٍٚ:

 اهلل عع ٚدٌ، ٚتؿهً٘ سيشٛ ايصْٛب، ٚغرت ايعٝٛب.
إْ٘ َٔ َكازٜل شنط ٚعباز٠ اهلل، َٚٔ عَُٛات قٛي٘  ايجاْٞ:
،٭ٕ اٱغتػؿاض طاع١ هلل (1)صًٍََب خَيَقْذُ اىْغَِِّ ًَاإلِّظَ بِ َّ ىَِْقْجُذًُُِتعازيط

َا ؾُٝٗا َٔ ايٓسب إزي عع ٚدٌ بسيٌٝ نٌ َٔ آ١ٜ ايبشح ٚايػٝام ٚ
 اٱغتػؿاض َڀًكاڄ، ٚعٓس إضتهاب ايػ١٦ٝ.

                                                           

 .56غٛض٠ ايصاضٜات (1)
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اٱغتػؿاض ؾاٖس ع٢ً ايتٓعٙ عٔ اٱقطاض ع٢ً ايصْٛب  ايجايح:
 ٚاغيعاقٞ.
 اٱغتػؿاض َعٗط يًٓسّ ٚا٭غـ ع٢ً إضتهاب اشبڀ١٦ٝ. ايطابع:
ايًذ٤ٛ إزي اٱغتػؿاض تؿك٘ ؼي ايسٜٔ َٚعطؾ١ بأسهاّ  اشباَؼ:
 ايؿطٜع١.
دا٤ت آ١ٜ ايػٝام با٭َط باغيػاضع١ إزي اغيػؿط٠ بعس ا٭َط  ايطابع١:

، بُٝٓا دا٤ت آ١ٜ ايبشح باٱغتػؿاض عٓس ؾعٌ (1)بڀاع١ اهلل ٚضغٛي٘
 ايؿاسؿ١ يٝهٕٛ ٖصا اٱغتػؿاضططٜكاڄ إزي اشبًٛز ؼي ايٓعِٝ ؼي اٯخط٠.

َٚٔ إعذاظ ايكطإٓ تكسّ طاع١ اهلل ٚضغٛي٘ ع٢ً اغيػاضع١ إزي 
 َٔ َكاَات اٱضيإ ٚبككس ايكطب١ إزي اهلل.اٱغتػؿاض يٝأتٞ 
تتهُٔ اٯٜتإ ٖسا١ٜ اغيػًُري إزي نٓع اٱغتػؿاض َٚا ؾٝ٘  اشباَػ١:

َٔ دًب اغيكاحل ٚقها٤ اسبادات، ٚزؾع اغيؿاغس، )ٚقاٍ ايٓيب ضبُس 
ٔٵ"ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ّٳ َٳ ٌٳ ا٫ٹغٵتٹػٵؿځاضٳ يځعڇ ٘ٴ دٳعٳ ًډ ٘ٴ اي ٔٵ يځ ٌٿ َٹ  نٹٝلڈ نڂ

ٔٵ دٵطداڄ،َٳ َٹ ٌٿ ٚٳ ٍّ نڂ ٘ٴ ؾځطٳداڄ، ٖٳ ٔٵ ٚضٳظٳقځ ٝٵحٴ َٹ  .(2)("ٜٳشٵتٳػٹبٴ ٫ځ سٳ
دا٤ت آٜات ايكطإٓ بصّ ايصٜٔ نؿطٚا ٱضتهابِٗ اٱثِ  ايطابع١:

ًَرَشٍَ مَضِريًا ٍِنْيٌُْ ٚإقطاضِٖ ع٢ً أغباب ايهؿط ٚايه٬ي١، قاٍ تعازيط

 .(3)صُّغَبسِفٌَُُ فِِ اإلِصٌِْ ًَاىْقُذًَْاُِ

َٚٔ إعذاظ ايكطإٓ إٔ اغيػاضع١ ؼي اٯ١ٜ أع٬ٙ تتعس٣ حبطف ازبط)ؼي 
اٱثِ( بُٝٓا ٚضز سطف إزي ؼي)غاضعٛا إزي َػؿط٠(يبٝإ إْػُاؽ أٌٖ 
ايه٬ي١ ٚايعٓاز باسبطاّ ٚأنٌ ايطبا ٚايػشت، ٚتهٕٛ اغيػؿط٠ غا١ٜ ٜػع٢ 

 إيٝٗا اغيػًُٕٛ صبتُعري َٚتؿطقري َا زاَت اسبٝا٠ ايسْٝا.

                                                           

 .132أْعط اٯ١ٜ (1)
 .4/148تؿػري ايجعاييب (2)
 .62غٛض٠ اغيا٥س٠ (3)
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١ٝ اسبٝا٠ ايسْٝا بأْٗا)زاض َػاضع١ إزي اغيػؿط٠( يٝهٕٛ اغيػًِ ٚضيهٔ تػُ
ؼي عٌُ زا٥ِ ٚغعٞ َتكٌ يًٛقٍٛ إزي ايػا١ٜ اسبُٝس٠ ٖٚٞ ايؿٛظ 
باغيػؿط٠ َٔ اهلل، ؾ٬ ٜرتى ايػعٞ ٚايهػب ٚايتشكٌٝ ؼي غبٌ اغيػؿط٠ إ٫ 
عٓس َػازض٠ ايسْٝا، ؾإٕ قٌٝ ٌٖ اغيػؿط٠ نايؿ٠٬ اييت ًُٜع ؾٝٗا ايػطاب، 

 زبٛاب ٫، َٔ ٚدٛٙ:ا
اغيػؿ##ط٠ ٚع##س َ##ٔ اهلل ع##ع ٚد##ٌ، ٚخ##عا٥ٔ َ##سخط٠ يً##صٜٔ       ا٭ٍٚ:

 .(1)صًٍََِْ ؤَصْذَقُ ٍِِْ اىيَّوِ قِْالًٜبازضٕٚ إيٝٗا، قاٍ تعازيط

ايسْٝا َعضع١ اٯخط٠، ٚخري َا ٜعضع ؾٝٗا اٱغتػؿاض ٌٖٚ  ايجاْٞ:
ٜٓشكط أٚإ سكازٙ بعامل اٯخط٠، ازبٛاب ٫، بٌ ٜؿٌُ ايسْٝا ٚعامل 

  ايكرب.
اٱغتػؿاض َٔ َكازٜل ايعب#از٠ اي#يت ٖ#ٞ عً#١ خً#ل ايٓ#اؽ        ايجايح:

بِِِّّ ٚبجِٗ ؼي ا٭ض ، يٝهٕٛ تكسٜط ازبُع بري آ١ٜ ايبشح ٚقٛي٘ تعازيط

ًٍََذذب خَيَقْذذذُ اىْغِذذَِّ ًَاإلِّذذظَ بِ َّ   ، ٚقٛي##٘ تع##ازيط (2)صفِذذِ األَسْ ِ خَيِْهَذذخً  عَبفِذذوٌ

، ٖ##ٛ : أْ##ٞ داع##ٌ ؼي ا٭ض  خًٝؿ##١ يٝعب##سْٞ ايٓ##اؽ     (3)صىَِْقْجُذذذًُُِ

 باٱغتػؿاض( .
ٖٚٛ َٔ عًِ اهلل عع ٚدٌ بًشاظ إٔ اٱغ#تػؿاض غ#بٌٝ إزي اغيػؿ#ط٠،    

ػ##از اٱْػ##إ ؼي ا٭ض  ،  ٫ٚ تبك##٢ َٛن##ٛع١ٝ ٱستذ##از اغي٥٬ه##١ بإؾ  
ٚغؿه٘ ايسَا٤ يصا زب٪ٚا إزي اٱعتصاض بكٝػ١ ايتػبٝض ٫ٚشٚا بتععِٝ َكاّ 

 ايطبٛب١ٝ.
يؿغ اغيػاضع١ ؼي اغيكاّ َٔ إعذاظ ايكطإٓ ٭ْ٘ َطنب َٔ  اشباَػ١:
 ٚدٛٙ:

                                                           

 .122غٛض٠ ايٓػا٤ (1)
 .30غٛض٠ ايبكط٠ (2)
 .56غٛض٠ ايصاضٜات (3)
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 قٝاّ ايؿطز َٔ اغيػًُري باٱغطاع ٚايتعذٌٝ ؼي اٱغتػؿاض. ا٭ٍٚ:
١ً بري اغيػًُري ؼي غعِٝٗ ؼي اشبريات، ٚنٌ اغيػاضع١ ْٛع َؿاع ايجاْٞ:

ٚاسس َِٓٗ ٜبصٍ ايٛغع يٝكٌ إزي اغيػؿط٠ قبٌ غريٙ ، يُٝتاظ اغيػًُٕٛ 
خبك١ً ظيٝس٠ تتػؿاِٖ ع٢ً عبٛ ايعُّٛ اجملُٛعٞ ٖٚٞ تػابكِٗ ؼي 

مُنْزٌُْ خَْْشَ ؤٍَُّخٍ ؤُخْشِعَذْ اشبريات ٚغبٌ اغيػؿط٠ ، ٖٚٛ َٔ عَُٛات قٛي٘ تعازيط

 .(1)صىِينَّبطِ

تعسز َكازٜل اغيػاضع١ ٚنٝؿٝتٗا َٔ ايٓڀل باٱغتػؿاض  ايجايح:
ٚايتٛب١ ٚإتٝإ ايؿطا٥ض ٚعٌُ ايكاسبات ، ٚغيا أَطت آ١ٜ ايػٝام 
باغيػاضع١ إزي اغيػؿط٠ دا٤ت آ١ٜ ايبشح ببٝإ ساد١ اغيػًِ ٚاغيػ١ًُ 

 غيكساقري َُٓٗا :
 عٓس ٚعكب ؾعٌ ايؿاسؿ١. ا٭ٍٚ:
 ٚعكب ظًِ ايٓؿؼ. عٓس ايجاْٞ:
ص، ٚبري آ١ٜ ًَعَبسِفٌُا بِىََ ٍَفْهِشَحٍ ٍِِْ سَثِّنٌُْبري قٛي٘ تعازيط ايػازغ١:

ايبشح عُّٛ ٚخكٛم َڀًل، ؾاغيػاضع١ ٖٞ ا٭عِ ٖٚٞ َڀًك١ تؿٌُ 
َبازض٠ اغيػًِ إزي أزا٤ ايؿطا٥ض ٚا٭عُاٍ ايكاسب١ غٛا٤ ؼي ايٛادب 

ٚقٝاّ ؾٗط ضَهإ، أٚ  اغي٪قت ايصٟ ي٘ أٚإ َعري نايك٠٬ اي١َٝٛٝ
ايٛادب غري اغي٪قت نُا ؼي ؾڀط َٔ َكازٜل ا٭َط باغيعطٚف ٚايٓٗٞ 

 عٔ اغيٓهط.
أَا آ١ٜ ايبشح ؾُٛنٛعٗا أخل ٜٚتعًل باغيبازض٠ إزي اٱغتػؿاض ؼي 

 ساٍ ؾعٌ ايؿاسؿ١ ٚإضتهاب اغيعك١ٝ.
ٌٖٚ ضيهٔ ايكٍٛ إٔ اٯ١ٜ أع٬ٙ قٝست اغيػاضع١ بؿعٌ َعري نُا 

 .(2)بٔ َايو: أْٗا ايتهبري٠ ا٭ٚزي( )ضٟٚ عٔ أْؼ

                                                           

 .110غٛض٠ آٍ عُطإ (1)
 .2/102تؿػري ايبػٟٛ (2)
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ازبٛاب ٫، يتعًل اغيػاضع١ بايػا١ٜ ٖٚٞ اغيػؿط٠ اييت تتعسز ايٛغا٥ط 
هلا َع تعسز ايٛظا٥ـ ايعباز١ٜ، ٚخڀاب اهلل عع ٚدٌ يًعباز ؼي 

 ايٛادبات ٚايرتٚى.
 اآليت بهرهص، ًَعَنَّخٍ فَشْضُيَب اىغٌََََّادُ ًَاألَسْ ُ ؤُفِذَّدْ ىِيَُْزَّقِنيَطصلت

 ٚؾٝٗا َػا٥ٌ:
 تكسٜط ازبُع بري اٯٜتري ع٢ً ٚدٛٙ: ا٭ٚزي:
ٚد١ٓ عطنٗا ايػُٛات ٚا٭ض  أعست يًُتكري ايصٜٔ إشا  ا٭ٍٚ:

 ؾعًٛا ؾاسؿ١ أٚ ظًُٛا أْؿػِٗ شنطٚا اهلل ؾإغتػؿطٚا يصْٛبِٗ.
 أعست يًُتكري ايصٜٔ ٜعًُٕٛ إٔ ايصْٛب ٫ ٜػؿطٖا إ٫ اهلل. ايجاْٞ:
 أعست يًُتكري ايصٜٔ مل ٜكطٚا ع٢ً َا ؾعًٛا ِٖٚ ٜعًُٕٛ. ايجايح:
 ٜبري ازبُع بري اٯٜتري خكا٫ڄ يًُتكري ٖٚٞ: ايجا١ْٝ:
ؾعٌ ايؿاسؿ١ أَط طاض٨ ع٢ً اغي٪َٓري ؾٗٛ ٫ حيكٌ عٓسِٖ  ا٭ٍٚ:

 إ٫ ع٢ً عبٛ عطنٞ ظا٥ٌ.
ؾعع ٚإغتذاض٠ اغي٪َٔ عٓس ؾعٌ ايؿاسؿ١ أٚ ظًِ ايٓؿؼ إزي  ايجاْٞ:
 عع ٚدٌ، ٖٚٛ عٓٛإ يًتػًِٝ بأْ٘ ايػؿٛض ايطسِٝ، ؾٝتؿهٌ اهلل شنط اهلل

 عع ٚدٌ بايعؿٛ ٚايتٛب١.
َٔ ايتك٣ٛ ٚاشبؿ١ٝ َٔ اهلل عسّ اٱقطاض ع٢ً ؾعٌ ايػ١٦ٝ،  ايجايح:

 ٖٚٛ َٓاغب١ يتًكٞ ا٭َط باغيعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ اغيٓهط بايكبٍٛ ٚايطنا.
زٕٚ ازب١ٓ، ٚايتًصش ٜعًِ اغيػًُٕٛ قبض اغيعك١ٝ، ٚأْٗا بطظر  ايطابع:

 بايٓعِٝ ايسا٥ِ ؾٝٗا ؾٝبازضٕٚ إزي ايتٛب١ ٚاٱْاب١.
تبري اٯ١ٜ ضظي١ اهلل عع ٚدٌ ؼي أؾس ٚأقػ٢ ا٭سٛاٍ اييت  اشباَؼ:

ضيط بٗا بعض اغيػًُري سري تػًب ايٓؿؼ ايؿ١ٜٛٗ ع٢ً دٛاضس٘، يٝؿهط 
 اغيػًُٕٛ اهلل عع ٚدٌ ع٢ً ايٓعِ ؼي اغيكاّ َٚٓٗا :

 غيػًُري  بايتٓعٌٜ إزي اٱغتػؿاض .دصب ا ا٭ٚزي :
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بعح ايػه١ٓٝ ؼي ْؿٛغِٗ َٔ تبعات ايصْٛب ، يًتهاز   ايجا١ْٝ :
 ايٛاقعٞ بري اٱغتػؿاض ٚاٯثاّ.

ٖسا١ٜ اغيػًُري غيعطؾ١ ططٜل َباضى إزي اٱقا١َ ؼي ازب١ٓ  ايجايج١ :
 .(1)صفَشْضُيَب اىغٌََََّادُ ًَاألَسْ ُاييتط

 عًٝ٘ اهلل ق٢ً اهلل ضغٍٛ ؾطؽ غياٚباٱغٓاز عٔ غعٝس بٔ دٓاز٠ قاٍ: 
 ايٓيب ؾكاٍ ؾ٤ٞ، ؾٝ٘ يٝؼ ا٭ض  َٔ قؿطا ْعيٓا سٓري غع٠ٚ َٔ ٚغًِ
 ٚدس َٚٔ ؾًٝأت، عٛزاڄ ٚدس َٔ اطيعٛا: عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ اهلل ق٢ً
 ؾكاٍ ضناَاڄ، دعًٓاٙ ست٢ غاع١ إ٫ نإ ؾُا: قاٍ ب٘ ؾًٝأت ؾ٦ٝاڄ أٚ ععُاڄ
 ع٢ً ايصْٛب دبتُع ؾهصيو ٖصا؟ أتطٕٚ: ٚآي٘ ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً ايٓيب
 نبري٠ ٫ٚ قػري٠ ٜصْب ٫ ضدٌ اهلل ؾًٝتل ، ٖصا طيعتِ نُا َٓهِ ايطدٌ
 .(2)(عًٝ٘ ضبكا٠ ؾإْٗا

َ##ٔ خك##ا٥ل اغيػ##ًُري اغيعطؾ##١ ٚايعً##ِ ، ٚأْٗ##ِ ٜتذٓب##ٕٛ     ايجايج##١:
اغيعاق##ٞ ٚاي##صْٛب ي##ٝؼ ع##ٔ إْؿ##ػاٍ عٓٗ##ا، ٚيه##ٔ يعًُٗ##ِ بأن##طاضٖا  
ايسْٜٝٛ#١ ٚا٭خطٜٚ#١، ٖٚ#صا ايعً##ِ َ#ٔ بطن#ات ْ#عٍٚ ايك##طإٓ ، ٚٚضز ؼي       
ايتٓعٜ##ٌ سهاٜ##١ ع##ٔ زع##ا٤ إب##طاِٖٝ يً##ٓيب ضبُ##س ق##٢ً اهلل عًٝ##٘ ٚآي##٘      

 .(3)صيٌِْ سَعٌُ ً ٍِنْيٌُْ َّزْيٌُ فَيَْْيٌِْ آَّبرِلَ ًَُّقَيَُِّيٌُْ اىْنِزَبةَ ًَاىْؾِنََْخَسَثَّنَب ًَاثْقَشْ فِْٚغًِط

)ٚأخطز ايڀرباْٞ باٱغٓاز عٔ أبٞ إَا١َ قًت: ٜا ضغٍٛ اهلل َا نإ 
بس٤ أَطى؟ قاٍ: زع٠ٛ إبطاِٖٝ، ٚبؿط٣ عٝػ٢، ٚضأت أَٞ أْ٘ خيطز َٓٗا 

 .(4)ْٛض أنا٤ت ي٘ قكٛض ايؿاّ(
 أبٞ زع٠ٛ: ؾكاٍ ْؿػو، عٔ أخربْا اهلل، ضغٍٛ ٜا: قايٛاضٚا١ٜ )  ٚؼي
 ْٛض َٓٗا خطز أْ٘ بٞ ظيًت سري أَٞ ٚضأت عٝػ٢، ٚبؿط٣ إبطاِٖٝ،

                                                           

 .133غٛض٠ آٍ عُطإ (1)
 .6/372ايسض اغيٓجٛض (2)
 .129غٛض٠ ايبكط٠ (3)
 .1/24ايبٝٗكٞ/ ز٥٫ٌ ايٓب٠ٛ (4)
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، ٚؼي اسبسٜح بًشاظ آ١ٜ (1)(ايؿاّ أض  َٔ ٚبكط٣ بكط٣ ي٘ أنا٤ت
 ايبشح ٚدٛٙ:
 تعسز ايبؿاض٠ بايٓيب ضبُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ. ا٭ٍٚ:
َٛنٛع١ٝ ٖصٙ ايبؿاضات ٚاٯثاض اغيباضن١ اغيرتتب١ عًٝ٘، يصا  ايجاْٞ:

 ضيهٔ ايكٍٛ أْٗا أعِ ٚأٚغع َٔ ايبؿاض٠.
تكسّ اٱخباض ايػُاٟٚ عٔ قسم ْب٠ٛ ايطغٍٛ ضبُس ق٢ً  ايجايح:

 اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ، ٚؾٝ٘ َػا٥ٌ : 
تٛاضخ اغيًٝري َٔ أتباع ا٭ْبٝا٤ ٚأٌٖ ايهتاب ايبؿاض٠ بايٓيب  ا٭ٚزي:

 ُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ.ضب
تڀًع ا٭دٝاٍ اغيتعاقب١ َٔ اغيٛسسٜٔ إزي ايڀًع١ ايب١ٝٗ،  ايجا١ْٝ:

ٚإؾطاقات أٜاّ ْب٠ٛ ضبُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٭ٕ ايبؿاض٠ ٖٞ 
 يهٌاٱخباض سيا ٜػط ايػاَع ٚاغيتًكٞ، ٚقٝسٚا ايبؿاض٠ بأْٗا اشبرب ايػابل)

 .(2)(اض٠بؿ ٜػ٢ُ ٫ ايجاْٞ ٭ٕ غٛاٙ خرب
ٚيهٔ َع٢ٓ بؿاضات ايٓب٠ٛ أعِ ٚشات َع٢ٓ إقڀ٬سٞ َػتكٌ،  

ؾؿٞ نٌ َط٠ ٜأتٞ اشبرب بٓب٠ٛ ضبُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ؾٗٛ بؿاض٠ 
 ٚع١ً ٱَت٤٬ ايٓؿؼ بايػعاز٠، ٚقريٚض٠ ا٭ٌَ قطٜباڄ .

ؼي صب٤ٞ ايهتب ايػابك١ بٓعت ٚقؿ١ ايٓيب ضبُس ق٢ً اهلل  ايجايج١:
عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ سذ١ ع٢ً أٌٖ ايهتاب قبٌ ٚعٓس ٚبعس ْبٛت٘، ٚؼي 

 .(3)صًَ َ رَنٌٌُُّا ؤًََّهَ مَبفِشٍ ثِوِخڀاب يبين إغطا٥ٌٝ ، قاٍ تعازيط

ايبؿاضات بايٓيب ضبُس  ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ َكس١َ  ايطابع١:
 يتكسٜل ايٓاؽ ب٘ غٛا٤ أٌٖ ايهتاب أٚ غريِٖ.

                                                           

 .9/450اسبانِ/اغيػتسضى ع٢ً ايكشٝشري(1)
 .1/123صبُع ايبٝإ (2)
 .41غٛض٠ ايبكط٠ (3)
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َٚٔ ايبؿاضات بايٓيب ضبُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ َا ٚضز ؼي 
ًٍَُجَةِّشًا ايكطإٓ إش دا٤ سها١ٜ عٔ يػإ عٝػ٢ عًٝ٘ ايػ٬ّ ؼي ايتٓعٌٜط

، ٚتتعسز َكازٜل ٖصٙ ايبؿاض٠ (1)صَُوُ ؤَؽََْذُثِشَعٌُهٍ َّإْرِِ ٍِِْ ثَقْذُِ اعْ

 َٔ ٚدٛٙ:
 إْٗا خاق١ بأٜاّ عٝػ٢ ٚسٛاضٜ٘ ٚأْكاضٙ. ا٭ٍٚ:
بؿاض٠ ايٓيب عٝػ٢ عًٝ٘ ايػ٬ّ َٛعع١ إزي أٌٖ ظَاْ٘ ٚسذ١  ايجاْٞ:
 عًِٝٗ.

إضاز٠ أتباع عٝػ٢ ٚايٓكاض٣ ؼي ايؿرت٠ ايػابك١ يبعج١ ايٓيب  ايجايح:
 ٚغًِ. ضبُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘

اغيككٛز ايٓكاض٣ ٚبٓٛ إغطا٥ٌٝ اغيعاقطٕٚ ٭ٜاّ بعج١ ايٓيب  ايطابع:
َّبثَنِِ بِعْشَائِْوَ ضبُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٚقس ٚضز ؼي ْب٠ٛ عٝػ٢ط

، ٚتكسٜط ازبُع بري اٯ١ٜ أع٬ٙ ٚآ١ٜ ايبؿاض٠: أْٞ (2)صبِِِّّ سَعٌُهُ اىيَّوِ بِىَْْنٌُْ

 ب٠ٛ أظيس.ضغٍٛ اهلل إيٝهِ بايبؿاض٠ بٓ
إضاز٠ ايٓاؽ طيٝعاڄ أٜاّ بعج١ ايٓيب ضبُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘  اشباَؼ:

 ٚغًِ ْٚعٍٚ ايكطإٓ.
مشٍٛ بؿاض٠ عٝػ٢ يٮدٝاٍ اي٬سك١ بعس بعج١ ايٓيب ضبُس  ايػازؽ:

 ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ َٔ اغيػًُري ٚغريِٖ.
ٯ١ٜ ٫ٚ تعاض  بري ٖصٙ ايٛدٛٙ، ٖٚٛ َٔ اٱعذاظ ايصاتٞ ٚايػريٟ 

ايبؿاض٠ أع٬ٙ، إش أْٗا سذ١ بٝس اغيػًُري إزي ّٜٛ ايكٝا١َ، ٚغ٬ح يتجبٝت 
 اٱضيإ ؼي ْؿٛغِٗ.
ايبؿاض٠ تصنط٠ ٚٚعس ٚٚعٝس، ٚؾٝ٘ بطٖإ بإٔ اهلل عع ٚدٌ  اشباَػ١:

 ٜتؿهٌ ع٢ً ايٓاؽ بتصنريِٖ بًعّٚ عباز٠ اهلل عع ٚدٌ.

                                                           

 .6غٛض٠ ايكـ (1)
 .6غٛض٠ ايكـ (2)
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ط٠ ايٓيب ضبُس ٤ ؼي ايبؿاض٠ ت١٦ٝٗ يٮشٖإ، ٚاجملتُعات يٓكايػازغ١:
ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ َٓص بعجت٘ ٚإظٗاضٙ ايسع٠ٛ ، قاٍ 

ًَمَبٌُّا ٍِِْ قَجْوُ َّغْزَهْزِؾٌَُُ فَيََ اىَّزَِِّ مَهَشًُا فَيَََّب عَبءَىٌُْ ٍَب فَشَفٌُا تعازيط

 .(1)صمَهَشًُا ثِوِ

َٔ َعاْٞ ايبؿاض٠ أْٗا اشبرب ايصٟ ٜؿطح ب٘ اغيتًكٞ، ٚبعج١  ايػابع١:
ايٓيب ضبُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ْع١ُ ٚؾهٌ َٔ اهلل ، َٚٔ أب٢ٗ 

 .(2)صقُوْ ثِهَضْوِ اىيَّوِ ًَثِشَؽََْزِوِ فَجِزَىِلَ فَيَْْهْشَؽٌُاَكازٜل قٛي٘ تعازيط

بري ؾطٜع١ ايٓيب ايتسبط ٚايتشكٝل ؼي ٚدٛٙ ايؿب٘ ٚاٱيتكا٤  ايجا١َٓ:
ضبُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٚايؿطا٥ع ايػابك١، ٚٚضز عٔ ٚضق١ بٔ 

 . (1): ٖصا ايٓاَٛؽ ايصٟ أْعٍ ع٢ً َٛغ٢((3)ْٛؾٌ
                                                           

 .89غٛض٠ ايبكط٠ (1)
 .58ْٜٛؼ  غٛض٠(2)
ٚضق١ بٔ ْٛؾٌ إب#ٔ ع#ِ خسجي#١، تٓك#ط ٚإغ#تشهِ ؼي ايٓك#طا١ْٝ ٚق#طأ نت#ب أٖ#ٌ          (3)

ايهت##اب، إعت##عٍ ا٭ٚثإ)ٚؾ##اضم ا٭زٜ##إ َ##ٔ ايٝٗ##ٛز ٚايٓك##اض٣ ٚاغيً##ٌ نً##ٗا إ٫ زٜ##ٔ 
 عٔ عط٠ٚ بٔ حي٢ٝ قَٛ٘ (، ٚسسخ شبا٥ض ٜأنٌ ٫ٚ زْٚ٘، َٔ ٚخيًع اهلل، إبطاِٖٝ ٜٛسس

ٔ  ٚعجُإ دشـ بٔ اهلل ٚعبٝس ْٛؾٌ بٔ ٚضق١ َِٓٗ قطٜـ َٔ ْؿطا إٔ أبٝ٘  اسب#ٜٛطخ  ب#
 ٜععُْٛ٘ ناْٛا عٝسا غ١ٓ نٌ َٔ ايّٝٛ شيو اربصٚا قس إيٝ٘ جيتُعٕٛ هلِ قِٓ عٓس ناْٛا

 ؾطأٚٙ ايًٌٝ ؼي عًٝ٘ ؾسخًٛا عًٝ٘ ٜٚعهؿٕٛ اشبُط ٜٚؿطبٕٛ ٜأنًٕٛ ثِ ازبعض ي٘ ٜٚٓشطٕٚ
  عٓٝؿا إْك٬با اْكًب إٔ ًٜبح ؾًِ ساي٘ إزي ؾطزٚٙ ؾأخصٚٙ شيو ؾأْهطٚا ٚدٗ٘ ع٢ً َهبٛبا
ٍ  شي#و  ٚأععُٛا ي٘ اغتُٛا شيو ضأٚا ؾًُا.  ايجايج١ ؾاْكًب ساي٘ إزي ؾطزٚٙ ؾأخصٚٙ  ؾك#ا
 اييت اي١ًًٝ ؼي ٚشيو سسخ قس ٭َط ٖصا إٕ ايتٓهؼ؟ أنجط قس ي٘ َا:  اسبٜٛطخ بٔ عجُإ
  ايڀٌٜٛ َٔ: ٜكٍٛ عجُإ ؾذعٌ غًِ ٚ عًٝ٘ اهلل ق٢ً اهلل ضغٍٛ غٝسْا ؾٝٗا ٚيس
  قطب َٚٔ بعٝس َٔ ٚؾس قٓازٜس...  سٛي٘ قـ ايصٟ ايعٝس قِٓ أٜا 
  يًعتب؟ تهٛغت أّ غؿٝ٘ أشاى...  يٓا قٌ شاى ؾُا َػًٛبا تهٛغت 
  ايصْب عٔ ًْٟٚٛ بإقطاض ْب٤ٛ...  ؾإْٓا أتٝٓا َصْب َٔ نإ ؾإٕ 
ايطب(طبتكط تأضٜذ  بايػٝس ا٭ٚثإ ؼي أْت ؾُا...  قاغطا تهٛغت َػًٛبا نٓت ٚإٕ  

 .3/246ٚ1/131زَؿل 
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زع٠ٛ يًٓاؽ يًتكسٜل ب٘، ٚيعّٚ عسّ اٱيتؿات يڀا٥ؿ١ َٔ أٌٖ 
ايهتاب أقطت ع٢ً ازبشٛز بٓبٛت٘ َع أِْٗ ناْٛا ٜتڀًعٕٛ إزي بعجت٘، قاٍ 

مَبٌُّا ٍِِْ قَجْوُ َّغْزَهْزِؾٌَُُ فَيََ اىَّزَِِّ مَهَشًُا فَيَََّب عَبءَىٌُْ ٍَب فَشَفٌُا ًَتعازيط

 .(2)صمَهَشًُا ثِوِ

بعح ايڀُأ١ْٓٝ ؼي ْؿٛؽ اغيػًُري ٱختٝاضِٖ اٱغ٬ّ َٚٛاؾك١  ايطابع:
 سػٔ عًُِٗ بؿاضات ٚزعا٤ ا٭ْبٝا٤.

ايٛقا٥ع اغيتعًك١ بٓبٛت٘ تٛثٝل ايػ١ٓ ايٓب١ٜٛ يًٛقا٥ع ٚا٭خباض ٚ اشباَؼ:
 ايػابك١ هلا.
 اسبسٜح َٔ عَُٛات قإْٛ ايػ١ٓ بٝإ يًكطإٓ َٔ دٗتري: ايػازؽ:
َا ٚضز ؼي ايكطإٓ َٔ زعا٤ إبطاِٖٝ عًٝ٘ ايػ٬ّ يًٓيب ضبُس  ا٭ٚزي:

ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٚأَت٘ ، َٚٓ٘ قٛي٘ تعازي سها١ٜ عٔ إبطاِٖٝ 
 .(3)صيٌِْ سَعٌُ ً ٍِنْيٌُْ َّزْيٌُ فَيَْْيٌِْ آَّبرِلَسَثَّنَب ًَاثْقَشْ فِْٚإمساعٌٝط

شنط عٝػ٢ ٚبؿاضت٘ بًشاظ أْ٘ آخط أْبٝا٤ بين إغطا٥ٌٝ، يتهٕٛ  ايجا١ْٝ:
بؿاضت٘ بايٓيب ضبُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ؼي طٍٛ اغيعذعات 
ًَسَعٌُ ً ايباٖطات اييت دا٤ بٗا عٝػ٢ عًٝ٘ ايػ٬ّ نُا ٚضز ؼي ايتٓعٌٜط

ثَنِِ بِعْشَائِْوَ ؤَِِّّ قَذْ عِئْزُنٌُْ ثِأَّخٍ ٍِِْ سَثِّنٌُْ ؤَِِّّ ؤَخْيَُُّ ىَنٌُْ ٍِِْ بِىََ 

 .(4)صاىغِّنيِ مَيَْْئَخِ اىغَّْْشِ فَإَّهُخُ فِْوِ فََْنٌُُُ عَْْشًا ثِةِرُِْ اىيَّوِ

 ٚؾٝ٘ آ١ٜ إعذاظ١ٜ َٔ ٚدٛٙ :

                                                                                                                                                 

 .10/298ايسض اغيٓجٛض (1)
 .89غٛض٠ ايبكط٠ (2)
 .129غٛض٠ ايبكط٠ (3)
 .49غٛض٠ آٍ عُطإ (4)
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ايتكسٜل اغيتبازٍ بري ايٓبٛتري، ٜٚتؿل اغيػًُٕٛ ٚايٓكاض٣  ا٭ٍٚ:
ع٢ً ْب٠ٛ عٝػ٢ عًٝ٘ ايػ٬ّ، ايصٟ دا٤ بايبؿاض٠ بايٓيب ضبُس ق٢ً اهلل 

 عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ.
إقرتإ تكسٜل ايكطإٓ يًهتب ايػُا١ٜٚ ايػابك١ حبهَٛت٘ ٚبٝاْ٘  ايجاْٞ:

بِىَْْلَ اىْنِزَبةَ ثِبىْؾََِّّ ٍُصَذِّقًب ىََِب  ًَؤَّضَىْنَبٚأ٥تُاْ٘ ع٢ً ايهتب ايػُا١ٜٚ ، قاٍ تعازيط

 ، أٟ ؾاٖس مساٜٚاڄ، قاٍ سػإ: (1)صثََِْْ َّذَّْوِ ٍِِْ اىْنِزَبةِ

 إٕ ايهتاب غيُٗٝٔ يٓبٝٓا                       ٚاسبل ٜعطؾ٘ شٚٚ ا٭يباب.
 اهلل ق٢ً اهلل ضغٍٛ قاٍ: قاٍ غعٝس أبٞ عٔٚٚضز ؼي سسٜح اسبؿط 

 ايطد٬ٕ َٚع٘ ٚايٓيب ايطدٌ َٚع٘ ايكٝا١َ ّٜٛ ايٓيب جي٤ٞ ٚغًِ عًٝ٘
 ٫: ؾٝكٛيٕٛ ٖصا؟ بًػهِ ٌٖ: هلِ ؾٝكاٍ قَٛ٘ ؾٝسع٢ ، شيو َٔ ٚأنجط
: ؾٝكٍٛ يو؟ ٜؿٗس َٔ: ي٘ ؾٝكاٍ ْعِ ؾٝكٍٛ قَٛو؟ بًػت ٌٖ: ي٘ ؾٝكاٍ
: ؾٝكٛيٕٛ قَٛ٘؟ ٖصا بًؼ ٌٖ: هلِ ٚأَت٘ ؾٝكاٍ ضبُس ؾٝسع٢ ٚأَت٘ ضبُس
  بًػٛا قس ايطغٌ إٔ ؾأخربْا ْبٝٓا دا٤ْا: ؾٝكٛيٕٛ عًُهِ؟ َٚا: ؾٝكاٍ ْعِ
 ع٢ً ؾٗسا٤ يتهْٛٛا}عس٫ڄ: قاٍ {ٚغڀاڄ أ١َ دعًٓانِ ٚنصيو}قٛي٘ ؾصيو
 .(2)({ؾٗٝساڄ عًٝهِ ايطغٍٛ ٜٚهٕٛ ايٓاؽ

إقا١َ اسبذ١ ع٢ً بين إغطا٥ٌٝ ؼي قسم ْب٠ٛ عٝػ٢ ٖٚصا  ايجايح:
 ايتكسٜل َكس١َ يٲقطاض بٓب٠ٛ ضبُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ.

غ١َ٬ ايكطإٓ َٔ ايتشطٜـ بًشاظ بٝاْ٘ سبكا٥ل ايتٓعٌٜ  ايطابع:
ٚظيً٘ يًٛا٤ ايٓب٠ٛ، ٚؾٗازت٘ ع٢ً ا٭َِ، ٚتأنٝسٙ سبكٝك١ ٖٚٞ إٔ تكازّ 
ا٭سكاب ٚا٭دٝاٍ مل خيـ أٚ ضيض ٚدٛب ايتكسٜل بٓب٠ٛ عٝػ٢ عًٝ٘ 
ايػ٬ّ ٚبؿاضت٘ اييت تڀٌ ع٢ً أٌٖ ا٭ض  نٌ ّٜٛ َا زاَت اسبٝا٠ 

 .(3)صًٍَُجَةِّشًا ثِشَعٌُهٍ َّإْرِِ ٍِِْ ثَقْذُِ اعَُْوُ ؤَؽََْذُطايسْٝا بكٛي٘ تعازي
                                                           

 .48غٛض٠ اغيا٥س٠ (1)
 .1/284ايسض اغيٓجٛض (2)
 .6غٛض٠ ايكـ (3)
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ٚقس شنط ايكطإٓ إمساڄ آخط يًٓيب ٖٚٛ)ضبُس( ػيا ٜسٍ ع٢ً تعسز 
أمسا٥٘ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٚؾٝ٘ إٔ تعسز أمسا٤ ايٓيب دا٤ ؼي 
أمس٢ َٛنٛع ٖٚٛ اسبُس ٚايجٓا٤ ع٢ً اهلل عع ٚدٌ ٚؾٝ٘ بًشاظ آ١ٜ 

 ػا٥ٌ:ايبشح َ
تأنٝس إخ٬م ايٓيب ضبُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ايعباز٠  ا٭ٚزي:
 هلل عع ٚدٌ.
بٝإ بطنات ٚدٛز ايٓيب بري ظٗطاْٞ اغيػًُري ؼي قطف ايب٤٬  ايجا١ْٝ:

 ٚايعصاب عِٓٗ.
بعح اغيػًُري ٱتباع غ١ٓ ايٓيب ضبُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘  ايجايج١:

عٓ٘ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ: ٚغًِ ؼي ايعبازات ٚايكاسبات، ٚٚضز 
، ٚؾٝ٘ سح (2)(َٳٓٳاغٹهځهڂِ عٳٓٿٞ خٴصٴٚا، ٚ)(1)قًٛا نُا ضأٜتُْٛٞ أقًٞ(
 ع٢ً ايعٌُ بػٓت٘ ٚإقتؿا٤ ْٗذ٘.

َع إٔ ايٓيب ضبُساڄ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ؾاظ باغيػؿط٠ َٔ  ايطابع١:
اهلل عع ٚدٌ، َٚع عكُت٘ َٔ ايعيٌ ٚايصْب قػرياڄ نإ أٚ نبرياڄ ؾإْ٘ ٫ 

ىَقَذْ مَبَُ ىَنٌُْ فِِ سَعٌُهِ اىيَّوِ ٜؿاضم اٱغتػؿاض ؼي ايّٝٛ ٚاي١ًًٝ، قاٍ تعازيط

 .(3)صؤُعٌَْحٌ ؽَغَنَخٌ

٥ٌ عٔ ٖٚب بٔ َٓب٘ قاٍ: إٕ اهلل أٚس٢ ؼي ٚأخطز ايبٝٗكٞ ؼي ايس٫
 ٫ ْبٝاڄ قازقاڄ ٚضبُس أظيس إمس٘ ْيب بعسى َٔ غٝأتٞ إْ٘ زاٚز ٜا ايعبٛض:
 َا ٜعكٝين قبٌ إٔ ي٘ غؿطت ٚقس أبساڄ، ٜعكٝين ٫ٚ أبساڄ عًٝ٘ أغهب
 َا َجٌ ايٓٛاؾٌ َٔ أعڀٝتِٗ َطس١َٛ ٚأَت٘ تأخط، َٚا شْب٘ َٔ تكسّ
 ا٭ْبٝا٤ ع٢ً اؾرتنت اييت ايؿطا٥ض عًِٝٗ ٚاؾرتنت ا٭ْبٝا٤، أعڀٝت
 أْٞ ٚشيو ا٭ْبٝا٤، ْٛض َجٌ ْٚٛضِٖ ايكٝا١َ ّٜٛ ٜأتْٛٞ ست٢ ٚايطغٌ،
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 ا٭ْبٝا٤ ع٢ً اؾرتنت نُا ق٠٬ يهٌ يٞ ٜتڀٗطٚا إٔ عًِٝٗ اؾرتنت
 ٚأَطتِٗ قبًِٗ، ا٭ْبٝا٤ أَطت نُا ازبٓاب١ َٔ بايػػٌ ٚأَطتِٗ قبًِٗ،
 ايطغٌ أَطت نُا بازبٗاز ٚأَطتِٗ قبًِٗ، ا٭ْبٝا٤ أَطت نُا باسبر
 قبًِٗ.
 خكاٍ غت أعڀٝتِٗ ا٭َِ، ع٢ً ٚأَت٘ ضبُساڄ ؾهٻًت إْٞ زاٚز ٜا
 شْب ٚنٌ ٚايٓػٝإ، باشبڀأ أ٩اخصِٖ ٫ ا٭َِ، َٔ غريِٖ أعڀٗا مل
 َٔ ٯخطتِٗ قسَٛا َٚا غؿطت٘، َٓ٘ اغتػؿطْٚٞ إشا عُس غري ع٢ً ضنبٛٙ
 أنعاف عٓسٟ ٚهلِ َهاعؿ١، أنعاؾاڄ هلِ عذًت٘ أْؿػِٗ ب٘ طٝب١ ؾ٤ٞ
 شيو . َٔ ٚأؾهٌ َهاعؿ١

 إيٝ٘ ٚإْا هلل إْا ٚقايٛا قربٚا إشا ايب٬ٜا ؼي اغيكا٥ب ع٢ً ٚأعڀٝتِٗ
 زعْٛٞ ؾإٕ ايٓعِٝ، دٓات إزي ٚاهلس٣ ٚايطظي١ ايك٠٬ ضادعٕٛ،
 هلِ. اغتذبت
 عاد٬ڄ. ٜطٚٙ إٔ ؾإَا
 غ٤ٛاڄ. عِٓٗ أقطف إٔ ٚإَا
 اٯخط٠. ؼي هلِ أ٩خطٙ إٔ ٚإَا
 ٫ ٚسسٟ أْا إ٫ إي٘ ٫ إٔ ٜؿٗس ضبُس أ١َ َٔ يكٝين َٔ زاٚز ٜا
 نصب ٚقس يكٝين َٚٔ ٚنطاَيت، دٓيت ؼي َعٞ ؾٗٛ بٗا قازقاڄ يٞ ؾطٜو
 ايعصاب قربٙ ؼي عًٝ٘ قبب/ت بهتابٞ ٚاغتٗعأ ب٘ دا٤ سيا ٚنصب ضبُساڄ
 ؼي أزخً٘ ثِ قربٙ، َٔ َٓؿطٙ عٓس ٚزبطٙ ٚدٗ٘ اغي٥٬ه١ ٚنطبت قبا،
 .(1)(ايٓاض َٔ ا٭غؿٌ ايسضى

ٚقس ٚضز يعسز َٔ ا٭ْبٝا٤ أنجط َٔ إغِ، نُا ؼي إغطا٥ٌٝ ٚإمس٘ 
أٜهاڄ ٜعكٛب، ٚعٝػ٢ ٚإمس٘ أٜهاڄ اغيػٝض بكٝػ١ ايكؿ١ اسبُٝس٠ نُا ؼي 

 .(2)صبَََِّّب اىََْغِْؼُ فِْغََ اثُِْ ٍَشٌََّْ سَعٌُهُ اىيَّوِقٛي٘ تعازيط
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ٕٻعسٟ إٔ ضغٍٛ اهلل قاٍ)ٚٚضز عٔ َڀعِ بٔ  ُٳا٤ٶ يٹٞ إڇ ُٻسٷ أځْٳا أځغٵ  َٴشٳ
ُٳسٴ ٚٳأځْٳا ًځ٢ ايٓٻاؽٴ ٜٴشٵؿٳطٴ ايډصٹٟ ايڃشٳاؾٹطٴ ٚٳأځْٳا أځسٵ َٹٞ عٳ ُٳاسٹٞ ٚٳأځْٳا قځسٳ  ايډصٹٟ ايڃ
ُٵشٳ٢ ٞٳ ٜٴ ٚٳايڃعٳاقٹبٴ ايڃعٳاقٹبٴ ٚٳأځْٳا ايڃهڂؿڃطٴ بٹ ٝٵؼٳ ايډصٹٟ ، ٙٴ يځ ٞپ بٳعٵسٳ  .(1)(ْٳبٹ

بٝإ َٛنٛع١ٝ ض٩ٜا أّ ايٓيب ضبُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ  ايػابع:
 ؼي ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً أَ٘ ضأتآ١َٓ بٓت ٖٚب، قاٍ إبٔ إغشام: 

 ٚيستٝ٘ ؾإشا ايعاغيري ٚغٝس ايرب١ٜ خبري ظيًت إْو: ٜكٍٛ قا٬٥ َٓاَٗا
 (.أظيس ا٫ظبٌٝ ٚؼي ساَس ايتٛضا٠ ؼي امس٘ ؾإٕ ضبُسا ؾػُٝ٘

ايط٩ٜا أسٝاْاڄ يًبؿاض٠ اشباق١ ٚايعا١َ، ٚايط٩ٜا بايٓيب ضبُس ٚتأتٞ 
ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ أمس٢ َعاْٞ ايبؿط٣ ٖٚٞ تٛيٝس١ٜ إش إٔ ٫ٚز٠ 
ايٓيب ضبُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ بسا١ٜ إؾطاق١ ثبٛت اٱضيإ ؼي 
ا٭ض  ٚخًٛ ايتٓعٌٜ َٔ ايتشطٜـ ٚبعجت٘ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ 

ايٓعِٝ ؼي ايسْٝا ٚاٯخط٠ ؾإشا نإ عٝػ٢ عًٝ٘ ايػ٬ّ َبؿطاڄ بايٓيب بؿاض٠ 
ضبُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ايصٟ يٝؼ َٔ ْيب بعسٙ ؾإ ايٓيب ضبُساڄ 
ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ دا٤ بايبؿاض٠ بايػعاز٠ ؼي ايٓؿأتري ٚأخرب بأْ٘ 

 ٫ ْيب َٔ بعسٙ .
 عًٝ٘ اهلل ق٢ً اهلل ضغٍٛ خًـ ٚضز عٔ غعس بٔ أبٞ ٚقام:  
 أربًؿين اهلل ضغٍٛ ٜا:  ؾكاٍ ، تبٛى غع٠ٚ ؼي طايب أبٞ بٔ عًٞ ٚغًِ
 َٔ ٖاضٕٚ سيٓعي١ َين تهٕٛ إٔ تطن٢ أَا: ؾكاٍ ، ٚايكبٝإ ايٓػا٤ ؼي

 .(2)بعسٟ ْيب ٫ أْ٘ غري ، َٛغ٢
ٕٻ باٱغٓاز عٔ ثٛبإ قاٍ ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ:  إڇ

ٚٳ٣ ضٳبٿٞ ٜٵتٴ ايڃأځضٵ ٳ يٹٞ ظٳ ٗٳا ؾځطٳأځ ٗٳا َٳؿٳاضڇقځ َٳػٳاضڇبٳ ٕٻ ٚٳ ًڃوځ ٚٳإڇ َٻتٹٞ َٴ ًڂؼٴ أڂ  َٳا غٳٝٳبٵ
ٟٳ ٚڇ ٗٳا يٹٞ ظٴ ٓٵ ٔڇ أڂعٵڀٹٝتٴ ٚٳإڇْٿٞ َٹ ٜٵ ٓٵعٳ ُٳطٳ ايڃهځ  ضٳبٿٞ غٳأځيڃتٴ ٚٳإڇْٿٞ ٚٳايڃأځبٵٝٳضٳ ايڃأځسٵ
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َٻتٹٞ ٕٵ يٹأڂ ًٹهڂٛا يځا أځ ٗٵ َٻ١ٺ بٹػٳٓٳ١ٺ ٜٳ ًِّطځ ٚٳيځا بٹعٳا ِٵ ٜٴػٳ ٗڇ ٝٵ ًځ ٚٽا عٳ ٔٵ عٳسٴ ٛٳ٣ َٹ ِٵ غٹ ٗڇ  أځْٵؿڂػٹ
ِٵ ٜٳػٵتٳبٹٝضٴ ٗٴ ٝٵهٳتٳ ٕٻ بٳ ٌٻ عٳعٻ ضٳبٿٞ ٚٳإڇ ٍٳ ٚٳدٳ ُٻسٴ ٜٳا قځا ٝٵتٴ إڇشٳا إڇْٿٞ َٴشٳ ٘ٴ قځهٳا٤ٶ قځهٳ  ؾځإڇْٻ
ٍٳ ٜٴطٳزټ يځا  . ٜٴطٳزټ يځا ٜٴْٛٴؼٴ ٚٳقځا

ٝٵتٴوځ ٚٳإڇْٿٞ َٻتٹوځ أځعٵڀځ ٕٵ يٹأڂ ِٵ يځا أځ ٗٴ ًٹهځ ٖٵ َٻ١ٺ بٹػٳٓٳ١ٺ أڂ ًِّطځ ٚٳيځا بٹعٳا ِٵ أڂغٳ ٗڇ ٝٵ ًځ ٚٽا عٳ  عٳسٴ
ٔٵ ٛٳ٣ َٹ ِٵ غٹ ٗڇ ِٵ ٜٳػٵتٳبٹٝضٴ أځْٵؿڂػٹ ٗٴ ٝٵهٳتٳ ٛٵ بٳ ُٳعٳ ٚٳيځ ِٵ ادٵتٳ ٗڇ ٝٵ ًځ ٔٵ عٳ ٔٳ َٳ ٝٵ ٖٳا بٳ ٚٵ أځقڃڀځاضڇ  أځ
ٍٳ ٔٵ قځا ٖٳا َٳ ٕٳ سٳتٻ٢ بٹأځقڃڀځاضڇ ِٵ ٜٳهڂٛ ٗٴ  . بٳعٵهٶا ٜٳػٵبٹٞ بٳعٵهٴ

ُٳا ًځ٢ أځخٳافٴ ٚٳإڇْٻ َٻتٹٞ عٳ ُٻ١ځ أڂ ِّريٳ ايڃأځ٥ٹ ُٴهٹ َٻتٹٞ ؾٹٞ ٚٴنٹعٳ ٚٳإڇشٳا ايڃ ـٴ أڂ ٝٵ ِٵ ايػٻ  يځ
ِٵ ٜٴطٵؾځعٵ ٗٴ ٓٵ ّڇ إڇيځ٢ عٳ ٛٵ َٳ١ٹ ٜٳ ّٴ ٚٳيځا ايڃكٹٝٳا ًڃشٳلٳ سٳتٻ٢ ايػٻاعٳ١ڂ تٳكڂٛ ٌٴ ٜٳ ٔٵ قځبٳا٥ٹ َٻتٹٞ َٹ  أڂ

ُٴؿٵطڇنٹريٳ ٌٴ تٳعٵبٴسٳ سٳتٻ٢ بٹايڃ ٔٵ قځبٳا٥ٹ َٻتٹٞ َٹ ٕٳ أڂ ٚٵثٳا  . ايڃأځ
٘ٴ ٕٴ ٚٳإڇْٻ َٻتٹٞ ؾٹٞ غٳٝٳهڂٛ ٕٳ أڂ ٕٳ نځصٻابٴٛ ًځاثٴٛ ِٵ ثٳ ٗٴ ًڊ ِٴ نڂ ٘ٴ ٜٳعٵعٴ ٞپ أځْٻ ِٴ ٚٳأځْٳا ْٳبٹ  خٳاتٳ
ٞٻ يځا ايٓٻبٹٝٿريٳ ٍٴ ٚٳيځا بٳعٵسٹٟ ْٳبٹ ٔٵ طځا٥ٹؿځ١څ تٳعٳا َٻتٹٞ َٹ ًځ٢ أڂ ٔٳ ايڃشٳلٿ عٳ ٖٹطڇٜ  يځا ظځا
ِٵ ٖٴ ٔٵ ٜٳهٴطټ ِٵخٳايځؿځ َٳ ٞٳ سٳتٻ٢ ٗٴ َٵطٴ ٜٳأڃتٹ ٘ٹ أځ ًډ ٌٻ عٳعٻ اي  .(1)ٚٳدٳ

 ٚؼي ٖصا اٱخباض ٚدٛٙ:
ايتشسٟ ٚاٱعذاظ بعسّ خطٚز ْيب بعس ايٓيب ضبُس ق٢ً اهلل ا٭ٍٚ:

 عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ، ؾ٬ ٜأتٞ أسس َٔ ايبؿط سيعذع٠ تسٍ ع٢ً أْ٘ ْيب.
 اغيٓع عٔ ايهصب ٚإزعا٤ ايٓب٠ٛ.ايجاْٞ:
ؼي ْؿٛؽ اغيػًُري ٚايٓاؽ طيٝعاڄ باٱط٦ُٓإ بعح ايػه١ٓٝ ايجايح:

 يعسّ بعج١ ْيب بعسٙ.
تٛد٘ اغيػًُري إزي عبازاتِٗ، ٚبعح ايٓاؽ يًتسبط ؼي َعذعات ايطابع:
 ْب٠ٛ ضبُس.

َٚٔ ؾًػؿ١ ايٓب٠ٛ اغي٬ظ١َ بري ض٩ٜا أّ نٌ ْيب ٚبعجت٘ غٛا٤ نإ ْبٝاڄ أٚ 
ؿعٗا ا٭َا١ْ اييت ضغ٫ٛڄ، ٚتًو ْع١ُ ٚإنطاّ يٮْبٝا٤ ، ٚتأنٝس يًعّٚ س

 خكٗٔ اهلل عع ٚدٌ بٗا.
                                                           

 .45/276َػٓس أظيس(1)
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ّٸ ؼي عبس اهلل إْٸٞٚعٔ ايٓيب ضبُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ:   أڂ
ٕٸ ايٓبٝٝٸٔ شبامت ايهتاب  زع٠ٛ بصيو أْب٦هِ ٚغٛف ط١ٓٝ ؼي جملسٍ آزّ ٚإ
 إْٸ٘ ضأت اييت أڃَٞ ٚض٩ٜا قَٛ٘، ايػ٬ّ عٝػ٢ عًُٝٗا ٚبؿاض٠ إبطاِٖٝ
َٸٗات تط٣ ٚنصيو ايؿاّ قكٛض ي٘ أنا٤ت ْٛض َٓٗا خطز  .(1)(ايٓبٝٝٸٔ أ

ٚٚيس ايٓيب ضبُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ عاّ ايؿٌٝ، ٚغيا غأٍ عبس 
اغيًو بٔ َطٚإ عتاب بٔ أغٝس: أْت أنرب أّ ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ 

 ايٓيب ٚيس َٓ٘ أغٔ ٚأْا َين أنرب غًِ ٚ عًٝ٘ اهلل ق٢ً ايٓيبٚغًِ ؾكاٍ: 
 أعُٝري ٚقا٥سٙ غا٥ػ٘ أزضنت ٚأْا ايؿٌٝ عاّ ٚغًِ عًٝ٘ ق٢ً اهلل
 .(2)(ايٓاؽ ٜػتڀعُإ َكعسٜٔ

ٚنجري َٔ أٖ##ٌ َه###١ أخربٚا عٔ ض٩ٜتُٗا ٜتهؿؿإ ايٓاؽ، ٚؾٝ٘ ْهت١ 
أْ٘ مل جيٗع عًٝٗ##ِ أسس أٚ طياع١ ؾٝٓتكُٕٛ َُٓٗا، ؾكس إْ#تكِ َ#ِٓٗ اهلل   

      ٘ ْ#ٛع بؿ#اض٠    عع ٚدٌ ٚبكٝا ؼي َه#١ ؾ#اٖسٜٔ عً#٢ بڀ#ـ اهلل بٗ#ِ، ٚؾٝ#
بايٓيب ضبُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٚتأنٝس َٜٛٞ َتذ#سز عً#٢ إَتٓ#اع    
سَةِّ َه١ ع٢ً ايڀٛاغٝت ٖٚٛ َٔ عَُٛات زعا٤ إبطاِٖٝ نُا ؼي ايتٓعٌٜط

، ٚن#إٔ ض٩ٜتُٗا س#ح ٭ٖ#ٌ َه#١ يًتك#سٜل بٓبٛت#٘،      (3)صاعْقَوْ ىَزَا اىْجَيَذَ آٍِنًب

١ َ#ٔ َعذ#عات اي#ٓيب ضبُ#س     ٫غُٝا ٚإٔ ضز إبط١ٖ ٚدٝـ اسببؿ١ عٔ َه
ٱقرتإ ٖصا ايطز ب٫ٛزت٘ َع ز٫يتٗا ع٢ً قسغ١ٝ ايبٝت اسبطاّ، يصا )ؾُٔ 

عتك٘ ٚس#طضٙ َ#ٔ ْ#ري    أإٔ اهلل ، )(4)صاىْجَْْذِ اىْقَزَِِّْعًٌ تػ١ُٝ ايبٝت اسبطاّط

ْ٘ أقاّ بكٓعا٤ ايُٝٔ نٓٝػ#١  أش إنُا سكٌ ٱبط١ٖ ًَو اسببؿ١  ،ازببابط٠
ٚيهٓ٘ عذع ع#ٔ ق#طؾِٗ ع#ٔ ايهعب#١، ؾػ#اض       ،ايعطبيٝٗا إند١ُ يٝشر 

                                                           

 .1/242ايهؿـ ٚايبٝإ (1)
 .20/174تؿػري ايكططيب (2)
 .35غٛض٠ إبطاِٖٝ (3)
 .29غٛض٠ اسبر (4)
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يٝٗا جبٝـ ععِٝ هلسَٗا ؾًشكت#٘ اهلعضي#١ ٚايع#اض ٚاشب#عٟ نُ#ا ؼي غ#ٛض٠       إ
 .ايؿٌٝ، ٚنإ عرب٠ َٚٛعع١

ٕ ٫ٚز٠ ايٓيب ق٢ً اهلل أتؿام عذاظ ٚاٯٜات ٫ ايكسؾ١ ٚاٱَٚٔ اٱ
زا٤ أعًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ناْت ؼي عاّ ايؿٌٝ، يٝتذسز ؼي نٌ عاّ سؿغ ايبٝت ب

 .(1)(اغيػًُري يًشر ٚططزِٖ يًؿٝاطري َٔ ايكًٛب ٚايجػٛض
ٚغيك##اسب١ اٱؾتت##إ يٲْػ##إ َٚساُٖ##١ اي##ٓؿؼ ايؿ##١ٜٛٗ ٚايػه##ب١ٝ      
زبٛاضس٘ ٚتكاضع ق٣ٛ اشب#ري ٚايؿ#ط ؼي َٝ#ازٜٔ ايكت#اٍ ٚاٱغ#ت٤٬ٝ عً#٢       
َكايٝس اسبهِ ٚايتأثري ع٢ً ايٓ#اؽ ؼي أَ#ٛضِٖ ايعاَ#١ د#ا٤ ا٭َ#ط اٱهل#ٞ       

اىْجَْْذَ ؤًَْ افْزَََذشَ فَذالَ عُنَذبػَ     فَََِْ ؽَظَّط١ًٝ أٜاّ ايػ١ٓ، قاٍ تعازيط بأزا٤ ايعُط٠

 . (2)صفَيَْْوِ ؤَُْ َّغٌََّّفَ ثِيََِب

يتتكٌ ايبؿاضات بايٓيب ضبُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ بآخط ا٭ْبٝا٤ 
ايصٜٔ غبكٛٙ ٖٚٛ عٝػ#٢، ٚتػ#تُط ؼي ايؿ#رت٠ بُٝٓٗ#ا ٜٚتٛاضثٗ#ا ايطٖب#إ،       

ايهتب ٚايكشـ، إزي سري ايبعج١ اغيباضن١ اييت إقرتْت بايرباٖري  ٚتسخطٖا
 ٚايس٫٫ت ايباٖطات ع٢ً قسم ْبٛت٘ ٚيعّٚ إتباع٘.

ًَىٌَُ اىْؾََُّّ ٍُصَذذِّقًب  ٌٖٚ ايبؿاضات بايٓيب ضبُس َٔ عَُٛات قٛي٘ تعازيط

صيًهت#ب اغيٓعي#١   ىََِذب ٍَقَيُذٌْ  ، ازب#ٛاب ْع#ِ، يؿ#ٍُٛ قٛي#٘ تع#ازيط     (3)صىََِب ٍَقَيٌُْ

ٚتطن١ ايٓب٠ٛ اغيتٛاضث١ َٚٓٗا ايبؿ#اضات ب#ايٓيب ضبُ#س ق#٢ً اهلل عًٝ#٘ ٚآي#٘       
 ٚغًِ ٚساد١ أٌٖ ا٭ض  يبعجت٘. 

بٝإ قإْٛ نًٞ ٖٚٛ إٔ ؾعٌ ايؿاسؿ١ ٫ حيذب اغيػًِ عٔ  ايطابع١:
زخٍٛ ازب١ٓ بؿطط اغيبازض٠ إزي اٱغتػؿاض، ٚإغتشهاض شنط اهلل، ٜٚتذ٢ً 

 أزا٤ ايؿطا٥ض ٚايعبازات.ٖصا اٱغتشهاض ب

                                                           

 .5أْعط ضغايتٓا ايع١ًُٝ)َٓاغو اسبر( م(1)
 .158ايبكط٠  غٛض٠(2)
 .91غٛض٠ ايبكط٠ (3)
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ٌٖٚ ٖصا ايكإْٛ خام باغيػًُري، ازبٛاب إْ٘ أعِ، ٖٚٛ ؾاٌَ 
يًُ٪َٓري ؼي ا٭دٝاٍ ٚا٭َِ ايػايؿ١ يبعج١ ايٓيب ضبُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ 
ٚغًِ ْعِ خؿچـ اهلل عٔ اغيػًُري بهؿا١ٜ قٍٛ أغتػؿط اهلل نڀطٜل َباضى 

 إزي ازب١ٓ.
يٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٚؼي سسٜح إبٔ َػعٛز قاٍ:نإ ا

ٜهجط إٔ ٜكٍٛ غبشاْو ايًِٗ ٚحبُسى، ايًِٗ أغؿط يٞ أْو أْت ايتٛاب 
 ايطسِٝ(.
َٔ خكاٍ اٱْػإ ايػعٞ يًػاٜات اسبُٝس٠ ٚاغيٓاؾع  اشباَػ١:

ازبع١ًٜ، ٚايتسبط ؼي ايػبٌ إيٝٗا، ٚدا٤ت آ١ٜ ايػٝام بأععِ غا١ٜ يًٓاؽ 
اٱقا١َ ايسا١ُ٥ ؼي ايٓعِٝ، ٚدا٤ت آ١ٜ طيٝعاڄ ٚخري ايسْٝا ٚاٯخط٠، ٖٚٞ 

ايبشح بًڀـ ٚضظي١ َٔ عٓس اهلل بإٔ ايصْب ٚاغيعك١ٝ يٝػت بطظخاڄ 
زٕٚ زخٍٛ ازب١ٓ ٖٚصٙ اٱقا١َ يًصٜٔ ٜػعٕٛ إيٝٗا ؼي أٜاّ سٝاتِٗ ؼي 
ايسْٝا بأزا٤ ايعبازات ٚؾعٌ ايكاسبات إشا َا زبأٚا إزي شنط اهلل 

اف بٗا، يٝهٕٛ ٖصا اٱغتػؿاض ٚاٱغتػؿاض عٓس ؾعٌ اغيعك١ٝ ٚاٱعرت
غب٬ٝڄ َباضناڄ إزي ازب١ٓ، ٚع٬داڄ ؾاؾٝاڄ يًٓؿؼ َٔ ا٭زضإ اغيرتتب١ ع٢ً 
ؾعٌ تعٍٚ يصت٘ بإْكها٥٘ ٚتسّٚ تبعات٘ ٜٚڀٍٛ سػاب٘ ي٫ٛ تؿهٌ اهلل 
بايبعح إزي اٱغتػؿاض ٚايتصنري بصنط اهلل، ٚاٱخباض بإٔ اٱغتػؿاض َاسٞ 

 يصٟ حيٍٛ زٕٚ ايػعٞ إزي ازب١ٓ.يًٓسب١ ايػٛزا٤ ٚايعا٥ل ا
َٔ عَُٛات قٛي٘ تعازي ؼي آ١ٜ ايبشح)شنطٚا اهلل( عٓس  ايػازغ١:

إضتهاب اغيعك١ٝ بري ثٓاٜا ايعٌُ ايكاحل ٚاغيػاضع١ إزي ازب١ٓ إغتشهاض 
ايػا١ٜ ا٭خط١ٜٚ اسبُٝس٠، ٚاي١ٝٓ ايكازق١ يبًٛؽ ايٓعِٝ ايسا٥ِ ايصٟ أعسٸٙ 

ٜػؿط يًُ٪َٓري ايصْٛب ايععاّ عٓس قٝاَِٗ اهلل يًُتكري، ٚإٔ اهلل عع ٚدٌ 
 باٱغتػؿاض .

ٚدا٤ت آ١ٜ ايػٝام زبعٌ ازب١ٓ ْٚعُٝٗا سانط٠ ؼي ايٛدٛز ايصٖين 
عٓس اغيػًُري ع٢ً عبٛ ايسٚاّ، ٚعٓس إضتهاب ايؿاسؿ١ يٝهٕٛ سهٛضٖا 
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 غَبفِشِ اىزَّّْتِ ًَقَبثِوِ اىزٌَّْةِٖصا تصنرياڄ باهلل عع ٚدٌ ٚغع١ ضظيت٘، قاٍ تعازيط

 . (1)صشَذِّذِ اىْقِقَبةِ رُِ اىغٌَّْهِ

غيا شنطت آ١ٜ ايػٝام إعساز ازب١ٓ يًُتكري دا٤ت آ١ٜ ايبشح  ايػابع١:
 يبٝإ قؿات اغيتكري ، ٚؾٝ٘ ٚدٛٙ:

 بعح ايػه١ٓٝ ؼي ْؿٛؽ اغيػًُري. ا٭ٍٚ:
 َٓع ازبٗاي١ ٚايػطض عٔ اغيػًُري. ايجاْٞ:
إقا١َ اسبذ١ ع٢ً ايٓاؽ طيٝعاڄ، ؾ٬ ٜأتٞ بعهِٗ ّٜٛ ايكٝا١َ  ايجايح:

 .(2)صفَيِيَّوِ اىْؾُغَّخُ اىْجَبىِفَخُٜٚكٍٛ أْ٘ ٫ ٜعًِ بؿطا٥ط زخٍٛ ازب١ٓ، قاٍ تعازيط

زع٠ٛ ايٓاؽ يسخٍٛ اٱغ٬ّ، ٚإسطاظ َطتب١ ايتك٣ٛ،  ايطابع:
 ٚاٱضتكا٤ ؼي َٓاظهلا.

تأنٝس سكٝك١ ٖٚٞ يػ١ ايبٝإ ؼي ايكطإٓ ، ٚٚنٛح ا٭سهاّ  اشباَؼ:
 ؾٝ٘.

بٝإ َٛنٛع١ٝ اٱغتػؿاض نػ٬ح يًتساضى، ٚبًػ١ يسخٍٛ  ايػازؽ:
 ازب١ٓ.

عسّ تػطب اسبعٕ ٚاسبػط٠ إزي ْؿؼ اغيػًِ إشا إضتهب شْباڄ  ايػابع:
إش تبك٢ آ١ٜ ايػٝام تسعٛٙ إزي ازب١ٓ، ٚآ١ٜ ايبشح ذبج٘ ع٢ً اٱغتػؿاض 

 ْاب١.ٚاٱ
إضتكا٤ اغيػًُري إزي َطتب١ عسّ اٱقطاض ع٢ً ايصْب  ايجأَ:

ٚإزضانِٗ يًشاد١ إزي ايتٓعٙ عٔ قػا٥ط ٚنبا٥ط ايصْٛب باٱغتػؿاض َٓٗا، 
 ٚايععّ ع٢ً عسّ ايطدٛع إيٝٗا.
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 97َعامل اٱضيإ/ز ############################################################################################### 33

بٝإ ايتٓاؼي ٚايتهاز بري إق٬ح ايصات يسخٍٛ ازب١ٓ،  ايتاغع:
إعساز ازب١ٓ يًصٜٔ ٜبازضٕٚ إزي ٚاٱقا١َ ع٢ً ؾعٌ اغيعاقٞ ٱؾاز٠ اٯٜتري 

 اٱغتػؿاض عٓس ؾعٌ ايؿاسؿ١ أٚ إضتهاب ايصْب.
زع٠ٛ اغيػًِ يًعٓا١ٜ بٓؿػ٘ ٚإنطاَٗا بعسّ ظًُٗا، َٚٓعٗا َٔ  ايعاؾط:

 اٱْػُاؽ ؼي ايطش١ًٜ اييت تهٕٛ بطظخاڄ بٝٓٗا ٚبري ايسخٍٛ إزي ازب١ٓ.
اض عٓس بٝإ ؾهٌ اهلل عع ٚدٌ بايًذ٤ٛ إزي اٱغتػؿ اسبازٟ عؿط:

 سسٚخ ٖصا ايعًِ ٚا٭ش٣ يًٓؿؼ.
تبري اٯٜ##تإ إعبك##اض إع##ساز ازب١ٓ ٚغؿ##طإ ايصْ##ٛب باهلل  ايجا١َٓ:

عع ٚدٌ ؾٗٛ غبشاْ٘ ايصٟ خًل ازب١ٓ ٚايٓاض، ٚدعٌ ا٭ٚزي زاضاڄ 
 يًجٛاب، ٚايجا١ْٝ َٓع٫ڄ يًعكاب ا٭يِٝ .

 باغيٛت جيا٤: ٚٚضز عٔ ايٓيب ضبُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ أْ٘ قاٍ
 ٜا أٌٖ: ؾٝكاٍ ٚايٓاض ازب١ٓ بري ؾٝٛقـ أًَض نبـ قٛض٠ ؼي ايكٝا١َ ّٜٛ
 ٌٖ ايٓاض ٜا أٌٖ: ٜٚكاٍ ٜٚٓعطٕٚ ؾٝؿط٥بٕٛ ؟ ٖصا تعطؾٕٛ ٌٖ ازب١ٓ
 خًٛز ازب١ٓ ٜا أٌٖ: ٜكاٍ ثِ ٜصبض ثِ ٜٚٓعطٕٚ ؾٝؿط٥بٕٛ ٖصا؟ تعطؾٕٛ
 .(1)(َٛت ٫ خًٛز ايٓاض ٜٚا أٌٖ َٛت ؾ٬

زع٠ٛ اغيػًُري يٲغتعساز يؿهط اهلل عع ٚدٌ يٲقا١َ ؼي  ايتاغع١:
ايٓعِٝ ايسا٥ِ باٱغتػؿاض ٚايتٛب١ ٚاٱْاب١ ٚعبٖٛا َٔ قٝؼ اهلسا١ٜ، ٚقس 

، ٚؾٝ٘ (2)صاىْؾََْذُ ىِيَّوِ اىَّزُِ ىَذَاَّب ىِيَزَاٚضز ؼي ايكطإٓ عٔ أٌٖ ازب١ٓ ثٓا٩ِٖط

 ٚدٛٙ : 
 ٞ، تػًُٝاڄ بكسم ايٛعس اٱهلغتباط ا٭ٍٚ اٱ

 اٱقطاض بإٔ بًٛؽ َطاتب ايٓعِٝ ا٭خطٟٚ مت بؿهٌ اهلل ع٢ً اغي٪َٓري.
تبعح آ١ٜ ايػٝام اغيػًُري ع٢ً ايعٌُ بأسهاّ ٚغٓٔ آ١ٜ  ايعاؾط٠:

ايبشح، ٚتسعِٖٛ يٮَط باغيعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ اغيٓهط، َٚٓ٘ ؼي اغيكاّ 
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ايسع٠ٛ إزي ايك٬ح ٚتعاٖس ايؿطا٥ض ٚايعبازات، ٚايعدط عٔ ؾعٌ 
 ١ ٚظًِ ايٓؿؼ، َع بٝإ ٚغ٬ح هلِ ؼي اغيكاّ.ايؿاسؿ

ٌٖٚ تٓػًذ قؿ١ ايتك٣ٛ عٔ اغيػًِ عٓس ؾعٌ ايؿاسؿ١ ٚتعٛز ي٘ 
باٱغتػؿاض، أّ إٔ ؾعٌ ايؿاسؿ١ ايصٟ ٜتعكب٘ اٱغتػؿاض ٫ ٜػًذ عٓ٘ 

 قؿ١ ٚقبػ١ ايتك٣ٛ .
ازبٛاب ٖٛ ايجاْٞ، ٖٚٛ ايصٟ تسٍ عًٝ٘ آ١ٜ ايبشح جمل٦ٝٗا ؼي بٝإ  

، َٚٔ اٱعذاظ ؾٝٗا أْٗا مل تكٌ)ٚايصٜٔ ٜػتػؿطٕٚ قؿات اغيتكري
يصْٛبِٗ إشا ؾعًٛا ؾاسؿ١ أٚ ظًُٛا أْؿػِٗ( بٌ قسَت اٯ١ٜ ؾعٌ 

 ايؿاسؿ١ ٚأعكبتٗا باٱغتػؿاض.
ٔٴ؟ أځٜٳػٵطڇمٴٚؼي اشبرب أْ٘ قٌٝ ٜا ضغٍٛ اهلل:  َٹ ُٴ٪ٵ ٍٳ ايڃ ٕٴ قځسٵ: قځا  شٳيٹوځ ٜٳهڂٛ

ٌٳ ٜٳعٵْٹٞ: قٹٝ ٔٴ؟ أځ َٹ ُٴ٪ٵ ٍٳ ايڃ ٕٴ قځسٵ: قځا ٌٳ شٳيٹوځ، ٜٳهڂٛ ٔٴ؟ أځٜٳهڃصٹبٴ: قٹٝ َٹ ُٴ٪ٵ ٍٳ ايڃ : قځا
ٚٳاٜٳ١ٺ ٚٳؾٹٞ {يځا ٍٳ أڂخٵطٳ٣ ضڇ ُٳا }قځا ٔٳ ايڃهځصٹبٳ ٜٳؿڃتٳطڇٟ إْٻ ٕٳ يځا ايډصٹٜ َٹٓٴٛ  بٹآٜٳاتٹ ٜٴ٪ٵ
٘ٹ ًډ  (.{اي

 ٜكػِ ايه٬ّ إزي أقػاّ: اسباز١ٜ عؿط٠:
ٚنع با٭قٌ يؿ٤ٞ طبكٛم، ٚدط٣ ايتؿاِٖ عًٝ٘ بًػ١  ا٭ٍٚ:

 اشبڀاب، ٜٚػ٢ُ أٜهاڄ ا٭قٌ.
اجملاظ ٖٚٛ إغتعاض٠ ايًؿغ اغيػتعٌُ ؼي اسبكٝك١ يٝهٕٛ إمساڄ  ايجاْٞ:

َٚع٢ٓ يؿ٤ٞ مل ٜٛنع ي٘ با٭قٌ يٛدٛز قط١ٜٓ أٚ ٚد٘ يًؿب٘ بري اغيع٢ٓ 
داظ جيٛظ  ٚايؿ٤ٞ ايصٟ ٚنع ي٘ ٚايؿ٤ٞ اغيػتعاض ي٘ ايًؿغ، َؿعٌ َٔ

 يتعسٜ٘.
ٚاجملاظ ؾا٥ع ٖٚٛ أنجط َٔ اسبكٝك١ ؼي ايبٝإ ٚيػ١ اشبڀاب بري  

ايٓاؽ، ٚإط٬م اجملاظ ع٢ً شات ايًؿغ ْٛع صباظ أٜهاڄ يٲذباز ايًؿعٞ 
 ٚايتڀابل بري ايًؿغ ؼي اسبكٝك١ ٚاجملاظ.

ايعٓٛإ ازباَع يًشكٝك١ ٚاجملاظ، ٖٚصا ايٓٛع ٖٛ قػِٝ ثايح  ايجايح:
كػِٝ اٱغتكطا٥ٞ ايؿا٥ع يًشكٝك١ ٚاجملاظ، َٚٓ٘ قٛي٘ أنؿٓاٙ يًت
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ص ؾٗصٙ ًَعَبسِفٌُا بِىََ ٍَفْهِشَحٍ ٍِِْ سَثِّنٌُْ ًَعَنَّخٍ فَشْضُيَب اىغٌََََّادُ ًَاألَسْ ُتعازيط

اغيػاضع١ َٔ اسبكٝك١ باغيبازض٠ إزي دٗاز أزا٤ ايؿطا٥ض بأٚقاتٗا ٚاٱْؿام ؼي 
١ ايػابك١ ْٛض ٜٗتسٟ خبٝٛط نٝا٥٘ غبٌٝ اهلل َٚهاَري آ١ٜ ايبشح ٚاٯٜ

 اغيػًُٕٛ .
ٚع##ٔ ضغ##ٍٛ اهلل ق##٢ً اهلل عًٝ##٘ ٚآي##٘ ٚغ##ًِ ق##اٍ: ٚإشا إغ##تٓؿطمت    

 .(1)ؾاْؿطٚا(
ٚتؿٝس اغيػاضع١ ؼي اٯ١ٜ أع٬ٙ َع٢ٓ اجملاظ ٱضاز٠ اغيٓاؾػ١ ٚايتػابل ؼي 

ٚنأْ##٘ َ##ٔ شن##ط اي##٬ظّ ٚإضاز٠   ايك##اسبات، ٚاغيب##ازض٠ إزي ؾع##ٌ اشب##ري ، 
 . (2)صؤًُْىَئِلَ ُّغَبسِفٌَُُ فِِ اىْخَْْشَادِاغيًعّٚ، قاٍ تعازيط

٫ٚ ٜسٍ ٖصا اغيع٢ٓ ازباَع ع٢ً ايتعاض  بري اسبكٝك١ ٚاجملاظ بٌ  
ٜهٕٛ اجملاظ ؼي طٍٛ اسبكٝك١ ٜٚكري ايًؿغ َػتع٬ُڄ ؼي َعاْٞ َتعسز٠ 

 تطبڀٗا باغيع٢ٓ اسبكٝكٞ ٚدٛٙ يًؿب٘.
تبري آ١ٜ ايػٝام غع١ ازب١ٓ سيا ٜؿٛم ايتكٛض ايصٖين،  يجا١ْٝ عؿط٠:ا

ٚجيعٌ اٱْػإ عادعاڄ عٔ سػاب أطٛاٍ ازب١ٓ ٭ْٗا َٔ اي٬َتٓاٖٞ 
بؿهٌ اهلل، َٚع٘ ٜتهض قبض ايطش١ًٜ ٚزْا٠٤ ؾعٌ اغيعك١ٝ، إش أْٗا ؾ٠ٛٗ ؼي 

 ضبطّ ٫ تًبح إٔ تعٍٚ بػطع١.
ْػا١ْٝ عٔ ؾعٌ ايػ١٦ٝ ٭ْٗا ٚؼي ازبُع بري اٯٜتري ظدط يًٓؿؼ اٱ

 تهٕٛ ؼي غٝاس١ ؼي عامل اغيًهٛت تتٓعٙ َعٗا عٔ ايكبا٥ض.
 بٝإ اغيا٥ع بري اغيػًُري ٚغريِٖ ٚايصٟ ٜتكّٛ بأَطٜٔ: ايجايج١ عؿط٠:
 أقاي١ تٓعٙ اغيػًُري عٔ إضتهاب اغيعك١ٝ. ا٭ٍٚ:
ؿؼ َبازض٠ اغيػًُري إزي شنط اهلل ٚاٱغتػؿاض عٓس ططٚ غًب١ ايٓ ايجاْٞ:

ايؿ١ٜٛٗ ٚسسٚخ اغيعك١ٝ عطناڄ، ٚؾٝ٘ ؾاٖس ع٢ً ؾهٌ اهلل عع ٚدٌ 
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ع٢ً اغيػًُري، ٚأْ٘ تعازي ٜٗسِٜٗ إزي غبٌ ازب١ٓ، ٚضيشٛ عِٓٗ ايصْٛب 
 ٚاٯثاّ.

، بٗصٙ (1)صًَؤَعِْقٌُا اىيَّوَ ًَاىشَّعٌُهَ ىَقَيَّنٌُْ رُشْؽٌَََُُق١ً قٛي٘ تعازيط :الثالث

 اٯ١ٜ، ٚؾٝٗا َػا٥ٌ:
دا٤ت اٯ١ٜ أع٬ٙ بكٝػ١ ازب١ًُ اٱْؿا١ٝ٥، ٚيػ١ ا٭َط  ا٭ٚزي:

يًُػًُري ع٢ً عبٛ ايعُّٛ اجملُٛعٞ ٚاٱغتػطاقٞ ايؿاٌَ هلِ طيٝعاڄ 
نأ١َ ٚأؾطاز ؾ٬بس َٔ طاعتِٗ هلل ٚضغٛي٘ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ؼي 
أَٛضِٖ ايعا١َ ٚاشباق١، َٚٓٗا ايعبازات ٚايتكٝس بأسهاَٗا ٚغٓٓٗا 

 ٚأٚقاتٗا.
ذتُع ؾٝٗا طاع١ اهلل ٚايطغٍٛ بأزا٤ اغيػًُري ايعاّ غيٓاغهِٗ، ٚنصا يت

تتذ٢ً َكازٜل ايڀاع١ ايعا١َ بأزا٤ ايك٠٬ طياع١، ٚاشباق١ بأزا٤ 
َع ايبٝإ ؼي ايؿطٜع١ ع٢ً أؾه١ًٝ ازبُاع١ ٚايٓسب إيٝٗا،  ٣ايك٠٬ ؾطاز

 ٚإتكاؾٗا خبكا٥ل عسٜس٠ تهٕٛ عْٛاڄ يًُػًِ ؼي تعاٖسٙ غيطتب١ ايتك٣ٛ،
 ٚغعٝ٘ إزي ازب١ٓ ايٛاغع١.

ٚعٔ ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ قاٍ: ق٠٬ ازبُاع١ أؾهٌ 
 .(2)َٔ ق٠٬ أسسنِ ٚسسٙ عيػ١ ٚعؿطٜٔ دع٤ٶ(

ٚؼي ضٚا١ٜ ِٖ ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ: ق٠٬ ازبُاع١ 
 .(3)تؿهٌ ع٢ً ق٠٬ ايؿص بػبع ٚعؿطٜٔ زضد١(

اهلل ٚايطغٍٛ ع٢ً اغيػاضع١ إزي اٱغتػؿاض تكسّ ا٭َط بڀاع١  ايجا١ْٝ:
أَاض٠ ع٢ً يعّٚ قسٚض اٱغتػؿاض َٔ َٓاظٍ اٱضيإ ، ؾ٬ ٜكبٌ اٱغتػؿاض 
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 .1/294ايٓػا٥ٞ/ ايػٓٔ ايهرب٣ (2)
 .6/344ؾعب اٱضيإ يًبٝٗكٞ (3)
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َٔ ايهاؾط، ٫ٚ ٜكض ايػعٞ َٓ٘ إزي ازب١ٓ ٚإٕ دا٤ بأعُاٍ ايرب نايكسق١ 
 .(1)صبَََِّّب َّزَقَجَّوُ اىيَّوُ ٍِِْ اىَُْزَّقِنيَٚاٱسػإ، ٚؼي ايتٓعٌٜط

طاع١ اهلل ٚايطغٍٛ ٖٞ ا٭قٌ ايصٟ تتكّٛ ب٘ ا٭عُاٍ، ٜٚأتٞ إٕ 
 َٔ َكاَات اٱغتػؿاض ٚايػعٞ إزي ازبٓإ.

طاع١ اهلل ٚايطغٍٛ ؼي ايٓٗٞ عٔ ؾعٌ ايؿاسؿ١، إش إٔ ا٭ٚاَط  ايجايج١:
ٚايٓٛاٖٞ اٱهل١ٝ سطظ َٔ ظًِ ايٓؿؼ ٚايتعسٟ ع٢ً ايػري ؾًٝؼ ؼي 

حملض ٚأغباب ايك٬ح، يصا دا٤ت أسهاّ ايؿطٜع١ اٱغ١َٝ٬ إ٫ اشبري ا
آ١ٜ ايبشح ع٢ً عبٛ ازب١ًُ ايؿطط١ٝ ٚايتعًٝل ؼي ؾعٌ ايؿاسؿ١ ، ٚبعس 
اٱخباض عٔ ايػذاٜا اسبُٝس٠ يًُػًُري َٔ اٱْؿام ؼي ساٍ ايػع١ 
ٚايؿس٠، ٚسبؼ ايػٝغ ٚايعؿٛ عٔ ايٓاؽ، ٚايتشًٞ سيشاغٔ ا٭خ٬م 

بڀاع١ اهلل ٚايطغٍٛ ٚاييت ٖٞ َٔ طاع١ اهلل ٚايطغٍٛ، يٝذتُع ا٭َط 
١ْٝٚ ٚععّ اغيػًِ ع٢ً ٖصٙ طاع١ اغيباضن١ ، ٚاٱَتجاٍ ايؿعًٞ َٚكازٜل 
ايڀاع١ ؼي ايعبازات اغيعا٬َت يتهٕٛ سادعاڄ زٕٚ إضتهاب٘ ايػ١٦ٝ، ٖٚٛ 

 َٔ عَُٛات خاشي١ آ١ٜ ايػٝام )يعًهِ تطظيٕٛ(.
 تتذ٢ً طاع١ اهلل بًشاظ آ١ٜ ايبشح بأَٛض: ايطابع١:
 ٚاٱغتػؿاض عٓس ؾعٌ ايؿاسؿ١ أٚ ظًِ ايٓؿؼ شنط اهلل ا٭ٍٚ:
 ٚايتعسٟ.
 اٱقطاض باسباد١ إزي َػؿط٠ ايصْٛب ٚضبٖٛا. ايجاْٞ:
 ايتػًِٝ بإعبكاض َػؿط٠ ايصْٛب باهلل عع ٚدٌ. ايجايح:
اٱق٬ع عٔ ايصْٛب ٚاٱبتعاز عٔ َػتٓكع اغيعاقٞ ٚعسّ  ايطابع:

 اٱقطاض ع٢ً ايصْب عٓس ٚبعس إضتهاب٘.
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ايتؿك٘ ؼي ايسٜٔ َٚعطؾ١ أسهاّ اسب٬ٍ ٚاسبطاّ، قاٍ  اشباَؼ:
ًٍََب مَبَُ اىَُْاٍِْنٌَُُ ىَِْنهِشًُا مَبفَّخً فَيٌَْ َ َّهَشَ ٍِِْ مُوِّ فِشْقَخٍ ٍِنْيٌُْ عَبئِهَخٌ ىَِْزَهَقَّيٌُا تعازيط

 .(1)صفِِ اىذِِِّّ ًَىُِْنزِسًُا قٌٍََْيٌُْ بِرَا سَعَقٌُا بِىَْْيٌِْ

ُٓا إقرتْت طاع١ ايطغٍٛ بڀاع١ اهلل ؼي آ١ٜ ايػٝام، ؾإٕ بٝ اشباَػ١:
آ١ٜ ايبشح تهُٓت شنط اهلل عع ٚدٌ ، ٚأخربت بإٔ ايصْٛب ٫ ٜػؿطٖا 

 إ٫ اهلل عع ٚدٌ.
ٚؼي ازبُع بري اٯٜتري ز٫ي١ ع٢ً إٔ طاع١ ايطغٍٛ يٝػت َٓؿطز٠ 
َٚػتك١ً بٌ ٖٞ ؾطع طاع١ اهلل ٭ٕ ايػ١ٓ ايٓب١ٜٛ ؾطع ايٛسٞ قاٍ 

 .(2) صبُِْ ىٌَُ بِ َّ ًَؽٌِْ ٌُّؽََ * ًٍََب َّنْغَُِّ فَِْ اىْيٌٍََطتعازي

ٚتتذ٢ً طاع١ ايطغٍٛ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ بًشاظ آ١ٜ ايبشح 
 َٔ ٚدٛٙ:
قٝاّ ايٓيب ضبُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ باٱغتػؿاض ؾٗٛ  ا٭ٍٚ:

 ا٭غ٠ٛ ٚاٱَاّ اغيكتس٣ ؼي باب اٱغتػؿاض ٚايتهطع إزي اهلل.
أَط ايٓيب يًُػًُري باٱغتػؿاض ٚاغيبازض٠ إيٝ٘، ٖٚصا ا٭َط  ايجاْٞ:
 ع٢ً ؾعب:
قٝاّ ايٓيب ضبُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ باٱغتػؿاض َڀًكاڄ  ا٭ٚزي:

 َٔ غري غبب خام ٜتعًل بصْب َٚعك١ٝ تػتًعَ٘ .
 أٜٗا ٜاٚعٔ ا٭غط أْ٘ مسع ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٜكٍٛ:  
 .(3)(َط٠ َا١٥ ّٜٛ نٌ إيٝ٘ أتٛب ؾإْٞ طيٝعاڄ اهلل إزي تٛبٛا ايٓاؽ

ٚؼي اسبسٜح ز٫ي١ ع٢ً إٔ إغتػؿاض ايٓيب يٝؼ َٔ طبتكات٘، بٌ ٖٛ 
 زع٠ٛ يًُػًُري باٱغتػؿاض ع٢ً عبٛ اٱط٬م ٚايتعسز.
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ْسب ايٓيب اغيػًُري إزي اٱغتػؿاض عٓس إضتهاب شْب أٚ ؾعٌ  ايجا١ْٝ:
 َعك١ٝ.
يب ضبُس اغيػًُري يٲغتػؿاض يًُ٪َٔ اي#صٟ ٜطته#ب   زع٠ٛ ايٓ ايجايج١:

ايؿاسؿ١ أٚ ايصٟ ضيٛت أٚ ٜكاّ عًٝ٘ اسبس، ٚشنط إٔ َاععاڄ غيا أقاب َٔ 
ايؿاسؿ##١ أت##ٞ اي##ٓيب ضبُ##ساڄ ق##٢ً اهلل عًٝ##٘ ٚآي##٘ ٚغ##ًِ ٚق##اٍ طٗطْ##ٞ،  
 ؾططي٘، ثِ قاٍ ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ أغتػؿط غياعع بٔ َايو(.

إرباش اٱغتػؿاض ٚاق١ٝ َٔ اٱقا١َ ع٢ً اغيعك١ٝ ٚاٱقطاض ع٢ً  ايطابع١:
اشبڀ١٦ٝ، ٚغ٬ح َٔ ايعًِ ٚإضتهاب ازبٓا١ٜ، ٚأضاز ؾدل إمس٘ ؾهاي١ 
إبٔ عُري بٔ اغيًٛح قتٌ ايٓيب ضبُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٖٚٛ ٜڀٛف 
 بايبٝت اسبطاّ عاّ ايؿتض ؾسْا َٔ ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ؾإيتؿت

 َاشا: " اهلل ، قاٍ ضغٍٛ ٜا ؾهاي١ ْعِإيٝ٘ ايٓيب قا٬٥ڄ: أؾهاي١؟ قاٍ: ْعِ: 
 .اهلل أشنط نٓت ؾ٧، ٫: قاٍ ؟ ْؿػو ب٘ ذبسخ نٓت
 ثِ"  اهلل إغتػؿط: " قاٍ ثِ ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً ؾهشو ايٓيب: قاٍ
 ٜسٙ ضؾع َا ٚاهلل: ٜكٍٛ ؾهاي١ ؾهإ قًب٘، ؾػهٔ قسضٙ ع٢ً ٜسٙ ٚنع
 .َٓ٘ إزي أسب ؾ٧ اهلل خًل َٔ َا ست٢ قسضٟ عٔ

 إيٝٗا أذبسخ نٓت باَطأ٠ ؾُطضت أ٢ًٖ إزي ؾطدعت: ؾهاي١ قاٍ
 :ٜكٍٛ ؾهاي١ ٚاْبعح ٫،: ؾكاٍ ؟ اسبسٜح إزي ًِٖ: ؾكايت
 ٚا٫غ٬ّ اهلل عًٝو ٜأب٢       *  ٫ ؾكًت اسبسٜح إزي ًِٖ قايت
 ا٫قٓاّ تهػط ّٜٛ بايؿتض        *          ٚقبًٝ٘ ضبُسا ضأٜت َا يٛ

 . (1) (ا٫ظ٬ّ ٚدٗ٘ ٜػؿ٢ ٚايؿطى  *      بٝٓا أنش٢ اهلل زٜٔ يطأٜت
ٜؿٝس ازبُع بري اٯٜتري ق٬ح اغيػًُري يًتساضى ٚاٱغتػؿاض  اشباَػ١:

 إشا َا إضتهبٛا ؾاسؿ١، َٔ دٗات:
 َكاسب١ ايٓسّ يؿعٌ ايػ١٦ٝ. ا٭ٚزي:
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إضتهاب اغيعك١ٝ َٓاف ٚطبايـ يػٓٔ اٱضيإ، ًَٚه١ ايتك٣ٛ  ايجا١ْٝ:
 اييت ٜتكـ بٗا اغيػًُٕٛ.

َٛنٛع١ٝ ٚغًڀإ ا٭َط باغيعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ اغيٓهط عٓس  ايجايج١:
 اغيػًُري.
تعاٖس اغيػًُري يًؿطا٥ض ٚايٛادبات ايعباز١ٜ ٚاق١ٝ َٔ ؾعٌ  ايطابع١:

ص ىَّزَِِّ بِرَا فَقَيٌُا فَبؽِةَخًا ايػ٦ٝات ؾًصا دا٤ت آ١ٜ ايبشح بكٝػ١ ايؿطط:ط

ؾبًشاظ آ١ٜ ايػٝام ٚإٔ اغيػًُري َكُٕٝٛ ع٢ً طاع١ اهلل ٚضغٛي٘ تتذ٢ً 
َعاْٞ ايؿطط ؼي اغيكاّ بإٔ اغيػًُري مل ٜؿعًٛا ايؿاسؿ١ إ٫ ع٢ً عبٛ 
ايكه١ٝ ايؿدك١ٝ ٚايؿعٌ ايٓازض، ؾًصا ٜبازضٕٚ إزي غ٬ح اٱغتػؿاض 

 ايصٟ ٜتكـ بأَٛض : 
ْسض٠ قسٚض اغيعك١ٝ ٚإٔ ا٭قٌ عسّ ايعرب٠ بايكًٌٝ ايٓازض َع  ا٭ٍٚ:

ؾإٕ اهلل عع ٚدٌ ٖس٣ اغيػًُري إزي اٱغتػؿاض، ػيا ٜسٍ ع٢ً زق١ 
 .(1)صًَقِهٌُىٌُْ بَِّّيٌُْ ٍَغْئٌُىٌَُُاسبػاب ّٜٛ ايكٝا١َ، قاٍ تعازيط

يكس دعٌ اهلل عع ٚدٌ ضبٛ ايصْٛب قطٜباڄ َِٓٗ ؾُع إٔ  ايجاْٞ:
إضتهاب ايؿاسؿ١ خ٬ف ايتك٣ٛ ٚأز٢ْ َطاتب اٱضيإ، ؾإٕ اٯ١ٜ ايهطضي١ 

 تٗسٟ اغيػًِ إزي تعاٖس اٱضيإ ٚأغباب ايك٬ح باٱغتػؿاض.
ع٬ز تاّ ٚؾاف َٔ زضٕ اغيعك١ٝ  ايصنط ٚاٱغتػؿاض ايجايح:

 ٠ إزي شات اغيعك١ٝ ٚاٱْػُاؽ ؼي ايطش١ًٜ. ٚآثاضٖا، َٚٔ تًو اٯثاض ايعٛز
تسٍ آ١ٜ ايبشح ع٢ً إٔ اهلل عع ٚدٌ حيب َٔ اغيػًِ زب٤ٛٙ  ايطابع:

يٲغتػؿاض ، ٚؾٝ٘ ز٫ي١ ع٢ً إٔ اٱغتػؿاض َػِٓ ٚططٜل يًؿٛظ حبب اهلل 
 عع ٚدٌ.

 تكسٜط ازبُع بري اٯٜتري ع٢ً ٚدٛٙ:ايػازغ١:
 إشنطٚا اهلل يعًهِ تطظيٕٛ.ا٭ٍٚ:
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إشا ؾعًتِ ؾاسؿ#١ أٚ ظًُ#تِ أْؿػ#هِ إشن#طٚا اهلل ؾاغ#تػؿطٚا       :ايجاْٞ
 يصْٛبهِ يعًهِ تطظيٕٛ.

 ٫ تكطٚا ع٢ً َا تؿعًٕٛ يعًهِ تطظيٕٛ. ايجايح:
َٔ اٱعذاظ ؼي آ١ٜ ايبشح أْٗا مل تكٌ)ٚمل ٜكطٚا ع٢ً َا أشْبٛا( بٌ 
دا٤ت بكٝػ١ اٱط#٬م ؼي د#ٓؼ ايؿع#ٌ، ٚيهٓ#٘ ٜ#سٍ عً#٢ إضاز٠ اغيعك#١ٝ        

 يٛدٛٙ:
صب٤ٞ اٯ١ٜ ؼي َٛنٛع ؾع#ٌ ايؿاسؿ#١ بكٛي#٘ تع#ازي)إشا ؾعً#ٛا       ٭ٍٚ:ا
 ؾاسؿ١(.
تأنٝس ازب١ًُ ايؿطط١ٝ ؼي ؾعٌ اغيػًِ يًؿاسؿ١ ايصٟ ٚضز بكٛي٘  ايجاْٞ:

تعازي)إش ؾعً#ٛا ؾاسؿ#١( ٚاي#صٟ ٜ#سٍ عً#٢ ط#طٚ ؾع#ٌ اغيعك#١ٝ عًٝ#٘، ٚإٔ          
 ا٭قٌ ٖٛ تعاٖسٙ غيٓاظٍ ايتك٣ٛ.

ٟ أختتُت ب٘ اٯ١ٜ، ٚبري اٱقطاض ع٢ً ايتبأٜ بري ايعًِ ايص ايجايح:
 ايؿعٌ، ػيا ٜسٍ ع٢ً إٔ ٖصا ايؿعٌ َٓاف َٚبأٜ يًعًِ.

دا٤ت آ١ٜ ايػٝام بكٝػ١ اشبڀاب ٚايرتدٞ ، أَا آ١ٜ ايبشح ايػابع١:
 ؾذا٤ت بكٝػ١ ازب١ًُ اشبرب١ٜ.

ٚب##ري اٯٜ##تري ؼي اغيٛن##ٛع عُ##ّٛ ٚخك##ٛم َڀً##ل، ؾته##ُٓت آٜ##١   
اهلل هلِ ازب١ٓ، ٚدب٢ً ايعُّٛ اي#صٟ ٜ#سٍ    ايبشح ٚقـ اغيتكري ايصٜٔ أعسٸ

قَذذبهَ ألَقْزُيَنَّذذلَ قَذذبهَ بَََِّّذذب َّزَقَجَّذذوُ اىيَّذذوُ ٍِذذِْ      عًٝ##٘ ايتٓعٜ##ٌ سهاٜ##١ ع##ٔ ٚي##سٟ آزّط    

، يٝه##ٕٛ قب##ٍٛ ايكطب##إ ؾ##ٗاز٠ مساٜٚ##١ عً##٢ بً##ٛؽ َطتب##١    (1) صاىَُْذذزَّقِنيَ

أغ##٢ٓ ايتك##٣ٛ، ٚبؿ##اض٠ زخ##ٍٛ ازبٓ##١ بكٝ##س تعاٖ##س ٖ##صٙ اغيطتب##١ اي##يت ٖ##ٞ   
 اغيطاتب.
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ٚآ١ٜ ايػٝام خڀاب يًُػًُري ٚاغيػًُات بًشاظ شنط ايطغٍٛ بكٛي٘ 
ٚاغيطاز َٔ اي٬ّ ؼي ايطغ#ٍٛ ٖ#ٛ ايعٗ#س ، ٚإٔ     (1)صًَؤَعِْقٌُا اىيَّوَ ًَاىشَّعُذٌهَ تعازيط

 اغيطاز ٖٛ ايٓيب ضبُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ .
بٝاْاڄ سباهلِ سيا يتهٕٛ اٯٜتإ صبتُعتري َٚتؿطقتري خڀاباڄ يًُػًُري، ٚ

 ٜتهُٔ ايتؿطٜـ ٚاٱنطاّ ٚاٱعا١ْ ع٢ً بًٛؽ َطاتب ايٓذا٠ ؼي اٯخط٠. 
ٚد##ا٤ ايك##طإٓ بايتش##صٜط ٚايٓٗ##ٞ ع##ٔ ؾع##ٌ ايؿاسؿ##١ ٚظً##ِ اي##ٓؿؼ،  
ٚباسبح ع٢ً ايتساضى باٱغتػؿاض ٚاٱْاب١ إزي اهلل ٚنصا ايػ١ٓ ايٓب١ٜٛ ايكٛي١ٝ 

 ٚايؿع١ًٝ ٚايتكطٜط١ٜ.
اب عاّ يًصٜٔ آَٓٛا باهلل ٚبعج١ ايٓيب ضبُس يكس دا٤ت اٯ١ٜ نُٔ خڀ

ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ بسيٌٝ صب٦ٝٗا ؼي غٝام اشبڀ#اب ايع#اّ يًُػ#ًُري    
َّبؤَُّّيَب اىَّزَِِّ آٍَنٌُا  َ رَإْمُيٌُا اىشِّثَب ؤَضْقَبفًب ٍُضَبفَهَخً ًَارَّقُذٌا اىيَّذوَ   ٚايعڀـ ع٢ً قٛي٘ تعازيط

 .(3()2)صىَقَيَّنٌُْ رُهْيِؾٌَُُ

يٝؿٝس ازبُع بري اٯٜتري دبًٞ قٛاعس إضيا١ْٝ ببعج١ ايٓيب ضبُس ق٢ً اهلل  
 عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٖٚٞ:

اغيػ#ًُٕٛ ظيً##١ ي#ٛا٤ ايتك##٣ٛ ٖٚ#ِ اي##صٜٔ حيؿع#ٕٛ غ##ٓٓٗا،      ا٭ٚزي:
 ٜٚتكٝسٕٚ بآزابٗا.
عسّ َػازض٠ ايتك٣ٛ يٮض  ، إش إٔ أسهاّ ايؿطٜع١ اٱغ١َٝ٬ ايجا١ْٝ:

عٌُ اغيػًُري هلا، ٚزؾعِٗ أغباب ايتشطٜـ ٚايتػٝري باق١ٝ إزي ّٜٛ ايكٝا١َ ب
 عٓٗا.

 اغيػًُٕٛ ٚضث١ ا٭ْبٝا٤ ٚايكاسبري.ايجايج١:
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بايتك٣ٛ تٓعٍ ايطظي١ اٱهل١ٝ ع٢ً اغيتكري با٭قاي١ ، ٚغريِٖ  ايطابع١:
 بايتبع١ٝ ٚاٱسبام.
بَُِّ اىَُْذزَّقِنيَ  سػٔ عاقب١ َٚٓكًب اغي#تكري، ق#اٍ تع#ازيط    اشباَػ١:

 .(1)صادْخُيٌُىَب ثِغَالًٍَ آٍِنِنيَ *فِِ عَنَّبدٍ ًَفٌٍُُُْ 

ص ٖٚصٙ اٯ١ٜ ىَقَيَّنٌُْ رُشْؽٌَََُُتتذ٢ً ؼي ايك١ً بري قٛي٘ تعازيط ايجا١َٓ:

 بًشاظ تعكب ايطظي١ اٱهل١ٝ يڀاع١ اهلل ٚايطغٍٛ ٚدٛٙ:
بٝإ قإْٛ نًٞ ؼي ايؿهٌ اٱهلٞ ع٢ً اغيػًُري ، ٖٚٛ إَهإ  ا٭ٍٚ:

 ايتساضى عٓس إضتهاب ايؿاسؿ١.
اهلسا١ٜ إزي قٝؼ تساضى اي#صْب ٚإق#٬ح اي#صات عٓ#س ؾع#ٌ        ايجاْٞ :
 ايؿاسؿ١.

عسّ تطتب ا٭ثط ٚايهطض ع٢ً ؾعٌ ايؿاسؿ١ َٔ قبٌ اغيڀٝ#ع   ايجايح:
 غتػؿاض.هلل ٚضغٛي٘ إشا تعكب ؾعً٘ هلا بصنط اهلل ٚاٱ

َٔ ضظي##١ اهلل ؼي اغيك##اّ اٱضؾ##از إزي شن##ط اهلل ٚاغيب##ازض٠ إزي  ايطاب##ع:
 اٱغتػؿاض عٓس ؾعٌ ايؿاسؿ١ أٚ إضتهاب ايصْب.

ٚؾٝ٘ زيٌٝ ع٢ً ععِٝ َٓعي١ اٱْػ#إ عٓ#س اهلل ع#ع ٚد#ٌ، ٚإق#٬س٘      
 يتعاٖس َطاتب ايتك٣ٛ اييت تسّٚ بٗا اسبٝا٠ اٱْػا١ْٝ ع٢ً ا٭ض .

 ٚاغيػًُات إزي عسّ اٱق#طاض عً#٢  اي#صْب    ٖسا١ٜ اغيػًُرياشباَؼ:
 ٚؾعٌ اغيعك١ٝ.
إضتكا٤ اغيػًُري غيطتب١ ايٝكري بإٔ اهلل ٜػؿط ايصْٛب ٫ٚ ٜكسض ايػازؽ:

ع٢ً غؿطاْٗا إ٫ ٖٛ غبشاْ٘، ٖٚٛ َٔ ايس٥٫ٌ عً#٢ ساد#١ ايٓ#اؽ طيٝع#اڄ     
يطظي١ اهلل عع ٚدٌ، ٚيٝؼ َٔ قا  هلصٙ اسبادات إ٫ ٖٛ غبشاْ٘، قاٍ 

 .(2) صؤَُّّيَب اىنَّبطُ ؤَّْزٌُْ اىْهُقَشَاءُ بِىََ اىيَّوِ ًَاىيَّوُ ىٌَُ اىْفَنُِِّ اىْؾََِْذَُّبتعازيط
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زع٠ٛ اغيػًِ يٲغتػؿاض يٓؿػ٘ ٚيػريٙ َ#ٔ اغيػ#ًُري اغيٛد#ٛز     ايػابع:
ُٳآَِٗ ٚاغيعسّٚ ضدا٤ ضظي١ اهلل، ٚعٔ عا٥ؿ١ قايت:  ًډ ٗٳا نځاْٳتٵ نڂ ًځتٴ ٝٵ ٔٵ  يځ  َٹ#

ٍڇ ٘ٹ ضٳغٴٛ ًډ ٌڇ  آخٹ#طڇ  ؾٹ#٢  ٚغًِ ٳخٵطزٳ عًٝ٘ اهلل ق٢ً اي ٝٵ# ًډ ٍٴ  ايڃبٳكٹٝ#عڇ  إڇيځ#٢  اي  :ؾځٝٳكڂ#ٛ
ّٴ ِٵ ايػٻ٬ځ ٝٵهڂ ًځ ّڈ زٳاضٳ عٳ ٛٵ َٹٓٹريٳ قځ ِٵ ٚٳإڇْٻا َٴ٪ٵ ٜٻانڂ ٕٳ ٚٳإڇ ٛٳاعٹسٴٚ ٚٵ غځسٶا َٴتٳ ٕٳ أځ ًڂٛ ٛٳانٹ  ٚٳإڇْٻا َٴ
ٕٵ ٘ٴ ؾٳا٤ٳ إڇ ًډ ِٵ اي ٕٳ بٹهڂ ِٻ ٫ځسٹكڂٛ ٗٴ ًډ ٌڇ إغڃؿٹطٵ اي ٖٵ  .(1)(ايڃػٳطٵقځسٹ كٹٝعڇبٳ ٭ځ

 تتذ٢ً ايطظي١ اٱهل١ٝ ؼي آ١ٜ ايبشح َٔ ٚدٛٙ: ايتاغع١:
 ْعت اغيػًُري باغيتكري يڀاعتِٗ اهلل ٚضغٛي٘. ا٭ٍٚ:
ؾع###ٌ ايؿاسؿ###١ ٫ ٜػ###ري عٓ###ٛإ َٚٛن###ٛع تك###٣ٛ اهلل ٭ٕ   ايج###اْٞ:

 اٱغتػؿاض َتعكب ي٘.
تؿك٘ اغيػ##ًُري ؼي ايسٜٔ سيعطؾتِٗ سيٛن#ٛع١ٝ ٚأث#ط شن###ط اهلل     ايجايح:

عع ٚدٌ ايصٟ ضيشٛ ٜٚػرت ايػ#٦ٝات، ٚد#ا٤ت آٜ#١ ايب###شح يٲخب#اض ب#إٔ      
ٚاغ##ڀ١ ٚٚغ١ًٝ ٖصا احملٛ ٖٛ شنط اهلل تعازي ٚؾٝ٘ ضظي١ بايٓاؽ شبًٛ ايصنط 
ٓ#اؽ  َٔ اغيؿك١ ٚايهًؿ١ بٌ أْ٘ غبب يًڀُأ١ْٓٝ، يٝهٕٛ سذ١ َطنب١ ع٢ً اي

 ؼي يعّٚ ايًذ٤ٛ إيٝ٘ تعازي.
مل ٜعًِ اغيػًُٕٛ ٚايٓاؽ طيٝعاځ إٔ اٱغتػؿاض ٜأتٞ ع٢ً ؾعٌ  ايطابع:

ايؿاسؿ١ ٚظًِ ايٓؿؼ ؾٝػرتٖا ٜٚعسَٗا إزي إٔ دا٤ ايتٓعٌٜ بٗصٙ ايبؿاض٠، 
 ٚؾٝ٘ َػا٥ٌ:
 تطغٝب ايٓاؽ طيٝعاڄ باٱغتػؿاض. ا٭ٚزي:
 ايسْٝا ٚاٯخط٠. اٱضيإ ططٜل ايؿٛظ بطظي١ اهلل ؼي ايجا١ْٝ:
ٚدٛب ايتكسٜل ببعج١ ايٓيب ضبُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ  ايجايج١:

ٚايتكٝ##س بأسه##اّ اسب##٬ٍ ٚاسب##طاّ اي##يت د##ا٤ بٗ##ا ايك##طإٓ خكٛق##اڄ ٚإٔ       
ايؿٛاسـ ٚظًِ ايٓؿؼ ٫ ٜٴعطؾإ إ٫ َٔ ايكطإٓ ٚبايكطإٓ ٖٚٛ َٔ عَُٛات 
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ايكطإٓ ٚايكسٚض عٓ٘،  ضظي١ اهلل عع ٚدٌ باغيػًُري ؼي اغيكاّ بايطدٛع إزي
  .(1)صبَُِّ ىَزَا اىْقُشْآَُ َّيْذُِ ىِيَّزِِ ىَِِ ؤَقًٌَُْقاٍ تعازيط

َٔ ضظي١ اهلل باغيػًُري ٚقاٜتِٗ ٚسذبِٗ ٚزؾعِٗ عٔ ؾعٌ اشباَؼ:
ايؿاسؿ١، ٚقطؾٗا َٚكسَاتٗا عِٓٗ، قاٍ تعازي ؼي ٜٛغـ عًٝ٘ ايػ٬ّ َٚا 

ََّذذذْ ثِذذوِ ًَىَذذٌَّ ثِيَذذب ىَذذٌْ َ ؤَُْ سَؤٍَ  ًَىَقَذذذْ ىَتع##ط  ي##٘ َ##ٔ اٱؾتت##إ ٚاٱَتش##إط 

 .(2) صثُشْىَبَُ سَثِّوِ

َٔ ضظي###١ اهلل باغيػ###ًُري ؼي اغيك###اّ تًك###ِٝٗ قإْٛ)ع###سّ  ايػ###ازؽ:
 اٱقطاض ع٢ً اغيعك١ٝ( ، ٜٚتذ٢ً ٖصا ايتًكٞ بآ١ٜ ايبشح َٔ ٚدٛٙ:

 تأزٜب اغيػًُري ع٢ً ايتٛب١ ٚاٱْاب١. ا٭ٍٚ:
عك#١ٝ ٚأن#طاضٖا إش أْٗ#ا ذبذ#ب ايؿه#ٌ      ْؿط٠ ايٓؿٛؽ َٔ اغي ايجاْٞ:
 اٱهلٞ.

تؿك٘ اغيػًُري ؼي ايسٜٔ سيعطؾ١ ايكبض ايصاتٞ ٚايػريٟ يٲقطاض  ايجايح:
 ع٢ً ايصْب ، ٚقٝاَِٗ بايتٓادٞ ٚايتعانس يًتٓعٙ َٔ اٱقطاض ع٢ً اغيعك١ٝ.

دصب اغيػًُري إزي َٓاظٍ ايعك١ُ َٔ اٱقطاض ع٢ً اشبڀ١٦ٝ  ايطابع:
 ٚأغباب ايعٓاز.

ؾُ##ٔ اٱعذ##اظ ايػ##ريٟ يًك##طإٓ إق##٬ح اغيػ##ًُري يًتٛب##١ ٚاٱْاب##١ ،     
ٚاٱق٬ع عٔ اغيعك١ٝ بت٠ٚ٬ آ١ٜ ايبشح، ٚإزضانٗ#ِ َعٗ#ا سبكٝك#١ ٖٚ#ٞ إٔ     

 اٱقطاض ع٢ً ايصْب ظًِ يًٓؿؼ.
ٚإش دا٤ت اٯ١ٜ بايبعح ع٢ً شنط اهلل ٚاٱغتػؿاض عٓ#س ظً#ِ اي#ٓؿؼ    
ؾإْٗا ٚاق١ٝ َٔ ظًِ اي#ٓؿؼ، ٚتً#و آٜ#١ ؼي ب#سٜع ق#ٓع اٱْػ#إ، َٚؿ#اِٖٝ        
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عَنُشِّيٌِْ آَّبرِنَب فِِ آفَبقِ ًَفِِ اشب٬ؾ١ ؼي ا٭ض  َٚٔ عَُٛات قٛي٘ تعازيط

 .(1) صَُّّؤَّْهُغِيٌِْ ؽَزََّ َّزَجَََِّْ ىَيٌُْ ؤََّّوُ اىْؾَ
َٔ إعذاظ ايكطإٓ تكسّ طاع١ اهلل ٚايطغ#ٍٛ عً#٢ اٱغ#تػؿاض ، ٚؾٝ#٘     

 َػا٥ٌ:
بٝإ قاعس٠ تكسِٜ ا٭ِٖ ع٢ً اغيِٗ ؼي باب ايعباز٠ ٚايڀاع١،  ا٭ٚزي:

 ٚإٔ ا٭ِٖ ٖٛ ٚدٛب طاع١ اهلل ٚايطغٍٛ ٚإتٝإ ايٛادبات.
اب َٔ ايٛادبات َٚكازٜل طاع١ اهلل اغيػاضع١ ٚايتػابل ٭غب ايجا١ْٝ:

، بكٝػ١ ا٭َط (2)صًَعَبسِفٌُا بِىََ ٍَفْهِشَحٍ ٍِِْ سَثِّنٌُْاغيػؿط٠ يٛضٚز قٛي٘ تعازيط

 اييت تسٍ ع٢ً ايٛدٛب ٚيعّٚ عسّ ايرتى.
ؼي ازبُع بري اٯٜتري زيٌٝ ع٢ً زخٍٛ اغيػًُري ازب١ٓ بڀاعتِٗ  ايجايج١:

 هلل ؾٗٛ غبشاْ٘ ايصٟ ٜٗسِٜٗ إزي غبٌ ايتك٣ٛ ٚاشبؿ١ٝ َٓ٘ تعازي.
 ٜسٍ تكسِٜ طاع١ اهلل ع٢ً اٱغتػؿاض ع٢ً أَٛض: طابع١:اي

 ايتؿك٘ ؼي ايسٜٔ، َٚعطؾ١ ٚدٛٙ ايڀاع١ ٚأغباب اغيعك١ٝ. ا٭ٍٚ:
 اٱسرتاظ َٔ ايػ٦ٝات ٚاغيعاقٞ. ايجاْٞ:
 ايًذ٤ٛ إزي ايٓسّ ٚاٱْاب١ ساٍ إضتهاب اغيعك١ٝ. ايجايح:
 قسٚض اٱغتػؿاض َٔ َكاَات اٱضيإ. ايطابع:
اهلل شخري٠ يًُػًِ عٓس ؾعٌ اغيعك١ٝ، ٚغبب ٱَٗاي٘  طاع١ اشباَؼ:

 ٚتصنريٙ بايًذ٤ٛ إزي غبٌٝ اٱغتػؿاض.
أٚيٜٛ##١ طاع##١ اهلل ٚايطغ##ٍٛ ، ٚأزا٤ ايته##ايٝـ ٚايتكٝ##س      اشباَػ##١:

بأسهاّ ايؿطٜع١ ؾٗٞ بصاتٗا أزا٤ يٛادب ، ٚشنط هلل عع ٚدٌ ، ٚإغتػؿاض 
 عًُٞ.
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ٔ عٔ ايٓيب ضبُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ أْ٘ ق#اٍ:   ٚضٟٚ  أط#اع  َ#
 .(1) (ايكطإٓ ٚت٬ٚت٘ ٚقٝاَ٘ ق٬ت٘ قًت ٚإٕ اهلل شنط ؾكس اهلل

ٌٖٚ إدتٓاب َا ٢ْٗ اهلل عٓ٘ َٔ شن#طٙ تع#ازي ، ازب#ٛاب ْع#ِ، غي#ا ؼي      
اٱَتٓاع عٔ ايؿٛاسـ َٔ اشبؿ١ٝ َٔ اهلل، ٚإغتشهاض شنطٙ، ٖٚصٙ اشبؿ١ٝ 

 تك٣ٛ اييت ٖٞ ؾطط ٜتكّٛ ب٘ زخٍٛ ازب١ٓ.َٔ َكازٜل اي
 ٖٞ {اهلل ٚٳأځطٹٝعٴٛاڃ}: تعازي قٛي٘ َٔ اٯ١ٜ ٚقاٍ ضبُس بٔ إغشام: ٖصٙ)
ٔٵ ٚاْٗعاّ أڂسٴسٺ، أَط ؾٹٞ اغيعاتب١ٹ ابتسا٤ٴ ٍڇ ؾځطٻ، َٳ  .(2)(َٳطٳنعِٖ عٔ ايطَا٠ٹ ٚظٚا

 ٫ٚ زيٌٝ عًٝ٘ ، َٚٔ َعاْٞ َٚؿاِٖٝ اٯ١ٜ أَٛض:
 اٯ١ٜ ثٓا٤ ع٢ً اغيػًُري. ا٭ٍٚ:
 ؼي اٯ١ٜ إق٬ح يًُػًُري ؼي غبٌ طاع١ اهلل. ايجاْٞ:
 ٖصٙ اٯٜات تأزٜب ٚإضؾاز ٚبًػ١ يًدًٛز ؼي ايٓعِٝ ايسا٥ِ. ايجايح:
ؼي اٯ١ٜ إنطاّ ٚثٓا٤ ع٢ً ايٓيب ضبُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ  ايطابع:

 بإقرتإ طاعت٘ بڀاع١ اهلل.
َسح اغيػًُري يتًكِٝٗ هلصا ا٭َط بايكبٍٛ ٚسػٔ اٱَتج#اٍ   اشباَؼ:

 .(3)صمُنْزٌُْ خَْْشَ ؤٍَُّخٍ ؤُخْشِعَذْ ىِينَّبطِٖٚٛ َٔ عَُٛات قٛي٘ تعازيط

 ٚحيتٌُ إقرتإ طاع١ ايطغٍٛ بڀاع١ اهلل ٚدٖٛاڄ:
 إْ٘ َٔ ايتؿسٜس ع٢ً اغيػًُري، ٚظٜاز٠ ايتهايٝـ عًِٝٗ. ا٭ٍٚ:
 ٚربؿٝـ عٔ اغيػًُري. ؾٝ٘ ضظي١ ٚبٝإ ايجاْٞ:
اغيٛنٛع أدٓيب عٔ ايتؿسٜس أٚ ايتدؿٝ#ـ ٭ٕ أَ#ط ايطغ#ٍٛ     ايجايح:

 َٔ أَط اهلل عع ٚدٌ.
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ٚايكشٝض ٖٛ ايجاْٞ، ؾُُا تؿهٌ ب٘ اهلل عع ٚدٌ ع٢ً اغيػًُري إٔ 
دع##ٌ طاع##١ ايطغ##ٍٛ َكطْٚ##١ بڀاعت##٘ تع##ازي، ٖٚ##ٛ َ##ٔ َك##ازٜل ٚقٛي##٘     

   .(1)صىِينَّبطِ مُنْزٌُْ خَْْشَ ؤٍَُّخٍ ؤُخْشِعَذْتعازيط
 صلت)لعلكن تسمحىن( بهره اآليت

ٜٛيس اٱقطاض ع٢ً اغيعك١ٝ سػط٠ ٚأغ٢ ؼي ايٓؿؼ ٭ْ٘ طبايؿ١ َطنب١ 
 يؿڀط٠ اٱْػإ ، ٜٚتذ٢ً ايرتنٝب ٚايتعسز ؼي ٖصٙ اغيدايؿ١ َٔ دٗتري:

 ؾعٌ اغيعك١ٝ. ا٭ٚزي:
اٱقطاض ع٢ً ؾعٌ اغيعك١ٝ، ؾذا٤ت اٯ١ٜ يٓذا٠ اغيػًِ َٔ  ايجا١ْٝ:

 اسبػط٠ ، ٚسيا ٜرتتب عًٝ٘ ايٓؿع اشبام ٚايعاّ َٔ ٚدٛٙ:
غ١َ٬ اغيػًِ َٔ ا٭َطا  ايٓؿػ١ٝ اييت ترتؾض عٔ اٱقطاض  ا٭ٍٚ:
 ع٢ً ايصْب.
 تٛد٘ اغيػًِ سبادات٘ ايس١ْٜٛٝ بكؿا٤. ايجاْٞ:
٘ ايعباز١ٜ بٓكا٤ غطٜط٠، ٚإَتٓاع إيتؿات اغيػًِ ٭زا٤ ٚظا٥ؿ ايجايح:

عٔ اٱْؿػاٍ باهلِ ٚاسبعٕ ايصٟ خيًؿ٘ ؾعٌ اغيعك١ٝ، ٚشنط إبٔ أبٞ ايسْٝا: 
 تعبس إشا َِٓٗ ايطدٌ ٚنإ غ١ٓ، ث٬ثري تعبس إغطا٥ٌٝ بين عباز بعض إٔ
 يػريٙ، ٜط٣ نإ ػيا ؾ٦ٝٶا ايطدٌ شيو ٜط ؾًِ غُا١َ، أظًت٘ غ١ٓ ث٬ثري
 عبازتو َس٠ ؼي أشْبت ؾًعًو بين، ٜا: ي٘ ؾكايت أَ٘، إزي شيو ؾؿه٢
 ُُٖت ٫ٚ ٫: قاٍ ُُٖت؟ ؾًعًو: قايت أعًِ، َا ٚاهلل ٫: ؾكاٍ ٖصٙ،
 ْعِ،: ؾكاٍ ؾهط؟ بػري ضززت٘ ثِ ايػُا٤ إزي بكطى ضؾعت ؾًعًو: قايت
، ٚقس خؿـ اهلل عع ٚدٌ عٔ اغيػًُري (2)(أتٝت ٖآٖا ؾُٔ: قايت نجريٶا

بإ ضظقِٗ اٱغتػؿاض، ٚٚعسِٖ عًٝ٘ اٱقا١َ ايسا١ُ٥ ؼي د١ٓ يٝؼ هلا سس 
 ٫ٚ يٓعُٝٗا َٓت٢ٗ.  
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ؾإٕ قًت َٔ ايٓاؽ َٔ ٜطتهب اغيعك١ٝ ٜٚكط عًٝٗا َٔ غري إٔ 
 تهٕٛ عٓسٙ سػط٠ ٚأغ٢، ٚازبٛاب َٔ ٚدٛٙ:

٠ نٝؿ١ٝ ْؿػا١ْٝ، ْعِ إْٗا ٫ زيٌٝ ع٢ً ٖصا ايكٍٛ، إش إٔ اسبػط ا٭ٍٚ:
َٔ ايهًٞ اغيؿهو ايصٟ ٜهٕٛ ع٢ً َطاتب َتؿاٚت١ ؾس٠ ٚنعؿاڄ، ٚنجط٠ 

 ٚق١ً، ؾكس تهٕٛ عٓس إْػإ أقٌ َٓٗا عٓس آخط.
 ضيتاظ اغيػًُٕٛ سيعطؾ١ غ٤ٛ عاقب١ اغيعاقٞ بايصات. ايجاْٞ:
َٔ خكا٥ل اغيػًُري َعطؾ١ غبٌٝ ايتٛب١ ٚإْعساّ اسبٛادع  ايجايح:
 ٓٗا.بِٝٓٗ ٚبٝ

صب##٤ٞ آٜ##١ ايبش##ح بً##عّٚ إدتٓ##اب اٱق##طاض عً##٢ اي##صْب       ايطاب##ع:
ٚاغيعك١ٝ، ٚؾٝ٘ تأزٜب يًُػًُري ٚإضؾاز إزي غبٌ ايك٬ح، ٜٚتًٛ اغيػًُٕٛ 
ٖصٙ اٯ١ٜ بهط٠ ٚعؿ١ٝ ٖٚٞ تكٍٛ هلِ إدتٓبٛا اٱقا١َ عً#٢ اغيعاق#ٞ، ٫ٚ   

 ذببػٛا أْؿػهِ عًٝٗا.
ٜ#ّٛ ٚعً#٢ عب#ٛ ب#ٝٸٔ     ٚيٝؼ َٔ أَ#١ ٜأتٝٗ#ا ايتأزٜ#ب َ#ٔ ايػ#ُا٤ ن#ٌ       

ٚٚانض ناغيػًُري، ٚت٪ٜسٙ ايٛقا٥ع اشباضد١ٝ بهطا١َ ايصٟ ٜتكٝ#س بأسه#اّ   
 ٚغٓٔ ٖصا ايتأزٜب ، ٜٚتذ٢ً ٖصا ايتأزٜب بأَٛض:

أزا٤ ايك٠٬ ، ٚي#ٝؼ َ#ٔ سك#ط ٭ؾ#طاز ٚزضٚؽ ايتأزٜ#ب ؼي      ا٭ٍٚ:
 ايك٠٬ َٚٓٗا :
أزا٤ ايك##٠٬ إَتج##اٍ ٭َ##ط اهلل ع##ع ٚد##ٌ، ٚق##طف ٚد##ٛز       ا٭ٍٚ:

َتج##اٍ َسضغ##١ ؼي اٱق##٬ح، ٚظي##ٌ اي##ٓؿؼ عً##٢ اٱغ##تذاب١ يٮٚاَ##ط   اٱ
 ٚايٓٛاٖٞ اٱهل١ٝ.
ضبانا٠ ايٓيب ضبُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ؼي ق٬ت٘ ، يكٛي٘  ايجاْٞ:

 . (1)أقًٞ( ضأٜتُْٛٞ نُا قًٛا ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ:
ٚؾٝ###٘ بٝ###إ ٚإضؾ###از يًُػ###ًُري يًعُ###ٌ بػ###ٓت٘ ؼي ب###اب ايٛادب###ات 

 تشبات ٚاغيباسا٠.ٚاغيػ

                                                           

 .1/170ايػٝب َؿاتٝض (1)
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ب#أزا٤ ايك##٠٬ تُٓٝ#١ غيًه##١ اٱضي#إ ؼي ايٓؿ##ٛؽ ، ٖٚ#ٞ ططٜ##ل     ايجايح:
ٔ يكبٍٛ ايكاسبات، ٚعٔ ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ق#اٍ:    اي#سٜ

 : ؾ٤ٞ زٕٚ ؾ٦ٝا َٓ٘ اهلل ٜكبٌ ٫ عيؼ
 ب###اهلل ٚإضي###إ ، اهلل ضغ###ٍٛ ضبُ###سا ٚإٔ ، اهلل إ٫ إي###٘ ٫ إٔ ؾ###ٗاز٠ 
 ، ٚاس#س٠  ٖ#صٙ  ، اغي#ٛت  بع#س  ٚاسبٝ#ا٠  ٚايٓ#اض  ٚازب١ٓ ٚضغً٘ ٚنتب٘ ٥٬َٚهت٘
 . بايك٠٬ إ٫ اٱضيإ اهلل ٜكبٌ ٫ ، ايسٜٔ عُٛز اشبُؼ ٚق٠٬
 إ٫ ايك##٠٬ ٫ٚ اٱضي##إ اهلل ٜكب##ٌ ٫ ، اي##صْٛب َ##ٔ َڀٗ##ط٠ ٚايعن##ا٠ 
 . ٖ٪٤٫ ؾعٌ ؾُٔ ، بايعنا٠
ٌ  مل َتعُسا قٝاَ٘ ؾرتى ضَهإ دا٤ ثِ  ٘  اهلل ٜكب# #َٓ  ٕ  ٫ٚ ، اٱضي#ا
 . ا٭ضبع ٖ٪٤٫ ؾعٌ ؾُٔ ، بايكٝاّ إ٫ ايعنا٠ ٫ٚ ايك٠٬
٘  ٜٛقٞ أٚ أًٖ٘ بعض عٓ٘ حير أٚ حير ؾًِ اسبر ي٘ تٝػط ثِ  ،  حبذ#
 ٭ٕ ، ب#اسبر  إ٫ ايكٝاّ ٫ٚ ايعنا٠ ٫ٚ ايك٠٬ ٫ٚ اٱضيإ َٓ٘ اهلل ٜكبٌ مل
 زٕٚ بعها ايؿطا٥ض َٔ ؾ٦ٝا اهلل ٜكبٌ ٚئ ، اهلل ؾطا٥ض َٔ ؾطٜه١ اسبر
 .(1) بعض

إقا١َ ايك٠٬ َكس١َ َٚٓاغب١ ٱتٝإ ايٛادبات ايعباز١ٜ ا٭خط٣ ايطابع:
، ٚإغتكباٍ ايبٝت اسبطاّ ؼي ايك٠٬ نٌ (2)صًَؤَقٌَُِْا اىصَّالَحَ ًَآرٌُا اىضَّمَبحَقاٍ تعازيط

 ّٜٛ باعح يًؿٛم ؼي ايٓؿؼ ٭زا٤ ؾطٜه١ اسبر.
اغيع##اضف، ٚاٱٖت##سا٤ إزي غ##ٓٔ  ايتبك##ط ٚايت##سبط ٚإنتػ##اب  اشباَؼ:

 ؾإشا ، اسبذط ٜعبس ايعطب َٔ ايطدٌ نإ ايك٬ح ، ٚعٔ إبٔ عباؽ قاٍ:
ؤَفَشَؤَّْذذذَ ٍَذذِْ ارَّخَذذزَ بِىَيَذذوُ   اهللط ؾ##أْعٍ اٯخ##ط ٚأيك##٢ أخ##صٙ َٓ##٘ أسػ##ٔ ضأ٣

 .(4()3)صىٌََاهُ
                                                           

 .2/250اٱبا١ْ ايهرب٣ ٫بٔ بڀ١(1)
 .43غٛض٠ ايبكط٠(2)
 .23غٛض٠ ازباث١ٝ(3)
 .9/125ايسض اغيٓجٛض(4)
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، إش تأتِٝٗ (1) صمُنْزٌُْ خَْْشَ ؤٍَُّخٍ ؤُخْشِعَذْ ىِينَّبطِٖٚٛ َٔ عَُٛات قٛي٘ تعازيط

اٯٜ##١ ب##ا٭َط ٚايعد##ط اغيك##طٕٚ بايجٓ##ا٤ ٚاغي##سح هل##ِ نُ##ا ٜتذً##٢ بٗ##صٙ اٯٜ##١ 
 ايهطضي١.

َٔ َعاْٞ ايتأزٜب ٚاٱق٬ح ؼي اٯ١ٜ ايهطضي١ أْٗا ع#٬ز   ايػازغ١ :
 ٚؾؿا٤ َٔ ا٭زضإ اييت خيًؿٗا ؾعٌ اغيعك١ٝ ، َٔ ٚدٛٙ :

 اي#ٓؿؼ، ق#اٍ   ْسب اٯ١ٜ يصنط اهلل، َٚا ٜبعج#٘ َ#ٔ ايػ#ه١ٓٝ ؼي   ا٭ٍٚ:
 .(2)صؤَ َ ثِزِمْشِ اىيَّوِ رَغََْئُِِّ اىْقُيٌُةُتعازيط

إزضاى اغيػ#ًُري سبكٝك#١ ٖٚ#ٞ َٛن#ٛع١ٝ ايع#عّ ٚايعك#س عً#٢        ايجاْٞ:
ايؿعٌ بايكًب جمل٧ اٯ١ٜ بايتشصٜط ٚاٱْصاض ع٢ً اٱق#طاض عً#٢ اغيعاق#ٞ،    

سي#ا ؾٝ#٘   ٚاٱقطاض نٝؿ١ٝ ْؿػا١ْٝ تتُجٌ بايبكا٤ ع٢ً ايؿعٌ،ٚعسّ اٱع#رتاف  
 َٔ ايكبض ايصاتٞ، َٚا ي٘ َٔ ا٭نطاض ع٢ً ايصات ٚايػري.

اٱغتػؿاض ٖطٚب َٔ ايؿعع ٚاسبعٕ ٚا٭َطا  اييت تتعك#ب  ايجايح:
 ؾعٌ اغيعك١ٝ.
اٱخباض عٔ إستُاٍ قٝاّ اغي٪َٔ بؿعٌ ايؿاسؿ١ ٚظًُ٘ يٓؿػ٘، ايطابع:

ٓسٙ ايٓؿؼ َع أُْٗا أَطإ َٓاؾٝإ غيعاْٞ اٱضيإ ٚايتك٣ٛ، ٚيهٔ قس تػًب ع
ايؿ١ٜٛٗ ٚايػهب١ٝ، ؾٝعٝـ بعسٖا حباٍ َٔ ا٭غ٢ ٚاسبعٕ ٜٚعٔ أْ٘ ؾ#اضم  

 َٓاظٍ اٱضيإ، ٚإٔ بطظخاڄ قاض بٝٓ٘ ٚبري زخٍٛ ازب١ٓ .
ؾذ##ا٤ت ٖ##صٙ اٯٜ##١ ضظي##١ ب##اغي٪َٓري طيٝع##اڄ، غ##ٛا٤ اي##صٜٔ إضتهب##ٛا  

اغيعك١ٝ َِٓٗ، أّ ايصٜٔ ٜأَطٕٚ باغيعطٚف ٜٕٚٓٗٛ عٔ اغيٓهط أّ غريِٖ َٔ 
 ُّٛ ايصٜٔ إختاضٚا َكاَات اٱضيإ.ع

ؾتُٓع اٯ١ٜ ايهطضي١ ا٭غ٢ ٚاسبعٕ َٔ اي#سْٛ يًُػ#ًِ ٚإٕ إقرتب#ا َٓ#٘     
ؾإ اٯ١ٜ ايهطضي١ تأَطٙ بايًذ٤ٛ إزي اٱغتػؿاض،ٚأْ٘ ايع٬ز ايٛاؼي، ٚايهٝا٤ 

                                                           

 .110غٛض٠ آٍ عُطإ(1)
 .28غٛض٠ ايطعس(2)
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ايصٟ ٜؿع ع٢ً ايكًٛب اغيٓهػط٠ ؾٝٓؿٞ عٓٗا ايٓسب#١ ايػ#ٛزا٤ اي#يت تتعك#ب     
 ٗطاڄ ؾعٌ اغيعك١ٝ.طٛعاڄ ٚإْڀباقاڄ ٚق
إنطاّ اغيػ##ًُري بايجٓ##ا٤ عً##ِٝٗ، ٚٚق##ؿِٗ ب##ايعًِ ٚاغيعطؾ##١  اشب##اَؼ:

ص ٖٚ#صا ايٛق#ـ سكٝك#١ ٚي#ٝؼ     ًَىُذٌْ َّقْيََُذٌَُ  ٱختتاّ اٯ١ٜ بكٛي#٘ تع#ازيط  

صباظاڄ، ٫ٚ ٜكٍٛ اهلل عع ٚدٌ إ٫ اسبل ٚايكسم، ؾايجٓا٤ َٔ اهلل عع ٚدٌ 
اٱتع####اظ َ####ٔ أغ####٢ٓ ٚأبٗ####٢ ؾ####ٗاز٠ ٚسذ####١ عً####٢ ايٓ####اؽ ؼي ي####عّٚ  
ًَمَهَذذَ ثِبىيَّذذوِ  اغيػ##ًُري،ٚإقتباؽ َه##اضّ ا٭خ##٬م َ##ِٓٗ، ٚؼي ايتٓعٜ##ٌ ط    

 .(1)صشَيِْذًا

تكطب اٯ١ٜ اغيػًُري َٔ ازب١ٓ، ٚتبري زْٖٛا َِٓٗ ، ٚأْٗا مل ايػازؽ:
، إٕ ؾعٛض اغيػًُري (2)صًََّشَاهُ قَشِّجًب *َّشًََّْوُ ثَقِْذًا ربًل إ٫ َٔ أدًِٗ، قاٍ تعازيط

 زب١ٓ َِٓٗ َاز٠ يًك٬ح، ٚٚاق١ٝ َٔ ؾعٌ ايػ٦ٝات.بكطب ا
ؾُٔ إعذاظ اٯ١ٜ صب٧ أٚهل#ا ؼي إستُ#اٍ إضته#اب اغي#٪َٔ ايؿاسؿ#١،       

ٚإختتاَٗا بايجٓا٤ ع٢ً اغيػًُري بػعِٝٗ ؼي َٓاظٍ ايعًِ ٚايتشكٌٝ، ٚت٠ٚ٬ 
آٜات ايكطإٓ ؼي ايك٠٬ ايٛادب١ َسضغ١ ١َٜٝٛ َكاسب١ يًُػًِ ؼي أٜاّ سٝات٘ 

 نًٗا.
ؼي ايٛدٛز اٱْػاْٞ عً#٢ ا٭ض  َسضغ#١ أٚغ#ع ٚأع#ِ َٓٗ#ا       ٚيٝؼ

٭ْٗا تعًِٝ إدباضٟ َٜٛٞ ؼي أغباب اهلساٜ#١ ٚتك#ِٜٛ اي#صات، ٚايتٓ#عٙ َ#ٔ      
ايهسٚضات ٚا٭خ٬م اغيص١ََٛ، َٚسضغ١ ايت٠ٚ٬ ٖصٙ َ#ٔ َك#ازٜل طاع#١    
اهلل ٚضغٛي٘ ٚضؾشات ايطظي١ اييت دا٤ت بايبؿاض٠ بٗا آٜ#١ ايػ#ٝام، ق#اٍ    

 . (3)صفَيٌََّ اىْقُشْآَُ *ََُِ اىشَّؽْتعازيط

                                                           

 .79غٛض٠ ايٓػا٤(1)
 . 7-6غٛض٠ اغيعاضز(2)
 .2-1غٛض٠ ايطظئ(3)
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ؾتٓكڀ##ع أٜ##اّ ايسضاغ##١ ؼي غ##ٔ ايؿ##باب ٚايٛظٝؿ##١ ٚايعُ##ٌ ؼي غ##ٔ     
اغيؿٝب، ٚيهٔ ايك#٠٬ ٫ ت#رتى حب#اٍ، ؾت#٪ز٣ ؼي س#اٍ ايك#ش١ ٚايػ#كِ،        
ٚاسبهط ٚايػؿط بايڀٗ#اض٠ اغيا٥ٝ#١ أٚ ايرتابٝ#١، يٝبك#٢ اغيػ#ًِ ٜٓٗ#ٌ َ#ٔ ٖ#صٙ         

ٔ إضته##اب ايؿاسؿ##١ ٚظً##ِ  اغيسضغ##١ غ##بٌ اهلساٜ##١، ٚقٛاع##س ايػ##١َ٬ َ##  
َّذًٌَْ َّغََْقُنُذٌْ ىَِْذًٌِْ اىْغََْذـِ رَىِذلَ َّذًٌُْ       ايٓؿؼ،ٜٚسخط َ#ٔ ايكٝ#اّ ٚايطن#ٛع ٚايػ#ذٛزط    

 .(1)صاىزَّفَبثُِِ

ٚتبع###ح ت###٠ٚ٬ آٜ###ات ايك###طإٓ ايً###ص٠ اغيكطْٚ###١ بايڀُأْٝٓ###١ ؼي اي###ٓؿؼ 
باغتشه#اض ععُ#١ ن#٬ّ اهلل َٚ#ا ؾٝ##٘ َ#ٔ اي#س٫٫ت ٚاغيه#اَري ايكسغ##١ٝ،        
يٝسضى َعٗا اغيػًِ َٓاؾع ايعٌُ سيهاَري آ١ٜ ايبشح ، ٚغع١ ضظي١ اهلل اييت 

 تتذ٢ً بهٌ آ١ٜ َٓ٘.
 عًٝ##٘ ٚآي##٘ باٱغ#ٓاز ع##ٔ أب##ٞ شض ق##اٍ: ق#٢ً ضغ##ٍٛ اهلل ق##٢ً اهلل   
بُِْ رُقَذزِّثْيٌُْ فَذةَِّّيٌُْ   ط بٗ#ا  ٜٚػ#ذس  بٗ#ا  ٜطن#ع  أقبض ست٢ بآ١ٜ ؾكطأ ي١ًٝ ٚغًِ

ٍ  ٜا:  قًت أقبض ؾًُا صفِجَذبدُكَ   ست#٢  اٯٜ#١  ٖ#صٙ  تك#طأ  ظي#ت  َ#ا  ، اهلل ضغ#ٛ

 إٕ ْا١ً٥ ٖٚٞ ، ؾأعڀاْٝٗا ٭َيت ايؿؿاع١ ضبٞ غأيت إْٞ:  قاٍ! أقبشت؟
، ٚضٜٚت بڀطٜل آخط بؿ٧ َٔ ايتؿك#ٌٝ  (2) ؾ٦ٝاڄ باهلل ٜؿطى ٫ َٔ اهلل ؾا٤
 ؾػُعت ايطبص٠، إزي ؾاْتٗت َعتُط٠، اْڀًكت أْٗا: زداد١ بٓت دٳػٵط٠عٔ 
 :ٜكٍٛ شض أبا

 ق##٠٬ ؼي ايًٝ##ايٞ َ##ٔ يًٝ##١ ٚغ##ًِ عًٝ##٘ اهلل ق##٢ً اهلل ضغ##ٍٛ ق##اّ 
٘  أق#شاب  ربًـ ثِ بايكّٛ، ؾك٢ً ايعؿا٤، ِ  ضأ٣ ؾًُ#ا  ٜك#ًٕٛ،  ي#  قٝ#اَٗ
ّ  ضأ٣ ؾًُ#ا  ضسً#٘،  إزي اْكطف ٚربًؿِٗ ٕ  أخً#ٛا  ق#س  ايك#ٛ  إزي ضد#ع  اغيه#ا
 ؾك٢ً . َهاْ٘

                                                           

 .9غٛض٠ ايتػابٔ (1)
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ٞٻ ؾأَٚأ خًؿ٘، ؾكُت ؾذ٦ت   ابٔ دا٤ ثِ. ضيٝٓ٘ عٔ ؾكُت بُٝٝٓ٘، إي
 ث٬ثتٓا ؾكُٓا مشاي٘، عٔ ؾكاّ بؿُاي٘، إيٝ٘ ؾأَٚأ ٚخًؿ٘، خًؿٞ ؾكاّ َػعٛز
 بآ١ٜ ٚقاّ. ٜتًٛ إٔ اهلل ؾا٤ َا ايكطإٓ َٔ ٜٚتًٛ بٓؿػ٘، َٓا ٚاسس نٌ ٜكًٞ
 . ايػسا٠ ق٢ً ست٢ ٜطززٖا ايكطإٓ َٔ

 َ#ا  إزي أضاز َ#ا  غً٘ إٔ: َػعٛز بٔ اهلل عبس إزي أَٚأت أقبشٓا ؾًُا
ٞٸ، حيسخ ست٢ ؾ٤ٞ عٔ أغأي٘ ٫: بٝسٙ َػعٛز ابٔ ؾكاٍ ايباضس١؟ قٓع  إي
ٌ  يٛ ايكطإٓ، َٚعو ايكطإٓ َٔ بآ١ٜ قُت ٚأَٞ، أْت بأبٞ: ؾكًت  ٖ#صا  ؾع#
 ضٴزٻ َاشا أٚ- أځدٹبٵتٳ؟ ؾُاشا: قًت". ٭َيت زعٛت: "قاٍ عًٝ٘، يٛدسْا بعهٓا
  عًٝو؟
ِ  ن#جري  عًٝ٘ إطًع يٛ بايصٟ أدبت: "قاٍ ًڃع#١  َ#ٓٗ ". ايك#٠٬  تطن#ٛا  ط
. حبذ#ط  قځصٵؾ١ َٔ قطٜبٶا َٴعٵٓكڄا ؾاْڀًكتٴ". ب٢ً: "قاٍ ايٓاؽ؟ أبؿط أؾ٬: قًت
. ايعباز٠ عٔ ْٳهځًٛا بٗصا ايٓاؽ إزي تبعح إٕ إْو اهلل، ضغٍٛ ٜا: عُط ؾكاٍ
بُِْ رُقَزِّثْيٌُْ فَةَِّّيٌُْ فِجَذبدُكَ ًَبُِْ رَفْهِذشْ ىَيُذٌْ     ط:اٯ١ٜ ٚتًو ؾطدع، اضدع إٔ ؾٓازاٙ

 ،(2( )1) صفَةَِّّلَ ؤَّْذَ اىْقَضِّضُ اىْؾَنٌُِْ

ٚطاع١ اهلل ٚايطغٍٛ عًِ قا٥ِ بصات٘، ٖٚٛ أؾطف ٚأغٓا ايعًّٛ َ#ٔ  
 ٚدٛٙ:

خري ايسْٝا ٚاٯخط٠ ؼي ايعًِ ٚاغيعطؾ١ ، يصا ناْت أٍٚ آ١ٜ ْع٫ٚڄ  ا٭ٍٚ:
ٔ (4)، نُ#ا ع#ٔ إب#ٔ عب#اؽ    (3)صاقْذشَؤْ ثِبعْذٌِ سَثِّذلَ اىَّذزُِ خَيَذََّ     َٔ ايكطإٓط  ، ٚع#

 ايكطإٓ أٟ غ١ًُ أبا غأيت ٜكٍٛ نجري أبٞ بٔ حي٢ٝ مسعت ا٭ٚظاعٞ قاٍ:
 د#ابط  غأيت ؾكاٍ ضبو باغِ اقطأ أٚ ؾكًت اغيسثط أٜٗا ٜا قاٍ قبٌ َٔ أْعٍ

                                                           

 .118اغيا٥س٠ غٛض٠(1)
 .2/224تؿػري إبٔ نجري(2)
 .1غٛض٠ ايعًل (3)
 .10/298ايسض اغيٓجٛض (4)
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 دابط ؾكاٍ اقطأ أٚ اغيسثط( ؾكًت أٜٗا قاٍ )ٜا قبٌ أْعٍ ايكطإٓ أٟ اهلل عبس بٔ
 : قاٍ عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ اهلل ق٢ً اهلل ضغٍٛ سسثٓا َا أسسثهِ

ٟ  قه#ٝت  ؾًُ#ا  ؾ#ٗطا  حب#طا٤  داٚضت  اي#ٛاز  ؾاغ#تبڀٓت  ْعي#ت  د#ٛاض
ٞ  ؾٓع#طت  ؾٓٛزٜت ٞ  ٚ أَ#اَ ٔ  ٚ خًؿ# ٞ  ٚ ضي#ٝين  ع# ِ  مش#اي ِ  أس#سا  أض ؾً#  ث#
 ؾكً#ت  دربا٥ٌٝ ٜعين اهلٛا٤ ؼي ايعطف ع٢ً ٖٛ ؾإشا ضأغٞ ؾطؾعت ْٛزٜت
ٌ  ٚ ع#ع  اهلل ، ؾأْعٍ َا٤ عًٞ ؾكبٛا زثطْٚٞ زثطْٚٞ  ٚؼي اغي#سثط  أٜٗ#ا  ٜ#ا  د#
٘  ؾشٝٝ#ت  ضٚا١ٜ ٞ  إزي ؾذ٦#ت  ا٭ض  إزي ٖٜٛ#ت  ست#٢  ؾطق#ا  َٓ#  ؾكً#ت  أًٖ#
 . (1)(ؾأْصض قِ اغيسثط( أٜٗا ؾٓعٍ)ٜا ظًَْٛٞ

ٜ#سٍ عً#٢ إٔ غ#ٛض٠ اغي#سثط أٍٚ غ#ٛض٠ ْعي#ت َ#ٔ        ٚيهٔ اسب#سٜح ٫  
ايكطإٓ ، ٚا٭ضدض إٔ غٛض٠ إقطأ ٖٞ أٍٚ غٛض٠ ْعيت َ#ٔ ايك#طإٓ ، ٚؾٝ#٘    

 ز٫ي١ بإٔ َٛنٛعٗا عاّ ْٚؿعٗا َتذسز .
َٛاؾك١ ٖصا ايعًِ يع١ً خًل اٱْػإ، ٖٚ#ٛ أق#ٌ ٚظٝؿت#٘ ؼي     ايجاْٞ:
 ا٭ض .

ؾعٌ ايػ#٦ٝات،  ايعًِ بٛدٛب طاع١ اهلل ٚايطغٍٛ ٚاق١ٝ َٔ  ايجايح:
 ٚإضتهاب اغيعاقٞ.
 ايتٓاؼي ٚايتهاز بري ايعًِ ٚاٱقطاض ع٢ً ايصْٛب.ايطابع:
دبًٞ ؾهٌ اهلل عع ٚدٌ عً#٢ ايٓ#اؽ بٗ#ساٜتِٗ إزي ططٜ#ل      اشباَؼ:

ازب١ٓ ٚغبٌٝ ايك٬ح ٖٚٛ طاع١ اهلل ٚضغٛي٘ َٚ#ا ؾٝٗ#ا َ#ٔ أغ#باب ايعً#ِ      
 ٚاغيعطؾ١.

ٚايعًِ ، ٖٚٞ ْعُ#١   دبتُع بڀاع١ اهلل ٚايطغٍٛ ضظي١ اهللايػازؽ:
ععُٝ##١ إخ##تل اهلل ع##ع ٚد##ٌ بٗ##ا اغيػ##ًُري َ##ٔ ب##ري أٖ##ٌ ا٭ض ، َٚ##ٔ  

، ؾإ قٌٝ يٝؼ َٔ ؾه#ٌ  (2)صمُنْزٌُْ خَْْشَ ؤٍَُّخٍ ؤُخْشِعَذْ ىِينَّذبطِ عَُٛات قٛي٘ تعازيط

                                                           

 .10/154صبُع ايبٝإ (1)
 .110غٛض٠ آٍ عُطإ(2)
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يًُػًُري ؼي اغيكاّ ٭ٕ إدتُاع ايطظي١ ٚايعًِ بًڀـ َ#ٔ اهلل ع#ع ٚد#ٌ،    
 ٌ:ٚازبٛاب ٖصا قشٝض، ٚؾٝ٘ َػا٥

َٔ خكا٥ل ايؿهٌ اٱهلٞ إٔ ايٓاؽ ؾٝ٘ ؾطع غٛا٤، ٚيٝؼ  ا٭ٚزي:
َٔ بطظر بٝٓ٘ ٚبري أٟ ؾطز أٚ طياع١ َٔ أٖ#ٌ ا٭ض ، ٜٚتذً#٢ باْع#ساّ    

 اغيٛاْع بِٝٓٗ ٚبري زخٍٛ اٱغ٬ّ.
دا٤ت آ١ٜ ايػٝام با٭َط بڀاع١ اهلل ٚايطغٍٛ نػبٌٝ يًطظي#١  ايجا١ْٝ:

٢، ٚايؿ#اب ٚايهٗ#ٌ ٚايؿ#ٝذ،    ٚايؿ٬ح، ٖٚٞ َڀًك١ تؿٌُ اي#صنط ٚا٭ْج#  
 إٕ"ٚعٔ عبس اهلل بٔ عُط عٔ ايٓيب ضبُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ق#اٍ:  

 .(1)("ٚدٌ عع اهلل طاع١ ؼي ؾباب٘ ٜؿين ايصٟ ايؿاب حيب اهلل
إقرتإ طاع١ ايطغٍٛ بڀاع١ اهلل عع ٚدٌ إَتشإ يًٓاؽ، ٚقس  ايجايج١:

 ؾاظ اغيػًُٕٛ ب٘ ؾاغتشكٛا ا٭ؾه١ًٝ ع٢ً ا٭َِ ٚاغيًٌ.
بڀاع١ اهلل ٚايطغ#ٍٛ إنتػ#اب يًعً#ِ، ٜٚعً#ِ َعٗ#ا اٱْػ#إ       ايطابع١:

غبٌ اهلسا١ٜ إزي ازب١ٓ ٚايٓعِٝ، ٜٚسضى قبض اغيعاقٞ،ٚأنطاض اٱقطاض ع٢ً 
 اغيعك١ٝ.

إعذاظ آ١ٜ ايػٝام تطؾض ايطظي١ عٔ طاع١ اهلل ٚايطغٍٛ َٔ اشباَػ١:
 ػيا ٜسٍ ع٢ً تعسز َكازٜل ايطظي١ اٱهل١ٝ يًبؿط َٔ ٚدٛٙ:

أؾ##طاز ايطظي##١ اٱهلٝ##١ يًٓ##اؽ طيٝع##اڄ ؼي أب##ساِْٗ ٚأضظاقٗ##ِ، ا٭ٍٚ:
ًَبُِْ ٚقطف ايب٤٬ ايعاّ َِٓٗ، ٚغريٙ ػيا ٜؿٛم اٱسك#ا٤، ق#اٍ تع#ازيط   

 .(2)ص َ رُؾْصٌُىَب رَقُذًُّا ِّقََْخَ اىيَّوِ

ْعٍٚ ايطظي١ ع٢ً اغي٪َٓري خاق١، ٖٚٛ ؾه#ٌ ٚثٓ#ا٤ ٚؾ#هط     ايجاْٞ:
ًَاىيَّوُ َّخْزَصُّ ثِشَؽََْزِوِ ٍَِْ َّةَبءُ ًَاىيَّوُ رًُ اىْهَضْوِ عادٌ َٔ اهلل عع ٚدٌ، قاٍ تعازيط

 .(1)صاىْقَؾٌِِْ

                                                           

 .2/434س١ًٝ ا٭ٚيٝا٤ (1)
 .34غٛض٠ ابطاِٖٝ(2)
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ٚايبٝ##إ ؼي اٯٜ##١ أع##٬ٙ ب##إٔ اهلل غ##بشاْ٘ شٚ ايؿه##ٌ تطغٝ##ب يًٓ##اؽ  
بايٌٓٗ َٔ ضظيت#٘ ايعاَ#١ ٚاشباق#١، ٚإٔ إختك#ام ضظيت#٘ باغيػ#ًُري ٫       
ٜٓكل َٔ خعا٥ٓٗا ؾ٦ٝاڄ، ٫ٚ حيذب عٔ ايٓاؽ ؾهً٘ تع#ازي ٖٚ#ٛ غ#بشاْ٘    

، ٚيهٔ ايٓاؽ سذبٛا عٔ أْؿػ#ِٗ ايٓٗ#ٌ َ#ٔ ايطظي#١     (2)صسَةِّ اىْقَبىََِنيَط

 اشباق١، ٚاٱَتٓاع باٱختٝاض ٫ ٜٓاؼي اٱختٝاض.
اٱهلٝ#١ اي#يت تتعك#ب َك#ازٜل ايڀاع#١ باٱضتك#ا٤ ؼي       ايطظي١  ايجايح:

زضدات اغيعطؾ١ ٚتعاٖس ايڀاع#ات بًڀ#ـ َٚ#سز َ#ٔ اهلل ع#ع ٚد#ٌ، إش إٔ       
تعاٖس ايعبازات ٚايڀاعات ْع١ُ إناؾ١ٝ تتذسز ن#ٌ ٜ#ّٛ ٚتػ#تشل ايؿ#هط     

اىْؾََْذُ ىِيَّوِ ٚايجٓا٤،ٖٚٛ َٔ أغطاض إبتسا٤ ايت٠ٚ٬ ؼي ايك٠٬ اي١َٝٛٝ بكٛي٘ تعازيط

 .(3) صاىْقَبىََِنيَ سَةِّ

ٚقٍٛ اسبُس هلل شات٘ ٜػتًعّ دبسٜس ايؿهط هلل عع ٚدٌ إ٫ إٔ ايكطا٠٤ 
ؼي ايك٠٬ تٛقٝؿ١ٝ ٫دبٛظ ايعٜاز٠ ؾٝٗ#ا ٚإ٫ ٱْكڀ#ع ؾ#ڀط َ#ٔ اغيػ#ًُري إزي      

 تهطاض اسبُس هلل ؼي ايك٠٬ ؼي غٝاس١ يًطٚح ؼي عامل اغيًهٛت.
عًٝ٘ ؾآبٝب ايطظي١ ؼي  ؾؿٞ نٌ َط٠ ٜڀٝع اغيػًِ اهلل ٚايطغٍٛ تٓعٍ

ْؿػ٘ ٚعٝاي٘ َٚاي٘ ٚؾأْ٘ ٚأسٛاي٘ اغيدتًؿ١ َٔ سٝح حيتػب َٚٔ سٝح ٫ 
فَبىيَّذذذوُ خَْْذذذشٌ ؽَبفِؾًذذذب ًَىُذذذٌَ ؤَسْؽَذذذٌُ  حيتػ###ب ، ٚيٝه###ٕٛ َ###ٔ َع###اْٞ قٛي###٘ تع###ازيط  

، تعاٖس اٱضيإ ؼي ا٭ض  ٚؼي ْؿؼ اغي#٪َٔ، ٚإقاَت#٘ عً#٢    (4)صاىشَّاؽَِِنيَ

 ٝإ ايؿطا٥ض ٚايعبازات.طاع١ اهلل ٚايطغٍٛ، ٚإت
ٚدا٤ت آ١ٜ ايبشح باٱخباض عٔ إستُاٍ قٝاّ اغي٪َٔ بؿعٌ ايؿاسؿ#١  

ص ىَقَيَّنٌُْ رُشْؽََُذٌَُ أٚ ظًُ٘ ْؿػ٘ يٝؿٝس طيع ٖصا اٱستُاٍ َع قٛي٘ تعازيط
                                                                                                                                                 

 .105غٛض٠ ايبكط٠(1)
 .2غٛض٠ ايؿاذب١(2)
 .2غٛض٠ ايؿاذب١(3)
 .64غٛض٠ ٜٛغـ(4)
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قطف اغي٪َٔ عٔ ؾعٌ ايؿاسؿ١ ٚظً#ِ اي#ٓؿؼ بڀاع#١ اهلل ٚايطغ#ٍٛ، ق#اٍ      
 .(1)صنَصْشِفَ فَنْوُ اىغٌُّءَ ًَاىْهَؾْةَبءَمَزَىِلَ ىِتعازي ؼي ٜٛغـ عًٝ٘ ايػ٬ّط

يٝهٕٛ َٔ إعذاظ غٝام اٯٜات تكسّ اٱخباض عٔ قطف اغيػًِ عٔ  
ؾعٌ ايؿاسؿ١ ٚأغباب تطن٘ ايػعٞ يبًٛؽ اغيطاتب ايػا١َٝ ؼي ازب١ٓ ايعاي١ٝ، 

ص سذ##ب ٚظد##ط اغيػ##ًُري ع##ٔ ؾع##ٌ     ىَقَيَّنُذذٌْ رُشْؽََُذذٌَُ ؾُ##ٔ َك##ازٜل ط 

 ايؿٛاسـ ٚظًِ ايٓؿؼ.
ٚتته##ُٔ آٜ##١ ايبش##ح دٗ##از اغيػ##ًُري َ##ٔ أد##ٌ ايؿ##ٛظ بطظي##١ اهلل، 
ٚذبك##ٌٝ ايطظي##١ اي##يت ٚضزت ؼي آٜ##١ ايػ##ٝام عً##٢ عب##ٛ ايطد##ا٤، إش إٔ      
اٱغ##تػؿاض ططٜ##ل إزي ضظي##١ اهلل ٚايٓٗ##ٌ َٓٗ##ا، ٚؼي ق##ّٛ ق##احل ٚضز ؼي      

 .(2) صىٌَْ َ رَغْزَفْهِشًَُُ اىيَّوَ ىَقَيَّنٌُْ رُشْؽٌَََُُايتٓعٌٜط

ٝ٘ ؾاٖس ع٢ً إٔ ضظي١ اهلل غبٌٝ يبً#ٛؽ َطتب#١ اٱغ#تػؿاض،    يٝهٕٛ ؾ 
ٚشات اٱغتػؿاض ططٜل يًعؿط بطظي١ اهلل، ٫ٚ ٜػتًعّ ا٭َط ايسٚض ٚؼي نٌ 

 ؾطز َٔ ايطظي١ ٚاٱغتػؿاض َػا٥ٌ:
 إْ٘ َڀًٛب بصات٘ ٭ْ٘ خري ضبض. ا٭ٚزي:
ؾٝ٘ تٗصٜب يًٓؿٛؽ، ٚق٬ح يًُذتُعات ، ٚعٔ ضغٍٛ اهلل  ايجا١ْٝ:
 ٜا د٩٬ٖا ؾُا: قايٛا قسأ، يًكًٛب إٕ  عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ أْ٘ قاٍ:ق٢ً اهلل
 .(3)(ا٫غتػؿاض د٩٬ٖا :قاٍ اهلل؟ ضغٍٛ

اٱغتػؿاض ٚغ١ًٝ زبًب ضظي١ اهلل ٚضظي١ اهلل ع١ً يبًٛؽ َطتب١  ايجايج١:
 اٱغتػؿاض ٚايًذ٤ٛ إيٝ٘ َٔ غري إٔ ٜػتًعّ ا٭َط ايسٚض بُٝٓٗا.

دا٤ت ايطظي##١ ؼي آٜ##١ ايػ##ٝام عً##٢ عب##ٛ ايطد##ا٤ ٚايٓعُ##١    ايتاغ##ع١:
اغيرتؾ#ش١ ع#ٔ طاع##١ اهلل ٚضغ#ٛي٘، ٚد#ا٤ت آٜ##١ ايبش#ح باستُ#اٍ ق##سٚض       

                                                           

 .24غٛض٠ ٜٛغـ(1)
 .46غٛض٠ ايٌُٓ(2)
 .15/164اغيعذِ ا٭ٚغط يًڀرباْٞ (3)
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ايؿاسؿ١ َٔ اغي٪َٔ ٚظًُ٘ يٓؿػ٘، يتتعًل ْؿؼ اغيػًِ بطظي١ اهلل، اييت ٖٞ 
 ٚاق١ٝ َٔ ايؿاسؿ١.

 َٚٔ يڀـ اهلل عع ٚدٌ بايٓاؽ ايسْٛ ٚاٱقرتاب اغيتذسز يطظي١ اهلل
بَُِّ سَؽََْذذذخَ اىيَّذذذوِ قَشِّذذذتٌ ٍِذذذِْ  َ###ٔ أٖ###ٌ اٱضي###إ ٚايتك###٣ٛ، ق###اٍ تع###ازيط  

 .(1)صاىَُْؾْغِنِنيَ

ٚآٜ##١ ايبش##ح َ##ٔ عَُٛ##ات اٯٜ##١ أع##٬ٙ غي##ا ؾٝٗ##ا َ##ٔ أغ##باب ايؿ##طز  
 ٚاٱْكاش يًُػًُري بصنط اهلل ٚاٱغتػؿاض.

ٚؼي ازبُع بري آ١ٜ ايبشح ٚايػ#ٝام بٝ#إ يعع#ِٝ ق#سض٠ اهلل ٚٚد#ٛب      
اْ٘ ٚايتك#سٜل سي#ا د#ا٤ ب#٘ ضغ#ٛي٘ ضبُ#س ق#٢ً اهلل عًٝ#٘ ٚآي#٘          طاعت٘ غ#بش 

 ٚغًِ، إش دبتُع ايطظي١ ٚاغيػؿط٠ َٔ اهلل بڀاعت٘.
َٳٔ عًِ أْٞ شٚ قسض٠ ع٢ً اغيػؿط٠ غؿطت ي٘ ٫ٚ  ٚؼي اسبسٜح ايكسغٞ 

 .(2)أبايٞ(
ٚأْ٘ يٝؼ َٔ بطظر حيٍٛ  (3)صغَهٌُسٌ سَؽٌٌِْإٕ اٱقطاض بإٔ اهلل عع ٚدٌط

زٕٚ ٚقٍٛ ضظيت٘ يًعباز ٚاشب٥٬ل َڀًكاڄ غبٌٝ يًُػؿط٠، يصا د#ا٤ت آٜ#١   
 ايػٝام بايبعح ع٢ً اٱقطاض بػع١ ضظي١ اهلل.

ق١ً ٖصٙ اٯ١ٜ باٯٜات ايتاي١ٝ اجملاٚض٠ هل#ا ، ٚؾٝٗ#ا    :الشعبت الثانيت
 ٚدٛٙ:

ىٌُْ ٍَفْهِشَحٌ ٍِِْ سَثِّيٌِْ ًَعَنَّبدٌ ؤًُْىَئِلَ عَضَائُق١ً ٖصٙ اٯ١ٜ باٯ١ٜ ايتاي١ٝطا٭ٍٚ:

َِ فِْيَب ًَِّقٌَْ ؤَعْشُ اىْقَبٍِيِنيَ  ، ٚؾٝٗا َػا٥ٌ:(4) صرَغْشُِ ٍِِْ رَؾْزِيَب األَّْيَبسُ خَبىِذِّ

 َػا٥ٌ:
                                                           

 .56غٛض٠ ا٭عطاف(1)
 .3/140ايسض اغيٓجٛض (2)
 .173غٛض٠ ايبكط٠ (3)
 .136غٛض٠ آٍ عُطإ(4)
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 تكسٜط ازبُع بري اٯٜتري ع٢ً ٚدٛٙ : ا٭ٚزي:
اي###صٜٔ إشا ؾعً###ٛا ؾاسؿ###١ أٚ ظًُ###ٛا أْؿػ###ِٗ شن###طٚا اهلل     :ا٭ٍٚ 

 ؾاغتػؿطٚا يصْٛبِٗ أٚي٦و دعا٩ِٖ َػؿط٠ َٔ ضبِٗ ٚدٓات(.
ايصٜٔ مل ٜكطٚا ع٢ً َا ؾعً#ٛا أٚي٦#و د#عا٩ِٖ َػؿ#ط٠ َ#ٔ       ايجاْٞ :
 ضبِٗ ٚدٓات(.
اي###صٜٔ إشا ؾعً###ٛا ؾاسؿ###١ أٚ ظًُ###ٛا أْؿػ###ِٗ شن###طٚا اهلل  ايجاي###ح :

 أدط ايعاًَري( .ؾاغتػؿطٚا يصْٛبِٗ ْٚعِ 
 ٚؼي ايصنط ٚاٱغتػؿاض َػا٥ٌ:

 نٌ ؾطز َُٓٗا عٌُ بڀاع١ اهلل. ا٭ٚزي:
 ؾُٝٗا ؾاٖس ع٢ً ايععٚف عٔ اغيعك١ٝ. ايجا١ْٝ:
ق##ريٚض٠ اي##صنط ٚاٱغ##تػؿاض َكسَ##١ َٚ##از٠ يًك##رب ؼي أزا٤      ايجايج##١:
 ايعبازات.
ؿ#ط٠  تأنٝس ايتدؿٝـ ايصٟ ؾاظت ب٘ أ١َ ضبُس ؼي ايتٝػري ؼي اغيػايجا١ْٝ :
 ٚايؿٛظ بايعؿٛ .

َ#ٔ اغي#٪َٓري ق#ايٛا ٜ#ا      ضٟٚ إٔ قَٛ#اڄ  ٚؼي أغباب ْعٍٚ ٖصٙ اٯٜات: 
ضغٍٛ اهلل بٓٛ إغطا٥ٌٝ أنطّ ع٢ً اهلل َٓا نإ أسسِٖ إشا أشْب أق#بشت  
نؿاض٠ شْب٘ َهتٛب١ ع٢ً عتب١ باب٘ )أدسع أْؿو أٚ أشْو اؾعٌ نصا( ؾػهت 

اٯ١ٜ ؾكاٍ أ٫ أخربنِ خبري َٔ ٚغًچِ ؾٓعيت  ٚآي٘ ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘
 .(1)شيهِ ٚ قطأ عًِٝٗ ٖصٙ اٯ١ٜ عٔ ابٔ َػعٛز

 .(2)ٚقس تكسّ أْٗا ْعيت ؼي ْبٗإ ايتُاض ٚإٔ اَطأ٠ أتت٘ تبتاع َٓ٘ شيطاڄ
٫ٚ َ##اْع َ##ٔ تع##سز أغ##باب ايٓ##عٍٚ يٰٜ##١ ايكطآْٝ##١ ٚإذبازُٖ##ا ظَاْ##اڄ  

 ٚتؿاب٘ َٛنٛعُٗا ٚيٛ ع٢ً عبٛ دٗيت.

                                                           

 . 2/352صبُع ايبٝإ(1)
 .1/103ايٛدٝع يًٛاسسٟ (2)
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اهلل عع ٚدٌ ع٢ً اغيػًُري بإْعساّ ايؿاق#١ً ب#ري    بٝإ ؾهٌ ايجايح:
 أَٛض:

 ايسع٠ٛ يصنط اهلل. ا٭ٍٚ:
 اٱغتػؿاض. ايجاْٞ:
اٱخباض عٔ ازبعا٤ ايععِٝ، ٚايجٛاب ازبعٌٜ ع٢ً نٌ َُٓٗا،  ايجايح:

 ٚحيتٌُ ايجٛاب ع٢ً ايصنط ٚاٱغتػؿاض ٚدٖٛاڄ:
 إذباز ايجٛاب عًُٝٗا بًشاظ َػا٥ٌ: ا٭ٍٚ:
 ُٗا ؼي آ١ٜ ايبشح.إدتُاع ا٭ٚزي:
 تطؾض اٱغتػؿاض عٔ ايصنط. ايجا١ْٝ:
 تعكب ايصنط ٚاٱغتػؿاض يؿعٌ ايؿاسؿ١. ايجايج١:
إغتك٬ٍ نٌ َٔ ايصنط ٚاٱغتػؿاض بجٛاب طبكٛم، ٭ٕ ن٬ڄ  ايجاْٞ:

 َُٓٗا عٌُ عبازٟ ٚتكطب إزي اهلل عع ٚدٌ.
 ايتؿكٌٝ بًشاظ ايككس ٚاي١ٝٓ َٚٛنٛع ايصنط ٚاٱغتػؿاض. ايجايح:

ٚايكشٝض ٖٛ ايجاْٞ يػع١ ضظي#١ اهلل ع#ع ٚد#ٌ ٚ٭ْ#٘ ٜعڀ#ٞ ب#ا٭مت       
 .(1)صفَََِْ َّقََْوْ ٍِضْقَبهَ رَسَّحٍ خَْْشًا َّشَهٚا٭ٚؾ٢، قاٍ تعازيط

 ٚؾٝ٘ ٚدٛٙ:
 ايرتغٝب بايصنط ٚاٱغتػؿاض. ا٭ٍٚ:
 بعح ايڀُأ١ْٓٝ ؼي ْؿٛؽ اغيػًُري. ايجاْٞ:
تأنٝس قإْٛ تعسز ايؿهٌ اٱهلٞ ؼي اغيٛنٛع اغيتش#س، ؾُ#ع    ايجايح:

ضبٛ ا٭ثط اغيرتتب ع٢ً ؾع#ٌ ايؿاسؿ#١ أٚ ظً#ِ اي#ٓؿؼ اي#صٟ شنطت#٘ اٯٜ#١        
ايػابك١، دا٤ت ٖصٙ اٯ١ٜ ب#ايجٛاب ايعع#ِٝ عً#٢ اٱغ#تػؿاض ٚايتٛب#١ َ#ٔ       

 ايصْب.
َٔ َٓ##اؾع إْع##ساّ ايؿاق##١ً ب##ري اٱغ##تػؿاض ٚدعا٥##٘ تأزٜ##ب  ايطاب##ع:
ٚإضؾازِٖ إزي اٱغتػؿاض ساغيا ٜطتهبٕٛ ايؿاسؿ١ ٚسطقِٗ ع٢ً اغيػًُري 

                                                           

 .7غٛض٠ ايعيعي١ (1)
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عسّ ايتػٜٛـ ؼي ايتٛب١ ٚاٱْاب#١، ٚؾٝ#٘ َسضغ#١ ؼي ب#اب ا٭َ#ط ب#اغيعطٚف       
ٚايٓٗٞ عٔ اغيٓهط بسع٠ٛ اغيػ#ًُري غي#ٔ ٜؿع#ٌ ايؿاسؿ#١ َ#ِٓٗ باٱغ#تذاض٠       

ًَىْذزَنُِْ  ايؿٛض١ٜ بصنط اهلل ٚاٱغتػؿاض، ٖٚٛ َٔ عَُٛ#ات قٛي#٘ تع#ازيط   

ٌْ ؤٍَُّخٌ َّذْفٌَُُ بِىََ اىْخَْْشِ ًََّإٍُْشًَُُ ثِبىََْقْشًُفِ ًََّنْيٌََُْ فَِْ اىَُْنْنَشٍِِنْ  .(1)صنُ

دا٤ت نٌ َٔ آ١ٜ ايبشح ٚايػٝام بك#ٝػ١ ازبًُ#١ اشبربٜ#١،    ايجايج١ :
 ٱؾاز٠ اهلسا١ٜ ٚاٱق٬ح إزي اٱغتػؿاض َع ايٛعس ايهطِٜ عًٝ٘.

ازبعا٤ ايععِٝ عًٝ٘ زيٝ#ٌ عً#٢   إٕ تعكب آ١ٜ اٱغتػؿاض بآ١ٜ تتهُٔ 
َٛنٛعٝت٘ ٚاغيٓاؾع ايس١ْٜٛٝ ٚا٭خط١ٜٚ اييت ترتتب عًٝ٘، ٜٚسٍ ع٢ً ٖصا 
ايتعسز إٔ آ١ٜ ايػٝام مل ت#صنط ازبٓ#١ ٚس#سٖا ب#ٌ تك#سّ عًٝٗ#ا ايبع#ح إزي        

 اغيػاضع١ إزي اغيػؿط٠ َٔ اهلل، ٚؾٝ٘ ٚدٛٙ:
 تتػؿ٢ َٓاؾع اغيػؿط٠ أَٛض ايسْٝا ٚاٯخط٠. ا٭ٍٚ:
اغيػؿط٠ ططٜل إزي ا٭َ#ٔ ٚايػ#١َ٬ ٜ#ّٛ ايؿ#عع ا٭ن#رب، ٚؾٝ#٘        ايجاْٞ:
 ٚدٛٙ: 

 س#ري  ايٓ#اض  باب إطبامٚضز عٔ اٱَاّ عًٞ عًٝ٘ ايػ٬ّ أْ٘  ا٭ٍٚ:
 أًٖٗا ع٢ً ٜػًل

 ع٢ً قٛض٠ نبـ أًَض. اغيٛت ٜصبض سري ايجاْٞ:
، يكٛي##٘ (2)(قب##ٛضِٖ َ##ٔ خطد##ٛا إشا ايجاْٝ##١ ايٓؿد##١ عٓ##س ايجاي##ح:
 .(3)صٍَِْ فِِ اىغٌََََّادِ ًٍََِْ فِِ األَسْ ِفَهَضِؿَ تعازيط

إضاز٠ اغيع٢ٓ ا٭عِ ٖٚٛ ا٭َٔ َٔ أٖ#ٛاٍ اسبػ#اب، ٜٚ#ّٛ     ايطابع :
 اسبؿط ٚازبعا٤ .

                                                           

 .104غٛض٠ آٍ عُطإ(1)
 .1/299ايتبٝإ (2)
 .87غٛض٠ ايٌُٓ (3)
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 اهلل عٓ#س  يًؿ#ٗٝس  إٕٚعٔ ضغٍٛ اهلل ق#٢ً اهلل عًٝ#٘ ٚآي#٘ ٚغ#ًِ:      
 عًٝ٘ ٚحي٢ً ازب١ٓ، َٔ َكعسٙ ٜٚط٣ زَ٘، َٔ زؾع١ أٍٚ ؼي ي٘ ٜػؿط خكا٫ڄ
 ٜٚٛن#ع  ا٭ن#رب،  ايؿ#عع  ّٜٛ ٜٚأَٔ ايكرب، عصاب َٔ ٚجياض ، اٱضيإ س١ً
 اثٓتري ٜٚعٚز ؾٝٗا، َٚا ايسْٝا َٔ خري َٓ٘ ايٝاقٛت١ ايٛقاض، تاز ضأغ٘ ع٢ً
 .(1)(أقاضب٘ َٔ إْػاْاڄ غبعري ؼي ٜٚؿؿع ايعري، اسبٛض َٔ ظٚد١ ٚغبعري

 .(2)أٚإ إْكطاف ايهؿاض إزي ايٓاض، عٔ اسبػٔ اشباَؼ:
شنطت اٯ١ٜ اغيػؿ#ط٠ بأْٗ#ا َ#ٔ اهلل ع#ع ٚد#ٌ ٚن#صا بايٓػ#ب١         ايجايح:

يٲقا١َ ؼي ازب١ٓ ؾإْٗ##ا َٔ اهلل، ٫ٚ ٜك##سض عًُٝٗا صبتُعري َٚتؿطقري إ٫ اهلل 
 عع ٚدٌ، ايصٟ ٫ شيتٓع عًٝ٘ َػأي١.

تتكـ ٖصٙ اٯٜات بأْٗا تكسّ شنط ازب١ٓ ، ٚتصنطٙ بعس بٝإ  ايطابع١ :
 (3)صًَعَنَّخٍ فَشْضُيَب اىغٌََََّادُ ًَاألَسْ ُقٛي٘ تعازيط قؿات أقشابٗا، إش دا٤ت بري

ٚآ١ٜ ايػٝام اٯٜتإ ايًتإ تصنطإ خكاٍ اغيتكري، َٚا ٜبع#ح إزي أغ#باب   
ايٓذا٠ ؼي ايٓؿأتري، َع بٝإ آ١ٜ ايػٝام يكؿات ازب١ٓ ْٚع١ُ دطٜإ ا٭ْٗاض 

ٕٛ َ#ا  ؾٝٗا ٚإٔ ازب١ٓ أدط ٚثٛاب يًصٜٔ ٜعًُٕٛ ؼي َطن#ا٠ اهلل، ٜٚك#ًش  
 بِٝٓٗ ٚبري اهلل عع ٚدٌ ؼي ايػط ٚايع١ْٝ٬.

دا٤ت آٜ#١ ايبش#ح بايبع#ح إزي اٱغ#تػؿاض ٚغ#٪اٍ ايعؿ#ٛ       اشباَػ١ :
ٚاغيػؿط٠ َٔ اهلل عع ٚدٌ، ٚتهُٓت آ١ٜ ايػٝام اٱخباض ع#ٔ اغيػؿ#ط٠ َ#ٔ    

 اهلل عع ٚدٌ، اييت ترتتب ع٢ً أَٛض:
 يٓؿؼ.ايًذ٤ٛ إزي شنط اهلل عٓس ؾعٌ ايؿاسؿ١، أٚ ظًِ ا ا٭ٍٚ:
 عسّ ايٝأؽ أٚ ايكٓٛط َٔ ضظي١ اهلل عٓس إضتهاب ايػ١٦ٝ. ايجاْٞ:

                                                           

 .2/489ايسض اغيٓجٛض (1)
 .4/262أْعط ايهؿاف (2)
 .133غٛض٠ آٍ عُطإ (3)
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ُٻسٹاغيبازض٠ إزي اٱغتػؿاض، ٚتعكب٘ يًصْب ٚاغيعك١ٝ ) ايجايح: ٔڇ َٴشٳ  بٵ
ٍّ ًٹ ٘ٹ عٳ ٔٵ أځبٹٝ ٍٳ عٳ ٍٳ: قځا ٍٴ قځا ٘ٹ ضٳغٴٛ ًډ ًډ٢ اي ٘ٴ قٳ ًډ ٘ٹ اي ٝٵ ًځ ِٳ عٳ ًډ ٕٻ ٚٳغٳ ٘ٳ إڇ ًډ  ايڃعٳبٵسٳ ٜٴشٹبټ اي
ٔٳ َٹ ُٴ٪ٵ ٔٳ ايڃ ُٴؿځتٻ ٛٻابٳ ايڃ  .(1)(ايتٻ

ايتػًِٝ بإٔ غؿطإ ايصْٛب بٝس اهلل عع ٚدٌ، ٫ٚ ٜكسض عًٝ٘  ايطابع:
غ##ريٙ غ##بشاْ٘ ٖٚ##ٛ ب##اب يٲْكڀ##اع إزي اهلل ع##ع ٚد##ٌ، ٚزع##٠ٛ يٲق##طاض     

 بايعبٛز١ٜ هلل عع ٚدٌ ، ٚعًِ ٜٓؿع ؼي ْبص ايػًٛ.
 ٚاغيعاقٞ.ايتٓعٙ عٔ اٱقطاض ع٢ً ايصْٛب  اشباَؼ:
ايعًِ ٚايتُٝٝع بري اسبػ١ٓ ٚايػ١٦ٝ، ٚدعٌ اغيساض ؼي اسبػٔ ايػازؽ:

 ٚايكبض ع٢ً ايؿطٜع١ ٚأسهاَٗا.
غي##ا أخ##ربت آٜ##١ ايبش##ح ع##ٔ ْٝ##ٌ اغيػ##ًُري َطتب##١ ايعً##ِ   ايػازغ##١ :

 ٚاغيعطؾ١، دا٤ت آ١ٜ ايػٝام بأَٛض:
 َكازٜل َٔ ايعًِ. ا٭ٍٚ:
 تؿك٘ ؼي ايسٜٔ. ايجاْٞ:
 إضتكا٤ ؼي غًِ اغيعاضف اٱهل١ٝ َٔ ٚدٛٙ: ايجايح:
 تعكب اغيػؿط٠ يًتٛب١ ٚاٱْاب١، ٚنأْ٘ َٔ تعكب اغيعًٍٛ يعًت٘. ا٭ٍٚ:
ايتأنٝس ايعًُٞ يًكإْٛ ايصٟ شنطت٘ آ١ٜ ايبشح ٖٚٛ إعبك#اض  ايجاْٞ:

َػؿط٠ ايصْٛب باهلل عع ٚدٌ ، ٚأْ٘ غبشاْ٘ ٚس#سٙ اي#صٟ ٜػؿطٖ#ا ٚضيش#ٛ     
ايعكاب، ٚاغيكسام ٖٛ إخباض اٯ١ٜ عٔ ذبكل  أثطٖا، َٚا ٜرتتب عًٝٗا َٔ

اغيػؿ###ط٠ َ###ٔ اهلل يًُ###تكري اي###صٜٔ ٜب###ازضٕٚ إزي شن###ط اهلل ٜٚٗطع###ٕٛ إزي   
 اٱغتػؿاض عٓس ؾعٌ ايػ١٦ٝ.

خًٛز اغي٪َٓري ؼي ايٓعِٝ غيٛاظبتِٗ ع٢ً اٱغتػؿاض ٚتعاٖسِٖ ايجايح:
ٍٳيػٓٔ ايتك٣ٛ، ٚباٱغٓاز  ٔٵ أځبٹٞ غٳعٹٝسٺ قځا ٍٴ: عٳ ٍٳ ضٳغٴٛ ٘ٴ     قځا ًډ# ًډ٢ اي ٘ٹ قٳ# ًډ# اي

٘ٴ  ٛٵتٹ نځأځْٻ ُٳ ٌٴ ايٓٻاضڇ ايٓٻاضٳ ٜٴذٳا٤ٴ بٹايڃ ٖٵ ٚٳأځ ٌٴ ايڃذٳٓٻ١ٹ ايڃذٳٓٻ١ځ  ٖٵ ٌٳ أځ ِٳ إڇشٳا زٳخٳ ًډ ٚٳغٳ ٘ٹ  ٝٵ ًځ عٳ
ٚٳايٓٻاضڇ ٔٳ ايڃذٳٓٻ١ٹ  ٝٵ ـٴ بٳ ًځضٴ ؾځٝٴٛقځ َٵ ـٷ أځ  نځبٵ
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ٍٳ    ٖٳ##صٳا قځ##ا ٕٳ  ٌٵ تٳعٵطڇؾڂ##ٛ ٖٳ## ٓٻ##١ٹ  ٌٳ ايڃذٳ ٖٵ## ٜٳ##ا أځ ٍٴ  ٕٳ  ؾځٝٴكځ##ا ٓٵعڂ##طٴٚ ٝٳ ٕٳ ؾځ ؾځٝٳؿٵ##طٳ٥ٹبټٛ
ٛٵتٴ ُٳ ٖٳصٳا ايڃ ِٵ  ٕٳ ْٳعٳ ٜٳكڂٛيڂٛ  ٚٳ

ٕٳ         ٓٵعڂ#طٴٚ ٕٳ ؾځٝٳ ٍٳ ؾځٝٳؿٵ#طٳ٥ٹبټٛ ٖٳ#صٳا قځ#ا ٕٳ  ٌٵ تٳعٵطڇؾڂ#ٛ ٖٳ# ٌٳ ايٓٻ#اضڇ  ٖٵ ٜٳا أځ ٍٴ  ٍٳ ؾځٝٴكځا قځا
ٛٵتٴ ُٳ ٖٳصٳا ايڃ ِٵ  ٕٳ ْٳعٳ ٜٳكڂٛيڂٛ  ٚٳ

ٜٳا أځ ٍٴ  ٜٴكځا ٚٳ ٍٳ  ٘ٹ ؾځٝٴصٵبٳضٴ قځا َٳطٴ بٹ ٍٳ ؾځٝٴ٪ٵ ٌٳ قځا ٖٵ ٜٳا أځ ٚٳ ٛٵتٳ  َٳ ًڂٛزٷ يځا  ٌٳ ايڃذٳٓٻ١ٹ خٴ ٖٵ
ٛٵتٳ َٳ ًڂٛزٷ يځا   ايٓٻاضڇ خٴ

ِٳ ًډ ٚٳغٳ ٘ٹ  ٝٵ ًځ ٘ٴ عٳ ًډ ًډ٢ اي ٘ٹ قٳ ًډ ٍٴ اي ِٻ قځطٳأځ ضٳغٴٛ ٍٳ ثٴ ّٳ ايڃشٳػٵطٳ٠ٹ ط قځا ٛٵ ٜٳ ِٵ  ٖٴ ٚٳأځْٵصٹضٵ
ًځ١ٺ ِٵ ؾٹٞ غځؿڃ ٖٴ ٚٳ َٵطٴ  ٞٳ ايڃأځ  .(1) صإڇشٵ قڂهٹ

ٚؾٝ٘ َطن#ا٠ اهلل ٜٚرتت#ب ا٭د#ط     اٱغتػؿاض عٌُ ٚق٬ح، ايطابع:
 ٚايجٛاب عًٝ٘ تطتب ازبعا٤ ع٢ً ؾطط٘ ٚا٭َط ب٘.

ا٭ثط اغيرتتب ع٢ً ؾعٌ ايؿاسؿ١ ٚظًِ اي#ٓؿؼ عً#٢ أس#س    ايػابع١ :
 ٚدٗري بُٝٓٗا تهاز ٚتبأٜ:

 ايعكٛب١ ٚايعصاب ايؿسٜس.ا٭ٍٚ:
 ايعؿٛ ٚاغيػؿط٠.ايجاْٞ:

ايج#اْٞ ٚايرتغٝ#ب   ٚدا٤ت نٌ َٔ آ١ٜ ايبشح ٚايػ#ٝام َ#ٔ ايٛد#٘    
ؾٝ##٘، ٚبٝ##إ ضببٛبٝت##٘، ٚاٱخب##اض بأْ##٘ خ##ام ب##اغيتكري اي##صٜٔ خيؿ##ٕٛ اهلل   

 بايػٝب.
تع###سز ازب###عا٤ اسبػ###ٔ ٚايج###ٛاب ازبعٜ###ٌ عً###٢ شن###ط اهلل ايجآَ###١ :

 ٚاٱغتػؿاض َٔ ٚدٛٙ:
صب##٤ٞ ازب###عا٤ يًُػ###ًُري عً###٢ عب###ٛ ايعُ###ّٛ اٱغ###تػطاقٞ   ا٭ٍٚ:

 ص.ئُىٌُْؤًُْىَئِلَ عَضَاٚاجملُٛعٞ يكٛي٘ تعازيط
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بٝإ سكٝك١ ٖٚٞ إٔ اغيػؿط٠ ؾه#ٌ َ#ٔ اهلل ع#ع ٚد#ٌ يكٛي#٘       ايجاْٞ:

 ص.ٍَفْهِشَحٌ ٍِِْ سَثِّيٌِْتعازيط

ْػب١ قسٚض اغيػؿط٠ إزي اهلل زيٌٝ ع٢ً عسّ إَهإ سذبٗا أٚ  ايجايح:
قسٖا، ؾًٛ إدتُع#ت اشب٥٬#ل عً#٢ سذبٗ#ا غي#ا إغ#تڀاعت، ٚؾٝ#٘ زع#٠ٛ         

خ#طٜٔ ٚع#سا٥ِٗ ٚتع#سِٜٗ، ٖٚ#صٙ     يًُ٪َٓري إزي عسّ اٱْؿػاٍ حبػ#س اٯ 

ٍَب ٌََّدُّ اىَّزَِِّ مَهَشًُا ٍِِْ ؤَىْوِ اىْنِزَبةِ اغيػؿط٠ سطب ٚسذ١ عًِٝٗ، قاٍ تعازيط

 .(1) صًَ َ اىَُْةْشِمِنيَ ؤَُْ ُّنَضَّهَ فَيَْْنٌُْ ٍِِْ خَْْشٍ ٍِِْ سَثِّنٌُْ

بٝإ خكا٥ل ازب١ٓ ايٛاغع١ اي#يت ٜػ#عٕٛ إيٝٗ#ا جب#س ٜ#َٛٞ      ايطابع:
ذسز ٚاييت ٚضز شنطٖا قبٌ آٜتري ،ٚإٔ اهلل عع ٚدٌ أعسٸٖا يًُتكري َٔ َت

 دٗات:

ًَعَنَّذذخٍ فَشْضُذذيَب د##ا٤ شن##ط ازبٓ##١ بك##ٝػ١ اغيؿ##طز ؼي قٛي##٘ تع##ازيط ا٭ٚزي:

، ٚشن##طت ؼي ٖ##صٙ اٯٜ##١ بك##ٝػ١ ازبُ##ع، ٚي##ٝؼ َ##ٔ     (2)صاىغَّذذٌَََادُ ًَاألَسْ ُ

ص ٚإضاز٠ ايبٝ##إ خًٍَعَنَّذذتع##اض  بُٝٓٗ##ا، ٱضاز٠ ازب##ٓؼ ؼي قٛي##٘ تع##ازيط    

 ٚايتؿكٌٝ ؼي ؾهٌ اهلل ؼي آ١ٜ ايػٝام ٚقٝػ١ ازبُع)دٓات( .
َٚٔ اٱعذاظ ؼي اغيك#اّ إٔ ن#٬ڄ َ#ٔ ق#ٝػ١ اغيؿ#طز ٚازبُ#ع تطغٝ#ب         

بازب١ٓ ٚايػهٔ ؾٝٗا ، ٚبعح يًذس ٚاٱدتٗاز ؼي ايػعٞ هلا ، ؾتؿهٌ اهلل 
ػ١ ٚططٜل ٚخل اغيػًُري بآ١ٜ ايبشح َٚا ؾٝٗا َٔ ايصنط ٚاٱغتػؿاض نبً

يًؿ##ٛظ بتًك##ٞ ايبؿ##اض٠ ٚايػ##٬ّ َ##ٔ اغي٥٬ه##١ عٓ##س أبٛابٗ##ا ، نُ##ا ٚضز ؼي   

 .(3)صَّقٌُىٌَُُ عَالًٌَ فَيَْْنٌُْ ادْخُيٌُا اىْغَنَّخَ ثََِب مُنزٌُْ رَقََْيٌَُُايتٓعٌٜط
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َٚٔ اٱعذاظ ٚضٚز يؿغ ازبُع ؼي اٯ١ٜ اييت تبري دعا٤ اغيػتػؿطٜٔ 
٤ ٖٚ##ٛ إٔ اي##صٜٔ ٜؿعً##ٕٛ ايؿاسؿ##١ َ##ٔ ٚؾٝ##٘ بٝ##إ يك##إْٛ ؼي ع##امل ازب##عا

اغي٪َٓري ث#ِ ٜتٛب#ٕٛ إزي اهلل ٫ ٜهْٛ#ٕٛ ؼي دٓ#١ طبكٛق#١ َٚٓ#اظٍ َعٝٓ#١        
يًتٛابري، بٌ إٔ أبٛاب ازبٓات تؿتض هلِ ٜٚػٝشٕٛ ؼي ضٜانٗا، ػي#ا ٜ#سٍ   
ع٢ً إٔ اغيػؿط٠ َٔ اهلل عع ٚدٌ ع٢ً عبٛ اغيٛدب١ ايه١ًٝ اغياس١ٝ يهٌ أث#ط  

ٜسٍ عًٝ٘ أٜهاڄ تأنٝس ٖصٙ اٯٜات بإٔ ق#سٚض  َرتتب ع٢ً ؾعٌ ايػ١٦ٝ ، ٚ
ايؿاسؿ١ َٔ اغي٪َٔ ٚتعكبٗا باٱغتػؿاض ٫ ٜهط ؼي ق#سم إْڀب#ام َؿٗ#ّٛ    

رِيْلَ اىْغَنَّخُ اىَّزِذِ ُّذٌسِسُ ٍِذِْ فِجَبدَِّذب ٍَذِْ مَذبَُ       ايتك٣ٛ عًٝ٘، قاٍ تعازيط

 .(1) صرَقًِّْب

دٓ#١ڂ ايؿ#طزٚؽ، ٚدٓ#١     ٚعٔ إبٔ عباؽ ؼي عسز ازبٓإ: أْٗا غ#بع: 
ِّٝټٕٛ  .(2)(عسٵٕ، ٚد١ٓ ايٓعِٝ، ٚزاضٴ اشبًس، ٚد١ٓڂ اغيأ٣ٚ، ٚزاضٴ ايػ٬ّ، ٚعٹ

 ضب٘ َكاّ خاف ٚغئ}تعازي قاٍ نُا أضبع ازبٓإٚقاٍ أبٛ ايًٝح 

 د١ٓ أسسأٖ أضبع دٓإ ؾصيو (3){ ًٍَِِْ دًُِّيََِب عَنَّزَبُِ } قاٍ ثِ {دٓتإ

 ٚأبٛابٗا عسٕ د١ٓ ٚايطابع١ اغيأ٣ٚ د١ٓ ٚايجايج١ ايؿطزٚؽ د١ٓ ٚايجا١ْٝ اشبًس
 .(4)(مثا١ْٝ

 تطٖا مل اييت اهلل زاض عسٕ ٚعٔ ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ :
 ٚايكسٸٜكري ايٓبٝٸري َٔ ث٬ث١ غري ٫ ٜػهٓٗا بؿط،  قًب ع٢ً ربڀط ٚمل عري

 . (5)(زخًو غئ طٛب٢: اهلل ٚايؿٗسا٤، ٜكٍٛ
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 .15/204تؿػري سكٞ (4)
 .6/178ٚايبٝإ ايهؿـ (5)
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ٚشنط إٔ عسز ازبٓإ مثا١ْٝ زاض ازب٬ٍ ٚزاض ايكطاض ٚزاض ايػ٬ّ  
 ٚد١ٓ عسٕ ٚد١ٓ اغيأ٣ٚ ٚد١ٓ اشبًس ٚد١ٓ ايؿطزٚؽ ٚد١ٓ ايٓعِٝ .

تٓعِ اغيػتػؿطٜٔ جبطٜإ ا٭ْٗاض َٔ ذبت ايبػاتري، ٚا٭ؾذاض  ايجا١ْٝ:
اغيعطٚؾات ؼي ازب١ٓ ايٛاغع١، ٚتهطض َٛنٛع دطٜإ ا٭ْٗ#اض ؼي ازبٓ#١ ؼي   

٣ ٚأضبع###ري آٜ###١ َ###ٔ ايك###طإٓ ، ٚد###ا٤ يؿ###غ ا٭ْٗ###اض ؾٝٗ###ا بك###ٝػ١  إس###س
 ايطؾع)أْٗاض( يبٝإ َٛنٛعٝتٗا ؼي ازبٓإ.

َٚ###ٔ إعذ###اظ ايك###طإٓ ٚبٝ###إ ايًڀ###ـ اٱهل###ٞ ؼي آٜات###٘ ، ٚضٚز      
يؿغ)ا٭ْٗاض( ؼي إسس٣ ٖصٙ اٯٜات أضبع َطات ، ٖٚٛ َٔ ا٭َٛض ايٓازض٠ 

، (1)ٚاسس٠ َع ق١ً نًُاتٗ#ا ؼي آٜات ايكطإٓ بإٔ ٜطز يؿغ أضبع َطات ؼي آ١ٜ 

ٍَضَوُ اىْغَنَّخِ اىَّزِِ ًُفِذَ اىَُْزَّقٌَُُ فِْيَب ؤَّْيَبسٌ ٍِِْ ٍَبءٍ غَْْشِ آعٍِِ ًَؤَّْيَبسٌ قاٍ تعازيط

ِْ َفَغذٍو            ٍِذ َّْيذبٌس  ًََؤ َْذٍش َىذزٍَّح ِىيةَّذبِسِثنَي  ِْ َخ ٍِذ َّْيذبٌس  ًََؤ َُذُو  َّْذْش َعْق ََّزَف  ٌْ ٍِ َى ِْ َىَج ٍِ

 . (2)صٍُصَهًَّ

َٚ##ٔ اٱعذ##اظ ؾٝٗ##ا أٜه##اڄ إٔ ٖ##صا ايتع##سز ٚضز خبك##ٛم ازبٓ##١      
ٚأْٗاضٖا، يٝهٕٛ ؾٝ٘ تطغٝب إناؼي بازب١ٓ ٚبعح يٲدتٗاز ؼي ايػعٞ إيٝٗا 
ٚٚضز ؼي غٛض٠ ضبُس ع٢ً عبٛ ايتعٝري ، ؼي إؾاض٠ إزي قإْٛ ٖٚٛ إٔ ططٜل 

 ازب١ٓ ٖٛ ايتكسٜل بٓب٠ٛ ضبُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ.
ًٛز ؼي ايٓعِٝ، ٚؾٝ٘ تأنٝس آخط يًُشٛ ايت#اّ يؿع#ٌ اغي#٪َٔ    اشبايجايج١:

ايؿاسؿ١ ٚأثطٙ يس٫ي١ إغتسا١َ ايٓعِٝ ع٢ً عسّ دبسز اسبػاب ع٢ً ايػ١٦ٝ 
 اييت تعكبٗا اٱغتػؿاض.

ايجٓا٤ ع٢ً اغي٪َٓري ايصٜٔ ٜبازضٕٚ إزي شنط اهلل ٚاٱغتػؿاض، ايطابع١:
 ايتك٣ٛ.ْٚعتِٗ بأِْٗ عإًَٛ بڀاع١ اهلل ٚبأسهاّ 

                                                           

 .َٔ غٛض٠ ايطعس 16ٚضز يؿغ)قٌ( عيؼ َطات ؼي اٯ١ٜ (1)
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بٝإ قإْٛ نًٞ َٔ ؾهٌ اهلل ٖٚٛ إٔ اغي٪َٔ ايصٟ ٜػ#٤ٞ  اشباَػ١:
 مسعت أْؼ عٜٔٚككط ثِ ٜعٛز عٔ تككريٙ نايعاٌَ َٔ غري تككري، )ٚ

ٔ  اي#صْب  َٔ ايتا٥ب: ٜكٍٛ ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً اهلل ضغٍٛ  شْ#ب  ٫ نُ#
ِ  شْ#ب،  ٜه#طٙ  مل عب#سٙ  اهلل أس#ب  ٚإشا ي٘،  ايت#ٛابري  حي#ب  اهلل إٕ}ت#٬  ث#
 .(1)(ايٓسا١َ: قاٍ ايتٛب١؟ ع١َ٬ َٚا اهلل ضغٍٛ ٜا: قٌٝ {اغيتڀٗطٜٔ ٚحيب

ص َٔ آ١ٜ ايبش#ح ٚضز  ًٍََِْ َّفْهِشُ اىزٌُُّّةَ بِ َّ اىيَّوُٚؼي تؿػري قٛي٘ تعازيط

ٕٸعٔ ايعطبؿطٟ:   ؼي د#ا٤  إشا ايعب#س  ٭ٕ يًتا٥#ب،  اغيػؿ#ط٠  ٜٛدب عسي٘ ٚأ
، ٚيهٔ (2)(ٚايتذاٚظ ايعؿٛ ٚدب عًٝ٘ ٜكسض َا بأقك٢ ٚايتٓكٌ ا٫عتصاض

٫ ٚدٛب ؼي اغيكاّ ٚايعؿٛ ٖٓا يٝؼ َٔ ايعسٍ إصيا ٖٛ تؿهٌ ٚإسػإ َٔ 
ٔٸ ب٘ ع٢ً َٔ ٜؿا٤ َ#ٔ عب#ازٙ، ٚد#ا٤ت آٜ#١ ايبش#ح       عٓس اهلل عع ٚدٌ ضي

 يتأنٝس ٖصا اغئ ٚاٱْعاّ.
 ٚعٔ اٱَاّ عًٞ عًٝ٘ ايػ٬ّ: 

ٔٸ  يٓا غ١٦ٝ إهلٞ نٝـ ٫ حيػٔ َين ايعٔ        ٚقس سػٔ َٓو اغي
يكس دعٌ اهلل عع ٚدٌ ايعؿٛ غا١ٜ ظيٝس٠ ٜػع٢ يبًٛغٗا اغي٪َٕٓٛ، 

 ٖٚٛ ضظم نطِٜ يًطٚح ٚايبسٕ ٚغ٬َتُٗا َٔ ايعصاب
 ؾإْو تطدٛ ايعؿٛ َٔ غري تٛب١        ٚيػت تطد٢ ايطظم إ٫ حب١ًٝ.
َٚٔ اٱعذاظ ْعِ ٖصٙ اٯٜات إٔ آ١ٜ ايػٝام ٚق#ؿتِٗ بايع#اًَري،   

ايػابك١ باحملػٓري جمل٦ٝٗا بكؿات سػٔ ع٢ً عبٛ اغيٛدب١  بُٝٓا شنطتِٗ اٯ١ٜ
ايه١ًٝ باٱْؿ#ام ؼي ايػ#طا٤ ٚايه#طا٤ ٚس#بؼ ايػ#ٝغ، ٚايعؿ#ٛ ع#ٔ ايٓ#اؽ         

 َڀًكاڄ.
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بٝإ ساد١ ايٓاؽ يصنط اهلل ٚععِٝ ْؿع٘ ؼي ايسْٝا ٚاٯخط٠ ايعاؾط٠ : 
ٚؾٝ٘ تطغٝب بايعبازات ٚأزا٤ ايؿطا٥ض، ٚبري ايؿطا٥ض ٚشنط اهلل عُّٛ 

م َڀًل، ٚؾٝ٘ بعح يًػه١ٓٝ ؼي ْؿٛؽ اغيػًُري ٱتٝاِْٗ ايٛادبات ٚخكٛ
َٔ ايك٠٬ ٚايكّٛ ٚغريُٖا َٔ ايؿطا٥ض، ٚتعسز شنط اهلل ؾٝٗا، نُا ؼي 
ايك٠٬، َٚا ؾٝٗا َٔ ت٠ٚ٬ آٜات ايكطإٓ ؾػُٝت غٛض٠ ايؿاذب١ اييت تت٢ً 
 عس٠ َطات ؼي نٌ ؾطٜه١ ق٠٬ غيعاْٞ ايسعا٤ ٚايصنط اييت ؾٝٗا، ٚيععِٝ

 ؾهًٗا ٚيكسض َٓاؾعٗا.

 الصلت بني خامتتي اآليتني
 ٚؾٝٗا َػا٥ٌ:

ٌْ َّقْيٌَََُُأختتُت آ١ٜ ايبشح بكٛي٘ تعازيط ا٭ٚزي : ص ٚأختتُت ًَىُ

ص َ#ع إضاز٠ اغي#٪َٓري ؼي نًت#ا    ًَِّقْذٌَ ؤَعْذشُ اىْقَذبٍِيِنيَ   آ١ٜ ايػٝام بكٛي٘ تع#ازيط 

 اٯٜتري.
ٚايعٌُ عٓ#س اغي#٪َٓري، ٚؾٝ#٘    بٝإ سكٝك١ ٖٚٞ إدتُاع ايعًِ ايجا١ْٝ:

سذ##١ عً##٢ ايٓ##اؽ ب##إٔ إتٝ##إ اغيػ##ًُري يًؿ##طا٥ض ٚايٛادب##ات ع##ٔ عً##ِ  
 َٚعطؾ١.

ايعًِ غ٬ح ايٓذا٠ َٔ اٱقطاض ع٢ً ايصْٛب، ٚايعٌُ ؼي طاع١ اهلل 
 تططيإ ايعًِ ٚغبٌٝ ايك٬ح.

ٕ  َٔ سسثٓا:  قاٍ ايػًُٞ ايطظئ عبس أبٞ عٔٚأخطز   ٜكط٥ٓ#ا  ن#ا
٘  اهلل ق٢ً اهلل ضغٍٛ أقشاب َٔ ِ  عًٝ# ِ  ٚغ#ً ٕ  ن#اْٛا  أْٗ# ٔ  ٜأخ#صٚ #َ 
 ا٭خط٣ ايعؿط ؼي ٜأخصٕٚ ؾ٬ آٜات عؿط ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً اهلل ضغٍٛ
 .(1)ٚايعٌُ ايعًِ ؾتعًُٓا:  قاٍ ، ٚايعٌُ ايعًِ َٔ ٖصٙ ؼي َا ٜعًُٛا ست٢
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اٱغ٬ّ زٜٔ ايعً#ِ ٚايعُ#ٌ، ٚببعج#١ اي#ٓيب ضبُ#س ق#٢ً اهلل       ايجايج١:
اٱضتكا٤ ؼي غًِ اغيعاضف ٚخطز اغيػًُٕٛ بايتهاٌَ عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ذبكل 

 (1) صاىًٌََْْْ ؤَمََْيْذُ ىَنٌُْ دِّنَنٌُْؼي ايعكٝس٠ ٚايعٌُ، ٖٚٛ َٔ عَُٛات قٛي٘ تعازيط

 بٝإ ايجٛاب ايععِٝ ع٢ً ايعٌُ اغيرتؾض عٔ ايعًِ.ايطابع١:
زضي١َٛ ٚإغ#تُطاض بك#ا٤ اٱغ#٬ّ ؾ#طٜع١ ثابت#١ ؼي ا٭ض ،      اشباَػ١:
يكطإٓ َٔ ايتشطٜـ، ٱقرتإ ايعًِ ٚايعٌُ عٓس اغيػًُري، ٚؾٝ#٘  ٚغ١َ٬ ا

 بطظر زٕٚ اٱضتساز ٚأغباب ايه٬ي١.
نٌ َ#ٔ َطات#ب ايعً#ِ ايعايٝ#١ ٚايعُ#ٌ بڀاع#١ اهلل اي#صٟ        ايػازغ١:

 .(2) صمُنْزٌُْ خَْْشَ ؤٍَُّخٍ ؤُخْشِعَذْ ىِينَّبطِٜتكـ ب٘ اغيػًُٕٛ َٔ عَُٛات قٛي٘ تعازيط

 ؽ بسخٍٛ اٱغ٬ّ ٭ْ٘ زٜٔ ايعًِ ٚايعٌُ.تطغٝب ايٓاايػابع١:
تطؾ##ض اغيٓ##اؾع ٚايربن##ات َ##ٔ ايعُ##ٌ بأسه##اّ ايؿ##طٜع١        ايجآَ##١:
 اٱغ١َٝ٬.

 تكسٜط ازبُع بري خاشييت اٯٜتري ع٢ً ٚدٛٙ: ايتاغع١:
ٚايصٜٔ إشا ؾعًٛا ؾاسؿ١ أٚ ظًُٛا أْؿػِٗ شنطٚا اهلل ْٚع#ِ   ا٭ٍٚ:
 أدط ايعاًَري.
 ؾٓعِ أدط ايعاًَري. ؾإغتػؿطٚا يصْٛبِٗ ايجاْٞ:
 َٚٔ ٜػؿط ايصْٛب إ٫ اهلل ْٚعِ أدط ايعاًَري. ايجايح:
 مل ٜكطٚا ع٢ً َا ؾعًٛا ْٚعِ أدط ايعاًَري. ايطابع:
 ِٖٚ ٜعًُٕٛ ْعِ أدط ايعاًَري. اشباَؼ:
 ٜسٍ ازبُع بري اٯٜتري ع٢ً أَٛض: ايعاؾط٠:
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ن##ٌ َ##ٔ شن##ط اهلل ٚاٱغ##تػؿاض عُ##ٌ ٚإٕ ن##إ إغتشه##اضاڄ   ا٭ٍٚ:
 بايكًب ْٚڀكاڄ بايًػإ.

إخباض اغيػًُري عٔ إزخاض عًُِٗ ؼي ايكاسبات ، ٚإث#ابتِٗ   ايجاْٞ:

ؤَِّّذذِ  َ ؤُضِذذْـُ فَََذذوَ فَبٍِذذوٍ ٍِذذنْنٌُْ ٍِذذِْ رَمَذذشٍ ؤًَْ    عًٝ##٘ ؼي اٯخ##ط٠، ق##اٍ تع##ازيط  

 .(1).....صؤُّْضََ

، ٚشن#ط أْٗ#ا   (2)عٔ أّ غ١ًُ أْٗا آخط آ١ٜ ْعيت ٚؼي اٯ١ٜ أع٬ٙ ٚضز
قاي#ت: ٜ#ا ضغ#ٍٛ اهلل َ#ا ب#اٍ ايطد#اٍ ٜ#صنطٕٚ ؼي اهلذ#ط٠ زٕٚ ايٓػ##ا٤؟         

 ؾٓعيت ٖصٙ اٯ١ٜ.
 ٚؼي اٯ١ٜ َػا٥ٌ:

 إساط١ اهلل عًُاڄ بأعُاٍ ايٓاؽ طيٝعاڄ. ا٭ٚزي:
أعُ##اٍ ايعب##از ضبؿٛظ##١ عٓ##س اهلل ، ٚإٕ تعاقب##ت ا٭دٝ##اٍ      ايجاْٝ##١:
 ٝؼ َٔ خًط بٝٓٗا.ٚايػٕٓٛ. ٚي
ٌٸ.   ايجايج١:  زع٠ٛ اغيػًُري يعسّ إغتكػاض ؾعٌ اشبري ٚاغيعطٚف ٚإٕ ق
ايبؿاض٠ بايجٛاب ايععِٝ ع٢ً عٌُ اغيػًِ ايكاسبات، ضٟٚ  ايجايح:

عٔ أبٞ إَا١َ ايباًٖٞ عٔ ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ أْ٘ قاٍ: 
 نتبت سػ١ٓ ايعبس عٌُ ؾإشا ، ايؿُاٍ قاسب ع٢ً أَري ايُٝري قاسب
 ، قاٍ ٜهتبٗا إٔ ايؿُاٍ قاسب ؾأضاز غ١٦ٝ عٌُ ٚإشا ، أَجاهلا بعؿط ي٘

 ؾ##إٕ ، غ##اعات غ##بع أٚ غ##اعات غ##ت ؾُٝػ##و أَػ##و اي##ُٝري ق##اسب
 غ١٦ٝ عًٝ٘ نتب اهلل ٜػتػؿط مل ٚإٕ ، ؾ٦ٝاڄ عًٝ٘ ٜهتب مل َٓٗا اهلل اغتػؿط
 .(3)(ٚاسس٠
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 .3/19أْعط ايسض اغيٓجٛض (2)
 .9/280ايسض اغيٓجٛض (3)
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ايجٓا٤ ع٢ً اغيػًُري يٛقؿِٗ بايعًِ، ٚاٱخباض ع#ٔ   اسباز١ٜ عؿط٠:
 ؾٛظِٖ بازبعا٤ اسبػٔ.
بعس ٌْٝ اغيػًُري َطتب١ ايتك٣ٛ بايتكسٜل بٓعٍٚ ايكطإٓ  ايجا١ْٝ عؿط٠:

ٚإتٝإ َا دا٤ ب#٘ اي#ٓيب ضبُ#س ق#٢ً اهلل عًٝ#٘ ٚآي#٘ ٚغ#ًِ َ#ٔ ايؿ#طا٥ض          
خباشي١ آ١ٜ  ٖساِٖ اهلل ؼي آ١ٜ ايبشح إزي ايصنط ٚاٱغتػؿاض ثِ تؿهٌ عًِٝٗ

 ايػٝام بايٛعس ايهطِٜ بايجٛاب ايععِٝ.
َٔ ؾهٌ اهلل عع ٚدٌ ع٢ً ايٓ#اؽ عاَ#١ ٚاغيػ#ًُري     ايجايج١ عؿط٠:

 خاق١ أْ٘ تعازي ٜٗسٟ إزي ؾعٌ ايكاسبات ٚجيعٟ عًٝٗا أععِ ازبعا٤.
حيتٌُ تعًل ا٭دط ؼي خاشي١ آ١ٜ ايػ#ٝام )ْٚع#ِ أد#ط     ايطابع١ عؿط٠:
 ايعاًَري(ٚدٖٛاڄ:
٘ خام باي#صٜٔ ٜتك#ؿٕٛ خبك#اٍ اغي#تكري اغي#صنٛض٠ ؼي آٜ#١       إْ ا٭ٍٚ:

 ايبشح ٚاٯ١ٜ اييت قبًٗا.
 إضاز٠ َڀًل ايعٌُ ؼي غبٌٝ اهلل، ٚقطف ايٛدٛز َٓ٘. ايجاْٞ:
اٱدتٗاز ٚبصٍ ايٛغع ؼي عٌُ ايكاسبات ٚإنتٓاظ اسبػٓات       ايجايح:

ـڈ  َٳعٵؿٳ#طٳ  ٜٳ#ا عٔ ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغ#ًِ قاٍ:  ٜٵ ٕٻ قڂ#طٳ ٚٵيځ#٢  إڇ  أځ
ٞٿ ايٓٻاؽڇ ٕٳ بٹايٓٻبٹ ُٴتٻكڂٛ ِٵ ؾځهڂْٛٴٛا ايڃ ْٵتٴ ٌڇ أځ ٕٵ ؾځاْٵعڂطٴٚا شٳيٹوځ بٹػٳبٹٝ ًڃكځاْٹٞ ٫ أځ  ايٓٻاؽٴ ٜٳ
ٕٳ ًڂٛ ُٹ ٍٳ، ٜٳشٵ ُٳا ٛٵْٹٞ ا٭ځعٵ ًڃكځ ٝٳا ٚٳتٳ ْٵ ٗٳا بٹايسټ ًڂْٛٳ ُٹ ِٵ ؾځأځقٴسٻ تٳشٵ ٓٵهڂ ٗڇٞ عٳ ٛٳدٵ  .(1)(بٹ

ٚايجايح، إش تتهُٔ ٖصٙ اٯٜات ي#عّٚ ايتكٝ#س   ٚايكشٝض ٖٛ ا٭ٍٚ 
خبكاٍ ٚآزاب ايتك٣ٛ، ٚايػ#عٞ ٚايعُ#ٌ اي#س٩ٚب ي#سخٍٛ ازبٓ#١، ق#اٍ       

 . (2)صًٍََِْ َّزََِّّ اىيَّوَ َّغْقَوْ ىَوُ ٍَخْشَعًبتعازيط

 قانىن)النسبت بني اإلستغفاز وحمى الرنىب(
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اٱغتػؿاض قٛؽ قعٛز ٚضدا٤ ٚتٛغٌ َٔ ايعبس إزي اهلل عع ٚدٌ، 
َا ضبٛ ايصْٛب ؾٗٛ ؾهٌ ْاظٍ َٔ عٓس اهلل عع ٚدٌ، ٚايٓػب١ بُٝٓٗا ٖٞ أ

 ايعُّٛ ٚاشبكٛم َٔ ٚد٘، ؾُاز٠ اٱيتكا٤ َٔ ٚدٛٙ:
ٚسس٠ اغيٛنٛع ٚتعًل نٌ َُٓٗا بػرت ايصْٛب ٚ)ايػؿط يػ١:  ا٭ٍٚ:
 .(1)ايتػڀ١ٝ(

ن##ٌ َٔ اٱغتػؿاض ٚضبٛ ايصْ##ٛب ؾ###اٖس عً#٢ س###ب اهلل     ايجاْٞ:
ًچُٓا إٔ ضب#ٛ ٚغؿ#طإ اي#صْٛب ضظي#١        ع#ع ٚدٌ يً ُػًُري، ؾ#إٕ قً#ت غ#

 ٚؾهٌ َٔ اهلل ، أَا اٱغتػؿاض ؾإْ٘ قٍٛ ٚؾعٌ َٔ ايعبس .
ٚازبٛاب إٕ اهلل عع ٚد#ٌ ٖ#ٛ اي#صٟ ٖ#س٣ اغيػ#ًُري يٲغ#تػؿاض،        

ٖٚٛ ايٓع١ُ ايعع٢ُ اييت تكاسب اٱْػإ ؼي ايسْٝا، ٜٚهٕٛ َساض ظبات#٘  
 ؼي اٯخط٠ ع٢ً تعاٖسٖا ؼي ايسْٝا.

َٚٔ بسٜع قٓع اهلل إٔ اٯ١ٜ ايػابك١ ٯ١ٜ ايبشح تصنط قؿات اغيتكري 

اىَّذزَِِّ ُّنْهِقُذٌَُ   سيبازضتِٗ إزي ايبصٍ ٚايعڀا٤ ؼي غبٌٝ اهلل، قاٍ تعازيط

، ٜٚتك##ّٛ اٱْؿ##ام باغي##اٍ ٚإخطاد##٘ َ##ٔ اغيًهٝ##١    (2)صفِذذِ اىغَّذذشَّاءِ ًَاىضَّذذشَّاءِ 

عً#٢ َ٪ْٚت#٘ ٜتع#صض عًٝ#٘      ٚإٜكاي٘ إزي َػتشكٝ٘ ؾايصٟ ٫ ضيً#و َ#ا ٜعٜ#س   
اٱْؿام ٚايتٛغع١ ؾٝ٘، بُٝٓا ٜهٕٛ اٱغتػؿاض غ٬ساڄ ضيتًه٘ نٌ َػًِ بٌ 

 نٌ إْػإ .
ؾػبشإ اهلل ايصٟ دعٌ اهلٛا٤ َتٓؿػاڄ َٚاز٠ يًشٝا٠ ايسْٝا ٫ تكسض  

اشب٥٬ل ٚإٕ إدتُعت ع٢ً سذب٘ َٚٓع٘ عٔ اٱْػإ قػرياڄ نإ أٚ نبرياڄ 
 اٱغ#تػؿاض َجً#٘ ٚأنج#ط َ#ٔ ٖ#صا  ، ؾك#س ٜعُ#ٌ        بطاڄ أٚ ؾادطاڄ، ٚدع#ٌ اهلل 

ايعامل ع٢ً إؾطاؽ َهإ َٔ اهلٛا٤ بڀؿاڄ ٚعكٛب١ ٚقٝػ١ بايكتٌ ٚاٱعساّ 
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ٚيهٓ##٘ ٫ ٜك##سض ٖ##ٛ أٚ غ##ريٙ عً##٢ َٓ##ع ْعُ##١ اهلل ع##ع ٚد##ٌ عً##٢ ايعب##س    
 باٱغتػؿاض.

ٌٖٚ ٖصا اٱغتػؿاض ضخك١ ؼي ؾعٌ اغيعك١ٝ ، ازب#ٛاب ٫، ب#ٌ ٖ#ٛ    
ٚباب ٱتكاٍ ٚزٚاّ ضظي١ اهلل بايعبس، أَ#ا ايطخك#١    تساضى ٚإقاي١ عجط٠

ؾٗ##ٞ ايتدؿٝ##ـ ؼي ايعُ##ٌ َٚك##ازٜل ايٛاد##ب ٚاغيٓ##سٚب ، ٚع##ٔ عا٥ؿ##١ 
ٍٴ قٳٓٳعٳأْ٘) ٘ٹ ضٳغٴٛ ًډ َٵطاڄ ٚآي٘ ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً اي ٘ٹ ؾځتٳطٳخٻلٳ ا ًځؼٳ ؾٹٝ  شيٹوځ ؾځبٳ
ٔٵ ْٳاغاڄ ٘ٹ، َٹ ِٵ اقٵشٳابٹ ٗٴ ٙٴ ؾځهځاْٻ ٖٴٛ ٖٴٛا نځطڇ ٘ٴ  ٚٳتٳٓٳعٻ ٓٵ# ٘ٴ  عٳ ًځػٳ# ّٳ  شيٹ#وځ،  ؾځبٳ  خٳڀٹٝب#اڄ  ؾځكځ#ا
ٍٳ ٍٴ: ؾځكځا ٍڈ َٳابٳا ِٵ ضدا ٗٴ ًځػٳ َٵطٷ عٳٓٿٞ بٳ ٘ٹ تٳطٳخٳكٵتٴ ا ٙٴ ؾٹٝ ٖٴٛ ٖٴٛا ؾځهځطڇ ٘ٴ ٚٳتٳٓٳعٻ ٓٵ ٛٳ   عٳ ؾځ#
٘ٹ ًډ ِٵ ٫ْٳا اي ٗٴ ُٴ ًځ ٘ٹ أعٵ ًډ ِٵ بٹاي ٖٴ ٘ٴ ٚٳأؾٳسټ ٝٳ١ڄ يځ  .(1)(خٳؿٵ

طيٝعاڄ ٜكبًٕٛ عًٝ٘ بؿٛم ٚيععِٝ ايٓؿع َٔ اٱغتػؿاض ؾإٕ اغيػًُري 
 ٚهلؿ١ ٚنأْ٘ غصا٤ ؾٗٞ ؾٗٛ ضظم نطِٜ َٔ اهلل.

 نٌ َٔ اٱغتػؿاض ٚضبٛ ايصْٛب دٛاظ عبٛض ع٢ً ايكطاط. ايجايح:
ٜأتٞ نٌ َٔ اٱغتػؿاض ٚضبٛ ايصْٛب ع٢ً ايػ٦ٝات ، ؾٝڀٟٛ  ايطابع:

غذًٗا ٜٚعٌٜ ايٓسب#١ ايػ#ٛزا٤ اي#يت ترتنٗ#ا ؼي ق#شا٥ـ ا٭عُ#اٍ، ٖٚ#ٛ        
 زخٍٛ ايٓاض.بطظر زٕٚ 
 قٌٝ يٛ ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً اهلل ضغٍٛ قاٍ: قاٍ َػعٛز إبٔ عٔ)
 ٚيٛ بٗا، يؿطسٛا ايسْٝا ؼي سكا٠ نٌ عسز ايٓاض ؼي َانجٕٛ إْهِ ايٓاض ٭ٌٖ
ٌ  ع#سز  َانجٕٛ إْهِ ازب١ٓ ٭ٌٖ قٌٝ ٔ   سك#ا٠  ن# ٌ  سبعْ#ٛا ٚيه# ِ  دع#  هل#
 .(2)(ا٭بس

 ٚأَا َاز٠ اٱؾرتام ؾٗٞ َٔ ٚدٛٙ:
اٱغتػؿاض تهطع َٚػه١ٓ ٚغ٪اٍ إزي اهلل، أَا ضبٛ ايصْٛب  ا٭ٍٚ:

 ؾٗٛ ضظي١ ْاظي١ َٔ عٓس اهلل.
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مث#ط٠ اٱغ#تػؿاض ضب#ٛ اي#صْٛب، ٖٚ#ٌ ايعؿ#ٛ ٚاغيػؿ#ط٠ ططٜ#ل          ايجاْٞ:
ٚغ##بب يٲغ##تػؿاض ، ازب##ٛاب ْع##ِ، ٖٚ##ٛ َ##ٔ ايًڀ##ـ اٱهل##ٞ باغيػ##ًُري 

 اض.ٚايٓاؽ طيٝعاڄ بإٔ جيصبِٗ بعؿٛٙ َٚػؿطت٘ إزي َٓاظٍ اٱغتػؿ
 ٜكّٛ اغي٪َٔ باٱغتػؿاض عٔ شْب ٚب٬ شْب. ايجايح:
 ٜأتٞ ضبٛ ايصْٛب ع٢ً ؾعب: ايطابع:
 إغتػؿاض اغي٪َٔ يصْٛب٘. ا٭ٚزي:
 إغتػؿاض ايػري. ايجا١ْٝ:
إغتػؿاض اسبٞ يًُٝ#ت ، ٖٚ#صا اٱغ#تػؿاض َ#ٔ اي#رب ٚايك#١ً        ايجايج١:
 اسبػ١ٓ.

 أزا٤ ايؿطا٥ض ٚايعبازات. ايطابع١:
تؿهٌ اهلل سيهاعؿ١ ثٛاب ايكاسبات، ٚنتاب١ ايػ١٦ٝ سيجًٗا  اشباَػ١:

 َٔ غري َهاعؿ١ َع أْٗا َعك١ٝ ٭َط اهلل .
 أسػٔ إشاٚٚضز عٔ ايٓيب ضبُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ أْ٘ قاٍ:  
 غ#بعُا١٥  إزي أَجاهل#ا  بعؿط ي٘ تهتب ٜعًُٗا سػ١ٓ ، ؾهٌ إغ٬َ٘ أسسنِ
 . (1)(ٚدٌ عع اهلل ًٜك٢ ست٢ سيجًٗا ي٘ تهتب ٜعًُٗا غ١٦ٝ ٚنٌ نعـ

 ؾعٌ ايكاسبات. ايػازغ١:
 اٱقطاض ٚايتػًِٝ بإٔ َكايٝس ا٭َٛض بٝس اهلل عع ٚدٌ. ايػابع١:
إقرتإ ؾع#ٌ اغيػ#ًِ اي#صْب بعًُ#٘ ب#إٔ اهلل ع#ع ٚد#ٌ ٜػؿ#ط          ايجا١َٓ:

 شْباڄ أشْب َٔايصْٛب، غيا ٚضز عٔ ايٓيب ضبُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ: 
 . (2)(ٜػتػؿط مل ٚإٕ ي٘ غؿط ايصْٛب ٜػؿط ضبٸاڄ ي٘ إٔ ٚعًِ
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زع###ا٤ ا٭ْبٝ###ا٤ يًُ###٪َٓري، ٚؼي ايتٓعٜ###ٌ سهاٜ###١ ع###ٔ       ايتاغ###ع١:

 .   (1)صسَثَّنَب اغْهِشْ ىِِ ًَىٌَِاىِذََُّ ًَىِيَُْاٍِْنِنيَْٛحط

قَذْ خَيَذْ ٍِِْ قَجْيِنٌُْ عُنٌَِ فَغِريًُا فِِ ق١ً قٛي٘ تعازيط :الثاني

 ، بٗصٙ اٯ١ٜ، ٚؾٝٗا َػا٥ٌ:(2)صمَْْفَ مَبَُ فَبقِجَخُ اىَُْنَزِّثِنيَاألَسْ ِ فَبّْؾُشًا 

عازت آ١ٜ ايػٝام إزي قٝػ١ اشبڀاب يًُػًُري ٚاغيػًُات  ا٭ٚزي:
َّبؤَُّّيَب اىَّزَِِّ آٍَنٌُا  َ رَإْمُيٌُا اىشِّثَب ؤَضْقَبفًب بعس غت١ آٜات َٔ اشبڀاب ؼي قٛي٘ تعازيط

 . (3)صوَ ىَقَيَّنٌُْ رُهْيِؾٌٍَُُُضَبفَهَخً ًَارَّقٌُا اىيَّ

َٚٔ إعذاظ ْعِ اٯٜات اٱذباز ؼي د١ٗ اشبڀاب ؼي اٯٜتري، ؾاغيطاز  
 ِٖ اغيػًُٕٛ ٚؾٝ٘ إنطاّ هلِ، َٚٓاغب١ يتؿكِٗٗ ؼي أَٛض ايسٜٔ ٚايسْٝا.

بعس إٔ أخربت اٯ١ٜ ايػابك١ ٯ١ٜ ايػٝام عٔ ازبعا٤ ايععِٝ  ايجا١ْٝ:
دا٤ت ٖصٙ اٯ١ٜ بسعٛتِٗ يًتسبط ؼي أسٛاٍ ا٭َِ ايصٟ أعسٸٙ اهلل يًُ٪َٓري 

 ايػايؿ١ ، ٚاٱتعاظ َِٓٗ ٚاٱعتباض َٔ آثاضِٖ ٚأخباضِٖ.
ٚشنط إٔ آ١ٜ ايػٝام تتعًل سيا تكسّ ؼي اٯٜات ايػابك١ خبكٛم 
َعطن١ أسس َٚا تعط  ي٘ اغيػًُٕٛ َٔ اشبػاض٠ ٚإغتؿٗاز عسز َٔ 

إْهػاض خٛاططِٖ َٔ تًو ا٭ْكاض ٚاغيٗادطٜٔ غيٛاغا٠ اغيػًُري َٚٓع 
اشبػاض٠ أٚ قٌ عسّ ذبكل ايٓكط هلِ نُا سكٌ َٔ ايٓكط ٚايػًب١  

 يًُػًُري ؼي َعطن١ بسض، ٚيهٔ اٯ١ٜ أعِ .
ًَىَقَذْ َّصَشَمٌُْ اىيَّوُ ثِجَذْسٍ ًَؤَّْزٌُْ ؾإٕ قًت ٚضز تٛثٝل ايٓكط ّٜٛ بسض بكٛي٘ط 

ّٜٛ أسس، ٚازبٛاب َٔ  ، ٚمل تطز آ١ٜ تٓل ع٢ً ْكط اغيػًُري(1) صؤَرِىَّخٌ

 ٚدٛٙ :
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ا٭ٍٚ : اٯ١ٜ أع٬ٙ ٚثٝك١ مسا١ٜٚ ت٪نس بايس٫ي١ ايته١ُٝٓ ع٢ً ْكط 
 اغيػًُري .

ايجاْٞ : بًٛؽ اغيػًُري َطاتب ايٓكط ، ٚقاضٚا)ا٭١َ اغيٓكٛض٠( ٖٚٛ 
 . (2)صمُنْزٌُْ خَْْشَ ؤٍَُّخٍ ؤُخْشِعَذْ ىِينَّبطَِٔ عَُٛات قٛي٘ تعازيط

اْٞ ايٓكط ّٜٛ بسض ع٢ً ٚقا٥ع أسس ٚاشبٓسم ايجايح : ترتؾض َع
 ٚغريٖا باٱناؾ١ إزي سكٝك١ ٖٚٞ إٔ اغيػًُري مل ٜٓٗعَٛا ّٜٛ أسس.

اشباَؼ : دا٤ ايكطإٓ باٱخباض عٔ ٖعضي١ ايهؿاض ّٜٛ أسس ٚخ#عِٜٗ  
ٚبڀـ اهلل بِٗ ، ٚايصٟ ٜسٍ ؼي َؿَٗٛ٘ ع٢ً ْكط اغيػ#ًُري ، ق#اٍ تع#ازي    

عَشَفًذذذب ٍِذذذِْ اىَّذذذزَِِّ مَهَذذذشًُا ؤًَْ َّنْجِذذذزَيٌُْ فََْنْقَيِجُذذذٌا    ىَِْقْغَذذذـَ خبك###ٛم ٜ###ّٛ أس###سط 

 .(3)صخَبئِجِنيَ

ٚايػ##ٓٔ: طي##ع غ##١ٓ ٖٚ##ٞ ايڀطٜك##١ ٚاي##ٓٗر ؼي ايعُ##ٌ ٚايػ##ذاٜا       
 ا٭خ٬ق١ٝ اييت ت٬ظّ ايؿطز ٚازبُاع١.

زع٠ٛ اغيػًُري يٲتعاظ َٔ ا٭َِ ايػابك١ ، ٚدعٌ أخباضِٖ  ايجايج١:
دتٓاب ايؿاسؿ١ ٚظًِ ايٓؿؼ، ٚعرب٠ يًذ٤ٛ إزي ٚإْكها٤ أٜاَِٗ َاز٠ ٱ

 شنط اهلل ٚاٱغتػؿاض عٓس ؾعٌ ايؿاسؿ١.
إرباش اغيػًُري تأضٜذ ا٭َِ َٛنٛعاڄ يٮَط باغيعطٚف  ايطابع١:

ٚايٓٗٞ عٔ اغيٓهط، ٚٚغ١ًٝ يتٛاضخ اٱضيإ ٚتعاٖس أسهاّ اسب٬ٍ ٚاسبطاّ 
 عٓس اهلل. اييت دا٤ بٗا ايٓيب ضبُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ َٔ

ٌٖٚ ٜؿرتط ايػري ؼي ا٭ض  بإٔ ٜهٕٛ بككس ايٓعط ٚاٱعتباض، 
ازبٛاب ٫، ٭ٕ اٯ١ٜ أعِ ٚتؿٌُ ا٭َط اسبػٔ بايڀٛاف ؼي ا٭ض ، 
ٚقس ٜأتٞ ايتسبط ٫سكاڄ يطغٛر تًو ا٭ط٬ٍ ٚز٫يتٗا ؼي ايٛدٛز ايصٖين، 
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 .127غٛض٠ آٍ عُطإ (3)
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ضٜذ باٱناؾ١ إزي اٱتعاظ بايٛاغڀ١ نايًذ٤ٛ إزي ايهتب اييت ذبهٞ تأ
ا٭َِ ايػابك١ ، ٚدا٤ ؼي ٖصا ايعَإ اٱع٬ّ اغيط٥ٞ ٚاغيػُٛع يٝهٕٛ َٔ 

 َكازٜل اٯ١ٜ طٛعاڄ ٚقٗطاڄ.
ٕٸ ايهتب َڀايع١ زٕٚ ا٭ض  ؼي بايػري اهلل أَط ٚإْٻُاٚقٌٝ)   ؼي ٭
َٿٝري، ناْٛا َٳٔ اغيداطبري ٕٸ أ ٛٸٟ عًُاڄ ٜكطأ مل َٔ تؿٝس اغيؿاٖس٠ ٚ٭  ٚتك
ًڃِ  .(1)(عًٝ٘ قلٸ أٚ ايتٻاضٜذ قطأ َٔ عٹ

ٚنٕٛ ؾطٜل َٔ اغيػًُري أَٝري يٝؼ ع١ً تا١َ جمل٤ٞ اٯ١ٜ بايػري ؼي 
 ا٭ض ، ٚؾٝ٘ َػا٥ٌ:

آٜات ايكطإٓ ت٠ٚ٬ ٚشنط ٚتٛثٝل مساٟٚ يتأضٜذ اٱْػا١ْٝ  ا٭ٚزي:
أععِ ٚأبري َٔ ايتسبط ؼي اٯثاض ٚا٭ط٬ٍ، ٖٚٛ َٔ ايؿٛاٖس بإٔ إعذاظ 

 ايكطإٓ أعِ َٔ إٔ ٜٓشكط بايب٬غ١.
ايػري ؼي ا٭ض  تططيإ ٚبٝإ عًُٞ يككل ايكطإٓ، ٖٚٛ  ايجا١ْٝ:

تهٕٛ ايككل َبايػاڄ أضغذ ؼي ا٭شٖإ ٚأنجط َٛعع١ َٔ ايكطا٠٤، ٚقس 
ؾٝٗا أٚ أْٗا َتدًؿ١ عٔ بٝإ ايٛاقع ، ٚيهٔ ايؿٛاٖس ايؿع١ًٝ ع٢ً ا٭ض  

 أقسم بٝاْاڄ ٚأظٗط يًشٛاؽ.
دا٤ت آ١ٜ ايػٝام باغيع٢ٓ ا٭عِ َٔ ايػري ؼي ا٭ض ، بصنط  ايجايج١:

 قځسٵ"ايػٓٔ ايػابك١ يتؿٌُ ايعكا٥س ٚاغيباز٨ ٚايػٝاغات، ٚعٔ صباٖس: 
ًځتٵ ٔٵ خٳ ِٵقځبٵ َٹ ٔٷ ًٹهڂ ٔٳ" غٴٓٳ َٹٓٹريٳ ايڃهڂؿډاضڇ َٹ ُٴ٪ٵ ٝٵطڇ ؾٹٞ ٚٳايڃ  .(2)("ٚٳايؿٻطٿ ايڃدٳ

تسٍ آ١ٜ ايػٝام ع٢ً ساد١ ايٓاؽ يًكطإٓ ؼي َعطؾ١ غٓٔ  ايطابع١:
 ا٭َِ ايػابك١، ٚإٕ غاضٚا ؼي ا٭ض  ٚضأٚا ا٭ط٬ٍ.

َٔ خكا٥ل اشبڀاب ايكطآْٞ أْ٘ ٜتٛد٘ يًُػًُري  اشباَػ١:
هلِ اغيتعاقب١ إزي ّٜٛ ايكٝا١َ، يٝهٕٛ أعِ خڀاب ٚاغيػًُات بأدٝا

 مساٟٚ. 

                                                           

 .3/222ايتشطٜط ٚايتٜٓٛط (1)
 .3/185تؿػري إبٔ أبٞ سامت (2)
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مُنْزٌُْ خَْْشَ ؤٍَُّخٍ أث٢ٓ اهلل عع ٚدٌ ع٢ً اغيػًُري بكٛي٘ تعازيطايػازغ١:

، ٚايػري ؼي ا٭ض  ٚاٱتعاظ َٓ٘ َكسام َٔ َكازٜل (1)صؤُخْشِعَذْ ىِينَّبطِ

 تؿهٌٝ اغيػًُري ع٢ً غريِٖ.
ؼي ايػٝاس١ ؼي ا٭ض  زضٚؽ َػتٓبڀ١ َٚػا٥ٌ ٜتدصْٚٗا  ايػابع١ :

غ٬ساڄ ٚسذ١ ؼي خطٚدِٗ يًٓاؽ، ؾ٬ غطاب١ إٔ ٜسخٌ ؼي نٌ ظَإ 
 اٱغ٬ّ أؾٛاز َٔ ايٓاؽ .

ؾكس تؿهٌ اهلل عع ٚدٌ ببٝإ قككِٗ ؼي ايكطإٓ سيا ٜهٕٛ ؾٝ٘ 
نؿا١ٜ َٚٛعع١، َٚسضغ١ ؼي تٛثٝل اغيعامل ازب١ًٝ ٭سٛاٍ ا٭َِ، قاٍ 

، (2)صَّؾُِْ َّقُصُّ فَيَْْلَ ؤَؽْغََِ اىْقَصَصِ ثََِب ؤًَْؽَْْنَب بِىَْْلَ ىَزَا اىْقُشْآَُطتعازي

يٝهٕٛ َٔ َٓاؾع ايكطإٓ اٱعذاظ١ٜ أْ٘ َسضغ١ َتها١ًَ ؼي ايتأضٜذ 
ٚاٱعتباض ٜٛؾط يًُػًُري ايڀٛاف ؼي ا٭ض  يٲتعاظ َٔ غٓٔ َٚٓاٖر 

ؿػاز، ٚتكسٜل ا٭ْبٝا٤ أٚ ا٭َِ ايػابك١ ؼي ايك٬ح ، ٚأغباب زض٤ اي
 ازبشٛز بٓبٛاتِٗ.

ؾذا٤ت آٜات ايكطإٓ ٚثٝك١ بتعاقب ٚقا٥ع َتعسز٠ ع٢ً َٛنٛع 
 َتشس َٔ دٗات:
 شنط أٜاّ ايڀٛاغٝت نُٓطٚش ٚؾطعٕٛ . ا٭ٍٚ:
 بعح اهلل عع ٚدٌ ا٭ْبٝا٤ هلِ ٜسعِْٛٗ يڀاع١ اهلل. ايجاْٞ:
اىَّزَِِّ طقسٚز ض٩غا٤ ايهؿط عٔ زع٠ٛ اسبل، قاٍ تعازي ايجايح:

 .(3)صَّصُذًَُُّ فَِْ عَجِْوِ اىيَّوِ ًََّجْفٌَُّيَب فٌَِعًب

 ْعٍٚ عصاب اٱغت٦كاٍ بايڀٛاغٝت . ايطابع:

                                                           

 .110غٛض٠ آٍ عُطإ (1)
 .3غٛض٠ ٜٛغـ (2)
 .45غٛض٠ ا٭عطاف (3)
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ٚؾٝ٘ ْهت١ تتعًل بٛاغع ضظي١ اهلل، ٚأْ٘ غبشاْ٘ ٫ ٜرتى َٔ أعط  
عٓ٘ ٚإختاض ايتذرب ؼي ا٭ض ، ٚمل ٜػاضع ي٘ ؼي ايعكٛب١ بٌ ٜتٛزز ي٘ 

ايكاسبري با٭َط باغيعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ اغيٓهط، ببعح ا٭ْبٝا٤ ٚقٝاّ 
ٚتعطٜض سٝاتِٗ يٮش٣، يٝؿٛظٚا بايجٛاب ايععِٝ، ٜٚب٤ٛ ايهاؾط جبٓاٜت٘ 

 ٚظًُ٘
زع٠ٛ اغيػًُري يؿهط اهلل عع ٚدٌ بإٔ دا٤ت آ١ٜ ايبشح  ايجا١َٓ :

ببؿاضتِٗ بايجٛاب ايععِٝ، ٚدا٤ت آ١ٜ ايػٝام بسعٛتِٗ يًتسبط ؼي عاقب١ 
اييت خًت َٚهت َٔ قبًِٗ، ٫ٚ رباطب أ١َ بعسِٖ سيجٌ ا٭َِ ايػابك١  
 ٖصا اشبڀاب .

 ؾاغيػًُٕٛ ِٖ ا٭١َ اغي٪١َٓ ايباق١ٝ إزي ّٜٛ ايكٝا١َ بطزا٤ ايتٛسٝس. 
دا٤ت آ١ٜ ايبشح بٛقـ ساٍ اغيتكري َٚا أعسٸ اهلل هلِ َٔ  ايػازغ١:

ٛا ايجٛاب ايععِٝ، ٚتهُٓت آ١ٜ ايػٝام بٝإ غ٤ٛ عاقب١ اغيهصبري ايصٜٔ أب
إ٫ اٱقا١َ ع٢ً ايهؿط ٚازبشٛز ، يتذتُع ؼي اٯٜتري أغباب زخٍٛ ازب١ٓ 
ٚيعّٚ إدتٓاب ايٓاؽ نسٖا نايتهصٜب با٭ْبٝا٤، ٚاغيعذعات ايباٖطات 

 اييت دا٤ٚا بٗا.
ازبُع بري اٯٜتري سذ١ ع٢ً ايٓاؽ، ٚزع٠ٛ هلِ يًػعٞ إزي  ايػابع١:

ًا ًٍََبرٌُا ًَىٌُْ مُهَّبسٌ ؤًُْىَئِلَ فَيَْْيٌِْ ىَقْنَخُ بَُِّ اىَّزَِِّ مَهَشَُطاتب ايتك٣ٛ، قاٍ تعازيط

 .(1)صاىيَّوِ ًَاىََْالَئِنَخِ ًَاىنَّبطِ ؤَعََْقِنيَ

إخباض اغيػًُري عٔ تكسّ ظَإ أَِ َٔ اغي٪َٓري زبأٚا إزي شنط  ايجا١َٓ:
اهلل، ٚاٱغتػؿاض عٓس ؾعٌ ايؿاسؿ١ ٚظًِ ايٓؿؼ يبٝإ سكٝك١ ٖٚٞ إٔ 
اغيتكري ايصٜٔ أعسٸ اهلل عع ٚدٌ هلِ ازب١ٓ أعِ َٔ اغيػًُري ايصٜٔ قسٸقٛا 

 ببعج١ ايٓيب ضبُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ.
ًل اٱْػإ إٔ ايٓب٠ٛ ٚاشب٬ؾ١ إقرتْتا بٗبٛط َٚٔ بسٜع قٓع اهلل ؼي خ

اٱْػإ إزي ا٭ض ، َٚٓ٘  إٔ آزّ أبا ايبؿط إضتهب ٚظٚد٘ خڀأ ٚظي١ 
                                                           

 .161غٛض٠ ايبكط٠ (1)
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فَإَصَىَّيََُب اىةَّْْغَبُُ فَنْيَب ُٖٚا ؼي ازب١ٓ بأنًُٗا َٔ ايؿذط٠، قاٍ تعازيط

 .(1)صفَإَخْشَعَيََُب ٍََِّب مَبَّب فِْوِ

 ٜتري ع٢ً ٚدٛٙ:تكسٜط ازبُع بري اٯ ايتاغع١: 
ٚايصٜٔ إشا ؾعًٛا ؾاسؿ١ أٚ ظًُٛا أْؿػِٗ قس نًت َٔ  ا٭ٍٚ:
 قبًهِ غٓٔ.
 َٚٔ ٜػؿط ايصْٛب إ٫ اهلل ؾػريٚا ؼي ا٭ض . ايجاْٞ:
 ؾإغتػؿطٚا يصْٛبهِ قس خًت َٔ قبًهِ غٓٔ. ايجايح:
 ٚأْتِ تعًُٕٛ نٝـ نإ عاقب١ اغيهصبري. ايطابع:
١ عٓس اغي٪َٓري، ٖٚٞ ايًذ٤ٛ ت٪نس آ١ٜ ايبشح خك١ً نطضي ايعاؾط٠:

إزي شنط اهلل ٚاٱغتػؿاض عٓس ؾعٌ ايؿاسؿ١ أٚ ظًِ ايٓؿؼ، ٜٚسٍ قٝس 
ايتك٣ٛ ؼي اٯ١ٜ ع٢ً إقطاض ؾطٜل َٔ ايٓاؽ ع٢ً اغيعك١ٝ ، ٚتطنِٗ شنط 

 اهلل عٓس ؾعٌ اغيعك١ٝ، ٚحيتٌُ ٚدٗري:
اغي٬ظ١َ بري ايهؿط ٚاٱقطاض ع٢ً اغيعك١ٝ، ٚعسّ شنط اهلل  ا٭ٍٚ:

 س ؾعٌ ايؿاسؿ١.عٓ
بري ايهؿط ٚاٱقطاض ع٢ً اغيعك١ٝ عُّٛ ٚخكٛم َڀًل،  ايجاْٞ:

 ؾًٝؼ نٌ ناؾط ٜكط ع٢ً ايصْب ٫ ٜصنط اهلل . 
ٜٚسٍ نٌ َٔ ايٛدٗري ع٢ً خػاض٠ ٚخٝب١ ايهاؾط، ؾٗٛ ٚإٕ شنط اهلل 
ؾإٕ ٖصا ايصنط ٫ ٜٓؿع٘ ٭ٕ ايهؿط بطظر ٚسادب زٕٚ تطتب ا٭ثط ع٢ً 

، (2)صقَبىٌُا فَبدْفٌُا ًٍََب دُفَبءُ اىْنَبفِشَِِّ بِ َّ فِِ ضَالَهٍعٌٜطٖصا ايصنط، ٚؼي ايتٓ

يصا دا٤ت آ١ٜ ايبشح بتبٝإ قؿات اغيتكري ٚإٔ غط إْتؿاعِٗ َٔ ايصنط 
 َع إضتهابِٗ يًُعك١ٝ ٖٛ إضياِْٗ ٚتًبػِٗ باشبؿ١ٝ َٔ اهلل.

                                                           

 .36غٛض٠ ايبكط٠ (1)
 .50غٛض٠ غاؾط (2)
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ْعِ ٜبك٢ باب ايتٛب١ َؿتٛساڄ يًهاؾط، ٚايڀطٜل إزي دين مثاض ايصنط 
غايهاڄ باٱغ٬ّ ٚاٱْكٝاز ٭ٚاَط اهلل عع ٚدٌ، ٚعٔ حي٢ٝ بٔ عباز قاٍ: 

ٍٳ ًٹٞ قځا ٘ٴ: عٳ ٘ٹ سٳلټ ايڃؿځكٹٝ ٔٵ ايٓٻاؽٳ ٜٴكځٓٿطڂ ٫ځ ايډصٹ٣ ايڃؿځكٹٝ ُٳ١ٹ َٹ ٘ٹ، ضٳسٵ ًډ  ٚٳ٫ځ اي
ِٵ ٗٴ ٓٴ َٿ ٔٵ ٜٴ٪ٳ ٘ٹ، بٹعٳصٳا َٹ ًډ ِٵ ٜٴطٳخٿلٴ ٚٳ٫ځ اي ٗٴ ٘ٹ، َٳعٳاقٹ٢ ؾٹٞ يځ ًډ ٘ٴ اي ٝٵطٳ ٫ځ إڇْٻ  ؾٹ٢ خٳ
ِٳ ٫ځ عٹبٳازٳ٠ٺ ًڃ ٗٳا، عٹ ٝٵطٳ ٚٳ٫ځ ؾٹٝ ِڈ ؾٹ٢ خٳ ًڃ ِٳ ٫ځ عٹ ٗٵ ٘ٹ، ؾځ ٝٵطٳ ٚٳ٫ځ ؾٹٝ  تٳسٳبټطٳ ٫ځ قٹطٳا٤ٳ٠ٺ ؾٹ٢ خٳ
ٗٳا  .(1)(ؾٹٝ

تٛد٘ اشبڀاب اٱهلٞ يًُػًُري بايػٝاس١ ؼي ا٭ض   اسباز١ٜ عؿط٠:
 ٚاٱتعاظ َٔ ا٭َِ ايػايؿ١، ٚؾٝ٘ ٚدٛٙ:

 إْ٘ إنطاّ خام يًُػًُري. ا٭ٍٚ:
ؾٝ٘ زيٌٝ ع٢ً إْتؿا٤ اشبٛف عٓس اغيػًُري َٔ ايػري ٚايتٓكٌ ؼي  ايجاْٞ:

ًَ ًَؤًَْسَصْنَب اىْقٌَْضبٛع ا٭ض  ؾطقاڄ ٚغطباڄ، ٚنأْ٘ َٔ َكازٜل قٛي٘ تعازيط

 .(2)صاىَّزَِِّ مَبٌُّا ُّغْزَضْقَهٌَُُ ٍَةَبسِقَ األَسْ ِ ًٍََفَبسِثَيَب اىَّزِِ ثَبسَمْنَب فِْيَب

ايبؿاض٠ يًُػًُري بايؿتض ٚايعع ٚاغيٓع١، بڀٞ ا٭ض  َٔ غري  ايجايح:
 .(3)صًَىِيَّوِ اىْقِضَّحُ ًَىِشَعٌُىِوِ ًَىِيَُْاٍِْنِنيَخٛف أٚ ؾعع، قاٍ تعازيط

نٝس خاشي١ آ١ٜ ايبشح ع٢ً إْكاف اغيػًُري بايعًِ ٚاغيعطؾ١، تأ ايطابع:
حبٝح أِْٗ ٜػتكطإٔٚ أسٛاٍ ا٭َِ ايػايؿ١ َٔ ايؿٛاٖس اسبػ١ٝ ٚا٭ط٬ٍ 

 اييت ع٢ً ا٭ض .
غٝاس١ اغيػًُري ؼي ا٭ض  َسضغ١ َٚٓاغب١ يًُٛعع١  اشباَؼ:
 ٚإقتباؽ ايعرب.
عسّ اشبؿ١ٝ ع٢ً اغيػًُري َٔ اٱط٬ع ع٢ً أسٛاٍ ا٭َِ  ايػازؽ:

 ايػابك١، ٚغ٬َتِٗ َٔ اٱؾتتإ بكككِٗ .

                                                           

 .1/324غٓٔ ايسضاَٞ (1)
 .137ا٭عطاف  غٛض٠(2)
 .8غٛض٠ اغيٓاؾكٕٛ (3)
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 ايهتاب أٌٖ سسثهِ إشاٚعٔ ايٓيب ضبُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ: 
 نإ ؾإٕ ٚضغً٘، ٚنتب٘ باهلل آَٓا: ٚقٛيٛا تهصبِٖٛ، ٫ٚ تكسقِٖٛ ؾ٬
 .(1)(تكسقِٖٛ مل باط٬ڄ نإ ٚإٕ تهصبِٖٛ، مل سكاڄ

َٔ إعذاظ ايكطإٓ إٔ إط٬ع اغيػًُري ع٢ً أسٛاٍ  ايجا١ْٝ عؿط٠:
ٚقكل ا٭َِ ايػابك١ جيعًِٗ ٜػتذريٕٚ بصنط اهلل ٜٚػتعٕٝٓٛ 
باٱغتػؿاض َٔ ايصْٛب ٚآثاضٖا، ٖٚٛ َٔ خكاٍ ايتك٣ٛ بعٜاز٠ اٱضيإ 

ىُذًٍ رَىِلَ اىْنِزَبةُ  َ سَّْتَ فِْوِ بايتذطب١ ٚايٛدسإ ، قاٍ تعازيط

 .(2)صىِيَُْزَّقِنيَ

بٝإ ساد١ ايٓاؽ إزي اٱغتػؿاض، ٚسؿغ ايٓٛع  ايجايج١ عؿط٠:
 اٱْػاْٞ ٚاسبٝا٠ ع٢ً ا٭ض  ب٘ ٚبايصنط .

 تصْبٛا مل يٛ: قاٍ ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً ايٓيب ب٘ ٜبًؼٚعٔ إبٔ عباؽ  
، ٚؼي اسبسٜح (3)(هلِ ؾٝػؿط اهلل، ٜػتػؿطٕٚ ثِ ٜصْبٕٛ، بكّٛ اهلل زبا٤

 بًشاظ آ١ٜ ايبشح َػا٥ٌ:
ؼي اسبسٜح أع٬ٙ إؾاض٠ إزي عك١ُ ايٓيب ضبُس ق٢ً اهلل عًٝ٘  ا٭ٚزي:

ٚآي٘ ٚغًِ ٚتٓعٖ٘ َٔ ايصْٛب ٚاشبڀاٜا، ؾٗٛ مل ٜكٌ)يٛ مل ْصْب...( بٌ 
دا٤ ن٬َ٘  بكٝػ١ اشبڀاب يًُػًُري ، ٌٖٚ ٖٛ خام بايكشاب١ أّ 

 أعِ .
اغيػًُات إزي ّٜٛ ايكٝا١َ، ازبٛاب ٖٛ ايجاْٞ إش أْ٘ ؾاٌَ يًُػًُري ٚ

ٚؾٝ٘ زع٠ٛ يٲغتػؿاض، يتهٕٛ آ١ٜ ايبشح تطغٝباڄ إناؾٝاڄ باٱغتػؿاض غيا ؾٝٗا 
 َٔ ايٛعس ايهطِٜ عًٝ٘ بايًبح ايسا٥ِ ؼي ازب١ٓ.

إبتسأ اسبسٜح حبطف اٱَتٓاع )يٛ( أٟ ٫بس ٚإٔ ٜصْب اغيػًِ،  ايجا١ْٝ:
ايؿاسؿ١ ٜٚعًُٕٛ  ٖٚٛ َٔ َكازٜل آ١ٜ ايبشح بإٔ اغيتكري قس ٜطتهبٕٛ

                                                           

 .8/43ايسض اغيٓجٛض (1)
 .2غٛض٠ ايبكط٠ (2)
 .5/422اغيعذِ ا٭ٚغط يًڀرباْٞ (3)
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أْؿػِٗ ٚيهِٓٗ ًٜذإٔٚ إزي اٱغتػؿاض ؾٝهٕٛ بطظخاڄ زٕٚ خطٚدِٗ عٔ 
 قبػ١ ايتك٣ٛ.
٫ ٜأتٞ اهلل عع ٚدٌ بأ١َ غري اغيػًُري بعس بعج١ ايٓيب ضبُس  ايجايج١:

ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ، ؾاغيػًُٕٛ ِٖ آخط ا٭َِ ايصٜٔ إختاضِٖ اهلل 
ٓعٌٜ ػيا ضيًٞ عًِٝٗ ايتكٝس بأسهاّ آ١ٜ عع ٚدٌ غيرياخ ايٓب٠ٛ ٚسؿغ ايت

 ايبشح باغيبازض٠ إزي اٱغتػؿاض عٓس ؾعٌ ايػ١٦ٝ.
بٝإ اغيا٥ع ايصٟ ٜتكـ ب٘ اغيػًُٕٛ َٔ بري اغيًٝري ايصٜٔ  ايطابع١:

تٛاضثٛا ايهتاب، ٖٚٛ إٔ اغيػًُري جيُعٕٛ بري ايصنط ٚاٱغتػؿاض، َٚٔ 
ت َع َكسَتٗا بطؾع َكازٜل ايصنط ؼي اغيكاّ إقا١َ ايك٠٬ عيؼ َطا

ا٭شإ عايٝاڄ بايتهبري ٚايتًٌٗٝ يٝكسح ؼي َؿاضم ا٭ض  َٚػاضبٗا،إزي 
 داْب ٚدٛب ايڀٗاض٠ .

ٚيٛتٓعيٓا ٚقًٓا سيذ٤ٞ أ١َ أخط٣ ؾإٕ اسبسٜح ٜسٍ ع٢ً صب٦ٝٗا 
باٱغتػؿاض ، أَا اغيػًُٕٛ ؾإِْٗ حيطقٕٛ ع٢ً ايصنط َع اٱغتػؿاض ؼي إٓ 

ؾتشتاز تًو ا٭١َ اغيػًُري ٚتكط بًعّٚ ٚاسس َٔ غري تعاض  بُٝٓٗا ، 
 زخٍٛ اٱغ٬ّ سبكط بًٛؽ َطاتب ايتك٣ٛ ب٘ .

خَْْشَ ؤٍَُّخٍ ؤُخْشِعَذْ اسبسٜح َٔ ايس٥٫ٌ ع٢ً إٔ اغيػًُريط اشباَػ١:

 ، َٔ ٚدٛٙ:(1)صىِينَّبطِ

تعاٖس اغيػًُري يػٓٔ اٱغتػؿاض ، ٖٚٞ َٔ أسػٔ ٚأطيٌ َا  ا٭ٍٚ:
 ٜتكطب ب٘ ايعباز إزي اهلل عع ٚدٌ.

بٝإ سكٝك١ ٖٚٞ إضتكا٤ اغيػًُري إزي َطاتب )خري أ١َ(  ايجاْٞ:
 باٱغتػؿاض ٚايتربأ َٔ ايصْٛب.

قشٝض أْ٘ ٫ تطق٢ أ١َ بعس اغيػًُري يٌٓٝ َطتب١ )خري أ١َ( إ٫  ايجايح:
طدٕٛ يًٓاؽ باٱغتػؿاض زبًبِٗ غيٓاظٍ ايتك٣ٛ ٚايك٬ح إٔ اغيػًُري خي

                                                           

 .110غٛض٠ آٍ عُطإ (1)
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ٚيٝسخًٛا ؼي اٱغ٬ّ ، ؾًٝؼ َٔ قطاض ثابت غيكاَات ايٓاؽ ؼي اغيًٌ 
 ا٭خط٣، ؾكس ٜتٛب ايؿطز ٚازبُاع١ ٜٚسخًٕٛ اٱغ٬ّ.

ٚقاّ بعض ا٭ؾطاز بٛنع ا٭سازٜح ، َِٚٓٗ َٔ ايعْازق١ طيع 
ؾٝ٘ َع عًُ٘ بإٔ ٖصا ايڀعٔ  ظْسٜل ، ٖٚٛ اشباضز عٔ ايسٜٔ ايصٟ ٜڀعٔ

إؾرتا٤، ؾٗٛ مل ٜهتـ باٱضتساز ، ٚيهٓ٘ ٜأتٞ بايكصف ٚايتشطٜـ 
ٚايتؿٜٛ٘ ٚاٱؾرتا٤ ع٢ً اٱغ٬ّ ، ٚٚنع ا٭سازٜح عٔ ايٓيب ضبُس 

 ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ، ٖٚٓاى َجا٫ٕ:
ٚنع ضبُس بٔ غعٝس اغيكًٛب أسازٜح عٔ ضغٍٛ اهلل،  ا٭ٍٚ:

غيٓكٛض بػبب ٖصا ايٛنع  ، َٚٓ٘ سسٜح ٜٓػب٘ ظٚضاڄ إزي ؾكتً٘ أبٛ دعؿط ا
 ْيب ٫ ا٭ْبٝا٤ خامت أْاضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ بأْ٘ قاٍ: 

، إ٫ إٔ ٚنع اٱغتجٓا٤ ظاٖط خكٛقاڄ ٚإٔ (1)(اهلل ؾا٤ َا إ٫ بعسٟ
اسبسٜح ٫ ٜطق٢ إزي َعاضن١ ايٓكٛم اغيػتؿٝه١ ٚاغيتٛاتط٠ عٔ ايٓيب 

 اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ اييت ربرب عٔ نْٛ٘ خامت ايٓبٝري.ضبُس ق٢ً 
ُٸط  باٱناؾ١ إزي سكٝك١ ٖٚٞ إٔ أْؼ بٔ َايو إْتكٌ إزي ايبكط٠ ٚع
ط٬ٜٛڄ، َات ؼي قكطٙ بايڀـ ع٢ً بعس ؾطغدري َٔ ايبكط٠ غ١ٓ إسس٣ 
ٚتػعري، ٚشنط أْ٘ َات ٖٚٛ إبٔ تػع ٚتػعري غ١ٓ ٖٚٛ ا٭ْػب ٭ْ٘ 

عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ؾ٬بس أْ٘ نإ ٜعكٌ آْصاى خسّ ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل 
زضٚؽ ا٭خباض ايهجري٠ عٔ ايٓيب ، ٚنإ ي٘ قبٌ إٔ ضيٛت َٔ قًب٘ ٚٚيس 
ٚيسٙ عبٛ َا١٥، ٭ٕ ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ زعا ي٘ ؾكاٍ: 

، ؾًٛ نإ ٖصا اٱغتجٓا٤ ٚاضزاڄ ع٢ً  (2)ايًِٗ إضظق٘ َا٫ڄ ٚٚيساڄ ٚباضى ي٘
 ٙ ايهجري َٔ ضداٍ اسبسٜح مساعا أٚ بايٛاغڀ١ . يػإ أْؼ يصنط

                                                           

 .1/113تؿػري ايكططيب (1)
 .1/35اٱغتٝعاب (2)
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ايعْسٜل عبس ايهطِٜ بٔ أبٞ ايعٛدا٤ قتً٘ ضبُس بٔ غًُٝإ  ايجاْٞ:
ا٭َري بايبكط٠ ٚغيا أخص يٝهطب عٓك٘ قاٍ: تكتًين ؼي بعض ا٭سازٜح، 
 يكس ٚنعت ؾٝهِ أضبع١ آ٫ف سسٜح أسطّ ؾٝ٘ اسب٬ٍ ٚأسٌ اسبطاّ.

 ٚؾٝ٘ ٚدٛٙ:
ػ١ٓ ايٓب١ٜٛ ٚغري٠ اغيػًُري تأب٢ ٚدٛز عؿطات تأضٜذ اي ا٭ٍٚ:

 ا٭سازٜح اغيٛنٛع١، ؾهٝـ بإزعا٤ أضبع١ آ٫ف سسٜح.
ٜسٍ اشبرب أع٬ٙ بايس٫ي١ اٱيتعا١َٝ ع٢ً ٚنع آ٫ف  ايجاْٞ:

ا٭سازٜح ا٭خط٣، ؾإشا نإ نصاب ٚاسس أزخٌ أضبع١ آ٫ف سسٜح، 
بايعسز ايكًٌٝ،  ؾإٕ ايهصابري ٚأٌٖ اسبػس ٚايصٜٔ ؼي قًٛبِٗ َط  يٝػٛا

ٚقٌٝ صبُٛع ا٭سازٜح اييت ٚنعٗا ايعْازق١ ع٢ً ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل 
 عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ أضبع١ عؿط أيـ سسٜح.

نإ قتٌ إبٔ أبٞ ايعٛدا٤ بعس غ١ٓ غتري َٚا١٥ يًٗذط٠، ٚقس  ايجايح:
ٚٸٕ ايؿكٗا٤ اسبسٜح ٚؾتشت َساضؽ ي٘ ؼي ا٭َكاض، ٚناْت سًكات  ز

ػادس ايهبري٠ َجٌ اغيػذس اسبطاّ ٚاغيػذس ايٓبٟٛ ايعًُا٤ َٓتؿط٠ ؼي اغي
َٚػذس ايهٛؾ١، َٚػذس ايبكط٠، ٚاغيػذس ا٭َٟٛ، إزي داْب اغيػادس 

 ا٭خط٣ إش ٜتساضؽ أٌٖ ايعًِ ا٭سازٜح ٚؾل ايكٛاعس.
نإ ايكشاب١ ثِ ايتابعري ٜكڀعٕٛ اغيػاؾات ٚايرباضٟ يًٝتكٛا  ايطابع:

ٓسٙ سسٜح عٔ ايٓيب ضبُس ق٢ً بكاسيب أٚ تابعٞ أٚ أسس أٌٖ ايبٝت ع
اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ َع بٝإ غٓسٙ، ٜٚسضنٕٛ إٔ طًب اسبسٜح ايٛاسس 

 ٜػتشل ازبٗس ٚايعٓا٤ ٚذبٌُ ا٭خڀاض.
نإ ا٭زبا٤ حيرتظٕٚ ؼي اٱؾرتا٤ ْٚػب١ أبٝات ايؿعط يٛقا٥ع  اشباَؼ:

ربل أٜاّ ايٓب٠ٛ ٚايطغاي١ أٚ يػري قا٥ًٝٗا ؾهٝـ حباٍ ا٭سازٜح عٔ ايٓيب 
 ضبُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ .

 بٔ ايطظئ عبس بٔ بهط أبٛ يٞ قاٍٚعٔ إبٔ أبٞ ْٗؿٌ عٔ أبٝ٘ قاٍ: 
 آ٫ف أضبع١ ٖصٙ ٜا خاٍ، َػطَاڄ َٓ٘ أطًب ٚد٦ت٘ - ٖؿاّ بٔ اسباضخ
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 ضغٍٛ ٜٓؿسٖا سػإ مسعت: ٚقٌ ا٭ضبع١ ا٭بٝات ٖصٙ ٚأْؿس زضِٖ
 ٚضغٛي٘، اهلل ع٢ً أؾرتٟ إٔ باهلل أعٛش: ؾكًت ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً اهلل
 ؾعًت تٓؿسٖا عا٥ؿ١ مسعت: أقٍٛ إٔ ؾ٦ت إٕ ٚيهٔ
 اهلل ق٢ً اهلل ضغٍٛ ٜٓؿسٖا سػإ مسعت: تكٍٛ إٔ إ٫ ٫،: ؾكاٍ 
 ٚأبٝت عًٞ ؾأب٢ دايؼٷ، ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً اهلل ٚضغٍٛ ٚغًِ عًٝ٘
ٍڈ عس٠ ْتهًِ ٫ يصيو ؾأقُٓا عًٝ٘،  بٗا شيسح أبٝاتاڄ قٌ: ؾكاٍ إيٞ ؾأضغٌ يٝا
: ٚقاٍ ؾػُاِٖ يٞ، مسِٗ: ؾكًت. أ١َٝ ٚبين اغيػري٠ ابٔ ٜعين  ٖؿاَاڄ
 :ؾكًت. ٭بٝو ٚادعًٗا عهاظ ؼي ادعًٗا
ّٷ هلل أ٫  غِٗ بين أخت يست.. . ٚ قٛ
 ابٔ قاهلا: قٌ ٚيهٔ ٫،: ؾكاٍ. أبٞ قاهلا ٖصٙ: ؾكًت د٦ت ثِ: قاٍ
 .ايعبعطٟ ابٔ إزي ايٓاؽ نتب ؼي َٓػٛب١څ اٯٕ إزي ؾٗٞ: قاٍ. ايعبعطٟ
 بٔ ضبُس أخربْٞ: قاٍ اغيدعَٚٞ اسبػٔ بٔ ضبُس ٚأخربْٞ: ايعبري قاٍ
 .(1)(ا٭بٝات ٖصٙ قا٥ٌ ضبٝع١ أبٞ بٔ عُط إٔ طًش١

إبتسأت أٜاّ اشب٬ؾ١ ايطاؾس٠ سطن١ تسٜٚٔ أسازٜح ايٓيب  ايػازؽ:
ضبُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٚت٬قؿتٗا أٜسٟ ايعًُا٤ ٜساڄ عٔ ٜس، َع 
إداظ٠ يًطٚا١ٜ ضيٓشٗا ا٭غتاش يتًُٝصٙ ٖٚٞ عطف ٫ ظاٍ َٛدٛزاڄ بري أٌٖ 

 .(2)ايعًِ يًٛثاق١ ٚايتٛثٝل
أٌٖ عًّٛ اسبسٜح َٚٓص أٜاّ قاّ عًُا٤ ازبطح ٚايتعسٌٜ ٚ ايػابع:

ايتابعري بإغكاط ا٭سازٜح اغيٛنٛع١ أٚ اييت تؿِ َٓٗا ضا٥ش١ ايٛنع، ، 
َٚٓٗا اييت ٚنعت سػب١ يرتغٝب ايٓاؽ ؼي عٌُ ايكاسبات ، ٚايرتٖٝب 

                                                           

 .1/19ا٭غاْٞ (1)
اهلل ايؿ#ٗٝس   عٓس اغي٪يـ عسز َٓٗا إداظات ايطٚا١ٜ َٓٗا إداظ٠ خڀ١ٝ َٔ ايػٝس آٜ#١ (2)

ضبُ##س ايك##سض، ٚإد##اظ٠ َ##ٔ آٜ##١ اهلل ايػ##ٝس ايػ##بعٚاضٟ ٚآٜ##١ اهلل ايؿ##ٝذ ايػ##طٟٚ   
 ٚغريٖا، ٚإداظتإ ؼي اٱدتٗاز.
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َٔ اغيعاقٞ .َٚٓٗا اييت دا٤ بٗا ايككاقٕٛ ٚأٌٖ اسبسٜح بػ١ٝ ايػ٪اٍ 
 هشٛا أَطٖا .. ؾإَتٓع ايعًُا٤ عٔ شنطٖا ؼي نتبِٗ ، ٚؾ

نإ اغيػًُٕٛ ٜطادعٕٛ ايكشاب١ ٚأضباب اسبسٜح ٜٚػأيِْٛٗ  ايجأَ:
 أبٛ يٞ قاٍ شيِٝ: قاٍ يبين َٛزي ٖٚب بٔ غٝـعُا ٜط٣ٚ عِٓٗ )عٔ 

 عُطٚ ي٘ ٜكاٍ ضدٌ نإ ايُٝإ بٔ سصٜؿ١ عٔ حبسٜح أسسثو أ٫ ايڀؿٌٝ
 ؾأخص ٦َٜٛص بػٓو ٚنٓت ٦َٜٛص بػين ٚنإ ٖٝب١ ي٘ ٚناْت قًٝع بٔ
 قاٍ سكا ؾٝ٘ ٜعين ضبكٛب َػذس ؼي باغيسا٥ٔ ٖٚٛ سصٜؿ١ ؾأتٝٓا بٝسٟ
 قًٝع بٔ عُطٚ ٚأَا ايكّٛ أز٢ْ ؼي ؾكعست اسبساث١ ؾُٓعتين أْا ؾأَا
 أبا ٜا أقبشت نٝـ ؾكاٍ عًٝ٘ ؾػًِ سصٜؿ١ ٜسٟ بري قاّ ست٢ ؾُه٢
 ٖصٙ َا قًٝع بٔ عُطٚ ي٘ ؾكاٍ اهلل أظيس قاٍ أَػٝت نٝـ أٚ اهلل عبس

 قاٍ قًٝع بٔ عُطٚ ٜا عين ٜبًػو َٚا قاٍ عٓو تبًػٓا اييت ا٭سازٜح
 ْػُعٗا مل أسازٜح
 اغيعًِ ايًٌٝ ٖصا دٓض بٞ اْتعطمت َا أعًِ سيا سسثتهِ يٛ ٚاهلل ؾكاٍ
 ؾٛ اهلل اسبصض ؾاسبصض ايؿاّ ْعيت قٝػا ضأٜت إشا قًٝع بٔ عُطٚ ٜا ٚيهٔ
 ٫ ظَإ عًِٝٗ يٝأتري ٚاهلل قتًت٘ أٚ أخاؾت٘ إ٫ َٛايٝا عبسا قٝؼ ٜسع ٫
 قَٛو ع٢ً ٜٓكبو َا قًٝع بٔ عُطٚ ي٘ ؾكاٍ قاٍ تًع١ ش٥ب ؾٝ٘) ضيٓعٛا
 .(2)((1)اٯٕ شاى ٖٛ قاٍ اهلل ٜطظيو

ٚشَِٗ ؾأْ٘ مل ٜرتزز ؼي شنط  ؾُع إٔ اسبسٜح ٜتعًل بكّٛ سصٜؿ١
 ٚتهطاض اسبسٜح.

 تتذ٢ً ؼي اغيكاّ اسباد١ يًكطإٓ ٚاق١ٝ ٚسطظاڄ َٔ ايٛنع. ايتاغع١: 

                                                           

نإ سصٜؿ١ ٜطٟٚ إشا ضأٜت قٝػاڄ قس تٛايت ايؿاّ ؾدص سصضى، ٚؾع٬ڄ ٚقع#ت ؾتٓ#١   (1)
ػ#١ٝ  عُٝا٤ ؼي ايؿاّ بري ايكٝػ١ٝ ٚايُٝا١ْٝ غ#١ٓ عي#ؼ ٚغ#بعري َٚا٥#١، ٚضأؽ ايكٝ    

٦َٜٛص أبٛ اهلٝصاّ اغيطٟ ٖٚٛ َٔ ؾطغإ ايعطب اغيصنٛضٜٔ ٚي٘ أؾ#عاض ْؿٝػ#١ ي#٫ٛ    
 أْٗا ؼي ؾت١ٓ بري اغيػًُري.

 .26/83تأضٜذ زَؿل (2)
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غ١َ٬ ايكطإٓ َٔ ايتشطٜـ إعذاظ ؼي سؿغ ايػ١ٓ ايٓب١ٜٛ،  ايعاؾط٠:
 ٚزؾع ٚضؾع ايٛنع عٓٗا. 

آ١ٜ ايبشح ٚايػٝام تؿػري عًُٞ َتبأٜ ؼي َٛنٛع٘  ايطابع١ عؿط٠:
، إش ٜتش٢ً اغيػًُٕٛ (1)صًٍََب خَيَقْذُ اىْغَِِّ ًَاإلِّظَ بِ َّ ىَِْقْجُذًُُِيكٛي٘ تعازيط

١ٝ، ٜٚعبسٕٚ اهلل عع ٚدٌ بڀاعت٘ ٚطاع١ اغيػًُٕٛ باٱَتجاٍ يٮٚاَط اٱهل
 ضغٛي٘ .
ٜٚتبري َؿّٗٛ اٯ١ٜ أع٬ٙ بايؿٓا٤ ٚاٱْكطا  يٮَِ اييت دشست  

بايطبٛب١ٝ اغيڀًك١ هلل عع ٚدٌ ٚأقاَت ع٢ً اغيعاقٞ ٚؾٝ٘ إْصاض يًصٜٔ 
ٜتدًؿٕٛ عٔ طاع١ هلل، ٜٚكطٕٚ ع٢ً ايهؿط ٚايه٬ي١ ٭ِْٗ مل ٜعًُٛا 

أدًٗا ، ٚتأتٞ غ١ٓ اغيػًُري بصنط اهلل يًػاٜات اييت خًكٛا َٔ 
ٚاٱغتػؿاض يتهٕٛ سذ١ ٚإْصاضاڄ إناؾٝاڄ يًهؿاض بًعّٚ ايتساضى ٚاٱْاب١ 

 ٚايتٛب١.
أختتُت آ١ٜ ايبشح باٱخباض عٔ نٕٛ اغيػًُري أ١َ  اشباَػ١ عؿط٠:

عًِ َٚعطؾ١، ٚتسٍ بايس٫ي١ اٱيتعا١َٝ ع٢ً إٔ أعسا٤ِٖ أٌٖ دٗاي١ 
ٱقطاض ع٢ً ايتهصٜب بايٓبٛات ايصٟ ٜتعكب٘ ٚغؿ١ً ٚاييت تتذ٢ً با

اهل٬ى ٚاحملٛ ٚاٱْسضاؽ ، يصا دا٤ت آ١ٜ ايػٝام بايػٝاس١ ؼي ا٭ض  
 يًتسبط ؼي غ٤ٛ عاقب١ اغيهصبري.

ٌٖٚ َا تٓكً٘ ٚغا٥ٌ ا٭ع٬ّ اغيط١ٝ٥ ٚايػُع١ٝ ؼي ٖصا ايعَإ َٔ 
 ايػري ؼي ا٭ض ، ازبٛاب ْعِ ، ٚؾٝ٘ َػا٥ٌ:

سبذ١ ع٢ً ايٓاؽ ايتعسز َكازٜل اٯ١ٜ ايهطضي١ إْ٘ َٔ قٝؼ ا ا٭ٚزي:
بط١ٜ٩ عُّٛ ايٓاؽ غيػانٔ ايكطٕٚ اغيان١ٝ ٚض١ٜ٩ آثاض زٜاضِٖ ٚاٱتعاظ 
َٔ ا٭َِ اشباي١ٝ اييت أًٖهٗا اهلل يتهصٜبٗا ايطغٌ، ٚٱْػُاغٗا ؼي 

 اغيعاقٞ.
 ربؿٝـ عٔ اغي٪َٓري ٚتكطٜب يًبعٝس. ايجا١ْٝ:

                                                           

 .56غٛض٠ ايصاضٜات (1)
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 ري ايٓاؽ بأسٛاٍ ا٭َِ.إْ٘ َكسام َٔ َكازٜل تصن ايجايج١:
ؾٝٗا زع٠ٛ َػتشسث١ يٲتعاظ ٚاٱعتباض َٓٗا، ؾُٔ ؾهٌ اهلل  ايطابع١:

 ع٢ً ايٓاؽ إٔ تهٕٛ ايٛقا٥ع سانط٠ عٓسِٖ.
تٛظٝـ ايعًِ ٚايتك١ٝٓ اسبسٜج١ ؼي تأٌٜٚ آٜات ايكطإٓ،  اشباَػ١:

َ ٚاٱْتؿاع ا٭َجٌ َٓٗا َٚٔ َكازٜكٗا يٝهٕٛ َٔ َكازٜل قٛي٘ تعازيط فَيٌَّ

، تٛظٝـ ايعًِ اغيهتػب ٚٚغا٥ٌ اٱتكاٍ ايػطٜع (1)صاإلِّغَبَُ ٍَب ىٌَْ َّقْيٌَْ

ؼي ايسع٠ٛ إزي اهلل، ٚإغتكطا٤ ايسضم اييت ٜػتشهط َعٗا ايٓاؽ شنط اهلل، 
 ٜٚبازضٕٚ إزي ايتٛب١ ٚاٱْاب١.

  

قايٛا إٔ ايعامل قاض نايكط١ٜ ايكػري٠، ٚؾٝ٘ َكسام يكٛي٘  ايػازغ١:
مُنْزٌُْ خَْْشَ ؤٍَُّخٍ ؤُخْشِعَذْ ، ٚقٛي٘ تعازيط(2)صؤَسْعَيْنَبكَ بِ َّ سَؽََْخً ىِيْقَبىََِنيًٍَََب تعازيط

، يبٝإ ايسع٠ٛ إزي اهلل ٚيعّٚ ايتكسٜل بٓب٠ٛ ضبُس ق٢ً اهلل (3)صىِينَّبطِ

 ٚآي٘ ٚغًِ.
ايػع١ ٚاغيٓسٚس١ ٚايعٜاز٠ ؼي غعٞ اغيػًُري ؼي غبٌٝ اهلل،  ايػابع١:
با٭َط باغيعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ اغيٓهط، ٭ٕ قٛتِٗ ٚسذتِٗ تكٌ ٚقٝاَِٗ 

إزي ايٓاؽ طيٝعاڄ، َٚٓ٘ شنطِٖ هلل ٚقٝاَِٗ باٱغتػؿاض ٚأزا٩ِٖ 
ادْؿُ بِىََ عَجِْوِ سَثِّلَ ثِبىْؾِنََْخِ ايؿطا٥ض، ٖٚٛ آ١ٜ َٚٔ َكازٜل قٛي٘ تعازيط

 .(4)صًَاىٌََْْفِؾَخِ اىْؾَغَنَخِ

                                                           

 .5غٛض٠ ايعًل (1)
 .107غٛض٠ ا٭ْبٝا٤(2)
 .110غٛض٠ آٍ عُطإ (3)
 .125غٛض٠ ايٓشٌ (4)
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ىَزَا ثََْبٌُ ىِينَّبطِ ًَىُذًٍ ًٌٍََْفِؾَخٌ ق١ً قٛي٘ تعازي ط :الثالث

 ، بٗصٙ اٯ١ٜ، ٚؾٝٗا َػا٥ٌ:(1)صىِيَُْزَّقِنيَ

 تكسٜط ازبُع بري اٯٜتري ع٢ً ٚدٛٙ: ا٭ٚزي:
ٚايصٜٔ إشا ؾعًٛا ؾاسؿ١ أٚ ظًُٛا أْؿػِٗ شنطٚا اهلل  ا٭ٍٚ:

 ؾإغتػؿطٚا يصْٛبِٗ ٖصا بٝإ يًٓاؽ ٖٚس٣.
 اهلل ٖصا بٝإ يًٓاؽ.َٚٔ ٜػؿط ايصْٛب إ٫  ايجاْٞ:
 ٚمل ٜكطٚا ع٢ً َا ؾعًٛا ٖصا بٝإ يًٓاؽ. ايجايح:
زب٤ٛ اغيػًُري يًصنط ٚاٱغتػؿاض عٓس إضتهاب َعك١ٝ أٚ  ايجا١ْٝ:

سكٍٛ تككري بٝإ يًٓاؽ بًعّٚ ايتٛب١ ٚاٱْاب١، ٚغيا إستر اغي٥٬ه١ ع٢ً 
، (2)صذُ فِْيَب ًََّغْهِلُ اىذٍَِّبءَقَبىٌُا ؤَرَغْقَوُ فِْيَب ٍَِْ ُّهْغِدعٌ آزّ خًٝؿ١ ؼي ا٭ض ط

ؾإٕ اهلل عع ٚدٌ أقاّ عًِٝٗ اسبذ١ بإساطت٘ عًُاڄ بهٌ ؾ٤ٞ، َٚٓ٘ ؼي 
 اغيكاّ:

ٜعًِ اهلل عع ٚدٌ َا ٫ ٜعًِ اغي٥٬ه١ َٔ َا١ٖٝ اٱْػإ  ا٭ٍٚ:
 ٚأغطاض ْؿذ ايطٚح َٔ اهلل ؾٝ٘ ، ٚؾتض باب ايتٛب١ ي٘.

ٚايك٬ح، ٚؾٝ٘ ْكض يه٬ّ بعج١ ا٭ْبٝا٤ بطزا٤ ايعك١ُ  ايجاْٞ:
اغي٥٬ه١ خكٛقاڄ ع٢ً ايكٍٛ بإٔ اشب٬ؾ١ خاق١ بآزّ ٚا٭ْبٝا٤ يتؿٌُ 
ايتٓعٙ عٔ ايؿػاز ؼي ا٭ض  ٚغؿو ايسَا٤ ا٭عِ َٔ ا٭ْبٝا٤ َٔ ا٭١ُ٥ 
ٚا٭ٚيٝا٤ ٚايكاسبري ايصٜٔ ٜتعاقبٕٛ ؼي ا٭ض ، ٫ٚ ربًٛ طبك١ أٚ دٌٝ 

 .(3)صصُيَب فِجَبدُِ اىصَّبىِؾٌَُُؤََُّ األَسْ َ َّشَِِٓٗ ، قاٍ تعازيط

                                                           

 .138اٯ١ٜ (1)
 .30ايبكط٠  غٛض٠(2)
 .105غٛض٠ ا٭ْبٝا٤ (3)
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تؿهٌ اهلل عع ٚدٌ ببعج١ ايٓيب ضبُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘  ايجايح:
 ، َٚٔ َكازٜل ايطظي١ ؼي اغيكاّ أَٛض:(1)صسَؽََْخً ىِيْقَبىََِنيَٚغًِط

 تٓعٙ اغيػًُري عٔ ايؿػاز ٚايعًِ، ٚعٔ ايكتٌ بػري اسبل. ا٭ٍٚ:
ظيٌ اغيػًُري يًٛا٤ ا٭َط باغيعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ اغيٓهط، ٚنٌ  ايجاْٞ:

َٔ ا٭َط ٚايٓٗٞ زع٠ٛ إزي ايك٬ح، ٚسطب ع٢ً ايؿػاز ٚاٱؾػاز 
 بايصات ٚايٛاغڀ١.
إَتٓاع اغيػًُري عٔ َكسَات ايؿػاز، ٚا٭غباب اييت ت٪زٟ  ايجايح:

 .(2)صقَزْوًَِاىْهِزْنَخُ ؤَشَذُّ ٍِِْ اىْإزي ايكتٌ ٚغؿو ايسَا٤ ، قاٍ تعازيط
خطٚز اغيػًُري إزي ايٓاؽ طيٝعاڄ بايعدط عٔ اغيعاقٞ  ايطابع:

 َٚػايو ايؿػاز.
 إظٗاض اغيػًُري غيعاْٞ ايتٛب١ ٚاٱْاب١ بايكٍٛ ٚايؿعٌ. اشباَؼ:
إط٬ع اغي٥٬ه١ ع٢ً تعاٖس اغيػًُري غيكازٜل ايتك٣ٛ  ايػازؽ:

 ٚإسرتاظِٖ َٔ نسٖا ٚاٱقطاض ع٢ً ايصْٛب ٚاغيعاقٞ. 
قريٚض٠ اغيػًُري أغ٠ٛ سػ١ٓ يًٓاؽ طيٝعاڄ ؼي ايتٛب١  بع:ايػا

 ٚاٱْاب١، ٜٚكبض إغتػؿاضِٖ بٝاْاڄ عًُٝاڄ يًٓاؽ، ٚتططياْاڄ ايكطإٓ.
 يٝهٕٛ َٔ َكازٜل خ٬ؾ١ اٱْػإ ؼي ا٭ض  أَٛض:

 ذبًٞ اغيػًُري باٱغتػؿاض ٚقٝاَِٗ بصنط اهلل. ا٭ٍٚ:
ؾٝ٘ َٔ ايسع٠ٛ  إط٬ع ايٓاؽ ع٢ً ق٬ح اغيػًُري، َٚا ايجاْٞ:

 ٚايرتغٝب باٱغ٬ّ.
 تجبٝت قإْٛ ؼي ا٭ض  ٖٚٛ: اٱغتػؿاض بطظر زٕٚ ايؿػاز. ايجايح:
بٝإ سكٝك١ ٖٚٞ ٚتؿهٌ اهلل عع ٚدٌ سيشٛ إثِ ايصٟ ٜؿػس  ايطابع:

 ؼي ا٭ض  إشا تاب إزي اهلل.
 غري٠ َٚٓٗاز اغيػًُري تططيإ يًكطإٓ. اشباَؼ:

                                                           

 .07غٛض٠ ا٭ْبٝا٤ (1)
 .200غٛض٠ ايبكط٠ (2)
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 حيتٌُ ايبٝإ ايٛاضز ؼي آ١ٜ ايػٝام )ٖصا بٝإ( ٚدٖٛاڄ:ايجايج١: 
 إضاز٠ ايكطإٓ ،  ا٭ٍٚ:
اهل٬ى ٚايؿٓا٤ ايصٟ أقاب ايهؿاض اغيهصبري ؼي أْؿػِٗ  ايجاْٞ:

 ٚأَٛاهلِ ٚزٜاضِٖ.
اغيع٢ٓ ا٭عِ ٚمشٛي٘ شبكاٍ اغيػًُري ؼي باب ايتك٣ٛ  ايجايح:

رَىِلَ اىْنِزَبةُ  َ سَّْتَ فِْوِ ىُذًٍ  * املٚاشبؿ١ٝ َٔ اهلل، قاٍ تعازيط

 .(1)صىِيَُْزَّقِنيَ

تؿهٌ اهلل عع ٚدٌ بإعساز ٚت١٦ٝٗ ازب١ٓ يًُتكري، ٚع٬َات  ايطابع:
 اغيػًُري اييت ت٪ًِٖٗ يسخٍٛ ازب١ٓ.

٫ٚ تعاض  بري ٖصٙ ايٛدٛٙ ، ٚنًٗا َٔ َكازٜل اٯ١ٜ ايهطضي١، ٚؼي 
 ضي١ َػا٥ٌ:ايتعسز ٚايعُّٛ ايصٟ تصنطٙ اٯ١ٜ ايهط

 بعح اغيػًُري يتعاٖس أغباب َٚكسَات زخٛهلِ ازب١ٓ. ا٭ٚزي:
 سح ايٓاؽ ع٢ً ايتٛب١ ٚاٱْاب١. ايجا١ْٝ:
تعسز اسبذ١ َٚكازٜل ايبٝإ عٕٛ يًٓاؽ يًٗسا١ٜ ٚايك٬ح،  ايجايج١:

ًٍََب ؤَسْعَيْنَبكَ بِ َّ سَؽََْخً ٖٚصا ايتعسز َٔ إعذاظ ايكطإٓ ٚعَُٛات قٛي٘ تعازيط

 .(2)صبىََِنيَىِيْقَ

ٖسا١ٜ اغيػًُري يًػ١ ازبساٍ ٚغًڀإ ايربٖإ بتعسز ٚنجط٠  ايطابع١:
اٯٜات ٚايبٝٓات اييت تهٕٛ َاز٠ يعٜاز٠ إضياِْٗ، َٚٛنٛعاڄ يٲستذاز، 

 ٚايسع٠ٛ إزي اهلل عع ٚدٌ. 
تتهُٔ آ١ٜ ايبشح ايٛعس ايهطِٜ باغيػؿط٠ يًُػًُري َع  اشباَػ١ :

أَا آ١ٜ ايػٝام ؾإْٗا تتهُٔ ايتشسٟ ٖساٜتِٗ يػبٌ ٖصٙ اغيػؿط٠، 

                                                           

 .2-1غٛض٠ ايبكط٠ (1)
 .107غٛض٠ ا٭ْبٝا٤ (2)
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ٚاٱعذاظ بتذًٞ غ٤ٛ عاقب١ ايصٜٔ نؿطٚا بايطبٛب١ٝ ٚايتٓعٌٜ ٚايصٟ ٜسٍ 
 ؼي َؿَٗٛ٘ ع٢ً سػٔ عاقب١ اغي٪َٓري ، ٖٚصا اسبػٔ ع٢ً ٚدٛٙ:

إضاز٠ سػٔ عاقب١ اغيػًُري ؼي اٯخط٠ باٱقا١َ ايسا١ُ٥ ؼي د١ٓ  ا٭ٍٚ:
 ايٓعِٝ.

ايسْٝا، ٚايًڀـ اٱهلٞ بِٗ ؼي ا٭بسإ اشباشي١ ؼي سٝاتِٗ  ايجاْٞ:
ٚا٭ضظام ٚايصض١ٜ ايكاسب١ ٚاهلسا١ٜ، ٚعٔ ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ 

 قسق١: ث٬خ َٔ إ٫ عًُ٘ اْكڀع آزّ ابٔ َات إشا"ٚآي٘ ٚغًِ قاٍ: 
 .(1)("ي٘ ٜسعٛ قاحل ٚيس أٚ ب٘، ٜٓتؿع عًِ أٚ داض١ٜ،

إضاز٠ اغيع٢ٓ ا٭عِ ايؿاٌَ يًشٝا٠ ايسْٝا ٚاٯخط٠ إش تػُط  ايجايح:
 اغي٪َٔ ايػعاز٠ سبػٔ عًُ٘، ٚايػه١ٓٝ ٭ْ٘ ؼي ططٜل ٬َقا٠ ضب٘.

٫ٚ تعاض  بري ٖصٙ ايٛدٛٙ ؾايسْٝا ٚإٕ ناْت َعضع١ يٰخط٠ إ٫ أْٗا 
ربتتِ باغيٛت ، ٚاشبكاٍ اييت ٜهٕٛ عًٝٗا اٱْػإ ٚإ َػازضت٘ ايسْٝا َٔ 

ز٠ إيٝٗا، ٚاشباشي١ اسبُٝس٠ ؾٝٗا أَٔ َٔ عصاب ايربظر ٚأٖٛاٍ غري عٛ
 اٯخط٠.

ٚتسٍ اٯٜات ع٢ً َٛنٛع١ٝ ايعاقب١ ؼي ايسْٝا بًشاظ َا ؾٝٗا َٔ 
فَبّؾُشْ مَْْفَ مَبَُ ايتبهٝت يًعاغيري بايؿٓا٤ ٚايبٛاض ايصٟ سبكِٗ، قاٍ تعازيط

فَبّؾُشْ مَْْفَ ط (3)صبقِجَخُ اىؾَّبىَِِنيَفَبّؾُشْ مَْْفَ مَبَُ فَ ط(2)صفَبقِجَخُ اىَُْهْغِذَِِّ

 .(4)صمَبَُ فَبقِجَخُ اىَُْنزَسَِِّ

تأنٝس ؾهٌ اهلل عع ٚدٌ ع٢ً ايٓاؽ عا١َ ٚاغيػًُري خاق١  ايطابع١:
 بٓعٍٚ ايكطإٓ، َٚا ؼي آٜات٘ َٔ اغيٛاعغ ٚأغباب اهلسا١ٜ إزي غبٌ ايتك٣ٛ.

 َٚٔ إعذاظ آ١ٜ ايػٝام بًشاظ آ١ٜ ايبشح أَٛض:
                                                           

 .1/442تؿػري إبٔ نجري (1)
 .14غٛض٠ ايٌُٓ (2)
 .40غٛض٠ ايككل (3)
 .73غٛض٠ ايكاؾات (4)
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ذببب آ١ٜ ايػٝام شنط اهلل ٚاٱغتػؿاض إزي ايٓاؽ، ٚدبعًِٗ  :ا٭ٍٚ
 ٜسضنٕٛ اسباد١ إيُٝٗا، ٚايٓؿع ايععِٝ ؼي نٌ َُٓٗا.

تؿهط ايٓاؽ بأسٛاٍ اغيػًُري، ٚزب٥ِٛٗ إزي ايصنط ٚاٱغتػؿاض   ايجاْٞ:
عٓس ؾعٌ ايؿاسؿ١، يٝهٕٛ ٖصا ايًذ٤ٛ آ١ٜ َٔ آٜات اهلل ؼي ا٭ض  ٌٖٚ 

، (1)صعَنُشِّيٌِْ آَّبرِنَب فِِ آفَبقِ ًَفِِ ؤَّْهُغِيٌِْازيطٖٛ َٔ عَُٛات قٛي٘ تع

ازبٛاب ْعِ، إش تهٕٛ إغتذاض٠ اغيػًُري باٱغتػؿاض زع٠ٛ يًٓاؽ 
 حملانُتِٗ، ٚايتسبط ؼي اسباد١ إزي اٱغتػؿاض.

 دعٌ ايٓؿٛؽ تٓؿط َٔ اٱقطاض ع٢ً ايصْٛب ٚاشبڀاٜا. ايجايح:
َٚكسَات ا٭دط ٚايجٛاب، َعطؾ١ ايٓاؽ طيٝعاڄ بأغباب  ايطابع:

 ٚزخٍٛ ازب١ٓ ؼي عامل اٯخط٠.
بري اغيػًُري ٚايٓاؽ بًشاظ آ١ٜ ايػٝام عُّٛ ٚخكٛم  اشباَػ١:

َڀًل، إش ٜؿرتى اغيػًُٕٛ َع ايٓاؽ ؼي تًكٞ ايبٝإ، ٚخيتل اغيػًُٕٛ 
 باهلسا١ٜ ٚاغيٛعع١ ايٛاضز٠ ؾٝٗا ٚؼي آ١ٜ ايبشح.
ٜتدص ٖصٙ اٯٜات َٚا ؾٝٗا ؾإٕ قًت قس ٜٗتسٟ ايهاؾط بٗصا ايبٝإ، ٚ

َٔ ايبؿاض٠ بايعؿٛ ٚاغيػؿط٠ يًُتكري ططٜكاڄ يًتٛب١ ٚاٱْاب١، ٚغب٬ٝڄ إزي 
 ازب١ٓ.

ازبٛاب ْعِ، يٝهٕٛ ؼي ٖصٙ اسباي١ َٔ اغيتكري ايصٜٔ شنطتِٗ ٖصٙ اٯ١ٜ 
بكٛي٘ تعازي)َٚٛعع١ يًُتكري( ٚؾٝ٘ آ١ٜ إعذاظ١ٜ ٖٚٞ إٔ اٱْػإ ساٍ 

ٚإع٬ْ٘ ايتٛب١ ٜكسم عًٝ٘ أْ٘ َتل، يٝؿًُ٘ قٛي٘ تطن٘ َٓاظٍ ايهؿط، 
، ٚؼي ٖصا ايؿٍُٛ (2)صًَعَنَّخٍ فَشْضُيَب اىغٌََََّادُ ًَاألَسْ ُ ؤُفِذَّدْ ىِيَُْزَّقِنيَتعازيط

 ٚدٛٙ:

                                                           

 .53غٛض٠ ؾكًت (1)
 .133اٯ١ٜ (2)
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رَىِلَ فَضْوُ اىيَّوِ إْ٘ َٔ ؾهٌ اهلل عع ٚدٌ ع٢ً ايٓاؽ، قاٍ تعازيط ا٭ٍٚ:

 .(1)صُّاْرِْوِ ٍَِْ َّةَبءُ

 تطغٝب ايٓاؽ بايتٛب١، ٚزعٛتِٗ يٲضيإ. ايجاْٞ:
إقا١َ اسبذ١ ع٢ً ايٓاؽ، بتعسز قٝؼ ايًڀـ اٱهلٞ زبصبِٗ  ايجايح:
 يػٓٔ اهلسا١ٜ.
ايعع ٚاغيٓع١ يًُ٪َٓري بهجط٠ عسزِٖ، ٚظٜاز٠ قٛتِٗ بإْهُاّ  ايطابع:

أٌٖ ايتٛب١ ٚاٱْاب١ هلِ ٚقريٚضتِٗ سيطتب١ ٚاسس٠ َعِٗ ؼي َكازٜل 
 ايتك٣ٛ.

 ٚمل آَٓٛا ايصٜٔ}اٯ١ٜ ٖصٙ ْعيت غيااهلل بٔ َػعٛز قاٍ: ٚعٔ عبس 
 ٫ ٚأٜٓا اهلل ضغٍٛ ٜا: ؾكايٛا ايٓاؽ ع٢ً شيو ؾل {بعًِ إضياِْٗ ًٜبػٛا
 ايعبس قاٍ َا تػُعٛا أمل تعٕٓٛ، ايصٟ يٝؼ إْ٘ قاٍ ْؿػ٘؟ ٜعًِ
 . (2)(ايؿطى ٖٛ إصيا {ععِٝ يعًِ ايؿطى إٕ}ايكاحل
ٚنإٔ قٍٛ ايٓيب ضبُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ أع٬ٙ َٔ تكٝٝس  

اغيڀًل بايػ١ٓ ايٓب١ٜٛ، إش إٔ ايعًِ أعِ، ٚنصا ٚضز عٔ غًُإ احملُسٟ غيچا 
ٕٻغ٦ٌ عٔ اٯ١ٜ، ٚأخطز عٔ إبٔ َٗطإ:   إشا نإ اشبڀاب بٔ عُط أ

 ٖصٙ ع٢ً ؾأت٢ ؾكطأ، ّٜٛ شات ؾسخٌ ؾكطأٙ، اغيكشـ ْؿط بٝت٘ زخٌ
 ِٖٚ ا٭َٔ هلِ أٚي٦و بعًِ إضياِْٗ ًٜبػٛا ٚمل آَٓٛا ايصٜٔ:"اٯ١ٜ
ٞٸ أت٢ ثِ ضزا٤ٙ، ٚأخص ، ؾاْؿتٳٌ"َٗتسٕٚ  اغيٓصض أبا ٜا: ؾكاٍ نعب بٔ أب
 ْعًٹِ، أْا تط٣ ٚقس" بعًِ إضياِْٗ ًٜبػٛا ٚمل آَٓٛا ايصٜٔ:"اٯ١ٜ ٖصٙ ؾت٬
 تعازي اهلل ٜكٍٛ بصاى، يٝؼ ٖصا إٕ اغي٪َٓري، أَري ٜا: ؾكاٍ! ْٚؿعٌ ْٚؿعٌ
ٕٻ}:شنطٙ ِٷ ايؿٿطٵىځ إڇ ًڃ ِٷ يځعڂ  .(3)(ايؿطى شيو إصيا ،{عٳعٹٝ

                                                           

 .4غٛض٠ ازبُع١ (1)
 .4/90اغيٓجٛض  ايسض(2)
 .11/500تؿػري ايڀربٟ(3)
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ٚؼي ٖصا ايتكٝٝس ٚسكط ايعًِ بايؿطى ؼي اغيكاّ ربؿٝـ عٔ اغيػًُري 
ٚيڀـ بِٗ، ٚتسٍ عًٝ٘ آ١ٜ ايبشح ؾُع أْٗا شنطت ايعًِ ٚؾعٌ ايؿاسؿ١ 

ص ؾإٕ ايتؿػري ٚايتكٝٝس ؽَيٌََُا ؤَّْهُغَيًٌَُْاىَّزَِِّ بِرَا فَقَيٌُا فَبؽِةَخً ؤًَْ بكٛي٘ تعازيط

أع٬ٙ ٚبإضاز٠ ايؿطى َٔ ايعًِ جيعٌ اغيػًِ َٔ ايصٜٔ مل خيًڀٛا بإضياِْٗ 
ظًُاڄ، ٚت٪نسٙ شات آ١ٜ ايبشح بٓعت اغيػًُري باغيتكري، ٚصب٤ٞ اٱغتػؿاض 

 ع٢ً اغيعك١ٝ ٚضبٛٙ هلا.
ب٘  َٚٔ َعاْٞ اٱغتػؿاض أْ٘ سب هلل عع ٚدٌ، ٚإْتؿا٤ ايؿطى

غبشاْ٘، ؾ٬ ٜتٛد٘ اغيػًِ عٓس ؾعٌ ايصْب باٱغتػؿاض إ٫ هلل عع ٚدٌ 
، يٝأتٞ (1)صًَافْجُذًُا اىيَّوَ ًَ َ رُةْشِمٌُا ثِوِ شَْْئًبيٝهٕٛ َٔ عَُٛات قٛي٘ تعازيط

 اٱغتػؿاض هلل ٚباهلل َٚٔ اهلل. 
ٜؿٝس ازبُع بري اٯٜتري بعح ايٝأؽ ؼي ْؿٛؽ ايهؿاض ٱَتٓاع  ايػازغ١:

اغي٪َٓري عٔ اٱضتساز بػبب َكاسب١ اغيػؿط٠ َٔ اهلل يؿتض باب اٱغتػؿاض 
هلِ ؾ٬ ٜكٝبِٗ ايكٓٛط َٔ ضظي١ اهلل، يٝهٕٛ َٔ ْعِ اهلل عع ٚدٌ ع٢ً 
اغي٪َٓري ايػ١َ٬ َٔ ايكٓٛط ع٢ً عبٛ ايعُّٛ اٱغتػطاقٞ ٚاجملُٛعٞ، 

ٌ ؾطز َٔ اغيػًُري ٜسضى َٓاؾع اٱغتػؿاض ؼي ضبٛ ايصْٛب، ٚتػًِ ؾه
ا٭١َ نًٗا بؿهٌ اهلل ؼي ايعؿٛ ٚاغيػؿط٠ غئ ًٜذأ إزي اٱغتػؿاض عٓس ؾعٌ 

 ايؿاسؿ١.
َٚٔ َعاْٞ ٖصا ايتػًِٝ ايػ١ٓ ايٓب١ٜٛ َٚا ؾٝٗا َٔ ايبؿاضات ٚا٭خباض 

 اييت تسٍ ع٢ً اغي٬ظ١َ بري اٱغتػؿاض ٚا٭َٔ.
١ ؼي َؿاِٖٝ ٚقٛاعس ا٭َط باغيعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ اغيٓهط يٝتػؿ٢ ٚؾٝ٘ آٜ

ايؿٛم اغيػًِ ؼي ا٭َط ٚايٓٗٞ ٚتًكُٝٗا غيا ؾُٝٗا َٔ ايٓؿع اشبام ٚايعاّ 
ٚنأُْٗا بٓا٤ ؼي قطح اهلسا١ٜ ٚايك٬ح، ٜٚسضى اغيػًُٕٛ َا ؼي ا٭َط 

                                                           

 .36غٛض٠ ايٓػا٤ (1)
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ٚايٓٗٞ َٔ دًب اغيكًش١ ٚزؾع اغيؿػس٠ بأَٛض ايسٜٔ ٚايسْٝا، ٖٚٛ َٔ 
 .(1)صًَاىيَّوُ ُّؾِتُّ اىَُْؾْغِنِنيََُٛات اٱسػإ ؼي قٛي٘ تعازيطع

 تًتكٞ آ١ٜ ايبشح ٚايػٝام ؼي أَٛض: ايػابع١:
 نٌ َٔ اٯٜتري ٖسا١ٜ َٚٛعع١ يًُتكري. ا٭ٍٚ:
 تٗسٟ نٌ َُٓٗا إزي ايتٛب١ ٚاٱْاب١. ايجاْٞ:
تسعٛ اٯٜتري يرتى ايؿاسؿ١ ٚؾعٌ ايػ٦ٝات، ٚايًذ٤ٛ  ايجايح:
 ؿاض ٚايتٛب١ عٓس إضتهاب اغيعك١ٝ.يٲغتػ

َٚٔ إعذاظ ايكطإٓ إٔ اٱؾاض٠ إزي ايبٝإ دا٤ت بكٝػ١ اغيصنط)ٖصا 
بٝإ( إش أْ٘ إعب٬يٞ ؾهٌ آ١ٜ َٔ ايكطإٓ تهٕٛ بٝاْاڄ ؼي َعاْٝٗا ٚز٫يتٗا َٔ 

 ٚدٛٙ:
 إْٗا بٝإ يًٓاؽ طيٝعاڄ. ا٭ٍٚ:
 اٯ١ٜ ايكطآ١ْٝ َسضغ١ ؼي ايك٬ح ٚايتك٣ٛ. ايجاْٞ:
 نٌ آ١ٜ بطظر زٕٚ ايػؿ١ً ٚازبٗاي١. يح:ايجا

قس تكسّ قبٌ آٜتري اٱخباض اٱهلٞ بإٔ عط  ازب١ٓ ايػُٛات  ايجا١َٓ:
ٚا٭ض ، َٚٔ خكا٥ل اٱخباض ايكطآْٞ أْ٘ بصات٘ حيٌُ َعاْٞ ايبؿاض٠ 
ٚاٱْصاض َٓڀٛقاڄ َٚؿَٗٛاڄ ، إش تهُٔ ٖصا اٱخباض ايبؿاض٠ اغيكط١ْٚ 

١ٓ ٖٛ ايػُٛات ٚا٭ض  َتك١ً باٱعذاظ ٚايتشسٟ بإٔ عط  ازب
بعهٗا ببعض َع إٔ اٱْػإ ٜبك٢ قاقطاڄ ٚعادعاڄ عٔ َعطؾ١ أبعاز 

 ٚأطٛاٍ ايػُٛات.
ٌٖٚ ٜػتڀٝع ايعًِ ٚايتك١ٝٓ اغيتڀٛض٠ َعطؾ١ أطٛاٍ ايػُٛات نُا مت 
َعطؾ١ َػاسات ٚأطٛاٍ ا٭ض  ٚيٛ إْڀًكٓا َٔ ْكڀ١ َٔ ا٭ض  ؼي 

١ اغيكاب١ً هلا َٔ ا٭ض  َع إذباز ايؿها٤ اشباضدٞ، ٚضدعٓا إزي ايٓكڀ
ايعَإ ٚسطن١ زٚضإ ا٭ض  ، ؾٌٗ ٜعين ٖصا إنتؿاف ايػُٛات ٚبًٛؽ 

 ايػا١ٜ ٚاغيٓت٢ٗ ؾٝٗا.

                                                           

 .134اٯ١ٜ (1)
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ازبٛاب ٫، ٭ٕ ايػُاٚات أعِ َٔ ايتكابٌ ٚاسبكط اغيهاْٞ ، 
ٚاٱْػإ قاقط عٔ اٱساط١ بهٌ طبكات ايػُاٚات ٚأبعازٖا 

شَ اىْغِِِّ ًَاإلِّظِ بُِْ اعْزَغَقْزٌُْ ؤَُْ رَنهُزًُا َّبٍَقْةََٚٛدٛزاتٗا ، قاٍ تعازيط

فَجِإَُِّ آ َءِ  *ٍِِْ ؤَقْغَبسِ اىغٌََََّادِ ًَاألَسْ ِ فَبّهُزًُا  َ رَنهُزًَُُ بِ َّ ثِغُيْغَبٍُ 

، ٚيٛ (1)صُّشْعَوُ فَيَْْنََُب شٌَُاػٌ ٍِِْ َّبسٍ ًَُّؾَبطٌ فَالَ رَنزَصِشَاُِ *سَثِّنََُب رُنَزِّثَبُِ 

تٓعيٓا ٚقًٓا بإَهإ إنتؿاف اٱْػإ ؼي أظ١َٓ ٫سك١ اي٬َتٓاٖٞ َٔ 
ايػُٛات ٚبًٛؽ َٓتٗاٖا ٚغاٜتٗا ؾٗٛ ٫ ٜتعاض  َع ز٫٫ت اٯ١ٜ أع٬ٙ 

 ٚؾٝ٘ ؾاٖس ع٢ً بسٜع قٓع اهلل عع ٚدٌ ٚععِٝ قسضت٘ ٚغًڀاْ٘.
دعٌ اهلل عع ٚدٌ آ١ٜ قطٜب١ َٓٗا ؼي شات اٱْػإ إش قريٙ َطنباڄ  ٚقس

َٔ ضٚح ٚبسٕ، ٚنؿـ ايڀب ايكسِٜ ٚاسبسٜح أعها٤ اٱْػإ بُٝٓا 
 بكٞ عادعاڄ عٔ إزضاى َا١ٖٝ ايطٚح.

عَنُشِّيٌِْ ٜٚتذ٢ً ازبُع بري آٜات ايػُا٤ ٚخًل اٱْػإ بكٛي٘ تعازيط

 . (2)صيٌِْ ؽَزََّ َّزَجَََِّْ ىَيٌُْ ؤََّّوُ اىْؾََُّّآَّبرِنَب فِِ آفَبقِ ًَفِِ ؤَّْهُغِ

ٚيٛ تٓعيٓا ٚقًٓا بإنتؿاف اٱْػإ باغيطنبات ايؿها١ٝ٥ ٚغريٖا َٔ 
ٚغا٥ٌ ايعًّٛ ٚاٱنتؿاف اغيػتشسث١ نٌ طبكات ايػُاٚات ٚؾط  
احملاٍ يٝؼ سيشاٍ، ٚمل جيس ايٓاؽ ؾٝٗا َعامل ٚأٚقاف ازب١ٓ اييت ٚعس 

ٛض ٚا٭ْٗاض ٚايؿٛان٘ ؾٌٗ خيٌ ٖصا بايٛعس اٱهلٞ اهلل عع ٚدٌ َٔ ايكك
 ص.ًَعَنَّخٍ فَشْضُيَب اىغٌََََّادُ ًَاألَسْ ُ ؤُفِذَّدْ ىِيَُْزَّقِنيَبكٛي٘ تعازيط

 ازبٛاب ٫، َٔ ٚدٛٙ:
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دا٤ إعساز ازب١ٓ ٚبٝإ غعتٗا َٔ باب ايتؿبٝ٘ بػع١ ٚعط   ا٭ٍٚ:
ؼي قٛي٘ ايػُٛات ٚا٭ض  ٚيٝؼ ايػُٛات ٚا٭ض  بايصات نُا 

  .(1)صًَعَنَّخٍ فَشْضُيَب مَقَشْ ِ اىغَََّبءِ ًَاألَسْ ِتعازيط

مل ٜعس ؼي اٯخط٠ ٚدٛز يًػُٛات ٚا٭ض ، إش أْٗا تڀ٣ٛ  ايجاْٞ:
ٚتهُشٌ بععِٝ قسض٠ اهلل، ٚنإٔ اغيٛت ٜكٝبٗا نُا ٜكٝب ايٓاؽ، 

 خكٛقاڄ ٚإٔ اهلل عع ٚدٌ غدٸطٖا يًٓاؽ ؼي سٝاتِٗ ايسْٝا.
َٚع ايكٍٛ بإٔ ازبٓإ ؼي ايػُاٚات ، ؾإٕ اهلل عع ٚدٌ قازض  ايجايح:

ع٢ً إٔ ٜأتٞ بٗا ٚسيجًٗا َٔ عامل آخط، ٚتهٕٛ ؼي شات احملٌ ٚا٭َه١ٓ 
بَََِّّب ؤٍَْشُهُ بِرَا ؤَسَادَ شَْْئًب ٚايؿها٤ ايصٟ ؾٝ٘ ايػُٛات ٚا٭ض  بكٛي٘ تعازيط

 . (2)صؤَُْ َّقٌُهَ ىَوُ مُِْ فََْنٌُُُ

ازب١ٓ ٚايٓاض َٔ عٛامل أخط٣ غري ايػُٛات ٚا٭ض  ٌٖٚ إسهاض  
ٜتعاض  َع ايكٍٛ بأُْٗا طبًٛقتإ، ازبٛاب ٫، ٭ٕ ايٓكٌ غري اٱجياز 

 ٚاٱغتشساخ.
أَا ايكٍٛ بإٔ ازب١ٓ قس تهٕٛ قطٜب١ َٓا ٖٚٞ ع٢ً ٖصٙ ا٭ض  
ٚايػُا٤ ٚيهٔ ٫ ْطاٖا حبٛاغٓا ؾٗٛ بعٝس ٫ٚ أقٌ ي٘، ٭ْٗا أَط سػٞ 

ايباقط٠ ٚايػاَع١ ٚايؿا١َ ايصا٥ك١، ٚدا٤ت آ١ٜ ايػٝام يبٝإ  ٜسضى باٯي١
 سكٝك١ غع١ ازب١ٓ.

ٚإٕ قًت دا٤ إعساز ازب١ٓ يًُتكري، بُٝٓا أخربت آ١ٜ ايػٝام بإٔ 
 ايبٝإ يًٓاؽ طيٝعاڄ ، ٚازبٛاب َٔ ٚدٛٙ:

بري ايبٝإ ٚاٱعساز عُّٛ ٚخكٛم َٔ ٚد٘، ؾايبٝإ أعِ  ا٭ٍٚ:
 دٌ أْ٘ ؾاٌَ يًٓاؽ طيٝعاڄ.ٚأٚغع، َٚٔ ؾهٌ اهلل عع ٚ
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ايبٝإ ضظي١ َٔ اهلل عع ٚدٌ ٜتػا٣ٚ ايٓاؽ ؾٝٗا طيٝعاڄ،  ايجاْٞ:
ؾهُا ٜتؿهٌ اهلل بايطظم ٚاهلٛا٤ ٚاغيا٤ ٚايػهٔ ع٢ً يًٓاؽ طيٝعاڄ 
نشاد١ يٮبسإ ؾإْ٘ غبشاْ٘ تؿهٌ بػصا٤ عكا٥سٟ يًٓؿٛؽ هلساٜتٗا إزي 

ؼي اغيكاّ إش ٜهٕٛ  غبٌ ايٓذا٠ ؼي اٯخط٠، َع تساخٌ َكازٜل ايطظم
ضظم ا٭بسإ َكس١َ يتًكٞ ايبٝإ ، ٚايعهؼ قشٝض أٟ إٔ تًكٞ ايبٝإ 

 غبب يعٜاز٠ ايطظم.
ايبٝإ َٔ قؿات ايهُاٍ أٚ قٌ إٕ عسّ ايبٝإ ع١َ٬  ايجايح:

ايٓكل، ٚتبعح إؾانات اهلل عع ٚدٌ عا١َ ع٢ً ايهُاٍ اٱْػاْٞ َٚٓ٘ 
ٜهٕٛ ع٢ً َطاتب َتؿاٚت١ ايبٝإ ايصٟ ٜهٕٛ َٔ ايهًٞ اغيؿهو ايصٟ 
 *فَيٌََّ اىْقُشْآَُ  *اىشَّؽََُِْ بًشاظ إغتعساز ايكابٌ ٚاغيتًكٞ، قاٍ تعازيط

 .(1)صفَيَََّوُ اىْجََْبَُ *خَيَََّ اإلِّغَبَُ

يٝهٕٛ ايبٝإ َاز٠ يًتؿانٌ بري ايٓاؽ، ؾطظقِٗ  اهلل عع ٚدٌ ايعًِ 
 عُا ؼي ايؿ٪از.باٱنتػاب إزي داْب ًَه١ ايٓڀل ٚايتعبري ٚاٱؾكاح 

َٚٔ ايبٝإ ايصٟ عًُ٘ اهلل عع ٚدٌ أؾطاز اٱْػإ اٱغتػؿاض ايصٟ 
تهُٓت٘ آ١ٜ ايبشح، ٖٚٛ أب٢ٗ ٚأسػٔ َكازٜل ايبٝإ بايصات ٚايعط ، 
٫ٚ ٜٓشكط أثطٙ باسبٝا٠ ايسْٝا بٌ ٜؿٌُ عامل اٯخط٠ بايؿٛظ بأغ٢ٓ 

 اغيطاتب.  
يبشح بايتٛب١ ٚاٱْاب١ بٝإ سكٝك١ ٖٚٞ إٔ ايرتغٝب ؼي آ١ٜ ا ايتاغع١:

ٚايبؿاض٠ بايعؿٛ ٚاغيػؿط٠ عٓس اٱغتػؿاض يٝؼ غبباڄ يًتُازٟ ؼي ايػ٦ٝات 
 ٚإغطا٤ٶ ؼي اغيعاقٞ، ٚدا٤ت آ١ٜ ايػٝام ٭َٛض:

 آ١ٜ ايبشح بٝإ يكإْٛ نًٞ ثابت َٔ ضظي١ اهلل.  ا٭ٍٚ:
َٔ َكازٜل ايبٝإ ؼي اغيكاّ صب٤ٞ آ١ٜ ايبشح ؼي قؿات  ايجاْٞ:
يصٟ ٜسٍ بايس٫ي١ ايته١ُٝٓ ع٢ً تٓعٙ اغيػًُري عٔ ايتُازٟ ؼي اغيتكري، ٚا

 ايػ٦ٝات بػبب آ١ٜ ايبشح َٚا ؾٝٗا َٔ اهلسا١ٜ إزي اٱغتػؿاض.
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دا٤ت آ١ٜ ايبشح بايٓسب إزي اٱغتػؿاض، أَا ذبكل اغيػؿط٠  ايجايح:
 ٚايعؿٛ ؾٗٛ أَط بٝس اهلل عع ٚدٌ، ٚايبؿاض٠ ب٘ ْع١ُ َٔ عٓسٙ تعازي.

سأت ٖ###صٙ اٯ١ٜ ب###صنط اغيتكري ، ٚتٗ###١٦ٝ ازبٓ#١ ي##ِٗ إبت ايعاؾ##ط٠:
ص يب##ٝإ عؿٛ ًَعَنَّخٍ فَشْضُيَب اىغٌََََّادُ ًَاألَسْ ُ ؤُفِذَّدْ ىِيَُْزَّقِنيَبك##ٛي٘ تعازيط

ٚثٛاب اهلل عع ٚدٌ يًُػًُري ؼي اٯخط٠، ٚأختتُت آ١ٜ ايػٝام بكٛي٘ 
 ص ٚؾٝ٘ ٚدٛٙ:ىُذًٍ ًٌٍََْفِؾَخٌ ىِيَُْزَّقِنيَتعازيط

بٝإ ؾهٌ اهلل عع ٚدٌ ع٢ً اغيػًُري ؼي اسبٝا٠ ايسْٝا ، ٚبكا٤  ا٭ٍٚ:
 .(1)صًَاعْإَىٌُا اىيَّوَ ٍِِْ فَضْيِوِباب٘ َؿتٛساڄ يًعٜاز٠ عًِٝٗ قاٍ تعازيط

دعٌ اغيػًُري ٜتعاٖسٕٚ َٓٗاز ايكطاط اغيػتكِٝ ، ٚايڀطٜل  ايجاْٞ:
 ايصٟ ٜ٪زٟ بِٗ إزي ازب١ٓ ايٛاغع١.

َٔ َكازٜل اغيٛعع١ قٛي٘ تعازي)أعست يًُتكري( ٌٖٚ ٖصٙ  :ايجايح
 اغيٛعع١ خاق١ باغيتكري أّ أْٗا عا١َ ٚؾا١ًَ يًٓاؽ طيٝعاڄ.

ازبٛاب ٖٛ ايجاْٞ إ٫ إٔ اغيػًُري ِٖ ايصٜٔ إربصٚا َٔ ٖصا اٱعساز 
 َٛعع١ ٚعرب٠.
زع٠ٛ اغيػًُري ٚايٓاؽ يًتسبط ؼي عامل اٯخط٠، ؾكشٝض إٔ  ايطابع:

اٯ١ٜ أع٬ٙ دا٤ت باٱخباض عٔ إعساز ازب١ٓ يًُتكري، ٜٚسٍ ازبُع بري 
اٯٜتري ع٢ً إٔ زخٍٛ اغيتكري ازب١ٓ بًڀـ َٚسز َٔ اهلل هلِ ؼي ايسْٝا، 
ٚايٓب٠ٛ ٚايتٓعٌٜ خري ؾاٖس عًٝ٘، إش إٔ ايٓاؽ ٜكًٕٛ إزي َٓاظٍ ايتك٣ٛ 

 ا١ٜ َٔ اهلل عع ٚدٌ. بٗس
 إعجاش اآليت

 ٜٓكػِ إعذاظ اٯ١ٜ إزي أقػاّ:
 اٱعذاظ بًشاظ ْعِ اٯٜات ٖٚٛ ع٢ً ؾعبتري: ايكػِ ا٭ٍٚ:
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إبتسأت اٯ١ٜ حبطف ايعڀـ ايٛاٚ ايصٟ ٜسٍ ع٢ً إتكاٍ اٯ١ٜ  ا٭ٚزي:
َٛنٛعاڄ ٚسهُاڄ باٯ١ٜ ايػابك١ هلا، تط٣ غياشا مل تتشس اٯٜتإ ؼي آ١ٜ 

 قاڄ ٚأُْٗا دا٤تا ببٝإ قؿات اغيتكري .ٚاسس٠ خكٛ
 ٚازبٛاب َٔ ٚدٛٙ : 

تطتٝب ٚتكػِٝ آٜات ايكطإٓ َٔ سه١ُ اهلل، ٖٚٛ إعذاظ قا٥ِ  ا٭ٍٚ:
بصات٘، ٚا٭قٌ إٔ ْتسبط اغيعاْٞ ٚايس٫٫ت اييت تتذ٢ً ؼي ايتكػِٝ 

 ايكطآْٞ يٰٜات، ْٚػتٓبط َٓٗا اغيػا٥ٌ ٚا٭سهاّ.
تعسز آٜات قؿات اغيتكري ايصٜٔ أعسٸ اهلل هلِ ازب١ٓ تطغٝب ؼي  ايجاْٞ:

 ايتشًٞ بتًو ايكؿات.
ؾٝ٘ زع٠ٛ يٲيتؿات إزي نٌ قؿ١ َٔ قؿات اغيتكري ع٢ً عبٛ  ايجايح:
 َػتكٌ.
ايتبأٜ اغيٛنٛعٞ ؼي ايكؿات اييت تصنطٖا اٯٜتإ، إش دا٤ت  ايطابع:

١ٜ ؼي َٛنٛع اٯ١ٜ ايػابك١ خبكٛم ؾعٌ اسبػٓات، ٚدا٤ت ٖصٙ اٯ
 ايتساضى.

دبًٞ ايرتابط ٚايتساخٌ بري اٯٜتري ؼي َٛنٛعُٗا َع  اشباَؼ:
إذبازُٖا ؼي اسبهِ، ٚاٱغتػؿاض ْٛع إسػإ يًصات ٚق٬ح يًٓؿٛؽ 

 ٚاجملتُعات.
ًَاىيَّوُ ُّؾِتُّ أختتُت اٯ١ٜ ايػابك١ بكإْٛ نًٞ ثابتط ايػازؽ:

ص، بعس ًَاىَّزَِِّ بِرَا فَقَيٌُا فَبؽِةَخً،  ؾًِ ٜأت قٛي٘ تعازيط(1)صاىَُْؾْغِنِنيَ

بٝإ ؾڀط َٔ قؿات اغيتكري َباؾط٠ يًتبأٜ اغيٛنٛعٞ بري ذبكل َطتب١ 
احملػٓري ٚبري ؾعٌ ايؿاسؿ١ ؾأختتُت اٯ١ٜ ايػابك١ بايجٓا٤ ع٢ً احملػٓري ، 
ٖٚصا ايجٓا٤ ْٛع دعا٤ ساٍ ، ٚبسأت آ١ٜ ايبشح حبطف ايعڀـ ايٛاٚ 

يصٜٔ( يًس٫ي١ ع٢ً اٱخت٬ف اغيٛنٛعٞ ٚاٱْتكاٍ ٚاٱغِ اغيٛقٍٛ )ٚا
إزي قؿات أخط٣ َبا١ٜٓ هلا ؼي اغيٛنٛع ، َتشس٠ َعٗا ؼي اغيا١ٖٝ ٚايػا١ٜ 
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بايتساضى باٱغتػؿاض ، ٖٚصا ايتساضى َٔ اٱسػإ ايصٟ أختتُت بايجٓا٤ 
 عًٝ٘ اٯ١ٜ ايػابك١ .

َٸا دا٤ت اٯ١ٜ ايػابك١ بكٝػ١ اٱط٬م ؼي ؾعٌ اسبػٓات ايػابع: ، أ
ٖصٙ اٯ١ٜ ؾذا٤ت بكٝػ١ ازب١ًُ ايؿطط١ٝ ٚايتعًٝل ، يٝؿٝس ازبُع بري 
اٯٜتري َٛاظب١ ٚإقا١َ اغيػًُري ع٢ً اشبكاٍ اييت دا٤ت بٗا اٯ١ٜ ايػابك١ 
َٔ اٱْؿام ٚنعِ ايػٝغ ٚايعؿٛ عٔ ايٓاؽ، أَا ؾعٌ ايؿاسؿ١ ؾٗٛ أَط 

 ضبتٌُ، ٚقس ٜڀطأ عًِٝٗ.
بٝإ ثٛاب اغيتكري ايصٜٔ شنطت ٖصٙ اٯ١ٜ دا٤ت اٯ١ٜ ايتاي١ٝ ب ايجا١ْٝ:

ٚاٯ١ٜ ايػابك١ قؿاتِٗ ٚخكاهلِ اسبُٝس٠، ٚنأْ٘ زيٌٝ ع٢ً إْعساّ 
ايربظر ٚايؿرت٠ بري إتٝإ اغيػًِ ايكاسبات ٚبري ايجٛاب ا٭خطٟٚ، ٚعٔ 

 .(1)(قٝاَت٘ قاَت ؾكس َات َٔضغٍٛ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ: 
ٍ )ايصٜٔ( بٌ إبتسأت بإغِ ٚمل تطز آ١ٜ ايػٝام باٱغِ اغيٛقٛ

اٱؾاض٠ )أٚي٦و( ٱؾاز٠ اٱنطاّ يًُ٪َٓري ايصٜٔ ٜعًُٕٛ ايكاسبات 
٭ِْٗ بايتكٝس بأسهاّ َٚهاَري ٖصٙ اٯ١ٜ ٚاٯ١ٜ ايػابك١ إغتشكٛا اٱنطاّ 
ٚبًػ١ اٱؾاض٠ يًبعٝس اييت تؿٝس ايجٓا٤ عًِٝٗ ، ٚيعّٚ بصٍ ايٛغع يبًٛؽ 

 َطتبتِٗ .
ٜات َكازٜل ازبعا٤ اسبػٔ، ٚؾٝ٘ تطغٝب إٕ يؿغ )أٚي٦و( َٔ بسا

بايتك٣ٛ ، ٚسح ع٢ً ايًذ٤ٛ إزي شنط اهلل ٚاٱغتػؿاض عٓس ؾعٌ اغيعك١ٝ 
 َٚڀًكاڄ أٟ ست٢ عٓس ايتٛقٞ َٔ ؾعٌ ايػ٦ٝات.

اٱعذاظ ايصاتٞ ي١ٰٜ إش دا٤ت بكٝػ١ ازب١ًُ ايؿطط١ٝ  ايكػِ ايجاْٞ:
اٍ، ٜٚتذ٢ً أٜهاڄ )إشا( يًتعًٝل يؿعٌ اغيعك١ٝ، ٚ٭ْ٘ ع٢ً غبٌٝ اٱستُ

ٖصا اٱستُاٍ بس٫٫ت َٚعاْٞ ايعڀـ ع٢ً اٯ١ٜ ايػابك١ بًشاظ إٔ َا 
 ؾٝٗا َٔ اشبكاٍ اسبُٝس٠ سطظ َٔ ؾعٌ ايػ٦ٝات.
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ٚتبري اٯ١ٜ َٛنٛع١ٝ شنط اهلل عع ٚدٌ ؼي إق٬ح ايٓؿٛؽ 
ٚاجملتُعات ٚايتٛقٞ َٔ ؾعٌ ايػ٦ٝات، ٖٚصٙ اٯ١ٜ ٖٞ اٯ١ٜ ايجا١ْٝ ؼي شنط 

، (1)صعَنَّخٍ فَشْضُيَب اىغٌََََّادُ ًَاألَسْ ُري ايصٜٔ أقًض اهلل هلِطقؿات اغيتك

دا٤ت َتعكب١ يًكؿات ا٭خط٣ ٚايتؿكٌٝ ؼي ساٍ إضتهاب ايػ٦ٝات، إش 
شنطت اٯ١ٜ قػُري َٔ اٱبت٤٬ ايص ٜٗٛ خ٬ف غٓد١ٝ اٱضيإ اغيػتكط عٓس 

 اغيػًِ ٚاغيػ١ًُ :
 ؾعٌ ايؿاسؿ١. ا٭ٍٚ:
 ظًِ ايٓؿؼ. ايجاْٞ:

ٖٚٛ َٓاغب١ يتؿك٘ اغيػًُري ؼي ايسٜٔ، ٚططز ايػؿ١ً ٚازبٗاي١ عِٓٗ 
صبتُعري َٚتؿطقري، ؾ٬ ٜكتكط إغتػؿاض اغيػًِ ع٢ً ساٍ ؾعٌ ايؿاسؿ١، 
ٜٚعٔ إٔ ظًُ٘ يٓؿػ٘ أَط ٖري، ٖٚٛ سل خام ي٘، ٚنُا ٚضز ايتؿكٌٝ 

 ٚايتعسز أع٬ٙ ؾإٕ ايتساضى دا٤ ع٢ً قػُري أٜهاڄ ُٖٚا:
 ٚدٌ. شنط اهلل عع ا٭ٍٚ:
 اٱغتػؿاض. ايجاْٞ:

ٚتؿتض اٯ١ٜ باب ايسضاغات ٚايتشكٝكات ؼي عًِ )شنط اهلل( َٔ 
 دٗات:

اسباد١ إزي شنط اهلل عٓس ايؿسا٥س ٚؼي اغيُٗات، إش إٔ ؾعٌ  ا٭ٚزي:
اغيعك١ٝ ٚظض ٫ ٜسؾع٘ َاٍ أٚ داٙ أٚ ؾإٔ، ؾًٝؼ حملٛ أثطٙ إ٫ ايصنط 

اسَىٌُْ مَبٍِيَخً ًٌََّْ اىْقَِْبٍَخِ ًٍَِِْ ؤًَْصَاسِ اىَّزَِِّ ىَِْؾَِْيٌُا ؤًَْصَٚاٱغتػؿاض، قاٍ تعازيط

 .(2)صُّضِيٌَُّّيٌُْ ثِفَْْشِ فِيٌٍْ

 ن٬ي١ إزي زاع أضياٚعٔ ايٓيب ضبُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ قاٍ: 
 ٚأضيا ؾ٤ٞ، أٚظاضِٖ َٔ ٜٓكل إٔ غري َٔ اتبع٘ َٔ أٚظاض َجٌ عًٝ٘ ؾإٕ
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 َٔ ٜٓكل إٔ غري َٔ أدٛضِٖ َجٌ ؾً٘ ؾاتبع اهلس٣ إزي زعا زاع
 .(1)(ؾ٤ٞ أدٛضِٖ

ٚإشا ناْت ايسع٠ٛ إزي اٱغتػؿاض َٔ َكازٜل اهلس٣ ؾٌٗ ايًذ٤ٛ إزي 
اٱغتػؿاض عٓس ؾعٌ ايؿاسؿ١ َٚڀًكاڄ َٔ ايسع٠ٛ إزي اهلس٣، ٜٚكسم 

 عًٝ٘ عٓ##ٛإ إتباع ايػري يًُػ##تػؿط .
اغيػًِ إش ٜهٕٛ ازب##ٛاب ْعِ، ٖٚٛ َٔ ؾه##ٌ اهلل عع ٚدٌ ع٢ً 

 إغتػؿاضٙ ع٢ً ٚدٛٙ:
 إْ٘ َطآ٠ يًك٬ح ٚايؿ٬ح. ا٭ٍٚ:
 ؾٝ٘ بٝإ يتعسز قٝؼ ٚٚغا٥ط ازبصب إزي غبٌ اهلسا١ٜ. ايجاْٞ:
ضأؾ١ اهلل عع ٚدٌ باغيػًِ بتعسز ٚنجط٠ ا٭بٛاب اييت ٜطزٙ  ايجايح:

 َٓٗا ٚؾٝٗا ا٭دط ٚايجٛاب.
٭ْ٘ خري ضبض، شٚ  أقاي١ إْتؿاع ايٓاؽ َٔ إغتػؿاض اغي٪َٔ ايطابع:

 إٔ يٛضؾشات عا١َ، ٚعٔ ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ أْ٘ قاٍ: 
 شيو ببها٤ ايٓاض َٔ ا٭١َ تًو اهلل ٭ظب٢ ا٭َِ، َٔ أ١َ ؼي به٢ عبساڄ
 َٔ حبٛضاڄ تڀؿ٧ ؾإْٗا ايسَع١، إ٫ ٚثٛاب ٚظٕ ي٘ إ٫ عٌُ َٔ َٚا ايعبس ،
 دػسٖا اهلل سطّ إ٫ ، اهلل خؿ١ٝ َٔ سيا٥ٗا عري اغطٚضقت ، َٚا ايٓاض
 . (2)(شي١ ٫ٚ قرت ٚدٗ٘ ٜطٖل مل خسٙ ع٢ً ؾانت ٚإٕ ايٓاض، ع٢ً

َٛنٛع١ٝ شنط اهلل ؼي أَٛض ايسٜٔ ٚايسْٝا، ٚزع٠ٛ ايٓاؽ  ايجا١ْٝ:
 يًذ٤ٛ إيٝ٘ أَاْاڄ ٚؾؿا٤ٶ.

 تعسز َٓاؾع شنط اهلل عع ٚدٌ ٚنٝـ أْ٘ ٚغ١ًٝ ضبٛ ايػ٦ٝات.  ايجايج١:
اي##صنط َك###س١َ َٚٓاغ###ب١ يٲغتػؿاض ٚغ٪اٍ ايعؿٛ َٔ اهلل  ايطابع١:
 عع ٚدٌ.
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شنط اهلل ظادط عٔ ايعٛز٠ إزي اغيعك١ٝ، ٚايتُازٟ ؼي ؾعٌ  اشباَػ١:
 ايػ٦ٝات.

َٚٔ إعذاظ اٯ١ٜ أْٗا مل دبعٌ ايصنط ٚاٱغتػؿاض ؾططري ع٢ً عبٛ 
يؿاسؿ١ أٚ اٱدتُاع أٚ ايتدٝري أٚ ايبسي١ٝ يًعؿٛ عٔ اغي٪َٔ ايصٟ ٜؿعٌ ا

، ع٢ً عبٛ (1)صرَمَشًُا اىيَّوَ فَبعْزَفْهَشًُا ىِزٌُُّثِيٌِْٜعًِ ْؿػ٘، بٌ دا٤ قٛي٘ تعازيط

اٱخباض ٚبٝإ قؿ١ نطضي١ يًُتكري ٚؾٝ٘ ْهت١ ٚضؾش١ َٔ ايؿٝض اٱهلٞ 
ٖٚٞ إٔ اغيػًِ ؼي ساٍ شنط ٚإغتػؿاض َتكٌ، يٝأتٞ اٱغتػؿاض اغيككٛز 

ٓٗا اييت ؾعًٗا اغيػًِ ْٚػٞ اٱغتػؿاض بايصات ع٢ً ايصْٛب َڀًكاڄ ، َٚ
 عٓٗا ع٢ً عبٛ ايتعٝري.

ٚاٯ١ٜ ايهطضي١ تأزٜب يًُػًُري ؼي تطى شنط اغيعك١ٝ ٚإدتٓاب إؾؿا٥ٗا 
َٛنٛعاڄ ٚضٚا١ٜ ٚخرباڄ بري ايٓاؽ، إش تسٍ ؼي َؿَٗٛٗا ع٢ً سكٝك١ ٖٚٞ 
يعّٚ عسّ ايتعطٜض ٚايصّ يًُ٪َٔ غيا إضتهب٘ َٔ ايصْب ٚظًِ ايٓؿؼ ، 

إ#ٝاْ٘ بايصنط ٚقٝاَ٘ باٱغتػؿاض تساضى ، ٚقس أخربت اٯ١ٜ عٔ بكا٥٘ ٭ٕ 
ؼي َٓاظٍ ايتك٣ٛ، )ٚعٔ اٱَاّ عًٞ عًٝ٘ ايػ٬ّ: َصٜع ايؿاسؿ١ 

 نؿاعًٗا( . 
ٚتُٓٞ اٯ١ٜ ًَه١ ايكرب ؼي أزا٤ ايعبازات ، ٚتطغب باٱنجاض َٔ 

إ ع٢ً اٱتٝإ باغيٓسٚبات ٚاغيػتشبات، ؾهُا إٔ ايصنط ٚاٱغتػؿاض ٜأتٝ
أثط اغيعك١ٝ ايػابك١ ؾإُْٗا سطظ َٔ ؾعٌ تًو اغيعك١ٝ أٚ غريٖا ؼي قازّ 

 ا٭ٜاّ.
اٱعذاظ ايػريٟ ي١ٰٜ إش تتعسز َكازٜل اٱعذاظ ؼي  ايكػِ ايجايح:

اٯ١ٜ ايهطضي١ َٓڀٛقاڄ َٚهُْٛاڄ ٚز٫ي١، ٖٚٞ ؼي َٛنٛعٗا سانط٠ ع٢ً 
 عبٛ َٜٛٞ زا٥ِ ؼي :

 ايٛدٛز ايصٖين يًُػًِ. ا٭ٍٚ:
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ايٛقا٥ع ايعا١َ ٚاشباق١ ، شات ا٭غباب ٚايعًٌ ايعاٖط٠  ايجاْٞ:
 ٚغريٖا .
 اغيكازٜل اشباضد١ٝ يؿعٌ اٱْػإ. ايجايح :

ٚبري ايجاْٞ ٚا٭ٍٚ أع٬ٙ عُّٛ ٚخكٛم َڀًل، إش إٔ ايٛدٛز  
ايصٖين يٲْػإ ضبسٚز، ٖٚٛ عادع عٔ اٱساط١ بايٛقا٥ع ٚاسبٛازخ ؼي 

ايٓػٝإ ؾ٬ ٜصنط بعض اهلٓات ٚايع٫ت َػتكبٌ ا٭ٜاّ ، ٜٚٗذِ عًٝ٘ 
 ٚاغيعاقٞ .
ٜٚككط اٱْػإ عٔ بًٛؽ َطاتب ايعًِ اسبهٛضٟ ؼي اغيكاّ ، ٖٚٛ   

ايصٟ ٜهٕٛ ؾٝ٘ ايعًِ ٚاغيعًّٛ سيطتب١ ٚاسس٠ ، ٫ٚ ٜػتڀٝع إٔ ٜهٕٛ 
ٚدٛز ايعًِ بأؾطاز اغيعك١ٝ اييت إضتهبٗا ٖٛ عري ٚدٛز اغيعًّٛ، ؾُٔ 

 عسّ سهٛضٖا عٓسٙ .ضبسٚز١ٜ ايٛدٛز ايصٖين 
ؾتأتٞ ٖصٙ اٯ١ٜ يتهػب اغيػًِ عًُاڄ سكٛيٝاڄ عٔ عامل ا٭ؾعاٍ 
ٚتكػُٝٗا بًشاظ اسبػٔ ٚايكبض ايؿطعٝري ، ٫ٚ تكـ عٓس ٖصا اسبس بٌ 

فَيٌََّ اإلِّغَبَُ دبصب٘ إزي َٓاظٍ اٱغتػؿاض، ٖٚٛ َٔ عَُٛات قٛي٘ تعازيط

 .(1)صٍَب ىٌَْ َّقْيٌَْ

دبعٌ شنط اهلل ٚيعّٚ اٱغتػؿاض سانطٜٔ عٓس َٚٔ إعذاظ اٯ١ٜ أْٗا 
اغيػًِ َع إقرتاُْٗا بايجٛاب ا٭خطٟٚ يًُتكري ايصٜٔ ٜتدًـ ايتكٛض 
ايصٖين عٔ اٱساط١ سيا١ٖٝ ظًِ ايٓؿؼ ٚنٝؿٝت٘ َٚت٢ سكٌ ، ؾذا٤ت آ١ٜ 
ايبشح يًٝٛش اغيػًِ بصنط اهلل، ًٜٚذأ إزي اٱغتػؿاض عٔ ايصْٛب اييت 

 إضتهبٗا َڀًكاڄ ٖٚٞ:
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ايصْٛب اغياث١ً ْكب عٝٓٝ٘، ٚتًض عًٝ٘ ٚدبعٌ َهذع٘ ٜٓبأ ب٘،  ٍٚ:ا٭
ٜٚتًٌُُ ٖٚٛ دايؼ، ٜٚتشػط إختٝاضاڄ ٚقٗطاڄ، ؾسيت٘ اٯ١ٜ ع٢ً ايؿؿا٤ 

 .(1)صؤَ َ ثِزِمْشِ اىيَّوِ رَغََْئُِِّ اىْقُيٌُةَُٔ ٖصا ايسا٤ ٚآثاضٙ ، قاٍ تعازيط

 ايصْٛب اييت ٜػتشهطٖا ايصٖٔ بأز٢ْ تؿهط. ايجاْٞ:
اغيعاقٞ اييت ٜتصنطٖا ايعبس عٓسَا ٜػُع ٜٚط٣ قسٚض َجًٗا  ايجايح:
 َٔ غريٙ.
َا ٜػتشهطٙ عٓس ت٠ٚ٬ ايكطإٓ، ٚايػري ؼي ا٭ض  ٚسسٚخ  ايطابع:

أغباب ايعرب٠ ٚاغيٛعع١ َٔ ا٭َِ ا٭خط٣، قاٍ تعازي ؼي إستذاز َٛغ٢ 
ع٢ً ؾطعٕٛ ٚزعٛت٘ ي٘ يٲغ٬ّ، ٚإقطاض ؾطعٕٛ ع٢ً ازبشٛز، ٚبڀـ 

 .(2)صبَُِّ فِِ رَىِلَ ىَقِجْشَحً ىََِِْ َّخْةََ عع ٚدٌ ب٘طاهلل

وميكه تسمية اآلية آية )ذكزوا اهلل( ومل يزد هذا اللفظ يف القزآن إال يف هذه اآلية 

الكزمية، وعم ورد مع حزف العطف الواو )وذكزوا اهلل كثرياً( يف آية مه سورة 

 .(3)الشعزاء

 اآليت سالح
يكس أضاز اهلل عع ٚدٌ يًُػًُري اغيطتب١ ايعع١ُٝ بري أٌٖ ا٭ض  
ٚتٓاٍ ٖصٙ اغيطتب١ ببًػ١ اٱغتػؿاض، ٖٚٛ أَط غٌٗ ع٢ً ايًػإ، عػري 

ًَاعْزَقِْنٌُا ثِبىصَّجْشِ ًَاىصَّالَحِ ع٢ً ايٓؿؼ إ٫ َٔ ٖس٣ اهلل عع ٚدٌ، قاٍ تعازيط

 . (4)صًَبَِّّيَب ىَنَجِريَحٌ بِ َّ فَيََ اىْخَبشِقِنيَ
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ٚتبري اٯ١ٜ إٔ اغيػًُري بؿط قس ٜكع بعهِٗ ؼي َػتٓكع ايطش١ًٜ،  
ٚيهٓ٘ ًٜذأ إزي ططٜل ٚانش١ حملٛ ٖصا ايٛقٛع ٖٚٛ اٱغتػؿاض، يٝهٕٛ 
بِٝٓٗ ٚبري ايٓاؽ قسض َؿرتى ٚقسض ػيٝع بًشاظ إٔ ايكسض اغيؿرتى ؾعٌ 
عٓس  ايػ٦ٝات، ٚايكسض اغيُٝع يًُػًُري ٖٛ إْبعاثِٗ يًصنط ٚاٱغتػؿاض

ؾعٌ ايػ١٦ٝ أٚ ظًِ ايٓؿؼ ، يًتبأٜ ؼي اي١ٝٓ ٚايععّ ٚأقٌ ايؿعٌ، ؾٝبين 
اغيػًِ ع٢ً قكس ايكطب١ إزي اهلل ٚعسّ ؾعٌ اغيعك١ٝ، ٖٚٛ إٕ ؾعًٗا ًٜذأ 
إزي ايصنط ٚاٱغتػؿاض ، باٱناؾ١ إزي ايػٓد١ٝ ٚإٔ ايهاؾط غاضم ؼي ٚسٌ 

ٚايعط  ، يصا ٜبازض إزي اغيعك١ٝ ، أَا اغيػًِ ؾإٕ ْؿػ٘ تٓؿط َٓٗا با٭قاي١ 
 ايتربأ َٓٗا، .

يصا أختتُت اٯ١ٜ ببٝإ خك١ً ظيٝس٠ عٓس اغيػًُري ٖٚٞ عسّ 
إقطاضِٖ ع٢ً اغيعك١ٝ ٚايصْب، ؾػطعإ َا ٜطدعٕٛ إزي أسهاّ ايؿطٜع١ 

 ؼي غٓٔ اسب٬ٍ ٚاسبطاّ .
 يكس دا٤ت اٯ١ٜ بػ٬سري ُٖا : 

يٓؿؼ، ٖٚٛ َكس١َ غ٬ح شنط اهلل َٚا ٜبعج٘ َٔ ايػه١ٓٝ ؼي ا ا٭ٍٚ:
ؤَىٌَْ َّإُِْ ىِيَّزَِِّ يٲغتػؿاض ٚإزضاى اسباد١ يًتٛب١ ٚاٱْاب١، قاٍ تعازيط

 . (1)صآٍَنٌُا ؤَُْ رَخْةَـَ قُيٌُثُيٌُْ ىِزِمْشِ اىيَّوِ

قٍٛ )أغتػؿط اهلل( َٚا ٜرتتب عًٝ٘ َٔ ا٭ثط ٚايٓؿع ايععِٝ  ايجاْٞ:
 سيشٛ ايػ١٦ٝ بؿهٌ َٔ اهلل.

ٚاٯ١ٜ غ٬ح ؼي سؿغ ن١ًُ ايتٛسٝس، ٚسطب ع٢ً ايػًٛ با٭ْبٝا٤ 
ٚاغي٥٬ه١ ٚايكاسبري، إش أْٗا ذبكط اغيػؿط٠ باهلل عع ٚدٌ، ٚؾٝ٘ سذ١ ع٢ً 
ساد١ ايٓاؽ يٓب٠ٛ ضبُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ، ٖٚصٙ اسباد١ َٔ 

، ٚتتذ٢ً سيا  آيت إيٝ٘ (2)صًٍََب ؤَسْعَيْنَبكَ بِ َّ مَبفَّخً ىِينَّبطَِكازٜل  قٛي٘ تعازيط
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بعض نتب أٌٖ ايهتاب َٔ ايتشطٜـ َٔ ا٭تباع ، نُا ؼي َػأي١ قهٛى 
ايػؿطإ اييت ظٗطت ؼي أٚضبا ؼي َڀًع ايكطٕ ايجايح عؿط اغي٬ٝزٟ ، 
ٚإظزاز تساٚهلا ؼي ايكطإٓ اشباَؼ عؿط يتؿرت٣ يٮقطبا٤ ٚاغيٛت٢ يٝٓايٛا 

عاقٞ ، ٜٚؿٛظٚا بايعؿٛ ايصٟ اٱعؿا٤ ايهًٞ أٚ ازبع٥ٞ َٔ اشبڀاٜا ٚاغي
 ٜسخًِٗ د١ٓ ايػُا٤.

ٚقاّ ايبابا بإقساض أعساز نبري٠ َٓٗا ، ٚأخص ٜٛقع ع٢ً بٝا  يٝڀٛف 
ايطٖبإ بٗا ؼي اغيسٕ ٚايكط٣ يبٝعٗا، ٚتسٜٚٔ ا٭مسا٤ عًٝٗا، إزي إٔ 
سسثت سطن١ اٱق٬ح ايسٜين، اييت قازٖا َاضتٔ يٛثط اغيٛيٛز ؼي َس١ٜٓ 

٭ب ؾ٬ح، ٚطايب أٜهاڄ سيا دا٤ ب٘ اٱغ٬ّ  1483غ١ٓ إٜػًري ؼي أغياْٝا
َٔ ايػا٤ ايٛغاط١ بري اغي٪َٓري ٚاهلل عع ٚدٌ أٟ َٔ غري اغيطٚض بؿدل 
ايبابا أٚ غريٙ، َٚاٍ إزي ايٝٗٛز ذبت نػط ٖسض ايهٓٝػ١ زَ٘، ٚتطادع 
ؾُٝا بعس عٔ ٖصا اغيٌٝ، ٚطايب بعٚاز ايه١ٓٗ ٚايكػاٚغ١، ٚتعٚز ٖٛ 

ٔ ا٭٫ٚز بٓري ٚبٓاتاڄ، ٜٚعس ا٭ب ايطٚسٞ ْؿػ٘ ٚضظم غت١ َ
 يًربٚغتاْت١ٝ.
زعٞ إزي ايبًس٠ اييت ٚيس ؾٝٗا يؿض ْعاع، ؾأؾًض ؼي  1546ٚؼي غ١ٓ 

 سً٘، ٚيهٓ٘ أقٝب بٓٛب١ بطز َا يبح إٔ تٛؾ٢ ع٢ً أثطٖا.
ٌٖٚ نإ يٲغ٬ّ ٚزع٠ٛ ايكطإٓ يڀًب اغيػؿط٠ َٔ اهلل عع ٚدٌ 

أٚضبا ٚغريٖا، ازبٛاب ْعِ، خكٛقاڄ ٚسسٙ أثط ع٢ً سطن١ اٱق٬ح ؼي 
َع إَتساز غًڀإ ايسٚي١ اٱغ١َٝ٬ إزي بعض أدعا٤ أٚضبا، ٚايتساخٌ 
بري أٌٖ اغيًٌ ٚايٓشٌ، ٖٚٛ َٔ عَُٛات اشبڀاب اٱهلٞ اغيٛد٘ إزي 

 .(1)صًٍََب ؤَسْعَيْنَبكَ بِ َّ سَؽََْخً ىِيْقَبىََِنيَايٓيب ضبُس ق٢ً اهلل ٚآي٘ ٚغًِط

أقڀبػت ا٭ض  ببٗا٤ غ٬ح اٱغتػؿاض، ٚقاض قطٜباڄ  ٚبٓعٍٚ ايكطإٓ
َٔ ايٓاؽ، ٚأزضى ايٓاؽ ععِٝ ْؿع٘، ٚيٝؼ ؼي ظيً٘ ثكٌ أٚ ٚطأ٠ بٌ 
ٖٛ خري ضبض ٜبعح ايبٗذ١ ؼي ايٓؿٛؽ، ٚجيعًٗا تكبٌ ع٢ً ايعٌُ ٭َٛض 
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ايسٜٔ ٚايسْٝا ب١ُٗ ٚغبڀ١ ٚغعاز٠، ٚحيٍٛ زٕٚ سكٍٛ اشبكَٛات 
 ْؿعاٍ ٚغًب١ ايٓؿؼ ايػهب١ٝ ٚايؿ١ٜٛٗ.ٚايٓعاعات اييت ترتؾض عٔ اٱ

ٚبُٝٓا إبتسأت اٯ١ٜ بإستُاٍ ؾعٌ اغيػًُري ايؿاسؿ١ ؾإْٗا أختتُت 
بايؿٗاز٠ هلِ طيٝعاڄ بايعًِ ٚاغيعطؾ١، ٚؾٝ٘ ز٫ي١ ع٢ً إٔ ايًذ٤ٛ إزي 
اٱغتػؿاض عًِ قا٥ِ بصات٘ ؾاظ يٲضتكا٤ ي٘ اغيػًُٕٛ، ٚؾٝ٘ آ١ٜ إعذاظ١ٜ 

ٱغتػؿاض ٚايعًِ ٚاق١ٝ َٔ ايعٛز٠ إزي اغيعك١ٝ بتعاٖسِٖ غيطتب١ ايصنط ٚا
 ٚايؿاسؿ١.

ٚؾٝ٘ زيٌٝ ع٢ً َٛنٛع١ٝ إبتسا٤ ْعٍٚ ايكطإٓ بڀًب ايعًِ، بكٛي٘ 
، يٝهٕٛ ايعًِ بًػ١ ايعباز٠ هلل ٚايتكٝس بػٓٔ (1)صاقْشَؤْ ثِبعٌِْ سَثِّلَتعازيط

 ايؿطٜع١، َٚا ؾٝ٘ َٔ أسهاّ اسب٬ٍ ٚاسبطاّ.
ٚدٌ ع٢ً اغيػًُري، ٖٚساٜتِٗ إزي غ٬ح ٚتبري اٯ١ٜ ؾهٌ اهلل عع 

ُٸٌ َٔ  ايتك٣ٛ ايصٟ دا٤ ب٘ ايٓيب ضبُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ، ٚذب
أدٌ تجبٝت٘ ؼي ا٭ض  ٖٚسا١ٜ ايٓاؽ ي٘ ايعٓا٤، ٚٚضز عٓ٘ ق٢ً اهلل عًٝ٘ 

أٟ أْ٘ تًك٢  (2)ٚآي٘ ٚغًِ أْ٘ قاٍ: َا أٚشٟ ْيب قط َجٌ َا أٚشٜت(
يك٬ح ٚإغتشهاض شنط اهلل، ٚايتٛب١، ٚايتٓعٙ ا٭ش٣ َٔ ايصٜٔ أضاز هلِ ا

 اشبام ٚايعاّ عٔ ٬َظ١َ اغيعك١ٝ ٚدبسز إضتهاب ايؿاسؿ١.
يكس آشٚٙ يٝرتنٛا ايتٛب١، ٚيهٓ٘ مل ٜرتن##ِٗ، بٌ إغتُط ؼي دٗازٙ 
ايٓبٟٛ ايصٟ ٖٛ ضؾش١ َٔ ضؾشات ايٛسٞ، ؾهاْت آ١ٜ ايب##شح نٝا٤ 

ٌ ازب١ٓ ٚايٓعِٝ ايسا٥ِ، قاٍ ٜٗسٟ اغي٬ٜري َٔ اغيػ##ًُري نٌ ّٜٛ يػ##ب
 .(3)صٍَِْ َّيْذِ اىيَّوُ فَيٌَُ اىَُْيْزَذُِ ًٍََِْ ُّضْيِوْ فَيَِْ رَغِذَ ىَوُ ًَىًِّْب ٍُشْشِذًاتعازيط

 قطٜؿٶا إْٔٚعيت اٯ١ٜ أع٬ٙ ؼي قك١ أٌٖ ايهٗـ ٚاٱتعاظ َٓٗا، )
 اهلل ضغٍٛ بٗا ضيتشٕٓٛ أؾٝا٤ َِٓٗ ٜڀًبٕٛ باغيس١ٜٓ ايٝٗٛز أسباض إزي بعجٛا
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 خرب ٚعٔ ٖ٪٤٫، خرب عٔ ٜػأيٛٙ إٔ إيِٝٗ ؾبعجٛا ٚغًِ، عًٝ٘ اهلل ق٢ً
 .(1)(ايطٚح ٚعٔ ايكطْري، شٟ

ٚنإ أقشاب ايهٗـ َٔ أبٓا٤ اغيًٛى ٚغازاتِٗ ٚنإ قَِٛٗ 
ٜعبسٕٚ ا٭قٓاّ ٚايڀٛاغٝت، ٜٚتكطبٕٛ إيِٝٗ بايصبا٥ض، ٚعٓسِٖ ًَو 

َع آبا٥ِٗ ٚقَِٛٗ إزي ّٜٛ طاغ١ٝ إمس٘ )زقٝاْٛؽ( ؾدطز ٖ٪٤٫ ايؿت١ٝ 
 ؾٝ٘ جيتُعٕٛ ؼي ظاٖط ايبًس .

ؾإعتعيٛا قَِٛٗ نٌ ٚاسس َِٓٗ ع٢ً سس٠، َػتٓهطٜٔ يؿعًِٗ،  
ؾإيتكٛا ع٢ً عباز٠ اهلل ٚسسٙ ٚإربصٚا َػذساڄ ٜعبسٕٚ اهلل عع ٚدٌ ب٘، 
ؾٛؾ٢ ايٓاؽ بِٗ إزي اغيًو ؾأسهطِٖ بري ٜسٜ٘ ؾسعٛٙ إزي عباز٠ اهلل، 

ب هلِ أْصضِٖ ٚتٛعسِٖ، ٚأَط خبًع  يباؽ ايع١ٜٓ ٚيهٓ٘ بسٍ إٔ ٜػتذٝ
عِٓٗ، ٚأًَِٗٗ يريدعٛا إزي زٜٓ٘ ٚأْعطِٖ إزي سري، ؾإختاضٚا اهلطب ؼي 
تًو ايؿرت٠ ، ٚايٓذا٠ َٔ اٱؾتتإ ٚايبڀـ، ؾسخًٛا إزي ايهٗـ ٚسؿعِٗ 

 .(2)صًا رِغْقًبًَىَجِضٌُا فِِ مَيْهِيٌِْ صَالَسَ ٍِبئَخٍ عِنِنيَ ًَاصْدَادُاهلل ؼي آ١ٜ َٔ آٜات٘ط

ٚيهٔ ايٓيب ضبُساڄ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٚاد٘ ايڀٛاغٝت ؼي 
أٜاَ٘ ٚذبٌُ ا٭ش٣ يٝكٛز اغيػًُري عبٛ ايٓكط ايٓٗا٥ٞ ع٢ً ايهؿط 

 ٚازبشٛز.
ٖٚٛ َٔ َكازٜل اٱْك٬ب ايٓٛعٞ ؼي ايكطاع بري ايهؿط ٚاٱضيإ ، 

اٱختؿا٤ بايهٗٛف ؾ٬ حيتاز اغي٪َٕٓٛ بعجت٘ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ 
ٚازبباٍ ؾإٕ قًت قس حيسخ اهلطب َٔ ايػ٬طري ٚاسبهاّ ٚقس ٜتًك٢ 

 اغي٪َٕٓٛ أؾس أْٛاع ا٭ش٣ .
ٚازبٛاب ٖصا قشٝض ٚيهٓ٘ قٝاؽ َع ايؿاضم ؾهإ اغيًو ٚقَٛ٘  

٦َٜٛص ٜعبسٕٚ ا٭قٓاّ ؾإنڀط أٌٖ ايهٗـ إزي اهلطب بسِٜٓٗ، ٚسُٝٓا 
ٚغًِ ثبت اٱضيإ ؼي ا٭ض  ٚعًت بعح ايٓيب ضبُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ 
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ضا١ٜ ايتٛسٝس، ٫ٚ بس َٔ أَكاض ٜعبس ؾٝٗا اهلل دٗط٠ ٚع١ْٝ٬ ؼي نٌ ّٜٛ، 
ٚيٝؼ َٔ غًڀإ أٚ ًَو ٜسعٛ إزي عباز٠ ا٭قٓاّ أٚ ايڀٛاغٝت، ٚإْتؿا٤ 

، َٔ (1)صمُنْزٌُْ خَْْشَ ؤٍَُّخٍ ؤُخْشِعَذْ ىِينَّبطِٖصٙ ايعباز٠ َٔ َكازٜل قٛي٘ تعازيط

 دٗات:
إتباع اغيػًُري يًٓيب ضبُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ َع ؾس٠  ا٭ٚزي:

ا٭ش٣ ايصٟ ٜتعطنٕٛ ي٘ َٔ ايهؿاض، ٚناْٛا ٜطٕٚ إٜصا٤ ض٩غا٤ ايهؿط 
يًٓيب ضبُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ؾؿاططٙ ْؿط َِٓٗ ا٭ش٣ ٚتًك٢ 

 قٓٛف ايعصاب َِٓٗ ب٬ٍ ٚعُاض بٔ ٜاغط، ٚأبٛٙ ٚأَ٘ مس١ٝ.
ٜاّ ٚايػٕٓٛ ست٢ ٜأَط ايٓيب ضبُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚمل شيط ا٭

ٚغًِ ب٫٬ڄ ّٜٛ ايؿتض بإٔ ٜعًٛ ظٗط ايهعب١ ٜٚ٪شٕ، ؾكعل نربا٤ قطٜـ 
 ٚمل ٜڀٝكٛا ٜٚسضنٛا ايعع ايصٟ ٜرتؾض عٔ اٱضيإ .

 ستٸ٢ أبٞ قبض ايصٟ هلل اسبُس:  ايعٝل أبٞ بٔ أغس بٔ عتاب ؾكاٍ)
 ايّٝٛ . ٖصا ٜط مل
ُٸسٷ ٚدس أَا: ٖاؾِ بٔ اسبطخ ٚقاٍ   ا٭غٛز ايػطاب ٖصا غري ضب

 َ٪شٿْاڄ؟ .
 بٔ غؿٝإ أبٛ ٚقاٍ ٜػريٙ،  ؾ٦ٝاڄ اهلل ٜطز إٕ: عُطٚ بٔ غٌٗٝ ٚقاٍ
 ايػُا٤ . ضبٸ ب٘ خيرب إٔ أخاف ؾ٦ٝاڄ أقٍٛ ٫ إْٸٞ: سطب
 قايٛا، سيا ٚأخربٙ ٚآي٘ ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً اهلل ضغٍٛ دربٌٜ ؾأت٢
ُٸا ، ٚغأهلِ ٚآي٘ ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً اهلل ضغٍٛ ؾسعاِٖ  قايٛا، ع

َّبؤَُّّيَب اىنَّبطُ بَِّّب خَيَقْنَبمٌُْ ٍِِْ رَمَشٍ ًَؤُّضََ ًَعَقَيْنَبمٌُْ  غبشاْ٘ط اهلل ؾأْعٍ ؾأقطٸٚا،
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 ايتؿاخط عٔ ٚظدطِٖ، (1)صشُقٌُثًب ًَقَجَبئِوَ ىِزَقَبسَفٌُا بَُِّ ؤَمْشٍََنٌُْ فِنْذَ اىيَّوِ ؤَرْقَبمٌُْ

 .(2)(يًؿكطا٤ ٚا٫ظزضا٤ با٭َٛاٍ، ٚايتهاثط با٭ْػاب،
تط٣ غياشا عصبٛا ب٫٬ڄ عصاباڄ ؾسٜساڄ َتذسزاڄ نٌ ّٜٛ، ازبٛاب َٔ  
 ٚدٛٙ:

 إغتهعاف قطٜـ يب٬ٍ ٭ْ٘ نإ عبساڄ يعبس اهلل بٔ دسعإ. ا٭ٍٚ:
ذبسٟ ب٬ٍ يكطٜـ بإع٬ْ٘ اٱغ٬ّ دٗط٠ ؾًِ ٜٓكاز ٭ٚاَط  ايجاْٞ:

 قطٜـ، ٜٚتبعِٗ ؼي ظ٬يتِٗ  .
ؼي إع٬ٕ ب٬ٍ إضياْ٘ بٓب٠ٛ ضبُس زع٠ٛ يؿباب قطٜـ ٚيعُّٛ ايجايح : 

ايعبٝس عٓسِٖ بسخٍٛ اٱغ٬ّ، َٚٔ خكا٥ل ا٭ْبٝا٤ إٔ اغيػتهعؿري 
 ٚايعبٝس َٔ أٚا٥ٌ ايصٜٔ ٜتبعِْٛٗ.

ثبات ب٬ٍ ع٢ً اٱضيإ َع ؾس٠ ايتعصٜب ٚعًِ أٌٖ َه١  ايطابع :
ٚايكبا٥ٌ بكرب ب٬ٍ ؼي دٓب اهلل ، ٚؾٝ٘ زع٠ٛ يًتسبط سيعذعات ايٓيب 
ضبُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ اييت دبعٌ اغي٪َٓري ٜتُػهٕٛ باٱغ٬ّ، 

 ٚجيٗطٕٚ بايتٛسٝس ذبت ٚطأ٠ ايتعصٜب ايكاغٞ.
قٓاّ اييت ناْت قطٜـ تعبس، قٝاّ ب٬ٍ باهلذّٛ ع٢ً ا٭ اشباَؼ :

عًٝٗا،  (3)ؾػًض ا٭قٓاّ إزي شٖب أغًِ غيا ب٫٬ عٔ إبٔ عباؽ: إٔ
 عبساڄ ب٬ٍ ٚنإ اغيطأ٠، ؾأخربتِٗ ا٭قٓاّ، ذبؿغ إَطا٠ ٚنًٛا اغيؿطنٕٛ
 ٜٓشطْٚٗا اٱبٌ َٔ َٚا١٥ هلِ ؾٖٛب٘ إيٝ٘، ؾؿهٛا دسعإ، ابٔ يعبس اهلل
 أسس، أسساڄ: ٜكٍٛ ٖٚٛ ايطَها٤، ؼي ٜعصبْٛ٘ ٚدعًٛا ؾأخصٚٙ ٯهلتِٗ،
 .(4)أسس( أسس ٜٓذٝو: ؾكاٍ ٚآي٘ ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً ايٓيب ب٘ ؾُطٸ
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ٜٚسٍ اسبسٜح أع٬ٙ ع٢ً إٔ شنط اهلل غ٬ح يتشٌُ ا٭ش٣، َٚاز٠ 

ًَىَنَجْيٌََُّّنٌُْ يًكرب، ٚغصا٤ يًذٛاضح ٚأعها٤ ايبسٕ عٓس ايؿسا٥س، قاٍ تعازيط

اىْخٌَْفِ ًَاىْغٌُؿِ ًََّقْصٍ ٍِِْ األٌٍََْاهِ ًَاألَّهُظِ ًَاىضَََّشَادِ ًَثَةِّشْ ثِةَِْءٍ ٍِِْ 

، ٜٚسٍ ن٬ّ ايٓيب ضبُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ: (1)صاىصَّبثِشَِِّ

)ٜٓذٝو أسس أسس( ع٢ً إٔ ب٫٬ نإ ٜػتػٝح باهلل، ٜٚػتذري ب٘ تعازي، 
ؾكس ظب٢ ب٬ٍ َٚسٸ اهلل ٚقس قسم ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ 

ؼي عُطٙ ٚمل ٜهٔ ب٬ٍ َ٪شْاڄ يًٓيب ضبُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ 
 اهلل ضغٍٛ ٚقـ:"قاٍ أْؼ ؾشػب بٌ نإ ٜكّٛ بايسع٠ٛ ٚايتبًٝؼ )عٔ

 ب٬ٍ ؾكاٍ ايٓاؽ، يٞ أْكت ب٬ٍ ٜا: ؾكاٍ بعطؾات ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً
 ضبٞ َٔ آْؿاڄ ؾأقطأْٞ آْؿاڄ دربا٥ٌٝ أتاْٞ: ؾكاٍ أْكتٛا، ايٓاؽ َعؿط ٜا

 بػِ أؾٝهٛا ايتبعات خ٬ َا عطؾات ٭ٌٖ غؿط اهلل إٕ: ؾكاٍ ايػ٬ّ،
 .(2)("اهلل

، ٚٚضز (3)ايك٠٬( ؼي َٓانبٓا ٜػٟٛ ب٬ٍ نإ غؿ١ً بٔ غٜٛس ٚ)عٔ
إنطاّ ب٬ٍ ؼي ايػ١ٓ ايٓب١ٜٛ بصنط ضؾع١ َكاَ٘ ٚعًٛ ؾأْ٘ ّٜٛ ايكٝا١َ ؾكس 

 إشا"ايٓيب ضبُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ قاٍ:ٚضز عٔ عُط بٔ عًٞ عٔ 
 ايككٛا٤ ْاقت٢ ع٢ً ؾاط١ُ ٚظيًت ايربام ع٢ً ظيًت ايكٝا١َ ّٜٛ نإ
 .(4)("اشب٥٬ل تػُع ٜ٪شٕ ٖٚٛ ازب١ٓ ْٛم َٔ ْاق١ ع٢ً ب٬ٍ ٚظيٌ
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 نبري٠ ٚتٛؼي ب٬ٍ اسببؿٞ غ١ٓ عؿطٜٔ يًٗذط٠ ؼي زاضٜا ٖٚٞ)قط١ٜ
 .(1)بايػٛط١( زَؿل قط٣ َٔ َؿٗٛض٠

يكس نإ شنط اهلل َ٪ْػاڄ ٭ٌٖ ايهٗـ، ٚإختاضٚا إعتعاٍ قَِٛٗ، 
ٚتًكٛا ا٭ش٣ ٚأثابِٗ اهلل عع ٚدٌ بإٔ دعٌ ضبٌ إعتعاهلِ َػذساڄ، 
ٚأسٝا شنطِٖ ؼي ايعاغيري إزي ّٜٛ ايكٝا١َ بػٛض٠ خكِٗ بإمسٗا ٖٞ غٛض٠ 

 ايهٗـ.
ٚقس تؿهٌ اهلل عع ٚدٌ ع٢ً اغيػًُري أِْٗ َع ايصنط داٖسٚا ؼي 

ٌ اهلل إزي إٔ مت يًٓيب ضبُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ؾتض َه١ يٝهٕٛ غبٝ
ؾتشاڄ يكًٛب ايٓاؽ يٲغ٬ّ، ٚإظاس١ ٭غٛاض اغيسٕ عٔ ايسع٠ٛ إزي اهلل 
يُٝتاظ اغيػًُٕٛ عٔ ا٭َِ ايػايؿ١ بأِْٗ مل ٜهتؿٛا بصنط اهلل ؼي ايهٗٛف 

ح ا٭شإ ؼي ٚأعايٞ ازبباٍ بٌ ظيًٛا يٛا٤ دٗاز ايصنط عايٝاڄ إزي إٔ قس
َؿاضم ا٭ض  َٚػاضبٗا ست٢ إشا دا٤ َٛغِ اسبر تٛد٘ اغيػًُٕٛ َٔ 
نٌ أقڀاض ا٭ض  ٭زا٤ ؾطٜه١ اسبر، يٝهٕٛ َٔ َكازٜل ايؿتض إٔ اهلل 
ؾتض يًُػًُري َٔ طيٝع أقڀاض ا٭ض  َه١ ٚؾعابٗا، قاٍ 

ضَبٍِشٍ َّإْرِنيَ ٍِِْ مُوِّ  ًَؤَرُِّْ فِِ اىنَّبطِ ثِبىْؾَظِّ َّإْرٌُكَ سِعَب ً ًَفَيََ مُوِّتعازيط

  .   (2)صفَظٍّ فٍَََِّْ

 هفهىم اآليت
 دا٤ت اٯ١ٜ ؼي بٝإ قؿات اغيتكري، ٚؼي َؿَٗٛٗا َػا٥ٌ:

بٝإ ضؾع١ ٚعًٛ َٓعي١ اغيػًُري بصنط ايكؿات اييت تكٛزِٖ  ا٭ٚزي:
 إزي ازب١ٓ.
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إضتكا٤ اغيػًُري ؼي َطاتب ايتك٣ٛ سيعطؾ١ غبٌ ايتساضى  ايجا١ْٝ:
 ٚايتدًل َٔ اغيعاقٞ ٚتبعاتٗا.

بٝإ قإْٛ نًٞ ؼي اسبٝا٠ ايسْٝا، ٖٚٛ إْعساّ ايربظر بري ضظي١  ايجايج١:
 اهلل ٚايعبس، ٚإٔ ؾعٌ اغيعك١ٝ ٚإضتهاب ايصْب يٝؼ سادباڄ زْٚٗا.

 ض ٚإظٗاض ايٓسّ.قطب اغيػؿط٠ َٔ اغيػًِ بػ٬ح اٱغتػؿا ايطابع١:
 زع٠ٛ اغيػًُري إزي شنط اهلل، ٚإدتٓاب ايػؿ١ً. اشباَػ١:
ايتٓاؼي ٚايتهاز بري اٱغ٬ّ ٚازبٗاي١، ٭ٕ شنط اهلل عٓس  ايػازغ١:

 ؾعٌ ايؿاسؿ١ أٚ َڀًكاڄ أَاض٠ ع٢ً ايعًِ ٚاغيعطؾ١.
تبهٝت ٚتٛبٝذ ايهؿاض ع٢ً إقطاضِٖ ع٢ً ازبشٛز ، ٖٚٛ  ايػابع١:

بَُِّ  ٬قِٗ باب ايتٛب١ ع٢ً أْؿػِٗ ، قاٍ تعازيطأنرب ايهبا٥ط، ٚإغ

  .(1)صاىَّزَِِّ مَهَشًُا ًَصَذًُّا فَِْ عَجِْوِ اىيَّوِ صٌَُّ ٍَبرٌُا ًَىٌُْ مُهَّبسٌ فَيَِْ َّفْهِشَ اىيَّوُ ىَيٌُْ

تطغ##ٝب ايٓاؽ طي##ٝعاڄ بايت##ٛب١ ٚاٱْاب١ ٖٚٛ َٔ ؾهٌ اهلل  ايجا١َٓ:
عع ٚدٌ عًِٝٗ ببعج١ ايٓيب ضبُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ إش دا٤ت 
ٖصٙ اٯ١ٜ بكٝػ١ ايٓل ايكطٜض اشبايٞ َٔ ايرتزٜس ٚايًبؼ، ؾأخربت عٔ 
اغي٬ظ١َ بري اٱغتػؿاض ٚايٓذا٠ ٚايػ١َ٬ َٔ أٖٛاٍ اٯخط٠، قاٍ 

 .(2)صِْ َّقََْوْ عٌُءًا ؤًَْ َّؾْيٌِْ َّهْغَوُ صٌَُّ َّغْزَفْهِشْ اىيَّوَ َّغِذْ اىيَّوَ غَهٌُسًا سَؽًَِْبًٍََتعازيط

اٯ١ٜ إستذاز ع٢ً ايهؿاض، ٚضز زبساهلِ ٚأغباب ايؿو  ايتاغع١:
ٚايطٜب اييت ٜجريْٚٗا، إش ضيتاظ اغيػًُٕٛ بايتٓعٙ عٔ ؾعٌ ايؿٛاسـ، َٚٔ 

يصنط ٚاٱغتػؿاض ، يصا ضيهٔ تكػِٝ ايتًبؼ ٜكرتؾٗا َِٓٗ ًٜذأ إزي ا
 بإقرتاف ايػ٦ٝات إزي قػُري:

 ايصٟ ٜأتٞ ايػ١٦ٝ ٜٚٓسّ ع٢ً ؾعًٗا. ا٭ٍٚ:
 ايصٟ ٜكِٝ ع٢ً ايػ١٦ٝ . ايجاْٞ:
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ٜٚتٓعٙ اغيػًِ عٔ ايكػِ ايجاْٞ أع٬ٙ ، ٚيٝؼ ؾِٝٗ َٔ ٜكط ع٢ً  
ض، ٚزع٠ٛ ايػ١٦ٝ ٚاغيٓهط، ؾذا٤ت اٯ١ٜ يرتطي١ ايٓسّ بايصنط ٚاٱغتػؿا

هلِ يًؿهط هلل عع ٚدٌ ع٢ً ٖساٜتِٗ إزي َكاَات ٖصا ايتٓعٙ ، قاٍ 
 .(1)صًٍََب ُّيَقَّبىَب بِ َّ رًُ ؽَؼٍّ فَؾٌٍِْتعازيط

ؾهض ايصٜٔ ٜعبسٕٚ ا٭ٚثإ، ٜٚتكطبٕٛ إزي ايٛغا٥ٌ جبٌٗ  ايعاؾط٠:
َّقْجُذُىٌُْ بِ َّ ٍَب ٚدا١ًٖٝ إش ذبكط اٯ١ٜ اغيػؿط٠ باهلل عع ٚدٌ، ٚؼي ايتٓعٌٜط

 . (2)صىُِْقَشِّثٌَُّب بِىََ اىيَّوِ صُىْهََ

تأنٝس قبض اٱقا١َ ع٢ً ايصْٛب ٚاغيعاقٞ، ٚاٱخباض  اسباز١ٜ عؿط٠:
 عٔ اٱط٬م ؼي نطضٙ يٝؿٌُ اسبٝا٠ ايسْٝا ٚاٯخط٠.

زع٠ٛ اغيػًُري يًجبات ع٢ً ْٗر ايتساضى ٚاٱْاب١ بعسّ  ايجا١ْٝ عؿط٠:
ب ٚاغيعاقٞ، ٚأ٫ ًٜتؿتٛا إزي غريِٖ َٔ ايٓاؽ اٱقطاض ع٢ً ايصْٛ
 ايصٜٔ ٜكطٕٚ عًٝٗا.
بٝإ َٛنٛع١ٝ ٚأثط ايٛعس ايهطِٜ بازب١ٓ ٚشنط ايكؿات  ايجايج١ عؿط٠:

اييت ت٪ٌٖ ايؿطز ٚازبُاع١ يسخٛهلا ؼي دصب اغيػًُري إزي َهاَري ٖصٙ 
 اٯ١ٜ، ٚاسبطم ع٢ً ايعٌُ بأسهاَٗا.

َط باغيعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ اغيٓهط ؼي زع٠ٛ اغيػًُري يٮ ايطابع١ عؿط٠:
باب عسّ اٱقطاض ع٢ً ايصْب، ٚتطغٝب ايٓاؽ باٱق٬ع عٔ اغيعاقٞ 
ٖٚذطإ اٱقا١َ عًٝٗا إش تهع اٯ١ٜ ايهطضي١ ايكٛاعس غيٓٗر ا٭َط ٚايٓٗٞ 

 ؼي ٖصا ايباب، ٚتبري ؼي َؿَٗٛٗا أنطاض اٱقطاض ع٢ً اغيعاقٞ.
أختتُت اٯ١ٜ ب٘ ٱضاز٠ ايجٓا٤  ٚا٭َط ٚايٓٗٞ ؼي اغيكاّ َٔ ايعًِ ايصٟ
 ع٢ً اغيػًُري بكٛي٘ تعازي)ِٖٚ ٜعًُٕٛ(.

                                                           

 .35غٛض٠ ؾكًت (1)
 .3غٛض٠ ايعَط (2)
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زع٠ٛ ايٓاؽ ٱنتػاب ايعًّٛ ٚاغيعاضف ٭ْٗا ططٜل  اشباَػ١ عؿط٠:
إزي اهلسا١ٜ ٚغبٌٝ إزي شنط اهلل ، ْٚبص ايهؿط ٖٚذطإ اغيعاقٞ، ٚتطى 
اٱقطاض عًٝٗا، ٚؾٝ٘ ؾاٖس ع٢ً قسم ْب٠ٛ ضبُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ 
ٚغًِ بًشاظ أْٗا سطب ع٢ً ازبٌٗ، ٚإٔ ايعًِ ٚايتشكٌٝ غبب يٲقطاض 

َٚٓٗا آ١ٜ ايبشح إش أْٗا َعذع٠ قا١ُ٥ بصاتٗا ؼي  باغيعذعات اييت ؾٝٗا،
فَزَمِّشْ إق٬ح ايٓؿٛؽ ؼي ايسْٝا، ٚغ١َ٬ ايٓاؽ ؼي اٯخط٠، قاٍ تعازيط

 .(1)صثِبىْقُشْآُِ ٍَِْ َّخَبفُ ًَفِْذِ

 يٛ اهلل ضغٍٛ ٜا قايٛاٚؼي غبب ْعٍٚ اٯ١ٜ أع٬ٙ ٚضز عٔ إبٔ عباؽ)
ٛٸؾتٓا،  . (2)({سٚعٝ خياف َٔ بايكطإٓ ؾصنط}ؾٓعيت خ
 ٚؼي اٯ١ٜ َػأيتإ: 

ٌٖ ايصنط٣ ٚاغيٛعع١ خاق١ باغيػًُري ؾِٗ ايصٜٔ خيؿٕٛ  ا٭ٚزي:
 اهلل ٚخياؾٕٛ ّٜٛ ايٛعٝس.

 ٌٖ آ١ٜ ايبشح َٔ ايتصنري بايكطإٓ. ايجا١ْٝ:
أَا ا٭ٚزي ؾإٕ آٜات ايكطإٓ تسٍ ع٢ً اغيع٢ٓ ا٭عِ إش أْٗا تتهُٔ 

 اٱْصاض يًٓاؽ طيٝعاڄ.
 ٚدٛٙ: ٚؼي اٯ١ٜ أع٬ٙ

بٝإ ا٭ٚزي ٚا٭ِٖ، ٚيعّٚ عسّ تطن٘، ؾشُٝٓا ٜسخٌ اغيػًِ  ا٭ٍٚ:
اٱغ٬ّ ، ٜٚكّٛ بأزا٤ ايؿطا٥ض جيب إٔ تهٕٛ ايصنط٣ ٚاغيٛعع١ 

 َكاسب١ ي٘، ؾٗٛ أًٖٗا ٭ْ٘ خيؿ٢ اهلل عع ٚدٌ.
بكا٤ باب خؿ١ٝ اهلل َؿتٛساڄ يًٓاؽ إزي ّٜٛ ايكٝا١َ، ٚنٌ  ايجاْٞ:

فَنَهَخْنَب ١ َٔ اهلل، ٖٚٛ َٔ عَُٛات قٛي٘ تعازيطإْػإ ضيتًو أغباب اشبؿٝ
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، ٚأغطاض خ٬ؾ١ اٱْػإ ؼي ا٭ض ، ٚيهٔ غًب١ (1)صفِْوِ ٍِِْ سًُؽِنَب

ايٓؿؼ ايؿ١ٜٛٗ ٚطٍٛ ا٭ٌَ ٚسب ايسْٝا أَٛض دبعٌ غؿا٠ٚ ع٢ً ايبكط 
ٚايػُع، ؾٝأتٞ ايتصنري بايكطإٓ يٝدرتم ٖصٙ ايػؿا٠ٚ، ٜٚكٌ إزي ؾػاف 

عهِٗ ٜتٛب إزي اهلل ع٢ً عبٛ زؾعٞ، ٚآخط ع٢ً عبٛ ايكًب، يصا دبس ب
 تسضجيٞ.
ؼي اٯ١ٜ بٝإ سبكٝك١ ٖٚٞ إٔ ايكطإٓ ٖٛ ايصنط٣ ٚاغيٛعع١،  ايجايح:

بُِْ ىٌَُ بِ َّ َٚٔ ٚظا٥ؿ٘ ايتصنري ٚايتدٜٛـ ، قاٍ تعازي ؼي ٚقـ ايكطإٓط

 .(2)صرِمْشٍَ ىِيْقَبىََِنيَ

ٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ يٲدتٗاز ؼي اٯ١ٜ بعح يًٓيب ضبُس ق٢ً اهلل عً ايطابع:
ايتبًٝؼ ٚتٛغع١ زا٥طت٘، ٚإضغاٍ ايطغٌ إزي اغيًٛى ٚايكبا٥ٌ ٚا٭َكاض، 

 ٚزع٠ٛ يًُػًُري يًػعٞ ٚايكرب ؼي ٖصا ايباب .
ٞٻ ٚأٚسٞ} اٯ١ٜ ٖصٙ ْعيت غيايصا ٚضز عٔ أْؼ أْ٘ قاٍ:   ٖصا إي

 نػط٣ إزي ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً اهلل ضغٍٛ نتب {ب٘ ٭ْصضنِ ايكطإٓ
 .(3)(ٚدٌ عع اهلل إزي ٜسعِٖٛ دباض ٚنٌ ٚايٓذاؾٞ ٚقٝكط

ؼي اٯ١ٜ تأزٜب يًُػًُري، ٚإضؾاز هلِ يهٝؿ١ٝ ايتبًٝؼ،  اشباَؼ:
 اهلل ضغٍٛ قاٍ: قاٍ عباؽ ابٔ عَٔٚٛنٛع اٱْصاض، ٚإقا١َ ايربٖإ، )

 :قطأ ثِ ب٘، ؾاؾٗت٘ ؾهأصيا ايكطإٓ بًػ٘ : َٔ ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً
 .(5)((4)صىَزَا اىْقُشْآُُ ىِإُّزِسَمٌُْ ثِوِ ًٍََِْ ثَيَغَ ًَؤًُؽَِِ بِىََِّط

                                                           

 .12غٛض٠ ايتشطِٜ (1)
 .90غٛض٠ ا٭ْعاّ (2)
 .2/375تؿػري اشباظٕ (3)
 .19غٛض٠ ا٭ْعاّ (4)
 .4/39ايسض اغيٓجٛض (5)
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أَا بايٓػب١ يًُػأي١ ايجا١ْٝ ؾازبٛاب ْعِ ، ٚٚضزت َاز٠ غؿط ؼي  
ايكطإٓ عبٛ َا٥تري ٚغت ٚث٬ثري َط٠، نًٗا ؼي ايجٓا٤ ع٢ً اهلل عع ٚدٌ 
غيػؿطت٘ ايصْٛب ٚزع٠ٛ ايٓاؽ يًُبازض٠ إزي اٱغتػؿاض، ٖٚساٜتِٗ إزي 
اهلل نٝؿٝت٘ ، ٚٚضزت آٜتإ ؼي ايجٓا٤ ع٢ً اغي٪َٓري ؾُٝا زع٠ٛ يطدا٤ ضظي١ 

ًَبِرَا ٍَب ، ط(1)صقُوْ ىِيَّزَِِّ آٍَنٌُا َّفْهِشًُا ىِيَّزَِِّ  َ َّشْعٌَُُ ؤََّّبًَ اىيَّوِقاٍ تعازي ط

 .(2)صغَضِجٌُا ىٌُْ َّفْهِشًَُُ

ايجٓا٤ ع٢ً اغيػًُري بأِْٗ ضيٝعٕٚ بري اسب٬ٍ  ايػازغ١ عؿط٠:
ِٖ ؾإْ٘ ٚاسبطاّ، ٜٚعًُٕٛ دٓؼ اشبڀ١٦ٝ ؾ٬ ٜكطبٖٛا ، ٚإٕ ؾعًٗا أسس

 ٜعًِ يعّٚ اٱغتػؿاض.
ؼي اٯ١ٜ إْصاض يًهؿاض ايصٜٔ ٜكطٕٚ ع٢ً اغيعاقٞ  ايػابع١ عؿط٠:

يػًكِٗ باب ايتٛب١ ٚاٱْاب١ ع٢ً أْؿػِٗ ٚسذب اغيػؿط٠ َٔ ايٛقٍٛ 
 إيِٝٗ، ٚاٱَتٓاع باٱختٝاض ٫ ٜٓاؼي اٱختٝاض.

١َ تسٍ اٯ١ٜ ؼي َؿَٗٛٗا ع٢ً قإْٛ ثابت ٖٚٛ اغي٬ظ ايجا١َٓ عؿط٠:
بري اٱقطاض ع٢ً اغيعاقٞ ٚازبٗاي١، إش ْعتت اٯ١ٜ اغيػًُري بايعًِ 
ٚاغيعطؾ١ يتٓعِٖٗ عٔ اٱقطاض ع٢ً اغيعاقٞ ، ٖٚٛ َٔ عَُٛات قٛي٘ 

 .(3)صقُوْ ىَوْ َّغْزٌَُِ اىَّزَِِّ َّقْيٌَََُُ ًَاىَّزَِِّ  َ َّقْيٌَََُُتعازيط

 تكػِ اٯ١ٜ ايٓاؽ إزي قػُري: ايجا١َٓ عؿط٠:
َا ٜسٍ عًٝ٘ َٓڀٛقٗا بإٔ اغيتكري ٜصنطٕٚ اهلل ٜٚػتػؿطْٚ٘ إشا  :ا٭ٍٚ

 إضتهبٛا َعك١ٝ أٚ ظًُٛا أْؿػِٗ.
َا ٜسٍ عًٝ٘ َؿَٗٛٗا بإٔ ايصٜٔ ٫ ٜصنطٕٚ اهلل ٫ٚ ٜػتػؿطْٚ٘  ايجاْٞ:

 عٓس ؾعٌ ايؿاسؿ١ أٚ ظًِ ايٓؿؼ يٝػٛا سيتكري.

                                                           

 .14غٛض٠ ازباث١ٝ (1)
 .37غٛض٠ ايؿٛض٣ (2)
 .9غٛض٠ ايعَط (3)
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اٯ١ٜ سطب ع٢ً ايؿطى ٚأغباب ايػًٛ با٭ْبٝا٤  ايتاغع١ عؿط٠:
ٚا٭ٚيٝا٤ ٚاغي٥٬ه١ إش ذبكط َػؿط٠ ايصْٛب باهلل عع ٚدٌ، ْعِ إْٗا ٫ 
تٓؿٞ ايؿؿاع١ اييت ٜػتكطأ َٛنٛعٗا َٔ آٜات قطآ١ْٝ أخط٣ نُا ؼي قٛي٘ 

 .(1)صٍَب ٍِِْ شَهِْـٍ بِ َّ ٍِِْ ثَقْذِ بِرِّْوِتعازيط

 الصلت بني أول وآخس اآليت
إبتسأت اٯ١ٜ باٱغِ اغيٛقٍٛ ايصٜٔ ٚعڀؿ٘ ع٢ً شات اٱغِ ؼي 

، ٜٚسٍ ايعڀـ (2)صاىَّزَِِّ ُّنْهِقٌَُُ فِِ اىغَّشَّاءِ ًَاىضَّشَّاءِازب١ًُ ايػابك١ط

ٚؾل ايكٓاع١ ايٓش١ٜٛ ع٢ً ربًـ ٖصٙ ايكٓاع١ عٔ إعذاظ ايكطإٓ إش أْٗا 
إٔ اغيطاز  تؿٝس عڀـ اٱغِ اغيٛقٍٛ ؼي ٖصٙ ازب١ًُ ع٢ً ايػابل َع
، ؾ٬ ٜؿٝس (3)َُٓٗا شات اغيككٛز ِٖٚ اغيػًُٕٛ ٚاغيػًُات ٚقس تكسّ بٝاْ٘

، ؾا٭ض  (4)صخَيَِّْ اىغٌََََّادِ ًَاألَسْ ِايعڀـ ٖٓا ايتػاٜط نُا ؼي قٛي٘ تعازيط

 غري ايػُٛات ،ٚيٝؼ ؼي إقڀ٬ح ايعڀـ َٔ تؿكٌٝ بري أَٛض:
 اغيػاٜط٠ ٚايعڀـ ؼي اغيٛنٛع. ا٭ٍٚ:
 يعڀـ ؼي احملٍُٛ َع إذباز اغيٛنٛع.ا ايجاْٞ:
 ايتعسز ٚايعڀـ ؼي اسبهِ. ايجايح:
 ايعڀـ ٚايتعسز ؼي ايؿعٌ َع إذباز ايؿاعٌ. ايطابع:
 اغيػاٜط٠ ٚايتعسز ؼي ايؿاعٌ، َع إذباز ٚتؿاب٘ ايؿعٌ ٚدٓػ٘. اشباَؼ:

 ٜٚػتكطأ ايتؿكٌٝ َٔ شات اغيع٢ٓ ٚايتبازض ٚايكطا٥ٔ.
يكس دا٤ت اٯ١ٜ ايػابك١ سيعاْٞ اٱسػإ يًصات ٚايػري، ٚع٢ً عبٛ 
اغيٛدب١ ايه١ًٝ غٛا٤ ؼي اٱْؿام أٚ نعِ ايػٝغ أٚ ايعؿٛ عٔ ايٓاؽ، أَا 

                                                           

 .3غٛض٠ ْٜٛؼ (1)
 .134غٛض٠ آٍ عُطإ (2)
 .161أْعط ايبشح ايٓشٟٛ م(3)
 .190غٛض٠ آٍ عُطإ (4)
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ٖصٙ اٯ١ٜ ؾذا٤ت باٱسػإ يًصات بايتساضى ٚاٱغتػؿاض، ٚسيا تهٕٛ ؾٝ٘ 
 ايٓذا٠ ؼي ايٓؿأتري .

٫ٚ ٜعين ٖصا تعًٝل ٚإبتسأت بكٝػ١ ازب١ًُ ايؿطط١ٝ )إشا ؾعًٛا( 
ازبعا٤ ع٢ً ايؿطط ٚسسٙ، بٌ إٕ ايؿعٌ ٚإضتهاب ايؿاسؿ١ قس حيسخ أٚ 
٫ حيسخ، ٚبًشاظ قؿ١ ايتك٣ٛ َٚهاَري اٯ١ٜ ايػابك١ ٜتذ٢ً ضدشإ 
عسّ ٚقٛع٘ َٔ أنجط  اغيػًُري، ٖٚٛ ايصٟ ٜسٍ عًٝ٘ ايٛاقع اشباضدٞ 

 ٚايٛدسإ .
يٝهٕٛ َٔ عڀـ  ٚتكسّ ؼي اٯ١ٜ شنط ايؿاسؿ١ ع٢ً ظًِ ايٓؿؼ 

ايصْب ايكػري ع٢ً ايهبري، ٚتكسِٜ ا٭ِٖ ع٢ً اغيِٗ ؼي يعّٚ اٱغتػؿاض 
ي٘، ٚؾٝ٘ ْهت١ ببٝإ ؾهٌ اهلل عع ٚدٌ ع٢ً اغيػًُري َٚػؿط٠ ؾعٌ 

 ايؿاسؿ١ إشا إضتهبٗا بعهِٗ .
ٚقس تهٕٛ ايؿاسؿ١ ْٛع َؿاع١ً، نُا ؼي ايػطق١ ٚايعْا ، ٚايتعسٟ 

ؿاض٠ باغيػؿط٠ َٔ اهلل ، ؾإٕ قًت ٖ##ٌ ؾٝ٘ ع٢ً ايػري ، ؾذا٤ت اٯ١ٜ بايب
ته##ٝٝع سبكٛم ايػ##ري ايصٜٔ ٚق##ع عًٝ##ِٗ ايع##ًِ ٚا٭ش٣ ، ازب##ٛاب ٫، 
٭ٕ اهلل عع ٚدٌ ٜتؿهٌ بايبسٍ ٚايعٛ  ع٢ً ايػري ٖٚٛ ايٛاغع ايهطِٜ 
ٖٚصا ايبسٍ زْٟٝٛ ٚأخطٟٚ ، ْعِ قس ٜهٕٛ ؾعٌ ايؿاسؿ١ َٔ ايڀطؾري 

ًَ َ رَقْشَثٌُا اىضََِّّ بَِّّوُ مَبَُ فَبؽِةَخً ًَعَبءَ قاٍ تعازيطنُا ؼي ساٍ ايعْا، 

 .(1)صعَجِْالً

ٚازبٛاب إٕ نٌ ططف ٜب٤ٛ بإمث٘، ٚتأتٞ اغيػؿط٠ يًڀطف ايصٟ ٜبازض 
إزي ايصنط ٚاٱغتػؿاض، ٚهلُا َعاڄ إٕ زب٦ا إزي ايصنط ٚاٱغتػؿاض صبتُعري 

ٔ ٌٖ ٜهٕٛ َاسٝاڄ يًعْا َٚتؿطقري، ٚيٛ تعٚدا بعس ايعْا قض ايعٚاز ٚيه
ٚآثاضٙ، ازبٛاب ٫ ، إ٫ َع اٱغتػؿاض ٚايتٛب١، إصيا ايٓهاح عكس حيٌ 
ايٛط٧ بعسٙ، بُٝٓا ٜتكـ اٱغتػؿاض بإٔ أثطٙ ضدعٞ ٜٚتعًل بايعَإ 

                                                           

 .32غٛض٠ اٱغطا٤ (1)
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اي٬سل بإٔ ٜتعؿـ اغيػتػؿط عٔ ايعٛز٠ يسْؼ اغيعك١ٝ ٖٚٛ ايصٟ ت٪نسٙ 
 .(1)صيََ ٍَب فَقَيٌُاًَىٌَْ ُّصِشًُّا فَآ١ٜ ايبشح بكٛي٘ تعازيط

ٚدا٤ت اٯ١ٜ ايهطضي١ بأضبع١ أؾعاٍ بكٝػ١ اغيانٞ، أسسٖا َهطض 
َطتري ٖٚٛ)ؾعًٛا( ٜٚتعًل بؿعٌ ايؿاسؿ١ ٚايػ١٦ٝ َڀًكاڄ، َٚٓٗا شنط 
اغيػًُري هلل عع ٚدٌ ٚإغتػؿاضِٖ ، غيا ؼي قٝػ١ اغيانٞ َٔ ايجبات 

 ٚاغيهٞ .
ٚإٔ اغيػًِ ٫ ٜٓتعط  ٖٚٛ ؾاٖس ع٢ً بًٛؽ اغيػًُري َطاتب ايتك٣ٛ ، 

َٔ ٜأتٝ٘ ٜٚأَطٙ بايصنط ٚاٱغتػؿاض بٌ ٜهْٛا عٓسٙ ًَه١ ثابت١ ٜٚسٍ عًٝ٘ 
 تٛدٗ٘ إزي ايك٠٬ ايٛادب١ عيؼ َطات ؼي ايّٝٛ.

ٚدا٤ت ايػ١ٓ ايٓب١ٜٛ بايرتغٝب باٱغتػؿاض ٚتأنٝس ْؿع٘ ؼي ايسْٝا 
ٚاٯخط٠، ٚقريٚضت٘ بسا١ٜ سباٍ دسٜس٠ َٔ ايٓكا٤ ٚقؿش١ بٝها٤ َٔ 

 أزضإ ايصْٛب.
ٔٵٚعٔ أبٞ غعٝس اشبسضٟ عٔ ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ قاٍ:   َٳ

ٍٳ ٚڇ٣ سٹريٳ قځا ٘ٹ إڇيځ٢ ٜٳأڃ ٘ٳ أځغٵتٳػٵؿٹطٴ ؾٹطٳاؾٹ ًډ ِٳ اي ٘ٳ ٫ځ ايډصٹ٣ ايڃعٳعٹٝ ٛٳ إڇ٫ډ إڇيځ  ايڃشٳ٢ٻ ٖٴ
ّٳ ٘ٹ ٚٳأځتٴٛبٴ ايڃكځٝټٛ ٝٵ ٘ٴ غځؿځطٳ َٳطٻاتٺ ثٳ٬ځخٳ. إڇيځ ًډ ٘ٴ اي ٕٵ شٴْٴٛبٳ ٌٳ نځاْٳتٵ ٚٳإڇ  ايڃبٳشٵطڇ ظٳبٳسٹ َٹجٵ
ٕٵ ٕٵ ايؿٻذٳطڇ ٚٳضٳمڇ عٳسٳزٳ نځاْٳتٵ ٚٳإڇ ٌڇ عٳسٳزٳ نځاْٳتٵ ٚٳإڇ َٵ ٕٵ عٳايٹرڈ ضٳ  عٳسٳزٳ نځاْٳتٵ ٚٳإڇ
ّڇ ٜٻا ٝٳا أځ ْٵ  .(2)ايسټ

ٌٴٚؼي اسبسٜح ايٓبٟٛ أع٬ٙ آ١ٜ ؼي ايٓب٠ٛ ،  َٵ ٍٷ عٳايٹرڈ ٚٳضٳ ًځ١څ دٹبٳا ٛٳاقٹ  َٴتٳ
ٌٴ ٖٳا ٜٳتٻكٹ ًځا ٓٳا٤ٹ أځعٵ ٖٵ ٓٳا٤ٴ بٹايسٻ ٖٵ َٳ١ٹ بٹكڂطٵبٹ ٚٳايسٻ ُٳا ٝٳ ٗٳا ايڃ ًڂ ٜٳتٻػٹعٴ بٹٓٳذٵسٺ ٚٳأځغٵؿځ  ٚٳ
ٍٳ سٳتٻ٢ نځجٹريٶا اتٿػٳاعٶا ٟټ قځا ٌٴ ايڃبٳهڃطڇ َٵ  .(3) ايڃعٳطٳبٹ أځضٵ ڇ بٹأځنڃجٳطڇ ٜٴشٹٝطڂ عٳايٹرڈ ضٳ

ٚدعٌ ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ أٜاّ ايسْٝا بعط  ٚاسس َع 
ضٌَ عاجل َٔ سٝح ايهجط٠ ػيا ٜسٍ ع٢ً طٛهلا ٚنجطتٗا ٚأْٗا ٬َٜري 

                                                           

 .135غٛض٠ آٍ عُطإ (1)
 . 12/304غٓٔ ايرتَصٟ(2)
 .6/309ايؿطح ايهبرياغيكباح اغيٓري ؼي غطٜب (3)
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ايػٓري إبتسا٤ٶ ٚإْتٗا٤، ٚيٝؼ نُا قٌٝ بأْٗا بهع١ آ٫ف َٔ ايػٓري، ٚؾٝ٘ 
 آ١ٜ ؼي َڀابك١ إنتؿاؾات ايعًِ اسبسٜح يًػ١ٓ ايٓب١ٜٛ ايؿطٜؿ١.

  ؤَّْهُغَيٌُْ ُؾَيٌََُّفَبؽِةَخً ؤًَْ  ُيٌُّهقَ ًَاىَّزَِِّ بِرَا)  ٌ اٯ١ٜ ايهطضي١ٚمل تك

( ٭ٕ قٝػ١ اغيهاضع تتهُٔ ايتذسز ؼي اسبسٚخ ، ؾذا٤ت   اىيَّوَ ُزَمَشًُّ

قٝػ١ اغيانٞ ؼي اٯ١ٜ ايهطضي١ َٔ ايجٓا٤ ع٢ً اغيػًُري، ٚايؿٗاز٠ هلِ برتى 
اغيعك١ٝ ٚايصْب ٚؼي تهطاض اغيعاقٞ بسيٌٝ ْؿٝٗا إقطاضِٖ ع٢ً 
 ايؿعٌ)ؾعًٛا( آ١ٜ إعذاظ١ٜ َٔ ٚدٛٙ:

ٚضز شنطٙ ؼي ساٍ ؾعٌ ايؿاسؿ١ ع٢ً عبٛ ازب١ًُ ايؿطط١ٝ  ا٭ٍٚ:
ٚايٓػب١ اٱستُاي١ٝ، بُٝٓا ٚضز شنطٙ ؼي عسّ اٱقطاض ع٢ً عبٛ ايكڀع 

 ٚايٝكري.
: ٫بٓ٘ قاٍ ايػ٬ّ عًٝ٘ يكُإ إٔ أبٝ٘ عٔٚأخطز ايرتَصٟ عٔ َعتُط

ٕ  يٞ، اغؿط ايًِٗ: ٜكٍٛ إٔ يػاْو عٛز بين ٜا  ؾٝٗ#ا  ٜ#طز  ٫ غ#اع١  هلل ؾ#إ
 .(1)ايسعا٤

تهطاض شات ايؿعٌ يتأنٝس إٔ اغيطاز ؼي َكاّ عسّ اٱقطاض ٖٛ  ايجاْٞ:
 ؾعٌ ايؿاسؿ١.
تعكب شنط اهلل ٚغ٪اٍ َػؿطت٘ يؿعٌ ايؿاسؿ١، بُٝٓا تعكب  ايجايح:

ًَىٌَْ ُّصِشًُّا فَيََ ٍَب فَقَيٌُا ًَىٌُْ يكٛي٘ تعازيط ايجٓا٤ ع٢ً اغيػًُري ْعتِٗ بايعًِ ،

 ص.َّقْيٌَََُُ

ٚدا٤ت اٯ١ٜ بج٬ث١ أؾعاٍ بكٝػ١ اغيهاضع، ٖٚٞ تتهُٔ ايٛعس 
 ايهطِٜ يًُػًُري، ٚايجٓا٤ عًِٝٗ أٜهاڄ:

ٜسٍ قٛي٘ تعازي)َٚٔ ٜػؿط ايصْٛب إ٫ اهلل( ع٢ً إغتسا١َ ؾتض  ا٭ٍٚ:
، ٚإٕ َٓاؾع اغيػؿط٠ ؾا١ًَ يًسْٝا ٚاٯخط٠، باب اغيػؿط٠ َٔ اهلل يًُػًُري
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ؾًِ تكٌ اٯ١ٜ )َٚٔ غؿط( بٌ ٚضز ايؿعٌ بكٝػ١ اغيهاضع ايصٟ ٜػتػطم 
 أؾطاز ايعَإ ايڀٛي١ٝ اغيانٞ ٚاسبانط ٚاغيهاضع.

صب##٤ٞ تٓعٜ##٘ اغيػ##ًُري َ##ٔ اٱقاَ##١ عً##٢ اغيعاق##ٞ بك##ٝػ١      ايج##اْٞ: 
 ٜك#طٚا( يٝؿٝ#س   اغيهاضع)ٜكطٚا( ٚيهٓ٘ دا٤ َ#ع أزا٠ ازب#عّ ٚايكً#ب)مل   

إْتؿا٤ اٱقطاض عِٓٗ ؼي ايعَٔ اغيانٞ ، ٚإٔ ساهلِ ؼي ايعَإ اسبانط ٖٛ 
 ايؿك٘ ٚايتٛب١ ٚايك٬ح .

ؾًِ تكٌ اٯ١ٜ )ٚئ ٜكطٚا( بكٝػ١ اٱغتكباٍ ، ٚؾٝ٘ بٝإ غيٓاؾع ْب٠ٛ  
ضبُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ؼي تػٝري ايٓؿٛؽ ٚإق٬سٗا يؿع#ٌ اشب#ري   

 ت.ٚايتٛقٞ َٔ ايػ٦ٝا
ؾإٕ قًت نٝـ تهٕٛ ايػ١َ٬ َٔ اٱقطاض ع٢ً اغيعك١ٝ ؼي ايعَٔ 
اغيانٞ، ٚأدٝاٍ اغيػًُري تتعاقب، ٚإضتهاب ايؿاسؿ١ قس حيكٌ َٔ 
بعهِٗ، ٚازبٛاب اغيطاز َٔ ايعَٔ اغيانٞ ؼي اغيكاّ أعِ َٔ ا٭ٜاّ 
اغيٓكط١َ قبٌ ْعٍٚ اٯ١ٜ، ؾٗٛ َتذسز بًشاظ ت٠ٚ٬ اٯ١ٜ، ؾؿٞ نٌ َط٠ 

ٖصٙ اٯ١ٜ ٜهٕٛ ايعَإ ايػابل هلا َانٝاڄ ، قس نـ ؾٝ٘ اغيػًِ تت٢ً ؾٝٗا 
عٔ ؾعٌ ايؿاسؿ١ ٚبازض إزي ايصنط ٚاٱغتػؿاض، ٖٚٛ َٔ َكازٜل بكا٤ 

 ايكطإٓ غهاڄ ططٜاڄ، ٚيػإ اغيػًِ ضطباڄ بصنط اهلل.
ٚدا٤ت خاشي١ اٯ١ٜ )ِٖٚ ٜعًُٕٛ( طي١ً ساي١ٝ يٛقـ ٚبٝإ ساٍ 

٘ تأنٝس يًُع٢ٓ أع٬ٙ اغيطاز َٔ ايؿعٌ اغيػًُري ؼي ايعَٔ اسبانط، ٚؾٝ
اغيانٞ ؼي اٯ١ٜ، ػيا ٜسٍ ع٢ً إعذاظ آخط يًؿغ ايكطآْٞ أعِ َٔ ؾك٘ ايًػ١ 
ٚأٚغع َٔ إٔ ذبٝط ب٘ تكػُٝات ايؿعٌ ايج٬ث١ٝ بًشاظ أؾطاز ايعَإ، 

 ٚقسَت اٯ١ٜ شنط اهلل ٚاٱغتػؿاض، ٚؾٝ٘ َػا٥ٌ:
 شنط اهلل أَاض٠ اٱْاب١ ٚايتٛب١. ا٭ٚزي:
َٔ ع٬َات اٱضيإ شنط اهلل عع ٚدٌ ؼي ساٍ ايؿس٠ قاٍ  جا١ْٝ:اي
 .(1)صَّبؤَُّّيَب اىَّزَِِّ آٍَنٌُا ارْمُشًُا اىيَّوَ رِمْشًا مَضِريًاتعازيط
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 إغتشهاض شنط اهلل عع ٚدٌ ٚاق١ٝ َٔ اٱغتُطاض ؼي اغيعك١ٝ. ايجايج١:
ِ بإٔ اهلل شنط اهلل َك##س١َ يٲغ###تػؿاض، َٚٓاغب١ يتذسز ايعً ايطابع١:

 عع ٚدٌ ٖٛ ايصٟ ٜػؿط ايصْٛب.
ايًذ٤ٛ إزي شنط اهلل عك١ُ َٔ ايعيٌ ، ٚؾاٖس ع٢ً عسّ  اشباَػ١:

 اٱقطاض ع٢ً ايصْب.
شنط اهلل عع ٚدٌ سػٔ ع٢ً نٌ ساٍ ، ٚتسٍ اٯ١ٜ ع٢ً  ايػازغ١:

تعاٖس اغيػًُري يصنط اهلل، ٚعٔ ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ 
ٍڇ أؾٳسټ ُٳا ٘ٹ شٹنڃطٴ ا٭عٵ ًډ ٌٿ ع٢ً اي ٍڈ، نڂ ٔٵ ٚاٱْٵكٳافٴ سٳا ٛٳاغٳا٠ڂ ْٳؿڃػٹوځ، َٹ َٴ  ٚٳ
ٍڇ ؼي ا٭رڇ  . (1)(اغيا

دا٤ت اٯ١ٜ َٔ عڀـ اشبام ع٢ً ايعاّ، ٭ٕ اٱغتػؿاض  ايػابع١:
ٖٛ اٯخط شنط هلل ، ٚيهٓ٘ خام بػ٪اٍ ايعؿٛ ٚضبٛ آثاض ايصْب 

ؾٝٗا َٔ َعاْٞ ٚاغيعك١ٝ، ٚشنط اهلل عاّ ٜؿٌُ قؿات٘ اسبػ٢ٓ، َٚا 
 ايطظي١ ٚايطأؾ١ ٚايعؿٛ ٚاغيػؿط٠.

 شنط اهلل عٔ عًِ ٚقريٚض٠ َٔ َكازٜل ايهُاٍ اٱْػاْٞ. ايجا١َٓ:
شنط اهلل َٔ ايٓبا١ٖ ايؿڀ١ٓ، ٖٚٛ سطب ع٢ً ايػؿ١ً، ٚعٔ  ايتاغع١:

 سري َٚٔ اهلل، شنط عٔ ث٬خ ؼي ايػؿ١ًضغٍٛ اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ قاٍ: 
 ايسٜٔ ؼي ْؿػ٘ عٔ ايطدٌ ٜػؿٌ ٚإٔ ايؿُؼ، طًٛع إزي ايكبض ٜكًٞ
 .(2)(ٜطنب٘ ست٢

ؼي اٯ١ٜ تأزٜب يًُػًُري ؼي اٱغتذاض٠ بصنط اهلل عٓس ؾعٌ  ايعاؾط٠:
ايػ١٦ٝ ٚاشبؿ١ٝ َٔ عكاب٘ ٚأيِٝ عصاب٘، يٝبازضٚا إزي اٱغتػؿاض ٚغ٪اٍ 

 ايعؿٛ.
ٚتٓؿٞ اٯ١ٜ ٚدٛز ؾرت٠ ١ًَٗٚ بري ؾعٌ ايؿاسؿ١ أٚ ظًِ ايٓؿؼ ٚبري 
شنط اهلل عع ٚدٌ، ٖٚٛ اغيػتكطأ َٔ قٝػ١ ازب١ًُ ايؿطط١ٝ ، ٚؾٝ٘ ز٫ي١ 
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ع٢ً تؿك٘ اغيػًُري ؼي أَٛض ايسٜٔ ٚايسْٝا، ٚعسّ بكا٤ ٌَٝ ؼي ْؿٛغِٗ 
 يًؿاسؿ١ ٚاغيعك١ٝ، ٭ٕ شنط اهلل ضيٓع َٔ غًب١ ايٓؿؼ ايؿ١ٜٛٗ.

إٔ اٯ١ٜ إبتسأت بصنط ايؿاسؿ١ ٚظًِ ايٓؿؼ إ٫ إٔ اٱغتػؿاض َٚع 
 دا٤ ٱضاز٠ اغيع٢ٓ ا٭عِ، إش ٜػتػؿط اغيػًُٕٛ يصْٛبِٗ ، ٚؾٝ٘ َػا٥ٌ:

 إضاز٠ اٱغتػؿاض عُا ٖٛ أعِ َٔ ايؿاسؿ١ أٚ ظًِ ايٓؿؼ. ا٭ٚزي:
صب٤ٞ اٱغتػؿاض ع٢ً ايصْٛب ظاٖطٖا ٚباطٓٗا ٚقػريٖا  ايجا١ْٝ:

 عع ٚدٌ ٜعڀٞ با٭عِ ٚا٭ٚغع ٚا٭سػٔ. ٚنبريٖا ، ٚاهلل
قس ٜطتهب اٱْػإ شْباڄ ٜٚٓػاٙ أٚ ٜٓػ٢ اٱغتػؿاض عٓ٘،  ايجايج١:

ؾذا٤ت اٯ١ٜ َعذع٠ ؼي اغيكاّ بكريٚض٠ ؾعٌ ايؿاسؿ١ أٚ ظًِ ايٓؿؼ 
َٓاغب١ يٲغتػؿاض عٔ نٌ َا تكسّ َٔ ايصْٛب، ٚؾٝ٘ غبٌٝ إزي ايتٛؾٝل 

 .(1)صمُنْزٌُْ خَْْشَ ؤٍَُّخٍ ؤُخْشِعَذْ ىِينَّبطِتعازيطايػساز ٚايك٬ح، َٚٔ َكازٜل قٛي٘ 

ٚغيا إستر اغي٥٬ه١ ع٢ً دعٌ آزّ خًٝؿ١ ؼي ا٭ض  ٚدعًٛا ع١ً 
ؤَرَغْقَوُ إغتٓهاضِٖ ٖٛ ؾػاز اٱْػإ ٚغؿه٘ ايسَا٤ نُا دا٤ ؼي ايتٓعٌٜط

 .(2)صفِْيَب ٍَِْ ُّهْغِذُ فِْيَب ًََّغْهِلُ اىذٍَِّبءَ

عًِٝٗ ؼي َٓڀٛقٗا َٚؿَٗٛٗا َٚكازٜكٗا  دا٤ت آ١ٜ ايبشح ضزاڄ
ايع١ًُٝ اغيتذسز٠ نٌ ّٜٛ ٚإزي ّٜٛ ايكٝا١َ بًشاظ بكا٥ٗا غاغي١ َٔ 
ايتشطٜـ ٚايتػٝري، ٚبكا٤ أ١َ عع١ُٝ تعٌُ سيهاَٝٓٗا بعًِ ٚزضا١ٜ 

 ٚيٝؿرتى اغي٥٬ه١ ؼي اٱغتػؿاض ٚايسعا٤ هلِ.
ٕ َٔ ٚؾٝ٘ ْٛع تجبٝت يًُػًُري ؼي غٓٔ ايتك٣ٛ ٚايك٬ح، ٚيٝهٛ

بِِِّّ ؤَفْيٌَُ ٍَب  َ عًِ اهلل عع ٚدٌ ؼي ايطز ع٢ً اغي٥٬ه١ ؼي قٛي٘ تعازيط

، إٔ اٱغتػؿاض َٔ ايؿاسؿ١ َٔ قٝؼ ايتك٣ٛ، ٚإٔ اغيساض (3)صرَقْيٌَََُُ
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 97َعامل اٱضيإ/ز ############################################################################################### 131

يٝؼ ع٢ً ايؿػاز ٚسسٙ، بٌ اغيساض ع٢ً تعكب٘ باٱغتػؿاض أٚ عسَ٘ ٚعٔ 
ٔٳ ٥ٹبٴايتٻاضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ قاٍ:  ٔٵ ايصٻْٵبٹ َٹ ُٳ  ٫ځ نځ

٘ٴ شٳْٵبٳ  .(1)(يځ
ٚع٢ً ؾط  إٔ اغي٥٬ه١ مل حيٝڀٛا بطظي١ اهلل ؼي َٛنٛع١ٝ 

 اٱغتػؿاض ؾؿٝ٘ أَٛض:
 ضبٛ ا٭ثط اغيرتتب ع٢ً ايؿػاز. ا٭ٍٚ:
 ايبعح ع٢ً ايتٛقٞ َٔ ايؿػاز. ايجاْٞ:
 ايتٓعٙ َٔ اٱقطاض ع٢ً ايصْب، ٭ٕ اٱغتػؿاض ْٛع ْسّ. ايجايح:
إغتشهاض شنط اهلل عكب ؾعٌ ايؿاسؿ١ سطب ع٢ً ايٓؿؼ  ايطابع:

 ايؿ١ٜٛٗ ٚايػهب١ٝ.
ععِٝ ؾهٌ اهلل عع ٚدٌ ع٢ً اغيػًُري جبعٌ اٱغتػؿاض  اشباَؼ:

 تٛب١ ٚٚغ١ًٝ يًؿٛظ باغيػؿط٠
تط٣ َا ٖٞ ايٓػب١ بري ايؿػاز ٚؾعٌ ايؿاسؿ١، ازبٛاب ٖٛ ايعُّٛ 

بشح غيٓع ايتُازٟ ؼي ٚاشبكٛم اغيڀًل ؾايؿػاز أعِ، ٚدا٤ت آ١ٜ اي
 ايصْٛب ٚاغيعاقٞ، ٚيكڀع زابط ايؿػاز ؼي ا٭ض .

اغيػًُٕٛ ؼي دٗاز َتكٌ ٚزا٥ِ َع ايؿػاز ؼي ا٭ض ،  اشباَؼ:
 ٖٚصا ازبٗاز َع ايٓؿؼ ٚبري ايٓاؽ.

ْعٍٚ غ٬ح ايصنط ٚاٱغتػؿاض َٔ اهلل إزي اغيػًُري  ايػازؽ:
 خاق١، ٚاغيتكري عا١َ ؼي ا٭َِ ايػابك١.

ايصٟ ٜصنط اهلل ٜٚػتػؿطٙ بعس ؾعٌ ايؿاسؿ١ يٝؼ َؿػساڄ، بٌ  ايػابع:
َتل، أٟ إٔ اغي٥٬ه١ ْعطٚا إزي شات ايؿػاز صبطزاڄ، ؾذا٤ت آ١ٜ ايبشح 
يتدرب بإٔ َٔ عًِ اهلل ايصٟ ٫ ٜعًُ٘ اغي٥٬ه١ ٖٛ َٛنٛع١ٝ َا ٜتعكب 
 ايصْب ٚؾعٌ ايؿاسؿ١ َٔ ايصنط ٚاٱغتػؿاض ٚأُْٗا ضيشٝإ أثط ايؿػاز.
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شنط اغيصْب ٚايعاقٞ َٔ اغي٪َٓري عباز٠ هلل عع ٚدٌ،  ٔ:ايجاَ
ًٍََب خَيَقْذُ اىْغَِِّ ًَاإلِّظَ بِ َّ ٚإغتػؿاضٙ َٔ عَُٛات قٛي٘ تعازيط

 .(1)صىَِْقْجُذًُُِ

اٱغتػؿاض أعِ َٔ إٔ ٜتعكب ايؿاسؿ١ ٚظًِ ايٓؿؼ، ؾٝأتٞ  ايتاغع:
ٜٚأتٞ تعبساڄ،  طاع١ هلل، ٚطًباڄ يجبات اغيػؿط٠ اغيٓع َٔ ٚقٛع اغيعك١ٝ،

 ٚضدا٤ ايؿٛظ بايٛعس اٱهلٞ.
يكس خطٸ اغي٥٬ه١ هلل عع ٚدٌ غذٸساڄ ٚأظٗطٚا خؿٛعِٗ ٚتػًُِٝٗ 
غيؿ٦ٝت٘، ٚعذعِٖ عٔ بًٛؽ نٓ٘ إضازت٘ ؼي دعٌ اٱْػإ خًٝؿ١ ؼي 

ض٠ ، ؾأزضنٛا اغي٬ظ١َ بري عُا(2)صقَبىٌُا عُجْؾَبَّلَ  َ فِيٌَْ ىَنَب بِ َّ ٍَب فَيََّْزَنَبا٭ض ط

اٱْػإ ا٭ض  ٚايتك٣ٛ، ٚبازضٚا إزي اٱغتػؿاض يًُ٪َٓري، قاٍ تعازي ؼي 
ُّغَجِّؾٌَُُ ثِؾََْذِ سَثِّيٌِْ ًَُّاٍِْنٌَُُ ثِوِ ًََّغْزَفْهِشًَُُ ىِيَّزَِِّ ٚقـ اغي٥٬ه١ط

 .(3)صآٍَنٌُا

َٚع إبتسا٤ اٯ١ٜ بصنط ؾعٌ ايؿاسؿ١ ٚظًِ ايٓؿؼ ايصات، ؾإٕ ٖصا 
يصنط ٚاٱغتػؿاض ي٘، يتؿطع اٯ١ٜ بايجٓا٤ ع٢ً اهلل اغيٛنٛع سػِ بتعكب ا

عع ٚدٌ ٚبٝإ ع١َ٬ َٔ ع٬َات ايتٛسٝس ٚإختكام اهلل تعازي 
بايطبٛب١ٝ اغيڀًك١ اييت َٔ ضؾشاتٗا غؿطإ شْٛب ايعباز بكٛي٘ 

ص ٚؾٝ٘ ذبس ٭ٌٖ ايؿطى ٚايه٬ي١، ٚقڀع ًٍََِْ َّفْهِشُ اىزٌُُّّةَ بِ َّ اىيَّوُتعازيط

 صٟ ٜجريْٚ٘.يًذساٍ اي
 ٜٚسٍ أٍٚ اٯ١ٜ ع٢ً إٔ اغيػًُري ٜعًُٕٛ أَٛضاڄ:

 قٓـ ايصْٛب ٚاغيعاقٞ، َٚكازٜكٗا ايٛاقع١ٝ. ا٭ٍٚ:
 ايتؿكٌٝ بري ايؿٛاسـ ٚظًِ ايٓؿؼ. ايجاْٞ:

                                                           

 .56غٛض٠ ايصاضٜات (1)
 .32غٛض٠ ايبكط٠ (2)
 .75غٛض٠ ايعَط (3)
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 ع٬ز زا٤ اغيعك١ٝ، ٜٚتذ٢ً ٖصا ايع٬ز بأَطٜٔ: ايجايح:
شنط اهلل عع ٚدٌ، َٚا ٜرتؾض عٓ٘ َٔ إَت٤٬ ايٓؿؼ  ا٭ٍٚ:
 . (1)صؤَ َ ثِزِمْشِ اىيَّوِ رَغََْئُِِّ اىْقُيٌُةُه١ٓٝ، قاٍ تعازيطبايػ

اٱغتػؿاض ايصٟ ٜأتٞ ع٢ً ايصْب ؾ٬ ٜرتى ي٘ أثطاڄ، ٜٚتعكب  ايجاْٞ:
 ظًِ ايٓؿؼ ؾٝذًٞ عٓٗا اهلِ ٚاسبعٕ.

اٱقطاض بايصْب ٚاغيعك١ٝ بسيٌٝ قٛي٘ تعازي)ؾإغتػؿطٚا  ايطابع:
يصْٛبِٗ( إش أْ٘ ٜسٍ بايس٫ي١ ايته١ُٝٓ ع٢ً اٱيتؿات إزي ايصْٛب 

 ٚاٱقطاض بٗا، ٚإغتشهاضٖا ضدا٤ ايعؿٛ ٚاغيػؿط٠ َٔ اهلل عع ٚدٌ.
ايتؿك٘ ؼي ايسٜٔ ، َٚعطؾ١ سكٝك١ ٖٚٞ نؿا١ٜ ايصنط  اشباَؼ:

سؿ١ ضدا٤ ؾهٌ اهلل عع ٚدٌ، قاٍ ٚاٱغتػؿاض يتساضى ؾعٌ ايؿا
 .(2)صًَىٌَْ َ فَضْوُ اىيَّوِ فَيَْْنٌُْ ًَسَؽََْزُوُ ٍَب صَمَب ٍِنْنٌُْ ٍِِْ ؤَؽَذٍ ؤَثَذًاتعازيط

ٌٖٚ تبري اٯ١ٜ دين ايؿعٌ ايصٟ ٜؿعً٘ اغيػًِ بعس ايصنط ٚاٱغتػؿاض، 
 ؾٝ٘ ٚدٛٙ ضبت١ًُ:
 ايعٛز٠ يؿعٌ ايؿاسؿ١. ا٭ٍٚ:
 ايهـ عٔ اغيعاقٞ ٚظًِ ايٓؿؼ. ايجاْٞ:
ايتعسز ٚايتؿكٌٝ ، ؾُط٠ ٜهٕٛ ا٭ٍٚ ٚأخط٣ ٜهٕٛ ايجاْٞ  ايجايح:
 أع٬ٙ.

 ٚدٛز ؾرت٠ بري اٱغتػؿاض ٚبري ايعٛز٠ يًُعك١ٝ. ايطابع:
ايتبأٜ بري ا٭ؾطاز ٚازبُاعات، ؾُِٓٗ َٔ ٜعٛز، َِٚٓٗ َٔ  اشباَؼ:

اغيػًُري ٫ ٜطتهب تهٕٛ تٛبت٘ تٛب١ ْكٛساڄ، خكٛقاڄ ٚإٔ ؾڀطاڄ َٔ 
 ايؿاسؿ١.

ٚا٭قٌ ٖٛ ايجاْٞ، ٚتسٍ عًٝ٘ اٯ١ٜ ايهطضي١ بتٓعٙ اغيػًُري صبتُعري 
َٚتؿطقري عٔ اٱقطاض ع٢ً ايصْٛب ٚؾعٌ ايؿٛاسـ، ٚيهٔ إٕ دبسز 

                                                           

 .28غٛض٠ ايطعس (1)
 .21غٛض٠ ايٓٛض (2)
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ؾعٌ اغيعك١ٝ ؾآ١ٜ ايبشح سانط٠ ؼي ايصنط ٚاٱغتػؿاض ٚايتساضى، قاٍ 
 .(1)صٌسُ اىشَّؽٌَُِّْجِّئْ فِجَبدُِ ؤَِِّّ ؤََّب اىْفَهُتعازيط

 هن غاياث اآليت
 ؼي اٯ١ٜ َػا٥ٌ:

 بٝإ خكاٍ نطضي١ َٔ اشبكاٍ اسبُٝس٠ يًُتكري. ا٭ٚزي:
دبًٞ ٚٚنٛح ايڀطٜل إزي ازب١ٓ ايٛاغع١، َٚٓع ايرتزٜس  ايجا١ْٝ:

ٚاٱيتباؽ ؾٝ٘، ٚعٔ ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ: َٔ ْػٞ 
ٞٸ أخڀأ ططٜل ازب١ٓ(  .(2)ايك٠٬ عً

 ٚؼي اسبسٜح أع٬ٙ َػا٥ٌ: 
بٝإ سكٝك١ ٖٚٞ ٚدٛز ططٜل يًذ١ٓ ، ٜتكّٛ باٱَتجاٍ ٭ٚاَط  ا٭ٚزي:
 اهلل عع ٚدٌ.
 إظٗاض ايعبٛز١ٜ هلل غبشاْ٘ ٚإتباع ْ#ب#ٝ#٘، ٚإنطاَ٘ عٓس شنطٙ. ايجا١ْٝ:
زع٠ٛ اغيػًُري ٱدتٓاب ؾعٌ ايؿاسؿ١ ٚظًِ ايٓؿؼ، ٚسجِٗ  ايجايج١:

 هلس٣.ع٢ً عسّ اشبطٚز عٔ داز٠ ا
ٜسٍ اسبسٜح ؼي َؿَٗٛ٘ ع٢ً إٔ ايك٠٬ ع٢ً ايٓيب ضبُس  ايطابع١:

 ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ َٔ قؿات اغيتكري ٚططٜل َباضى إزي ازب١ٓ.
تأنٝس َٛنٛع١ٝ َٚٓاؾع ايك٠٬ ع٢ً ايٓيب ضبُس ق٢ً اهلل  اشباَػ١:
 عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ.
غًِ َٔ ايك٠٬ ع٢ً ايٓيب ضبُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚ ايػازغ١:

 َكازٜل شنط اهلل عع ٚدٌ.
شنط ؾهٌ اهلل عع ٚدٌ ع٢ً اغيػًُري بعسّ إْػ٬ر اغيػًِ َٔ  ايجايج١:

 َطاتب ايتك٣ٛ عٓس ؾعٌ ايؿاسؿ١ ٭ْ٘ ٜتعكب٘ بايتٛب١ ٚاٱْاب١.

                                                           

 .50غٛض٠ اسبذط (1)
 .8/203ايسض اغيٓجٛض (2)
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زع٠ٛ اغيػًُري خاق١ ٚايٓاؽ عا١َ إزي ايتسبط ؼي اغيٓاؾع  ايطابع١:
 ايعع١ُٝ يٲغتػؿاض ؼي ايسْٝا ٚاٯخط٠.

بعح اغيػًُري يًشطم ع٢ً تعاٖس زضد١ ايتك٣ٛ بايتكٝس  اَػ١:اشب
بػٓٓٗا ٚآزابٗا َٚٓٗا شنط اهلل ٚاٱغتػؿاض عٓس ؾعٌ ايؿاسؿ١، ٚأُٜٗا 
أؾهٌ اغي٪َٔ ايصٟ ٜطتهب ايؿاسؿ١ ٜٚػتػؿط اهلل، أّ اغي٪َٔ ايصٟ 

 جيتٓبٗا.
ازبٛاب ٖٛ ايجاْٞ، ٭ْ٘ ؼي غٝاس١ زا١ُ٥ ؼي َٓاظٍ ايتك٣ٛ، ٚبٝٓ٘ ٚبري 

٭ٍٚ عُّٛ ٚخكٛم َٔ ٚد٘، ؾُاز٠ اٱؾرتام ٖٞ ايتبأٜ ؼي ؾعٌ ا
 . ايؿاسؿ١ َٔ ا٭ٍٚ، ٚعسَ٘ َٔ ايجاْٞ

قس أثٓت اٯ١ٜ ع٢ً اغيػًُري ْٚعتتِٗ بايعًِ ٚايتشكٌٝ بكٛي٘ ٚ
 ص.ًَىٌُْ َّقْيٌَََُُتعازيط

أَا َاز٠ اٱيتكا٤ ؾٗٞ ايصنط ٚاٱغتػؿاض َٔ نٌ َُٓٗا، ٌٖٚ ضيهٔ 
آخط ٖٚٛ ايتبأٜ ؼي َكساض َٔ ايٛقت، ؾاٯٕ ايصٟ ايكٍٛ بؿاضم زقٝل 

 ضيهٝ٘ ا٭ٍٚ ؼي ؾعٌ ايؿاسؿ١، ٜكهٝ٘ ايجاْٞ بايصنط ٚاٱغتػؿاض.
ازبٛاب ْعِ، ٖٚصا ايؿاضم يٝؼ ؼي ايهِ ؾكط ، بٌ ؼي ازبٖٛط 
ٚاغيٛنٛع ٚاغيا١ٖٝ، ٚيهٔ اٯ١ٜ شنطت ازباَع اغيؿرتى بُٝٓٗا بًشاظ 

 ٖٚٞ ؼي اغيكاّ ع٢ً ٚدٛٙ: خكاٍ ايتك٣ٛ اييت تكٛز إزي ازب١ٓ،
 شنط اهلل عع ٚدٌ. ا٭ٍٚ:
 اٱغتػؿاض ٚغ٪اٍ ايعؿٛ َٔ عٓس اهلل. ايجاْٞ:
ايتٓعٙ عٔ اٱقطاض ع٢ً ؾعٌ ايؿاسؿ١، ؾإٕ قًت : ؾعٌ  ايجايح:

ايؿاسؿ١ َٔ ايجاْٞ غايب١ بإْتؿا٤ اغيٛنٛع ؾهٝـ ٜهٕٛ ازباَع ٖٛ عسّ 
 اٱقطاض، ٚازبٛاب َٔ ٚدٛٙ: 

اض ع٢ً اغيعك١ٝ ًَه١ عٓس اغي٪َٔ، ؾعٌ ايؿاسؿ١ عسّ اٱقط ا٭ٍٚ:
 أّ مل ٜؿعًٗا.
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دا٤ شنط عسّ اٱقطاض ع٢ً اغيعك١ٝ نُٓكب١ ٚخك١ً يًُتكري  ايجاْٞ:
 ؾتؿٌُ نٌ َتل.
ايصٟ ٫ ٜطتهب اغيعك١ٝ ٜهٕٛ ػئ ٫ ٜكط عًٝٗا َٔ باب  ايجايح:

 ا٭ٚي١ٜٛ بًشاظ أز٢ْ َطاتب اٱقطاض، ٚتطن٘ غيكسَات٘.
ب اغيػًُري ع٢ً نٝؿ١ٝ اٱغتػؿاض، ٚيعّٚ صب٦ٝ٘ بكٝػ١ تأزٜ ايػازغ١:

ايعُّٛ ايؿا١ًَ يهٌ ايصْٛب، ؾُٔ ايصْٛب َا ٜٓػاٖا اٱْػإ، ٚيهٓٗا 
َس١ْٚ َٔ قبٌ اغي٥٬ه١ ، ٚاهلل عع ٚدٌ أسك٢ نٌ ؾ٤ٞ، قاٍ 

 . (1)صمِشَاًٍب مَبرِجِنيَ*ًَبَُِّ فَيَْْنٌُْ ىَؾَبفِؾِنيَ تعازيط

تًكري اهلل عع ٚدٌ هلِ يًػعٞ اسبجٝح ؼي يٝهٕٛ َٔ خكا٥ل اغيتكري 
غبٌ ايٓذا٠، ؾُع اٱقطاض بإٔ ايكطإٓ نتاب ْاظٍ َٔ عٓس اهلل تهٕٛ 
أغباب اهلسا١ٜ ٚايتأزٜب ٚاٱضؾاز، ٖٚٛ َٔ عَُٛات قٍٛ ايٓيب ضبُس 

 .(2)ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ: أزبين ضبٞ ؾأسػٔ تأزٜيب(
ٚاغيػًُات ؼي أدٝاهلِ بًشاظ تطؾض ٖصا ايتأزٜب ع٢ً اغيػًُري 

اغيتعاقب١ ، َٚٔ َكازٜك٘ آ١ٜ ايبشح َٚا ؾٝٗا َٔ ايرتغٝب بايتٛب١، 
ٚإرباشٖا غًچُاڄ َباضناڄ يًكعٛز إزي َطاتب ايتك٣ٛ ايعاي١ٝ ٚقريٚض٠ 

فَََِْ صُؽْضِػَ اٱغتػؿاض ٚاق١ٝ َٔ ايٓاض، ٚغبباڄ يسخٍٛ ازب١ٓ، قاٍ تعازيط

 .(3)صفَقَذْ فَبصَفَِْ اىنَّبسِ ًَؤُدْخِوَ اىْغَنَّخَ 

ز٫ي١ ايكطإٓ ع٢ً ايتٛسٝس، ٚإعبكاض ايطبٛب١ٝ اغيڀًك١ باهلل  ايػابع١:
عع ٚدٌ، ٖٚٛ غبشاْ٘ ايصٟ ٜػؿط ايصْٛب طيٝعاڄ، َٚٔ إعذاظ اٯ١ٜ 
إخباضٖا عٔ َػؿط٠ اهلل عع ٚدٌ يًصْٛب نًٗا ؼي شات ايٛقت ايصٟ تسعٛ 

 اغيػًُري إزي اٱغتػؿاض يصْٛبِٗ.

                                                           

 .11-10غٛض٠ اٱْؿڀاض (1)
 .13/332ايهؿـ ٚايبٝإ (2)
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اض تطغٝب ايٓاؽ بايتٛب١، ْٚسبِٗ إزي اٱغتػؿاض يٝتهُٔ ٖصا اٱخب
ندك١ً َٔ خكاٍ ايتك٣ٛ أٟ ٜ٪ت٢ ب٘ بكٝس اٱضيإ باهلل ٚايتكسٜل 
بطغً٘ ٚنتب٘، إٕ َػؿط٠ ايصْٛب خع١ٜٓ َٔ خعا٥ٔ اهلل اييت ٫ تٓكل ع٢ً 
نجط٠ ايصٜٔ ٜػؿط هلِ شْٛبِٗ، ٖٚٞ تسعٛ ايٓاؽ يًٌٓٗ ٚاٱْتؿاع َٓٗا، 

 اض ٚاٱَتشإ ؼي اسبٝا٠ ايسْٝا.ٖٚٛ َٔ عَُٛات اٱختب

ٖ##ٌ ضيه##ٔ ايك##ٍٛ إٔ خاشي##١ اٯٜ##١ سذ##١ عً##٢ اغيػ##ًِ اي##صٟ   ايجآَ##١:
ٜطتهب ايؿاسؿ١ أٚ ٜعًِ ْؿػ٘ ، ٚإٕ تعكب٘ باٱغتػؿاض ٭ْٗا ت٪نس َطتب١ 

، ٖٚ#ٛ ؾ#طز   (1)صخَْْذشَ ؤٍَُّذخٍ ؤُخْشِعَذذْ ىِينَّذبطِ    ايعًِ ٚايتؿك٘ ؼي ايسٜٔ اييت عًٝٗا ط

 ١ عًٝ٘ أنرب َٔ اسبذ١ ع٢ً ازباٌٖ ٚايهاٍ ٚازباسس.َٓٗا، ؾتهٕٛ اسبذ
 ٚازبٛاب ٫، َٔ ٚدٛٙ:

دا٤ت اٯ١ٜ يبٝإ ؾهٌ اهلل عع ٚدٌ عً#٢ اغيػ#ًُري ؼي ؾ#تض     ا٭ٍٚ:
 باب ايتٛب١ عًِٝٗ، ٚبٝإ ٚخك١ً ظيٝس٠ ٚقؿ١ َٔ قؿات اغيتكري.

َٔ ٜؿعٌ ايػ١٦ٝ َٔ اغيػًُري مل خيطز عٔ قبػ١ ايتك٣ٛ، ٚمل ايجاْٞ:
طاتبٗ##ا ٱضياْ##٘، ٚ٭ْ##٘ ٜت##ساضى أَ##طٙ باي##صنط ٚاٱغ##تػؿاض، ق##اٍ     ٜػ##ازض َ
 .(2) صًٍََب مَبَُ اىيَّوُ ٍُقَزِّثَيٌُْ ًَىٌُْ َّغْزَفْهِشًَُُتعازيط

َٔ ؾا٤ َٔ ايٓاؽ إٔ ًٜشل باغيػًُري، ٜٚؿٛظ بٗصٙ ايٓعُ#١،  ايجايح:
 ؾًٝؼ َٔ بطظر بٝٓ٘ ٚبٝٓٗا.

ايعًِ ، ٚؾٝ٘ بٝإ يعسّ دا٤ اٱخباض عٔ بًٛؽ اغيػًُري َطاتب  ايطابع:
 إقطاضِٖ ع٢ً اغيعاقٞ ٚايصْٛب.

بعح ايؿعع ٚاشبٛف ؼي قًٛب ايهؿاض َٔ اٱغ٬ّ، ٚدعًِٗ  ايتاغع١:
ًَقَذذزَفَ فِذذِ قُيُذذٌثِيٌِْ   ٜٝأغ##ٕٛ َ##ٔ إضت##ساز بع##ض اغيػ##ًُري، ق##اٍ تع##ازيط    

 .(1)صاىشُّفْتَ

                                                           

 .110غٛض٠ آٍ عُطإ(1)
 .33غٛض٠ ا٭ْؿاٍ(2)
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ٚغ##تبك٢ آٜ##١ ايبش##ح ضظي##١ َتذ##سز٠ ٚسان##ط٠ عٓ##س ؾع##ٌ اغيػ##ًِ      
ٜك##اب ب##ايكٓٛط ٚايٝ##أؽ ٚايعذ##ع عٓ##س إضتهابٗ##ا، ب##ٌ      ايؿاسؿ##١، ؾ##٬ 

ٜػتشهط شنط اهلل ٜٚػتػؿطٙ غبشاْ٘، ؾٝعٍٚ اهلچِ ٚاسبعٕ ايصٟ تطن#٘ ؼي  
ْؿػ٘ ؾعٌ ايؿاسؿ١، ٫ٚ ٜٓؿػٌ عٔ أزا٤ ايؿطا٥ض ٚايعبازات، ٖٚٛ َ#ٔ  

ص أٟ ٜعًُٕٛ ب#إٔ أزا٤ ايؿ#طا٥ض شن#ط    ًَىٌُْ َّقْيََُذٌَُ َعاْٞ خاشي١ اٯ١ٜ ط

بَُِّ اىْؾَغَذذنَبدِ ؿ##ط٠ اي##صْٛب ٚضب##ٛ ايػ#٦ٝات، ق##اٍ تع##ازيط هلل، ٚغ#بٌٝ غيػ 

 .(2) صُّزْىِجَِْ اىغَِّّْئَبدِ

 إفاضاث اآليت
يك###س أْ###عٍ اهلل ع###ع ٚد###ٌ آزّ ٚس###ٛا٤ يٝػ###هٓا ا٭ض  ٜٚعُطاٖ###ا  
ٚشضاضُٜٗا بايتك٣ٛ ٚايصنط ٚٚدٛٙ ايعباز٠ ٚايك٬ح، ٚيتهٕٛ ضبٌ إنطاّ 

ايٓعِٝ، ٜٚسٍ عًٝ٘ بٝإ ايكؿ١ هلِ بكٝس ايتك٣ٛ َٚكس١َ يًدًٛز ايسا٥ِ ؼي 
اييت خًل اهلل ؾٝٗا آزّ ٖٚٞ َطتب١ اشب٬ؾ١ ايػا١َٝ ، اييت مل ًٜٓٗا أسس َٔ 

ًَبِرْ قَذذبهَ سَثُّذذلَ ىِيََْالَئِنَذذخِ بِِّّذذِ عَبفِذذوٌ فِذذِ األَسْ ِ    اشب٥٬##ل قبً##٘، ق##اٍ تع##ازيط  

 .(3)صخَيِْهَخً

بشاْ٘ ٖٛ ايػين ٚمل حيتر اهلل عع ٚدٌ َٔ اشبًٝؿ١ ٚشضٜت٘ ؾ٦ٝاڄ ٭ْ٘ غ
ٚغٓاٙ َڀًل َٚػتسِٜ، إ٫ أْ٘ أضاز إٔ ٜطسِ آزّ ٚاشب٥٬ل بٗصٙ اشب٬ؾ#١  
ٜٚسٍ عًٝ٘ قٍٛ اغي٥٬ه#١ َٚ#ا ؾٝ#٘ َ#ٔ َع#اْٞ اٱغ#تؿٗاّ ٚإضازتٗ#ِ تً#و         
اشب٬ؾ١، ٭ْؿػِٗ ٭ِْٗ أسل بٗ#ا َ#ٔ آزّ حبػ#ب عًُٗ#ِ، نُ#ا ٚضز ؼي      

                                                                                                                                                 

 .26غٛض٠ ا٭سعاب(1)
 .114غٛض٠ ٖٛز(2)
 . 30غٛض٠ ايبكط٠(3)
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ْيَذب ًََّغْذهِلُ اىذذٍَِّبءَ ًََّؾْذُِ ُّغَذجِّؼُ ثِؾََْذذِكَ       قَذبىٌُا ؤَرَغْقَذوُ فِْيَذب ٍَذِْ ُّهْغِذذُ فِ     ايتٓعٌٜ ط

 .(1)صًَُّقَذِّطُ ىَلَ قَبهَ بِِِّّ ؤَفْيٌَُ ٍَب  َ رَقْيٌَََُُ

 
ٖٚٛ ا٭َط ايصٟ بٝٓٸ#٘ اهلل ي٥٬ًُه#١ باٱستذ#از عً#ِٝٗ ب#إٔ أَ#ط آزّ       
عًٝ٘ ايػ٬ّ إٔ ٜعًُِٗ ا٭مسا٤، ٚضٟٚ عٔ اٱَ#اّ دعؿ#ط ايك#ازم أْ#٘     

ِ  اشبًٝؿ١ جيعٌ إٔ اهلل غأيت اغي٥٬ه١ إٔقاٍ) ٔ : ٚق#ايٛا  َ#ٓٗ  ْكسغ#و  عب#
 عًُ#ٛا  ايك#طإٓ،  ؼي اهلل شن#ط  سي#ا  أدٝب#ٛا  ؾًُا نػريْا ٫ٚ ْعكٝو ْٚڀٝعو
 بعس آزّ اهلل ؾأَط اغتػؿاضا، بايعطف ؾ٬شٚا هلِ يٝؼ َا دباٚظٚا قس أِْٗ
٘  ًٜ#ٛش  بٝتا ا٭ض  ؼي هلِ ٜبين إٔ ٖبٛط٘ ٕ  ب#  ب#ايعطف  ٫ش نُ#ا  اغيدڀ٦#ٛ
 ،(2)(اغيكطبٕٛ اغي٥٬ه١

يٝهٕٛ َٔ عًِ اهلل عع ٚدٌ ؼي اغيكاّ ؾهً٘ ع٢ً اغي#٪َٓري بايتذ#اٚظ   
عٔ غ٦ٝاتِٗ، ٚعسّ ق#ريٚض٠ ايؿاسؿ#١، اي#يت ق#س ٜؿعً#ٗا اغي#٪َٔ بطظخ#اڄ        
ٚسادعاڄ زٕٚ زخٛي٘ ازب١ٓ، نُا أْٗا مل تػري أٚ شيشٛ عٓ٘ قؿ١ ايتك#٣ٛ،  

يٝ٘ باعتباضٙ َٔ اغيتكري ايصٜٔ ؾإ ؾعٌ ايؿاسؿ١ ؾإ ٚظٝؿ١ اغي٥٬ه١ ايٓعط إ
دع##ٌ اهلل ع##ع ٚد##ٌ هل##ِ اي##سْٝا زاض نطاَ##١ ٭ٕ شن##طِٖ ي##٘ غ##بشاْ٘،      
ٚتعاٖسِٖ يٲغتػؿاض ٖٛ ايصٟ ٜ٪نس بكا٤ِٖ ؼي َٓاظٍ ايتك٣ٛ اييت ٖ#ٞ  
ىَذٌْ  تؿطٜـ ٚٚثٝك١ ق٬ح بؿٝض ٚيڀ#ـ َ#ٔ اهلل ع#ع ٚد#ٌ، ق#اٍ تع#ازيط      

 .(3) صشَكَ فَيَْْيَب ٍِِْ دَاثَّخٍُّاَاخِزُ اىيَّوُ اىنَّبطَ ثِؾُيَِْيٌِْ ٍَب رَ

ٚشنطْا ٚدٗاڄ آخط يتؿػري اٯٜ#١ أع#٬ٙ، ٖٚ#ٛ إضاز٠ اغي٥٬ه#١ ايك#٬ح      
ٚايتك٣ٛ زبُٝع عُاض ا٭ض ، ٚإٔ ٜتؿهٌ اهلل عًٝ٘ سيجٌ َا ضظم اغي٥٬ه١ 

 َٔ اٱْكڀاع إزي ايتػبٝض ٚايتكسٜؼ غيكاّ ايطبٛب١ٝ.

                                                           

 . 30ايبكط٠ غٛض٠(1)
 .1/134ايتبٝإ ؼي تؿػري ايكطإٓ (2)
 .61غٛض٠ ايٓشٌ(3)
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٭ض  اٱغتسا١َ ٚايسٚاّ يكس أضاز اهلل عع ٚدٌ يًشٝا٠ اٱْػا١ْٝ ؼي ا
بكٝس ايتك٣ٛ ٖٚس٣ غبشاْ٘ اغي٪َٓري إزي غبٌ ايصنط ٚاٱغتػؿاض عٓس ؾعٌ 
ايؿاسؿ١ يٝهٕٛ ؾٝٗا ثبات عً#٢ اٱضي#إ ٚطُأْٝٓ#١ ؼي ايػ#عٞ إزي اٱقاَ#١      

 ايسا١ُ٥ ؼي ازب١ٓ اييت يٝؼ هلا سس ؼي غعتٗا ْٚعُٝٗا.
ا٭ًٖٝ#١  ٚؾٝ٘ ؾ#اٖس عً#٢ أًٖٝ#١ اٱْػ#إ شب٬ؾ#١ ا٭ض ، ْع#ِ ٖ#صٙ        

بؿهٌ ٚيڀـ َ#ٔ اهلل ع#ع ٚد#ٌ، ٱغ#تسا١َ ق#ؿ١ ايتك#٣ٛ عً#٢ اغيػ#ًِ         
ٚعسّ إْػ٬خ٘ َٓٗا باضته#اب ايؿاسؿ#١ أٚ ظً#ِ اي#ٓؿؼ، ٚعً#١ ثبات#٘ ؼي       

 َطاتب ايتك٣ٛ ٖٛ ايصنط ٚاٱغتػؿاض عٓس ؾعٌ ايؿاسؿ١.
ٚؼي عًِ اغيٓڀل إٔ اغيٛدب١ ايه١ًٝ تٓدطّ بايػايب١ ازبع١ٝ٥، ٚيهٔ ٖصٙ 

١ عٔ قٛاْري ايًڀـ اٱهلٞ ؼي اغيكاّ، ؾؿعٌ ايؿاسؿ١ غايب١ ايكاعس٠ َتدًؿ
دع١ٝ٥، ٚيهٓٗا ٫ تػري قؿ١ ايتك٣ٛ عٔ اغي٪َٔ ايصٟ ٜؿعًٗا ٭ْ٘ ٜتساضنٗا 

 بايصنط ٚاٱغتػؿاض.
ٌٖٚ تٓػًذ َٓ٘ قؿ١ ايتك٣ٛ آْاڄ َا، ٖٚٛ أٚإ ايتًبؼ بايؿاسؿ١ إزي 

 سري شنط اهلل ٚاٱغتػؿاض، ازبٛاب ٫، َٔ ٚدٛٙ:
تأنٝس آٜ#١ ايبش#ح إغ#تسا١َ ٬َٚظَ#١  ق#ؿ١ ايتك#٣ٛ يًُػ#ًِ         :ا٭ٍٚ

 بايصنط ٚاٱغتػؿاض.
تؿتض اٯ١ٜ باب اٱغ#تػؿاض يًُػ#ًُري عً#٢ عب#ٛ اٱط#٬م ؼي       ايجاْٞ:

 دٓؼ َٚا١ٖٝ ايصْٛب.
 تڀطز اٯ١ٜ ايٝأؽ ٚايكٓٛط عٔ ايٓؿٛؽ. ايجايح:
 شيٓع ايٓاؽ َٔ َ٪اخص٠ ايعبس ايصٟ ٜػتػؿط اهلل. ايطابع:
خك##ا٥ل اٯٜ##١ دعً##ٗا يعً##ِ اي##ٓؿؼ بع##ط  ٚاس##س َ##ع ؾع##ٌ َٚ##ٔ 

ايؿاسؿ١ َٔ د١ٗ ايكبض ايصاتٞ، ٚيعّٚ ايتساضى باٱغ#تػؿاض، ؾك#س ٜع#ٔ    
بعهِٗ ٚدٛز تبأٜ بُٝٓٗا، ٚإٔ اٱْػإ س#ط ؼي إٜ#صا٤ ْؿػ#٘ ٚتعطٜه#ٗا     

 ٚبسْ٘ يًهطض.
ؾذا٤ت ٖصٙ اٯ١ٜ يًعدط عٔ ظً#ِ اي#ٓؿؼ بإعتب#اضٙ ضشًٜ#١ ، ٚغ#بباڄ       

٤ ٚايعك#اب، ٚيهٓٗ#ا مل تك#ـ عٓ#س ٖ#صا ايعد#ط، ب#ٌ د#ا٤ت         يٓعٍٚ اي#ب٬ 
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بايع٬ز يًتدًل َٔ تبعات تًو ايطشا٥ٌ، ٖٚصا ايع٬ز َكس١َ يٲسرتاظ 
 َٔ َكازٜكٗا ؼي قازّ ا٭ٜاّ.

َٚ##ٔ َٓ####اؾع اٯٜ##١ ايهطضي##١ َٓ###ع اغيػ##ًِ َ##ٔ ايتؿ##سٜس عً####٢ اي##ٓؿؼ 
##ا٤ٶ َ#ٔ اهلل  ٚاٱن##طاض بايصات عكٛب١ هلا عً##٢ إضتهاب اغيعاق##ٞ، ٚسٝ

ع##ع ٚد##ٌ، إش ت##سٍ اٯٜ##١ عً##٢ ايتب##أٜ ٚايته##از ب##ري ايتٛب##١ ٚاٱن##طاض   
بايٓؿؼ، يصا دا٤ت قٝػ١ ايتٛب١ بأب٢ٗ س١ً ٚؾٝٗا غعاز٠ ٚغبڀ١ يًٓؿؼ، 

 ٚططز يًهآب١ ٚاٱْؿعاٍ، ٚظدط يًٓؿؼ ايػبع١ٝ.
ٚربرب اٯ١ٜ عٔ سكٝك١ ٖٚٞ ايتٓ#اؼي ب#ري ايتك#٣ٛ ٚايه#طض، ٖٚ#ٛ َ#ٔ       

 ق#٢ً اهلل عًٝ#٘ ٚآي#٘ ٚغ#ًِ: ٫ ن#طض ٫ٚ ن#طاض ؼي       عَُٛات قٍٛ ايٓيب
 . (1)اٱغ٬ّ(

ؾكشٝض إٔ اسبسٜح أع٬ٙ دا٤ ؼي باب ايؿك٘ ٚاغيعا٬َت نُا بٝٓاٙ ؼي 
َباسح عًِ ا٭قٍٛ إ٫ أْٓا ْهٝـ سكٝك١ ؼي اغيكاّ ٖٚٞ إٔ مشٍٛ ٖصا 
اسبسٜح غيٛانٝع عً#ِ ايه#٬ّ إعذ#اظ ؼي ايػ#١ٓ ايٓبٜٛ#١ ايكٛيٝ#١، ٚزع#٠ٛ        

ل ؾٝٗا باغيع٢ٓ ا٭ع#ِ يعٜ#از٠ ايؿا٥#س٠ ٚإغ#تٓباط اغيػ#ا٥ٌ ٚإغ#تكطا٤       يًتشكٝ
ًٍََذب َّنْغِذَُّ فَذِْ    ايسضٚؽ اٱناؾ١ٝ َٓٗا، ٚتعسز ايتأٜٚ#ٌ ؼي قٛي#٘ تع#ازيط   

 . (2)صبُِْ ىٌَُ بِ َّ ًَؽٌِْ ٌُّؽََ*اىْيٌٍََ 

 اآليت لطف
يك##س أق##اّ اهلل ع##ع ٚد##ٌ اسبذ##١ ايٛاقعٝ##١ اسبان##ط٠ ٚاغيتذ##سز٠ عً##٢   

عٓ#سَا إستذ#ٛا عً#٢ دع#ٌ آزّ خًٝؿ#١ ؼي ا٭ض ، إش أَ#طٙ اهلل       اغي٥٬ه١ 
بتعًِٝ اغي٥٬ه١ ا٭مسا٤، بعس إٔ عًُ٘ اهلل عع ٚدٌ تًو ا٭مسا٤ بكٛي#٘  

 .(3) صًَفيٌ آدً األَعََْبءَ مُيَّيَبتعازيط

                                                           

 .7/269تؿػري ايطاظٟ (1)
 .4-3غٛض٠ ايٓذِ (2)
 .31غٛض٠ ايبكط٠(3)
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ٜٚتذ٢ً ؾطز نطِٜ َٔ َكازٜل ٖصا ايعًِ بعسّ إقطاض اغيػًُري ع٢ً  
َتؿ##طقري ٚصب##تُعري ايك##سض٠ عً##٢ اي##صْٛب ٚظً##ِ اي##ٓؿؼ، ؾٗ##ِ ضيتًه##ٕٛ 

ايتُٝٝع بري اسبل ٚايباطٌ، ٚبري اسب٬ٍ ٚاسبطاّ، ٚبري ايڀاع١ ٚاغيعك١ٝ، 
 ٚؾٝ٘ َػا٥ٌ:
 ٜؿهط اغيػًُٕٛ اهلل عع ٚدٌ ع٢ً إتٝاِْٗ أؾعاٍ ايڀاع١. ا٭ٚزي:
ٜػتػؿط اغيػًُٕٛ اهلل غبشاْ٘ عٔ اغيعاقٞ ٚايصْٛب، َٚٔ ايجا١ْٝ:

اغيٛدٛز ٜػتػؿط يًُعسّٚ، ؾٝهتب ايجٛاب يٲثٓري ؾهٌ اهلل ؼي اغيكاّ إٔ 
َعاڄ، ٜٚػتػؿط اٱبٔ ٭بٝ٘ بعس َػازضت٘ ايسْٝا، ؾٝهٕٛ َٔ َكازٜل ايرب 
بايٛايسٜٔ ٚتڀايعٓا ايكٛاْري ايٛنع١ٝ بعسّ تطتب أثط ضدعٞ عًٝٗا، 

 ٚبإْكها٥ٗا َع إْكڀاع َٛنٛعٗا .
سس ظَاْٞ  ٚيهٔ ايؿٝض ٚايربنات اغيرتتب١ ع٢ً آ١ٜ ايبشح يٝؼ هلا 

َٔ د١ٗ أؾطاز اغيانٞ أٚ اغيػتكبٌ اغيٓعٛض ٚغري اغيٓعٛض، ؾٝػتػؿط ايػابل 
ي٬سل، ٚبايعهؼ َع طٞ ا٭ظَإ بُٝٓٗا، ٚدب٢ً ؼي زعا٤ إبطاِٖٝ 

ًٍَِِْ رُسَِّّّزِنَب ؤٍَُّخً ٚإمساعٌٝ يصضٜتُٗا ايباقٞ ؼي َٛنٛع٘ إزي ّٜٛ ايكٝا١َط

 .(1)صٍُغْيََِخً ىَلَ

ٖصا يٝهٕٛ ايعًِ ْع١ُ ٜتعاٖس بٗا اغي٪َٕٓٛ َكاَات ايتك٣ٛ،  ايجايج١:
ٜٚٓذٕٛ ؾٝٗا َٔ ايعصاب ا٭يِٝ ّٜٛ ايكٝا١َ، ٖٚٛ َٔ ضؾشات اٯ١ٜ 
أع٬ٙ، ٚتعًِٝ اهلل عع ٚدٌ يٮمسا٤ نًٗا، ٚبٝاْٗا ايصٟ ٚضز ؼي أسهاّ  
ايكطإٓ َٔ ا٭ٚاَط ٚايٓٛاٖٞ، ٚاغيٛاعغ ٚايعرب ٚقكل ا٭ْبٝا٤ ٚا٭َِ 

 ١ ، ٚتؿكٌٝ ساٍ ايكطٕٚ اغيان١ٝ .ايػايؿ

                                                           

 .128غٛض٠ ايبكط٠ (1)
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 ٖٛز ؾٝبتين) قٌٝ ٜا ضغٍٛ اهلل قس أغطع إيٝو اغيؿٝب، قاٍ: 
ِٸ ٚايٛاقع١، اسباق١،:  ٚأخٛاتٗا  سسٜح أتاى ٜتػا٤يٕٛ، ٌٖٚ ٚع
 .(1)(ايػاؾ١ٝ

فَبعْزَقٌِْ مَََب ٚشنط أْ٘ غ٦ٌ: مل شيو ٜا ْيب اهلل؟ ؾكاٍ: ٭ٕ ؾٝٗاط

َٔ َكازٜل اٱغتكا١َ اييت أَطٸ اهلل عع ٚدٌ ، ٚآ١ٜ ايبشح (3)((2)صؤٍُِشْدَ

بٗا، إش أْ٘ غبشاْ٘ أَط بايتك٣ٛ ْٚسب إيٝٗا ؼي آٜات نجري٠، قاٍ 

 .(4)صآٍَنٌُا ارَّقٌُا اىيَّوَ ؽَََّّ رُقَبرِوَِّبؤَُّّيَب اىَّزَِِّ تعازيط

ٚدا٤ت آ١ٜ ايبشح ببٝإ قؿات اغيتكري ٚأِْٗ ٜصنطٕٚ اهلل  
ري آ١ٜ ايبشح ٚاٯٜات اييت تتهُٔ ٚدٛب ٜٚػتػؿطْٚ٘، يٝؿٝس ازبُع ب

خَْْشَ ؤٍَُّخٍ ايتك٣ٛ بإٔ ن٬ڄ َٔ شنط اهلل ٚاٱغتػؿاض ٚادب، َٚٔ خكا٥لط

، ايكٝاّ بتٛظٝـ ايعًِ يًٓؿع اشبام ٚايعاّ ٚؼي ايسْٝا (5)صؤُخْشِعَذْ ىِينَّبطِ

 ٚاٯخط٠.
ٚيكس أنطّ اهلل اغيػًُري بإٔ دعٌ هلِ ٖصٙ اٯ١ٜ قاضب غ١َ٬ ٚغط 

قـ اهل٣ٛ، ٚظ٫ظٍ ايع٫ت، ٖٚٞ نٝا٤ ناؾـ يػبٌ ايتك٣ٛ، ٫ٚ عٛا
أقٍٛ أْٗا تعٝسِٖ إيٝٗا، ٭ِْٗ مل ٜػازضٚا َٓاظٍ ايتك٣ٛ بؿعٌ ايؿاسؿ١، 

 ٖٚٛ َٔ يڀـ اهلل عع ٚدٌ باغيػًُري.

                                                           

 .7/70ايهؿـ ٚايبٝإ (1)
 .112غٛض٠ ٖٛز (2)
 .2/377تؿػري ايجعاييب (3)
 .102غٛض٠ آٍ عُطإ (4)
 .110غٛض٠ آٍ عُطإ(5)
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َٚ##ٔ خك##ا٥ل ٚؾًػ##ؿ١ ايًڀ##ـ اٱهل##ٞ باغيػ##ًُري تطغٝ##ب ايٓ##اؽ   
ييت ٖٞ ظًِ َػتسِٜ باٱغ٬ّ، ٚزعٛتِٗ يٓبص ايؿطى َٚؿاِٖٝ ايه٬ي١ ا

 يًٓؿؼ .
ؾإشا نإ اغي٪َٔ ٜعًِ ْؿػ٘ ؾٝػتػؿط اهلل، ؾإ ايهاؾط ٜعً#ِ ْؿػ#٘ ؼي    

. (1)صقُوْ  َ َّغْزٌَُِ اىْخَجِْشُ ًَاىغَِّّْتُنٌ إٓ، ٚإٕ نإ ضاقساڄ ْٚا٥ُاڄ،قاٍ تعازيط

 ٚاغيطاز َٔ اٯ١ٜ أع٬ٙ اغيع٢ٓ ا٭عِ، أٟ ٫ٜػتٟٛ نٌ َٔ:
 ايهاؾط ٚاغي٪َٔ.ا٭ٍٚ:
 ايعٌُ ايكبٝض ٚايعٌُ ايكاحل.ايجاْٞ:
 اسبطاّ ٚاسب٬ٍ.ايجايح:
 اٱعتكاز ايباطٌ ٚتك٣ٛ اهلل.ايطابع:
 ازبشٛز ٚشنط اهلل. اشباَؼ:
 اٱقطاض ع٢ً ايصْب ٚاٱغتػؿاض. ايػازؽ:
اٱع##طا  ع##ٔ ْب##٠ٛ ضبُ##س ق##٢ً اهلل عًٝ##٘ ٚآي##٘ ٚغ##ًِ         ايػ##ابع:
 ٚايتكسٜل بٗا.
 ١ اهلل.ظًِ ايٓؿؼ ٚقٗطٖا ع٢ً طاع ايجأَ:

ٚؼي اشبرب عٔ ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ:اغي٪َٔ أطٝب َٔ 
 .(2)عًُ٘، ٚايهاؾط أخبح َٔ عًُ٘

 التفسري
تك#ع ٖ#صٙ اٯٜ#١ ؼي ْع#ِ غ#بع آٜ#ات رباط#ب اغيػ#ًُري ٚاغيػ##ًُات ؼي         
أدٝاهلِ اغيتعاقب١ بًػ١ اٱنطاّ ٚايٛعس اسبػ#ٔ د#عا٤ هل#ِ ٭ْٗ#ِ ق#سٸقٛا      

عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٚأقطٚا إٔ ايكطإٓ نت#اب ْ#اظٍ َ#ٔ    بٓب٠ٛ ضبُس ق٢ً اهلل 
 .(3)صًَثَةِّشْ اىَّزَِِّ آٍَنٌُا ؤََُّ ىَيٌُْ قَذًََ صِذْقٍ فِنْذَ سَثِّيٌِْعٓس اهلل ، قاٍ تعازيط

                                                           

 .100غٛض٠ اغيا٥س٠(1)
 . 1/284َؿطزات أيؿاظ ايكطإٓ(2)
 .2غٛض٠ ْٜٛؼ (3)



 97َعامل اٱضيإ/ز ############################################################################################### 145

إش إبتسأت ٖصٙ اٯٜات سيداطبتِٗ بك#ٝػ١ اٱن#طاّ ٚايجٓ#ا٤ ٚايؿ#ٗاز٠     
، يبٝإ ايته#از  (1)صنٌُا  َ رَإْمُيٌُا اىشِّثَبَّبؤَُّّيَب اىَّزَِِّ آٍَهلِ باٱضيإ، بكٛي٘ تعازيط

ٚايتٓاؼي بري اٱضيإ ٚاغيعا٬َت ايباط١ً اييت تته#ُٔ اٱن#طاض ب#اٯخطٜٔ    
َٚعاؾات َٚهاغب ايٓاؽ غيا ؼي ايطبا َٔ تعڀٌٝ يًُهاغب ْٚؿط غيؿاِٖٝ 

 ايػهان١ بري ايٓاؽ.
ٚعٝاي٘ َٚٔ اٱعذاظ إٔ ايصٟ ٜكرت  اغياٍ بايؿا٥س٠ ايطب١ٜٛ ضيتٮ ٖٛ 

نطٖ##اڄ ٚإظزضا٤ٶ يً##صٜٔ ٜ##سؾع هل##ِ ٖ##صٙ ايؿا٥##س٠ ٚإ ن##اْٛا دٗ##١ َك##طؾ١ٝ 
 َٚ٪غػات َاي١ٝ.

يتهٕٛ اغيعا١ًَ ايطب١ٜٛ ٚتٓعٙ اغيػًُري عٓٗا َٔ بري أٌٖ ا٭ض  غب٬ٝڄ 
هلسا١ٜ ايٓاؽ ٚاٱتعاظ َٔ أسهاّ اغيعا٬َت، ٚي٫ٛ إٔ دا٤ ايكطإٓ باٯ١ٜ 

ُري هل#صٙ اسبطَ#١ ب#ايكٍٛ ٚايؿع#ٌ     أع٬ٙ ٚأنس سط١َ ايطبا، ٚتعاٖس اغيػ#ً 
ٚا٭َط باغيعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ اغيٓهط غيا إيتؿت ايٓاؽ إزي قبض ايطبا، ٚإرباش 
ايتسبط ؼي أنطاضٙ ٚغ١ًٝ يًتػًِٝ بكسم ْب٠ٛ ضبُ#س ق#٢ً اهلل عًٝ#٘ ٚآي#٘     

 ٚغًِ ٚيعّٚ إتباع٘.
ٚتتبري ؼي ٖصا ايعَإ ظَإ ايعٛغي١ اٯثاض ايػًب١ٝ اغيًٗه#١ يًُع#ا٬َت   

١ٜٛ سيا ٜ٪زٟ إزي ظيعي١ اٱغتكطاض اٱدتُاعٞ ٚايػٝاغٞ، َٚٔ إعذاظ ايطب
 ايكطإٓ أْ٘ سصٸض قبٌ أنجط َٔ أيـ ٚأضبعُا١٥ غ١ٓ َٔ أَٛض:

 اغيعا٬َت ايباط١ً. ا٭ٍٚ:
 قڀع غبٌٝ اٱسػإ ؼي باب ايكط . ايجاْٞ:
 ايعدط عٔ ايطبا. ايجايح:
 بٝإ أنطاض ايطبا. ايطابع:

                                                           

، َ##ٔ تؿػ##ريْا اي##صٟ د##ا٤ ؼي تؿػ##ري اٯٜ##١ أع##٬ٙ  83، 82، 81، 80أْع##ط ا٭د##عا٤ (1)
 خاق١.
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ٚضٚز ايًع١ٓ ع٢ً أططاف ايطبا اغيتعسز٠، ) عٔ د#ابط ق#اٍ:    اشباَؼ:
 ٚناتب###٘ َٚ٪نً###٘ ايطب###ا آن###ٌ ٚغ###ًِ عًٝ###٘ اهلل ق###٢ً اهلل ضغ###ٍٛ يع###ٔ

 .(1)(ٚؾاٖسٜ٘
ظٔ ايتؿاب٘ ٚايتػاٟٚ بري ايبٝع ٚايطبا، ٚٚدٛٙ ايطبا عسٜس٠  ايػازؽ:

 َٓٗا:
 إعڀا٤ ايػًـ َع إؾرتاط ايعٜاز٠ عًٝ٘ عٓس ا٭زا٤.ا٭ٍٚ:
ايكط  إزي أد##ٌ َع##ري َ##ٔ غ##ري ظٜ##از٠، ٚيه##ٔ إٕ ربً##ـ      ايج##اْٞ:

اغيك##رت  ع##ٔ ا٭د##ٌ، ؾطن##ت عًٝ##٘ ايعٜ##از٠ ايطبٜٛ##١ اي##يت ٜتؿ##ل عًٝٗ##ا  
 ايڀطؾإ.

ٚدا٤ ايكطإٓ بايتشصٜط َٔ اٱْػٝام ٚضا٤ طيع اغياٍ، ٚٚاٱؾ#طاط ؼي  
بَََِّّذب  اسبطم ع٢ً إزخاضٙ يٮ٫ٚز خؿ#١ٝ ؾ#اقتِٗ ٚإ٬َقٗ#ِ، ق#اٍ تع#ازيط     

، ٖصا اسبطم ايصٟ ق#س جيع#ٌ اٱْػ#إ جيُع#٘ َ#ٔ      (2)صًَؤًَْ َدُمٌُْ فِزْنَخٌ ؤٌٍََْاىُنٌُْ

 اسبطاّ اغيدتًط باسب٬ٍ .
ؾذا٤ت آ١ٜ ايبشح يًٛقا١ٜ َٔ اسبطم ٚنٝؿٝ#١ ازبُ#ع ٖ#صٙ بايتٛن#ٌ     

 ع٢ً اهلل، ٚايًذ٤ٛ إزي سكٔ شنطٙ تعازي.
 اهلل عب#س  َط ٚشنط اسباؾغ إبٔ عػانط بإغٓازٙ عٔ أبٞ ظب١ٝ قاٍ: 

ٕ  ؾعازٙ ؾٝ٘، تٛؼي ايصٟ َطن٘ ٔ  عجُ#ا ٕ  ب# ٍ  عؿ#ا ٍ  تؿ#تهٞ؟  َ#ا : ؾك#ا : ق#ا
: قاٍ بڀبٝب؟ يو آَط أ٫ قاٍ. ضبٞ ضظي١: قاٍ تؿتٗٞ؟ ؾُا: قاٍ. شْٛبٞ
ٞ  ساد#١  ٫: قاٍ بعڀا٤؟ يو آَط أ٫: قاٍ. أَطنين ايڀبٝب ٘  ي# ٍ . ؾٝ# : ق#ا
ٞ  أَطت إْٞ ايؿكط؟ بٓاتٞ ع٢ً أربؿ٢: قاٍ بعسى؟ َٔ يبٓاتو ٜهٕٛ  بٓ#ات
ٞ  ايٛاقع#١،  غ#ٛض٠  ي١ًٝ نٌ ٜكطإٔ ٍ  مسع#ت  إْ# ٘  اهلل ق#٢ً  اهلل ضغ#ٛ  عًٝ#
 .(3)("أبسا ؾاق١ تكب٘ مل ي١ًٝ، نٌ ايٛاقع١ غٛض٠ قطأ َٔ: "ٜكٍٛ ٚغًِ

                                                           

 .1/310تؿػري اشباظٕ (1)
 .15غٛض٠ ايتػابٔ (2)
 .7/512تؿػري إبٔ نجري (3)
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تؿطٜع اغيعاًَ#١ ايطبٜٛ#١ ٚإَه#ا٩ٖا ٚدعً#ٗا عطؾ#اڄ دباضٜ#اڄ ؼي        ايجايح:
ٚا٭ق#ٌ إٔ ٜك#سّ    ،(1)صقَذبىٌُا بَََِّّذب اىْجَْْذـُ ٍِضْذوُ اىشِّثَذب     ا٭غٛام، ٚٚضز ؼي ايتٓعٌٜط

ايهؿاض ايطبا ؼي اٱستذاز ٚؾل ْعِ ايه٬ّ ٚقٛاعس ازبساٍ، ب#إٔ ٜكٛي#ٛا   
)إصيا ايطبا َجٌ ايبٝع( بًشاظ إٔ س١ًٝ ايبٝع َتؿل عًٝٗا، ِٖٚ ؼي اغيػايڀ#١  

 ٚتعٜري ايؿب١ٗ ٜكٝػٕٛ ايطبا عًٝ٘.
أْ#٘ مل  ٚيهٔ اٯ١ٜ ايهطضي١ تبري عهػِٗ ايكٝ#اؽ ، ٚقٝ#ٌ )ؾ#ازبٛاب     

ايكّٛ إٔ ٜتُػهٛا بٓعِ ايكٝاؽ ، بٌ نإ غطنِٗ إٔ ايطبا  ٜهٔ َككٛز
ٚايبٝع َتُاث٬ٕ َٔ طيٝع ايٛدٛٙ اغيڀًٛب#١ ؾهٝ#ـ جي#ٛظ ربك#ٝل أس#س      

ٚعً#٢ ٖ#صا ايتك#سٜط ؾأُٜٗ#ا ق#سّ أٚ أخ#ط       ، اغيجًري باسبٌ ٚايجاْٞ باسبطَ#١  
 .(2) (داظ

 ٚؼي ايطز عًٝ٘ َػا٥ٌ:
 ٱطياٍ اغيكٝس.ز٫٫ت ايًؿط ايكطآْٞ أٚغع ٚأععِ َٔ ا ا٭ٚزي:
ٜسٍ دعٌ ايطبا َؿبٗاڄ ب٘ ع٢ً إْتؿاضٙ بِٝٓٗ ٚتعاطِٝٗ ي٘ زٕٚ  ايجا١ْٝ:
 سطز.

ؾٝ٘ ؾاٖس بإٔ ايكّٛ َكُٕٝٛ عً#٢ ايطب#ا، ٚأْٗ#ِ ٫ ٜتع#اطٕٛ      ايجايج١:
 ايبٝع إ٫ ع٢ً عبٛ ايؿطز ايكًٌٝ.

قاض ايهؿاض ٜٓعطٕٚ إزي ايطبض َٔ د١ٗ َ#ا ؾٝ#٘ َ#ٔ اغيطاحب#١      ايطابع١:
 ٚايعٜاز٠.
إعتربٚا ؾب١ٗ ايتػاٟٚ ؼي ايطبض ٚايعٜاز٠ بُٝٓٗا، ٚمل ٜعًُٛا  اشباَػ١:

 .(3)صًَؤَؽَوَّ اىيَّوُ اىْجَْْـَ ًَؽَشًََّ اىشِّثَبإٔ اغيساض ع٢ً اسب١ًٝ ٚاسبط١َ، قاٍ تعازيط

أضازٚا ازبساٍ بأْ٘ إشا نإ ايطبا ضبطّ غيا ؾٝ٘ ؼي ايعٜاز٠ ع٢ً  ايػازغ١:
ٝ٘ ظٜاز٠ عً#٢ ا٭ق#ٌ ، ؾًُ#اشا ٜٓٗ#٢ ع#ٔ      ضأؽ اغياٍ، ؾإٕ ايبٝع نصيو ؾ

                                                           

 .275غٛض٠ ايبكط٠ (1)
 . 2/340تؿػري ايًباب/إبٔ عازٍ(2)
 .275غٛض٠ ايبكط٠(3)



 97َعامل اٱضيإ/ز ############################################################################################### 148

ايطبا زٕٚ ايبٝع، ٚؾاتِٗ إٔ ايطبا ٜسخٌ ؼي ب#اب ايك#ط  ٚايعٜ#از٠ عًٝ#٘     
 بػري اسبل.
بٝ#إ ْهت#١ ٖٚ#ٞ إعتُ#از ايهؿ#اض ايكٝ#اؽ ايباط#ٌ ؼي َكاب#ٌ          ايػابع١:
 ايٓل.

تٛثٝل سكٝك١ ٖٚٞ نج#ط٠ َعاٚي#١ ايهؿ#اض يًطب#ا حبٝ#ح دعً#ٛٙ        ايجا١َٓ:
 بٝٓ٘ ٚبري ايبٝع. أق٬ڄ ؼي اغيكاض١ْ
سطم ايهؿ#اض عً#٢ بك#ا٤ ع#ازاتِٗ ْٚٗذٗ#ِ ؼي اغيع#ا٬َت        ايتاغع١:

ٚنصا ؼي ايعكا٥س ٚايعبازات، ؾِٗ ٫ ٜطٜسٕٚ إٔ ٜصعٓٛا ٭سه#اّ ايتٓعٜ#ٌ   
ؼي اغيعا٬َت خؿ١ٝ إقا١َ اسبذ١ عًِٝٗ ؼي يعّٚ عباز٠ اهلل عع ٚدٌ، قاٍ 

  .(1)صَّغٌُا اىزِّمْشَ ًَىَنِِْ ٍَزَّقْزَيٌُْ ًَآثَبءَىٌُْ ؽَزََّتعازيط

ٚدا٤ت اٯٜ#١ أع#٬ٙ ؼي شّ ايهؿ#اض ٚبٝ#إ أغ#باب غ#٤ٛ س#اهلِ ٜ#ّٛ         
ايكٝا١َ، ٚأِْٗ ِٖ ايصٜٔ ظًُٛا أْؿػِٗ إش دشسٚا بايٓعِ، ٚغؿًٛا ع#ٔ  
شنط اهلل، ٚتطنٛا طاعت٘، ٚإَتٓعٛا عٔ ايؿهط هلل عع ٚدٌ ْٚػٛا ٚدٛب 

 اٱغتػؿاض عٓس ؾعٌ ايػ١٦ٝ.
َؿَٗٛٗ#ا عً#٢ ايج#ٛاب ايعع#ِٝ اي#صٟ ٜؿ#ٛظ ب#٘        ٚتسٍ اٯ١ٜ أع#٬ٙ ؼي  

اغيػ##ًُٕٛ ٱختٝ##اضِٖ اي##صنط ٚاٱغ##تػؿاض، ٚؾٝٗ##ا زع##٠ٛ هل##ِ يٲقاَ##١       
خَْْشَ ؤٍَُّذخٍ  اٱغتػؿاض ٚعسّ َػازض٠ َٓاظٍ ايصنط، ٚؾٝ٘ ؾاٖس بإٔ اغيػًُريط

، إش إٔ تؿهًٝٗا ؼي ؾع#ٌ ايك#اسبات، ٚخطٚدٗ#ا ؾٝب#اب     (2)صؤُخْشِعَذْ ىِينَّبطِ

 عا٬َت ٚا٭سهاّ. ايعبازات ٚاغي
 سسٚخ ا٭ظَات اٱقتكاز١ٜ يٮؾطاز ٚازبُاعات بػبب ايطبا.ايجايح:

                                                           

 .18غٛض٠ ايؿطقإ (1)
 .110غٛض٠ آٍ عُطإ(2)
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إْعساّ ايربن١ ؼي اغياٍ ايطبٟٛ، ٚغٝاب ايُٓا٤، ٚإَتٓاع#٘ ع#ٔ    ايطابع:
ايعٜاز٠ ؼي َػ#تكبٌ ا٭ٜ#اّ باي#صات أٚ ب#ايعط  ٚا٭َ#ٛض ايڀاض٥#١ ، ق#اٍ        

 .(1) صقَبدََِّْؾََُّ اىيَّوُ اىشِّثَب ًَُّشْثِِ اىصَّذَتعازيط
ٚأغباب ْكك٘ أعِ َ#ٔ إٔ تٓشك#ط باغيع#ا٬َت ايطبٜٛ#١ أٚ ايتذ#اض٠       

ٚايبٝع ٚايؿطا٤ َڀًكاڄ، ؾكس تأتٞ آؾ١ تتً#ـ اغي#اٍ ن#٬ڄ أٚ د#ع٤ٶ ، أٚ ٜڀ#طأ      
إب##ت٤٬ حي##ٌ بك##اسب٘ أٚ حيك##ٌ ربً##ـ قٗ##طٟ أٚ إختٝ##اضٟ بكه##ا٤ اغي##اٍ   
ايطب##ٟٛ ، أٚ ٫ٜ##تِ ايكه##ا٤ إ٫ بع##س عٓ##ا٤ ، ػي##ا ٜ##سٍ عً##٢ إٔ ْٗ##ٞ اهلل     

 ًُري عٔ ايطبا ضظي١ بِٗ ؼي ايسْٝا ٚاٯخط٠. اغيػ
إعبػاض اغيعا٬َت، ٚق١ً اغيهاغب ٚايعضاعات بػبب ايطب#ا،  اشباَؼ:

 ٚزؾع ايعاٌَ أنجط أضباس٘ إزي اغيطٴبٞ قاسب اغياٍ.
 اٱْؿػاٍ عٔ شنط اهلل ٚايعباز٠.ايػازؽ:

يصا دا٤ت آ١ٜ ايبشح باسب#ح عً#٢ اي#صنط ٚاٱغ#تػؿاض ع#ٔ اغيعك#١ٝ       
 ؾٝ٘ َػا٥ٌ:ٚايػ١٦ٝ، ٚ
 إْ٘ ؾاٖس ع٢ً ايتساخٌ بري ٖصٙ اٯٜات. ا٭ٚزي:
ايعڀ##ـ اي##صٟ ٜ##طبط ب##ري اٯٜ##ات َ##طآ٠ يًتؿ##اب٘ ٚايتك##اضب      ايجاْٝ##١:

 اغيٛنٛعٞ بٝٓٗا.
بٝإ أثط ايعٌُ بهٌ آ١ٜ َٓٗا ؼي تًكٞ َهاَري اٯٜات ا٭خط٣  ايجايج١:

 بايكبٍٛ ٚاٱَتجاٍ.
ايٓٛاٖٞ َجٌ إقطا   ٖصا اسبح ٚايبعح َٓاغب١ يًعك١ُ َٔ ايطابع١:

 أٚ إقرتا  اغياٍ بايؿا٥س٠ ايطب١ٜٛ.
ٌٖٚ أنٌ ايطبا َٔ ايهبا٥ط أّ ايكػا٥ط، نُا َبري َع٢ٓ ٖصٙ ايتكػِٝ 

 .(2)صبُِْ رَغْزَنِجٌُا مَجَبئِشَ ٍَب رُنْيٌََُْ فَنْوُ ُّنَهِّشْ فَنْنٌُْ عَِّْئَبرِنٌُْؼي قٛي٘ تعازيط

                                                           

 .276غٛض٠ ايبكط٠(1)
 .31غٛض٠ ايٓػا٤ (2)
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ايهبا٥ط، ٚدا٤ ايٓٗٞ عٓ٘ قطحياڄ ؼي ازبٛاب ٖٛ ا٭ٍٚ، ؾأنٌ ايطبا َٔ 
ايكطإٓ ٚنطضٙ عاّ ٫ ٜٓشكط بكاسب٘، ٚيهٔ آ١ٜ ايبشح َڀًك١ ؼي ْؿعٗا 
أٟ إٔ ايصنط ٚاٱغتػؿاض ٜٓؿع ايتا٥ب َٔ أنٌ ايطب#ا، ؾػ#بشإ اي#صٟ مل    
جيعٌ يًٝأؽ َٛنعاڄ ؼي ايسْٝا، اي#يت تت#عٜٔ أٜاَٗ#ا باي#صنط، ٚتؿه#ٌ اهلل      

َتذسزاڄ َٔ ايبٗذ#١ ٚايػبڀ#١، ٖٚ#ٛ َ#ٔ      ٚدعٌ اٱغتػؿاض يٲْػإ سا٫ڄ
 . (1)صبِِِّّ عَبفِوٌ فِِ األَسْ ِ خَيِْهَخًعَُٛات قٛي٘ تعازيط

أٟ إٔ اهلل عع ٚدٌ ٜتؿهٌ ع٢ً اٱْػإ بايطاس١ ٚايعاؾٝ#١ ٚاهلٓ#ا٤    
ٍَذب ؤَّْضَىْنَذب فَيَْْذلَ اىْقُذشْآَُ      *عذو  ؼي ايسْٝا، ٚشنط ؼي غبب ْ#عٍٚ قٛي#٘ تع#ازيط   

 َ  اهلل ق٢ً اهلل يطغٍٛ قا٫ اسباضخ بٔ ٚايٓهط دٌٗ أبا إٔ (2)صىِزَةْذقَ

ٍ  َٚ#ا  آبا٥و، زٜٔ تطنت سٝح ؾكٞ، إْو:  ٚغًِ عًٝ٘  ٖ#صا  عًٝ#و  ْ#ع
 .(3)(يتؿك٢ إ٫ ايكطإٓ

ٚاٯ١ٜ أعِ ؼي يػ١ اشبڀاب ٚاغيٛنٛع، ٚاغيساض عً#٢ عُ#ّٛ ايًؿ#غ ٫    
غبب ايٓعٍٚ ، ؾك#شٝض أْٗ#ا خڀ#اب يً#ٓيب ضبُ#س ق#٢ً اهلل عًٝ#٘ ٚآي#٘         

إ٫ إٔ ا٭١َ َٔ اغيػًُري ٚاغيػًُات َؿُٛيٕٛ باشبڀاب، ؾإٕ قًت ٚغًِ 
ٍَذب  ٖٓاى قط١ٜٓ تسٍ ع٢ً ايتعٝري ٚايتدكٝل ؼي اٯ١ٜ ، ٖٚٛ قٛي٘ تع#ازيط 

ص ؾايكطإٓ مل ٜٓعٍ ن٬ڄ أٚ دع٤اڄ إ٫ ع٢ً اي#ٓيب ضبُ#س ق#٢ً اهلل    ؤَّْضَىْنَب فَيَْْلَ

عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ مل ٜؿاضن٘ ؾٝ٘ أسس، ؾؿ#ٞ ْعٚي#٘ أط#طاف أضبع#١ تتك#ـ      
 باٱذباز : 
 ْعٍٚ ايكطإٓ َٔ عٓس اهلل عع ٚدٌ. ا٭ٍٚ:
إٕ درب٥ٌٝ عًٝ٘ ايػ٬ّ ٖٛ اغيًو ايصٟ ٜٓعٍ بايٛسٞ، ؾُع إٔ  ايجاْٞ:

٘ إ٫ اهلل، ٚنًِٗ ٜتكؿٕٛ با٭َا١ْ َٚع إٔ بعهِٗ عسز اغي٥٬ه١ ٫ حيكٝ
                                                           

 .30غٛض٠ ايبكط٠ (1)
 .2-1غٛض٠ ط٘ (2)
 .4/337تؿػري أبٞ ايػعٛز (3)
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نإ ٜٓعٍ ع٢ً ايٓيب ضبُس ق٢ً اهلل ٚآي٘ ٚغًِ ، ؾإْ٘ مل ٜؿاضى أسس َٔ 
 اغي٥٬ه١ درب٥ٌٝ ؼي تبًٝؼ أٟ ايكطإٓ يًٓيب ضبُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ.

ْعٍٚ آٜات ايكطإٓ اييت بري ايسؾتري يٝؼ ؾٝٗا ظٜاز٠ ٫ٚ ْكٝك١  ايجايح:
 يتبًٝؼ ٚايت٠ٚ٬ ٚبعس ايتسٜٚٔ ٚإزي ّٜٛ ايكٝا١َ.عٓس ا

إختكام ايٓيب ضبُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ بؿطف تًكٞ  ايطابع:
 ايكطإٓ َٔ بري أٌٖ ا٭ض  .

 ٚازبٛاب ع٢ً ايكٍٛ بايكط١ٜٓ ؼي اغيكاّ ع٢ً ٚدٛٙ: 
بٝإ اٯ١ٜ أع٬ٙ يٓعٍٚ ايكطإٓ ع٢ً ايٓيب ضبُس ق٢ً اهلل عًٝ٘  ا٭ٍٚ:
 ٫ ٜعين سل إْتؿا٤ ايؿكا٤ خبكٛق٘. ٚآي٘ ٚغًِ
ٜػتكطأ إْتؿا٤ ايؿكا٤ با٭قٌ ؼي اسبٝا٠ ايسْٝا َٔ غ#ع١ ضظي#١    ايجاْٞ:

اهلل ٚآٜات ايكطإٓ ، َٚٔ ٜعاْٞ ايؿ#كا٤ ؾإْ#٘ إخت#اضٙ بٓؿػ#٘ ، ٚدًب#٘ هل#ا       
 بػ٤ٛ تسبريٙ.
ٚضزت آٜات ايكطإٓ باٱخباض عٔ سكٍٛ ايتٓعٌٜ يًُػًُري  ايجايح:

ٌَ         طبايٛاغ##ڀ١، ق##اٍ تع##ازي   ّْذذِضَه َفَيذذَ ِبْثذذَشاِىْ ٍَذذب ُؤ ًَ َْْنذذب  ّْذذِضَه َفَي ٍَذذب ُؤ ًَ ٍَنَّذذب ِثبىيَّذذِو  ُقذذْو آ

 .(1)....صًَبِعََْبفِْوَ

إشا نإ ايٓيب ضبُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغ#ًِ ٫ ٜؿ#ك٢ ؾ#إٕ     ايطابع:
ىَنٌُْ فِِ سَعٌُهِ اغيػًُري َأَٛضٕٚ باٱقتسا٤ ب٘ ٚايتأغٞ بػٓت٘، قاٍ تعازيط

 . (2)صٌَحٌ ؽَغَنَخٌاىيَّوِ ؤُعْ

ٚاْتٗت ٖصٙ اٯٜات ايػ#بع ب#صنط د#عا٤ اغي#تكري بًػ#١ ايبٝ#إ ٚايٛع#س        
ايهطِٜ، ٖٚصا ايٛعس َٚكساق٘ ايعًُٞ ٫ ٜكسض عًٝ#٘ إ٫ اهلل، َجً#٘ َج#ٌ    

                                                           

 .84غٛض٠ آٍ عُطإ (1)
 .21غٛض٠ ا٭سعاب (2)
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اشبً##ل ٚتعاٖ##س اغيدًٛق##ات، َٚػؿ##ط٠ اي##صْٛب، إش د##ا٤ت ب##٘ ٖ##صٙ اٯٜ##١  
 .(1) ص اىيَّوًٍََُِْ َّفْهِشُ اىزٌُُّّةَ بِ َّقطحي١ بكٛي٘ تعازيط

َٚٛنٛع ٖصٙ اٯٜات ٖٛ تك٣ٛ اهلل أَطاڄ ٚؾع٬ڄ ٚد#عا٤ٶ، إش ته#ُٓت   
 .(2)صًَارَّقٌُا اىيَّوَأ٫ٖٚا قٛي٘ تعازيط

ٚسصضت اٯ١ٜ ايجا١ْٝ َٔ اغيكسَات ٚاغيػايو  اييت ت٪زٟ إزي ايعكاب 
 .(3) صًَارَّقٌُا اىنَّبسَا٭يِٝ بكٛي٘ تعازيط

اهلل بك#ٝػ١ ايبٝ#إ ٚايتؿػ#ري ٚايتؿك#ٌٝ،     ٚدا٤ت اٯ١ٜ ايجايج١ بتك#٣ٛ  
 .(4) صًَؤَعِْقٌُا اىيَّوَ ًَاىشَّعٌُهَبكٛي٘ تعازيط

ٚتهُٓت اٯ١ٜ ايطابع١ اٱخباض عٔ إعساز ٚت١٦ٝٗ ازب١ٓ خاق١ يً#صٜٔ  
 .(5) صؤُفِذَّدْ ىِيَُْزَّقِنيَخيؿٕٛ اهلل بكٛي٘ تعازيط

ٚأختتُ#ت  ٚإختكت اٯ١ٜ ايػابك١ ٖٚصٙ اٯ١ٜ ببٝإ قؿات اغي#تكري،  
ٖصٙ اٯٜات بصنط سػٔ عاقب١ اغيتكري، يتهٕٛ صبتُع١ َٚتؿطق١ َسضغ#١ ؼي  

، ٚقٝاَِٗ باي#سع٠ٛ إزي  (6)صخَْْشَ ؤٍَُّخٍ ؤُخْشِعَذْ ىِينَّبطِإق٬ح اغيػًُري غيطاتب ط

 اهلل باسبه١ُ ٚاغيٛعع١ اسبػ١ٓ ، َٚٓٗا أَٛض:
 ايرتغٝب بػٓٔ ايتك٣ٛ. ا٭ٍٚ:
 يٌٓٝ ازبعا٤ ايععِٝ ع٢ً ايكاسبات.: بعح ايؿٛم ؼي ايٓؿٛؽ ايجاْٞ

                                                           

 .135غٛض٠ آٍ عُطإ (1)
 .130غٛض٠ آٍ عُطإ(2)
 .131غٛض٠ آٍ عُطإ(3)
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تٛيٞ اغيػًُري َػ٪ٚيٝات ا٭َط باغيعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ اغيٓهط  ايجايح:
ايصٟ ٖٛ ساد١ يًٓاؽ ؼي أَٛض ايسٜٔ ٚايسْٝا، ٖٚصٙ اسباد#١ َ#ٔ ايهً#ٞ    

 اغيؿهو ايصٟ ٜهٕٛ ع٢ً َطاتب َتؿاٚت١ ق٠ٛ ٚنعؿاڄ.
 ؾٝشتاز ايهاؾط ايعدط عٔ ايهؿط، ٚا٭َط باٱضيإ.

ٚحيتاز اغي٪َٔ ايبعح ع٢ً أزا٤ ايٛادب#ات ٚإتٝ#إ اغيػ#تشبات ٚت#طى     
احملطَات، ٚايتٓعٙ عٔ اغيهطٖٚ#ات ، َٚ#ٔ أغ#طاض خً#ل اٱْػ#إ ٚتع#سز       
قٝؼ ٚغبٌ ايجٛاب ؼي ايسْٝا إٔ ٖصٙ اسباد١ َتذ#سز٠ عٓ#س ن#ٌ إْػ#إ ،     

شِ ًَىْذذزَنُِْ ٍِذذنْنٌُْ ؤٍَُّذذخٌ َّذذذْفٌَُُ بِىَذذَ اىْخَْْذذ     ؾ##إٕ قً##ت ٚضز قٛي##٘ تع##ازيط   

 .(1)صًََّإٍُْشًَُُ ثِبىََْقْشًُفِ ًََّنْيٌََُْ فَِْ اىَُْنْنَشِ

ؾازبٛاب ٖصٙ ا٭١َ ٖٞ ا٭خط٣ ضبتاد١ إزي ا٭َط باغيعطٚف ٚايٓٗ#ٞ   
عٔ اغيٓهط ٚايكسٚض َٔ ايكطإٓ ، ٚايطدٛع يٮ١َ عا١َ ٚعًُا٥ٗا َڀًكاڄ، 

 ٚؼي غري اغيٛنٛع أٚ ايعَإ ايصٟ تأَط ب٘ .
ييت ٖٞ ؾ#ڀط َ#ٔ اغيػ#ًُري َػ#تكط َٚتب#سٍ غ#ري       ٚأؾطاز ٖصٙ ا٭١َ ا 

َٓشكط بأؾطاز أٚ أٖ#ٌ بً#س طبك#ٛم، ؾؿ#ٞ ن#ٌ َػ#أي١ إبت٥٬ٝ#١ ٜ#سخٌ         
طياع١ ٚؾ#ڀط َ#ٔ اغي#٪َٓري ؼي َك#ازٜل ٖ#صٙ اٯٜ#١، ٜٚهتؿ#ٞ اٯخ#طٕٚ         
ب##سخٛهلِ ٚعًُ##ِٗ ؼي غ##بٌٝ اهلل، أٚ ٜ##سخًٕٛ َعٗ##ِ ، سػ##ب د##ٓؼ    

 ايٛادب ٚاغيٓسٚب ٌٖٚ ٖٛ نؿا٥ٞ أٚ عٝين.
َ#ٔ أَ#ط ب#اغيعطٚف    يب ضبُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ق#اٍ:  ٚعٔ ايٓ

 .(2)٢ْٗٚ عٔ اغيٓهط ؾٗٛ خًٝؿ١ اهلل ؼي أضن٘ ٚخًٝؿ١ ضغٛي٘ ٚخًٝؿ١ نتاب٘
 ٚؼي اسبسٜح َػا٥ٌ:

 بٝإ ؾهٌ اهلل عع ٚدٌ ؼي دعٌ آزّ خًٝؿ١ ؼي ا٭ض . ا٭ٚزي:
تأنٝس َٛنٛع١ٝ ا٭َط باغيعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ اغيٓه#ط ؼي َٓٗ#از    ايجا١ْٝ:

 اٱغتكا١َ ، َٚؿاِٖٝ اشب٬ؾ١ ؼي ا٭ض .
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دبسز اشب٬ؾ١ بعس أسكاب ٚأدٝاٍ َٔ َػازض٠ آزّ اسبٝا٠ ايسْٝا  ايجايج١:
   . (1)صَّبدَاًًُدُ بَِّّب عَقَيْنَبكَ خَيِْهَخً فِِ األَسْ ِقاٍ تعازيط

 با٭َط باغيعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ اغيٓهط. تطغٝب اغيػًُري ايطابع١:
ع##سّ ٚد##ٛز ت##عاسِ أٚ تع##اض  ؼي طاع##١ اهلل ٚايطغ##ٍٛ    اشباَػ##١:

ًَؤَعِْقُذذذٌا اىيَّذذذوَ ًَاىشَّعُذذذٌهَ ىَقَيَّنُذذذٌْ  ٚايعُ###ٌ بأسه###اّ ايك###طإٓ، ي###صا ق###اٍ تع###ازيط  

 .(2)صرُشْؽٌَََُُ

بًشاظ تعسز ا٭َطٜٔ باغيعطٚف ٚايٓاٖري عٔ اغيٓهط ؾ#إ ؼي   ايػازغ١:
نٌ بًس َٚكط َٔ أَكاض اغيػًُري خًؿا٤ هلل ٚضغٍٛ ٚايكطإٓ ٜتًٕٛ آٜ#١  
ايبش###ح ٜٚعًُ###ٕٛ سيه###اَٝٓٗا ٜٚ###سعٕٛ ايٓ###اؽ يًُب###ازض٠ إزي اي###صنط     

 ٚاٱغتػؿاض، ٜٚٓبصٕٚ اٱقطاض ع٢ً ايصْٛب.
َّبؤَُّّيَذب اىَّذزَِِّ   ٜ#اتط ٚتكسٜط ازبُ#ع ب#ري يػ#١ اشبڀ#اب ؼي أٍٚ ٖ#صٙ اٯ     

 ، َٚٛنٛع ٖصٙ اٯ١ٜ ع٢ً ٚدٛٙ:(3) صآٍَنٌُا

ٜا أٜٗا ايصٜٔ آَٓٛا إشا ؾعًتِ ؾاسؿ١ أٚ ظًُتِ أْؿػهِ اشنطٚا ا٭ٍٚ:
 اهلل ؾاغتػؿطٚا يصْٛبهِ.

 ٜا أٜٗا ايصٜٔ آَٓٛا َٔ ٜػؿط ايصْٛب إ٫ اهلل.ايجاْٞ:
َ#ا ؾعً#تِ ٚأْ#تِ     ٜا أٜٗا ايصٜٔ آَٓٛا اي#صٜٔ مل تك#طٚا عً#٢   ايجايح : 
 تعًُٕٛ.

٫ٚ ٜٓشكط َٛنٛع اٯ١ٜ سيا بعس زخٍٛ اٱغ٬ّ ؾٗٞ أعِ ، ؾتؿٌُ 
 ايتٛب١ عٔ إٜصا٤ اغي٪َٓري ٚاٱنطاض بِٗ ٚسيكاسبِٗ.

ؾإ قً#ت ٚضز ع#ٔ ضغ#ٍٛ اهلل ق#٢ً اهلل عًٝ#٘ ٚآي#٘ ٚغ#ًِ أْ#٘ ق#اٍ          
ٛع ، ؾٌٗ ٜٓشكط َٛن(2) ، َا قبً٘( ٚايتٛب١ دببٸ َا قبًٗا((1)اٱغ٬ّ جيبٸ
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ٛع اٱغ#تػؿاض سي#ا بع#س زخ#ٍٛ اٱغ#٬ّ خكٛق#اڄ ٚإٔ آٜ#١ ايبش#ح         َٛن
 شنطت٘ ؼي بٝإ خكاٍ اغيتكري .

ٚازبٛاب إٕ اهلسا١ٜ إزي اٱغتػؿاض ضظي١ ْٚع١ُ تؿهٌ اهلل عع ٚدٌ  
بٗا ع٢ً اغيػًُري، ٚأثطٙ عاّ ٚؾاٌَ غيا قبٌ اٱغ٬ّ َٚا بعسٙ، ٜٚؿ#ٌُ  

اٱغ٬ّ جيبٸ أٟ ضيشٛ ٚساٍ اٱضتساز ايؿڀطٟ ٚاغيًٞ ٭قاي١ اٱط٬م، 
 َا نإ قبً٘ َٔ ازبشٛز ٚايهؿط ٚاغيعاقٞ .

اٱغ##تػؿاض َ##تُِ ي##سخٍٛ اٱغ##٬ّ ٚب##اب يًج##ٛاب، باٱن##اؾ١ إزي   ٚ
سكٝك١ ٖٚٞ إٔ َٔ ٚظا٥ـ ايصٟ ٜسخٌ اٱغ٬ّ أزا٤ ايؿطا٥ض ٚشنط اهلل 

 ٚاٱغتػؿاض .
ّٳٜٚ٪نس ٖصا اغيع٢ٓ أْ٘ )  ًځ٢ قځسٹ ٍڇ عٳ ٘ٹ ضٳغٴٛ ًچ ًچ٢ اي ٘ٴ  قٳ ًچ# ٘ٹ  اي ٝٵ# ًځ ِٳ  عٳ ًچ  ٚٳغٳ#
ّٳ َٴشٳاضڇبٺ ٚٳؾڃسٴ ٛٳزٳاعڇ سٹذٸ١ٹ عٳا ِٵ  ايڃ ٖٴ# ًځ#غځ  نځ#اْٴٛا  ٚٳ ِٵ  ايڃعٳ#طٳبٹ  أځغڃ ٗٴ# ًځ#٢  ٚٳأځؾځعچ  عٳ
ٍڇ ٘ٹ ضٳغٴٛ ًچ ًچ٢ اي ٘ٴ قٳ ًچ ٘ٹ اي ٝٵ ًځ ِٳ عٳ ًچ ًڃوځ ؾٹٞ ٚٳغٳ ِڇ تٹ ٛٳاغٹ ُٳ ّٳ ايڃ ٜٸا ٘ٹ أځ ٘ٴ عٳطٵنٹ ًځ٢ ْٳؿڃػٳ  عٳ
ٌڇ ِٵ ايڃكځبٳا٥ٹ ٖٴ ٘ٹ إيځ٢ ٜٳسٵعٴٛ ًچ ٍٳ ؾځذٳا٤ٳ اي ٘ٹ ضٳغٴٛ ًچ ًچ٢ اي ٘ٴ  قٳ ًچ# ٘ٹ  اي ٝٵ# ًځ ِٳ  عٳ ًچ ِٵ  ٚٳغٳ# ٗٴ ٓٵ  َٹ#
ٔٵ ْٳا٥ٹبٹريٳ عٳؿٳطٳ٠څ ُٸ ِٵ عٳ ٖٴ ٔٵ ٚٳضٳا٤ٳ ِٵ َٹ ٗڇ َٹ ٛٵ ُٴٛا قځ ًځ ٕٳ ؾځأځغٵ ٍٷ  ٚٳنځا ًځ#ا ِٵ  بٹ ٗڇ  بٹػٳ#سٳا٤ٺ  ٜٳ#أڃتٹٝ
ٕٵ إيځ٢ ٚٳعٳؿٳا٤ٺ ًځػٴٛا أځ ٍڇ َٳعٳ دٳ ٘ٹ  ضٳغٴٛ ًچ# ًچ٢  اي ٘ٴ  قٳ# ًچ# ٘ٹ  اي ٝٵ# ًځ ِٳ  عٳ ًچ َٶ#ا  ٚٳغٳ# ٛٵ ٔٵ  ٜٳ  َٹ#
ٗٵطڇ ًڄا ؾځعٳطٳفٳ ايڃعٳكٵطڇ إيځ٢ ايعچ ِٵ ضٳدٴ ٗٴ ٓٵ ٙٴ َٹ َٳسٸ ُٸا ايٓٸعځطٳ ؾځأځ ًځ ٙٴ ؾځ ٞٸ ضٳآ ُٴشٳاضڇبٹ ِٴ ايڃ  ٜٴسٹٜ
٘ٹ ايٓٸعځ##طٳ ٝٵ## ٍٳ إيځ ٍٳ ٜٳ##ا نځأځْٸ##و قځ##ا ٘ٹ ضٳغٴ##ٛ ًچ## ُٴٓٹٞ؟ اي ٖٹ ٍٳ تٴ##ٛ ٜٵتٴ##و يځكځ##سٵ"قځ##ا ٍٳ" ضٳأځ  قځ##ا

ٞٸ ُٴشٳ##اضڇبٹ ٟٵ: ايڃ ٘ٹ، أځ ًچ## ٜٵتٓٹ##ٞ يځكځ##سٵ ٚٳاځي ُٵتٓٹ##ٞ ضٳأځ ًچ ُٵتٴ##و ٚٳنځ ًچ ّڇ بٹ##أځقڃبٳضڇ ٚٳنځ ًځ##ا  ايڃهځ
ًځ٢ تٳڀڂٛفٴ ٚٳأځْٵتٳ بٹعٴهځاظٺ، ايطٸزٸ بٹأځقڃبٳضڇ ٚٳضٳزٳزٵتٴو   ايٓٸاؽڇ عٳ
ٍٳ ٍٴ ؾځكځا ٘ٹ ضٳغٴٛ ًچ ًچ٢ اي ٘ٴ قٳ ًچ ٘ٹ اي ٝٵ ًځ ِٳ عٳ ًچ ِٵ" ٚٳغٳ ِٸ" ْٳعٳ ٍٳ ثٴ ٞٸ قځا ُٴشٳاضڇبٹ  ٜٳا: ايڃ
ٍٳ ٘ٹ ضٳغٴٛ ًچ ٕٳ َٳا اي ٝٵوځ أځؾٳسٸ أځقٵشٳابٹٞ ؾٹٞ نځا ًځ َٳ٦ٹصٺ عٳ ٛٵ ٔٵ أځبٵعٳسٴ ٚٳيځا ٜٳ ّڇ عٳ ًځا  ايڃإڇغٵ
ُٳسٴ َٹٓٸٞ ٘ٳ ؾځأځسٵ ًچ  ايٓٸؿځطٴ أڂٚيځ٦ٹوځ َٳاتٳ ٚٳيځكځسٵ بٹو قٳسٸقڃتٴ سٳتٸ٢ أځبٵكځاْٹٞ ايچصٹٟ اي
ٔٳ ًځ٢ َٳعٹٞ نځاْٴٛا ايچصٹٜ ِٵ. عٳ ٗڇ  زٹٜٓٹ
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ٍٳ ٍٴ ؾځكځا ٘ٹ ضٳغٴٛ ًچ ًچ٢ اي ٘ٴ قٳ ًچ ٘ٹ اي ٝٵ ًځ ِٳ عٳ ًچ ٕٸ" ٚٳغٳ ٙٹ إ ًڂٛبٳ ٖٳصٹ ٘ٹ بٹٝٳسٹ ايڃكڂ ًچ  عٳعٸ اي
ٌٸ.  ٚٳدٳ
ٍٳ ٞٸ ؾځكځا ُٴشٳاضڇبٹ ٍٳ ٜٳا: ايڃ ٘ٹ ضٳغٴٛ ًچ ٔٵ يٹٞ اغٵتٳػٵؿٹطٵ اي ٍٳ إٜٸاىځ َٴطٳادٳعٳتٹٞ َٹ  ؾځكځا
ٍٴ ٘ٹ ضٳغٴٛ ًچ ًچ٢ اي ٘ٴ قٳ ًچ ٘ٹ اي ٝٵ ًځ ِٳ عٳ ًچ ٕٸ" ٚٳغٳ ّٳ إ ًځا ٕٳ َٳا ٜٳذٴبٸ ايڃإڇغٵ ٘ٴ نځا ًځ ٔٵ قځبٵ  َٹ
ِٸ" ايڃهڂؿڃطڇ ِٵ إيځ٢ ٛااْٵكٳطٳؾڂ ثٴ ٗڇ ًٹٝ ٖٵ  .(1)(أځ

ؾًِ ٜػتػؿط ي٘ ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ، ٚيهٓ٘ أخربٙ 
عٔ قإْٛ نًٞ بإٔ زخٍٛ اٱغ٬ّ ضيشٛ ايصْٛب ٚاغيعاقٞ ايػابك١ ي٘، 
ٚؾٝ٘ سح ي٘ ٚيًُػًُري ع٢ً ايتك٣ٛ ٚاشبؿ١ٝ َٔ اهلل، ٚاغيٛاظب١ ع٢ً 

َطنا٠ اهلل ٚعسّ اٱتهاٍ ؼي ايصنط ٚاٱغتػؿاض ٚنأْ٘ ٜسعٛٙ يًعٌُ ؼي 
 اٱغتػؿاض .
ٚػيا شنط ؼي سسٜح زع٠ٛ ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ يبين  

 ضباهلِ ؼي ضباضب قبٌ زخٛهلِ اٱغ٬ّ أْ٘ دا٤ِٖ بعهاظ )ؾٛدسِٖ
 عًٝ٘ اهلل ق٢ً اهلل ضغٍٛ ؾٓعٍ أقشاب٘ ؼي دايؼ ٖٚٛ َِٓٗ ؾٝذ ؾِٝٗ
 ؾطز ضب٘ ضغا٫ت ٜبًؼ ست٢ اغيٓع١ ٚطًب اهلل إزي ٚزعا ضاسًت٘ عٔ ٚغًِ
 ٜأب٢ يو عذبا ي٘ ٚقاٍ ايطز أقبض ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً اهلل ضغٍٛ ع٢ً
 عًٝ٘ نإ َا تطى إزي تسعِٖٛ ضباضب إزي ٚتأتٞ ٜتبعٛى إٔ قَٛو
 ايسٖط آخط ضباضب َٔ ضدٌ َتبعو غري ؾإْ٘ إشٖب آبا٩ِٖ،
 نٓت إٕ ٖصٙ ْاقيت بڀٔ ؼي َا ضبُس ٜا ؾكاٍ َِٓٗ غؿٝ٘ إيٝ٘ ٜٚكبٌ
 اهلل إٔ تععِ عٓ٘ غأيتو ػيا أععِ ايعًِ َٔ يتسعٞ إْو ؾًعُطٟ قازقا
 ٚغًِ ٚأقبٌ عًٝ٘ اهلل ق٢ً اهلل ضغٍٛ عٓ٘ ٜٚهًُو ؾػهت إيٝو ٜٛسٞ
 عًٝ٘ اهلل ق٢ً اهلل ضغٍٛ ٚنإ قٝؼ بٔ غ١ًُ ي٘ ٜكاٍ َِٓٗ ضدٌ إيٝ٘
 اهلل ضغٍٛ ؾكاّ ايب٦ط ؼي ٜڀطس٘ إٔ ؾأضاز َٓعهلِ َٔ قطٜباڄ دايػا ٚغًِ
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 ؼي ٚقعت يٛ ٜكٍٛ غ١ًُ ؾذعٌ ايب٦ط عٔ ؾتٓش٢ ٚغًِ، عًٝ٘ اهلل ق٢ً
 اغيٛغِ أٌٖ َٓو إغرتاح ايب٦ط

 ِٖٚ ٜكٛزٖا، ضاسًت٘ بعَاّ ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً اهلل ضغٍٛ ٚأخص
 مل ؾ٦ت يٛ إْو ايًِٗ ٜكٍٛ ٖٚٛ عِٓٗ تٛاضٟ ست٢ باسبذاض٠ ٜطَْٛٗا
 غدط عٔ ٖصا نإ ؾإٕ بِٗ أعًِ ٚأْت بٝسى قًٛبِٗ ٚإٕ ٖهصا ٜهْٛٛا
 بو(. إ٫ ق٠ٛ ٫ٚ سٍٛ ٫ٚ ،(1)ايعتيب ؾًو عًٞ بو

 حبث فقهي
يػ١ ايعٜاز٠ ٜكاٍ:ضبا اغياٍ إشا ظاز ٚنجط، ٚإستر ايهؿاض بإٔ  أقٌ ايطبا

ٌٳ َٔ ايطبا ٚايبٝع ططٜل يُٓا٤ ٚظٜاز٠ اغياٍ، ٚدعًٛا ايطبا َؿبٗاڄ ب٘ ٭ٕ  ن
ايعٜاز٠ ؾٝ٘ َه١ُْٛ يكاسب اغياٍ ٚايبٝع ًَشل ب٘، ٚقس ٜهٕٛ ايبٝع خايٝاڄ 

بايٓػ#ب١   أقػاّ ايبٝ#ع َٔ ايطبض، أٚ ٜهٕٛ ؾٝ٘ ْكل عٔ ضأؽ اغياٍ إش)إٔ 
 إزي ٬َسع١ ايجُٔ اضبع١:

بٝع ؾ٧ َعًّٛ بجُٔ َعًّٛ َع تطانُٝٗا ، نُا يٛ قاٍ بعتو  ا٭ٍٚ:
ٖصا ايهتاب بسٜٓاض، ؾ٬ ٜصنط ضأؽ اغياٍ ٚغعط ايهًؿ١ ٚايطبض ٚاشبػطإ 

 ؼي ايعكس ، ٜٚػ٢ُ باغيػا١َٚ.
ٛ  ايبٝع بطأؽ اغياٍ َع ايعٜ#از٠ ٜٚػ#٢ُ باغيطاحب#١،     ايجاْٞ: ٍ اق#  نُ#ا ي#
 ٖ#صٙ ايػٝاض٠ بطأؽ َاهلا ٚقسضٙ أيـ زٜٓاض َع ظٜاز٠ َكساضٖا نصا. بعتو

١ نُ##ا ي##ٛ ن##عايبٝ##ع ب##طأؽ اغي##اٍ َ##ع ايٓكٝك##١ ٜٚػ##٢ُ باغيٛا ايجاي##ح:
اسبٓڀ١ سيا٥#١ زٜٓ#اض ث#ِ باع#٘ خبُػ#١ ٚتػ#عري زٜٓ#اضاڄ، أٟ         اڄ َٔاؾرت٣ طٓ

 بٓكٝك١ عيػ١ زْاْري.
ٜٚػ٢ُ بايتٛيٝ#١،  ايبٝع بطأؽ اغياٍ َٔ زٕٚ ظٜاز٠ ٫ٚ ْكٝك١  يطابع:ا

 نُا يٛ اؾرت٣ اغيتاع بسٜٓاض ٚباع٘ بسٜٓاض أٜهاڄ. 
١ ڀٖٓٚصٙ ا٭قػاّ ا٭ضبع١ نًٗا قشٝش١ ٚعًٝ٘ ا٫طياع يكاعس٠ ايػً

ٚا٭زي١ ع٢ً  ،ٚأزي١ دباض٠ عٔ تطا  ٚعسّ ثبٛت ايطزع َٔ ايؿاضع

                                                           

 .1/99يو ايعتيب أٟ يو ايطنا(طيٗط٠ ايًػ١(1)
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ايػا٥س ٚاغيتعاضف ؼي َجٌ ٖٚٛ  تكطٜطٖا، ٚأؾهٌ ٖصٙ ا٫قػاّ ٖٛ اغيػا١َٚ
أَا  ،غيعا٬َت ، ٚبؿهٌ اهلل تعازي تط٣ ايٓؿٛؽ شيٌٝ ٚتػهٔ إيٖٝ٘صٙ ا

 .(1)اغيطاحب١ ؾٗٞ َهط١ٖٚ أسٝاْاڄ
إٕ سب ايهؿاض يًُاٍ ٚإؾتتاِْٗ بٗا دعًِٗ ٫ ٜٓعطٕٚ إ٫ َٔ د١ٗ 
طيع٘ ٚتهاثطٙ ٚغ٬َت٘ َٔ ايٓكل ٚايتًـ، ٚظٓٛا إٔ ايرتخٝل يًػري 

٫ ٜتشكٌ إ٫ بايعٜاز٠  بايتكطف ؼي اغياٍ جيب إٔ ٜهٕٛ ي٘ َكابٌ َهُٕٛ
 ايطبٛب١ٝ.

ٜٚعترب ؼي اغيطاحب١ تعٝري َكساض ايطبض، ٚؼي اغيٛانع١ بٝإ َكساض 
ايٓكٝك١، ٜٚهؿٞ ؾٝ٘ شنط ضأؽ اغياٍ ٚمثٔ ايبٝع ٚعبٛٙ ايككس اٱطيايٞ 

 ايصٟ ٜهؿٞ ؼي َعطؾ١ ايعٜاز٠ أٚ ايٓكٝك١.

أٚ تعٝٝٓ٘  ٚعباض٠ عكس اغيطاحب١ ٚاٱجياب ٚايكبٍٛ بعس تعٝري ضأؽ اغياٍ 
َٔ اشباضز إٔ ٜكٍٛ ايبا٥ع : بعتو ٖصا اغيتاع باغيكساض ايصٟ اؾرتٜت٘ ب٘ 

 ٖٚٛ نصا ٚضبض نصا .

 ٜٚكٍٛ اغيؿرتٟ : قبًت .

إٔ ٜهٕٛ ؾٝ٘  ضأؽ اغياٍ إ٫ زصنط ايعٜاز٠ ٚمل حيسبٚجيٛظ إٔ ٜهتؿٞ  
ٚنصا  ،طضػٗا ًٜعّ ايبٝإ ٚايتؿكٌٝ سيا ٜطؾع ازبٗاي١ ٚايعؾُ ،غطض أٚ نطض

 ١ ببٝإ ايٓكل .نعيٓػب١ يًُٛابا

ٚؼي ايتٛي١ٝ ٜكٍٛ ي٘ بعتو سيا اؾرتٜت ؾٝكٍٛ اغيؿرتٟ : قبًت أٚ  
 اؾرتٜت.

قُٝتٗا ٚقطؾٗا ؼي ٚيٛ تعسزت ايٓكٛز ٚايع٬ُت ؼي ايبًس ٚنإ 
ٚنصا ٫بس َٔ شنط ايؿطٚط  ،تؿاٚت ؾ٬بس َٔ تعٝري ْٛع تًو ايع١ًُ

 ايجُٔ. ٘ٚا٭دٌ ٚعبٛٙ ػيا ٜتؿاٚت ٭دً
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بجُٔ َعري ، ٚمل حيسخ ؾٝ٘ َا ٜٛدب ظٜاز٠ قُٝت٘  اڄَتاع ا إؾرت٣إش 
ؾطأؽ َاي٘ مثٔ ؾطا٥٘ ، ؾٝكٍٛ إؾرتٜت٘ بهصا، أٚ ضأؽ َايٞ نصا، ٚإٕ 

 قُٝت٘ .ظٜاز٠ أسسخ ؾٝ٘ َا ٜٛدب 
ايبا٥ع ؾٝكٍٛ ضأؽ َاي٘ نصا ، ٚعًُت ؾٝ٘ نصا أٚ  َٔعٌُ بؾإٕ نإ 

ًُ٘ دع٤ َٔ ضأؽ اغياٍ عٓس أٟ ٫ جيعٌ ع ،ض نًؿت٘ أٚ قُٝت٘ بهصاسَا تك
ط ، ٚقس ٜهٕٛ َٔ ٜ##طػَٔ ازبٗ##اي١ ٚايت ٘ا٫خباض عٔ ضأؽ َاي٘ ، غيا ؾٝ

 ايهصب .
ٚإ أْؿل عًٝ٘ باغت٦ذاض عاٌَ ٚعبٛٙ ؾً٘ إٔ حيتػب تًو ا٭دط٠  

ٛٸ ٞٸٜٚكٍٛ: تك بهصا، ٫ٚ جيٛظ إٔ ٜهٝـ ا٭دط٠ إزي ضأؽ اغياٍ  ّ عً
 .(1)ا(ضأؽ َاي٘ نص ٚأٜٚكٍٛ: إؾرتٜت٘ بهصا 

ٚدا٤ت آ١ٜ ايبشح يتشكري أغٛام اغيػًُري َٔ اغيعا٬َت ايؿاغس٠، 
ٚأنٌ اغياٍ بايباطٌ، يصا دا٤ت ايٓكٛم بإغتشباب ايسعا٤ ٚشنط اهلل 

 عٓس زخٍٛ ايػٛم، ٚعٓس إدطا٤ عكس ايبٝع .
 عًٝ٘ اهلل ق٢ً اهلل ضغٍٛ نإٚعٔ غًُٝإ بٔ بطٜس٠ عٔ أبٝ٘ قاٍ: 

 ٖصٙ خري أغأيو إْٞ ايًِٗ اهلل، بػِ : قاٍ ايػٛم زخٌ إشا ٚغًِ
 إْٞ ايًِٗ ؾٝٗا، َا ٚؾط ، ؾطٖا َٔ بو ٚأعٛش ؾٝٗا، َا ٚخري ايػٛم،
، ٚٚضز عٓ٘ (2)(خاغط٠ قؿك١ أٚ ؾادط٠، ضيٝٓا ؾٝٗا أقٝب إٔ بو أعٛش

 اهلل إ٫ إي٘ ٫: ؾكاٍ ايػٛم، زخٌ َٔق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ أْ٘ قاٍ: 
 ٖٚٛ اشبري، بٝسٙ ٚضيٝت، حيٝٞ اسبُس، ٚي٘ اغيًو، ي٘ ي٘، ؾطٜو ٫ ٚسسٙ
 أيـ أيـ عٓ٘ ٚضبا سػ١ٓ، أيـ أيـ ي٘ اهلل نتب قسٜط، ؾ٤ٞ نٌ ع٢ً
 .(3)(ازب١ٓ ؼي بٝتا ي٘ ٚب٢ٓ زضد١، أيـ أيـ ي٘ ٚضؾع غ١٦ٝ،

 ٚؼي اسبسٜح بًشاظ آ١ٜ ايبشح َػا٥ٌ:

                                                           

 .82أْعط ضغايتٓا ايع١ًُٝ)اسبذ١( ازبع٤ ايجايح /(1)
 .5/33اغيػتسضى ع٢ً ايكشٝشري (2)
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 ٖصا اسبسٜح ايٓبٟٛ تؿػري ٯ١ٜ ايبشح. ا٭ٚزي:
بٝإ سكٝك١ ٖٚٞ إٔ شنط اهلل سػٔ ع٢ً نٌ ساٍ ، ٫ٚ  ايجا١ْٝ:

 تٓشكط اسباد١ إيٝ٘ بؿعٌ اغيعك١ٝ.
 شنط اهلل َكس١َ يًؿعٌ ٚاغيعا١ًَ. ايجايج١:
اٱسرتاظ عٓس زخٍٛ ا٭غٛام بصنط اهلل، ٚعٔ اٱَاّ عًٞ  ايطابع١:

 ؾػأي٘ ٚآي٘ ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً ايٓيب إزي أعطابٞ دا٤عًٝ٘ ايػ٬ّ قاٍ: 
 اهلل ق٢ً اهلل ضغٍٛ ي٘ ؾكاٍ ا٭ض ؟ بكاع ٚخري ا٭ض  بكاع ؾط عٔ
 ايبكاع ٚخري قاٍ إٔ إزي ا٭غٛام ا٭ض  بكاع ؾط: ٚغًِ ٚآي٘ عًٝ٘
 .(1)(اغيػادس

 تعسز شنط اهلل ؼي ايسعا٤ ٚاٱقطاض ؾٝ٘ بايٛسسا١ْٝ. اشباَػ١:
 ٜسٍ اسبسٜح بايس٫ي١ ايته١ُٝٓ ع٢ً ايؿهط هلل. ايػازغ١:
بٝإ ضبٛ ايػ٦ٝات بايسعا٤ ٚايتًٌٗٝ يكٛي٘ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘  ايػابع١:

 ٚغًِ: ٚضبا عٓ٘ أيـ أيـ غ١٦ٝ، أٟ ًَٕٝٛ غ١٦ٝ.
اسبسٜح َكسام غيٛنٛع آ١ٜ ايبشح ، ٖٚٛ شنط قؿات  ايجا١َٓ:

اغيتكري ايصٜٔ ٖٝأ ٚأعسٸ اهلل عع ٚدٌ هلِ د١ٓ عطنٗا ايػُٛات 
 ٚا٭ض .
ظادط يًٓؿؼ عٔ اٱْكڀاع إزي ايصنط عٓس زخٍٛ ا٭غٛام  ايتاغع١:

ظ١ٜٓ ايسْٝا، ٚاٱْؿػاٍ بكػا٥ط ا٭َٛض، يصا ٚضزت ايهطا١ٖ ؼي ايسٚضإ ؼي 
ا٭غٛام، ٚتٛيٞ شٟ اسبػب ٚايسٜٔ ؾطا٤ زقا٥ل ا٭ؾٝا٤ بٓؿػ٘ ٚػيانػ١ 

 ا٭زْري. 

 صًَاىَّزَِِّ بِرَا فَقَيٌُا فَبؽِةَخً ؤًَْ ؽَيٌََُا ؤَّْهُغَيٌُْقٛي٘ تعازيط
١ٜ حبطف ايعڀـ )ايٛاٚ( يًس٫ي١ ع٢ً إذبازٖا ؼي اغيٛنٛع إبتسأت اٯ

َع اٯ١ٜ ايػابك١، ٚصب٦ٝٗا يبٝإ خك#١ً نطضي#١ َ#ٔ خك#اٍ اغي#تكري اي#صٜٔ       
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خيؿٕٛ اهلل عع ٚد#ٌ ٜٚ٪ت#ٕٛ َ#ا أَ#طِٖ ب#٘، ٚجيتٓب#ٕٛ َ#ا ْٗ#اِٖ عٓ#٘،          
 إشا ؾعًٛا ؾاسؿ١ أٚ ظًُٛا أْؿػِٗ(. ٚاغيتكٕٛٚتكسٜط أٍٚ اٯ١ٜ: 
َٗٛٗا ع٢ً عسّ اغي٬ظ١َ بري ايتك٣ٛ ٚايعك#١ُ َ#ٔ   ٚتسٍ اٯ١ٜ ؼي َؿ

ايصْٛب، ٚايٓػب١ بُٝٓٗا ٖٞ ايعُّٛ ٚاشبكٛم اغيڀًل ؾهٌ َعكّٛ ٖٛ 
َتل ٚيٝؼ ايعهؼ ، ٚؾٝ٘ يڀـ َٔ اهلل عع ٚدٌ ب#ايعؿٛ ٚضب#ٛ اي#صْٛب    

 عٔ اغي٪َٓري ، ٚأْٗا ٫ تبك٢ تكاسبِٗ ٫ بايكؿ١ ٫ٚ با٭ثط.
نً##ٞ َ##ٔ ايطأؾ##١ اٱهلٝ##١ يٝه##ٕٛ ٚد##ا٤ت ٖ##صٙ اٯٜ##١ ايهطضي##١ بك##إْٛ 

غ٬ساڄ ٚسطظاڄ بٝس اغيػًِ ٭ٚإ اسباد١ إيٝ٘، ؾٗٛ ٫ حيتاد#٘ َج#ٌ غ#٬ح    
ايك٠٬ اي١َٝٛٝ، ٫ٚ َجٌ ايصنط ٚاٱغتػؿاض َڀًكاڄ ايًصٜٔ ٜأتٞ بُٗ#ا َ#ٔ   

 غري غبب أٚ ع١ً أٟ إٔ اغيػًِ ؼي شنط ٚإغتػؿاض زا٥ِ َٚتكٌ.
ايكٝاّ ٚاسب#ر ٚايٛادب#ات   ؾصات ايك٠٬ َج٬ڄ شنط ٚإغتػؿاض، ٚنصا 

 ا٭خط٣ اييت ٜ٪ت٢ بٗا بككس ايكطب١ إزي اهلل عع ٚدٌ.
َٔ سر  ؾؿٞ اسبر ٚضز عٔ ضغٍٛ اهلل ق٢ً عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ اْ٘ قاٍ:
 .(1)ٖصا ايبٝت ؾًِ ٜطؾح ٚمل ٜؿػل خطز َٔ شْٛب٘ نّٝٛ ٚيست٘ أڂَ٘

ٚقس ٜڀطأ ع٢ً اغيػًِ س#اٍ غًب#١ اي#ٓؿؼ ايؿ#١ٜٛٗ ، ؾريته#ب بع#ض       
ايٓٛاٖٞ ؾتأتٝ٘ ٖصٙ اٯٜ#١ غ#ؿ١ٓٝ ظب#ا٠ غ#دٸطٖا اهلل ي#٘ ي#سؾع اهلًه#١ اي#يت         

 جيًبٗا ؾعٌ ايؿاسؿ١، ٜٚهٕٛ ضنٛب ٖصٙ ايػؿ١ٓٝ بأَطٜٔ:
 شنط اهلل.ا٭ٍٚ:
 قٍٛ : إغتػؿط اهلل.ايجاْٞ : 

ٚي#ٝؼ ؼي اٯٜ#١ شن#ط يًُػ#ًُري عً##٢ عب#ٛ ايتع#ٝري ٚاشبك#ٛم، إصي##ا        
ًٕٛ ازب١ٓ سيكازٜل ايتك٣ٛ اييت شنطت اغيتكري ايصٜٔ خيؿٕٛ اهلل ، ٜٚسخ

 ٜٛاظبٕٛ عًٝٗا ؼي اسبٝا٠ ايسْٝا .
 ٚازبٛاب َٔ ٚدٛٙ: 
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دا٤ت اٯ١ٜ يٲخباض عٔ قإْٛ نًٞ ؼي َا١ٖٝ خً#ل اٱْػ#إ،   ا٭ٍٚ:
 ٚايجٛاب ايععِٝ ايصٟ ٜٓتعط ؾطٜكاڄ َٔ ايٓاؽ ِٖٚ أٌٖ اٱضيإ.

، غيا زخٍٛ اٱغ٬ّ ٚأزا٤ ايؿطا٥ض أب٢ٗ غبٌ َٚعاْٞ ايتك٣ٛايجاْٞ:
 ؾٝ٘ َٔ اٱقطاض بايتٛسٝس، ٚايتكسٜل بايٓب٠ٛ ٚايتٓعٌٜ.

د##ا٤ت آٜ##ات ايك##طإٓ بٓ##سب اغيػ##ًُري إزي َٓ##اظٍ ايتك##٣ٛ ،    ايجايح:
ٚإط٬م قؿتٗا عًِٝٗ، ٚإبتسأت أنرب ٚأٍٚ غٛض ايكطإٓ اييت دا٤ت بعس 

فِْذوِ  رَىِذلَ اىْنِزَذبةُ  َ سَّْذتَ     *امل غٛض٠ ايؿاذب١ ، ٖٚٞ غٛض٠ ايبكط٠ بكٛي٘ تع#ازيط 

 . (1) صىُذًٍ ىِيَُْزَّقِنيَ

ٞٿ أځقٵشٳابٹ ٚعٔ عڀ١ٝ ايػعسٟ ٚنإ َٔ   ًډ٢ ايٓٻبٹ ٘ٴ قٳ ًډ ٘ٹ اي ٝٵ ًځ ِٳ، عٳ ًډ  ٚٳغٳ
ٍٳ ٍٳ: قځا ٍٴ قځا ٘ٹ ضٳغٴٛ ًډ ًډ٢ اي ٘ٴ قٳ ًډ ٘ٹ اي ٝٵ ًځ ِٳ عٳ ًډ ٕٴ ٫: "ٚٳغٳ ٌٴ ٜٳهڂٛ ٔٳ ايطٻدٴ ُٴتٻكٹريٳ َٹ  ايڃ
٘ٹ بٳأڃؽٳ ٫ َٳا ٜٳسٳعٳ سٳتٻ٢ ُٳا سٳصٳضٶا بٹ ٘ٹ يٹ  .(2)("ايڃبٳأڃؽٴ بٹ

ٚد##ا٤ت آٜ##١ ايبش##ح باي##صنط ٚاٱغ##تػؿاض ٚن##ٌ َُٓٗ##ا سػ##١ٓ ٚخ##ري  
 ٚبطن١، ٜٚأتٞ ع٢ً َا ؾٝ٘ ايبأؽ ؾُٝشٛٙ.

يكس أضاز اهلل عع ٚدٌ إٔ ته#ٕٛ اسبٝ#ا٠ اي#سْٝا)زاض ايٓذ#ا٠( يًُ#تكري      
ايصٜٔ خياؾْٛ٘ بايػٝب ٜٚٛاظبٕٛ ع٢ً عبازت#٘ ب#إٔ ٜك#ِٝٗ ا٭ن#طاض اي#يت      

تب ع٢ً ؾعٌ ايؿاسؿ١، ٚجيعًِٗ ؼي أَٔ ٚغه١ٓٝ ٚإٕ ظي#ت أق#ساَِٗ   ترت
فَةُِْ صَىَيْزٌُْ ٍِِْ عٔ َٓٗاز اٱغتكا١َ ٚداز٠ اهلس٣ آْا َا، قاٍ تعازيط

، ٚؾٝ##٘ سذ##١ ٚضظي##١ (3)صثَقْذذذِ ٍَذذب عَذذبءَرْنٌُْ اىْجَِّْنَذذبدُ فَذذبفْيٌََُا ؤََُّ اىيَّذذوَ فَضِّذذضٌ ؽَنِذذٌٌْ

 َٔ اهلسا١ٜ ٚٚنٛح ايڀطٜل. يًُػًُري بأِْٗ بًػٛا َطتب١
ٚايٓذا٠ ؼي ايسْٝا دعا٤ عادٌ َٔ اهلل ع٢ً ًَه١ ايتك٣ٛ ، ٚاغيب#ازض٠  
إزي زخٍٛ اٱغ٬ّ، ٚايتكسٜل بايٓبٛات، ؾ#ا٭ض  ًَ#و هلل ع#ع ٚد#ٌ     

                                                           

 .2-1غٛض٠ ايبكط٠(1)
 .1/15تؿػري إبٔ أبٞ سامت (2)
 .290غٛض٠ ايبكط٠(3)
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ٚأضاز يعبازٙ اغي٪َٓري إٔ ٜتٓعُٛا بايعؿٛ ٚاغيػؿ#ط٠ ايعادً#١ َٓ#٘ ؼي اي#سْٝا،     
 .(1)صَّزََِّّ اىيَّوَ َّغْقَوْ ىَوُ ٍَخْشَعًبًٍََِْ ٖٚٛ َٔ عَُٛات قٛي٘ تعازيط

ٚيكس أختتُت اٯ١ٜ ايػابك١ بايجٓا٤ ع٢ً اغيػًُري ، ٚٚقؿِٗ باحملػٓري 
يتشًِٝٗ بكؿات ايتك٣ٛ، ٚيهٔ إبتسأت ٖصٙ اٯ١ٜ بصّ ؾعٌ ايؿاسؿ١ ؾٗٛ 

 أَط َهاز يٲسػإ.
ٚازبٛاب دا٤ت آ١ٜ ايبشح باٱخباض عٔ سكٝك١ ٖٚٞ إٔ ؾعٌ اغيػًِ 

سؿ١ ٫ خيطد٘ َٔ اٱسػ#إ ٭ْ#٘ ٜتعكب#٘ باي#صنط ٚاٱغ#تػؿاض، ٚؾٝ#٘       يًؿا
 إسػإ يًصات ٚايػري.

َٚ##ٔ أغ##طاض ايعؿ##ٛ ٚاغيػؿ##ط٠ ؼي آٜ##١ ايبش##ح تػؿ##ٞ ق##ؿ١ ايتك##٣ٛ       
يًُػًُري ع٢ً عبٛ َتكٌ َٚػتسِٜ ٚإٕ ؾعٌ بعهِٗ ايؿاسؿ١ ٫ خي#طز  
ٌْ مُنْزُاغيػًُري عٔ َطاتب ٚقبػ١ ايتك٣ٛ، ٖٚٛ َٔ عَُٛات قٛي٘ تعازيط

 .(2)صخَْْشَ ؤٍَُّخٍ ؤُخْشِعَذْ ىِينَّبطِ

َٚٔ اٱعذاظ ؼي اغيكاّ ايتبأٜ ؼي اغيتعسز ٚاغيتشس، ؼي َٛنٛع ايؿع#ٌ  
 إش شنطت اٯ١ٜ اغيػًُري بكٝػ١ ازبُع َٔ ٚدٗري:

 ص.اىَّزَِِّاٱغِ ايٛقٍٛط ا٭ٚزي:

ٚاٚ ازبُاع#١ ؼي )إشا ؾعً#ٛا( بُٝٓ#ا ٚضز شن#ط ايؿاسؿ#١ بك#ٝػ١       ايجا١ْٝ:
ز )ؾاسؿ١( َع ٚضٚز شنطٖا بكٝػ١ ازبُع ؼي آٜات قطآ١ْٝ أخط٣، قاٍ اغيؿط
 .(3) صقُوْ بَََِّّب ؽَشًََّ سَثِِّ اىْهٌََاؽِشَ ٍَب ؽَيَشَ ٍِنْيَب ًٍََب ثَغََِتعازيط

ٜٚؿٝس ازبُع بري اٯ١ٜ أع٬ٙ ٚآ١ٜ ايبشح إٔ اهلل عع ٚدٌ ٜػؿط ايؿعٌ 
، َتشساڄ أٚ َتعسزاڄ، ق٬ًٝڄ أٚ  احملطّ ٚاغيٓٗٞ عٓ٘ ايصٟ ٜ٪ثِ اٱْػإ بإتٝاْ٘

                                                           

 .2غٛض٠ ايڀ٬م(1)
 .110غٛض٠ آٍ عُطإ (2)
 .33غٛض٠ ا٭عطاف(3)
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نجرياڄ، ػيا ٜسٍ عً#٢ ع#سّ اغي٬ظَ#١ ب#ري ؾع#ٌ ايؿاسؿ#١ ٚايعك#اب، ٚيه#ٔ         
 بؿططري:
تعاٖس َطتب١ ايتك٣ٛ باٱضيإ باهلل ٚضغٛي٘، ٚأخ#طز إب#ٔ أب#ٞ    ا٭ٍٚ:
عٔ ٖٚب بٔ َٓب#٘ ق#اٍ : اٱڇضي#إ عطٜ#إ ٚيباغ#٘ ايتك#٣ٛ ، ٚظٜٓت#٘        ايسْٝا 

َِٚٓٗ َٔ أخطد٘ بًؿغ ؼي اشب#رب، ٚؼي اسب#سٜح،   ، (1)اسبٝا٤ ، َٚاي٘ ايعؿ١
 ٜٚؿهٌ عًٝ٘ غٓساڄ ٚز٫ي١.

ٚأَا غٓساڄ ؾاْ٘ مل ٜطؾع عٔ ايٓيب ضبُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ، أٚ 
عٔ أسس ايكشاب١ أٚ أٌٖ ايبٝت ، ٖٚٚ#ب ب#ٔ َٓب#٘ ت#ابعٞ َ#ٔ اي#ُٝٔ ،       
مسع َٔ إبٔ عباؽ ٜهجط ايطٚا١ٜ ع#ٔ نت#ب ا٭ق#سَري ، َ#ات غ#١ٓ َا٥#١       

 بع عؿط٠.ٚأض
ٚأَا ز٫ي١ ؾإ اٱضيإ عًِ َٚطتب١ َٔ ايتك٣ٛ قا١ُ٥ بصاتٗا، ٚيٝؼ ٖٛ 
عطٜاْاڄ أٚ صبطزاڄ، إ٫ إشا أضٜس اغيٛعع١ ٚاسبح عً#٢ خؿ#١ٝ اهلل ، ؾاٱضي#إ    
بصات٘ ضبُٛز ٚأَط سػٔ، ٜٚرتتب عًٝ٘ ا٭دط ٚايجٛاب، بٌ ايعهؼ ٖ#ٛ  

ٌٶ ٚع#٬،    ايكٛاب إش إٔ ا٭عُاٍ اسبػ١ٓ ٫ تكبٌ إ٫ َع اٱضي#ا  ٕ ب#اهلل د#
ًٍََذِْ َّقََْذوْ ٍِذِْ    ٚايهؿط نبري٠ ٫ ٜكبٌ َعٗا عٌُ سػ#ٔ، ق#اٍ تع#ازيط   

اىصَّبىِؾَبدِ ٍِِْ رَمَشٍ ؤًَْ ؤُّضََ ًَىٌَُ ٍُاٌٍِِْ فَإًُْىَئِلَ َّذْخُيٌَُُ اىْغَنَّخَ ًَ َ ُّؾْيٌَََُُ 

 .(2)صَّقِريًا

س ؾع##ٌ إغتشه##اض شن##ط اهلل ٚغ##٪اٍ اغيػؿ##ط٠ َٓ##٘ تع##ازي عٓ##      ايجاْٞ:
ايؿاسؿ١، ا٭َط ايصٟ ٜسٍ ع٢ً اٱقطاض بأْٗا َعك١ٝ، ٚإٔ اهلل عع ٚدٌ 

فَبعْزَفْهِشًُهُ صٌَُّ رٌُثٌُا بِىَْْذوِ بَُِّ سَثِّذِ   ٜػؿط غئ شنطٙ ٚغأي٘ ٚضداٙ، قاٍ تعازيط

 .(3)صقَشِّتٌ ٍُغِْتٌ

                                                           

 . 1/444ايسض اغيٓجٛض(1)
 . 124غٛض٠ ايٓػا٤(2)
 .61غٛض٠ ٖٛز (3)



 97َعامل اٱضيإ/ز ############################################################################################### 165

بٝإ سكٝك##١ ٖٚ##ٞ إٔ اغيػ##ًُري ٫ ٜطتهب##ٕٛ َ##ا ٜتع##اض  َ##ع  ايجايج##١:
،ٚنٛابط اٱضيإ، إش إٔ اٯ١ٜ شنطت ؾعًِٗ ايؿاسؿ١ َٔ قٛاعس ايتٛسٝس

غري َػازض٠ َ#ِٓٗ غيٓ#اظٍ ايتك#٣ٛ، يٝٛاد#٘ ٖ#صا ايؿع#ٌ ب#ا٭َط ب#اغيعطٚف         
 ٚايٓٗٞ عٔ اغيٓهط.

ٚظاٖط آٜ#١ ايبش#ح ايؿٛضٜ#١ باي#صنط ٚاٱغ#تػؿاض، ٚع#سّ اٱبڀ#ا٤ أٚ        
ايتػٜٛـ بُٗا بًشاظ إٔ ٖصٙ ايؿٛض١ٜ َٔ خكا٥ل اغيتكري اييت ت٪ًِٖٗ 

سخٍٛ ازب١ٓ، ٖٚٞ خك١ً ظيٝس٠ ضيتاظٕٚ بٗا َٔ بري ايٓاؽ، ؾإشا غأٍ ي
غا٥ٌ َا ٖٞ قؿات اغيتكري ضيهٔ ايكٍٛ إٔ َٓٗا قؿ١ اغيبازض٠ ٚايؿٛض١ٜ إزي 
ايصنط ٚاٱغتػؿاض عٓس ؾعٌ اغيعك١ٝ يكٝػ١ ا٭َط قبٌ آٜتري ٚاي#يت ذبُ#ٌ   

 .(1)صًَعَبسِفٌُا بِىََ ٍَفْهِشَحٍ ٍِِْ سَثِّنٌُْع٢ً ايٛدٛبط

ٚيٛ أبڀأ اغيػًِ عٔ ايصنط ٚتأخط ع#ٔ اٱغ#تػؿاض ، ؾٗ#ٌ ٜبك#٢ عً#٢      
 قبػ١ ايتك٣ٛ ٚؼي َٓاظهلا، ازبٛاب ْعِ، َٔ ٚدٛٙ:

ٜتؿهٌ اهلل عع ٚدٌ ٫ٚ جيعٌ َٛنٛع١ٝ يًعَٔ ايؿاقٌ ب#ري  ا٭ٍٚ:
 ؾعٌ ايؿاسؿ١ ٚايصنط.

تكطٜب اغيػًِ َٔ ايصنط ٚاٱغتػؿاض، ٚتصنريٙ بُٗ#ا، ٚدصب#٘   ايجاْٞ:
 يڀاع١ ٚايتك٣ٛ طٛعاڄ ٚإْڀباقاڄ.إزي َطاتب ا
د#ا٤ت اٯٜ##١ بك#ٝػ١ ازبًُ##١ اشبربٜ#١ يبٝ##إ س#اٍ ي##٘ َك##سام     ايجايح:

خ##اضدٞ ؼي غ##ري٠ اغي##٪َٓري، ٖٚ##ٞ زع##٠ٛ يًُػ##ًُري ٚاغيػ##ًُات طيٝع##اڄ   
 يًُبازض٠ ٚايؿٛض١ٜ ؼي ايصنط ٚاٱغتػؿاض.

اٯٜ###١ ايهطضي###١ س###طب عً###٢ اٱبڀ###ا٤ ٚايتػ###ٜٛـ ؼي اي###صنط   ايطابع:
كاڄ ؼي طيٝع ا٭سٛاٍ، ٚعٓس ؾعٌ ايؿاسؿ١ ٚظًِ اي#ٓؿؼ  ٚاٱغتػؿاض َڀً

 ع٢ً عبٛ اشبكٛم .
ٚعٔ دابط إٔ ضد٬ڄ دا٤ إزي ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي#٘ ٚغ#ًِ ٖٚ#ٛ     
ٚاشْٛباٙ ٚاشْٛباٙ، ؾكاٍ ٖصا ايكٍٛ َطتري أٚ ث٬ثا، ؾكاٍ ي٘ ضغٍٛ  ٜكٍٛ:

                                                           

 .133اٯ١ٜ (1)
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تو ٚضظي ،اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ: قٌ ايًِٗ َػؿطتو أٚغع َٔ شْٛبٞ
ؾع#از،   ؾكاهلا ثِ ق#اٍ: ع#س ؾع#از ث#ِ، ق#اٍ: ع#س      ، أضد٢ عٓسٟ َٔ عًُٞ
 .(1)(ؾكاٍ: قِ ؾكس غؿط اهلل يو

َٚع إٔ ايعًِ ْٛع َؿاع١ً بري ططؾري أسسُٖا ظامل ٚاٯخط َعًّٛ، 
ٖٚٓاى َاز٠ يًتعسٟ َٔ ا٭ٍٚ ع٢ً اٯخط ، ؾإٕ اٯ١ٜ دا٤ت بتعسٟ 

 اٱْػإ ع٢ً ْؿػ٘ ، ٚؾٝ٘ َػا٥ٌ:
شنطت اٯ١ٜ ايٓؿؼ يتهٕٛ قط١ٜٓ ع٢ً خكٛم اٱنطاض  ا٭ٚزي:

 بايصات ، ٚإٔ ا٭َط يٝؼ َٔ باب اغيؿاع١ً بري ططؾري.
بٝإ سكٝك١ ٖٚٞ تأثري اٱْػإ ع٢ً ْؿػ٘ ٚدٛاضس٘، ٚؾٝ٘  ايجا١ْٝ:

سذ١ عًٝ٘ بًعّٚ اٱغتكا١َ ؼي ْٗر ايكاسبات، ٚايتٓعٙ عٔ اٱنطاض 
 بايٓؿؼ.
يٓؿؼ اٱْػا١ْٝ هلل عع ٚدٌ، ٚإٔ تأنٝس عا٥س١ٜ ًَه١ٝ ا ايجايج١:

ايػًڀإ اغيڀًل هلل عًٝٗا، ؾًٝؼ يٲْػإ ايعبح بٗا أٚ ببسْ٘ بػري َطنا٠ 
 اهلل ، ٚأغباب دًب اغيكًش١ ٚزؾع اغيؿػس٠.

ٌٖٚ ٜؿٌُ ظًِ ايٓؿؼ ؼي اٯ١ٜ ايؿو ، ازبٛاب ٫، ؾٝهٕٛ 
َٛنٛعٗا ايتككري ؼي ايعبازات ٚايؿطا٥ض ايٛادب١ ع٢ً اغيتكري 

ف ؼي اغياٍ ٚايتدًـ عُا ٜبكٞ اٱْػإ ؼي غبٌ اهلسا١ٜ ، ٚتهٝٝع ٚاٱغطا
 َٓاغبات يٮدط ٚايجٛاب.
ص ايسعا٤ ٚايتهطع بكٝػ١ ايكطآ١ْٝ خَْْشَ ؤٍَُّخٍ ؤُخْشِعَذْ ىِينَّبطَِٚٔ خكاٍط

بَِّّبكَ َّقْجُذُ ًَبَِّّبكَ َّغْزَقِنيُ ٚع٢ً عبٛ ايٛدٛب ايَٝٛٞ اغيتهطض ؼي قٛي٘ تعازيط

 .(2)صاىصِّشَاطَ اىَُْغْزَقٌَِْاىْذَِّب  *

                                                           

 .5/50 اغيػتسضى ع٢ً ايكشٝشري يًشانِ(1)
 .6-5غٛض٠ ايؿاذب١ (2)
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ٚتكسٜط اٯ١ٜ أع٬ٙ بًشاظ آ١ٜ ايبشح ٚإٜاى ْعبس بايصنط ٚاٱغتػؿاض 
ٚإٜاى ْػتعري يًػ١َ٬ َٔ ؾعٌ ايؿاسؿ١ ٚظًِ ايٓؿؼ ، إٖسْا ايكطاط 

 اغيػتكِٝ ايصٟ ٜػٛقٓا إزي ازب١ٓ اييت عطنٗا ايػُٛات ٚا٭ض (.
ؾٌٗ ٜهٕٛ َٔ ايكّٛ  ٚيٛ ظًِ اغي٪َٔ ْؿػ٘ ٚؾل َهاَري آ١ٜ ايبشح

ايعاغيري ايصٜٔ شَِٗ اهلل عع ٚدٌ ؼي َٛاضز عسٜس٠ َٔ ايكطإٓ، نُا ؼي 
، (1)صفاَلَ رَقْقُذْ ثَقْذَ اىزِّمْشٍَ ٍَـَ اىْقًٌَِْ اىؾَّبىَِِنيَقٛي٘ تعازي ع٢ً غبٌٝ اغيجاٍط

ازبٛاب ٫، ٭ٕ اغيطاز َٔ ايكّٛ ايعاغيري ِٖ ايصٜٔ دباٚظٚا اسبس ؼي 
ًَاىْنَبفِشًَُُ ىٌُْ اض بايصات ٚايػري نُا ؼي قٛي٘ تعازيطايتعسٟ ٚاٱنط

 .(2)صاىؾَّبىٌََُُِ

بُٝٓا دا٤ت آ١ٜ ايبشح ؼي ايجٓا٤ ع٢ً اغي٪َٓري ْٚعتِٗ باغيتكري ٚدا٤ 
ايكطإٓ باٱْصاض ٚايٛعٝس يًعاغيري، ٚيعّٚ إتعاظِٗ َٔ ايبڀـ ايصٟ 

 أًٖهت أقاب َٔ غبكِٗ ؼي ايتعسٟ ٚازبٛض، نُا ؼي شنط اسبذاض٠ اييت
ًٍََب ىَِِ ٍِِْ قّٛ يٛط ، ٚإْصاض ايهؿاض َٔ شات ايعاقب١، بكٛي٘ تعازيط

 .(3)صاىؾَّبىَِِنيَ ثِجَقِْذٍ

تط٣ غياشا مل تكٌ اٯ١ٜ )إشا ؾعًٛا ايؿٛاسـ( بًشاظ ايتعسز ؼي ايؿعٌ 
يتعسز ايؿاعٌ، ٭ٕ ا٭قٌ ٖٛ قٝاّ ايؿطز بؿعٌ ايؿاسؿ١، ٚيٝؼ إدتُاع 

 ؾاسؿ١ ٚاسس٠. ازبُاع١ ٚا٭١َ ع٢ً ؾعٌ
 ٚازبٛاب ع٢ً ٚدٛٙ:

دا٤ت اٯ١ٜ ٱنطاّ اغيػًُري، ٚتٓعِٜٗٗ عٔ ؾعٌ ايؿٛاسـ،  ا٭ٍٚ:
،بًشاظ ايعٓا١ٜ (4) صمُنْزٌُْ خَْْشَ ؤٍَُّخٍ ؤُخْشِعَذْ ىِينَّذبطِ ٖٚٛ َٔ َكازٜل قٛي٘ تعازيط

                                                           

 .68غٛض٠ ا٭ْعاّ (1)
 .254غٛض٠ ايبكط٠ (2)
 .82غٛض٠ ٖٛز (3)
 .110غٛض٠ آٍ عُطإ(4)
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بٗ##ِ ٖٚ##ساٜتِٗ ، ٚيڀؿ##٘ تع##ازي بٗ##ِ بابع##ازِٖ ع##ٔ اغيعاق##ٞ ، ٚدع##ٌ    
 ٚبري ؾعٌ ايؿٛاسـ.اسبٛادع بِٝٓٗ 

َٚٔ أَجاٍ اسبه١ُ )َٔ ايعك١ُ إٔ ٫ دبس( يٝسخٌ ؾٝ٘ نعـ ايبسٕ، 
ٚاٱغته##عاف ٚايؿك##ط ٚايع##ٛظ، ٚايت##عاسِ أٚ ايتع##اض  ب##ري ا٭ؾ##ٝا٤،    
ٚتك##سِٜ ا٭ٖ##ِ سي##ا ٜؿ##ٛت عً##٢ اٱْػ##إ ؾع##ٌ ايؿاسؿ##١، نتك##سِٜ أزا٤     
ؾه#ٌ  ايعبازات، أٚ اٱْؿػاٍ ب#أَٛض اغيعٝؿ#١ ٚايهػ#ب، ٚسي#ا ٜه#ٕٛ ؾٝ#٘       

ًَىَذذٌْ َ فَضْذذوُ اىيَّذذوِ فَيَذذْْنٌُْ ًَسَؽََْزُذذوُ  َرَّجَقْذذزٌُْ ٚيڀ##ـ َ##ٔ اهلل ع##ع ٚد##ٌ، ق##اٍ تع##ازيط

 .(1) صاىةَّْْغَبَُ

اٱخباض عٔ ْسض٠ ٚقٛع ايؿاسؿ١ َٔ اغي٪َٓري، ٭ٕ ا٭ق#ٌ ؼي  ايجاْٞ:
أؾع##اهلِ ٚغ##ريتِٗ ٖ##ٛ َ##ا شنطت##٘ اٯٜ##١ ايػ##ابك١ َ##ٔ اٱْؿ##ام ؼي ايػ##طا٤   

 ايػٝغ ٚايعؿٛ عٔ ايٓاؽ.ٚايهطا٤ ٚنعِ 
إتٝ#إ اغي#٪َٓري ايؿ#طا٥ض ٚايعب#ازات ٚاقٝ#١ ٚس#طظ َ#ٔ ؾع#ٌ          ايجايح:
 ايؿٛاسـ.
ؼي اٯ١ٜ ْٛع ذبس يًهؿاض ٚايعاغيري غيا تسٍ عًٝ٘ َ#ٔ ْ#سض٠ ٚقً#١    ايطابع:

قسٚض ايؿاسؿ١ َٔ اغي#٪َٓري، ْع#ِ ؾٝٗ#ا بع#ح يٮَ#ٔ ؼي ا٭ض  بًش#اظ       
 ٞ، ٚتتذٓب ظًِ ايٓؿؼ.ٚدٛز أ١َ نطضي١ تأب٢ اٱقا١َ ع٢ً اغيعاق

بٝ###إ سكٝك###١ ٖٚ###ٞ إٔ تٓ###عٙ اغيػ###ًُري ع###ٔ اٱقاَ###١ عً###٢ اشباَؼ:
 ايؿٛاسـ خؿ١ٝ َٔ اهلل عع ٚدٌ ٚطاع١ ي٘ غبشاْ٘.

اٯ١ٜ ؾاٖس ع٢ً َٛنٛع١ٝ ٚأثط ا٭َط باغيعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ  ايػازؽ:
اغيٓه##ط عٓ##س اغيػ##ًُري ٚؼي أق##ٛاهلِ ٚأؾع##اهلِ، ٖٚ##ٛ َ##ٔ َك##ازٜل قٛي##٘    

خَْْذذذشَ ؤٍَُّذذذخٍ ؤُخْشِعَذذذذْ ىِينَّذذذبطِ رَذذذإٍُْشًَُُ ثِذذذبىََْقْشًُفِ ًَرَنْيَذذذٌَُْ فَذذذِْ   مُنْذذذزٌُْتع###ازيط

 .(2)صاىَُْننَشِ

                                                           

 .83غٛض٠ ايٓػا٤(1)
 .110غٛض٠ آٍ عُطإ(2)
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ٚظاٖط اٯ١ٜ أع٬ٙ إٔ ا٭َط ٚايٓٗٞ ٬َظَإ يًُػًُري ٚاغيػًُات ؼي 
ص ٚؾعًِٗ ٖ#ٛ ا٭َ#ط   خَْْشَ ؤٍَُّخٍأَٛضِٖ ايعا١َ ٚاشباق١، ٚإٔ قؿتِٗ ٖٞ ط

 َ تِٗ ؼي ٖ##صٙ اغيطتب##١ َػ##تسضي١ َٚتذ##سز٠،  ٚايٓٗ##ٞ ٖٚ##ٛ اي##صٟ جيع##ٌ إق##ا
ٚتتٛاضثٗا أدٝاهلِ نأععِ تطن١ ؼي سٝا٠ اٱْػا١ْٝ، ٖٚب#١ تؿه#ٌ اهلل ع#ع    
ٚدٌ بٗا ع٢ً أ١َ ضبُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ، ؾ٬ غطاب١ إٔ تػتبؿط 
اغي٥٬ه١ ببعجت٘ ، نُا ٜسٍ عًٝ٘ سسٜح اٱغطا٤ بايٓيب ضبُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ 

 ٚآي٘ ٚغًِ .
ث#ِ ع#طز ب#٘ إزي ايػ#ُا٤ اي#سْٝا،      ٓاز ع#ٔ أْ#ؼ ب#ٔ َاي#و ق#اٍ      باٱغ 

ؾهطب بابٶا َٔ أبٛابٗا، ؾٓ#ازاٙ أٖ#ٌ ايػ#ُا٤: َ#ٔ ٖ#صا؟ ؾك#اٍ: دربٜ#ٌ.        
قايٛا: َٚٔ َعو؟ قاٍ: َعٞ ضبُ#س. ق#ايٛا: ٚق#س بع#ح إيٝ#٘؟ ق#اٍ: ْع#ِ.        

ب٘، ٜػتبؿط ب٘ أٌٖ ايػُا٤ ٫ ٜعًِ أٌٖ ايػُا٤ سيا  قايٛا: َطسبٶا ب٘ ٚأ٬ٖڄ
ًٹُِٜٗطٜس اهلل ٜٴعٵ  .(1) ب٘ ؼي ا٭ض  ست٢ 

ٜٚهٕٛ ساٍ اٱضتكا٤ عٓس اغيػًُري ٚؾل ايكٝاؽ اٱقرتاْٞ ع٢ً ايٓشٛ 
 اٯتٞ:

 خري أ١َ تتعاٖس ا٭َط باغيعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ اغيٓهط.ايهرب٣:
 اغيػًُٕٛ ٜتعاٖسٕٚ ا٭َط باغيعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ اغيٓهط . ايكػط٣:
 اغيػًُٕٛ خري أ١َ. ايٓتٝذ١:

اغيػًُري ايتكٝس بايعباز٠ اغيكط١ْٚ بايعًِ، ٚنٌ ٚاسس َٓٗا َٚٔ خكاٍ 
ٜرتؾض عٔ اٯخط َٔ غري إٔ ٜػتًعّ ايسٚض بٝٓٗا، يًتبأٜ ؼي اغي٪ثط ٚا٭ثط 
ايصٟ حيكٌ ع٢ً عبٛ دٗيت، إش إٔ ايعباز٠ تُٓٞ ٚتعٜس ايعً#ِ، ٜٚٗ#سٟ   
ايعًِ إزي ايتك٣ٛ ٚاسبطم ع٢ً إتٝإ ايؿطا٥ض بأٚقاتٗا، ٚاٱسرتاظ َٔ 

ق##اٍ ضغ#ٍٛ اهلل ق#٢ً اهلل عًٝ##٘    طٔ ايؿ#بٗات، ٚع##ٔ سصٜؿ#١ ق#اٍ :   َ#ٛا 
 .(2)ؾهٌ ايعًِ خري َٔ ؾهٌ ايعباز٠ ، ٚخري زٜٓهِ ايٛضع : ٚغًِ

                                                           

 . 5/5تؿػري إبٔ نجري(1)
 .2/208ايسض اغيٓجٛض(2)
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ؾاْ٘ قٌٝ َا ٖ#ٛ ايٓؿ#ع ٚا٭ث#ط ايع#اٖطٟ اغيرتت#ب عٓ#س اغيػ#ًُري عً#٢         
 قٝاَِٗ با٭َط باغيعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ اغيٓهط، ٚازبٛاب ع٢ً ؾعبتري:

  أ١َ( ؾٗاز٠ َٔ اهلل عع ٚدٌ ع٢ً ٚدٛٙ:شات آ١ٜ )خري ا٭ٚزي:
ايٓؿع ايععِٝ يٮَط باغيعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ اغيٓه#ط، ٚإختك#ام   ا٭ٍٚ:

 اغيػًُري بأمس٢ َطتب١ بري ا٭َِ.
إخباض اٯ١ٜ عٔ عسّ اٱْؿهاى بري اغيػًُري ٚبري ا٭َط ٚايٓٗٞ ايجاْٞ:

 ؼي َطنا٠ اهلل.
َ##ط باي##صنط َٔ أبٗ##٢ ٚأق##سم َع##اْٞ ا٭َ##ط ٚايٓٗ##ٞ ٖ##ٛ ا٭ ايجاي##ح:

 ٚاٱغتػؿاض، ٚايٓٗٞ عٔ ؾعٌ ايؿاسؿ١ ٚظًِ ايٓؿؼ.
قسٚض اغيػ#ًُري ؼي ا٭َ#ط ب#اغيعطٚف ٚايٓٗ#ٞ ع#ٔ اغيٓه#ط ع#ٔ         ايطابع:

ايكطإٓ ٚغ١ٓ ايٓيب ضبُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ، ٖٚٛ أَط ٜٓؿطزٕٚ ب٘ 
َٔ بري أٖ#ٌ ا٭ض ، ٭ٕ نُ#اٍ اي#سٜٔ ٚايؿ#طا٥ع ب#ايكطإٓ ٚغ#١ٓ اي#ٓيب        

هلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ، يٝهٕٛ ايكطإٓ ٚايػ١ٓ إَاَاڄ هلِ ؼي غبٌ ضبُس ق٢ً ا
 اٱغتػؿاض، ٚؾؿٝعاڄ ٭دٝاهلِ اغيباضن١.

َٚٔ اٯٜات إٔ )خري أ١َ ( تًتكٞ َع آزّ عًٝ٘ ايػ٬ّ بصات ايتٛغٌ 
ؼي اٱغتػؿاض، ٖٚٛ َٔ ايس٥٫ٌ ع٢ً إٔ اهلل عع ٚدٌ إشا أْعِ بٓع١ُ ع٢ً 

 َاڄ ٚيڀؿاڄ َٓ٘ تعازي بايٓاؽ.أٌٖ ا٭ض  ؾإْٗا تبك٢ ٫ تطؾع نط
بٔ اغيٓصض عٔ ضبُس بٔ عًٞ ب#ٔ اسبػ#ري ب#ٔ عً#ٞ ب#ٔ أب#ٞ       إخطز )ٚأ

طايب قاٍ : غيا أق#اب آزّ اشبڀ٦ٝ#١ عع#ِ نطب#٘ ، ٚاؾ#تس ْسَ#٘ . ؾذ#ا٤ٙ        
دربٌٜ ؾكاٍ : ٜا آزّ ٌٖ أزيو ع٢ً باب تٛبتو ايصٟ ٜتٛب اهلل عًٝ#و  

ٓادٞ ؾٝ٘ ضبٸو ؾُذسٙ َٓ٘؟ قاٍ ب٢ً ٜا دربٌٜ قاٍ : قِ ؼي َكاَو ايصٟ ت
ٚاَسح ، ؾًٝؼ ؾ٤ٞ أسب إزي اهلل َٔ اغيسح قاٍ : ؾأقٍٛ َاشا ٜا دربٌٜ؟ 
قاٍ : ؾكٌ ٫ إي#٘ إ٫ اهلل ٚس#سٙ ٫ ؾ#طٜو ي#٘ ي#٘ اغيً#و ٚي#٘ اسبُ#س حيٝ#ٞ          
ٚضيٝت ٖٚٛ سٞ ٫ ضيٛت ، بٝسٙ اشبري نً٘ ٖٚٛ ع٢ً نٌ ؾ٤ٞ قسٜط . ث#ِ  

٫ إي٘ إ٫ أْت . ضب إْ#ٞ  تب٤ٛ خبڀ٦ٝتو ؾتكٍٛ : غبشاْو ايًِٗ ٚحبُسى 
ظًُت ْؿػٞ ٚعًُت ايػ#٤ٛ ؾ#اغؿط ي#ٞ إْ#٘ ٫ ٜػؿ#ط اي#صْٛب إ٫ أْ#ت .        
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ايًِٗ إْٞ أغأيو جباٙ ضبُس عبسى ٚنطاَت٘ عًٝو إٔ تػؿط يٞ خڀٝ#٦يت .  
قاٍ : ؾؿعٌ آزّ ؾكاٍ اهلل : ٜا آزّ َٔ عًُو ٖصا؟ ؾكاٍ : ٜا ضب إْو غيا 

ك#ط ٚأعك#ٌ ٚأْع#ط ضأٜ#ت     ْؿدت ؼيٸ ايطٚح ؾكُت بؿطاڄ غٜٛاڄ أمس#ع ٚأب 
بػ#ِ اهلل اي#طظئ اي#طسِٝ ، ٫ إي#٘ إ٫ اهلل      »ع٢ً غام عطؾو َهتٛب#اڄ  

ٚسسٙ ٫ ؾطٜو ي٘ ضبُس ضغٍٛ اهلل ؾًُا مل أض ع٢ً أثط امسو اغِ ًَو 
َكطب ، ٫ٚ ْيب َطغٌ غري امس٘ عًُت أْ٘ أنطّ خًكو عًٝو . قاٍ : 

زّ ضب#٘  قسقت . ٚقس تبت عًٝو ٚغؿ#طت ي#و خڀ٦ٝت#و ق#اٍ : ؾشُ#س آ     
ٚؾهطٙ ٚاْكطف بأععِ غطٚض ، مل ٜٓكطف ب٘ عبس َٔ عٓس ضب٘ . ٚنإ 

ثٝاب ايٓٛض قاٍ :  صَّنضِؿُ فَنْيََُب ىِجَبعَيََُب ىُِْشَِّيََُب عٌَْآرِيََِبطقاٍ اهلل  ،يباؽ آزّ ايٓٛض

 .(1)ؾذا٤ت٘ اغي٥٬ه١ أؾٛاداڄ ت٦ٓٗ٘ ٜكٛيٕٛ : يتٗٓو تٛب١ اهلل ٜا أبا ضبُس
ايبش##ح اي##يت ت٪ن##س ب##إٔ َه##اَٝٓٗا مث##ط٠ َ##ٔ مث##اض ا٭َ##ط  آٜ##١ ايجاْٝ##١: 

 باغيعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ اغيٓهط َٔ ٚدٛٙ:
بًٛؽ اغيػًُري َطتب١ اغيتكري بايتكسٜل بايٓب٠ٛ ٚايتٓعٌٜ، ؾًك#س   ا٭ٍٚ:

قربٚا ؼي دٓب اهلل ، ٚذبًُ#ٛا ا٭ش٣ عً#٢ إضي#اِْٗ، ٚمل ٜؿطط#ٛا بػ#ٓٔ      
 .(2)صنٌُا اصْجِشًُا ًَصَبثِشًُا ًَسَاثِغٌُا ًَارَّقٌُا اىيَّوََّبؤَُّّيَب اىَّزَِِّ آٍَايتك٣ٛ، قاٍ تعازيط

شنط اٯ١ٜ يؿعٌ اغيػًُري ايؿاسؿ١ بًػ١ ايتٓهري ٚاغيؿطز، ػيا ٜسٍ ايجاْٞ:
ع٢ً ْسضت٘ ٚقًت٘، ٚعسّ نجط٠ َعاٚي١ اغيػًُري يًؿاسؿ١، ٚايٓهط٠ َا ٚنع 
صب##طزاڄ عٓٛاْ##اڄ يؿ##٤ٞ َ##ٔ غ##ري تع##ٝري يؿ##طز طبك##ٛم أٚ َعً##ّٛ ، ٜٚ##أتٞ 

 .(3)ٚخايٝاڄ َٔ ا٭يـ ٚاي٬ّ َجٌ: إثِ، قًِ
َٛنٛع١ٝ تعاٖس اغيػًُري يٮَط باغيعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ اغيٓه#ط  ايجايح:

 ؼي زب٥ِٛٗ إزي ايصنط ٚاٱغتػؿاض عٓس ؾعٌ ايؿاسؿ١.

                                                           

 . 1/94ايسض اغيٓجٛض(1)
 .200غٛض٠ آٍ عُطإ (2)
 ايبشح ايب٬غٞ ؼي ايكؿشات ايتاي١ٝ.غٝأتٞ َعٜس بٝإ ؼي (3)
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تػ##ًِٝ اغيػ##ًُري ب##إٔ اهلل ع##ع ٚد##ٌ ٚس##سٙ ايك##ازض عً##٢ ضب##ٛ  ايطابع:
 .(1) صاىيَّوَ َّفْهِشُ اىزٌُُّّةَ عََِْقًببَُِّ َٚػؿط٠ اغيعاقٞ، ٚؼي ايتٓعٌٜط

ٚقس خيؿ٢ بعض ايٓاؽ زخٍٛ اٱغ٬ّ يعٓ#٘ ب#ايعذع ع#ٔ اٱَػ#اى     
ايتاّ عٔ ايؿٛاسـ ٚايػ٦ٝات ، خكٛقاڄ ٚإٔ اسبٝا٠ اي#سْٝا زاض إَتش#إ   
ٚإبت٤٬، ؾذ#ا٤ت ٖ#صٙ اٯٜ#١ َ#سزاڄ ٚيڀؿ#اڄ َ#ٔ اهلل ع#ع ٚد#ٌ ي#سؾع ٖ#صٙ           

، ٚعًُ##٘ ب##إٔ اغي##٪َٔ ق##س ٜع##ٛز إزي اشبؿ##١ٝ، ٚبٝاْ##اڄ ع##ٔ غ##ع١ ضظي##١ اهلل
اغيعك١ٝ ؾٝذس عٓسٖا غ٬ح ايصنط ٚاٱغتػؿاض ايصٟ ضيشٛ أثطٖا، يٝه#ٕٛ  

 ايعبس بري أَطٜٔ:
ايبكا٤ ع٢ً ايهؿط ٚازبشٛز ٚآثاض اغيعاقٞ ٚؾس٠ ايعكاب ايصٟ ا٭ٍٚ:
 ٜرتتب عًٝٗا.
زخٍٛ اٱغ٬ّ ٚايؿٛظ بايعؿٛ بايك٠ٛ ايٛاقع١ٝ اييت دعًٗا اهلل ايجاْٞ:
ٚدٌ يكإْٛ ايصنط ٚاٱغتػؿاض ايصٟ ٜ#أتٞ عً#٢ اغيعاق#ٞ ؾُٝشٖٛ#ا     عع 

 ٚآثاضٖا ٚنأْٗا مل تهٔ.
ٚتسعٛ آ١ٜ ايبشح إزي ايجاْٞ، ٚتطٸغب ا٭ؾطاز ٚازبُاعات ؾٝ٘، ٖٚٛ 
بِرَا عَذبءَ  َٔ أغطاض زخٍٛ ايكبا٥ٌ ؼي اٱغ٬ّ ع٢ً عبٛ زؾعٞ، قاٍ تعازيط

 .(2) صًَسَؤَّْذَ اىنَّبطَ َّذْخُيٌَُُ فِِ دِِِّ اىيَّوِ ؤَفٌَْاعًب *َّصْشُ اىيَّوِ ًَاىْهَزْؼُ 

ص بؿ#ا٤ ايتعكٝ#ب ٚايعڀ#ـ ٜٚه#ٕٛ     فَبعْزَفْهَشًُا ىِزٌُُّثِيٌِْٚدا٤ قٛي٘ تعازيط 

ايجاْٞ زاخ٬ڄ ؾُٝا زخٌ ؾٝ٘ ا٭ٍٚ اييت تسٍ ع٢ً إْتؿا٤ ايؿرت٠ ٚاغيٛن#ٛع  
أٟ أْ#٘ د#ا٤ بع#سٙ     بري ايصنط ٚاٱغ#تػؿاض، نُ#ا ٜكاٍ:د#ا٤ ظٜ#س ؾعُ#طٚ،     

َباؾط٠، ٚتعكب ايصْب بايصنط ٚاٱغتػؿاض َٔ ايتك٣ٛ ٚأَاضات ايك٬ح 
اييت ٜتكـ بٗا اغيػًُٕٛ، ٚيٛ خايـ ا٭ٍٚ ايجاْٞ ٫ حيٌُ ايجاْٞ عً#٢  

                                                           

 .53غٛض٠ ايعَط(1)
 .2-1غٛض٠ ايٓكط(2)
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ا٭ٍٚ ٚإ نإ بُٝٓٗا عڀـ إش ٜٓتكب ايجاْٞ بانُاض إٔ، نُا ٜك#اٍ:٫  
ٔٳ إيٝو.  تأنٌ ايػُو ٚتؿطبٳ ايًدي، ظضْٞ ؾاسػ

ايعڀـ ؼي اٯ١ٜ ع٢ً إذباز َا١ٖٝ ايصنط ٚاٱغتػؿاض ٚأصيا تٛغٌ  ٜٚسٍ
 ٚتػطب إزي اهلل.

ص فَبعْذزَفْهَشًُا ىِذزٌُُّثِيٌِْ  ٚٚضزت اٯ١ٜ بكٝػ١ ازبُع ؼي ايصْٛب ٚاغيعاقٞط

 ٚؼي َا١ٖٝ ٖصٙ ايصْٛب ٚدٛٙ:
اغي###طاز اي###صْٛب اي###يت ٜؿعً###ٗا اغيػ###ًُٕٛ عً###٢ عب###ٛ ايعُ###ّٛ ا٭ٍٚ:
 اجملُٛعٞ.
 ايصْٛب ايؿدك١ٝ.إضاز٠ ايجاْٞ:
د##ا٤ت ق##ٝػ١ ازبُ##ع ؼي اٯٜ##١ ي##ٓعِ اٯٜ##ات، ٚ٭ْٗ##ا ٚضزت  ايجايح:
 بكٝػ١ ازبُع.
اغيكك##ٛز إٔ اغيػ##ًُري صب##تُعري َٚتؿ##طقري ٜػ##تػؿطٕٚ يًؿ##طز    ايطابع:

 ايٛاسس َِٓٗ ايصٟ ٜطتهب اغيعك١ٝ.
اٯ١ٜ إعب٬ي١ٝ ، ٚاغيطاز َٔ يػ١ ازبُع إٔ نٌ َػًِ ٜػ#تػؿط   اشباَؼ:
 يصْٛب٘.

 نٌ َػًِ ٜػتػؿط يًُػًُري طيٝعاڄ. ايػازؽ:
أَا ا٭ٍٚ اع٬ٙ ؾٗٛ ػيتٓع ، ٭ٕ اغيػًُري صبتُعري ٫ ٜطتهبٕٛ اغيعك١ٝ 

أَيت ٫ دبتُع ع٢ً  ٚايصْب، ٚقاٍ ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ:
 .(1) (ن٬ي١
أنرب َٔ اشبڀأ، ٚبُٝٓٗا عُ#ّٛ ٚخك#ٛم َڀً#ل، ؾه#ٌ      ٚايؿاسؿ١ 

ؾاسؿ١ خڀأ ٚي#ٝؼ ايعه#ؼ، أٟ َ#ٔ ب#اب ا٭ٚيٜٛ#١ ايكڀعٝ#١، ٫ جيتُ#ع        
 اغيػًُٕٛ ع٢ً اشبڀأ.

أَا ايجاْٞ أع٬ٙ ؾٗ#ٛ ق#شٝض، ٚاغي#طاز اي#صْٛب اي#يت ٜطتهبٗ#ا بع#ض        
 اغيػًُري.

                                                           

 . 4/342تؿػري ايطاظٟ(1)



 97َعامل اٱضيإ/ز ############################################################################################### 174

ٚأَا ايٛد٘ ايجايح ؾٓعِ اٯٜات يٝؼ ع١ً تا١َ جمل٧ ق#ٝػ١ ازبُ#ع ؼي   
 ايصْٛب(.)

ٚأَا ايطابع ؾٗٛ َٔ َكازٜل ٚتؿػري اٯ١ٜ ايهطضي١، يٝهٕٛ َٔ ْعِ اهلل 
عع ٚدٌ ع٢ً اغيػًُري إدتُاع إغتػؿاض ا٭١َ ع٢ً ايصْب اغيتش#س اي#صٟ   
ٜؿعً٘ أسسِٖ، ٖٚٛ َٔ َكازٜل صب٧ يؿغ )ؾاسؿ١( ؼي اٯ١ٜ بكٝػ١ اغيؿطز 

 ٚيػ١ ايتٓهري.
ايهطضي#١ ، ٚإٕ ناْ#ت أع#ِ    ٚأَا اشباَؼ ؾٗٛ اغيتبازض َٔ ظاٖط اٯٜ#١  

ًٍََِْ َّقََْوْ عٌُءًا ؤًَْ َّؾْيٌِْ َّهْغَوُ صٌَُّ َّغْذزَفْهِشْ  َٛنٛعاڄ ٚز٫ي١ ٚسهُاڄ، قاٍ تعازيط

 .(1)صاىيَّوَ َّغِذْ اىيَّوَ غَهٌُسًا سَؽًَِْب

ٜٚأتٞ غ٪اٍ اٱغتػؿاض َٔ ايٓيب ضبُ#س ق#٢ً اهلل عًٝ#٘ ٚآي#٘ ٚغ#ًِ      
 ب٠ٛ ؼي ا٭ض .٭َت٘ ضظي١ َٚٔ آٜات ٚؾًػؿ١ ايٓ

غتػؿاض اٱ ٚأخطز إبٔ اغيٓصض ٚإبٔ أبٞ سامت عٔ غعٝس بٔ دبري قاٍ:
ع٢ً عبٜٛٔ : أسسُٖا ؼي ايكٍٛ ، ٚاٯخط ؼي ايعٌُ . ؾأَا اغتػؿاض ايكٍٛ 

ٌْ        ططؾ##إٕ اهلل ٜك##ٍٛ   ًَاْعذذَزْفَهَش َىُيذذ ٌْ َعذذبُءًَك َفبْعذذَزْفَهُشًا اىيَّذذَو  َُذذٌا َؤُّهَغذذُي ٌْ ِبْر َؽَي َُّّيذذ ٌْ َؤ ًََىذذ

ًٍََب مَبَُ اىيَّوُ ٍُقَذزِّثَيٌُْ ًَىُذٌْ   ط غتػؿاض ايعٌُ ؾإٕ اهلل ٜكٍٛإٚأَا  ،(2)صاىشَّعٌُهُ

ؾع٢ٓ بصيو إٔ ٜعًُٛا عٌُ ايػؿطإ ، ٚيكس عًُت إٔ ، (3) صَّغْزَفْهِشًَُُ

أْاغاڄ غٝسخًٕٛ ايٓاض ِٖٚ ٜػتػؿطٕٚ اهلل بأيػٓتِٗ ، ػئ ٜسعٞ باٱغ٬ّ 
 .(4)َٚٔ غا٥ط اغيًٌ

                                                           

 .110غٛض٠ ايٓػا٤(1)
 .64غٛض٠ ايٓػا٤(2)
 .33غٛض٠ ا٭ْؿاٍ(3)
 . 2/160ايسض اغيٓجٛض(4)
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عً#٢ ٖ#صا ايتؿك#ٌٝ ٚايتكٝٝ#س، ؾه#٬ اٯٜ#تري ؼي اٱغ#تػؿاض        ٫ٚ زيٌٝ 
ايك#ٛيٞ، ٚايعُ##ٌ ايك#احل تأنٝ##س َب#اضى يٲغ##تػؿاض، ٚظٜ#از٠ ؼي ا٭د##ط،     

 َٚٓاغب١ حملٛ ايػ٦ٝات.
ص ٚاٯٜ#١  ًَاعْذزَفْهَشَ ىَيُذٌْ اىشَّعُذٌهُ   ؾكس دا٤ت اٯ١ٜ أع٬ٙ َٔ غ#ٛض٠ ايٓػ#ا٤ط  

ص ٚايطغٍٛ ق٢ً اهلل هِشًًََُُىٌُْ َّغْزَفْا٭خط٣ أع٬ٙ َٔ غٛض٠ ا٭ْؿاٍط

 عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٜػتػؿط هلِ بًػاْ٘ ٚقٛي٘، ٚنصا إغتػؿاضِٖ.
ْعِ َٔ اٱعذاظ ؼي ازبُع ب#ري اٯٜ#تري إٔ إغ#تػؿاض ايطغ#ٍٛ بك#ٝػ١      
اغيانٞ، ٚإغتػؿاض اغيػًُري بكٝػ١ اغيه#اضع يًس٫ي#١ عً#٢ بك#ا٤ إغ#تػؿاض      

ؿ##تِٗ ايعبازٜ##١ اي##ٓيب ضبُ##س ق##٢ً اهلل عًٝ##٘ ٚآي##٘ ٚغ##ًِ ٭َت##٘، ٚإٔ ٚظٝ
 تكتهٞ َٛاظبتِٗ ع٢ً اٱغتػؿاض.

 ٚؼي إغتػؿاض ايطغٍٛ ضبُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٭َت٘ َػا٥ٌ:
٬َظَ#١ اٱغ##تػؿاض ايٓب#ٟٛ يًُػ##ًُري إزي ٜ#ّٛ ايكٝاَ##١، ؾُ##ع    ا٭ٚزي:

إْكڀاع ايٓب٠ٛ باْتكاٍ ايٓيب ضبُس ق#٢ً اهلل عًٝ#٘ ٚآي#٘ ٚغ#ًِ إزي ايطؾٝ#ل      
ٓيب ضبُس ق٢ً اهلل عًٝ#٘ ٚآي#٘ ٚغ#ًِ يًُػ#ًُري     ا٭ع٢ً ٜبك٢ إغتػؿاض اي

 َتذسزاڄ ؼي ْؿع٘ ٚأثطٙ، َٔ دٗات:
دا٤ إغتػؿاض ايٓيب ضبُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ يًُػًُري  ا٭ٚزي:

 ع٢ً عبٛ ايعُّٛ اٱغتػطاقٞ ايؿاٌَ ٭دٝاهلِ اغيتعاقب١.
٘ ت٠ٚ٬ اغيػًُري ٯٜات إغتػؿاض ايٓيب ضبُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآيايجا١ْٝ:

 ٚغًِ يًُػًُري ؼي ايّٝٛ ٚاي١ًًٝ.
ؾهٌ اهلل عع ٚدٌ ؼي سؿغ ٚصيا٤ إغتػؿاض اي#ٓيب ضبُ#س ق#٢ً    ايجايج١:

اهلل عًٝ##٘ ٚآي##٘ ٚغ##ًِ ٭َت##٘ ، ٚؾٝ##٘ تطغٝ##ب يًٓ##اؽ ب##سخٍٛ اٱغ##٬ّ ،   
ٚاٱْتؿاع ا٭َجٌ ؼي ايٓؿأتري َٔ زع#ا٤ ٚإغ#تػؿاض اي#ٓيب ضبُ#س ق#٢ً اهلل      
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ًٍََذذب ؤَسْعَذذيْنَبكَ بِ َّ سَؽََْذذخً تع##ازيطعًٝ##٘ ٚآي##٘ ٚغ##ًِ، ٖٚ##ٛ َ##ٔ عَُٛ##ات قٛي##٘  

 .(1)صىِيْقَبىََِنيَ

ايطغاي١ قؿ١ ْاظي١ َٔ عٓس اهلل ، ٚاٱغتػؿاض غ٪اٍ قاعس، ايطابع١:
يٝهٕٛ إغتػؿاض ايٓيب ضبُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٭َت٘ ؾهطاڄ هلل ع٢ً 

 تؿطٜؿ٘ بايطغاي١. 
اهلل عًٝ٘ ٚآي#٘ ٚغ#ًِ   ؾٝ٘ ؾاٖس ع٢ً تؿهٌٝ ايٓيب ضبُس ق٢ً ايجا١ْٝ:

ع٢ً ا٭ْبٝا٤ ايػابكري باغتػؿاضٙ ٭َت٘ ٖٚٞ خري ٚأسػ#ٔ ٚأن#رب ا٭َ#ِ،    
سَةِّ اغْهِذشْ ىِذِ ًَىٌَِاىِذذََُّ ًَىََِذِْ دَخَذوَ ثَْْزِذِ       ٚؼي ْٛح ٚضز قٛي#٘ تع#ازيط  

 .(3)صفَقُيْذُ اعْزَفْهِشًُا سَثَّنٌُْ بَِّّوُ مَبَُ غَهَّبسًا، ٚقٛي٘ تعازيط(2)صٍُاٍِْنًب

َٛنٛع١ٝ اٱغتػؿاض يٮ١َ ؼي ايػ١ٓ ايٓب١ٜٛ ايؿ#طٜؿ١، ٚإَتٓ#اع   جايج١:اي
ايٓيب ضبُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ عٔ ايسعا٤ ع٢ً أعسا٥٘ َٔ قطٜـ  
ٚؼي أسٝإ عسٜس٠، ٚإختٝ#اضٙ اٱغ#تػؿاض هل#ِ ضد#ا٤ ق#٬سِٗ َ#ع ؾ#س٠        

 إٜصا٥ِٗ ي٘ ٚيًُػًُري .
٘  اهلل ق#٢ً  ايٓيب إٔ عٔ أْؼ قاٍ: ِ  عًٝ# ٘ٴ  نڂػ#طٳتٵ  ٚغ#ً ّٳ  ضٳبٳاعٝتٴ# ٛ#ٜ 

ـٳ: "ؾكاٍ ٚدٗ٘، ع٢ً ايسّ غاٍ ست٢ دبٗت٘ ؼي ٚؾٴرٻ أڂسسٴ، ٝٵ ًٹضٴ نځ ّٷ ٜٴؿڃ ٛٵ  قځ
ًڂٛا ِٵ، ٖٳصٳا ؾځعٳ ٗڇ ٓٳبٹٝٿ  ط:تعازي اهلل ؾأْعٍ". ٚدٌ عع ضبِٗ، إزي ٜسعِٖٛ ٖٚٛ بٹ

 .(5()4) صفَةَِّّيٌُْ ؽَبىٌََُُِىَْْظَ ىَلَ ٍِِْ األٍَْشِ شَِْءٌ ؤًَْ َّزٌُةَ فَيَْْيٌِْ ؤًَْ ُّقَزِّثَيٌُْ 

بٝإ َطتب١ ايكرب ايعاي١ٝ اييت ٜتش٢ً بٗا ايٓيب ضبُس ق٢ً اهلل ايطابع١: 
 عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ، ٚضظيت٘ با٭١َ باٱغتػؿاض هلِ.

                                                           

 .107غٛض٠ ا٭ْبٝا٤(1)
 .28غٛض٠ ْٛح(2)
 .10غٛض٠ ْٛح(3)
 . 128غٛض٠ آٍ عُطإ(4)
 .2/116نجري تؿػري إبٔ(5)
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قاٍ ضغٍٛ اهلل ق٢ً  ٚأخطز إبٔ َطزٜٚ٘ عٔ أبٞ قاحل اسبٓؿٞ قاٍ:
إٕ اهلل ضسِٝ ٫ٚ ٜهع ضظيت٘ إ٫ ع٢ً ضسِٝ  قًٓ#ا : ٜ#ا    :اهلل عًٝ٘ ٚغًِ

ٚيه#ٔ نُ#ا   ، ضغٍٛ اهلل نًٓا ْطسِ أَٛايٓا ٚأ٫ٚزْا . قاٍ : يٝؼ ب#صيو  
ٌْ ثِبىَُْاٍِْنِنيَ ط قاٍ اهلل ٌْ فَضِّضٌ فَيَْْوِ ٍَب فَنِزٌُّْ ؽَشِّصٌ فَيَْْنُ ىَقَذْ عَبءَمٌُْ سَعٌُهٌ ٍِِْ ؤَّهُغِنُ

 .(2()1) صسَءًُفٌ سَؽٌٌِْ

زع٠ٛ ايٓيب ضبُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ اغيػًُري يًتؿك٘ اشباَػ١:
ؼي ايسٜٔ، ٚإزضاى َٛنٛع١ٝ اٱغتػؿاض، َٚ#ا ؾٝ#٘ َ#ٔ اشب#ري ٚايؿ#٬ح ؼي      

 ايسْٝا ٚاٯخط٠.
إغتػؿاض ايٓيب ضبُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغ#ًِ يًُػ#ًُري    ايػازغ١:

هلل ٚاٱغ#تػؿاض  َٔ عَُٛات  آٜ#١ ايبش#ح، ٚبع#ح اغيػ#ًُري عً#٢ شن#ط ا      
 يصْٛبِٗ إقتسا٤ بػ١ٓ ايٓيب، ٚتعًِ َٔ غريت٘ ْٚٗذ٘ اغيباضى .

يكس أضاز ايٓيب ضبُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٭َت٘ نطٚباڄ ايػابع١:
 َٔ اشبري َٓٗا:
، باغتػؿاضايٓيب (3)صخَْْشَ ؤٍَُّخٍ ؤُخْشِعَذْ ىِينَّبطِتعاٖس اغيػًُري َٓعي١ طا٭ٍٚ:

 هلِ.غًِ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚ
 ؾٛظ أدٝاٍ اغيػًُري اغيتعاقب١ بأثط ٚضؾشات ٖصا اٱغتػؿاض. ايجاْٞ:
 ت١ُٝٓ ًَه١ اٱغتػؿاض عٓس اغيػًُري صبتُعري َٚتؿطقري.ايجايح:
ايتدؿٝـ عٔ اغيػ#ًُري ٚايطظي#١ بٗ#ِ ، ٚإظاس#١ يه#جري َ#ٔ         ايطابع:

 أؾطاز اٱبت٤٬ ايَٝٛٞ عِٓٗ.
كسى ٚأدط ربٝب َٔ قځ ٫ عُطإ:ٚقٌٝ إٔ اهلل تعازي ْاز٣ َٛغ٢ بٔ 

ڀ#طز  ٜؾبُٝٓا َٛغ٢ عًٝ٘ ايػ٬ّ ؼي غ#ٝاست٘ إشا جب#اضح    ،غتذاض بوإَٔ 
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  ٘ ْٚ#عٍ ازب#اضح عً#٢     ،ظيا١َ ؾًُا ضآٙ اسبُاّ ْعٍ ع٢ً نتؿ٘ َػ#تذرياڄ ب#
ٖٸ  ايهتـ اٯخط ؾٓ#ازاٙ ازب#اضح    ،ِ ب٘ ازباضح ْعٍ اسبُاّ ع٢ً نُ٘ؾًُا 
ؾ#٬ ربٝ#بين ٫ٚ ذب#ٌ ب#ٝين ٚب#ري      بٔ عُطإ إْٞ قاقسى إبًػإ ؾكٝض ٜا 

بٔ عُطإ إْ#ٞ أْ#ا َػ#تذري ب#و ؾ#أدطْٞ ؾك#اٍ       إْٚازاٙ اسبُاّ ٜا  ،ضظقٞ
َٛغ٢ َا أغطع َا ابتًٝت ب٘ ثِ َس ٜسٙ يٝكڀع َٔ ؾد#صٙ قڀع#١ يًذ#اضح    
ٚقا٤ هلُا ٚسؿعاڄ غيا عٗس إيٝ٘ ؾُٝٗا ؾكاٍ ٜا ابٔ عُطإ أْ#ا ضغ#ٍٛ ضب#و    

ڀٞ ايسْٝا َٔ حيب ٜٚبػض ٫ٚ عٜ أضغًين إيٝو يري٣ قش١ َا عٗس إيٝو
 .(1)ٜعڀٞ اٯخط٠ إ٫ َٔ حيب

ٚاسبسٜح نعٝـ غٓساڄ َٚٛنٛعاڄ ٚد١ٗ قسٚض، ٚق#س دبً#٢ ق#سم    
ٚدٗاز َٛغ٢ عًٝ٘ ايػ٬ّ ؼي إستذاد#٘ عً#٢ ؾطع#ٕٛ ٚاغي#ٮ َ#ٔ قَٛ#٘،       

ْٚبٛت٘ اييت شنطٖا ايكطإٓ، ، ا٤ قكت٘ ْبٚإَاَت٘ بين إغطا٥ٌٝ، ٚغريٖا َٔ أ
 .(2)صًََّضَّىْنَب فَيَْْلَ اىْنِزَبةَ رِجَْْبًّب ىِنُوِّ شَِْءٍعازيطٖٚٛ َٔ عَُٛات قٛي٘ ت

ٚقس إقتبؼ اغيػًُٕٛ َٔ غٓٔ ا٭ْبٝا٤، ٚإٖتسٚا إزي غبٌ اٱغ#تػؿاض  
ٚإربصٚٙ بًػ١ يًٛقٍٛ إزي اٱقا١َ ايسا١ُ٥ ؼي دٓات ايٓعِٝ، ٜٚتهُٔ قٛي٘ 

، ايٛعس (3)صاىغَّشَّاءِ ًَاىضَّشَّاءِاىَّزَِِّ ُّنْهِقٌَُُ فِِ تعازي ؼي اٯ١ٜ ايػابك١ ط

ايهطِٜ َٔ اهلل عع ٚدٌ يًُػًُري بايػع١ ٚاغيٓسٚس١ ؼي اسبٝا٠ ايسْٝا َع 
 ايبؿاض٠ باشبًٛز ؼي ايٓعِٝ بأَٛض:

 غ٬ح ايتك٣ٛ. ا٭ٍٚ:
 ظاز ايصنط ٚاٱغتػؿاض. ايجاْٞ:
 غ٪اٍ ايعؿٛ َٔ اهلل عع ٚدٌ. ايجايح:

                                                           

 .7/317ايؿتٛسات اغيه١ٝ (1)
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َ#ِ ايػ#ايؿ١ ٚأخ#ص اي#سضٚؽ     إغتشهاض قك#ل ا٭ْبٝ#ا٤ ٚا٭   ايطابع:
 .(1)صفَبقْصُصْ اىْقَصَصَ ىَقَيَّيٌُْ َّزَهَنَّشًَُُٚاغيٛاعغ َٓٗا، قاٍ تعازيط

 حبث حنىي
 ٜٓكػِ سطف ازبط َٔ سٝح اغيطتب١ إزي ث٬ث١ أقػاّ:

سطف دط أقًٞ، ٖٚٛ ايصٟ ي٘ َع٢ٓ خام ب#٘ ق#ا٥ِ بصات#٘،    ا٭ٍٚ:
َتعً##ل َ##صنٛض ٚظ##اٖط، أٚ ضب##صٚف، نُ##ا ؼي يؿ##غ َػؿ##ط٠ ؼي قٛي##٘     ي##٘ٚ

ؾاغيتعًل ٖٛ اغيػؿ#ط٠ ٭ْ#٘ ٜٛن#ض َعٓ#٢ س#طف      ، ص ٍَفْهِشَحٌ ٍِِْ سَثِّيِذٌْ تعازيط

 .ازبط
ٚقس شنطت ؼي حبح ا٭قٍٛ ع#سّ إغ#تك٬ٍ اسب#طف باؾ#از٠ اغيعٓ#٢،       

٫  ؾاسبطف ٚنع يٲغتعُاٍ نػريٙ، ٚيهٔ اغيطاز َٓ٘ ايس٫ي١ ايٓاقك١ اييت
ؼي اغيعٓ#٢  ن#ٌ َُٓٗ#ا   ، ٚٚنع يؿغ اٱغِ ٚايؿعٌ يٝػ#تعٌُ  ٙتتِ ا٫ بػري

أَا سطف ازبط َجٌ)ايبا٤( ؾإْ#٘ حيت#از ؼي َعٓ#اٙ إزي     ،ع٢ً عبٛ اٱغتك٬ٍ
ٜؿٝ#س اغيعٓ#٢ يصات#٘ ٚعً#٢ عب#ٛ       ؾ#إ ن#٬ڄ َُٓٗ#ا   ايؿع#ٌ  ٚغريٙ، أَا اٱغ#ِ  
 اٱغتك٬ٍ.
٫ٚ حيت#از  ، سطف دط ظا٥س ٖٚٛ ايصٟ يٝؼ ي٘ َعٓ#٢ خ#ام   ايجاْٞ:

ًَىَذئِِْ صَاىَزَذب بُِْ   إزي َتعًل، بٌ ٜ٪ثط ب#٘ يًتأنٝ#س، نُ#ا ؼي قٛي#٘ تع#ازيط     

، ؾذا٤ سطف ازبط)َٔ( َط٠ َٔ ايكػ#ِ  (2)صؤٍَْغَنَيََُب ٍِِْ ؤَؽَذٍ ٍِِْ ثَقْذذِهِ 

 .ا٭ٍٚ أع٬ٙ  أخط٣ َٔ ايكػِايجاْٞ 
عُّٛ سطف دط ؾبٝ٘ بايعا٥س، ٚبٝٓ٘ ٚبري ايكػِ ايجاْٞ أع٬ٙ ايجايح:

ٚخكٛم َ#ٔ ٚد#٘، ؾًٝتكٝ#إ ب#إٔ ن#ٌ ٚاس#س َُٓٗ#ا ي#ٝؼ ي#٘ َتعً#ل،           
ٜٚؿرتقإ بإٔ اسبطف ايؿبٝ٘ بايعا٥س ي٘ َعٓ#٢ خ#ام ب#٘ َج#ٌ)ضب( عً#٢      

يًشطف بعسّ ظٗٛض َع٢ٓ خ#ام هل#ا ٚ٭ْٗ#ا     ٚاتٗاَصٖب ايبكطٜري غيػا
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سهُٗا اٱعطاب خب٬ف أمسا٤ اٱغتؿٗاّ ٚايؿطط ؾإ ٜهٕٛ  قسَب١ٝٓ، ٚ
 .َٛاڄ َٚػتكطأ َٔ يؿعٗاهلا َع٢ٓ َؿٗ

)ضب( إمس#اڄ حيه#ِ حبػ#ب َٛن#ع٘ َ#ٔ       ٚشٖب ايهٛؾٕٝٛ إزي نٕٛ 
أٚ أْٗ#ا َ#ٔ   ، اٱعطاب، ٚأختًـ ؼي َعٓاٖا ٌٖٚ ٖٞ يًتهجري أٚ ايتكًٌٝ 

 ا٭نساز ٚتؿٝس اغيعٓٝري َعاڄ.
ٚسطف ازبط)َٔ( ٜهٕٛ أق#ًٝاڄ ٚظا٥#ساڄ، ٚا٭ق#ًٞ َٓ#٘ أضبع#١ عؿ#ط       

عٝض ٚبٝإ ازبٓؼ ٚايتعًٌٝ ٚايبسٍ نُ#ا ؼي  َع٢ٓ َٓٗا إبتسا٤ ايػا١ٜ ٚايتب
، ٚاي#يت ته####ٕٛ ٱبت#سا٤    (1) صؤَسَضِذْزٌُْ ثِبىْؾََْذبحِ اىذذَُّّْْب ٍِذِْ آخِذشَحِ     قٛي٘ تعازيط

ايػا١ٜ تأتٞ ؼي اغيه##إ، َٚا ٜٓ#عٍ َٓعي#١ اغيه###إ نُ#ا ٜك#اٍ َ#ٔ ؾ#٬ٕ إزي        
َٓ#عٙ ع#ٔ   ٖ#ٛ غ#بشاْ٘   ؾ###٬ٕ، ٚاهلل عع ٚدٌ ٫ ٜٛقـ بأٜٔ أٚ َهإ ٚ

 .(2)صفَإَّْنَََب رٌَُىٌُّا فَضٌََّ ًَعْوُ اىيَّوِازب١ٗ، قاٍ تعازيط

ؾاغيطاز َٔ سطف ازبط)َٔ(أعِ َ#ٔ إبت#سا٤ ايػاٜ#١ ٚاسب#طف ا٭ق#ًٞ      
، أْ#٘ أق#ًٞ   (3)صٍَفْهِذشَحٍ ٍِذِْ سَثِّنُذٌْ   ٚايعا٥س، ٜٚكسم عًٝ٘ ؼي قٛي٘ تعازيط

يًس٫ي١ ع٢ً إٔ َكازٜل  إ٫ إٔ صب٦ٝ٘ ؼي اٯ١ٜ، ٚظا٥س دا٤ يًتٛنٝس ٚايبٝإ 
َػؿ##ط٠ اهلل أع##ِ َ##ٔ اي##يت تًش##ل اغي##٪َٓري اي##صٜٔ ٜطتهب##ٕٛ ايؿاسؿ##١ أٚ   

 ؾتؿٌُ ن٬ڄ َٔ:، ٜعًُٕٛ أْؿػِٗ ثِ ٜصنطٕٚ اهلل ٜٚػتػؿطْٚ٘ 
 اغي٪َٕٓٛ ايصٜٔ جيتٓبٕٛ ايؿٛاسـ ٚظًِ ايٓؿؼ.ا٭ٍٚ:
 اغيتكٕٛ ايصٜٔ ٜٛاظبٕٛ ع٢ً شنط اهلل.ايجاْٞ:
 اٜتِٗ إزي ايتٛب١ ٚاٱضيإ.عا١َ ايٓاؽ، ٖٚسايجايح:
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بًشاظ إغتػؿاض اسبٞ يًُٝت، ، اغيٛدٛز ٚاغيعسّٚ َٔ ايٓاؽ  ايطابع:
بط ٚٚتطن١ اغيػًِ ؼي ايكاسبات.ٚبًشاظ ايكسق١ ازباض١ٜ ٚا٭غ٠ٛ اسبػ١ٓ، 
 .اٱبٔ ٭بٝ٘ بعس َٛت٘ ، ٚأزا٤ اسبر عٓ٘

 آي٘ٚ عًٝ٘ اهلل ق٢ً ايٓيب غأيت خجعِ َٔ اَطأ٠ إٕٚعٔ إبٔ عباؽ 
 أبٞ أزضنت اسبر ؼي عبازٙ ع٢ً اهلل ؾطٜه١ إٕ اهلل ضغٍٛ ٜا: ؾكاٍ غًِ
ٍ  عٓ#٘؟  أؾ##أسر ايطاسً#١  عً#٢  ٜجب##ت إٔ ٜػ#تڀٝع  ٫ ن#بريا  ؾ#ٝدا    ْع##ِ: ق#ا
 بعريٙ ظٗط ع٢ً ٜػتٟٛ إٔ ٜػتڀٝع ٫: ضٚا١ٜ ؼي، ٚ ايٛزاع سذ١ ؼي ٚشيو
 أبٝ#و  عً#٢  نإ يٛ أضأٜت عٓ٘ ؾشذٞ: غًِ ٚ عًٝ٘ اهلل ق٢ً ايٓيب ؾكٌ
 .(1)(ٜكه٢ إٔ أسل اهلل ؾسٜٔ: قاٍ ْعِ قايت قانٝت٘؟ أنٓت زٜٔ

 قانىن القسض
)قط ( إثٓيت عؿط٠ ؼي غت آٜات نًٗا ؼي قط  اهلل أٟ  ٚضزت َاز٠

إخ##طاز ايعن##ا٠ ٚإعاْ##١ ايؿك##طا٤ ٚاحملت##ادري ٚايػ##عٞ ؼي غ##بٌٝ اهلل ضد##ا٤  
)قطناڄ( ٚضز ؼي ٖصٙ اٯٜات َ#ٔ   َٚٔ إعذاظ ايكطإٓ إٔ ايًؿغ، َطنات٘ 
 ٜٚتكـ بأَٛض:، ايكطإٓ 

، ؾً####ِ ٜ####طز ؼي ايك####طإٓ بك####ٝػ١ (  قطن####اڄ)ق####ٝػ١ اغيؿ####طز  ا٭ٍٚ:
 ازبُع)قطٚ (.
 ، ٭ٕ اغيطاز ٖٛ ؾعٌ اغيػًِ، ٚضز بكٝػ١ اغيؿعٍٛ ب٘ اغيٓكٛب  ايجاْٞ:

 ٚقكس ايكطب١ ؼي قطن٘ ٚغعٝ٘.
 يػت١ نًٗا.اغي٬ظ١َ بري ايكط  ٚاسبػٔ ؼي اٯٜات ا ايجايح:
ايٛعس ايهطِٜ َٔ اهلل عع ٚدٌ باغيهاعؿ١ ؼي ايجٛاب ايععِٝ،  ايطابع:
 .(2)صبُِْ رُقْشِضٌُا اىيَّوَ قَشْضًب ؽَغَنًب ُّضَبفِهْوُ ىَنٌُْ ًََّفْهِشْ ىَنٌُْقاٍ تعازيط
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إش إٔ ايكط  ْٛع َؿاع١ً بري ، اغيكرت  ٖٛ اهلل عع ٚدٌ  اشباَؼ:
ُٴكط  ٚاغيكرت ، ؾأخربت اٯ ٜات عٔ قبٍٛ اهلل عع ٚد#ٌ يًك#ط ،   اي#

 ٚؾٝ٘ َػا٥ٌ:
ؾهٌ َٔ اهلل عع ٚدٌ بإٔ دعٌ ايكسق١ ٚاٱسػ#إ  َٔ إْ٘  ا٭ٚزي:

 .غبشاْ٘  إزي ايعباز قطناڄ ٚزٜٓاڄ عًٝ٘
بٝ#إ اهلل ع#ع ٚد#ٌ يعب#ازٙ َڀًك#اڄ احملػ#ٔ ٚاحملػ#ٔ إيٝ#٘، أَ#ا           ايجا١ْٝ:

احملػٔ ؾبُا ٜٓعِ عًٝ٘ اهلل َٔ ايجٛاب، ٚأَا احملػٔ إيٝ٘ ؾًرتغٝب ايك#طإٓ  
 بإعاْت٘.
ايهجط٠ ٚاغيهاعؿ١ ٚايؿٝض ؼي ازبعا٤ ايصٟ ٜتؿهٌ ب٘ اهلل تعازي  ايجايج١:

قَشْضًذب ؽَغَذنًب فَُْضَذبفِهَوُ ىَذوُ ؤَضْذقَبفًب      ٍَِْ رَا اىَّذزُِ ُّقْذشِ ُ اىيَّذوَ    نُا ؼي قٛي٘ تعازيط

 .(1)صمَضِريَحً

٭ٕ ، ايكسق١ باب يٓٝ#ٌ ايعؿ#ٛ ٚاغيػؿ#ط٠ َ#ٔ اهلل ع#ع ٚد#ٌ        ايطابع١:
ايعؿٛ َٔ ازبعا٤ ايصٟ ٚعس اهلل عع ٚدٌ ب٘ ع٢ً ايكط ، قاٍ ضغٍٛ اهلل 

 ِ : ايك##سق١ تڀؿ##٧ اشبڀ٦ٝ##١ نُ##ا ٜڀؿ##٧ اغي##ا٤    ق##٢ً اهلل عًٝ##٘ ٚآي##٘ ٚغ##ً
 .(2)ايٓاض(

 زع٠ٛ يًُػًُري يًتٛد٘ بايؿهط هلل عع ٚدٌ. آٜات ايكط  اشباَػ١:
ٚايٛع##س ايه##طِٜ عً##٢ اٱسػ##إ بع##ح  ؼي آٜ##ات ايك##ط  : ايػازغ##١

اٱسػ##إ، ٚتعاٖ##س غ##بٌ  يًُػ##ًُري يؿع##ٌ ايك##اسبات، ْٚؿ##ط َؿ##اِٖٝ   
 اغيعطٚف.
 قكس طاع١ اهلل ؼي ايكسقات. إغتشهاضسح ع٢ً ؾٝ٘  : ايػابع١

ٚق##س د##ا٤ شن##ط ا٭ن##عاف ايه##جري٠ عً##٢ عب##ٛ ايتع##ٝري ؼي ايع##سز بأْ##٘   
ٍَضَوُ اىَّذزَِِّ ُّنهِقُذٌَُ   قاٍ تعازيط، غبعُا١٥ نعـ قاب١ً يًٓاؾ١ً ٚايعٜاز٠ 

                                                           

 .245غٛض٠ ايبكط٠ (1)
 .2/215ايسض اغيٓجٛض (2)
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ٌْ فِِ عَجِْوِ اىيَّوِ مَََضَوِ ؽَجَّخٍ ؤَّْجَزَذْ عَجْـَ عَنَبثِوَ فِِ مُوِّ عُنْجُيَخٍ ٍِبئَخُ ؽَجَّخٍ ًَاىيَّ وُ ُّضَبفِفُ ؤٌٍََْاىَيُ

 .(1)صىََِِْ َّةَبءُ

ٚيهٔ اٯ١ٜ أع٬ٙ خبكٛم اٱْؿام، ٚذبتٌُ ايٓػ#ب١ ب#ري ق#ط  اهلل    
 ٚاٱْؿام ٚدٖٛاڄ:
 ْػب١ ايتػاٟٚ بُٝٓٗا، ٚإٔ ايكط  ٖٛ شات٘ اٱْؿام. ا٭ٍٚ:
ؾٗٓاى َاز٠ يٲيتكا٤ ، ْػب١ ايعُّٛ ٚاشبكٛم َٔ ٚد٘  ايجاْٞ:

 بُٝٓٗا، ٚأخط٣ يٲؾرتام.
 ْػب١ ايعُّٛ ٚاشبكٛم اغيڀًل، ٖٚٞ ع٢ً ؾعبتري: ايجايح:
 ايكط  أعِ َٔ اٱْؿام. ا٭ٚزي:
 اٱْؿام أعِ َٔ ايكط . ايجا١ْٝ:

ٖٚٛ َٔ ؾه##ٌ اهلل  ،ٖٛ ايؿ##عب١ ا٭ٚزي َٔ ايٛد٘ ايجاي##ح ٚايكشٝض
 باسبػ١ٓ دا٤ َٔ} ْعيت غيا: قاٍ غؿٝإ عٔ اغيٓصض ابٔ ٚأخطزعع ٚدٌ، 

 اهلل ٜكط  ايصٟ شا َٔ}ؾٓعيت أَيت ظز ضب: قاٍ (2){أَجاهلا عؿط ؾً٘
 أَٛاهلِ ٜٓؿكٕٛ ايصٜٔ َجٌ}ؾٓعيت أَيت ظز ضب: قاٍ (3){...سػٓاڄ قطناڄ
 أَيت ظز ضب: قاٍ (4){...غٓابٌ غبع أْبتت سب١ نُجٌ اهلل غبٌٝ ؼي

 .ؾاْت٢ٗ (5){سػاب بػري أدطِٖ ايكابطٕٚ ٜٛؾ٢ إصيا}ؾٓعيت
: قاٍ{سػٓاڄ قطناڄ}قٛي٘ ؼي أغًِ بٔ ظٜس عٔ سامت أبٞ ابٔ ٚأخطز
 .ا٭ٌٖ ع٢ً ايٓؿك١

                                                           

 .261غٛض٠ ايبكط٠ (1)
 .160غٛض٠ ا٭ْعاّ (2)
 .145غٛض٠ ايبكط٠ (3)
 .261غٛض٠ ايبكط٠ (4)
 .10غٛض٠ ايعَط (5)
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 أبٞ عٔ غؿٝإ أبٞ ططٜل َٔ سامت أبٞ ٚابٔ ؾٝب١ أبٞ ابٔ ٚأخطز
 ايصٟ شا َٔ}ٜكٍٛ ايػا٥ٌ مسع إشا نإ أْ٘ هلِ ؾٝذ عٔ أبٝ٘ عٔ سٝإ
 اهلل، إ٫ډ إي٘ ٫ٚ هلل، ٚاسبُس اهلل، غبشإ: قاٍ {سػٓاڄ قطناڄ اهلل ٜكط 
 .(1)(اسبػٔ ايكط  ٖصا أنرب، ٚاهلل

ٌٖٚ َا دا٤ت ب٘ آ١ٜ ايبشح َٔ ايكط  اسبػٔ، ازبٛاب ْعِ، َٔ 
 ٚدٛٙ:

دا٤ت اٯ١ٜ ؼي شنط قؿات ايك٬ح يًصٜٔ أعسٸ اهلل عع ٚدٌ  ا٭ٍٚ:
ؾايتك##٣ٛ إع##تكاز  ،(2)صفَشْضُيَب اىغٌََََّادُ ًَاألَسْ ُ ؤُفِذَّدْ ىِيَُْزَّقِنيَعَنَخ هلِط

 . ٚقٍٛ ٚعُ#ٌ
ٜٚتذ٢ً بايجٛاب ايع#ع##ِٝ ايصٟ ربرب ب٘ ٖ##صٙ اٯٜ#ات إٔ اهلل ع#ع  
عٌ ايتك٣ٛ سيٓعي١ ايكط  َع إٔ عباز٠ اهلل ٚادب ع٢ً ايٓاؽ، جيٚدٌ 
ًُٗا ع٢ً اٱْكٝاز ٭َط اهلل عع نأْ٘ َٔ قسق١ اٱْػإ ع٢ً ْؿػ٘ حبٚ

َْقْجُذًُا اىيَّوَ ًٍََب ؤٍُِشًُا بِ َّ ىِقاٍ تعازيط ،ٚدٌ ٚاٱغتكا١َ ٖٚٛ َٔ اسبٓٝؿ١ٝ

 .(3)صٍُخْيِصِنيَ ىَوُ اىذَِِّّ ؽُنَهَبءَ

ٚتٛغٌ ، إخطاز ايكسقات قطب١ هلل عع ٚدٌ شنط ي٘ غبشاْ٘  ايجاْٞ:
 عًُٞ ٚضدا٤ يكبٍٛ ايتٛب١ ٚاٱْاب١.
ك##ٍٛ اهلل ٜ:  ق##٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغ##ًِ ٚؼي اشبب##ط عٔ ضغ##ٍٛ اهلل

 ؼي شنطْٞ ٜصنطْٞ، ؾإٕ سري َع٘ ٚأْا بٞ عبسٟ ظٔ عٓس ع#ع ٚدٌ أْا
 ٚإٕ َِٓٗ، خري َٮ ؼي شنطت٘ َٮ ؼي شنطْٞ ْؿػٞ، ٚإٕ ؼي شنطت٘ ْؿػ٘

                                                           

 .2/130ايسض اغيٓجٛض (1)
 .133غٛض٠ آٍ عُطإ (2)
 .5غٛض٠ ايب١ٓٝ (3)
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 إيٝ٘ اقرتبت شضاعاڄ إيٞ اقرتب شضاعاڄ، ٚإٕ إيٝ٘ اقرتبت ؾرباڄ إيٞ اقرتب
 . (1)ٖطٚي١( أتٝت٘ ضيؿٞ أتاْٞ باعاڄ، َٚٔ

ٚاهلل عع ٚدٌ َٓعٙ عٔ احملٌ ٚايرتنٝب ٖٚٛ غبشاْ٘ َٛدٛز ؼي نٌ 

ٍَب َّنٌُُُ ٍِِْ َّغٌٍَْ صاَلَصَخٍ بِ َّ ىٌَُ سَاثِقُيٌُْ ًَ َ خََْغَخٍ بِ َّ ىٌَُ قاٍ تعازيط، َهإ 

يبٝإ  ا٤، ٚيهٔ اسبسٜح د(2)صعَبدِعُيٌُْ ًَ َ ؤَدََّْ ٍِِْ رَىِلَ ًَ َ ؤَمْضَشَ بِ َّ ىٌَُ ٍَقَيٌُْ

ب ايععِٝ ع٢ً ايؿعٌ َٔ ايكاسبري ٚصب٤ٞ ايجٛا ضأؾ١ اهلل بايعباز ٚقطب٘

 .(3)صبَُِّ سَؽََْخَ اىيَّوِ قَشِّتٌ ٍِِْ اىَُْؾْغِنِنيَ، قاٍ تعازيطربايكًٌٝ َٔ اي

، (4)صىًٌٍَِْْ رَةْخَصُ فِْوِ األَثْصَبسُنطِٜط إزخاض اٱغتػؿاضٚشنط اهلل  ايجايح:

يٝهٕٛ يؿغ ا٭نعاف ايهجري٠ ؼي ، ٚططٜل َباضى إزي اشبًٛز ؼي ايٓعِٝ 
ٚنصا عٔ ايتكٛض ايصٖين ي٫ٛ إٔ ، اٯ١ٜ َڀًكاڄ ٚخاضداڄ عٔ اٱسكا٤ 

 دا٤ت آٜات ايكطإٓ ٚايػ١ٓ ايٓب١ٜٛ ببٝإ بعض خكا٥ل ازب١ٓ.
 حبث عقائدي

  ٜ٘ٗسٜبايعكٌ ٚدعً٘ ضغ٫ٛڄ شاتٝاڄ ع٢ً اٱْػإ يكس أْعِ اهلل عع ٚدٌ 
نإ ا٭ْبٝا٤  ا٭غباب اٱغتكا١َ ٚاهلس٣ اييت تتذ٢ً بايتٓعٌٜ ٚايٓب٠ٛ، ٚإش

ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘  اڄايػابكٕٛ ٜأتٕٛ باغيعذعات اسبػ١ٝ ؾإٕ ايٓيب ضبُس
 ٚغًِ دا٤ باغيتعسز َٔ ٚدٛٙ:

 اٱعذاظ ؼي ايتٓعٌٜ. ا٭ٍٚ:
بٗا، تك٬ٍ نٌ آ١ٜ بإعذاظ خام ٚإغ ،نجط٠ آٜات ايكطإٓ ايجاْٞ:

 إعذاظ بإْهُاَٗا إزي غريٖا َٔ اٯٜات.ٚ

                                                           

 .10/107ايهؿـ ٚايبٝإ (1)
 .7اجملازي١  غٛض٠(2)
 .56غٛض٠ ا٭عطاف (3)
 .42غٛض٠ إبطاِٖٝ (4)
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 إدتُاع اغيعذع٠ اسبػ١ٝ ٚايعك١ًٝ. ايجايح:
 ايتهاٌَ ؼي ايؿطٜع١ اٱغ١َٝ٬، ٚإتكاهلا باسبٓٝؿ١ٝ اييت دا٤ بٗا ايطابع:

 قاٍ تعازي، ٚايطغٍٛ عٝػ٢ ي٘  بين إغطا٥ٌٝ إبطاِٖٝ ٖٚٛ أبٛ ا٭ْبٝا٤، ْٚػب١
عُيَََْْبَُ ًَؤٌَُّّةَ ًٌَُّعُفَ ًٌٍَُعََ ًَىَبسًَُُ ًَمَزَىِلَ ًٍَِِْ رُسَِّّّزِوِ دَاًًُدَ ًَط

 .(1)صًَصَمَشَِّّب ًََّؾََْْ ًَفِْغََ *َّغْضُِ اىَُْؾْغِنِنيَ 

 ٚؼي اسبٓٝؿ١ٝ أقٛاٍ ٚٚدٛٙ:
، يصا قٌٝ إٔ (2)أْٗا سر ايبٝت عٔ إبٔ عباؽ ٚاسبػٔ ٚصباٖس ا٭ٍٚ:

 اسبٓٝؿ١ٝ.اغيًٌ اييت يٝؼ ؾٝٗا ؾطٜه١ اسبر يٝؼ َٔ 
 .(3))قاٍ ايطبٝع بٔ أْؼ: سٓٝؿاڄ أٟ َتبعاڄ( إتباع اسبل، عٔ صباٖس ايجاْٞ:
 غَٓٔٚا دا٤ ب٘ َٔ اغيٓاغو ٚاشبتإ ٚ، إتباع إبطاِٖٝ ؼي إَاَت٘  ايجايح:

 َٔ ؾطا٥ع اٱغ٬ّ.
ٚاٱخ٬م ي٘ ؼي ايڀاع١  ،اٱقطاض بايطبٛب١ٝ اغيڀًك١ هلل عع ٚدٌ ايطابع:

 .(4)ٛ اغيدًل()ٚعٔ ايػسٟ: اسبٓٝـ ٖ
 اٱغتكا١َ ٚايك٬ح. اشباَؼ:
ايؿڀط٠ اييت ؾڀط ايٓاؽ عًٝٗا ٖٚٞ ايتٛسٝس، عٔ اٱَاّ ايباقط  ايػازؽ:

، قاٍ: ٖٞ ايؿڀط٠ (5)صؽُنَهَبءَ ىِيَّوِ غَْْشَ ٍُةْشِمِنيَ ثِوِعًٝ٘ ايػ٬ّ ؼي قٛي٘ تعازيط

 اييت ؾڀط ايٓاؽ عًٝٗا، ؾڀط اهلل اشبًل ع٢ً َعطؾت٘.
 ع٢ً ٜعايٛا مل ايعطب إٕعٔ اٱَاّ ايكازم عًٝ٘ ايػ٬ّ قاٍ:  ايػابع:
 ايبٝت، ٚحيذٕٛ ايهٝـ، ٜٚكطٕٚ ايطسِ، ٜكًٕٛ اسبٓٝؿ١ٝ َٔ ؾ٤ٞ
 َٔ أؾٝا٤ عٔ ٜٚهؿٕٛ عكاٍ، ايٝتِٝ َاٍ ٕٸؾإ ايٝتِٝ، َاٍ اتكٛا: ٜٚكٛيٕٛ

                                                           

 .85-84غٛض٠ ا٭ْعاّ (1)
 .1/267صبُع ايبٝإ (2)
 .1/448تؿػري إبٔ نجري (3)
 .1/97ايٓهت ٚايعٕٝٛ (4)
 .31غٛض٠ اسبر (5)
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 .(1)(احملاضّ اْتٗهٛا إشا هلِ ضي٢ً ٫ ٚناْٛا ايعكٛب١، طباؾ١ احملاضّ
ّ اهلل ؼي سطٸ احملاضّ ا٭خط٣ اييتذبطِٜ اٱَٗات ٚايبٓات ٚ ايجأَ:
 ايٓهاح.

 ؾأَا ازبػس، ؼي ٚعيؼ ، ايطأؽ ؼي ايػٓٔ َٔ عيؼ) اسبٓٝؿ١ٝ ايتاغع:
 ٚاغيهُه١، ايؿعط، ٚؾطم ايؿاضب، ٚأخص ؾايػٛاى، ايطأؽ ؼي اييت

 اٱبڀري، ْٚتـ ايعا١ْ، ٚسًل ؾاشبتإ، ازبػس، ؼي اييت ٚأَا ٚا٫غتٓؿام،
 .(2)(ٚاٱغتٓذا٤ ا٭ظؿاض، ٚتكًِٝ

ٚايصٟ ٜتكٝس ، اسبٓٝؿ١ٝ: َٔ اسبٓٝـ ٖٚٛ اغيا٥ٌ إزي اٱغ٬ّ  ايعاؾط:
ًِ: بعجت ٚعٔ ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغ، بأسهاَ٘ ٚغٓٓ٘ 
 .(3) (باسبٓٝؿ١ٝ ايػُش١

اسبٓـ يػ١ ٖٛ اغيٌٝ، أٟ َاٍ إزي زٜٔ اسبل ٜٚكاٍ يًطدٌ أسٓـ غيٌٝ ٚ 
 .(4)ٚاسس٠ َٔ قسَٝ٘ إزي أختٗا(نٌ 

ٚقٌٝ يًطدٌ ، أقٌ اسبٓـ ٖٛ اٱغتكا١َ قاي٘ إبٔ قتٝب١  اسبازٟ عؿط:
أسٓـ، تؿا٫٩ڄ باٱغتكا١َ ٚتڀرياڄ َٔ اغيٌٝ، نُا ايصٟ تباعست قسٚض قسَٝ٘ 

 ًًُٗه١ َٔ ا٭ض  َؿاظ٠.ٜكاٍ يًسٜؼ غًِٝ، ٚي
ٚعٔ ايعداز  عٔ إبٔ عباؽ: ٖٛ اغيا٥ٌ عٔ ا٭زٜإ نًٗا، ايجاْٞ عؿط:

 .(5)اسبٓٝـ ٖٛ اغيا٥ٌ عُا عًٝ٘ ايعا١َ(
 إزي أٚهلِ َٔ نًِٗ بايطغٌ ٜ٪َٔ ايصٟ اسبٓٝـ عؿط: ايجايح
 .، قاي٘ أبٛ ق٬ب١(6)(آخطِٖ

                                                           

 .13/232ايٛغا٥ٌ (1)
 .6/34ايٛغا٥ٌ (2)
 .1/738تؿػري إبٔ نجري(3)
 .2/21تؿػري ايبشط احملٝط (4)
 .2/21ػري ايبشط احملٝط تؿ(5)
 .1/273ايسض اغيٓجٛض (6)
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 ؾٝٗا ٜسخٌ. اهلل إ٫ إي٘ ٫ إٔ ؾٗاز٠: اسبٓٝؿ١ٝ: قتاز٠ قاٍ عؿط: ايطابع
ِٴ  ٚدٌ عع اهلل سطّ َٚا ٚايعُات ، ٚاشبا٫ت ٚايبٓات ا٭َٗات ذبطٜ
ٕٴ  .(1)(ٚاشبتا

 ايٓيب غ٦ٌايػُشا٤، ٚعٔ إبٔ عباؽ  ايتٛسٝس ؾطٜع١ عؿط: اشباَؼ
 . (2)(ايػُش١ اسبٓٝؿ١ٝ: قاٍ اهلل؟ إزي أسب ا٭زٜإ أٟ ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً

 
 قانىن)إذ فعلىا فاحشت(

يكس أطٌ نٝا٤ اٱضيإ ع٢ً ا٭ض  بٓب٠ٛ ضبُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ 
يٝؼ َٔ بطظر ٚغّٝٛ ذبذب٘ عٔ ايٓؿٛؽ  ،ٖٚصا ايهٝا٤ أبسٟ ،ٚغًِ

ٚازبٛاضح ٚاسبٛاؽ، ٚنأْ٘ َجاٍ زْٟٝٛ َٚكس١َ ؼي زاض ايعٌُ يؿذط٠ 
اغيٓت٢ٗ ٚأغكاْٗا اييت تسخٌ نٌ بٝت ؼي زاض ايجٛاب سٝح اشبًٛز ؼي 

 . ايٓعِٝ
ٚتًك٢ اغيػًُٕٛ اغيعذعات اييت دا٤ بٗا ايٓيب ضبُس ق٢ً اهلل عًٝ٘  

ايكطإٓ بايرتطي١ ايع١ًُٝ غيهاَٝٓٗا، َٚٓٗا  ٚآي٘ ٚغًِ بايتكسٜل، ٚآٜات
 ،آٜات ازبٗاز ٚايسؾاع عٔ اٱغ٬ّ ٚا٭َط باغيعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ اغيٓهط

 ٖذّٛ دشاؾٌ قطٜـ ٚظسؿِٗ جبٝٛف عع١ُٝ. َٛاد١ٗٚ
 َه١ٚمل شيط ع٢ً ٖذط٠ ايٓيب ضبُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ َٔ 

َٚؿٝاڄ ع٢ً ، اغيػاؾات ايڀ١ًٜٛ ع٢ً ايطٚاسٌ قطٜـ  تكڀعؾغٓتإ، 
ٚأْؿكٛا ا٭َٛاٍ ؼي اٱْؿام ع٢ً ، ا٭قساّ، ٚعڀًٛا دباضاتِٗ َٚعاؾاتِٗ 

، إش ٜبًؼ طٍٛ ايڀطٜل بري َه١  ٜٚجطب عبٛ عيػُا١٥ ايباغ١ٝ  ازبٝٛف
نًٝٛ َرتاڄ َع عٓا٤ َٚؿك١ ٜكعب إغتشهاضٖا ؼي ايٛدٛز ايصٖين ؼي ظَٔ 

ٖصا ١ٜ ٚٚغا٥ط ايٓكٌ ايػطٜع١ زٚاٜا ازبباٍ ٚبڀٕٛ ا٭عبس٠ ؼي ثٓم اغيايڀط
اييت مل ربڀط ع٢ً باٍ أٌٖ قطٕ َه٢ أٚ قٌ ا٭دٝاٍ اييت ايعَإ ، ٚ
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أيـ ٚث٬مثا١٥ غ١ٓ ع٢ً بعج١ ايٓيب ضبُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘  بعسدا٤ت 
 .ٚاييت غبكتٗا ٚغًِ

١ ٚايكشابٚٚاد٘ ايٓيب ضبُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٚأٌٖ ايبٝت 
يٝؼ ، َع ق١ً عسزِٖ طٛاغٝت ٚطػٝإ قطٜـ بؿذاع١ ؾطٜس٠ َٔ ْٛعٗا 

هلا َجٌٝ ؼي ايتأضٜذ، ٚتؿهٌ اهلل عع ٚدٌ عًِٝٗ بايٓكط ٚايػًب١ بإعذاظ 
 . (1)صًَىَقَذْ َّصَشَمٌُْ اىيَّوُ ثِجَذْسٍ ًَؤَّْزٌُْ ؤَرِىَّخٌقاٍ تعازيط، ظاٖط 

دبس ٚاقع١ ٚيٛ أدطٜت زضاغات ٚإسكا٥ٝات َٔ دٗات َتعسز٠، ٫ 
شيت ؼي غاع١ َٔ ْٗاض غريت ٚد٘ ايتأضٜذ َجٌ ٚاقع١ بسض، ٚتًو آ١ٜ 
 ،إعذاظ١ٜ َتذسز٠ ؼي ْب٠ٛ ضبُس، ؾٗٞ تتشس٣ ايكاز٠ ٚايععُا٤ ٚاغيًٛى

ؾ٬ غطاب١ إٔ تٓعٍ ، ٚربرب عٔ بٓا٤ قطح اٱضيإ ٚايك٬ح ّٜٛ بسض 
ص إزي اهلل اغي٥٬ه١ َسزاڄ يٓكط٠ اغيػًُري ٦َٜٛص ْٚػب١ ْكط اغيػًُري ٦َٜٛ

عع ٚدٌ ٚمشٍٛ يػ١ اشبڀاب)ْكطنِ( اغيػًُري ٚاغيػًُات ٚإعب٬ي٘ 
ايتأثري بري  تذ٢ًٜٚ ،يٝؿٌُ اغيٛدٛز ٚايصٟ مل ٜٛيس َِٓٗ إزي ّٜٛ ايكٝا١َ

 :َٔ ٚدٛٙايتػٝري بٗسا١ٜ ايٓؿٛؽ ٚبري ايٓكط 
إضيإ اغيػًُري ٚتكسٜكِٗ ببعج١ ايٓيب ضبُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘  ا٭ٍٚ:
بَُِّ اىيَّوَ  َ ُّفَِّْشُ ٍَب ثِقًٌٍَْ ؽَزََّ ُّفَِّْشًُا ٍَب زبصب ايٓكط، قاٍ تعازيط ٚغًِ غبب

 .(2)صثِإَّهُغِيٌِْ

بعٜاز٠ ، ْكط اهلل عع ٚدٌ دع٤ ع١ً يتػٝري ْؿٛؽ اغيػًُري  ايجاْٞ:
رَىِلَ اىْنِزَبةُ  َ سَّْتَ فِْوِ ىُذًٍ *املٜٚسٍ عًٝ٘ قٛي٘ تعازيط، اٱضيإ عٓسِٖ 

، بًشاظ إٔ اٯ١ٜ أع٬ٙ َٔ غٛض٠ آٍ عُطإ َٛنٛع (3)صىِيَُْزَّقِنيَ

 يعٜاز٠ إضيإ اغيػًُري َٔ دٗات:
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ؼي ايٓكط ّٜٛ بسض َكسام عًُٞ يًتٛسٝس ٚإعبكاض ايطبٛب١ٝ  ا٭ٚزي:
 .(1)صؤََُّ اىْقٌَُّحَ ىِيَّوِ عََِْقًبٚايك٠ٛ باهلل عع ٚدٌ، قاٍ غبشاْ٘ط

 ًعٌُ غيا بعس ايٓكط ّٜٛ بسض.زع٠ٛ اغيػًُري ي ايجا١ْٝ:
َٔ اغيٓاؾع ٚايؿٛا٥س ايٓكط ايتشسٟ باٱخباض عُا ٜرتؾض عٔ  ايجايج١:

 ٚأغباب ْؿط ٚإْتؿاض َباز٨ اٱغ٬ّ.
اغيػًُري ٱغتكباٍ إخٛاِْٗ ايصٜٔ ٜسخًٕٛ ؼي اٱغ٬ّ  ٧تٗٝ ايطابع١:

بآ١ٜ ايٓكط َٚعذع٠ غ١َ٬ ايٓيب ضبُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ َٔ نٝس 
 َٔ اغيٗادطٜٔ ٚا٭ْكاض. ٘قطٜـ ٚإضازتِٗ اٱدٗاظ عًٝ٘ ٚع٢ً أقشاب

ايٓكط َٓاغب١ َٚاز٠ يتٛد٘ ايٓيب ضبُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘  اشباَػ١:
)ٚأخطز عبس بٔ  ٚغًِ ٚاغيػًُري يًؿهط هلل عع ٚدٌ ع٢ً ْع١ُ ايٓكط

 ٫ٚ بٞ ٜؿعٌ َا أزضٟ َٚا} اٯ١ٜ ٖصٙ ْعيت غيااسبػٔ قاٍ:  ٔظيٝس ع
 ؾًُا ، ظَاْاڄ اشبٛف ؼي ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً اهلل ضغٍٛ عٌُ (2){بهِ
 {تأخط َٚا شْبو َٔ تكسّ َا اهلل يو يٝػؿط َبٝٓاڄ ؾتشاڄ يو ؾتشٓا إْا} ْعيت
 َٚا شْبو َٔ تكسّ َا يو اهلل غؿط ٚقس ْؿػو دبٗس: ي٘ ؾكٌٝ ادتٗس،
 .(3) (ؾهٛضاڄ؟ عبساڄ أنٕٛ أؾ٬: قاٍ. تأخط

يب ضبُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٌٖٓٚ ٖصا ايٓكط خام باي
عِ ؼي َٛنٛع٘ ْٚؿع٘ أايبٝت ّٜٛ ٚاقع١ بسض أّ أْ٘ كشاب١ ٚأٌٖ ٚاي
 .، ٚايكشٝض ٖٛ ايجاْٞٚأثطٙ

ا٭دٝاٍ اغيتعاقب١ َٔ اغيػًُري إزي ّٜٛ بٝإ ؾهٌ اهلل ع٢ً  :ا٭ٍٚ
 .ايكٝا١َ
 .يعٜاز٠ اٱضيإايٓكط غبب  :ايجاْٞ
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ٖٚٞ ، ٚٚقا١ٜ َٔ ؾعٌ ايؿٛاسـ بًشاظ قاعس٠ ن١ًٝ  إْ٘ سطظ ايجايح:
 ٚمثط٠ يًٓكط ّٜٛ بسض.إٔ ايتٓعٙ َٔ اغيعك١ٝ َكسام عًُٞ 

 .بٝإ ساد١ اغيػًُري ٚاغيػًُات عَُٛاڄ إزي ايٓكط ّٜٛ بسض ايطابع:
ايتٛد٘ ايعاّ بايؿهط هلل عع ٚدٌ ع٢ً ْع١ُ ايٓكط ّٜٛ  اشباَؼ:

 .بسض
بعح اغيػًُري ع٢ً ايتٛنٌ ع٢ً اهلل عع ٚدٌ، ٚايجك١ ب٘  ايػازغ١:

ؤَىَْْظَ اىيَّوُ ثِنَبفٍ فَجْذَهُ ًَُّخٌَِّفٌَُّلَ ثِبىَّزَِِّ ٚسيسزٙ ْٚكطٙ غبشاْ٘، قاٍ تعازيط

 .(1) صٍِِْ دًُِّوِ

إَتٓاع اغيػًُري عٔ ايٝأؽ ٚايكٓٛط، ٚإٕ سسثت َكسَات٘  ايػابع١:
تهٕٛ غبباڄ ٱَت٤٬ ْؿٛغِٗ باشبٛف ٚأغباب٘، ؾتأتٞ ٚقا٥ع ع٢ً ايٓاؽ 

بُٝٓا ٜهٕٛ اغيػًُٕٛ ؼي أَٔ ٚغ١َ٬ َٔ شات اشبٛف ٚايٝأؽ  ،ٚايٝأؽ
ٖٚصا اغيا٥ع ايصٟ ٜتكـ ب٘ اغيػًُٕٛ َٔ  ،إٕ ططأت عًِٝٗ شات ا٭غباب

 . (2)صمُنْزٌُْ خَْْشَ ؤٍَُّخٍ ؤُخْشِعَذْ ىِينَّبطِعَُٛات قٛي٘ تعازيط

تٛد٘ اغيػًُري إزي ايسعا٤ ٚاغيػأي١ با٭َٔ ٚايػ١َ٬ ٚدًب  ايجا١َٓ:
اغيكًش١، ٚزؾع اغيؿػس٠، إش تبري اٯ١ٜ إٔ ايٓكط بٝس اهلل َٚٔ عٓسٙ، قاٍ 

 .(3)صًٍََب اىنَّصْشُ بِ َّ ٍِِْ فِنْذِ اىيَّوِتعازيط

ٚعٔ ظًِ  ،سطم اغيػًُري ع٢ً ايتٓعٙ عٔ ؾعٌ ايؿاسؿ١ ايتاغع١:
دا٤ تٛايٞ ٚتعاقب ؾهٌ اهلل تكسٜكاڄ ٚيطشا٥ٌ، ايٓؿؼ ٚاٱبتعاز عٔ ا

عًُٝاڄ سيا دا٤ ب٘ ايٓيب ضبُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ َٔ أسهاّ ايؿطٜع١ 
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ًَ َ رَقْشَثٌُا اىْهٌََاؽِشَ ٍَب بإتٝإ ا٭ٚاَط ٚإدتٓاب ايٓٛاٖٞ ٚاحملطَات، قاٍ تعازيط

 .(1)صؽَيَشَ ٍِنْيَب ًٍََب ثَغََِ

ض١ٜ٩ اغيػًُري ٯثاض ٖعضي١ ايهؿاض ٬ٖٚى نربا٥ِٗ ّٜٛ بسض ؼي  ايعاؾط٠:
بعح ايؿعع ٚاشبٛف ؼي ْؿٛغِٗ، ٚإزضاى أٌٖ َه١ َٚٔ سٛهلا يػ٤ٛ ١ْٝ 

 ٚقكس نؿاض قطٜـ،  َٚا ِٖ عًٝ٘ َٔ ايه٬ي١ ٚؾػاز اغيصٖب.
ايتدؿٝـ عٔ اغيػًُري ؼي باب ازبساٍ ايصٟ ٜكّٛ ب٘  اسباز١ٜ عؿط٠:
كط ّٜٛ بسض ضز ٚدساْٞ ٚسػٞ ٚعكًٞ ١ٓ ٭ٕ ايأٌٖ ايهتاب ؼي اغيسٜٓ

 ععِٝ ع٢ً ايطٜب ٚايؿو ايصٟ ٜجريٙ ؾڀط َِٓٗ.
 أَٛض َباضن١ َٓٗا:ايٓكط ّٜٛ بسض ؼي  ايجا١ْٝ عؿط٠:
 يتؿك٘ اغيػًُري ؼي ايسٜٔ. َٓاغب١إْ٘  ا٭ٍٚ:
ٖٚٛ عٕٛ يٲَتجاٍ  بأسهاّ ايؿطٜع١َعطؾ١ اغيػًُري ظٜاز٠ ؾٝ٘  ايجاْٞ:
 هلا.

 .يٲْكات ٯٜات ايكطإٓ َٚا ؾٝٗا َٔ ايبؿاض٠ إْ٘ باعح ايجايح:
َٚٔ اٯٜات إٔ ايبؿاض٠ ايكطآ١ْٝ ٫ تٓشكط بأَٛض ايسْٝا َٚا ؾٝٗا َٔ 
أغباب ايعؿط ٚايعع ٚايػٝاز٠، بٌ تؿٌُ عامل اٯخط٠ ٚايجٛاب ايععِٝ 

عَنَّبدُ فَذٍُْ َّذْخُيٌَُّيَب رَغْشُِ ٍِِْ قاٍ تعازيط ،ايصٟ ٜٓتعط اغيػًُري

 .(2)صؾْزِيَب األَّْيَبسُ ىَيٌُْ فِْيَب ٍَب َّةَبءًَُُرَ

ت١ُٝٓ ًَه١ ازبٗاز عٓس اغيػًُري، ٚظٜاز٠ َعاٚيتِٗ  ايجايج١ عؿط٠:
 ،أَا ايٓكط ٚأَا ايؿٗاز٠ ،سس٣ اسبػٓٝريإيًكتاٍ ٚإخ٬قِٗ ؾٝ٘ يًؿٛظ ب

ٚقس إْتؿع اغيػًُٕٛ ػيا ْايٛٙ َٔ ايػٓا٥ِ ّٜٛ بسض، ٚؾسا٤ ا٭غط٣ َٔ 
ؾُع إٔ ايٓكط ّٜٛ بسض بؿهٌ َٚسز َٔ  ،اغيؿطنري يعٜاز٠ َ٪ٕٚ ايكتاٍ
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ْ٘ ٫ ضيٓع َٔ بصٍ اغيػًُري ايٛغع يتشكري أْؿػِٗ ٚظٜاز٠ قٛتِٗ، ؾإاهلل 
 . (1)صًٍَِِْ سِثَبطِ اىْخَْْوِ ًَؤَفِذًُّا ىَيٌُْ ٍَب اعْزَغَقْزٌُْ ٍِِْ قٌَُّحٍقاٍ تعازيط

نٌ ؾطز َٔ ايٓكط ٚاٱضيإ َػتكٌ بصات٘ ٫ٚ تأثري ي٘ ع٢ً  ايجايح:
 اٯخط.

تساخٌ ٚتبازٍ ايتأثري، ؾاٱضيإ غبب زبًب ايٓكط، ٚايٓكط  ايطابع:
 َٛنٛع ٚع١ً ٱق٬ح ٚتٗصٜب ايٓؿٛؽ.   

شكط ٚتًو آ١ٜ ؼي إغتسا١َ اٱضيإ سيسز ًَهٛتٞ َٔ عٓس اهلل ٫ ٜٓ
ّٜٛ بسض ٚأسس، ْاقطٜٔ َٚ٪اظضٜٔ يًُػًُري  ا بٓعٍٚ اغي٥٬ه١َٛنٛعٗ

بٌ إبتسأ اغيسز بٓعٍٚ ايكطإٓ ايصٟ ٖٛ سطب ع٢ً ايه٬ي١ ٚازبٗاي١، ؾ٬ 
 .غطاب١ إٔ ٜبسأ ايتٓعٌٜ بكٛي٘ تعازي)أقطأ( 

ٚتؿٌُ ايتسبط ؼي ، يتهٕٛ ايكطا٠٤ ٖٓا أعِ ؼي َٛنٛعٗا َٔ ايت٠ٚ٬ 
٤ ٱضتكآاغب١ ٱقتباؽ زضٚؽ اسبه١ُ ٚاٚإرباشٖا َ، ايٛقا٥ع ٚا٭سساخ 

 ؼي َطاتب ايتك٣ٛ ٚايؿ٬ح.
ستذت اغي٥٬ه١ ع٢ً دعٌ آزّ خًٝؿ١ ؼي ا٭ض  دا٤ قٛي٘ إ ٚغيا
 .(2)صبِِِّّ ؤَفْيٌَُ ٍَب  َ رَقْيٌَََُُتعازيط

ؼي اغيكاّ سهُت٘ تعازي ؼي إق٬ح َٚٔ ايٛدٛٙ َٚكازٜل عًِ اهلل 
ا٭ض  بت٠ٚ٬ آٜات ايكطإٓ ٚايتسبط ؼي ايٓكط اٱهلٞ اٱْػإ يًد٬ؾ١ ؼي 

اٱْتؿاع اغيتذسز ايصٟ تؿهٌ اهلل عع ٚدٌ  ب٘ ع٢ً اغيػًُري ّٜٛ بسض، ٚ
 :ٚإربازٙ ْرباغاڄ َٔ ٚدَٛٙٓ٘ 

َٛنٛعاڄ زبصب ايٓاؽ غيٓاظٍ اهلسا١ٜ ٚايك٬ح،  ٌ ايٓكطدع :ا٭ٍٚ
 زخٍٛ ايكبا٥ٌ ؼي اٱغ٬ّ.ببسضٚتطؾض عٔ ايٓكط 

 خص٫ٕ ٚخٝب١ نؿاض قطٜـ َٚٔ خًؿِٗ. ايجاْٞ:

                                                           

 .60غٛض٠ ا٭ْؿاٍ (1)
 .30غٛض٠ ايبكط٠ (2)
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إَتٓاع شٟٚ ايؿإٔ ٚاغياٍ ٚايػ٬ح عٔ إعا١ْ ْٚكط٠ ض٩غا٤  ايجايح:
 ايهؿط َٔ قطٜـ.
ؼي ايٓكط ّٜٛ بسض زع٠ٛ يًُػًُري ٭زا٤ ايؿطا٥ض  ايطابع:

ٚايعبازات، َٚٔ اٯٜات إٔ ؾطٜه١ ايعنا٠ ٚايكٝاّ ْعيتا ؼي شات ايػ١ٓ 
قاٍ ، سض ٖٚٞ ايػ١ٓ ايجا١ْٝ يًٗذط٠ اييت مت ؾٝٗا ايٓكط ؼي َعطن١ ب

ٚشنط إٔ ؾط  ايعنا٠ نإ   (1)صَّبؤَُّّيَب اىَّزَِِّ آٍَنٌُا مُزِتَ فَيَْْنٌُْ اىصَِّْبًُتعازيط

 .سيه١ ، ٚيهٔ َكازٜط ايٓكب مل تبري إ٫ ؼي اغيس١ٜٓ
 َٓادا٠ اغيػًُري بڀاع١ اهلل ٚضغٛي٘. اشباَؼ:
تٛد٘ اغيػًُري يًسعا٤ ٚاٱدتٗاز ؼي اغيػأي١ ضدا٤ ؾهٌ اهلل  ايػازؽ:

 .(2)صقُوْ ٍَب َّقْجَإُ ثِنٌُْ سَثِِّ ىٌَْ َ دُفَبئُمٌُْؼي اسبطب ٚايػًِ، قاٍ تعازيط

 كا١ْ َٔ ؾعٌ ايؿاسؿ١.اسب ايػابع:
َاز٠ يًتؿك٘ ؼي ايسٜٔ ٚايًذ٤ٛ إزي اٱغتػؿاض ساٍ إضتهاب ؾٝ٘  ايجأَ:

ايًذ٤ٛ َٔ عَُٛات قٛي٘ تعازي)إقطأ( بًشاظ أْ٘ ْل اغيعك١ٝ، ٖٚصا 
 قطآْٞ دبًٞ بٛنٛح ؼي آ١ٜ ايبشح.

 ايتاغع : إسساخ اغيػًُري َكازٜل َٔ ايؿهط هلل عع ٚدٌ .
 فاحشت(هن أثس ال السالهت) قانىن 

َع صب٤ٞ آ١ٜ ايبشح ؼي ٚقـ اغيتكري ٚايجٓا٤ عًِٝٗ، ٚبٝإ اشبكاٍ 
إبتسأت بصنط ايؿاسؿ١، ٚمل ربرب اٯ١ٜ  ْٗاؾإخًِٗ ازب١ٓ، ساسبُٝس٠ اييت ت

بإٔ غري اغيتكري ػئ ٜتًبػٕٛ بايهؿط ٚازبشٛز ِٖ ايصٜٔ ٜطتهبٕٛ 
ايؿاسؿ١، بٌ شنطت إضتهاب اغيتكري يًؿاسؿ١ َع أْٗا نس ْٚكٝض 

 ايتك٣ٛ.
 ٚذبتٌُ ايٓػب١ بري اغيػًُري ٚغريِٖ ؼي اغيكاّ ٚدٖٛاڄ:

                                                           

 .183غٛض٠ ايبكط٠ (1)
 .77غٛض٠ ايؿطقإ (2)
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ْػب١ ايعُّٛ ٚاشبكٛم َٔ ٚد٘، ؾٗٓاى َاز٠ يٲيتكا٤ ٖٚٞ  ا٭ٍٚ:
ؾاغيػًُٕٛ ٜصنطٕٚ اهلل عع ٚدٌ ، ؾعٌ ايؿاسؿ١، َٚاز٠ يٲؾرتام 

 ِْٗ ٜكطٕٚ ع٢ً ؾعٌ ايؿاسؿ١.ؾإٜٚػتػؿطْٚ٘، أَا ايهؿاض 
 ْػب١ ايتبأٜ ٚايتٓاؼي بري اغيػًُري ٚغريِٖ ؼي اغيكاّ. ايجاْٞ:
ڀًل، إش ٜأتٞ ايهؿاض ايؿٛاسـ ْػب١ ايعُّٛ ٚاشبكٛم اغي ايجايح:

 ع٢ً عبٛ َػتسِٜ، أَا اغيػًُٕٛ ؾكس ٜطتهبْٛٗا.
ٚإٕ إختًؿت ، بؿعٌ ايؿاسؿ١ ايعاّ ايتًبؼ ْػب١ ايتػاٟٚ ٚ : ايطابع

َطتبتٗا عٓس اغيػًُري، قػط ٚ، قًتٗا ٓسضتٗا ٚٚتبآٜت نُاڄ ٚنٝؿاڄ، ب
 . نربٖا ٚتٛايٝٗا عٓس غريِٖٚنجطتٗا ٚ
ٜبسٚ ؼي اي١ًٖٛ ا٭ٚزي قش١ ايٛدٛٙ ا٭ضبع١ أع٬ٙ نًٗا، ٚيهٓٗا  ٚقس 

 ؾب١ٗ بس١ٜٚ تعٍٚ بأز٢ْ تأٌَ، ٚايكشٝض ٖٛ ايجاْٞ أع٬ٙ، َٔ دٗات:
دا٤ اٱخباض عٔ ؾعٌ اغيػًُري يًؿاسؿ١ ع٢ً عبٛ اٱستُاٍ  ا٭ٚزي:

ٚا٭َط ايڀاض٨، خب٬ف ايهؿاض ؾإٕ تًبػِٗ بايهؿط َٚؿاِٖٝ ايؿطى أنرب 
بَُِّ اىيَّوَ  َ َّفْهِشُ ؤَُْ ُّةْشَكَ ثِوِ ًََّفْهِشُ ٍَب دًَُُ رَىِلَ ىََِِْ ، قاٍ تعازيطايهبا٥ط

 . (1)صَّةَبءُ

ٖٚٞ ٚاق١ٝ ٚسطظ  ،ا٭قٌ ٖٛ بًٛؽ اغيػًُري َطتب١ ايتك٣ٛ ايجا١ْٝ:
ٚيهٔ قس ٜطتهبٗا بعهِٗ عطناڄ، ؾ٬ تهط ؼي ، زا٥ِ َٔ ؾعٌ ايؿاسؿ١ 

ع٢ً عبٛ ايعُّٛ اجملُٛعٞ ٚاٱغتػطاقٞ  قؿ١ ايتك٣ٛ اييت ٜتكؿٕٛ بٗا
 ٚايبسيٞ، خكٛقاڄ ٚأِْٗ ٜتعكبْٛٗا بايصنط ٚاٱغتػؿاض.

َٔ ؾهٌ اهلل ع٢ً اغيػًِ عسّ تطتب ا٭ثط ع٢ً ؾعً٘  ايجايج١:
 تعازي ضظق٘ غ٬ح ايصنط ٚاٱغتػؿاض.اهلل ايؿاسؿ١، ٭ٕ 
اؾِٗ إْؿطاز اغيػًُري بايتٓعٙ عٔ اٱقطاض ع٢ً ايصْٛب، ٚإتك ايطابع١:

خبك١ً ظيٝس٠ ٖٚٞ عسّ ايجبات عًٝٗا، ٖٚٛ َٔ ايرباٖري اغيتذسز٠ اييت 

                                                           

 .48غٛض٠ ايٓػا٤ (1)
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ؼي اغيكاّ، ٚتعاٖس اغيػًُري  ٜٔ ٚايتٓاؼي بري اغيػًُري ٚغريِٖتسٍ ع٢ً ايتبا
 يػبٌ ايك٬ح، يتهٕٛ اٯ١ٜ بؿاض٠ ٚضظي١ َٔ ٚدٛٙ:

 إغتسا١َ تٓعٙ اغيػًُري عٔ اٱقا١َ ع٢ً ؾعٌ اغيعاقٞ. ا٭ٍٚ:
َٚا ، باب ايتٛب١ َؿتٛساڄ يًُػًِ َا زاّ ؼي زاض ايسْٝا  بكا٤ ايجاْٞ:
ؾٝٗا َٔ أغباب اٱَتشإ، ٚأؾطاز اٱبت٤٬ اييت تساِٖ اٱْػإ ٬ٜقٝ٘ 

 ؾذأ٠، أٚ تعسـ إيٝ٘ ع٢ً عبٛ ايتسضٜر.
 ٯٜتري ايكطإٓ ؼي إٕ: (1)اهلل عبس قاٍ :قاٍ إبطاِٖٝ عٔ ٖبري٠ أبٞ عٔ)
 ؾًِ عُٓٗا ؾػأيٛٙ ،ي٘ غؿط إ٫ اهلل غتػؿطٚإ ت٬ُٖا ثِ شْبا عبس أشْب َا

 اغيٓعٍ إزي ؾكاَا بٓا قِ: يكاسب٘ أسسُٖا ا٭غٛز عًك١ُ ؾكاٍ ،خيربِٖ
 ست٢ ايٓػا٤ ؼي أخصا ثِ ضآٜاُٖا َا: ؾكا٫ ايبكط٠ ؾتكؿشا اغيكشـ ؾأخصا
 جيس اهلل ٜػتػؿط ثِ ْؿػ٘ ٜعًِ أٚ غ٤ٛا ٜعٌُ َٚٔ} اٯ١ٜ ٖصٙ إزي اْتٗٝا
 اْتٗٝا ست٢ عُطإ آٍ تكؿشا ثِ ٚاسس٠ ٖصٙ:  ؾكاٍ {ضسُٝا غؿٛضا اهلل
 ؾاغتػؿطٚا اهلل شنطٚا أْؿػِٗ ظًُٛا أٚ ؾاسؿ١ ؾعًٛا إشا ٚايصٜٔ} قٛي٘ إزي

 ٖصٙ: قا٫ {ؾعًٛا َا ع٢ً ٜكطٚا ٚمل اهلل إ٫ ايصْٛب ٜػؿط َٚٔ يصْٛبِٗ
: قاٍ اٯٜتإ؟ ٖاتإ ُٖا: ؾكا٫ اهلل عبس أتٝا ثِ اغيكشـ طبكا ثِ أخط٣
 .(2)(ْعِ
 ؾٝ٘ َػا٥ٌ :ٚ

اٯٜات اييت تتهُٔ َعاْٞ اغيػؿط٠ أعِ ٚأنجط، ٚدا٤ت آ١ٜ :  ا٭ٚزي
ايبشح بايصنط ٚاٱغتػؿاض، ٚايصنط أعِ َٔ ت٠ٚ٬ ايكطإٓ ٚقٍٛ عبس اهلل 

٫ ٜعين اسبكط بُٗا بًشاظ إٔ إثبات ؾ٤ٞ ( ، بٔ َػعٛز هلُا: ْعِ 
ٚضيهٔ إعتباض قٛي٘)ْعِ( َٔ َسضغ١ ، يؿ٤ٞ ٫ ٜسٍ ع٢ً ْؿٝ٘ عٔ غريٙ 

عبس اهلل بٔ َػعٛز ؼي تعًِٝ ايكطإٓ ٚتؿػريٙ، اييت تتكـ بايبعح ع٢ً 

                                                           

 أٟ عبس اهلل بٔ َػعٛز.(1)
 .9/220اغيعذِ ايهبري (2)
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اٱغتكطا٤ ٚايتأٌٜٚ ٚاٱغتٓباط، نُا إٔ غٛض٠ ايبكط٠ تتهُٔ آٜات عسٜس٠ 
 .(1)صًَافْفُ فَنَّب ًَاغْهِشْ ىَنَب ًَاسْؽََْنَبؼي باب اغيػؿط٠ ٚايٓسب إيٝٗا، قاٍ تعازيط

آ١ٜ ايبعح تػٝرياڄ ؼي عامل ا٭ؾعاٍ، ٚظبا٠ يًٓاؽ َٔ  إ ْعٍٚيكس ن
ٚطأ٠ ٚثكٌ ايصْٛب َُٖٚٛٗا ٚسهٛضٖا ّٜٛ اسبػاب، َٚٔ اٯٜات إٔ 
اٱْػإ ْؿػ٘ ٖٛ ايصٟ ٜكّٛ بإسهاضٖا يتهٕٛ ؾاٖساڄ ٚسذ١ عًٝ٘، قاٍ 

ةْيَذُ ؤَسْعُيُيٌُْ ثََِب مَبٌُّا اىًٌََْْْ َّخْزٌُِ فَيََ ؤَفٌَْاىِيٌِْ ًَرُنَيَُِّنَب ؤَّْذِّيٌِْ ًَرَتعازيط

  .(2)صَّنْغِجٌَُُ

َٔ ٖصا اسبهٛض ؾٌٗ تٓعٟٚ  ؾذا٤ت آ١ٜ ايبشح يًػ١َ٬ ٚا٭َٔ
 .أّ تهٕٛ َعًك١ َٚ٪د١ً ، شْٛب اغي٪َٔ ؼي اٯخط٠ 
سّ ٚشيش٢ بايصنط ٚاٱغتػؿاض ؼي ايسْٝا، ؾ٬ غطاب١ إٔ ٓعازبٛاب إْٗا ت

آ١ٜ ايبشح ، ٜٚعٗطٕٚ اسبػط٠ ٚاشبٝب١  حيعٕ إبًٝؼ ٚدٓٛزٙ سري ْعٍٚ 
 يعساٚتِٗ يٲْػإ.يؿس٠ 
 ْعٍ غيا أْ٘ بًػين: قاٍ خايس بٔ عڀاف عٔ ايرتَصٟ اسبهِٝ ٚأخطز)
 إبًٝؼ قاح {ؾعًٛا َا ع٢ً ٜكطٚا ٚمل اهلل إ٫ ايصْٛب ٜػؿط َٚٔ}قٛي٘
 دٓٛزٙ دا٤ت٘ ست٢ ٚايجبٛض بايٌٜٛ ٚزعا ايرتاب، ضأغ٘ ع٢ً ٚسجا جبٓٛزٙ،
 . غٝسْا؟ ٜا يو َا: ؾكايٛا ٚحبط بط نٌ َٔ

 شْب آزّ بين َٔ أسساڄ بعسٖا ٜهط ٫ اهلل نتاب ؼي ْعيت آ١ٜ: قاٍ
 ٫ٚ ٜتٛبٕٛ ؾ٬ ا٭ٖٛا٤ باب هلِ ْؿتض: قايٛا ؾاخربِٖ ٖٞ؟ َا: قايٛا

 .(3)(شيو َِٓٗ ؾطنٞ اسبل، ع٢ً أِْٗ إ٫ ٜطٕٚ ٫ٚ ٜػتػؿطٕٚ
ٚنٔ آ١ٜ ايبشح ٚاق١ٝ َٔ اهل٣ٛ ، ٖٚٞ غبٌٝ َتذسز يًتٛب١ ٚدصب 

  يٲغتػؿاض ، ٚتصنري بؿهٌ اهلل . 
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 حبث بالغي
ٜٓكػِ ايًؿغ إزي ْهط٠ َٚعطؾ١، ٚايٓهط٠ ايًؿغ ايصٟ ٜعِ ؾ٦ٝري أٚ 
أنجط ٚمل ٜككس َٓ٘ ٚاسس َٔ دٓؼ طبكٛم ٚسيا ٜٓؿٞ اٱطياٍ 

)اغيعطؾ١ ٚايٓهط٠( ٭ٕ  ٝكٍٛٚايرتزٜس ٚؾڀط َٔ ايٓشٜٛري ٜكسّ اغيعطؾ١ ؾ
 أضق٢ َطتب١.اغيعطؾ١ 
٭ْ٘ ٜكع ع٢ً طيٝع أؾطاز ازبٓؼ َٔ  ٠ٚا٭قٌ ؼي ايه٬ّ ٖٛ ايٓهط 

تدطز غري إٔ خيتل أٚ ٜٓشكط بؿڀط َٓٗا َجٌ نتاب، ٚ٭ٕ اغيعاضف تػ
 َٔ ايٓهط٠ ٚتهٕٛ ؾطعاڄ َٓٗا.

ٚمسٝت ْهط٠ ٭ْو ٫ تعطف ؾطزاڄ بعٝٓ٘ َٔ ايًؿغ إشا شنط، ؾًؿغ 
ٔ غريٙ، ٜٚؿكً٘ ع إْػإ ْهط٠ قبٌ إٔ ٜأتٝ٘ اٱغِ ايصٟ ضيٝعٙ

أٚ  ٢ٚتسخٌ)ضب( ع٢ً ايٓهط٠، ٚتكبٌ ا٭يـ ٚاي٬ّ ؾتهٕٛ َعطؾ١ أٚ تجٓ
عًٝٗا، ٚايتٓهري ٚايتعطٜـ  دبُع بصات ايًؿغ َٔ غري زخٍٛ أيـ ٫ّٚ

 َٔ خكا٥ل ا٭مسا٤.
ًځ ٚاي٬ّ، إغِ ِ، اغيكرتٕ با٭يـ ٚتهٕٛ اغيعطؾ١ ع٢ً غبع١ ٚدٛٙ: ايع

اٱؾاض٠، اٱغِ اغيٛقٍٛ، اغيهاف إزي َعطؾ١، ايهُري، اغيٓاز٣ اغيككٛز 
 .بايٓسا٤

ؾايعًِ ٖٛ اٱغِ اشبام غيػ٢ُ َعًّٛ، َجٌ: ظٜس، ؾإٕ ايصٖٔ 
ٜٓكطف إزي ؾدل َعطٚف بٗصا اٱغِ ٚإٕ نإ ايتبازض ٚاغيطتهع 

بعط  ٚاسس ايصٖين ٜ٪زٟ إزي ؾدكري أٚ أنجط بصات اٱغِ ٜهْٛإ 
عٓس أسس ططؼي اشبڀاب اغيتهًِ ٚايػاَع أٚ عٓس ايػاَع خاق١، إقته٢ 

، نايٓعت نٌ َُٓٗا ايتعطٜـ بؿكٌ ٚقؿ١ أخل تبري اغيككٛز َٔ
 .، ؾتكٍٛ: ظٜس ايتكٞايًكب أٚ قؿ١ طبكٛق١ ٚايه١ٝٓ

َٚٓ٘ ْػبت ْعٛت ٭ؾطاز ثِ دطت ع٢ً أ٫ٚزِٖ َٚٓٗا َا نإ 
هطٚٙ ٚإٕ إعتازت٘ ا٭يػٔ، سػٓاڄ، َٚٓٗا َا نإ غري سػٔ، ٚايجاْٞ َ

 .َجٌ ا٭ع٢ُ، ا٭عطزٚؾاع ؼي ايعطف 
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ٚيًصضاضٟ إٔ جيتٗسٚا ؼي تػٝري ٖصٙ  ،َٚٓٗا َا خيل ١َٓٗ َص١ََٛ
َٓٗا ٫ أقٌ ي٘، ٚع٢ً اغي٪َٓري إدتٓاب  اڄايٓعٛت، خكٛقاڄ إٔ ؾڀط

اشبڀاب بتًو ايٓعٛت إشا نإ أقشابٗا ٫ ٜطنٕٛ بٗا، ٚتٓعٜ٘ يػ١ 
مُنْزٌُْ َٔ عَُٛات قٛي٘ تعازيط َٓٗا ١ًَ بري اغيػًُرياشبڀاب ٚقٝؼ اغيعا

 .(1)صخَْْشَ ؤٍَُّخٍ ؤُخْشِعَذْ ىِينَّبطِ

ٚقس ٜأتٞ ايًكب َٔ ٚقـ ٜكسض َٔ ًَو أٚ قاسب ؾإٔ نُا ؼي 
 . (2)ع٢ً قٍٛ أبٞ ايعتا١ٖٝ إش يكب٘ اغيٗسٟ ايعباغٞ ب٘غبب تػ١ُٝ ايؿاعط 
ٗا َا ٜسٍ اغيػًُري يٝؼ ؾٝمسا٤ ٚايه٢ٓ إٔ أيكاب َٚٔ بسٜع عامل ا٭

ع٢ً احملطَات ٚايؿٛاسـ، ٖٚٛ َٔ اغيٓاؾع ٚاٯثاض اغيرتتب١ ع٢ً آ١ٜ 
ٚاٱغتػؿاض، ٚإزضانِٗ حملٛ ايتٛب١  اهلل ٚزب٤ٛ اغيػًُري إزي شنط ،ايبشح

كؿات ايكبٝش١، ٚٱدتٗازِٖ ؼي سػٔ ايعاقب١ ٚأغباب ًٚاٱغتػؿاض ي
 .ايك٬ح

ٕ بأْ٘ ٜسخٌ ؼي يػ١ اشبڀاب ٚؾٝ٘ آ١ٜ َٔ اٱعذاظ ايػريٟ يًكطآ
ٚا٭مسا٤ ؾٝٓكشٗا ٜٚٗصبٗا ٚجيعًٗا تبعح ع٢ً ايتؿا٩ٍ ٚايك٬ح، ٚقس 

بعض  سٍ أمسا٤بٚتؿهٌ ايٓيب ضبُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ 
 ١َُْٛٝ نإ إمسٗا بط٠ ؾػُاٖا ايٓيب ٘ا٭ؾدام شنٛضاڄ ٚأْاثاڄ، ؾعٚد

١ٓ غبع ؼي عُط٠ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ١َُْٛٝ ٚنإ ظٚاد٘ َٓٗا غ
 ايكها٤.

ٚاي٬ّ ٖٛ اٱغِ اغيؿرتى ايصٟ تسخٌ عًٝ٘)أٍ(، ٚاغيكرتٕ با٭يـ 
٭ٕ ايطغٍٛ ايصٟ زعا  ،(3)صفَقَصََ فِشْفٌَُُْ اىشَّعٌُهَنُا ؼي قٛي٘ تعازيط

 اٯٜات ٖٛ َٛغ٢ عًٝ٘ ايػ٬ّ. ٙؾطعٕٛ يٲغ٬ّ ٚأضا

                                                           

 .110غٛض٠ آٍ عُطإ (1)
 .أْعط تططي١ أبٞ ايعتا١ٖٝ م(2)
 .16غٛض٠ ايعٌَ (3)
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بباب ايب٬غ١، َٚٔ أغطاض ايكطإٓ إٔ ايتعطٜـ ٚايتصنري ؾٝ٘ ٫ خيتل 
ؾؿٝ٘ َعاْٞ ٚز٫٫ت عكا٥س١ٜ تتعًل سيٛنٛع٘ َٚٛانٝع أخط٣ أعِ 

 . ٚأمشٌ، ٖٚٛ َٓاغب١ ٱغتٓباط ايسضٚؽ، ٚإقتباؽ ايعًّٛ
 ٚؾٝ٘ ٚدٛٙ: 

عٔ زع٠ٛ ٚايكسٚز إْصاض ايهؿاض ٚايعاغيري بعسّ ازبشٛز  ا٭ٍٚ:
 ٲغ٬ّ.يايٓيب ضبُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ 

بٝإ تؿهٌٝ ايٓيب ضبُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ع٢ً  ايجاْٞ:
ايٓيب ضبُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ا٭ْبٝا٤ ايػابكري ؾًٝؼ َٔ طاغٛت زخٌ عًٝ٘ 

 ٚآي٘ ٚغًِ أٚ زخٌ عًٝ٘ ٚقابً٘ بايكسٚز ٚاٱغتهباض.
عٕٛ ايطبٛب١ٝ ببعج١ ايٓيب ايصٜٔ ٜسٸ تإْكڀاع ظَإ ايڀٛاغٝ ايجايح:

 ِ.ضبُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغً
بٓب٠ٛ ضبُس ق٢ً اهلل ذبصٜط ايٓاؽ َٔ ازبشٛز ٚاٱغتٗعا٤  ايطابع:

عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ َٚٔ اٱقطاض ع٢ً ايهؿط، ٖٚٛ ايصٟ تسٍ عًٝ٘ اٯ١ٜ 
 ايػابك١ ي١ٰٜ أع٬ٙ.
 ،(1)صرِجَْْبًّب ىِنُوِّ شَِْءٍٕ ايكطإٓطنٛ ٖٚٛ ،تأنٝس قإْٛ نًٞ اشباَؼ:

 ٚإٔ ؾٝ٘ قكل ا٭ْبٝا٤، َٚا ٫قٛٙ َٔ عتٛ سهاّ ازبٛض.
بٝإ ايتدؿٝـ عٔ اغيػًُري ؼي قٗط نؿاض قطٜـ ؼي َعاضى  ايػازؽ:

اٱغ٬ّ ا٭ٚزي إزي إٔ زخٌ ايٓيب ضبُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ 
ٚاغيػًُٕٛ َه١ ِٖٚ جيُعٕٛ بري ايؿتض ٚايٓػو ٚايعباز٠، قاٍ 

 .(2)صفَزْؾًب ٍُجِْنًببَِّّب فَزَؾْنَب ىَلَ تعازيط

ْعٍٚ ايعصاب ايعادٌ بؿطعٕٛ بكٛي٘ بٝٓت اٯ١ٜ أع٬ٙ  ايػابع:
 .(3)صفَقَصََ فِشْفٌَُُْ اىشَّعٌُهَ فَإَخَزَّْبهُ ؤَخْزًا ًَثِْالًتعازيط

                                                           

 .89غٛض٠ ايٓشٌ (1)
 .1غٛض٠ ايؿتض (2)
 .16غٛض٠ اغيعٌَ (3)



 97َعامل اٱضيإ/ز ############################################################################################### 201

٬ٜٚسغ باٯ١ٜ تهطاض سطف ايعڀـ)ايؿا٤( يًتؿطٜع ٚايتعكٝب ٚمل 
ٖٚٞ إٔ ؾطعٕٛ تأت بايٛاٚ، ؾًِ تكٌ اٯ١ٜ)ٚعك٢ ؾطعٕٛ(، ٚؾٝ٘ ْهت١ 

مل ٜتسبط ؼي َعذعات َٛغ٢، ٚمل جيُع اسبهُا٤ ٚايعك٤٬ َٔ اغيٮ ٚعا١َ 
ٚمل ٜڀًب ، ٜٚػأهلِ عٓٗا، يصا أغًِ بعض أقاضب٘ خؿ١ٝ أٌٖ ػيًهت٘ 
ٚعسّ اٱغتذاب١ يسعٛت٘، يصا مل ضيًٗ٘ اهلل  َٛغ٢ اٱَٗأٍَ ؾطعٕٛ 

 ؾأخصٙ بايبڀـ ايؿسٜس ايجكٌٝ ايصٟ نإ ؾٝ٘ ٬ٖن٘ ٚظٚاٍ ًَه٘.
مل تصنط اٯ١ٜ َٛغ٢ باٱغِ بٌ إنتؿت بايتعطٜـ با٭يـ  ايجأَ:
 ٚؾٝ٘ َػا٥ٌ: ،ٚاي٬ّ

 إْ٘ َعٗٛز َٚعطٚف عٓس اغيػًُري ٚأٌٖ ايهتاب. ا٭ٚزي:
بٝإ َػأي١ ٖٚٞ إٔ اغيٛنٛع ؼي اغيكاّ ٖٛ ايطغاي١ ٚايٓب٠ٛ، َٚا  ايجا١ْٝ:

 ٜكاسبٗا َٔ اغيعذعات.
ٕ َٛغ٢ عًٝ٘ ايػ٬ّ مل ٜصٖب بإختٝاضٙ إزي ؾطعٕٛ بٌ إ ايجايج١:
، قاٍ تعازي ؼي اٱخباض إزي ؾطعٕٛ ع٢ً عبٛ ايتعٝرياهلل عع ٚدٌ  أضغً٘

 .(1)صبَِّّوُ عَفََارْىَتْ بِىََ فِشْفٌََُْ طعٔ خڀاب٘ إزي َٛغ٢

 ٘ قسإشا نإ ؾطعٕٛ َع عطؾ٘ ٚنجط٠ دٝٛؾ٘ ٚغع١ ػيًه ايطابع١:
ؾُٔ باب ا٭ٚي١ٜٛ ايكڀع١ٝ إٔ ، ايطغٍٛ  ت٘بڀـ اهلل عع ٚدٌ ب٘ غيعكٝ

ٜبڀـ اهلل عع ٚدٌ بايصٜٔ ٜكسٕٚ عٔ ضغاي١ ضبُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ 
 ٚغًِ يٛسس٠ اغيٛنٛع ؼي تٓكٝض اغيٓاط.

بٝإ َطتب١ اغيػًُري ؼي ايؿكا١ٖ، َٚعطؾتِٗ بككل ا٭ْبٝا٤  اشباَػ١:
ٚإٔ َٛغ٢ عًٝ٘ ايػ٬ّ أضغٌ ؼي ظَٔ ؾطعٕٛ، ٚإٕ ناْت ٖصٙ اغيعطؾ١ 

 طإٓ ا٭خط٣ ٚت٬ٚتٗا.َٔ آٜات ايك
فَقَصََ فِشْفٌَُُْ  *مَََب ؤَسْعَيْنَب بِىََ فِشْفٌََُْ سَعٌُ ً ٚؼي قٛي٘ تعازيط

: قًت عطف؟ ثِ ايطغٍٛ ْهط مل: قًت ؾإٕؿاف قاٍ ؼي ايه  ،(1)صاىشَّعٌُهَ

                                                           

 .17غٛض٠ ايٓاظعات (1)
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 َعٗٛز ٖٚٛ أعازٙ، ؾًُا ايطغٌ، بعض ؾطعٕٛ إزي أضغًٓا: أضاز ٭ْ٘
 .(2)(بعٝٓ٘ اغيصنٛض إزي إؾاض٠ ايتعطٜـ ٫ّ أزخٌ بايصنط

ٚتٓاقً٘ عًُا٤ ايتؿػري َتعاقبري، ٚيهٔ شنط ايطغٍٛ بًػ١ ايتٓهري ثِ 
 : ايتعطٜـ ي٘ ز٫٫ت أعِ َٓٗا

هٕٛ ايطغٍٛ َعٗٛزاڄ عٓس ٫ ٜٓشكط َٛنٛع ٖصٙ ايًػ١ ب ا٭ٚزي:
اغيػًُري ايصٜٔ ٜتًٕٛ اٯٜات ٚايصٜٔ ٜػُعٕٛ ايت٠ٚ٬، بٌ ٜؿٌُ شات 
ؾطعٕٛ، ؾذا٤ ايتعطٜـ عٓس َعك١ٝ ؾطعٕٛ ايطغٍٛ يبٝإ سكٝك١ ٖٚٞ إٔ 
 ؾطعٕٛ أزضى إٔ َٛغ٢ ضغٍٛ َٔ عٓس اهلل، ٚثبتت عٓسٙ اغيعذع٠ اشباضق١

نس أْ٘ عك٢ بعس إقا١َ اسبذ١ عًٝ٘، قاٍ ٚتأ، ٗا يًعاز٠ اييت دا٤ ب
 .(3)صًَعَؾَذًُا ثِيَب ًَاعْزَْْقَنَزْيَب ؤَّْهُغُيٌُْتعازيط

إنتؿا٤ ؾطعٕٛ سيعك١ٝ َٛغ٢ عًٝ٘ ايػ٬ّ، ٚمل ٜكتً٘، ٚتًو  ايجا١ْٝ:
٭ٕ اٯ١ٜ ايػابك١ ربرب بإٔ اهلل عع ٚدٌ ٖٛ ايصٟ  ،آ١ٜ ؼي سؿغ اهلل غيٛغ٢

يٝسٍ ٖصا ا٭َط ؼي أَطٙ إٔ ٜصٖب إزي ؾطعٕٛ ٜٚسعٛٙ إزي اٱغ٬ّ، 
َؿَٗٛ٘ ع٢ً ايهُإ ٚاسبؿغ َٔ اهلل غيٛغ٢ ، ٚزيت ايٛقا٥ع بإٔ اسبؿغ 
مل ٜٓشكط بسخٛي٘ ع٢ً ؾطعٕٛ ٚإستذاد٘ ؼي َكاَ٘ ، بٌ ٖٛ َڀًل 

بعسٙ ٚإزي سري خطٚز َٛغ٢ ببين إغطا٥ٌٝ ٚؾاٌَ يٮٜاّ ٚايػٓري اييت 
فَبىيَّوُ طؾِٗ ٜػريٕٚ َع ضغٍٛ ضبؿٛظ َٔ اهلل ، قاٍ تعازئَ َكط ، 

 .(4)صخَْْشٌ ؽَبفِؾًب

 ٚعًٝ٘ ؾطعٕٛ ع٢ً َٛغ٢ زخٌ يكسٚأخطز عٔ إبٔ عباؽ قاٍ: 
: ؾكاٍ ؾطعٕٛ ع٢ً شٕؾاغتأ َطؾك٘، دباٚظ َا قٛف َٔ ،(5)ظضَاْك١

                                                                                                                                                 

 .16-15غٛض٠ ايعٌَ (1)
 .7/171ايهؿاف (2)
 .13غٛض٠ ايٌُٓ (3)
 .64غٛض٠ ٜٛغـ (4)
ٛ  ٚقاٍ. قٴٛفٺ دٴبٻ١ځ ايعضَاْك١: ٜعين(5) ٍ . عٹبٵطٳاْٝٸ#١  أضاٖ#ا  عٴبٳٝ#س  أب# ٛ  ٚايتؿػ#ري  ق#ا  ؼي ٖ#
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 عًُت َا: سٛي٘ يًكّٛ ؾكاٍ إيٝو أضغًين هلٞإ إٕ: ؾكاٍ ؾسخٌ ازخًٛٙ
 نٓت إٕ بٗا ؾا٥ت قاٍ}بآ١ٜ د٦تو قس إْٞ قاٍ خصٚٙ غريٟ إي٘ َٔ يهِ
 ايػكـ بري َا سبٝٝ٘ بري َا ثعباْاڄ ؾكاضت (1){عكاٙ ؾأيك٢ ايكازقري، َٔ
 ٮبكاضي تًتُع ايربم َجٌ ؾأخطدٗا دٝب٘ ؼي ٜسٙ ٚأزخٌ ا٭ض ، إزي
 ايٓاؽ َٔ أسس يٝؼ خطز ثِ عكاٙ َٛغ٢ ٚأخص ٚدِٖٛٗ، ع٢ً ؾدطٚا
 َٓ٘. ٜؿط إ٫

 تأَطٕٚ؟ َاشا: سٛي٘ يًُٮ قاٍ ايطٚع ؾطعٕٛ عٔ ٚشٖب أؾام ؾًُا
 ساؾطٜٔ، اغيسا٥ٔ ؼي ٚأضغٌ ٜكطبٓا، ٫ٚ ب٘ تأتٓا ٫ ٚأخاٙ أضد٦٘: قايٛا
 ستازإ قس: قايٛا،  إيِٝٗ أغطع ؾًُا ؾطعٕٛ، َٔ خيؿٕٛ ايػشط٠ ٚناْت
 ٜػشط، غاسط ٖصا إٕ: قايٛا،  ٚنصا نصا ؾعٌ ٖصا إٕ: قاٍ إهلهِ إيٝهِ
 ٜػشط ٫ٚ ،ايٓاؽ ٜػشط غاسط: قاٍ ايػايبري؟ عبٔ نٓا إٕ ٭دطاڄ يٓا أ٥ٔ

، يٝكُٝٛا اسبذ١ ع٢ً  (2)(اغيكطبري غئ إشاڄ ٚإْهِ ْعِ: قاٍ ايػاسط؟ ايػاسط
 .ٚع٢ً ؾطعٕٛ أْؿػِٗ

َٛغ٢  أَا اسبذ١ ع٢ً ايػشط٠ أْؿػِٗ ؾٗٞ إٕ ضأٚا َعذع٠ ٚآ١ٜ َٔ
 ؾعًِٝٗ إٔ ٜعٗطٚا ايتكسٜل بٗا.

ٚأَا اسبذ١ ع٢ً ؾطعٕٛ ؾٗٞ إٕ آَٔ ايػشط٠ سيا دا٤ ب٘ َٛغ٢ ؾإْ٘ 
ْيب ٚيٝؼ بػاسط، ٭ٕ ايػشط ٫ ٜٓڀًٞ عًِٝٗ، ؾِٗ ٜبڀًْٛ٘ ٜٚأتٕٛ سيجً٘ 
أٚ بأنجط َهطاڄ ٚس١ًٝ ٚخؿ١ٝ َٓ٘، ؾعًٝ٘ إٔ ٜتبعِٗ، ٜٚهـ ٜسٙ عِٓٗ ٫ٚ 

قسٸم ب٘ ايػشط٠ ، ٚخطٚا هلل غادسٜٔ،  ٜ٪شِٜٗ ؾًُا أيك٢ َٛغ٢ عكاٙ
قَبهَ آٍَنْزٌُْ ىَوُ ٚؼي ايتٓعٌٜ ط ٚيهٔ ؾطعٕٛ أب٢ ٚدشس ٚؾتو بايػشط٠ ايتا٥بري
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قَجْوَ ؤَُْ آرََُ ىَنٌُْ بَِّّوُ ىَنَجِريُمٌُْ اىَّزُِ فَيَََّنٌُْ اىغِّؾْشَ فَألُقَغِّقََِّ ؤَّْذَِّنٌُْ ًَؤَسْعُيَنٌُْ 

 .(1)صجَنَّنٌُْ فِِ عُزًُؿِ اىنَّخْوٍِِِْ خاِلَفٍ ًَألُصَيِّ

دا٤ت اٯ١ٜ ايػابك١ بايتػاٟٚ ؼي ٚظٝؿ١ ايطغاي١ بري َٛغ٢  ايجايج١:
َع بٝإ اغيا٥ع ٚايتؿهٌٝ يًٓيب  ،ٚايٓيب ضبُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ

ايٓاؽ طيٝعاڄ، ٚضبُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ بايؿٗاز٠ ع٢ً اغيػًُري 
ؤَسْعَيْنَب بِىَْْنٌُْ سَعٌُ ً شَبىِذًا فَيَْْنٌُْ مَََب ؤَسْعَيْنَب بِىََ فِشْفٌََُْ بَِّّب بكٛي٘ تعازيط

 .(2)صسَعٌُ ً

ٚنإ ايٓيب ضبُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٜتشٌُ أش٣ قَٛ٘ ضدا٤ 
بتهصٜب زخٛهلِ اٱغ٬ّ، ٚإش إْكڀع ؼي اٯ١ٜ خرب ضغاي١ َٛغ٢ 

عٔ بكا٤ ٚإغتُطاض ؾٗاز٠ ايٓيب اٯ١ٜ أع٬ٙ ربرب  َٚعك١ٝ ؾطعٕٛ ي٘، ؾإٕ
عًِٝٗ  ، ٚؾٗازت٘ضبُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ع٢ً أٌٖ َه١ ٚغريِٖ

 ّٜٛ ايكٝا١َ بإضيإ َٔ آَٔ بٓبٛت٘، ٜٚؿٗس ع٢ً ايهؿاض ايصٜٔ نصبٛٙ.
ؾطعٕٛ ايطغٍٛ  اْٞ ايتعطٜـ با٭يـ ٚاي٬ّ ؼي َعك١َٝٔ َع ايطابع١:

إٔ زخٍٛ َٛغ٢ عًٝ٘ ايػ٬ّ ع٢ً ؾطعٕٛ َٚا دط٣ بعسٖا َٔ اغيٓاظط٠ 
 :ٚاٱستذاز َٚكاب١ً ايػشط٠ أَٛض 

 .قسم ْب٠ٛ َٛغ٢  تأنٝس ا٭ٍٚ :
 .َعطٚؾاڄ نطغٍٛ َٔ اهلل بري ايٓاؽ َٛغ٢ قاض  ايجاْٞ :
ٚإتهض يًُٮ َٔ آٍ  ،أزي١ ايطغاي١ايٓاؽ  ٢عً بؼتمل تً ايجايح :
٭ٌٖ َكط سكٝك١ ٖٚٞ إٔ َٛغ٢ ٖٛ ايطغٍٛ َٔ اهلل عع ٚدٌ ؾطعٕٛ ٚ

ًَقَبهَ سَعُوٌ ٜسعٛ إزي ايتٛسٝس، يصا ٚقٌ اٱغ٬ّ إزي ؾطعٕٛ، ٚؼي ايتٓعٌٜط

 .(3)صٍُاٌٍِِْ ٍِِْ آهِ فِشْفٌََُْ َّنْزٌُُ بِميَبَّوُ
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إٕ ز٫٫ت ايتعطٜـ با٭يـ ٚاي٬ّ ؼي ايكطإٓ أعِ َٔ إٔ تٓشكط 
بٌ تتعًل بأَٛض عكا٥س١ٜ ،  يس٣ ايػاَع ٚاغيتًكٞ اغيعٗٛزبايعٗس ٚا٭َط 

تػتكطأ َٔ شات ايًؿغ اغيعطف َٚٔ ايكطا٥ٔ اغيكاي١ٝ ٚاسباي١ٝ، َٚكاقس 
)ٚعك٢ ؾطعٕٛ ضغ٫ٛ(  ٚغاٜات ايتعطٜـ، ٚإ٫ ؾإْ٘ يٛ دا٤ت اٯ١ٜ

ايٛسٝس ايصٟ أضغً٘ ٭ْ٘ ايطغٍٛ  ٱْكطف إزي َٛغ٢ عًٝ٘ ايػ٬ّ أٜهاڄ
ٕٛ، ٚنإ َع٘ أخٛٙ ٖاضٕٚ ٖٚٛ ْيب، ٚست٢ َع٢ٓ ؾطع اهلل عع ٚدٌ إزي

ٍَب مُنذَ رَقْيََُيَب ؤَّْذَ ًَ َ طكاٍ تعازي ايعٗس مل ٜتشكٌ إ٫ بربن١ ايكطإٓ ٚآٜاتٗ

  .(1)صقٌٍَُْلَ ٍِِْ قَجْوِ ىَزَا

ٚيؿغ)ضغٍٛ( نإ ْهط٠ ٚؾل ايكٛاعس ايٓش١ٜٛ ؾكاض َعطؾ١ بإناؾ١ 
ْ٘ ست٢ ؼي ساٍ إايس٫ي١ ٚاغيع٢ٓ ؾشطف تعطٜـ، أَا ؼي نا٭يـ ٚاي٬ّ 

إزي َٛغ٢ عًٝ٘ ايػ٬ّ ع٢ً عبٛ ايتعٝري، ٖٚصا  ايتٓهري ؾإٕ ايًؿغ َٓكطف
 َٔ اغيٛاطٔ اييت تتدًـ ؾٝ٘ قٓاع١ ايٓشٛ عٔ إعذاظ َٚعاْٞ ايكطإٓ.

 ٚاي٬ّ ع٢ً قػُري:
أٍ ايعٗس١ٜ اييت ٜطاز َٓٗا تعطٜـ ؾطز َعٗٛز، ٖٚٞ ع٢ً  ا٭ٍٚ:

 . ٛضٟ ٚشٖينأقػاّ، عٗس شنطٟ ٚسه
)ؾعك٢ ؾطعٕٛ ايطغ٫ٛ( َٔ ا٭ٍٚ أٟ ايعٗس  ٚا٭يـ ٚاي٬ّ ؼي

 ايصنطٟ ٭ْ٘ َصنٛض ؼي اٯ١ٜ ايػابك١.
 : ٖٚٞ ع٢ً قػُري: أٍ ازبٓػ١ٝ ايجاْٞ:
اييت تؿٝس اٱغتػطام ٖٚٞ اييت تػتػطم عُّٛ أؾطاز ازبٓؼ،  ا٭ٍٚ:

 سهلا ؼي شات ايه٬ّ.ب)نٌ(  أٚ خكا٥ك٘، ٚع٬َت٘ إَهإ ٚقٛع
أٍ اسبكٝك١، اييت تبري َا١ٖٝ ازبٓؼ ٚسكٝكت٘ َجٌ)اغيا٤ طاٖط  ايجاْٞ:
 َڀٗط(.
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 97َعامل اٱضيإ/ز ############################################################################################### 206

 ؼي ٜٓكطؾإ ٫ أعذُٝإ ؾإُْٗا ٚعٝػ٢ َٛغ٢ )ٚأَا ٚقاٍ غٝبٜٛ٘
 .(1)ب٘( أثل َٔ بصيو أخربْٞ ايٓهط٠، ؼي ٜٚٓكطؾإ اغيعطؾ١،

إٕ تكػُٝات ايٓشٛ عًِ بسٜع إختكت ب٘ ايًػ١ ايعطب١ٝ ٚب٢ٓ قطس٘ 
نًُات ٚآٜات ايكطإٓ يؿعاڄ ٚز٫ي١ عًُا٤ أؾصاش، ٚأغػت قٛاعسٙ ع٢ً 

 إ٫ بٗا.تًو ايكٛاعس ٚمل تتكّٛ 
ٚيهٔ ٫ جيب ظيٌ ايًؿغ ايكطآْٞ ع٢ً ٖصٙ ايكٓاع١ ٚسكط َعٓاٙ 

 ْ٘ تكٝٝس غيا ٖٛ َڀًل،٭،  سيا أؾطظت٘ قٛاعس ايٓشٛ ٚعًٌ ايبٓا٤ ٚاٱعطاب
ٚقس ٜهٕٛ إجيازاڄ يػا١ٜ ٚؾل ايكؿات ٚتكٝٝس  ٚربكٝل َٔ غري طبكل ، 

تعسز َعاْٞ ٚغاٜات ع٢ً اسبهِ بٗا َع إطياع ايعًُا٤ ٚاغيػًُري قاطب١ 
َٔ ٚدٛٙ  ٚدٗاڄ أٚ ٚدٖٛاڄ ، إصيا ٜهٕٛ عًِ ايٓشٛ ٚايب٬غ١ايًؿغ ايكطآْٞ

 ؿػري.ايت
 بعٝض ْٛع َٔ أْٛاع ايٓهط٠.إٔ ايت ٜٚسٍ ن٬َٓا أع٬ٙ ع٢ً

ؾُٝهٔ ايتٛغع١ ؼي َبشح ايٓهط٠ ، ؾهُا ٜكػِ اغيعطؾ١ إزي أقػاّ 
عس ؼي اٱقڀ٬ح، ٚتعسز ايؿطٚع، َا زاَت تػا طٚشنط أقػاَ٘، ٫ٚ سذ

 ع٢ً ؾِٗ اغيعاْٞ ٚغرب أغٛاضٖا.
ٚيعًِ ايٓشٛ اغيطتب١ ا٭ٚزي بعس ايكطإٓ ؼي سؿغ ايًػ١ ايعطب١ٝ ٚغ٬َتٗا 

ٚأغباب ايتؿطٜط ؼي ػيا ٜڀطأ ع٢ً ايًػات َٔ آؾات ايعا١َٝ ٚايًشٔ 
          .ب عٔ قٛاعسٖا ٚز٫٫تٗاأقٛهلا ٖٚٛ ٜص
 صرَمَشًُا اىيَّوَقٛي٘ تعازيط

ٚإش نإ ايٓيب ضبُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ َعكَٛاڄ َٔ اغيعك١ٝ 
َٚؿٗٛض عًُا٤ اٱغ٬ّ إٔ ا٭ْبٝا٤ َعكَٕٛٛ َٔ ، قبٌ ايٓب٠ٛ ٚبعسٖا 

 . ايصْٛب قبٌ ايٓب٠ٛ ٚبعسٖا
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طا٥ؿ١ َٔ ايعًُا٤ بأِْٗ غري َعكَٛري قبٌ ايٓب٠ٛ َٔ  ٚقايت 
ايكػا٥ط، َِٚٓٗ َٔ ؾكٌ ؼي ايكػا٥ط بري اييت ؾٝٗا ضش١ًٜ ؾِٗ َعكَٕٛٛ 

 َٓٗا، ٚبري تًو اييت يٝؼ ؾٝٗا ضش١ًٜ ؾِٗ غري َعكَٛري َٓٗا.
تط٣ غياشا ٜهجط ايٓيب ضبُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ َٔ اٱغتػؿاض 

ازبٛاب  (1)٭تٛب ؼي ايّٝٛ ٚأغتػؿط اهلل غبعري َط٠()أْٞ  ٚقس ٚضز عٓ٘
 َٔ ٚدٛٙ:
آ١ٜ ايبشح ٖٞ ايبٝإ ٚا٭قٌ هلصا اٱغتػؿاض، ٭ْٗا دا٤ت  ا٭ٍٚ:

ِٖٚ ايصٜٔ ٜصنطٕٚ ، بصنط قؿات ايصٜٔ أعسٸ اهلل عع ٚدٌ هلِ ازب١ٓ 
 اهلل ٜٚػتػؿطْٚ٘.
 ٖٚٛ خاضز َٔ ،إٕ قًت إٔ ايٓيب ضبُساڄ َعكّٛ َٔ اشبڀأ ايجاْٞ:

اىَّزَِِّ بِرَا فَقَيٌُا فَبؽِةَخً ؤًَْ ؽَيٌََُا ؤَّْهُغَيٌُْ   َهاَري ٖصٙ اٯ١ٜ ٭ْٗا خاق١ بط

 .صرَمَشًُا اىيَّوَ فَبعْزَفْهَشًُا ىِزٌُُّثِيٌِْ

 ،ٚازبٛاب دا٤ت اٯ١ٜ أع٬ٙ َٔ باب ايبٝإ ٚشنط ايؿطز ايػايب
٫ٚ خيطز أسسِٖ َٔ ايسْٝا  ،ٚيًس٫ي١ ع٢ً اسباد١ إزي ايصنط ٚاٱغتػؿاض

ٚٚضز ؼي غٛض٠ ايٓكط ؼي خڀاب يًٓيب ضبُس ، إ٫ ٚخيتِ سٝات٘ باٱغتػؿاض 
 .(2)صفَغَجِّؼْ ثِؾََْذِ سَثِّلَ ًَاعْزَفْهِشْهُ بَِّّوُ مَبَُ رٌََّاثًبق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِط

 ضغٍٛ: قاٍ {ٚايؿتض اهلل ْكط دا٤ إشا}ْعيت غياٚعٔ إبٔ عباؽ قاٍ: 
 .(3)(أدًٞ ٚقطب ْؿػٞ إزي ْعٝت ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً اهلل

 سٓري غع٠ٚ َٔ ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً اهلل ضغٍٛ أقبٌ غياٚعٓ٘ قاٍ: 
 عًٝ٘ اهلل ق٢ً اهلل ضغٍٛ ؾكاٍ {ٚايؿتض اهلل ْكط دا٤ إشا}عًٝ٘ أْعٍ
 ٚايؿتض اهلل ْكط دا٤ ضبُس بٓت ؾاط١ُ ٜا طايب، أبٞ بٔ عًٞ ٜا: ٚغًِ

                                                           

 .1/70تؿػري ايجعاييب (1)
 .2غٛض٠ ايٓكط (2)
 .10/272ايسض اغيٓجٛض (3)
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 ٚحبُسٙ ضبٞ ؾػبشإ أؾٛاداڄ اهلل زٜٔ ؼي ٜسخًٕٛ ايٓاؽ ٚضأٜت
 .(1)(تٛابا نإ إْ٘ ٚاغتػؿطٙ
، َٚٓع  تطغٝب اغيػًُري باٱغتػؿاض، ٚططز ايٓؿط٠ َٓ٘ ايطابع:

 .ايتهاغٌ عٔ ٚيٛد٘ ٚاٱقباٍ عًٝ٘
 اٱغتهباض َٔ اٱغتػؿاض. ايتٓعٙ عٔ اشباَؼ:
 تأنٝس سكٝك١ ٖٚٞ إْعساّ اغي٬ظ١َ بري ايصْب ٚاٱغتػؿاض. ايػازؽ:
 اٱغتػؿاض سػٔ ع٢ً نٌ ساٍ. ايػابع:
يٝؼ َٔ ثٛاب أععِ َٔ اٱغتػؿاض، َٚٓاؾع٘ ٚبطنات٘ تتػؿ٢  ايجأَ:

 ايسْٝا ٚاٯخط٠.
ٖٚٛ إظٗاض ،  بٝإ اغيا٥ع ايصٟ ٜؿكٌ اغيػًُري عٔ غريِٖ ايتاغع:

ايٓيب ضبُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ  ، إٕ إغتػؿاضاشبهٛع ٚاشبؿٛع هلل
ا٭َطإ اٱضتكا٤  ٜتبريٚ ،إضتكا٤ َٔ ساٍ إزي ساٍ أع٢ً يًصات ٚا٭١َ

عُجْؾَبَُ اىَّزُِ ؤَعْشٍَ ثِقَجْذِهِ ىَْاْلً ٍِِْ اىََْغْغِذِ ٚاشبهٛع بكٛي٘ تعازيط

 . (2)صاىْؾَشَاًِ بِىََ اىََْغْغِذِ اىْإَقْصََ اىَّزُِ ثَبسَمْنَب ؽٌَْىَوُ

يٝؼ بري ايعبس ٚازب١ٓ إ٫ شنط اهلل ٚايسٚاّ عًٝ٘، ٖٚ#ٛ اي#صٟ ٜتذً#٢    
َ عُنٌُثِيٌِْبكٛي٘ تعازيط َُ اىيَّوَ قَِْبًٍب ًَقُقٌُدًا ًَفَيَ  ص أٟ ٫ ٜؿاضماىَّزَِِّ َّزْمُشًُ

 ايتػبٝض ٚايتًٌٗٝ. اغيػًُٕٛ
يصا بٝٓت آ١ٜ ايبشح اغي٬ظ١َ بري ايتك٣ٛ ٚشنط اهلل، ٚتًو آ١ٜ ؼي بسٜع 

اٱْػإ، ٖٚٛ َٔ أغطاض ْؿذ ايطٚح ؾٝ٘ َٔ عٓس اهلل، حبٝح ٜٓذصب  خًل
َٔ َكاَات ايعبٛز١ٜ ٚاٱغتها١ْ ، ٚاٱْػإ بؿڀطت٘ ٚأقٌ خًك٘ إزي اهلل 

 . ٚاشبؿ١ٝ، ؾٝذاظٜ٘ اهلل عع ٚدٌ بايًبح ايسا٥ِ ؼي ازب١ٓ
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َِ ًَاألَّصَٚؼي قٛي٘ تعازيط َُ ٍِِْ اىَُْيَبعِشِّ َُ األًََّىٌُ ، (1) صبسًَِاىغَّبثِقٌُ
 أٜٔ ، ضٟٚ إٔ ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ قاٍ غيعاش بٔ دبٌ:(1)

ٕ :  ؾكاٍ ْاؽ َه٢ قس:  َعاش قاٍ ايػابكٕٛ: ٕ  ايػ#ابكٛ  ب#صنط  اغيػ#تٗرتٚ
، ٚأخ#طز   (2)تع#ازي  اهلل شن#ط  ؾًٝهجط ازب١ٓ ضٜا  ؼي ٜطتع إٔ أضاز َٔ اهلل

 .(3) إبٔ أبٞ ؾٝب١ اسبسٜح عٔ َعاش
 ازبُع ٖٚٞ إعب٬ي١ٝ، ؾتٓكػِ إزي ٚدٛٙ:ٚدا٤ت اٯ١ٜ بكٝػ١ 

نُا ؼي ، شنط اغيػًُري ع٢ً عبٛ ايعُّٛ اجملُٛعٞ هلل عع ٚدٌ ا٭ٍٚ:
 أز٤ ايك٠٬ طياع١.

 ٜصنط اغيػًِ ايصٟ ٜطتهب ايؿاسؿ١ اهلل عع ٚدٌ.ايجاْٞ:
 ٜكّٛ ايصٟ ٜعًِ ْؿػ٘ َٔ اغي٪َٓري بصنط اهلل.ايجايح:
ايٛاس#س َ#ِٓٗ، ؾهُ#ا تب#ازض      قٝاّ اغيػ#ًُري باٱغ#تػؿاض يًؿ#طز   ايطابع:

طياع١ اغيػ#ًُري إزي ا٭َ#ط ب#اغيعطٚف ٚايٓٗ#ٞ ع#ٔ اغيٓه#ط، ٚظد#ط اي#صٟ         
 ٜطتهب ايؿاسؿ١ عٔ ايعٛز٠ إيٝٗا ؾاِْٗ ٜكَٕٛٛ باٱغتػؿاض ي٘.

٫ٚ تعاض  ب#ري ٖ#صٙ ايٛد#ٛٙ، ٚنً#ٗا َ#ٔ َك#ازٜل اٯٜ#١ ايهطضي#١،         
ٖٚ#صا  ، ربٜ#١  ٚإَتجاٍ اغيػًُري يٮَط اٱهل#ٞ ٚإٕ د#ا٤ بك#ٝػ١ ازبًُ#١ اشب    

اٱَتجاٍ َڀًٛب بصات٘، ٖٚٛ بًػ١ يسخٍٛ ازب١ٓ اييت دا٤ت ٖصٙ اٯٜ#ات  
 باٱخباض عٔ إعسازٖا ٚإق٬سٗا يًُ٪َٓري.
 ٚحيتٌُ شنط اهلل َٔ د١ٗ ايعٗٛض ٚدٖٛاڄ:

 شنط اهلل بايًػإ ع٢ً عبٛ ازبٗط ٚاٱع٬ٕ يًػري.ا٭ٍٚ:
٠ ايعٗ##ط اٱخؿ##ات باي##صنط، نُ##ا ؼي إخؿ##ات ايك##طا٠٤ ؼي ق##٬  ايجاْٞ:

 ٚايعكط، َٚٔ ؾهٌ اهلل إٔ ٖصٙ ايكطا٠٤ َٔ ايصنط.

                                                           

 .100غٛض٠ ايتٛب١(1)
 .6/213ايهؿـ ٚايبٝإ(2)
 .8/172اْعط ايسض اغيٓجٛض(3)
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إغتشهاض شنط اهلل ؼي ايٓؿؼ، قاٍ تعازي ؼي ايجٓا٤ ع٢ً ْؿػ#٘  ايجايح:
 .(1) صعٌََاءٌ ٍِنْنٌُْ ٍَِْ ؤَعَشَّ اىْقٌَْهَ ًٍََِْ عَيَشَ ثِوِٚإساطت٘ بهٌ ؾ٧ عًُاڄط

اسباد١  ذبسٜح ايٓؿؼ ٚيَٛٗا ع٢ً إضتهاب اغيعك١ٝ، ٚإزضاى ايطابع:
 إزي شنط اهلل.

سانط٠ عٓس اهلل غبشاْ٘، ٖٚٛ َٓ#عٙ  ٚاغيٛدٛزات ٚطيٝع اغيعًَٛات 
ي١ ايػاَع١ أٚ ايباقط٠، ؾصات ٚدٛز ايؿ٧ ؼي ْؿػ٘ أٚ عسَ٘ ٖٛ ؼي عٔ اٯ

 عًِ اهلل عع ٚدٌ قبٌ إٔ ٜهٕٛ ٚأثٓا٤ ٚدٛزٙ ٚبعسٙ.
، ٠ اهلل ٚقسَت اٯ١ٜ أع٬ٙ إغطاض ايك#ٍٛ يبٝ#إ عع#ِٝ غ#ًڀإ ٚق#سض     

ؾٝ٘ إْصاض إناؼي يًهاؾطٜٔ، ٚبؿاض٠ يًُ٪َٓري بعٜ#از٠ أد#طِٖ ٚث#ٛابِٗ،    ٚ
 ٚإْتؿاعِٗ ؼي ايسْٝا ٚاٯخط٠ َٔ اٱغطاض بصنط اهلل.

 ٚقس ٚضز ؼي أغباب ْعٍٚ اٯ١ٜ أع#٬ٙ ع#ٔ إب#ٔ عب#اؽ قاٍ:ْعي#ت ؼي     
ٕٳ ناْٴٛا اغيؿطنريٳ ٘ٹ ايٓيبٿ َٔ ٜٓايڂٛ ّٴ  ايكٻ#٠٬ڂ  عًٝ ٘ٹ  ؾٝٴ#ٛسٳ٢  ٚايػٻ#٬ ٘ٹ  إيٝ#  عًٝ#
ّٴ ايك٠٬ڂ ِ  ؾكاٍ،  ٚايػٻ٬ ٗٴ ِ  أغ#طټٚا  ي#بعضڈ  بعهٴ#  ضبټ ٜػ#ُعٳ  ن#٬ٝځ  ق#ٛيځهڂ
ٌٳ ضبُسٺ ٘ٹ ادٗطٚا أٚ شيوځ أغٹطټٚا هلڂِ ؾكٝ ٕٻ ب ٘ٴ اهلل ؾإ  .(2)ٜعًُ

إٕ اهلل عع ٚدٌ ٜػُع ازبٗط ٚاٱغطاض، ٚنٌ ؾطز َُٓٗا ٜكسم عًٝ٘ 
٫، أْ٘ َٔ اي#صنط ؾٗ#ٌ ُٖ#ا سيطتب#١ ٚاس#س٠ َ#ٔ سٝ#ح ايج#ٛاب، ازب#ٛاب          

ٚايٓػب١ بُٝٓٗا ٖٞ ايعُّٛ ٚاشبك#ٛم اغيڀً#ل، ٚازبٗ#ط ٖ#ٛ ا٭ع#ِ ْؿع#اڄ       
 ٚا٭ؾهٌ ٚا٭ععِ أدطاڄ، ٚا٭قطب إزي اغيػؿط٠، ٚؾٝ٘ َػا٥ٌ:

 ازبٗط بايصنط َٔ َكازٜل ايبٝإ. ا٭ٚزي:
ؼي اٱغتػؿاض ع٬ْٝ#١ تعع#ِٝ يؿ#عا٥ط اهلل، ٖٚ#ٛ َ#ٔ عَُٛ#ات       ايجا١ْٝ:

بايس٫ي١ اٱيتعاَٝ#١ عً#٢ زع#٠ٛ     س٫يت٘ا٭َط باغيعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ اغيٓهط ي
 اغيػًُري ٚايٓاؽ طيٝعاڄ إزي سسا٥ل ايصنط شات ايبٗذ١ ٚا٭ْاق١.

                                                           

 .10غٛض٠ ايطعس(1)
 .6/352تؿػري أبٞ ايػعٛز(2)
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ؼي ايصنط ع١ْٝ٬ عع اغي٪َٔ، َٚٓع١ يًُػًُري طيٝع#اڄ، ٚب#طظر   ايجايج١:
زٕٚ طُع ا٭عسا٤ بِٗ، ٚيٛ بأغباب ازبسٍ ٚايطٜب، ٭ٕ ازبٗط باي#صنط  

 .عٔ َباٖر ايسْٝا ،اٱعطا  ات ٚاٱْؿػاٍ باق٬ح ايصضغاي١ تٓبأ عٔ 
ٚنُا دا٤ قبٌ آٜتري ب#إٔ اهلل ع#ع ٚد#ٌ ٖٝ#٧ ازبٓ#١ يًُ#٪َٓري اي#صٜٔ        

، ؾإ (1) صًَعَنَّخٍ فَشْضُيَب اىغٌََََّادُ ًَاألَسْ ُ ؤُفِذَّدْ ىِيَُْزَّقِنيَط خيؿْٛ٘ بايػٝب بكٛي٘

آ١ٜ ايبشح دا٤ت ٱضتكا٤ اغيػًُري ؼي َطاتب ايتك#٣ٛ، ٚإع#ساز أْؿػ#ِٗ    
 يسخٍٛ ازب١ٓ إش إٔ اسبٝا٠ ايسْٝا زاض اٱعساز ٚايت١٦ٝٗ.

إظٗ#اض يٲضي#إ ٚإؾ#ٗاض ب#ايتك٣ٛ، ٚبع#ح      ازبٗ#ط باي#صنط   ؼي  : ايطابع١
َٔ اغي٪َٔ، ؾٝسضى ايٓاؽ تٓعٖ٘ َٔ ايهٝس عاّ يًػه١ٓٝ ؼي ايٓؿٛؽ ٚأَٔ 

 َٔ اغيهط. ١تػامل بايؿڀط٠ بإٔ ايصنط ٚاقٝيً، ٚاغيهط 
ُساڄ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ غيا مس#ع  ؾإ قًت قس ٚضز إٔ ايٓيب ضب

ِ  عً#٢  أضبع#ٛا أقشاب٘ ضؾع#ٛا أق#ٛاتِٗ ب#ايتهبري ق#اٍ:      ِ  أْؿػ#ه  ٫ ؾ#إْه
ٕ  إصي#ا  ، غا٥ب#اڄ  ٫ٚ أقِ تسعٕٛ ٟ  إٕ ، بك#رياڄ  مسٝع#اڄ  ت#سعٛ ٕ  اي#ص  ت#سعٛ
 .(2)(ضاسًت٘ عٓل َٔ أسسنِ إزي أقطب

ٚازبٛاب إٔ ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ أضاز إضؾازِٖ إزي آزاب 
ٚضؾ#ع  ، ايسعا٤، ٚإجياز قٛاعس نًٝ#١ َٚٓٗذٝ#١ يته#طع ٚتٛغ#ٌ اغيػ#ًُري      

ايكٛت ٖصا بايسعا٤ يٝؼ َٔ عَُٛات ايتعسٟ ؼي ايسعا٤ اي#صٟ ٚضز ؼي  
٘     خطزاسبسٜح ايصٟ أڂ ِ  :)عٔ  عبساهلل بٔ َػؿ#ٌ أْ#٘ مس#ع إبٓ# ٞ  ايً#ٗ  إْ#

 اهلل غٌ بين، ٜا: ؾكاٍ. زخًتٗا إشا ازب١ٓ ضيري عٔ ا٭بٝض يككطا أغأيو
٘  اهلل ق#٢ً  اهلل ضغٍٛ مسعت ؾإْٞ ايٓاض; َٔ ب٘ ٚعص ازب١ٓ، ِ  عًٝ#  ٚغ#ً
ٗٴٛض ايسعا٤ ؼي ٜعتسٕٚ قّٛ ٜهٕٛ: "ٜكٍٛ  .(3)(ٚايڀډ

 ٚؼي اسبسٜح أع٬ٙ َػا٥ٌ:

                                                           

 .133غٛض٠ آٍ عُطإ(1)
 .1/391ايسض اغيٓجٛض(2)
 .3/429تؿػري إبٔ نجري(3)
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٫ زيٌٝ ع٢ً نٕٛ ايتدكٝل ؼي ايسعا٤ ٚاغيػأي١ َٔ ايتعسٟ  ا٭ٚزي:
 .(1) صادْفٌُِِّ ؤَعْزَغِتْ ىَنٌُْؼي ايسعا٤، ٚقس قاٍ اهلل تعازيط

يعٌ عب#س اهلل ب#ٔ َػؿ#ٌ أضاز تأزٜ#ب إبٓ#٘ يً#سعا٤ ؼي َػ#تكبٌ        ايجا١ْٝ:
 ا٭ٜاّ.

ًَىَيُذٌْ ٍَذب   يٝؼ َٔ سس أٚ ضغِ يجٛاب ْٚعِٝ ازب١ٓ، ق#اٍ تع#ازيط  ايجايج١:

 .(2)صةْزَيٌََُُّ

شنط ايعطبؿ#طٟ ع#ٔ اي#ٓيب    ، إش قس شنط اسبسٜح باناؾ١ ْعِ  ايطابع١:
 ٚسػب ، ايسعا٤ ؼي ٜعتسٕٚ قّٛ غٝهٕٛق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ قاٍ: 

ِٸ:  ٜكٍٛ إٔ اغيط٤ ًډٗ ٍ  َٔ إيٝٗا قطٸب َٚا ازب١ٓ أغأيو إْٞ اي ٌ  ق#ٛ  ، ٚعُ#
َّّوُ طتعازي قٛي٘ قطأ ثِ"  ٚعٌُ قٍٛ َٔ إيٝٗا قطٸب َٚا ايٓاض َٔ بو ٚأعٛش بِ

 .(3)ص َ ُّؾِتُّ اىَُْقْزَذَِِّ

ٚططق#٘  ، ٚيهٔ اسب#سٜح ع#ٔ عب#ساهلل ب#ٔ َػؿ#ٌ أع#٬ٙ أق#ض غ#ٓساڄ         
 َتعسز٠.

 تعسز تأٌٜٚ اٱعتسا٤ ؼي ايسعا٤ ع٢ً ٚدٛٙ: اشباَػ١:
 .(4)قاٍ إبٔ دطٜر:ٖٛ ضؾع ايكٛت بايسعا٤ ا٭ٍٚ:
 ٖٛ اٱغٗاب ؼي ايسعا٤.ايجاْٞ:
 ايكٝاح ؼي ايسعا٤. ايجايح:
ؾتڀًبٛا َٓاظٍ ا٭ْبٝا٤، َٚا  ،  ٫ تتذاٚظٚا سس اسبل ؼي ايسعا٤ايطابع:

 .(5)٫ جيٛظ إٔ ٜعٌُ ؼي ايسْٝا ؼي قٍٛ أبٞ صبًع

                                                           

 .60غٛض٠ غاؾط(1)
 .57غٛض٠ ايٓشٌ(2)
 .2/239ايهؿاف(3)
 .2/229ايهؿاف(4)
 .4/425ايتبٝإ ؼي تؿػري ايكطإٓ(5)
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ايسعا٤ ع٢ً ايػري بػري سل، ٚقس ٜكاٍ ٜسؾع ٖ#صا ايٛد#٘ َ#ا    اشباَؼ:
ٗٛض َع ايتعسٟ ؼي ايسعا٤، ڀٚضز ؼي اسبسٜح أع٬ٙ، باقرتإ ايتعسٟ ؼي اي

إ٫ أْ٘ ضيهٔ ايتؿهٝو ؼي أؾطاز اسبسٜح، ٚظي#ٌ  ، ٚازبٛاب ٖصا قشٝض 
، ٚإٕ نإ ٜٚٓاغب٘ َٛنٛعاڄ ٚسهُاڄ  نٌ ؾطز َٔ ايتعسٟ ع٢ً َا ٜؿابٗ٘
 إزي ايتعسز ٚايتبأٜ إ٫ بايكط١ٜٓ.ايٓٛب١ ا٭قٌ ٖٛ اٱذباز، ٫ٚ تكٌ 

 :َػا٥ٌشنط اهلل ايٛاضز ؼي آ١ٜ ايبشح ؼي ٚ
 أْ٘ ٖطٚب َٔ ايتعسٟ َٚٔ ظًِ ايٓؿؼ. ا٭ٚزي:
 يًػًٛى. إق٬ح يًصات ٚتأزٜب يًٓؿؼ، ٚتكِٜٛ ؼي ايصنط ايجا١ْٝ:
  َٚكازٜل ايعًِ . ظدط عٔ ايتعسٟشنط اهلل عع ٚدٌ  ايجايج١:

:  ق##اٍ أٚق##ين اهلل ضغ##ٍٛ ٜ##ا ٚأخ##طز ايڀرباْ##ٞ ع##ٔ أّ أْ##ؼ ق##اٍ: 
ٌ  ؾإْٗ#ا  اغيعاقٞ اٖذطٟ ٞ  ، اهلذ#ط٠  أؾه#  ؾإْٗ#ا  ايؿ#طا٥ض  عً#٢  ٚس#اؾع
٘  أس#ب  بؿ٤ٞ اهلل تأتري ٫ ؾإْو اهلل شنط َٔ ٚانجطٟ ، ازبٗاز أؾهٌ  إيٝ#
 .(1)(شنط نجط٠ َٔ

ٚععِٝ ْؿع٘ ، ٚقس ٚضزت ْكٛم َػتؿٝه١ ؼي شنط اهلل ٚاسباد١ إيٝ٘ 
ؼي ايسْٝا ٚاٯخط٠، ٚنإٔ شات ايٓكٛم تطع١ َٔ ازب١ٓ، ٜٚبعح ايتسبط 
ؾٝٗا ايڀُأ١ْٓٝ ٚايطنا ٭ْ٘ ْٛع ٖسا١ٜ، ٚغعٞ ؼي غبٌ ايكطاط اغيػتكِٝ 

غيػًِ اٚإؾعاض ، تطغٝب بايصنط، ٚدبسٜس يًشح عًٝ٘ ْبٟٛ ٚنٌ سسٜح 
 . ا٭بس١ٜبإٔ ضسًت٘ ؼي ايصنط ط١ًٜٛ، ٚعًٝ٘ ازبس ؾٝٗا يٝٓاٍ ايطاس١ 

 ست٢ ٖصٙ َسضعيت ضقعت عًٞ عًٝ٘ ايػ٬ّ:اٱَاّ ٚؼي سسٜح  
 ٜطتهٝٗا ٫ ا٫تٔ، بٗا قصف اقصف: يٞ ٚقاٍ ضاقعٗا، َٔ اغتشٝٝت
 .(2)(ايػط٣ ايكّٛ حيُس ايكباح ؾعٓس عين اععب: ي٘ ؾكًت يرياقعٗا،

يتشٌُ ايعٓا٤ ٚاغيؿك١ أع٬ٙ ٜٚهطب اغيجٌ ايٛاضز ؼي خاشي١ اسبسٜح 
ايصٜٔ اغيػاؾطٜٔ ايعا٥س٠ يبًٛؽ ايطاس١ ٚإظباظ ايعٌُ، ٚأقً٘ إٔ ايكّٛ 

                                                           

 .8/172ايسض اغيٓجٛض (1)
 .40/346ايبشاض (2)



 97َعامل اٱضيإ/ز ############################################################################################### 214

ٜػريٕٚ ٜٚكڀعٕٛ اغيػاؾات ؼي ايًٌٝ ٜؿعطٕٚ بايػبڀ١ أِْٗ مل ٜٓاَٛا إزي 
بٌ قڀعٛا ايًٌٝ باٱغطا٤، قاٍ ، ايكباح ؼي َٛنعِٗ ا٭ٍٚ 

 ٍِِْ اىََْغْغِذِ اىْؾَشَاًِ بِىََ اىََْغْغِذِ عُجْؾَبَُ اىَّزُِ ؤَعْشٍَ ثِقَجْذِهِ ىَْْالًتعازيط

 .(1)صاىْإَقْصََ

ٜٚه#ٕٛ  ، اغيػًُٕٛ بايصنط ٚاٱغ#تػؿاض  ٚدا٤ت آ١ٜ ايبشح يٝذتٗس  
 عٓسِٖ قباسإ:
ايك###باح ؼي أٜ###اّ اي###سْٝا بع###س قٝ###اّ ايًٝ###ٌ ٚإسٝا٥###٘ باي###صنط   ا٭ٍٚ:

ًَثِبألَعْذؾَبسِ ىُذٌْ    *َّيْغَقُذٌَُ مَبٌُّا قَيِذْالً ٍِذِْ اىيَّْْذوِ ٍَذب     ٚاٱغتػؿاض، قاٍ تعازيط

 .(2)صَّغْزَفْهِشًَُُ

يٝشُ##س ، إؾ##طاق١ ايٓؿ##ٛض بع##س ظًُ##١ ايك##رب ٚع##امل اي##ربظر     ايج##اْٞ:
اغي٪َٕٓٛ ايػط٣ ٖٚ#ٛ إدتٗ#ازِٖ ؼي طاع#١ اهلل ؼي اسبٝ#ا٠ اي#سْٝا، ٚط#ِٝٗ       
َػ##اؾات ايك##طب إزي اهلل يٰخ##ط٠ سيت##اع اي##صنط ٚآي##١ اٱغ##تػؿاض، ق##اٍ        

 .(3)صاىضَّادِ اىزَّقٌٍَْخَْْشَ تعازيط

 علن املناسبت
ث٬خ َطات بٓعتٗا  أضبع عؿط٠ َط٠ ؼي ايكطإٓ َٓٗا ٚضز يؿغ)ايؿاسؿ١(

َٔ بٝت ايعٚدٝ#١   ٔبأْٗا َب١ٓٝ، إثٓتري َٓٗا ؼي اغيڀًكات ٚأسهاّ خطٚدٗ
، أٟ (4)صًَ َ َّخْشُعَِْ بِ َّ ؤَُْ َّإْرِنيَ ثِهَبؽِةَخٍ ٍُجَِّْنَخٍَس٠ ايعس٠، قاٍ تعازيط

َعك١ٝ نبري٠، قبشٗا ظاٖط، ٖٚٛ عٓ#ٛإ إطي#ايٞ ت#سخٌ    اغيڀًك١ تطتهب 
 ،(5)بأْ٘ ٜؿ#ٌُ ايعْ#ا   ٚإبٔ عباؽعسٜس٠، ٚقاٍ إبٔ َػعٛز ذبت٘ َكازٜل 
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ٚتكٝٝس ايؿاسؿ#١ بأْٗ#ا )َبٝٓ#١( ٱضاز٠ اسبً#ِ ٚايت#أْٞ ٚايك#رب ٚايػ#ُاس١        
 ٚايتذاٚظ عٔ ٖؿٛات ٚقػا٥ط ايعٚد١ .

 ق٢ً اهلل ضغٍٛ ايكازم عًٝ٘ ايػ٬ّ قاٍ:ٚضز عٔ اٱَاّ دعؿط ٚ 
ٞ : ٚآي٘ ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ٌ  أٚق#اْ ٘  ظٓٓ#ت  ست#٢  ب#اغيطأ٠  درب٥ٝ# ٞ  ٫ اْ#  ٜٓبػ#
، اغيػ#اضع١ إزي ايڀ#٬م  ظد#ط ع#ٔ   ٚؾٝ#٘   . (1)(َبٝٓ#١  ؾاسؿ#١  َٔ إ٫ ط٬قٗا

 .ت٘ٚتأنٝس يهطاٖٝ
ٍَِْ َّإْدِ قاٍ تعازيط، أَا ايجايج١ ؾكس دا٤ت خبكٛم ْػا٤ ايٓيب 

 ٚؾٝ٘ َػا٥ٌ: ،(2)صثِهَبؽِةَخٍ ٍُجَِّْنَخٍ ُّضَبفَفْ ىَيَب اىْقَزَاةُ ضِقْهَِِْْ ٍِنْنَُِّ

َٔ ايؿاسؿ١ اغيب١ٓٝ ؼي اٯ١ٜ َعك١ٝ ايعٚد١ يًٓيب ضبُس اغيطاز  ٚزي:ا٭
 ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ.

بٝإ قإْٛ نًٞ ٖٚٛ إٔ اسبذ١ ع٢ً ْػا٤ ايٓيب أبًؼ ٚأؾس  ١:ْٝايجا
 َٓٗا ع٢ً اغي٪َٓات َٔ ْػا٤ ا٭١َ.

قشٝض إٔ اٯ١ٜ دا٤ت بكٝػ١ ازب١ًُ ايؿطط١ٝ إ٫ إٔ ْػا٤  ايجايج١:
ايٓيب َٓعٖات َٔ ايعْا ؾ٬بس َٔ ظيٌ يؿغ)َب١ٓٝ( ع٢ً ظٗٛض ايكبض 

يٓب٠ٛ، قاٍ إبٔ عباؽ سيا خيايـ َكاَات ا، تكسض َٓٗٔ قس ايكػا٥ط اييت ب
 .(3)(ايكاسبات ايٓػا٤ َٔ غرينٔ نكسض عٓسٟ قسضنٔ أٟ يٝؼؼي اٯ١ٜ: 

 قاٍ ايؿاعط:
 ٚنبا٥ط ايطدٌ ايكػري قػا٥ط       ٚقػا٥ط ايطدٌ ايهبري نبا٥ط

عٓس اغيػًُري، ٚإقتباغِٗ ضدا٫ڄ ايٓيب ْػا٤ بٝإ ععِٝ َٓعي١  ايطابع١:
 ْٚػا٤ َٓٗٔ ضباغٔ ا٭خ٬م.
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ْػا٤ ايٓيب َطآ٠ ايٓب٠ٛ، َٚٔ اٯٜات إٔ ْٗر ٚعٌُ ْػا٤  اشباَػ١:
ٚشيٌٝ ايٓؿٛؽ غيعطؾ١ غٓٔ ، ايٓيب ضبُس ق٢ً اهلل َسٕٚ ؼي نتب اغيػًُري 
 ايك٬ح ؼي بٝت ايٓب٠ٛ ٚايتأغٞ ٚاٱقتباؽ َٓٗا.

دا٤ ايكطإٓ بايبؿاض٠ سيهاعؿ١ ا٭دط يعٚدات ايٓيب ع٢ً  ايػازغ١:

َّقْنُذْ ٍِنْنَُِّ ىِيَّوِ ًَسَعٌُىِوِ ًَرَقََْوْ صَبىِؾًب  ًٍََِْؾعًٗٔ ايكاسبات، قاٍ تعازيط

، أٟ تهتب اسبػ١ٓ هلا عؿطٜٔ نعؿاڄ يعَُٛات (1)صُّاْرِيَب ؤَعْشَىَب ٍَشَّرَِِْْ

 .(2)صٍَِْ عَبءَ ثِبىْؾَغَنَخِ فَيَوُ فَةْشُ ؤٍَْضَبىِيَبقٛي٘ تعازيط

بٝإ َٓعي١ أٌٖ ايبٝت عٓس اهلل ٚخڀط َكاَاتِٗ، ٚيعّٚ  ايػابع١:
ٚقاٍ ضدٌ يٲَاّ عًٞ بٔ اسبػري عًٝ٘ ايػ٬ّ:  ،تعاٖسِٖ يػٓٔ ايتك٣ٛ

 ؾٝٓا جيطٟ إٔ أسط٣ عبٔ: ٚقاٍ ؾػهب: قاٍ يهِ، َػؿٛض بٝت أٌٖ إْهِ
 نُا ْهٕٛ إٔ ٚآي٘ ٚغًِ َٔ عًٝ٘ اهلل ق٢ً ايٓيب أظٚاز ؼي اهلل َا أدط٣
 ثِ ايعصاب، َٔ نعؿري ٚغيػ٦ٝٓا دط،ا٭ َٔ نعؿري ْط٣ حملػٓٓا إْا تكٍٛ،
 .(3)(" نطضيا هلا ضظقا ٚأعتسْا" اٯٜتري قطأ
ٖٚٛ إٔ َعا١ًَ ، تأنٝس سكٝك١ َٚٓٗر عكا٥سٟ ٚأخ٬قٞ  يجا١َٓ:ا

ٚتكطف أظٚاز ايٓيب ضبُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ َع٘ جيب إٔ تهٕٛ 
ٖٚٞ قؿ١ ايٓب٠ٛ، ؾ٬بس َٔ دعٌ َٛنٛع١ٝ هلا ؼي يػ١  حبك١ ظا٥س٠

 اشبڀاب ٚايػ٪اٍ ٚاغيعاؾط٠ اي١َٝٛٝ.
ٚتؿٌُ آ١ٜ ايبشح أظٚاز ايٓيب ٚأٌٖ ايبٝ##ت طيٝع##اڄ ؾٗٞ خڀ##اب 
ٚسهِ ٚباب َٔ ايطظي١ ؾتش٘ اهلل عع ٚدٌ يًُػًُري ٚاغيػًُات إزي 
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بٗا اٯ١ٜ َٔ ّٜٛ ايكٝا١َ، نٌ دٌٝ ٌٜٓٗ َٔ خعا٥ٔ اغيػؿط٠ اييت دا٤ت 
 غري إٔ ٜٓكل َٓٗا ؾ٤ٞ.

يكس دا٤ ايكطإٓ بايٓٗٞ عٔ ايؿٛاسـ قػريٖا ٚنبريٖا، ظاٖطٖا َٚا 

ٚؾٝ٘ آ١ٜ  ،(1)صًَ َ رَقْشَثٌُا اىْهٌََاؽِشَ ٍَب ؽَيَشَ ٍِنْيَب ًٍََب ثَغََِقاٍ تعازيط ،خؿٞ َٓٗا

ت٢ٗٓ اٯ١ٜ عٔ َكسَات ايتًبؼ بايؿاسؿ١، ٚتسعٛ إش ، ؼي إعذاظ ايكطإٓ 
يًٓؿط٠ َٔ إقرتاف اٯثاّ يٝهٕٛ ايٓٗٞ عٔ إضتهابٗا َٔ باب ا٭ٚي١ٜٛ 

 ايكڀع١ٝ.
ايبشح ٫ تطغب بؿعٌ  ٚتسٍ اٯ١ٜ أع٬ٙ ع٢ً سكٝك١ ٖٚٞ إٔ آ١ٜ

 ايؿاسؿ١ َٔ ٚدٛٙ:
 إْتؿا٤ ايتعاض  ؼي ايكطإٓ. ا٭ٍٚ:
 اغيػؿط٠ باب آخط غري باب ا٭ٚاَط ٚايٓٛاٖٞ. ايجاْٞ:
قاٍ ، دا٤ ايكطإٓ بايعدط عٔ ايؿٛاسـ ٚذبصٜط اغيػًُري َٓٗا  ايجايح:

 .(2)صقُوْ بَََِّّب ؽَشًََّ سَثِِّ اىْهٌََاؽِشَ ٍَب ؽَيَشَ ٍِنْيَب ًٍََب ثَغََِتعازيط

ٖٚٛ ، آ١ٜ ايبشح بًعّٚ ايتساضى بصنط اهلل ٚاٱغتػؿاض دا٤ت  ايطابع:
ظدٌ، يكس تؿهٌ عٌُ ٚغعٞ عٔ قكس ١ْٝٚ ٚإضاز٠ ايتكطب إزي اهلل عع 

)زاض اغيػؿط٠( ؾٝٗا شيش٢ ايصْٛب عٔ  اهلل عع ٚدٌ ٚدعٌ اسبٝا٠ ايسْٝا
ٖٚصا ٫ ٜتعاض  َع إعتباض اٯخط٠ زاض ، ايصٜٔ ٜبازضٕٚ إزي اٱغتػؿاض 

 . اغيػؿط٠ بًشاظ إٔ ايعؿٛ ٚغبٌ ايؿؿاع١ أععِ ؼي اٯخط٠
 خًل ّٜٛ اهلل خًلٚعٔ ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ:  
 ٚتػع اشبًل بٗا ٜرتاسِ ضظي١ َٓٗا ضظي١، َا١٥ ٚا٭ض  يػُٛاتا

 .(1)(ايطظي١ بٗصٙ أنًُٗا ايكٝا١َ ّٜٛ نإ ؾإشا ايكٝا١َ، يّٝٛ ٚتػعٕٛ
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ٚتتكـ آ١ٜ ايبشح بأْٗا َٔ ضظي١ اهلل ؼي ايسْٝا، َٚٔ ضظيت٘ 
اغيتعسز٠ ؼي اٯخط٠، ؾايتؿكٌٝ ايٛاضز ؼي اسبسٜح أع٬ٙ ٫ ضيٓع َٔ ٚدٛز 

 تٓڀبل ع٢ً نٌ َٔ ضظي١ اهلل ؼي ايسْٝا ٚاٯخط٠ ؼي إٓ ٚاسس.َكازٜل 
 ؾآ١ٜ ايبشح َٔ ضظي١ اهلل ؼي ايسْٝا َٔ ٚدٛٙ:

 .دٌ ٚع٬  ْعٍٚ اٯ١ٜ َٔ عٓس اهلل ا٭ٍٚ:
 ٖٚصا اٱط٬م َٔ دٗات:، س ؾٝٗا ٝإط٬م اٯ١ٜ ٚعسّ ايتكٝ ايجاْٞ:
ٚعسّ سكط ايؿٛاسـ اييت ، ايتٓهري ؼي شنط ايؿاسؿ١  ا٭ٚزي:

 تؿًُٗا اغيػؿط٠ سيطاتب َع١ٓٝ، أٚ ربكٝل اغيػؿط٠ بايكػا٥ط َٔ ايصْٛب.

ص ؾ٬ حيطّ اىَّزَِِّ بِرَا فَقَيٌُا فَبؽِةَخًًصب٤ٞ اٯ١ٜ بكٝػ١ ازبُعط ايجا١ْٝ:

بعض اغيػًُري َٔ َعاْٞ ايطظي١ ٚايعؿٛ ؼي اٯ١ٜ ٫ بايتدكل ٫ٚ 
 بايتدكٝل.
 ؼي ايػط ٚايع١ْٝ٬.مشٍٛ ايعؿٛ ٚاغيػؿط٠ يعًِ ايٓؿؼ،  ايجايج١:

ًَارْوُ ٍَب ، قاٍ تعازيطٚايتبسٌٜ غ١َ٬ اٯ١ٜ َٔ ايتشطٜـ ايطابع١:

 ،(2)صؤًُؽَِِ بِىَْْلَ ٍِِْ مِزَبةِ سَثِّلَ  َ ٍُجَذِّهَ ىِنَيََِبرِوِ

اٱط٬م ٚاٱدعا٤ ؼي شنط اهلل، ٚاشبؿ١ٝ َٓ٘، ٚإغتشهاض  اشباَػ١:
 غع١ ضظيت٘ ٚعؿٛٙ.
زع٠ٛ اغيػًُري يتعاٖس َطاتب ايتك٣ٛ ٚأزا٤ ايؿطا٥ض  ايػازغ١:
 ٚايڀاعات.
ز٫ي١ اٯ١ٜ ع٢ً ايٛعس ايهطِٜ َٔ اهلل بايعؿٛ ٚاغيػؿط٠ ٭ْٗا  ايجايح:

ٜٔ ٤ٖٞ اهلل عع ٚدٌ هلِ ازب١ٓ زاض َكاّ دا٤ت ؼي بٝإ قؿات اغيتكري ايص
 ٚثٛاب زا٥ِ.
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زا١ُ٥ عٓس نٌ  هلر أيػ١ٓ اغيػًُري بصنط اهلل، ٚقريٚضت٘ ًَه١ ايطابع:
يًعؿٛ، ٚعٓس  ؾطز َِٓٗ ؾٗٛ ٜتذ٘ إزي شنط اهلل عٓس ؾعٌ ايؿاسؿ١، طًباڄ

  تعازي ٚضدا٤ ايجٛاب.ؾعٌ ايكاسبات ؾهطاڄ هلل
َٔ ضظي١ اهلل تأزٜب اغيػًُري ع٢ً اٱغتػؿاض، ٚايٌٓٗ َٔ  اشباَؼ:
 اييت يٝؼ هلا خعإ . خعا٥ٓ٘
ٔٵ َٳاٚعٔ أْؼ عٔ ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ قاٍ:   ّڈ َٹ ٛٵ  قځ
ُٳعٴٛا ٕٳ ادٵتٳ ٘ٳ ٜٳصٵنڂطٴٚ ًډ ٕٳ يځا اي ٘ٴ إڇيډا بٹصٳيٹوځ ٜٴطڇٜسٴٚ ٗٳ ِٵ إڇيډا ٚٳدٵ ٖٴ ٓٳازٺ ْٳازٳا ٔٵ َٴ  َٹ
ُٳا٤ٹ ٕٵ ايػٻ َٴٛا أځ ِٵ َٳػٵؿڂٛضٶا قڂٛ ِٵ بٴسٿيځتٵ قځسٵ يځهڂ  .(1)(سٳػٳٓٳاتٺ غٳٝٿ٦ٳاتٴهڂ

ْعٍٚ ايطظي١ ٚأغباب ايطظم ٚايربن١ َع شنط اهلل، ست٢  ايػازؽ:
إٕ دا٤ َتعكباڄ يؿعٌ ايؿاسؿ١، ٭ٕ ايصنط سػٔ ع٢ً نٌ ساٍ، ٚخري ٚ

  . ٚتكطب إزي اهلل، ضبض 
 ق٢ً ايٓيب ؾُطٸ: قاٍ ٚدٌ، عع اهلل ٜصنطٕٚ عكاب١ ؼي غًُإ نإ)
 ضغٍٛ ٜا اهلل ْصنط: ؾكًٓا"تكٛيٕٛ؟ نٓتِ َا:"ؾكاٍ ؾهؿٛا ٚغًِ عًٝ٘ اهلل
 أؾاضنهِ إٔ ؾأسببت عًٝهِ تٓعٍ ايطظي١ ضأٜت ؾإْٞ قٛيٛا:"قاٍ اهلل،
 ْؿػٞ أقرب إٔ أَطت َٔ أَيت ؼي دعٌ ايصٟ هلل اسبُس:"قاٍ ثِ ،" ؾٝٗا
 .(2)("َعِٗ

ٕ إٚ، ايصنط ٚاٱغتػؿاض باب يكها٤ سٛا٥ر ايسْٝا ٚاٯخط٠  ايػابع:
إقطاض بايٛسسا١ْٝ، صبتُعري َٚتؿطقري  ُامل ٜتِ ايػ٪اٍ عٓٗا ٭ٕ ؾٝٗ

 ٚععٚف عٔ ايعخطف ايعا٥ٌ ايٛاٖٞ.
ؼي عط  بٝإ قؿ١ أٌٖ ايجٓا٤ ع٢ً اغيػًُري بٛقؿِٗ باغيتكري  ايجأَ:
يتعاٖسِٖ شنط اهلل ٚزب٥ِٛٗ يٲغتػؿاض عٓس ؾعٌ ايؿاسؿ١، ازبٓإ ، 

 َٚٛاظبتِٗ ع٢ً قطا٠٤ ايكطإٓ.
                                                           

 .25/48َػٓس أظيس (1)
 .1/181س١ًٝ ا٭ٚيٝا٤ (2)
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َطاتب ايكطب َٔ اهلل بإٔ بٝإ تؿهٌٝ اغيػًُري، ًِْٚٝٗ  ايتاغع:
 خكِٗ باٱضؾاز إزي قطاط ايصنط ٚاٱغتػؿاض.

ؾٗٞ َٔ ، ٚأَا ضظي١ اهلل ؼي آ١ٜ ايبشح خبكٛم عامل اٯخط٠ 
 ٚدٛٙ:

ُٸٔ اٯ١ٜ اهلسا١ٜ إزي ايًبح ايسا٥ِ ؼي ازب١ٓ ا٭ٍٚ: ٚايٓعِٝ ايصٟ ٫  ته
 .إْكڀاع ي٘
ضبٛ شْٛب اغي٪َٔ َٔ قشا٥ـ ّٜٛ ايكٝا١َ، ٚتبسٌٜ غ٦ٝات٘  ايجاْٞ:

 . سػٓات، ٭ْ٘ ؾعع ؼي ايسْٝا إزي اٱغتػؿاض
 قاٍ َاٚعٔ أْؼ قاٍ: قاٍ ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ: )  
 َٔ قشٝؿت٘ ؼي َا طُػت إ٫ ْٗاض أٚ يٌٝ َٔ غاع١ ؼي اهلل إ٫ إي٘ ٫: عبس

 .(1) (اسبػٓات َٔ َجًٗا إزي ٜػهٔ ست٢ ايػ٦ٝات
اٯ١ٜ بؿاض٠ يٓذا٠ اغي٪َٔ َٔ ايعكاب ا٭يِٝ ع٢ً ؾعٌ  ايجايح:

ظبات٘ أْ٘ إَتجٌ غبب ٚ، ّٜٛ ايكٝا١َ ؼي ايسْٝا ٚايؿاسؿ١ ٚظًِ ايٓؿؼ 
  ٭سهاّ ٖصٙ اٯ١ٜ ٚبازض إزي ايصنط ٚاٱغتػؿاض.

 حبث عسفاني
يكس أْعِ اهلل ع٢ً اٱْػإ بايعكٌ، ٚدعً٘ ضغ٫ٛڄ باطٓٝاڄ خيتاض 
بٛاغڀت٘ اٱْػإ غبٌ اهلسا١ٜ ٚايطؾاز، ٚايؿ٬ح، ٚتؿهٌ غبشاْ٘ 
بايًػإ ٚدعً٘ آي١ ايبٝإ عُا ٜؿطظٙ عكً٘، ٚجيٍٛ ؼي خاططٙ، يٝتدصٙ بًػ١ 

 يتشكٝل غاٜات٘.
 (2)إٕ ايه٬ّ يؿٞ ايؿ٪از ٚإصيا         دعٌ ايًػإ ع٢ً ايؿ٪از زي٬ٝڄ

                                                           

 .6/294َػٓس أبٞ ٜعًٞ (1)
بٝت ايؿعط ٖصا َٔ ايهاٌَ يٮخڀٌ ، ٖٚٛ غٝاخ بٔ غٛخ ب#ٔ ايك#ًت َ#ٔ ب#ين     (2)

، ٚا٭خڀٌ 2/403تػًب ٜٚه٢ٓ أبا َايو )ٚنإ ْكطاْٝاڄ َٔ أٌٖ ازبعٜط٠(ا٭غاْٞ
ٜكطظّ ايؿعط أٟ عٓس إبتسا٤ يكب٘ َٚعٓاٙ ايػؿٝ٘، ٚأطًل عًٝ٘ ٖٚٛ غ٬ّ عٓسَا نإ 
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ػإ سذ١ ع٢ً اٱْػإ ٚسذ١ ي٘، ٚ٭ٕ ْب٠ٛ ضبُس ق٢ً ٜٚبك٢ ايً
اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ضظي١ ٚخري ضبض، دا٤ت آ١ٜ ايبشح َٔ عٓس اهلل 

ٜٚكسح بايصنط يٝٓػر سًٌ ازب١ٓ، ، يتكِٜٛ ايًػإ ٚدعً٘ ٜؿٛح باغيػو 
 .ٜٚهٕٛ ٚغ١ًٝ ايتساضى

ؿٛاسـ ٜٚعًِ ْؿػ٘ بٗا، نايٝس اي ؾريتهب اٱْػإ بأعها٥٘ ا٭خط٣
ِ ٚايعري ٚا٭شٕ ٚايطدٌ ؾٝكّٛ ايًػإ بايتهؿري عٓٗا، ٫ٚ ٜبصٍ َع٘ ٚايؿ
ؾ٬ ٜتشٌُ إ٫ قٍٛ إغتػؿط اهلل، ٖٚٛ خؿٝـ ، ٕ ازبٗس ٚاغيؿك١ اغيػًُٛ

 ع٢ً ا٭عها٤َباضى َٚطنب ٚي٘ أثط ضدعٞ ثكٌٝ ؼي اغيٝعإ ع٢ً ايًػإ، 
 ب١ُٗ.، ٚجيعًٗا تكبٌ ع٢ً ٚظا٥ؿٗا ٚؾعًٗا، ؾٝعتكٗا َٔ ضبك١ اغيعك١ٝ

ٚشيتٮ ايٓؿؼ َع اٱغتػؿاض با٭ٌَ ٚتهٕٛ أنجط إؾطاق١ ٚغبڀ١ يصا 
تط٣ ٚد٘ اغي٪َٔ ٜؿع ْٛضاڄ غيا ٜهٝؿ٘ عًٝ٘ قٝاّ ايًػإ بصنط اهلل 
ٚاٱغتػؿاض َٔ ايٓٛض ٚايبٗذ١، يٝتكـ اغيػًِ بايطؾٌ ؼي سًٌ ايٓهاض٠، 

ّ، ٚغ٤ٛ ، ْٚؿػ٘ ؼي غ١َ٬ َٔ ايؿ٪ٚخًع ايكطب َٔ غاس١ ايكسؽ
ع٬ز َا إضتهب َٔ اغيعك١ٝ، أٚ قٌ إٔ ي، ٚقس إغتػ٢ٓ بايصنط ايڀ١ٜٛ
عٓٛإ ايٛقاض، ٚايباعح  ٖٛٚ،  اٱغتػؿاض ٖٛ ايع٬ز ايؿاؼيايصنط ٚ

 .بايصنط ٚاٱغتػؿاض اغيػًِ اغيٓؿػٌ يًٗٝب١ ؼي ْؿٛؽ ايٓاؽ َٔ 

                                                                                                                                                 

: ٚقٌٝ يكب٘ ب٘ اغيٗسٟ ايعباغٞ إش قاٍ ي٘ قٛي٘ ي٘ ٜٚكع ؼي َؿازات، ؾًكب ب٘ ،
ٌٳ يًُٗ##سٟ جباضٜ##١ تعٳتٻ##٘ ق##س ٚن##إ َٴتٳعتٿٗ##اڄ َٴتٳدِّڀ##اڄ أځضاى  بػ##ببٗا ٚاعتٴكٹ##
ٟټ عًٝٗا ٚعٳطٳ ٳ ٚٿدٗا أځٕ اغيٗس ٘  ٜع ِ  ؾأځب#ت  ي# ٓٳ#١ڂ  ازباضٜ#١  ٚاغ# ٝٵ ٌ  عٳ  ٚقٝ#
 ٚايعٳتا١ٖڂ بايعٻْٵسق١ ٜٴطٵ٢َ ٭ځْ٘ ٚقٌٝ َهڀطباڄ ط٬ٜٛڄ نإ ٭ځْ٘ بصيو يكب
ٍٴ ُٵلٴ ايه٬ ٚأخب#اضٙ ن#جري٠، ٚدعً#ٛٙ ٖ#ٛ ٚدطٜ#ط       ،13/512يػ#إ ايع#طب    (ٚاسبڂ

 ٚايؿطظزم طبك١ ٚاسس٠ .
 1/16َِٚٓٗ َٔ ٜػتسٍ ببٝت ايؿعط أع٬ٙ ؼي عًِ ايه#٬ّ نُ#ا ؼي َؿ#اتٝض ايػٝ#ب            

 حبذ١ ، إصيا ٖٛ ٚقـ يًػإ دط٣ ع٢ً يػإ ؾاعط.ٚيهٔ ٖصا ايؿعط يٝؼ 
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ٚنُا إٔ ايًػإ ع٬ز ؾٗٛ ٚاق١ٝ يًصات ٚايػري، بايكٝاّ با٭َط 
إْ٘ ب برتى احملطَات، ٜٚتكـ ايًػإ اغيٓهط، ٚازبٗسغيعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ با

 .آي١ يًكسق١ َٔ غري إخطاز اغياٍ ٚايٓؿك١
 ايكسق١ قسق١ أؾهٌٚعٔ ايٓيب ضبُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ:  
 بٗا ايؿؿاع١ تؿو: قاٍ ايًػإ؟ قسق١ َٚا اهلل ضغٍٛ ٜا:  قٌٝ ، ايًػإ
 بٗا ٚتسؾع أخٝو، إزي اغيعطٚف بٗا ٚدبط ، ايسّ بٗا ٚذبكٔ ا٫غري،
 .(1)(ايهط١ٜٗ
ٕ خيتل ازبٗاز بايػٝـ ؼي غٛح اغيعاضى ؾإٕ ازبٗاز بايًػإ ٚٱ

ؾٗٛ عهٛ َتكٌ ؼي ايػًِ ٚاسبطب، ٚاسبهط ٚايػؿط، ٚايًٌٝ ٚايٓٗاض، 
اهلل عع ٚدٌ عٓس اغيػًِ ٜػدطٖا ؼي غبٌٝ اهلل،  ٗاآي١ َباضن١ دعًٚ

 . ٜٚهػب بٗا ايجٛاب ايععِٝ
ٜٚتٛد٘ ايًػإ ؼي دٗازٙ إزي اغيٓكطّ َٔ ايصْٛب ايصات١ٝ باٱغتػؿاض  

 .بؿهٌ َٔ اهلل ٚبطنات آ١ٜ ايبشحٜٚسنٗا ؾٝسضنٗا 
ؾإٕ قًت قس ٜهٕٛ ايًػإ ٖٛ ٚغ١ًٝ ؾعٌ ايؿاسؿ١، أٚ ظًِ ايٓؿؼ، 

ؾرتا٤ أٚ إغا٠٤ يًػري بإٔ ٜعتسٟ اغيػًِ بًػاْ٘ ٜٚتؿٛٙ به١ًُ ؾٝٗا غٝب١ أٚ إ
 ٚظًِ يًٓؿؼ.

زبٛاب دا٤ت ٖصٙ اٯ١ٜ يتسعٛ اغيػًِ يتٛظٝـ يػاْ٘ ْؿػ٘ ٚا
ٌٖٚ ٜهٕٛ َٔ باب ،  يٲغتػؿاض عُا دط٣ عًٝ٘ َٔ ايؿعٌ ايكبٝض

قبٌ إٔ ٜػتػؿط ، ا٭ٚي١ٜٛ إٔ ٜػتػؿط ايًػإ عٔ ايكبٝض ايصٟ تؿٛٙ ب٘ 
 :َٔ دٗات يًػ٤ٛ ايصٟ إضتهبت٘ أعها٤ ايبسٕ ا٭خط٣ ، ازبٛاب ٫ ،

ايعبس ايتٓعٙ عٔ ايؿٛاسـ ٚايػ٦ٝات، ٚإٕ تكتهٞ ٚظٝؿ١  :ا٭ٍٚ
 ؾعًٗا ؾًٝعّ َبازضت٘ إزي اٱغتػؿاض ؾٛضاڄ ثِ ؾٛضاڄ.

                                                           

 .73/44ايبشاض (1)
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اٱْػإ ٚأعها٩ٙ ٚاسس َتشس ٚإٕ نإ َطنباڄ َٔ ضٚح  ايجاْٞ:
 ٚبسٕ.

 ٜتٛد٘ ا٭َط اٱهلٞ باٱغتػؿاض إزي ايعبس نُهًـ. ايجايح:
يٝؼ َٔ تكػِٝ يًصْٛب ٚاشبڀاٜا بًشاظ ا٭عها٤، ٚقس  ايطابع:

 كػري٠.ايٚقس تكسض َٓ٘ ، تكسض َٔ ايًػإ نبري٠ 
نٌ شْب ٚؾاسؿ١ ٜطتهبٗا ايعبس جيب إٔ ٜبازض إزي  اشباَؼ:

 اٱغتػؿاض عٓٗا َٔ باب ا٭ٚي١ٜٛ ايكڀع١ٝ.
بصنط اهلل َٔ غري  ٚدا٤ت آ١ٜ ايبشح يريتكٞ ايًػإ إزي َطتب١ ايًٗر

تعب أٚ إعٝا٤ يًذٛاضح، ٚؼي زعا٤ ايٓيب ضبُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ 
 ؾؿٝت٘، إ٫ غكُا ٫ٚ ؾطدت٘، إ٫ ُٖاڄ ٫ٚ غؿطت٘ إ٫ شْبا يٞ تسع ٫ ايًِٗ)

 إ٫ غ٤ٛ ٫ٚ أَٓت٘، إ٫ خٛؾا ٫ٚ بػڀت٘ إ٫ ضظقا ٫ٚ غرتت٘، إ٫ ٫ٚعٝبا
 أضسِ ٜا قهٝتٗا، إ٫ ق٬ح ٚيٞ ضن٢ يو ٖٞ ساد١ ٫ٚ قطؾت٘،
 .(1)(ايعاغيري ضب آَري ايطاظيري،

ٜٚػتشل طًب َػؿط٠ ايصْٛب ٚضبٛ ايػ٦ٝات بصٍ ايٛغع ٚؾس 
، ٚيهٔ اهلل تؿهٌ بآ١ٜ ايبشح ؾذعًٗا أقطب  اٍ ٚإْؿام اغياٍ ايهجريسايط

ؾ٤ٞ َٔ اغيػًِ، يٝؼ بٝٓ٘ ٚبٝٓٗا إ٫ شنطٙ هلل عع ٚدٌ ٚذبطٜو ؾؿتٝ٘ 

ًََّؾُِْ ايصْٛب َٔ ضظي١ اهلل عع ٚدٌ ؼي قٛي٘ تعازيطيتهٕٛ َػؿط٠ 

 .(2)صؤَقْشَةُ بِىَْْوِ ٍِِْ ؽَجْوِ اىٌَْسِّذِ

 َكعس إٕ قاٍ ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً اهلل ضغٍٛ إٔ اسبسٜح ٚؼي)
      .(3)(ايطٜل َٚسازُٖا ايًػإ قًُُٗا ايؿؿتري ع٢ً اغيًهري

                                                           

 .82/64ايبشاض (1)
 .16غٛض٠ م (2)
 .2/76ايتػٌٗٝ يعًّٛ ايتٓعٌٜ (3)
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 حبث أصىيل 
اٱهلٞ، أَا عٓس ايؿكٗا٤ ؾٗٛ اسبهِ عٓس ا٭قٛيٝري ٖٛ شات اشبڀاب 

قسِٜ ٚايجاْٞ سازخ، ٫ٚ ق١ً ؼي  أع٬ٙ أثط اشبڀاب، ٚقٌٝ بإٔ ا٭ٍٚ
اغيكاّ يًكسّ ٚاسبساث١ حبػب عًِ ايه٬ّ، ثِ إٔ اشب٬ف يؿعٞ ٚؼي 

 ايتعطٜـ ٚاٱقڀ٬ح أَا اغيٛنٛع ؾٗٛ شات٘.
عٓس ا٭قٛيٝري ٖٛ  (1)صًَؤَقٌَُِْا اىصَّالَحَٜٚهٕٛ اسبهِ ؼي قٛي٘ تعازيط  

شات اشبڀاب ؼي اٯ١ٜ ايهطضي١، أَا عٓس ايؿكٗا٤ ؾاسبهِ ٖٛ ٚدٛب ايك٠٬ 
اغيػتكطأ َٔ ٖصٙ اٯ١ٜ ايهطضي١، ٖٚٛ َٔ أؾطاز اسبهِ ايتهًٝؿٞ ايصٟ ٖٛ 
 زيٌٝ َٚهُٕٛ اشبڀاب اغيتٛد٘ إزي اغيهًـ ، ٖٚٛ ع٢ً أقػاّ ث٬ث١: 

 ايتدٝري  . -3                       ايرتى  . -2ايؿعٌ .                      -1
أَا اسبهِ ايٛنعٞ ؾٗٛ خڀاب اهلل ايصٟ ٜتهُٔ تعًٝل ؾ٤ٞ ع٢ً 

 ؾ٤ٞ َجٌ ايػبب١ٝ أٚ ايؿطط١ٝ أٚ اغياْع١ٝ.
 ٚايؿاضم بري اسبهِ ايتهًٝؿٞ ٚايٛنعٞ ع٢ً  ٚدٛٙ:

َٶا  ا٭ٍٚ: إختكام اسبهِ ايتهًٝؿٞ باغيهًؿري، ؾ٬ ٜؿٌُ غريِٖ، أځ
ٛ أعِ إش ٜؿٌُ َتعًكات أؾعاٍ ايكيب نايعبازات اسبهِ ايٛنعٞ ؾٗ

اغيػتشب١ َٓ٘، ٚقاعس٠ ايهُإ ؾُٝا ٜتًؿ٘ أٚ ٜػطق٘، ٚقش١ ايبٝع ٚايٛق١ٝ 
 َٔ ايكيب اغيُٝع ؼي بعض ا٭سٛاٍ.

ٚخيتل اسبهِ ايتهًٝؿٞ سيكسٚض اغيهًـ، ربؿٝؿا ٚسذ١ َٔ اهلل ع٢ً 

 .(2)صاىيَّوُ َّهْغًب بِ َّ ًُعْقَيَب  َ ُّنَيِّفُايعباز، ٚتطغٝباڄ هلِ بڀاعت٘ ، قاٍ تعازيط

، اغيكسؽ ايؿاضعع٢ً إش إٔ ايتهًٝـ سيا ٫ ٜڀام عبح، ٚايعبح ضباٍ 
 اهًـ َجًُبػري َكسٚض اغي عًلأَا اسبهِ ايٛنعٞ ؾًٝؼ ؾٝ٘ تهًٝـ، ؾٝت

 .ٜتعًل سيا ٖٛ َكسٚض 
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، ؾٗٛ تهًٝـ (1)صًَآرٌُا اىضَّمَبحَغتسٍ ع٢ً ايتهًٝؿٞ بكٛي٘ تعازيطٚأ

ٚسيكسٚض اغيهًـ، ٚداظ تعًك٘ بػري اغيهًـ َجًُا ٖٛ دا٥ع ؼي اغيهًـ ؾُٔ 
٫ ٜهٕٛ عٓسٙ ايٓكاب ٫ جيب عًٝ٘ ؾ٤ٞ، ٚنصا بايٓػب١ يًشر، قاٍ 

 .(2)صًَىِيَّوِ فَيََ اىنَّبطِ ؽِظُّ اىْجَْْذِ ٍَِْ اعْزَغَبؿَ بِىَْْوِ عَجِْالًتعازيط

ا مل تتٛؾط اٱغتڀاع١ ؾٗٛ أَط ٜكسض عًٝ٘ اغيهًـ عٓس اٱغتڀاع١، ٚإش
ع٢ً اغيهًـ، ٚشنطٚا َج٬ڄ يًشهِ جيب اسبر ؾ٬ نؿطط يًٛدٛب 

ؤَقٌِْ اىصَّالَحَ ىِذُىٌُكِ اىةََّْظِ بِىََ غَغََِّ اىيَّْْوِ ايٛنعٞ َا دا٤ ؼي قٛي٘ تعازيط

، بًشاظ إٔ زيٛى (3)صًَقُشْآَُ اىْهَغْشِ بَُِّ قُشْآَُ اىْهَغْشِ مَبَُ ٍَةْيٌُدًا

 سيكسٚض اٱْػإ ٫ٚ َٔ ؾعً٘.ايؿُؼ يٝؼ 
٬ٝڄ يًشهِ ايتهًٝؿٞ، ٖٚٞ ؼي طٍٛ ٚتؿكٚدا٤ت اٯ١ٜ أع٬ٙ بٝاْاڄ 

، ٚيٝؼ ؼي عطنٗا، ٚزيٛى ايؿُؼ ٖٛ (4)صًَؤَقٌَُِْا اىصَّالَحَقٛي٘ تعازيط

ق٠٬ ايعٗط ٖٚٛ اغيطٟٚ عٔ ٚإضاز٠ ظٚاهلا عٔ نبس ايػُا٤ ع٢ً ايتشكٝل 
، ٚب٘ قاٍ اسبػٔ، ٚصباٖس، (5)ايػ٬ّاٱَاّ ايباقط ٚايكازم عًُٝٗا 

 ٚقتازٙ.
ٖٛ ايػطٚب، ٚاغيطاز َٔ  : إٔ ايسيٛىٚعٔ إبٔ عباؽ ٚإبٔ َػعٛز

 .ق٠٬ اغيػطب ص ٖٞىِذُىٌُكِ اىةََّْظِايك٠٬ ؼي قٛي٘ تعازيط

                                                           

 .76غٛض٠ ايٓػا٤ (1)
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ٚغػل ايًٌٝ ٖٛ ظ٬َ٘ يًس٫ي١ ع٢ً ق٠٬ اغيػطب ٚايعؿا٤ ٚقٛي٘ 

، ٚتعسزت ؾٝٗا ا٭قٛاٍ (1)صبسِ ًَصُىَهًب ٍِِْ اىيَّْْوًَِؤَقٌِْ اىصَّالَحَ عَشَفِِ اىنَّيَتعازيط

 َٚٓٗا اغيطاز أٚي٘.
ٚاسبهِ ايتهًٝؿٞ ٜكػِ إزي عيػ١ أقػاّ ٖٚٛ َؿٗٛض ا٭قٛيٝري 

 ؾٗط٠ عع١ُٝ:
ايٛادب ٖٚٛ ا٭َط بإتٝإ ايؿعٌ ع٢ً عبٛ ازبعّ ٫ٚ جيٛظ تطن٘  ا٭ٍٚ:

 قا١َ ايك٠٬ اي١َٝٛٝ ايٛادب١.إن
اغيٓسٚب، ٖٚٛ ا٭َط بإتٝإ ايؿعٌ بػري دعّ ٚقڀع، ؾٝذٛظ  ايجاْٞ:

 تطن٘ َٔ غري إٔ ٜرتتب إثِ ع٢ً ٖصا ايرتى نك٠٬ ايٓاؾ١ً، ٚقّٛ ايتڀٛع.
ايٓٗٞ عٔ ايؿعٌ بػري دعّ، أٚ قٌ طًب تطن٘ بػري دعّ أٚ  ايجايح:

 إيعاّ، ٜٚػ٢ُ اغيهطٚٙ َجٌ خًـ ايٛعس.
تب اٱثِ ع٢ً إتٝاْ٘، ايٓٗٞ عٔ ايؿعٌ بڀطٜل ازبعّ، ٚتط ايطابع:

 ٜٚػ٢ُ اسبطاّ نايعْا ٚأنٌ ايطبا ٚبٝع ايػ٬ح ع٢ً أعسا٤ اٱغ٬ّ.
ٜٚػ٢ُ اغيباح  ،ايتدٝري ؼي شات ايؿعٌ بري إتٝاْ٘ أٚ تطن٘ اشباَؼ:

: قس تػتعٌُ ، ٚقٌٝيٝتُتع اغيهًـ ؾٝ٘ حبل اٱختٝاض ؼي ايؿعٌ أٚ عسَ٘
أٜهاڄ بػبب ايؿب٘ قٝػ١ ايٓٗٞ ؼي َٛاضز ايهطا١ٖ، ؾ٢ٗٓٝ عٔ اغيهطٚٙ 

ايكا٥ِ بري ايهطا١ٖ ٚاسبط١َ، ٜٚعترب إغتعُاهلا ؼي َٛاضز اغيهطٖٚات 
 .(2)إغتعُا٫ڄ صباظٜاڄ(

ٚيهٔ ، ٚا٭قطب عٓسٟ إٔ إغتعُاهلا ؼي اغيهطٚٙ سكٝكٝاڄ ٚيٝؼ صباظٜاڄ 
طبٝع١ ايٓٗٞ هلا أؾطاز طٛي١ٝ َتبا١ٜٓ حبػب ازبعّ بايرتى أٚ عسَ٘،ؾ٬ 

 ا١ٖ ٫ أقٌ ؼي قٝػ١ ايٓٗٞ .تهاز بري اسبط١َ ٚايهط
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ٚأناف أتباع أبٞ سٓٝؿ١ قػُري يٮسهاّ ايتهًٝؿ١ٝ اشبُػ١ أع٬ٙ 
 إزي ؾطعري: ،(1)يتهٕٛ غبع١، ؾكػُٛا ايٛادب

ايؿط  ؾٗٛ ايجابت بسيٌٝ قڀعٞ ؼي ثبٛت٘ ٚز٫يت٘ ٜٚػ٢ُ  ا٭ٍٚ:
 ؾطناڄ.

 ايٛادب ٖٚٛ ايجابت بسيٌٝ ظين. ايجاْٞ:
 ٚقػُٛا اسبطاّ إزي ؾطعري:

 ايٓٗٞ ايجابت بسيٌٝ قڀعٞ ٜٚػ٢ُ سطاَاڄ. ا٭ٍٚ:
 ايٓٗٞ ايجابت بسيٌٝ ظين ٜٚػ٢ُ َهطٖٚا ذبطضياڄ. ايجاْٞ:

ٚأناف ايؿانٌ ايتْٛٞ قػُاڄ غازغاڄ إزي ا٭سهاّ ايتهًٝؿ١ٝ اشبُػ١ 
ٖٚٛ ا٭سهاّ ايٛنع١ٝ ناسبهِ ع٢ً ايؿ٤ٞ بأْ٘ غبب ٭َط أٚ ؾطط أٚ 

 َاْع َٓ٘. 
)ٚايصٜٔ إشا  بكٝػ١ ازب١ًُ اشبرب١ٜٚقشٝض إٔ آ١ٜ ايبشح دا٤ت 

ؾعًٛا( ٚيهٓٗا تسٍ بايس٫ي١ ايته١ُٝٓ ع٢ً يعّٚ اغيبازض٠ إزي اٱغتػؿاض ٚأْ٘ 
ع٢ً اغيتكري ايصٜٔ أقًض هلِ اهلل ازب١ٓ ٦ٖٝٚٗا هلِ ٚدعًٗا ٚادب 
 . بإْتعاضِٖ
ٚدعٌ اهلل عع ، ٚقٝػ١ اشبرب ؼي اٯ١ٜ ٭ٕ ايسْٝا زاض إختباض ٚإَتشإ  

ٚقس دا٤ت آٜات ايكطإٓ بكٝػ١ ، ٚدٌ اٱغتػؿاض دٛاظاڄ ٚإداظ٠ إزي ازب١ٓ 
ؼي اٱغتػؿاض ايصٟ حيٌُ ع٢ً ايٛدٛب خكٛقاڄ َع عسّ ايكط١ٜٓ  ا٭َط

فَبعْزَقٌَُِْا ، ٚط(2)صًَاعْزَفْهِشًُا اىيَّوَ بَُِّ اىيَّوَ غَهٌُسٌ سَؽٌٌِْع٢ً ايٓسب، قاٍ تعازيط

 .(3)صهِشًُهُبِىَْْوِ ًَاعْزَفْ

                                                           

 .1/124اْعط ايػعايٞ/اغيػتكؿ٢ (1)
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ٚحيتٌُ اٱغتػؿاض َٔ د١ٗ تكػِٝ ا٭سهاّ ايتهًٝؿ١ٝ تكػُٝاڄ إغتكطا٥ٝاڄ 
 ٚدٗري:
قكٛض ٖصا ايتكػِٝ عٔ َا١ٖٝ ايؿطٜع١ اٱغ١َٝ٬ ٚايكٛاْري  ا٭ٍٚ:

اييت تتهُٓٗا آٜات ايكطإٓ ٖٚٞ أعِ َٔ إٔ حيٝط بٗا تكػِٝ إغتكطا٥ٞ ؼي 
 باب عًِ ا٭قٍٛ أٚ ايه٬ّ أٚ ايٓشٛ.

ايتعسز ؼي َطتب١ سهِ اٱغتػؿاض ٌٖٚ ٖٛ ٚادب أّ َٓسٚب،  ايجاْٞ:
 نُا ؼي ايك٠٬ َٓٗا ق٠٬ ايؿطٜه١ ، َٚٓٗا ايك٠٬ اغيٓسٚب١ ٚاغيػتشب١.

٫ٚ تعاض  بري ايٛدٗري، ٜٚأتٞ شات ايؿطز ايٛاسس َٔ اٱغتػؿاض، 
ٖٚٛ حيٌُ قؿ١ ايٛدٛب ٚايٓسب ؼي إٓ ٚاسس، ؾٝهٕٛ غ٪ا٫ڄ ٚتهطعاڄ 

 سؿ١، ٚباباڄ يًجٛاب ايععِٝ.حملٛ ايؿا
 قانىن الركس حسنت

يكس خًل اهلل اٱْػإ يعبازت٘ ٚإظٗاض اشبؿ١ٝ َٓ٘، ٚايػعٞ إزي 
َطنات٘، ؾهإ ايصنط ٚايتػبٝض َٔ أب٢ٗ َعاْٞ ايعباز٠ اييت ٜعٜٔ بٗا 

ٚتػتكط ، اغيػًُٕٛ ا٭ض ، ٜٚسؾعٕٛ بٗا اٯؾات ٚاغيٗايو عٔ ايٓاؽ 
ٚتكطٸ اشب٥٬ل بػببٗا بك٬ح اغيػًُري شب٬ؾ١ َعٗا ازبباٍ، ٚتػهٔ ايبشاض، 

ايكطإٓ يٝهٕٛ ٭دٝاهلِ اغيتعاقب١ إَاّ اهلل ٚأْعٍ ، ٭ض  ٚٚضاث١ ا٭ْبٝا٤ ا
 . ٚقطاط ظبا٠  ٖس٣ٶ

بَِّّب َّؾُِْ َّضَّىْنَب اىزِّمْشَ ًَبَِّّب ىَوُ َٚٔ أمسا٤ ايكطإٓ ايصنط قاٍ تعازيط

 ٚدٛٙ:، ٚؼي ٖصٙ ايتػ١ُٝ اغيباضن١ (1)صحلبفؾٌُ

بٝإ ؾهٌ اهلل عع ٚدٌ ع٢ً ايٓاؽ ؼي ْعٍٚ ايصنط ٚايبٝإ  ا٭ٍٚ: 
 َٔ ايػُا٤.
 إضاز٠ اسبذ١ ع٢ً ايٓاؽ. ايجاْٞ:
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ْب٠ٛ ضبُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘  مايكطإٓ بطٖإ ع٢ً قس ايجايح:
 ٚغًِ.

 ٚأخباض ا٭َِ ايػايؿ١.، تهُٔ ايكطإٓ يككل ا٭ْبٝا٤  ايطابع:
، ٖٚٛ أععِ ايصنط ٚاسبسٜح غٛا٤ َع ؼي ايكطإٓ شنط هلل اشباَؼ:

 .(1)صص ًَاىْقُشْآُِ رُِ اىزِّمْشِقاٍ تعازيط، ايٓؿؼ أٚ ايػري 

ؼي ايكطإٓ بٝإ يٛادبات ٚٚظا٥ـ ايٓيب ضبُس ق٢ً اهلل  ايػازؽ:
عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٚاغيػًُري ٚاغيػًُات ؼي أبٛاب ايعبازات ٚاغيعا٬َت 

 ٚا٭سهاّ.
 ٤٫ اهلل ْٚعُ٘ ايعع١ُٝ ع٢ً ايٓاؽ.آؼي شنط مساٟٚ إْ٘ نتاب  ايػابع:
 بري غبٌ ايٓذا٠ ٦َٜٛص.ٜنط ايكطإٓ بّٝٛ ايكٝا١َ ٜٚصٸ ايجأَ:
َٚا ، شنط يػبٌ اسبػٓات ٚيعّٚ إدتٓاب ايػ٦ٝات  ايكطإٓ ؼي ايتاغع:

٫ٚ ضيهٔ سكط َكازٜل ايصنط اييت دا٤ بٗا  ،ٜجكٌ ايعٗط ّٜٛ اسبػاب

، (2)صًََّضَّىْنَب فَيَْْلَ اىْنِزَبةَ رِجَْْبًّب ىِنُوِّ شَِْءٍٚتػتكطأ َٔ قٛي٘ تعازيط، ايكطإٓ 

 َٚٓٗا:، َٚٓٗا آ١ٜ ايبشح َٚا تتهُٓ٘ َٔ ٚدٛٙ ايصنط 
 بٝإ ععِٝ َٓعي١ اغيتكري عٓس اهلل َٔ دٗات: ا٭ٍٚ:
 إعساز ازب١ٓ هلِ. ا٭ٚزي:
 ثٛاب ايتك٣ٛ ٖٛ اشبًٛز ؼي ايٓعِٝ. ايجا١ْٝ:
 ؾهٌ اهلل عع ٚدٌ ع٢ً اغيتكري بػؿطإ شْٛبِٗ. اٱخباض عٔ ايجايج١:
بٝإ اغي٬ظ١َ بري ايتك٣ٛ ٚشنط اهلل، ؾطسيا ٜطتهب اغي٪َٔ  ايجاْٞ:
 ٚيهٓ٘ ٫ ٜػازض َٓاظٍ ايتك٣ٛ ٚاشبؿ١ٝ َٔ اهلل عع ٚدٌ. ،ايؿاسؿ١
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يٝؼ َٔ ٬َظ١َ بري ايتك٣ٛ ٚايعك١ُ، ؾاغي٪َٔ ايصٟ خيؿ٢  ايجايح:
ٚيهٔ اٱضيإ غبٌٝ ظبا٠ َٔ تبعات ، اهلل عع ٚدٌ قس خيڀأ أٚ ٜصْب 

 ايصْب.
ؾإٕ قًت إٕ ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٖٛ إَاّ اغيتكري ؾٌٗ 
خيڀأ، خكٛقاڄ ٚإٔ اٯ١ٜ دا٤ت َڀًك١ ؼي بٝإ قؿات اغيتكري، ٚقس قاٍ 

 .(1)صقُوْ بَََِّّب ؤََّب ثَةَشٌ ٍِضْيُنٌُْ ٌُّؽََ بِىََِّاهلل تعازيط

 ٚدٛٙ:َٔ أع٬ٙ بًشاظ ٖصٙ اغيػأي١ ٚازبٛاب ؼي اٯ١ٜ 
 ايبؿط١ٜ .ايعك١ُ ٚغٓد١ٝ بٝإ عسّ اغيٓاؾا٠ بري  ا٭ٍٚ:
تؿهٌٝ ايٓيب ضبُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ بايٛسٞ  ايجاْٞ:
 ٚايتٓعٌٜ.
َٚٓٗا ايعك١ُ  ، ايسع٠ٛ يًتسبط سيعاْٞ ٚٚدٛٙ َٚؿاِٖٝ ايٛسٞ ايجايح:

 ٚايتٓعٙ عٔ اشبڀأ ٚاغيعك١ٝ.
ط١ٜ٩ َعاْٞ ؾ، ايٓيب ضبُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِبَٓع ايػًٛ  ايطابع:

ايعك١ُ ٚاٯٜات ؼي سٝات٘ ٚغًٛن٘ ٚن٬َ٘ قس ٜسؾع بعهِٗ إزي ايػًٛ 
ؼي سٝات٘ أٚ بعس ػيات٘ نُا غازي قّٛ بؿڀط َٔ ا٭ْبٝا٤  بؿدك٘ ايهطِٜ،

ايٓيب ضبُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚايػابكري، ؾذا٤ت اٯ١ٜ يًعدط عٔ ٖصا ايػًٛ، 
ْعازي   ٚآي٘ ٚغًِ يٝؼ َٔ اغي٥٬ه١ يصا تهُٓت اٯ١ٜ ايسع٠ٛ إزي عباز٠ اهلل

 .(2)صقُوْ بَََِّّب ؤََّب ثَةَشٌ ٍِضْيُنٌُْ ٌُّؽََ بِىََِّ ؤََََّّب بِىَيُنٌُْ بِىَوٌ ًَاؽِذٌط

تسعٛ اٯ١ٜ اغيػًُري إزي بصٍ ايٛغع يبًٛؽ َطاتب ايعك١ُ  اشباَؼ:
 باٱنتػاب.
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٫ ٜٓشكط اٱغتس٫ٍ ع٢ً عك١ُ ايٓيب ضبُس ق٢ً اهلل  ايػازؽ:
٬بس َٔ إغتشهاض اٯٜات اشباق١ ، ؾاٯ١ٜ أع٬ٙ بعًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ 

باغيٛنٛع َٓڀٛقاڄ ٚتؿػرياڄ ٚتأ٬ٜٚڄ، َٚٓٗا آ١ٜ ايٛسٞ اييت ٜػتسٍ بٗا ايٓيب 
ضبُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ْؿػ٘ ؼي إقا١َ ايربٖإ ع٢ً إٔ ؾعً٘ َٔ 

: قا٫ ايعطْٞ ٚسب١ اسبُطا٤ أبٞ عٔ َطزٜٚ٘ ابٔ أخطز) ؾكسٚدٌ  ععاهلل 
 اغيػذس، ؼي اييت ا٭بٛاب تػس إٔ ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً اهلل ضغٍٛ أَط
 ذبت ٖٚٛ اغيڀًب عبس بٔ ظيع٠ إزي ٭ْعط إْٞ: سب١ قاٍ عًِٝٗ، ؾؿل
 ٚعُط بهط ٚأبا عُو أخطدت: ٜكٍٛ ٖٚٛ ، تصضؾإ ٚعٝٓاٙ ظيطا٤ قڀٝؿ١

 عُو؟ ابٔ ٚأغهٓت ٚايعباؽ،
 ق٢ً اهلل ضغٍٛ ؾعًِ: قاٍ عُ٘، بٔإ ٜطؾع ٜأيٛ َا: ٦َٜٛص ضدٌ ؾكاٍ 
 ادتُعٛا ؾًُا داَع١، ايك٠٬ ؾسعا عًِٝٗ، ؾل قس أْ٘ ٚغًِ عًٝ٘ اهلل
 أبًؼ نإ قط خڀب١ ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً اهلل يطغٍٛ ٜػُع ؾًِ اغيٓرب قعس
 أْا ٫ٚ غسزتٗا أْا َا ايٓاؽ أٜٗا ٜا: قاٍ ؾطؽ ؾًُا ٚتٛسٝساڄ، شيذٝساڄ َٓٗا
ٌٸ َا ٣ٖٛ إشا ٚايٓذِ}قطأ ثِ ٚأغهٓت٘، أخطدتهِ أْا ٫ٚ ؾتشتٗا  ن
 . (1)({ٜٛس٢ ٚسٞ إ٫ ٖٛ إٕ اهل٣ٛ عٔ ٜٓڀل َٚا غ٣ٛ َٚا قاسبهِ

ٚؾٝ٘ ، ٚشنط ؼي اغيا٥ع بري ايكطإٓ ٚايػ١ٓ إٔ ا٭خري٠ ْكل َٓٗا اٱعذاظ 
 َػ#أيتإ:
ْ٘ ٫ ٜتعاض  َع اغي٬ظ١َ بري ع٢ً ؾط  قش١ ٖصا ايٓكل ؾإ ا٭ٚزي:

ايٛسٞ ٚايعك١ُ، ٭ٕ اغيككٛز َٔ ايعك١ُ اٱَتٓاع عٔ اشبڀأ ٚاغيعك١ٝ 
 ع٢ً ٚدٛٙ : يتهٕٛ 

 ٚتططيإ عًُٞ يًٛسٞ. يٓب٠ٛايعك١ُ َطآ٠ ا ا٭ٍٚ :
ع٢ً قسم زع٣ٛ  اڄؾاٖسايػ١َ٬ َٔ اشبڀأ ٚايعيٌ باهلب١  ايجاْٞ:

 يطغاي١.ا
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ٟ ب٘ ٜٗتس ٓيب إٔ تهٕٛ َٓاضاڄيكس أضاز اهلل عع ٚدٌ يعك١ُ اي ايجايح:
 اغيػًُٕٛ ؼي سٝاتِٗ اي١َٝٛٝ.

ؾٝٗا زع٠ٛ ٱنتػاب َهاضّ ا٭خ٬م، ٚايػعٞ يبًٛؽ َطاتب  ايطابع:
 ايهُاٍ اٱْػاْٞ.

ػاغي١ َٔ ١ يًعاز٠، ايأَا اٱعذاظ ؾٗٛ عٓٛإ يًتشسٟ باغيعذع٠ اشباضق
 اغيكط١ْٚ بايتشسٟ .  عاضن١ ،اغي

ضيهٔ ايكٍٛ إٔ اٱعذاظ َٔ ايهًٞ اغيؿهو ايصٟ ٜهٕٛ ع٢ً  ايجا١ْٝ:
َطاتب َتؿاٚت١ ق٠ٛ ٚنعؿاڄ، ٚإٔ إعذاظ ايكطإٓ بأع٢ً ٚأنٌُ َطاتب 
اٱعذاظ، ٚيٝؼ َٔ سكط ٭بٛاب ٚز٥٫ٌ اٱعذاظ ؼي ايكطإٓ ٚتتذ٢ً 

يت ربل ضؾش١ َٓ٘ ؼي تؿػريْا ٖصا ٚايتؿاغري ٚايهتب ٚايسضاغات اي
ٚيهٓٗا تٓؿطز ٚذبتؿغ بكؿ١ ٖٚٞ ، سيطتب١ أز٢ْ  ١ٜايكطإٓ ٚتأتٞ ايػ١ٓ ايٓبٛ

 يل.اأْٗا ؾٛم ن٬ّ ايبؿط ٚزٕٚ ن٬ّ اشب
َا شنط ؼي ْكل اٱعذاظ عٔ ايػ١ٓ ايٓب١ٜٛ ٚقا٥ع ضبسٚز٠ ٖٞ  ايجايج١:

تس٫ٍ ع٢ً ايتبأٜ ضيهٔ اٱغٚيهٔ خرب َاعع، ٚسسٜح ايػاَس١ٜ، ٚعبٛٙ 
 ه٬ّ ايٓيب ضبُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِايكطإٓ ٚايػ١ٓ ؾاغيٛنٛعٞ بري 
 .ٜطق٢ إزي إعذاظ ايكطإٓ أْ٘ ٫ ٚإٕ نإ ٚسٝاڄ إ

صنط )زاض ايصنط( ؾٝٗا ٜ يكس أضاز اهلل عع ٚدٌ يًشٝا٠ ايسْٝا إٔ تهٕٛ
، ٚقؿات٘ ايكسغ١ٝ، ٚتؿطزٙ بايطبٛب١ٝ اهلل عع ٚدٌ بأمسا٥٘ اسبػ٢ٓ 

ًَىِيَّوِ األَعََْبءُ اىْؾُغْنََ قاٍ تعازيط،  بسٜع قٓع٘آٜات٘ اييت تسٍ ع٢ً تتذ٢ً ٚ

 .(1)صفَبدْفٌُهُ ثِيَب
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 تباضى هلل ْ٘ قاٍ: إٕأٚعٔ ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ  
 زخٌ نًچٗا أسكاٖا ٚاسس٠ َٔ غري امساڄ، َا١٥ ٚتػعري تػع١ ٚتعازي
 .(1)ازبٓٸ١
َٚٔ اٯٜات ؼي خًل اٱْػإ إٔ ايعباز٠ ٖٞ شنط ٚتًٌٗٝ ٚتػبٝض،  

زاڄ يًصنط عٓس غاع١ ؾذا٤ت آ١ٜ ايبشح يتهٕٛ شنطاڄ هلل بصاتٗا، ٚإضؾا
 ايؿس٠ ٚاسبطز.

تكري ايصٜٔ أقًشِٗ اهلل يًذ١ٓ ؾًُا تهُٓت آ١ٜ ايبشح قؿات اغي
بتعازِٖ ْٗا ربرب بايس٫ي١ اٱيتعا١َٝ عٔ ْؿطتِٗ َٔ ايؿٛاسـ ٚأغباب إؾإ

يسخٍٛ ازب١ٓ عٔ َؿاِٖٝ اٱضيإ، ٚاشبكاٍ اسبُٝس٠ اييت ت٪ًِٖٗ 
 ؾأضؾستِٗ إزي شنط اهلل ٱتكاؾ٘ خبكا٥ل نطضي١ َٓٗا.

ٌٖٚ ضيهٔ ايكٍٛ إٔ ايصنط َٔ ،  إْ٘ عًك١ ٚق١ً باهلل عع ٚدٌ ا٭ٍٚ:

ٖٚٛ ْعِ ، ، ازبٛاب (2)صًَافْزَصٌَُِا ثِؾَجْوِ اىيَّوِ عََِْقًبعَُٛات قٛي٘ تعازيط

 .عٓٛإ يًٛسس٠ ٚايتآخٞ بري اغيػًُريَٛنٛع َٚاز٠ ٚ
 ايصنط غبٌٝ تساضى ٚإْاب١. ايجاْٞ:
ايصنط باب يًٛسس٠ ٚايتآخٞ بري اغيػًُري، َٚاْع َٔ ايؿطق١  ايجايح:

 .(3)صبَََِّّب اىَُْاٍِْنٌَُُ بِخٌَْحٌٚاشبك١َٛ ٖٚٛ َٔ عَُٛات قٛي٘ تعازيط

ٜٵسٹ)عٔ  ٛٳ ٔڇ غٴ ًځ١ځ بٵ ٓٵعځ ٍٳ  سٳ ٍٳ ْٴطڇٜسٴ خٳطٳدٵٓٳاقځا ٘ٹ ضٳغٴٛ ًډ ًډ٢ اي ٘ٴ قٳ ًډ ٘ٹ اي ٝٵ ًځ  عٳ
ِٳ ًډ َٳعٳٓٳا ٚٳغٳ ٌٴ ٚٳ ٔٴ ٚٳا٥ٹ ٙٴ سٴذٵطڈ بٵ ٚپ ؾځأځخٳصٳ ٘ٴ عٳسٴ ٕٵ ايٓٻاؽٴ ؾځتٳشٳطٻزٳ يځ ًٹؿڂٛا أځ  ٜٳشٵ
ًځؿڃتٴ ٘ٴ ٚٳسٳ ًډ٢ أځخٹٞ أځْٻ ٘ٴ ؾځدٳ ٓٵ ٓٳا عٳ ٝٵ ٍٳ ؾځأځتٳ ٘ٹ ضٳغٴٛ ًډ ًډ٢ اي ٘ٴ قٳ ًډ ٘ٹ اي ٝٵ ًځ ِٳٚٳغٳ عٳ  ًډ
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 .10غٛض٠ اسبذطات(3)
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٘ٴ شٳيٹوځ ؾځصٳنځطٵتٴ ٍٳ يځ ٓٵتٳ أځْٵتٳ ؾځكځا ِٵ نڂ ٖٴ ِٵ أځبٳطٻ ٗٴ ِٴ قٳسٳقڃتٳ ٚٳأځقٵسٳقځ ًٹ ُٴػٵ  أځخٴٛ ايڃ
ِڇ ًٹ ُٴػٵ  .(1)(ايڃ

٫ٚ ٜعًِ َا قطف عٔ اغيػًُري بايصنط ٚايك٠٬ ٚأزا٥ٗا طياع١ َٔ 
أغباب ايؿكام ٚايٓعاع، ٚنإ ايصنط ٚايك٠٬ ٚغا٥ط ايعبازات َٓاغب١ 

 سؾع َكسَات ايؿت١ٓ.سطظاڄ ٚغ٬ساڄ يٚ، يًكًض، ٚٚعا٤ يٮيؿ١ ٚاغيٛز٠ 
 تطتب ايجٛاب ايععِٝ ع٢ً شنط اهلل.ايطابع:
يٝؼ َٔ سكط يٛدٛٙ َٚكازٜل شنط اهلل، َٚٓٗا أزا٤  :اشباَؼ

ايك٠٬، ٌٖٚ ايكٝاّ َٔ شنط اهلل أّ إٔ ايكسض اغيتٝكٔ َٓ٘ ٖٛ اٱَػاى عٔ 
 اغيؿڀطات.

 ازبٛاب ٖٛ ا٭ٍٚ َٔ دٗات:
 ايكٝاّ طاع١ ٭َط اهلل. ا٭ٚزي:
 يعّٚ إغتشهاض قكس ايكطب١ ؼي ايكٝاّ ٭ْ٘ عباز٠. ايجا١ْٝ:
غب١ يٲْكڀاع إزي اهلل ٚايػٝاس١ ؼي عامل اغيًهٛت، ايكٝاّ َٓا ايجايج١:

قاٍ ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ باٱغٓاز عٔ عبس اهلل بٔ أبٞ أٚؾ٢ قاٍ: 
 ٚزعا٩ٙ َهاعـ عًُ٘ ٚ تػبٝض قُت٘ ٚ عباز٠ ايكا٥ِ ّْٛٚآي٘ ٚغًِ: 
 . (2)(َػؿٛض ٚشْب٘ َػتذاب
٘ ؾطٜه١ ْؾُع أٛاب ايععِٝ ع٢ً ايكٝاّ، ##تطتب ايج ايطابع:

ٚٚادب ؾإٕ اهلل عع ٚدٌ جيعٟ عًٝ٘ سيا ٫ ٜعًِ َكساضٙ ٚععُت٘ إ٫ 
 .اهلل عع ٚدٌ 

عٔ ٚؼي ططقِٗ اغيتعسز٠ اغيػًُري عُّٛ ٚؼي اسبسٜح اغيؿٗٛض عٓس 
ٍٴضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ) ٘ٴ ٜٳكڂٛ ًډ ٌٻ عٳعٻ اي ٌټ ٚٳدٳ ٌڇ نڂ ُٳ ٔڇ عٳ  ابٵ
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ّٳ ٘ٴ آزٳ ّٳ إڇيډا يځ ٛٳ ايكٿٝٳا ٗٴ ٘ٹ أځدٵعڇٟ ٚٳأځْٳا يٹٞ ؾځ ُٳا بٹ ٘ٴ ٜٳتٵطٴىڂ إڇْٻ َٳ ٘ٴ طځعٳا ٔٵ ٚٳؾٳطٳابٳ ًٹٞ َٹ  أځدٵ
٘ٴ َٴ ٘ٴ ؾځكٹٝٳا ٘ٹ أځدٵعڇٟ ٚٳأځْٳا يځ ٌټ بٹ ٗٳا بٹعٳؿٵطڇ سٳػٳٓٳ١ٺ نڂ َٵجٳايٹ ـٺ َٹا٥ٳ١ٹ غٳبٵعڇ إڇيځ٢ أځ  إڇيډا نٹعٵ
ّٳ ٛٳ ايكٿٝٳا ٗٴ ٘ٹ أځدٵعڇٟ ٚٳأځْٳا يٹٞ ؾځ  .(1)(بٹ

بَََِّّب ُّشِّذُ شنط ايك٠٬ َعڀٛؾاڄ ع٢ً ايصنط بكٛي٘ تعازيطؾإٕ قًت دا٤ 

اىةَّْْغَبُُ ؤَُْ ٌُّقِـَ ثَْْنَنٌُْ اىْقَذَاًَحَ ًَاىْجَفْضَبءَ فِِ اىْخََْشِ ًَاىََْْْغِشِ ًََّصُذَّمٌُْ فَِْ رِمْشِ 

، ٜٚؿٝس ايعڀـ اغيػاٜط٠ بري اغيعڀٛف ٚاغيعڀٛف عًٝ٘، (2)صاىيَّوِ ًَفَِْ اىصَّالَحِ

 ٚازبٛاب َٔ ٚدٛٙ:
 إْ٘ َٔ عڀـ اشبام ع٢ً ايعاّ. ا٭ٍٚ:
 بٝإ عسا٠ٚ إبًٝؼ يًٓاؽ. ايجاْٞ:
 يعّٚ اسبصض ٚاسبٝڀ١ َٔ إبًٝؼ ٚدٓٛزٙ. ايجايح:
نؿـ سكٝك١ ٖٚٞ إٔ ٚغٛغ١ إبًٝؼ ٫ ربتل بايهؿاض َٔ  ايطابع:

ايٓاؽ، بٌ إْ٘ جيتٗس ؼي إغٛا٤ اغي٪َٔ، عٔ ضبُس بٔ إغشام قاٍ: 
 اهلل ضغٍٛ اعرت  دٌٗ أبا إٔ :(3)ٚاع١ٝ ٚنإ أغًِ َٔ ضدٌ سسثين
 َٔ ٜهطٙ َا َٓ٘ ْٚاٍ ٚؾتُ٘، ؾآشاٙ ايكؿا، عٓس ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً
 قاّ إشا ست٢ عبٛٙ ؾأقبٌ اغيڀًب، عبس بٔ سبُع٠ شيو ؾصنط يسٜٓ٘، ايعٝب
 ٚقاَت َٓهط٠، ؾذ١ َٓ٘ ؾذ٘ نطب١ بٗا ؾهطب٘ ايكٛؽ ضؾع ضأغ٘، ع٢ً
: ؾكايٛا َٓ٘، دٌٗ أبا يٝٓكطٚا ظيع٠ إزي طبعّٚ بين َٔ قطٜـ َٔ ضداٍ
 قبأت قس إ٫ ظيع٠ ٜا ْطاى َا

                                                           

 .15/222َػٓس أظيس (1)
 .91غٛض٠ اغيا٥س٠ (2)
ايٛاع١ٝ: ايكطار ع٢ً اغيٝت ٚضثا٩ٙ ْٚعٝ٘ ٜٚكاٍ: مسعٓا ٚاع١ٝ ؾ٬ٕ أٟ ايصٟ ٜعًٔ (3)

 ٜٚٓسب٘ شنطاڄ نإ ايٓاع١ٝ أٚ أْج٢.ٜٚٓازٟ سيٛت٘ 
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 اهلل، ضغٍٛ أْ٘ أؾٗس َٓ٘ أْا يٞ غتبإإ ٚقس ضيٓعين َٚا: ظيع٠ ؾكاٍ
 أبٛ ؾكاٍ قازقري، نٓتِ إٕ ؾآَعْٛٞ أْعع ٫ ؾٛاهلل سل، ٜكٍٛ ايصٟ ٚإٔ
 .قبٝشا غبا أخٝ٘ ابٔ غببت يكس ٚاهلل ؾإْٞ عُاض٠ أبا زعٛا: دٌٗ
 قس ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً اهلل ضغٍٛ إٔ قطٜـ عطؾت ظيع٠ أغًِ ؾًُا
 شيو ؼي ظيع٠ ٚقاٍ َٓ٘، ٜتٓاٚيٕٛ ناْٛا َا بعض عٔ ؾهؿٛا ،ٚاَتٓع عع
 .ؾعطا
 أْت: ؾكاٍ ايؿٝڀإ، ؾأتاٙ بٝت٘، إزي ظيع٠ ضدع ثِ: إغشام ابٔ قاٍ
 ػيا يو خري يًُٛت آبا٥و، زٜٔ ٚتطنت ايكاب٧، ٖصا اتبعت قطٜـ غٝس

 ضؾسا نإ إٕ ايًِٗ قٓعت؟ َا: ؾكاٍ بج٘ ظيع٠ ع٢ً ؾأقبٌ قٓعت،
 ب١ًًٝ ؾبات طبطدا ؾٝ٘ ٚقعت ػيا يٞ ؾادعٌ ٚإ٫ قًيب، ؼي تكسٜك٘ ؾادعٌ
 اهلل ضغٍٛ ع٢ً ؾػسا أقبض، ست٢ ايؿٝڀإ ٚغٛغ١ َٔ سيجًٗا ٜبت مل
  ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً
 ٚإقا١َ َٓ٘، اغيدطز أعطف ٫ أَط ؼي ٚقعت قس إْٞ أخٞ ابٔ ٜا: ؾكاٍ
 ؾكس سسٜجا، ؾشسثين ؾسٜس، غٞ أّ ٖٛ أضؾس ٖٛ َا أزضٟ ٫ َا ع٢ً َجًٞ
 ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً اهلل ضغٍٛ ؾأقبٌ ذبسثين إٔ أخٞ ابٔ ٜا اؾتٗٝت
 ضغٍٛ قاٍ سيا اٱضيإ ْؿػ٘ ؼي اهلل ؾأيك٢ ٚبؿطٙ، ٚخٛؾ٘، ٚٚعع٘، ؾصنطٙ،
 ؾأظٗط ايكسم ؾٗاز٠ ايكازم أْو أؾٗس: ؾكاٍ ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً اهلل
 ع٢ً ٚأْٞ ايػُا٤، أظًت َا يٞ إٔ أسب َا ؾٛاهلل زٜٓو، أخٞ ابٔ ٜا
 ب٘ ٚدٌ عع اهلل أعع ػئ عٓ٘ اهلل ضنٞ ظيع٠ ؾهإ ا٭ٍٚ، زٜين
 .(1)(ايسٜٔ

                                                           

 .2/87ز٥٫ٌ ايٓب٠ٛ يًبٝٗكٞ (1)
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يكس دا٤ت آ١ٜ ايبشح َسضغ١ ؼي ايصنط ٚايك٬ح، َٚٓاغب١ يتأنٝس 
ا٭ض ، ٚحيتٌُ ايصنط ؼي آ١ٜ ٚإظٗاضٖا ؼي ايتك٣ٛ ٚتجبٝتٗا ؼي ايٓؿٛؽ 

 ايبشح ٚدٖٛاڄ:
 إْ٘ ضدٛع إزي َٓاظٍ ايتك٣ٛ. ا٭ٍٚ:
 إْ٘ ضؾش١ َٔ ضؾشات ايتك٣ٛ. ايجاْٞ:
 إْ٘ بطظر بري َكاَات ايتك٣ٛ، ٚنسٖا. ايجايح:
 ايصنط عٓس ؾعٌ ايؿاسؿ١ أٚ عكب ظًِ ايٓؿؼ. ايطابع:

 حبث أصىيل
بأؾعاٍ اغيهًؿري بايًعّٚ اسبهِ ٚؾل اٱقڀ٬ح  ٖٛ خڀاب اهلل اغيتعًل 

أٚ ايتدٝري أٚ ايرتى، ٚاشبڀاب ٖٛ ايًؿغ اغيطاز َٓ٘ اٱؾٗاّ ٚايتبًٝؼ، ٚتكٝٝس 
ايتعطٜـ أع٬ٙ باشبڀاب ضيعز يػ١ اٱؾاض٠ ٚايعري ٚسطن١ ايٝس ٚايطأؽ 
َٚا ٚنع ٚؾل ايعطف ٭ْٗا يٝػت َٔ عامل ا٭يؿاظ اييت دبًت ؼي قٛي٘ 

 .(1)صيَبًَفيٌ آدً األَعََْبءَ مُيَّتعازيط

ؾهإ ٖصا ايتعًِٝ ٚأيؿاظ٘ اسبذ١ ٚايربٖإ ايصٟ تبري َع٘ ي٥٬ًُه١ 
أ١ًٖٝ آزّ عًٝ٘ ايػ٬ّ يًد٬ؾ١ ؼي ا٭ض ، ٚأزضنٛا إٔ اهلل عع ٚدٌ 

 غٝداطب ايٓاؽ با٭سهاّ ايؿطع١ٝ ٚا٭ٚاَط ٚايٓٛاٖٞ.
ٚإٔ ٖصٙ اسبهاّ غتٓعٍ إزي ضبٌ اشب٬ؾ١ ٖٚٞ ا٭ض  بايهتب 

، ٜٚػتڀٝع ايٓاؽ تعًِ ٚتعًِٝ ا٭ٚاَط ٚايٓٛاٖٞ ٚايصٟ ايػُا١ٜٚ ٚايٓب٠ٛ

قَبهَ َّبآدًَُ ؤَّْجِئْيٌُْ ثِإَعََْبئِيٌِْ فَيَََّب ؤَّْجَإَىٌُْ ثِإَعََْبئِيٌِْ قَبهَ ؤَىٌَْ ؤَقُوْ ىَنٌُْ ظٗط ي٥٬ًُه١ بكٛي٘ تعازيط

 .(2)صًٍََب مُنزٌُْ رَنْزٌََُُُ بِِِّّ ؤَفْيٌَُ غَْْتَ اىغٌََََّادِ ًَاألَسْ ِ ًَؤَفْيٌَُ ٍَب رُجْذًَُُ

                                                           

 .31غٛض٠ ايبكط٠ (1)
 .33غٛض٠ ايبكط٠ (2)
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ٚقٝس ايتعطٜـ بأْ٘ خڀاب اهلل يٝدطز طباطب١ ايٓاؽ ؾُٝا بِٝٓٗ، ٚن٬ّ 

بُِْ اىْؾُنٌُْ بِ َّ ىِيَّوِ َّقُصُّ اىْؾَََّّ ًَىٌَُ ٚخڀاب ايكاز٠ ٚاغيًٛى ٚا٭َطا٤، قاٍ تعازيط

 .(1)صخَْْشُ اىْهَبصِيِنيَ

 ،بايػ١ٓ جيب ايعٌُ سيهاَٝٓٗإ ا٭ٚاَط ٚايٓٛاٖٞ ايٛاضز٠ ؾإٕ قٌٝ إ
 ٖٚٞ يٝػت َٔ ن٬ّ اهلل ايصٟ ٜٓشكط بايكطإٓ، ٚازبٛاب َٔ ٚدٛٙ:

اشبڀاب اٱهلٞ ٚأيؿاظ اسبهِ ايؿطعٞ أعِ َٔ نًُات ايكطإٓ  ا٭ٍٚ:
 ايهطِٜ.
يكس أَط اهلل عع ٚدٌ بڀاع١ ايٓيب ضبُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘  ايجاْٞ:

ًَؤَعِْقٌُا اىيَّوَ ٚغًِ ٚدا٤ت اٯٜات بإقرتاْٗا بڀاع١ اهلل، قاٍ اهلل عع ٚدٌط

 .(2)صًَاىشَّعٌُهَ ىَقَيَّنٌُْ رُشْؽٌَََُُ

ا دا٤ ب٘ ايٓيب ضبُس سيٜتهُٔ خڀاب اهلل إزي اغيهًؿري ايعٌُ  ايجايح:

ًٍََب آرَبمٌُْ اىشَّعٌُهُ فَخُزًُهُ ًٍََب َّيَبمٌُْ فَنْوُ ي٘ ٚغًِ بكٛي٘ تعازيطق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآ

 . (3)صفَبّْزَيٌُا

إْتؿا٤ ايتعاض  بري ايكطإٓ ٚايػ١ٓ ايٓب١ٜٛ اييت ٖٞ بٝإ ٚتؿػري  ايطابع:
خڀاب اهلل عع ٚدٌ يًُهًؿري ٚدٛب طاع١ أؾطاز َٚٔ  ،يًكطإٓ

 أيؿري ٫ آي٘ ٚغًِ أْ٘ قاٍ:ايطغٍٛ، ٚٚضز عٔ ضغٍٛ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚ
 عٓ٘ ْٗٝت أٚ ب٘ أَطت َا أَطٟ َٔ ا٭َط ٜأتٝ٘ أضٜهت٘ ع٢ً َته٦ا أسسنِ
 .(4)(اتبعٓاٙ اهلل نتاب ؼي ٚدسْا َا ْسضٟ ٫ ؾٝكٍٛ

                                                           

 .57غٛض٠ ا٭ْعاّ (1)
 َٔ تؿػريْا. 89أْعط ازبع٤ (2)
 .7غٛض٠ اسبؿط (3)
 .5/249تؿػري ايكططيب (4)
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ٚاغيطاز َٔ ايتعًل ٖٛ اٱضتباط ٚايرتؾض سيا ٜؿٝس إبا١ْ اغيڀًٛب َٔ 
اشبڀاب خام ٚدٛب أٚ ْسب أٚ تطى، ٚضدا٤ قٝس ثإ ؼي ايتعطٜـ بإٔ 

بأؾعاٍ اغيهًؿري يٝدطز ب٘ َا ٜتعًل سيدًٛقات أخط٣ َجٌ اغي٥٬ه١ 
 ٚاشب٥٬ل نًٗا َػتذٝب١ هلل عع ٚدٌ.

يٝهٕٛ اسبهِ ايؿطعٞ ؾاٖساڄ ع٢ً أ١ًٖٝ اٱْػإ يًد٬ؾ١ ؼي ا٭ض ، 

، َٚٔ (1)صًٍََب خَيَقْذُ اىْغَِِّ ًَاإلِّظَ بِ َّ ىَِْقْجُذًَُُِٚكساقاڄ يكٛي٘ تعازيط

َا تعًل بصات٘ تعازي  قٛيٝري َٔ قاٍ: خيطز بكٝس)بأؾعاٍ اغيهًؿري(ا٭

 .(2)صشَيِذَ اىيَّوُ ؤََّّوُ  َ بِىَوَ بِ َّ ىٌَُٚإغتسٍ بكٛي٘ تعازيط

ٚيهٔ اسبهِ أدٓيب عٔ اغيكاّ، ٖٚٛ ٜكسض َٔ اسبانِ اغيڀًل إزي 
احملهّٛ عًٝ٘ ٭ٕ ٚادب ايٛدٛز بػٝط يٝؼ َطنباڄ، بٌ أضاز اهلل عع ٚدٌ 

 ع٢ً ايٓاؽ ٚاشب٥٬ل. تهٕٛ سهُاڄيسكٝك١، ٚاٱخباض عٔ 
ٚاغيهًؿٕٛ طيع َهًـ ٖٚٛ اٱْػإ ايبايؼ ايعاقٌ شنطاڄ نإ أٚ أْج٢، 

اشبڀاب ايبًٛؽ كٝس ب، ٚخطز (3)ا تعطٜؿ٘ ؼي ضغايتٓا ايع١ًُٝ)اسبذ١(ٚقس بٝٓٸ
اغيتعًل بأؾعاٍ ايكيب نُا ؼي إغتشباب ايعبازات ي٘ ٱضاز٠ ايتُطٜٔ ٚإٕ 

ٚإٕ قٌٝ بإٔ ايجٛاب زيٌٝ  ، ؾٝ٘ ثٛاب ٖٚصا ايجٛاب ْٛع ؾهٌ َٔ اهلل نإ
ع٢ً اسبهِ ايؿطعٞ، َٚٓ٘ أَط ايكيب باٱغ٬ّ ٚقبٛي٘ َٓ٘، إزي داْب 

نايٛق١ٝ َٚػأي١ ايعنا٠ ؼي َاي٘، يصا  ،تعًل بعض ا٭سهاّ ايؿطع١ٝ ب٘
)اغيهًؿري( ايٛاضز٠ ؼي ايتعطٜـ ايصٟ  إغتبسٍ ؾڀط َٔ ا٭قٛيٝري ن١ًُ

،ٚؼي  )ايعباز( يٝسخٌ ؾٝ٘ ايكيب ٚغريٙ نطْاٙ ؼي أٍٚ ايبشح به١ًُش

                                                           

 .56غٛض٠ ايصاضٜات (1)
 .18غٛض٠ آٍ عُطإ (2)
 .63َػأي١  1/18اسبذ١ (3)
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ايعنا٠ َج٬ڄ ٜػتشب يًٛيٞ ايصٟ ٜتذط سياٍ ايكيب ٚايكب١ٝ ٚاجملٕٓٛ 
  إخطاز ايعنا٠ َٓ٘.
ٛد٘ يًٛيٞ ٚيٝؼ يًكيب، ْعِ إشا بًؼ ايكيب َايباب ؾاشبڀاب ؼي 

س٦ٓٝص إيٝ٘ بأزا٤ غٔ ايبًٛؽ ٚعًِ إٔ ٚيٝ٘ مل خيطز ايعنا٠ ٜتٛد٘ اشبڀاب 
 َا ربًـ ايٛيٞ عٔ أزا٥٘.

١ُ اغيهًـ، ٭ٕ ؾٝ٘ خطٚز ًنٚأؾهٌ بعض ا٭قٛيٝري ع٢ً طيع 
 .(1)غيدتكات ايٓيب ضبُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٖٚٞ عسٜس٠ َٓٗا

ظٚاز ايٓيب ضبُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ بأنجط َٔ أضبع ْػا٤ 

 َ َّؾِوُّ ىَلَ اىنِّغَبءُ طبكٛي٘ تعازي بايعكس، ٚقس دا٤ ا٭َط اٱهلٞ بايتٛقـ ؾٝ٘

ٍِِْ ثَقْذُ ًَ َ ؤَُْ رَجَذَّهَ ثِيَِِّ ٍِِْ ؤَصًَْاطٍ ًَىٌَْ ؤَفْغَجَلَ ؽُغْنُيَُِّ بِ َّ ٍَب ٍَيَنَذْ 

 .(2) صََِّْنُلَ

إشا ضغب ايٓيب ضبُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ بٓهاح إَطأ٠ ٚدب ٚ
ع٢ً غريٙ خڀبتٗا، ٚإشا ناْت شات ٚحيطّ خ١ًٝ عًٝٗا ايكبٍٛ إٕ ناْت 

فَيَََّب ، قاٍ تعازيط(3)ظٚز ٚدب ع٢ً ايعٚز ط٬قٗا، نُا ؼي قك١ ظٜس

                                                           

غٓتعط  إزي َبشح طبتكات اي#ٓيب ضبُ#س ق#٢ً اهلل عًٝ#٘ ٚآي#٘ ٚغ#ًِ تؿك#٬ٝڄ ؼي        (1)
 ازبع٤ ايكازّ إٕ ؾا٤ اهلل .

 .52غٛض٠ ا٭سعاب (2)
ٚٳبٳط٠ بٔ تػًب، ٚنإ خٌٝ بين (3) ٖٛ ظٜس بٔ ساضث١ بٔ ؾطاسٌٝ ايهًيب َٔ نًب بٔ 

     ّ ظٜ#س ٖٚ#ٞ    ايكري بٔ دٳػط أغاضٚا ع٢ً أبٝات َٔ ب#ين َع#ٔ َ#ٔ ط#٤ٞ، ٚناْ#ت أ
غعس٣ بٓت ثعًب١ َٔ بين َعٔ خطدت ب٘ إزي قَٛٗا تعٚضِٖ ؾأخصت٘ اشبٌٝ يٝبٝعٛٙ 
ؼي غٛم سٴباؾ١ بٓاس١ٝ َه١، ناْت ايعطب دبتُع ؾٝ٘ نٌ غ١ٓ يًتػٛم، ؾأؾرتاٙ ٖٛ 
سهِٝ بٔ سعاّ يعُت٘ خسجي١ بٓت خًٜٛس قبٌ إٔ ٜتعٚدٗا اي#ٓيب ضبُ#س ق#٢ً اهلل    

ُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغ#ًِ َٓٗ#ا ٖٚبت#٘ ي#٘     عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٚبعس ظٚاز ايٓيب ضب
 قبٌ ايبعج١ ٚنإ عُطٙ ٦َٜٛص مثإ غٓٛات.
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ٜاَ٘ أٚانتؿ٢ ب، أٟ إٔ ظٜساڄ زخٌ بٗا (1)صقَضََ صَّْذٌ ٍِنْيَب ًَعَشًا صًََّعْنَبمَيَب

ُٸ١ ؼي طًب ايؿ٤ٞ، ٚمل تبل ي٘ ؾٝٗا ساد١، َعٗا ، ٚايٛطط:اسباد١ ٚاهل
 ٚؾٝ٘ َػا٥ٌ: 
ًٓيب ضبُس ق٢ً اهلل يإختٝاض ٚتؿهٌٝ  عٔ دا٤ ط٬م ظٜس هلا ا٭ٚزي:

  عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ع٢ً ْؿػ٘.
، زيٌٝ ع٢ً (2)ؼي شنط قها٤ ظٜس ٚططٙ َٔ ظٜٓب بٓت دشـ ايجا١ْٝ:

يٝؼ َٔ باب ايؿ٠ٛٗ ْٚهاض٠ ايؿباب ، ٚس٠ٚ٬ ْٚه١ٗ إٔ َٛنٛعٗا 
ٚتٓاٍ َطتب١ َطأ٠ ايبهاض٠ َع إٔ ايٓيب تطغب ؼي ايؿٛظ بإختٝاضٙ هلا أٟ إ

سادت٘، ٚمل تبل ي٘  ٜسأخص َٓٗا ظ اڄثٝبناْت ظٜٓب ٚا٭١ََٛ يًُ٪َٓري ، 
 ؾٝٗا ١ُٖ.
بعس إْكها٤ عس٠ ظٜٓب بعح ايٓيب ضبُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘  ايجايج١:

 خڀبأ َٓو، ْؿػٞ ؼي أٚثل أسساڄ أدس َا) ٚغًِ ظٜساڄ ْؿػ٘ شبڀبتٗا ؾكاٍ
ٞٸ  ععُت ضأٜتٗا ؾًُا عذٝٓتٗا، ربُط ٖٞ ؾإشا ؾاْڀًكت: ظٜس قاٍ ظٜٓب عً
ٕٵ عًُت سري إيٝٗا، أْعط إٔ أغتڀٝع َا ست٢ قسضٟ ؼي  اهلل ضغٍٛ أ
ٕٸ أبؿطٟ ظٜٓب، ٜا: ٚقًت ظٗطٟ ؾٛيٝتٗا شنطٖا، ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً  إ
 ١بكاْع أْا َا: ٚقايت ؾؿطست خيڀبو، ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً اهلل ضغٍٛ
 َػذسٖا. إزي ؾكاَت ضبٞ، أ٩اَط ست٢ ؾ٦ٝاڄ

                                                           

 .37غٛض٠ ا٭سعاب (1)
ٖٞ ظٜٓب بٓت دشـ ا٭غس١ٜ، ٚنإ إمسٗا بٳطٻ٠،، ؾًُا تعٚدٗا ضبُس ق#٢ً اهلل  (2)

عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ مسٸاٖا ظٜٓب، ٚأبٖٛا دشـ َٔ بين أغس بٔ خعضي١ ٚنإ سًٝؿاڄ 
ؼ سيه١، ٚإَٗا أ١َُٝ بٓت عبس اغيڀًب ع١ُ ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٯٍ عبس مش

ٚآي٘ ٚغًِ تعٚدٗا ظٜس بٔ ساضث١ ؼي َه١ أٜاّ ازبا١ًٖٝ، ثِ طًچكٗ#ا باغيسٜٓ#١، ٚبع#س    
إْكها٤ عستٗا، تعٚدٗا ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ، ٚتٛؾٝت غ١ٓ عؿطٜٔ َٔ 

 اهلذط٠ ٚعُطٖا ث٬خ ٚعيػٕٛ غ١ٓ.
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 ضغٍٛ ؾتعٚدٗا ،(1)صفَيَََّب قَضََ صَّْذٌ ٍِنْيَب ًَعَشًا صًََّعْنَبمَيَبطايكطإٓ ْٚعٍ 

 َا ْػا٥٘ َٔ اَطأ٠ ع٢ً أٚمل َٚا بٗا، ٚزخٌ ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً اهلل
 .(2)(ايٓٗاض اَتسٸ ست٢ ٚايًشِ اشببع ايٓاؽ ٚأطعِ ؾا٠ شبض: عًٝٗا أٚمل

 ايٓيب ضبُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ظٜساڄ شبڀبتٗا أَٛض: ٚؼي بعح
سها١ٜ  نُا ؼي قٛي٘ تعازي،  ٗاؾٝإقا١َ اسبذ١ بإٔ ظٜساڄ ٫ ٜطغب  ا٭ٍٚ:

 .(3) صؤٍَْغِلْ فَيَْْلَ صًَْعَلَعٔ ايٓيبط

 إستُاٍ خڀب١ ظٜس هلا. ايجاْٞ:
ايبٝإ ايعًُٞ يًٓاؽ طيٝعاڄ بإٔ ظٜساڄ طابت ْؿػ٘ َٓٗا، ٚأْ٘  ايجايح:
ػريٖا َٔ ايڀ٬م َٔ ظٜس ي قسضيًٓيب إ٫ عٔ ضناٙ، ٚقس  مل خيڀبٗا
 بٓت ظٜٓب ظٚد٘ ظٜساڄ ٚغًِ ٚآي٘ عًٝ٘ اهلل ق٢ً ايٓيب تب٢ٓ غيا) ٘ظٚدات
 اهلل ق٢ً ايٓيب ٚظٚد٘ اغيڀًب عبس بٓت أ١َُٝ عُت٘ بٓت ٖٚٞ دشـ
 طًل غيا ثِ أغا١َ ي٘ ؾٛيست أضئ أّ ٫َٛت٘ شيو قبٌ ٚغًِ ٚآي٘ عًٝ٘
 ايبٝها٤ ٚأَٗا نطٜع بٓت أض٣ٚ ٚأَٗا عكب١ بٓت نًجّٛ أّ ظٚد٘ ظٜٓب
 ٚضق١ٝ ظٜس بٔ ظٜس ي٘ ؾٛيستؾٗٞ أخت عجُإ َٔ أَ٘  اغيڀًب عبس بٓت
 طًكٗا ثِ اغيڀًب عبس بٔ هلب أبٞ بٓت زض٠ ٚتعٚز نًجّٛ أّ طًل ثِ

 .(4)(ايعبري أخت ايعٛاّ بٓت ٖٓس ٚتعٚز
إب١ٓ عكب١ بٔ  ٚيهٔ شنط إٔ أّ نًجّٛ ناْت عٓسٙ ّٜٛ إغتؿٗس ٖٚٞ 

أبٞ َعٝط ٖادطت إزي اغيس١ٜٓ غ١ٓ غبع ؼي اهلس١ْ بري ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل 
 قسَٝٗا ع٢ً َؿت إْٗا ٜكٛيٕٛعًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٚبري اغيؿطنري َٔ قطٜـ )

                                                           

 .37اب غٛض٠ ا٭سع(1)
 .5/329ايهؿاف (2)
 .37غٛض٠ ا٭سعاب (3)
 .1/392أْعط اٱقاب١ (4)
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 قسَا ست٢ عكب١ ابٓا ٚايٛيٝس عُاض٠ أخٛاٖا اغيس١ٜٓ، ؾدطز إزي َه١ َٔ
 بايعٗس عًُٝٗا ٜطزٖا إٔ ٜػأ٫ْ٘ ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً اهلل ضغٍٛ ع٢ً
 (1)شيو اهلل أب٢: ٚقاٍ ٜؿعٌ، ؾًِ اسبسٜب١ٝ، ؼي قطٜـ ٚبري بٝٓ٘ نإ ايصٟ
ٚع٢ً  ،(2)(َ٪ت١ ّٜٛ عٓٗا ؾكتٌ ساضث١ بٔ ظٜس تعٚدٗا اغيس١ٜٓ قسَت ؾًُا

ؾط  قش١ اشبربٜٔ ٜهٕٛ ظٜس قس طًل أّ نًجّٛ ثِ ضادعٗا، ٚيهٓ٘ بعٝس 
 ٭قاي١ إغتكشاب ايعٚد١ٝ.

 ، ٖٚٞ(3)صبِرَا عَبءَمٌُْ اىَُْاٍِْنَبدُ ٍُيَبعِشَادٍْعٍ قٛي٘ تعازيطأّ نًجّٛ ٖصٙ ٚؼي 

ت عٓ٘ أْ٘ قاٍ: ٚٚض، باٜعٔ ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ  ػئ
 .(4)("ايٓاؽ بري يٝكًض خرياڄ ٢ُٜٓٚ خرياڄ ٜكٍٛ ايصٟ بايهاشب يٝؼ"

غيا تعٚز ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ َٔ ظٜٓب بٓت  ايطابع١:
َٳا}: تعازي اهلل ؾأْعٍ ابٓ٘ اَطأ٠ تعٚز إْ٘دشـ)قاٍ اغيؿطنٕٛ:  ٌٳ ٚٳ  دٳعٳ

ِٵ ِٵ أځزٵعٹٝٳا٤نڂ  .(5)({أځبٵٓٳا٤نڂ
ؾإٕ قًت غياشا اغيؿطنٕٛ، ٚيٝؼ اغيٓاؾكري خكٛقاڄ ٚإٔ اغيس١ٜٓ يٝؼ 
ؾٝٗا َٔ اغيؿطنري ٚنإ ظٚاز ايٓيب َٔ ظٜٓب غ١ٓ أضبع يًٗذط٠ ع٢ً 

 ٚازبٛاب َٔ ٚدٛٙ:، ا٭ضدض 
ناْت قطٜـ تتابع أخباض ايٓيب ضبُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ  ا٭ٍٚ:

 ٚأٌٖ بٝت٘ ٚأقشاب٘ حبػس ٚنطا١ٖٝ.
تػع٢ قطٜـ يبح ضٚح ايؿو ٚايطٜب بري ايكبا٥ٌ بػري٠ ٚغ١ٓ  ايجاْٞ:

 ايٓيب ضبُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ.
 تعطف قطٜـ أَطٜٔ: ايجايح:

                                                           

 .2/134اٱغتٝعاب (1)
 .2/135اٱغتٝعاب (2)
 .9غٛض٠ اغيُتش١ٓ (3)
 .2/34اٱغتٝعاب (4)
 .5/141تؿػري ايطاظٟ (5)
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بٔ ايٓيب ضبُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ بايتبين، إإٔ ظٜساڄ  ا٭ٍٚ:
 ٚنإ ٜػ٢ُ ظٜس بٔ ضبُس.

ٚغًِ أَا  إٕ ظٜٓب إب١ٓ ع١ُ ايٓيب ضبُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ايجاْٞ:
 بايٓػب١ يًُٓاؾكري ؾؿٝ٘ ٚدٛٙ ضبت١ًُ:

 ْكل عسز اغيٓاؾكري ٚنعؿِٗ ٚعذعِٖ عٔ إثاض٠ ايطٜب. ا٭ٍٚ:
يٓعٍٚ ٚيهٔ اغي٪َٓري مل ٜٓكتٛا إزي قٛهلِ اغيٓاؾكٕٛ ، قس تهًِ  ايجاْٞ:

 ايٛيس ْػا٤ ضبُس سطّ: اغيٓاؾكٕٛ ٚقاٍ) ايكطإٓ بايبٝإ ٚاسبهِ ٚايؿكٌ
ٕٳ َٻا: "تعازي اهلل ؾأْعٍ ابٓ٘، اَطأ٠ تعٚز ٚقس ُٻسٷ نځا  َٹٔ أځسٳسٺ أځبٳا َٴشٳ

ِٵ  .(1)(ضڇدٳايٹهڂ
يكس ْعيت اٯٜات ؼي ظٚاز ايٓيب ضبُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘  ايجايح:

 ايڀعَٔٔ ٚغًِ َٔ ظٜٓب بآ١ٜ إعذاظ١ٜ ؼي سؿغ َكاَات ايٓب٠ٛ، ٚٚقاٜتٗا 
ٚايتؿٜٛ٘، إش أنست اٯٜات ع٢ً إٔ ايعٚاز َٔ عٓس اهلل، ٚإٔ ظٜساڄ يٝؼ 

 إبٔ ايٓيب ضبُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ.
غِ ظٜس بٔ ساضث١، ؾ٬ ٖادط ظٜس إزي اغيس١ٜٓ نإ ٜعطف بإغيا  ايطابع:

ٜكسض اغيٓاؾكٕٛ ع٢ً ازبساٍ ٚإثاض٠ ايؿو  ؼي َػأي١ ظٚاز ايٓيب ضبُس ق٢ً 
 ٚغًِ َٔ ظٜٓب.اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ 

١ ٫ٚ أثط يكٍٛ اغيؿطنري ِٖٚ ؼي َه١، بٌ ؾٝ٘ سذ١ عًِٝٗ ؼي نٕٛ غٓٸ
ايٓيب ضبُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ َٔ أَط اهلل عع ٚدٌ، ٜٚٓعٍ ؾٝٗا 

٘ اسبطز عٔ اغي٪َٓري، ٜٚبڀٌ عازات بٜطؾع  ،قطإٓ ٜبك٢ إزي ّٜٛ ايكٝا١َ
 ازبا١ًٖٝ.

َٔ ظٜٓب دا٤ ظٚاز ايٓيب ضبُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ  اشباَػ١ :
بأَط َٔ اهلل عع ٚدٌ، يصا ناْت تتبا٢ٖ ٚتؿتدط ٚذبتر ع٢ً غا٥ط أظٚاز 

 ٚ ايٓيب َٔ اهلل ظٚدينؾتكٍٛ: ، ايٓيب ضبُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ 

                                                           

 .1/197مسط ايٓذّٛ ايعٛايٞ(1)
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َٚٔ أظٚاز ايٓيب َٔ مل ٜعٚدٗا ٚيٝٗا ، (1)(أٚيٝا٩نٔ ظٚدهٔ إصيا أْذي
 سٝٞ بٔ أخڀب. نكؿ١ٝ بٔ
 عًٝو ٭زٍ إْٞٚناْت ظٜٓب تكٍٛ يًٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ: )
 بج٬خ:
 ٚاسس. ٚدسى دسٟ: بٗٔ تسٍ اَطأ٠ ْػا٥و َٔ َا
 ايػُا٤. ؼي اهلل أْهشٓٝو إْٞ ٚ
 .(2)دربا٥ٌٝ يٞ ايػؿري إٔ ٚ

رَذْخُيٌُا ثٌُُْدَ َّبؤَُّّيَب اىَّزَِِّ آٍَنٌُا  َ ٚؼي قباح عطغٗا ْعيت آ١ٜ اسبذابط

 .(3)صاىنَّجِِِّ بِ َّ ؤَُْ ُّاْرََُ ىَنٌُْ بِىََ عَقَبًٍ غَْْشَ َّبؽِشَِِّ بَِّبهُ

بٝإ ايع١ً ٚايٓؿع ايعاّ يًُػًُري َٔ ظٚاز ايٓيب ضبُس  غ١:ايػاز
ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٖصا غيا ؾٝ٘ َٔ ضؾع اسبطز عِٓٗ، قاٍ 

 .(4)صاىَُْاٍِْنِنيَ ؽَشَطٌ فِِ ؤَصًَْاطِ ؤَدْفَِْبئِيٌِْىِنَِْ  َ َّنٌَُُ فَيََ تعازيط

 بايطسِ، ٚأْ٘ حيطّ َٔ اغيتبين َا ينٚؾٝ٘ زؾع يؿب١ٗ إذباز َٛنٛع ايتب 
حيطّ َٔ اٱبٔ، ؾبٝٸٔ اهلل بايٛاقع١ ايجابت١ نتاباڄ ٚغ١ٓ ايتبأٜ بري س٥٬ٌ 

 .ٚإٕ ْعيٛا س٥٬ٌ ا٭بٓا٤ بايكًبسط١َ ا٭ٚيٝا٤، ٚ
 ساضث١ بٔ ظٜس دا٤ض٣ٚ ايبٝٗكٞ بإغٓازٙ عٔ أْؼ قاٍ:  ايػابع١:
 ؾكاٍ دشـ، بٓت ظٜٓب َٔ ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً اهلل ضغٍٛ إزي ٜؿهٛ
 ؼي ٚربؿٞ): ؾٓعيت أًٖو، عًٝو أَػو: ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً ايٓيب
 .(5)(َبسٜ٘ اهلل َا ْؿػو

                                                           

 .22/179ايبشاض (1)
 . 8/167صبُع ايبٝإ(2)
 .52غٛض٠ ا٭سعاب (3)
 .37غٛض٠ ا٭سعاب (4)
 .4/53ز٥٫ٌ ايٓب٠ٛ يًبٝٗكٞ (5)
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 تسٍ ؾه٣ٛ ظٜس ع٢ً ٚدٛز ْٛع خ٬ف بري ظٜس ٚظٜٓب.ٚ
تبري اٯ١ٜ إٔ ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ مل ٜتدص ايتبين  :جا١َٓاي

بٌ شنطت اٯ١ٜ ايٓع١ُ ٚاٱسػإ ، ٚاي٤٫ٛ سبٌُ ظٜس ع٢ً ط٬م ظٚدت٘ 
يبٝإ إٔ قك١  ،(1) صًَبِرْ رَقٌُهُ ىِيَّزُِ ؤَّْقٌََ اىيَّوُ فَيَْْوِ ًَؤَّْقََْذَ فَيَْْوِنُا ؼي ايتٓعٌٜط

ضبُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ َٓٗا  يعٜٓب ٚظٚاز ايٓيب ظٜس ط٬م
إغتُطاض هلصٙ ايٓع١ُ نُا ؼي أقٌ اٱغتكشاب ايصٟ ٖٛ زيٌٝ عكًٞ قبٌ 

 إٔ ٜهٕٛ أَاض٠ ؾطع١ٝ.
ٚدعً٘ قا٥ساڄ ظٜس ، كس أنطّ ايٓيب ضبُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ي

يًذٝٛف ٚتؿهٌ اهلل عع ٚدٌ ٚشنطٙ باٱغِ ؼي ايكطإٓ بكٝػ١ ايتؿطٜـ 
ٱَتجاي٘ غيا ٜعٓ٘ ضغب١ ايٓيب ضبُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٚاٱنطاّ 

 .(2)صفَيَََّب قَضََ صَّْذٌؾصنطٙ ايكطإٓ باٱغِط

شنط ظٜس ٚبٗصٙ  نُاٚمل ٜصنط إغِ َٔ أمسا٤ ايكشاب١ ؼي ايكطإٓ  
 ايٛاقع١ ع٢ً عبٛ اشبكٛم.

 ؼي دػط بٔ ايكري يبين خٌٝ ؾأغاضتؾكس ٚضز عٔ إبٔ عباؽ أْ٘ قاٍ: 
 ٦َٜٛص ٖٚٛ ظٜسا ؾاستًُٛا ظٜس أّ ضٖط َعٔ أبٝات ع٢ً ؾُطٚا ازبا١ًٖٝ
 بٔ سهِٝ َِٓٗ ؾاؾرتاٙ يًبٝع ؾعطنٛٙ عهاظ غٛم ب٘ ؾٛاؾٛا ٜؿع١ غ٬ّ
 تعٚدٗا ؾًُا زضِٖ بأضبعُا١٥ خًٜٛس بٓت خسجي١ يعُت٘ خًٜٛس بٔ سعاّ
 .   (3)(ؾكبه٘ ي٘ ٖٚبت٘ غًِ ٚ عًٝ٘ اهلل ق٢ً اهلل ضغٍٛ

ٜأتٕٛ إزي َه١ يًشر أٚ ايتذاض٠، ٚدا٤ طياع١ َٔ نًب ٚنإ ايٓاؽ 
يًشر ؾطأٚا ظٜساڄ ؾعطؾٛٙ ٚعطؾِٗ، بايكؿات ٚا٭خباض عٔ سٝات٘ ٚبٝع٘ 

 ٚإٕ ناْت إطياي١ٝ .

                                                           

 .37غٛض٠ ا٭سعاب(1)
 .37غٛض٠ ا٭سعاب (2)
 .1/161اٱغتٝعاب (3)
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١، أٚ إٔ ْػب٘ ٚأقً٘ نإ ؾإبتسا٤ بايؿُا٥ٌ ٚايع٬َات ٚايكٝا ٙٚعطؾٛأ
ٚن٬ٝ  َعطٚؾاڄ عٓس قطٜـ يتعطٜـ ايصٜٔ باعٛٙ ب٘ غيٓع ايعجيات احملط١َ

 .ا٭ْػاب إزي َٜٛٓا ٖصا ربتًط ا٭ْػاب، ٚأٌٖ اسبذاظ ٜتعاٖسٕٚ
ٚخطز ظٜس َع ايٓيب ضبُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ إزي ايڀا٥ـ بعس 

ؾٗطاڄ ؼي ايٓيب ٚؾا٠ أبٞ طايب ٚخسجي١ ٚإؾتساز أش٣ قطٜـ ي٘، ٚأقاّ 
ِ ٜػبْٛ٘، ٜٚكصٳؾْٛ٘ ِٖ ٚقبٝا٤ْٗايڀا٥ـ، ؾًِ جيٝبٛٙ ٚأغطٚا ب٘ غؿٗا

 باسبذاض٠.
ٚغًِ إزي َه١ ؼي دٛاض اغيڀعِ ٚآي٘ ٚضدع ايٓيب ضبُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ 

، ٚيهٓ٘ ظٜس ٚقس ٚضز ؼي نتب ايطداٍ ٚايػري شات اٱغِ، بٔ عسٟ 
غري ظٜس ٖصا، ٜٚػ٢ُ ظٜس بٔ داض١ٜ ا٭ْكاضٟ، ٚؾٗس  ٖٚٛ ْكاضٟا٭

)ٚض٣ٚ عٓ٘ أبٛ  قؿري َع عًٞ عًٝ٘ ايػ٬ّ ٖٚٛ أخٛ صبُع بٔ داض١ٜ
 أخانِ إٕإٔ ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ قاٍ:  ٌ٘ٝ سسٜجايڀؿ

 .(1)(قؿري خًؿ٘ ؾكؿؿٓا عًٝ٘ ؾكًٛا ؾكَٛٛا َات قس ايٓذاؾٞ
: إٕ ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ داض١ٜ ٚقاٍ ظٜس بٔ 

إغتكػطٙ ّٜٛ أسس ٚايربا٤ بٔ عاظب ٚظٜس بٔ أضقِ ٚأبا غعٝس اشبسضٟ 
 .(2)اهلل بٔ عُط(١ُ ٚعبس سٝجٚغعس بٔ 

ٚشنط إٔ ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ عٓسَا خطز إزي بسض 
ٚظيٌ ايًٛا٤ اٱَاّ عًٞ عًٝ٘ ، ا٭ٚزي إغتعٌُ ظٜساڄ ع٢ً اغيس١ٜٓ 

  .(3)ايػ٬ّ(
ٚٸ مسٗا إز ايٓيب ضبُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ظٜساڄ أّ أضئ ٚٚظ

ٚقٌٝ أْٗا داض١ٜ سبؿ١ٝ يعبس اهلل بٔ عبس اغيڀًب أ١َ بطن١، ٚناْت 
 َع بكٞ ػئ)نإ  عٓسٖا ٚيس إمس٘ أضئ بٔ عبٝسٚقاضت َرياثاڄ يًٓيب، ٚ
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 ابٔ ٚشنطٙ ٜٓٗعّ ٚمل،  سٓري ّٜٛ ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً اهلل ضغٍٛ
  اغيڀًب عبس بٔ ايعباؽ ع٢ٓ ايصٟ ٚأْ٘ سٓري ّٜٛ اغتؿٗس ؾُٝٔ إغشام
 :ؾعطٙ ؼي بكٛي٘

 .(1)(ٜتٛدع ٫ اهلل ؼي َػ٘ سيا...  بػٝؿ٘ اسبُاّ ٫ق٢ ٚثآَٓا
 بٔ ظٜس ايصٟ ٜػ٢ُ)اسبب بٔ اسبب(. ٚيست يعٜس أغا١َٚ

ٚنإ ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٜكٍٛ: أّ أضئ أَٞ بعس 
 ، ٚنإ ٜعٚضٖا ؼي بٝتٗا.(2)ٞ(أَ

شيؿٞ بري قؿٛف اغيػًُري ّٜٛ سٓري تسعٛ هلِ ٚتكٍٛ)غبت  ٚناْت
 ؾإْو أضئ، أّ ٜا أغهيتاهلل أقساَهِ( أٟ ثبت اهلل أقساَهِ( ؾكاٍ هلا 

 .(3)(ايًػإ عػطا٤
َع ايٓيب ضبُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ إزي اغيس١ٜٓ اغيٓٛض٠ ظٜس ٖٚادط 

ٚغٛز٠ بٓت ظَع١ ؾاط١ُ ايعٖطا٤ ٚأّ نًجّٛ َع أضدع٘ إزي َه١ يٝأتٞ ٚ
َٚعِٗ أّ أضئ ٚأغا١َ، ٚظٜس َٔ أٌٖ بسض، ٚدا٤ بؿرياڄ إزي أٌٖ اغيس١ٜٓ 

  سيا ؾتض اهلل ع٢ً اغيػًُري ٦َٜٛص.
ٚبعح ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ظٜساڄ ع٢ً ضأؽ دٝـ 
، ؼي  َٔ ث٬ث١ آ٫ف َكاتٌ إزي َ٪ت١ ؾًكٝتِٗ ايطّٚ ؼي عبٛ َا١٥ أيـ

 ا١ْٝ ؾأغتؿٗس ؾٝٗا .طيازٟ ا٭ٚزي غ١ٓ مث
ٚتبري قك١ ظٜس أَطاڄ ععُٝاڄ ؼي سٝا٠ ايٓاؽ ٚايتػٝري ايصٟ سكٌ بٓب٠ٛ 
ضبُس ٚإْتكاهلِ إزي ساٍ ا٭َٔ ٚايعع، ؾ٬ تػتڀٝع َٓعُات سكٛم 
اٱْػإ ٚا٭ْع١ُ ٚايكٛاْري ايٛنع١ٝ ايكها٤ ع٢ً غيب ايٓػا٤ ، َٚٓع 

بت ايٓؿٛؽ أخص ا٭طؿاٍ َٔ سذٛض أَٗاتِٗ، ٚيهٔ آٜات ايكطإٓ ٖص
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ٚأقًشت ا٭َِ، ٚأنطَت ايٓاؽ شنٛضاڄ ٚأْاثاڄ َٔ سري اي٫ٛز٠ إزي غٔ 
 ايؿٝدٛخ١ ؼي ايصنٛض ٚا٭ْاخ.

ٚناْت ايعطب تسؾٔ ايبٓات ٖٚٔ أسٝا٤ خؿ١ٝ سبٛم ايعاض بِٗ بإغاض٠ 
ًَبِرَا ]ايعسٚ ٚٚقٛعٗٔ ؼي ايػيب، ٚطباؾ١ اٱ٬َم ؼي غين ازبسب، قاٍ تعازي

 . (1) [ثِإَُِّ رَّْتٍ قُزِيَذْ* اىٌََْْءًُدَحُ عُئِيَذْ
ٚاغيطاز َٔ اغي٩ٛز٠ أٟ ايبٓت اغيسؾ١ْٛ س١ٝ،ٚبري ايكتٌ ٚايٛأز عُّٛ 
ٚخكٛم َڀًل، ؾايكتٌ إظٖام يًشٝا٠ بايتػبٝب ٚايٛأز قتٌ بايسؾٔ ؼي 
ا٭ض  ٚخام بايبٓات ، ٚشنط إٔ اسباٌَ إشا إقرتبت سؿطت سؿط٠، ؾإشا 

ٚيست بٓتاڄ ضَت بٗا، ٚإشا ٚيست إبٓاڄ دا٤ٖا اغيدا  دبًؼ عًٝٗا، ؾإشا 
ُٸت٘ )أٟ إٔ ايعٚز ٚايعٚد١ ٜؿرتنإ ؼي ايٛأز( ؼي ازب١ًُ ، ٚشنط إٔ  نٳ
ايطدٌ إشا ٚيست ي٘ بٓت أيبػٗا دب١ َٔ قٛف أٚ ؾعط ٚتطنٗا تطع٢ ي٘ 
اٱبٌ ٚايػِٓ يعسّ ايعٓا١ٜ بٗا أٚ ايعڀـ عًٝٗا ، ٚإشا أضاز قتًٗا تطنٗا إزي 

أٚ قاض عُطٖا غت غٓٛات ؾٝصٖب بٗا إزي  (2)ؾباضإٔ ٜبًؼ طٛهلا غت١ أ
 .ايكشطا٤ ًٜٚكٝٗا ؼي سؿط٠، ٌٜٚٗٝ عًٝٗا ايرتاب 

ًَ َ ٢ْٗٚ اهلل عع ٚدٌ عٔ ايٛأز ٚعٔ قتٌ ا٭٫ٚز خؿ١ٝ آؾ١ ايؿكطط 

، ٜٚسخٌ َع٘ ؼي اسبط١َ إغكاط ازبٓري هلصٙ ايع١ً (3)صرَقْزُيٌُا ؤًَْ َدَمٌُْ خَةَْْخَ بٍِْالَقٍ
 ٛنٛع ؼي تٓكٝض اغيٓاط.يٛسس٠ اغي

ٚنطا١ٖٝ ٫ٚز٠ ايبٓت عًٝ٘ أنجط ا٭َِ، ٚيهٔ ٖصٙ ايهطا١ٖٝ ع٢ً 
َطاتب َتؿاٚت١، ٚدا٤ اٱغ٬ّ حملاضبتٗا با٭قٌ ٚيٝؼ ايٛأز ؾكط ، قاٍ 
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َّزٌََاسٍَ ٍِِْ اىْقًٌَِْ ٍِِْ  *ًَبِرَا ثُةِّشَ ؤَؽَذُىٌُْ ثِبىْإُّضََ ؽَوَّ ًَعْيُوُ ٍُغٌَْدًّا ًَىٌَُ مَؾٌٌِْ تعازيط

 .(1)صعٌُءِ ٍَب ثُةِّشَ ثِوِ ؤََُّْغِنُوُ فَيََ ىٌٍُُ ؤًَْ َّذُعُّوُ فِِ اىزُّشَاةِ ؤَ َ عَبءَ ٍَب َّؾْنٌََُُُ
ٜٚعٗط أٜهاڄ ع٢ً عبٛ ايػايب١ ازبع١ٝ٥ بعسّ إْكاف ايبٓت ؼي اغيرياخ 

ا ٚسطَاْٗا َٔ َٔ غري ضادض ؾطعٞ ، ٚقٝاّ اٯبا٤ باٱستٝاٍ ؼي َٓعٗ
ايرتن١ بايٛقـ ٚاسببؼ ع٢ً ا٭٫ٚز ايصنٛض ع٢ً عبٛ اشبكٛم، َِٚٓٗ 
َٔ ًٜذأ إزي ظيٌ ايبٓات ع٢ً إغكاط سكٗٔ ؼي اغيرياخ عٓس ٚؾا٠ اغيٛضخ 
ٚساٍ ا٭غـ ٚا٭غ٢ ع٢ً ؾكسٙ أٜاّ صبًؼ ايؿاذب١، ٚاييت ٫ تٗب سكٗا 

با٥ٌ( ٜٚصٖب ٜٗذطْٚٗا ، ٚتػ٢ُ ٖصٙ اغيػاي١ ؼي ايؿك٘ )ٖب١ بٓات ايك
 بعهِٗ إزي سطَتٗا، َِٚٓٗ َٔ ٜعسٖا َٔ اٱنطاٙ.

ٚقايٛا إٕ قطٜؿاڄ ٫ تأز ايبٓات ٚيهٔ ٚضز ؼي بعض ا٭خباض َا ٜسٍ 
ٚغ٦ٌ ايٓيب ضبُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ع٢ً ٚدٛز ٖصٙ ايعاٖط٠ عٓسِٖ 

ٚيهٔ ٚضز عٔ دابط بٔ  ،(2)ٚغًِ عٔ ايععٍ  ؾكاٍ)شيو ايٛأز اشبؿٞ(
، ٚاغيؿٗٛض نطا١ٖ ايععٍ،                      (3)قاٍ:نٓا ْععٍ ٚايكطإٓ ٜٓعٍ(عبس اهلل أْ٘ 
إ تتعاط٢ ع٢ً نطا١ٖ جيٛظ ( َٔ ضغاييت ايع١ًُٝ )454ٚؼي اغيػأي١)

ايعٚد١ سبٛب َٓع اسبٌُ بإشٕ ايعٚز ٚبؿطط إ ٫ تكتٌ ايبٜٛه١ بعس 
 اغيعتس بٗا ٚاييت ٫ ذبتٌُ.ايتًكٝض ٚخًٖٛا َٔ ا٫نطاض 

ٙ اغيػًُري عٔ ايػعٚ ٚايػيب ٚايٛأز َكسَات يعُاضتِٗ ا٭ض  إٕ تٓع
بصنط اهلل ٚاٱغتػؿاض ٚؾٝ٘ آ١ٜ إعذاظ١ٜ ٖٚٞ إٔ اهلل عع ٚدٌ أقًض أ١َ 
عع١ُٝ َٔ ايٓاؽ ِٖٚ اغيػًُٕٛ يٝعًُٛا سيهاَري آٜات ايصنط ٚاٱغتػؿاض 
َٚا ؾٝٗا َٔ ايؿٝض ٚؾآبٝب ايطظي١ اييت تٓعٍ َعٗا ٚبايعٌُ بٗا، 

 أغ٠ٛ سػ١ٓ يًٓاؽ ٚسذ١ عًِٝٗ.ٜٚهْٛٛا 
 قانىن اإلعجاش الىاقعي للقسآن 
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يكس أضاز اهلل عع ٚدٌ يًكطإٓ ايبكا٤ إزي ّٜٛ ايكٝا١َ خبكا٥ك٘ 
اٱعذاظ١ٜ، ؾؿٞ نٌ ظَإ تكتبؼ َػا٥ٌ ٚتػتكطأ قٛاْري ٚتػتٓبط قٛاعس 

 َٔ آٜات ايكطإٓ.
 ٚؾٝ٘ أَٛض:
 تجبٝت آٜات ايكطإٓ ؼي ا٭ض  ضمساڄ ٚت٠ٚ٬. ا٭ٍٚ:
 .ايكطإٓ  سح ايعًُا٤ ع٢ً ايػٛم ؼي نٓٛظ أيؿاظ ايجاْٞ:
 زع٠ٛ ايٓاؽ يًتكسٜل بٓعٍٚ ايكطإٓ َٔ عٓس اهلل. ايجايح:
اٱْتؿاع ا٭َجٌ َٔ ايتٓعٌٜ، ٖٚٛ َٔ عَُٛات قٛي٘  ايطابع:
، بًشاظ إٔ اغيػًُري ًٜٕٓٗٛ َٔ خعا٥ٔ (1)صمُنْزٌُْ خَْْشَ ؤٍَُّخٍ ؤُخْشِعَذْ ىِينَّبطِتعازيط

ٜٚؿٝهٕٛ ع٢ً أٌٖ اغيًٌ َٓ٘ أغباب ايك٬ح بايػُت اسبػٔ  ايكطإٓ
 ٚا٭َط باغيعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ اغيٓهط
 إبطاِٖٝ ٜٳطٵؾځعٴ ٚٳإڇشٵ}:قاٍ إصياقاٍ ايطاظٟ ٚؼي آٜات بٓا٤ ايبٝت اسبطاّ 

ٔٳ ايكٛاعس  ايكٛاعس إبٗاّ ؼي ٭ٕ ايبٝت قٛاعس ٜطؾع ٜكٌ ٚمل {ايبٝت َٹ
، (2)(ا٭خط٣ ايعباض٠ ؼي يٝؼ َا ايؿإٔ تؿدِٝ َٔ اٱبٗاّ بعس ٚتبٝٝٓٗا

 َٚٓٗا ؼي اغيكاّ أَٛض: ،ٚيهٔ ز٫٫ت ايًؿغ ايكطآْٞ أعِ ٚأععِ
ؼي  بري ايبٝت ٚايكٛاعس عُّٛ ٚخكٛم َڀًل، ؾايبٝت أعِ ا٭ٍٚ:

 .بٓا٥٘ َٚست٘ ٚعُاضت٘
ظاٖط اٯ١ٜ إٔ إبطاِٖٝ مل ٜتِ بٓا٤ ايبٝت، ٚنأْ٘ َطآ٠ يًسٜٔ  ايجاْٞ:

أَٛض دا٤ت صبتُع١ َٚتساخ١ً َٚتك١ً ٚتتكـ ٚاغي١ً، ٚإٔ نُاي٘ ٜهٕٛ ب
 بايسٚاّ ٖٚٞ:
 .بعج١ ايٓيب ضبُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ا٭ٍٚ:
 .ْعٍٚ ايكطإٓ ايجاْٞ:
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قٛي٘ داڄ ٖٚٛ َٔ َكازٜل ازخٍٛ ايٓاؽ ؼي اٱغ٬ّ أؾٛ ايجايح:
 .(1)صاىًٌََْْْ ؤَمََْيْذُ ىَنٌُْ دِّنَنٌُْ ًَؤَرَََْْذُ فَيَْْنٌُْ ِّقََْزِِ ًَسَضِْذُ ىَنٌُْ اإلِعاْلًََ دِّنًبتعازيط

َٔ أغطاض شنط ايكٛاعس ع٢ً عبٛ اشبكٛم إٔ نٌ بٓا٤  ايجايح:
ٚعُاض٠ ؼي ايبٝت اسبطاّ َتدًؿ١ عٔ ساد١ ايبٝت ٚاغيػًُري يصا َا إٔ 
دبط٣ تٛغع١ ؼي ايبٝت ٚيٛاظّ اسبر ٚتٓؿل ا٭َٛاٍ ايڀا١ً٥ ؾٝٗا ست٢ ٜتبري 
إٔ اسباد١ يًعٜاز٠ ؾٝٗا ظاٖط٠، ٚيهٔ ٖصا ايتبٝإ ٫ حيذب اغيٓاؾع ايعع١ُٝ 

ايتٛغع١ ٚازبٗٛز اغيبصٚي١ ؼي عُاض٠ ايبٝت، ٖٚٛ َٔ أغطاض ٚنع  يتًو
 ايبٝت يًٓاؽ طيٝعاڄ.

قس قػُٓا اٱعذاظ ايكطآْٞ إزي اٱعذاظ ايصاتٞ ٚايػريٟ  :طابعاي
 أقػاّ.َُٓٗا إزي قػِ نٌ ْٚكػِ 

 ْٚصنط ؼي اغيكاّ ٚدٖٛاڄ َٔ اٱعذاظ ايػريٟ:
سساخ اي١َٝٛٝ اٱعذاظ ايٛاقعٞ: َٚعٓاٙ إٔ ايٛقا٥ع ٚا٭ ا٭ٍٚ:

اغيتذسز٠ ؾاٖس ع٢ً إعذاظ ايكطإٓ غٛا٤ ؼي َٝسإ ايعبازات ٚاغيعا٬َت 
 .١ أٚ ايؿذي ٚاسبطٚب ٚغريٖاايػٝاغٚاٱدتُاع أٚ ايتذاضات أٚ 

ؾتذس َكازٜل تتذ٢ً ؼي عامل ا٭ؾعاٍ ٚا٭خ٬م ٚايتػٝريات اسباز٠ 
ُري عَُٛاڄ ّ َٔ قبٌ اغيػًعُاض٠ ايبٝت اسبطا اٚاغيتسضد١ عٓس ايٓاؽ، َٚٓٗ

اسبهاّ ٚأٌٖ اسبٌ ٚايعكس َِٓٗ عٓا١ٜ خاق١ بايبٝت اسبطاّ ٚبٓا٥٘  ٚإ٤٬ٜ
ٚتٛغعت٘ ٚايػٗط ع٢ً ايعٓا١ٜ بٛؾس اسباز ٚساداتِٗ ٚأغباب أزا٥ِٗ 

 اغيٓاغو.
ص، زع٠ٛ يًشهاّ ًَبِرْ َّشْفَـُ بِثْشَاىٌُِْ اىْقٌََافِذَ ٍِِْ اىْجَْْذِ ًَبِعََْبفِْوُؾكٛي٘ تعازيط

 بٓا٤ ايبٝت.ٱشياّ 
 اٱعذاظ ايعًُٞ: ٖٚٛ ع٢ً ؾعبتري: ايجاْٞ:
ٚاييت تهٕٛ نايتؿػري اغيعًل ، ايصٟ خيتل بايعًّٛ اغيهتؿؿ١  ا٭ٚزي:
 ، ؾُٔ إعذاظ ايكطإٓ سهٛض آٜات٘ عٓس اٱنتؿاؾات ايع١ٝ.١ًُٝي١ٰٜ ايكطآْ
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ٜٚتعًل سيا حيسخ ؼي ايٓذّٛ ٚايهٛانب، َٚا تعٗطٙ ايعًّٛ  ايجا١ْٝ:
اسبسٜج١ يعًُا٤ ايؿًو َٔ ا٭غطاض ايعذٝب١ ػيا ٜسٍ ع٢ً بسٜع ٚايسضاغات 

 أْبا٤ ايػٝبقٓع اهلل ٚععِٝ قسضت٘، َٚٛاؾك١ اٱنتؿاؾات غيا ؼي ايكطإٓ َٔ 
 ٗا.ٝيإٚاٱؾاض٠ 
اٱعذاظ ا٭خ٬قٞ ٖٚٛ آثاض ٚبطنات ايكطإٓ ؼي ايػٓٔ  ايجايح:

طيٝعاڄ  ا٭خ٬ق١ٝ ٚاٯزاب ايعا١َ اييت ٜهٕٛ عًٝٗا اغيػًُٕٛ ٚايٓاؽ
 . (1)صمُنْزٌُْ خَْْشَ ؤٍَُّخٍ ؤُخْشِعَذْ ىِينَّبطِبًشاظ قٛي٘ تعازيط

ؾًِ ٜطتل اغيػًُٕٛ هلصٙ اغيٓعي١ ايطؾٝع١ إ٫ بايكطإٓ ٚايعٌُ بأسهاَ٘  
بتكٝسِٖ بآزاب ايكطإٓ أغ٠ٛ ٚأ١ُ٥ يًٓاؽ ؼي ا٭خ٬م اسبُٝس٠،  ٛايٝهْٛ

ٚايكتٌ بػري  ٚايؿػاز ؼي ا٭ض ايطشا٥ٌ ٜٚتذ٢ً َج٬ڄ ؼي تٓعٙ اغيػًُري َٔ 
 . سل

إٕ عسّ اٱقطاض ع٢ً اغيعك١ٝ، غٛض داَع يًٛقا١ٜ َٔ ايػ٦ٝات يصا 
 .١ٜ بصّ ٖصا اٱقطاضدا٤ت اٯ

 قانىن دعىة إبساهين
إستذت اغي٥٬ه١ ع٢ً دعٌ آزّ خًٝؿ١ ؼي ا٭ض  يععِ َٓعي١ اشب٬ؾ١ 

ٚتػدري ا٭ؾٝا٤ يٲْػإ،  ايػٝاز٠عٔ اهلل عع ٚدٌ، َٚا ؾٝٗا َٔ َعاْٞ 
ٚإط٬م تكطؾ٘ ؾٝٗا ٚقٝؼ اغيعا١ًَ بري ايٓاؽ َٚا ٜرتتب ع٢ً غطٜع٠ 

ٚٚضز سها١ٜ َِٓٗ ؼي  ،ايڀُع ٚاسبطم ٚغًب١ ايٓؿؼ ايػهب١ٝ ايؿ١ٜٛٗ
 .(2)صؤَرَغْقَوُ فِْيَب ٍَِْ ُّهْغِذُ فِْيَب ًََّغْهِلُ اىذٍَِّبءَايتٓعٌٜط

تهٕٛ  فيٓاؽ ؼي ا٭ض  غٛيٝبري اغي٥٬ه١ سكٝك١ ٖٚٞ إٔ سٝا٠ ا
طبتًؿ١ عٔ عامل ايػُا٤، َٚا ٜتكـ ب٘ اغي٥٬ه١ َٔ ايڀاع١ ٚاٱْكٝاز 
ٚاغيڀًل إزي اهلل ٚإْكڀاعِٗ إزي ايعباز٠، ٖٚصا اٱْكڀاع َٔ أغطاض عك١ُ 

 .أٌٖ ايػُا٤ َٔ اشبك١َٛ ٚاشب٬ف
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ٚي###ٝؼ َ###ٔ سك###ط غيه###اَري َٚك###ازٜل ضز اهلل ع###ع ٚد###ٌ عً###٢    
، ٚاي##يت دبع##ٌ اٱْػ##إ ٜتعاٖ##س   (1)صٍَذذب  َ رَقْيََُذذٌَُ  بِِّّذذِ ؤَفْيَذذٌُ اغي٥٬ه##١ط

 .َكاَات اشب٬ؾ١ ؼي ا٭ض  ٜٚتٓعٙ عٔ ايؿػاز ٚغؿو ايسَا٤
ؾإٕ قً#ت إٕ ايكت#ٌ ؼي ا٭ض  َػ#تُط ٚإٔ اسب#طٚب تڀش#ٔ أضٚاح       

غاٜات ظيٝس٠ ٚتط٣ أضبابٗا ٜ٪اخ#صٕٚ  زٕٚ اغي٬ٜري َٔ ايبؿط ظًُاڄ َٚٔ 
ايسؾاع عٔ اٱغ٬ّ أٜاّ ايٓب٠ٛ بهع١ ٦َات  غٓٛات اغيػًُري ٭ِْٗ قتًٛا ؼي

يتبك٢ بطنات اٱغ٬ّ ؼي ا٭ض ، ٚشيٓ#ع غ#ٝاز٠ ٚظٗ#ٛض أسهاَ#٘ طػٝ#إ      
 ايؿػاز ٚإؾاع١ ايكتٌ.

َٚٔ َكازٜل عًِ اهلل عع ٚدٌ ؼي َٛنٛع خ٬ؾ١ ا٭ض  ٬َظ١َ 
سهٛض ايٓب٠ٛ، ٖٚٛ َٔ بسٜع قٓع اهلل إش إٔ ٖصا اسبهٛض ع٢ً قػُري 

 َتعاقبري:
تعاقب ا٭ْبٝا٤ بأؾداقِٗ، ؾُا ٖبط اٱْػإ إزي ا٭ض  إ٫  ا٭ٍٚ:

ٚايٓب٠ٛ َع٘، ٭ٕ آزّ عًٝ٘ ايػ٬ّ ْيب ضغٍٛ، ٚؼي سسٜح ٭بٞ شض أْ٘ 
 أٍٚ؟ نإ ا٭ْبٝا٤ أٟ اهلل ضغٍٛ ٜاغأٍ ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ)

: قاٍ" َهًِ ْيب ْعِ: "قاٍ نإ؟ ْٚيب اهلل ضغٍٛ ٜا: قًت" آزّ: "قاٍ
 طيڋا عؿط ٚبهع١ ثًجُا١٥: "قاٍ اغيطغًٕٛ؟ نِ اهلل ضغٍٛ ٜا :قًت
 .(2)("غؿريٶا

إْكڀاع ايٓب٠ٛ، ٚعسّ ْعٍٚ ايٛسٞ، ٚتبسأ ٖصٙ اغيطس١ً َٔ ّٜٛ  ايجاْٞ:
َػازض٠ ايٓيب ضبُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ إزي ايطؾٝل ا٭ع٢ً يٝدتل 
بأَط ٖٚٛ إدتُاع ايٓب٠ٛ ٚإْكڀاعٗا بؿدك٘ ايهطِٜ، ٚناْت ع١ً خًل 

٫ٚ تكض ايعباز٠ ب٬ ْب٠ٛ، ٚيٝؼ َٔ ٚسٞ ٚتٓعٌٜ ، ايٓاؽ ٖٞ عباز٠ اهلل 
ب٘ إْكڀعت أخباض ايػُا٤، ، ؾايٓيب ضبُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ بعس 
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ٚاهلل عع ٚدٌ ٖٛ ايط٩ٚف ايطسِٝ خبًك٘ ايصٟ ٫ ٜرتنِٗ ٚؾأِْٗ بٌ 
 . ٜكطبِٗ بًڀؿ٘ إزي َٓاظٍ اهلسا١ٜ ٚايك٬ح

ٚإٔ ايطظم  ،(1) )ا٭بٛاب ايج٬ث١( ٚقس تكسّ ؼي ازبع٤ ايػابل قإْٛ 
، ٚنإٔ تعازي  ْ٘اظٍ َٔ عٓس اهلل، ٚايتٛب١ قاعس٠ َٔ ايعباز بؿهٌ َٓ
 ايطظم َسز ٚعٕٛ يًتٛب١ ٚسح َٜٛٞ سػٞ َتذسز عًٝٗا.

بايصنط ، ٚتهٕٛ آ١ٜ ايبشح َسزاڄ مساٜٚاڄ ٚتطغٝباڄ بايتٛب١ ٚتصنرياڄ 
غبب يًؿهٌ ٚايعٜاز٠ ؼي ايطظم ايهطِٜ َٔ اهلل عع ٚدٌ َٚٔ ٖٚٞ 

 ؼي ا٭ض  بايكطإٓ ٚايػ١ٓ ايٓب٤.١ٜٛ ايٛسٞ ٚايٓب٠ٛ َكازٜل بكا
َٚٔ ٚدٛٙ تؿهٌٝ ايٓيب ضبُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ع٢ً ا٭ْبٝا٤ 

بكا٤ أسهاّ ضغايت٘ س١ٝ سانط٠ ؼي نٌ ظَإ ٚغ١َ٬ ايكطإٓ َٔ ايػابكري 
، ؾ٬ تػازض ايٓب٠ٛ ا٭ض  إزي ّٜٛ ايكٝا١َ، ٖٚٛ َٔ ايعٜاز٠ ٚايٓككإ
، بًشاظ دبسز َعاْٞ (2)صًٍََب ؤَسْعَيْنَبكَ بِ َّ سَؽََْخً ىِيْقَبىََِنيَازيطعَُٛات قٛي٘ تع

 ، ٚإْتؿاع ايٓاؽ ا٭َجٌ َٓٗا ؼي نٌ دٌٝ. ٚأؾطاز ايطظي١ اٱهل١ٝ َٔ ْبٛت٘
ا دا٤ت زع٠ٛ إبطاِٖٝ عًٝ٘ ايػ٬ّ يبعج١ ايٓيب ضبُس ق٢ً اهلل ُؾه

ٚتعاٖس ايٓاؽ يًُٓاغو عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ َٔ أدٌ سؿغ ايٓب٠ٛ ؼي ا٭ض ، 
َٚٓٗا أزا٤ اسبر، ٚظبا٠ ايٓاؽ َٔ زضٕ ايؿطى ٚايه٬ي١ ؾًكس داٖس 

ٚإستر ع٢ً صيطٚز ايصٟ طػ٢ ؼي ا٭ض  ٚإزع٢  ،إبطاِٖٝ زٚي١ ايهؿط
 .عع ٚدٌ اهلل ٙاظبچايطبٛب١ٝ ؾٗٝأٚا ي٘ ايٓاض يٝشطقٛٙ ي٫ٛ إٔ 

ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘  عٔعٔ قتاز٠ عٔ بعهِٗ ) ٚؼي اغيطغٌ 
 تٓؿذ ايٛظؽ ٚناْت إبطاِٖٝ، عٔ ايٓاض تڀؿ٧ ايهؿسع ناْت: قاٍ  ٚغًِ
  .ٖصا بكتٌ ٚأَط ٖصا قتٌ عٔ ٢ْٗٚ عًٝ٘،

 ٚأيكٞ طيع َا ايػ٬ّ عًٝ٘ ٱبطاِٖٝ طيع غيا: قاٍٚعٔ إبٔ عباؽ 
 اهلل أَط ؾهإ ؾأضغً٘؟ باغيڀط أَٚط َت٢: ٜكٍٛ اغيڀط خاظٕ دعٌ ايٓاض، ؼي
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 إ٫ ْاض ا٭ض  ؼي ٜبل ؾًِ ،(1){ٚغ٬َاڄ بطزاڄ نْٛٞ}:اهلل قاٍ أغطع،
 .(2)(طؿ٦ت

ٚدا٤ت ْب٠ٛ ضبُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ يتتذسز َعذعات٘ ؼي نٌ 
 ظَإ ٚإزي ّٜٛ ايكٝا١َ بأَٛض:

إْكڀاع سهِ ايڀٛاغٝت ؼي ا٭ض ، ؾًٝؼ َٔ ًَو دباض  ا٭ٍٚ:
 .بعس بعج١ ايٓيب ٜسٸعٞ ايطبٛب١ٝ
 دبًٞ َعاْٞ اشبهٛع ٚاشبؿٛع ع٢ً اسبهاّ اغيػًُري. ايجاْٞ:
قٝاّ اغيػًُري ؼي نٌ ظَإ َٚهإ با٭َط باغيعطٚف ٚايٓٗٞ  ايجايح:

 عٔ اغيٓهط ٖٚصٙ ايٛظٝؿ١ َطنب١ َٔ ؾعبتري:
َٓادا٠ اغيػًُري با٭َط باغيعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ اغيٓهط ؾُٝا  ا٭ٚزي:

 بِٝٓٗ، ٚإرباشٙ بًػ١ ٱغتسا١َ ق٬سِٗ ٚإق٬ح أعُاهلِ.
اغيٓهط ضغاي١ اغيػًُري يًٓاؽ َٚطآ٠ عٔ ا٭َط باغيعطٚف ٚايٓٗٞ  ايجا١ْٝ:

ٚؾاٖس ع٢ً ساد١ ايٓاؽ ، يبكا٤ ْب٠ٛ ضبُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ 
ٚبؿاض٠ إبطاِٖٝ ٚا٭ْبٝا٤ ايػابكري بٓبٛت٘، ٚؼي ايتٓعٌٜ هلا، ٚتأنٝس يسع٠ٛ 

سَثَّنَب ًَاثْقَشْ فِْيٌِْ سَعٌُ ً ٍِنْيٌُْ َّزْيٌُ ا ايػ٬ّطُسها١ٜ عٔ إبطاِٖٝ ٚإمساعٌٝ عًٝٗ

 .(3)صفَيَْْيٌِْ آَّبرِلَ

ٔٵ) ٘ٴ"ايڃعٳايٹٝٳ١ٹ، أځبٹٞ عٳ ٛٵيڂ ِٵ ٚٳابٵعٳحٵ ضٳبٻٓٳا: "قځ ٗڇ ِٵ ضٳغٴ٫ٛ ؾٹٝ ٗٴ ٓٵ َٻ١ځ ٜٳعٵٓٹٞ" َٹ  أڂ
ُٻسٺ ًډ٢ َٴشٳ ٘ٴ قٳ ًډ ٘ٹ اي ٝٵ ًځ ِٳ، عٳ ًډ ٌٳ ٚٳغٳ ٘ٴ ؾځكٹٝ ٛٳ يځوځ، اغٵتٴذٹٝبٳ قځسٹ: يځ ٖٴ ٔٷ ٚٳ  ؾٹٞ نځا٥ٹ
ٕڇ آخٹطڇ َٳا  .(4)("ايعٻ

ٚمل ٜبعح اهلل ضغ٫ٛڄ َٔ شض١ٜ إبطاِٖٝ ٚإمساعٌٝ َعاڄ إ٫ ايٓيب ضبُساڄ 
ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٚدا٤ ع٢ً ؾرت٠ َٔ ايطغٌ ٚبري ظٗطاْٞ أ١َ 

                                                           

 .69غٛض٠ ا٭ْبٝا٤(1)
 .7/71ايسض اغيٓجٛض (2)
 .129 اٯ١ٜ(3)
 .1/250تؿػري إبٔ أبٞ سامت (4)
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ىٌَُ اىَّزُِ ثَقَشَ عباز٠ ا٭قٓاّ، قاٍ تعازيطبٗا ؾٝٗا ايهؿط، ٚؾاعت  ٢ؾؿ

 .(1)صفِِ اىْإٍُِِّّْنيَ سَعٌُ ً ٍِنْيٌُْ

ِٖٝ ضغ٫ٛڄ ْبٝاڄ ؾٌٗ دا٤ زعا٩ٙ يًٓيب ضبُس ق٢ً اهلل يكس نإ إبطا
ًٍََب َّنْغَُِّ عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ عٔ ايٛس##ٞ أّ أْ٘ إدتٗاز َٓ٘ ٚإٔ قٛي٘ تعازيط

، خ##ام بايٓب#ٞ ضبُس (2)صبُِْ ىٌَُ بِ َّ ًَؽٌِْ ٌُّؽََ * فَِْ اىْيٌٍََ

 .ق#٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ
ايبٝ##ت بأَ##ط اهلل عع ٚدٌ، إبطاِٖٝ ازبٛاب ٖ##ٛ ا٭ٍٚ ؾكس ب٢ٓ 

ٚدا٤ زعا٩ٙ يًٓيب ضبُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ أثٓا٤ بٓا٥٘ ٚتجبٝت 
ايتٛسٝس بٓب٠ٛ ضبُس  ن١ًُ أضناْ٘ يتهٕٛ ايػا١ٜ َٔ ضؾع قٛاعس ايبٝت إع٤٬

 ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ.
  إبطاِٖٝ زع٠ٛ أْا: قاٍ ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً ايٓيب إٔٚعٔ ايهشاى: 

 أمت ست٢ {َِٓٗ ضغ٫ٛڄ ؾِٝٗ ٚابعح ضبٓا}ايبٝت َٔ ايكٛاعس ٜطؾع ٖٚٛ قاٍ
 .(3)(اٯ١ٜ

يكس ؾاظ ايٓيب ضبُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ بسع٠ٛ إثٓري َٔ نباض 
ؼي إٓ ٚظَإ ٚاسس عٓس أؾطف بكع١ ؼي ، ٚا٭ْبٝا٤ ُٖا إبطاِٖٝ ٚإمساعٌٝ 

ُٕٛ ؼي ق٬تِٗ ا٭ض ، ٚأثٓا٤ بٓا٤ قطح  ايعباز٠ ايصٟ ٜػتكبً٘ اغيػً
 .(4)صًَؽَْْشُ ٍَب مُنزٌُْ فٌََىٌُّا ًُعٌُىَنٌُْ شَغْشَهُقاٍ تعازيط،  عيؼ َطات ؼي ايّٝٛ 

إ إغتذاب١ ايسعا٤ باغيكسام ايػاَٞ اشبايس ٖٚٛ عَيٝبك٢ ايبٝت َٔ  
ٖٚصا اغيكسام ٖٛ إغتسا١َ ٚضاث١ أ١َ ،  إغتذاب١ زعا٤ إبطاِٖٝ عًٝ٘ ايػ٬ّ

 .ضبُس يػٓٔ ايػُا٤
                                                           

 .2غٛض٠ ازبُع١ (1)
 .4-3غٛض٠ ايٓذِ (2)
 .1/268ايسض اغيٓجٛض (3)
 .144غٛض٠ ايبكط٠(4)



 97َعامل اٱضيإ/ز ############################################################################################### 258

 ٚحيتٌُ زعا٤ إبطاِٖٝ ٚإمساعٌٝ ؼي ٖصٙ اٯ١ٜ ٚدٖٛاڄ:
ٜكّٛ إبطاِٖٝ عًٝ٘ ايػ٬ّ بايسعا٤، ٜٚ٪َٔ إمساعٌٝ ع٢ً  ا٭ٍٚ:
 زعا٥٘.

 ٜؿرتى إبطاِٖٝ ٚإمساعٌٝ بايسعا٤ ؼي صبًؼ ٚاسس. ايجاْٞ:
ٌٖٚ  ،ٜػُع إمساعٌٝ زعا٤ أبٝ٘ إبطاِٖٝ ؾٝشانٝ٘ ٜٚهطضٙ ايجايح:

ا٭قٌ  ؾكشٝض إٔ،  ْعِ  ازبٛاب، ٖصا ايتهطاض َٔ اٱسباح ؼي ايسعا٤ 
ٚيهٔ شات ايسعا٤ دا٤ َتهطضاڄ َٚتٛاضثاڄ بري  ؼي اٱسباح إذباز ايساعٞ

ا٭ْبٝا٤ يتتذ٢ً ؾٝ٘ ْهت١ عكا٥س١ٜ ٖٚٞ إزضاى ا٭ْبٝا٤ سباد١ أٌٖ ا٭ض  
 .بأدٝاهلِ اغيتعاقب١ يٓب٠ٛ ضبُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ

تٛزي إبطاِٖٝ ايسعا٤ ٚعٓسَا إْتكٌ إزي ايطؾٝل ا٭ع٢ً إغتُط  ايطابع:
ٚؾٝ٘ آ١ٜ ؼي ؾًػؿ١  يٝهٕٛ َٔ تطن١ إبطاِٖٝ ي٘، إمساعٌٝ ؼي شات ايسعا٤ 

ٚأغطاض ايٓب٠ٛ، ٖٚٞ إٔ ا٭ْبٝا٤ ٜتٛاضثٕٛ ايعًِ ٜٚتذ٢ً خاضداڄ بايسعا٤ 
 ٚاغيػه١ٓ إزي اهلل ٱق٬ح ايصضاضٟ.

بطاِٖٝ ٚإمساعٌٝ بصات ايسعا٤ ع٢ً عبٛ بازض نٌ َٔ إ اشباَؼ:
 َػتكٌ.

بصات ايسعا٤ ؼي صبًؼ  إبطاِٖٝ ٚإمساعٌٝ ٜسعٛ نٌ َٔ ايػازؽ:
ٚاسس، أٟ إٔ إمساعٌٝ ٜكٍٛ شات نًُات ايسعا٤ ٫ٚ ٜهتؿٞ 

 بكٍٛ)آَري(.
اٯٜ#١   ٫ٚ تعاض  بري ٖصٙ ايٛدٛٙ ٚنًٗا َٔ َكازٜل اٯ١ٜ ٚٚضزت

زع٠ٛ يًُػًُري يٲؾرتاى ٚايتآظض ؼي بكٝػ١ اغيج٢ٓ)ٚأدعًٓا َػًُري( ٚؾٝ٘ 
ٚإش إغتذاب  َٚٔ أغطاضٙ إٔ شات ايسعا٤ تأزٜب ٚتؿك٘ ؼي ايسٜٔ، ايسعا٤ 

اهلل عع ٚدٌ يسعا٤ إبطاِٖٝ ٚإمساعٌٝ ببعج١ ايٓيب ضبُس ق#٢ً اهلل عًٝ#٘   
ؿٝ#٘ ٚد#ٛٙ   ؾٚآي٘ ٚغًِ ٚظٗ#ٛضٙ ٚأَت#٘ ٚبٓ#ا٤ ق#طح ايتٛسٝ#س ؼي ا٭ض       

 ١:ًضبتُ
ايسعا٤ بتشكل َكساق٘ ببعج١ ايٓيب ضبُس ق٢ً اهلل إْكڀاع ٖصا ا٭ٍٚ:

 عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ.
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إغ#تسا١َ َٛن#ٛع ٚدب#سز َه#اَري زع#ا٤ إب#طاِٖٝ ٚإمساعٝ#ٌ        ايجاْٞ:
عًُٝٗا ايػ٬ّ، َٚٔ اٱعذاظ ؾٝ٘ أْ٘ دا٤ ع٢ً عبٛ ايعُّٛ ؼي ايصض١ٜ ايصٟ 

سَعٌُ ً ٍِنْيٌُْ َّزْيٌُ ًَاثْقَشْ فِْيٌِْ ٜكرتٕ إْڀباقاڄ باٱط٬م ايعَاْٞ نُا ٚضز ؼي ايتٓعٌٜط

 .(1)صفَيَْْيٌِْ آَّبرِلَ

ؾهٌ ؾطز َٔ ا٭دٝ#اٍ اغيت#أخط٠ عً#٢ شات اغيً#١ ٚاي#سٜٔ اي#صٟ عًٝ#٘         
ا٭دٝاٍ اغيتكس١َ َٔ شضاضٟ إبطاِٖٝ ٚقطٜـ ٚأٌٖ ايبٝت ايصٜٔ آَٓٛا بٓب٠ٛ 

 ضبُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ.
بطاِٖٝ ٚإمساعٌٝ تأتٞ أ١َ ضبُس بصات ايسعا٤ ايصٟ دا٤ ب٘ إايجايح:

 ايػ٬ّ. ُاعًٝٗ
 ٚايكشٝض ٖٛ ايجاْٞ ٚايجايح.

أٟ اٱْكٝاز ٭ٚاَطٙ ، يكس غأٍ إبطاِٖٝ ٚإمساعٌٝ اٱغ٬ّ هلل 
ًََّؾُِْ ٚؼي ٜعكٛب ٚضز قٛي٘ تعازي ط، غبشاْ٘، يٝتعاٖس ا٭ْبٝا٤ اٱغ٬ّ 

، (3)صرٌََفَّنِِ ٍُغْيًَِب، ٚدا٤ عٔ ٜٛغـ ؼي ايتٓعٌٜط(2)صىَوُ ٍُغْيٌََُُِ

ٚتتذ٢ً َعاْٞ تجبٝت اٱغ٬ّ بري ايٓاؽ ٚعٓس أتباع ا٭ْبٝا٤ ؼي آٜات 
قَبىٌُا آٍَنَّب ًَاشْيَذْ ثِإََّّنَب عسٜس٠ َٓٗا قٛي٘ تعازي ؼي عٝػ٢ ٚاسبٛاضٜري ط

 .(4)صٍُغْيٌََُُِ

يكس غأٍ إبطاِٖٝ ٚإمساعٌٝ اٱغ٬ّ هلا ٚيصضٜتُٗا بًشاظ ا٭ؾطاز 
ايكًبٝري ٚا٭سؿاز ٚأبٓا٤ ا٭سؿاز، أَا أ١َ ايڀٛي١ٝ يًصض١ٜ إش تؿٌُ ا٭بٓا٤ 

                                                           

 .129غٛض٠ ايبكط٠(1)
 .133غٛض٠ ايبكط٠ (2)
 .101غٛض٠ ٜٛغـ (3)
 .111غٛض٠ اغيا٥س٠ (4)
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 ،َٔ أعطام َتعسز٠أ١َ بؿهٌ اهلل ْٗا إضبُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ؾ
  .(1)صٍِيَّخَ ؤَثِْنٌُْ بِثْشَاىٌَِْ ىٌَُ عَََّبمٌُْ اىَُْغْيَِنيَ ٍِِْ قَجْوُطقاٍ تعازي

ٜػازض ايٓيب ضبُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ايسْٝا إ٫ ٚزٚي١  ؾًِ
اٱغ٬ّ ذبهِ ؼي ا٭ض  ٚغٓٔ اٱغ٬ّ تػٛز بري ايٓاؽ، ٚآٜات ايتٓعٌٜ 

يٛدٛب ايعٝين ع٢ً نٌ َهًـ تت٢ً عيؼ َطات ؼي ايّٝٛ ع٢ً عبٛ ا
 َٚهًؿ١.

ٚٚضز ؼي اغيطغٌ عٔ ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ أْ٘ قاٍ 
 اغيػًُري، أَيت ٚمس٢ ايػ٬ّ، ٖٛ: أَيت بٗا مس٢ بامسري، اهلل تػ٢ُ
 .(2)(أعًِ تعازي ٚاهلل اغي٪َٓري، أَيت ٚمس٢ اغي٪َٔ، ٖٚٛ

إبطاِٖٝ ٚإمساعٌٝ ايجبات ع٢ً اييت ؾاظ بٗا َٚع َطتب١ ايٓب٠ٛ 
 .ٚؾٝ٘ إقطاض بإٔ إغتسا١َ اٱضيإ بؿهٌ ٚيڀـ َٔ اهلل عع ٚدٌ ،اٱغ٬ّ

 نإ ٚغًِٚآي٘  عًٝ٘ اهلل ق٢ً اهلل ضغٍٛ إٔ: (3)ٚأخطز عٔ أّ غ١ًُ
 : ٜكٍٛ إٔ زعا٥٘ ؼي ٜهجط

 ٚإٕ اهلل ضغٍٛ ٜا: قًت ،زٜٓو ع٢ً قًيب ثبت ايكًٛب َكًب ايًِٗ
 !يتتكًب؟ ايكًٛب

                                                           

 .78غٛض٠ اسبر (1)
 .7/182ايسض اغيٓجٛض (2)
بٓت أ١َٝ بٔ اغيػري٠ َٔ ب#ين طب#عّٚ تعٚدٗ#ا اي#ٓيب ؼي ايػ#١ٓ      أّ غ١ًُ ٚإمسٗا ٖٓس (3)

ايطابع١ يًٗذط٠ ٚناْت قبً٘ عٓس أبٞ غ١ًُ عبس اهلل بٔ عبس ا٭غ#س ُٖٚ#ا أٍٚ َ#ٔ    
ٖادط إزي أض  اسببؿ١، ٚقٌٝ ٖٞ أٍٚ إَطأ٠ ٖادطت إزي ٜجطب، ؾٗس أب#ٛ غ#١ًُ   
عًٝ##٘ ب#سضاڄ ٚأس##ساڄ، ٚد#طح ٜ##ّٛ أس#س بػ##ِٗ ؼي عه##سٙ، ٚب#طأ دطس##٘ ث#ِ إْ##تؿض      

دطس٘، ٚغيا إْكهت عستٗا خڀبٗا ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ؾكايت ي٘ 
إْٞ َػ١ٓ ٚشات أٜتاّ ٚؾسٜس٠ ايػ#ري٠ ؾك#اٍ ق#٢ً اهلل عًٝ#٘ ٚآي#٘ ٚغ#ًِ: أْ#ا أغ#ٔ         
َٓو، ٚعٝاي#و عٝ#اٍ اهلل ٚضغ#ٛي٘ ٚأزع#ٛا اهلل ي#و ؾٝ#صٖب عٓ#و ايػ#ري٠ ؾهاْ#ت          

 .نصيو ٖٚٞ شات زٜٔ ٚتتكـ بايعٖس ٚايتك٣ٛ
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 أقبعري بري ٚقًب٘ إ٫ آزّ بين َٔ بؿط َٔ اهلل خًل َٔ َا ْعِ: قاٍ
 ٫ إٔ ضبٓا اهلل ؾٓػأٍ،  أظاغ٘ ؾا٤ ٚإٕ أقاَ٘، اهلل ؾا٤ ؾإٕ اهلل، أقابع َٔ
 ٖٛ إْ٘ ضظي١ يسْ٘ َٔ يٓا ٜٗب إٔ ْٚػأي٘ ٖساْا، إش بعس قًٛبٓا ٜعٜؼ
 ايٖٛاب
 ب٢ً: قاٍ،  يٓؿػٞ بٗا أزعٛ زع٠ٛ تعًُين أ٫ اهلل ضغٍٛ ٜا: قًت
 قًيب، غٝغ ٚأشٖب شْيب، يٞ اغؿط ضبُس ايٓيب ضب ايًِٗ قٛيٞ
 . (1)(أسٝٝتين َا ايؿذي َه٬ت َٔ ٚأدطْٞ
ٚآي٘  عًٝ٘ اهلل ق٢ً اهلل ضغٍٛ قاٍ: قاٍ ا٭ؾعطٟ َٛغ٢ أبٞٚعٔ 
 بو َٛقٓاڄ َ٪َٓاڄ َِٓٗ يكٝو َٔ ايًِٗ: ؾكًت يًعطب، زعٛت إْٞ:  ٚغًِ
 ٚيٛا٤ إبطاِٖٝ، أبٝٓا زع٠ٛ ٖٚٞ. سٝات٘ أٜاّ ي٘ ؾاغؿط بًكا٥و، َكسقاڄ
 .(2)ايعطب ٦َٜٛص يٛا٥ٞ إزي ايٓاؽ أقطب َٚٔ ايكٝا١َ، ّٜٛ بٝسٟ اسبُس

إْتؿاع اغيػًُري َٔ إبطاِٖٝ ْٚبٛت٘ بسعا٥٘ يًُػًُري ب#ٌ   ٚمل ٜٓشكط
ٕ دٗازٙ ؼي غبٌٝ اهلل ٛإربص ايٓيب ضبُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٚاغيػًُ
َٚٓاغب١ يًته#طع إزي اهلل   ٚزعا٤ٙ َڀًكاڄ غب٬ٝڄ يتجبٝت اٱضيإ ؼي ايٓؿٛؽ،

 عع ٚدٌ.
 إب##طاِٖٝ ق##ٍٛق##٢ً اهلل عًٝ##٘ ٚآي##٘ ٚغ##ًِ ت##٬  إٔ ضغ##ٍٛ اهلل ٚضٟٚ

ُٳٔ}( ايػ٬ّ عًٝ٘) ٘ٴ  تٳبٹعٳٓٹ٢ ؾځ ٓٹٸ#٢  ؾځإڇْٻ# ٔٵ  َٹ َٳ# ِٷ  غځؿڂ#ٛضٷ  ؾځإڇْٻ#وځ  عٳكٳ#اْٹ٢  ٚٳ  {ضٻسٹ#ٝ
ِٵ إڇٕ} ايػ٬ّ عًٝ٘ عٝػ٢ ٚقٍٛ ٗٴ ِٵ تٴعٳصٹٸبٵ ٗٴ  {عٹبٳازٴىځ ؾځإڇْٻ

ِ : قاٍ ثِ (3)ٜ٘سٜ ؾطؾع ِ  أڂَ#يت  ايً#ٗ ٍ   أڂَ#يت  ايً#ٗ  ٜ#ا : اهلل ٚبه#٢، ؾك#ا
ٌ  ؾأت٢ بو،  َا ؾػأي٘ أعًِ ٚضبو ضبُس إزي اشٖب درب٥ٌٝ ٘  درب٥ٝ#  ؾػ#أي
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ٍ  ق#اٍ،   َا ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً اهلل ضغٍٛ ؾأخربٙ ٌ  ٜ#ا :  اهلل ؾك#ا  درب٥ٝ#
 .(1)ٜػ٪ى( ٫ٚ أڂَتو ؼي غٓطنٝو إْا: ؾكٌ ضبُس إزي اشٖب

ٚقشٝض إٔ ضنا ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٖٛ ؾؿاعت٘ ٭َت٘، 
ضنا يًٓيب ضبُس ق٢ً ٖٞ ا٭خط٣ إ٫ إٔ آ١ٜ ايبشح َٔ ؾهٌ اهلل، ٚؾٝٗا 
يًؿؿاع١، َٚػؿط٠ ٚضبٛ ي#صْٛب اغي#٪َٓري    ١اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٭ْٗا تٛط٦
 حٖ##ا بؿ##طط شن##طِٖ هلل ٚزب##٥ِٛٗ يػ##٬ ٖٚٚ##ِ ؼي اي##سْٝا ٚقب##ٌ إٔ ٜػازض 

 اٱغتػؿاض.

 قانىن)السكينت(
٭ْ٘ أَا١ْ ايػُا٤ ٚٚزٜع#١  َٔ اٯٜات إٔ ايٛسٞ ي٘ ثكٌ ٚخكٛق١ٝ، 

ٚعٔ ظٜس بٔ ثاب#ت  ، ٚأقٌ ٚغٓد١ٝ اشب٬ؾ١ ؼي ا٭ض  ، عامل اغيًهٛت 
٘  اهلل ق٢ً اهلل ضغٍٛ دٓب إزي نٓتقاٍ:  ِ  عًٝ# ٘  ٚغ#ً  ايػ#ه١ٓٝ،  ؾػؿ#ٝت
 ٚد#ست  ؾُا،  ؾدصٟ ع٢ً ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً اهلل ضغٍٛ ؾدص ؾٛقعت
: عٓ٘ غطٟ ثِ ٚغًِ، عًٝ٘ اهلل ق٢ً اهلل ضغٍٛ ؾدص َٔ أثكٌ ؾ٤ٞ ثكٌ
 ٚاجملاٖسٕٚ اغي٪َٓري َٔ ايكاعسٕٚ ٜػتٟٛ ٫}نتـ ؼي ؾهتبت انتب: ؾكاٍ
 .اٯ١ٜ آخط إزي(2){اهلل غبٌٝ ؼي

ٌ  مس#ع  غي#ا  أع٢ُ ضد٬ڄ ٚنإ َهتّٛ أّ ابٔ ؾكاٍ ٔ  ؾه#  ٜ#ا : اجملاٖ#سٜ
٘  قه#٢  ؾًُ#ا  اغي#٪َٓري؟  َٔ ازبٗاز ٜػتڀٝع ٫ سئ ؾهٝـ اهلل ضغٍٛ  ن٬َ#
٘  اهلل ق#٢ً  اهلل ضغٍٛ غؿٝت ِ  عًٝ#  عً#٢  ؾد#صٙ  ؾٛقع#ت  ايػ#ه١ٓٝ،  ٚغ#ً
 غطٟ ثِ ا٭ٚزي، اغيط٠ ؼي ٚدست نُا ايجا١ْٝ اغيط٠ ؼي ثكًٗا ؾٛدست ؾدصٟ،
ٟ  ٫}ؾك#طأت  ظٜس ٜا اقطأ:  ؾكا ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً اهلل ضغٍٛ عٔ  ٜػ#تٛ

                                                           

 .7/326ايهؿـ ٚايبٝإ(1)
 .95غٛض٠ ايٓػا٤ (2)
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 غري}انتب ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً اهلل ضغٍٛ ؾكاٍ {اغي٪َٓري َٔ ايكاعسٕٚ
 .(1)(ايهطض أٚيٞ

 ٚؼي اسبسٜح َػا٥ٌ:
اي##ٛسٞ أث##ط َب##اضى يٓ##عٍٚ   بٝ##إ سكٝك##١ ٖٚ##ٞ إٔ ايػ##ه١ٓٝ     ا٭ٚزي:

صُذذذٌَّ ؤَّذذضَهَ اىيَّذذذوُ عَذذنِْنَزَوُ فَيَذذذَ سَعُذذٌىِوِ ًَفَيَذذذَ    ق###اٍ تع##ازيط ، َٚك##اسب ي###٘  

 .(2)صاىَُْاٍِْنِنيَ

، ٖٚٞ ؼي اسبسٜح ضَٔ ايػهٕٛ ٖٚٛ ايڀُأ١ْٓٝ ٚايٛقا ؾع١ًٝٚايػه١ٓٝ  
نٓ#٘  ٕٛ ٚايت#سبط ؼي  َكس١َ يٓعٍٚ ايٛسٞ َٚعٗط ي٘، ٚزع٠ٛ يًٓ#اؽ يًػ#ه  

آ١ٜ ايٛسٞ، ٚقس نإ بعض أعه#ا٤ ٚؾ#ٛز ايكبا٥#ٌ ٜ#٬ظّ اي#ٓيب      ٚز٫٫ت 
ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ست٢ ٜط٣ نٝؿ١ٝ ْعٍٚ ايٛسٞ، ٚساغيا ٜطاٙ ٜعزاز 

 إضياْاڄ.
ٖصٙ ايػه١ٓٝ ؾاٖس ع٢ً إٔ ايٛسٞ أَ#ط خ#ام ب#ايٓيب ضبُ#س      ايجا١ْٝ:

أسس غريٙ، ؾايػه١ٓٝ غري ايٛسٞ، ٜٓعٍ ع٢ً ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ َٚا 
 َكس١َ ي٘ ٚغابك١ ي٘ َع٘.ٖٚٞ 

تتساخٌ ايػه١ٓٝ َع ايٛسٞ ؼي اغيا١ٖٝ ٚاسباٍ، ؾٗ#ٞ ٫ تػ#ازض    ايجايج١:
ايٓيب ضبُس ق٢ً اهلل عًٝ#٘ ٚآي#٘ ٚغ#ًِ عٓ#س ْ#عٍٚ اي#ٛسٞ ب#ٌ تك#اسب         
 اڄْعٚي٘، ٚسُٝٓا ٜٓتٗٞ اي#ٛسٞ ٚايتٓعٜ#ٌ ٖ#ٌ تػ#ازض ايػ#ه١ٓٝ اي#ٓيب ضبُ#س       

 .ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ع٢ً عبٛ ايػايب١ ايه١ًٝ
ازبٛاب ٫، ؾايصٟ ٜطتؿع َٓٗا ٖٛ اغيكساض ايصٟ ٜهٕٛ ؾٝ٘ إْكڀاع ت#اّ  
إزي ايتٓعٌٜ ٚإغتعساز يتًكٞ اٯٜات يتبك٢ ايػه١ٓٝ اييت تػاعس ؼي ضغٛخٗا 

ايصٖين، يصا ؾشاغيا غ#طٟ ع#ٔ اي#ٓيب     زؼي ايك٠ٛ اسباؾع١ ْٚكؿٗا ؼي ايٛدٛ
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عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ أَط بهتاب#١ اٯٜ#١ أٟ أْ#٘ غ#اع١ ا٭َ#ط بايهتاب#١        ق٢ً اهلل
ايػه١ٓٝ عٓ#س  يتهٕٛ إناؾ١ٝ أٜهاڄ، ٤ اٯ١ٜ أٚ اٯٜات ؼي ساٍ غه١ٓٝ ٚإ٬َ

 ايٓيب ضبُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ع٢ً ٚدٛٙ:
ٖٞ َ#ٔ خك#اٍ ايٓب#٠ٛ    ايػه١ٓٝ اغيكاسب١ ي٘ بايًٌٝ ٚايٓٗاض، ٚ ا٭ٍٚ:

، ، ٚناْت تٓعٍ ع٢ً ا٭ْبٝا٤ ايػابكري بأَط اهللٚاسبهِ  ٚأغباب ايعك١ُ

بَُِّ آَّذذخَ ٍُيْنِذذوِ ؤَُْ َّذذإْرَِْنٌُْ اىزَّذذبثٌُدُ فِْذذوِ عَذذنِْنَخٌ ٍِذذِْ  ق##اٍ تع##ازي ؼي ط##ايٛتط

ٍ  ضد٬ڄ إٔ، عٔ اٱَاّ عًٞ عًٝ٘ ايػ٬ّ (1)صسَثِّنُذٌْ  ٘  ق#ا ٞ  أ٫: ي# ٔ  ربربْ#  ع#

ٍ  ا٭ض ؟ ؼي ٚن#ع  بٝت أٍٚ أٖٛ ايبٝت ٘  ٫،: ق#ا  ٚن#ع  بٝ#ت  أٍٚ ٚيهٓ#
 سسخ ثِ آَٓاڄ، نإ زخً٘ َٚٔ إبطاِٖٝ، َٚكاّ ٚاهلس٣، ايربن١ ؾٝ٘ يًٓاؽ
ٌ  ٜبٓٝ#٘،  نٝـ ٜسض ؾًِ شضعاڄ ب٘ نام ايبٝت ببٓا٤ أَط غيا إبطاِٖٝ إٔ  ؾأضغ#
ٛٸقت ضأغإ ٚهلا خذٛز ضٜض ٖٚٞ ايػه١ٓٝ إيٝ٘ اهلل  َٛن#ع  عً#٢  ي٘ ؾتڀ

ُٸا إبطاِٖٝ، ؾب٢ٓ ايػه١ٓٝ تػتكط سٝح ٜبين إٔ إبطاِٖٝ ٚأَط ايبٝت،  بًؼ ؾً
ٍ  اسبذط َٛنع ٌ  ق#ا ٞ  ؾ#ايتُؼ  اشٖ#ب : ٫مساعٝ# ٘  سذ#طاڄ  ي# . ٖٗٓ#ا  أن#ع
ٌ  ؾٓعٍ ازبباٍ، ؼي ٜڀٛف امساعٌٝ ؾصٖب  ؾذ#ا٤  ؾٛن#ع٘،  ب#اسبذط  دربٜ#
 بٓا٥ٞ ع٢ً ٜتهٌ مل َٔ ب٘ دا٤: قاٍ! اسبذط؟ ٖصا أٜٔ َٔ: ؾكاٍ امساعٌٝ
 .(2)(بٓا٥و ٫ٚ

 ٚآي٘ ٚغًِ ٝ٘ضبُس ق٢ً اهلل عً ٢ ايٓيبايػه١ٓٝ اييت تٓعٍ عً ايجاْٞ:
 َكس١َ يًٛسٞ ٚايتٓعٌٜ.

 ايػه١ٓٝ اييت تٓعٍ ع٢ً ايٓيب ضبُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ايجايح:
عٓس صب٤ٞ دربا٥ٌٝ ٚت٬ٚت٘ اٯٜات ع٢ً ايٓيب ضبُس ق#٢ً اهلل عًٝ#٘ ٚآي#٘    

 ح ٜهٕٛ قازضاڄ ع٢ً تًكٞ ايٛسٞ ٚسؿع٘ ٚايتسبط ؾٝ٘.حبٝٚغًِ 
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ؾعٓسَا ٜػ#ازض اغيً#و ٚاي#ٛسٞ     ،١ٓ ايٛسٞ َٚكسَات٘بكاٜا غهٝ ايطابع:
ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ؾ#إٕ ايػ#ه١ٓٝ اي#يت د#ا٤ت َع#٘ ٫       اڄايٓيب ضبُس

 اب.تػازض َع٘ ؼي اسباٍ بٌ تبك٢ عٓس ايٓيب يٝتًٛ اٯٜات ٜٚهتبٗا ايهتٸ
ٖٚٞ اي#يت تٓ#عٍ عٓ#س اسب#ٛازخ ًَُٚ#ات      ، غه١ٓٝ ايٛقا٥ع  اشباَؼ:

، (1)صٌَّ ؤَّضَهَ اىيَّوُ عَنِْنَزَوُ فَيََ سَعٌُىِوِ ًَفَيََ اىَُْاٍِْنِنيَصُا٭َٛض، ٚؼي ايتٓعٌٜط

ـٷ بعجتضٟٚ إٔ ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ غيا ْعٍ اسبسٜب١ٝ   قطٜ
َٹهڃطٳظ ايعٴعٻ٣، عبس بٔ ٚسٜٛڀب عُطٚ، بٔ غٌٗٝ  إٔ عً#٢  سؿل، بٔ ٚ
 شي#و،  عاَ٘ َٔ ٜطدع إٔ ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً اهلل ضغٍٛ ع٢ً ٜعطنٛا
ـ  ي٘ ربًٞ إٔ ع٢ً ٔ  َه#١  ق#طٜ #َ  ّ ٌ  ايع#ا ٌ  أٜ#اّ،  ث٬ث#١  ايكاب#  شي#و،  ؾؿع#
٘  اهلل ق##٢ً ؾك##اٍ نتاب##اڄ، بٝ##ِٓٗ ٚنت#ب  ٞٸ ٚغ##ًِ عًٝ# : عٓ##٘ اهلل ضن##ٞ يعً##
ٌ  ؾكاٍ ايطسِٝ ايطظئ اهلل بػِ: انتب ٘  غ#ٗٝ  ٖ#صا،  ْع#طف  َ#ا  ٚأق#شاب
 . ايًِٗ بامسو: انتب ٚيهٔ
ٍٴ عًٝ٘ قاحل َا ٖصا: انتب: قاٍ ثِ ٌٳ اهلل ضغٛ  نٓا يٛ: ؾكايٛا َه١ أٖ
ٔ  قاتًٓ#اى،  َٚ#ا  ايبٝت عٔ قسزْاى َا اهلل ضغٍٛ أْو ْعًِ : انت#ب  ٚيه#
٘  قاحل َا ٖصا ٔ  ضبُ#سٷ  عًٝ# ٌٳ  اهلل عب#س  ب# ٍ  َه#١،  أٖ# ٘  اهلل ق#٢ً  ؾك#ا  عًٝ#
ٔ  ضبُ#س  ٚأْ#ا  ،اهلل ضغٍٛ أْٸٞ أؾٗس ؾأْا ٜطٜسٕٚ، َا انتب :ٚغًِ  عب#س  ب#
ِٸ اهلل  عًِٝٗ، ايػه١ٓٝ اهلل ؾأْعٍ بِٗ، ٜٚبڀؿٛا شيو، ٜأبٳٛا إٔ اغيػًُٕٛ ؾٗ

 ٚسًڂُٛا ؾتٛقچطٚا
ٞٸ ؾهتب  ؾًُ#ا  اهلل ضغٍٛ ضبُس عًٝ٘ قه٢ َا ٖصا: عٓ٘ اهلل ضنٞ عً
٘  اهلل ق٢ً قاٍ شيو، أځبٳٛا ِ  عًٝ# ٞ  ٚغ#ً ٍ  اَ#ض : يعً# : ٚانت#ب  اهلل، ضغ#ٛ
 ق#٢ً  اهلل ضغٍٛ ؾأخص. أبسا أضبٛى ٫ ٚاهلل ٫: ؾكاٍ) اهلل، عبس بٔ ضبُس
 عًٝ٘ قان٢ َا ٖصا: "ؾهتب ٜهتب، حيػٔ ٚيٝؼ ايهتاب، ٚغًِ عًٝ٘ اهلل

                                                           

 .25غٛض٠ ايتٛب١ (1)



 97َعامل اٱضيإ/ز ############################################################################################### 266

 خيطز ٚأ٫ ايكطاب، ؼي ايػٝـ إ٫ ايػ٬ح َه١ ٜسخٌ ٫: اهلل عبس بٔ ضبُس
 ٜكِٝ إٔ أضاز إٕ أسسا أقشاب٘ َٔ ضيٓع ٚأ٫ ٜتبع٘، إٔ أضاز بأسس أًٖٗا َٔ
 عٓا اخطز: يكاسبو قٌ: ؾكايٛا عًٝا أتٛا ا٭دٌ، َٚه٢ زخًٗا ؾًُا" بٗا
 .(1)(ا٭دٌ َه٢ ؾكس
ازباًٖٝ#١  تكاب#ٌ ظيٝ#١   ٖٓا ايجبات ٚاسبًِ ٚايت#٪ز٠، ًَٚه#١   ايػه١ٓٝ ٚ

با٭خ٬م اسبُٝس٠ ٚايػُاس١، ًَٚه١ ايتٓعٙ عٔ ايجأض ٚاٱْتكاّ، ٚؾٝ٘ سذ١ 
ب##إٔ اٱغ##٬ّ مل ٜٓتؿ##ط بايػ##ٝـ ٚايػه##ب ب##ٌ باسبهُ##١ ٚاسبذ##١، ؾُ##ع   

 .ايػه١ٓٝ ٜهٕٛ ايبٝإ ٚايربٖإ
 ،دا٤ت ايػه١ٓٝ ؼي اٯ١ٜ أع٬ٙ بكٝػ١ اغيؿطز ٚاغيطاز ازبٓؼ ايػازؽ:

 :دٗاتٚذبتٌُ ؼي َاٖٝتٗا ٚنٝؿٝتٗا 
شات ايػه١ٓٝ اييت تٓعٍ ع٢ً ايٓيب ضبُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘  :ا٭ٚزي

 ٓؼ أٚ ايؿكٌ أٚ ايهٝـ ٚاغيكساض.ٚغًِ تٓعٍ ع٢ً اغي٪َٓري غٛا٤ ؼي ازب
 عًٝ#٘ ٚآي#٘ ٚغ#ًِ أنج#ط     َ#ا ٜٓ#عٍ عً#٢ اي#ٓيب ضبُ#س ق#٢ً اهلل       :١ايجاْٝ

ٚأعع##ِ َ##ٔ ايػ##ه١ٓٝ اي##يت تٓ##عٍ عً##٢ ن##ٌ ٚاس##س َ##ٔ اغي##٪َٓري، ٚن##أِْٗ 
ٜؿرتنٕٛ بؿ#ڀط َٓٗ#ا، ٚخي#تل اي#ٓيب ضبُ#س ق#٢ً اهلل عًٝ#٘ ٚآي#٘ ٚغ#ًِ          

ٖ##ٞ ايعُ##ّٛ ٚاشبك##ٛم ؼي اغيك##اّ ُٓٗ##ا ٝيته##ٕٛ ايٓػ##ب١ ب بايؿ##ڀط اٯخ##ط
 .اغيڀًل

اي##ٓيب ضؾ##ش١ َ##ٔ  ْػ##ب١ ايتب##أٜ ؾايػ##ه١ٓٝ اي##يت تٓ##عٍ عً##٢    ايجايج##١:
ضؾشات ايٛسٞ ٖٚٞ غ#ري ايػ#ه١ٓٝ اي#يت تٓ#عٍ عً#٢ اغي#٪َٓري ٚا٭ضد#ض        
ايجايج١، يٝؿاضى ايٓيب ضبُس ق#٢ً اهلل عًٝ#٘ ٚآي#٘ ٚغ#ًِ اغيػ#ًُري غ#ه١ٓٝ       

 اٱضيإ، ٚخيتل بػه١ٓٝ ايٛسٞ ٚايتٓعٌٜ.
ٚيٝؼ َٔ تعاسِ بري ٖصٙ ايٛدٛٙ، ٚبعهٗا ؼي طٍٛ بعهٗا اٯخ#ط،  

  َ ٬ظَ#اڄ يً#ٓيب ضبُ#س ق#٢ً اهلل عًٝ#٘ ٚآي#٘ ٚغ#ًِ        ْعِ ٜبك#٢ ايٛد#٘ ا٭ٍٚ 
                                                           

 .7/259تؿػري إبٔ نجري (1)
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ٜٚتػؿاٙ ؼي ٜكعت٘ َْٚٛ#٘، ي#صا ٚضز إٔ اي#ٓيب ضبُ#ساڄ ق#٢ً اهلل عًٝ#٘ ٚآي#٘        
   ٔ ٔ  ٚغًِ تٓاّ عٝٓ٘ ٫ٚ ٜٓ#اّ قًب٘)ٚباٱغ#ٓاز ع# ٍ  عب#اؽ  اب#  سه#طت : ق#ا

٘  اهلل ق#٢ً  اهلل ْيب ايٝٗٛز َٔ عكاب١ ِ  عًٝ# ِ  أب#ا  ٜ#ا : ؾك#ايٛا  ٚغ#ً  ايكاغ#
 .ْيب إ٫ ٜعًُٗٔ ٫ عٓٗٔ ْػأيو خ٬ٍ عٔ سسثٓا
 ٜعك#ٛب  أخ#ص  َٚ#ا  اهلل ش١َ يٞ ادعًٛا ٚيهٔ ؾ٦تِ، عُا غًْٛٞ قاٍ
 يتتابعين؟ ؾعطؾتُٛٙ ؾ٦ٝاڄ سسثتهِ أْا ي٦ٔ بٓٝ٘ ع٢ً

ٍ  أضب#ع : قايٛا يو ؾصيو: قايٛا ّ  أٟ أخربْ#ا : عٓٗ#ا  ْػ#أيو  خ#٬  طع#ا
٘  عً#٢  إغطا٥ٌٝ سطّ ٔ  ْؿػ# #َ  ٌ ٍ  إٔ قب# ـ  ٚأخربْ#ا  ايت#ٛضا٠،  تٓ#ع  َ#ا٤  نٝ#
ـ  ٚأخربْا ٚايصنط، َٓ٘ ا٭ْج٢ ٚنٝـ اغيطأ٠ َا٤ َٔ ايطدٌ  اي#ٓيب  ٖ#صا  نٝ#
 اغي٥٬ه١. َٔ ٚيٝ٘ َٚٔ ايّٓٛ، ؼي ا٭َٞ

 عٗس َٔ ؾا٤ َا ؾأعڀٛٙ يتتابعين، أخربتهِ ي٦ٔ اهلل عٗس عًِٝٗ ؾأخص
 َط  إغطا٥ٌٝ إٔ تعًُٕٛ ٌٖ ايتٛضا٠ أْعٍ بايصٟ ؾأْؿسنِ: قاٍ َٚٝجام
ٔ  ْ#صضاڄ  ؾٓ#صض  غكُ٘، طاٍ َطناڄ ٙ  ي#٦ ٔ  اهلل عاؾ#ا #َ  ٘ ٔ  غ#كُ  أس#ب  يٝش#طَ
ٕ  إيٝ٘ ايڀعاّ أسب ٚنإ إيٝ٘، ايڀعاّ ٚأسب إيٝ٘ ايؿطاب ُٳ#ا  اٱب#ٌ،  يڂشٵ
 أيباْٗا؟ إيٝ٘ ايؿطاب ٚأسب
  ٖٛ إ٫ إي٘ ٫ بايصٟ أْؿسنِ: قاٍ اؾٗس ايًِٗ: ؾكاٍ ْعِ ايًِٗ: ؾكايٛا  
 ؾأُٜٗا ضقٝل، أقؿط اغيطأ٠ َا٤ ٚإٔ غًٝغ أبٝض ايطدٌ َا٤ إٔ تعًُٕٛ ٌٖ
 اهلل بإشٕ شنطاڄ نإ ايطدٌ َا٤ ع٬ إٕ اهلل، بإشٕ ٚايؿب٘ ايٛيس ي٘ نإ ع٬
 اهلل؟ بإشٕ أْج٢ نإ اغيطأ٠ َا٤ ع٬ ٚإٕ

 اؾٗس ايًِٗ: قاٍ ْعِ ايًِٗ: قايٛا
 اي#ٓيب  إٔ تعًُٕٛ ٌٖ َٛغ٢ ع٢ً ايتٛضا٠ أْعٍ بايصٟ ؾأْؿسنِ: قاٍ
 .عًِٝٗ اؾٗس ايًِٗ: قاٍ ْعِ: قايٛا قًب٘؟ ٜٓاّ ٫ٚ عٝٓاٙ تٓاّ ٖصا ا٭َٞ

 أٚ ْتابع##و ؾعٓ##سٖا اغي٥٬ه##١ َ##ٔ ٚيٝ##و َ##ٔ ؾش##سثٓا اٯٕ أْ##ت: ق##ايٛا
 ٚيٝ٘ ٖٚٛ إ٫ قط ْبٝاڄ اهلل ٜبعح ٚمل دربٌٜ ٚيٝٞ: قاٍ ْؿاضقو؟
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ٛ  ْؿاضق#و،  ؾعٓسٖا: قايٛا ٕ  ي# ٙ  ٚيٝ#و  ن#ا ٔ  غ#ٛا  تبعٓ#اى  ٫ اغي٥٬ه#١  َ#
ٚٸْا ٖ##ٛ: ق##ايٛا تك##سقٛٙ؟ إٔ ضي##ٓعهِ ؾُ##ا: ق##اٍ ٚق##سقٓاى  اهلل ؾ##أْعٍ ع##س
 .(2)({ٜعًُٕٛ ٫ نأِْٗ}قٛي٘ إزي (1){زبربٌٜ عسٚاڄ نإ َٔ}تعازي

 حبث هنطقي يف اآليت
 ٜٓكػِ ايًؿغ بًشاظ ز٫يت٘ ع٢ً اغيع٢ٓ ٚظٗٛضٙ ؾٝ٘ إزي أقػاّ:

غ##ِ ٚاغيٛن##ٛع  اٱايس٫ي##١ اغيڀابكٝ##١ أٚ ايتڀ##ابل ب##ري    ايكػ##ِ ا٭ٍٚ:
ايسؾتري َٓ٘، ٚؼي آ١ٜ ايبشح حبػب يًؿ٤ٞ، َجٌ إغِ ايكطإٓ ٚإضاز٠ َا بري 

 ٖصٙ ايس٫ي١ َػا٥ٌ:
 اٱخباض اٱهلٞ عٔ ععِٝ َٓعي١ اغيتكري عٓس اهلل. ا٭ٚزي:
 ايٛعس ايهطِٜ َٔ اهلل حبػٔ دعا٤ اغي٪َٓري. ايجا١ْٝ:
 بٝإ ايجٛاب ايععِٝ ايصٟ ٜؿٛظ ب٘ اغي٪َٕٓٛ. ايجايج١:

خَذٌْفٌ فَيَذْْيٌِْ ًَ َ ىُذٌْ      َتأنٝس سكٝك١ ٖٚٞ إٔ اغي٪َٓري ؼي اٯخط٠ط ايطابع١:

 . (3)صَّؾْضٌََُُّ

ايػع١ ٚاغيٓسٚس١ ؼي إقا١َ اغي٪َٓري ؼي اٯخط٠، ٖٚصٙ ايػع١،  اشباَػ١:
ايػُاٚات ٚا٭ض  َٔ ايٓعِٝ  تػطمٚإخباض اٯ١ٜ عٔ نٕٛ عط  ازب١ٓ ٜػ

 ايسا٥ِ ايصٟ ٚعسِٖ اهلل عع ٚدٌ ب٘ َٔ ٚدٛٙ:
 اٱخباض عٔ غع١ ازب١ٓ سيا ٜؿٛم ايتكٛض ايصٖين. ا٭ٍٚ:

ًٍََِْ ؤَصْذَقُ ْعٍٚ اٱخباض عٔ غع١ ازب١ٓ َٔ اهلل عع ٚدٌط ايجاْٞ:

 .(4)صٍِِْ اىيَّوِ قِْالً
                                                           

 .97غٛض٠ ايبكط٠ (1)
 .1/167ايسض اغيٓجٛض (2)
 .62غٛض٠ ايبكط٠ (3)
 .122غٛض٠ ايٓػا٤ (4)
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ٚيهٔ اهلل ، قس ٜصْ##ب اغي##٪َٔ ٚقس ت##طتهب اغي٪َ##١ٓ اغيعك١ٝ  ايجايح:
ًُٝٗ#ا ب#اب   عع ٚدٌ مل ٜرتنُٗا َٓؿطزٜٔ َع ايصْب ٚإبًٝؼ، ب#ٌ ؾ#تض ع  

ايتٛب١ ٚاغيػؿط٠، دعا٤ ع#اد٬ڄ َٓ#٘ تع#ازي عً#٢ إضياُْٗ#ا ٚتك#سٜكُٗا بٓب#٠ٛ        
 ضبُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ْٚعٍٚ ايكطإٓ َٔ عٓس اهلل.

ٜكع ؼي ظًِ ايٓؿؼ،  كس ٜٓذٛ اغي٪َٔ َٔ ؾعٌ ايؿاسؿ١ ؾسُٝٓا  ايطابع:
قٛي#٘   ٚدا٤ ؼي باب ايڀ٬م ٚيعّٚ عسّ ظًِ اغيطأ٠ ٚايتعسٟ ع٢ً سكٛقٗ#ا 

، َٚ#ٔ ظً#ِ اي#ٓؿؼ    (1)صًٍََِْ َّزَقَذذَّ ؽُذذًُدَ اىيَّذوِ فَإًُْىَئِذلَ ىُذٌْ اىؾَّذبىٌََُُِ      طتعازي

ايصْٛب اييت بري ايعبس ٚبري ضب٘ نايتدًـ ع#ٔ أزا٤ ايؿ#طا٥ض اغي٪قت#١ إ٫    
 بعس خطٚز ٚقتٗا ؾذا٤ت آ١ٜ ايبشح حملٛ ٖصٙ ايصْٛب باٱغتػؿاض.

ع#ع ٚد#ٌ، ٖٚ#ٛ َ#ٔ َع#اْٞ      إعبكاض غؿطإ ايصْٛب ب#اهلل   ايػازغ١:
٭س##س َ##ٔ خًك##٘ َػؿ##ط٠  اهلل ايطبٛبٝ##١ اغيڀًك##١ ي##٘ غ##بشاْ٘، ؾً##ِ ٜؿ##ٛ    

 ١ايصْٛب، ٚعسّ ايتؿٜٛض ٖصا َٔ غع١ ضظيت٘ بايٓاؽ، يتهٕٛ ٖصٙ اٯٜ
 َٔ َكازٜل ٖصٙ ايطظي١. 

 أتٞبإٔ ٜ، ايس٫ي١ ايته١ُٝٓ أٚ ايس٫ي١ بڀطٜل ايتهُٔ  ايكػِ ايجاْٞ:
ازبع٤ اشبام َٓ#٘ َج#ٌ يؿ#غ اٱْػ#إ عً#٢ بسْ#٘       ايس٫ي١ ع٢ً بيؿغ ايعاّ 

ٚدٛاضس٘، ٚيؿغ ايكطإٓ ع٢ً ايػ#ٛض٠، ٚيؿ#غ ايػ#ٛض٠ عً#٢ اٯٜ#١ َٓٗ#ا،       
ٚقٌٝ ٚتؿٌُ ٖصٙ ايس٫ي١ ايٛقـ اشبام ع٢ً ايعاّ أٟ بايعهؼ ؾٝ#سٍ  

 يؿغ اٯ١ٜ ع٢ً ايػٛض٠.
 ٚؼي آ١ٜ ايبشح ٚؾل ٖصٙ ايس٫ي١ َػا٥ٌ:

زي غبٌ ايتساضى عٓس ايعيٌ، ٚقس سب اهلل يًُتكري بٗساٜتِٗ إ ا٭ٚزي:  
دا٤ت تٛب١ آزّ َٛعع١ ٚع#رب٠ يًُػ#ًُري، ؾعٓ#سَا أن#ٌ آزّ ٚس#ٛا٤ َ#ٔ       

اهلل عع ٚدٌ بإٔ ٜٗ#بط إزي ا٭ض  تؿه#ٌ غ#بشاْ٘ ٚت#اب      ٙٚأَط، ازب١ٓ 

                                                           

 .229غٛض٠ ايبكط٠ (1)
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فَزَيَقََّ آدًَُ ٍِِْ سَثِّوِ مَيََِبدٍ فَزَبةَ فَيَْْوِ عًٝ٘ ٖٚٛ ؼي اسبٝا٠ ايسْٝا، ٚؼي ايتٓعٌٜط

 .(1)صىٌَُ اىزٌََّّاةُ اىشَّؽٌُِْبَِّّوُ 

ٚإختت##اّ اٯٜ##١ أع##٬ٙ ب##صنط ن##ٌ َ##ٔ ق##ؿ١ ايت##ٛاب ٚاي##طسِٝ زع##٠ٛ   
٫غُٝا ٚإٔ ، يًُػًُري ٚاغيػًُات يٌٓٝ ايعؿٛ ٚاغيػؿط٠ َٔ اهلل عع ٚدٌ 

 آزّ ْيب ٚضغٍٛ ٚإَاّ يًُتكري.
اهلل ٚظٝؿ١ زا١ُ٥ تكاسب اغيػًِ ؼي يًٝ#٘ ْٚٗ#اضٙ، ٖٚ#صٙ     شنطٴ ايجا١ْٝ:

اغيكاسب١ ططٜ#ل يبً#ٛؽ ايٓع#ِٝ اي#سا٥ِ ؼي اٯخ#ط٠، ؾتؿه#ٌ اهلل ع#ع ٚد#ٌ         
ؾٗ##ٞ ضظي##١ إخ##تل اهلل ع##ع ٚد##ٌ  ٚؾ##ط  ايك##ًٛات ايَٝٛٝ##١ اشبُ##ؼ  

 بٗا.اغيػًُري 
ٚعٔ دابط بٔ عبس اهلل عٔ ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ قاٍ: 

 نٌ ؾٝ٘ ٜػتػٌ أسسنِ باب ع٢ً داض ْٗط نُجٌ اشبُؼ ٛاتايكً َجٌ إٕ
 .(2)(َطات عيؼ ّٜٛ

ؼي آ١ٜ ايبشح ت#٠ٚ٬ ٚت#سبطاڄ تُٓٝ#١ غيًه#١ شن#ط اهلل، ٚق#ريٚض٠        ايجايج١:
 كاڄ.اغيػًِ ٜٛاظب عًٝ٘ عٓس إضتهاب َعك١ٝ ٚعٓس ظًِ ايٓؿؼ َٚڀً
ٞ ٚعٔ َعاش إٔ ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ#٘ ٚآي#٘ ٚغ#ًِ:      ٫ أسب#و  إْ#

 ٚسػٔ ٚؾهطى شنطى ع٢ً أعين ايًِٗ: ق٠٬ نٌ زبط ؼي تكٍٛ إٔ تسعٔ
 .   (3)(عبازتو

تٓعٙ اغيػًُري عٔ اٱقطاض ع٢ً ايصْٛب، ٚدعًِٗ ٜسضنٕٛ  ايطابع١:
 قبض ايتًبؼ بٗا.

                                                           

 .37غٛض٠ ايبكط٠ (1)
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 ،َع عًِ اغيػًُري بإٔ اهلل عع ٚدٌ ٖٛ ايصٟ ٜػؿط ايصْٛب اشباَػ١:
خبك١ً ظيٝس٠ ٖٚ#ٞ  ِْٗ ٜتكؿٕٛ ؾإ، َٚٛاظبتِٗ ع٢ً ايصنط ٚاٱغتػؿاض 

عسّ إقطاضِٖ ع٢ً ايصْٛب ٚاغيعاقٞ، ٚؾٝ٘ ْهت١ ٖٚٞ أِْٗ ْادٕٛ َ#ٔ  
ساٍ اٱقطاض عً#٢  ؼي ُاّ يًعبس ٖٚٛ ؾت١ٓ ٚعكب١ ًَٗه١ ٖٚٞ َسا١ُٖ اسبٹ

 ايصْب ٚاغيعك١ٝ.
قطب ازب١ٓ َٔ اغيػًُري ٭ِْٗ ع٢ً ايكطاط اغيػتكِٝ ايصٟ  ايػازغ١:

تػؿاض خؿ#١ٝ َ#ٔ اهلل ع#ع ٚد#ٌ،     ٜ٪زٟ إيٝٗا سيٛاظبتِٗ ع٢ً ايصنط ٚاٱغ

 .(1)صًَارَّقٌُا اىيَّوَ ًَُّقَيَُِّنٌُْ اىيَّوُقاٍ تعازيط

ايس٫ي١ اٱيتعا١َٝ، أٟ اٱؾاض٠ إزي أَط سي٬ظَت٘ أٚ تبعٝت٘ ايكػِ ايجايح:
 يًُصنٛض نس٫ي١ ايٓٗاض ع٢ً ايؿُؼ، ٚايهتاب١ ع٢ً ايكًِ، ٖٚصا ايكػِ 

ٚاٱغتػؿاض، ٚايجاْٞ َٔ َكازٜل تسعٛ آ١ٜ ايبشح إزي ايصنط  ايجا١ْٝ:
ا٭ٍٚ، ٚنصا ايعهؼ َٔ غري إٔ حيكٌ بٝٓٗا زٚض، ٭ٕ نٌ ٚاسس َُٓٗ#ا  

 ؼي طٍٛ اٯخط.
ؼي اٯ١ٜ تصنط٠ بؿس٠ عصاب ايصٟ ٜطتهب ايصْٛب، ٬ٜٚقٞ اهلل ايجايج١:

بَُِّ اىَّزَِِّ مَهَشًُا ًَؽَيٌََُا ىٌَْ عع ٚدٌ بػري تٛب١ ٚإغتػؿاض َٓٗا، قاٍ تعازيط

 .(2)صِْ اىيَّوُ ىَِْفْهِشَ ىَيٌُْ ًَ َ ىَِْيْذَِّيٌُْ عَشِّقًبَّنُ

بٝ#إ ع٬َ#١ ٜع#طف بٗ#ا اغيػ#ًُٕٛ ؼي اي#سْٝا ٚاٯخ#ط٠، ٖٚ#ٞ          ايطابع١:
٬َظَ##تِٗ ٭ؾ##طف ا٭شن##اض، ٚزأب أيػ##ٓتِٗ ب##ايٓڀل باٱغ##ِ ا٭عع##ِ     

غ#ٛا٤ عً#٢ ايك#ٍٛ    ٚؾععِٗ إزي اٱغتػؿاض، ٚعسّ إقاَتِٗ ع٢ً اغيعاقٞ.
)اهلل( أٚ إٔ نٌ إغِ َٔ أمسا٥٘ ٖٛ أععِ نُ#ا ؼي ق#ٍٛ    زب٬ي١غِ اإبأْ٘ 

  يڀٝـ ٜا خبري( غؿاض، ٜا ض٩ٚف،ٜا )ٜاضظئ،ٜا
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غري٠ اغيػًُري سذ١ ع٢ً ايٓاؽ طيٝعاڄ، ٚزع٠ٛ هلِ يًتٓ#عٙ   اشباَػ١:
 ؼي ضٜا  ايصنط، ٚسسا٥ل اٱغتػؿاض، ٚايتربأ َٔ ايصْٛب.

سح ايٓاؽ ع٢ً إنتػ#اب ايعً#ّٛ ٭ٕ آٜ#١ ايبش#ح شن#طت       ايػازغ١:
ٌْ َّقْيٌَََُُاغيػًُري بكٝػ١ اغيسح ٚايجٓا٤ط ص ٚؾٝ٘ آ١ٜ باغي٬ظ١َ بري اٱضيإ ًَىُ

 ٚايعًِ.
تڀطز آ١ٜ ايبشح ايػؿ١ً عٔ اغيػًُري ، يصا دعٌ اهلل عع ٚدٌ ايػابع١:

١ َ##ٔ ق##طا٠٤ ايك##طإٓ ٚادب##اڄ َته##طضاڄ ع##س٠ َ##طات ؼي ايٝ##ّٛ، ؾؿ##ٞ ن##ٌ ضنع## 
ايكًٛات اي١َٝٛٝ اشبُؼ قطا٠٤ يًكطإٓ ع٢ً عبٛ ايٛدٛب، َٚٔ اٱعذاظ 

 ؼي ٖصا ايباب إٔ ايكطا٠٤ ؼي ايك٠٬ داَع١ يٛدٗري:
 ايتعٝري ؼي غٛض٠ طبكٛق١ ؼي نٌ ضنع١، ٖٚٞ غٛض٠ ايؿاذب١. ا٭ٍٚ:
ايتدٝري بكطا٠٤ آٜات ٚغٛضض أخط٣ َٔ ايكطإٓ َع غٛض٠ ايؿاذب١ ايجاْٞ:

 ذ٦ٝٗا بعس غٛض٠ ايؿاذب١.ٚبؿطط ايرتتٝب سي
٘  ٜع#طف  ؾإْٖ٘ٛ(  أَا إشا قاٍ )ٜاخبكٛم ايسعا٤ ) ٚقاٍ ايطاظٟ    أْ#
 ْٛض قًب٘ ؼي حيكٌ ؾش٦ٓٝصٺ ، أيبت١ غريٙ ؾ٤ٞ ع٢ً ٜسٍ ٫ ايصنط ٖٚصا ، ٖٛ
 ٖٚٓ#اى  ، اهلل غ#ري  شنط عٔ اغيتٛيس٠ بايع١ًُ ايٓٛض شيو ٜتهسض ٫ٚ ، شنطٙ
 .(1)ايهاٌَ ٚايهؿـ ايتاّ ايٓٛض قًب٘ ؼي حيكٌ
ٚيه##ٔ يؿغ)ٖ##ٛ( ن##ُري َٓؿك##ٌ، ٚق##شٝض أْ##٘ ٜك##ّٛ َك##اّ اٱغ##ِ    

٫ َ#ع ايكطٜٓ#١ ٚاٱؾ#اض٠    إط  َٓ٘ اٱختك#اض ٫ٚ ٜ#أتٞ   ػايعاٖط ٚيهٔ اي
ٜه##ٕٛ ؼي اغيٓ##از٣ خكٛق##اڄ ؼي ا٭مس##ا٤   ٚتك##سّ شن##ط اٱغ##ِ، إ٫ اْ##٘ ٫ 

       ٕ ب#أٟ   اسبػ٢ٓ، ٚيعّٚ ايبٝ#إ ٚايٛن#ٛح ؾٝٗ#ا ٚضد#ا٤ ايج#ٛاب َ#ٔ اٱتٝ#ا
 . ي٘ ز٫٫ت عكا٥س١ٜ َٚعاْٞ قسغ١َٝٓٗا ٚ٭ٕ نٌ إغِ  ٚاسس َٓٗا،
أق##ٌ ٖ##صا ايك##ٍٛ ٖ##ٛ إعتب##اض اي##طاظٟ يج٬ث##١ أمس##ا٤ ؼي قٛي##٘     ٚيع##ٌ
 َڀًك١ إؾاض٠)ٚقٛي٘ ٖٛ(  ص ٚٚضز ؼي تؿػريٙ ي١ٰٜ أع٬ٙقُوْ ىٌَُ اىيَّوُ ؤَؽَذٌتعازيط
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 شي#و  اْك#طف  َعٝٓ#اڄ  نإ غيا إيٝ٘ اغيؿاض إٔ إ٫ َڀًك١ ناْت ٚإٕ ٚاٱؾاض٠
 .(1)اغيعري شيو إزي اغيڀًل

، ؼي شات اٯٜ#١  بايبٝإ ٚشنط إغِ ازب٬ي١ٚايتعٝري إصيا دا٤ اٱْكطاف 
ؾٝ٘ عًٝ٘ إٔ ٜكٍٛ)ٜا ٖٛ اهلل( َٚا ٖٛ(  ٚبأْ٘ غبشاْ٘ ٚاسس، َٚٔ ٜكٍٛ )ٜا
 ايجٛاب ٚا٭دط َٚػؿط٠ ايصْٛب.

َطات ؼي ايكطإٓ نًٗا خڀاب يًٓيب ضبُس  عؿطيؿغ ) قٌ ٖٛ( ٚقس ٚضز 
 اهلل عع ٚدٌ تػتبريايجٓا٤ ع٢ً ؼي  ، غت َٓٗا ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ
ٚٚضز خبكٛم ّٜٛ  ،(2)صقُوْ ىٌَُ ٍِِْ فِنْذِ ؤَّْهُغِنٌُْسيا بعسٖا َجٌ قٛي٘ تعازيط

 ٚايهطض ايصٟ سبل اغيػًُري ٦َٜٛص. أسس
ٚؾل إقڀ٬ح عًِ  ا٤ز٫ي١ اٱضيقطب إزي أٚايٓسا٤ بايهُري ؼي ايسعا٤ 

ز٫ي#١ اٱقته#ا٤ ٚاٱؾ#اض٠    َٓٗ#ا  ا٭قٍٛ، ٖٚٞ َٔ ز٫ي١ اٱيتعاّ، ٚنصا 
ٚايتٓبٝ٘، ٖٚٞ َٔ اغيٓڀٛم غري ايكطٜض، َِٚٓٗ َٔ دعً#ٗا َ#ٔ اغيؿٗ#ّٛ،    

 ٚا٭ٍٚ أع٬ٙ َكسّ ع٢ً ايجاْٞ أٟ ع٢ً اغيؿّٗٛ.
ح ٜهٕٛ ٚز٫ي١ اٱضيا٤ ٖٞ شنط ٚقـ َكرتٕ حبهِ ٚاضز ؼي ايٓل حبٝ

عً##١ اسبه##ِ، َٚٓ##٘ َ##ج٬ڄ َ##ا ٜرتؾ##ض ع##ٔ ازبُ##ع ب##ري قٛي##٘   ٖ##صا ايٛق##ـ
، (4)صًَفِصَبىُوُ فِِ فَبٍَِِْْطٚقٛي٘ ،(3)صًَؽََْيُوُ ًَفِصَبىُوُ صَالَصٌَُُ شَيْشًاطتعازي

 بإٔ أقٌ َس٠ ؼي اسبٌُ غت١ أؾٗط.
ٚقس ٜأتٞ ايرتدٝض بكط١ٜٓ خاضد١ٝ َكاي١ٝ أٚ ساي١ٝ َجٌ نٕٛ اغيٛن#ٛع  

ٜتٛد٘ ؾٝ٘ اغيػًِ إ٫ هلل يكٛي٘ تع#ازي   ايسعا٤ ٚغ٪اٍ اغيػؿط٠ ٖٚٛ أَط٫ٖٛ 
 .(5)صًٍََِْ َّفْهِشُ اىزٌُُّّةَ بِ َّ اىيَّوُؼي آ١ٜ ايبشحط
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 .135غٛض٠ آٍ عُطإ(5)
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ًَىِيَّذوِ  ٚقس ٚضز ايكطإٓ با٭َط بسع٠ٛ اهلل ع#ع ٚد#ٌ بأمسا٥#٘ اسبػ#٢ٓط     

ع٢ً ايتكٝس بٗا ؼي ايسعا٤ ، ٜٚسٍ ؼي َؿَٗٛ٘ (1)صاألَعََْبءُ اىْؾُغْنََ فَبدْفٌُهُ ثِيَب

 ٚاغيػأي١ ضدا٤ ايجٛاب.
غبب ْعٍٚ اٯ١ٜ إٔ أب#ا دٗ#ٌ مس#ع بع#ض ايك#شاب١ ٜك#طأ،        ؼيٚقٌٝ 

اٱي٘ ٚاسس، ٖٚا  ٕؾٝصنط اهلل َط٠، ٚايطظئ أخط٣، ؾكاٍ: ٜععِ ضبُس أ
 ٖٛ ٜعبس أهل١ نجري٠ ؾٓعيت اٯ١ٜ يتبري أَٛضاڄ:

 ا٤ نجري٠.إٔ اهلل عع ٚدٌ ٖٛ اٱي٘ ٚسسٙ ٚي٘ أمس ا٭ٍٚ:
 عع١ُ َكاّ ايطبٛب١ٝ ٚقسض٠ اهلل.يتأنٝس تعسز ا٭مسا٤ ايجاْٞ:
ٚت٬ٚتٗ#ا دٓ#١ سان#ط٠     ،ٞ ٭مسا٤ اهلل عع ٚدٌاسبػٔ ايصاتايجايح:

 ٚغه١ٓٝ ظاٖط٠.
 غِ َٔ أمسا٤ اهلل ي٘ ز٫٫ت عكا٥س١ٜ.نٌ إايطابع:
زع٠ٛ اغيػ##ًُري يًتٛغ##ٌ بأمس##ا٤ اهلل ع##ع ٚد##ٌ، صبتُع##١     اشب##اَؼ:
 َٚتؿطق١.
 بعح ايؿعع ؼي قًٛب ايهؿاض. زؽ:ايػا
ايهُاٍ ٚازب٬ٍ ؼي أمسا٤ اهلل، ٚن#ٌ إغ#ِ َٓٗ#ا     غٓد١ٝبٝإ  ايػابع:

 ظادط عٔ اٱسباز ٚايؿطى ٚأغباب ايؿو ٚايطٜب.
تعساز أمسا٤ اهلل عع ٚدٌ َٔ شنط اهلل عع ٚدٌ ايصٟ شنطت  ايجأَ:
 اٯ١ٜ.

شْٛب#٘ َٚ#ٔ    نجط٠ أمسا٤ اهلل َٓاغب١ يٝتٛغٌ ب#٘ اغيػ#ًِ غيػؿ#ط٠   ايتاغع:
 ايػؿٛض، ايػؿاض،غاؾط ايصْٛب، ايعؿٛ. :أمسا٥٘ تعازي ؼي باب اغيػؿط٠

حيصض ايكطإٓ َٔ اٱبتعاز ع#ٔ ا٭مس#ا٤ اسبػ#٢ٓ ؼي اي#سعا٤ ٚق#س د#ا٤       
، ٜٚسٍ ٚؾل َؿّٗٛ اغيدايؿ١ ع٢ً (1)صؤََّب سَثُّنٌُْ األَفْيََسها١ٜ عٔ ؾطعٕٛط

 ٤ اهلل بأمسا٥٘ اسبػ٢ٓ اشباق١ ب٘.يعّٚ زعا
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عَجِّؼْ اعٌَْ سَثِّلَ ت ا٭ع٢ً َٔ قؿات اهلل ازبٛاب ْعِ قاٍ تعازيطٕ قًؾإ

٫ إشا نج#ط إغ#تعُاهلا   سيطتب١ اٱغِ إ تهٕٛ ، ٚيهٔ ايكؿ١ ٫(2)صاألَفْيََ

 نُا تػتعٌُ ا٭مسا٤، َٚٔ امسا٤ اهلل)ايعًٞ(.
 قانىن)الركس جهاد(

يكس أقًض اهلل عع ٚدٌ ا٭ض  يٲْػإ ٚغدٸطٖا سبادات#٘ ٚضغبات#٘   
ٚآَاي٘، َٚا إٔ ٖبط إيٝٗا ست٢ ْعٍ َع٘ إبًٝؼ يًؿت١ٓ ٚاٱؾتتإ، ٚمل خيٌ 

هلسا١ٜ ٚايطظي١ ٖٞ اهلل عع ٚدٌ بري اٱْػإ ٚأعسا٥٘، بٌ دعٌ أغباب ا
 ا٭نجط ٚا٭عِ.

بَُِّ بًٝؼ ٚدٓٛزٙ، قاٍ تعازيطإٚإشا ناْت عسا٠ٚ اٱْػإ تٓشكط ب

ؾإٕ أغباب اغيٛز٠ ٚا٭خ٠ٛ ٚاٱضي#إ  ، (3)صًًّااىةَّْْغَبَُ ىَنٌُْ فَذًٌُّ فَبرَّخِزًُهُ فَذُ

، باٱناؾ١ إزي اغيا٥ع ؼي ايهٝؿ١ٝ ٚاغيٛنٛع ٚا٭ثط اغيرتتب ٢أنجط َٔ إٔ ذبك
ٚبكؿ١ ايعٚد١ٝ اييت ذبًت بٗا َٔ سري خًكٗا، َع آزّ ط سٛا٤ ٖٛبع٢ً 

، يٝ#٪اظض  (4)صعَيَذب ىٌَُ اىَّزُِ خَيَقَنٌُْ ٍِِْ َّهْظٍ ًَاؽِذذَحٍ ًَعَقَذوَ ٍِنْيَذب صًَْ   قاٍ تعازيط

أس##سُٖا اٯخ##ط ؼي أزا٤ ايعب##ازات ٚاغيٓاغ##و ٚؼي ازبٗ##از ؼي غ##بٌٝ اهلل،    
ٚيٝهٕٛ َٔ اسبهُ#١ ؼي خً#ل اٱْػ#إ اٱثٓٝٓٝ#١ ٚايتع#سز ؼي ايع#ٝـ ٚأزا٤       

 ايعبازات، ٚقس أز٣ آزّ ٚسٛا٤ اسبر َعاڄ.
ً#ٌ تػ#١ُٝ دب#ٌ اغي#ط٠ٚ إٔ س#ٛا٤ ٖبڀ#ت عًٝ#٘، ؾك#س ٚضز ع#ٔ          عَٚٔ 

 إصيا ٚ اغيط٠ٚ ع٢ً سٛا٤ ٖبڀت) ايكازم عًٝ٘ ايػ٬ّ أْ٘ قاٍاٱَاّ دعؿط 
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 97َعامل اٱضيإ/ز ############################################################################################### 276

ٔ  غِإ يًذبٌ ؾكڀع عًٝٗا ٖبڀت اغيطأ٠ ٭ٕ اغيط٠ٚ مسٝت ِ إ َ#  ٚ اغي#طأ٠  غ#
 .(1)(سٛا٤ غري أْؼ ٜهٰٓزّ مل ٭ْ٘ ايٓػا٤ مسٞ
ٔ  أغ#اف  ٜ#سع٢  بايكؿا ٚثٔ نإعٔ عاَط ايؿعيب قاٍ:    ب#اغيط٠ٚ  ٚٚث#
  ٚضيػشٕٛ بُٝٓٗا ٜػعٕٛ بايبٝت طاؾٛا إشا ازبا١ًٖٝ أٌٖ ؾهإ ، ْا١ً٥ ٜسع٢
ٍ  ٜا:  قايٛا ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً اهلل ضغٍٛ قسّ ؾًُا ، ايٛثٓري  اهلل ضغ#ٛ
 بُٗا ايڀٛاف ٚيٝؼ ايٛثٓري أدٌ َٔ بُٗا ٜڀاف نإ إصيا ٚاغيط٠ٚ ايكؿا إٕ
 َٔ ايكؿا ؾصنط.  اٯ١ٜ {. . .  ٚاغيط٠ٚ ايكؿا إٕ } اهلل ؾأْعٍ! ايؿعا٥ط َٔ
 عًٝ٘ نإ ايصٟ ايٛثٔ أدٌ َٔ اغيط٠ٚ ٚأڂْٿجٳتٵ ، عًٝ٘ نإ ايصٟ ايٛثٔ أدٌ
 ٚع١ً ايتػ١ُٝ ٖصٙ غري قشٝش١ ..(2)(َ٪ْجاڄ

ٚ  إٔ: خيتًـ عٓ٘ عٔ ضبُس بٔ إغشام ٚشنط خرب آخط  ٔ  عُ#ط ٞ  ب#  سب#
 اغي#ط٠ٚ  ع٢ً ْٚكب ، ايطٜض صباٚز ْٗٝو ي٘ ٜكاٍ قُٓا ايكؿا ع٢ً ْكب
 .(3)(ايڀري َڀعِ ي٘ ٜكاٍ قُٓا

ا٭َ##ط ؼي  ٖٚ##ٞ ي##ٛ زاض،  ٓاغ##وإٔ ْ٪غ##ؼ قاع##س٠ نًٝ##١ ؼي اغيٚضيه##ٔ 
تػ#١ُٝ   ايتػ١ُٝ ايٛاضز٠ ؼي ايكطإٓ ٌٖ ٖٞ َٛدٛز٠ قبٌ اٱغ٬ّ، أّ أْٗ#ا 

َػتشسث١، ؾا٭قٌ ٖٛ ا٭ٍٚ، ٚقس تعسزت ا٭خباض ؼي غعٞ آزّ ٚسٛا٤ 
 . بري ايكؿا ٚاغيط٠ٚ

ٍ :  قاٍ صباٖس عٔ)(4)صًَؤَسَِّب ٍَنَبعِنَنَبٚؼي قٛي٘ تعازيط  ِ  ق#ا ٘  إب#طاٖٝ  عًٝ#

.  ايكٛاعس اضؾع: ؾكاٍ ايبٝت ب٘ ؾأت٢ دربٌٜ ؾاتاٙ َٓاغهٓا أضْا ضب: ايػ٬ّ
٘  ؾ#اْڀًل  ، ؾأخطد٘ بٝسٙ أخص ثِ ايبٓٝإ، ٚأمت ايكٛاعس ؾطؾع  ايك#ؿا  إزي ب#
ٍ  اغيط٠ٚ إزي ب٘ اْڀًل ثِ اهلل، ؾعا٥ط َٔ ٖصا: قاٍ ٔ  ٖٚ#صا : ؾك#ا  ؾ#عا٥ط  َ#
٘  اْڀً#ل  ثِ اهلل، ٛ  ب# ٕ  ؾًُ#ا  َٓ#٢،  عب# ٔ  ن#ا ِ  إبً#ٝؼ  إشا ايعكب#١  َ#  عٓ#س  ق#ا٥

                                                           

 .25/12احملاغٔ (1)
 .1/219ايسض اغيٓجٛض (2)
 .4/90أخباض َه١ يًؿانٗٞ (3)
 .128غٛض٠ ايبكط٠ (4)



 97َعامل اٱضيإ/ز ############################################################################################### 277

 ازبُط٠ عٓس ؾكاّ إبًٝؼ اْڀًل ثِ ، ٚضَاٙ ؾهرب. ٚاضَ٘ نرب: ؾكاٍ ايؿذط٠
 ٚض٢َ، ؾهرب. ٚاضَ٘ نرب: ي٘ قاٍ ٚإبطاِٖٝ دربٌٜ ب٘ ساش٣ ؾًُا ايٛغڀ٢،
ٍ  ايكك#٣ٛ،  ازبُط٠ أت٢ ست٢ إبًٝؼ ؾصٖب ٘  ؾك#ا ٌ  ي# ٘  ن#رب : دربٜ# . ٚاضَ#
 ؾًِ ؾ٦ٝاڄ اسبر ؼي ٜسخٌ إٔ أضاز اشببٝح ٚنإ إبًٝؼ ؾصٖب ٚض٢َ، ؾهرب
 اغيؿ#عط  ٖ#صا : ؾكاٍ اسبطاّ، اغيؿعط ب٘ أت٢ ست٢ إبطاِٖٝ بٝس ؾأخص ٜػتڀع،
 قاهل#ا  أضٜت#و؟  َ#ا  عطؾ#ت  ق#س : قاٍ عطؾات ب٘ أت٢ ست٢ شٖب ثِ اسبطاّ،
ٍ . ب#اسبر  ايٓاؽ ؼي ؾأشٕ: قاٍ. ْعِ: قاٍ. َطات ث٬خ ـ : ق#ا  أ٩شٕ؟ ٚنٝ#
ِ  أدٝبٛا ايٓاؽ أٜٗا ٜا قٌ: قاٍ  يبٝ#و  ايعب#از  ؾأد#اب  َ#طات،  ث#٬خ  ضبه#
 .(1)(ساز ؾٗٛ اشبًل َٔ ٦َٜٛص إبطاِٖٝ أداب ؾُٔ يبٝو، ضبٓا ايًِٗ

ايهؿاض ناْٛا  ٖٞ إَٔٔ ايػعٞ بري ايكؿا ٚاغيط٠ٚ ا٭ْكاض طز ذبٚع١ً 
ْٚعٍٚ اٯ١ٜ ايهطضي١ ٫ٚ ٜطٜسٕٚ طبايڀتِٗ ؼي شات اغيٛنع ، ا ُٜػعٕٛ بٝٓٗ

َٚعإ ، ًري ؼي َٛاطٔ ايعباز٠ بَٛنٛع١ٝ ازب تبري أع٬ٙ بػبب ٖصا اسبطز
 ايسعا٤ ٚشياّ َٓاغو اسبر.

، طيع عًُا٤ اٱغ٬ّ ع٢ً ٚدٛب ايػ#عٞ ب#ري ايك#ؿا ٚاغي#ط٠ٚ     ٚقس أ
 اي#صٟ ٫  كًٝ#ٌ َ#ٔ ايؿكٗ#ا٤   ايؿطز ايٚخايـ  ٖٚٛ ضنٔ ؼي اسبر ٚايعُط٠ ،

إختك#تٗا  ٚظاٖط اٯ١ٜ ايهطضي#١ اي#يت   ، ع٢ً َعاضن١ اٱطياع  ٣ قٛيٜ٘كٛ
١ ايٓيب ضبُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٓعع١ُٝ ٖٚٞ نْٛٗا َٔ ؾعا٥ط اهلل، ٚغ بكؿ١

١ أْ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٚايٓكٛم اغيتٛاتط٠ ٚغري٠ اغيػًُري، ْٚػب إزي أبٞ سٓٝؿ
 قاٍ باغتشباب ايػعٞ بُٝٓٗا.

ٌَ        طٚدا٤ قٛي٘ تعازي ََ ًََعنَّذٍخ َفْشُضذَيب اىغَّذ  ٌْ ِْ َسثُِّنذ ٍِذ ٍَْفِهذَشٍح  ادُ ًََعذبِسُفٌا ِبَىذَ 

يًطد#اٍ ٚايٓػ#ا٤، ٚازبٗ#از َ#ٔ      ٚؾا٬َڄ اڄ، عاَ(2)صًَاألَسْ ُ ؤُفِذَّدْ ىِيَُْزَّقِنيَ

 ٚؾٝ٘ ٚدٛٙ: ،أؾهٌ أبٛاب ايٛيٛز إزي ازب١ٓ ٚمل ٜهتب ع٢ً ايٓػا٤

                                                           

 .1/265ايسض اغيٓجٛض (1)
 .133غٛض٠ آٍ عُطإ(2)
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ٖٓاى أبٛاب أخط٣ بس١ًٜ عٓٗا تٓاٍ َٓٗا اغيطأ٠ ا٭دط سيا ٜعازٍ ا٭ٍٚ:
 ثٛاب ازبٗاز.
تعاٍٚ ازبٗاز، ٫ٚ زيٌٝ ع٢ً  اغيطأ٠ ٭ْٗا ٫ ٔإْ٘ باب َػًٛم ع ايجاْٞ:
 ؾاهلل عع ٚدٌ ٖٛ ايٛاغع ايهطِٜ ايصٟ ٜعڀٞ ايهجري بايكًٌٝ. ،ٖصا ايكٍٛ
ٚيهٔ ، مل ٜهتب ازبٗاز ع٢ً اغيطأ٠  قشٝض إٔ اهلل عع ٚدٌ ايجايح:
 ٖٓاى َػا٥ٌ:
تًس اغيطأ٠ اجملاٖ#سٜٔ، ٚتك#ًشِٗ يًذٗ#از، ٚاغيػ#١ًُ ايٛاس#س٠      ا٭ٚزي:
 سز َٔ ا٭٫ٚز ايكاسبري.تكًض اغيتع
 .هلِ تكّٛ اغيطأ٠ بت١٦ٝٗ َػتًعَات اغيكاتًري، ٚتهٕٛ َٛاغ١ٝايجا١ْٝ:
 َٔ ؾاضنت ؼي ازبٗاز َكات١ً بايػٝـ. َٔ ايٓػا٤ايجايج١:
تٛيٞ ؾ٪ٕٚ ا٭غط٠ ٚاغياٍ، َٔ ؾًػؿ١ غكٛط ازبٗاز عٔ اغيطأ٠ ايطابع١:

َباضن١ تًس ايصض١ٜ، إشا دا٤ت اسبطب ع٢ً ايطداٍ ؾإ اغيػًُات أٚع١ٝ ٚ
ٚتكّٛ باعايتِٗ ٚيٛ سيؿك١، ٚإشا ناْت اغيعاضى ؼي ايػابل دب#طٟ بايػ#ٝـ   

ٚاغيطأ٠ غري َ٪١ًٖ هلا حبهِ تهٜٛٓٗا ايعهٟٛ ٚسايتٗا ايٓؿػ١ٝ،  ،ٚاغيباضظ٠
ا٭غ##ًش١ اٱيهرتْٚٝ##١  ظٗ##ٛضٚ ؼي ٖ##صا ايعَ##إ ؾٗ##ٌ جي##ب عًٝٗ##ا ازبٗ##از 
 سٖا أع٢ً اغيٓاقب.ى ايػٝاغ١ ٚتكًايسقٝك١، ٚزخٍٛ اغيطأ٠ َعرت

ازبٛاب ٫، ؾصات اسبهِ بػكٛط ازبٗ#از عٓٗ#ا ب#ام إزي ٜ#ّٛ ايكٝاَ#١،      
باع##سازِٖ  ٚايكٝ##اّ، ٚد##ٌ أَ##اڄ ٱظب##اب ا٭٫ٚز   ٚق##س دعً##ٗا اهلل ع##ع   

ٓػ##ا٤ ٜ##بكري ايطد##اٍ ؾ##إ اي بٚاسب##طم عً##٢ إع##ايتِٗ، ؾ##اشا أؾٓ##ت اسب##ط
ق#اٍ   ، ٬َّٔ أغطاض تعسز ايعٚدات ؼي اٱغ#  ٖٛٚي٫ًٛز٠ ٚتطب١ٝ ايٓؿأ ، 

فَبّنِؾٌُا ٍَب عَبةَ ىَنٌُْ ٍَِِ اىنِّغَبءِ ٍَضْنََ ًَصُالَسَ ًَسُثَبؿَ فَةُِْ خِهْزٌُْ ؤَ َّ رَقْذذِىٌُا  تعازيط

 .(1) صفٌََاؽِذَحً

ؾُع ق١ً ايطداٍ ظَٔ اسبطٚب ٚايؿذي ٚا٭ٚب١٦ ٜهٕٛ تعسز ايعٚدات  
يتػ##ع٢ اغيػ##١ًُ إزي ازبٓ##١ ايٛاغ##ع١  ساد##١ يًًُ##١ ٚاجملتُ##ع ٚشات ايٓػ##ا٤  

                                                           

 .3غٛض٠ ايٓػا٤(1)
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، إش أْٗ#ا ذب#اؾغ   كربٖا ٚسػٔ خًكٗا ٚطاعتٗا هلل ٚضغ#ٛي٘ ث#ِ يعٚدٗ#ا   ب
     ٞ  عً##٢ غ##١َ٬ زٜٓٗ##ا، ٚتتعاٖ##س بٓ##ا٤ ق##طح اٱغ##٬ّ بازبٗ##از ايؿدك##

 .ٚايعا٥ًٞ
ٚعٔ اٱَاّ عً#ٞ عًٝ#٘ ايػ#٬ّ ع#ٔ ضغ#ٍٛ اهلل ق#٢ً اهلل عًٝ#٘ ٚآي#٘         

 ايه#عؿا٤  ٚدٗ#از  ، سػب أٚ زٜٔ شٟ إزي ايكٓٝع١ تهٕٛ إصيا ٚغًِ قاٍ:
 َٚا ، اٱڇضيإ ْكـ ٚايتٛزز ، يعٚدٗا ايتبعٌ سػٔ اغيطأ٠ ٚدٗاز ، اسبر
 جيعٌ إٔ اهلل ٚأب٢ ، بايكسق١ ايطظم ٚاغتٓعيٛا ، اقتكاز ع٢ً اَط٩ عاٍ
 .(1)حيتػبٕٛ ٫ سٝح َٔ إ٫ اغي٪َٓري عبازٙ أضظام

ايبع#ٌ ايػ#ٝس   ٚقٌٝ مسٞ ايعٚز بع٬ڄ يكٝاَ٘ بأَط ظٚدت٘، ٚقٌٝ:أقٌ 
 اغيايو.

يكس دعٌ اهلل عع ٚدٌ ايسْٝا نًٗا زاض دٗاز، َٚٓ٘ شنط اهلل عع ٚدٌ 
قطاع شاتٞ ظ١ٜٓ ايسْٝا، ٚإعطا  إختٝاضٟ عٔ ؾٗٛ صباٖس٠ َع ايٓؿؼ، ٚ

ٌ َ###ع  َّقْيَذذذٌُ اىغِّذذذشَّ  اي###صٟ ٫ ٜعً###ِ أنج###ط ؾك###ٛي٘ إ٫ اي###صٟط    ط###ٍٛ ا٭َ###

 .(2)صًَؤَخْهََ

ٍ :  قاٍ دبٌ بٔ َعاش عٔ ؾٝب١ أبٞ بٔإ ٚأخطز ٍ  ق#ا  ق#٢ً  اهلل ضغ#ٛ
٘  أظب٢ ع٬ُڄ آزّ ابٔ عٌُ َا ٚغًِ: عًٝ٘ اهلل ٔ  ي# ٔ  ايٓ#اض  َ# .  اهلل شن#ط  َ#
ٌ  ؼي ازبٗ#از  ٫ٚ:  قاٍ اهلل؟ غبٌٝ ؼي ازبٗاز ٫ٚ اهلل ضغٍٛ ٜا:  قايٛا  غ#بٝ
 ، ٜٓكڀع ست٢ بػٝؿو تهطب ثِ ، ٜٓكڀع ست٢ بػٝؿو تهطب إٔ إ٫ډ اهلل
 .(3)ٜٓكڀع ست٢ تهطب ثِ

يعُّٛ اغيػًُري ٚاغيػًُات، إش أْ٘ جيعٌ شن#ط اهلل  ٚؼي اسبسٜح بؿط٣ 
ٓاض، ٫ٚ ضتب١ ع٢ً ازبٗاز ؼي ا٭دط ٚايجٛاب ٚاغئ ٚايػ١َ٬ َٔ اي اڄَتكسَ

بُٝٓٗا  عاسِ ؾًٝؼ َٔ تعاض  أٚ ت ،عٔ ازبٗاز ٜعين ٖصا إٔ ايصنط بسٌٜ
                                                           

 .10/27ايسض اغيٓجٛض(1)
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اسب#سٜح  ؾاجملاٖس ؼي غبٌٝ اهلل شان#ط هلل ع#ع ٚد#ٌ بًػ#اْ٘ ٜٚ#سٙ، ٜٚ#سعٛ       
 اغيػًُري يٝعُطٚا ا٭ض  بصنط اهلل.

ؼي  تَ٘##ع بٝ##إ َٛن##ٛعٝيك##س د##ا٤ت تػ##١ُٝ ازبب##ٌ ب##اغيط٠ٚ ؼي ايك##طإٓ  
ٖٚ##ٞ أَ##اض٠ عً##٢ إٔ تػ##ُٝت٘ يٝػ##ت دسٜ##س٠ أٚ َتعًك##١ ب##ٛثٔ      ،ايعب##از٠

بَُِّ اىصَّذهَب  خكٛقاڄ ٚإٔ ٖصٙ ايتػ١ُٝ باق١ٝ إزي ّٜٛ ايكٝا١َ، قاٍ تع#ازيط 

 .(1)صشِ اىيَّوًَِاىََْشًَْحَ ٍِِْ شَقَبئِ

)إٕ ايػعٞ بري ايكؿا ٚاغيط٠ٚ َٔ ؾعا٥ط اهلل( بٌ دعًت  ٚمل تكٌ اٯ١ٜ
ٚمل ٜ#طز  ، َٚٛان#ع شن#ط اهلل ٚاغيٓاغ#و    ، شات ازببًري َٔ َعامل ايسٜٔ 

ٖٚٛ تؿطٜـ ،  ايكؿا ٚاغيط٠ٚ ٚقـ ايؿعري٠ ع٢ً َٛنع ؼي ا٭ض  غري
ًٍََذِْ ُّقَؾِّذٌْ شَذقَبئِشَ اىيَّذوِ     رَىِلَ قاٍ تعازيطهلُا ٚزع٠ٛ يًُػًُري يًعٓا١ٜ بُٗا، 

 .(2)صفَةَِّّيَب ٍِِْ رَقٌٍَْ اىْقُيٌُةِ

ٖ##صٙ اغيٓعي##١ ٚأغ##طاض  ٚ ،ٜٚ##أتٞ ايتعع##ِٝ يًُػ##٢ُ ٖٚ##ٛ شات ازبب##ٌ   
ٖٚ#ٛ   ايتععِٝ ترتؾض ع٢ً اٱغِ ٖصا ع٢ً ايكٍٛ بإٔ اٱغِ غري اغيػ#٢ُ 

ٚ ، أَا ع٢ً ايكٍٛ بإذبازُٖ#ا ؾ#إٕ ا٭َ#ط أنج#ط     اغيؿٗٛض ٚاغيدتاض ؾٝ#٘  بٝاْ#اڄ، 
اغيط٠ٚ ٚبري َٛنٛع ا٭ٚثإ ايصٟ ايكؿا ًٚب١ْٛٓٝ بري أغباب تػ١ُٝ يتأنٝس 

.....إزي قٛي٘ فَةِرَا ؤَفَضْزٌُْ ٍِِْ فَشَفَبدٍ، قاٍ تعازيطدا٤ ؼي ؾرت٠ غؿ١ً ٚدا١ًٖٝ

 .(3)صفَبرْمُشًُا اىيَّوَ مَزِمْشِمٌُْ آثَبءَمٌُْ تعازي

ن##ٌ َ##ٛطٔ َٚٓػ##و َ##ٔ َٓاغ##و اسب##ر شن##ط اهلل    اغيػ##ًِ ؼي يٝذُ##ع 
ٜٚػتُط ايصنط بعس إْكها٤ اغيٓاغو يٝهٕٛ َٔ َٓ#اؾع اسب#ر   ، ٚاٱغتػؿاض 

 ٚايػعٞ بري ايكؿا ٚاغيط٠ٚ ت١ُٝٓ ًَه١ ايصنط ٚاٱغتػؿاض.
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ِٖ ٚأخصٚا ٜصنطٕٚ آبا٤، عٓس ايبٝت ٚنإ ايعطب إشا أشيٛا اسبر قاَٛا 
يڀع##اّ، ٚن##إ أب##ٞ ٜؿع##ٌ،  ٚأٜ##اَِٗ، ٜٚك##ٍٛ بعه##ِٗ ن##إ أب##ٞ ٜڀع##ِ ا  

ٜٚصنطٕٚ ا٭ؾعاض  اييت شيذسِٖ ٚت٪ضر ٚقا٥عِٗ، ٚقس ٜهٕٛ ؾٝٗ#ا َ#سح   
ٚاشبك١َِٖٛٚ ٫ ٜعايٕٛ ؼي ايبٝت  ػيا ٜػبب ايٓؿط٠ ضٚقسح ٚدطح ٚتعطٜ

 .اسبطاّ ايصٟ دعً٘ اهلل عع ٚدٌ آَٓاڄ ٚأَٓاڄ 
ؾذا٤ت اٯٜ#١ أع#٬ٙ ٚآٜ#١ ايبش#ح يتأنٝ#س ي#عّٚ اٱْؿ#ػاٍ ب#صنط اهلل،         

اس١ َؿاِٖٝ ايهؿط عٔ ايكؿا ٚاغيط٠ٚ ٭ُْٗا َٔ ؾعا٥ط اهلل، ٚيٝأتٞ شنط ٚإظ
ؼي اي##سْٝا ٚاٯخ##ط٠ حبػ##ٔ ايػ##ُت   ًُػ##ًِ اهلل ؼي اغي##ٛاطٔ اي##يت تؿ##ٗس ي

ٚاٱَتجاٍ ٭َط اهلل، ؾ٬ بس َٔ أغطاض ؼي قريٚض٠ ايك#ؿا ٚاغي#ط٠ٚ باي#صات    
دٌ عًُٝٗا َٔ ؾعا٥ط اهلل، َٚٓٗا ايػعٞ بُٝٓٗا، ٚاٱدٗاظ بصنط اهلل عع ٚ

 إرباشُٖا َٛنعاڄ يًسعا٤ ٚاغيػأي١.ٚ
ٌ  إصي#ا  ٚعٔ ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ق#اٍ:    ايڀ#ٛاف  دع#
ٞ  ، ٚاغي#ط٠ٚ  ايك#ؿا  بري ٚايػعٞ ، بايبٝت  ٫ اهلل شن#ط  ٱقاَ#١  ازبُ#اض  ٚضَ#
 .(1)يػريٙ
 

 علن املناسبت
َاز٠)شنط( ؼي آٜات نجري٠ َٔ ايكطإٓ ٚبكٝؼ َتعسز٠، تٓسب إزي  ٚضزت
ٚتبري إٔ ايكطإٓ شن#ط ٚت#صنط٠ َٚٛعع#١، ٚتته#ُٔ ايبؿ#اض٠ ب#إٔ        ،شنط هلل

ًَرَمَشَ اعٌَْ *قَذْ ؤَفْيَؼَ ٍَِْ رَضَمََّ قاٍ تعازيط ،عاقب١ ايصنط ٖٞ ايؿٛظ بازب١ٓ

 .(2)صسَثِّوِ فَصَيََّ

ؼي اٯ١ٜ أع٬ٙ ٚضزت خبكٛم ظنا٠  َٚع إٔ ا٭خباض ؼي تؿػري ايعنا٠
ايؿڀط ٚإٔ ايٓيب ضبُساڄ ق٢ً اهلل عًٝ#٘ ٚآي#٘ ٚغ#ًِ ن#إ ٜكػ#ُٗا قب#ٌ إٔ       

 ٜػسٚ إزي اغيك٢ً ّٜٛ ايؿڀط.
                                                           

 .1/321ايسض اغيٓجٛض(1)
 .15-14غٛض٠ ا٭ع٢ً (2)
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ق#اٍ: َ#ٔ أنج#ط     ؾكس أخطز ع#ٔ عڀ#ا٤ أْ#٘ ق#اٍ )ق#س أؾً#ض َ#ٔ تعن#٢(        
، ٚنٌ آ١ٜ َٔ آٜات ايصنط بطظر زٕٚ قػ#٠ٛ ايكً#ب، ٚضؾ#ع    (1)(اٱغتػؿاض

 يًػؿ١ً. يًذٗاي١، ٚططز
ٚأْٗ#ا يٝػ#ت ايك#ؿات     ٜٚبري قٛي٘ تعازي)ؾصنط إغِ ضب٘( َا١ٖٝ ايصنط

اسبػ٢ٓ ٚز٫ي١ عع١ُ اغيدًٛقات ع٢ً ععِٝ قسض٠ اهلل ٚغع١ غًڀاْ٘، بٌ 
دا٤ت اٯ١ٜ بصنط إغِ اهلل عع ٚدٌ ع٢ً ايًػإ بإغِ ازب٬ي١ ٚايطبٛب١ٝ 

ؾٝ#٘  ٚٚي#ٝؼ اي#صنط ؼي ايكً#ب ٚس#سٙ،     ، ٚا٭مسا٤ اسبػ#٢ٓ هلل ع#ع ٚد#ٌ    
 أَٛض:

قٝؼ ايتدؿٝـ عٔ اغيػًُري، َٚٓع تؿسٜس ايؿكٗا٤ خبكٛم  ا٭ٍٚ:
 .، ٚتعسز ايتكػُٝات ؾٝ٘ايصنط

ؾٛظ نٌ َػًِ َٚػ١ًُ بايؿ٬ح يكسم إَتجاي٘ غيهاَري اٯ١ٜ  ايجاْٞ:
)اهلل أنرب( ثِ ايبػ١ًُ ثِ  ايهطضي١ ؼي ايكطا٠٤ ؼي ايك٠٬ ٚاييت تبسأ بايتهبري

 .(2)صسَةِّ اىْقَبىََِنيَاىْؾََْذُ ىِيَّوِ قٍٛط

 اهلل قاٍٚضٟٚ عٔ ايٓيب ضبُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ أْ٘ قاٍ: 
 يعبسٟ ْكؿٗا ٚ يٞ ْكؿٗا ْكؿري عبسٟ بري ٚ بٝين ايك٠٬ قػُت تعازي
 . عبسٟ ظيسْٞ اهلل ٜكٍٛ ايعاغيري ضب هلل اسبُس ايعبس قاٍ ؾإشا

 . عبسٟ عًٞ أث٢ٓ اهلل ٜكٍٛ ايطظئ ايطسِٝ قاٍ ؾإشا
 . عبسٟ صبسْٞ اهلل ٜكٍٛ ايسٜٔ ّٜٛ َايو ايعبس قاٍ ؾإشا
 عبسٟ ٚبري بٝين ٖصا اهلل ٜكٍٛ،  ْػتعري إٜاى ٚ ْعبس إٜاى قاٍ: ؾإشا
 .(3)(غأٍ َا ٚيعبسٟ

                                                           

 .10/234ايسض اغيٓجٛض (1)
 .2ايؿاذب١  غٛض٠(2)
 .1/51صبُع ايبٝإ (3)
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ٚٚضز يؿغ)شنطٚا اهلل( َطتري ؼي ايكطإٓ، إسساُٖا ؼي ٖصٙ اٯ١ٜ، 

ٚؼي  ،(1)صًَفََِيٌُا اىصَّبىِؾَبدِ ًَرَمَشًُا اىيَّوَ مَضرِيًابِ َّ اىَّزَِِّ آٍَنٌُا ٚايجا١ْٝ ؼي قٛي٘ تعازيط

 ازبُع بُٝٓٗا َػا٥ٌ:
دا٤ت آ١ٜ ايبشح ؼي بٝإ قؿات اغيتكري، بُٝٓا دا٤ت اٯ١ٜ  ا٭ٚزي:

بكٛي٘ تعازي ٚضز شَِٗ ٚإْصاضِٖ  أع٬ٙ ؾُٝٔ إغتجين َٔ ايؿعطا٤ ايصٜٔ

 .(2)صًَؤََّّيٌُْ َّقٌُىٌَُُ ٍَب  َ َّهْقَيٌَُُط

يٝهٕٛ بري َكازٜل اٯٜتري عُّٛ ٚخكٛم َڀًل، ؾآ١ٜ ايبشح عا١َ 
ٚؾا١ًَ يهٌ اغي٪َٓري، بُٝٓا دا٤ت اٯ١ٜ أع٬ٙ خبكٛم ايؿعطا٤، ٚشنط 

 َايو، بٔ ٚنعب ضٚاس١، بٔ اهلل عبس دا٤ {...ٚايؿعطا٤}ْعيت غياأْ٘: 
 ٖصٙ اهلل أْعٍ يكس اهلل ضغٍٛ ٜا:  ؾكايٛا ٜبهٕٛ ِٖٚ ، ثابت بٔ ٚسػإ
 ٚعًُٛا آَٓٛا ايصٜٔ إ٫}اهلل ؾأْعٍ أًٖهٓا؟ ؾعطا٤ اْا ٜعًِ ٖٚٛ اٯ١ٜ

 (3){ايكاسبات
 .(4)(عًِٝٗ ؾت٬ٖا ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً اهلل ضغٍٛ ؾسعاِٖ 

تٓبٝ٘ ايؿعطا٤ إزي إرباش ايٝكع١ ٚإدتٓاب ايػؿ١ً يٝبكٛا ع٢ً  ايجا١ْٝ:
َػعٛز  ٔايسع٠ٛ إزي اهلل ٚا٭َط باغيعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ اغيٓهط، ٚعٔ إب

 ؾعطاڄ ٜكٛيٛا إٔ اهلل ٜأَطِٖ اٱڇغ٬ّ ؼي ضيٛتٕٛ ايصٜٔ ايؿعطا٤َطؾٛعاڄ: 
 عٕٜٛس ايؿطى ؼي َاتٛا ٚايصٜٔ ازب١ٓ، ؼي ٭ظٚادٗٔ ايعري اسبٛض ب٘ تتػ٢ٓ
 .(5)(ايٓاض ؼي ٚايجبٛض بايٌٜٛ

                                                           

 .227غٛض٠ ايؿعطا٤ (1)
 .226غٛض٠ ايؿعطا٤ (2)
 .227غٛض٠ ايؿعطا٤ (3)
 .7/42ايسض اغيٓجٛض (4)
 .7/421ايسض اغيٓجٛض (5)
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٫ ٚ، ٚؾٝ٘ ْهت١ ٖٚٞ إٔ شنط اهلل ٜٓؿع اغي٪َٔ ؼي ايسْٝا ٚاٯخط٠  
اٯخط٠ بسخٍٛ ازب١ٓ، بٌ ٜأتٞ بايصنط ٚز٥٫ٌ بعامل ْؿع٘ ٚبطنت٘  ٜٓشكط

 .اٱضيإ ؼي ضبهط َٚؿٗس َٔ اغي٪َٓري
َٔ قؿات اغيتكري اٱضيإ ٚعٌُ ايكاسبات، ٚإدتٓاب اهلذا٤  ايجايج١:

 ٚاغيسح بسٕٚ سل.
ًعٖس، ٚضازع عٔ ايكٍٛ بػري َا ٜطنٞ اهلل، ياهلل عٓٛإ  شنطٴ ايطابع١:

 ٚظادط عٔ ايؿاسؿ١ بايكٍٛ ٚايؿعٌ.
إشا نإ ايؿعطا٤ َٔ اغي٪َٓري ٜصنطٕٚ اهلل نجرياڄ ِٖٚ دع٤ َٔ  اشباَػ١:

اغيتكري ؾُ##ٔ باب ا٭ٚي١ٜٛ ايكڀع١ٝ  إٔ ٜهجط عُّٛ اغيتكري ايصٜٔ أعسٸ اهلل 
 عع ٚدٌ هلِ ازب١ٓ َٔ شنط اهلل ٜٚٛاظبٕٛ عًٝ٘.

ٚع٬َات ، خكاٍ ايعساي١ ايعاٖط١ٜ شنط اهلل نجرياڄ َٔ  ايػازغ١:
غٓٔ اٱضيإ اييت جيب إٔ حيطم عًٝٗا نٌ َػًِ اشبؿ١ٝ َٔ اهلل، َٚٔ 

ؾٛضز  ،َٚػ١ًُ، َٚٔ ؾهٌ اهلل إٔ ايكطإٓ دا٤ با٭َط بايصنط ٚايٓسب إيٝ٘

َّبؤَُّّيَب ا٭َط يًُػًُري ٚاغيػًُات طيٝعاڄ باٱنجاض َٔ شنط اهلل بكٛي٘ تعازيط

 .(1)صاىَّزَِِّ آٍَنٌُا ارْمُشًُا اىيَّوَ رِمْشًا مَضِريًا

ػؿاض، ٚت٠ٚ٬ تأقػاّ َٓٗا ايتًٌٗٝ، ٚايتشُٝس، ٚاٱغٚايصنط ع٢ً 
ايكطإٓ، ٚإتٝإ ايؿطا٥ض ٖٚٛ ايصٟ ْصنطٙ إٕ ؾا٤ اهلل ؼي ازبع٤ ايتايٞ 

 )َكازٜل ايصنط(. بكإْٛ
ٚعٔ أبٞ غعٝس اشبسضٟ عٔ ايٓيب ضبُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ 

  .(2)(صبٕٓٛ ٜكٛيٛا ستٸ٢ اهلل شنط أنجطٚاقاٍ: 

 والرتاخيالفىزيت 
                                                           

 .41غٛض٠ ا٭سعاب (1)
 .11/155ايهؿـ ٚايبٝإ (2)
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ختًـ ؼي ز٫ي١ ا٭َ#ط عً#٢ ايؿٛضٜ#١ ؼي اٱَتج#اٍ أٚ ع#سَٗا، ٚدع#ٌ       أ
ايرتاخٞ َكابٌ ايؿٛض١ٜ ، ٚيهٓ٘ يٝؼ َ#ٔ غ#بٌٝ إزي تطؾ#ض ايرتاخ#ٞ َ#ٔ      
ا٭َط، إصيا ٖٛ َؿّٗٛ ساٍ عسّ ثبٛت ايؿٛض١ٜ، يٝهٕٛ ايعٓٛإ ا٭ق#ٛيٞ  

 ع٢ً َٛنٛع٘ بايسق١. َتدًؿاڄ عٔ اٱْڀبام
 ٚدٗري: ايرتزٜس ؼي ا٭َط ع٢ًٚ

 ايرتزٜس بري ٚدٛب ايؿٛض١ٜ أٚ ٚدٛب ايرتاخٞ ٚاٱبڀا٤.ا٭ٍٚ:
 ايرتزٜس بري ٚدٛب ايؿٛض١ٜ أٚ عسَٗا. ايجاْٞ:

٫ٚ َٛنٛع١ٝ يًجاْٞ ؼي ؾعٌ ايك#اسبات ب#ٌ إٕ َػ#أي١ ايرتزٜ#س أع#٬ٙ      
ؤًُْىَئِذلَ  ظا٥س٠ بًش#اظ آٜ#ات اغيػ#اضع١ ٚاٱغ#تبام ؼي اشب#ريات، ق#اٍ تع#ازيط       

 .(1) صىْخَْْشَادُِّغَبسِفٌَُُ فِِ ا

ؾٗٞ بعح يًؿعٌ، ٚظدط عٔ ٚاٯ١ٜ ٚإ دا٤ت بكٝػ١ ازب١ًُ اشبرب١ٜ،  
 ايرتاخٞ ٚايتػٜٛـ ؼي ؾعٌ ايكاسبات.

ٚع#سّ ايً#عّٚ ؼي    ،ٚقٌٝ إٔ اغيطتهع ؼي ا٭شٖإ ٖٛ إضاز٠ اٱغ#تشباب 
١ ٖٚٞ إٔ ًٝ، باٱناؾ١ إزي نرب٣ نٖصٙ اغيػاضع١ ٫ٚ زيٌٝ ع٢ً ٖصا اغيع٢ٓ 
ٚمل ٜ#أت ؼي ايك#طإٓ ٚايػ#١ٓ َ#ا     اغيطتهع ؼي ا٭شٖإ ي#ٝؼ سذ#١ أٚ زي#٬ٝڄ،    

 تعٝري َطتب١ ايؿعٌ ؼي أؾطاز اسبهِ ايتهًٝؿٞ يًُطتهع ؼي ا٭شٖإ. ٜؿٛ 
عً#١ ٖ#صا ازبع#ٌ     ريٸ عع ٚدٌ ٚدعٌ ايك#طإٓ عطبٝ#اڄ ٚب#   يكس تؿهٌ اهلل
، ٚقشٝض إٔ اغيكًش١ (2) صيٌُْ َّزَّقٌَُُقُشآًّب فَشَثًِّْب غَْْشَ رُِ فٌَِطٍ ىَقَيَّبكٛي٘ تعازيط

ٜعين عسّ ٚدٛبٗا، ٭ٕ عسّ تؿٛت برتى ايؿٛض١ٜ ؼي ايعٌُ إ٫ أْ٘ ٫ ٫قس 
 ٛات ٖصا ضظي١ َٔ اهلل عع ٚدٌ.ايؿ

ٚقٌٝ إٔ إط٬م قٝػ١ ا٭َط ٜسٍ ع٢ً دٛاظ ايرتاخٞ ٭ٕ ايڀً#ب مل  
قب#ٌ  اي#ٛاضز  ٚأؾهٌ بعض ا٭قٛيٝري ع٢ً إضاز٠ ايؿٛض١ٜ  ،ٜكٝس بايؿٛض١ٜ

                                                           

 .61غٛض٠ اغي٪َٕٓٛ(1)
 .28غٛض٠ ايعَط(2)
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 َ##ٔ َػؿ##ط٠ إزي ٚغ##اضعٛا) آٜ##١ غ##ٝام إٔ ن##طٚض٠)آٜ##تري، ق##اٍ ؼي ايهؿاٜ##١
ٛ  إصي#ا ( اشب#ريات  ؾاغ#تبكٛا ) آٜ#١  ٚن#صا  (ضبهِ ٛ  ايبع#ح  ٖ#  إزي اغيػ#اضع١  عب#
ٔ  اشبري، إزي ٚا٫غتبام اغيػؿط٠  ٚايؿ#ط،  يًػه#ب  تطنُٗ#ا  اغ#تتباع  زٕٚ َ#
 بايتشصٜط ايبعح نإ ٚايؿط، يًػهب َػتتبعا نإ يٛ تطنُٗا إٔ نطٚض٠
 .(1)(خيؿ٢ ٫ نُا أْػب، عُٓٗا

ٚيهٔ إغتتباع اٯ١ٜ أع٬ٙ بإٔ تطنٗا َٛدب يًػهب ٚايػدط بًشاظ 
ُٛات ٚا٭ض ، ٚيٝؼ إٔ اغيػاضع١ إزي اغيػؿط٠ ططٜل إزي د١ٓ عطنٗا ايػ

خط٠ بري ازب١ٓ ٚايٓاض، ؾُٔ ٜؿٛت ع٢ً ْؿػ٘ ازب١ٓ بايتؿطٜط َٔ بطظر ؼي اٯ
 إزي ايٓاض. ٣ٛٗباغيػاضع١ إزي اغيػؿط٠ ٜ

ؾاٯ١ٜ تسٍ ؼي َؿَٗٛٗا ع٢ً قإْٛ ٖٚٛ إٔ ع#سّ اغيػ#اضع١ إزي اغيػؿ#ط٠    
ٜٛدب غهب اهلل غيا ؾٝ٘ َٔ ايتدًـ عٔ اٱَتجاٍ، ْعِ دبسز ايؿٛض١ٜ ؼي 

 نٌ إٓ إصيا ٖٛ َٔ اٱَٗاٍ ٚايؿهٌ اٱهلٞ.
باٱناؾ١ إزي سكٝك١ ٖٚٞ عسّ إسطاظ اٱْػإ ايبك#ا٤ سٝ#اڄ يػ#اع١ َ#ٔ     

 . ٜٓعٍ أٚ ايعهؼ ْؿؼ ٜكعس ٚقس ٫ ْٗاض، إصيا ٖٛ
 زٜٓاض سيا١٥ ٚيٝس٠ ظٜس بٔ أغا١َ ؾرت٣إٚعٔ أبٞ غعٝس اشبسضٟ قاٍ:  
ِ  عًٝ٘ اهلل ق٢ً ايٓيب ؾػُعت ، ؾٗط إزي ٍ  ٚغ#ً ٕ  أ٫:  ٜك#ٛ ٔ  تعذب#ٛ #َ 
ٞ  ٚايصٟ ،ا٭ٌَ يڀٌٜٛ أغا١َ إٕ ؾٗط، إزي اغيؿرتٟ أغا١َ  َ#ا  بٝ#سٙ  ْؿػ#
 ط#طؼي  ضؾع#ت  ٫ٚ ، أق#بض  ست٢ ًٜتكٝإ ؾؿطٟ إٔ ٚطٓٓت عٝٓاٟ ططؾت
 ست٢ أغٝػٗا أْٞ ؾعٓٓت يك١ُ يكُت ٫ٚ ، أقبض ست٢ ٚانع١ إْٞ ٚظٓٓت
ِ  إٕ آزّ ب#ين  ٜ#ا .  باغيٛت أغل ٕ  نٓ#ت ِ  ؾځعٹ#سٴٚا  تعكً#ٛ  ، اغي#ٛت٢  ؼي أْؿػ#ه
 .(3) (2)(صبَُِّ ٍَب رٌُفَذًَُُ ٓدٍ ًٍََب ؤَّْزٌُْ ثَُِقْغِضَِِّطبٝسٙ ْؿػٞ ٚايصٟ

 ض١ٜ بصنط اهلل ٚاٱغتػؿاض َٔ ٚدٛٙ:ٛايؿٚؼي آ١ٜ ايبشح تتذ٢ً 

                                                           

 .1/15نؿا١ٜ ا٭قٍٛ(1)
 .134ا٫ْعاّغٛض٠ (2)
 .4/137ايسض اغيٓجٛض (3)
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 ايؿطط١ٝ بري ؾعٌ ايؿاسؿ١ ٚشنط اهلل، ٚتعكب ايصنط يًُعك#١ٝ ا٭ٍٚ:
 .ٚإٕ نإ قٝاغاڄ َع ايؿاضم، ٫ ٜتدًـ عٔ عًت٘ ناغيعًٍٛ ايصٟ 
 ايؿطط١ٝ ٚايتعكب بري ظًِ ايٓؿؼ ٚظًِ ايٓؿؼ. ايجاْٞ:

َٔ اغيعك١ٝ ٚظًِ ايٓؿؼ،  َٚٔ اٯٜات ؼي اغيكاّ إٔ شنط اهلل ٜتعكب ن٬ڄ
٫ٚ ٜتعكب أسسُٖا أٚ ن٬ُٖا شنط اهلل، بٌ ٜأتٞ اٱغتػؿاض َباؾط٠ بع#س  
ايصنط ثِ تأخص اٯ١ٜ بايجٓا٤ عً#٢ اهلل ع#ع ٚد#ٌ ٭ْ#٘ ٚس#سٙ ايك#ازض عً#٢        

تهتؿ##ٞ  ٫ايبش##ح غؿ##طإ اي##صْٛب ٚاي##صٟ ٜتؿه##ٌ سيػؿطتٗ##ا أٟ إٔ آٜ##١   
تته#ُٔ ايٛع#س ايه#طِٜ    قسض٠ اهلل ع٢ً غؿ#طإ اي#صْٛب ب#ٌ     اٱخباض عٔب

كسَ#١ ٚغ#٪اٍ َ#ٔ ايعب#س     سيٚايبؿاض٠ حبكٍٛ ايعؿٛ ٚاغيػؿ#ط٠ َ#ٔ عٓ#س اهلل    
 بايصنط ٚاٱغتػؿاض.

دا٤ اٱغتػؿاض ؼي اٯ١ٜ يًُع٢ٓ ا٭عِ َٔ اغيعك١ٝ اسبانط٠، ؾًِ تكٌ ٚ
اٯ١ٜ)ؾاغ#تػؿطٚا يؿعً#ِٗ( أٚ)ؾاغ##تػؿطٚا يعًُٗ#ِ أْؿػ##ِٗ(، ب#ٌ د##ا٤ت     

ْٛب يٝهٕٛ بٝٓ٘ ٚب#ري ايؿاسؿ#١ عُ#ّٛ    بكٝػ١ اٱط٬م، ٚشنطت يؿغ ايص
ٚخكٛم َڀًل، ٚنصا ايٓػب١ بٝٓ٘ ٚبري ظًِ ايٓؿؼ، يٝؼ َٔ د١ٗ قٝػ١ 

ٌ ايؿاسؿ١ ٚظًِ اي#ٓؿؼ ن#ٌ   عازبُع ٚاغيؿطز ؾكط بإٔ ايصْٛب طيع، ٚؾ
ا َعاڄ ٜهٕٛ َٔ اغيج٢ٓ بًشاظ إذباز ايٓٛع ٚإٕ َُٓٗا َؿطز، ٚإدتُاعٗ ٚاسس

دا٤ ا٭عِ َٔ ايصْٛب ٚاغيعاقٞ، ٚبٌ يًُع٢ٓ إختًـ ازبٓؼ أٚ ايؿكٌ، 
 .ٚازبُع ص أٜهاځ ع٢ً اغيؿطز ٚاغيج٢ٓفَبعْزَفْهَشًُا ىِزٌُُّثِيٌِْقٛي٘ تعازيط

اٍ سبقؿ١ ايتك٣ٛ اييت ٜتكـ بٗا اغيػًُٕٛ ٚاييت دبعٌ بكا٤ اايجايح:
ع٢ً اغيعك١ٝ أَطاڄ غري ػيهٔ بًشاظ أْ٘ َٔ إدتُاع ايهسٜٔ، ؾٝبازض اغيػًِ 

 ايعؿٛ ٚاغيػؿط٠ َٔ اهلل عع ٚدٌ.إزي شنط اهلل ٚطًب 
ًَىٌَْ ُّصِشًُّا اٱقطاض ع٢ً ايصْٛب، يكٛي٘ تعازيط ٔتٓعٙ اغيػًُري ع ايطابع:

 ص.فَيََ ٍَب فَقَيٌُا

ؾإ قًت دا٤ت آ١ٜ ايبشح بكٝػ١ ازب١ًُ اشبرب١ٜ، ٚيٝؼ ؾٝٗا أَط ٜسٍ 
ع٢ً ايؿٛض١ٜ أٚ عسَٗا، ٚازبٛاب قٝػ١ اٯ١ٜ َٔ إعذاظٖا، ٚؾاٖس ع٢ً 
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ِ ، إش أْٗ#ا رب#رب ع#ٔ س#اهل    (1)صخَْْذشَ ؤٍَُّذخٍ ؤُخْشِعَذذْ ىِينَّذبطِ    اغيػ#ًُري َطتب#١ط   بًٛؽ

ٚقؿات ايتك٣ٛ ٚاشبؿ١ٝ َٔ اهلل، ٚذبح اغيػًُري إزي اغيب#ازض٠ إزي اي#صنط   
باٱن##اؾ١ إزي ق##ٝػ١ ا٭َ##ط باي##صنط اي##ٛاضز٠ ؼي آٜ##ات ايك##طإٓ ٚاي##يت ت##سٍ  

 .(2) صفَبرْمُشًُا اىيَّوٍَ تعازيطقا، بايس٫ي١ ايته١ُٝٓ ع٢ً ايؿٛض١ٜ ؼي اٱَتجاٍ 

 
 

 قانىن)اإلستغفاز حصن(
 :تسٍ اٯ١ٜ أع٬ٙ بايس٫ي١ ايته١ُٝٓ ع٢ً أَٛض

 ٚقٛع ايصْب َٔ اغيػًِ.إستُاٍ  ا٭ٍٚ:
 ايصْب َٔ َٓاظٍ اٱضيإ.اغيػًِ إضتهاب ايجاْٞ:
 زب٤ٛ اغيػًِ إزي اٱغتػؿاض.ايجايح:

ٖٚٞ إٔ اغيػًِ ٜتٛق٢ ، ٜٚسٍ ا٭َط ايجاْٞ ٚايجايح أع٬ٙ ع٢ً سكٝك١ 
َٔ ايصْٛب، ٚأْ٘ ٫ ٜأتٝٗا عٔ ضغب١ ٚضن#ا ْؿػ#ٞ، ٚيهٓٗ#ا ت#أتٞ عطن#اځ      
خ٬ف َا ٜطٜسٙ يٓؿػ٘ َٚا ٜػع٢ إيٝ٘ َٔ سػٔ ايعاقب١، ٭ٕ ٖصٙ ايصْٛب 

 نس يٲضيإ ٚقس ثبت ؼي ايؿًػؿ١ إٔ اغيتهازٜٔ ٫جيتُعإ
ايعطنإ ايٛدٛزٜ#إ َ#ٔ دٓػ#ري أٚ ْ#ٛعري َ#ع ع#سّ        ٚايهسإ ُٖا

إَهإ اٱدتُاع بُٝٓٗا، ٚعسّ تٛقـ تكٛض أسسُٖا ع٢ً تك#ٛض اٯخ#ط   
 نايػٛاز ٚايبٝا ، ٚاٱضيإ ٚايهؿط، إش إٔ اٱضيإ ٚادب ع٢ً نٌ َهًـ
 .ٚاٱقطاض ٚايتٛب١ ٚدا٤ت آ١ٜ ايبشح بايتٛب١ ْٚبص اٱقطاض ٚايعٓاز

ع##ٌ آزّ خًٝؿ##١ ؼي ا٭ض  نُ##ا ٚضز ؼي ٚيك##س إس##تر اغي٥٬ه##١ عً##٢ د 
َُّقذذُِّط         ايتٓعٌٜط ًَ َْذِذَك  َُّغذجُِّؼ ِثَؾ  ُِ َّْؾذ ًَ ٍَبَء  َّْغذِهُل اىذذِّ ًَ ُّْهِغذُذ ِفَْيذب   ِْ ٍَ َؤَرْغَقُو ِفَْيب 

                                                           

 . 110غٛض٠ آٍ عُطإ(1)
 .200غٛض٠ ايبكط٠ (2)
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، ؾطز اهلل عع ٚدٌ عًِٝٗ بإٔ ٖصٙ اشب٬ؾ١ َٔ عًُ٘ اغيڀً#ل اي#صٟ   (1)صىَذلَ 

 َٚٓ٘ ؼي اغيكاّ أَٛض: ،أساط بهٌ ؾ٧
١ ايٓيب ضبُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ضظي١ يًعاغيري، َٚٔ بعج ا٭ٍٚ:

ٚد##ٛٙ ٖ##صٙ ايطظي##١ قٝاَ##٘ باٱغ##تػؿاض يًُػ##ًُري، إش تتػؿ##٢ ايطظي##١      
َٚكازٜل ايعؿٛ َعاؾط اغيػًُري ؾٝٓتؿعٕٛ َٓٗا ٚايٓاؽٴ طيٝع#اڄ ب#أضظاقِٗ   

 .ٚغ٬َتِٗ َٔ اٯؾات، ٚاغيٓػأ٠ ؼي اٯداٍ
َٓٗ#ا ؼي َ#ٛاطٔ ٚأٖ#ٛاٍ ٜ#ّٛ     ثِ خي#تل اغيػ#ًُٕٛ باٱْتؿ#اع ا٭عع#ِ     

ًٍََب مَبَُ اىيَّوُ ىُِْقَزِّثَيٌُْ ًَؤَّْذَ فِذْيٌِْ ًٍََذب مَذبَُ اىيَّذوُ ٍُقَذزِّثَيٌُْ ًَىُذٌْ       ايكٝا١َ، قاٍ تعازيط

، ٚعٔ اٱَاّ ايباقط عًٝ٘ ايػ٬ّ قاٍ ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل (2)صَّغْزَفْهِشًَُُ

 ٢سك#ٔ سك#ري، ؾُه#   َكاَٞ ؾٝهِ ٚاٱغ#تػؿاض يه#ِ    عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ:
 .(3)أنرب اسبكٓري ٚبكٞ اٱغتػؿاض

ٚيهٓ#٘   ،يكس دعٌ اهلل ع#ع ٚد#ٌ اي#سْٝا زاض إَتش#إ ٚإختب#اض ٚإب#ت٤٬      
باسبكٕٛ ٚا٭سطاظ ٚأغباب ايٛقا١ٜ، َٚٔ أععُٗا  ٣تؿهٌ ٚدعًٗا َٮ

ايٓب٠ٛ ٚايتٓعٜ#ٌ َٚ#ا ٜرتؾ#ض عُٓٗ#ا َ#ٔ ايعٓاٜ#١ ٚايًڀ#ـ اٱهل#ٞ بايٓ#اؽ          
ٛ اشبك##ٛم ٚتك##طٜبِٗ إزي ب##ط ا٭َ##إ بػ##٬ح طيٝع##اڄ ٚاغي##٪َٓري عً##٢ عب##
 . اٱغتػؿاض ٚاغيٛاظب١ عًٝ٘

 ٜٚسٍ ع٢ً يعّٚ اغيٛاظب١ ع٢ً اٱغتػؿاض أَٛض: 
)ِٖٚ ٜػتػؿطٕٚ( َٚا ؾٝٗا َٔ قٝػ١ اغيهاضع  ظاٖط اٯ١ٜ أع٬ٙ ا٭ٍٚ:

ٖٚ##ٛ: ، يتؿٝ##س اٯٜ##١ قاْْٛ##اڄ ثابت##اڄ   ،اي##يت ت##سٍ عً##٢ اٱغ##تُطاض ٚايتذ##سز 
 ايعصاب.اٱغتػؿاض ٜكطف 

 ٚحيتٌُ ايعصاب ايصٟ ٜٓكطف باٱغتػؿاض ٚدٖٛاڄ:

                                                           

 . 30غٛض٠ ايبكط٠(1)
 .33غٛض٠ ا٫ْؿاٍ(2)
 .8/7داَع ا٭خباض(3)
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 اغيطاز عصاب ايسْٝا. ا٭ٍٚ:
 عصاب اٯخط٠. ايجاْٞ:
 اغيع٢ٓ ا٭عِ ٚإضاز٠ عصاب ايسْٝا ٚاٯخط٠. ايجايح:

ٚايكشٝض ٖٛ ا٭خري ٭قاي١ اٱط٬م ٚيٮزي١ ؼي اغيكاّ، ٚعٔ عبس اهلل 
ٚآي٘  عًٝ٘ اهلل ق٢ً اهلل ضغٍٛ عٗس ع٢ً ايؿُؼ اْهػؿت بٔ عُط قاٍ:

 ٜػذس ٜهس ؾًِ ضنع ثِ ، ٜطنع ٜهس ؾًِ ؾكاّ ، اهلل ضغٍٛ ؾك٢ً ، ٚغًِ
 ، شيو َجٌ ا٭خط٣ ايطنع١ ؼي ٚؾعٌ ضؾع ثِ ، ٜطؾع ٜهس ؾًِ غذس ثِ ،
 غذٛزٙ آخط ؼي ْؿذ ثِ

 إٔ تعسْٞ أمل ضب ، ؾِٝٗ ٚأْا تعصبِٗ ٫ إٔ تعسْٞ أمل ضب:  قاٍ ثِ
ٔ  ٜػتػؿطٕٚ ِٖٚ تعصبِٗ ٫ ٍ  ؾؿ#طؽ .  ْػ#تػؿطى  ٚعب#  اهلل ق#٢ً  اهلل ضغ#ٛ
 .(1)ايؿُؼ اصيدهت ٚقس ق٬ت٘ َٔ ٚغًِ عًٝ٘
ٚقس ٜكاٍ إٕ ايهػٛف ظاٖط٠ ن١ْٝٛ تڀٌ نٌ عاّ ع٢ً أٌٖ  نٌ َكط   

َٔ أَكاض ا٭ض ، ع٢ً عبٛ ايػايب١ ايه١ًٝ بايهػٛف ايت#اّ، أٚ ايػ#ايب١   
 ازبع١ٝ٥.

ؼي ٖصا ايعَإ عًتٗا بكريٚض٠ ايكُ#ط بٝٓٗ#ا ٚب#ري    يًٓاؽ ٚقس إغتباْت 
 سيا حيذب نٝا٤ٖا.غاع١ ايهػٛف ا٭ض  

 ٚازبٛاب َٔ ٚدٛٙ:
ٜ##ط٣ اي##ٓيب َ##ا ٫ ٜ##طاٙ ايٓ##اؽ َ##ٔ اٯٜ##ات ايهْٛٝ##١ ٚأغ##بابٗا    ا٭ٍٚ:
 ٚآثاضٖا.
ايهػٛف آ١ٜ َٔ آٜات اهلل عع ٚدٌ ؼي شات٘ ٚز٫٫ت٘ َٚا ٜرتتب ايجاْٞ:
 عًٝ٘.

ؾعع#اڄٶ  ٯٜات عٓس سسٚخ ايهػٛف ٚاشبػ#ٛف  ؾطعت ق٠٬ اايجايح:
 زب٤ٛٶ إزي اهلل عع ٚدٌ.ٚ

                                                           

 .4/445ايسض اغيٓجٛض(1)
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ؾته#طع اي#ٓيب ضبُ#س    ، شيو ايهػٛف إْصاضاڄ ٚربٜٛؿاڄ ٜعٗط إٔ  ايطابع:
 ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ يكطف ايب٤٬.

 نػٛف ايؿُؼ تصنري بًعّٚ اٱغتعا١ْ باٱغتػؿاض.اشباَؼ:
ٌْ ًَؤَّْذَ فِْيًٌٍََِْب مَؼي اسبسٜح تأنٝس يكٛي٘ تعازيطايػازؽ: َُ اىيَّوُ ىُِْقَزِّثَيُ  ص.ب

زع٠ٛ اغيػًُري إزي ايًذ٤ٛ إزي ايك٠٬ ٚاٱغتػؿاض عٓس سسٚخ ايػابع:
آ١ٜ ن١ْٝٛ، ؾايهػٛف تصنط٠ حبكٍٛ خ٬ف دطٜإ ايؿًو، ٚتٓبٝ٘ يًٓع#اّ  

 ايسقٝل ايصٟ حيهُ٘ غي٬ٜري ايػٓري.
تؿٌُ ايت#ٛقٞ  ٫ٚ تٓشكط اسبكا١ْ باٱغتػؿاض َٔ قٓٛف ايب٤٬، بٌ 
بَُِّ اىذنَّهْظَ ألٍََّذبسَحٌ   َٔ إغتشٛاش اي#ٓؿؼ ايؿ#١ٜٛٗ ٚايػه#ب١ٝ، ٚؼي ايتٓعٜ#ٌط    

 ِ ، َٚ#ٔ ضظي#١ اهلل ع#ع ٚد#ٌ بايعب#س ٖساٜت#٘ إزي       (1)صثِبىغٌُّءِ بِ َّ ٍَب سَؽٌَِ سَثِّذ

اٱغ#تػؿاض اي#صٟ ٖ#ٛ غ##١َ٬ َ#ٔ اٯؾ#ات ٚايؿ##ذي ٚظي#عاٍ اغيعك#١ٝ اي##صٟ        
 ػط٠ ٚا٭مل.ٜعكـ بايٓؿؼ ؾٝذعًٗا أغري٠ اسب

ؾٝأتٞ اٱغتػؿاض يٝؿهٗا ٚأضنإ ايب#سٕ َ#ٔ قٝ#س ٖ#صا ا٭غ#ط، ٜٚه#ٕٛ       
سطظاڄ ؼي قازّ ا٭ٜاّ إش تسؾع عٔ اغي٪َٔ ايصٟ جيتٗ#س باٱغ#تػؿاض ن#طٚباڄ    

ؾري٣ ٜٚسضى اٱْػ#إ اي#رباٖري ٚاسبذ#ر    ، َٔ اٱبت٤٬ ٚٚدٛٙ اٱَتشإ 
 .اييت حيرتؽ َعٗا َٔ ايػ٦ٝات

ًَىَقَذذْ ىَََّذذْ ثِذوِ ًَىَذٌَّ ثِيَذب ىَذٌْ َ ؤَُْ سَؤٍَ       ٜٛغ#ـط ٚؼي قٛي٘ تعازي ؼي قك#١   

، بٝإ يطظي١ اهلل ؼي سه#ٛض  (2)صثُشْىَبَُ سَثِّوِ مَزَىِلَ ىِنَصْشِفَ فَنْوُ اىغٌُّءَ ًَاىْهَؾْةَبءَ

 ايربٖإ ايصٟ ٜعدط عٔ إضتهاب ايصْب.
  ٕ  َٚٔ َكازٜل ايربٖإ َا ٜصٸنط اغيػًِ بًعّٚ اٱغتػؿاض، ؾُ#ع اٱضي#ا
، ترت٣ ايرباٖري ٚاسبذر ٚايرباٖري اييت تكطب٘ ٚتسْٝ٘ َٔ عٌُ ايكاسبات

                                                           

 .53غٛض٠ ٜٛغـ(1)
 .24غٛض٠ ٜٛغـ(2)
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عَذذنُشِّيٌِْ آَّبرِنَذذب فِذذِ آفَذذبقِ ًَفِذذِ ؤَّْهُغِذذيٌِْ ؽَزَّذذَ َّزَجَذذََِّْ ىَيُذذٌْ ؤََّّذذوُ    ق##اٍ تع##ازيط

 .(1)صاىْؾََُّّ

 قانىن)زجاء العفى هن اهلل تىبت(
يٝؼ َٔ سكط غيكازٜل ايبًػ١ اييت ٜػع٢ ؾٝٗا ايٓاؽ يهػب َطنا٠ 
اهلل، ٚتًو اييت ٜكسم عًٝٗا أْٗا تٛب١ ٚإغتػؿاض، ٚنأْٗا َٔ ايهًٞ 
اغيؿهو ايصٟ ٜهٕٛ ع٢ً َطاتب َتؿاٚت١ ق٠ٛ ٚنعؿاڄ، َٚٔ اغيٓسٚس١ ؼي 

 ؼؾهٌ ؾطز َٓٗا ؼي طٍٛ اٯخط ٚيٝ، اغيكاّ إَهإ إتٝاْٗا ؼي ظَإ ٚاسس 
اسِ أٚ تكاطع بٝٓٗا يٝذتٗس اغيػًِ ؼي غبٌ ايتك٣ٛ، ٜٚػرتف َٔ َٔ تع

َٓاٌٖ ايًڀـ اٱهلٞ ؼي ايتكطٜب إزي َٓاظٍ ايعؿٛ، ٚاهلسا١ٜ إيٝٗا، 
ؤَىٌَْ ٚإق٬ح ايٓؿؼ ٚازبٛاضح يٲقباٍ عًٝٗا ٚإظاي١ اغيٛاْع عٓٗا، قاٍ تعازيط

 .(2)صًَىِغَبًّب ًَشَهَزَِِْْ *َّغْقَوْ ىَوُ فَْْنَِِْْ 

ٚؼي اٯ١ٜ سذ١ ع٢ً اٱْػإ بتػدري أغباب ايٛقا١ٜ ايصات١ٝ َٔ 
ٚايتدًل َٔ آثاضٖا ؼي ساٍ ، ، ٚتػًٝش٘ بػبٌ ايٓذا٠ َٓٗا  اغيعاقٞ
 . ٚقٛعٗا
ٌٖٚ ًٜعّ ايسٚض ٚايتعاض  بري أغباب ايٛقا١ٜ َٔ ايصْٛب ٚطًب  

ازبٛاب ٫، ٱتكاف ايسٚض ايباطٌ بايتؿاب٘ ؼي ، ايتٛب١ َٓٗا ؼي اغيكاّ 
نٛع ايڀطؾري، بُٝٓا ٖٓاى إخت٬ف دٗيت َٚٛنٛعٞ بري أؾطاز َٛ

ضبٖٛا ٚايتدًل َٔ تبعاتٗا، ٚتًو غبشاْ٘ ايصْٛب اييت ٜػأٍ اغيػًِ ضب٘ 
اييت ٜتٛق٢ عٓٗا ٜٚطدٛ قطؾٗا ٚزؾعٗا، يتتهُٔ اٯ١ٜ أع٬ٙ ؼي َٓڀٛقٗا 
َٚؿَٗٛٗا بٝإ قإْٛ ٖٚٛ إٔ اسبٛاؽ ٚازبٛاضح عٓس اٱْػإ َٔ 

 .(3)صًٍََب َّقْيٌَُ عُنٌُدَ سَثِّلَ بِ َّ ىٌَُتعازيطعَُٛات قٛي٘ 
                                                           

 .52غٛض٠ ؾكًت (1)
 .9-8غٛض٠ ايبًس (2)
 .31غٛض٠ اغيسثط (3)
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ٕٵ آزّ ٚغًِ: ابٔ عًٝ٘ اهلل ق٢ً اهلل ضغٍٛ قاٍٚعٔ أبٞ ساظّ قاٍ:   إ
 ٚإٕ ؾأطبل، بڀبكري عًٝ٘ أعٓتو ؾكس عًٝو سطٸَت ؾُٝا يػاْو ْاظعو
 ؾأطبل، بڀبكري عًٝ٘ أعٓتو ؾكس عًٝو سطٸَت َا بعض إزي بكطى ْاظعو
 بڀبكري عًٝ٘ أعٓتو ؾكس عًٝو سطٸَت َا إزي ؾطدو ْاظعو ٚإٕ
 .(1)(ؾأطبل

 (2)صسَةِّ اىْقَبىََِنيَٚؼي تعسز ايعٛامل ٚععِٝ خًل اهلل ٚقٛي٘ تعازيط

 ٚدٛٙ:
 ايبشط ؼي غتُا١٥ َٓٗا عامل; أيـ هللقاٍ غعٝس بٔ اغيػٝب:  ا٭ٍٚ:
 عطا٠ سؿا٠ عاغياڄ ٚغتٕٛ ث٬مثا١٥ ؾُِٓٗ: ايهشاى ٚقاٍ. ايرب ؼي ٚأضبعُا١٥

 .(3)(ايجٝاب ًٜبػٕٛ عاغياڄ ٚغتٕٛ خايكِٗ، َٳٔ ٜعطؾٕٛ ٫
 ايعُاض٠ َٚا َٓٗا، عامل عامل، ايسْٝا أيـ عؿط مثا١ْٝ تعازي هلل ايجاْٞ:

 .(4)(ايكشطا٤ ؼي نؿػڀاط إ٫ اشبطاب ؼي
 عامل غطبٗا إزي ؾطقٗا َٔ عامل، ايسْٝا أيـ أضبعري هلل إٕ ايجايح:
 .(5)(ٚاسس

 ؼي أيؿاڄ ٚأضبعٕٛ ايربٸ ؼي أيؿاڄ أضبعٕٛ عامل; أيـ مثإْٛ ايعاغيٕٛ ايطابع:
 .(6)(ايبشط

ُٹريٳ}ؾػٸطت يٛ اشباَؼ:  أيـ دًس نٌ دًس أيـ إزي ٫ستذت ،{ايڃعٳايځ
 .(1)(اهلل إ٫چ ايعاغيري عسز حيكٞ ٫: ا٭سباض نعب ٚقاٍ ٚضق١

                                                           

 .14/112ٚايبٝإ ايهؿـ (1)
 .2غٛض٠ ايؿاذب١ (2)
 .1/20ايهؿـ ٚايبٝإ (3)
 .1/20ايهؿـ ٚايبٝإ (4)
 .1/20ايهؿـ ٚايبٝإ (5)
 .1/20ايهؿـ ٚايبٝإ (6)
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رَشْفَقٌُا ؤَصٌَْارَنٌُْ فٌَْقَ صٌَْدِ َّبؤَُّّيَب اىَّزَِِّ آٍَنٌُا  َ ٚؼي غبب ْعٍٚ قٛي٘ تعازيط

 بٔ سادب بٔ عڀاضز إٔ (2)صًَاىيَّوُ غَهٌُسٌ سَؽٌٌِْ ...إزي قٛي٘ تعازي..اىنَّجِِِّ

 بٔ ايعبطقإ ٚ سابؼ بٔ ا٭قطع َِٓٗ شيِٝ بين َٔ أؾطاف ؼيدا٤  ظضاض٠
 زخًٛا ؾًُا ععِٝ ٚؾس ؼي عاقِ بٔ قٝؼ ٚ ا٭ٖتِ بٔ عُطٚ ٚ بسض
 إٔ اسبذطات ٚضا٤ َٔ عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ اهلل ق٢ً اهلل ضغٍٛ ْازٚا اغيػذس
 عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ اهلل ق٢ً اهلل ضغٍٛ شيو ؾآش٣ ضبُس ٜا إيٝٓا اخطز
 أشْت قس ؾكاٍ خڀٝبٓا ٚ يؿاعطْا ٕؾأشٳ يٓؿاخطى د٦ٓاى ؾكايٛا إيِٝٗ ؾدطز
 سادب بٔ عڀاضز ؾكاّ

 ٖٚب ايصٟ ٚ عًٝٓا ايؿهٌ ي٘ ايصٟ ًَٛنا دعًٓا ايصٟ هلل اسبُس ٚقاٍ
 أنجط ٚ اغيؿطم أٌٖ أعع ٚدعًٓا،  اغيعطٚف بٗا ْؿعٌ ععاَا أَٛا٫ عًٝٓا
 ٚيٛ عسزْا َا َجٌ ؾًٝعس،  ؾاخطْا ؾُٔ ايٓاؽ ؼي َجًٓا ؾُٔ عس٠ ٚ عسزا
 . دًؼ ثِ اٱنجاض َٔ ْػتشٞ يهٓا ٚ ايه٬ّ َٔ ٭نجطْا ؾ٦ٓا

: مشاؽ بٔ قٝؼ بٔ عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ يجابت اهلل ق٢ً اهلل ضغٍٛ ؾكاٍ
 قه٢ خًك٘ ا٭ض  ٚ ايػُاٚات ايصٟ هلل اسبُس ؾكاٍ،  ؾكاّ ؾأدب٘ قِ
 نإ ثِ،  ؾهً٘ َٔ إ٫ قط ؾ٤ٞ ٜهٔ مل ٚ عًُ٘ نطغٝ٘ ٚغع ٚ أَطٙ ؾٝٗٔ
 ٚ ْػبا أنطَِٗ ضغ٫ٛ خًك٘ خري َٔ اقڀؿ٢ ٚ ًَٛنا دعًٓا إٔ ؾهً٘ َٔ

 خًك٘ ع٢ً ٥تُٓ٘إٚ نتابا عًٝ٘ اهلل ؾأْعٍ سػبا أؾهًِٗ ٚ سسٜجا أقسقِٗ
 . ايعاغيري ع٢ً اهلل خري٠ ؾهإ
 شٟٚ ٚ قَٛ٘ َٔ اغيٗادطٕٚ ب٘ ؾآَٔ باهلل اٱضيإ إزي ايٓاؽ زعا ثِ
 إداب١ اشبًل أٍٚ ؾهإ ٚدٖٛا أسػِٓٗ ٚ أسػابا ايٓاؽ أنطّ ٘ضظي

 ؾٓشٔ،  عبٔ عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ اهلل ق٢ً اهلل ضغٍٛ زعاٙ سري هلل ٚاغتذاب١

                                                                                                                                                 

 .1/20ايهؿـ ٚايبٝإ (1)
 .5-2غٛض٠ اسبذطات (2)
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 ست٢ ايٓاؽ ْكاتٌ ٚضز٩ٙ ٚآي٘ ٚغًِعًٝ٘  اهلل ق٢ً اهلل ضغٍٛ أْكاض
 .ٜ٪َٓٛا
 اهلل ؼي داٖسْاٙ ْهح َٔ ٚ ٚزَ٘ َاي٘ َٓع ضغٛي٘ ٚ باهلل آَٔ ؾُٔ 
 ،اغي٪َٓات ٚ يًُ٪َٓري اهلل ٚأغتػؿط ٖصا أقٍٛ ٜػريا عًٝٓا قتً٘ نإ ٚ أبسا

 . عًٝهِ ٚايػ٬ّ
 ؾطؽ ؾًُا،  ثابت بٔ سػإ ٚأداب٘،  ٜٓؿس بسض بٔ ايعبطقإ قاّ ثِ
 ٚ خڀٝبٓا َٔ أخڀب خڀٝب٘ ايطدٌ ٖصا إٕ ا٭قطع قاٍ قٛي٘ َٔ سػإ
 ؾطغٛا ؾًُا،  أقٛاتٓا َٔ أع٢ً ٚأقٛاتِٗ،  ؾاعطْا َٔ أؾعط ٙؾاعط
 .(1)(دٛا٥عِٖ ؾأسػٔ عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ اهلل ق٢ً اهلل ضغٍٛ أداظِٖ

ؾُع إٔ ايكّٛ إؾتدطٚا بايػًڀ١ٓ ٚاغيًو ٚاغياٍ ٚازباٙ ايععِٝ، ؾإٕ 
إؾتدط خبكٛق١ٝ إْؿطز بٗا ايٓيب ضبُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ خڀٝب اٱغ٬ّ 

)ؾهإ خري٠ اهلل ع٢ً ايعاغيري( ثِ  ٚغًِ بري أٌٖ ا٭ض  ٚايػُا٤ بكٛي٘
بري ايٛظٝؿ١ ايعع١ُٝ يًٓيب ضبُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ يٝكٛزِٖ 

ٕ اٱْػ####إ ، ٚيبٝإ س##كٝك١ ٖٚ##ٞ أ(2)صعَنَّخٍ فَشْضُيَب اىغٌََََّادُ ًَاألَسْ ُإزيط

عامل َػ##تكٌ ؼي خًك٘ ٚؾ###أْ٘ ٚؾع##ً٘ ٚغ###اٜات٘ ٚا٭غ####باب اييت 
 .، ٚنإ ن٬َ٘ شنط هلل ٚإختتُ٘ باٱغتػؿاض  غ##دطٖا اهلل ع##ع ٚدٌ ي٘

 ٚؼي ايؿعط اغيٓػٛب يٲَاّ عًٞ عًٝ٘ ايػ٬ّ:
 (3)ا٭نرب ايعامل اْڀ٣ٛ ٚؾٝو...  قػري دطّ أْو ٚذبػب
    
 
 

                                                           

 .9/194صبُع ايبٝإ (1)
 .133غٛض٠ آٍ عُطإ (2)
 .1/212ايهؿهٍٛ (3)
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قإْٛ ايٓػب١ بري اٱغتػؿاض ٚضبٛ  73

 ايصْٛب
 حبح أقٛيٞ 224
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