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المقذمـــــــت
اذتُس هلل ايًطٝـ يف قٓع٘  ،ايٛاغع يف ضمحت٘  ،ايكطٜب يف ضمحت٘ ،
ايعظــ ِٝيف قسض ــ٘  ،ايــطٚ٩ف هع,از ــ٘  ،ااػــت وط هــايكٚ ٠ٛادت ـ ٚ

ٚ ،يف

َ
يعاز (.)1
ايتٓع ٌٜشأ َّن ا ّل ُق َّو َة ِل َّلهِ َش ِم ً
اذتُس هلل اي,اغط هارتري ٜس ، ٙايؿاؾـ ٞيف ارتًـل محـس ٙعًٛـاّ ٚقٗـطاّ
ٚإْط,اقاّ  ،اذتُس هلل ايص ٟإْؿطز هايطهٛه ١ٝااطًك ١ايصْ ٫ ٟس أ ٚؾطٜو ي٘ يف
ًَه٘ ٚغًطاْ٘ .
اذتُــــس هلل ايـــــص ٫ ٟضاز يؿهـــــً٘  ٫ٚ ،زاؾــــع يكهـــــاٚ ٘٥ذهُـــــ٘

ا ا ّل َِ َحـا ِ ز ( ،)2ايـصٟ
ـاُ ََ ُي ّر ِِ ُ
ـذ ُأ ُأ ل
ـخ ََنِ ّد َ
ما ي َ َ
م ُعوا ال َّل ُه َ
ايصٟشيَ ّ
ش ُ
جعٌ ا ٭ؾٝا ٤نًٗا ذانطًٓ ٠سَ ٙػـتح ١,ٝ٭َـط ، ٙنتٓعـً ١ـٔ ايػٝـا أٚ
ايتدؿ. ً٘ٓ ٞ
اذتُس هلل هسٜع ايػُٛا

ٚا٭ضض ايص ٟخًل ا٭نٛإ َٔ غـري َاـاٍ

أ ٚأقٌ ٚ ،جعٌ نٌ ؾطز َٓٗا آ ١ٜسً ٛإىل ً,از ٘ ٚ ،حتث ايٓـاؽ ًًـ٢
ايتٛهٚ ١اٱْاه. ١
اذتُس هلل ًً ٢ذًُ٘ هعس ًًُ٘ ًٚؿ ٙٛهعس قسض ٘  ،اذتُس هلل ًًً ٢سز
ايطٌَ ٚاذتكٚ ، ٢ايٛضم ٚايؿحط ٚايؿـعط ٚايـٛهط ٚ ،غـ,رإ اهلل اذتـٞ
ايص ٫ ٟميٛ

 ،ايص ٟجعٌ ا٭ضض زاضاّ يطمحت٘ َٚػـهٓاّ رتًٝؿتـ٘ ٚستـّ٬

ٱَترإ ٚإهتٚ ٤٬إخت,اض اٱْؼ ٚادتإ .

( )1غٛض ٠اي,كط.165 ٠
( )2غٛض ٠ايطًس .39
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غ,رإ ايص ٟجعٌ ايتػٝ,س ٚاذتُس ٚاٱغـتػؿاض عطقـاّ َ,اضنـ ١يًؿـٛظ

ان
م ِذ َسبِ َ
هطمحت٘ ٚضنٛاْ٘  ،قاٍ عاىل ش َؿ َ
اظ َح ّؼـ ِّش ُأ إِن َُّه كَ َ
ك ََ ّ
عِِ ّغ ِب َع ّ
َج َّوابًاز (. )1

غ,رإ ايص ٟأْعٍ ن ٢ًً َ٘٬قسض ايٓيب ستُس قـً ٢اهلل ًًٝـ٘ ٚآيـ٘
ٚغــًِ يٝهــ ٕٛزغــتٛضاّ زاُ٥ـاّ يف ا٭ضض َٚ ،كــسضاّ يًكــٛاْ

ٚ ،ؾــطٜع١

ارتًٛز اييت كٛز إىل ايٓع ِٝايسا ِ٥يف ادت ٓـإ ٚ ،هطظخـاّ ز ٕٚايعـصا

يف

ايسْٝا ٚاٯخط. ٠
اذتُس هلل ايص ٟجعٌ نٌ آ َٔ ١ٜايكطإٓ ضمحٚ ١ضٚنٚ ١نٓـعاّ يًعًـّٛ
يته ٕٛذحٚ ١زً ٠ٛيًعًُا ٤يًػـٛم يف شخا٥طٖـا ٚإغـتدطاد ايـسضض َـٔ
نٓٛظٖا .
ٚقس أْعِ اهلل ًع ٚجٌ ًًٓٝا هإمتاّ ٖصا ادتع ٖٛٚ ٤ايػـاهع ٚايعؿـطٕٚ
هعس ااا َ ( َٔ ١٥عامل اٱميإ يف ؿػري ايكطإٓ ) ٚايص ٖٛ ٟايكػـِ اياايـث

ـض َ َنلَـي ََُّ ِمـَ بعـ ِذ ا ّل َؼ ِ َ
اظـا
م َد ً
َٔ ؿػـري اٯٜـ ١ش ُذ َّ
ـَّ أَ ّن َ
ّ َ ّ
ـت ُن َع ً
ـَّ أ َ
ِ
ّ ّ
م ّحه َ
َّ  .....ز ( )2يف
َّ ََ َػابِ َـ ٌت َك ّذ أَ َ
َّ أ ّن ُـ ُ
ع ُه ّ
ه َّ ُ ّ
يَ ّؼشَى َػابِ َـ ًت ِم ّد َُ ّ

آ ١ًًُٝ ١ٜمل ٜؿٗس هلا ايت ضٜذ َا ّ٬ٝإش ناْت نتب ايتؿػري اا,اضن ١حتكـط
ؿػري اٯ ١ٜه غطط َعسٚزا

يف ايػايب .

ٚيـٝؼ ايعـ  ٠هــايهاطٚ ٠ايهـِ خاقــ ١يف ظَـإ ايػــطًٚ ١أٜـاّ اياــٛض٠
ايكٓاً ، ١ٝإمنا جا٤
ايكٛاْ

أجعاٖ ٤صا ايتؿػري هايت ٚ ٌٜٚاٱغتٓ,اط  ٚ ،غٝؼ

ايهاريٚ ٠ايكٛاًس ايتٛيٝس ١ٜاييت تؿطع ًٓٗا ايعً ّٛيٝ,إ قاْٖٛٚ ٕٛ

إٔ ًً ّٛايكطإٓ َٔ ايَ٬تٓاٖ. ٞ
ٚقس جا ٤ادتع ٤ارتاَؼ  ٚايعؿط ٕٚهعـس ااا٥ـ ١يف قـً ١ؾـطط َـٔ ٖـصٙ
اٯ ١ٜهؿطط َٔ اٯ ١ٜايػاهك ١هلا  ٖٛٚ ،قٛي٘ عاىل إش كعسًٕٚٛ ٫ٚ ٕٚ

َن َنلَـ
َن ََلإ َ َج ّل ُو َ
صعِ ُذ َ
ًً ٢أذس شإِ ّر ُج ّ
( )1غٛض ٠ايٓكط .3
( )2غٛض ٠آٍ ًُطإ .154

َّ
أَ َظـ وذ ََ َّ
ظـو ُ يَ ّ
الش ُ
ـذ ُنو ُك ّ
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َ
ُ
َّ ِلََيّلإ َ َج ّع َض ُنوا َن َل
َّ َػ ًّ
ما ِب َؼ و ِ
َّ َؿأ َذابَ َُ ّ
ؿِي أ ّخ َشا ُك ّ
َ
َّ
ونز (.)1
م ُل َ
ما َج ّع َ
يش ِب َ
أ َ
صابَ َُ ّ
َّ ََالل ُه َخ ِِ ٌ

مـا
َّ ََلإ َ َ
َ
ما َؿا َج َُ ّ

ٚجا ٤ادتع ٤ايػاهل  ٖٛٚايػازؽ ٚايعؿط ٕٚهعس ااا ١٥يف هٝإ ؾصضا

َــٔ ًًــ ّٛآٜــ ١اي,رــث ٚ ،ا٭هــٛا

ايــيت ْــصنطٖا يف ؿػــري نــٌ آٜــٚ ١ؾــل

اآٗح ١ٝااػترسو ١يف ٖصا ايػٹؿط َٔ ٚج: ٙٛ
ا٭: ٍٚااكسَ. ١
ايااْ: ٞإًطا

اٯ ١ٜستٌ اي,رث .
.

اياايث  :غٝام اٯٜا

ايطاهع  :إًحاظ اٯ ١ٜايصا . ٞ
ارتاَؼ :إًحاظ اٯ ١ٜايػري. ٟ
ايػازؽ  :اٯ ١ٜغ٬ح .
ايػاهع َ:ؿٗ ّٛاٯ. ١ٜ
اياأَ  :إؾانا

اٯ. ١ٜ

ايتاغع  :اٯ ١ٜيطـ .
ايعاؾط  :ايكً ١ه

أٚ ٍٚآخط اٯ. ١ٜ

اذتازً ٟؿط  َٔ :غاٜا

اٯ. ١ٜ

َٚع هُٔ ادتـع ٤ايػـاهل هلـص ٙا٭هـٛا

ارتاقـ ١هلٜـ ١اي,رـث ٖٚـٞ

ايطاهعٚ ١ارتُػ ٕٛهعس ااا َٔ ١٥غٛض ٠آٍ ًُطإ ٚضز
ا٭هٛا

يف ٖصا ادتع: ٖٞٚ ٤

ا٭ : ٍٚغٝام اٯٜا

.

ايااْ : ٞإًحاظ اٯ. ١ٜ
اياايث  :اٯ ١ٜغ٬ح .
ايطاهع َ :ؿٗ ّٛاٯ. ١ٜ

( )1غٛض ٠آٍ ًُطإ .153

تُ ١ي,عض ٖصٙ
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 َٔٚؾهٌ اهلل ًع ٚجٌ إٔ ٚضٚز جعَ ٤ػتكٌ هايكً ١هـ

ؾـطط َـٔ

ٖص ٙاٯٚ ١ٜاٯ ١ٜايػاهك ٖٛٚ ١ادتع ٤ارتاَؼ ٚايعؿط ٕٚهعس اااٚ ، ١٥زتـ٧
ؾطط َٔ ًًَٗٛا هادتع ٤ايػاهل ٚؾطط هٗصا ادتعٚ ، ٤مل ػـتٛف ااػـاٌ٥
اييت تعًل هايكً ١هُٗٓٝا  ،ؾهٝـ هايٓػ ١,يًكً ١ه
أَا ها

َٚهاَ

ًًِ ؿػري نًُا

آٜا

ايكطإٓ .

اٯ ١ٜايكطآْ ١ٝؾحا ٤يف ٖصا ادتع٤

ٚإٕ نإ ادتع٤إ ايػاهكإ ٜتهُٓإ ًًَٛـاّ ٚشخـا٥ط َٓـ٘ غـٛاًً ٤ـ ٢ضتـٛ
ايكً ١ه
ا٭هٛا

ٖص ٙاٯٚ ١ٜهـ

اٯٜـ ١ايػـاهك ١أًً ٚـ ٢ضتـ ٛاٱغـتك ٍ٬نُـا إٔ

ااتكسَ َٔ ١إًحاظ اٯ ١ٜايصا ٚ ٞايػـريٚ ٟاٯٜـ ١غـ٬ح َٚؿٗـّٛ

اٯٜــٚ ١غريٖــا نًــٗا تعًــل هتؿػــري اٯٜــًٜٚ ٚ ١ــٗا ٚإغــتظٗاض نٓٛظٖــا
ٚشخا٥طٖا.
يٝه ٕٛنٌ ها

َٔ ٖصا ايتؿػري

غٝػاّ يعً ّٛقطآَْٚ ١ٝؿتاذـاّ يهٓـٛظ

َٔ ااهاَ

ايكسغ ١ٝيهٌ آ َٔ ١ٜايكطإٓ ٚ ،غ ٞ ٝقاْٜ ٕٛتعًل ههـٌ آٜـ١

 : ٖٛٚأغـ,ا

ْـعَٛٚ ٍٚنـٛع اٯٜـ ١ايظـاٖط أ ٚايـص ٜ ٟتحًـ ٢هايتـسهط يف

َعاْٗٝا .
 ٚهــُٔ ادتــع ٤ايػــاهل ( قــاْ ٕٛاٯٜــ ١غــ٬ح ) ٖٚــَ ٛــسخٌ اػــاٌ٥
ًكا٥س ١ٜتعًـل هايكـ٬ح ٚاٱقـ٬ح ٚ ،أٚضزْـا ؾٝـ٘ أاـ ّا أقـٛيّ ٝا يف هـا
( اٱغتكرا

َػترسو ١ؾَ ٖٛٚ ، ٘ٝكت,ؼ َٔ أآا

) َٚػا ٚ ٌ٥كػُٝا

ارتاضد ًً ٢ؾه ٤٬اذتٛظ ٠ايعًُ. ١ٝ
إ ٕ هُٔ و٬و ١أجعا ٤يًكً ١ه
ٚايٰي ٧ايعًُ ١ٝيف ًًِ ايكً ١ه

اٯ ١ٜايػاهكٚ ١آ ١ٜاي,رث هٝإ يًػع١
اٯٜـا

ٚ ،ايـيت ـسً ٛايعًُـا ٤يف نـٌ

ظَإ إىل اٜٛطٚ ٙإغتكطا ٤ااػا ، َ٘ٓ ٌ٥مبا ٪ٜنس ْع ٍٚايكطإٓ َٔ ًٓس اهلل
ٜٝٚ ،ػط يًُػًُ

خاقٚ ١ايٓاؽ مجٝعاّ اٱْتؿاع ا٭َاٌ َٔ ن ّ٬اهلل ًع

ٚجٌ ٚ ،ؾٛٝنا

آٜا ٘ َٚؿاضم ا٭ْٛاض اييت ؿع َٔ نًُا ٘ .

ٚآ ١ٜاي,رث َٔ اٯٜـا

ايـيت إختكـت يف َٛنـًٗٛا هٛقـا٥ع َعطنـ١

أذسٚ ،يهٔ زٗ ٫٫ا َتحسزٚ ٠ذانط ٠ه

ايٓاؽ إىل  ّٜٛايكٝاَٚ ، ١نٌ

نًُ ١يف ٖص ٙاٯ ١ٜذح ١هصا ٗا ٚ ،هطٖإ هإ كاهلا ههًُـا

ٚأيؿـا اٯٜـ١
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ا٭خط٪ٜ ٣نس قسم ْع ٍٚايكطإٓ َٔ ًٓس اهلل ًع ٚجٌ  ،قاٍ عاىل ( َؿ ِل َّلهِ
ِؼ ُت ) (.)1
ا ّل ُع َّص ُت ا ّلَِال َ
يكــس إهتــسأ

اٯٜــ ١ايػــاهك ١هاٱخ,ــاض ًــٔ ؾــطاض عا٥ؿــَ ١ــٔ ااــَٓ٪

ٚقعٛزِٖ ادتَ ّٜٛ ٌ,عطن ١أذس  َٔ ،ؾـسَ ٠ـا ٫قـَ ٙٛـٔ هطــ ٚهـ ؽ
ايص ٜٔنؿطٚا  َٔٚ ،اٯٜا

إٔ ٖص ٙايؿس ٠مل كع إهتسا ٤هٌ هػ,ب ايتككري

ٚااعك َٔ ١ٝق ٌ,ايطَا ٠ااػًُ

ايص ٜٔأَطِٖ ايٓيب قً ٢اهلل ًًٝـ٘ ٚآيـ٘

ٚغــًِ هعــسّ ــطى َٛانــعِٗ ه ـ  ٟذــاٍ َــٔ ا٭ذــٛاٍ  ،ؾحــا٤
ااؿطن

َٔ خًـ جٝـ ااػًُ

يٝػتعط ايكتٌ ه

خٝايــ١

قؿٛؾِٗ .

ٚي ٫ٛؾهٌ اهلل ٦َٜٛص ٭قٝب ااػًُ ٕٛهٓه ١,ؾا٭قٌ يف ٖص ٙاذتـاٍ
إٔ ٜٓهػط ٜٗٓٚعّ ادتٝـ ٜٚكع أؾطاز َٓ٘ يف ا٭غط خاقَ ١ـع إقـنإ ٖـصٙ
ايٛاقع ١ه َٛض :
ا٭ : ٍٚإْػرا

وًـث جـٝـ ااػـًُ

ٚغـط ايططٜـل هترـطٜض َـٔ

ضأؽ ايٓؿام ً,س اهلل هٔ أه ٞهٔ أه ٞغً ٍٛأح ١إٔ ايٓيب مل ٜػُع قٛيـ٘
هاي,كا ٤يف ااس. ١ٜٓ
ايااْ : ٞناطً ٠سز  ٕ٪َٚجٝـ ايهؿاض إش هًؼ ًسزِٖ و٬و ١آ٫ف ضجٌ
.

يٝه ٕٛأضهعَ َِٗٓ ١كاهٌ ٚاذس َٔ ااػًُ

اياايــث  :إؾــاً ١ايــص ٜٔنؿــطٚا ارتــٛف ٚايتٗسٜــس ٚ ،ناــط ٠ايًٝٛــس
يًُػًُ

ٚ ،غـاًسِٖ اآـاؾك ٕٛيف هـث ضٚح ايؿـو ٚايطٜـب ٚ ،ايكٝـاّ

هايػع ٞيتاٝ,ط ايععا. ِ٥
ايطاهع  :قسٚض ارتط ٚاي تككري َـٔ ااػـًُ
ٚزت ٧اٯ ١ٜق ٌ,ايػاهك ١هٓعت٘ هكؿا
ا٭ٚىل  :إقاه ١اآَ٪

:

هايؿؿٌ ٚادتػت .

ايااْ : ١ٝذسٚث ايٓعاع ٚارتك ١َٛه

( )1غٛض ٠ا٭ْعاّ .149

 ٚ ،عـسز ٖـصا ايتككـري

اآَ٪

.
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ايااياَ : ١عك ١ٝؾطٜل َٔ ااٚ ، َٓ٪ظتُعٗـا قٛيـ٘ عـاىل ش َظحَّـ
َ
َّز(.)1
َّ ََ َج َد َ
م ِش ََ َن َ
َّ ؿِي الأ ّ
صيّ ُح ّ
اص ّن ُح ّ
َؿشِ ّل ُح ّ
 ٚاٖط اٯ ١ٜأً ٙ٬إٔ ٖص ٙايكـؿا

اٛانعِٗ  ٫ٚذت ٢شا

إِ َرا

ٚا٭ؾعـاٍ  ٫ختـتل هـنى ايطَـا٠

ايطَا ٠أْؿػِٗ  ،ؾٓع ٍٚايطَاَٛ َٔ ٠انعِٗ يٝؼ

إِ َرا

َــٔ ايؿؿــٌ ايــص ٟــصنط ٙاٯٜــ ١ق,ــٌ ايػــاهك ١هكٛيــ٘ عــاىل ش َظحَّــ
َّز ٭ِْٗ ْعيٛا دتُع ايػٓاٚ ِ٥يف غاًٜ ١ػتعس ؾٗٝا ايعس ٚيًؿطاض إ٫
َؿشِ ّل ُح ّ
إٔ ٜكاٍ يف اٯ ١ٜكس ٚ ِٜخري يًٛقا٥ع ٚإٔ ا٭قٌ ٖ ٛذت ٢إشا ٓاظًتِ يف
ا٭َط ًٚكٝتِ ٚؾؿًتِ  ،هًرا إٔ ايؿؿٌ ٚادتػت ذكٌ هعس ْع ٍٚايطَا٠
ٚزت ٧خ ٌٝايص ٜٔنؿطٚا َٔ خًـ جٝـ ااػًُ

.

يتــسٍ غــ ١َ٬ايــٓيب قــً ٢اهلل ًًٝــ٘ ٚآيـ ٘ ٚغــًِ َــٔ ايكتــٌ ٚ ،جــٝـ
ااػًُ

َٔ اهلعمي ّٜٛ ١أذس َع ايتعسز يف ارت٬ف ٚااعك ١ٝه ِٗٓٝؾـاٖس

ًًً ٢ظ ِٝؾهٌ اهلل ًع ٚجٌ ًً ٢ايٓيب ستُس قً ٢اهلل ًًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ
ٚااػــًُ

ٜــ ّٛأذــس َٚــا هعــسَ ٙــٔ ا٭ٜــاّ ٚإىل ٜــ ّٛايكٝاَــٖٚ ، ١ــَ ٛــٔ

ظ ُ َّ
ـَ
ـه َل َُ ُ
م ُح ُ
َّ ََ َس ّظ َ
َّ ِم ّ
َكازٜل قٛي٘ عاىل ش َؿل َّولإ َ َؿ ّ
دـح ّ
ل اللهِ َنلَـيّ َُ ّ
يَز (.)2
ا ّل َخاسِ ِر َ
 ًًِ َٔٚاهلل ًع ٚجٌ ًً ٢اآَ٪
ٚارتػاض ٠إىل ْكط  ٚؿط يًَُٓ٪

أْ٘ عت ٍٛاهلعمي ١إىل ظذـ  ٚكسّ

.

ارتــاَؼ  :إضاز ٠ؾطٜــل َــٔ ااػــًُ

ايػٓــاٚ ِ٥ااهاغــب يكٛيــ٘ عــاىل

يذ ال لذ ّنيَاز ( ٌٖٚ )3ااطاز أِْٗ ٜطً ٕٛ,ظ,َٚ ١ٜٓاٖخ ايسْٝا
م َّ ُي ِش ُ
َّ َ
ش ِم ّد َُ ّ
ٚاٱْكطاع إيٗٝا  ،ادتٛا

 ، ٫هس٫ي ١شا

اٯ ١ٜأًٚ َٔ ٙ٬ج: ٙٛ

ا٭َٛ : ٍٚنٛع اٯٜـٖ ١ـَ ٛعطنـ ١أذـس ٚخـطٚد ااـَٓ٪
جٗاز يف غ ٌٝ,اهلل .

( )1غٛض ٠آٍ ًُطإ .152
( )2غٛض ٠اي,كط.64 ٠
( )3غٛض ٠آٍ ًُطإ .152

إىل ااعطنـ١
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ايااْ : ٞؾٛظ اآَ٪

هًٛـس اهلل ًـع ٚجـٌ هلـِ هايٓكـطٚ ،ايـصٜ ٟـسٍ

هايس ٫ي ١ايتهُٓ ٢ًً ١ٝذػٔ مستِٗٚ ،ضنـا اهلل ًـع ٚجـٌ ًـِٓٗ  ،قـاٍ

َ
يَ
م َه ِ
عــاىل ش ََال َّ
نصــا ِس ََا َّلــ ِز َ
ــاش ِش َ
ون الــأ َ ََّ ُل َ
عــا ِب ُق َ
ون ِم ّ
يَ ََالأ َ
ــَ ا ّل ُ
َّ
ن ّد ُهز (.)1
ان َس ِ
ع و
طوا َ
اجََِّ ُع ُ
َّ ِبئِ ّظ َ
َّ ََ َس ُ
ي الل ُه َن ّد ُه ّ
وه ّ
ض َ
ــذ
اياايــث ٓ :حــع ًٚــس اهلل ًــع ٚجــٌ يًُــ َٓ٪هكٛيــ٘ عــاىلش ََ َل َق ّ
ـذ ُأز( ، )2نـا ٜـسٍ ًًـ ٢غـع ٞااـ َٓ٪يف َطنـا ٠اهلل
ـه ََ ّن َ
َّ ال َّل ُ
َ
ص َذ َك َُ ّ
ًٚسّ إْؿػاهلِ هايسْٝا.

ايطاهع  :ايكسض ااتٝكٔ َٔ عًب ايسْٝا يف اٯ ١ٜق ٌ,ايػاهكَ ٖٛ ١ا نـإ
يف ع ٍٛإضاز ِٗ اٯخط ٠هطجا ٤اٱغـتًً ٤٬ٝـ ٢ايػٓـا ِ٥أ ٚايػـع ٞإيٗٝـا،
ؾٝه ٕٛكسٜط اٯَٓ : ١ٜهِ َٔ ٜطٜس ايسْٝا َع عً ٘,اٯخطَٓٚ ٠هِ َٔ ٜطٜس
اٯخط ٢ًً ٠ضت ٛاٱع٬م ٚ ،جتً ٢شا

ااعٓـ ٢يف قكـٚ ١اقعـ ١هـسض هكٛيـ٘

يذ الآخِ َش َةز ( )3أ ٟأضازٚا ايؿسا٤
ض ال لذ ّنيَا ََال َّل ُه ُي ِش ُ
عاىل ش ُج ِش ُ
يذ َ
َن َن َش َ
ؾسًاِٖ اهلل غ,راْ٘ ٱختٝاض َا ؾ ٘ٝا٭جط ٚاياٛا ايعظ. ِٝ
ارتاَؼ  :إختتاّ اٯ ١ٜهت نٝس ؾهٌ اهلل ًع ٚجٌ ًً ٢اآَ٪

ظ ول َن َل
هكٛي٘ عاىلش ََال َّل ُه ُرَ َؿ ّ

خاق،١

ِيَز ( ، )4يٝه ٕٛهٚ ِٗٓٝهـ
م ّؤ ِمد َ
ا ّل ُ

ًُ ّٛايٓاؽ َٔ جٗ ١ايؿٛظ هايؿهٌ اٱهلٚ ًُّٛ ٞخكٛم َطًلَٔ ،

جٗا :
ا٭ٚىل ٜ :ؿاضى ااػًُ ٕٛايٓاؽ يف َكازٜل ايؿهٌ اٱهل ٞايعاَ.١
ايااْ : ١ٝايعٓاٚ ١ٜايًطـ اٱهل ٞهاآَ٪

يف َكـازٜل ايؿهـٌ اٱهلـٞ

ايعاَ.١
اياايا : ١إختكام اآَ٪
ًً ٘ٝاٯ ١ٜأً. ٙ٬
( )1غٛض ٠ايتٛه.100 ١
( )2غٛض ٠آٍ ًُطإ .151
( )3غٛض ٠ا٭ْؿاٍ 67
( )4غٛض ٠آٍ ًُطإ .152

هؿهٌ ًظًٓ َٔ ِٝس اهلل ًع ٚجٌ ٚ ،سٍ
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ايطاهع : ١طؾس ايٓعِ ٚاآاؾع ًً ٢اآَ٪

َٔ ايؿهٌ ايص ٟخلٸ اهلل

ــك
ــان َنلَيّ َ
ظــل َُه كَ َ
ًــع ٚجــٌ هــ٘ ضغــٛي٘ ايهــطٚ ،ِٜيف ايتٓعٜــٌشإِ َّن َؿ ّ
يشاز(َ َٔٚ ، )1كازٜل ايػع ١يف ؾهٌ اهلل ًع ٚجٌ ايص ٟصنط ٙاٯٜـ١
كَ ِِ ً

أً.ٙ٬

ارتاَػـــٛ : ١جـــ٘ ااـــَٓ٪

إىل اهلل هايـــسًا ٤ضجـــا ٤ؾهـــً٘ ٚضؾـــس،ٙ

ــَّ
ٚإغــتحاه ١ايــسًاَ ٤ــٔ ؾهــٌ اهلل ٚ ،كــسٜط قٛيــ٘ عــاىلش ََ َكــا َ َسبل َُ ّ
َ
َّز(ٚ ٢ًً ،)2ج:ٙٛ
ّ
اد ُنونِي أ ّ
ظ َح ِص ّ
ب َل َُ ّ
أ : ّ٫ٚأغتحب يهِ ؾهّ٬ٶ َين.
واْٝاّ  :أغتحب يهِ َٔ ؾهً.ٞ
وايااّ  :أغتحب يهِ هؿهً.ٞ
ايػازغٜٓ : ١عِ اهلل ًع ٚجٌ ًً ٢اآَ٪

هعٜاز ٠ؾهً٘ ٚإذػاْ٘ هلِ

ٚيف ايتٓعٜـــٌشلِيصـــ ِض يهَّ ال َّلـ ُ َ
ــَ
ــذ ُ
مـــا َن ِم ُلـــوا ََ يَ ِض يـ َ
ــه أ ّظ َ
عـ َ
ــَ َ
َّ ِمـ ّ
ه ّ
َ ّ َ ُ ّ
ظلِهِ ز(.)3
َؿ ّ
ٚنٌ آ َٔ ١ٜايكطإٓ ؾهٌ َٔ ًٓس اهلل َٔ جٗا :

ا٭ٚىل  :شا

اٯ ١ٜايكطآْ ١ٝؾهٌ َٔ اهلل ًع ٚجٌ .

ايااْ : ١ٝنٌ ؾطط ٚمجًٚ ١نًُ َٔ ١اٯ ١ٜايكطآْ ١ٝؾهٌ َٔ اهلل.
اياايا ٠ٚ٬ : ١اا َٔ٪يٰ ١ٜايكطآْ.١ٝ
ايطاهعٚ : ١جٛ
ارتاَػ : ١ادتُع ه

 ٠ٚ٬اٯ ١ٜايكطآْ ١ٝيف ايك.٠٬
نٌ آٜت

َٔ ايكطإٓ ؾهٌ َٔ اهلل .

ايػازغ : ١ايٓظط إىل ايكطإٓ ؾهٌ َٔ ًٓس اهللٚ ،نصا قطاٗ ًٔ ٘ ٤ـط
قًب.

( )1غٛض ٠ا٭غطا.87 ٤
( )2غٛض ٠غاؾط .60
( )3غٛض ٠ايٓٛض .38
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ايػاهع : ١ايتسهط يف اٯ ١ٜايكطآْ ٚ ١ٝؿػريٖا ٚااهاَ
ؾهٌ اهلل ًع ٚجٌ ًً ٢اآَ٪

ايكسغ ١ٝهلا َـٔ

.

َّ ز ايـٛاضز يف اٯٜـٜٚ ، ١ـسٍ ٖـصا ايتكٝٝـس ًًـ٢
ايػازؽ  :قٝس ش ِم ّد َُ ّ

َّز ًًٚ ٢ج: ٙٛ
ق,ػ ١اٱميإ  ٚ ،كسٜط ادتاض ٚاجملطٚض ش ِم ّد َُ ّ

ا٭ : ٍٚكــسٜط ( َــٓهِ ) أَ : ٟــٔ ا يــص ٜٔآَٓــٛا ) هــسيً ٌٝطـــ ٖــصٙ

َ
يَ
نم ُدـوا إِ ّن ُج ِ
ؼ ُ
يعـوا ا َّلـ ِز َ
اٯٜا ًً ٢قٛيـ٘ عـاىل ش يَـا أ ُيِ َهـا ا َِلـ ِز َ
يَ َ
َ
َّز(.)1
َّ َن َل أ ّن َقا ِب َُ ّ
كَ َـ ُشَا يَ ُش لدَ ُك ّ
ايااْ َٔ : ٞااػًُ

ايص ٜٔخطجٛا اعطن ١أذس .

اياايث  َٔ :ايطَا ٠اييت جعًِٗ ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل ًًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ
ًً ٢ادت. ٌ,

ــذ الـــ لذ ّنيَاز ايؿـــٗسا٤
ٖٚـــٌ ٜؿـــٌُ ارتطـــا ش ِمـ ّ
ــَ ُي ِش يـ ُ
َّ َ
مـ ّ
ــد َُ ّ
ايػ,ع ايص ٜٔغكطٛا  ّٜٛأذس أ ٚهعهِٗ  ،ادتٛا . ٫
يًتٓــايف ايعكًــٚ ٞايعًُــ ٞهــ

ؾعــٌ ايؿــٗساٚ ٤هــ

ذــب ايــسْٝا ،

ؾ,ــصٍ ايــٓؿؼ يف غــ ٌٝ,اهلل َٚػــازض ٠ايــسْٝا يف غــاذ ١ااعطنــ ١ؾــٛقاّ إىل
يكا ٘٥ؾاٖس ًً ٢ايتٓعٚ ٙايعكُ ًٔ ١ذب ايسْٝا .
يكــس هــصٍ ايؿــٗسا ٤أْؿػــِٗ َٗٚحٗــِ يف غــ ٌٝ,اهلل ٚإختــاضٚا يكــاٙ٤
ٚايـــصٜ ٟـــسٍ هايس٫يـــ ١ااطاهكٝـــًً ١ـــَ ٢ػـــازض ِٗ ايـــسْٝا ٚختًـــً ِٗٝـــٔ
ضغاٗ,٥ا ٚظخطؾٗا .
يكــس نــإ َ,ــسأ ايؿــٗاز ٠ذانــطاّ ًٓــس نــٌ َػــًِ َــٔ أ ٍٚزخٛيــ٘
اٱغـــ ّ٬٭ْـــ٘ ٜـــسضى إٔ ايـــص ٜٔنؿـــطٚا َـــٔ قـــطٜـ ٚضتـــٜ ِٖٛطٜـــسٕٚ
إغت٦كـــاٍ اٱغـــ,ٜٚ ّ٬اؾـــط ٕٚؾـــت ٢قـــٓٛف ايتعـــصٜب اـــٔ أ ٗـــط
إغ. َ٘٬
ٚيف هٝعـــ ١ايعك,ـــ ١ايـــيت متـــت يف ايػـــٓ ١ايااْٝـــً ١ؿـــطَ ٠ـــٔ اي,عاـــ١
ايٜٓٛ,ـــ ١نـــإ ًـــسز ايـــص ٜٔهـــاٜعٛا ايـــٓيب قـــً ٢اهلل ًًٝـــ٘ ٚآيـــ٘ ٚغـــًِ
( )1غٛض ٠آٍ ًُطإ .149
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ذ٦ٓٝــص إوــين ًؿــط ضجــٚ ّ٬يــٝؼ َعٗــِ إَــطأٚ ، ٠ناْــت َكسَــ ١يٝ,عــ١
ايعك,ـــ ١ايااْٝـــٖٚ ١حـــط ٠ضغـــ ٍٛاهلل قـــً ٢اهلل ًًٝـــ٘ ٚآيـــ٘ ٚغـــًِ إىل
ااسٜٓـــٚ ( ، ١أخـــطد اهـــٔ غـــعس ًـــٔ ً,ـــاز هـــٔ ايٛيٝـــس هـــٔ ً,ـــاز ٠هـــٔ
ايكــاَت « إٔ أغــعس هــٔ ظضاض ٠أخــص هٝــس ضغــ ٍٛاهلل قــً ٢اهلل ًًٝــ٘
ٚآيـــ٘ ٚغـــًِ يًٝـــ ١ايعك,ـــ ١ؾكـــاٍ ٜ :ـــا أٜٗـــا ايٓـــاؽ ٖـــٌ ـــسضً ٕٚـــّ٬
,ـــاٜع ٕٛستُـــس اّ؟ إْهـــِ ,اٜعْٛـــ٘ ًًـــ ٢إٔ حتـــاضهٛا ايعـــط

ٚايعحـــِ

ٚادتٔ ٚاٱْٔؼ ناؾ. ١
ؾكــايٛا  :ضتــٔ ذــط

اــٔ ذــاض

ٚغــًِ اــٔ غــامل  .ؾكــاٍ أغــعس هــٔ

ظضاضٜ : ٠ــــا ضغــــ ٍٛاهلل اؾــــنط ًًــ ـٞٻ  ،ؾكــــاٍ , :ــــاٜعًً ْٞٛــــ ٢إٔ
ؿــٗسٚا إٔ  ٫إيــ٘ إ ٫اهلل ٚإْــ ٞضغــ ٍٛاهلل قــً ٢اهلل ًًٝــ٘ ٚآيــ٘ ٚغــًِ
 ٚ ،كُٝــٛا ايكــ ٪ ٚ ، ٠٬ــٛا ايعنــاٚ ، ٠ايػــُع ٚايطاًــٓ ٫ٚ ، ١ــاظًٛا
ا٭َــط أًٖــ٘ ٚ ،متٓعــ ْٞٛنــا متٓعــَٓ ٕٛــ٘ أْؿػــهِ ٚأًٖــٝهِ  .قــايٛا ْ :عــِ
 .قاٍ قا ٌ٥ا٭ْكـاض ْ :عـِ ٖـصا يـو ٜـا ضغـ ٍٛاهلل ؾُـا يٓـا؟ قـاٍ  :ادتٓـ١
ٚايٓكط ) (.)1
ٚقـــس ػـــُ ٢هعاـــ ١ايعك,ـــ ١ا٭ٚىل ه ْٗـــا هٝعـــ ١اي ٓػـــاٚ ، ٤يهٓـــ٘ َـــٔ
ايتؿــ ٚ ٘ٝ,كطٜــب ااعٓــ ، ٢ؾًــٝؼ ؾٗٝــا أَــط ايكتــاٍ ٚ ،يٝ,ــإ ااكاضْــ ١هٗٓٝــا
ٚهــ ـ

هٝعــــ ١ايعك,ــــ ١ايااْٝــــٚ ١ذــــاٍ ا٭ْكــــاض ٚااٗــــاجط ٜٔيف ادتٗــــاز

ٚخٛض َعطن ١هسض ٚأذس ٚغريُٖا .
إش ضً ٟٚــٔ ً,ــاز ٠هــٔ ايكــاَت قــاٍ ( نٓــت ؾــ ُٔٝذهــط ايعك,ــ١
ا٭ُٚىل ٚنٓـــا اوٓـــً ٢ؿـــط ضجـــ ٬ؾ,اٜعٓـــا ضغـــ ٍٛاهلل {قـــً ٢اهلل ًًٝـــ٘
ٚغــًِ} ًًــ ٢هٝعــ ١ايٓػــاٚ ٤شيــو ق,ــٌ إٔ ؿــنض اذتــط
ْؿطى هاهلل ؾ٦ٝاّ ْ ٫ٚػطم ْ ٫ٚعْْ ٫ٚ ٞكتٌ أ٫ٚزْا،
 ٞ ْ ٫ٚهٗ,تإ ْؿن ٜ٘ه
ْ ٫ٚعك ٘ٝيف َعطٚف،
( )1ايسض اآاٛض .169/5

أٜسٜٓا ٚأضجًٓا،

ًًــ ٢إٔ ٫
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ؾإٕ ٚؾٝتِ ؾًهِ ادتٓٚ ١إٕ غؿٸٝتِ ؾ٦ٝاّ َٔ شيو) (. )1
ٜٚـــطاز َـــٔ هٝعـــ ١ايٓػـــا ٤يف اٱقـــط٬ح ٚٚاقـــع اذتـــٛازث  ،قٝـــاّ
ايٓػا ٤هٝ,ع ١ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل ًًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ.
ٚمل ٜــصنط َٛنــٛع هٝعــ ١ايٓػــا ٤يف ايكــطإٓ إَ ٫ــطٚ ٠اذــس ٠يف قٛيــ٘

ــك َن َلـــ أَ ّن
ــاث ُيَِا ِي ّع َدـ َ
ــاُ َ
م ّؤ ِم َدـ ُ
عـــاىل شيَاأَيل َهـــا ال َّد ِِـ ل
ْ ا ّل ُ
ــي إِ َرا َشـ َ
ـــح ّل ََ
ِيَ ََلـــإ َ يَ ّق ُ
لـــإ َ ُيشّـــ ِركّ ََ ِبال َّلـــهِ َ
وـــ ِر ّك ََ ََلـــإ َ يَـ ّ
ــضن َ
ْـــيّ ًةا ََلـــإ َ يَ ّ
ّ
ـَ ََل ـإ َ
يه ََّ ََأَ ّس ُشل ِِهـ َّ
ِيَ ِب ُِ ّه َحـ و
ـه بَــيّ ََ أَيّ ـ ِذ ِ
أَ َّل ـإ َ َد ُ
ـان يَ ّـ َح ِش ي َدـ ُ
ه ََّ ََل ـإ َ يَــأج َ
ـه
يَ ّع ِ
م ّعـ ُـش و
صــي َد َ
اظ ـ َح ّؼـ ِّش ل َُهـ َّ
ـه إِ َّن ال َّلـ َ
ـَ ال َّلـ َ
َؾ َؿَِــا ِي ّع ُه ََّ ََ ّ
ك ِؿــي َ
ـيَّز (ٚ )2يهــٔ ٖــصا ٜ ٫عــين ٚقــٛع هٝعــ ١ايٓػــاَ ٤ــطٚ ٠اذــس٠
ـوس َسظِ ـ ٌ
َػ ُــ ٌ
هــٌ ٖــَ ٞتكــًَٚ ١تحــسزٜٚ ٠ــسٍ ًًٝــ٘ ْــل اٯٜــ ١ايهطميــٚ ١يػــ ١ايؿــطط

ْ ز يتهـــَ ٕٛـــٔ َكـــازٜل  ٚؿػـــري قٛيـــ٘ عـــاىل شإِ َرا
ــاُ َ
ؾٗٝـــا شإِ َرا َشـ َ
ـَ ال َِلــهِ
ون ِؿــي ِديـ ِ
رـ ُـر ال َّلــهِ ََا ّل َــ ّـح ُغ * ََ َسأَيّـ َ
ـاط يَـ ّ
ـذ ُخ ُل َ
ـاُ َن ّ
ـخ ال َِدـ َ
َشـ َ
( )3
أَ ّؿ َواشاًز ٜؿٌُ يؿظ ايٓاؽ يف اٯ ١ٜأً ٙ٬ايطجاٍ ٚايٓػا. ٤
َٚـــٔ اٱًحـــاظ إٔ اٯٜـــ ١أًـــ ٙ٬مل كـــٌ (إشا جـــا٤

اآَ٪ـــا

)

َ
هُٓٝــا ٚضز هكـــٝػ ١ايت ْٝـــث ارت ٜـــ ١يف قٛيـــ٘ عـــاىل ش َكا َلـ ّ
ــخ الـــأ ّن َشا ُ
َ
ـان
ـذ ُخ ّ
َم َدا ََ َل َّ
نم َّدــا ُك ـ ّ
ل ِ
مــا يَـ ّ
ـَ ُكو ُلــوا أ ّ
الؤ َ
َ
يمـ ُ
ـَّ ُج ّؤ ِم ُدــوا ََ َل َِـ ّ
ظ ـل ّ
ل َلـ ّ
( )4
َّز .
ؿِي ُك ُلو ِب َُ ّ
 ٚــ,

آٜــ ١هٝعــ ١ايٓػــاَٛ ٤نــ ١ًٝٛايٓػــا ٤يف إقاَــ ١قــطح اٱغــّ٬

ٚأْٗــٔ هعــطض ٚاذــس َــع ايطجــاٍ َــٔ جٗــ ١ايتهًٝـــ ٚ ،ؾٝــ٘ نٝــس
ٱنطاّ اٱغ ّ٬يًُطأ. ٠
آٜـــــا

ٚقــــس جـــــا٤

َتعـــــسز ٠يف ايترـــــصٜط َـــــٔ ايٓؿـــــام ٚيف شّ

اآــاؾك ٚ ،ايًٝٛــس هلــ ِ ٚيًُؿــطن
( )1ايهؿـ ٚايٝ,إ يًاعًيب .147/3
( )2غٛض ٠ااُترٓ.12 ١
( )3غٛض ٠ايٓكط .2-1
( )4غٛض ٠اذتحطا

.13

شنــٛضاّ ٚأْاوــاّ هايعــصا

ا٭يــ، ِٝ
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َٚــٔ إًحــاظ ايكــطإٓ إٔ ــ  ٞآٜــ ١جتُعٗــِ هايــصنط َــع ااــَٓ٪

َ ،ــع

هٝـــإ ايتهـــاز ٚايتٓـــاقض هٝـــِٓٗ يف اٯخـــط ٠هًرـــا ًًُـــِٗ ٚخكـــاهلِ

ـــاث
م َدا ِؿ َق
ِ
يف ايـــسْٝا  ،قـــاٍ عـــاىل شل ُِي َعـــ ِز َ ال َّل ُ
م َدـــا ِؿق َ
ِيَ ََا ّل ُ
ـــه ا ّل ُ
ِيَ
مشّـــــ ِركَ ِ
اث ََ يَ ُحـــــو َ ال َّلـ ُ
مـــــ ّؤ ِمد َ
مشّـــــ ِرك َ
ــــه َن َلـــــ ا ّل ُ
ِيَ ََا ّل ُ
ََا ّل ُ
( )1
اث ََكَ َ َّ
يماز .
م ّؤ ِم َد ِ
وسا َسظِ ً
ََا ّل ُ
ان الل ُه َػ ُـ ً
َٚــٔ اٱًحــاظ يف اٯٜــ ١ايػــاهك ١إٔ خامتتٗــا ؾاحتــ ١ي,ــا

ايتٛهــ ١يهــٌ

ايــص ٜٔشنــط ِٗ اٯٜــٖٚ ١ــَ ٞاْعــَ ١ــٔ غًكــ٘  ،ــط ٣اــاشا مل كــٌ خامتــ١
اٯٜــ ١خطاهــاّ خاقــاّ يًُــَٓ٪

ٚاآَ٪ــا

أ ٚايــص ٜٔشنــط ِٗ اٯٜــ ١ؾًــِ

كـــٌ ( ًًُٚـــٛا إٔ اهلل غؿـــٛض ضذـــ ) ِٝهـــٌ جـــا٤

هكـــٝػ ١ايكـــإْٛ

ش ََكَ َ َّ
يماز ادتٛا
وسا َسظِ ً
ان الل ُه َػ ُـ ً
ا٭ٚىل  :هٝـــإ إ كـــاٍ ٚزٚاّ ااػؿـــطٚ ٠ايطمحـــَ ١ـــٔ ًٓـــس اهلل ًـــع
ؾَ ٘ٝػا: ٌ٥

ٚجٌ .
ايااْٝــ : ١مشــ ٍٛقــاْ ٕٛااػؿــطٚ ٠ايطمحــ ١ي ًٓــاؽ ااٛجــٛز ٚااعــسّٚ
َٓص أٜاّ أهٓٝا آزّ ٚإىل  ّٜٛايكٝاَ. ١
ايااياـــ : ١اي,ؿـــاض ٠يًٓـــاؽ ه نـــ,ْ ١ـــ ٠ٛستُـــس قـــً ٢اهلل ًًٝـــ٘ ٚآيـــ٘
ٚغًِ إٔ ااػؿطًٓ َٔ ٠س اهلل

 ٞإهتسا٤ٶ َٔ ؾهً٘ ٚإذػاْ٘ .

ايطاهعًَ ١ُٝٓ : ١ه ١ايتكًٓ ٣ٛس ااػًُ
ارتاَػ : ١هعث ااػًُ

.

ًً ٢طغٝب ايٓاؽ هسخ ٍٛاٱغ. ّ٬

ايػازغ : ١عط ٚاي ٝؽ ٚايكٓٛط ًٔ ْؿٛؽ ايٓاؽ .
ٚذُٓٝـــا إذتحـــت اا٥٬هـــًً ١ـــ ٢جعـــٌ آزّ خًٝؿـــ ١يف ا٭ضض ٭ٕ

اُز ()2أجـــاهِٗ اهلل شإِنِـــي
عــــ ُ
ِك الـ ِِ
ــذ ؿ َ
اٱْػـــإ ش ُي ّـعِ ـ ُ
ــذ َ
ِيهـــا ََ يَ ّ
م َ
َ
ونز(. )3
َم َ
ََّ َ
ما لإ َ َج ّعل ُ
أ ّنل ُ

( )1غٛض ٠ا٭ذعا

.73

( )2غٛض ٠اي,كط.30 ٠
( )3غٛض ٠آٍ ًُطإ .149
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يكـــس إذتحـــت اا٥٬هـــًً ١ـــ ٢غـــكٛط ااـــَٓ٪

ؾـــٗساَ ٤هـــطج

هــسَا ِٗ٥ؾ ـ خ ِٖ اهلل ًــع ٚجــٌ ه ـ ٕ يًؿــٗسا ٤ايــصنط اذتػــٔ يف ايــسْٝا
ٚارتًٛز يف ايٓع ِٝيف اٯخط ، ٠ؾدط اا٥٬ه ١غاجس ٜٔهلل ًع ٚجٌ .
 ٚـــ,

ايٛقـــا٥ع إٔ ايؿـــٗساٜ ٫ ٤طٜـــس ٕٚإ ٫اٯخـــطٖٚ ، ٠ـــِ أغـــ٠ٛ

نطميـــ ١يٮجٝـــاٍ ااتعاق,ـــٚ ، ١قكـــتِٗ غـــ,ب ي,عـــث ارتـــٛف يف قًـــٛ
ايص ٜٔنؿطٚا َٔ ايتعس ٢ًً ٟاٱغ. ّ٬
َٚـــٔ هـ ـ

أغـــ,ا

ػـــُ ١ٝايؿـــٗٝس إٔ َ٥٬هـــ ١ايطمحـــ ١ؿـــٗس ٙإش
اٯٜــ ١هكـــٝػ١

حتهــط غػــً٘ ْٚكــٌ ضٚذـــ٘ إىل ادتٓــ ١ؾــإ قًـــت جــا٤

ااهـــاضع  ،ؾظـــاٖط اٯٜـــ ١أْٗـــا ْعيـــت هعـــس َعطنـــ ١أذـــس ٚايؿـــٗسا ٤يف
َعطنــ ١هــسض ٚأذــس غــازضٚا إىل زاض اٯخــط ٠ق,ــٌ ْــع ٍٚاٯٜــ ١نــا ٜــسٍ
ًًً ٢سّ ًك ِٗٝيػ ١ارتطا

ؾٗٝا ٚ ،ادتٛا

َٔ جٗا

:

ا٭ٚىل َ :ــــٔ إًحــــاظ اٯٜــــ ١زتٖ٪ٝــــا هكــــٝػ ١ايت,عــــٝض ٚإخ,ــــاض
ااػــًُ

هـ ٕ َــِٓٗ ؾطٜكـاّ ٜطٜــس اٯخــط ٠يٝؿــٌُ ايؿــٗسا ٤ايــص ٜٔقتًــٛا يف

غـــ ٌٝ,اهلل  ،ؾـــ,

َٛنـــٛع اٯٜـــٚ ١هـ ـ

اادـــاع,

هٗـــا َـــِٓٗ ًُـــّٛ

ايٓػـــ ١,هـــ

اادـــاع,

ايـــصٜٔ

ٚخكـــٛم َطًـــل ٚ .شا

هٗـــا ٚهـــ

ٜطٜس ٕٚاٯخط. َِٗٓ ٠
ايااْ : ١ٝايؿٗسا ِٖ ٤ااكسام ا٭َاٌ يًصٜ ٜٔطٜس ٕٚاٯخط. ٠
ايااياـــ : ١ـــسً ٛاٯٜـــ ١ااػـــًُ

ٚااػـــًُا

إىل إغترهـــاض شنـــط

ايؿٗسا ٤هكٝؼ اٱنطاّ .
ايطاهعــ : ١ظتــٛظ زتــ ٧ايؿعــٌ ااهــاضع يٝؿــٌُ أؾــطاز ايعَــإ ايطٛيٝــ١
ااانــٚ ٞاذتانــط ٚااػــتكَ ٌ,ــع ٚجــٛز ايكــطاًً ٔ٥ــٖ ٢ــصا ايؿــٍُٛ
ٚق,ػ ١ايسٚاّ .
ارتاَػـــ : ١يف اٯٜـــْ ١هتـــٖٚ ١ـــ ٞغ,طـــٚ ١إؾتدـــاض ايؿـــٗسا ٤هٓعـــت
ايكــطإٓ هلــِ ه ـ ِْٗ ٜطٜــس ٕٚاٯخــط ، ٠ؾٝكــطأ ااػــًُٚ ٕٛااػــًُا

اٯٜــ١

نـــٌ ٜـــ ّٛؾٝهـــ ٕٛؾٗٝـــا شنـــط ذػـــٔ يًؿـــٗساْٚ ، ٤ـــٛع جتسٜـــس يًكـــً١
ٚايعٗس َعِٗ .
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ٖٚــٌ ؾٝــ٘ وــٛا

إنــايف يًؿــٗسا ، ٤ادتــٛا

ْعــِٖٚ ،ــَ ٛــٔ ؾهــٌ

اهلل ًع ٚجٌ ًً ٢اا َٔ َٔ٪جٗا :
ا٭ٚىل  :قـــــريٚض ٠ااـــــٚ َٔ٪ايؿـــــٗٝس أغـــــ ٠ٛذػـــــٓٚ ،١إَاَـــ ـاّ يف
ايكاذتا .
ايااْٝـــَ : ١ـــٔ َعـــاْ ٞايطمحـــ ١يف ايـــسْٝا إٔ ااـــٜ َٔ٪ػـــازض ايـــسْٝا يف
أجًــ٘ ٚ ،يهــٔ ايٓؿــع ٜنؾــس ًــٔ شنــطٚ ٙغــري ٘  ،ؾٝ ٝــ٘ اياــٛا

َــٔ

ٖصا ايٓؿع ااتحسز.
ايااياـــ : ١هٝـــإ قـــاْٜ ٕٛسضنـــ٘ ايٓـــاؽ مجٝعـ ـاّ يف أجٝـــاهلِ ااتعاق,ـــ١
ٖٚـــٚ ٛجـــٛز أَـــَ ١ـــٔ ايكـــاذت

جاٖـــسٚا يف غـــ ٌٝ,اهلل ٚ ،غـــعٛا يف

اٝ,ت قٛاًس اٱغ.ّ٬
ايطاهعــٜٓ٫ : ١ركــط ايٓؿــع َــٔ غــري ٠ايؿــٗٝس هايت غــٚ ٞاٱقتــسا ٤هــ٘،
هــــٌ ٜؿــــٌُ اٱ عــــا ٚايتــــسهط ٚإقــ ـ ٬ح ايػــــطٜطٚ ٠إختٝــــاض ايتٛهــــ١
ٚاٱْاهــــ ،١ؾٝتدًـــــ هعــــض ايٓــــاؽ ًــــٔ عًــــب ايؿــــٗاز ٠أ ٚإظتــــاز
َٛنـــًٗٛا ،ؾكـــس نـــإ اآَ٪ـــٜ ٕٛتُٓـــ ٕٛااـــٛ

يف غـــ ٌٝ,اهلل ٚيهـــِٓٗ

مل ٜػـــعٚا ايـــص ٜٔنؿـــطٚا ٚمل ,ٜاـــٛا ع٥٬عٗـــِ يف اٯؾـــام  ،هـــٌ إنتؿـــٛا
هـــازا ٤ايؿـــطا٥ض ايع,ازٜـــَ ١ـــٔ ايكـــٚ ٠٬ضتٖٛـــا ،إىل إٔ ظذــــ ايـــصٜٔ

ـــون
َّ َ
ـــذ ُك ّدـ ُ
نؿــــطٚا يف َعطنــــ ١أذــــس  ،قــــاٍ عــــاىلش ََ َل َقـ ّ
ث َن َ
م َّدـ ّ
ـــح ّ
ث ِمَ َكِ ِل أَن َج ّل َقو ُأ َؿ َق ّذ سأَي ُحم ُ َ
َنز(. )1
َّ َج ّد ُظ ُش َ
ا ّل َ
ّ
م ّو َ ّ ّ
َ ّ ُ
ّ
وأ ََأ ّن ُح ّ

ذتـــ ٢إشا ٖحـــِ ايـــص ٜٔنؿـــطٚا ًًـــ ٢ااسٜٓـــ ١ـــٝـ ًطَـــطّ َـــٮ

اٯؾــام ٜتــ يـ َــٔ و٬وــ ١آ٫ف ضجــٌ يف ٚقــت ٜهــ ٕٛغــؿط ايٓــاؽ يف
ًــو ايؿٝــايف ًًــ ٢ضتــ ٛا٭ؾــطاز ،ؾٝهــ ٕٛقتــاهلِ َ,ــاضظ ٠أ ٚغًٝــٚ ١غــسضاّ
,َٚاغت ، ١أ ٚغري ًسز َٔ أؾطاز ايك. ١ًٝ,
ؾكــاض خــطٚد ااــَٓ٪

يًكــا ٤ايــص ٜٔنؿــطٚا ضتــ ٛذاجــٚ ١نــطٚض٠

ٚزؾــع يًُؿػــسٚ ٠زضأ يًؿتٓــ ،١هاٱنــاؾ ١إىل ذكٝكــ ١واهتــٖٚ ١ــ ٞذكــٍٛ
( )1غٛض ٠آٍ ًُطإ .143
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ٖــصا ارتــطٚد ه ـ َط َــٔ ايــٓيب ستُــس قــً ٢اهلل ًًٝــ٘ ٚآيــ٘ ٚغــًِٚ ،نــإ
ٜتــــسخٌ هٓؿػــــ٘ يف إختٝــــاض اجملاٖــــسٜٚ ،ٜٔٴعٝــــس غــــري ااٖ٪ــــٌ ٚقــــػري
ايػٜٔٚ ،عصض ش ٟٚا٭ًصاض .
ؾًــِ ٜــ
َٓاجـــا ٠هـــ

خــطٚد ااــَٓ٪

إىل َعطنــ ١هــسض أ ٚأذــس أ ٚغريٖــا ًــٔ

ااٗـــاجطٚ ٜٔا٭ْكـــاض ٚإضاز ٠اياـــ ض ٚاٱْتكـــاّ أ ٚعًـــب

ــــه
ايػٓــــا ،ِ٥إمنــــا ٖــــَ ٛــــٔ َكــــازٜل قٛيــــ٘ عــــاىلش ََأَ ِ
يعــــوا ال َّل َ
ػ ُ
( )1
َّ
َّ
ــونز  ،يـــصا ٚضز قٛيـــ٘ عـــاىلش ََ ِم ّ
ََ َّ
مـ َ
الش ُ
ــَّ ُج ّش َظ ُ
ـــد َُ ّ
ظـــو َ ل ََعل َُـ ّ
ـذ الــآخِ َش َة ز يٝهــ ٕٛعًــب ؾــطط َــٔ ايكــراه ١ايــسْٝا ٚايػٓــاِ٥
ـَ ُي ِش يـ ُ
َ
مـ ّ
يف ع ٍٛعاًتِٗ هلل ًع ٚجٌ ٚضغٛي٘ ايهط. ِٜ

ٖٚــصا ادتــع ٤اا,ــاضى ٖــ ٛايكػــِ اياايــث َــٔ ؿػــريْا يٰٜــ ١ايطاهعــ١
ٚارتُػ ـ
ؾــصضا

هعــس ااا٥ــَ ١ــٔ غــٛض ٠آٍ ًُــطإ يف وــٛضٚ ٠وــطًًُٝ ٠ٚــ ١ــ,
َــٔ شخــا٥ط ايهٓــٛظ ايــيت ؾٗٝــاٚ ،زًــ ٠ ٛٱغــتٓ,اط ااعٜــس َــٔ

ايعًــٚ ، ّٛإقتطــاف اياُــاض َٓٗــا ٚايــيت ٓؿــع ااــَٓ٪

ٚايٓــاؽ يف ايــسْٝا

ق ا َّل ـ ِز
ـاس ٌ
ٚاٯخــط ،٠قــاٍ عــاىلش ََ َ
نض ّل َدـ ُ
ه ـ َزا ِك َحــا ٌ أَ َ
صـ ِ ِ
ـذ ُ
ْ ُم َ
ـاأ ُمَِـ َ
َ يَ َذيّهِ ز(.)2
ب َي ّ َ

 ٚآٜـــ ١اي,رـــث ضٚنـــَ ١ـــٔ ضٜـــاض ايعـــطف َٚـــطد ًًُـــٚ ٞضهٝـــع
ًكًـــٜ ٞط ـــع ؾٝـ ـ٘ أٖـــٌ ايسضاٜـــٚ ١ا٭ي,ـــا

ٗ ٚ٬ ٚ ،ـــا ٚإزضاى أغـــ,ا

َٛٚنـــٛع ْعٚهلـــا عطٜـــل إىل ااعطؾـــ ١هعظـــ ِٝؾهـــٌ اهلل ٖٚ ،ـــٚ ٞاقٝـــ١
ااتعـــسز ٠ايـــيت ٓـــعٍ َـــٔ ًٓـــس اهلل يٓحـــا ٠ااـــَٓ٪
ا٭زضإ ٚنـــــطٚ

ٚغـــَ٬تِٗ َـــٔ

اذتػـــــطٚ ٠ا٭غـــــَٚ ، ٢ـــــطآ ٠يًُٓعيـــــ ١ايطؾٝعـــــ١

نم ُدـــوا ََ َن ِم ُلـــوا
يًُـــ َٓ٪يف اٯخـــط ، ٠قـــاٍ عـــاىل ش َؿأَ َّ
مـــا ا َّلـــ ِز َ
يَ َ
َنز( ٚ )3ـــ ,اٯٜـــَ ١سضغـــ١
ِع ِ
ال َّ
ــش َ
صـــال َ
ــَّ ِؿـــي َس َّ َ
اث َؿ ُهـ ّ
طـــتو ُي ّعَِـ ُ
( )1غٛض ٠آٍ ًُطإ .132
()2غٛض ٠ا٭ْعاّ .92
( )3غٛض ٠ايط.15 ّٚ
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يًحـــساٍ ش ٟقـــ,ػ ١ايـــٛضع ٚايتكـــٚ ٣ٛاذتحـــٚ ١اي ٖـــإ ٚارتـــايَ ٞـــٔ
ايعٚ ٞايككٛض ٚايػؿً. ١
يكــس هــسأ

آٜــ ١اي,رــث هــصنط َعطنــ ١أذــس ْٚــع ٍٚا٭َٓــٚ ١ايٓعــاؽ

ًًـــ ٢ااٗـــاجطٚ ٜٔا٭ْكـــاض ايـــص ٜٔقــ ٚا يف َ ٝـــسإ ايكتـــاٍ عاًـــ ١هلل
ًًٚ ،ـــِ اهلل ًـــع

ٚضغـــٛي٘ ٚ ،أختتُـــت هاٱخ,ـــاض ًـــٔ ذـــاٍ ايكًـــٛ

ـيَّ
ٚجــٌ جًحــا ايــٓؿؼ ٚايٓٛاٜــا ٚايعــعا ِ٥هكٛيــ٘ عــاىل ش ََال َّلـ ُ
ـه َن ِلـ ٌ
ـــذَ ِسز ( )1ي,عــــث ااــــًً َٓ٪ــــ ٢ذػــــٔ ايػــــطٜطٚ ٠أزا٤
ِبــــ َز ِ
اث ال ل
صـ ُ
ايؿـــطا٥ض ٚايع,ـــازا

 ٚعاٖـــس ا٭خـــ ٠ٛاٱمياْٝـــٚ ، ١اٱغـــتعساز يًكـــا٤

ايعـــس ٚيف َعـــاضى اٱغـــ ّ٬اي٬ذكـــ ، ١خاقـــٚ ١إٔ ض٩غـــا ٤ايهؿـــط مل
ٜػــازضٚا َٝــسإ ااعطنــ ١إٚ ٫قــس ًٛــسٚا ااػــًُ

ٚأخــ ٚا ًــٔ نــٕٛ

ااًٛــس ٚايًكــا ٤يف ايعــامل ايتـــاي ٞيف َٛنــع َعطنــ ١هــسض ٚ ،هعـــث اهلل
ايطًـــب يف قًـــٛهِٗ  ،ؾًـــِ ٜــ ٛا يف شا

ااًٛـــس ٖٚ ،ـــَ ٛـــٔ َكـــازٜل

مـــا
ظـ ُ
ــشَا ل
قٛيـــ٘ عـــاىل ش َ
ــد ّلقِي ِؿـــي ُك ُلـــو ِ ا َّلـــ ِز َ
ــب ِب َ
الش ّنـ َ
يَ كَ َــ ُ
أَشّ َر ُكوا ِبال َّلهِ ز.
ــه
َّ ال َّلـ ُ
ٚميهـــٔ إغـــتكطاَ ٤ػـ ـ يَ ١ـــٔ قٛيـــ٘ عـــاىل ش ََ َل َقـ ّ
ــذ َن َ
ــر ُك ّ
رـ َ
ِبِـ ّ َ
ـتز (ٖٚ )2ــَ ٞــٔ َكــازٜل ٚٚجــٖ ٙٛــصا ايك ـ ًحــع
َّ أَ ِر َّلـ ٌ
َ
ـذ وس ََأ ّنـ ُـح ّ
ايهؿــاض ًــٔ ايعــٛز ٠إىل شا

ااٛنــع يًكتــاٍ ٚإٕ أًًٓــٛا ايطجــٛع إيٝــ٘

.
ٚقـــس أضاز اهلل ًـــع ٚجـــٌ مبهـــاَ
ااػــــًُ
ٚأغ,ا

ٚااػــــًُا

آٜـــ ١اي,رـــث غـــ ١َ٬قـــسٚض

َــــٔ ا٭زضإ ٚايػؿًــــٚ ١ايطٜــــاٚ ٤ذــــب ايــــسْٝا

ايؿو ٚايطٜب هًطـ ٚؾهٌ َٚسز َٓ٘ عاىل .

( )1غٛض ٠آٍ ًُطإ 154
( )2غٛض ٠آٍ ًُطإ .123
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 ٚهـــ

ايكـــسٚض ٚايكًـــٛ

ًُـــٚ ّٛخكـــٛم َطًـــل  ،ؾايكـــسض

مـــ
أًـــِ َعٓـــَٛٚ ٢نـــًٛاّ ٚز٫يـــ ، ١قـــاٍ عـــاىل ش َؿئِن ََّهـــا لـــإ َ َج ّع َ
َ
ص ُذَ ِسز(. )1
م ا ّل ُق ُلو ُ ا َّلحِي ؿِي ال ل
َِ َج ّع َ
اس ََ َلَ ّ
الأبّ َ
ص ُ

ٚيف وٓــــا ٤اهلل ًــــع ٚجــــٌ ًًــــْ ٢ؿػــــ٘ ٚاينغٝــــب هايتٛنــــٌ ًًٝــــ٘

ـــو
َـــه إِلـــإ َّ ُ
 ٚؿـــٜٛض ا٭َـــٛض إيٝـــ٘ غـــ,راْ٘ ٚضز يف ايتٓعٜـــٌ شلـــإ َ إِل َ
ه َ
َؿاجَّخِ ّز ُأ ََكِيلإ ًز(.)2
ذطض يف
ارتاَؼ ًؿط َٔ ؾٗط ضهٝع ا٭1437 ٍٚ
2015/12/27

َّ أَ ّن َض َ َنلَي ََُّ ِمـَ بعـ ِذ ا ّل َؼ ِ َ
اظـا
م َد ً
كوله جعال ش ُذ َّ
ّ َ ّ
ـت ُن َع ً
ـَّ أ َ
ِ
ّ ّ
م ّحه َ
ون ِبال َّل ِه
َّ ََ َػابِ َـ ٌت َك ّذ أَ َ
َّ يَ ُظ لد َ
َّ أ ّن ُـ ُ
ع ُه ّ
ه َّ ُ ّ
يَ ّؼشَى َػابِ َـ ًت ِم ّد َُ ّ
ل َل َدا ِم ّ َ
ـي وُ
ق َظ ََّ ا ّل َص ِ
ه ّ
ون َ
َػيّ َش ا ّل َع ِ ِ
اه ِليَّ ِت يَ ُقو ُل َ
م ِش ِم ّ
ـَ الـأ ّ
ـَ شَ ّ
َ
َـك
ـون ِؿـي أَ ّن ُـ ِ
م َش ُك َّل ُه ِل َّل ِ
َن ل َ
ُك ّ
ع ِ
مـا لـإ َ ُيِّ ُ
ـذ َ
ـه ُي ّخ ُـ َ
َّ َ
ل إِ َّن الأ ّ
ـه ّ
َ
َّ
اه َدا ُك ّ
ما ُكحِ ّل َدا َ
ه ُ
ون ل َّو كَ َ
يَ ُقو ُل َ
ي ٌُ َ
ان َل َدا ِم َّ الأ ّ
ل ل َّو ُك ّد ُح ّ
م ِش شَ ّ
َّ
ـل إِلَـ
ظ ِ
َّ ا ّل َق ّح ُ
ـش َص ا َّلـ ِز َ
َ
يَ ُكحِ َ
م َ
ـاش ِع ِه ّ
ـب َنلَـيّ ِه ّ
ِؿي ُب ُيوجِ َُ ّ
َّ لََِ َ
َّ ََال َّل ُه
ص َ
َّ ََ ِل ُي َ
ي ال َّل ُه َ
م ِ ِع َ
ما ِؿي ُ
ما ِؿي ُك ُلو ِب َُ ّ
ص ُذَ ِس ُك ّ
ََ ِليَِّ َح ِل َ
ص ُذَ ِسز الآيت 451
يَّ ِب َز ِ
اث ال ل
َن ِل ٌ

اللؼت

( )1غٛض ٠اذتخ . 46
( )2غٛض ٠ااعٌَ .9
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ٜكـــاٍ غؿـــٜ ٢ػؿـــ ٞؾٗـــ ٛغـــاف ٚااؿعـــَ ٍٛػؿـــ ، ٞيًتعـــس ٟأٟ
هاؾــطَ٫ٚ ٙػــ٘ ٚأذــاط هــ٘ ٜٚتعــس ٣أــطف ادتــط ًًــ ، ٢ؾٝكــاٍ غؿــٞ
ًً َٔ ٘ٝايهرو أ ٟإغتػًِ يهرو ؾسٜس .
َٚهــاجع هؿــتس ااــ ِٝمجــع َٳهــحع ٖٚــ ٛإغــِ َهــإ َــٔ نــحع ،
ٖٚــَٛ ٛنــع ايٓــٚ ّٛايطاذــٜٚ ، ١كــاٍ نــاجع ظٚجتــ٘ أْ ٟــاّ ٛاضٖــا،
 ٚــ  ٞمبعٓــ ٢جاَعٗــا ٚ ،قــس ٚضز يؿــظ (ااهــاجع ) َــط
قــــاٍ عــــاىل يف ايآــــاًً ٤ــــ ٢ااــــَٓ٪

اش ِعز(.)1
ظ ِ
ا ّل َ
م َ

ش َج َح َصــــا َؿ

يف ايكــطإٓ،

ــــَ
َّ َن ّ
ُش ُد ُ
ــــوب ُه ّ

ٚٚضز ًــٔ ضغـــ ٍٛاهلل قــً ٢اهلل ًًٝـــ٘ ٚآيـــ٘ ٚغــًِ هٝـــإ َكـــسام
يٰ ١ٜنُا أخـطد ايٗٝ,كـً ٞـٔ َعـاش هـٔ ج,ـٌ قـاٍ  :نٓـا َـع ايـٓيب قـً٢
اهلل ًًٝـــ٘ ٚغـــًِ يف غـــع, ٠ٚـــٛى  ،ؾ قـــا
ؾهــطهت ه,كــط ٟؾــإشا أْــا أقــط

ايٓـــاؽ ضٜـــس ؾتكطعـــٛا ،

ايٓــاؽ َــٔ ضغــ ٍٛاهلل قــً ٢اهلل ًًٝــ٘

ٚآيــ٘ ٚغــًِ  ،ؾكًــت  :٭غتــُٓٔ خً ٛــ٘ ايٝــ ، ّٛؾــسْٛ

َٓــ٘ ؾكًــت ٜ :ــا

ضغــــ ٍٛاهلل أخ ْــــ ٞهعُــــٌ ٜكــــطهين  -أ ٚقــــاٍ ٜ -ــــسخًين ادتٓــــ، ١
,ٜٚاًــسَْ ٞــٔ ايٓــاض؟ قــاٍ  :يكــس غ ـ يت ًــٔ ًظــٚ ، ِٝأْــ٘ يٝػــري ًًــ٢
َـــٔ ٜػـــط ٙاهلل ًًٝـــ٘  ،ع,ـــس اهلل  ٫ٚؿـــطى هـــ٘ ؾـــ٦ٝاّ  ٚ ،كـــ ِٝايكـــ٠٬
ااهتٛهــ ٚ ، ١ــ ٞ ٪ايعنــا ٠ااؿطٚنــٚ ، ١حتــخ ايٝ,ــت  ٚ ،كــ ّٛضَهــإ
ٚ ،إٕ ؾــ٦ت أْ ,ــو ه ـ هٛا

ارتــري  .قًــت  :أجــٌ ٜــا ضغــ ٍٛاهلل  .قــاٍ

 :ايكــ ّٛجٓــٚ ، ١ايكــسق ١هؿــط ارتط٦ٝــٚ ، ١قٝــاّ ايع,ــس يف جــٛف ايًٝــٌ
,ٜتػــ ٞهــ٘ ٚجــ٘ اهلل  ،وــِ قــطأ اٯٜــ { ١تحــاؾ ٢جٓــٛهِٗ ًــٔ ااهــاجع }
وــِ قــاٍ  :إٕ ؾــ٦ت أْ ,ــو هــطأؽ ا٭َــط ًُٚــٛزٚ ٙشض ٠ٚغــٓاَ٘  .قًــت
أجــٌ ٜــا ضغــ ٍٛاهلل  .قــاٍ  :أَــا ضأؽ ا٭َــط ؾاٱغــٚ ، ّ٬أَــا ًُــٛزٙ
ؾايكـــٚ ، ٠٬أَـــا شض ٠ٚغـــٓاَ٘ ؾادتٗـــاز ٚ ،إٕ ؾـــ٦ت أْ ,ـــو ه ًَـــو

( )1غٛض ٠ايػحس.16 ٠
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ايٓــاؽ َــٔ شيــو نًــ٘  .قًــت َ :ــا ٖــٜ ٛــا ضغــ ٍٛاهلل؟ ؾ ؾــاض هإقــ,ع٘
إىل ؾٝو .
ؾكًــت ٚ :إْــا يَٓٴ٪ٳاخٳ ـصٳ ههــٌ َــا ْــتهًِ هــ٘؟ ؾك ـ اٍ  :وهًتــو أَــو ٜــا
ب ايٓـــاؽ ًًـــَٓ ٢ـــاخطِٖ يف جٗـــِٓ إ ٫ذكـــا٥س
َعـــاش ٖٚ ،ـــٌ ٴٜهٹـــ ټ
أيػٓتِٗ  ٌٖٚ ،تهًِ إَ ٫ا ًًٝو أ ٚيو) (.)1

ه ََّ
ـــوص ُ
ش َ
ون ُن ُ
أَـــا اٯٜـــ ١ايااْٝـــ ١ؾكٛيـــ٘ عـــاىل ش ََاللـــإَّجِي َج َخـــا ُؿ َ
وه ََّز (ٚ )2ؾٝـــ٘
ظـ ِ
اضـــ ِر ُب ُ
ــش ُ
ــوه ََّ ََ ّ
َؿعِ ُظـ ُ
ــاش ِع ََ ّ
َه ََّ ِؿـــي ا ّل َ
م َ
اه ُصـ ُ
ْهتــٖٚ ١ــ ٞإٔ إْكطــاع ااــ َٔ٪يطاًــ ١اهلل ٚإْؿــػاي٘ هايع,ــاز ٠عتــ ٍٛزٕٚ
َعاق,تــ٘ يًُــطأ ٠ايــيت غتــاف ْؿــٛظٖا ٚخطٚجٗــا ًــٔ ايطاًــ ١هــاهلحطإ
يف ااهاجع ٚإًطاٗ ٘٥ط ٙهلٌ يف اآاّ ظ
ٚإش إْكطــع ٖــصا ا٭َــط غــكط َــا هعــسٖٚ ٙــ ٛنــطهٗا يف قٛيــ٘ عــاىل
شٚٳانٵــطٔهٴٖٛٴٔٻ ز ٖٚــَ ٛــٔ إًحــاظ ايكــطآ ٕ ٚهٝــإ ايطأؾــ ١هــااطأٚ ٠زًــ٠ٛ
ايــيت ــتِٗ هايٓؿــٛظ أ ٚتًــ,ؼ هــ٘ إىل ايتٛهــٚ ١إًاْــ ١ااــ َٔ٪يف ً,از ــ٘
ٚقــ٬ذ٘ ٚظٖــسَ ٙــع إٔ ايهــط

ايــيت ــصنط ٙاٯٜــٖ ١ــ ٛنــط

غــري

َ ح.
يـــصا قـــاٍ ايـــٓيب قـــً ٢اهلل ًًٝـــ٘ ٚآيـــ٘ ٚغـــًِ يف ذحـــ ١ايـــٛزاع :
اغٵتٳٛٵقٴـــٛا هٹايٓاػٳـــا٤ٹ خٳٝٵــطٶا ؾَإْٔٻُٳـــا ٖٴــٔٻ ًٹٓٵــسٳنُِٵ ًٳــٛٳإٕ( .)3يَــٝٵؼٳ ٳُٵًٹهُـــٕٛٳ
َٹــــٓٵٗٴٔٻ ؾٳــــٝٵ٦ٶا غَٝٵــــطٳ شٳيٹــــوَ إٔ ٖ٫إَٔٵ ٜٳــــ ِ ٹ ٳ هٹؿَاذٹؿٳــــ١ٺ َٴ,ٳٝآٳــــ١ٺ ؾَــــإٕٔٵ ؾَعٳًِــــٔٳ
ؾَــاٖٵحٴطٴٖٚٴٔٻ ؾٹــ ٢ايُِٳهٳــاجٹعٔ ٚٳانٵ ـطٔهٴٖٛٴٔٻ نٳ ـطٵهٶا غَٝٵ ـطٳ َٴ,ٳ ـطاحٕ ؾَ ـإٕٔٵ أَعَعٵ ـٓٳهُِٵ
( )1ايسض اآاٛض .244/3
( )2غٛض ٠ايٓػا.34 ٤
( )3ايعٛإ  :مجع ًاْ ٖٞٚ ١ٝا٭غريٚ ، ٠ظتُع ًًـً ٢اْٝـا

ٚااـصنط ايعـاْٚ ، ٞؾٝـ٘

إؾاض ٠اٱْتؿاع َٔ َع ١ْٛااطأٚ ٠ا٭غري ٚ ،قس أَط ايٓيب قً ٢اهلل ًًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ
أغطً ٣سز َٔ ايص ٜٔنؿطٚا نٔ يٝؼ ًٓس ٙؾسا ٤يٝؿو ْؿػ٘ َٔ ا٭غط هتعًً ِٝسز
َٔ قٝ,إ ااس ١ٜٓايهتاهٜٚ ، ١ـ  ٞايعـٛإ مبعٓـ ٢ااتٛغـطَ ١ـٔ ايعُـط هـ
ٚايه َٔ ايٓػاٚ ٤ايٗ,ا. ِ٥

ايكـػط
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ؾَــ َ٬ٳ,ٵػٴــٛا ًٳًَــٝٵٗٔٔٻ غٳــ,ٹ ّ٬ٝإٕٔٻ يَهُــِٵ َٹــٔٵ ْٹػٳــا٥ٹهُِٵ ذٳك٘ــا ٚٳيٹٓٹػٳــا٥ٹهُِٵ ًٳًَــٝٵهُِٵ
ذٳك٘ــا ؾَ ََٻــا ذٳكٗهُــِٵ ًٳًَــْ ٢ٹػٳــا٥ٹهُِٵ ؾَــٜ َ٬ٴــٛعٹ٦ٵٔٳ ؾُطٴؾٳــهُِٵ َٳــٔٵ ٳهِطٳٖٴــٕٛٳ ٚٳَ٫
ٜٳ ـ ِشٳٕٻ ؾٹــ ٢هٴٝٴــ ٛٹهُِٴ يٹُٳ ـٔٵ ٳهِطٳٖٴــٕٛٳ أَٚ َ٫ٳذٳكٗٗٴ ـٔٻ ًٳًَ ـٝٵهُِٵ إَٔٵ ٴرٵػٹ ـٓٴٛا إٔيَ ـٝٵٗٔٔٻ
ؾٹ ٢نٹػٵٛٳ ٹٗٔٔٻ ٚٳعَعٳاَٹٗٔٔٻ) (.)1
ٜٚــ,

اٱَــاّ اي,ــاقط ًًٝــ٘ ايػــ ّ٬قــ ٍٛايــٓيب قــً ٢اهلل ًًٝــ٘ ٚآيــ٘

ٚغــًِ نــطه ّا غــري َــ ح  ،هــ ٕ ايهــط

هايػــٛاى ٖٚ ،ــً ٛــٛز قــػري

َــٔ ؾــحط ا٭ضاى هطــ ٍٛإقــ,ع ايٝــس ٚضتــ ٙٛنــا ٜــسٍ ًًــً ٢ــسّ ط ــب
ا٭ش ٣أ ٚا٭وط ًً. ٘ٝ
ٚضٚز يؿـــظ ااهـــاجع يف اذتـــسٜث ايٓ,ـــَٓ ٟٛـــ٘ قٛيـــ٘ قـــً ٢اهلل
ًًٝــ٘ ٚآيــ٘ ٚغــًِ ( َٴــطٴٚا قٹــ,ٵٝٳاْٳهُِٵ هٹايكٻــ٠َ٬ٹ يٹػٳــ,ٵعٕ ٚٳانٵــطٔهٴٖٛٴِٵ ًٳًَٝٵٗٳــا
يٹعٳؿٵطٕ ٚٳؾَطاقُٛا هٳٝٵٓٳٗٴِٵ ؾٹ ٢ايُِٳهٳاجٹعٔ) (.)2

ظياق الآياث
َن
ـو َ
صــعِ ُذ َ
َن ََل ـإ َ َج ّلـ ُ
تُــ ١قــًٖ ١ــص ٙاٯٜــ ١هاٯٜــ ١ايػــاهك ١شإِ ّر ُج ّ
ُ
َّز(ٚ )5()4()3ؾٝــ٘ َػــاٌ٥
َن َل ـ أَ َظ ـ وذ ََ َّ
ظــو ُ يَـ ّ
الش ُ
ـشا ُك ّ
َّ ِؿــي أ ّخـ َ
ـذ ُنو ُك ّ
َػا: ٌ٥

ااػـــ ي ١ا٭ٚىل  :كـــسٜط ادتُـــع هـــ

اٯٜـــت

 :ؾ وـــاههِ غُـــاّ هػـــِ

ٜكٛي ٕٛي ٛنإ يٓا َٔ ا٭َط ؾَ ٤ٞا قتًٓا ٖا ٖٓا ) ٚؾٚ ٘ٝج: ٙٛ

( )1غٓٔ إهٔ َاج.27/6 ١
( )2غٓٔ زاض ايكطين .487/2
( )3غٛض ٠آٍ ًُطإ .153
( )4جا ٤ادتع ٤ارتاَؼ ٚايعؿطٖ َٔ ٕٚصا ايػؿط اا,اضى يف قً ٢ؾطط َٔ آ ١ٜاي,رث
هؿطط َٔ اٯ ١ٜاييت قًٗ,ا .
( )5كسَت و٬ث َػا ٌ٥أخطٖ َٔ ٣صا ايعًِ هكًٖ ١ص ٙاٯ ١ٜهاٯ ١ٜايػـاهك ١هلـا يف
ادتع ٤ايػاهل  ٛ ٖٚايػازؽ ٚايعؿط ٕٚهعس ااا ١٥م .58-24
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ايٛجـــ٘ ا٭ : ٍٚجـــا٤

اٯٜـــ ١ايػـــاه ك ١هكـــٝػ ١ارتطـــا

يًُـــَٓ٪

ايص ٜٔذهطٚا َعطن ١أذس ٚقا ًٛا ؾٗٝا  ٢ًً ِٖٚأقػاّ :
ا٭ : ٍٚايـــص ٜٔقـ ـ ٚا يف ااٝـــسإ ٚمل ٜػـــازضٚا َٛانـــعِٗ ٖٚ ،ـــٌ

ث
ــذ َّ َ
يف شنــط ٖــص ٙااٛانــع ٚااكاًــس يف ايكــطإٓ هكٛيــ٘ عــاىل ش ََ إِ ّر َػ َ
ــذ ِل ّل ِق َحــا ِ ز ()1زًــ ٠ٛيًُػــًُ
ــو ُ
هل َ
ِــك ُجَِ ِ
ـَ أَ ّ
م َقانِ َ
مــ ّؤ ِمد َ
ِيَ َ
ِمـ ّ
ا ا ّل ُ

ايــص ٜٔخطجــٛا َــع ايــٓيب قــً ٢اهلل ًًٝــ٘ ٚآيــ٘ ٚغــًِ إىل َعطنــ ١أذــس
َٚــِٓٗ ايطَــا ٠هعــسّ ــطى َٛانــعِٗ ٚإٕ قــاض
ادتٛا

ادتٛيــ ١يًــص ٜٔنؿــطٚا

ْعِ .

ٖٚــٌ ٜٓدــطّ ٖــصا ايكــاْٚ ٕٛاذتهــِ ايــص ٟــسٍ ًًٝــ٘ اٯٜــ ١هايس٫يــ١
ايتهــُٓ ١ٝذُٓٝــا ــطى ايطَــاَٛ ٠انــعِٗ ٚجــا٤
خًـــــ ااػــــًُ

 ،ادتــــٛا

 ، ٫هــــٌ ,ٜكــــ ٢شا

خٝــٌ ااؿــطن

َــٔ

ايكــــاْ ٕٛيف نــــٌ

ا٭ذــٛاٍ ٖٚــ ٛغــ ٌٝ,يًٓكــط هس٫يــ ١كٝــس ْؿــط ٚؾ٦ــ ١قًًٝــَ ١ــٔ ااــَٓ٪
مبهـــاَ

اٯٜـــ ١أًـــٚ ٙ٬إيتـــعاَ ِٗ هـ ـ ٚاَط ايـــٓيب قـــً ٢اهلل ًًٝـــ٘ ٚآيـــ٘

ؾــصهٛا ًٓــ٘ ٚقــا ًٛا َعــ٘  ٫ٚ ،أذــس ٜتكــٛض نٝـــ إٔ أذــس ًؿــط َ َٓ٪ـاّ
هاٱنـــاؾ ١إىل ايـــٓيب ستُـــس قـــً ٢اهلل ًًٝـــ٘ ٚآيـــ٘ ٚغـــًِ إغـــتطاًٛا إٔ
ٜكــسٚا ٜٗٚعَــٛا جٝؿــ ّا قٛاَــ٘ و٬وــ ١آ٫ف ضجــٌ يــ ٫ٛااــسز ٚايؿهــٌ
َــٔ ًٓــس اهلل ًــع ٚجــٌ ٚ ،يــ ٛمل ٜٓػــرب ؾــطط َــٔ ادتــٝـ َــع ضأؽ
ايٓؿــام ٚ ،يــ ٛهكــَ ٞعٗــِ هكٝــ ١جــٝـ اٱغــٚ ّ٬مل ٜؿــطٚا ٚمل ٜكــعسٚا

َن َنلَــ
ــو َ
صــعِ ُذ َ
َن ََلــإ َ َج ّل ُ
ادت,ــٌ  ،ايــصٜٛ ٟوكــ٘ قٛيــ٘ عــاىل شإِ ّر ُج ّ
أَ َظــ وذ ز يهاْــت ايٓتٝحــ ١زذــط ايػــعاٚٚ ٠قــٛع أغــطَ ٣ــِٓٗ  ،يــصا ؾُــٔ
أغــ,ا

ايػــِ ايــص ٟأقــا

ااػــًُ

َــا طؾــس ًــٔ ايؿــطاض َــٔ ؾــٛا

ظـــــو ُ
ايـــــٓعِ ٚايػٓـــــاٚ ِ٥ااهاغـــــب ٚ ،نـــ ـ ٕ قٛيـــــ٘ عـــــاىل ش ََ َّ
الش ُ
َّ ز أ ٟإىل ايػٓـــاٚ ِ٥قًـــً ١ـــسز ايؿـــٗساَ ٤ـــٓهِ يـــ ٛو,ـــتِ يف
يَ ّ
ـــذ ُنو ُك ّ

( )1غٛض ٠آٍ ًُطإ .121
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ااكاًــس ايـــيت ْكــ,هِ ًٝٚـــٓهِ ؾٗٝــا ضغـــ ٍٛاهلل قــً ٢اهلل ًًٝـــ٘ ٚآيـــ٘
ٚغًِ .

ثز ٚهــ
ــذ َّ َ
ٜٚؿٝــس ادتُــع هــ اٯٜــ ١أًــ ٙ٬ش ََ إِ ّر َػ َ
َّ ز ؿهــٌ اهلل ًــع ٚجــٌ هإقايــً ١اــط ٠ااــَٓ٪
ش ََ َّ
ظــو ُ يَ ّ
الش ُ
ــذ ُنو ُك ّ

قٛيــ٘ عــاىل

ٚإقــ٬ذِٗ يٲَتاــاٍ ٭ٚاَــط٬َٚ ٙقــا ٙايكــ ّٛايهــاؾط ، ٜٔؾكــس خطجــٛا
يًكتــاٍ يتتــٛاىل ًًــ ِٗٝايــٓعِ  ٚ ،هــ ٕٛذانــطٚ ٠يف إغــتك,اهلِ َٗٓٚ ،ــا

هًرا ٖص ٙاٯٜا

:

َّز
ا٭ٚىل ٜ٫ٚ :ــ ١اهلل ًــع ٚجــٌ هكٛيــ٘ عــاىل شبَــ ّ
ل ال َّل ُ
ــه َ
م ّولــإ َ ُك ّ
 ٚكسٜط اٯ: ١ٜ
أ : ّ٫ٚأخطجـــٛا إىل َعطنـــ ١أذـــس هككـــس ايكطهـــٚ ، ١أو,تـــٛا أؾـــطازاّ
ٚعٛا٥ـــ يف َكاًــسنِ ايــيت جعًهــِ ؾٗٝــا ضغــ ٍٛاهلل قــً ٢اهلل ًًٝــ٘
ٚآي٘ ٚغًِ .

واْٝاّ  :اهلل َ٫ٛنِ شَلََ يحِش ُك َ
َّز (.)1
َّ أ ّن َ
ما َل َُ ّ
َ ّ َ َ ّ
وايااّ ٚ :ايطغٜ ٍٛسًٛنِ ه ١ٜ٫ٛاهلل يهِ ٚيٜ٫ٛت٘ ٚذؿظ٘ .
ضاهعــاّ  :هــٌ اهلل َــ٫ٛنِ ايــصٜٓ ٟــعٍ ًًــٝهِ َــٔ هعــس ايػــِ أَٓــ١

ْعاغاّ .
ايااْٝــ : ١ايًٛــس َــٔ ًٓــس اهلل ًــع ٚجــٌ يًُــَٓ٪

هتركٝــل ايٓكــط

ــــش
ٚايػً,ــــ ١هلــــِ ًًــــ ٢ايــــص ٜٔنؿــــطٚا يكٛيــــ٘ عــــاىل ش ََ ُ
ه َ
ــــو َخيّ ُ
يَز(.)2
الد ِ
َّاص ِر َ

ٖٚـــٌ ـــسٍ اٯٜـــ ١أًـــًً ٙ٬ـــ ٢إٔ ايـــص ٜٔنؿـــطٚا مل ٜٓتكـــطٚا يف
َعطنــ ١أذــس  ،أّ أْــ٘ ظتــٛظ إْتكــاضِٖ يٝــتعًِ ااػــًُ ٕٛزضٚؽ ايك ـ
ٚنؿــــ ظٜــــ اآـــاؾك

( )1غٛض ٠ستُس .35
( )2غٛض ٠آٍ ًُطإ .150

نُـــا ٚضز يف ٜعكـــٛ

ًًٝـــ٘ ايػـــٚ ّ٬خطاهـــ٘
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٭هٓا٥ـــ٘ ذُٓٝـــا جـــاٚ٤ا ًًـــ ٢قُـــٝل ٜٛغــــ هـــسّ نـــص

ل
ش َكـــا َ بَـــ ّ

َخ َل ََُّ أَن ُـع َُ َ
يلز (. )1
صِّ ٌش َش ِم ٌ
ظ َّول ّ
َ
م ًشا َؿ َ
َّ أ ّ
ُ ّ
ّ
ٖٚــٌ ــسٍ اٯٜــ ١أًــًً ٙ٬ــ ٢إَهــإ قــٓاً ١ايــسّ ٚهسيٝتــ٘ ًــٔ ايــسّ
ادتطاذٝــٚ ١غريٖــا َــع إَهــإ ايتُٝٝــع

اذتكٝكــ ٞيف ايعــ٬د ٚايعًُٝــا

هُٗٓٝا يف اادت هػٗٛيٜٚ ١ػط  ،ادتٛا
ايااياـــ : ١ذـــث ااـــَٓ٪

يًا,ـــا

ْعِ .
يف َكاًـــسِٖ ٭ٕ اهلل ًـــع ٚجـــٌ

ًٚـــس ضغـــٛي٘ ًٚٚـــسِٖ هايكـــا ٤ايطًـــب ٚايؿـــعع يف قًـــٛ

ًـــسِٖٚ

ــــشَا
ظ ُ
ايػــــاظ ٟهكٛيــــ٘ عــــاىل ش َ
ــــد ّلقِي ؿِــــي ُك ُلــــو ِ ا َّلــــ ِز َ
يَ كَ َـ ُ
ب ز ( . )2
ل
الش ّن َ
ٖٚــٌ إخ,ــاض ٖــص ٙاٯٜــا
نؿــطٚا ذحــًً ١ــ ٢ااــَٓ٪

ًــٔ إيكــا ٤اهلل ايطًــب يف قًــٛ

ايــصٜٔ

هًــع ّٚو,ــا ِٗ يف َٛانــعِٗ  ،ادتــٛا

ِؼ ُتز(.)3
َ َٔ ٖٛٚ ،كازٜل قٛي٘ عاىل ش َؿ ِل َّلهِ ا ّل ُع َّص ُت ا ّلَِال َ
ؾــإ قًــت َــا ٖــ ٛااــا٥ع ه ـ ااــٚ َٓ٪ايــص ٜٔنؿــطٚا يف هــا

ْعــِ
اذتحــ١

إش ناْــــت كــــًً ّٛــــ ِٗٝمجٝعــــاّ يف ااٛنــــٛع ااترــــس  ،ادتــــٛا
عاضض ه

٫

اٱميإ ٚايتهًٝـ ها٭قٚ ٍٛايؿطٚع .

واْٝـــاّ  :كـــ ّٛاذتحـــًً ١ـــ ٢ااـــَٓ٪
ٛ ٚاي ٞنطٚ

اياٛا

ٱقـــ٬ذِٗ ٚإًـــاز ٠إميـــاِْٗ

ًً. ِٗٝ

واياـ ـاّ  :عكـــب ايعؿـــَ ٛـــٔ اهلل ًـــع ٚجـــٌ ًًـــ ٢ايـــصْب ٚايتككـــري
ايصٜ ٟكسض َٔ اآَ٪

.

ضاهعـــاّ َ :ـــٔ َعـــاْٚ ٞز٫٫
ايتكــ ٣ٛيف ْؿــٛؽ ااػــًُ
عـــاىل يف خطـــا

إقاَـــ ١اذتحـــَ ١ـــٔ اهلل ُٓٝـــًَ ١هـــ١

ٚارتؿــَ ١ٝــٔ اهلل يف ايػــط ٚايعْٝ٬ــ ، ١قــاٍ

إىل ايـــٓيب قـــً ٢اهلل ًًٝـــ٘ ٚآيـــ٘ ٚغـــًِ ٚوٓـــاًً ٤ـــ٢

( )1غٛضٜٛ ٠غـ .18
( )2غٛض ٠آٍ ًُطإ .151
( )3غٛض ٠ا٭ْعاّ .149
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َ
ون أَ ّن ُي ّعشَـ ُـرَا إِ َل ـ
يَ يَ َخــا ُؿ َ
ايكــطإٓ ش ََأن ـ ِز ّس ِبــهِ ا َّل ـ ِز َ
َّ
ونز(.)1
َّ ِم َّ ُدَنِهِ ََل ٌّ
ِي ََلإ َ َ
ْـ ٌ
َّ يَح َُّق َ
ِيع ل ََعل ُه ّ
ل َُه ّ
خاَػ ـاّ ٓ :عٜــ٘ ااػــًُ

غ
ـَّ َلــيّ َ
َس ِب ِهـ ّ

َــٔ ايٓؿــام ٚ ،إقاَــ ١اذتحــًً ١ــ ٢اآــاؾك

هًـــع ّٚقـــريٚض ٠هـــاعِٓٗ ٚغـــطا٥طِٖ مباـــٌ شا

قـــٝػ ١اٱميـــإ ايـــيت

ٜظٗطْٗٚا .
ايطاهعــــَ : ١ــــٔ ايــــٓعِ اٱهلٝــــًً ١ــــ ٢ااــــَٓ٪

يف َعطنــــ ١أذــــس

إخ,ـــاضِٖ ًـــٔ غـــً ٤ٛاق,ـــ ١ايـــص ٜٔعتـــاضهٜٚ ِْٗٛكـــا ًٚ ِْٗٛايـــصٜٔ
ٜكــطًً ٕٚــ ٢ايهؿــط ٚادترــٛز ٚإٕ مل عتــاضهٛا ااػــًُ

هــسي ٌٝقٛيــ٘

يَز (. )2
م ّر َوى َّ
مأّ ََ ُ
الظال ِِم َ
غ َ
عاىل ش ََ َ
َّاس ََ ِب ّة َ
اه ّ
َّ الد ُ
يتــ ,اٯٜــ ١أًــ ٙ٬قاْ ْٛـاّ ٖٚــً ٛــسّ اٱجتُــاع ه ـ ااــَٓ٪

نؿــطٚا يف ستــٌ غــهٔ ٚإقاَــٚ ١اذــس يف اٯخــط ، ٠ؾاــٛا

ٚايــصٜٔ

ايــص ٜٔقــا ًٛا

يف َعطنـــ ١أذـــس ٖـــ ٛادتٓـــٖٚ ١ـــَ ٛـــٔ َكـــازٜل َٚعـــاْ ٞا٭َٓـــ ١ايـــيت
صنطٖا آ ١ٜاي,رث  ،٭قاي ١اٱع٬م .
َٚـــٔ اٱًحـــاظ يف اٯٜـــ ١أًـــ ٙ٬ايٝ,ـــإ ٚايٛنـــٛح يف ًاق,ـــ ١ايـــصٜٔ
نؿــطٚا يٝهــٖ ٕٛــصا ايٝ,ــإ ٗــري ّا َٚــسز ّا إنــاؾّ ٝا يًكــراه ١يف َعطنــ١
أذــس ٖٚ ،ــَ ٛــٔ َكــازٜل قــاْ ( ٕٛاٯٜــَ ١ــسز ) ٚيٝــ َٔ اآَ٪ــ ٕٛإىل
غــ ١َ٬إختٝــاضِٖ ٚايتٛؾٝــل ٚايطؾــاز يف خــطٚجِٗ إىل ااعطنــْٚ ١كــط٠
ايــــٓيب ستُــــس قــــً ٢اهلل ًًٝــــ٘ ٚآيــــ٘ ٚغــــًِ ٜٚ ،طُٓ٦ــــٛا إىل ذػــــٔ

ِــك َخي َ
ًــاق,تِٗ َٚكــريِٖ ش ُكــ ّ َ
ــذ
ا َشد ُ
َّــت ا ّل ُخ ّلــ ِذ ا َّلحِــي َُنِ َ
ــش أ ّ
ل أ َرل َ ّ ٌ
يشاز(.)3
م ِ
ون كَا َن ّ
مح َُّق َ
اُ ََ َ
ا ّل ُ
َّ َش َض ً
خ ل َُه ّ
ص ً

( )1غٛض ٠ا٭ْعاّ .51
( )2غٛض ٠آٍ ًُطإ .151
( )3غٛض ٠ايؿطقإ . 15
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يٝهــَ ٕٛــٔ إًحــاظ آٜــ ١اي,رــث عــسز ٚجــَٚ ٙٛكــازٜل ٚأغــ,ا
ا٭َٓــ ١ايــيت ـ  ٞيًُــَٓ٪
َٔ ًٓس ٙاكاذ,تٗا ٯٜا

يــصا ؿهــٌ اهلل ًــع ٚجــٌ ٚجعًــٗا نــا ٜٓــعٍ
ايكطإٓ .

ارتاَػــــَ : ١ــــع إٔ َٛنــــع ٚأٚإ َعطنــــ ١أذــــس َٓاغــــ ١,ٱيتكــــا٤
ايكــؿ

ٚغــ ٕ٬ٝايــسَاٚ ٤ناــط ٣ادتطذــ ٢هــ

ايؿــطٜك

ٚ ،هــصٍ نــٌ

ؾطٜــل ايٛغــع يتركٝــل ايٓكــط ٚايــص ٟعتتــاد إيٝــ٘ ااػــًُٜٓٚ ٕٛتؿــع َــٔ
ْكــطِٖ ايٓــاؽ مجٝعــ ّا مبــا ؾــ ِٗٝايهؿــاض ايــص ٜٔعتــاضهٖٚ ِْٗٛــَ ٛــٔ

َكازٜل قٛي٘ عاىل شَ َ
يَز(. )1
ظ ّل َد َ
ما أ ّس َ
م ًت ِل ّل َعال َِم َ
اْ إِلإ َّ َس ّظ َ
َ َ
أَــا يــ ٛإْتكــط ايــص ٜٔنؿــطٚا يف َعطنــ ١أذــس  ،ؾًــٔ ٜٓتؿــع أذــس َــٔ
ٖـــصا ا ٱْتكـــاض ٜٚ ،هـــ ٕٛغـــ,,اّ يًـــٚ ٤٬,ايٓكُـــًً ١ـــًًٚ ِٗٝـــ ٢أٖـــٌ
ا٭ضض  ،يــصا ؿهــٌ اهلل ًــع ٚجــٌ ٚأخــ ًــٔ خ,ٝــتِٗ هكٛيــ٘ عــاىل

يَز ( )2نا ٜسٍ ًً ٢أِْٗ مل ٜٓتكطٚا .
ش َؿيَ ّد َقل ُِِوا َخابِ ِِ َ
ٖٚــٌ نــاْٛا ستتــاج يًد,ٝــ ١ادتــٛا ْعــِ  ،٭ْٗــا َ٬ظَــ ١يًهؿــط
ٚايهـــ٬يٚ ١متٓـــع َـــٔ غـــطٚضِٖ ٚعػٝـ ـ اِْٗ  ،ؾـــإ قًـــت ٜػـــتًعّ ٖـــصا
ااعٓــٛ ٢جــ٘ ايٓــاؽ مجٝعــاّ هايؿــهط هلل ًــع ٚجــٌ ًًــْ ٢عُــ ١ذحــب
ايٓكــط ًـــٔ ايــص ٜٔنؿـــطٚا يف َعطنــ ١هـــسض ٚأذــس ٚارتٓـــسم  ،ادتـــٛا
ْعـــِ  ،ؾهـــٌ َعطنـــَٗٓ ١ـــا هٓـــا ٤يف قـــطح ايتٛذٝـــس َٓٚ ،ـــاض يًعًـــِ
ٚاهلسٚ ، ٣غ٬ح ٱغتكاٍ ايهؿط ٚايه٬ي َٔ ١ا٭ضض .
َٚــٔ َعــاْ ٞا٭َ ٓــ ١ايــيت ــصنطٖا آٜــ ١اي,رــث ايػــٚ ١َ٬ا٭َــٔ َــٔ
حتكٝــل ايـــص ٜٔنؿـــطٚا ايػً,ــ ١أ ٚايٓكـــط يف َعطنـــ ١أذــس  ،يٝهـــ ٕٛقٛيـــ٘

َ
اظــا زًٚــساّ نطمي ـاّ أحــب ايٓكــط ًــٔ ايــص ٜٔنؿــطٚا
م َدـ ً
ـت ُن َع ً
عــاىل شأ َ
يف َعطنــ ١أذــس ٚ ،قــريٚض ٘ شخــريٚ ٠نٓــعاّ ْٚعُــ ١خاقــ ١هــايٓيب ستُــس
قً ٢اهلل ًًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٚايصٜ ٜٔكا ً ٕٛحتت يٛا. ٘٥
( )1غٛض ٠ا٭ْٝ,ا.107 ٤
( )2غٛض ٠آٍ ًُطإ .127
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اٯٜــت

ااػــ ي ١ايااْٝــ : ١كــسٜط ادتُــع هــ

 :ؾ وــاههِ غُــاّ هػــِ قــٌ

يــــ ٛنٓــــتِ يف هٝــــ ٛهِ يــ ـ ظ ايــــص ٜٔنتــــب ًًــــ ِٗٝايكتــــٌ َــــٓهِ إىل
َهاجعِٗ ) ٚؾٚ ٘ٝج: ٙٛ
ايٛجــ٘ ا٭َ: ٍٚــٔ أغــطاض آٜــا
ايٓــاؽ إىل َكاَــا
ٜٚؿٝــس ادتُــع ه ـ

ايكــطإٓ إٔ نــٌ آٜــَٓ ١ــ٘ إَــاّ ٜكــٛز

ايتٛذٝــس ٚاٱقــطاض هايطهٛهٝــ ١ااطًكــ ١هلل ًــع ٚجــٌ
نــٌ آٜــت

أ ٚأناــط َٓــ٘ إًحــاظاّ آخــط ه ـ ٕ ٜهــٖ ٕٛــصا

ادتُــع إَاَــاّ آخــط يًُــَٓ٪

ؾتهــ ٕٛإَاَــ ١ايكــطإٓ َــٔ ايَ٬تٓــاَٖ ٞــٔ

جٗا

:

ا٭ٚىل  :نٌ آ ١ٜقطآْ ١ٝإَاّ يًَُٓ٪

.

ايااْ : ١ٝنٌ آ ١ٜقطآْ ١ٝإَاّ يًُػًُ

.

اياايا : ١نٌ آ ١ٜقطآْ ١ٝإَاّ يًٓاؽ .
ايطاهع : ١ادتُع ه

َٔ ايكطإٓ إَاّ يًَُٓ٪

نٌ آٜت

.

ارتاَػ : ١ادتُع ه

نٌ آٜت

َٔ ايكطإٓ إَاّ يًُػًُ

ايػازغ : ١ادتُع ه

نٌ آٜت

َٔ ايكطإٓ إَاّ يًٓاؽ .

ايػــاهع : ١ادتُــع ه ـ

نــٌ وــ٬ث آٜــا

يًَُٓ٪

َــٔ ايكــطإٓ إَــاّ يًُــ، َٓ٪

 ،يًٓاؽ .

اياآَــ : ١ادتُــع هــ
ٚااػــًُ

.

نــٌ أضهــع آٜــا

َــٔ ايكــطإٓ إَــاّ يًُــَٓ٪

ٚايٓــاؽ ٖٚ ،هــصا هايٓػــ ١,يًحُــع هــ

ايعــسز َــٔ اٯٜــا

ايكطآْ. ١ٝ
ايتاغــــع : ١نــــٌ غــــٛضَ ٠ــــٔ ايكــــطإٓ إَــــاّ يًُــــَٓ٪

ٚااػــــًُ

ٚايٓاؽ .
ايعاؾط : ٠نٌ ؾطط َٔ آ ١ٜإَاّ ٖس. ٣
اذتازً ١ٜؿط : ٠ادتُع ه
ايااْٝــً ١ؿــط : ٠شا
َــــٔ أغــــطاض ٚجــــٛ
ايٛجــٛ

ؾطط َٔ ٜٔآٜت

إَاّ .

ــ ٠ٚ٬اٯٜــ ١ايكطآْٝــ ١إَاَــ ١يًُػــًُ

ٖٚ ،ــٛ

قــــطا ٠٤ايكــــطإٓ يف ايكــــ ٠٬ايَٝٛٝــــًً ١ــــ ٢ضتــــٛ

ايعــٝين ًًــ ٢نــٌ َػــًِ َٚػــًًُٚ ١ــسّ جــٛاظ ــطى ايكــ٠٬
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مــتو
ــش ُأ َّ
ًًــ ٢أ ٟذــاٍ يٝهــَ ٕٛــٔ َكــازٜل قٛيــ٘ عــاىل ش ُك ّد ُ
َّ َخيّ َ
ــح ّ
َّـــاطز(َ )1كـــاذ ١,اٱَاَـــ ١ايػـــُا ١ٜٚيًُػـــًِ يف ذًـــ٘
ـــخ لِلد ِ
ُأ ّخ ِش َش ّ
َػازض ٘ اذتٝا ٠ايسْٝا .

 ٚطذاي٘ ٚإىل ذ

ٖٚــٌ ــسخٌ اٯٜــ ١ايكطآْٝــٗ ٚ٬ ٚ ١ــا َــع ااػــًِ يف ايكــ  ٚهــٕٛ
اي ظر  ،ادتٛا

ٚاق ١ٝي٘ َٔ ًصا

ْعِ .

ًٚــٔ ايعٖــطً ٟــٔ أْــؼ قــاٍ ( قــاٍ ضغــ ٍٛاهلل قــً ٢اهلل ًًٝــ٘ ٚآيــ٘
ٚيــٝؼ َعــ٘ ؾــَ ٤ٞــٔ نتــا

ٚغ ـ ًِ  :إٕ ضج ـ ّ٬نــٔ نــإ قــً,هِ َــا

اهلل إ, ٫ـــاضى ايـــص ٟهٝـــس ٙااًـــو  ،ؾًُـــا ٚنـــع يف ذؿط ـــ٘ أ ـــا ٙااًـــو
ؾاــاض

ايػــٛض ٠يف ٚجٗــ٘  ،ؾكــاٍ هلــا  :إْــو َــٔ نتــا

اهلل ٚ ،أْــا أنــطٙ

ؾــكاقو ٚ ،إْــ ٫ ٞأًَــو يــو  ٫ٚيــ٘  ٫ٚيٓؿػــ ٞنــطاّ ْ ٫ٚؿعــاّ  ،ؾــإٕ
أضز

ٖــصا هــ٘ ؾــاْ طًك ٞإىل ايــط ٸ ؾاؾــؿع ٞيــ٘  ،ؾاْطًكــت إىل ايــط

ؾتكــٜ : ٍٛــا ض

إٕ ؾ ْ٬ـاّ ًُــس إي ـٞٸ َــٔ ه ـ

،

نتاهــو ؾــتعًُين ْ٬ ٚــ، ٞ

أؾُرطقـــ٘ أْـــت هايٓـــاض َٚعصهـــ٘ ٚأْـــا يف جٛؾـــ٘؟ ؾـــإٕ نٓـــت ؾـــاً ّ٬هـــ٘
ؾاستين َٔ نتاهو .
ؾٝكــــ : ٍٛأ ٫أضاى غهــــ,ت  ،ؾتكــــٚ : ٍٛذــــل يــــ ٞإٔ أغهــــب ،
ؾٝكــ : ٍٛاشٖــيب ؾكــس ,ٖٚت ـ ٘ يــو ٚ ،ؾــؿعتو ؾٝــ٘  ،ؾتحــ ٤ٞغــٛض ٠ااًــو
ؾٝدـطد ناغــ اي,ــاٍ مل عتـٌ َٓــ٘ ؾـ ٤ٞؾتحــ ٤ٞؾتهـع ؾاٖــا ًًـ ٢ؾٝــ٘ ،
ؾتكــَ : ٍٛطذ,ــا هٗــصا ايؿــِ ؾطمبــا ْ٬ــ ٚ ، ٞكــَ : ٍٛطذ ,ـاّ هٗــصا ايكــسض
ؾطمبــا ًٚــاَْٚ ، ٞطذ,ــ ّا هٗــا

ايكــسَ

ؾطمبــا قاَتــا هــْ٪ ٚ ، ٞػــ٘ يف

ق  ٙشتاؾ ١ايٛذؿ. ًً٘ٝ ١
ؾًُــا ذــسٸ ث ضغــ ٍٛاهلل قــً ٢اهلل ًًٝــ٘ ٚآيــ٘ ٚغــًِ ٖــصا اذتــسٜث
مل ,ٜــل قــػري  ٫ٚنــ,ري  ٫ٚذــط ,ً ٫ٚــس إ ٫عًُٗــا ٚ ،مساٖــا ضغــٍٛ
اهلل قً ٢اهلل ًًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ اآح.)2()١ٝ
( )1غٛض ٠آٍ ًُطإ .110
( )2ايسض اآاٛض .64/ 10
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 ٚـــصنط نـــٌ آٜـــ ١اي,رـــث هـــااٛ

ٚأْـــ٘ ذـــل ٚقـــسم  ٚؿـــري آٜـــ١

َ
َّز.
ايػٝام ي٘ هكٛي٘ عاىل ش ََلإ َ َ
ما أ َ
صابَ َُ ّ
ايٛجـــ٘ اياـــاْٜ : ٞؿٝـــس ادتُـــع هـ ـ اٯٜـــت
ايــصْ ٟــعٍ هــاآَ٪

ذكٝكـــٖٚ ١ـــ ٞإٔ ايػـــِ

مل ٜهــٔ َاْعــ ّا ز ٕٚقٝــاَِٗ هاي ٛــا٥ـ ادتٗازٜــ١

هكتــاٍ ايــص ٜٔنؿــطٚا ٚاٱذتحــاد ًًــ ٢اآــاؾك

ٖٚ ،ــَ ٛــٔ َكــازٜل

ِيَ
ايعُــ ّٛيف قٛيــ٘ عــاىل شيَاأَيل َهــا ال َّد ِِ ل
ــي َشاهِ ّ
م َدــا ِؿق َ
َّــاس ََا ّل ُ
ــذ ا ّل َُـ َ
َّز (. )1
ََا ّػ ُل ّظ َنلَيّ ِه ّ

أ ٟظتاٖـــس ايـــٓيب قـــً ٢اهلل ًًٝـــ٘ ٚآيـــ٘ ٚغـــًِ ٚاآَ٪ـــ ٕٛايهؿـــاض

هايػـــٝـ ٚ ،ظتاٖـــس ٕٚاآـــاؾك
ايػًظ ١ؾعً ٢ايؿطٜك

هايًػـــإ ٚإقاَـــ ١اذتحـــًً ١ـــ ِٗٝأَـــا

 ٚ ،كسٜط اٯ ١ٜأًٚ ٢ًً ٙ٬ج: ٙٛ

ا٭ٜ : ٍٚا أٜٗا ايٓيب أغًظ ًً ٢ايهؿاض .
ايااْٜ : ٞا أٜٗا ايٓيب أغًظ ًً ٢اآاؾك

.

اياايــث ٜ :ــا أٜٗــا ايــص ٜٔآَٓــٛا أغًظــٛا ًًــ ٢ايــص ٜٔنؿــطٚا ؾــإ قًــت
ٜـــسخٌ يف ايـــص ٜٔآَٓـــٛا اآـــاؾك ، ٕٛؾٗـــٌ ٜكـــس ا٭َـــط يًُٓـــاؾك
ٜػًظـــٛا ًًـــ ٢ايهؿـــاض َـــع إٔ اٯٜـــ ١جتُـــع هُٗٓٝـــا يف ٚجـــٛ
اآَ٪

غًظـــ١

ًً. ِٗٝ

ادتــــٛا
ارتطــا

هـ ـ ٕ

ْعــــِ ٜكــــس ٱضازًُ ٠ــــ ّٛااػــــًُ

ٚااػــــًُا

َــــٔ

ااٛجــ٘ يًــٓيب قــً ٢اهلل ًًٝــ٘ ٚآيــ٘ ٚغــًِ إ ٫إٔ ٜــسٍ زيٝــٌ

ًًـــ ٢ايتدكـــٝل نُـــا يف ْهـــاح ايـــٓيب قـــً ٢اهلل ًًٝـــ٘ ٚآيـــ٘ ٚغـــًِ
نايتعـــسز ٚايعٜـــاز ٠يف ًـــسز أظٚاجـــ٘ هـــ ناط َـــٔ أضهعـــ ، ١قـــاٍ عـــاىل

ــي إِنَّــا أَظ َل ّل َدــا ل َ َ
ــك اللــإَّجِي ن َجي َ ُ
ه ََّ
اش َ
ــوس ُ
ش يَاأَيل َهــا ال َّد ِِ ل
َــك أ ّص ََ َ
ّ
ّ
ــخ أ ُش َ
ـــك ِم َّ َ
ـــك
ـــك ََبَ َد
ِ
م َ
ـــه َنلَيّ َ
يد َ
ـــخ يَ ِم ُ
م َلََ ّ
ـــاُ ال َّل ُ
مـــا َ
ََ َ
ـــاث َن ِ ِ
مـــا أ َؿ َ
ــاش ّش َن
ِــك ََبَ َد ِ
ِــك ََبَ َد ِ
ََبَ َد ِ
ــاث َخالإَج َ
ــاث َخال َ
ماج َ
ــاث َن َّ
ِــك اللــإَّجِي َ
ه َ

( )1غٛض ٠ايتٛه.73 ١
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ــي
ــشأَ ًة ُم ّؤ ِم َد ً
م َع َ
ــت إِ ّن ََ َ
هَِ ّ
اد ال َّد ِِ ل
ــي ِ إِ ّن أَ َس َ
ع َ
ــخ َن ّـ َ
َ
ــك ََ ّ
ام َ
ــها لِل َّد ِِ ِ
( )1
َ
ِيَز .
ِص ًت ل َ
َك ِم َّ ُد ِ
م ّؤ ِمد َ
ع َحدَ َ
أ ّن يَ ّ
ِع َها َخال َ
َن ا ّل ُ
ٚيـــٝؼ ٱَـــطأ ٠إٔ ٗـــب ْؿػـــٗا يطجـــٌ إ ٫مبٗـــط إ ٫هايٓػـــ ١,يًـــٓيب
قــً ٢اهلل ًًٝــ٘ ٚآيــ٘ ٚغــًِ ٓ ٫ٚ ،ركــط خكــا٥ل ايــٓيب قــً ٢اهلل
ًًٝــ٘ ٚآيــ٘ ٚغــًِ هايٓهــاح ٚضتــ ٙٛهــٌ ؿــٌُ إْؿــطاز ٙهــ زا ٤هــايٝـ ٫
ٜكــ ّ ٛهٗــا غــريَ ٙاــٌ قٝــاّ ايًٝــٌ ٚقــٝاّ ايٛقــاٍ ٖٚــ ٛقــٝاّ ٜــَٛ
ٚايًًٝــ ١ايــيت هُٗٓٝــا  ،أ ٚو٬وــ ١أٜــاّ ٚايًًٝــت

ايًــت

هُٗٓٝــا ًٚ ،ــٔ إهــٔ

ًُــط ( إٔ ضغــ ٍٛاهلل قــً ٢اهلل ًًٝــ٘ ٚآيــ٘ ٚغــًِ ْٗــً ٢ــٔ ايٛقــاٍ
قــايٛا  :إْــو ٛاقــٌ؟ قــاٍ  :يػــت َــاًهِ إْــ ٞأععــِ ٚأغــك )2( )٢أٟ
إٔ اهلل ًع ٚجٌ ٜطعُ٘ ٜٚػك. ٘ٝ
ايطاهــع ٜ :ــا أٜٗــا ايــص ٜٔآَٓــٛا أغًظــٛا ًًــ ٢اآــاؾك

،يٝهــَ ٕٛــٔ

َعــاْ ٚ ٞكــسٜط ٖــصا ايٛجــ٘ ٜ :ــا أٜٗــا اآــاؾك ٕٛأغًظــٛا هعهــهِ ًًــ٢
هعض ).
َٚــٔ إًحــاظ ايكــطإٓ ًــسّ ٚجـــٛز ْــسا ٤خــام يًُٓــاؾك

ٖٚ ،ـــٛ

إخ,ــاض هــ ِْٗ يٝػــٛا أَــ ١أ ٚعا٥ؿــ ١إمنــا ٖــِ مجاًــ ١يف إضتػــاض َػــتُط
ْٚكــل َتـــٛاٍ  ،ؾٝػترهـــط اآـــاؾك ٕٛااــٛ

ٚأْـــ٘ ذـــتِ ٜٚتـــسهط ٕٚيف

ايكـــطإٓ جـــا٤

هتدـــٜٛؿِٗ ًٝٚٚـــسِٖ ،

ًـــاق,تِٗ خاقـــٚ ١إ آٜـــا

ٖٚــٌ ايػــِ أ ٚايٓعــاؽ ايًــصإ عاق,ــا ًًــ ٢ااــَٓ٪
إْـــصاض ه ْـــ٘ غـــ ِٗٝ ٝااـــٛ

 ،ادتـــٛا

ٜــَ ّٛعطنــ ١أذــس

 ، ٫إمنـــا ٖـــِ خطجـــٛا يًكتـــاٍ

ٚو,تــٛا يف َٓــاظهلِ مل ٜػازضٖٚــا ٭ْٗــِ ٜكــطٜٚ ٕٚػــًُ ٕٛهكــاْٖٚ ٕٛــٛ

ش َؿئِ َرا شاُ أَش ُل ُهَّ لإ َ ي ّ
ونز (.)3
ظ َ
َن َ
ع َح ّق ِذ ُم َ
ع َحأخِ ُش َ
ان ًت ََلإ َ يَ ّ
َ َ َ ّ َ ّ
ايٛجــ٘ اياايــث َ :ــٔ خكــاٍ ااــ َٓ٪أٜــاّ ايٓ,ــً ٠ٛؿــل ايؿــٗاز، ٠
ل
هـ ّ
ٚهــصٍ ايٛغــع يًؿــٛظ هٗــا أ ٚهايٓكــط ٚايؿــتس ٚ ،يف ايتٓعٜــٌ ش ُك ـ ّ
ل َ

( )1غٛض ٠ا٭ذعا

.50

( )2ايسض اآاٛض .401/1
( )3غٛض ٠ا٭ًطاف .34
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عـــ َديَيّ َِز ( )1أ ٟإَـــا ايٓكـــط أ ٚايكتـــٌ
ــون ِب َدـــا إِلـــإ َّ إِ ّظـ َ
صـ َ
ــذى ا ّل ُع ّ
َج َحشبَّ ُ
يف غـــ ٌٝ,اهلل  ،يٝهـــَ ٕٛـــٔ َكـــازٜل ايػـــِ ايـــيت أقـــاهتِٗ يف َعطنـــ١
أذــس اذتطَــإ َــٔ ايٓكــط ااــ,

َٚــٔ ايؿــٗاز ، ٠ؾــإ قًــت ٖــصا ااعٓــ٢

ٜتعاضض َع َهُ ٕٛاٯ ١ٜأً. ٙ٬
ٚادتــــٛا

يــــٝؼ َــــٔ عــــاضض هًرــــا

عــ ـ سز ا٭ؾــــطاز ايطٛيٝــــ١

يًنهـــل ٖٚـــ ٛاٱْتظـــاض ٚايطقـــس ٚاينقـــب  ،ؾـــاشا مل ٜٓـــٌ ااػـــًُٕٛ
ايٓكــط يف َعطنــ ١ؾ ـ ِْٗ ٜؿــٛظ ٕٚهــ٘ يف َعطنــ٫ ١ذكــ ١يــصا قٝــٌ اذتــط
غحاٍ .
يكس هُٓت آ ١ٜاي,رث َٛاغا ٠يًَُٓ٪

َٔ جٗت

:

ا٭ٚىل  :هٝـــإ ذكٝكـــٖٚ ١ـــ ٞإٔ ايـــص ٜٔأغتؿـــٗسٚا يف َعطنـــ ١أذـــس
ؾـــاضقٛا ًٓـــس ذًـــ ٍٛآجـــاهلِ ٚ ،إٔ ايكتـــٌ َهتـــٛ
هايس٫يــ ١ايتهــًًُٓ ١ٝــ ٢و,ــٛ

اياــٛا

ًًـــ ، ِٗٝنـــا ٜـــسٍ

ايعظــ ِٝهلــِ هؿهــٌ َــٔ اهلل ًــع

ٚجٌ .
ايااْٝــً : ١ــاز ايكــراهَ ١ــٔ َعطنــ ١أذــس ٭ٕ اهلل ًــع ٚجــٌ نتــب
هلـــِ ايػـــٚ ١َ٬ايٓحـــاَ ٠ـــٔ ايكتـــٌ نـــا ٜػـــتًعّ ايؿـــهط هلل ًـــع ٚجـــٌ
هايتكٝــس هػــٓٔ ايتكــ ٣ٛؾــ ٚإ ايكتــ ٌ أ ٚااــٛ

ٚاذــس ٚ ،يهــٔ ايػــ,ب

ٚااٛنـــٛع َت,ـــا ، ٜٔؾـــاشا جـــا ٤ا٭جـــٌ غـــازض

ضٚح اٱْػـــإ هسْـــ٘

غٛا ٤نإ يف غاذ ١ااعطن. ١
َٚــٔ َعــاْ ٞادتُــع ه ـ

اٯٜــت

جتًــَ ٞعــاْ ٞاٱهــتٚ ٤٬اٱختٝــاض يف

مــا
ع ـ ِِي َ
اأ ال َّ
ْــاك ًِشا ََ إِ َّ
ل إِ َّ
اذتٝــا ٠ايــسْٝا  ،قــاٍ عــاىل شإِ َّنــا َ
ـذيّ َد ُ
هـ َ
مــا َ
ـوساز ( )2يكــس نــإ َٛنــع َعطنــ ١أذــس ؾٝك ـ ّ٬ه ـ اذتــل ٚاي,اعــٌ ،
كَ ُــ ً
َٚا٥عاّ ه

اهلسٚ ٣ايهؿط .

( )1غٛض ٠ايتٛه.52 ١
( )2غٛض ٠اٱْػإ .3

33ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ َعامل اٱميإ /د127

ؾ َــــا إٔ ٜهــــ ٕٛاٱْػــــإ ََٓٛـــاّ ٓ ٚــــعٍ ًًٝــــ٘ ا٭َٓــــٚ ١ايٓعــــاؽ
زؾعــٚ ، ١أَــا إٔ ٜهــ ٕٛنــاؾط ّا ؾٝ ٝــ٘ نــاهٛؽ ٖــ ٛوكــٌ ٚعــ  ٠ايطًــب
ايــصٜٓ ٟؿــص إىل قً,ــ٘ يٝــصنط ٙع ًٛـاّ أ ٚنطٖ ـاّ هــارتٛف ٚاذت ـعٕ ٚايٓساَــ١
 ّٜٛايكٝاَ. ١
َٚــٔ اٱًحــاظ يف ااكــاّ عــسز ْــع ٍٚايــٓعِ ًًــ ٢ااــَٓ٪

 ٚ ،عــسز

قٓٛف ا٭شٚ ٣اٱْصاض ًً ٢ايهاؾط. ٜٔ
ااػــ ي ١ايااياــ : ١كــسٜط ادتُــع هــ

اٯٜــت

(ؾ وــاههِ اهلل غُــاّ هػــِ

ي,ٝتًَ ٞا يف قسٚضنِ ) ٚؾٚ ٘ٝج: ٙٛ
إ٫

ايٛجــ٘ ا٭ : ٍٚهٝــإ قــاْ ٕٛنًــٖٚ ٞــ ٫ ٛغــًطإ ًًــ ٢ايكًــٛ

هلل ًــع ٚجــٌ ً ،ــٔ ضنــٛإ هــٔ مسعــإ قــاٍ (مسعــت ضغـــ ٍٛاهلل
قـــً ٢اهلل ًًٝـــ٘ ٚغـــًِ ٜكـــ : ٍٛااٝـــعإ هٝـــس ايـــطمحٔ ٜ .طؾـــع أقٛاَـ ـاّ
ٜٚهـــع آخـــط ٜٔإىل ٜـــ ّٛايكٝاَـــٚ ، ١قًـــب اهـــٔ آزّ هـ ـ

أقـــ,ع

َـــٔ

أقــاهع ايــطمحٔ  .إشا ؾــا ٤أقاَــ٘ ٚ ،إشا ؾــا ٤أظاغــ٘ ٚ ،نــإ ٜكــٜ : ٍٛــا
َكًب ايكًٛ

و,ت قًيب ًً ٢زٜٓو) (.)1

ؾــإ قًــت إٔ إو,ــا
اهلل ًـــع ٚجـــٌ أوـــا

ؾــ ٤ٞيؿــٜ ٫ ٤ٞــسٍ ًًــْ ٢ؿٝــ٘ ًــٔ غــريٚ ، ٙإٕ
ااـــَٓ٪

هـــايػِ ٚ ،قـــس ٜـــ  ٞايػـــِ ها٭غـــ,ا

ٚاهلُــ ّٛأ ٚهــايع٬د ٚايتكٓٝــ ١اذتسٜاــٖٚ ، ١ــصا قــرٝس ٚ ،يهــٔ ايػــِ
ايــص ٟجــاَ ٤ــٔ ًٓــس اهلل ٜتكـــ ه ْــ٘ وــٛا
ًًــ ٢خًــَ ٙٛــٔ اٯٜــا

نــا ٜــسٍ هايس٫ي ـ ١ايتهــُٓ١ٝ

يف خًــل اٱْػــإ ه ـ ٕ ـ  ٞاٯٜــا

مبؿــ ١٦ٝاهلل

خـــ٬ف ايٓـــٛاَٝؼ نُـــا يف ايٓـــاض ايـــيت ٖـــًً ٞـــ ١اٱذـــطام ٚيهٓٗـــا
قـــاض

ما َن َلـــ
ــش ًدا ََ َ
ظـــلإ َ ً
ش ب َـ ّ

ٚجٌ هلا.

( )1ايسض اآاٛض .287/2
( )2غٛض ٠ا٭ْٝ,ا.69 ٤

يَّز ( )2مبؿـــٚ ١٦ٝأَـــط اهلل ًـــع
ــشاهِ َ
إِبّـ َ
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ٖٚـــٌ ـــسٍ اٯٜـــ ١ايػـــاهكًً ١ـــ ٢إٔ اهلل ًـــع ٚجـــٌ أَـــط ايػـــِ إٔ
 ّٜٛأذس ٚإٔ ٜه ٕٛوٛاهاّ  ،ادتٛا

ٜتٛج٘ إىل اآَ٪

ْعِ .

ٚميهــٔ غــٝؼ قــاْٖٚ ٕٛــ ٛإٔ ايػــِ َــصَ ّٛشا ــاّ إ ٫إٔ ــ َ ٞــٔ
ًٓــس اهلل يًُــ َٔ٪ؾٝهــ ٕٛوٛاه ـاّ ٚأجــطاّ ٚضمحــٖٚ ، ١ــٌ  ٜـ  ٞايػــِ َــٔ
ًٓــس اهلل يًُــٚ َٔ٪يهٓــ٘  ٫عتُــٌ قــؿ ١ا٭جــط ٚاياــٛا
يتــ,

 ،ادتــٛا

،٫

اٯٜــ ١ايػــا هك ١قاْ ْٛـاّ يٓػــذ ايؿــ ٤ٞهصا ــ٘ َــع ايت,ــا ٜٔيف ايػــٓد١ٝ

ٚا٭وط ٚإٕ إحتس اٱغِ ٚااٛنٛع .
يكــس ًطؿــت ٖــص ٙاٯٜــًً ١ــ ٢اٯٜــ ١ايػــاهك ١ايــيت تهــُٔ ايٝ,ــإ َــٔ
ٚج: ٙٛ
ا٭ٛ : ٍٚوٝــل ؾــطاض ااــَٓ٪

َــٔ َٝــسإ ااعطنــ ١يٝ,ــإ قــاْٖٚ ٕٛــٛ

إٔ ْكـــط ايـــٓيب ستُـــس قـــً ٢اهلل ًًٝـــ٘ ٚآيـــ٘ ٚغـــًِ ٚإ ٗـ ـاض ضغـــايت٘ ،
ٚقٝاّ زٚيـ ١اٱغـ ّ٬إمنـا نـإ هؿهـٌ َٚـسز َـٔ اهلل ًـع ٚجـٌ ٖٚـَ ٛـٔ
أغــطاض إهتــسا ٤اٯٜــ ١ايػــاهكَٚ ١ػــ ي ١ايكــعٛز ٚايؿــطاض هكــٝػ ١ايعُــّٛ
اجملُــٚ ًٞٛنــصا هايٓػــ ١,يعُــ ّٛإيتؿــا ِٗ إىل ايــٛضا ٤ؾًــِ كــٌ اٯٜــ ( ١إش
كــعسً ٫ٚ ٕٚــ ٛعا٥ؿــَ ١ــٓهِ ًًــ ٢أذــس ) ٚقــس شنــط
يؿظ عا٥ؿَ ١ط
 ٚــ,

آٜــ ١اي,رــث

.

ٖــص ٙاٯٜــا

قاْ ْٛـاّ ٖٚــ ٛأْــ٘ يــٝؼ ٭ذــس َــٔ ايٓــاؽ َٓٸــ ١يف

قٝـــاّ زٚيـــ ١اٱغـــٚ ،ّ٬إٔ اهلل ًـــع ٚجـــٌ ٖـــ ٛايـــص ٟش ٸ ًـــٔ ايـــٓيب
ٚااـــٖٚ ، َٓ٪ـــ ٛايـــص ٟأْـــعٍ اا٥٬هـــٖٚ ، ١ـــَ ٛـــٔ أغـــطاض شنـــط اٯٜـــ١
ايػــاهك ١يؿــطاض ااــَٓ٪

َنز
صــعِ ُذ َ
هكــٝػ ١ايعُــ ّٛاٱغــتػطاقٞشإِ ّر ُج ّ

ٛ ٚنٝــس ٚهٝــإ َاٖٝــٖ ١ــصا ايؿــطاض هــ ِْٗ مل ًٜتؿتــٛا ًًــ ٢أذــس َــع إٔ
ااـــَٓ٪

مل ٜؿـــطٚا نًـــِٗ ٚإٔ وًـــَ ١ـــِٓٗ هكـــت كا ـــٌ َـــع ضغـــ ٍٛاهلل

قــً ٢اهلل ًًٝــ٘ ٚآيــ٘ ٚغــًِ َٚ ،ــٔ اٱًحــاظ يف اٯٜــ ١ايػــاهك ١أْــ٘ مل
ٜكــٌ أذــس َــٔ ايكــراه ١هعــس ْعٚهلــا أْــ٘ مل ٜؿــط ؾهٝـــ جــا٤
هكٝػ ١ايعُ ّٛاٱغتػطاق.ٞ

اٯٜــ١
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يكـــس أضاز اهلل ًـــع ٚجـــٌ اٱخ,ـــاض ًـــٔ ًظـــ ِٝؾهـــً٘ ًًـــ ٢ايـــٓيب
ستُــس قــً ٢اهلل ًًٝــ٘ ٚآيــ٘ ٚغــًِ ٚااػــًُ
اٱغــ ّ٬يف ْكــط ااــَٓ٪

ٚايٓــاؽ يف إقاَــ ١قــطح

يف هــسضٚ ،زؾــع اهلعميــً ١ــِٓٗ يف َعطنــ ١أذــس

يُٓٝع َٔ ٚق ًِٗٛأغطٚ ٣إؾتتاِْٜٗٓٚ ،ح َٔ ِٗٝايكتٌ .
ٚيكــس قُتــٌ ضجــاٍ َــٔ اا ؿــطن

ْٚ ،ػــب ايكــطإٓ ٖــصا ايكتــٌ إىل

ــشَا ..ز( ،)1ؾــإ
اهلل غــ,راْ٘ إش قــاٍشلِيَ ّق َؼ َ
ــَ ا َّلــ ِز َ
ــع َػ َش ًؿــا ِم ّ
يَ كَ َـ ُ
قًت ٖٓاى َػ يتإ:
ا٭ٚىل َٛ :نٛع اٯ ١ٜأًَ ٙ٬طزز ه
اٯٜــ ١أًــ ٙ٬اينزٜــس ه ـ

ايااْٝــ : ١ــ,

َعطن ١هسض ٚأذس.
ايكطــع ٚايه,ــت ٚااــطاز َــٔ

ايكطـــع ٖـــ ٛايكتـــٌٚ ،ايه,ـــت ٖـــ ٛاذتـــعٕ ٚا٭غـــٚ ٢إْعـــساّ َكـــسام
ا٭ٌَ.
ٚادتــٛا

نــٌ َــٔ ا٭َــط ٜٔيف ااػ ـ يت

 ٫عــاضض ه ـ

أًــ ٙ٬ؾــ٬

ميٓــع اينزٜــس يف اٯٜــَ ١ــٔ حتكــل َكــسام نــٌ َُٓٗــا ٚيف َعطنــ ١هــسض
َٚعطن ١أذس .
ٚايـــ ّ٬يف (ي ٝكطـــع)  ّ٫ايػاٜـــٜٚ ١تعًـــل َٛنـــًٗٛا هٓـــع ٍٚاا٥٬هـــ١
يف َعطنـــ ١أذـــس ٚحتكـــل ايٓكـــط يٝهـــْ ٕٛـــع ٍٚاا٥٬هـــٚ ١حتكـــل ايٓكـــط
زتــتُع

َٚتؿــطق

غــ,,اّ ًًٚــ ١يكتــٌ قــٓازٜس َــٔ ايهؿــاض ٚهعــث ارت,ٝــ١

ٚايٝـــ ؽ يف ْؿٛغــــِٗ ،ؾــــإ قًــــت  ٫هــــ ٕٛارت,ٝــــ ١إ ٫هعــــس ا٭َــــٌ،
ٜٚه ٕٛاي ٝؽ َٔ غري أٌَ .
ٚادتــٛا

ذتــ ٢اي ٝـ ؽ قــس ٜتعكــب ا٭َــٌٚ ،يكــس نــإ نؿــاض قــطٜـ

ٜـ ـ ًَ ٕٛايٓكـــط يف َعطنـــ ١أذـــس ٚميٓـــ ٕٛأْؿػـــِٗ هـــ٘  ،ؾـــاخ اهلل ًـــع
ٚجٌ أْ٘ ٖ ٛايصٜٓ ٟتكِ َِٓٗ.
ٚجــا٤

ٖــص ٙاٯٜــا

هٝ,ــإ نٝؿٝــ ١إْتكــاّ اهلل َــٔ ايــص ٜٔنؿــطٚا،

ٖٚــَ ٛــٔ ايؿــٛاٖس ًًــ ٢ضمحــ ١اهلل هــاآَ٪
( )1غٛض ٠آٍ ًُطإ .147

ٚيطؿــ٘ هٗــِٚ ،اــا نــإ
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اهلل ًـــع ٚجـــٌ ٖـــ ٛايـــصًٜٗ ٟـــو عطؾـ ـاّ ٚعا٥ؿـــَ ١ـــٔ جـــٝـ ااؿـــطن
ؾ٬هــــس إٔ هــــ ٕٛااعطنــــ ١غــــطٜع ٫ٚ ١ػــــتُط نــــارياّ اكــــازٜل قٛيــــ٘

َ
عاىلشإِن َ
ونز (.)1
م ُش ُأ إِ َرا أَ َس َ
اد َ
َ
ْيّ ًةا أ ّن يَ ُقو َ ل َُه ُك َّ َؿيَ َُ ُ
َّما أ ّ
ٚا٭قــٌ ٚؾــل قٛاًــس ايكتــاٍ إٔ إْٗــعاّ أؾــطاز ادتــٝـ ايكًٝــٌ أَــاّ

ادتـــٝـ ا يهـــاري غـــ,ب اٛاقـــً ١ا٭خـــري ايكتـــاٍ عُعـــاّ هايٓكـــط ايتـــاّ
خاقــَ ١ــع اٱعُٓ٦ــإ هــ ٕ ٖــصا اٱْٗــعاّ يــٝؼ َهٝــس ٠أ ٚإغــتسضاجاّ،
ٚيٝؼ َٔ َسز يًحٝـ ايكً ٌٝاآػرب .
اٯٜــــ ١ايػــــاهكً ١ــــٔ حتكــــل ؾــــطاض ااــــَٓ٪

ٚقــــس أخــ ـ

َن َنلَــ
ــو َ
صــعِ ُذ َ
َن ََلــإ َ َج ّل ُ
عــاىلشإِ ّر ُج ّ

حتكــل ايؿــطاض َــٔ ااػــًُ

هكٛيــــ٘

أَ َظــ وذز يٝ,ــإ ذكٝكــٖٚ ١ــٞ

ٖٚـــِ ايكًــ ١يف ايعــسز ٚايعــسٜ ٠ــ ّٛأذـــس،

ًٚحـــع ٚختـــاشٍ ايـــص ٜٔنؿـــطٚا ًـــٔ ايًرـــام هٗـــِ ٱَـــت ٤٬قًـــٛهِٗ
هايطًب.
ٖٚــصا ااعٓــَ ٢ــٔ أغــطاض زتــ ٧اٯٜــ ١أًــ ٙ٬هكــٝػ ١ايعُــَ ّٛــع إٔ
ااــَٓ٪

مل ٜٗٓعَــٛا مجٝعـاّٚ ،قــس نــإ اٱَــاّ ًًــًًٝ ٞــ٘ ايػــٜ ّ٬كا ــٌ

َــع مح ًــ٘ ايًــٛا ٤ايــصٖ ٟــ ٛأَــاضًً ٠ــٚ ٢جــٛزِٖ يف ااٝــسإَٚ ،عــ٘
ْؿــط َــٔ ايكــراهٜ ١كــا ً ٕٛهــ

ٜــس ٟضغــ ٍٛاهلل قــً ٢اهلل ًًٝــ٘ ٚآيــ٘

ٚغًِ .
يكس شنط

اٯ ١ٜايػاهك ١أَط: ٜٔ

أ : ّ٫ٚقــــعٛز ٚؾــــطاض ااــــَٓ٪

ٜــــ ّٛأذــــس هعــــس ككــــري ايطَــــا٠

ْٚــــعٚهلِ دتُــــع ايػٓــــاٚ ِ٥اٱغــــترٛاش ًًــــ ٢ااهاغــــب ذُٓٝــــا ضأٚا
َكــسَا

ٖعميــ ١ااؿــطن

ٝٗ ٚــ ِٖ يًؿــطاض خاقــٚ ١إٔ َــ ٕ٪ااؿــطن

ناْــت نــاريَٚ ٠تًٓٛــٚ ١قٝــٌ نــإ َعٗــِ و٬وــ ١آ٫ف هعــري َٚا٥تــا ؾــطؽ
ٚغ,عُا ١٥زضع .

( )1غٛضٜ ٠ؼ .82

37ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ َعامل اٱميإ /د127

واْٝــاّ  :زًـــ ٠ٛايطغـــ ٍٛيًُـــَٓ٪

هـــايطجٛع إىل ااٝـــسإ  ،نُـــا ٚضز

َّز.
يف ايتٓع ٌٜش ََ َّ
الش ُ
ظو ُ يَ ّذ ُنو ُك ّ
 ٚــاٖط اٯٜــ ١إٔ ااــ َٓ٪نًــِٗ إْٗعَــٛا َــٔ ٚغــط ااعطنــٚ ١يهــٔ
ايتــسهط يف اٯٜــا

ٜــسٍ ًًــ ٢هكــاْ ٤ؿــط َــٔ أٖــٌ ايٝ,ــت ٚايكــراهَ ١ــع

ايـــٓيب قـــً ٢اهلل ًًٝـــ٘ ٚآيـــ٘ ٚغـــًِ يف ااٝـــسإ َٗٓٚ ،ـــا قٛيـــ٘ عـــاىل يف

َّ ) ؾٗٓــاى ,ــا ٜٔهــ
َّ َن ّ
اٯٜــ ١ق,ــٌ ايػــاهكُ ( ١ذ َّ
ــَّ َ
ــد ُه ّ
ــر َؿ َُ ّ
ص َ
ْٚػــ ١,ايكــطف ٚاٱْكــطاف يًُــ َٓ٪إ ٫إٔ ٜكــاٍ إٔ ٖــصا اٱْكــطاف
ايؿــطاض

هعـــس زًـــ ٠ٛايطغـــًٚ ٍٛـــٛز ٠ايؿـــاضٖٚ ، ٜٔـــ ٛقـــرٝس ٚيهٓـــ٘ ٜؿـــٌُ
ايـــص ٜٔهكـــٛا ٜكـــا ً ٕٛيف ااٝـــسإ ٚايـــص ٟـــسٍ ًًٝـــ٘ ايػـــٓ ١ايٜٓٛ,ـــ١
ٚا٭خ,ــاض ااتــٛا ط ٠ايــيت طٜٗٚــا ع,كــً ١ــٔ ع,كــ ١ميتٓــع ٛاعــًً ِٖ٪ــ٢
.

ايهص

ُ
َّز هًرــا
َٗٓٚــا قٛيــ٘ عــاىل ش ََ َّ
ظــو ُ يَ ّ
الش ُ
ــشا ُك ّ
َّ ؿِــي أ ّخ َ
ــذ ُنو ُك ّ
ٚجـــٛز ًـــسز َـــٔ ااـــ َٓ٪ذـــ ٍٛايـــٓيب ٜػـــُع ٕٛزً ٛـــ٘ ٜٚ ،هْٛـــٕٛ

أغ ٠ٛيٰخط ٜٔيًطجٛع إىل َٝسإ ااعطن. ١
َٗٓٚــــا ايتؿكــــ ٌٝايــــٛاضز يف ٖــــص ٙاٯٜــــ ١هتكػــــ ِٝااػــــًُ
عا٥ؿت

إىل

ٚإٔ ا٭َٓٚ ١ايٓعاؽ جا٤ا إىل عا٥ؿَُٗٓ ١ا .

ٚجـــــا٤

ا٭َٓـــــ ١جـــــعا ٤يًـــــص ٜٔو,تـــــ ٛا يف ااٝـــــسإ ٚمل ٜننـــــٛا

َٛانـعِٗ نُـا ٜــسٍ ًًٝـ٘ إخ,ـاض ايكــطإٓ ًـٔ قٝـاّ ايــٓيب قـً ٢اهلل ًًٝــ٘

ث
ــذ َّ َ
ٚآيــ٘ ٚغــًِ عــٌ ااــ َٓ٪يف َٛانــعِٗ هكٛيــ٘ عــاىل ش ََ إِ ّر َػ َ
ـــذ ِل ّل ِق َحـــا ِ ز ( ٫ٚ)1هـــس َـــٔ
ـــو ُ
هل َ
ِـــك ُجَِ ِ
ـــَ أَ ّ
م َقانِ َ
مـــ ّؤ ِمد َ
ِيَ َ
ِم ّ
ا ا ّل ُ
إَتاــاٍ ٭َــط اهلل ٚضغــٛي٘ ٚٚ ،جــٛز أَــٚ ١أؾــطاز مل ٜننــٛا َكاًــسِٖ
يف ااعطنــ ١إىل إٔ إْتٗــت ٚإْطــٛ
َٓٗا إىل  ّٜٛايكٝاَ. ١

( )1غٛض ٠آٍ ًُطإ .121

قــؿرا ٗا يت,كــ ٢ااــٛاًظ ااػــتكطأ٠
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يكــس ذــسوت ٚقــا٥ع َعطنــ ١أذــس يف ٜــٚ ّٛاذــس ٖــ ٛارتــاَؼ ًؿــط
َــٔ ؾــٗط ؾــٛاٍ َــٔ ايػــٓ ١ايااياــ ١يًــٗحط ٠ايٜٓٛ,ــ ١ايؿــطٜؿٚٚ ١اؾكــت
ؾٗط آشاض َٔ غٓ٬َٝ 625 ١ز. ١ٜ
يٝهـــَ ٕٛـــٔ اٱًحـــاظ يف ْ,ـــ ٠ٛستُـــس قـــً ٢اهلل ًًٝـــ٘ ٚآيـــ٘ ٚغـــًِ
ٚايػٓ ١ايسؾاً ١ٝأَٛض :
ا٭ : ٍٚقكـــط َـــسَ ٠عطنـــ ١أذـــس  ،إش هـــسأ
ٚإْتٗــت ًكــط شا
قــ ٠٬ااػــط

نـــرٜ ٢ـــ ّٛايػـــ,ت

ايٝـــ ّٛؾكــً ٢ايــٓيب قـــً ٢اهلل ًًٝــ٘ ٚآيــ٘ ٚغـــًِ

يف ااسٜٓــَ ١ــع إذتػــا

قطعــ٘ يًُػــاؾ ١هــ

ج,ــٌ أذــس

ٚااػــحس ايٓ,ــٖٚ ٟٛــ ٞضتــ ٛكػــ ١نًٝــَ ٛــن ْٚكـــ ايهًٝــ ، ٛقطعٗــا
ايــٓيب قــً ٢اهلل ًًٝــ٘ ٚآيــ٘ ٚغــًِ ٚأقــراه٘ ًًــ ٢اٱهــٌ َٚؿــٝاّ ٖٚ ،ــِ
َاكًـــ ٕٛهـــادتطاح ايًٝ,ػـــ ١ؾـــ ٬ميهـــٔ إٔ كطـــع ٖـــص ٙااػـــاؾ ١ه قـــٌ َـــٔ
غــاًَ ١ــٔ ايعَــإ إ ٫إٔ ٜكــاٍ هاذتُــاٍ إٔ ايــٓيب قــً ٢اهلل ًًٝــ٘ ٚآيــ٘
ٚغـــًِ قـــً ٢قـــ ٠٬ااػـــط

َتـ ـ خطاّ ًـــٔ هساٜـــٚ ١قتٗـــا هعـــس غـــطٚ

ايؿُؼ .
ٚيــــ ٛزاض ا٭َــــط هـــ

إذتُــــاٍ قــــ٦َٜٛ ٘ ٬ــــص يف أ ٍٚايٛقــــت أٚ

قـــٖ٬ا َتـ ـ خطاّ قًـــ ّ٬ٝأ ٚنـــارياّ  ،ؾا٭قـــٌ ٖـــ ٛا٭ ٍٚ٭قـــاي ١ايـ ـ ا٠٤
ًـــٔ ايعا٥ـــس ٚيهــ  ٣نًٝـــٖٚ ١ـــ ٞذـــطم ايـــٓيب قـــً ٢اهلل ًًٝـــ٘ ٚآيـــ٘
ٚغــًِ ًًــ ٢أزا ٤ايؿطٜهــ ١يف أ ٍٚايٛقــت خاقــ ١يف ٜــَ ّٛعطنــ ١أذــس
اــا ؾٗٝــا َــٔ ايؿــهط هلل ًــع ٚجــٌ ٚهعــث ايػــه ١ٓٝيف ايٓؿــٛؽ ٖٚ ،ــٛ

َ
َِ ا ّل ُق ُلو ُ ز (.)1
مة ل
َٔ َكازٜل قٛي٘ عاىل شألإ َ ِب ِزكّ ِش ال َّلهِ َج ّؼ َ
ـه
ـي ال َّلـ ُ
ٖٚــٌ عُ ْٓٝــ ١ايكًــَ ٛــٔ َكــازٜل قٛيــ٘ عــاىل ش ََلِيَِّ َح ِلـ َ
َّ ز ادتـــٛا هُٗٓٝـــا ًُـــٚ ّٛخكـــٛم َطًـــل إش
صـ ُ
َ
مـــا ِؿـــي ُ
ــذَ ِس ُك ّ
تػؿــ ٢ايطُ ْٓٝــ ١ااــَٓ٪

( )1غٛض ٠ايطًس .28

 ،أَــا إهــتَ ٤٬ــا يف ايكــسٚض ايــص ٟــصنط ٙآٜــ١
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اي,رـــث ؾٗـــً ٛـــاّ ٜؿـــٌُ اآـــاؾك

ايـــص ٜٔذطَـــٛا أْؿػـــِٗ َـــٔ ٖـــصا

ايٓعُ ١هإْؿػاهلِ هادتساٍ  ٚؿه ٌٝأْؿػِٗ .
اياـــاْٜ : ٞـــسٍ قكـــط َـــسَ ٠عطنـــ ١أذـــس هايس٫يـــ ١اٱيتعاَٝـــًً ١ـــ٢
ػــً ِٝنؿــاض قــطٜـ هــايعحع ًــٔ قٗــط اٱغــ ّ٬ؾُــع إغــتعساز ٝٗ ٚــ٧
نؿـــاض قـــطٜـ هلـــص ٙااعطنـــ ١ضتـــ ٛأناـــط َـــٔ غـــٓ ٚ ،١ػـــدريِٖ ٭َـــٛاٍ
جتــاض ٠ايؿــاّ هلــاَٚ ،ــٓعِٗ ذتــ ٢ايٓػــاَ ٤ــٔ ايٓــٛح ٚاي,هــاًً ٤ــ ٢قتًــ٢
هــسض خؿــ ١ٝايــٚ ٖٔٛنــعـ ايعــعا ِ٥ؾــاِْٗ مل ٜػــتُطٚا مبعاٚيــ ١ايكتــاٍ
يٚ ّٛٝاذس .
َٚـــٔ اٯٜـــا

أْٗـــِ ًـــازٚا إىل َهـــٚ ١ا٭غـــٜ ٢تػؿـــاِٖ ٚ ،اهلـــِ

ٚاذتــعٕ ميــٮ قــسٚضِٖ ٖٚ ،ــَ ٛــٔ َكــازٜل قٛيــ٘ عــاىلش َؿيَ ّد َقل ُِِــوا
يَز.
َخابِ ِِ َ

اياايــث  :يف قــ,اح ايتــاي ٞاعطنــ ١أذــس ٖٚــٜ ٛــ ّٛا٭ذــس ايػــازؽ
ًؿــط َــٔ ؾــٗط ؾــٛاٍ أشٸٕ َــ٪شٕ ضغــ ٍٛاهلل يف عًــب ايعــسًٗٚ ،ٚــس
ضغــ ٍٛاهلل قــً ٢اهلل ًًٝــ٘ ٚآيــ٘ ٚغــًِ إٔ  ٫غتــطد َعــ٘ أذــس إَ ٫ــٔ
ؾــٗس َع طنــ ١أذــس ،أ ٟأْــ٘ مل ٜــ شٕ يًــص ٜٔضجعــٛا ٚغــط ايططٜــل ٫ٚ
ايكاًــس ٜٔهــارتطٚد َعــ٘ٚ ،ؾٝــ٘ هٝــإ ذتػــٔ ايتٛنــٌ ًًــ ٢اهللٚ ،ضجــا٤
ضؾـــسٚ ٙؾهـــً٘ٚ ،ايهؿاٜـــ ١مبـــسز ٙغـــ,راْ٘ ٖٚ ،ـــَ ٛـــٔ َكـــازٜل قٛيـــ٘

ِيَز( ، )1ؾ غــت شٕ جــاهط هــٔ
م ـ ّؤ ِمد َ
عــاىلش ََ ِل َّلــهِ الّعِ ـ َّض ُة ََل َِش ُ
ظــولِهِ ََ ِل ّل ُ
ً,ــس اهلل ض غــ ٍٛاهلل قــً ٢اهلل ًًٝــ٘ ٚآيــ٘ ٚغــًِ هــارتطٚد َعٗــِ ؾ ـ شٕ
ي٘ .
( ؾَكَــاٍٳ ٜٳــا ضٳغٴــٍٛٳ ايًٓ ـ٘ٹ إٕٸ أَهٹــ ٞنَــإٳ خٳًٓؿَٓٹــً ٞٳًَــ ٢أَخٳ ـٛٳا ٺ يٹــ ٞغٳ ـ,ٵعٕ
ٚٳقَــاٍٳ ٜٳــا هٴٓٳ ـٞٸ إْٸ ـ٘ٴ يَــا ٜٳٓٵ,ٳػٹــ ٞيٹــٚ ٞٳيَــا يَــو إَٔٵ ْٳتٵ ـطٴىَ ٖٳ٪ٴيَــا٤ٹ أُٚوٹ ـطٴىَ هٹايِحٹٗٳــازٹ
َٳــعٳ ضٳغٴــ ٍٔٛايًٓــ٘ٹ قٳــًٓ ٢ايًٓــ٘ ًٳًَٝٵــ٘ٹ ٚآيــ٘ ٚٳغٳــًِٓٳ ًٳًَــْ ٢ٳؿِػٹــ ، ٞؾَتٳدٳًٓـــٵ
ًٳًَــ ٢أَخٳٛٳا ٹــو  ،ؾَتٳدٳًٓؿِــت ًٳًَ ـٝٵٗٔٔٸ ؾَـ َشٹٕٳ يَ ـ٘ٴ ضٳغٴــٍٛٴ ايًٓ ـ٘ٹ قٳـًٓ ٢ايًٓ ـ٘ٴ ًٳًَٝٵ ـ٘ٹ
( )1غٛض ٠اآاؾك.8 ٕٛ
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ٚآيــ٘ ٚٳغٳ ـًِٓٳ ؾَدٳ ـطٳدٳ َٳعٳ ـ٘ٴ ٚٳإْٔٸُٳــا خٳ ـطٳدٳ ضٳغٴــٍٛٴ ايًٓ ـ٘ٹ قٳ ـًٓ ٢ايًٓ ـ٘ٴ ًٳًَٝٵ ـ٘ٹ ٚآيــ٘
ٚٳغٳ ـًِٓٳ َٴطٵٖٹ,ٶــا يٹًِعٳ ـسٴٚٸ ٚٳيٹٝٴ ـ,ٳًٓػٵٗٴِٵ أَْٸ ـ٘ٴ خٳ ـطٳدٳ ؾٹــ ٞعَ ًَ ـ,ٹِٗٔٵ يٹٝٳظُٓٸــٛا هٹ ـ٘ٹ قُ ـٛٸٚ ّ٠ٳإَٔٸ
ايٓصٹ ٟأَقٳاهٳٗٴِٵ يَِٵ ٜٴٖٛٹٓٵٗٴِٵ ًٳٔٵ ًٳسٴٚٸٖٹِٵ) (.)1
ؾً,ـــ ٢ااػـــًُْ ٕٛـــسا ٤ضغــــ ٍٛاهلل قـــً ٢اهلل ًًٝـــ٘ ٚآيـــ٘ ٚغــــًِ
ٚخطجــٛا َــع َــا ؾــَ ِٗٝــٔ ادتطاذــا
يف قًـــٛ

ٚايهًــ ّٛي,عــث ايطٖ,ــٚ ١ايؿــعع

ايعـــسٚ ،ٚيت نٝـــس ذكٝكـــٖٚ ١ـــ ٞإٔ ااـــَٓ٪

مل ٜٗٓعَـــٛا يف

ــد ّلقِي ؿِــي ُك ُلــو ِ
ظ ُ
َعطنــ ١أذــس ٖٚــَ ٛــٔ َكــازٜل قٛيــ٘ عــاىلش َ
ــبز(ٚ ، )2نــ ٕ جــٝـ ايــص ٜٔنؿــطٚا قــس أ ٗــطٚا
ــشَا ل
ا َّلــ ِز َ
الش ّن َ
يَ كَ َـ ُ
ايٓـــسّ ًًـــ ٢غـــطًً ١ـــٛز ِٗ إىل َهـــٚ ١أخـــصٚا ٜتٓـــاج ٕٛهـــايعٛز ٠إىل
ااسٜٓــــ ،١ؾًُــــا هًػٗــــِ خــــطٚد ايــــٓيب قــــً ٢اهلل ًًٝــــ٘ ٚآيــــ٘ ٚغــــًِ
ٚاآَ٪

إ َتٮ

ْؿٛغِٗ هارتٛفٚٚ ،اقًٛا ايػري إىل َه.١

ٚٚقــــٌ ايــــٓيب ستُــــس قــــً ٢اهلل ًًٝــــ٘ ٚآيــــ٘ ٚغــــًِ إىل محــــطا٤
ا٭غــسٖٚ ،ــًً ٞــ ٢هعــس ياْٝــ ١أَٝــاٍ َــٔ ااسٜٓــ ١ؾ قــاّ ؾٗٝــا اٱوــٓ ،
ٚايا٬وــــاٚ ،٤ا٭ضهعــــا ٤وــــِ ضجــــع إىل ااسٜٓــــٚ ،١أيكــــ ٢اآَ٪ــــ ٕٛيف
خــطٚجِٗ ايكــ,ض ًًــَ ٢عاٜٚــ ١هــٔ ااػــري ٠هــٔ ايعــام هــٔ أَٝــ ،١ؾ ـ َط
ايـــٓيب قـــً ٢اهلل ًًٝـــ٘ ٚآيـــ٘ ٚغـــًِ ههـــط

ًٓكـــ٘ قـ ـ اّٖٚ ،ـــٚ ٛايـــس

ًا٥ؿ ١أّ ً,س ااًو هٔ َطٚإ.
ٚشنــط إٔ ًاُــإ هــٔ ًؿــإ إغــت َٔ يــ٘ ًًــ ٢أٜ ٫كــ ِٝهعــس وــ٬ث ،
ؾ,عــث ضغــ ٍٛاهلل قــً ٢اهلل ًًٝــ٘ ٚآيــ٘ ٚغــًِ هعــسٖا ظٜــس هــٔ ذاضوــ١
ًُٚـــاض هـــٔ ٜاغـــط ٚقـــاٍ  :غـــتحساْ٘ يف َهـــإ نـــصا ٚنـــصا ؾـــاقت، ٙ٬
ؾٛجسا ٙيف شا

ااٛنع ؾكت.)3( ٙ٬

( )1ايطٚض ا٭ْـ .289/3
( )2غٛض ٠آٍ ًُطإ .151
( )3أْظط إهٔ ٖؿاّ . 104/2
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ايٛجــ٘ اياــاْ : ٞتهــُٔ اٯٜــ ١اٱخ,ــاض ًــٔ زهٝــب ايػــِ إىل ْؿــٛؽ
ااـــَٓ٪

يف غـــاذَ ١عطنـــ ١أذـــس َٚ ،ـــٔ اٱًحـــاظ يف ٖـــص ٙاٯٜـــٚ ١آٜـــ١

ايػٝام  ٖٞٚ ،اٯ ١ٜايػاهك ١أَٛض:
ا٭ : ٍٚإقـــاه ١ااـــَٓ٪

هـــايػِ ٖٚ ،ـــ ٛنٝؿٝـــْ ١ؿػـــاْٜ ٫ ١ٝعًــِ هٗـــا

إ ٫اهلل ًــع ٚجــٌ ٚ ،أخ ـ

يف

اٯٜــً ١ــٔ قــ,ػت٘ ايعاَــ ١ه ـ

ااػــًُ

ااٝسإ .
ٚيــ ٛأقــٝب إوٓــإ مبط ,ــَ ١تػــاَ ١ٜٚــٔ ايػــِ أذــسُٖا جــا ٙ٤ايػــِ
مبؿــطزٜٚ ، ٙهــَ ٕٛــٔ ذٛيــ٘ يف ذــاٍ غ,طــٚ ١ضنــا ٚغــَ ١َ٬ــٔ ايػــِ
ٚاهلــِ ٚ ،اٯخــط إغــتٛىل ًًٝــ٘ ايػــِ ًًٚــَ ٢ــٔ َعــ٘ ٚذٛيــ٘ َــٔ ايٓــاؽ
يٛذــس َٛ ٠نــٛع ٚغــ,ب ايػــِ ايــصٜ ٟؿــًُِٗ مجٝع ـاّ  ،ؾٗــٌ َــٔ ؾــطم
ه

ا٭وٓ
ادتــٛا

.
ْعــِ  ،إش ٜهــ ٕٛغــِ اياــاْ ٞأناــط ٚأهــ

َــٔ ا٭ ، ٍٚؾهٝـــ ٚقــس غًــب ايػــِ ًًــ ٢ااــَٓ٪

ٚأعــ ٍٛيف َس ــ٘
ٜــَ ّٛعطنــ ١أذــس

يــصا ؿهــٌ اهلل ًــع ٚجــٌ هػــِ ْاغــذ وٛاهــ ّا ٚ ،عتتُــٌ اياــٛا

هــايػِ

ٚجٖٛاّ :
أ : ّ٫ٚايػِ اي٬ذل ٖ ٛاياٛا

.

واْٝاّ  :ايػِ ايػاهل ٚا٭ ٖٛ ٍٚاياٛا
وايا ـاّ  ٜ :ـ  ٞاياــٛا

.

ًًــ ٢ايػــِ ايػــاهل ٚاي٬ذــل ٚادتــاَع ااؿــنى

هُٗٓٝا .
ٚايكـــرٝس ٖـــ ٛا٭خـــري ٖٚ ،ـــَ ٛـــٔ أغـــطاض ايتـــساخٌ ااٛنـــًٞٛ
ه

ااتعسز َٔ ايػِ َع إَهإ ايؿكٌ ٚايتُٝٝع هٗٓٝا .
اياــاْ : ٞايٛقاٜــ ١ايًٓٝٛــ ١ايعاَــ ١يًُــَٓ٪

َــٔ اذتــعٕ ٚا٭غــَ ٢ــع

ؾــسَ ٠ــا ْــعٍ هٗــِ ٜــ ّٛأذــسٚ ،قــس ٚضز يف ٜعكــٛ

ايــٓيب ٚذعْــ٘ ًًــ٢

ــــو
ٜٛغــــــ قٛيـــــ٘ عـــــاىلش ََابّيَ َّ
ظـ ّ
ــــخ َنيّ َدـ ُ
ــــَ ا ّل ُعـ ّ
ــــاأ ِمـ َ
ــــض ِن َؿ ُهـ َ
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ــيَّز(َ ، )1ــع إٔ ٜٛغـــ ًًٝــ٘ ايػــ ّ٬ذــٜ ٞــطظم ،أَــا اآَ٪ــٕٛ
كَ ِ
ظ ٌ
ؾكــس ؾكــسٚا ٜــ ّٛأذــس غــ,ع

ايًٝ,ػــ ١نــا

ؾــٗٝس اّ ٚأقــاهتِٗ ادتطاذــا

ٜنؾـــس ًٓـــ٘ إْط,اقـ ـاّ ٚقٗـــطاّ اذتـــعٕ ٚاذتػـــطٚ ، ٠يهـــٔ اهلل ًـــع ٚجـــٌ
ٚقـــاِٖ َٓـــٖ٘ٚ ،ـــَ ٛكـــسام يتؿهـــ ٌٝااػـــًُ

ًًـــ ٢أ ,ـــاع ا٭ْٝ,ـــا٤

َّـــاطز(،)2
ـــخ لِلد ِ
ـــش ُأ َّ
مـــتو ُأ ّخ ِش َش ّ
ايػـــاهك هكٛيـــ٘ عـــاىلش ُك ّد ُ
َّ َخيّ َ
ـــح ّ
ٚحتتٌُ اٯ ١ٜايػاهكٚ ١جٖٛاّ :
أ : ّ٫ٚأَـــط اهلل يًرـــعٕ هعـــسّ اٱقـــنا

َـــٔ ااـــ ، َٓ٪أ ٫ ٚأقـــٌ

ًسّ ايٓؿاش إىل ْؿٛغِٗ.
واْٝاّ  :قريٚض ٠اآَ٪

يف ذاٍ َٓعٚٚ ١قا َٔ ١ٜاذتعٕ.

واياــاّ  :إضاز ٠ايتعــسز يف ا٭َــط ٚا٭وــط  ،ؾٝتٛجــ٘ ا٭َــط َــٔ ًٓــس اهلل
يًرـــعٕ هاٱَتٓـــاع ًـــٔ ايٛقـــ ٍٛإىل ااـــَٓ٪

أ ٚايٓؿـــاش إىل قـــسٚضِٖ

 ٚػؿ ِٗٝهطمح ١اهلل هاذتكاْٚ ١ايعكُ َٔ ١اذتعٕ  ّٜٛأذس.
ٚايكـــرٝس ٖـــ ٛا٭خـــريٚ ،إٕ ناْـــت اٯٜـــ ١ختــ ًـــٔ اياـــاْ ٞهكٛيـــ٘

عـــاىلش ِلََيّلـــإ َ َج ّع َض ُنـــوا..ز ؾهُـــا إٔ ايػـــِ َػـــتحٝب هلل ًـــع ٚجـــٌ
ؾهصا اذتعٕ.
اياايـــث  :زًـــ ٠ٛأجٝـــاٍ ااػـــًُ

يٲذـــناظ ٚايتـــٛقَ ٞـــٔ اذتـــعٕ

هػـــ٬ح ايـــسًاٚ ،٤ايًحـــ ٤ٛإىل اهلل ًـــع ٚجـــٌ ؾٗـــ ٛايـــصٜ ٟكـــطؾ٘ ٚإٕ
عــسز

أغــ,اه٘ ٚجــا٤

ًًــ ٢ضتــ ٛزؾعــٖٚ ،ٞــَ ٛــٔ َكــازٜل قٛيــ٘

َ
َّز(.)3
عاىل ش ّ
اد ُنونِي أ ّ
ظ َح ِص ّ
ب َل َُ ّ
ٖٚــٌ زؾــع اذتــعٕ ًــٔ ااــَ َٓ٪ــسز هلــِ  ،ادتــٛا

ْعــِٚ ،اٯٜــ١

ظاجط يًٓاؽ ًٔ ي َِٗٛااشا مل ٜظٗطٚا اذتعٕ ًًَ ٢ا أقاهِٗ.

( )1غٛضٜٛ ٠غـ .84
( )2غٛض ٠آٍ ًُطإ .110
( )3غٛض ٠غاؾط .60
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ٚقــس ض ٟٚإٔ غــًُٝإ ًًٝــ٘ ايػــ ّ٬ذــعٕ ًًــ ٢إهــٔ يــ٘ َــا

ذعْ ـاّ

ؾــسٜساّ ،ؾحــاًَ ٙ٤ــو هٗ٦ٝــ ١ضجــٌ َتداقــُاّ َــع آخــط ،ؾكــاٍ :إٕ ٖــصا
َؿــ ٢يف ظضًــٚ ٞاختــص ٙعطٜكــاّ ،ؾكــاٍ يــ٘ غــً ُٝإَ :ــا محًــو ًًــ٢
ٖــصا ايؿعــٌ ،ؾكــاٍ :٭ْــ٘ ظضع يف عطٜــل ايٓــاؽ ٚنــطِٖ ،ؾؿطــٔ غــًُٝإ
هــ ٕ ااــٛ

عطٜــل ٫هــس يهــٌ إْػــإ إٔ ٜػــًه٘  ٫ٚضاز ٭َــط اهلل ًــع

ٚجٌ ،ؾتعع.٣
ٖٚـــٌ ميهـــٔ ايكـــ ٍٛإٔ ؿهـــٌ اهلل ًـــع ٚجـــٌ هػـــٚ ١َ٬ذكـــاْ١
ااــَٓ٪

َــٔ اذتــعٕ يف َعطنــ ١أذــس هعــس إٔ أقــٛ,ٝا ؾٗٝــا ٭ٕ اٱغــّ٬

يف هساٜا ــ٘ٚ ،٭ٕ ًــسز ااػــًُ

قًٝــٌٚ ،يًتدؿٝـــ ًــِٓٗ ٚاٱغــتعساز

يًُعــاضى اي٬ذكــٚ ،١يًدؿــَ ١ٝــٔ قــسٚز ايٓــاؽ ًــٔ زخــ ٍٛاٱغــ،ّ٬
اَــا ٚقــس قٜٛــت ؾــٛن ١ااــَٓ٪

يف ايػــٓٛا

ٚااعــاضى اي٬ذكــٚ ١مســا

قطح زٚي ١اٱغ ّ٬ؾ ٬نري َٔ إ ٗاضِٖ اذتعٕ ٚا٭غ.٢
ادتــٛا

 ٫زيٝــٌ ًًــٖ ٢ــصا اا عٓــ ،٢إمنــا ؿٝــس اٯٜــ ١ايػــاهكٚ ١آٜــ١

اي,رــث ذــث ااػــًُ

اذتــعٕ ٚايتٛاقــٚ ٞاآاجــا ٠ؾُٝــا

ًًــ ٢إجتٓــا

هٝــــِٓٗ هايػــــٚ ١َ٬ايتٓــــعَٓ ٙــــ٘ٚ ،جــــا٤

اٯٜــــا

هــــايًح ٤ٛإىل اهلل

ٚايتػــً ِٝهكهــاٚ ٘٥ايترًــ ٞهايك ـ ًٓــس عــط ٚااكــ ١,ٝارتاقــٚ ١ايعاَــ١

َ
صـــيَِ ٌت َكـــا ُلوا إِ َّنـــا ِل َّلـــهِ ََ إِ َّنـــا
َّ ُم ِ
يكٛيـــ٘ عـــاىلشا َّلـــ ِز َ
يَ إِ َرا أ َ
صـــابَ ّح ُه ّ
ونز(.)1
إِلَيّهِ َس ِ
اش ُع َ
َٚــٔ أغــطاض إْكــطاف ااــَٓ٪

ًــٔ اذتــعٕ ــصٚم ذــ ٠ٚ٬ادتٗــاز

يف غـــ ٌٝ,اهللٚ ،ايٓحـــاَ ٠ـــٔ اٱْكــــا

يكـــٛ

ضأؽ ايٓؿـــام ايــــصٟ

ضجع هاًث ادتٝـ َٔ ٚغط ايططٜل.
يكــس أزضى اآَ٪ــ ٕٛأْٗــِ ؾــاظٚا هطاًــ ١اهلل ٚضغــٛي٘ هــارتطٚد إىل
َعطنــ ١أذــس ؾ ْػــتِٗ ٖــص ٙايٓعُــ ١اذتــعٕ ٚا٭غــٚ ،٢إْكطعــٛا إىل ؾــهط
اهلل  ٚعاٖـــس ايكـــ ،٠٬يـــصا مل ٜتدًؿـــٛا ًٓـــسَا قـــً ٢هٗـــِ ضغـــ ٍٛاهلل
( )1غٛض ٠اي,كط.156 ٠
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قــً ٢اهلل ًًٝــ٘ ٚآيــ٘ ٚغــًِ ٚ ،يف أزاٗ٥ــا نٝــس يػــَ٬تِٗ َــٔ اذتــعٕ
ٚايٓساَ. ١
يكــس إْؿــػٌ ااػــًُ ٕٛهــااعحعا
 ًٜتؿتـــٛا إىل أغـــ,ا

ايــيت جتًــت يف َعطنــ ١أذــس ؾًــِ

اذتـــعٕ ٚا٭غـــٚ ،٢ميهـــٔ كػـــٖ ِٝـــص ٙااعحـــعا

كػُٝاّ إغتكطاٝ٥اّ إىل ٚج:ٙٛ
ارتاقــــ ١هــــايٓيب ستُــــس قــــً ٢اهلل ًًٝــــ٘ ٚآيــــ٘

ا٭ : ٍٚااعحــــعا

ٚغــًِ ٚإجتٗــاز ٙيف ايكتــاٍ ٚغــط ااٝــسإٚ ،خطٚجــ٘ َــٔ ااعطنــ ١غــاااّ
َــٔ ايكتــٌٖٚ ،ــٌ ْــسا ٤ايــٓيب قــً ٢اهلل ًًٝــ٘ ٚآيــ٘ ٚغــًِ ٭قــراه٘

َّ ز َٔ َعحعا ٘ يف ااكاّ ،ادتٛا
ش ََ َّ
الش ُ
ظو ُ يَ ّذ ُنو ُك ّ
اياـــاْ : ٞااعحـــعا ايعاَـــ ١دتـــٝـ اٱغـــَٗٓٚ ّ٬ـــا إهتـــسا ٤ااعطنـــ١
ْعِ.

أػــِٗ ٚقتًــِٗ يًــص ٜٔنؿــطٚا َــع إٔ ايــص ٜٔنؿــطٚا ٖــِ ايــص ٜٔظذؿــٛا
إىل ااس ١ٜٓيًكتاٍ  ِٖٚايص ٜٔهسأ.ٙٚ
اياايـــث  :ااعحـــعا

ايـــيت جتًـــت ًًـــ ٢جـــٝـ ايـــص ٜٔنؿـــطٚا َـــٔ

اٱضهـــاى ٚايطًــــب ٚايؿــــعع ٚارتكــــٚ ١َٛايطغ,ــــ ١يف اٱْػــــرا

َــــٔ

ااعطنَ ١ع إٔ ادتٛي ١ناْت هلِ.
ايطاهــع  :ااعحــعا

ايؿطزٜــٚ ١ارتاقــ ،١ايــيت جتًــت ًًــ ٢ا٭ؾـــطاز

يف َٝسإ ااعطن ٢ًً ٖٞٚ ١قػُ :
ا٭َ : ٍٚــا ٗــط َــٔ َعحــعا

ااــسز ٚايتعهــٝس ٚايتٛوٝــل ٚأغــ,ا

ايطنا ٚايطجا ٢ًً ٤ا٭ؾطاز َٔ ااٗاجطٚ ٜٔا٭ْكاض.
اياـــاْ : ٞذـــاٍ ايٝـــ ؽ ٚارت,ٝـــ ١ايـــيت ٗـــط

ًًـــ ٢أؾـــطاز جـــٝـ

ْ َّح ز(.)1
َّ َ
َّ َش ِم ً
ااؿطن  ،قاٍ عاىلش َج ّع َ
يعا ََ ُك ُل ُ
وب ُه ّ
ع ُِ ُه ّ
ٖٓٚــاى ْــٛع هــاز هــ ارتــٛف ٚايكــ  ،ؾٝــسٍ إخ,ــاض آٜــ ١ايػــٝام
ًــٔ ًكــُ ١ااــَٓ٪

( )1غٛض ٠اذتؿط .14

َــٔ ارتــٛف ٜــَ ّٛعطنــ ١أذــس هايس٫يــ ١ايتهــُٓ١ٝ
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ًًـــ ٢إض كـــا ِٗ٥إىل َطا ـــب غـــاََ ١ٝـــٔ ايكـ ـ ٚ ،يٝهـــ ٕٛايػـــِ ايـــصٟ
ضظقِٗ اهلل ٦َٜٛص َٔ َكازٜل ٖصا ايك .
يف ااكاّ َٔ جٗا

ٚجا ٤ايػِ يًَُٓ٪

ا٭ٚىل  :ايت,ــا ٜٔايهــ,ري هــ

:

جــٝـ ااػــًُ

ٚجــٝـ ايــص ٜٔنؿــطٚا

قًٚ ١ناط َٔ ٠جٗ ١ايعسز .
ايااْٝــ : ١ناــط ٠أغــًرٚ ١ضٚاذــٌ ايــص ٜٔنؿــطٚا ٗ ٚــٛض ايــٓكل ؾٗٝــا
ًٓـــس ااػـــًُ ٚ ،نـــإ ٖـــصا ا٭َـــط َـــٔ أغـــ,ا

إؾـــاً ١ايكتـــٌ هـــ

قــــؿٛف ااػــــًُ  ،إش جــــا ٤ايــــص ٜٔنؿــــطٚا َعٗــــِ مبــــا٥يت ؾــــطؽ مل
َهــٚ ١ااسٜٓــ ١يتهــَٝٗ ٕٛــ  ٠يــسخ ٍٛااعطنــ،١

ٜطنٖٛ,ــا يف ايططٜــل هــ
َٗٓٚــا ارتٝــٌ ايــيت أغــاض

ًًــ ٢ااػــًُ

َــٔ ارتًـــ هط٥اغــ ١خايــس هــٔ

ايٛيٝــس ًٚٹهطَـــ ١هــٔ أهـــ ٞجٗــٌ ٚ ،قتًـــٛا َــٔ هكـــَ ٞــٔ ايطَـــاًً ٠ـــ٢
ادت,ــٌٚ ،جــاٚ٤ا إىل ااػــًُ

َــٔ خًؿٗــِ ٜكتًــ ٕٛهٗــِ يــ ٫ٛؾهــٌ اهلل

َٓٚــ٘ زًــ ٠ٛايطغــ ٍٛهلــِ ايــيت ــسٍ هايس٫يــ ١ايتهــًًُٓ ١ٝــٛ ٢قـــ
ايكتٌ هااػًُ

.

ايااياــ : ١إْػــرا
ذاجــ ١ااػــًُ

ٚضجــٛع وًــث جــٝـ ااػــًُ

هلــِ زتــتُع

َٚتؿــطق

يف ايططٜــل َــع

 ،ؾايكا٥ــس ٚادتــٝـ عتتــاجٕٛ

ايؿــــطز ايٛاذــــس َــــٔ أقــــراهِٗ ؾــــاضى يف ايكتــــاٍ أ ٚإنتؿــــ ٢هاناــــاض
ايػٛاز .
ايطاهعـــ : ١غـــعٖٚ ٚحـــ ّٛايـــص ٜٔنؿـــطٚا ًًـــ ٢ااػـــًُ

َ ،ـــع إٔ

ضغــاي ١ستُــس قــً ٢اهلل ًًٝــ٘ ٚآيــ٘ ٚغــًِ آؿعــتِٗ يف ايــسْٝا ٚ ،صتــا ِٗ
يف اٯخط. ٠
ايٛج٘ اياايث  :يكس شنط

آ ١ٜاي,رث يف أٚهلا أَٛضاّ :

ا٭ : ٍٚنٝــس زتــ ٧ايػــِ َــٔ ًٓــس اهلل يًُػــًُ

َ
َّز (.)1
َّ َػ ًّ
ما ِب َؼ و ِ
يف اٯ ١ٜق ٌ,ايػاهك ١ش َنأ َذابَ َُ ّ
( )1غٛض ٠آٍ ًُطإ .153

وٛاه ـاّ يكٛيــ٘ عــاىل
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ايااْ : ٞعكب ْعُتإ ٯ ١ٜايػِ ُٖٚا :
ا٭ٚىل ْ :عُ ١ا٭َٓ. ١
ايااْْ : ١ٝعُ ١ايٓعاؽ .
ايااياــ : ١ػؿــ ٞا٭َٓــٚ ١ايٓعــاؽ يطا٥ؿــَ ١ــٔ ااػــًُ
أذــس ٚ ،يــٝؼ مجٝــع َــٔ ذهــط َعطنــ ١أذــس َــٔ ااػــًُ

ٜــَ ّٛعطنــ١
وــِ جــا٤

اٯ ١ٜايتاي ١ٝيتصنط ايصٛ ٜٔيٛا ٚؾطٚا ًٔ َعطن ١أذس .
ٖٚــَ ٛــٔ إًحــاظ ْظــِ إًحــاظ ْظــِ ايكــطإٓ هايتهاَــٌ ااٛنــًٞٛ
ٚاذتهُـــ ٞيف آٜا ـــ٘ ٚنـــٌ آٜـــَٗٓ ١ـــا ـــ٪اظض ا٭خـــط ٣يف هٝـــإ ااعٓـــ٢
ٚٚنٛح اذتهِ مبا ميٓع َٔ ايً,ؼ ٚاينزٜس.

مَ إنصاص الآيت
,سأ آ ١ٜاي,رث أطف ايعطـ شوِز ٱؾاز ٠ايناخٚ ٞايؿـنٚ ٠ايتـ خري
ه

َهاَ

آ ١ٜاي,رث ٚه

َا غ,كٗا ٚ ،عتتٌُ ايعطـ ٚجٖٛاّ :

أ : ّ٫ٚؾ واههِ غُاّ هػِ وِ أْعٍ ًًٝهِ َٔ هعس ايػِ أَْٓ ١عاغاّ).
واْٝاّ  :يه ٬ٝحتعْٛا ًًَ ٢ا ؾا هِ َ ٫ٚا أقاههِ وِ أْعٍ ًًٝهِ َٔ هعس
ايػِ أَْٓ ١عاغاّ ).
ؾ,عس إٔ ٚق ٢اهلل ااػًُ

َٔ اذتعٕ ٚا٭غٚ ٢اذتػطً ٢ًً ٠سّ جًب

ايػٓا ِ٥أيك ًًِٗٝ ٢ايٓعاؽ أَٓ ، ١ؾإ قً ت ٖٓاى ,ا ٜٔهـ
ٚغكٛط ايكتً َٔ ٢اآَ٪

 ،ؾإشا غًِ ااػًَُ ٕٛـٔ اذتـعٕ ًًـ ٢ايػٓـاِ٥

ٚؾــهطٚا اهلل ًــع ٚجــٌ ًًــ ٢إْػــرا
خػاض ٠غ,ع

ؾـٛا

ايػٓـاِ٥

ايــص ٜٔنؿــطٚا خــا,٥

أش ، ٤٫ؾــإ

َٔ أٌٖ ايٝ,ت ٚايكراه ١أَط ًظـ٫ ِٝهـس ٚإٔ عتـعٕ ٜٚـ مل

ايٓيب ٚااػًُ ٢ًً ٕٛؾطاقِٗ ٚ ،قس ٚقـ ضغ ٍٛاهلل قـً ٢اهلل ًًٝـ٘ ٚآيـ٘
ٚغًِ ًً ٢محعَ ٠كتْٚ ّ٫ٛؿخ يف هها. ٘٥
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وايااّ  :وِ أْعٍ ًًٝهِ َٔ هعـس ايػـِ أَٓـْ ١عاغـ ّا يهـ ٬ٝحتعْـٛا ًًـَ ٢ـا
ؾا هِ َ ٫ٚا أقاههِ يٝ,إ إ كـاٍ  ٚعـسز ايـٓعِ ايـيت هـ ٕٛهطظخـاّ زٕٚ
إقاه ١اآَ٪
َنازؾ

هاذتعٕ ٚاذتػط ، ٠ؾ,عس اياٛا

هايػِ جـا ٤ا٭َـٔ ٚايٓعـاؽ

ٚزتتُع

 ،ؾ خ اهلل ًع ٚجٌ يف اٯٜـ ١ايػـاهكً ١ـٔ نـ ٕٛايػـِ

ايص ٟذٌٸ هاآَ٪

ٚضمحًٓ َٔ ١س اهلل  ،وِ هٓٝت آ ١ٜاي,رث

إمنا ٖ ٛوٛا

ًسّ إغتُطاضٚ ٙإغتساَت٘ إىل آخط ْٗاض َٔ  ّٜٛايٓكـ َٔ ؾٗط ؾٛاٍ أٚإ

ما
َعطن ١أذس هٌ جا ٤هعس ٙايٓعاؽ أَٓاّ يٝرٌ ستً٘ ٜٓٚػد٘  ،قاٍ عاىل ش َ
ِهاز (.)1
دع ّخ ِم َّ نيَتو أَ َّ ُندعِ َها َنأّ ِ
ث ِب َخيّ وش ِم ّد َها أَ َّ ِم ّرل َ
َن َ

ٚجا ٤يؿظ (وِ) يف أ ٍٚآ ١ٜاي,رث يًُٓع َٔ ايك ٍٛه ٕ ايػِ َطٸ غطٜع ّا
ًًــ ٢ااــَٓ٪

ٚأْــ٘ مل ,ٜــل يف ْؿٛغــِٗ ٚهٝــِٓٗ إ ٫آْـاّ َــا  ،إمنــا هكــ ٞايػــِ

ٜتػؿاِٖ يُٝر ٛايػِ ايص ٟذتكِٗ هػ,ب ارتػاضٚ ٠اذتطَإ َٔ ايٓكط اا,
ٚايػٓا. ِ٥
ذت ٢إشا َا أزضنٛا إٔ ٖصا ايػِ خاٍ َٔ ا٭ش ٖٛٚ ٣غ,ب يًطجٛع إىل
َٝسإ ااعطنٚ ١اٱذاع ١هطغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل ًًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٚايسؾاع ًٓ٘
ٚإٔ ا٭ٚىل ايػعٚ ٞادتس ٚااااهطٚ ٠حتكٝل ايػاٜا

اذتُٝسٚ ٠ادتٗاز يف غٌٝ,

اهلل ؿهٌ اهلل ٚأهسي٘ هايٓعاؽ ٚا٭َٔ زؾعٚ ١اذس. ٠
ط ٣ااشا مل ٜطظم اهلل ًع ٚجـٌ ااـَٓ٪
ٚاذس َٔ ٠غري ااطٚض أاٍ ايػِ وٛاهاّ ٚ ،ادتٛا
ا٭ : ٍٚهٝإ غـع ١ؾهـٌ اهلل ًًـ ٢ااـَٓ٪
ايهطض .

ٜـ ّٛأذـس ايٓعـاؽ أَٓـَ ١ـط٠
َٔ ٚج: ٙٛ
ٚناـط ٠غـ ٌ,غـَ٬تِٗ َـٔ

ََ
ايااْ : ٞعسز قٝؼ صتا ٠اا َٔ َٓ٪اذتعٕ َٔ َكازٜل قٛي٘ عاىل شل ّ
َّ إِلإ َّ أَ ًرىز (.)2
يَ ُ
ض لرَ ُك ّ

( )1غٛض ٠اي,كط.106 ٠
( )2غٛض ٠آٍ ًُطإ .111
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يكس ٔ ايص ٜٔنؿـطٚا هـ ِْٗ ظتتاـَ ٕٛكاَـا

ايعـع ٚايطؾعـ ١ايـيت ْاهلـا

اا َٕٛٓ٪هعس َعطن ١هسض ٚ ،غعٛا إىل إزخاٍ اذتـعٕ إىل قًـب ايـٓيب ستُـس
قً ٢اهلل ًًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٚقًٛ

أغط ًٛٚا ٌ٥ايص ٜٔآَٓٛا غٛا ٤يف ااس١ٜٓ

اآٛض ٠أَ ٚه. ١
اياايث  :يكس نإ ايػِ ايصْ ٟعٍ هػاذ ١ايكراه ّٜٛ ١أذـس َتعـسزاّ يف
شا ٘ َٛٚن ً٘ٛؾ ضاز اهلل ًع ٚجٌ اٝ,تـ٘ يف ايتٓعٜـٌ ٚيف أشٖـإ ايكـراه١
ٚجعًــِٗ ًٜتؿتــ ٕٛإيٝــ٘ ٜٚػترهــطًٓ ْ٘ٚــس ْــع ٍٚآٜــ ١اي,رــث ٗ ٚ٬ ٚــِ
ٚااٚ َٕٛٓ٪اآَ٪ا

هلا  ،يصا إهتسأ

آ ١ٜاي,رث أطف ايعطـ (وِ) ايصٟ

ٜؿٝس اي ناخٚ ، ٞؾْ ٘ٝهت ٖٞٚ ١إخ,ـاض اٯٜـ ١ايػـاهك ١هـ ٕ ايػـِ غـَ ١َ٬ـٔ
اذتــعٕ ٚا٭غــ ، ٢هُٓٝــا جــا٤
اآَ٪

آٜــ ١اي,رــث هٓــع ٍٚا٭َــٔ ٚايٓعــاؽ ًًــ٢

 ِٖٚيف ذاٍ ايػ َٔ ١َ٬اذتعٕ ٚا٭غ ، ٢يٝه ٕٛيؿظ (أَٓـ ) ١أٟ

أَٓ ١يًَُٓ٪

َٔ ايعسٚ ٚؾطٚضَ ٫ٚ ٙاْع َٔ نْٛـ٘ أَٓـَ ١ـٔ اذتـعٕ أٜهـ ّا

يت ه ٕٛايٓحا َٔ ٠اذتعٕ ه َٛض :
ا٭ : ٍٚاياٛا

هايػِ .

ايااْ : ٞا٭ًَٓٓ َٔ ١س اهلل .
اياايث  :ايٓعاؽ َٔ ؾهٌ اهلل .
ٚجا٤

اٯٜا

ايػاهك ١هكٝػ ١ايعُـ ّٛاٱغـتػطاق ٞايؿـاٌَ يًُـَٓ٪

 ّٜٛأذس هُٓٝا ٚضز ْع ٍٚايٓعاؽ ًً ٢خكٛم عا٥ؿ َٔ ١ااـَٓ٪
ادتُٝع ؾٌٗ َٖ ٛاٌ ايت كػ ِٝايٛاضز يف قٛي٘ عاىل ق ٌ,آٜت

ٚيـٝؼ

ـَ
َّ َ
م ّ
ش ِم ّـد َُ ّ

يذ الآخِ َش َةز (ٚ )1إٔ ايٓعاؽ ْعٍ ًً ٢خكٛم
م َّ ُي ِش ُ
ُي ِش ُ
َّ َ
يذ ال لذ ّنيَا ََ ِم ّد َُ ّ
ايصٜ ٜٔطٜس ٕٚايساض اٯخط ، ٠ادتـٛا

ارتطا

يًَُٓ٪

 ،هُٓٝا شنط

ه ْؿػِٗ ٚغ ٌ,صتا ِٗ .

( )1غٛض ٠آٍ ًُطإ .152

 ،٫٭ٕ اٯٜـ ١أًـٚ ٙ٬ضز

هكـٝػ١

آ ١ٜاي,رث عا٥ؿ ١أٚيٛا ًٓاٜتِٗ ٚإٖتُاَِٗ
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َّ
ـَ
ـق َظ َّ
ـش ا ّل َع ِ ِ
ٚاا نإ اهلِ ٚايظـٔ هكٛيـ٘ عـاىل شيَ ُظ لد َ
ـون ِباللـهِ َػيّ َ
ا ّل َصاهِ ِليَّتِ ز( ، )1نٝؿْ ١ٝؿػاْ ١ٝؿهٌ اهلل ًع ٚجٌ ٚهٝٸٔ َا ,ٜطٔ اآاؾك، ٕٛ
َٚا ٜططأ ًً ٢قًٛ
أغ,ا

نعٝؿ ٞاٱميإ ًٓـس ايؿـسا٥س ٚاعـإ ايػـٛٝف ٚعـطٚ

ارتٛف ٚايؿعع .

 ٚهطض يف اٯ ١ٜيؿظ شٜكٛيٕٛز ٚارتطـا

َـٔ ًٓـس اهلل غـ,راْ٘ يًـٓيب

ستُس قً ٢اهلل ًًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ شقٌز يٝ,إ قٝؼ اذتٛاض ٚاٱذتحاد هٓٝـ٘
ٚه

ااػًُ
ٚشنط

.

هايٝ,إ ٚاي ٖإ ٚاينغٝب هايؿٗازٚ ٠إضاز ٠اياٛا

آ ١ٜاي,رث ْع ٍٚا٭َٓٚ ١ايٓعاؽ َٔ غري إٔ صنط ايـص ٟأْعيـ٘

هكٛي٘ عاىل ش ُذ َّ َ
َّزٚؾَ ٘ٝػا: ٌ٥
َّ أ ّن َض َ َنلَيّ َُ ّ
ا٭ٚىل  :هٝإ قاْ ٕٛنً ٖٛٚ ٞإختكام اهلل هايتٓع. ٌٜ
ايااْ : ١ٝػً ِٝااػًُ

ه ٕ ايتٓع َٔ ٌٜغٓٔ ايتٛذٝس .

اياايا : ١ايؿاًٌ نُري َػتن كسٜطٜ )ٖٛ( ٙعٛز هلل ًع ٚجٌ .
ايطاهع : ١إضاز ٠ايعطـ ااٛن ًٞٛهلص ٙاٯ ٢ًً ١ٜاٯ ١ٜايػاهكٚ ١خامتتٗا

َّ
ونز
م ُل َ
ما َج ّع َ
يش ِب َ
اييت صنط اهلل ًع ٚجٌ هاٱغِ هكٛي٘ عاىل ش ََالل ُه َخ ِِ ٌ
.
ؾإ قًت ٚضز

اٯ ١ٜأً ٙ٬هكٝػ ١ادتًُ ١ارت  ١ٜاٱمس ١ٝيٝ,إ قاْ، ٕٛ

ٚإهتسأ ٖص ٙاٯ ١ٜمبٛنٛع َت,سٍ َٚتػري ٚمجً ١ؾعً ١ٝش ُذ َّ َ
َّ
َّ أ ّن َض َ َنلَيّ َُ ّ
ِمَ بع ِذ ا ّل َؼ ِ َ
اظاز .
ّ َ ّ
م َد ًت ُن َع ً
َّ أ َ
ِ
ٚادتٛا

إْ٘ َـٔ أغـطاض كػـ ِٝايػـٛض ٠ايكطآْٝـ ١إىل آٜـا

َػتكً ١هصا ٗا ٚ ،ايعطـ ه

ٖص ٙاٯٚ ١ٜاٯ ١ٜايػاهكٚ َٔ ١ج: ٙٛ

أ : ّ٫ٚإحتاز ااٛنٛع  ٚ ،تعًل نٌ َٔ اٯٜت
واْٝاّ ْ :ػ ١,ايؿعٌ يف اٯٜت

جكٛم َعطن ١أذس .

إىل اهلل ًع ٚجٌ .

وايااّ  :هٝإ عسز ٚج ٙٛايؿهٌ اٱهل ٢ًً ٞااػًُ
َٔ ٚج: ٙٛ
( )1غٛض ٠آٍ ًُطإ .154

ٚ ،نـٌ آٜـ١

هًرا اٯ ١ٜايػاهك١
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ا٭ : ٍٚؿهٌ اهلل ًع ٚجٌ هكطع ؾطاض اآَ٪

َٔ َٝسإ َعطن ١أذس

هٓساٚ ٤زً ٠ٛايطغ ٍٛهلِ هًرا أْٗـا هـٛذَ ٞـٔ ًٓـس اهلل  ٚ ،كـسٜط اٯٜـ١
ايػاهك ٚ : ١ايطغٜ ٍٛسًٛنِ ه َط اهلل ) .
ايااْ : ٞزًْٚ ٠ٛسا ٤ايطغ ٍٛستُس قً ٢اهلل ًً ٘ٝ٭قراه٘ ايؿاض ، ٜٔإش
إٔ ٖص ٙايسً ٠ٛؾهٌ ْٚعُ ١هصا ٗا إىل جاْب  ٚا٥ؿٗا يف قطع عطٜل ايؿطاض
ًٔ اآَ٪

يف َعطن ١أذس َٚعاضى اٱغ ّ٬اي٬ذكٖٚ ، ١ـَ ٛـٔ َكـازٜل

اٱًحاظ يف اٝ,ت زً ٠ٛايطغ ٍٛيف ايكطإٓ .
ٖٚــٌ ميهــٔ إغــتكطا ٤قــاْ ٕٛيف ااكــاّ ( ذاجــ ١ايػــٓ ١ايٜٓٛ,ــ ١يًكــطإٓ )
ادتٛا

ْعِ  ،ؾُٔ أجٌ إٔ ٜعٌُ ااػـًُ ٕٛهايػـٓ ١ايٜٓٛ,ـٚ ١ضز شنطٖـا يف

َّ
ااكاّ َع ايس٫يـًً ١ـ ٢أْٗـا َـٔ ًٓـس اهلل هـسي ٌٝقٛيـ٘ عـاىل ش ََ َ
مـا ن َجـا ُك ّ
ان َح ُهواز (.)1
َّ َن ّد ُه َؿ ّ
ظو ُ َؿ ُخ ُز ُ
َّ
الش ُ
َأ ََ َ
ما َن َها ُك ّ

 ٚكسٜط اٯ ١ٜأًَ : ٙ٬ا آ انِ ايطغًٓ َٔ ٍٛس اهلل ؾدصَٚ ٙٚا ْٗانِ ًٓ٘

ه َط اهلل ؾاْتٗٛا .
 َٔٚايـٓعِ يف زًـ ٠ٛايطغـٚ ٍٛايس٫يـًً ١ـً ٢ـسّ إضتكـاض َٛنـًٗٛا
ص

ايؿاض َٔ ٜٔاآَ٪

إىل َٝسإ ايكتاٍ ًطـ َا هعسٖا هايؿا ٤نا ٜسٍ

ُ
َّ
ًً ٢ط  ٢ًً ٘,ايسً ٠ٛهكٛي٘ عـاىل ش ََ َّ
ظـو ُ يَ ّ
الش ُ
ـشا ُك ّ
َّ ؿِـي أ ّخ َ
ـذ ُنو ُك ّ
َ
َّز.
َّ َػ ًّ
ما ِب َؼ و ِ
َؿأ َذابَ َُ ّ
َ
َّ
اياايث  :زت ٧اياٛا يًُ َٓ٪يف َٝسإ ااعطن ١هكٛي٘ عاىل ش َؿأ َذابَ َُ ّ
ز نُا كسّ هٝاْ٘ يف ادتع ٤ايػاهل .
ايطاهع  :زؾع اذتعٕ ًٔ اآَ٪

يف أؾس ا٭ذٛاٍ اييت خ ِٝؾٗٝا اذتـعٕ

ًً ٢ايٓؿٛؽ عًٛاّ ٚقٗطاّ ٚإْط,اق ّا ٚ ،ن ْ٘ ٚااك َٔ ١,ٝايعًٚ ١ااعً ، ٍٛإش
ٜنؾس اذتعٕ ًٔ ااكـ ، ١,ٝؾحـا٤
اذتعٕ ٚايؿكٌ هٚ ٘ٓٝهـ

اٯٜـ ١ايػـاهكٖٚ ١ـص ٙاٯٜـ ١هكٗـط شا

ااكـ ١,ٝيتـ  ٞزتـطزَ ٠ـٔ غـري إٔ ٜتعكٗ,ـا اذتـعٕ

هاٱناؾ ١إىل ذكٝك ١هؿؿٗا اٯ ١ٜايػاهك ٖٞٚ ١زت ٧اياٛا
( )1غٛض ٠اذتؿط .7

غاً ١ارتػاض٠
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ؾ,ٜ ٬ك ٢غ,ب ًٚـصض ًًٚـ ١جملـ ٚ ٧ـطانِ اذتـعٕ ًًـ ٢ايٓؿـٛؽ هًرـا إٔ
ايصًٓ َٔ ٞ ٜ ٟس اهلل ٜٚتحً ٢هايػِ ٛ ٚوٝك٘ يف ايكطإٓ أًظِ ناري ّا

اياٛا

يف ايٓؿع ٚا٭وط َٔ خػاض ٠ا٭َٛاٍ ٚايػٓا ِ٥اييت ذطَـٛا َٓٗـا ٜـَ ّٛعطنـ١
أذس .

مـــا
ارتـــاَؼ  :إختتـــاّ آٜـــ ١ا ي,رـــث هكٛيـــ٘ عـــاىل ش ََال َّلـ ُ
ــش ِب َ
ــه َخ ِِيـ ٌ
ون زيٝ,إ إٔ اهلل ًع ٚجٌ يطٝـ هع,ازٚ ، ٙأْ٘ غـ,راْ٘ غتًــ ًًـ٢
م ُل َ
َج ّع َ
اآَ٪

هإق٬ح أًُاهلِ ٚ ،ضؾازِٖ .

ايػازؽ  :إهتسا ٤آ ١ٜاي,رث هٓعْ ٍٚعًُٓ َٔ ١س اهلل  ٫ٚظاٍ اإَٛٓ٪
يف َٝسإ َعطن ١أذس  ،يٝهـَ ٕٛـٔ ؾهـٌ اهلل ًـع ٚجـٌ ـٛاي ٞاي,ؿـاضا
ٚايٓعِ ًً ٢اآَ٪
اآاؾك

ٚشّ ايهاؾط. ٜٔ

يكس إهتسأ
ارتطا

 ِٖٚيف َٝاز ٜٔااعطنَ ١ع هٝـإ اذتـاٍ  ٚ ،ك,ـٝس ؾعـٌ

آٜـ ١اي,رـث هـايعطـ ًًـ ٢اٯٜـ ١ايػـاهك ١جكـٛم قـٝػ١

ٚ ،إضاز ٠ايكراه ١يف َعطن ١أذس هـ ٕ أْـعٍ اهلل ًـع ٚجـٌ ًًـِٗٝ

أَْٓ ١عاغاّ  ،طَ ٣ا ٖ ٞايكً ١هـ

ْـع ٍٚايكـطإٓ ًًـ ٢قـسض ايـٓيب ستُـس

قــً ٢اهلل ًًٝــ٘ ٚآيــ٘ ٚغــًِ ٚه ـ

ْــع ٍٚا٭َٓــ ١ايٓعــاؽ ًًــ ٢عا٥ؿــَ ١ــٔ

ايكراهَ ّٜٛ ١عطن ١أذس .
ادتٛا

إْٗـا ْػـ ١,ا٭قـٌ ٚايؿـطع  ،ؾٗـصا ايٓعـاؽ ؾـطع ْـع ٍٚايكـطإٓ

ٚايتكسٜل ه٘  ،يٝ,إ قاْ ٖٛٚ ٕٛإٔ اٱميإ هاهلل ٚضغـً٘ ٜؿـتس ًًـ ٢ايٓـاؽ
أهٛاهاّ َٔ ايػُآ ٚ ، ٤عٍ ًًَ َٔ ِٗٝكـازٜل ارتـري ٚايؿهـٌ َـا مل ٜطـطأ
ًً ٢ايتكٛض ايصٖين  ،ؾٓ,ع ٍٚآ ١ٜاي,رث أزضى ايٓاؽ ٚ٭َ ٍٚط ٠أَٛضاّ :
ا٭ْ : ٍٚع ٍٚايٓعاؽ َٔ ايػُا ٢ًً ٤أؾطاز شتكٛق

هؿـطا٥ط َعٓٝـ١

َ٬نٗا ايتكٚ ٣ٛاٱخ٬م يف غاً ١ايؿسٚ ٠ايهطا. ٤
اياــاْ : ٞإ كــاف ايٓعــاؽ ه ْــ٘ أَٓــَٚ ١كسَــ ١يٮَــإ ؾٗــ ٛهصا ــ٘ أَــٔ ،
ٜٚه ٕٛهؿاضَٚ ٠كسَ ١ا٭َإ .
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اياايث ْ :ع ٍٚايٓعاؽ هعس اياٛا

هايػِ ٚ ،ايٓػ ١,ه

ايػـِ ٚايٓعـاؽ

َٔ جٗ ١ااتعًل ٖ ٞايعُٚ ّٛارتكٛم ااطًل  ،ؾايص ٜٔػؿاِٖ ايػِ أًِ
ٚأناط ٚ ،ؾَ ٘ٝػا: ٌ٥
ا٭ٚىل  :عكب زت ٧ايػِ هعس زًْٚ ٠ٛسا ٤ايطغ ٍٛقً ٢اهلل ًًٚ ٘ٝآيـ٘
ٚغًِ ٭قراه٘ .
ايااْ : ١ٝهٝإ اٯ ١ٜايػاهك ١يعً ١زت ٧ايػـِ ٚقـريٚض ٘ وٛاهـاّ يٝهـًً ٕٛـ١

يسؾع اذتع ٕ ًٔ ًُ ّٛجٝـ اٱغ ّ٬يف َعطن ١أذس يكٛيـ٘ عـاىل ش ِلََيّلـإ َ
َ
َّز (.)1
َج ّع َض ُنوا َن َل
َّ ََلإ َ َ
َ
ما أ َ
صابَ َُ ّ
ما َؿا َج َُ ّ
اياايا : ١هٝإ اٯ ١ٜايػاهك ١يكاْ ٖٛٚ ٕٛؾهط اهلل ًع ٚجٌ يًُحاٖـسٜٔ

هسؾع اذتعٕ ًِٓٗ ٚ ،حتتٌُ اٯٚ ١ٜجٖٛاّ :
أ : ّ٫ٚؾ واههِ غُاّ هػِ يه ٬ٝحت عْٛا ٚأْتِ يف غاذ ١ااعطن. ١
واْٝـاّ  :ؾ وــاههِ غُـاّ هػــِ يهــ ٬ٝحتعْــٛا ًٓــس ايطجــٛع إىل ااسٜٓــٚ ١ؾكــس
ايؿٗساٚ ٤اذتطَإ َٔ ايػٓا. ِ٥
وايا ـاّ  :يهــ ٬ٝحتعْــٛا ًٓــس إغترهــاض ٚقــا٥ع َعطنــ ١هــسض ٚايٓكــط ؾٗٝــا
ٚااكاضْ ١هٗٓٝا ٚه

َعطن ١أذس ْٚتا٥حٗا .

ضاهعـاّ  :يهــ ٬ٝحتعْــٛا َــا ز اّ ايػــِ َكــاذ,اّ يهــِ  ،ؾــاشا غــازضنِ ٖــٛ
ٚايٓعاؽ ايص ٟصنط ٙآ ١ٜاي,رث جتسز اذتعٕ ًٓسنِ ٜ ٫ٚهط ذ٦ٓٝص ٭ْهِ
خاضد ااعطنٚ ، ١أغ,ا

ايكتاٍ ؾٗٝـا ٚ ،ه غـتآا ٤ايٛجـ٘ ضاهعـاّ أًـ ٙ٬ؾـإ

ايٛج ٙٛا٭خط ٣نًٗا َٔ َكازٜل آ ١ٜاي,رث .
ؾُٔ إًحاظ آ ١ٜاي,رث إٔ ايٓعاؽ ْـعٍ ًًـ ٢ااـَٓ ٪

ٖٚـِ يف غـ١َ٬

ٚذكٔ َٔ اذتعٕ ٚايهلهـٖٚ ، ١ـَ ٛـٔ اٱًحـاظ يف ْظـِ ٖـص ٙاٯٜـا

٭ٕ

ايصٜ ٟػـترٛش ًًٝـ٘ اذتـعٕ ايؿـسٜس ,ٜتعـس ًـٔ ًٓٝـ٘ ايهـطٜٚ ، ٣كـاٍ ضإ
ايهط ٣يف ً : ٘ٝٓٝإشا غً ٘,ايٓعاؽ .

( )1غٛض ٠آٍ ًُطإ .153
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ٚٚضز يؿظ ( عا٥ؿَ ) ١ط

يف آ ١ٜاي,رث َٚ ،ـٔ إًحـاظ ايكـطإٓ ٚضٚز

ٖصا ايًؿظ ًؿط َ ٜٔط ٠يف ايكطإٓ  ٚ ،هطض يف أضهع آٜا

َٓ٘

( )1

ايطاهع  :إضتكاض ْعُ ١ايٓعاؽ يف ْعٚي٘ ًً ٢عا٥ؿَ ١عٓٝـَ ١ـٔ ايكـراه١
َ ّٜٛعطن ١أذس .
,ٜٚعث إختكام ايٓعاؽ هطا٥ؿ َٔ ١ااػـًُ

ز ٕٚغريٖـِ ايؿـٛم يف

ْؿؼ ايتاي ٞيٰٚ ١ٜااػتُع .
شنط

آ ١ٜاي,رث يؿظ (عا٥ؿَ ) ١ط

ٚ ،نٌ يؿظ َٓٗا ٜسٍ ًً ٢عا٥ؿ١

شتكٛق ١غري ا٭خط َٔ ٖٛٚ ، ٣أغطاض قٝػ ١ايتٓهري يف اٯ. ١ٜ
ٚشنط

اٯ ١ٜايطا٥ؿ ١ا٭ٚىل هكٝس ايٓػٚ ١,اٱْتُا ٤يًُػًُ

هكٛي٘ عاىل

َ
َّ زأَا ايطا٥ؿ ١ا٭خط ٣ؾًِ صنط اٯ١ٜ
م َد ًت ُن َع ً
شأ َ
اظا يَ ّؼشَى َػابِ َـ ًت ِم ّد َُ ّ
ْػ,تٗا يًُػًُ

َّ
ه َّ
ـذ أَ َ
هٌ شنط ٗا ًً ٢ضتـ ٛاٱعـ٬م ش ََ َػابِ َـ ٌـت َك ّ
م ّـح ُه ّ

َ
َّزٚعتتٌُ ٚجٖٛاّ :
أ ّن ُـ ُ
ع ُه ّ

ا٭ٚ : ٍٚعا٥ؿَٓ ١هِ قس أُٖتِٗ أْؿػِٗ هًرا ْظِ اٯ. ١ٜ

ايااْ : ٞإضاز ٠ااػًُ

ٚادتاَع ااؿنى ه ، ِٗٓٝؾايطا٥ؿ ١ا٭خط ٣ايصٜٔ

ُٖتِٗ أْؿػِٗ نٔ ْطكٛا هايؿٗاز

.

اياايث  :ااطاز عا٥ؿ ١أخط َٔ ٣غري اآَ٪
ايطاهع  :إضاز ٠ايعٓٛإ اي ظر ه
ارتاَؼ  :يكس ٛج٘ ارتطا

ايٛجٗ

 ِٖٚ ،اآاؾك. ٕٛ
أً. ٙ٬

يف اٯ ١ٜايػاهك ١يًص ٜٔذهطٚا َعطن ١أذس

ٚ ،زً ٠ٛايطغ ٍٛأ ؾطٸ َِٓٗ َٔ َٝسإ ااعطن ، ١أَا ايطا٥ؿ ١اييت ـصنطٖا

م ّـحه َ
َّز ؾًٝػـٛا نـٔ
ـذ أَ َ
آ ١ٜاي,رث هكٛي٘ عاىل ش ََ َػابِ َـ ٌـت َك ّ
ع ُ
َّ أ ّن ُـ ُ
ـه ّ
ه َّ ُ ّ
ذهط َعطن ١أذس إمنا إطتعيٛا ٚغط ايططٜل .
ٚاادتاض ٖ ٛايااْٚ ٞارتاَؼ أً. ٙ٬
ٚيف اٯْ ١ٜهت ٖٞٚ ١إضازً ٠طـ يؿظ عا٥ؿ ٢ًً ١ؾٚ ، ٘ٗ,ميهٔ ػُٝت٘
إقط٬ذاّ (ًطـ ايٓظا٥ط )  ٚسٍ ًً ٘ٝايكطآٜٚ ٔ٥ه ٕٛكسٜط آٜـ ١اي,رـث (
( )1أْظط غٛض ٠ايٓػا / 102 ٤غٛض ٠ايتٛه /66 ١غٛض ٠ايكـ .14

54ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ َعامل اٱميإ /د127

ٚعا٥ؿَٓ ١هِ قس أُٖتِٗ أْؿػِٗ ) يٝ,إ قاْ ٖٛٚ ٕٛإٔ ٖٸِ ااػًِ ْؿػ٘ خط
ٚقكٛض ٚيهٓ٘  ٫غتطج٘ َٔ اٱغ. ّ٬
يصا ؾًِ كـ اٯًٓ ١ٜس شَِٗ هاٱخ,اض ًٔ ُِٖٗ ه ْؿػِٗ هٌ هٓٝت غ٤ٛ
ِٓٗ هاهلل ٚإقطاضِٖ ًً ٢ادتساٍ ٚااػايط. ١
ُِٖٗ ه ْؿػـِٗ ٚهـ

ٚحتتٌُ ايٓػ ١,ه
اٱؾناى هكطاض اذتط

غـ ٤ٛـِٓٗ هـاهلل ٚ ،إضاز ٗـِ

ٚايػًِ ٚجٖٛاّ :

ا٭ : ٍٚاهلِ ٚاٱْؿػاٍ هايٓؿؼ َكسَ ١يػ ٤ٛايظٔ هاهلل .
اياـــاْ : ٞنـــٌ َـــٔ اهلـــِ ٚاٱْؿـــػاٍ هـــايٓؿؼ ٚغـــ ٤ٛايظـــٔ هـــاهلل
ٚااػايط ١هعطض ٚاذس ٚنٌ خكًَٗٓ ١ا َػتكً ١يف ق,رٗا ٚنطضٖا .
اياايــث  :إضاز ٠إحتــاز ايػــٓدًٓ ١ٝــس اآــاؾل ه ـ

غــ ٤ٛايػــطٜطٚ ٠ق,ــٝس

ايكــ ، ٍٛؾكــرٝس أْــ٘ غتؿــ ٞايهؿــط ٚ ،يهــٔ أَاض ــ٘ ظٗــط ًًــ ٢يػــاْ٘ ٚيف

ــو ِ ز( ٫ٚ )1عــاضض
َع ِ
َّ ؿِــي ل ّ
ــَ ا ّل َق ّ
ؾعًــ٘  ،قــاٍ عــاىل ش ََ َل َح ّعــ ِش َؿد َُّه ّ
ه ٖص ٙايٛجٚ ، ٙٛنًٗا َٔ َكازٜل اٯ ١ٜايهطمي. ١
 َٔٚاٱًحاظ يف آ ١ٜاي,رث إهتساٖ٩ا ه ,هع نًُا
ْاظي ٢ًً ١ااػًُ
اآاؾك

يف َٝـسإ ااعطنـ ١وـِ جـا٤

تهُٔ شنط ْعُ١

أناـط نًُـا

اٯٜـ ١يف شّ

ٚاٱذتحاد ًًٚ ِٗٝا٭َط يًٓيب ستُس قـً ٢اهلل ًًٝـ٘ ٚآيـ٘ ٚغـًِ

ساهلِ ٚإقاَ ١اذتح ، ًًِٗٝ ١إش هطض يؿظ (قـٌ )يف اٯٜـَ ١ـط

ٚ ،نـٌ

َُٓٗا يف هٝإ ًظ ِٝقسض ٠اهلل ٚغع ١غًطاْ٘ .
,ٚ

اٯ ١ٜذكٝكْٚ ١عًُٓ َٔ ١س اهلل َٔ جٗا

:

ا٭ٚىل  :ـ  ٞهعــس ايٓعُــ ١ااترــس ٠ايــٓعِ ااتعــسز ، ٠ؾ,عــس ايػــِ  ٜـ ٞ
ا٭َٔ ٚايٓعاؽ .
ايااْ : ١ٝجتًْ ٞعُ ١ايٓعاؽ هعس ايػِ ٚ ،ؾ ٘ٝعُ ْْٛٚ ١ٓٝع غه.١ٓٝ
اياايا : ١ز٫يْ ١عُ ١ا٭َٓ ١يف آ ١ٜاي,رث ًً ٢إْتٗ اَ ٤عطن ١أذس ٚايؿس٠
ٚا٭ش ٣ايــص ٟذتــل ااػــًُ
( )1غٛض ٠ستُس .30

٦َٜٛــص  ،ؾ,عــس ْــع ٍٚاا٥٬هــ ١يًكتــاٍ ْٚكــط٠
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اآَ٪

ْعٍ ا٭َٔ ٚاذتؿظ ٚايػ ، ١َ٬يٝ,إ ذكٝكـٖٚ ١ـ ٞإٔ أٚإ ٚنٝؿٝـ١

إْتٗاَ ٤عطن ١أذس ناْت َٔ ًٓس اهلل ًع ٚجٌ ٚه َط ْاظٍ َٓ٘ غ,راْ٘ .

ٚقس كسَت ػُ ١ٝآ ١ٜاي,رث هل ١ٜش ُذ َّ َ
َّ ز ٚأْـ٘ مل ٜـطز
َّ أ ّن َض َ َنلَيّ َُ ّ
ٖصا ايًؿظ يف ايكطإٓ إ ٫يف آ ١ٜاي,رث .

بعز لؼو

َــٔ خكــا٥ل آٜــ ١اي,رــث أْٗــا جتُــع ذــطٚف ااعحــِ نًــٗا  ،نُــا

ـــذ سظـــو ُ ال َّلـــهِ َا َّلـــ ِزيَ م َع ُ َ
اُ َنلَـــ
جتُعٗـــا آٜـــ ١ش ُم َع َّ
م ٌ َ ُ
َ َ
َ
ـــه أِْ ـــ َّذ ُ
ــَ
ظ َّ
ــش ُ
ــص ًذا يَِّ َح ُؼـ َ
َّ ُسكَّ ًعـــا ُ
ا ّل َُـَّــا ِس ُس َظ َ
ظــلإ ً ِمـ ّ
ــون َؿ ّ
م ُ
اه ّ
َّ َج َ
ــاُ بَيّـــ َد ُه ّ
ِــك
ــصو ِد َرل َ
ــَ أَ َذــ ِش ال ل
ــيم ُ
ــو ًانا ظِ َ
ط َ
ع ُ
َّ ِم ّ
ال َّلــهِ ََ ِس ّ
َّ ؿِــي َُ ُشــوهِ ِه ّ
اه ّ
َ
ــؼأَ ُأ
الؤ ّن ِص ِ
ْ ّ
َّ ؿِــي ِ
يــل كَ َ
ــش َس َ
َّــو َساةِ ََ َ
َ
َّ ؿِــي الح ّ
ــض ّس وط أ ّخ َ
مــ َر ُل ُه ّ
مــ َر ُل ُه ّ
ــيظ
ِي
ل
ط
ا
س
ض
الــ
ــب
ص
ع
ي
ك
ــو
ظ
َــ
ل
ن
ى
و
ح
ــ
اظ
ؿ
َظ
ل
ؼ
ح
ــ
اظ
ؿ
أ
س
ــَص
ؼِ
ِهِ
َ
َ
ل َّ َ َ
ُ
َؿ َ َ ُ َ ّ َ ّ َ َ ّ َ َ
ُ ّ ِ ُ
َّ
ِع ِ
نم ُدــوا ََ َن ِم ُلــوا ال َّ
اث ِم ّ
َّــاس ََ َن َ
ــذ ال َّل ُ
صــال َ
ــه ا َّلــ ِز َ
يَ َ
ــد ُه ّ
ــَّ ا ّل َُـ َ
ِب ِه ّ
( )1
يماز .
م ّؼـ َِش ًة ََأَ ّش ًشا َن ِ
َ
ظ ً

ٚذـــطٚف ااعحـــِ ٖـــ ٞذـــطٚف ايٓطـــل ايـــيت ٜتـــ يـ َـــٔ مجعٗـــا

ايهـــ ّ٬ايعطهـــٖٚ ، ٞـــ ٞياْٝـــًٚ ١ؿـــط ٕٚذطؾـــاّ  :أ –

–

– ث ..

ٚقٝــٌ مسٝــت هــ٘ َــٔ ايتعحــٖٚ ِٝــ ٛإْتؿــا ٤ايعحُــ ١هايٓكــاط ٜٚــطز ًًــِٗٝ
ه ْٗا َع ايتٓكٝط ػُ ٢ذطٚف ااعحِ .
ٜٚكـــاٍ أًحُتـــ٘ ٖٚـــ ٛخـــ٬ف أًطهتـــ٘ ٚأغـــتعحِ ًًٝـــ٘ ايهـــ ّ٬أٟ
اغتٚ ِٗ,مل ٜت,

ي٘ .

إمنـــا ٖـــ ٞذـــطٚف َٓؿكـــًٚ ١نـــٌ ٚاذـــس َٓٗـــا َػـــتكٌ َٓٚؿـــطز ًـــٔ
غـــريَ ٙـــٔ اذتـــطٚف ٜ ٫ٚهـــ ٕٛيـــ٘ َعٓـــ ٚ ٢ز٫يـــ ١إًٓ ٫ـــس مجعـــ٘ َـــع
ذطٚف أخط ٣هككس إؾازَ ٠عٓ ٢شتكٛم .
 ٚه ٕٛذطٚف ااعحِ ًًٚ ٢ج: ٙٛ
ا٭َ : ٍٚعطؾ ١ها٭يـ ٚاي ، ّ٬ؾٓك : ٍٛا٭يـ  ،اي,ا، ٤ايتا. ٤
ايااْْ : ٞهطا
( )1غٛض ٠ايؿتس .29

َٔ غري أيـ  ، ّ٫ٚؾٓك ٍٛأيـ  ،ها ، ٤ا. ٤
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اياايث  :قٝػ ١ايتٗح َٔ ٞغري إًطا

 ،ؾٓك ، ٍٛها ، ٤ا ، ٤وا.٤

ايطاهــع  :زتــطز هكــٝػ ١اٱغــِ َــع ًطـــ هعهــٗا ًًــ ٢هعــض َــع
ااــس ؾٓكــ ، ٍٛأيـــ  ،هــا ، ٤ــا ، ٤ذــا ، ٤خــا ، ٤٭ٕ اٱغــِ ٜ ٫هــًً ٕٛــ٢
ذطف  ٜٔٛٓ ٚيصا أؾهٌ ًً ٢ايك : ٍٛاّ واّ عاّ
يف ذطف ايعا ٟكػ ١أٚج٘ : ٖٞٚ

ٚٚضز

ا٭ : ٍٚظا٤ٷ هااس .
ايااْ : ٞظاٟٷ .
اياايث :ظا هايكك ط ٚ ،إضاز ٠ايٛقـ ؾٝكاٍ ٖ :صا ظا .
ايطاهع  :ايٓطل هتٓ ٜٔٛايعا ، ٟؾٝكاٍ  :ظاّ .
ٚذهـــ ٢ا٭قـــُع ٞقـــاٍ  :أْؿـــسًْٝ ٞػـــ ٢هـــٔ ًُـــط هٝتـ ـاّ ٖحـــا هـــ٘
ايٓرٜٛ

:

إشا اجتُعٴٛا ًً ٢أيـٺ ٜٚا٤ٺ ٚٚ ...اٖ ٕٚادٳ هٝٳٓٴِٗٴ قٹتٳاٍٴ )
ْٚػب إهٔ غٝس ٙايٝ,ت إىل ٜعٜس هٔ اذتهِ
ٚقـــاٍ ااـ ـ ز  :قـــاٍ ايطجـــٌ َـــٔ ا٭ًـــطا

( )1

( )2

ٜـــصّ ايٓرـــٜٛ

إش مســـع

خكـــَٛتِٗ ؾٝـــ٘ ٚشنـــط هٝـــت ايؿـــعط أًـــٚ )3( ٙ٬ا٭ٚىل إٔ ٜكـــاٍ  :قـــاٍ
ضجــٌ َــٔ ا٭ًــطا

ٱؾــاز ٠إٔ قاً٥ــ٘ غــري َعــطٚف ٚيهٓــ٘ َــٔ ا٭ًــطا

ايـــصٜ ٜٔـــطً ٕٚـــسّ اذتاجـــ ١يٛقـــٛع ارتـــ٬ف هـــ
ٚايتٛغـــع يف ؿاقـــ ٌٝايٓرـــٚ ٛاٱًـ ـ طا
ايًػٚ ١ايٓطل هايه ّ٬ايعطه.ٞ

( )1زض ٠ايػٛام.57/
( )2اادكل .96/4
( )3ااكتهب .53/1

ايٓـــاعك

هايهـــاز

ٚإٔ ارتـــ٬ف أقـ ـَٓ ّ٬تــــ يف
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إنصاص الآيت الؼيش
ٜظٔ اآاؾل ايصٜٓ ٟػرب َٔ ايكتاٍ  ّٜٛأذس أْ٘ صتا هٓؿػ٘ ٚ ،إْػرب
إىل ااسٚ ، ١ٜٓغًِ َٔ اعإ ٚذط ايػٛٝف ٚ ،إذاع ١جٝـ ايعس ٚهااػًُ
ؾحا٤

آ ١ٜاي,رث يتؿهر٘ ٚجتعً٘ هٝت هٓساَ ١أٜاّ ذٝا ٘ ٜعً ٙٛاذتعٕ يك,س

ايتدًْ ًٔ ٞكط ٠ايٓٚ ٠ٛ,ايتٓع ٌٜيف غاً ١ايؿسٚ ٠جمل ٧آ ١ٜاي,رث هايت,هٝت
ٚايتٛهٝذ يًُٓاؾك

(قاٍ ايؿاًط :

إشا هٳٌٻ َٔ زا ٤ه٘ َٔ أْٻ٘  ...صتا ٚه٘ ايسا٤ٴ ايص ٖٛ ٟقا ٹًُ٘ٵ

( )1

يكس قاٍ ضأؽ ايٓؿام ً,س اهلل هٔ أه ٞغً ٍٛنًُ ١جعًت وًـث ادتـٝـ
مي ًٕٛٝإيٚ ( ٖٞٚ ٘ٝاهلل َا ْسضَ ٢ًً ٟا ْكتٌ أْؿػٓا ٖٗٓـا أٜٗـا ايٓـاؽ ،وـِ
ضجع مبٔ َع٘ َٔ ق َٔ َ٘ٛأٌٖ ايٓؿام ٚأٌٖ ايطٜب) (.)2
ٚا٭قٌ إٔ ٜهٖ ٕٛصا ايعصض َك,اذاّ هلِ ٜ ،كٛيًٓ ْ٘ٛس ضج ًِٗٛإىل
ااسٚ ١ٜٓيف اآتسٜا

ٜ٪ ٚ ،سِٖ هعض ايٓػٚ ٠ٛا٭ ,اع خاق ١أٚي٦و ايصٜٔ

ٜطٜس ٕٚغَ٬تِٗ ٚظتعً ٕٛا٭ٚي ١ٜٛهلـا ٚؾٝـ٘ إظتـاز يًعـصض هلـِ ٚ ،إؾـعاض
يًَُٓ٪

ًٓس ضج ًِٗٛإىل ااس ١ٜٓهادتساٍ ٚاٱذتحاد ٚ ،ؾ ٘ٝهعث يًؿو

ٚغ,ب يًٚ ٖٔٛايهعـ يف قؿٛف ااػًُ

ٚ ،يهٔ ْعيت آ ١ٜاي,رث ٚؾٗٝا

ٚج: ٙٛ
ا٭ : ٍٚعجط آ ١ٜاي,رث اآاؾك
اياآَْ : ٞع اآاؾك

ًٔ ايتحاٖط هايٓؿام .

َٔ ايؿدط ٚايعٖ ٛهاْػراهِٗ ٚغط ايططٜل .

اياايث ً :كًٛ ٞا ٌ٥ايص ٜٔإطتعَٛا ٚغط ايططٜل ًٛز ِٗ هاٱْهاض .
ايطاهع  :قٝاّ أٌٖ ااس ١ٜٓهاٱًطاض ًٔ اآـاؾك
ايططٜل .

( )1مجٗط ٠ايًػ.13/1 ١
( )2ايػري ٠ايٓ ١ٜٛ,إهٔ أغرام .201/1

ايـص ٜٔضجعـٛا ٚغـط
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ارتاَؼ  :هٝإ آ ١ٜاي,رث يعً ١ضجٛع ايصْ ٜٔاؾكٛا ٚغط ايططٜل ٖٞٚ ،
ذب ايٓؿؼ ٚ ،اذتطم ًً ٢إجتٓا

ا٭ش ٣ايص ٖٛ ٟها

يٮجط ٚاياٛا

٭ْ٘ يف غ ٌٝ,اهلل ٚغ ٤ٛايظٔ ًٚسّ إختاش ايتٛنـٌ ًًـ ٢اهلل َٓٗاجـاّ  ،قـاٍ
ع ُِ ُهز (. )1
م َّ يَ َح َوكَّ ّ
ل َن َل ال َّلهِ َؿ ُه َو َظ ّ
عاىل ش ََ َ
 َٔٚإًحاظ آ ١ٜاي,رث أَٛض :
ا٭َٓ : ٍٚع ااػـًُ

َـٔ اٱطتـعاٍ ٚايطجـٛع ٚغـط ايططٜـل إىل قتـاٍ

ايص ٜٔنؿطٚا .
ايااْْ : ٞؿط ٠ااػًُ

ٚااػًُا

َٔ اآاؾك

ٚاٱذناظ َِٓٗ .

اياايث  :هٝإ اٯ ١ٜاظٗط َٔ َظاٖط ايك,س اييت ٜتكـ هٗا اآاؾكٖٛٚ ٕٛ
اٱطتعاٍ ٚغط ايططٜل ٚمبا ٜؿ ٘,ايػسض ٚارتٝاْ. ١
ايطاهع ً :سّ طى ايصُٖ ٜٔت ِٗ أْؿػِٗ ٚؾ ِْٗ  ،هٌ شنط

اٯ ١ٜغ٤ٛ

ؾعًِٗ ًًٚت٘ ٚهكٝػ ١ايتٛوٝل ايػُا ٟٚاي,اق ٞإىل  ّٜٛايكٝاَ. ١
يكس إْتٗت ٚقا٥ع َعطنـ ١أذـس يف ٜـٚ ّٛاذـس ٚ ،يهـٔ ْتا٥حٗـا ٚآواضٖـا
أذساوٗا ًً ٢ضت ٛايٝ,ـإ ٚايتؿكـٌٝ

هكٝت خايس ٠هلٜا

ايكطإٓ اييت شنط

ايص ٟميٓع ااػًُ

َٔ اٱًطاض ًٓ ٗا أ ٚايتٗا ٕٚيف َٛنًٗٛا ٚ ،يٝهـٕٛ

َٔ أغطاض ٚجٛ

 ٠ٚ٬ايكطإٓ يف ايك ٠٬اي ١َٝٛٝيهٌ َػًِ َٚػًُ ١عطز

ايػؿً. ًِٗٓ ١

َ
نم ُدـوا إِ ّن
ٚآ ١ٜاي,رـث َعطٛؾـًً ١ـ ٢قٛيـ٘ عـاىل ش يَـا أ ُيِ َهـا ا َِلـ ِز َ
يَ َ
َ
يَز (.)2
ُج ِ
ؼ ُ
َّ َؿ َح ّد َقل ُِِوا َخاسِ ِر َ
يعوا ا َّل ِز َ
َّ َن َل أ ّن َقا ِب َُ ّ
يَ كَ َـ ُشَا يَ ُش لدَ ُك ّ
ٚأخ

آ ١ٜاي,رث ًـٔ ؿهـٌ اهلل هـاْعاٍ أَٓـْ ١عاغـ ّا  ،يتؿـٌُ ٖـصٙ

اٯَٓ ١ايػٚ ١َ٬ايٛقا ١ٜنا صنط ٙاٯ ١ٜأًٚ َٔ ٙ٬ج: ٙٛ
ا٭ : ٍٚا٭َٔ َٔ عاً ١ايص ٜٔنؿطٚا .

( )1غٛض ٠ايط٬م .3
( )2غٛض ٠آٍ ًُطإ .149
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ايااْ : ٞايػ ١َ٬نا ٜن ب ًًـٖ ٢ـص ٙايطاًـ ١يف ذـاٍ ذـسٚوٗا ٱْتؿـا٤
ااؿطٚط هاْتؿا ٤ؾطع٘ .
اياايث  :ايٓحا َٔ ٠نؿط ادترٛز ٚايكسٚز ًٔ ااعحعا
 ًٔٚآٜا

ٚهطاٖ

ايٓ٠ٛ,

اٯؾام .

ايطاهع  :اٯَٓٚ ١ايػ َٔ ١َ٬ارتػاض ٠يف َعطن ١أذـس َٚعـاضى اٱغـّ٬
ا٭خط. ٣
 ٚكسٜط اٯ ١ٜأً : ٙ ٬ؾتٓكً,ـٛا إىل ااسٜٓـ ١خاغـط ٜٔااعطنـ ، ١هًرـا إٔ
عاً ١ايص ٜٔنؿطٚا غ,ب يًٚ ٖٔٛايهعـ ٚ ،هاًث يًؿو ٚاي. ٖٔٛ
 ٌٖٚايكًس ٚااٗازَْ ١ع ايص ٜٔنؿطٚا َٔ ًَُٛا

عاًتِٗ  ،ادتٛا

، ٫٭ْ٘ ٜكسض َٔ َٓاظٍ اٱميإ  ٖٛٚؾاٖس ًً ٢ايت,ا ٜٔه

ايؿطٜك

.

 َٔٚإًحاظ اٯ ١ٜأْٗ ا خت ًٔ ْع ٍٚايٓعاؽ ًً ٢ااٗاجطٚ ٜٔا٭ْكاض
يف َعطنــ ١أذــس يريجعــٛا إىل ااسٜٓــٚ ، ١يــٝؼ يف قًــٛهِٗ ؾــعع ٚخــٛف َــٔ
جٗا

:

ا٭ٚىل  :ايٓعاؽ أَٓ ١نا ٜن ـب ًًـ ٢ؾـس ٠ايكتـاٍ يف َعطنـ ١أذـس َـٔ
ارتٛف ٚايؿعع .
ايااْٝــً : ١ــسّ قــريٚض ٠ناــط ٠ايؿــٗسا ٤غــ,,اّ رتــٛف ااػــًُ

َــٔ شا

ايٓتٝح ١يف َعاضى ٫ذك. ١
اياايا : ١ا٭َٓ ١ايٓعاؽ ٚاق َٔ ١ٝخؿ ١ٝاٱغت٦كاٍ ٚاٱهاز. ٠
ايطاهع : ١نإ أه ٛغؿٝإ ضٝ٥ؼ جٝـ ااؿطن
ًً ٢ااػًُ

يف َعطنـ ١أذـس ،ؾ عـٌ

ًٓس إْتٗا ٤ااعطنٚ ١أْصضِٖ ه ٕ ايكتاٍ غٛف ٜتحسز يف ايعاّ

ايتاي. ٞ
قاٍ إهٔ إغرام ( ٚٳ َيُٸا اْٵكٳ ٳطفٳ أَهٴ ٛغٴؿِٝٳإٳ ٚٳَٳٔٵ َٳعٳ٘ٴ ْٳازٳ : ٣إٕٸ َٳٛٵًٹسٳنُِٵ
هٳسٵضٷ يٹًِعٳأّ ايِكَاهٹٌٔ ؾَكَاٍٳ ضٳغٴٍٛٴ ايًٓ٘ٹ قٳـًٓ ٢ايًٓـ٘ٴ ًٳًَٝٵـ٘ٹ ٚآيـ٘ ٚٳغٳـًِٓٳ يٹطٳجٴـٌٔ َٹـٔٵ
أَقٵرٳاهٹ٘ٹ قٌُٵ ْٳعٳِٵ ٖٴٛٳ هٳٝٵٓٳٓٳا ٚٳهٳٝٵٓٳهُِٵ َٳٛٵًٹسٷ) (ٚ )1ؾ ٘ٝذحٚ َٔ ١ج: ٙٛ
( )1ايػري ٠ايٓ/ ١ٜٛ,إهٔ ٖؿاّ .94/2
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ا٭ : ٍٚمل ,ٜسأ ااػًُ ٕٛايكتاٍ ٚمل ٜ ٫ٚتًٛس ٕٚه٘ .
ايااْٜ : ٞكط ايص ٜٔنؿطٚا ًً ٢ايكتاٍ ٜٓٚـصض ٕٚهٛقًٛـ٘ ٚعتـسز ٕٚيـ٘
.

ظَاْاّ َٚهاْاّ َعٓٝ

اياايث ً :ك ٞايٓيب ستُس قً ٢اهلل ًًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ اٱْصاض هايك ٍٛ,٭ٕ
ًاق ١,ايص ٜٔنؿطٚا ٖ ٞارتٚ ١,ٝارتع ٟغٛا ٤ذهطٚا يًكتاٍ أّ مل عتهطٚا .

يَز ايـصْ ٟـعٍ
ايطاهع  :جتًـَ ٞكـسام يكٛيـ٘ عـاىلش َؿيَ ّد َقل ُِِـوا َخـابِ ِِ َ
جكٛم َعطن ١أذس ه ٕ َٔ َعاْ ٞارتًٓ ١,ٝس ضج ًِٗٛايعحع ًٔ حتكٝل

ًٚسِٖ ٚارتطٚد إىل هسض يف ايػٓ ١ايتاي. ١ٝ
إٔ ايٓيب قـً ٢اهلل ًًٝـ٘ ٚآيـ٘ ٚغـًِ خـطد ٚأقـراه٘ يف

 َٔٚاٯٜا

ايػــٓ ١ايتايٝــ ١إىل هــسض ٚيهــٔ ااؿــطن

ٖــِ ايــص ٜٔختًؿــٛا ًــٔ اذتهــٛض

مـا
ٱقاهتِٗ هادتس يف ًـو ايػـٖٓٚ ، ١ـَ ٛـٔ َكـازٜل قٛيـ٘ عـاىل ش ََ َ
ـوز (ٚ )1هٝـإ ؾـاٖس هـ ٕ أَـٛاٍ جتـاض ٠قـطٜـ يف
ود َسبِ َ
ـك إِلـإ َّ ُ
ََّ ُش ُد َ
ه َ
يَ ّعل ُ
فز ( ، )2قس أْؿكٖٛا يف جتٗٝع و٬و ١آ٫ف َكا ٌ يف
صي ّ ِ
الش َحا ُِ ََال َّ
ش ِس ّظل ََت ِ ِ
َعطن ١أذس  ٚ ،عط ٌٝا٭ًُاٍ َس ٠ااعطن.١

الآيت ظلإط

,ٜعــث أ ٍٚآٜــ ١اي,رــث ايػــه ١ٓٝيف ْؿــٛؽ ااػــًُ

يف ذــاٍ ايؿــس٠

ٚايهعـ  ٫ٚ ،غتتل ا٭َط هايكراه ١ايص ٜٔذهطٚا َعطن ١أذس هٌ ٜؿٌُ
ااػًُ

ٚااػًُا

إٔ أناط ااػًُ

إىل  ّٜٛايكٝاَ ١ؾعٓسَا ٜتً ٛااػًُ ٕٛآ ١ٜايػٝام ٚنٝـ

إْٗعَٛا َٔ ااٝسإ ٚ ،زت ٧اٯ ١ٜهارتطا

ضت ٛايعُ ّٛاٱغتػطاقٚ ، ٞن ٕ مجٝع ااػـًُ

ايؿاٌَ هلِ ًً٢

إْٗعَـٛا ٱغـتكطا ٤زضٚؽ

ايك ًٚ ،سّ اي ٝؽ يف ايػع ٞيف َطنا ٠اهلل.
 ٌٖٚؾٛ ٘ٝهٝذ يًُػًُ

ًٚتا

ذت ٢يًص ٜٔهكٛا يف ااٝسإ ٭ْٗـِ مل

ٜكَٛٛا مبا ميٓع أناطِٖ َـٔ ايؿـطاض  ،ادتـٛا
( )1غٛض ٠ااسوط .31
( )2غٛض ٠قطٜـ .2

ٚ ، ٫قـس قـاّ ايـص ٜٔهكـٛا يف
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ااٝسإ هٛاج ِٗ,أظا ٤إخٛاِْٗ ايص ٜٔإْٗعَٛا ٚؾطٚا ٚ ،جتًٖ ٢صا ايٛاجـب
ه َٛض :
ا٭ : ٍٚايا,ا

يف ااٛانع اييت جعًِٗ ؾٗٝا ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل ًًٝـ٘

ٚآي٘ ٚغًِ .
ايااْ : ٞاٱضتٝاظ إىل جاْب ايٓيب قً ٢اهلل ًًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ًٓس إؾتساز
ااعطن. ١
اياايث  :ااطاهطٚ ١ايكتاٍ ز ٕٚضغـ ٍٛاهلل قـً ٢اهلل ًًٝـ٘ ٚآيـ٘ ٚغـًِ
ٚغط ااٝسإ .
ٚزً ٠ٛايطغـ ٍٛيًُػـًُ

يًعـٛزَ ٠ـٔ َكـازٜل يـٛاشِٖ هـ٘ إشا إؾـتس

اي ,ؽ .
ؾٌٗ قتاهلِ ذ ٍٛايٓيب قً ٢اهلل ًًٚ ٘ٝآي٘ ٚغـًِ ٜـ ّٛأذـس َـٔ ٖـصا
ايًٛاش أّ أْ٘ خاضد هايتدكل َٔ ٖصا ايكاْ.ٕٛ
ادتـٛا

ٖــ ٛا٭ ، ٍٚؾـ ٬عــاضض هـ

ايتؿــاْ ٞيف ايكتـاٍ يف غــ ٌٝ,اهلل

ٚايسؾاع ًٔ ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل ًًٝـ٘ ٚآيـ٘ ٚغـًِ ٚايكتـاٍ زْٚـ٘ ٚايًـٛاش
هؿدك٘ ايهطٚ ، ِٜنٝا ٤اي ٓ ٠ٛ,ايصٜ ٟؿع ًً ٢اآَ٪

َٔ ذٛي٘.

ٚيكس أْعٍ اهلل ًع ٚجٌ ًٓس ٖٛ,ط آزّ ٚذٛا ٤خ َٔ ١ُٝايػُا ٤نطهٗا
ج  ًً٘ٝ ٌٝ٥ايػًً ّ٬ـ ٢ايٝ,ـت اذتـطاّ ؾ نـا٤
هعَ٬ا

ذـسٚز اذتـطّ ااطغـ١َٛ

َعً ١َٛإىل ٖصا ايعَإ  ٚؿهٌ غ,راْ٘ ٚجعٌ نٝا ٤ايٓ,ـٜ ٠ٛؿـع

ًً َٔ ٢ذ ٍٛايٓيب قً ٢اهلل ًًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ؾٝه ٕٛهكريٚ ٠ذطظاّ هلِ ،
ط ٣ااشا ٛج٘ ارتطا

َن َل

إىل ااػًُ

أَ َظ وذز ؾَ ٘ٝػا: ٌ٥

ا٭ٚىل  :إضاز ٠إْٗعاّ أناط اآَ٪

َن
ـو َ
صـعِ ُذ َ
َن ََلـإ َ َج ّل ُ
مجٝعـاّ شإِ ّر ُج ّ
.

ايااْ : ١ٝهٝإ ذكٝك ٖٞٚ ١إٔ ايكً َٔ ١أٌٖ ايٝ,ت ٚايكراه ١ايص ٜٔهكٛا
ٜكا ً ٕٛيف ا اٝسإ ٜ ٫ػتطٝعٚ ٕٛقـ ظذـ ٖٚح ّٛايص ٜٔأؾطنٛا مبؿطزِٖ
ي ٫ٛؾهٌ اهلل ًع ٚجٌ .
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ايااياــ : ١نٝــس ؾهــٌ اهلل ًًــ ٢ااػــًُ

هػــع ٚايطًــب يف قًــٛهِٗ،

ٚإذاعتِٗ ه ؾعاهلِ  ،يٝتكـ ااػًُ ٕٛجكٛق ١ٝيف ااعاضى  ٖٞٚقكـٛض
ٚختًـــ ًــسً ِٖٚــٔ ايًرــام هــاآٗعّ َــِٓٗ  ،يكــس ؿهــٌ اهلل ًــع ٚجــٌ
هاٱخ,اض ًٔ زً ٠ٛايطغ ٍٛيته ٕٛغ٬ذاّ ًٓس اآٗعّ َٔ ااػًُ

ًٓٚ ،س

ايص,ٜ ٟاؾط ااػاٜؿٚ ١اا,اضظٚ ٠ايكتاٍ ٭ِْٗ ٜعًُ ٕٛه ٕ اآٗعّ َٔ ااعطن١
ٜعٛز إيٗٝا هسً ٠ٛضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل ًًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ي٘ يًطجٛع  ،يتدؿـ
ٖص ٙايسًً ٠ٛـٔ ادتُٝـع ٭ٕ ضجـٛع اآٗـعَ

إىل ااعطنـ ١قـ ٠ٛيٲغـ، ّ٬

ٚٚاق ١ٝيًصٜ ٜٔكا ً ٕٛز ٕٚضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل ًًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ.

كانون مصاديق الولإيت
اا أخ

ٖص ٙاٯٜا

ًٔ  ١ٜ٫ٚاهلل ًع ٚجٌ يًُػًُ

إهتسأ

َكازٜل اي َٔٚ ، ١ٜ٫ٛإًحاظ ايكطإٓ ًٚظ ِٝؾهً٘ ًً ٢اآَ٪
َكسام ي ١ٜ٫ٛاهلل هصا

هـصنط
زت ٧أٍٚ

آ ١ٜاي ١ٜ٫ٛهاٱخ,اض ه ٕ اهلل ًع ٚجٌ ٖ ٛايٓاقط

يَز (.)1
ه َو َخيّ ُش الد ِ
يًُ َٓ٪هكٛي٘ عاىل شبَ ّ
َّ ََ ُ
َّاص ِر َ
ل ال َّل ُه َ
م ّولإ َ ُك ّ
ؾإهتسأ اٯ ١ٜأً ٙ٬هًػ ١ارتطا يًُػًُ ٚااػًُا يتٓتكٌ اٯ ١ٜإىل
قاْ ٕٛيف اٱضاز ٠ايتهٜٝٓٛـ ١هكـٝػ ١ايػا٥ـب يٝ,ـإ ْهتـٖٚ ١ـ ٞإٔ ْكـط ٠اهلل
غ,راْ٘ ًاَ ١يهـٌ ااـَٓ٪

ادتٛا

 ،ـطَ ٣ـا ٖـ ٞايٓػـ ١,هـ

ايٜ٫ٛـٚ ١ايٓكـط، ٠

ؾٚ ٘ٝج: ٙٛ

أْ : ّ٫ٚػ ١,ايتػا ، ٟٚؾاي ٖٞ ١ٜ٫ٛشا ٗا ايٓكط. ٠
واْٝاّ ْ :ػ ١,ايعُٚ ّٛارتكٛم ااطًل  ٢ًً ٖٛٚ ،ؾع,ت

:

ا٭ٚىل  :اي ١ٜ٫ٛأًِ َٔ ايٓكط. ٠
ايااْ : ١ٝايٓكط ٠أًِ َٔ اي. ١ٜ٫ٛ
وايااّ ْ :ػ ١,ايعُٚ ّٛارتكٛم َٔ ٚج٘  ،ؾٗٓاى َاز ٠يٲيتكاٚ ٤أخط٣
يٲؾنام ه

ايٚ ١ٜ٫ٛايٓكط. ٠

( )1غٛض ٠آٍ ًُطإ .150
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ٚايكــرٝس ٖــ ٛايؿــع ١,ا٭ٚىل َــٔ واْ ٝـاّ أًــ ، ٙ٬إش إٔ ايٜ٫ٛــ ١أًــِ يف
َٛنًٗٛا َٓٚاؾعٗا ٚجتًٝا ٗا .
ٚعتتٌُ ذهٛضٖا ْٚكط ٠اهلل يف َعطن ١أذس ٚجٖٛاّ :
ا٭ْ : ٍٚع ٍٚايٓكطًٓ َٔ ٠س اهلل ْٚ ،ع ٍٚااسز َٔ اا٥٬هـٚ ١ايٓعـاؽ
ٚضت َٔ ٙٛؾهٌ اهلل .
ايااْ : ٞزت ٧ايٚ ١ٜ٫ٛايٓكط ٠زتتُع

ًْٛاّ ٚؾهـًً ّ٬ـ ٢ااػـًُ

ٜـّٛ

َعطن ١أذس .
اياايث  :ذهٛض ايًٓ َٔ ١ٜ٫ٛس اهلل ًع ٚجٌ .
ٚايكرٝس ٖ ٛايااْ ٞأًـ ، ٙ٬ؾكـس ؿهـٌ اهلل ًـع ٚجـٌ هتػؿـ ٞايـٓيب
ستُساّ قً ٢اهلل ًًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٚااٗاجطٚ ٜٔا٭ْكاض هٜ٫ٛت٘ ْٚكط ٘ ّٜٛ
أذس  ،ؾإ قًت إشاّ ااشا مل ٜتركل ايٓكط اا,

يًُػًُ

يف َعطن ١أذس َع

يَز ادتٛا
إٔ آ ١ٜاي ١ٜ٫ٛخت ه ٕ اهلل ًع ٚجٌ ش َخيّ ُش الد ِ
َّاص ِر َ
:
ا٭ْ : ٍٚكط ااػًُ

َٔ ٚجٙٛ

أًِ َٔ إٔ غتتل مبعطنٚ ١اذسٚ ، ٠ااساض ًًـ٢

ًٛاقب ا٭َٛض ٚايٓتا٥خ ايعاَ ١يًُعاضى .
ايااْ : ٞقس ؿهٌ اهلل ًع ٚجٌ هٓكط ااػـًُ

يف َعطنـ ١هـسض ٖٚ ،ـٞ

أَ ٍٚعــاضى اٱغــَ ّ٬ــع ضجرــإ نؿــ ١ايــص ٜٔنؿــطٚا يف ايعــسز ٚايعــس، ٠

ـذ
 ٚؿهــٌ اهلل ْٚػــب ايٓكــط يٓؿػــ٘ يف ًــو ااعطنــ ، ١قــاٍ عــاىل ش ََ َل َقـ ّ
( . )1
َ
َّ
َّ أَ ِر َّل ٌتز
َن َ
َّ الل ُه ِبَِ ّذ وس ََأ ّن ُح ّ
ر َر ُك ّ

ٚؾ ٘ٝؾاٖس ه ٕ نٌ آ  ١ٜسٍ ًًْ ٢كط اهلل وٓـآَ ٤ـ٘ غـ,راْ٘ ًًـْ ٢ؿػـ٘

يٝ,إ ًظ ِٝقسض ٘ ٚغًطاْ٘ ٚ ،إٔ َٔ خكـا٥ل ًَهٝتـ٘ يـٮضض ٚايػـُا٤
أَٛضاّ :
أ: ّ٫ٚايٓكط هٝس اهلل .
واْٝاّ ٜٓ ٫ :كط اهلل إ ٫اآَ٪
( )1غٛض ٠آٍ ًُطإ .123

.
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يَز.
وايااّ  :أْا اهلل ًع ٚجٌ ش َخيّ ُش الد ِ
َّاص ِر َ
ضاهعاّ  :غتـع ٟاهلل ايـص ٜٔنؿـطٚا يف ايـسْٝا ٚاٯخـط ٠إش ٜـسٍ ْكـط ؾطٜـل
ٚعطف هايس٫ي ١ايتهُٖٓ ٢ًً ١ٝعمي ١ايططف اٯخط .
اياايث  :زتْ ٧كط اهلل ًع ٚجٌ َٔ غري أغ,ا
ايكتاٍ  ،ؾًٝؼ َٔ َٛن ١ًٝٛيف ايٓكط اتعًل أغ,ا
ؾٜ ٬طٜس اهلل غ,راْ٘ َٔ اآَ٪

ٚخ٬ف قٛاًس ٚغـٓٔ
ايطجرإ يف ايكتاٍ ،

حتك ٌٝذس أزَْ َٔ ٢ػتًعَا

ٚأغ,ا

ايٓكط ن ٞميسِٖ ٜٓٚحع هلِ نػب ااعطن ، ١هٌ ٜـ  ٞايٓكـط َـٔ ًٓـس اهلل
إهتساٚ ٤هااعحع ، ٠يصا ؿهٌ اهلل غ,راْ٘ ٚشنط يف اٯ ١ٜأً ٙ٬ذاٍ ااػًُ

ـت ز أ ٟنــعؿا ٤ؾكــطا ٤يــٝؼ ًٓــسِٖ
ٜـَ ّٛعطنــ ١هــسض ٚ ،أْٗــِ نــاْٛا شأَ ِر َّلـ ٌ
َكَٛا

ايٓكط .

يَ ز حتكٝل ايٓكـط يًُػـًُ
ايطاهع َ َٔ :كازٜل ش َخيّ ُش الد ِ
َّاص ِر َ
غري قتاٍ ٚخٛض َعاضى  ٖٛٚ ،آًٓ َٔ ١ٜس اهلل  ،ؾهٌ آ َٔ ١ٜايكطإٓ ٓعٍ
َـٔ

ًً ٢ايٓيب ستُس قً ٢اهلل ًًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٖ ٞغٝـ َٛج٘ يًص ٜٔنؿطٚا ،
ٚنصا هايٓػ ١,يًُعحعا

اذتػ ١ٝي٘ .

ك
ؾتهَ ٕٛعطن ١أذس َكسَ ١يًٓكط ااٚ ، ,يف قٛي٘ عاىل شإِ ّر ُيَِا ِي ُعو َن َ
َ
َّ
خ ال َّ
َّ َؿأَ ّن َض َ ال َّ
َج ّع َ
َِّ َ
ش َص َشةِ َؿ َعل َ
َّ ََأ َذابَ ُه ّ
عَِي َد َت َنلَيّ ِه ّ
ما ؿِي ُك ُلو ِب ِه ّ
َؿ ّح ًعا َك ِش يًِاز ( )1شٖب ناري َٔ ااؿػط ٜٔإىل إضاز ٠قًس اذتس َٔ ١ٝ,ٜايؿتس
يف اٯ ١ٜأً. ٙ٬
قاٍ ايعٖطَ : ٟا ؾتس يف اٱغ ّ٬نإ أًظ ِ َٔ قًس اذتس،١ٝ,ٜ
٭ْٸ٘ إْٸُا نإ ايكتاٍ ذٝث ايتك ٢ايٓٸاؽ،
ؾًُٸا ناْت اهلسْٚ ١نعت اذتط ،
ٚأَٹٔٳ ايٓٸاؽ هعهِٗ هعهاّ،
ؾايتكٛا ؾتؿاٚنٛا يف اذتسٜث،
ٚاآا ط،٠

( )1غٛض ٠ايؿتس .18
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ؾًِ ٜهًِٓ أذس هاٱغ ّ٬هعكـٌ ؾـ٦ٝاّ إ ٓ٫زخـٌ ؾٝـ٘ يف ٓٝـو ايػـٓت

يف

اٱغ،ّ٬
َاٌ َٔ نإ يف اٱغ ّ٬ق ٌ,شيو ٚأناط(.)1
هًرا أْ٘ هساٖ ١ٜسَْٓٚ ١اغ ١,يتسهط , ٚكط ايٓاؽ مبعحعا

ايٓيب ستُس

قً ٢اهلل ًًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٚزخ ٍٛأؾٛاد َِٓٗ يف اٱغ. ّ٬

يَز يف َعطنـ١
ه َو َخيّ ُش الد ِ
ارتاَؼ َ َٔ :كازٜل قٛي٘ عاىل ش ََ ُ
َّاص ِر َ
أذس غ ١َ٬ايٓيب ستُس قً ٢اهلل ًًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ َٔ ايكتٌ ٚايكراهَ ١ـٔ
ا٭غطَٗٓٚ ،ا ضجٛع ايص ٜٔنؿطٚا جع. ٟ
ايػازؽ ْ :ع ٍٚاا٥٬هَ ١سزاّ َٔ ًٓس اهلل يًَُٓ٪

يف َعطن ١أذس ؾ٬

ػتطٝع اا٥٬ه ١ايٓع ٍٚيًٓكط َٔ ٠غري أَط َٔ ًٓس اهلل ٚ ،يٝؼ َٔ جٗ ١أٚ
عطف ٜػتطٝع إْعاٍ َسز أْ ٚكط َٔ ايػُا ٤إ ٫اهلل ًـع ٚجـٌ ٖٚ ،ـَ ٛـٔ

يَز.
ه َو َخيّ ُش الد ِ
َ كازٜل إغِ ايتؿه ٌٝيف قٛي٘ عاىل ش ََ ُ
َّاص ِر َ
يَز
ه َو َخيّ ُش الد ِ
ايػاهع  :اا جا ٤قٛي٘ عاىل شبَ ّ
َّ ََ ُ
َّاص ِر َ
ل ال َّل ُه َ
م ّولإ َ ُك ّ
ؾإ نٌ آ َٔ ١ٜاٯٜا

َٔ جٗا

ايتاي ١ٝهلا سٍ ًً ١ٜ٫ٚ ٢اهلل يًَُٓ٪

ْٚكط ٘ هلِ

:

ا٭ٚىل  :ز٫ي ١نٌ آ ١ٜ٫ٚ ٢ًً ١ٜاهلل .
ايااْ : ١ٝنٝس اٯ ١ٜنٌ آْ ١ٜكط ٠اهلل يًَُٓ٪
ايااياــ : ١إجتُــاع ايٜ٫ٛــٚ ١ايٓكــط ٠يف شا

.
ايؿــطط َــٔ نــٌ آٜــٚ ، ١ؾٝــ٘

ٚج:ٙٛ
أ : ّ٫ٚإيكــا ٤ايطًــب يف قًــٛ
يًَُٓ٪

ايــص ٜٔنؿــطٚا َــٔ ٜ٫ٚــ ١اهلل ْٚكــط ٘

.

واْٝاّ  :هٝإ ايك,س ايصا ٚ ٞايػري ٟيًؿطى ٚ ،أْـ٘ غـ,ب ٱَـت ٤٬ايكًـب
هايطًب ٚايؿعع .

( )1ايهؿـ ٚايٝ,إ .241/12
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ـــض ّ ِبــــهِ
ـــَّ ُي َدـ ِ
واياـــاّ  :هــــُٔ قٛيــــ٘ عــــاىل يف شّ ايؿــــطى ش َ
مــــا َلـ ّ
انا زهًرا  ١ٜ٫ٚاهلل يًُػًُ َػا: ٌ٥
ظ ّل َؼ ً
ُ
ا٭ٚىل  :حتصٜط ٚإْصاض ايٓاؽ َٔ ايؿطى .
ايااْ : ١ٝجص

اٯ ١ٜأً ٙ٬ايٓاؽ يٲغ ّ٬٭ْٗا هاًث يًٓؿط ٠يف ايٓؿٛؽ

َٔ ايؿطى .
اياايا : ١إًاْ ١اٯ ١ٜااػًُ
ايطاهعٖ : ١سا ١ٜااػًُ

يف إقاَ ١اذتح ٢ًً ١ايص ٜٔنؿطٚا .

يكٝؼ اٱذتحاد ٚإقاَ ١اي ٖإ ٚقريٚض ٠شّ

ايؿطى ٚغ ١ًٝذتحـب ْكـط ٠ايٓـاؽ ًـٔ ايـص ٜٔنؿـطٚا يف ستـاضهتِٗ يًٓ,ـ٠ٛ
ٚايتٓع. ٌٜ
ارتاَػ : ١ايترسٚ ٟاٱذتحاد ه ٕ ْ ٠ٛ,ستُس قً ٢اهلل ًًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ
نا أْعٍ اهلل ًع ٚجـٌ هـ٘ غـًطاْ ّا هـسيْ ٌٝـع ٍٚايكـطإٓ ٚااعحـعا

ايعكًٝـ١

ٚاذتػ ١ٝاييت جتطٜ ٢ًً ٟس. ٜ٘
ايػازغ : ١ط ب إَت ٤٬ايكًب هايطًب ًً ٢إخت,اض ايؿطى .
ايػــاهعَٛ : ١نــْ ١ًٝٛــع ٍٚايػــًطإ َــٔ ًٓــس اهلل ًــع ٚجــٌ يف هــا
اٱًتكاز  ،ؾٜ ٬كس ايتكسٜل مبا يٝؼ ًً ٘ٝزي َٔ ٌٝايهتا
 َٔٚاٱًحاظ يف ْظـِ ٖـص ٙاٯٜـا

ٜ٫ٚـ ١اهلل يًُػـًُ

أ ٚايػٓ. ١
ْٚكـط ٘ هلـِ

ٱمياِْٗ هػًطإ ايٓٚ ٠ٛ,ايتٓع ٌٜايص ٟأْعي٘ .
ؾُع اٯٜا

 ٞايٓعِ زؾعٚ ١اذس ٚ ٠سضظتٝاّ  ٚػتُط َٔ غري إْكطاع .

ْ َٔٚكط ٠اهلل ًع ٚجٌ يًَُٓ٪

َّاسز (. )1
مأّ ََ ُ
عاىل ش ََ َ
اه ّ
َّ الد ُ
 ٚتحً ٢ايٓكط ٠يف ااكاّ َٔ جٗا

هٝإ غً ٤ٛاق ١,ايص ٜٔنؿـطٚا هكٛيـ٘
:

ا٭ٚىل  :نٝس اٯ ١ٜذتكٝك ١ايعامل اٯخط ٚ ،أْ٘ ًامل ذػا

( )1غٛض ٠ايٓٛض .57

ٚجعا. ٤
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ايااْ : ١ ٝز٫يٛ ١هٝذ ايص ٜٔنؿطٚا يف َؿٗ ٢ًً َ٘ٛذػٔ ًاق ١,ااـَٓ٪

ـاث إِ َل ـ
مـ ِ
ـَ ل
ـه ََ ِلـ ل
ٚيف ايتٓعٜــٌشال َّلـ ُ
ـي ا َّل ـ ِز َ
الظ ُل َ
يَ َ
َّ ِمـ ّ
نم ُدــوا ُي ّخ ـ ِش ُش ُه ّ
ال لدو ِسز(.)1

اياايا : ١اٱخ,اض ه ٕ ايسْٝا زاض إَترإ ٚإخت,اض ٚأْٗا َعضً ١يٰخـط، ٠
ٚمل ٜعضع ؾٗٝا ايهؿاض إ ٫أغـ,ا

ايؿـكاٚ ٤خًـٛزِٖ يف ايٓـاض  ،قـاٍ عـاىل

يشاز (.)2
يَ َظ ِ
ََّّ ِل ّلََا ِؿ ِش َ
ش ََ َش َع ّل َدا َش َهد َ
ص ً
ا٭َـــط اياايـــث  :إخ,ـــاض ٖـــص ٙاٯٜـــا ًـــٔ قـــاْ ٕٛإيكـــا ٤ايطًـــب يف

يَ
ظ ُ
قًـــ ٛايـــص ٜٔنؿـــطٚا هكٛيـــ٘ عـــاىلش َ
ـــد ّلقِي ؿِـــي ُك ُلـــو ِ ا َّلـــ ِز َ
( . )3
ما أَشّ َر ُكوا ِبال َّلهِ ..ز
كَ َـ ُشَا ل
ب ِب َ
الش ّن َ
 َٔٚإًحاظ ْظِ ٖص ٙاٯٜا

َ٬ظَ ١ايطًب يًصٖ ٜٔحُٛا ًً ٢ااس١ٜٓ

اآٛض َٔ ٠نؿاض قطٜـ ٚ َٔٚا َٔ ِٖ٫غطؿإ ٚا٭ذاهٝـ يٝه َٔ ٕٛغٌ,
ْكط ٠ايٓيب قً ٢اهلل ًًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ايػري ١ٜزهٝب ايـٚ ٖٔٛايهـعـ هـ
قؿٛف ايص ٜٔنؿطٚا مبا ًٜك ٘ٝاهلل يف قًٛهِٗ َٔ ايؿعع ٚارتٛف .
ٚقرٝس إٔ ايطًب نٝؿْ ١ٝؿػاْ ١ٝكٝب ايص ٜٔنؿطٚا جعاً ٤اجَٔ ّ٬
ًٓــس اهلل يٝكاهــٌ اياــٛا

ايــص ٜ ٟـ  ٞيًُػــًُ

ٚايٓعاؽ ٚ ،يهٔ َا ٖ ٞا٭غ,ا

يف شا

ايٛقــت َــٔ ايػــِ

ااازٚ ١ٜايظاٖط ١ٜيًطًب ايص ٟميٮ قًٛ

ايص ٜٔنؿطٚا ،ؾٚ ٘ٝج: ٙٛ
ا٭: ٍٚزت ٧ايطًب يًص ٜٔنؿطٚا َٔ غري ًً ١أ ٚغ,ب .
ايااْ : ٞإقاه ١ايص ٜٔنؿـطٚا هايطًـب هػـ,ب َـا ٜـطزِٖ َـٔ أْ,ـاً ٤ـٔ
َعحعا

ايٓيب ستُس قً ٢اهلل ًًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ .

اياايث  :هػاي ١ا٭ْكاض ٚااٗاجط ٜٔيف ايكتاٍ ٚذ ِٗ,يًؿٗاز. ٠
ايطاهع ْ :ع ٍٚايطًب َٔ ًٓس اهلل ايص ٟميٓع ااؿـطن

َـٔ ايكتـاٍ ٚإٕ

إجتُعت َكسَا ٘ ٚأغ,اه٘ ٜٚ ،ه ٕٛكسٜط اٯٜـ : ١غـًٓك ٞيف قًـٛ
( )1غٛض ٠اي,كط.257 ٠

( )2غٛض ٠ا٭غطا.8 ٤
( )3غٛض ٠آٍ ًُطإ .151

ايـصٜٔ
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نؿطٚا ايطًب ؾٜ ٬عٛز ٕٚيًكتاٍ ) َ َٔ ٖٛٚكازٜل ْعت ايص ٜٔنؿطٚا ًٓس
ضجَ َٔ ًِٗٛعطن ١أذس هارتٚ ١,ٝإْكطـاع اٯَـاٍ ٚ ،ايتدًــ ًـٔ ْٝـٌ َـا
,ٜػ  َٔ ٕٛجتٗٝع ادتٛٝف ايعظ ١ُٝاعطن ١أذس ٚ ،ناْت ايٓتٝح ١اييت ضجعٛا
يَز (. )1
هٗا ٖ ٞقٛي٘ عاىل ش َؿيَ ّد َقل ُِِوا َخابِ ِِ َ
ؾإ قًت قس غكط غ,ع ٕٛؾٗٝساّ َٔ ااػًُ
اهلل ًًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ههًٚ ّٛجطاذا
ضأغ٘ ٚنػط

ٚأقٝب ايٓيب ستُس قً٢

هًٝػ ١إش ؾخ ٚجٗ٘ ٚغاٍ ايـسّ َـٔ

ضها ًٝت٘ أ ٟأغٓاْ٘ ا٭َاَ ، ١ٝنُـا أقـاهت ادتطاذـا

أٖـٌ

ايٝ,ت ٚايكراه ، ١ؾٌٗ ٓدطّ خ ١,ٝايهؿاض هٗص ٙايٓتٝح. ١
ادتــٛا

 ، ٫٭ٕ ايهؿــاض مل عتككــٛا َــا نــاْٛا ٜطً,ــَ ٕٛــٔ َ,تػــاِٖ

ٚغاٜا ِٗ ارتٝ,اٚ ، ١٭ٕ اٱغ ّ٬خطد أقَ ٣ٛـٔ َعطنـ ١أذـس ٖٚ ،ـَ ٛـٔ

يَ زٚناْـت ؾـٗاز ٠غـ,ع
ه َو َخيّـ ُش الد ِ
َكازٜل قٛي٘ عاىل ش ََ ُ
َّاصـ ِر َ
ااٗاجطٚ ٜٔا٭ْكاض ً ٚك ٞايٓيب قً ٢اهلل ًًٝـ٘ ٚآيـ٘ ٚغـًِ ٚأٖـٌ ايٝ,ـت
َـٔ

ٚايكراه ١ادتطاذا
يف قًٛ

ايؿسٜسَٓ ٠ع ١يٲغٚ ، ّ٬غ,,اّ ي,عث ايطًب ٚايؿعع

ايص ٜٔنؿطٚا .

يصا ٚضز ًٔ ايٓيب ستُس قً ٢اهلل ًًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ أْ٘ نإ ٜك ٍٛذـ
ميػس ااػًُ ٕٛايسّ ًٔ ٚجٗ٘  ( :نٝـ ٜؿًس ق ّٛخهٛ,ا ٚج٘ ْ ِٗٝ,هايسّ
ٜ ٖٛٚسً ِٖٛإىل ضهِٗ) (.)2
َ َٔٚكازٜل ذطَإ ايص ٜٔنؿطٚا َٔ ايؿ٬ح ْع ٍٚايٓعاؽ أَٓـًً ١ـ٢
اآَ٪

ًٓس ْٗاٜا

َعطن ١أذس يريجعٛا إىل ااسٚ ١ٜٓيٝؼ يف قًٛهِٗ خٛف

أ ٚضًب َٔ ايص ٜٔنؿطٚا ٚٚقا٥ع َعطن ١أذس .
 ٌٖٚايٓعاؽ ايـص ٟأْـعٍ اهلل ًـع ٚجـٌ ًًـ ٢ااـَٓ٪
غ,ب ٱيكا ٤ايطًب يف قًٛ
( )1أْظط ادتع ٤اذتازٚ ٟاياُاْ

ايص ٜٔنؿطٚا  ،ادتٛا

( )2ايسض اآاٛض .425/2

ْعِ َٔ جٗا

:

َٔ ٖصا ايتؿػري ايص ٟجا ٤خاقاّ هتؿػري اٯ)127( ١ٜ

َٔ غٛض ٠آٍ ًُطإ ٚ ،ؾ ٘ٝغ,ع ٕٛقـؿر ١تعًـل هكـٛاْ

ش َؿيَ ّد َقل ُِِواز.

يف َعطنـ ١أذـس

(ايؿـا )٤يف قٛيـ٘ عـاىل
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ا٭ٚىل  :جتًــ ٞايت,ــا ٜٔهـ

جــٝـ ااػــًُ

ايــص ٟتػؿــا ٙا٭َٓــٚ ١هـ

ايهؿاض ذٝث أقاهِٗ ايطًب .
ايااْ : ١ٝإقاه ١ايص ٜٔنؿطٚا هايسٖؿٚ ١ايـصٖ  ٍٛيتحًـ ٞاٯٜـا
ًً ٢ااػًُ

اذتػـ١ٝ

.

اياايا ٜ : ١ؽ ٚقٓٛط ايص ٜٔنؿطٚا ًٓس ضٜ٩تِٗ ضجٛع اآَ٪

إىل َٝسإ

ااعطنَ َٔ ٖٛٚ ، ١كازٜل قٛي٘ عاىل جكـٛم ًـٛز ٠نؿـاض قـطٜـ َٚـٔ

يَ ز يٝ,إ ذكٝك ٖٞٚ ١عسز أغـ,ا
َعِٗ إىل َه ١ش َؿيَ ّد َقل ُِِوا َخابِ ِِ َ
ايص ٜٔنؿـطٚا ٚ ،أْٗـ ا ذًٓـت هػـاذتِٗ ٖٚـِ يف َٝـسإ ااعطنـٖٚ ، ١ـَ ٛـٔ
خ,ٝـ١

أغ,ا

عح ًِٗٝايعٛز ٠إىل َه. ١

كانون جصلياث دنوة الشظو
يكس ًحع ايهؿاض ًٔ َعطؾ ١ايعً ١ايظاٖطٜـ ١يًطًـب ايـصَ ٟـٮ قًـٛهِٗ

ٚيٮَٓــ ١ايــيت ْعيــت ًًــ ٢ااــَٓ٪
يًُؿطن

ٚناط ايكتـٌ هـ

 ،ؾًكــس ,ــسيت ايــطٜس ؾهاْــت جٛيــ١

قـؿٛف ااػـًُ

ٚ ،ؾـطٸ نـاري َـِٓٗ َـٔ ٚغـط

َٝسإ ااعطنٚ ١قاض ايٓيب ستُس قً ٢اهلل ًًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٜٓاز ِٜٗنُـا يف

ُ
َّز ٚ ،حتتٌُ زً ٠ٛايطغٍٛ
قٛي٘ عاىل ش ََ َّ
الش ُ
َّ ؿِي أ ّخ َشا ُك ّ
ظو ُ يَ ّذ ُنو ُك ّ
ٚجٖٛاّ :
ا٭ٜ : ٍٚسً ٛايطغ ٍٛقً ٢اهلل ًًٚ ٘ٝآي٘ ٚغـًِ أقـراه٘ يًعـٛز ٠إىل

َٛانــعِٗ يف َٝــسإ ااعطنــ ١ايــيت أقــاَِٗ ؾٗٝــا نُــا يف قٛيــ٘ عــاىلش ََ إِ ّر
م َقانِ َذ ِل ّل ِق َحا ِ ز (.)1
ِك ُجَِ ِو ُ
هل َ
َػ َذ َّ َ
ث ِم َّ أَ ّ
م ّؤ ِمد َ
ِيَ َ
ا ا ّل ُ

ايااْ : ٞأضاز ايطغ ٍٛقً ٢اهلل ًًٚ ٘ٝآي٘ ٚغـًِ ضجـٛع ايكـراه ١إيٝـ٘
ٚاٱيتؿاف ذٛي٘ هـسيَ ٌٝـا ٚضز يف ا٭خ,ـاض َـٔ قٛيـ٘ قـً ٢اهلل ًًٝـ٘ ٚآيـ٘
ٚغًِ (إي,ً ٞاز اهلل ) .
اياايث  :نؿاَ ١ٜػُ ٢ايطجٛع إىل َٝسإ ااعطن. ١

( )1غٛض ٠آٍ ًُطإ .121
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ايطاهع  :ايكسض ااتٝكٔ َٔ زً ٠ٛايطغ ٍٛصنري ايكراه ١هًع ّٚايتساضى
ٚق,س ايؿطاض .
ارتــاَؼ ٜ :ــسً ٛايطغــ ٍٛستُــس قــً ٢اهلل ًًٝــ٘ ٚآيــ٘ ٚغــًِ أقــراه٘
يًطجٛع إىل ايكتاٍ .
ايػازؽ :زً ٠ٛايطغـ ٍٛأقـراه٘ ٱضاز ٠ا٭جـط ٚاياـٛا

ايـصٜ ٟـ ٞ

خاقاّ اػ ي ١ايطجٛع .
ايػاهع ٜ :سً ٛايطغ ٍٛأقراه٘ إىل ايطجٛع إىل ااعطن ١٭ْ٘ ٜهُٔ هلِ
ًسّ جتسز ايكتاٍ هعس ضج. ًِٗٛ
اياــأَ ٜ :ــسً ٛايطغــ ٍٛقــً ٢اهلل ًًٝــ٘ ٚآيــ٘ ٚغــًِ أقــراه٘ ٱيكــا٤
ايطًب يف قًٛ

ايص ٜٔنؿطٚا .

ايتاغع ٚ :ايطغٜ ٍٛسًٛنِ يف أخطانِ ينجعٛا  ٚ ،ه ٕٛزً ٛـ٘ يهـِ
َٔ أَاَهِ .
ايعاؾط ٚ :ايطغٜ ٍٛسًٛنِ ٱغترهاض آٜا

ايٓكط َٔ ًٓس اهلل ٚ ،أْ٘

يَز.
غ,راْ٘ ش َخيّ ُش الد ِ
َّاص ِر َ
اذتازً ٟؿط ٚ :ايطغٜ ٍٛسًٛنِ َٔ َكاّ ايٓٚ ٠ٛ,ايطغاي ١نا ٜسٍ ًً٢
إٔ ٖص ٙايسً ٠ٛخري ستض ٚ ،خاي َٔ ١ٝا٭شٚ ٣ايهطض .
ايااًْ ٞؿط ٚ :ايطغٜ ٍٛسًٛنِ ه َط َٔ ًٓس اهلل ٭ٕ زًٖ ٘ ٛـصَ ٙـٔ

اظ َحِّشِ رَا ِبَِيّعِ َُ َّ
َّ ِبهِ ز (.)1
ايٛذ ٞش َؿ ّ
َّ ال ِز بَايَ ّع ُح ّ
ّ
ُ
اياايث ًؿط ٚ :ايطغٜ ٍٛسًٛنِ يًطجٛع يًُعطن ١هعس إٔ قسقهِ اهلل
ًٚس ٙإش حتػ. ِْٗٛ
ايطاهع ًؿط ٚ:ايطغٜ ٍٛسًٛنِ هإشٕ اهلل .
ارتاَؼ ًؿط ٚ :ايطغـٜ ٍٛـسًٛنِ يتـساضى ايؿؿـٌ ٚايتٓـاظع يف ا٭َـط
ٚااعك. ١ٝ

( )1غٛض ٠ايتٛه.111 ١
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ايػازؽ ًؿط  :اـا أخـ

اٯٜـ ١ق,ـٌ ايػـاهك ١هايت,ـا ٜٔيف إضازٚ ٠هػٝـ١

يـذ الـ لذ ّنيَا
ـَ ُي ِش ُ
َّ َ
م ّ
اا َٔ َٓ٪زخـَ ٍٛعطنـ ١أذـس هكٛيـ٘ عـاىل ش ِم ّـد َُ ّ
يـذ الـآخِ َش َةز جـا ٤زًـ ٠ٛايطغـ ٍٛقـً ٢اهلل ًًٝـ٘ ٚآيـ٘
م َّ ُي ِش ُ
َّ َ
ََ ِم ّد َُ ّ
ٚغًِ ٭قراه٘ يته ٕٛغاٜتِٗ اٯخط. ٠

ٜٚه ٕٛكسٜط اٯٚ : ١ٜايطغٜ ٍٛسًٛنِ ينٜسٚا اٯخط ٚ ٠ػعٛا إيٗٝا .
ايػاهع ًؿـط ٚ :ايطغـٜ ٍٛـسًٛنِ يٝكـطؾهِ اهلل ًـٔ ايـص ٜٔنؿـطٚا ،
ؾرااا ٜطجع اا َٕٛٓ٪إىل َٝـسإ ااعطنـ ١ؾـ ِْٗ ٜٓتظـط ٕٚقـطؾِٗ  ٚـطنِٗ
ايص ٜٔنؿطٚا ٚقتاهلِ .
اياأَ ًؿط ٚ :ايطغٜ ٍٛسًٛنِ ي,ٝتًٝهِ هتًكـٖ ٞـص ٙايـسً ٠ٛهـايكٍٛ,
ٚاٱغتحاه. ١
ايتاغع ًؿـط ٚ :ايطغـٜ ٍٛـسًٛنِ يًا,ـا

ًًـ ٢اٱميـإ ذتـ ٢يف ذـاٍ

ايؿطاض ٚاٱْٗعاّ .
ايعؿطٚ : ٕٚايطغٜ ٍٛسًٛنِ يٓعًُ ١ظُ ٖٞٚ ٢أَْٓ ١عاؽ .
اذتازٚ ٟايعؿطٚ : ٕٚايطغٜ ٍٛسًٛنِ ٱمتاّ اذتح ٢ًً ١اآاؾك

ايصٜٔ

إطتعيٛا ٚغط ايططٜل إىل َعطنـ ١أذـس ؾكـس ٜهـ ٕٛإْٗـعاّ ٚؾـطاض ؾـطط َـٔ
ايكراه َٔ ١ااعطن ١ذح ١يًُٓاؾك
هسً ٠ٛايطغ ٍٛ٭قراه٘ يػًل ها

يف ضجٚ ًِٗٛخص ، ِْٗ٫ؾتؿهـٌ اهلل
اٱذتحاد ًً ٢اآاؾك

.

اياــاْٚ ٞايعؿــطٚ : ٕٚايطغ ـ ٜ ٍٛــسًٛنِ ٚ ،غــٝسًٛنِ يف ذــاٍ هــطض
اهلعمي. ١
اياايــث ٚايعؿــطٚ : ٕٚايطغــٜ ٍٛــسًٛنِ يعــسّ هــطض ايؿــطاض ٚاهلعميــ١
خاقٚ ١أْ٘ مل ٜكع قتاٍ هعس ايعٛز ٠إىل َٝسإ ااعطن. ١
ايطاهع ٚايعؿطٚ : ٕٚايطغٜ ٍٛسًٛنِ يٛجٛز ااكتهٚ ٞؾكس اااْع هعـس
إٔ أيك ٢اهلل ًع ٚجٌ (ايطًب يف قًٛ

ايص  ٜٔنؿطٚا).
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ٚاا ؿهٌ اهلل ًع ٚجٌ ٚأخ هكريٚض ٠ااػًُ

َّاط)
لِلد ِ

()1

ؿهٌ ٚه

خ
( َخيّ َش ُأ َّ
متو ُأ ّخ ِش َش ّ

َكازٜل ٚؾٛاٖس سٍ ًًٖ ٢صا ايكاْ َ٘ٓٚ ٕٛزت٧

ااسز َٔ ًٓس اهلل يًُػًُ

َٔ جٗا

:

ا٭ٚىل ْ :ــع ٍٚاا٥٬هــَ ١ــٔ ايػــُا ٤نُــا يف قٛيــ٘ عــاىل شإِ ّر َج ُقــو ُ
ِل ّلم ّؤ ِمدِيَ أَلََ يَّـِي َُ َ
ملإَبََِتِ
َّ ِب َرلإ َ َذتِ نلإ َ و
ؾ ِم َّ ا ّل َ
ُ
َّ َسبل َُ ّ
َّ أ ّن ُي ِم َّذ ُك ّ
َ(ّ َ َ ّ )2
ِيَز .
ل
ض
ُم ّد َ َ
يت٪نس اٯ ١ٜأً ٙ٬إٔ اا٥٬ه ١ايص ٜٔجاٚ٤ا يٓكط ِٗ ْعيٛا َٔ ايػـُا٤
ٚيٝػٛا ِٖ َٔ غٓد ١ٝأٌٖ ا٭ضض ٚ ،ؾَٓ ٘ٝع يًت  ٌٜٚغري اآاغب .
ايااْ : ١ٝنٌ آ َٔ ١ٜايكطإٓ َسز يًُػًُ
ٚاٱْــصاضا

ايككــل أّ اي,ؿــاضا

ـاط
ـان لِل َّدـ ِ
 ،قــاٍ عــاىل ش َ
ه ـ َزا بَيَـ ٌ

ِيَز (.)3
ََ ُ
م َّحق َ
ه ًذى ََ َ
م ّونِ َظ ٌت ِل ّل ُ
اياايا : ١آٜا ايكتاٍ ٚهٝإ ذاٍ ااػًُ
ٚااسز ٚأغ,ا

غٛا ٤ناْت آٜا

ا٭ذهاّ أّ

يف َٝسإ ااعطنَ ١ـٔ ايعـٕٛ

ايطؾاز هلِ َٔ ًٓس اهلل  ،ؾإ قًت قس إغتكطأ ايص ٜٔنؿطٚا

أغطاض ااسز يًُػًُ

يف آٜا

ايكطإٓ ٓٝ, ٚ ،ت هلِ هعض َكـازٜل ٖـصا

ااسز ٚؾٚ ٘ٝج: ٙٛ
أٜ ٫ : ّ٫ٚػتطٝع ايص ٜٔنؿطٚا إٔ عتحٛ,ا ااسز ايصًٓ َٔ ٞ ٜ ٟس اهلل .
واْٝاّ  :إع٬ع ايص ٜٔنؿطٚا ًً ٢ااسز ايصٜ ٟتؿهٌ ه٘ اهلل ًً ٢ااػًُ
َٓاغ ١,يٲميإ ٚ ،غ,ب يعجطِٖ ًٔ اٱقاَ ٢ًً ١ايهؿط .
وايااّ  :غتتل ااػًُ ٕٛهااسز َٔ ًٓس اهلل .
ضاهعاّ  :إقنإ ايٓكط ٚايػً ١,هااسز ايصٜ ٟتؿهٌ ه٘ اهلل ًع ٚجٌ ٖٛٚ
ٚؾل ايكٝاؽ اٱقناْ: ٞ
ايه  : ٣ايٓكط َ٬ظّ يًص ِٗٝ ٜ ٜٔايٓكط َٔ ًٓس اهلل .
ايكػط : ٣ااػًُ ِٗٝ ٜ ٕٛايٓكط َٔ ًٓس اهلل .
( )1غٛض ٠آٍ ًُطإ .110
( )2غٛض ٠آٍ ًُطإ .124
( )3غٛض ٠آٍ ًُطإ .138
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ايٓتٝح : ١ايٓكط َ٬ظّ يًُػًُ
ايطاهعٚ َٔ : ١ج ٙٛااسز يًُػًُ

.
غٓ ١ايٓيب ستُس قً ٢اهلل ًًٚ ٘ٝآي٘

ٚغًِ ايسؾاًٝـٚ ١غـري ٘ َطًكـاّ ٭ْٗـا ْـ اؽ َٗٓٚـاد ٚنـٝاٜ ٤ـٓري زضٚ
ااػًُ

 ،يصا ٜتً ٛااػًُ ٕٛيف نٌ ؾطض َٔ ايك ٠٬اي ١َٝٛٝقٛيـ٘ عـاىل

ِيَّز ( َ٘ٓٚ )1غ٪اٍ إ ,اع شا
اه ِذ َنا
الر َر َ
ش ّ
ِِ
م ّ
اغ ا ّل ُ
ع َحق َ
قً ٢اهلل ًًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ يف ذاٍ اذتط ٚايػًِ  ٚؿاْ ٘ٝيف عاً ١اهلل ًع
ْٗخ ايٓيب ستُس

ٚجٌ .
ارتاَػ : ١زت ٧اي,ؿاض ٠يًُػًُ

هاياٛا

ايعظًَ ١ُٝٓ ٚ ، ِٝه ١ذب

يكا ٤اهلل ًع ٚجٌ .
ايػازغـ : ١هعـث ايؿــعع ٚارتـٛف يف قًــٛ

ايـص ٜٔنؿــطٚا ٖٚ ،ـَ ٛــٔ

َ
نِّ َذ ُأز (.)2
غ ال َّل ُه ِبََ و
اؾ َ
َكازٜل قٛي٘ عاىل شألَيّ َ
ايػاهع : ١آٜا اٱْصاض يًص ٜٔنؿطٚا ٚاييت ,عث اٱضهاى يف قؿٛؾِٗ ،
ٚمتٓعِٗ َٔ هصٍ ايٛغع يف َٝسإ ااعطن. ١
اياآَ : ١إذتحاد ايٓيب ستُس قً ٢اهلل ًًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٚهٝاْـ٘ اـا ٖٝـ١
اذتٝا ٠ايسْٝا ٚأْظُ ١اٱضاز ٠ايته ١ٜٝٓٛاييت حتهِ غري ٚذطنـ ١ااٛجـٛزا

َ
م َش ُك َّل ُه ِل َّلهِ ز (.)3
ٚارت٥٬ل نُا ٚضز يف آ ١ٜاي,رث ش ُك ّ
ل إِ َّن الأ ّ
َّـاطز( )4إٔ
خ لِلد ِ
َّ َخيّ َش ُأ َّ
متو ُأ ّخ ِش َش ّ
َ َٔٚكازٜل قٛي٘ عاىل ش ُك ّد ُح ّ
ااػًُ

ٜسخً ٕٛااعطنٖٚ ١ـِ ٜعًُـ ٕٛهـ ٕ ايطًـب ٚايؿـعع ميـٮ قـسٚض

أًسا ِٗ٥غٛا ٤ايص٬ٜ ٜٔق ِْٗٛيف ااٝسإ أّ ايص َٔ ٜٔخًؿِٗ ضجاْٚ ّ٫ػا٤ٶ
َ َٔ ٖٛٚ ،كسَا

ايٓكط  ٖٛ ٌٖٚ ،ذح ٢ًً ١ايص ٜٔإْٗعَٛا يف َٝـسإ

( )1غٛض ٠ايؿاحت.6 ١
( )2غٛض ٠ايعَط .36
( )3غٛض ٠آٍ ًُطإ .154
( )4غٛض ٠آٍ ًُطإ .110
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ااعطن ، ١ادتٛا

إمنا ٖ ٛذح ٢ًً ١اآاؾك

ٚايص ٜٔشنـط ِٗ آٜـ ١اي,رـث

م ّحه َ
َّز(.)1
هكٛي٘ عاىل ش َك ّذ أَ َ
َّ أ ّن ُـ ُ
ع ُه ّ
ه َّ ُ ّ
ايتاغع : ١اٱع٬م يف ااسز ايصًٓ َٔ ٞ ٜ ٟس اهلل  ٖٛٚ ،ااػتكطأ َٔ

ه َوز(.)2
ود َسبِ َ
ك إِلإ َّ ُ
ََّ ُش ُد َ
قٛي٘ عاىل ش ََ َ
ما يَ ّعل ُ
 َٔٚأغطاض اٯ ١ٜأً ٙ٬أْٗا تهُٔ يف َٓطٛقٗا اي,ؿاضٚ ٠اٱْصاض يف إٓ
ٚاذس  ٫ٚ ،كٌ ايٓٛه ١ٱغتكطا ٤أذسُٖا هـااؿٖٗٚ ، ّٛـَ ٛـٔ ايؿـٛاٖس
ًً ٢عسز َعاْ ٞايًؿـظ ايكطآْـٚ ٞااكاقـس اذتُٝـسَٓ ٠ـ٘  ،إش ,عـث اٯٜـ١
ٚ ،ايؿعع ٚارتٛف يف قًٛ

أً ٙ٬ايػه ١ٓٝيف ْؿٛؽ اآَ٪

ايص ٜٔنؿطٚا ،

ٜٚتحًٖ ٢صا ااعٓ ٢هاٱع٬م ًٚسّ ايتكٝٝس يف ٚغاٚ ٌ٥غ ٌ,إيكا ٤ايطًب

يَ
ٚارتٛف يف قً ٛايص ٜٔنؿطٚا هكٛي٘ عاىل ش َ
ظ ُد ّلقِي ؿِي ُك ُلو ِ ا َّل ِز َ
ما أَشّ َر ُكوا ِبال َّلهِ ز (.)3
كَ َـ ُشَا ل
ب ِب َ
الش ّن َ

ٜ ٌٖٚؿٌُ ايطًب ااصنٛض يف اٯ ١ٜأً ٙ٬ايص ٜٔهُٓت آٜـ ١اي,رـث

مـ ّـحه َ
َّز( )4ادتــٛا
ـذ أَ َ
شَٗــِ هكٛيــ٘ عــاىل ش َكـ ّ
عـ ُ
َّ أ ّن ُـ ُ
ـه ّ
ه َّ ُ ّ
اٱًحاظ يف اٯ ١ٜأً ٙ٬هايتؿسٜس ٚايٝ,إ هصنط ًًـٚ ١غـ,ب إيكـا ٤ايطًـب
ٖٚ ،٫ــَ ٛــٔ

ٚايصٚ ٟضز َتعسزاّ َٔ جٗا

:

ا٭ٚىل  :إختٝاض ايهؿط .
ايااْ : ١ٝاٱقطاض ًً ٢ايؿطى هاهلل .
اياايا : ١إقاَ ١ايهاؾط ًً ًُ٘ ٢يٓؿػ٘ .
,ٚ

اٯ ١ٜأً ٙ٬إٔ ايٓػ ١,ه

ايؿطى ٚايهؿط ٖ ٞايعُٚ ّٛارتكٛم

ااطًل ٚ ،إٔ ايهؿط ؾطع ايؿطى  ،ؾايـصٜ ٟؿـطى هـاهلل ظترـس هـايٓ٫ٚ ، ٠ٛ,
 َٔ٪ٜهاي ّٛٝاٯخط ٚ ،عتاض

( )1غٛض ٠آٍ ًُطإ .154
( )2غٛض ٠ااسوط .31
( )3غٛض ٠آٍ ًُطإ .151
( )4غٛض ٠آٍ ًُطإ .154

اٱغٜٚ ّ٬كا ٌ ااػًُ

ؾ ٘ٝ ٝايطًب ًكاهاّ
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ًاجٚ ، ّ٬جعا٤ٶ ناؾؿاّ ًٔ ق,س إختٝاضًٚ ، ٙعٚؾ٘ ًٔ اٯٜـا

ٚايـ اٖ

اييت سًٚ ٙٛايٓاؽ مجٝعاّ إىل عاً ١اهلل ٚايطغ. ٍٛ
,ٚ

آ ١ٜاي,رـث َعحـع ٠يًـٓيب ستُـس قـً ٢اهلل ًًٝـ٘ ٚآيـ٘ ٚغـًِ يف

غاذ ١ايكتاٍ ٬َٚقا ٠ايص ٜٔنؿطٚا ه ٕ أْعٍ اهلل ًع ٚجٌ ايٓعاؽ ٚجعـٌ
ا٭ََٓ ١كاذ ١,ي٘ .
 َٔٚاٱًــحاظ يف آ ١ٜإيكا ٤ايطًب اْٗا مل كـ ًٓس هٝـإ غهـب اهلل
غ,راْ٘  ٚعاىل ًً ٢ايص ٜٔنؿطٚا هإيكا ٤ايطًب يف قًٛهِٗ آعِٗ َٔ حتكٝل
ْكط َا يف َعاضنِٗ َع ااػًُ

 ،إمنا أخ

أ: ّ٫ٚهٝإ ًً ١إيكا ٤ايطًب يف قًٛ

اٯ ًٔ ١ٜأَٛض :

ايص ٜٔنؿط ٚا ٚاْ٘ ايؿطى هـاهلل ،

ما
 ٖٛٚأّ ايه,ا٥ط  ،قاٍ عاىل شإِ َّن ال َّل َه لإ َ يَ ّؼـ ُِش أَ ّن ُيشّ َر َ
ْ ِبهِ ََ يَ ّؼـ ُِش َ
اُز ( )1يٝهَ َٔ ٕٛعٓاَ ٙػا: ٌ٥
َن َرل َ
ِم َّ يَ َ
ُد َ
ِك ل َ
ش ُ
ا٭ٚىل  :ؿك٘ ااػًُ
ايااْ: ١ٝزً ٠ٛااػًُ

يف ايسَٚ ٜٔعطؾ ١أذهاّ ايعكا٥س .

يًرط

ًً ٢ايؿطى َٚؿاٖ. ُ٘ٝ

اياايا: ١إزضاى ايٓاؽ مجٝعاّ يًراج ١يتٓع ٙا٭ضض َٔ ايؿطى .
ايطاهع : ١زً ٠ٛااػًُ

آع ايٓاؽ َٔ إ ,اع ااؿطن

واْٝاّ  :قصف ايطًب يف قًٛ

يف ن٬يتِٗ .

ايص ٜٔنؿطٚا هٓ ٠ٛ,ستُس قـً ٢اهلل ًًٝـ٘

ٚآي٘ ٚغًِ زً ٠ٛيًٓـاؽ يًٗس اٜـٚ ١اٱميـإ ًٚ ،ـسّ اٱقـػا ٤إىل َؿـطنٞ
قطٜـ ٚأًسا ٤اذتل ٚايكسم .
وايااّ  :هٝإ ٚجٛ
غ,راْ٘ (ض

ايتٛذٝس ٚاٱقـطاض ه ْـ٘  ٫خـايل غـ ٣ٛاهلل ٚ ،أْـ٘

ايعاا ) ٜٚنؾس ًٔ ٖصا اٱميإ قٗطاّ ٚإْط,اقاّ ٚعًٛاّ يعّٚ

اٱْكٝاز ٭ٚاَط اهلل ًع ٚجٌ ٚ ،إخ٬م ايع,از ٠ي٘ ٚ ،إجتٓـا
ٚؾعٌ ايػ٦ٝا

ااعاقـٞ

.

 ًٔٚايٓيب ستُس قً ٢اهلل ًًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ قاٍ  :ئ ٜـٛايف ً,ـس ٜـّٛ

ايكٝاَٜ ١ك ٫ ٍٛإي٘ إ ٫اهلل ,ٜتػ ٞهصيو ٚج٘ اهلل إ ٫ذطّ ًً ٢ايٓاض(. )1
( )1غٛض ٠ايٓػا.48 ٤
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 ٌٖٚميهٔ َعطؾ ١ايص ٜٔنؿطٚا يف غـاذ ١ااعطنـٚ ١خاضجٗـا َـٔ ذـاٍ

يَ كَ َـ ُشَا
ايطًب اييت ٜكاه ٕٛهٗا يكٛي٘ عاىل ش َ
ظ ُد ّلقِي ؿِي ُك ُلو ِ ا َّل ِز َ
ـبز (ٚ ،)2٭ٕ قــ ٍٛاهلل ًــع ٚجــٌ ذــل ٚقــسم  ،ادتــٛا ْعــِ ،
ل
الش ّنـ َ
ؾكــرٝس إٔ ايطًــب نٝؿٝــ ١يف ايكًــٛ

ٚ ،يهٓــ٘ ٜنجــٌ ًًــ ٢ادتــٛاضح

ٚا٭ضنإ ٜٚ ،ظٗط ه,عض أؾعاٍ ايص ٜٔنؿطٚا.
ا٭َط ايطاهع  :تهُٔ ٖص ٙاٯٜا

هعث ايػه ١ٓٝيف ْؿٛؽ اآَ٪

ِٖٚ

يف ٚغط ااعطن ١يٝػتحٛ,ٝا يسً ٠ٛايٓيب قً ٢اهلل ًًٚ ٘ٝآي٘ ٚغـًِ ًٓـسَا
ٜسً ِٖٛيًطجٛع إىل َٝسإ ايكتاٍ .
ٚإش متــتٮ قًــٛ

ايــص ٜٔنؿــطٚا هايطًــب ٚارتــٛف ٚايؿــعع ؾــإ ا٭َٓــ١

ٚايٓعاؽ ٝ ٜإ زؾع ١يًُػًُ

ٚ ،ؾ ٘ٝهعث يًرػط ٠يف ْؿٛؽ نٌ َٔ :

أ : ّ٫ٚنؿاض َه ١ايص ٜٔذ هطٚا َعطن ١أذس  ،يـصا ْـسَٛا ًًـ ٢غـطً١
َػازض ِٗ ذااا غازضٚا أذساّ ُٖٛٚ ،ا هايطجٛع إىل ااٝسإ  ،يتتحًَٓ ٢اؾع
ايطًب ايص ٟأيكا ٤اهلل يف قًٛهِٗ  ِٖٚيف ايططٜل إىل َه ١ه ٕ ْسَٛا ًً٢
ايطجٛع إىل َهٚ ، ١يهِٓٗ ًحعٚا ًٔ ايعٛز ٠يًكتـاٍ  ،نـا ٜـسٍ ًًـ ٢إٔ
ايطًب ايصًٜ ٟك ٘ٝاهلل يف قًٛ

ايص ٜٔنؿطٚا ٜكعسِٖ ٜٚ ،ؿـٌ أٜـس، ِٜٗ

ٚميٓعِٗ َٔ اٱ ؿام ًً ٢ايكتاٍ .
يكس ْسّ ايص ٜٔنؿطٚا ًً ٢ضجَ َٔ ًِٗٛعطن ١أذس َع إٔ اذتـط
ٚايكتاٍ أَط َهطٖٚ ، ٙٚص ٙايهطاٖ َٔ ١ٝجٗا

:

ا٭ٚىل  :اا إذتحـت اا٥٬هـًً ١ـ ٢جعـٌ اٱْػـإ خًٝؿـ ١يف ا٭ضض
ٚهٛٓٝا إٔ ًًٖ ١صا اٱذتحاد َٔ ٚجٗ

:

ا٭ : ٍٚؾػاز اٱْػإ يف ا٭ضض .
ايااْ : ٞغؿو اٱْػإ يًسَاٚ ٤إؾاً ١ايكتٌ ه

( )1ايسض اآاٛض .196/9

( )2غٛض ٠آٍ ًُطإ .151

ايٓاؽ .
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َ
مـــا لـــإ َ
ــَّ َ
ؿهـــٌ اهلل ًـــع ٚجـــٌ ٚضز ًًـــ ِٗٝهكٛيـــ٘ شإِنِـــي أ ّن َلـ ُ
ونز(ٚ ،)1نإ َٔ ًًِ اهلل ًـع ٚجـٌ إٔ جعـٌ ايٓؿـٛؽ ٓؿـط َـٔ
َم َ
َج ّعل ُ
ايكتٌ ٚ ،إٔ ظتتٓب ايٓاؽ ايكتاٍ ٜٚ ،صَ ٕٛايص,ٜ ٟازض إي. ٘ٝ
 ٚؿهٌ اهلل ٚجعٌ اٱْٝ,ا,ٜ ٫ ٤ـسأ ٕٚايكتـاٍ َـع ايـص ٜٔنؿـطٚا إ٫
ًً ٢ضت ٛايسؾاع ٚزؾع ايهطض  ،ؾٝه ٕٛايكتاٍ ٚغ ١ًٝيٮَٔ ٚايػًِ ٚ ،يٝؼ
غا ١ٜهصا ٘ يصا ؿهٌ اهلل ًع ٚجٌ يف آ ١ٜاي,رث ه ٕ أْعٍ ا٭َٓ ١ايٓعـاؽ
يته ٕٛغ َٔ ١َ٬أَٛض :
أ : ّ٫ٚإغتساَ ١ايكتاٍ .
واْٝاّ  :قتٌ ااػًِ يًهاؾط .
وايااّ  :قتٌ ايهاؾط يًُػًِ .
ضاهعاّ  :ناط ٠ادتطاذا

.

َ َٔ ٌٖٚعاْ ٞا٭َٓ ١يف آ ١ٜاي,رث أْٗا َٓاغ ١,يًسً ٠ٛإىل اهلل ٚهٝإ
ااعحعا

 ٚ ،سهط ايٓاؽ يف ز٫يتٗا  ،ادتٛا

ْعِ .

ايااْ : ١ٝإزضاى ايٓاؽ يٮنطاض ايـيت نؾـس ًـٔ ايكتـاٍ ٚارتػـا٥ط يف
ا٭ضٚاح ٚا٭َٛاٍ  ٚعط ٌٝااهاغب .
اياايا : ١إْتؿا ٤ايطهس ااػتس َٔ ِٜايكتاٍ  ،ؾ ٬عتطظ أ ٟؾطٜل أ ٚعطف
َٔ ااتراضه

غٓا ِ٥تكـ هايسٚاّ إَ ٫ا ٜتعًل هاهلساٚ ١ٜاٱميإ ٭ْ٘ ًً١

نغ إِلـــإ َّ
ـــخ ا ّل ِص َّ
ـــَ ََ ِ
مـــا َخ َل ّق ُ
خًـــل اٱْػـــإ  ،قـــاٍ عـــاىل ش ََ َ
الـــؤ َ
َنز(.)2
لِيَ ّع ُِ ُذ ِ
واْٝاّ ٜ :تٓاقٌ ايٓاؽ َعحعْ ٠ع ٍٚا٭َٓ ١ايٓعاؽ ًً ٢ااـَٓ٪
غاًَ َٔ ١عطن ١أذس َٔ جٗا

:

ا٭ٚىل  :إذاع ١ايٓاؽ ًًُاّ هاٯ ١ٜاذتػ. ١ٝ

( )1غٛض ٠اي,كط.30 ٠
( )2غٛض ٠ايصاضٜا

.56

يف آخـط
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ايااْ : ١ٝجتًَٓ ٞاؾع ا٭َٓ ١ايٓعاؽ ًًـ ٢ااػـًُ

ق,ـٌ إْكـطاؾِٗ َـٔ

غاذ ١ااعطن. ١
ايااياْ : ١ع ٍٚآ ١ٜاي,رث ايـيت ختًـس ٖـص ٙااعحـع ٠اذتػـٖٚ ، ١ٝـَ ٛـٔ
اٱًحــاظ ايــصٜٓ ٟؿــطز هــ٘ ايكــطإٓ هكــاْٛ ٕٛوٝــل ااعحــع ٠ايعكًٝــ ١ارتايــس
يًُعحع ٠اذتػ َٔ ٖٛٚ ، ١ٝأغـطاض غـ ١َ٬ايكـطإٓ َـٔ ايترطٜــ إىل ٜـّٛ
ايكٝاَ. ١
 ٚكٌ أخ,اض َعحع ٠ايٓعاؽ إىل ايص ٜٔنؿطٚا َٔ أٌٖ َه ١نٔ ختًـ
ًٔ ارتطٚد إىل أذس ؾٝكاه ٕٛهاهلًع ٚايطًب َ ٖٛٚ ،ـٔ َكـازٜل قٛيـ٘
َّز (.)1
عاىل ش َؿئِ َّ
َّ َ
م َّ َخ ّل َـ ُه ّ
َّ ؿِي ا ّل َع ّش ِ َؿشَ ِ ِر ّد ِب ِه ّ
ما َج ّر َق َـد َُّه ّ
وايااّ ْ :عْ ٍٚعُ ١ا٭َٓٚ ١ايٓعاؽ َٔ ًٓس اهلل ًً ٢ااَ ّٜٛ َٓ٪عطن١

أذس غ,ب ي,عـث اذتػـط ٠يف ْؿـٛؽ اآـاؾك

غـٛا ٤ايـص ٜٔضجعـٛا ٚغـط

ايططٜل إىل ااعطنـ ١أ ٚايـص ٜٔمل ٜكٛيـٛا ٖـصا ايكـ ، ٍٛأ ٚايـص ٜٔإختـاضٚا

َ
ي وُز
ه ّ
ون َ
ايكعٛز َٔ غري ًصض شيَ ُقو ُل َ
ل َل َدا ِم َّ الأ ّ
م ِش ِم َّ شَ ّ
ؾًكس ضجع اا َٕٛٓ٪هٓع ُ ٖٞٚ ١ؿهٌ اهلل ًع ٚجـٌ ًًُٗـِ هٓعُـت
( . )2

َت٬ظَت

يف غاً ١ايؿسُٖٚ ، ٠ا :

ا٭ٚىل  :ا٭َٓ. ١
ايااْ: ١ٝايٓعاؽ .
نا ٜسٍ ًًـ ٢غـَ٬تِٗ ٚصتـا ِٗ َـٔ هطــ ٚؾـس ٠ايـص ٜٔنؿـطٚا ٚإٔ
ًس ِٖٚضجع خا,٥اّ مل ٜهػب َٔ َعطن ١أذس أ ٟؾ. ٤ٞ
ا٭َط ارتاَؼ  :صنري ٖص ٙاٯٜا

ه ّٛٝايكٝاَٚ ، ١إٔ ايسْٝا زاض ظٚاٍ

َٚعضً ١يًرٝا ٠ايساٚ ، ١ُ٥جاٖ ٤صا ايتصنري هاآطٛم ٚااؿٗ ، ّٛإش هُٓت
ايًٝٛس يًص ٜٔنؿطٚا هايٓاض ًاق ١,هلِ  ،ؾُع ذً ٍٛايطًب يف قًٛهِٗ َـٔ

َّاسز (.)3
مأّ ََ ُ
غري إختٝاض َِٓٗ ؾإ ايٓاض َا ٣ٛهلِ يكٛي٘ عاىل ش ََ َ
اه ّ
َّ الد ُ
( )1غٛض ٠ا٭ْؿاٍ .57
( )2غٛض ٠آٍ ًُطإ .154
( )3غٛض ٠آٍ ًُطإ .151
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يٝه َٔ ٕٛاٱًحاظ يف ٖص ٙاٯٜا

إٔ

 ٞاٯ ١ٜيف شّ ًٝٚٚـس ايـصٜٔ

نؿطٚا ؾتهٚ ٢ًً ٕٛج: ٙٛ
أ : ّ٫ٚهٝإ قاْ ٖٛٚ ٕٛايًٝٛس يًهاؾطَ ٜٔسز  ًٕٛٚيًَُٓ٪
ط ٣نٝـ ٜهٖ ٕٛصا ايًٝٛس َسزاّ  ،ادتٛا
ا٭ٚىل  :هعث ايػه ١ٓٝيف ْؿٛؽ ااػًُ

َٔ جٗا

.

:

ٱختٝاضِٖ اٱغَٔ ٖٛٚ ّ٬

ِيَ
ه َو ا َّل ِز أَ ّن َض َ ال َّ
َكازٜل قٛي٘ عـاىل ش ُ
م ّؤ ِمد َ
عَِي َد َت ؿِي ُك ُلو ِ ا ّل ُ
َّز(.)1
يم ً
لِيَ ّض َد ُ
م َع إِ َ
انا َ
ادَا إِ َ
يمان ِِه ّ
ايااْ : ١ٝوٓاٚ ٤ؾـهط ااػـًُ

هلل ًـع ٚجـٌ ًًـْ ٢عُـ ١اٱميـإ ًًٚـ٢

ؿهً٘ عاىل هإخ,اضِٖ ه ٕ َ  ٣ٚايص ٜٔنؿطٚا ايٓاض .
اياايا ٠ٚ٬ : ١ااػًِ يٰٜا

اييت تهُٔ ايًٝٛس يًهاؾط ٜٔجتسٜس هلصا

ايًٝٛس ٚ ،ذح ٢ًً ١ايٓاؽ ٚزً ٠ٛيٲميإ  َٔ ٖٛٚ ،أغطاض ٚجٛ

٠ٚ٬

ايكطإٓ يف ايك ٠٬اي. ١َٝٛٝ
واْٝاّ  :اٱخ,اض ًُا ٖ ٛذل ٚقسم  ّٜٛ ٖٛٚ ،اي,عث ٚأْ٘  ّٜٛجعا ٤إش

ـاسز ( )2إٔ ادت ـاَع
مــأّ ََ ُ
ٜــ ,قٛيــ٘ عــاىل يف شّ ايــص ٜٔنؿــطٚا ش ََ َ
اه ّ
َّ ال َّدـ ُ
ااؿنى ه ااؿطن ٖ ٛنؿطِٖ هاهلل ٜٚ ،ن ب ًً ٘ٝارتًٛز يف ايٓاض .
 ًٔٚوـٜٛط قـاٍ ( مسعـت ًًـ ٞهـٔ اذتػـ

ًًُٗٝـا ايػـ ّ٬عتـسث يف

َػحس ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل ًًٚ ٘ٝآي٘  ،ؾكاٍ  :ذسوين أهـ ٞأْـ٘ مسـع أهـاٙ
ًً ٞهٔ أه ٞعايب ًً ٘ٝايػ ّ٬عتسث ايٓاؽ قاٍ :إشا نإ  ّٜٛايكٝاَ ١هعث
اهلل ,اضى  ٚعاىل ايٓاؽ َٔ ذؿطِٖ غط ٬َٗ ٫جطزا َطزا يف قعٝس ٚاذس
ٜػٛقِٗ ايٓٛض ٚجتُعِٗ ايظًُ ١ذتٜ ٢كؿٛا ًًً ٢ك ١,احملؿط ،ؾرينب هعهِٗ
هعها ٜٚعزمح ٕٛزْٗٚا  ،ؾُٓٝع َٔ ٕٛااه ٞؾتؿتس أْؿاغِٜٗٚ ،هاط ًطقِٗ
 ٚهٝل هِٗ اَٛضِٖٜٚ ،ؿتس نحٝحِٗ ٚ ،ط ؿع أقٛا ٗ ِ ،قاٍ ٖٛٚ :أٍٚ
ٖ َٔ ٍٛأٖٛاٍ  ّٜٛايكٝاَ. ١
( )1غٛض ٠ايؿتس .4
( )2غٛض ٠آٍ ًُطإ .151
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قاٍ :ؾٝؿطف ادت,اض ,اضى  ٚعاىل ًً َٔ ِٗٝؾٛم ًطؾ٘ يف نَٔ ٍ٬
اا٥٬هـ ١ؾٝـ َط ًَهـا َـٔ اا٥٬هـ ١ؾٓٝـاز ٟؾـٜ :ِٗٝـا َعؿـط ارت٥٬ـل أْكـتٛا
ٚاغتُعٛا َٓاز ٟادت,اض .
قاٍ :ؾٝػُع آخطِٖ نُا ٜػُع أٚهلِ ،ؾتٓهػط أقٛا ِٗ ًٓس شيـو،
ٚختؿع أهكاضِٖ ٚ ،هطط
َٗطع

إىل ْاذ ١ٝايكٛ

ؾطا٥كِٗ ٚ ،ؿعع قًٛهِٗ ٜٚ ،طؾع ٕٛضٚ٩غِٗ
إىل ايساً ،ٞؾعٓس شيو ٜك ٍٛايهـاؾطٖ :ـصا ٜـّٛ

ًػط ،قاٍ :ؾٝؿطف اهلل ًع ٚجٌ شنط ٙاذتهِ ايعسٍ ًً ِٗٝؾٝك :ٍٛأْا اهلل
 ٫إي٘ إ ٫أْا اذتهِ ايعسٍ ايص ٫ ٟظتٛض ،اي ّٛٝأذهِ هٓٝهِ هعسيٚ ٞقػط،ٞ
ٜ ٫ظًِ ايًٓ ّٛٝس ٟأذس ،اي ّٛٝآخص يًهعٝـ َٔ ايك ٟٛأك٘ٚ ،يكاذب
ااظًُ ١هااظًُ ١هايككام َٔ اذتػٓا

ٚايػ٦ٝا ٚ ،اوٝـب ًًـ ٢اهل,ـا ،

 ٫ٚظتٛظ ٖص ٙايعك ١,ايًٓ ّٛٝس ٟامل ٫ٚذس ًٓسَ ٙظًُ ١إَ ٫ظًُٗ,ٜٗ ١ا
يكاذٗ,ا ٚاوًًٗٝ ٘,ٝا ٚآخص ي٘ هٗـا ًٓـس اذتػـا  ،ؾت ٬ظَـٛا أٜٗـا ارت٥٬ـل
ٚاعًٛ,ا َظااهِ ًٓس َٔ ًُهِ هٗـا يف ايـسْٝاٚ ،أْـا ؾـاٖس يهـِ ًًـ،ِٗٝ
ٚنؿ ٢ه ٞؾٗٝسا.
قاٍ :ؾٝتعاضؾٜٚ ٕٛت٬ظَ ٕٛؾ,ٜ ٬ك ٢أذس ي٘ ًٓس أذس َظًُ ١أ ٚذل إ٫
يعَ٘ هٗا ،ؾُٝهاَ ٕٛا ؾا ٤اهلل ؾٝؿتس ذاهلِ ،ؾٝهاط ًطقِٗ ٜٚؿتس غُٗـِ،
 ٚط ؿــع أقــٛا ِٗ ههــحٝخ ؾــس ٜس ،ؾٝتُٓــ ٕٛاادًــل َٓــ٘ هــنى َظــااِٗ
ًٖٗ٫ا .قاٍٜٚ :طًع اهلل ًع ٚجٌ ًً ٢جٗسِٖ ؾٓٝـازَٓ ٟـاز َـٔ ًٓـس اهلل
,اضى  ٚعاىل ٜػُع آخطِٖ نُا ٜػُع أٚهلـِٜ :ـا َعاؾـط ارت٥٬ـل أْكـتٛا
يساً ٞاهلل ,اضى  ٚعاىل ٚامسعـٛا ،إٕ اهلل ,ـاضى  ٚعـاىل ٜكـ ٍٛيهـِ :أْـا
ايٖٛــا  ،إٕ أذ,,ــتِ إٔ ٛاٖ,ــٛا ؾتٛاٖ,ــٛاٚ ،إٕ مل ٛاٖ,ــٛا أخــص

يهــِ

مبظااهِ ،قاٍ :ؾٝؿطذ ٕٛهصيو يؿس ٠جٗسِٖ ٚنٝل َػًهِٗ  ٚعامحِٗ .
ؾٗٝب هعهِٗ َظااِٗ ضجا ٤إٔ ٜتدًكٛا نا ِٖ ؾ,ٜٚ ،٘ٝك ٢هعهـِٗ
ؾٝكٛيٜ :ٕٛا ض

َظاآا أًظِ َٔ إٔ ْٗٗ,ا.
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قاٍ :ؾٓٝازَٓ ٟاز َٔ ًكا ٤ايعـطف :أٜـٔ ضنـٛإ خـاظٕ ادتٓـإ جٓـإ
ايؿطزٚؽ ؾَ ٝط ٙاهلل ًع ٚجٌ إٔ ٜطًع َٔ ايؿطزٚؽ قكطا َٔ ؾه ١مبا ؾ٘ٝ
َــٔ اٯْٝــٚ ١ارتــسّ ،ؾٝطًعــ٘ ًًــ ِٗٝيف ذؿاؾــ ١ايككــط ايٛقــا٥ـ ٚارتــسّ،
ؾٓٝازَٓ ٟاز َٔ ًٓس اهلل ,اضى  ٚعاىلٜ :ا َعؿط ارت٥٬ل اضؾعـٛا ضٚ٩غـهِ
ؾاْظطٚا إىل ٖصا ايككط ؾريؾع ٕٛضٚ٩غِٗ ؾهًِٗ ٜتُٓا. ٙ
قاٍ :ؾٓٝازَٓ ٟاز َٔ ًٓس اهلل ,اضى  ٚعـاىلٜ :ـا َعؿـط ارت٥٬ـل ٖـصا
يهٌ َٔ ًؿ ،َٔ٪َ ًٔ ٢قاٍ ،ؾٝعؿ ٕٛنًِٗ إ ٫ايكً.ٌٝ
ؾٝك ٍٛاهلل ًع ٚجٌ ٫ :ظتٛظ إىل جٓيت اي ّٛٝامل) (.)1
 َٔٚقؿا

اهلل ًع ٚجٌ ٭ْ٘ ذهِ ٜ ٫ؿعٌ إَ ٫ا ؾ ٘ٝغطض ٚقكس

محٝس  ٚ ،ؿهٌ ٚخًل اٱْػإ يته ٕٛايسْٝا ي٘ زاض إخت,اض ٚغٖ ٌٝ,ساٜـ١
يًٓحاً َٔ ٠صا
ٚاياٛا

اٯخطٚ ٠قس جعٌ اهلل ايـسٚاّ ٚارتًـٛز يف ًـامل ادتـعا٤

.

وايا ـاّ ٜ :ــسٍ شنــط ايٓــاض ٚأْٗــا ًــصا
يًَُٓ٪

ٚجعا ٢ًً ٤ؾعًِٗ ايكاذتا

ٚٚضز

قطٜــب ًًــٚ ٢جــٛز ادتٓــ ١وٛاه ـاّ
ٚق ِٖ يف َٝسإ ااػاٜؿ. ١

اٯ ١ٜق ٌ,ايػاهك ١مبداع ١,ااػًُ

يذ ال لذ ّنيَاز.
م َّ ُي ِش ُ
َّ َ
ش ِم ّد َُ ّ
 ٚكسٜط اٯ ١ٜأًٚ ٢ًً ٙ٬ج: ٙٛ

هًػـ ١اٱميـإ هكٛيـ٘ عـاىل

ا٭ٜ : ٍٚا أٜٗا ايص ٜٔآَٓٛا َٓهِ َٔ ٜطٜس ايسْٝا ) ٚؾ ٘ٝعنٝـ ١هلـِ ٚإٔ
إضاز ٠ايسْٝا  ٫هط َع اٱميإ ٚ ،يهٔ ا٭ش ٣طؾس َٔ شتايؿـ ١أَـط ايـٓيب
قً ٢اهلل ًًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ  ٚطنِٗ َٛانعِٗ يف َٝسإ ايكتاٍ يصا قاٍ عاىل

َ
َّز ؾًـِ ـطز إنـاؾ١
َّ ََ َج َد َ
م ِش ََ َن َ
َّ ؿِي الـأ ّ
صـيّ ُح ّ
اص ّن ُح ّ
ش َظ َّح إِ َرا َؿشِ ّل ُح ّ
ًٚطـ يف اٯ ٚ ١ٜكَ ٍٛا: ّ٬
أَٓ : ٫ٚهِ َٔ ٜطٜس ايسْٝا ؾؿؿًتِ .

( )1اي,راض .268/7
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واْٝاّ ٓ ٚ :اظًتِ يف ا٭َط ًٚكٝتِ ٭ٕ َٓهِ َٔ ٜطٜس ايسْٝا ) أ ٟإٔ اهلل
ًع ٚجٌ أنطّ ااػًُ

ٚمل ظتعٌ ذ ِٗ,يًػٓـاٚ ِ٥مجعٗـا غـ,,اّ اعكـٝتِٗ

ٖٚعميتِٗ  ،هٌ ؿهٌ ٚجعـٌ ايؿؿـٌ ٚايتٓـاظع يف ا٭َـط ٚااعكـ ١ٝهعـطض
إْكطاع ذ ػِٗ ٚقتًِٗ يًص ٜٔنؿطٚا  ٚ ،عطنـِٗ يٲْهػـاض

ٚاذس ن غ,ا
ٚارتػاض. ٠

وايااّ  :مل جتعٌ اٯ ١ٜإضاز ٠اآَ٪

ااهاغب ٚااػامن غ,,اّ هلعميتِٗ ؾًِ

كٌ ( إش كعس ٕٚ٭ٕ َٓهِ َٔ ٜطٜس ايـسْٝا )  ،ؾُـٔ يطــ اهلل هـاآَ٪
ٚذًُ٘ ًً ِٗٝأْ٘ مل ,ٜسأ آ ١ٜايػٝام اييت تهُٔ اٱخ,اض ًـٔ إضاز ٠ؾـطط
َٔ اآَ٪

ايسْٝا  ،هٌ ٚضز شنـط ٖـصا ااٛنـٛع ق,ـٌ اٱخ,ـاض ًـٔ قـعٛز
 ٚ،طنِٗ َٓاظهلِ يف ااعطن.١

ٚإْٗعاّ أناط اآَ٪

ط ٣ااشا قسَت اٯ ١ٜايصٜ ٜٔطٜس ٕٚايسْٝا ًً ٢ايصٜ ٜٔطٜـس ٕٚاٯخـط٠

يذ الآخِ َش َةز َـع إٔ
م َّ ُي ِش ُ
م َّ ُي ِش ُ
َّ َ
َّ َ
يذ ال لذ ّنيَا ََ ِم ّد َُ ّ
هكٛي٘ عاىل ش ِم ّد َُ ّ
ايــصٜ ٜٔطً,ــ ٕٛاٯخــط ٠أضؾــع ٚأمســَ ٢ط ,ــَ ١ــٔ ايــصٜ ٜٔطٜــس ٕٚايــسْٝا،
ٚادتٛا

َٔ ٚج: ٙٛ

أ : ّ٫ٚذتا ْظِ اٯ ١ٜايهطميٚ ، ١إهتسا ٤اٯ ١ٜهاٱخ,اض ًٔ ًٚس اهلل ًع
ٚجٌ يًُػًُ

هايٓكط ٚايتُهٔ َٔ ايص ٜٔنؿطٚا ؾإ ق ٌٝاـاشا مل ٜػـتُط

ذؼ ٚقتٌ اآَ٪

يًص ٜٔنؿ طٚا  ٞ ٜادتٛا

يف شا

آٜـ ١ايػـٝام هتكـسِٜ

يذ ال لذ ّنيَا ز ٜ ٫ٚعين ٖصا إٔ إضاز ِٗ ًً ١اهلعمي. ١
م َّ ُي ِش ُ
َّ َ
ش ِم ّد َُ ّ
واْٝاّ  :ايسْٝا َعضً ١يٰخط ٫ٚ ،٠عتهط ايٓاؽ يف ًطقا  ّٜٛايكٝاَ ١إ٫

ا َن ّؼـ ِو
هعس إْكطاع ايسْٝا  َٛٚآخـط جٝـٌ َـٔ اي,ؿـط ،قـاٍ عـاىلشيَ ّ
ـو َ
ب ز ( . )1
الع ِص ِِل ِل ّل َُ ُح ِ
ال َّ
يِ ِِ
ع َ
م َ
اُ كَ َؼ ِ

وايااّ  :يكس جعٌ اهلل ًع ٚجٌ ايسْٝا زاض ايٗ,حٚ ١ايعٚ ١ٜٓايػ,ط ، ١نُا يف

ـت ا ّل َعيَـاةِ الـ لذ ّنيَاز ( )2ؾطًـب ؾـطط َـٔ
ون ِص ي َد ُ
ما ُ ََا ّلَِ ُد َ
قٛي٘ عاىل شا ّل َ
( )1غٛض ٠ا٭ْٝ,ا.104 ٤
( )2غٛض ٠ايهٗـ .46
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اآَ٪

اااٍ ااصنٛض يف اٯ ١ٜأً ٙ٬هكؿ ١غٓا َٔ ِ٥ايص ٜٔنؿطٚا  ،يتهـٕٛ

ًً ٢جٗا

:

ا٭ٚىل ٖ :ص ٙايػٓا ٢ًً ًٕٛ ِ٥أزا ٤ايؿطا٥ض ٚايع,ازا

.

ايااْ : ١ٝإضاز ٠ايسْٝا يططز ايؿكط ٚادتٛع ٚايؿاق ًٔ ١ااػًُ
اياايا : ١ااطاز ذب ؾـطط َـٔ ااـَٓ٪

.

ايـسْٝا ٚايػٓـا ِ٥يف َعطنـ ١أذـس

يته ٕٛشخري ٠يًسٚ ٜٔايسْٝا .
ٜٚه ٕٛكسٜط اٯ ١ٜأًٚ ٢ًً ٙ٬ج: ٙٛ
ا٭ : ٍٚاااٍ ظ ١ٜٓاذتٝا ٠ايسْٝا يع ١ٜٓايٓ,

.

ايااْ : ٞاي ٕٛٓ,ظ ١ٜٓاذتٝا ٠ايسْٝا يهػب ٚمجع اااٍ ٚاٱْتؿاع َٓ٘ .
اياايث  :اااٍ ظ ١ٜٓاذتٝا ٠ايسْٝا .
ايطاهع  :اي ٕٛٓ,ظ ١ٓ ٜاذتٝا ٠ايسْٝا  ،يٝ,إ ايتعسز يف َعاْ ٞذطف ايعطـ

ونز
ما ُ ََا ّلَِ ُد َ
ايٛا ٚيف قٛي٘ شا ّل َ
ااػاٜطٚ ٠ايتعسز .

( )1

إش ؿٝس ايٛا ٚادتُع هُٗٓٝا اض ٚ ٠ؿٝس

اياآَْٚ : ٞهِ َـٔ ٜطٜـس ايـسْٝا يٰخـط ، ٠هًرـا إٔ ارتطـا

يف اٯٜـ١

هكٝػ ١اٱميإ .
اياايث َٓ :هِ َٔ ٜطٜس ايسْ ٝا ٚايػٓا ِ٥يتػـدريٖا يف غـ ٌٝ,اهلل ٚؾـطا٤
ايػ٬ح ٚاا.ٕ٪
ايطاهع َٓ :هِ َٔ ٜطٜس ايسْٝا يف َعطن ١أذس يًتػً ِٝهعظ ِٝؾهٌ اهلل ًع
ٚجٌ ًً ٢اآَ٪

.

يكس أْعِ اهلل ًع ٚجٌ ًً ٢ااػًُ

هٓ ٠ٛ,ستُـس قـً ٢اهلل ًًٝـ٘ ٚآيـ٘

ٚغًِ ٚجعٌ َِٓٗ َٔ ٜطٜس ايسْٝا  ،ؾً ٫ٛضغايت٘ ٚايت كسٜل هٗـا ْٚ ،ـعٍٚ
اا٥٬ه ّٜٛ ١هسض يٓكط ٘  ،مل ٜطُـع ااٗـاجطٚ ٕٚا٭ْكـاض هايـسْٝا ٚنػـب
ا٭َــٛاٍ ًًــ ٢ضتــ ٛزؾعــ ٞنايػٓــاَ ِ٥ــٔ ايــص ٜٔنؿــطٚا خاقــٚ ١إٔ أناــط
ااٗاجطٚ ٜٔا٭ْكاض مل ٜهْٛٛا يف ذاٍ غعَٓٚ ١سٚذ َٔ ١اااٍ.
( )1غٛض ٠ايهٗـ .46
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َٚــٔ اٯٜــا

إٔ ايكــراه ١مل ٜطٜــسٚا ايــسْٝا يف نــٌ أذــٛاهلِ إش نــإ

زخٛهلِ اٱغ ّ٬غ,,اّ يتًك ٞا٭ش َٔ ٣ق َٔ َِٗٓٚ ، َِٗٛطى َاي٘ ًَٚه٘
ٖٚاجط إىل ااسٚ ، ١ٜٓهايٓػ ١,يٮْكاض ؾكس عطًـت ظضاًـا ِٗ َٚهاغـ،ِٗ,
ٚي ٢ًً ٛضت ٛايػاي ١,ادتع ، ١ٝ٥يٝهَ َٔ ٕٛكازٜل ادتٗاز ٚايك يف غٌٝ,
اهلل ًع ٚجٌ .
ٚايكسض ااتٝكٔ َٔ اٯ ١ٜق ٌ,ايػاهكَٓ ، ١هِ َٔ ٜطٜس ايسْٝا َ ّٜٛعطنـ١
أذس َٚ ،ا غٛاٜ ٫ ٙطٜس ٕٚإ ٫اٯخط. ٠
ضاهعاّ ٚ َٔ :ج ٙٛكس ِٜاٯٜـ ١ق,ـٌ ايػـاهك ١شنـط ايـصٜ ٜٔطٜـس ٕٚاذتٝـا٠
ٚهٝإ ايهطض ايصٜ ٟنؾس ًٔ ذـب ايـسْٝا ٚايطُـع

ايسْٝا زٜب ااػًُ
هايػٓا.ِ٥

خاَػاّ َٛ :ن ١ًٝٛايتكسّ ايعَاْ ٞيًرٝا ٠ايسْٝا ًًـ ٢اٯخـطٚ ، ٠إضاز٠

انز (.)1
ي ا ّل َعيَ َو ُ
اس الآخِ َش َة ل َِه َ
ايتصنري َٔ ًٓس اهلل يف اٯ ١ٜه ٕ شال َّذ َ
غازغاّ  :هٝإ ذكٝك ٖٞٚ ١إٔ إضاز ٠ؾطط َٔ اا َٓ٪اذتٝا ٠ايـسْٝا أَـط
عاض ًًِٗٝ ٨إ هس يف َ ّٜٛعطن ١أذس ؾتؿهٌ اهلل هصنط ٚ ٙكسمي٘ يًٝتؿت ي٘
ااػًُٜٚ ٕٛتٓاج ٕٛهايت ٛقًٚ ،َ٘ٓ ٞسّ جعٌ ا٭ٚي ١ٜٛيطًب ايسْٝا ٚايػٓاِ٥
.

يف ذاٍ ايػًِ ٚاذتط

غاهعاٺٶ  :اٱؾاض ٠إىل اْػرا

أناط ااػًُ ٚ ،هكاْ ٤ؿط َٔ أٌٖ ايٝ,ـت

ٚايكراهٜ ١كا ًَ ٕٛع ايٓيب ستُس قً ٢اهلل ًًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٚزْٚـ٘  ،قـاٍ

َ
ِيشز(.)2
ي و َكا َج َ
م َع ُه ِسبِيل َ
ل َ
عاىلش ََكَأيِ َّ ِم َّ َن ِِ ِ
ون كَر ٌ
 َٔٚاٱًحاظ يف اٯ ١ٜق ٌ,ايػاهك ١أْٗا مل حتكط إضازٚ ٠ضغ,ا

اآَ٪

ؾًِ طز هكٝػ ١تهُٔ َعٓٚ : ٢نٓتِ عا٥ؿت

ٚعا٥ؿ ١طٜس اٯخط ، ٠أ ٚنٓتِ ًً ٢ؾطٜك
اٯخط ، ٠هٌ ٚضز
( )1غٛض ٠ايعٓهٛ,

( )2غٛض ٠آٍ ًُطإ . 146

 ،عا٥ؿ ١طٜـس ايـسْٝا

 ،ؾطٜل ٜطٜس ايسْٝا ٚؾطٜـل ٜطٜـس

هكٝػ ١ايتٓهري يف ايؿطٜك
.64

مجٝـع

هًؿظ(َٓهِ) .
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 ّٜٛأذس ًًٚ ٢ج:ٙٛ

ٚميهٔ كػ ِٝااػًُ

ا٭ٜ َٔ : ٍٚطٜس ايسْٝا.
ايااْٜ َٔ : ٞطٜس اٯخط.٠
اياايث َٓ :هِ َٔ ٜطٜس ايسْٝا َـٔ أجـٌ اٯخـطٚ ٠ذػـٔ اٱقاَـ ١ؾٗٝـا،
ؾٝػع ٢يطًب ايػٓ ١ُٝ٭ْٗا ؿٗس ي٘  ّٜٛايكٝاَ ١هادتٗاز يف غ ٌٝ,اهلل.
ايطاهع َٓ :هِ َٔ ٜطٜس ايسْٝا ٚاٯخط ٠زتتُع

َٚتؿطق .

ارتاَؼ َٓ :هِ َٔ ٜطٜس اٯخطٜٚ ٠طٜس َعٗا ايسْٝا.
 ٫ٚعاضض ه
ااػًُ

عًب ايسْٝا َع اٯخطٚ ٠عًب اٯخـط ٠هايـصا

 ،ؾـإ

٫غتتاض ٕٚإ ٫اٯخط ٖٛٚ ،٠ايصٜ ٟسٍ ًً ٘ٝخـطٚجِٗ إىل َعطنـ١

أذس ٚهصهلِ ايٛغع يف ايكتاٍٚ ،ؾٛقِٗ إىل ا يؿٗاز ،٠قاٍ عاىل جكٛم

ـل أَ ّن
ـَ َكِّ ِ
ـو َ
َّ َ
ٚاقع ١أذس َٚكـسَا ٗا ش ََ َل َق ّ
َّـون ا ّل َ
ث َن َ
ث ِم ّ
م ّ
مد ّ
ـذ ُك ّد ُـح ّ
َج ّل َقو ُأ َؿ َق ّذ سأَي ُحم ُ َ
َنز(.)1
َّ َج ّد ُظ ُش َ
َ ّ ُ
ّ
وأ ََأ ّن ُح ّ
ٚشنط

َٔ ااػًُ

اٯ ١ٜعا٥ؿت

ٖٚ ،ـٌ عتتُـٌ َـاٚ ّ٬جـٛز جٗـت

غريِٖ :
ا٭ٚىل  :ايصٜ ٜٔطٜس ٕٚايسْٝا ٜٚطٜس ٕٚاٯخط. ٠
ايااْ : ١ٝايصٜ ٫ ٜٔطٜس ٕٚايسْٝا ٜ ٫ٚطٜس ٕٚاٯخط ٠هًرا قٝػ ١ايتٓهري
يف قٛي٘ شَٓهِز ٚايص ٟهطض َط

يف اٯ ١ٜق ٌ,ايػاهك. ١

أَاااػ ي ١ايااْ ١ٝأً ٙ٬ؾٗ َٔ ٞااُتٓع ًكٚٚ ّ٬اقعاّ.
ٚأَا ا٭ٚىل ؾٓعِ نهٔ إٔ ٜهً ٕٛسز َٔ اآَ٪
ٜٚطٜس ٕٚا٭جط ٚاياٛا

ٜطٜس ٕٚايؿٛظ هايػٓاِ٥

ٜٚ ،ػع ٕٛإىل ايؿٗاز ، ٠ؾإ قًت ٖٓاى هاز ه

عًب ايـسْٝا ًٚؿـل ايؿـٗاز ٠خاقـ ١يف َٝـسإ ايكتـاٍ ٖٚـَٛ ٛنـٛع ٖـصٙ
اٯٜا

 ،ادتٛا

َٔ جٗا

( )1غٛض ٠آٍ ًُطإ .143

:
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ا٭ٚىل  :عتكــٌ ايتهــاز ه ـ

ايػــع ٞيًــسْٝا ٚإضاز ٠ايؿــٗاز ٠يف ايٛاقــع

ًٚــامل ايؿ كــٌ ٚ ،يــٝؼ يف ايٛجــٛز ايــصٖين ايــص ٟجتتُــع ؾٝــ٘ ااتهــازا
ٚااتٓاقها

٭ْ٘ ًامل يًتكٛض  َٔ ٖٛٚ ،أغطاض ٚهسٜع خًل اٱْػإ.

ــاق ََؿِــي
َّ نيَاجِ َدــا ؿِــي الآ َؿ ِ
ــد ِش ِ
ظ ُ
َٚــٔ َكــازٜل قٛيــ٘ عــاىل ش َ
يه ّ
َ
َّز( )1هتكطٜب إَتٓاع ادتُع ه ااتهاز ٜٔيف اٯؾام ٚ ،يف ايٛاقع ،
أ ّن ُـعِ ِه ّ
ه ُٓٝا ظتتُعإ يف ايٓؿؼ ٚايٛجٛز ايصٖين .

ايااْٝــ : ١ايت,ــا ٜٔيف أؾــطاز ايعَــإ جكــٛم إضاز ٠ايــسْٝا  ،إش ٛجــ٘
اا َٕٛٓ٪يًكتاٍ يف َعطن ١أذس ٜ ِٖٚطٜس ٕٚايٓكط ٚايػً ٢ًً ١,ايص ٜٔنؿطٚا

ث ِم َّ
م ّو َ
َّ َ
مد َّّون ا ّل َ
ث َن َ
ٜٚػع ٕٛيًؿٗاز ٠نُا يف قٛي٘ عاىل ش ََ َل َق ّذ ُك ّد ُح ّ
َكِ ِل أَن َج ّل َقو ُأ َؿ َق ّذ سأَي ُحم ُ َ
َنز (ٗ ٚ )2ط ذب ايسْٝا ًٓس
َّ َج ّد ُظ ُش َ
ّ
ّ
َ ّ ُ
ّ
وأ ََأ ّن ُح ّ
ؾطٜل َٔ اآَ٪

يف َعطن ١أذس ذُٓٝا ضأٚا ؾطاض ايص ٜٔنؿطٚا .

اياايا : ١إضاز ٠ؾطٜل َٔ اآَ٪

ايسْٝا  ّٜٛأذس يف ع ٍٛإضاز ِٗ ايٓكط

ٚايؿٗاز ٠يف غ ٌٝ,اهلل .

ــَ
يٝهـــَ ٕٛـــٔ َعـــاْ ٞقـ ـ طف ااـــ َٓ٪يف قٛيـــ٘ عـــاىل ش ِمـ ّ
َّ َ
مـ ّ
ــد َُ ّ
َّز ( )3أٟ
ـذ الــآخِ َش َة ُذـ َّ
ـَ ُي ِش يـ ُ
ُي ِش يـ ُ
ـَّ َ
َّ َ
مـ ّ
َّ َنـ ّـد ُه ّ
صـ َـر َؿ َُ ّ
ـذ ال ـ لذ ّنيَا ََ ِمـ ّـد َُ ّ

غـــٛاَ ٤ـــٔ أضاز ايـــسْٝا أ ٚأضاز اٯخـــط ٠ؾـــإ اهلل ًـــع ٚجـــٌ قـــطؾ٘ ًـــٔ
ايــص ٜٔنؿــطٚا ٚ ،نـــصا يــ ٛناْـــت ٖٓــاى غٓـــا ِ٥ؾٓٝاهلــا نـــٌ َــٔ ايـــصٜٔ

ٜطٜس ٕٚايسْ ٝا ٚايصٜ ٜٔطٜس ٕٚاٯخط.٠
ايطاهعــ : ١ادتُــع ه ـ

ذــب ايػٓــاٚ ِ٥إضاز ٠ايؿــٗاز ٠يــٝؼ َــٔ ايتهــاز

ٚايتعاضض ،٭ٕ نَُٗٓ ّ٬ا يف غ ٌٝ,اهلل.
يكــس أضاز اهلل ٖساٜــ ١ااػــًُ
ٚاياـــٛا

ٚزًــ ِٗ ٛيترــط ٟغــ ٌ,ا٭جــط ا٭

ا٭نُـــٌ  ،ؾػـــٛا ٤أضاز ااـــَ َٔ٪ـــٔ ايكتـــاٍ ٚغـــري ٙايـــسْٝا أٚ

( )1غٛض ٠ؾكًت .53
( )2غٛض ٠آٍ ًُطإ .143
( )3غٛض ٠آٍ ًُطإ .152
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اٯخـــط ٠ؾاْـــ٘ ٜٓ ٫ـــاٍ َـــٔ ايـــسْٝا إَ ٫ـــا نتـــب اهلل يـــ٘ ٚ ،إٔ ااـــَٓ٪

يف

ايػٓـــا ِ٥ؾـــطع غـــٛا ٤ايـــص ٟأضاز ايـــسْٝا أ ٚايـــص ٟأضاز اٯخـــطَٚ ، ٠ـــٔ
اٯٜــا

يف ااكــاّ إٔ ايــٓيب قــً ٢اهلل ًًٝــ٘ ٚآيــ٘ ٚغــًِ نــإ ٜعــسٍ هــ

اجملاٖس ٜٔيف ٛظٜع ايػٓا.ِ٥
ؾإ قًت إٕ ايصٜ ٟكتٌ ايهاؾط ٦َٜٛص ميتًو غً.٘,
ٚادتــٛا

ٖــصا قــرٝس ٚ ،يهٓــ٘ يــٝؼ ًًــ ١اَــ ١يطًــب ايــسْٝا نُــا

إٔ ايطَــا ٠مل ظتعًــٛا ٖــصا ا٭َــط ٚضتــًً ٙٛــ ١اَــ ١يٓــعٚهلِ َــٔ ادت,ــٌ
 ٚــطنِٗ َٛانــعِٗ ايــيت ْكــ ِٗ,هٗــا ضغــ ٍٛاهلل قــً ٢اهلل ًًٝــ٘ ٚآيــ٘
ٚغـــًِ ٓ ٚـــٛا أْـــ٘ خـــام أـــاٍ اا٬قـــاٚ ٠ايتهـــاؾٚ ٪إغـــتُطاض ااػـــاٜؿ١
ٚاا,اضظ ٠هٚ ِٗٓٝه

ايص ٜٔنؿطٚا.

ؾعٓــسَا ضأٚا ٖعميــ ١ااؿــطن

إغت,ؿــطٚا ٚأضازٚا ايػٓــاٚ ِ٥ااهاغــب

عُعـ ـاّ هؿهـــٌ اهلل ْٗٚـ ـ ّ٬نـــا أؾـــاض ٚأؾـــا ٤هـــ٘ ًًـــ ٢ضغـــٛي٘ ايهـــطِٜ
.ًًِٗٝٚ
ؾهــٌ آٜــَ ١ــٔ ٖــص ٙاٯٜــا

غــ٬ح يتعًــ ٚ ِٝعًــِ ااػــًُ

ٚإقت,اغــِٗ

ااٛاًظ ٚإغتكطا ِٗ٥ااػا ٌ٥اييت ٓؿعِٗ يف أَٛض ايسٚ ٜٔايسْٝا .
ؾتكع ٚاقعَٚ ١عطن ١يًُػًُ

ٜٚ ،تًك ٕٛؾٗٝا ارتػاض ٠يٝتحً ٢ااسز َٔ

ًٓس اهلل  ٞ ٚ ،اٯ ١ٜايكطآْ ١ٝيتٓٛ ٚ ,وـل ًـو ايٛاقعـٚ ١اذتـٛازث ؾٗٝـا ،
ؾته ٕٛاٯ ١ٜهصا ٗا ؾاٖساّ مساٜٚاّ ًً ٢ايت ضٜذ َٚسزاّ يًُػًُ
يًٓيب ستُس قً ٢اهلل ًًٚ ٘ٝآيـ٘ ٚغـًِ ـ,

َعحـ عا

َٚعحـع٠

َـٔ ايػـٓ ١ايسؾاًٝـ١

ٚايكٛيٚ ١ٝايعكً. ١ٝ

ـذ
قاٍ عاىل يف ايآا ٢ًً ٤ايٓيب ستُس قً ٢اهلل ًًٚ ٘ٝآيـ٘ ٚغـًِ ش َل َق ّ
َ
َّ
َّ َن ِض ٌ
َّ َس ُ
يـض َنلَيّـهِ َ
َّ َظـ ِش ٌ
َش َ
يص َنلَـيّ َُ ّ
مـا َندِـ لح ّ
ظو ٌ ِم َّ أن ُـعِ ـ َُ ّ
اُ ُك ّ
( )1
يَّز .
م ّؤ ِمد َ
ِيَ َس ُُ ٌ
ِبا ّل ُ
َؾ َسظِ ٌ
ٚيٝؼ َٔ ذكط يٛج ٙٛااسز ايٓاظٍ َٔ ًٓس اهلل ًً ٢اآَ٪

( )1غٛض ٠ايتٛه.128 ١

يف أَٛض :
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ا٭َ : ٍٚعطنــ ١أذــس  ،هًرــا َــا هلــا َــٔ ارتكٛقــٚ ١ٝناــط ٠خػــاض٠
ااػًُ

هػـكٛط غـ,ع

ٚغًِ هادتطاذا
َٔ جٗا

ؾـٗٝس ّا ٚإقـاه ١ايـٓيب ستُـس قـً ٢اهلل ًًٝـ٘ ٚآيـ٘

اي,ايػ ١اييت ٜ ٫ؿكًٗا ًٔ ايؿٗاز ٠إ ٫ؾهٌ اهلل ًع ٚجٌ

:

ا٭ٚىل  :زْٚ ٛقط

ايعس َٔ ٚايٓيب ستُس قً ٢اهلل ًًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ .

ايااْ : ١ٝمل ,ٜل َع ايٓيب قً ٢اهلل ًًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ إْ ٫ؿط َٔ أٌٖ هٝت٘
ٚأقراه٘ .
اياايا : ١إْهؿاف ايٓيب ستُس قً ٢اهلل ًًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ يًعسٜ ٫ٚ ، ٚهط
هكسم ٖصا اٱْهؿاف َ,ازض ٠أؾطاز ََٓ٪

ٜصه ًٔ ٕٛايٓيب قً ٢اهلل ًً٘ٝ

ٚآي٘ ٚغًِ ٜٚتًك ٕٛهظٗٛضِٖ ٚقـسٚضِٖ غـٗاّ ,ْٚـاٍ ٚذحـاض ٠ايعـس، ٚ
ٜٚسٍ ٖصا ايتعسز ؾُٝا ٜطَ ٘ٝايص ٜٔنؿطٚا ًًٚ ٢ق ٍٛهعه٘ إىل ايٓيب قً٢
اهلل ًًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٭ٕ قريٚض ٠اٱْػـإ طغـاّ يػـري ٫ ٙعتحـب ًٓـ٘ نـٌ
ايطَ. ٞ
ايطاهع : ١جطٜإ ايسَاٚ َٔ ٤ج٘ ٚضأؽ ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل ًًٚ ٘ٝآي٘
ٚغًِ .
ارتاَػــ : ١غــكٛط ا٭غــٓإ ا٭َاَٝــ ١يًــٓيب ستُــس قــً ٢اهلل ًًٝــ٘ ٚآيــ٘
ٚغًِ.
ايػازغ : ١ا٭مل اانؾس ًٔ إجتُاع غ ٌٝايسَاٚ ٤أشً ٣ك ٞاذتحـاض٠
ٚغكٛط ا٭غٓإ زؾعٚ ١اذس. ٠
َٚع ٖصا نإ ايٓيب قً ٢اهلل ًًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٜتٛىل أَٛضاّ : ٖٞٚ
أ,َ : ّ٫ٚاؾط ٠ايكتاٍ هٓؿػ٘ .
واْٝاّ  :ايا,ا

يف َٛنع٘ َٔ ااٝسإ ًٚسّ َػازض ٘ َع ؾسٖ ٠ح ّٛايعسٚ

 ٚ ،عسز ايهؿاض ايص ٜٔناْٛا ٜطً ٕٛ,ؾدل ايٓيب ستُس قً ٢اهلل ًًٚ ٘ٝآي٘
ٚغًِ هايصا

ٱضاز ٠قتً٘ .

ٚذتـــ ٢هعـــس إٔ أغـــٓس ضغـــ ٍٛاهلل قـــً ٢اهلل ًًٝـــ٘ ٚآيـــ٘ ٚغـــًِ يف
ايؿــعب جــا ٤أهــ ٞهــٔ خًـــ ٖٚــٜ ( ٛكــ ٍٛأٜــٔ ستُــس  ٫صتــٛ

إٕ صتــا )
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( ، )1ؾاغـــت٦صٕ َـــٔ ذهـــط َـــٔ ايكـــراه ١يٲجٗـــاظ ًًٝـــ٘ ٚ ،يهـــٔ ايـــٓيب
قــً ٢اهلل ًًٝــ٘ ٚآيــ٘ ٚغــًِ قــاٍ زًــ ٙٛذتــ ٢إشا زْــا َــِٓٗ ٓــا ٍٚايــٓيب
قــً ٢اهلل ًًٝــ٘ ٚآيــ٘ ٚغــًِ اذتطهــَ ١ــٔ اذتــاضث هــٔ ايكــُٚ ، ١إْــتؿض
هٗــا وــِ إغــتك ً٘,ؾطعٓــ٘ يف ًٓكــ٘ ؾدسؾــ٘ ( خسؾــا غــري نــ,ري ؾــاذتكٔ ايــسّ
قــاٍ قــتًين ٚاهلل ستُــس قــايٛا شٖــب ٚاهلل ؾــ٪ازى ٚاهلل إٕ هــو ه ـ ؽ قــاٍ
إْــ٘ قــس نــإ مبهــ ١قــاٍ ي ـ ٞأقتًــو ؾــ ٛاهلل يــ ٛهكــل ًًــ ٢يكــتًين ؾُــا
ًس ٚاهلل هػطف  ِٖٚقاؾً ٕٛه٘ إىل َه.)2( )١

مـهوا الآيت
إهتسأ

آ ١ٜاي,رث أطف ايعطـ (وِ) يٝ,إ ذكٝك َٔ ١جٗا :

ادتٗ ١ا٭ٚىل ً :سّ اٱْؿهاى أ ٚايؿكٌ ه

آ ١ٜاي,رث َٚا قًٗ,ا ًٚسّ

اٱْؿهاى ٖصا َٔ ٚج: ٙٛ
ا٭ : ٍٚإنطاّ ااػًُ

َٔ ًٓس اهلل يف ٖص ٙاٯٜا

ايااْ : ٞإحتاز َٛنٛع ٖـص ٙاٯٜـا
ااعطنٚ ١اذتٛازث اييت جط

.

ٖٚ ،ـٚ ٛاقعـ ١أذـس  ٚؿاقـ ٌٝغـري

ؾٗٝا .

اياايث  :ذاٍ اي ,غا ٤اييت قاض ًًٗٝا اا َٕٛٓ٪يف غاًٚ ١جٛيّٜٛ َٔ ١
َعطن ١أذس إش أخ

اٯ ١ٜايػاهكٓ ًٔ ١حـع ًٚـس اهلل يًُػـًُ

ٚذػِٗ يًص ٜٔنؿطٚا يف هساٜا
ؾصنط

هكتًـِٗ

ااعطن ١وِ ذسث ارتط ٚايعيٌ َٔ ايطَـا٠

اٯ ١ٜو٬و ١أَٛض زؾعٚ ١اذس: ٖٞٚ ٠

أ : ّ٫ٚغع ٚايؿؿٌ ٚادتػت يٓؿٛؽ اآَ٪

يف َعطن ١أذس هعس زت ٧خٌٝ

ـخ
ه َّ
ايــص ٜٔنؿــطٚا َــٔ ارتًـــ  ،ؾ ـ ٕ قًــت قــس ٚضز قٛيــ٘ عــاىل شإِ ّر َ
مـ ّ
( ًٕٛٝ )1ا٭وط . 420/1
( )2ضٜذ ايط .200/2 ٟ
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مــاز ( ، )1ؾًــِ عتــسث ايؿؿــٌ ،
َػابِ َـ َحـ ِ
شــلإ َ ََال َّلـ ُ
َّ أَ ّن َج ّـ َ
ـه ََ ِليل ُه َ
ـان ِمـ ّـد َُ ّ
ٜٚتركل ادتػت ًٓس ايطا٥ؿت  ِٖٚ ،هٓ ٛغًُٚ ١هٓ ٛذاضو ، ١ؾهٝــ ٚضز
اٯ ١ٜق ٌ,ا يػـاهك ١هكـٝػ ١ايعُـ ّٛاٱغـتػطاقٚ ،ٞنـ ٕ ايؿؿـٌ ذـسث ًٓـس
ااػًُ

.

واْٝاّ  :ذك ٍٛارت٬ف ه

َ
م ِشز (ٚ )2جٖٛاّ :
ؿِي الأ ّ

َّ
ااـٚ ، َٓ٪عتتُـٌ قٛيـ٘ عـاىل ش ََ َج َد َ
ـاص ّن ُح ّ

ا٭ : ٍٚإضاز ٠إخت٬ف ايطَا ٠ؾُٝـا هٝـِٓٗ جكـٛم اي,كـاًً ٤ـ ٢ادت,ـٌ
ذت ٢يف ذاٍ ؾطاض ٖٚعمي ١ايص ٜٔنؿطٚا أ ٚطى َٛانعِٗ اييت جعًِٗ ؾٗٝا
ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل ًًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ َع ٗٛض أَاضا

اهلعمي ٢ًً ١ايصٜٔ

نؿطٚا .
ايااْ : ٞإضاز ٠ايتٓاظع ٚارت٬ف ه

اآَ٪

أوٓا ٤ااعطن ١يف غـري ٚقـا٥ع

ااعطنٚ ١غري ايكتاٍٚ ،ايتكسّ ٚايت خط يف اهلحـٚ ،ّٛعتتُـٌ يؿـظ ا٭َـط يف
اٯ ١ٜأًٚ ٙ٬جٖٛاّ:
أ : ّ٫ٚأَط ايٓيب قً ٢اهلل ًًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٚااطاز َٓ٘ ؾع,تإ:
ا٭ٚىل  :إضاز ٠ا٭َط ايصٜ ٟكسض ٙايٓيب ستُس قً ٢اهلل ًًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ
ٚظتُع ًً ٢أٚاَط.
ايااْ : ١ٝااطاز ذاٍ ايٓيب قً ٢اهلل ًًٚ ٘ٝآي٘ ٚغـًِ يف ااٝـسإ ٚظتُـع
ًً ٢أَٛض.
واْٝاّ  :ا٭َط مبعٓ ٢ايؿٚ ٤ٞااٛنٛع.
وايااّ  :ااككٛز يف اٯ ١ٜأَط شتكٛم يًٓيب ستُـس قـً ٢اهلل ًًٝـ٘ ٚآيـ٘
ٚغًِ ٖ ٛأَط يًطَا ٠هعسّ طى َٛانعِٗ ذت
ضاهعاّ  :ااككٛز ايٛج ٙٛايا٬و ١أً. ٙ٬

( )1غٛض ٠آٍ ًُطإ .122
( )2غٛض ٠آٍ ًُطإ .152

إْتٗا ٤ااعطن.١
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ٚؾ ٘ٝذح ٢ًً ١ايصٜ ٜٔظٓ ٕٛهاهلل ٔ ادتاًٖٜٚ ١ٝؿٝس ادتُع ه

اٯٜت

اذتح ، ِٗ ًًٝ ١ؾهٝـ ظٓ ٕٛهـاهلل غـري اذتـل ٖٚـ ٛايـص ٟأيكـ ٢ايطًـب يف
ايص ٜٔنؿطٚا .

قًٛ

ل إِ َّن
ٚ َٔٚج ٙٛغٛض ااٛج,ـ ١ايهًٝـ ١هًؿـظ (نـٌ) يف قٛيـ٘ عـاىل ش ُكـ ّ
َ
م َش ُك َّل ُه ِل َّلهِ زذهٛض َؿ ١٦ٝاهلل هكسم ًٚس ٙيًُٚ َٓ٪إيكا ٤ايطًب يف
الأ ّ
ـذ
قً ٛايص ٜٔنؿطٚا ٚعتتٌُ إيكا ٤ايطًب ٖـصا هًرـا قٛيـ٘ عـاىل ش ََ َل َق ّ
َّ ال َّل ُهز(ٚ )1جٖٛاّ :
َ
ص َذ َك َُ ّ
ا٭ : ٍٚإيكا ٤ايطًب يف قًـٛ

يًَُٓ٪

ايـص ٜٔنؿـطٚا َكسَـ ١يكـسم ًٚـس اهلل

.

ايااْ : ٞايتدؿٝـ ًٔ اآَ٪

مبا ٜكٝب ًس َٔ ِٖٚايٚ ٖٔٛايهعـ .

اياايث  :إْصاض ايص ٜٔنؿطٚا ٚهعاِٗ ًً ٢ايتٛهٚ ١اٱْاهٚ ١جعًِٗ ٜهؿٕٛ
ًٔ اٱًتسا ٢ًً ٤ايص ٜٔآَٓٛا .
ايطاهع  :هٝإ قاْ ٖٛٚ ٕٛإٔ ْكط ايٓيب ستُس قً ٢اهلل ًًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ
ه َط َٚؿ ١٦ٝاهلل ًع ٚجٌ  ًٔ ،ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل ًًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ قـاٍ
ٌ
( ْٴكٹ ـطٵ ٴ هٹايطټًٵ ـبٹ ٚٳأًُٵطٹ ٝـتٴ َٳؿَــا ٹٝسٳ ا٭ضٵضٔ ٚ ،ٳغٴ ـُاٝتٴ أَذٵُٳ ـسٳ ٚ ،ٳجٴعٹ ـ ٳ
ا يتټطٳا ٴ يٹ ٞعَٗٴٛضٶاٚ ،ٳجٴعٹًَتٵ أَُٻتٹ ٞخٳٝٵطٳ ا٭َٳِٔ) (.)2
ٚٚضز

اٯٜــ ١هكــٝػ ١ااعــطف هــا٭يـ ٚايــ ( ّ٬ا٭َــط )ٚإضاز ٠ؾــ٤ٞ

َعطٚف ًٓس اآَ٪

ٚأِْٗ إختًؿٛا ٓ ٚاظًٛا ؾٚ ، ٘ٝيف ٖص ٙاذتاٍ ٫هس إٔ

هٖ ٕٛص ٙااعطؾَ ١تٛاضوًٓ ١س أجٝاٍ ااػـًُ
ًًــ ٢ااــَٓ٪

 ،إ ٫إٔ ٜؿـا ٤اهلل إٔ ٜػـن

ؾــٜ ٬ظٗــط ا٭َــط ايــص ٟإختًؿــٛا ؾٝــ٘ يٮجٝــاٍ اي٬ذكــَ ١ــٔ

ااػًُ  ٖٛٚ ،آ ١ٜيف إنطاّ اجملاٖس ٜٔايص ٜٔقا ًٛا يف غ ً٘ٝ,عاىل ٚأخًكٛا
ايطاً ١ي٘ غ,راْ٘.
ٚاادتاض ٖ ٛأ ّ٫ٚأًٚ ،ٙ٬يف اٯ ١ٜذصف ٚ ،كسٜطٖا ًًٚ ٢ج:ٙٛ
( )1غٛض ٠آٍ ًُطإ .152
( )2ؿػري إهٔ ناري .94/2
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ا٭ٓ ٚ : ٍٚاظًتِ يف اي,كا ٢ًً ٤ادت.ٌ,
اياآْ ٚ : ٞاظًتِ يف نٝؿ ١ٝاٱَتااٍ ٭َط ايٓيب قً ٢اهلل ًًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ
هعس زت ٧خٝاي ١ايص ٜٔنؿطٚا َٔ ارتًـ.
اياايث ٓ ٚ :اظًتِ يف أَـط ايـٓيب ستُـس هػـ,ب ؾؿـًهِ ٚج,ـٓهِ ،يٝ,ـإ
قاْ ٕٛيف غٓد ١ٝاٱْػإ ٖٛٚ ،إٔ زهٝب ادتػت إىل ايٓؿٛؽ غ,ب يًدك١َٛ
ٚارتـ٬ف هـ

أؾـطاز ادتـٝـ ،يٝهـَ ٕٛـٔ َؿـاٖ ِٝقٛيـ٘ عـاىل ش َظ َّحـ

إِ َرا

َّز أَٛض:
َؿشِ ّل ُح ّ

ا٭ : ٍٚهٝإ ق,س ايؿؿٌ ٚايتً,ؼ هادتػت ٚارتٛف .

ايااْ : ٞعُع ايص ٜٔنؿطٚا ٛي َٔ ١ااػًُ

اشا ٗط

ًً ِٗٝأَاضا

ايؿؿٌ ٚادتػت .
اياايث  :ذث ااػًُ

ايؿؿـٌ ٚادتـػت يف

ًً ٢اآاجا ٠ه ِٗٓٝٱجتٓـا

َعاضى اٱغ ّ٬اي٬ذكٚ ، ١جتً ٞايٓؿـع ايعظـَ ِٝـٔ اٯٜـ ١أًـ ٙ٬يف َعطنـ١
ارتٓسم اييت ٚقعت هعـس َعطنـ ١أذـس ْٚـع ٍٚاٯٜـ ١ق,ـٌ ايػـاهك ١ه قـٌ َـٔ
غٓت .
ايطاهع  :ا٭قٌ ٖ ٛتعكب اهلعمي ١يًؿؿٌ ٚادتػت ٜٚ ،كـ,س ايـص ٟميـٮ
قً ٘,ادتػت ٚايؿؿٌ ًاظؾاّ ًٔ اهلحَ ّٛع إزضان٘ أْ٘ ًً ٢اذتـل ٚإٔ ًـسٙٚ
ايهاؾط ًً ٢اي,اعٌ.
ٚيهٔ ٖص ٙايكاًس ٠إطتطَت يف َعطن ١أذـس إش ٗـط
ٚادتػت ًً ٢أغًب اآَ٪
اآَ٪

ٚه

أَـاضا

 ،ؾتؿهٌ اهلل غ,راْ٘ ٚجعٌ هطظخـاّ هـ

ايؿؿـٌ
ؾؿـٌ

عطنِٗ يًٗعمي ٖٛٚ ١ايصٜ ٟسٍ ًً ٘ٝقٛي٘ عاىل يف خامت ١اٯ١ٜ

ظ ول َن َل
ق ٌ,ايػاهك ١ش ََال َّل ُه ُرَ َؿ ّ

ِيَز (.)1
م ّؤ ِمد َ
ا ّل ُ

ارتاَؼ  َٔ :اٱًحاظ يف اٯ ١ٜق ٌ,ايػاهك ١أْٗا ؿـري إىل ايؿؿـٌ ًًـ٢

ضتً ٛطنَ ٖٛٚ ،ٞكسَ ١يٝ,إ ؾهٌ اهلل ًً ٢ااػًُ
ا٭ٚىل  :ق ٌ,ايؿؿٌ ٚ َٔ ٖٛٚ ،ج: ٙٛ
( )1غٛض ٠آٍ ًُطإ .152

َٔ جٗا :
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يًُػًُ

ا٭ : ٍٚايٓكط اا,

يف َعطن ١هسض ٚايتػً ِٝايعاّ ه ْ٘

مبسز

َٔ ًٓس اهلل ًع ٚجٌ .
ايااْ : ٞايؿٛٝنـا
يًَُٓ٪

ايظـاٖط ٠هإَاَـ ١ايـٓيب قـً ٢اهلل ًًٝـ٘ ٚآيـ٘ ٚغـًِ

يف َعطن ١أذس.

ا
ــو ُ
ه ِلـ َ
ــذ َّ َ
ــك ُجَِـ ِ
ــَ أَ ّ
َٚـــٔ اٱًحـــاظ يف قٛيـــ٘ عـــاىل ش ََ إِ ّر َػـ َ
ث ِمـ ّ
م َقانِ َذ ِل ّل ِق َحا ِ ز( ، )1هٝإ ذكٝك ١ضغتٚ ١ٝقاًس ٖٞٚ ٠إٔ ايٓيب
م ّؤ ِمد َ
ِيَ َ
ا ّل ُ
قً ٢اهلل ًًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ قـاز ٚقـاذب ااـَٓ٪

َـٔ ااػـحس ايٓ,ـ ٟٛإىل

َٝسإ ااعطن َٔ ٖٛٚ ،١اٱًحاظ ايٝ,اْ ٞيف ادتُع ه
اهلل ًًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ َٔ هٝت٘ ٚه

خـطٚد ايـٓيب قـً٢

قٝاَ٘  ٖٛٚيف َٝسإ ااعطن ١هتعٝ

َٛانع

ـذ
ِك ُجَِ ِو ُ
هل َ
أقراه٘ هكٛي٘ عاىلش ََ إِ ّر َػ َذ َّ َ
ث ِم َّ أَ ّ
م َقانِ َ
مـ ّؤ ِمد َ
ِيَ َ
ا ا ّل ُ
ِل ّل ِق َحا ِ ز(ٚ ، )2نٜ ٬ٝك ٍٛهعهِٗ َا ٖ ٛايسيَ ٢ًً ٌٝكاذ ١,ايٓيب يًحٝـ
أ ٚإذتُاٍ أْ٘ أضغٌ ادتٝـ قٚ ً٘,إيترل هِٗ ؾُٝا هعس ٚيٝ,إ ذكٝكٖٚ ١ـٞ
إٔ إًساز جٝـ اٱغ ّ٬اٛاجٗ ١ايص ٜٔنؿـطٚا يف َعطنـ ١أذـس إغـتُط َـٔ
ذ

خطٚد ايٓ يب قً ٢اهلل ًًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ َٔ هٝت٘ ً ٖٛٚس ٠غطف قػري٠

هعسز أظٚاج٘ أَٗا

اآَ٪

َطً ٢ًً ١ااػـحس ايٓ,ـ ٟٛمبػـاذت٘ ايكـػري٠

٦َٜٛص  ،ذت ٢إشا ٚقٌ ايٓيب ٚأقراه٘ إىل َٝسإ ااعطن ١قاّ هتٓظ ِٝقؿٛف
ادتٝـ هعكا قػري ٠هٝس. ٙ
اياايث :إطتعٍ وًث جٝـ ااػًُ

يف ايططٜل يف َكْ ١,ٝازضٜ ٠تعـطض

هلا جٝـ َع إٔ ًسز أؾطاز ايعس ٚأضهع ١أنعاف جٝـ ااػـًُ

ٖـصا َـٔ

جًٗ ١سز ا٭ؾطاز  ،اَا َٔ جٗ ١ارتٝـٌ ٚايطٚاذـٌ ٚااـ ٕ٪ؾايؿـاضم أنـ ،
ٚيهــٔ ايطًــب نــإ هاْتظــاضِٖ ي,ٝــسز أَــاْ ِٗٝهايا ـ ض ٚاٱْتكــاّ ٚ ،يٝػــؿ٘
أذٜٚ َِٗ٬هَ ٕٛكسَ ١هلعميتِٗ ًٛٚز ِٗ إىل َٝسإ ااعطن. ١

( )1غٛض ٠آٍ ًُطإ .121
( )2غٛض ٠آٍ ًُطإ .121
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ايااْٝــ : ١ذــث ااػــًُ

ًًــ ٢اٱَتٓــاع ًــٔ ذكــط هٝــإ اٯٜــ ١هًرــا

َٛنًٗٛا ؾ٬هس َٔ ذتا اٯ ١ٜأ ٚاٯٜا

ايػاهكٚ ١إغتٓتاد ؿػري  ًًِٚآخط
ايـيت قً,ـٗا يٝ,ـإ قـاْٖٚ ٕٛـ ٛإٔ

َٔ ادتُع ه

ٖص ٙاٯٚ ١ٜاٯ ١ٜأ ٚاٯٜا

غٝام اٯٜـا

َعحـع ٠يًكـطإٓ قاُ٥ـ ١هـصا ٗا ػـتٓ,ط َٓٗـا ااػـاٚ ٌ٥ايعًـّٛ

ٚا٭ذهاّ.
ٚقس جتًت ؾصضا
هايكً ١ه

َٓ٘ يف ٖصا ايػؿط إش جا ٤ادتع ٤ايعؿط ٕٚهعس ااا٥ـ١

آ َٔ ١ٜايكطإٓ ٚاٯ ١ٜايػاهك ١هلا(ٚ )1ظاز اهلل ًًٓٝا َٔ ؾهً٘ جا٤

ادتع ٤ايااْٚ ٞايعؿط ٕٚهعس ااا ١٥هكً ١ؾطط َٔ آ ١ٜهؿطط َٔ آ ١ٜأخط.)2(٣
ٚجا ٤ذطف ايعطـ (وِ ) يف آ ١ٜاي,رث زً ٠ٛيًُػًِ ٚااػًُ ١هايتسهط
يف ٚج ٙٛايكً ١ه
ايكً ١ه

اٯٜا

ٖص ٙاٯٜـٚ ١اٯٜـ ١ايـيت قً,ـٗا ُٝٓ ٚ ،ـًَ ١هـ ١ايتـسهط يف
ااتحاٚضٚ ٠غري ااتحاٚض.٠

 ٫ٚغتتل ٖصا ايعًِ هاحتاز ااٛنٛع أ ٚاذتهِ ه
نٌ آٜا

اٯٜت

ؾٗـً ٛـاّ يف

ايكطإٓ ٚ ،ميهٔ غٝؼ قاْ ٕٛايكًٚ ١ايتساخٌ ه

َٔ

ايكطإٓ ٚ ،ؾ ٘ٝؾاٖس ًً ٢إْتؿا ٤ايتعاذِ أ ٚايتعاضض هُٗٓٝا ٚه

نٌ آٜت

َؿاُُٖٗٝا

ٚزُٗ ٫٫ا.
اياايا : ١عكب زً ٠ٛايطغ ٍٛيكعٛز ٚؾطاض عا٥ؿ َٔ ١ايكراه ، ١يٝهٕٛ

ظو ُ زااعٚ ١ٝادتُع هسي ٌٝكٝٝس زً ٠ٛضغ ٍٛاهلل
َٔ َعاْ ٞايٛا ٚيف ش ََ َّ
الش ُ
قً ٢اهلل ًًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ه ْٗا يف أخطاِٖ .

آ ١ٜاي,رث قاْْٛاّ ٖٚـَ ٛكـاذ ١,ضمحـ ١اهلل يًُـٚ ، َٓ٪ذهـٛض

,ٚ

ايًطـ اٱهل ٞيف ذاٍ ايطخاٚ ٤ايؿس ٠ايـيت قـس ٜتعطنـ ٕٛهلـا ٖٚ ،ـَ ٛـٔ

ِيَز ( )3هًرا
م ّععِ د َ
َكازٜل قٛي٘ عاىل شإِ َّن َس ّظ َ
يب ِم َّ ا ّل ُ
م َت ال َّلهِ َك ِش ٌ
ن  ٣نً ٖٞٚ ١ ٝإ خطٚد اا َٓ٪إىل َٝسإ َعطن ١أذس َٔ اٱذػإ َٔ
جٗا

:

( )1إختل ادتع ٤هايكً ١ه

اٯ َٔ 152- 151 ١ٜغٛض ٠آٍ ًُطإ .

(َٛ )2نٛع ادتع ٤خكٛم ايكً ١ه
( )3غٛض ٠ا٭ًطاف .56

ؾطط َٔ اٯ 153 ١ٜهؿطط َٔ اٯ. 151 ١ٜ
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ا٭ٚىل  :جتً ٞقسم اٱميإ هايٓس

يًدطٚد إىل َعطن ١أذس حتت يٛا٤

ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل ًًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ يصا ؿهٌ اهلل ٚؾـٗس يًـص ٜٔهـازضٚا

ا
ِك ُجَِ ِو ُ
هل َ
يًدطٚد هَٓ ًِٗٝط  ١,اٱميإ  ،قاٍ عاىل ش ََ إِ ّر َػ َذ َّ َ
ث ِم َّ أَ ّ
م َقانِ َذ ِل ّل ِق َحا ِ ز(.)1
م ّؤ ِمد َ
ِيَ َ
ا ّل ُ
ايااْ, : ١ٝ
ٚاذتط

اٯ ١ٜأً ٙ٬إٔ َعطؾ ١اآَ٪

ه ِْٗ شاٖ ٕٛ,يًكتاٍ ٚااػاٜؿ١

 ،يتهٖ ٕٛص ٙااعطؾ ١قؿ ١نطمي ١ظا٥سٚ ٠خكً َٔ ١خكاٍ ايتك. ٣ٛ

اياايا : ١يكس خطد اا َٕٛٓ٪يًكتاٍ َع ًًُِٗ هايؿاضم ايهـ,ري هـ
جٝـ ااؿطن

ايعطَطّ ٚناط ٠أغًرت٘ ٚ ِْٗ٪َٚه

ايص ٜٔمل ٜطٜسٚا ايكتاٍ ٚاذتط

ًـسز

ًسز جـٝـ ااػـًُ

ٚ ،يهٓ٘ ؾـطض ًًـٚ ِٗٝأزضنـٛا أْـ٘ يـٝؼ

أَاَِٗ إىل ايسؾاع نا ٜسٍ ًً ٢قسم اٱميإ .
ايطاهع : ١خطٚد اآَ٪

إىل ااعطن ١إذػإ ٭ْؿػِٗ  ،اا ؾ َٔ ٘ٝاياٛا

َ
اْ إِلـإ َّ
ظـ ّل َد َ
مـا أ ّس َ
ايعظ ِٝيف اٯخـطٖٚ ، ٠ـَ ٛـٔ َكـازٜل قٛيـ٘ عـاىل ش ََ َ
يَز ( ٌٖٚ )2ميهٔ ايك ٍٛإٔ ٖصا ا٭جط جا ٤هاٱنطا.ٙ
م ًت ِل ّل َعال َِم َ
َس ّظ َ
ادتــٛا

ااؿطن

 ، ٫ؾكــرٝس إٔ ايكتــاٍ أًَــًً ٞــ ٢ااػــًُ

هػــ,ب إضاز٠

غع ٚااسٚ ، ١ٜٓيهٔ ارتـطٚد يًـسؾاع ًـٔ ايٓ,ـٚ ٠ٛايتٓعٜـٌ عـًٞٛ

َّ
ـي ال َّل ُ
صـ ُ
ـه َ
مــا ؿِـي ُ
ٚإختٝـاض ٟيـصا ٚضز يف آٜــ ١اي,رـث ش ََلِيَِّ َح ِلـ َ
ـذَ ِس ُك ّ
َّز(.)3
ص َ
ََل ُِي َ
م ِِع َ
ما ؿِي ُك ُلو ِب َُ ّ

ارتاَػ : ١اٱذػإ يًٓاؽ هًرا إٔ ٖـصا ارتـطٚد زًـ ٠ٛيٲميـإ ٭ْـ٘

ؾٗاز ٠هايٛاغط ٢ًً ١قسم ْ ٠ٛ,ستُس قـً ٢اهلل ًًٝـ٘ ٚآيـ٘ ٚغـًِ ٚ ،ؾٝـ٘
ظجط ًٔ ْكط ٠ايص ٜٔنؿطٚا .

( )1غٛض ٠آٍ ًُطإ .121
( )2غٛض ٠ا٭ْٝ,ا.107 ٤
( )3غٛض ٠آٍ ًُطإ .154
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إٕ َ,ازض ٠خطٚد ايكراه ١يًكتاٍ ٜـ ّٛأذـس زًـ ٠ٛيًٓـاؽ يعـسّ إًاْـ١
ايظاا ٚ ،ظجط ًٔ ايٛقٛف يف هطظر ه

اٱميإ ٚايهؿط ؾ٬هس َٔ ايترًـٞ

هاٱميإ .
 ٚسٍ هسا ١ٜاٯ ١ٜيف َؿَٗٗٛا ًًًَُٛ ٢ـا

ـك
قٛيـ٘ عـاىل شمـا ََ َّد َن َ

ك ََ ما َكلـ ز ( ،)1هًرـا إٔ ْـع ٍٚايٓعـاؽ ٚا٭َـٔ ًًـ ٢عا٥ؿـَ ١ـٔ
َسبل َ
ااْ َٓ٪عُ َٔ ١جٗا :
ا٭ٚىل  :إْٗا ْعُ ٢ًً ١ايٓيب ستُس قً ٢اهلل ًًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٚ ،إٔ اهلل
ًع ٚجٌ ٜتعاٖس جٝـ اٱغ َٔ ّ٬ااٗاجطٚ ٜٔا٭ْكاض يصا نإ زًا ٤ايٓيب
ستُس قً ٢اهلل ًًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ يف َعطن ١هسض ٚأذس  :ايًِٗ إٕ ًٗو ٖصٙ
ايعكاه ٫ ١ع,س(.)2
يٝسٍ ْع ٍٚايٓعاؽ يف َؿٗ ٢ًً َ٘ٛغَ٬تِٗ َٔ ايكتٌ ٚااٛ

يف َٝسإ

ااعطنٚ ،١أقٌ ايٓعاؽ أْ٘ غ,ب يتهٝٝع ؾطق ١ايعٌُ  ٖٛٚهطظر ه

ايٝكظ١

ٚايػؿًٚ ،١يهٓ٘ يف َٛنٛع آ ١ٜاي,رث نٓع ْعٍ َـٔ ايػـُاٚ ٤غـ,ب يًٝكظـ١
ٚايؿطٓٚ ،١ؾاٖس ًًٗٝاٜٚ ،سٍ ًًٖ ٢صا ااعٓ ٢كٝٝس ايٓعاؽ ه ْ٘ أَٓ ١يٝهٕٛ
ٖصا ايتكٝٝس غ ّ٬ٝ,يًػ,طٚ ، ١ؾاٖس ّا ًًً ٢ع اآَ٪

ذت ٢يف َٛعٔ ايكتاٍ.

ٚعتصض ايكا٥س جٓٛز َٔ ٙايٓعاؽ ٚايٜٓٚ ّٛسضى ادتٓٛز أْ٘ غ,ب ا,اغت١
ايعس ٚيصا ؾ ناط َا ه ٕٛايػعٚا

ًٓس ٚقت ايػرط ٚايؿحـط ايكـازم ٭ٕ

جٓٛز ايططف اٯخـط يف ذـاٍ غـهٚ ، ١ٓٝيػً,ـ ١ايٓـٚ ّٛايٓعـاؽ ذتـًً ٢ـ٢
ااطاهط

ٚايع ٕٛٝيف ااٛاقع ااتكسَٚ ١هط ٧اٱغتحاه ١ايعاَ ١يًتٓٚ ٘ٝ,ايترصٜط

َٔ ايعٚ ٕٛٝاذتطؽ ايػاٖطَ ٢ًً ٜٔطاق ١,ذطن ١ايعسٚ ٚإضاز ٘ اهلحـ، ّٛ
ٚيهٔ آ ١ٜاي,رث , ،

إٔ ايٓعاؽ َٔ جٓٛز اهلل  ٖٛٚضمح ١هاآَ٪

أْ٘ أَٓ  ١يف شا ٘ ٚغٚ ٘,,أوط ٚ ، ٙكاذ ٘,ا٭َٓ. ١

( )1غٛض ٠ايهر.3 ٢
( )2إهٔ ناري/ايػري ٠ايٓ.419/2 ١ٜٛ,

هكٝس
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ايااْ : ١ٝا٭َٓٚ ١ايٓعاؽ ْعُ ٢ًً ١ايصْ ٜٔـعٍ ًًـ ِٗٝايٓعـاؽ ٚز ٸ يف
أجػازِٖ غاً ١ايؿسٚ ٠ايهٝل ٚ ،هعس جٛيـ ١يًـص ٜٔنؿـطٚا ٚغـكٛط ضتـٛ
غ,ع

ؾٗٝساّ َٔ اآَ٪

ٚ ،ؾطاض ايهاري َِٓٗ .

اياايا : ١ا٭َٔ ٚايٓعـاؽ ْعُـًً ١ـ ٢ااـَٓ٪

ا يـص ٜٔخطجـٛا يًكتـاٍ يف

ث ِم َّ
َعطن ١أذس ٚ ،إقطؿٛا يًكا ٤ايعسٚ ، ٚنإ قٛي٘ عاىل ش ََ إِ ّر َػ َذ َّ َ
م َقانِ َذ ِل ّل ِق َحا ِ ز ( )1هؿاضْ ٠ع ٍٚا٭َٓٚ ١ايٓعاؽ
ِك ُجَِ ِو ُ
هل َ
أَ ّ
م ّؤ ِمد َ
ِيَ َ
ا ا ّل ُ
ٚأُٜٗا أًظِ ْعُ: ١
ا٭ٚىل ْ :ع ٍٚا٭َٓ ٢ًً ١اآَ٪

 ّٜٛأذس .

ايااْْ : ١ٝعُ ١ا٭َٓ ١ايٓعاؽ .
ايااياْ : ١عُْ ١ع ٍٚآ ١ٜاي,رث اييت خت ًٔ ْعُ ١ا٭َٓ ١ايٓعاؽ .
ٚادتٛا

َـع إٔ نـٌ ْعُـَ ١ـٔ ٖـص ٙايـٓعِ ًظُٝـٚ ١أنـ َـٔ ايتكـٛض

ايصٖين  ،إ ٫إٔ ْعُْ ١ع ٍٚآ ١ٜاي,رث ٖ ٞا٭ًظِ َٔ ٚج: ٙٛ
أ: ّ٫ٚاٯ ١ٜايكطآْْ ١ٝعًُ ١كًَ ١ٝتحسز. ٠
واْٝاّ  :آ ١ٜاي ,رث زيٚ ٌٝنٝاٜٗ ٤س ٟااػًُ
ٚؾٗٝا هٝإ يًُعحعا

إىل ْعُ ١ا٭َٓ ١ايٓعاؽ ،

اذتػ ١ٝيًٓيب ستُس قً ٢اهلل ًًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ َٔ ٖٛٚ

ِـيَز
ان لِلد ِ
َكازٜل قٛي٘ عاىل ش َ
َّاط ََ ُ
ه ً
م َّحق َ
ـذى ََ َ
ه َزا بَيَ ٌ
م ّونِ َظ ٌـت ِل ّل ُ
( . )2
وايااّ  :ؿهس آ ١ٜاي,رث اآاؾك

 ٚ ،سً ٛايٓاؽ ٭خص اذتا٥ط. َِٗٓ ١

ضاهعاّ  :آ ١ٜاي,رث ذح ١يف ادتساٍ ٚهطٖإ يف اٱذتحاد .
اياايا : ١ا٭َٓٚ ١ايٓعاؽ ْعُ ًُّٛ ٢ًً ١ااػًُ

ايص ٜٔذهطٚا ٚاقع١

أذس  ٖٞٚإًٚ ٕ٬هؿاض ٠يػَ٬تِٗ َٔ ايكتٌ ٚا٭غط .
ايطاهع : ١غت,ك ٢آ ١ٜا٭َٓٚ ١ايٓعاؽ ْعُ ٢ًً ١أجٝاٍ ااػًُ

ااتعاق ١,اا

يف َعطن ١أذس َٔ اٝ,ت يكٛاًس اٱغٚ ّ٬إضتػاض اؿـاٖ ِٝايهـ٬يٚ ١خ,ٝـ١
( )1غٛض ٠آٍ ًُطإ .121
( )2غٛض ٠آٍ ًُطإ .138
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يًص ٜٔنؿطٚا ٚؾٗٝا زً ٠ٛيًُػًُ

يف نٌ ظَإ يؿهط اهلل ًع ٚجـٌ ًًـ٢

ْعُ ١ا٭َٓٚ ١ايٓعاؽ  ّٜٛأذس ٚغ٪اٍ إغـتساَتٗا ٚهكاٗ٥ـا هـ

ٗـطاْ، ِٗٝ

 َٔٚخكا٥ل ايٓعِ اٱهل ١ٝأْٗا إشا ْعيت  ٫ػازض ا٭ضض ناياُاض ايٝاْع١
ٜكتطؿٗا ااػًُ ٕٛهصا ٗا ٚهت ٠ٚ٬اٯٜا

ايكطآْ ١ٝارتاق ١مبعطن ١أذس .

َٚــٔ إًحــاظ اٯٜــ ١إٔ ايٓعــاؽ أقــا

عا٥ؿــَ ١ــٔ ااــَٓ٪

ٚ ،عا٥ؿــ١

إْؿػًٛا ه ْؿػِٗ ٚغَ٬تِٗ َٔ ايكتٌ  ّٜٛأذس ؿطٜطاّ  ٚككرياّ يت,ك ٢ؾطق١
َٔ اآَ٪

َع ايٓيب قً ٢اهلل ًًٚ ٘ٝآي٘ ٚغً ِ ص

ًٓ٘ ًٚـٔ اٱغـ، ّ٬

 ًٔٚأْؿػِٗ.
يٝهَ َٔ ٕٛعاْ ٘ٝا٭َٔ َٔ ايعسٚ ٚا٭َـٔ َـٔ اهلـِ هايػٓـاٚ ِ٥اذتػـط٠
ًًٗٝا.
َ َٔٚؿاٖ ِٝاٯ ١ٜذث ااػًُ

ًً ٢ايتٛنٌ ًً ٢اهلل ٚايطنـا هكهـا٤

اهلل ٬َٚقا ٠ايص ٜٔنؿطٚا هك ٚ ،إجتٓا

ايؿطاض َٔ ااعطنٚ ١اهلِ ه٘  ،قاٍ

َ
ـش ُأ إِلـإ َّ ُم َح َع ِ ِش ًؿـا
عاىل ش َؿلإ َ ُج َو لل ُ
َّ يَ ّو َ
ـَ ُي َ
اس * ََ َ
م ّ
مةِـ وز ُد ُب َ
ـو ِل ِِه ّ
َّ الأ ّدبَ َ
وه ّ
ِل ِق َحا و ز (.)1
 ٚتهُٔ اٯ ١ٜيف َؿَٗٗٛا ٚجـٛ
ضمحتــ٘ َــٔ ااــَٓ٪

ايتؿكـ٘ ٚايتـسهط هؿهـٌ اهللٚ ،قـط

ٚذػــٔ ايتٛنــٌ ًًٝــ٘  ،ؾُــٔ إًحــاظ آٜــ ١اي,رــث يف

َؿَٗٗٛا أْٗا تهُٔ ايًٚ ّٛايصّ يطا٥ؿ َٔ ١ااػًُ

يف غاً ١احملٓٚ ١ؾس٠

اي ,ؽ يف َعطن ١أذس.
يٝهــًَٛ ٕٛظــ ١يًُػــًُ

يف أجٝــاهلِ ااتعاق,ــٚ ، ١يف ذــاٍ اذتــط

ٚايػًِ.
ؾت  ٞآ ١ٜقطآْ ١ٝهً ّٛعا٥ؿ ١قً َٔ ١ًٝااػًُ
يتٓؿط ْؿٛؽ َٜ٬

ااػًُ

٭ِْٗ ٜظٓ ٕٛهاهلل غري اذتل

َٔ غـ ٤ٛايظـٔ ٖـصا ٚ ،ؾٝـ٘ زًـ ٠ٛهلـا يًتـلظض

ٚايتعانس يًػ َٔ ١َ٬ق,س ايظٔ هاهلل ٚ ،هًرا ًطـ ٖص ٙاٯ ٢ًً ١ٜايٓسا٤

( )1غٛض ٠ا٭ْؿاٍ .16
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َ
يَ كَ َـ ُشَا
نم ُدوا إِ ّن ُج ِ
ؼ ُ
يعوا ا َّل ِز َ
ايتهًٝؿ ٞيف قٛي٘ عاىل ش يَا أ ُيِ َها ا َِل ِز َ
يَ َ
َ
َّز (.)1
َّ َن َل أ ّن َقا ِب َُ ّ
يَ ُش لدَ ُك ّ
ٜه ٕٛكسٜط اٯٚ ٢ًً ١ٜج: ٙٛ

ا٭ٜ : ٍٚا أٜٗا ايص ٔ ٜآَٓٛا ٜ ٫هـُٖ ٕٛهـِ أْؿػـهِ ٚذـسٖا ٚ ،نٝؿٝـ١
زؾع ااٛ

ًٓٗا .

ايااْٜ : ٞا أٜٗا ايص ٜٔآَٓٛا  ٫ظٓٛا هاهلل غري اذتل ) يًت,ا ٜٔه

اٱميإ

 ٔ ٚادتاًٖ ١ٝهاهلل ًع ٚجٌ .
اياايث ٜ :ا أٜٗا ايص ٜٔآَٓٛا ٛنًٛا ًً ٢اهلل ٚؾٛنٛا أَٛضنِ إي٫ٚ ، ٘ٝ
كٛيٛا ٌٖ يٓا َٔ ا٭َط ؾ ، ٤ٞؾإ ا٭َط نً٘ هلل ).
ايطاهع ٜ :ا أٜٗا ايص ٜٔآَٓٛا  ٫كٛيٛا ي ٛنإ يٓا َٔ ا٭َط ؾَ ٤ٞا قتًٓا
ٖا ٖٓا ) .
ٚيف هٝإ اٯ ١ٜيعًِ اهلل ًع ٚجٌ مبا يف ايكسٚض زً ٠ٛمسا ١ٜٚيٝػترهط
ٜٚتحٓب أغ,ا

ااػًِ شنط اهلل ,ٜٚ ،ازض إىل ؾعٌ ايكاذتا

اهلًه.١

َٚتَ ٢ا أزضى ايع ,س إٔ َٜ ٙ٫ٛطقب ؾعً٘ ؾاْ٘ ٜه ٢ًً ٕٛذصض ٚٚجٌ ،
ٜٚتحٓب عط ٌٝا٭ًُاٍ ٚااهاغب  ،ؾ خ

آ ١ٜاي,رـث هعًـِ اهلل مبـا يف

ايكسٚض.
ٜ ٫ٚكسض ًً ٢اٱخ,اض ًٔ ذا٫

ايظٔ ااعت ايصٜ ٟه ٕٛذحًً ١ـ٢

قاذ ٘,إ ٫اهلل عاىل .
 ٌٖٚتهُٔ اٯ ١ٜايآا ٢ًً ٤اآَ٪
ايٓكط هٝس ٙغ,راْ٘ ،ادتٛا
أَٓ ٢ًً ١ؾطٜل َٔ اآَ٪

ايصٜ ٜٔظٓ ٕٛهاهلل ٔ اذتل ٚإٔ

ْعَِ َٔ ٖٛٚ ،كازٜل ٚأغ,ا
ًٓس ْٗاٜا

ْع ٍٚايٓعاؽ

َعطن ١أذس .

ٚأ ٍٚآ ١ٜاي,رث ذطف ايعطـ (وِ) يٝ,إ إحتاز َٛنًٗٛا َع َٛنٛع
اٯ ١ٜايػاهكَ ١ـع ـطار هُٗٓٝـا ٖٚ ،ـصا ايناخـَ ٞـٔ َكـازٜل خامتـ ١اٯٜـ١

َّ
ـون ز ٚؾٝـ٘ ذـث يًُػـًُ
م ُل َ
ما َج ّع َ
يش ِب َ
ايػاهك ١ش ََالل ُه َخ ِِ ٌ
( )1غٛض ٠آٍ ًُطإ .149

ًًـ ٢ايكـ
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ٚزً ٠ٛهلِ يعسّ ايػ٪اٍ ًٔ ًً ١ايناخٚ ٞاي,ط ٧ايصٜ ٟسٍ ًً ٘ٝاذتـطف
(وِ) يف أٖ ٍٚص ٙاٯ ، ١ٜؾكس زيت اٯ ١ٜايػـاهكًً ١ـ ٢غـ ١َ٬ااـَٓ٪
اذتعٕ هػ,ب َا ؾا ِٗ َٔ ايٓكط اا,
ايؿٗساٚ ٤ؾس ٠ادتطاذا

َـٔ

 َٔٚايػٓاَٚ ، ِ٥ا ذتكٗـِ َـٔ ناـط٠

.

ؾك س أق,س اآَ٪ـ ٕٛيف َـ َٔ َـٔ اذتـعٕ هعـس ْـع ٍٚايػـِ وٛاهـ ّا يٝرـٌ
هػاذتِٗ ايٓعاؽ  ِٖٚيف ذاٍ غه ١ٓٝيته ٕٛا٭َٓ ١يف ايٓعاؽ ْعُ ١أخط٣
ٚضمحًٓ َٔ ١س اهلل  ،يصا ؾُٔ اٱًحاظ اٱخ,اض يف اٯ ١ٜايػاهك ١ه ٕ ايػـِ
.

وٛا

ٚمل صنط اٯ ١ٜايػاهك ١ه ٕ شا

ايٓعاؽ ْاظٍ َٔ ًٓس اهلل هُٓٝا شنط

آ ١ٜاي,رث إٔ ايٓعاؽ ْعٍ َٔ ًٓس اهلل ًع ٚجٌ ٚ ،ميهـٔ إغـتكطا ٤قاًـس٠
ٖٚــ ٞإٔ ايٓعُــ ١ايٓاظيــ ١هايٓعــاؽ أًظــِ َــٔ اياــٛا

هــايػِ ٚ ،إٔ ٖٓــاى

َٛن ١ًٝٛاػ ي ١ايٓـع ٍٚأ ٟإٔ اٯٜـ ١ايػـاهك ١مل ختـ ًـٔ ْـع ٍٚايػـِ هـٌ
ًٔ ن ْ٘ٛوٛاهاّ  ،أَا آ ١ٜاي,رث ؾكس شنط

أخ

َػ يت

:

َّزٖٚـٌ ٖــصا
ا٭ٚىل ْ :ـع ٍٚايٓعـاؽ هكٛيـ٘ عـاىل ش ُذ َّ
ـَّ أَ ّن َ
ـض َ َنلَـيّ َُ ّ
ايٓع َٔ ٍٚايػُا ٤ايسْٝا  ،ادتٛا  ، ٫ؾا٭ضجس أْـ٘ َـٔ هطٓـإ ايعـطف ،

مــتو
ـش ُأ َّ
ٚإٔ ٖـصا ايٓعـاؽ نٓـع ؿهــٌ اهلل ًـع ٚجـٌ هازخــاض ٙيريظقـ٘ ش َخيّ َ
َّاطز (ٖٚ )1صا ايٓع ٍٚؿطٜؿ ٞإنايف يًُػًُ .
خ لِلد ِ
ُأ ّخ ِش َش ّ

ايااْ : ١ٝإ كاف ايٓعاؽ ه ْ٘ أَٓٚ ، ١إٔ ا٭َٔ َكاذب ي٘ يططز  ِٖٚأٚ
ٔ ه ٕ ٖصا ايٓعاؽ نػٌ ٚك ٍٛإمنا ٖ ٛغهٚ ١ٓٝزي ٢ًً ٌٝحتكل ا٭َـٔ
ٚايػ َٔ ١َ٬جتسز ايكتاٍ أ ٚايؿطاض .
َٚــٔ َؿــاٖ ِٝآٜــ ١اي,رــث ذهــٛض ْعُــ ١اهلل ًــع ٚجــٌ ْٚعٚهلــا ًًــ٢
ااػًُ

يف ذاٍ ايكتاٍ ٬َٚقا ٠ايص ٜٔنؿطٚا ٚ ،حتتٌُ َسٚ ٠ظَإ ا٭َٔ يف

َ
اظازٚجٖٛاّ :
م َد ًت ُن َع ً
قٛي٘ عاىل شأ َ

( )1غٛض ٠آٍ ًُطإ .110
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ا٭ : ٍٚإضتكاض ا٭َـٔ ايٓـاظٍ هٝـ ّٛااعطنـٚ ١ذـا َـا هعـس ػؿـ ٞايػـِ
يًُػًُ

وٛاهاّ َٔ ًٓس اهلل .

ايااْ : ٞمل ٜسّ ا٭َٔ هًرا آ ١ٜاي,رث إ ٫غاًْٗ َٔ ١اض اي ّٛٝارتاَؼ
ًؿط َٔ ؾ ٗط ؾٛاٍ َٔ ايػٓ ١اياايا ١يًٗحط ٠ٱقناْ٘ ٬َٚظَت٘ يًٓعـاؽ إش
خت اٯ ١ٜإٔ ايٓاظٍ ٖ ٛا٭َٔ ْٚعٍ هٗ ١ٝايٓعاؽ .
اياايث  :إضاز ٠ايتؿهٝو ه
ا٭َٔ هكَ ٞكاذ,اّ يًَُٓ٪

ا٭َٓـٚ ١ايٓعـاؽ ؾـاض ؿع ايٓعـاؽ ٚ ،يهـٔ
.

ايطاهع  :إْكهاَ ٤س ٠ا٭ََٓ ١ع هكا ٤ايٓعاؽ ٜتػؿ ٢عا٥ؿ َٔ ١اآَ٪

.

ٚاادتاض ٖ ٛاياايث  ،يكس خطد اا َٕٛٓ٪اعطن ١أذس ٚذطَٛا َٔ ايػٓاِ٥
ناٱهٌ ٚااٚٚ ٕٚ٪قٛع ا٭غط ٣ه ٜس٦َٜٛ ِٜٗص ٚ ،يهِٓٗ ضجعٛا هػْٓ ١ُٝاظي١
َٔ ايػُا ٖٞٚ ٤ا٭َٔ ٚايػَ ١َ٬ـٔ ؾتـو ايعـسَٚ ، ٚـٔ ٚقـ ًِٗٛأغـط٣
هٝس.ٙ
َ َٔٚؿاٖ ِٝاٯ ١ٜزً ٠ٛااػًُ

يًتطًع إىل ايػـُا ٤ضجـاْ ٤ـعٍ ؾهـً٘

عاىل مبا ٖ ٛستػٛؽ َٚازٚ ٟمبا َٖ ٛعٓ ، ٟٛؾهُا نإ ضغ ٍٛاهلل قـً٢
اهلل ًًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٜكًب ٚجٗ٘ يف ايػُآٜ ٤تظط ايٛذ ٞه َط شتكـٛم ،

ــما ُِ
ــك ؿِــي ال َّ
ــب ََ ّش ِه َ
ٚايــصٚ ٟز يف قٛيــ٘ عــاىل ش َك ّ
عـ َ
ــشى َج َق لل َ
ــذ َنـ َ
هاز()1ؾإ ااػًُ ٜتطًع ٕٛإىل ايػُا َٔ ٤جٗا :
َؿل َُد َو ِلِيَد َ
طا َ
َّك كِِّل ًَت َج ّش َ
:

ا٭ٚىل  :ضجا ٤ضغ ٍٛاهلل قـً ٢اهلل ًًٝـ٘ ٚآيـ٘ ٚغـًِ ايتٓعٜـٌ ٚايٝ,ـإ

ـذ
جكٛم َٛنٛع شتكٛم ٜٓتظطَ َٔ ٖٛٚ ، ٙكازٜل قٛي٘ عـاىل ش َل َق ّ
ُ
ع َد ٌتز (.)2
ظ َو ٌة َظ َ
ظو ِ ال َّلهِ أ ّ
َّ ؿِي َس ُ
كَ َ
ان َل َُ ّ

( )1غٛض ٠اي,كط.144 ٠
( )2غٛض ٠ا٭ذعا

.21
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ايااْٜ: ١ٝتطًع ااػًُ ٕٛيٓع ٍٚاا٥٬هَ ١سزاّ ًْٛٚاّ  ٌٖٚ ،غتتل ْعٍٚ
اا٥٬ه ١هااسز ٚايع ٕٛيف َٝاز ٜٔايكتاٍ  ،ادتٛا
اي نٚ ١أغ,ا

ايطظم ٚايتعهٝس يف أَٛض ايسٚ ٜٔايسْٝا .

ايااياٛ : ١ج٘ ٚج ٙٛااػًُ
يتٓ ,ػط ٖص ٙااطا

إىل ايٝ,ت اذتطاّ كؼ َطا

ارتُػ ٢ًً ١مجٝع آْا

أٚإ أزا ٤ايؿطا٥ض اي ١َٝٛٝه
ا٭زا ٤هاٯٜا

 ، ٫ؾٓعٚهلِ أًِ ؾٝؿٌُ
يف اي، ّٛٝ

ايٚ ّٛٝايً ١ًٝهًرا ايت,ا ٜٔيف

أقاي ِٝا٭ضض  َٔ ٖٛٚ ،اٱًحاظ يف كٝٝس

ايه ١ْٝٛادتًٚ ١ٝايظاٖط ٠يف نٌ َهإ ٚظَإ َٔ عًٛع ايؿحط

َ
غ
ـم ِ
صـلإ َ َة لِـ ُذ ُل ِ
وْ ال َّ
ِـَّ ال َّ
ش ّ
ٚظٚاٍ ٚغط ٚايؿُؼ  ،قاٍ عـاىل شأك ّ
وداز(. )1
إِ َل
ش ُه ً
م ّ
َػ َ
نن ا ّل َـ ّص ِش كَ َ
نن ا ّل َـ ّص ِش إِ َّن ُك ّش َ
ع ِق ال َّليّ ِل ََ ُك ّش َ
ان َ

ايطاهع : ١سٍ اٯ ١ٜأً ٢ًً ٙ٬ضجـا ٤ايـٓيب ستُـس قـً ٢اهلل ًًٝـ٘ ٚآيـ٘

ٚغًِ ْع ٍٚا٭ذهاّ ٚايػٓٔ َٔ ايػُاٚ ٤إٔ ٜٗس ٜ٘اهلل يػْ ٌ,ؿط اٱغّ٬
ٚنؿا ١ٜايك ّٛايظاا

.

ٚي ٛزاض ا٭َط ه

إضتكاض كًب ٚج٘ ايٓيب قً ٢اهلل ًًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ

يف ايػُا ٤جكٛم أَط ايكْٚ ١ً,ػدٗا يكطف ااػًُ
نكً,ــ ١يف قــٚ ِٗ ٬ه ـ

إىل ايٝ,ـت اذتـطاّ

ااٛنــٛع ا٭ًــِ ٚضجــا ٤إغــتساَ ١ايتٓعٜــٌ ٚهٝــإ

ا٭ذهاّ.
ؾادتٛا

ٖـ ٛاياـاْ ، ٞيـصا ؾؿـ ٞاٯٜـ ١أًـَ ٙ٬ـٔ غـٛض ٠اي,كـط ٠ذـصف

 ٚكسٜطٚ ٢ًً ٙج: ٙٛ
ا٭ : ٍٚقس ْط ٣كًب ٚجٗو يف ايػُا ٤ضجا ٤ايٛذٚ ٞايتٓع.ٌٜ
ايااْ : ٞقس ْط ٣كًب ٚجٗو يف ايػُا ٤يٲًاْ ١يف جساٍ ٚضز َػايط١
ايص ٜٔنؿطٚا .
اياايث  :قس ْط ٣كًب ٚجٗو يف ايػُا ٤ؾٓاٝب ااػًُ

هايػِ.

ايطاهع  :قس ْط ٣كًب ٚجٗو يف ايػُا ٤ؾٓعٍ ًًٝهِ َٔ هعس ايػِ أَٓ١
ْعاغاّ .
( )1غٛض ٠ا٭غطا.78 ٤
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ارتاَؼ  :قس ْط ٣كًب ٚجٗـو يف ايػـُاٚ ٤مل ٜـطز يؿـظ ( كًـب) يف
ايكــطإٓ إَ ٫ــط

ا ّل ِِلإ َ ِدز (.)1

يَ كَ َــ ُـشَا ِؿــي
 ،قــاٍ عــاىل شل ـإ َ يَ ُؼ َّش َّنـ َ
ـب ا َّل ـ ِز َ
ـك َج َق للـ ُ

يٝ,إ ايت,ا ٜٔه

اٱغٚ ّ٬ايهؿط ٚإٔ ايٓيب ستُساّ قً ٢اهلل ًًٝـ٘ ٚآيـ٘

ٚغًِ َٓكطع إىل اهلل ًع ٚجٌ ٜٚ ،طج ٛؾهً٘ ٚظتتٗس ااػًُ ٕٛيف ستانا ٘ ،
أَا ايص ٜٔنؿطٚا ؾـإِْٗ َؿـػٛي ٕٛهايـسْٝا َػـن ٕٚهعٜٓتٗـا ٚ ،قـس نؿـ ٢اهلل
ااػًُ

ؾٛقاِٖ َٔ اٱؾتتإ هٗا ٚهِٗ َ َٔٚ ،كازٜل ٖص ٙايٛقاٜـ ١ا٭َٓـ١

ٚايٓعاؽ .

مداؿع الآيت
,

اٯ ١ٜذهٛض ؾهٌ اهلل  ٚ ،ػؿ ٘ٝيًُػًُ

٬ٜ ِٖٚق ٕٛض٩غا ٤ايهؿط ٚايه٬ي ، ١يكس جرس
اهلل ًًٚ ٘ٝآيـ٘ ٚغـًِ ٚقـاهًٛا ااعحـعا

ًً ٢ضت ٛارتكـٛم ،
قطٜـ هٓ ٠ٛ,ستُس قً٢

هايػـدطٚ ١ٜااػايطـٚ ١ايتهـصٜب ،

ٚغعٛا يكس ايٓاؽ ًٔ اٱغٚ ّ٬غٓٔ ايتٛذٝس .
مل ٜطٝكٛا ايتكٝس ه ذهاّ اذتٚ ٍ٬اذتطاّ  ٚعاٖس أزا ٤ايؿطا٥ض نايك٠٬
اي ، ١َٝٛٝإش ًتازٚا ًً ٢ذٝا ٠خاق٬َ ١نٗا إع٬م ايعٓإ يًٓؿؼ ٖٛٚاٖـا

فز ( )2ضمحــ١
صــيّ ِ
ٚجــا ٤ايتحــاضَٚ ٠هاغــٗ,ا يف ش ِس ّظ َلـ َ
الش ـ َحا ُِ ََال َّ
ـت ِ ِ
يكــطٜـ خاقــٚ ١ضؾــرَ ١ــٔ ؾٛٝنــا جــٛاض هٝــت اهلل اذتــطاّ ٚ ،يٝهــٕٛ
ؾهطِٖ ًًٖ ٢ص ٙايٓعُ ١ايتكسٜل هايٓٚ ٠ٛ,ايتٓعٚ ، ٌٜيهِٓٗ إختصٚا أَٛاٍ
ٖص ٙايتحاض ٠يتحٗٝع ادتٛٝف ايعظ ١ُٝحملاضه ١ايٓيب ستُس قً ٢اهلل ًًٚ ٘ٝآي٘
ٚغًِ ٚايص ٜٔآَٓٛا َع٘ َع إٔ قطٜؿاّ ِٖ أٌٖ ايٓيب ستُـس قـً ٢اهلل ًًٝـ٘
ٚآي٘ ٚغًِ ًٚؿري ٘ ٚ ،قـس أٚقـا ٙاهلل هـسً ِٗ ٛيٲغـٚ ّ٬إْـصاضِٖ قـاٍ

َ
يَز (.)3
يش َج َ
ك الأ َ ّك َش ِب َ
عاىلش ََأن ِز ّس َنشِ َ

( )1غٛض ٠آٍ ًُطإ .196
( )2غٛض ٠قطٜـ .2
( )3غٛض ٠ايؿعطا.214 ٤

104ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ َعامل اٱميإ /د127

ٚذُٓٝا إيتك ٢ايؿطٜكإ يف َعطن ١هسض نإ ًسز ااػًُ
ًؿط  ٢ًً ِٖٚ ،قػُ

و٬ياٚ ١٥و٬وـ١

:

ا٭ : ٍٚااٗاجط ٢ًً ِٖٚ : ٕٚأقػاّ :
أ : ّ٫ٚأٌٖ هٝت ايٓٚ ٠ٛ,ايص َِٗٓ ٜٔغاز ِٗ ًً ٞهٔ أهـ ٞعايـب ًًٝـ٘
ايػٚ ّ٬محع ٠هٔ ً,س ااطًب ٝ,ًٚس ٠هٔ اذتاضث .
واْٝاّ :ااٗاجطً َٔ ٕٚاَ ١قطٜـ .
وايااّ  :ااٗاجط َٔ ٕٚهطٔ ٚؾعب َه َٔ ١غري قطٜـ .
ضاهعاّ  :أٌٖ ايك,ا َٔ ٌ٥ذَ ٍٛه ١نٔ ٖاجط إىل ااس. ١ٜٓ
خاَػاّ  :ايصٖ ٜٔاجطٚا ٚجاٚ٤ا َٔ خاضد ادتعٜط. ٠
ايااْ : ٞا٭ْكاض  ِٖٚايص ٜٔآَٓٛا هايٓيب ستُس قً ٢اهلل ًًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ
ْٚكطٚ ٙٚأٜس َٔ ٙٚأٌٖ ااس َٔ ١ٜٓارتعضد ٚا٭ٚؽ .
ٚنإ ااػًُ ّٜٛ ٕٛهسض َٔ جٗ ١إْتػاهِٗ ًً ٢قػُ

:

ا٭ : ٍٚااٗاجطًٚ ٕٚسزِٖ إوٓإ ٚياْ ًٔ (، ٕٛاهٔ ً,ـاؽ أْـ٘ قـاٍ:
نإ أٌٖ هسض وًاُاٚ ١٥و٬وً ١ؿطٚ ،نإ ااٗاجط ٕٚغتٚ ١غ,ع
ٖعمي ١أٌٖ هسض يػ,ع ًؿطَ ٠ه

ٚ ،ناْـت

َٔ ؾٗط ضَهإ  ّٜٛادتُع.)1( )١

ايااْ : ٞا٭ْكاض  ٢ًً ِٖٚقػُ

:

ا٭َ : ٍٚاٚ ١٥غ,ع َٔ ٕٛق ١ًٝ,ارتعضد .
ايااْٚ : ٞاذس ٚغت َٔ ٕٛق ١ًٝ,ا٭ٚؽ .

إؿاطاث الآيت

ؿتس اٯ ١ٜنٓٛظاّ َٔ ايعًٚ ّٛشخا٥ط َٔ ضمح ١اهلل يت,

إٔ ايصٜٓ ٟعٍ

َٔ ايػُا ٤أًِ َٔ ايٛذَٚ ، ٞـٔ ايػٝـث ٚايـطظم احملػـٛؽ ٚ ،قـس ٓـعٍ

اا٥٬هَ ١سز ّا نُـا جـا ٤يف قٛيـ٘ عـاىل جكـٛم َعطنـ ١أذـس شإِ ّر َج ُقـو ُ
ِل ّلم ّؤ ِمدِيَ أَلََ يَّـِي َُ َ
ملإَبََِـتِ
َّ ِب َرلإ َ َذتِ نلإ َ و
ـَ ا ّل َ
ؾ ِم ّ
ُ
َّ َسبل َُ ّ
َّ أ ّن ُي ِم َّذ ُك ّ
َ ّ َ َ ّ

( )1إهٔ ناري  /ايػري ٠ايٓ.405/2 ١ٜٛ,
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ِيَز(ٚ ،)1أخ
ُم ّد َضل َ

آ ١ٜاي,رث ًٔ ْعْ ٍٚعَُٚ ١سز آخط ٜتعًل هاآَ٪

يف أؾداقِٗ ٚمجعِٗ ْٚؿٛغِٗ  ( ٖٛٚا٭َٓ ١ايٓعاؽ ) .
 ٌٖٚغ ١َ٬ايٓيب ستُس قً ٢اهلل ًًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ َٔ ايكتٌ يف َعطنـ١
أذس َٔ َكازٜل ا٭َٓ ١اييت صنطٖا آ ١ٜاي,رث  ،ادتٛا
اهلل ًع ٚجٌ ًً ٢اآَ٪

ْعِ  ،يٝ,إ ؾهٌ

٪َٚاغا ِٗ ًٔ ارتػاض ٠ااتعسز ٠اييت ذتكتِٗ يف

ااعطن. ١
, ٚعث اٯ ١ٜايطجا ٤يف ْؿٛؽ ااػًُ
هكٝؼ ٚنٝؿٝا

يٓع ٍٚااسز ٚايع َٔ ٕٛاهلل عاىل

ٜ ٫عًُٗا إ ٖٛ ٫غ,راْ٘ ٚ ،يف ذاٍ ايطخاٚ ٤ايؿسٚ ٠ايٓعُا٤

ٚايهطاٚ ٤ؾٗٝا زً ٠ٛيًسًاٚ ٤ايتطًع إىل ايػُا ٤يٓع ٍٚايؿهٌ َٔ ًٓس اهلل
ًع ٚجٌ .

أظِا

الدضَ

ٚضز ًٔ أْؼ إٔ أهـا عًرـ ١قـاٍ ( غؿـٓٝا ٚضتـٔ يف َكـاؾٓا ٜـ ّٛأذـس ،
ذسث أْ٘ نإ نٔ غؿ ٘ٝايٓعاؽ ٦َٜٛص  ،قاٍ  :ؾحعٌ غٝؿٜ ٞػكط َٔ ٜسٟ
ٚآخصٚ ، ٙغكط ٚآخص . ٙؾصيو قٛي٘ { وِ أْعٍ ًًٝهِ َـٔ هعـس ايػـِ أَٓـ١
ْعاغاّ ٜػؿ ٢عا٥ؿَٓ ١هِ }
ٚايطا٥ؿــ ١ا٭خــط ;٣اآــاؾك ٕٛيــٝؼ هلــِ ٖ ـِٸ إ ٫أْؿػــِٗ  ،أجــػت قــّٛ
ٚأضًٚ ٘,أخص ي٘ يًرل ٜظٓ ٕٛهاهلل غري اذتل ٔ ادتاًٖٝـ ١نـصهِٗ إمنـا ٖـِ
أٌٖ ؾو ٚض ١,ٜيف اهلل) (.)2
ـ
ٚايكاف ط ٝب ايكؿٛف ًٓس ايًكاَ ٤ع ايعسَٚ ٚكاهًت٘ (قٳـٻ ادت ٝٳ
ٜٳكٴؿٗ٘ قٳؿٓاّ ٚقاؾٖ٘ٴ ؾَٗ ٛٴكافٌّ إشا ضٳ ٻـبٳ قٴـؿُٛؾَ٘ يف َٴكاهٹـٌ قٴـؿُٛفٹ ايعـس ٸٚ
ٚااَكافټ هايؿتس  ٚؿسٜس ايؿا ٤مجع َٳكٳـٍّ َٛ ٖٛٚنع اذتط

ايصٜ ٟهٕٛ

ؾٝــ٘ ايكټــؿُٛفٴ ٚقٳـــٻ ايكــٜ ّٛٳكٴــؿٕٗٛٳ قٳــؿٓاّ ٚاقٵــطَؿٗٛا  ٚٳكــاؾٗٛا قــاضٚا

( )1غٛض ٠آٍ ًُطإ .124
( )2ايسض اآاٛض .464/2
( )3يػإ ايعط

.104/9
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ٚيف ذسٜث ق ٠٬ارتٛف (إٔٻ ايـٓيب قـً ٢ايًٓـ٘ ًًٝـ٘ ٚآيـ٘ ٚغـًِ نـإ
َٴكافٻ ايعسٚٸ هعٴػٵؿإ  ،أَ ٟٴكَاٹهٳًُِٗ)(.)1
 ًٔٚايعهري هٔ ايعٛٸاّ قاٍ ( ضؾعت ضأغ ّٜٛ ٞأذـس ؾحعًـت أْظـط َٚـا
َِٓٗ أذس إ ٖٛٚ ٫نٝس حتت جرؿت٘

( )2

َٔ ايٓعـاؽ  .ؾـصيو قٛيـ٘ وـِ أْـعٍ

ًًٝهِ َٔ هعس ايػِ أَْٓ ١عاغاّٖ ٬ ٚ ،ص ٙاٯ ١ٜوِ أْعٍ ًًٝهِ َٔ هعس ايػِ
أَْٓ ١عاغاّ) (.)3
 ٚاٖط ن ّ٬ايعهري أً ٙ٬ايعُ ّٛيف ػؿ ٞايٓعاؽ يًَُٓ٪

 ّٜٛأذس ،

ٚهًرا آ ١ٜاي,رث ٜه ٕٛااككٛز َٔ ذسٜا٘ :
أ: ّ٫ٚناط ٠ا٭ؾطاز ايص ٜٔأيك ٢اهلل ًً ِٗٝايٓعاؽ .
واْٝاّ  :هكا ٤اآَ٪

يف ذاٍ كاف  ٚكاض

.

واْٝاّ  :هٝإ ؾهٌ اهلل ٚ ،أْ٘ غ,راْ٘ ٜعط ٞها٭ ٚا٭ًِ .
وايااّ  :إ كاف ايص ٜٔعتٝط ٕٛهايٓيب هاٱميإ ٚ ،أْٗـِ َـٔ ايطا٥ؿـ ١ايـيت
أيكًًٗٝ ٢ا ايٓعاؽ ضمحٚ ١أَٓاّ.
ٚجط

ٚقا٥ع َعطن ١أذس يف ٚ ّٜٛاذس ٖٛٚ ،ارتاَؼ ًؿـط َـٔ ؾـٗط

ؾٛاٍ َٔ ايػٓ ١اياايا ١يًٗحطٚ ٠ااٛاؾل يًٝـ ّٛاذتـازٚ ٟايعؿـطَ ٜٔـٔ آشاض
يػٓ٬َٝ 625 ١زٚ ،١ٜقٚ ٌٝقعت يف ايػاهع ًؿط َـٔ ؾـٗط ؾـٛاٍ َـٔ شا
ايػٓ. ١
ٚٚقعت أذساوٗا ًٓس ج ٌ,أذس ايصٜ ٟكع يف ايؿُاٍ ايػطه َٔ ٞااس١ٜٓ
اآٛضٚ ، ٠هٚ ٘ٓٝه

ااػحس ايٓ ٟٛ,ضت ٛكػ ١نْٚ ًٛٝكـ ٚ ،زخٌ يف ٖصا

ايعَإ يف ًُطإ ااس ١ٜٓيف آ ١ٜإًحاظ, ١ٜ

ؾٛٝنا

هعا ١ايٓيب ستُس قً٢

اهلل ًًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٚقسم ْٚ ٘ ٛ,ضغايت٘ .

( )1ايٓٗا ١ٜيف غطٜب ا٭وط .70 /3
( )2ادترؿ - ١هايترطٜو – اينؽ ايكػري ٜطُاضم ه
( )3ايسض اآاٛض .464/2

جًس. ٜٔ
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ٚمس ٞج ٌ,أذس يتؿطزًُ ٙا ذٛي٘ َٔ ادت,اٍ ٚ ،ق ٖٛ ٌٝااٛنع ايصٟ
زؾٔ ؾَٛ ٘ٝغ ٢أخاٖ ٙاض. ٕٚ
ٚنا ٚقع َٔ ااعحعا

اذتػ ١ٝيًٓيب ستُس قً ٢اهلل ًًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ يف

َعطنــ ١أذــس إيكــا ٤ايٓعــاؽ ًًــ ٢أقــراه٘ ٚ ،عتتُــٌ غــ,ب ٖــصا ايٓعــاؽ
ٚجٖٛاّ:
أ : ّ٫ٚجا ٤ايٓعاؽ هػ٪اٍ َٔ ايٓيب قً ٢اهلل ًًٚ ٘ٝآيـ٘ ٚغـًِ هلل ًـع
ٚجٌ .
واْٝاّ  :يكس غ ٍ اا َٕٛٓ٪اهلل ًع ٚجٌ إٔ مئ ًً ِٗٝهايٓعاؽ أَٓ. ١
وايااّ  :غ ٍ اا َٕٛٓ٪اهلل ًع ٚجٌ َعحـع ٠ـسٍ ًًـ ٢ذػـٔ إختٝـاضِٖ
ٚقــسم ؾعًــِٗ ٚ ،إٔ ؾكــسِٖ غــ,ع

ؾــٗٝساّ يف َعط نــ ١أذــس ٚ ،عطنــِٗ

يٲْهػــاض ٜ ٫تعــاضض َــع قــسم ْ,ــ ٠ٛستُــس قــً ٢اهلل ًًٝــ٘ ٚآيــ٘ ٚغــًِ
ٚذتُ ١ٝحتكل ايٓكط ًً ٢ايص ٜٔنؿطٚا .
ضاهعاّ  :هعس إٔ ْـاز ٣ايطغـ ٍٛستُـس قـً ٢اهلل ًًٝـ٘ ٚآيـ٘ ٚغـًِ ًًـ٢
أقراه٘ ًٓس ؾطاضِٖ ٚأَطِٖ هايعٛز ٠إىل َٝسإ ايكتاٍ نُا يف قٛيـ٘ عـاىل

ُ
َّ ز إغتحاهٛا يسًٚ ، ٘ ٛغ يٛا إٔ ٜػ ٍ
ش ََ َّ
الش ُ
َّ ؿِي أ ّخ َشا ُك ّ
ظو ُ يَ ّذ ُنو ُك ّ
اهلل ًـــع ٚجـــٌ آٜـــ ١ا,ـــت قًـــٛهِٗ يف َكاَـــا اهلـــسٚ ٣اٱميـــإٚ ،يف
ه َذيّ َح َداز(.)1
ايتٓعٌٜش َسبَّ َدا لإ َ ُج ِض ّغ ُك ُلوبَ َدا بَ ّع َذ إِ ّر َ
ٚإٔ ٜط ِٜٗآ ١ٜيف أْؿػِٗ يتطُ ٔ٦قًٛهِٗ َٔ غري إٔ ٜعٓٝـٛا ايٓعـاؽ أٚ
غري ٚ ، ٙقس غ ٍ هٓ ٛإغطاًٝ ٌٝ٥ػ ًً٘ٝ ٢ايػ ّ٬إٔ ٜٓعٍ اهلل ًًَ ِٗٝا٥ـس٠
َٔ ايػـُا ٤هطٖاْـ ّا ًًـ ٢قـسم ْ ٛ,ـ٘ ْٚ ،عُـ ١ذانـطَ ٠ـٔ ْعـِ اٯخـط، ٠
ٚذح ١هلِ ٚيًَُٓ٪

يف ا٭جٝاٍ اي٬ذك.١

 ًٔٚغًُإ ايؿاضغ ٞقاٍ ( ٚايًٓ٘ َا ا ,ع ًٝػ ًً٘ٝ( ٢ايػ )ّ٬ؾ٦ٝاّ َٔ
ااـلش ٟقـط  ٫ٚاْتٗــط ؾـ٦ٝاّ  ٫ٚقٗكــ٘ نـرهاّ  ٫ٚش ٸ شهاهـاّ ًـٔ ٚجٗــ٘ ٫ٚ
( )1غٛض ٠آٍ ًُطإ .8
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أخًـ ًً ٢أْؿ٘ َٔ أ ٟؾ ٤ٞقط ً ٫ٚتـب إيٝـ٘ٚ .اـا غـ ي٘ اذتٛاضٜـ ٕٛإٔ
ٜٓعٍ ًً ِٗٝااا٥س ٠ي,ؼ قٛؾاّ ٚهه. ٢
ٚقاٍ  :ايًِٗ أْعٍ ًًٓٝا َا٥س َٔ ٠ايػـُا ٤اٯٜـٚ ١اضظقٓـا ًًٗٝـا ععاَـ ّا
ْ نً٘ ٚأْت خري ايطاظق

ؾٓعٍ ايًٓ٘ غؿط ٠محطا ٤ه

غُاَت ،

غُاَ َٔ ١ؾٛقٗـا ٚغُاَـَ ١ـٔ حتتٗـا ٖٚـِ ٜٓظـط ٕٚإيٗٝـا (ٖٚـ ٞجتـ٤ٞ
َط ؿع )١ذت ٢غكطت َٔ أٜس ِٜٗؾ,هـًٝ ٢ػـ ٢ؾكـاٍ  :ايًـِٗ إجعًـين َـٔ
ايؿانط ،ٜٔايًِٗ إجعًٗا ضمح ٫ٚ ١جتعًٗا َاًًٚ ١كٛه.١
ٚايٛٗٝز ٜٓظط ٕٚإىل ؾ ٤ٞمل ٜطٚا َاً٘ قط ٚمل ظتسٚا ضعتـاّ أعٝـب َـٔ
ضعت٘.
ؾكاٍ ًٝػ : ٢أٜهِ أذػٓهِ ًُ ّ٬ؾٝهؿـ ًٓٗا ٜٚصنط إغِ ايًٓ٘  ٜٚنٌ
َٓٗا؟
ؾكاٍ مشع ٕٛضٝ٥ؼ اذتٛاضٜ

 :أْت هصيو أٚىل َٓا،

ؾكاّ ًٝػٛ ٚ ٢ن ٚقً ٢ق ٠٬عٚ ١ًٜٛهه ٢نارياّ وِ نؿــ اآـسٌٜ
ًٓٗا ٚقاٍ  :هػِ ايًٓ٘ خري ايطاظق ،
٬
ؾإشا ٖ ٛهػُهَ ١ؿ ١ٜٛيٝؼ ًًٗٝا نًًٗٛا  ٫ٚؾٛى ؾٗٝـا غـ ٌٝغـّ ٝ
َٔ ايسغِ ًٓٚس ضأغٗا ًَس ٚميتس شْٗ,ا خٌ ٚجٗٗا َـٔ أيـٛإ اي,كـَ ٍٛـا
خ ٬ايهطاث ٚإشا كػ ١أضغؿٚ ٢ًً ١اذس َٓٗا ظٜت ٢ًًٚ ،ٕٛايااًْ ٞػٌ،
 ٢ًًٚاياايث مسٔ ٢ًًٚ ،ايطاهع جػت ٢ًًٚ ،ارتاَؼ قسٜس.
ؾكاٍ مشعٜ : ٕٛا ضٚح ايًٓ٘ أَٔ ععاّ ايسْٝا ٖصا أّ َٔ ععاّ اٯخط٠؟
ؾكاٍ ًٝػ : ٢يٝؼ ؾ ٤ٞنا ط َٔ ٕٚععاّ ايسْٝا  َٔ ٫ٚععاّ اٯخط٠
ٚيهٓ٘ ؾ ٤ٞؾعً٘ ايًٓ٘ هايكسض ٠ايعاي ١ٝؾهًٛا نا غ يتِ َين يف زاض ايـسْٝا ٫ٚ
أًًِ َا ٜهَٓ ٕٛهِ يف اٯخط.)1( )٠
خاَػاّ ْ :عٍ ايٓعاؽ ْعًُٓ َٔ ١س اهلل ٚ ،إهتسا َٔ ٤ؾهً٘ .
( )1ايهؿـ ٚايٝ,إ يًاعًيب .191 /5
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ٚاادتاض ٖـ ٛا٭خـري ٚ ،ضمبـا مل ٜطـطأ ًًـ ٢أشٖـإ ايكـراه ١إٔ ٜٓـعٍ
ايٓعاؽ ْعُٚ ١ضمحًٓ َٔ ١س اهلل عاىل ٚآ ١ٜيًعًُ .
ٚيكس ؿهـٌ اهلل ًـع ٚجـٌ هكـ ٠٬ارتـٛف ٚايتككـري ؾٗٝـا ًٓـس ايؿـس٠
ٚارتؿــَ ١ٝــٔ غــسض ايعــس ٚ ، ٚؿهــٌ هاهاذــ ١اٱؾطــاض يًُــطٜض ٚااػــاؾط ،
ٚإغتآاُٗ٥ا َٔ ٚجٛ

ايكـٝاّ  ٚ ،ؿهـ ٌ ٚقٝـس ٚجـٛ

اذتطاّ هاٱغتطاً ، ١قـاٍ عـاىل ش ََ ِل َّلـهِ َنلَـ
ظ ِِيلإ ًز (.)1
اظ َح َؼا َط إِلَيّهِ َ
ّ

أزا ٤ذـخ ايٝ,ـت

ـَ
الد ِ
ـض ا ّلَِيّ ِ
َّـاط ظِ ل
ـخ َ
م ّ

 ًٔٚأْؼ قاٍ ( ْٗٓٝا إٔ ْػ ٍ ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل ًًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ًٔ
ؾ ، ٤ٞؾهإ ٜعحٓ,ا إٔ ظت ٤ٞايطجٌ َٔ أٌٖ اي,از ١ٜايعاقـٌ ؾٝػـ ي٘ ٚضتـٔ
ْػُع.
ؾحا ٤ضجٌ َٔ أٌٖ اي,از ١ٜؾكاٍ ٜ :ا ستُس أ اْا ضغٛيو ؾعًِ يٓا أْـو
عًِ إٔ اهلل أضغًو.
قاٍ  :قسم  .قاٍ  :ؾُٔ خًل ايػُا٤؟ قـاٍ  :اهلل  .قـاٍ  :ؾُـٔ خًـل
ا٭ضض.
قاٍ  :اهلل  .قاٍ  :ؾُٔ ْكب ٖص ٙادت,اٍ ٚجعٌ ؾٗٝا َا جعٌ؟
قــاٍ  :اهلل  .قــاٍ  :ؾ,ايــص ٟخًــل ايػــُاٚ ٤خًــل ا٭ضض ْٚكــب ٖــصٙ
ادت,اٍ  ،اهلل أضغًو؟
قاٍ ْ :عِ .
قاٍ ٚ :ظًِ ضغٛيو إٔ ًًٓٝا كؼ قًٛا

يف َٜٓٛا ٚيًٝتٓا؟

قاٍ  :قسم  .قاٍ  :ؾ,ايص ٟأضغًو  ،اهلل أَطى هٗصا؟
قاٍ ْ :عِ  .قاٍ ٚ :ظًِ ضغٛيو إٔ ًًٓٝا ظنا ٠يف أَٛايٓا؟
قاٍ  :قسم  .قاٍ  :ؾ,ايص ٟأضغًو  ،اهلل أَطى هٗصا؟

( )1غٛض ٠آٍ ًُطإ .97
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قاٍ ْ :عِ  .قاٍ ٚ :ظًِ ضغٛيو إٔ ًًٓٝا ق ّٛؾٗط ضَهإ يف غٓتٓا؟
قاٍ  :قسم  .قاٍ  :ؾ,ايص ٟأضغًو  ،اهلل أَطى هٗصا؟

اظ َح َؼا َط
قاٍ ْ :عِ  .قاٍ ٚ :ظًِ ضغٛيو إٔ ًًٓٝا شظِ لض ا ّلَِيّ ِ
م َّ ّ
خ َ
ظ ِِيلإ ًز( . )1قاٍ  :قسم  .قاٍ ٚ :ايص ٟهعاو هاذتل  ٫أظٜس ًً٫ٚ ٔٗٝ
إِلَيّهِ َ
اْتكل َٓٗٔ  .ؾكاٍ ايٓيب قً ٢اهلل ًًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ  :ي ٔ٦قـسم يٝـسخًٔ
ادتٓ.)2( )١
 ٚؿهٌ اهلل غ,راْ٘ هتػؿْ ٞعُ ١ايٓعاؽ ًً ٢جٛاضح ٚأشٖإ اآَ٪
يف َعطن ١أذس ٚ ،عتتٌُ ْع ٍٚايٓعاؽ يف أٚاْ٘ ٚجٖٛاّ :
أْ : ّ٫ٚع ٍ ايٓعاؽ يف أَ ٍٚعطنـ ١أذـس ٚق,ـٌ إٔ ًٜتكـ ٞجـٝـ اٱميـإ
ه َاَ٘ ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل ًًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٚجٝـ ايص ٜٔنؿطٚا .
واْٝاّ ,ٖ :ط ايٓعاؽ ًًـ ٢ااـَٓ٪
ايه,ري يف ايعسز ٚايعس ٠ه

ايؿطٜك

ًٓـسَا هـسأ ايكتـاٍ يكـريٚض ٠ايؿـاضم
ٚضجراْ٘ إىل جاْب ايص ٜٔنؿطٚا أَط ّا

ٚاقعاّ ق س ٜن ب ًً ٘ٝا٭وط  ،ي ٫ٛؾهٌ اهلل ًً ٢اا. َٓ٪
وايااّ ْ :ع ٍٚايٓعاؽ ًً ٢اآَ٪

ًٓس إؾتساز ايكتاٍ ه

ايؿـطٜك

ٜـّٛ

ٚاقع ١أذس .
ضاهعاّ  :يكس إْكػِ اا ّٜٛ َٕٛٓ٪أذس إىل قػُ

:

ا٭ : ٍٚايـص ٜٔهكـٛا ٜكــا ًَ ٕٛـع ايـٓيب قــً ٢اهلل ًًٝـ٘ ٚآيـ٘ ٚغــًِ يف
ااٝسإ  ِٖٚا٭قٌ يف ايعسز َٔ زتُٛع جٝـ ااػًُ

اي,ايؼ ضتـ ٛغـ,عُا١٥

ضجٌ .
ايااْ : ٞايص ٜٔؾطٚا َٔ ٚغط ااٝسإ  ِٖٚا٭ناط ْٚ ،ـعٍ ايٓعـاؽ هعـس
ذسٚث ٖصا اذتاٍ اٛاغا ٠ايص ٜٔهكٛا يف ااٝسإ َٔ اآَ٪

( )1غٛض ٠آٍ ًُطإ .97
( )2ايسض اآاٛض .92/2

.
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خاَػاّ  :أٚإ ْع ٍٚايٓعاؽ هعس زً ٠ٛايٓيب ستُس قً ٢اهلل ًًٝـ٘ ٚآيـ٘
ٚغــًِ ي ًُــَٓ٪

يًعــٛز ٠إىل َٝــسإ ااعطنــ ١يٝهــٚ ٕٛغــ ١ًٝدتــصهِٗ إيٗٝــا،

 ٚكسٜط اٯ : ١ٜوِ أْعٍ ًًٝهِ ايٓعاؽ يتٓعيٛا َٔ ادت.ٌ,
غازغاّ ْ :ع ٍٚايٓعاؽ ًً ٢اآَ٪

يف آخط آْا

ااعطنٚ ١هعس ايٓـعٍٚ

َٔ ادتٚ ٌ,ايعٛز َٔ ٠عطٜل اهلعميٚ ١ايؿطاض .
ٚاادتاض ٖ ٛا٭خري  ٖٛٚ ،ايصٜ ٟسٍ ًًْ ٘ٝظِ ٖص ٙاٯٜا
يت,

ٖص ٙاٯ ١ٜط ٝب ايٛقا٥ع ٚذاٍ اآَ٪

.

ايكراه ١يف َعطنـ ١أذـس

ًًٚ ٢ج: ٙٛ
ا٭ : ٍٚإقنإ ايتكا ٤ايكـؿ

هإيكـا ٤ايطًـب ًٓـس اهلل يف قًـٛ

ايـصٜٔ

نؿطٚا يٝركٌ اٱض ,اى يف قؿٛؾِٗ  ٚ ،ه ٕٛغؿـاًً ٠ٚـ ٢أهكـاضِٖ ؾـ٬
ٜط ٕٚوػـط ٠قـس حتـسث ًٓـس ااـَٓ٪

( ٚض ٣ٚايهًـيب ًـٔ ضجـٌ َـٔ (أٖـٌ

ايؿاّ) ًٔ نعب يف ٖص ٙاٯ ١ٜقاٍ  :نـإ ضغـ ٍٛاهلل قـً ٢اهلل ًًٝـ٘ ٚآيـ٘
ٚغًِ ٜػتن َٔ ااؿـطن

هـا٬ث آٜـا

 :اٯٜـ ١ايـيت يف ايهٗــ { ََ َش َع ّل َدـا

وأ ََ ِؿ
َّ أَ ِكد ًَّت أَن يَ ّـ َق ُه ُ
َن َل ُك ُلو ِب ِه ّ
ـه َن َل ـ
ايٓرــٌ { ُأَ َلـ َ
ـع ال َّلـ ُ
يَ َػَِـ َ
ـإْ ا َّل ـ ِز َ

َّ ََ ّك ًشا}(ٚ ،)1اٯ ١ٜايـيت يف
َُا َران ِِه ّ

ايِػٳاؾٹًُٕٛٳ}.

َّ}( ،)2إىل قٛيــ٘ {ٖٴ ـِٴ
ُك ُلــو ِب ِه ّ

اأز( ،)3إىل قٛيـ٘
م َّ اج َ
ٚاٯ ١ٜاييت يف ادتاو١ٝشأَ َؿ َشأَيّ َ
ـه َ
ـو ُ
َه ُ
َّخـ َز إِل َ
ه َ
خ َ
{غٹؿٳاٚٳ }ّ٠ؾهإ ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل ًًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ إشا قطأٖٔ ٜػـتن َـٔ
ااؿطن .

( )1غٛض ٠ا٭ْعاّ . 24
( )2غٛض ٠ايٓرٌ .107
( )3غٛض ٠ادتاو.23 ١ٝ
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قاٍ نعب  :ؾرسوت هٗٔ ضج َٔ ّ٬أٌٖ ايؿاّ ؾُهث ؾَ ِٗٝا ؾا ٤اهلل
إٔ ميهث وِٸ قطأ هٗٔٸ ؾدطد ٖاضهاّ ٚخطجٛا يف عً ٘,ذتٸ ٢ناْٛا ٜه٢ًً ْٕٛٛ
عطٜك٘ ,ٜ ٫ٚكط.ْ٘ٚ
ٚض ٣ٚايهًيب ًٔ ضجٌ َٔ (أٌٖ ايؿاّ) ًٔ نعب يف ٖص ٙاٯ ١ٜقاٍ :
نإ ضغ ٍٛاهلل {قً ٢اهلل ًًٚ ٘ٝغًِ} ٜػتن َٔ ااؿـطن

هـا٬ث آٜـا

:

اٯ ١ٜاييت يف ايهٗـ { ٚٳجٳعٳًِٓٳا ًٳًَـ ٢قًُُـٛهٹِٗٔٵ أَنٹٓٻـ ّ١إَٔ ٜٳؿِكَٗٴـٙٛٴ ٚٳؾٹـ٤ ٢ٳاشٳاْٹٗٔـِٵ
ٚٳقِطٶا} ٚاٯ ١ٜاييت يف ايٓرٌ { أُٚيَاىَ ايٖصٹٜٔٳ عَ,ٳعٳ ايًٖ٘ٴ ًٳًَ ٢قًُُـٛهٹِٗٔٵ} إىل قٛيـ٘
{ٖٴِٴ ايِػٳاؾٹًُٕٛٳ} .
ٚاٯ ١ٜاييت يف ادتاو{ ١ٝأَضٳ٤ٳٜٵتٳ َٳٔٔ ا ٻدٳصٳ اهل٘ٴ ٖٳٛٳ اٙٴ} إىل قٛي٘ {غٹؿٳـاٚٳ}ّ٠
ؾهإ ضغ ٍٛاهلل {قً ٢اهلل ًًٚ ٘ٝغًِ} إشا قطأٖٔ ٜػتن َٔ ااؿطن .
قاٍ نعب  :ؾرسوت هٗٔ ضج َٔ ّ٬أٌٖ ايؿاّ ؾُهث ؾَ ِٗٝا ؾا ٤اهلل
إٔ ميهث وِٸ قطأ هٗٔٸ ؾدطد ٖاضهاّ ٚخطجٛا يف عً ٘,ذتٸ ٢ناْٛا ٜه٢ًً ْٕٛٛ
عطٜك٘ ,ٜ ٫ٚكط.ْ٘ٚ
قاٍ ايهًيب  :ذسوت ه٘ ضج ّ٬هايط ٟؾ ُغط هايس ًِٜؾُهث ؾَ ِٗٝا ؾـا٤
اهلل إٔ ميهث وِٸ قطأٖٔٸ ٚخطد ٖاضهاّ ٚخطجٛا يف عً ٘,ذتٸـ ٢جعـٌ وٝـاهِٗ
يتًتُؼ وٝاه٘ ؾُا ,ٜكطٚ ، )1(ْ٘ٚاي ًِٝأ ٚايسٜاا َٔ ١ؾعٛ
ػُ ٢ه٬ز ج ٚ ٕ٬ٝاقع ١يف ادتٓٛ

إٜطإ ٚه٬زِٖ

ايػطه َٔ ٞؾاع ٧أط ارتعض  ٖٛٚأـط

قع ًٔٚ ، ٜٔٚااسا٥ين قاٍ  :نإ نػط ٣أضغٌ إىل ج ٕ٬ٝؾ  ٢أضهع ١آ٫ف
ضجٌ َٔ ايسٚ ، ًِٜناْٛا خسَ٘ ٚخاقت٘ وِ ناْٛا ًًـً ٢ـو اآعيـ ١هعـسٙ
ٚؾٗسٚا ايكازغ ، ١ٝؾًُا قتٌ ضغتِ ٚإْٗعّ اجملٛؽ إًتعيٛا ٚقايٛا َ :ا ضتٔ
نٗ ٫ٚ ، ٤ ٫ٛيٓا ًَح ٚ ،أوطْا ًٓسِٖ غري مجٚ ، ٌٝايطأ ٟيٓا إٔ ْسخًِٗ
يف ز ِٜٗٓؾٓعع هِٗ .
ٚا٭ق ٣ٛأِْٗ ضأٚا ااعحعا

ٚاي اٖ

ايػاعع ١اييت سٍ ًً ٢قسم

هايــسً ٠ٛإىل اٱغــٚ ، ّ٬زخــٌ هــ٬ز ايــس ًِٜاذتػــٔ هــٔ ًًــ ٞااًكــب
( )1ايهؿـ ٚايٝ,إ .25/8
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ها٭عطٚف ٚأقاّ ه ِٗٓٝوـ٬ث ًؿـط ٠غـٜٓ ١ـسً ِٖٛإىل اٱغـٚ ، ّ٬زخـٌ
خًل ناري َِٓٗ اٱغٛ ٚ ّ٬ؾ ٢ا٭عطٚف غٓ 304 ١ظ
 َٔٚايسٜاا ١اي ٕٜٛٝٗٛ,ايص ٜٔإغتٛيٛا ًًٚ ٢اغط ٚ ،نا ب قٛاز هػساز
إهٔ ه ، ٜ٘ٛؾكسّ هػساز ٚنإ ظٜسٜاّ ًٚكس ْـٛع ذًــ َـع ارتًٝؿـ ١ايع,اغـٞ
ااهتؿ ٞهاهلل ايصَٓ ٟرِٗ ايػًطَٓٚ ١رِٗ ا٭يكا

.

ؾُهث ؾَ ِٗٝا ؾا ٤اهلل إٔ ميهث وِٸ قطأٖٔٸ ٚخطد ٖاضهاّ ٚخطجٛا يف
عً ٘,ذتٸ ٢جعٌ وٝاهِٗ يتًتُؼ وٝاه٘ ؾُا ,ٜكط.)1()ْ٘ٚ

يَ كَ َـ ُـشَا
يٝهَ ٕٛـٔ َٓـاؾع قٛيـ٘ عـاىل ش َ
ظ ُـد ّلقِي ؿِـي ُك ُلـو ِ ا َّلـ ِز َ
ما أَشّ َر ُكوا ِبال َّلهِ ز ٚج: ٙٛ
ل
ب ِب َ
الش ّن َ

أ : ّ٫ٚاٱْصاض ايصا  ٞيًص ٜٔنؿطٚا مبعٓ ٢إٔ َك ازٜل اٱْصاض تػؿـاِٖ

ٓ ٚؿـص إىل قًـٛهِٗ ٚجــٛاضذِٗ  ،ؾؿـ ٞاذتــط

ـ ظ َػــا ٌ٥خاقـ ١هؿٓــٕٛ

ايكتاٍ ٚ ،قس ًٜ ٫تؿت ايٓاؽ إىل ااعحع ٠ايعكً ١ٝأ ٚاذتػ ١ٝارتاضج ١ٝ٭ِْٗ
َؿػٛي ٕٛه ْؿػِٗ  ٚ ،سهري قٝؼ ارتسٜعٚ ١ااهط ٚااٗاض ٠يف ايكتاٍ.
ؾحعٌ اهلل ًع ٚجـٌ ااعحـع ٠ختـنم قًـٛ

ايـ ص ٜٔنؿـطٚا هـإ إَـتٮ

َ
مــا
هايطًــب ٚ ،يف ايتٓعٜــٌ شإِ َّن ال َّل َ
عــ َح ّعي ِ أ ّن يَ ّ
م َرلــإ ً َ
ضــ ِر َ َ
ــه لــإ َ يَ ّ
ما َؿ ّو َك َهاز ( )2ؾَ ٬اْع َٔ حتكل َعحع ٠يًٓيب ستُـس قـً ٢اهلل
وط ًت َؿ َ
بَ ُع َ
ًًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ يف ْؿٛؽ أًساٚ ، ٘٥قس هٓٝت اٯ ١ٜأً ٙ٬إٔ ًً ١ايطًب ٖٛ
ؾطنِٗ هاهلل ًع ٚجٌ َع عـسز ٚجتًـ ٞاٯٜـا

ايهْٝٛـَٚ ١عحـعا

ايٓ,ـ٠ٛ

ٚايتٓع ٌٜاييت سً ِٖٛإىل ايتٛذٝس ٚاٱقطاض هايعٛ,ز ١ٜهلل ٚ ،ايتكسٜل هٓ٠ٛ,
ستُس قً ٢اهلل ًًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ.
ٚميهٔ كػَ ِٝعحعا

ايٓيب ستُس قً ٢اهلل ًًٝـ٘ ٚآيـ٘ ٚغـًِ هًرـا

ااٛنٛع كػُٝاّ إغتكطاٝ٥اّ إىل جٗا

( )1ايهؿـ ٚايٝ,إ يًاعًيب .25/8
( )2غٛض ٠اي,كط.26 ٠

:
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ا٭ٚىل َ :عحــع ٠ايتٓعٜــٌ ٚ ،نــٌ آٜــَ ١ــٔ ايكــطإٓ َعحــعً ٠كًٝــ ١قاُ٥ــ١
هصا ٗا.
ايااْ : ١ٝطؾس ااعحعا

اذتػً ١ٝـٔ اٯٜـ ١ايكطآْٝـٖٚ ، ١ـَ ٛـٔ أغـطاض

إْؿطاز ايٓيب ستُـس قـً ٢اهلل ًًٝـ٘ ٚآيـ٘ ٚغـًِ َـٔ هـ
هااعحع ٠ايعكً ، ١ٝإش جا٤

َعحـعا

ا٭ْٝ,ـاٚ ٤ااطغـً

ا٭ْٝ,ـا ٤ذػـَ ، ١ٝاـٌ غـؿْ ١ٓٝـٛح ،

ْٚاق ١قاحل ًٚ ،كا َٛغٚ ، ٢إهطاًٝ ٤ػ ًً٘ٝ ٢ايػ ّ٬يٮنُ٘ ٚا٭هـطم

عـ َق
وســى ِل َق ّو ِمــهِ
ُم َ
ٚإذٝا٥ــ٘ يــ,عض ااــٚ ، ٢ ٛيف ايتٓعٜــٌ ش ََ إِ ّر ّ
اظ َح ّ
نيّ ًداز (.)1
ص َ
اْ ا ّل َع َص َش َؿان َـ َص َش ّ
ث ِم ّد ُه ا ّذ َد َحا َنشّ َر َة َ
َؿ ُق ّل َدا ّ
اض ِر ّ ِب َع َ
اياايا : ١ااعحـعا

ٚغًِ َٔ ذ

٫ٚز ٘ إىل أٜاّ هعات٘ ٖٚحط ٘ ٚغَ٬ت٘ َـٔ نٝـس ا٭ًـسا، ٤

َ َٔ ٌٖٚعحعا
ٖ ٘ٓٝ,ص ٙاٯٜا

ارتاقـ ١ه ؿـدل ايـٓيب ستُـس قـً ٢اهلل ًًٝـ٘ ٚآيـ٘

خاق ١مبعطن ١أذس يف ٖصا اي,ا

 ،ادتٛا

ْعِ َٓٗا َا

َٗٓٚ ،ا آ ١ٜاي,رث ٚنٝــ إٔ اهلل ًـع ٚجـٌ ٜـ َط ْٝ,ـ٘ يف

ايؿطط ا٭خري َٓٗا َط
ايطاهعَ : ١عحعا

هًؿظ (قٌ) .
ايٓيب ستُس قً ٢اهلل ًًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ارتاق ١ه ٌٖ

ايٝ,ت .
ارتاَػَ : ١عحعا

ايٓيب ستُس قً ٢اهلل ًًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ اييت جتًت يف

أقراه٘ ٚزخ ٍٛايٓاؽ اٱغ. ّ٬
ايػازغ : ١ايتػٝري ايٓ ًٞٛايص ٟذكٌ يف اجملتُعـا
ايٓاؽ هاٱهتعاز ًٔ ايعازا

ٚ ،ايتٗـصٜب ًٓـس

ااصََٗٓٚ ، ١َٛا ايا ض ايعؿٛاٚٚ ٞ٥أز ايٓ,ا

،

َخز (.)2
َخ * ِبأَ ِ ِ َر ّن و
ب ُكحِل ّ
ظةِل ّ
م ّو ُُ َ
َد ُة ُ
قاٍ عاىل ش ََ إِ َرا ا ّل َ
ايػاهع : ١حتػٔ اذتايـ ١ااعاؾـ ١ٝه نـ,ْ ١ـ ٠ٛستُـس قـً ٢اهلل ًًٝـ٘ ٚآيـ٘
ٚغًِ.

( )1غٛض ٠اي,كط.60 ٠
( )2غٛض ٠ايتهٜٛط .9-8
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ٚأٌٖ ااس ١ٜٓاآٛضً ٠ـب ايػٓـاِ٥

 ٌٖٚغتتل ٖصا ايترػٔ هااػًُ

هلا ٚ ،ايؿسا ٤ايص ٟزؾعت٘ قطٜـ يؿهاى أغطاِٖ يف َعطن ١هسض  ،ادتٛا
 ،ؾُـــٔ هطنـــا
ٚايؿٛٝنا

٫

ْ,ـــ ٠ٛستُـــس قـــً ٢اهلل ًًٝـــ٘ ٚآيـــ٘ ٚغـــًِ ًُـــ ّٛاي نـــ١

ؾٗٝا َٔ ٖٛٚ ،ضؾرا

يشاز(.)1
لِلد ِ
يشا ََ َن ِز ً
َّاط بَشِ ً

قٛي٘ عاىل شَ َ
اْ إِلإ َّ كَاؿ ًَّت
ظ ّل َد َ
ما أ ّس َ
َ َ

ٜٚهَ ٕٛـٔ َكـازٜل اٱْـصاض هًرـا اٯٜـ ١أًـ ٙ٬خـطٚد نؿـاض قـطٜـ

هايتدكــل َــٔ ٖــص ٙاي نــا

٭ْٗــِ غــدطٚا أَــٛاهلِ حملاضهــ ١اٱغــ،ّ٬

ٚيسًا ٤ايٓيب ستُس قً ٢اهلل ًًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ًًً( ِٗٝـٔ أهـٖ ٞطٜـط ;٠إٔ
ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل ًًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ نإ إشا أضاز إٔ ٜـسًًً ٛـ ٢أذـس أٚ
ٜسً ٛ٭ذس قٓت هعس ايطنٛع « ايًِٗ أْـخ ايٛيٝـس هـٔ ايٛيٝـس ٚ ،غـًُ ١هـٔ
ٖؿاّ ًٝٚ ،ـاف هـٔ أهـ ٞضهٝعـٚ ١ااػتهـعؿ
ٚع و ًًَ ٢هط ٚ ،اجعًٗا ًً ِٗٝغٓ

َـٔ ااـَٓ٪

 .ايًـِٗ اؾـسز

نػين ٜٛغـ ظتٗط هصيو ٚنإ

ٜك ٍٛيف هعض ق ٘ ٬يف ق ٠٬ايؿحط ايًِٗ ايعٔ ؾْ٬ـاّ ٚؾْ٬ـاّ  . . .٭ذٝـا٤
َــٔ أذٝــا ٤ا يعــط

َ
م ِش
غ َلـ َ
ـك ِمـ ّ
ظتٗــط هــصيو ذتــ ٢أْــعٍ اهللش َلــيّ َ
ـَ ال ـأ ّ

ي ٌُز(ٚ ،)2يف يؿـظ ايًـِٗ ايعـٔ ذتٝـإ ٚ ،ضًـٚ ، ٬شنـٛإ ًٚ ،كـ، ١ٝ
شَ ّ
ًكت اهلل ٚضغٛي٘  .وِ هًػٓا أْ٘ ـطى شيـو اـا ْـعٍ قٛيـ٘ { يـٝؼ يـو َـٔ

ا٭َط}(.)4()3
اياآََ : ١عحعا

ايٓيب ستُس قً ٢اهلل ًًٝـ٘ ٚآيـ٘ ٚغـًِ ايـيت تحًـ٢

ٚانر ٢ًً ١ايص ٜٔنؿطٚا هادتٛع ٚارتٛف ٚاٱخـت٬ف ٚايؿـكام ٚايـٖٔٛ
ٚاذتعَٕٗٓٚ ،ا إيكا ٤ايطًب يف قًٛهِٗ ًٓس ايًكاٚ ، ٤قٝـس

اٯٜـ ١ايطًـب

هٝ,إ ًًت٘  ٖٛٚايؿطى هاهلل  ،يٝ,إ قاْ َٔ ٕٛاٱضاز ٠ايته٬َ ٖٛٚ ١ٜٝٓٛظَ١

( )1غٛض ٠غ.28 ,
()2غٛض ٠آٍ ًُطإ .128
( )3غٛض ٠آٍ ًُطإ .128
( )4ايسض اآاٛض .426/2
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ايطًب يًص ٜٔعتاضه ٕٛا٭ْٝ,ا ٤إقطاضاّ ًً ٢ايؿطى ٜ ٚ ،هٚ ٕٛؾـل ايكٝـاؽ
اٱقناْ: ٞ
ايه ًٜ : ٣ك ٞاهلل ايطًب يف قًٛ
ايكػط : ٣ذاض

ايص ٜٔعتاضه ٕٛا٭ْٝ,ا. ٤

نؿاض قطٜـ ايٓيب ستُساّ قً ٢اهلل ًًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ .

ايٓتٝحًٜ : ١ك ٞاهلل ايطًب يف قًٛ
ايااياَ : ١ا جتًَ َٔ ٢عحعا

نؿاض قطٜـ .

ايٓيب ستُس قً ٢اهلل ًًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ يف

أًساٚ ٘٥ايصْ ٜٔكٛ,ا ي٘ ايعساٚ ٠ٚجٗعٚا ادتٛٝف يكتاي٘ َٗٓٚا :
أًٛ : ّ٫ٚز ٠ادتٛٝف اييت حتاض
ٚااػــًُ

ايٓيب ستُس قً ٢اهلل ًًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ

َــٔ َٝــسإ ايكتــاٍ هارت,ٝــٚ ١اذتػــطٚ ٠أً,ــا ٤ارتػــاض ٠هــايٓؿٛؽ

يَ كَ َــ ُـشَا أَ َّ
ٚااــٚ ٕٚ٪ايػــ٬ح  ،قــاٍ عــاىل شلِيَ ّق َؼـ َ
ـَ ا َّل ـ ِز َ
ـع َػ َش ًؿــا ِمـ ّ
يَز (.)1
َّ َؿيَ ّد َقل ُِِوا َخابِ ِِ َ
يََّ ِِ َح ُه ّ

واْٝاّ  :خطٚد ايٓيب ستُس قـً ٢اهلل ًًٝـ٘ ٚآيـ٘ ٚغـًِ هٓؿػـ٘ إىل غـٛح

ايكتاٍ ًٚحع ايعس ًٔ ٚايٛق ٍٛإي ، ٘ٝيٝعٛز إىل ااس ١ٜٓيف نٌ َط ٠غاااّ َٔ
ايكتٌ ٚ ،هٖ ٕٛص ٙايػـَ ١َ٬ـٔ أقـٌ اٱغتكـرا

أٜ ٟـسضى ااػـًُٕٛ

ٚأٌٖ ااس ١ٜٓاآٛضًَُٛ ٠اّ ٚغريِٖ ًٓس خطٚد ايٓيب قـً ٢اهلل ًًٝـ٘ ٚآيـ٘
ٚغًِ إىل َٝسإ ااعطن ١أْ٘ ٜعٛز غاااّ .
ٚؾ ٘ٝآٚ ١ٜذطظ َٔ ايتعسًٛ ٢ًً ٟا ٌ٥ااػًُ
غٝـــا

ٚايكاًسَ ٜٔـِٓٗ ًٓـس

ايـــٓيب قـــً ٢اهلل ًًٝـــ٘ ٚآيـــ٘ ٚغـــًِ يف غـــٛح ايكتـــاٍ ٚ ،أقـــٌ

اٱغتكرا

َط هع ًكً ٞق ٌ,إٔ ٜه,َ ٕٛرااّ أقٛيٝاّ .

وايااّ  :إظزٜاز ًسز جٝـ ااؿطن

ًً ٢ضت ٛكاًس ٟيف ااعاضى ااتتاي١ٝ

وِ قريٚض ٘ إىل ايٓككإ ٚايكًٚ ١اٱضتػاض َع إحتاز ايٓتٝح ٖٞٚ ١ضجًِٗٛ
هاْهػاض ٚشٍ ٚخ َٔ ١,ٝجٗا

:

ا٭ٚىل ً :سز جٝـ ايص ٜٔنؿطٚا يف َعطن ١هسض ضت ٛأيـ .
ايااًْ : ١ٝسز جٝـ ايص ٜٔنؿطٚا يف َعطن ١أذس و٬و ١آ٫ف ضجٌ .
( )1غٛض ٠آٍ ًُطإ .147
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ايااياً : ١سز جٝـ ايص ٜٔنؿطٚا يف َعطن ١ارتٓسم ًؿط ٠آ٫ف ضجٌ .
وِ ًحع ايص ٜٔنؿطٚا ًٔ جتٗٝع جٝـ يكتاٍ ايٓيب ستُس قً ٢اهلل ًً٘ٝ
ٚآي٘ ٚغًِ ٚأقاهتِٗ ايؿاقٚ ، ١ذتكِٗ ارتع ٚ ، ٟعطًت جتاض ِٗ ٛ ٚقؿت

فز
صيّ ِ
الش َحا ُِ ََال َّ
ش ِس ّظل ََت ِ ِ
ايؿتا ٤إىل ايٚ ُٔٝايكٝـ إىل ايؿاّ دتًب اي,هـا٥ع َـع ايػ,طـٚ ١ايػـٝاذ١
( )1

إش ناْت قطٜـ ػـاؾط هـايعري ٚايكٛاؾـٌ يف

ٚضغـس ايعــٝـ ٚإذاعــ ١ارتــسّ ٚايعٝ,ــس هٗــِ ٚ ،اٱ كــاٍ هــااًٛى ٚايتحــاض
يف ا٭َكاض ،يتترٖ ٍٛص ٙايٓعُ ١إىل ااػًُ

ٚايصٚا

َٚعٗا ْعِ َتعسز.٠

 ٚيف نؿاض قطٜـ ٚقسٚزِٖ ًٔ ايٓٚ ٠ٛ,ايتٓعٚ ٌٜإقطاضِٖ ًً ٢ستاضه١

َ
ََّ َج َشى إِ َل
ااػًُ ْعٍ قٛي٘ عاىل شأل ّ
َ
اس ا ّلَِ َوا ِسز (.)2
ََأ َظ للوا َك ّو َ
َّ َد َ
م ُه ّ
ايتاغعَ َٔٚ : ١عحعا

م َ َّ
ـشا
ا َّل ِز َ
يَ بَـ َّذ ُلوا ن ِّع َ
ـت اللـهِ ُك ّـ ً

ايٓيب ستُس قً ٢اهلل ًًٚ ٘ٝآي٘ ٚغـًِ زخـٍٛ

ايص ٜٔذاضه ٙٛاٱغ ّ٬عًٛاّ ٚقٗطاّ  ،ؾٗصا ايسخ ٍٛهصا ٘ َعحعَ ٖٛٚ ٠ـٔ
َعحــعا

ضؾــرا

ايــٓيب قــً ٢اهلل ًًٝــ٘ ٚآيــ٘ ٚغــًِ ٖٚ ،ــٌ ٖــَ ٛــٔ

َعحعا ٘ يف أًسا ٘٥أّ يف أقراه٘  ،أ ٚؾُٗٝا َعاّ .
ادتٛا

 ٫عاضض هٗٓٝا  َٔ ٖٛٚ ،ؾهٌ اهلل ًع ٚجٌ ٚغ,ٝكًَٛ ٢ظ١

يٮجٝاٍ ٚهاًااّ ًً ٢اٱميإ .
ايعاؾط : ٠هٝإ ٚجٛز عا٥ؿَ ١ـٔ ااػـًُ

ظٗـط اٱميـإ ٚختؿـ ٞايهؿـط

 ِٖٚاآاؾك ٕٛؾًْ ٫ٛع ٍٚايكطإٓ هؿهرِٗ ٚهٝإ خكاهلِ ٚشَٗـِ  ٚك,ـٝس
ؾعًِٗ اا إيتؿت إي ِٗٝأذس ٚٱض كٛا إىل َٓاظٍ ض٥اغ ١يف اٱغٚ ، ّ٬قـاَٛا
هتؿ ٜ٘ٛغٓٓ٘ ٚأذهاَ٘ٚ ،أه ٢اهلل ًع ٚجـٌ إ ٫غـ ١َ٬ايكـطإٓ َـٔ ايت,ـسٌٜ
ٚايترطٜـ.
ٚأضاز اهلل غ,راْ٘ ذؿظ غٓ ١ايٓيب ستُس قً ٢اهلل ًًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ؾ ْصض
اآاؾك

ٚ ،ذصض ااػًُ

( )1غٛض ٠قطٜـ .2
( )2غٛض ٠إهطاٖ.28 ِٝ

ٚايٓاؽ َِٓٗ ٚ ،أخ ًٔ غـً ٤ٛـاق,تِٗ  ،قـاٍ
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ل ِم َّ الدَّا ِسز ( )1يٝهـَ ٕٛـٔ
ِيَ ؿِي ال َّذ ّس ِ
ظ َـ ِ
ْ الأ َ ّ
م َدا ِؿق َ
غ,راْ٘ شإِ َّن ا ّل ُ
َعحعا ايٓيب ستُس قً ٢اهلل ًًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ جكٛم اآاؾك أَٛض:
ا٭َط ا٭ : ٍٚاٱخ,اض ايكطآْ ًٔ ٞعا٥ؿ َٔ ١ااػًُ
ا٭َــط اياــاْ : ٞحتــصٜط ااػــًُ
ًَُٛٚــا

إمسِٗ اآاؾك. ٕٛ

َــٔ ايٓؿــام  ،يٝهــَ ٕٛــٔ َكــازٜل

قٛيــ٘ ايــٓيب قــً ٢اهلل ًًٝــ٘ ٚآيــ٘ ٚغــًِ (أزٸهــين ضهٸــ ٞؾ ذػــٔ

زٜيب) ( ،)2ؿك٘ ااػًُ

ايٓؿام ٚ ،قؿا

يف ايسٚ ، ٜٔايتٛق َٔ ٞأَاضا

ـَ
م َدا ِؿ َق ُ
ظ ُ
م َداؿ ُِق َ
َّ ِم ّ
ون ََا ّل ُ
اآاؾك  ،يٝتهُٔ قٛي٘ عاىل شا ّل ُ
اث بَ ّع ُ
ـه ّ
ّ
م ّدََ ِشز (َ)3ػا: ٌ٥
بَ ّع و
ع يَأ ُم ُش َ
َن ِبا ّل ُ
ا٭ٚىل  :اٱخ,اض ايػُاٚ ًٔ ٟٚجٛز أؾطاز َع ااػًُ

ايٓؿام ٚ ،زً ٠ٛااػًُ

يٓعتِٗ هاآاؾك

عتًُ ٕٛقؿا

.

ايااْ : ١ٝهٝإ ذكٝكً ٖٞٚ ١سّ إضتكاض ايٓؿام هايطجاٍ  ،ؾٝؿٌُ ايٓػا٤
ٚؾٚ ٘ٝج: ٙٛ
أ : ّ٫ٚهعث اذتٝطٚ ١اذتصض يف ْؿٛؽ ااػًُ
واْٝاّ  :حتصٜط اآَ٪
وايااّ  :إض كا ٤ااػًُ

ٚااػًُ

.

مجٝعاّ َٔ اآاؾكا

.

يف َطا ب ايؿكاٖ. ١

ضاهعاّ  :قس ٜظٔ هعض اآَ٪

هعسّ زهٝب ايٓؿام إىل ايٓػاٚ ،٤إٕ ٚقٌ

إي ٔٗٝؾًٝؼ هلٔ أوط  ٚـ وري  ،ؾحـا٤

اٯٜـ ١أًـَ ٙ٬عحـع ٠يف هٝـإ أذـٛاٍ

ايٓــاؽ ايعكا٥سٜــٚ ، ١زيــًً ّ٬ٝــ ٢أوــط َٛٚنــ ١ًٝٛااــطأ ٠يف اذتٝــا ٠ايعاَــ١
يًُػًُ

ٚ ،إذتُاٍ قٝاَٗا هكس ًسز َٔ اآَ٪

ًٔ ارتطٚد إىل َٝازٜٔ

ايكتاٍ .
خاَػاّ  :شنط ايؿطز ادتاَع ه

اآاؾك

ٚاآاؾكا

َٔ غري عٝ

ٚإخ,اض

ًٔ إحتاز ا٭غط ، ٠ؾكس ٜه ٕٛاآاؾل ظٚجاّ اٚ ، ١َٓ٪اآاؾك ١ظٚج ١ا، َٔ٪

( )1غٛض ٠ايٓػا.145 ٤
( )2ايهؿـ ٚايٝ,إ يًاعًيب .332/13
( )3غٛض ٠ايتٛه.67 ١
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نا ًٜعّ ايعٓا ١ٜها٭غطَٛٚ ، ٠ن ١ًٝٛا٭َط هااعطٚف ٚايٓٗ ًٔ ٞاآهط ه
أؾطازٖا  ،ايتٛق َٔ ٞايٓؿام ٚ ،اٱذناظ َـٔ إهطـإ ايهؿـط ٚايهـ٬ي ١هعـس
إً ٕ٬اٱغ. ّ٬
غازغاّ  :ذـث ااػـًُ

ًًـ ٢جـص

ايٓػـا ٤اكاَـا

اهلـسٚ ٣اٱميـإ

ٚايتؿك٘ يف ايسَٚ ، ٜٔعطؾ ١غ ٌ,ايػ َٔ ١َ٬ايٓؿام .
اياايا : ١قريٚض ٠اٯٜـ ١ايكطآ ْٝـ ١ايـيت ـصنط اآـاؾك

ذطهـ ّا ًًـ ٢ايٓؿـام

ٚٚغ,َ ١ًٝاضن ١يًتٓع. ً٘ٓ ٙ
ايطاهع : ١هٝإ قؿ ١قٝ,رٜ ١عطف هٗا اآاؾك ٕٛضجاْٚ ّ٫ػا٤ٶ  ٖٞٚأَطِٖ
هايْٓٗٗٚ ، ً٘ٓ ٞـً ِٗٝـٔ ااـ َٛض هـ٘ ؾ٬هـس إٔ ااػـًُ
ااعطٚف ٚ ،نطٚ

ايٓٗ. ٞ

ا٭َط اياايـث َ :ـٔ َعحـعا
جكــٛم اآــاؾك
اآاؾك

ٜعطؾـَ ٕٛكـازٜل

ايـٓيب ستُـس قـً ٢اهلل ًًٝـ٘ ٚآيـ٘ ٚغـًِ

غــ ١َ٬قــطح اٱغــٚ ّ٬زتتُعــا

ااػــًُ

َــٔ ؾــط

َٛ َٔٚ ،ا ِٗ ٫يًهاؾط. ٜٔ

ايطاهع  :هٝإ قاْ ٖٛٚ ٕٛيع ّٚاٱخ٬م يف عاً ١اهللٚ ،إميإ ااػًِ يف
ايػط ٚايع,ً ًٔ ،١ْٝ٬س اهلل هٔ ً,س ايطمحٔ هٔ أهـعً ٣ـٔ أهٝـ٘ قـاٍ نـإ
ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل ًًٚ ٘ٝغًِ إشا أق,س قاٍ أق,رٓا ًً ٢ؾطط ٠ا٫غّ٬
ٚنًُ ١ا٫خ٬م ٚزٓٝ,ْ ٜٔا ستُس قً ٢اهلل ًًٚ ٘ٝغًِ  ١ًَٚأهٓٝا إهـطاِٖٝ
ذٓٝؿا َػًُا َٚا أْا َٔ ااؿطن (.)1
ارتاَؼ  :نٌ آ َٔ ١ٜايكطإٓ غ,ب ٱضتػـاض ايٓؿـام يٝهـَ ٕٛـٔ أغـطاض
ــ ٠ٚ٬ااػــًُ

ٚااػــًُا

ٯٜــا

ٚغــٛض ايكــطإٓ يف ايكــ ٠٬ايعكــَُ ١ــٔ

ايٓؿامَٗٓٚ ،ا إًاْ ١ايٓاؽ ًً ٢إجتٓاه٘ َ َٔ ٖٛٚ ،كازٜل قٛي٘ عاىلشإِ َّن
َ
َّ
از( ، )2هًرا إٔ ـ ٠ٚ٬ايكـطإٓ غـ,ب
َ
ه َزا ا ّل ُق ّش َ
نن يَ ّه ِذ ِللحِي هِ َ
ي أ ّك َو ُ
يًٗساٚ ١ٜايك٬ح ْٚؿط ٠ايكاضٚ ٨ايػاَع يًٓؿام.

( )1ايٓػا /ٞ٥ايػٓٔ ايه .3/6 ٣
( )2غٛض ٠ا٭غطا.9 ٤
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ايػازؽ  :قسم ْع ٍٚايكطإٓ َٔ ًٓس اهلل يتهُٓ٘ اٱخ,اض ًـٔ خؿاٜـا
ايٓؿٛؽ َٚ ،ا هُط ٙايكسٚض  ،إش ٜسٍ شّ اهلل يًُٓاؾك
اآَ٪

ًً ٢غ ١َ٬قًٛ
صّ ايٓؿام ٚاآاؾك

هس٫يت٘ اٱيتعاَ١ٝ

َٔ ايٓؿام ٚايآا ًًِٗٝ ٤٭ِْٗ ٜتً ٕٛاٯٜا

اييت

ٚ ،يف ٖص ٙايت ٠ٚ٬زً ٠ٛهلِ يًتٛهٚ ١اٱْاه. ١

َٗٓٚا  ٠ٚ٬آ ١ٜاي,رث َٚا ؾٗٝا َٔ ايآا ٢ًً ٤اآَ٪

ٚؾـٛظِٖ هٓعُـ١

ْع ٍٚايٓعاؽ أَٓ.١
ٚه

َّ
ه َّ
ايصّ ايٛاضز يًص ٜٔإْؿػًٛا ه ْؿػِٗ يف آ ١ٜاي,رث ش َك ّذ أَ َ
م ّح ُه ّ

َ
َّ ز ٚهـ
أ ّن ُـ ُ
ع ُه ّ

ايٓؿـام ٚاهلـِ هـايٓؿؼ ًُـٚ ّٛخكـٛم َطًـل  ،ؾهـٌ

َٓاؾل  ِٜٗهٓؿػ٘ ٚ ،يٝؼ نٌ َٔ  ِٜٗهٓؿػ٘ َٓاؾكاّ .
ٚقرٝس أْ٘ ٚضز يف أغ,ا
اآاؾك

ايٓـع ٍٚعًـل ؾـطط اٯٜـ ١أًـ ٙ٬هعـسز َـٔ

إ ٫إٔ ااساض ًً ًُّٛ ٢ايًؿظ ٚيٝؼ غ,ب ايٓعٚ ، ٍٚجا٤

اٯ١ٜ

يٝ,إ قاْ ٖٛٚ ٕٛذحب ااػًِ ًٔ ْؿػـ٘ ايٓعُـ ١ايٓاظيـَ ١ـٔ ًٓـس اهلل ًٓـس
إجتُاع أَٛض :
ا٭ : ٍٚاهلـِ هـايٓؿؼ ٚاذتــطم ًًـ ٢غـَ ٬تٗا  ٚ ،كــس ِٜذـب اذتٝــا٠
هاجتٓا

ايكتاٍ يف غ ٌٝ,اهلل .

ايااْ : ٞايظٔ هاهلل ًع ٚجٌ ايص ٖٛ ٟذانط َعِٗ ٚ ،ميس ْٝ,ـ٘ ايهـطِٜ
ه غ,ا

َٚكسَا

ايٓكط .

اياايث  :ادتساٍ ٚهث ضٚح ايؿو ٚقٝؼ اي ٖٔٛه
أخطد إهٔ جطٜط ًٔ ايػس ( ٟإٔ ااؿطن
نإ َٔ أَطِٖ ٚأَط ااػًُ

اآَ٪

.

اْكطؾٛا  ّٜٛأذس هعس ايصٟ

 ،ؾٛاًسٚا ايٓيب قً ٢اهلل ًًٚ ٘ٝغـًِ هـسض ّا

َٔ قاهٌ ؾكاٍ هلِ ْ :عِ  .ؾتدٛٸف ااػًُ ٕٛإٔ ٜٓعيٛا ااس ، ١ٜٓؾ,عث ضغٍٛ
اهلل قً ٢اهلل ًًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ضج ّ٬ؾكاٍ  :اْظط ؾإٕ ضأٜتِٗ قس قعسٚا ًً٢
أوكاهلِ ٚ ،جٓٛ,ا خٛٝهلِ  ،ؾإٕ ايك ّٛشاٖٚ . ٕٛ,إٕ ضأٜتِٗ قس قعسٚا ًً٢
خٝـٛهلِ ٚ ،جٓ,ــٛا ًًـ ٢أوكــاهلِ  ،ؾـإٕ ايكــٜٓ ّٛعيـ ٕٛااسٜٓــ . ١ؾــا كٛا اهلل
ٚاق ٚا ٚٚ ،عِٓٗ ًً ٢ايكتاٍ .
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ؾًُا أهكطِٖ ايطغ ٍٛقعسٚا ًً ٢ا٭وكاٍ غـطاًاّ ًحـاْ ّ٫ـاز ٣هـ ًً٢
ق ٘ ٛهصٖاهِٗ  ،ؾًُا ضأ ٣اا َٕٛٓ٪ش يو قـسقٛا ْـيب اهلل قـً ٢اهلل ًًٝـ٘
ٚآي٘ ٚغًِ ؾٓاَٛا ٚ ،هك ٞايٓاؽ َٔ اآاؾك
اهلل ٜصنط ذ

ٜظٓ ٕٛإٔ ايك ِْٗٛ ٜ ّٛؾكاٍ

أخ ِٖ ايٓيب قً ٢اهلل ًًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ { وِ أْعٍ ًًٝهِ َٔ

هعس ايػِ أَْٓ ١عاغاّ ٜػؿ ٢عا٥ؿَٓ ١هِ ٚعا٥ؿ ١قس أُٖتِٗ أْؿػِٗ })(.)1
 ًٔٚإهٔ ً,اؽ قاٍ ( َٴعٵتٹبٷ ايٖصٹ ٟقَاٍٳ ٜٳٛٵّٳ أُذٴسٺ"يَٛٵ نَـإٳ يَٓٳـا َٹـٔٳ ا٭ََٵـ ٔط
ؾٳٞٵ٤ٷ َٳا قَتٳًِٓٳا ٖٳاٖٴٓٳا ،ؾَ َْٵعٳٍٳ ايًٖ٘ٴ ٳعٳايَ ٢ؾٹـ ٞشٳيٹـوَ َٹـٔٵ قَـٛٵيٹِٗٔٵٚ " :ٳعَا٥ٹؿَـ ْ١قَـسٵ
أَٖٳُٻتٵٗٴِٵ أَْٵؿُػٴٗٴِٵ ٜٳظُٓټٕٛٳ هٹايًٖ٘ٹ " إٔيَ ٢آخٹطٔ ايِكٹكٻ١ٹ ،قَٛٵيُ٘ٴ ٳعٳايَٜ :٢ٳظُٓټٕٛٳ هٹايًٖ٘ٹ غَٝٵ ٳط
ايِرٳلا)(.)2
ص
 ًٔٚقتاز ( ٠ؾٹ ٞقَٛٵٍٔ ايًٖ٘ٹ ٳعٳايَٚ :٢ٳعَا٥ٹؿَ ْ١قَسٵ أَٖٳُٻتٵٗٴِٵ " قَاٍٳٚ :ٳنَاْٴٛا ٜٳٛٵَٳ٦ٹ ٺ
ؾٹطٵقَتٳٝٵٔٔٚ ،ٳأََٻا ايِؿُطٵقَ ُ١ا٭ُخٵطٳ ٣ؾَايُِٴٓٳاؾٹكُٕٛٳ يَٝٵؼٳ يَٗٴِٵ ٖٳٌِّ إٔ ٫أَْٵؿُػٳـٗٴِٵ ،أَضٵًٳـبٴ
قَٛٵّٕ ٚٳأَخٵ,ٳاٳ٘ٴ ٚٳأَخٵصٳيُ٘ٴ يٹًِرٳلا)(.)3
يكس هُٓت آ ١ٜاي,رث ايصّ ٚايتٛهٝذ يًُٓاؾك
ا٭ٚىل  :اٱخ,اض ًٔ غ ٤ٛغطا٥ط اآاؾك
ا٭ٜ ٫ : ٍٚؿــػٌ اآــاؾك

َٔ جٗا

َٔ ٚج: ٙٛ

إ ٫أَــط غــَ٬تِٗ ٚصتــا ِٗ ٜٚ ،ظٓــ ٕٛإٔ

إذطاظٖا ٜٓركط هاٱَتٓاع ًٔ ايٛق ٍٛإىل َٛنع إيتكا ٤ايكؿ
ايااْ : ٞغ ٔ ٤ٛاآاؾك
ًًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٚاآَ٪

:

.

هاهلل ٚؾـهِٗ هٓكـط ٙيًـٓيب ستُـس قـً ٢اهلل

َع جتًٖ ٞصا ايٓكط يف َعطن ١هسض اييت مل ميـض

ًًٗٝا غً ٣ٛاّ ٚاذس  ،ؾا٭قـٌ ٖـ ٛإغتكـرا

ٖـصا ايٓكـط ٚإغـتُط

َػ ي ١ؾو ا٭غطٚ ٣زت ٧أٌٖ ا٭غط ٣إىل ااس ١ٜٓيسؾع اي,سٍ هعسٖا .
اياايث  :ضجـٛع اآـاؾك
ٚأؾهاض ايه٬ي. ًًِٗٝ ١
( )1ايسض اآاٛض .464/2
( )2ؿػري إهٔ أه ٞذا .228/2
( )3ؿػري إهٔ أه ٞذا .2

إىل ااؿـاٖ ِٝايكٗكطٜـٚ ١غً,ـ ١أٖٚـاّ ادتاًٖٝـ١
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ايااْ : ١ٝقسٚض ايك ٍٛايكٝ,س َٚعـاْ ٞايؿـُا َ ١ـٔ اآـاؾك

ق,ـٌ ٚهعـس

َعطن ١أذس  ،ؾرُٓٝا ضجع ايٓيب قً ٢اهلل ًًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ إىل ااسٚ ١ٜٓقـس
ٕ
أقٝب ٚأقراه٘ هٓه ( ١,ؾَحٳعٳٌٳ اهٵٔٴ أُهٳٞٸ ٚٳايُِٴٓٳاؾٹكُٕٛٳ َٳعٳ٘ٴ ٜٳؿٵـُٳتٴٕٛٳ ٚٳٜٴػٳـطٸ ٚٳ
هٹُٳا أَقٳاهٳٗٴِٵ ٚٳٜٴظِٗٔطٴٕٚٳ أَقِ,ٳسٳ ايِكَٛٵٍٔ) (.)1
ه,ث مسٚ َِٗٛإ ٗاض ؾهٛنِٗ ًًٓـاّ ًٓـسَا

اياايا : ١إغتُطاض اآاؾك

أقٝب ايٓيب قً ٢اهلل ًًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٚاا. َٕٛٓ٪
ؾُا ّ٬نإ ً,س اهلل هٔ ً,س اهلل هٔ أه ٞهـٔ أهـ ٞغـًَٓ٪َ ٍٛـاّ ٚأقـٝب
هادتطاذا

ؾ,ا

ٕ
جعٳٌٳ أَهٴٙٛٴ ٜٳكٍُٛٴ َٳا نَا ٳ
يًٝت٘ ٜعاجل جطٚذ٘ هايه ٞهايٓاض (ٚٳ ٳ

خٴطٴٚجٴو َٳعٳ٘ٴ إيَٖ ٢ٳصٳا ايِٛٳجٵ٘ٹ هٹطٳأًِ ٕٟٳكٳـاْٹَ ٞٴرٳُٸـسٷ ٚٳأَعَـاعٳ ائِٛيِـسٳإٳ ٚٳاَيًٓـ ٹ٘
يَهَ َْٸ ٞنُٓٵت أَْٵظُطٴ إيَٖ ٢ٳصٳا)
ايكتًٚ ٢ناط ٠ادتطاذا

( )2

أ ٟأْ ٞأ ٛقع ذكـٖ ٍٛـص ٙايٓتٝحـ ١هػـكٛط

ٚايهً ّٛيف قؿٛف ااػًُ

ؾريز ًً ٘ٝإهٓ٘  ٖٛٚيف

جطاذت٘ هايك : ٍٛايص ٟقٓع اهلل يطغٛي٘ ٚيًُػًُ

خري  ،ؾهاْت مشا ـ١

ٚأقٛاٍ اآاؾك

غ,,اّ يٓـع ٍٚآٜـ ١اي,رـث يتهـ ٕٛغـ٬ذاّ ٚٚاقٝـَٓٚ ١عـاّ َـٔ

َٛاقًتِٗ إواض ٠نطٚ

ايؿتٓ ١ه

ااػًُ

ٚااػًُا

.

ايطاهع : ١قٝاّ ايٓيب قً ٢اهلل ًًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ هاٱذتحاد ٚهٝإ قـإْٛ
إٔ ايكتاٍ ٚخٛض ااعاضى ٚناط ٠ادتطاذا

ٚغكٛط ايؿٗسا ٤يٝؼ هطظخـ ّا

ز ٕٚإذتحاد ايـٓيب قـً ٢اهلل ًًٝـ٘ ٚآيـ٘ ٚغـًِ ٜ ٫ٚكـري غـّ ,,ا يف إضجـا٤
اٱذتحاد َٓ٘ .
 َٔٚقٛاْ
ٚجــٛ
ٚايٛجٛ

ايٓ ٠ٛ,كَٗٛا هاٱذتحاد ٚادتساٍ هايسيٚ ٌٝاي ٖـإ ًًـ٢

ايتٛذٝــس ٚ ،ايطنــا هــ َط اهلل ٚ ،يف ايتٓعٜــٌ ٚضز هكــٝػ ١ا٭َــط

َّ
ـونز
 ،قٛي٘ عاىل ش ََأَ ِ
يعوا ال َّل َ
ـه ََ َّ
ػ ُ
م َ
الش ُ
ـَّ ُج ّش َظ ُ
ظـو َ ل ََعل َُ ّ

(َ )1ػاظ ٟايٛاقس.317/1 ٟ
(َ )2ػاظ ٟايٛاقس.317/1 ٟ
( )3غٛض ٠آٍ ًُطإ .132
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ٚيف خامت ١اٯ ١ٜأً ٙ٬ه ٝإ يعظ ِٝايٓؿع َٔ اٱَتاـاٍ ٭َـط اهلل ٚضغـٛي٘
ٚهككــس ايكطهــ ٫ٚ ، ١ختــتل ايطمحــ ١يف اٯٜــ ١أًــ ٙ٬هايــسْٝا أ ٚخكــٛم
َٛنٛع ايطاً ١هايصا

هٌ ؿٌُ اٯخط ٚ ، ٠تحً ٢ايطمح ١هكطف أٖٛاٍ

اي ظر  ّٜٛٚايكٝاَٜ ًُٔ ١طع اهلل ٚايطغ.ٍٛ
 ًٔٚاٱَاّ ًً ًً٘ٝ ٞايػ ( ّ٬إْهِ ٚاهلل ي ٛذٓٓتِ ذٓ

ايٛي٘ ايعحاٍ

ٚزً ٛزًا ٤اذتُاّ ٚج ض ج٪اض َت,تً ٞايطٖ,إ وِ خطجتِ إىل اهلل َـٔ
ا٭َٛاٍ ٚا٭٫ٚز ايتُاؽ ايكطه ١إي ٘ٝيف اض ؿاع زضجًٓ ١س ٙأ ٚغؿطإ غـ١٦ٝ
أذكاٖا نت,ت٘ يهإ قً ٬ٝؾُٝا أضج ٛيهِ َٔ جع ٌٜوٛاه٘ ٚأختـٛف ًًـٝهِ
َٔ أيً ِٝكاه٘ .
ؾ,اهلل هاهلل هاهلل ي ٛغايت ًْٛٝهِ ضٖٚ َ٘ٓ ١,ضغ ١,إي ٘ٝوِ ًُط يف ايسْٝا
َا ايسْٝا هاقٚ ١ٝي ٛمل ,كٛا ؾ٦ٝا َٔ جٗسنِ ٭ْعُ٘ ايعظاّ ًًـٝهِ هٗساٜتـ٘
إٜانِ يٲ غَ ّ٬ا نٓتِ ػترك ٕٛه٘ ايسٖط َا ايـسٖط قـا ِ٥ه ًُـايهِ جٓتـ٘
ٚيهٔ هطمحت٘ طمحٚ ، ٕٛإىل جٓت٘ ٜكري َٓهِ ااكػط ٕٛجعًٓا اهلل ٚإٜانِ
َٔ ايتا,٥

ايعاهس.)1( )ٜٔ

نشوُ َذِاث الؤظلإا مع إْهاس العيوؾ نليه
َٔ إًحاظ آ ١ٜاي,رث أْٗا مل ,سأ أطف ايعطـ ايٛا ٚؾًِ كٌ ( ٚأْعٍ

ًًٝهِ ) ٱذتُاٍ إؾاز ٠ادتُع ه
ٚعتث (وِ) ااػًُ

ٚااػًُا

ايػِ ٚايٓعاؽ ظَاْاّ ٚست.ّ٬
ًً ٢ايؿهط هلل ًع ٚجٌ ًً ٢نٌ ْعُ١

يف اٯ ١ٜايػاهك: ٖٞٚ ١
ا٭ٚىل  :إهتــسا ٤اٯٜــ ١ايػــاهك ١هاٱخ,ــاض ًــٔ قــعٛز ااػــًُ

ادت,ــٌ

ٚؾطاضِٖ َٔ َٝسإ َعطن ١أذـس  ،هًرـا إٔ يؿـظ ش كـعسٕٚز أًـِ َـٔ
ايكعٛز ًً ٢ادتٜٚ ٌ,ؿـٌُ َعٓـ ٢اهلعميـٚ ١اهلـطٚ
ا٭ضض.

( )1ذً ١ٝا٭ٚيٝا.77/1 ٤

ٚ ،اٱهتعـاز قًـ ّ٬ٝيف
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ايااًْ : ١ٝسّ إضتكاض اياٛا
اياٛا

هايػ ِ ،هٌ ٜـ,

نُاّ ٚنٝؿاّٚ ،إمساّ َٚػُ ،٢إش جا٤

اياايا : ١هٝإ ذكٝك ٖٞٚ ١إٔ ااػًُ

غـٝام اٯٜـا

ايعٜـاز ٠يف

هعس ايػِ ا٭َٓٚ ١ايٓعاؽ.

قس ٜتعطن ٕٛيًدػـاضًٜٚ ٠حـ ٕٚ

إىل ايؿطاض ٜ ٫ٚ ،عين ٖصا إْهػاضِٖ ٖٚعميتِٗ ٚ ،يف قعٛز ايكراه ١ادتٌ,
ؾطاضاّ ذحٚ ١هطٖإ َٔ ٚج: ٙٛ
ا٭ : ٍٚؾ ٘ٝز٫ي ٢ًً ١إقطاض ايص ٜٔنؿطٚا ًً ٢اٱغتُطاض يف ايكتـاٍ،
ٚإضاز ٠ايكها ٢ًً ٤غٓٔ اٱميإ اييت جا ٤هٗا ايـٓيب ستُـس قـً ٢اهلل ًًٝـ٘
ٚآي٘ ٚغًِ.
ايااْ : ٞهٝإ ذاجـ ١ااػـًُ

يؿهـٌ اهلل هـسً ٠ٛأقـراه٘ يًطجـٛع إىل

ااٝسإ.
اياايـث  :إْـ٘ ذحـًً ١ــ ٢ايـص ٜٔنؿـطٚا  ٚ ،ؾــاٖس ًًـ ٢ؾـس ٠ه غــِٗ ،
ٚغع ِٗٝاذتاٝث ٱغت٦كاٍ اٱغَٓٚ ، ّ٬ع ٛايْ ٞع ٍٚآٜا

ايكطإٓ ٚ ،ؾ٘ٝ

ؾاٖس هـ ٕ اٱغـ ّ٬مل ٜكـِ هايػـٝـٚ ،يهٓـ٘ قـاّ ٚإْتؿـط َـع ؾـسٚ ٠ناـط٠
ايتعس َٔ ًً٘ٝ ٟجٗا

:

ا٭ٚىل  :إٜصا ٤نؿاض قطٜـ يًـٓيب ستُـس قـً ٢اهلل ًًٝـ٘ ٚآيـ٘ ٚغـًِ يف
ايػٓ

ا٭ٚىل يسً ٘ ٛإىل اهلل ٖٚ ،صا اٱٜصاٚ َٔ ٤ج: ٙٛ

أ : ّ٫ٚإْهــاض ايهؿــاض ْ,ــ ٠ٛستُــس قــً ٢اهلل ًًٝــ٘ ٚآيــ٘ ٚغــًِ َــع ضٜ٩ــ١
ااعحعا

.

واْٝاّ  :اآاجا ٠ه

ااؿطن

هادترٛز ٚايهؿط هٓ ٠ٛ,ستُس قً ٢اهلل ًًٝـ٘

ٚآي٘ ٚغًِ يٓٝعِ اهلل ًع ٚجٌ ًً ٘ٝهاا٪اغا ٠ه ٕ جعـٌ أقـراه٘ ٜتٓـاجٕٛ
هااعطٚف  ٚعتث هعهِٗ هعهـاّ ًًـ ٢ؾعـٌ ارتـريا
غ ٌٝ,اهلل  ،قاٍ عاىل يف ايآا ٢ًً ٤اآَ٪

ٚايؿـساٚ ٤ايتهـر ١ٝيف

ايصٜ ٜٔعًُ ٕٛايكاذتا

َٚـا

نم ُدوا
ٜٓتظطِٖ َٔ اياٛا ايعظ ِٝشإِ َّن ِ
الؤ َ
و ور * إِلإ َّ ا َّل ِز َ
ان َلـِي ُخ ّ
نع َ
يَ َ
صِّ ِشز (.)1
ِع ِ
اص ّوا ِبال َّ
ََ َن ِم ُلوا ال َّ
اص ّوا ِبا ّل َع ِ ِ
صال َ
ق ََ َج َو َ
اث * ََ َج َو َ
( )1غٛض ٠ايعكط .3-2
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وايااّ  :هصٍ ايهؿاض ايٛغع يف اٱغتدؿاف هايٓيب ستُـس قـً ٢اهلل ًًٝـ٘
٬
ٚآي٘ ٚغًِ ًٓس ضٜ٩ت٘ ًٓٚس أزا ٘٥ايك ٠٬يف ايٝ,ت اذتطاّ ايص ٟهـين أقـ ّ

يَّ
يًكـــٚ ٠٬ايطـــٛاف ٚايـــصنط  ،قـــاٍ عـــاىل ش ََ َن ِه ّ
ـــشاهِ َ
ـــذ َنا إِلَـــي إِبّ َ
ل أَ ّن َػ ِ ِهــــ َشا بَيّحِــــي ل َّ
ــــع
ــــمانِ ي َ
الشكَّ ِ
ِيَ ََ ل
ِيَ ََا ّل َعــــا ِكـ َ
ِلؼــــابِـ َ
ََ إِ ّ
ظ َ
( )1
ع ُصو ِدز .
ال ل
ضاهعاّ  :عصٜب أقرا

ايٓيب قً ٢اهلل ًًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ايص ٜٔزخًـٛا

اٱغٚ ، ّ٬ايتهٝٝل ًًٚ ِٗٝايػع ٞٱنـطاِٖٗ ًًـ ٢ـطى اٱغـٚ ّ٬إ ,ـاع
ايٓيب ستُس قً ٢اهلل ًًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٚ ،قس أزضنت قطٜـ أَطاّ  ٖٛٚنًُا
كازَت ا٭ٜاّ ًً ٢ايص ٜٔأغًُٛا إظزازٚا إمياْاّ ٚإجتٗسٚا يف زً ٠ٛشِٜٗٚ
ٚايٓاؽ إىل اٱغٚ ، ّ٬قاض َـٔ ايعػـري ًًـ ٢نؿـاض قـطٜـ محًـِٗ ًًـ٢
اٱض ساز  ،يٝسٍ هايس٫ي ١اٱيتعاَ ٢ًً ١ٝإقطاضِٖ هكسم ْ ٠ٛ,ستُس قً ٢اهلل
ًًٝـــ٘ ٚآيـــ٘ ٚغـــًِ ٖٚ ،ـــَ ٛـــٔ ًَُٛـــا

ــذَا ِب َهـــا
قٛيـــ٘ عـــاىل ش ََ َش َعـ ُ

َ
َّز (.)2
ََ ّ
اظ َحيّ َق َد ّح َها أ ّن ُـ ُ
ع ُه ّ
خاَػاّ  :ؾطض ذكاض إقتكازٚ ٟإجتُاً ٢ًً ٞايٓيب ستُس قً ٢اهلل
ًًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٚأٌٖ ايٝ,ت يف ؾعب أه ٞعايب يف ايػـٓ ١ايػـاهع ١يً,عاـ١
ايٓٚ ١ٜٛ,٭ناط َٔ غٓت

 َٔٚ ،غاٜا

نؿاض قطٜـ ارتٝ,اٖ َٔ ١صا اذتكاض :

ا٭ : ٍٚمحٌ ايٓيب ستُس قً ٢اهلل ًًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ًً ٢ـطى ايـسً٠ٛ
إىل اهلل غ,راْ٘ .
ايااْ : ٞإضازَٓ ٠ع ايٓيب قً ٢اهلل ًًٚ ٘ٝآي٘ ٚغـًِ َـٔ إًـ ٛ,ْ ٕ٬ـ٘ ،
ٚأْ٘ ضغًٓ َٔ ٍٛس اهلل .
اياايث  :غـع ٞايهؿـاض يهــ ايـٓيب ٚأقـراه٘ ًـٔ شّ ً,ـاز ٠ا٭قـٓاّ
 ٚكٝ,س َا ٜؿعٌ ايهؿاض َٔ كسٜػٗا ٚايتكط

إيٗٝا ظيؿ. ٢

ايطاهع  :ايتدٜٛـ ٚاٱْصاض ٭ٌٖ ايٝ,ت ٚايػع ٞدتعًِٗ ٜننْ ٕٛكط٠
ايٓيب ستُس قً ٢اهلل ًًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ .
( )1غٛض ٠اي,كط.125 ٠
( )2غٛض ٠ايٌُٓ .14
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ارتاَؼ  :هعث ارتٛف ٚايؿعع يف قًٛ

أقرا

ايٓيب قً ٢اهلل ًً٘ٝ

ٚآي٘ ٚغًِ ٚإضاز ٠جعًِٗ ٜنن ٕٛاٱغٚ ّ٬إ ,اع ايٓيب ستُس قً ٢اهلل ًً٘ٝ
ٚآي٘ ٚغًِ .
ايػازؽ  :ظجط ًُ ّٛؾ,ا

قطٜـ نٜ ٬ٝسخًٛا اٱغٜٚ ّ٬ت,عٛا ايٓيب

ستُساّ قً ٢اهلل ًًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ  ،ؾتؿهـٌ اهلل ًـع ٚجـٌ ٚذـث ااػـًُ

َّ
ص ـ ِِ ُشَا ََ َجح َُّقــوا ل ـإ َ يَ ُ
ًًــ ٢ايك ـ ٚايتكــ ، ٣ٛقــاٍ عــاىل ش ََ إِ ّن َج ّ
ضـ لـر ُك ّ
ْيّ ًةاز (.)1
كَيّ ُذ ُ
َّ َ
ه ّ

غازغاّ  :إضاز ٠قتٌ اي ٓيب ستُس قً ٢اهلل ًًٚ ٘ٝآيـ٘ ٚغـًِ يف ؾطاؾـ٘ ،

َ َٔٚعحعا

ايٓيب قً ٢اهلل ًًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ يف ااكـاّ إٔ ض٩غـا ٤قـطٜـ

إ ؿكٛا ًًٖ ٢ص ٙايطأٚ ٟاٱؾناى هسَ٘ نٛ ٞظع ايسٜٚ ًًِٗٝ ١ٜكعب ايا ض
َٔ قا ً٘ يتعسز ايص ٜٔذاٛا ًً ٢ايكتٌ ٚؾاضنٛا ؾ ، ٘ٝؾ صتا ٙاهلل ًع ٚجـٌ
هصا

ايً ١ ًٝيٝدطد َٗاجطاّ إىل ااس ١ٜٓاآٛض,ٜٚ ، ٠سأ ايت ضٜذ ٚايػٓٔ هايتػري

ٚايت,سٍ ايٓ ًٞٛيتاٝ,ت غٓٔ ايتٛذٝس َٚعامل اٱميإ .
ؾ ٬غطاه ١إٔ ظتعٌ ااػًُ ٕٛهسا ١ٜضغتِٗ َٔ ذ

غٓ ١اهلحط ٠ايٓ١ٜٛ,

اا,اضنٚ ، ١يٝؼ َٔ أٚإ ٫ٚز ٠ايٓيب قً ٢اهلل ًًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ أ َٔ ٚذ

ان) (.)2
ا ا ّل ُـ ّش َك ِ
ه عات٘ أَ ّٜٛ َٔ ٚعطن ١هسض ايص ٟمسا ٙاهلل ًع ٚجٌ (يَ ّو َ
غاهعاّ  :إضغاٍ قطٜـ ٚؾساّ خًـ ااػًُ ايـصٖ ٜٔـاجطٚا إىل اذت,ؿـ١
يترطٜض ًَو اذت,ؿـًً ١ـ ِٗٝنـا ٜـسٍ ًًـ ٢إٔ هػهـِٗ  ٫غتـتل هظٗـٛض
اٱغ ّ٬يف َهٚ ، ١غـع ٞايـٓيب قـً ٢اهلل ًًٝـ٘ ٚآيـ٘ ٚغـًِ ٱًـ ٤٬نًُـ١
ايتٛذٝس ٚإظاي ١ا٭قٓاّ َٔ ايٝ,ت اذتطاّ .
وآَاّ  :إه٬ؽ ايك,ا ٌ٥يف َٛغِ اذتخ هًعً ّٚـسّ اٱْكـا

يكـ ٍٛايـٓيب

قً ٢اهلل ًًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٚ ،اٱؾنا ًً٘ٝ ٤أهٛضِٖ ٚ ،ضَ ٘ٝهادتٓ. ٕٛ

( )1غٛض ٠آٍ ًُطإ .120
( )2غٛض ٠ا٭ْؿاٍ .41
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يكس ناْت قطٜـ ختؿ ٢إ كاٍ زً ٠ٛايٓيب قً ٢اهلل ًًٝـ٘ ٚآيـ٘ ٚغـًِ
هٛؾٛز ايك,ا ٌ٥اييت حتهط ااٛغِ ؾٝحتُع ن,اض ضجا٫
يًعٌُ ًً ٢ايؿكٌ ه

قطٜـ يف زاض ايٓس٠ٚ

ايٓيب قـً ٢اهلل ًًٝـ٘ ٚآيـ٘ ٚغـًِ ٚايك,ا٥ـٌ ٚ ،مبـا

,ٜع ث ايٓؿط ٠يف ْؿٛغِٗ َٔ زً ٘ ٛهلِ.
قاٍ إهٔ إغرام  :وِ إٕ ايٛيٝس هٔ ااػـري ٠إ جتُـع إيٝـ٘ ْؿـط َـٔ قـطٜـ
ٚنإ شا غٔ ؾٚ ِٗٝقس ذهط ااٛغِ ؾكاٍ هلِ ٜا َعؿط قطٜـ إْ٘ قس ذهط
ٖصا ااٛغِ ٚإ ٚؾٛز ايعط

غتكسّ ًًٝهِ ٚقس مسعٛا ه َط قاذ,هِ ٖصا

ؾ مجعٛا ؾ ٘ٝضأٜا  ٫ٚختتًؿٛا ؾٝهص

هعههِ هعها قايٛا .

ؾ ْت ٜا أها ً,س مشؼ ؾكٌ ٚأقِ يٓا ضأّ ٜا ْك ٍٛؾ ٘ٝقاٍ هٌ أْـتِ ؾكٛيـٛا
أمسع .
قايٛا ْك ٍٛنـأٖ قـاٍ ٚاهلل َـا ٖـ ٛههـأٖ يكـس ضأٜٓـا ايهٗـإ ؾُـا ٖـٛ
هعَعَ ١ايهأٖ  ٫ٚغحع٘ .
قايٛا ؾٓك ٍٛزتٓ ٕٛقاٍ ٚاهلل َا ٖ ٛمبحٓٚ ٕٛيكس ضأٜٓـا ادتٓـًٚ ٕٛطؾٓـاٙ
ؾُا ٖ ٛأٓك٘  ٫ٚختادت٘ ٚ ٫ٚغٛغت٘ قايٛا .
ؾٓك ٍٛؾاًط قاٍ َـا ٖـ ٛهؿـاًط يكـس ًطؾٓـا ايؿـعط نًـ٘ ضجـعٖٚ ٙحـعٙ
ٚقطٜه٘ َٚكٛ,ن٘ ,َٚػٛع٘ ؾُا ٖ ٛهايؿعط.
قايٛا ؾٓك ٍٛغاذط قاٍ َا ٖ ٛهػاذط قس ضأٜٓا ايػراض ٚغرطِٖ ؾُا ٖٛ
هٓؿا٘ ً ٫ٚكس ٙقايٛا ؾُا كٜ ٍٛا اها ً,س مشؼ.
قاٍ ٚاهلل إ يكٛي٘ ذتٚ ٠ٚ٬إ اقـً٘ يعـصم ٚإ ؾطًـ٘ دتٓـاَٚ ٠ـا اْـتِ
هكاً٥

َٔ ٖصا ؾ٦ٝا ا ٫اًطف اْ٘ هاعٌ .

ٚإ اقط
ااطٚ ٤أهٚ ، ٘ٝه

ايك ٍٛؾ ٕ٫ ٘ٝكٛيٛا غاذط جا ٤هك ٖٛ ٍٛغرط ٜؿطم ه٘ ه
ااطٚ ٤أخٚ ، ٘ٝه

ااـطٚ ٤ظٚجـ٘ ٚ ،هـ

ؾتؿطقٛا ًٓ٘ هصيو ؾحعًٛا ظتًػ ٕٛيػ ٌ,ايٓاؽ ذ

ااـطًٚ ٤ؿـري ٘،

قـسَٛا ااٛغـِ  ٫ميـط

هِٗ أذس إ ٫ذصض ٙٚإٜاٚ ، ٙشنـطٚا يـ٘ أَـطٚ ، ٙقـسض

ايعـط

َـٔ شيـو
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ااٛغِ هـ َط ضغـ ٍٛاهلل قـً ٢اهلل ًًٝـ٘ ٚآيـ٘ ٚغـًِ ؾاْتؿـط شنـط ٙيف هـ٬ز

نًٗا)(. )1

ايعط

ٚناْت قطٜـ هع ضجا ٢ًً ّ٫عطٜل ايعط

ايكازَ

إىل َه ١حتصضِٖ

َٔ ايٓيب قً ٢اهلل ًًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٚ ،مل ػتطع قطٜـ إٜصا ٙ٤ذ٦ٓٝـص ٭ٕ
قس ّٚايك,اٜ ٌ٥ه ٕٛيف ا٭ؾٗط اذتطّ  :ؾٛاٍ ٚش ٟايكعسٚ ٠ش ٟاذتح ١٭زا٤
اذتخ.
ؾهـإ ضغــ ٍٛاهلل قــً ٢اهلل ًًٝـ٘ ٚآيــ٘ ٚغــًِ ٜطـٛف ًًــ ٢ايك,ا٥ــٌ يف
خٝاَِٗ َٓٚاظهلِ ق ٌ,إٔ َ ٜط ٙاهلل هاهلحط ٠إىل ااسٚ ، ١ٜٓنإ ٜسً ٛايٓاؽ
إىل ً,از ٠اهلل ًع ٚجٌ ,ْٚص ايؿطى .
ٜٚط ٟٚهعض أٌٖ ااٛغِ ٦َٜٛص :أْ٘ نا ٕ ٜط ٣ضجٚ ّ٬ضا ٤ايـٓيب قـً٢
اهلل ًًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٜك( ٍٛأٜٗا ايٓاؽ إٔ ٖصا َ ٜطنِ إٔ ننٛا ز ٜٔآها٥هِ
ٚ ،اا ْػ ٍ ًٓ٘ قايٛا إْ٘ ًُ٘ أه ٛهلب).
 ٌٖٚنإ يكٝاّ ايٓيب قً ٢اهلل ًًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ هايتًٝ,ؼ ٚايسً ٠ٛإىل اهلل
يف َٛغِ اذتخ َٛن ١ًٝٛيف غع ٞقطٜـ يكتً٘ يف ؾطاؾ٘ ادتٛا

كانون إظحصاس القشنن

ْعِ .

اذتُس هلل ايص ٟجعٌ اذتٝا ٠ايسْٝا زاض ايكٛاْ

اييت نؾس ًٔ اٱضاز٠

ايتهَٗٓٚ ، ١ٜٝٓٛا قاْ ٕٛإذتحاد ايكطإٓ ٚاي اٖ

ايػاعع ١اييت تحً ٢يف

َهاَ

آٜا ٘ ايكسغ ٖٛٚ ، ١ٝقاْ ٕٛواهت إىل  ّٜٛايكٝاَٚ ، ١ميهـٔ ـ يٝـ

زتًسا

هعٓٛإ (إذتحاد ايكطإٓ) هًرا أَٛض :

ا٭ : ٍٚهٝــإ إذتحــاد اهلل ًــع ٚجــٌ ًًــ ٢اا٥٬هــًٓ ١ــس خًــل آزّ
ٚإخ,ـــاضِٖ ه ْـــ٘ غـــٝحعً٘ خًٝؿـــ ١يف ا٭ضض ٜٚ ،ـــسٍ َعٓـــ ٢ارتًٝؿـــ١
ٚاٱذتحــاد ًًٗٝــا ًًــ ٢إغــتساَٖ ١ــص ٙارت٬ؾــَ ١ــٔ غــري إٔ  ٜـ  ٞجــٓؼ
آخــــط َــــٔ ارت٥٬ــــل يٓٝــــاؾؼ اٱْػــــإ يف ا٭ضض ٚوطٚا ٗــــا  ،إ ٫إٔ
ايٓـــاؽ أْؿػـــِٗ ٜتكـــا ً ٕٛهٝـــِٓٗ يف شا
( ًٕٛٝ )1ا٭وط .134/1

ايٛقـــت ايـــص ٟأقـــاّ اهلل ًـــع
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ٚجـــٌ اذتحـــًً ١ـــ ِٗٝهـ ـ ٕ جعًـــِٗ َـــٔ أ

ٚأّ ٚاذـــس ، ٠قـــاٍ عـــاىل

ُ
َّ
شيَاأَيل َهــــا ال َّدـ
َّ ِمـ ّ
ُ
ـــَ َركَــــ وش ََأن َرــــ ََ َش َع ّل َدــــا ُك ّ
ـــاط إِ َّنــــا َخ َل ّق َدــــا ُك ّ
ل ِل َح َعـــاس ُؿوا إِ َّن أَكّـــشم ََُّ نِ ّدـ َ َّ َ
َّز(، )1
ــعوبًا ََ َكَِابِـــ َ
ْـ ُ
ُ
ــذ اللـــهِ أ ّج َقـــا ُك ّ
َ َ ّ
َ
ٚأؾاض ً ً َٔ ِٗٝنطٚ

ايطظم ٚاي نا

غري ااتٓاٖ.١ٝ

ٚقــس هــٝٸٔ ايكــطإٓ ٚإىل ٜــ ّٛايكٝاَــَ ١ــ٬ى ايتؿهــٌ ًًٚــ ١اينجــٝس
ٖٚــ ٛايكــ٬ح ٚاهلــسٚ ٣غــٓد ١ٝايتكــ ٫ٚ ٣ٛهــ ٕٛايــطٚاهط ايعكــ١ٝ,
ٚاٱْتُـــا٤ا

ا٭خـــط ٣هـــسٚ ّ٫خًؿـــاّ يٲغـــٚ ، ّ٬ميهـــٔ إٔ هـــ ٕٛيف

عٛي٘  ٫ٚتعاضض َع٘ .
اياــاْ : ٞؿهــٌ اهلل ًــع ٚجــٌ هاٱذتحــاد ًًــ ٢ايٓــاؽ يف ايكــطإٓ،

مـــا
ٖٚـــَ ٛـــٔ ايًطــــ هٗـــِ مجٝعـــاّ ٚؾٝـــ٘ َكـــسام يكٛيـــ٘ عـــاىل ش ََ َ
َ
يَز( )2إش ٜكـــ ِٝاهلل ًـــع ٚجـــٌ اذتحـــ١
مـ ً
ظـــ ّل َد َ
أ ّس َ
ــت ِل ّل َعـــال َِم َ
اْ إِلـــإ َّ َس ّظ َ
ًًــ ٢ايهــاؾط ٜٔزتــتُع
زٜــب يًُػــًُ

َٚتؿــطق

يف آٜــا

نــاريَ ٠ــٔ ايكــطإٓ ٚ ،ؾٝــ٘

ٚذــث هلــِ يًــع ّ ٚإختــاش ادتــساٍ ٚاٱذتحــاد ٚغــ١ًٝ

يت نٝـــس قـــر ١إختٝـــاض اٱميـــإ ٚ ،عطٜكـ ـاّ يًٗساٜـــٚ ١ايتٛهـــٚ ١اٱْاهـــ، ١
َٗٓٚا ايتصنري هٓعُ ١ارتًل ٚايٓؿ . ٠
اياايــث  :يػــ ١اٱْــصاض هايعــامل اٯخــط ٚذــاٍ ادتــعا ٤ؾٝــ٘ ْٚــعٍٚ

َ
مـــا
ــاط إِ َّن َ
ايعـــصا هايـــصٜ ٟظًـــِ يف ايـــسْٝا  ،قـــاٍ عـــاىل شيَاأيل َهـــا ال َّدـ ُ
َ
َّز
م َحــا َط ا ّل َعيَــاةِ ال ـ لذ ّنيَا ُذـ َّ
ـَّ إِلَيّ َدــا َ
َّ َ
ـش ِش ُع َُ ّ
َّ َن َل ـ أ ّن ُـعِ ـ َُ ّ
بَ ّؼـ ُـي َُ ّ
مـ ّ

(ٚ )3هٓٝــت آٜــا

ايكــطإٓ غــً ٤ٛاق,ــ ١ايــص ٜٔنؿــطٚا ًًــ ٢ضتــ ٛايتعــٝ

يَ كَ َـ ُشَا إِ َل
قاٍ عاىل ش ََا َّل ِز َ
( )1غٛض ٠اذتحطا

.13

( )2غٛض ٠ا٭ْٝ,ا.107 ٤
( )3غٛضْٜٛ ٠ؼ .23
( )4غٛض ٠ا٭ْؿاٍ .36

َنز(.)4
ََّّ ُي ّعشَ ُر َ
َش َهد َ

،
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ايطاهــع  :زتــ ٧اٱذتحــاد ًًــ ٢أيػــٓ ١ا٭ ْٝ,ــا ٤ايػــاهك

ٚ ،نــٌ غٴــٓ١

٭ْ ٟـــيب َـــٔ ا٭ْٝ,ـــاَ ٤سضغـــ ١يف اٱذتحـــاد ٚإختـــاشَٗٓ ٙاجــاّ يًـــسً٠ٛ
إىل اهلل ًـــع ٚجـــٌ ٚ ،نـــإ ٜٛغــــ ًًٝـــ٘ ايػـــ ّ٬عتـــتخ ًًـــ ٢ايـــصٜٔ

مــا
نؿــطٚا ٖٚــ ٛيف ايػــحٔ مل غتـــ َهــطِٖ ٚهطؿــِٗ  ،إش خــاع ِٗ,ش َ
َ
مــا
ظــ َّ
م َ
وها أَ ّن ُ
َج ّع ُِ ُ
اُ َ
ــَ ُدَنِــهِ إِلــإ َّ أ ّ
ــذ َ
َّ َ
ظ َ
َن ِم ّ
ميّ ُح ُ
ــم ً
َّ ََنبَــا ُم ُك ّ
ــح ّ
انز(.)1
ظ ّل َؼ و
أَ َ
نض َ ال َّل ُه ِب َها ِم َّ ُ
ارتـــاَؼ  :اٱذتحـــاد ايـــٛاضز هـــا٭َط َـــٔ ًٓـــس اهلل يًـــٓيب ستُـــس
قــً ٢اهلل ًًٝــ٘ ٚآيــ٘ ٚغــًِ ٚايــصٜ ٟتحًــ ٢أناــط ٙهًؿــظ (قــٌ) ٚايــصٟ
هــطض َــط

يف آٜــ ١اي,رــث يٝتٛجــ٘ يًُٓــاؾك

ٚايــص ٜٔإْػــرٛ,ا ٚغــط

ايططٜــل إىل ااع طنــٚ ١ايــصٜٛ ٜٔجٗــ ٕٛايًــ ّٛيًُــَٓ٪

ًًــ ٢خــطٚجِٗ

يًكتٌ حتت يٛا ٤ايٓيب ستُس قً ٢اهلل ًًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ .
 ٫ٚغتــتل َٛنــٛع ايكــ ٍٛهادتٗــ ١ايــيت ٜتٛجــ٘ إيٗٝــا هــٌ ٖــ ٛقــإْٛ

َ
ــه
زا٥ـــِ ٚهطٖـــإ غـــاعع  ،نُـــا يف قٛيـــ٘ عـــاىل ش ُكـــ ّ
م َش ُك َّلـ ُ
ل إِ َّن الـــأ ّ
ِل َّلهِ ز يٝه ٕٛضمحْٚ ١عُ ٢ًً ١ايص ٜٔآَٓٛا َٔ جٗا :

ا٭ٚىل  :إْـــ٘ ذحـــ ١يًـــص ٜٔآَٓـــٛا ٚؾـــٗازًً ٠ـــ ٢ذػـــٔ مســـتِٗ
ٚغ ١َ٬إختٝاض ايسؾاع ٚادتٗاز هايٓؿٛؽ ٚا٭َٛاٍ يف غ ٌٝ,اهلل .
ايااْٝــ : ١ؾٝــ٘ زًــ ٠ٛيًُــَٓ٪

هــايتطًع يًٓكــط ٚايػً,ــَ ١ــٔ ًٓــس اهلل

ًع ٚجٌ.
ايااياــ : ١ايطنــا هكهــا ٤اهلل ٚؾــهطً ٙــع ٚجــٌ ًًــْ ٢عُــ ١اٱهــت٤٬
 ٚاٱَترإ ٚ ،ضجا ٤ايتدؿٝـ َٔ ؾهً٘ غ,راْ٘ .

( )1غٛضٜٛ ٠غـ .40
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ايطاهعـــٜ : ١ـ ـ َط اهلل ًـــع ٚجـــٌ ضغـــٛي٘ هتٛجٝـــ٘ خطاهـــ٘ يًُٓـــاؾك

ـذ
ٚهكــٝػ ١ايكطــع ه ـ ٕ ا٭َــٛض نًــٗا هٝــس اهلل  ،قــاٍ غــ,راْ٘ ش َلـ ُ
م َقالِيـ ُ
ـه َ
اُ ََ يَ ّق ِذ ُسز (.)1
اث ََالأ َ ّس ِ
م َو ِ
ال َّ
ع ُؽ ِ ِ
ِم َّ يَ َ
الش ّص َ
قل َ
ض ي َِ ّ ُ
ع َ
ش ُ
ٖٚــٌ ميهــٔ جعــٌ ْكــ ط ااػــًُ

يف َعطنــ ١هــسض َــٔ هػــط ايــطظم

هلــِ ٚإٔ ارتػــاض ٠ايــيت ذتكــتِٗ ٚذطَــاِْٗ َــٔ ايػٓــاَ ِ٥ــٔ َكــازٜل
قٛيـــ٘ عـــاىل أًـــ ٙ٬ش ََ يَ ّقـــ ِذ ُس ز أٜ ٟكًـــٌ  ،أّ إٔ ايكـــسض ااتـــٝكٔ َـــٔ
اٯٜــــ ١أًــــ ٙ٬ايــــطظم ًًــــ ٢ضتــــ ٛايكهــــ ١ٝايؿدكــــ ١ٝيف ااهاغــــب
ٚايتحاضا

ٚايكر ١يف ا٭هسإ ٚناط ٠ا٭٫ٚز .

ا ادتــاض ٖــ ٛاياــاْ ٞيتٓؿــتس آؾــام َــٔ ايعًــِ َــٔ نٓــٛظ آٜــا
ًَُٛٚــــا

ايكــطإٓ

ايًؿــــظ ٚااٛنــــٛع ؾٝــــ٘ ٚ ،يف ًًــــِ ا٭قــــٚ ٍٛايتكٝٝــــس

ؾا٭قٌ ٖ ٛاٱع٬م .
ارتاَػـ ـ  : ١ذـــث ااـــَٓ٪

ًًـــ ٢ايكـ ـ ٚإ ٗـــاض ايترُـــٌ ااكـــطٕٚ

هايتػً ِٝه َط اهلل ٚضجا ٤ايؿطد ٚايظؿط ٚايؿتس َٔ ًٓس ٙعاىل .
ايػازغـــ : ١هعـــث ايػـــه ١ٓٝيٲجتٗـــاز يف ايـــسًا ، ٤٭ٕ ا٭َـــط نًـــ٘

َ
ــَّز (ٖٚ)2ـــَ ٛـــٔ
هٝـــس ٙغـــ,راْ٘ ٖٚـــ ٛايكا٥ـــٌ ش ّ
اد ُنـــونِي أ ّ
ظـــ َح ِص ّ
ب َل َُـ ّ
أغــــ,ا ضجرــــإ نؿــــ ١ااػــــًُ إش أْٗــــِ ميتًهــــ ٕٛغــــ٬ح ايــــسًا٤
ٚايتهــطع إىل اهلل ًــع ٚجــٌ هُٓٝــا ٜعحــع ايــص ٜٔنؿــطٚا ًــٔ ٖــصا ايػــ٬ح
ٜٚتدًؿــًٓ ٕٛــ٘ ٚيــٝؼ هلــِ َــٔ زًــا ٤أ ٚأغــتحاه ، ١ؾــإ قًــت قــس غ ـ ٍ
أهــ ٛجٗــٌ اهلل ًــع ٚجــٌ ٜــ ّٛهــسض إش قــاٍ ( ايًٓٗٴ ـِٸ أَقِطَعٳٓٳــا يٹً ـطٸذٹِٔ ٚٳآ ٳاْٳــا

هٹُٳا يَا ٜٴعٵطٳفٴ ؾَ َذٹٓٵ٘ٴ ايِػٳسٳا.)3( )َ٠

( )1غٛض ٠ايؿٛض.12 ٣
( )2غٛض ٠غاؾط .60
( )3غري ٠إهٔ ٖؿاّ .628 /1

132ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ َعامل اٱميإ /د127

ــَّ
مـــا يَ ّـ َعـ ُ
عـــأَ ُ َن َّ
ــل ََ ُ
ٚهلل ًـــع ٚجـــٌ ااؿـــ ١٦ٝااطًكـــ ١شلـــإ َ ُي ّ
هـ ّ
َ
ونز(ٚ )1اـــا أْهـــط اا٥٬هـــًً ١ـــ ٢جعـــٌ اٱْػـــإ خًٝؿـــ ١يف
عـــأ ُل َ
ُي ّ
ض
ـــل ؿِـــي الـــأ َ ّس ِ
ا٭ضض ش ََ إِ ّر َكـــا َ َسبل َ
ملإَبََِـــتِ إِ ِنِـــي َشانِ ٌ
ـــك ِل ّل َ
اُز
ِك
َخلِي َــ ً
عـــ ُ
ـت َكــا ُلوا أَ َج ّص َع ُ
ِِ
ــذ ؿ َ
ــَ ُي ّـعِ ُ
ــل ؿ َ
الــذ َ
ِيهــا ََ يَ ّ
ِيهــا َ
م ّ
م َ
()2
َ
مــا لــإ َ
َــَّ َ
ؿهــٌ اهلل ًــع ٚجــٌ ٚإذــتخ ًًــ ِٗٝهكٛيــ٘ شإِ ِنِــي أ ّنل ُ
ـــونز (َٚ )3ــــٔ ًًــــِ اهلل غــــ,راْ٘ إذتحاجــــ٘ ًًــــ ٢ايٓــــاؽ يف
َمـ َ
َج ّعل ُ
ايتٓعٜــٌ مبــا ٜــسٍ ًًــٚ ٢جــٛز أَــ ١متٓــع َــٔ ايؿػــاز ٗٓ ٚــً ٢ــٔ غــؿو
ايسَا ٫ٚ ، ٤غتتل ا٭َط مبط  ١,اآع ٚايٓٗ ٞهٌ ٜؿٌُ أَٛضاّ :
ا٭ : ٍٚا٭َط هايك٬ح ٚاٱذػإ َٚا ٖ ٛنس ايؿػاز .
اياــاْ : ٞقٝــاّ ااــَٓ٪

هــ زا ٤ايكــٚ ٠٬ايكــٝاّ ٚايؿــطا٥ض ايع,ازٜــ١

عاًــ ١هلل ًــع ٚجــٌ ٚ ،ؾٝــ٘ حتكــ

يًــصا

َــٔ إض هــا

ااٛهكــا

نــا

إذــتخ هــ٘ اا٥٬هــٖٚ ، ١ــٌ ؾٝــ٘ زًــ ٠ٛيًكــ٬ح ,ْٚــص ايٓــاؽ يًؿػــاز ،
ادتـــٛا

ْعـــِ ً ٚ ،ـــو آٜـــ ١يف خ٬ؾـــ ١اٱْػـــإ يف ا٭ضض هـ ـ ٕ ٜهـــٕٛ

عاٖس اا َٔ٪يػٓٔ ايؿطٜع ١زً ٠ٛدتص
َٚـــٔ اٯٜـــا

ايٓاؽ آاظٍ اٱميإ .

يف اٯٜـــ ١أًـــَ ٙ٬ـــٔ غـــٛض ٠اي,كـــط ٠زتٖ٪ٝـــا هكـــٝػ١

ــت زٚمل كـــٌ اٯٜـــ( ١خًٝؿـــ ١يـــٮضض)
ايظطؾٝـــ ١ش ِؿـــي الـــأ َ ّس ِ
ض َخلِي َــ ً
يٝ,ـــإ قـــاْٖٚ ٕٛـــ ٛإٔ ا٭ضض  ٫حتتـــاد خًٝؿـــًًٗٝ ١ـــا يـــ٘ اٱغـــتع٤٬
ًًٗٝــا ٜــسهط ؾــْٗٚ٪ا إمنــا أَــط ا٭ضض إىل اهلل ًــع ٚجــٌ ٚ ،يف ايتٓعٜــٌ

هــــا َكا َل َحــــا أَ َجيّ َدــــا
َهــــا ََلِلــــأ َ ّس ِ
ض اِ ّبحِيَــــا َػ ّو ًنــــا أَ َّ كَ ّش ً
ش َؿ َقــــا َ ل َ
يَز (.)4
َػابِعِ َ

( )1غٛض ٠ا٭ْٝ,ا.23 ٤
( )2غٛض ٠اي,كط.30 ٠
( )3غٛض ٠اي,كط.30 ٠
( )4غٛض ٠ؾكًت .11
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هُٓٝـــا ؿٝـــس ايظطؾٝـــ ١يف اٯٜـــ ١إٔ خ٬ؾـــ ١اٱْػـــإ شا ٝـــ ٚ ، ١هـــٕٛ
ًًــ ٢شا

ــان َنلَــ
جٓػــ٘ َٓٚ ،ــ٘ قٛيــ٘ عــاىل شبَــ ّ
ل ِ
الؤ َ
نع ُ

َن ّـعِ ــهِ

يش ٌةز(.)1
بَ ِ
ص َ

ـــيش ٌةز
َٚـــٔ إًحـــاظ هـــطاض ايًؿـــظ يف ايكـــطإٓ ٚضٚز يؿـــظ ش بَ ِ
ص َ

ظـــ ِِيلِي أَ ّد ُنـــو
َـــط يف ايكـــطإٓ إش ٚضز هكٛيـــ٘ عـــاىل ش ُكـــ ّ
ل َ
هـــزِأِ َ
َ
ـَ اجََِّ َعدِــيز ( )2يٝؿٝــس ادتُــع هُٗٓٝــا
إِ َل ـ ال َّلــهِ َن َل ـ بَ ِ
ـيشةو أ َنــا ََ َ
مـ ّ
صـ َ

إٔ ااــطاز َــٔ اي,كــري ٠يف اٯٜــ ١أًــَ ٙ٬ــا ٜتكــ ّٛهايــسً ٠ٛإىل اهلل ًـــع

ٚجــٌ ٚإٔ ايــٓيب ستُــس ّا قــً ٢اهلل ًًٝــ٘ ٚآيــ٘ ٚغــًِ ٚااــَٓ٪
اي,كريٚ ٠ايٝك

ذػٓ ١يًٓاؽ يف ها

أغــ٠ٛ

.

ٚٚضز ًــٔ اٱَــاّ ًًــًًٝ ٞــ٘ ايػــ ّ٬أْــ٘ نــإ ٜكــً ٞقــ ٠٬ايكــ,س
مجاًــ ١هااػــًُ

يف َػــحس ايهٛؾــ ١ؾٓــاز ٣ضجــٌ َــٔ ارتــٛاضد ه ـ ًً٢

قــٖٚ ٘ ٛــٜ ٛكــطأ قٛيــ٘ عــاىل شَ َل َق ّ ُ
يَ
ــي إِلَيّ َ
ــك ََ إِلَــ ا َّلـــ ِز َ
َ
ــذ أَظِ َ
َ
ـــَ
م ُلـ َ
ـــَ َكِّ ِلـ َ
ـــركّ َ
خ لَيَ ّعــــَِ َؼ ََّ َن َ
ـــك ََ َل َح َُــــو َن ََّ ِمـ ّ
ِمـ ّ
ـــك ( َلـ)3ـــة َِّ أشّـ َ
يَز ؾعًـــِ اٱَـــاّ ًًـــًًٝ ٞـــ٘ ايػـــ ّ٬إضاز ـــ٘ ايتعـــطٜض
ا ّل َخاسِ ـــ ِر َ
ق
ــذ ال َّلــهِ َظــ ٌّ
اصــ ِِ ّش إِ َّن ََ ّن َ
ؾاجاهــ٘ ٖٚــ ٛيف ايكــ ٠٬هكٛيــ٘ عــاىل ش َؿ ّ
ونز (.)5()4
ع َحخِ َّـد َ
يَ لإ َ ُيوك ُِد َ
َّك ا َّل ِز َ
ََلإ َ يَ ّ
اياايــث  :زؾــاع ااــَٓ٪

ًــٔ ايٓ,ــٚ ٠ٛايتٓعٜــٌ يف نــٌ ظَــإ ٖٚ ،ــٛ

َــٔ أغــطاض خ٬ؾــ ١اٱْػــإ يف ا٭ضض  ،يٝهــَ ٕٛــٔ َعــاْ ٞقٛيــ٘ عــاىل

َ
ـونز ( )6إٔ خ٬ؾــ ١اٱْػــإ تعًــل  ٚتكــّٛ
َمـ َ
ـَّ َ
مــا ل ـإ َ َج ّعل ُ
شإِنِــي أ ّن َلـ ُ
هــايٓٚ ٠ٛ,اٱميــإ ٚايعُــٌ ه ذهــاّ ايتٓعٜــٌ ٖٚ ،ــ ٛايــص ٟأضاز ٙاا٥٬هــ١
( )1غٛض ٠ايكٝاَ.14 ١
( )2غٛضٜٛ ٠غـ .108
( )3غٛض ٠ايعَط .65
( )4غٛض ٠ايط.60 ّٚ
( )5أْظط ؿػري إهٔ ًط.262/5 ١ٝ
( )6غٛض ٠اي,كط.30 ٠
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ــذ
نُــا ٖــ ٛــاٖط ه غــتؿٗاَِٗ اٱْهــاض ٟشأَ َج ّص َع ُ
ــَ ُي ّـعِ ُ
ــل ؿ َ
ِيهــا َ
م ّ
اُز (.)1
عـ ُ
ِك ِِ
ؿ َ
الذ َ
ِيها ََ يَ ّ
م َ
َٚــٔ اٱًحــاظ يف يػــ ١ارتطــا

هــ

اهلل ٚاا٥٬هــ ١أْٗــِ مل عتتحــٛا

ًًــ ٢خ٬ؾــ ١اٱْػــإ يف ا٭ضض ٚأٚاْٗــا َٚــس ٗا ًًــ ٢ؾــدل ارتًٝؿــ١
ٖٚـــٌ ٜكـــس ايكـــ ٍٛإٔ يف اٯٜـــ ١أًـــ ٙ٬ذـــصؾاّ  ٚ ،كـــسٜطٖا  :أجتعـــٌ
خًٝؿٜ ١ؿػس يف ا٭ضض ٜٚػؿو ايسَا. ) ٤
ادتــــٛا

 ، ٫٭ٕ جعــــٌ ارتًٝؿــــ ١يف ا٭ضض خــــري ستــــض ْٚ ،ؿــــع

يًٓــاؽ يف ايٓؿ ـ

 ،إمنــا ٜهــ ٕٛكــسٜط اٯٜــ ١أًــ : ٙ٬أجتعــٌ َــع ارتًٝؿــ١

َـــٔ ٜؿػـــس ؾٗٝـــا ٜٚػـــؿو ايـــسَا ) ٤يتتحًـــ ٢ذكٝكـــٖٚ ١ـــ ٞإ اا٥٬هـــ١
غـــ ـ يٛا اهلل ًـــــع ٚجـــــٌ إ ميـــــٔ ًًـــــ ٢ارتًٝؿـــــ ١يف ا٭ضض هـــــا٭َٔ
ٚايػــٖٚ ١َ٬ــٌ غ ـ ٍ اا٥٬هــ ١ؿهــٌ اهلل ًــع ٚجــٌ هــسخ ٍٛأٖــٌ َهــ١
َٚــا ذٛهلــا اٱغــ ّ٬ذااــا هــسأ ايــٓيب ستُــس قــً ٢اهلل ًًٝــ٘ آيــ٘ ٚغــًِ
زً ٛــ٘ إىل ا هلل ٚغ ـ يٛا ًــسّ ٚقــٛع َعطنــ ١هــسض ٚأذــس ٭ كــاف ٖحــّٛ
ايــــص ٜٔنؿــــطٚا ٚقتــــاهلِ ؾٗٝــــا ٚيف َعطنــــ ١ذــــٓ

ٚضتٖٛــــا  ،هًرــــا

إذتحاد اا٥٬ه ١أً ٙ٬ه َٛض :
أٖ : ّ٫ٚـــصا اهلحـــَ ّٛـــٔ ايؿػـــاز يف ا٭ضض ايـــصٚ ٟضز يف اٯٜـــ١

ِيهاز (.)2
أً ٙ٬شأَ َج ّص َع ُ
م َّ ُي ّـعِ ُذ ؿ َ
لؿ َ
ِيها َ
اُز ()3إش
عــــ ُ
ِك الـ ِِ
ــذ َ
واْٝـ ـاّ  :أْـــ٘ َـــٔ َكـــازٜل قٛيـــ٘ عـــاىل ش ََ يَ ّ
م َ
أضازٚا قتـــٌ ايـــٓيب ستُـــس قـــً ٢اهلل ًًٝـــ٘ ٚآيـــ٘ ٚغـــًِ ٚأٖـــٌ هٝتـــ٘
ــتز
ــت ا ّلَِال َِؼ ُ
ٚأقــراه٘ َٚ ،ــٔ َكــازٜل قٛيــ٘ عــاىل ش َؿ ِل َّلــهِ ا ّل ُع َّص ُ
يف ااكــاّ إٔ ايٓــساٚ ٤ايــسً ٠ٛإىل َٓــع ايكتــاٍ ٚإجتٓــا اعــإ ايػــٛٝف
()4

قـــسض

هــ

قـــؿٛف ايــ ص ٜٔنؿـــطٚا ٚيهـــٔ ض٩غـــا ٤ايهؿـــط ٚايهـــ٬ي١

( )1غٛض ٠اي,كط.30 ٠
( )2غٛض ٠اي,كط.30 ٠
( )3غٛض ٠اي,كط.30 ٠
( )4غٛض ٠ا٭ْعاّ .149
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نـ ـ ه ٞجٗـــٌ أقـــط ًًـــ ٢ايكتـــاٍ ؾهـــإ َـــٔ ايـــص ٜٔأيكـــٛا يف ايكًٝـــب

(٦َٜٛ)1ص .

واياـــاّ  :غـــع ٞايـــص ٜٔنؿـــطٚا آـــع ايكـــ٬ح َٚؿـــاٖ ِٝايتكـــ ٣ٛيف

ّ
ا٭ضض  ،ؾـــ ضاز اهلل ؾـــطض اذتـــل ٚايكـــسم  ،قـــاٍ عـــاىل ش ََ يَـــأبَ
َنز (.)2
ال َّل ُه إِلإ َّ أَ ّن ُيح َّ
وس ُأ ََل َّو كَ ِش َأ ا ّلََاؿ ُِش َ
َِّ ُن َ

ضاهعاّ :يٝؼ َٔ ذكط اكازٜل ايؿػاز اييت إذتخ اآاؾك ٕٛجكٛقٗا ،

ؾتؿهٌ اهلل ًع ٚجٌ ٚأخ ِٖ ه ٕ َٔ ًًِ اهلل ًع ٚجٌ ستٚ ٛقطف ناري
َــٔ ٚجــٚ ٙٛنــطٚ

ايؿػــاز نُ ـاّ ٚنٝؿ ـاّ َٛٚنــًٛاّ ٖٚــَ ٛــٔ ًَُٛــا

ا
ــاُ ََ ُي ّر ِِ ُ
ــذ ُأ ُأ ل
ــخ ََنِ ّد َ
مــا يَ َ
م ُعــوا ال َّل ُ
ــه َ
َٚكــازٜل قٛيــ٘ عــاىل شيَ ّ
ش ُ
ا ّل َِ َحا ِ ز (.)3

لمارا ظأ الدِي (ص) نَ كحل ظمضة

ًٓــسَا جــاٚ ٤ذؿــ ٞإىل ايــٓيب قــً ٢اهلل ًًٝــ٘ ٚآيــ٘ ٚغــًِ ٚأًًــٔ
إغــ ، َ٘٬أَــط ٙايــٓيب قــً ٢اهلل ًًٝــ٘ ٚآيــ٘ ٚغــًِ إٔ ٜــ,

نٝـــ قتــٌ

محــعٜ ٠ــ ّٛأذــس ٖٚ ،ــٌ ٜــسٍ ٖــصا ايػــ٪اٍ ًًــ ٢إغــتساَ ١ذــعٕ ايــٓيب
قً ٢اهلل ًًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ًً ٢محع ، ٠ادتٛا

ٚ ،٫ؾَ ٘ٝػا: ٌ٥

ا٭ٚىل  :جتــسز َكــ ١,ٝمحــعًٓ ٠ــس ضٜ٩ــ ١ايــٓيب قــً ٢اهلل ًًٝــ٘ ٚآيــ٘
ٚغًِ يكا ً٘ ٚ ٖٛٚذؿ. ٞ
ايااْٝــ : ١شنــط َكــ ١,ٝقتــٌ محــعَٓ ٠اغــ ١,يٲغــنجاع ٚ ،شنــط اهلل
ًع ٚجٌ.
ايااياــ : ١ؾــهط ايــٓيب قــً ٢اهلل ًًٝــ٘ ٚآيــ٘ ٚغــًِ هلل ً ـع ٚجــٌ ًًــ٢
ْعُ ١زخ ٍٛقا ٌ ًُ٘ محع ٠اٱغ.ّ٬

( ) 1ايكًٝب  ٖٛ :اي٦,ط ااعطً ١اييت يٝؼ ؾٗٝا َاْ ٤اهع .
( )2غٛض ٠ايتٛه.32 ١
( )3غٛض ٠ايطًس .39

136ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ َعامل اٱميإ /د127

ايطاهعـــ : ١زخـــ ٍٛقا ـــٌ محـــع ٠هـــٔ ً,ـــس ااطًـــب اٱغـــ ّ٬ؾـــاٖس
ًًـــ ٢ايترـــ ٍٛايٓـــًٓ ًٞٛـــس ايٓـــاؽ ضتـــ ٛاهلساٜـــٚ ، ١إظاذـــ ١أغـــ,ا
ايهؿط ٚادترٛز.
ارتاَػــ : ١إغــترساث شنــط محــعٚ ٠جٗــاز ٙيف هٓــا ٤قــطح اٱغــّ٬
ق,ــٌ اهلحــطٚ ٠هعــسٖاٚ ،ناْــت قــطٜـ ــ٪ش ٟايــٓيب قــً ٢اهلل ًًٝــ٘ ٚآيــ٘
ٚغًِ ٚاا أخ ِٖ محع ٠هإغٖ َ٘٬اه. ٙٛ
ايػازغــَ : ١ــا ه ـ
محـــعٚ ٠هـــ

ٚاقعــ ١أذــس يف ايػــٓ ١ايااياــَ ١ــٔ اهلحــط ٠إش قتــٌ

زخـــٚ ٍٛذؿـــ ٞيف اٱغـــ ّ٬هعـــس ؾـــتس َهـــ ١يف ايػـــٓ١

اياآَــٚ ،١هعــس إغــ ّ٬أٖــٌ ايطــا٥ـ ايــيت ٖــط

إيٗٝــا  ،قــاض

أَــٛض

َٓٗا :
أ : ّ٫ٚإْؿــــػاٍ ااػــــًُ

يف أَــــٛض ايــــسٚ ٜٔايتؿكــــ٘ يف ايع,ــــازا

ٚااعاَ. ٬
واْٝـــاّ  :عـــسز غـــعٚا

ضغـــ ٍٛاهلل قـــً ٢اهلل ًًٝـــ٘ ٚآيـــ٘ ٚغـــًِ

ٚايػطاٜا اييت هعاٗا.
واياـــاّ  :ط ـــب ايتدؿٝــــ َـــٔ ٚعـــ  ٠ااكـــَ ١,ٝـــع ـــٛاي ٞا٭ٜـــاّ
 ٚعاقب ايػٓ .
ضاهعاّ  :ناط ٠ايؿٗسا ٤ايص ٜٔغكٛط يف َعاضى اٱغ.ّ٬
خاَػــــاّ  :زخــــ ٍٛأؾــــٛاد َــــٔ ايٓــــاؽ يف اٱغــــ ّ٬مل ٜعًُــــٛا
هتؿاقــٚ ٌٝاقعــ ١أذــس ،ؾٝهــ ٕٛغــ٪اٍ ايــٓيب قــً ٢اهلل ًًٝــ٘ ٚآيــ٘ ٚغــًِ
يٛذؿ ًٔ ٞنٝؿ ١ٝقتً٘ ذتُع ٠هٝاْاّ ًَٛٚظ ١هلِ.
غازغـــاّ  :ايتٛوٝـــل ايعـــاّ يٛاقعـــ ١أذـــس َٚكتـــٌ محـــع ٠هـــٔ ً,ـــس
ااطًبٓ ٚ ،اقٌ ايٓاؽ شا

ضٚاٚ ١ٜذؿ َٔ ٞغري ظٜاز ٠أْ ٚكٝك.١

غــاهعاّ  :هٝــإ ذكٝكــٖٚ ١ــ ٞإٔ أٖــٌ ايٝ,ــت أَ ٍٚــٔ قــسّ ايؿــٗسا٤
يف غــ ٌٝ,اهللٖٚ ،ــ ٛؾــاٖس قــسم ًًــ,ْ ٢ــ ٠ٛستُــس قــً ٢اهلل ًًٝــ٘ ٚآيــ٘
ٚغًِ.
وآَاّ  :طغ ٝب ايٓاؽ هادتٗاز يف غ ٌٝ,اهلل.
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اغعاّ  :جتً ٞؾحاً ١محع ٚ ٠ؿاْ ٘ٝيف َطنا ٠اهلل.
ًاؾــــطاّ  :هٝــــإ ا٭ش ٣ايـــــص٫ ٟقــــا ٙااػــــًُ ٕٛيف غـــــ ٌٝ,اهلل يف
َعطن ١أذس.
يــت ٠ٚ٬اٯٜــا

اذتــاز ٟايعؿــط  :هعــث ااػــًُ

ايــيت ختــل َعطنــ١

أذس َٗٓٚ ،ا آ ١ٜاي,رث ٚاٯ ١ٜاييت قًٗ,ا ٚاييت هعسٖا.
اياــاًْ ٞؿــط  :ايتــصنري هك ـ ٚؾــحاً ١ايــٓيب ستُــس قــً ٢اهلل ًًٝــ٘
ٚآي٘ ٚغًِ يف َعطن ١أذس ٚ ،نٝـ أْ٘ و,ت يف ااٝسإ.
اياايـــث ايعؿـــط  :ؿػـــري آٜـــ ١اي,رـــث ٚاٯٜـــا
هٛاقعــ ١أذــس هٝ,ــإ ذــاٍ ااػــًُ

ا٭خـــط ٣ارتاقـــ١

٦َٜٛــص ٚاغتؿــٗاز غــ,ع

ؾــٗٝساّ َــٔ

ااػًُ .
ايطاهــع ًؿــط  :ايتــصنري هؿــٗ سا ٤أذــسًٚ ،ــسزِٖ غــ,ع ٕٛؾــٗٝساّ،
َٚــا أَــط ايــٓيب قــً ٢اهلل ًًٝــ٘ ٚآيــ٘ ٚغــًِ يٛذؿــ ٞهٝ,ــإ نٝؿٝــ ١قتًــ٘
محــــع ٠إ ٫زًــــ ٠ٛيػــــ٪اٍ ااػــــًُ

ًــــٔ نٝؿٝــــ ١قتــــٌ ؾــــٗسا ٤أذــــس

ٚإقت,اؽ ايسضٚؽ ٚااٛاًظ َٔ جٗازِٖ ٚإخ٬قِٗ يف ك ٣ٛاهلل.
ارتـــاَؼ ًؿـــط  :هٝـــإ ايت,ـــا ٜٔهـ ـ

إقـــساّ ااـــَٓ٪

َٚهـــط ٚخ,ـــث

ا يص ٜٔنؿطٚا يف َعطن ١أذس.
ايػــازؽ ًؿــط  :ايت نٝــس ًًــ ٢جٗــاز أٖــٌ ايٝ,ــتَٛٚ ،نــًٝٛت٘ يف
هٓا ٤زٚي ١اٱغ. ّ٬

ل لــــإ َ
ايػــــاهع ًؿــــط  :يــــع ّٚايعُــــٌ مبهــــاَ قٛيــــ٘ عــــاىلش ُكــــ ّ
َ
أَ َ
د َة ِؿــي ا ّل ُق ّشبَ ـ ز(ٚ ،)1هٝــإ إخــ٬م
ـو َّ
ّ
مـ َ
ـشا إِل ـإ َّ ا ّل َ
ظــأ ُل َُ ّ
َّ َنلَيّــهِ أ ّشـ ً
إخــ٬م أٖــٌ ايٝ,ــت يف ايــسؾاع ًــٔ ايٓ,ــٚ ٠ٛايتٓعٜــٌٚ ،هــصهلِ ايٓؿــٛؽ

يف غ ٌٝ,إقاَ ١ؾعا٥ط اٱغ.ّ٬

( )1غٛض ٠ايؿٛض.23 ٣
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اياــأَ ًؿــط  :هٝــإ ؾــتس هــا
يــصا

ايتٛهــ ١يًٓــاؽ َطًكـاّ َــٔ غــري اغــتآا٤

أ ٚؾعــٌ أ ٚقــ ،ٍٛؾكــس ق,ــٌ ايــٓيب قــً ٢اهلل ًًٝــ٘ ٚآيــ٘ ٚغــًِ

إغ ّ٬قا ٌ محع ًُ٘ ٠نا ٜسٍ ًً ٢ق ٍٛ,إغ ّ٬غري.ٙ
ايتاغــع ًؿــط  :طغٝــب ايٓـــاؽ هاٱغــٚ ،ّ٬إظايــ ١ذــاجع ارتـــٛف
َــٔ اٱْتكــاّ ٚاياــ ض ،ؾكــس غتؿــ ٢هعهــِٗ َــٔ زخــ ٍٛاٱغــ ّ٬هػــ,ب
خؿـــ ١ٝاياـــ ض ٚاٱْتكـــاّ َٓـــ٘ هػـــ,ب قتًـــ٘ ٭ر أ ٚأ

أ ٚإهـــٔ هعـــض

ايكـــراه ،١ؾت,ـــازٍ ايـــٓيب قـــً ٢اهلل ًًٝـــ٘ ٚآيـــ٘ ٚغـــًِ اذتـــسٜث َـــع
ٚذؿــ ٞمبــا ٜــصنط ٙهعُــ٘ محــعٚ ٠ؾــحاًت٘ ٚؾطٚغــٝت٘ ٛ ٚ ،وٝــل ذكٝكــ١
ً ٖٞٚحع ايهؿاض ًٔ قتً٘ إ ٫غَ ١ًٝهطاّ.
ايعؿــطَٓ : ٕٚــع اذتــطد ًــٔ ايكــراه ١يف ايػــ٪اٍ ًــٔ نٝؿٝــ ١قتــٌ
ايؿـــٗساٚ ،٤حتهـــ ٞنـــٌ قطـــط ٠زّ غـــايت َـــٔ أٖـــٌ ايٝ,ـــت ًُٚـــّٛ
ايكــراه ١قكــ ١ضؾــع قٛاًــس اٱغــٚ ،ّ٬يف إهــطاٖٚ ِٝإمساًٝــٌ ًًُٗٝــا

ـــخ
ـــَ ا ّلَِيّـ ِ
َّ ا ّل َق َوانِ َ
ايػـــ ّ٬قـــاٍ عـــاىلش ََ إِ ّر يَ ّش َؿ ُ
ـــذ ِم ّ
ـــشاهِ ي ُ
ـــع إِبّـ َ
يلز(ٚ ، )1قــــس ضؾــــع ايــــٓيب قــــً ٢اهلل ًًٝــــ٘ ٚآيــــ٘ ٚغــــًِ
ـــمانِ ُ
ََ إِ ّ
ظـ َ
ٚقــراهت٘ قٛاًــس اٱغــ ّ٬ي,ٝكــ ٢قــطح ؾــطٜعت٘ ؾــاشتاّ َــٓرياّ إىل ٜــّٛ
ايكٝاَــــٜٚ ،١هــــ ٕٛأزا ٤اذتــــخ َٓػــــهاّٚ ،ضنٓـــاّ َــــٔ أضناْٗــــا ٜتكـــــ
هايتحسز ايٛاجب نٌ ًاّ .
ٚادتٛا

َٔ ٚج: ٙٛ

ا٭ْ : ٍٚــع ٍٚايػــِ َــٔ ًٓــس اهلل ًًــ ٢ااــَٓ٪

ختؿٝـــ ًــِٓٗ يؿكــس

ايؿٗسا. ٤
اياـــاْ : ٞزًـــ ٠ٛااػـــًُ

يٲغـــنجاع ٚايكـــ يًدػـــاض ٠ايهـــ,ري٠

َ
صــيَِ ٌت
َّ ُم ِ
هٛقــٛع غــ,ع ؾــٗٝساّ  ،قــاٍ عــاىل شا َّلــ ِز َ
يَ إِ َرا أ َ
صــابَ ّح ُه ّ
ونز (.)2
َكا ُلوا إِنَّا ِل َّلهِ ََ إِنَّا إِلَيّهِ َس ِ
اش ُع َ
( )1غٛض ٠اي,كط.127 ٠
( )2غٛض ٠اي,كط.156 ٠
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ٚحتتٌُ ااك ١,ٝهؿٗسا ٤أذس ٚجٖٛاّ :
أ : ّ٫ٚؾكس نٌ ؾٗٝس َك. ١,ٝ
واْٝاّ  :إحتاز ااكَ ١,ٝع ناط ٠ايؿٗسا. ٤
وايااّ  :غكٛط نٌ ؾٗٝس َكَ ١,ٝتعسز ٠يف شا ٗا ٚأوطٖا .
 ٫ٚعــاضض هــ

ٖــص ٙايٛجــٚ ،ٙٛأؾــاز ٠اٯٜــ ١أًــ ٙ٬إحتــاز جــٓؼ

ااك.١,ٝ

َ
َّز ٖـــٛ
اياايـــث  :ايكـــسض ااتـــٝكٔ َـــٔ قٛيـــ٘ عـــاىل ش ََ َ
مـــا أ َ
صـــابَ َُ ّ
ادتطاذــا ٚايهًــ ّٛايــيت أقــاهت ااــ ، َٓ٪أَــا غــكٛط ايؿــٗسا ٤ؾٗــٛ
أَــط آخــط  ٚ ،كــسٜط آٜــ ١ايػــٝام َٚ :ــا أقــاههِ يف أهــساْهِ َٚــا ذتكهــِ

َــٔ ادتطاذــا

يف اٯٜــ ١ايهطميــ١

ٚإضاز ٠ايكهــ ١ٝايؿدكــ ١ٝيف ارتطــا

ًًــ ٢ضتــ ٛاٱضتــ ٍ٬يٝ,ــإ َٓعيــ ١نــٌ ٚاذــس َــٔ ااٗــاجطٚ ٜٔا٭ْكــاض
ايص ٜٔذهطٚا َعطن ١أذس.
أَــا َٛنــٛع ايؿــٗسا ٤ؾٗــَ ٛػــ ي ١أًظــِ نــا أقــا
ادتطاذــــا
يته ٕٛأغ,ا

 ،يــــصا ؿهــــٌ اهلل غــــ,راْ٘ ٚأقــــا

ااػــًُ

ااػــــًُ

َــٔ

هــــايػِ ،

ايػِ أَٛض :

ا٭ : ٍٚإْكطـــاع قتـــٌ ااػـــًُ

يًُؿـــطن

ايـــص ٟذكـــٌ يف هساٜـــ١

ااعطن. ١
اياـــاْ : ٞـــطى أناـــط ايطَـــا ٠اٛانـــعِٗ ًًـــ ٢ادت,ـــٌ ْٚ ،ـــعٚهلِ إىل
ٚغــط ااٝــسإ ٱضاز ٠ذٝــاظ ٠ايػٓــاَ ،ِ٥ــع أَــاضا

إذــطاظِٖ هلــا َــٔ

جٗا :
ا٭ٚىل  :قٝــاّ ايــٓيب قــً ٢اهلل ًًٝــ٘ ٚآيــ٘ ٚغــًِ هًٛــس ايطَــا ٠خــرياّ
جكٛم ايػٓآً ،ِ٥س إْتٗاَ ٤عطن ١هسض.
ايااْٝــ : ١قــاّ ايــٓيب قــً ٢اهلل ًًٝــ٘ ٚآيــ٘ ٚغــًِ ًٓــس إْتٗــاَ ٤عطنــ١
هــسض هتٛظٜــع ايػٓــاًً ِ٥ــًُ ٢ــ ّٛااــَٓ٪

ايــص ٜٔخطجــٛا إيٗٝــا ق,ــٌ إٔ

ٜـــسخًٛا ااسٜٓـــ ١يٝػتكـــرب اآَ٪ـــٖ ٕٛـــص ٙايػـــٓ ١ايٜٓٛ,ـــ ١يف ٚاقعـــ١
أذسٜٚ ،طُٛٓ٦ا يٓ ٌٝذككِٗ َٔ ايػٓا ِ٥خاق.١
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ايااياـــ : ١نٝـــس ايـــٓيب قـــً ٢اهلل ًًٝـــ٘ ٚآيـــ٘ ٚغـــًِ ٚقـــٝت٘ يًطَـــا٠
هعـــسّ ـــطى َٛانـــعِٗ ذحـــٚ ، ١هطٖـــإ ًًـــ ٢اذتهُـــٚ ١خكـــا٥ل
ايٛذ ٞيف َٝسإ ااعطن.١
ايطاهعــ : ١ذــث أَــري ايطَــا,ً ٠ــس اهلل هــٔ جــ,ري أقــراه٘ ًًــً ٢ــسّ
ــطى َٛانــعِٗ ٚهكا٥ــ٘ ْٚؿــط َــٔ أقــراه٘ يف َٛانــعِٗٚ ،قــا ًٛا خٝــٌ
ايــص ٜٔنؿــطٚا ايــيت جــا٤

َــٔ خًـــ جــٝـ ااػــًُ

إىل إٔ قتــٌ ٖــٛ

ٚأقــــراه٘ ايــــص ٜٔإختــــاضٚا اي,كــــاًً ٤ــــ ٢ادت,ــــٌ ،ي,ٝكــــَٛ ٢نــــع
إغتؿـــٗازِٖ َـــعاضاّ يًُػـــًُ

ٚااػـــًُا

إىل َٜٓٛـــا ٖـــصاٜ ،كت,ػـــٕٛ

َٓــ٘ ايــسضٚؽ ٚااــٛاًظ هًــع ّٚعاًــ ١اهلل ٚضغــٛيٜ٘ٚ ،ــسضن ٕٛإٔ ؾٗٝــا

َّ
ايٓحــــاٚ ٠ايؿــــ٬ح ،قــــاٍ عــــاىلش َؿــــاج َُّقوا ال َّل َ
مــــا ّ
ــــه َ
اظــــ َح َؼ ّع ُح ّ
َ
َ
ــغ
ــم ُعوا ََأَ ِ
ْـ َّ
ــَ ُيـــ َ
وق ُ
ػ ُ
ََ ّ
َّ ََ َ
اظـ َ
مـ ّ
ــشا لِأ ّن ُـعِ ـــ َُ ّ
يعـــوا ََأنـ ُِقـــوا َخيّـ ً
ونز (.)1
َن ّـعِ هِ َؿ ُأ َّ َلة َ
ِك ُ
م ّـل ُِع َ
َّ ا ّل ُ
ه ّ

ايٓكــط ًًـ ٢ايــص ٜٔنؿــطٚا ٜــ ّٛأذـس َ ،ــع أْــ٘ قــاض

اياايـث  :ؾــٛا

قط,ٜـــاّ َــــٔ ااــــٚ ، َٓ٪إش ٚقــــع غــــ,عَ ٕٛــــٔ ااؿــــطن
ااػــًُ

ٜــَ ّٛعطنــ ١هــسض ،ؾكــس ٗ ٝـ

يًُػــًُ

أغــــط ٣هٝــــس

ؾطقــ ١هٛقــٛع اا٦ــا

َــِٓٗ أغــطٜ ٣ــ ّٛأذــس ٚقــريٚض ٠ايططٜــل اىل َهــَ ١ؿتٛذ ـاّ أَــاّ ايــٓيب
ستُــس قــً ٢اهلل ًًٝــ٘ ٚآيــ٘ ٚغــًِ ٚااػــًُ

ٚيهــٔ ؾترٗــا ــ خط إىل

َ
م ّـ ُعولإ ًز(،)2
ايػٓ ١اياآَ ١يًٗحط٠شلِيَ ّق ِ
م ًشا كَ َ
ان َ
ي ال َّل ُه أ ّ
ض َ
َٚــع عــسز اٱْتكــاضا ايــيت ذككٗــا ااػــًُٚ ٕٛناــطَٚ ٠هــاًؿ١
أًــساز ااػــًُ

إش ذهــط َــع ايــٓيب ستُــس ق ـ ً ٢اهلل ًًٝــ٘ ٚآيــ٘ ٚغــًِ

ٜــ ّٛأذــس غــ,عُاَ ١٥ــٔ ااػــًُ

يف ايػــٓ ١ايااياــ ١يًــٗحط ،٠هُٓٝــا زخــٌ

َعــ٘ َهــ ١يف ايػــٓ ١اياآَــ ١يًــٗحطً ٠ؿــط ٠آ٫فٖٚ ،ــَ ٛعحــع ٠ذػــ١ٝ
جًٝـــ ١يًـــٓيب ستُـــس قـــً ٢اهلل ًًٝـــ٘ ٚآيـــ٘ ٚغـــًِ ـــ,
 ٚػً ِٝايٓاؽ هإًحاظ ايكطإٓ.
( )1غٛض ٠ايتػاهٔ .16
( )2غٛض ٠ا٭ْؿاٍ .42
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ٚذُٓٝـــا خـــطد ايـــٓيب قـــً ٢اهلل ًًٝـ ـ ٘ ٚآيـــ٘ ٚغـــًِ َـــٔ َهـــ ١هعـــس
ؾترٗــا غــاض َعــ٘ إوٓــا ًؿــط أيـــ َػــًِ هإنــاؾ ١أيؿ ـ

نــٔ أغــًِ ًٓــس

ؾـــتس َهـــ ١أ ٚنـــإ غتؿـــ ٞإمياْـــَ٘ٚ ،ـــع ٖـــصا ًكـــتِٗ ٖـــٛاظٕ ٚوكٝــــ
هٗحــ ّٛغــطٜع ,َٚاغــت مل ٜعٗــس ٙااػــًُ ٕٛؾُــط
َكسَــ ١جــٝـ ااػــًُ

ايهتا٥ــب ايــيت يف

ًًــ ٢ايــٓيب َٓٗــعَ  ،يــ ٫ٛؾهــٌ اهلل ها,ا ــ٘ يف

ا اٝــسإ َــع ْؿــط َــٔ أٖــٌ هٝتــ٘ ٚأقــراه٘ ٚ ،زً ٛــ٘ يهتا٥ــب ااػــًُ
هـــايطجٛعٚ ،عً,ـــ٘ َـــٔ ًُـــ٘ ايع,ـــاؽ إٔ ٜٓـــازًً ٟـــ ِٗٝهـــايطجٛع إىل
َٝــسإ ااعطنــ ١ذٝــث إغــتساضٚا غــطٜعاَّٚ ،ــٔ إغتعكــت ًًٝــ٘ ضاذًتــ٘
ضَــْ ٢ؿػــ٘ ًٓٗــا ،يــًٝيب ْــسا ٤ايــٓيب ستُــس قــً ٢اهلل ًًٝــ٘ ٚآيــ٘ ٚغــًِ
هايعٛز.٠
ٖٚــَ ٛــٔ أغــطاض ُٓٝــ ١آٜــ ١ايػــٝام اًهــ ١ايعــٛز ٠إىل ااعطنــًٓ ١ــس

ُ
َّ ..ز (،)1
ااػـــًُ يكٛيـــ٘ عـــاىلش ََ َّ
ظـــو ُ يَـ ّ
الش ُ
ــشا ُك ّ
َّ ِؿـــي أ ّخـ َ
ــذ ُنو ُك ّ
ٖٚــَ ٛــٔ إًحــاظ ايكــطإٓ هــ ٕ ٓــعٍ آٜــَ ١ــٔ ايكــطإٓ ؾتهــ ٕٛقاْْٛــ ّا يف
إْهـــ,اط ااـــَٓ٪
ٚايػــــ٬ع

يف َٝـــاز ٜٔايكتـــاٍَٗٓٚ ،اجـــاّ قتايٝـــاّ عحـــع ايـــسٍٚ

ًــــٔ إظتــــازٚ ٙإٕ أْؿكــــٛا ا٭َــــٛاٍٚ ،إغــــتعًُٛا ايؿــــس٠

ٚايــ,طـ ٚايتدٜٛـــ ٚ ،قــس إْتٗــت ااعطنــَ ١ــٔ غــري إٔ ٜطأٗــا ايــصٜٔ

يَز(.)2
نؿطٚا ٚ ،مل ٜهػٛ,ا إ ٫ايطجٛعش َخابِ ِِ َ

َّ )
ٚٚضز نًُتــــــإ يف آٜــــــ ١ايػــــــٝام ( ََ َّ
ظــــــو ُ يَـ ّ
الش ُ
ـــــذ ُنو ُك ّ
يت٪غــؼ يكــاْٜ ٕٛكٗــط ايظــاا ٚ ،ميــٓعِٗ َــٔ ايتعــسٚ ٟاهلحــًً ّٛــ٢
وػــــٛض ااػــــًُ ٚ ،إٔ ٖحُــــٛا ؾٗــــِ يف خؿــــٚ ١ٝخــــٛف َــــٔ ضجــــٛع

ااػًُ

ًً.ِٗٝ

ــطَ ٣تــ ٢جتًــت َٓــاؾع ٖــا
ادتــٛا

ايهًُــت َٚ ،ــا ؾُٗٝــا َــٔ اٱخ,ــاض،

َــٔ إًحــاظ ايكــطإٓ إٔ َٓــاؾع اٯٜــ ١ايكطآْٝــ, ١ــسأ َــٔ غــاً١

( )1غٛض ٠آٍ ًُطإ .153
()2غٛض ٠آٍ ًُطإ .127
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ْعٚهلــا  ٚػــتُط إىل ٜــ ّٛايكٝاَــٖٚ ،١ــَ ٛــٔ َعــاْ ٞايكــٝػ ١ايعكًٝــ ١ايــيت
تكـ ـ ـ هٗـــا َعحـــع ٠ايـــٓيب ستُـــس قـــً ٢اهلل ًًٝـــ٘ ٚآيـــ٘ ٚغـــًِ ٖٚـــٛ
ايكـــطإٓ ،إش جـــا ٤ا٭ْٝ,ـــا ٤ايػـــاهك ٕٛمبعحـــعا

ذػـــ ١ٝنـــٌ ْـــيب ٜـ ـ ٞ

مبعحع ٠ذػَ ١ٝترس ٠أَ ٚتعسز.٠
ٚميهــٔ ػــُٖ ١ٝــص ٙاٯٜــ( ١آيةةالنعاسةة
ايكطإٓ إ ٫يف اٯٜت

) ٚمل ٜــطز يؿــظ ايٓعــاؽ يف

.

 ٚــصنط ٖــص ٙاٯٜــ ١ايٓعــاؽ ه ْــ٘ ْعُــْ ١اظ يــَ ١ــٔ ايػــُاٚ ،٤إٕ ٜــطز
ايتعــسز ؾُٝــا ْــعٍ َــٔ ايػــُا ٤نايػٝــث ٚايــطظم ٚاذتسٜــس نُــا يف قٛيــ٘

ّ
طز(ٚ ، )1إٔ ايٓعـــاؽ ٚاذـــس َـــٔ
عـــاىلش ََأَ ّن َض ّل َدـــا ا ّل َع ِذيـ َ
ــذ ؿِيـــهِ بَـــأ ٌ
َكــازٜل ؾهــٌ اهلل َــٔ ايػــُاٖٚ ،٤ــٜ ٫ ٛتعــاضض َــع نــ ٕٛايٓعــاؽ
نٝؿْ ١ٝؿػاْ ١ٝإًتاز ٙاٱْػإ ٚجًًٗٝ ٌ,ا اي,سٕ.

ـذ
ٚؾٝــ٘ هٝــإ ااٖٝــ ١خًــل اٱْػــإَٚ ،ــٔ َكــازٜل قٛيــ٘ عــاىلش َل َقـ ّ
َ
ــَ َج ّقـــ ِو يَّو ز( ، )2إٕ اهلل ًـــع ٚجـــٌ هٝـــسٙ
عـ ِ
َخ َل ّق َدـــا ِ
ــان ِؿـــي أ ّظ َ
الؤ َ
نعـ َ
َ
ونز(،)3
مـــا يَ ّـ َع ُ
عـــأَ ُ َن َّ
ـــل ََ ُ
عـــأ ُل َ
ـــَّ ُي ّ
َكايٝـــس ا٭َـــٛض،ش لـــإ َ ُي ّ
ه ّ

ؾٝحعــٌ َــٔ ا٭َــط ارتــام ه,ــسٕ ا٫رتــام ه,ــسٕ اْ٫ػــإ آٜــ ١ذػــ١ٝ

قـــاٖطًَٛ ٚ ٠ظـــَ ١تحـــسز ٠هتٛوٝـــل ايكـــطإٓ ٚ ،يف َعحـــع ٠ظنطٜـــا ٚضز يف

ايتٓعٌٜشني ُح َ َ
ظ ِو يًّاز(،)4
َّاط َذلإ َ َ
د لَيَا و َ
َ
َِّ الد َ
ك ألإ َّ ُجََ ِل َ

كانون (كل) ؿي القشنن
ٖــص ٙاٯٜــا

ْــسا٤ٶ ٚوٓــا٤ٶ ًًــ ٢ااػــًُ

ٚجــا٤

اهلل ًـــع ٚجـــٌ يًُـــَٓ٪

َـــٔ غـــري ٚاغـــط ١يف شا

هكــٝػ ١ادتُــع ؾ,ــسأ

( )1غٛض ٠اذتسٜس . 25
( )2غٛض ٠ايت

.4

( )3غٛض ٠ا٭ْٝ,ا.23 ٤
( )4غٛضَ ٠ط.10 ِٜ

ٚ ،خطاه ـاّ َــٔ ًٓــس
ارتطـــا

إش ٚضز

َ
نم ُدــوا إِ ّن
هكٛيــ٘ عــاىل ش يَــا أ ُيِ َهــا ا َِلــ ِز َ
يَ َ
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( )1
َ
ــه
َّز شبَـــ ّ
ل ال َّلـ ُ
أ ّن َقـــا ِب َُ ّ

َّ َن َلـــ
ُج ِ
ؼ ُ
يعـــوا ا َّلـــ ِز َ
ــش لدَ ُك ّ
ــشَا يَـ ُ
يَ كَ َــ ُ
َّز( ٚ )2هـــُٓت اٯٜـــ ١اذتازٜـــٚ ١ارتُػـــ ٕٛهعـــس ااا٥ـــ ١قاْْٛـ ـاّ
َ
م ّولـــإ َ ُك ّ
ًٚٚـــساّ َـــٔ ًٓـــس اهلل يًُـــَٓ٪

ٖٚـــ ٛإيكـ ـ ا ٤ايطًـــب يف قًـــٛ

ايـــصٜٔ

ايــيت تحًــ ٢هٗــص ٙاٯٜــا

هايٓــسا٤

نؿــطٚا َــع خًٖٛــا َــٔ يػــ ١ارتطــا

َ
نم ُدــوا ز ٚٚا ٚادتُاًــ ١نُــا يف قٛيــ٘ عـــاىل شإِ ّر
شيَــا أ ُيِ َهــا ا َِلــ ِز َ
يَ َ
َ
ــــونز(ٚ )3ههــــُري مجــــع ااــــصنط
َج ُع ل
مــــا ُجعِ ِل
َ
ــــَّ َ
َّز شأ َسا ُك ّ
عــــو َن ُه ّ
ااداعـــــب ايـــــص ٟهـــــطض يف اٯٜـــــ ١ايػـــــاهكَٓٚ ، ١ـــــ٘ قٛيـــــ٘ عـــــاىل

ُ
َّز(.)4
ش ََ َّ
الش ُ
َّ ؿِي أ ّخ َشا ُك ّ
ظو ُ يَ ّذ ُنو ُك ّ
ٚجـــا ٤آٜـــ ١اي,رـــث هـــصا قـــٝػ ١ارتطـــا

يًُػـــًُ

إ ٫أْٗـــا

هــُٓت ا٭َــط شقــٌز ااٛجــ٘ يًــٓيب ستُــس قــً ٢اهلل ًًٝــ٘ ٚآيــ٘ ٚغــًِ
يٝداعــب ااػــًُ

ايــص,ٖ ٜٔــٛا يًكتــاٍ ٚايٓكــطٜ ٠ــ ّٛأذــس نــٔ ضأٚا

ؾــس ٠ايكتــاٍ, ٚ ،ــسٍ ا٭َــط ٚقــريٚض ٠ادتٛيــ ١يًــص ٜٔنؿــطٚا ٚغــكٛط
غـــ,ع

ؾـــٗٝساّ َـــٔ ااـــَٓ٪

ؾتعًـــل ُٖٗـــِ ه ْؿػـــِٗ ٚخؿـــٛا ااـــٛ

ٚايكتٌٚٚ ،ضز يؿظ شقٌز يف آ ١ٜاي,رث َط

ُٖٚا:

ا٭ : ٍٚيف اٱذتحــاد ٚايــطز ًًــ ٢قــٖ ٍٛــص ٙايطا٥ؿــٖ ( ١ــٌ يٓــا َــٔ
ا٭َط َٔ ؾ.)٤ٞ
اياــاْ : ٞيف إقاَـــ ١اذتحـــًً ١ـــٖ ٢ــص ٙايطا٥ؿـــَ ١ـــٔ ااػـــًُ

ذُٓٝـــا

َ
اه َداز (.)5
ما ُكحِ ّل َدا َ
ه ُ
ون ّ كَ َ
قايٛا شيَ ُقو ُل َ
ي ٌُ َ
ان َل َدا ِم َّ الأ ّ
م ِش شَ ّ
ترــسإ يف شا ٚجٗــ ١ارتطــا ٖٚــ ٛايــٓيب ستُــس قــً ٢اهلل ًًٝــ٘
ٚآي٘ ٚغًِ

( )1غٛض ٠آٍ ًُطإ .149
( )2غٛض ٠آٍ ًُطإ .150
( )3غٛض ٠آٍ ًُطإ .152
( )4غٛض ٠آٍ ًُطإ .153
( )5غٛض ٠آٍ ًُطإ .153
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خطاهــ٘ ٖٚــِ ايطا٥ؿــَ ١ــٔ ااــَٓ٪
ااـــطا

ايــصُٖ ٜٔــتِٗ أْؿػــًِٗٚ ،ــسز

ايـــيت ٚضز ؾٗٝـــا يؿـــظ شقـــٌز يف ايكـــطإٓ ٖـــ ٛو٬يا٥ـــٚ ١إوٓتـــإ

ٚو٬وَ ٕٛط. ٠
ٚٚضز يف آٜـــــ ١اي,رـــــث َـــــط

ٜٚ ،ـــــسٍ هـــــطض ٙيف شا

َٛٚنـــٛع اٱذتحـــاد ًًـــَٛ ٢نـــًٝٛت٘ ٚ ،يـــعٓ ّٚـــع ٙااػـــًُ
أغــ,ا
هـــ

اٯٜـــــ١
َـــٔ

ايؿــو ٚايطٜــب ٚ ،قــس آخــ ٢ايــٓيب قــً ٢اهلل ًًٝــ٘ ٚآيــ٘ ٚغــًِ
ااٗـــاجطٚ ٜٔا٭ْكـــاض يتُٓٝـــًَ ١هـــ ١اٱٜاـــاض هٝـــِٓٗ ٚاآاجـــا ٠يف

َطنا ٠اهلل ٚايتؿاْ ٞيف عاًت٘ .
 ٚعــسز ٚناــط ٠ا٭ٚاَــط اٱهلٝــ ١يًــٓيب ستُــس قــً ٢اهلل ًًٝــ٘ ٚآيــ٘
ٚغــًِ هًؿــظ شقــٌز َسضغــ ١نَٝ٬ــٚ ،١ؾــاٖس ًًــ ٢جٗــاز ٙيف عاًــ١
اهلل غ,راْ٘ .
ًــٔ اهــٔ إغــرام ًــٔ أهــ ٞجرٝؿــ ١قــاٍ  :قٝــٌ ٜ :ــا ضغــ ٍٛاهلل قــس
أغطع إيٝو ااؿٝب،
قــــاٍ  « :ؾــــ,ٝتين ٖــــٛز ٚأخٛا ٗــــا  :اذتاقــــٚ ،١ايٛاقعــــًٚ ،١ــــِٸ
ٜتػا٤ي ٌٖٚ ،ٕٛأ اى ذسٜث ايػاؾ١ٝ

( )1

.

َ
ــون
ا يَ ُقو ُلـ َ
ؾٗــٌ َــٔ َٛنـــ ١ًٝٛؾٝــ٘ يٮٚاَـــط هكــٌ َاـــٌ قٛيــ٘ش أ ّ
( )2
ّ
ل
و
ـــاثز ش ََ ُكـــ ّ
اأ ُكـــ ّ
ـــش ُ
ـــو وس ِم ّرلِـــهِ ُم ّـ َح َش يَ
ل َؿـــأ ُجوا ِب َعشّـــ ِر ُ
ظ َ
ا ّؿ َح َ
ونز(.)3
م ُلوا َن َل
َّ إِنَّا َن ِ
ون ّ
ام ُل َ
يَ لإ َ ُي ّؤ ِم ُد َ
ِل َّل ِز َ
َ
ان َ
مََا َنحِ َُ ّ
ادتــٛا

ْعــِ يٝ,ــإ ا٭ش ٣ايــص٫ ٟقــا ٙايــٓيب قــً ٢اهلل ًًٝــ٘ ٚآيــ٘

ٚغــًِ َــٔ قَٛــ٘ ٚإْهــاضِٖ ايتٓعٜــٌ َــع اٱًحــاظ ايــصا  ٞايــصٜ ٟتحًــ٢
ؾٝــ٘ يٝهــَ ٕٛــٔ إًحــاظ ٙايػــري ٟذتــٛم ارتــعٚ ٟارت,ٝــ ١هٗــِٚ ،قــريٚض٠

( )1ايهؿـ ٚايٝ,إ .70/7
( )2غٛضٖٛ ٠ز .13
( )3غٛضٖٛ ٠ز .121
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ااـــَٓ٪

يف أٛ,ذـــَ ١ـــٔ ايعـــٝـ ٚأَـــٔ ٚأَـــإ ايـــصٜ ٟـــ  ِٗٝذتـــ٢

هايٓعاؽ يف َٝسإ َعطن ١أذس.
 َٔٚإًحاظ ايكطإٓ إهتسا ٤هعض غٛض ايكطإٓ هًؿظ شقٌز َٗٓٚا غٛض٠

ـذز(َٗٓٚ )1ـا غـٛض٠
اٱخ٬م اييت ٖ ٞغٛض ٠ايتٛذٝسش ُك ّ
ل ُ
ه َو ال َّل ُه أَ َظ ٌ
ايهاؾط ٕٚش ُك ّ َ
َنز(ٚ )2غٛض ٠ايؿًل ٚغٛض ٠ايٓاؽ  ،يت,ك٢
ل يَاأيل َها ا ّلََاؿ ُِش َ
َكازٜل شقٌز زًَ ٠ٛتحسز ٠يًُػًُ

ٚااػًُا

يٲقتسا ٤هػٓ ١ضغٍٛ

اهلل قــً ٢اهلل ًًٝــ٘ ٚآيــ٘ ٚغــًِ يف ايٝ,ــإ ٚاٱذتحــاد ٚإقاَــ ١اي ٖــإ
ٚاٱخ٬م يف ً,از ٠اهلل ٚ ،جص

ايٓاؽ آاظٍ اٱميإ ٚ ،هعث ايٓؿط ٠يف

ْؿٛغِٗ َٔ ايهؿط ٚايه٬ي. ١
 (ٚغــًً ٌ٦ــ ٞهــٔ اذتػــ

ًًُٗٝــا ايػــً ّ٬ــٔ ايهــٚ ّ٬ايػــهٛ

أُٜٗـــا أؾهـــٌ ؟ ؾكـــاٍ  :يهـــٌ ٚاذـــس َُٓٗـــا آؾـــا  ،ؾـــإشا غـــًُا َـــٔ
اٯ ؾا

ؾايه ّ٬أؾهٌ َٔ ايػه.)3( ) ٛ

ٚؾٝــ٘ ؾــاٖس ًًــ ٢ؿهــ ٌٝايــٓيب ستُــس قــً ٢اهلل ًًٝــ٘ ٚآيــ٘ ٚغــًِ
ههاـــط ٠ا٭َـــط يـــ٘ َـــٔ اهلل شقـــٌز ًُٚـــٌ ااػـــًُ
مبهــاَ

إىل ٜـــ ّٛايكٝاَـــ١

ا٭ٚاَــط ٚايٓــٛاٖ ٞهــايكٚ ٍٛايهــٚ ّ٬ايتًٝ,ــؼ ٚا٭َــط ٚايٓٗــٞ

َٗٓٚـــا َسضغـــ ١اٱذتحـــاد ًًـــ ٢اآـــاؾك

ايـــيت ٚضز

يف آٜـــ ١اي,رـــث

هًؿظ ( قٌ ) .

نلَّ شذيذ (شدذ هللا ؿي القشنن)
مل ٜعًــِ أذــس إٔ ايٓعــاؽ َــٔ جٓــٛز اهلل يــْ ٫ٛــع ٍٚآٜــ ١اي,رــث

يًهؿــ ًٓــ٘ نلٜــٚ ١أْـ٘ أَــٔ ٚأَــإ ٚغــ ١َ٬يًُـَٓ٪
ٚقـــ ٱعــ٬م ايٓ,ــاٍ ٚايػــٗاّ ٚاذتحــاض ٠هــ

( )1غٛض ٠اٱخ٬م .1
( )2غٛض ٠ايهاؾط.1 ٕٚ
( )3اي,راض .274/67

ايؿــطٜك

َــٔ ايكتــٌ ٚن ْــ٘
ٚ ،هــطظر زٕٚ
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ــك إِلــإ َّ
ــود َس ِب َ
َــَّ ُش ُد َ
اا,ــاضظٚ ٠اعــإ ايػــٛٝف  ،قــاٍ عــاىل ش ََ َ
مــا يَ ّعل ُ
ه َوز(ٜٚ )1هَ َٔ ٕٛعاْ ٞاٯ ١ٜأًٚ ٙ٬ج: ٙٛ
ُ
ا٭ٜ ٫ : ٍٚعًـــــِ ًـــــسز جٓـــــٛز اهلل ًـــــع ٚجـــــٌ يف ا٭ضض أ ٚيف
إ ٫اهلل ًع ٚجٌ .

ايػُٛا

ايااْٜ ٫ : ٞعًِ قٚ ٠ٛأوط جٓٛز اهلل إ ٖٛ ٫غ,راْ٘ .
اياايــث ٜ ٫ :عًـــِ نـــِ ٚنٝؿٝـــٚ ١قـــسم جٗـــاز  ٚكـــ ٣ٛااـــَٓ٪

إ٫

اهلل ًع ٚجٌ .
ايطاهــــع  :عــــسز غــــٓد ١ٝجٓــــٛز اهلل ،ؾُــــِٓٗ اا٥٬هــــٚ ١ا٭ْٝ,ــــا٤
ٚايهتب ايػُاٚ ١ٜٚادتٔ ًٚاَ ١اٱْؼ ٚايسٚا

ٚادتُاز.

ارتـــاَؼ  :نـــٌ آٜـــ ١نْٝٛـــَ ١ـــٔ جٓـــس اهللٖٚ ،ـــص ٙاٯٜـــا
هــ ٕٛغــ,,اّ ٚ ،هًػــ ١يهاــط ٠ااــَٓ٪
اٯٜا

ٛيٝسٜـــ١

ٚعــاًتِٗ هلل ًــع ٚجــٌ ٚ ،ناــط٠

ايه.١ْٝٛ

ٚشنــط

آ ٜــ ١اي,رــث ايٓعــاؽ هًرــا أْــ٘ َــٔ جٓــٛز اهلل يف ذؿــظ

اا. َٓ٪
ايػازؽ  :يٝؼ َٔ ذكط ٭ؾطاز َٚاٖ ١ٝجٓٛز اهلل.
ايػـــاهع  :ميـــٮ جٓـــٛز اهلل ًـــع ٚجـــٌ ايػـــُٛا

ٚا٭ضضٖٚ ،ـــِ

ذانط ٕٚيف ايسْٝا ٚاٯخطٚ ،٠ؾ ٘ٝزً ٠ٛيًٓاؽ يًح ٤ٛإي ٘ٝغ,راْ٘.
اياــأَ  :هٝــإ نؿاٜــ ١اهلل ًــع ٚجــٌ يًُــَٓ٪

هتػــدري جٓــس ٙايــصٜٔ

ٜ ٫عًـــِ قـــْٚ ِٗ ٛؿعٗـــِ يف قٗـــط ايهـــاؾطٚ ٜٔإغت٦كـــاٍ غـــٓٔ ايهـــٍ٬

َ
َــَ
مــ ّؤ ِمد َ
ِيَ أل ّ
َــٔ ا٭ضض إٖ ٫ــ ٛغــ,راْ٘ ،قــاٍ عــاىلشإِ ّر َج ُقــو ُ ِل ّل ُ
يَّ ِــــــي َُ َ
ملإَبََِـــــتِ
ــــَّ ِب َرلإ َ َذـــــتِ نلـــــإ َ و
َ
ــــَ ا ّل َ
ؾ ِمـ ّ
َّ َسبل َُـ ّ
َّ أ ّن ُي ِمـــــ َّذ ُك ّ
َ ّ
( )2
ِيَز .
ُم ّد َضل َ

( )1غٛض ٠ااسوط .31
( )2غٛض ٠آٍ ًُطإ .124
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ايتاغـــع ٬َ :ظَـــ ١ايٓكـــط ٚايػً,ـــٚ ١أغـــ,ا

ايؿـــتس دتٓـــس اهلل ،قـــاٍ

ونز(.)1
عاىلش ََ إِ َّن ُش َ
َّ ا ّل َؼال ُِِ َ
دذ َنا ل َُه ّ
ايعاؾــط َ :ــٔ جٓــٛز اهلل َــا ٜتدًـــ ايٓــاؽ ًــٔ ضٜ٩ــتِٗ يف شا ٗــِ،

ــض َ
ٚيهــٔ أوـــطِٖ ٜتحًــ ٢هٛنـــٛح يهـــٌ شًٝ ٟــٓ  ،قـــاٍ عـــاىلش ََأَنـ َ
ه ا ز ( . )2
ََّ َج َش َّ َ
ُش ُد ً
ودا ل ّ
َٚــٔ أغــطاض ايكــط إٓ ٚضٚز يؿــظ (ادتٓــٛز) إوٓــت

ًٚؿــطَ ٜٔــط ٠ؾٝــ٘،

ٚأناطٖــــا ٚضز يف شّ , ٚهٝــــت ايظــــاا َٚ ،ــــِٓٗ ؾطًــــٖٚ ٕٛاَــــإ،

ــو َن
ٚنٝــــ إٔ اهلل ًـــع ٚجـــٌ أخـــعاِٖ نُـــا يف قٛيـــ٘ عـــاىلشإِ َّن ؿ ِّش َنـ ّ
ِيَز(.)3
ما كَ ُانوا َخ ِ
ََ َ
ود ُ
ان ََ ُش ُد َ
اػة َ
ام َ
ه َ
ه َ

اذتـــازً ٟؿـــط  :نـــٌ َـــٖ َٔ٪ـــَ ٛـــٔ جٓـــس اهلل يف ً,از ـــ٘ ٚقـ ـ ٙ
ٚقـــ٬ذ٘ ٚقٝاَـــ٘ هـــا٭َط هـــااعطٚف ٚايٓٗـــً ٞـــٔ اآهـــطٖٚ ،ـــَ ٛـــٔ

َّاطز (.)4
خ لِلد ِ
َّ َخيّ َش ُأ َّ
متو ُأ ّخ ِش َش ّ
َكازٜل قٛي٘ عاىلش ُك ّد ُح ّ
اياــاًْ ٞؿــط  :نــٌ نتــا مســاَ ٟٚــٔ جٓــس اهلل ،يــصا ؿهــٌ اهلل
ٚجعـــٌ ايكـــطإٓ نَ٬ـــ٘ ٚنتاهـــ٘ اي,ـــاق ٞهـ ـ

ايٓـــاؽ يف ا٭ضض إىل ٜـــّٛ

ايكٝاَ.١

مذة بقاُ الشنب
تهــُٔ نــٌ َــٔ آٜــ ١اي,رــث ٚايػــٝام يف َؿَُٗٗٛــا ًًــِ اهلل ًــع
ٚجـــٌ مبكـــساض ٚأوـــط ايطًـــب ايـــصًٜ ٟكٝـــ٘ اهلل يف قًـــٛ

ايـــص ٜٔنؿـــطٚا

ـبز (َ )5ــٔ
يَ كَ َــ ُـشَا ل
هكٛيــ٘ عــاىل ش َ
ظـ ُـد ّلقِي ِؿــي ُك ُلــو ِ ا َّل ـ ِز َ
الش ّنـ َ
ٚج ٙٛهًرا آ ١ٜاي,رث :
( )1غٛض ٠ايكاؾا .173
( )2غٛض ٠ايتٛه.26 ١
( )3غٛض ٠ايككل.8
( )4غٛض ٠آٍ ًُطإ .110
( )5غٛض ٠آٍ ًُطإ .151
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أ : ّ٫ٚأوط ايطًب يف ْؿٛؽ ٚأؾعاٍ ايص ٜٔنؿطٚا .
واْٝـ ـاّ  :أوـــط ايطًـــب يف اذتـــاٍ ايكتايٝـــ ١يًـــص ٜٔنؿـــطٚا ٚ ،نٝــــ إٔ
ايطًــب عتــ ٍٛهٝــِٓٗ ٚه ـ

َٛاقــً ١اهلحــٚ ّٛاٱغــاضًً ٠ــ ٢ااػــًُ

،

ـــش ُِ
ٖٚــــَ ٛــــٔ َكــــازٜل قٛيــــ٘ عــــاىل شأَ َّن ال َّلـ َ
ـــه يَ ُعــــو ُ بَــــيّ ََ ا ّل َ
مـ ّ
ََ َك ّل ِِهِ ز (.)1
وايا ـاّ  :هكــا ٤ايطًــب يف قًــٛ

ايــص ٜٔنؿــطٚا ا اــس ٠ايــيت ٜطٜــسٖا اهلل

ًـــع ٚجـــٌ  ،ؾٗـــ ٛغـــ,راْ٘ مل ًٜـــل ايطًـــب يف قًـــٛهِٗ ٜٚـــنى هلـــِ أٚ
يـــصا

ايطًـــب أٚإ ااػـــازض ٠هـــٌ ٓٝ,ٜـــ٘ اهلل ًـــع ٚجـــٌ مبـــس ٠حتكـــل

ايػاٜا

َٓ٘ .

ٖٚــٌ إغــتساَ ١ايطًــب يف قًــب ايؿــطز َــٔ ايــص ٜٔنؿــطٚا َــٔ ايهًــٞ
ااتــٛاع ٧أ ٚااؿــهو مبعٓــٖ ٢ــٌ ٜػــتُط ايطًــب يف قًــب ايهــاؾط َــٔ
ايــص ٜٔذهــطٚا َعطنــ ١أذــس ًًــَ ٢ط ,ــٚ ١اذــس ، ٠أّ أْــ٘ ٜهــَ ٕٛــط٠
ؾسٜساّ ٚأخط ٣نعٝؿاّ.
ادتــٛا

ٖــ ٛاياــاْٖٚ ٞــَ ٛــٔ ايــسًً ٌ٥٫ــً ٢ظــ ِٝقــسض ٠اهلل ٚهٝــإ

حتكٝل أوـط ايطًـب مبـا ٜؿٝـس صتـا ٠ايـٓيب ستُـس قـً ٢اهلل ًًٝـ٘ ٚآيـ٘ ٚغـًِ
ٚذؿــظ هٝهــ ١اٱغــٚ ، ّ٬زؾــع ا٭نــطاض ًــٔ ااــَٓ٪

ٚجعــٌ ايهؿــاض

ٜــسضن ٕٛإٔ ٖــصا ايطًــب أَــط خــاضجٚ ٞيــٝؼ َــٔ خًحــا

ايــٓؿؼ ،

ٖٚـــَ ٛـــٔ َكـــازٜل َـــا ٚضز ( ًـــٔ ايـــٓيب ستُـــس قـــً ٢اهلل ًًٝـــ٘ ٚآيـــ٘
ٚغًِ :إٕ ايكًٛ

ه

أق,ع

َٔ أقاهع اهلل ٜكًٗ,ا)(.)2

ٚعتتُــٌ ــصنط ايــص ٜٔنؿــطٚا ايطًــب ايــصًٜ ٟكٝــ٘ اهلل يف ْؿٛغــِٗ
هعس إْكهاَ ٤س ٘ ٚجٖٛاّ :

( )1غٛض ٠ا٭ْؿاٍ .24
( )2ايسض اآاٛض .286/2

149ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ َعامل اٱميإ /د127

ا٭ٜ : ٍٚتــصنط نــٌ ؾــطز َــٔ ايــص ٜٔنؿــطٚا غــع ٚايطًــب قً,ــ٘ ًًــ٢
ضتــــ ٛزؾعــــٚ ٞؾحــ ـ  ٠عــــًُ ٍٛــــط ٙيٝهــــ ٕٛظاجــــطاّ ًــــٔ ايتُــــاز ٟيف
ايه٬ي.١
اياـــاْ : ٞاا٬ظَـــ ١هـــ

َـــس ٠ايطًـــب ٚهكا٥ـــ٘ يف ايـــصانط ، ٠ؾرااـــا

ٜػازض ايهاؾط َٝسإ ااعطن ١ؾاْ٘ ٜٓػاٖٚ ، ٙص ٙاا٬ظَ ١يٛج:ٙٛ
أ : ّ٫ٚايتدؿٝـ َٔ ًٓس اهلل ًٔ ايٓاؽ .
واْٝـ ـاّ  :قـــس جعـــٌ اهلل ًـــع ٚجـــٌ اذتٝـــا ٠ايـــسْٝا زاض ايطمحـــ ١ايـــيت
ؿــٌُ اي ـ ٚايؿــاجط ٚإٕ ناْــت ًًــ ٢ضتــَ ٛتؿــاٚ
َكـــازٜل ايطمحـــ ١يًُـــَٓ٪

هايعٜــازٚ ٠ايٓاؾًــ ١يف

نُـ ـاّ ٚنٝؿـ ـاّ َٚ،ـــٔ ٖـــص ٙايطمحـــْ ١ػـــٝإ

ايهاؾط يًطًب ايصْ ٟعٍ ٚذٌٸ يف قً. ٘,
واياــــاّ  :إْـــــ٘ َـــــٔ إغـــــتسضاد اهلل يًـــــص ٜٔنؿـــــطٚا  ،قـــــاٍ عـــــاىل

ونز (.)1
َّ ِم َّ َظيّ ُ
ش َ
َم َ
ظ َد ّ
ز لإ َ يَ ّعل ُ
ع َح ّذ ِس ُش ُه ّ
اياايــــث  :إغــــتساَ ١ــــصنط ايهــــاؾط يًطًــــب ًٓــــس جتــــسز أغــــ,اه٘
ٚذسٚث َٛن. ً٘ٛ
ايطاهــع  :إغترهــاض ايهــاؾط يًطًــب ايــص ٟأقــاه٘ يف َعطنــ ١أذــس ،
ًٓس إغترهاض ااعطنَٚ ١ا جط ٣ؾٗٝا َٔ ايٛقا٥ع .
ارتـــاَؼ ٜ :تـــصنط ايهـــاؾط ايطًـــب ايـــص ٟأيكـــا ٙاهلل يف قً,ـــ٘ ًٓـــسَا

ــبز
ظ ُ
ــشَا ل
ٜػــُع قٛيــ٘ عــاىل ش َ
ــد ّلقِي ؿِــي ُك ُلــو ِ ا َّلــ ِز َ
الش ّن َ
يَ كَ َـ ُ
( ٢ًً )2ضت ٛارتكٛم  ،يته ٕٛجصه ١إىل ايتٛهٚ ١اٱْاه. ١

ايػـــازؽ  :ذُٓٝـــا تًـــ ٢آٜـــ ١جكـــٛم َعطنـــ ١أذـــس َـــٔ ٖـــصٙ
اٯٜــا

ٜت,ــازض إىل شٖــٔ ايهــاؾط َــا ْــعٍ هــ٘ َــٔ هــ ٤٬ايطًــب ايــصٟ

أع,ل ًً ٢قً. ٘,

( )1غٛض.44 ٕ ٠
( )2غٛض ٠آٍ ًُطإ .151
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ايػــاهع  :إغترهــاض ايهــاؾط ايطًــب ايــص ٟأقــاه٘ حملاضهتــ٘ اٱغــّ٬
ٚايٓ,ــٚ ٠ٛايتٓعٜــٌ ًٓــسَا ٜػــُع آٜــ ١قطآْٝــَ ١ــٔ زتُــٛع آٜــا
ٖٚــَ ٛــٔ أغــطاض ــ ٠ٚ٬ااػــًُ

ٯٜــا

ايكــطإٓ ،

ايكــطإٓ يف ايكــ ٠٬ايَٝٛٝــ، ١

ٚ ٖٛٚؾل ايكٝاؽ اٱقناْ: ٞ
ايه  ٜ : ٣تصنط ايهاؾط ضًب قًًٓ ٘,س مساع آٜا
ايكػ طٜ : ٣تً ٛااػًِ آٜا

ايكطإٓ .

ايكطإٓ يف ايك ٠٬نٌ . ّٜٛ

ايٓتٝحـــٜ : ١تـــصنط ايهـــاؾط ضًـــب قً,ـــ٘ ًٓـــسَا ٜتًـــ ٛااػـــًِ آٜـــا
ايكــطإٓ يف ايكــ ٠٬نــٌ ٜــ ، ّٛقــاٍ عــاىل ش ٚٳإٔشٳا قَــطٳأِ ٳ ايكــطإٓ جٳعٳًِٓٳــا
هٳٝٵٓٳوَ ٚٳهٳٝٵٔٳ ايصٜ َ٫ ٜٔٴ٪ٵَٹ ٓٴٕٛٳ هاٯخط ٠ذٹحٳاهاّ َٻػٵتٴٛضاّز (.)1
اياــأَ  :إغترهــاض ايهــاؾط ايطًــب ايــص ٟأذــاط هــ٘ ٖٚحــِ ًًــ٢
قً ٘,يف َعطن ١أذس ًٓسَا ساُٖ٘ أغ,ا

ايؿعع ٚارتٛف .

ايتاغـــع ٜ :ػـــتُط ـــصنط ايهـــاؾط يًطًـــب ايـــص ٟذـ ـٌٸ هـــ٘ يف َعطنـــ١
أذس إىل ذ

ٛهت٘ ٚزخٛي٘ اٱغ.ّ٬

ٚايكـــرٝس ٖـــ ٛا٭ ٍٚأًـــ ٚ ٙ٬هـــ ٕٛايٛجـــ ٙٛا٭خـــط ٣أًـــ ٙ٬يف
عٛيــ٘ ًــسا ايٛجــ٘ اياــاْ ٞأًــ ٙ٬ي,كــا ٤ايطًــب يف ايــصانط ٠هعــس إْكهــا٤
ظَاْ٘ َٛٚن َٔ ٖٛٚ ً٘ٛضمح ١اهلل هايٓاؽ .
ٖٚــٌ ,ٜكــَ ٢طًــل ايطًــب يف ايــصانط ، ٠ادتــٛا
ٖــصا ايكــاْ ٕٛهايطًــب ايــصٜ ٟكصؾــ٘ اهلل يف قًــٛ

 ، ٫إمنــا غتــتل

ايــص ٜٔنؿــطٚا يٝهــٕٛ

ًً ٢جٗا :
ا٭ٚىل  :إْــ٘ ذحــًً ١ــَ ِٗٝكــاذ ١,هلــِ ٖٚ ،ــَ ٛــٔ َكــازٜل قٛيــ٘

ِؼ ُتز (.)2
عاىل ش َؿ ِل َّلهِ ا ّل ُع َّص ُت ا ّلَِال َ
ايااْ : ١ٝؾ ٘ٝآ ١ٜهلِ ٚيًٓاؽ.

ايااياَ : ١ا ٜكٝب ايص ٜٔنؿطٚا َٔ ايطًب ًَٛظَ ١تحسز.٠
( )1غٛض ٠اٱغطا.45 ٤
( )2غٛض ٠ا٭ْعاّ .149
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ايــص ٜٔنؿــطٚا إىل اهلساٜــ١

ايطاهعــ : ١ايطًــب ٚغــ ١ًٝمساٜٚــ ١دتــص

َ
ـت
مـ ً
ظ ـ ّل َد َ
مــا أ ّس َ
اْ إِل ـإ َّ َس ّظ َ
ٚاٱميــإٖٚ ،ــَ ٛــٔ َكــازٜل قٛيــ٘ عــاىلش ََ َ
يَز( ، )1هًرــــا إٔ ايطًــــب ايــــصًٜ ٟكٝــــ٘ اهلل ًــــع ٚجــــٌ يف
ِل ّل َعــــال َِم َ
قًٛ

ايص ٜٔنؿطٚا ضمحٚ َٔ ١ج:ٙٛ
ا٭ : ٍٚإْ٘ ضمح ١هصا

ايص ٜٔنؿطٚا َٔ ٚج:ٙٛ

أ : ّ٫ٚهعث ايٚ ٖٔٛايهعـ يف ْؿٛؽ ايص ٜٔنؿطٚا.
واْٝاّ  :قس ايص ٜٔنؿطٚا ًٔ ستاضه ١اٱغ.ّ٬
واياــ ـاّ  :إيكــــا ٤هــ ـ ؽ ايهؿــــاض ؾُٝــــا هٝــــِٓٗٚ ،هعــــث ضٚح ايؿــــو
ٚارتك ١َٛؾُٝا ه.ِٗٓٝ
ضاهعــ ـاّ  :جعــــٌ ايهؿــــاض ٜتــــسهط ٕٚيف يــــع ّٚايــــتدًل َــــٔ ذــــاٍ
ايه٬ي ١اييت ِٖ ًًٗٝا.
اياــاْ : ٞإْــ٘ ضمحــ ١هااػــًُ

اــا ؾٝــ٘ َــٔ ايتدؿٝـــ ًــِٓٗ ههــعـ

ًسٚ ،ِٖٚنـ أٜس ًٔ ِٜٗايٓٚ ٠ٛ,ايتٓع.ٌٜ
اياايــث  :إيكــا ٤ايطًــب يف قًــٛ

ايــص ٜٔنؿــطٚا ضمحــ ١هــصضاضِٜٗ

َٔ جٗا :
ا٭ٚىل  :إْؿــــػاٍ ايــــص ٜٔنؿــــطٚا ه ْؿػــــًِٗٚ ،حــــعِٖ ًــــٔ ــــطى
ايهؿط ٚادترٛز طن ١٭هٓا.ِٗ٥
ايااْٝــــ : ١ضٜ٩ــــ ١ا٭هٓــــا ٤ٯ هــــا ِٗ٥ايهؿــــاض ٚنٝـــــ إٔ ايؿــــعع ميــــٮ
ْؿٛغِٗ َٔ اٱغ ٠ٛ,ْٚ ّ٬ستُس قً ٢اهلل ًًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ.
ايااياــــ : ١إْكــــا

ٖــــ ٤٫٪ا٭هٓــــا ٤ٯٜــــا

ايكــــطإٓ َٗٓٚــــا قٛيــــ٘

ــبز(ٚ ،)2نٝؿٝـــ١
ظـ ُ
ــشَا ل
عـــاىلش َ
ــد ّلقِي ِؿـــي ُك ُلـــو ِ ا َّلـــ ِز َ
الش ّنـ َ
يَ كَ َــ ُ
حتكــل ااكــسام ايؿعًــ ٞيٰٜــ ١أــاٍ آهــا ِٗ٥ايــص ٜٔأقــطٚا ًًــ ٢ايهؿــط،
ٖٚـــَ ٛـــٔ أغـــطاض َٓٚـــاؾع ـــ ٠ٚ٬ااػـــًُ
( )1غٛض ٠ا٭ْٝ,ا.107 ٤
( )2غٛض ٠آٍ ًُطإ .151
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يٓٝكــت ايٓــاؽ هلــا ٜٚتــسهط يف َعاْٗٝــاًٜٚ ،تُػــٛا َكــازٜكٗا ارتاضجٝــ١
اــا ؾٗٝــا َــٔ ايًٛــس ٚايًٝٛــس يٝنؾــس ًٓــ٘ قــاْٖٚ ٕٛــ( ٛهكــا ٤شنــط ٚأوــط
ْٚؿع ااعحعٚ ٠اٯ ١ٜاذتػ ١ٝهعس إْكهاَ ٤س ٗا ٚشا ٗا).
ٖٚـــَ ٛـــ ٔ اٱًحـــاظ ايػـــري ٟيًكـــطإٓ ه ْـــ٘ ذؿـــظ اٯٜـــا
يٮْٝ,ــاٚ ،٤اٯٜــا

يف أذــٛاٍ ايظــاا

ٛ ٚوٝكـــ٘ يٝهـــ ٕٛذؿظـــ٘ اعحـــعا
ٚغًِ َٔ ها

اذتػـــ١ٝ

ٚغــً ٤ٛــاق,تِٗ ،يٝتحًــ ٢ذؿظــ٘

ايـــٓيب ستُـــس قـــً ٢اهلل ًًٝـــ٘ ٚآيـــ٘

ا٭ٚي ١ٜٛايكطع.١ٝ

ٚؾٝـــ٘ هٝـــإ يكـــسم ْ ٛ,ـــ٘ ٚيـــع ّٚإ ,اًـــ٘ ٚ ،ايترـــصٜط َـــٔ َعازا ـــ٘
ٚستاضهتـــ٘ ٭ْٗـــا  ٫جتًـــب إ ٫ارتػـــطإ ااـــ,

يف ايٓؿـ ـ

ٖٚ ،ـــَ ٛـــٔ

أغــطاض غــ ١َ٬ايكــطإٓ َــٔ ايترطٜـــ ٚايت,ــس ٌٜ٭ْــ٘ نٓــع ااعحــعا
ٚايـ ـ اٖ

ٚايٛوٝكـــ ١ايػـــُا ١ٜٚذتؿـــظ اٯٜـــا

،

ايٓاظيـــَ ١ـــٔ ًٓـــس اهلل ،

َٗٓٚــا أَــطإ َتهــازإ يف شا ُٗــا َٛٚنــًُٗٛا ٚٚجٗتُٗــا َــع إحتــاز
ااهإ ٚايعَإ يف َعطن ١أذس ُٖٚا:
ا٭ْ : ٍٚعُْ ١ع ٍٚايٓعاؽ ًً ٢عا٥ؿ َٔ ١اآَ٪

.

اياــاْ : ٞايــٚ ٤٬,ايٓكُــ ١هٓــع ٍٚايطًــب ًًــ ٢ايهؿــاض ايــص ٜٔجــاٚ٤ا
َــٔ َهــ ١حملاضهــ ١ايــٓيب ستُــس قــً ٢اهلل ًًٝــ٘ ٚآيــ٘ ٚغــًِ ٚأقــراه٘ ،
ًٚــٔ أهــ ٢شض ايػؿــاض ٟضنــ ٢اهلل ًٓــ٘ ًــٔ ضغــ ٍٛاهلل قــً ٢اهلل ًًٝــ٘
ٚغـــًِ ًـــٔ ا هلل ًعٚجـــٌ اْـــ٘ قـــاٍ اْـــ ٢ذطَـــت ايظًـــِ ًًـــْ ٢ؿػـــٞ
ٚجعًت٘ هٝـٓهِ ستطَـا ؾـ ٬ظـااٛا ; ٜـا ً,ـاز ٟاْهـِ ايـص ٜٔختطـ ٕ٪هايٝـٌ
ٚايٓٗــاض ٚاْــا ايــص ٣اغؿــط ايــصْٛ

 ٫ٚاهــاىل ؾاغــتػؿط ْٞٚاغؿــط يهــِ ،

ٜــا ً,ــاز ٟنًهــِ جــا٥ع اَ٫ــٔ اععُــت ؾاغــتطعُ ْٞٛاععُهــِ ٜ ،ــا
ً,ــاز ٟنًهــِ ًــاضاَ ٫ــٔ نػــ ٘ ٛؾاغتهػ ـ  ْٞٛانػــهِ ; ٜــا ً,ــاز ٟيــٛ
إ اٚيهـــِ ٚآخـــطنِ ٚاْػـــهِ ٚجـــٓهِ نـــاْٛا ًًـــ ٢ا كـــ ٢قًـــب ضجـــٌ
َــٓهِ مل ٜــعز شيــو يف ًَهــ ٢ؾــ٦ٝا ; ٜــا ً,ــاز ٟيــ ٛإ اٚيهــِ ٚآخــطنِ
ٚاْػــهِ ٚجــٓهِ نــاْٛا ًًــ ٢اؾحــط قًــب ضجــٌ َــٓهِ مل ٜــٓكل شيــو
َــٔ ًَهــ ٢ؾــ٦ٝا ; ٜــا ً,ــاز ٣يــ ٛإ اٚيهــِ ٚآخــطنِ ٚاْػــهِ ٚجــٓهِ
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اجتُعــٛا يف قــ عٝس ٚاذــس ؾػــ ي ْٞٛوــِ اًطٝــت نــٌ اْػــإ َــِٓٗ َــا
غـ ٍ مل ٜــٓكل شيــو َــٔ ًَهـ ٞؾــ٦ٝا ا ٫نُــا ٜــٓكل اي,رــط ٜػُــؼ ؾٝــ٘
اادــٝط غُػــٚ ١اذــسٜ ٠ــا ً,ــاز ٟامنــا ٖــ ٞاًُــايهِ اذؿظٗــا ًًــٝهِ
ؾُـــٔ ٚجـــس خـــريا ؾًٝرُـــس اهلل َٚـــٔ ٚجـــس غـــري شيـــو ؾـــًٜ ٬ـــ َٔٛا٫
ْؿػ٘) (.)1
َٚــٔ اٯٜــا

زتــ ٤ٞايٓعــاؽ ًًــ ٢ضتــ ٛاا ٛج,ــ ١ادتعٝ٥ــ ١هــ ٕ ػؿــ٢

عا٥ؿـَ ١ــٔ ااـ ، َٓ٪هُٓٝــا غــعا ايطًـب قًــٛ

مجٝــع ايـص ٜٔنؿــطٚا ٜــّٛ

َعطن ١أذس.
ٖٚــٌ ٜؿــٌُ ٖــصا ايطًــب اآــاؾك

إش إطتــعٍ وًــث جــٝـ ااػــًُ

يف ايططٜــل إىل أذــس هترــطٜض َــٔ ضأؽ ايٓؿــام ً,ــس اهلل هــٔ أهــ ٞهــٔ
غــً ٍٛإش قــاٍ هلــًِ :ــْ ّ٬كتــٌ أْؿػــٓا ٖــا ٖٓــا)( )2ؾعًــٖ ٢ــصا ايكــٍٛ
ٜهــ ٕٛايٓهــٛم هــايعٛز ٠إىل ااسٜٓــَ ١ــٔ َٓتكـــ ايططٜــل َــٔ َكــازٜل
ايطًب ًٜك ٘ٝاهلل يف قًٛ
ادتــٛا

ايص ٜٔنؿطٚا أ ٚأْ٘ ًَرل ه٘.

ٖٚ ،٫ــَ ٛــٔ اٱًحــاظ يف هٝــإ آٜــ ١إيكــا ٤ايطًــب  ٚعــٝ

َٛنـــًٗٛا ٚأْـــ٘ خـــام ها٬وـــ ١آ٫ف َـــٔ ايهؿـــاض ايـــص ٜٔظذؿـــٛا َـــٔ
َهــ ١إىل ااسٜٓــ ١يف ؾــٗط ؾــٛاٍ َــٔ ايػــٓ ١ايااياــ ١يًــٗحط ٠يكتــاٍ ايــٓيب
قــً ٢اهلل ًًٝــ٘ ٚآيــ٘ ٚغــًِ ٚستاٚيــ ١اٱجٗــاظ ًًــ ٢اٱغــَٓٚ ، ّ٬ــع
ايكـــر ٠ٛايـــيت ذـــسوت هـ ـ

ايؿـــ,ا

ٚايٓـــاؽ مجٝعـ ـاّ هًـــع ّٚاٱميـــإ

,ْٚــص ً,ــاز ٠ا٭ٚوــإٚ ،نــإ ٜكــاٍ يًــصٜ ٟــسخٌ اٱغــ ّ٬ه ْــ٘ قــ,ا قــ,ا
عطٜهــاّ هــ٘ ٭ْــ٘ ــطى زٜــٔ آها٥ــ٘ ٚمســٛا ايــٓيب ستُــساّ قــً ٢اهلل ًًٝــ٘
ٚآي٘ ٚغًِ هايكاه. ٞ
 ٚــ,

آٜــا

ايكــطإٓ يف ْظُٗــا ٚإخ,اضٖــا ايٛقــا٥ع ٚا٭ذــساث ايــيت

قــاذ,ت اي,عاــ ١ايٜٓٛ,ــٚ ، ١إْتكــاٍ ايــسًَ ٠ٛــٔ ايػــط إىل ايعًٓٝــَٚ ، ١ــٔ
( )1ايػٓٔ ايه  ٣يًٗٝ,ك.93/6 ٞ
( )2ايػري ٠ايٓ٫ ١ٜٛ,هٔ ناري .27/3
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ايتًٝ,ـــؼ ااكـــنٕ هترُـــٌ ااؿـــكٚ ١ايكـــ ًًـــ ٢أش ٣ايهؿـــاض ٚقـــسٚز
ايعاَ ١إىل ادتٗاز ٚايكتاٍ يف َ٬قا ٠ايص ٜٔنؿطٚا.

َٚـــٔ اٱًحـــاظ َٚكـــازٜل اذتحـــْ ١ـــع ٍٚآٜـــ ١ايػـــٝـ ش َؿـــا ّك ُح ُلوا
َّ....ز ٚايــيت قٝــٌ أْٗــا ْػــدت َا٥ــ١
م ُ
ــز ََ َش ّ
ِيَ َظيّ ُ
مشّــ ِرك َ
ــذ ُج ُ
ا ّل ُ
وه ّ

ٚأضهعــ ّا ًٚؿــط ٜٔآٜــَ ١ــٔ ايكــطإٓ ٫ٚ ،زيٝــٌ ًًٝــ٘ ٚقٝــٌ قــاض أٚهلــا

مـــا
ـــذ ََ إِ َّ
ْاغـــداّ ٯخطٖـــاْٚ ،ػـــدت هكٛيـــ٘ عـــاىلش َؿئِ َّ
مدًّـــا بَ ّع ُ
مـــا َ
اُز( ، )1أْٗــا مل ٓــعٍ إ ٫هعــس إٔ نــطض ايــص ٜٔنؿــطٚا اهلحــًً ّٛــ٢
ؿ َ
ِــذ ً

ااسٜٓــٝ ١ــٛف ًظُٝــ ١ٱضاز ٠قتــٌ ايــٓيب قــً ٢اهلل ًًٝــ٘ ٚآيــ٘ ٚغــًِ

ٚٚأز اٱغــ ّ٬ؾــاقنٕ ا٭َــط هايكتــاٍ يًُػــًُ

هٓــع ٍٚايٓعــاؽ ًًــِٗٝ

أَٓ ـاّ ٚضمحــٚ ١ختؿٝؿ ـاّ َــٔ ًٓــس اهلل ًــع ٚجــٌٚ ،زتــ ٧ايطًــب زؾعــ ١إىل
ايــص ٜٔنؿــطٚا ،يتهــْ ٕٛتٝحــ ١ا٭َــط هايكتــاٍ ذػــِ ااعــاضى هٓكــط ايــٓيب
قــــً ٢اهلل ًًٝــــ٘ ٚآيــــ٘ ٚغــــًِ ٚااػــــًُ

ٖٚ ،ــــسّ قــــطح ايهؿــــط

ٚا٭قـــٓاّ ٚايطٛاغٝـــت ،ؾهٝــــ ٜظـــٔ ؾطٜـــل َـــٔ ااػـــًُ

هـــاهلل غـــري

اذتــل هعــس ٖــص ٙايــٓعِ ،ؾًــصا ذحــب اهلل ًــع ٚجــٌ ًــِٓٗ ْعُــ ١ايٓعــاؽ
َــع إٔ ايعاق,ــٚ ١اذــسٖٚ ٠ــ ٞغــ َ٬تِٗ َــٔ جتــسز ايكتــاٍ ٜــ ّٛأذــس ،
ٖٚـــَ ٛـــٔ أغـــطاض إهتـــسا ٤اٯٜـــ ١هكـــٝػ ١ايعُـــ ّٛاجملُـــ ًٞٛيف ْـــعٍٚ

ــض َ َن َلـــي ََُّ ِمـــَ بعـــ ِذ ا ّل َؼـ ِ َ
اظـــاز وـــِ
م َدـ ً
ايٓعـــاؽ ش ُذـ َّ
ــَّ أَ ّنـ َ
ّ َ ّ
ــت ُن َع ً
ــَّ أ َ
ِ
ّ ّ
خكــت اٯٜــ ١أكــط ْــع ٍٚايٓعــاؽ ًًــ ٢عا٥ؿــَ ١ــٔ ايكــراه ١ؾًــِ ,ــسأ
هكــ ( ٍٛوــِ أْــعٍ ًًــ ٢عا٥ؿــَ ١ــٓهِ ْعاغ ـاّ ) يٝهــ ٕٛيف ٖــصا ايعُــ ّٛوــِ
ايتدكٝل ٚج:ٙٛ
أ : ّ٫ٚهٝــإ قـــاْٖ ٕٛــ ٛاا٬ظَـــ ١هــ

اٱميـــإ ْٚــع ٍٚايٓعـــاؽ ًٓـــس

ايهطاٚ ٤ؾس ٠اي ,ؽ .
واْٝــاّ  :اٱخ,ــاض ًــٔ ذاجــ ١عا٥ؿــَ ١ــٔ ااــَٓ٪
يكطف اذتػطٚ ٠اذتعٕ ًِٓٗ .
( )1غٛض ٠ستُس .4

إىل ْعُــ ١ايٓعــاؽ

155ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ َعامل اٱميإ /د127

وايا ـاّ  :إْتؿــاع ًُــ ّٛااــَٓ٪

َــٔ ْعُــ ١ايٓعــاؽ ٚضؾــرا ٗاَٗٓٚ ،ــا

ْعُ ١ا٭َٔ ٚقطؾِٗ ًٔ ايكتاٍ.
أَـــٛضاّ جػـــُاْ١ٝ

َٚـــٔ اٱًحـــاظ يف اٯٜـــ ١ايػـــاهك ١أْٗـــا شنـــط
ْٚؿػٚ ١ٝيهٓ٘ مل ٜطز ؾٗٝا يؿظ ايٓؿٛؽ أ ٚايكً. ٛ
ٚجا٤

َهاَٗٓٝا ًً ٢ضت ٛاين ٝب:

ا٭ٜ : ٍٚتعًـــــل قٛيـــــ٘ عـــــاىل(إش كـــــعس )ٕٚأطنـــــ ١ا٭جػـــــاّ
ٚإض كاٗ٥ــا إىل ا٭ًًــ ٢يٝ,ــإ إٔ ا٭ ٚيٜٛــ ١يف ايكتــاٍ ًًــ ٢ايؿعــٌ ٚذطنــ١
ا٭هسإ.

َن َن َلــــ
ـــو َ
اياـــاْ : ٞقٛيـــ٘ عـــاىل ش ََلــــإ َ َج ّل ُ

أَ َظـــ وذز ؾٗـــ ٛؾعــــٌ

جػـــُاْْٚ ٞؿػـــ ،ٞؾـــٜ ٬ػـــتسٜط ٕٚإىل ايـــٛضا ٤يٓٝظـــطٚا نٝــــ ػـــري
ااعطنــٜ ٫ٚ ١ترػػــ ٕٛإخــٛاِْٗ ايــص ٜٔهكــٛا ٜكــا ً ٕٛذــ ٍٛايــٓيب يف
ايكًــب أ ٚيف َٛانــعِٗ ،ؾًــِ ٜٓهؿـــ اآَ٪ــٜ ٕٛــ ّٛأذــس َــٔ اآُٝــ١
ٚااٝػــطَ ٠عــاّ ،ؾتؿهــٌ اهلل ًــع ٚجــٌ ًًــ ِٗٝهــسً ٠ٛايطغــْٚ ٍٛسا٥ــ٘
ايهط ِٜهلِ ٚ ،كسٜط آ ١ٜاي,رث ًًٚ ٢ج: ٙٛ
أٚ : ّ٫ٚايطغٜ ٍٛسًٛنِ ؾتٛقؿتِ ًٔ ايكعٛز يف ادت.ٌ,
واْٝـ ـاّ ٚ :إش نٓـــتِ ً ٫ـــًً ٕٚٛـــ ٢أذـــس ؾـــسًانِ ايطغـــ ٍٛؾـــايتؿتِ
ٚأزضنــتِ يــعَ ّٚعطؾــٚ ١قــا٥ع ااعطنــْٚ ،١كــط ٠ايــٓيب ستُــس قــً ٢اهلل
ًًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٚاآَ٪

ايكاهط ٜٔيف َٛاعٔ ايكتاٍ.

واياــاّ ٚ :ايطغــٜ ٍٛــسًٛنِ يًعــٛز ٠إىل قتــاٍ ايــص ٜٔنؿــطٚا ؾرُٓٝــا
ْاؾــس ايــٓيب قــً ٢اهلل ًًٝــ٘ ٚآيــ٘ ٚغــًِ أقــراه٘ هــايعٛز ٠إيــ,ً ٞــاز
اهلل إيــ,ً ٞــاز اهلل) نــإ ْــساً ٙ٩اَ ـاّ  ٫غتــتل أــاٍ ايكتــاٍٚ ،ايــسً٠ٛ
إيٝــــ٘ ،ؾًــــِ ٜكــــٌ ايطغــــ : ٍٛإىل ادتٗــــاز ً,ــــاز اهلل) أ ٚإىل اا,ــــاضظ٠
ٚااػاٜؿ,ً ١از اهلل)
هــٌ ناْــت زً ٛــ٘ يًُٗــاجطٚ ٜٔا٭ْكــاض إٔ ٜطجعــٛا إىل ؾدكــ٘
ذٝــــث ايطغــــاي ١ارتايــــس ٚ ٠ــــ ٍ٬ااــــسز ااًهــــٚ ٞ ٛغــــاذٌ ايٓحــــا٠
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ٚا٭َــًٌٚ ،ــٔ اٱَــاّ ًًــًًٝ ٞــ٘ ايػــ ّ٬قاٍ:نٓــا إشا إؾــتس اي,ــ ؽ ،
ٚمح ٢ايٛعٝؼ ا كٓٝا هطغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل ًًٚ ٘ٝآي٘ ٚيصْا ه٘(.)1

أَ َظــ وذز جاَعــاّ يًرــاٍ

َن َنلَــ
ــو َ
يٝهــ ٕٛذــاٍ ااــ َٓ٪ش ََلــإ َ َج ّل ُ

ادتػــــُاْٚ ٞايٓؿػــــٖٚ ، ٞــــَ ٛــــٔ إًحــــاظ آٜــــ ١اي,رــــث يف ايٛقـــــ
ٚاين ٝب.

الحـعيش
كولــــه جعــــال

اظاز
ُن َع ً

ـــض َ َن َلــــي ََُّ ِمــــَ بعــــ ِذ ا ّل َؼـ ِ َ
ـــت
م َدـ ً
ش ُذـ َّ
ـــَّ أَ ّنـ َ
ّ َ ّ
ـــَّ أ َ
ِ
ّ ّ

,ـــسأ أناـــط اٯٜـــا
ٚايتــساخٌ ه ـ

شا

ااعطٛؾـــ ١أـــطف ايعطــــ ايـــٛا ٚيٝ,ـــإ ادتُـــع

اٯٜــٚ ١اٯٜــ ١ايــيت قً,ــٗا  ،أَــا آٜــ ١اي,رــث ؾاهتــسأ

أـــطف ايعطــــ شوـــِز ايـــصٜ ٟؿٝـــس ايناخـــ ، ٞيًس٫يـــًً ١ـــٚ ٢جـــٛز
ؾنٚ ،٠حتتٌُ ٚجٖٛاّ :
ا٭ٚ : ٍٚقٛع ؾن ٠ه

ايػِ ٚايٓعاؽ .

ايااْ : ٞاٱخ,اض ًٔ َس ٠ه
اياايــــث  :اٱ كــــاٍ هــ ـ

إواه ١ااػًُ

هايػِ ٚه

ْع ٍٚايٓعاؽ .

ايػــــِ ٚايٓعــــاؽ ٚ ،ايتــــساخٌ هُٗٓٝــــا ،

ؾٝسخٌ ايٓعاؽ ًً ٢ايػِ نُا ٜسخٌ ن ٤ٛايٓٗاض ًً ٢ايً. ٌٝ
ٚاادتــاض ٖــ ٛاياــاْٚ ٞاياايــث َــٔ غــري عــاضض هُٗٓٝــا ٚ ،ؾٝــ٘ ز٫يــ١
ًًـــ ٢إغـــتُطاض ػؿـــ ٞايػـــِ يًُـــَٓ٪

إىل ذـ ـ

ْـــع ٍٚايٓعـــاؽ أَٓـــ١

يٝػــطم ايــص ٜٔذهــطٚا َعطنــ ١أذــس َــع ايــٓيب ستُــس قــً ٢اهلل ًًٝــ٘
ٚآيــ٘ ٚغــًِ هؿٛٝنــا

ٚهطنــَ ١ــٔ ًٓــس اهلل ًــع ٚجــٌ ٜ ،تٓكًــًً ٕٛــ٢

ضت ٛقٗطٚ ٟع ًٞٛه

ٚايٓعاؽ أَٓ َ٘ٓ ١عاىل .

ايػِ ناٛا

ــطٖ ٣ــٌ يف ايٓعــاؽ وــٛا

ٚأجــط يًُػــًُ

َ
َّ زادتــٛا
جكــٛم ايػــِ ش َؿأ َذــابَ َُ ّ

نُــا يف قٛيــ٘ عــاىل

ْعــِ يٝهــ ٕٛايٓعــاؽ ايــص ٟأْعيــ٘

اهلل ًع ٚجٌ  ّٜٛأذس ًًٚ ٢ج: ٙٛ

()1اهٔ إه ٞاذتسٜس /ؾطح ْٗخ اي٬,غ.279/13 ١
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ا٭ : ٍٚإْـــ٘ أَـــإ َـــٔ ايكتـــٌ ٚا٭غـــط ٜٚ ،ـــسٍ يف َؿَٗٛـــ٘ ًًـــ٢
َٓٚ ،ــع ايــص ٜٔنؿــطٚا َــٔ اٱغــتُطاض يف

نؿاٜــ ١اهلل ًــع ٚجــٌ يًُــَٓ٪
ايكتاٍ .

اياــاْ : ٞهٝــإ ذكٝكــٖٚ ١ــ ٞذاجــ ١اٱْػــإ يٮَــإ يف نــٌ غــاً١

َّ ؿِــي
َــٔ غــاًا ذٝا ــ٘  ،يــصا ٚضز يف آٜــ ١اي,رــث ش ُكــ ّ
َــو ُك ّد ُ
لل ّ
ــح ّ
َّز (.)1
ل إِ َل
ظ ِ
َّ ا ّل َق ّح ُ
َّ لََِ َش َص ا َّل ِز َ
َ
يَ ُكح َ
م َ
اشعِ ِه ّ
ِب َنلَيّ ِه ّ
ُب ُيوجِ َُ ّ

اياايــــث  :ايٓعــــاؽ يف غــــاذ ١ااعطنــــ ١أذــــس ٖ,ــــَ ١ــــٔ ًٓــــس اهلل
 ٖٛٚ ،ؾطف ٚٚغاّ هلِ إىل  ّٜٛايكٝاَ. ١

يًَُٓ٪

ايطاهـــع  :ذهـــٛض ٖـــصا ايٓعـــاؽ َـــع ااـــَٓ٪

يف اٯخـــط ٠ؾـــاٖس

ٚؾــؿٝع هلــِ ٚذحــًً ١ــ ٢ايــص ٜٔنؿــطٚا ٖٚــَ ٛــٔ ا٭َــٔ ايــساَ ِ٥ــٔ

َّ ََلــإ َ
ــو ٌ
ايؿــعع ٚارتــٛف ٜــ ّٛايكٝاَــ ، ١قــاٍ عــاىل شلــإ َ َخ ّ
ؾ َنلَــيّ ِه ّ
ونز (.)2
ُ
َّ يَ ّع َض ُن َ
ه ّ
ارتـــاَؼ  :إْؿـــطاز ااػـــًُ

هلــِ ًٓــس اٱْهػــاض ٚؾــٛا

هٓعُـــً ١ظُـــٖٚ ٢ـــ ٞػؿـ ـ ٞايٓعـــاؽ

َكــًرًٚ ١ــسّ حتكــل ايٓكــط ايتــاّ ًًــ٢

ايــص ٜٔنؿــطٚا ٖٚ ،ــص ٙايٓعُــَ ١ــٔ َكــازٜل قٛيــ٘ عــاىل ق,ــٌ أضهــع آٜــا

َّز(.)3
شبَ ّ
ل ال َّل ُه َ
م ّولإ َ ُك ّ

ايػــازؽ  :ايٝ,ــإ ٚايتؿكــ ٌٝيف اٯٜــ ١هــ ٕ ايٓعــاؽ خــام هطا٥ؿــ١

َٔ اآَ٪

 ّٜٛأذس َ ،ع ايآاٖ ٢ًً ٤ص ٙايطا٥ؿ َٔ ١جٗا :

ا٭ٚىل  :اٱخ,ـــاض ًـــٔ ْـــع ٍٚايٓعـــاؽ َـــٔ ًٓـــس اهلل  ،ؾكـــس ٚضز
اٯٜا

هصنط ا٭ؾطاز ٚااؿاٖٚ ِٝا٭جٓاؽ اييت أْعهلا اهلل : ٖٞٚ

ا٭ : ٍٚؿهـــٌ اهلل ًـــع ٚجـــٌ هٓـــع ٍٚايكـــطإٓ ٖٚـــ ٛنـــ ّ٬اهلل ًـــع
ٚجــٌ ايــص ٟأٚذــا ٙإىل ْٝ,ــ٘ ايهــط ِٜستُــس قــً ٢اهلل ًًٝــ٘ ٚآيــ٘ ٚغــًِ

( )1غٛض ٠آٍ ًُطإ .154
( )2غٛضْٜٛ ٠ؼ .62
( )3غٛض ٠آٍ ًُطإ .150
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مــا أَ َّ َظيّ َدــا إِ َل ـ
قــاٍ عــاىلشإِ َّنــا أَ َّ َظيّ َدــا إِلَيّـ َ
ـك كَ َ
بَ ّعذِأِ ز(.)1

ـَ
ُنـ و
ـوط ََال َّد ِِ ِيـ َ
ـيَ ِمـ ّ

اياـــاْْ : ٞـــع ٍٚايـــٛذًً ٞـــ ٢ايـــٓيب ستُـــس قـــً ٢اهلل ًًٝـــ٘ ٚآيـــ٘
ٚغــًِ ٚ ،هــ

ايــٛذٚ ٞايكــطإٓ ًُــٚ ّٛخكــٛم َطًــل  ،ؾهــٌ آٜــ١

قطآْ َٔ ١ٝايٛذٚ ٞيٝؼ ايعهؼ.
ؾُــٔ ؾهــٌ اهلل ًــع ٚجــٌ ًًــ ٢ايــٓيب ستُــس قــً ٢اهلل ًًٝــ٘ ٚآيــ٘
ٚغـــًِ ٚااػـــًُ

ٚايٓـــاؽ مجٝعـ ـاّ إ كـــاٍ ْـــع ٍٚايـــٛذًً ٞـــ ٢ايـــٓيب

قـــً ٢اهلل ًًٝـــ٘ ٚآيـــ٘ ٚغـــًِ هايًٝـــٌ ٚايٓٗـــاض ٚ ،يف اذتهـــط ٚايػـــؿط ،
ٖٚــَ ٛــٔ َكــازٜل إنــطاّ ااػــًُ

ـخ
ـش ُأ َّ
مــتو ُأ ّخ ِش َشـ ّ
ٚقــريٚض ِٗ ش َخيّـ َ

َّاطز( )2هًرا ذهٛض ايٛذًٓ ٞس
لِلد ِ

ضغــــ ٍٛاهلل قــــً ٢اهلل ًًٝــــ٘ ٚآيــــ٘ ٚغــــًِ ٚإْتؿــــاع ااػــــًُ

َٓــــ٘ ،

ٚدتــــ ِٗ٥ٛإيٝــــ٘ ٚ ،خــــطٚجِٗ يًٓــــاؽ هــــايكطإٓ ٚاذتــــسٜث ايكسغــــٞ
ٚايــٛذٚ ٞايػــٓ ١ايٜٓٛ,ــٚ ، ١يــٝؼ َــٔ ْــيب ــطى ٖــص ٙايهٓــٛظ ٚايــصخا٥ط
٭َتـــ٘ ٚيًٓـــاؽ غـــريٖٚ ،ٙـــَ ٛـــٔ ايؿـــٛاٖس ًًـــ ٢ؿهـــ ٌٝايـــٓيب ستُـــس
قً ٢اهلل ًًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ًً ٢ا٭ْٝ,ا ٤ايػاهك .
اياايـــــث ْ :ـــــع ٍٚاا٥٬هـــــَ ١ـــــٔ ًٓـــــس اهلل  ،إش إٔ َػـــــهِٓٗ يف
ايػــُٛا

 ،ؾٝتؿهــٌ اهلل ًــع ٚجــٌ ٜٚــ َط أٜ ٚــ شٕ ي,عهــِٗ هــايٓعٍٚ

إىل ا٭ضض يف أَــــٛض ختــــل أٖــــٌ ا٭ضض  ،ؾــــإ قًــــت اــــاشا ٓــــعٍ

َ
ــش ُأ إِ َرا
اا٥٬هـــٚ ، ١ا٭ؾـــٝاَ ٤ػـــتح ١,ٝ٭َـــطٚ ، ٙقـــاٍ عـــاىل شإِن َ
َّمـــا أ ّ
مـ ُ
َ
ون ز (.)3
أَ َس َ
اد َ
ْيّ ًةا أ ّن يَ ُقو َ ل َُه ُك َّ َؿيَ َُ ُ
()1غٛض ٠ايٓػا.163 ٤
( )2غٛض ٠آٍ ًُطإ .110
( )3غٛضٜ ٠ؼ .82
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يكــس أضاز اهلل ًــع ٚجــٌ هٝــإ ايكــً ١هــ
ايػــؿًٚ ٞايتــساخٌ هــ

ايعــامل ايعًــٚ ٟٛايعــامل

ايعــٛامل ٚااــ٬ى ؾٝــ٘ اٱعــ٬م يف َؿــ ١٦ٝاهلل ،

ــه ِم ّر َقـــا ُ َر َّسةو ِؿـــي
ــض ُ َن ّدـ ُ
ٚذهـــٛض ا٭ؾـــٝا ٤نًـــٗا ًٓـــس ٙشلـــإ َ يَ ّعـ ُ
ضز(ٚ ، )1٭ٕ اٱْػـــإ خًٝؿـــ ١يف ا٭ضض
اث ََلـــإ َ ِؿـــي الـــأ َ ّس ِ
ــم َو ِ
ال َّ
عـ َ
ؾـــإ اهلل ًـــع ٚجـــٌ ٜتعاٖـــس ٙهٓـــع ٍٚاا٥٬هـــ ، ١يٝهـــٖ ٕٛـــصا ايٓـــعٍٚ

غــــ,,اّ يتحسٜــــس اٱميــــإ يف ا٭ضض ٚ ،اٱقــــطاض هايعٛ,زٜــــٚ ١ارتهــــٛع
ٚارتؿٛع هلل ًع ٚجٌ ايصٜ ٟتحً ٢ه زا ٤ايؿطا٥ض ٚايع,ازا .
ٚذُٓٝـــا إذـــتخ اا٥٬هـــًً ١ـــ ٢جعـــٌ آزّ خًٝؿـــ ١يف ا٭ضض نُـــا

ِك
عـــــ ُ
ٚضز يف ايتٓعٜــــٌ شأَ َج ّص َع ُ
ــــذ ؿ َ
ــــَ ُي ّـعِ ُ
ــــل ؿ َ
ِيهــــا ََ يَ ّ
ِيهــــا َ
م ّ
اُز( )2أجــــاهِٗ اهلل ًــــع ٚجــــٌ هعًُــــ٘ مبــــا ٜ ٫كــــسضًً ٕٚــــ٢
الـ ِِ
ـــذ َ
م َ
َ
ونز(.)3
َم َ
ََّ َ
ما لإ َ َج ّعل ُ
اٱذاع ١ه٘ هكٛي٘ عاىلشإِ ِنِي أ ّنل ُ
يٝهــَ ٕٛــٔ ًًُــ٘ عــاىل ْــع ٍٚاا٥٬هــ ١دتــص

اهلساٜــٚ ١زؾعـــ٘ ًــٔ أغـــ,ا

اٱْػــإ إىل َٓــاظٍ

ايؿػـــاز ٚذح,ــ٘ ًـــٔ غــؿو ايـــسَا ٤يـــصا

إغت,ؿـــط َ٥٬هـــ ١ايػـــُآً ٤ـــسَا ًًُـــٛا ه,عاـــ ١ايـــٓيب ستُـــس قـــً ٢اهلل
ًًٝـــ٘ ٚآيـــ٘ ٚغـــًِ نُـــا يف ذـــسٜث اٱغـــطاٚ ، ٤يكا٥ـــ٘ قـــً ٢اهلل ًًٝـــ٘
ٚآي٘ ٚغًِ هاا٥٬ه.١
ٚميهٔ كػْ ِٝع ٍٚاا٥٬ه ١إىل أقػاّ:
أْ : ّ٫ٚع ٍٚاا٥٬ه ١هايٛذ ٞإىل ا٭ْٝ,ا.٤
واْٝــاّ ٜٓ :ــعٍ اا٥٬هــ ١ه ٛــا٥ـ ٚضغــا ٌ٥خاقــ ١إىل ا٭ْٝ,ــاٚ ، ٤ؾٝــ٘
ؾــٛاٖس نــاري ،٠نُــا يف ْــعًَ ٍٚــو اذت,ــاٍ ًًــ ٢ايــٓيب ستُــس قــً ٢اهلل
ًًٝـــ٘ ٚآيـــ٘ ٚغـــًِ ْٚـــع ٍٚآ٫ف َـــِٓٗ يٓكـــط ٘ ٚااـــَٓ٪
اٱغ ّ٬ا٭ٚىل .

( )1غٛض ٠غ.3 ,
( )2غٛض ٠اي,كط.30 ٠
( )3غٛض ٠اي,كط.30 ٠

يف َعـــاضى
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 ٫ٚغتــتل ْــعٖ ٍٚــ ٤٫٪ا ا٥٬هــ ١هــايٓيب ستُــس قــً ٢اهلل ًًٝــ٘ ٚآيــ٘
ٚغــًِ ؾكــس ْعيــٛا ًًــ ٢ا٭ْٝ,ــا ٤ايػــاهك ٚ ،نًُــٛا َــطٚ ِٜغريٖــا٫ٚ ،
 ٜنــٌ أٜ ٚؿــط

اا٥٬هــٚ ،١يــٝؼ هلــِ أظٚاد ٜٓهرْٗٛــا ٖٚــِ زتــطزٕٚ

َـــٔ ايؿـــٗ ٫ٚ ،٠ٛعتكـــً ٞـــسزِٖ إ ٫اهلل ًـــع ٚجـــٌَٚ ،ـــٔ أضنـــإ

ــــش ِبال َّلــــهِ
اٱميــــإ ايتػــــً ِٝهٛجــــٛزِٖ ،قــــاٍ عــــاىلش ََ َ
م ّ
ــــَ يََّ ُـ ّ
طـــ َّ
طـــلإَلإ ً
ـــواِ الـــآخِ ِش َؿ َق ّ
ملإَبََِحِـــهِ ََ ُك ُح ِِـــهِ ََ ُس ُ
ََ َ
ل َ
ـــذ َ
ظـــلِهِ ََا ّليَ ّ
يذاز(.)1
بَعِ ً
وايا ـاّ ْ :ــع ٍٚاا٥٬هــ ١هعــس إْكطــاع ًكــط ايٓ,ــ ٠ٛمبػــازض ٠ايــٓيب ستُــس
قــً ٢اهلل ًًٝــ٘ ٚآيــ٘ ٚغــًِ إىل ايطؾٝــل ا٭ًًــٖٚ ، ٢ــَ ٛــٔ ؾهــٌ اهلل
ًًـــ ٢ايٓـــاؽ هعـــسّ قطـــع اي عًكـــ ١هـ ـ
ٚإخ,ــاض ًًُــ ٞهعــسّ اا٬ظَــ ١هــ

أٖـــٌ ايػـــُاٚ ٤أٖـــٌ ا٭ضض ،

ايــٛذْٚ ٞــع ٍٚاا٥٬هــ ، ١ؾٓٝكطــع

ايــٛذٚ ٞيهــٔ ْــع ٍٚاا٥٬هــ ١إىل ا٭ضض َػــتُط َٚتحــسز ٚي,ٝاؾــطٚا
غــع ِٗٝيف كطٜــب ايٓــاؽ إىل ًُــاض ٠ا٭ضض هــايتكٚ ٣ٛايكــ٬ح ،قــاٍ
َّز(.)2
ملإَبََِ ُت ََ ل
َط ؿ َ
الش ُ
عاىلش َج َد َّض ُ ا ّل َ
ِيها ِبئِ ّر ِن َسبِ ِه ّ
ضاهعـ ـاّ ْ :ـــع ٍٚاا٥٬هـــًٓ ١ـــس إذتهـــاض أ ٟإْػـــإ  ،شنـــطاّ نـــإ أٚ

ظـــ ُل َداز (ٚ )3مسٝـــت َػـــازض ٠ايـــطٚح
أْاـــ ، ٢قـــاٍ عـــاىل ش َج َوؿ َّّح ُ
ـــه ُس ُ
يً,ـــسٕٚ ،غـــٛقٗا ٚإخطاجٗـــا ٚقـــاذٗ,ا َـــٔ ًـــامل ايـــسْٝا هاٱذتهـــاض
دتٗا :
ا٭ٚىل  :ذهــــٛض ا٭ٖــــٌ ٚا٭قــــاض

ًٓــــس ااٝــــت غــــاً ١قــــ,ض

ضٚذ٘.
ايااْٝــــَ : ١ــــٔ اٯٜــــا
عتهطًٓ ٕٚس ااٝت.

( )1غٛض ٠ايٓػا.136 ٤
( )2غٛض ٠ايكسض .4
( )3غٛض ٠ا٭ْعاّ .61

إٔ َ٥٬هــــ ١ايطمحــــ٥٬َٚ ١هــــ ١ايعــــصا
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ايااياـــــ : ١ذهـــــٛض شا

ااـــــٖٚ ، ٛـــــ ٛـــــاٖط ايكـــــطإٓ ،قـــــاٍ

ث ز ( . )1
م ّو ُ
ض َر أَ َظ َذ ُ
عاىلش َظ َّح إِ َرا َظ َ
َّ ا ّل َ
ه ّ
ايطاهع : ١ذهٛض اآً َٓ٪س ااٝت.

ارتاَػ : ١ذهٛض أًُاٍ اٱْػإ يف ايٛجٛز ايصٖين.
ايػازغ : ١كٛض اٱْػإ ذتاي٘ يف اٯخط.٠
ايػاهع : ١ذهٛض َكسَا

ايتٛه ١ضمحًٓ َٔ ١س اهلل.

اياآَ : ١إزضاى اٱْػإ اٛن ١ًٝٛنتاهٚ ١قٝت٘.
ٚيف ٖــصا اذتهــٛض ٚاٱخ,ــاض ًٓــ٘ يف ايكــطإٓ ٚايػــٓ ١زًــ ٠ٛيًٓــاؽ
يًتٛهٚ ١اٱْاهٚ ، ١ذث ًً ٢اي تٓع ًٔ ٙايؿػاز .
خاَػــاّ ْ :ــع ٍٚاا٥٬هــ ١يٓكــط ٠ايــٓيب ستُــس قــً ٢اهلل ًًٝــ٘ ٚآيــ٘
ٚغــًِ ٚااػــًُ

يف َعــاضنِٗ نــس ايــص ٜٔنؿــطٚا ٖٚ ،ــٌ ميهــٔ ايكــٍٛ

ٖٓــاى َ٥٬هــ ١يًرــط

ٚخكــٛم ايكتــاٍ ٜٓ ٫عيــ ٕٛإ ٫يٓكــط ٠ا٭ْٝ,ــا٤

ٚايــص ٜٔآَٓـــٛا هايتٛذٝـــس ٚايٓ,ــ ، ٠ٛادتـــٛا

,ٜ ٫عـــس ٖــصاٚ ،نـــإ نـــٔ

ْ عٍ يف َعطن ١هسض و٬و َٔ ١ن,اض اا٥٬ه: ِٖٚ ١
ا٭ : ٍٚج ٝ٥ــٌ ايــصٜٓ ٟــعٍ هــايٛذًً ٞــ ٢ايــٓيب قــً ٢اهلل ًًٝــ٘
ٚآيــ٘ ٚغــًِ ؾٓــعٍ اا٥٬هــٜ ١ــَ ّٛعطنــ ١هــسض يٓكــط ٠ايــٓيب ستُــس قــً٢

اهلل ًًٝــ٘ ٚآيــ٘ ٚغــًِ ،قــاٍ عــاىل ش َؿاظــ َحصا َل َُ َ
َّ
ّ َ َ
ــَّ أ ِنِــي ُم ِمــ لذ ُك ّ
ّ
ِيَز(ٚ )2ؾٝـــ٘ ؾـــاٖس هــ ٕ ٖـــص ٙايٓكـــط٠
ِبـــأَ ّل و
ــش ِدؿ َ
ــَ ا ّل َ
ف ِمـ ّ
ملإَبََِـــتِ ُمـ ّ
نـــطٚضٚ ٠ذاجـــ ١ٱغـــتساَ ١ايـــٛذٚ ٞإغـــتُطاض ايتٓعٜـــٌ ٚإٔ ايـــصٜٔ
نؿـــطٚا جـــاٚ٤ا يٝػت قـــًٛا اٱغـــٚ ّ٬ميٓعـــٛا ايتٓعٜـــٌٚ ،عتح,ـــٛا ًـــٔ
ايٓاؽ اهلسٚ ٣اٱميإ  ،ؾٓعٍ ااًو هايٛذ ٞيًكتاٍ.
ٚخــطد ايــٓيب ستُــس قــً ٢اهلل ًًٝــ٘ ٚآيــ٘ ٚغــًِ هٓؿػــ٘ إىل َٝــسإ
ااعطنــ ، ١يٝهــْ ٕٛــع ٍٚج ٝ٥ــٌ ًًٝــ٘ ايػــَ ّ٬ــٔ َكــازٜل قٛيــ٘ عــاىل
( )1غٛض ٠ايٓػا.18 ٤
( )2غٛض ٠ا٭ْؿاٍ .9
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ــك ََ مـــا َكلـــ ز
ــك َسبلـ َ
شمـــا ََ َّد َنـ َ
ٚٚضز هكــٝػ ١ايؿعــٌ ااانــ ٞنــا ٜــسٍ ًًــ ٢إٔ َٛنــًٗٛا يف ظَــإ
( )1

َـــا ق,ـــٌ اهلحـــط ٠ايٜٓٛ,ـــٚ ، ١ادتـــٛا

ؾـــإ قًـــت اٯٜـــ ١أًـــَ ٙ٬هٝـــ١

قـــرٝس إٔ اٯٜـــَ ١هٝـــٚ ١يهـــٔ

َٛنًٗٛا َتكٌ َ ٚتحسز ٖٚ ،صا ايتحسز عتتٌُ ٚجٖٛاّ:
أ : ّ٫ٚإضاز ٠أٜــاّ ايــٓيب ستُــس قــً ٢اهلل ًًٝــ٘ ٚآيــ٘ ٚغــًِ يف َهــ١
ق,ـــٌ اهلحـــط ٠يؿـــس ٠أش ٣قـــطٜـ يًـــٓيب قـــً ٢اهلل ًًٝـــ٘ ٚآيـــ٘ ٚغـــًِ ،
 ٖٛٚمبه. ١
واْٝــاّ َ :كــاذَ ١,هــاَ

اٯٜــ ١أًــ ٙ٬يًــٓيب ستُــس قــً ٢اهلل ًًٝــ٘

ٚآيــــ٘ ٚغــــًِ يف َٝــــاز ٜٔايكتــــاٍ  ،ؾــــ ٬غتًــــ ٞاهلل هٓٝــــ٘ ٚهـــ

ايكــــّٛ

ايهـــاؾط ، ٜٔيـــصا ؿهـــٌ ٚأْـــعٍ اا٥٬هـــ ١يٓكـــط ٘ ٜـــ ّٛهـــسض ٚأذـــس
ٚذٓ .
واياــاّ َ :ــٔ َعــاْ ٞاٯٜــ ١أًــ ٙ٬أْٗــا ًٚــس نــطَ ِٜــٔ ًٓــس اهلل ًــع
ٚجــٌ يٓٝ,ــ٘ ايهــطٚ ِٜ٭َتــ٘ ه ْــ٘ غــ,راْ٘ يــٔ ــطى ايــٓيب قــً ٢اهلل ًًٝــ٘
ٚآي٘ ٚغًِ يف  َٔ ّٜٛا٭ٜاّ ٚإىل  ّٜٛايكٝاَ. ١
 ٫ٚعــــاضض هــ ـ

ٖــــص ٙايٛجــــٚ ، ٙٛنًــــٗا َــــٔ َكــــازٜل اٯٜــــ١

ايهطميـــٚ ، ١اا٥٬هـــ ١خًـــل َهطَـــ,ًٚ ٕٛـــاز َطٝعـــ ٕٛهلل ًـــع ٚجـــٌ
زا,٥ــًً ٕٛــ ٢ايتػــٝ,س َــٔ غــري ًَــٌ أ ٚنًــٌ ٖٚ ،ــِ أجػــاّ ْٛضاْٝــ١
َٓعٖ ٕٛهؿهٌ َٔ اهلل ًع ٚجٌ ًٔ ا٭نٌ ٚايؿط

ٚايٓهاح .

ٚيًُ٥٬هــ ٚ ١ــا٥ـ ً,ازٜــ ١يف ْظــاّ ايهــٜ ٫ ٕٛكــسض ًًٗٝــا إٖ ٫ــِ
ٚ ،يهـــٌ إْػـــإ ًَهـــإ ًـــٔ ميٓٝـــ٘ ٚمشايـــ٘ ٜهت,ـــإ أقٛايـــ٘ ٚأًُايـــ٘
َٚــِٓٗ محًــ ١ايعــطف ٚ ،خعْــ ١ادتٓــٚ ، ١خعْــ ١ايٓــاض ٚ ،خعْــ ١ايػٝــث
 ٫ٚعتكً ٞسز اا٥٬ه ١إ ٫اهلل ًع ٚجٌ ٚ ،اٱميإ هِٗ ٚاجب ،
ً ٚــٔ أهــ ٞأَاَــً ، ١ــٔ ًًــ ٞهــٔ أهــ ٞعايــب هــٔ ً,ــس ااطًــب هــٔ
ٖاؾــِ هــٔ ً,ــس َٓــاف ًًٝــ٘ ايػــ ّ٬أْــ٘ نــإ ٜكــً : ٍٛــٔ قــ ٍٛضغــٍٛ
( )1غٛض ٠ايهر.3 ٢
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اهلل قـــً ٢اهلل ًًٝـــ٘ ٚغـــًِ أْـــ٘ نـــإ ٜكـــً « : ٍٛـــط ٣اٱميـــإ أضهـــع ،
ٚاٱغــٛ ّ٬اهــع ً ،ــط ٣اٱميــإ إٔ ــ َٔ٪هــاهلل ٚذــسٚ ٙمبرُــس قــً٢
اهلل ًًٝــ٘ ٚغــًِ َٚــا جــا ٤هــ٘ َــٔ ؾــ ٚ ، ٤ٞــ َٔ٪هــاهلل  ٚ ،عًــِ أْــو
َ,عــــٛث هعــــس ااــــٛ

ٚ ،إقــــاّ ايكــــٚ ، ٠٬إٜتــــا ٤ايعنــــاٚ ، ٠قــــٝاّ

ضَهإٚ ،ذخ ايٝ,ت ٚ ،ادتٗاز يف غ ٌٝ,اهلل ًع ٚجٌ (.)1
 ٜٚـ  ٞااــٛ

ًًــ ٢اا٥٬هــٚ ١يهــٔ أَــس ذٝــا ِٗ هعٝــس هؿهــٌ اهلل ،

َٚــٔ  ٚــا٥ـ اا٥٬هــ ١أْٗــِ ضغــٌ اهلل هعهــِٗ إىل هعــض ٚإىل ا٭ْٝ,ــا٤
ٚايطغٌ .
ٜٚػــتطٝع ا ا٥٬هــ, ١ــس٦ٖٝ ٌٜــتِٗ ههٝؿٝــا

ٚأؾــهاٍ َتعــسزٚ ٠نًــٗا

ذػـــٓٚ ، ١قـــس جـــا ٤ج ٝ٥ـــٌ إىل َـــط ِٜهٓـــت ًُـــطإ هٗ٦ٝـــ ١هؿـــط ،

ل
هـ ّ
ٚجــا ٤اا٥٬هــ ١إىل إهــطاٖ ِٝهكــٛض ٠هؿــط  ،نُــا يف قٛيــ٘ عــاىل ش َ
يَز(ٚ ،)2جـــاٚ٤ا إىل يـــٛط
طـــيّ ِ
أَ َجـ َ
ــاْ َظـــ ِذ ُ
ــش ِم َ
يز َ
يَّ ا ّل ُ
ــشاهِ َ
م َ ّـ َ
ف إِبّـ َ
هٗ٦ٝــ ١اي,ؿــط َٚظٗــط ايؿــ,ا

ٚايٛجــ٘ اذتػــٔ ٱقاَــ ١اذتحــًً ١ــ ٢قَٛــ٘

هت نٝــس إؾتتــاِْٗ ٚغــ ٤ٛؾعًــِٗ ٚ ،جــا ٤ج ٝ٥ــٌ إىل ايــٓيب ستُــس قــً٢
اهلل ًًٝـــ٘ ٚآيـــ٘ ٚغـــًِ هٗ٦ٝـــا

َتعـــسزَٗٓ ٠ـــا هكـــٛض ٠زذٝـــ ١ايهعـــيب

ايـــص ٟنـــإ مجٝـــٌ ايٛجـــ٘ ٚ ،جـــا ٤هٗ٦ٝـــ ١ا٭ًـــطا
اٱميـــإ ٚاٱذػـــإ ٚأَـــاضا

ٖٚـــٜ ٛػـ ـ ٍ ًـــٔ

ايػـــاً ، ١نُـــا ٜٓـــعٍ ج ٝ٥ـــٌ يف يًٝـــ١

ايكسض َٔ نٌ ًاّ ٚي٘ غتُا ١٥جٓاح َٚع٘ ًسز َٔ اا٥٬ه ١ظ
ًٚـــٔ إهـــٔ ً,ـــاؽ ( أْـــ٘ مســـع ضغـــ ٍٛاهلل قـــً ٢اهلل ًًٝـــ٘ ٚآيـــ٘
ٚغـــًِ ٜكـــ : ٍٛإٕ ادتٓـــ ١يتعـــس  ٚـــعَ ٜٔـــٔ اذتـــ ٍٛإىل اذتـــ ٍٛيـــسخٍٛ
ؾــٗط ضَهــإ  ،ؾــإشا ناْــت أ ٍٚيًٝــَ ١ــٔ ؾــٗط ضَهــإ ٖ,ــت ضٜــس َــٔ
حتــت ايعــطف ٜكــاٍ هلــا ااــا ري ، ٠كــؿل ٚضم ادتٓــٚ ١ذًــل ااكــاضٜع ،
ٜػـــُع يـــصيو عـــٓ

مل ٜػـــُع ايػـــاَع ٕٛأذػـــٔ َٓـــ٘  ،ؾٝاـــب اذتـــٛض

(َ )1ػٓس ً,س هٔ محٝس . 83 /1
( )2غٛض ٠ايصاضٜا

.24
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ذتــٜ ٢ؿــطؾٔ ًًــ ٢ؾــطف ادتٓــ ، ١ؾٓٝــازٖ : ٜٔــٌ َــٔ خاعــب إىل

ايع ـ

اهلل ؾٝعٚٸجــ٘؟ وــِ ٜكــ ٍٛاذتــٛض ايعـ

ٜ :ــا ضنــٛإ ادتٓــَ ١ــا ٖــص ٙايًًٝــ١؟

ؾٝحٝـــ ٔٗ,هايتًٝ,ـــ ، ١وـــِ ٜكـــٖ : ٍٛـــص ٙأ ٍٚيًٝـــَ ١ـــٔ ؾـــٗط ضَهـــإ ،
ادتٓــًً ١ــ ٢ايكــاُ٥

َــٔ أَــ ١ستُــس ٜٚ ،ــا ج ٜــٌ اٖــ,ط

ؾترــت أهــٛا

إىل ا٭ضض ؾاقـــؿس َـــطز ٠ايؿـــٝاع

ٚغًـــِٗ هـــا٭غ ، ٍ٬وـــِ اقـــصؾِٗ

يف اي,راض ذتٜ ٫ ٢ؿػسٚا ًً ٢أَ ١ستُس ذٝ,يب قٝاَِٗ .
ٜٚكــ ٍٛاهلل ًــع ٚجــٌ يف يًٝــَ ١ــٔ ؾــٗط ضَهــإ آــاز ٜٓــاز ٟوــ٬ث
َــطا

ٖ :ــٌ َــٔ غــا ٌ ٥ؾاًطٝــ٘ غــ٪ي٘؟ ٖــٌ َــٔ ا٥ــب ؾ ـ ٛ

ًًٝــ٘؟

ٖــٌ َــٔ َػــتػؿط ؾــ غؿط يــ٘؟ َــٔ ٜكــطض ااًــ ٤ٞغــري ااعــسّ؟ ٚايــٛيف
غري ايظً.ّٛ
قــاٍ ٚ :يــ٘ يف نــٌ ٜــَ ّٛــٔ ؾــٗط ضَهــإ ًٓــس اٱٔؾطــاض أيـــ أيـــ
ًتٝــل َــٔ ايٓــاض نًــِٗ قــس اغــتٛجٛ,ا ايٓــاض  ،ؾــإشا نــإ آخــط ٜــَ ّٛــٔ
ؾــٗط ضَهــإ أًتــل اهلل يف شيــو ايٝــ ّٛهكــس ض َــا أًتــل َــٔ أ ٍٚايؿــٗط
إىل آخط.)1()ٙ
ًٚـــٔ إهـــٔ َػـــعٛز يف قٛيـــ٘ ({ ٚيكـــس ضآْ ٙعيـــ ١أخـــطًٓ ٣ـــس غـــسض٠
اآتٗـــ } ٢قـــاٍ  :ضأ ٣ضغـــ ٍٛاهلل قـــً ٢اهلل ًًٝـــ٘ ٚغـــًِ ج ٜـــٌ يف
قــٛض ٘ ًٓــس ايػــسض ٠يــ٘ غــتُا ١٥جٓــاح; جٓــاح َٓٗــا غــس ا٭ؾــل ٜتٓــاوط
َٔ أجٓرت٘ ايتٗاٚ ٌٜٚايسض ٚايٝاقٛ

َا ٜ ٫عًُ٘ إ ٫اهلل)(.)2

ًٚــٔ جــاهط هــٔ ً,ــس اهلل إٔ ضغــ ٍٛاهلل قــاٍ  :أشٕ يــ ٞإٔ أذــسث
ًــٔ ًَــو َــٔ َ٥٬هــ ١اهلل َــٔ محًــ ١ايعــطف َ ،ــا ه ـ
ًا ك٘ َػري ٠غ,عُا ١٥غٓ.)3( ) ١

( )1ايسض اآاٛض .374/1
( )2ايسض اآاٛض .321/9
( )3ايسض اآاٛض .491 /8

ؾــرُ ١أشْــ٘ إىل
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اياـــاْْ : ٞـــعَٝ ٍٚهاٝ٥ـــٌ ٖٚـــ ٛض٩غـــا ٤اا٥٬هـــ ١يٓكـــط ٠ااـــ. َٓ٪
ٚشنط إٔ ض٩غا ٤اا٥٬ه ١أضهع: ِٖٚ ١
ا٭ : ٍٚج . ٌٝ٥
ايااَْٝ : ٞها. ٌٝ٥
اياايث ً :عضاًَ ٖٛٚ ،ٌٝ٥و ااٛ

.

ٚٚضز يف ارتـــ إٔ ضجـــ ّ٬قـــاٍ ( قـــاٍ ضغـــ ٍٛاهلل قـــً ٢اهلل ًًٝـــ٘
ٚآيــ٘ ٚغــًِ :أقــط

ارتًــل إىل اهلل ج ٜــٌ َٝٚهاٝ٥ــٌ ٚإغــطاؾٖٚ ٌٝــِ

َٓــ٘ َػــري ٠كػـ

أيـــ غــٓ ، ١ج ٜــٌ ًــٔ ميٓٝــ٘ َٝٚهاٝ٥ــٌ ًــٔ ٜػــاضٙ

ٚإغطاؾ ٌٝهُٗٓٝا) (.)1
اياايــث ْ :ــع ٍٚإغــطاؾٖٚ ٌٝــَ ٛــٔ اا٥٬هــ ١ااكــطه

هلل ًــع ٚجــٌ ،

ٖٚـــَٛ ٛنـــٌ هـــايٓؿذ يف ايكـــٛض إٜـــصاْاّ هٝـــ ّٛايكٝاَـــ ، ١ؾعٓٝـــاَ ٙعًكتـــإ
هاجتا ٙايعطف ٜٓ ،تظط ا٭َط هايٓؿذ يف ايكٛض .
واياــاّ  :إًاْـــ ٚ ١عهـــٝس اا٥٬هـــ ١يًـــٓيب ستُـــس قـــً ٢اهلل ًًٝـــ٘ ٚآيـــ٘
ٚغــــًِ يف اذتٝــــا ٠ايعاَــــٚ ، ١أَــــٛض ٙايعاًٝ٥ــــٖٚ ، ١ــــَ ٛــــٔ َكــــازٜل
ؿـــطٜـ َكاَـــ٘ هـ ـ

ايٓـــاؽ ٚ ،يٝهـــ ٕٛإقتـــسا ٤ايٓـــاؽ هـــ٘ هطؾـــرا

ٛج ٘ٝاا٥٬ه. ١
ٚيف ايآــاًً ٤ــ ٢ايــٓيب ستُــس م ٚضز يف خكــٛم هعــض أظٚاجــ٘

يــل
م ّولــإ َ ُأ ََ ِشِّ ِش ُ
قٛيــ٘ عــاىل ش ََ إِ ّن َج َظــ َ
ــه ُ
اه َشا َنلَيّــهِ َؿــئِ َّن ال َّل َ
ــو َ
ه َ
يشز (.)2
ملإَبََِ ُت بَ ّع َذ َرل َ
م ّؤ ِمد َ
ِيَ ََا ّل َ
ََ َ
صال ُِغ ا ّل ُ
ِك َظ ِه ٌ

ايطاهــع ْ :ــع ٍٚاا٥٬هــ ١هاي نــٚ ١ارتــري ٚايــطظم ٚارتكــب يًٓــاؽ

هاشٕ َٔ ًٓس اهلل .
ارتـــاَؼ  :ؿهـــٌ اهلل ًـــع ٚجـــٌ هٓـــع ٍٚاا٥٬هـــ ١يٓحـــسٚ ٠إغاوـــ١
ً,ــس َــٚ ، َٔ٪قــطف ايــً ٤٬,ــٔ ايٓــاؽ َــَٓ٪
( )1ايسض اآاٛض .174/1
( )2غٛض ٠ايترط.4 ِٜ

أ ٚنؿــاضاّ ٖٚ ،ــَ ٛــٔ
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َكـــازٜل نـــ ٕٛايـــسْٝا ( زاض ايطمحـــ ) ١يـــصا ؾـــإ ااػـــًُ

ٜتًـــ ٕٛيف

ـــشظِ يَِّ ز(ًً ،)1ــــ ٢ضتــــٛ
م َِ الـ َّ
ايكــــ ٠٬ايَٝٛٝــــ ١قٛيــــ٘ عــــاىل شالـ َّ
ـــش ّظ َ
ايتهطاض ٚايتعسز يف اي,ػًُ ١يًػٛضٚ ٠ادتع َٔ ١ٝ٥غٛض ٠ايؿاحت. ١
ٖٚــــٌ ــــ ٠ٚ٬ااػــــًُ

يً,ػــــًُ ١جٗــــطاّ ٚإخؿا ــ ـاّ َــــٔ َكــــازٜل

إذتحــــاد اهلل ًًــــ ٢اا٥٬هــــ ١يف نــــ ٕٛإؾػــــاز عا٥ؿــــَ ١ــــٔ ايٓــــاؽ يف
ا٭ضض ٚقتًــِٗ ايــٓؿؼ ايعنٝــ ١هػــري ذــل يــٝؼ غــ,,اّ أًً ٚــ ١اَــ ١يعــسّ
جعٌ اٱْػإ خًٝؿ ١يف ا٭ضض.
ادتــٛا

ْعــِ ،ؾٗٓــاى أَــَٓ٪َ ١ــ ١تًــ ٛهكــٝػ ١ايتع,ــس ٚيػــ ١ايتهــطع

ٚارتؿــٛع قـــؿا

اهلل اذتػــًٓ ٢ـــسَ ٠ــطا

نـــٌ ٜــ ٚ ، ّٛتٛغـــٌ إيٝـــ٘

ـــشظِ يَِّ ز ؾتتحًــــَ ٢عــــاْ ٞارت٬ؾــــ ١يف ا٭ضض ،
م َِ الـ َّ
هكٛيــــ٘ شالـ َّ
ـــش ّظ َ
ٜٚكـــطف اهلل ايـــً ٤٬,ـــٔ ايـــصٜ ٜٔؿػـــس ٕٚيف ا٭ضض ًًٚ ،ـــ ٢اآ,ـــ٢
ايــص ٟأغػــٓا ٙيف ٖــصا ايػــؿط ايــصٖ ٟــ ٛضؾــرَ ١ــٔ ضمحــ ١اهلل ًًٓٝــا
ًًٚــٝهِ ه ـ ٕ اا٥٬هــ ١غ ـ يٛا اهلل ً ـ ع ٚجــٌ إٔ ٜهــ ٕٛنــٌ أٖــٌ ا٭ضض
قاذت

يٝؼ ؾَ ِٗٝؿػس أ ٚؾاغس.

ِيهــــا
ٜٚهــــ ٕٛكــــسٜط قــــٛهلِ:شأَ َج ّص َعـ ُ
ـــذ ؿ َ
ـــَ ُي ّـعِ ـ ُ
ـــل ؿ َ
ِيهــــا َ
مـ ّ
اُز(ٖ ،)2ــــ : ٛأجتعــــٌ يف ا٭ضض َــــٔ ٜؿػــــس ؾٗٝــــا
عـــــ ُ
ِك الـ ِِ
ـــذ َ
ََ يَ ّ
م َ
ٜٚػــؿو ايــسَا ٤هــٌ ؿهــٌ ٚإجعــٌ أًٖــٗا َاــٌ اا٥٬هــٜ ١ػــ,ر ٕٛأُــس

اهلل ٜٚكسغ.ْ٘ٛ
يكــس أْــعٍ اهلل اا٥٬هــ ١يٓكــط ٠ااــَٓ٪

ٚيٲْتكــاّ َــٔ ااؿػــس ٜٔيف

َّ
ق الأ َ ّن َدـ ِ
اضـــ ِر ُبوا ِمـ ّ
ــو َ
ــاق ََ ّ
ا٭ضض ،قـــاٍ عـــاىلش َؿ ّ
اضـــ ِر ُبوا َؿـ ّ
ــد ُه ّ
ُك َّ
انز(.)3
ل بَ َد و

( )1غٛض ٠ايؿاحت.3 ١
( )2غٛض ٠اي,كط.30 ٠
( )3غٛض ٠ا٭ْؿاٍ .12
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ايٛجـــ٘ ايطاهـــع ْ :ـــع ٍٚااطـــط َـــٔ ًٓـــس اهلل يٝػُـــط ا٭ضض هـــارتري
ٚعتكــــٌ ارتكــــب  ٚ ،عزٖــــط ايتحــــاضا

 ٚطٝــــب ااهاغــــب  ،قــــاٍ

َ
ث
ه ِ
ض َ
اه َحــ َّض ّ
ــاُ ّ
ام َ
ــذ ًة َؿــئِ َرا أَ َ
نض ّل َدــا َنلَيّ َهــا ا ّل َ
ــشى الــأ ّس َ
م َ
عــاىل ش ََ َج َ
َ ُك ِِل َص َّ وس بَ ِهيضز(.)1
خ ََأَ ّنَِ َح ّ
ََ َسبَ ّ
خ ِم ّ

ؾٓػــب اهلل ًــع ٚجــٌ ْــع ٍٚااطــط ٚااــا ٤إيٝــ٘ يٝ,ــإ إٔ ًًُٝــ, ١دــط

ااــاَ ٤ــٔ اي,رــاض ٚجتُعــ٘ إمنــا ٖــ ٛهؿهــٌ ٚضمحــَ ١ــٔ اهلل ٚ ،إٔ ٖــصٙ
ا٭جـــط َ ٠ػـــتح ١,ٝهللٖٚ ،ـــٌ إغـــتحاهتٗا ٚاذـــس ٠أّ إٔ نـــٌ جـــعٚ ٤شض٠
َٓٗا تًك ٢ا٭َط َٔ ًٓس اهلل  ٚػتحٝب ي٘ ًً ٢ضت ٛارتكٛم.
ادتـــٛا

ٖـــ ٛاياـــاًْ ٚ ،ٞـــو آٜـــ ١يف هـــسٜع قـــٓع اهلل ٚغـــع ١قسض ـــ٘

ٚهـــسٜع غـــًطاْ٘ ًًـــ ٢ارت٥٬ـــل أٝـــث هـــٖٓ ٕٛـــاى قـــً ١هــ
ٚجٌ ٚه

اهلل ًـــع

نٌ ؾطز َٔ ارت٥٬ل قػط أ ٚن .

ٚعتتٌُ ْع ٍٚااطط ٚهساٜا ٘ يف ا٭ضض ٚجٖٛاّ:
أْ : ّ٫ٚــــعٍ ااطــــط يف ا٭ضض ق,ــــٌ خًــــل آزّ ٛ,ٖٚعــــ٘ ًُٚاض ــــ٘
ا٭ضض.
واْٝـــاّ  :إقـــنإ هساٜـــْ ١ـــع ٍٚااطـــط يف ا٭ضض هٗ,ـــٛط آزّ ٚذـــٛا٤
إيٗٝا َٔ ٖٛٚ ،أَاضا

خ٬ؾت٘ يف ا٭ضض.

واياـــاّ  :مل ٜٓـــعٍ ااطـــط َـــٔ ايػـــُا ٤إىل ا٭ضض إ ٫هعـــس إٔ ٖـــ,ط
إيٗٝا آزّ ٚذٛاٚ ٤إذتاجا ا٭نٌ ٚايؿط ٚ ،ايعٌُ هايعضاًا .
ٚايكرٝس ٖ ٛأ ّ٫ٚأً ٙ٬يٛج:ٙٛ
ا٭ْ : ٍٚـــع ٍٚااطـــط ًًـــ ٢ا٭ضض َـــٔ اٱضاز ٠ايتهٜٝٓٛـــَٚ ،١ـــٔ

ض ز ( . )2
اث ََالأ َ ّس ِ
م َو ِ
يع ال َّ
ًَُٛا شبَ ِذ ُ
ع َ
اياــاْْ : ٞــع ٍٚااطــط إىل ا٭ضض َــٔ ايٓظــاّ ايهــ ْٞٛايعــاّ ايــصٟ
ٜ ٫تعًل مبدًٛم َترس أَ ٚتعسز.
( )1غٛض ٠اذتخ .5
( )2غٛض ٠اي,كط.117 ٠
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اياايــــث ًُ :ــــاض ٠نآ٥ــــا

ذٝــــ ١يــــٮضض ق,ــــٌ خًــــل آزّ ،ؾــــإٕ

ا٭ؾحاض ٚأْٛاع اياُاض ٓتؿط يف اهلٓس.
ايطاهـــــع ٛ :ع٦ـــــ٦ٝٗ ٚ ١ـــــ ١ااكـــــسَا

ٯزّ يف خ٬ؾتـــــ٘ يف ا٭ضض

هؿهــٌ َــٔ اهلل ،ؾرتــ ٢إشا ٖــ,ط ٖــٚ ٛذــ ٛا ٤ؾاُْٗــا ٜطٜــإ ا٭ؾــحاض
ٚايٓ,ا ــــا َٝٚ ،ــــا ٙا٭َطــــاض ٚا٭ْٗــــاضٚ ،إٕ نــــإ غــــهُٓٗا يف هكعــــ١
ستسٚز َٔ ٠ا٭ضض .
ٚقـــس ٚضز

ا٭خ,ـــاض ه ُْٗـــا ٖ,طـــا يف اهلٓـــس ٚإْـــتك ٬إىل َهـــ، ١

يٝ,ــإ إْتؿــاع اٱْػــإ َــٔ ايػٝــث ٚهطنــا

ا٭ضض ذــاٍ غــهٓ٘ ؾٗٝــا،

ًُٚاض ٘ هلا .
ًٚــٔ اٱَــاّ اي,ــاقط ًــٔ اٱَــاّ ًًــًًٝ ٞــ٘ ايػــ :ّ٬إٕ اهلل ,ــاضى
 ٚعــاىل اــا أذــب إٔ غتًــل خًكــا " هٝــسٚ ٙشيــو هعــس َــا َهــ ٢يًحــٔ
ٚايٓػــٓاؽ يف ا٭ضض غــ,ع ١آ٫ف غــٓ ،١قــاٍٚ :اــا نــإ َــٔ ؾــ ٕ اهلل
إٔ غتًــــل آزّ يًــــص ٟأضاز َــــٔ ايتــــسهري ٚايتكــــسٜط اــــا ٖــــَ ٛهْٛــــ٘ يف
ايػــُاٚا

ٚا٭ضض ًًُٚــ٘ اــا أضازَ ٙــٔ شيــو نًــ٘ نؿــط ًــٔ أع,ــام

ايػـــُاٚا  ،وـــِ قـــاٍ يًُ٥٬هـــ :١اْظـــطٚا إىل أٖـــٌ ا٭ضض َـــٔ خًكـــٞ
َٔ ادتٔ ٚايٓػٓاؽ .
ؾًُــا ضأٚا َــا ٜعًُــ ٕٛؾٗٝــا َــٔ ااعاقــٚ ٞغــؿو ايــسَاٚ ٤ايؿػــاز
يف ا٭ضض هػــري اذتــلً ،ظــِ شيــو ًًــٚ ِٗٝغهــٛ,ا هلل ٚأغــؿٛا ًًــ٢
أٖــــٌ ا٭ضض ٚمل ميًهــــٛا غهــــ ِٗ,إٔ قــــايٛاٜ :ــــا ض

أْــــت ايععٜــــع

ايكــازض ادتــ اهط ايكــاٖط ايعظــ ِٝايؿــ ٕٖٚ ،ــصا خًكــو ايهــعٝـ ايــصيٌٝ
يف أضنـــــو ٜتكً,ـــــ ٕٛيف ق,هـــــتو ٜٚعٝؿـــــ ٕٛهطظقـــــو ٜٚػـــــتُتعٕٛ
هعاؾٝتـــو ٖٚـــِ ٜعكـــْٛو مباـــٌ ٖـــص ٙايـــصْٛ

ايعظـــاّ  ٫غــــ ٫ٚ

ػهــب ٓ ٫ٚــتكِ يٓؿػــو اــا ػــُع َــِٓٗ  ٚــطٚ ،٣قــس ًظــِ شيـــو
ًًٓٝا ٚأن ْا ٙؾٝو .
ؾًُــا مســع اهلل ًــع ٚجــٌ شيــو َــٔ اا٥٬هــ ١قــاٍ :إْــ ٞجاًــٌ يف
ا٭ضض خًٝؿــ ،١يــًً ٞــ ِٗٝؾٝهــ ٕٛذحــ ١يــًً ٞــ ِٗٝيف أضنــًً ٞــ٢
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خًكــ ،ٞؾكايــت اا٥٬هــ :١غــ,راْو أجتعــٌ ؾٗٝــا َــٔ ٜؿػــس ؾٗٝــا ٜٚػــؿو
ايــسَاٚ ٤ضتــٔ ْػــ,س أُــسى ْٚكــسؽ يــو " ٚقــايٛا :ؾاجعًــ٘ َٓــا ؾاْــا ٫
ْؿػـــــس يف ا٭ضض ْ ٫ٚػـــــؿو ايـــــسَا .٤قـــــاٍ اهلل جـــــٌ ج٬يـــــٜ٘ :ـــــا

َ
ـونز( ،)1إْــ ٞاضٜــس إٔ أخًــل خًكــا
َمـ َ
ـَّ َ
مــا ل ـإ َ َج ّعل ُ
َ٥٬هــيتشإِنِــي أ ّن َلـ ُ
خًكـــا هٝـــس ٟأجعـــٌ شضٜتـــ٘ أْٝ,ـــاَ ٤طغـــً ,ًٚ ،ـــازا قـــاذت ٚ ،أُ٥ـــ١
َٗتـــس ،ٜٔأجعًـــِٗ خًؿـــاًً ٞ٥ـــ ٢خًكـــ ٞيف أضنـــٜٗٓ ،ٞـــً ِْٗٛـــٔ
َعاقــٜٓٚ ،ٞــصضً ِْٗٚــصاهٜٗٚ ،ٞــس ِْٗٚإىل عــاًيتٜٚ ،ػــًه ٕٛهٗــِ
عطٜــل غــٚ ،٢ًٝ,أجعًــِٗ ذحــ ١يــً ٞــصضا أْ ٚــصضاٚ ،اهــ

ايٓػــٓاؽ

َـــٔ أضنـــ ٞؾاعٗطٖـــا َـــِٓٗٚ ،أْكـــٌ َـــطز ٠ادتـــٔ ايعكـــاً ٠ـــٔ هـــطٜيت
ٚخًكــــــٚ ٞخري ــــــٚ ،ٞاغــــــهِٓٗ يف اهلــــــٛاٚ ٤يف أقطــــــاض ا٭ضض ٫
ظتــاٚضْ ٕٚػــٌ خًكــٚ ،ٞأجعــٌ هــ

ادتــٔ ٚهــ

خًكــ ٞذحاهــا٫ٚ ،

ٜــطْ ٣ػــٌ خًكــ ٞادتــٔ ٪ٜ ٫ٚاْػــ ٫ٚ ِْٗٛغتــايط ،ِْٗٛؾُــٔ ًكــاْٞ
َــٔ ْػــٌ خًكــ ٞايــص ٜٔاقــطؿٝتِٗ يٓؿػــ ٞأغــهٓتِٗ َػــانٔ ايعكــا٠
ٚأٚضز ٗـــِ َـــٛاضزِٖ  ٫ٚأهـــاي ،ٞؾكايـــت اا٥٬هـــٜ :١ـــا ض

اؾعـــٌ َـــا

ؾ٦ت "  ًًِ ٫يٓا إ ٫مبا ًًُتٓا إْو أْت ايعً ِٝاذته.)2()ِٝ
ارتـــاَؼ  :يف إهًــــٝؼ ٚأْــــ٘ نـــإ َــــٔ قــــَ ّٛـــٔ ادتــــٔ ٜعُــــطٕٚ
ا٭ضض.
ٚيـــٝؼ يف َهـــ ١ظضاًـــا

ٚأؾـــحاض ،نُـــا ٚضز يف ايتٓعٜـــٌ ذهاٜـــ١

َ
ـوا ود َػيّ ـ ِش ِر َص ّس وط
ظ ـ ََ ُ
ًــٔ اهــطاِٖٝش َسبَّ َدــا إِنِــي أ ّ
ـَ ُر ِ ِس يَّحِــي ِبـ َ
دخ ِمـ ّ
م َع َّشاِ ز(ٚ ،)3ؾٚ ٘ٝج:ٙٛ
نِ ّد َذ بَيّح َ
ِك ا ّل ُ

أ : ّ٫ٚناْــت اهلٓــس جٓــ ١ا٭ضضٚ ،يــٝؼ َــٔ يــطٚ ٠ؾــحط ٠ؾانٗــ١
إ ٫ؾٗٝا ٫ٚ ،ظايت ٖص ٙايٓعُ ١إىل َٜٓٛا ٖصا.

( )1غٛض ٠اي,كط. 30 ٠
()2اي,راض .83 /60
( )3غٛض ٠اهطاٖ.37 ِٝ
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واْٝــاّ  :أخــ

اٯٜـــ ١أًـــً ٙ٬ـــٔ نـــ ٕٛأضض ايٝ,ـــت اذتـــطاّ أضض

جــطزا ٤إمنــا نــإ ٖــصا يف ًٗــس إهــطاًًٖٝ ِٝــ٘ ايػــٚ ّ٬أٜــاّ آزّ َتكسَــ١
ًً ٢أٜاّ إهطاٖ ِٝمب٦ا

ايػٓ .

ِيهـــا أَ ّك َوا َج َهـــا ؿِـــي
يكـــس خًـــل اهلل ًـــع ٚجـــٌ ا٭ضضش ََ َكـــ َّذ َس ؿ َ
َ
َ
ِيَز( ،)1ق ٌ,إٔ غتًل آزّ.
اُ لِل َّ
أ ّسبَ َعتِ أيَّااو َ
عابِل َ
ظ َو ً

ٚضً ٟٚـــٔ اٱَـــاّ ايكـــازم ًًٝـــ٘ ايػـــ ّ٬يف ذـــسٜث عٜٛـــٌ أْـــ٘

قــاٍ  :يعًــو ــط ٣إٔ اهلل عــاىل مل غتًــل هؿــطاّ غرينــِ هًــٚ ٢اهلل يكــس
خًل أيـ أيـ آزّ أْتِ يف آخط أٚي٦و اٯزَ.)2( ) ٝ
ٚشنــط ايؿــٝذ يف ؾتٛذا ــ٘ َــا ٜكهــ ٞهظــاٖط ٙإٔ ق,ــٌ آزّ هــ ضهع
أيـ غٓ ١آزّ غري.)3()ٙ
واياـ ـاّ ٜ :ـــسٍ زًـــا ٤إهـــطاٖ ِٝيف َؿَٗٛـــ٘ ًًـــ ٢إٔ ا٭ضض ادتـــطزا٤
أَط ْازض  ،هايٓػ ١,يٮَانٔ ااػه. ١ْٛ
ايػــازؽ ٜ :تعاٖــس اهلل ا٭ضض هٓــع ٍٚااطــطٜٚ ،هــ ٕٛهلــا نــايطظم
ٚايػـصا ٤يـصا ـطٗ ٖٝ ٣ــا ت,ـسٍ ًٓـس ْـع ٚ ٍٚــٛاي ٞااطـط ًًٗٝـا نـا ٜــسٍ
ًًــ ٢إٔ ْــع ٍٚااطــط غــاهل رت٬ؾــ ١آزّ ًًٝــ٘ ايػــ ّ٬يف ا٭ضضٖٚ ،ــٛ
َٔ ضمح ١اهلل ها٭ضض.
ٚاهلـــٛاّ يف ا٭ضض ق,ـــٌ ٖ,ـــٛط آزّ إىل

ايػـــاهع ٚ :جـــٛز ايـــسٚا

ـــَ
ا٭ضض ٚ ،تكـــ ّٛذٝا ٗـــا هٓـــع ٍٚااطـــط ،قـــاٍ عـــاىلش ََ َش َع ّل َدـــا ِم ّ
ما ُِ ُك َّ
ي وز(.)4
ا ّل َ
ي وُ َظ ِ
ل شَ ّ

ٚيف ضٚاٜــ ١إٔ إهًــٝؼ ذ ـطٸض ايػــ,اع ًًــ ٢آزّ يت نًــ٘ نــا ٜــسٍ ًًــ٢

ٚجــٛز ايػــ,اع ٚاذتٛٝاْــا

يف ا٭ضض ق,ــٌ ًُــاض ٠آزّ يــٮضض ،قــاٍ

ٖٚــب هــٔ َٓ,ــ٘ :اــا أٖــ,ط إىل ا٭ضض جــا ٤إهًــٝؼ إىل ايػــ,اع ؾ ؾــِٖ٬
( )1غٛض ٠ؾكًت .10
( )2أْظط ؿػري اٯيٛغ.297/3 ٞ
( )3ؿػري اٯيٛغ.397/3 ٞ
( )4غٛض ٠ا٭ْٝ,ا.30 ٤
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ًًــ ٢آزّ يٝــ٪شٚ ، ٙٚنــإ اؾــسِٖ ًًٝــ٘ ايهًــب ؾ َٝــت ؾــ٪از ، ٙؾــطٟٚ
يف ارتـــ إٔ ج ٜـــٌ ًًٝـــ٘ ايػـــ ّ٬أَـــط ٙإٔ ٜهـــع ٜـــسًً ٙـــ ٢ضأغـــ٘
ؾٛنــعٗا ؾاعُ ـ ٕ إيٝــ٘ ٚأيؿــ٘ ؾكــاض نــٔ عتطغــ٘ ٚعتــطؽ ٚيــس ٜٚ ٙـ يؿِٗ
ؾــ٪ازٜ ٙؿــعع َــٔ ا٭زَــٝ

ٚمبــٛ

ؾًــ ٛضَــ ٞمبــسض ٚىل ٖاضهــا وــِ ٜعــٛز

آيؿا هلـِ ؾؿٝـ٘ ؾـعَ ١,ـٔ إهًـٝؼ ٚؾٝـ٘ ؾـعَ ١,ـٔ َػـر ١آزّ ًًٝـ٘ ايػـّ٬
ؾٗــ ٛهؿــع ١,إهًــٝؼ ٜٓــ,س ٜٗٚــط ٜٚعــسًً ٚــ ٢اٯزَــٚ ٞمبػــر ١آزّ َــا
ؾــ٪از ٙذتــ ٢شٍ ٚاْكــاز ٚأيـــ هــ٘ ٚهٛيــس ٙعتطغــِٗ ٚ ،هلاــ٘ ًًــ ٢نــٌ
أذٛايـــ٘ َـــٔ َـــٛ

ؾـــ٪ازٚ ٙيـــصيو ؾـــ ٘,اهلل غـــ,راْ٘  ٚعـــاىل ايعًُـــا٤

ايػــ ٤ٛهايهًــب ْٚعيــت ًًٝــ٘ ًــو ايعكــا ايــيت جعًــٗا اهلل آٜــ ١اٛغــ٢
ؾهإ ٜططز هٗا ايػ,اع ًٔ ْؿػ٘)(.)1
اياـــأَ  :يعـــٌ ْعُـــٚ ١آٜـــ ١ااطـــط غـــط َـــٔ أغـــطاض إغـــتساَ ١ايٓظـــاّ
ايهــٚ ْٞٛايتٓاغــل هــ

ايػــُٛا

ٚا٭ؾــ٬ى ٚا٭ضض ٚادت,ــاٍٚ ،غــري

ايهٛانـــب ٚايؿـــُؼ ٚايكُـــط هاْتظـــاّ ٚزقـــَ ١تٓاٖٝـــَ ١ـــع َـــطٚض آ٫ف
ايػٓ

.

مـــذِأِ ز( )2أخـــطد ايؿـــاؾعٞ
عـ ِ
ــِ ُغ َّ
الش ّنـ ُ
ٚيف قٛيـــ٘ عـــاىلش ََ ُي َ
ــذ ِب َع ّ
ًــٔ ااطًــب هــٔ ذٓطــب يف َطغــًت٘ :نــإ إشا هطقــت ايػــُا ٤أ ٚضًــس

ً ،ـــطف شيـــو يف ٚجٗـــ٘  ،أٚ ٟجـــ٘ ضغـــ ٍٛاهلل قـــً ٢اهلل ًًٝـــ٘ ٚآيـــ٘
ٚغًِ ؾإشا أَطط

غط. ً٘ٓ ٟ

ٚأخـــطد ايط اْـــٚ ٞأهـــ ٛايؿـــٝذ ٚاهـــٔ َطزٜٚـــً٘ ،ـــٔ اهـــٔ ً,ـــاؽ
قــاٍ :قــاٍ ضغــ ٍٛاهلل قــً ٢اهلل ًًٝــ٘ ٚآيــ٘ ٚغــًِ :إشا مسعــتِ ايطًــس
ؾاشنطٚا اهلل  ،ؾإْ٘ ٜ ٫كٝب شانط ّا)(.)3

( )1ؿػري ايكطعيب .268/1
( )2غٛض ٠ايطًس .13
( )3ايسض اآاٛض .490/5

172ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ َعامل اٱميإ /د127

ٚؾٝــــ٘ إٔ ايطًــــس َكــــاذب رتًــــل ايػــــُٛا

ٚا٭ضضٚ ،ؾــــاٖس

ًًــــ ٢ايتــــساخٌ ٚايكــــً ١هُٗٓٝــــا ،يٝهــــ ٕٛنايطغــــَ ٍٛــــٔ ًٓــــس اهلل
يًد٥٬ــلٚ ،ؾٝــ٘ زًــ ٠ٛيًــص ٜٔنؿــطٚا هــايهـ ًــٔ ستاضهــ ١ايــٓيب ستُــس
قـــً ٢اهلل ًًٝـــ٘ ٚآيـــ٘ ٚغـــًِ ٚااـــَٓ٪
إغتُط

يػٓٛا

ًسٜس ٠إىل إٔ

ٚحتتٌُ ايكً ١ه

خاقـــٚ ، ١إٔ ٖـــص ٙاحملاضهـــ١

ؾتس َه.١

ايػِ ٚايٓعاؽ ٚجٖٛاّ :

ا٭ : ٍٚإغـــــتك ٍ٬نـــــٌ َُٓٗـــــا مبٛنـــــٚ ً٘ٛإْعـــــساّ اا٬ظَـــــ ١أٚ
ايتساخٌ هُٗٓٝا .
اياـــاْ : ٞإضاز ٠هٝـــإ قاًـــس ٠عكـــب ايٓعـــاؽ ا٭َٓـــ ١يًػـــِ إشا نـــإ
ٖصا ايػِ وٛاهاّ َٔ ًٓس اهلل.
اياايــث  :هٝــإ قــاْ ٕٛيف اٱضاز ٠ايتهٜٝٓٛــٖٚ ١ــْ ٛــع ٍٚايٓعــاؽ هعــس
ايػِ ٱظاذ ١آواض ًٔ ٙايٓؿؼ ٚاي,سٕ ٚادتٛاضح.
ٚاادتــاض ٖــ ٛاياــاْٚ ٞاياايــثٖٚ ،ــَ ٛــٔ هــسٜع قــٓع اهلل يف اٱْػــإ
ٚااــسز يًُــٚ ، َٓ٪أْــ٘ غــ,راْ٘ ٜتعاٖــس ايٓــاؽ هطمحتــ٘ ٚيطؿــ٘ٚ ،ميــٔ
ًًـــ ٢ااػـــًُ

ًًـــ ٢ضتـــ ٛخـــام هـ ـ ؾطاز ْاؾًـــَ ١ـــٔ ايطمحـــٚ ،١نُـــا

ما َن َلـــ
ؿهـــٌ غـــ,راْ٘ ٚأخـ ـ ًـــٔ قـــريٚض ٠ايٓـــاضشبَـــ ّش ًدا ََ َ
ظـــلإ َ ً
يَّز( )1ذُٓٝــا أيكــ ٞإهــطاٖ ِٝؾٗٝــا َــٔ ق,ــٌ ايطــاغٚ ٛقَٛــ٘ ،
ــشاهِ َ
إِبّ َ
ؾــإ اهلل ًــع ٚجــٌ أْعــِ ًًــ ٢ايــٓيب ستُــس قــً ٢اهلل ًًٝــ٘ ٚآيــ٘ ٚغــًِ

ًٓس ذاٍ ارتػاض ٠يف َعطن ١أذس هًرا ٖص ٙاٯٜا
ا٭ : ٍٚهٝـــإ قـــاْٜ٫ٚ ٕٛـــ ١اهلل يًُـــَٓ٪

ه َٛض :

ٚقـــس ٜكـــاٍ إٔ ٜ٫ٚـ ـ ١اهلل

خاق ١هايٓيب ستُس قً ٢اهلل ًًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ.
ٚجـــا٤

ٖـــص ٙاٯٜـــا

يٝ,ـــإ إٔ ٜ٫ٚـــ ١اهلل يـــ٘ ٚيًُـــَٓ٪

ًاَـــ،١

ٖٚــَ ٛــٔ َكــازٜل ؿهــ ٌٝايــٓيب ستُــس قــً ٢اهلل ًًٝــ٘ ٚآيــ٘ ٚغــًِ
ًًـــ ٢ا٭ْٝ,ـــا ٤ايػـــاهك
( )1غٛض ٠ا٭ْٝ,ا.69 ٤

َٚـــِٓٗ ايطغـــٌ أٚيـــٛا ايعـــعّ ْـــٛح ٚإهـــطاِٖٝ
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َٛٚغــًٝٚ ٢ػــ ٢هعــسّ إضتكــاض ٜ٫ٚــ ١اهلل هــا يٓيب ستُــس قــً ٢اهلل ًًٝــ٘
ٚآي٘ ٚغًِ هٌ ؿٌُ اآَ٪

هطغايت٘ .

َٚـــٔ أغـــطاض ًُـــ ّٛايٜ٫ٛـــ ١يف ااكـــاّ ٚضٚز آٜتٗـــا ق,ـــٌ آٜـــ ١إيكـــا٤
ايطًــب يف قًــٛ

ايــص ٜٔنؿــطٚا ٚايــيت جــا٤

يٝ,ــإ َٛنــْ ١ًٝٛظــِ ٚغــٝام اٯٜــا
ٜ٫ٚــ ١اهلل يًُرػــٓ

هكــٝػ ١ااػــتك ٌ,ايكطٜــب

يف ًًــِ ايتؿػــري َٗٓٚــا ذهــٛض

يف ذــاٍ ايػــًِ ٚاذتــط

ق,ــٌ ٚهعــس إٔ ــ,

ٖــصٙ

نم ُدــوا
ــه ََل ل
اٯٜــا ٚقــا٥ع َعطنــ ١أذــس  ،قــاٍ عــاىل شال َّل ُ
ِــي ا َّلــ ِز َ
يَ َ
اث إِ َل ال لدو ِسز(.)1
م ِ
َّ ِم َّ ل
الظ ُل َ
ُي ّخ ِش ُش ُه ّ

اياـــاْ : ٞهعـــث ايـــٚ ٖٔٛاذتـــعٕ يف قـــؿٛف ايـــص ٜٔنؿـــطٚا هإيكـــا٤

ايطًــــب يف قًــــٛهِٗ  ،يًُ٬ظَــــ ١هـــ

ايطًــــب ٚايــــٖٚ ٖٔٛــــٚ ٛؾــــل

ايكٝاؽ اٱقناْ: ٞ
ايه ٬ٜ : ٣ظّ ايٚ ٖٔٛاذتعٕ ايطًب .
ايكػط : ٣ميٮ ايطًب قًٛ

ايص ٜٔنؿطٚا .

ايٓتٝحٜ : ١كاذب ايٚ ٖٔٛاذتعٕ ايص ٜٔنؿطٚا .

ــشَا
ظ ُ
َٚــٔ َعــاْ ٞقٛيــ٘ عــاىل ش َ
ــد ّلقِي ؿِــي ُك ُلــو ِ ا َّلــ ِز َ
يَ كَ َـ ُ
ـب ززًــ ٠ٛااػــًُ يعــسّ ايطجــٛع ٚاٱطتــعاٍ َــٔ ٚغــط ايططٜــل
ل
الش ّنـ َ
إىل َعطنــ ١أذــس ًٓــسَا زًــاِٖ ضأؽ ايٓؿــام ً,ــس اهلل هــٔ أهــ ٞهــٔ أهــٞ
غً ٍٛيًطجٛع ٚارتص.ٕ٫
 ٚتحًــَ ٢عــاْٖ ٞــص ٙايــسً ٠ٛهــ ٕ ايعــس ٚغــٝه ٕٛنــعٝؿ ّا ًــاجع َا
ًـــٔ اهلحـــٚ ّٛاا,ـــازض ٠يف ايكتـــاٍٖٚ ،ـــ ٛايـــص ٟإ هـــس َـــٔ ااعـــاضى
جــطٚد ذاَــٌ يــٛا ٤ااؿــطن

عًرــ١

ا٭ٚىل يٲغــٚ ، ّ٬ايــيت هــسأ

هــٔ أهــ ٞعًرــ ١يٝطًــب اا,ــاضظ ٠ؾًــِ ظت,ــ٘ أذــس َــٔ ااػــًُ

ؾــاظزاز

غطٚضاّٚ ،عًٗ,ا واْٚ ١ٝوايا ّ١ؾدطد ي٘ اٱَاّ ًً ًً٘ٝ ٞايػ. ّ٬

( )1غٛض ٠اي,كط.257 ٠
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ٚإشا نــإ ًُــط ٚهــٔ ٚز ايعــاَط ٟقــاٍ يعًــًًٝ ٞــ٘ ايػــ ّ٬يف َعطنــ١
ارتٓـــسم إٔ أهـــاى قـــسٜك ، ٞؾُـــٔ هـــا

ا٭ٚيٜٛـــ ١ايكطعٝـــ ١إٔ اٱَـــاّ

ً ًــ ٞنــإ أقــػط غــٓ ّا يف َعطنــ ١اذــس يٛقًٗٛــا ق,ــٌ َعطنــ ١ارتٓــسم،
ٚنــإ قــس قتــٌ ايٛيٝــس هــٔ ًت,ــ ١هــٔ ضهٝعــ ١يف َعطنــ ١هــسض يٝػترهــط
عًرـــ ١هـــٔ أهـــ ٞعًرـــٖ ١ـــص ٙاذتكٝكـــ ١يف ايٛجـــٛز ايـــصٖين ٖٚـــَ ٛـــٔ
ايطًـــب ايـــص ٟأيكـــا ٤اهلل يف قً,ـــ٘  ،أَـــا هايٓػـــ ١,دتـــٝـ ااؿـــطن
ايطًب أًِ يف ٖص ٙاا,اضظ َٔ ٠جٗا

ؾـــإ

:

ا٭ٚىل  :خؿــ ١ٝايــص ٜٔنؿــطٚا َــٔ هــطاض ْتــا٥خ َعطنــ ١هــسض  ،٭ٕ
اٱغتكــــــرا

أَــــــط ًكًــــــ ٞق,ــــــٌ إٔ ٜهــــــ ٕٛقاًــــــس ٠أقــــــٛي،١ٝ

ٚاٱغتكــرا

يف ااكــاّ َــٔ َكــازٜل إيكــا ٤ايطًــب َــٔ ًٓــس اهلل يف

قًٛ

ايص ٜٔنؿطٚا.
 ٚكــسٜط اٯٜـــ :١غـــًٓك ٞيف قًـــٛ

ايـــص ٜٔنؿـــطٚا ايطًـــب يف َعطنـــ١

أذس هاغترهاضِٖ يٛقا٥ع َعطن ١هسض ٚاغتكراهِٗ يٓتا٥حٗا .
ايااْٝــٜ : ١تكــسّ أذــس ااؿــطن

يًُ,ــاضظٖٚ ٠ــ ٛذاَــٌ يــٛاَٚ ِٗ٥ــٔ

ؾطغــــاِْٗ ٚنــــإ ٜػــــُ ٢نــــ,ـ ايهت,ٝــــ ، ١ؾٝتكــــسّ يــــ٘ َــــٔ قــــؿٛف
ااػـــًُ

ؾـــا

عطؾـــ٘ قـــطٜـ هٓػـــ ٘,ايؿـــطٜـ ٚقطهـــ٘ ايؿدكـــَ ٞـــٔ

ضغــ ٍٛاهلل قــً ٢اهلل ًًٝــ٘ ٚآيــ٘ ٚغــًِ ,َٚازض ــ٘ يٲغــ ّ٬ذــاٍ هعاــ١
ايــٓيب قــً ٢اهلل ًًٝــ٘ ٚآيــ٘ ٚغــًِ ٚؾــحاًت٘ ٚ ،قتًــ٘ يٓؿــط َــٔ ؾطغــإ
قطٜـ َ ّٜٛعطن ١هسض.
ايااياــ : ١إْتٗــا ٤اا,ـــاضظ ٠هــ

ًًـــًًٝ ٞــ٘ ايػــٚ ّ٬عًرـــ ١هــٔ أهـــٞ

عًرـــ ١هكتـــٌ ا٭خـــري مبـــطأَٚ ٣ػـــُع َـــٔ ايكـــؿ
يًُــَٓ٪

ٚ ،ؾٝـــ٘ ًـــع ٚؾدـــط

ٚ ،شٍ ٖٚٚــٔ يًــص ٜٔنؿــطٚاٖٚ ،ــَٓ ٛاغــ ١,ٱَــت ٤٬قًــٛهِٗ

هايطًب ٚايؿعع .
اياايــث  :هٝــإ ٖــص ٙاٯٜــ ١يكــاَْ ٕٛــٔ قــٛاْ
جًب ايؿطى اي٬ٜٛ

اٱضاز ٠ايتهٜٝٓٛــٖٚ ١ــٛ

ًً ٢أقراه٘ يف ايسْٝا  ،يٝهٚ ٢ًً ٕٛج:ٙٛ
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أ : ّ٫ٚايؿــطى نؿــط جرــٛزٖٚ ،ــ ٛأقــ,س ؾعــٌ يٲْػــإ ٚغــ,ب غًــل
هـــا

ايطأؾـــٚ ١ايؿـــؿاًً ١ـــٔ ايع,ـــس ٚ ،هـــً ٕٛاق,تـــ٘ ؾـــس ٠ايعـــصا

يف

َن
ـه ل ـإ َ يَ ّؼ ِــ ُـش أَ ّن ُيشّـ َـر َ
ايٓــاض ،قــاٍ عــاىلشإِ َّن ال َّلـ َ
مــا ُد َ
ْ ِبــهِ ََ يَ ّؼ ِــ ُـش َ
اُز(.)1
َرل َ
ِم َّ يَ َ
ِك ل َ
ش ُ

واْ ٝـاّ ً :ــِ ايهــاؾط يٓؿػــ٘ ٚيػــري ٙنــا ظتعًــ٘ ٜؿــعط هايهــٝل ٚا٭ش٣

٭ٕ نــَ ّ٬ـــٔ ايؿـــطى ٚايهؿـــط ٚايظًـــِ خـــ٬ف ايؿطـــط ٠اٱْػـــاْ ١ٝايـــيت
ج,ـــٌ اهلل ايٓـــاؽ ًًٗٝـــا  ،يـــصا أختتُـــت آٜـــ ١إيكـــا ٤ايطًـــب يف قًـــٛ
ايــــص ٜٔنؿــــطٚا هايطًــــب هايًٝٛــــس ًًــــ ٢شا

ايظًــــِ هكٛيــــ٘ عــــاىل

يَز(.)2
م ّر َوى َّ
الظال ِِم َ
غ َ
ش ََ ِب ّة َ
ٚهـ ـ ايظًـــِ ٚايهؿـــط ًُـــٚ ّٛخكـــٛم َطًـــل  ،ؾـــايظًِ أًـــِ،
ٚايظــاا ٕٛأناــط ٚأًــِ َــٔ ايــص ٜٔنؿــطٚا ٚ ،نــٌ نــاؾط ٖــ ٛــامل ٚيــٝؼ
ايعهــؼ ٖٚ ،ــٌ يف اٯٜــ ١أًــ ٙ٬إْــصاض ًٝٚٚــس يًــصٜٓ ٜٔكــت ٕٛيًــصٜٔ
نؿطٚا ٜٚت,ع.ِْٗٛ
ادتـــٛا

ْعـــِٚ ،يف اٯٜـــ ١ذحـــ ١هًرـــا نـ ـ  ٣نًٝـــٖٚ ١ـــٗ ٞـــٛض

ايطًـــب يف أقـــٛاٍ ٚأؾعـــاٍ ايـــص ٜٔنؿـــطٚا ظاجـــط يًٓـــاؽ ًـــٔ إ ,ـــاًِٗ
ٚاٱْكٝــاز ٭ٚاَــطِٖ َٓٚ ،ــ٘ حتــصٜط أٖــٌ َهــٚ ١ايكــطٚ ٣ايك,ا٥ــٌ ايــيت
ذٛهلـــا َـــٔ نؿـــاض قـــطٜـ ٚايتٓٝ,ـــ٘ إىل يـــع ّٚإًـــاْتِٗ يف ذـــطهِٗ ًًـــ٢
اٱغــ ّ٬ؾــاشا مل ظتــس ايظــامل ٚأقطــا

ايظًــِ َــٔ ٜعٝــِٓٗ ًًــ ٢ايظًــِ

ٜعحـــعًٓ ٕٚـــٜ٘ٚ ،هؿـــً ٕٛـــٔ إٜـــصا ٤ايٓـــاؽ ٚ ،جتًـــٖ ٢ـــصا ا٭َـــط يف
َعطن ١أذس ٚارتٓسم.
ؾكــس أضاز نؿــاض قــطٜـ اياــ ض يكــت ِٖ٬يف َعطنــ ١هــسض ؾطــاؾٛا ًًــ٢
ايك,ا٥ـــٌ ٚأغـــطٚا ايٓـــاؽ هااـــاٍ ٚاًطـــٛا ايًٛـــٛز اـــٔ غتـــطد َعٗـــِ،
ٚقً,ـــٛا ؾـــطٚط َـــٔ جعـــٌ رتطٚجـــ٘ َعٗـــِ ؾـــطٚعاّ خاقـــَ ١ـــٔ شٟٚ
( )1غٛض ٠ايٓػا.48 ٤
( )2غٛض ٠آٍ ًُطإ .151
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ايؿــ ـ ٕ ٚض٩غــــا ٤ايك,ا٥ــــٌ ٚايــــصٜ ٜٔتكــــؿ ٕٛهايؿــــحاًٚ ،١إؾــــتٗطٚا
هايؿطٚغٚ ١ٝاي,ػاي.١
ٚيـــ ٛإَتٓـــع ٖـــً ٤٫٪ـــٔ ْكـــط ٠نؿـــاض قـــطٜـ ًًـــ ٢اي,اعـــٌ اـــا
إغـــتطاًٛا مجـــع ضهـــع ايعـــسز ايـــص ٟذهـــط َعٗـــِ إىل َعطنـــ ١أذـــس ،
ٚيف ٖـــص ٙاذتـــاٍ ٖـــٌ ٜكـــسّ نؿـــاض قـــطٜـ ًًـــ ٢ايعذــــ ًًـــ ٢ااسٜٓـــ١
اآــٛض ٠هككــس قتــاٍ ايــٓيب ستُــس قــً ٢اهلل ًًٝــ٘ ٚآيــ٘ ٚغــًِ ٚستاضهــ١
اٱغ ، ّ٬ادتٛا

.٫

يصا َٔ ٚج ٙٛكسٜط خامت ١اٯ ١ٜأًٚ ٙ٬ج: ٙٛ
أٜ : ّ٫ٚــا أٜٗــا ايــص ٜٔآَٓــٛا هــ٦ؼ َاــ ٣ٛايظــاا
اٯٜــًً ١ــ ٢ارتطــا
اٯٜــــا

ايتؿــطٜؿ ٞيًُػــًُ

) هًرــا ًطـــ

ٚايــصً ٟطؿــت ًًٝــ٘ ٖــصٙ

َ
يَ
نم ُدــــوا إِ ّن ُج ِ
ؼ ُ
يعــــوا ا َّلــــ ِز َ
ٖٚــــٛشيَــــا أ ُيِ َهــــا ا َِلــــ ِز َ
يَ َ

كَ َـ ُشَاز(.)1

 ٚتهــــُٔ اٯٜــــ ١اٱًحــــاظ هًرــــا ايعُــــ ّٛاٱغــــتػطاق ٞيتػؿــــٞ

ايٓعــاؽ يطا٥ؿــٚ ١أؾــطاز نــاريَ ٜٔــٔ جــٝـ اٱغــ ،ّ٬ؾًــِ ٜهــٔ ايٓعــاؽ
قهــ ١ٝؾدكــ ١ٝنــٜ ٞكــاٍ إْــ٘ أَــط خــام ٚعــاض ،٨أ ٚأْــ٘ ْــعٍ هؿــطزٜٔ
أ ٚو٬وــَ ١ــٔ ااــَٓ٪

نــٜ ٞكــاٍ إْــ٘ ذــسث إ ؿاق ـاّ ٚقــسؾ ،١هــٌ ا كـــ

ه َٛض:
ا٭ْ : ٍٚــع ٍٚايٓعــاؽ َــٔ ًٓــس اهلل ًـــع ٚجــٌ ،نُــا ٜٓــعٍ ااطـــط

ــاُز(ٜٓٚ ، )2ـــعٍ ااطـــط
َـــٔ ًٓـــس ٙعـــاىلشيَ ّخـــ َح ل
ــَ يَ َ
محِـــهِ َ
ص ِب َش ّظ َ
مـ ّ
شـ ُ
هكــسض شتكــٛم يٝ,ــإ ايسقــ ١ايعكًٝــ ١يف ؾهــٌ اهلل ٚإغــتحاه ١ارت٥٬ــل
٭َــط  ٙغــ,راْ٘ٚ ،ؾٝــ٘ زًــ ٠ٛيًٓــاؽ يٲجتٗــاز هااػــ ي ١يف ْــع ٍٚايــٛاؾط

َـــٔ ااطـــط  ٚطؾـــس ارتكـــب ٚاي نـــًٓ ١ـــ٘ٚ ،ايٓعـــاؽ َـــٔ ايهًـــٞ
ااؿهو ايصٜ ٟهَ ٢ًً ٕٛطا ب َتؿاٚ ،١ ٚؾٚ ٘ٝج:ٙٛ
( )1غٛض ٠آٍ ًُطإ .149
( )2غٛض ٠اي,كط.105 ٠
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أْ : ّ٫ٚــعٍ َكــساض َعــ

َــٔ ايٓعــاؽ ًًــ ٢نــٌ ؾــطز َــٔ ااــَٓ٪

ايـــص ٜٔخكـــِٗ اهلل هٗـــص ٙايٓعُـــٖٚ ،١ـــصا ااعٓـــٚ ٢ن ْٛـــ٘ َـــٔ ايهًـــٞ
ااتــٛاع ٧خــام هٛاقعــ ١أذــس ،إش إٔ ا٭قــٌ ؾٝــ٘ ٖــ ٛايت,ــا ٜٔيف ااكــساض
ٚا٭وط.
واْٝـــاّ  :غتتًــــ َكـــساض ٚنـــِ ايٓعـــاؽ ايـــصْ ٟـــعٍ ًًـــ ٢ااـــَٓ٪
أػب ذاٍ اي,سٕ ٚايٓؿؼ.
واياــاّ َٛ :نـــ ١ًٝٛجتًـــ ٞآٜـــ ١ايٓعـــاؽ هٛنـــٛح يف َكـــساضٚ ٙنٝؿٝتـــ٘
هايٓػ ١,يهٌ ؾطز َٔ ايكراه ١ايصْ ٜٔعٍ ًً ِٗٝايٓعاؽ.
ايااْْ : ٞعَ ٍٚكازٜط َت,ا َٔ ١ٜٓايٓعاؽٚ ،ؾ ٘ٝجٗا :
ا٭ٚىل  :ذتا َطا ب اٱميإ.
ايااْ : ١ٝأػب ذاٍ ا٭ؾدام ٚزضجً ١ك ِٗٝيًٓعاؽ.
ايااياــ ٜ : ١ـ  ٞايٓعــاؽ مبكــساض ٜــسضى هــ٘ ايكــراه ٞأْــ٘ آٜــَ ١ــٔ ًٓــس
اهلل ًع ٚجٌ.
اياايـــث  :ايت,ـــا ٜٔايـــط يب ٚايعَـــاْ ٞيف ْـــع ٍٚايٓعـــاؽ ،ؾًـــِ ٜٓـــعٍ
ايٓعـــاؽ ًًـــ ٢مجٝـــع ايكـــراه ١زؾعـــٚ ١اذـــس ،٠هـــٌ ٜـ ـ  ِٗٝهـــايتٛايٞ
ٚايتعاقــب ،يــري ٣نــٌ َــٔ ااــَٓ٪

آٜــ ١ايٓعــاؽ يف ْؿػــ٘ ٚأقــراه٘،

ٜٚــــط ٣اٯخــــطَ ٕٚــــٔ ايطا٥ؿــــ ١ايــــص ( ٜٔأُٖــــتِٗ أْؿػــــِٗ) ؾــــٛظ
أقــراهِٗ هٓعُــ ١ايٓعــاؽ وٛاه ـاّ َــٔ ًٓــس اهلل ًًــْ ٢عُــ ١إخــ٬م ايٓٝــ١
ٚايا,ا

يف َٓاظٍ اٱميإٚ ،ايتػً ِٝهكها ٤اهلل ًع ٚجٌ.

َٚــٔ إًحــاظ آٜــ ١اي,رــث زتــ ٧ذهــِ ايٓعــاؽ ًاَ ـاّ يًُــَٓ٪
ؾطٜــــل َــــِٓٗٚ ،ؾٝــــ٘ طغٝــــب ٭جٝــــاٍ ااػــــًُ

يٓٝايــ٘

هاٱميــــإ ٚإخــــ٬م

ايع,از ٠هلل ًـع ٚجـٌ يٝتًكـٛا ايـٓعِ ايٓاظيـَ ١ـٔ ًٓـس اهلل ًـع ٚجـٌ ،قـاٍ
ظيَّو ز(.)1
ظ َن ِ
َّاها إِلإ َّ ُرَ َظ ِ و
ما ُي َلق َ
عاىلش ََ َ

( )1غٛض ٠ؾكًت .35
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ٚمل كــٌ اٯٜــ ( ١وــِ أْــعٍ ًًــٝهِ أَٓــْ ١عاغــ ّا ) هــٌ شنــط
ايػــِ ايــص ٟشنط ــ٘ اٯٜــ ١ايػــاهك ١ه ْــ٘ جــا ٤يًُػــًُ

شا

وٛاهــ ّا َــٔ ًٓــس

اهلل.
إهتسأ

اٯ ١ٜأطف ايعطـ (وِ) ٚؾَ ٘ٝػا: ٌ٥

ا٭ٚىل  :هٝــإ عــسز أذــٛاٍ ااػــًُ

يف َعطنــ ١أذــس ٚ ،إٕ ناْــت

مل ػــتػطم إَٜٛ ٫ــاّ ٚاذــساّ َٚ ،ــٔ خكــا٥ل اذتٝــا ٠ايــسْٝا إٔ ا٭ٜــاّ
ايطا ,ــٚ ١ايــيت ٜتؿــاه٘ ؾٗٝــا ًُــٌ اٱْػــإ متــط غــطٜعاّ  ٚطــ ٣ٛهايتعاقــب
َــٔ غــري إيتؿــا

يًؿــاضم هٗٓٝــا ٚ ،إٔ نــٌ ٜــًً ّٛــ ٢ا٭ضض ٜ ٫عــٛز

أهساّ .
أَــا ا٭ٜــاّ ايــيت كــع ؾٗٝــا اذتــٛازث ٚنــطٚ

اٱهــت ٤٬ؾت,ــس ٚأعــٍٛ

َــٔ غريٖــا , ٚكــ ٢يف ايــصانط ٠هٛقا٥عٗــا َٚــا ٜنؾــس ًٓٗــا  ٚ ،ؿهــٌ اهلل
ًــع ٚجــٌ ٚخ ـلٸ ااػــًُ

هٓعُــٖٚ ١ــٛ ٞوٝــل ٖــص ٙاذتــٛازث ههتــا

ْـــاظٍ َـــٔ ًٓـــسٖٚ ٙـــ ٛايكـــطإٓ إش أضاز اهلل ًـــع ٚجـــٌ يـــ٘ إٔ ,ٜكـــ ٢يف

َّ
ا٭ضض إىل ٜـــ ّٛايكٝاَـــٖٚ ، ١ـــَ ٛـــٔ َكـــازٜل قٛيـــ٘ عـــاىل ش ُك ّد ُ
ـــح ّ
َّاطز (. )1
خ لِلد ِ
َخيّ َش ُأ َّ
متو ُأ ّخ ِش َش ّ

ؾًــ ٫ٛآٜــ ١اي,رــث يطأٜــت نــارياّ َــٔ ايٓــاؽ ٜٓهــطْ ٕٚــع ٍٚايٓعــاؽ

َــٔ ايػــُاٚ ٤أْــ٘ ْعُــ ١شتكٛقــًً ١ــ ٢عا٥ؿــَ ١ــٔ ااػــًُ
ٜٓــعٍ ايهتــا

ٚيكــايٛا إمنــا

ٚايــٛذَ ٞــٔ ًٓــس اهلل ٚيهــٔ آٜــ ١اي,رــث ؾترــت أهٛاهــاّ

َــٔ ايعًــِ ٚأغػــت اــساضؽ يف ااعــاضف اٱهلٝــ٪ ١نــس يــع ّٚايكــسٚض
ًــــٔ ايكــــطإٓ يف َعطنــــٚ ١قــــا٥ع َعــــاضى اٱغــــ ّ٬ا٭ٚىل ٚايػــــع ٞيف
إذكـــا ٤ؾهـــٌ اهلل ًًـــ ٢ااـــَٓ٪
ٚهعس إْكهاٗ٥ا .

يف َٝـــاز ٜٔايكتـــاٍ ٚ ،ق,ـــٌ ااعطنـــ١

ـــه ُرَ
يٝهـــَ ٕٛـــٔ اٱًحـــاظ يف خامتـــ ١اٯٜـــ ١ق,ـــٌ ايػـــاهك ١ش ََال َّل ُ
ِيَزأَٛض :
م ّؤ ِمد َ
ظ ول َن َل ا ّل ُ
َؿ ّ
( )1غٛض ٠آٍ ًُطإ .110
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ا٭ : ٍٚعـــسز َكـــازٜل ايؿهـــٌ اٱهلـــًً ٞـــ ٢ااػـــًُ
شا

مبهـــاَ

اٯٜـــ ١أًـــ ، ٙ٬يتهـــ ٕٛارتامتـــ ١ـــصنرياّ هٗـــا ٚ ،ؾـــاٖساّ ًًٗٝـــا ،

ٚزً ٠ٛيًُػًُ

يًؿهط هلل ًًْ ٢عُ ١ايؿهٌ اٱهل. ًًِٗٝ ٞ

اياـــاْ : ٞإخ,ـــاض اهلل ًـــع ٚجـــٌ ًـــٔ نْٛـــ٘ شا ؾهـــٌ ًًـــ ٢ااـــَٓ٪
ؾهٌ ًظًٓ َٔ ِٝس ٙغ,راْ٘ ًً ٢ًًٚ ِٗٝايٓاؽ .
ٚيف اٯ ١ٜوٓاٚ َٔ ٤ج: ٙٛ
أ : ّ٫ٚوٓا ٤اهلل ًع ٚجٌ ًًْ ٢ؿػ٘ .
واْٝــاّ  :ايآــاًً ٤ــ ٢ايــٓيب ستُــس قــً ٢اهلل ًًٝــ٘ ٚآيــ٘ ٚغــًِ يؿــٛظ
ايص ٜٔآَٓٛا هٓ َٔ ٘ ٛ,ه

ايٓاؽ هايؿهٌ َٔ ًٓس اهلل ًع ٚجٌ .

واياـ ـاّ  :إختكـــام ااـــَٓ٪

هؿهـــٌ َـــٔ ًٓـــس اهلل َـــٔ هـ ـ

ٚهًرا إْتؿاع ًاَ ١ايٓاؽ َٔ ٖصا ايؿهٌ أً ٚسَ٘ جٗا

ايٓـــاؽ

:

ا٭ٚىل  :إضتكـــاض ايٓؿــــع َــــٔ ايؿهـــٌ اٱهلــــ ٞايٓــــاظٍ رتكــــٛم
اآَ٪

هِٗ ؾٜ ٬تعس ٣إىل غريِٖ َٔ ايٓاؽ .

ايااْٝــ : ١طؾــس َٓــاؾع ايؿهــٌ اٱهلــًً ٞــ ٢ااــَٓ٪

ًًــ ٢شٜٗٚــِ

ٚأًٖٚ ِٗٝايكطٜب َِٓٗ .
ايااياــ : ١إْتؿــاع ايٓــاؽ مجٝع ـاّ َــٔ ايؿهــٌ اٱهلــ ٞايــص ٟغتــل هــ٘
اا. َٓ٪
ايطاهعــ : ١ايتؿكــٚ ٌٝايؿكــٌ ؾُــٔ ايٓــاؽ َــٔ ٜٓتؿــع َــٔ ؾهــٌ اهلل
ايــص ٟغتــتل هــ٘ اآَ٪ــَٚ ، ٕٛــِٓٗ َــٔ عتــطّ َــٔ ضؾــرا

َٚــا ٜتؿــطع

ًٔ ٖصا ايؿهٌ .

مـــا
ٚاادتـــاض ٖـــ ٛايااياـــٖٚ ، ١ـــَ ٛـــٔ َكـــازٜل قٛيـــ٘ عـــاىل ش ََ َ
َ
يَز ( )1ؾٝــ  ٞايؿهــٌ يًُــ َٓ٪خاقــ١
م ً
ظــ ّل َد َ
أ ّس َ
ــت ِل ّل َعــال َِم َ
اْ إِلــإ َّ َس ّظ َ
ٚيهٓـــ٘ ٜٓؿـــع ايٓـــاؽ مجٝعـ ـاّ ٚ ،نـــٌ ؾـــطز ٜٓـــاٍ ٜٚهتػـــب َـــٔ ًًَٛـــ٘

َٓٚاؾع٘ .
( )1غٛض ٠ا٭ْٝ,ا.107 ٤
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اياايــــــث  :شا

ــــــل َنلَــــــ
ظ و
قٛيــــــ٘ عــــــاىل ش ََال َّل ُ
ــــــه ُرَ َؿ ّ

ِيَ زؾهــٌ ًظــْٚ ِٝعُــَ ١تحــسزَٓٚ ٠اغــ ١,يٝتدــصٖا ااػــًُٕٛ
م ـ ّؤ ِمد َ
ا ّل ُ
ًٝــساّ ًٓــس ٗ ٚ٬ــا ؾًــٝؼ هايهــطٚض ٠إٔ ٜهــ ٕٛايعٝــس هٝــ ّٛشتكــٛم ،
هــٌ ٜؿــعط ااػــًِ ًٓــس ــ ٠ٚ٬اٯٜــ ١ايهطميــ ١أْــ٘ يف ًٝــس ٚغ,طــٚ ١غــعاز٠
اـــا يف اٯٜـــَ ١ـــٔ اٱخ,ـــاض ًـــٔ عـــسز َكـــازٜل ايؿهـــٌ اٱهلـــًً ٞـــ٢
ااػــًُ

ٖٚــًٚ ٞــس نــط ِٜهلــِ هتــٛاي ٞايــٓعِ ٚايؿهــٌ َــٔ ًٓــس اهلل

ًع ٚجٌ .

ــل ز ايـــص ٟجـــاْ ٤هـــط ٠اٱو,ـــا
ظـ و
ٖٚـــٌ ٜؿٝـــس يؿـــظ ش َؿ ّ

ٚاٱعـــ٬م يف َٛنـــ ، ً٘ٛادتـــٛا

ٚايعُـــّٛ

 ، ٫نُـــا أْـــ٘ ٚضز يف اٯٜـــ ١ق,ـــٌ

ايػاهكَٓ ١ػٛهاّ َٚهاؾاّ إىل اهلل يٝ,إ أْ٘ يٝؼ ْهط. ٠
ٚيف ايكً ١ه

ايػِ ٚايٓعاؽ ٚج: ٙٛ

ا٭ٖٓ : ٍٚـــاى َ٬ظَـــ ١هـ ـ

ذـــسٚث ايػـــِ ْٚـــع ٍٚايٓعـــاؽ  ،ؾـــاشا

جا ٤ايػِ وٛاهاّ َ ٔ ًٓس اهلل ؾ ٕ ا٭َٓٚ ١ايٓعاؽ ٜتعك,اْ٘ .
اياـــاْ : ٞايٓػـــ ١,هُٗٓٝـــا ٖـــ ٞايعُـــٚ ّٛارتكـــٛم ااطًـــل ٖٚ ،ـــٞ
ًً ٢ؾع,ت :
ا٭ٚىل  :قس  ٞ ٜايػِ ٜٚتدًـ ًٔ عهٝس ايٓعاؽ ٚا٭َٓ. ١
ايااْ : ١ٝقس حتٌ ا٭َٓ ١ايٓعاؽ إهتسا َٔ ٤غري إٔ ٜػ,كٗا ايػِ .
اياايــث  :يــٝؼ َــٔ قاًــس ٠نًٝــ ١واهتــ ١يف ااكــاّ  ،ؾٝتعكــب ايٓعــاؽ
ٚا٭َٓ ١ايػِ َطٚ ، ٠أخطٜ ٫ ٣تعك. ٘,
ايطاهــع  :ايكــسض ااتــٝكٔ ٖــ ٛذــسٚث ايػــِ ْٚــع ٍٚايٓعــاؽ أَٓــَ ١ــط٠
ٚاذس ٠يف ٚاقع ١أذس .
ٚاادتـــاض ٖـــ ٛايٛجـــ٘ ا٭ٚ ٍٚايؿـــع ١,ايااْٝـــَ ١ـــٔ ايٛجـــ٘ اياـــاْ، ٞ
 َٔٚأغطاض عسز ٚناط ٠اٯٜا

اييت تعًل هٛاقع ١أذس أَٛض :

ا٭ : ٍٚإقت,اؽ ااػًُ

ايسضٚؽ ٚااٛاًظ َٔ ٚاقع ١أذس .

اياـــاْ : ٞنـــٌ آٜـــ ١تعًـــل هٛاقعـــ ١أذـــس نٓـــع ٜكتـــ,ؼ َٓـــ٘ ااػـــًُٕٛ
ايسضٚؽ ٜٚ ،تعًُ َ٘ٓ ٕٛااعاضف اٱهل. ١ٝ
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اياايــث  :زًــ ٠ٛااػــًُ
هًرــا أغــ,ا

ايــيت ختــل َعطنــ ١أذــس

دتُــع اٯٜــا

ايٓــع ٍٚيٰٜــَٚ ١هــاَٗٓٝا ايكسغــ َٗٓٚ ، ١ٝـا ٖــص ٙاٯٜــا

َ
نم ُدـــوا إِ ّن
ااتحـــاٚض ٠ايـــيت ,ـــسأ هكٛيـــ٘ عـــاىل ش يَـــا أ ُيِ َهـــا ا َِلـــ ِز َ
يَ َ
يَ كَ َـ ُشَا..ز (.)1
ُج ِ
ؼ ُ
يعوا ا َّل ِز َ
َٚـــٔ خكـــا٥ل اٯٜـــا

ايـــيت تعًـــل هٛاقعـــ ١أذـــس عـــسز اٯٜـــا

ااعطٛؾ ١هعهٗا ًً ٢هعض .
ايطاهــع  :إغــتكطا ٤ااػــاَ ٌ٥ــٔ ادتُــع هــ

نــٌ آٜــت

َــٔ اٯٜــا

ا يـــيت ختـــل َعطنـــ ١أذـــس يـــصا ؿهـــٌ اهلل ًـــع ٚجـــٌ ًًٓٝـــا يف ٖـــصا
ايتؿػــري اا,ــاضى هـ ٕ إخــتل ادتــع ٤ايعؿــط ٕٚهعــس ااا٥ــَٓ ١ــ٘ هايكــً ١هـ
اٯ. ) 152-151 ( ١ٜ
ٚإخــتل ادتــع ٤اياــاْٚ ٞايعؿــط ٕٚهعــس ااا٥ــ ١هايكــً ١ه ـ

ؾــطط َــٔ

اٯٚ )151( ١ٜؾطط َٔ اٯ. )153( ١ٜ
ارتــاَؼ  :عــسز ايــٓعِ ًًــ ٢ااػ ـ ًُ

ٚايٓــاؽ يف نــٌ آٜــَ ١ــٔ آٜــا

َعطنــ ١أذــس ٚ ،نــٌ ٚجــ٘ َــٔ ٖــص ٙايٛجــٜ ٙٛكــًس إٔ ٜهــ ٕٛضغــاي١
َػتكًٚ ١زتًساّ قاُ٥اّ هصا ٘ ه هٛا

َتعسز. ٠

ــطَ ٣ــا ٖــ ٞايــٓعِ يف آٜــ ١اي,رــث هًرــا أْٗــا َــٔ آٜــا

َعطنــ١

أذس .
ادتٛا

َٔ ٚج: ٙٛ

أ : ّ٫ٚإهتــسا ٤اٯٜــ ١هكــٝػ ١ايعطـــ ااكــط ٕٚهــايناخ ٞأَــا ايعطـــ
ؾًًس٫يــًً ١ــ ٢ايتــساخٌ ٚاٱ كــاٍ هــ
ايػـــاهكَٓٚ ، ١ـــع ارتـــ٬ف هـ ـ
ؾًٝ,إ ايؿن ٠ه

ااػـــًُ

َٛنــٛع آٜــ ١اي,رــث ٚاٯٜــا
يف ايت ٜٚـــٌ ٚ ،أَـــا ايناخـــٞ

ايػِ ٚايٓعاؽ ٚ ،حتتٌُ ٚجٖٛاّ :

ا٭ : ٍٚإغتُطاض ايػِ إىل إٔ ْعٍ ايٓعاؽ .

( )1غٛض ٠آٍ ًُطإ .149
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اياـــاْ : ٞقـــريٚض ٠ؾـــن ٠هـ ـ

ايػـــِ ٚايٓعـــاؽ  ،يـــٝؼ ؾٗٝـــا ٚجـــٛز

٭ذسُٖا.
اياايــث ٚ :جــٛز ْعُــ ١أخــط ٣هــ

ايػــِ ٚايٓعــاؽ ؿهــٌ اهلل ًــع

ٚجٌ هٗا تعًل هايػ َٔ ١َ٬اذتعٕ ٚارتٛف .
ٚاادتــاض ٖــ ٛاياايــث ٚ،ؾٝـــ٘ زًــ ٠ٛيًُػــًُ

يٲيتؿــا

إىل عـــسز

ايٓعِ ٚ ،اٱجتٗاز هؿهط اهلل ًع ٚج ٌ ًًٛ ٢اي ٞايٓعِ .
واْ ٝـاّ  :مل ٜــطز يف ٖــص ٙاٯٜــا

ايػــ,ع ١ااعطٛؾــ ١هعهــٗا ًًــ ٢هعــض

َــازٚ ٠يؿــظ ايٓــع ٍٚإ ٫يف آٜــ ١اي,رــث يٝ,ــإ إٔ ذــاٍ ايكتــاٍ مل ميٓــع َــٔ
ايتٓعٜــٌ ٚايٓــعٚ . ٍٚاــا أنـــس
هايس٫ي ١اٱيتعاَْ ٢ًً ١ٝع ٍٚآٜا

آٜــ ١اي,رــث ْـــع ٍٚايٓعــاؽ ؾاْــ٘ ٜـــسٍ
ايكطإٓ .

 ٚكـسٜط آٜـ  ١اي,رـث  :وــِ أْـعٍ ًًــٝهِ َـٔ هعــس ايػـِ آٜــ ١أَٓـْ ١عاغـاّ
ٚأْــعٍ ًًــ ٢ايطغــ ٍٛآٜــا

ايتٓعٜــٌ يٓٝتؿــع ااػــًَُ ٕٛــٔ ْــع ٍٚايكــطإٓ

ْٚع ٍٚايٓعاؽ .
َٚــٔ خكــا٥ل كٝٝــس ْــع ٍٚايٓعــاؽ ه ْــ٘ أَٓــً ١ــسّ عــط ٚايػؿًــ١
ًًــ ٢ااػــًُ

جكــٛم ايتٓعٜــٌ ٚآٜــا

ايكــطإٓ ٚيٝ,ــإ ذكٝكــٖٚ ١ــٞ

إٔ ٖـــصا ايٓعـــاؽ ًٚـــاٚ ٤ذـــاٍ ْؿػـــاْ ١ٝٱغترهـــاض آٜـــا

ايكـــطإٓ ،

ٚيــــع ّٚاٱغــــتحاه ١يــــسً ٠ٛايطغــــ ٍٛقــــً ٢اهلل ًًٝــــ٘ ٚآيــــ٘ ٚغــــًِ
هايطجٛع إىل َٝسإ ااعطن. ١
واياـ ـاّ  :حتًـــ ٞااػـــًُ

هايكـ ـ عًٛـ ـاّ ٚقٗـــطاّ ٚإْط,اقـ ـاّ يٝ,ـــإ آٜـــ١

اي,رـــث إجتُـــاع ا٭َـــٔ ٚايٓعـــاؽ َٚ ،ـــٔ ااـــٛاعٔ ايـــيت عتتـــاد ؾٗٝـــا
ااــ َٔ٪ايك ـ ًٓــس ا يًكــاٚ ٤يكــا ٤ايعــس ، ٚؾــطظم اهلل ًــع ٚجــٌ ااــَٓ٪
ايكــ ـ يف َعطنــــ ١أذــــس هايٛاغــــط ١أ ٟهاجتُــــاع ا٭َٓــــٚ ١ايٓعــــاؽ ،
يٝه ٕٛايك خايٝا َٔ ايطًب ٚايؿعع ٚارتٛف .
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يكـــس ٚضز ق,ـــٌ وـــ٬ث آٜـــا

ايـــص ٜٔنؿـــطٚا هـــايؿعع

إَـــت ٤٬قًـــٛ

ـــشَا
ظـ ُ
ٚايطًــــب  ،قــــاٍ عــــاىل ش َ
ـــد ّلقِي ِؿــــي ُك ُلــــو ِ ا َّلــــ ِز َ
يَ كَ َــ ُ
ما أَشّ َر ُكوا ِبال َّلهِ ز (.)1
ل
ب ِب َ
الش ّن َ
ٚجــا٤

ااـــَٓ٪

آٜــ ١اي,رــث يتــ,

َعٓــَ ٢ــٔ َعــاْ ٞايتهــاز ٚايت,ــا ٜٔهــ

ٚايـــص ٜٔنؿـــطٚا هػـــ ١َ٬قًـــٛ

ااـــَٓ٪

أْكـــاضاّ َٗٚـــاجطٜٔ

َــٔ ايطًــب ٚايؿــعع ٖٚ ،ــَ ٛــٔ إًحــاظ ايكــطإٓ ٚ ،ؾٝــ٘ زًــ ٠ٛٱغــتكطا٤
شخا٥ط ًًَ٘ٛٚ ٙهايصا

ٚهايٛاغطٚ ١ادتُع ه

.

اٯٜا

ٖٚــٌ ميهــٔ ايكــ ٍٛه ـ ٕ َــٔ َكــازٜل (وــِ) يف آٜــ ١اي,رــث إٔ ْــعٍٚ
ايٓعـاؽ أَٓـ ١جـا ٤هعـس ْـع ٍٚاا٥٬هــَ ١ـسزاّ ًْٛٚـاّٶ يًُـَٓ٪
ادتــٛا

ٜـ ّٛأذــس،

ْعــِ يكــس ْــعٍ ايٓعــاؽ هعــس ْــع ٍٚاا٥٬هــ ١هًرــا أؾــطاز ايعَــإ

ايطٛي ٚ ١ٝط ٝب ٚقا٥ع َعطن ١أذس .
ٚقــس ٜكــاٍ إْــ٘ ٜ ٫طقــ ٢إىل َط ,ــ ١ايــسيَٚ ، ٌٝــٔ َعــاْ( ٞوــِ) ادتًٝــ١
يف آ ١ٜاي,رث اين ٝب ه

ْع ٍٚاا٥٬هٚ ١ه

ايٓعاؽ .

ٚقـــس ٜـــطز إؾـــهاٍ ٖٚـــ ٛإٔ ا٭قـــٌ ٖـــ٬َ ٛظَـــ ١ا٭َٓـــ ١يٓـــعٍٚ
اا٥٬هــ ١يٓكــط ٠ااــَٓ٪

ْعــِ تحًــٖ ٢ــص ٙاا٬ظَــ ١هـــسً٠ٛ

ٚادتــٛا

ايطغـــ ٍٛ٭قـــراه٘ هـــايطجٛع ٚإغـــتحاهتِٗ يٓسا٥ـــ٘ ٚ ،إٔ قٛيـــ٘ عـــاىل

َ
اظـــا زٜ ٫ـــسٍ إهتـــسا ٤ا٭َـــٔ هايٓعـــاؽ ٚ ،يهـــٔ يٝ,ـــإ إٔ
م َدـ ً
ــت ُن َع ً
شأ َ
ا٭َــٔ َكــاذب يًٓعــاؽ ٚ ،إٔ ن ـَُٗٓ ّ٬ــا ْعُــٚ ١ؾهــٌ َــٔ ًٓــس اهلل
ٜٚؿتس ٖصا ااعٓ ٢آؾاقاّ َٔ ايعًِ .
 ٌٖٚإْكطعت آ ١ٜا٭َٓٚ ١ايٓعاؽ ٚإضتكط
هطض

ٚجتسز

هؿهٌ اهلل  ،ادتٛا

مبعطن ١أذس أّ أْٗا

ٖ ٛايااْ، ٞؾُٔ ْعِ اهلل ًً ٢أٌٖ

ا٭ضض إٔ ايٓعُ ١اييت ٜتؿهٌ هٗا اهلل ًع ٚجٌ  ٫ػازض ا٭ضض  ،يصا
ه ٕٛنٌ ْعُ ١غ٬ذاّ هٝس اآَ٪
ا٭ٚىل :

ٚإىل  ّٜٛايكٝاَ ١ؾت  َٔ ٞجٗا

 ٞايٓعُ ١إهتسآً َٔ ٤س اهلل ًع ٚجٌ .

( )1غٛض ٠آٍ ًُطإ .151

:
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ايااْ : ١ٝإختاش اآَ٪

ايسًاٚ ٤ااػ يٚ ١غ ١ًٝيٓع ٍٚايٓعِ  ،قاٍ عاىل

َ
َّز (.)1
ش ّ
اد ُنونِي أ ّ
ظ َح ِص ّ
ب َل َُ ّ

اياايا : ١زت ٧ايٓعِ ذٝث ٜؿا ٤اهلل يف جًب ااكًرٚ ١زؾع ااؿػس. ٠
ايطاهعٛ : ١اي ٞايٓعِ ًً ٢اآَ٪

ًًٗٝا ًَُٛ َٔ ٖٛٚ ،ا

ٚايٓاؽ يٝؿهطٚا اهلل ًع ٚجٌ

َنز
نغ إِلإ َّ لِيَ ّع ُِ ُذ ِ
خ ا ّل ِص ََّ ََ ِ
ما َخ َل ّق ُ
ش ََ َ
الؤ َ

(ٚ)2ؾٚ ٘ٝج: ٙٛ
ا٭ : ٍٚذتا ااعٓ ٢ا٭ًِ يًدًل ٚإغتساَت٘ ٚأؾعاٍ ايع,از ٚاٱهت٤٬
اي َٞٛٝااتحسز يٲْؼ ٚادتٔ .
ايااْ : ٞايكسض ااتٝكٔ َٔ اٯ ١ٜأً ٖٛ ٙ٬إهتسا ٤ارتًل .
اياايث  :خًل آزّ هايصا

ٚايٓؿذ ؾ َٔ ٘ٝضٚح اهلل .

ايطاهع  :خًل نٌ إْػإ .
ٚاادتاض ٖ ٛايطاهع أً ، ٙ٬ؾهٌ إْػإ ٜتٛج٘ ي٘ ايتهًٝـ هايع,از٠
ؾهطاّ هلل غ,راْ٘ ًً ٢خًك٘ ٚزٚاّ ذٝا ٘ ٚ ،نٌ ؾٗٝل ٚظؾري ْٚؿؼ ٫
ٜه ٕٛإ ٫ه َط اهلل ًع ٚجٌ ٚ ،يف ؾعط يٲَاّ ًً ًً٘ٝ ٞايػ: ّ٬
أحتػب أْو جطّ قػري ٚ ...ؾٝو إْط ٣ٛايعامل ا٭ن

( )3

ٚٚضز

ا٭َٓ ١ايٓعاؽ اييت اٯ ١ٜاييت غتتل ٖصا ادتع ٤هتؿػريٖا ٖٞٚ

ٚجا٤

َٗٓ ،ا َا

َّ أَ ّن َض َ َنلَي ََُّ ِمَ بع ِذ ا ّل َؼ ِ َ
َّز
ش ُذ َّ
ّ ّ ّ َ ّ
م َد ًت ُن َع ً
َّ أ َ
اظا يَ ّؼشَى َػابِ َـ ًت ِم ّد َُ ّ
ِ
(.)4
هعض ا٭خ,اض يٝ,ا

زت ٧شا

ايٓعُ ١يًُػًُ

شنط ٙإهٔ أغرام ًٔ ًا٥ؿ ١قايت ( َيُٸا أَضٳازٴٚا غَػٵٌٳ ضٳغٴ ٍٔٛايًٓ٘ٹ قٳًٓ ٢ايًٓ٘ٴ
ًٳًَ ٵ٘ٝٹ ٚآي٘ ٚٳغٳًِٓٳ اخٵتٳًَؿُٛا ؾٹ٘ٝٹ  .ؾَكَايُٛا ٚ :ٳاَي ًٓ٘ٹ َٳا ْٳسٵضَٔ ، ٟأْٴحٳطٸزٴ ضٳغٴٍٛٳ ايًٓ٘ٹ
( )1غٛض ٠غاؾط .60
( )2غٛض ٠ايصاضٜا

.56

( )3أْظط اد ايعطٚؽ .7837/1
( )4غٛض ٠آٍ ًُطإ .154
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قٳًٓ ٢اي ًٓ٘ٴ ًٳًَٝٵ٘ٹ ٚآي٘ ٚٳغٳًِٓٳ ٹَٔٵ وٹٝٳا ٹه٘ٹ َنُٳا ْٴحٳطٸزٴ ٳَٛٵ ٳاْٳا َ ،أٚٵ ٴْ ٳػػٸ ًُ٘ٴ ٳًٚٳًَ ٵ٘ٝٹ وٹٝٳاهٴ٘ٴ
؟ قَايَتٵ ؾَ ًَُٸا اخٵتٳًَؿُٛا أَيِكَ ٢ايًٓ٘ٴ ًٳًَٝٵِٗٔٵ اي ٸٓٛٵّٳ ذٳتٸَ ٢ٳا َٹٓٵٗٴِٵ ضٳجٴٌٷ إيٓا شٳقِٓٴ٘ٴ ؾٹٞ
غػٹًُٛا ايٓٸ,ٹٞٸ
قٳسٵ ٔضٙٹ وٴِٸ نَ ًُٓٳٗٴِٵ َٴهًَِٓٷ ٹَٔٵ ْٳاذٹٝٳ١ٹ ا ِي,ٳٝٵتٹ يَا ٜٳسٵضٴٕٚٳ ٳَٔٵ ٴٖٛٳ إَٔٵ ا ِ
ٳًٚٳًَ ٵ٘ٝٹ وٹٝٳا ٴه٘ٴ َ ،ق ا َيتٵ ؾَكَاَٴٛا إيَ ٢ضٳغٴ ٍٔٛاي ًٓ٘ٹ قٳًٓ ٢اي ًٓ٘ٴ ًٳًَ ٵ٘ٝٹ ٚآي٘ ٚٳغٳًِٓٳ
ك٘ٴ ٜٳكٴ,ٸٕٛٳ ا ِيُٳا٤ٳ َؾٛٵمٳ ايِ َكُٹٝلٔ ٚٳٜٳسٵيُهُٛٳْ٘ٴ ٚٳا ِي َكُٹٝلٴ زٴٕٚٳ
ؾَ ٳػػٸًُٙٛٴ ٚٳًٳًَ ٵ٘ٝٹ َقُٹ ٝٴ
أَٜٵسٹِٜٔٗٵ )(ٚ. )1عتتاد ارت يف ْٗٛن٘ إ٭ ٣نٝس .
ٚحتتٌُ اٯٚ ١ٜجٖٛاّ :
ا٭ْ : ٍٚع ٍٚا٭َٓ ١ايٓعاؽ زؾعٚ ١اذس. ٠
ايااْْ : ٞع ٍٚا٭َٓ ١ايٓعاؽ ًً ٢ضت ٛايتسضٜخ ٚاين ٝب يف ايعٜاز٠
ٚايهاط. ٠
اياايث  :ػؿ ٞا٭َٓ ١ايٓعاؽ اآَ٪
ايطاهع  :ايتعسز يف آْا

يف إٓ ٚاذس .

ٚظَإ ْع ٍٚا٭َٓ ١ايٓعاؽ ًً ٢اآَ٪

،

ؾ,ٝسأ ًٓس عا٥ؿ ١وِ ,ٜسأ ًٓس أخط ٣إىل إٔ ٜتػؿاِٖ مجٝعاّ .
ٚاادتاض ٖ ٛا٭ٚ ٍٚاياايث  ،يٝسضى اا َٕٛٓ٪نٝـ

ْع ٍٚايٓعُٚ ١إٔ

ايٓعاؽ ايصٜ ٟططأ ًً ِٗٝيف إهساِْٗ خ٬ف اا يٛف ٚغٓد ١ٝاٱْػإ َٔ
جٗا

:

ا٭ٚىل  :زت ٧ايٓعاؽ يًَُٓ٪
ايصٜ ٟس

َٔ ْٛاح َتعسز َٔ ٠أجػاَِٗ  ،ؾٗصا

إي ٘ٝايٓعاؽ َٔ ضأغ٘  َٔ ٘ٝ ٜنتؿ٘ أً َٔ ٚهس. ٙ

ايااْ : ١ٝغطٜإ ايٓعاؽ يف اي,سٕ أٝث ٜسضى ااً َٔ٪حع ًٔ ٙزؾع٘ ،
ؾا٭قٌ إٔ اٱْػإ ٜؿعع ًٓس ارتٛف ٜٚ ،طري َٔ ً ٘ٝٓٝايهطٚ ، ٣ن٬ٝ
ٜعن ٜ٘ا٭غٚ ٢اذتعٕ ه ٕ مي ٌٝإىل ايٓعاؽ يف غاً ١ظتب إٔ غتًل ؾٗٝا يف
ايسؾاع ًٔ ايٓٚ ٠ٛ,ايتٓع ، ٌٜؾٝتؿهٌ اهلل ًع ٚجٌ ٚظتعٌ ايٓعاؽ ٞ ٜ
َكطْٚاّ ها٭َٜٓٚ ١ططأ ههٝؿ ١ٝتكـ ه َٛض :
( )1ايػري ٠ايٓ/ ١ٜٛ,إهٔ ٖؿاّ .662/2
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ا٭ : ٍٚإذػاؽ اآَ٪

ه ٕ زت ٧ايٓعاؽ َعحعًٓ َٔ ٠س اهلل ًع

ٚجٌ .
ايااْ : ٞإَتْ ٤٬ؿؼ اا َٔ٪هايعع ٚايطؾع ١٭ٕ اهلل ًع ٚجٌ ٜطمح٘
هٓعُ ١ايٓعاؽ اييت ختايط هسْ٘ .
اياايث  :ظٜاز ٠إميإ اا َٔٚ ، َٔ٪أهَٗ ٢عاْ ٞاٱميإ عاٖس ٙيف غاً١
ايؿسَٝٚ ٠سإ ايكتاٍ ؾهٝـ ٚإٔ اهلل ًع ٚجٌ ٜتؿهٌ ًً ٢اآَ٪

ه ن١

ايٓيب ستُس قً ٢اهلل ًًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ هعٜاز ٠إمياِْٗ يف غٛح ايكتاٍ ٖٛٚ ،

َّاطز (.)1
خ لِلد ِ
َّ َخيّ َش ُأ َّ
متو ُأ ّخ ِش َش ّ
َٔ َكازٜل قٛي٘ عاىل ش ُك ّد ُح ّ
ايطاهع  :إقنٕ ايٓعاؽ هاآاؾع ٚايؿٛا٥س ارتاقٚ ١ايعاَ. ١
ارتاَؼ  َٔ :ز٫٫

ْعُ ١ايٓعاؽ هٝإ ااا٥ع ه

اياايا : ١ضنا ٚإغتٓ٦اؽ اآَ٪

ااٚ َٔ٪اآاؾل .

هايٓعاؽ ٱقناْ٘ ها٭َٓٚ ١ايػ، ١َ٬

ؾا٭قٌ إٔ عط ٚايٓعاؽ ًً ٢ااكا ً

يف َٝسإ ايكتاٍ نايهاهٛؽ ٚيهٓ٘

قاض يف َعطن ١أذس ضمحٚ ١ختؿٝؿاّ اكاذ ١,ا٭َٓ ١ي٘ ٚ ،شا

ا٭َٓ ١ػ,ب

ايٓعاؽ هعس هصٍ ادتٗس يف ايكتاٍ .
ٚيف اااٌ ( َيٛٵ ٴطٔىَ ايكَطا يَ ٵ ّ٬ٝيَٓٳا ٳّ ; ٭َٕٸ اي َكطَا ٜ ٫ٳػٵطٔ ٟيَ ٵ.)2( )ّ٬ٝ
ٜٚكاٍ ٖصا اااٌ جكٛم َٔ ٜٝٗخ يف غري َٛنع ٗٝٝح٘ ٚ ،ي٘ قك١
ٚغ,ب(. )3
ايطاهع  ٌَٝ :اا َٔ٪إىل شا

ايٓعاؽ ًٚسّ قطاً٘ َع٘ يططزَٔ ٙ

اي,سٕ  َٔ ٖٛٚ ،خكا٥ل ااعحع ٠ه ٕ كطف اٱْػإ ًٔ ايععّ ًً٢
زؾعٗا أ ٚطنٗا أ ٚايتدًًٗٓ ٞا ٚ ،إٕ جا٤

يٲْػإ ٚغط ق ّٛناؾطٜٔ

ٚغتؿْ ٢ًً ٢ؿػ٘ .
( )1غٛض ٠آٍ ًُطإ .110
( )2اد ايعطٚؽ .6000/1
( )3أْظط إهٔ ا٭ْ,اض : ٟايعاٖط يف َعاْ ٞنًُا

ايٓاؽ .229/2
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 َٔ ٌٖٚقً ١ه
ادتٛا

ْع ٍٚايٓعاؽ أَٓٚ ١ه

َّز
قٛي٘ عاىل شلِيَِّ َحلِيَ َُ ّ

ْعِ  ،ٱؾاز ٠ااعٓ ٢ا٭ًِ َٔ اٱهتٚ ، ٤٬مشٛي٘ ذاٍ ايٓعِ

ٛ ٚايٗٝا .
 َٔٚاٱًحاظ يف آ ١ٜاي,رث شنطٖا ٭َط ا٭َٓٚ ١ايٓعاؽ ه ُْٗا ْاظٕ٫
ٖص ٙاٯٜا

زت ٧اا٥٬هَ ١سزاّ ًْٛٚاّ

َٔ ًٓس اهلل ًع ٚجٌ ٚ ،قس شنط

يًٓيب ستُس قً ٢اهلل ًًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٚاآَ٪

َٔ غري إٔ ٜطز يف زتِٗ٦ٝ

يؿظ ايٓعَ ٍٚع إٔ غهِٓٗ يف ايػُا. ٤

َ
َّ
إش ٚضز قٛي٘ عاىل شأل ّ
ََ يََّـِيَ َُ ّ
()1
َّ
ِم َّ ا ّل َ
ملإَبََِتِ ز ش ُي ّ
َّ َسبل َُ ّ
م ِذ ّد ُك ّ
يَز(.)2
ُم َ
ع ِو ِم َ

َ
ؾ
َّ ِب َرلإ َ َذتِ نلإ َ و
َّ َسبل َُ ّ
أ ّن ُي ِم َّذ ُك ّ
ملإَبََِتِ
عتِ نلإ َ و
م َ
ؾ ِم َّ ا ّل َ
ِب َخ ّ

أَا ا٭َٓ ١ايٓعاؽ ؾٓعًٓ َٔ ٫س اهلل ٚ ،ؾَ ٘ٝػا: ٌ٥
ا٭ٚىل  :هٝإ قاْ َٔ ٕٛاٱضاز ٠ايتهٚ َٔ ٖٛٚ ١ٜٝٓٛج: ٙٛ
ا٭ٜٗ : ٍٚب اهلل ًع ٚجٌ ا٭َٓٚ ١ايٓعاؽ يًَُٓ٪

ذٝث ٜؿا، ٤

ٚأْٜ ٢ؿا. ٤
ايااْ : ١ٝنٌ َٔ ا٭َٓٚ ١ايٓعاؽ ْعُ. ١
ايااياٜ ٫ : ١كسض ًًْ ٢عُ ١ا٭َٓٚ ١ايٓعاؽ إ ٫اهلل ًع ٚجٌ يٝه ٕٛؾ٘ٝ
حتس يًٓاؽ ٚزً ٠ٛيًتػً ِٝهػًطإ اهلل ااطًل ٚ ،ذاجتِٗ إىل ضمحت٘ .
ايطاهع : ١هٝإ ذكٝك ٖٞٚ ١إٔ ْع ٍٚا٭َٓٚ ١ايٓعاؽ ْعًُ ١ظُ ٢طاٖا
اا٥٬ه ١ؾٝسضنً ٕٛظَٓ ِٝعي ١ايٓيب ستُس قً ٢اهلل ًًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ًٓس
اهلل غ,راْ٘ .
 ٌٖٚعتل يًُػًُ

اٱؾتداض ه ٕ ًٓسِٖ غ٬ذاّ َتعسزاّ َٔ جٗا

ا٭ٚىل :غ٬ح ا٭َٓ. ١
ايااْ : ١ٝغ٬ح ايٓعاؽ .
( )1غٛض ٠آٍ ًُطإ .124
( )2غٛض ٠آٍ ًُطإ .129

:
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اياايا : ١إجتُاع ْعُٚ ١غ٬ح ا٭َٓٚ ١ايٓعاؽ .
ايطاهع : ١إختكام ااػًُ
ادتٛا

هٓع ٍٚغ٬ح ا٭َٓٚ ١ايٓعاؽ .

ْعِ ٚ ،ميهٔ كسٜط آ ١ٜاي,رث  :يكس أْعٍ ًًٝهِ ْعُ ١ايػِ وِ

أْعٍ ًًٝهِ َٔ هعس ايػِ أَْٓ ١عاغاّ ) هًرا إٔ ااطاز َٔ (وِ) يف ايعطـ
ايتؿاه٘ ه

ااعطٛف ٚااعطٛف ًً. ٘ٝ

إش إٔ ْع ٍٚايٓعِ أًِ َٔ إٔ ٜه ٕٛهٓل ٚيؿظ ايٓع ، ٍٚؾُٝهٔ إٔ
 ٞ ٜهااعٓ ، ٢ؾإ قًت ٌٖ تهُٔ اٯ ١ٜايػاهكَٛ ١نًٛاّ أ ٚذهُاّ ْاظّ٫
َٔ ًٓس اهلل ًع ٚجٌ  ،يٝهَ َٔ ٕٛعاْ ٞايعطـ ٖ ٛق,ػ ١ايٓع ٍٚيف
ااعطٛف ٚااعطٛف ًً ، ٘ٝادتٛا

ْعِ َٔ جٗا

:

ا٭ٚىل  :نٌ آ ١ٜقطآْْ ١ٝاظيًٓ َٔ ١س اهلل ًع ٚجٌ  ،ؾ,عس ْع ٍٚاٯ١ٜ
ايػاهكَٚ ١ا ؾٗٝا َٔ اٱخ,اض ًٔ قعٛز ؾطط َٔ جٝـ اٱغ ّ٬ادتٌ,
ؾطاضاّ َٔ ٚغط َٝسإ ااعطن ١أخ

ًٔ ًسّ إيتؿا ِٗ إىل ذاٍ ايٓيب

ستُس قً ٢اهلل ًًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٜ ٖٛٚكا ٌ يف ااٝسإ .
ايااْ : ١ٝزً ٠ٛايطغ ٍٛستُس قً ٢اهلل ًًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٭قراه٘
َّزنا ْعٍ َٔ
هايطجٛع إىل َعطن ١أذس هكٛي٘ عاىل ش ََ َّ
الش ُ
ظو ُ يَ ّذ ُنو ُك ّ
ايػُا َٔ ٤جٗا :
ا٭ٚىل  :مل ٜسع ايٓيب قً ٢اهلل ًًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ أقراه٘ يًعٛز ٠إىل
َٝسإ ااعطن ١إ ٫ه َط َٔ ًٓس اهلل ًع ٚجٌ.
ايااْ : ١ٝايآا ٢ًً ٤ايٓيب ستُس قً ٢اهلل ًًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ هايؿٗاز ٠ي٘
َٔ ايػُا ٤ه ْ٘ ضغًٓ َٔ ٍٛس اهلل ًع ٚجٌٚ ،جا٤

اٯ ١ٜه يـ ّ٫ٚ

ايعٗس أ ٟيٝؼ َٔ ضغ ٍٛجكٛم أٚإ َٛٚنٛع اٯ ١ٜإ ٫ايٓيب ستُس
قً ٢اهلل ًًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٚ ،ؾ ٘ٝز٫ي ٢ًً ١ختِ ايٓٛ,ا
َعاْٚ ٘ٝج: ٙٛ

هطغايتَ٘ٔٚ ،
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أ : ّ٫ٚايتدؿٝـ ًٔ ااػًُ

ٚايٓاؽ مجٝعاّ ،مبٓع اي,رث ٚاٱغتككا٤

يف َٛنٛع ايٓ ٚ ٠ٛ,عسزٖا.
واْٝاّ  :زً ٠ٛايٓاؽ يًتػً ِٝهطغاي ١ستُس قً ٢اهلل ًًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٚأْ٘
خا ايٓٝ,

.

وايااّ  :ذث ايٓاؽ ًً ٢أخص أخ,اض ايػُا َٔ ٤ايٓيب ستُس قً ٢اهلل
ًًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ.
ضاهع ّا  :هكا ٤ضغاي ١ايٓيب ستُس قً ٢اهلل ًًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ يف ا٭ضض إىل
 ّٜٛايكٝاَ.١
خاَػاّ  :إخ,اض ايٓاؽ ًٔ قاْ َٔ ٕٛجٗا

:

ا٭ٚىل ٜ ٫ :سً ٛايٓيب ستُس قً ٢اهلل ًًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ه َط ٚإشٕ َٔ

ًٓس اهلل ًع ٚجٌٚ ،يف ايتٓعٌٜشإِن َ
وظ
َّ ُي َ
َ
َّما أ َنا بَشَ ٌر ِم ّر ُل َُ ّ

َيز (.)1
إِل َّ

ايااْٜ ٫ : ١ٝسًٜٓٚ ٛاز ٟايٓيب قً ٢اهلل ًًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ إ ٫هلل ًع
ٚجٌ.
ايااياٜ ٫ : ١سً ٛايٓيب قً ٢اهلل ًًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ إ ٫يف اهلل.
غازغاّ  :كسٜط اٯ :١ٜايطغٜ ٍٛسًٛنِ يري ٣إغتحاهتهِ يًسً ٠ٛيف

ِي
غاذ ١ااعطنٚ ١ذاٍ ايؿسٚ ٠ايهٝل ،يصا ٚضز يف آ ١ٜاي,رثش ََلِيَِّ َحل َ
َّز(.)2
ال َّل ُه َ
ما ؿِي ُ
ص ُذَ ِس ُك ّ
ٚجا ٤ط ٝب ٚقا٥ع َعطن ١أذس هًرا اٯٜت

ايػاهكت

ٖٚص ٙاٯ١ٜ

ًًٚ ٢ج:ٙٛ
ا٭ : ٍٚإيتكا ٤ايكؿ

جٝـ ااػًُ

هإَاَٚ ١قٝاز ٠ضغ ٍٛاهلل ًً٘ٝ

ٚآي٘ ٚغًِ ٚجٝـ ايص ٜٔنؿطٚا يف اي ّٛٝارتاَؼ ًؿط َٔ ؾٗط ؾٛاٍ يف
ايػٓ ١اياايا ١يًٗحط ٠ايٓ ١ٜٛ,ايؿطٜؿَ َٔ ١ه ١إىل ااس.١ٜٓ
( )1غٛض ٠ايهٗـ .110
( )2غٛض ٠آٍ ًُطإ .154
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ايااْ : ٞإهتسا ٤ايكتاٍ هاا,اضظٚ ٠ضَ ٞايػٗاّ ٚايٓ,اٍٚ ،ناط ٠قتً٢
ااؿطن

يته ٕٛايٓػ ١,ه

َعطن ١هسض ٚأذس يف هسا ١ٜااعطنت

ايتػا.ٟٚ

ؾإٕ قًت قس أخ اهلل ًع ٚجٌ جكٛم َعطن ١أذس ًٔ قسم ًٚس

ن َذ ُأز( ،)1ؾٌٗ يف َعطن ١هسض
َّ ال َّل ُه ََ ّ
اهلل هكٛي٘ عاىلش ََ َل َق ّذ َ
ص َذ َك َُ ّ
ًٚس َٔ اهلل ٚحتكل َكساق٘ .
ادتٛا

ْعِ  ،ؾعٓسَا إيتك ٢ادتٝؿإ يف َعطن ١هسض ٛج٘ ايٓيب ستُس

قً ٢اهلل ًًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ هايسًا ٤هكٛي٘ ( ايًِٗ أصتع يَ ٞا ًٚس ين ،ايًِٗ
ْكطى )(.)2
طَ ٣اشا ي ٛأْعٍ اهلل ًع ٚجٌ ا٭َٓ ١ايٓعاؽ َٔ غري إٔ ,ٜعث ايػِ
يٝس

يف ْؿٛؽ ااػًُ

 ،ادتٛا

َٔ جٗا

:

ا٭ٚىل  :ؿهٌ اهلل ًع ٚجٌ ًً ٢ااػًُ

هتٛاي ٞايٓعِ  ،ؾتتحً٢

ْعُ ١ا٭َٓٚ ١ايٓعاؽ ًٓسَا حتٌ هسٍ ايػِ يٝركٌ إْك٬
ايٓؿػاْ ١ٝيًَُٓ٪

اٖط يف ايهٝؿ١ٝ

ٜ ،سضن٘ نٌ ٚاذس َِٓٗ يف ْؿػ٘ ًٓٚس أقراه٘

ؾٝعزاز ٕٚإمياْاّ .
ايااْ َٔ : ١ٝإًحاظ ٖص ٙاٯٜا

هٝإ ٝ ٚؿَٓٚ ١اؾع ايػِ ايص ٟجا ٤وٛاهاّ

َٔ ًٓس اهلل ه ٕ قاض ٚاق َٔ ١ٝاذتعٕ ٚاذتػطَ ٢ًً ٠ا ؾا
أذس  ٢ًًٚؾكسإ ا٭ذٚ ١,ناط ٠ادتطاذا

ااػًُ

ّٜٛ

ٚايهً ّٛاييت أقاهت ايٓيب

ستُساّ قً ٢اهلل ًًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ْٚعيت هِٗ .
يكس نإ َ ّٜٛعطن ١أذس َك ١,ٝذًت هااػًُ

 ،قاٍ عاىل يف

َ
خكٛقٗا ش أََ َل َّ َ
َّ أَ َّن
َّ ُم ِ
َ
صيَِ ٌت َك ّذ أ َ
ما أ َ
َّ ِم ّرلَيّ َها ُك ّل ُح ّ
صِّ ُح ّ
صابَ ّح َُ ّ
َ
يشز (.)3
ن َل
ه َزا ُك ّ
َ
َّ إِ َّن ال َّل َه َ
ل ُ
ه َو ِم َّ نِ ّد ِذ أ ّن ُـعِ َُ ّ
ي وُ َك ِذ ٌ
ُك ِِل شَ ّ
( )1غٛض ٠آٍ ًُطإ .151
( )2ايػري ٠ايٓ ١ٜٛ,ٱهٔ ناري .411/2
( )3غٛض ٠آٍ ًُطإ .165
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اياايا َٔ : ١أغطاض عسز ايٓعِ  ٚعكب ا٭َٓ ١ايٓعاؽ يًػِ ًٓس اآَ٪
ايت,ا ٜٔااٛن ًٞٛيف ظَإ ٚأٚإ نٌ َُٓٗا  ،ؾحا ٤ايػِ وٛاهاّ ًٓسَا أزضى
ااػًُ ٕٛاذتطَإ َٔ ايػٓاٚ ِ٥أخصٚا ٜتؿكس ٕٚأقراهِٗ ٚايص ٜٔمل
ٜطجعٛا َِٓٗ ٚ ،إيتؿتٛا إىل خط َٚعك ١ٝايطَا ٠مبػازضَٛ ٠انعِٗ ٚنٝـ
أِْٗ طنٛا ايٓيب قً ٢اهلل ًًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٜكا ٌ يف ااٝسإ َع قًَٔ ١
أٌٖ هٝت٘ ٚأقراه٘  ،ؾتؿهٌ اهلل ًع ٚجٌ ًً ِٗٝهايػِ يٝكطف ًِٓٗ
اذتعٕ ٚاذتػطٚ ٠ايٓساَ. ١
ايطاهع : ١هعس ا٭َٔ ٚايػ َٔ ١َ٬اذتعٕ جا٤
ٚيطؿاّ ٚؾهًٓ َٔ ّ٬س اهلل  ،يٝه ٕٛه

ا٭َٓ ١ايٓعاؽ ضمح١

ا٭َٓ ١اييت صنطٖا آ ١ٜاي,رث

ٚا٭َٓ ١اانؾر ًٔ ١ايػِ ايص ٟجا ٤وٛاهاّ ًُٚ ّٛخكٛم َطًل ،

َ
اظاز أًِ َٔ قطف ٚزؾع اذتعٕ ًٔ
م َد ًت ُن َع ً
ؾا٭َٓ ١يف قٛي٘ عاىل شأ َ
اا َٓ٪هػ,ب َا ؾا ِٗ َٚا أقاهِٗ  ،ؾٝؿٌُ ٚجٖٛاّ :
ا٭ : ٍٚا٭َٔ َٔ ٖح,َ ّٛاغت َٔ ق ٌ,ايص ٜٔنؿطٚا .
ايااْ : ٞا٭َٔ َٔ اٱغتُطاض يف اٱْٗعاّ ٚاي,كا ٢ًً ٤ادت. ٌ,
اياايث  :ا٭َٔ َٔ شا

ايػِ ٚاهلِ هًرا

إٔ ا٭َٓٚ ١ايٓعاؽ

ْاغدتإ يًػِ .
ايطاهع  :نٝس غ ١َ٬ااػًُ

َٔ اذتعٕ ًًَ ٢ا ؾا ِٗ َٔ ايػٓا، ِ٥

َٚا أقاهِٗ َٔ ارتػاض ٠يف ا٭ضٚاح ٚا٭هسإ .
ارتاَؼ  :أخ
اي,رث ؾاْٗا ,

اٯ ١ٜايػاهك ًٔ ١زؾع اذتعٕ ًٔ اآَ٪

 ،أَا آ١ٜ

قاْْٛاّ ٜتهُٔ ايترسٚ ، ٟهٝإ غ ١َ٬ااػًُ

َٔ اذتعٕ

ذت ٢إشا إغترهطٚا  ٚصانطٚا ٚقا٥ع َعطن ١أذس َٚ ،ا ذتكِٗ ٦َٜٛص َٔ
ارتػا٥ط .
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ايػازؽ ْ :عُ ١ا٭َٔ َٔ جتسز اذتعٕ ٚأغ,اه٘ ٚ ،ن ٕ آ ١ٜاي,رث
تهُٔ إخ,اضاّ ه ْ٘  ٫كع ٚقا٥ع ٚذٛازث كري غ,,اّ يًرعٕ ٚا٭غًٓ ٢س
ااػًُ

نتًو اييت ذسوت يف َكَ ّٜٛ ١,ٝعطن ١أذس .

ايػاهع  :إقنإ ْعُ ١ايٓعاؽ َع ْعُ ١ا٭َٓ ١يف آ ١ٜاي,رث .
ارتاَػ : ١ايٓعاؽ أ ٍٚايٓٚ ّٛغه ٕٛا٭ًهاٜ ٫ ٖٛٚ ، ٤ػازض اٱْػإ
,ٜ ٫ٚك ٢إَا هاغتػ ّ٬اٱْػإ يًهطٚ ٣إع,ام ايٓٚ ً٘ٓٝ ٢ًً ّٛإشْ٘
ٚقًٚ ،٘,إَا هصٖا
ٚذاٍ ااػًُ

ايٓعاؽ ٚإْكطاؾ٘ .
 ّٜٛأذس َٔ ايااْ ٞذٝث ٜه ٕٛإْكطاؾ٘ ؾح ًِٗٓ ٠

مجٝعاّ آَٚ ١ٜعحع ٠يف اٱهسإ نٓعٚي٘ ًًَ َٔٚ ، ِٗٝكازٜل قٛي٘ عاىل

َ
َّز (. )1
َّ نيَاجِ َدا ؿِي الآ َؿ ِ
ظ ُد ِش ِ
ش َ
اق ََؿِي أ ّن ُـعِ ِه ّ
يه ّ
ًٓٚسَا إض ؿع ايٓعاؽ ًٔ اآَ٪
ٚخعاٗٓ٥ا  ،ادتٛا

ؾٌٗ ضجع ٚقعس إىل ايػُا، ٤

 ، ٫ؾُٔ ؾهٌ اهلل  :قاًْ ٕٛسّ قعٛز ايٓعُ ١هعس

ْعٚهلا ) َٚع َػازض ٠ايٓعاؽ ااػًُ

مل ,ٜل ذعٕ  ٫ٚغِ  ٫ٚ ،ػتٛيٞ

ايٓساَْ ٢ًً ١ؿٛغِٗ ٭ٕ ايػِ زؾع اذتعٕ ٚ ،ايٓعاؽ قطف ايػِ .
 َٔٚهسٜع قسض ٠اهلل ًع ٚجٌ أْ٘  ٫ػتعكَ ًً٘ٝ ٞػ يٚ ، ١ميهٔ إٔ
 ٞا٭َٓٚ ١ايٓعاؽ َٔ جٗا

:

ا٭ٚىل  :زت ٤ٞا٭َٓٚ ١ايٓعاؽ َٔ َٛنع ٚستٌ قطٜب َٔ اآَ٪

.

ايااْْ : ١ٝع ٍٚا٭َٓ َٔ ١ايػُا ، ٤أَا ايٓعاؽ ؾ َٔ ٞ ٝجاْب اا. َٓ٪
اياايا : ١زت ٧ا٭ََٓٝ َٔ ١سإ ااعطنْٚ ١ع ٍٚايٓعاؽ َٔ ايػُا. ٤
ايطاهعْ : ١ع ٍٚنٌ َٔ ا٭َٓٚ ١ايٓعاؽ َٔ ايػُا ٤ذكٝكٚ ١يٝؼ زتاظاّ
أ ٚهايٛاغط. ١
ارتاَػ : ١إضاز ٠ا٭َط اٱهل َٔ ٞنًُ ١شوِ أْعٍ ز  ٚكسٜط اٯ : ١ٜوِ
أْعٍ اهلل أَط ٙها٭َٓ ١يهِ ٚإٔ ٜتػؿ ٢ايٓعاؽ عا٥ؿَٓ ١هِ .
( )1غٛض ٠ؾكًت .53
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,ٜٚس ٚيً ١ًٖٛا٭ٚىل إٔ ااػ ي ١ارتاَػ ١ضاجرَٓٚ ١اغ ١,يٮذهاّ
ٚا٭ٚاَط ٚايٓٛاٖٚ ، ٞيهٔ ايه ّ٬ايعطه ٞعتٌُ ًً ٢اذتكٝك ، ١ي ٛزاض
ا٭َط ه

اذتكٝكٚ ١اجملاظ .

ٚاادتاض إٔ ن َٔ ّ٬ا٭َٓٚ ١ايٓعاؽ ْع َٔ ٫نٓع َٔ نٓٛظ ايعطف،
ٚأٚإ ٖصا ايٓع ٍٚخام هَ ّٛٝعطن ١أذس َ َٔ ٖٛٚ ،كازٜل إذتحاد

ونز
اهلل ًع ٚجٌ ًً ٢اا٥٬ه ١شإِ ِنِي أَ ّ
َم َ
ََّ َ
ما لإ َ َج ّعل ُ
نل ُ
ِيها
إذتحٛا ًً ٢جعٌ آزّ خًٝؿ ١يف ا٭ضض ه ٕ اٱْػإ ش ُي ّـعِ ُذ ؿ َ
()1

ًٓسَا

اُز (.)2
عـ ُ
ِك ِِ
الذ َ
ََ يَ ّ
م َ

يري ٣اا٥٬ه ١مجٝعاّ إٔ ْع ٍٚا٭َٓٚ ١ايٓعاؽ َٔ أغ,ا
ايؿػاز َٔ إؾاً ١ايكتٌ  ،مبا ؾٚ ,ْ ٘ٝإؾاً ١قتٌ خا
ااطغً

ٚ ،وٛ,

نص

ايٛقأَ ١ٜ
ايٓٝ,

ٚغٝس

ٖصا ايٓ ,٭ٕ اهلل ًع ٚجٌ أه ٢إ ٫ذؿظ ايٓيب

قً ٢اهلل ًًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ َٔ ايكتٌ أ ٚااٛ

٦َٜٛص َ ،ع أْ٘ ذل ٚخامت١

َخ ِم َّ َكِّلِهِ
ما ُم َع َّ
ظو ٌ َك ّذ َخل ّ
م ٌذ إِلإ َّ َس ُ
ذٝا ٠نٌ إْػإ  ،قاٍ عاىل ش ََ َ
الشظ ُ َ
َّز (.)3
اث أَ َّ ُكحِ َ
م َ
َّ َ
ن َل أَ ّ
ل ُ
ل أ َؿئِيَّ َ
ن َقا ِب َُ ّ
ل ّان َقلَِّ ُح ّ
ٚيف قٛي٘ عاىل ش ُذ َّ َ
َّز وٓاٚ َٔ ٤ج: ٙٛ
َّ أ ّن َض َ َنلَيّ َُ ّ
ا٭ : ٍٚإْ٘ وٓا َٔ ٤اهلل ًع ٚجٌ ًًْ ٢ؿػ٘ َٔ جٗا

:

ا٭ٚىل ٜ ٫ :كسض ًً ٢إْعاٍ ايٓعِ َٔ ايػُا ٤زؾع ١أ ٚسضظتٝاّ إىل اهلل

َّما
غ,راْ٘ ٜٓ ،عهلا َٔ غري َ ١ْٚ٪هٌ هايهاف ٚايٓ ، ٕٛقاٍ عاىل شإِن َ
َكو ُل َدا لِشَي وُ إِ َرا أَس ّد َن ُ َ
ونز (.)4
اأ أ ّن َن ُقو َ ل َُه ُك َّ َؿيَ َُ ُ
ّ
َ
ّ

( )1غٛض ٠اي,كط.30 ٠
( )2غٛض ٠اي,كط.30 ٠
( )3غٛض ٠آٍ ًُطإ .144
( )4غٛض ٠ايٓرٌ 40
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ايااْ : ١ٝهٝإ ًظ ِٝؾهٌ اهلل ًع ٚجٌ ًً ٢اآَ٪

َّز (.)1
ايٓعاؽ َٔ َكازٜل قٛي٘ عاىل شبَ ّ
ل ال َّل ُه َ
م ّولإ َ ُك ّ

ٚإْعاٍ ا٭َٓ١

اياايا : ١قسض ٠اهلل ًع ٚجٌ ًً ٢ايؿكٌ ٚايتُٝٝع يف غاذ ١ااعطن ١ه :
ا : ّ٫ٚاا. َٕٛٓ٪
واْٝا  :اآاؾك. ٕٛ
وايا ّا  :ايهاؾط. ٕٚ
ؾٓٝؿص ايٓعاؽ يًَُٓ٪

َٔ غري إٔ عتطّ َٓ٘ أذسِٖ

ًً ٢ضت ٛايتعٝ

أ ٚإٔ ٜكٌ إىل غريِٖ .
ايطاهع : ١ا٭َٓ ١ايٓعاؽ َٔ ايطظم ايهط ِٜايص ٟغتل اهلل ًع ٚجٌ ه٘
اآَ٪

يف غاً ١ايهٝل ٚايعػطٚ ٠اذتطد .

ارتاَػ : ١يٝؼ َٔ ذاجب أ ٚهطظر ز ٕٚؾهٌ اهلل ٚهًٛغ٘ يًع,از اَاّ
غري ْاقل .
ايػازغ : ١هٝإ َكسام اٱغتحاه ١هلل ًع ٚجٌ يًسًا ، ٤ؾًُا قاٍ

َ
َّز
غ,راْ٘ ش ّ
اد ُنونِي أ ّ
ظ َح ِص ّ
ب َل َُ ّ
هٓع ٍٚا٭َٓٚ ١ايٓعاؽ .

( )2

ؿهٌ ٚهٝٸٔ َكساقاّ يٲغتحاه١

ان
ايػاهع َٔ : ١أمسا ٤اهلل اذتػٓ( ٢ايهط )ِٜقاٍ عاىل شيَاأَيل َها ِ
الؤ َ
نع ُ
ك ا ّلََ ِش يَِّ ز(.)3
ْ ِب َشبِ َ
ػ َّش َ
ما َ
َ
 َٔٚنطَ٘ يف ااكاّ أَٛض :
أ : ّ٫ٚإنطاّ اهلل ًع ٚجٌ يطغٛي٘ يف َٝسإ ااعطن. ١
واْٝاّ  :ؿهٌ اهلل هٓع ٍٚايٓعِ ًً ٢اآَ٪

 ِٖٚيف ذاٍ ادتٗاز .

وايااّ ْ :ع ٍٚايٓعِ ااتعسز َٔ ٠اهلل غ,راْ٘ .
( )1غٛض ٠آٍ ًُطإ .150
( )2غٛض ٠غاؾط .60
( )3غٛض ٠اٱْؿطاض .6
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ضاهعاّ ٛ :وٝل ايٓعِ اييت ٜتؿهٌ هٗا اهلل ًع ٚجٌ ًً ٢اآَ٪
ايكطإٓ يتؿهط أجٝاٍ ااػًُ

يف

ااتعاق ١,إىل  ّٜٛايكٝاَ ١اهلل ًع ٚجٌ ًً٢

ٖص ٙايٓعِ .
اياآَ : ١ه ٕٛنٌ ْعُٜٓ ١عهلا اهلل َسزاّ ًْٛٚاّ يًَُٓ٪

يف جٗازِٖ يف

غ ً٘ٝ,عاىل .
ايتاغع : ١نؿا ١ٜايٓعِ اييت ٜتؿهٌ هٗا اهلل ًً ٢اآَ٪

يطجرإ نؿتِٗ

يف َٝسإ ااعطن. ١
ايعاؾط : ٠إْتؿاع ااػًُ

َٔ ايٓعِ اٱهل ١ٝاٱْتؿاع ا٭َاٌ ٚ ،إقت,اغِٗ

ٚايٓاؽ مجٝعاّ ايسضٚؽ ٚااٛاًظ َٔ ٖص ٙايٓعِ  ،ؾٗٚ ٞغ ١ًٝيعٜاز ٠إميإ
ٚ ،ذحٚ ١هطٖإ دتص

ااػًُ

ايٓاؽ إىل َٓاظٍ ايطؾاز ٚاهلس. ٣

ايااْ : ٞيف اٯ ١ٜوٓا ٢ًً ٤ايٓيب ستُس قً ٢اهلل ًًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ َٔ
جٗا

:

ا٭ٚىل ْ :ع ٍٚايكطإٓ ًً ٢ايٓيب ستُس قً ٢اهلل ًًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ َٔ
ه

اي,ؿط َٔ أ ٍٚارتًل ٚإىل  ّٜٛايكٝاَ. ١
ايااْ : ١ٝؾٛظ ايٓيب ستُس قً ٢اهلل ًًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ هٓعْ ٍٚعُ ١ا٭َٓ١

ًً ٢ًًٚ ِٗٝأقراه٘ َ ّٜٛعطن ١أذس .
اياايث  :ق ٚجٗاز ايٓيب ستُس قً ٢اهلل ًًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ َٚ ،عاٚيت٘
ايكتاٍ هٓؿػ٘  ّٜٛأذس ٚ ،نإ ااًٜٛ َٕٛٓ٪ش ٕٚه٘ ٜٚطجع ٕٛإي. ٘ٝ
 ًٔٚاٱَاّ ًً ًً٘ٝ ٞايػ ّ٬قاٍ  :نٓا إشا مح ٢أ ٚاؾتس اي ,ؽ
ٚامحط

اذتسم ا كٓٝا هطغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل ًًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ  ،ؾُا ٜهٕٛ

أذص أقط

إىل ايعسٚ ، َ٘ٓ ٚيكس ضأٜتين  ّٜٛهسض ٚضتٔ ًْٛش هطغ ٍٛاهلل

قً ٢اهلل ًًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ  ٖٛٚأقطهٓا إىل ايعسٚ ٚنإ َٔ أؾس ايٓاؽ
٦َٜٛص ه غا .
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ٚنإ قً ٢اهلل ًًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ أؾس ايٓاؽ ذٝاٚ ، ٤اناطِٖ ًٔ

ع َح ّعي ِ
ان ُي ّؤ ِر ال َّد ِِ َّ
َّ كَ َ
ي َؿيَ ّ
ايعٛضا إغها ،٤قاٍ اهلل عاىلشإِ َّن رَ ِل َُ ّ
قز (.)2( )1
ع َح ّعي ِ ِم َّ ا ّل َع ِ ِ
َّ ََال َّل ُه لإ َ يَ ّ
ِم ّد َُ ّ
ايطاهع : ١زً ٠ٛايطغ ٍٛ٭قراه٘ هايطجٛع إىل َٝسإ ااعطن. ١
اياايث  :يف اٯ ١ٜوٓا ٢ًً ٤أٌٖ ايٝ,ت ٚايكراه ١ايص ٜٔو,تٛا يف ااٝسإ
يف َعطن ١أذس َٔ جٗا

:

ا٭ٚىل  :خطٚد اآَ٪

َع ايٓيب ستُس قً ٢اهلل ًًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ إىل

َٝسإ ادتٗاز .
ايااْ : ١ٝؿهٌ اهلل هتٛوٝل ايكطإٓ دتٗاز اآاؾك
اياايا : ١قطف اذتعٕ ًٔ اآَ٪

.

.

ايطاهع ْ :ع ٍٚا٭َٓٚ ١ايٓعاؽ َٔ ًٓس اهلل ًع ٚجٌ ًً ٢اآَ٪

،

ؾإ قًت إٕ ا٭َٓٚ ١ايٓعاؽ ْعُتإ َٔ ًٓس اهلل ًع ٚجٌ ؾهٝـ ٜهٕٛ
ؾُٗٝا وٛا
ٚادتٛا

ٚوٓا ٢ًً ٤اآَ٪

.

َٔ َعاْ ٞخ٬ؾ ١اٱْػإ يف ا٭ضض إٔ اهلل ًع ٚجٌ ٜتؿهٌ

ًً ٢اٱْػإ ٚظتعٌ ؾهً٘ وٛاهاّ ي٘ َٚ ،كسَ ١يًٛ,غ٘ َطا ب ايتك٣ٛ
ٚايٝك  ًْ٘ٝٚ ،ااطا ب ايعاي ١ٝيف اٯخط. ٠
 ٚكسٜط آ ١ٜاي,رث  :وِ أْعٍ ًًٝهِ أَْٓ ١عاغاّ يٝهَ ٕٛكسَ ١يٮَٔ َٔ

َ
َّ أَ ّن َج ّذ ُخ ُلوا
ا َظعِ ِّ ُح ّ
ؾسا٥س  ّٜٛاذتػا ٚأٖٛاٍ اٯخط ، ٠قاٍ عاىل شأ ّ
يَز (.)3
ا ّل َصد ََّت ََ َل َّ
ََّ ال َّ
يَ َش َ
صا ِب ِش َ
ََّ ال َّل ُه ا َّل ِز َ
َّ ََ يَ ّعل َ
اه ُذَا ِم ّد َُ ّ
ما يَ ّعل ّ

كوله جعال

( )1غٛض ٠ا٭ذعا

َّز
ش َ
نلَيّ َُ ّ
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( ًٕٛٝ )2ا٭وط .422/2
( )3غٛض ٠آٍ ًُطإ .142
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ٜطز ذطف ادتط (ًً ) ٢مبعإ َتعسزَ َٔٚ ، ٠عاْ ٘ٝقٛي٘ عاىل يف آ١ٜ

َّز ٚج:ٙٛ
َّ أَ ّن َض َ َ
اي,رث ش ُذ َّ
نلَيّ َُ ّ
ا٭ : ٍٚؿٝــــس (ًًــــ ) ٢اٱغــــتعٖٚ ٤٬ــــ ٛايػايــــب يف إغــــتعُاهلا
ؾٓٝـــعٍ اهلل ًـــع ٚجـــٌ ايـــطظم ٚا٭َـــٔ ٚايٓكـــط َـــٔ ًٓـــس ٙ٭ْـــ٘ ض
َٚايــو نــٌ ؾــٜٚ ، ٞــسٍ ًًــ ٢اٱغــتع ٤٬يؿــظ ايٓــع ٍٚشا ــ٘ ؾا٭َٓــ١
يــٝؼ جطَ ـاّ َاز ٜـاَ إمنــا ٖــْ ٞعُــْ ١اظيــ ١ه ـ َط َــٔ ًٓــس اهلل ًــع ٚجــٌ ،
ٚؾٝـــ٘ ْـــٛع حتـــس هـ ـ ٕ ا٭َٓـــٚ ١ايٓعـــاؽ يـــٝؼ أَـــطاّ َتٝػـــطاّ يًٓـــاؽ ٫ٚ
ٜػتطٝع ًْ٘ٝ ٕٛإ ٫هؿهٌ اهلل ٚ ،ؾ ٘ٝطغٝب هاٱميإ .
اياــــاْ : ٞايظطؾٝــــ ١إش أضاز اهلل ًــــع ٚجــــٌ يٮَٓــــ ١إٔ هــــَ ٕٛــــع
ااػـــــًُ

ٗـــــطاْٚ ، ِٗٝغـــــ٬ذاّ ه ٜـــــسٜٓ ِٜٗتؿعـــــَٓ ٕٛـــــ٘ ،

ٚهـــ ـ

ٜٚؿتدطٜٚ ٕٚعتع ٕٚه٘ .
ٖٚـــٌ ٜػـــتطٝع ااػـــًُ ٕٛاٱذتحـــاد هٓعُـــ ١ا٭َٓـــ ١ايٓعـــاؽ ٜـــّٛ
أذس  ،ادتٛا

ْعِ  ،هًرا أْٗا غٓٚ ١ُٝنػب ًظ. ِٝ

اياايــث َ :ــٔ َعــاًًْ( ٞــ )٢اجملـــاٚض ٠يٝ,ــإ َ٬ظَــ ١ايــٓعِ ًٚـــسّ
َػازض ٗــا هلــِ ذتــ ٢يف ذــاٍ ايؿــسٚ ٠ايهــ طاٖٚ ، ٤ــص ٙااكــاذَ ١,ــٔ

ـك ََ مــا َكل ـ ز (ٚ)1يٝهــَ ٕٛــٔ
ـك َسبلـ َ
َكــازٜل قٛيــ٘ عــاىل شمــا ََ َّد َنـ َ
أغــــطاض ْــــع ٍٚاٯٜــــ ١أًــــ ٙ٬يف َهــــٚ ١ق,ــــٌ اهلحــــطٚٚ ٠قــــٛع ايكتــــاٍ
ٚاذتــطٚ

هــ

ااػــًُ

ٚايــص ٜٔنؿــطٚا هؿــاض ٠ذهــٛض ااــسز ٚايعــٕٛ

َـــٔ ًٓـــس اهلل يًـــٓيب ستُـــس قـــً ٢هلل ًًٝـــ٘ ٚآيـــ٘ ٚغـــًِ ٚااػـــًُ

،

ْٚــع ٍٚاا٥٬هــ ١يٓكــط ِٗ يف َعطنــ ١هــسض ٚ ،أذــس ٚ ،ارتٓــسم ٚ ،ذــٓ
ٚ ،غريٖا .
ايطاهــع َ:ــٔ َعــاًًْ( ٞــ )٢ااكــاذ ١,نـــ (َــع) إش ــ,
ْع ٍٚأَط: ٜٔ
ا٭: ٍٚا٭َٓ. ١
( )1غٛض ٠ايهر.3 ٢

آٜــ ١اي,رــث
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ايااْ : ٞايٓعاؽ .
ٚحتتُـــٌ َكـــاذ ١,ا٭َٓـــٚ ١ايٓعـــاؽ ااـــَٓ٪

هًرـــا عـــَ ٍٛـــس٠

ٚظَإ نٌ َُٓٗا ٚجٖٛاّ:
أْ : ّ٫ٚػــــ ١,ايتػــــا ٟٚؾٝــ ـ  ٞا٭َــــٔ ٚايٓعــــاؽ زؾعــــٚ ١اذــــس، ٠
ٜٚػازضإ يف ظَإ ٚاذس .
واْٝاّ ْ :ػ ١,ايعُٚ ّٛارتكٛم ااطًل  ٢ًً ٖٛٚ ،ؾع,ت

:
َــٔ

ا٭ٚىل  :ا٭َٓــ ١أعــَ ٍٛــسٚ ٠ظَاْ ـاّ يف هكاٗ٥ــا  ٚػؿــٗٝا يًُــَٓ٪
ايٓعاؽ .

ايااْٝــــ : ١ايٓعــــاؽ ٖــــ ٛا٭عــــَ ٍٛــــس ٠يف هكا٥ــــ٘ ٚإغــــتًً ٘٥٬ٝــــ٢
جٛاضح ٚأضنإ اآَ٪

.

وايااّ ْ :ػ ١,ايت,ا ٜٔايعَاْ ٞه

ْع ٍٚا٭َٓٚ ١ايٓعاؽ ٚ ،عتتٌُ جٗت

:

ا٭ٚىل  :كسّ ظَإ ا٭َٓـ ١هًرـا قطٜٓـ ١كـسَٗا ًًـ ٢ايٓعـاؽ يف آٜـ١
اي,رث .
ايااْٝـــ : ١غـــ,ل ظَـــإ ايٓعـــاؽ ٭ْـــ٘ ختؿٝــــ ًـــٔ ااػـــًُ
ا٭َٓ ١نٜٗ ٬ٝحِ ايص ٜٔنؿطٚا ًً  ٢اآَ٪

ؾتـ ـ ٞ

 ِٖٚيف ذاٍ ْعاؽ .

ضاهعـــاّ ْ :ػـــ ١,ايعُـــٚ ّٛارتكـــٛم َـــٔ ٚجـــ٘  ،هايتؿكـــ ٌٝهـــ
ااــَٓ٪

 ،ؾُــِٓٗ َــٔ ْــعٍ ًًٝــ٘ ا٭َــٔ أ ّ٫ٚوــِ جــا ٙ٤ايٓعــاؽ َٚــِٓٗ

هــــايعهؼ َٚ ،ــــِٓٗ َــــٔ غــــازض ٙايٓعــــاؽ ق,ــــٌ إٔ ػــــازض ا٭َٓــــ ١أٚ
هايعهؼ هًرا إٔ ا٭َٓ ١أَط ًاّ ٚ ،يٝؼ خاقاّ َٚتؿطقاّ .
ٚااد تـــاض ٖـــ ٛايؿـــع ١,ايااْٝـــَ ١ـــٔ ايٛجـــ٘ اياـــاْ ٞأًـــ ٙ٬ؾكـــس عـــطأ
َ ٫ــٔ ايػــُا٤
ايٓعــاؽ نٓعُــٚ ١غــازض ٚهكــ ٞا٭َــٔ ٚا٭َٓــ ١نٓــع ّا ْــاظ ّ
يًُػـــًُ

ٚااػـــًُا

إىل ٜـــ ّٛايكٝاَـــٖٚ ، ١ـــَ ٛـــٔ َكـــازٜل قٛيـــ٘

َّــاطز(ٚ )1حتتُــٌ ايٓػــ ١,هــ
ــخ لِلد ِ
ــش ُأ َّ
مــتو ُأ ّخ ِش َش ّ
عــاىل ش ُك ّد ُ
َّ َخيّ َ
ــح ّ
ا٭َٓٚ ١ايٓعا ؽ يف ااتعًل ٚااٛنٛع ٚجٖٛاّ :
( )1غٛض ٠آٍ ًُطإ .110
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أْ : ّ٫ٚػــ ١,ايتػــا ٟٚه ـ

ايــصْ ٜٔعيــت ًًــ ِٗٝا٭َٓــٚ ١ايــص ٜٔأيكــ٢

اهلل ًع ٚجٌ ًً ِٗٝايٓعاؽ .
واْٝاّ ْ :ػ ١,ايعُٚ ّٛارتكٛم ااطًل  ٢ًً ٖٛٚ ،ؾع,ت

:

ا٭ٚىل  :ايــــصْ ٜٔعيــــت ًًــــ ِٗٝا٭َٓــــ ١أًــــِ ٚأناــــط َــــٔ ايــــصٜٔ
ػؿاِٖ ايٓعاؽ .
ايااْٝـــ : ١ايـــص ٟػؿـــاِٖ ا٭َـــٔ ٚايػـــ ١َ٬أًـــِ ٚأناـــط َـــٔ ايـــصٜٔ
غـــــعاِٖ ايٓعاؽُٖٚ،ـــــا زتـــــتُع

َٚتؿـــــطق

َـــــٔ َكـــــازٜل قٛيـــــ٘

ِيَز (.)1
م ّععِ د َ
عاىلشإِ َّن َس ّظ َ
يب ِم َّ ا ّل ُ
م َت ال َّلهِ َك ِش ٌ
وايا ـاّ ْ :ػــ ١,ايت,ــا ٜٔه ـ ايــصْ ٜٔــعٍ ًًــ ِٗٝا٭َــٔ ٚايــص ٜٔػؿــاِٖ

ايٓعاؽ ضمحًٓ َٔ ١س اهلل ًع ٚجٌ .
ٚاادتاض ٖ ٛايؿع ١,ا٭ٚىل َـٔ ايٛجـ٘ اياـاْ ٞأًـ ، ٙ٬ؾػـازض ايٓعـاؽ
اآَ٪

َع إْتٗاَ ٤عطن ١أذس يف شا

اي ّٛٝايص ٟإهتـسأ

هـ٘  ،أَـا ْعُـ١

ا٭َٓ ١ؾكس إْتؿع ااػـًَُٗٓ ٕٛـا غـاًْ ١عٚهلـا ٚايٓعـاؽ ٚيت,كـَ ٢كـاذ١,
يًُػًُ

ٚااػًُا

إىل  ّٜٛايكٝاَ ٖٛٚ ، ١ؾتس ْٚكط يًُػًُ

 ٚ ،كسٜط

آ ١ٜشه,سضز ٖٚ( ٛيكس ْكطنِ اهلل ه,سض ٚأذس).

َ
اظاز
م َد ًت ُن َع ً
كوله جعال شأ َ
طَ ٣ا ٖ ٞايٓػ ١,ه ا٭َٓٚ ١ايٓعاؽ  ،ؾٚ ٘ٝج: ٙٛ
ا٭ْ : ٍٚػ ١,ايتػا ٟٚه

ا٭َٓٚ ١ايٓعاؽ .

ايااْْ : ٞػ ١,ايعُٚ ّٛارتكٛم ااطًل  ٢ًً ٖٞٚ ،ؾع,ت

:

ا٭ٚىل  :ا٭َٓٚ ١ا٭َٔ أًِ َٔ ايٓعاؽ .
ايااْ : ١ٝايٓعاؽ أًِ َٔ ا٭َٓ ١يف َٛنَٓٚ ً٘ٛاؾع٘ .
اياايـــث ْ :ػـــ ١,ايعُـــٚ ّٛارتكـــٛم َـــٔ ٚجـــ٘ ٖٓٚ ،ـــاى َـــاز٠
يٲيتكاٚ ٤أخط ٣يٲؾنام .

( )1غٛض ٠ا٭ًطاف .56
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ٚاادتــاض ٖــ ٛايؿــع ١,ا٭ٚىل َــٔ ايٛجــ٘ اياــاْ ٞأًــ ، ٙ٬نُــا أْــ٘ نــا
إشا إجتُعــا إؾنقــا ٚإشا إؾنقــا إجتُعــا  ،ؾا٭َٓــ ١يف اٯٜــٖ ١ــ ٞايٓعــاؽ
ٚايٓعـاؽ ٖــ ٛا٭َٓـَ ١ــٔ غـري إٔ ٜتعــاضض َـع نــ ٕٛا٭َٓـَ ١ــٔ ًٓــس اهلل

ــه
ــذ َن َـــا َن ّ
َّ ََال َّل ُ
أًــَِٗٓٚ ،ــا قٛيــ٘ عــاىل يف اٯٜــ ١ايػــاهك١ش ََ َل َق ّ
ــد َُ ّ
ِيَز(. )1
م ّؤ ِمد َ
ظ ول َن َل ا ّل ُ
ُرَ َؿ ّ
ؾُـــٔ ؾهـــٌ اهلل ًـــع ٚجـــٌ ا٭َـــإ ٚا٭َـــٔ يًُـــَٓ٪

يف َعطنـــ١

أذس.
ط ٣نٔ ناْت ا٭ َٓ ١ااصنٛض ٠يف آ ١ٜاي,رث  ،ؾٚ ٘ٝج:ٙٛ
أ : ّ٫ٚا٭َــٔ َــٔ ايعــسٚ ٚهطؿــ٘ ٖٚ ،ــ ٛا٭ٖــِ يف ااكــاّ  ،يٝهــٕٛ
ايٓعــاؽ ْــٛع هــطظر هــ

ااــَٓ٪

ٚايعــسٜٚ ، ٚهــ ٕٛكــسٜط اٯٜــ :١وــِ

أْعٍ اهلل ًًٝهِ َٔ هعس ايػِ ْعاغاّ أَٓ َٔ ١ايعسٚ ٚؾطٚض.ٙ
واْٝــاّ  :ا٭َــٔ َــٔ إغــتُطاض ايكتــاٍ ٚ ،اآــع َــٔ كــسّ ضجــاٍ َــٔ

َّ ا ّل ِق َحــا ُ
نؿــاض قــطٜـ ٚعًــ ِٗ,اا,ــاضظ ، ٠قــاٍ عــاىل ش ُكح َ
ِــب َنلَــيّ َُ ّ
َّز(.)2
ََ ُ
ه َو ُك ّش ٌأ َل َُ ّ

وايا ـاّ  :ايػــٚ ١َ٬ا٭َــٔ َــٔ ايٓؿــام ٚزهٝــب َؿاُٖٝــ٘ إىل ايٓؿــٛؽ،

إش إٔ ؾس ٠ايكتاٍ ٚقريٚض ٠ايطٜس يًعس ٚغ,ب يًحعع ٚايهحط.
ضاهعـ ـاّ  :ا٭َـــٔ َـــٔ اٱض ـــساز ٚايٓهـــٛم ًـــٔ َكاَـــا
نُــا ٚضز ايترــصٜط َٓــ٘ يف هساٜــٖ ١ــص ٙاٯٜــا

اٱميـــإ ،

ااعطــٛف هعهــٗا ًًـــ٢

َ
يَ
نم ُدـــوا إِ ّن ُج ِ
ؼ ُ
يعـــوا ا َّلـــ ِز َ
هعـــض هكٛيـــ٘ عـــاىل شيَـــا أ ُيِ َهـــا ا َِلـــ ِز َ
يَ َ
َ
َّز (.)3
َّ َن َل أ ّن َقا ِب َُ ّ
كَ َـ ُشَا يَ ُش لدَ ُك ّ

خاَػــاّ  :ا٭َٓــَ ١ــٔ ايؿطقـــٚ ١ايؿــكام ٚارتــ٬ف ،خاقــٚ ١إٔ آٜـــ١

اي,رــث ــ,

َكـــسَا

( )1غٛض ٠آٍ ًُطإ .153
( )2غٛض ٠اي,كط.216 ٠
( )3غٛض ٠آٍ ًُطإ .149

َاــٌ ٖـــصا ايؿــكام هإذتحـــاد هعــض ااػـــًُ
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َ
اه َدـــاز(،)1
مـــا ُكحِ ّل َدـــا َ
ه ُ
هـــايكٍٛشلـــو كَـ َ
ــي ٌُ َ
ــان َل َدـــا ِمـ ّ
ــَ الـــأ ّ
م ِش شَـ ّ
ٚنـ ـ ِْٗ ٜطٜـــس ٕٚإٔ هـــ ٕٛهلـــِ َٛنـــ ١ًٝٛيف قـــطاض اذتـــط ٚايػـــًِ
ٚايطنــا هؿــطٚعِٗ ايــيت كــٛز

ٚااٗازْــٚ ١عًــب ايكــًس َــع ااؿــطن

إىل ايــٚ ٖٔٛايهـــعـ ٚاٱض ــساز  ،ؾٓـــعٍ ايٓعـــاؽ أَٓــَ ١ـــٔ ًٓـــس اهلل،
َٚسزاّ يًٓيب ستُس قً ٢اهلل ٚآي٘ ٚغًِ ٚ ،ختؿٝؿاّ ًٔ اا. َٓ٪
غازغــاّ  :ا٭َٓــ ١مبعٓــٚ ٢قـــ غــؿو ايــسَاٚ ٤غــكٛط ايكتًــَ ٢ــٔ
ااــَٓ٪

 ،يكــس أً ـعٸ اهلل ًــع ٚجــٌ ااػــًُ

يف َعطنــ ١هــسض هكًــ ١ايكتًــ٢

َِٓٗ إش ناْٛا أضهعً ١ؿط ؾٗ ٝساّ  ،غت َٔ ١ااٗاجط: ِٖٚ ٜٔ
ا٭ٝ,ً : ٍٚــس ٠هــٔ اذتــاضث َــٔ هــين ااطًــب هــٔ ً,ــس َٓــاف قتًــ٘
ؾ ١,ٝهٔ ضهٝع ، ١ايص ٟقتٌ َع٘ يف شا

اا,اضظ. ٠

ايااًُْ : ٞري هٔ أهٚ ٞقام قتً٘ ًُط ٚهٔ ً,س .
اياايـــث ًُ :ـــري هـــٔ ً,ـــس ًُـــط ٚش ٚايؿـــُاي

 ،قتًـــ٘ أهـــ ٛأغـــاَ١

اذت,ؿ. ٞ
ايطاهع ً :اقٌ ه ٔ أه ٞاي,هري قتً٘ َايو هٔ ظٖري اذت,ؿ. ٞ
ارتــــاَؼ َٗ :حــــع َــــٛىل ًُــــط هــــٔ ارتطــــا

قتًــــ٘ ًــــاَط هــــٔ

اذتهطَ. ٞ
ايػازؽ  :قؿٛإ هٔ هٝها ٤قتً٘ عع ١ُٝهٔ ًس. ٟ
ٚايؿٗسا ّٜٛ ٤هسض َٔ ا٭ْكاض ِٖ :
ايػاهع ,َ :ؿط هٔ ً,س اآصض  ،قتً٘ أه ٛوٛض .
اياأَ  :غعس هٔ خٝاُ ، ١قتً٘ ًُط ٚهٔ ً,س .
ايتاغــع  :ذاضوــ ١هــٔ غــطاقَ ١ــٔ هــين ًــس ٟهــٔ ايٓحــاض ضَــا ٙذ,ــإ
هٔ ايعطؾ ١هػِٗ ؾٛقع يف ذٓحط ٘ ؾػكط ؾٗٝساّ .
ايعاؾط ًٛ :ف هٔ ًؿطا ٤قتً٘ أه ٛجٌٗ .
اذتازً ٟؿط َ :عٛش هٔ ًؿطا ٤قتً٘ أه ٛجٌٗ .
( )1غٛض ٠آٍ ًُطإ .154
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ايااًْ ٞؿط ًُ :ري هٔ اذتُاّ قتً٘ خايس هٔ ا٭ًًِ .
اياايــث ًؿــط  :ضاؾــع هــٔ ا اعًــَ ، ٢ــٔ هــين ظضٜــل قتًــ٘ ًهطَــ ١هــٔ
أه ٞجٌٗ.
ايطاهــع ًؿــط ٜ :عٜــس هــٔ اذتــاضث هــٔ قػــِ قتًــ٘ ْٛؾــٌ هــٔ َعاٜٚــ١
ايس. ًٜٞ
أَا قتً ٢ااؿطن

 ّٜٛهسض ؾِٗ :

ا٭ : ٍٚذٓظًــ ١هــٔ أهــ ٞغــؿٝإ هــٔ ذــط

 ،قتًــ٘ اٱَــاّ ًًــ ٞهــٔ

أه ٞعايب ًً ٘ٝايػ. ّ٬
اياـــاًْ : ٞـــاَط هـــٔ اذتهـــطَ ٞقتًـــ٘ ًاقـــِ هـــٔ واهـــت هـــٔ أهـــٞ
ا٭ؾًس.
اياايــث ًُ :ــري هــٔ أهــًُ ٞــري َــٛىل يــ,ين ً,ــس مشــؼ قتًــ٘ غــامل
هٔ َعكٌ َٛىل أه ٞذصٜؿ ١هٔ ًت ١,هٔ ضهٝع. ١
ٚأختًـ يف إغِ أه ٞذصٜؿ ٢ًً ١و٬ث أقٛاٍ :
ا٭ٖ : ٍٚؿ. ِٝ
ايااَْٗ : ٞؿِ .
اياايث ٖ :اؾِ .
هــازض إىل زخــ ٍٛاٱغــ ّ٬ق,ــٌ زخــ ٍٛايــٓيب قــً ٢اهلل ًًٝــ٘ ٚآيــ٘
ٚغـــًِ زاض ا٭ضقـــِ يًـــسًٚ ٠ٛنـــإ أهـــ ٛذصٜؿـــ ( ١ضجـ ـ ّ٬عـــٛا ّ٫ذػـــٔ
ايٛجــ٘ أذــ ٍٛأوعــٌ ٚا٭وعــٌ ايــص ٟيــ٘ غــٔ ظا٥ــس ٚ ٠طان,ــت أغــٓاْ٘
هعهــٗا ًًــ ٢هعــض ٚ ،ؾٝــ٘ كــ ٍٛأختــ٘ ٖٓــس هٓــت ًت,ــ ١ذ ـ

زًــا أهــاٙ

إىل اي,عاض  ّٜٛهسض:
ؾُا ؾهط

أها ضهاى َٔ قػط  ...ذت ٢ؾ,,ت ؾ,اهاّ غري ستحٕٛ

ا٭ذ ٍٛا٭وعٌ ااؿ ّٚ٪عا٥ط ... ٙأه ٛذصٜؿ ١ؾط ايٓاؽ يف ايسٜٔ

( )1اٱغتٝعا

.19/2

( )1
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ٚيهٓـــ٘ نـــإ ََٓ٪ـــاّ كٝـــاّ ,ًٚـــساّ قـــاذتاّ زتاٖـــساّ يف غـــ ٌٝ,اهلل ،
إختـــاض اهلـــسٚ ٣ايطؾـــاز ؾؿـــاظ يف ايٓؿـــ
ايعاا

ٚهكـــ ٞشنـــط ٙاذتػــــٔ يف

.

َّز
كوله جعال شيَ ّؼشَى َػابِ َـ ًت ِم ّد َُ ّ
أخـ ـ

اٯٜـــ ١يف أٚهلـــا ًـــٔ ْـــع ٍٚايٓعـــاؽ ًًـــ ٢ااػـــًُ

َترــــسٚ ، ٠هــــايتعٝ
ذكــط

ن َـــ١

٭ٚي٦ــــو اجملاٖــــس ٜٔيف َعطنــــ ١أذــــس ٚ ،يهٓٗــــا
ز ٕٚادتُٝــع هكٛيــ٘

َٛنــٚ ً٘ٛذًٛيــ٘ هطا٥ؿــَ ١ــٔ ااػــًُ

َّزنا ٜسٍ ًً ٢أَٛض :
عاىل شيَ ّؼشَى َػابِ َـ ًت ِم ّد َُ ّ
ا٭ْ : ٍٚعُــ ١ا٭َٓــ ١ايٓعــاؽ يعُــ ّٛااػــًُ

ايــص ٜٔذهــطٚا َــع

ايٓيب يًك تاٍ يف َعطن ١أذس .
ايااْ : ٞمل ٜتػـ ايٓعاؽ إ ٫عا٥ؿ َٔ ١اآَ٪
اياايــث  :ذح,ــت عا٥ؿــَ ١ــٔ ااػــًُ

.

ًــٔ أْؿػــِٗ ْعُــ ١اياــٛا

هطجــٚ ًِٗٛغــط ايططٜــل ٚ ،إ ٗــاضِٖ ايٓؿــام  ،يتتهــس ذكٝكــٖٚ ١ــٞ
ٚجـــٛز َٓـــاؾك

هـ ـ

قـــؿٛف ااػـــًُ

َع َِ ا ّل َق ّو ِ ز (.)1
ؿِي ل ّ
ايطاهـــع  :إضاز ٠حتـــصٜط اآـــاؾك

َّ
 ،قـــاٍ عـــاىل ش ََ َل َح ّعـــ ِش َؿد َُّه ّ

َـــٔ ايٓؿـــام هـ ـ ٕ زاُٖٗـــِ ايٓعـــاؽ

يٝهـــٚ ٕٛاقٝـــَ ١ـــٔ ايؿـــعع َـــٔ جـــٝـ ايهؿـــاض ٚذـــطظاّ َـــٔ اٱْكـــا
يًُٓاؾك

يف جساهلِ ٚؾهِٗ .

ارتاَؼ  :هٝإ قاْ ٖٛٚ ٕٛاهلِ هايٓؿؼ عتحب ايٓعِ اٱهل. ١ٝ
يكس قػُت اٯ ١ٜااػًُ

يف َٝسإ ااعطن ١إىل قػُ

:

ا٭ : ٍٚعا٥ؿْ ١عٍ ًًٗٝا ا٭َٔ ٚايٓعاؽ .
اياـــاْ : ٞعا٥ؿـــ ١ؾعًـــٛا ٚخـــاؾٛا َـــٔ ايكتـــاٍ ٚنـــعؿٛا ه ْؿػـــِٗ
ٚأهــساِْٗ ٚإْػــرٛ,ا ٚإَتٓعــٛا ًــٔ ايكتــاٍ  ،مل ٜهــٔ ًــسزِٖ قًــ ّ٬ٝإش
( )1غٛض ٠ستُس .30
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نــاْٛا وًــث جــٝـ ااػــًُ

 ،يــصا ْعتــتِٗ اٯٜــ ١هايطا٥ؿــٚ ١جعًــتِٗ َــٔ

جٗ ١اٱغِ هعطض ٚاذس َع اآَ٪

.

َٚــٔ اٱًحــاظ يف آٜــ ١اي,رــث أْٗــا ؾــٗس

يًــص ٜٔق ـ ٚا يف َٝــسإ

ااعطنـــْٚ ١ـــعٍ ًًـــ ِٗٝا٭َـــٔ ٚايٓعـــاؽ هـ ـ ِْٗ َـــٔ ااـــَٓ٪

يكـ ـ ِٖ

ٚجٗــــازِٖ  ،ــــطَ ٣ــــا ااككــــٛز َــــٔ ايهــــُري ايهــــاف يف (َــــٓهِ)
ادتٛا

ؾٚ ٘ٝج: ٙٛ

ا٭ : ٍٚإضاز ٠ااٗاجطٚ ٜٔا٭ْكاض ايص ٜٔخطجٛا اعطن ١أذس .
اياــاْ : ٞااككــٛز ايٓؿــط َــٔ أٖــٌ ايٝ,ــت ٚايكــراه ١ايــص ٜٔو,تــٛا َــع
ايــٓيب قــً ٢اهلل ًًٝــ٘ ٚآيــ٘ ٚغــًِ يف ااٝــسإ هًرــا إٔ ايــصْ ٜٔعيــت
ًًــ ِٗٝا٭َٓــٚ ١ايٓعــاؽ عا٥ؿــَ ١ــٔ ٖــ ٤٫٪ايٓؿــط  ،نُــا يــ ٛنــاْٛا أذــس
ْٚ ٬ــعٍ ايٓعــاؽ ًًــ ٢غــ,ع ١أ ٚغــتَ ١ــِٓٗ ٜٚ ،طًــل يؿــظ
ًؿــط ضجــ ّ
ايطا٥ؿ ٢ًً ١ادتعٚ ٤ادتُاً. ١
ٜٚكس ًً ٢ايكًٚ ٌٝايهاري .
ايااياـــ : ١إضاز ٠يػـــ ١ايٓـــساٚ ٤ايعطــــ يف ٖـــص ٙاٯٜـــا

إش إهتـــسأ

َ
ــشَا
نم ُدــوا إِ ّن ُج ِ
ؼ ُ
يعــوا ا َّلــ ِز َ
هكٛيــ٘ عــاىل ش يَــا أ ُيِ َهــا ا َِلــ ِز َ
يَ َ
يَ كَ َـ ُ
َ
َّز ( )1ؾٝهـــ ٕٛكـــسٜط آٜـــ ١اي,رـــث ٜ :ػؿـــ٢
َّ َنلَـــ أ ّن َقـــا ِب َُ ّ
ـــش لدَ ُك ّ
يَ ُ
عا٥ؿ َٔ ١ايص ٜٔآَٓٛا ) .
ايطاهعـــً : ١ـــٛز ٠نـــُري ادتُـــع يف شَـــٓهِز إىل ًُـــ ّٛااػـــًُ
غآً ١ع ٌٜآ ١ٜاي,رث .
ارتاَػ: ١إضاز ٠أجٝاٍ ااػًُ
 ٫ٚعــاضض ه ـ

ٚااػًُا

ٚإىل  ّٜٛايكٝاَ. ١

ٖــص ٙايٛجــٚ ، ٙٛنــٌ ؾــطز َٓٗــا يف عــ ٍٛاٯخــط ،

ٖٚــَ ٛــٔ ًًــٌ ْهــاض ٠اٯٜــ ١ايكطآْٝــٚ ، ١شخــا٥ط َٚعــاْ ٞيػــ ١ارتطــا
ؾٗٝا .
( )1غٛض ٠آٍ ًُطإ .149
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ــطَ ٣ــا ٖــ ٞايٓػــ ١,ه ـ
إي ، ِٗٝادتٛا

ْــع ٍٚا٭َٓــٚ ١ايٓعــاؽ ٚه ـ

ايــص ٜٔأْــعٍ

ؾٚ ٘ٝج: ٙٛ

ا٭ْ : ٍٚػـــ ١,ايتػـــا ٟٚؾًـــِ ٜٓتؿـــع َـــٔ ٖـــص ٙايٓعُـــ ١إ ٫ايـــصٜٔ
ػؿتِٗ ا٭َٓٚ ١ايٓعاؽ .
اياـــاْْ : ٞػـــ ١,ايعُـــٚ ّٛارتكـــٛم ااطًـــل ٚ ،إٔ ايـــصْ ٜٔعيـــت
ًًــ ِٗٝا٭َٓــٚ ١ايٓعــاؽ أًــِ َــٔ ايطا٥ؿــ ١ايــيت ػؿــاِٖ ايٓعــاؽ ٚنــصا
هايٓػـــ ١,يًـــص ٜٔإْتؿعـــٛا َـــٔ ا٭َٓـــٚ ١ايٓعـــاؽ ؾـ ـ ِْٗ أًـــِ َـــٔ ًـــو
ايطا٥ؿ ١اييت ػؿاِٖ ايٓعاؽ .
اياايـــث  :إضازْ ٠ػـــ ١,ايعُـــ ٚ ّٛارتكـــٛم َـــٔ ٚجـــ٘ َـــٔ جٗـــ١
اٱْتؿــاع َــٔ نــٌ َــٔ ا٭َٓــٚ ١ايٓعــاؽ ؾايــص ٜٔإْتؿعــٛا َــٔ ا٭َٓــ ١أناــط
ًـــسزاّ َـــٔ ايـــص ٜٔػؿـــاِٖ ايٓعـــاؽ ٖٚ ،ـــَ ٛـــٔ اٱًحـــاظ يف ط ٝـــب
ايًؿــظ ايكطآْــ ، ٞإش إضتكــط َٛنــٛع ايتػؿــ ٞايــص ٟــصنط ٙآٜــ ١اي,رــث
هايٓعــاؽ ًًــ ٢ضتــ ٛارتكــٛم  ،ؾًــِ كــٌ اٯٜــ : ١أَٓــْ ١عاغ ـاّ ٜػؿــٝإ
عا٥ؿــَ ١ــٓهِ ) أ ( ٚأَٓــْ ١عاغــاّ ػؿــ ٢عا٥ؿــَ ١ــٓهِ ) ؾٝهــ ٕٛايٓعــاؽ
قـــؿ ١يٮَٓـــ ١هـــٌ خكـــت اٯٜـــَٛ ١نـــٛع ايتػؿـــ ٞهايٓعـــاؽ ٚهكـــٝػ١
ايتــصنري (ٜػؿــ ) ٢يًٝ,ــإ َٓٚــع ايًــ,ؼ أ ٚاينزٜــس ٚ ،ؾٝــ٘ ؾــاٖس ًًــ٢

َّـــاطز (ٚ)1مشـــ ٍٛهٝـــإ
ـــان لِلد ِ
اٱعـــ٬م يف قٛيـــ٘ عـــاىل ش َ
هـــ َزا بَيَ ٌ
ايكــطإٓ يصا ــ٘ ٚإٔ آ ٜا ــ٘ ؿػــط ْؿػــٗا هٓؿػــٗا  ،نُــا ؿػــط غريٖــا َــٔ
اٯٜــا

 ٚ ،ــ,

ًًــٌ ايٛقــا٥ع ٚنٝؿٝــ ١ايتــساضى ٚايعــ٬د  ٚ ،ــسٍ ًًٝــ٘

َّ ز يٝهـــ ٕٛيف اٯٜـــ١
قـــٝػ ١ادتُـــع يف قٛيـــ٘ عـــاىل ش ُذـ َّ
ــَّ أَ ّنـ َ
ــض َ َن َلـــيّ َُ ّ
ؿك َٔ ٌٝجٗا :
ا٭ٚىل ْ :ع ٍٚا٭ًَٓٓ َٔ ١س اهلل غ,راْ٘.
ايااْْ : ١ٝع ٍٚايٓعاؽ َٔ ًٓس اهلل غ,راْ٘.
اياايا : ١إذاع ٚ ١ػؿ ٞا٭َٓ ١يًُػًُ
( )1غٛض ٠آٍ ًُطإ .138

ًاَ. ١
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قــاٍ أهــ ٛعًرــ ١نٓــت نــٔ أقــاه٘ ايٓعــاؽ ٜــ ّٛأذــس ٚ ،يكــس غــكط
ايػــٝـ َــٔ ٜــسَ ٟــطاض ّا ٜػــكط ٚآخــصٚ ، ٙيكــس ْظــط

إيــ ِٗٝميٝــسٕٚ

 ِٖٚحتت ادترـ (.)1
ٖٚـــٌ أقـــا
ادتــٛا

ايٓعـــاؽ ضغـــ ٍٛاهلل قـــً ٢اهلل ًًٝـــ٘ ٚآيـــ٘ ٚغـــًِ ،

 ، ٫هــسي ٌٝقــًً ٍٛــًًٝ ٞــ٘ ايػــ ّ٬جكــٛم َعطنــ ١هــسض (َــا

نــإ ؾٓٝــا ؾــاضؽ ٜــ ّٛهــسض غــري ااكــسازٚ ،يكــس ضأٜتٴٓــا َٚــا ؾٓٝــا إْ ٫ــا ِ٥إ٫
ضغـــ ٍٛاهلل قـــً ٢اهلل ًًٝـــ٘ ٚآيـــ٘ ٚغـــًِٜ ،كـــً ٞحتـــت ؾـــحط,ٜٚ ٠هـــٞ
ذت ٢أق,س) (.)2
ٖٚــَ ٛــٔ أغــطاض ذكــط ػؿــٚ ٞإذاعــ ١ايٓعــاؽ هطا٥ؿــَ ١ــٔ ااــَٓ٪
يت نٝــس إٔ ا٭َٓــٚ ١ايػــهَ ١ٓٝكــاذ,تإ يًــٓيب ستُــس قــً ٢اهلل ًًٝــ٘ ٚآيــ٘
ٚغًِ يف ذاٍ اذتط

ٚايػًِ  ٚ ،كسٜط آ ١ٜاي,رث ًًٚ ٢ج: ٙٛ

أ : ّ٫ٚأَٓ ١يًطغْٚ ، ٍٛعاؽ ٜػؿ ٢عا٥ؿ. َِٗٓ ١
واْٝـاّ  :أَٓــ ١يهــِ ْٚعــاؽ ٜػؿــ ٢عا٥ؿــَ ١ــٓهِ  ،هًرــا إٔ ايٓػــ ١,هـ
َتعًـــل ا٭َٓـــٚ ١ايٓعـــاؽ ٖـــِ ايعُـــٚ ّٛارتكـــٛم ااطًـــل إش كـــاذب
ا٭َٓــ ١ااــَٓ٪

ايــصٜ ٜٔكــا ً ٕٛيف ااٝــسإ ٚايــص ٜٔؾــطٚا ٚقــعسٚا ادت,ــٌ

نُــا إٔ يؿــظ ٜػؿــ ٢أخــل إش إٔ ا٭َٓــ ١كــاذب ٚختــايط هــسٕ ااــَٔ٪
 ٚكــاذ ٚ ٘,هــْ ٕٛــٛضاّ ٚنــٝا٤ٶ يــ٘ ٬ ٚظَــ٘  ٫ٚؿاضقــ٘ ٚيــٝؼ ٖــَ ٞاــٌ
ايٓعاؽ ايصً ٖٛ ٟطض ظا.ٌ٥
واياـــاّ  :أَٓـــ ١زاُ٥ـــ ١يهـــِ كـــاذ,ه ِ ذتـــً ٢ـــٛز هِ إىل ااسٜٓـــ، ١
ْٚعاؽ ٜػؿانِ ٚغط ااعطن. ١
ٚا٭قــٌ يف غــٝام ايًؿــظ إٔ ٜهــٜ ٚ : ٕٛػؿــ ٢عا٥ؿــٚ ١عا٥ؿــَ ١ــٓهِ
قــس أُٖــتِٗ أْؿػــِٗ ) ٚيهــٔ ايت,عــٝض ٚاٱْتػــا

٭ٖــٌ اٱميــإ جــا٤

جكـــٛم ايطا٥ؿـــ ١ا٭ٚىل  ،ؾٗـــٌ ختـــطد ايطا٥ؿـــ ١ايااْٝـــ ١ايـــيت ـــصنطٖا
( )1ؿػري إهٔ ناري .22/4
( )2ؿػري إهٔ ناري .22/4
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اٯٜــ ١جكــاٍ َصََٛــَ ١تعــسز َ ٠ـ ٔ اٱْتػــا

إىل اٱغــ ، ّ٬ادتــٛا

٫

ٚ ،يهــٔ اٯٜــ ١تهــُٔ إًحــاظاّ ٖٚــ ٛإٔ ايٓػــ ١,اذتكٝكٝــ ١يٲغــ ّ٬ختــتل
هاجملاٖـــسٚ ٜٔايـــص ٜٔغتًكـــ ٕٛايطاًـــ ١هلل ٚضغـــٛي٘ ,ٜ ٫ٚاـــ ٕٛمســـّٛ
ايٓؿام ٚقٝؼ ايؿو ٚايطٜب .
يكـــس أضاز اهلل ًـــع ٚجـــٌ يف ٖـــص ٙايتؿكـــ ٌٝايٝ,ـــاْٗ ٞـــصٜب ْؿـــٛؽ
ااػــًُ

 ٚـ ز ِٗ,ٜيف ايػــع ٞيف ضنــاٖٚ ، ٙــَ ٛــٔ َكــازٜل قــ ٍٛايــٓيب

قً ٢اهلل ًًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ (أزٸهين ضهٸ ٞؾ ذػٔ زٜيب) (.)1

الآيت مَ َلإيت هللا للمعلميَ

َـــٔ إًحـــاظ ايكـــطإٓ إٔ نـــٌ آٜـــَٓ ١لٜا ـــ٘ َـــٔ َكـــازٜل ٜ٫ٚـــ ١اهلل
يًُػًُ

ٚ ،ؾَ ٘ٝػا: ٌ٥

ا٭ٚىل  :إْــ٘ َــٔ ايــ اٖ

ٚايــسًً ٌ٥٫ــ ٢قــسم ْ,ــ ٠ٛستُــس قــً٢

اهلل ًًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ .
ايااْٝــ : ١ؾٝــ٘ ذحــًً ١ــ ٢ايٓــاؽ ٖٚ ،ــَ ٛــٔ َكــازٜل قٛيــ٘ عــاىل

ِؼ ُتز (.)2
ش َؿ ِل َّلهِ ا ّل ُع َّص ُت ا ّلَِال َ
اياايا : ١طغٝب ايٓاؽ هسخ ٍٛاٱغ. ّ٬

ايطاهع : ١ظجط ايص ٜٔنؿطٚا ًٔ ستاضه ١اٱغٚ ّ٬قتاٍ ااػًُ .
ارتاَػ : ١هٝإ اٱًحاظ ايصا ٚ ٞايػري ٟيٰ ١ٜايكطآْ. ١ٝ
ايػازغــ : ١إغــتكطاًً ٤ــ ّٛخاقــ ١هايٜ٫ٛــَ ١ــٔ شا

َهــاَ

اٯٜــ١

ايكطآْ. ١ٝ
ايػاهع : ١هٝإ َا تهُٓ٘ اٯ ١ٜايكطآْ َٔ ١ٝايصخا٥ط ٚايهٓٛظ.
اياآَــٜ٫ٚ : ١ــ ١اهلل يًُػــًُ
يف أَٛض ايسٚ ٜٔايسْٝا .

( )1ايهؿـ ٚايٝ,إ يًاعًيب .332/13
( )2غٛض ٠ا٭ْعاّ .149

يف نــٌ آٜــ ١قطآْٝــَ ١ــسز ًٚــ ٕٛهلــِ
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يكــس إهتــسأ
اآَ٪

آٜــ ١اي,ر ـ ث هاٱخ,ــاض ًــٔ ْــع ٍٚا٭َٓــٚ ١ايٓعــاؽ ًًــ٢

ايص ٜٔذهطٚا َعطن ١أذس .

يٝهـــَ ٕٛــــٔ َعــــاْٜ٫ٚ ٞــــ ١اهلل ذؿـــظ ااــــَٓ٪

يف غــــاً ١ايؿــــس٠

ٚاذتــطد ٚٚعــ ٖ ٠حــ ّٛايــص ٜٔنؿــطٚا ٖٚ ،ــٌ ٖــصا اذتؿــظ يػــَ٬تِٗ
خاقــ ١أّ أْــ٘ ْؿــع يًُــَٓ٪

ٚاآَ٪ــا

ًاَــ، ١ادتــٛا

ٖــ ٛاياــاْ، ٞ

ؾكــس أضاز اهلل ًــع ٚجــٌ هٓــا ٤قــطح زٚيــ ١اٱغــ ّ٬جــطٚد ايــٓيب ستُــس
قـــً ٢اهلل ًًٝـــ٘ ٚآيـــ٘ ٚغـــًِ ٚأقـــراه٘ غـــاا

َـــٔ ايكتـــٌ يف َعطنـــ١

أذس .
ٜٓ ٫ٚدــطّ ٖــصا ايكــاْ ٕٛهػــكٛط غــ,ع

ؾــٗٝساّ َــِٓٗ َــع ناــط ِٗ

ٚأْٗــِ ًؿــط جــٝـ اٱغــ ، ّ٬٭ْٗــِ قــاضٚا ْــٛا ٠يًتهــرٚ ١ٝايؿــسا، ٤
ٚهكـــ ٞإخ٬قـــِٗ يف ايكتـــاٍ ًٚؿـــكِٗ يًؿـــ ٗاز ٠غـــ,,اّ ي,عـــث ايؿـــعع
ٚارتـــــٛف يف قًـــــٛ

ااؿـــــطن

ٚ ،جتًـــــ ٢يف ـــــطزز ايـــــص ٜٔنؿـــــطٚا

ًٚحـــعِٖ ًـــٔ إقترـــاّ ااسٜٓـــ ١يف َعطنـــ ١ا٭ذـــعا

َـــع إٔ ًـــسزِٖ

نــإ ًؿــط ٠آ٫ف ضجــٌ مبــا مل ــط ادتعٜــط ٠ايعطهٝــَ ١اًــ٘ يف ًــو ا٭ظَٓــ١
إً ٫سز جٝـ إهطٖٚ ١ايص ٟجا َٔ ٤خاضجٗا .
يتُــط ا٭ٜــاّ ٜٚػــع ٚايــٓيب ستُــس قــً ٢اهلل ًًٝــ٘ ٚآيــ٘ ٚغــًِ يف ؾــتس
َهـــ ١مباـــٌ ٖـــصا ايعـــسز ٖٚـــً ٛؿـــط ٠آ٫ف ،يف ايػـــٓ ١اياآَـــ ١يًـــٗحط،٠
ٚغتطد َٔ َه ١هاوين ًؿط ٠أيـ َػًِ .
٬ ٚقٝــ٘ يف َعطنــ ١ذــٓ

ٖــٛاظٕ ٚوكٝـــ َٚــٔ ذــٛهلِ َــٔ جؿــِ

ٚغــــعس هــــٔ ههــــط ٚغريٖــــِ نـــ ٔ أقــــطٚا ًًــــ ٢ايؿــــطى ٚادترــــٛز ،
ٚاَتٓعـــٛا ًـــٔ زخـــ ٍٛاٱغـــ,ْٚ ّ٬ـــص ا٭قـــٓاّٚ ،نـــإ ًـــسزِٖ يف
َعطن ١ذٓ

و٬و

أيؿ ّا  ،ؾٗعَِٗ اهلل ًع ٚجٌ.

يٝدــطد ضغــ ٍٛاهلل قــً ٢اهلل ًًٝــ٘ ٚآيــ٘ ٚغــًِ يف ايػــٓ ١ايتاغــع١
يًــٗحط ٠مباــٌ ٖــصا ايعــسز َــٔ ااــَٓ٪
ارتً ٌٝؿط ٠آ٫ف ؾطؽ .

إىل َعطنــ, ١ــٛى َٚعٗــِ َــٔ
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يكـــس ٚضز ق,ـــٌ وـــ٬ث آٜـــا

ــه
صـ َ
َّ ال َّلـ ُ
قٛيـــ٘ عـــاىل ش ََ َل َقـ ّ
ــذ َ
ــذ َك َُ ّ

َّ ِبئِ ّرنِـــهِ ..ز (ٚ )1عتتُـــٌ ْـــع ٍٚا٭َٓـــ ١ايٓعـــاؽ
ـــذ ُأ إِ ّر َج ُع ل
ََ ّن َ
عـــو َن ُه ّ
هًرا اٯ ١ٜأًٚ ٙ٬جٖٛاّ :
ا٭ٖ: ٍٚـــصا ايٓـــعَ ٍٚكسَـــ ١يتركـــل ًٚـــس اهلل ًـــع ٚجـــٌ يًـــٓيب
ستُس قً ٢اهلل ًًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٚااػًُ

.

اياــاْْ : ٞــع ٍٚا٭َٓــٚ ١ايٓعــاؽ َــٔ َكــازٜل ًٚــس اهلل يًُػــًُ
ايص ٟصنط ٙاٯ ١ٜأً. ٙ٬
اياايــث ْ :ــع ٍٚا٭َٓــ ١ايٓعــاؽ ضؾــرَ ١ــٔ ضؾــرا
ٚجٌ يًُػًُ

ًٚــس اهلل ًــع

.

ايطاهــع  :يــٝؼ َـــٔ قــً ١هــ
صنط ٙاٯ ١ٜأًٚ ، ٙ٬ه

ًٚــس اهلل يًُػـــًُ

ٚقــسق٘ ايـــصٟ

ْع ٍٚا٭َٓ ١ايٓعاؽ .

ارتــاَؼ ٜ :هــْ ٕٛــع ٍٚا٭َٓــ ١ا يٓعــاؽ هعــطض ٚاذــس َــع قــسم
ًٚــــس اهلل ًــــع ٚجــــٌ يًــــٓيب ستُــــس قــــً ٢اهلل ًًٝــــ٘ ٚآيــــ٘ ٚغــــًِ
ٚااػًُ .
ٚهاغــتآا ٤ايٛجــ٘ ايطاهــع أًــ، ٙ٬ؾــإ ايٛجــ ٙٛا٭خــط ٣نًــٗا َــٔ
َكـــازٜل َٚعـــاْ ٞادتُـــع هـــ
يٝتػؿــ ٢ايًٛــس اٱهلــ ٞااػــًُ

اٯٜـــت

ٚااهـــاَ

ايكسغـــ ١ٝؾُٗٝـــا ،

يف َٝــسإ ايكتــاٍ ٜٚ ،ــ  ِٗٝههــطٚ

ٚٚج, ٙٛعث ايػه ١ٓٝيف ايٓؿٛؽ  ٚ ،هَٛ ٕٛاغا ٠هلِ .
ٚاـــا أقـــا

ااػـــًُ

ايػـــِ ًًـــ ٢ؾكـــسإ ايػٓـــاًًٚ ِ٥ـــ ٢غـــكٛط

ايؿــٗسا ٤ؿهــٌ اهلل َٓٚــع َــٔ قــريٚض ٘ ذعْــاّ ٚنلهــَ ١كــاذ ١,هلــِ ،
ٚقطــع َــا ٜنؾــس ًٓٗــا َــٔ ايهــطض ٚارتكــٚ ١َٛارتــ٬ف ه ـ

ااػــًُ

ه ٕ أْعٍ ا٭َٓٚ ١ايٓعاؽ زؾعٚ ١اذسًٓ َٔ ٠س ٙغ,راْ٘ .
 ٫ٚهـــس َـــٔ ز٫٫

يًؿـــظ ( أْـــعٍ ) يف ااكـــاّ  ،ؾًـــِ كـــٌ اٯٜـــ: ١

ؾ وــاههِ َــٔ هعــس ايػــِ أَٓــْ ١عاغــ ّا ) هــٌ أخــ
( )1غٛض ٠آٍ ًُطإ .152

ًــٔ ْــع ٍٚنــٌ َــٔ
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ا٭َٓــــٚ ١ايٓعــــاؽ َــــٔ ايػــــُا ٤يف آٜــــ ١إًحاظٜــــ ١هــ ـ ٕ شا

ا٭وــــط يف

ا٭هــسإ ٜٓــعٍ َــٔ ايػــُاٖٚ ، ٤ــَ ٛــٔ ٜ٫ٚــ ١اهلل ًــع ٚجــٌ يًُــَٓ٪
يف ايـــ سْٝا ٚهؿـــاض ٠قـــريٚض ِٗ يف اٯخـــط ٠أـــاٍ ٚنٝؿٝـــَ ١ـــٔ ايػ,طـــ١
ٚايػـــعاز ، ٠ؾـــاشا غـــ ٍ أذـــسِٖ نٝــــ ٜهـــ ٕٛاآَ٪ـــ ٕٛيف َـــٛاعٔ

َّ ََل ـإ َ
ـو ٌ
اٯخــطَٚ ٠ــا ؾٗٝــا َــٔ ا٭ٖــٛاٍ أــاٍ ٚقــ,ػ ١شل ـإ َ َخـ ّ
ؾ َن َلــيّ ِه ّ
ونز (. )1
ُ
َّ يَ ّع َض ُن َ
ه ّ
ٜــ  ٞادتــٛا

َــٔ ٚقــا٥ع َعطنــ ١أذــس ٚإٔ غــَ٬تِٗ ٜــ ّٛايكٝاَــ١

َـــٔ ا رتـــٛف َـــٔ ا٭غـــٚ ٢اذتـــعٕ ًًـــَ ٢ـــا ؾـــا ِٗ يف ااانـــَ ٞـــٔ
َكازٜل  ١ٜ٫ٚاهلل ًع ٚجٌ هلِ .
ـــط ٣اـــاشا إختكـــت عا٥ؿـــَ ١ـــٔ ااػـــًُ
ٜـــتػـ مجٝـــع ااػـــًُ

ها٭َٓـــ ١ايٓعـــاؽ ٚمل

يف َٝـــسإ ااعطنـــ ، ١ادتـــٛا

َـــٔ إًحـــاظ آٜـــ١

اي,رـــث أْٗـــا تهـــُٔ ايٝ,ـــإ ٚايتؿكـــٚ ٌٝاٱخ,ـــاض هـــ ٕ عا٥ؿـــَ ١ـــٔ
ااػــًُ

ذح,ــ ٛا ًــٔ أْؿػــِٗ ْعُــ ١ا٭َٓــ ١ايٓعــاؽ هػــ,ب إْؿــػاهلِ

هػـــَ٬تِٗ ًٚـــسّ إخ٬قـــِٗ يف ادتٗـــاز َـــع إٔ ايعؿـــَ ٛـــٔ ًٓـــس اهلل

ـــه
ـــذ َن َـــــا ال َّلـ ُ
مشًــــِٗ هــــسي ٌٝقٛيــــ٘ عــــاىل يف اٯٜــــ ١ايتايٝــــ ١ش ََ َل َقـ ّ
َّ زنــا ٜــسٍ ًًــ ٢إٔ ٜ٫ٚــ ١اهلل ًــع ٚجــٌ يًُــًً َٓ٪ــَ ٢طا ــب
َنـ ّـد ُه ّ
 ٚتٓاغب َع زضجا

اٱميإ ٚايتكٚ ٣ٛايٝك

.

ـــحه َ
َّ ز َـــٔ ٜ٫ٚــــ ١هلل
ه َّ
ـــذ أَ َ
ٖٚـــٌ قٛيـــ٘ عـــاىل ش َك ّ
ع ُ
َّ أ ّن ُـ ُ
ـــه ّ
م ّ ُ ّ
يًُ ، َٓ٪ادتٛا ْعِ َٔ ٚج: ٙٛ
ا٭ : ٍٚإخ,اض ااػًُ

ًٔ ذاٍ ايكراهَ ّٜٛ ١عطن ١أذس.

اياــاْ : ٞجتًــَ ٞكــسام َــٔ ٜ٫ٚــ ١اهلل أؿــظ ايــٓيب ستُــس قــً ٢اهلل
ًًٝــ٘ ٚآيــ٘ ٚغــًِ َــٔ نٝــس ايــص ٜٔنؿــطٚا َــع إٔ عا٥ؿــَ ١ــٔ أقــراه٘
إْؿػًٛا ه ْؿػِْٗٚ ،ػٛا ٚجٛ

( )1غٛض ٠اي,كط.262 ٠

ايص

ٚايسؾاع ًٓ٘.
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اياايــث  :نٝــس ٜ٫ٚــ ١اهلل ًــع ٚجــٌ يًُػــًُ
ااــَٓ٪

ٚاٱغــ ّ٬هػــ١َ٬

َــٔ اهلعميــ ١ذتــَ ٢ــع إْؿــػاٍ عا٥ؿــَ ١ــِٓٗ هاْؿػــِٗ ٚهعــس إٔ

ختًــت عا٥ؿــَ ١ــِٓٗ ًــٔ ايكتــاٍ ها ,ــاع ضأؽ ايٓؿــام ً,ــس اهلل هــٔ أهــٞ
ٚايطجٛع َٔ ٚغط ايططٜل إىل ااعطن.١
ايطاهـــع  :هٝـــإ نٝؿٝـــ ١إْتؿـــاع عا٥ؿـــَ ١ـــٔ ااػـــًُ

َـــٔ ٜ٫ٚـــ ١اهلل

هكـــسم ادتٗـــاز يف غـــ ٌٝ,اهللٚ ،ذطَـــإ عا٥ؿـــ ١أخـــط ٣أْؿػـــِٗ َـــٔ
ْعُــــَ ١ــــٔ ْعــــِ ٜ٫ٚــــ ١اهلل جؿــــٝتِٗ َــــٔ ايكتــــٌ ٚ ،خــــٛؾِٗ ًًــــ٢
أْؿػِٗ.
ارتــــاَؼ َ :ــــٔ ٜ٫ٚــــ ١اهلل ًــــع ٚجــــٌ يًــــص ٜٔػؿــــاِٖ ا٭َــــٔ
ٚايٓعــــاؽ ه ٝــــإ ذــــاٍ ايــــصُٖ ٜٔــــتِٗ أْؿػــــِٗ َــــٔ أجــــٌ اٱ عــــا
ٚاٱًت,ــاض َــِٓٗٚ ،نــ ٬ٝعتــان ِٗٝاجملاٖــس ٕٚيف ؾعًــِٗ ،إش ٜــسٍ قٛيــ٘

ـــحه َ
َّ ز يف َؿَٗٛــــ٘ ًًــــ ٢إٔ
عــــاىلش ََ َػابِ َــ ٌ
ه َّ
ـــذ أَ َ
ـــت َكـ ّ
عـ ُ
َّ أ ّن ُـ ُ
ـــه ّ
مـ ّ ُ ّ
عا٥ؿـــَ ١ـــٔ ااـــ َٓ٪مل ُٗٗـــِ أْؿػـــِٖٗٚ ،ـــِ ايـــصْ ٜٔـــعٍ ًًـــِٗٝ
ايٓعاؽ ٚا٭َٔ .
ٚمل ٜهــٔ ًــسّ اهلــِ هــايٓؿؼ ًطنــاّ ظا٥ــ ّ٬هــٌ ٖــَ ٛــٔ ضؾــرا

ـــَ
ايتكـــٚ ٣ٛعًـــب َطنـــا ٠اهلل  ،قـــاٍ عـــاىلشإِ َّن ال َّل َ
ـــه ّ
اْـــ َح َشى ِم ّ
َ
َ
َ
ون ِؿـــي
ــَّ ا ّل َص َّدـ َ
عـ ُ
ِيَ أن ُـ َ
ــت ُي َقـــاجِ ُل َ
مـــ ّؤ ِمد َ
مـ َ
َّ ََأ ّ
ا ّل ُ
َّ ِبـــأ َّن ل َُهـ ّ
ــوال َُه ّ
ــه ّ
( )1
ونز .
ظ ِِ ِ
َ
ون ََ ُي ّق َح ُل َ
يل ال َّلهِ َؿيَ ّق ُح ُل َ
َ
َّ
ه َّ
ــــذ أ َ
مـ ّ
 ٚهـــــٜ٫ٚ ٕٛـــــ ١اهلل ج كـــــٛم قٛيـــــ٘ عـــــاىلش َكـ ّ
ــــح ُه ّ
َ
َّ ز َٔ جٗ ١ااتعًل ًًٚ ٢ج:ٙٛ
أ ّن ُـ ُ
ع ُه ّ

أ : ّ٫ٚإضاز ٠ايٜ٫ٛـــٚ ١ايٓكـــط ٠يًـــص ٜٔو,تـــٛا يف َٛانـــعِٗٚ ،هعـــث

ا٭َــٔ يف ْؿٛغــِٗ هــ ٕ ٖــصا اهلــِ ايــص ٟعــطأ ًًــْ ٢ؿــٛؽ ؾطٜــل َــٔ
ااػًُ

٦َٜٛص مل ٜهطِٖ.

()1غٛض ٠ايتٛه.111 ١
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واْٝـ ـاّ ٛ :جٝـــ٘ ايتٓٝ,ـــ٘ ٚايًـــ ّٛيًـــص ٜٔإْؿـــػًٛا ه ْؿػـــِٗٚ ،هعـــاِٗ
ًً ٢ايترً ٞهايك ٚايتدًٖ ًٔ ٞصا هلِ.
واياـ ـاّ  :إضاز ٠زًـــ ٠ٛايٓـــاؽ يـــسخ ٍٛاٱغـــ ّ٬هكٝـــس ايػـــَ ١َ٬ـــٔ
اهلِ هايٓؿؼ ٚاٱْؿػاٍ هٗا ًٓس عس ًِ ٚ ٟايص ٜٔنؿطٚا.
إخ,ـــاض ايـــص ٜٔنؿـــطٚا هٓـــعٍٚ

ضاهعـــاّ َ :ـــٔ ٜ٫ٚـــ ١اهلل يًُػـــًُ

ا يكطإٓ هتٓ ٘ٝ,ايص ٟؾػًتِٗ أْؿػِٗ هًع ّٚايتٓعٖ ًٔ ٙصا اٱْؿػاٍ.
ؾُـــٔ خكـــا٥ل اٯٜـــ ١ايكطآْٝـــ ١أْٗـــا ٚقاٜـــٚ ١إقـــ٬ح  ٚـــساضى ،

ــحه َ
َّز
ه َّ
ــذ أَ َ
ٚنــ ٕ اٯٜــ ١كــ ٍٛه ْــ٘ ْــعٍ قٛيــ٘ عــاىلش َك ّ
ع ُ
َّ أ ّن ُـ ُ
ــه ّ
م ّ ُ ّ
يً,كـــا ٤يف َكاَـــا اٱميـــإ ٚ ،نـــُٗٗ ٬ٝـــِ أْؿػـــَِٗٚ ،ـــٔ ٜ٫ٚـــ ١اهلل
ًــع ٚجــٌ يًُػــًُ

هٝــإ ارتكــاٍ ااصََٛــ ١ايــيت إ كـــ هٗــا هعــض

ايص ٜٔزخًٛا اٱغ: ٖٞٚ ، ّ٬
ا٭ٚىل  :اهلٓـــِ هـــايٓؿؼ ًٓـــس إؾـــتساز ٚعـــ  ٠ايكتـــاٍ ٜـــَ ّٛعطنـــ١
أذس.
ايااْ : ١ٝايظٔ هعسّ زت ٤ٞايٓكط َٔ ًٓس اهلل ًع ٚجٌ.
اياايا : ١ا٭غٚ ٢اذتعٕ يؿٛا

ايػٓا.ِ٥

ايطاهعــــ : ١إضاز ٠ايؿــــ ٕ ٚااٛنــــ ١ًٝٛيف قــــط اض اذتــــط

ٚايػــــًِ

ٚغري. ٙ
ارتاَػ : ١إهطإ ايؿو ٚايطٜب هايٓ. ٠ٛ,
يٝهــَ ٕٛــٔ َكــازٜل ٜ٫ٚــ ١اهلل ًــع ٚجــٌ يًُػــًُ
ايٓؿــامَ ،ــع ؾــتس هــا

ٓــعَ ِٜٗٗــٔ

ايتٛهــٚ ١اٱقــ٬ح يًُٓــاؾك ٖٚ ،ــٌ ميهــٔ ايكــٍٛ

ه ـ ٕ اآــاؾل غتتًـــ ًــٔ ايهــاؾط ،إش أْــ٘ قطــع ْكـــ ايططٜــل إىل اهلــس٣
هإختٝاض زخ ٍٛاٱغٚ ّ٬ايٓطل هايؿٗاز
ادتــٛا

.

ْعــِٖٚ ،ــَ ٛــٔ هطنــا

ْ,ــ ٠ٛستُــس قــً ٢اهلل ًًٝــ٘ ٚآيــ٘

ٚغـــًِ هـ ـ ٕ ٜـــسخٌ اٱميـــإ يًكًـــٛ

هطـــطم ؾـــت ،٢ؾُـــِٓٗ َـــا ٝ ٜـــ٘

اٱميــإ زؾعــَٚ ،١ــِٓٗ َــا ٜهــ ٕٛإمياْــ٘ ــسضظتٝاّ  ،أَــا ايــص,ٜ ٟكــًً ٢ــ٢
ايٓؿــام ٜٚكــط ًًــ ٢إهطــإ ايهؿــط ٚأغ ـ ,ا

ايؿــو ٚايطٜــب ؾــإٕ ًصاهــ٘
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ــَ
ِيَ ِؿـــي الـــ َّذ ّس ِ
ْ الأ َ ّ
م َدـــا ِؿق َ
ظـــ َـ ِل ِمـ ّ
ؾـــسٜس  ،قـــاٍ عـــاىلشإِ َّن ا ّل ُ
الدَّا ِسز(.)1

كوله جعال

م ّحه َ
َّز
ش ََ َػابِ َـ ٌت َك ّذ أَ َ
َّ أ ّن ُـ ُ
ع ُه ّ
ه َّ ُ ّ

كػِ اٯ ١ٜااػًُ

غاً ١اْكهاَ ٤عطن ١أذس إىل عٛا٥ـ :

ا٭ٚىل  :عا٥ؿْ ١عٍ ًً ِٗٝايٓعاؽ أًَٓٓ َٔ ١س اهلل .
ايااْٝــ : ١عا٥ؿــ ١نــاْٛا يف أَٓــٚ ١ذــاٍ قــ ٚذػــٔ ٛنــٌ ًًــ ٢اهلل
ًع ٚجٌ مل ٜٓعٍ ًً ِٗٝايٓعاؽ .
ايااياــ : ١عا٥ؿــ ١إْؿــػًٛا ه ْؿػــِٗ ٚأغــ,ا

صتــا ِٗ اذتػــ ٚ ١ٝػــط

ايؿـــو إىل ْؿٛغـــِٗ  ،ؾًـــِ ٜٓـــعٍ ًًـــ ِٗٝايٓعـــاؽ ٭ْـــ٘ أَـــٔ ٚأَـــإ
ٚضمحـــٚ ١ؾهـــٌ َـــٔ ًٓـــس اهلل ذح,ـــً ٙٛـــٔ أْ ؿػـــِٗ هـــايتً,ؼ هايؿـــو
ٚايطٜب .
ٚ٭ٕ ايٓعــاؽ يف َعطنــ ١أذــس ْعُــً ١ظُــٚ ٢ختؿٝـــ ًــٔ ااــ، َٓ٪
َٓٚاغــ ١,يًتػــً ِٝهكــسم ْ,ــ ٠ٛستُــس قــً ٢اهلل ًًٝــ٘ ٚآيــ٘ ٚغــًِ ٚإٔ
خــطٚجِٗ ذــل ٚأْٗــِ ًًــ ٢ادتــاز ٠ااػــتك ،١ُٝؾكــس هٓٝــت اٯٜــ ١أغــ,ا
ذح,ــ٘ ًــٔ عا٥ؿــَ ١ــٔ ااػــًُ

نــٔ خــطد إىل َعطنــ ١أذــس  ،ــط ٖ ٣ـٌ

هـــطض ْـــع ٍٚايٓعـــاؽ ًًـــ ٢ااػـــًُ

يف َعطنـــ ١أخـــطَ ٣عطنـــ ١أذـــس،

َاــٌ َعطنــ ١ارتٓــسم ايــيت ظذؿــت ا٭ذــعا

هعؿــط ٠آ٫ف َــٔ ااكــا ً

ٱقتراّ ااس ١ٜٓاآٛض ٠ذٝث مل ٜهٔ َكط آخط يٲغ ّ٬غريٖا.
ٚقــس و,ــت يف ااعــاضى ايــيت غــ,كتٗا إٔ ايــٓيب قــً ٢اهلل ًًٝــ٘ ٚآيــ٘
ٚغــــًِ مل ٜٗٓــــعّ أٜ ٚؿــــط إىل جٗــــٚ ١هًــــس ٠أخــــطٚ ٣مل ٜٓػــــرب إىل
ااسٜٓـــ ، ١ؾهٝــــ ٚقـــس أذاعـــت ا٭ذـــعا

هٗـــا ٚذاقـــطٖٚا ،ادتـــٛا

إشا ٚضز زيٝـــٌ ًًـــْ ٢ـــع ٍٚايٓعـــاؽ ًًـــ ٢ااػـــًُ
()1غٛض ٠ايٓػا.145 ٤

يف َعطنـــ ١أخـــط٣

214ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ َعامل اٱميإ /د127

غــري هــسض ٚأذــس ؾٗــْ ٛعُــ ،١يٝ,ــإ خكٛقــ ١ٝهلــص ٙااعــاضى  ٚ ،نٝــس
قط

ْعُ ١ايٓعاؽ َٔ ااػًُ

ًٓس إؾتساز اي ,ؽ .

ٚايٓعــاؽ يف غــاًَ ١ــٔ غــاًا

ْٗاٜــ ١ااعطنــ ١ضمحــٚ ١ؾــاٖس ًًــ٢

ذهُـــ ١اهلل ًـــع ٚجـــٌ  ،أَـــا ايٓعـــاؽ يف ايكـــ ٠٬ؾٗـــ ٛقكـــٛض ْٚـــٛع
كَ ٍٛهط. ٙٚ
ٚيف اٯٜــْ ١هتــٖٚ ١ــ ٞزتــ ٧أغــ,ا
ًٓــس يكــا ٤ايعــسٚ ، ٚحتكٝــل ااػــًُ

ايتدؿٝـــ ٚايطمحــ ١يًُػــًُ
ايٓكــط ٚايػً,ــٚٚ ١قــٛع ارتػــا٥ط يف

قــؿٛؾِٗ  ،ؾؿــ ٞنــٌ ا٭ذــٛاٍ ٜٓــا ٍ ااػــًَُ ٕٛــا ؾٝــ٘ ايعــٚ ٕٛااــسز ،
ٜٓ ٫ٚــــــاٍ ًــــــس ِٖٚإ ٫ايطًــــــب ٚاهلــــــٛإ ٚارت,ٝــــــٖٚ ،١ــــــَ ٛــــــٔ

ــونز
هـ ّ
َكــازٜلش َ
َم َ
ـون ََا َّلــ ِز َ
َمـ َ
عــ َح ِو ا َّلــ ِز َ
ل يَ ّ
يَ لــإ َ يَ ّعل ُ
يَ يَ ّعل ُ
 ٚـــسً ٛاٯٜـــ ١ااػـــًُ إىل إخـــ٬م ً,ـــاز ٠اهلل  ٚ ،ـــطى كـــس ِٜايٓؿـــع
( )1

ارتــــام يف ذــــاٍ ايػــــًِ ٚاذتــــط

 ٚ ،ــــ,

إٔ ايــــسْٝا زاض إهــــت٤٬

ٚإَترإ يٝؿٛظ هايٓعِ َٔ ٜكٗط ايٓؿؼ ايؿٗٚ ١ٜٛايػه. ١ٝ,
ٖٚـــٌ ميهـــٔ ايكـــ ٍٛإٔ ايتؿكـــ ٌٝيف آٜـــ ١اي,رـــث ٚزتـــ ٧ايٓعـــاؽ
ز ٕٚعا٥ؿــ ١أخــطَ ٣ــٔ ااــَٓ٪

ٜؿــ ٘,يف ز٫يتــ٘

يطا٥ؿــَ ١ــٔ ااــَٓ٪

ؿــطٜع قــ ٠٬ارتــٛف ه ـ ٕ كــً ٞعا٥ؿــَ ١ــٔ ااػــًُ

َــع ايــٓيب قــً٢

اهلل ًًٝــ٘ ٚآيــ٘ ٚغــًِ يف َٝــسإ ااعطنــٛ ٚ ١اجــ٘ عا٥ؿــ ١أخــطَ ٣ــِٓٗ

َ
ـــخ
م َ
جـــٝـ ايعـــس ، ٚنُـــا يف قٛيـــ٘ عـــاىل ش ََ إِ َرا ُكدـ َ
ــخ ِؿـ ِ
َّ َؿأ َك ّ
ــيه ّ
َ
ّ
َّ
َّ َػابِ َـ ٌ
م َع َ
ــَّ ال َّ
ــت ِم ّ
ظــل َ
ــك ََ ّليَأ ُخــ ُزَا أ ّ
َّ َ
ِع َح ُه ّ
ــد ُه ّ
صــلإ َ َة َؿ ّلــ َح ُق ّ
ل َُه ّ
ث َػابِ َـ ٌ ُ
َــَّ
ــَّ ََ ّل َحــأّ ِ
ــص ُذَا َؿ ّليَ َُ ُ
َؿــئِ َرا َ
ظ َ
ونــوا ِم ّ
ــشى ل ّ
ــت أ ّخ َ
ــَ ََ َسابِ َُ ّ
َ
ّ
َّ ََ َّد
م َعـ َ
ـــك ََ ّليَأ ُخــــ ُزَا ظِ ــــ ّز َس ُ
ظــــل َ
َّ ََأ ّ
صــــ للوا َ
صــــ للوا َؿ ّل ُي َ
ُي َ
ِع َح ُه ّ
ه ّ
َ
َّز (.)2
ظل َ
ون َن َّ أ ّ
يَ كَ َـ ُشَا ل َّو َج ّؼ ُـ ُل َ
ا َّل ِز َ
ِعحِ َُ ّ
ادتــٛا

ؿــاْ ٞااــَٓ٪

 ، ٫ؾاْــ٘ قٝــاؽ َــع ايؿــاضم  ،إش ٚضز

اٯٜــ ١أًــ ٙ٬يٝ,ــإ

يف ادتٗــاز ٚايآــاً ً ٤ــ ِٗٝأَــا آٜــ ١اي,رــث ؾكــس جــا٤

( )1غٛض ٠ايعَط .9
( )2غٛض ٠ايٓػا.102 ٤
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هايآــــاًً ٤ــــ ٢عا٥ؿــــَ ١ــــٔ ااــــَٓ٪

ٚهٝــــإ ؾهــــٌ اهلل ًًــــ ِٗٝهٓعُــــ١

ايٓعــاؽٚ ،شنــط عا٥ؿــ ١أخــطَ ٣ــِٓٗ ؾــػًتِٗ أْؿػــِٗ ٚغــا ٤ــِٓٗ ،
ٖٚـــٌ جـــا٤

َـــٔ اٱْؿـــػاٍ هـــايٓؿؼ يف

اٯٜـــ ١أًـــ ٙ٬يتٓعٜـــ٘ ااػـــًُ

ذـــاٍ ايكتـــاٍ ُٝٓ ٚـــًَ ١هـــ ١أخـــص اذتا٥طـــ ١يف ايكتـــاٍ ٚايعكـــَُ ١ـــٔ
ا هلعميٚ ١ايؿطاض ٚايػ َٔ ١َ٬ايػؿً. ١
ًٚــٔ إهــٔ ً,ــاؽ قــاٍ ( نٓــا َــع ضغــ ٍٛاهلل قــً ٢اهلل ًًٝــ٘ ٚآيــ٘
ٚغــًِ هعػــؿإ  ،ؾاغــتكًٓ,ا ااؿــطنًً ٕٛــ ِٗٝخايــس هــٔ ايٛيٝــس ٖٚــِ
هٓٓٝــا ٚهــ

ايكً,ــ ، ١ؾكــً ٢هٓــا ايــٓيب قــً ٢اهلل ًًٝــ٘ ٚغــًِ ايظٗــط ،

ؾكايٛا  :قس ناْٛا ًً ٢ذاٍ ي ٛأقٓ,ا غط ِٗ .
وــِ قــايٛا ٜ :ــ ًً ٞــ ِٗٝاٯٕ قــٖ ٠٬ــ ٞأذــب إيــَ ِٗٝــٔ أهٓــاِٗ٥
ٚأْؿػـــِٗ  ،ؾٓـــعٍ ج ٜـــٌ هٗـــص ٙاٯٜـــا

هـــ

ايظٗـــط ٚايعكـــطش ََ إِ َرا

َ
صــــلإ َ َةز( ،)1ؾرهــــط
ـــَّ ال َّ
مـ َ
ُكدـ َ
ـــخ ِؿـ ِ
َّ َؿأ َك ّ
ـــخ ل َُهـ ّ
ـــيه ّ
ضغـــ ٍٛاهلل قـــً ٢اهلل ًًٝـــ٘ ٚآيـــ٘ ٚغـــًِ  ،ؾ خـــصٚا ايػـــ٬ح ٚقـــؿؿٓا
 ،ؾــ ـ َطِٖ

خًؿــ٘ قــؿ

 ،وــِ ضنــع ؾط نعٓــا مجٝع ـاّ  ،وــِ غــحس هايكـــ ايــصًٜٝ ٟــ٘

ٚاٯخــط ٕٚقٝــاّ عتطغــ ، ِْٗٛؾًُـــا غــحسٚا ٚقــاَٛا جًــؼ اٯخـــطٕٚ
ؾػحسٚا يف َهاِْٗ .
وــِ كــسّ ٖــ ٤٫٪إىل َكــاف ٖــٖٚ ٤٫٪ــ ٤٫٪إىل َكــاف ٖــ، ٤٫٪
وــِ ضنــع ؾطنعــٛا مجٝع ـاّ  ،وــِ ضؾــع ؾطؾعــٛا مجٝع ـاّ  ،وــِ غــحس ايكـــ
ايــصًٜٝ ٟــ٘ ٚاٯخــط ٕٚقٝــاّ عتطغــ ، ِْٗٛؾًُــا جًػــٛا جًــؼ اٯخــطٕٚ
ؾػحسٚا  ،وِ غًِ ًً ِٗٝوِ اْكطف .
قـــاٍ  :ؾكـــٖ٬ا ضغـــ ٍٛاهلل قـــً ٢اهلل ًًٝـــ٘ ٚآيـــ٘ ٚغـــًِ َـــط
َط ٠هعػؿإ َٚ ،ط ٠ه ضض هين غً. )2( )ِٝ

()1غٛض ٠ايٓػا.102 ٤
( )2ايسض اآاٛض .224/3

.
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ٖٚـــصا ااعٓـــٜ ٫ ٢تعـــاضض َـــع َـــا ٚضز ًـــٔ اٱَـــاّ ًًـــًًٝ ٞـــ٘
ايػــ ّ٬قــاٍ ( غــ ٍ قــَ ّٛــٔ ايتحــاض ضغــ ٍٛاهلل قــً ٢اهلل ًًٝــ٘ ٚآيــ٘
ٚغــًِ ؾكـــايٛا ٜ :ـــا ضغـــ ٍٛاهلل إْــا ْهـــط

يف ا٭ضض ؾهٝــــ ْكـــًٞ؟

ــاط أَ ّن
َّ ِؿـــي الـــأ َ ّس ِ
َّ ُش َدـ ٌ
ؾـ ـ ْعٍ اهللش ََ إِ َرا َ
ض َؿ َلـــيّ َ
غ َن َلـــيّ َُ ّ
ــربّ ُح ّ
ضـ َ
صــلإَةِ ز( ،)1وــِ اْكطــع ايــٛذ ، ٞؾًُــا نــإ هعــس شيــو
ـَ ال َّ
َج ّق ُ
رـ ُـرَا ِمـ ّ
أ ٍٛغعا ايٓيب قً ٢اهلل ًًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ  ،ؾكً ٢ايظٗط .

ؾكـــاٍ ااؿـــطن : ٕٛيكـــس أَهـــٓهِ ستُـــس ٚأقـــراه٘ َـــٔ ٗـــٛضِٖ ،
ٖـــ ٬ؾـــسز ًًـــ ِٗٝ؟ ؾكـــاٍ قا٥ـــٌ َـــِٓٗ  :إٕ هلـــِ َاًـــٗا أخـــط ٣يف

ـــح َ
يَ
َّ ا َّلـــ ِز َ
َّ أ ّن يَ ّـحِـــ َد َُ ّ
أوطٖـــا ،ؾـــ ْعٍ اهلل هـــ ايكـــ ٬شإِ ّن خِ ّـ ُ ّ
َّ
يدــا * ََ إِ َرا ُكدـ َ
ـخ ِؿـ ِ
ـذ ًَّا ُم ِِ ً
ـَّ َنـ ُ
كَ َــ ُـشَا إِ َّن ا ّلََــا ِؿ ِش َ
ـيه ّ
يَ كَــا ُنوا َل َُـ ّ
َ
ـــكز( ،)2إىل
َّ َػابِ َـ ٌ
م َع َ
ـــَّ ال َّ
م َ
ـــت ِم ّ
َّ َ
َؿأ َك ّ
ـــد ُه ّ
صـــلإ َ َة َؿ ّلـــ َح ُق ّ
ـــخ ل َُه ّ

{ إٕ اهلل أًس يًهاؾطً ٜٔصاهاّ َٗٓٝاّ} ؾٓعيت ق ٠٬ارتٛف) (.)3

ٚعتتٌُ اهلِ ٚايعٓا ١ٜهايٓؿؼ ايص ٟصنط ٙآ ١ٜاي,رث ٚجٖٛاّ :
ا٭ : ٍٚنٌ ؾطز َٔ ٖص ٙايطا٥ؿ ِٜٗ ١هٓؿػ٘ .
ايااْ : ٞاهلِ ٚايعٓا ١ٜهايٓؿؼ ٚايػري َٔ شا

ايطا٥ؿ. ١

اياايـــــث  :ذـــــطم ًٓٚاٜـــــ ١اآـــــاؾل هٓؿػـــــ٘ ٚأقـــــراه٘ ٚمجٝـــــع
ااػًُ

.

ايطاهع ِٖ :ٸ ايطا٥ؿ ١هايؿطز َِٓٗ .
 ٫ٚعــــاضض هــــ

ٖــــص ٙايٛجــــٚ ٙٛا٭قــــٌ ٖــــ ٛا٭ ٍٚأًــــ، ٙ٬

 ٚهــ ٕٛايٛجــ ٙٛا٭خــط ٣يف عٛيــ٘ ٖٚ ،ــَ ٛــٔ أغــطاض يػــ ١ادتُــع يف آٜــ١
اي,رــث ٚيٝ,ــإ ذكٝكــٖٚ ١ــَٓ ٞاجــا ِٗ هــاًتعاٍ ايكتــاٍ ٚهتٛجٝــ٘ قــٝؼ
ايً ّٛيًَُٓ٪

.

()1غٛض ٠ايٓػا.101 ٤
()2غٛض ٠ايٓػا.102-101 ٤
( )3ايسض اآاٛض .221/3
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ٚقــرٝس إٔ ايؿاًــٌ يف اٯ ٜــٚ ١ؾــل ايكــٓاً ١ايٓرٜٛــٖ ١ــ( ٛأْؿــؼ)
ٚيهٔ ااعٓٚ ٢ًً ٢ج ٙٛستتًُ: ١
ا٭ : ٍٚقــريٚض ٠ايــٓؿؼ ٖــ ٞا٭ٖــِ ًٓــس اآــاؾك

ٚايطا٥ؿــ ١ايــيت

تكـ ههعـ اٱميإ .
اياـــاْ : ٞايٓؿـــٛؽ ٖـــ ٞايـــيت جتعًـــِٗ يف ذـــاٍ َـــٔ اهلـــِ ٚحتًُـــِٗ
ًًــ ٢اذتــعٕ ٚايؿــعع ٖٚ ،ــصا ااعٓــٜٛ ٢اؾــل ايكــٓاً ١ايٓرٜٛــٚ ، ١مل ٜــطز

َّ ز يف ايكطإٓ إ ٫يف ٖص ٙاٯ ١ٜايهطمي. ١
ه َّ
يؿظ شأَ َ
م ّح ُه ّ

اياايــث  :إضاز ٠ااعٓــ ٢ا٭ًــِ ٖٚــ ٛإٔ ايٓؿــٛؽ ٖــ ٞايــيت ٗــِ هٗــِ،

ٚأْٗـــِ ُٜٗـــ ٕٛه ْؿػـــِٗ هًرـــا إٔ ايـــٓؿؼ جـــٖٛط ضٚذـــاْٚ ٞقـــ٠ٛ
اٱذػاؽ.
ٚاادتـــاض ٖـــ ٛا٭ ، ٍٚؾا٭قـــٌ يف ااعٓـــ ٢ايًػـــ ٟٛإٔ ايؿاًـــٌ ٖـــٛ
شا

أؾـــطاز ايطا٥ؿـــٚ ١أْٗـــِ ُٜٗـــ ٕٛه ْؿػـــِٗ ٚ ،يـــ ٛقـــطأ

(أْؿـــؼ)

هـــايؿتس يكـــس ٚ ،يهـــٔ ااـــساض ًًـــ ٢ااطغـــ ّٛيف ااكـــاذـ ٖٚ ،ـــٛ
اي,ـــاق ٞإىل ٜـــ ّٛايك ٝاَـــٖٚ ، ١ـــٌ ٖـــَ ٛـــٔ قاًـــس ٫ ٠إجتٗـــاز يف َكاهـــٌ
ايــــٓل  ،أ ٟإٔ ايتكــــطف ايٓرــــ ٟٛيف ذطنــــا

ٚإًــــطا

نًُــــا

ايكـــطإٓ مبـــا غتـــايـ ااطغـــ ّٛيف ااكـــاذـ َـــٔ اٱجتٗـــاز يف َكاهـــٌ
ايٓل .
ادتـــٛا

ٚ ، ٫إٕ نـــإ  ٫ظتـــٛظ إًً ٫ـــ ٢غـــ ٌٝ,ايٝ,ـــإ ٚايتؿػـــري

ٚايتؿكــٚ ٌٝإ ٗــاض خــعاًً ٔ٥ــ ّٛايكــطإٓ ٚ ،نٝـــ إٔ أيؿا ــ٘ ٚأغــطاضٙ
أًـــِ َـــٔ إٔ حتـــٝط هٗـــا ايكٛاًـــس ايٓرٜٛـــَ ١ـــع ايتػـــً ِٝهـ ـ ٕ ايعُـــٌ
ٚايتٚ ٠ٚ٬ؾل ااطغ ّٛيف ااكاذـ .

َّ
ه َّ
ــذ أَ َ
م ّ
ٚعتتُــٌ َٛنــٛع ٖــصا ايؿــطط َــٔ اٯٜــٚ ١ايــص ٜٔش َك ّ
ــح ُه ّ
َ
َّز ٚجٖٛاّ :
أ ّن ُـ ُ
ع ُه ّ

ا٭ : ٍٚاآــاؾك ٕٛايـــص ٜٔإْػــرٛ,ا ٚغـــط ايططٜــل إىل َعطنـــ ١أذـــس

هترطٜض ٚإغٛا  َٔ ٤ضأؽ ايٓؿام ً,س اهلل هٔ أه ٞغً. ٍٛ
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اياــاْ : ٞااككــٛز ايطَــا ٠ايــص ٜٔطنــٛا َٛانــعِٗ ٚجعًــٛا ُٖٗــِ
نػــب ايػٓــا ، ِ٥ؾٝهــ ٕٛااعٓــ ٢أْٗــِ أضازٚا ايػٓــاٚ ِ٥ااهاغــب هلُٗــِ
ه ْؿػِٗ ْٚؿعِٗ َٚكًرتِٗ .
اياايث  :ااككٛز ايص ٜٔؾطٚا َٔ ايكتاٍ  ٢ًً ِٖٚؾع,ت

:

ا٭ٚىل  :ايــــصً ٜٔــــاز ٚا إىل َٝــــسإ ااعطنــــ ١هعــــس ْــــساٚ ٤زًــــ٠ٛ

َّز.
ايطغ ٍٛهلِ هكٛي٘ عاىل ش ََ َّ
الش ُ
ظو ُ يَ ّذ ُنو ُك ّ
ايااْٝـــ : ١ايـــص ٜٔمل ٜعـــٛزٚا إىل َٝـــسإ ااعطنـــ ١إىل ذـ ـ
ٚإْػــرا

إْكهـــاٗ٥ا

ضغــ ٍٛاهلل قــً ٢اهلل ًًٝــ٘ ٚآيــ٘ ٚغــًِ إىل ااسٜٓــٖٚ ١ــ٤٫٪

ًً ٢ؾعب :
ا٭ٚىل  :ايـــص ٜٔإيتركـــٛا َـــع جـــٝـ ضغـــ ٍٛاهلل قـــً ٢اهلل ًًٝـــ٘
ٚآي٘ ٚغًِ ٚأقراه٘ يف ايططٜل إىل ااسٚ ، ١ٜٓزخٛهلا َعِٗ .
ايااْٝــــ : ١ايــــص ٜٔمل ٜــــسخًٛا إىل ااسٜٓــــ ١إ ٫هعــــس إٔ ضجــــع إيٗٝــــا
ضغــ ٍٛاهلل قــً ٢اهلل ًًٝــ٘ ٚآيــ٘ ٚغــًِ ٚأقــراه٘  ،نُــا يــ ٛنــاْٛا قــس
ؾطٚا يف عطٜل آخط غري عطٜل اا٪ز ١ٜإىل ااس. ١ٜٓ
ايااياـــ : ١ايـــص ٜٔؾـــطٚا ٚزخًـــٛا ااسٜٓـــَٚ ، ١عطنـــ ١أذـــس  ٫ظايـــت
قا.١ُ٥
ايطاهعـــ : ١إضاز ٠ايـــصٛ ٜٔيـــٛا نـــٔ شنـــط ِٗ اٯٜـــ ١ايتايٝـــ ١هكٛيـــ٘

عاىلشإِ َّن ا َّل ِز َ َّ
ا ا ّل َح َق
َّ يَ ّو َ
يَ َج َول ّوا ِم ّد َُ ّ
ارتاَػــــ : ١عا٥ؿــــَ ١ــــٔ ااػــــًُ

ايٛجـــ ٙٛأًـــ ، ٙ٬هًرـــا إٔ ايٓػـــ ١,هـ ـ

ان....ز.
م َع ِ
ا ّل َص ّ

ٚأؾــــطاز نــــٔ ٚضز شنــــطِٖ يف
اهلـــِ ٚايـــٓؿؼ ٚايتـــٛيٖ ٞـــٞ

ايعُـــٚ ّٛارتكـــٛم ااطًـــل  ،ؾكـــس ُٗـــ٘ ْؿػـــ٘ ٚيهٓـــ٘ مل ٜؿـــط َـــٔ
ااٝــسإ ذٝــا٤ٶ أً ٚكــ ١ٝ,أ ٚهاْتظــاض ايؿــطد أ ٚٱزضانــ٘ إٔ ايتــٛي ٞقــس ٫
ٜٓحٚ ٘ٝضت. ٙٛ

ــحه َ
َّزٖـــِ
ه َّ
ٚاادتـــاض إٔ ااـــطاز َـــٔ قٛيـــ٘ عـــاىل شأَ َ
عـ ُ
َّ أ ّن ُـ ُ
ــه ّ
مـ ّ ُ ّ
اآاؾك, َٔٚ ٕٛعٗ ِ  ٢ًً ِٖٚ ،أقػاّ :
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ا٭ : ٍٚايــص ٜٔختًؿــٛا يف ااسٜٓــٚ ١مل غتطجــٛا إىل ايكتــاٍ ٜــ ّٛأذــس
ًٔ قكس ًُٚس  َٔٚغري ًصض .
اياـــاْ : ٞايـــص ٜٔإطتعيـــٛا ٚغـــط ايططٜـــل َـــع ً,ـــس اهلل هـــٔ أهـــ، ٞ
ًٚسزِٖ ضت ٛو٬يا ١٥أ ٟضت ٛوًث جٝـ ااػًُ

.

اياايــث  :ايــص ٜٔؾــطٚا َــٔ ايكتــاٍ ًٓــسَا إؾــتس

ٚع ــ٘ ٚقــاض

ادتٛي ١يًص ٜٔنؿطٚا ٛٓ ٚ ،ا اذتطَإ َٔ ايػٓا. ِ٥
ايطاهـــع  :ايـــص ٜٔهكـــٛا َـــع جـــٝـ ااػـــًُ

ٚ ،يهـــٔ ايٓؿـــام ٗـــط

ًً ٢إيػٓتِٗ .
ٚعتتٌُ اهلِ ايص ٟصنط ٙاٯٚ ١ٜجٖٛاّ:
ا٭ ِٖ : ٍٚنٌ ؾطز َٔ ٖص ٙايطا٥ؿ ١هٓؿػ٘.
اياـــاْٖ : ٞٸـــِ ٚإْؿـــػاٍ نـــٌ ؾـــطز َـــِٓٗ هادتُاًـــٚ ١ايطا٥ؿـــَٚ ،١ـــٔ
نــإ َــٔ ا٭ٚىل غتؿــًً ٢ــٚ ،ِٗٝغتــاف ًًــ ِٗٝايكتــٌٚ ،نــصا هايٓػــ١,
يًص َٔ ٟارتعضد.
ٚنـــإ ضأؽ ايٓؿـــام ً,ـــس اهلل هـــٔ أهـــ ٞهـــٔ غـــً ٍٛهـــٔ َايـــو هـــٔ
اذتاضث هٔ ًٝ,س هٔ َايو هٔ غامل ضٝ٥ؼ ارتعضد.
اياايــث ٖ :ٸــِ ايطا٥ؿــ ١ايــيت ــصنطٖا ٖــص ٙاٯٜــ ١هكــؿ ١اهلــِ ه ْؿػــِٗ
هايؿطز ايٛاذس َِٓٗ.
 ٫ٚعاضض ه
ٚشنـــط

ٖص ٙايٛجَ َٔ ٖٞٚ ، ٙٛكازٜل آ ١ٜاي,رث.

اٯٜـــ ١عـــا٥ؿت

َـــٔ ااػـــًُ

َٔ ٚج٘  ،ؾُاز ٠اٱيتكا َٔ ٤جٗا
ا٭ٚىل  :ايٓطل هايؿٗاز

ٚهُٗٓٝـــا ًُـــٚ ّٛخكـــٛم

:

.

ايااْ : ١ٝاٱميإ هاهلل ٚضغٛي٘ .
ايااياـــ : ١ارتـــطٚد إىل َعطنـــ ١أذـــس يًكتـــاٍ حتـــت يـــٛا ٤ضغـــ ٍٛاهلل
ق ً ٢اهلل ًًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ .
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ايطاهعـــً : ١ـــسّ اٱطتـــطاّ َـــع ضأؽ ايٓؿـــام ًٓـــسَا ذـــث ا٭ْكـــاض
ًً ٢ايطجٛع هكٛي٘ َ ( :ا ْسضْ ّ٬ً ٟكتٌ أْؿػٓا ٖا ٖٓا) (.)1

َّ
ص َ
ارتاَػـــ : ١ارتطـــا ايعـــاّ يف اٯٜـــ ١ايػـــاهك ١ش ََ َل َق ّ
ـــذ َ
ـــذ َك َُ ّ
َّز (.)2
ال َّل ُه ََ ّن َذ ُأ إِ ّر َج ُع ل
عو َن ُه ّ
أَا َاز ٠اٱؾنام ؾُٔ جٗا

:

ا٭ٚىل  :هٝإ آ ١ٜاي,رث يًت,ا ٜٔه

ايطا٥ؿت

ايااْٝــ : ١ايآــاًً ٤ــ ٢عا٥ؿــَ ١ــٔ ااــَٓ٪

.
هــ ٕ أيكــ ٢اهلل ًــع ٚجــٌ

ًً ِٗٝايٓعاؽ َع هٝإ أْ٘ أَٓ. ١
ايااياــ : ١شّ ايطا٥ؿــ ١ايــيت أُٖــتِٗ أْؿػــِٗ يٝهــَ ٕٛــٔ إًحــاظ اٯٜــ١
إٔ ٜـ  ٞااــسح ٚايــصّ ؾٗٝــا ٖٚ ،ــٌ ٖــَ ٛـ ٔ ايػـ ٚايتكػــ ِٝايــصٜ ٟعــين
ادتُــــع وــــِ ايتؿطٜــــل ٚايؿكــــٌ  ،ادتــــٛا

 ، ٫جملــــ ٧ااــــسح َٓؿكـــّ٬

َٚػــتكً ّ٬ــٔ ايــصّ يف ايٛنــٛع آــع ايًــ,ؼ ٚاينزٜــس َٚ ،ــٔ خكــا٥ل
ايكــطإٓ ايٝ,ــإ ٚايٛنــٛح ٚارتًــَ ٛــٔ ايًــ,ؼ ٚايػــَ ١َ٬ــٔ ايتــعاذِ
ٚايتعــاضض يف ااٛنــٛع أ ٚاذتهــِ ٖٚ ،ــ ٛايــص ٟــسٍ ًًٝــ٘ آٜــ ١اي,رــث
إش شنـــط

قـــؿا

ايـــص ٜٔذح,ـــت ًـــِٓٗ ْعُـــ ١ايٓعـــاؽ هـ ـ ٕ إْؿـــػًٛا

هػــَ٬تِٗ ٚضاٚزٖــِ ايؿــو ٚايــًٓ ِٖٛــس عــط ٚأغــ,ا

ارتــٛف ٚضٜ٩ــ١

ايص ٜٔنؿطٚا  َٔ ِْٗٛ ٜأَاَِٗ  َٔٚخًؿِٗ .
 ٚكــسٜط اٯٜــٚ : ١عا٥ؿــ ١أُٖــتِٗ أْؿػــِٗ ؾرطَــٛا َــٔ ْعُــ ١ايٓعــاؽ
ش ٟقـــ,ػ ١ا٭َـــٔ  ،أ ٟإٔ اهلل ًـــع ٚجـــٌ مل ٜعـــاقٚ ، ِٗ,مل ,ٜتًـــ، ِٗٝ
ٚيهــٔ ؾــلهٝب ايطمحــ ١يف آٜــ ١ايٓعــاؽ مل تػؿــاِٖ ْ ،عــِ ضأٖٚــا ًًــ٢
إخــٛاِْٗ َــٔ ااــَٓ٪

ٖٚ ،ــَ ٛــٔ أغــطاض َ٪اخــا ٠ايــٓيب ستُــس قــً٢

اهلل ًًٝـــ٘ ٚآيـــ٘ ٚغـــًِ هـــ

أقـــراه٘ َـــٔ ااٗـــاجطٚ ٜٔا٭ْكـــاض هـــ ٕ

نؾــس هٛاغـــطتٗا َعــاْ ٞايطمحـــٚ ١ايطأؾــٚ ١ايؿـــٛظ هايٓعُــ ١هايٛاغـــط١
( )1ايسض اآاٛض .480/2
( )2غٛض ٠آٍ ًُطإ .152
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ٚاٱذتــ ام ٚاٱْاهــٖٚ ، ١ــَ ٛــٔ اٱًحــاظ هاهتــسا ٤اٯٜــ ١هكــٝػ ١ايعُــّٛ

ــض َ َنلَــي ََُّ ِمــَ بعــ ِذ ا ّل َؼ ِ َ
ــت
م َد ً
اجملُــ ًٞٛهكٛيــ٘ عــاىل ش ُذ َّ
ــَّ أَ ّن َ
ّ َ ّ
ــَّ أ َ
ِ
ّ ّ
اظاز .
ُن َع ً
ٚيف اٯٜـــْ ١هتـــٖٚ ١ـــ ٞإٔ مجٝـــع ااـــَٓ٪

َٚـــِٓٗ ايطا٥ؿـــ ١ايـــيت

أُٖــتِٗ أْؿػــِٗ خطجــٛا َــٔ ايػــِ ٖٚ ،ــ ٛغــازضِٖ ٖٚ ،ــٌ ٜكــاٍ أْٗ ـِ
ؾــاضق ٙٛإىل غــري ضجعــ ، ١ادتــٛا

 ، ٫هًرــا إٔ ٖــصا ايػــِ وــٛا

َــٔ

ًٓـــس اهلل ٜٚ ،تؿهـــٌ اهلل ٚظتـــعًًٝ ٟـــ٘ هـــ ؾطاز أخـــطَ ٣ـــٔ اياـــٛا
اٱنــايف  ٫ٚ ،جتــس يف ٖــص ٙا٭ؾــطاز َــٔ اياــٛا

اهلــِ هــايٓؿؼ ٚ ،غــ٤ٛ

ايظٔ .
َٚـــٔ إًحـــاظ آٜـــ ١اي,رـــث ْػـــ ٘,ايعُـــٚ ّٛارتكـــٛم ااطًـــل هـ ـ
ْع ٍٚايٓعاؽ ٚادتٗ ١اييت ٜتػؿاٖا .
ايطاهعــ : ١ايــصٜ ٜٔتػؿــاِٖ ايٓعــاؽ و,تــٛا ًًــ ٢ذػــٔ ايظــٔ هــاهلل ،
ٚإذنظٚا َٔ ايؿو ٚايٚ ٖٔٛادتعع ًٓس اي ,غاٚ ٤نطا ٠ٚايكتاٍ .
يكــس نــإ ــطى ايطَــا ٠اٛانــعِٗ غــ,,اّ يٲهــتٚ ٤٬اٱؾتتــإ ٚ ،يهٓــ٘
زضؽ ًَٛٚظــَ ١تحــسز ٠يف نــٌ ظَــإ ٚ ،قــاض شنــط ٙيف ايكــطإٓ ٚاقٝــ١
َــٔ اهلعميــٜ ١ــ ّٛذــٓ

ًٓــس ٖحــ,َٚ ّٛاغتــ ١وكٝـــ ٖٚــٛاظٕ ايــص ٟنــإ

أؾـــس ٚعـ ـ ٚ ٠نـــطضاّ َـــٔ ٖحـــ ّٛايـــص ٜٔنؿـــطٚا ٜـــ ّٛأذـــس  ،ؾهاْـــت
اٯٜـــا

ايـــيت ْعيـــت جكـــٛم َعطنـــ ١أذـــس ٚاقٝـــ ١يًُػـــًُ

ٚخـــرياّ

ستهاّ َٔ ٚج: ٙٛ
ا٭ : ٍٚايتٛق َٔ ٞايؿطاض ٚايعذـ .
ايااْ : ٞذػٔ ايتٛنٌ ًً ٢اهلل ًع ٚجٌ .
ايااياـــ : ١اٱغـــتحاه ١يــــسً ٠ٛايـــٓيب ستُـــس قــــً ٢اهلل ًًٝـــ٘ ٚآيــــ٘
ٚغًِ.
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َّ ؿِـــي
يكـــس شنـــط ايكـــطإٓ يف آٜـــ ١اي,رـــث ش ََ َّ
ظـــو ُ يَ ّ
الش ُ
ـــذ ُنو ُك ّ
ُ
َّز( ،)1جكــٛم َعطنــ ١أذــس  ،يتــ  ٞزًــ ٠ٛايــٓيب قــً ٢اهلل
ــشا ُك ّ
أ ّخ َ
ًًٝــ٘ ٚآيــ٘ ٚغــًِ يف َعطنــ ١ذــٓ

َــطآ ٚ ٠نٝــساّ ٚيــط ٠يتًــو ايــسً، ٠ٛ

ٖٓ ٌٖٚاى ,ا ٜٔيف اٱغتحاه ، ١ادتٛا
ا٭ٚىل  :غــــطًً ١ــــٛز ٠ااــــَٓ٪

ْعِ َٔ جٗا

:

ايــــص ٜٔإْػــــرٛ,ا إىل ااٝــــسإ يف

َعطن ١ذٓ .
ايااْٝــــ : ١إؾــــناى ًــــسز َــــٔ أٖــــٌ ايٝ,ــــت ٚايكــــراه ١يف ايٓــــسا٤
ٚايــــسً ٠ٛيًعــــٛزَ ٠ــــِٓٗ ايع,ــــاؽ هــــٔ ً,ــــس ااطًــــب ٚ ،نــــإ قــــ٘ ٛ
جٗٛضٜـــاًّ (ٚ ،ـــٔ جـــاهط هـــٔ ً,ـــس اهلل إٔ ضغـــ ٍٛاهلل قـــً ٢اهلل ًًٝـــ٘
ٚغــًِ قــاٍ ٜــ ّٛذــٓ

ذـ

َعؿط اْ٫كاض ٜا أقرا

ضأَ ٣ــٔ ايٓــاؽ َــا ضأٜ : ٣ــا ً,ــاؽ ْــازٜ :ــا
ايؿحط " ٠ؾ جاه :ٙٛيٝ,و يٝ,و (.)2

ايااياـــــ : ١ايتؿكـــــ ٌٝيف ايـــــسً ٠ٛهٓـــــسا ٤ايكـــــراه ١هًرـــــا هٝعـــــ١
ايطنـــٛإ ايـــيت جـــط
غــٓٛا
أقرا

يف ايػـــٓ ١ايػازغـــ ١يًـــٗحط ٠أ ٟهعـــس وـــ٬ث

َــٔ َعطنــ ١أذــس هكــ ٍٛايــٓيب قــً ٢اهلل ًًٝــ٘ ٚآيــ٘ ٚغــًِ ٜ :ــا
هٝع ١ايؿحطٚ ، ٠يف ضٚاٜ : ١ٜا أقرا

ايطاهعــ : ١ناــط ٠ااػــًُ

يف َعطنــ ١ذــٓ

غٛض ٠اي,كط. ٠
 ،إش نــإ ًــسزِٖ إوــين

ًؿــط أيؿــاً ،ؿــط ٠آ٫ف ذهــطٚا َــع ايــٓيب َــٔ ااسٜٓــ ١اآــٛض ٠يؿــتس
َهـــٚ ، ١خـــطد َـــع ايـــٓيب قـــً ٢اهلل ًًٝـــ٘ ٚآيـــ٘ ٚغـــًِ أيؿـــإ َـــٔ
َػــًُ
و٬و ـ
ااؿــطن

ايؿــتس ٚ ،نــإ ًــسز جــٝـ ٖــٛاظٕ ٚوكٝـــ ٜــ ّٛذــٓ
أيؿ ـاّ أ ٟأناــط َــٔ ًــسز جــٝـ ااػــًُ

ٖـــٛ

ههــاري ،هُٓٝــا نــإ ًــسز

يف َعطنــ ١أذــس و٬وــ ١آ٫ف ضجــٌ ٖٚــ ٛضتــ ٛأضهعــ ١أنــعاف

جٝـ ااػًُ

.

( )1غٛض ٠آٍ ًُطإ .153
( )2ايػري ٠ايٓ /١ٜٛ,إهٔ ناري . 625 /3
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ارتاَػـــ : ١ـــط ٣اـــاشا مل ٓـــعٍ آٜـــ ١قطآْٝـــ ١جكـــٛم زًـــ ٠ٛايـــٓيب
يًُػــًُ

 ٜـ  ّٛذــٓ

َاًُــا ْعيــت آٜــ ١ــصنط ٛ ٚوــل زً ٛــ٘ ٜــ ّٛأذــس ،
َٔ ٚج: ٙٛ

 ٖٞٚاٯ ١ٜايػاهك ، ١ادتٛا

أْ : ّ٫ٚعٍ ايكطإٓ هكٝؼ ايٝ,إ ٚاٱظتاظ .
واْ ٝـاّ  :ايس٫يــًً ١ــ ٢ؿكــ٘ ااػــًُ

يف ايــسٚ ، ٜٔإض كــا ِٖ٩يف غــًِ

ااعاضف .
واياــاّ  :ذهــٛض زًــ ٠ٛايــٓيب قــً ٢اهلل ًًٝــ٘ ٚآيــ٘ ٚغــًِ يف اٯٜــ١
َٚكــسَا ٗا ًٓٚ ،ــس إْكهــا ٤ااعطنــ١

ايػــاهكًٓ ١ــس نــٌ َعطنــ ١يًُػــًُ
ؾكــرٝس إٔ زً ٛــ٘ ٭قــراه٘ ٚضز

ًٓــس ٖــعميتِٗ ٚؾــطاضِٖ ٚ ،يهــٔ

زٗ ٫٫ـــا أًـــِ  ٚؿـــٌُ ذـــاٍ ايٓكـــط ٚايػً,ـــ ١يًُػـــًُ
أغــطاض ــ ٠ٚ٬ااػــًُ

ٯٜــا

يف ايٝــًً ّٛــ ٢ضتــ ٛاي ٛجــٛ
أْاـــٚ ٢هـــادتٗط ٚاٱخؿـــا
يًُػًُ

ٖٚ ،ـــَ ٛـــٔ

ايكــطإٓ يف ايكــ ٠٬ايَٝٛٝــ ١كــؼ َــطا
ايعــٝين ًًــ ٢نــٌ َهًـــ شنــطاّ نــإ أٚ

ٚ ،نـ ـ ٕ زًـــ ٠ٛايطغـــ ٍٛيًُػـــًُ

تٛجـــ٘

َٔ ٚج:ٙٛ

ا٭ : ٍٚايصٜ ٟتً ٛآٜا

ايكطإٓ يف ايك ٠٬إَاَاّ نإ أَٓ ٚؿطزاّ .

اياــاْ : ٞايــصٜ ٟػــتُع ٯٜــا

ايكــطإٓ ٜٓٚكــت هلــا ٚعتتُــٌ اا ـ َّٛ

يف ايكٚ ٠٬جٖٛاّ :
أ : ّ٫ٚايصٜٓ ٟكت ٯٜا

ايكطإٓ اييت ٜتًٖٛا اٱَاّ .

واْٝــاّ ًٜ :رــل ااــ َ ّٛهاٱَــاّ يف ايــتٚ ٠ٚ٬ايكــطا ، ٠٤هًرــا نؿاٜــ١
 ٠ٚ٬اٱَاّ َع ًُ ّٛا٭جط ٚاياٛا

يًحُٝع .

واياـ ـاّ  :ايعٓـــٛإ ادتـــاَع ؾٝهـــ ٕٛااـ ـ ََ ّٛػـــتُعاّ ًَٚركـ ـاّ هاٱَـــاّ
ايتاي ٞيًكطإٓ .
ٚاادتــاض ٖــ ٛاياايــث  ،خكٛقــاّ يف ايكــ ٠٬ادتٗطٜــٖٚ ١ــ ٞقــ٠٬
ايك,س ٚااػط

ٚايعؿا. ٤

اياــاْ : ٞايــصٜ ٟػــتُع ٜٓٚكــت ٯٜــا
َطًكاّ .

ايكــطإٓ غــٛا ٤يف ايكــ ٠٬أٚ
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يكــس شنــط

آٜــ ١اي,رــث عــا٥ؿت

عا٥ؿـــَ ١ـــٔ ااػـــًُ

َــٔ ااػــًُ

إش هــُٓت َــسح

ٚايآـــاًً ٤ـــ ِٗٝهاٱخ,ـــاض ًـــٔ ػؿـــ ِٗٝهايٓعـــاؽ

ٚز٫يــ ١ايــ٬ظّ ًًــ ٢اا ًــعٚ ، ّٚشنــط

عا٥ؿــ ١أخــط ٣جكــاٍ َصََٛــ١

: ٖٞٚ
ا٭ٚىل  :إضتكـــاض ايعٓاٜــــ ١هــــايٓؿؼ ٚايػــــَ ١َ٬ــــٔ ايكتــــٌ ٚايظــــٔ
هاختكاقٗا هاجتٓا

ايكتاٍ يف َعطن ١أذس أ ٚغريٖا .

ايااْٝــــ : ١قًــــ ١اٱميــــإ ٚ ،نــــعـ ايــــٝك

ٚ ،اٱْتكــــاٍ إىل ذػــــٔ

ايتٛنٌ ًً ٢اهلل ًع ٚجٌ .
ايااياــ : ١ايتػــا ٍ٩اٱْهــاض ٟق ,ــٌ ٚأوٓــاٚ ٤هعــس ااعطنــٖ : ١ــٌ يٓــا َــٔ

َ
ــه
ا٭َــط َــٔ ؾــ ، ٤ٞيٝهـــ ٕٛايــطز َــٔ ًٓـــس اهلل ش ُكــ ّ
م َش ُك َّلـ ُ
ل إِ َّن الــأ ّ
ِل َّلـــهِ ز يٝ,ـــإ إٔ ايتٛذٝـــس  ٫غتـــتل يف هـــا ايعكٝـــس ٠هـــٌ ٫هـــس َـــٔ
اٱَتااٍ يٮذهاّ اييت ٓعٍ َٔ ًٓس اهلل غ,راْ٘ .
ٚيف اٯٜــ ١ؾــاٖس ًًــ ٢نؿاٜــ ١آٜــا
ايٓـــاؽ ٚإقـــ٬ح اجملتُعـــا

ايكــطإٓ ٚايػــٓ ١ايٜٓٛ,ــ ١هلساٜــ١

ٚايٓكـــط يف ايكتـــاٍ يف َعطنـــ ١أذـــس َٚـــا

هعــسٖا َاــٌ حتكــل ايٓكــط يف َعطنــ ١هــسض ٱجتٗــاز ايــٓيب قــً ٢اهلل ًًٝــ٘
ٚآيــ٘ ٚغــًِ هايــسًا ٤ذ٦ٓٝــص ٚ ،ذػــٔ جٗــاز ااــَٓ٪

ٛ ٚنًــِٗ ًًــ٢

اهلل ًع ٚجٌ .
يكـــس ش نـــط

اٯٜـــ ١عـــا٥ؿت

قػــ ِٝوايــث هلــِ  ،ؾُــٔ ااــَٓ٪
يــصا ٚضز

َـــٔ ااػـــًُ

ٜ ٫ٚعـــين ًـــسّ ٚجـــٛز

َــٔ مل  ٜــ٘ ايٓعــاؽ ٚ ،مل ُٗــ٘ ْؿػــ٘،

خامتــ ١اٯٜــَ ١طًكــٚ ، ١ؾٝــ٘ زًــ ٠ٛٱهتــسا ٤ااػــًُ

قــؿر١

جسٜـــسَ ٠ـــٔ ايكـــ٬ح ٚايتكـــ ٣ٛهعـــس َعطنـــ ١أذـــس ٚ ،أخـــص اذتا٥طـــ ١يف
َ٬قــــا ٠ايعــــس ٚخاقــــٚ ١إٔ ايــــص ٜٔنؿــــطٚا َــــٔ قــــطٜـ اــــا أضازٚا
اٱْػــرا

َــٔ َعطنــ ١أذــس ًٛــسٚا ااػــًُ

ايعاّ ايتاي. ٞ

ٚجعًــٛا ًَٛــساّ يًكــا ٤يف
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ٕ
قــاٍ إهــٔ إغــرام ( ٚٳيَُٸــا اْٵكٳــطٳفٳ أَهٴــ ٛغٴــؿِٝٳإٳ ٚٳَٳــٔٵ َٳعٳــ٘ٴ ْٳــازٳ : ٣إ ٸ
ًًَٝٵــ٘ٹ ٚآيــ٘
ٍ ايًٓــ ٹ٘ قٳــًٓ ٢ايًٓــ ٴ٘ ٳ
ٍ ٳضغٴــ ٛٴ
ٌ َؾكَــا ٳ
س ٷض ٹي ًِعٳــا ّٔ ا ِيكَاهٹــ ٔ
ِ هٳــ ٵ
س ُن ٵ
ٳَ ٵًٛٹــ ٳ
ٚٳغٳًِٓٳ يٹطٳجٴٌٔ َٹٔٵ أَقٵرٳاهٹ٘ٹ قٌُٵ ْٳعٳِٵ ٖٴٛٳ هٳٝٵٓٳٓٳا ٚٳهٳٝٵٓٳهُِٵ َٳٛٵًٹسٷ) (.)1
ق َظ ََّ ا ّل َصاهِ ِليَّتِ ز
ون ِبال َّلهِ َػيّ َش ا ّل َع ِ ِ
كوله جعال شيَ ُظ لد َ
ـت
ٚضز شّ َؿــاٖ ِٝادتاًٖٝــَٚ ١ــا ق,ــٌ اٱغــ ّ٬هكٛيــ٘ عــاىل ش َظ ِميَّـ َ

ا ّل َصاهِ ِليَّتِ ز ( )2ش َجَِ لش َس ا ّل َصاهِ ِليَّتِ ا ّلأَُ َل ز(. )3
ٚقــاٍ ْــاؾع هــٔ ا٭ظٚم ٱهــٔ ً,ــاؽ ( أخ ْــً ٞــٔ قٛيــ٘  { :ن غــاّ
زٖاق ـاّ }
ايعط

( )4

قــاٍ  :ايه ـ ؽ ارتُــط ٚايــسٖام ااــٰٕ  .قــاٍ ٖٚ :ــٌ عــطف

شيو؟ قاٍ ْ :عِ  .أَا مسعت ق ٍٛايؿاًط :
أ اْا ًاَط ٜطج ٛقطاْا  ...ؾ طًٓا ي٘ ن غاّ زٖاقاّ)(.)5

( ٚشٖـــب هعـــض ااؿػـــط ٜٔإىل أْـــ٘ أضاز يف ٖـــص ٙاٯٜـــ ١ـــٔ ايؿطقـــ١
ادتاًٖٝــٚ ، ١اٱؾــاض ٠إىل أهــ ٞغــؿٝإ َٚــٔ َعــ٘ ٚ ،ا٭َــط ستتُــٌ ٚ ،قــس
ضتا ٖصا اآر ٢قتازٚ ٠ايط .)6( )ٟ
ٚيهــٔ ااعٓــ ٢شتتًـــ إمنــا ٜتعًــل ايٛقـــ هادتاًٖٝــ ١جكــٛم غــ٤ٛ
ايظـــٔ ٚذـــاٍ ادتـــعع ٚارتـــٛف ايؿـــسٜس ايـــص ٟإًـــن ٣نـــعاف اٱميـــإ
ًٓـــسَا قـــاض

ادتٛيـــ ١يًـــص ٜٔنؿـــطٚا  ،ؾًـــِ ٜػـــًُٛا هايٓكـــط ٚايػً,ـــ١

ًً ٢ايص ٜٔنؿطٚا .

َ َٔٚعاْ ٞش َظ ََّ ا ّل َصاهِ ِليَّتِ ز يف ااكاّ ٚج: ٙٛ
ا٭ : ٍٚايكٓٛط ٚاي ٝؽ .

( )1ايػري ٠ايٓ/ ١ٜٛ,إهٔ ٖؿاّ .94/3
( )2غٛض ٠ايؿتس .26
( )3غٛض ٠ا٭ذعا

.33

( )4غٛض ٠ايٓ.34 ,
( )5ايسض اآاٛض .185/10
( )6احملطض ايٛجٝع . 29/2
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ايااًْ : ٞسّ ضجا ٤زت ٧ايٓكط َٔ ًٓس اهلل ًع ٚجٌ .
اياايث  :ايؿو يف ااعحعَٛٚ ٠نًٝٛتٗا يف ايكتاٍ ٚخامتت٘ .
ايطاهــع  :غً,ــ ١ارتــٛف ًًــْ ٢ؿــٛؽ اآــاؾك

ٚ ،غٝــا

ايٓــً ّٛــٔ

ً ِْٗٛٝذتاٍ ادتعع ٚؾكسإ ايك ٚذػٔ ايتٛنٌ ًً ٢اهلل .
ايكــطإٓ ايــيت عــس ااــَٓ٪

ارتــاَؼ  :اٱًــطاض ًــٔ آٜــا

هايٓكــط

ٚايػًًٛ ٚ ، ١,س ايص ٜٔنؿطٚا هاٱْهػاض ٚاهلعمي. ١

ــَ ا ّل َصاهِ ِليَّـــتِ ز َعٓـــ ٢ايهـــس َٓـــ٘ ٖٚ ،ـــٛ
ٜٚـــسٍ قٛيـــ٘ عـــاىل ش َظـ َّ
ايــص ٟظتــب إٔ ٜترًــ ٢هــ٘ ااػــًُٖٚ ٕٛــَ ٛطا ــب ايــٝك ٚ ،إٔ ايــصٜٔ
ػؿـــاِٖ ايٓعـــاؽ ٜظٓـــ ٕٛهـــاهلل ـــٔ اٱميـــإ ٚايتكـــسٜل هٓ,ـــ ٠ٛستُـــس
قــً ٢اهلل ًًٝــ٘ ٚآيــ٘ ٚغــًِ ٖٚ ،ــَ ٛــٔ اٱًحــاظ يف شنــط اٯٜــ ١يًؿــظ

(عا٥ؿَ ) ١ط

َع ايت,ا ٜٔادتً ٞهُٗٓٝا .

قـــاٍ عـــاىل يف ايآـــاًً ٤ـــ ٢ارتاؾـــع

َ
ـــَّ
يَ يَ ُظ لد َ
شا َّلـــ ِز َ
ـــون أن َُّه ّ

َ
ونز (.)1
َّ إِلَيّهِ َس ِ
اش ُع َ
َّ ََأن َُّه ّ
ُملإ َ ُكو َس ِب ِه ّ
َٚـــٔ اٱًحـــاظ إٔ آٜـــ ١اي,رـــث مل ـــصنط قـــؿا
إمنــا شنــط

ايطا٥ؿـــ ١ا٭ٚىل

جــعاٚ ٤يطـــ اهلل ًــع ٚجــٌ هٗــِ  ،يٝــسٍ هايس٫يــ ١ايتهــُٓ١ٝ

ًًــ ٢ايآــاًً ٤ــ ، ِٗٝهُٓٝــا شنــط

ايطا٥ؿــ ١ا٭خــط ٣هايــصّ ٚشنــط ذــاهلِ

ٚجساهلِ ٚؾهِٗ َ ّٜٛعطن ١أذس .
ايػـــازؽ ٚ :ميهـــٔ غـــٝؼ قـــاْ ٕٛيف يػـــٚ ١أذهـــاّ ايكـــطإٓ ٖٚـــٛ
(جتًـــَ ٞؿٗـــ ّٛايهـــس َـــٔ اآطـــٛم ) ٚقـــاْ ( ٕٛنٝـــس َعٓـــٚ ٢ز٫يـــ١
اآطٛم َٔ نس َٚؿٗ ّٛايهس ).
ٜٚـــسٍ شّ ايطا٥ؿـــ ١ايـــيت أُٖـــتِٗ أْؿػـــِٗ يف َؿَٗٛـــ٘ ًًـــٚ ٢جـــٛز
عا٥ؿـــٛ ١اجـــ٘ ايعـــس ٚايهـــاؾط ٚ ،جتاٖـــس هـــايٓؿٛؽ  ٚػـــع ٢إىل إذـــس٣
اذتػٓٝ

 ،ؾ٬َ ٬ظَ ١ه

( )1غٛض ٠اي,كط.46 ٠

ايػٚ ١َ٬ه

اهلِ هايٓؿؼ .
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يــصا ــ,

آٜــ ١اي,رــث قاْْٛـاّ ٖٚــٖ ٛــٌ َــٔ إْػــإ غتؿــًً ٢ــْ ٢ؿػــ٘
ا٭ش ٣احملتُـــٌ ٚإٕ نـــإ قًـــّ٬ٝ

ٚعتـــصض ا٭ذـــساث ٜٚتحٓـــب أغـــ,ا

ؾٝ ٝـــ٘ ا٭شٚ ٣ايهـــطض َـــٔ ذٝـــث  ٫عتتػـــب ْ ،عـــِ ٜتعًـــل َٛنـــٛع
ادتساٍ جكٛم ا٭جٌ ٚأٚإ ااٛ

.

(ٚأخــطد إ هــٔ أهــ ٞذــا ًــٔ غــعٝس هــٔ أهــً ٞطٚهــ ١قــاٍ  :نــإ
اذتػــٔ ٜكــَ : ٍٛــا أمحــل ٖــ ٤٫٪ايكــٜ . . . ّٛكٛيــ . ٕٛايًــِٗ أعــٌ
ًُــــطٚ ، ٙاهلل ٜكــــ { ٍٛؾــــإشا جــــا ٤أجًــــِٗ ٜ ٫ػــــت خط ٕٚغــــاً٫ٚ ١
ٜػتكسَ.)1()} ٕٛ
ًًٚـــ ٢ؾـــطض قـــرْ ١كـــٌ ارتــ ؾًـــٝؼ َـــٔ محاقـــ ١يف ااكـــاّ َـــٔ
جٗا

:

ا٭ٚىل  :إغتر,ا

ايسًاَ ٤طًكاّ .

ايااْٝـــ : ١ايػـــ٪اٍ يًػـــري أَـــط ذػـــٔ ٚ ،يف اذتـــسٜث ايكسغـــ( : ٞإٔ
اهلل ًـــع ٚجـــٌ أٚذـــ ٢إىل َٛغــــًًٝ ٢ـــ٘ ايػـــ ّ٬ازًـــين هًػــــإ مل
عكين ه٘ ،ؾكاٍ :أْ ٢ي ٞهصيو ،ؾكاٍ :ازًين هًػإ غريى ) (.)2
ًٚـــٔ اٱَـــاّ اي,ـــاقط ًًٝـــ٘ ايػـــ ( : ّ٬قـــاٍ أٚؾـــو زًـــٚ ٠ٛأغـــطع
إجاه ١زً ٠ٛاا٫ َٔ٪خ ٘ٝهظٗط ايػٝب) (.)3

َ
ــَّز ( )4هكــٝػ١
ايااياــٚ : ١ضز قٛيــ٘ عــاىل ش ّ
اد ُنــونِي أ ّ
ظــ َح ِص ّ
ب َل َُ ّ
اٱعـــ٬م يف ااٛنـــٛع  ،ؾٝؿـــٌُ غـــ٪اٍ إعايـــ ١ايعُـــط يـــصا ايـــساًٞ

ٚيػــري ، ٙإش ٜهــَٓ ٕٛــ٘  :ايًــِٗ أعــٌ ًُــط ، ٟايًــِٗ أعــٌ ًُــط ؾــ، ٕ٬
ايًِٗ أعٌ أًُاض شضٜيت  ،ايًِٗ أعٌ أًُاض ااػًُ

( )1ايسض اآاٛض .223/4
( )2اي,راض .390/90
( )3اي,راض .385/90
( )4غٛض ٠غاؾط .60

ٚااػًُا

.
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ا
ايطاهعــــــ : ١إغترهــــــاض قٛيــــــ٘ عــــــاىل ش ََ ُي ّر ِِـ ُ
ـــــذ ُأ ُأ ل
ـــــخ ََنِ ّدـ َ
ا ّل َِ َحــا ِ ز ( )1ؾــاهلل غــ,راْ٘ ٖــ ٛايــص ٟميرــ ٛا٭جــٌ ٚإٕ نــإ َهتٛه ـاّ ،
هَّ ي َ
ونز(.)2
ما يَ ّـ َع ُ
عأَ ُ َن َّ
عأ ُل َ
ل ََ ُ ّ ُ ّ
ٚيف ايتٓع ٌٜشلإ َ ُي ّ
ارتاَػــ : ١عــسز يؿــظ ا٭جــٌ يف آٜــا

ايكــطإٓ ٚيف َٛنــع ٚاذــس

ــو ا َّلـــ ِز
َٓٗـــا  ،مبـــا ,ٜعـــث ًًـــ ٢ايـــسًاٚ ٤ااػـ ـ ي ، ١قـــاٍ عـــاىل ش ُ
هـ َ
م نِ ّد َذ ُأز(.)3
َّ ِم َّ ِ
ع ًّ
ضى أَ َشلإ ً ََأَ َش ٌ
ػ و
يَ ُذ َّ
َّ َك َ
ل ُم َ
َخ َل َق َُ ّ
ايػازغــ : ١زتــ ٧آٜــا

ايكــطإٓ هٓــس

ااػــًُ

إىل ايــسًاَ ٤ــٔ غــري

كٝٝـــس اػـــ يَٛٚ ١نـــٛع ايـــسًاٚٚ ، ٤ضٚز ايػـــٓ ١هاينغٝـــب هايـــسًا٤
ٚاذتــث ًًــٚٚ ، ِٗٝضز (ًــٔ ضغــ ٍٛاهلل قــً ٢اهلل ًًٝــ٘ ٚآيــ٘ ٚغــًِ
قاٍ  :غًٛا اهلل َٔ ؾهً٘  ،ؾإٕ اهلل عتب إٔ ٜػ ٍ)(.)4

َ
ي ٌُز
ون ّ ل َّو كَ َ
كوله جعال شيَ ُقو ُل َ
ان َل َدا ِم َّ الأ ّ
م ِش شَ ّ
ــون ز يف آٜـــ ١اي,رـــث َـــط ٱضاز ٠أٖـــٌ
يكـــس هـــطض يؿـــظ شيَ ُقو ُلـ َ

ايٓؿــام ٚايؿــو ٚايطٜــب ٚايــصَ ٜٔــٮ قًــٛهِٗ ارتــٛف َــٔ جــٝـ ايــصٜٔ
نؿطٚا ٚضجرإ ًسزِٖ ٚناط ٠أغًرتِٗ يف َعطن ١أذس .
َٚــٔ إًحــاظ ٖــص ٙاٯٜــ ١هــطض يؿــظ (قــٌ) َــط

يف أَــط َــٔ ًٓــس

اهلل ًــــع ٚجــــٌ يًــــٓيب ستُــــس قــــً ٢اهلل ًًٝــــ٘ ٚآيــــ٘ ٚغــــًِ َٚ ،ــــٔ
خ كـــا٥ل ايكـــطإٓ إٔ خطاها ـــ٘ غهـــ ١عطٜـــ, ٚ ، ١كـــَ ٢تحـــسز ٠يف نـــٌ
ظَإ ٜٚتحًٖ ٢صا ايتحسز هًرا آ ١ٜاي,رث َٔ ٚج: ٙٛ
ا٭ْ : ٍٚـــع ٍٚا٭َـــط اٱهلـــ ٞيًـــٓيب ستُـــس قـــً ٢اهلل ًًٝـــ٘ ٚآيـــ٘
ٚغًِ نُٔ آٜا

ايكطإٓ .

ايااْ : ٞغ ١َ٬ايكطإٓ َٔ ايترطٜـ ٚايت,س ٌٜإىل  ّٜٛايكٝاَ. ١

( )1غٛض ٠ايطًس .39
( )2غٛض ٠ا٭ْٝ,ا.23 ٤
( )3غٛض ٠ا٭ْعاّ .2
( )4ايسض اآاٛض .82/3
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اياايــث  :ــ ٠ٚ٬ااػــًُ

نــٌ ٜــ ّٛٯٜــ ١اي,رــث غــٛا ٤يف ايكــطا٠٤

ايٛاج ١,يف ايك ٠٬أ ٚخاضجٗا .
ايطاهــــع ٛ :جــــ٘ يؿــــظ (قــــٌ) إىل ااػــــًُ

مجٝعــ ـاّ ،

ٚااػــــًُا

ـونز ايــصٚ ٟضز
 ٚكــسٜط اٯٜــ( ١قٛيــٛا) ؾٓٝرػــط قــ ٍٛاآــاؾك ٕٛشيَ ُقو ُلـ َ
يف ٖــص ٙاٯٜــَ ١ــط

يف َٛنــٚ ً٘ٛأوــطٜٚ ، ٙػٝــب ايــص ٜٔقــايٛا ٚ،يهــٔ

يؿــظ (قــٌ) ااٛجــ٘ يف ٖــص ٙاٯٜــ ١إىل ايــٓيب ستُــس قــً ٢اهلل ًًٝــ٘ ٚآيــ٘
ٚغًِ زا ِ٥يف نٌ ظَإ هصا ٘ َٛٚن ٢ًً ٖٛٚ ، ً٘ٛقػُ

:

ا٭ : ٍٚقٌ إ ٕ ا٭َط نً٘ هلل ًع ٚجٌ .
اياــاْ : ٞقــٌ يــ ٛنٓــتِ يف هٝــ ٛهِ يـ ظ ايــص ٜٔنتــب ًًــ ِٗٝايكتــٌ إىل
َهاجعِٗ ظ
َٚـــٔ اٱًحـــاظ يف آٜـــ ١اي,رـــث زتـــ ٧يؿـــظ (قـــٌ) َتعك,ـــاّ يكـــٍٛ
اآــاؾك

 ،ؾرُٓٝــا ظتــازيٜٚ ٕٛــ  ٕٛهــسًٜ ٣ٛــ  ٞايــطز َــٔ ًٓــس اهلل

(قٌ ٜا ستُس ).
ٚؾٝـــ٘ زًـــ ٠ٛهلـــِ يًتٛهـــٚ ١اٱْاهـــٖٚ ، ١ـــَ ٛـــٔ اٱًحـــاظ يف آٜـــا
ايكــطإٓ ٚنــ ٕٛنــٌ ٚاذــسَٗٓ ٠ــا غــ٬ح يتاٝ,ــت إميــإ ااــَٓ٪
ايٓؿام ٚايط ٜب َٔ قًٛ

ًُ ّٛااػًُ

.

 ٚتحًــَ ٢عــاْ ٞايػــ٬ح ٚايتــٛق ٞيف آٜــ ١اي,رــث هــادتُع ه ـ
ايــصٜ ٟتهــُٔ َعٓــ ٢ايٓؿــام ٚه ـ

ايكــٍٛ

ْــع ٍٚأَــط اهلل ًــع ٚجــٌ يًــٓيب ستُــس

(قٌ) ٚحتتٌُ جٗٛ ١ج٘ ن ّ٬اآاؾك
ا٭ٚىل ٛ :جــ٘ قــ ٍٛاآــاؾك

ٚإظاذــ١

ٚجٖٛاّ :

إىل ايــٓيب ستُــس قــً ٢اهلل ًًٝــ٘ ٚآيــ٘

ٚغــًِ  ٚكــسٜط اٯٜــٜ : ١كٛيــ ٕٛيًــٓيب قــً ٢اهلل ًًٝــ٘ ٚآيــ٘ ٚغــًِ يــٛ
نإ يٓا َٔ ا٭َط َٔ ؾ.) ٧
ايااْٝــ : ١إضاز ٠اآاجــاٚ ٠اذتــسٜث ؾُٝــا ه ـ

اآــاؾك

ٜ :ك ٍٛهعهِٗ ي,عض ٌٖ يٓا َٔ ا٭َط َٔ ؾ. ٤ٞ

 ٚ ،كــسٜط اٯٜــ١
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ايااياــــ : ١شنــــط قــــ ٍٛض٩غــــا ٤ايٓؿــــام ٭ ,ــــاًِٗ ٚأهٓــــا ٤عــــا٥ؿتِٗ
َطًك ـاّ ٚ ،كــسٜط اٯٜــٜ : ١كــ ٍٛايط٩غــاَ ٤ــٔ اآــاؾك

ٖــٌ يٓــا َــٔ ا٭َــط

َٔ ؾ. ٤ٞ
ايطاهـــع ٛ :جـــ٘ قـــ ٍٛاآـــاؾك

يًُـــَٓ٪

ٚايطا٥ؿـــ ١ايـــيت ػؿـــاٖا

ايٓعاؽ  ٌٖ :يٓا َٔ ا٭َط َٔ ؾ. ٤ٞ
 ٫ٚعاضض ه

ٖص ٙايٛجٚ ٙٛنًٗا َٔ َكازٜل آ ١ٜاي,رث .

َ
ــي وُز
هـــ ّ
ــون َ
ٚعتتُـــٌ ايكا٥ـــٌ شيَ ُقو ُلـ َ
م ِش ِمـ ّ
ل َل َدـــا ِمـ ّ
ــَ الـــأ ّ
ــَ شَـ ّ
ٚجٖٛاّ :
ا٭ : ٍٚقٝــٌ يع,ــس اهلل هــٔ أهــ ٞاهــٔ غــً (ٍٛقتــٌ هٓــ ٛارتــعضد ؾكــاٍ:
 ٌٖٚيٓـا َـٔ ا٭َـط َـٔ ؾـ ٤ٞ؟ ٜطٜـس إٔ ايـطأ ٟيـٝؼ يٓـا ٚ ،يـ ٛنـإ يٓـا
َٓ٘ ؾ ٤ٞيػُع َٔ ضأٜٓا ؾًِ غتطد ؾًِ ٜكتٌ أذس َٓا)(.)1
يٝ,ـــإ إ َٛنـــٛع َٚهـــاَ
هـــاآَ٪

آٜـــ ١اي,رـــث أًـــِ َـــٔ إٔ ختـــتل

ايـــص ٜٔإؾـــننٛا هايكتـــاٍ ٚستاضهـــ ١ايـــص ٜٔنؿـــطٚا يف َعطنـــ١

أذــس ،إمنــا ؿــٌُ اآــاؾك

ايــص ٜٔإْػــرٛ,ا يف ايططٜــل إىل أذــس ٚنــإ

إْػــــراهِٗ ٖــــصا ْــــٛع خــــصٚ ٕ٫هاًاــ ـاّ يٮغــــ ٢ؾــــصنطِٖ اهلل يف آٜــــ١
اي,رـــث هٝ,ـــإ ايتهـــاز هٝـــِٓٗ ٚهــ
إخ,ــاض ًــٔ َٛاغــا ٠ا اــَٓ٪

اجملاٖـــس ٜٔيف غـــٛح ااعـــاضى ٚؾٝـــ٘

ًًــ ٢إطتــعاٍ اآــاؾك

ٚزتــٖ ٧ــص ٙاا٪اغــا٠

يف َٝـــسإ ااعطنـــٚ ،١ق,ـــٌ إٔ ٜطجعـــٛا إىل ااسٜٓـــ ١هـــ ٕ أيكـــًً ٢ـــِٗٝ
ا٭َٔ  ٚػؿاِٖ ايٓعاؽ .
اياـــاْٚ : ٞضز َـــا ٜـــسٍ ًًـــ ٢إٔ َٛنـــٛع اٯٜـــ ١خـــام هايـــصٜٔ
ذهـــطٚا َعطنـــ ١أذـــس  ،إش ٚضز ش ًـــٔ ايـــعهري قـــاٍ  :يكـــس ضأٜـــتين َـــع
ضغـــ ٍٛاهلل قـــً ٢اهلل ًًٝـــ٘ ٚآيـــ٘ ٚغـــًِ ذـ ـ

اؾـــتس ارتـــٛف ًًٓٝـــا ،

أضغــٌ اهلل ًًٓٝــا ايٓــ ّٛؾُــا َٓــا َــٔ ضجــٌ إ ٫شقٓــ٘ يف قــسض ، ٙؾــٛاهلل
إْــ ٞ٭مســع قــَ ٍٛعتــب هــٔ قؿــري َــا أمسعــ٘ إ ٫نــاذتًِ { يــ ٛنــإ يٓــا
( )1احملطض ايٛجٝع .29/2
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َــٔ ا٭َــط ؾــَ ٤ٞــا قتًٓــا ٖٗٓــا } ؾرؿظتٗــا َٓــ٘ ٚ ،يف شيــو أْــعٍ اهلل {
وــِ أْــعٍ ًًــٝهِ َــٔ هعــس ايػــِ أَٓــْ ١عاغـاّ } إىل قٛيــ٘ { َــا قتًٓــا ٖٗٓــا }
يكَ ٍٛعتب هٔ قؿريز(.)1
َٚعتــــب ٖــــصا َــــٔ ايــــص ٜٔهٓــــٛا َػــــحساّ يٲنــــطاض ه ٖــــٌ ق,ــــا٤
ٚايتؿطٜــــل هـــ

ـــص ًذا
عـ ِ
يَ اج َ
ااــــ ، َٓ٪قــــاٍ عــــاىلش ََا َّلــــ ِز َ
م ّ
َّخــــ ُزَا َ

اساز (ٚ )2ؾٝــ٘ ز٫يــ ١هــ ٕ ايكــ ٍ ٛايــص ٟــصنط ٙآٜــ ١اي,رــث ٚايــصٟ
ِ
ــر ً
ض َ
ٜتهــُٔ ايــصّ يكــاذ ٘,قــسض يف َٝــسإ ااعطنــًٓٚ ،١ــس قــريٚض ٠ادتٛيــ١

يًص ٜٔنؿطٚا ٚغكٛط غ,ع

ؾٗٝساّ َٔ اآَ٪

.

اياايـــث  :إضاز ٠ااعٓـــ ٢ا٭ًـــِ ادتـــاَع يًؿـــطٜك
ايكـــ ٍٛقـــسض َـــٔ هعـــض ااـــَٓ٪
اآــــاؾك

ٖٚ ،ـــ ٛإٔ ٖـــصا

يف َٝـــسإ ااعطنـــٚ ، ١قـــسض َـــٔ

ايــــصً ٜٔــــازٚا ٚغــــط ايططٜــــل ٚ ،عتتُــــٌ أٚإ قــــسٚضٙ

ٚجٖٛاّ:
أ : ّ٫ٚقــسٚض ٖــصا ايكــَ ٍٛــٔ اآــاؾك

ٖٚــِ يف ااسٜٓــ ١أوٓــا ٤ايتٗٝــ٧

يًدطٚد إىل قتاٍ ايص ٜٔنؿطٚا .
واْٝــاّ  :مل ٜكــٌ اآــاؾكٖ ٕٛــصا ايكــ ٍٛإًٓ ٫ــس ٚقــ ٍٛايــٓيب قــً٢
اهلل ًًٝــ٘ ٚآيــ٘ ٚغــًِ ٚأقــراه٘ إىل َٝــسإ ااعطنــٚ ١إيتكــا ٤ايكــؿ
ٚايـــٝك

أكـــ ٍٛايكتـــاٍ ٚ ،قـــرٝس إٔ ٖـــ ٤٫٪اآـــاؾك

ااعطنٚ ، ١يهِٓٗ عتعْ َٔ ٕٛجٗا

،

مل عتهـــطٚا

:

ا٭ٚىل َ :تاهعــ ١أخ,ــاض ااعطنــَ ١ــٔ ذــ

إهتــساٗ٥ا  ،ؾاًــث ادتــٝـ

ايـــص ٜٔضجعـــٛا َـــع ً,ـــس اهلل هـــٔ أهـــ ٞغـــً ٍٛيف ايططٜـــل إىل أذـــس مل
ٜننٛا َتاهع ١أخ,اض ادتٝـ ٚأذٛاي٘ .

( )1ايسض اآاٛض .465/2
( )2غٛض ٠ايتٛه.107 ١
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ايااْٝــَ : ١ــا أقــا

ا٭ْكــاض ٜــ ّٛأذــس  ،ذٝــث نــإ ًــسز قتًــ٢

ا٭ْكــاض كػــٚ ١غــت

اٯٜــ ١هكــٝػ ١ااــتهًِ

ؾــٗٝساّ ؾــإ قًــت جــا٤

اه َداز نا ٜسٍ ًً ٢ذهٛضِٖ ااعطن.١
ما ُكحِ ّل َدا َ
ه ُ
ش َ
ٚادتـــٛا ٖـــصا قـــرٝس ٖٚـــ ٛغـــ,ب ينجـــٝس نـــ ٕٛايكـــاً٥

َـــٔ

ااػــًُ

ايــص ٜٔذهــطٚا َعطنــ ١أذــس ٚ ،يهٓــ٘  ٫ميٓــع َــٔ قــسٚضَ ٙــٔ

اآـــاؾك

ا٭ٚؽ ٚارتـــعضدٚ ،اٱخـــت٬ط،

هًرـــا إحتـــاز ايٓػـــب هـــ

ٚؾسٚ ٠ع  ٠ايكتاٍ.
ايااياــــ : ١ذــــعٕ اآــــاؾك

هػــــ,ب إْػــــراهِٗ ٚغــــط ايططٜــــل ،

ٚختًؿٗــِ ًــٔ ْكــط ٠ايــٓيب ستُــس قــً ٢اهلل ًًٝــ٘ ٚآيــ٘ ٚغــًِ ٚإخــٛاِْٗ
َــٔ ا٭ْكــاض  ،خاقــٚ ١إٔ ايــص ٜٔنؿــطٚا جــاٚ٤ا يًتعــسًً ٟــ ٢ذطَــا
ااسٚ ، ١ٜٓاٱنطاض ه ًٖٗا .
ايطاهعــ : ١ارتــع ٟايــص ٟذتــل اآــاؾك

ًٓــس ضجــٚ ًِٗٛغــط ايططٜــل

غــــ,ب ذتــــعِْٗ إش إ ؾتهــــس أَــــطِٖ ٫ٚقــــاِٖ أٖــــٌ ااسٜٓــــ ١هــــايًّٛ
ٚاٱغــتٗحإ يكــ,س خــص ِْٗ٫يطغــ ٍٛاهلل قــً ٢اهلل ًًٝــ٘ ٚآيــ٘ ٚغــًِ
ٚإخــــٛاِْٗ َــــٔ ا٭ْكــــاض إش نــــاْٛا َــــٔ ق,ــــٌ غتٛنــــ ٕٛااعــــاضى يف
ادتاًٖٝــ ١جٓ ,ـاّ إىل جٓــب  ،غــٛا ٤ا٭ٚغــَ ٞــع ا٭ٚؽ نــس ارتــعضد أٚ
ا٭ٚؽ ٚارتعضد نس ًس َٔ ِٖٚغريِٖ .

َ
ـي وُز ًٓــسَا
هــ ّ
واياــاّ  :قــاٍ اآــاؾك ٕٛش َ
م ِش ِم ّ
ل َل َدــا ِم ّ
ــَ الــأ ّ
ــَ شَـ ّ
هًػٗـــِ قـــريٚض ٠ايـــطٜس ٚادتٛيـــ ١يهؿـــاض قـــطٜـ َٚـــٔ ٚاٖ٫ـــِ ٚناـــط٠
ايكتً ٢يف ا٭ْكاض.

َ
ــي ٌُز َـــٔ هعـــض
ٚقـــسض ايكـــ ٍٛشلـــو كَـ َ
ــان َل َدـــا ِمـ ّ
ــَ الـــأ ّ
م ِش شَـ ّ
ااػـــًُ ايـــص ٜٔذهـــطٚا َعطنـــ ١أذـــس ٚؾـــاضنٛا يف ايكتـــاٍ َٚ ،ـــٔ
ا يــص ٜٔإطتعيــٛا ٚغــط ايططٜــل َــع ضأؽ ايٓؿــام ً,ــس اهلل هــٔ أهــ ٞهــٔ
غًَ ٍٛعِٗ هصا
 ٚجــا٤

ايك. ٍٛ

ٖــص ٙاٯٜــا

 ٢ًً ِٖٚأقػاّ:

يف ايآــاًً ٤ــ ٢ايــص ٜٔذهــطٚا َعطنــ ١أذــس
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ا٭ : ٍٚايــــص ٜٔأ غتؿــــٗسٚا يف غــــ ٌٝ,اهلل يف َعطنــــ ١أذــــس  ،قــــاٍ

ــه َنلَيّــهِ
مــا َن َ
اهــ ُذَا ال َّل َ
ص َ
مــ ّؤ ِمد َ
ــذ ُكوا َ
عــاىل ش ِم ّ
ِيَ ِس َشــا ٌ َ
ــَ ا ّل ُ
ـَ يَ ّد َح ِ
مــا بَ ـ َّذ ُلوا َجِّ ـ ِذيلإ ً
ضــى َن ّعَِـ ُ
ـَ َك َ
ظـ ُـش ََ َ
َّ َ
َّ َ
مـ ّ
مـ ّ
ـه ََ ِمـ ّـد ُه ّ
َؿ ِمـ ّـد ُه ّ

ز ( . )1

اياـــاْ : ٞايـــص ٜٔو,تـــٛا َـــع ايـــٓيب قـــً ٢اهلل ًًٝـــ٘ ٚآيـــ٘ ٚغـــًِ يف
َٝسإ ااعطن.١
اياايــث  :ايــص ٜٔؾــطٚا َــٔ ٚغــط ااعطنــٚ ١شنــطِٖ اهلل ًــع ٚجــٌ

َن َنلَـــ
ـــو َ
صـــعِ ُذ َ
َن ََلـــإ َ َج ّل ُ
يف اٯٜـــ ١ايػـــاهك ١هكٛيـــ٘ عـــاىلشإِ ّر ُج ّ
أَ َظ وذز(.)2
َ
م َش ُك َّل ُه ِل َّلهِ ز
كوله جعال ش ُك ّ
ل إِ َّن الأ ّ
يكــس هــطض يؿــظ (قــٌ) َــط

يف آٜــ ١اي,رــث ٚ ،عتتُــٌ َــٔ جٗــ١

ايؿٛضٚ ١ٜاٱهطاٚ ٤جٖٛاّ :
ا٭ : ٍٚإضاز ٠ايؿٛض ١ٜيف نٌ َٔ ايكٛي

.

اياــاْ : ٞإضاز ٠ايؿٛضٜــ ١يف قــٚ ، ٍٛاٱهطــا ٤يف ايكــ ٍٛاٯخــط ٖٚ ،ــٛ
ًً ٢ؾع,ت

:

َ
ــه
ا٭ٚىل  :إختكـــام ايؿٛضٜـــ ١هكٛيـــ٘ عـــاىل ش ُكـــ ّ
م َش ُك َّلـ ُ
ل إِ َّن الـــأ ّ

ِل َّلهِ ز.

َّ ِؿــــي
ايااْٝــــ : ١إضاز ٠ايؿٛضٜــــ ١يف قٛيــــ٘ عــــاىل ش ُكــــ ّ
ـــو ُك ّدـ ُ
ل َلـ ّ
ـــح ّ
َّز.
ل إِ َل
ظ ِ
َّ ا ّل َق ّح ُ
َّ لََِ َش َص ا َّل ِز َ
َ
يَ ُكح َ
م َ
اشعِ ِه ّ
ِب َنلَيّ ِه ّ
ُب ُيوجِ َُ ّ
اياايــث  :إضاز ٠اٱهطــاٚ ٤ايناخــ ٞيف نــٌ َــٔ ايكــٛي

ٖٚ ،ــٌ َــٔ

قـــً ١يف ٖـــصا ااٛنـــٛع ٱهتـــسا ٤اٯٜـــ ١أـــطف ايعطــــ (وـــِ) ٚإؾاز ـــ٘
ايناخــ ، ٞادتــٛا
ٚه

 ، ٫يًت,ــا ٜٔااٛنــ ًٞٛه ـ

ا٭َط َٔ ًٓس اهلل يطغٛي٘ ايهط( ِٜقٌ) .

( )1غٛض ٠ا٭ذعا

.23

( )2غٛض ٠آٍ ًُطإ .153

ْــع ٍٚا٭َٓــٚ ١ايٓعــاؽ
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ايطاهـــع  :اٱذتحـــاد ه ايٛقـــت اا٥٬ـــِ ًٓٚ ،ـــس اذتاجـــ ١يٲذتحـــاد

اد ُط إِ َلـــ
ٚادتـــساٍ ٖٚـــَ ٛـــٔ َكـــازٜل قٛيـــ٘ عـــاىل ش ّ
ع َدتِ ز (.)1
م ّونِ َظتِ ا ّل َع َ
متِ ََا ّل َ
ِبالّعِ َّ َ

ــك
يل َسبِـ َ
ظـــ ِِ ِ
َ

ارتـــاَؼ  :إضاز ٠ايــــسٚاّ ًًــــٖ ٢ــــصا ايكـــًٚ ٍٛــــسّ نؿاٜــــ ١ااــــط٠
ايٛاذس. َ٘ٓ ٠
ٚايكــــرٝس ٖــــ ٛا٭ٚ ٍٚايطاهــــع ٚارتــــاَؼ هاٱنــــاؾ ١إىل طزٜــــس
ااــَٓ٪

هلــصا ايكــ ٍٛيف ااسٜٓــٚ ، ١يف ذــاٍ ايػــًِ ٚاذتــط

ٚحتتٌُ اٯٚ ١ٜجٗ

ٚااٗازْــ، ١

:

ا٭ : ٍٚإضاز ٠اذتكــط ٚايتعــٝ

اٯٜــَ ١ــٔ ايكــٛي

مبــا شنــط

هــ ٕ

ا٭َط نً٘ هلل ٚإٔ ايص ٞ ٜ ٜٔأجًِٗ  ٜظ ٕٚي٘ عًٛاّ ٚقٗطاّ .
اياــاْ : ٞشنــط

آٜــ ١اي,رــث ايكــٛي

َــٔ هــا

ادتــساٍ ٚاٱذتحــاد هــاذتل ًٚ ،ــسّ ايػــهٛ
قًٛهِٗ َطض ايؿهٛى ٚنطٚ

اااــاٍ ٚ ،اذتــث ًًــ٢
ًٓــسَا ,ٜــث ايــص ٜٔيف

ايطٜب .

ٚايكــرٝس ٖــ ٛاياــاْٚ ، ٞميهــٔ إغــتكطاَ ٙ٩ــٔ آٜــا

ايكــطإٓ ٚقــٝؼ

ٚقٛاًس اٱذتحاد ؾ. ٘ٝ
يكــس أَــط اهلل ًــع ٚجــٌ ضغــٛي٘ ايهــط ِٜإٔ عتــتخ ًًــ ٢اآــاؾك

هـ ٕ

َ
ــه ِل َّلــهِ ز ٚجــاٚ ٤قــٛف ااــَٓ٪
م َش ُك َّل ُ
شالــأ ّ
عــ ٝضغــ ٍٛاهلل قــً ٢اهلل ًًٝــ٘ ٚآيــ٘ ٚغــًِ هلــِ َــٔ ايؿــٛاٖس ًًــ٢
يف َــٛاعٔ ايكتــاٍ أػــب

ػــً ُِٗٝهــ ٕ ا٭َــط نًــ٘ هلل ًــع ٚجــٌ ٚ ،عتتُــٌ ايػــ,ل ايعَــاْ ٞيف
ااكاّ ٚجٖٛاّ :
أ : ّ٫ٚإختاش اآَ٪

َٛاعٔ ايكتاٍ  ّٜٛأذس ٖ ٛايػاهل ظَاْاّ .

واْ ٝـاّ ْ :ــع ٍٚاٯٜــ ١أًــٚ ٙ٬ا٭َــط اٱهلــ ٞإىل ايــٓيب ستُــس قــً ٢اهلل
ًًٝــ٘ ٚآيــ٘ ٚغــًِ ه ـ ٕ ٜكــ ٍٛيًُٓــاؾك
ظَاْاّ .
( )1غٛض ٠ايٓرٌ .125

َ
ـه ِل َّلــهِ زٖــ ٛااتكــسّ
م َش ُك َّلـ ُ
شال ـأ ّ
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ٚقـــٛف ااـــَٓ٪

واياـ ـاّ اٱحتـــاز ايعَـــاْ ٞهـ ـ

يف َٛانـــعِٗ ْٚـــعٍٚ

قٛي٘ عاىل أً. ٙ٬
 ٚــاٖط آٜــ ١اي,رــث أْٗـــا ْعيــت هعــس إْكهـــاَ ٤عطنــ ١أذــس هـــسيٌٝ

ـض َ
إهتــساٗ٥ا هاٱخ,ــاض ًــٔ ْــع ٍٚا٭َٓــ ١ايٓعــاؽ هكــٝػ ١ااانــ ٞش ُذـ َّ
ـَّ أَ ّنـ َ
َّ زٚمل كٌ اٯ( ١ٜوِ ٜٓعٍ ًًٝهِ ).
َنلَيّ َُ ّ

ٚيهـٔ قــس ٜٓــعٍ ؾــطط َــٔ اٯٜــ ١يف ظَــإ غــري ظَــإ ايؿــطط اٯخــط ،

٬
ً,ٜٚــؼ ج ٝ٥ــٌ ايــٓيب ستُــس ّا قــً ٢اهلل ًًٝــ٘ ٚآيــ٘ ٚغــًِ مبٛنــع نــ ّ
َــٔ ايؿــططٚ ، ٔ ٜأُْٗــا َــٔ آٜــٚ ١اذــسَ ٠ــع عــٝ

يٰٜــ ١ايــيت ػــ,كٗا

ٚاييت ًٗٝا .
ٚقــس قــاٍ ضأؽ ايٓؿــام يف ايططٜــل إىل أذــس ( ٚاهلل َــا ْــسضًً ٟــ٢
َا ْكتٌ أْؿػٓا ٖٗٓـا أٜٗـا ايٓـاؽ ،وـِ ضجـع مبـٔ َعـ٘ َـٔ قَٛـ٘ َـٔ أٖـٌ
ايٓؿـــام ٚأٖـــٌ ايطٜـــب)

( )1

ٚضجٛع وًث جٝـ ااػًُ

 ٫ٚزيٝـــٌ ًًـــ ٢اا٬ظَـــ ١هـ ـ
ٚه

ٖـــصا ايكـــٍٛ

ْع ٍٚآ ١ٜاي,رث .

َ
ــه
ٚاادتــاض ٖــ ٛأ ّ٫ٚأًــٚ ، ٙ٬إٔ قٛيــ٘ عــاىل ش ُكــ ّ
م َش ُك َّل ُ
ل إِ َّن الــأ ّ

ِل َّلهِ ز ٖ ٛايص ٟخط ظَاْاّ .
ٖٓٚاى َػ يتإ :

ا٭ٚىل  :قٝــٌ يع,ــس اهلل هــٔ أهــ ٞهــٔ غــً : ٍٛقتــٌ هٓــ ٛارتــعضد ٚنــإ
غــٝسِٖ ؾكــاٍ ٖٚ ،ــٌ يٓــا َــٔ ا٭َــط َــٔ ؾــ )2( ) ٤ٞأ ٟيــ ٛمســع ايــٓيب
قً ٢اهلل ًًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ضأ  ٜ٘هاي,كا ٤يف ااس ١ٜٓاا قتًٛا .
ايااْٝــَ : ١ــا ٚضز ًــٔ ايــعهري قــاٍ ( يكــس ضأٜــتين َــع ضغــ ٍٛاهلل قــً٢
اهلل ًًٝـــ٘ ٚآيـــ٘ ٚغـــًِ ذـ ـ

إ ؾـــتس ارتـــٛف ًًٓٝـــا  ،أضغـــٌ اهلل ًًٓٝـــا

ايٓــ ّٛؾُــا َٓــا َــٔ ضجــٌ إ ٫شقٓــ٘ يف قــسض ، ٙؾــٛاهلل إْــ ٞ٭مســع قــٍٛ
َعتب هـٔ قؿـري َـا أمسعـ٘ إ ٫نـاذتًِ { يـ ٛنـإ يٓـا َـٔ ا٭َـط ؾـَ ٤ٞـا
( )1ايػري ٠ايٓ ١ٜٛ,ٱهٔ إغرام .114/1
( )2أْظط ؿػري احملٝط .427/3
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قتًٓــا ٖٗٓــا } ؾرؿظتٗــا َٓــ٘ ٚ ،يف شيــو أْــعٍ اهلل { وــِ أْــعٍ ًًــٝهِ َــٔ
هعس ايػِ أَْٓ ١عاغاّ } إىل قٛي٘ { َا قتًٓا ٖٗٓا })(.)1
 َٔٚاٱًحاظ يف ااكاّ أَطإ :
ا٭ : ٍٚزتــ ٧آٜــ ١اي,رــث هكــٝػ ١ادتُــع ٚإٔ ايكا٥ــٌ يــٝؼ َترــساّ ،

َ
ي وُز.
ه ّ
ون َ
هسي ٌٝقٛي٘ عاىل شيَ ُقو ُل َ
ل َل َدا ِم َّ الأ ّ
م ِش ِم َّ شَ ّ
اياــاْ : ٞقــٝػ ١ااهــاضع يف ايكــ ٍٛشٜكٛيــٕٛز نــا ٜــسٍ ًًــ ٢جتــسز
ٖـــصا ايكـــٖٚ ، ٍٛـــٌ ٜؿـــٌُ ايـ ـ عَٔ ااانـــٚ ٞقـــ,ً ٍٛـــس اهلل هـــٔ أهـــٞ
ًٓــسَا ضجعــٛا َــٔ ايؿــٛط يف ايططٜــل إىل َعطنــ ١أذــس ادتــٛا
يــصا نــإ ْــع ٍٚآٜــ ١اي,رــث ذاجــ ١يًُــَٓ٪

ْعــِ ،

ٚهطظخــاّ ز ٕٚايؿتٓــَ ١ــٔ

ااسٜٓــ ١هعــس ضجــٛع ايــٓيب قــً ٢اهلل ًًٝــ٘ ٚآيــ٘ ٚغــًِ ٚجــٝـ ااػــًُ
ٚقس ؾكسٚا غ,ع

ؾٗٝساّ .

ٖٚــٌ إْتٗــٚ ٢إْكطــع قــ ٍٛاآــاؾك

هعــس ْــع ٍٚاٯٜــٚ ١أَــط اهلل ًــع

ٚجــٌ يًــٓيب ستُــس قــً ٢اهلل ًًٝــ٘ ٚآيــ٘ ٚغــًِ هاٱذتحــاد ًًــ، ِٗٝ
ٚقٝاَـــ٘ هاٱذتحـــاد  ٚـــ ٠ٚ٬ااػـــًُ

اهـــاَ

آٜـــ ١اي,رـــث  ،ادتـــٛا

َــٔ اٱًحــاظ يف اٯٜــ ١ايكطآْٝــ ١أْٗــا كطــع ايٓؿــام ٚمتٓــع َــٔ ايعــس ٣ٚيف
زضْـــ٘ ٚاادـــاعط ايطز٦ٜـــ ١ايـــيت نؾـــس ًٓـ ـ ٘  ٚ ،ـ ـ  ٞـــ ٠ٚ٬ااػـــًُ
ااتحــسز ٠ٯٜــ ١اي,رــث يتهــ ٕٛذكــٓاّ َــٔ ايٓؿــام ٚ ،زًــ ٠ٛيًُػــًُ
ٚااػًُا

يف ااس ١ٜٓيٓكط ٠ايٓيب قً ٢اهلل ًًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ .

َٚـــٔ اٱًحـــاظ يف اٯٜـــً ١ـــسّ ذكـــط جٗـــ ١ارتطـــا
ُٖــــتِٗ أْؿػــــِٗ ٜٛٚ ،جٗــــ ٕٛايًــــٚ ّٛايعتــــا

ؾٗٝـــا هايـــصٜٔ

يعــــسّ جعــــٌ ؾــ ـ ٕ

َٛٚنــ ١ًٝٛهلــ ِ يف ؾــ ٕٚ٪ايكتــاٍ  ،ؾًــِ كــٌ آٜــ ١اي,رــث ( قــٌ هلــِ
إٕ ا٭َــط نًــ٘ هلل ) هــٌ جــا٤

هكــٝػ ١إغــِ ادتــٓؼ ٚ ،ايكــاْ ٕٛايهًــٞ

ايصٜ ٟتػؿً ٢امل ارتًل ٚا٭نٛإ .

( )1ايسض اآاٛض .465/2
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 ٢ًًٚؾطض ايتعسز يف َعٓ( ٢ا٭َط) َٚهاَ
ايػاهك ، ١ؾٚ ٘ٝج:ٙٛ

ايٛج٘ ا٭ : ٍٚعًل قٛي٘ عاىلش َظ َّح

اٯ ١ٜايػاهكٚ ١اٯ ١ٜقٌ,

َّز هٛج: ٙٛ
إِ َرا َؿشِ ّل ُح ّ

أ : ّ٫ٚخكٛم ايص ٜٔضجعٛا َع ضأؽ ايٓؿام ً,س اهلل هٔ أه ٞغً،ٍٛ
خاق ِٖٚ ، ١وًث جٝـ ااػًُ
َٔ ااػًُ

ٚ ،إٔ ايكطإٓ أخ ًِٓٗ ٖٚ ،ـِ عا٥ؿـ١

أ ٟأِْٗ مل ُٜٛٗا هايؿؿٌ ٚادتػت ٚارتٛض  ،إمنا أ ٗطٚا ايؿؿٌ

ؾع. ّ٬

واْٝاّ  :إضاز ٠ؾطاض ؾ طٜل َٔ ايكراه ١هكٛي٘ عـاىل يف اٯٜـ ١ايػـاهك ١شإِ ّر
َن ز ٚزً ٠ٛايطغ ٍٛهلـِ يًطجـٛع  ٚ ،ـسٍ ٖـص ٙايـسً ٠ٛهايس٫يـ١
صعِ ُذ َ
ُج ّ
ايتهُٓ ٢ًً ١ٝإٔ ايٓيب قً ٢اهلل ًًٝـ٘ ٚآيـ٘ ٚغـًِ مل ٜٗٓـعّ ٚ ،مل ٜٛجـ٘
ايًــ ّٛيًــص ٜٔؾــطٚاٚ ،مل ٜننٗــِ ٚؾ ـ ِْٗ ،هــٌ أخــص ٜٓــاز ِٜٗيٓحــا ِٗ يف

َّ أَ ّن
ه َّ
ـخ َػابِ َـ َحـ ِ
 ٚٚ ،ضز يف ؿػــري قٛيــ٘ عــاىلشإِ ّر َ
مـ ّ
ـان ِمـ ّـد َُ ّ

ايٓؿ ـ

شلإ َز( ،أِْٗ هٓ ٛغًُٚ ، ١هٓ ٛذاضوُٖٛ ، ١ا هايطجٛع ذ
َج ّـ َ
اهلل هٔ أه ، ٞؾعكُِٗ اهلل ٚ .هك ٞضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل ًًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ يف
ضجع ً,ـس

غ,عُاٚ ، )1(١٥يف اٯ ١ٜأًَ ٙ٬ػا: ٌ٥
ا٭ٚىل  :ؾطاض ااػًُ

 ّٜٛأذس يٝؼ َـٔ ايؿؿـٌ ٭ٕ ايـٓيب قـً ٢اهلل

ًًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ زًاِٖ يًطجٛع.
ِ ًٚـعّ
ايااْ : ١ٝايتعـسز ااٛنـ ،ًٞٛؾتتعًـل اٯٜـ ١أًـ ٙ٬جكـٛم ٖـ ٸ
عا٥ؿت

ًً ٢ايؿؿٌ ٚادتػت ،هُٓٝا ؾطٸ ؾطٜل َٔ اآَ٪

 ّٜٛأذس.

اياايا : ١إضازِٖ ٠ٸ  ١ْٝٚضجٛع ًو ايطا٥ؿ ١يف ٚغط ايططٜـل إىل ااسٜٓـ١
َع اآاؾك

ٚأ ,اًِٗ ٚ ،يهٔ اهلل ًع ٚجٌ ذكٸِٓٗ ٚذؿظِٗ .

ايطاهعٖٓ : ١اى ؾطم ه

ايؿؿٌ ٚادتػت ٚه

ٚاادتاض ايااْٚ ١ٝايطاهع ١أً.ٙ٬

()1ايسض اآاٛض .419/2

ايؿطاض  ّٜٛأذس.
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وايااّ  :إضاز ٠ااعٓ ٢ا٭ًـِ ادتـاَع يًـص ٜٔؾـا ِٗ اذتهـٛض ٚااؿـاضن ١يف
َعطن ١أذس غٛا ٤هاٱْػرا

ٚغط ايططٜل أ ٚايكٝاّ هنى ااٝسإ .

ضاهعاّ  :ايطَا ٠ايصْ ٜٔعيٛا َٔ ادتَ ٌ,ع ٛق ١ٝايٓيب قً ٢اهلل ًًٚ ٘ٝآي٘
ٚغًِ هلا هاي,كا ٤يف َٛانعِٗ  ٫ٚ ،عاضض ه

ٖص ٙايٛج. ٙٛ

َ
م َش ُك َّل ُه ِل َّلهِ زإهتـسا٤
ايٛج٘ ايااَْ َٔ : ٞكازٜل قٛي٘ عاىل ش إِ َّن الأ ّ
َعطنـ ١أذـس ههاــط ٠ايكتًـ ٢هـ قـؿٛف ايـص ٜٔنؿــطٚا إش نـاْٛا ٜتػــاقطٕٛ

قطً ٢ؾطازاّ ٚمجاًا

َ ٖٞٚعحع ٠جً ١ٝيًٓيب ستُس قً ٢اهلل ًًٚ ٘ٝآي٘

ٚغًِ هًرا قًً ١سز ًٚس ٠جٝـ ااػًُ

ٚ ،ناطً ٠سز ًٚـسٚ ٠ضٚاذـٌ

ايص ٜٔنؿطٚا .
يٝ,إ قاْ ٖٛٚ ٕٛإٔ َؿ ١٦ٝاهلل ٖ ٞايػايٚ ١,إضاز ٘ ايٓاؾص ، ٠ؾتؿهٌ اهلل
ٚجعٌ َعطن ١أذس َٝساْاّ اكسام ًٚـس ٙيًـٓيب ستُـس قـً ٢اهلل ًًٝـ٘ ٚآيـ٘
ٚغًِ ٚاآَ٪

هاغت٦كاٍ ااعتس َٔ ٜٔايص ٜٔنؿطٚا َ َٔٚ ،كازٜل ايعُّٛ

يف ضمح ١اهلل ًع ٚجٌ ه,عا ١ايٓيب ستُس قً ٢اهلل ًًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ذسٚث
إغت٦كاهلِ ًًـ ٢ضتـ ٛااٛج,ـ ١ادتعٝ٥ـ ١يف َعطنـ ١أذـس ٜٚ ،ـسٍ قٛيـ٘ عـاىل

يَ كَ َـ ُشَاز ( )1ايص ٟغتل ٖص ٙااعطنـ ١يف غـ,ب
شلِيَ ّق َؼ َع َػ َش ًؿا ِم َّ ا َّل ِز َ
ايٓعٚ ٍٚإٕ نإ َٛن ً٘ٛأًِ .
َٚهُ ٕٛاٯ ١ٜأًَ ٙ٬تكٌ َٚتحسز إىل ٜـ ّٛايكٝاَـ ٚ ، ١كـسٜطًً ٙـ٢
ٚج: ٙٛ
أ : ّ٫ٚيٝكطع اهلل عطؾاّ َٔ ايص ٜٔنؿطٚا يف َعطن ١أذس .
واْٝاّ  :يٝكطع اهلل عطؾاّ َٔ ايص ٜٔنؿطٚا يف َعطن ١ا٭ذعا

.

 ٌٖٚغتتل ايكطـ هايكتٌ أّ ٜؿٌُ َعاَْٚ ٞكازٜل أًِ ادتٛا

ه َوز(. )2
ود َس ِب َ
ك إِلإ َّ ُ
ََّ ُش ُد َ
ايااْٚ ، ٞيف ايتٓع ٌٜش ََ َ
ما يَ ّعل ُ

( )1غٛض ٠آٍ ًُطإ .127
( )2غٛض ٠ااسوط .31

ٖٛ
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وايا ـاّ  :يٝكطــع اهلل عطؾ ـاّ َــٔ ايــص ٜٔنؿــطٚا يف نــٌ َعطنــَ ١ــٔ َعــاضى
اٱغ ّ٬اي٬ذك. ١
َ َٔٚعاْ ٞاٯ ١ٜأًٚ ٙ٬حتكل َكساقٗا هكطع عطف َـٔ ايـص ٜٔنؿـطٚا

َّ ِبئِ ّرنِـهِ ز ٜٚهـٕٛ
َّ ال َّل ُه ََ ّن َذ ُأ إِ ّر َج ُع ل
قٛي٘ عاىل ش ََ َل َق ّذ َ
عو َن ُه ّ
ص َذ َك َُ ّ
ادتُع ه اٯٜت (ٚيكس قسقهِ اهلل ًٚس ٙهكطع عطف َٔ ايص ٜٔنؿطٚا ) .

َ
م َش ُك َّل ُه ِل َّلهِ ز هعث يًٓؿط َٔ ٠ايٓؿام  ٚطغٝـب
ٚيف قٛي٘ عاىل شإِ َّن الأ ّ
يًُٓاؾك هايتٓع ٖٛٚ ، ً٘ٓ ٙغ٬ح هٝس ااػًُ يٮَط هااعطٚف ٚايًٓٗٔ ٞ

اآهط ٚ ،إخ,اض يًٓاؽ مجٝعاّ هًع ّٚايتػً ِٝهكها ٤اهلل غ,راْ٘ .

َ
م َش ُك َّل ُه ِل َّلهِ ز ٓ ٘ٝ,ااػًُ
ا٭َط ايطاهع َ َٔ :عاْ ٞقٛي٘ عاىل شإِ َّن الأ ّ

ٚإضؾازِٖ يػ ٌ,ايٓحا ٠يف ايٓؿ

 ٌٖٚ ،ؾ ٘ٝي ّٛيًطَاٚ ٠ضت ِٖٛاهاَ

َ
َّز .
َّ ََ َج َد َ
م ِش ََ َن َ
َّ ؿِي الأ ّ
صيّ ُح ّ
اص ّن ُح ّ
قٛي٘ عاىل ش َظ َّح إِ َرا َؿشِ ّل ُح ّ
ادتٛا اٯ ١ٜزٜب يًُػـًُ ٚ ،جـا ٤هـا٭َط إىل ايـٓيب قـً ٢اهلل
ًًٝــ٘ ٚآيــ٘ ٚغــًِ ٚخطاهــ٘ يًــص ٜٔؾــػًتِٗ أْؿػــِٗ ٚ ،اآــاؾك

ايــصٜٔ

َ ا ّل َصاهِ ِليَّتِ ز ٚهٝـإ ذـاٍ ايؿؿـٌ ٚادتـػت
ق َظ َّ
ون ِبال َّلهِ َػيّ َش ا ّل َع ِ ِ
شيَ ُظ لد َ
ٚااعكْ ٖٛ ١ٝؿػ٘ يٚ ّٛحتصٜط ٚزً ٠ٛٱجتٓاه٘ ٚ ،يف ايتٓع ٌٜش ََاج َُّقوا ال َّل َه
َّ ال َّل ُهز (.)1
ََ ُي َع ِل ُ
ِم َُ ّ
يت ,اٯَ ١ٜػ يت :

ا٭ٚىل َ :ا زاّ ا٭َط نً٘ هلل ؾًُاشا ؾؿًتِ ٚجٓ,تِ ٚ ،اـاشا ٓـاظًتِ يف

َ
ونزَٔ
ما ُجعِ ِل َ
َّ َ
ا٭َط ٚ ،ااشا ًكٝتِ ٚ ،قٛي٘ عاىل ش ِم َّ بَ ّع ِذ َ
ما أ َسا ُك ّ
ايٝ,إ ايعًُٚ ٞايؿٛاٖس ايؿعً ٢ًً ١ٝإٔ ا٭َط نً٘ هلل ًع ٚجٌ .
ايااْ : ١ٝإٜانِ ٚايؿؿٌ ٚايتٓاظع يف ا٭َـط ٚااعكـ ١ٝيف ااعـاضى اي٬ذكـ١
٭ٕ ا٭َط نً٘ هلل .

( )1غٛض ٠اي,كط. 282 ٠
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ؿهٌ اهلل هإيكا ٤ايطًب يف قًٛ

ايص ٜٔنؿطٚا َ ّٜٛعطن ١أذـس يكٛيـ٘

ب ز ( . )1
يَ كَ َـ ُشَا ل
عاىل ش َ
ظ ُد ّلقِي ؿِي ُك ُلو ِ ا َّل ِز َ
الش ّن َ
َ
م َش ُك َّل ُه ِل َّلهِ زهًرا َا
ا٭َط ارتاَؼ َ َٔ :عاْ ٞقٛي٘ عاىل شإِ َّن الأ ّ

أقا

ااػًُ

َٔ ايؿؿٌ ٚادتػت ٚايٓعاع ٚااعك ١ٝأَٛض :

أ : ّ٫ٚهعث ايػه ١ٓٝيف ْؿٛؽ اآَ٪

 ،ؾ ِْٗ خطجٛا َٔ ااس ١ٜٓحتـت

يٛا ٤ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل ًًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٛ ٚجٗٛا إىل أذس يًكتاٍ يف غٌٝ,
اهلل ٚ ،ضجا ٤ضؾسْٚ ٙكطٚ ، ٙعُع ّا هًٛس ٙايهطٚ ، ِٜاا ذسوت ااعكَٔ ١ٝ
ق ٌ,ايطَاٚ ٠ؾطاض أناط ااػًُ

َٔ َٝسإ ااعطن ١ؾـإ ايٝـ ؽ مل ٜـس

إىل

ْؿٛغِٗ إش ٜطج ٕٛؾهٌ اهلل ًـع ٚجـٌ ٭ٕ ا٭َـط نًـ٘ يـ٘ غـ,راْ٘ َٚ ،ـٔ
أمسا ٘٥عاىل ايعؿٚ ٛايػؿٛض ٚايػؿاض ٚ ،اييت ؿٝس َعاْ ٞايعُ ّٛيف مشٍٛ
ايٓاؽ ٚاٱع٬م يف ااعاق ٞاييت ٜؿًُٗا ايعؿٚ ٛااػؿطًٓ َٔ ٠س اهلل  ،ؾُٔ
ها

ا٭ٚي ١ٜٛايكطع ١ٝمش ٍٛاآَ٪

يف َٝسإ ااعطن ١هايعؿٚ ٛااػؿـطَٓ ٠ـ٘

عاىل ٭ٕ ا٭َط نً٘ هٝس. ٙ
ٜٚسٍ ًًٖ ٢صا ااعٓ ٢زت ٧اٯ ١ٜق ٌ,ايػاهك ١هاٱخ,ـاض ًـٔ ؿهـ ٌٝاهلل

َّز .
ًع ٚجٌ هاي عؿ ًٔ ٛاا َٓ٪هكٛي٘ عاىل ش ََ َل َق ّذ َن َـا َن ّد َُ ّ
 َٔٚاٱًحاظ يف اٯ ١ٜأًَ ٙ٬ػا: ٌ٥
ا٭ٚىل  :زتــ ٧ايعؿــ ٛيف شا

اٯٜــ ١ايــيت تهــُٔ اٱخ,ــاض ًــٔ ايؿؿــٌ

ٚايتٓاظع ٚااعك. ١ٝ
ايااْ : ١ٝإضاز ٠ايعُٚ ، ّٛاٱع٬م يف َٛنٛع ايعؿ. ٛ
اياايا : ١مش ٍٛايعؿ ٛيًتككري ٚايصْٛ

زتتُعَٚ ١تؿطق ٚ ، ١كسٜط اٯ١ٜ

ًًٚ ٢ج: ٙٛ
ا٭ٚ : ٍٚيكس ًؿا اهلل ًٔ ؾؿًهِ .
ايااْٚ : ٞيكس ًؿا اهلل ًٔ ٓاظًهِ يف ا٭َط .
اياايث ٚ :يكس ًؿا اهلل ًٔ َعكٝتهِ .
( )1غٛض ٠آٍ ًُطإ 151
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ايطاهع ٚ :يكس ًؿا اهلل ًٔ شْٛههِ يف َعطن ١أذس زتتُع

.

َتؿطق

َّزٚهـ
إش إٔ ايٓػ ١,ه ايعؿ ٛايٛاضز يف قٛي٘ عاىل ش ََ َل َق ّذ َن َـا َن ّد َُ ّ
ايتككري ٚااعك ١ٝاييت صنطٖا شا اٯ ٖٞ ١ٜايعُٚ ّٛارتكٛم ااطًل ،
 ٖٚـٌ ٜؿــٌُ ايعؿــَ ٛــا ق,ــٌ َعطنــ ١أذــس  ،ادتــٛا
خكا٥ل ادتٗاز يف غ ٌٝ,اهلل ست ٛايـصْٛ

ْعــِ يٝهــَ ٕٛــٔ

ٚااعاقـ ٞايـيت ذـسوت قً,ـ٘ ،

ٚؾ ٘ٝطغٝب هارتطٚد ًًٗٝا ٚغٛاٚ ٤قع ايكتاٍ أ ٚمل ٜكـع ٚإٕ ناْـت اٯٜـ١
أً ٙ٬خت ًٔ ٚقـٛع ايكتـاٍ ٚزتـ ٧ايعؿـ ٛهعـس ٙإ ٫إٔ عكـب اٱخ,ـاض ًـٔ
ًظ ِٝؾهٌ اهلل ًع ٚجٌ ًً ٢اآَ٪

ؾاٖس ًً ٢غعٚ ١جتـسز ايعؿـَ ٛـٔ

اهلل ًع ٚجٌ .
ٚايعؿ ٛيػ ٖٛ ١ايتحاٚظ ًٔ ايصْب ًٚسّ ط ب ايعكا

ًًٜ ، ٘ٝكاٍ ًؿا

ٜعؿً ٛؿٛاّ ؾًٗ ٛاف ًٚٳؿٛٶ ٚ ،أقٌ ايعؿ ٖٛ ٛاحملٚ ٛايطُؼ .

َ
م َش ُك َّل ُه ِل َّلهِ ز َع قاْ ٕٛايؿؿاً١
ٜ ٌٖٚتعاضض قٛي٘ عاىل ش ُك ّ
ل إِ َّن الأ ّ

 ،ادتٛا

 ، ٫ؾُٔ أَط ٙغ,راْ٘ اٱشٕ هايؿؿاًٚ ١قٛ,هلا ذٝث ٜؿا ، ٤قاٍ

ض ى ز ( . )1
عاىل ش ََلإ َ يَ ّ
اس َج َ
ش َـ ُع َ
ون إِلإ َّ ل َ
ِم َّ ّ
واْ ٝـاّ  :زًــ ٠ٛااػــًُ ٚااػــًُا إىل ًــسّ َ٪اخــص ٠ااــَٓ٪

ايــصٜٔ

خانٛا َعاضى ايٓ,اٚ ٤ادتٗاز  َِٗٓٚ ،ايطَا ٠ايص ٜٔطنٛا َٛانعِٗ َٔٚ ،
خكا٥ل َعاضى اٱغ ّ٬ا٭ٚىل أْٗا هٓا ٤يكطح اٱميإ هايٓؿٛؽ ٚا٭َٛاٍ
 َٔٚضؾرا ٘ ااهاْٚ ١ايكسغ ١ٝاييت ؾـاظ هٗـا ا يؿـٗسا ٤يف قًـٛ
ٚإمجاع ااػًُ

يف نٌ ظَإ ًًٚ ٢جٛ

ااـَٓ٪

،

إنطاَِٗ يًتػً ِٝهكسم ْٛاٜاِٖ

ٚذػٔ مستِٗ .

َ
م َش ُك َّل ُه ِل َّلهِ زإذكـا ٤نـٌ قـٍٛ
وايااّ َ َٔ :كازٜل قٛي٘ عاىل شإِ َّن الأ ّ
ٚؾعٌ قسض َٔ ااػًُ أَ ٚـٔ ًـسٛ ٚ ، ِٖٚوٝـل ٚقـا٥ع َعطنـ ١أذـس يف

ايكطإٓ َٔ غري حت طٜـ أ ٚظٜاز ٠أْ ٚككإ .
 ٚكسٜط ادتُع ه
( )1غٛض ٠ا٭ْٝ,ا.28 ٤

اٯٜت

ًًٚ ٢ج: ٙٛ
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أ : ّ٫ٚإٕ ا٭َط نً٘ هلل ذت ٢إشا ؾؿًتِ  ،ؾًٔ ٜهطنِ ٖصا ايؿؿٌ ٚ ،ئ
ٜٓتؿع َٓ٘ ايص ٜٔنؿطٚا ً ٚ ،و آ ١ٜيف هسٜع قـٓع اهلل ًـع ٚجـٌ  ،إش ٜٓتؿـع
ااػًُ َٔ ٕٛنٌ قكٛض أ ٚخط ٜط ه ٘,ايص ٜٔنؿطٚا ٜٚهـ ٕٛذحـًً ١ـِٗٝ
ٚغّ ,,ا ي,عث اي ٖٔٛه

قؿٛؾِٗ .

واْٝاّ  :إٕ ا٭َط نً٘ هلل ٓ ٚاظًتِ يف ا٭َـط ) ؾا٭قـٌ ٖـٚ ٛجـٛ
ااػًُ

ًٔ ايتٓاظع ٚ ،يٝ,إ إٔ ايعؿًٓ َٔ ٛس اهلل ًٔ ااػًُ

ٓـعٙ

ذث هلـِ

ًًً ٢سّ ايتٓاظع يف ااعاضى اي٬ذك ١يٲغ. ّ٬
وايااّ  :كسٜط اٯًٚ ١ٜكٝتِ َٔ هعس َا أضانِ َـا حت,ـٚ ٕٛإٔ ا٭َـط نًـ٘
هلل) يتصنط ااػًُ

ه ٕ إهتساَ ٤عطن ١أذس هايٓكط يًَُٓ٪

ٚناط ٠ايكتً ٢يف

َ
ـه ِل َّلـهِ ز ٚهٝـإ
م َش ُك َّل ُ
قؿٛف ااؿطن َٔ َكـازٜل قٛيـ٘ عـاىل شإِ َّن الـأ ّ
إْتؿا ٤أغ,ا ااعك ١ٝه اا. َٓ٪
ضاهعاّ  :هٝإ قاْ ٕٛنًً ٖٛٚ ، ٞسّ عط ٚايتػٝري ًً ٢قاْْ ٕٛكط اآَ٪
ذت ٢يف ذاٍ َعكٝتِٗ .

َ
ــه ِل َّلــهِ ز
م َش ُك َّل ُ
ا٭َــط ايػــازؽ  :قــرٝس إٔ قٛيــ٘ عــاىل شإِ َّن الــأ ّ
خطــا َــٔ ًٓــس اهلل ًــع ٚجــٌ َٛجٗــ ّا يًــٓيب ستُــس قــً ٢اهلل ًًٝــ٘

ٚآيـــ٘ ٚغـــًِ يٲذتحـــاد ًًـــ ٢اآـــاؾك

إ ٫إٔ َٛنـــ ً٘ٛأًـــِ ٖٚـــٛ

قــــاْ ٕٛزا٥ــــِ َٚتحــــسز يف ايــــسْٝاٚاٯخطٚ ، ٠هاًــــث ًًــــ ٢ايــــسًا٤
ٚايػ٪اٍ َٔ ًٓس اهلل ًع ٚجٌ .

َ
َك ز
َن ل َ
ما لإ َ ُيِّ ُذ َ
كوله جعال ش ُي ّخ ُـ َ
َّ َ
ون ؿِي أ ّن ُـعِ ِه ّ
َـــٔ ٚجـــ ٙٛكـــسٜط آٜـــ ١اي,رـــث  :غتؿـــ ٕٛيف أْؿػـــِٗ َـــا ,ٜ ٫ـــسٕٚ
يهــِ) ٚقــس ٜــطز ارتطــا

يًــٓيب ستُــس قــً ٢اهلل ًًٝــ٘ ٚآيــ٘ ٚغــًِ يف

ايكـــطإٓ ٜٚ ،ـــطاز َٓـــ٘ أٜهــاّ ا٭َـــٚ ١أجٝـــاٍ ااػـــًُ
ايكٝاَــ ، ١ؾهــصا ٜــطز ارتطــا

ااتعاق,ـــ ١إىل ٜـــّٛ

يٮَــٜٚ ١ــطاز َٓــ٘ ؾــدل ايــٓيب ستُــس
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قــً ٢اهلل ًًٝــ٘ ٚآيــ٘ ٚغــًِ إَ ٫ــع ايكطٜٓــ ١ايــيت ــسٍ ًًــ ٢ارتــ٬ف
ٚخـــطٚد ايـــٓيب قـــً ٢اهلل ًًٝـــ٘ ٚآيـــ٘ ٚغـــًِ َـــٔ َٛنـــٛع ارتطـــا
هايتدكل أ ٚايتدكٝل .

ــون ِؿـــي
َٚـــٔ اٱًحـــاظ يف قـــٝػ ١ادتُـــع يف قٛيـــ٘ عـــاىل ش ُي ّخ ُــ َ
َ
َنزٚج: ٙٛ
ما لإ َ ُيِّ ُذ َ
َّ َ
أ ّن ُـعِ ِه ّ
ا٭ : ٍٚاآاجـــا ٠هــ

هعـــسّ إعـــ٬ع ٚإخ,ـــاض ااـــَٓ٪

اآـــاؾك

ًـــٔ

َهطِٖ ٚزٖاٚ ِٗ٥غ ٤ٛغطا٥طِٖ .
ايااْ : ٞإضاز ٠ايتؿهٝو يف اٯ ٚ ، ١ٜكسٜط اٯٚ ٢ًً ١ٜج: ٙٛ
أٚ : ّ٫ٚغتؿـــ ٞاآـــاؾل يف ْؿػـــ٘ اي,ػهـــاٚ ٤اذتػـــس ٖٚـــ ٛغـــري ايـــصٟ
,ٜسٜــ٘ يهــِ ٜٚسًٝــ٘ َــٔ اٱميــإ ٜ ٫ٚ ،هؿـــ يًُــَٓ٪

َــا ,ٜطٓــ٘ َــٔ

ايهؿط ٚايؿو ٚايه٬ي. ١
واْٝــاّ ٚ :غتؿــ ٞاآــاؾل يف ْؿػــ٘ َــا ,ٜ ٫سٜــ٘ يــو  ،ؾٝهــ ٕٛارتطــا
ٚؾـــل ٖـــصا ايتكـــسٜط يًُـــ ، َٔ٪أ ٟإٔ اآـــاؾل ٜ ٫هؿــــ يًُـــٚ َٔ٪إٕ
نإ أخاَ ٙا يف زاخً٘ َٔ أغ,ا

ايؿطى .

واياــاّ ٚ :غتؿــ ٕٛيف أْؿػــِٗ َــا ,ٜ ٫ــس ٕٚيــو  ،يف خطــا
هًرــا أْــ٘ أَــ ١مبؿــطزٚ ٙأْــ٘ ٜكــ ّٛهــاع٬ع ااــَٓ٪
اآاؾك

يًُــَٔ٪

ًًــ ٢غــْٛ ٤ٛاٜــا

 ،ؾٝهتَُ ٕٛا يف زاخًِٗ َٔ ادترٛز ٚايعٓاز ًٓ٘ .

اياايـــث َ :ـــٔ ٚجـــ ٙٛإخؿـــا ٤اآـــاؾك
اٱميـــإ ٚخـــطٚجِٗ َـــع ااـــَٓ٪

َـــا يف ْؿٛغـــِٗ إ ٗـــاضِٖ

يًكتـــاٍ  ،ذتـــ ٢إشا إيتكـــ ٢ادتُعـــإ

ْهكٛا ًً ٢أًكاهِٗ .
ـــطَ ٣ـــاشا غتؿـــ ٞاآـــاؾكٚ ٕٛنـــعٝؿٛا اٱميـــإ يف هـــٛاعِٓٗ  ،ؾٝـــ٘
ٚج: ٙٛ
ا٭ : ٍٚايطغ ١,يف إجتٓا

ايكتاٍ  ٚطى َ٬قا ٠ايص ٜٔنؿطٚا.

اياــاْ : ٞغتؿــ ٕٛايؿــو ٚايطٜــب يف ْؿٛغــِٗ هٓ,ــ ٠ٛستُــس قــً ٢اهلل
ًًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ .
اياايث ً :سّ ايتكسٜل هس٫٫

َٚعاْ ٞآٜا

ايكطإٓ .
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ايطاهــع  :ايؿــو هتركٝــل ااػــًُ

ايٓكــط ٚايػً,ــ ١يف َعطنــ ١أذـــس

َٚعاضى اٱغ ّ٬ا٭خط. ٣
ارتـــاَؼ  :غتؿـــ ٕٛيف أْؿػـــِٗ ارتؿـــٚ ١ٝارتـــٛف َـــٔ جـــٝـ ايـــصٜٔ
نؿطٚا ٚؾس ٠هطؿِٗ .
ايػــــازؽ  :غتؿــــ ٕٛيف أْؿػــــِٗ ايتكــــسٜل هًٝٛــــس ايــــص ٜٔنؿــــطٚا
ًٚعَِٗ ًً ٢إغت٦كاٍ ايص ٜٔآَٓٛا .
ايػـــاهع  :غتؿـــ ٕٛايت,ـــاٚ ٜٔايتهـــاز هـ ـ

ًْٝ٬ـــتِٗ ٚغـــطِٖ  ،هـ ـ

اٖط قٛهلِ ٚذكٝكَ ١ا ,ٜطٓ. ٕٛ
 ٚـــ,

اٯٜـــ ١ااكـــسام اٱمجـــاي ٞاـــا غتؿـــٖ ٞـــ ٤٫٪اآـــاؾك ٕٛيف

ْؿٛغــِٗ ه ْــ٘ خــ٬ف ايــصٜ ٟظٗطْٚــ٘ يًــٓيب ستُــس قــً ٢اهلل ًًٝــ٘ ٚآيــ٘
ٚغًِ َٔ عاً ١هلل ٚعاًت ٘ ٚأزا ِٗ٥ايؿطا٥ض ٚايٛاج,ا
يكـــس أضاز اهلل ًـــع ٚجـــٌ ٗـــصٜب ْؿـــٛؽ ااػـــًُ
ستانــا ٠اآــاؾك

ايع,از.١ٜ
ٚاٱَتٓـــاع ًـــٔ

يف قــٛهلِ ؾــاشا نــإ ي هــٌ ؾــطز َــٔ ااػــًُ

أَــط ٚؾ ـ ٕ

يف ايكـــطاض  ،أ ٚرتكـــٛم ااـــٮ َـــِٓٗ ٚض٩غـــا ٤ايك,ا٥ـــٌ ؾـــ ِٗٝذتـــسوت
ْعاًــا

ًسٜــس ٫ٚ ، ٠كــٌ ايٓٛهــ ١إي ٝـ٘ يٛجــٛز ْعُــ ١اي ـٛذَ ٞــٔ اهلل

ًع ٚجٌ يًٓيب ستُس قً ٢اهلل ًًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ .
ٚقــس ٚضز ق,ــٌ آٜــت

اٱخ,ــاض ًــٔ ٚقــٛع ايتٓــاظع هـ

ااػــًُ

هكٛيــ٘

َ
م ِشز
عــاىل ش ََ َج َد َ
َّ ؿِــي الــأ ّ
ــاص ّن ُح ّ
نُـــا ٚضز شا ايًؿـــظ يف آٜـــ ١اي,رـــث ٚ ،يهـــٔ ًًـــ ٢يػـــإ ؾطٜـــل َـــٔ
( )1

ؾــٛضز يؿــظ ا٭َــط يف اٯٜــ ١أًــٙ٬

َ
اه َدــاز ( )2إش
مــا ُكحِ ّل َدــا َ
ه ُ
َــو كَ َ
ــي ٌُ َ
ــان َل َدــا ِم ّ
ــَ الــأ ّ
اآــاؾك شل ّ
م ِش شَ ّ
متٓــٛا هعــض ا٭َــط ٚايؿــ ٕ ٚمل ٜػــ يٛا ا٭َــط نًــ٘ يعًُٗــِ هــ ٕ ا٭َــط

َ
ونز
مـــا يَ ّـ َعـ ُ
عـــأَ ُ َن َّ
ــل ََ ُ
عـــأ ُل َ
ــَّ ُي ّ
هٝـــس اهلل ٚ ،يف ايتٓعٜـــٌ شلـــإ َ ُي ّ
هـ ّ
( . )3
( )1غٛض ٠آٍ ًُطإ .152
( )2غٛض ٠آٍ ًُطإ .154
( )3غٛض ٠ا٭ْٝ,ا.23 ٤
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ـــــاس
يكــــــس ٚضز قٛيــــــ٘ عــــــاىل شيَاأَيل َهــــــا ال َّد ِِـ ل
ـــــي َشاهِ ـ ّ
ـــــذ ا ّل َُ َّــ َ
َّز ( )1يف قـــاْ ٕٛيتٓعٜـــ٘ اٱغـــً ّ٬ـــٔ
ِيَ ََا ّػ ُل ّ
م َدـــا ِؿق َ
ََا ّل ُ
ـــظ َنلَـــيّ ِه ّ
ايتهــــاز ايــــصا َٓٚ ٞــــع إنــــعاف اٱغــــَ ّ٬ــــٔ زاخًــــ٘  ،يكــــس أضاز

اآــاؾك ٕٛإٔ ٜهْٛــٛا عا٥ؿــٜ ١تٓــاج ٕٛؾُٝــا هٝــِٓٗ هــااهط ٚارت,ــث  ٚا,ــٝط
ًــعا ِ٥ااــَٓ٪

 ،ؾتؿهــٌ اهلل ًــع ٚجــٌ ٚأَــط ايــٓيب قــً ٢اهلل ًًٝــ٘

ٚآيــ٘ ٚغــًِ ه ـ ٕ ظتاٖــسِٖ  ،ا٭َــط ايــصٜ ٟــسٍ هايس٫يــ ١ايتهــًًُٓ ١ٝــ٢
أَٛض :
ا٭ : ٍٚؿهــٌ اهلل عــٌ اآــاؾك

مبط ,ــٚ ١اذــسَ ٠ــع ايهؿــاض َــٔ

جٗ ١اذتاج ١إىل جٗازِٖ .
اياـــاْ, : ٞهٝـــت اآـــاؾك

هإ خ,ـــاضِٖ هـ ـ ِْٗ أًـــسا ٤يٲغـــ٫ ّ٬هـــس

َٔ ستاضهتِٗ .
اياايــث  :محــٌ اآــاؾل ًًــ ٢ــ ٠ٚ٬اٯٜــ ١ايــيت صَــ٘  ٚ ،ــسً ٛإىل
جٗـــازٚ ٙإغـــتُاً٘ هلـــا يف ايكـــٚ ٠٬غريٖـــا  ٚ ،كـــسٜط اٯٜـــ ١جكـــٛم
ٛج٘ ارتطا

يصا

اآاؾل ًً ٢جٗا

:

ا٭ٚىل ٚ :جاٖــس ايهؿــاض ) ٚ ،ؾٝـــ٘ قٗــط يًـــٓؿؼ ايؿــٗٚ ، ١ٜٛهـــطظر
ز ٕٚإ٥ــت٬ف اآــاؾل َــع ايهؿــاض ٚ ،يــري ٣اآــاؾل ْؿػــ٘ يف ذــاٍ ذــط
َع ايهؿاض يٝتٓع ٙيف قطاضْ ٠ؿػ٘ ًٔ ايهؿط َٚؿاٖ ِٝايه٬ي، ١
ؾ ٝهـــَ ٕٛـــٔ إًحـــاظ اٯٜـــ ١أًـــ ٙ٬زًٗ ٛـــا دتٗـــاز ٚستاضهـــ ١اآـــاؾل
ٖٚــ ٞهــصا ٗا جتعــٌ اآــاؾل عتــاض

ايٓؿــام َٚؿــاٖ ِٝايهؿــط ايهآَــ ١يف

َّــاس
ْؿػــ٘ ٚايــيت ,ٜطٓٗــا ٖٚــَ ٛــٔ َكــازٜل قٛيــ٘ عــاىل ش َشاهِ ّ
ــذ ا ّل َُـ َ
ِيَ ز َـــع إًحـــاظ إنـــايف ٖٚـــ ٛإٔ اهلل ًـــع ٚجـــٌ ,ٜعـــث
م َدـــا ِؿق َ
ََا ّل ُ
اآاؾل ًً ٢يْ ّٛؿػ٘ ٚ ،عتتٌُ ٖصا ايًٚ ّٛجٖٛاّ :
أ : ّ٫ٚإ ْــ٘ َكسَــ ١يًتٓــعٚ ٙايػــَ ١َ٬ــٔ ايٓؿــام  ،هًرــا إٔ ايٓؿــام
أَط ًطنَ ٞتعيعٍ غري واهت .
( )1غٛض ٠ايتٛه.73 ١
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واْٝـاّ  :يــٝؼ َــٔ أوــط هلــصا ايًــًً ّٛـْ ٢ؿــؼ ا آــاؾل  ،يــصا قــاٍ عــاىل

َّ ز
ِيَ ََا ّػ ُل ّ
شيَاأَيل َهــا ال َّد ِِ ل
ــي َشاهِ ّ
م َدــا ِؿق َ
َّــاس ََا ّل ُ
ــظ َنلَــيّ ِه ّ
ــذ ا ّل َُـ َ
.

( )1

واياــاّ ٖ :ــصا ايًــَ ّٛــٔ ايهًــ ٞااؿــهو ايــصٜ ٟهــًً ٕٛــَ ٢طا ــب
َتؿا ٚــ ١يف نٝؿٝتــ٘ ٚأوــطْٚ ٙؿعــ٘ غــٛا ٤هايٓػــ ١,يٮؾــطاز َــٔ اآــاؾك

أٚ

ذاٍ اآاؾل يف ايكه ١ٝااترس. ٠
ضاهعـــاّ  :يـــ ّٛاآـــاؾل يٓؿػـــ٘ ؾـــاٖس ًًـــ ٢ختًكـــ٘ َـــٔ ايٓؿـــام ،
ٚإهتعاز. ً٘ٓ ٙ
ٚايكــرٝس ٖــ ٛأ ّ٫ٚأًــٚ ، ٙ٬قــس ٜهــٖ ٕٛــصا ا يًــَ ّٛكسَــ ١يتٛهــ١
اآــاؾل ٖٚ ،ــَ ٛــٔ اٱًحــاظ ايػــري ٟيٰٜــ ١أًــَٛٚ ٙ٬نــ ١ًٝٛادتُــع
هـ

اٯٜــا

َٚــا هلــا َــٔ غــًطإ ًًــ ٢ايٓؿــٛؽ  ،ؾــإ قٝــٌ َــا ااككــٛز

َ
ــض ّ
ـَّ ُي َد ِ
مــا أشّـ َـر ُكوا ِبال َّلــهِ َ
هكٛيــ٘ عــاىل يف شّ ايــص ٜٔنؿــطٚا ش ِب َ
مــا َلـ ّ
اناز (ٜ )2هـــَ ٕٛـــٔ َعـــاْ ٞايػـــًطإ ايـــص ٟأْعيـــ٘ اهلل ْظـــِ
ظـــ ّل َؼ ً
ِبـــهِ ُ
آٜا

ايكطإٓ ٚادتُع هٗٓٝا ٚ ،نٌ آ ١ٜهصا ٗا غًطإ .
ٖٚـــٌ ٜٓكطـــع ارتطـــا

ااتٛجـــ٘ ي ًـــصٜ ٟتـــٛ

ايٓؿـــام يف ْؿػـــ٘ ,ٜٚ ،كـــ ٢جٗـــاز ٙيًهؿـــاض ٚاآـــاؾك

ًـــٔ ايٓؿـــام ٗـــاز
 ،ادتـــٛا

ْعـــِ ،

٭ْــ٘ إشا ,ــسٍ ااٛنــٛع ػــري اذتهــِ خاقــٚ ١إٔ اٯٜــ ١مل كــٌ (جاٖــس
ايهؿــط ٚايٓؿــا م ) هًرــا ايكــؿٚ ١اااٖٝــ ١هــٌ ٚضز

جكــٛم ا٭ؾــطاز

ـَّ
يــصا ٚضز قــ ٍٛاهلل عــاىل ش ُك ـ ّ
ل ِل َّل ـ ِز َ
ـش ل َُهـ ّ
يَ كَ َــ ُـشَا إِ ّن يَد َح ُهــوا ُي ّؼ َــ ّ
َفز(ٚ ، )3يهــٔ اٱذــناظ َــٔ ايٓؿــام َكــاذب يًُــَٔ٪
مــا َك ّ
ــذ َ
ظــل َ
َ
يف نٌ أذٛاي٘ .

()1غٛض ٠ايترط.9 ِٜ
( )2غٛض ٠ايتٛه.73 ١
( )3غٛض ٠ا٭ْؿاٍ .37

247ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ َعامل اٱميإ /د127

 ٚتحًــ ٢يف ٖــص ٙاٯٜــا

َٛنــ ١ًٝٛاٱغــتػؿاض يف ْٝــٌ َط ,ــ ١ايتٛهــ١

( قــاٍ ظض قًــت ٭هــ ٞهــٔ نعــب :ؾُــا ايتٛهــ ١ايٓكــٛح؟ ؾكــاٍ :غــ يت
ضغــ ٍٛاهلل قــً ٢اهلل ًًٝــ٘ ٚآيــ٘ ٚغــًِ ؾكــاٍٖ" :ــ ٛايٓــسّ ًًــ ٢ايــصْب
ذـ ـ ٳ ٜٳؿـــططُ َٓـــو ،ؾتػـــتػؿطٴ اهلل هٓـــساَتو َٓـــ٘ ًٓـــس اذتانـــط ،وـــِ ٫
عٛز إي ٘ٝأهسٶا")(.)1
ايااْٝـــٚ : ١جاٖـــس اآـــاؾك

 ،ؾهـــ ٕٛاٱْػـــإ َٓاؾكـ ـاّ يـــٝؼ هطظخـ ـاّ

ز ٕٚإَتاايــــ٘ يٮَــــط يف اٯٜــــ ١ايهطميــــٗ ١ــــاز اآــــاؾك

ؾٝهــــ ٕٛأَــــطاّ

هارتطٚد َٔ هٚ ، ِٗٓٝزً ِٗ ٛإىل اٱميإ ٚايك٬ح ,ْٚص ايٓؿام .
ايااياـــ : ١إجتٗـــاز اآـــاؾل يف إقـــ٬ح ْؿػـــ٘ يًتٛهـــٚ ، ١ايتٓـــعً ٙـــٔ
ايٓؿام .
ايطاهـــع  :ـــسٍ اٯٜـــ ١يف َؿَٗٗٛـــا ًًـــٛ ٢جـــ٘ ارتطـــا
ٚااػــًُا

 ٚكــسٜطٖا ٚ :جاٖــسٚا ايهؿـــاض ٚاآــاؾك

) ٖٚــٌ ٜػــكط ٖــصا ادتٗــاز ًــٔ ايٓػــا، ٤ادتــٛا

يًُػـــًُ

ٚأغًظــٛا ًًـــِٗٝ

 ، ٫إمنــا ٜهــ ٕٛهكــسضٙ

َٔ جَٗ ١طا ب ا٭َط هااعطٚف ٚايٓٗ ًٔ ٞاآهط .
ارتــاَؼ :ايت,ــا ٜٔيف قــٝػٚ ١نٝؿٝــ ١جٗــاز اي هؿــاض هايػــٝـ ٚجٗــاز
ايهؿــاض هــايعجط ًــٔ إهطــإ ايهؿــط ًٚــٔ هــث ضٚح ايؿــو ٚايطٜــب ،
ٖٚــَ ٛــٔ َعــاْ ٞآٜــ ١اي,رــث ٚذــث اآــاؾك

ًًــ ٢ايتػــً ِٝهـ َط اهلل ًــع

ِــب
ٚجــٌ ٚأَــط ضغــٛي٘ يف ارتــطٚد إىل َعطنــ ١أذــس  ،قــاٍ عــاىل ش ُكح َ
ــو
ْــيّ ًةا ََ ُ
ــَّ ََ َنوــى أَ ّن َجَّ َش ُ
َّ ا ّل ِق َحــا ُ ََ ُ
هــوا َ
ه َ
ه َ
ــش ٌأ َل َُ ّ
َنلَــيّ َُ ّ
ــو ُك ّ
( )2
َخيّ ٌشز .
ـَ
ـو كَـ َ
ـان َل َدــا ِمـ ّ
ايػــازؽ  :يكــس إذــتخ ض٩غــا ٤ايٓؿــام هكــٛهلِ ش َلـ ّ
َ
ـــي ٌُ زَٚـــٔ َكـــازٜل أَـــط اهلل ًـــع ٚجـــٌ يف ااكـــاّ ٛجـــ٘
الـــأ ّ
م ِش شَ ّ
ارتطـــا

يًـــٓيب ستُـــس قـــً ٢اهلل ًًٝـــ٘ ٚآيـــ٘ ٚغـــًِ ٗـــاز ايهؿـــاض

( )1ؿػري إهٔ ناري .169/8
( )2غٛض ٠اي,كط.216 ٠
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ٚاآـــاؾك
اآاؾك

هــ ٕ ا٭َـــط نًـــ٘ هٝـــس اهلل ٚ ،يـــ ٛنـــإ ؾـــطط َـــٔ ا٭َـــط هٝـــس
٭قا

ايهطض ااػًُ

.

ٚقــس ؿهــٌ اهلل ًــع ٚجــٌ ٚقــطف ًــِٓٗ ايهــطض ايــص ٟقــس ٜــ ٞ

رىز (.)1
َّ إِلإ َّ أَ ً
ََ يَ ُ
َٔ ا٭ًسا ٤هسي ٌٝقٛي٘ عاىل شل ّ
ض لرَ ُك ّ
 ٚكسٜط اٯٚ ٢ًً ١ٜج: ٙٛ

أٜ : ّ٫ٚـــا أٜٗـــا ايـــٓيب جاٖـــس ايهؿـــاض ) َٚـــٔ اٱًحـــاظ يف قـــإْٛ
ايتؿػــري ايــصا  ٞيًكــطإٓ هٝــإ غــٓد ١ٝادتٗــاز  ٚ ،كٝٝــس ٙهككــس ايكطهــ١

ــص ِذ
عـ ِ
َّ ظِ ـــ َقايَ َت ا ّل َعـ ِ
نُـــا يف قٛيـــ٘ عـــاىل شأَ َش َع ّلـ ُ
م ّ
ــاس َة ا ّل َ
ــاس ََنِ َ
مـ َ
ــح ّ
يل ال َّلــهِ
ظ ـ ِِ ِ
ـواِ الــآخِ ِش ََ َش َ
اهـ َ
ـذ ِؿ ـي َ
نمـ َ
ـَ َ
ـشااِ كَ َ
مـ ّ
ـَ ِبال َّلــهِ ََا ّليَـ ّ
ا ّل َعـ َ
( )2
َن نِ ّد َذ ال َّلهِ ز .
ع َح ُو َ
لإ َ يَ ّ
واْٝـ ـاّ ٜ :ـــا أٜٗـــا ايـــٓيب جاٖـــس اآـــاؾك

) ٚؾٝـــ٘ ؾـــاٖس ًًـــ ٢ا٭ش٣

ايــصًٜ ٟكــا ٙايــٓيب قــً ٢اهلل ًًٝــ٘ ٚآيــ٘ ٚغــًِ َــِٓٗ ٖٚ ،ــ ٛايــص ٟــسٍ
ًًٝــ٘ آٜــ ١اي,رــث ٚ ،قــس ٜكــ ٍٛهعهــِٗ اــاشا ٖــصا ايت نٝــس يف شّ ايكــطإٓ
يًُٓــاؾك
هايؿٗاز

ٚجعًــِٗ هعــطض ٚاذــس َــع ايــص ٜٔنؿــطٚا َــع أْٗــِ ْطكــٛا
ٚإغتكًٛ,ا َع ااػًُ

ؾ ٝـ  ٞادتــٛا

ايك. ١ً,

يف آٜــ ١اي,رــث ؾُــع ارتػــاض ٠ايــيت ذتكــت هااػــًُ

يف ا٭ضٚاح ٚا٭هــسإ ٚاذتطَــإ َــٔ حتكٝــل ايٓكــط ااــ,
ــط ٣اآــاؾك

َٚــٔ ايػٓــاِ٥

ٜــاري ٕٚايؿــو ٚايطٜــب ؾٝطً,ــ ٕٛإٔ ٜهــ ٕٛهلــِ ؾ ـ ٕ يف

أَــط ايكتــاٍ إهتــساٚ ٤إغــتسآَٝ,ٜٚ ١ــ ٕٛأْــ٘ يــ ٛأخــص ايــٓيب قــً ٢اهلل ًًٝــ٘
ٚآيــ٘ ٚغــًِ هكــٛهلِ اــا عــطض ااػــًُ ٕٛيًدػــاض ٠يف ٚاقعــ ١أذــس ،
ؾٝػــُعِٗ ااٗــاجط ٚا٭ْكــاضٜ ٚ ٟكــٌ إذتحــاجِٗ ٚجــساهلِ إىل أغــط
ًٛٚا٥ــٌ ايــص ٜٔقتًــٛا يف غــ ٌٝ,اهلل ٜٚعًــ ٛقــٛ
ٜٚتحطأ أٌٖ ايؿو ٚايؿػٛم .

( )1غٛض ٠آٍ ًُطإ .111
( )2غٛض ٠ايتٛه.19 ١

ايٓؿــام يف ااسٜٓــ، ١
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ؾتؿهــٌ اهلل ًــع ٚجــٌ ٚقطــع زاهــط ايٓؿــام هــ ٕ أْــعٍ آٜــ ١اي,رــث
 ٚؿهــس عــسٚ ِٜٗإختــاشِٖ اي,اعــٌ َٚــا يــٝؼ

يترهــً ٞــِ اآــاؾك

أل حملاضه ١اذتل ٚايكسم .
ؾٗـــِ مل ٜكتًـــٛا يف َعطنـــ ١أذـــس ًٚ ،ـــازٚا إىل ااسٜٓـــَ ١ـــٔ غـــري إٔ
عتهـــطٚا ااعطنـــٜٛٚ ١اجٗـــٛا ايـــص ٜٔنؿـــطٚا ٚ ،يـــٝؼ َـــٔ َ٬ظَـــ ١هـ ـ
ذهــٛضِٖ ااعطنــٚ ١هــ

قتــاهلِ إمنــا ٖــ ٛا٭جــٌ َٚــا نتــب اهلل  ،قــاٍ

َ
ّ
ظـ
ـــــان ًت ََلــــــإ َ
َ
َن َ
عــــــ َحأخِ ُش َ
ـــــَّ َؿلــــــإ َ يَ ّ
عــــــاىل شإِ َرا َشـ َ
ـــــاُ أ َش ُل ُهـ ّ
ونز (.)1
ع َح ّق ِذ ُم َ
يَ ّ
واياــاّ  :كـــسٜط اٯٜـــٜ ١ـــا أٜٗـــا ااػـــًُ ٕٛجاٖـــسٚا ايهؿـــاض ٚاآـــاؾك
ٚأغًظٛا ًً.ِٗٝ
ضاهعاّ  :إزؾعٛا َؿاٖ ِٝايهؿط ٚايٓؿام.
خاَػـ ـاّ  :جاٖـــسٚا يػـــ ١َ٬ايكًـــٛ

َـــٔ ايهؿـــط ٚايٓؿـــام ٚايؿـــو

ٚاي ِٖٛيف ًكٝس ٠ايتٛذٝس ٚايٓٚ ٠ٛ,ايتٓع. ٌٜ
 ٚـــ,

آٜـــ ١اي,رـــث خكـــًَ ١ـــٔ خكـــاٍ ايٓؿـــام َٚ ،ـــٔ إًحـــاظ

ايكــطإٓ زتــ ٧هٝاْــ٘ هاي,ؿــاضٚ ٠اٱْــصاض ٚ ،ايآــاٚ ٤ايــصّ َ ،ــع ايت,ــا ٜٔيف
ااٛنـــٛع هُٗٓٝـــا ٖٚ ،ـــَ ٛـــٔ ًَُٛـــا

ـــان
قٛيـــ٘ عـــاىل ش َ
هـــ َزا بَيَ ٌ

َّـــاطز( ،)2ؾـــٜٓ ٬ركــــط هٝـــإ ايكـــطإٓ هايهؿـــــ ًـــٔ اذتكــــا٥ل ،
لِلد ِ
 ٚتهُٔ اٯ ١ٜعطؾ

:

ا٭َ : ٍٚا غتؿ ٘ٝاآاؾك ٕٛيف أْؿػِٗ .
اياـــاَْ : ٞـــا ٜظٗـــط ٙاآـــاؾك ٕٛيًـــٓيب ستُـــس قـــً ٢هلل ًًٝـــ٘ ٚآيـــ٘
ٚغًِ.
ٚا٭قـــٌ إ هـــ ٕٛايٓػـــ ١,هُٗٓٝـــا ٖـــ ٞايتػـــاٚ ، ٟٚيهـــٔ ايٓؿـــام
خــ٬ف ا٭قــٌ ٚغــٓد ١ٝاٱْػــإ َٚ ،اٖٝــ ١خًكــ٘ ايــيت ؿٝــس اٱحتــاز
( )1غٛضْٜٛ ٠ؼ .49
( )2غٛض ٠آٍ ًُطإ 138
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هـ

ايعكــٌ ٚاذتــٛاؽ ٚ ،ايتــساخٌ ٚايتؿــاه٘ هــ

ايظــاٖط ٚايػــط ٚ ،إٔ

ـــاٖط اٱْػـــإ َـــطآ ٠ي,اعٓـــ٘ إ ٫إٔ ٜهـــطط ذتكـــ ٍٛارتـــ٬ف هُٗٓٝـــا ،
ٚيــٝؼ َــٔ إنــططاض عتُــٌ اآــاؾل ًًــ ٢ايطٜــاٚ ٤ايتهــاز هــ

ًْٝ٬تــ٘

ٚغط. ٙ
ؾحــا٤

اٯٜــ ١ايػــٝا م يٝ,ــإ زًــ ٠ٛايــٓيب ستُــس قــً ٢اهلل ًًٝــ٘ ٚآيــ٘

ٚغــًِ يًُػــًُ
اآـــاؾك

يف َعطنــ ١أذــس  ٚ ،تهــُٔ يف ز٫يتٗــا إضاز ٠إقــ٬ح

٭ْؿػـــِٗ  ٚ ،كـــسٜط اٯٜـــٚ : ١ايطغـــٜ ٍٛـــسًٛنِ يًتٓـــعً ٙـــٔ

إخؿــا ٤خــ٬ف َــا ظتــب ًًــٝهِ َــٔ أغــ,ا

ايٓكــطٚ ٠اٱغــتحاه ١٭َــط

ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل ًًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ .
 َٚـ ٔ َكــازٜل اٱًحــاظ يف آٜــ ١اي,رــث إخ,ــاض اٯٜــًُ ١ــا ٜهُــٔ يف
قــسٚض اآــاؾك

ٚأْــ٘ خــ٬ف َــا ٜظٗــط ٕٚيٝهــ ٕٛااػــًُ ٕٛيف ذــاٍ

إذـــناظ ٜٚكظـــَ ١ـــِٓٗ َٚـــٔ ذًٝـــِٗ َٚهـــطِٖ ٜ ٫ٚ ،عًـــِ ايػـــطا٥ط إىل

مـــا ُج ّخـِـــي
َـــَّ َخابِ َد َ
ـــت الـــأ َ ّن ُي َِ ََ َ
اهلل ًـــع ٚجـــٌ ٚيف ايتٓعٜـــٌ شيَ ّعل ُ
َسز(.)1
ال ل
ص ُذ ُ
كوله جعال
اه َداز
َ
ه ُ

َ
مـا ُكحِ ّل َدـا
ون ل َّو كَ َ
ش يَ ُقو ُل َ
ـي ٌُ َ
ـان َل َدـا ِم ّ
ـَ الـأ ّ
م ِش شَ ّ

يكــس إذــتخ اآــاؾك ٕٛه ْــ٘ يــ ٛنــإ هلــِ يف قــطاض َٛنــع ايكتــاٍ ؾ ـ ٕ
اا عطنٛا يًكتٌ ٚ ،عتتٌُ أٚإ ٖصا ايكٚ َِٗٓ ٍٛجٖٛاّ :
ا ٭ : ٍٚقــسض ٖــصا ايكــَ ٍٛــٔ اآــاؾك

ق,ــٌ ٚهعــس ااعطنــ ١غــاً١

ًــعَِٗ ًًــ ٢ايطجــٛع إىل ااسٜٓــ ، ١خاقــٚ ١إٔ ااــطاز َــٔ ٖــصا ايكــٍٛ
حتطٜض عٛا٥ـ ا٭ْكاض ًً ٢ايطجٛع .
اياـــاْ : ٞإذتحـــاد اآـــاؾك
ايكتــٌ يف ااــَٓ٪
( )1غٛض ٠غاؾط .19

هعـــس ـــطى ايطَـــاَٛ ٠انـــعِٗ ٚؾـــس٠

٭ٕ َاــٌ ٖــصا ايكــًٜ ٍٛكــ ٢آشاْ ـاّ قــاغٚ ، ١ٝقــس متٝــٌ
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إيٝــ٘ ايٓؿــٛؽ  ،ؾتؿهــٌ اهلل ًــع ٚجــٌ َٓٚــع ااػــًُ

َــٔ اٱْكــا

َ
م َش ُك َّل ُه ِل َّلهِ ز ( )1يٝ,إ قاْ َٔ ٕٛجٗا
هكٛي٘ عاىل ش ُك ّ
ل إِ َّن الأ ّ
ا٭ٚىل  :ؿهٌ اهلل ًع ٚجٌ هؿهس اآاؾك .

يــ٘

:

َ
ــت
مـ ً
ظـــ ّل َد َ
مــا أ ّس َ
اْ إِلــإ َّ َس ّظ َ
ايااْٝــَ : ١ــٔ َكـــازٜل قٛيــ٘ عـــاىل ش ََ َ
يَز ( )2اذتًٛٝي ١ز ٕٚإْكا اا َٓ٪اا ٜكٛي٘ اآاؾك. ٕٛ
ِل ّل َعال َِم َ
ايااياــ : ١هٝــإ ذكٝكــٖٚ ١ــ ٞإٔ نــٌ آٜــَ ١ــٔ ايكــطإٓ ْكــط َــٔ ًٓــس هلل
يًٓيب ستُس قً ٢اهلل ًًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٚاآَ٪
ايطاهعـــ : ١هعـــث ايٝـــ ؽ يف قًـــٛ

ايصَ ٜٔع٘ .

اآـــاؾك

 ،إش ٚجـــسٚا إًـــطاض

َ
ــي وُز (ٚ )3نٝـــ
هــ ّ
ااػــًُ ًــٔ قــٛهلِ ش َ
م ِش ِم ّ
ل َل َدــا ِم ّ
ــَ الــأ ّ
ــَ شَ ّ
ٜه ٕٛيًع,س أَط َع َٚ ٙ٫ٛخايك٘ .
ارتاَػــ : ١هٝــإ قــاْٖٚ ٕٛــ ٛيــعً ّٚــسّ غــهٛ
اهلل ًًٝــ٘ ٚآيــ٘ ٚغــًِ ًــٔ اآــاؾك

ايــٓيب ستُــس قــً٢

هــٌ ظتــب إٔ ٜكــٖ ّٛــٚ ٛاآَ٪ــٕٛ

هــــطزِٖ ٚظجــــطِٖ ٚ ،نؿـــــ ظٜـــــ ٚهطــــ ٕ٬أقــــٛاهلِ شا

قــــ,ػ١

ايٓؿام.
ايػازغـــ : ١اٝ,ـــت قـــاْ ٕٛيف ذٝـــا ٠ااػـــًُ

ايعكا٥سٜـــ ١يف ايٝـــّٛ

ٚايًٚ َٔ ١ًٝج:ٙٛ
أ : ّ٫ٚايكسٚض ًٔ آٜا

ايكطإٓ .

واْٝــ ـاّ  :ايطجــــٛع إىل ايــــٓيب ستُــــس قــــً ٢اهلل ًًٝــــ٘ ٚآيــــ٘ ٚغــــًِ
ٚاٱقت,اؽ َٔ ايػٓ ١يف اذتط

ًً ٢ايٓؿام .

واياــاّ َ :كاهًــ ١أ ٟقــَ ٍٛــٔ اآــاؾك

هلٜــ ١قطآْٝــ ١ؿهــر٘  ٚــ,

ؾ َٔ ٘ٝااػايطٚ ١غ ٤ٛايككس .
ضاهعاّ  :نٝس قاًْ ٕٛحع اآاؾك

( )1غٛض ٠آٍ ًُطإ .154
( )2غٛض ٠ا٭ْٝ,ا.107 ٤
( )3غٛض ٠آٍ ًُطإ .154

ًٔ هث مس. َِٗٛ

َــا
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خاَػــاّ ٛ :جٝــ٘ ضغــاي ١إىل ا يــص ٜٔنؿــطٚا هــ ٕ اآــاؾك
ًٔ ايت وري ًً ٢ااػًُ

زتتُع

َٚتؿطق

.

غازغــاّ  :إيكــا ٤ايؿــعع ٚارتــٛف يف قًــٛ
ادتُــع ه ـ

ًــاجعٕٚ

ايــص ٜٔنؿــطٚا  ٚ ،كــسٜط

آٜــ ١ايطًــب ٚآٜــ ١اي,رــث  ،غــًٓك ٞيف قًــٛ

َ
م َش ُك َّل ُه ِل َّلهِ ز.
ايطًب هك ٍٛش ُك ّ
ل إِ َّن الأ ّ
اياايــث  :يكــس  ّ ٫أٖــٌ ااسٜٓــ ١اآــاؾك

ايــص ٜٔنؿــطٚا

ًٓــس ضجــ ًِٗٛإىل ااسٜٓــ١

ٚغــ٪اٍ ايٓــاؽ هلــِ ًــٔ غــ,ب إطتــعاهلِ  ٚــطنِٗ ايــٓيب ٚأٖــٌ هٝتــ٘
َٚـــٔ هكـــَ ٞـــٔ أقـــراه٘ َـــٔ ااٗـــاجطٚ ٜٔا٭ْكـــاض ٜٛاجٗـــ ٕٛجـــٝـ
قــطٜـ ٚذًؿــا ، ِٗ٥ؾًحــ اآــاؾك ٕٛإىل ااهــط ٚارت,ــث  ،ؾحــاٚ٤ا هٗــصا
اٱًتــصاض ٚااهــط ٚ ،قــايٛا  :يــ ٛنــإ يٓــا َــٔ ا٭َــط ؾــَ ٤ٞــا قتًٓــا ٖــا
ٖٓــا)  ،يٝ,ــإ ذكٝكــٖٚ ١ــ ٞإٔ ًَ٬ــ ١اآــاؾك

إخ ؿــا ٤خــ٬ف َــا ٜظٗــطٕٚ

يف ايؿطٚع أٜهاّ إىل جاْب ا٭ق ، ٍ ٛنا ٜػتًعّ أخص اذتا٥ط.َِٗٓ ١

َ
ــي ٌُز ًٓـــسَا
َــو كَـ َ
ــان َل َدــا ِمـ ّ
ــَ الـــأ ّ
ايطاهــع :قــسض قـــ ٍٛشل ّ
م ِش شَ ّ
ؾاع خ غكٛط غ,ع ؾٗٝساّ َٔ ااػًُ َٔ جٗا :
ا٭ٚىل :قٝــــاّ ااػــــًُ

اآاؾك

ٚااػــــًُا

يف ااسٜٓــــ ١هتٛجٝــــ٘ ايًــــ ّٛإىل

 ،ؾحا ٤اآاؾك ٕٛهسً ٣ٛهاعً. ١

ايااْٝــ : ١أضاز اآــاؾك ٕٛهــث مســٚ َِٗٛإوــاض ٠ايؿــهٛى ًٓــسَا ًكــ٢
أٌٖ ااس ,ْ ١ٜٓناط ٠ايكتٌ يف ااػًُ
ايااياــً : ١ــسّ إميــإ اآــاؾك

.

ٜــسؾعِٗ يًتحــطأ ٚايػــطٚض ٚايظــٔ ه ـ ٕ

إ ,ـاًِٗ يف ضأٜٗــِ ميٓــع َــٔ ؾـٛٝع ايكتـٌ هـ

ااػــًُ

 ،ؾحــا ٤ايــطز َــٔ

ًٓــس اهلل ًــع ٚجــٌ ه ـ ٕ ا٭َــط نًــ٘ هٝــس اهلل ًــع ٚجــٌ َٚــا ٚقــع إمنــا ٖــٛ
هعًُـــ٘ ٚنًُتـــ٘ ٚٱقت,ـــاؽ ااـــٛاًظ نـــا ٚقـــع يف َعطنـــ ١أذـــس ٚيتٓؿـــط
ْؿــٛؽ ايٓــاؽ َــٔ ؾعــٌ ايــص ٜٔنؿــطٚا ٚجتٗٝــعِٖ ادتٝــٛف نــس ايٓ,ــ٠ٛ
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ظــ َد ََ
ــه ل ُِيَِ ِ
يــذ ال َّل ُ
ٚاٱغــ ، ّ٬قــاٍ عــاىل ش ُي ِش ُ
َّ ُ
ــَّ ََ يَ ّهــ ِذيَ َُ ّ
ــي ََ َل َُ ّ
َّ
ِيَّز (.)1
ا َّل ِز َ
ِيَّ َظَ ٌ
َّ ََالل ُه َنل ٌ
َّ ََ يَ ُحو َ َنلَيّ َُ ّ
يَ ِم َّ َكِّ ِل َُ ّ
 ٫ٚعــاضض هــ

ٖــص ٙايٛجــٚ ، ٙٛنًــٗا َــٔ َكــازٜل آٜــ ١اي,رــث

ٚايؿــٛاٖس ًًــَ ٢ــا نــإ ٬ٜقٝــ٘ ضغــ ٍٛاهلل قــً ٢اهلل ًًٝــ٘ ٚآيــ٘ ٚغــًِ
ٚااــــَٓ٪

َــــٔ ا٭ش ٣ااتعــــسز ايــــص ٟميهــــٔ كػــ ـ  ُ٘ٝهًرــــا جٗــــ١

ايكسٚض إىل أقػاّ :
ا٭ : ٍٚا٭ش ٣ايـــصٜ ٟـــ َ ٞـــٔ ايـــص ٜٔنؿـــطٚا هـــادترٛز ٚإْهـــاض
ايطغاي. ١
ااػــًُ

اياــاْ : ٞجتٗٝــع ايــص ٜٔنؿــطٚا ادتٝــٛف ٚٚقــٛع ايكتــاٍ ه ـ
ٚايص ٜٔنؿطٚا .
اياايث  :ا٭ش ٣ايص َٔ ٞ ٜ ٟايؿاغك

َٔ أٌٖ ااًٌ ا٭خط.٣

ايطاهع َ :ا ,ٜا٘ اآاؾكَ َٔ ٕٛكازٜل ايؿو ٚايطٜب .
ارتـــاَؼ  :ايتـــلظض ٚايتعـــا ٕٚهـ ـ
ايـــٚ ٖٔٛايهـــعـ يف قًـــٛ

ااـــَٓ٪

ايـــص ٜٔنؿـــطٚا ٚاآـــاؾك

ي,عـــث

 ،يـــصا ٚضز (ًـــٔ أْـــؼ  :قـــاٍ

ضغــ ٍٛاهلل قــً ٢اهلل ًًٝــ٘  ٚغــًِ َــا أٚش ٟأذــس َاــٌ َــا أٚشٜــت يف
اهلل (.)2

َ
ــه ِل َّلـــهِ ز يكـــس ٚزؾـــع
ؾحـــا ٤قـــ ٍٛاهلل عـــاىل ش ُكـــ ّ
م َش ُك َّلـ ُ
ل إِ َّن الـــأ ّ
ا٭شً ٣ــٔ ايــٓيب ستُــس قــً ٢اهلل ًًٝــ٘ ٚآيــ٘ ٚغــًِ ٚايتٓعٜــٌ ٚ ،ؾٝــ٘

زًـــ ٠ٛيًـــٓيب ٚااـــَٓ٪
َٓٚـــع اآـــاؾك

هاٱجتٗـــاز ٚادتٗـــاز آـــع أغـــ,ا

َـــٔ إضاز ٠هـــث ضٚح ايؿطقـــٚ ١ارتكـــ ١َٛهـ ـ

ا٭شٖ ٣ـــصٙ
ااػـــًُ

ـــخ
ـــش ُأ َّ
مــــتو ُأ ّخ ِش َشـ ّ
يٝهــــَ ٕٛــــٔ َكــــازٜل قٛيــــ٘ عــــاىل ش ُك ّدـ ُ
َّ َخيّـ َ
ـــح ّ
َّــاطز (ْ )3ــع ٍٚآٜــا ايكــطإٓ ايــيت هــٚ ٕٛاقٝــَ ١ــٔ ايٓؿــام ٚأوــط
لِلد ِ
( )1غٛض ٠ايٓػا.26 ٤
( )2ذً ١ٝا٭ٚيٝا.333 / 6 ٤
( )3غٛض ٠آٍ ًُطإ .110
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اآــاؾك

َٚكــاذٖ ١,ــص ٙاٯٜــا

ٖٚ ،ــَ ٛــٔ أغــطاض ٚجــٛ

ٚضؾــرا ٗا ٭جٝــاٍ ااػــًُ

ــ ٠ٚ٬آٜــا

ااتعاق,ــ١

ايكــطإٓ يف ايكــٚ ٠٬جٛه ـاّ ً ٝٓٝـاّ

ًًــ ٢نــٌ َػــًِ َٚػــًًًُٚ ١ــ ٢ضتــٜ ٛــَ َٞٛتهــطض يٝ,ــإ قــاْٖٚ ٕٛــٛ
ًــسّ َػــا زض ٠ااػــًُ
ٚاآاؾك

يػــ ٌ,ايترــصٜط ٚايٛقاٜــ ١ايػــُاَ ١ٜٚــٔ ايٓؿــام

.

َٚـــٔ اٯٜـــا

ــاْ
ٜتًـــ ٕٛيف نـــٌ ضنعـــ ١شإِيَّـ َ

يف ااكـــاّ إٔ ااػـــًُ

يَز
ــذ ََ إِيَّ َ
َن ّع ُِ ُ
ــاْ َن ّ
عــ َحعِ ُ
هٝـــس اهلل ًـــع ٚجـــٌ ٚيـــ٘ ااؿـــ ١٦ٝااطًكـــ ١يف ارتًـــل ٚارت٥٬ـــل  ٫ٚميًـــو
( )1

يت نٝــس إقــطاض ااػــًُ

هــ ٕ ا٭َــط نًــ٘

َعــ٘ أذــس ؾــّ ٦ٝا ٜٚعًــٔ ااػــًُ ٕٛأْٗــِ ٜع,ــس ٕٚاهلل ٭ْــ٘ ض

ايعــاا

َٚايــو نــٌ ؾــٖٚ ٤ٞــ ٛايــص ٟجعــٌ ً,ــاز ٠ايٓــاؽ يــ٘ ًًــ ١رتًكٗــِ ،
ٚ٭ٕ ا٭َـــط نًـــ٘ هٝـــس ٙغـــ,راْ٘ ٚإٜـــا ٙغـــ,راْ٘ ٜػـــتع

ااػـــًُ ٕٛ٭ٕ

ا٭َٛض نًٗا هٝس ٙغ,راْ٘ .
يـــصا كـــسّ ق,ـــٌ وـــ٬ث آٜـــا

شّ ايـــص ٜٔنؿـــطٚا ٚإيكـــا ٤ايطًـــب يف

َ
اناز(.)2
ظ ّل َؼ ً
ََّ ُي َد ِض ّ ِبهِ ُ
قًٛهِٗ ٭ِْٗ شأشّ َر ُكوا ِبال َّلهِ َ
ما ل ّ
ٚٚضز يؿــظ ا٭َــط يف آٜــ ١اي,رــث وــ٬ث َــطا ٖٚ ،ــٌ ااٛنــٛع يف
ٖـــص ٙايا٬وـــَ ١ترـــس أَ ٚتعـــسز ،ادتـــٛا

ٖـــ ٛاياـــاْ، ٞؾـــا٭َط يف قٛيـــ٘

َ
ك َّل ُه ِل َّل ِهز أًِ َٛنًٛاّ ٚز٫ي. ١
م َش ُ
عاىل ش ُك ّ
ل إِ َّن الأ ّ
َ
َ
َّز
غ َلـ َ
ـك ِمـ ّ
ٚقــاٍ عــاىل ش َلــيّ َ
ـَ ال ـأ ّ
ـي ٌُ أ َّ يَ ُحــو َ َن َلــيّ ِه ّ
م ِش شَـ ّ
ؾٗــٌ ااككــٛز هــا٭َط يف اٯٜــ ١أًــ ٙ٬شا ا٭َــط ايــٛاضز يف آٜــ ١اي,رــث
ٱحتـــاز ايًؿـــظ ٚااٛنـــٛع ،ادتـــ ٛا

ٚ ، ٫هُٗٓٝـــا ًُـــٚ ّٛخكـــٛم

َطًــل ٚ ،ضجــٛع ا٭َــط إىل اهلل ًــع ٚجــٌ أًــِ يف َعٓــاٚ ٙز٫يتــ٘ َــٔ

يؿــظ ا٭َــط ااــصنٛض يف آٜــ ١اي,رــث ،قــاٍ عــاىل شإِلَــ
ُ
وسز(.)3
ا ّلأ ُم ُ
( )1غٛض ٠ايؿاحت.5 ١
( )2غٛض ٠آٍ ًُطإ .151
( )3غٛض ٠ايؿٛض.53 ٣

ــيش
ال َّلــهِ َج ِ
ص ُ
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ون
هكٝػ ١ااهاضع شيَ ُقو ُل َ

 َٔٚإًحاظ آ ١ٜاي,رث ٚضٚز ق ٍٛاآاؾك

َ
ي وُ ز نا ٜسٍ ًً ٢إغـتُطاضِٖ هٗـصا ايكـ، ٍٛ
ه ّ
َ
ل َل َدا ِم َّ الأ ّ
م ِش ِم َّ شَ ّ
 ٚطزٜسِٖ ي٘ يف ٚج: ٙٛ
ا٭ٜ : ٍٚتهًِ اآاؾك ٕٛهٗصا اٱذتحاد ؾُٝا ه. ِٗٓٝ
ايااْ : ٞإختاش اآاؾك

ٖصا ايهَٛ ّ٬نّ ًٛا يًُٓاجا ٠ه. ِٗٓٝ

اياايــث  :نــإ قــ ٍٛاآــاؾك

ٖــصا ًٚتــاهِٗ يعــسّ جعــٌ َٛنــ١ًٝٛ

هلــِ يف ايكتــاٍ َٛٚنــع٘ ٚ ،مل ٓــعٍ اٯٜــ ١إ ٫يًتدؿٝـــ ًــٔ ااــ، َٓ٪
ًٚسّ إؾتتإ عا٥ؿ َِٗٓ ١هص ا

ق ٍٛاآاؾك

ايطاهـــع  :إغـــتُطاض قـــ ٍٛاآـــاؾك

أ ٚهِٗ َطًكاّ.

َ
ـــَ
هـــ ّ
ش َ
م ِش ِم ّ
ل َل َدـــا ِم ّ
ـــَ الـــأ ّ

ــي وُ ز هعــس ْــع ٍٚآٜــ ١اي,رــث ٖٚ ،ــ ٛااػــتكطأ َــٔ قــٝػ ١ااهــاضع
شَ ّ
اييت ٚضز

ؾٗٝا آ ١ٜاي,رث .

ٚهاغـــتآا ٤ايٛجـــ٘ ايطاهـــع أًـــ ٙ٬ؾـــإ ايٛجـــ ٙٛا٭خـــط ٣نًـــٗا َـــٔ
َكــازٜل اٯٜــٚ ، ١ذتــًً ٢ــ ٢ؾــطض هكــا ٤قــ ٍٛاآــاؾك

ٖــصا هعــس ْــعٍٚ

آٜــ ١اي,رــث ؾاْــ٘ أقــ,س ٚآٖــاّٶ َهؿــٛؾاّ  ،يــٝؼ يــ٘ أوــط أ ٚــ وري ًًــ٢
اآَ٪

.

يكـــس ؾهـــس اآـــاؾك ٕٛأْؿػـــِٗ ٚ ،هٓٝـــت آٜـــ ١اي,رـــث خكـــًَ ١ـــٔ
خكـــاهلِ ااصََٛـــٚ ، ١ؾٝـــ٘ زًـــ ٠ٛيًُػـــًُ
اذتا٥طـــَ ١ـــِٓٗ ٚ ،اٱَتٓـــاع ًـــٔ اٱْكـــا

يتعـــٝ

اآـــاؾك

ٚأخـــص

هلـــِ ٚ ،يف ٖـــصا اٱَتٓـــاع

ٚج: ٙٛ
ا٭ : ٍٚإْ٘ أَط ٚجٛز. ٟ
ايااْ : ٞيف ٖصا اٱَتٓاع ٚاٱًطاض أجط ٚوٛا
اياايـــث  :كٝٝـــس ط ـــب ا٭جـــط ٚاياـــٛا

َٔ ًٓس اهلل .

ًًـــٖ ٢ـــصا اٱَتٓـــاع هـ ـ ٕ

ٜه ٕٛهككس ايكطه. ١
ٚؾٝـــ٘ طغٝـــب يًُػـــًُ
اٱغتُاع يًُٓاؾك

.

هإجتٓـــا

ا٭قـــٛاٍ شا

قـــ,ػ ١ايٓؿـــام أٚ
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َٚــٔ اٱًحــاظ ٚضٚز زٜــب ٚظجــط اآــاؾك

يف ٖــص ٙاٯٜــ ١هــا٭َط

إىل ايــٓيب قــً ٢اهلل ًًٝــ٘ ٚآيــ٘ ٚغــًِ هــ ٕ ٜكــ ٍٛهلــِ يػريٖــِ اذتــل
ٚايكـــسم ضزاّ ًًـــ ٢قـــٛهلِ ايـــص ٫ ٟأقـــٌ يـــ٘ ٖٚ ،ـــَ ٛـــٔ ايًطــــ
اٱ هل ٞهايٓيب ستُس قً ٢اهلل ًًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٚاآَ٪

.

ًٚــٔ ضغــ ٍٛاهلل قــً ٢اهلل ًًٝــ٘ ٚآيــ٘ ٚغــًِ قــاٍ  :إ اهلل عتــب
ايطؾل يف اَ٫ط نً٘) (.)1
َٚــٔ إًحــاظ آٜــ ١اي,رــث أْٗــا اٯٜــ ١ايٛذٝــس ٠يف ايكــطإٓ ايــيت ٚضز
ؾٗٝــا يؿــظ ا٭َــط وــ٬ث َــطا  ٫ٚ ،هــس يــ٘ َــٔ أغــطاض ػــتًعّ ايٛقــٛف
ًٓسٖا ٚايتسهط يف زٗ ٫٫ا َٚعاْٗٝا َٚ ،ا ٜنؾس ًٓٗا َٗٓٚا :
ا٭ : ٍٚشنط ا٭َط يف اٯ ٢ًً ١ٜضت ٛاٱع٬م .
ايااْ : ٞمش ٍٛيؿظ ا٭َط َعٓ ٢ااٛنٛع ٚاذتهِ .
اياايــــث  :إضاز ٠اآــــاؾك
ايعاّ يف اذتط

إٔ ٜهــــ ٕٛهلــــِ ؾــ ـ ٕ ٚضأ ٟيف ايكــــطاض

.

ايطاهـــع  :إضازْ ٠ػـــ ١,ايعُـــٚ ّٛارتكـــٛم ااطًـــل هــ

(ا٭َـــط) يف

َ
ـَ
هـ ّ
قٛيــ٘ عــاىل ش ُكـ ّ
ـه ِل َّلــهِ ز ٚهـ نــٌ َــٔ ش َ
م َش ُك َّلـ ُ
ل َل َدــا ِمـ ّ
ل إِ َّن الـأ ّ
َ
َ
ـي ٌُزٖٚ ،ــَ ٛــٔ
ـو كَـ َ
ـان َل َدــا ِمـ ّ
م ِش ِمـ ّ
ـَ ال ـأ ّ
ـي وُز ٚش َلـ ّ
ال ـأ ّ
م ِش شَـ ّ
ـَ شَـ ّ
ايؿٛاٖس ًًً ٢اا ١ٝضغاي ١ايٓيب ستُس قً ٢اهلل ًًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ.
ٜٚهُـــٔ ايهـــطض يف قـــ ٍٛاآـــاؾك

مبٛنـــ ً٘ٛهايـــصا

ٚهكـــريٚض ٘

َكسَـــ ١ٱضاز ٗـــِ ايؿـــ ٕ ٚااٛنـــ ١ًٝٛيف ا٭ذهـــاّ ٚايػـــٓٔ ٜٚ ،ـــسٍ

ل
ًًــٖ ٢ــصا ااعٓــ ٢زتــ ٧اٱذتحــاد َــٔ ًٓــس اهلل هكــٝػ ١اٱعــ٬م ش ُك ـ ّ
َ
ــه ِل َّلـــهِ ز ٚؾٝـــ٘ زٜـــب يًُػـــًُ ٖٚـــ ٛغـــ ٌٝ,يعٜـــاز٠
م َش ُك َّلـ ُ
إِ َّن الـــأ ّ
إميــاِْٗ  ٚػــً ُِٗٝه ـ ٕ َكايٝــس ا٭َــٛض نًــٗا هٝــس اهلل ًــع ٚجــٌ يت,عــث
اٯٜــ ١ايٝــ ؽ يف قًــٛ

اآــاؾك

( )1ايػٓٔ ايه  ٣يًٗٝ,ك.203/9 ٞ

ٚارت,ٝــ ١يف ْؿــٛؽ ايــص ٜٔنؿــطٚا  ،ؾــ٬
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 ٚ ،ــسٍ اٯٜــ ١هايس٫يــ ١ايتهــُٓ١ٝ

ٜطُعــ ٕٛهعــسٖا هاٱغــٚ ّ٬ااػــًُ
ًً ٢نؿا ١ٜايكطإٓ ٚايػٓ. ١

َ
ي ٌُ زٚجٖٛاّ :
ٚعتتٌُ ايص ٜٔقايٛا شل َّو كَ َ
ان َل َدا ِم َّ الأ ّ
م ِش شَ ّ
ا٭ : ٍٚايص ٜٔدت ٚا إىل ايؿطاض ٚايكعٛز يف ا٭ضض .
اياــاْ : ٞؾطٜــل َــٔ ايــص ٜٔطنــٛا ٚغــط ااٝــسإ وــِ ًــازٚا هــسً٠ٛ

ضغٛي٘ قً ٢اهلل ًًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ هلِ هايطجٛع إىل ااٝسإ.
إْٗعَــٛا َــٔ ااعطنــٚ ١مل ٜطجعــٛا إىل

اياايــث  :أؾــطاز َــٔ ااػــًُ
ااٝسإ .

ٚاادتـــاض إٔ ااـــطاز ٖـــِ اآـــاؾكٚ ٕٛايـــص ٜٔيف قًـــٛهِٗ َـــطض ،
غــٛا ٤ذهــطٚا ااعطنــٚ ١ؾــطٚا ًٓــس ؾــس ٠ايكتــاٍ  ،أ ٚمل عتهــطٖٚا نــٔ
أُٖتِٗ أْؿػِٗ .
يكـــــس خاع,ـــــت اٯٜتـــــإ ايػـــــاهكتإ ااػـــــًُ

هكـــــٝػ ١ايعُـــــّٛ

ـــذ ُأز وــــِ شنــــط
ـــه ََ ّنـ َ
صـ َ
َّ ال َّلـ ُ
اٱغــــتػطاق ٞش ََ َل َقـ ّ
ـــذ َ
ـــذ َك َُ ّ
ايػــاهك ١ؾــطاض ؾطٜــل ًــِٓٗ ٚن ْــ٘ ذــازث َــٔ مجٝــع ااــ َٓ٪ايــصٜٔ
اٯٜــــ١

َن َنلَــ
ــو َ
صــعِ ُذ َ
َن ََلــإ َ َج ّل ُ
ذهــطٚا َعطنــ ١أذــسشإِ ّر ُج ّ

أَ َظــ وذز َــع

إٔ ؾطٜك ـاّ َــِٓٗ و,ــت َــع ايــٓيب ستُــس قــً ٢اهلل ًًٝــ٘ ٚآيــ٘ ٚغــًِ ٚ،مل

ٜعطؾٛا ايؿطاض ٦َٜٛص  ٫ٚق ٫ٚ ً٘,هعس. ٙ
ٚإهتـــسأ
ارتطـــا

آٜـــ ١اي,رـــ ث هـــصا

يًُـــَٓ٪

قـــٝػ ١ادتُـــع اٱغـــتػطاقٚ ٞيػـــ١

ايـــص ٜٔقـــازِٖ ضغـــ ٍٛاهلل قـــً ٢اهلل ًًٝـــ٘ ٚآيـــ٘

ٚغـًِ إىل َعطنـ ١أذــس ٚذـسز َٛانـعِٗ ؾٗٝــا اـا ؾٗٝـا َــٔ ايآـاًً ٤ــِٗٝ
اٯ ١ٜقػُ

ٚإيكا ٤ا٭َٓ ٚ ، ًًِٗٝ ١شنط

ا٭ : ٍٚؾطٜـــل َـــٔ ااػـــًُ

َٔ ااػًُ

:

ْـــعٍ ًًـــ ِٗٝايٓعـــاؽ ْعُـــٚ ١وٛاهـــاّ

ٚختؿٝؿاّ .
اياــاْ : ٞؾطٜــل َــٔ ااػــًُ
ذتكٗـــِ ٚخـــاؾٛا َـــٔ ااـــٛ

أقــاهِٗ ايؿــعع َــٔ ايكتــاٍ ٚادتــعع اــا

ْٚػـــٛا إٔ ا٭ٚىل ٖـــ ٛايـــسؾاع ًـــٔ هٝهـــ١

اٱغــٚ ، ّ٬ذؿــظ ايٓ,ــ ٚ ٠ٛعاٖــس إغــتساَ ٚ ١ــٛايْ ٞــع ٍٚآٜــا

ايكــطإٓ
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ايــصٜ ٫ ٟــتِ إ ٫هػــ ١َ٬ايــٓيب ستُــس قــً ٢اهلل ًًٝــ٘ ٚآيــ٘ ٚغــًِ َــٔ
ا يكتٌ ذتكط ْع ٍٚايٛذ َٔ ًً٘ٝ ٞه

أٌٖ ا٭ضض.

( ٚأخــطد ارتطٝــب ٚاهــٔ ًػــانط ًــٔ ًًــًًٝ ٞــ٘ ايػــ ّ٬قــاٍْ :عــ٢
اهلل يٓٝ,ــ٘ قــً ٢اهلل ًًٝــ٘ ٚآيــ٘ ٚغــًِ ْؿػــ٘ ذ ـ

ـاُ
أْــعٍ ًًٝــ٘شإِ َرا َشـ َ

ـح ُغز( ،)1ؾهــإ ايؿــتس غــٓ ١يــإ هعــسَا ٖــاجط ضغــٍٛ
رـ ُـر ال َّلــهِ ََا ّل َــ ّ
َن ّ
اهلل قــً ٢اهلل ًًٝــ٘ ٚآيــ٘ ٚغــًِ  ،ؾًُــا ععــٔ يف غــٓ ١ػــع َــٔ َٗــاجطٙ
تــاهع ًًٝــ٘ ايك,ا٥ــٌ ػــع ٢ؾًــِ ٜــسض َتــ ٢ا٭جــٌ يــ ّ٬ٝأْٗ ٚــاضاّ  ،ؾعُــٌ
ًًــ ٢قــسض شيــو ؾٛغــع ايػــٓٔ ٚ ،ؾــسز ايؿــطا٥ض ٚ ،أ ٗــط ايــطخل ،
ْٚػذ نارياّ َٔ ا٭ذازٜث ٚ ،غعا ٛ,ى ٚ ،ؾعٌ ؾعٌ َٛزع) (.)2
 ٚتهــُٔ آٜــ ١اي,رــث يف ز٫يتٗــا ايآــاًً ٤ــ ٢ؾطٜــل َــٔ ااــَٓ٪

مل

ُٗٗـــِ أْؿػـــِٗ ٜـــ ّٛأذـــس  ،إ كـــؿٛا هـــايتكٚ ٣ٛأخًكـــٛا ايطاًـــ ١هلل
٫ٚقــٛا ارتــٛف هايكــ ٚايا,ــا

ًًــ ٢اٱميــإ  ،ؾرُٓٝــا ضآٖــِ ايــصٜٔ

نؿــطٚا ًًــٖ ٢ــصا ايــٓٗخ ٚاي,ػــايٚ ١ايعــعّ ًًــ ٢ايــسؾاع ًــٔ ضغــ ٍٛاهلل
قــً ٢اهلل ًًٝــ٘ ٚآيــ٘ ٚغــًِ أقــاهِٗ ايٝــ ؽ ٚايكٓــٛط ًٚ ،عَــٛا ًًــ٢
ا ٱْػــــرا

إىل َهــــ ١يف شا

ٜــــ ّٛايكتــــاٍ  ،يــــصا قــــاٍ اهلل عــــاىل

صلإَةِ ز (. )3
صِّ ِش ََال َّ
يدوا ِبال َّ
اظ َحعِ ُ
ش ََ ّ
هًرــا إٔ ن ـَ ّ٬ــٔ ايك ـ ٚايكــٝاّ ٚايكــٚ ٠٬اقٝــ ١يٲميــإ ٚذــطظ
َــٔ ايــٚ ٖٔٛايهــعـ ٚغــ٬ح ,ٜعــث ايؿــعع ٚايطًــب يف قًــٛ
نؿـــطٚا يٝهـــَ ٕٛـــٔ َكـــازٜل ٚأغـــ,ا

ايــصٜٔ

ــد ّلقِي ِؿـــي
ظـ ُ
قٛيـــ٘ عـــاىل ش َ

ــبز
ــشَا ل
ُك ُلــو ِ ا َّلــ ِز َ
الش ّن َ
يَ كَ َـ ُ
ااػــًُ ْٚــعْ ٍٚعُــ ١ايٓعــاؽ ًًــٚ ، ِٗٝقــريٚض ِٗ يف أَــإ ٚأَــٔ ،
( )4

ؾٝــ  ِٗٝايطًــب َــٔ ظٜــاز ٠إميــإ

ؾٝػــــتعطض ااؿــــطن ٕٛجٛٝؾــــِٗ ٚأغــــًرتِٗ ٚخٝــــٛهلِ ٜــــ ّٛأذــــس
()1غٛض ٠ايٓكط .1
( )2ايسض اآاٛض .374/10
( )3غٛض ٠اي,كط.45 ٠
( )4غٛض ٠آٍ ًُطإ .151
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يتكــٝب ايطٖ,ــ ١ااــَٓ٪
اآَ٪

ايــص ٫ ٜٔميًهــَ ٕٛعؿــاض أغــًرتِٗ ٚ ،يهــٔ

يف أَْٓٚ ١عاؽ.

َٚــٔ َٓاؾعــ٘ ايا,ــا

يف ااٝــسإ ٚايٛقاٜــَ ١ــٔ ايؿــعع ٚارتــٛف َــٔ

جٝــٛف ايعــسًٓ ، ٚس٥ــص ٜٝــ ؽ ااؿــطنٖٚ ، ٕٛــَ ٛــٔ أغــ,ا

دتــِٗ٥ٛ

إىل طى َٝسإ ااعطن ١ؾاض ٜٔؾعً .
 ٚكــسٜط أ ٍٚآٜــ ١اي,رــث وــِ أْــعٍ ًًــٝهِ أَٓــْ ١عاغ ـاّ يــُٝٮ قًــٛ
ايـــص ٜٔنؿـــطٚا ايطًـــب ٜٚؿـــطٚا َـــٔ َٝـــسإ َعطنـــ ١أذـــس ٖٚ ،ـــَ ٛـــٔ

يَز ( ،)1أ : ٟؾٓٝكً,ــٛا خــا,٥
َكــازٜل قٛيــ٘ عــاىل ش َؿيَ ّد َقل ُِِــوا َخــابِ ِِ َ
٭ٕ اهلل أْعٍ أَْٓ ١عاغاّ ًً ٢اا. َٓ٪

ٚقـــس هـــُٔ ايكـــطإٓ اٱخ,ـــاض هـ ـ ٕ ا٭َـــط نًـــ٘ هلل ًـــع ٚجـــٌ ٚإٔ
ايٓيب ستُـس ّا قـً ٢اهلل ًًٝـ٘ ٚآيـ٘ ٚغـًِ يـٝؼ يـ٘ َـع أَـط اهلل ًـع ٚجـٌ

َ
َ
غل َ
ـــي ٌُ أ َّ يَ ُحـــو َ
َـــك ِم ّ
ؾـــٚ ، ٤ٞقٛيـــ٘ عـــاىلشلَـــيّ َ
ـــَ الـــأ ّ
م ِش شَ ّ
َنلَـــي ِه َ
ونز(ْ ،)2ـــعٍ يف قكـــَ ١عطنـــ١
ِم َ
َّ َظـــال ُ
َّ َؿـــئِن َُّه ّ
َّ أ َّ ُي َعـــ ِزبَ ُه ّ
ّ ّ

أذـــس ٖٚ ،ـــ ٞأًـــِ يف َٛنـــًٗٛا ٖٚـــ ٛإضاز ٠زًـــا ٤ايـــٓيب قـــً ٢اهلل
ًًٝـــ٘ ٚآيـــ٘ ٚغـــًِ ًًـــ ٢ايـــص ٜٔنؿـــطٚا هعـــس إٔ أقـــاه ٙٛهادتطاذـــا
ٚقتًــٛا غــ,ع

ؾــٗٝساّ َــٔ جــٝـ ااػــًُ

،

َــٔ هٝــِٓٗ محــع ٠هــٔ ً,ــس

ااطًب  ًِ ٖٛٚ ،ايٓيب قً ٢اهلل ًًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ .
( ًــٔ ايطهٝــع قـــاٍ ْ :عيــت ٖــص ٙاٯٜـــًً ١ــ ٢ضغــ ٍٛاهلل قـــً ٢اهلل
ًًٝــ٘ ٚآيــ٘ ٚغــًِ ٜــ ّٛأذــس ٚ ،قــس ؾــخ يف ٚجٗــ٘ ٚأقــ,ٝت ضهاًٝتــ٘ ،
ؾٗــِٻ ضغــ ٍٛاهلل قــً ٢اهلل ًًٝــ٘ ٚآيــ٘ ٚغــًِ إٔ ٜــسًًً ٛــ ِٗٝؾكــاٍ «
نٝـــ ٜؿًــس قــ ّٛأزَــٛا ٚجــ٘ ْ,ــٖٚ ِٗٝــٜ ٛــسً ِٖٛإىل اهلل ٜٚسًْٛــ٘ إىل
ايؿـــٝطإ ٜٚ ،ـــسً ِٖٛإىل ا هلـــسٜٚ ٣سًْٛـــ٘ إىل ايهـــ٬يٜٚ ، ١ـــسًِٖٛ
إىل ادتٓـــٜٚ ١سًْٛـــ٘ إىل ايٓـــاض؟ ؾٗـــِٻ إٔ ٜـــسًًً ٛـــ . ِٗٝؾـــ ْعٍ اهلل {
( )1غٛض ٠آٍ ًُطإ .127
()2غٛض ٠آٍ ًُطإ .128
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يــٝؼ يــو َــٔ ا٭َــط ؾــ } ٤ٞاٯٜــ ١ؾهـــ ضغــ ٍٛاهلل قــً ٢اهلل ًًٝــ٘
ٚآي٘ ٚغًِ ًٔ ايسًا.)1( )ًًِٗٝ ٤
يكــس أضاز اآــاؾك ٕٛإٔ ٜهــ ٕٛهلــِ أَــط َــع أَــط اهلل ًــع ٚجــٌ ٚأَــط
ضغــــٛي٘ ٚ ،ض غ,ــــٛا يف ارتــــريٚ ٠ا٭خــــص هكــــٛهلِ ٚأذ,ــــٛا إٔ ٜظٗــــطٚا
يًٓـــاؽ إٔ ايـــٓيب قـــً ٢اهلل ًًٝـــ٘ ٚآيـــ٘ ٚغـــًِ ٜعُـــٌ هـــطأٚ ِٜٗأْـــ٘
غتؿــاِٖ ٚغتــاف جــاْ ِٗ,ؾــٜ ٬عــس ِٖٚيف قــ ٍٛأ ٚؾعــٌ ذتــ ٢يف ذــاٍ
اذتــط

ٚايكتــاٍ .إْٗــا ذــط

ٚق ٢اهلل ايٓيب ٚااػًُ
ٚنـ ـ ٕ اآـــاؾك

أخــط ٣غــري ذــط

ٖٚحــ ّٛايــص ٜٔنؿــطٚا

َٓٗا هل ١ٜاي,رث .

ٜ ٫طنـــ ٕٛهـ ـ َط اهلل ٚضغـــٛي٘ ,ٜٚعاـــ ٕٛايؿـــو يف

ايٓؿــٛؽ يف قــٚ ٍٛؾعــٌ ايــٓيب يف غــاً ١ايؿــسٚ ٠اذتــطد ٚإع٬يــ ١ايعــسٚ
ايهــاؾط ًًــ ٢ااسٜٓــٖٚ ١ــٜ ٛطٜــس قتــٌ ايــٓيب ستُــس قــً ٢اهلل ًًٝــ٘ ٚآيــ٘
ٚغـــًِ ٚأغـــط أقـــراه٘ ٚمحًـــِٗ ًًـــ ٢ـــطى اٱغـــ ، ّ٬ؾحـــا ٤ؾهـــس
اآـــاؾك

َـــٔ ًٓـــس اهلل ًـــع  ٚجـــٌ ٚ ،هـ ـ ٸ يًُػـــًُ

ذكٝكـــ ١قـــٛهلِ

ٚأنطاض ٖصا ايكٚ ، ٍٛيع ّٚإجتٓاه٘ .
ٚيف ايكتٌ أعطاف :
ا٭ : ٍٚايكا ٌ ايصٜ ٟعٖل هؿعً٘ ضٚح ااكت. ٍٛ
اياــاْ : ٞغــؿو ايــسّ ٚإظٖــام ايــطٚح هليــٚ ١ؾعــٌ ًــٔ قكــس ًُٚــس
أ ٚخط  َٔٚغري قكس َٔ ايكا ٌ .
اياايـــث  :ااكتـــ ٍٛايـــص ٟػـــازض ضٚذـــ٘ ادتػـــس هؿعـــٌ ؾاًـــٌ ٚ ،مل
 ٘ ٜا٭جٌ هااٛ

ٚا٭جٌ احملت. ّٛ

َٚـــٔ ايس٫يـــًً ١ـــ ٢ااػايطـــ ١يف قـــ ٍٛاآـــاؾك

ـــون ز هُٓٝـــا أخـــ
يكـــٛهلِ هكـــٝػ ١ااهـــاضع شيَ ُقو ُل َ

ْع ٍٚايكتٌ هِٗ هكٝػ ١ااان ٞش ُكحِ ّل َداز .

( )1ايسض اآاٛض .425/2

شنـــط آٜـــ ١اي,رـــث
ًـــٔ إزًـــاِٗ٥
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 ٚكــسٜط اٯٜــ : ١اٯ ٕ ٖــِ ٜكٛيــ ٕٛيــ ٛنــإ يٓــا َــٔ ا٭َــط ؾــَ ٤ٞــا
قتًٓا ) ٚمل طز اٯ ١ٜها حتاز قٝػ ١ايكٚ ٍٛايؿعٌ ايعَاْ ١ٝؾًِ كٌ :
قايٛا ي ٛنإ يٓا َٔ ا٭َط ؾَ ٤ٞا قتًٓا ٖآٖا ) .
ٚذتــًً ٢ــ ٢ايتكــسٜط أًــٜ ٙ٬كــع اٱؾــهاٍ ًًٝــ٘ نٝـــ ٜكٛيــ ٕٛيــٛ
نــإ يٓــا َــٔ ا٭َــط ؾــ ٤ٞهعــس قتًــِٗ ٖــا ٖٓــا  ،ؾًــ ٛنــاْٛا قــس قتًــٛا ؾعـّ٬
نٝـــ ٜكٛيــٓٝ,ٜٚ ٕٛــ ٕٛغــ,ب ايكتــٌ ٜٓ ٫ٚ ،كــطف َٛنــٛع اٯٜــ ١إ٫
جكــٛم أٜــاّ ْعٚهلــا ؾــ ٬حتُــٌ ًًــ ٢إضاز ٠قــٛهلِ يف اذتٝــا ٠ا٭خــط٣

اه َدــا زًًــ ٢قكــس َعطنــ ١أذــس َٜٗٛٚــا ،
مــا ُكحِ ّل َدــا َ
ه ُ
يس٫يــ ١كٝٝــس ش َ
ٚادتـــٛا إضاز ٠عطنـــِٗ يًكتـــٌ ٚ ،قتـــٌ إخـــٛاِْٗ َـــٔ ا٭ْكـــاض ،

 ٚكــسٜط اٯٜــ ( ١يــ ٛنــإ يٓــا َــٔ ا٭َــط ؾــٚ ٤ٞمســع ايــٓيب قــً ٢اهلل
ًًٝــ٘ ٚآيــ٘ ٚغــًِ قٛيٓــا هاي,كــا ٤يف ااسٜٓــٚ ١قتــاٍ ايــص ٜٔنؿــطٚا يف أظقتٗــا
َا قتٌ إخٛآْا يف َٝسإ َعطن ١أذس .

اه َداز ٚجٖٛاّ :
ما ُكحِ ّل َدا َ
ه ُ
ٚعتتٌُ قٛهلِ ش َ
ا٭ : ٍٚإضاز ٠قتــٌ غــ,ع َــٔ ااػــًُ يف َعطنــ ١أذــس هًرــا إٔ

اٱغٚ ّ٬ايٓطل هايؿٗاز

ٖ ٛادت اَع ااؿنى هٚ ِٗٓٝه

اا. َٓ٪

اياـــاْ : ٞااككـــٛز ؾـــٗسا ٤أذـــس َـــٔ ا٭ْكـــاض يف َعطنـــ ١أذـــس ،
ًٚسزِٖ كػٚ ١غت ٕٛؾٗٝساّ (. )1
اياايــث ٜ :ككــس اآــاؾك ٕٛأْؿػــِٗ ًًــ ٢ضتــ ٛارتكــٛم ٚيــ ٛنــإ
هلــِ ضأ ٟاــا قتًــٛا يف ذــاٍ إؾــنانِٗ يف ايكتــاٍ يٝ,ــإ إًتــصاضِٖ ًــٔ
ًــسّ ايكتــاٍ ٚيٲخ,ــاض هــ ِْٗ َػــتعس ٕٚيًكتــاٍ هؿــطط مســاع ضأٜٗــِ
يف عٝ

َٛنع٘ ٚنٝؿٝت٘ ٭ٕ يف ٖصا ايؿطط غ ١َ٬هلِ يف ايكتاٍ .

ايطاهــع  :إضاز ٠اآــاؾك

إختــاش َكــ ١,ٝناــط ٠ايؿــٗسآً ٤ــس ااػــًُ

ٚغــــَٛٚ ١ًٝنــــ ًٛاّ ي,ــــث ضٚح ايؿــــو ٚايطٜــــب يف ْؿــــٛؽ ااػــــًُ
ٚايتحــطأ ًًــ ٢خٝــاض ضغــ ٍٛاهلل قــً ٢اهلل ًًٝــ٘ ٚآيــ٘ ٚغــًِ يف ايكتــاٍ،
( )1أْظط ادتع ٤ايػاهع هعس اااٖ َٔ ١٥صا ايػٹؿط اا,اضى ايص ٟجا ٤هنمج ١ؾٗسا ٤أذس .
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ـــه
ضـــى ال َّل ُ
ِمـــ ّؤ ِم وَ ََلـــإ َ ُم ّؤ ِم َدـــتو إِ َرا َك َ
مـــا كَ َ
قـــاٍ عـــاىل ش ََ َ
ـــان ل ُ
َ
َ
َ
َّز (.)1
م ًشا أ ّن يَ َُ َ
ََ َس ُ
َّ الّخِ يَ َش ُة ِم َّ أ ّ
ظو ُل ُه أ ّ
م ِشهِ ّ
ون ل َُه ّ
 ٫ٚعــاضض ه ـ

ٖــص ٙايٛجــٚ ، ٙٛنًــٗا َــٔ َكــازٜل آٜــ ١اي,رــث ،

 َٔٚأغطاض ْعٚهلا ٚهٝإ َهاَٗٓٝا ايكسغ١ٝ

َّ
كوله جعال ش ُك ّ
ـش َص ا َّلـ ِز َ
يَ ُكح َ
ِـب َنلَـيّ ِه ّ
َّ ؿِـي ُب ُيـوجِ َُ ّ
ل ل َّو ُك ّد ُـح ّ
َّ لََِ َ
َّز
ل إِ َل
ظ ِ
ا ّل َق ّح ُ
َ
م َ
اشعِ ِه ّ
َــع ؾـــس ٠اي,ــ ؽ ٚايكتـــاٍ ٜـــ ّٛأذــس ،ؾكـــس نـــإ هـــا اٱذتحـــاد
ٚايتعًـــٚ ِٝايت زٜـــب َـــٔ ًٓـــس اهلل َتكـــ ، ّ٬ؾٝتؿهـــٌ اهلل ًـــع ٚجـــٌ
ٜٚكــ ٍٛيٓٝ,ــ٘ ايهــط( ِٜقــٌ) ٱقاَــ ١اذتحــًً ١ــ ٢غــْٗ ١َ٬حــ٘ٚ ،قــر١
خطٚجــــ٘ إىل َعطنــــ ١أذــــس ٚايكتــــاٍ ؾٗٝــــاٖٚ ،ــــَ ٛــــٔ اٱًحــــاظ يف
ايتدؿٝــــ ًٓـــ٘ يٝـ ـ  ٞيؿـــظ (قـــٌ) يف خطاهـــا

ايكـــطإٓ ااٛجٗـــ ١يًـــٓيب

ستُــس قــً ٢اهلل ًًٝــ٘ ٚآيــ٘ ٚغــًِ ًًــ ٢ضتــ ٛارتكــٛم ًًــٚ ٢جــٙٛ
َٓٗا :
ايٛجــ٘ ا٭ : ٍٚادتــساٍ ٚإقاَــ ١اي ٖــإ ًًــ ٢ايــص ٜٔنؿــطٚا  ،قــاٍ

َ
عاىلش ُك ّ َ
َنز(.)2
ما َج ّع ُِ ُذ َ
ل يَاأيل َها ا ّلََاؿ ُِش َ
َن * لإ َ أ ّن ُِ ُذ َ
َٚـــٔ اٱًحـــاظ يف ايػـــٛض ٠أًـــ ٙ٬أْٗـــا ْعيـــت يف َهـــ ١يف هـــساٜا

ايـــسً ٠ٛاٱغـــَ ١َٝ٬ـــٔ غـــري خـــٛف أ ٚؾـــعع َـــٔ غـــًطإ ٚغــــطٚض
ٚعػٝــإ ض٩غــا ٤ايهؿــط ٚايهــ٬يَ ١ــٔ قــطٜـ ْٚــع ٍٚاٯٜــ ١أًــَ ٙ٬ــٔ

ـــد ّلقِي ِؿــــي
ظ ُ
َكـــازٜل قـــصف ايطًــــب يف قًـــٛهِٗ هكٛيـــ٘ عــــاىلش َ
ب ز ( . )3
يَ كَ َـ ُشَا ل
ُك ُلو ِ ا َّل ِز َ
الش ّن َ

ٚايكــسض ااتــٝكٔ َــٔ اٯٜــ ١أًــٖ ٙ٬ــَ ٛعطنــ ١أذــس َٚــا هعــسٖا هــسيٌٝ

قـــ ٝػ ١ايؿعـــٌ ااهـــاضع (غـــًٓكٚ )ٞادتـــٛا

( )1غٛض ٠ا٭ذعا

.36

( )2غٛض ٠ايهاؾط.2-1ٕٚ
( )3غٛض ٠آٍ ًُطإ .151

ٖـــ ٛا٭ ٍٚهـــسي ٌٝشا
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اٯٜـــ ١أًـــ ٙ٬ايـــيت تهـــُٔ هٝـــإ ًًـــ ١ايكـــا ٤ايطًـــب يف قًـــٛهِٗ ٖٚـــٛ
ايؿــطى هــاهلل نــا مل ٜٓــعٍ هــ٘ اهلل أَــطاّ أ ٚإ خ,ــاضاّ ؾًــِ ٜٓــعٍ اهلل غــًطاْاّ
جكـــٛم إختـــاشِٖ ا٭قـــٓاّ ٚغـــاَ ٌ٥از ٜـــ ١ـــاٖط ٠يتكـــطهِٗ إىل اهلل
ظيؿ ٢وِ قاضٚا ٜتكطه ٕٛإيٗٝا هايصا .

ل
ٚجـــا ٤ا٭َـــط إىل ايـــٓيب ستُـــس قـــً ٢اهلل ًًٝـــ٘ ٚآيـــ٘ ٚغـــًِ ش ُكـــ ّ
َ
َن ز هــإضاز ٠ايعُــ ّٛاٱغــتػطاق ٞدتُٝــع ايهؿــاض ايتــاهع
يَاأيل َهــا ا ّلََــاؿ ُِش َ
ٚاات,ــٛع ٚ ،ايكطٜــب ن ـ ه ٞهلــب ًــِ ايــٓيب ٚاي,عٝــس نايــصٜٓ ٜٔتُــ ٕٛإىل

ق,ا ٥ــٌ أخــطٚ ٣ايــصنط ٚا٭ْاــٚ ٢اذتــط ٚايع,ــس َــٔ أٖــٌ ا٭َكــاض  ،يــصا
ؾُــٔ اٱًحــاظ إٔ ايــٓيب قــً ٢اهلل ًًٝــ٘ ٚآيــ٘ ٚغــًِ هعــث هطغــا ٌ٥يف
ايػٓ ١ايػازغ ١يًٗحط ٠إىل ااًٛى ٚا٭َطاٜ ٤سً ِٖٛؾٗٝا يٲغ.ّ٬
ٚعتتٌُ أَط اهلل ًع ٚجٌ إىل ضغٛي٘ ايهط ِٜشقٌز ٚجٖٛاّ :
ا٭ : ٍٚإضاز ٠ايٓـــــس

ٚاٱ غـــــتر,ا

ؾًًـــــٓيب إٔ ٜكـــــً,ٜٚ ٍٛـــــؼ

جكـــٛم َػـ ـ ي ١ا٭َـــط شقـــٌز ٚيـــ٘ إٔ ٜػـــهتٚ ،يهـــٔ ايكـــٖ ٍٛـــٛ
ا٭ؾهٌ ٚا٭ٚىل .
اياــاْ : ٞإؾــاز ٠ايٛجــٛ

َــٔ قٛيــ٘ عــاىل شقــٌز  ٚكــسٜط اٯٜــ : ١قــٌ

ٜــا ستُــس يًهــاؾط ٫ ٜٔأً,ــس َــا ع,ــسٚ ، )ٕٚنــصا هايٓػــ ١,ٯٜــ ١اي,رــث ،
ٚيؿظ ( قٌ ) ؾٗٝا.
اياايث :ااعٓ ٢ا٭ًِ ادتاَع يًٛجٛ

ٚايٓس

يف إٓ ٚاذس .

ايطاهــع  :ايت,ــا ٜٔأػــب ايكطٜٓــٚ ١ا٭َــاضٚ ٠ايــسي ٌٝؾُــطٜ ٠ؿٝــس يؿــظ
(قٌ) ايٛجٛ

ٚ ،أخط ٣ؿٝس ايٓس

ٚاٱغتر,ا

.

ارتـــاَؼ  :ذتـــا ااٛنـــٛع يف يؿـــظ (قـــٌ ) ؾُـــطٜ ٠ؿٝـــس ايٛجـــٛ
ٚأخــطٜ ٣ؿٝـــس ايٓـــس

ٚاٱغـــتر,ا ٚ ،ااـــطاز َـــٔ ايٛجـــٛ

،

ا ٟظتـــب

ًًـــ ٢ايـــٓيب قـــً ٢اهلل ًًٝـــ٘ ٚآيـــ٘ ٚغـــًِ أ ٕ ٜكـــَ ٍٛـــا ٜـــ َط ٙاهلل يف
اٯٜـــٚ ،١ااـــطاز َـــٔ ايٓـــس

ٖـــٜ ٛػـــترب يًـــٓيب قـــً ٢اهلل ًًٝـــ٘ ٚآيـــ٘

ٚغــًِ إٔ ٜكــَ ٍٛــا ٜــ َط ٙاهلل هــ٘ اهلل ًــع ٚجــٌ ٚ ،يــ٘ إٔ ٜػــهت ؾــ٬
ٜكٚ ، ٍٛي٘ إٔ ٜطج ٧ايك.ٍٛ
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ٚايكــرٝس ٖــ ٛاياــاْ ٞأًــ ، ٙ٬ؾــ ٬هــس إٔ ٜكــ ٍٛايــٓيب ستُــس قــً٢
اهلل ًًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ َا َ ٜط ٙاهلل ًع ٚجٌ يٛج: ٙٛ
ا٭ : ٍٚا٭قـــٌ يف ا٭َـــط ٖـــ ٛايٛجـــٛ
ًً ٢اٱغتكرا

إَ ٫ـــع ايـــسيٚ ٌٝايكطٜٓـــ١

.

اياــاْ : ٞنــٌ َــطٜ ٠ــ  ٞؾٗٝــا ا٭َــط َــٔ ًٓــس اهلل ٜؿٝــس ايٛجــٛ

،

ق,ـــٌ إٔ كـــٌ ايٓٛهـــ ١إىل ًًـــِ ا٭قـــ ٍٛ٭ْـــ٘ أَـــط َـــٔ ارتـــايل إىل
اادًــٛم َٚ ،ــ ٔ ايــط

إىل ااطهــٛ

َٚ ،ــٔ اهلل ًــع ٚجــٌ إىل ضغــٛي٘

يَز (.)1
م ًت ِل ّل َعال َِم َ
 ٘ٝ,ْٚايص ٟهعا٘ ش َس ّظ َ
ٚٚضز ًــٔ ضغــ ٍٛاهلل قــً ٢اهلل ًًٝــ٘ ٚآيــ٘ ٚغــًِ أْــ٘ قــاٍ  :ؾــإٕ
اهلل اختصْ,ً ٞس ّا ق ٌ,إٔ ٜتدصْٝ,ْ ٞاّ) (.)2
اياايــث  :جتًــ ٞذاجــ ١ايٓــاؽ ايعاَــ ١اــا ٜكٛيــ٘ ايــٓيب قــً ٢اهلل ًًٝــ٘
ٚآي٘ ٚغًِ إَتاا ّ٫٭َط اهلل ًع ٚجٌ .
ٖٚــٌ ٜــسخٌ ضغــ ٍٛاهلل قــً ٢اهلل ًًٝــ٘ ٚآيــ٘ ٚغــًِ يف ًَُٛــا

ـــه
ظـــو ُ َؿ ُخـــ ُز ُ
َّ َّ
َّ َن ّد ُ
الش ُ
َأ ََ َ
قٛيـــ٘ عـــاىل ش ََ َ
مـــا َن َهـــا ُك ّ
مـــا ن َجـــا ُك ّ
ـان َح ُهواز ()3أّ ٜ ٫ــسخٌ ؾٗ ٝــا ٭ْــ٘ ٖــ ٛايــص ٜ ٟـ  ٞمبــا ًٜــعّ ااػــًُ
َؿـ ّ
أخــص ، ٙاادتــاض أْــ٘ ٜــسخٌ يف َهــاَ
ٜتٛجـــ٘ يًُػـــًُ

اٯٜــ ١أًــٚ ٙ٬إٔ ا٭َــط ايــصٟ

يف اٯٜـــ ١قـــس ٛجـــ٘ إىل ايـــٓيب قـــً ٢اهلل ًًٝـــ٘ ٚآيـــ٘

ٚغــــًِ ٖٚــــ ٛاٱَــــاّ ٚا٭غــــ ٠ٛيف اٱَتاــــاٍ ٭ٚاَــــط اهلل ٜٚ ،تكـــــ
إَتااي٘ ه َٛض :
أ,َ : ّ٫ٚـــاضز ٠ايـــٓيب قـــً  ٢اهلل ًًٝـــ٘ ٚآيـــ٘ ٚغـــًِ إىل اٱَتاـــاٍ إىل
أَط اهلل .

( )1غٛض ٠ا٭ْٝ,ا.107 ٤
( )2ااػتسضى ًً ٢ايكرٝر
( )3غٛض ٠اذتؿط .7
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واْٝــاّ  :إ ٝــإ ايــٓيب قــً ٢اهلل ًًٝــ٘ ٚآيــ٘ ٚغــًِ ايؿعــٌ ااــ َٛض هــ٘
ه ذػٔ نٝؿٚ ١ٝعطٜك.١
واياــاّ  :قٝــاّ ايــٓيب قــً ٢اهلل ًًٝــ٘ ٚآيــ٘ ٚغــًِ هايؿعــٌ ااــ َٛض هــ٘
ؿػري يصا

ا٭َط ٚهٝإ ًًُ ٞي٘ٚ ،ؾَ ٘ٝػا:ٌ٥

ا٭ٚىل  :ايػٓ ١ايٓ ١ٜٛ,هٝإ يًكطإٓ .
ايااْ : ١ٝايػٓ ١ايٓ ١ٜٛ,ااكسض ايااْ ٞيًتؿطٜع .
ايااياــــ : ١ايػــــٓ ١ايٜٓٛ,ــــ ١هــــطظر ز ٕٚاٱخــــت٬ف ٚارتــــ٬ف هــــ
ااػًُ

غٛا ٤يف َٛنٛع شا

اٯ ١ٜايكطآْ ١ٝأ ٚؿػريٖا ًٜٗٚ ٚا .

ضاهعـــاّ  :إ ٝـــإ ايـــٓيب ستُـــس قـــً ٢اهلل ًًٝـــ٘ ٚآيـــ٘ ٚغـــًِ ايؿعـــٌ

ــَّ
ااــ َٛض هــ٘ َــٔ ًٓــس اهلل َــٔ َكــازٜل قٛيــ٘ عــاىل ش َل َق ّ
ــذ كَ َ
ــان َل َُ ّ
ُ
ع َد ٌتز(.)1
ظ َو ٌة َظ َ
ظو ِ ال َّلهِ أ ّ
ؿِي َس ُ

 ٚكــــسٜط اٯٜــــ ١أًــــٚ : ٙ٬يهــــِ يف ضغــــ ٍٛاهلل أغــــ ٠ٛذػــــٓ ١يف

اٱَتااٍ ٭َط اهلل ) ٖٓٚاى َػ يتإ :
ا٭ٚىل ٖ :ــٌ ٜهؿــ ٞاٱَتاــاٍ يٮَــط اٱهلــَ ٞــٔ ق,ــٌ ايــٓيب ستُــس
قــً ٢اهلل ًًٝــ٘ ٚآ يــ٘ ٚغــًِ َــطٚ ٠اذــس ٠أّ ٫هــس َــٔ ايتهــطاض  ،ادتــٛا
ٖـــ ٛاياـــاْٖٚ ، ٞـــَ ٛـــٔ َعـــاْٚ ٞخكـــا٥ل ايـــسً ٠ٛإىل اهلل ًٝ, ٚ ،ـــؼ
ايطغـــايَٚ ، ١ـــٔ ًَُٛـــا

ك ز ( . )2
َس ِب َ

ــَ
مـــا ُأنـــ ِض َ إِلَيّـ َ
قٛيـــ٘ عـــاىل شبَ ِلـ ّ
ــؽ َ
ــك ِمـ ّ

ايااْٝــٖ : ١ــٌ ًٜــعّ ايؿٛضٜــ ١هكٝــاّ ايــٓيب ستُــس قــً ٢اهلل ًًٝــ٘ ٚآيــ٘

ٚغـــًِ هـــايك ٍٛااـــ َٛض هـــ٘ٚ ،ايتًٝ,ـــؼ ادتـــٛا

ْعـــِ ٚ ،تحًـــٖ ٢ـــصٙ

ايؿٛضٜــ ١هــت ٠ٚ٬ايــٓيب قــً ٢اهلل ًًٝــ٘ ٚآيــ٘ ٚغــًِ يٰٜــ ١ايكطآْٝــ ١ذااــا
ٓــعٍ ًًٝــ٘ٚ ،إَتاايــ٘ يٮَــط ايــٛاضز ؾٗٝــا ٚ ،نٝــس َهــُْٗٛا يف ايػــٓ١
ايكٛيٚ ١ٝايعكً.١ٝ
( )1غٛض ٠ا٭ذعا

. 21

( )2غٛض ٠ااا٥س.67 ٠
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َٚــٔ اٱًحــاظ يف ااكــاّ هــطاض ــ ٠ٚ٬ايــٓيب قــً ٢اهلل ًًٝــ٘ ٚآيــ٘
ٚغــًِ يٰٜــ ١ايكطآْٝــٚ ،١يف نــٌ َــطٜ ٠تًــ ٛؾٗٝــا اٯٜــ ١ايــيت تهــُٔ ا٭َــط
شقــٌز َــٔ ايتهــطاض ٜ ٫ٚهــط هٗــصا ااعٓــَ ٢ــا إشا نــإ َتعًــل ايكــٍٛ
غري ذانطٚ ،عتتٌُ يؿظشقٌز َٔ جٗ ١ايتهًٝـ ٚجٖٛاّ:
ا٭ : ٍٚإضاز ٠خكــٛم ايــٓيب ستُــس قــً ٢اهلل ًًٝــ٘ ٚآيــ٘ ٚغــًِ
مجٛزاّ ًً ٢ايٓل.
ايااْ : ٞمش  ٍٛااػًُ

هارتطا ٚ ،ؾٚ ٘ٝج: ٙٛ

أْ : ّ٫ٚــع ٍٚا٭َــط إىل ايــٓيب قــً ٢اهلل ًًٝــ٘ ٚآيــ٘ ٚغــًِ ها٭قــاي١
ٚإىل ااػًُ

هايت,ع. ١ٝ

واْٝـ ـاّ ٛ :جـــ٘ ا٭َـــط إىل ستُـــس قـــً ٢اهلل ًًٝـــ٘ ٚآيـــ٘ ٚغـــًِ ٚإىل
ااػــًُ

يف إٓ ٚاذــس  ٚكــسٜط اٯٜــ(١قٛيٛا ٜــا أٜٗــا ايهــاؾطْ ٫ ٕٚع,ــس َــا

ع,س.)ٕٚ
واياــاّ  :ااككـــٛز َـــٔ ارتطـــا
ارتطـــا

ذهـــاّ ًُ ٚـــ ّٛااػـــًُ

 ،إش ٜـ ـ ٞ

أذٝاْـــ ّا يًـــٓيب ستُـــس قـــً ٢اهلل ًًٝـــ٘ ٚآيـــ٘ ٚغـــًِ ٚااـــطاز

ااػــًًًُٚ ، ٕٛــ ِٗٝإٔ ٜكٛيــٛا َــا  ٜـ َط هــ٘ ايــٓيب ستُــس قــً ٢اهلل ًًٝــ٘
ٚآي٘ ٚغًِ إش ْعٍ ايكطإٓ هًػ( ١إٜاى أًين ٚأمسعٜ ٞا جاض. ) ٠
ٚايكـــرٝس ٖـــ ٛاياـــاْ ٞأًـــ ٚ ، ٙ٬ؾٝـــ٘ آٜـــ ١يف جٗـــاز ااػـــًُ

يف

ـــخ
ــش ُأ َّ
مـــتو ُأ ّخ ِش َش ّ
غـــ ٌٝ,اهللٖٚ ،ـــَ ٛـــٔ َكـــازٜل قٛيـــ٘ عـــاىل ش َخيّـ َ
( )1
متو ز َٔ جٗا :
لِلد ِ
َّاطز ؾِٗ ش َخيّ َش ُأ َّ
ا٭ٚىل ً :ك ٞارتطا

َٔ ًٓس اهلل ها٭َط هايك. ٍٛ

ايااْٝــ : ١ؿــطٜـ ااػــًُ

هتؿهــٌ اهلل ًــع ٚجــٌ هــ َطِٖ هٛاغــط١

ايــٓيب ستُـــس قـــً ٢اهلل ًًٝــ٘ ٚآيـــ٘ ٚغـــًِٖٚ ،ــَ ٛـــٔ َكـــازٜل خامتـــ١

ظ ول َن َل
اٯ ١ٜايػاهك١ش ََال َّل ُه ُرَ َؿ ّ

( )1غٛض ٠آٍ ًُطإ .110
( )2غٛض ٠آٍ ًُطإ .152

ِيَز(.)2
م ّؤ ِمد َ
ا ّل ُ
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ايااياــ : ١قــ,ػ ١ايكطآْٝــ ١يف ًكــ ٞا٭َــط اٱهلــٖٚ ، ٞــَ ٛــٔ َكــازٜل
غ ١َ٬ايكطإٓ َٔ ايترطٜـ ٚايت,سٚ ٌٜايتػٝري.
اياايـــث ٜ :تًكـــ ٢ااػـــًُ ٕٛيؿظشقـــٌز ٚا٭ٚاَـــط َـــٔ ًٓـــس اهلل إىل
ضغــٛي٘ ايهــط ِٜهــايكٚ ٍٛ,ايطنــا ٚايػ,طــٚ ١اا,ــازض ٠إىل ايعُــٌَٚ ،ــٔ
أغـــطاض عـــسز يؿـــظ شقـــٌز يف ايكـــطإٓ اآسٚذـــٚ ١ايػـــع ١يًُػـــًُ
هتعـــسز ا٭ؾـــطاز ايـــيت ٜكـــسم ؾٗٝـ ـا اٱَتاـــاٍ ٜ ٫ٚ ،عـــين ٖـــصا ايتػـــٝري
ٚاينزٜــس ؾٗٝــا ،إمنــا ؿٝــس ناــط ٠ا٭َطشقــٌز يًــٓيب ستُــس قــً ٢اهلل ًًٝــ٘
ٚآيــ٘ ٚغــًِ ٚيًُػــًُ

إضاز ٠ؾــٛظِٖ هــا٭جط ٚاياــٛا ٜٚ ،ــسٍ ًًــ٢

ااعٓـــ ٢ا٭ًـــِ إحتـــاز قـــٝػ ١ا٭َطشقـــٌز ٚزتـــ ٧آٜـــا

هـــا٭َط هكـــٝػ١

نمدَّا ِبال َّلهِ ز(.)1
ادتُع نُا يف قٛي٘ عاىلش ُكو ُلوا َ
ايٛجـــ٘ اياـــاْٚ : ٞضٚز ا٭َـــط يف ايكـــطإٓ إىل ايـــٓيب قـــً ٢اهلل ًًٝـــ٘
ٚآيــ٘ ٚغــًِ شقــٌ ز يٝداعــب ايــٓيب ستُــس قــً ٢اهلل ًًٝــ٘ ٚآيــ٘ ٚغــًِ

ل
هــــ َ
هــــ ّ
أٖــــٌ ايهتــــا نُــــا يف قٛيــــ٘ عــــاىل ش ُكــــ ّ
ل ا ّل َِ َحــــا ِ َ
ل يَاأَ ّ
َ
ُ
ُ
ــَ
ِم َ
مــا أنــ ِض َ إِلَيّ َدــا ََ َ
نمدَّــا ِبال َّلــهِ ََ َ
ــون ِمدَّــا إِلــإ َّ أ ّن َ
مــا أ ّنــ ِض َ ِم ّ
َجدق ُ
( )2
ـلز ٚ ،أغًــب ٖــص ٙاٯٜــا ْعيــت يف ااسٜٓــ ١يٛجــٛز عٛا٥ـــ َــٔ
َكِّـ ُ
ايٛٗٝز ؾٗٝا  : ِٖٚهٓ ٛايٓهري  ،هٓ ٛقطٜظ ، ١هٓ ٛقٓٝكاع .
ٚجـــا ٤ايًٛـــس اٱهلـــ ٞيًـــٓيب ستُـــس قـــً ٢اهلل ًًٝـــ٘ ٚآيـــ٘ ٚغـــًِ
غــٛاًً ٤ــ ٢ضتــ ٛايكهــ ١ٝايؿدكــ ٚ ١ٝايعاَــٚ ، ١يف هــا

ااعــاضى ٚايػــعٚ

أ ٚيف هٓـــا ٤قـــطح اٱغـــٚ ، ّ٬يف َطغـــً ١ستُـــس هـــٔ غـــري٦,ْ( ٜٔـــت إٔ
ً,ــس اهلل هــٔ َػــعٛز  ،نــإ ٜكــ : ٍٛنــٌ َــا ًٚــس اهلل ضغــٛي٘ قــس ضأٜٓــا
غـــري أضهــــع  :ايــــسجاٍ ٚ ،ايساهــــٚ ، ١عًــــٛع ايؿــــُؼ َــــٔ َػطهٗــــا ،
ٜٚـ ـ جٛد َٚـ ـ جٛد  ٚ ،قـــاٍ ٦,ْٚ :ـــت إٔ إ هـــٔ َػـــعٛز ضنـــ ٞاهلل ًٓـــ٘

( )1غٛض ٠اي,كط.136 ٠
()2غٛض ٠ااا٥س. 159 ٠
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نــإ ٜكــ : ٍٛقــس َهــ ٢ايــسخإ  ،نــإ غــٓ

نػــين ٜٛغـــ ٚ ،اي,طؿــ١

ايه  ّٜٛ ٣هسض ٚقس اْؿل ايكُط) (.)1
 ٚــٛايَ ٞكــازٜل ٓحــع ايًٛــس اٱهلــ ٞيًــٓيب ستُــس قــً ٢اهلل ًًٝــ٘
ٚآيــ٘ ٚغــًِ َٚ ،ــٔ أغــطاض ٖــصا ايتــٛاي ٞإقاَــ ١اذتحــًً ١ــ ٢ايٓــاؽ يف
قــسم ْ ٛ,ــ٘ ٚ ،ظٜــاز ٠إميــإ ااػــًُ

ٚ ،هٝــإ قــاْٖٚ ٕٛــَ ٛكــاذ١,

اٱًحـــاظ يٓ,ـــ ٠ٛستُـــس قـــً ٢اهلل ًًٝـــ٘ ٚآيـــ٘ ٚغـــًِ هتعاقـــب َكـــازٜل
ٓحع ايًٛس اٱهل ٞي٘ يف ذٝا ٘ ٚهعس إْتكاي٘ إىل ايطؾٝل ا٭ًً. ٢
ً (ٚـــٔ اْـــؼ هـــٔ َايـــو قـــاٍ  :أ ـــ ٢ضغـ ـ  ٍٛاهلل قـــً ٢اهلل ًًٝـــ٘
ٚغــًِ مبــاٍ َــٔ اي,رــط ٜٔؾكــاٍ اْاــط ٙٚيف ااػــحس قــاٍ ٚنــإ اناــط َــاٍ
ا ــ ٢هــ٘ ضغــ ٍٛاهلل قــً ٢اهلل ًًٝــ٘ ٚغــًِ ؾدــطد ضغــ ٍٛاهلل قــً ٢اهلل
ًًٚ ٘ٝغًِ إىل ايكٚ ٠٬مل ًٜتؿت إي. ٘ٝ
ؾًُـــا قهـــ ٢ايكـــ ٠٬جـــا ٤ؾحًـــؼ إيٝـــ٘ ؾُـــا نـــإ ٜـــط ٣اذـــسا ا٫
اًطــا ٙإش جــا ٙ٤ايع,ــاؽ ؾكــاٍ ٜــا ضغــ ٍٛاهلل أًطــين ؾــاْ ٞؾازٜــت ْؿػــٞ
ٚؾازٜــت ًكــ ٬ٝقــاٍ يــ٘ ضغــ ٍٛاهلل قــً ٢اهلل ًًٝــ٘ ٚغــًِ خــص ؾراــا يف
وٛهــ٘  ،وــِ شٖــب ٜكًــ٘ ؾًــِ ٜػــتطع ؾكــاٍ َــط هعهــِٗ ٜطؾعــ٘ إي ـ ، ٞقــاٍ
 ٫قــاٍ ؾاضؾعــ٘ اْــت ًًــ ٢قــاٍ ٫ؾٓاطَٓــ٘ وــِ اذتًُــ٘ ؾايكــاًً ٙــ ٢ناًٖــ٘
وــِ اْطًــل قــاٍ ؾُــا ظاٍ ضغــ ٍٛاهلل قــً ٢اهلل ًًٝــ٘ ٚغــًِ ٜت,ع ـ٘ هكــطٙ
ذت ٢خؿً ًً٘ٝ ٢ح,ا َٔ ذطق٘ .
ؾُا قاّ ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل ًًٚ ٘ٝغًِ ٚوِ َٓٗا زضِٖ(.)3( )2
ايٛجـــ٘ اياايـــث  :هٝــــإ قـــٛاْ
 ٚنٝـــس ًـــامل اذتػـــا

يف اٱضاز ٠ايتهٜٝٓٛـــٚ ١ايتؿــــطٜع،١ٝ

ٚادتـــعا ٤يف اٯخـــط ٠هًػـــ ١اذتحـــٚ ١ايترـــسٟ

ٚاي ٖـــإَٚ ،ـــٔ ايٓظطٜـــا

ايًػٜٛـــ ١اذتسٜاـــَ ١ـــا ٜػـــُ ٢هايتساٚيٝـــ ١يف

( )1أخ,اض َه ١يًؿانٗ.125/6 ٞ
( )2ايػٓٔ ايه  /٣ايٗٝ,ك.356/6 ٞ
(ٚٚ )3ضز قطٜب َٓ٘ يف ااػتسضى ًً ٢ايكرٝر

يًرانِ ٚ 353 / 13ايظاٖط يف آخط

اذتسٜث ؾ ٘ٝخط َٔ ايٓػار ٚ ،نصا هايٓػ ١,يًُػتسضى هتعًٝل ايصٖيب .372 / 3
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جتًــ ٞااعٓــَ ٢ــٔ ادتُــع هــ
يــٝؼ َ٬ظَ ـاّ يهًُــا

ايًؿــظ ٚقــطا ٔ٥ايػــٝام هًرــا إٔ ااعٓــ٢

ٚ ،أْٗــا ـ  ٞمبعــإ َتعــسز ٠أػــب ادتُــع هٗٓٝــا

ٚقكس ااتهًِ.
يكــس جــا٤

اهلل ًــع ٚجــٌ يًــٓيب ستُــس قــً ٢اهلل ًًٝــ٘

خطاهــا

ٚآيـــ٘ ٚغـــًِ هػاٜـــ ١ايٛنـــٛحٚ ،مبـــا ميٓـــع َـــٔ ايًـــ,ؼ ٚاينزٜـــس ٚإٕ
عاق,ـــت ا٭جٝـــاٍ  ،ؾهـــٌ ؾـــطز َـــٔ (قـــٌ) ٖـــَ ٛسضغـــٚ ١ؾـــاٖس ًًـــ٢
قـــسم ْ,ـــ ٠ٛستُـــس قـــً ٢اهلل ًًٝـــ٘ ٚآيـــ٘ ٚغـــًِ ٚ ،نـــٝاٜ ٤ـــٓري غـــٌ,
اهلسا ١ٜيًُػًُ

ٚايٓاؽ مجٝعاّ.

ٜٚنؾــس ًــٔ ادتُــع ه ـ
َٓٗـــا قـــٛاْ

أيؿــا (قــٌ) َٛٚنــًٗٛا ٚايػاٜــ ١اذتُٝــس٠

َتعـــسزٚ ،٠شخـــا٥ط َـــٔ ايع ًـــَٚ ،ّٛـــٔ اٱًحـــاظ يف آٜـــ١

اي,رــث هــطاض يؿــظ ( قــٌ ) يف اٯٜــَ ١ــط

َٛٚ ،نــٛع ا٭ ٍٚأًــِ َــٔ

ايااَْ ٞع هكاَٛ ٤نٛع ٚذهِ نٌ ٚاذس َُٓٗا إىل  ّٜٛايكٝاَ. ١
َ ٚعٓـــ ٢هـــطظ أ ٟكـــسّ ٚقـــاض يف ايـ ـ اظ َـــٔ ا٭ضض (ٚقـــطأ أهـــٛ
ذ « ٠ٛٝي,ٴطاظ ههِ اي,اٚ ٤نػط ايطاٚ ٤ؾسٖا .
أٜ ٟتٛجـــ٘ ارتطـــا

اىل اآـــاؾك

( )1

ه ْـــ٘ إشا إخـــن ايكعـــٛز ًٚـــسّ

ارتــــطٚد إىل ادتٗــــاز  ،ؾــــإ اهلل ,ٜعــــث ااــــَٓ٪

ًًــــ ٢ايــــ ٚظ إىل

آجاهلَِٚ ،ا َطغ ّٛيف ااكاذـ ( ي,ٳطٳظٳ ) ٖ ٛايكرٝس .
َ ٚــٔ اٱًحــاظ يف اٯٜــٛ ١جــ٘ ارتطــا

ؾٗٝــا إىل ايــٓيب ستُــس قــً٢

اهلل ًًٝــ٘ ٚآيــ٘ ٚغــًِ (قــٌ يــ ٛنٓــتِ) ٖٚــٌ ٖــ َ ٛــٔ اٱذتحــاد أّ إٔ
ايكــسض ااتــٝكٔ َٓــ٘ ٖــ ٛإقاَــ ١اذتحــٚ ١اي ٖــإ ًًــ ٢ايــص ٜٔنؿــطٚا ًًٚــ٢
أٖــٌ ايهتــا ٚ ،إٔ قــ ٍٛايــٓيب قــً ٢اهلل ًًٝــ٘ ٚآيــ٘ ٚغــًِ يًُــَٓ٪
إمنا ٖ ٛيًٝ,إ ٚايت زٜب ٚاٱضؾاز.
ادتــــٛا

 ٫عــــاضض هــ ـ

ا٭َــــطٚ ،ٜٔيــــٝؼ َــــٔ زيٝــــٌ أكــــط

اٱذتحـــاد ًًـــ ٢غـــري ااػـــًُ ٚ ،جـــا ٤ا ٱذتحـــاد يف اٯٜـــ ١هكـــإْٛ
( )1احملطض ايٛجٝع .30 /2
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عـــٝ

أٚإ ااـــٛ

ٚأجـــٌ اٱْػـــإ َـــٔ ًٓـــس اهلل ًـــع ٚجـــٌ ،قـــاٍ

َ
ّ
ظ
غـــــ,راْ٘ش َنإِ َرا َش
ـــــان ًت ََلـــــإ َ
َ
َن َ
عـــــ َحأخِ ُش َ
ـــــَّ لـــــإ َ يَ ّ
َ
ـــــاُ أ َش ُل ُه ّ
ونز(.)1
ع َح ّق ِذ ُم َ
يَ ّ
ٚجــا٤

اٯٜــ ١هًؿــظ ( يــٖٚ ) ٛــ ٛذــطف إَتٓــاع ٱَتٓــاع ،أ ٟأْٗــِ

يف ٚاقــع اذتــاٍ نــاْٛا يف َٝــسإ ااعطنــ ، ١مل ٜؿكــٌ هٝــِٓٗ ٚه ـ

ايكتــٌ

إ ٫ضمحـــ ١اهللٚ ،مل ٜــ َط اهلل ًـــع ٚجـــٌ ْٝ,ـــ٘ ايهـــط ِٜقـــً ٢اهلل ًًٝـــ٘
ٚآيـــ٘ ٚغـــًِ هـ ـ ٕ عتـــتخ ًًـــ ِٗٝأتُٝـــ ١ااـــٛ

ٚإٔ خامتـــ ١اذتٝـــاٖ ٠ـــٞ

َؿاضقـــ ١ايـــطٚح يًح ػـــس يٝػـــازضا َعـ ـاّ ايـــسْٝا ٚإىل ا٭هـــس نُـــا يف قٛيـــ٘
ث ز ( . )2
عاىلش ُك ل
ل َن ّـ و
م ّو ِ
غ َرابِ َق ُت ا ّل َ
ِـــب
ٚجـــا ٤اٯٜـــ ١ج كـــٛم ايكتـــٌ هكٛيـــ٘ عـــاىلشا َّلـــ ِز َ
يَ ُكح َ

ــلز(ٚ ، )3هــ
َّ ا ّل َق ّح ُ
َنلَــيّ ِه ّ
ؾهــٌ قتــٌ ٖــَ ٛــٚ ٛيــٝؼ ايعهــؼ ،ؾكــس ٜــ  ٞااــٛ
ااــٛ

ٚايكتــٌ ًُــٚ ّٛخكــٛم َطًــل،
يٲْػــإ َــٔ

َــطض أ ٚنــ أٖ ٚــطّٚ ،قــ,ض يــطٚح اٱْػــإ ،أَــا ايكتــٌ ؾٗــْ ٛــٛع
َؿاًًٚ ،١ؾ ٘ٝأعطاف:
ا٭ : ٍٚايكا ٌ.
ايااْ : ٞايكتٌ.
اياايث  :ااكت.ٍٛ
يتتهــُٔ اٯٜــ ١يف َؿَٗٗٛــا ايآــاًً ٤ــ ٢ااــَٓ٪

ايــص ٜٔأغتؿــٗسٚا

يف َعطنــ ١أذــس ،ؾــاِْٗ قتًــٛا يف غــ ٌٝ,اهلل ٚؾــاظٚا هاذتٝــا ٠ا٭هسٜــ ١يف
جٓا ٕ ارتًـس ،أَـا ايكتـٌ يف ايٝ,ـٛ
ًً ٢جٗا :

( )1غٛض ٠ا٭ًطاف .34
( )2غٛض ٠آٍ ًُطإ .185
( )3غٛض ٠آٍ ًُطإ .154

ايـص ٟأخـ

ًٓـ٘ آٜـ ١اي,رـث ،ؾٗـٛ
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ا٭ٚىل  :ايكتـــٌ أ ٚااـــٛ

يف ايٝ,ـــٛ

يكـــؿ ١اٱميـــإ ،يٝ,ـــإ ذكٝكـــ١

ٖٚـــ ٞإشا ختًــــ اآَ٪ـــً ٕٛـــٔ ارتـــطٚد إىل أذـــسٚ ،هلحـــ ّٛايـــصٜٔ
نؿــــطٚا ٚ ،غــــع ِٖٚااسٜٓــــٚ ،١قٝــــاَِٗ هــــسخ ٍٛايٝ,ــــٚ ، ٛايــــ,طـ
هايص ٜٔآَٓٛاٚ ،اٱْتكاّ َِٓٗ يكت ِٖ٬يف َعطن ١هسض.
ايااْ : ١ٝزت ٧ايكتٌ هػ,ب ارتكَٛا
ايااياــ : ١عــسز أغــ,ا

ٚايٓعاع ايؿدكٚ ٞايعك.١ٝ,

ايكتــٌَٗٓٚ ،ــا َــا ٜهــ ٕٛيف غــ ٌٝ,اهللٚ ،إٕ

ذسث يف اي. ٛٝ,
ايطاهعــ : ١كٝٝــس اٯٜــ ١هــ ٕ ايكتــٌ ٜــ  ٞيًــص ٜٔذــٌٶ أجًــِٖٗٚ ،ــِ

ِيَ
ْــا ُٕٛ٥يف ؾطاؾــِٗ  ،قــاٍ عــاىل شإِ َّن ال َّل َ
ــه ّ
مــ ّؤ ِمد َ
اْــ َح َشى ِم ّ
ــَ ا ّل ُ
َ
َ
َ
يل ال َّلــهِ
ــَّ ا ّل َصد َ
ظــ ِِ ِ
ون ؿِــي َ
ع ُ
أن ُـ َ
َّــت ُي َقــاجِ ُل َ
م َ
َّ ََأ ّ
َّ ِبــأ َّن َل ُه ّ
ــوال َُه ّ
ــه ّ
ــل
الؤ ِ
نصيـ ِ
ــو َساةِ ََ ِ
ــون ََ ّنـ ً
ــون ََ ُي ّق َح ُلـ َ
َؿيَ ّق ُح ُلـ َ
ــذا َنلَيّـــهِ َظ ًّقـــا ِؿـــي ال َّحـ ّ
ننز (.)1
ََا ّل ُق ّش ِ
ــونز يف
ــونزش ََ ُي ّق َح ُل َ
ٚمل ٜــطز يؿــظ اؾــنٚ ٣نــصا يؿــظ ش َؿيَ ّق ُح ُل َ

ايكـــطإٓ إ ٫يف اٯٜـــ ١أًـــ ٙ٬يٝ,ـــإ ًظـــَٓ ِٝعيـــ ١ايؿـــٗساٚ ٤إْؿـــطازِٖ
جكٛقـــَٚ ١ٝط ,ـــ ١ضؾٝعـــًٓ ١ـــس اهلل ٚ ،إش شنـــط
ااػــــًُ

اٯٜـــ ١أًـــ ٙ٬قتـــٌ

يػريٖــــِ  ٚعطنــــِٗ يًكتــــٌ ًًــــ ٢ضتــــ ٛاٱمجــــاٍ  ،ؾكــــس

هــُٓت آٜــ ١اي,رــث ٚاٯٜتــإ ايًتــإ غــ,كتا ٖا ايس٫يــًً ١ــ ٢قاًــس ٠نًٝــ١
ٖٚـــ ٞإٔ قتـــٌ ااـــَٓ٪

يػريٖـــِ أناـــط َـــٔ عطنـــِٗ يًكتـــٌ  ،إش ٚضز

َّ ِبئِ ّرنِهِ ز (. )2
قٛي٘ عاىل شإِ ّر َج ُع ل
عو َن ُه ّ
اٯٜــ ١ايػــاهكً ١ــٔ قــعٛز ااــَٓ٪
ٚأخــ

يف ادت,ــٌ ٚيف ا٭ضض

اآ,ػــط ١ؾــطاضاّ َــٔ ؾــس ٠هــ ؽ ايــص ٜٔنؿــطٚا هعــس خطــ أغًــب ايطَــا٠
هننٗــِ َٛانــعِٗ َٚ ،ــا ٜــسٍ ًًٝــ٘ ٖــصا ايكــعٛز هايس٫يــ ١اٱيتعاَٝــ١
ًًــ ٢غــَ٬تِٗ َــٔ َطــاضز ٠ايعــس٫ ، ٚغــُٝا ٚأْــ٘ جــا ٤يًــ,طـ هٗــِ
عً ,ـاّ ياــاضا

َعطنــ ١هــسض ٚخػــاضٖٚ ٠عميــ ١ايــص ٜٔنؿــطٚا  ،وــِ جــا٤

( )1غٛض ٠ايتٛه.111 ١
( )2غٛض ٠آٍ ًُطإ .152

272ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ َعامل اٱميإ /د127

ٖـص ٙاٯٜـ ١هاٱخ,ــاض هـ ٕ ْعُــ ١ايٓعـا ؽ ٚاقٝــَ ١ـٔ ًٓــس اهلل يًـص ٜٔآَٓــٛا،
 ٖٛٚذطظ َٔ ايتعطض يًكتٌ .
ؾــإ قًــت قــس غــكط غــ,ع ٕٛؾــٗٝس ّا يف َعطنــ ١أذــس ٚ ،ادتــٛا
هـــُٓت آٜـــ ١ايؿـــطا ٤أًـــ ٙ٬اي,ؿـــاض ٠هادتٓـــ ١يًـــصٜ ٜٔكـــا ً ٕٛيف غـــٌٝ,
اهلل  ٢ًً ِٖٚ ،أقػاّ :
ا٭ : ٍٚايصٜ ٜٔٴ كتً ٕٛيف غ ٌٝ,اهلل .
ايااْ : ٞايصٜ ٜٔكتً ٕٛأؾطازاّ َٔ ايص ٜٔنؿطٚا .
اياايث  :ايصٜ ٜٔكتً َٔ ٕٛايهؿاض وِ ٜٴكتً. ٕٛ
ايطاهـــع  :ايـــص ٜٔغتطجـــ ٕٛإىل ااعطنـــ ، ١ؾًـــِ ٜكتًـــٛا أذـــساّ ٚ ،مل
ٜكتًــِٗ ايــص ٜٔنؿــطٚا  ،هًرــا نــ  ٣نًٝــٖٚ ١ــ ٞهــ

ايكتــاٍ ٚايكتــٌ

ًُــٚ ّٛخكــٛم َطًــل  ،ؾايكتــاٍ أًــِ ؾكــس عتــسث ايكتــاٍ  ٫ٚعتــسث
قتــٌ ،أٜ ٚكــع ايكتــاٍ ٚايكتــٌ ٚيهــٔ ؾــططاّ َــٔ ادتــٝـ غتطجــ ٕٛغــاا
َٚــٔ اٱًحــاظ يف اٯٜــ ١أًــ ٙ٬زتٖ٪ٝــا هكــٝػ ١اٱعــ٬م َــٔ جٗــ ١ايؿــٛظ
هادتٓــ ١هاؾــناى ااــ ٔ َ٪هايكتــاٍ هككــس ايكطهــٚ ١ضجــاَ ٤طنــا ٘ عــاىل ،
يٝدــطد هايتدكــٝل اآــاؾك ٕٛايــص ٜٔإطتعيــٛا يف َٓتكـــ ايططٜــل إىل
َعطن ١أذس .
ٚيهــٔ آٜــ ١اي,رــث ؿــًُِٗ ؾُٝــا غتــل يػــ ١اٱذتحــاد ٚايًــّٛ
ًًــ ٢ارتؿــًً ١ٝــ ٢ايــٓؿؼ ٚذطَــاِْٗ َــٔ ْعُــ ١ايٓعــاؽ ٚإقاَــ ١اذتحــ١
ًًــ ِٗٝه ـ ٕ أجًــِٗ إشا ذ ـٌٸ  ٜـ  ِٗٝايكتــٌ أ ٚااــٛ
هــا

ا٭ٚيٜٛــ ١ايكطعٝــ ١ؾًكــس غــسضٚا ٚخًــٛا ه ـ

ٚي ـ ٛيف هٝــَ ِٗ ٛــٔ
أخــٛاِْٗ َــٔ ا٭ْكــاض

ٚااٗـــاجط ٜٔأوٓـــا ٤ايتٛجـــ٘ إىل َعطنـــ ١أذـــس ٚ ،أقـــطٚا ًًـــ ٢اٱَتٓـــاع
ًــٔ ايــسؾاع ًــٔ ايٓ,ــٚ ٠ٛايتٓعٜــٌ  ،ؾهــإ ضجــٛع ايــٓيب قــً ٢اهلل ًًٝــ٘
ٚآيــ٘ ٚغــًِ غــاااّ َــٔ َعطنــ ١أذــس خع ٜـاّ هلــِ ٚ ،إغت,ؿــط أٖــٌ ااسٜٓــ١
ه طٜ٩ــ ١ايــٓيب قــً ٢اهلل ًًٝــ٘ ٚآيــ٘ ٚغــًِ يف عطٜــل ايعــٛزٚ ، ٠اــا ضأ
هعــض اآَ٪ــا

عًعتــ٘ ايٝٗ,ــ ١ؿــطم ًًــ ٢غــٗٚ ٍٛزٚض ااسٜٓــ ١قايــت
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ََٓ٪ـــَ ١ـــٔ ا٭ْكـــاض أقـــٝب أهٖٛـــا ٚأخٖٛـــا ٚظٚجٗـــا ( :نـــٌ َكــ١,ٝ
هعسى جًٌ ) ( )1أ ٟقػري ٠يف شا ٗا ٚأوطٖا.
 (ٚؾدـــطد ايٓػـــآٜ ٤ظـــط ٕٚإىل غـــ ١َ٬ضغـــ ٍٛاهلل قـــً ٢اهلل ًًٝـــ٘
ٚغ ـًِٓ ؾهاْــت أّ ًــاَط ا٭ؾــًٗ ١ٝكــ :ٍٛقٝــٌ يٓــا قــس أق,ــٌ ايــٓيب قــً٢
اهلل ًًٝــ٘ ٚغـًِٓ ٚضتــٔ يف ايٓــٛح ًًــ ٢قتْ٬ــا ،ؾدطجٓــا ؾٓظــط
ًً ٘ٝايسضع نُا ٖ ،ٞؾٓظط

إيٝــ٘ ؾــإشا

إي ٘ٝؾكًت :نٌ َك ١ٝهعسى جًٌٷ.

ٚخطجــت أّ غــعس هــٔ َعــاش ٖٚــ ٞن,ؿــ ١هٓــت ًٝ,ــس هــٔ َعاٜٚــ ١هــٔ
هًرـــاضث هـــٔ ارتـــعضد عـــس ٚضتـــ ٛضغـــ ٍٛاهلل قـــً ٢اهلل ًًٝـــ٘ ٚغـ ـًِٓ
ٚضغـــ ٍٛاهلل قـــً ٢اهلل ًًٝـــ٘ ٚغـ ـًِٓ ٚاقـ ــٷ ًًـــ ٢ؾطغـــ٘ٚ ،غـــعس هـــٔ
َعـــاش آخـ ـصٷ هعٓـــإ ؾطغـــ٘ ،ؾكـــاٍ غـــعسٜ :ـــا ضغـــ ٍٛاهلل ،أَـــ ٞؾكـــاٍ
ضغــ ٍٛاهلل قـــً ٢اهلل ًًٝـــ٘ ٚغــًَِٓ :طذ,ــاّ هٗـــا ؾــسْت ذتـــًَ ٢ـــت
ضغــ ٍٛاهلل قــً ٢اهلل ً ًٝــ٘ ٚغــًِٓ ؾكايــت :أَــا إش ضأٜتــو غــاااّ ،ؾكــس
أؾــٛ

ااكــ .١,ٝؾععٸ اٖــا ضغــ ٍٛاهلل قــً ٢اهلل ًًٝــ٘ ٚغــًِٓ هعُــط ٚهــٔ

َعــاش اهٓٗــا ،وــِ قــاٍٜ :ــا أّ غــعس ،أهؿــطٚ ٟهؿــط ٟأًٖــ ِٗٝإٔ قــتِٖ٬
قـــس طاؾكـــٛا يف ادتٓـــ ١مجٝعـ ـاّ ٖٚـــِ اوٓـــا ًؿـــط ضجـ ـٚ ّ٬قـــس ؾـــؿعٛا يف
أًٖ.ِٗٝ
قايــت :ضنــٓٝا ٜــا ضغــ ٍٛاهللَٚ ،ــٔ ,ٜهــًً ٞــ ِٗٝهعــس ٖــصا؟ وــِ
قايــت :ازع ٜــا ضغــ ٍٛاهلل اــٔ خًؿــٛا .ؾكــاٍ ضغــ ٍٛاهلل قــً ٢اهلل ًًٝــ٘
ٚغ ـًِٓ :ايًــِٗ أشٖــب ذــعٕ قًــٛهِٗ ٚاج ـ َكــ,ٝتِٗٚ ،أذػــٔ ارتًـــ
ًً َٔ ٢خًؿٛا (. )2
يكـــس أزضى ااػـــًُٚ ٕٛااػـــًُا

إٔ ًـــٛز ٠ايـــٓيب ستُـــس قـ ـً ٢اهلل

ًًٝـــ٘ ٚآيـــ٘ ٚغـــًِ غـــاااّ زٚاّ يٲغـــ, ٚ ، ّ٬هٝـــت يًُٓـــاؾك
يــصهلِ يف قــؿرا

ايتــ ضٜذ  ،ؾحــا٤

( )1ؿػري إهٔ ناري . 93 / 3
(َ )2ػاظ ٟايٛاقس. 119/1 ٟ

ْٚكــــ

آٜــ ١اي,رــث يٝ,ــإ قــاْٖٚ ٕٛــٛ
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إٔ َعطنــ ١أذــس ناْــت يٲَترــإ ٚ ،إخت,ــاض ّا ا ـطا  ِٗ,يف غ ـًِٓ اٱميــإ،
ٗ ٚــصّ ,ٜا يٮؾعــاٍ ٚ ،إقاَــ ١ي ًرحــًً ١ــ ٢ايــص ٜٔنؿــطٚا ايــص ٜٔمل ٜهتؿــٛا
هادترٛز هٌ غاضٚا هادتٛٝف حملاضه ١اٱغ. ّ٬
َٚــــٔ إًحــــاظ اٯٜــــ ١يَٗٛــــا يًــــص ٜٔؾــــػًتِٗ أْؿػــــِٗ ٚأخــــصٚا
ٜتػــا٤ي ٕٛهكــٝػ ١ا٭ْهــاض  :يــ ٛنــإ ارتٝــاض يٓــا َــا عطنــٓا يًكتــٌ يف
َعطنــ ١أذــس ٚ ،أ ٗــطٚا ًَٝــِٗ إىل ذٝــا ٠ايسًــٚ ١ااٗازْــَٓٚ ، ١ــ٘ أْٗــا
تهُٔ يف َؿَٗٗٛا ايآاٚ ٤ااسح يًَُٓ٪

َٔ جٗا

ا٭ٚىل  :ايآــاًً ٤ــ ٢ايــص ٜٔقتًــٛا َــٔ ااــَٓ٪

:
يف َعطنــ ١أذــس حتــت

ضاٜــ ١ضغــ ٍٛاهلل قــً ٢اهلل ًًٝــ٘ ٚآيــ٘ ٚغــًِ  ،مل ُٗٗــِ أْؿػــِٗ ،هــٌ
نــرٛا هٗــا قطهــ ١إىل اهلل ٚإٕ قٝــٌ قــس أُٖــتِٗ أْؿػــِٗ هــ ٕ غــعٛا إىل
ايٓعــ ِٝايــسا ِ٥يف اٯخــطٚ ، ٠إؾــنٚا ادتٓــ ١هايؿــٗاز ، ٠ؾــادتٛا

ٖــصا

قرٝس ٚ ،نإ ُِٖٗ ًًٚ ٢ج: ٙٛ
ا٭ : ٍٚاهلــِ ٚاذتــطم ًًــ ٢غــ ١َ٬ايــٓيب ستُــس قــً ٢اهلل ًًٝــ٘
ٚآي٘ ٚغًِ َٔ ايكتٌ ٚادتطح .
ؾــــإ قًــــت قــــس أقــــٝب ايــــٓيب قــــً ٢اهلل ًًٝــــ٘ ٚآيــــ٘ ٚغــــًِ
ااتعــسز ٠يف ضأغــ٘ ٚٚجٗــ٘ ٚ ،غــايت ايــسَآَ ٤ــ٘ ٚ ،ؾــل

هادتطاذــا

ًًــ ٢ااػــًُ

إٜكــاف ْــع ٍٚايــسّ ذتــ ٢قاَــت ؾاعُــًًٗٝ ١ــا ايػــّ٬

أطم ذكري ، ٠وِ جعًت ضَازٖا ًً ٢ادتطح .
ٚادتـــٛا

يكـــس هـــصٍ أٖـــٌ ايٝ,ـ ـ ت ٚاآَ٪ـــٚ ٕٛغـــعِٗ يف ايـــسؾاع

ًٓــ٘ ٚ ،ذــايٛا هكــسٚضِٖ ٗ ٚــٛضِٖ هــ

غــٗاّ ,ْٚــاٍ ايــص ٜٔنؿــطٚا

ٚهٓٝــ٘ ٚ ،غــكط ًــسز َــِٓٗ ٖٚــِ ٜــس ؾعًٓ ٕٛــ٘ َاــٌ َكــعب هــٔ ًُــري ،
َٚــِٓٗ َــٔ قا ــٌ ز ٕٚايــٓيب قــً ٢اهلل ًًٝــ٘ ٚآيــ٘ ٚغــًِ ً ٚك ـ ٢ايػــٗاّ
ٚنــطها

ايػــٛٝف ٚيهٓـــ٘ مل ٜكتــٌ يف َعطنـــ ١أذــس َاـــٌ أهــ ٞزجاْـــ١

ٚأّ ًُــاض ٠ايــيت ًــت جطاذا ٗــا ــاٖط ٠يًعٝــإ ٚؾــاٖساّ ًًــ ٢ؾــس٠
اي ,ؽ ٚا٭ش ٣ايص٫ ٟقا ٙاا ّٜٛ َٕٛٓ٪أذس .
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ٚمل هــــٔ صتــــا  ٠ايــــٓيب قــــً ٢اهلل ًًٝــــ٘ ٚآيــــ٘ ٚغــــًِ ٦َٜٛــــص إ٫
َعحـــعَ ٠ـــٔ ًٓـــس اهلل ٚ ،إَ ٫ـــاشا ٜؿعـــٌ ًـــسز قًٝـــٌ َـــٔ أٖـــٌ ايٝ,ـــت
ٚايكــراه ١ايــص ٜٔعتٝطــ ٕٛهــايٓيب قــً ٢اهلل ًًٝــ٘ ٚآيــ٘ ٚغــًِ يف زؾــع
آ٫ف ااؿطن

ٛ َٛ ِٖٚضٚ ٕٚقاضٚا قط,ٜ

َٚـــٔ اٯٜـــا

َٓ٘ .

إٔ ايـــٓيب قـــً ٢اهلل ًًٝـــ٘ ٚآيـــ٘ ٚغـــًِ نـــإ ,ٜاؾـــط

ايكتـــاٍ هٓؿػـــ٘ ٚ ،عتـــث ًًٝـــ٘ ْٚ ،ـــاز ٣ايـــص ٜٔؾـــطٚا ٚإْػـــرٛ,ا َـــٔ
ااــــَٓ٪

ٚزًــــاِٖ إىل ايطجــــٛع إىل َٝــــسإ ااعطنــــٚ ، ١عتتُــــٌ ْــــسا٤

ظــــو ُ
ايــــٓيب قــــً ٢اهلل ًًٝــــ٘ ٚآيــــ٘ ٚغــــًِ يف قٛيــــ٘ عــــاىل ش ََ َّ
الش ُ
ُ
َّز (ٚ )1جٖٛاّ :
َّ ؿِي أ ّخ َشا ُك ّ
يَ ّذ ُنو ُك ّ

أ : ّ٫ٚزًـــــ ٠ٛايـــــٓيب قـــــً ٢اهلل ًًٝـــــ٘ ٚآيـــــ٘ ٚغـــــًِ ٭قـــــراه٘

ه مســـا ٚ ، ِٗ٥كـــسٜط اٯٜـــ ١ايػـــاهكٚ ١ايطغـــٜ ٍٛـــسًٛنِ يف أخـــطانِ
ه مسا٥هِ .
واْٝــاّ ٜ :ــسً ٛايـــٓيب قــً ٢اهلل ًًٝــ٘ ٚآيـــ٘ ٚغــًِ أقــراه٘ أػـــب
ايتكػ ِٝايكطآْ ، ٞنُا ي ٛقاٍ ٜ :ا أٜٗا ااٗاجطٜ ، ٕٚا أٜٗا ا٭ْكاض.
واياــاّ ْ :ــسا ٤ايــٓيب قــً ٢اهلل ًًٝـــ٘ ٚآيــ٘ ٚغــًِ ٭قــراه٘ أػـــب
ق,اٚ ًِٗ٥عٛا٥ؿِٗ  ،نُا ي ٛقاٍ ٜ :ا أٜٗا ا٭ٚؽ ٜ ،ا أٜٗا ارتعضد .
ضاهع ـاّ ْ :ــسا ٤ايــٓيب قــً ٢اهلل ًًٝــ٘ ٚآيــ٘ ٚغــًِ ٭قــراه٘ هايػــُا
اٱمياْٝــ ١ااعــطٚؾ

هٗــا ٚايــيت ٓــسهِٗ إىل ايطجــٛع اٝــسإ ااعطنــ ، ١نُــا

يــ ٛق ـ اٍ ٜ :ــا أقــرا
َعطنـــ ١ذـــٓ

هٝعــ ١ايعك,ــٜ ، ١ــا أٖــٌ َعطنــ ١هــسض  ،نُــا ٚقــع يف

إش زًـــاِٖ هـــايكٜ ٍٛـــا أقـــرا

ايػـــُطٜ ، ٠ـــا أقـــرا

ايؿــحط ) ٠ٱضاز ٠هٝعــ ١ايطنــٛإ يف هٝعــ ١اذتسٝ,ٜــ ، ١٭ْٗــا ٚقعــت حتــت
ايؿحط. ٠

( )1غٛض ٠آٍ ًُطإ .153
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خاَػــاّ  :زًــ ٠ٛايــٓيب قــً ٢اهلل ًًٝــ٘ ٚآيــ٘ ٚغــًِ ٭قــراه٘ ًًــ٢
ضتـــ ٛاٱمجـــاٍ َـــٔ غـــري شنـــط أمســـا  ٤أْ ٚػـــب َعــ

 ،نُـــا يـــ ٛنـــإ

ٜك :ٍٛأضجعٛا ٜطمحهِ اهلل ) .
 ٫ٚعــــاضض هــ ـ

ٖــــص ٙايٛجــــٚ ، ٙٛنًــــٗا َــــٔ َكــــازٜل اٯٜــــ١

ايػـــاهكٖٚ ، ١ـــٌ ميهـــٔ كـــسٜط اٯٜـــٚ : ١ايطغـــٜ ٍٛـــسًٛنِ يٝاٝـــ,هِ اهلل
غُـــا هػـــِ  ٚ ،كـــسٜطٖا ٚ :ايطغـــٜ ٍٛـــسًٛنِ يٓٝـــعٍ اهلل ًـــع ٚجـــٌ
ًًٝهِ أَْٓ ١عاغاّ .
ادتـــٛا
ااػـــًُ

َ ٫ـــاْع َـــٔ ٖـــصا ايتكـــسٜط يٝ,ـــإ ـــٛاي ٞؾهـــٌ اهلل ًًـــ٢

ْٚـــسهِٗ إىل ايطجـــٛع إىل ااعطنـــ ١هعـــس ايؿـــطاض ٚ ،اٱغـــتعاش٠

َٔ ايؿٝطإ ٚٚغاٚغ٘ .
ٜٚتكـ ٖصا ايٛج٘ َٔ ا٭ٚاَط اٱهل ١ٝمبعاْ ٞاٱذتحاد ٚإقاَ١
اي ٖإ ًً ٢قسم ْ ٠ٛ,ستُس قً ٢اهلل ًًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٚٚج ٙٛاٱيتكا٤
هٗٓٝا ٚه

ْ ٠ٛ,ا٭ْٝ,ا ٤ايػاهك

 ًٔ (ٚ ،ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل ًًٚ ٘ٝآي٘

ٚغًِ قاٍ  :ايص ٟأٝ ٚت٘ ٚذٝاّ أٚذا ٙاهلل إيٞٸ  ،ؾ ضج ٛإٔ أن ٕٛأناطِٖ
اهعاّ  ّٜٛايكٝاَ.)1( )١
طَ ٣ا ٖ ٛايٓؿع ايعاّ يف ايسْٝا ٚاٯخط َٔ ٠ا٭َط هًؿظ شقٌز يف
ايكطإٓ ٚ ،تحً ٢يف ادتٛا
جٗا

ًًٖ ٢صا ايتػا ٍ٩آٜا

َٔ إًحاظ ايكطإٓ َٔ

:

ا٭ٚىل  :ايص

ًٔ اٱغٚ ّ٬ايسؾاع ًٔ ايٓٚ ، ٠ٛ,هٝإ قسم ْعٍٚ

ايكطإٓ َٔ ًٓس اهلل .
ايااْٝـــ : ١إقاَـــ ١اذتحـــًً ١ـــ ٢ايـــص ٜٔنؿـــطٚا يف يـــع,ْ ّٚـــص ايهؿـــط
ٚايه٬ي.١

( )1ايسض اآاٛض .46/1
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ايااياـــ : ١زؾـــع نـــطض ايـــص ٜٔنؿـــطٚا ٚايٛقاٜـــَ ١ـــِٓٗ  ،يٝهـــ ٕٛيؿـــظ
شقــــٌز يف ايكــــطإٓ َــــٔ أغــــ,ا

زؾــــع ايهــــطض ًــــٔ ااػــــًُ

َّ إِلإ َّ أَ ًرىز(.)1
ََ يَ ُ
َكازٜل قٛي٘ عاىلشل ّ
ض لرَ ُك ّ
ايطاهعـــــ : ١ؿكـــــ٘ ااػـــــًُ

َٚــــٔ

يف ايـــــسُٝٓ ٚ ،ٜٔـــــًَ ١هـــــ ١ادتـــــٛا

ٚاٱذتحـــاد ًٓـــسِٖ َٚ ،ـــٔ اٯٜـــا

إٔ ايكـــطإٓ ذحـــ ١هايػـــٚ ١هطٖـــإ

غــاعع تحًــَ ٢كــازٜك٘ يف نــٌ ظَــإ غــٛا ٤هاٱ ذتحــاد هــصا

ايًؿــظ

ايكطآْـــ ٞأ ٚهايػـــٓ ١ايٜٓٛ,ـــ ١أ ٚمبكـــازٜل َػـــترسوٚ ،١ؾـــٛاٖس نْٝٛـــ١
ٚأَـــاضا

ًاَــــ ١ـــسٍ ًًــــ ٢ايٓؿــــع ايعـــاّ َــــٔ ٚضٚز يؿظشقــــٌز يف

ايكطإٓ.
ارتاَػـــ : ١إًاْـــ ١ايٓـــاؽ ًًـــ ٢زخـــ ٍٛاٱغـــ ّ٬هايتـــسهط يف َعـــاْٞ
يؿظشقـــٌز يف ايكـــطإٓٚ ،قـــس ٜـــطز أذٝاْـــ ُا هكـــٝػ ١ايػـــ٪اٍ وـــِ ٜـــطز

مــا ؿِــي
ادتــٛا هــصا يؿــظ (قــٌ) نُــا يف قٛيــ٘ عــاىلش ُكــ ّ
ــَ َ
لل َ
ِم ّ
م َتز(.)2
اث ََالأ َ ّس ِ
م َو ِ
ال َّ
ض ُك ّ
ب َن َل َن ّـعِ هِ َّ
الش ّظ َ
ع َ
ل ِل َّلهِ كَ َح َ
َٚــٔ اٯٜــا

يف يؿــظ شقــٌز يف ايكــطإٓ أْــ٘ مل غتــتل هــايٓيب ستُــس

قــً ٢اهلل ًًٝــ٘ ٚآيــ٘ ٚغــًِ هــٌ ٜتٛجــ٘ أٜهــ ّا إىل هعــض ا٭ْٝ,ــاٖٚ ٤ــٛ

ــص َنلَي َ َ
ــص
ص ِ
ــَ َن ُق ل
ــك أ ّظ َ
ع َ
ّ
َــٔ َكــازٜل قٛيــ٘ عــاىلش َن ّع ُ
ــَ ا ّل َق َ
ننز(.)3
ما أَ َّ َظيّ َدا إِلَيّ َ
ك َ
ه َزا ا ّل ُق ّش َ
ِب َ
 ٫ٚختــتل أذػــٔ ايككــل هًؿــظ شقــٌز يف ايكــطإٓ هــصا

ايككــ١

هــٌ هإذتحــاد ايــٓيب قــً ٢اهلل ًًٝــ٘ ٚآيــ٘ ٚغــًِ هاٯٜــٚ ١يؿــظ شقــٌز
ؾٗـــٜ ٛـــ ًً ٞـــ ٢ضتـــ ٛايككـــ ١يف ايكـــطإٓ يٝهـــَٓ ٕٛاغـــ ١,ٱذتحـــاد
ااػــًُ
عــٛي ٞه ـ

هككــل ا٭ْٝ,ــاٚ ، ٤ن ْــ٘ يــٝؼ يــَ ١ــسَ ٠سٜــسٚ ٠أؾــطاز ظَــإ
قكــل ا٭ْٝ,ــاٚ ٤ه ـ

()1غٛض ٠آٍ ًُطإ .111
( )2غٛض ٠ا٭ْعاّ .12
( )3غٛضٜٛ ٠غـ .3

إذتحــاد ااػــًُ

هٗــا  ،نُــا يف قٛيــ٘
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َّـــاط ِبـــا ّل َع ِض
عـــاىل خطاهـــاّ ٱهـــطاًًٖٝ ِٝـــ٘ ايػـــّ٬ش ََأَ ِر ّن ؿِـــي الد ِ
( )1
ّ
ـقز
وْ ِس َشال ـإ ً ََ َن َل ـ
طـ ِ
يَــأّ ُج َ
ـض َن ِميـ و
ـَ ُك ـ ِِل َؿـ و ِ
ـام وش يَــأج َ
ِيَ ِمـ ّ
ُك ـ ِِل َ
ٖٚـــَ ٛـــٔ َكـــازٜل أذػـــٔ ايككـــل ااتحـــسز ٠يف عاقـــب ا٭ظَٓـــ١
ٚا٭ذكا

ٚايكط.ٕٚ

َٚــٔ اٯٜــا

يف ااكــاّ ٚٚجــ ٙٛؿهــ ٌٝايــٓيب ستُــس قــً ٢اهلل ًًٝــ٘

ٚآي٘ ٚغًِ هًرا اٯ ١ٜأًٚ ٙ٬ج:ٙٛ
أ : ّ٫ٚقٝــاّ ايــٓيب ستُــس قــً ٢اهلل ًًٝــ٘ ٚآيــ٘ ٚغــًِ هــصا

ا٭شإ

ٚاٱًــٚ ٕ٬ا ٱغــٚ ّ٬ايــسً ٠ٛإىل ذــخ هٝــت اهلل اذتــطاّ ايــيت قــاّ هٗــا
إهــطاًًٖٝ ِٝــ٘ ايػــٖٚ ،ّ٬ــٌ نــإ ايٛقــٛف ًًــً ٢طؾــٜ ١ــ ّٛايتاغــع َــٔ
ش ٟاذتحــَ ١ــٔ َٓاغــو اذتــخ ايــيت أزاٖــا إهــطاًًٖٝ ِٝــ٘ ايػــٚ ّ٬زًــا
ايٓـــاؽ إيٗٝـــا ،ادتـــٛا

ْعـــِ َٚـــٔ قً,ـــ٘ آزّ ٚذـــٛا ٚ ،٤ؿٝـــس هعـــض

ا٭خ,اض إٔ ٱهطاَٖٛ ِٝن ١ًٝٛيف ػًُ ١ٝطؾ.١
ًٚـــٔ إهـــٔ ً,ـــاؽ قـــاٍ :إٕ إهـــطاٖ ِٝاـــا ضأ ٣اآاغـــو ًـــطض يـــ٘
ايؿــٝطإ ًٓــس ااػــع ، ٢ؾػــاهل إهــطاٖ ِٝؾػــ,ك٘ إهــطاٖ ،ِٝوــِ اْطًــل هــ٘
ج  ٌٜذت ٢أضاَ ٙٹٓ ٢ؾكاٍٖ :صا َٓار ايٓاؽ.
ؾًُـــا اْتٗـــ ٢إىل مجـــط ٠ايعك,ـــ ١ؾعـــطض يـــ٘ ايؿـــٝطإ ،ؾطَـــا ٙهػـــ,ع
ذكٝا

ذت ٢شٖب.

وـــِ أ ـــ ٢هـــ٘ مجـــط ٠ايٛغـــط  ٢ؾعـــطض يـــ٘ ايؿـــٝطإ ،ؾطَـــا ٙهػـــ,ع
ذكٝا

ذت ٢شٖب.

وـــِ أ ـــ ٢هـــ٘ مجـــط ٠ايككـــ ٣ٛؾعـــطض يـــ٘ ايؿـــٝطإ ،ؾطَـــا ٙهػـــ,ع
ذكــٝا

ذتــ ٢شٖــب ،ؾ ـ  ٢هــ٘ مجع ـاّ ،ؾكــاٍٖ :ــصا ااؿــعط .وــِ أ ــ ٢هــ٘

ًطؾ ،١ؾكاٍٖ :صً ٙطؾ.١
ؾكـــاٍ يـــ٘ ج ٜـــٌ :أًطؾـــت؟ قـــاٍْ :عـــِٚ .يـــصيو مسٝـــت ًطؾـــ.١
أ ــسض ٟنٝـــ ناْــت ايتًٝ,ــ١؟ :إٔ إهــطاٖ ِٝاــا أَــط إٔ ٜــ٪شٕ يف ايٓــاؽ
( )1غٛض ٠اذتخ .27
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هــاذتخ ،أَــط

ادت,ــاٍ ؾدؿهــت ضٚ٩غــٗا ٚضؾعــت يــ٘ ايكــط ،٣ؾــ شٕ

يف ايٓاؽ هاذتخ)(.)1
واْٝـ ـاّ  :إظاذـــ ١ايـــٓيب ستُـــس قـــً ٢اهلل ًًٝـــ٘ ٚآيـــ٘ ٚغـــًِ يٮقـــٓاّ
اييت ذ ٍٛايهع ّٜٛ ١,ايؿتس ًٚ ،سزٖا و٬ياٚ ١٥غت ٕٛقُٓاّ .
واياــاّ  :ؾـــتس ايـــٓيب ستُـــس قـــً ٢اهلل ً ًٝـــ٘ ٚآيـــ٘ ٚغـــًِ اهـــٚ ١قٗـــط
ايص ٜٔنؿطٚا َٔ قطٜـ .
ضاهعــاّ  :اٝ,ـــت ايـــٓيب ستُـــس قـــً ٢اهلل ًًٝـــ٘ ٚآيـــ٘ ٚغـــًِ ٭ذهـــاّ
ذــخ هٝــت اهلل اذتــطاّ ٚٚ ،ضز ًٓــ٘ قــً ٢اهلل ًًٝــ٘ ٚآيــ٘ ٚغــًِ أْــ٘ قــاٍ:
خصٚا ًَٓٓ ٢اغههِ) (. )2
خاَػــاّ  :عاٖـــس ااػــًُ

ذـــخ هٝــت اهلل ٚإىل ٜـــ ّٛايكٝاَــ ، ١يكـــس

زًــا إهــطاًًٖٝ ِٝــ٘ ايػــ ّ٬ايٓــاؽ ذتــخ هٝــت اهلل اذتــطاّ ه ـ شإ ٚإًــٕ٬
ًًــ ٢ضتــ ٛايكهــ ١ٝايؿدكــٚ ١ٝاــٔ ذٛيــ٘ َــٔ قًٝ,ــ ١جــطِٖ  ،أَــا زًــ٠ٛ
ايـــٓيب ستُـــس قـــً ٢اهلل ًًٝـــ٘ ٚآيـــ٘ ٚغـــًِ ؾهاْـــت  ٫ٚظايـــت يًٓـــاؽ

َ
ــت
م ً
ظــ ّل َد َ
مــا أ ّس َ
اْ إِلــإ َّ َس ّظ َ
ناؾــٖٚ ، ١ــَ ٛــٔ َكــازٜل قٛيــ٘ عــاىل ش ََ َ
يَز(.)3
ِل ّل َعال َِم َ

غازغـــاّ  :نـــعـ أوـــط زًـــ ٠ٛايـــٓيب إهـــطاًًٖٝ ِٝـــ٘ ايػـــ ّ٬هعـــس
َػازض ـــ٘ ٚإمساًٝـــٌ ًًٝـــ٘ ايػـــ ّ٬إىل ايطؾٝـــل ا٭ًًـــٚ ،٢إٕ هكٝـــت
َعــامل اذتٓٝؿٝــ ١اٱهطاُٖٝٝــ ، ١أَــا زًــ ٠ٛايــٓيب ستُــس قــً ٢اهلل ًًٝــ٘
ٚآيــ٘ ٚغــًِ ؾٗــَ ٞتحــسز ٠يف نــٌ ظَــإ هااػــًُ

ًُٚــاض ِٗ يًُػــحس

اذتطاّ .
غــاهعاّ  :يكــس جــا٤

هعــس أشإ إهــطاٖ ِٝيًٓــاؽ هــاذتخ ؾــن ٠جاًٖٝــ١

,ًٚـــاز ٠ا٭ٚوـــإ ٚٚأز ا يٓ,ـــا

( )1ايسض اآاٛض .267/1
( )2ايػري ٠ايٓ٫ ١ٜٛ,هٔ ناري .427/4
( )3غٛض ٠ا٭ْٝ,ا.107 ٤

ٚعػٝـــإ َؿـــاٖ ِٝايؿـــطى ٚ ،يـــٝؼ هعـــس
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ْ,ـــ ٠ٛستُـــس قـــً ٢اهلل ًًٝـــ٘ ٚآيـــ٘ ٚغـــًِ إ ٫ايا,ـــا

ًًـــ ٢اٱميـــإ ،

ــــذ ال َّلـــــهِ
يَ نِ ّدـ َ
 ٚعاٖـــــس غـــــٓٔ ايتٛذٝـــــس ،قـــــاٍ عـــــاىلشإِ َّن الـ ِِ
ــــذ َ
ا ز ( . )1
ِ
الؤ ّ
ظل إ َ ُ

يكـــس إذتحـــت اا٥٬هـــًً ١ـــ ٢جعـــٌ آزّ خًٝؿـــ ١يف ا٭ضض ٱؾػـــاز

َ
مــا
َــَّ َ
هعــض شضٜتــ٘ يف ا٭ضض ،ؾــطز اهلل ًــع ٚجــٌ ًًــِٗٝشإِ ِنِــي أ ّنل ُ
ـونز( )2ؾُــٔ ًًُــ٘ عــاىل ٛاؾــس اذتــاد َــٔ ااػــًُ نــٌ ًــاّ
َمـ َ
لـإ َ َج ّعل ُ
إىل ايٝ,ــت اذتــطاّ يتحسٜــس ايتًٝ,ــ ١هكــٛهلِ مجٝعــاّ (يٝ,ــو ايًــِٗ يٝ,ــو،
يٝ,و  ٫ؾطٜو يو يٝ,و).
ٚيٝكـــٚ ّٛؾـــس اذتـــاد هـــطجِ ايؿـــٝطإ يف ز٫يـــًً ١ـــ ٢إضاز ٠قٗـــط
ايــٓؿؼ ايؿــٗٚ ١ٜٛايػهــٚ ١ٝ,ذحــب زغــا٥ؼ ايؿــٝطإ ًــٔ ااػــًُ
ٚايٓاؽ مجٝعاّ .
ًٚــٔ إهــٔ ً,ــاؽ ضؾعــ٘ قــاٍ :اــا أ ــ ٢إهــطاٖ ِٝخًٝــٌ اهلل اآاغــو
ًــطض يــ٘ ايؿــٝطإ ًٓــس مجــط ٠ايعك,ــ ، ١ؾطَــا ٙهػــ,ع ذكــٝا

ذتــ٢

غـــار يف ا٭ضض  ،وـــِ ًـــط ض يـــ٘ ًٓـــس ادتُـــط ٠ايااْٝـــ ، ١ؾطَـــا ٙهػـــ,ع
ذكــٝا

ذتــ ٢غــار يف ا٭ضض  ،وــِ ًــطض يــ٘ ًٓــس ادتُــط ٠ايااياــ، ١

ؾطَـــا ٙهػـــ,ع ذكـــٝا

ذتـــ ٢غـــار يف ا٭ضض ،قـــاٍ اهـــٔ ً,ـــاؽ :

ايؿٝطإ طمج ١ًَٚ ، ٕٛأهٝهِ إهطاٖ ِٝت,ع.)3()ٕٛ
ٚمسٝت ادتُاض مجاضاّ:
ا٭ : ٍٚ٭ٕ آزّ نـــإ ٜطَـــ ٞإهًـــٝؼ ؾٝحُـــط هـ ـ

ٜسٜـــ٘ ،أٜ ٟػـــطع

ٜٗٓٚعّ.
ايااْ : ٞمسٝت هإغِ ا٭ضض ٚايٓ,ا.٤
اياايــث  :٭ْــ٘ زتُــع اذتكــ ٢مبٓــ ٢ؾهــٌ نَٛــَ ١ــٔ اذتكــ ٢مجــط،٠

( )1غٛض ٠آٍ ًُطإ .19
( )2غٛض ٠اي,كط.30 ٠
( )3ايسض اآاٛض .266/1
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ٚادتُع مجطا  ،ؾػُ ٞهإغِ َا ٜطَ.٢
ٚظتب إ ٜطَ ٞيف:
ا٭ : ٍٚاي ّٛٝايعاؾط مجط ٠ايعكٚ ١,ذسٖا.
اياــاْ : ٞايٝــ ّٛاذتــازً ٟؿــط ٚاياــاًْ ٞؿــط ادتُــاض ايــا٬ث ،نــٌ
مجط ٠هػ,ع ذكٝا .
اياايــث  :إشا هــا

اذتــاد يًٝــ ١اياايــث ًؿــط يف َٓــ ،٢ؾعًٝــ٘ ايطَــٞ

يف اي ّٛٝاياايث ًؿط ٚ ،إ ٕ مل ظتب ًً ٘ٝااٝ,ت ؾٗٝا.
ٚ ٚقـــت ايطَـــ ٞيًُدتـــاض َـــا هـ ـ
ٚأؾهـــٌ ا٭ ٚقـــا

عًـــٛع ايؿـــُؼ اىل غطٚهٗـــا،

ًٓـــس ظٚاٍ ايؿـــُؼ ًـــٔ ن,ـــس ايػـــُاٚ ،٤ظتـــٛظ

ايطَــــ ٞيــــ ّ٬ٝيعــــصض نارتــــا٥ـ ٚااــــطٜض ٚايــــصٜ ٟػــــتًٛب ايعُــــٌ
ٚايؿػٌ ْٗاضٚ ٙضت.ِٖٛ
 ٚيـــ ٛذكـــٌ ايعذـــاّ يف ايطَـــ ٞعًٝـــ ١ايٓٗـــاض جـــاظ يًُـــطأٚ ٠ايهـــ,ري
َٚـــٔ غتؿـــ ٢ايعذـــاّ ايطَـــ ٞيـــٚ ،ّ٬ٝقـــس ٜػـــترب خكٛقـ ـاّ يف ٖـــصا
ايعَإ.
جتــــٛظ ايٓٝاهــــ ١يف ايطَــــ ٞاــــٔ غتؿــــ ٢ايعذــــاّ ٚايتــــساؾع ايؿــــسٜس
ٚا٭َطاض ااعس ١ٜشنطاّ نإ أ ٚأْا ٢ن,رياّ أ ٚقػرياّ) (.)1
َٚــٔ اٱًحــاظ يف َٓاغــو اذتــخ إٔ نــٌ ؾعــٌ َٓٗــا ٜــ ٢ ٪هــ٘ َــط٠
ٚاذـــس ٠أَ ٚـــط

إ ٫ضَـــ ٞادتُـــطا

ؾاْـــ٘ ٜتهـــطض يا٬وـــ ١أٜـــاّ هايٓػـــ١,

يًٓؿـــط ا٭ٚ ٍٚأضهعـــ ١أٜـــاّ هايٓػـــ ١,يًـــص,ٜ ٜٔكـــ ٕٛذتـــ ٢ايـــٓؿري اياـــاْ،ٞ
ٚزتُــٛع اذتكــ ٢ايــيت ٜكــصؾٗا نــٌ ذــاد أ ٚذاجــ ١غــ,ع ٕٛذكــا٫ ، ٠
٪خص إىل َٔ اذتطّ يف ز٫يَٛ ٢ًً ١ن ١ًٝٛايطََٚ ،ٞا ٜطَ ٢ه٘ .

كانون ظِب الدضَ
( )1نتاهٓا ااٛغَٓ ّٛاغو اذتخ . 218
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نـــاريٖ ٠ـــ ٞاٯٜـــا

ايـــيت هلـــا أغـــ,ا

ْـــعٚ ، ٍٚأؾـــطز ًـــسز َـــٔ

ايعًُـــا ٤هاهـــا هلـــصا ايعًـــِ ٚأيؿـ ـت نتـــب خاقـــ ١هـــ٘ ٚٚضز
ايٓـــع ٍٚجكـــٛم آٜـــا
هًرــا ايتــسهط يف َ هــاَ

شتكٛقـــٚ ، ١هاٱَهـــإ ٛغـــعٖ ١ـــصا ايعًـــِ
اٯٜــ ١ايكطآْٝــٚ ١هٝــإ أغــ,ا

َػتكطأ ٠يٓع ٍٚاٯ ١ٜايكطآْٚ ١ٝهايصا
يٝهـــ ٕٛهـــا
أغًــب آٜــا

أغـــ,ا

أغـــ,ا

ــاٖط ٠جًٝــ ١أٚ

أ ٚهايٛاغط ١عطزاّ ًٚهػاّ .

ايٓـــعًًُ ٍٚـ ـاّ َػـــتكٚ ّ٬قاْْٛـ ـاّ تهـــُٓ٘ زضض

ايكــطإٓ ٜ ٫ٚ ،طًــب ٖــصا ايعًــِ يصا ــ٘ ؾكــط هــٌ ػــتٓ,ط

َٓــ٘ ااػــا ٚ ٌ٥كتــ,ؼ َٓــ٘ ااــٛاًظ ٚ ،ؾٝــ٘ ؾــتس ًًُــ ٞجسٜــس ٜطــٌ ًًــ٢
ا٭ضض هاؾطاق َٔ ١شخا٥ط ايكطإٓ  ًًَ٘ٛٚغري ااتٓاٖ. ١ٝ
ٖٚــٌ ٖــصا ايكــاْٖ ٕٛــْ ٛؿػــ٘ قــاَْٛ ( ٕٛنــٛع اٯٜــ ) ١ادتــٛا
إمنـــا ,ٜكـــ ٢شا

٫

َهـــًًُٚ ٕٛـــ ١ايٓـــعٚ ٍٚغـــ,ب ْـــع ٍٚهعـــض آٜـــا

ايكطإٓ ًًِ هصا ٘ يف ؿػري ٚهٝإ نٌ آ َٔ ١ٜايكطإٓ .
ٚغ,ب ْع ٍٚآ ١ٜاي,رث أَٛض :
ا٭ : ٍٚذاٍ اٱْهػاض ٚارتػاض ٠اييت ذتكت هااػًُ
ايااْ : ٞؾهٌ اهلل ًع ٚجٌ هايتدؿٝـ ًٔ اآَ٪
اياايــث  :يكــس ْعيــت اٯٜــ ١آــع ااػــًُ

يف َعطن ١أذس .
يف َعطن ١أذس .

ٚايٓــاؽ َــٔ ايظــٔ هــ ٕ

ايــٓيب ستُــس ّا قــً ٢اهلل ًًٝــ٘ ٚآيــ٘ ٚغــًِ خػــط َعطنــ ١أذــس ؾٗــ ٛمل
غتــطد َٓٗــا إَٓ ٫تكــطاّ غامنــاّ ٖــٚ ٛأقــراه٘ ه ا٭َٓــٚ ١ايٓعــاؽ نٓعُــ١
ْاظيًٓ َٔ ١س اهلل  ،أَا ايص ٜٔنؿطٚا ؾكس إْكًٛ,ا جٚ ١,ٝخػطإ .
ايطاهــع َ :ــٔ أغــ,ا

ْــع ٍٚآٜــ ١اي,رــث اٱخ,ــاض ًــٔ ْــعْ ٍٚعُــ١

ا٭َٓـــٚ ١ايٓعـــاؽ َـــٔ هطٓـــا

ايعـــطف  ،ؾًـــٖ ٫ٛـــص ٙاٯٜـــ ١مل ٜـــسضى

ايٓــاؽ نٓ ٗٗــا ٚأْٗــا ذــل ٚقــسم ٜ ٫ك,ــٌ اينزٜــس أ ٚايًــ,ؼ  ٚ ،كــسٜط
اٯٜــ ١هًرــا غــ,ب ايٓــع : ٍٚأْــعٍ اهلل ٖــص ٙاٯٜــ ١يتعًُــٛا أْــ٘ أْــعٍ
ا٭َْٓ ١عاغاّ ًً ٢اآَ٪

يف َعطن ١أذس .

ٚؾٝـــــ٘ هٝـــــإ يكـــــاْٖٚ ٕٛـــــ ٛإٔ اٯٜـــــ ١ايكطآْٝـــــٛ ١وـــــل ايٛقـــــا٥ع
ٚا٭ذساث ٚ ،متٓع َٔ ْػٝاْٗا أ ٚحتطٜؿٗا أ, ٚسًٜٗا .
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َّز
ِي ال َّل ُه َ
ما ؿِي ُ
كوله جعال ش ََلِيَِّ َحل َ
ص ُذَ ِس ُك ّ
يكــس خًــل اهلل ايٓــاؽ يٝهْٛــٛا يف زاض إهــتَ ٤٬ــس ٠ذٝــا ِٗ يف ايــسْٝا

َــــق
ٚق,ــــٌ إْتكــــاهلِ إىل ًــــامل اٯ خــــطٚ ، ٠يف ايتٓعٜــــٌ شا َّلــــ ِز َخل َ
ث َا ّلعيــــا َة لِيِ ُلــــو ُكَّ أَيل َُـ َ
ملــــإ ًز (ٚ )1اٱهــــت٤٬
ـــَّ أ ّظ َ
ـــو َ َ َ َ
ـــَ َن َ
ا ّل َ
عـ ُ
مـ ّ
ّ
َّ َ ّ
هــايٓع ِ َــٔ ايعاؾٝــٚ ١ايػٓــٚ ٢ادتــاٚ ٙعــ ٍٛايعُــط ٚايػــَ ١َ٬ــٔ ا٭زضإ

ٚاٯ ؾــــا

ٚ ،ايٓعُــــ ١يف ا٭٫ٚز ٚ ،ايــــ ٤٬,هــــايؿكط ٚايعــــٛظ ٚااــــطض

ٚذاٍ ايهطاٚ ٤ايهٝل ٚايؿسٚ ٠اذتاج. ١
يٓٝــاٍ اآَ٪ــ ٕٛا٭جــط ٚاياــٛا

 ٚ ،كــ ّٛاذتحــًً ١ــ ٢ايهــاؾط، ٜٔ

َ
قـــاٍ عـــاىل شأَ َؿععِ ـــِ ُح َ
ـــَّ إِلَيّ َدـــا لـــإ َ
َ
َّ أ َّن َ
َّ َنَِ ًرـــا ََأ َّن َُ ّ
مـــا َخ َل ّق َدـــا ُك ّ
ّ ّ
ونز (.)2
ُج ّش َش ُع َ
ٚايٓػـــ ١,هـ ـ

اٱهـــتَ ٤٬طًكـ ـ ّا ٚهـ ـ

اٱهـــت ٤٬مبـــا يف ايكـــسٚض ٖـــٞ

ايعُـــٚ ّٛارتكـــٛم ااطًـــل  ،ؾـــاٱهت ٤٬مبـــا يف ايكـــسٚض أخـــل ٖٚـــٛ
َطآ ٠يٲهت. ٤٬
ٚحتتٌُ ايٓػ ١,ه

اٱهت ٤٬يف ايسٚ ٜٔاٱهت ٤٬يف اي,سٕ ٚجٖٛاّ:

أْ : ّ٫ٚػ ١,ايتػاُٖٚ ، ٟٚا هعطض ٚاذس هايصا

ٚا٭وط .

واْٝاّ ْ :ػ ١,ايعُٚ ّٛارتكٛم ااطًل ٚ ،ؾ ٘ٝؾع,تإ :
ا٭ٚىل  :اٱَترـــإ ٚاٱهـــت ٤٬يف ايـــس ٜٔأنـ ـ ٚأ ؾـــس َـــٔ اٱهـــت٤٬
يف اي,سٕ  ٖٛٚا٭ؾس ٚا٭ؾل ًً ٢اٱْػإ .
ايااْ : ١ٝاٱَترإ يف اي,سٕ ٚ ،آؾ ١ااطض ٖ ٞا٭ؾس.
واياــاّ  :هــ

اٱهــت ٤٬يف ايــسٚ ٜٔاٱهــت ٤٬هاي,ــسٕ ًُــٚ ّٛخكــٛم

َــٔ ٚجــ٘  ،ؾٗٓــاى َــاز ٠يٲيتكــاٚ ، ٤أخــط ٣يٲؾــنام  ،ؾُــاز ٠اٱيتكــا٤
اٱهـــتٚ ٤٬اٱخت,ـــاض َـــٔ ًٓـــس اهلل َٚ ،ـــاز ٠اٱؾـــنام عًـــل اٱهـــت ٤٬يف

( )1غٛض ٠ااًو .2
( )2غٛض ٠اآَ٪

.115
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ايــــس ٜٔهايعكٝــــسٚ ٠اا,ــــسأ  ،أَـــ ا اٱهــــت ٤٬يف اي,ــــسٕ ؾٝتعًــــل هايكــــر١
ٚااطض ٚضتُٖٛا.
ضاهعاّ  :ايت,ا ٜٔه

اٱهت٥٬

.

ٚاادتــاض ٖــ ٛوايا ـاّ أًــٚ ٙ٬ايؿــع ١,ا٭ٚىل َــٔ واْ ٝـاّ أًــٚ ، ٙ٬عتتُــٌ

َّز (ٚ)1جٖٛاّ :
ِي ال َّل ُه َ
ما ؿِي ُ
قٛي٘ عاىل ش ََلِيَِّ َحل َ
ص ُذَ ِس ُك ّ
ا٭ : ٍٚإْ٘ َٔ اٱهتٚ ٤٬اٱَترإ يف ايس. ٜٔ
ايااْ : ٞااككٛز يف اٯ ١ٜاٱهت ٤٬يف اي,سٕ .

اياايــــث :إضاز ٠ااعٓــــ ٢ا٭ًــــِ ٚإٔ ااككــــٛز يف اٯٜــــٖ ١ــــ ٛااعٓــــ٢
ا٭ًِ  ٢ًً ٖٛٚ ،ؾعب :
ا٭ٚىل  :إضاز ٠اٱهت ٤٬يف اذتٝا ٠ايسْٝا ز ٕٚاٯخط. ٠
ايااْ : ١ٝاٱهت ٤٬يف ًامل اٯخطٚ ٠أٖٛاهلا .
اياايا : ١اٱع٬م يف اٱهتٚ ٤٬مشٛي٘ يًسْٝا ٚاٯخط. ٠
ٖٚــــص ٙايٛجــــَ ٙٛــــٔ َكــــازٜل آٜــــ ١اي,رــــث ٚنــــطٚ

اٱهــــت٤٬

ااصنٛض ٠ؾٗٝا .
يكــــس أضاز اهلل ًــــع ٚجــــٌ إ ٗــــاض إخــــ٬م ااــــَٓ٪

يف إميــــاِْٗ

هك ـ ِٖ ٚجٗــازِٖ يف غــ ٌٝ,اهلل ٚ ،هٝــإ ذكٝكــ ١ضغتٝــ ١يًٓــاؽ ٖٚــٞ
ضنــا ااــَٓ٪

هكهــا ٤اهلل ًٚــعَِٗ ًًــَٛ ٢اجٗــ ١ايــص ٜٔنؿــطٚا ذتــ٢

ــون ِب َدــا
هــ ّ
حتكٝــل ايٓكــط أ ٚايؿــٗازٚ ، ٠يف ايتٓعٜــٌ ش ُكــ ّ
ل َ
ص َ
ل َج َحشبَّ ُ
عــ َديَيّ َِز (ٚ ، )2يف آٜــ ١اي,رــث ذــصف  ٚكــسٜطًً ٙــ٢
إِلــإ َّ إِ ّظ َ
ــذى ا ّل ُع ّ
ٚج: ٙٛ
أٚ : ّ٫ٚي,ٝتًـــ ٞاهلل َـــا يف قـــسٚضنِ َـــٔ ايعـــعّ ًًـــ ٢عاًـــ ١اهلل
ٚضغٛي٘ .
واْٝاّ ٚ :يٝدت نِ اهلل ًع ٚجٌ يف ذاٍ ايهطاٚ ٤ايكتاٍ .
( )1غٛض ٠آٍ ًُطإ .154
( )2غٛض ٠ايتٛه.52 ١
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وايااّ  :يٝت,
 ٚــ,

اا َٔ ٕ َٛٓ٪اآاؾك

هاٱهتٚ ٤٬اٱخت,اض .

اٯٜــ ١إٔ َــا جــطَ ٣ــٔ ايكتــاٍ هــا شٕ اهلل ًــع ٚجــٌ ٚ ،ؾٝــ٘

َٓــاؾع ًظُٝــ ١يٲغــٚ ّ٬ااػــًُ

ٖٚ ،ــَٓ ٛاغــ ١,يٲخت,ــاض ٚاٱَترــإ

ًٓٚ ،ـــسَا ٜعًـــِ ااػـــًُ ٕٛإٔ َـــا ٜكـــَ ِٗ,ٝـــٔ ادتطاذـــا

ٚغـــكٛط

ايكتً ٖٛ ٢هعًِ ٚإشٕ اهلل ٗ ًًِٗٝ ٕٛااكا٥ب .
ٚؾٝــ٘ هٓــا ٤يكــطح اٱميــإ إش ٜتًكــ ٢ااػــًُ ٕٛاٱش ٣هكــ ٚؾــهط

ــه
َــَ ُي ِ
هلل ًــع ٚجــٌ ٚ ،يف ايتٓعٜــٌ ش ُكــ ّ
ــب ال َّل ُ
صــيَِ َدا إِلــإ َّ َ
مــا كَ َح َ
لل ّ
َل َداز(.)1

٪ ٚنـــس اٯٜـــًً ١ـــِ اهلل ًـــع ٚجـــٌ مبـــا يف ايكـــسٚض ٚأْـــ٘ غـــ,راْ٘
غتـــطد ايٓٛاٜـــا ٚايعـــعاٚ ِ٥اا,ـــاز ٨يف غـــطٜط ٠اٱْػـــإ مبـ ـ ظ خـــاضجٞ
ناؾـــ هلــا ٚ ،ؾٝــ٘ ذحــ ١يًُــ َٔ٪يف ايــسْٝا ٚاٯخــط ٠هتؿاْٝــ٘ يف عاًــ١
اهلل ًع ٚجٌ يف َ٬قا ٠ايص ٜٔنؿطٚا يف َعطن ١أذس .
ــط ٣اــاشا مل كــٌ اٯٜــٚ ( ١ي,ٝتًــ ٞاهلل َــا يف ايكــسٚض) ٚضتــ ٙٛمبــا
ٜـــسٍ ًًـــ ٢إضاز ٠ااعٓـــ ٢ا٭ًـــِ ٚ ،إٔ َعطنـــ ١أذـــس َٓاغـــ ١,ٱختٝـــاض
اآَ٪

ٚايصٜ ٜٔكا ً َٔ ِْٗٛايص ٜٔنؿطٚا .

ادتـــٛا

ي كـــس أ ٗـــط ايـــص ٜٔنؿـــطٚا نـــ٬يتِٗ ًُٗ ٚـــِ  ٚعـــسِٜٗ

ؾهؿــؿٛا ًـــٔ جرــٛزِٖ ٚ ،أقـــاَٛا اذتحــًً ١ـــ ٢أْؿػــِٗ  ،ؾــ ضاز اهلل
هلــِ ٚيًٓــاؽ إٔ اٱميــإ َػــتكط يف قــسٚض ااــَٓ٪

ًــع ٚجــٌ إٔ ٜــ,

ٚأْٗـــِ غٝػـــتُط ٕٚيف ادتٗـــاز ٚايـــسؾاع  ،يٝ,ـــإ ذكٝكـــٖٚ ١ـــ ٞشٖـــا
غــع ٞايــص ٜٔنؿــطٚا يف ستاضهــ ١اٱغــ,ٖ ّ٬ــاٚ ٤يــٔ ظتٓــٛا َٓــ٘ إ ٫ارت,ٝــ١
ٚارتػطإ .

َّز
ِــي ال َّل ُ
ص ُ
ــه َ
مــا ؿِــي ُ
ٖٚــٌ ,ٜعــث قٛيــ٘ عــاىل ش ََلِيَِّ َحل َ
ــذَ ِس ُك ّ
( ،)1ايؿــعع ٚايطًـــب يف قًــ ٛايـــص ٜٔنؿـــطٚا  ،ادتــٛا ْعـــِ ً ٚ ،ـــو
آ ١ٜيف يػ ١ارتطا
( )1غٛض ٠ايتٛه.51 ١

ه

اهلل ًع ٚجٌ ٚه

ااػًُ

ٚ ،ؾٗٝا َػا: ٌ٥
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ا٭ٚىل  :هٝإ اٯ ١ٜيكاْٚ َٔ ٕٛج: ٙٛ
أ ًًِ : ّ٫ٚاهلل ًع ٚجٌ مبا يف قسٚض ايٓاؽ .
واْٝـ ـاّ ٗ :ـــصٜب َـــا يف قـــسٚض ااػـــًُ
َٔ ااكاقس ٚايٓٛاٜا .
واياـ ـاّ  :جـــا ٤ق,ـــٌ آٜـــت

َٚ ،ـــا ٜهُـــٔ يف ْؿٛغـــِٗ

ــذ الـــ لذ ّنيَا
قٛيـــ٘ عـــاىل ش ِمـ ّ
ــَ ُي ِش يـ ُ
َّ َ
مـ ّ
ــد َُ ّ

ــذز ( ٚ )2ؿهـــٌ اهلل ًـــع ٚجـــٌ ٚأخـ ـ هـ ـ ٕ ايٓٛاٜـــا
ََ ِمـ ّ
ــَ ُي ِش يـ ُ
َّ َ
مـ ّ
ــد َُ ّ
ٚايععا ِ٥اييت يف ايكًٜ ٛهؿؿٗا اهلل ًع ٚجٌ هايكٚ ٍٛايؿعٌ .
ايااْٝــ : ١إخ,ــاض اٯٜــ ١هــ ٕ اٱَترــإ اــ ا يف ايكــسٚض ٜكــٝب ايــصٜٔ
نؿـــطٚا هـــايؿعع ٚارتـــٛف ,ٜٚ ،عـــاِٗ ًًـــ ٢إغترهـــاض َػـــ يٖٚ ١ـــٞ
ؾٗاز ٠اهلل ًع ٚجٌ ًًَ ٢ا يف قسٚضِٖ .
ايااياـــ : ١طغٝـــب ااػـــًُ

ه اٱجتٗـــاز يف عاًـــ ١اهلل ٚ ،إخـــ٬م

ايٓٛاٜا ٚقسم ايععا. ِ٥
ايطاهعــ : ١آٜــ ١اي,رــث ذــط
يًُٓــاؾك

ًًــ ٢ايٓؿــام ٚ ،إغت٦كــاٍ يــ٘ َٓٚ ،ــع

َــٔ إ ٗــاض َؿــاٖ ِٝايؿــو ٚايطٜــاٚ ٤ايػــسض ٚ ،جــا٤

آٜـــ١

اي,رـــث هكـــٝػ ١ااهـــاضع ٚاٱغـــتك,اٍ ايـــيت تحًـــ ٢يف قٛيـــ٘ عــــاىل

َّز َٔ جٗا
شلِيَِّ َحلِيَ َُ ّ

:

ا٭ٚىل  :ذطف ايعطـ ٚاٱغتٓ٦اف (ايٛا. )ٚ
ايااْ ّ٫ : ١ٝايتعً ٚ ٌٝعًل حتكل ااعًًً ٢ًً ٍٛت٘ .
ايااياــ : ١قــٝػ ١ااهــاضع يف اي ؿعــٌ ايــيت ؿٝــس اٱغــتُطاض ٚايتحــسز،

َٚــٔ اٱًحــاظ يف ايتعــسز يف ز٫يــ ١قــٝػ ١ااهــاضع ه هًُــٚ ١اذــس ٠هعــث
ااػـــًُ

ًًـــٓ ٢عٜـــ٘ قـــسٚضِٖ َـــٔ أغـــ,ا

ايسْٝا .

( )1غٛض ٠آٍ ًُطإ .154
( )2غٛض ٠آٍ ًُطإ .152

ايؿـــو ٚايطٜـــب ٚذـــب
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يكــــس ناْــــت خػــــاض ٠ااػــــًُ

يف َعطنــــ ١أذــــس هايػــــٚ ١إٕ مل

غتػطٖٚا ٚمل ٜٗٓعَٛا ؾٗٝا .
ٚجــا٤

ٖــص ٙارتػــاض ٠هعــس ْكــط ًظــ ِٝؾــاظٚا هــ٘ يف َعطنــ ١هــسض ،

َّ
ٚهٝــإ اهلل ًــع ٚجــٌ ه ْــ٘ َــٔ ًٓــس اهلل يكٛيــ٘ عــاىل ش ََ َل َق ّ
ــذ َن َ
ــر ُك ّ
ر َ
ـه ِبِـ ّ َ
ـتز ( ،)1ؾاْتكًــت آٜــ ١اي,رــث إىل َٛنــٛع خؿاٜــا
َّ أَ ِر َّلـ ٌ
ال َّلـ ُ َ
ـذ وس ََأ ّنـ ُـح ّ
خؿاٜـــا ايكـــسٚض َٚـــا تهـــ ٕٛؾٗٝـــا َـــٔ ايٓٛاٜـــا ٚايعـــعا ِ٥أ ٟإٔ قٛيـــ٘

َّ ز أًـــِ َـــٔ ايٓٛاٜـــا ٚايعـــعا ِ٥يٝؿـــٌُ
صـ ُ
عـــاىل ش َ
مـــا ِؿـــي ُ
ــذَ ِس ُك ّ
ا٭غـــ,ا ٚااٛنـــٛع ايـــص ٟنؾـــس ًٓـــ٘ ٚ ،نٝؿٝـــً ١كـــ ٞااػـــًُ
يًٛقـــا٥ع ٚا٭ذـــساث ٚ ،ؾٝـــ٘ زًـــ ٠ٛيكـــؿاْٚ ٤كـــا ٤ايكـــسٚض ٚ ،خًٖٛـــا

َــٔ ايػــٌ ٚاذتػــس  ،قــاٍ عــاىل يف ايآــاًً ٤ــ ٢أٖــٌ ادتٓــإ ش ََ َن َض ّن َدــا
ِيَز (.)2
َّ ِم َّ ػِ ِول إِ ّخ َو ًانا َن َل
س ُر وس ُم َح َقا ِبل َ
ُ
َ
ما ؿِي ُ
ص ُذَ ِسهِ ّ
ٖٚـــٌ ٜػــــتطٝع غـــري اهلل إٔ ,ٜتًــــَ ٞـــا يف قــــسٚضِٖ زتــــتُع

َتؿــطق

 ،ادتــٛا

أٚ

ٖٚ ، ٫ــَ ٛــٔ ز٥٫ــٌ ايتٛذٝــس ٖٚــصا اٱهــت ٤٬أًــِ

َــٔ نؿـــ ٚإغــتٝ,إ َــا يف ايكــس ٚض هــٌ إْــ٘ إ ٗــاض هــايكٚ ٍٛايؿعــٌ اــا
يف ايكــسٚض  ،ؾٝتحًــ ٢إميــإ ااػــًُ

هإجتٗــازِٖ يف ايــسؾاع  ٚؿــاِْٗٝ

يف ايتهر ١ٝيف غ ٌٝ,اهلل ًع ٚجٌ .
ٚقــاض ااػــًُٚ ٕٛايٓــاؽ هعــس ْــعٖ ٍٚــص ٙاٯٜــٜ ١نق,ــ ٕٛا٭غــ,ا
ايــيت هؿـــ هــٛاعٔ ايٓؿــٛؽ ٚارتؿاٜــا ايــيت ٓطــًًٗٝ ٟٛــا ايكــسٚض
ٚنــٌ غــ,ب ذحــَٚ ١كــسام ٯٜــ ١اي,رــث ٚ ،يــٝؼ َــٔ ذكــط هلــصٙ
ا٭غــــ,ا

َٗٓٚــــا آٜــــا

ايكــــطإٓ ٚنــــٌ آٜــــَٗٓ ١ــــا َٛنــــٛع َٓٚاغــــ١,

ٱنتؿاف َا يف ايكسٚض .
ٖٚـــٌ غتـــتل ا٭َـــط ٚايتػـــٝ,ب هـــاٱهت ٤٬هاٯٜـــا
ٓعٍ هعس آ ١ٜاي,رث هًرا قٝػ ١ااهاضع ؾٗٝا .
( )1غٛض ٠آٍ ًُطإ .123
( )2غٛض ٠اذتخ .47

ايكطآْٝـــ ١ايـــيت
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ادتــٛا

 ، ٫ؾهــٌ آٜــَ ١ــٔ ايكــطإٓ هــَٛ ٕٛنــّ ًٛا يٲهــتٚ ٤٬إٕ

ناْــت َــٔ اٯٜــا

ٚايػــٛض ااهٝــ ١ايــيت ْعيــت يف هــساٜا

َٚــٔ ٖــص ٙا٭غــ,ا
جـــط

َٛانــٝع ْــع ٍٚاٯٜــا

اي,عاــ ١ايٜٓٛ,ــ١

ٚايٛقــا٥ع ٚا٭ذــساث ايــيت

يًـــٓيب ستُـــس قـــً ٢اهلل ًًٝـــ٘ ٚآيـــ٘ ٚغـــًِ ٚااػـــًُ

َٗٓٚـــا

َعطنــ ١أذــس ايــيت ذــسوت هٗــا أَــٛض مل حتــسث يف غريٖــا نُــ ّا ٚنٝؿــ ّا
ْٚه,ــا

عــطض هلــا ااػــًُ ٕٛقــاض

ًَٛظــٚ ١زضغــاّ هلــِ  ،ؾٝهــٕٛ

اٱهــتٚ ٤٬اٱخت,ــاض هــا٭قٛاٍ ٚا٭ًُــاٍ ٜٚ ،ؿــٌُ ايػــَ ١َ٬ــٔ ايهلهــ١

 ٚاذتــعٕ ٚايــٖٚ ، ٖٔٛــَ ٛــٔ َكــازٜل قٛيــ٘ عــاىل ش ََلــإ َ َج ِه ُدــوا ََلــإ َ
َ
نل َّو َنز (. )1
َّ الأ َ ّ
َج ّع َض ُنوا ََأ ّن ُح ّ
ؾٝهـــَ ٕٛـــٔ إًحـــاظ آٜـــ ١اي,رـــث قـــريٚض ٠إ خ,اضٖـــا ًـــٔ إهـــت٤٬

ااػــًُ

ههؿـــ َــا يف قــسٚضِٖ غــّ ,,ا ٱَــت ٤٬قــسٚضِٖ هــا٭َٔ ،

ٖٚــَ ٛــٔ ًَُٛــا

عــَِي َد َت ؿِــي
ــض َ ال َّ
قٛيــ٘ عــاىل ش ُ
ــو ا َّلــ ِز أَ ّن َ
ه َ

ِيَز (.)2
م ّؤ ِمد َ
ُك ُلو ِ ا ّل ُ

ٚ َٔٚج ٙٛؿػري  ٚكسٜط اٯ: ١ٜ
ا٭ : ٍٚي,ٝتً ٞاهلل َا يف قسٚضنِ يعٜاز ٠إمياْهِ .
اياــاْٜ : ٞعٜــس اهلل إميــاْهِ ي,ٝتًــَ ٞــا يف قــسٚضنِ ٚنــ ٕٛاٱهــت٤٬
مبــا يف ايكــسٚض َعًــٜ ٫ ّ٫ٛعــين أْــ٘ ٜ ٫هــًً ٕٛــ ١إش تؿــطع ًٓــ٘ َػــاٌ٥
َتعـــسز ٚ ٠نؾــــس ًٓــــ٘ َٓــــاؾع نــــاري ٠يكــــاَْ ٕٛــــٔ اٱضاز ٠ايتهٜٝٓٛــــ١
جكــٛم اٱهــتٖٚ ٤٬ــَ ٛــا َــٔ إهــتَ ٤٬ــٔ ًٓــس اهلل يًُــَٓ٪
َٓـــاؾع نـــاري ٠يف ايٓؿـ ـ

إٚ ٫ؾٝــ٘

يـــصا جعـــٌ اهلل ًـــع ٚجـــٌ اذتٝـــا ٠ايـــسْٝا زاض

اٱهتٚ ٤٬اٱَترإ .
اياايـــث  :ي,ٝتًـــ ٞاهلل َـــا يف قـــسٚضنِ ٱقـــ٬ذهِ يًكٝـــاّ هـــا٭َط
هــااعطٚف ٚايٓٗــً ٞــٔ اآهــط ٚ ،ايت ٖٝــٌ ايعــاّ ٚارتــام يًــسً ٠ٛإىل
( )1غٛض ٠آٍ ًُطإ .139
( )2غٛض ٠ايؿتس .4
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ون
مـ ٌ
َّ ُأ َّ
اهلل ًُٚــٌ ايكـــاذتا  ،قـــاٍ عـــاىل ش ََ ّلـــ َح َُ َّ ِمـ ّ
ــت يَـ ّ
ــذ ُن َ
ــد َُ ّ
ّ
م ّدََ ِشز (.)1
م ّع ُش ِ
إِ َل ا ّل َخيّ ِش ََ يَأ ُم ُش َ
َن ِبا ّل َ
َؾ ََ يَ ّد َه ّو َن َن َّ ا ّل ُ

ايطاهـــع  :ي,ٝتًـــ ٞاهلل َـــا يف قـــسٚضنِ ه عـــس ااكـــ ١,ٝيف ٚاقعـــ ١أذـــس

ٚارتػاض ٠اييت ْعيت ههِ ٦َٜٛص .
ارتـــاَؼ  :مل كـــع َعطنـــ ١أذـــس إ ٫هـــإشٕ اهلل ٚ ،ي,ٝتًـــ ٞاهلل َـــا يف
قسٚضنِ .
ايػـــازؽ  :يكـــس أذػـــٓتِ ادتٗـــاز يف ٚاقعـــ ١هـــسض ي,ٝتًـــ ٞاهلل َـــا يف
قسٚضنِ .
ايػـــاهع  :يكـــس ٖحـــِ ايـــص ٜٔنؿـــطٚا ًًـــ ٢اٱغـــٚ ّ٬ااػـــًُ

يف

َعطنــ ١هــسض ٚأذــس ٖٚ ،ــ َ ٛـٔ َعــاْ ٞاٱهــت ٤٬اــا يف قــسٚض ااػــًُ

،

ــذ ًَّا
ٚؾهــس اآـــاؾك  ،قــاٍ عـــاىل ش ََكَــ َزل َ
ــي و َنـ ُ
ِك َش َع ّل َدـــا ِل َُــ ِِل َن ِِـ ِ
َ ز ( . )2
الؤ ِ
ْيَ ِ
يَ ِ
َ
اػ َ
نغ ََا ّل ِص ِ
ٚعتتٌُ اٱهت ٤٬يف ااكاّ ٚجٖٛاّ :
 : ٫إْ٘ إَترإ خاٍ َٔ ايعٚ ٕٛااسز .
أّ ٚ

واْٝـ ـاّ  :ناـــطٚ ٠جـــٚ ٙٛقـــٝؼ اٱَترـــإ ٚاٱخت,ـــاض ًٓٚ ،ـــسَا ظتتـــاظ
ااػًُ ٕٛإَتراْاّ ,ٜتً ِٗٝاهلل هاَترإ آخط .
وايااّ  :ايتعسز يف اٱَترإ َٔ جٗا

:

ا٭ٚىل  :زتَٛ ٧نٛع ٚإهتٜ ٤٬ه ٕٛإخت,اضاّ يًُػًُ

ًاَ. ١

ايااْٝـــ : ١اٱَترـــإ هكهـــ ١ٝختـــل عا٥ؿـــَ ١ـــٔ ااػـــًُ

 ،نُـــا يف

اٱهت ٤٬هايكتاٍ ٚؾس ٘ يف َعطن ١أذس .
اياايا : ١زت ٧اٱَترإ ٚمترٝل ايكًب يًؿطز َٔ ااػًُ

.

ضاهعاّ  :زت ٧اٱهتَ ٤٬ع ااسز ٚايعًٓ َٔ ٕٛس اهلل ًع ٚجٌ.

( )1غٛض ٠آٍ ًُطإ .104
( )2غٛض ٠ا٭ْعاّ .112
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ٚايكــرٝس ٖــ ٛايطاهــع أًــٜٚ ، ٙ٬هــ ٕٛاياــاْٚ ٞاياايــث يف عٛيــ٘ ،
ٜٚتحًــ ٢ااــسز ٚاٱًاْــَ ١ــٔ ًٓــس اهلل يًُػــًُ
َٔ ٚج: ٙٛ
ا٭ : ٍٚإهتــــساٖ ٤ــــص ٙاٯٜــــا

نم ُدواز ٚؾَ ٘ٝػا: ٌ٥
ا َّل ِز َ
يَ َ

هًرــا ٖــص ٙاٯٜــا

هايٓــــسا ٤هكــــٝػ ١اٱميــــإ شيَاأَيل َهــــا

ا٭ٚىل ٖ:ـــصا ايٓـــسا ٤ضمحـــ ١هااػـــًُ

 ،ؾٓٝـــعٍ اٱهـــت ٤٬هٓـــاذٝتِٗ

ٚضمح ١اهلل تػؿاِٖ .
ايااْٝــ : ١ارتطــا

هكــؿ ١اٱميــإ ؿــطٜـ ٚإنــطاّ ٖٚ ،ــصا ايتؿــطٜـ

هصا ٘ َسز ٚهعث ًً ٢ايػع ٞيًتٛؾٝل يف اٱهت. ٤٬
ايااياــ : ١ز٫يــ ١ايٓــسا ٤هكــٝػ ١اٱميــإ ًًــًً ٢ــِ اهلل ًــع ٚجــٌ مبــا
يف قًٛ

ااػًُ

ٚ ،أِْٗ إض كٛا إىل َٓاظٍ اٱميإ .

اياــاْ : ٞزًــ ٠ٛايطغــ ٍٛيًُــَٓ٪
ٚأْٗـــا مل ـ ـ

يف أخــطاِٖ َــسز ًٚــ ٕٛخاقــ١

إَ ٫ـــٔ ايـــٛذ ٚ ، ٞكـــسٜط اٯٜـــ ١ايػـــاهكٚ ( ١ايطغـــٍٛ

ٜسًٛنِ يف أخطانِ ه َط َٔ ًٓس اهلل ) .
اياايــث  :شنــط آٜــ ١اي,رــث يٓــع ٍٚايٓعــاؽ ًًــ ٢ااــَٓ٪

ؾٗــَ ٛــسز

ٚغه. ١ٓٝ
ايطاهــع ْ :عــت ايٓعــاؽ ه ْــ٘ أَٓــٚ ، ١أ ٕ ا٭َــٔ َكــاذب يــ٘ ٖٚ ،ــٛ
َــسز ٚغــ ٌٝ,ضؾــاز ،ٱختٝــاض ايؿعــٌ ٚايكــ ٍٛايــصٜ ٟنؾــس ًــٔ عاًــ١
اهلل ٚضغـــٛي٘  ٚ ،هـــ ٕٛؾٝـــ٘ خكـــا٥ل ٖـــص ٙايطاًـــٜٚ ، ١كـــري َكسَـــ١
هلــــا هًرــــا

عــــسز َكــــازٜل ايطاًــــٚٚ ، ١جــــ ٙٛاٱغــــتحاهٚ ١ناــــط٠

َٛانٝعٗا ٚمش ٍٛأذهاّ ايؿطٜع ١٭َٛض ايسٚ ٜٔايسْٝا .

َّز
ص َ
كوله جعال ش ََل ُِي َ
م ِِع َ
ما ؿِي ُك ُلو ِب َُ ّ
ايتُرــٝل ايتٓكٝــٚ ١ختًــٝل ايؿــ ٤ٞنــا ًٜتكــل هــ٘ َــٔ غــريٜٚ ،ٙــطاز

ه٘ يف اٯَ ١ٜعٓ ٢اٱخت,اض ٚإ ٗاض ايٓٛاٜاٚ ،حتتٌُ اٯٚ ١ٜجٖٛاّ :
ا٭ : ٍٚإضاز ٠ارتطا

يًُٓاؾك

ٚمبا ٜؿٝس ايًٝٛس.
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ايااْٛ : ٞج٘ ارتطا

يًَُٓ٪

هًػ ١ايآاٚ ٤نٝـ إٔ ايتُرـٝل ٜـ,

قسم إمياِْٗ.
اياايث  :إضاز ًُّٛ ٠ااػًُ .
ٖص ٙايٛج.ٙٛ

 ٫ٚعاضض ه

ٚايتُرـــــــــٝل  :ايـــــــــتطٗري ٚايتعنٝـــــــــٚ ،١قـــــــــس ٚضز قٛيـــــــــ٘

يَ
ص ال َّل ُ
ـــه ا َّلـــ ِز َ
ِـــي َ
عـــاىلش ََل ُ
م ِِع َ

مــا
ص َ
ــي َ
ٚيف قٛيــ٘ عــاىل ش ََ ِل ُ
م ِ ِع َ

يَز(،)1
م َع َ
ـــق ا ّلََـــا ِؿ ِش َ
َ
نم ُدـــوا ََ يَ ّ
َّز هٝــإ يؿهــٌ اهلل
ِؿــي ُك ُلــو ِب َُ ّ

ًــع ٚجــٌ ًًــ ٢ااــٚ ، َٓ٪إخ,ــاض هاآــاؾع ايعظُٝــ ١يــسؾاع ااػــًُ

يف

َعطنــ ١أذــسٚ ،قــريٚض ٘ غــّ ,,ا ْــٛع عطٜــل يًتكــٚ ٣ٛايكــ٬حٚ ،منــا٤
اًهـــ ١ا٭خـــ ٠ٛاٱمياْٝـــ ١هٝـــِٖٓٗٚ ،ـــصا ايـــسؾاع ذـــط
ايهؿطٚ ،إغت٦كاٍ يًٓؿام هسي ٌ ٝؾهس آ ١ٜاي,رث يًُٓاؾك

ًًـــَ ٢ؿـــاِٖٝ
.

َٚـــٔ اٱًحـــاظ ؾٗٝـــا إٔ ٖـــصا ايؿهـــس ٜ٫تعـــاضض َـــع هـــُٓٗا
يًُسح ٚايآا ٤يًُ. َٓ٪
ٚيف اٯٜـــ ١هؿـــاض ٠يًُـــَٓ٪

ايكـــطإٓ عنٝـــ ١هلـــِ،

هــ ٕ ـــ ٠ٚ٬آٜـــا

 ٚطٗــري يكًــٛهِٗ َــٔ َؿــاٖ ِٝايؿــو ٚايطٜــب ٖٚــَ ٛــٔ ًَُٛــا

قٛيــ٘

ِيَ
ـــض َ ال َّ
عــــاىلش ُ
ـــو ا َّلــــ ِز أَ ّنـ َ
مــــ ّؤ ِمد َ
هـ َ
عــــَِي َد َت ِؿــــي ُك ُلــــو ِ ا ّل ُ
َّز(َٚ ،)2اًُــا هــ ٕٛايٓػــ ١,ه ـ ااــطا
يم ً
مـ َ
ـض َد ُ
لِيَـ ّ
ـع إِ َ
انــا َ
ادَا إِ َ
يمــان ِِه ّ

ايا٬وــــ ١ايــــيت ٚضز ؾٝــــ٘ يؿــــظ (ا٭َــــط) يف هساٜــــ ١آٜــــ ١اي,رــــث ًُــــّٛ

ٚخكٛم َطًل.
ؾهــصا ايٓػــ ١,هــ

يؿــظ ايكــسٚض ٚايكًــٛ

يف خامتــ ١اٯٜــٚ ١ا٭ًــِ

ـذَ ِسز يٝؿــٌُ ايٓــاؽ مجٝع ـاّ إىل ٜــّٛ
ـيَّ ِب ـ َز ِ
اث ال ل
ٖــ ٛش ََال َّلـ ُ
صـ ُ
ـه َن ِلـ ٌ
ايكٝاَ. ١
كوله جعال

َّ
ص ُذَ ِسز
ِيَّ ِب َز ِ
اث ال ل
ش ََالل ُه َنل ٌ

( )1أْظط ادتع ٤ايتاغع هعس اااٖ َٔ ١٥صا ايػٹؿط اا,اضى ايص ٟجـا ٤خاقـاّ هتؿػـري ٖـصٙ
اٯ.١ٜ
()2غٛض ٠ايؿتس . 4
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ــ,

غــعًً ١ــِ اهلل ًٚظــ ِٝقسض ــ٘ ٚغــًطاْ٘،

اٯٜــ ١قاْ ْٛـاّ نً ٝـاّ ٜــ,

إش ٜٓؿــطز اهلل غــ,راْ٘ هعًــِ ايظـــٛاٖط ٚاي,ــٛاعٔ ٚ ،ؾٝــ٘ ذحــٚ ١زًـــ٠ٛ
يًٓــــاؽ يــــسخ ٍٛاٱغــــٚ ، ّ٬ارتؿــــَ ١ٝــــٔ اهلل ًــــع ٚجــــٌ هايػــــط
ٚايع.١ْٝ٬
ٚأختتُت ٖص ٙاٯ ١ٜها٬و ١قٛاْ

تعًل نًٗا هايكسض ٚ ،خًحا

ايٓؿؼ :ٖٞٚ
ا٭ : ٍٚؿهٌ اهلل هإَترإ َا يف ايكًٛ

ٚ ،إ ٗاض َا يف ايػطا٥ط َٔ

ايٓٛاٜا ٚايععاٚ ، ِ٥إضاز ٠ارتري أ ٚايؿط .
ايااْ : ٞنؿـ َا يف ايكًٛ

َٔ اٱخ٬م ٚايطاً ، ١أ ٚايٓؿام

ٚارت,ث .
اياايث  :هٝإ ًًِ اهلل أاٍ ايكًٛ

َٚا ؾٗٝا َٔ اٱميإ أ ٚنس، ٙ

ٚايك ٚادتطأ ٠أ ٚارتٛف ٚايؿعع .
ٚحتتٌُ اٯ ١ٜيف َٛنًٗٛا ٚجٖٛاّ :
ا٭ٛ : ٍٚج٘ ارتطا

يف خامت ١اٯ ١ٜيًُٓاؾك

ًً ٢ضت ٛاٱْصاض ٚايتٓ٘ٝ,

ٚايًٝٛس .
ايااْ : ٞخامت ١اٯ ١ٜخطا

يًَُٓ٪

ٚ ،قٝػ َٔ ١قٝؼ ايآاٚ ٤ضز

ًً ٢ضت ٛادتًُ ١ارت ٚ ١ٜؾٗاز ٠هلِ ه ٕ اهلل ٜعًِ قسم إمياِْٗ ٚأْ٘
غ,راْ٘ ؿهٌ ًً ِٗٝهايػِ وِ ايٓعاؽ ٚا٭ََٓ ١ع ا٭جط ٚاياٛا

ًً ٢نٌ

ذاٍ َٓٗا  ٢ًًٚ ،ذاٍ ا٭شٚ ٣ايهطض ايص َٔ ٞ ٜ ٟايص ٜٔنؿطٚا ٚايصٟ
قطؾ٘ اهلل ًع ٚجٌ ًِٓٗ  ،أٜ ٟاٝب اهلل ًع ٚجٌ اآَ٪

ًً ٢ايٓعُ١

ِك
اييت ٜطظقِٗ إٜاٖا  ٢ًًٚ ،ا٭ش ٣ايص ٟقطؾ٘ ًِٓٗ ٚ ،يف ايتٓع ٌٜش َرل َ
اُز (.)1
ظ ُ
م َّ يَ َ
ل ال َّلهِ ُي ّؤجِيهِ َ
َؿ ّ
ش ُ

( )1غٛض ٠ااا٥س.54 ٠
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اياايث ٛ :ج٘ ارتطا

يف خامت ١اٯ ١ٜإىل ايٓاؽ مجٝعاّ يتعًل ااٛنٛع

ههٌ ؾطز َِٓٗ  ٚ ،كسٜط اٯ ١ٜهايٓػ ١,يهٌ ؾدل َٔ اي,ؿط ٚ :اهلل ًًِٝ
قسضى ).

هصا

ايطاهع  :يٝؼ َٔ خطا

يف خامت ١اٯ ، ١ٜؾٗ ٞقاْٚ ٕٛضز هكٝػ ١ادتًُ١

ارت  ١ٜأضاز اهلل ًع ٚجٌ ه٘ ايًٛس يًَُٓ٪
اآاؾك

ٚايآاٚ ًًِٗٝ ٤إْصاض ٚختٜٛـ

ٚايهؿاض .

يكس ٚضز ا٭َط َٔ اهلل ًع ٚجٌ إىل ايٓيب ستُس قً ٢اهلل ًًٚ ٘ٝآي٘

ٚغًِ ٗاز ايهؿاض ٚاآاؾك زتتُع َٚتؿطق هكٛي٘ عاىل شيَاأَيل َها
َّز (َ)1ع ايت,ا ٜٔيف
ِيَ ََا ّػ ُل ّظ َ
ال َّد ِِ ل
م َدا ِؿق َ
َّاس ََا ّل ُ
نلَيّ ِه ّ
ي َشاهِ ّذ ا ّل َُـ َ
غٓد ١ٝادتٗاز هُٗٓٝا  ،ؾحٗاز ايص ٜٔنؿطٚا هايسؾاع هايػٝـ  ،أَا جٗاز

اآاؾك

ؾ,اٱذتحاد ٚايتدٜٛـ .

ٚقس ٚضز

آٜا

أخط ٣جتُع ه

ًامل اٯخط ٠هاٱؾناى يف ايعصا

اآاؾك

ٚايهؿاض ٚ ،يهٔ جكٛم

هعطض ٚاذس ٚ ،يٝؼ َٔ ,ا ٜٔيف

ََّّ
غٓدٝت٘  ،قاٍ عاىل شإِ َّن ال َّل َه َش ِ
ِيَ ََا ّلََا ِؿ ِش َ
م َدا ِؿق َ
ام ُع ا ّل ُ
يَ ؿِي َش َهد َ
يعاز(.)2
َش ِم ً
ٚيف غٓد ١ٝجٗاز ايٓيب ٚاآَ٪

يًُٓاؾك

ْٛع َٓسٚذٚ ١غع ١هلِ

يٝتٛهٛا إىل اهلل ًع ٚجٌ ٖٚ ،ص ٙايػع ١ؾهٌ َٔ اهلل ٚإَٗاٍ هػ,ب
إغ َِٗ٬ايظاٖطْٚ ٟطكِٗ هايؿٗاز

ٚ ،نُا أْ٘ قس ٜت وط هعهِٗ هاآاؾل

َٔ جٗ ١ؾطٚضٚ ٙخ,ا٘  ،ؾكس ٜٓحص

هعهِٗ إىل اٱغ ّ٬هًرا أزا٤

اآاؾل ايؿطا٥ض ٚايع,ازا

 ،ؾٝكتس ٟهاآاؾل يف ايظاٖط يٝه ٕٛهاعٓ٘ َٛاؾكاّ

يظاٖط َٔ ٙجٗ ١اٱميإ ٚايتك ، ٣ٛؾٝه ٕٛذح ٢ًً ١شا
ٚاٯخط. ٠

بعز بلإػي

( )1غٛض ٠ايتٛه.73 ١
( )2غٛض ٠ايٓػا.140 ٤

اآاؾل يف ايسْٝا
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َــٔ ٚجــ ٙٛاي٬,غــٚ ١اٱعٓــا

اا,ايػــٖٚ ١ــَ ٞكــسض ضهــاًَ ٞــٔ (

هـــايؼ ,ٜـــايؼ َ,ايػـــٜ ، ١كـــاٍ هـــايؼ ارتطٝـــب يف ااـــسح ٚهـــايؼ ايكـــاْع يف
قٓعت٘ أ ٟأجازٖا ٚايؿاًٌ َٴ,ايؼ ٚ ،ااؿع ٍٛه٘ َٴ,ايؼ ؾ. ٘ٝ
ٚقٝــٌ هــايؼ يف اذتكٝكــ ١أ ٟجتــاٚظ اذتــس ؾٗٝــا إش ٜتهــُٔ جتــاٚظ اذتــس

َهاز
َعٓـــ ٢ايتعـــس ٟقـــاٍ عـــاىل شجِ ّلـ َ
ــذ َ
َد ال َّلـــهِ َؿلـــإ َ َج ّع َحـ ُ
ــذ ُ
ــك ُظـ ُ
ٚقٝــٌ  :أؾــطط  :هــايؼ يف ايتكــسٜط ٚ ،مســ ٢إهــٔ ااعتــع اا,ايػــ ١يف هسٜعــ٘
( )1

هإْٗـــا اٱؾـــطاط يف ايكـــؿٚ ، ١يهـــٔ ٖٓـــاى ؾـــاضم ض ـــيب هـــ

اا,ايػـــ١

ٚاٱؾطاط ,َ ٖٛٚ ،ايػ َ٘ٓ ١يف عطٜـ إقط٬ح اا,ايػ. ١
ً ٚطؾــ٘ اي,ــاق ْٞ٬ه ْــ٘ نٝــس َعٓــ ٢ايكــٚ ، ٍٛيهــٔ اا,ايػــ ١أًــِ َــٔ
ايت نٝــس ٚ ،هُٗٓٝــا ًُــٚ ّٛخكــٛم َطًــل َٚــٔ أزٚا

ايت نٝــس  :إٕ

 ،إٍّٔ  ،قــس  ،ايكػــِ  ،أزا ٤اذتكــط  :إمنــا  ،أذــطف ايتٓٝ,ــ٘  ،ايتهــطاض ،
أَــا ايؿــطع ّ٫ ، ١ٝاٱهتــسا ، ٤اذتــطف ايعا٥ــس َــٔ جٗــ ١اٱًــطا

ْ ،ــٕٛ

ايتٛنٝس ارتؿٝؿٚ ١اياك. ١ًٝ

ّ
َّ
ظ ٌ
ا إِ َّ
ــــل ِم ّ
ٚيف قٛيــــ٘ عــــاىل شيَــــابَدِي َ
َّ ُس ُ
ند َ
ــــد َُ ّ
مــــا يَــــأجِيَ َّد َُ ّ
َّ نيَــاجِي ...ز(ٜ )2تهــطض ايـــت نٝس يف أزا ٤ايٓــساٜ( ٤ــا)
يَ ُق ل
ص َ
ــون َنلَــيّ َُ ّ
ْٚــ ٕٛايتٛنٝــس يف شٜٳــ ِ ٹٝٳٔٻز ٚ ،اا,ايػــ ١هًــٛؽ ٭قكــ ٢ايػاٜــ ١يف ايٝ,ــإ

ٚايٛقـ ٚايتؿك.ٌٝ
ٚااــطاز َــٔ اا,ايػــ ١يف اٱقــط٬ح ايٓرــ ٟٛأخــل نــا ٜــطز يف ًًــِ
اي٬,غ. ١
قــاٍ إهــٔ خايٜٛــ٘ يف ؾــطح ايؿكــٝس( ايعــط

ــ,ين أمســا ٤اا,ايػــ١

ٍ َنؿَػــامُ ٚ ،ؾعٳــٌ َنػٴــسٳضَ ٚ ،ؾعٸــاٍ نػــسٸاض،
ًًــ ٢اوــين ًؿــط هٓــاَ :٤ؾعٳــا ٔ
َ ٚؾعٴــَ ٍٛنػٳــسٴٚض ٚ ،ٹَ ِؿعٹٝــٌ ن ٹُ ٵعطٹــريَٚ ،ؿِعــاٍ ن ٹُعٵطــاضُ ٚ ،ؾعٳًــ ١ن ٴُٗٳــع٠

( )1غٛض ٠اي,كط.299 ٠
( )2غٛض ٠ا٭ًطاف .35
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اَـــعٳٚ ،٠ؾَعٴٛيـــ ١نُٳًٛيـــٚ ،١ؾَعٻايـــ ١نعَٖ٬ـــٚ ،١ؾاًًـــ ١نطأٜٚـــٚ ،١خآ٥ـــ،١
ٚؾَعٻاي ١ن,ٳكٖاق ;١يًهاري ايهَٚ ،ّ٬ٹؿِعاي ١نُٹحعٳاَ.)1()١
اا,ايػــــ ١يف آٜــــ ١اي,رــــث هايٛقـــــ اذتكٝكــــ ٞايــــصٟ

يكــــس جــــا٤

ٜتهــُٔ ايٝ,ــإ ٚايٛنــٛح َٓٚــع ايًــ,ؼ إش شنــط
َــٔ ااػــًُ

اٯٜــ ١قــؿا

عا٥ؿــ١

ٜــَ ّٛعطنــ ١أذــس هكــٝػ ١ايــصّ ٚايًــ ، ّٛأَ ٟــٔ إًحــاظ

ايكــطإٓ إجتُــاع ايــصّ ٚايًــٚ ّٛااًٛظــٚ ١اٱًت,ــاض ٚإقت,ــاؽ ايــسضٚؽ
َٔ اٯٚ ١ٜااٛنٛع ااترس ٚااتعسز .
إش هٓٝـــت اٯٜـــ ١قـــؿا

ايٓؿـــام ايـــيت ٗـــط

ٚأَـــاضا

ٚهاْـــت يف

َعطنـــ ١أذـــس يتهـــ ٕٛايـــسضٚؽ ااػـــتكطأَ ٠ـــٔ اٱْهػـــاض ٚارتػـــاض ٠يف
َعطن ١أذس شا

ْؿع ًظ ِٝيًُػًُ

.

َٚــٔ اٱًحــاظ يف آٜــ ١اي,رــث ايتؿكــ ٌٝيف قــؿا

اآــاؾك

٦َٜٛــص

ٓ ٚ ،ركط ه َٛض :
ا٭ : ٍٚايهٝؿ ١ٝايٓؿػاْٚ ١ٝزهٝب ارتٛف ٚاي ٝؽ إىل ايٓؿٛؽ .
اياـــــاْ : ٞقـــــسٚض ااػايطـــــَ ١ـــــٔ اآـــــاؾك
َٛنــًٗٛا يتؿــٌُ َكــسَا

 ٚهطاضٖـــــا  ٚعـــــسز

ايكتــاٍ ٚ ،ذــاٍ قٝــاّ ااعطنــ ، ١ؾكــس أضاز

اآـــاؾك ٕٛإٔ ٜهـــ ٕٛهلـــِ ضأ ٟيف عـــٝ

َٛنـــع ايكتـــاٍ ٚ ،يف نٝؿٝتـــ٘

ًٓـــس ْؿـــٛه٘  ،ؾحـــا ٤ايـــطز هايـــسً ٠ٛإىل ايؿـــهط هلل ًـــع ٚجـــٌ هلـــِ إٔ
ا٭َـــط نًـــ٘ هلل ًـــع ٚجـــٌ ٖٚـــ ٛايـــصٜ ٟتؿهـــٌ ٜٚـــٛذ ٞإىل ضغـــٛي٘
ايهـــطَ ِٜـــا ظتـــب ًًٝـــ٘ ًًٚـــٝهِ ؾعًـــ٘ ٚ ،يف ايتػـــً ِٝ٭َـــط ٙجًـــب
يًُكًرٚ ١زؾع يًُؿػس. ٠
اياايــث  :إْػــرا
جــا٤

اآــاؾك

َــٔ ٚغــط ايططٜــل إىل ااعطنــٚ ، ١هــ٘

ا٭خ,ــاض ااتــٛا ط ، ٠إش شنــط

اٯٜــ ١قــ ٍٛاآــاؾك

ــان
َــو كَ َ
شل ّ

َ
اه َدــا ز  ٚهــُٓت ا٭خ,ــاض شنــط
مــا ُكحِ ّل َدــا َ
ه ُ
ــي ٌُ َ
َل َدــا ِم ّ
ــَ الــأ ّ
م ِش شَ ّ

( )1ااعٖط .279/1
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قـ ٍٛضأؽ ايٓؿــام ً,ـس اهلل هــٔ أهـ ٞهــٔ أهـ ٞغــًٖ ٍٛـصا ٚإضتٝــاظ ادتــٝـ
ي٘  ٚطنِٗ ايكتاٍ .
 ٫ٚختــتل اا,ايػــ ١ههــطٚ

ااــسح ٚايآــا ٤ؾتؿــٌُ ايــصّ ٚايٛقـــ

هايكٝ,س  َ٘ٓٚ ،اهلحاٚ ٤ايتؿ ٘ٝ,ااصَ ّٛيف ايؿعط .
ٚجـــا٤

آٜـــ ١اي,رـــث هٝ,ـــإ قـــؿ ١اآـــاؾك

َـــطض ه ٚقـــاف َتعـــسز ٠إش إهتـــسأ

ٚايـــص ٜٔيف قًـــٛهِٗ

هـــصنطِٖ ه ْؿػـــِٗ ٚإْؿـــػاهلِ

هػـــَ٬تٗا ايـــصٜ ٟنؾـــس ًٓـــ٘ ًًـــ ٢ضتـــ ٛاٱْط,ـــام إجتٓـــا

اا,ـــاضظ٠

ٚاٱجتٗــاز يف غــاذ ١ااعطنــٚ ١نــصا ايػــع ٞيٛقـــ ايكتــاٍ ٚيــ ٛهايتٓــاظٍ

ل َل َدــا
هـ ّ
ًـٔ اذتــل  ،يــصا ؾُــٔ اٱًحــاظ يف آٜـ ١اي,رــث أْٗــِ اــا قــايٛا ش َ
َ
ــي وُز  ٚجــا ٤ايــطز ٚاٱذتحــاد َــٔ ًٓــس اهلل ًــع
م ِش ِم ّ
ِم ّ
ــَ الــأ ّ
ــَ شَ ّ
ٚجٌ َتعك,اّ يكٛهلِ ٖٚ ،صا ايطز َٔ جٗا

:

ا٭ٚىل  :ا٭َــط َــٔ ًٓــس اهلل ًــع ٚجــٌ يًــٓيب ستُــس قــً ٢اهلل ًًٝــ٘
ٚآي٘ ٚغًِ (قٌ).
ايااْٝــــَٛ: ١نــــٛع ا٭ َــــط ٖٚــــ ٛايكــــ ٍٛهايًػــــإ (قــــٌ) يٝــــسٍ يف
َؿًٗ ٢ًً َ٘ٛسّ ًكا

اآاؾك

ًً ٢غ ٤ٛايكٚ ٍٛادتساٍ .

اياايا : ١ايٝ,إ ٚايتؿك ٌٝيف َهُ ٕٛنٌ ؾطز َٔ ايكٛي

.

ٜٚػــــُ ٢اٱذتحــــاد ايٓظــــطٚ ٟااــــصٖب ايهَ٬ــــ ٞنُــــا يف قٛيــــ٘

َ
ظلِيز (ٚ)1اا,ايػ ٢ًً ١قػُ
ب ال َّل ُه لأ َ ّػلَِِ ََّ أ َنا ََ ُس ُ
عاىل شكَ َح َ
ا٭ : ٍٚاا,ايػـــ ١يف ايٛقــــ ٚ ،قـــس كـــٌ اا,ايػـــ ١يف ايٛقــــ إىل
:

ذس اٱغتراي. ١
اياـــــاْ : ٞاا,ايػـــــ ١يف ايكـــــٝػَ ، ١اـــــٌ ٚظٕ ؾعـــــ ٕ٬نـــــايطمحٔ ،
ٚؾع ٍٛنايطٚ٩ف .
يكـــس إهتـــسأ

اٯٜـــ ١هكـــٝػَ ١ـــٔ اا,ايػـــ ١يف ايٛقــــ ٖٚـــْ ٞـــعٍٚ

ايٓعــــاؽ َــــٔ ًٓــــس اهلل يٝدــــايط ا٭هــــسإ ,ٜٚ ،عــــث ا٭ًهــــاًً ٤ــــ٢
( )1غٛض ٠اجملايس.21 ٠
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ايناخــٚ ٞميٓــع َــٔ اهلــِ ٚاذتــعٕ ٜٚكــطف ايؿــعع ٚختتــتِ هكٛيــ٘ عــاىل

َّ
ص ُذَ ِس ز ٱضاز ٠اٱع٬م ٚايعُ. ّٛ
ِيَّ ِب َز ِ
اث ال ل
ش ََالل ُه َنل ٌ
َٚـــٔ اٱًحـــاظ إٔ قـــٝؼ اا,ايػـــ ١يف قـــؿا اهلل ًـــع ٚجـــٌ َـــٔ
ٚجــ ٙٛايآــاًًٝ ٤ــ٘ غــ,راْ٘ ٚ ،ؾٗٝــا هٝــإ يعظــ ِٝقسض ــ٘ ٚغــًطاْ٘ َٚــع

ـه إِلـإ َّ
إع٬قٗـا ؾٗــ ٞذـل ٚقــسم ٚ ،يف ايتٓعٜــٌ ش ُ
ـه ا َّلـ ِز لـإ َ إِ َلـ َ
ـو ال َّلـ ُ
ه َ
ـــض
َط ال َّ
م ِلـ ُ
ُ
م َهــــيّ ِم َُ ا ّل َع ِض يـ ُ
ـــو ا ّل َ
هـ َ
مــــ ّؤ ِم َُ ا ّل ُ
عــــلإ َ ُا ا ّل ُ
ـــك ا ّل ُقــــ لذ ُ
( )1
ونز .
ان ال َّلهِ َن َّ
ما ُيشّ ِر ُك َ
ظِّ َع َ
م َحََِِ ُش ُ
اس ا ّل ُ
ا ّل َصَِّ ُ

الشظِ يَِّ
م َِ َّ
عَِّ ال َّلهِ َّ
الش ّظ َ
ِب ّ

ل

ايعسز539 :
ايتاضٜذ2012/7/24 :

ل

م/لجونزلتوعيلنعمرأةلنعقض ءلوفقلقوناينلوموندلماصوصا ل
اذتُـــس هلل ايـــص ٟجعـــٌ ااػـــًُ

ذهاَـ ـاّ ٚأَـــطا٤ٶٚ ،هلـــِ زٚهلـــِ

ٚأَكاضِٖٚ ،وػٛضِٖ اييت ٜساؾعًٗٓ ٕٛاٜٚ ،تٛي ٕٛايكهاٚ ٤اذتهـِ هـ
ايٓاؽ ؾٗٝا ٚيف غريٖا َ ٖٛٚ ،كاّ ضؾٝع َٔٚ ،ضؾرا

ايٓ,ـٚ ،٠ٛأغكـإ

ايتٓعٚ ٖٛٚ ٌٜاجب نؿا ٞ٥أ أذطظ ؾطا٥ط٘  ًٔ (ٚ ،ايـٓيب ستُـس قـً٢
س ٹ٠
ٔ ؾٹـ ٻ
ٍ ٜٳـ ٵ ٛٳّ ا ِي ٹكٝٳاَٳـ ٹَ ١ؾ ٳًِ ٝكَـَ ٢ٹـ ٵ
سٔ
 ٪ٳ ٢هٹا ِيكَانٹـ ٢ا ِيعٳـ ٵ
اهلل ًًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٜٴـ ٵ
ايِرٹػٳا ٹ َٳا ٜٳتٳُٳٓٻ ٢أَْٻ٘ٴ يَِٵ ٜٳكِضٔ هٳٝٵٔٳ اوٵٓٳٝٵٔٔ ؾٹ ٢ٳُٵطٳ٠ٺ قَطٗ) (. )2
ٚايكانٚ ٞايؿكٚ ٘ٝاذتانِ ٚااؿيت ٚاجملتٗس أمساَٚ ٤كازٜل اػُ٢
ٚاذس ،ؾٝػُ ٢قانٝاّ ٭ْ٘ ٜكه ٞيف ارتكَٛا ٚ ،ؾكٗٝا ٱذاعت٘ ها٭ذهاّ
( )1غٛض ٠اذتؿط . 23
( )2غٓٔ ايٗٝ,ك.288/2 ٞ
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ناذتٌ ٚاذتطَٚ ١ايكرٚ ١ايؿػازٚ ،إغتكطاٗ٥ا َٔ ايكطإٓ ٚايػٓٚ ١ذانُاّ
٭ْ٘ عتهِ ه

ا٭ذهاّ ٚايكٛاًس ايهً ١ٝيتٓط,ل

ايٓاؽَٚ ،ؿتٝاّ ٭ْ٘ ,ٜ

ًًَ ٢كازٜكٗاٚ ،زتتٗساّ ٱغتٓ,اع٘ ا٭ذهاّ َٔ أزيتٗا ايتؿكٚ ١ًٝٝيهٔ
َٛنٛع ايكها ٤يف ايسٚيٚ ١ايكٛاْ

ايٛنعٖ ١ٝصا ايعَإ شتتًـ ،إش إٔ

ايكانَ ٞكٝس هٓكٛم َٛٚاز  ٫عتل ي٘ جتاٚظٖاٚ ،اٱؾتا ٤مبا ٖ ٛخاضد
ًٓٗا.
ٚإمجاع ًًُا ٤اٱغً ٢ًً ّ٬سّ جٛاظ ٛي ٞااطأ ٠ايكهاٖٛٚ ، ٤
اادتاض ٚخايـ أه ٛذٓٝؿ١

ٛاظ ٛيٗٝا ي٘ يف ا٭َٛاٍ ز ٕٚايككام

ٚاذتسٚزٚ ،يهٔ ٖٓاى ,ا ٜٔيف ااٛنٛع ،ؾايكها ٤يف ٖصا ايعَإ ًٌُ
مبٛاز قاَْٚ ١ْٝٛػاٚ ٌ٥نعٚ ١ٓٝ,َ ١ٝهلا ذس أًًٚ ٢ذس أزْ ٢يف اذتهِ
ٚايػطاَٚ ١قس هَ ٕٛاز ٠اذتهِ عٚ ١ٝٓٝٝيٝؼ ختٝري ١ٜمبا غتؿـ ا٭َط ؾ٬
ظتٛظ يًكان ٞجتاٚظٖا إمنا ٖ ٛأجري شتتل ٜعٌُ هعكس ٜٚعطض ذهُ٘ ًً٢
َٔ ٖ ٛأًً َٔ َ٘ٓ ٢ستانِ اٱغتٓ٦اف ٚايتُٝٝع ٚاٱزًا ٤ايعاّ ٚضتٖٛا،
ٜٚه ٕٛذهُ٘ قاه ّ٬يًطعٔ ٚايٓكض.
ٚأغتسٍ ًًً ٢سّ جٛاظ ٛي ٞااطأ ٠يًكها ٤ه زي:ٖٞ ١

ل ال َّل ُه
ون َن َل
ظ َ
ما َؿ َّ
ا٭ :ٍٚقٛي٘ عاىلش ِ ِ
ِ
الد َ
ام َ
ِعا ُِ ِب َ
الش َشا ُ َك َّو ُ
َ
َ
اث
َّ َن َل
بَ ّع و
َّ َؿال َّ
ِع ُ
صال َ
ع ََ ِب َ
بَ ّع َ
ما أن َـ ُقوا ِم َّ أ ّ
م َوال ِِه ّ
ظ ُه ّ
ه ََّ
اث ِل ّل َؼيّ ِ
ما َظـ َ
اث َظاؿ َ
ِظ ٌ
َكانِ َح ٌ
وص ُ
ش َ
ون ُن ُ
ِظ ال َّل ُه ََاللإَّجِي َج َخا ُؿ َ
ب ِب َ
َ
َّ
ظ ِ
اض ِر ُب ُ
اه ُص ُش ُ
وه ََّ ََ ّ
َؿعِ ُظ ُ
اش ِع ََ ّ
َه ََّ ؿِي ا ّل َ
م َ
وه ََّ َؿئِ ّن أ َػ ّع َد َُ ّ
ظ ِِيلإ ًز (ًُ ٖٛٚ )1س ٠ا٭زيٚ ، ١إشا ناْت ااطأَٓ ٠عت
َؿلإ َ َجِّ ُؼوا َنلَيّ ِه ََّ َ
َٔ اي ١ٜ٫ٛا٭غط ٖٞٚ ١ٜأقػط ايٜ٫ٛا
ايكهاٚ ٤ايٛظاضٚ ،٠يهٔ ٚضز يف أغ,ا

 ،ؾُٔ ها

ا٭ٚيَٓ ١ٜٛعٗا َٔ

ْع ٍٚاٯ ١ٜأً( ٙ٬قاٍ َكا ٌ ْعيت

اٯ ١ٜيف غعس هٔ ايطهٝع هٔ ًُطٚ ،ٚنإ َٔ ايٓك,اٚ ، ٤يف اَطأ ٘ ذ ١,ٝ,هٓت
ظٜس هٔ أه ٞظٖري ُٖٚا َٔ ا٭ْكاض ٚ ،شيو أْٗا ْؿع

( )1غٛض ٠ايٓػا.34 ٤

ًً ٘ٝؾًطُٗا
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ؾاْطًل أهٖٛا َعٗا إىل ايٓيب ؾكاٍ أؾطؾت٘ نطمييت ؾًطُٗا  ،ؾكاٍ ايٓيب
يتكتل َٔ ظٚجٗا ؾاْكطؾت َع أهٗٝا يتكتل َٓ٘ .
ؾكاٍ ايٓيب اضجعٛا ؾٗصا ج ا ٌٝ٥أ اْٚ ٞأْعٍ اهلل ٖص ٙاٯ ١ٜؾكاٍ ايٓيب
قً ٢اهلل ًًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ أضزْا أَط ّا ٚ ،أضاز اهلل أَطا ٚايص ٟأضاز اهلل خري
ٚضؾع ايككام) (.)1
ٚقرٝس إٔ ااساض ًً ًُّٛ ٢ايًؿظ ٚيٝؼ غ,ب ايٓع ٍٚإ ٫إٔ اٯ١ٜ
خاق ١هاذتهِ زاخٌ ا٭غطٓ ٚ ٠ظ ِٝؾْٗٚ٪ا مبا ٜهؿٌ اٱغتكطاض ,ٜٚعث
ايػه ١ٓٝيف اجملتُعا
كٌ ارت٬ؾا

اٱغٚ ، ١َٝ٬غتؿـ ًٔ احملانِ ٚزٚا٥ط ايكها ٤ؾ٬

زاخٌ ا٭غط ٠إيٗٝا ،هٌ ,ك ٢نُٔ أغٛاض ًاي ١ٝؾٝس

م ًتز (.)2
قطذٗا اٯ ١ٜأًٚ ٙ٬آ١ٜش ََ َش َع َ
م َودَّ ًة ََ َس ّظ َ
َّ َ
ل بَيّ َد َُ ّ

ؾتٓكض آ ١ٜااٛز ٠ارت٬فٚ ،ًً٘ٝ ٞ ٚ ،ي ٛضؾع ايعٚجإ نٌ خ٬ف

هُٗٓٝا إىل احملانِ يػكت هًِٗٚ ،حع
ايكعب ضجٛع ايعٚج

ًٔ خكَٛا

ناريٚ ،٠قاض َٔ

إىل ذاٍ ااٛزٚ ٠اي٥ٛاّٚ ،ااشا مل ٜػتسٍ ايكإًٛ٥

هعسّ ٛي ٞااطأ ٠يًكها ٤هإضتكاض ايط٬م هٝس ايعٚد ز ٕٚايعٚجٚ ، ١يهٔ
شا

ايٓهاح ٚايط٬م ًكس هكٚ ٍٛ,إظتا

ٚ ،يًُطأ ٠ارتٝاض ايتاّ يف ًكس

ايٓهاح ٚايطنا هايعٚد ًًُٗٚا هس٫يٖ ١صا ايعكس هايس٫ي ١ايتهُٓ ١ٝإٔ
ايط٬م هٝس َٔ أخص هايػام ٫ٚ ،هس َٔ ايتؿهٝو ه
ٚأذهاَٗاٚ ،ه

ايكً ١ايعٚج١ٝ

ًٌُ ااطأ ٠أ ٚايطجٌ خاضد اآعٍٚ ،يع ّٚكٝسُٖا

هؿطا٥ط٘.
ٚق ٌ,ههع غٓٛا

ًكس

ْس ٠ٚيف اٱَاضا

ٚايس ٍٚايعطه ١ٝؾكاٍ أذس احملانط ٜٔا٭ٚضهٝ

يطجاٍ قها َٔ ٤أٚضها
ااشا َ ٜط ايكطإٓ ههط

ااطأ٠؟ أ ٟأْ٘ ٜؿري يكٛي٘ عاىل(ٚأنطه َٔ)3( )ٖٔٛاٯ ١ٜأً ، ٙ٬قًت

( )1ؿػري ارتاظٕ .80/2
( )2غٛض ٠ايط.21 ّٚ
( )3غٛض ٠ايٓػا.34 ٤
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ي,عض اذتانط َٔ ٜٔايكها ٠آْصاى  ٌٖ :ضزز ًً ٘ٝهايٝ,إ ٚاذتح .١إش
هُٓت اٯ ١ٜأَط:ٜٔ
ؾٜ ٬كس ايهط

أ ١ًً :ّ٫ٚايهط

إ ٫جكٛم اييت غتاف نطاٖٝتٗا

يعٚجٗا َٚعاؾط ٘.
إ ٫هعس َط ,ت

واْٝاّ  :اين ٝب ،ؾ ٞ ٜ ٬ايهط

ُٖٚا:

ا٭ٚىل :ااًٛظٚ ١ايٓكس يًعٚجٚ ١ايتصنري ه ٛا٥ؿٗا ايؿطً.١ٝ
ايااْٖ : ١ٝحطإ ايعٚد يًعٚج ١يف ايؿطاف  ٢ًًٚضتَ ٛتهطض ٚ ،يٝؼ

اش ِعز ٚإٕ ناْت هًرا
ظ ِ
اه ُص ُش ُ
َطٚ ٠اذس ٠يًػ ١ادتُعش ََ ّ
َه ََّ ؿِي ا ّل َ
م َ

خطا

ادتُاًٖٚ ، ١صا اهلحطإ ًًٚ ٢ج: ٙٛ

أ : ّ٫ٚإجتٓا

ايهَ ّ٬ع ايعٚج ١اييت غتاف ْؿٛظٖا ٚخطٚجٗا ًٔ

ايطاً ٚ ، ١كسٜط اٯٚ : ١ٜأٖحط ٖٔٚهايًػإ .
واْٝاّ  :إجتٓا

ايعٚد ايٛعَ ٧ع َٝ,ت٘ َعٗا يف ؾطاف ٚاذس .

وايااّ  :إًطا ٤ايعٚد ٗط ٙهلا يف ايػطٜط  ٖٛٚ ،أَط ؾام يط ٍٛايًٌٝ
ٚذاٍ ايػه ١ٓٝؾ َٔٚ ، ٘ٝاٯٜا

يف ااكاّ إٔ ايعٚد ٜٓؿػٌ ها٭َط أناط َٔ

ايعٚجَ ١ع إٔ ايٛع ٧ضاجع إيٚ ، ٘ٝن ْ٘ إخت,اض َتحسز يف آْا
,ٜعث ًً ٢اي٥ٛاّ ,ْٚص ايتؿطم ه
ٚي ٛذكٌ ايهط

ايعٚج

ايًٌٝ

.

هعسٖا ؾٝه ٕٛهااػٛاى ًٛ ٖٛٚز سيو ه٘ ا٭غٓإ

َ خٛش َٔ ؾطٚع ؾحط اٯضاى هط ٍٛا٭ق,ع ،نا ٜسٍ ًً ٢إْعساّ ا٭ش٣
هايهط

ؾٚ ، ٘ٝيف ضٚا ١ٜايهط

ٜ ٫هَ ٕٛسَٝاّ  َ ٫ٚذاّ ،أ ٫ ٟغتطد

َع٘ ايسّٜ ٫ٚ ،ه ٕٛؾسٜساّ هايعكا.
ٚمل ٜطز نٌ َٔ يؿظ (ذاؾظا ) (ًظ( )ٖٔٛأٖحط( )ٖٔٚأنطه)ٖٔٛ
(أععٓهِ) إ ٫يف اٯ ١ٜأً ، ٙ٬هُٓٝـا ٚضز يؿـظ (ذاؾظـا ) يف قٛيـ٘ عـاىل

اث ََال َّزا ِك ِش َ َّ
ِيشاز(ٚ ،)1ؾ٘ٝ
ش ََا ّل َعاؿ ِ
ِظ ِ
َّ ََا ّل َعاؿ َ
يَ ُؿ ُش َ
ِظ َ
َش ُه ّ
يَ الل َه كَر ً

( )1غٛض ٠ا٭ذعا

.35
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ْهت ٖٞٚ ١إٔ ايعؿٚ ١ايطٗاض ٚ ٠عاٖس أزا ٤ايؿطا٥ض ٚاٱقاَ ٢ًً ١شنط اهلل
ٚاقًٚ ١ٝكُ َٔ ١ايٓؿٛظ غٛا َٔ ٤ايطجٌ أ ٚااطأ. ٠
ٚ ٚضز يؿــظ (ااهــاجع) يف ايكــطإٓ َــط

يف اٯٜــ ١أًــٚ ، ٙ٬يف ٚآٜــ١

اي,رث ٖ ٚ ،صا ادتع ٖٛٚ ٤ايػاهع ٚايعؿط ٕٚهعس اااَ ( َٔ ١٥عامل اٱميإ

ـش َص
يف ؿػري ايكط إٓ ) ايكػِ اياايـث يف ؿػـريٖا َٗٓٚ ،ـا قٛيـ٘ عـاىل شلََِ َ
َّز ( ،)1يٝ,إ ْهت ٖٞٚ ١يعّٚ
ل إِ َل
ظ ِ
َّ ا ّل َق ّح ُ
ا َّل ِز َ
َ
يَ ُكح َ
م َ
اشعِ ِه ّ
ِب َنلَيّ ِه ّ
ايعٚجٝــٚ ١إزضاى ذكٝكــٖٚ ١ــ ٞإٔ ٖــص ٙااهــاجع

كــ ٣ٛاهلل يف ايكــ٬

ٚؾــطاف ايعٚجٝــْ ١عُــً ١ظُــَ ٢ــٔ ًٓــس اهلل  ٫ٚ ،هــس إٔ ٓكطــع هــااٛ

َّ
ـــوج ََّ إِلــــإ َّ ََأَ ّنـ ُ
مـ ُ
َٚػـــازض ٠ايــــطٚح ادتػــــس  ،قــــاٍ عــــاىلش ََلــــإ َ َج ُ
ـــح ّ
ونز(.)2
ِم َ
ُم ّ
عل ُ
يكس أضاز اهلل ًع ٚجٌ ايتدؿٝـ ًٔ احملانِ هاٱق٬ح ايصا  ٞيٮغط،٠
ٛ ٚي ٞايطجٌ ااػٚ٪ي ١ٝؾٗٝاٚ ،يْ ٛؿع

ايكان ًٔ ١ٝظٚجٗا  ،ؾٌٗ

ؿًُٗا أذهاّ آ ١ٜايٓؿٛظ أًٚ ، ٙ٬٭ْٗا َٛنًٛاّ ٚذهُاّ َٔ َكازٜل

قٛي٘ عاىلشَ َ
يَز(.)3
ظ ّل َد َ
ما أ ّس َ
م ًت ِل ّل َعال َِم َ
اْ إِلإ َّ َس ّظ َ
َ َ
ادتٛا

ْعِ ،ٱحتاز ااٛنٛع ٚأقاي ١اٱع٬م ٚ ،قس ٜه ٕٛايٓؿٛظ

خ ِم َّ بَ ّعل َِها
ام َشأ َ ٌة َخا َؿ ّ
َٔ ايطجٌ  ،ؾًٝتكٛا اهلل  ،قاٍ عاىلش ََ إِ ّن ّ
َ
ص ّل ًعا
اط َ
شو ًصا أَ َّ إِ ّ
اطا َؿلإ َ ُش َد َ
ُن ُ
صل َ
ِعا بَيّ َد ُه َ
نلَيّ ِه َ
ما ُ
ما أ ّن ُي ّ
ن َش ً
( )4
خيّ ٌشز .
ص ّل ُغ َ
ََال ل

ايااْٚ : ٞأغتسٍ ًًً ٢سّ جٛاظ ٛي ٞااطأ ٠يًكها ٤مبا ٚضز يف ذسٜث

أه ٞههط ٠قاٍْ :ؿعين اهلل ههًُ ١مسعتٗا َٔ ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل ًً٘ٝ
ٚغًِ هعس َا نس

إٔ أذتل ه قرا

( )1غٛض ٠آٍ ًُطإ .154
( )2غٛض ٠آٍ ًُطإ .102
( )3غٛض ٠ا٭ْٝ,ا.107 ٤
( )4غٛض ٠ايٓػا.128 ٤

ادتٌُ ؾاقا ً٘ َعِٗ  -أ ٟاٱَاّ
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ًً ًً٘ٝ ٞايػ - ّ٬هًؼ ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل ًًٚ ٘ٝغًِ إٔ أٌٖ ؾاضؽ
ًَهٛا ًً ِٗٝإهٓ ١نػط. ٣
ؾكاٍ ايٓيب  :ئ ٜٴؿًٹس قّٛٷ ٚٳيٖٛا أَٵطٳٖٴِ اَطأ.)1( )٠
ٚق ٌٝإٔ اذتسٜث ٜا,ت ايهطاٖ ١ايترطمي ٢ًً ،١ٝاا ٢ٓ,هتكػ ِٝايهطاٖ١
إىل حتطميٓ ٚ ١ٝعٚ ، ١ٜٝٗمل ٜا,ت ايترط ِٜإ ٫هسي ٌٝقطعٚ ٞقس هٓٝا يف
اي,رث ارتاضد يعًِ ا٭ق ٍٛإٔ ا٭ذهاّ ايتهًٝؿ ١ٝكػ ٖٞٚ ١ايٛج، ٛ
ٚايٓس ٚ ،اٱهاذٚ ،١ايهطاٖٚ ،١ايترط. ِٜ
,ٜٚ

اذتسٜث َعٓ ٢ايتٛي ٖٞٚ ١ٝاٱَاَٚ ١ض٥اغ ١ايسٚيٚ ١ؾٕٚ٪

اذتهِ ااطًل ٚ ،أَا َٛنًٓٛا ؾٗ ٛايكها ٤ااكٝس هٓكٛم َٛٚاز يٝؼ
يًكان ٞجتاٚظٖا أ ٚارتطٚد ًٓٗا ٚقس عتهِ ٚؾكٗا ٚيهٔ  ٘ٝ ٜايطعٔ
ٚايٓكض هػ,ب نعـ  ٖٔٚٚا٭زي.١
اياايث :أغتسٍ هكٛي٘ ايٓيب ستُس قً ٢اهلل ًًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ايكها٠
و٬و ١إوٓإ يف ايٓاض ٚٚاذس يف ادتٓ ، ١ضجٌ ًطف اذتل ؾكه ٢ه٘ ؾٗ ٛيف
ادتٓٚ ، ١ضجٌ قه ٢ه

ايٓاؽ هادتٌٗ ؾٗ ٛيف ايٓاض ٚ ،ضجٌ ًطف اذتل

ؾحاض ؾٗ ٛيف ايٓاض).
ٚٚج٘ اٱغتس ٍ٫يؿظ ايطجٌٚ ،أْ٘ ٜسٍ مبؿٗ ّٛاادايؿ ٢ًً ١خطٚد
ااطأ َٔ ٠ا٭ًٖ ١ٝيًكهاٚ ، ٤يهٔ يؿظ (ايطجٌ)  ٞ ٜيتػًٝب ااصنط نُا يف

َ
ااز(َ ،)2ع إٔ
َّ
ِب َ
قٛي٘ عاىلشيَاأيل َها ا َّل ِز َ
يَ َ
نم ُدوا ُكح َ
ِِ
الصيَ ُ
نلَيّ َُ ّ
ايكَ ّٛؿطٚض ًً ٢ايطجاٍ ٚايٓػا ٤هعطض ٚاذسٜٚ ،كاٍ ايكُطإ ٜٚطاز
ايؿُؼ ٚايكُطٚ ،ايتآ ١ٝأخت ايعطـ.
ايطاهع :عتتاد ايكها ٤إىل نُاٍ ايـطأٚ ٟايؿطٓـٚ ١متـاّ ايعكـٌٚ ،ااـطأ٠
َعطنــ ١يًٓػــٝإ ،إش جعــٌ اهلل ؾــٗاز ٠إوٓــت

َــٔ ايٓػــا ٤هؿــٗاز ٠ضجــٌ

انز(.)3
ََّ يَ َُو َنا َس ُشلَيّ َِ َؿ َش ُش ٌ
ام َشأَ َج ِ
ل ََ ّ
ٚاذس ،قاٍ عاىلش َؿئِ ّن ل ّ
( )1ؿػري إهٔ ناري .292/2
()2غٛض ٠اي,كط.183 ٠
()3غٛض ٠اي,كط.282 ٠
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ٚيهٔ ٜتك ّٛايكها ٤يف احملانِ ايٛنع ١ٝهايتس ٜٔٚغٛا ٤اٛاز ايكاْ ٕٛأٚ
يًسًاٚ ٣ٚايؿٗازا

ٚأق ٍٛااطاؾعا

َٚ ١ًًٚسضى اذتهِ .

ارتاَؼَ :ا ٜعن ٟااطأ َٔ ٠أَٛض ايٓػا ٤ناذتٝض ٚاذتٌُ ٚاي٫ٛز،٠
ٚؾ ٫ ٘ٝزي ٢ًً ٌٝوري ٖص ٙا٭َٛض ايته ١ٜٝٓٛادتػسَ ٢ًً ١ٜاٖ ١ٝاذتهِ
ٚإقت,اغ٘ َٔ أزيت٘ اآكٛم ًًٗٝا يف ايكاْ ،ٕٛهاٱناؾ ١إىل اٱع٬م ه ٕ
ايكان ٫ ٞعتهِ إشا نإ يف َعاد غري َ.ِ٥٬
ايػازؽ :غً ١,ايعاعؿ ٢ًً ١ااطأٚ ، ٠يهٓٗا َكٝس ٠هكٛاْ

َٛٚاز يٝؼ

هلا إٔ تحاٚظٖاٚ ،عَ ٍٛعاٚي ١ااطأ ٠يًُراَاٚ ٠ايكهآً ُٜٞٓ ٤سٖا ًَه١
ايتكٝس هايهٛاهط ايكاْ َٔ ١ْٝٛز ٕٚأوط ظا٥س يًعاعؿٚ ، ١قس هٖ ٕٛصٙ
ايعاعؿ ١أَطاّ ذػٓاّ يف ٌ أذهاّ ٚنع, ١ٝتعس ًٔ اذتهِ ايؿطً.ٞ
إٕ ايكها ٤ايص ٫ ٟت ٙ٫ٛااطأ ٖٛ ٠ايصٜ ٟػتٓ,ط ؾ ٘ٝايكان ٞايؿت٣ٛ
ٚاذتهِ َٔ ا٭زي ١ايتؿكٚ ، ١ًٝٝؾ ٘ٝختؿٝـ ًٓٗا يف ايٓؿ

.

ٚظتٛظ إٔ تٛىل ااطأ ٠ايكها ٤يف احملانِ اييت عٌُ هايكٛاْ
ْٚكٛم ايعكٛها

ايٛنع١ٝ

ايااهتً ١و اييت ختهع ٚؾل ْظاَٗا يًٓكض ٚاٱهطاّ

ٚيػ ١ادتسٍ ٚاي ٖإ اييت ٜك ّٛهٗا احملاَٚ )1(ٕٛإشا ,سٍ ااٛنٛع ػري
اذتهِ ؾٗص ٙاحملانِ ٚايكٛاْ

 ٫ه ٕٛؾٗٝا ٜس ايكانَ ٞطًك ١هٌ َٖ ٞكٝس٠

ق ٌ,إقساض اذتهِ ها٭ْظُٚ ١ايكٛاْ ٚ ،هعس اذتهِ هاٱغتٓ٦اف ٚايتُٝٝع،
ٚإَهإ ايعطض ًًَٛ ٢از ٚق ٠ٛايكاْ.ٕٛ
ٚقس ٜكاٍ ههطاٖٛ ١ي ٞااطأ ٠يًكها ٤يٛج:ٙٛ
ا٭ٝ ٚ :ٍٚؿ ١ايكان ٞيف احملانِ ايٛنع ١ٝنؿاٚ ،١ٝ٥اأَ ًٕٖٛ٪
ايطجاٍ يًكها ٤ناري.ٕٚ
ايااْ :ٞادتٛاظ أًِ َٔ ايٛقٛع.
اياايث :ا٭ؾهٌ يًُطأ ٠إجتٓا

َٓاظٍ ٚأغ,ا

ايؿتٓٚ ١اٱؾتتإ.

( )1أْظـــط هٝآْـــا هـــإقناح ـــسضٜؼ قـــٓاً ١ادتـــسٍ ٚاي ٖـــإ يف نًٝـــا

اذتكـــٛم

ٚايكـــاْ ٕٛيف ايعـــامل ذتاجـــ ١احملـــاَٚ ٞايكانـــ ٞهلـــا ٚاآؿـــٛض ًًـــَٛ ٢قعٓـــا
.WWW.MARJAIAA.COM
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ايطاهعً :سّ ارتطٚد ًٔ اٱمجاع.
ٚقس قسض ٚاذتُس هلل ادتع ٤اياايث ٚايتػع َٔ ٕٛؿػري ٟيًكطإٓ ،

 ٖٛٚايكػِ اياايث يف ؿػري آ١ٜشَا َّل ِزيَ إِرَا َؿ َع ُلوا َؿاظِ َ َ
َموا
َ
َ
ش ًت أ َّ َظل ُ
( )1
َ
َّز  ،يف إؾاض ٠اٛن١ًٝٛ
أ ّن ُـ َ
َّ َركَ ُشَا ال َّل َه َؿ ّ
اظ َح ّؼ َـ ُشَا ِل ُز ُنو ِب ِه ّ
ع ُه ّ
اٱغتػؿاض ٚايٓسّ يف يع ّٚختؿٝـ اذتهِ يف قاْ ٕٛايعكٛها

ٚأضٚق١

احملانِ ٚ ،كس ِٜايػطاَ ٢ًً ١ايػحٔ َع اٱَهإ .
ْٚطج ٛإجطا ٤زضاغَ ١كاضْ ١يف ٖصا اي,ا
ٚايٛنعٚ ،ٞأوط ايٓسّ ٚاٱًتصاض يف ذٝاٝا

ه

اذتهِ ايؿطًٞ

َٚاٖ ١ٝاذتهِ يف ايكٛاْ

ؾ
ا٭ٚضهٚ ١ٝغريٖا أٜهاّٚ ،جا ٤قٛي٘ عاىلش ُخ ّز ا ّل َع ّـ َو ََأّ ُم ّش ِبا ّل ُع ّش ِ
ِيَز( ،)2ي,عث اذتهاّ ٚايكها ٢ًً ٠ايطأؾ ١يف
ض َ
ََأَ ّ
ن َّ ا ّل َصاهِ ل َ
ن ِش ّ
ا٭ذهاّ ٚست ٛايعكٛها

ًٚ ،سّ ٛج ٘ٝايً ّٛيًكان ٞإٕ ػاَس يف َاٖ١ٝ

َٚكساض ايعكٛهٚ ، ١ااطاز َٔ ايعطف أ ٟا٭َط ااعطٚف.
,ٜٓٚػ ٞإٔ هَٛ ٕٛن ١ًٝٛيًكٝاز ٠ايػٝاغ ١ٝهايتدؿٝـ يف قٛاْ
ايعكٛها

مبا ٜتٓاغب ٚايتػٝريا

ايعٛاٚ ،١ذاجً ١و ايكٝازا

يف غٓدٚ ١ٝذاٍ  ٚوري ايؿعٛ
ٚهكاٗ٥ا يف زؾ ١اذتهِ ٱجتٓا

ٚظَإ
ايتؿسٜس

ٚايػًظ ١يف ا٭ذهاّ ،ؾ ٬أذس ٜتٛقع غكٛط غطٜع يٓظاّ ذهِ مشٛيٞ
هػ,ب قؿع ١ؾطع ١ٝي,ا٥ع َتح ٍٛمبس, ١ٜٓعس ًٔ ايعاقُ ١ايتْٛػ265 ١ٝ
نَ ًٛٝناّٖ ٫ٚ ،ح ّٛااتظاٖط ٢ًً ٜٔايػح ٕٛيف هًس آخط ٚخطٚد آ٫ف
ايػحٓا ٤ذاٍ إغتكاي ١ضٝ٥ؼ ايسٚي ١يٝؼ حتت ق ٠ٛايكاْ ،ٕٛهٌ حتت إضاز٠
ٚقٗط ايؿعب ٚٚع  ٠ادتٛض.
ٚا٭ٚىل يف ظَٔ ايعٛا ١إًاز ٠قطا ٠٤أذهاّ ايعكٛها

ٚا٭َط هاذتحع

ٚايػحٔ ٚ ،إجطا ٤ػٝريا

ؾٗٝا هًرا

ْٚسً ٛيٲقت,اؽ َٔ ايكٛاْ

ا٭ٚضهٚ ١ٝا٭َطٜه ١ٝيًتدؿٝـ يف ٖصا اي,ا ،

()1غٛض ٠آٍ ًُطإ .135
()2غٛض ٠ا٭ًطاف .199

,سٍ ا٭ذٛاٍ ٚ ،ػري ااٛنٛع ،
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ٚإزضاى ذكٝك ٖٞٚ ١إ كاف ايؿطٜع ١اٱغ ١َٝ٬هايػُاذٚ ١ايؿٛاٖس ناري٠
ٚأُ  ٞيًٓيب ستُس قً ٢اهلل ًًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ هػاضم غطم مشً ١قاٍ:
أغطقت؟ َا أخايو غطقت؟ أ ٟيٝسؾع ًٓ٘ اذتهِ َع عط ٚاٱذتُاٍ ،
قاٍْ :عِ قاٍ :إشٖٛ,ا ه٘ ؾاقطع .ٙٛوِ ا  ْٞٛه٘ ،ؾؿعٌ ؾكاٍٚ :عتو ٴب إىل
ايًٓ٘  ،ؾكاٍ :ايًِٓٗ ٴب ًً..)1( )٘ٝ
ٚقكَ ١اًع َؿٗٛض ٠إش أخ ايٓيب ه ْ٘ ؾعٌ ؾاذؿ( ١ؾهط ٙضغ ٍٛاهلل
قً ٢اهلل ًًٚ ٘ٝغًِ ن َ٘٬وِ قاٍ ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل ًًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ
أ نإ َع٘ :أهكاذ,هِ َؼ؟ قاٍ اهٔ ً,اؽ :ؾٓظط

إىل ايك ّٛ٭ؾري

ًً ِٗٝؾًِ ًٜتؿت إي َِٗٓ ٞأذس ،ؾكاٍ ي٘ ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل ًًٚ ٘ٝآي٘
ٚغًِ :يعًو قً,تٗا  ،قاٍ ، ٫ :قاٍ ايٓيب قً ٢اهلل ًًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ:
ؾُػػتٗا قاٍ ،٫ :قاٍ :ؾؿعًت هٗا ٚمل هٔ؟ .....اذتسٜت) (.)2
 ًٔٚايؿعيب قاٍ  :ج ٧هؿطاذ ١اهلُساْ ١ٝإىل ًً ٢ضن ٢اهلل ًٓ٘ ؾكاٍ
هلا ًٜٚو يعٌ ضجٚ ٬قع ًًٝو ٚاْت ْا ١ُ٥قايت  ٫قاٍ يعًو اغتهطٖو
قايت  ٫قاٍ يعٌ ظٚجو َٔ ًسْٚا ٖصا ا اى ؾاْت هطٖ

إ سىل ًً٘ٝ

ًٜكٓٗا يعًٗا كْ ٍٛعِ قاٍ ؾ َط هٗا ؾر,ػت ؾًُا ٚنعت َا يف هطٓٗا
اخطجٗا  ّٜٛارتُٝؼ ؾهطهٗا َاٚ ١٥ذؿط هلا  ّٜٛادتُع ١يف ايطذٚ ١,اذاط
ايٓاؽ هٗا(.)3
ٚغــٝتحً ٢يًُؿــطً
اجملتُعـــا

َٓاغــ ١,اذتهــِ ايؿــطً ٞقطآْ ـاّ ٚغــٓ ١٭ذــٛاٍ

ٚقــــ٬ذٗا يف نـــٌ ظَــــإ ٖٚ ،ـــَ ٛــــٔ اٱًحـــاظ ايــــصا ٞ

ٚايػري ٟيًكطإٓ  ،قاٍ عاىلش ََأَ ّن َج ّع ُـوا أَ ّك َش ُ لِل َّح ّق َوىز(.)4

( )1ايهؿـ ٚايٝ,إ . 82/5
( )2ااػتسضى ًً ٢ايكرٝر . 451/18
( )3ايػٓٔ ايه  ٣يًٗٝ,ك.220/8 ٞ
( )4غٛض ٠اي,كط.238 ٠
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ل
ل
ل
ل
نعفهر
الصـعت

الموطوط

الصـعت

الموطوط

3

ااكسَ١

158

ٔ هٳعٵسٹ
ايتؿػري( وٴِٻ أَ ٵْعٳٍٳ ًٳًَٝٵهُِٵ َٹ ٵ

20

اٯ )154(١ٜايًػ١

200

قٛي٘ عاىل(ًًٝهِ)

203

قٛي٘ عاىل(أَْٓ ١عاغاّ)

ايِػٳِا أََٳٓٳْ ّ١ٴعٳاغٶا
23

غٝام اٯٜا

206

قٛي٘ عاىل(ٜػؿ ٢عا٥ؿَٓ ١هِ)

47

َٔ إًحاظ اٯ١ٜ

56

أث يػٟٛ

211

58

إًحاظ اٯ ١ٜايػريٟ

217

61

اٯ ١ٜغ٬ح

229

63

قاَْ ٕٛكازٜل اي١ٜ٫ٛ

232

ؾٞٵ٤ٷ
( ٳٜكُٛيُٕٛٳ ٵ يَٛٵ نَإٳ يَٓٳا َٹٔٵ ا٭ََٵطٔ ٳ

237

قٛي٘ عاىل (قٌ إٔ ا٭َط نً٘ هلل

اٯ ١ٜ٫ٚ َٔ ١ٜاهلل يًُػًُ
قٛي٘ (ٚعا٥ؿ ١قس أُٖتِٗ أْؿػِٗ)
ٕ هٹايًٖ٘ٹ غَٝٵطٳ ايِرٳلا َٔٻ
(ٜٳظُٓټ ٛٳ
ايِحٳاٖٹًٹٝٻ١ٹ ٔ ادتاًٖ)١ٝ

70

زً ٠ٛايطغٍٛ

قاْ ٕٛجتًٝا

91

َؿٗ ّٛاٯ١ٜ

247

ٜٴدٵؿُٕٛٳ ؾٹ ٞأَْٵؿُػٹِٗٔٵ َٳا ٜ َ٫ٴ,ٵسٴٕٚٳ يَوَ

105

َٓاؾع اٯ١ٜ

255

قٛيــ٘ عــاىل شٵ ٜكٛيــ ٕٛيَ ـٛٵ نَــإٳ يَٓٳــا
َٹٔٵ ا٭ََٵطٔ ؾٳٞٵ٤ٷ َٳا قُتٹًِٓٳا ٖٳاٖٴٓٳاز

106

إؾانا

107

أغ,ا

قُـــٌٵ يَـــٛٵ نُٓٵـــتٴِٵ ؾٹـــ ٞهٴٝٴـــ ٛٹهُِٵ يَ,ٳـــطٳظ

اٯ١ٜ

267

ايٓعٍٚ

287

قاْ ٕٛغ,ب ايٓعٍٚ

288

شٚٳيٹٝٳ,ٵتٳًٹٞٳ ايًٖ٘ٴ َٳا ؾٹ ٞقٴسٴٚضٔنُِٵز

ايٖصٹٜٔٳ نُتٹبٳ ًٳًَٝٵِٗٔٵ ايِكَتٵٌٴ
125

ْؿٚ ٤ٛو,ا

اٱغَ ّ٬ع إؾٗاض

ايػٛٝف ًً٘ٝ
296

قٛي٘شٚٳيٹٝٴُٳرالٳ َٳا ؾٹ ٞقًُُٛهٹهُِٵز

130

قاْ ٕٛإذتحاد ايكطإٓ

142

قاْ ٕٛإنطاّ ااػًُ

يف نٌ آ ١ٜقطآْ١ٝ

297

قٛي٘ش ٚٳايًٖ٘ٴ ًٳًٹِٝٷ هٹصٳا ٹ ايكټسٴٚضٔ

137

ااشا غ ٍ ايٓيب (م) ًٔ قتٌ محع٠

299

أث ه٬غٞ
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145

قاْ( ٕٛقٌ) يف ايكطإٓ

303

جٛاظ ٛي ٞااطأ ٠ايكها٤

148

ًًِ جسٜس(جٓس اهلل يف ايكطإٓ)

312

ايؿٗطؽ

150

َس ٠هكا ٤ايطًب

ل

