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 الهقـــدنـــــة

اؿُس هلل ايصٟ دعٌ اـ٥٬ل شخا٥ط تسٍ ع٢ً بسٜع قـٓع٘ ٚععـِٝ   
قسضت٘ ، ٚنٌ فطز َٓٗا ٜـسعٛ ايٓـاؽ  زي عدـاز٠ اهلل ٚاـؿـ١ٝ َـٔ عكابـ٘       

 ٚبطؿ٘ .
اؿُس هلل ايصٟ َٮ اٯفام بهٍٓٛظ ٚآ٤٫ ػصب ايٓاؽ  زي اٱضيـإ ،   

ٚؼجِٗ  زي ايتفهط ؼي عامل ا٭نٛإ ، يٝهٕٛ َـسخ٬  َٚٓاغـد١ يًدؿـٛ     
 ٚاـهٛ  هلل عع ٚدٌ .

اؿُس هلل ايصٟ ػًت بسا٥ع َٔ سهُت٘ بٓعٍٚ ايكطإٓ ٚتفهٌ ٚأزاّ 
نٌ آ١ٜ َكـسام ؿدـٌ   ايك١ً بٝٓٗا ٚبٝٓ٘ بػ١َ٬ ايكطإٓ َٔ ايتشطٜف ، ٚ

 .(1)صوَاػْخَظُِّىا بِحَبًِْ اٌٍَّهِ جَُِّؼًا وَالَ حَفَشَّلُىااهلل ؼي قٛي٘ تعازي ط

ص ؼي اٯ١ٜ أع٬ٙ  غِ دٓؼ ٚغٛض اغيٛدد١ ايهًٝـ١  حَبًِْيٝهٕٛ يفغ ط

اؾاَع ٯٜات ايكطإٓ ٚأسهاّ ايؿطٜع١ ٚغٓٔ ايٓد٠ٛ ، فهٌ آ١ٜ َٔ ايكطإٓ 
 أْٗا دع٤ َٓ٘ .ٜكسم عًٝٗا أْٗا سدٌ اهلل ٚ

اؿُس هلل ايصٟ خًل ايؿُؼ ٚايكُط ضظي١ بايعاغيري ٚآٜتري تتذسزإ 
نٌ ّٜٛ ، بٌ نٌ غاع١ ؼي دطٜاُْٗا ٚتعاقدُٗا يٝهْٛا غدٌٝ دصب يًٓاؽ 
يًٗسا١ٜ ، ٚٚغ١ًٝ ضؾس ، ٚبطظخـا  زٕٚ ايوٛاٜـ١ ٚايهـ٬ي١ ، قـاٍ تعـازي      

 .(2) صجًٍَ ُِغًًَّّوَعَخَّشَ اٌشَّّْظَ وَاٌْمََّشَ وًٌُّ ََجْشٌِ ٌِإَط

اؿُس هلل يًٗساٜـ١  زي نًُـ١ ايتٛسٝـس ٚفطـط٠ اٱغـ٬ّ ٚ تدـا  ايـٓ         
 قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ؼي ايعدازات ٚاغيعا٬َت . 

                                                           

 .103غٛض٠ آٍ عُطإ  (1)
 .2غٛض٠ ايطعس  (2)
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اؿُس هلل ع٢ً تًكٞ اغيػـًُري ْـسا٤ اٱضيـإ ؼي ايكـطإٓ بكـٝو١ ايجٓـا٤       
ٔ ٖصا اؾع٤ بساٜـ١ تفػـ    صايصٟ ٜتهُ   ََا ؤََُّهَا اٌَّزََِٓ آَِنُوىا عًِٝٗ بًفغ ط

اٯٜات اييت ٚضز ؼي أٚهلا ٖٚٞ )مثإ ٚمثإْٛ آ١ٜ ( ٚاييت دا٤ ؼي ٚغطٗا 
بَِّْ اٌٍَّوهَ وََََِِِىَخَوهُ َُظَوٍُّىَْ ػٍََوً     ٖٚٞ آٜـ١ ٚاسـس٠ ٖٚـٛ قٛيـ٘ تعـازي ط     

يدٝإ إٔ ايكـ٠٬ عًـ٢    (1) صاٌنَّبٍِِّ ََاؤََُّهَا اٌَّزََِٓ آَِنُىا طٍَُّىا ػٍََُْهِ وَعٍَُِّّىا حَغًٍُِّْا

ايٓ  َسضغ١ عكا٥س١ٜ َٚفتاح يًربن١ ْٚـٛ  عٗـس َـٔ اغيػـًُري فـتُعري      
 َٚتفطقري يًعٌُ با٭ٚاَط ٚايٓٛاٖٞ اييت دا٤ بٗا َٔ عٓس اهلل .

ــو ،      ــ٢ قُــس ٚآٍ قُــس ْٚؿــٗسى ْٚؿــٗس ٥٬َهت ــِٗ قــٌ عً ايً
٢ً ٚطيٝع اـ٥٬ل أْو أْت اهلل ٫  ي٘  ٫ أْت غدشاْو ٚإٔ قُـسا  قـ  

اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ عدسى ٚضغٛيو ، ْٚعٛش ظ٬ٍ ٚدٗو َٔ ايوٛا١ٜ 
 ٚايه٬ي١ .

اؿُس هلل ايصٟ أْعِ عًٝٓا بايعاف١ٝ ؼي ايدسٕ ٚاؿٛاؽ ٚدعٌ ايكطإٓ 
غد٬ٝ  ٱغتساَتٗا ، ٚططٜكا  يًػ١َ٬ ؼي اٯخط٠ ، ٖٚٛ َٔ َكازٜل قٛي٘ 

هٕٛ ت٠ٚ٬ اغيػًِ نٌ َط٠ يٓسا٤ اٱضيإ يت (2) صاهْذَِٔا اٌظِّشَاؽَ اٌُّْغْخَمَُُِتعازي ط

َٔ َعاْٞ ايكطاط ، ٚنصا بايٓػـد١ يًعُـٌ سيهـاَري آٜـات ْـسا٤ اٱضيـإ       
 ٚآٜات ايكطإٓ ا٭خط٣ .

اؿُس هلل ايصٟ تفهٌ ٚدعٌ ايكطإٓ ؾاٖسا  ع٢ً  ضيـإ اغيػـًُري ،   
 ٚفٝ٘ َػا٥ٌ :

: فــ٧ ايؿــٗاز٠ يًُػــًُري باٱضيــإ ؼي نتــاب اهلل ٖٚــٞ َــٔ   ا٭ٚزي
 ٬َ٘ .ن

  غتسا١َ ٚػسز ايؿٗاز٠ عػٔ مست اغيػًُري . :ايجا١ْٝ 
 بعح اغيػًُري ع٢ً ايعٌُ بػٓٔ اٱضيإ . :ايجايج١ 

                                                           

 .56غٛض٠ ا٭سعاب  (1)
 .6غٛض٠ ايفاؼ١  (2)
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ْسا٤ اٱضيـإ سـطب عًـ٢ اٱضتـساز ، ٚزيٝـٌ عًـ٢ غـ١َ٬         :ايطابع١ 
وَالَ اغيػًُري َٓ٘ ، ففـٞ نـٌ ٜـّٛ خيـاطدِٗ بكـف١ اٱضيـإ ، قـاٍ تعـازي ط        

 .(1) صَُمَاحٍُِىَٔىُُْ حَخًَّ ََشُدُّووُُْ ػَْٓ دَِنِىُُْ بِْْ اعْخَـَاػُىاََضَاٌُىَْ 

فٛضز ْسا٤ اٱضيـإ يٝكـرب اغيػـًُٕٛ ؼي ؼُـٌ ا٭ش٣ ٚيٛقـاٜتِٗ َـٔ       
 اغيعاقٞ .

: تــ٠ٚ٬ اغيػــًُري يٓــسا٤ اٱضيــإ ، ٚفٝــ٘ عــع ٚفدــط هلــِ ،    اـاَػــ١
َـا ٚضز ؼي  ٚتطغٝب ع٢ً ايجدات ؼي َكاَات اهلس٣ ، ٖٚٛ َٔ َكـازٜل  

 .(2) صوَثَبِّجْ ؤَلْذَاَِنَاايتٓعٌٜ ط

زع٠ٛ اغيػًُري يًتفك٘ ؼي ايسٜٔ َٚعطف١ غٓٔ اٱضيإ ، َٚا  :ايػازغ١ 
جيب عًِٝٗ نُ٪َٓري عًُ٘ ، ٖٚصا ايداب ٚاغع ٜٚتعًل سيهاَري نٌ آ١ٜ 
َٔ آٜات ايكطإٓ ٚأسازٜح ايٓ  قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ بًشاظ 

 إٔ ايػ١ٓ ٖٞ اغيكسض ايجاْٞ يًتؿطٜع ، يٝفٛظ اغيػًُٕٛ بأَٛض :
 ٕ بايتٓعٌٜ .اٱضيا :ا٭ٍٚ 
 اٱضيإ بإٔ ايػ١ٓ ايٓد١ٜٛ ؾعد١ َٔ ايٛسٞ . :ايجاْٞ 

 عٌُ اغيػًُري بػٓٔ اٱضيإ . :ايجايح 
َٚٔ  عذاظ ايكطإٓ إٔ ؼي نٌ آ١ٜ َٓـ٘ بٝاْـا  غيكـازٜل َٓٗـا غـٛا٤ ؼي       

َٓطٛم أٚ َفٗـّٛ اٯٜـ١ ايكطآْٝـ١ ، ا٭َـط ايـصٟ ٜػـتًعّ تـأيٝف فًـسات         
إ ايـٛاضز٠ ؼي نـٌ آٜـ١ قطآْٝـ١  بتـسا٤ َـٔ       يًتشكٝل ٚايتسبط ؼي َعاْٞ اٱضي

ايدػ١ًُ اييت ؼي غٛض٠ ايفاؼ١ ، يٝهٕٛ تكسٜطٖا بًشاظ  ْسا٤ اٱضيإ ع٢ً 
 ٚدٛٙ َٓٗا :

 ٜا أٜٗا ايصٜٔ آَٓٛا قٛيٛا بػِ اهلل ايطظئ ايطسِٝ . :أ٫ٚ  
 ٜا أٜٗا ايصٜٔ آَٓٛا باٱبتسا٤ بايدػ١ًُ ؼي نٌ عٌُ . :ثاْٝا  

                                                           

 .217غٛض٠ ايدكط٠  (1)
 .147غٛض٠ آٍ عُطإ  (2)
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ٜا أٜٗا ايصٜٔ آَٓٛا بإٔ ايدػ١ًُ صيا٤ ؼي ايطظم ، ٚأْٗا َهتٛبـ١   :ثايجا  
ع٢ً ايٛضم ٚايؿذط ، ٚعٔ  بٔ عُط إٔ ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ 

َا َٔ ظض  ع٢ً ا٭ضض ، ٫ٚ مثـاض عًـ٢ أؾـذاض  ٫ عًٝٗـا     ٚغًِ قاٍ )
، ٚشيو قٛي٘  ٕ َهتٛب بػِ اهلل ايطظئ ايطسِٝ ٖصا ضظم ف٬ٕ بٔ ف٬

َٚا تػكط َٔ ٚضق١  ٫ ٜعًُٗا ٫ٚ سد١ ؼي ظًُات ٫ٚ ضطب ٫ٚ  }تعازي 
 .(1)({ٜابؼ  ٫ ؼي نتاب َدري 

 ٜا أٜٗا ايصٜٔ آَٓٛا بإٔ ايدػ١ًُ غ٬ح ؼي ايٓؿأتري . :ضابعَا 
 ٜا أٜٗا ايصٜٔ آَٓٛا بدػِ اهلل ايطظئ ايطسِٝ . :خاَػا  
ايـطظئ  ٜا أٜٗا ايـصٜٔ آَٓـٛا أنجـطٚا َـٔ قـٍٛ : بػـِ اهلل        :غازغا  

 ايطسِٝ ٚأدعًٖٛا فاؼ١ ٭عُايهِ .
 ٜا أٜٗا ايصٜٔ آَٓٛا بإٔ ايدػ١ًُ سطظ َٔ ايؿٝطإ . :غابعا  

ق١ٝ َٔ اغيطض ، ٚؾاف١ٝ َٔ ٜا أٜٗا ايصٜٔ آَٓٛا بإٔ ايدػ١ًُ ٚا :ثآَا  
 .نٌ زا٤

ايدػ١ًُ باب يًجٛاب يًكاض٨ ٚايػاَع ، ٚاغيعًِ ٚاغيـتعًِ ،   :تاغعا  
ِ ٚآيـ٘  ق٢ً اهلل عًٝـ٘  مسعت ايٓ  ٚعٔ  بٔ عداؽ قاٍ ) ٜكـٍٛ :   ٚغـً

ًُّٕٛ; فهًُـا خًـل   » خ  ايٓاؽ ٚخ  َٔ ضيؿٞ ع٢ً دسٜس ا٭ضض اغيع
ًِّ  شا قاٍ  ايسٜٔ دسٸزٚٙ. أعطِٖٛ ٫ٚ تػتأدطِٖٚ، فتشطدِٖٛ فإٕ اغيع

ِِ}يًك  : قٌ :  ِٔ ايطٻسٹٝ ُٳ ٘ٹ ايطٻسٵ َّ ِِ اي ٘ٹ   }، فكاٍ ايكـ  :   {بٹػٵ َّـ ِِ اي بٹػٵـ
ِِ ِٔ ايطٻسٹٝ ُٳ ًّـِ    نتب اهلل بطا٠٤ يًك ، {ايطٻسٵ ٚبطا٠٤ ٭بٜٛ٘ ٚبـطا٠٤ يًُع

 .      (2) (َٔ ايٓاض
ص ؼي تػع ٚمثاْري آ١ٜ َٔ ايكطإٓ، أٟ    ََا ؤََُّهَا اٌَّزََِٓ آَِنُىاٚدا٤ ْسا٤ ط

َٔ فُٛ  آٜات ايكطإٓ، ٖٚٞ ْػد١ ق١ًًٝ ، ٚيهٔ ٖصا ايٓسا٤  1/70بٓػد١ 
إٓ نًٗا سيعٓاٙ ٚز٫يتـ٘، نُـا إٔ اٯٜـات اغيعطٛفـ١ عًـ٢      ٜتوؿ٢ آٜات ايكط

                                                           

 .4/64ايسض اغيٓجٛض  (1)
 . 1/4ايهؿف ٚايدٝإ يًجعً   (2)
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آٜات ايٓسا٤ أنجط َٓٗا، فكس ػس ؼي ايكطإٓ غدع أٚ مثإ آٜات تعطف ع٢ً 
شات آ١ٜ ايٓسا٤ يٝهفٞ َع٢ٓ  نافٝا  عًـ٢ َهـاَري ٖـصٙ اٯٜـات ٜٚفـتض      
نٓٛظا  َٔ ايعًّٛ ٚأغطاض ايتأٌٜٚ يتسعٛ يو١ ايعطف ؼي ايكطإٓ ايعًُا٤  زي 

٤ عًـّٛ َتذـسز٠ ؼي ايتفػـ ، ٚتـدري دٛاْـب َـٔ  عذـاظ ايكـطإٓ          غتكطا
ٚنٝف أْ٘ َعذع٠ عك١ًٝ أبٗطت ايعطب َع أِْٗ أٌٖ ايفكاس١ ٚايد٬غـ١  
ٚتتكف يو١ ايعطـف عًـ٢ آٜـات ايٓـسا٤ بعـسّ اٱختكـام بايد٬غـ١ أٚ        
بايعطب ايصٜٔ ْعٍ ايكطإٓ بري ظٗطاِْٝٗ، فٗٞ شخـا٥ط َـٔ ايعًـِ ػـصب     

 ، ٚػعًِٗ ٜتفهطٕٚ ؼي ز٫٫ت آٜات٘. أٌٖ ا٭ضض  زي ايكطإٓ
ٚسُٝٓــا تعطــف آٜــات عًــ٢ ْــسا٤ اٱضيــإ ضيهــٔ تكــسٜط ٖــصا اٯٜــات 
باؾُع بري نٌ ؾطط َٓٗا ٚبري ْسا٤ اٱضيـإ َـع دعـٌ َٛنـٛع١ٝ يٓـسا٤      
اٱضيإ ؼي تفػ  نٌ ٚاسس٠ َٓٗا ٚبٝإ َهاَٝٓٗا، ٚايعطف بـري اٯٜـات   

باؼاز قٝو١ اـطاب بري  أعِ َٔ إٔ ٜٓشكط عطٚف ايعطف، فكس ٜأتٞ
   ََوا ؤََُّهَوا اٌَّوزََِٓ آَِنُوىا    اٯٜتري اغيتذاٚضتري فُج٬  ٚضز ايٓـسا٤ ؼي قٛيـ٘ تعـازيط   

 .(1)صبِْْ حُـُِؼُىا اٌَّزََِٓ وَفَشُوا ََشُدُّووُُْ ػًٍََ ؤَػْمَابِىُُْ فَخَنْمٍَِبُىا خَاعِشََِٓ

غـٛض٠ آٍ  ( َٔ 155-150ٚعطفت عًٝٗا غت آٜات ، ٖٚٞ اٯٜات )
عُـطإ بًشـاظ ســطٚف ايعطـف أٚ قــٝ  اـطـاب ٚ بتــسأت اٯٜـ١ ايــيت      

ــ٘ تعـــازيط  بَوووًْ اٌٍَّوووهُ َِوووىْالَوُُْ وَهُوووىَ خَُْوووشُ  بعـــسٖا عـــطف اٱنـــطاب )بـــٌ( بكٛيـ

، ٚباٱناف١  زي تكسٜط ٖصٙ اٯ١ٜ بايعطف عًـ٢ َهـاَري   (2)صاٌنَّاطِشََِٓ

 آ١ٜ ايٓسا٤ أع٬ٙ تهٕٛ قطا٤تٗا ٚتكسٜطٖا ع٢ً ٚدٗري:
ٜا أٜٗا ايصٜٔ آَٓٛا بٌ اهلل ٫َٛنِ( يدٝإ اغي٬ظ١َ بري اٱضيإ  ا٭ٍٚ :

ٚاي١ٜ٫ٛ، فًُا  ٖتس٣ اغيػـًُٕٛ  زي غـدٌٝ ايطؾـاز توؿـتِٗ ٫ٜٚـ١ اهلل،      
 ٚأساطِٗ فهً٘، ٚقاضٚا ؼي نٓف ضظيت٘.

                                                           

 .149غٛض٠ آٍ عُطإ   (1)
 .150غٛض٠ آٍ عُطإ   (2)
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ٚفٝ٘ تطغٝب يًٓاؽ باٱضيإ، ٚبٝإ قإْٛ ٖٚٛ سهٛض اغيسز َٔ عٓس 
تفطقري ؼي نٌ إٓ، ٚتكـسٜط اؾُـع بـري اٯٜـتري     اهلل يًُػًُري فتُعري َٚ

بكٝو١ اغيفطز ٜا أٜٗا ايصٟ آَٔ اهلل ٫َٛى( ٚفٝ٘ قٗط يًصٜٔ نفطٚا، ٚبعح 
يًٝأؽ ؼي ْفٛغِٗ يعكـ١ُ اغيػـًُري باي٫ٜٛـ١ عـٔ طـاعتِٗ، ٫ٜٚٚـ١ اهلل       
يًُ٪َٓري تؿٌُ اؿٝا٠ ايسْٝا ٚاٯخط٠ فٝذتٓب اغيػًُٕٛ طاع١ اغيؿـطنري  

 زي اهلل بأزا٤ ايفطا٥ض ٚايٓٛافٌ ٜٚفٛظٚا بايٓعِٝ ايسا٥ِ  ٚايهفاض يٝتكطبٛا
 ؼي اٯخط٠.

ٜا أٜٗا ايصٜٔ آَٓٛا اهلل خ  ايٓاقطٜٔ( ٚفٝ٘ ؾاٖس ع٢ً ْكط٠ ايجاْٞ :
اهلل عع ٚدٌ يًُػًُري، ٚتفهً٘ باغيسز عًِٝٗ ، َٚٔ ْكطت٘ هلِ بًشاظ 

 . (1)  آ١ٜ ايٓسا٤ ايعك١ُ َٔ طاع١ ايصٜٔ نفطٚا ٚقس بٝٓاٙ َفك٬ 
ٖٚهصا بايٓػد١ يٰٜـات اـُػـ١ ا٭خـط٣ اغيعطٛفـ١ عًـ٢ آٜـ١ ايٓـسا٤        
أعــ٬ٙ، يتتذًــ٢ اغيفــاِٖٝ ٚايػــٓٔ َــٔ ٖــصا اؾُــع ٚبــري نــٌ فــطز َٓٗــا   
 ؾطاقات ع١ًُٝ تػتًعّ ايوٛم ؼي عـاض ْعـِ اٯٜـات ٚقـإْٛ )ايعطـف      
ع٢ً آٜات ايٓسا٤( َٚا ٜسٍ عًٝ٘ َٔ عًّٛ ٖٞ غ  ايعًّٛ اييت ٜتهُٓٗا 

 اٯ١ٜ ايكطآ١ْٝ. تفػ  شات
٫ٚ تٓشكط ز٫٫ت ْسا٤ اٱضيإ ايعا١َ بًشاظ عطف اٯٜات عًٝ٘ بٌ 
 ٕ َٛنٛع٘ ٚأثطٙ ظاٖطإ ؼي َهاَري َٚعاْٞ نٌ آ١ٜ َٔ ايكطإٓ سيعٓـ٢  
أْــ٘ ْــعٍ خطابــا  يًــٓ  قُــس قــ٢ً اهلل عًٝــ٘ ٚآيــ٘ ٚغــًِ ٚاغيػــًُري ؼي   

 اغيٓطٛم أٚ اغيفّٗٛ.
ػـري عًٝـ٘ ايػـ٬ّ ٜكـٍٛ :     ٚعٔ ايعٖطٟ قاٍ : مسعت عًٞ بـٔ اؿ 

 آٜات ايكطإٓ خعا٥ٔ فهًُا فتشت خع١ٜٓ ٜٓدوٞ يو إٔ تٓعط َا فٝٗا(.

                                                           

أْعط اؾع٤ ايػابع عؿط بعس اغيا١٥ َٔ ٖصا ايػفط  ايصٟ دا٤ خاقا  بتفػ  قٛي٘   (1)

بِْْ حُـُِؼُوىا اٌَّوزََِٓ وَفَوشُوا ََوشُدُّووُُْ ػٍََوً         ََوا ؤََُّهَوا اٌَّوزََِٓ آَِنُوىا      تعـازيط 

 ص.ؤَػْمَابِىُُْ



 9ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   131َعامل اٱضيإ /ز 

َٚٔ خـعا٥ٔ اٯٜـ١ ايكطآْٝـ١ َٛنـٛع١ٝ ْـسا٤ اٱضيـإ ؼي ضغـِ ٚشات        
 ٚز٫٫ت اٯ١ٜ َٔ دٗات:

 ٚضٚز ْسا٤ اٱضيإ ؼي شات اٯ١ٜ. ا٭ٚزي :
 عطف اٯ١ٜ ايكطآ١ْٝ ع٢ً آ١ٜ ايٓسا٤ . ايجا١ْٝ :

 ز٫ي١ اٯ١ٜ ؼي َفَٗٛٗا ع٢ً اٱتكاٍ بآ١ٜ ايٓسا٤ َٔ ٚدٛٙ: جايج١ :اي
قٝو١ اـطاب، ٚتٛدٗـ٘  زي اغيػـًُري ٚاغيػـًُات ؼي اٯٜـ١      ا٭ٍٚ :

 ايكطآ١ْٝ .
اٱؼاز اغيٛنٛعٞ بري آ١ٜ ايٓسا٤ ٚبري اٯ١ٜ ايكطآ١ْٝ ا٭خط٣  ايجاْٞ :

 اييت مل تعطف ع٢ً آ١ٜ ايٓسا٤، ٖٚصا اٱؼاز َٔ ٚدٛٙ:
 ايتؿاب٘ ؼي اغيٛنٛ  . ٫  :أٚ

 ثاْٝا  : ٚسس٠ ٚد١ٗ اـطاب ٚاؿهِ. 
 ػًٞ َعاْٞ اٱضيإ ؼي َهاَري اٯ١ٜ ايكطآ١ْٝ. ثايجا  :

 زضاى اغيػــًِ بأْـ٘ اغيداطــب باٯٜـ١ ايكطآْٝــ١، ٚأْٗـا ؽاطدــ٘     ضابعـا  : 
 نُػًِ آَٔ باهلل ٚضغٛي٘، ٚايّٝٛ اٯخط٠، ٚفٝ٘ زع٠ٛ يًتٓعٙ َٔ ايٓفام.

 عذاظ ايكطإٓ إٔ نـٌ آٜـ١ َـٔ ايكـطإٓ نٓـع َـٔ ايعًـّٛ بـصاتٗا         َٚٔ 
َٚهاَٝٓٗا َٚفاُٖٝٗا ٚايػٓٔ ٚا٭سهاّ اييت تتهُٓٗا ٖٚٛ َـٔ أغـطاض   

 ٚدٛز َا حيتاد٘ ايٓاؽ  زي ّٜٛ ايكٝا١َ ؼي ايكطإٓ.
َٚٓ٘ اؾُع بري ْسا٤ اٱضيإ ٚبـري َهـاَري آٜـات ايكـطإٓ ٚ غـتٓتاز      

 صا ايٓسا٤ أْ٘ َداضى َٔ ٚدٛٙ :اغيٛاعغ ٚايعرب َٓ٘، َٚٔ خكا٥ل ٖ
 شات ايٓسا٤ َداضى ٭ْ٘ ْاظٍ َٔ عٓس اهلل عع ٚدٌ. أ٫ٚ  :
 زٚاّ بكا٥٘ ؼي ا٭ضض ثاْٝا  :

 ثايجا  : ْسا٤ اٱضيإ غدٌٝ يًتٛب١ . 
 ضابعا  :  فتداض اغي٥٬ه١ باغيػًُري َٔ ٚدٛٙ :

 ؾٗاز٠ اهلل عع ٚدٌ هلِ باٱضيإ.  ا٭ٚزي :
 ْعٍٚ آ١ٜ ْسا٤ اٱضيإ خطابا  ٚتعن١ٝ هلِ. ايجا١ْٝ :
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تًكٞ ايٓ  قُـس قـ٢ً اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘ ٚغـًِ ْـسا٤ اٱضيـإ         ايجايج١ :
 بكدو١ ايكطآ١ْٝ ٚأْ٘ ن٬ّ اهلل.

 بعح ْسا٤ اٱضيإ اغيػًُري عٌ ايعٌُ. ايطابع١ :
سح ايٓاؽ طيٝعا  ع٢ً اهلسا١ٜ ٚايطؾاز، ٚبعح ا٭غ٢  اـاَػ١ :

 عٔ اٱضيإ ؿطَاْ٘ َٔ ٖصا ايٓسا٤ اغيداضى.ؼي ْفؼ َٔ ٜتدًف 
ت٠ٚ٬ اغيػـًُري يٓـسا٤ اٱضيـإ نـٌ ٜـّٛ ، َٚـٔ اٱعذـاظ         ايػازغ١ :

تهطاضٙ ؼي ايكطإٓ تػعا  ٚمثـاْري َـط٠ ، َٛنـٛ  نـٌ ٚاسـس٠ خيتًـف عـٔ        
ا٭خط٣ ، ف٬بس إٔ ٜكطأٚٙ اغيػًُٕٛ ؼي ق٬تِٗ ايَٝٛٝـ١ ٚيتهـٕٛ تـ٠ٚ٬    

ــا    ــسا٤ اٱضيــإ خطاب َػــتشسثا  يًُػــًُري ٚاغيػــًُات بايعُــٌ  اغيػــًِ يٓ
 سيهاَري اٯ١ٜ ايكطآ١ْٝ.

 َتجاٍ اغيػًُري يٮٚاَط ٚايٓٛاٖٞ اييت ؼي ايكطإٓ َكـسام   ايجايح :
 يٲضيإ.

َٔ خكا٥ل ْسا٤ اٱضيإ أْ٘ ٚاق١ٝ َٔ ايؿو ٚايطٜب، ٖٚٛ  ايطابع :
ٞ يتهٕٛ سطظ َٔ اٱفتتإ بأٌٖ ايسْٝا، فتٓعٍ اٯ١ٜ ايكطآ١ْٝ با٭َط أٚ ايٓٗ

أَٓا  َٔ َفاِٖٝ ايه٬ي١ ، ٖٚٛ َٔ  عذاظ ايكطإٓ ايو ٟ ٚغدٌٝ يًف٬ح 
 ؼي اٯخط٠.

 ْٚسا٤ اٱضيإ غ٬ّ َٔ ٚدٛٙ :
فٝ٘ ضمسا  ٚت٠ٚ٬ أَٔ ٚغ٬ّ يًُػًُري، ٭ْ٘ َٔ ايؿـٛاٖس   ا٭ٍٚ :

 ع٢ً ا٭خ٠ٛ بِٝٓٗ َٔ دٗات:
ات ع٢ً  ْدػاط ٚتوؿٞ ْسا٤ اٱضيإ يهٌ اغيػًُري ٚاغيػًُ ا٭ٚزي :

مٛ ايعُّٛ اٱغتوطاقٞ ٚاجملُٛعٞ،  ش ٜسٍ ع٢ً أِْٗ أ١َ ٚاسس٠ تتعٜٔ 
 بًداؽ اٱغ٬ّ.
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ؼي ْسا٤ اٱضيإ ْسب يًُػـًُري طيٝعـا ، يًتعـإٚ ؼي ايعُـٌ      ايجا١ْٝ :
ــازيط    ــ٘ تع ــازٜل قٛي ــٔ َك ــٛ َ ــٌ، ٖٚ ــاّ ايتٓعٜ وَحَؼَوواؤَُىا ػٍََووً اٌْبِووشِّ  بأسه

 .(1)صً اإلِثُِْ وَاٌْؼُذْوَاِْوَاٌخَّمْىَي وَالَ حَؼَاؤَُىا ػٍََ

اٱؼاز ٚايتؿاب٘ ؼي أزا٤ ايفطا٥ض ٚايعدازات اييت تهُٓت  ايجايج١ :
 آ١ٜ ايٓسا٤ ٚدٛبٗا.

ايتعإٚ ٚايتآظض بري اغيػًُري ؼي اٱَتجاٍ يٮٚاَط ٚايٓٛاٖٞ  ايطابع١ :
 ايٛاضز٠ ؼي آٜات ْسا٤ اٱضيإ.

تهُٓت آٜـات ايٓـسا٤ أسهـاّ ا٭َـٔ ٚايػـ٬ّ بـري ايٓـاؽ،         ايجاْٞ :
ََاؤََُّهَوا اٌَّوزََِٓ آَِنُوىا وُخِوََ ػٍََوُْىُُْ      َٚٓٗا سهِ ايككام نُـا ؼي قٛيـ٘ تعـازيط   

، يًعدـط عـٔ ايعًـِ ٚايتعـسٟ، نـإٔ      (2)صاٌْمِظَاصُ فٍِ اٌْمَخًٍَْ اٌْحُشُّ بِاٌْحُشِّ

ٔ  ؾاع١ ايكتـٌ ٚايفتـو   اٯ١ٜ تػتكطر اغيػًُري ٚتٓسبِٗ  زي اٱَتٓا  ع
 بايٓاؽ.

َٔ ز٫٫ت َٚعاْٞ تهًٝف اغيػًُري بايعدـازات اٱْؿـواٍ    ايجايح :
 بصنط اهلل ٚايععٚف عٔ  ٜصا٤ ايو  .

ــدط    ــ١ ٖٚـ ــا٤ ؼي اؾٓـ ــِ آزّ ا٭مسـ ًّـ ــٌ ٚع ــع ٚدـ ــٌ اهلل عـ ٚ ش تفهـ
ــًُري     ــٌ ٚخاطــــب اغيػــ ــع ٚدــ ــٌ اهلل عــ ــس تفهــ ــا ، فكــ ــٛ ٜعًُٗــ ٖٚــ

ــط٠ ؼي   ــاْري َ ــعا  ٚمث ــًُات تػ ــغ ط  ٚاغيػ ــطإٓ بًف ص ََاؤََُّهَووا اٌَّووزََِٓ آَِنُووىا  ايك

 ٜٚهٕٛ ايٓسا٤ بري ايٓاؽ ع٢ً أقػاّ :
 : َٔ ايعايٞ  زي ايساْٞ ، ٚحيٌُ قٝو١ ا٭َط . ا٭ٍٚ

 َٔ اغيػاٟٚ ٜٚتهُٔ َع٢ٓ ايطًب . :ايجاْٞ 

                                                           

 .2غٛض٠ اغيا٥س٠   (1)
 .178غٛض٠ ايدكط٠   (2)
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ــح  ــازي ط     :ايجاي ــاٍ تع ــايٞ ، ق ــساْٞ يًع ــا٤ اي ــ٪اٍ ٚزع وَبِرَا عَووإٌََهَ غ

 .(1) صفَةٍِِّٔ لَشٌََِ ؤُجَُُِ دَػْىَةَ اٌذَّاػٍِ بِرَا دَػَأٍِػِبَادٌِ ػَنٍِّ 

ٚدـــا٤ت ْـــسا٤ات ايكـــطإٓ  زي اغيػـــًُري بكـــٝو١ اٱنـــطاّ ٚايطأفـــ١  
ٚايطظيــــ١ ٚبؿــــاضات اٱسػــــإ ، ٚتًــــو آٜــــ١ ؼي  قــــ٬ح ايٓفــــٛؽ 
ــف      ــ١ ٚايًطـ ــآبٝب ايطظيـ ــط ؾـ ــاز٠ ، ْٚؿـ ــ٢ ايعدـ ــًُري عًـ ــح اغيػـ ٚسـ

يؿـــٗاز٠ يًُػـــًُري باٱضيـــإ ، بٝـــِٓٗ ، ففـــٞ نـــٌ َـــط٠ ٜدـــسأ ايٓـــسا٤ با
ــأتٞ     ــ٘ َعــاْٞ ايتكــ٣ٛ ٚايكــ٬ح ، َٚــٔ عــاز٠ ايعــايٞ إٔ ٜ ٚترتؾــض عٓ
ْــــسا٩ٙ بكــــٝو١ ا٭َــــط ٚعًــــ٢ مــــٛ اٱجيــــاظ ٚاٱقتهــــاب ، ٚقــــس ٫  
ــٛ       ــف١ ايعً ــ٘ ، يك ــٌ ؼي بساٜت ــاز٣ ٫ أق ــ٢ اغيٓ ــسح عً ــا٤ ٚاغي ــُٔ ايجٓ ٜته

ــابع ٚتطاخ      ــ٢ ٚايتـ ــازٟ ا٭زْـ ــع شيـ ــط ، أٚ غيٓـ ــا اٯَـ ــؼ بٗـ ــيت حيـ ــ٘ ايـ ٝـ
 ٚتداط٦٘ ؼي اٱَتجاٍ ٚايعٌُ أٚ خؿ١ٝ  غطا٥٘ ٚػط٥٘ .

ٚتفهـــٌ اهلل عـــع ٚدـــٌ ٚخاطـــب اغيػـــًُري بكـــٝ  اٱنـــطاّ ،      
ــٌ      ــاا أٚ ايٓٗــٞ عــٔ ايفع ــط بايفعــٌ ايك ــٌ ا٭َ ــِٝٗ قد ــا٤ عً ــسٸّ ايجٓ ٚق
ــط   اغيـــصَّٛ ، ٚنـــإٔ ٖـــصا ايٓـــسا٤ ؾـــٗاز٠ يًُػـــًُري ٱَتجـــاهلِ يٮٚاَـ

عــع ٚدــٌ عًــ٢ اغي٥٬هــ١ ســري  اٱهلٝــ١ ، ٖٚــٛ َــٔ ٚدــٛٙ  ستذــاز اهلل  
ــدشاْ٘      ــِ غ ــاٍ اهلل هل ــ١ ؼي ا٭ضض ، فك ــإ خًٝف ــ ٚض٠ اٱْػ ــطٚا ق أْه

 . (2) صبٍِِّٔ ؤَػٍَُُْ َِا الَ حَؼٍَُّْىَْط

فُــٔ عًــِ اهلل عــع ٚدــٌ تفهــً٘ بايجٓــا٤ عًــ٢ اغيػــًُري بكــٝو١         
ايٓـــسا٤ ، ٚتكـــسِٜ ايجٓـــا٤ عًـــ٢ ا٭َـــط ٚايٓٗـــٞ ٚتفهـــً٘ بإعاْـــ١ َٚـــسز  

 ٓسا٤ ٚايتهطِٜ .اغيػًُري بٗصا اي
ٚٚضز ٖـــصا ايٓـــسا٤ اغيدـــاضى ؼي عؿـــطٜٔ غـــٛض٠ َـــٔ فُـــٛ  غـــٛض  

 ايكطإٓ ايدايو١ َا١٥ ٚأضبع عؿط٠ غٛض٠ .

                                                           

 .186غٛض٠ ايدكط٠  (1)
 .30غٛض٠ ايدكط٠  (2)



 13ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   131َعامل اٱضيإ /ز 

ََاؤََُّهَووووا اٌَّووووزََِٓ ٚضيهــــٔ تػــــ١ُٝ اٯٜــــات ايــــيت تتهــــُٔ ايٓــــسا٤ ط 

صبآٜــات ) ْــسا٤ اٱضيــإ( ٚتكػــُٝٗا عػــب ايًشــاظ  غــتكطا٥ٝا  ،       آَِنُووىا

 ُري:َٓ٘ تكػُٝٗا نُا تكسّ  زي قػ
 : اٯٜات اييت تدسأ بايٓسا٤ ، ٖٚٞ مثإ ٚمثإْٛ آ١ٜ . ا٭ٍٚ 

آٜـــ١ ايٓـــسا٤ ايـــيت ٜهـــٕٛ ايٓـــسا٤ ؼي ٚغـــطٗا ، ٖٚـــٞ آٜـــ١    :ايجـــاْٞ 
 ٚاسس٠ .

 ٚضيهٔ تكػُٝٗا تكػُٝات أخط٣ يعُّٛ ايفا٥س٠ َٓٗا :
ــ٢     :ا٭ٍٚ  ــٞ عًـ ــط ، ٖٚـ ــُٔ ا٭َـ ــإ ايـــيت تتهـ ــسا٤ اٱضيـ ــات ْـ آٜـ

 قػُري :
ــ٘ ط  :أ٫ٚ   ــا ؼي قٛيـ ــ٢ ايٛدـــٛب ، نُـ ــس َعٓـ ــا ٜفٝـ ََاؤََُّهَوووا اٌَّوووزََِٓ َـ

آَِنُووىا بِرَا لُّْوووخُُْ بٌَِووً اٌظَّوووََةِ فَاُْغِووٍُىا وُجُوووىهَىُُْ وَؤََْووذََِىُُْ بٌَِوووً اٌَّْشَافِووكِ وَاِْغَوووحُىا      

 .(1) صبِشُءُوعِىُُْ وَؤَسْجٍَُىُُْ بًٌَِ اٌْىَؼْبَُِْٓ

 ٚحيتٌُ ٚدٛب ايٛن٤ٛ َٔ دٗات :
 َكس١َ ايٛادب ٚادب .:  ْ٘ َٔ اغيدشح ا٭قٛيٞ  ا٭ٚزي

ــ١  ــ٘     ايجاْٝ ــ٤ٛ بصات ــٛب ايٛن ــط ٚٚد ــ٢ ا٭َ ــ٬ٙ عً ــ١ أع ــ١ اٯٜ : ز٫ي
 ٚيعّٚ اٱَتجاٍ .

  دتُا  اؾٗتري ا٭ٚزي ٚايجا١ْٝ أع٬ٙ . :ايجايج١ 
ٚايكــشٝض ٖــٛ ا٭ٚزي ، ٜٚتذًــ٢ ٚدــٛب ايٛنــ٤ٛ عٓــس ايكٝــاّ        

ــتس   ــٔ اٱغـ ــاْع َـ ــ٠٬ ، ٫ٚ َـ ــ١    زي ايكـ ــٛب اغيكسَـ ــإ ٚدـ ــ٘ يدٝـ ٫ٍ بـ
 يٛدٛب شٜٗا بًشاظ تكٝٝس اٯ١ٜ أع٬ٙ بأزا٠ ايؿطط )  شا (.

                                                           

 .6غٛض٠ اغيا٥س٠  (1)
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ــا   ــ٘   :ثاْٝـ ــط ايـــصٟ ٜفٝـــس ايٓـــسب ٚاٱغـــتشداب ، نُـــا ؼي قٛيـ ا٭َـ
ــازي ط ــات  (1) صََاؤََُّهَووا اٌَّووزََِٓ آَِنُووىا ػٍََووُْىُُْ ؤَٔفُغَووىُُْ الَ ََؼُووشُّوُُْ َِووْٓ ػَووًَّ     تع ٚآٜ

 ايٓسا٤ اييت تفٝس ايٛدٛب ٖٞ ا٭نجط ٚا٭عِ.
 آٜات ايٓسا٤ اييت تتهُٔ ايٓٗٞ ، ٖٚٞ ع٢ً قػُري : :ايجاْٞ 

آٜـــات ايٓـــسا٤ ايـــيت تتهـــُٔ اغيٓـــع ٚاؿطَـــ١ ، ٖٚـــٞ نـــج ٠   :أ٫ٚ  
نُــا ؼي آٜــ١ ايدشــح ايــيت تٓٗــ٢ عــٔ قانــا٠ ايهفــاض ؼي ايٓٗــٞ ٚايكــسٚز 

ــ٘ تعــازي    ــا ؼي قٛي ــدٌٝ اهلل ، ٚنُ ــٔ غ ََاؤََُّهَووا اٌَّووزََِٓ آَِنُووىا الَ حَووإْوٍُُىا اٌشِّبَووا    ط ع

 .(2)صؤَػْؼَافًا ُِؼَاػَفَتً

ََاؤََُّهَووا آٜــات ايٓــسا٤ ايــيت تفٝــس ايهطاٖــ١ نُــا ؼي قٛيــ٘ تعــازي ط  :ثاْٝــا  

 .(3) صاٌَّزََِٓ آَِنُىا الَ حَغْإٌَُىا ػَْٓ ؤَشَُْاءَ بِْْ حُبْذَ ٌَىُُْ حَغُاْوُُْ

ــح  ــازي      :ايجاي ــاٍ تع ــطط ، ق ــٝو١ ايؿ ــا٤ت بك ــيت د ــسا٤ اي ــات ايٓ آٜ
 .(4)صََاؤََُّهَا اٌَّزََِٓ آَِنُىا بِرَا ػَشَبْخُُْ فٍِ عَبًُِِ اٌٍَّهِ فَخَبََُّنُىاط

آٜـــات ايٓـــسا٤ ايـــيت تـــأَط اغيػـــًُري بطاعـــ١ اهلل ٚضغـــٛي٘  :ايطابـــع 
ــازي ط    ــاٍ تع ــاّ ، ق ــا٬َت ٚا٭سه ــازات ٚاغيع َٓ آَِنُووىا ََاؤََُّهَووا اٌَّووزَِ ؼي ايعد

 .(5) صؤَؿُِؼُىا اٌٍَّهَ وَسَعُىٌَهُ وَالَ حَىٌََّىْا ػَنْهُ وَؤَْٔخُُْ حَغَّْؼُىَْ

                                                           

 .105غٛض٠ اغيا٥س٠  (1)
 .130غٛض٠ آٍ عُطإ  (2)
 .101غٛض٠ اغيا٥س٠  (3)
 .94غٛض٠ ايٓػا٤  (4)
 .20غٛض٠ ا٭ْفاٍ  (5)
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ــا   :اــــاَؼ  ــازات نُـ آٜـــات ايٓـــسا٤ ايـــيت ٚضزت غكـــٛم ايعدـ
ََاؤََُّهَوووا اٌَّوووزََِٓ آَِنُوووىا اسْوَؼُوووىا وَاعْوووجُذُوا وَاػْبُوووذُوا سَبَّىُوووُْ وَافْؼٍَُوووىا  ؼي قٛيـــ٘ تعـــازي ط

 .(1)صاٌْخَُْشَ

ــازؽ  ــازي      :ايػ ــ٘ تع ــا قٛي ــا٬َت َٓٗ ــل اغيع ــيت ؽ ــسا٤ اي ــات ايٓ آٜ
 . (2) صََاؤََُّهَا اٌَّزََِٓ آَِنُىا ؤَوْفُىا بِاٌْؼُمُىدِط

ــابع  ــاٍ      :ايػــ ــازٜٔ ايكتــ ــل َٝــ ــيت ؽــ ــإ ايــ ــسا٤ اٱضيــ ــات ْــ آٜــ
ــازي ط    ــ٘ تعـ ــا ؼي قٛيـ ــسفا  نُـ ــسَات ايـ ََاؤََُّهَوووا اٌَّوووزََِٓ آَِنُوووىا بِرَا ٌَمُِوووخُُْ   َٚكـ

ََاؤََُّهَوووا اٌَّوووزََِٓ آَِنُوووىا بِرَا َٚٓٗـــا ط (3)صاٌَّوووزََِٓ وَفَوووشُوا صَحْفًوووا فَوووََ حُىٌَُّوووىهُُْ ا َدْبَووواسَ 

ََاؤََُّهَوووا اٌَّوووزََِٓ آَِنُوووىا لَووواحٍُِىا اٌَّوووزََِٓ  ٚط (4)صٌَمُِوووخُُْ فًَِوووتً فَووواثْبُخُىا وَارْوُوووشُوا اٌٍَّوووهَ وَووو ِ ًا 

 .(5)صٍََُىَٔىُُْ ِِْٓ اٌْىُفَّاسِ

ز ْـــسا٤ اٱضيـــإ ؼي غـــٛض ايكــــطإٓ َـــٔ دٗـــ١ عـــسز اغيــــطات       ٚٚض
 ناٯتٞ : 

 غٛض٠ ايدكط٠ :  سس٣ عؿط٠ َط٠ . 
 غٛض٠ آٍ عُطإ : غدع َطات .

 غٛض٠  ايٓػا٤ : تػع َطات .
 غٛض٠ اغيا٥س٠ : غت عؿط٠ َط٠ .

 غٛض٠ ا٭ْفاٍ : غت َطات .
 غٛض٠ ايتٛب١ : غت َطات .

                                                           

 .77غٛض٠ اؿر  (1)
 .1غٛض٠ اغيا٥س٠  (2)
 .15غٛض٠ ا٭ْفاٍ  (3)
 .45غٛض٠ ا٭ْفاٍ  (4)
 .123غٛض٠ ايتٛب١  (5)
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 غٛض٠ اؿذط : َط٠ ٚاسس٠ .
 : َط٠ ٚاسس٠ . غٛض٠ ايتوابٔ

 غٛض٠ ايتشطِٜ : َطتإ 
 غٛض٠ ايٓٛض : ث٬خ َطات .

 غٛض٠ ا٭سعاب : غدع َطات .
 غٛض٠ قُس : َطتإ .

 غٛض٠ اؿذطات : عيؼ َطات .
 غٛض٠ اؿسٜس : َط٠ ٚاسس٠ .

 غٛض٠ اجملازي١ : ث٬خ َطات .
 غٛض٠ اؿؿط : َط٠ ٚاسس٠ .

 غٛض٠ اغيُتش١ٓ : ث٬خ َطات .
 خ َطات.غٛض٠ ايكف : ث٬

 غٛض٠ اؾُع١ : َط٠ ٚاسس٠ .
 غٛض٠ اغيٓافكٕٛ : َط٠ ٚاسس٠ .

ٚنـــٌ ٖـــصٙ اٯٜـــات ٚضز ايٓـــسا٤ ؼي بـــساٜتٗا يتفتـــتض بـــ٘ اٯٜـــ١         
ــسّ ط    ــا تك ــس٠ نُ ــ١ ٚاس ــتجٓا٤ آٜ ــ١ باغ بَِّْ اٌٍَّووهَ وََََِِِىَخَووهُ َُظَووٍُّىَْ  ايكطآْٝ

ــإ  (1) صهِ وَعَوووٍُِّّىا حَغْوووًٍُِّا ػٍََوووً اٌنَّبِوووٍِّ ََاؤََُّهَوووا اٌَّوووزََِٓ آَِنُوووىا طَوووٍُّىا ػٍََُْووو    يدٝـ

سكٝكــ١ ٖٚــٞ إٔ اهلل عــع ٚدــٌ ٖــٛ ايــصٟ بــسأ بايكــ٠٬ عًــ٢ ايــٓ          
قــ٢ً اهلل عًٝــ٘ ٚآيــ٘ ٚغــًِ ، ٖٚــٛ ايــصٟ ٜــسعٛ  يٝٗــا ٜٚــأَط اغيػــًُري   
ــس    ــٓ  قُـ ــ١ يًـ ــطاّ اغي٥٬هـ ــ٢  نـ ــ١ عًـ ــ١ اٯٜـ ــاف١  زي ز٫يـ ــا ، باٱنـ بٗـ

ــ٘ ٚآيــ٘ ٚغــًِ يتهــٕٛ داَعــ١ ٱنطا   َــ٘ ٚ نــطاّ اغيػــًُري  قــ٢ً اهلل عًٝ
 َع ايتدأٜ ايطت  ، ففٞ اٯ١ٜ َػا٥ٌ :

                                                           

 .56غٛض٠ ا٭سعاب  (1)
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ــ٘       ا٭ٚزي ــٞ ضظيت ــس ، ٖٚ ــٓ  قُ ــ٢ اي ــٌ عً ــع ٚد ــ٠٬ اهلل ع : ق
شَ ؤَُِّوووتٍ وُنْوووخُُْ خَُْوووٚضأفتـــ٘ بـــ٘ ٚبأَتـــ٘ ، ٖٚـــٛ َـــٔ َكـــازٜل قٛيـــ٘ تعـــازي ط 

 .(1) صؤُخْشِجَجْ ٌٍِنَّاطِ

ٚآيــ٘  عًٝــ٘قــ٠٬ اغي٥٬هــ١ عًــ٢ ايــٓ  قُــس قــ٢ً اهلل       :ايجاْٝــ١ 
 ٚغًِ بايؿٗاز٠ ي٘ بايٓد٠ٛ ٚتعنٝت٘ .

ــ١  ــ٘       :ايجايج ــ٘ ٚآي ــ٢ً اهلل عًٝ ــس ق ــٓ  قُ ــ٢ اي ــًُري عً ــ٠٬ اغيػ ق
 ٚغًِ.

ــ٢    :ايطابعــ١  ــع ٚدــٌ يًُػــًُري بايكــ٠٬ عً ــس اهلل ع ا٭َــط َــٔ عٓ
 ايٓ  قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ع٢ً مٛ اـكٛم .

ــ١   ــٛعٗا   :اـاَػـــ ــسز ؼي َٛنـــ ــ٠٬ ٚايتعـــ ــا  شات ايكـــ ٚنٝفٝتٗـــ
ــساقٗا ) ــط٠   َٚكــ ــٔ عذــ ــب بــ ــٔ نعــ ــت   عــ ــا ْعيــ ــاٍ : غيــ  ٕ اهلل  }قــ

. قُـــت  يٝـــ٘ فكًـــت : ايػـــ٬ّ  {٥٬َٚهتـــ٘ ٜكـــًٕٛ عًـــ٢ ايـــٓ  . . . 
قــٌ  :ايكــ٠٬ عًٝــو ٜــا ضغــٍٛ اهلل  قــاٍ      عًٝــو قــس عطفٓــاٙ فهٝــف   

ــطاِٖٝ      ــ٢  ب ايًــِٗ قــٌ عًــ٢ قُــس ٚعًــ٢ آٍ قُــس ، نُــا قــًٝت عً
ٚبــاضى عًــ٢ قُــس ٚعًــ٢ آٍ قُــس ،  ٚآٍ  بــطاِٖٝ  ْــو ظيٝــس فٝــس ، 

 .(2)(  نُا باضنت ع٢ً  بطاِٖٝ ٚآٍ  بطاِٖٝ  ْو ظيٝس فٝس
ــا ايــصٜٔ         ــا أٜٗ ــسا٤ ) ٜ ــام بٓ ــتٮ اٯف ــٌ إٔ شي ــع ٚد ــس أضاز اهلل ع يك
آَٓــٛا (، ٚنــٌ ٚاســس َٓٗــا ٜهــٕٛ ؾــاٖسا  يكــاسد٘ ٚت٬ٚتــ٘ يــ٘ ٚعًُــ٘   
ــسز     ــسز بعــ ــط ٜٚتعــ ــسا٤ ٜٓدػــ ــٌ ْــ ــاظ إٔ نــ ــ١ٝ بًشــ ــاَٝٓ٘ ايكسغــ سيهــ

 غيػًُري ٚاغيػًُات .ا
َٚــٔ أغــطاض بكــا٤ ٖــصا اـطــاب قــ ٚضت٘ غــددا  غيهــاعف١ ايجــٛاب    
ايـــصٟ ٜأتٝـــ٘ َـــٔ تـــ٠ٚ٬ آٜـــات ْـــسا٤ اٱنـــطاّ ، ٚعًُـــ٘ سيهـــاَٝٓٗا        

                                                           

 .110غٛض٠ آٍ عُطإ  (1)
 .8/197ايسض اغيٓجٛض  (2)
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ايكسغــ١ٝ ، َٚٓٗــا اٱَتٓــا  عــٔ طاعــ١ ايــصٜٔ نفــطٚا ، ٚ دتٓــاب تكًٝــس  
 ايصٜٔ نفطٚا بكسِٖ عٔ غدٌٝ اهلل .

أَــط ٚدــٛزٟ ٜرتؾــض عٓــ٘    ٚنــٌ َــٔ ٖــصا اٱَتٓــا  ٚاٱدتٓــاب     
 ايجٛاب ايععِٝ .

ــسا٤ ط   ــاْٞ تعــسز ْ صبعــسز    ََووا ؤََُّهَووا اٌَّووزََِٓ آَِنُووىا ٖٚــٌ ٜهــٕٛ َــٔ َع

اغيػـــًُري ٚاغيػـــًُات  زي ٜـــّٛ ايكٝاَـــ١ فٝـــ٪ٙ ؾـــافعا  يكـــاسد٘ ايـــصٟ  
ٜتًــٛٙ ٜٚعُــٌ سيهــاَٝٓ٘ ٚأسهــاّ اٯٜــات ايــيت ٜــطز فٝٗــا ، اؾــٛاب         

ــسا٤ اٱضيــ     ــِ اـــام بٓ ــِ ، ٖٚــصا ايعً ــٔ َكــازٜل ضز اهلل عــع   ْع إ َ
ــ١ ط  ــ٢ اغي٥٬ه ــٌ عً ــتفُٗٛا  (1) صبِِّٔووٍ ؤَػٍَْووُُ َِووا الَ حَؼٍَُّْووىَْ  ٚد ــا  غ سُٝٓ

 بكٝو١ اٱْهاض عٔ دعٌ اٱْػإ خًٝف١ ؼي ا٭ضض . 
ــسا٤ط  ــطز ايٓــ ــط٠    وفووووشوا ََووووا ؤََُّهَووووا اٌَّووووزََِٓ ٚمل ٜــ ــطإٓ  ٫ َــ ص ؼي ايكــ

ــ٘ تعــازي ط  شُوا الَ حَؼْخَووزِسُوا اٌَُْووىََْ بََِّّٔووا حُجْووضَوَْْ َِووا   ََاؤََُّهَووا اٌَّووزََِٓ وَفَوو ٚاســس٠ بكٛي

 ٚفٝ٘ َػا٥ٌ : (2) صوُنخُُْ حَؼٍَُّْىَْ

ــسا٤    ا٭ٚزي ــا٤ ايٓـــسا٤ يًـــصٜٔ نفـــطٚا ؼي اٯخـــط٠ ، ٚمل ٜـــطز ْـ : دـ
خــام بٗــِ ٚهلــِ ؼي اؿٝــا٠ ايــسْٝا ػيــا ٜــسٍ عًــ٢ شهلــِ ٖٚــٛاِْٗ عٓــس   

 .(3) صوَا َْٔؼَاَِ بًَْ هُُْ ؤَػًَُّ عَبًَُِبِْْ هُُْ بِالَّ اهلل ، قاٍ تعازي ط

ــ١  ــطإٓ مل     :ايجاْٝـ ــإٔ ايكـ ــطٚا ، ٚنـ ــصٜٔ نفـ ــٝري ايـ ــسا٤ يتعـ ــ٧ ايٓـ فـ
 خياطدِٗ بايٓسا٤ ؼي ايسْٝا يٝتٛبٛا ٚن٬ٝ ٜكطٚا ع٢ً ايهفط .

  قا١َ اؿذ١ ع٢ً ايصٜٔ نفطٚا . :ايجايج١ 

                                                           

 .30غٛض٠ ايدكط٠  (1)
 .7غٛض٠ ايتشطِٜ  (2)
 .44غٛض٠  ايفطقإ  (3)
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ــ١  مســـا  اـ٥٬ـــل ْـــسا٤ اهلل عـــع ٚدـــٌ يًـــصٜٔ نفـــطٚا       :ايطابعـ
 بكٝو١ ايصّ ٚايتٛبٝذ .

بٝـــإ عـــسّ  ْتفـــا  ايـــصٜٔ نفـــطٚا َـــٔ اٱعتـــصاض عـــٔ   :اـاَػـــ١ 
ــٛ بكــٛا َعٗــِ     ــإٔ ايؿــٗسا٤ ي ــسْٝا ، َٚٓٗــا قــٛهلِ ب غــ٤ٛ أعُــاهلِ ؼي اي

 ؼي اغيس١ٜٓ مل ٜكتًٛا .
غًـــل بـــاب ايؿـــفاع١ عًـــ٢ ايـــصٜٔ نفـــطٚا ٚاٱؾـــعاض   :ايػازغـــ١ 

 ِٗ يٝػٛا أ٬ٖ  يًؿفاع١ غ٪ا٫  ، َٚٛنٛعا  ، ٚق٬  .بأْ
عـــسّ قدـــٍٛ  عتـــصاض ايهفـــاض ، ٚبٝـــإ قـــإْٛ ٖٚـــٛ إٔ   :ايػـــابع١ 

 سػابِٗ ٚدعا٤ِٖ ع٢ً أعُاهلِ َٔ غ  عفٛ عِٓٗ .
َٚـــٔ اٱعذـــاظ ؼي ْعـــِ ايكـــطإٓ أْـــ٘ بعـــس ايٓـــسا٤ ايٛسٝـــس يًـــصٜٔ  

  ٖ ــ١ ايــيت بعــس ــسا٤ اٱضيــإ ؼي اٯٜ ــ٘ تعــازي نفــطٚا ؼي ايكــطإٓ دــا٤ ْ ا بكٛي
ــ٘ بؿــاض٠ ْػــذ   (1)صََاؤََُّهَووا اٌَّووزََِٓ آَِنُووىا حُىبُووىا بٌَِووً اٌٍَّووهِ حَىْبَووتً َٔظُووىحًا      ط ، ٚنأْ

    ايهفط ؼي ا٭ضض.   
ــ  ــا أٜٗــا اغي٪َٓــٕٛ، نُــا ٚضز ؼي   تــط٣ غي ــسا٤ : ٜ ــات ايٓ اشا مل تكــٌ آٜ

ــازيط  ــ٘ تع ــ١  (2)صَحُىبُووىا بٌَِووً اٌٍَّووهِ جَُِّؼًووا ؤََُّهَووا اٌُّْاِِْنُووىَْ   قٛي ــٌ اٯٜ ــِ تك ، فً

 )ٜا أٜٗا اغيػًُٕٛ( .
 ٚاؾٛاب َٔ دٗات :

ــِٝٗ       ا٭ٚزي : ــا٤ عً ــس ايجٓ ــا ٜفٝ ــًُري سي ــاٍ اغيػ ــٌٝ ؼي س ــإ ايتفك بٝ
 َٔ ٚدٛٙ:

  ختٝاض اٱضيإ  بتسا٤ٶ. ا٭ٍٚ :
 ايجدات ع٢ً اٱضيإ. ايجاْٞ :

                                                           

 .8غٛض٠ ايتشطِٜ   (1)
 .31غٛض٠ ايٓٛض  (2)
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ــا٤ ؼي   ايجايــــح : ــإٚ اغيػــــًُري عًــــ٢ اٱضيــــإ ٚػــــسزٙ ٚايدكــ تعــ
 َكاَات٘.
ــ١ :ايجاْ ــًُري   ٝـــ ــٌُ اغيػـــ ــسا٤ يٝؿـــ ــّٛ ؼي ايٓـــ ــدو١ ايعُـــ  ضاز٠ قـــ

ــسع٠ٛ      ــاٖطا  بايـ ــ٪َٔ ظـ ــصٟ ٜـ ــات ، فايـ ــ٪َٓري ٚاغي٪َٓـ ــًُات ٚاغيـ ٚاغيػـ
ــازٜل       ــٔ َك ــٛ َ ــسا٤، ٖٚ ــ٘ ايٓ ــ٘ ي ــٗازتري ٜتٛد ــل بايؿ ــ١َٝ٬ ٜٚٓط اٱغ

 .(1)صوََِا ؤَسْعٍَْنَانَ بِالَّ سَحَّْتً ٌٍِْؼَاٌَِّنيَقٛي٘ تعازيط

ــ١ : ــعٝفٞ اٱ  ايجايجــ ــب نــ ــإ ٚأزا٤   تطغٝــ ــافكري باٱضيــ ــإ ٚاغيٓــ ضيــ
 ايٛاددات.

َٚـــٔ َعـــاْٞ ٚضؾـــشات ايٓـــسا٤ أْـــ٘ َكسَـــ١ ٭َـــط بفعـــٌ أٚ ْٗـــٞ 
ــاٍ        ــ٠ٛ يٲَتجـ ــطإٓ زعـ ــسا٤ ؼي ايكـ ــ١ ايٓـ ــإ َسضغـ ــصا فـ ــسٙ ، يـ ــٔ نـ عـ
يٮٚاَــط اٱهلٝــ١ ، ٚســح عًــ٢  دتٓــاب اغيعاقــٞ ٚايػــ٦ٝات يٝهــٕٛ        

د٬ٝ  َــٔ اٯٜــات فٝــ٘ تطغٝــب اغيػــًُري بطاعــ١ اهلل عــع ٚدــٌ يتهــٕٛ غــ  
ــازي ط    ــاٍ تع ــٌ ، ق ــع ٚد ــ١ اهلل ع ــٌ ضظي وَهَووزَا وِخَوواٌَ ؤَٔضٌَْنَوواَُ ُِبَوواسَنِ فَوواحَّبِؼُىَُ   يٓٝ

 .  (2) صوَاحَّمُىا ٌَؼٍََّىُُْ حُشْحَُّىَْ

ــُٔ  ــصا ٜٚته ــاضى ٖ ــع٤ اغيد ــ١    اؾ ــس اغيا٥ ــٕٛ بع ــازٟ ٚايج٬ث ــٛ اؿ ٖٚ
ََاؤََُّهَووا ٚأدــعا٤ تايٝــ١ أخــط٣ تفػــ ا  دٗتٝــا  يٰٜــات ايــيت ٜــطز فٝٗــا ْــسا٤ ط

ص ٖٚــٞ تػــع ٚمثــإْٛ آٜــ١، ٚخيــتل تفػــ ٖا ؼي اغيكــاّ       اٌَّووزََِٓ آَِنُووىا 

ــصخا٥ط      ــا ٚاي ــسا٤ فٝٗ ــطاض ٚضٚز ايٓ ــإ ٚأغ ــسا٤ اٱضي ــٛع١ٝ ْ ــاظ َٛن بًش
ــطإٓ،       ــِ ايكـ ــا ؼي ْعـ ــٛع١ٝ تطتٝدٗـ ــع َٛنـ ــا ، َـ ــتكطأ٠ َٓٗـ ــ١ اغيػـ ايعًُٝـ

حَمُىٌُووىا سَاػِنَووا وَلُىٌُووىا    ََاؤََُّهَووا اٌَّووزََِٓ آَِنُووىا الَ  ٚأٍٚ آٜــ١ َٓٗــا ٖــٛ قٛيــ٘ تعــازي ط    
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، ٖٚـــٛ َكسَـــ١ ٚتؿـــطٜع يكـــٝ  اغيداطدـــ١ بـــري ايـــٓ  (1)صأظُشَْٔووا وَاعْوووَّؼُىا 

ــٞ       ــ٬سِٗ يتًكـ ــًُري ٱقـ ــًِ ٚاغيػـ ــ٘ ٚغـ ــ٘ ٚآيـ ــ٢ً اهلل عًٝـ ــس قـ قُـ
ــب       ــٛايٞ ٚايتعاق ــٛ ايت ــ٢ م ــت عً ــيت ْعي ــ١ اي ــٛاٖٞ ايكطآْٝ ــط ٚايٓ ا٭ٚاَ

 ٚايٓذّٛ .
تفػــــ ٖا ٚفــــل ْعــــِ  ٖٚــــصا ايدٝــــإ اؾٗــــيت ٫ ٜتعــــاضض َــــع 

ــٔ ايكــطإٓ        ــتشسث١ َ ــٛظ َػ ــٝؼ يعًــّٛ ٚنٓ ــٛ تأغ ــات، ٖٚ ــٝام اٯٜ ٚغ
ــ١        ــٔ اٯٜ ــ١ َ ــ١ َعٝٓ ــص دٗ ــإٔ ت٪خ ــيت، ب ــ  اؾٗ ــُٝٗا ايتفػ ــٔ إٔ ْػ ضيه

 ايكطآ١ْٝ َع بٝإ ايٓهات ايع١ًُٝ ؼي ٚضٚزٖا ٚتعسزٖا َٚٛانعٗا .
ــاٍ :   ــاؽ ق ــٔ عد ــ ٚعــٔ  ب ــأتٞ عً ــ٘  ٜ ــٓ  قُــس قــ٢ً اهلل عًٝ ٢ اي

ــ٘ ٚغــًِ ــ٘ ايػــٛض شٚات ايعــسز   ا ٚآي ــعٍ عًٝ فهــإ  شا ، يعَــإ ٖٚــٛ ٜٓ
 ٛ ٍ نـــعٛا ٖـــصٙ ْـــعٍ عًٝـــ٘ ايؿـــ٧ زعـــا بعـــض َـــٔ نـــإ ٜهتـــب فٝكـــ

 .(2) ٜصنط فٝٗا نصا ٚنصا اٯٜات ؼي ايػٛض٠ اييت
يٝهٕٛ َٛنع نٌ آ١ٜ ؼي ْعِ ايكطإٓ تٛقٝفٝا ، ٚنإ درب٥ٌٝ ٜعاضض 

غــ١ٓ َــط٠، ٜٚــساضؽ ايــٓ  قــ٢ً اهلل عًٝــ٘ ٚآيــ٘ ٚغــًِ بــايكطإٓ ؼي نــٌ 
 ٚعاضن٘ ؼي ايػ١ٓ اييت  ْتكٌ فٝٗا  زي ايطفٝل ا٭ع٢ً َطتري.

قسَٓا ع٢ً ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل  ٚعٔ أٚؽ بٔ سصٜف١ ايجكفٞ قاٍ :
ٚغًِ ؼي ٚفس ثكٝف قاٍ فٓعيت ا٭س٬ف ع٢ً اغيو ٠ بٔ ؾعد١ ٚآي٘ عًٝ٘ 

قاٍ َػسز ، ٚأْعٍ ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ ب٢ٓ َايو ؼي قد١ ي٘ 
ِ ٚآيـ٘  نإ ؼي ايٛفس ايصٜٔ قسَٛا ع٢ً ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚ  ٚغـً

 .َٔ ثكٝف 
ٚغًِ نـٌ يًٝـ١ بعـس ايعؿـا٤     ٚآي٘ نإ ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚ  

حيسثٓا قاٍ أبٛ غعٝس قا٥ُا ع٢ً ضاسًت٘ ثِ ٜكٍٛ ٫ غٛا٤ نٓا َػتهعفري 
طب بٝٓٓا َػتصيري قاٍ َػسز سيه١ فًُا خطدٓا  زي اغيس١ٜٓ ناْت غذاٍ اؿ
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ٚبِٝٓٗ ْساٍ عًِٝٗ ٜٚسايٕٛ عًٝٓا فًُا ناْت ي١ًٝ أبطأ عٔ ايٛقت ايص٣ 
َـٔ   ٞسعبـ  ٞطأت عًٝٓا اي١ًًٝ قاٍ  ْ٘ ططأ عًنإ ٜأتٝٓا فٝ٘ فكًت يكس أب

 .ايكطإٓ فهطٖت إٔ أد٢ ست٢ أشي٘ 
ٚغـًِ  ٚآيـ٘  قاٍ أٚؽ فػأيت أقشاب ضغٍٛ اهلل قـ٢ً اهلل عًٝـ٘   

ث٬خ ٚعيؼ ٚغـدع ٚتػـع ٚ سـس٣ عؿـط٠     نٝف ؼعبٕٛ ايكطإٓ فكايٛا 
 ، ٜٚدسأ اغيفكٌ َٔ غٛض٠ م .(1)ٚث٬خ عؿط٠ ٚسعب اغيفكٌ ٚسسٙ

ََشْفَغْ اٌٍَّهُ اٌَّزََِٓ آَِنُىا ِِنْىُُْ وَاٌَّوزََِٓ ؤُوحُوىا اٌْؼٍِْوَُ دَسَجَواثٍ وَاٌٍَّوهُ بَِّوا       قاٍ تعازيط

 .(2)صحَؼٍَُّْىَْ خَبِ ٌ
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  رحهةقايوى كل آية 

يكس شنط ايكطإٓ ضظي١ اهلل ؼي آٜات نج ٠ ، ٚنٌ آ١ٜ ٜهـٕٛ تكـسٜطٖا   
 ع٢ً ٚدٛٙ َتعسز٠ .

                                                           

 .1/247ايربٖإ ؼي عًّٛ ايكطإٓ  (1)
 .11غٛض٠ اجملازي١  (2)



 23ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   131َعامل اٱضيإ /ز 

ــ٘      ــِ ب ــ١ سيــا أْع ــ١ اهلل ، ٚايودط ــايتطًع  زي ضظي ــًُري ب ــب اغيػ يرتغٝ
ــ١     ــ١ ( ٚشات آٜــ ــا )زاض ايطظيــ ــسْٝا بأْٗــ ــ١ُٝ ايــ ــٔ تػــ ــِٝٗ ، ٚضيهــ عًــ

آٜــ١ ؼي ايكــطإٓ تهــٕٛ ايدشــح ضظيــ١ َٚٓٸــ١ َــٔ عٓــس اهلل ، ٚنــصيو نــٌ  
 ضظي١ َٔ ٚدٛٙ :

 : اٯ١ٜ ايكطآ١ْٝ ضظي١ بصاتٗا ْٚعٚهلا . ا٭ٍٚ
 اٯ١ٜ ضظي١ ؼي ضمسٗا َٚهاَٝٓٗا . :ايجاْٞ 

ــح : ــازي ط      ايجاي ــاٍ تع ــ١ ، ق ــا ايعطبٝ ــ١ بًوتٗ ــ١ ضظي ــ١ ايكطآْٝ بَِّٔووا اٯٜ

 .(1) صؤَٔضٌَْنَاَُ لُشْآًٔا ػَشَبًُِّا ٌَؼٍََّىُُْ حَؼْمٍُِىَْ

 غ١َ٬ اٯ١ٜ ايكطآ١ْٝ َٔ ايتشطٜف ضظي١ ٚشخ ٠ . ايطابع :
ــاَؼ ــف    اــ ــٔ ايتشطٜـ ــاغي١ َـ ــ١ ؼي ا٭ضض غـ ــ١ ايكطآْٝـ ــا٤ اٯٜـ : بكـ

فُــٔ  عذــاظ ايكــطإٓ ايــصاتٞ غــ١َ٬ نــٌ آٜــ١ َــٔ آٜاتــ٘ ايــيت تدًــ  غــت١   
آ٫ف َٚـــا٥تري ٚث٬ثـــري آٜـــ١ قطآْٝـــ١ َـــٔ ايتشطٜـــف ٚايتوـــٝ  ٚايتدـــسٌٜ  

 ١ َٔ عٓس اهلل عع ٚدٌ .  ٖٚصٙ ايػ١َ٬ اغيتعسز٠ ٚاغيتشس٠ ضظي
ٖٚــٌ ٖــٞ َــٔ َكــازٜل ايطظيــ١ ايــيت تــصنطٖا آٜــ١ ايدشــح بكٛيــ٘   

صاؾــٛاب ْعــِ ، ٖٚــٛ َــٔ  عذــاظ ايكــطإٓ بــإٔ ٜــسٍ        وَسَحَّْووتِتعــازي ط

ــا٥ٌ      ــ٢ ايعــاّ ، ٚتػــتٓدط اغيػ ــسٍ اـــام عً ــ٢ اـــام ، ٜٚ ايعــاّ عً
 ٚايكٛاْري َٔ نٌ َٔ :

 ١ .اغيع٢ٓ ايعاّ ٚاؾاَع غيكازٜل ايطظي :ا٭ٍٚ 
ــاْٞ  ــ١    :ايجــ ــ١ قطآْٝــ ــطز ؼي آٜــ ــصٟ ٜــ ــ١ ايــ ــام يًطظيــ ــ٢ اـــ اغيعٓــ

 ككٛق١ أٚ َٛنٛ  أٚ سهِ قسز .
ايطظيـــ١ اغيػـــتكطأ٠ َـــٔ اٯٜـــ١ ايكطآْٝـــ١ ، َٚـــع ايتػـــًِٝ   :ايجايـــح 

بــإٔ نــٌ آٜــ١ قطآْٝــ١ ضظيــ١ ، فٗــٌ تٓشكــط ضظيــ١ اهلل ؼي اٯٜــ١ ايكطآْٝــ١  
ــا ؼي    ــا ٚاغيعٓـــ٢ ايعـــاٖط َٓٗـــا نُـ غكـــٛم ْعٚهلـــا ٚضمسٗـــا ٚت٬ٚتٗـ
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ــازي ط  ــ٘ تعـ ــازي ط  (1) صوَخَوووََ سَبُّىُوووُْ ػٍََوووً َٔفْغِوووهِ اٌشَّحَّْوووتَ  قٛيـ ــ٘ تعـ لُوووًْ ٚقٛيـ

دٌِ اٌَّوووزََِٓ ؤَعْوووشَفُىا ػٍََوووً ؤَْٔفُغِوووهُِْ الَ حَمْنَـُوووىا ِِوووْٓ سَحَّْوووتِ اٌٍَّوووهِ بَِّْ ََاػِبَوووا

 . (2)صاٌٍَّهَ ََغْفِشُ اٌزُُّٔىََ جَُِّؼًا

ــٔ اغيٓطـــٛم        ــ١ أعـــِ َـ ــ١ ؼي اٯٜـــ١ ايكطآْٝـ ــٛاب َعـــاْٞ ايطظيـ اؾـ
فتؿــٌُ اغيفٗــّٛ ٚايس٫يــ١ ، ٖٚــٞ َكــاسد١ يٲْػــإ ؼي سٝاتــ٘ ٚقــربٙ       

ــ١ ،  ــّٛ ايكٝاَـ ــ١      ٜٚـ ــٔ اٯٜـ ــض عـ ــيت ترتؾـ ــ١ اهلل ايـ ــف ضظيـ ــا تتكـ نُـ
ــازيط     ــ٘ تع ــ٘ قٛي ــٌ ، َٚٓ ــٝض اغيتك ــسز ٚايف ــ١ بايتذ وٌََووًِْٓ لُخٍِْووخُُْ  ايكطآْٝ

، (3)صفِوووٍ عَوووبًُِِ اٌٍَّوووهِ ؤَوْ ُِوووخُُّْ ٌََّغْفِوووشَةٌ ِِوووْٓ اٌٍَّوووهِ وَسَحَّْوووتِ خَُْوووشٌ َِِّّوووا ََجَّْؼُوووىَْ   

 َٔ دٗات :
ــدٌٝ     :ا٭ٚزي  ــإ ؼي غـ ــٌ ٚ ٕ نـ ــًِ بايكتـ ــ١ اغيػـ ــط عاقدـ ــسّ سكـ عـ

اهلل ٚفٝـــ٘ خـــ  ايـــسْٝا ٚاٯخـــط٠ ، ٚعـــٔ اٱَـــاّ دعفـــط ايكـــازم قـــاٍ 
 .(4) )َٔ قتٌ ؼي غدٌٝ اهلل مل ٜعطٸف٘ اهلل ؾ٦ٝا  َٔ غ٦ٝات٘ (

ــط ــطض       ٚشن ــطاف يو ــ٢ ايف ــًِ عً ــٛت اغيػ ــٗاز٠ َ ــٌ ٚايؿ ــع ايكت َ
 اٱنطاّ ٚايجٛاب . 

ــ١ ــ٬  ايجاْٝ ــ١ أع ــ١ اٯٜ ــٌ    : ز٫ي ــع ٚد ــس اهلل ع ــٔ عٓ ــس َ ــ٢ ايٛع ٙ عً
ــٛ      ــٔ ٚقـ ــاض عـ ــإ ٚاٱخدـ ــسا٤ اٱضيـ ــاظ ْـ ــ١ بًشـ ــٔ ايعاقدـ ــًِ عػـ يًُػـ

 .(5) صؤٌََُْظَ اٌٍَّهُ بِىَافٍ ػَبْذََُايكتٌ ؼي غدًٝ٘ تعازي ، ٚؼي ايتٓعٌٜ ط

                                                           

 .54غٛض٠ ا٭ْعاّ  (1)
 .53غٛض٠ ايعَط  (2)
 .157غٛض٠ آٍ عُطإ  (3)
 .5/117َٝعإ اؿه١ُ  (4)
 .36غٛض٠ ايعَط  (5)
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ــ١  ــ٘     :ايجايج ــ١ يًطظيــ١ ايــيت تتوؿــ٢ ٚتٓتعــط اغيػــًُري بكٛي شنــط اٯٜ
تعـــازي طٚضظيـــ١ص ٚفٝـــ٘ ْفـــٞ يًذٗايـــ١ ٚطـــطز يًوفًـــ١ عـــٔ اغيـــ٪َٓري  

 بايكطع بدؿاضاتِٗ بايعفٛ ٚاغيوفط٠ .
ٖساٜـــ١ اغيػـــًُري غيـــا فٝـــ٘ ْفعٗـــِ ٚخ ٖـــِ ؼي ايٓؿـــأتري   :ايطابعـــ١ 

 ٚبٝإ ٚدٛٙ ايتفهٌٝ ؼي اؿٝا٠ ايسْٝا ٬َٚن٘ ؼي اٯخط٠ .
ــ ــ١    ٚي ٝؼ َــٔ سكــط غيعــاْٞ ايطظيــ١ اغيػــتكطأ٠ ٚاغيرتؾــش١ عــٔ اٯٜ

ــ١ ،  ش       ــ١ ايكطآْٝـ ــاَري اٯٜـ ــصات َٚهـ ــتل بـ ــا ٫ ؽـ ــا أْٗـ ــ١ نُـ ايكطآْٝـ
 تتذ٢ً َٔ ٚدٛٙ :

ــٔ       ا٭ٍٚ ــ٘ َ ــسٍ عًٝ ــا ٜ ــٗا َٚ ــا قدً ــ٢ َ ــ١ عً ــ١ ايكطآْٝ ــف اٯٜ : عط
  ؼاز اغيٛنٛ  ٚاؿهِ .

ٝــسٙ َــٔ  عطــف اٯٜــ١ ايتايٝــ١ عًــ٢ شات اٯٜــ١ ، َٚــا ٜف      :ايجــاْٞ 
 اغيعاْٞ اغيكتدػ١ َٔ شات اٯ١ٜ اغيعطٛف عًٝٗا.

ــ١     ــأتٞ اٯٜـ ــإٔ تـ ــطإٓ بـ ــ٘ ايكـ ــتل بـ ــصٟ خيـ ــاظ ايـ ــٔ اٱعذـ ــٛ َـ ٖٚـ
ــِ    ــٛاْري ، ثـ ــا٥ٌ ٚايكـ ــا اغيػـ ــدؼ َٓٗـ ــ١ٝ ، ٚتكتـ ــاَري قسغـ ــ١ سيهـ ايكطآْٝـ
تعطــف عًٝٗــا اٯٜــ١ ايتايٝــ١ يترتؾــض َعــاْٞ دسٜــس٠ َٚكــازٜل يًطظيــ١  

 َٔ نٌ َٔ :
 : اٯ١ٜ اغيعطٛف عًٝٗا . أ٫ٚ 
 اٯ١ٜ اغيعطٛف١ ع٢ً اٯ١ٜ ايػابك١ هلا . :ثاْٝا  
 اؾُع بري اٯٜتري اغيعطٛف١ ٚاغيعطٛف عًٝٗا . :ثايجا  

ــ١       ــط٠ َعطٛف ــٕٛ َ ــ١ ته ــ١ ايكطآْٝ ــا  إٔ شات اٯٜ ــاظ أٜه ــٔ اٱعذ َٚ
َٚــط٠ تعطــف عًٝٗــا غ ٖــا ، باغــتجٓا٤ أٍٚ آٜــ١ َــٔ ايػــٛض٠ فتهــٕٛ         

فــطض لــٍٛ آٜـــات ايكــطإٓ بــايعطف عًـــ٢      َعطــٛف عًٝٗــا ، عًـــ٢  
مـــٛ ايعُـــّٛ اٱغـــتوطاقٞ ، ٚتهـــٕٛ آخـــط آٜـــ١ َـــٔ ايػـــٛض٠ َعطٛفـــ١  
ــا ؼي      ــاّ نُـ ــصا اغيكـ ــ٢ ؼي ٖـ ــ٬م ستـ ــٌ اٱطـ ــس حيكـ ــا ، ٚقـ ــ٢ غ ٖـ عًـ
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ــٌ ط   ــٛض٠ ايفٝ ــري خاشيــ١ غ ــٛض٠  (1)صفَجَؼٍََهُووُْ وَؼَظْووٍَ َِووإْوُىيٍ ايكــ١ً ب ٚأٍٚ غ

ــطٜـ ط ــاظ إٔ  (2) صٌِوووةَََِفِ لُوووشََْ ٍ قـ ــإ   بًشـ ــ١ يدٝـ ــ٬ٙ ٫ّ ايواٜـ ــ٬ّ أعـ ايـ

 فهٌ اهلل ع٢ً قطٜـ ٚ تكاٍ ْعُ٘ عًِٝٗ .
ــاٍ )  ــعب  ق ــ٘  ٚعــٔ اي ــاٍ ضغــٍٛ اهلل قــ٢ً اهلل عًٝ ــ٘ ق ٚغــًِ : ٚآي

 ٌ اهلل قطٜؿا  بػدع خكاٍ . فهٸ
    ًِٗ بأِْٗ عدسٚا اهلل عؿط غٓري ٫ ٜعدسٙ  ٫ قطٜـ ، فهٸ

 .ًِٗ بأْ٘ ْكطِٖ ّٜٛ ايفٌٝ ِٖٚ َؿطنٕٛ ٚفهٸ
ًِٗ بأْـــ٘ ْعيـــت فـــِٝٗ غـــٛض٠ َـــٔ ايكـــطإٓ مل ٜـــسخٌ فٝٗـــا  ٚفهٸـــ 

  {ِٱ٬ٜف قطٜـ  }ٖٚٞ ، أسس َٔ ايعاغيري غ ِٖ 
ــ ٛٸ٠   ٚفهٸــــ ــ ــِٝٗ ايٓدــــ ــإٔ فــــ ــ١ ، ًِٗ بــــ ــ١ ، ٚاـ٬فــــ ، ٚاؿذابــــ

ــكا١ٜ ــٓري أٟ   (3)(ٚايػـ ــط غـ ــٌ عؿـ ــع ٚدـ ــازتِٗ هلل عـ ــٔ عدـ ــطاز َـ . ٚاغيـ
 بسا١ٜ ايسع٠ٛ ، ٚقدٌ بٝع١ ايعكد١ ٚاهلذط٠  زي اغيس١ٜٓ .  

: اٱؼــاز اغيٛنــٛعٞ بــري آٜــ١ قطآْٝــ١ ٚآٜــ١ قطآْٝــ١ أخــط٣ ؼي   يجايــحا
ــٔ         ــاز َ ــصا اٱؼ ــ٘ ٖ ــسٍ عًٝ ــا ٜ ــط٣، َٚ ــٛض٠ أخ ــٛض٠ أٚ ؼي غ شات ايػ

 َعاْٞ ايطظي١ ٚايفهٌ اٱهلٞ .
ٚضيهــٔ تؿــطٜع قــٛاْري عسٜــس٠ َتفطعــ١ عــٔ ٖــصا ايكــإْٛ ) نــٌ آٜــ١ 

 ضظي١ ( َٓٗا :
ــ١ ٖٚــــ   ا٭ٍٚ : ــس ؼي تفػــــ  نــــٌ آٜــ ــا٤ بــــاب دسٜــ ــ١  ْؿــ ٛ )اٯٜــ

ــسز٠ ؼي     ــٛاب َتعـ ــاضى أبـ ــ  اغيدـ ــصا ايتفػـ ــس ؼي ٖـ ــا ٜٛدـ ــ١(، فهُـ ضظيـ
 شات اٯ١ٜ َجٌ:

                                                           

 .5غٛض٠ ايفٌٝ  (1)
 .1غٛض٠ قطٜـ  (2)
  .355/ 10ايسض اغيٓجٛض  (3)
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 اٱعطاب ٚايًو١ . ا٭ٍٚ :
 غٝام اٯٜات . ايجاْٞ :
 اٯ١ٜ ايصاتٞ .  عذاظ ايجايح:
  عذاظ اٯ١ٜ ايو ٟ . ايطابع:

 اٯ١ٜ غ٬ح . اـاَؼ :
 َفّٗٛ اٯ١ٜ . ايػازؽ :

  فانات اٯ١ٜ . ايػابع :
 اٯ١ٜ يطف . ايجأَ :
  نطاّ اٯ١ٜ يًُػًُري . ايتاغع :
 ايك١ً بري أٍٚ ٚآخط اٯ١ٜ . ايعاؾط :

 .(1)اٯ١ٜ بؿاض٠ اؿازٟ عؿط :
 .(2)اٯ١ٜ  ْصاض ايجاْٞ عؿط :

 َٔ غاٜات اٯ١ٜ . ايجايح عؿط :
 عًِ اغيٓاغد١ .   ايطابع عؿط :

ضيهــــٔ تأغــــٝؼ عًــــِ دسٜــــس  مســــ٘ : اٯٜــــ١   اـــــاَؼ عؿــــط :
 ضظي١، ٜٚتهُٔ ٖصا ايعًِ ٚدٖٛا  :

 اٯ١ٜ ايكطآ١ْٝ ضظي١ باغيػًُري ٚاغيػًُات . أ٫ٚ  :
 اٯ١ٜ ايكطآ١ْٝ ضظي١ بأٌٖ ايهتاب . ثاْٝا  :
 اٯ١ٜ ايكطآ١ْٝ ضظي١ بايٓاؽ طيٝعا  . ثايجا  :

ــٌ    ــ١ ، فٗــ ــازٜل ايطظيــ ــ١ َــــٔ َكــ ــاض٠ ؼي اٯٜــ ٚ شا ناْــــت ايدؿــ
ْــصاض َــٔ َكــازٜكٗا ، اؾــٛاب ْعــِ ، فكــس دعــٌ اهلل عــع ٚدــٌ         اٱ

ــطإٓ ط ــع١  (3)صحِبَُْأًووووا ٌِىُووووًِّ شَووووٍْءٍ ايكــ ــّٛ ٚغــ ــدشاْ٘ بعُــ ــرب غــ ، ٚأخــ
                                                           

 .151ثِ فتض ٖصا ايداب َٔ ايعًِ ؼي اؾع٤ ايػابل ٖٚٛ ايج٬ثٕٛ بعس اغيا١٥ م (1)
 .153ؾط  ٖصا ايعًِ ؼي اؾع٤ ايػابل م (2)
 .89غٛض٠ ايٓشٌ  (3)
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وَسَحَّْخِووٍ وَعِووؼَجْ وُوووًَّ   ضظيتــ٘ ٚلٛهلــا اـ٥٬ــل نًــٗا، قــاٍ تعــازيط      

 .(1)صشٍَْءٍ
 يداء الإيهاى قايوى

بََُووواٌْ  هَوووزَايكـــس أثٓـــ٢ اهلل عـــع ٚدـــٌ عًـــ٢ ايكـــطإٓ فكـــاٍ ط       

، َٚــٔ ايدٝــإ ايهــطِٜ كاطدــ١ اغيػــًُري بكــٝو١ اٱضيــإ، ٚفٝــ٘  (2)صٌٍِنَّوواطِ

بٝــإ يتفهــًِٝٗ َــٔ بــري ايٓــاؽ ، ٚبؿــاض٠ هلــِ بتــٛايٞ ايــٓعِ، ٚبعــح   
 ٭زا٤ ايٛظا٥ف ايعداز١ٜ.

ــ١      ــًِ  زي اغيسٜٓ ــ٘ ٚغ ــ٘ ٚآي ــس قــ٢ً اهلل عًٝ ــٓ  قُ ــط٠ اي ٚبعــس ٖذ
ــري ا   ــاضى بـ ــت اغيعـ ــاٍ ، ٚٚقعـ ــات ايكتـ ــت آٜـ ــطنري، ْعيـ ــًُري ٚاغيؿـ غيػـ

 ٚناْت يًسفا  عٔ بٝه١ اٱغ٬ّ ، ٚعٔ ايٓد٠ٛ ٚايتٓعٌٜ .
ــس        ــرب عٓـ ــ١ ايكـ ــ١ ًَهـ ــإ تُٓٝـ ــسا٤ اٱضيـ ــشات ْـ ــٔ ضؾـ ــٕٛ َـ يٝهـ
ــب      ــ١ ٚتعاقــ ــدري نٝفٝــ ــا٠ اهلل، فتــ ــٌ ا٭ش٣ ؼي َطنــ ــًُري، ٚؼُــ اغيػــ
اغيعــاضى ا٭ٚزي يٲغــ٬ّ َهــاعف١ أعــساز دــٝـ اغيؿــطنري ؼي َعطنــ١       

ــس  ــسم بايٓػــد١ غيعطنــ١ أســس،   أســس بايٓػــد١ غيعطنــ١ ب ض ، ٚؼي َعطنــ١ اـٓ
ــاٍ      ــع ايطدـ ــٔ طيـ ــعٚا عـ ــايٖٛٔ، ٚعذـ ــطٚا بـ ــصٜٔ نفـ ــٝب ايـ ــِ أقـ ثـ
ــٌ    ــس اؾٝـــٛف، ٚؼي َـــس٠ تًـــو اغيعـــاضى زخـ ــتٓفاض ايكدا٥ـــٌ ٚسؿـ ٚاغـ
ــعات         ــايتفهط ؼي َعذ ــط ب ــل آخ ــص فطٜ ــ٬ّ، ٚأخ ــاؽ اٱغ ــٔ ايٓ ــل َ فطٜ

 أخداضٙ .
   َ ــسبطٕٚ ؼي أسها ــ١ ٜٚتــ ــات ايكطآْٝــ ــتٕٛ يٰٜــ ــاضٚا ٜٓكــ ــا ٚقــ ٗــ

ــًُري      ــب اغيػــ ــٞ ؽاطــ ــسا٤ ٖٚــ ــات ايٓــ ــتُعٕٛ ٯٜــ ــا، ٜٚػــ ٚز٫٫تٗــ
ــا٥ف  ََوووا ؤََُّهَوووا اٌَّوووزََِٓ آَِنُوووىا ٚاغيػـــًُات ط ص فٝػـــُعٗا أٖـــٌ اغيسٜٓـــ١ ٚايطـ

َٚهــ١ ، ٜٚتًــٛ ايطندــإ بعــض أفــطاز ٖــصا ايٓــسا٤ فتُٝــٌ ايكًــٛب  يٝــ٘،  
                                                           

 .156غٛض٠ ا٭عطاف  (1)
 .138غٛض٠ آٍ عُطإ  (2)
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ــٔ       ــٛ َـ ــسا٤، ٖٚـ ــصا ايٓـ ــ٢ ٖـ ــٔ ٜتًكـ ــٕٛ ػيـ ــإٔ تهـ ــٛؽ بـ ــب ايٓفـ ٚتطغـ
ــصاتٞ   ــاظ اي ــسزٙ ؼي    اٱعذ ــطاضٙ ٚتع ــطاض ته ــإ ٚأغ ــسا٤ اٱضي ــ ٟ يٓ ٚايو

 ايكطإٓ .
ــ١    ٚعــٔ ) ٜٳ ٘ٴ آ ــ َّ ٍٳ اي ــعٳ ْٵ ــا َأ َٳ ٍٳ:  ِٔ عٳدٻــاٍؽ، َقــا ِٔ ابٵــ ــ ــ١َ، ٜٴشٳــسعخٴ عٳ َٳ عٹْهِط

ًَـــ    ٕٳ عٳ ــا ٓٴـــٛا ا  ِ ٫ َنـ َٳ ٔٳ آ ــصٹٜ ــا ايَّـ ٗٳـ ٜټ ــا َأ ٜٳـ ــا:  ا  ٗٳـ ٍٴ فٹٝ ــٛ ٜٳكآـ  ،ِٕ ــطٵآ  ٞفٹـــٞ اْيكآـ
ٚٳَيَكــسٵ ٖٳــا،  َٹِ  ٚٳَأ ٗٳا  ٔٳ  ؾٳــِطٜفٹ َٹــ ٜٳــ١ٺ  ٝٵــِط آ ُٻــسٺ فٹــٞ َغ َٴشٳ ٘ٴ َأقٵــشٳابٳ  َّــ عٳاتٳــبٳ اي

ٝٵٍط ٝٽا ِ ٫ بٹدٳ ًٹ َٳا شٳَنطٳ عٳ ٚٳ  ،ِٕ  .(1) (اْيكآطٵآ
ــٌ         ــري أٖ ــطٸ  ب ــل ٚؾ ــ١ ايٓط ــإ بآي ــٌ اٱْػ ــع ٚد ــطّ اهلل ع ــس أن يك
ا٭ضض ايًوــــ١ يًتداطــــب ٚايتفــــاِٖ ، ٚقطــــع ايططٜــــل عًــــ٢ أٖــــٌ  

ْٗـــِ  خرتعـــٛا ايًوـــات اؾشـــٛز ٚايهـــ٬ي١ ، فًـــٝؼ هلـــِ إٔ ٜكٛيـــٛا  
ــا      ٚايتداطــب ، ٚستــ٢ عًــ٢ ايكــٍٛ بــإٔ ايًوــات تطــٛضت تطــٛضا  فططٜ
ٚتــسضجيٝا  بــري ايٓــاؽ بايتٛاقــٌ بــري ايدؿــط ٚســاٍ اٱدتُــا  بٝــِٓٗ أٚ   

 َٔ اٱزضاى ايدؿطٟ ايصٟ ٖٛ أضق٢ َطتد١ َٔ ايتٛاقٌ ٚاغيداؾط٠.
فـــإ ايًوـــ١ تتكـــّٛ بأقـــٌ خًـــل اٱْػـــإ ٚقسضتـــ٘ عًـــ٢ ايهـــ٬ّ   

ــطاز ا ــاّ اهلل   ٚ خـ ــا ، ٚأقـ ــٔ كاضدٗـ ــسز٠ َـ ــطٚف اغيتعـ ــٛات ٚاؿـ ٭قـ
ــ١      ــ٘ ايًوـ ــ٘ ٯزّ ٚتعًُٝـ ــصنطٙ ـًكـ ــاؽ بـ ــ٢ ايٓـ ــ١ عًـ ــٌ اؿذـ ــع ٚدـ عـ
ٚايٓطــــل ٚتػــــد  ايًػــــإ يًدٝــــإ ٚايٛنــــٛح ، ٚقهــــا٤ اؿادــــات 

وَػٍووُ آدَ بــأب٢ٗ قــٛض٠ ٚقــٝ  اٱستذــاز عًــ٢ اغي٥٬هــ١ ، قــاٍ تعــازي ط  

 . (2)صػًٍََ اٌَََِِّْىَتِثَُُّ ػَشَػَهُُْ  ا َعَّْاءَ وٍَُّهَا

                                                           

 .1/283تفػ   بٔ أبٞ سامت  (1)
 .31غٛض٠ ايدكط٠  (2)
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ــاز٠       ــ١ يعدـ ــسع٠ٛ  زي اهلل ، َٚكسَـ ــ١ ايـ ــِٝ بساٜـ ــصا ايتعًـ ــٕٛ ٖـ يٝهـ
وََِووا ايٓــاؽ هلل عــع ٚدــٌ بايهٝفٝــ١ ايــيت ٜطٜــسٖا غــدشاْ٘ ، قــاٍ تعــازي ط 

 .(1)صخٍََمْجُ اٌْجَِّٓ وَاإلِٔظَ بِالَّ ٌَُِؼْبُذُوِْ

 يٝهٕٛ َٔ  عذاظ ايكطإٓ بٝإ قإْٛ اغي٬ظ١َ بري أَٛض :
 : خًل آزّ ٚسٛا٤ . ٍٚا٭

ــاْٞ  ــٝ     :ايجـ ــ١ ، ٚقـ ــطزات ايًوـ ــا٤ َٚفـ ــٛا٤ ا٭مسـ ــِ آزّ ٚسـ تعًـ
 ايتداطب.

ــح  ــإ     :ايجايـ ــٌ بايًػـ ــع ٚدـ ــا هلل عـ ــٛا٤ ٚشضٜتُٗـ ــاز٠ آزّ ٚسـ عدـ
 ٚاؾٛاضح .
 تًكٞ ا٭ْدٝا٤ ايتٓعٌٜ ، ٚقٝاَِٗ بايتدًٝ  . :ايطابع 

  أقسام يداء الإيهاى

  غتكطا٥ٝا   زي أقػاّ :ضيهٔ تكػِٝ ْسا٤ اٱضيإ تكػُٝا  
: ْـــسا٤ ا٭ٚاَـــط ، أٟ ايٓـــسا٤ ايـــصٟ ٚضز ؼي ايكـــطإٓ  ا٭ٍٚايكػـــِ 

 ٚتعكد٘ أَط َٔ عٓس اهلل ، ٖٚٛ ع٢ً دٗات :
 َا ٜطز بكٝو١ ا٭َط ، ٚضيهٔ تكػُٝ٘  زي ٚدٗري : :ا٭ٚزي 

ََاؤََُّهَووا اٌَّووزََِٓ آَِنُووىا ؤَٔفِمُووىا    : ا٭َــط اغيتشــس نُــا ؼي قٛيــ٘ تعــازيط     أ٫ٚ 

  . (2)ص َِِّّا سَصَلْنَاوُُْ ِِْٓ لَبًِْ ؤَْْ ََإْحٍَِ ََىٌَْ الَ بَُْغٌ فُِهِ وَالَ خٍَُّتِ وَالَ شَفَاػَتِ

ــا     ــازي ط   :ثاْٝ ــ٘ تع ــسز قٛي ــط اغيتع ََاؤََُّهَووا اٌَّووزََِٓ آَِنُووىا احَّمُووىا اٌٍَّووهَ وَرَسُوا َِووا     ا٭َ

ََاؤََُّهَووووا ٚقٛيــــ٘ تعــــازي ط  (3) صبَمِووووٍَ ِِووووْٓ اٌشِّبَووووا بِْْ وُنووووخُُْ ُِوووواِِْنِنيَ    

                                                           

 .56غٛض٠ ايصاضٜات  (1)
 .254غٛض٠ ايدكط٠  (2)
 .278غٛض٠ ايدكط٠  (3)
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ــٔ  (1) صاٌَّووزََِٓ آَِنُووىا اطْووبِشُوا وَطَووابِشُوا وَسَابِـُووىا وَاحَّمُووىا اٌٍَّووهَ ٌَؼٍََّىُووُْ حُفٍِْحُووىَْ     ٚضيه

 تكسٜط اٯ١ٜ ع٢ً ٚدٛٙ :
 ٜا أٜٗا ايصٜٔ آَٓٛا  قربٚا . :ا٭ٍٚ 
 ٜا أٜٗا ايصٜٔ آَٓٛا قابطٚا . :ايجاْٞ 

 ٜا أٜٗا ايصٜٔ آَٓٛا ضابطٛا . :ايجايح 
 ٜا أٜٗا ايصٜٔ آَٓٛا اتكٛا اهلل . :ايطابع 

ََاؤََُّهَوووا اٌَّوووزََِٓ آَِنُوووىا خُوووزُوا حِوووزْسَوُُْ فَوووأفِشُوا ثُبَووواثٍ ؤَوْ أفِوووشُوا  تعـــازي طٚقٛيـــ٘ 

 ، ٚضيهٔ تكسٜط اٯ١ٜ ع٢ً ٚدٛٙ : (2) صجَُِّؼًا

 : ٜا أٜٗا ايصٜٔ آَٓٛا خصٚا سصضنِ . ا٭ٍٚ
 ٜا أٜٗا ايصٜٔ آَٓٛا اْفطٚا ثداتٺ . :ايجاْٞ 

 ٜا أٜٗا ايصٜٔ آَٓٛا اْفطٚا طيٝعا  . :ايجايح 
ــ٘ تعــازي ط  ََاؤََُّهَووا اٌَّووزََِٓ آَِنُووىا ؤَؿُِؼُووىا اٌٍَّووهَ وَؤَؿُِؼُووىا اٌشَّعُووىيَ وَؤُوٌِْووٍ       ٚقٛي

وَاٌشَّعُوووىيِ بِْْ  ا َِْوووشِ ِِووونْىُُْ فَوووةِْْ حَنَووواصَػْخُُْ فِوووٍ شَوووٍْءٍ فَوووشُدُّوَُ بٌَِوووً اٌٍَّوووهِ 

 .(3)صوُنخُُْ حُاِِْنُىَْ بِاٌٍَّهِ وَاٌَُْىَِْ اِخِشِ رٌَِهَ خَُْشٌ وَؤَحْغَُٓ حَإْوًََِ

 ٚضيهٔ تكسٜط اٯ١ٜ ع٢ً ٚدٛٙ :
 : ٜا أٜٗا ايصٜٔ آَٓٛا أطٝعٛا اهلل . ا٭ٍٚ

 ٜا أٜٗا ايصٜٔ آَٓٛا أطٝعٛا اهلل ٚضغٛي٘ . :ايجاْٞ 
 ٜا أٜٗا ايصٜٔ آَٓٛا أطٝعٛا أٚيٞ ا٭َط َٓهِ . :ايجايح 
ــا أٜٗــا ايــصٜٔ آَٓــٛا  ٕ تٓــاظعتِ ؼي ؾــ٤ٞ فــطزٚٙ  زي اهلل    :ايطابــع  ٜ

 ٚضغٛي٘ . 

                                                           

 .200غٛض٠ آٍ عُطإ  (1)
 .71غٛض٠ ايٓػا٤  (2)
 .59غٛض٠ ايٓػا٤  (3)
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ٚضٚز ا٭َــط بكــٝو١ اؾًُــ١ اـربٜــ١ ايــيت تــطز ؼي َعٓــ٢        :ايجاْٝــ١ 
ــازي ط     ــ٘ تع ــا ؼي قٛي ــٌ ، نُ ــ٢ ايفع ــس عً ــح ا٭نٝ ََاؤََُّهَووا اٌَّووزََِٓ آَِنُووىا  ايدع

 .(1) صػٍََُْىُُْ اٌظَُِّاَُ وُخََِ

ــ١  ــسب    :ايجايجـ ــاَع بـــري ايٛدـــٛب ٚايٓـ ــط ؼي اؾـ ــٝو١ ا٭َـ ٚضٚز قـ
ــٓد١ٝ      ــاٟٚ ؼي غ ــطادض اغيػ ــاظ اي ــٔ اجمل ــسب َ ــإٔ ايٓ ــتشداب ، ٚن ٚاٱغ

 يفع٘ غيا١ٖٝ اؿكٝك١ عٓس غٝاب ايطادض اـاضدٞ .
نُــا ضيهــٔ تكػــِٝ َعــاْٞ ْــسا٤ اٱضيــإ بًشــاظ أقػــاّ ايٛادــب         

ــٝ    ــب ايع ــازي ط نايٛاد ــ٘ تع ــٌ قٛي وَؤَلُُِّووىا اٌظَّووََةَ وَآحُووىا اٌضَّوَوواةَ وََِووا حُمَووذُِِّىا     َج

 (2) صٌِإَٔفُغِووووىُُْ ِِووووْٓ خَُْووووشٍ حَجِووووذُوَُ ػِنْووووذَ اٌٍَّووووهِ بَِّْ اٌٍَّووووهَ بَِّووووا حَؼٍَُّْووووىَْ بَظِوووو ٌ  

وَبِرَا ٚايٛادــــب ايهفــــا٥ٞ، َجــــٌ ضز ايػــــ٬ّ، نُــــا ؼي قٛيــــ٘ تعــــازيط

، بًشـــاظ إٔ اٯٜـــ١ أعـــ٬ٙ (3)صحَُُّوووىا بِإَحْغَوووَٓ ِِنْهَوووا ؤَوْ سُدُّوهَووواحُُُِّوووخُُْ بِخَحَُِّوووتٍ فَ

خطــاب يًُػــًُري ٚ ٕ مل تدــسأ بٓــسا٤ اٱضيــإ ، ٚٚادــب ايتدــٝ  أٚ       
ايٛادـــب عًـــ٢ ايرتتٝـــب ، ٚايٛادـــب اغيٛغـــع ٚاغيهـــٝل ، ٚايٛادـــب 
ــاٍ      ــٔ ا٭فعــ ــ ٙ َــ ــٍٛ  زي غــ ــ٘ ايٛقــ ــطاز بــ ــصٟ ٜــ ــًٞ أٟ ايــ ايتٛقــ

ــصٟ ٫ ٜؿــرتط   ــات ٚاي ــ١ عًــ٢ فــطض ٚدــٛزٙ ؼي   ٚايواٜ ــ٘ قكــس ايكطب فٝ
ــٍٛ ايٛادــــب غــــ٬ف    ــإ ٚايــــصٟ حيكــــٌ سيذــــطز سكــ ْــــسا٤ اٱضيــ

 ايٛادب ايتعدسٟ ايصٟ ٫ ٜتشكل  ٫ بازا٥٘ بايصات .
ــازي ط   ــ٘ تع ــط ؼي قٛي ــٌ ا٭َ ََاؤََُّهَووا اٌَّووزََِٓ آَِنُووىا لُووىا ؤَٔفُغَووىُُْ وَؤَهٍِْووُىُُْ     ٖٚ

ــب عًــ٢      (4) صَٔوواسًا وَلُىدُهَووا اٌنَّوواطُ وَاٌْحِجَوواسَةُ    ــٝ  ايــصٟ جي ــٔ ايٛادــب ايع َ
                                                           

 .155غٛض٠ ا٭ْعاّ  (1)
 .110غٛض٠ ايدكط٠  (2)
 .86غٛض٠ ايٓػا٤  (3)
 .6غٛض٠ ايتشطِٜ  (4)
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نــٌ َػــًِ َٚػــ١ًُ ، أّ َــٔ ايٛادــب ايهفــا٥ٞ ايــصٟ جيــعٟ فٝــ٘ أزا٤   
ايفــطز َــٔ ا٭ٖــٌ عــٔ ايدــاقري ، اؾــٛاب ٖــٛ ا٭ٍٚ ، ٖٚــٛ َــٔ أغــطاض 

 قٝو١ ايعُّٛ يٝهٕٛ ايٓفع يًُػًِ َٔ دٗات :
 :  ْتفا  اغيػًِ َٔ عًُ٘ ٚفعً٘ . ا٭ٚزي

ــ١  ــٌ      :ايجاْٝ ــٔ عُ ــٌ َ ــ٢ ا٭ٖ ــٛاب عً ــط ٚايج ــافع ٚا٭د ــض اغيٓ تطؾ
 اغيػًِ نا٭ب ٚاٱبٔ ٚا٭ر .

ــ١  ــاِْٗ    :ايجايجــ ــازٟ ٚ تٝــ ــ٘ ايعدــ ــٌ أًٖــ ــٔ عُــ ــًِ َــ ــا  اغيػــ  ْتفــ
 ايكاؿات .

ايٓــسا٤ ايــصٟ ٜتهــُٔ ا٭َــط ثــِ ايٓٗــٞ نُــا ؼي        :ايكػــِ ايطابــع  
ــازي ط  ــ٘ تعـ حُمَاحِوووهِ وَالَ حَُّوووىحَُّٓ بِالَّ وَؤَْٔوووخُُْ   ََاؤََُّهَوووا اٌَّوووزََِٓ آَِنُوووىا احَّمُوووىا اٌٍَّوووهَ حَوووكَّ   قٛيـ

ــازي ط  (1) صُِغْووٍُِّىَْ ــ٘ تع ََاؤََُّهَووا اٌَّووزََِٓ آَِنُووىا وُىُٔووىا لَووىَّاِِنيَ بِاٌْمِغْووؾِ    ٚقٛي

ًُّووا         َُِن  ْٓ ََُىوو  ْْ ِٓ َواَ ْلووَشِبنَي ِب َْ ٌِووَذ ٌَْىا ُْ َؤْو ا ٍَووً َؤُٔفِغووُى ٌَووْى َػ ٍَّووِه َو ٌِ ُشووَهَذاَء 

فَاٌٍَّووووهُ ؤَوٌَْووووً بِهَِّووووا فَووووََ حَخَّبِؼُووووىا اٌْهَووووىَي ؤَْْ حَؼْووووذٌُِىا وَبِْْ حٍَْووووىُوا ؤَوْ    ؤَوْ فَمِوووو ًا 

ٚتكـــسٜط اٯٜـــ١ عًـــ٢  (2)صحُؼْشِػُوووىا فَوووةَِّْ اٌٍَّوووهَ وَووواَْ بَِّوووا حَؼٍَُّْوووىَْ خَوووبِ ًا 

 ٚدٗري :
ــ١ عًــ٢ ٚدــٛٙ ، غــٝأتٞ بٝاْٗــا     :ا٭ٍٚ  قــٝو١ ا٭َــط ، ٚتكــسٜط اٯٜ

  ٕ ؾا٤ اهلل .
 ص.فَََ حَخَّبِؼُىا اٌْهَىَيقٝو١ ايٓٗٞ بكٛي٘ تعازي ط :ٞ ايجاْ

ايٓـــسا٤ ايـــصٟ دـــا٤ بـــايٓٗٞ ثـــِ ا٭َـــط نُـــا ؼي  :ايكػـــِ اــــاَؼ 
ــازي  ط  ــ٘ تع ََاؤََُّهَووا اٌَّووزََِٓ آَِنُووىا الَ حُمَووذُِِّىا بَووَُْٓ ََووذٌَْ اٌٍَّووهِ وَسَعُووىٌِهِ وَاحَّمُووىا      قٛي

                                                           

 .102غٛض٠ آٍ عُطإ  (1)
 .135غٛض٠ ايٓػا٤  (2)
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ــٌ       (1) صاٌٍَّووهَ ــأتٞ ايعُ ــٛزٟ ، ٜٚ ــط ٚد ــٞ أَ ــٛ إٔ ايٓٗ ــإْٛ ٖٚ ــإ ق ، يدٝ

باؿػـــٔ بعـــسٙ ، ٚنـــإٔ ايٓٗـــٞ َكسَـــ١ ْٚـــٛ  ططٜـــل يٮَـــط ، ٚتٝػـــ   
 يٲَتجاٍ ي٘ . 

ََاؤََُّهَوووا اٌَّوووزََِٓ آَِنُوووىا الَ حَمُىٌُوووىا سَاػِنَوووا وَلُىٌُوووىا   طثفســـقو قولـــى ث ـــال  

 . (2) صٌُُأظُشَْٔا وَاعَّْؼُىا وٌٍَِْىَافِشََِٓ ػَزَاٌَ ؤٌَِ

ــسا٤ اٱضيــإ ،     ــأتٞ فٝٗــا ْ ــ١ ٚفــل ْعــاّ ايكــطإٓ ٜ ــ١ أٍٚ آٜ ٖٚــصٙ اٯٜ
ٚتهــُٓت ايٓٗــٞ ػيــا ٜــسٍ عًــ٢ َٛنــٛعٝت٘ ؼي بٓــا٤ قــطح اٱغــ٬ّ         
ــصٟ       ــِٝ اي ــٛاب ايعع ــٛ ايج ــإْٛ ٖٚ ــإ ق ــطٜع١ ، ٚبٝ ــاّ ايؿ ــت أسه ٚتجدٝ
ــس       ــصا ايتكٝ ــٞ إٔ ٖ ــ١ ٖٚ ــ٘ ْهت ــٞ ، ٚفٝ ــاّ ايٓٗ ــس بأسه ــٔ ايتكٝ ٜرتؾــض ع

ــا  عـــٔ  أَـــط ٚدـــٛزٟ ،  ــإ  َػـــانا  ٚععٚفـ ٜٚكـــسض عـــٔ  ضاز٠ ٚ ٕ نـ
 ايٓٗٞ عٓ٘ .

ــٍٛ                          ــٔ قـــ ــايٓٗٞ عـــ ــطإٓ بـــ ــإ ؼي ايكـــ ــسا٤ اٱضيـــ ــسأ ْـــ ــس  بتـــ يكـــ
 ) ضاعٓا( ٭َٛض :

: بعـــح ايٓفـــط٠ ؼي ْفـــٛؽ اغيػـــًُري َـــٔ اؿـــطاّ َٚـــا ْٗـــ٢   ا٭ٍٚ
 اهلل عع ٚدٌ عٓ٘ .

ــاْٞ ــاّ ا  ايجـ ــ١ ؼي أسهـ ــ١ يٮَـــط ، ٚتًـــو آٜـ ــطٜع١ : ايٓٗـــٞ َكسَـ يؿـ
 ٚايتٓعٌٜ.

ــط    ايجايـــح ــاهلِ يٮَـ ــًُري ٚ َتجـ ــس اغيػـ ــ١ عٓـ ــ١ ايطاعـ ــ١ ًَهـ : تُٓٝـ
 ٚايٓٗٞ ايٛاضزٜٔ ؼي ايكطإٓ ٚايػ١ٓ .

ــع  ــسٜطٙ    :ايطابـ ــايٓٛاٖٞ ، ٚتكـ ــس بـ ــإ ايتكٝـ ــسا٤ اٱضيـ ــاْٞ ْـ ــٔ َعـ َـ
 ع٢ً ٚدٛٙ :

 ٜا أٜٗا ايصٜٔ آَٓٛا بإٔ ايكطإٓ ٜٓعٍ بايٓٛاٖٞ . :ا٭ٍٚ 

                                                           

 .1غٛض٠ اؿذطات  (1)
 .104غٛض٠ ايدكط٠  (2)
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ٓـــٛا بًـــعّٚ ايعُـــٌ بأسهـــاّ ايٓـــٛاٖٞ ٜـــا أٜٗـــا ايـــصٜٔ آَ :ايجـــاْٞ 
وََِووا آحَوواوُُْ اٌشَّعُووىيُ فَخُووزُوَُ وََِووا  ايــيت ٚضزت ؼي ايكــطإٓ ٚايػــ١ٓ ، قــاٍ تعــازي ط 

 .(1) صَٔهَاوُُْ ػَنْهُ فَأْخَهُىا

ــ١ ســل     :ايجايــح  ــايٓٛاٖٞ ايكطآْٝ ــس ب ــإ ايتكٝ ــٛا ب ــصٜٔ آَٓ ــا أٜٗــا اي ٜ
 ٚٚادب .

ــع  ــطفهِ    :ايطابــ ــهِ ٚؾــ ــإٔ اهلل خكــ ــٛا بــ ــصٜٔ آَٓــ ــا ايــ ــا أٜٗــ ٜــ
ــازي ط   ــ٘ تعـ ــازٜل قٛيـ ــٛ َـــٔ َكـ ــ١ ، ٖٚـ ــايٓٛاٖٞ ايكطآْٝـ وُنْوووخُُْ خَُْوووشَ ؤَُِّوووتٍ  بـ

 .(2)صؤُخْشِجَجْ ٌٍِنَّاطِ

ــ٘      :اـــاَؼ  ــ٘ ، َٚٓ ــا ْٗــ٢ اهلل عٓ ــٛا َ ــٛا  دتٓد ــصٜٔ آَٓ ــا اي ــا أٜٗ ٜ
ــازي ط  ــ٘ تعــ ــا ؼي قٛيــ ــاض نُــ ــد٘ بايهفــ نُووووىا الَ حَىُىُٔووووىا ََاؤََُّهَووووا اٌَّووووزََِٓ آَِايتؿــ

وَاٌَّووووووووزََِٓ وَفَووووووووشُوا وَلَوووووووواٌُىا ٌِووووووووةِخْىَأِهُِْ بِرَا ػَووووووووشَبُىا فِووووووووٍ ا َسْعِ ؤَوْ وَووووووووأُىا      

 .(4()3)..صُُضًّي

ٜــا أٜٗــا ايــصٜٔ آَٓــٛا أؾــهطٚا اهلل عًــ٢ ْعُــ١ ايٓــٛاٖٞ    :ايػــازؽ 
 ؼي ايكطإٓ.

ــابع  ــس       :ايػـ ــ٢ ايتكٝـ ــِٝ عًـ ــاؾعا٤ ايععـ ــٛا بـ ــصٜٔ آَٓـ ــا ايـ ــا أٜٗـ ٜـ
 بايٓٛاٖٞ ايكطآ١ْٝ .

ٚدــا٤ بعــس ايٓــسا٤ ؼي اٯٜــ١ ايٓٗــٞ عــٔ قــٍٛ ٚقانــا٠ غ ٖــِ فٝــ٘ ،   
يٝهــٕٛ َــٔ َعــاْٞ ايٓــسا٤ تٗــصٜب أيػــ١ٓ اغيػــًُري ، ٚدعًــٗا هلذــ١         
ــ٢ً اهلل       ــس ق ــٓ  قُ ــطاّ اي ــٞ إٔ  ن ــ١ ٖٚ ــرب٣ نًٝ ــاظ ن ــصنط اهلل بًش ب

                                                           

 .7غٛض٠ اؿؿط  (1)
 .110غٛض٠ آٍ عُطإ  (2)
 .156غٛض٠ آٍ عُطإ  (3)
 .أْعط اؾع٤ ايج٬ثري بعس اغيا١٥ ايصٟ دا٤ خاقا  بتفػ  ٖصٙ اٯ١ٜ  (4)
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ــًِ   ــ٘ ٚغ ــ٘ ٚآي ــّٛ     عًٝ ــ٘ ، يتك ــسخٌ  يٝ ــل َٚ ــصنط ٚططٜ ــصا اي ــ١ هل َكسَ
َِوووا ََنْـِوووكُ  ٖـــصا اٱنـــطاّ بايتػـــًِٝ بأْـــ٘ ضغـــٍٛ َـــٔ عٓـــس اهلل ، ٚأْـــ٘ ط 

 .(1) صبِْْ هُىَ بِالَّ وَحٌٍْ َُىحًَ * ػَْٓ اٌْهَىَي 

ــٛض٠ آٍ     ــٔ غـ ــ٬ٙ َـ ــ١ أعـ ــح ٚاٯٜـ ــ١ ايدشـ ــري آٜـ ــع بـ ــاظ اؾُـ ٚبًشـ
ــإْٛ ٖٚــٛ تأزٜــب ايكــطإٓ يًُػــًُري    ؼي عــامل ا٭قــٛاٍ عُــطإ ٜتــدري ق

ــسٍ     ــصٜٔ نفــطٚا َــٔ قــطٜـ، ٚت ــتِٗ ٚأشٖــاِْٗ يًكــا٤ اي ٚا٭فعــاٍ ٚت٦ٝٗ
ــًُري        ــ٪اٍ يًُػ ــب ٚغ ــا طً ــ١  ش أْٗ ــٛ  َفاعً ــ٢ ْ ــا ( عً ــ١ ) ضاعٓ نًُ

 َٔ ايٓ  قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ .
ــا ضغــٍٛ اهلل )         ــٛا ٜ ــٛا ٫ تكٛي ــصٜٔ آَٓ ــا اي ــا أٜٗ ــ١ : ٜ ــسٜط اٯٜ ٚتك

 ضاعٓا( .
  ٕ ــًُٛ ــإ اغيػـ ــًِ     ٚنـ ــ٘ ٚغـ ــ٘ ٚآيـ ــ٢ً اهلل عًٝـ ــٓ  قـ ــأيٕٛ ايـ ٜػـ

ــ٠ٛ،     ــاسِٗ بكــرب ايٓد ــِ، ٚتًكــٞ أغــ٦ًتِٗ ٚ ؿ َطاعــاتِٗ ٚاٱقــوا٤ هل
ــٛ          ــٔ ٖ ــِٓٗ َ ــطاِْٝٗ، َٚ ــري ظٗ ــٛضٙ ب ــٔ سه ــٌ َ ــا  ا٭َج ــ١ اٱْتف بوٝ
ــا(     ــٕٛ )ضاعٓ ــ١ ، فٝكٛي ــٗذات اـاقــ١ ٭ٖــٌ اغيسٜٓ ــِ بايً َٗــادط ٫ ٜعً

ب ايػــب ٚايؿــتِ ٚيهــٔ ٖــصٙ ايهًُــ١ تعــ  عٓــس فطٜــل َــٔ أٖــٌ ايهتــا
ففطســـٛا بٗـــا، ٚأخـــصٚا ٜكٛيـــٕٛ يًـــٓ  قـــ٢ً اهلل عًٝـــ٘ ٚآيـــ٘ ٚغـــًِ  

 )ضاعٓا( ٜٚهشهٕٛ .
ــصٙ     ــٔ ٖـ ــًُات عـ ــًُري ٚاغيػـ ــ٢ اغيػـ ــٌ ْٚٗـ ــع ٚدـ فتفهـــٌ اهلل عـ

ــا٬َت       ــاظ ٚاغيع ــ١ ؼي ا٭يف ــع١ ٚاغيٓسٚس ــإ ايػ ــٌ، يدٝ ــٔ ا٭ق ــ١ َ ايًفع
 ٜٚهٕٛ بًشاظ ايفاظ ايكطإٓ ع٢ً ٚدٛٙ :

 اش ايفاظ ايكطإٓ ق٬  يًؿو ٚايطٜب.عسّ  َهإ  ؽ ا٭ٍٚ :
 عك١ُ أيفاظ ايكطإٓ َٔ أغداب ايػدط١ٜ. ايجاْٞ :

                                                           

 .4-3غٛض٠ ايٓذِ  (1)
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ــح : ــس      ايجايـ ــاغي٪َٓري عٓـ ــتٗعا٤ بـ ــٔ اٱغـ ــطٚا عـ ــصٜٔ نفـ ــع ايـ عذـ
 ت٬ٚتِٗ ٯٜات ايكطإٓ.

ــع : ــدط١ٜ     ايطابـ ــاب ايػـ ــل بـ ــًُات  زي غًـ ــًُري ٚاغيػـ ــ٠ٛ اغيػـ زعـ
 بِٗ ع٢ً ايصٜٔ نفطٚا.

َــٔ خكــا٥ل اغيعذــع٠ ايٓدٜٛــ١ َطًكــا  ايتشــسٟ، يــصا       اـــاَؼ :
ــتٗعا٤       ــداب اٱغــ ــٔ أغــ ــ٬َت٘ َــ ــاؽ بػــ ــس٣ ايٓــ ــطإٓ ٜتشــ ــإ ايكــ فــ

وَبِرَا ٌَمُووىا اٌَّووزََِٓ آَِنُووىا لَوواٌُىا آَِنَّووا وَبِرَا خٍََووىْا   ٚايػــدط١ٜ، ٖٚــٛ َــٔ َكــازٜل ط 

اٌٍَّووهُ ََغْووخَهْضِتُ بِهِووُْ   *ُِىَْ بٌَِووً شَووَُاؿُِنِهُِْ لَوواٌُىا بَِّٔووا َِؼَىُووُْ بََِّّٔووا َٔحْووُٓ ُِغْووخَهْضِ   

ــٛاضز  (1)صوَََُّوووذُّهُُْ فِوووٍ ؿُغَُْوووأِهُِْ ََؼَّْهُوووىَْ  ــٞ ايـ ــا٥ل ايٓٗـ ــٔ خكـ ، َٚـ

 ؼي آ١ٜ ايدشح َػا٥ٌ :
تُٓٝـــ١ ًَهـــ١  نـــطاّ اغيػـــًُري يًـــٓ  قُـــس قـــ٢ً اهلل        ا٭ٚزي :

ــ٘ تعـــازيط  ــ٘ ٚغـــًِ، يـــصا ٚضز قٛيـ ــ٘ ٚآيـ نَىُُْ الَ حَجْؼٍَُوووىا دُػَووواءَ اٌشَّعُوووىيِ بَُْووو عًٝـ

 .(2)صوَذُػَاءِ بَؼْؼِىُُْ بَؼْؼًا

ــاٍ :     ــ١ ق ــاؽ ؼي اٯٜ ــٔ عد ــٔ  ب ــا    ٚع ــسنِ  شا زع ــسعا٤ أس ــ  ن ٜع
أخـــاٙ بامســـ٘ ، ٚيهـــٔ ٚقـــطٚٙ ، ٚععُـــٛٙ ، ٚقٛيـــٛا يـــ٘ : ٜـــا ضغـــٍٛ  

 .(3) اهلل. ٜٚا ْ  اهلل
ــازيط   ــ٘ تعـ ــ٬ّ ؼي قٛيـ ــس نـ ــٝأتٞ َعٜـ ََاؤََُّهَوووا اٌَّوووزََِٓ آَِنُوووىا الَ حَشْفَؼُوووىا  ٚغـ

 .(4)صاحَىُُْ فَىْقَ طَىْثِ اٌنَّبٍِِّؤَطْىَ

 يعّٚ  سرتاظ اغيػًُري ػئ سٛهلِ ؼي ايكٍٛ ٚايعٌُ. ايجا١ْٝ :
                                                           

 .15-14غٛض٠ ايدكط٠  (1)
 . 63غٛض٠ ايٓٛض  (2)
 .7/229ايسض اغيٓجٛض  (3)
 .2غٛض٠ اؿذطات  (4)
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تــطى اغيػــًُري ايعٓــاز ٚاٱقــطاض ٚاٱؿــاح، فــاشا نــإ        ايجايجــ١ :
ــدا  ٚيهـــٔ ايـــصٜٔ نفـــطٚا ٜػـــ٦ٕٝٛ    ٖٓـــاى يفـــغ غـــ  َٓاغـــب، أٚ َٓاغـ

 تأًٜٚ٘ فع٢ً اغيػًُري ٖذطاْ٘، ٚاٱتٝإ بٓع ٙ.
ــٛف ؼي     ــح اــ ــ٘ ٜدعـ ــع ، ٚيهٓـ ــ٢ ٚايٓفـ ــٓع  شات اغيعٓـ ــ٪زٟ ايـ ٜٚـ
ــتُطاض      ــًُري  زي  غ ــس٣ اغيػ ــٌ ٖ ــع ٚد ــطٚا ٭ٕ اهلل ع ــصٜٔ نف ــٛب اي قً
تكٝــسِٖ بأسهــاّ ايؿــطٜع١ َــع تــطى ٖٚذــطإ َــا نــإ ٜٓفــص َٓــ٘ ايــصٜٔ   
ــٌ     ــربظر عــٔ ايعُ ــتٗعا٤ أٚ ٚنــع اؿــادع ٚاي ــطٚا بايتعــسٟ أٚ اٱغ نف

 ٚايػعٞ ؼي َطنا٠ اهلل عع ٚدٌ .
 َٚٔ َٓافع  بتسا٤ اٯ١ٜ بٓسا٤ اٱضيإ ٚدٛٙ:

 يعّٚ تكٝس اغي٪َٓري بايٓٛاٖٞ اييت تطز ؼي ايكطإٓ. ا٭ٍٚ :
بٝــإ قــإْٛ ٖٚــٛ إٔ نــٌ ْٗــٞ ؼي ايكــطإٓ خــ  قــض ،        ايجــاْٞ :

 ٚفٝ٘ ْفع عاّ يًُػًُري.
 ايتٓاؼي ٚايتهاز بري اٱضيإ ٚقٍٛ )ضاعٓا(. ايجايح :

ػــــًُري ٚغ ٖــــِ، فٗــــ٪٤٫ قــــس بٝــــإ ايتدــــأٜ بــــري اغي ايطابــــع :
ــا      ــا، أَــ ــًِ ضاعٓــ ــ٘ ٚغــ ــ٘ ٚآيــ ــ٢ً اهلل عًٝــ ــٍٛ اهلل قــ ــٕٛ يطغــ ٜكٛيــ

 اغيػًُٕٛ فاِْٗ ٜتٓادٕٛ فُٝا بِٝٓٗ يّٝٛ كاطدت٘ بكٍٛ )ضاعٓا(.
َٚـــٔ اٯٜـــات ؼي اغيكـــاّ إٔ اغيػـــًُري ٜتًـــٕٛ آٜـــ١ ايدشـــح ، ٖٚـــٞ  
تٓٗــاِٖ عــٔ قــٍٛ ضاعٓــا، ٚنــإٔ نــٌ َػــًِ ٜٓٗــ٢ ْفػــ٘ ٚأقــشاب٘ عــٔ  

 ٍٛ عٓس قطا٤ت٘ ي١ٰٜ ايكطآ١ْٝ.ٖصا ايك
ــايكٍٛ    اـــاَؼ : ــإْٛ  تكــاف اغيػــًُري ب ــٞ عــٔ ق ــاض ايكطآْ اٱخد

ايطؾــٝس ، ٖٚــصا ايكــٍٛ َػــتكطأ َــٔ ايكــطإٓ ٚأٚاَــطٙ ْٚٛاٖٝــ٘: ٚتكــسٜط   
ــافع،         ــ  ايٓ ــاض ٚغ ــٍٛ ايه ــٔ ايك ــٛا ع ــٛا تٓعٖ ــصٜٔ آَٓ ــا اي ــا أٜٗ ــ١ ٜ اٯٜ

عـــت بـــري ٖٚـــٌ ٚقفـــت اٯٜـــ١ عٓـــس ايٓٗـــٞ ، اؾـــٛاب ٫،  ش أْٗـــا طي 
 ايٓٗٞ ٚا٭َط ؼي شات اغيٛنٛ  .



 39ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   131َعامل اٱضيإ /ز 

ٖٚــٛ َــٔ  عذــاظ ايكــطإٓ ، َٚــا فٝــ٘ َــٔ ايدٝــإ بــإٔ ضيٓــع َــٔ أَــط    
َهـــطٚٙ ثـــِ ٜـــأَط بايكـــشٝض ٚايٓـــافع، ٚفٝـــ٘ تأزٜـــب يًُػـــًُري ؼي       

 سٝاتِٗ اي١َٝٛٝ، ٚبٓا٤ قطح ايسٚي١ ٚاهلسا١ٜ  زي غدٌ ايػ٬ّ.
     ٘ ــ ــ٢ً اهلل عًٝ ــٓ  ق ــادط اي ــِ ٖ ــ١ ث ــ٬ّ ؼي َه ــسأ اٱغ ــس ب ــ٘  يك ٚآي

ٚغــًِ  زي اغيسٜٓــ١ اغيٓــٛض٠، ٚعٓــسَا خطدــٛا  زي َعطنــ١ بــسض نــإ عــسز  
ــع        ــ٬ ، َ ــط ضد ــ١ عؿ ــ١ ٚث٬ث ــاض ث٬مثا٥ ــادطٜٔ ٚا٭ْك ــٔ اغيٗ ــشاب٘ َ أق
ؽًــف بعـــض ايكـــشاب١ ؼي اغيسٜٓـــ١، َٚــِٓٗ َـــٔ  عتـــصض بعـــس  ْكهـــا٤   
اغيعطنــ١ ٚؼكــل ايٓكــط ايععــِٝ يًُػــًُري فٝٗــا بأْــ٘ مل ٜعــٔ بٛقــٛ          

 عتــصاضِٖ، يتتعاقــب ا٭ٜــاّ ، فٝدــطز أنجــط َــٔ       قتــاٍ، ٚقدــٌ ايــٓ   
عــسز ايكــشاب١ َــٔ أٖــٌ بــسض  زي ا٭َكــاض أَــطا٤ ٚقــاز٠ ٚأ٥ُــ١، ٖٚــٛ   
ــا،        ــٞ أططافٗـ ــ٬ّ ٚتطاَـ ــ١ اٱغـ ــ١ زٚيـ ــٞ ٚ قاَـ ــاظ ايتدًٝوـ ــٔ اٱعذـ َـ
ــازي       ــ٘ تعـ ــازٜل قٛيـ ــٔ َكـ ــٛ َـ ــٌ ، ٖٚـ ــع ٚدـ ــعا٥ط اهلل عـ ــِٝ ؾـ ٚتععـ

فُىا فِووٍ ا َسْعِ ؤََجْؼٍََهُووُْ ؤََِِّّوووتً   ؤَُشَِووذُ ؤَْْ َُّٔووَّٓ ػٍََووً اٌَّوووزََِٓ اعْخُؼْووؼِ    ط

 . (1) صؤََجْؼٍََهُُْ اٌْىَاسِثِنيَ

 يت٪غؼ آ١ٜ ايدشح يكإْٛ َٔ ؾعدتري :
 ٫ تكٛيٛا نصا ٚقٛيٛا نصا. ا٭ٚزي :
 قٛيٛا نصا ٫ٚ تكٛيٛا نصا. ايجا١ْٝ :

َٚــٔ  عذــاظ اٯٜــ١  ْعــساّ ايفاقــ١ً بــري ايٓٗــٞ عــٔ قــٍٛ، ٚا٭َــط   
ــا   ــٍٛ، فشاغي ــٍٛ     بك ــا٭َط بك ــا٤ت ب ــا (، د ــٍٛ ) ضاعٓ ــٔ ق ــ١ ع ــت اٯٜ ْٗ

ص ٖٚـــٌ ٖـــٛ َـــٔ ايٓاغـــذ ٚاغيٓػـــٛر، اؾـــٛاب ٫، ٭ْـــ٘  أظُشَْٔووواٖٚـــٛط

 يٝؼ تدس٬ٜ  ؿهِ قٌ سهِ.
 ٚايٓػذ يو١ ع٢ً ٚدٛٙ :

                                                           

 .5غٛض٠ ايككل  (1)
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اٱظايـــــ١ ٚافـــــٛ ٚضفـــــع ؾـــــ٧ ٚ بسايـــــ٘ بوـــــ ٙ ؼي شات   ا٭ٍٚ :
ــذ     ــدت٘، ْٚػـ ــٌ( ٚاْتػـ ــُؼ ايعـ ــدت ايؿـ ــاٍ )ْػـ ــا ٜكـ ــٛ  نُـ اغيٛنـ

 ٝب ايؿٝاب.ايؿ
ــاْٞ : ــاٍ:     ايج ــٓع ، نُــا ٜك ــ٢ ايٓكــٌ ٚ جيــاز ايؿــدٝ٘ ٚاي ايٓػــذ سيعٓ

 ْػدت ايهتاب.
ــاٍ :    ايجايـــح : ــا ٜكـ ــ١ ايؿـــ٧ َـــع عـــسّ اجملـــ٧ بدـــسٍ يـــ٘، نُـ  ظايـ

 ْػدت ايطٜض اٯثاض . 
ــطٜٔ ،     ــ١ آخــ ــتشكام ٚضثــ ــ١ ٚ غــ ــٛت ٚضثــ ــ١ : َــ ــذ ايٛضثــ ٚتٓاغــ

 ٚايرتن١ قا١ُ٥ مل تكػِ بعس .
ضفـــع ؿهـــِ ؾـــطعٞ بـــسيٌٝ ؾـــطعٞ      ٚايٓػـــذ ؼي اٱقـــط٬ح :  

 ٫سل ي٘، يٝهٕٛ ؼي اغيكاّ ث٬ث١ أططاف :
 اؿهِ اغيطفٛ  اغيتكسّ ظَاْا  ، ٖٚٛ اغيٓػٛر. ا٭ٍٚ :
 اؿهِ ايطافع ٚاي٬سل ظَاْا  ، ٜٚػ٢ُ ايٓاغذ. ايجاْٞ :

 ايطفع ايصٟ ٜرتؾض عٔ ايسيٌٝ. ايجايح :
ــ٘ تعــازيط    ــسٍ نُــا ؼي قٛي َُّٚقــس ٜهــٕٛ اغيٓػــٛر بوــ  ب هَووا اٌَّووزََِٓ ََاؤَ

، (1)صآَِنُووىا بِرَا َٔوواجَُْخُُْ اٌشَّعُووىيَ فَمَووذُِِّىا بَووَُْٓ ََووذٌَْ َٔجْووىَاوُُْ طَووذَلَتً رٌَِووهَ خَُْووشٌ ٌَىُووُْ      

ــاٍ :    ــ٘ ايػــ٬ّ ، ق ــٞ عًٝ ــا   ٚعــٔ عً ــا عُــٌ بٗ ــ١ َ ــاب اهلل ٯٜ  ٕ ؼي نت
ٜــا أٜٗــا ايــصٜٔ  }أســس قدًــٞ ، ٫ٚ ٜعُــٌ بٗــا أســس بعــسٟ آٜــ١ ايٓذــ٣ٛ   

ــٛا  شا  ــسٟ لــٛانِ قــسق١    آَٓ ــادٝتِ ايطغــٍٛ فكــسَٛا بــري ٜ نــإ  (2){ْ
عٓــسٟ زٜٓــاض فدعتــ٘ بعؿــط٠ زضاٖــِ ، فهٓــت نًُــا ْادٝــت ايــٓ  قــ٢ً  

ٚغـــًِ قـــسَت بـــري ٜـــسٟ زضُٖـــا  ، ثـــِ ْػـــدت فًـــِ ٚآيـــ٘ اهلل عًٝـــ٘ 
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ــت   ــس فٓعيـ ــا أسـ ــٌ بٗـ ــٛانِ    }ٜعُـ ــسٟ لـ ــري ٜـ ــسَٛا بـ ــفكتِ إٔ تكـ أأؾـ
 .(1) اٯ١ٜ {قسقات 

ــأتٞ   ــصٟ ٜ ــط اي ــ٘ ،   ٖٚــٌ ا٭َ ــ١ ْاغــذ ي ــ١ ايكطآْٝ بعــس ايٓٗــٞ ؼي اٯٜ
ــ٬        ــح ٚإٔ ن ــ١ ايدش ــا ؼي آٜ ــسا  نُ ــٛ  َتش ــإ اغيٛن ــٛاب ٫، ٚ ٕ ن اؾ
َُٓٗـــا ٜتعًـــل بـــايكٍٛ يدكـــا٤ ايٓٗـــٞ قا٥ُـــا  بعـــطض ٚاســـس َـــع ا٭َـــط  

 ٚيٝؼ بُٝٓٗا  ْفكاٍ .
ففــٞ نــٌ إٓ ٜتٛدــ٘ ايٓٗــٞ يًُػــًُري عــٔ قــٍٛ طضاعٓــاص ٚاغيٓــع    

ــا  َـــٔ كاطدـــ١ ايـــٓ  قـــ٢ً اهلل ع ًٝـــ٘ ٚآيـــ٘ ٚغـــًِ بٗـــصٙ ايهًُـــ١ نُـ
ــ٘      ــ٘ ٚآي ٜتٛدــ٘ ؼي نــٌ ٚقــت قــٍٛ اغيػــًُري يًــٓ  قُــس قــ٢ً اهلل عًٝ

 ٚغًِ أْعطْا اغيفطز٠ باٱغتُا  ي٘.
ــ١         ــٌ آٜ ــ١ فٗ ــّٛ ايكٝاَ ــ١  زي ٜ ــ١ ططٜ ــطإٓ غه ــات ايك ــت آٜ ٚ شا ناْ
ايدشــح َـــٔ اٯٜـــات ايــيت ٜتعًـــل َٛنـــٛعٗا بآٜــات ايٓدـــ٠ٛ ٚســـسٙ ،    

هلل عًٝـــ٘ ٚآيــ٘ ٚغـــًِ  زي ايطفٝــل ا٭عًـــ٢   فدعــس  ْتكــاٍ ايـــٓ  قــ٢ً ا   
يــٝؼ َــٔ خطــاب بــري اغيػــًُري ٚبٝٓــ٘  ٫ ايــسعا٤ ٚايكــ٠٬ عًٝــ٘ ، قــاٍ 

ــازي ط بَِّْ اٌٍَّووووهَ وََََِِِىَخَووووهُ َُظَووووٍُّىَْ ػٍََووووً اٌنَّبِووووٍِّ ََاؤََُّهَووووا اٌَّووووزََِٓ   تعــ

 . (2) صآَِنُىا طٍَُّىا ػٍََُْهِ وَعٍَُِّّىا حَغًٍُِّْا

  َ ري اٯٜــ١ ؼي نــٌ ظَــإ نُــا تهــٕٛ ؾــاٖسا       اؾــٛاب تدكــ٢ َهــا
 ع٢ً أٜاّ ايٓد٠ٛ َٔ دٗات:

ــطإٓ      ا٭ٚزي ــٛ إٔ ايك ــإْٛ ٖٚ ــإ ق ــًُري ، ٚبٝ ــ١ٓ اغيػ ــصٜب أيػٹ : تٗ
 ٜأخص بأٜسٟ اغيػًُري غيكاَات ايػُٛ ٚايطفع١ .

                                                           

 .9/440ايسض اغيٓجٛض  (1)
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ــ١  ــ٘      :ايجاْٝ ــ٘ ٚآي ــ٢ً اهلل عًٝ ــس ق ــٓ  قُ ــشاب١ يً ــطاّ ايك ــإ  ن بٝ
ــازي ط     ــاٍ تع ــِٝٗ ، ق ــٌ عً ــع ٚد ــٔ اهلل ع ــٌ َ ــًِ بفه وٌََووىْالَ فَؼْووًُ اٌٍَّووهِ  ٚغ

 .(1) ..صػٍََُْهَ

  ضتكا٤ اغيػًُري ؼي يو١ ايتداطب فُٝا بِٝٓٗ . :ايجايج١ 
أخــص اغيػــًُري اؿا٥طــ١ ؼي قــٝ  ايتداطــب َــع ايــٓ         :ايطابعــ١ 

  عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ .قُس ق٢ً اهلل
 نــطاّ أدٝــاٍ اغيػــًُري يًــٓ  قُــس قــ٢ً اهلل عًٝـــ٘        :اـاَػــ١  

 ٚآي٘ ٚغًِ عٓس  غتشهاض شنطٙ .
ظٜــاض٠ ٚفــس اؿــاز ٚاغيعتُــطٜٔ يكــرب ايــٓ  قُــس قــ٢ً   : ايػازغــ١ 

ــ٘ ،      ــاٍ ي ــس ايطس ــًِ ٚؾ ــ٘ ٚغ ــ٘ ٚآي ــٔ اهلل عًٝ ــاٍ    ع ــاٍ : ق ــط ق ــٔ عُ ب
ــ٘    ــ٢ً اهلل عًٝ ــٍٛ اهلل ق ــ٘ ضغ ــًِٚآي ــس   :  ٚغ ــربٟ بع ــعاض ق ــر ف ــٔ س َ 

 .ٚفاتٞ نإ نُٔ ظاضْٞ ؼي سٝاتٞ
ــ٘  ــ٘    ٚعٓ ــ٢ً اهلل عًٝ ــٍٛ اهلل ق ــاٍ ضغ ــاٍ : ق ــ٘ ق ــًِ ٚآي ــٔ  »ٚغ َ

 . ٚددت ي٘ ؾفاعيت ظاض قربٟ
ٚأخــطز ايطرباْــٞ عــٔ ابــٔ عُــط قــاٍ : قــاٍ ضغــٍٛ اهلل قـــ٢ً         

َــٔ دــا٤ْٞ ظا٥ــطا  مل تٓععــ٘ سادــ١  ٫ ظٜــاضتٞ   :ٚغــًِ ٚآيــ٘ اهلل عًٝــ٘ 
 .(2) إٔ أنٕٛ ي٘ ؾفٝعا  ّٜٛ ايكٝا١َنإ سكا  عًٞ 

اٯٜـــ١ بًـــعّٚ اٱغـــتُا  يًـــٓ  قُـــس قـــ٢ً اهلل عًٝـــ٘ ٚآيـــ٘  فـــ٧
ــازي ط   ــ٘ تعـ ــًِ يكٛيـ ــ٢    (3) صوَلُىٌُوووىا أظُشَْٔوووا وَاعْوووَّؼُىا  ٚغـ ــ١ عًـ ــسٜط اٯٜـ ٚتكـ

 ٚدٛٙ:
 ٫ٚ تكٛيٛا ضاعٓا ٚامسعٛا . :أ٫ٚ  

                                                           

 .112غٛض٠ ايٓػا٤  (1)
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 ٚقٛيٛا أْعطْا ٚامسعٛا . :ثاْٝا  
 ٚقٛيٛا أْعطْا ٫ٚ تكٛيٛا ضاعٓا . :ثايجا  

 ٚامسعٛا ٫ٚ تكٛيٛا ضاعٓا . :ضابعا  
ٖٚـــٌ ٜكـــض ايتكـــسٜط : ٚامسعـــٛا ٚقٛيـــٛا أْعطْـــا ، اؾـــٛاب ٫ ، 
ــساٍ         ــٔ اؾ ــا  ع ــسبط ، ٚاٱَتٓ ــوا٤ ٚايت ــٕٛ اٱق ــُا  ٜه ــس ايػ ــ٘ بع ٭ْ
ــٍٛ         ــإ ايك ــط ٚبٝ ــِ ا٭َ ــٞ أ٫ٚ  ، ث ــ٧ ايٓٗ ــح ف ــ١ ايدش ــاظ آٜ ــٔ  عذ فُ

ــ٘    ــب بـ ــصٟ خياطـ ــِ      ايـ ــًِ ثـ ــ٘ ٚغـ ــ٘ ٚآيـ ــ٢ً اهلل عًٝـ ــس قـ ــٓ  قُـ ايـ
 اٱغتُا  ، يٝهٕٛ َٔ َعاْٞ ٚامسعٛا ٚدٛٙ :

ــازي    ا٭ٍٚ ــاٍ تعــ ــ٘ ، قــ ــتٛا  زي آٜاتــ ــطإٓ ، ٚأْكــ ــٛا ايكــ : ٚامسعــ
 .(1) صوَبِرَا لُشِتَ اٌْمُشْآُْ فَاعْخَِّؼُىا ٌَهُ وَؤَٔظِخُىاط

ــاْٞ  ــ٘ ٚغــًِ     :ايج ــ٘ ٚآي ــت٠ٚ٬ ايــٓ  قُــس قــ٢ً اهلل عًٝ  مسعــٛا ي
 يًكطإٓ ؼي ايك٠٬ .

  مسعٛا ا٭ٚاَط ٚايٓٛاٖٞ ايكطآ١ْٝ . :ايجايح 
  مسعٛا ا٭سهاّ ايؿطع١ٝ َٔ ايكطإٓ ٚايػ١ٓ . :ايطابع 

 مسعــٛا ايكــطإٓ ٚا٭سهــاّ بكــٝو١ اٱضيــإ ، ٚتكــسٜط       :اـــاَؼ 
 آ١ٜ ايدشح ع٢ً ٚدٛٙ :

 ٜا أٜٗا ايصٜٔ آَٓٛا ٫ تكٛيٛا ضاعٓا . :أ٫ٚ  
 ٜا أٜٗا ايصٜٔ آَٓٛا قٛيٛا أْعطْا . :ثاْٝا  
 ٜا أٜٗا ايصٜٔ آَٓٛا قٛيٛا أْعطْا ٚامسعٛا. :ثايجا  
 ٜا أٜٗا ايصٜٔ آَٓٛا  مسعٛا . :ثايجا  

 ٜا أٜٗا ايصٜٔ آَٓٛا يًهافطٜٔ عصاب أيِٝ . :ضابعا  
ٜــا أٜٗــا ايــصٜٔ آَٓــٛا ٫ تكٛيــٛا ضاعٓــا ٚيًهــافطٜٔ عــصاب   :خاَػــا  

 أيِٝ.
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 ٜػتٗع٥ٕٛ بايٓد٠ٛ َأٚاِٖ ايٓاض .يدٝإ إٔ ايصٜٔ 
ــ١    ــِ ؼي ايـــسْٝا ٚسذـ ــ١ بٗـ ــ١ ايدشـــح ضظيـ ــا٤ ايٓٗـــٞ ؼي آٜـ ٚقـــس دـ

 عًِٝٗ ؼي ايٓؿأتري ، ٚتكسٜط اٯ١ٜ ع٢ً ٚدٛٙ :
 : ٜا أٜٗا ايٓاؽ نْٛٛا ناغيػًُري فِٗ ٫ ٜكٛيٕٛ ضاعٓا . أ٫ٚ 
 ٜا أٜٗا ايٓاؽ قٛيٛا أْعطْا . :ثاْٝا  

ــا   ــٛا ،  :ثايجـ ــاؽ  مسعـ ــا ايٓـ ــا أٜٗـ ــازي ط  ٜـ ــ٘ تعـ ــا ٚضز قٛيـ ََاؤََُّهَوووا ٚغيـ

اٌَّوووزََِٓ آَِنُوووىا الَ حَىُىُٔوووىا وَاٌَّوووزََِٓ وَفَوووشُوا وَلَووواٌُىا ٌِوووةِخْىَأِهُِْ بِرَا ػَوووشَبُىا فِوووٍ ا َسْعِ  

ٍُووىا        َِووا ُلِخ َِوواُحىا َو َِووا  َٔا  ُٔىا ِػْنووَذ ٌَووْى َوووا ُُووضًّي  ُٔىا  ص فــإ آٜــ١ ايدشــح تــسٍ    ..َؤْو َوووا

ــا٠ ا   ــاؽ فانـ ــ٠ٛ ايٓـ ــ٢ زعـ ــٌ   عًـ ــاهلِ ٚايعُـ ــاا أعُـ ــًُري ؼي قـ غيػـ
بــا٭ٚاَط ٚايٓــٛاٖٞ ايــيت دــا٤ت ؼي ايكــطإٓ ، ٖٚــٛ َــٔ أغــداب دــصب  

 ايٓاؽ  زي غدٌ ايتٛب١ ٚايك٬ح .
ــّٛ  زي       ــٌ ٜ ــاؽ ن ــطإٓ ايٓ ــ٠ٛ ايك ــإْٛ )زع ــاظ ق ــٔ اٱعذ ــٕٛ َ يٝه

ــًت٘      ــطإٓ ، ٚق ــ٢  عذــاظ ايك ــ١ عً اٱغــ٬ّ ( ٖٚــٛ َــٔ ايؿــٛاٖس ايعكًٝ
ٜات ، ْٚفــــاشٙ  زي ايكًــــٛب ، فآٜــــ١   بايٓــــاؽ ، ٚسهــــٛضٙ ؼي اغيٓتــــس  

ايدشــــح تكــــٍٛ يًٓــــاؽ ط مسعــــٛاص أٟ  مسعــــٛا آٜــــات ايكــــطإٓ       
ٚت٬ٚتٗـــا ، ٚأسهـــاّ ايؿـــطٜع١ َٚعذـــعات ايٓدـــ٠ٛ ، ٚ مسعـــٛا شات      
ــ٘      ــٛا قٛيـ ــسٜطٙ :  مسعـ ــطإٓ ٚتكـ ــ١ ايكـ ــٛاضز ؼي آٜـ ــٛاص ايـ ــغ ط مسعـ يفـ

 تعازي طٚ مسعٛا ص .
ــ١    :ايػــازؽ  ــ١ ٚايفعًٝ ــ١ ايكٛيٝ ، فُــا زاَــت  مسعــٛا ايػــ١ٓ ايٓدٜٛ

ــاٍ       ــس ْ ــ١ ، ٚق ــ١ٓ ايٓدٜٛ ــصا ايػ ــط ، فه ــٞ ٚا٭َ ــُٔ ايٓٗ ــح تته ــ١ ايدش آٜ
ايـــٓ  قُـــس قـــ٢ً اهلل عًٝـــ٘ ٚآيـــ٘ ٚغـــًِ َطتدـــ١ مل ًٜٓـــٗا أســـس َـــٔ  
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ــازي ط      ــ٘ تع ــ١ بكٛي ــّٛ ايكٝاَ ــل آزّ ٚ زي ٜ ــٔ أٚإ خً ــ ٙ َ ــط غ وََِووا ايدؿ

 .(1) صآحَاوُُْ اٌشَّعُىيُ فَخُزُوَُ وََِا َٔهَاوُُْ ػَنْهُ فَأْخَهُىا

  مسعٛا أسهاّ ايكطإٓ تت٢ً عًٝهِ . :ايػابع 
أْكـــــتٛا ٯٜـــــات ايكـــــطإٓ ٚتـــــسبطٚا فٝٗـــــا ٚاعًُـــــٛا   :ايجـــــأَ 

سيهــاَٝٓٗا ، بًشــاظ ) ٚامسعــٛا( أعــِ َــٔ إٔ خيــتل بتًكــٞ ساغــ١        
ــ١ :        ــسٜط اٯٜـ ــُع ، ٚتكـ ــا ٜٴػـ ــٌ سيـ ــٌُ ايعُـ ــا ٜؿـ ــٍٛ ،  صيـ ــُع ايكـ ايػـ

ــصّ ايهــافطٜ   ــ١ ب ــصا أختتُــت اٯٜ ــٛا ، ي ٔ ٚإٔ عــصابِٗ ٚامسعــٛا ٚاعًُ
 أيِٝ ٭ِْٗ ٜػُعٕٛ ٫ٚ ٜعًُٕٛ سيا ٫ ٜػُعٕٛ .

ــاّ    ــات يٮسهــ ــًُري اٱْكــ ــٔ اغيػــ ــٌ َــ ــع ٚدــ ــس أضاز اهلل عــ يكــ
ٚايعُـــٌ بأسهاَٗـــا ، َٚـــع إٔ نًُـــ١ طضاعٓـــاص ْـــازض٠ اؿـــسٚخ ،       
ــاٍ تعــازي     ــطإٓ ، ق ــعٍٚ ،  ٫ أْٗــا ٚضزت َــطتري ؼي ايك ٚتتعًــل بػــدب ْ

وَاعْووَّغْ َُُْووشَ ُِغْووَّغٍ وَسَاػِنَووا ًٌَُّووا بِإٌَْغِوونَخِهُِْ وَؿَؼْنًووا فِووٍ       وَََمُىٌُووىَْ عَووِّؼْنَا وَػَظَووُْنَا ط

 يدٝإ َػا٥ٌ : (2) صاٌذَِِّٓ

 : نٌ ٚاسس٠ َٔ يفغ طضاعٓاص تفػ  يٮخط٣ . ا٭ٚزي
 ٜفٝس اؾُع بري يفعٞ طضاعٓاص َعاْٞ َتعسز٠ . :ايجا١ْٝ 

ــ١  ــغ     :ايجايجـــ ــإ يفـــ ــات ؼي بٝـــ ــٝام اٯٜـــ ــِ ٚغـــ ــٛع١ٝ ْعـــ َٛنـــ
 طضاعٓاص.

ــ٢     :ايطابعــ١  ــسا٤ يًُػــًُري عً ــ١ ايدشــح بأْٗــا خطــاب ْٚ ــس آٜ تكٝٝ
 مٛ اـكٛم .

ــع        ــادعا  ضيٓ ــا  ٚس ــٝؼ بطظخ ــسا٤ ي ــصا ايٓ ــطإٓ إٔ ٖ ــاظ ايك ــٔ  عذ َٚ
ــ٘      ــصٟ ٚضز غكٛق ــٛ  اي ــاَٝٓ٘ ٚاغيٛن ــٔ َه ــا  َ ــٔ اٱْتف ــطٜٔ َ اٯخ

 ؼي تًكٞ ٖصا ايٓسا٤ .  صيا ٖٛ تطغٝب يًٓاؽ باٱؾرتاى
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ــّٛ       ــٛح  زي ٜ ــ٬ّ َفت ــإ اٱغ ــٍٛ اٱْػ ــاب زخ ــات إٔ ب ــٔ اٯٜ َٚ
ايكٝاَــ١ ، ٚيــٝؼ َــٔ ٚاغــط١ فٝــ٘ ، ٫ٚ ٜتٛقــف عًــ٢  شٕ أســس َــٔ         
ايٓــاؽ ، ٚقــس ٚضز غكــٛم ايــٓ  قُــس قــ٢ً اهلل عًٝــ٘ ٚآيــ٘ ٚغــًِ   

يٝهــٕٛ َــٔ ايــٛسٞ  (1) صلُووًْ بََِّّٔووا ؤََٔووا بَشَووشٌ ِِوو ٍُْىُُْ َُووىحًَ بٌَِووٍَّ ؼي ايكــطإٓ ط

زخـــٍٛ اٱْػـــإ اٱغـــ٬ّ بـــايٓطل بايؿـــٗازتري ، فهُـــا ْفـــذ اهلل عـــع  
ــطّ     ــ٘ أنــ ــ٘ ؼي ا٭ضض فاْــ ــ٘ خًٝفتــ ــ٘ ؼي آزّ ٚدعًــ ــٔ ضٚســ ــٌ َــ ٚدــ
اٱْػــإ بــإٔ َٓـــع َــٔ ٚدــٛز ايـــربظر ٚايٛاغــط١ ؼي ٖساٜتــ٘ ٚتٛبتـــ٘       
ٚقــــ٬س٘ ، ٫ٚ تػــــتطٝع اـ٥٬ــــل إٔ ؼــــٍٛ زٕٚ تٛبتــــ٘ ، ستــــ٢ ؼي 

عــع ٚدــٌ ٜعًــِ ايٓٛاٜــا ٚاغيكاقــس ٚايػــطا٥ط ، يــصا ســاٍ ايتكٝــ١ فــإ اهلل 
 . (2)صبِالَّ َِْٓ ؤُوْشََِ وَلٍَْبُهُ ُِـًٌَِّّْٓ بِاإلِميَاِْقاٍ تعازي ط

ــ١ ــاص      اـاَػ ــٍٛ طضاعٓ ــتسا١َ ق ــٔ  غ ــ١ُٝ َ ــطاض اؾػ ــإ ا٭ن : بٝ
ــٛض٠       ــٔ غ ــ٬ٙ َ ــ١ أع ــدري اٯٜ ــًِ ،  ش ت ــ  اغيػ ــًِ ٚغ ــٔ اغيػ ــسٚضٙ َ ٚق
ــاض٠ يًؿــــو    ــا٤ إٔ يفــــغ طضاعٓــــاص ؼطٜــــف ٚتعــــس ٚظًــــِ ٚ ثــ ايٓػــ

 ٚايطٜب ؼي َداز٨ ٚأسهاّ اٱغ٬ّ .
أٟ امســع َــٔ غــ     (3) صوَاعْووَّغْ َُُْووشَ ُِغْووَّغٍ  بعهــِٗ ٜكــٍٛ ط ٚنــإ 

ــوا ــاغي٪َٓري     قـ ــتٗعا٤ بـ ــِ ٚاٱغـ ــٝط اهلُـ ــُع ( يتجدـ ــا تػـ ــٌ سيـ ٤ أٚ عُـ
ــدض       ــإ ق ــطإٓ بدٝ ــا٤ ايك ــاّ ، فذ ــٔ ا٭سه ــُعٕٛ َ ــا ٜػ ــٕٛ َ ــصٜٔ ٜتًك اي

  قٍٛ طضاعٓاص ٚؼصٜط اغيػًُري َٓ٘ ، َٚٔ ايصٜٔ ٜكٛيْٛ٘ .
ٚتــدري اٯٜــ١ ْهتــ١ ٖٚــٞ إٔ قــٍٛ أْعطْــا ٚ ًَٗٓــا ٚبــٝٸٔ يٓــا ٫ ٜعــ    
ــط         ــوا٤ يٮٚاَ ــات ٚاٱق ــٔ اٱْك ــس َ ــٌ ٫ب ــٌ ، ب ــسّ ايعُ ــٛز ٚع ايكع
ايــيت تــأتٞ ؼي ايكــطإٓ ٚايػــ١ٓ ، ٚتًــو آٜــ١ َــٔ  عذــاظ ايكــطإٓ بأْــ٘ ضيٓــع 
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ــط       ــٞ ٚا٭َ ــٔ ايٓٗ ــ١ َ ــا ؼي اٯٜ ــع َ ــِ ، فُ ــ٤ٛ ايفٗ ــٔ غ ــٌ َٚ ــٔ ايهػ َ
 ، ٚ ْتكًت  زي ا٭َط بايػُع .فأْٗا غكٛم ايكٍٛ 

ــّٛ      ــٛاص عُـ ــري طامسعـ ــطٚا ص ٚبـ ــٛا صٚطأْعـ ــغ طقٛيـ ــري يفـ ٚبـ
ــُا       ــ١ يًػ ــٞ َكسَ ــا خاقــ١ ٖٚ ــ١ أْعطْ ــل ،  ش إٔ نًُ ٚخكــٛم َطً

 ايصٟ ٖٛ أعِ َٛنٛعا  ٚز٫ي١ ٚظَاْا  َٚهاْا  .
ــٛا٤        ــًِ غ ــ٘ ٚغ ــ٘ ٚآي ــ٢ً اهلل عًٝ ــس ق ــٓ  قُ ــطِٖ اي ــٛ مل ٜٓع ٚي

 ْدعاخ يًذٗاز .ؼي ا٭ٚاَط أٚ ايٓٛاٖٞ أٚ اٱ
فٗــٌ جيــب عًــِٝٗ إٔ ٜػـــُعٛا أّ إٔ اٱغــتُا  َكٝــس باْعـــاضِٖ      
ــسٜطٖا       ــح ، ٚتك ــ١ ايدش ــِ آٜ ــاظ ْع ــٔ  عذ ــٛ َ ــٛ ا٭ٍٚ ، ٖٚ ــٛاب ٖ اؾ
ــٍٛ أّ مل      ــِ ايطغـ ــطنِ ٚأًَٗهـ ــٛا٤ أْعـ ــٛاٍ غـ ــٌ ا٭سـ ــامسعٛا بهـ فـ
ضيًٗهـــِ ، ٚقـــس ٜهـــٕٛ قـــٛهلِ )اْعطْـــا ( َتعًكـــا  أٜهـــا  بايتٓعٜـــٌ ،       

ــ   ــإ آٜـ ــعٍٚ ٚبٝـ ــٛايٞ ْـ ــًُري    ٚتـ ــط يًُػـ ــا٤ ا٭َـ ــصا دـ ــطإٓ ، يـ ات ايكـ
باٱغــتُا  ٚاٱقــوا٤ َطًكــا  َــٔ غــ  تكٝٝــس عــاٍ  بطــا٤ ٚتــإٔ ، ٖٚــٛ    

 .(1) صوَاٌٍَّهُ ََؼٍَُُْ وَؤَْٔخُُْ الَ حَؼٍَُّْىََْٔ َكازٜل قٛي٘ تعازي ط

ــ٘ ٚغــًِ بعــس اهلذــط٠  ٫      ــ٘ ٚآي ــٓ  قُــس قــ٢ً اهلل عًٝ ــل اي مل ٜد
ايطفٝـــل ا٭عًـــ٢ ، ٚعُـــطٙ ثـــ٬خ    عؿـــط غـــٓٛات  ْتكـــٌ بعـــسٖا  زي    

ــطاّ         ــ٬ٍ ٚاؿ ــا٥ٌ اؿ ــطٜع١ َٚػ ــاّ ايؿ ــا أسه ــٝٸٔ فٝٗ ــ١ٓ ، ب ــتٕٛ غ ٚغ
ــابع         ــا  تت ــٕٛ أسٝاْ ــس إٔ ٜه ــ١ ، ف٬ب ــّٛ ايكٝاَ ــاؽ  زي ٜ ــ٘ ايٓ ــا حيتاد َٚ
ــا٠     ــطٸعت ايعنــ ــج٬  ؾــ ــطا٥ض ، فُــ ٔٸ ايفــ ــ ــٛاٖٞ ، ٚغــ ــا٭ٚاَط ٚايٓــ بــ
      ٔ ــ ــط٠ ، َٚـ ــٔ اهلذـ ــ١ َـ ــ١ٓ ايجاْٝـ ــٞ ايػـ ــس٠ ٖـ ــ١ٓ ٚاسـ ــٝاّ ؼي غـ  ٚايكـ

ــصٜٔ        ــتِٗ باي ــًُري بٓع ــ٢ اغيػ ــٌ عً ــع ٚد ــا٤ اهلل ع ــ١ ثٓ ــاظ ؼي اٯٜ اٱعذ
آَٓــٛا ٚايــصٟ ٜــسٍ بايس٫يــ١ ايتهــ١ُٝٓ عًــ٢  َتجــاهلِ يًٓٗــٞ ايــٛاضز         

 فٝٗا غكٛم قٍٛ )ضاعٓا( .
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َٚــٔ عًــِ اهلل عــع ٚدــٌ أْٗــِ ضيتٓعــٕٛ عٓــ٘ ساغيــا تٓــعٍ اٯٜــ١ فــ٬   
ــ       ا( ٫ يًــٓ  ٜعــٛز يــ٘ اغيػــًُٕٛ  زي ٜــّٛ ايكٝاَــ١ ، ٫ٚ ٜكٛيــٕٛ )ضاعٓ

قــ٢ً اهلل عًٝــ٘ ٚآيــ٘ ٚغــًِ ٫ٚ يٮ٥ُــ١ ٚايفكٗــا٤ َــٔ بعــسٙ ٚيٝكــدشٛا  
ــ٘    ــٌُ قٛيـ ــاّ ٜٚؿـ ــٛدٗري  زي ا٭سهـ ــٍٛ ، َتـ ــط ايكـ ــٔ َٓهـ َٓـــعٖري عـ
ــإٔ اغيػــًُري         ــٌ ب ــع ٚد ــٔ عٓــس اهلل ع ــٗاز٠ َ ــٛاص ايؿ ــازي طٚامسع تع
ــا     ــاّ ٚايطنــ ــٞ ا٭سهــ ــ١ يتًكــ ــٛبِٗ َفتٛســ ــآشاِْٗ ٚقًــ ــتُعٕٛ بــ ٜػــ

 با٭ٚاَط ٚايٓٛاٖٞ .
ُٵع :  غِ ٜٚأتٞ َكسضا  .ٚ ُٹع : فعٌ ، ٚغٳ  غٳ
ٚايػـــُع : ساغـــ١ ايػـــُع ٚقـــ٠ٛ ؼي ا٭شٕ تـــسضى بٗـــا ا٭قـــٛات  

 ٜٚكاٍ مسٻع٘ ايه٬ّ أٟ امسع٘ ايه٬ّ .
ــاؽ ، ٜٚكــاٍ دعــٌ     ــري ايٓ ــ٘ ب ٗٸط ب ــع بفــ٬ٕ : أٟ فهــش٘ ٚؾــ ٚمسٸ
ْفػـــ٘ بـــري مســـع ا٭ضض ٚبكـــطٖا : أٟ قـــاض ؼي أضض قفـــط٠ خايٝـــ١  

 َ٘ نٓا١ٜ عٔ اٱْفطاز ٚايتٛسس .يٝؼ َٔ أسس ٜػُع ن٬
ــٔ     ــ١ َٚـ ــتُع خفٝـ ــُع :  غـ ــرتم ايػـ ــسَاس ، ٚ غـ ــُع : ايـ ٚأّ ايػـ

ــُا٤ ط     ــٛم ايػـ ــازي غكـ ــاٍ تعـ ــتهًِ ، قـ ــِ اغيـ ــ  إٔ ٜعًـ وَحَفِظْنَاهَوووا غـ

أٟ أْــ٘ خيطــف   (1) صبِالَّ َِووْٓ اعْووخَشَقَ اٌغَّووّْغَ   * ِِووْٓ وُووًِّ شَووُْـَاٍْ سَجِووٍُُ    

 ايػُع فٝعًِ بعض ا٭َٛض .
ــإ ا ــ١     ٚنـ ــ١ ؼي َهـ ــًِ أٍٚ ايدعجـ ــ٘ ٚغـ ــ٘ ٚآيـ ــ٢ً اهلل عًٝـ ــٓ  قـ يـ

ــات ايكـــطإٓ ؼي ايكـــ٠٬ فأخـــص        ــًٞ ؼي ايدٝـــت اؿـــطاّ ، ٜٚتًـــٛ آٜـ ٜكـ
قــاٍ : نــإ ضغــٍٛ اهلل قــ٢ً    اغيؿــطنٕٛ ٜ٪شْٚــ٘ ، ٚضز  بــٔ عدــاؽ )   

ٚغـــًِ  شا دٗـــط بـــايكطإٓ ٖٚـــٛ ٜكـــًٞ ، تفطقـــٛا عٓـــ٘ ٚآيـــ٘ اهلل عًٝـــ٘ 
ــٔ    ــُع َــ ــٌ  شا أضاز إٔ ٜػــ ــإ ايطدــ ــ٘ ، فهــ ــتُعٛا َٓــ ــٛا إٔ ٜػــ ٚأبــ

ٚغــًِ بعــض َــا ٜتًــٛ ٖٚــٛ ٜكــًٞ ،  ٚآيــ٘ ضغــٍٛ اهلل قــ٢ً اهلل عًٝــ٘ 
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اغــرتم ايػــُع زْٚٗــِ فطقــا  َــِٓٗ ، فــإٕ ضأ٣ أْٗــِ قــس عطفــٛا أْــ٘           
ــض ضغــ      ــإٕ خف ــتُع . ف ــِ ٜػ ــِ فً ــ١ٝ أشاٖ ــب خؿ ــتُع ، شٖ ٍٛ اهلل ٜػ

ٚغــًِ ، مل ٜػــتُع ايــصٜٔ ٜػــتُعٕٛ َــٔ قطا٤تــ٘   ٚآيــ٘ قــ٢ً اهلل عًٝــ٘ 
٫ٚ  }فٝتفطقــــٛا عٓــــو   (1){٫ٚ ػٗــــط بكــــ٬تو  }ؾــــ٦ٝا  . فــــأْعٍ اهلل 

فـــ٬ تػـــُع َـــٔ أضاز إٔ ٜػـــُعٗا ػيـــٔ ٜػـــرتم شيـــو ،   {ؽافـــت بٗـــا 
ٚابتــ  بــري شيــو غــد٬ٝ   }فــع بــ٘ يعًــ٘ ٜطعــٟٛ  زي بعــض َــا ٜػــتُع فٝٓت

} ) (2). 
ٔ  عذـــاظ آٜـــ١ ايدشـــح قـــٝو١ اٱطـــ٬م ؼي ا٭َـــط باٱغـــتُا   َٚـــ

ــ  خـــٛف َـــٔ          ــطا  َـــٔ غـ ــطا٠٤ ايكـــطإٓ ع٬ْٝـــ١ ٚدٗـ ــ٘ بؿـــاض٠ قـ ٚفٝـ
 اغيؿطنري ، يٝهٕٛ َٔ َعاْٞ  مسعٛا ٚدٛٙ :

ــًِ ؼي    ا٭ٍٚ ــ٘ ٚغـ ــ٘ ٚآيـ ــ٢ً اهلل عًٝـ ــس قـ ــٓ  قُـ ــتُا  يًـ : اٱغـ
 قطا٤ت٘ يًكطإٓ .

ــاْٞ  ــ٘        :ايج ــ٢ً اهلل عًٝ ــس ق ــٓ  قُ ــٔ اي ــ٠٬ ع ــاّ ايك ــِ أسه تعً
 ٚآي٘ ٚغًِ .
ــ١  ــ٢ً     :ايجايج ــٓ  قُــس ق ــازات عــٔ اي تًكــٞ آزاب اغيٓاغــو ٚايعد

ــت اهلل        ــر بٝـ ــاٍ سـ ــٛم أعُـ ــاٍ غكـ ــصا قـ ــًِ يـ ــ٘ ٚغـ ــ٘ ٚآيـ اهلل عًٝـ
ــطاّ ) ِ  اؿ ــهه ــ  َٓاغ ــصٚا ع ــّٛ     (3)( خ ــس ايٝ ــٛف بع ــٔ خ ــٝؼ َ أٟ ي

قـــس َـــطت ؼي تـــأضٜذ   عًـــٝهِ ؼي ايعُـــٌ بػـــٓٔ اؿـــر ، فـــإ قًـــت      
ــسخ      ــت اهلل ، نُــا س اٱغــ٬ّ بعــض ايػــٓٛات خيــاف فٝٗــا سذــاز بٝ
ؼي غـــ١ٓ غـــدع عؿـــط٠ ٚث٬مثا٥ـــ١ ، اؾـــٛاب ٫ تكـــاؽ ا٭سهـــاّ بـــايفطز 
ايكًٝـٌ ايٓـازض َــع إٔ ٖـصا ايفـطز تٛدــ٘ يـ٘ ا٭َـط َــٔ عٓـس اهلل بامســا         
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ــس٣ عًــ٢ سطَــات اغيػــًُري ، ٚغيــا سكــٌ خــ٬ف     ــا  عت ــٛ  غــتُع غي ٚي
 بِٝٓٗ.

ــطٚا    :ابــــع ايط ــسٖا ايــــصٜٔ نفــ ــط ايــــيت ٜهٝــ ــٝ  اغيهــ  مسعــــٛا قــ
ــ٘     ــ٢ً اهلل عًٝـ ــس قـ ــٓ  قُـ ــإ ايـ ــٗا ، ٚنـ ــصضٖٚا ٚأًٖـ ــ٬ّ فأسـ يٲغـ
ــاض ايعــسٚ ، ٚععَــ٘ عًــ٢ ايكتــاٍ     ــٝعًِ أخد ٚآيــ٘ ٚغــًِ ٜدعــح ايعٝــٕٛ ي

 ٚأٚإ خطٚد٘ َٔ بًسٙ.
ص اغيتٛدـــ٘  زي وَاعْوووَّؼُىآُٜـــٞ ا٭َـــط َـــٔ عٓـــس اهلل ط    :اــــاَؼ 

ــ١ ا  ــًُري ًَه ــ١     اغيػ ــٔ اهلساٜ ــ٘ َ ــا فٝ ــسِٖ ، غي ــإ عٓ ــ١ ايربٖ ــسٍ ٚ قاَ ؾ
ــ٢ً اهلل عًٝــ٘         ــس ق ــٓ  قُ ــا٤ بٗــا اي ــيت د ــعات اي ــسبط ؼي اغيعذ  زي ايت
ــطز      ــب يًـ ــو ٚايطٜـ ــٌ ايؿـ ــات أٖـ ــتُا   زي َوايطـ ــًِ ٚاٱغـ ــ٘ ٚغـ ٚآيـ

 عًٝٗا ٚ بطاهلا ، َٚٓع  فتتإ ايٓاؽ بٗا .
ــغ ط ٕ وَاعْوووَّؼُىاٚٚضز يفـ ــطآ ــطات ؼي ايكـ ــع َـ ــس٠  (1)ص أضبـ ــٌ ٚاسـ ٚنـ

ــٗا ؼي      ــإ عطفٗــا عًــ٢ َــا قدً ــٛاٚ( يدٝ َٓٗــا ٜتكــسَٗا ســطف ايعطــف )اي
ــٍٛ        ــٛ ايكـ ــٌ ٖـ ــب ٚإٔ ا٭قـ ــط ٚادـ ــُع أَـ ــدري إٔ ايػـ ــ١ تـ ــ١ عًُٝـ آٜـ
ــازي      ــاٍ تعـ ــس ، قـ ــإ ٚايٝـ ــٌ بايًػـ ــع ٚدـ ــسع٠ٛ  زي اهلل عـ ــٌ ٚايـ ٚايعُـ

 .(2)ص... فَاحَّمُىا اٌٍَّهَ َِا اعْخَـَؼْخُُْ وَاعَّْؼُىا وَؤَؿُِؼُىا وَؤَٔفِمُىاط

ٚأختتُــت آٜــ١ ايدشــح بايٛعٝــس يًــصٜٔ نفــطٚا ، ٚتكــسٜط اٯٜــ١ :       
ــًُري       ــ٠ٛ يًُػ ــ٘ زع ــِٝ ( ٚفٝ ــصاب اي ــافطٜٔ ع ــٛا يًه ــصٜٔ آَٓ ــا اي ــا اٜٗ ٜ

 يًؿهط هلل ٚدٌ َٔ دٗات :
 : اهلسا١ٜ  زي غدٌ اٱضيإ . ا٭ٚزي

ــ١  ــ٘ َــٔ ايعــصاب      :ايجاْٝ ــ٪زٟ  يٝ ــط َٚــا ٜ ايٓذــا٠ َــٔ َفــاِٖٝ ايهف
ــ   ــٔ عد ــٔ  ب ــِٝ ، ٚع ــاٍ )ا٭ي ــ٘   اؽ ق ــ٢ً اهلل عًٝ ــٓ  ق ــأيت اي ــ٘ غ ٚآي
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ــ١    ــصٙ اٯٜ ــٔ ٖ ــًِ ع ــ٘    }ٚغ ــط٤ ٚقًد ــري اغي ــٍٛ ب ــري   (1) {حي ــٍٛ ب ــاٍ  حي ق
 .(2) (اغي٪َٔ ٚايهفط ، ٚحيٍٛ بري ايهافط ٚبري اهلس٣

تفكــ٘ اغيػــًُري ؼي ايــسٜٔ ٚ ســاطتِٗ عًُــا  بػــ٤ٛ عاقدــ١       :ايجايجــ١ 
 ايصٜٔ نفطٚا ٚؾس٠ عصابِٗ .

ز٫يـــ١ اٯٜـــ١ ؼي َفَٗٛٗـــا عًـــ٢ اغي٬ظَـــ١ بـــري ايهفـــط       :ايطابعـــ١ 
ٚايعـــصاب ا٭يـــِٝ ، َٚـــٔ اٱعذـــاظ ؼي اٯٜـــ١ أْٗـــا مل تتهـــُٔ سكـــط  
ايعـــصاب بٗـــِ ، فًـــِ تكـــٌ : ٚايعـــصاب ا٭يـــِٝ يًهـــافطٜٔ ( ، ٚقـــس       
ــاٍ   ــاغيري ٚاغيٓـــافكري ٚايفاغـــكري ، قـ ٚضزت آٜـــات أخـــط٣ بايٛعٝـــس يًعـ

ٚيفـــغ )ايهـــافطٜٔ( طيـــع َفـــطزٙ  (3) صعَوووإُسَِىُُْ دَاسَ اٌْفَاعِووومِنيَتعـــازي ط

 ايهافط ، ٚفٝ٘ بًشاظ آ١ٜ ايدشح ٚدٛٙ :
  ضاز٠ ايهافط بايطبٛب١ٝ اغيطًك١ هلل عع ٚدٌ . :ا٭ٍٚ 
 ايصٟ ٜهفط بايٓد٠ٛ . :ايجاْٞ 

ــح  ــ٘      :ايجاي ــ٢ً اهلل عًٝ ــس ق ــ٠ٛ قُ ــسٜل بٓد ــٔ ايتك ــع ع ــصٟ ضيتٓ اي
 ٚآي٘ ٚغًِ .
ايهــافط ايــصٟ ٜػــتٗع٤ بــايٓد٠ٛ ، ٜٚكــط عًــ٢ ايػــدط١ٜ        :ايطابــع 

 بكٛي٘ تعازي طضاعٓاص.
ايهـــــافط ايـــــصٟ حيـــــاضب ايـــــصٜٔ آَٓـــــٛا ٜٚػـــــتٗع٤   :اــــــاَؼ 

 بايفطا٥ض ايعداز١ٜ .
ــازؽ  ــطإٓ      :ايػـ ــات ايكـ ــتُا  ٯٜـ ــسّ اٱغـ ــ٢ عـ ــط عًـ ــصٟ ٜكـ ايـ

 ٚايتسبط ؼي َهاَٝٓٗا ايكسغ١ٝ .       
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ــٕٛ      ــري ن ــط ب ــطزز ا٭َ ــٛ ت ــ٘ ي ــسّ أْ ــس تك ــ١  ٚق ــاص بساٜ ــ١ طضاعٓ نًُ
 . (1)تع  ايػب أٚ أْٗا ن١ًُ عطب١ٝ ، فايكشٝض ٖٛ ايجاْٞ

ــ١ ايدشــح ؼــصض      ــ١ فــإ آٜ ٚستــ٢ عًــ٢ فــطض أْٗــا نًُــ١ غــ  عطبٝ
اغيػًُري َـٔ قانـا٠ غ ٖـِ بـايكٍٛ ايـصٟ قـس ٜـأتٞ بـا٭ش٣ َعـ٘ ، يـصا           

ــازي ط   ــ٘ تع ــإ ؼي قٛي ــسا٤ اٱضي ىُٔووىا وَاٌَّووزََِٓ  ََاؤََُّهَووا اٌَّووزََِٓ آَِنُووىا الَ حَىُ  ٚضز ْ

ٚفٝــ٘ زعــ٠ٛ يًُػــًُري يعــسّ  ٜــصا٤      (2) صآرَوْا ُِىعَووً فَبَووشَّؤََُ اٌٍَّووهُ َِِّّووا لَوواٌُىا    

ــ١        ــصا َكسَ ــصا٤ ٖ ــسّ اٱٜ ــٕٛ ع ــًِ يٝه ــ٘ ٚغ ــ٘ ٚآي ــ٢ً اهلل عًٝ ــٓ  ق اي
 يطاع١ اغيػًُري هلل عع ٚدٌ بًشاظ عسّ  دتُا  ايهسٜٔ .

تتُــت بــصّ ايــصٜٔ َٚــع  بتــسا٤ آٜــ١ ايدشــح بٓــسا٤ اٱضيــإ فأْٗــا أخ 
 نفطٚا ٚاٱخداض عُٔ ٜٓتعطِٖ َٔ ايعصاب ا٭يِٝ .

َٚـــٔ  عذـــاظ ايكـــطإٓ ايتفػـــ  ايـــصاتٞ يهًُاتـــ٘ ، َٚٓـــع ايًـــدؼ   
ــ١ ،      ــات ايعاَ ــ١ ٚاغيداطد ــ١ ؼي ايًو ــ  َتساٚي ــاص غ ــ١ طضاعٓ ــا ، فهًُ فٝٗ
فُٓــع اهلل َــٔ غــ٤ٛ ايتأٜٚــٌ بــإٔ شنطٖــا َــط٠ أخــط٣ بكــٝو١ ايدٝــإ         

ــا ؼي قٛيــ٘ ت   ــ  نُ ــاب ؼي نٝفٝــ١     ٚايتفػ ــٔ أٖــٌ ايهت ــازي ؼي شّ قــّٛ َ ع
ــ٘ تعـــازي         ــًِ بكٛيـ ــ٘ ٚآيـــ٘ ٚغـ ــ٢ً اهلل عًٝـ ــٓ  قُـــس قـ ــابِٗ يًـ خطـ

وَََمُىٌُووىَْ عَووِّؼْنَا وَػَظَووُْنَا وَاعْووَّغْ َُُْووشَ ُِغْووَّغٍ وَسَاػِنَووا ًٌَُّووا بِإٌَْغِوونَخِهُِْ وَؿَؼْنًووا فِووٍ       ط

 . (3) صاٌذَِِّٓ

ــ٘  )  ــاؽ ؼي قٛيـ ــٔ عدـ ــٔ ابـ ــُع   }عـ ــ  َػـ ــع غـ ــٕٛ :  {ٚامسـ ٜكٛيـ
قــاٍ : نــاْٛا ٜكٛيــٕٛ يًــٓ      {ٚضاعٓــا  }امســع ٭مسعــت . ٚؼي قٛيــ٘   
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ــا .      ــو عاطٓ ــا نكٛي ــا ضاعٓ ــا مسعــو ٚ صي ــًِ : ضاعٓ ــ٘ ٚغ قــ٢ً اهلل عًٝ
 .(1) (قاٍ : ؼطٜفا  بايهصب {يٝا  بأيػٓتِٗ  }ٚؼي قٛي٘ 

نـــاْٛا  شا ســـسخ  ٕ َؿـــطنٞ ايعـــطب  ٚعـــٔ أبـــٞ ايعايٝـــ١ قـــاٍ )
بعهــِٗ بعهــا  ٜكــٍٛ أســسِٖ يكــاسد٘ : اضعــ  مسعــو . فٓٗــٛا عــٔ    

 .(2) (شيو
ػيـــا ٜـــسٍ عًـــ٢ إٔ َعٓـــ٢ ضاعٓـــا أْٗـــِ ٜطًدـــٕٛ َـــٔ ايـــٓ  قُـــس  
قــ٢ً اهلل عًٝــ٘ ٚآيــ٘ ٚغــًِ إٔ ٜػــتُع ٜٚٓكــت هلــِ فُٝــا ٜكٛيــٕٛ         
ــ٘      ــ١ يـ ــ  اٯٜـ ــ٢ ؼي تفػـ ــصا اغيعٓـ ــصضٕٚ ٖٚـ ــأيٕٛ ٜٚعتـ ــرتطٕٛ ٜٚػـ ٜٚؿـ

ــج ٠ ،  ــٌ    ز٫٫ت نــ ــٛ إٔ ا٭قــ ــإْٛ ٖٚــ ــإ قــ ــ١ بدٝــ ــا٤ت اٯٜــ  ش دــ
ــ٘ ٚآيــ٘ ٚغــًِ ٫     غــتُا  ايٓــاؽ ٚاغيػــًُري يًــٓ  قُــس قــ٢ً اهلل عًٝ

ــازي ط     ــ٘ تعـ ــازٜل قٛيـ ــٔ َكـ ــٛ َـ ــِ ، ٖٚـ ــٛ هلـ ــتُع ٖـ وََِوووا ُٔشْعِوووًُ  إٔ ٜػـ

 . (3) صاٌُّْشْعٍَِنيَ بِالَّ ُِبَشِّشََِٓ وَُِنزِسََِٓ

يًــٓ  قُــس قــ٢ً فُــٔ َفــاِٖٝ اٯٜــ١ أعــ٬ٙ يــعّٚ  قــوا٤ ايٓــاؽ  
اهلل عًٝــ٘ ٚآيــ٘ ٚغــًِ ٚايعُــٌ سيــا ٜدؿــط بــ٘ َٚكسَاتــ٘ ، ٚاٱبتعــاز عُــا  
ْٗــ٢ ٚأْــصض َٓــ٘ ، فكــس بعــح اهلل عــع ٚدــٌ ايــٓ  قــ٢ً اهلل عًٝــ٘ ٚآيــ٘ 
ــس       ــٔ عٓ ــ٘ َ ــا٤ ب ــا د ــسقٛا سي ــ٘ ، ٚتك ــصٚا عٓ ــ٘ ٚتأخ ــتُعٛا ي ٚغــًِ يتػ

 اهلل ، ٫ إٔ تكٛيٛا ي٘  غتُع يٓا ٚأضعٓا مسعو .
ــ٢ً اهلل  ْعـــِ أشْـــت اٯ ــٛا يًـــٓ  قُـــس قـ ــ١ يًُػـــًُري إٔ ٜكٛيـ ٜـ

ــا         ــري ضاعٓ ــ٘ ٚب ــا ، ٚبٝٓ ــف عٓ ــا ٚخّف ــٝٸٔ يٓ ــا ٚب ــًِ أْعطْ ــ٘ ٚغ ــ٘ ٚآي عًٝ
ــاص     ــأٜ ، ٚيــٝؼ َــٔ تعــاضض بــري َعٓــ٢ اٱغــتٗعا٤ ؼي نًُــ١ طضاعٓ تد

                                                           

 . 3/135ايسض اغيٓجٛض  (1)
 .1/195ايسض اغيٓجٛض  (2)
 .48غٛض٠ ا٭ْعاّ  (3)
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ــًِ    ــ٘ ٚغـ ــ٘ ٚآيـ ــ٢ً اهلل عًٝـ ــس قـ ــٓ  قُـ ــات ايـ أٚ  ضاز٠ ٚطًـــب  ْكـ
 هلِ .

٢ً اهلل عًٝـــ٘ ٚآيـــ٘ يكـــس تدـــسيت ايكـــ٬ت بدعجـــ١ ايـــٓ  قُـــس قـــ 
ٚغـــًِ فًـــِ تهـــٔ بـــري طـــطفري بعـــطض ٚاســـس ٚيـــٝؼ يًُػـــًُري إٔ   
ــِ ؼي      ــتُا  هلـ ــًِ اٱغـ ــ٘ ٚغـ ــ٘ ٚآيـ ــ٢ً اهلل عًٝـ ــٓ  قـ ــٔ ايـ ــٛا َـ ٜطًدـ
ــوا٤       ــٔ اٱق ــس َ ــٌ ٫ب ــٌ ، ب ــتُعٕٛ يًتٓعٜ ــا ٜػ ــازاتِٗ َجًُ ــِ ٚع آضا٥ٗ

 يكٍٛ ايٓ  ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ .
  ٙ ــا ــامسعٛا َٚعٓ ــا٭َط ب ــ١ ب ــصا ٚضزت اٯٜ ــٓ  قــ٢ً   ي :  مسعــٛا يً

اهلل عًٝــ٘ ٚآيــ٘ ٚغــًِ ٫ٚ تػــأيٛٙ اٱغــتُا  ٚاٱقــوا٤ يهــِ ، ٖٚــٌ       
ٖــصا ا٭َــط اـــام بايكــشاب١ ٚأٜــاَِٗ ، اؾــٛاب ٫، فٗــصا اؿهــِ        

ََووا ؤََُّهَووا اٌَّووزََِٓ بــام َٚتذــسز  زي ٜــّٛ ايكٝاَــ١ يــصا  بتــسأت اٯٜــ١ بٓــسا٤ ط

ــاٍ ا  آَِنُووووىا ــ١ بأدٝــ ــِ ؼي اٯٜــ ــ١ اؿهــ ــل نٝفٝــ ــعّٚ ص ٚتتعًــ ــًُري بًــ غيػــ

قــسٚضِٖ عــٔ ايكــطإٓ ٚ تدــاعِٗ يًــٓ  قُــس قــ٢ً اهلل عًٝــ٘ ٚآيــ٘         
ــ٘    ــس٠ ؼي ايفكـــ ــصاٖب دسٜـــ ــ٧ سيـــ ــاز ؼي اجملـــ ــسّ اٱدتٗـــ ــًِ ٚعـــ ٚغـــ
ٚاٱدتُــا  ٚا٭خـــ٬م ٚايػٝاغـــ١ كايفـــ١ َٚدآٜـــ١ يـــٓٗر ٚغـــ١ٓ ايـــٓ   
ــ٘ ٚغــًِ ، أٚ تػــد  عًــّٛ ايػــ١ٓ ٭قــٛاهلِ     ــ٘ ٚآي قُــس قــ٢ً اهلل عًٝ

ٱدتٗــاز ٚايتػــد  َــٔ َكــازٜل قــٍٛ طضاعٓــاص   َٚــصاٖدِٗ ، ٖٚــصا ا
 ايصٟ ْٗت عٓ٘ اٯ١ٜ ايهطضي١ .

ــا       ــاضض َعٗ ــا ٜتع ــطح َ ــا ٚط ــا ٜٛافكٗ ــص َ ــِ ٚأخ ــِ آضا٥ٗ ــا ٥٬ٜ َٚ
ــصاٖب     ــٌ جيــب أ٫ ؽــطز ٖــصٙ اغي ــ١ ، ب ــ١ ٚاغيٓكٛي أٚ َــع ا٭فهــاض ايوطٜد
ــازٜل    ــصا َـــٔ َكـ ــطٚز ٖـ ــسّ اــ ــ١ٓ ، ٚعـ ــاب ٚايػـ ــٔ ايهتـ ٚاٯضا٤ عـ

 .     قٛي٘ تعازي طٚأمسعٛاص
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 صأظُشَْٔا وَاعَّْؼُىاط قايوى نًافع 

ــسز ،      ــط اغيتعــ ــس ٚا٭َــ ــٞ اغيتشــ ــ١ ايٓٗــ ــصٙ اٯٜــ ــُٓت ٖــ ــس تهــ يكــ
 ٚتكسٜطٖا ع٢ً ٚدٛٙ :

 : ٜا أٜٗا ايصٜٔ آَٓٛا ٫ تكٍٛ يًٓ  ضاعٓا . ا٭ٍٚ
 ٜا أٜٗا ايصٜٔ آَٓٛا قٛيٛا أْعطْا . :ايجاْٞ 

 ٜا أٜٗا ايصٜٔ آَٓٛا امسعٛا . :ايجايح 
ــس َٓــع   ــًُري عــٔ قــٍٛ ط    يك ص ٚايٛقــٛف سَاػِنَووااهلل عــع ٚدــٌ اغيػ

ــِٓٗ ؼي       ــف عـ ــ١ ٚايتدفٝـ ــب ايطعاٜـ ــ٘ طًـ ــ٢ بأْـ ــ٢ اغيعٓـ ــ١ عًـ ــسٙ ستـ عٓـ
 ا٭ٚاَط ٚا٭سهاّ ٚايٛاددات ٚؼي ايدعح  زي ايٓف  .

ــٛا َــٔ ضغــٍٛ اهلل قــ٢ً اهلل      صيــا  شٕ اهلل عــع ٚدــٌ هلــِ إٔ ٜطًد
ٝـــ٘ تؿـــطٜف عًٝـــ٘ ٚآيـــ٘ ٚغـــًِ  َٗـــاهلِ ٚ فٗـــاَِٗ ٚايدٝـــإ هلـــِ ، ٚف

ــاّ عًـــ٢ مـــٛ َتتـــابع ٚأْٗـــِ    يًُػـــًُري ٚزيٝـــٌ عًـــ٢ تًكـــِٝٗ ا٭سهـ
ــ١ ؼي       ــع١ ٚاغيٓسٚس ــإ ٚايػ ــأيٛا ايدٝ ــِ غ ــاّ  ٫ أْٗ ــصٙ ا٭سه ــٕٛ بٗ َٓ٪ٜ

 فِٗ ٖصٙ ا٭سهاّ ٚايتكٝس بػٓٓٗا ٚآزابٗا .
 .(1) صوُنْخُُْ خَُْشَ ؤَُِّتٍ ؤُخْشِجَجْ ٌٍِنَّاطِٖٚٛ َٔ َكازٜل قٛي٘ تعازي ط

ْــعٍٚ آٜــات ايكــطإٓ لَٛــا  ٚعًــ٢ مــٛ ايتعاقــب ؼي      َٚــٔ أغــطاض  
ــٌ إ      ــٌ قدـ ــع ٚدـ ــطِٖ اهلل عـ ــس أْعـ ــ١ٓ ، فكـ ــطٜٔ غـ ــ٬خ ٚعؿـ ــس٠ ثـ َـ
ٜطًدــٛا َــٔ ايــٓ  قــ٢ً اهلل عًٝــ٘ ٚآيــ٘ ٚغــًِ  ْعــاضِٖ َٚــع ٖــصا           
ــٓ  قــ٢ً اهلل      ــإٔ ٜٓعــطِٖ اي ــِٓٗ اهلل عــع ٚدــٌ ايػــ٪اٍ ٚايطًــب ب يّك

 عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ أٜها  .
 ٚتهٕٛ ٖٓاى غع١ ؼي ايعٌُ بٗا .ٚنإٔ بعض ا٭ٚاَط تٓعٍ 

                                                           

 .110غٛض٠ آٍ عُطإ  (1)
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ــ١ ايدشــح اغيػــًُري َــٔ قــٍٛ ط   ــإْٛ سَاػِنَووايكــس َٓعــت آٜ ــإ ق ص يدٝ

ــعٙ اغيػــًُري عــٔ قدــٝض أٚ غًــٝغ ايكــٍٛ َــع ايــٓ  قُــس      ــعّٚ تٓ ٖٚــٛ ي
ــا٤      ــ٬ّ دـ ــٞ إٔ اٱغـ ــ١ ٖٚـ ــ٘ ْهتـ ــًِ ، ٚفٝـ ــ٘ ٚغـ ــ٘ ٚآيـ ــ٢ً اهلل عًٝـ قـ

 يُٝٓع َٔ دفا٤ ايداز١ٜ ٚايؿس٠ ؼي ايتداطب .
عـــع ٚدـــٌ  ٫ تـــٛايٞ ا٭ٚاَـــط ٚايٓـــٛاٖٞ عًـــ٢       يكـــس أبـــ٢ اهلل 

اغيػـــًُري ، ٚفٝأٖـــا ؼي ايهتـــاب ٚايػـــ١ٓ فـــأضاز غـــدشاْ٘ إٔ ٜهـــٕٛ       
سػـــٔ اـطـــاب ٚايطًـــب َـــٔ اغيػـــًُري َكسَـــ١ يتًكٝٗـــا ٜٚـــسٍ عًٝـــ٘ 

ــٛاٖٞ   وَاعْوووَّؼُىاقـــٍٛ ط ــط ٚايٓـ ــُا  يٮٚاَـ ــوا٤ ٚايػـ ــٔ اٱقـ ــس َـ ص ف٬بـ

بتــسأت اٯٜــ١  ايــيت ٜتفهــٌ بٗــا اهلل عــع ٚدــٌ عًــ٢ اغيػــًُري فًــصا        
ــدط١ٜ     ــٔ غـ ــ٘ َـ ــا فٝـ ــٝغ َٚـ ــغ ايوًـ ــطى ايًفـ ــإ إٔ تـ ــإ يدٝـ ــسا٤ اٱضيـ بٓـ

 ٚ غتٗعا٤ أَط ٚادب ، ٚإٔ اٱغتُا  ٯٜات ايكطإٓ نطٚض٠ .
 ص ع٢ً ٚدٛٙ :الَ حَمُىٌُىا سَاػِنَاٚتكسٜط قٛي٘ تعازي ط

: ٜـــا أٜٗـــا ايـــصٜٔ آَٓـــٛا اتطنـــٛا يفـــغ ) ضاعٓـــا ( ؼي كاطدـــ١  ا٭ٍٚ
 عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ .ايٓ  قُس ق٢ً اهلل 

ٜــا أٜٗــا ايــصٜٔ آَٓــٛا  َتٓعــٛا عــٔ نــٌ قــٍٛ غــ  َٓاغــب    :ايجــاْٞ 
ــ٘ ٚآيــ٘ ٚغــًِ ، قــاٍ تعــازي     ؼي اـطــاب َــع ايــٓ  قُــس قــ٢ً اهلل عًٝ

 .(1)صالَ حَجْؼٍَُىا دُػَاءَ اٌشَّعُىيِ بَُْنَىُُْ وَذُػَاءِ بَؼْؼِىُُْ بَؼْؼًاط

ــح  ــ٘ ط   :ايجاي ــا ٭ْ ــٓ  ضاعٓ ــٛا يً  *َِووا ََنْـِووكُ ػَووْٓ اٌْهَووىَي    ٫ تكٛي

 . (2)صبِْْ هُىَ بِالَّ وَحٌٍْ َُىحًَ

ــ٘         ــ٘ ٚآي ــ٢ً اهلل عًٝ ــس ق ــٓ  قُ ــٝؼ يً ــٛ ي ــا  ٖٚ ــ١ قاْْٛ ــدري اٯٜ يت
ٚغــًِ ايتدفٝــف َــٔ ا٭ٚاَــط ٚايٓــٛاٖٞ ايــيت تــأتٞ َــٔ عٓــس اهلل ،         

                                                           

 .63غٛض٠ ايٓٛض  (1)
 .4-3غٛض٠ ايٓذِ  (2)
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صٚ صيــا ٖــٛ َــأَٛض بــايتدًٝ  ، سَاػِنَوواٚتكــسٜط اٯٜــ١ نٝــف تكٛيــٕٛ يًــٓ  ط

 .(1) صََاؤََُّهَا اٌشَّعُىيُ بٍَِّغْ َِا ؤُٔضِيَ بٌَُِْهَ ِِْٓ سَبِّهٌَٜ طٚؼي ايتٓع

ــع  ــا ٭ٕ اهلل عــع ٚدــٌ    ايطاب ــٛا ضاعٓ ــٛا ٫ تكٛي ــصٜٔ آَٓ ــا أٜٗــا اي ٜ :
 ختــاض يهــِ غــٓد١ٝ اـطــاب َــع ايــٓ  قُــس قــ٢ً اهلل عًٝــ٘ ٚآيــ٘         

 ٚغًِ ٚسيا فٝ٘ ايجٛاب ٚا٭دط .
ــاَؼ  ٛ    :اـ ــاطد ــٛا خ ــصٜٔ آَٓ ــا اي ــا أٜٗ ــ٢ً اهلل   ٜ ــسا  ق ــٓ  قُ ا اي

عًٝــ٘ ٚآيــ٘ ٚغــًِ ٚتهًُــٛا َعــ٘ ٚأغــايٛٙ ٚيهــٔ بايهٝفٝــ١ اغيٓاغــد١ ايــيت 
 ٜدٝٓٗا يهِ اهلل ٚضغٛي٘ .

ــٍٛ      ــع اغيػــًُري َــٔ ق ــف سيٓ ــ١ ايدشــح أْٗــا مل تهت فُــٔ  عذــاظ آٜ
 طضاعٓاص  صيا شنطت َا جيب عًِٝٗ قٛي٘ ٖٚٛ طأْعطْا ص.

 ف ؼي غٓد١ٝ ايكٍٛ.يدٝإ  ؼاز اغيٛنٛ  ٚاغيٓاغد١ َع اٱخت٬
ــ٘    ٚتــدري اٯٜــ١ غــ٪اٍ اٱَٗــاٍ َــع ٬َظَــ١ اٱْكــات ٚاٱغــتُا  ي
فــ٬ ٜكــض إٔ ٜكــٍٛ اغيػــًُٕٛ أْعطْــا ٜٚٓكــطفٕٛ عــٔ ايــٓ  قــ٢ً اهلل  
ــا        ــٛاٖٞ ، َٚ ــط ٚايٓ ــٔ ا٭ٚاَ ــعٍ َ ــا ٜٓ ــٕٛ َ ــًِ أٚ ٜرتن ــ٘ ٚغ ــ٘ ٚآي عًٝ
ــسفا  ؼي غــدٌٝ اهلل ، ٚسهــٛض     ــ٘ َــٔ قــٝ  ايكــرب ٚاغيطابطــ١ ٚاي ــأَط ب ٜ

 ايكًٛات اـُػ١ .
 ٚتتهُٔ اٯ١ٜ أَطٜٔ :

: قـــٍٛ أْعطْـــا ، ٖٚـــٌ جيـــب عًـــ٢ ايـــٓ  قـــ٢ً اهلل عًٝـــ٘  ا٭ٍٚ
ٚآيــ٘ ٚغــًِ إٔ ٜٓعــطِٖ عًــ٢ فــطض  ضاز٠ َعٓــ٢ اٱَٗــاٍ َــٔ اٯٜــ١ ،   

 اؾٛاب ٫، َٔ دٗات :
ــ  اٯٜــات        :ا٭ٚزي  ــًِ بتدًٝ ــ٘ ٚغ ــ٘ ٚآي ــ٢ً اهلل عًٝ ــٓ  ق ــّٛ اي ٜك

 ايٓٛاٖٞ .ساٍ ْعٚهلا ، ٚفٝٗا ا٭ٚاَط ٚ

                                                           

 .67غٛض٠ اغيا٥س٠  (1)
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ــ١  ــ٘      :ايجاْٝـ ــ٘ ٚآيـ ــ٢ً اهلل عًٝـ ــس قـ ــٓ  قُـ ــٌ ايـ ــٍٛ أٚ ٜفعـ ٫ ٜكـ
ٚغـــًِ  ٫ َـــا ٜـــأَط بـــ٘ اهلل عـــع ٚدـــٌ  ش إٔ غـــٓت٘ ؾـــعد١ ٚفـــط  َـــٔ  
ــِ اهلل       ــٌ هل ــًُري ، ٚمل ٜك ــ٢ اغيػ ــٓعِ عً ــِ اي ــٔ أعع ــٛ َ ــٛسٞ ، ٖٚ اي
ــع      ــاا ٚزف ــِ باغيك ــٌ أعً ــع ٚد ــا ٭ٕ اهلل ع ــٛا أْعطْ ــٌ ٫ تكٛي ــع ٚد ع

ٚيهٓــ٘ غــدشاْ٘    (1) صوَاٌٍَّووهُ ََؼٍَْووُُ وَؤَْٔووخُُْ الَ حَؼٍَُّْووىَْ    زي طاغيفاغــس ، قــاٍ تعــا   

أشٕ هلـــــِ بـــــايكٍٛ يًـــــٓ  قُـــــس قـــــ٢ً اهلل عًٝـــــ٘ ٚآيـــــ٘ ٚغـــــًِ  
ــإ    أظُشَْٔوواط ــ٢ ؼي ســاٍ اٱغــتذاب١ يكــٛهلِ ٖــصا ف ــ١ ٖٚــٞ ست ــ٘ ْهت صٚفٝ

ــ٢ً        ــٓ  ق ــّٛ اي ــس اهلل ٜٚك ــٔ عٓ ــعٍ َ ــس ٚإٔ تٓ ــٛاٖٞ ٫ب ــط ٚايٓ ا٭ٚاَ
 ِ بتدًٝوٗا ٜٚؿاضن٘ اغيػًُٕٛ ايعٌُ سيهاَٝٓٗا .اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغً

ــ١  ــا      :ايجايج ــغ أْعطْ ــ١ يف ــا( يس٫ي ــا( أٚ )أًَٗٓ ــ١ )أضد٦ٓ ــٌ اٯٜ مل تك
ــل     عًــ٢ ا٭دــٌ ايكطٜــب ٭ٕ َــس٣ ْعــط اٱْػــإ قطٜــب خاقــ١  ش تعً
ــري      ــٛعٞ ٚبـ ــّٛ اجملُـ ــٛ ايعُـ ــ٢ مـ ــ١ عًـ ــ٘ ا٭َـ ــط يـ ــا تٓعـ ــ١ َٚـ باؾُاعـ

ــل ، فا   ــٛم َطًــ ــّٛ ٚخكــ ــاض عُــ ــا٤ ٚاٱْعــ ــِ  اٱضدــ ــا٤ أعــ ٱضدــ
ــط       ــاٍ ٭َـ ــ٪اٍ اٱَٗـ ــًُري غـ ــٌ يًُػـ ــع ٚدـ ــصا  شٕ اهلل عـ ــع يـ ٚأٚغـ
قطٜــب ٜهْٛــٕٛ فٝــ٘ َٓكــتري َطــٝعري هلل ٚضغــٛي٘ فــترت٣ ا٭سهــاّ ،       
ٚفٝـــ٘ تُٓٝـــ١ غيًهـــ١ ايفكاٖـــ١ عٓـــس اغيػـــًُري ، ٚطـــطز يًوفًـــ١ ٚاؾٗايـــ١  
ــٔ َعــاْٞ         ــات يٰٜــات ، َٚ ــع اٱغــتُا  ٚاٱْك ــ٬ غفًــ١ َ ــِٓٗ ، ف ع

كــل ا٭ْدٝــا٤ ٚا٭َــِ ايػــايف١ ؼي ايكــطإٓ َٚــا      اٱْعــاض فــ٧ آٜــات ق  
فٝٗـــا َـــٔ اغيٛععـــ١ ٚاٱعتدـــاض ٚيٝـــعٜٔ اٱْعـــاض بعطـــط اٱتعـــاظ ، قـــاٍ  

َٔحْووُٓ َٔمُووضُّ ػٍََُْووهَ ؤَحْغَووَٓ اٌْمَظَووضِ بَِّووا ؤَوْحَُْنَووا بٌَُِْووهَ هَووزَا اٌْمُووشْآَْ     تعــازي ط

 . (2) صوَبِْْ وُنجَ ِِْٓ لَبٍِْهِ ٌَِّْٓ اٌْغَافٍِِنيَ

                                                           

 .216غٛض٠ ايدكط٠  (1)
 .3غٛض٠ ٜٛغف  (2)
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ــ٘ تعــازي ط  َٚــٔ  ــسا٤ اٱضيــإ ٚقٛي ــري ْ ــافع اؾُــع ب ــات أظُشَْٔووآَ صثد

اغيػــًُري عًــ٢ اٱضيــإ ستــ٢ ؼي ســاٍ ٚدــٛز أٜــاّ يــٝؼ فٝٗــا أٚاَــط أٚ   
 ْٛاٖٞ َٔ دٗات :

 ص.أظُشَْٔاسهٛض ْسا٤ اٱضيإ عٓس غ٪اٍ اغيػًُري ط :ا٭ٚزي 

ــ٘ ٚآيــ٘ ٚغــًِ    :ايجاْٝــ١  كاطدــ١ ٚغــ٪اٍ يًــٓ  قُــس قــ٢ً اهلل عًٝ
 ٕ ٚايتكسٜل بٓدٛت٘ ٚأْ٘ ضغٍٛ َٔ عٓس اهلل .باٱضيا

ــ١  ــٍٛ ط  :ايجايجـ ــسٍ قـ ــس   أظُشَْٔووواٜـ ــ٢ ايٛعـ ــ١ُٝٓ عًـ ــ١ ايتهـ ص بايس٫يـ

يٲَتجـــاٍ ، نـــإٔ اغيػـــًُري ٜكٛيـــٕٛ أْعطْـــا ٚهلل عٗـــس بأْٓـــا ْعُـــٌ سيـــا 
 تأَطْا ب٘ ْٚتذٓب َا ٢ْٗٓ عٓ٘ .

َٚـــٔ اٱعذـــاظ ؼي ْعـــِ آٜـــات ايكـــطإٓ فـــ٧ اٯٜـــ١ ايتايٝـــ١ يكٛيـــ٘  
ص بكــٝو١ اؾًُــ١ اـربٜــ١ َــع  تكــاهلا ٚعطفٗــا      الَ حَمُىٌُووىا سَاػِنَووا  تعــازي ط

عًــ٢ ٖــصٙ اٯٜــ١ ، ٚقــشٝض أْٗــا مل تدــسأ عــطف عطــف نــايٛاٚ ٚيهــٔ   
ــتري     ايعطــف بــري اٯٜــتري ٜػــتكطأ َــٔ اٱؼــاز بكــٝو١ اـطــاب بــري اٯٜ
ــ٢       ــ١ عً ــ١ ايتايٝ ــسٜط اٯٜ ــًُري ، ٚتك ــ٘ يًُػ ــا تتٛد ــس٠ َُٓٗ ــٌ ٚاس ، فه

 ٚدٛٙ :
ا أٜٗـــا ايـــصٜٔ آَٓـــٛا َـــا ٜـــٛز ايـــصٜٔ نفـــطٚا َـــٔ أٖـــٌ  : ٜـــ ا٭ٍٚ

 ايهتاب ٫ٚ اغيؿطنري ..( .
ٜـا أٜٗــا ايـصٜٔ آَٓــٛا َـا ٜــٛز ايـصٜٔ نفــطٚا إٔ شيتٓعـٛا عــٔ       :ايجـاْٞ  

 قٍٛ ضاعٓا ؼي كاطد١ ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ .
ــ١     ــ١ بايوــ١ ستــ٢ يهٝفٝ َٚــٔ اٱعذــاظ إٔ ايــصٜٔ نفــطٚا ٜٛيــٕٛ عٓاٜ

ايــــٓ  قــــ٢ً اهلل عًٝــــ٘ ٚآيــــ٘ ٚغــــًِ ٚاغيػــــًُري ،  ايتداطــــب بــــري
ٜٚتــأشٕٚ َــٔ نٝفٝــ١  نــطاّ اغيػـــًُري يــ٘ ؼي ايٓــسا٤ ٚايكــ١ً  ، ٚنـــإ        

 اغيػًُٕٛ ٜأخصٕٚ قططات ٚن٥ٛ٘ تربنا  .
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ــح اي ــٛا       جاي ــطٚا إٔ تكٛي ــصٜٔ نف ــٛز اي ــا ٜ ــٛا َ ــصٜٔ آَٓ ــا اي ــا أٜٗ ٜ :
ــٍٛ        ــصا ايك ــاص ٭ٕ ٖ ــًِ طأْعطْ ــ٘ ٚغ ــ٘ ٚآي ــ٢ً اهلل عًٝ ــس ق ــٓ  قُ يً
ؾــاٖس عًــ٢ ســدهِ يًطغــٍٛ ٚغــعٝهِ يتًكــٞ ايتٓعٜــٌ ٚعًــّٛ ايــٛسٞ    
َٓــ٘ عًــ٢ مــٛ اٱطيــاٍ ، ٚيتهــٕٛ آٜــ١ ايدشــح ؾــاٖسا  عًــ٢ اٱعذــاظ   

 ٚايطظي١ بٓعٍٚ آٜات ايكطإٓ لَٛا  .
ــازي ط     ــ٘ تعـ ــاْٞ قٛيـ ــٔ َعـ ــ٢ َـ ــ٢ َعٓـ ََخْوووخَضُّ بِشَحَّْخِوووهِ َِوووْٓ   ٜٚتذًـ

بٓـــعٍٚ آٜـــات ايكـــطإٓ عًـــ٢ مـــٛ ايتـــسضٜر ٚؼي َٓاغـــدات        (1) صََشَووواءُ

ايٛقــا٥ع ، ٚخيــتل ايكــطإٓ ؼي اغيكــاّ بأْــ٘ ايهتــاب ايػــُاٟٚ ايٛسٝــس        
ايــصٟ ْــعٍ لَٛــا  َٚــع ٖــصا قــاٍ اغيػــًُٕٛ طأْعطْــاص ضدــا٤ بٝــإ           

 ايػ١ٓ يًكطإٓ .     
 يدٝإ قإْٛ َٔ دٗات :

ص ؼي ايكـــطإٓ    ََوووا ؤََُّهَوووا اٌَّوووزََِٓ آَِنُوووىا : نـــٌ فـــطز َـــٔ ْـــسا٤ ط ا٭ٚزي

 خ  ٚضظي١ َٔ عٓس اهلل عع ٚدٌ. 
ْٗــٞ اهلل عــع ٚدــٌ اغيػــًُري عــٔ قــٍٛ ككــٛم نُــا ؼي   :ايجاْٝــ١ 

آٜــ١ ايدشــح فهــٌ ععــِٝ َــٔ عٓــس اهلل ٚأقــٌ يدٓــا٤ قــطح َــٔ ايكــ١ً   
ــًُري      ــًِ ٚاغيػـ ــ٘ ٚغـ ــ٘ ٚآيـ ــ٢ً اهلل عًٝـ ــس قـ ــٓ  قُـ ــري ايـ ــ١ بـ اٱضياْٝـ

 عػٔ ْسا٥ِٗ ٚكاطدتِٗ ي٘ .
يكـــس أْعـــِ اهلل عـــع ٚدـــٌ عًـــ٢ اغيػـــًُري بٓـــسا٤ اٱضيـــإ ، ٚأضاز  

هط يــ٘ عًــ٢ ٖــصٙ ايٓعُــ١ ، َٚٓــ٘  دتٓــاب اغيػــًُري قــٍٛ   اهلل َــِٓٗ ايؿــ
 طضاعٓاص .
: يــعّٚ  قاَــ١ اغيػــًُري عًــ٢ ايؿــهط ايــسا٥ِ يٓعُــ١ ا٭ٚاَــط   ايجايجــ١

 ٚايٓٛاٖٞ اييت تكاسب ْسا٤ اٱضيإ .
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ؼي اٯٜــ١ أْٗــا تهــُٓت ْٗٝــا  ثــِ أَــطٜٔ َتتــابعري        َٚــٔ اٱعذــاظ 
ــٛم      ــٍٛ ككـ ــط بكـ ــٛم ، ٚٚضز ا٭َـ ــٍٛ ككـ ــٞ يكـ ــع ٚٚضز ايٓٗـ َـ

اٱغـــتُا  ٚاٱْكـــات ٱضاز٠ تػـــد  اغيػـــًِ سٛاغـــ٘ ؼي طاعـــ١ اهلل ، 
ٚايػــعٞ يٓٝــٌ َطنــات٘ ، ٖٚــصا ايتػــد  َــٔ َكــازٜل قٛيــ٘ تعــازي         

 .(1)صوََِا خٍََمْجُ اٌْجَِّٓ وَاإلِٔظَ بِالَّ ٌَُِؼْبُذُوِْط
ــٔ     ــاؽ عـ ــع ايٓـ ــس عذـ ــسٟ ، ٚتأنٝـ ــطإٓ ايتشـ ــا٥ل ايكـ ــٔ خكـ َٚـ

ــإ سيجًــ٘ ، َٚــٔ ايتشــسٟ ؼي   ــ٘ تعــازي   اٱتٝ ــٞ ، ٚقٛي ــإ ايكطآْ اغيكــاّ ايدٝ
 . (2) صهَزَا بََُاٌْ ٌٍِنَّاطِط

 َٚٔ ٚدٛٙ ايدٝإ ؼي آ١ٜ ايدشح ٚدٛٙ :
 :  ختكام اغيػًُري باـطاب ؼي آ١ٜ ايدشح . ا٭ٍٚ 

  نطاّ اغيػًُري بٓسا٤ اٱضيإ ٚ ْفطازِٖ ب٘ . :ايجاْٞ 
ــح  ٘     :ايجاي ــ ــ٢ً اهلل عًٝ ــٓ  ق ــ١ اي ــٔ كاطد ــًُري ع ــٞ اغيػ ــ٘  ْٗ ٚآي

 ٚغًِ سيا ٫ ًٜٝل سيكاّ ايٓد٠ٛ ٫ٚ بِٗ .
تعًـــِٝ اغيػـــًُري نٝـــف خيـــاطدٕٛ ضغـــٍٛ اهلل قـــ٢ً اهلل  :ايطابـــع 

ــاٍ     ــاص ٚٚضز ٖــصا ايكــٍٛ َــٔ بــاب اغيج ــ٘ طأْعطْ ــ٘ ٚغــًِ بكٛي ــ٘ ٚآي عًٝ
ٚاغيٛنـــٛ  اــــام ، ٚاغيـــطاز ا٭عـــِ َـــٔ قـــٝ  َٚكـــازٜل اـطـــاب 

 عا١َ .
ــسا٤    ــات ايٓ ــطإٓ إٔ آٜ ــاظ ايك ــٔ  عذ ــف  َٚ ــطإٓ ٫ تك ــ١ ؼي ايك اٱضياْٝ

عٓــس ا٭َــط ٚايٓٗــٞ ، ٚغايدــا  َــا تــأتٞ ظًُــ١ خربٜــ١ بعــسٖا تتهــُٔ         
ــصٙ      ــُٕٛ ٖـ ــسا٤ ، َٚهـ ــري ايٓـ ــع بـ ــإ اؾُـ ــع  َهـ ــا  َـ ــا  أٚ سهُـ قاْْٛـ

 اؾ١ًُ اـرب١ٜ غٛا٤ ناْت خاشي١ ي١ٰٜ أٚ ٫ ظ
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 صٌَ ؤٌَِوووٌََُُاؤََُّهَوووا اٌَّوووزََِٓ آَِنُوووىا ٌٍِْىَوووافِشََِٓ ػَوووزَاٚتكـــسٜط ٖـــصا اؾُـــع ط 

 ، ٚفٝ٘ َػا٥ٌ :(1)
:  خدــــاض اٯٜــــ١ يًُػــــًُري ٚاغيػــــًُات ؼي نــــٌ ظَــــإ       ا٭ٚزي

 بكإْٛ ٖٚٛ ؾس٠ عصاب ايهافطٜٔ .
 زع٠ٛ ايٓاؽ طيٝعا  يٓدص ايهفط َٚفاِٖٝ اؾشٛز . :ايجا١ْٝ 

تطغٝـــب ايٓـــاؽ باٱضيـــإ ٚاٱقـــطاض بايطبٛبٝـــ١ اغيطًكـــ١ هلل  :ايجايجـــ١ 
 عع ٚدٌ .

ــسا٤    :ايطابعــ١  ــأٜ بــري اغيػــًُري ٚايهــافطٜٔ ،  ش ٜتٛدــ٘ ْ ــإ ايتد بٝ
اٱضيـــإ يًُػـــًُري ، فٝدعـــح ايطُأْٝٓـــ١ ؼي ْفٛغـــِٗ ، ٜٚٗـــسِٜٗ  زي      
ــس     ــ١ بايٛعٝ ــتِ اٯٜ ــاب َعكــٝت٘ بُٝٓــا ؽت ايعُــٌ ؼي َطنــا٠ اهلل ، ٚ دتٓ

 ٚايتدٜٛف يًصٜٔ نفطٚا .
تفكــ٘ اغيػــًُري ؼي ايــسٜٔ ٚاٱضتكــا٤ ؼي غــًِ اغيعــاضف        :اـاَػــ١ 

ــصٟ      ــصاب ايـ ــس٠ ايعـ ــ١ ٚؾـ ــّٛ ايكٝاَـ ــافطٜٔ ٜـ ــاٍ ايهـ ــإ سـ ــ١ بدٝـ اٱهلٝـ
 ٬ٜقْٛ٘ .

 تكسٜط ْسا٤ اٱضيإ بًشاظ خاشي١ اٯ١ٜ ع٢ً ٚدٛٙ : :ايػازغ١ 
ــصٜٔ نفــطٚا ٚأزعــِٖٛ  زي     :ا٭ٍٚ  ــصضٚا اي ــٛا أْ ــصٜٔ آَٓ ــا أٜٗــا اي ٜ

 ايتٛب١ ٚاٱْاب١ .
ــاْٞ  ــٔ      :ايجـ ــ١َ٬ َـ ــا٭َٔ ٚايػـ ــطٚا بـ ــٛا أبؿـ ــصٜٔ آَٓـ ــا ايـ ــا أٜٗـ ٜـ

 ايعصاب ّٜٛ ايكٝا١َ .
ــح  ــإ ،      :ايجايـ ــِ باٱضيـ ــٗس يهـ ــٛا  ٕ اهلل ٜؿـ ــصٜٔ آَٓـ ــا ايـ ــا أٜٗـ ٜـ

 ٖٚصٙ ايؿٗاز٠ أععِ ٚاق١ٝ َٔ ايعصاب ّٜٛ ايكٝا١َ .
ــاّ اغيػــًُري بايؿــهط     ــسا٤ ٚدــٛب قٝ يٝهــٕٛ َــٔ ضؾــشات ٖــصا ايٓ

 هلل عع ٚدٌ .
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بِرَا  ََؼُووشُّوُُْ َِووْٓ ػَووًَّػٍََووُْىُُْ ؤَٔفُغَووىُُْ الَ : ٜــا أٜٗــا ايــصٜٔ آَٓــٛا ط  ايطابــع

يدٝــــإ إٔ اغيػــــًُري ؼي َــــأَٔ َــــٔ عــــصاب ايهــــافطٜٔ ؼي   (1) صاهْخَووووذََْخُُْ

ــاب ٚآَــٔ نــإ َعٗــِ       ــصٟ ت ــا  اي ــإٔ ف٬ْ ــ٬ حيــتر بعهــِٗ ب اٯخــط٠ ، ف
 أٚ نإ غددا  بوٛاٜتِٗ ٚن٬يتِٗ .

ــاَؼ  ــِٝ  ٫ إٔ    :اــ ــصاب أيـ ــافطٜٔ عـ ــٛا يًهـ ــصٜٔ آَٓـ ــا ايـ ــا أٜٗـ ٜـ
 ٜتٛبٛا ٜٚكٛيٛا أْعطْا ٚامسعٛا .

 تط٣ َا ٖٞ ايك١ً بري نٌ َٔ :
 : ايٓٗٞ عٔ قٍٛ )ضاعٓا( ٚا٭َط بكٍٛ )أْعطْا( . ا٭ٍٚ

ــاْٞ  ــات     :ايجـ ــط باٱْكـ ــا( ٚا٭َـ ــٍٛ )ضاعٓـ ــٔ قـ ــًُري عـ ــٞ اغيػـ ْٗـ
 ٚاٱغتُا  .
ــح  ــٓ      :ايجاي ــتُا  يً ــط باٱغ ــا ( ٚا٭َ ــٍٛ )أْعطْ ــط بك ــرتإ ا٭َ  ق

 قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ .
 ٚظاٖط اٯ١ٜ إٔ ايكٍٛ فٝٗا ْٛ  َفاع١ً بري :

 : اغيػًُٕٛ ِٖٚ ايصٜٔ ٜكٛيٕٛ )ضاعٓا(. ا٭ٍٚ
 شات ايكٍٛ ٚايًفغ )ضاعٓا( . :ايجاْٞ 

 اؾ١ٗ اييت ٜتٛد٘ هلا ايكٍٛ ٚاـطاب . :ايجايح 
نـــطت اٯٜـــ١ ايٛدـــ٘ ا٭ٍٚ ٚايجـــاْٞ أعـــ٬ٙ ، ٚمل تـــدري غيـــٔ ٚقـــس ش

ــس قــسٚضٙ َــٔ اغيػــًُري ، ٚاغيــطاز ٖــٛ ضغــٍٛ اهلل     ٜتٛدــ٘ اـطــاب عٓ
 ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٚتكسٜط اٯ١ٜ ع٢ً ٚدٛٙ :

 :ٜا أٜٗا ايصٜٔ آَٓٛا ٫ تكٛيٛا يطغٍٛ اهلل قُس ضاعٓا . ا٭ٍٚ
 ٍٛ اهلل أْعطْا .ٜا أٜٗا ايصٜٔ آَٓٛا قٛيٛا يطغ :ايجاْٞ 
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ــٌ     :ايجايــح  ــٛا  مسعــٛا ضغــٍٛ اهلل ، ٚؼي ايتٓعٜ ــصٜٔ آَٓ ــا أٜٗــا اي ٜ
 . (1) صوََِا آحَاوُُْ اٌشَّعُىيُ فَخُزُوَُ وََِا َٔهَاوُُْ ػَنْهُ فَأْخَهُىاط

ص ؼي أٚاْــ٘ ٚدٖٛــا    وٌٍَِْىَووافِشََِٓ ػَووزَاٌَ ؤٌَِووٌُُ  ٚحيتُــٌ قٛيــ٘ تعــازي ط  

 : 
:  ضاز٠ عــــصاب ايهــــافطٜٔ ؼي اؿٝــــا٠ ايــــسْٝا ، ٚيــــٝؼ يــــ٘   ا٭ٍٚ

ــا     ــسض ، ٚ ْكطـ ــ١ بـ ــا ؼي َعطنـ ــاٍ نُـ ــ٘ ايكتـــٌ ٚاٱغت٦كـ ــط ، َٚٓـ سكـ
ــاٍ )       ــاؽ ق ــٔ عد ــٔ  ب ــ١ ، ٚع ــٛض٠ ايتٛب ــا ؼي غ ــس نُ ــ١ ٚايعٗ ــإ اهلسْ ن

ــ٘     ــ٢ً اهلل عًٝ ــٓ  ق ــأَط اهلل اي ــٛز ف ــ٘ يكــّٛ عٗ ــِٗ  ٚآي ــًِ إٔ ٜ٪دً ٚغ
    ِ ــ ــس هل ــا ٫ٚ عٗ ــٝشٕٛ فٝٗ ــٗط ٜػ ــ١ أؾ ــسٖا ،    أضبع ــا بع ــٌ َ ــسَا أبط بع

ــٔ شٟ         ــطٜٔ َ ــا  ، عؿ ــري َٜٛ ــِٗ عيػ ــِ فأدً ــٛز هل ــّٛ ٫ عٗ ــإ ق ٚن
ــ٘     ــصيو قٛيـ ــ٘ ، فـ ــطّ نًـ ــ١ ٚافـ ــطّ    }اؿذـ ــٗط اؿـ ــًذ ا٭ؾـ ــإشا اْػـ فـ

 . (2){فاقتًٛا اغيؿطنري سٝح ٚدسشيِٖٛ 
ٚغــًِ بعـــس  ٚآيـــ٘ قــاٍ : ٚمل ٜعاٖـــس ضغــٍٛ اهلل قـــ٢ً اهلل عًٝــ٘    

 .(3) (ٖصٙ اٯ١ٜ أسسا 
اٱبــت٤٬ بــايفكط ٚايفاقــ١ ، نُــا ؼي تٛقــف ػــاض٠ قــطٜـ  زي      َٚٓــ٘ 

 ٔ ــُٝ ــاّ ٚاي ــج٬      ايؿ ــًُري فُ ــاٍ اغيػ ــاضى ٚقت ــاؿطٚب ٚاغيع ــوًٛا ب  ش  ْؿ
ــأيف     ناْــت قافًــ١ أبــٞ غــفٝإ ايــيت قــاضت ْــٛ  غــدب غيعطنــ١ بــسض تت
ــ١ ،          ــاّ  زي َه ــ٬ز ايؿ ــٔ ب ــ١ َ ــا٥ع ٚقازَ ــ١ بايده ــ  قًُ ــف بع ــٔ أي َ

ــ١   ٚعٓـــسَا خـــطز ايـــصٜٔ نفـــطٚا  زي  ــإ عـــسزِٖ ث٬ثـ ــ١ أســـس نـ َعطنـ
آ٫ف ضدــٌ ، َٚعٗــِ مــٛ غــدعُا١٥ بعــ   زي داْــب َــا ٜٓشــطٕٚ ؼي        
ــات       ــل ايواٜ ــٔ ؼكٝ ــع ع ــاض٠ ٚايعذ ــصٙ اـػ ــٛز ٖٚ ــا  يًذٓ ــل طعاَ ايططٜ
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ٌَُِجْؼَوووًَ اٌٍَّوووهُ رٌَِوووهَ حَغْوووشَةً فِوووٍ اـدٝجـــ١ َٓٗـــا َـــٔ َكـــازٜل قٛيـــ٘ تعـــازي ط

 .(2()1) صلٍُُىبِهُِْ

 ٚدٛٙ : يتهٕٛ ٖصٙ اؿػط٠ ع٢ً
ــح      ا٭ٍٚ ــ١ ايدشـــ ــازي ؼي آٜـــ ــ٘ تعـــ ــازٜل قٛيـــ ــٔ َكـــ ــا َـــ :  ْٗـــ

 ص.وٌٍَِْىَافِشََِٓ ػَزَاٌَ ؤٌٌَُُِط

ــاْٞ  ــًُري      :ايج ــطض باغيػ ــطٚا ايه ــصٜٔ نف ــام اي ــطظر زٕٚ  ؿ ــا ب ْٗ 
. 

ٖــــصٙ اؿػــــط٠ َكسَــــ١ يًعــــصاب ا٭يــــِٝ ؼي اٯخــــط٠ ،  :ايجايــــح 
ــطٚا         ــصٜٔ نف ــ٢ اي ــض عً ــط٠ تً ــصٙ اؿػ ــإٔ ٖ ــا ، ٚن ــصاض َٓٗ ــصٜط ٚ ْ ٚؼ
فــتُعري َٚتفــطقري بٓدــص ايهفــط ٚايهــ٬ي١ ، َٚــٔ أغــطاض فــ٧ اٯٜــ١        

 أع٬ٙ بكٝو١ اؾُع أَٛض :
ــ١َ٬       :أ٫ٚ   ــ٢ ايػـ ــطٚا عًـ ــصٜٔ نفـ ــح ايـ ــًُري  زي سـ ــ٠ٛ اغيػـ زعـ

اغي٬ظَــ١ يًهفــط ، ٖٚــصٙ اغي٬ظَــ١ َػــتكطأ٠ َــٔ      ٚايٓذــا٠ َــٔ اؿػــط٠   
ــٌ      ــٝؼ َــٔ زيٝ ــٛبِٗ ٚي ــ١  ش أخــربت عــٔ فــ٧ اؿػــط٠  زي قً شات اٯٜ
ــٛبِٗ     ــ١ أخــط٣ عًــ٢ َوــازض٠ ٖــصٙ اؿػــط٠ يكً َتكــٌ أٚ َٓفكــٌ ؼي آٜ
يتهــٕٛ َـــٔ ا٭َــٛض اغيكـــاسد١ يًهـــافطٜٔ ؼي اؿٝــا٠ ايـــسْٝا ٚاٯخـــط٠ ،    

ــاسب ايهـــ    ــٛض ايـــيت تكـ ــٞ ا٭َـ ــا ٖـ ــس َـ ــأٍ أسـ ــاشا غـ ــسْٝا فـ افط ؼي ايـ
ٚاٯخـــط٠ ، ٜهـــٕٛ اؾـــٛاب ٖـــٞ اؿػـــط٠ ، فهاْـــت َـــٔ أمســـا٤ ٜـــّٛ 

 .(3) صوَؤَٔزِسْهُُْ ََىََْ اٌْحَغْشَةِ بِرْ لُؼٍَِ ا َِْشُايكٝا١َ بكٛي٘ تعازي ط
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ــاْٞ ط  ــٔ َعـ ــصٙ   وٌٍَِْىَوووافِشََِٓ ػَوووزَاٌَ ؤٌَِوووٌُُ  َٚـ ــاَري ٖـ ــاظ َهـ ص بًشـ

 اٯ١ٜ ٚدٛٙ :
ــطاّ       ا٭ٍٚ ــ١ اٱن ــًُري بًو ــسا٤ يًُػ ــح بايٓ ــ١ ايدش ــسأت آٜ ــا  بت : غّي

ٚايجٓــا٤ فــإ خاشيتٗــا َٚــا فٝٗــا َــٔ اٱْــصاض تــدري سطَــإ ايهــافطٜٔ َــٔ   
 ٖصٙ ايٓع١ُ ايعع١ُٝ .

ــٔ  عذـــاظ اٯٜـــ١ تأنٝـــسٖا إٔ ايهـــافطٜٔ ٖـــِ ايـــصٜٔ دًدـــٛا        َٚـ
ــٝو١       ــا بك ــ٬ي١ جمل٦ٝٗ ــط ٚايه ــاضِٖ ايهف ــِٝ باختٝ ــصاب ا٭ي ــِٗ ايع ٭ْفػ

صأٟ ٖــِ ايــصٜٔ  ختــاضٚا ايهفــط ٚأقــاَٛا     ٌْىَووافِشََِٓايفاعــٌ ط غــِ ا

 عًٝ٘ .
تــط٣ َــا ٖــٞ ايٓػــد١ بــري ايهــافطٜٔ ٚايــصٜٔ نفــطٚا ، اؾــٛاب قــس    

ٜكــاٍ إٔ ايعــاٖط عٓــس ايسقــ١ ايعكًٝــ١ ٖــٛ ايعُــّٛ ٚاـكــٛم اغيطًــل ،  
 .(1) صبَِّْ اٌَّزََِٓ وَفَشُوا وََِاحُىا وَهُُْ وُفَّاسٌيصا قاٍ تعازي ط

ــد١ ٖــــٞ ايتػــــاٟٚ بُٝٓٗــــا ، ٭ٕ اغيــــطاز َــــٔ يفــــغ  ٚيهــــٔ ا يٓػــ
ــٛ    اٌَّوووزََِٓ وَفَوووشُوا ط ــاب ٚاغيٛنـ ــايهفط ؼي أٚإ اـطـ ــدؼ بـ ــٛ ايتًـ ص ٖـ

 َع تدع١ٝ اؿهِ يًُٛنٛ  .
 : تكسٜط اٯ١ٜ ع٢ً دٗات : ايجاْٞ

ٜــا أٜٗــا ايــصٜٔ آَٓــٛا بــاهلل يًهــافطٜٔ بــاهلل هلــِ عــصاب         :ا٭ٚزي 
 أيِٝ .

ٜـــا أٜٗـــا ايـــصٜٔ آَٓـــٛا بطغـــاي١ قُـــس يًهـــافطٜٔ بطغـــاي١   :ايجاْٝـــ١ 
 قُس عصاب أيِٝ .

ٜــا أٜٗــا ايــصٜٔ آَٓــٛا باغي٥٬هــ١ يًهــافطٜٔ باغي٥٬هــ١ عــصاب   :ايجايجــ١ 
 أيِٝ .
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ٜـــا أٜٗـــا ايـــصٜٔ آَٓـــٛا بـــايّٝٛ اٯخـــط يًهـــافطٜٔ بـــايّٝٛ  :ايطابعـــ١ 
 اٯخط عصاب أيِٝ .

ــ١  ــتعا١ْ ب    :اـاَػ ــٛا باٱغ ــا ايــصٜٔ آَٓ ــا أٜٗ ــرب قطبــ١  زي اهلل  ٜ ايك
 ٚيًهافطٜٔ باٱغتعا١ْ بايكرب عصاب أيِٝ .

ــا أٜٗــا ايــصٜٔ آَٓــٛا باٱغــتعا١ْ بايكــ٠٬ قطبــ١  زي اهلل    :ايػازغــ١  ٜ
 ٚيًهافطٜٔ باٱغتعا١ْ بايك٠٬ عصاب أيِٝ .

 ٜا أٜٗا ايصٜٔ آَٓٛا بإٔ يًهافطٜٔ عصابا  أيُٝا  . :ايػابع١ 
   ِ ٚعــسّ تكـــسٜكِٗ   أٟ ٜــأتٞ عــصاب يًهـــافطٜٔ بػــدب دشـــٛزٖ

        ص.                  وٌٍَِْىَافِشََِٓ ػَزَاٌَ ؤٌٌَُُِبكإْٛ ط

 يداء الأنو والًهي
 ٚضيهٔ تكػِٝ ْسا٤ اٱضيإ  زي :

: ْـــسا٤ ا٭َـــط ، ايـــصٟ ٜتهـــُٔ قـــٝو١  فعـــٌ ، ٖٚـــٛ عًـــ٢  ا٭ٍٚ
 ؾعدتري :

 : ا٭َط ع٢ً مٛ ايكه١ٝ ايؿدك١ٝ .  ا٭ٚزي
ــ١ ــ٘ تعــازي ط    ايجاْٝ ــٌ قٛي ََاؤََُّهَووا اٌَّووزََِٓ آَِنُووىا ؤَوْفُووىا  : ا٭َــط ايعــاّ ، َج

 بِوواٌْؼُمُىدِ ؤُحٍَِّووجْ ٌَىُووُْ بَهَُِّووتُ ا َْٔؼَوواَِ بِالَّ َِووا َُخٍَْووً ػٍََووُْىُُْ َُُْووشَ ُِحٍِِّووٍ اٌظَّووُْذِ وَؤَْٔووخُُْ حُووشٌَُ   

 ٚدٗري :ٚتكسٜط اٯ١ٜ ع٢ً  (1) صبَِّْ اٌٍَّهَ ََحْىُُُ َِا َُشَِذُ

 ايٓٗٞ ٖٚٛ ع٢ً دٗات : :ا٭ٍٚ 
ــو     :ا٭ٚزي  ــعا٥ط اهلل أٟ َٓاغـ ــٛا ؾـ ــٛا ٫ ؼًـ ــصٜٔ آَٓـ ــا ايـ ــا أٜٗـ ٜـ

ــإ         ــٔ  تٝ ــِ َ ــٛ أع ــا ٖ ــا سي ــعا٥ط ٖٓ ــغ ايؿ ــس ٚضز يف ــر ، فك ــامل اؿ َٚع
بَِّْ اٌظَّوووفَا وَاٌَّْوووشْوَةَ ِِوووْٓ شَوووؼَاِِشِ اٌٍَّوووهِ     اغيٓاغـــو نُـــا ؼي قٛيـــ٘ تعـــازي ط   
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 ش بٝٓـــت (1) صوْ اػْخََّوووشَ فَوووََ جُنَووواهَ ػٍََُْوووهِ ؤَْْ ََـَّوووىَّفَ بِهَِّوووا اٌْبَُْوووجَ ؤَ فََّوووْٓ حَووو َّ

ــع    ــفا َٚٛنـ ــع ايكـ ــٔ شات َٛنـ ــ٬  َـ ــا إٔ نـ ــ١ أعـــ٬ٙ ؼي َٓطٛقٗـ اٯٜـ
اغيـــط٠ٚ َـــٔ ؾـــعا٥ط اهلل ، يدٝـــإ تعاٖـــسٖا ٚاؿفـــاظ عًـــ٢ قسغـــٝتٗا        

 َٚٛنٛعٝتٗا ؼي اؿر .
ــٛاف        ــٛ ايط ــ٬ٙ ٖ ــ١ أع ــعا٥ط ؼي اٯٜ ــٔ ايؿ ــطاز َ ــٌ اغي ــت يع ــإ قً ف

بُٗــا ٭ٕ َــٔ أفعــاٍ اؿــر ٚايعُــط٠ ايػــعٞ بُٝٓٗــا ، نُــا ٜــأتٞ أسٝاْــا    
ــازي ط    ــ٘ تعـ ــٌ قٛيـ ــ٘ َجـ ــاف  يٝـ ــإ باغيهـ ــاف ٚاٱتٝـ ــصف اغيهـ وَاعْوووإَيْ سـ

 . (2)صاٌْمَشََْتَ

ــأي١ ايطــــٛاف      ــ١ شنــــطت َػــ ــٛاب ٫ ، بــــسيٌٝ إٔ شات اٯٜــ اؾــ
مــٛ ايتعــٝري ، ٚيــٛ زاض ا٭َــط بــري اؿكٝكــ١ ٚاجملــاظ ،        ٚايػــعٞ عًــ٢   

 فا٭قٌ ٖٛ اؿكٝك١  ٫ َع ايكط١ٜٓ اييت تسٍ ع٢ً اـ٬ف . 
ــ١  ــطاّ ، أٟ ٫     :ايجاْٝـ ــٗط اؿـ ــٛا ايؿـ ــٛا ٫ ؼًـ ــصٜٔ آَٓـ ــا ايـ ــا أٜٗـ ٜـ

ــطٚا       ــصٜٔ نفـ ــع ايـ ــٕٛ َـ ــًُٕٛ حيذـ ــاض اغيػـ ــ٘ ، فكـ ــٌ فٝـ ــٛا ايكتـ تدٝشـ
ٚقــطّ ، ٚؾــٗط ضدــب    ٚا٭ؾــٗط اؿــطّ ٖــٞ شٚ ايكعــس٠ ٚشٚ اؿذــ١    
 .(3)ٚقٌٝ خكٛم ؾٗط ضدب ، ٚقٌٝ شٚ ايكعس٠ 

ــ١  ــسٟ      :ايجايج ــّٛ اهل ــسٟ أٟ عُ ــٛا اهل ــٛا ٫ ؼً ــصٜٔ آَٓ ــا اي ــا أٜٗ ٜ
 ٚشنطت ايك٥٬س يصنط اؾع٤ ٚ ضاز٠ ايهٌ .

ــا ايـــصٜٔ آَٓـــٛا ٫ ؼًـــٛا ايك٥٬ـــس ، ٚؼي ايك٥٬ـــس   :ايطابعـــ١  ــا أٜٗـ ٜـ
 ٚدٛٙ :

                                                           

 .158غٛض٠ ايدكط٠  (1)
 .82غٛض٠ ٜٛغف  (2)
 .1/344أْعط ايٓهت ٚايعٕٝٛ  (3)
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ــطٚز َــٔ        :أ٫ٚ   ــسٕٚ اـ ــا ٜطٜ ــٔ اؿــطّ سُٝٓ ــذط َ ــا٤ ايؿ ــٛ ؿ ٖ
اؿــــطّ ٜأخصْٚــــ٘ فٝتكًسْٚــــ٘ يٝــــأَٓٛا ، فذــــا٤ ايٓٗــــٞ عــــٔ  قتطاعــــ٘  

 ٚ ْتعاع٘ يٝتكًسٚٙ .
 نإ اؿاز  شا قًس ٖسٜا  قاض قآطَا  ، عٔ  بٔ عداؽ.  :ثاْٝا  

ــا   ــطاّ      :ثايج ــت اؿ ــس٣  زي ايدٝ ــا ٜٗ ــ٢ َ ــس عً ــعٕٛ ايك٥٬ ــاْٛا ٜه ن
   نفا٥ط َٔ قٛف ن٬ٝ ضيػٗا أسس بػ٤ٛ .

ــ١    :ايجـــاْٞ  ــ٘ اٯٜـ ْـــسا٤ ايٓـــٛاٖٞ ، ٖٚـــٛ ايٓـــسا٤ ايـــصٟ  بتـــسأت بـ
ايكطآْٝــ١ ٚتعكدتــ٘ قــٝو١ ايٓٗــٞ ايــيت تتهــُٔ َعٓــ٢ اٱَػــاى ٚاٱَتٓــا    

 ، ٖٚٛ ع٢ً دٗات :
ــ١ ا٭ٚزي  ــا    :اؾٗــ ــس ، نُــ ــٞ اغيتشــ ــازي ط ايٓٗــ ــ٘ تعــ ََاؤََُّهَووووا ؼي قٛيــ

اٌَّوووزََِٓ آَِنُوووىا الَ حُبْـٍُِوووىا طَوووذَلَاحِىُُْ بِوووآٌَِّّْ وَا َرَي وَاٌَّوووزٌِ َُنفِوووكُ َِاٌَوووهُ سَِِووواءَ   

اٌنَّووواطِ وَاٌَّوووزٌِ َُنفِوووكُ َِاٌَوووهُ سَِِووواءَ اٌنَّووواطِ وَالَ َُوووآُِِْ بِاٌٍَّوووهِ وَاٌَُْوووىَِْ اِخِوووشِ فََّ ٍَُوووهُ وََّ َوووًِ     

ػٍََُْووهِ حُووشَاٌَ فَإَطَووابَهُ وَابِووًِ فَخَشَوَووهُ طَووٍْذًا الَ ََمْووذِسُوَْ ػٍََووً شَووٍْءٍ       طَووفْىَاٍْ 

 .(1) صَِِّّا وَغَبُىا وَاٌٍَّهُ الَ ََهْذٌِ اٌْمَىََْ اٌْىَافِشََِٓ

ََاؤََُّهَووا اٌَّووزََِٓ آَِنُووىا الَ حَمْشَبُووىا    ايٓٗــٞ اغيتعــسز نُــا ؼي قٛيــ٘ ط    :ايجاْٝــ١  

 .(2)صاٌظَََّةَ

 ٚتكسٜط اٯ١ٜ ع٢ً ٚدٛٙ :
 قٝو١ ايٓٗٞ َٔ ٚدٛٙ : :ا٭ٍٚ 

 ٜا أٜٗا ايصٜٔ آَٓٛا ٫ تكطبٛا ايك٠٬ ٚأْتِ غهاض٣ . :أ٫ٚ  
 ٫ تكطبٛا ايك٠٬ ٚأْتِ دٓب ست٢ توتػًٛا . :ثاْٝا  

                                                           

 .264غٛض٠ ايدكط٠  (1)
 .43غٛض٠ ايٓػا٤  (2)
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٫ٚ تكطبــٛا ايكــ٠٬ ٚأْــتِ دٓــب  ٫ عــابطٟ غــدٌٝ ستــ٢        :ثايجــا  
 توتػًٛا أٚ تتُُٝٛا .

 َط َٔ ٚدٛٙ :قٝو١ ا٭ :ايجاْٞ 
 ٜا أٜٗا ايصٜٔ آَٓٛا تُُٝٛا قعٝسا  طٝدا  . :أ٫ٚ  

ــا   ــا  فأَػـــشٛا        :ثاْٝـ ــعٝسا  طٝدـ ــٛا تُُٝـــٛا قـ ــصٜٔ آَٓـ ــا أٜٗـــا ايـ ٜـ
 بٛدٖٛهِ .

 فتُُٝٛا قعٝسا  طٝدا  فاَػشٛا بأٜسٜهِ . :ثايجا  
: ايؿــــطط اؾــــاَع يٮَــــط ٚايٓٗــــٞ نُــــا ؼي قٛيــــ٘ تعــــازي  ايجايجـــ١ 

آَِنُووووىا بِرَا ػَووووشَبْخُُْ فِووووٍ عَووووبًُِِ اٌٍَّووووهِ فَخَبََُّنُووووىا وَالَ حَمُىٌُووووىا ٌَِّووووْٓ   ََاؤََُّهَووووا اٌَّووووزََِٓ ط

ؤٌَْمَووً بٌَِووُْىُُْ اٌغَّووََََ ٌَغْووجَ ُِاِِْنًووا حَبْخَغُووىَْ ػَووشَعَ اٌْحََُوواةِ اٌووذَُُّْٔا فَؼِنْووذَ اٌٍَّووهِ َِغَووأُُِ وَوو ِ َةٌ   

ُْىُُْ فَخَبََُّنُووووىا بَِّْ اٌٍَّووووهَ وَوووواَْ بَِّووووا  وَووووزٌَِهَ وُنووووخُُْ ِِووووْٓ لَبْووووًُ فََّووووَّٓ اٌٍَّووووهُ ػٍََوووو  

 .(1) صحَؼٍَُّْىَْ خَبِ ًا

 ضيهٔ تكسٜط اٯ١ٜ ع٢ً ٚدٛٙ : ايجايح :
 : ٜا أٜٗا ايصٜٔ آَٓٛا  شا نطبتِٗ ؼي ا٭ضض فتدٝٓٛا . أ٫ٚ 

ــا   ــٔ      :ثاْٝ ــٛا غي ــطبتِ ؼي ا٭ضض ٫ تكٛي ــٛا  شا ن ــصٜٔ آَٓ ــا اي ــا أٜٗ ٜ
 ٓا  .أيك٢  يٝهِ ايػ٬ّ يػت َ٪َ

 ٜا أٜٗا ايصٜٔ آَٓٛا تدٝٓٛا . :ثايجا  
ْــسا٤ ايؿــطط ٖٚــٛ ايٓــسا٤ ايــصٟ  بتــسأت بــ٘ اٯٜــ١ ايكطآْٝــ١  :ايطابــع 

 ٚتهُٔ ايؿطط ، ٖٚٛ ع٢ً ؾعدتري :
ــازي      :ا٭ٚزي  ــ٘ تعــ ــا ؼي قٛيــ ــٌ نُــ ــ٢ ايفعــ ــح عًــ ــطط ايداعــ ايؿــ

 .(2)صوَارْوُشُوا اٌٍَّهَ وَ ِ ًا ٌَؼٍََّىُُْ حُفٍِْحُىَََْاؤََُّهَا اٌَّزََِٓ آَِنُىا بِرَا ٌَمُِخُُْ فًَِتً فَاثْبُخُىا ط

                                                           

 .94غٛض٠ ايٓػا٤  (1)
 .45غٛض٠ ا٫ْفاٍ  (2)
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 ايؿطط ايصٟ ٜتهُٔ ايدؿاض٠.ايجا١ْٝ : 
: اؾًُــ١ ايؿــطط١ٝ ايــيت تتهــُٔ اٱْــصاض ، نُــا ؼي قٛيــ٘       ايجايجــ١ 

ََُىفِّوووْش         طتعـــازي ًٔوووا َو ُْ ُفْشَلا ٌَُىووو  ًْ ََْجَؼووو ٍَّوووَه  ْْ َحخَُّموووىا اٌ َُِنوووىا ِب َٓ آ ٌَّوووِزَ ََُّهوووا ا ػَووونىُُْ  ََاَؤ

 .(1) صعًََُِّاحِىُُْ وَََغْفِشْ ٌَىُُْ

 ايؿطط ايصٟ ٜتهُٔ ايعدط ٚايٓٗٞ .   :اؾ١ٗ ايجا١ْٝ  
 َٔ َعاْٞ ْسا٤ اٱضيإ ٚدٛٙ :

: ٜـــا أٜٗـــا ايـــصٜٔ آَٓـــٛا ٖٓـــاى طدكـــ١ ٚدٝـــٌ نـــاْٛا قـــدًهِ   ا٭ٍٚ
ــٌ      ــطز بايتدكــٝل دٝ ــاهلل ٚايطغــٍٛ ، ٚخي ــإ ٚايتكــسٜل ب ــ٢ اٱضي عً

 ايكشاب١ ا٭ٚا٥ٌ فًٝؼ قدًِٗ دٌٝ ، ٖٚٛ ْٛ  تؿطٜف هلِ .
 ٌٖٚ ضيهٔ إٔ ؾطط ٖصا اـطٚز  زي ؾعدتري :

 : خكٛم أٌٖ ايدٝت ٚايكشاب١ ا٭ٚا٥ٌ  ا٭ٚزي
  ٍ ايــصٜٔ آَٓــٛا ٚقــسقٛا بٓدــ٠ٛ قُــس قــ٢ً اهلل       بًشــاظ أْٗــِ أٚ

 عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٚاتدعٛٙ ٚؼًُٛا قٓٛف ا٭ش٣ .
صعًـــ٢ اغيفـــطز  ََاؤََُّهَوووا اٌَّوووزََِٓ آَِنُوووىا  ٚ ْطدـــام قـــٝو١ اؾُـــع ؼي ط   

ــازي ط     ــ٘ تع ــا ؼي قٛي ــ١ ٚنُ ــ٪َٔ أَ ــِٓٗ ٭ٕ اغي بَِّْ بِبْووشَاهَُُِ وَوواَْ ؤَُِّووتً   َ

٢ً اهلل عًٝــ٘ ٚآيــ٘ ٚغــًِ غكــٛم أبــٞ  ٚســسٜح ايــٓ  قــ (2)صلَأِخًووا ٌٍَِّووهِ

بََِّّٔوووا وٌَِوووُُّىُُْ اٌٍَّوووهُ وَسَعُوووىٌُهُ وَاٌَّوووزََِٓ آَِنُوووىا اٌَّوووزََِٓ  شض بًشـــاظ قٛيـــ٘ تعـــازي ط

 .  (3) صَُمُُِّىَْ اٌظَََّةَ وََُاْحُىَْ اٌضَّوَاةَ وَهُُْ سَاوِؼُىَْ

 : يٝؼ َٔ دٌٝ أٚ طدك١ قدٌ طدك١ ايكشاب١ . ايجا١ْٝ
 يٌٝ ع٢ً ٖصا ايتكػِٝ .اؾٛاب ٫ ز 

                                                           

 .29غٛض٠ ا٫ْفاٍ  (1)
 .120غٛض٠ ايٓشٌ  (2)
 .55غٛض٠ اغيا٥س٠  (3)
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ٕٴ . ايجاْٞ  : ٜا أٜٗا ايصٜٔ آَٓٛا جيُع بٝٓهِ ضدا٫  ْٚػا٤ٸ اٱضيا
ــح  ــف       :ايجاي ــسنِ ٜتك ــأتٞ بع ــٌ ٜ ــاى دٝ ــٛا ٖٓ ــصٜٔ آَٓ ــا اي ــا أٜٗ ٜ

 باٱضيإ َجًهِ .
ٜــا أٜٗــا ايــصٜٔ آَٓــٛا تعاٖــسٚا اٱضيــإ نُــا تعاٖــسٙ ايــصٜٔ  :ايطابــع 

 َٔ قدًهِ .   
ــٌ  زي   ــا٤ ضد ــس اهلل ٚد ــاٍ:     عد ٞٻ. فك ــ ــس  ي ــاٍ: اعٗ ــعٛز فك ــٔ َػ ب

ــٛا  } شا مسعــت اهلل ٜكــٍٛ:  ٓٴ َٳ ٔٳ آ ــا ايَّــصٹٜ ٗٳ ٜټ ــا َأ ُٵعٳو، فإْــ٘  {ٜٳ فاضٵعٹٗــا غٳــ
ٝٵط ٜأَط ب٘، أٚ ؾٳط ٢ٜٗٓ عٓ٘  .(1) (خٳ

ٚفٝــ٘ بٝــإ غيٛنــٛع١ٝ ْــسا٤ اٱضيــإ ؼي آٜــات ايكــطإٓ ٚأْــ٘ فهــٌ         
ــ        سٜح َــٔ اهلل يدعــح اغيػــًُري عًــ٢ اٱْكــات ٚاٱغــتُا  ٜٚــدري اؿ

 تكػِٝ آٜات ْسا٤ اٱضيإ  زي قػُري :
 : ا٭َط باـ  ٚايعٌُ ايكاا . ا٭ٍٚ

 ايٓٗٞ عٔ ايؿط ٚايفعٌ ايكدٝض .  :ايجاْٞ 
ــٛ        ٚ ــٔ فُ ــ١ َ ــإْٛ آٜ ــع ٚمث ــٞ تػ ــسا٤ ٖ ــات ايٓ ــٛ  آٜ ــع إٔ فُ َ

ــات َتذــاٚض٠      ــ١ ، فكــس دــا٤ت آٜ ــري آٜ ــا٥تري ٚغــت ٚث٬ث غــت١ آ٫ف َٚ
 تتهُٔ نٌ ٚاسس٠ آ١ٜ ايٓسا٤ ٖٚٞ : 

  105: غٛض٠ اغيا٥س٠ اٯ١ٜ  ا٭ٚزي
 . 106غٛض٠ اغيا٥س٠ اٯ١ٜ            

   69غٛض٠ ا٭سعاب  :ايجا١ْٝ 
 . 70٭سعاب ا غٛض٠           

   1غٛض٠ اؿذطات  :ايجايج١ 
 . 2غٛض٠ اؿذطات            
   11غٛض٠ اجملازي١  :ايطابع١ 

 . 12غٛض٠ اجملازي١             
                                                           

 .2/6تفػ   بٔ نج   (1)
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َٚــٔ خكــا٥ل ْــسا٤ اٱضيــإ أْــ٘ زعــ٠ٛ مساٜٚــ١ يٛســس٠ اغيػــًُري   
ــٞ عــٔ         ــاغيعطٚف ٚايٓٗ ــا٭َط ب ــاّ ب ــِٓٗ ، ٚايكٝ ــ١ بٝ ــ٢ ا٭يف ــح عً ٚباع

ــض  ــا ٜرتؾ ــط غي ــ       اغيٓه ــيت ٜؿ ــإ اي ــٝو١ اٱضي ــ٠ٛ بك ــاْٞ ا٭خ ــٔ َع ــ٘ َ عٓ
وٌَْووخَىُْٓ ِِوونْىُُْ ؤَُِّووتِ ََووذْػُىَْ بٌَِووً   يٝٗــا ايٓــسا٤ ، يــصا قــاٍ اهلل تعــازي ط 

        ُْ ًِووووووَه ُهوووووو ٌَ ُّْنَىووووووِش َوُؤْو ٌْ ْٓ ا َْ َػوووووو ََْنَهووووووْى َّْؼُشوِف َو ٌْ َْ ِبووووووا ُُِشو ََووووووْإ ُْووووووِش َو ٌَْخ ا

 .(1) صاٌُّْفٍِْحُىَْ

ــإ ؼي   ــسا٤ اٱضيـ ــُٔ ْـ ــ١  ٜٚتهـ ــٔ ايفطقـ ــًُري عـ ــط اغيػـ ــ٘ ظدـ َفَٗٛـ
ٚاٱخــــت٬ف ٚايتٓــــاظ  ٚايتدــــاغض ٭ٕ ٖــــصا ايٓــــسا٤ غــــٛض اغيٛددــــ١ 
ايهًٝــ١ ايــصٟ جيُــع اغيػــًُري بكــدو١ اهلساٜــ١ ٚايتكــ٣ٛ ٚايكــ٬ح ،        

ــازي ط  ــاٍ اهلل تعـ ــصا قـ وَالَ حَىُىُٔوووىا وَاٌَّوووزََِٓ حَفَشَّلُوووىا وَاخْخٍََفُوووىا ِِوووْٓ بَؼْوووذِ َِوووا     يـ

 . (2)صوَؤُوًٌَِْهَ ٌَهُُْ ػَزَاٌَ ػَظٌُُِ جَاءَهُُْ اٌْبَُِّنَاثُ

 ٚتتفط  عٔ قإْٛ ْسا٤ اٱضيإ قٛاْري نج ٠ َٓٗا :
ــٛإ     ا٭ٍٚ ــ٣ٛ بعٓـ ــسضْا فتـ ــس أقـ ــًُري ، ٚقـ ــس٠ اغيػـ ــإْٛ ٚسـ : قـ

 .(3)نطٚض٠  ْسَاز اغيصاٖب اٱغ١َٝ٬ 
قــإْٛ ْــسا٤ اٱضيــإ َــسز يٲَتجــاٍ بأسهــاّ اٯٜــ١ ايــيت         :ايجــاْٞ 

 تأتٞ فٝٗا .
قــــإْٛ ْــــسا٤ اٱضيــــإ عٓــــٛإ ايعطــــف ٚاؾُــــع بــــري   :ايجايــــح 

َهــاَري اٯٜــ١ ايــيت ٜــأتٞ فٝٗــا ٚاٯٜــ١ أٚ اٯٜــات ايــيت بعــسٖا ، نُــا ؼي 
صٚ بتــسأت وٌََووًِْٓ لُخٍِْووخُُْ  بتــسا٤ آٜــ١ ايدشــح بــصات قــٝو١ اـطــاب ط     

 ص.وًٌََِْٓ ُِخُُّْاٯ١ٜ ايتاي١ٝ ط

                                                           

 .104غٛض٠ آٍ عُطإ  (1)
 .105غٛض٠ آٍ عُطإ  (2)
 .www. www.marjaiaa.comأْعط َٛقعٓا  (3)
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ــع  ــًُري ب   :ايطاب ــٌ يًُػ ــع ٚد ــٗاز٠ اهلل ع ــإْٛ ؾ ــٕٛ  ق ــإ يٝه اٱضي
ٚبــري ْــسا٤  (1) صوَوَفَووً بِاٌٍَّووهِ شَووهُِذًاَــٔ َعــاْٞ اؾُــع بــري قٛيــ٘ تعــازي ط

ــ١ ايعــع ٚايفدــط يؿــٗاز٠ اهلل عــع ٚدــٌ هلــِ     اٱضيــإ ْٝــٌ اغيػــًُري َطتد
ــ٘ تعــازي ط    وٌٍََِّووهِ اٌْؼِووضَّةُ وٌَِشَعُووىٌِهِ  باٱضيــإ ؼي ايكــطإٓ ، ٖٚــٛ َــٔ َكــازٜل قٛي

 .(2)صوٌٍَُِّْاِِْنِنيَ

ٖٚـــٌ تهـــٕٛ ؾـــٗاز٠ اهلل عـــع ٚدـــٌ يًُػـــًُري باٱضيـــإ َتشـــس٠  
٭ٕ ٚادــب ايٛدــٛب بػــٝط غــ  َطنــب ٚػــعٟ ايؿــٗاز٠ ايٛاســس٠       
ــاْٞ ،       ــٛ ايجــ ــٛاب ٖــ ــسز٠ ، اؾــ ــازي َتعــ ــٗازت٘ تعــ ــٔ اهلل أّ إٔ ؾــ َــ
فكــشٝض إٔ ايؿــٗاز٠ َــط٠ ٚاســس٠ َـــٔ اهلل فعٜــ١ ٚفٝٗــا خــ  ايـــسْٝا        

ــٗاز   ــٌ  ٫ إٔ ؾـ ــِ َٚتكـ ــط زا٥ـ ــٞ فدـ ــط٠ ، ٖٚـ ــًُري ٚاٯخـ ٠ اهلل يًُػـ
 باٱضيإ َتعسز٠ ٚغ  َتٓا١ٖٝ َٔ دٗات :

صؼي ايكــطإٓ ََاؤََُّهَووا اٌَّووزََِٓ آَِنُووىا  : عــسز َــطات ٚضٚز يفــغ ط   ا٭ٚزي

 ٖٚٞ تػع ٚمثإْٛ َط٠ .
ــ١  ــًِ يفــغ ط   :ايجاْٝ ــا اغيػ ــٛ فٝٗ ص ََاؤََُّهَووا اٌَّووزََِٓ آَِنُووىا ؼي نــٌ َــط٠ ٜتً

 ضيإ .ضؾش١ َٔ ضؾشات ؾٗاز٠ اهلل يًُػًُري باٱ
ــ١  ــ٠٬    :ايجايجـ ــع ٚدـــٌ ؼي ايكـ ــًُري بـــري ٜـــسٟ اهلل عـ ٚقـــٛف اغيػـ

 طياع١ ٚفطاز٣ .
 َتجـــاٍ اغيػـــًُري ٭ٚاَـــط ايـــٓ  قُـــس قـــ٢ً اهلل عًٝـــ٘  :ايطابعـــ١ 

ٚآيــ٘ ٚغــًِ ٚ دتٓــابِٗ َــا ْٗــ٢ عٓــ٘ ، ٖٚــٛ َــٔ َكــازٜل قٛيــ٘ تعــازي    

                                                           

 .79غٛض٠ ايٓػا٤  (1)
 .8غٛض٠ اغيٓافكٕٛ  (2)
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ــ١ أعــ٬ٙ  ٫   (1) صخَهُىاوََِووا آحَوواوُُْ اٌشَّعُووىيُ فَخُووزُوَُ وََِووا َٔهَوواوُُْ ػَنْووهُ فَووأْ   ط ــطز اٯٜ ــِ ت فً

 بكدو١ اٱضيإ .
ــ١  ــٔ     :اـاَػـ ــسفا  عـ ــسإ ايـ ــاخ  زي َٝـ ــًُري يٲْدعـ ــازض٠ اغيػـ َدـ

 اٱغ٬ّ عٓس مسا  قطب ايصٜٔ نفطٚا ٚدٝٛؾِٗ َٔ اغيس١ٜٓ .
ســطم َٚٓادــا٠ اغيػــًُري بإدتٓــاب ايتؿــد٘ بايهفــاض       :ايػازغــ١ 

 ؼي ايكسٚز عٔ غدٌٝ اهلل .
ــاَؼ  ــِ ،     :اـ ــط هل ــ١ ٚايعف ــل ايوًد ــًُري ، ٚؼكٝ ــط اغيػ ــإْٛ ْك ق

ٚضيهــــٔ  غــــتكطا٤ َعــــاْٞ ايٛعــــس ايهــــطِٜ َــــٔ عٓــــس اهلل ؼي خطابــــ٘  
ــٛا  ٕ اهلل      ــصٜٔ آَٓـ ــا ايـ ــا أٜٗـ ــسٜطٖا )ٜـ ــإ ٚتكـ ــف١ اٱضيـ ــًُري بكـ يًُػـ

 ْاقطنِ ( .
ــازؽ   ــاهلل    :ايػ ــإ ، ف ــسا٤ اٱضي ــ٢ شات ْ ــٛاب عً ــب ايج ــإْٛ تطت ق

ــطظم     ــٞ ٜٚ ــصٟ ٜعط ــٛ اي ــدشاْ٘ ٖ ــاؽ    غ ــ٘ يًٓ ــ٢ ٖدات ــب عً ــب ٜٚجٝ ٜٗٚ
 ص ٖد١ َٔ عٓسٙ َٔ دٗات :ََاؤََُّهَا اٌَّزََِٓ آَِنُىابًشاظ إٔ ْسا٤ ط

ص نــ٬ّ اهلل عــع ٚدــٌ   ََاؤََُّهَووا اٌَّووزََِٓ آَِنُووىا  ْــسا٤ اٱضيــإ ط  :ا٭ٚزي 

 ايصٟ خياطب ب٘ اغيػًُري .
 ْعٍٚ ْسا٤ اٱضيإ َٔ ايػُا٤  زي ا٭ضض . :ايجا١ْٝ 

قٝـــاّ درب٥ٝـــٌ ٖٚـــٛ َـــٔ غـــاز٠ اغي٥٬هـــ١ بـــايٓعٍٚ بٓـــسا٤  :ايجايجـــ١ 
 اٱضيإ .

ٜـــا ضغـــٍٛ اهلل أٟ اـًـــل أنـــطّ عًـــ٢ اهلل ٚشنــط إٔ ضدـــ٬  قـــاٍ:  
ــاٍ       ــ٬ّ فك ــ٘ ايػ ــٌ عًٝ ــا٤ٙ دربٜ ــاٍ : ٫ أزضٟ . . . ه فذ ــٌ  ق ــع ٚد ع
ــطز      ــاٍ : ٫ أزضٟ . . . ه فع ــ٢ اهلل  ق ــطّ عً ــل أن ــٌ أٟ اـً ــا دربٜ ٜ :

أنــطّ اـًــل عًــ٢ اهلل دربٜــٌ َٚٝها٥ٝــٌ     دربٜــٌ ثــِ ٖــدط ، فكــاٍ :    
ــاسب       ــطب ٚق ــاسب اؿ ــٌ فك ــا دربٜ َٻ ــٛت ، فأ ــو اغي ــطافٌٝ ًَٚ ٚ غ

                                                           

 .7غٛض٠ اؿؿط  (1)
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اغيطغـــًري ، ٚأَـــا َٝها٥ٝـــٌ فكـــاسب نـــٌ قطـــط٠ تػـــكط ٚنـــٌ ٚضقـــ١   
تٓدــت ٚنــٌ ٚضقــ١ تػــكط ، ٚأَــا ًَــو اغيــٛت فٗــٛ َٛنــٌ بكــدض نــٌ     

 .(1) ( ضٚح عدس ؼي بط أٚ عط ، ٚأَا  غطافٌٝ فأَري اهلل بٝٓ٘ ٚبِٝٓٗ
ــ١ ــٔ      ايطابعـ ــإ َـ ــسا٤ اٱضيـ ــا ْـ ــف بٗـ ــيت ٜتكـ ــ١ ايـ ــدو١ ايكطآْٝـ : قـ

 ٚدٛٙ:
 ْعٍٚ ايٓسا٤ دع٤ َٔ ايكطإٓ . :أ٫ٚ  
 ت٠ٚ٬ اغيػًُري يٓسا٤ اٱضيإ بكف١ ايكطآ١ْٝ . :ثاْٝا  

ــا   ــ٘ نـــٌ بٝـــت   :ثايجـ ــا٤ ٚزٚاّ ْـــسا٤ اٱضيـــإ ؼي ا٭ضض ٚزخٛيـ بكـ
ٚمســـا  أٖـــٌ اغيؿـــطم ٚاغيوـــطب يـــ٘ ، فـــإ قًـــت : َٚـــا ســـاٍ ا٭َـــِ  

 ايػابك١ يٲغ٬ّ ْٚعٍٚ ايكطإٓ .
ــانري (        ــا اغيػ ــا أٜٗ ــغ )ٜ ــٛضا٠ بًف ــعٍ ؼي ايت ــسا٤ ْ ــٛاب شات ايٓ اؾ

ػيـــا ٜـــسٍ عًـــ٢ ٚدـــٛزٙ أٚ َعٓـــاٙ ؼي ايهتـــب ايػـــُا١ٜٚ ايػـــابك١ فـــإ  
 ٜكٍٛ أسس َٔ ا٭قٛيٝري باٱغتكشاب ايكٗكطٟ .قًت ٫ 

 ٚاؾٛاب َٔ دٗات :
 : ْعِ ٚيهٔ ا٭َط يٝؼ َٔ اٱغتكشاب ايكٗكطٟ . ا٭ٚزي

ٚضٚز َـــا ٜـــسٍ عًـــ٢ اـطـــاب يًـــصٜٔ آَٓـــٛا ؼي ايتـــٛضا٠   :ايجاْٝـــ١ 
 ٚاٱلٌٝ.

عَُٛـــــات خطابـــــات ايتهًٝـــــف ْٚـــــسا٤ اغيػـــــًُري ؼي  :ايجايجـــــ١ 
 ايهتب ايػُا١ٜٚ ٚأيػ١ٓ ا٭ْدٝا٤ .

ــ١  ــصٜٔ      :ايطابعـ ــًُري ايـ ــا١َٝ يًُػـ ــ١ غـ ــ١ٝ َٚطتدـ ــٛز خكٛقـ ٚدـ
آَٓـــٛا بدعجـــ١ ايـــٓ  قُـــس قـــ٢ً اهلل عًٝـــ٘ ٚآيـــ٘ ٚغـــًِ ٚدعـــٌ ْـــسا٤  

 اٱضيإ ٚغاّ ؾطف ٚعع هلِ ؼي ايسْٝا ٚاٯخط٠ .
ــ١  ــطط عـــٔ ْـــسا٤ اٱضيـــإ    تطؾـــض ا٭َـــط ٚايٓٗـــٞ ٚا   :اـاَػـ يؿـ

 بًشاظ اٯٜات اييت ٚضز فٝٗا .    
                                                           

 .1/174ايسض اغيٓجٛض  (1)
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ََاؤََُّهَووا اٌَّوووزََِٓ آَِنُووىا آِِنُووىا بِاٌٍَّوووهِ وَسَعُووىٌِهِ وَاٌْىِخَووواَِ     ٚنُــا ؼي قٛيـــ٘ تعــازي ط  

اٌَّووزٌِ َٔووضَّيَ ػٍََووً سَعُووىٌِهِ وَاٌْىِخَوواَِ اٌَّووزٌِ ؤَٔووضَيَ ِِووْٓ لَبْووًُ وََِووْٓ ََىْفُووشْ بِاٌٍَّووهِ     

 .  (1) صخِهِ وَوُخُبِهِ وَسُعٍُِهِ وَاٌَُْىَِْ اِخِشِ فَمَذْ ػًََّ ػَََالً بَؼُِذًاوََََِِِىَ

 َٚٔ اٱعذاظ ؼي ْعِ ٖصٙ اٯ١ٜ َػا٥ٌ :
ــٝؼ      ا٭ٚزي ــط٣ ي ــسا٤ أخ ــ١ ْ ــا  ٯٜ ــ١ َتعكد ــصٙ اٯٜ ــسا٤ ؼي ٖ : ٚضز ايٓ

 بُٝٓٗا آ١ٜ أخط٣ .
 (2) صآِِنُووووىاآَِنُووووىا  ؼــــاز ضغــــِ ايهًُــــتري اغيتذــــاٚضتري ط :ايجاْٝــــ١  

 ســساُٖا بفــتض اغيــِٝ ٖٚــٞ دــع٤ َــٔ طيًــ١ ْــسا٤ اٱضيــإ ، أَــا ايجاْٝــ١    
 فٗٞ فعٌ أَط دا٤ بهػط اغيِٝ .

ٚضٚز َــاز٠ نتــب ؼي اٯٜــ١ ثــ٬خ َــطات ، ٚقــس ٚضز ؼي       :ايجايجــ١ 
ــطات         ــ٬خ َ ــاب ث ــِ ايهت ــطات ٚ غ ــ٬خ َ ــ١ ث ــِ اؾ٬ي ــط٣  غ ــ١ أخ آٜ

ٍََْوووىُوَْ ؤٌَْغِووونَخَهُُْ بِاٌْىِخَوواَِ ٌِخَحْغَوووبُىَُ ِِوووْٓ  وَبَِّْ ِِووونْهُُْ ٌَفَشَِمًووا  بكٛيــ٘ تعـــازي ط 

اٌْىِخَوواَِ وََِووا هُووىَ ِِووْٓ اٌْىِخَوواَِ وَََمُىٌُووىَْ هُووىَ ِِووْٓ ػِنْووذِ اٌٍَّووهِ وََِووا هُووىَ ِِووْٓ ػِنْووذِ   

 .(3) صاٌٍَّهِ وَََمُىٌُىَْ ػًٍََ اٌٍَّهِ اٌْىَزََِ وَهُُْ ََؼٍَُّْىَْ

 ٚتكسٜطٖا ع٢ً ٚدٛٙ َٓٗا :ٚدا٤ ا٭َط ؼي اٯ١ٜ َتهطضا  ، 
 : ٜا أٜٗا ايصٜٔ آَٓٛا باهلل . ا٭ٍٚ

 ٜا أٜٗا ايصٜٔ آَٓٛا آَٓٛا بطغٍٛ اهلل . :ايجاْٞ 
ــعٍ عًــ٢ ضغــٍٛ     :ايجايــح  ــاب ايــصٟ أْ ــصٜٔ آَٓــٛا بايهت ــا أٜٗــا اي ٜ

 اهلل ٖٚٛ ايكطإٓ .

                                                           

 .136غٛض٠ ايٓػا٤  (1)
 .136غٛض٠ ايٓػا٤  (2)
 .78غٛض٠ آٍ عُطإ  (3)
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ــع  ــا         :ايطاب ــٌ َٚٓٗ ــت قد ــيت أْعي ــب اي ــٛا بايهت ــصٜٔ آَٓ ــا اي ــا أٜٗ ٜ
 ٚاٱلٌٝ .ايتٛضا٠ ٚايعبٛض 

ــس     ــا٤ يًعٗــ ــٛض٠ ايٓػــ ــٔ غــ ــ١ َــ ــاب ٚضز ؼي اٯٜــ ــاظ إ ايهتــ بًشــ
ٚ ضاز٠ فــــطز ككــــٛم ٖٚــــٛ ايكــــطإٓ ، ٚأخــــط٣ يًذــــٓؼ ٚ ضاز٠      

 ايهتب ايػُا١ٜٚ ايػابك١ ٚتعكب ا٭َط ايؿطط .
 : قٝو١ ايؿطط ٖٚٞ َٔ دٗات : ايجاْٞ

ــ٫٬          :ا٭ٚزي  ــٌ ن ــس ن ــاهلل فك ــط ب ــٔ ٜهف ــٛا َ ــصٜٔ آَٓ ــا اي ــا أٜٗ ٜ
 بعٝسا  .
ٜــا أٜٗــا ايــصٜٔ آَٓــٛا َــٔ ٜهفــط سي٥٬هــ١ اهلل فكــس نــٌ          :اْٝــ١ ايج

 ن٫٬  بعٝسا  .
ٜـــا أٜٗـــا ايـــصٜٔ آَٓـــٛا َـــٔ ٜهفـــط بهتـــب اهلل فكـــس نـــٌ  :ايجايجـــ١ 

 ن٫٬  بعٝسا  .
ٜــا أٜٗــا ايــصٜٔ آَٓــٛا َــٔ ٜهفــط بطغــٌ اهلل فكــس نــٌ          :ايطابعــ١ 
 ن٫٬  َدٝٓا ٳ .

ٜــا أٜٗــا ايــصٜٔ آَٓــٛا َــٔ ٜهفــط بــايّٝٛ اٯخــط فكــس نــٌ   :اـاَػــ١ 
 ن٫٬  َدٝٓا  .

ــ١ أْٗــا شنــطت اٱضيــإ بايطغــٍٛ قُــس     َٚــٔ اٱعذــاظ ؼي ٖــصٙ اٯٜ
قــ٢ً اهلل عًٝــ٘ ٚآيــ٘ ٚغــًِ عًــ٢ مــٛ ايتعــٝري بًشــاظ قــف١ ايعًــِ           

ــازي ط  ــ٘ تع ــاف١ ؼي قٛي ــس    وَسَعُووىٌَهُباٱن ــ٬ٍ ايدعٝ ــس ايه ــا٤ تكٝٝ ــا د ص بُٝٓ

ــايهفط  ــ٘ بـ ــاز    بأْـ ــع  ؼـ ــتوطاقٞ َـ ــّٛ اٱغـ ــٛ ايعُـ ــ٢ مـ ــٌ اهلل عًـ بطغـ
ــازي ط      ــ٘ تع ــا ؼي قٛي ــدعض نُ ــط ب ــِٗ ٜدؿ ــٌ بعه ــ١ ٭ٕ ايطغ ََاؤََُّهَووا ايس٫ي

 . (1) صاٌَّزََِٓ آَِنُىا الَ حَخَّخِزُوا اٌْىَافِشََِٓ ؤَوٌَُِْاءَ

                                                           

 .144غٛض٠ ايٓػا٤  (1)
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ــ٢       ــٕٛ عً ــٞ ٜٚه ــ٘  م٬ي ــس ٚيهٓ ــٞ اغيتش ــ١ ايٓٗ ــصٙ اٯٜ ــُٔ ٖ ٚتته
 ٚدٛٙ :

 : ٜا أٜٗا اغيػًِ ٫ تتدص ايهافط ٚيٝا  . ا٭ٍٚ
 ٜا أٜتٗا اغيػ١ًُ ٫ تتدصٟ ايهافط ٚيٝا  . :ايجاْٞ 

 ٜا أٜٗا اغيػًِ ٫ تتدص ايهافطٜٔ أٚيٝا٤ . :ايجايح 
 ٜا أٜتٗا اغيػ١ًُ ٫ تتدصٟ ايهافطٜٔ أٚيٝا٤ . :ايطابع 

 ٜا أٜتٗا اغيػ١ًُ ٫ تتدصٟ ايهافط٠ ٚيٝا  . :اـاَؼ 
 ٜا أٜتٗا اغيػ١ًُ ٫ تتدصٟ ايهافطات أٚيٝا٤ . :ايػازؽ 

ــ٘      ــطات فٝـ ــؼ َـ ــات عيـ ــغ اغيٓافكـ ــطإٓ ٚضٚز يفـ ــاظ ايكـ ــٔ  عذـ َٚـ
ــغ ايهــافطات        ــطز فٝــ٘ يف ــطات ، ٚمل ٜ ــطنات ثــ٬خ َ ــغ اغيؿ ٚٚضٚز يف

ــازي ط  ــاٍ تعــــ ــافط٠ ، قــــ ٌُُِؼَووووووزََِّ اٌٍَّووووووهُ اٌُّْنَووووووافِمِنيَ وَاٌُّْنَافِمَوووووواثِ  ٫ٚ ايهــــ

شِوَاثِ وَََخُوووىََ اٌٍَّوووهُ ػٍََوووً اٌُّْووواِِْنِنيَ وَاٌُّْاِِْنَووواثِ وَوَووواَْ  وَاٌُّْشْوووشِوِنيَ وَاٌُّْشْووو

 .(1) صاٌٍَّهُ َُفُىسًا سَحًُِّا

ــ٘      ــسض بكٛي ــ١ ب ــطنري ؼي َعطن ــع اغيؿ ــف١ ؾُ ــافط٠ ( ق ــغ )ن ٚٚضز يف
ــازي ط ٍَّووِه          تع ًِ اٌ ًُ ِفووٍ َعووِبُ ًَووِت ُحَماِحوو ٌَْخَمَخووا ِف ِٓ ا ُْ ًََخوو ََووِت ِفووٍ ِف ُْ آ ٌَُىوو  َْ َلووْذ َوووا

ــافط ،   (2) صخْوووشَي وَوووافِشَةٌوَؤُ ، ش إٔ ايؿـــطى أعـــِ ، ٚنـــٌ َؿـــطى ٖـــٛ نـ

ــازي ط  ــ٘ تعــ ــا ؼي قٛيــ وَاٌَّووووزََِٓ وَفَووووشُوا وَوَووووزَّبُىا بِأََاحِنَووووا ؤُوًٌَِْووووهَ ؤَطْووووحَاَُ    ٚنُــ

 . (3) صاٌْجَحُُِِ

ــًِ       ــٞ اغيػ ــ١ ت٬ق ــأي١  بت٥٬ٝ ــ٘ َػ ــس ٚيهٓ ــا٭َط اغيتش ــ١ ب ــا٤ت اٯٜ د
ٚنــــٌ  ْػــــإ نــــٌ ٜــــّٛ ، فذــــا٤ت اٯٜــــ١ يكٗــــط ايــــٓفؼ ايؿــــ١ٜٛٗ   

                                                           

 .73غٛض٠ ا٭سعاب  (1)
 .13غٛض٠ آٍ عُطإ  (2)
 .10غٛض٠ اغيا٥س٠  (3)
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ــ١        ــ١ اغيٝت ــع سطَ ــات َ ــٌ ايطٝد ــ١ ٚأن ــط اٱباس ــب ا٭َ ــد١ٝ ، ٚتعك ٚايوه
يدٝـــإ ْهتـــ١ ٖٚـــٞ إٔ  (1) صوََِوووا ؤُهِوووًَّ ٌِغَُْوووشِ اٌٍَّوووهِ بِوووهِ ٚايـــسّ ٚؿـــِ اـٓعٜـــط ط

ــا  ــس ب ــ١    ايتكٝ ــع ايربن ــطظم ، ٫ٚ ضيٓ ــب اي ــايعكٛز ٫ حيذ ــا٤ ب يعٗٛز ٚايٛف
ــ١      ــسٜط اٯٜ ــٌ ، ٚتك ــٛاٍ قًٝ ــٌ ا٭س ــسْٝا ٚؼي ن ــإ ؼي اي ، ٚإٔ ظاز اٱْػ

 ع٢ً ٚدٛٙ :
 : ٜا أٜٗا ايصٜٔ آَٓٛا أٚفٛا بايعكٛز فُٝا بٝٓهِ . ا٭ٍٚ

 ٜا أٜٗا ايصٜٔ آَٓٛا أٚفٛا بايعكٛز َع غ نِ . :ايجاْٞ 
اهلل عًٝــ٘ ٚآيــ٘ ٚغــًِ : أزٚا يًشًفــا٤      ٚ)عــٔ ضغــٍٛ اهلل قــ٢ً   

عكــٛزِٖ ايــيت عاقــسمت أضيــاِْٗ ، قــايٛا : َٚــا عكــسِٖ ٜــا ضغــٍٛ اهلل :   
 قاٍ ايعكٌ عِٓٗ ، ٚايٓكط هلِ (.

 ايعكٛز ؼي اغيعا٬َت نايدٝع ٚايٓهاح . :ايجايح 
 ايعكٛز ٚايعٗٛز ؼي اؿهِ ٚأَٛض ايػًط١ٓ . :ايطابع 

 نتــابٴ ضغــٍٛ اهلل  ٖــصاٚعــٔ قُــس بــٔ عُــطٚ بــٔ ســعّ قــاٍ )      
ــِطٚ بــٔ ســعّ ســري   ٚآيــ٘ قــ٢ً اهلل عًٝــ٘  ُٵ ٚغــًِ  عٓــسْا ايــصٟ نتدــ٘ يعٳ

ــسقاتِٗ،       ــص قـ ٓٻ١َ، ٜٚأخـ ــ ــِ ايػټـ ــٗا ٜٚعًُٗـ ٘ٴ أًٖـ ــ ٜٴّفكٹـ ــُٝٔ  ــ٘  زي ايـ بعجـ
َٵطٳٙ َفَهتبٳ: ٗٵسا ، ٚأَطٙ فٝ٘ أ  فهتب ي٘ نتابا  ٚعٳ

 { - -بػــِ اهلل ايــطظئ ايــطسِٝ، ٖــصا نتــابٷ َــٔ اهلل ٚضغــٛي٘       
ــ٘  َـــٔ ضٳغـــٍٛ اهلل ، عٗـــسٷ } ــًِ ٚآيـــ٘ قـــ٢ً اهلل عًٝـ يعُـــطٚ بـــٔ  ٚغـ

ٕٻ اهلل َــع         ــإ ــطٙ، ف ــ٣ٛ اهلل ؼي أَ ــطٙ بتك ــُٝٔ، أَ ــ٘  زي اي ــري بعج ــعٵّ س س
ٙٴ،     ــطٳ َٳ ايــصٜٔ اتكــٛا ٚايــصٜٔ ٖــِ قػــٕٓٛ، ٚأَــطٙ إٔ ٜأخــص اؿــل نُــا َأ
ــِ       ــطإٓ ٜٚفكٗٗ ــاؽٳ ايك ــِ ايٓ ًَ ــأَطِٖ، ٜٚٴع ــاـ ، ٜٚ ــاؽ ب ــط ايٓ ٚإٔ ٜدؿ

، ٫ٚ ضيــؼٻ أســسٷ ايكــطإٓ  ٫ ٖٚــٛ طــاٖط، ٚخيـــرب      فٝــ٘، ٜٚٓٗــ٢ ايٓــاؽ   
ــسټ      ــل، ٜٚؿـ ــِ ؼي اؿـ ــري هلـ ــِٝٗ، ًٜٚـ ــصٟ عًـ ــِ ٚايـ ــصٟ هلـ ــاؽ بايـ ايٓـ

                                                           

 .3غٛض٠ اغيا٥س٠  (1)
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ٙٳ ايعًــِ ْٚٗــ٢ عٓــ٘، ٚقــاٍ:   ٕٻ اهلل عــع ٚدــٌ َنــِط   -عًــِٝٗ ؼي ايعًــِ; فــإ
ًَٗـــا،         } ُٳ ٜٚدؿعـــطٴ ايٓـــاؽ باؾٓـــ١ ٚبعًُـــٗا، ٜٚٓـــصض ايٓـــاؽ ايٓـــاض ٚع

يـــسٜٔ، ٜٚعًـــِ ايٓـــاؽ َعـــامل    ٜٚػـــتأيٹف ايٓـــاؽ ستـــ٢ ٜفكٗـــٛا ؼي ا   
ــر       ــرب ٚاؿـ ــر ا٭نـ ــ٘ ٚاؿـ ــط اهلل بـ ــا أَـ ــ٘، َٚـ ــٓٓ٘ ٚفطا٥هـ ــر، ٚغـ اؿـ

 . ا٭قوط، فاؿر ا٭قوط ايعُط٠آ
ٜٚٓٗـــ٢ ايٓـــاؽ إٔ ٜكـــًٞ ايطدـــٌ ؼي ثـــٛب ٚاســـس قـــوٍ ،  ٫ إٔ 
ٜهـــٕٛ ٚاغـــعا  فٝدـــايف بـــري ططفٝـــ٘ عًـــ٢ عاتكٝـــ٘، ٜٚٓٗـــ٢ إٔ حيـــت  

ــُا٤ ب    ــٞ  زي ايػ ــسٺ ٜٚفه ــٛب ٚاس ــٌ ؼي ث ــعط   ايطد ــس ؾ ــ٘، ٫ٚ ٜعك فطد
ــسعٛا      ٝٵرٷ إٔ ٜ ــ ٖٳ ــِٓٗ  ــاؽ  شا نــإ بٝ ــاٙ، ٜٚٓٗــ٢ ايٓ ــا ؼي قف ضأغــ٘  شا عف
 زي ايكدا٥ٹــٌ ٚايعؿــا٥ٹط، ٚيــٝهٔ زعــا٩ِٖ ازي اهلل عــع ٚدــٌ ٚســسٙ ٫      
ــا٥ٹط       ــا  زي ايعؿـ ــٌ، ٚزعـ ــعٻ ٚدـ ــسٵ ٴ  زي اهلل عـ ٜٳـ ــٔ مل  ــ٘، فُـ ــطٜو يـ ؾـ

 عــع ٚايكدا٥ــٌ، فًٝعطفــٛا فٝــ٘ بايػــٝف ستــ٢ ٜهــٕٛ زعــا٩ِٖ  زي اهلل      
 ٚدٌ ٚسسٙ ٫ ؾطٜو ي٘.

َٴطٴ ايٓــاؽ بِإغــداس ايٛنــ٤ٛٹ ٚدــِٖٛٗ ٚأٜــسِٜٗ  زي اغيطافــل،        ٜٚــأ
 ٚأضدًِٗ  زي ايهعدري، ٚإٔ ضيػشٛا ض٩ٚغِٗ نُا أَط اهلل.

ًّـــؼ   َٹـــطٚا بايكـــ٠٬ يٛقتٗـــا ٚ شيـــاّ ايطنـــٛ  ٚاـؿـــٛ ، ٚإٔ ٜو ٚأآ
ــط      ــ٠٬ ايعكـ ــُؼ، ٚقـ ــٌ ايؿـ ــ٢ شيٝـ ــادط٠ ستـ ــط باهلـ ــدض، ٜٚٗذـ بايكـ

ٜٴكدــٌ ايًٝـــٌ، ٫ٚ تــ٪خط ستـــ٢    ٚايؿــُؼ ؼي   ا٭ضض، ٚاغيوــطب ســـري 
ــعٞ  زي    ــطٙ بايػـ ــٌ، ٚأَـ ــا٤ٴ أٍٚ ايًٝـ ــُا٤ٹ، ٚايعؿـ ــّٛ ؼي ايػـ ــسٚ ايٓذـ تدـ

 اؾُع١  شا ْٛزٟ بٗا، ٚايوػٌ عٓس ايطٚاح  يٝٗا.
ٙٴ إٔ ٜأخص َٔ اغيوامن خٴُؼ اهلل عع ٚدٌ. َٳطٳ  ٚأ

ــك٢      ــا غـ ــاض فُٝـ ــٔ ايعكـ ــسق١ َـ ــ٪َٓري ؼي ايكـ ــ٢ اغيـ ــبٳ عًـ ــا نآتـ َٚـ
ــطٳبٴ فٓكـــف     ايعـــري، ــكت ايكٹـ ــا غـ ــطٴ، َٚـ ــُا٤ ايعٴؿٵـ ــكت ايػـ ــا غـ ٚفُٝـ
 ايعؿط.
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ٚؼي نـــٌ عؿـــط َـــٔ اٱبـــٌ ؾـــاتإ، ٚؼي عؿـــطٜٔ أضبـــعٷ، ٚؼي نـــٌ 
ث٬ثــري َــٔ ايدكــط تدٝــعٷ أٚ تدٝعــ١، دٳــصٳ ٷ أٚ دٳصٳعٳــ١، ٚؼي نــٌ أضبعــري َــٔ 
ايوــِٓ غــا٥ٹ١ُ ٚســسٖا ؾــا٠; فإْٗــا فطٜهــ١ اهلل عــع ٚدــٌ ايــيت افــرتض   

 ١، فُٔ ظاز فٗٛ خ ٷ ي٘.ع٢ً اغي٪َٓري ؼي ايكسق
ٔٵ ٜٗــٛزٟ أٚ ْكــطاْٞ  غــ٬َا  خايكــا  َــٔ ْفػــ٘   َٹــ ٚ ْٻــ٘ َــٔ أغــًِ 

هلــِ َٚــا عًــِٝٗ، َٚــٔ   َفــسٳإ زٜــٔ اٱغــ٬ّ فإْــ٘ َــٔ اغيــ٪َٓري، يــ٘ َــا  
٘ٴ ٫ ٜوٝٻط عٓٗا.  نإ ع٢ً ْكطا١ْٝٺ أٚ ٜٗٛزٜٻ١ٺ فإْٻ

ــاض ٚافٺ أٚ       ــسٺ زٜٓـ ــٍط أٚ عدـ ــ٢ سٴـ ــٍط أٚ أْجـ ــامٍل، شنـ ــٌ سـ ــ٢ نـ ٚعًـ
َٻـــعٹ ٔٵ أز٣ شيـــو فـــإٕ يـــ٘ ش ُٳـــ ١ اهلل عـــعٻ ٚدـــٌ، ٛٳنـــ٘ َـــٔ ايجٝـــاب، َف

ٚټ ٚغــًِ ٚآيــ٘ قــ٢ً اهلل عًٝــ٘ ٚشَــ١ ضغــٛي٘  ، َٚــٔ َٓــع شيــو فإْٻــ٘ عــسٴ
 اهلل ٚضغٛي٘ ٚاغي٪َٓري طيٝعا .

ــ١ اهلل      ــ٘ ٚضظيــــ ــ٬ّ عًٝــــ ــس ٚايػــــ ــ٢ قُــــ ــًٛات اهلل عًــــ قــــ
 . (1)(ٚبطنات٘

ــ١ٝ ؼي    ــايٓٗٞ عــــٔ اغيعكــ ــ١ بــ ــ١ بعــــس اٱباســ ــاٍ ٚدــــا٤ت اٯٜــ ســ
 (2) صبَِّْ اٌٍَّووهَ ََحْىُووُُ َِووا َُشَِووذُ   اٱســطاّ يًشــر ٚأختتُــت بكٛيــ٘ تعــازي ط    

ــافع        ــاٖط٠ ٚاغيٓ ــاا ايع ــل باغيك ــٔ إٔ تتعً ــِ َ ــاّ أع ــٕٛ ا٭سه ــإ ن يدٝ
ــات    ــ١ ايطٝدـ ــد١ ٱباسـ ــع ٚدـــٌ بايٓػـ ــِ اهلل عـ ــٛاؽ ، فشهـ ــ١ يًشـ اؾًٝـ
ٚتعــٝري افطَــات َــٔ ٚدــٛٙ اٱبــت٤٬ ؼي ايــسْٝا ، ٚ ختدــاض ايٓــاؽ ؼي        

وََِوووا خٍََمْوووجُ   ضيـــاِْٗ ٚطـــاعتِٗ ، ٖٚـــٛ َـــٔ َكـــازٜل قٛيـــ٘ تعـــازي ط      

، ٚفٝــ٘ زعــ٠ٛ ايٓــاؽ يًكــسٚز عــٔ     (3) صاٌْجِووَّٓ وَاإلِٔووظَ بِالَّ ٌَُِؼْبُووذُوِْ  

 ايكطإٓ ٚايطدٛ   يٝ٘ ؼي تعٝري اؿ٬ٍ ٚاؿطاّ.

                                                           

 6/13ز٥٫ٌ ايٓد٠ٛ يًدٝٗكٞ  (1)
 .1غٛض٠ اغيا٥س٠  (2)
 .56غٛض٠ ايصاضٜات  (3)
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ــاٍ )    ــًِ ق ــ٘ ٚغ ــ٘ ٚآي ــ٢ً اهلل عًٝ ــٍٛ اهلل ق ــٔ ضغ ــطإٓ  ٚع ــٌ ايك ضيج
ايطدــٌ قــس ظيًــ٘ فدــايف أَــطٙ ، فٝكــف يــ٘  ٜــّٛ ايكٝاَــ١ ضدــ٬  فٝــ٪ت٢ 

ــسٚزٟ       ــس٣ س ــاًَٞ تع ــ٦ؼ س ــاٟ فد ــ٘  ٜ ــا ضب ظيًت ــٍٛ : ٜ ــُا  فٝك خك
، ٚنــٝع فطا٥هـــٞ ، ٚضنـــب َعكـــٝيت ، ٚتـــطى طـــاعيت ، فُـــا ٜـــعاٍ  
ــسٙ فُــا ٜطغــً٘      ــ٢ ٜكــاٍ : فؿــأْو ، فٝأخــص بٝ ــاؿذر ست ــ٘ ب ٜكــصف عًٝ
ــإ       ــس ن ــاا ق ــٌ ايك ــ٪ت٢ بايطد ــاض ، ٜٚ ــطٙ ؼي ايٓ ــ٢ َٓد ــ٘ عً ــ٢ ٜهد ست

ًــ٘ ٚسفــغ أَــطٙ ، فٝتُجــٌ يــ٘ خكــُا  زْٚــ٘ فٝكــٍٛ : ٜــا ضب ظيًتــ٘   ظي
ــٝيت ،      ــب َعكـ ــٞ ، ٚادتٓـ ــٌ بفطا٥هـ ــسٚزٟ ، ٚعُـ ــغ سـ ــاٟ فشفـ  ٜـ
ٚاتدــع طــاعيت ، فُــا ٜــعاٍ ٜكــصف يــ٘ بــاؿذر ستــ٢ ٜكــاٍ يــ٘ : ؾــأْو   
بــ٘ ، فٝأخــص بٝــسٙ فُــا ٜطغــً٘ ستــ٢ ًٜدػــ٘ سًــ١ ا٫غــتربم ، ٜٚعكــس          

 .(1) (عًٝ٘ تاز اغيًو ، ٜٚػكٝ٘ نأؽ اـُط
ــازي ط   ــا ؼي قٛيـــ٘ تعـ وٌََمَوووذْ ؤَخَوووزَ اٌٍَّوووهُ ُِِ َووواقَ بَنِوووٍ بِعْوووشَاًَُِِ وَبَؼَ ْنَوووا      ٚنُـ

ُْ اٌضََّووواَة           ُْووُخ َََة َوآَح ُْ اٌظَّوو ّْووُخ ْٓ َؤَل ًِ ٌَوو  ُْ ََِؼُىوو ِّٔووٍ  ٍَّووُه ِب َِٔمًُبووا َوَلوواَي اٌ ٍْ َػَشووَش  ُْ اْثَنوو ِِووْنُه

ُْ اٌٍَّووووهَ لَشْػًووووا حَغَوووونًا  ُوَفِّووووشََّْ ػَوووونْىُُْ    وَآَِنْووووخُُْ بِشُعُووووٍٍِ وَػَضَّسْحُُّووووىهُُْ وَؤَلْشَػْووووخُ   

ٌِووَه           ْٓ َوَفووَش َبْؼووَذ َر َّوو َْٔهوواُس َف ْٓ َحْحِخَهووا اَ  ِِوو ُْ َجنَّوواٍث َحْجووِشٌ  ٍَوونَُّى ُْ َوُ ْدِخ ًَاِحُى ُِّ َعوو

 . (2) صِِنْىُُْ فَمَذْ ػًََّ عَىَاءَ اٌغَّبًُِِ

ــسا٤ ايعــاّ يًُػــًُري ٚاغيػــًُات     ــ١ بكــٝو١ ايٓ ــسأت اٯٜ ــ٘  بت يٝتعكد
ــ١ ،       ــ١  عذاظٜـ ــط ؼي آٜـ ــازت  زي ا٭َـ ــِ عـ ــط ثـ ــِ ا٭َـ ــسز ثـ ــٞ اغيتعـ ايٓٗـ

 ٚتكسٜط اٯ١ٜ ع٢ً ٚدٛٙ:
: ٜـــا أٜٗـــا ايـــصٜٔ آَٓـــٛا ٫ ؼًـــٛا ؾـــعا٥ط اهلل ( يٛدـــٛب       ا٭ٍٚ

 َتٓــــا  اغيػــــًُري ٚاغيػــــًُات عــــٔ تعــــسٟ ســــسٚز اهلل ٚأسهاَــــ٘ ،  
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   ٘ ــ ــس أؾــعط اهلل أْٗــا ســسٙ ٚفٝٗــا طاعت ،  ٚايؿــعا٥ط طيــع ؾــع ٠ ، أٟ ق
 ٖٚٞ َٔ َعاْٞ اٱضيإ.

ــاؽ   ــٔ عدــ ــٔ  بــ ــ٘ ) ٚعــ ــعا٥ط اهلل  }ؼي قٛيــ ــٛا ؾــ ــاٍ :  {٫ ؼًــ قــ
 . (1) (َٓاغو اؿر 

ــايٓٗٞ ط ــ١ بـ ــأزا٤  الَ حُحٍُِّوووىاٚٚضزت اٯٜـ ــطٜط بـ ــسّ ايتفـ ــُٔ عـ صيتتهـ

فطٜهــ١ اؿــر ٚعــسّ تــطى أٟ َٓػــو َٓــ٘ ، ٚيــعّٚ اٱَتٓــا  عُــا ْٗــٞ   
 اهلل عٓ٘ ؼي اؿر َٔ تطٚى اٱسطاّ .

 : ٜا أٜٗا ايصٜٔ آَٓٛا ٫ ؼًٛا ايؿٗط اؿطاّ (. ايجاْٞ
ــٍٛ        ــطز يك ــٝو١ اغيف ــا٤ بك ــٓؼ ٚ ٕ د ــِ د ــطاّ  غ ــٗط اؿ ــغ ايؿ ٚيف

 ٕ ايعَــإ قــس اغــتساض ن٦ٝٗــ١ ٜــّٛ ايــٓ  قــ٢ً اهلل عًٝــ٘ ٚآيــ٘ ٚغــًِ  )
ــ١     ــا أضبعـ ــٗطا  َٓٗـ ــط ؾـ ــا عؿـ ــ١ٓ اثٓـ ــُٛات ٚا٭ضض ايػـ ــل اهلل ايػـ خًـ

 .(2) (سطّ شٚ ايكعس٠ ٚشٚ اؿذ١ ٚافطّ ٚضدب
ــسِٖ       ــا  عٓ ــ٘ نــإ ؾــٗطا  سطاَ ٚأنــٝف ؾــٗط ضدــب  زي َهــط ٭ْ

ــٕٛ ايػــ٬ح ، ٜٚٓععــٕٛ ا٭غــ١ٓ َــٔ     ــ٘ ٜعًٜ عًــ٢ مــٛ اـكــٛم ، ٚفٝ
ــ٘ ، يــصا مســٞ ْكــٌ     ــاٍ أٚ اغيدــازض٠  يٝ ــ١ عًــ٢ عــسّ ايكت ايطَــاح يًس٫ي

 ا٭غ١ٓ ٚمسٞ ا٭قِ يعسّ مسا  قعكع١ فٝ٘ .
ذــــ١ ٚ طيــــا  ايعــــطب عًــــ٢ سطَــــ١ ؾــــٗط شٟ ايكعــــس٠ ٚشٟ اؿ

ٚافــطّ ، ٚناْــت ضبٝعــ١ ؼــطّ ؾــٗط ضَهــإ فًُــا دــا٤ اٱغــ٬ّ ثدــت    
بَِّْ ػِووذَّةَ اٌشُّووهُىسِ ػِنْووذَ اٌٍَّووهِ اثْنَووا ػَشَووشَ شَووهْشًا  ؾــٗط ضدــب َعٗــا ، قــاٍ تعــازي ط

 .(3) صفٍِ وِخَاَِ اٌٍَّهِ
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ٚطيــــاز٣ ا٭ٚزي ٚاٯخــــط٠ ُٖــــا ٚســــسُٖا َــــٔ بــــري ايؿــــٗٛض  
ــٗٛض ايكُطٜـــ   ــاقٞ ايؿـ ــح ، ٚبـ ــٝو١ اغي٪ْـ ــصن  ،  بكـ ــٝو١ ايتـ ــٗا بكـ ١ نًـ

وَالَ ٚغــٝأتٞ ايدٝــإ ؼي قــإْٛ ا٭ؾــٗط ايكُطٜــ١ ، ٜٚــسٍ قٛيــ٘ تعــازي ط       

ــًُري     اٌشَّووهْشَ اٌْحَووشَاََ  ــ ٚض٠ اغيػ ــ٬ّ ٚق ــ١ اٱغ ــا٤ زٚي ــ٤ٛ ٚبٓ ــ٢ إٔ ْؿ صعً

ؼي َٓـــاظٍ ايوـــعٚ ٚاهلذـــّٛ ٚاغيدـــازض٠ بـــايدطـ بايهـــافط ، يـــصا ْٗـــاِٖ 
ـــ     ٕٛ ٖــصٙ ا٭ؾـــٗط  اهلل عــع ٚدــٌ عـــٔ  غــتداس١ ا٭ؾـــٗط اؿــطّ ، يته

 ضظي١ َٔ عٓس اهلل بايٓاؽ طيٝعا  .
ــاٍ      ) ــًِ ق ــٔ أغ ــس ب ــٔ ظٜ ــامت ع ــٞ س ــٔ أب ــطز اب ــٍٛ  :ٚأخ ــإ ضغ ن

باؿسٜدٝـــ١ ٚأقـــشاب٘ ســـري قـــسِٖ قـــ٢ً اهلل عًٝـــ٘ ٚآيـــ٘ ٚغـــًِ اهلل 
اغيؿــطنٕٛ عــٔ ايدٝــت ، ٚقــس اؾــتس شيــو عًــِٝٗ ، فُــط بٗــِ أْــاؽ َــٔ 
ــٓ          ــشاب اي ــاٍ أق ــط٠ ، فك ــسٕٚ ايعُ ــطم ٜطٜ ــٌ اغيؿ ــٔ أٖ ــطنري َ اغيؿ

ٚغــًِ ْكــس ٖــ٪٤٫ نُــا قــسْا أقــشابٓا ، فــأْعٍ ٚآيــ٘ قــ٢ً اهلل عًٝــ٘ 
 .(1) (اٯ١ٜ {٫ٚ جيطَٓهِ . . . .  }اهلل 

ــٛ    ــط َٛنــ ــٛم   ٫ٚ ٜٓشكــ ــطّ غكــ ــٗط اؿــ ــ١ اهلل با٭ؾــ ضظيــ
ا٭َـــٔ َـــٔ ايكتــــٌ عًـــ٢ ايهفــــط بـــٌ ٜؿــــٌُ زعـــٛتِٗ يٲغــــ٬ّ ،      

 ٚاغيٓسٚس١ ؼي تسبطِٖ بٛدٛب اٱضيإ ْٚدص ايهفط . 
 : ٜا أٜٗا ايصٜٔ آَٓٛا ٫ ؼًٛا اهلسٟ . ايجايح

 ٚتكسٜط اٯ١ٜ ع٢ً ٚدٛٙ :
 : ٜا أٜٗا ايصٜٔ آَٓٛا بإٔ اؿر فطٜه١ . أ٫ٚ 
 ٜٗا ايصٜٔ آَٓٛا بإٔ ؼي اؿر َٓاغو .ٜا أ :ثاْٝا  
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ــا   ــٛا       :ثايج ــطاّ ، ٫ٚ تفطط ــت اؿ ــٛا ايدٝ ــٛا سذ ــصٜٔ آَٓ ــا اي ــا أٜٗ ٜ
ــٌ ط  ــه٘ ، ٚؼي ايتٓعٜـ ــ٘ ٚؼي َٓاغـ وٌٍََِّوووهِ ػٍََوووً اٌنَّووواطِ حِووو ُّ اٌْبَُْوووجِ َِوووْٓ   فٝـ

 . (1) صاعْخَـَاعَ بٌَُِْهِ عَبًَُِ

ــٛاب        ــات اؿــر ، اؾ ــس٠ َــٔ آٜ ــٔ غــٛض٠ اغيا٥ ــ١ ايدشــح َ ٖٚــٌ آٜ
 ْعِ ٭ْٗا تتهُٔ أسهاَ٘ ٚتدري غٓٓ٘ ، ٚتعدط عٔ تطنٗا .

ٚٚضز عـــٔ ضغـــٍٛ اهلل قـــ٢ً اهلل عًٝـــ٘ ٚآيـــ٘ ٚغـــًِ أْـــ٘ قـــاٍ       
ٚقـــس بـــٝٸٔ قـــ٢ً اهلل عًٝـــ٘ ٚآيـــ٘ ٚغـــًِ  (2) (خـــصٚا عـــ  َٓاغـــههِ)

 أسهاّ اهلسٟ سيا ٫ ٜكدٌ ايًدؼ ٚايرتزٜس .
: ٜـــا أٜٗـــا ايـــصٜٔ آَٓـــٛا تفكٗـــٛا ؼي أسهـــاّ اؿـــر ٚتكٝـــسٚا  عـــا ضاب

 بؿطا٥ط اهلسٟ ، ٜٚٓكػِ اؿر  زي أقػاّ :
اؿــر ايٛادــب ، ٖٚــٛ ايــصٟ جيــب عًــ٢ ايعدــس سػــب        :ا٭ٍٚ 

اؿهــِ ايؿــطعٞ ، ٖٚــٛ عًــ٢ ٚدــٛٙ َٓٗــا ٖــس٣ ايتُتــع ٚايكــطإ ،         
ٖٚــٛ ايــسّ ايٛادــب عٓــس اؾُــع بــري ايعُــط٠ ٚاؿــر ؼي ايػــفط ايٛاســس  

فََّووْٓ حََّخَّووغَ بِوواٌْؼُّْشَةِ بٌَِووً اٌْحَوو ِّ فََّووا اعْخَُْغَووشَ ِِووْٓ اٌْهَووذٌِْ    ، قــاٍ تعــازي ط

ُْ ََجِووووذْ فَظِووووَُاَُ ثَََثَووووتِ ؤَََّوووواٍَ فِووووٍ اٌْحَوووو ِّ وَعَووووبْؼَتٍ بِرَا سَجَؼْووووخُُْ حٍِْووووهَ ػَشَووووشَةٌ فََّوووْٓ ٌَوووو 

 .(3)صوَاٍَِِتِ

ايكــــاضٕ بــــايتُتع يٛســــس٠ اغيٛنــــٛ  ؼي تٓكــــٝض اغيٓــــاط ،   رٚاؿــــ
ــ٘ ط  ــب عًٝ ــطٚى    (4)صفََّووا اعْخَُْغَووشَ ِِووْٓ اٌْهَووذٌِْ  فٝذ ــس ت ــٌ أس ــ٘ فع َٓٚ
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 ٘ ــ ــٕٛ نفاضتـ ــصٟ تهـ ــطاّ ، ايـ ــايتٓا    اٱسـ ــاٙ ؼي ضغـ ــس بٝٓـ ــا٠ ٚقـ ــا  ٚؾـ زَـ
 ايع١ًُٝ َٓاغو اؿر  .

ٜٚػــــ٢ُ زّ  ضتهــــاب افعــــٛض َــــٔ غــــ  عكــــس ايٓهــــاح ٚقتــــٌ 
ايكــٝس، نُــا ؼي سًــل ايــطأؽ ٚيــدؼ اغيدــٝط أٚ  غــتعُاٍ ايطٝــب ،        

 فايٛادب فٝ٘ ؽٝ ٟ بري أَٛض :
 : شبض ؾا٠ . ا٭ٍٚ

ــاْٞ  ــٌ َػــهري َــسإ أٚ َــسٸ     :ايج ــس  طعــاّ غــت١ َػــانري ، ن ٚاس
 ٖٚٛ نًٝٛ غطاّ  ٫ ضبع .

 قٝاّ ث٬خ أٜاّ . ايجايح :
ــازي ــاٍ تعـ فََّوووْٓ وَووواَْ ِِووونْىُُْ َِشَِؼًوووا ؤَوْ بِوووهِ ؤَرًي ِِوووْٓ سَؤْعِوووهِ    ط قـ

ٖٚٓـــــاى نفـــــاض٠ ايـــــٛط٧    (1) صفَفِذََْوووووتِ ِِوووووْٓ طِوووووَُاٍَ ؤَوْ طَوووووذَلَتٍ ؤَوْ ُٔغُوووووهٍ    

 ٚدعا٤ ايكٝس ٚقتٌ افطّ ي٘ .ٚاٱغتُتا  
 ٛادب بايعطض ، نايٓصض ٚايعٗس .ايجاْٞ : اؿر اي

ــح ــأخط       ايجاي ــل َٚت ــاّ ٫س ــٕٛ ؼي ع ــصٟ ٜه ــتشب ٚاي ــر اغيػ : اؿ
ــٛب ؼي اؿـــر ،        ــطض ايٛدـ ــاز فـ ــاظ  ؼـ ــب ، بًشـ ــر ايٛادـ ــٔ اؿـ عـ

 فتذعٟ َط٠ ٚاسس٠ َٓ٘.
ــع ــا     ايطابـ ــا ، ٚ طيـ ــاض٠ ٚمٖٛـ ــا  أٚ  دـ ــ  تربعـ ــٔ ايوـ ــر عـ : اؿـ

 عًُا٤ اٱغ٬ّ ع٢ً قش١ قها٤ اؿر عٔ اغيٝت .
ــِٓ ،    ــاّ ) ايوـ ــ١ ا٭ْعـ ــٔ بُٗٝـ ــٕٛ َـ ــا إٔ ٜهـ ــطٚط َٓٗـ ٚيًٗـــسٟ ؾـ
ــٛضا٤ ايعــاٖط عٛضٖــا         ٔٸ َعٝٓــ١ ٫ٚ ػــعٟ ايع ــ ــط، اٱبــٌ ( ٚهلــا غ ايدك

 ٚايعطدا٤ ٚاغيطٜه١ ايدا٥ٔ َطنٗا ٚايعذفا٤ اييت ٫ َذ هلا .
، ٢ َٓشــطٚنــٌ َٓــٚعــٔ ضغــٍٛ اهلل قــ٢ً اهلل عًٝــ٘ ٚآيــ٘ ٚغــًِ ) 

 . (1) (طٜل َٚٓشطٚنٌ اغيعزيف١ َٛقف ، ٚنٌ فذاز َه١ ط
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ٚأٚإ ايــصبض بعــس ايطَــٞ ٜــّٛ ايٓشــط ٚعٓــس  ضتفــا  ايؿــُؼ قــسض   
ايـــطَض ، ٚضيتـــس ؼي أٜـــاّ ايتؿـــطٜل ، ٖٚـــٞ ايٝـــّٛ اؿـــازٟ عؿـــط ،        

 ٚايجاْٞ عؿط ، ٚايجايح عؿط ، َٔ ؾٗط شٟ اؿذ١.
نـــٌ أٜـــاّ ايتؿـــطٜل ٚعـــٔ ايـــٓ  قـــ٢ً اهلل عًٝـــ٘ ٚآيـــ٘ ٚغـــًِ )  

 .(2)( شبض
 آَٓٛا ٫ ؼًٛا ايك٥٬س ( .: ٜا أٜٗا ايصٜٔ  ايطابع

طيــع قــ٬ز٠ ايــيت تٛنــع ؼي ايعٓــل َــٔ فهــ١ أٚ غ ٖــا ،    ايك٥٬ــس 
ٟ  ٚؼي اٱقــط٬ح ايع٬َــ١ ايــ  ــ٘ ٖــس ، يت تٛنــع عًــ٢ اهلــسٟ يٝعــطف أْ

ــ٘ )      ــا ٭ْ ــس بٗ ــسٟ ٚاغيكً ــٛز اهل ــٌ أٟ اغيكك ــاٍ ٚ ضاز٠ اف ــط اؿ  شا ٚشن
َٴشِطَا   ٖٚٛ اغيطٟٚ عٔ  بٔ عداؽ .(3) (قًس ٖسٜ٘ قاض 

إ اٯٜــ١ تتهــُٔ ايٓٗــٞ عــٔ قانــا٠ ايــصٜٔ نفــطٚا  ش نــاْٛا    ٚشنــط
ٜأخــصٕٚ ؿــا٤ ايؿــذط  شا أضازٚا اـــطٚز َٓــ٘ ، فٝتكًسْٚــ٘ يٝــأَٓٛا ،       

 فٓٗٛا إٔ ٜٓتععٛا ؾذط اؿطّ فٝتكًسٚٙ ( .
ــازي ط   ــ٘ تعـ ــُٔ قٛيـ ــس تهـ ََاؤََُّهَوووا اٌَّوووزََِٓ آَِنُوووىا الَ حَىُىُٔوووىا وَاٌَّوووزََِٓ   ٚقـ

ىَأِهُِْ بِرَا ػَووشَبُىا فِووٍ ا َسْعِ ؤَوْ وَووأُىا ُُووضًّي ٌَووىْ وَووأُىا ػِنْووذََٔا َِووا َِوواحُىا   وَفَووشُوا وَلَوواٌُىا ٌِووةِخْ

ــ٢       (4) صوََِووا لُخٍُِووىا  ــجِٗ عً ــطٚا ؼي س ــصٜٔ نف ــس اي ــٔ تكًٝ ــًُري ع ــٞ اغيػ بٓٗ

ــدري      ــا تـ ــ١ أْٗـ ــاظ اٯٜـ ــٔ  عذـ ــدٌٝ اهلل ، َٚـ ــاز ؼي غـ ــٔ اؾٗـ ــٛز عـ ايكعـ
ــع اغيػــًُري َــٔ   ختكــام ٚقــسٚض ٖــصا اؿــح َــٔ ايــصٜٔ نفــطٚا    غيٓ

 ايسفا  عٔ اٱغ٬ّ ٚايٓد٠ٛ ٚمل ٜتٛد٘ َٓعِٗ  زي ايصٜٔ نفطٚا .
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ــافكٕٛ َــٔ نفــاض قــطٜـ عــسّ غــعٚ     ٚمل ٜطًــب ايــصٜٔ نفــطٚا ٚاغيٓ
ــ٢      ــاض عًـ ــطٜض ايهفـ ــ١ يتشـ ــِٓٗ  زي َهـ ــل َـ ــب فطٜـ ــٌ شٖـ ــ١ ، بـ اغيسٜٓـ

 اهلذّٛ ٚايوعٚ .
: ٜــا أٜٗــا ايــصٜٔ آَٓــٛا ٫ ؼًــٛا قتــٌ أٚ َٓــع ايــصٜٔ آَــري    اـــاَؼ

 ايدٝت اؿطاّ ( .
ــٌ  ــٞ ط    ٚقٝ ــٝف ٖٚ ــ١ ايػ ــٛخ١ بآٜ ــ١ َٓػ ــصٙ اٯٜ ــاَري ٖ فَووةِرَا إٔ َه

ٚشنــط إٔ قٛيــ٘   (1) صأغَووٍَ َ ا َشْووهُشُ اٌْحُووشَُُ فَووالْخٍُُىا اٌُّْشْووشِوِنيَ حَُْووُُ وَجَووذْحُُّىهُُْ     

ْعيـــت بػـــدب اؿطـــِ بـــٔ ٖٓـــس )  (2) صاٌْحَوووشَاََوَالَ آِِّووونيَ اٌْبَُْوووجَ تعـــازي ط

ايدهــطٟ أخــٞ بــ  نــدٝع١ بــٔ ثعًدــ١ ٚشيــو أْــ٘ قــاٍ ضغــٍٛ اهلل قــ٢ً   
ٚغــًِ َٜٛــا  ٭قــشاب٘ : ٜــسخٌ ايٝــّٛ عًــٝهِ ضدــٌ       ٚآيــ٘ اهلل عًٝــ٘ 

ــٝطإ فذــا٤ اؿطــِ فدًــف خــ٬ٝ      ــتهًِ بًػــإ ؾ ــ١ ٜ ــ١  َــٔ ضبٝع خاضد
ٚغــًِ فًُــا ٚآيــ٘ َــٔ اغيسٜٓــ١ ٚزخــٌ عًــ٢ ضغــٍٛ اهلل قــ٢ً اهلل عًٝــ٘  

ْعــط ٚيعًــٞ   عــطض ضغــٍٛ اهلل عًٝــ٘ ايػــ٬ّ ٚزعــاٙ  زي اهلل قــاٍ : أَ     
 أغًِ ٚأض٣ ؼي أَطى غًع١ ٚيٞ َٔ أؾاٚضٙ . 

ــ٬ّ يكــ    ــ٘ ايػ ــٓ  عًٝ ــاٍ اي ــطز فك ــطز   فد ــافط ٚخ ــ٘ ن ــٌ بٛد س زخ
، فُــط بػــطح َــٔ غــطح اغيسٜٓــ١ فػــاق٘ ٚاْطًــل بــ٘ ٖٚــٛ    بعكــب غــازض 

 ٜكٍٛ :
 يٝؼ بطاعٞ  بٌ ٫ٚ غِٓ قس يفٗا ايًٌٝ بػٛام سطِ ...

 ٫ٚ ظعاض ع٢ً ظٗط ٚنِ ... باتٛا ْٝاَا  ٚابٔ ٖٓس مل ِٜٓ
 بات ٜكاغٝٗا غ٬ّ نايعمل ... خسجل ايػاقري خفام ايكسّ
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ثــِ أقدــٌ اؿطــِ َــٔ عــاّ قابــٌ سادــا  ٚغــام ٖــسٜا  فــأضاز ضغــٍٛ   
ٚغــًِ إٔ ٜدعــح  يٝــ٘ . ٚخــف  يٝــ٘ ْــاؽ َــٔ  ٚآيــ٘ اهلل قــ٢ً اهلل عًٝــ٘ 

 .(1)(عًٝ٘ ايػ٬ّأقشاب ايٓ  
ٚتــدري اٯٜــ١ سطَــ١ ايدٝــت اؿــطاّ ، َٚــا ٜفٝــسٙ سذــ٘ ٚعُاضتــ٘         
ــّٛ ؼي     ــازٜل ايعُـ ــٔ َكـ ــ١ َـ ــ٬ح ، ٚاٯٜـ ــ١ ٚايكـ ــداب اهلساٜـ ــٔ أغـ َـ

ــا  ط  ــاؽ طيٝعـ ــت يًٓـ ــٌ ايدٝـ بَِّْ ؤَوَّيَ بَُْوووجٍ وُػِوووغَ ٌٍِنَّووواطِ ٌٍََّوووزٌِ بِبَىَّوووتَ   دعـ

 .(2) صُِبَاسَوًا

ٚيٮؾــٗط اؿــطّ فاْــ٘    ٚغيــا دعــٌ اهلل عــع ٚدــٌ سطَــ١ يًدٝــت ،     
ــٔ    ــٛ َــ ــطقري ، ٖٚــ ــتُعري َٚتفــ ــسٖا فــ ــًُري بتعاٖــ ــط اغيػــ ــازي أَــ تعــ

 ص. الَ حُحٍُِّىااٱعذاظ ؼي آ١ٜ ط

ــغ ط ــٞ    الَ حُحٍُِّوووىاإٔ يفـ ــٝو١ ايٓٗـ ــ٬ٙ ٚبكـ ــ١ أعـ ــطز  ٫ ؼي اٯٜـ ص مل ٜـ

ــ٘ تعــازي        ــسٍ قٛي ــا ، ٜٚ ــٛاضز٠ فٝٗ ــاّ اي ــ١ ٚا٭سه ــٛع١ٝ اٯٜ ــإ َٛن يدٝ
ــٔ   حَووووشَاََوَالَ آِِّوووونيَ اٌْبَُْووووجَ اٌْط ــ٢ ا٭َــ ــ٬ٙ عًــ ــعٍٚ أعــ ــداب ايٓــ ص ٚأغــ

ٚايػـــ١َ٬ غيـــٔ ٜــــأتٞ ؿـــر بٝـــت اهلل اؿـــطاّ ٖٚـــٛ ؼي ايططٜـــل  يٝـــ٘ ،  
ٖٚــٌ ؼي اٯٜــ١ تأزٜــب يًُػــًُري بعــسّ قــسٸ ٚفــس اؿــاز ٚايكتــٌ عًــ٢   
ــاب     ــٔ بـ ــِ َـ ــٛاب ْعـ ــصٖ  ، اؾـ ــٞ أٚ اغيـ ــكام ايكدًـ ــ١َٛ  ٚايؿـ اـكـ

 ا٭ٚي١ٜٛ ايكطع١ٝ .
ــعٍ َــٔ ع   ــاشا نــإ ا٭َــط ٜٓ ــعٚض   ف ــصٟ ٜ ــس اهلل عــع ٚدــٌ بــرتى اي ٓ

ــ٘ غـــدشاْ٘ ٜـــسعٛ اغيػـــًُري  زي    ٜٚعُـــط ايدٝـــت َـــٔ ايـــصٜٔ نفـــطٚا فاْـ
سفــغ سطَــ١ ايدٝــت فُٝــا بٝــِٓٗ ، ٚنُــا ٜهــٕٛ ايدٝــت اؿــطاّ ٚعُاضتــ٘  
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ــ١ ا٭خــ٠ٛ          ــ١ ًَه ــ١ يتُٓٝ ــ١ َداضن ــ١ عدازٜ ــ٘ آٜ ــاؽ فاْ ــ١ ايٓ ــ١ًٝ هلساٜ ٚغ
 اٱضيا١ْٝ بري اغيػًُري ، ْٚدص ايفطق١ ٚاـ٬ف .

ٔ اٱعذـــاظ ؼي اٯٜـــ١ تكٝٝـــس ْٝـــ١ ٚقكـــس ايـــصٜٔ ٜـــأتٕٛ ايدٝـــت  َٚـــ
 اؿطاّ بأْ٘ يطًب ايفهٌ َٔ اهلل ، ٚ ضاز٠ َطنات٘ تعازي .

ــّٛ     ايػــازؽ ــٓهِ بوــض ٚعــسا٠ٚ ق ــٛا ٫ حيًُ ــصٜٔ آَٓ ــا اي ــا أٜٗ ٜ :
 يهِ ع٢ً ايتعسٟ غكٛم سط١َ ايدٝت َطًكا  .

ــا     ــّٛ بٗـ ــطإٓ يٝتكـ ــا ايكـ ــسعٛ  يٝٗـ ــيت ٜـ ــ٬م ايـ ــاضّ ا٭خـ ــإ َهـ  يدٝـ
ايططٜــــل  زي ايدٝــــت اؿــــطاّ ٚقــــ٫ٛ   زي ْؿــــط َفــــاِٖٝ ايكــــ٬ح ؼي  
ا٭ضض نُــا ؼي َػــأي١ ايعدــط ٚايٓٗــٞ عــٔ اؾــساٍ ٚقدــٝض ايكــٍٛ ؼي       

اٌْحَووو ُّ ؤَشْوووهُشٌ َِؼٍُْىَِووواثٌ فََّوووْٓ فَوووشَعَ فِوووُهَِّٓ  َٛغـــِ اؿـــر بكٛيـــ٘ تعـــازي ط 

ــ٬م   (1) صاٌْحَوووو َّ فَووووََ سَفَووووَُ وَالَ فُغُووووىقَ وَالَ جِووووذَايَ فِووووٍ اٌْحَوووو ِّ    ــٕٛ ا٭خــ يتهــ

ــٔ       ــط َ ــ١  زي ا٭َ ــت اٯٜ ــِ  ْتكً ــًُري ث ــس اغيػ ــ١ عٓ ــٓد١ٝ ثابت ــس٠ غ اؿُٝ
 ٚدٛٙ :

ــٛ أزا٤      ا٭ٍٚ  ــرب ( ٖٚـ ــ٢ ايـ ــاْٚٛا عًـ ــٛا تعـ ــصٜٔ آَٓـ ــا ايـ ــا أٜٗـ : ٜـ
 ايٛادب ٚفعٌ اـ ات ٚا٭َط باغيعطٚف .

ــاْٞ  ــٞ      :ايجـ ــ٣ٛ ( ٖٚـ ــ٢ ايتكـ ــاْٚٛا عًـ ــٛا تعـ ــصٜٔ آَٓـ ــا ايـ ــا أٜٗـ ٜـ
ــط ؼي      ــٌ ا٭َـ ــ٦ٝات ، ٜٚٓشـ ــٞ ٚايػـ ــاب اغيعاقـ ــٔ اهلل ٚ دتٓـ ــ١ٝ َـ اـؿـ

 اٯ١ٜ  زي ٚدٛٙ :
 ٜا أٜٗا اغيػًِ  فعٌ ايرب . :أ٫ٚ  
 ٜا أٜٗا اغيػًِ تعإٚ َع  خٛاْو ع٢ً ايرب . :ثاْٝا  

ــا   ــازي ط    :ثايج ــاٍ تع ــل اهلل ، ق ــًِ  ت ــا اغيػ ــا أٜٗ بَوواطُ اٌخَّمْووىَي رٌَِووهَ  وٌَِٜ

 .(2) صخَُْشٌ
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 .26غٛض٠ ا٭عطاف   (2)
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ٜــا أٜٗــا اغيػــًِ تعــإٚ َــع اغيــ٪َٓري عًــ٢ ايتكــ٣ٛ ٚايتــٛقٞ   :ضابعــا  
 َٔ اغيٓهطات .

ٚآيـــ٘ عـــٔ ٚابكـــ١ قـــاٍ : أتٝـــت ضغـــٍٛ اهلل قـــ٢ً اهلل عًٝـــ٘       )
أز  ؾـــ٦ٝا  َــٔ ايـــرب ٚاٱثـــِ  ٫ غـــأيت٘ عٓـــ٘ ،   ٫ٚغــًِ ٚأْـــا ٫ أضٜـــس أ 

ٜــا ٚابكــ١ أخــربى عُــا د٦ــت تػــأٍ عٓــ٘ أّ تػــأٍ  قًــت :   :فكــاٍ يــٞ 
ٜــا ضغــٍٛ اهلل أخربْــٞه قــاٍ : د٦ــت يتػــأٍ عــٔ ايــرب ٚا٫ثــِ ، ثــِ          

  .طيع أقابع٘ ايج٬خ فذعٌ ٜٓهت بٗا ؼي قسضٟ 
ــا       ــرب : َ ــو ، اي ــتفت ْفػ ــو ، اغ ــتفت قًد ــ١ اغ ــا ٚابك ــٍٛ : ٜ ٜٚك
 اطُـــإٔ ايٝـــ٘ ايكًـــب ٚاطُأْـــت ايٝـــ٘ ايـــٓفؼ ، ٚاٱثـــِ : َـــا ســـاى ؼي 

 .(1) (ايكًب ٚتطزز ؼي ايكسض ٚ ٕ أفتاى ايٓاؽ ٚأفتٛى
ٖٚـــٌ ٜـــسٍ ٖـــصا اؿـــسٜح عًـــ٢  ضاز٠ عُـــّٛ ايٓـــاؽ ، ٚإٔ نـــٌ 
ــٛم      ــ٢  ضاز٠ خكـ ــسٍ عًـ ــا ٜـ ــٛاب ٫ ،  صيـ ــ٘ ، اؾـ ــتفيت قًدـ ــطز ٜػـ فـ
اغيــ٪َٔ َــٔ بــري ايٓــاؽ ، بًشــاظ ًَهــ١ اٱضيــإ ايــيت ٜتكــف بٗــا ، يــصا  

 َػْوووشَاَُ آَِنَّوووا لُوووًْ ٌَوووُْ حُاِِْنُوووىا     لَاٌَوووجْ اقٝـــس  غـــ٬ّ ا٭عـــطاب بكٛيـــ٘ تعـــازي ط    

 .(2)صوٌََىِْٓ لُىٌُىا ؤَعٍَّْْنَا وٌَََّّا ََذْخًُْ اإلِميَاُْ فٍِ لٍُُىبِىُُْ

: ٜـــا أٜٗـــا ايـــصٜٔ آَٓـــٛا تعـــاْٚٛا عًـــ٢ ايـــرب ٚايتكـــ٣ٛ        ايجايـــح
 فتُعري .

بعــس ٚضٚز ا٭َــط بــايرب ٚايتكــ٣ٛ عــازت اٯٜــ١  زي ايٓٗــٞ    :ايػــابع 
، ٚتكـسٜطٙ : ٜــا أٜٗـا ايــصٜٔ آَٓــٛا ٫ تعـاْٚٛا عًــ٢ اٱثـِ ( ٖٚــٛ ايــصْب     
ــ١        ــطت اٯٜ ــاؽ ، ٚشن ــري ايٓ ــ٘ ٚب ــري اهلل ، ٚبٝٓ ــس ٚب ــري ايعد ــ١ٝ ب ٚاغيعك

 ايكف١ ٚايعاقد١ ، ٚأضازت ايفعٌ اغيٛقٛف ٚايعاقد١ .

                                                           

 .3/316اؾط اغيٓجٛض   (1)
 .14غٛض٠ اؿذطات   (2)
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ــاظ  ــٔ اٱعذـ ــا شيٓـــ  َٚـ ــ١ أْٗـ ــطعا    ؼي اٯٜـ ــٝض ؾـ ــٌ ايكدـ ــٔ ايفعـ ع عـ
ــآظض ٱضاز٠      ــصاتٞ يًت ــدض اي ــدري ايك ــ٘ ، ٚت ٚعكــ٬  ٚتٓٗــ٢ عــٔ ايتعــإٚ فٝ

 فعٌ ايداطٌ .
ٚأُٜٗــا أنجــط نــطضا  عًــ٢ ايٓــاؽ فعــٌ اغيعكــ١ٝ أّ ايتعــإٚ فٝٗــا ،    
ــازٜل         ــصنط َك ــإٔ ٜ ــطإٓ ب ــاظ ايك ــٔ  عذ ــٛ َ ــاْٞ ، ٖٚ ــٛ ايج ــٛاب ٖ اؾ

   ٛ ــ ــاجملتُع ، ٚتهــٕٛ ْ ــيت تهــط ب ــ١ اي ــطظر زٕٚ قــسم اغيعكــ١ٝ ايعاَ   ب
 اٱغتكا١َ .

ٚقـــس تفهـــٌ اهلل عـــع ٚدـــٌ ٚضظم اغيػـــًِ تـــ٠ٚ٬ قٛيـــ٘ تعـــازي       
ــٛ ايٛدــٛب      (1) صاهْووذَِٔا اٌظِّووشَاؽَ اٌُّْغْووخَمَُُِ  ط ــ٢ م ــطات ؼي ايٝــّٛ عً ــس٠ َ ع

ــ١ ٚقــٝو١ اؾُــع ؼي اٯٜــ١ أعــ٬ٙ         ــٝ  يٝهــٕٛ َــٔ َكــازٜل اهلساٜ ايع
عـــإٚ عًـــ٢ تعـــإٚ اغيػـــًُري عًـــ٢ ايـــرب ٚايتكـــ٣ٛ  َتٓـــاعِٗ عـــٔ ايت 

 اٱثِ ٚايعسٚإ .
: ٜــــا أٜٗــــا ايــــصٜٔ آَٓــــٛا ٫ تعــــاْٚٛا عًــــ٢ ايعــــسٚإ (   ايجــــأَ

ــا       ــإ َعٗ ــسفع اٱْػ ــ١ ، فٝٓ ــأث  اؾُاع ــع ت ــط َ ــسبط ٚايتفه ــعف ايت ٜٚه
ــ١ ؼي    ــؼ َسضغــ ــا  ٚيت٪غــ ــِ اٱدتُــ ــع٠ ؼي عًــ ــ١ َعذــ ــا٤ت اٯٜــ فذــ
ــطقري عــــٔ       ــًُري فــــتُعري َٚتفــ ــس٠ ، ٚتٓٗــــ٢ اغيػــ ــ٬م اؿُٝــ اٱخــ

 سٟ .ايعسٚإ ٚايتع
َٚـــٔ ايسضاغـــات َـــا أؾـــاضت  زي تـــأث  أغـــداب ايد٦ٝـــ١ ؼي ٚقـــٛ   
ايعــسٚإ نــايطكؼ اؿــاض ٚايططٛبــ١ ٚايهٛنــا٤ ٚآٜــ١ ايدشــح ٚاقٝــ١       
ــاسب       ــا١ْٝ ٚتكـ ــٓفؼ اٱْػـ ــام ايـ ــص  زي أعُـ ــا تٓفـ ــا  ٭ْٗـ ــا طيٝعـ َٓٗـ
اٱْػــإ ؼي أسٛايــ٘ نًــٗا ، ٚتهــٕٛ سانــط٠ َــع طياعــ١ اغيػــًُري ،       

يكــٍٛ بــاغيعطٚف أَــا آٜــ١ ايدشــح     فتهــٕٛ هلــا َٛنــٛع١ٝ ؼي ايــطأٟ ٚا   
فوٓٗــا شيٓــع َــٔ اٱسدــاط ايؿــسٜس ايــصٟ ٜــ٪زٟ  زي اٱْتكــاّ ٚايعسٚاْٝــ١  
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ــسَا ٜػــتُط ايكتــٌ بــأفطاز اؾــٝـ ٜػــعٕٛ يٲْتكــاّ ٚايتعــسٟ ؼي        ، فعٓ
ــا     ــدٌٝ اهلل سيـ ــٌ ؼي غـ ــٓعِ يًكتـ ــ١ ايـ ــ١ ايدشـــح سي٬ظَـ ــأخربت آٜـ ــطز فـ ايـ

ــادٕٛ  ٫  ــًُري ، ٫ٚ ٜتٓــ ــٛؽ اغيػــ ــه١ٓٝ ؼي ْفــ ــاغيعطٚف ٜدعــــح ايػــ  بــ
ــدٌٝ اهلل      ــٌ ؼي غ ــٔ ايكت ــض ع ــيت ترتؾ ــ١ اي ــاغيوفط٠ ٚايطظي ــطٕٚ ب ٜٚػتدؿ
ــاٱنطاّ     ــًِ بــ ــتكدً٘ اغيػــ ــ٬ّ ٜػــ ــافط اٱغــ ــسخٌ ايهــ ــا ٜــ ــصا فشُٝٓــ يــ

 ٚايػعاز٠ ٚ ٕ نإ قس قتٌ أباٙ أٚ أخاٙ اغي٪َٔ .
ٚعــٔ أبــٞ ٖطٜــط٠ إٔ ضغــٍٛ اهلل قــ٢ً اهلل عًٝــ٘ ٚآيــ٘ ٚغــًِ قــاٍ   

ــ    : سُٖا اٯخـــط ن٬ُٖـــا ٜـــسخٌ   ٜهـــشو اهلل  زي ضدًـــري ٜكتـــٌ أسـ
ــٌ     ــ٢ ايكاتـ ــِ ٜتـــٛب اهلل عًـ ــٌ ثـ ــدٌٝ اهلل فٝكتـ ــصا ؼي غـ ــٌ ٖـ ــ١ ٜكاتـ اؾٓـ

 . (1) ( فٝكاتٌ فٝػتؿٗس
ٚحيُــٌ ايهــشو ٖٓــا عًــ٢ ايكدــٍٛ ٚايطنــا ٚزخــٍٛ اغيتكــاتًري        
اؾٓــ١ ٭ٕ اهلل عــع ٚدــٌ َٓــعٙ عــٔ ايتوــٝ  ، ف٬بــس َــٔ ايتاٜٚــٌ ، نُــا   

 أٟ قٛت٘ ٚغًطاْ٘ .(2) صؤََْذَِهََُِْذُ اٌٍَّهِ فَىْقَ ؼي قٛي٘ تعازي ط

:َــٔ َكــازٜل تكــسٜط ا٭َــط ؼي اٯٜــ١ : ٜــا أٜٗــا ايــصٜٔ آَٓــٛا   ايطابــع
ــس٠     ــٛض٠ اغيا٥ـ ــٔ غـ ــ١ َـ ــ١ ايجاْٝـ ــ١ اٯٜـ ــازي ؼي خاشيـ ــ٘ تعـ ــٛا اهلل ( يكٛيـ اتكـ

ص ٚايــصٟ ٚضز عيػـــا  ٚعيػـــري َـــط٠ ؼي ايكـــطإٓ ، ٚضيهـــٔ  وَاحَّمُووىا اٌٍَّوووهَ ط

ــٛم    ــسات غكـ ــطات اجملًـ ــف عؿـ ــِ   إٔ ت٪يـ ــاظ ْعـ ــط ٚبًشـ ــصا ا٭َـ ٖـ
ــط      ــصا ا٭َـ ــأتٞ ٖـ ــغ ، يٝـ ــصا ايًفـ ــ٘ ٖـ ــصٟ ٚضز فٝـ ــٝام ايـ ــات ٚايػـ اٯٜـ
ــصٙ         ــاّ ٖ ــٌ بأسه ــ٢ ايعُ ــًُري عً ــح اغيػ ــصٟ حي ــٔ اي ــسعا٤ ٚاؿك ناي
اٯٜــ١ ٜٚهــٕٛ عهــسا  يٓــسا٤ اٱضيــإ ايــصٟ  بتــسأت بــ٘ اٯٜــ١ ، فُــٔ          

  عذاظ اٯ١ٜ ايكطآ١ْٝ إٔ بعهٗا ٜعهس بعها  .
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ــِ  ــإْٛ  ثــ ــ١ بكــ ــت اٯٜــ ــح ؤََّْ اٌٍَّووووهَ شَووووذَِذُ اٌْؼِمَوووواَِ طأختتُــ ص ؿــ

اغيػـــًُري عًـــ٢ ايتكٝـــس بأسهـــاّ اٯٜـــ١ ، ٚبعـــح ايػـــه١ٓٝ ؼي ْفٛغـــِٗ  
 بإٔ اهلل عع ٚدٌ ٜٓتكِ َٔ ايصٜٔ نفطٚا .

ــ١          ــ٘ آٜ ــسأت ب ــصٟ  بت ــسا٤ اي ــٌ ؼي ايٓ ــ٢ ايفع ــح عً ــطط ايداع ٚايؿ
 يدٝإ أَٛض : (1) ص.. ََاؤََُّهَا اٌَّزََِٓ آَِنُىا بِرَا لُّْخُُْايٛن٤ٛ بكٛي٘ تعازي ط

 : ٚدٛز َكسَات يًك٠٬ . ا٭ٍٚ
 يعّٚ ايت٧ٝٗ ٚاٱغتعساز ٭زا٤ ايك٠٬ . :ايجاْٞ 

 َٔ ؾطا٥ط ايك٠٬ ايكٝاّ هلا ٚايٓسب  يٝٗا . :ايجايح 
ٚتـــدري اٯٜـــ١ قاْْٛـــا  ٖٚـــٛ إٔ اٱضيـــإ عدـــاز٠ بأفعـــاٍ ككٛقـــ١ ،  

ــٛإ      ــٕٛ عٓ ــ٤ٛ ، يته ــاض٠ ٚايٛن ــل بايطٗ ــا تتعً ــ١ هل ــع َكسَ ــ١ َٚ ايتعنٝ
 ٚايطٗاض٠ َٔ زْؼ ايصْٛب .

ــاّ بأْــ٘ غيدكــٛم ايكــ٠٬ يًدٝــإ َٚٓــع اؿــطز    ٚقٝــست اٯٜــ١ ايكٝ
ــ٢       ــا٤ عً ــ٢ ايدك ــطم عً ــٓفؼ أٚ اؿ ــ٢ اي ــسٜس عً ــسّ ايتؿ ــسٜٔ ٚع ؼي اي
ــطا      ــ٘ أَـ ــ٤ٛ بصاتـ ــإ ايٛنـ ــٗا ، ٚ ٕ نـ ــاض نًـ ــاعات ايٓٗـ ــاض٠ ؼي غـ ايطٗـ

ط َػـــتشدا  ، ٚيهـــٔ يوـــ١ ايؿـــطط ؼي اٯٜـــ١ تفٝـــس ايٛدـــٛب ، ٚتكـــسٜ      
ــ٠٬ أ٫         ــتِ  زي ايك ــِ  شا قُ ــٝؼ يه ــٛا ي ــصٜٔ آَٓ ــا اي ــا أٜٗ ــا : ٜ َفَٗٛٗ

 توػًٛا ٚدٖٛهِ ..( .
 ٜٚدري أٍٚ اٯ١ٜ اغي٬ظ١َ بري أَٛض :

 : اٱضيإ . ا٭ٍٚ
 : ايكٝاّ  زي ايك٠٬ . ايجاْٞ

  : اٱغتعساز ٭زا٤ ايك٠٬ .ايجايح 
ــازي ط   ــ٘ تع ــس بكٛي ــطط اغيتش ــا٤ ا٭بِرَا لُّْووخُُْٚبعــس ايؿ ــسز  ص د ــط اغيتع َ

 َٔ ٚدٛٙ :
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: ا٭َـــــط اٱهلــــــٞ يًُػـــــًُري بوػــــــٌ ٚدــــــِٖٛٗ ٭زا٤    ا٭ٍٚ
ايكــ٠٬ ٚتكــسٜط اٯٜــ١ : ٜــا أٜٗــا ايــصٜٔ آَٓــٛا أغػــًٛا ٚدــٖٛهِ  شا         
قُــتِ  زي ايكــ٠٬ َٚــٔ اٱعذــاظ إٔ ٜدــسأ ايوػــٌ بايٛدــ٘ ٭ْــ٘ أؾــطف   
ــط       ــ٪زٟ أنج ــ٘ ت ــ٠٬ ٚب ــ٘ ؼي ايك ــس ضب ــتكدٌ ايعد ــ٘ ٜػ ــإ ٚب ــا٤ اٱْػ أعه

٠٬ فدـــ٘ ٜػـــتكدٌ ايكدًـــ١ ٚبـــ٘ ٜػـــذس عًـــ٢ ا٭ضض ٜٚتًـــٛ أفعـــاٍ ايكـــ
ــّٛ ايكٝاَــ١ ،        ــاض٠ ٜ ــاض٠ ايٓه ــٌ ايٛدــ٘ بؿ ــإٔ غػ ــاْ٘ ، ٚن ــطإٓ بًػ ايك

 . (1) صبًٌَِ سَبِّهَا َٔاظِشَةٌ *وُجُىٌَ ََىًَِِْزٍ َٔاػِشَةٌ قاٍ تعازي ط

: ثــِ شنــطت اٯٜــ١ ا٭ٜــسٟ َــع إٔ ايوػــٌ بٗــا ، ٚتكــسٜط        ايجــاْٞ
اٯٜــ١ ٜــا أٜٗــا ايــصٜٔ آَٓــٛا أغػــًٛا أٜــسٜهِ  شا قُــتِ  زي ايكــ٠٬ ، أٟ  
أغػـــًٛا أٜـــسٜهِ بأٜـــسٜهِ ( ، ٚفٝـــ٘  ؾـــاض٠  زي ايتٛبـــ١ ٚاٱغـــتوفاض ، 
ــ١ ٚٚغـــ١ًٝ ســـح ٚقـــٛ    ــإْٛ ٖٚـــٛ إٔ ايكـــ٠٬ ططٜـــل ايتٛبـ ٚبٝـــإ يكـ

 ايصْٛب .
 عــٔ ضغــٍٛ اهلل قــ٢ً اهلل عًٝــ٘ ٚآيــ٘     بــٔ عدــس اهلل  ٚعــٔ دــابط 

ــاب     ٚغــًِ قــاٍ ) ــٌ ايكــًٛات اـُــؼ نُجــٌ ْٗــط دــاض عًــ٢ ب  ٕ َج
 .(2) (أسسنِ ٜوتػٌ فٝ٘ نٌ ّٜٛ عيؼ َطات

ــ١ غيٛنــٛ    ــس اٯٜ ــسٟ ٖٚــٛ  زي   َٚــٔ اٱعذــاظ تكٝٝ ســس غػــٌ ا٭ٜ
 اغيطافل ، ٖٚٞ طيع َطفل ، ٖٚٛ اغيٛقٌ بري ايػاعس ٚايعهس .

ــ١ ايٛنـــ٤ٛ   شنطٖـــا يوػـــٌ ايٛدـــ٘ عًـــ٢ مـــٛ  َٚـــٔ خكـــا٥ل آٜـ
ــسٜٔ      ــست غػــٌ ايٝ ــس عــس ككــٛم ، بُٝٓــا قٝ اٱطــ٬م َــٔ غــ  تكٝٝ

 بأْ٘  زي سس اغيطفل .
ــٛا  َػــشٛا بط٩ٚغــهِ     ايجايــح ــصٜٔ آَٓ ــا اي ــا أٜٗ ــ١ : ٜ ــسٜط اٯٜ : تك

 شا قُــتِ  زي ايكــ٠٬ ( ٱظٗــاض ايــصٍ ٚايــطم غيكــاّ ايعدٛزٜــ١ ، ٚاغيػــض   
  َطاض ايٝس بططٛب١ َا٤ ايٛن٤ٛ ع٢ً ايطأؽ .
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 ٜٚكاٍ َػض ٜسٙ ع٢ً ضأؽ ايٝتِٝ : عطف عًٝ٘ .
 َٚٔ اٱعذاظ إٔ اغيػض فٝ٘ أططاف :

 : اغياغض . ا٭ٍٚ
 اغيُػٛح . :ايجاْٞ 

 اغيػض . :ايجايح  
ــٛاب ؼي        ــط ٚايج ــاٍ ا٭د ــ٘ يٝٓ ــف ْفػ ــ٘ اغيهً ــّٛ ب ــٌ ٜك ــٛ نايوػ ٖٚ

 ايٛادب َٚكسَت٘ .
ــِ    ــٛا أْـــٞ أؾـــٗس يهـ ــا ايـــصٜٔ آَٓـ ــا أٜٗـ ــإ : ٜـ ٚتكـــسٜط ْـــسا٤ اٱضيـ
باٱضيــــإ ٚايتكــــسٜل ( ٚٚضزت اٯٜــــ١ بكــــٝو١ اٱطــــ٬م ٚســــصف      

 ٔ اٯٜــات ايكطآْٝــ١  اغيتعًــل فًــِ ٜــدري ايٓــسا٤ سيــاشا آَــٔ اغيػــًُٕٛ ، ٚيهــ
ــ٘ تعــازي ط  ــ٘ َٓٗــا قٛي  ش (1) صلُووًْ ََاؤََُّهَووا اٌنَّوواطُ بِِّٔووٍ سَعُووىيُ اٌٍَّووهِ بٌَِووُْىُُْ جَُِّؼًووا   تدٝٓ

 تٛنس اٯ١ٜ أع٬ٙ ع٢ً ٚدٛب اٱضيإ َٔ دٗات :
ــُٛات       ا٭ٚزي ــا  يًػ ــا  َٚايه ــا  ٚ هل ــٌ خايك ــع ٚد ــاهلل ع ــإ ب : اٱضي
 ٚا٭ضض .
 : اٱضيإ بايكفات اؿػ٢ٓ اغيطًك١ هلل عع ٚدٌ . ايجا١ْٝ

 اٱقطاض بإٔ اهلل عع ٚدٌ ٖٛ ايصٟ حيٝٞ ٚضيٝت . :ايجايج١ 
 َٚٔ ٚدٛٙ تكسٜط آ١ٜ ايدشح:  

 ٚي٦ٔ قتًتِ ؼي غدٌٝ اهلل بإشٕ اهلل . :ا٭ٍٚ 
 ٚي٦ٔ لٛمت َٔ ايكتٌ ؼي اغيعاضى بإشٕ اهلل. :ايجاْٞ 

 ٚي٦ٔ َتِ بإشٕ اهلل . :ايجايح 
ــ١ ا ــ٘    :يطابعـ ــ٘ ٚآيـ ــ٢ً اهلل عًٝـ ــس قـ ــٓ  قُـ ــاي١ ايـ ــسٜل بطغـ ايتكـ

 ٚغًِ  .

                                                           

 .158غٛض٠ ا٭عطاف   (1)



 98ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   131َعامل اٱضيإ /ز 

تعــٝري اـكــاٍ اؿُٝــس٠ يًــٓ  قُــس قــ٢ً اهلل عًٝــ٘       :اـاَػــ١ 
 ٚآي٘ ٚغًِ  .

ــ١  ــ٘      :ايػازغـ ــ٘ ٚآيـ ــ٢ً اهلل عًٝـ ــس قـ ــٓ  قُـ ــإ ايـ ــطاض بإضيـ اٱقـ
 ٚغًِ  بهًُات اهلل ايتاَات ٚٚدٛب اٱضيإ بٗا .

دـــا  ايـــٓ  قُـــس قـــ٢ً اهلل عًٝـــ٘ ٚآيـــ٘ اٱضيـــإ بـــإٕ  ت :ايػـــابع١ 
 ٚغًِ  ٚادب .

ــازي ط ــ٘ تعـ ََاؤََُّهَوووا اٌَّوووزََِٓ آَِنُوووىا اسْوَؼُوووىا وَاعْوووجُذُوا وَاػْبُوووذُوا سَبَّىُوووُْ   ٚؼي قٛيـ

 ٚدٛٙ يٲضيإ َٓٗا :(1) صوَافْؼٍَُىا اٌْخَُْشَ ٌَؼٍََّىُُْ حُفٍِْحُىَْ

 : اٱضيإ بإٔ ايطنٛ  سل . ا٭ٍٚ
 ٚدٛب ايػذٛز هلل عع ٚدٌ ، ٚيًػذٛز َعٓٝإ : :ايجاْٞ 

 اغيع٢ٓ ايًوٟٛ ٖٚٛ اـهٛ  ٚايتطأَ . :أ٫ٚ  
ــا   ــ٢    :ثاْٝـ ــ١ عًـ ــع اؾدٗـ ــٛ ٚنـ ــط٬سٞ ٖٚـ ــاٙ اٱقـ ــذٛز سيعٓـ ايػـ

 ا٭ضض نطنٔ َٔ أضنإ ايك٠٬ .
َٚــٔ ٚدــٛٙ تفػــ  ايػــ١ٓ يًكــطإٓ قــٍٛ ايــٓ  قــ٢ً اهلل عًٝــ٘ ٚآيــ٘  

ــًِ  ) ٞ  ٚغـــ ــً ــْٛٞ أقـــ ــا ضأٜتُـــ ــًٛا نُـــ ــات   (2) (قـــ ــٝري ٚاددـــ يتعـــ
ــًِ      ــ٘ ٚغــ ــ٘ ٚآيــ ــ٢ً اهلل عًٝــ ــٓ  قــ ــب ايــ ــ٠٬ ٚســ ــسٚبات ايكــ َٚٓــ
يًُػــــًُري بــــأَطٙ بإتدــــاعِٗ شات ْٗذــــ٘ ، ٚفٝــــ٘ َكــــسام ٭زا٥ٗــــِ 

 ايٛاددات ايعداز١ٜ ٚلاتِٗ ؼي ايٓؿأتري .
ــإ إٔ غــذٛز اغيػــًُري هلل عــع ٚدــٌ ٚســسٙ ، ٚأْٗــِ    ايجايــح : بٝ

ــٛم َٚٓكــ    ــا غــٛاٙ كً ــ ٙ ٚنــٌ َ ــازي  ٫ ٜػــذسٕٚ يو ــاٍ تع ــطٙ، ق از ٭َ
 .(3) صالَ حَغْجُذُوا ٌٍِشَّّْظِ وَالَ ٌٍِْمََّشِ وَاعْجُذُوا ٌٍَِّهِ اٌَّزٌِ خٍََمَهَُّٓط
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 اٱضيإ بإٔ عداز٠ اهلل عع ٚدٌ سل ٚٚادب . :ايطابع 
ــاَؼ  ٚدــــٛب عُــــٌ ايكــــاؿات ٚأزا٤ ايعنــــا٠ ٚا٭َــــط      :اـــ

ــ٘ تعــازي ط   ــاغيعطٚف ٚايٓٗــٞ عــٔ اغيٓهــط ٱضاز٠ ايٛدــٛب ؼي قٛي وَافْؼٍَُووىا ب

ــب   اٌْخَُْووووشَ ــاَع يًٛادــ ــٓؼ اؾــ ــِ اؾــ ــ  ٱضاز٠  غــ ــغ اـــ ص ٚٚضز يفــ

 ٚاغيػتشب َٔ ايعٌُ ايكاا ٚاغيعطٚف . 
ــازؽ  ــازي ط  :ايػ ــ٘ تع ــسٍ قٛي ــصٟ أٌَؼٍََّىُووُْ حُفٍِْحُووىَْ ٜ ــت ص اي ختتُ

بـــ٘ اٯٜـــ١ أعـــ٬ٙ بايس٫يـــ١ ايتهـــ١ُٝٓ عًـــ٢ ايتػـــًِٝ بـــايّٝٛ اٯخـــط         
ٚٚقــٛف ايٓــاؽ بــري ٜــسٟ اهلل يًشػــاب ، ٚتطتــب اؾــعا٤ ٜــّٛ ايكٝاَــ١   

 ع٢ً عٌُ اٱْػإ ؼي ايسْٝا .
ٚضيهــٔ تأغــٝؼ قــإْٛ ٖٚــٛ ؼي نــٌ آٜــ١ َــٔ ايكــطإٓ بٝــإ يٛادــب    

 بري أَٛض:  ضياْٞ غٛا٤ ؼي َٓطٛقٗا أٚ َفَٗٛٗا ، يصا فٗٓاى ٬َظ١َ 
: اٱضيـــإ ٚايتٛسٝـــس ٚايتٓـــعٙ عـــٔ ايؿـــطى ، قـــاٍ تعـــازي        ا٭ٍٚ

 .(1) صًٌَِْٓ ؤَشْشَوْجَ ٌََُحْبَـََّٓ ػٍََُّهَط

ــاْٞ  ــإ    :ايج اٱضيــإ ٚعدــاز٠ هلل ، فُــع ايٓطــل بايؿــٗازتري ًٜــعّ  تٝ
 ايٛاددات .
 اغي٬ظ١َ بري اٱضيإ ٚ دتٓاب َا ٢ْٗ اهلل عٓ٘ . :ايجايح 

ــ١ُٝ  ــٔ تػـ ــشٝض إٔ    ٚضيهـ ــإ ( ٚقـ ــا )زاض اٱضيـ ــسْٝا بأْٗـ ــا٠ ايـ اؿٝـ
ــٔ         ــاع١ َ ــٔ غ ــٌ َ ــتٛعب  ٫ أق ــ١ ٫ تػ ــ٠٬ ايَٝٛٝ ــات ايك ــٛ  أٚق فُ
ــات     ــطٜٔ  ٫ إٔ ٚاددـ ــع ٚايعؿـ ــ١ ا٭ضبـ ــاض ٚايًًٝـ ــاعات ايٓٗـ ــٛ  غـ فُـ
َٚعــاْٞ اٱضيــإ تٓدػــط عًــ٢ آْــات غــاع١ ايٝكعــ١، يــصا تفهــٌ اهلل عــع   

 .ٚدٌ ٚدعٌ اٯٜات ايه١ْٝٛ قطٜد١ َٔ ايٓاؽ
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ــابل    ــع٤ ايػ ــسّ ؼي اؾ ــس تك ــًُري(  ٚق ــُات١ باغيػ ــع ايؿ ــإْٛ )َٓ ، (1)ق
 ٚؼي ْسا٤ اٱضيإ بًشاظ ٖصا ايكإْٛ َػا٥ٌ :

ــسا٤ اٱضيــإ     ا٭ٚزي : نــٌ خطــاب َــٔ اهلل عــع ٚدــٌ يًُػــًُري بٓ
 عع هلِ، ٚسطظ َٔ ايؿُات١ بِٗ.

ــ١ : ــأتٞ َــع     ايجاْٝ ــٛاٖٞ ايــيت ت ــا٭ٚاَط ٚايٓ ــس اغيػــًُري ب ٜدعــح تكٝ
 ْسا٤ اٱضيإ اؿػط٠ ؼي قًٛب ايصٜٔ نفطٚا.

ٜدعــح ْــسا٤ اٱضيــإ اغيػــًُري عًــ٢ ايعُــٌ، ٚحيــجِٗ عًــ٢   ايجايجــ١ :
 ايتك٣ٛ ٚ ؽاشٖا دًدابا ، ف٬ خيؿٕٛ َعٗا ايؿُات١.

ٚضيهـــٔ تأغـــٝؼ قـــإْٛ َتفـــط  عـــٔ قـــإْٛ )ْـــسا٤ اٱضيـــإ( ٖٚـــٛ 
ــسا ــ١       )ْ ــ١ قطآْٝ ــٌ آٜ ــص ن ــًُري( ْٚأخ ــُات١ باغيػ ــٔ ايؿ ــ١ َ ــإ ٚاقٝ ٤ اٱضي

ــا        ــدري ز٫يتٗ ــ١ يت ــإْٛ آٜ ــع ٚمث ــسزٖا تػ ــيت ع ــإ ٚاي ــسا٤ اٱضي ــُٔ ْ تته
عًـــ٢ زفـــع ايؿـــُات١ عـــٔ اغيػـــًُري ، ٚت٪يـــف عًـــّٛ ٖـــصا ايدٝـــإ         
ــط        ــط٣ تتف ــٛاْري أخ ــاف١ٝ ٚق ــّٛ  ن ــ١ يعً ــس٠ بٝاْٝ ــٕٛ قاع ــسات يته سيذً

 ُا٤ ؼي ا٭دٝاٍ ايكاز١َ.عٓٗا ٜتٛزي ايكٝاّ بٗا ايعً
ََاؤََُّهَووا اٌَّووزََِٓ آَِنُووىا ارْوُووشُوا ِٔؼَّْووتَ اٌٍَّووهِ      فعًــ٢ غــدٌٝ اغيجــاٍ قٛيــ٘ تعــازيط    

   ً  ػٍََووُْىُُْ بِرْ هَووَُّ لَووىٌَْ ؤَْْ ََبْغُووـُىا بٌَِووُْىُُْ ؤََْووذََِهُُْ فَىَووََّ ؤََْووذََِهُُْ ػَوونْىُُْ وَاحَّمُووىا اٌٍَّووهَ وَػٍََوو

 .(2)صًْ اٌُّْاِِْنُىَْاٌٍَّهِ فٍََُْخَىَوَّ

 ٚؼي ز٫يتٗا ع٢ً زفع ايؿُات١ عٔ اغيػًُري ٚدٛٙ :
ــًُري    أ٫ٚ  : ــٌ يًُػـــ ــع ٚدـــ ــس اهلل عـــ ــٔ عٓـــ ــسا٤ َـــ ــ٘ ايٓـــ تٛدـــ

ٚاغيػـــًُات بكـــف١ اٱضيـــإ غـــدب يـــسبٝب ايوـــٝغ ٚاؿٓـــل  زي ْفـــٛؽ  
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ايــصٜٔ نفــطٚا غيــا فٝــ٘ َــٔ ايؿــٗاز٠ يًُػــًُري ٚاغيػــًُات باٱضيــإ،         
 .(1)صاٌٍَّهُ اٌَّزََِٓ وَفَشُوا بِغَُْظِهُِْ ٌَُْ ََنَاٌُىا خَُْشًاوَسَدَّ ٚؼي ايتٓعٌٜ ط

ــا  : ــع       ثاْٝـ ــ١ اهلل عـ ــصنط ْعُـ ــًُري بتـ ــط يًُػـ ــ١ ا٭َـ ــُٓت اٯٜـ تهـ
 ٚدٌ، ٚفٝ٘ َػا٥ٌ :

 ا٭َط بتصنط ْع١ُ اهلل ْع١ُ أخط٣. ا٭ٚزي :
ــ١ : ــٌ    ايجاْٝـ ــع ٚدـ ــ١ اهلل عـ ــاض ْعُـ ــ٢  غتشهـ ــًُري عًـ ــح اغيػـ سـ

 باغيػًُري.ؾاٖس ع٢ً ايًطف اٱهلٞ 
ا٭َـــط يًُػـــًُري بتـــصنط ْعُـــ١ اهلل عـــع ٚدـــٌ بـــاب         ايجايجـــ١ : 

 يتٛايٞ ايٓعِ عًِٝٗ.
ــف        ــٛ ايطٛا٥ـ ــ٢ مـ ــاؽ عًـ ــع ايٓـ ــيت ػُـ ــ١ ايـ ــت ايطابطـ ــس ناْـ يكـ
ــُت       ــس قػـ ــا ٚقـ ــ ٠ ٚمٖٛـ ــ١ ٚايعؿـ ــٞ ايكدًٝـ ــات ٖـ ــطم ٚاؾُاعـ ٚايفـ

 ا٭ْػاب سػب ايرتتٝب  زي أقػاّ َٓٗا :
 : ايؿعب  ا٭ٍٚ

ٚأخــص يفــغ ايكدًٝــ١ َــٔ قدا٥ــٌ ايؿــذط٠ ٖٚــٞ        : ايكدًٝــ١ . ايجــاْٞ
 أغكاْٗا .

 : ايعُاض٠ بهػط ايعري . ايجايح
 : ايدطٔ . ايطابع

 : ايفدص . اـاَؼ
 : ايعؿ ٠ . ايػازؽ

 : ايطٖط . ايػابع 
 : ا٭غط٠ . ايجأَ
 : ايعرت٠ . ايتاغع

 : ايصض١ٜ . ايعاؾط 
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ٖٚٓـــاى أْػـــاب أخـــط٣ َٓٗـــا ايٓػـــب  زي اؾـــس نُـــا ٜكـــاٍ            
نػـــٝدٜٛ٘، ٜكـــاٍ يـــ٘   اهلـــالٞ َٚٓـــ٘ ايٓػـــب  زي ايكدًٝـــ١ بـــاي٤٫ٛ )    

اؿــاضثٞ; ٭ْــ٘ َــٛزي بــ  اؿــاضخ بــٔ نعــب بــٔ عُــطٚ بــٔ خايــس بــٔ    
 .(1) (أزز، شنطٙ ايػع اؼي

َٚٓـــ٘ ايٓػـــب  زي ايدًـــس ٚايـــٛطٔ ٚاغيسٜٓـــ١ ، َٚـــِٓٗ َـــٔ ٜٓػـــب  
نــإ َتُٝــعا  بــ٘ َجــٌ ايهػــا٥ٞ ، َٚــِٓٗ ٜٓػــب  زي  غــِ    زي يداغــ٘  شا

ــ٘ خاقــ١ أٚ  غــِ أَــ٘ ، ٚدــا٤ اٱغــ٬ّ يٝذعــٌ أخــ٠ٛ اٱضيــإ ٖــٞ     أبٝ
ــصٙ    ــاؽ ، ْٚـــعٍ ايكـــطإٓ بتٛثٝـــل ٖـ ــا٠ ايٓـ ــط اغيكـــسّ ؼي سٝـ ا٭ٚزي ٚا٭َـ

 ا٭خ٠ٛ َٔ دٗات :
 : ْعٍٚ اـطاب يًُػًُري بكٝو١ ٚقف١ اٱضيإ . ا٭ٚزي

تهـــطاض ْـــسا٤ طٜـــا أٜٗـــا ايـــصٜٔ آَٓـــٛاص ؼي ايكـــطإٓ ٚنـــٌ  :ايجاْٝـــ١ 
ٚاســس َٓٗــا زعــ٠ٛ يًُػــًُري يٲؼــاز ٚايتعــإٚ بكــف١ اٱضيــإ ٚتجدٝــت  

 َٓاٖذ٘ ٚغٓٓ٘ .
 عذــاظ ايكــطإٓ أْــ٘ َــع نجــط٠ ٚضٚز ْــسا٤ اٱضيــإ فٝــ٘ فاْــ٘ مل   َٚــٔ 

ٜتهـــطض ؼي آٜـــ١ َـــٔ آٜاتـــ٘ يدٝـــإ توؿـــٞ َعاْٝـــ٘ غيهـــاَري اٯٜـــ١ نًـــٗا ، 
 ات ا٭خط٣ اييت تعطف عًٝٗا .َٚهاَري اٯٜ

ــ١ ــصٟ      ايجايجـ ــٞ ايـ ــط أٚ ايٓٗـ ــٔ ا٭َـ ــإ َـ ــسا٤ اٱضيـ ــب ْـ ــا ٜتعكـ : َـ
ٜتكــف بكــدو١ ايعُــّٛ اٱغــتوطاقٞ ٚاجملُــٛعٞ ، فهــٌ َــط٠ ٜــطز فٝٗــا   

ص ٜتٛدــ٘ اـطــاب  زي نــٌ َػــًِ َٚػــ١ًُ     ََاؤََُّهَووا اٌَّووزََِٓ آَِنُووىا  ْــسا٤ ط

  ع٢ً مٛ اٱغتك٬ٍ ٚاٱؾرتاى َع غ ٙ َٔ اغي٪َٓري
: ز٫٫ت ايعطـــف بـــري اٯٜـــات ٚتعًـــل اغيٛنـــٛ  بـــصات  ايطابعـــ١ 

ــسا٤         ــصا ايٓ ــا ٖ ــطز فٝٗ ــيت ٚ ٕ مل ٜ ــح اي ــ١ ايدش ــا ؼي آٜ ــإ نُ ــسا٤ اٱضي ْ
 ٚيهٓٗا َعطٛف١ عًٝ٘ ؼي َهاَٝٓٗا .

                                                           

 .1/337اغيعٖط  (1)
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ٚمل ؽـــتل قـــٝ  زعـــ٠ٛ ايكـــطإٓ اغيػـــًُري يًٛســـس٠ ٚايتـــآخٞ       
 بٓسا٤ اٱضيإ بٌ تأتٞ ع٢ً ٚدٛٙ َٓٗا :

ــط ؼي   ا٭ٍٚ ــًُري    : نــٌ أَ ــري اغيػ ــ١ ب ــ٠ٛ اٱضياْٝ ــ٠ٛ يٮخ ــطإٓ زع ايك
 ْٚسب  زي ايتأزب بأخ٬م ايكطإٓ .

ٜٚـــأتٞ ٖــــصا ا٭َــــط أسٝاْــــا  غكـــٛم ايٛســــس٠ ٚا٭خــــ٠ٛ بــــري   
 اغيػًُري بًداؽ ايتك٣ٛ .

ــاْٞ ــطإٓ زعــ٠ٛ يٮخــ٠ٛ     ايج :  نــٌ ْٗــٞ َتٛدــ٘  زي اغيػــًُري ؼي ايك
 بِٝٓٗ ٚايتعإٚ ؼي  دتٓاب اغيعاقٞ ٚايػ٦ٝات .

ــح  ــس     :ايجايـ ــٛ  َتشـ ــس٠ َٚٛنـ ــ١ ٚاسـ ــٞ ؼي آٜـ ــط ٚايٓٗـ ــ٧ ا٭َـ فـ
ــري اغيػــًُري ، نُــا ؼي      ــ١ ب ــل ايًشُــ١ ٚا٭يف ــ١ تٛث يٝهــٕٛ ضابطــ١ مساٜٚ

ــ٘ تعــازي ط ــ١   (1) صوَاػْخَظِووُّىا بِحَبْووًِ اٌٍَّووهِ جَُِّؼًووا وَالَ حَفَشَّلُووىا  قٛي ٚدــا٤ غــٛض اغيٛدد

ــ١ ط ــصٙ   جَُِّؼًووواايهًٝـ ــٔ ٖـ ــتجٓا٤ َـ ــٞ اٱغـ ــ٬ٙ يٓفـ ــ١ أعـ ــ٠ٛ صؼي اٯٜـ ا٭خـ

 افدٛب١ ؼي شاتٗا ٚاييت يٝؼ غيٓافعٗا َٔ سسٚز ؼي ايصات ٚا٭ثط .
ــسا  بايؿــطط نُــا ؼي ســر بٝــت اهلل اؿــطاّ     ــأتٞ ايتهًٝــف َكٝ فكــس ٜ

ــ٘ َكٝــس باٱغــتطاع١ ، قــاٍ تعــازي ط     وٌٍََِّووهِ ػٍََووً اٌنَّوواطِ حِوو ُّ اٌْبَُْووجِ     ،  ش أْ

ــ(2) صَِوووْٓ اعْوووخَـَاعَ بٌَُِْوووهِ عَوووبًَُِ ايكطإٓ ٚأسهـــاّ ايؿـــطٜع١ أَـــا ايتُػـــو بـ

فٗــــٛ ٚادــــب َطًــــل غــــ  َؿــــطٚط ، ٖٚــــٛ ؾــــاٌَ يًُػــــًُري        
 ٚاغيػًُات طيٝعا  .

ــٛاب         ــ١ ، اؾ ــصنطٙ اٯٜ ــصٟ ت ــٌ اهلل اي ــٔ سد ــإ َ ــسا٤ اٱضي ــٌ ْ ٖٚ
 ْعِ .

قــاٍ ضغــٍٛ اهلل قــ٢ً ٚأخــطز أظيــس عــٔ ظٜــس بــٔ ثابــت قــاٍ : ) 
ــ٘  ــ٘ ٚغــًِ : أٜٗــا ايٓــاؽ  ْــٞ تــاضى فــٝهِ َــا  ٕ أخــصمت   ٚآيــ٘ اهلل عًٝ ب

                                                           

 .103غٛض٠ آٍ عُطإ  (1)
 .97غٛض٠ آٍ عُطإ  (2)
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يـــٔ تهـــًٛا بعـــسٟ أَـــطٜٔ . أســـسُٖا أنـــرب َـــٔ اٯخـــط ، نتـــاب اهلل  
ــٝيت ، ٚأُْٗــا      ــٞ أٖــٌ ب ــا بــري ايػــُا٤ ٚا٭ضض ، ٚعرتت ــٌ ػيــسٚز َ سد

ٞٸ اؿٛض  .  ئ ٜتفطقا ست٢ ٜطزا عً
ــٔ         ــط ٚاب ــٔ دطٜ ــس ٚاب ــٔ ظيٝ ــس ب ــٛض ٚعد ــٔ َٓك ــعٝس ب ــطز غ ٚأخ

ــعٛز       ــٔ َػ ــٔ اب ــع  ع ــل ايؿ ــٔ ططٜ ــٞ َ ــصض ٚايطرباْ ــُٛا  }اغيٓ ٚاعتك
 . (2) (قاٍ : سدٌ اهلل اؾُاع١ (1){ٌ اهلل طيٝعا  عد

 ٚحيتاز  زي ايٓسا٤ عٓس ايدعس خاق١ ، ٜٚأتٞ يًكطٜب .
ٚاهلل عـــــع ٚدـــــٌ قطٜـــــب َـــــٔ عدـــــازٙ ، ٚؼي ايتٓعٜـــــٌ ؼي خطـــــاب  

ــًُري ط ــسا٤    (3) صوَاٌٍَّووهُ َِؼَىُووُْ وٌََووْٓ ََخِووشَوُُْ ؤَػَّْوواٌَىُُْ   يًُػ ــا٤ ايٓ ــٛاب د ٚاؾ

ايـــصٟ ٜتعكدـــ٘ ععـــِٝ ، ٚيٓـــسب اغيػـــًُري     يدٝـــإ إٔ ا٭َـــط ٚايٓٗـــٞ   
 يًعٌُ بأسهاَ٘ َٚهاَٝٓ٘ .

ٚقـــس ٜتهـــطض ايٓـــسا٤ ؼي اـطـــاب ايكطآْـــٞ عٓـــس ايـــسعا٤ ٚايتٛغـــٌ 
ــازي ط  ــ٘ تعـ ــا ؼي قٛيـ لَوووايَ ػُِغَوووً ابْوووُٓ َِوووشَََُْ اٌٍَّهُوووَُّ سَبَّنَوووا ؤَٔوووضِيْ      زي اهلل نُـ

 .(4) صإَوٌَِّنَا وَآخِشَِٔاػٍََُْنَا َِاِِذَةً ِِْٓ اٌغََّّاءِ حَىُىُْ ٌَنَا ػُِذًا ٌِ

ــغط  ــغ ط اٌٍَّهُووَُّٜٚهــٕٛ يف ــسا٤ٶ أ٫ٚ  ، ٜٚهــٕٛ يف ــا   سَبَّنَوواص ْ ــسا٤ٶ ثاْٝ ص ْ

ــ١    ــ١ اغيطًكــ١ اؾاَعــ١ يًهُــا٫ت ٚايطبٛبٝ ، ٚدــا٤ ايــسعا٤ بكــف١ اٱيٖٛٝ
ــسا٤ ط    ــٕٛ ْـ ــٗا ، يٝهـ ــل نًـ ــ٢ اـ٥٬ـ ــيت تتوؿـ ــ١ ايـ ََاؤََُّهَوووا اٌَّوووزََِٓ  ايعاَـ

ــٔ  آَِنُووووىا ــطإٓ َــ ــٛاضز ؼي ايكــ ــ٬ٙ   صايــ ــ١ أعــ ــسعا٤ ؼي اٯٜــ ــازٜل ايــ َكــ

 َٚهاَٝٓ٘ َٔ دٗات :

                                                           

 .103غٛض٠ آٍ عُطإ  (1)
 .2/401ايسض اغيٓجٛض  (2)
 .35غٛض٠ قُس  (3)
 .114غٛض٠ اغيا٥س٠  (4)
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ــ٘         ا٭ٚزي ــ٬ّ ٚأْ ــ٘ ايػ ــ٢ عًٝ ــاي١ عٝػ ــٛا بطغ ــصٜٔ آَٓ ــا اي ــا أٜٗ ٜ :
 ْ  ضغٍٛ َٔ عٓس اهلل عع ٚدٌ .

ــ١  ــسعا٤ ٚغــ١ًٝ ؾًــب اغيكــاا      :ايجاْٝ ــإٔ اي ــٛا ب ــصٜٔ آَٓ ــا أٜٗــا اي ٜ
 ٚزفع اغيفاغس .

ٜـــا أٜٗـــا ايـــصٜٔ آَٓـــٛا باٱقتـــسا٤ با٭ْدٝـــا٤ ؼي ايـــسعا٤         :ايجايجـــ١  
 ٚاغيػأي١ .

ــ١  ــسعا٤ عٝػــ٢        :ايطابع ــإٔ اهلل  غــتذاب ي ــصٜٔ آَٓــٛا ب ــا أٜٗــا اي ٜ
 عًٝ٘ ايػ٬ّ ٚأْعٍ َا٥س٠ َٔ ايػُا٤ .

ًّ٘ أقطق١ َٔ ؾع  ٚسٝتاْا ،)  ٚقاٍ ٖٚب بٔ َٓد٘ : أْعٍ اي
 فكٌٝ يٖٛب : َا نإ شيو ٜو  عِٓٗ، 
ًّ٘ أنعف هلِ ايربن١،   قاٍ : ٫ ؾ٤ٞ ٚيهٔ اي
ــ٢       ــأنًٕٛ ست ــطٕٚ فٝ ــ٤ٞ آخ ــٕٛ فٝذ ــِ خيطد ــأنًٕٛ ث ــِ ٜ ــإ هل فه

 أنًٖٛا طيٝعِٗ ٚفهٌ.
ًّــ٘ يعٝػــ٢ )عًٝــ٘ ايػـــ٬ّ(         ٚقــاٍ ايهًــ  َٚكاتــٌ :  غــتذاب اي
فكــاٍ  ْــٞ َٓعهلــا عًــٝهِ نُــا غــأيتِ فُــٔ أنــٌ َــٔ شيــو ايطعــاّ ثــِ    

 ٫ ٜ٪َٔ دعًت٘ َج٬ ،
 بعسِٖ،ٚيع١ٓ غئ  
 قايٛا : قس ضنٝٓا فسعا لعٕٛ ٚنإ أفهٌ اؿٛاضٜري، 
 فكاٍ : ٌٖ يهِ طعاّ  
 قاٍ : ْعِ َعٞ مسهتإ قو تإ ٚغت١ أضغف١، 
ٞٸ بٗا فكطعٗٔ عٝػ٢ قطعا  قواضا ،   فكاٍ : عً
 ثِ قاٍ : اقعسٚا ؼي ضٚن١ فرتفكٛا ضفاقا  نٌ ضفك١ عؿط٠، 
ــ٘ يــ     ًّ ــ٘ فاغــتذاب اي ًّ ــاّ عٝػــ٢ ٚزعــا اي ــِ ق ــعٍ فٝٗــا ايربنــ١  ث ْٚ ٘

 . فكاض خدعا  قشاسا  ٚمسها  قشاسا 
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ثــِ قــاّ عٝػــ٢ فذعــٌ ًٜكــٞ ؼي نــٌ ضفكــ١ َــا عًُــت أقــابع٘ ثــِ    
ًّـ٘ فذعـٌ ايطعـاّ ٜهجـط ستـ٢ بًـ  ضنـدِٗ فـأنًٛا َـا            قاٍ : نًٛا بػـِ اي

ًّ٘ ٚفهٌ عيؼ ايصٌٜ،  ؾا٤ اي
 ٚايٓاؽ عيػ١ آ٫ف ْٚٝف. 

ــسٙ ٚضغــٛي    ــو عد ــاؽ طيٝعــا  : ْؿــٗس  ْ ــاٍ ايٓ ــِ غــأيٛا َــط٠  ٚق ٘ ث
ًّـــ٘ خدـــعا  ٚمسهـــا           أخـــط٣ فـــسعا عٝػـــ٢ )عًٝـــ٘ ايػـــ٬ّ( فـــأْعٍ اي
ــط٠ ا٭ٚزي فًُــا        ــٓع ؼي اغي ــا ق ــٓع بٗــا َ ــتري فك ــ١ ٚمسه ــ١ أضغف ٚعيػ
ضدعـــٛا  زي قـــطاِٖ ْٚؿـــطٚا ٖـــصا اؿـــسٜح نـــشو َـــِٓٗ َـــٔ مل        
ٜؿــٗسٚا ٚقــايٛا هلــِ : ٚحيهــِ  صيــا غــشط أعٝــٓهِ. فُــٔ أضاز بــ٘ اـــ    

 .(1) (ٔ أضاز فتٓت٘ ضدع  زي نفطٙبجٻت٘ ع٢ً بك ت٘ َٚ
: ٜــا أٜٗــا ايــصٜٔ آَٓــٛا قــس دعــٌ اهلل نــٌ آٜــ١ قطآْٝــ١ عٝــسا    اـاَػــ١

ــ٢ً        ــس ق ــٓ  قُ ــع٠ اي ــ٢ إٔ َعذ ــاٖس عً ــ٘ ؾ ــطنِ ( ٚفٝ ــِ ٚآخ ٭ٚيه
اهلل عًٝـــ٘ ٚآيـــ٘ ٚغـــًِ َعذـــع٠ عكًٝـــ١ ٚإٔ ايـــٓعِ ايـــيت أْعـــِ اهلل عـــع 
ٚدـــٌ بٗـــا عًـــ٢ اغيػـــًُري غـــ  َتٓاٖٝـــ١ ، ٖٚـــٛ َـــٔ َكـــازٜل قٛيـــ٘  

ــازي ط ــطز يفـــغ ط(2) صخْشِجَوووجْ ٌٍِنَّووواطِوُنْوووخُُْ خَُْوووشَ ؤَُِّوووتٍ ؤُ تعـ ص  ٫ ؼي ػُِوووذًاٚمل ٜـ

 اٯ١ٜ أع٬ٙ .
ٚقــس دعـــٌ اهلل تـــ٠ٚ٬ اٯٜـــ١ ايكطآْٝـــ١ عٝـــسا  يًُػـــًِ ، ٖٚـــٛ َـــٔ  
أغــطاض أزا٤ اغيػــًُري ايكــ٠٬ طياعــ١ ٚأقــوا٥ِٗ يٲَــاّ ٚنــأِْٗ ؼي       
ــا تــسٍ          ــصٙ ايــت٠ٚ٬ َٚ ــ١ بٗ ــ١ يــسخٍٛ اؾٓ ــط٠ تهــٕٛ َكسَ ــ١ ْان ضٚن

 ٚايكرب ؼي َطنا٠ اهلل .عًٝ٘ َٔ ا٭خ٠ٛ بِٝٓٗ 
: ناْــــت اغيا٥ــــس٠ آٜــــ١ سػــــ١ٝ َــــٔ عٓــــس اهلل ؼي شاتٗــــا  ايػازغــــ١

ــ٢        ــٌ عًـ ــع ٚدـ ــِ اهلل عـ ــا ، ٚأْعـ ــصٟ فٝٗـ ــٌ ايـ ــ١ ا٭نـ ــا ٚبطنـ ْٚعٚهلـ
ــؼ        ــٔ أْ ــ١ ، ٚع ــ١ ْٚعُ ــع٠ ٚآٜ ــطإٓ َعذ ــٔ ايك ــ١ َ ــٌ آٜ ــإٔ ن ــًُري ب اغيػ

                                                           

 . 5/190ايهؿف ٚايدٝإ يًجعً   (1)
 .110غٛض٠ آٍ عُطإ  (2)
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ٚغــًِ : أتــاْٞ دربٜــٌ ٚؼي ٚآيــ٘ قــاٍ ضغــٍٛ اهلل قــ٢ً اهلل عًٝــ٘ قــاٍ )
ــسٙ  ــا       ٜ ــٌ : َ ــا دربٜ ــت ٜ ــٛزا٤ ، فكً ــ١ ايػ ــا نايٓهت ــا٤ فٝٗ ــاغيطآ٠ ايدٝه ن
ــِ فٝٗــا         ٖــصٙ ــ١  قــاٍ : يه ــت : َٚــا اؾُع ــصٙ اؾُعــ١ ، قً   قــاٍ : ٖ
 .خ  

قًت : َٚـا يٓـا فٝٗـا  قـاٍ : تهـٕٛ عٝـسا  يـو ٚيكَٛـو َـٔ بعـسى            
ــاٍ :      ــا فٝٗــا  ق ــا  يــو . قًــت : َٚــا يٓ ، ٚتهــٕٛ ايٝٗــٛز ٚايٓكــاض٣ تدع

ٜٛافكٗـا عدــس َػــًِ ٜػــأٍ اهلل فٝٗـا ؾــ٦ٝا  َــٔ ايــسْٝا   يهـِ فٝٗــا غــاع١ ٫  
ٚاٯخــط٠ ٖــٛ يهــِ قػــِ  ٫ أعطــاٙ  ٜــاٙ ، ٚيــٝؼ يــ٘ قػــِ  ٫ ازخــط يــ٘   
ٛٸش بــ٘ َــٔ ؾــط ٖــٛ عًٝــ٘ َهتــٛب  ٫    عٓــسٙ َــا ٖــٛ أفهــٌ َٓــ٘ ، أٚ ٜتعــ

 ظقطف عٓ٘ َٔ ايد٤٬ َا ٖٛ أععِ َٓ٘ 
قًــت يــ٘ : َٚــا ٖــصٙ ايٓهتــ١ فٝٗــا  قــاٍ : ٖــٞ ايػــاع١ ، ٖٚــٞ           

ٛ ت ٜـــّٛ  ٙكـــّٛ ٜـــّٛ اؾُعـــ١ ، ٖٚـــٛ عٓـــسْا غـــٝس ا٭ٜـــاّ ، ٚمـــٔ ْـــسع
 . (1) (... اؿسٜح  ّٜٛ اغيعٜسايكٝا١َ 

ص ؼي ْــسا٤ اٱضيــإ ٚبــري    اٌَّووزََِٓ آَِنُووىا تــط٣ َــا ٖــٞ ايٓػــد١ بــري ط 

ــج٬  ط    ــازي َ ــ٘ تع ــا ؼي قٛي ــ٪َٓري نُ ــازي   (2) صوبشووش اموواِنني اغي ــ٘ تع ٚقٛي

وَاٌُّْاِِْنَوووواثِ جَنَّووووواثٍ حَجْووووشٌِ ِِووووْٓ حَحْخِهَووووا ا َْٔهَووووواسُ     وَػَووووذَ اٌٍَّووووهُ اٌُّْوووواِِْنِنيَ    ط

خَاٌِوووووذََِٓ فُِهَوووووا وََِغَووووواوَِٓ ؿَُِّبَوووووتً فِوووووٍ جَنَّووووواثِ ػَوووووذٍْْ وَسِػْوووووىَاٌْ 

 . (3)صِِْٓ اٌٍَّهِ ؤَوْبَشُ

اؾــٛاب ٖــٛ ايعُــّٛ ٚاـكــٛم اغيطًــل ، ٚإٔ نــٌ َــ٪َٔ ٖــٛ       
َـٔ ايـصٜٔ تٛدـ٘ هلـِ خطـاب ْٚــسا٤ اٱضيـإ ، ٚيهـٔ يـٝؼ نـٌ ايــصٜٔ          

                                                           

 .10/2ايسض اغيٓجٛض  (1)
 .112غٛض٠ ايتٛب١   (2)
 .35غٛض٠ ايتٛب١   (3)
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ــس اهلل  ش      ــٔ عٓـ ــٌ َـ ــٕٛ  ٫ بفهـ ــِ َ٪َٓـ ــإ ٖـ ــسا٤ اٱضيـ ــِ ْـ ــ٘ هلـ تٛدـ
ٜؿـــٌُ ْـــسا٤ اٱضيـــإ نـــٌ َػـــًِ َٚـــٔ ْطـــل بايؿـــٗازتري ، ٚنـــإ ؼي  

ــازي ط    ــاٍ تعــــ ــًُا  ، قــــ ــاٖطٙ َػــــ ٍِِّنيَ وَاٌُّْغْووووووٍَِّاثِ بَِّْ اٌُّْغْووووووظــــ

.... وَاٌُّْووواِِْنِنيَ وَاٌُّْاِِْنَوووواثِ وَاٌْمَووووأِخِنيَ وَاٌْمَأِخَوووواثِ وَاٌظَّووووادِلِنيَ وَاٌظَّووووادِلَاثِ 

 .    (1) اٯ١ٜ ص
ــصا     ــٌ ٖـ ــًُري ، ٚحيتُـ ــاّ يًُػـ ــط ايعـ ــٝو١ ا٭َـ ــ١ بكـ ــسأت اٯٜـ  بتـ

 ايٓسا٤ ؼي لٛي٘ يًُػًُات ٚدٖٛا  :
ــا٤ ؼي :  ضاز٠ قاعــــــس٠ اٱؾــــــرت ا٭ٍٚ اى بــــــري ايطدــــــاٍ ٚايٓػــــ

 ا٭سهاّ ايتهًٝف١ٝ .
 ضيهٔ تكػِٝ قاعس٠ اٱؾرتاى أع٬ٙ  زي قػُري : :ايجاْٞ 

اٱؾـــرتاى بـــري ايطدـــٌ ٚاغيـــطأ٠ ؼي ايتهـــايٝف عًـــ٢ مـــٛ        :أ٫ٚ  
اغيٛددـــ١ ايهًٝـــ١ بـــإٔ ٜٓدػـــط ايتهًٝـــف عًـــ٢ اغيػـــًُري ٚاغيػـــًُات       

ــإ    قًــت ايكــ٠٬ بعــطض ٚاســس ، نُــا ؼي ايكــٝاّ ٚايعنــا٠ ٚاؿــر ، ف
عُــــٛز ايــــسٜٔ ، ٖٚــــٞ َــــٔ ايٛادــــب اغيطًــــل ؼي عًــــِ ا٭قــــٍٛ ، 

 ٚا٭قٌ ايتػاٟٚ فٝٗا .
ــٔ        ــٝؼ َ ــطأ٠ فً ــٔ اغي ــدشاْ٘ ع ــف اهلل غ ــٔ خّف ــِ ، ٚيه ــٛاب ْع اؾ
قهــا٤ يًكــ٠٬ ايــيت تفٛتٗــا أٜــاّ اؿــٝض ، بُٝٓــا ٚضز ســر ايدٝــت َــج٬  

ــازي ط     ــ٘ تعـ ــتطاع١ بكٛيـ ــس اٱغـ ــاؽ ٚقٝـ ــف يًٓـ ــاب ٚايتهًٝـ وٌٍََِّوووهِ باـطـ

 .(2) صػًٍََ اٌنَّاطِ حِ ُّ اٌْبَُْجِ َِْٓ اعْخَـَاعَ بٌَُِْهِ عَبًَُِ

اٱؾــرتاى عًــ٢ مــٛ اغيٛددــ١ اؾع٥ٝــ١ بــإٔ تؿــرتى اغيــطأ٠ َــع    :ثاْٝــا  
ــب       ــٗا سػـ ــا بعهـ ــكط عٓٗـ ــف ٚتػـ ــازٜل ايتهًٝـ ــدعض َكـ ــٌ بـ ايطدـ

ــسيٝ ٚ  اي ــ٘ ايػــ٬ّ عــٔ عًــٌٞ نُــا ؼي اؾٗــاز فًــٝؼ عًٝٗــا دٗــاز،   عًٝ
                                                           

 .35غٛض٠ ا٭سعاب  (1)
 .97غٛض٠ آٍ عُطإ  (2)
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٘   : قـــاٍقـــاٍ ٘  ضغـــٍٛ اهلل قـــ٢ً اهلل عًٝـــ :  صيـــا تهـــٕٛ  ٚغـــًِ ٚآيـــ
ايكــٓٝع١  زي شٟ زٜــٔ أٚ سػــب ، ٚدٗــاز ايهــعفا٤ اؿــر ، ٚدٗــاز      
اغيــطأ٠ سػــٔ ايتدعــٌ يعٚدٗــا ، ٚايتــٛزز ْكــف اِٱضيــإ ، َٚــا عــاٍ         

، ٚأبـــ٢ اهلل إٔ قتكـــاز ، ٚاغـــتٓعيٛا ايـــطظم بايكـــسق١   اَـــط٩ عًـــ٢ ا 
 .(1)(تػدٕٛجيعٌ أضظام عدازٙ اغي٪َٓري  ٫ َٔ سٝح ٫ حي

ٚ شا نـــإ اغيـــطاز َـــٔ ايكـــرب اٱطـــ٬م ؼي َكـــازٜك٘ ٚأْـــ٘ ٜؿـــٌُ 
اؾٗـاز فــإ ايٛدـ٘ ثاْٝــا  ٜٓطدـل عًــ٢ قــرب اغيـطأ٠ بــإٔ ؽـطز عــٔ ايكــرب      
ــٝاّ ٚايكـــ٠٬    ــرب ٚايكـ ــا بايكـ ــا٤ تهًٝفٗـ ــع بكـ ــاز بايتدكـــٝل َـ باؾٗـ
ــ٬ٙ         ــِ أ٫ٚ  أع ــٔ ايكػ ــٕٛ َ ــ١ فٝه ــٛز باٯٜ ــ  َكك ــاز غ ــإ اؾٗ ٚ ٕ ن

 ، يٝهٕٛ تكسٜط آ١ٜ ايدشح ع٢ً ٚدٛٙ :ٖٚٛ اغيدتاض 
 : ٜا أٜٗا ايصٜٔ آَٓٛا َٔ ايطداٍ اغتعٝٓٛا بايكرب ... أ٫ٚ 
 ٜا أٜٗا ايصٟ آَٔ َٔ ايطداٍ اغتعٔ بايكرب ... :ثاْٝا  
ٔٸ بايكرب ... :ثايجا   ٔٸ  غتع  ٜا أٜتٗا ايٓػا٤ اي٥٬ٞ آَ

  ٜا أٜتٗا اغيطأ٠ اييت آَٓت اغتعرِي بايكرب ...   :ضابعا  
ــح  ــًُري    :ايجايــ ــٔ اغيػــ ــاٍ َــ ــ١ ايطدــ ــٛز عاَــ ــٌٝ ٚاغيككــ ايتفكــ

ــا٤ غكـــٛم       ــاٍ ٚايٓػـ ــرب ٚ ضاز٠ ايطدـ ــٔ ايكـ ــب َـ ــٛم َطاتـ غكـ
 َطاتب أخط٣ َٔ ايكرب ٚايك٠٬ .

ــًُات ؼي      ــًُري ٚاغيػـ ــّٛ اغيػـ ــٛز عُـ ــٛ ا٭ٍٚ ٚاغيككـ ــاض ٖـ ٚاغيدتـ
 ططؼي اٯ١ٜ َٔ ايكرب ٚايك٠٬ ، ٜٚهٕٛ تكسٜط اٯ١ٜ ع٢ً ٚدٛٙ :

 : ٜا أٜٗا اغيػًُٕٛ اغتعٝٓٛا بايكرب . أ٫ٚ 
ٔٸ بايكرب . :ثاْٝا    ٜا أٜتٗا اغيػًُات اغتع
 ٜا أٜٗا اغيػًُٕٛ اغتعٝٓٛا بايك٠٬ . :ثايجا  

ٔٳ بايك٠٬ . :ضابعا    ٜا أٜتٗا اغيػًُات اغتع
 ٜا أٜٗا اغيػًُٕٛ اغتعٝٓٛا بايكرب ٚايك٠٬ . :خاَػا  

                                                           

 .10/37ايسض اغيٓجٛض  (1)
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ٔٻ :غازغـــا   بايكـــرب ٚايكـــ٠٬ ، ٚنـــصا  ٜـــا أٜتٗـــا اغيػـــًُات اغـــتع
ــغ ط  ــد١ يًفــ ــسم  (1) صوَبَِّٔهَووووا ٌَىَووووبِ َةٌ بِالَّ ػٍََووووً اٌْخَاشِووووؼِنيَ   بايٓػــ  ش ٜكــ

 تكسٜطٙ ع٢ً ٚدٛٙ:
 ٚ ْٗا يهد ٠  ٫ ع٢ً اـاؾعري . :أ٫ٚ  
 ٚ ْٗا يهد ٠  ٫ ع٢ً اـاؾعري ٚاـاؾعات . :ثاْٝا  
 ٚ ْٗا يهد ٠  ٫ ع٢ً اـاؾع . :ثايجا  

 ٚ ْٗا يهد ٠  ٫ ع٢ً اـاؾع ٚاـاؾع١ . :ضابعا  
وَاعْووووخَؼُِنُىا بِاٌظَّووووبْشِ وَاٌظَّووووََةِ وَبَِّٔهَووووا ٌَىَووووبِ َةٌ بِالَّ  ٚقــــس تكــــسّ قٛيــــ٘ تعــــازي ط

 .(2) صػًٍََ اٌْخَاشِؼِنيَ

ــطا٥ٌٝ ،      ــد   غــ ــا  يــ ــا خطابــ ــ٢ ف٦ٝٗــ ــات عًــ ــِ اٯٜــ ــسٍ ْعــ ٜٚــ
ــا     ــا ٚأدعا٥ٗ ــا بأضناْٗ ــس ايكــ٠٬ ٚأزا٥ٗ ــٛ   ٚزعــٛتِٗ يتعاٖ ــا ايطن َٗٓٚ

ــايّٝٛ       ــًِٝ ب ــا ايتػ ــعري ، َٚٓٗ ــفات اـاؾ ــسٖا ق ــيت بع ــ١ اي ــت اٯٜ ٚبٝٓ
 اٯخط ، ٚايٛقٛف بري ٜسٟ اهلل يًشػاب .

ص بإنـــاف١ ٚاٚ ايعطـــف  ٫ ؼي اٯٜـــ١   وَاعْوووخَؼُِنُىاٚمل ٜـــصنط يفـــغ ط 

أعــ٬ٙ ، أَــا آٜــ١ ايدشــح فإْٗــا دــا٤ت خطابــا  يًُػــًُري عًــ٢ مــٛ          
 ري أَٛضا  :اـكٛم يٝفٝس اؾُع بري اٯٜت

 : زع٠ٛ اغيػًُري ٚأٌٖ ايهتاب ٚايٓاؽ ٭زا٤ ايك٠٬. ا٭ٍٚ
تؿــطٜف أٖــٌ ايهتــاب عــجِٗ عًــ٢ أزا٤ ايكــ٠٬ ٚبٝــإ       :ايجــاْٞ 

ــط       ــس ٫ٚ ٜكـ ــ٪َٔ بايتٛسٝـ ــٔ ٫ ٜـ ــطٚا ػيـ ــصٜٔ نفـ ــري ايـ ــِٓٗ ٚبـ ــا٥ع بٝـ اغيـ
 بٛدٛز ٚاددات ٚفطا٥ض عداز١ٜ .

                                                           

 .45غٛض٠ ايدكط٠  (1)
 .45غٛض٠ ايدكط٠  (2)
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 ختكـــام اغيػـــًُري بتهـــطاض تٛدـــ٘ ا٭َـــط هلـــِ بـــأزا٤  :ايجايـــح 
يكــ٠٬ ٫ٚ ٜٓشكــط ٖــصا ايتهــطاض بايٓــسا٤ ٚا٭َــط ؼي ٖــاتري اٯٜــتري بــٌ   

 ٜأتٞ َٔ دٗات :
تعـــسز ا٭ٚاَـــط يًُػـــًُري بإقاَـــ١ ايكـــ٠٬ ، قـــاٍ تعـــازي   :ا٭ٚزي 

 .(1) صفَإَلُُِّىا اٌظَََّةَ وَآحُىا اٌضَّوَاةَط

  خداض ايكطإٓ عٔ  قا١َ ا٭ْدٝا٤ يًك٠٬ . :ايجا١ْٝ 
تعًــِٝ ا٭ْدٝــا٤ ايػــابكري أتدــاعِٗ ٚأػيٗــِ ايكــ٠٬ يدٝــإ       :ايجايجــ١ 

 قإْٛ َٔ ٚدٛٙ :
قـــإْٛ اغي٬ظَـــ١ بـــري ٚدـــٛز اٱْػـــإ ؼي ا٭ضض ٚ قاَـــ١       :أ٫ٚ  

 ايك٠٬.
 قإْٛ ايك٠٬ َكسام عداز٠ ايٓاؽ هلل عع ٚدٌ . :ثاْٝا  
 ا٭ْدٝا٤ ٚاغي٪َٓري  قا١َ ايك٠٬ . قإْٛ تٛاضخ :ثايجا  

ــا   ــاض٠    :ضابعـ ــ١ ٚبؿـ ــابك١ َكسَـ ــا٤ ٚا٭َـــِ ايػـ ــإْٛ قـــ٠٬ ا٭ْدٝـ قـ
ــ٘ ٚغــًِ ايــيت ؼفــغ ايكــ٠٬ ؼي      ــ٘ ٚآي ــٓ  قُــس قــ٢ً اهلل عًٝ ــ١ اي بدعج
ــ١ ، يـــصا ٚضز عـــٔ    ــ١ َـــٔ غـــ  ظٜـــاز٠ أٚ ْكٝكـ ا٭ضض  زي ٜـــّٛ ايكٝاَـ

ــاٍ :      ــ٘ قـ ــًِ أْـ ــ٘ ٚغـ ــ٘ ٚآيـ ــ٢ً اهلل عًٝـ ــس قـ ــٓ  قُـ ــا   ايـ ــًٛا نُـ قـ
ــا    (2) (  ضأٜتُــْٛٞ أقــًٞ ــصاتٗا ٚنٝفٝتٗ ــ٘ تعاٖــسٚا ايكــ٠٬ ب َٚــٔ َعاْٝ

 ٚأدعا٥ٗا َٔ غ  ْكل أٚ ظٜاز٠ أٚ ؼطٜف .
تٛدـــ٘ ا٭َـــط اٱهلـــٞ  زي ايـــٓ  قُـــس قـــ٢ً اهلل عًٝـــ٘  :ايطابعـــ١ 

ــازي ط       ــاٍ تع ــ١ ، ق ــطت٘  زي ا٭َ ــ٠٬ ٚبٛاغ ــ١ ايك ــًِ بإقاَ ــ٘ ٚغ وَؤَلِووُْ ٚآي

                                                           

 .78غٛض٠ اؿر  (1)
 .1/170تفػ  ايطاظٟ  (2)
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ــاٍ تعــازي ط (1) صهَوواسِ وَصٌَُفًووا ِِووْٓ اٌٍَُّْووًِ   اٌظَّووََةَ ؿَشَفِووٍ اٌنَّ  ؤَلِووُْ اٌظَّووََةَ ٌِووذٌُُىنِ   ٚق

 .(2)صاٌشَّّْظِ بًٌَِ َُغَكِ اًٌٍَُِّْ وَلُشْآَْ اٌْفَجْشِ

ــاٍ اـــــٛف   :اـاَػــــ١  اؿــــح عًــــ٢ أزا٤ ايكــــ٠٬ ستــــ٢ ؼي ســ
ٚايفـــع  يدٝـــإ ٚدـــٛب أزا٥ٗـــا ؼي نـــٌ ا٭ســـٛاٍ اـاقـــ١ ٚايعاَـــ١       
ــ          ــٛ خ ــد٤٬ ٖٚ ــف يً ــا نؿ ــد٤٬ ، ٚفٝٗ ــٝد١ ٚاي ــس اغيك ــا عٓ ــسّ تطنٗ ٚع

اٌَّووزََِٓ بِرَا َٛاغــا٠ ، ٖٚــٞ َــٔ َعــاْٞ اٱغــرتدا  ؼي قٛيــ٘ تعــازي ط      

ؤُوًٌَِْووهَ ػٍََووُْهُِْ طَووٍَىَاثٌ ِِووْٓ سَبِّهِووُْ   *هِ وَبَِّٔووا بٌَُِْووهِ سَاجِؼُووىَْؤَطَووابَخْهُُْ ُِظِووُبَتِ لَوواٌُىا بَِّٔووا ٌٍَِّوو 

ــ١    (3) صوَسَحَّْووتِ وَؤُوًٌَِْووهَ هُووُْ اٌُّْهْخَووذُوَْ   ــ١ ٚقطب ــًُٕٛ طاع ــًٞ اغيػ ــا ٜك فهُ

 هلل عع ٚدٌ فاْ٘ غدشاْ٘ ٜكًٞ عًِٝٗ بإٔ ٜتوؿاِٖ بطظيت٘ .
أَـــط ا٭ْدٝـــا٤ ٭غـــطاِٖ ٚعٛا٥ًـــِٗ بإقاَـــ١ ايكـــ٠٬       :ايػازغـــ١ 

وَوَوواَْ  ٖٚــٛ َــٔ غــٓٔ ا٭ْدٝــا٤ ، ٚؼي  مساعٝــٌ ٚضز قٛيــ٘ تعــازي ط      

 .(4) صََإُِْشُ ؤَهٍَْهُ بِاٌظَََّةِ وَاٌضَّوَاةِ

 آ١ٜ ايدشح ع٢ً ٚدٛٙ :ٚتكسٜط 
ــرب ٚقـــ ٚضتٗا       ا٭ٍٚ ــتعا١ْ بايكـ ــٛا باٱغـ ــصٜٔ آَٓـ ــا ايـ ــا أٜٗـ : ٜـ

  عع ٚدٌ .ٚغ١ًٝ يٌٓٝ َطنا٠ اهلل
: ٜـــا أٜٗـــا ايـــصٜٔ آَٓـــٛا اغـــتعٝٓٛا بايكـــرب ؼي تًكـــٞ ا٭ش٣ ايجـــاْٞ 

 َٔ ايصٜٔ نفطٚا .

                                                           

 .114غٛض٠ ٖٛز  (1)
 .78غٛض٠ ا٭غطا٤  (2)
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: ٜـــا أٜٗـــا ايـــصٜٔ آَٓـــٛا بـــإٔ اٱغـــتعا١ْ بايكـــرب ســـل        ايجايـــح 
ــ١ ايــيت ؼُــٌ عًــ٢ ايٛدــٛب  ٫     ٚٚادــب بًشــاظ قــٝو١ ا٭َــط ؼي اٯٜ

 َع ايسيٌٝ ع٢ً  ضاز٠ ايٓسب ٚاٱغتشداب .
ــٍٛ بايت  ــٔ ايكـ ــٌ ضيهـ ــا   ٖٚـ ــٕٛ فٝٗـ ــٛاطٔ ٜهـ ــاى َـ ــإٔ ٖٓـ ــٌٝ بـ فكـ

ــا  ٚأخــط٣ ٜهــٕٛ فٝٗــا ايكــرب َػــتشدا  ، اؾــٛاب ٫ زيٝــٌ     ايكــرب ٚادد
ــ٘     ــايٛدٛب خاقــ١ َــع  قرتاْ عًــ٢ ٖــصا ايتفكــٌٝ ٚا٭قــٌ اٱطــ٬م ب

 ؼي اٯ١ٜ با٭َط بايك٠٬ .
ــع  ــاْهِ      ايطاب ــِ  ضي ــٌ يه ــع ٚد ــهط اهلل ع ــٛا ؾ ــصٜٔ آَٓ ــا اي ــا أٜٗ ٜ :

ــرب   ــتعا١ْ بايكـ ــأَطنِ باٱغـ ــإ   فـ ــس اٱضيـ ــا  يتعاٖـ ــ٬سا  شاتٝـ ــاشٙ غـ ٚ ؽـ
 ٚايػ١َ٬ َٔ اؾع  ٚاـٛف ٚايفع  .

ــا     اـــاَؼ  ــا  ٚسيشُــس ْدٝ ــا أٜٗــا ايــصٜٔ آَٓــٛا بــاهلل عــع ٚدــٌ ضب ٜ :
 اتكٛا اهلل باٱغتعا١ْ بايكرب .

ــا  ٖٚــٛ اغي٬ظَــ١ بــري اٱضيــإ ٚبــري ا٭َــط بايكــرب     ــ١ قاْْٛ ٚتــدري اٯٜ
ٓــس اهلل بايكــرب ٜٚــط٣ إٔ ايػــ١ٓ فهــٌ َــٔ ٜــ٪َٔ ٜتٛدــ٘ يــ٘ ا٭َــط َــٔ ع

ــًُري      ــٌ يًُػـ ــع ٚدـ ــس أضاز اهلل عـ ــرب ، ٚيكـ ــ٢ ايكـ ــ١ عًـ ــ١ قا٥ُـ ايٓدٜٛـ
بََِّّٔوووووا َُوووووىَفًَّ ايجـــــٛاب ايععـــــِٝ فـــــأَطِٖ بايكـــــرب ، قـــــاٍ تعـــــازي ط

 .(1)صاٌظَّابِشُوَْ ؤَجْشَهُُْ بِغَُْشِ حِغَاٍَ

ٚيـــٝؼ َـــٔ سكـــط يٛدـــٛٙ ايكـــرب ،  صيـــا تهـــٕٛ عػـــب ايًشـــاظ 
 أقػاّ َٓٗا : ٚايٛقف ، ٖٚٛ ع٢ً

 : ايكرب ايٛادب ، ٖٚٛ ع٢ً ؾعب : ا٭ٍٚ
ــ٠٬    :ا٭ٚزي  ــ١ ايكــ ــٌ أزا٤ فطٜهــ ــات َجــ ــإ ايٛاددــ ــرب بإتٝــ ايكــ

 ٚقٝاّ ؾٗط ضَهإ .
 ايكرب ؼي اٱَتٓا  عٔ افطَات َجٌ ايطبا ٚايعْا . :ايجا١ْٝ 
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 ايكرب عٓس اٱبت٤٬ ٚسًٍٛ اغيعك١ٝ . :ايجايج١ 
 ٢ً ؾعدتري :ايكرب اغيػتشب ، ٖٚٛ ع :ايجاْٞ 

ايكــــرب ؼي  تٝــــإ اغيػــــتشدات ٚفعًــــٗا ، نايكــــرب ؼي أزا٤ :ا٭ٚزي 
 ق٠٬ ايٓاف١ً ، ٚايكّٛ ٚاؿر اغيػتشدري .

ــ١  ــف ؼي ايدٝــع  ٕ      :ايجاْٝ ــات َجــٌ اؿً ــرب ؼي  دتٓــاب اغيهطٖٚ ايك
 نإ قازقا  ، فُع ايهصب فٗٛ سطاّ .

ٚنطاٖٝــــ١ اـــــطٚز َــــٔ اغيػــــذس بعــــس ا٭شإ ، فٝهــــٕٛ ايكــــرب  
بإدتٓـــاب اؿًـــف ستـــ٢ َـــع ايكـــسم ، ٚعـــسّ  ؽـــاش اؿًـــف ٚغـــ١ًٝ 
يًدٝــع ، ٚنطاٖٝـــ١  ْؿـــاز ايؿـــعط ؼي اغيػـــذس ، ف٬بـــس َـــٔ ايكـــرب عـــٔ  
ــط٣ يًكــرب         ــاّ أخ ــط أقػ ــِٓٗ َــٔ شن ــذس ، َٚ ــازٙ ؼي اغيػ ــعط ٚ ْؿ ايؿ

 َٓٗا.
ــ٢       :أ٫ٚ   ــطب ستـ ــٌ ٚايؿـ ــٔ ا٭نـ ــرب عـ ــٌ ايكـ ــطّ َجـ ــرب افـ ايكـ

 ا٭ش٣ . اغيٛت ، ٚنصا َطًل ايكرب ايصٟ جيًب
ايكــرب َدــاح ، ٖٚــٛ اٱَتٓــا  عــٔ ا٭نــٌ َــع اؿادــ١  يٝــ٘ ،  :ثاْٝــا  

 ٚيهٔ ؼي ساٍ عسّ سكٍٛ أش٣ أٚ نطض برتن٘ .
ــسْٝا     ــ٘ ْفــع ؼي اي ــا فٝ ــ١ إٔ ايكــرب ؼُــٌ ا٭ش٣ غي ــ١ ايكطآْٝ ــدري اٯٜ ٚت

ــازي ط   ــ٘ تع ــسٍ قٛي ــسْٝا ٚاٯخــط٠ ، ٜٚ ــ٢ إٔ وَاعْووخَؼُِنُىا بِاٌظَّووبْشِأٚ ؼي اي ص عً

 ٔ شاتا  .ايكرب سػ
َٚـــٔ اٱعذـــاظ ؼي آٜـــ١ ايدشـــح عطـــف اٯٜـــ١ ايتايٝـــ١ َٚهـــاَٝٓٗا  

وَالَ حَمُىٌُوووىا ٌَِّوووْٓ َُمْخَوووًُ فِوووٍ ايكسغـــ١ٝ عًٝٗـــا  ش  بتـــسأت بكٛيـــ٘ تعـــازي ط

فدعــــس إٔ تهــــُٓت آٜــــ١ ايدشــــح ا٭َــــط اغيتعــــسز  (1) صعَوووبًُِِ اٌٍَّووووهِ ؤَِْووووىَاثٌ 

بــايٓٗٞ عــٔ يًُػــًُري َــٔ ايكــرب ٚايكــ٠٬ ، دــا٤ت اٯٜــ١ ايتايٝــ١ هلــا  
تػــ١ُٝ  خــٛاِْٗ ايــصٜٔ قتًــٛا ؼي غــدٌٝ اهلل أَٛاتــا   صيــا ٖــِ أسٝــا٤ عٓــس   
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ــس اهلل    ــِٝ عٓـ ــٛز ؼي ايٓعـ ــا٠ اـًـ ــا٥ع بـــري سٝـ ــإ اغيـ اهلل عـــع ٚدـــٌ ، يدٝـ
 ٚسٝا٠ ايسْٝا شات قدو١ اٱبت٤٬ ايَٝٛٞ اغيتذسز .

 ٚتكسٜط اٯ١ٜ ايتاي١ٝ ع٢ً ٚدٛٙ :
: ٜـــا أٜٗـــا ايـــصٜٔ آَٓـــٛا ٫ تكٛيـــٛا غيـــٔ ٜكتـــٌ ؼي غـــدٌٝ اهلل   ا٭ٍٚ

 أَٛات .
ٜــا أٜٗــا ايــصٜٔ آَٓـــٛا اغــتعٝٓٛا بايكــرب ٫ٚ تكٛيــٛا غيـــٔ        :ايجــاْٞ  

 ٜكتٌ ؼي غدٌٝ اهلل أَٛات .
ــح  ــٔ      :ايجاي ــٛا غي ــ٠٬ ٫ٚ تكٛي ــتعٝٓٛا بايك ــٛا اغ ــصٜٔ آَٓ ــا اي ــا أٜٗ ٜ

 ٜكتٌ ؼي غدٌٝ اهلل أَٛات .
ــع  ــص  :ايطابـ ــا ايـ ــا أٜٗـ ــ٠٬ ٫ٚ   ٜـ ــرب ٚايكـ ــتعٝٓٛا بايكـ ــٛا اغـ ٜٔ آَٓـ

 تكٛيٛا غئ ٜكتٌ ؼي غدٌٝ اهلل أَٛات .
ــسٙ      ــا٭َط ٚس ــأت ب ــإ ، ٚمل ت ــسا٤ اٱضي ــ١ بٓ ــسأت اٯٜ ــاشا  بت ــط٣ غي ت

 ٚتدسأ با٭َط  غتعٝٓٛا بايكرب ٚايك٠٬ ، اؾٛاب َٔ ٚدٛٙ :
: تفهـــــٌ اهلل عـــــع ٚدـــــٌ بـــــإنطاّ اغيػـــــًُري باٱبتـــــسا٤   ا٭ٍٚ

 ضيإ .بايؿٗاز٠ هلِ باٱ
ــ      :ايجــاْٞ  ، إ ٚايتشًــٞ بايكــرب بٝــإ اغي٬ظَــ١ بــري نــٌ َــٔ اٱضي

(ٚ ٍ ــا ــٞ ق ــٔ عً ــس    ع ــٔ اؾػ ــطأؽ َ ــ١ اي ــإ سيٓعي ــٔ اِٱضي ــرب َ ،  شا : ايك
 .(1)(، ٫ٚ  ضيإ غئ ٫ قرب ي٘قطع ايطأؽ ْذي باقٞ اؾػس

ــ٪َٔ   :ايجايــــح  ــ١ اغيــ ــ١ ايكــــ٠٬ ، فايكــــ٠٬ ع٬َــ ــإ ٚ قاَــ اٱضيــ
ٚايــسيٌٝ عًــ٢ اهلـــس٣ ، َٚكــسام اٱقــطاض بايعدٛزٜـــ١ هلل عــع ٚدـــٌ      

ــ٬ّ  )    ــ٘ ايػ ــاقط عًٝ ــاّ ايد ــ٦ٌ اٱَ ــ٢ ٚضز )غ ــٔ  ٚؼي عٝػ ــ٢ ب ــإ عٝػ ن
ــري  ــطِٜ س ــإ      َ ــاٍ: ن ــ٘   فك ــٌ ظَاْ ــ٢ أٖ ــ١ اهلل عً ــس سذ ــِ ؼي اغيٗ تهً

 . ٦َٜٛص ْدٝا سذ١ اهلل غ  َطغٌ
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 ُ ــ ــا تػـ ــاْٞ ايهتـــاب      أَـ ــس اهلل آتـ ــاٍ: ا  ْـــٞ عدـ ــري قـ ع يكٛيـــ٘ سـ
ــا  ــا ٚدعًــــ  َداضنــ ٠ أُٜٓــــا نٓــــت ٚأٚقــــاْٞ بايكــــ٬  ٚدعًــــ  ْدٝــ

ــا٠ اٚايعنــ ــ٘  ا قًــت: فهــإ ٦َٜٛــص سذــ١ اهلل عًــ٢  زَــت سٝ ــا عًٝ ظنطٜ
فكــاٍ: نـــإ عٝػــ٢ ؼي تًـــو   ايػــ٬ّ ؼي تًــو اؿـــاٍ ٖٚــٛ ؼي اغيٗـــس      

تهًـــِ فعـــرب عٓٗـــا، يًٓـــاؽ، ٚضظيـــ١ َـــٔ اهلل غيـــطِٜ ســـري  اؿـــاٍ آٜـــ١
ــ ــ٘ ؼي   ٚن ــع ن٬َ ــٔ مس ــ٢ َ ــ١ عً ــا سذ ــُت    إ ْدٝ ــِ ق ــاٍ، ث ــو اؿ تً

ستــ٢ َهــت يــ٘ غــٓتإ، ٚنــإ ظنطٜــا عًٝــ٘ ايػــ٬ّ اؿذــ١   فًــِ ٜــتهًِ
ــاؽ بعــس قــُت عٝػــ٢   هلل عــع ــ٢ ايٓ ــ٘ ايػــ٬ّ بػــٓتري،   ٚدــٌ عً عًٝ

 ثــ٘ ابٓــ٘ حيٝــ٢ ايهتــاب ٚاؿهُــ١ ٖٚــٛثــِ َــات ظنطٜــا عًٝــ٘ ايػــ٬ّ فٛض
  ُ ــ ــا تػ ــو ، أَ ــ  ق ــع ق ــ٘ ع ــص ا    ع يكٛي ــ٢ خ ــا حيٝ ــٌ: ا ٜ ــاب ٚد يهت
 .(1) ...اؿسٜح  بك٠ٛ ٚآتٝٓاٙ اؿهِ قدٝا ا

ــع  ــٔ     :ايطابـ ــطاز َـ ــاظ إٔ اغيـ ــاز٠ بًشـ ــازٜل ايعدـ ــري َكـ ــ١ بـ اغي٬ظَـ
 ايكرب ٖٛ ايكٝاّ .

ــٌ  ــا       ٚن ــاظ فٝٗ ــٔ اٱعذ ــ٠٬ ، َٚ ــ٢ ايك ــرب ست ــّٛ بايك ــاز٠ تتك عد
ــ٘  زي     ــع ٜتٛدـ ــع ايعذـ ــ١ ، َٚـ ــاض٠ اغيا٥ٝـ ــ١ بايطٗـ ــعّٚ اغيكسَـ ــاض٠  يـ ايطٗـ

 ايرتاب١ٝ .
ــري أٍٚ      ــع بـ ــش١ اؾُـ ــ١ قـ ــ١ ايكطآْٝـ ــِ اٯٜـ ــاظ ؼي ْعـ ــٔ اٱعذـ َٚـ
ٚآخــط اٯٜــ١ ٚ قتدــاؽ اغيــٛاعغ َٓــ٘ ، ٚتكــسٜط آٜــ١ ايدشــح ) ٜــا أٜٗــا          

 ايصٜٔ آَٓٛا  ٕ اهلل َع ايكابطٜٔ ( .
 يدٝإ أَٛض :

 : ايكرب َكس١َ يًعداز٠ . ا٭ٍٚ
 : ساد١ اغيػًُري ٚاغيػًُات يًكرب .ايجاْٞ 
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ــح  ــ١ اهلل    ايجايـ ــعٍٚ ضظيـ ــٞ ، ْٚـ ــٌ اٱهلـ ــد١ يًفهـ ــرب َٓاغـ : ايكـ
 .(1) صبَِّْ اٌٍَّهَ َِغَ اٌظَّابِشََِٖٓٚٛ اغيػتكطأ َٔ اغيع١ٝ ؼي قٛي٘ تعازي ط

يكـــس ٫قـــ٢ ايـــٓ  قُـــس قـــ٢ً اهلل عًٝـــ٘ ٚآيـــ٘ ٚغـــًِ ٚأقـــشاب٘  
ــٌ       ــ٢ أٖـ ــاضا  عًـ ــطٜـ سكـ ــاض قـ ــطب نفـ ــٓٛف ا٭ش٣ ، ٚنـ ــس قـ أؾـ

ــ١   ايدٝــت ؼي ؾــعب أبــٞ طايــب شاقــٛا  ــ٘ اؾــٛ  ٚايعطـــ ٚأش٣ ايععي فٝ
ــٕٛ شات       ــس٠ يته ــط٠ ايٛاس ــُإ ايتُ ــِ ٜكتػ ــٔ أ٫ٚزٖ ــدٝٸإ َ ــإ ايك ٚن

ــازٜل ط   ــٔ َكــــ ــ١ َــــ ــ١ ٚاغيسٜٓــــ ــط٠  زي اؿدؿــــ بَِّْ اٌٍَّووووووهَ َِووووووغَ  اهلذــــ

 .(2) صاٌظَّابِشََِٓ

ــ١ ْٚكــط٠ اهلل يًُػــًُري َتذــسز٠ ؼي نــٌ     ــ١ ٖٚــٞ إٔ  عاْ ــ٘ ْهت ٚفٝ
ُػــأي١ اٱثدــات ٚايجدــٛت ،   ٜــّٛ فدعــس اهلذــط٠ دــا٤ اٱٜــٛا٤ ، فٗــٛ ن     

ــٍٛ     ــ٘ ايػــ١َ٬ ؼي ايططٜــل ، أٚ ايكد فــ٬ تعــ  َوــازض٠ اغيــ٪َٔ َهــ١ بسٜٓ
ؼي بًـــس اٱقاَـــ١ اؾسٜـــس يـــصا دـــا٤ ايجٓـــا٤ عًـــ٢ اغيٗـــادطٜٔ ٚا٭ْكـــاض  

بَِّْ اٌَّووووزََِٓ آَِنُووووىا وَهَوووواجَشُوا وَجَاهَووووذُوا بِووووإَِْىَاٌِهُِْ وَؤَٔفُغِووووهُِْ  بكٛيــــ٘ تعــــازيط 

 .(3)صهِ وَاٌَّزََِٓ آوَوا ؤََظَشُوا ؤُوًٌَِْهَ بَؼْؼُهُُْ ؤَوٌَُِْاءُ بَؼْغٍفٍِ عَبًُِِ اٌٍَّ

يتهــٕٛ اهلذــط٠ ٚنــصا اٱٜــٛا٤ َــٔ َعــاْٞ ايكــرب فٝكــسم  غــِ         
 ايكابطٜٔ ع٢ً نٌ َٔ اغيٗادطٜٔ ٚا٭ْكاض . 

ــٛا     ــصٜٔ آَٓ ــا أٜٗــا اي ٖٚــٌ ٜهــٕٛ َــٔ َكــازٜل ، ٚتكــسٜط اٯٜــ١ : ٜ
ــٛاب   ــابطٜٔ ( اؾـ ــع ايكـ ــإ اهلل َـ ــاّ ؼي   بـ ــإ عـ ــسا٤ اٱضيـ ــإ ْـ ــِ فـ ْعـ

ــأي١      ــا٥ع ٚاغيػـ ــسْٝا ٚايٛقـ ــا٠ ايـ ــاّ اؿٝـ ــ٢ أٜـ ــإ ٜتوؿـ ــاَٝٓ٘ ، ٚاٱضيـ َهـ

                                                           

 .153غٛض٠ ايدكط٠  (1)
 .153غٛض٠ ايدكط٠  (2)
 .72غٛض٠ ا٭ْفاٍ  (3)
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ــا  أٚ       ــإ بٝاْـ ــٛع١ٝ يٲضيـ ــ٘ َٛنـ ــٕٛ فٝـ ــ٤ٞ ٚتهـ ــٔ ؾـ ــا َـ ــ١ فُـ اٱبت٥٬ٝـ
 تكسٜكا  أٚ تأنٝسا  .

 قايوى نًافع الإسج اية بالصبو 

ٚمل ٜـــأَط اهلل عـــع ٚدـــٌ اغيػـــًُري باٱغـــتعا١ْ بايكـــرب ٚايكـــ٠٬  
 ٫ بعس ايٓسا٤ بكف١ اٱضيإ ، ٚفٝ٘ َػا٥ٌ : 

ــتعا١ْ بايكـــرب ْعُـــ١ ععُـــ٢   ا٭ٚزي ــ١ ٖٚـــٞ إٔ اٱغـ : بٝـــإ سكٝكـ
 .(1) صوََِا ٍََُمَّاهَا بِالَّ رُو حَظٍّ ػَظٍُُِط

:  خدـــاض اغيػـــًُري ٚايٓـــاؽ بــإٔ دـــعا٤ اٱضيـــإ اٱغـــتعا١ْ  ايجاْٝــ١  
ــ١    ــٞ  عاْـ ــاظ ٖٚـ ــب ايًشـ ــ١ عػـ ــ٘ ْهتـ ــ٠٬ ٚفٝـ ــرب ٚأزا٤ ايكـ اهلل  بايكـ

يًُػـــًُري ٱغـــتعاْتِٗ بايكـــرب فٗـــٛ ؾـــسٜس عًـــ٢ ايـــٓفؼ  ش شيٝـــٌ       
ايـــٓفؼ  زي ايسعـــ١ ، ٚشيتٓـــع عـــٔ ايهًفـــ١ َٚـــٛاطٔ ايؿـــس٠ ، فذـــا٤ت 
ــِٗ       ــٝسِٖ ٚدعًـ ــِٓٗ ٚتعهـ ــف عـ ــإ يًتدفٝـ ــسا٤ اٱضيـ ــح بٓـ ــ١ ايدشـ آٜـ
ــل    ــ٠٬ ططٜــ ــرب ، ٚإٔ ايكــ ــع ايكــ ــرب َٚــ ــ  ؼي ايكــ ــسضنٕٛ إٔ اـــ ٜــ

َــٔ َكــازٜل قٛيــ٘ تعــازي  اهلــس٣ ٚايفــ٬ح ٖٚــٞ خــ  قــض ، يٝهــٕٛ  
 بًشاظ آ١ٜ ايدشح ٚدٛٙ :(2) صاهْذَِٔا اٌظِّشَاؽَ اٌُّْغْخَمَُُِط

 ايتشًٞ باٱضيإ ، ٚايتكسٜل بايٓد٠ٛ ٚايتٓعٌٜ . :ا٭ٍٚ 
ــاْٞ  ــ١     :ايج ــّٛ ايكٝاَ ــسا٤ اٱضيــإ ؾــفٝعا  يًُػــًِ ٜ ضدــا٤ سهــٛض ْ

 ، ٖٚصٙ ايؿفاع١ َٔ دٗات :
 شات ْسا٤ اٱضيإ . :ا٭ٚزي 
 ايكرب ؼي َطنا٠ اهلل . :ايجا١ْٝ 

 ؽـــــاش ايكـــــرب ٚغـــــ١ًٝ َٚكسَـــــ١ ٭زا٤ ايٛاددـــــات      :ايجايجـــــ١ 
 ٚاٱسرتاظ َٔ اغيعاقٞ ٚايػ٦ٝات .

                                                           

 .35غٛض٠ فكًت  (1)
 .6غٛض٠ ايفاؼ١  (2)
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ــ١  ــفاع١    :ايطابعـ ــ١ يًؿـ ــّٛ ايكٝاَـ ــ٠٬ ٜـ ــرب ٚايكـ ــٛض شات ايكـ سهـ
َالَ خَوووىْفٌ ٚزفـــع ا٭ش٣ عـــٔ اغيـــ٪َٔ ٖٚـــٛ َـــٔ َكـــازٜل قٛيـــ٘ تعـــازي ط 

 .(1) صىَْػٍََُْهُِْ وَالَ هُُْ ََحْضَُٔ

ــدؼ    ــٛٙ ؼُــــٌ ا٭ش٣ ٚســ ــٌُ ٚدــ ــاَع ٜٚؿــ ــٛض دــ ــرب غــ ٚايكــ
ايــٓفؼ عــٔ اهلــس٣ َٚٓــ٘ ايكــٝاّ ، ٚتكــسٜط اٯٜــ١ اغــتعٝٓٛا بايكــرب         
ــطٚ      ــٔ عُ ــس اهلل ب ــٔ عد ــ٠٬ ٚع ــٝاّ ٚايك ــتعٝٓٛا بايك ــ٠٬ ، أٟ  غ ٚايك

إٔ ضغــــٍٛ اهلل إٔ ضغــــٍٛ اهلل قــــ٢ً اهلل عًٝــــ٘ ٚآيــــ٘ ٚغــــًِ قــــاٍ )
يكــٝاّ ٚايكــطإٓ ٜؿــفعإ يًعدــس     ٚغــًِ قــاٍ : ا  ٚآيــ٘  قــ٢ً اهلل عًٝــ٘  

ــ٠ٛٗ    ــاّ ٚايؿــ ــ٘ ايطعــ ــٝاّ : أٟ ضب َٓعتــ ــٍٛ ايكــ ــ١ ، ٜكــ ــّٛ ايكٝاَــ ٜــ
فؿـفع  فٝــ٘ ، ٜٚكـٍٛ ايكــطإٓ : َٓعتــ٘ ايٓـّٛ بايًٝــٌ فؿـَفعٵ  فٝــ٘ ، قــاٍ     

 .(2) (: فٝؿفعإ
: غيــا أَــط اهلل عــع ٚدــٌ ؼي آٜــ١ ايدشــح اغيػــًُري بــأَٛض         ايجايــح

ــصنطٙ      ــصٟ تـ ــتكِٝص ايـ ــطاط اغيػـ ــازٜل طايكـ ــٔ َكـ ــا َـ ــطز َٓٗـ ــٌ فـ نـ
 غٛض٠ ايفاؼ١ ٖٚٞ :

ــٛ    :ا٭ٍٚ  ــاح ، فٗـ ــ٬ح ٚايٓذـ ــ١ يًفـ ــ١ َٚكسَـ ــدٌٝ ٖساٜـ ــرب غـ ايكـ
ــِٝ        ــسا٥ِ ؼي ْع ــح اي ــسْٝا ٚايًد ــب ؼي اي ــل ايطغا٥ ــتكِٝ يتشكٝ ــطاط َػ ق

 اٯخط٠ .
ــتكِٝ  ايكـــ٬ :ايجـــاْٞ  ٠ ٚأزا٩ٖـــا َـــٔ أبٗـــ٢ َعـــاْٞ ايكـــطاط اغيػـ

 بصاتٗا َٚٛنٛعٗا ٚنٝفٝتٗا ٚبطناتٗا .
َــٔ ايكـــطاط اغيػــتكِٝ اٱغــتعا١ْ بايكـــرب بًشــاظ أْٗـــا      :ايجايــح  

 طاع١ اهلل ٚفًد١ يًو  ٚٚاق١ٝ َٔ ايػ٤ٛ ٚايؿط .

                                                           

 .112غٛض٠ ايدكط٠  (1)
 .1/365ايسض اغيٓجٛض  (2)
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 ضاز٠ (1) صاهْوووذَِٔا اٌظِّوووشَاؽَ اٌُّْغْوووخَمَُُِيٝهــٕٛ َـــٔ  عذـــاظ قٛيـــ٘ تعـــازي ط 

ــ١ ، فهـــٌ فـــطز  اهلسا ــ١ ٚا٭زا٤ ٚايدًوـــ١ ٚايواٜـ ٜـــ١  زي ايٛغـــ١ًٝ ٚاغيكسَـ
 َٓٗا قطاط َػتكِٝ .

 : اٱغتعا١ْ بايك٠٬ ٚاٱْتفا  ا٭َجٌ َٓٗا . ايطابع
 اٱعذاظ ؼي اغيكاّ تعسز َٓافع اٱغتعا١ْ َٔ ٚدٛٙ :َٚٔ 

 :  غتعا١ْ اغيػًِ بايكرب يٓفع٘ اـام . ا٭ٍٚ
 يٓفع عٝاي٘ ٚشضٜت٘ . :  غتعا١ْ اغيػًِ بايكربايجا١ْٝ 

:  غــتعا١ْ اغيػــًِ بايكــرب َــٔ أدــٌ ا٭َــ١ ٚ غــتسا١َ ايعــع   ايجايــح 
ــ١     ــع قًـ ــ١ بـــسض َـ ــًُٕٛ ايٓكـــط ؼي َعطنـ ــاٍ اغيػـ ــا ، ٚقـــس ْـ ٚايعفـــط هلـ
عـــسزِٖ ٚأغـــًشتِٗ بايٓػـــد١ يعـــسِٖٚ َـــٔ نفـــاض قـــطٜـ ٚسًفـــا٥ِٗ  

٦َْٜٛٔص بايكرب ، قاٍ تعازي ط  .(2) صخُُْ ؤَرٌَِّتِوٌََمَذْ َٔظَشَوُُْ اٌٍَّهُ بِبَذْسٍ وَؤَ

 ٚبًشاظ آ١ٜ ايدشح ٜهٕٛ اغيع٢ٓ ع٢ً دٗات :
 : ٚيكس ْكطنِ اهلل بدسض بايكرب . ا٭ٚزي
 : ٚيكس ْكطنِ اهلل بدسض باٱغتعا١ْ بايكرب .ايجا١ْٝ 
 : ٚيكس ْكطنِ اهلل بدسض بايك٠٬ .ايجايج١ 

 : ٚيكس ْكطنِ اهلل بدسض باٱغتعا١ْ بايك٠٬ .ايطابع١ 
ٜتعـــــاضض َـــــع َٛنـــــٛع١ٝ ْـــــعٍٚ اغي٥٬هـــــ١ يٓكـــــط٠  ٖٚـــــٛ ٫ 

 اغيػًُري.
 ٚتتهُٔ اٯ١ٜ أٚاَط يًُػًُري ٚاغيػًُات :

 : اغتعٝٓٛا بايكرب . ا٭ٍٚ
 : اغتعٝٓٛا بايك٠٬ .ايجاْٞ 

 : اغتعٝٓٛا بايكرب ٚايك٠٬ .ايجايح 

                                                           

 .6غٛض٠ ايفاؼ١  (1)
 .123غٛض٠ آٍ عُطإ  (2)
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فكـــس ٜهـــٕٛ اؿادـــ١ يًكـــرب ؼي َـــٛاطٔ أٚ يًكـــٝاّ أٚ يًكـــ٠٬       
ٚقــس تهــٕٛ اؿادــ١ يًكــرب ٚايكــ٠٬     ٚأزا٥ٗــا طياعــ١ ٚؼي أٚقاتٗــا ،   

ــايٝف عاَــــ١       ــات  ش إٔ شات ايكــــ٠٬ ٚايتهــ ــٛ َــــٔ اٯٜــ ــا  ، ٖٚــ َعــ
 ٚتػتًعّ ايكرب .

ٚ بتــسأت اٯٜــ١ بٓــسا٤ اٱضيــإ ٭ٕ اٱغــتعا١ْ بايكــرب تهًٝــف ٫ٚ      
ــ٢      ــإ عً ــإ ٜعذــع اٱْػ ــع إٔ  ْعــساّ اٱضي ــ٪َٔ ، فُ ــ٘  ٫ اغي ٜكــسض عًٝ

ــ٘ اؾـــ   ــتشٛش عًٝـ ــرب ، ٜٚػـ ــ٢ ايكـ ــ١ عًـ ــ٢  اٱقاَـ ــ١ عًـ ــسٜط اٯٜـ ع  ٚتكـ
 ٚدٛٙ :

 : ي٫ٛ أْهِ َ٪َٕٓٛ غيا أَطمت باٱغتعا١ْ بايكرب . ا٭ٍٚ
 : َٔ ضؾشات اٱضيإ ايتشٌُ ٚايكرب ؼي طاع١ اهلل .ايجاْٞ 

ــ٘ ٖــسانِ    ايجايــح  ــا أٜٗــا اغيػــًُٕٛ ٚاغيػــًُات أؾــهطٚا اهلل ٭ْ ٜ :
ــاّ      يًكــرب ٚايكــ٠٬ ٚأَــطنِ باٱغــتعا١ْ بُٗــا ، ٖٚــٛ َــٔ أغــطاض  ختت

 ٯ١ٜ بصنط ثكٌ ٚطأ٠ ايك٠٬ ع٢ً غ  اـاؾعري هلل عع ٚدٌ .ا
:  غــتعٝٓٛا بايكــرب ٚايكــ٠٬ فــإ اهلل عــع ٚدــٌ أعــاْهِ      ايطابــع 

 ٧ٖٝٚ يهِ َكسَات ٚأغداب ٖصٙ اٱغتعا١ْ .
 غــتعٝٓٛا بايكــرب ٚايكــ٠٬ ٚغــتذسٕٚ ايٓفــع ايععــِٝ       :اـــاَؼ 

 بٗصٙ اٱغتعا١ْ ،ٖٚٞ َٔ ٚدٛٙ : 
ــتع :ا٭ٍٚ  ــ١  َٓـــافع اٱغـ ا١ْ بايكـــرب : ٚتتذًـــ٢ بايدكـــ ٠ ٚاؿهُـ

 ٚايتسضٟ ٚاغيٓع َٔ  غتشٛاش ايٓفؼ ايوهد١ٝ أٚ ايؿ١ٜٛٗ .
ــ٘ َكسَــ١ ٭زا٤ ايكــ٠٬ ، فٝهــٕٛ     ــافع اٱغــتعا١ْ بايكــرب أْ َٚــٔ َٓ

 تكسٜط اٯ١ٜ ع٢ً ٚدٛٙ :
 :  غتعٝٓٛا بايكرب ٭زا٤ ايك٠٬ ، ٖٚٛ ع٢ً ؾعب : أ٫ٚ 

 ٤ٛ َٚكسَات ايك٠٬ . غتعٝٓٛا بايكرب ؼي ايٛن :ا٭ٚزي 
  غتعٝٓٛا بايكرب ؼي  تكإ ايك٠٬ ٚت٠ٚ٬ اٯٜات . :ايجا١ْٝ 
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ــ١  ــاٍ       :ايجايج ــًِ أدٝ ــ٘ ٚغ ــ٘ ٚآي ــ٢ً اهلل عًٝ ــٓ  ق ــب اي ــس خاط يك
ٞ   اغيػــًُري ٚاغيػــًُات اغيتعاقدــ١ بايكٍٛ)    (قــًٛا نُــا ضأٜتُــْٛٞ أقــً

ــ١      (1) ــصات ايهٝفٝ ــ٠٬ ب ــإ ايك ــتعا١ْ بايكــرب  تٝ ــاْٞ اٱغ ــٔ َع يٝهــٕٛ َ
ايــيت أزاٖـــا ضغـــٍٛ اهلل قـــ٢ً اهلل عًٝــ٘ ٚآيـــ٘ ٚغـــًِ ، َٚـــٔ َعـــاْٞ   

 اٱغتعا١ْ بايك٠٬  ؽاش ايك٠٬ طاع١ هلل ٚيطغٛي٘ .
 غـــتعٝٓٛا بايكـــرب ٭زا٤ قـــ٠٬ اؾُاعـــ١ ٚاغيطابطـــ١ ؼي      :ايطابعـــ١ 

 اغيػذس .
ٚآيـــ٘ ضغـــٍٛ اهلل قـــ٢ً اهلل عًٝـــ٘  ٍعـــٔ أبـــٞ ٖطٜـــط٠ قـــاٍ : قـــا)

أثكــٌ ايكــ٠٬ عًــ٢ اغيٓــافكري قــ٠٬ ايعؿــا٤ ٚايفذــط ، ٚيــٛ         :ٚغــًِ 
ٜعًُـــٕٛ َـــا فُٝٗـــا ٭تُٖٛـــا ٚيـــٛ سدـــٛا  ، ٚيكـــس ُُٖـــت إٔ آَـــط         
بايكــ٠٬ فتكــاّ ، ثــِ آَــط ضدــ٬  فٝكــًٞ بايٓــاؽ ، ثــِ اْطًــل َعــٞ          
ــأسطم      ــّٛ ٫ ٜؿــٗسٕٚ ايكــ٠٬ ف بطدــاٍ َعٗــِ ســعّ َــٔ سطــب  زي ق

 .(2) (بٝٛتِٗ بايٓاض عًِٝٗ
 غــتعٝٓٛا بايكــرب ؾًــب ايٓفــع َــٔ أزا٤ ايكــ٠٬ يًفــطز    :اـاَػــ١ 

دـــا٤ عًـــٞ  زي  عـــٔ أبـــٞ أَاَـــ١ قـــاٍ :ٚاؾُاعـــ١ ٚعـــٔ أبـــٞ أَاَـــ٘ )
ٚغـًِ فكـاٍ : ٜـا ْـ  اهلل ازفـع  يٝٓـا خازَـا         ٚآيـ٘  ايٓ  قـ٢ً اهلل عًٝـ٘   

: ٜـا ْــ   . قـاٍ : اشٖـب فــإٕ ؼي ايدٝـت ث٬ثـ١ فدــص أسـس ايج٬ثـ١ . فكــاٍ       
اهلل اخـرت يـٞ . فكـاٍ : اخــرت يٓفػـو قـاٍ : ٜـا ْــ  اهلل اخـرت يـٞ . قــاٍ         
ــصٙ ٫ٚ      ــ٢ً فدـ ــس قـ ــ٬ّ قـ ــِٓٗ غـ ــ١ : َـ ــت ث٬ثـ ــإٕ ؼي ايدٝـ ــب فـ : اشٖـ

 .(3) (تهطب٘ ، فإْا قس ْٗٝٓا عٔ نطب أٌٖ ايك٠٬
 اغتعٝٓٛا بايكرب يت١ُٝٓ ًَه١ ايكرب ؼي ايٓفٛؽ . :ثاْٝا  

                                                           

 .1/170تفػ  ايطاظٟ  (1)
 .2/102ايسض اغيٓجٛض  (2)
 .2/102ايسض اغيٓجٛض  (3)
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اغـــتعٝٓٛا بايكـــرب غيٓـــع ايتدـــسٌٜ ٚايتوـــٝ  ؼي نٝفٝـــ١ أزا٤       :ثايجـــا  
 ايعدازات.
 بٝإ قإْٛ ٖٚٛ إٔ ايكرب غ٬ح سانط ٜػتعإ ب٘. :ضابعا  

تأنٝـــس فهـــٌ اهلل عـــع ٚدـــٌ عًـــ٢ اغيػـــًُري بٗـــساٜتِٗ   :خاَػـــا  
 زي غـــدٌ اهلساٜـــ١  ش إٔ اٱغـــتعا١ْ بايكـــرب ٚايكـــ٠٬ فـــع  اٱغـــتعا١ْ  

 .(1)صبََِّانَ َٔؼْبُذُ وَبََِّانَ َٔغْخَؼِنيُباهلل ٚقٛي٘ تعازيط

َٓــــافع اٱغــــتعا١ْ بايكــــ٠٬ يكــــس أَــــط اهلل عــــع ٚدــــٌ  :ايجــــاْٞ 
ــا       ــدري قاْْٛ ــ١ يت ــأزا٤ ايكــ٠٬، ٚدــا٤ت ٖــصٙ اٯٜ اغيػــًُري ٚاغيػــًُات ب
ٚتفــتض آفاقــا  يًُػــًُري بــا٭َط باؽــاش ايكــ٠٬ بًوــ١ َداضنــ١ ٚٚاقٝــ١ َــٔ  

يًفهــٌ َٓــ٘ تعــازي، ٚايكــ٠٬ ســـطظ      ا٭ش٣، ٚؾــ٤ٛ  زي اهلل، ٚضدــا٤ٶ  
بَِّْ اٌظَّووووََةَ حَنْهَووووً ػَووووْٓ َــــٔ  ضتهــــاب ايــــصْٛب، قــــاٍ تعــــازيط 

 .(2)صاٌْفَحْشَاءِ وَاٌُّْنْىَشِ

ــ٘        ــ٘ ٚآيـ ــ٢ً اهلل عًٝـ ــٍٛ اهلل قـ ــًِ إٔ ضغـ ــٔ أغـ ــٌ َـ ــٔ ضدـ ٚعـ
 .(3)ٜا ب٬ٍ، أضسٓا بايك٠٬ٚغًِ قاٍ : 

 َٚٔ ٚدٛٙ تكسٜط اٯ١ٜ :
 طًب ايطظم.اغتعٝٓٛا بايك٠٬ ي ا٭ٍٚ :
 اغتعٝٓٛا بايك٠٬ يتجدٝت اٱضيإ. ايجاْٞ :

 اغتعٝٓٛا بايك٠٬ هلسا١ٜ ايصض١ٜ، ٚتٛاضخ ايك٬ح. ايجايح :
 اغتعٝٓٛا بايك٠٬ يػ١َ٬ ؼي ايسْٝا . ايطابع :

 اغتعٝٓٛا بايك٠٬ يًٓذا٠ َٔ ايعصاب ؼي اٯخط٠ . اـاَؼ :
 اغتعٝٓٛا بايك٠٬ ؾهطا  هلل عع ٚدٌ . ايػازؽ :

                                                           

 .6غٛض٠ ايفاؼ١  (1)
 .45غٛض٠ ايعٓهدٛت  (2)
 .5/462تفػ   بٔ نج   (3)
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 اغتعٝٓٛا بايك٠٬ يتعاٖس ا٭خ٠ٛ اٱضيا١ْٝ . ايػابع :
 قايوى نًافع الإسج اية بالصلاة

ــرب ،      ــتعا١ْ ٚايك ــًُري باٱغ ــط يًُػ ــٝو١ ا٭َ ــ١ بك ــا٤ت اٯٜ ــس د يك
ــشٝض       ــِ ، ٚق ــع زا٥ ــض ْٚف ــ  ق ــا خ ــ١ أْٗ ــط اٱهلٝ ــٌ ؼي ا٭ٚاَ ٚا٭ق
ــسز ٚخعٜٓـــ١ َٜٛٝـــ١        ــا ثـــط٠ٚ ٚنٓـــع َتذـ ــ٠٬ تهًٝـــف ، ٚيهٓٗـ إٔ ايكـ

 ٓٗا ، ايفٝٛنات ٚايربنات .ترتؾض ع
 ٚؼي اٱغتعا١ْ أططاف :

 : اغيػتعري بهػط ايعري ٚقٝو١  غِ ايفاعٌ . ا٭ٍٚ
 اغيػتعإ ب٘ أٚ آي٘ اٱغتعا١ْ . :ايجاْٞ 

اغيػــتعإ يــ٘ َٚــٔ أدًــ٘ ، ٚيــٝؼ َــٔ سكــط يًواٜــات        :ايجايــح 
 اييت ٜػتعإ هلا بايك٠٬ .

ا١ْ بايكــ٠٬ ، فــ٬ ٚتتهــُٔ اٯٜــ١ ططفــا  ضابعــا  ٖٚــٛ ا٭َــط باٱغــتع 
ٜعًــــِ اغيػــــًُٕٛ يــــعّٚ ٚٚدــــٛب اٱغــــتعا١ْ بايكــــ٠٬ ٫ٚ حيٝطــــٕٛ 
ــع    ــ٠٬ فتفهـــٌ اهلل عـ ــصات ايكـ ــتعا١ْ ٚبـ ــصٙ اٱغـ ــ١ هلـ ــافع ايععُٝـ باغيٓـ
ٚدــٌ بآٜــ١ ايدشــح يدٝــإ إٔ ايكــ٠٬ ٚغــ١ًٝ َداضنــ١ يٲغــتعا١ْ يتهــٕٛ   

 ع٢ً ٚدٛٙ :
 . :  غتعٝٓٛا بعداز٠ اهلل َٔ ٭دٌ اٱقا١َ ع٢ً طاعت٘ ا٭ٍٚ

  سرتظٚا َٔ ايؿٝطإ ٚ غٛا٥٘ بايك٠٬ . :ايجاْٞ 
 ايك٠٬ ٚاق١ٝ َٔ ايٓفام . :ايجايح 

ــع  ــ٣ٛ ؼي     :ايطابـ ــطض ٚايدًـ ــسفع ا٭ش٣ ٚايهـ ــ٠٬ يـ ــتعٝٓٛا بايكـ  غـ
 ايسْٝا .

  غتعٝٓٛا بايك٠٬ يًٓذا٠ ّٜٛ ايكٝا١َ . :اـاَػ١ 
يٝهـــٕٛ َـــٔ   (1) صاهْوووذَِٔا اٌظِّوووشَاؽَ اٌُّْغْوووخَمَُُِ  يكـــس ٚضز قٛيـــ٘ تعـــازي ط  

 َعاْٝ٘ ؼي اغيكاّ ٚدٛٙ :
                                                           

 .6غٛض٠ ايفاؼ١  (1)
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 : أزا٤ ايك٠٬ . ا٭ٍٚ
 اٱغتعا١ْ بايك٠٬ . :ايجاْٞ 

ايػـــعٞ يًواٜـــات ايـــيت تتدـــص ايكـــ٠٬ ططٜكـــا  َٚػـــًها   :ايجايـــح 
 َداضنا  هلا .

فُــٔ أغــطاض فــ٧ ايتعــسز باغيػــتعإ بــاقٞ آٜــ١ ايدشــح ٚأْــ٘ اؾــاَع 
٫ٚبــس َــٔ ايٛغــا٥ط   يًكــرب ٚايكــ٠٬ ٚإٔ ايواٜــات اؿُٝــس٠ نــج ٠ ،     

ــاغيعطٚف ٚايٓٗــٞ عــٔ      ــط ب ــع ايعنــا٠ ٚايكــسق١ ٚا٭َ ــا زف اغيتعــسز٠ ، َٓٗ
اغيٓهـــط ، ٚاؾٗـــاز ؼي غـــدٌٝ اهلل ٚايتشًـــٞ بـــايتك٣ٛ ٚاـؿـــ١ٝ َـــٔ اهلل  
ؼي ايػــط ٚايع٬ْٝــ١ ، ٚأثدــات ؾــ٤ٞ يؿــ٤ٞ ٫ ٜــسٍ عًــ٢ ْفٝــ٘ عــٔ غــ ٙ   

    ٌ ــ ــا ب ــتعا١ْ بو ٖ ــٔ اٱغ ــع َ ــ٠٬ ٫ شيٓ ــرب ٚايك ــتعا١ْ بايك ــسعٛ  فاٱغ ت
 ٚتٓسب اغيػًُري  يٝٗا .

 يٝهٕٛ َٔ َعاْٞ اٯ١ٜ ايهطضي١ ٚدٛٙ :
 :  غتعٝٓٛا بايكرب نٞ تػتعٝٓٛا باؾٗاز ٚاغيطابط١ . ا٭ٍٚ

ــاْٞ  ــام ؼي    :ايجـ ــا٠ ٚا٭ْفـ ــتعٝٓٛا بايعنـ ــٞ تػـ ــ٠٬ نـ ــتعٝٓٛا بايكـ  غـ
 غدٌٝ اهلل .

  غتعٝٓٛا بايكرب نٞ تػتعٝٓٛا باؿر. :ايجايح 
كــرب نــٞ تفــٛظٚا عــب اهلل يهــِ يــصا ٚضز       غــتعٝٓٛا باي :ايطابــع 

 .(1) صوَاٌٍَّهُ َُحَُِّ اٌظَّابِشََِٓقٛي٘ تعازي ط

ــ١ شنــطت اٱغــتعا١ْ بايكــرب ٚايكــ٠٬ فاْٗــا أختتُــت     َٚــع إٔ اٯٜ
بكـــإْٛ ســـب اهلل يًكــــابطٜٔ ، فًـــِ تكــــٌ إٔ اهلل حيـــب ايكــــابطٜٔ     
ــٞ     ــ٠٬ ٖـ ــرب ٚايكـ ــري ايكـ ــد١ بـ ــٞ إٔ ايٓػـ ــ١ ٖٚـ ــ٘ ْهتـ ــًري ( ٚفٝـ ٚاغيكـ
ايعُــّٛ ٚاـكــٛم اغيطًــل ، فايكــ٠٬ قــرب ٚنــٌ فــطز َٓٗــا ٖــٛ قــرب  

 َػتكٌ قا٥ِ بصات٘ َٔ دٗات :
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ــازي ط    ا٭ٚزي ــاٍ تع ــ٤ٛ ، ق ــ٠٬ ، نايٛن ــسَات ايك ــإ َك ََاؤََُّهَووا :  تٝ

ََّشاِفووِك           ٌْ ٌَووً ا ُْ ِب ََُى َْووِذ ُْ َوَؤ ٍُىا ُوُجووىَهُى ُِْغوو ََِة َفا ٌَووً اٌظَّوو ُْ ِب ّْووُخ َُِنووىا ِبَرا ُل َٓ آ ٌَّووِزَ ا

 .(1) صاِْغَحُىا بِشُءُوعِىُُْ وَؤَسْجٍَُىُُْ بًٌَِ اٌْىَؼْبَُِْٓوَ

 ايكرب باْتعاض أٚقات ايك٠٬ . :ايجا١ْٝ 
ــ١  ــا ٖٚــٛ     :ايجايج ــٍٛ ٚقتٗ ــس سً ــ٢ أزا٤ ايكــ٠٬ عٓ ــ١ ٚايعــعّ عً ايٓٝ

أَــط َتذــسز ؼي نــٌ فطٜهــ١ ، فُــا إٔ خيــطز اغيػــًِ َــٔ ايكــ٠٬ ستــ٢    
ــعّٚ ايتٗٝــ٧ يًفطٜهــ١   ــ٘ ي ــٓ   ٜتدــازض  زي شٖٓ ــصا ٚقــف اي ايكازَــ١ ، ٚي

ــ٘ ٚغــًِ ايكــ٠٬ نــايٓٗط اؾــاضٟ ، فٗــٛ ٫  ْكطــا       ــ٘ ٚآي قــ٢ً اهلل عًٝ
 ي٘ ست٢ ؼي ايٛدٛز ايصٖ  يًُػًِ .

ايكـــرب بـــايٛقٛف بـــري ٜـــسٟ اهلل عٓـــس ٚبعـــس تهـــد ٠        :ايطابعـــ١ 
 اٱسطاّ .

قــرب اغيػــًِ ؼي  تٝــإ أفعــاٍ ؼي  تٝــإ أفعــاٍ ايكــ٠٬        :اـاَػــ١ 
 ع٢ً مٛ ايتعٝري ٚايرتتٝب .

ــ١  ســـطم اغيػـــًِ عًـــ٢ أزا٤ ايكـــ٠٬ بـــصات ايهٝفٝـــ١      :ايػازغـ
 اييت أزاٖا ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ .

َٓادـــا٠ اغيػـــًُري بتعاٖـــس ايكـــ٠٬ ٚقٝـــاَِٗ بـــا٭َط       :ايػـــابع١ 
عــ١ ٚايٓٗــٞ عــٔ قــ٠٬ اغيٓفــطز ٚؼي  بأزا٥ٗــا ٚاؿــح عًــ٢ سهــٛض اؾُا 

 ايدٝت َٔ غ  ع١ً .
اقـــ٠٬ ضغـــٍٛ اهلل قـــ٢ً اهلل عًٝـــ٘ ٚآيـــ٘ ٚغـــًِ قـــاٍ )     ٚعـــٔ 

ــٛق٘، عيػٶــا        ــ٘ ٚؼي غ ــ٬ت٘ ؼي بٝت ــ٢ ق ــعٻف عً ــ١ تٴهٳ ــٌ ؼي اؾُاع ايطد
ثــِ خــطز  زي   ٚنــ٥ٛ٘ٚعؿــطٜٔ نــعف ا. ٚشيــو أْــ٘  شا تٛنــأ فأسػــٔ  

   ٛ ــ ــطآ خٳطـ ــ٠٬، مل ٜٳدـ ــ٘  ٫ ايكـ ــذس، ٫ خيطدـ ــا   اغيػـ ــ٘ بٗـ ــع يـ ٠  ٫ ضٴفـ
ــًٞ        ــ١ تك ــعٍ اغي٥٬ه ــ٢ً مل ت ــإشا ق ــ١، ف ــا خط٦ٝ ــ٘ بٗ ــّط عٓ ــ١، ٚس زضد
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ــعاٍ      ــ٘، ٫ٚ ٜ ــِٗ اضظي ــ٘، ايً ــٌ عًٝ ــِٗ ق ــ٬ٙ: ايً َٴكٳ ــا زاّ ؼي  ــ٘ َ عًٝ
 ؼي ق٠٬ َا اْتعط ايك٠٬ا 

ٚعٓـــــس ايـــــساضقط  َطفٛعٶـــــا: ا٫ قـــــ٠٬ ؾـــــاض اغيػـــــذس  ٫ ؼي 
 اغيػذسا  .

غيػـــادس ؼي ايعًـــِ بـــايٓٛض ايتـــاّ ٚؼي ايػـــٓٔ: ابؿعـــط اغيؿـــا٥ري  زي ا
 .(1) (ّٜٛ ايكٝا١َ

ٚأزا٤ ايكـــ٠٬ ايٓعُـــ١ ايععُـــ٢ ؼي ايـــسْٝا ٖٚـــٞ اغيٛاقٝـــت ٜـــّٛ       
ايكٝاَـــ١ ٚايػـــ٬ح ؼي ايعدـــٛض عًـــ٢ ايكـــطاط ، فٝتًـــٛ اغيػـــًُٕٛ قٛيـــ٘  

 ؼي نٌ ضنع١ يٝعربٚا ايكطاط . (2) صاهْذَِٔا اٌظِّشَاؽَ اٌُّْغْخَمَُُِتعازي ط

جيُــع ايــٓ  قــ٢ً اهلل عًٝــ٘ ٚآيــ٘ ٚغــًِ ) ٚعــٔ أبــٔ َػــعٛز عــٔ  
اهلل ايٓــاؽ ٜــّٛ ايكٝاَــ١ ، ٜٚٓــعٍ اهلل ؼي ظًــٌ َــٔ ايوُــاّ فٝٓــازٟ َٓــازٺ  
ٛٸضنِ        ــ ــِ ٚقـ ــصٟ خًكهـ ــِ ايـ ــٔ ضبهـ ــٛا َـ ــاؽ أمل تطنـ ــا ايٓـ ــا أٜٗـ ٜـ
ــٛزي        ــسْٝا ٜٚت ــس ؼي اي ــإ ٜعد ــا ن ــٓهِ َ ــإ َ ــٌ  ْػ ــٛيٞ ن ــِ إٔ ٜ ٚضظقه

ٝٓطًــل نـٌ  ْػــإ  أيـٝؼ شيـو َــٔ ضبهـِ عـس٫   قــايٛا : بًـ٢ ، قـاٍ : ف      
ــسٕٚ ؼي         ــاْٛا ٜعد ــا ن ــِ َ ــٌ هل ــسْٝا ٜٚتُج ــس ؼي اي ــإ ٜعد ــا ن ــٓهِ  زي َ َ
ــٔ         ــٌ غي ــ٢ ، ٜٚتُج ــٝطإ عٝػ ــ٢ ؾ ــس عٝػ ــإ ٜعد ــٔ ن ــٌ غي ــسْٝا ، فٝتُج اي
نــإ ٜعدــس ععٜــطا  ؾــٝطإ ععٜــط ، ستــ٢ ضيجــٌ هلــِ ايؿــذط٠ ٚايعــٛز         
ٚاؿذــط ٜٚدكــ٢ أٖــٌ اِٱغــ٬ّ دجَٛــا  فٝتُجــٌ هلــِ ايــطب عــع ٚدــٌ ،    

ــٍٛ هلــ  ــٕٛ :  ٕ     فٝك ــاؽ  فٝكٛي ــل ايٓ ــا اْطً ــٛا نُ ــِ مل تٓطًك ــا يه َ : ِ
يٓــا ضبٸــا  َــا ضأٜٓــاٙ بعــس ، فٝكــٍٛ : فــدِ تعطفــٕٛ ضبهــِ  ٕ ضأٜتُــٛٙ           

 }قــايٛا : بٝٓٓــا ٚبٝٓــ٘ ع٬َــ١  ٕ ضأٜٓــاٙ عطفٓــاٙ . قــاٍ : َٚــا ٖــٞ  قــاٍ :   
فٝهؿـف عٓـس شيـو عـٔ غـام فٝدـط نـٌ َـٔ نـإ           {ٜهؿف عـٔ غـام   

ــ    ٢ قـــّٛ ظٗـــٛضِٖ نكٝاقـــٞ ايدكـــط    ٜػـــذس طا٥عـــا  غـــادسا  ، ٜٚدكـ
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ــِٗ ،       ــٛا ض٩ٚغ ــ٪َطٕٚ ف فع ــِ ٜ ــتطٝعٕٛ ، ث ــ٬ ٜػ ــذٛز ف ــسٕٚ ايػ ٜطٜ
ــٌ        ــٛضٙ َج ــ٢ ْ ــٔ ٜعط ــِٓٗ َ ــاهلِ ، فُ ــسض أعُ ــ٢ ق ــٛضِٖ عً ــٕٛ ْ فٝعط
ــٔ        ــِٓٗ َ ــو ، َٚ ــٛم شي ــٛضٙ ف ــ٢ ْ ــٔ ٜعط ــِٓٗ َ ــ٘ ، َٚ ــري ٜسٜ ــٌ ب اؾد
ــو      ــٛضٙ زٕٚ شي ــِٓٗ َــٔ ٜعطــ٢ ْ ــ٘ ، َٚ ــ١ بُٝٝٓ ــٌ ايٓدً ــٛضٙ َج ٜعطــ٢ ْ

ــ٘ ، ــ٘        بُٝٝٓ ــاّ قسَٝ ــ٢  بٗ ــٛضٙ عً ــ٢ ْ ــٔ ٜعط ــو َ ــط شي ــٕٛ آخ ــ٢ ٜه ست
ــاّ ،       ــ٤٢ ق ــ٘ ، ٚ شا طف ــسّ قسَ ــا٤ ق ــإشا أن ــط٠ ، ف ــأ َ ــط٠ ٜٚطف ــ٤ٞ َ ٜه
ــ١ ،     فُٝــط ٚضيــطٕٚ عًــ٢ ايكــطاط ٚايكــطاط نشــسٸ ايػــٝف زســض َعي
فٝكــاٍ هلــِ : الــٛا عًــ٢ قــسض ْــٛضنِ ، فُــِٓٗ َــٔ ضيــط ناْكهــاض         

ــط    ــٔ ضيـ ــِٓٗ َـ ــايططف ، َٚـ ــط نـ ــٔ ضيـ ــِٓٗ َـ ــايطٜض ،  ايهٛنـــب ، َٚـ نـ
ــسض        ــ٢ قـ ــطٕٚ عًـ ــ٬  ، ضيـ ــٌ ضَـ ــٌ ٜٚطَـ ــس ايطدـ ــط نؿـ ــٔ ضيـ ــِٓٗ َـ َٚـ
أعُاهلِ ستـ٢ ضيـط ايـصٟ ْـٛضٙ عًـ٢  بٗـاّ قسَـ٘ جيـط ٜـسا  ٜٚعًـل ٜـسا  ،            
ــإشا     ــاض ، فٝدًكــٕٛ ف ــ٘ ايٓ ٚجيــط ضدــ٬  ٜٚعًــل ضدــ٬  ، ٚتكــٝب دٛاْد
ــاى . يكــس     ــا َٓــو بعــس ايــصٟ أضاْ ــايٛا : اؿُــس هلل ايــصٟ لاْ خًكــٛا ق

َـــا مل ٜعـــط أســـسا  ، فٝٓطًكـــٕٛ  زي نشهـــاح عٓـــس بـــاب أعطاْـــا اهلل 
اؾٓــ١ ، فٝوتػــًٕٛ فٝعــٛز  يــِٝٗ ضٜــض أٖــٌ اؾٓــ١ ، ٚأيــٛاِْٗ ، ٜٚــطٕٚ   
َٔ خًـٌ بـاب اؾٓـ١ ٖٚـٛ ٜكـفل َٓـع٫  ؼي أزْـ٢ اؾٓـ١ فٝكٛيـٕٛ : ضبٓـا           
ــٔ         ــتهِ َ ــس لٝ ــ١ ٚق ــأيٕٛ اؾٓ ــِ : أتػ ــٍٛ هل ــعٍ ، فٝك ــو اغيٓ ــا شي أعطٓ

، ســٌ بٝٓٓــا ٚبــري ايٓــاض ، ٖــصا ايدــاب ٫   ايٓــاض ، فٝكٛيــٕٛ : ضبٓــا أعطٓــا
ٙٴ إٔ تػــأيٛا غــ ٙ     ــٛ ُٴ ْػــُع سػٝػــٗا ، فٝكــٍٛ هلــِ : يعًهــِ  ٕ أآعٵطٹٝتٴ
ــٔ    ــٕٛ أسػـ ــعٍ ٜهـ ــ ٙ ، ٚأٟ َٓـ ــأٍ غـ ــٕٛ : ٫ ٚععتـــو ٫ ْػـ ، فٝكٛيـ
َٓــ٘  قــاٍ : فٝــسخًٕٛ اؾٓــ١ ٜٚطفــع هلــِ َٓــعٍ أَــاّ شيــو نــإ ايــصٟ    

ــا أعط   ــٕٛ : ضبٓـ ــسٙ فٝكٛيـ ــِ عٓـ ــو سًـ ــٌ شيـ ــعٍ ،  ضأٚا قدـ ــو اغيٓـ ــا شيـ ٓـ
ــٕٛ : ٫     ــ ٙ ، فٝكٛيــ ــأيٛا غــ ــٛٙ إٔ تػــ ــِ  ٕ أعطٝتهُــ ــٍٛ : يعًهــ فٝكــ
ٚععتــو ٫ ْػــأٍ غــ ٙ ، ٚأٟ َٓــعٍ أسػــٔ َٓــ٘  فٝعطْٛــ٘ ، ثــِ ٜطفــع   
هلــِ أَــاّ شيــو َٓــعٍ آخــط نــإ ايــصٟ ضأٚا قدــٌ شيــو سًــِ عٓــس ٖــصا  
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ــو اغيٓــعٍ ، فٝكــٍٛ : يعًهــِ  ٕ        ــصٟ ضأٚا فٝكٛيــٕٛ : ضبٓــا أعطٓــا شي اي
ٙ إٔ تػـــأيٛا غـــ ٙ ، فٝكٛيـــٕٛ : ٫ ٚععتـــو ٫ ْػـــأٍ غـــ ٙ أعطٝتهُـــٛ

ــِ ٫      ــا يهـ ــِ : َـ ــٕٛ هلـ ــهتٕٛ فٝكٛيـ ــِ ٜػـ ــ٘  ثـ ــٔ َٓـ ــعٍ أسػـ ٚأٟ َٓـ
تػــأيٕٛ فٝكٛيــٕٛ : ضبٓــا قــس غــأيٓاى ستــ٢ اغــتشٝٓا ، فٝكــاٍ هلــِ : أمل   
ــا    ــّٛ أفٓٝتٗـ ــا  زي ٜـ ــّٛ خًكتٗـ ــسْٝا َٓـــص ٜـ ــٝهِ َجـــٌ ايـ تطنـــٛا إٔ أعطـ

 .(1) (٤ بٓا ٚأْت ضب ايعاغيريٚعؿط٠ أنعافٗا  فٝكٛيٕٛ : أتػتٗع٣
 قايوى ثجلي الصبو في كل آية قوآيقة

ــاض      ــإ ٚ ختدـ ــسْٝا زاض  َتشـ ــا٠ ايـ ــٌ اؿٝـ ــع ٚدـ ــٌ اهلل عـ ــس دعـ يكـ
ــٕٛ فٝــ٘        ــط ٜه ــامل آخ ــٌ عٓٗــا  زي ع ــإ ٫ ٜٓفك ــات إٔ اٱْػ ــٔ اٯٜ َٚ
ــ٘ اؿــل أٚنــض َػــًها   صيــا ٜٓتكــٌ  زي      ــت٤٬ أخــف ٚاقــٌ ٚطــأ٠ ٚفٝ اٱب

 ثِ اؾعا٤ .عامل ايربظر ثِ اؿػاب 
لَووايَ ٚؼي شّ ايهــافط ٚبٝــإ سػــطت٘ ٜــّٛ ايكٝاَــ١ ٚضز ؼي ايتٓعٜــٌ ط     

 .(2) صٌَؼٍٍَِّ ؤَػًَُّْ طَاٌِحًا فَُِّا حَشَوْجُ * سََِّ اسْجِؼُىِْ 

ــٌ ،      ــسسض ايداطـ ــل يٝـ ــ٧ اؿـ ــسْٝا فـ ــا٠ ايـ ــات ؼي اؿٝـ ــٔ اٯٜـ َٚـ
ٚايٓــــٛض يٝــــعٜض ايعًُــــ١ ، ٚايــــطظم ايهــــطِٜ يٝطــــطز ؾــــدض ايفكــــط ،  

ــأتٞ ايعــ٬ز    ٚايكــش١  ــس اٱقــاب١ ٜ ــ١ يًتــٛقٞ َــٔ اغيــطض ، ٚعٓ ٚايعافٝ
ــٌ       ــإ ق ــٌ اٱضي ــط ٚيٝش ــاِٖٝ ايهف ــض َف ــض ٚزس ــ١ يفه ــ١ ايٓدٜٛ ٚايدعج
ــطح     ــصا ايكـ ــ١ ؼي ٖـ ــ١ َداضنـ ــ١ يدٓـ ــ١ قطآْٝـ ــٌ نًُـ ــت نـ ــٛز ، فهاْـ اؾشـ

 ايععِٝ ، ٚقٝسْاٙ بايه١ًُ يدٝإ ٚدٛٙ :
 : اؾُع بري نًُات ؾطط َٔ اٯ١ٜ ايكطآ١ْٝ . ا٭ٍٚ
 َعاْٞ اؾ١ًُ َٔ اٯ١ٜ ايكطآ١ْٝ . : ايجاْٞ
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ــح  ــات     :ايجايـ ــ١ أٚ اٯٜـ ــ٢ اٯٜـ ــ١ عًـ ــ١ ايكطآْٝـ ــف اٯٜـ ز٫٫ت عطـ
 ايػابك١ هلا ؼي تجدٝت َعامل اٱضيإ .

ــا٥ٌ    :ايطابـــع  ــتكطا٤ اغيػـ ــس٠ ٚ غـ ــ١ ايٛاسـ ــعا٤ اٯٜـ ــ١ً بـــري أدـ ايكـ
 َٓٗا .

 ايك١ً بري أٍٚ ٚآخط اٯ١ٜ ايكطآ١ْٝ . :اـاَؼ 
اغيػـــتكطأ٠ ٚاغيرتؾـــش١ عـــٔ نـــٌ آٜـــ١ قطآْٝـــ١  يتهـــٕٛ أفـــطاز ايكـــرب 

ــع       ــ١ تؿ ــ١ ايكطآْٝ ــًِ يٰٜ ــ٠ٚ٬ اغيػ ــع ت ــسز٠ ، فُ ــ١ً َٚتذ ــسز٠ َٚتك َتع
ــازٜل ط     ــٔ َكـ ــٛ َـ ــ١ ٖٚـ ــاْٞ اؿهُـ ــرب ، َٚعـ ــٛاض ايكـ ــ٘ أْـ ؤََضٌَّْنَوووا عًٝـ

ــازٜل ايتدٝـــإ ؼي    (1) صػٍََُْوووهَ اٌْىِخَووواََ حِبَُْأًوووا ٌِىُوووًِّ شَوووٍْءٍ    ــٔ َكـ ــٕٛ َـ فٝهـ

 اغيكاّ ٚدٛٙ :
 بٝإ خكا٥ل ايكرب . : أ٫ٚ 
  ٜهاح نٝف١ٝ ايكرب . :ثاْٝا  
 تعًِ اغيػًُري َػا٥ٌ ايكرب . :ثايجا  

ــا   ــطاض    :ضابعـ ــًُري ، ٖٚـــٛ َـــٔ أغـ ــ١ ايكـــرب عٓـــس اغيػـ ــ١ ًَهـ تُٓٝـ
 ٚدٛب قطا٠٤ اغيػًُري ٯٜات ايكطإٓ ؼي ايك٠٬ َٔ دٗات :

 قطا٠٤ ايكطإٓ نٌ ّٜٛ . :ا٭ٍٚ 
 ٚدٛب قطا٠٤ ايكطإٓ ؼي ايك٠٬ اي١َٝٛٝ . :ايجاْٞ 

ــح  ــؼ      :ايجايـ ــ٘ عيـ ــطأ آٜاتـ ــطإٓ ،  ش ٜكـ ــًِ يًكـ ــطا٠٤ اغيػـ ــسز قـ تعـ
 َطات ؼي ايّٝٛ ع٢ً مٛ ايٛدٛب .

ــع  ــس ت٬ٚتٗــا ، ٖٚــٛ َــٔ أغــطاض     :ايطاب ــات ايكــطإٓ عٓ ــسبط ؼي آٜ ايت
ــ٢ُ       ــصا تػــ ــ٠٬ ، ٚيــ ــس أزا٤ ايكــ ــٛ  هلل عٓــ ــٛ  ٚاـهــ ــاٍ اـؿــ ســ

ــا    ــسخٌ بٗ ــيت ٜ ــد ٠ اي ــطّ    ايته ــ٘ حي ــطاّ ٭ْ ــد ٠ اٱس ــ٠٬ ته ــًِ ايك اغيػ
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ــا        ــٔ أدعا٥ٗـ ــاضز عـ ــ٠٬ ، ٚخـ ــاف يًكـ ــٌ َٓـ ــأٟ فعـ ــإ بـ ــا اٱتٝـ َعٗـ
 ٚأضناْٗا .

ــإٔ )اهلل َــع اغيكــًري ( اؾــٛاب ْعــِ ،     ــ١ ب ٖٚــٌ ٜكــض تكــسٜط اٯٜ
٭ٕ أزا٤ ايكـــ٠٬ َـــٔ َكـــازٜل ايكـــرب ٚ٭ٕ ايـــصٜٔ ٜ٪زْٚٗـــا ٖـــِ       

 اغي٪َٕٓٛ ايكابطٕٚ.
يكطآْٝـــ١ َكـــسام يًكـــرب ؼي دٓـــب    ٚشات تـــ٠ٚ٬ اغيػـــًِ يٰٜـــ١ ا  

ــإ       ــاظ إٔ  تٝ ــ١ٝ ، بًش ــٔ اغيعك ــرب ع ــ١ ٚق ــ٢ ايطاع ــرب عً ــٛ ق اهلل، ٖٚ
 ايعداز٠  َتٓا  عٔ نسٖا .

يكــــس دعــــٌ اهلل عــــع ٚدــــٌ اٯٜــــ١ ايكطآْٝــــ١ َسضغــــ١ يًُعــــاضف 
ــل      ــ١ ٚؼكٝـ ــّٛ اهلساٜـ ــًُري ، ٚتتكـ ــٓ  زضٚب اغيػـ ــٝا٤ٶ ٜـ ــ١ ، ٚنـ اٱهلٝـ

ــ١ًٝ َداض   ــ١ ٚٚغـ ــرب بًوـ ــاش ايكـ ــب بإؽـ ــٛ  ايطغا٥ـ ــ١ ٖـ ــرب يوـ ــ١ ، ٚايكـ نـ
 اٱَتٓا   .

ٖٚـــٛ ؼي اٱقـــط٬ح َكٝـــس ،  ش ٜـــطاز َٓـــ٘ ســـدؼ ايـــٓفؼ ؼي أزا٤  
 ايٛاددات ، َٚٓعٗا بًطف عٔ افطَات .

 ٚؼتٌُ َعاْٞ ايكرب ايٛاضز٠ ؼي اٯ١ٜ ايكطآ١ْٝ ٚدٖٛا  :
ــ١   ا٭ٍٚ :  ضاز٠ نــــــطٚب ايكــــــرب ايــــــيت تتهــــــُٓٗا شات اٯٜــــ

 ايكطآ١ْٝ.
ــاْٞ  ــف   :ايج ــٛع١ٝ ايعط ــٔ    َٛن ــا َ ــا داٚضٖ ــ١ َٚ ــ١ ايكطآْٝ ــري اٯٜ ب

 اٯٜات .
  ضاز٠  ؼاز اغيٛنٛ  ٚاؿهِ ؼي اٯٜات ايكطآ١ْٝ . :ايجايح 

ــٛ        ــس ٖٚ ــِ دسٜ ــٝؼ عً ــٔ تأغ ــ٘ ٚضيه ــصٙ ايٛد ــري ٖ ــاضض ب ٫ٚ تع
ــازي        ــ٘ تع ــٌ قٛي ــ١ َج ــ١ ايكطآْٝ ــص شات اٯٜ ــِ ت٪خ ــرب ، ث ــ٠ٛ يًك ــ١ زع اٯٜ

ــ١    (1) صاٌْحَّْووذُ ٌٍَِّووهِ سََِّ اٌْؼَوواٌَِّنيَ ط ــدري ٚدــٛٙ ايكــرب اغيػــتكطأ َــٔ أٟ آٜ ٚت

 ؼي ايكطإٓ بًشاظ ٖصٙ اٯ١ٜ َٔ غٛض٠ ايفاؼ١ .
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ــا        ــإْٛ أَ ــطٜٔ ٚق ــُٓت أَ ــا ته ــح أْٗ ــ١ ايدش ــاظ ؼي آٜ ــٔ اٱعذ َٚ
ــا اٱغــــتعا١ْ بايكــــرب ٚاٱغــــتعا١ْ بايكــــ٠٬ ، ٚضيهــــٔ   ا٭َــــطٜٔ فُٗــ
اغـــتكطا٤ فـــطز ثايـــح ٖٚـــٛ اٱغـــتعا١ْ بُٗـــا فـــتُعري ، ٚأَـــا ايكـــإْٛ 

صيتــأتٞ  اٌٍَّووهَ َِووغَ اٌظَّووابِشََِٓ  أختتُــت بــ٘ اٯٜــ١ بكٛيــ٘ تعــازي ط     فٗــٛ َــا 

اٯٜـــ١ ايـــيت بعـــسٖا َعطٛفـــ١ عًٝٗـــا ، ٚتتهـــُٔ ايٓٗـــٞ عـــٔ ْعـــت         
وَالَ حَمُىٌُووووىا ٌَِّووووْٓ َُمْخَووووًُ ايؿــــٗسا٤ بــــأِْٗ أَــــٛات  ش ٚضز قٛيــــ٘ تعــــازي ط

 .(1) صفٍِ عَبًُِِ اٌٍَّهِ ؤَِْىَاثٌ بًَْ ؤَحَُْاءٌ

 ٚســـب اهلل عـــع ٚدـــٌ يًُػـــًُري    يٝهـــٕٛ َـــٔ َعـــاْٞ ايكـــرب   
 بًشاظ اٯ١ٜ أع٬ٙ ٚدٛٙ :

: خـــــطٚز اغيػـــــًُري يًـــــسفا  عـــــٔ اٱغـــــ٬ّ ٚايٓدـــــ٠ٛ       ا٭ٍٚ
 ٚايتٓعٌٜ.

ــازٜٔ ايكتــاٍ ؼي ٬َقــا٠    :ايجــاْٞ  غــكٛط ايكتًــ٢ َــٔ اغيػــًُري ؼي َٝ
 ايصٜٔ نفطٚا .

ــح  ــٗسا٤ ، ٚاٱقــطاض       :ايجاي ــٔ اغيػــًُري بايؿ ــصٜٔ قتًــٛا َ ْعــت اي
 بأِْٗ أسٝا٤ عٓس اهلل ٚؼي ٚاغع ضظيت٘ .

ــدٌٝ اهلل      ــٌ ؼي غ ــٔ ٜكت ــٛا غي ــٛا ٫ تكٛي ــصٜٔ آَٓ ــا اي ــا أٜٗ ــ١ : ٜ ــسٜط اٯٜ ٚتك
وٌََنَبٍُْووىََّٔىُُْ أَــٛات ..( ثــِ عطفــت عًٝٗــا اٯٜــ١ ا٭خــط٣ بكٛيــ٘ تعــازي ط      

عِ ؤََمْوووضٍ ِِوووْٓ ا َِْوووىَايِ وَا َٔفُوووظِ وَاٌ ََّّوووشَاثِ وَبَشِّوووشْ   بِشَوووٍْءٍ ِِوووْٓ اٌْخَوووىْفِ وَاٌْجُوووى 

يدٝــــإ ٱقــــرتإ ايكــــرب عــــب اهلل ٫ٜٚٚتــــ٘ ْٚكــــطت٘  (2) صاٌظَّوووابِشََِٓ 

ٚايدؿـــاض٠ ، ٚتػـــتكطأ اي٫ٜٛـــ١ ٚايٓكـــط٠ َـــٔ َعـــاْٞ ظـــطف اغيهـــإ        
 )َع(.   
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                      - - - - - - - - -  
 ََاؤََُّهَوووا اٌَّوووزََِٓ آَِنُوووىا وٍُُوووىا ِِوووْٓ ؿَُِّبَووواثِ َِوووا سَصَلْنَووواوُُْ      ط قولـــى ث ـــال 

 دا٤ت ٖصٙ اٯ١ٜ بأَطٜٔ : (1)...ص
 : ؼي اغيٓسٚبات ٚاغيػتشدات ٖٚٛ ا٭نٌ َٔ ايطٝدات . ا٭ٍٚ

ٚدــٛب ايؿــهط هلل عــع ٚدــٌ ، َٚــٔ ا٭غــطاض ؼي ٖــصٙ       :ايجــاْٞ 
 س بكسم ايعداز٠ .اٯ١ٜ إٔ ا٭َط ا٭ٍٚ َتعًل بايجاْٞ ٚايجاْٞ َكٝ

ٚضيهــٔ اؾُــع بــري أٍٚ ٚآخــط اٯٜــ١ بتكــسٜط : ٜــا أٜٗــا ايــصٜٔ آَٓــٛا  
 ٕ نٓــتِ  ٜــاٙ تعدــسٕٚ ( يتــدري اٯٜــ١ إٔ ايٓػــد١ بــري اٱضيــإ ٚايعدــاز٠        
ٖـــٞ ايعُـــّٛ ٚاـكـــٛم اغيطًـــل ، فاٱضيـــإ  عتكـــاز بايكًـــب ْٚطـــل  
ــ٠٬       ــأزا٤ ايك ــّٛ ب ــسز ٜتك ــب َتذ ــٛ ٚاد ــاز٠ فٗ ــا ايعد ــٗازتري ، أَ  بايؿ

 اي١َٝٛٝ ٚقٝاّ ؾٗط ضَهإ ٚأزا٤ َٓاغو اؿر ٚمٖٛا .
 ٚحيتٌُ تعًل أزا٤ ايؿطط ) ٕ( َٚكسام ايعداز٠ ٚدٖٛا  : 

 :  ضاز٠ ا٭نٌ َٔ ايطٝدات . ا٭ٍٚ
 تػد  ٚقطب ايطٝدات َٔ اغيػًُري . :ايجاْٞ 

 ايطظم ايهطِٜ َٔ عٓس اهلل يًُػًُري . :ايجايح 
 ا٭َط بايؿهط هلل عع ٚدٌ . :ايطابع 

ــ١       ــازٜل اٯٜـ ــٔ َكـ ــٗا َـ ــٛٙ ، ٚنًـ ــصٙ ايٛدـ ــري ٖـ ــاضض بـ ٫ٚ تعـ
 ايهطضي١ ، ٚتكسٜط اٯ١ٜ ع٢ً ٚدٛٙ :

ــاب     ا٭ٍٚ ــِ باـط ــ٘ يه ــإ ٚكاطدت ــسا٤ اٱضي ــ٢ ْ ــهطٚا اهلل عً : أؾ
 ص.   ََا ؤََُّهَا اٌَّزََِٓ آَِنُىاط

 ٕ .أؾهطٚا اهلل ع٢ً ايطٝدات  ٕ نٓتِ  ٜاٙ تعدسٚ :ايجاْٞ 
أؾــهطٚا اهلل عًــ٢ ايطٝدــات ايــيت أْعــِ بٗــا عًــٝهِ  ٕ        :ايجايــح 

 نٓتِ  ٜاٙ تعدسٕٚ .  
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 أؾهطٚا اهلل ع٢ً َا ضظقهِ  ٕ نٓتِ  ٜاٙ تعدسٕٚ . :ايطابع 
أؾـــهطٚا هلل ٭ٕ ايؿـــهط يـــ٘ َكـــسام ايعدـــاز٠ ٚزيٝـــٌ   :اــــاَؼ 

 عًٝٗا .
ــ٘   :ايػـــازؽ  ــ٘ ٚتأزٜدـ أؾـــهطٚا اهلل عًـــ٢ أَـــطٙ ٚ ضؾـــازٙ ٚتعًُٝـ

 با٭نٌ َٔ ايطٝدات .يهِ 
ــابع  ــصنطٖا       :ايػ ــيت ت ــٓعِ اي ــٌ اي ــ٢ ن ــٌ عً ــع ٚد ــهطٚا اهلل ع أؾ
 آ١ٜ ايدشح .

يٝؿــهط اغيػــًُٕٛ اهلل عــع ٚدــٌ عًــ٢ َــا أنًــٛا َــٔ ايطٝدــات َٚــا   
غــٝأنًٕٛ ، ٜٚتدــصٖٚا َٓاغــد١ يًــسعا٤ ٚاغيػــأي١ يــسٚاّ ايــٓعِ ، قــاٍ       

 .  (1) صوَاعْإٌَُىا اٌٍَّهَ ِِْٓ فَؼٍِْهِتعازي ط
 الأكل نٌ الطقباتنًافع 

ــاز      ــٞ اٱقتك ــس تكته ــات ٚإٔ آزاب ايعٖ ــٔ اغيداس ــٌ َ ــع إٔ ا٭ن َ
ــ١    ٚايطنـــا بايٝػـــ  َـــٔ ايطعـــاّ َ٪اغـــا٠ يًفكـــطا٤ ٚ عطانـــا  عـــٔ ظٜٓـ
ايــسْٝا ٚسكــا١ْ َــٔ اٱغــطاف ، دــا٤ت ٖــصٙ اٯٜــ١ بــا٭َط با٭نــٌ َــٔ  

 ايطٝدات .
أْــ٘ أتــ٢ بهــط  ًَٚــض فذعــٌ ٜأنــٌ ، ٚعــٔ عدــس اهلل بــٔ َػــعٛز )

ــاٚيٛا قـــاسدهِ .    فـــاعتعٍ ــاٍ ابـــٔ َػـــعٛز : ْـ ضدـــٌ َـــٔ ايكـــّٛ فكـ
فكــاٍ : ٫ أضٜــس . فكــاٍ : أقــا٥ِ أْــت  قــاٍ : ٫ . قــاٍ : فُــا ؾــأْو    
ــٔ          ــصا َ ــعٛز : ٖ ــٔ َػ ــاٍ اب ــسا  . فك ــطعا  أب ــٌ ن ــت إٔ آن ــاٍ : سطَ ق

 .(2) (خطٛات ايؿٝطإ ، فاطعِ ٚنفط عٔ ضيٝٓو
ــافع َسضغــ١ قــشد١ ضغــٍٛ اهلل قــ٢ً اهلل عً   ٝــ٘ ٚآيــ٘ ٚفٝــ٘ بٝــإ غيٓ

ٚغــــًِ ٚنٝــــف نــــإ أٖــــٌ ايدٝــــت ٚايكــــشاب١ ٜدٝٓــــٕٛ ا٭سهــــاّ ،  
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ــًُٕٛ    ــإ اغيػـ ــسٜس عًـــ٢ ايـــٓفؼ ، ٚنـ ٚضيٓعـــٕٛ َـــٔ ايتفـــطٜط أٚ ايتؿـ
 ٜتًكٕٛ َا ٜكٛيٕٛ بايكدٍٛ ٭ْ٘ َٔ ضؾشات غٓٔ ايٓد٠ٛ .

٫ٚ حيــطّ ؾــ٤ٞ  ٫ بايــسيٌٝ ايكطعــٞ ٭ٕ ا٭قــٌ ٖــٛ اٱباســ١ ،       
ــ٬ ٜؿـــ   ــف فـ ــا٭َط خيتًـ ــازات فـ ــا ؼي ايعدـ ــسيٌٝ ٭ٕ أَـ ــ٤ٞ  ٫ بايـ ط  ؾـ

ــ٢ً اهلل       ــٓ  ق ــٔ اي ــعٛز ع ــٔ َػ ــس اهلل ب ــٔ عد ــ١ ، ٚع ــازات تٛقٝفٝ ايعد
ٕٳعًٝــ٘ ٚآيــ٘ ٚغــًِ قــاٍ ) ُٴتٳٓٳَطعٴــٛ ًَــَو اْي ٖٳ ٚايتٓطــع ٖــٛ ايتهًــف  (1) (َأ٫َ 

 ٚاغيوا٠٫ ٚاٱقطاض ع٢ً ايطأٟ ، ٚايتعُل ؼي ايكٍٛ ٚايعٌُ .
١ ايـــيت تطّغـــب ٚقـــس ٚضز ؼي ايكـــطإٓ ؼـــطِٜ اـدا٥ـــح ؼي شات اٯٜـــ

اٌَّووووزََِٓ بطًــــب ايطٝدــــات ٚاٱَتٓــــا  عــــٔ اؿــــطاّ ، قــــاٍ تعــــازي ط

ََخَّبِؼُوووىَْ اٌشَّعُوووىيَ اٌنَّبِوووٍَّ اٌْوووإٍَُِِّّ اٌَّوووزٌِ ََجِذُؤَوووهُ َِىْخُىبًوووا ػِنْوووذَهُُْ فِوووٍ       

        ًُّ َُِحوو ُّنَىووِش َو ٌْ ْٓ ا ُْ َػوو ََْنَهوواُه َّْؼُشوِف َو ٌْ ُْ ِبووا ُُِشُه ََووْإ  ًِ ٌَهُووُْ اٌـَُِّّبَوواثِ وََُحَووشَُِّ   اٌخَّووْىَساِة َواإِلِيُوو

 ٕ ْعــــت ايطٝدــــات أعــــِ َــــٔ إٔ خيــــتل بــــصات   (2) صػٍََووووُْهُِْ اٌْخَبَاِِووووَُ

ــاٍ        ــع اغيـ ــٌٝ ٚطيـ ــ٘ ٚؼكـ ــ١ طًدـ ــٌُ نٝفٝـ ــٌ ٜؿـ ــٓاف٘ بـ ــاّ ٚأقـ ايطعـ
ــٔ       ــا  ع ــ٬ٍ ٚاٱَتٓ ــب اؿ ــٔ ايهػ ــس َ ــاّ ، ف٬ب ــطا٤ ايطع ــطاظ ٚؾ ٱس

ٚغـــًِ : ٚآيـــ٘ قـــاٍ ضغـــٍٛ اهلل قـــ٢ً اهلل عًٝـــ٘ اؿـــطاّ ٚايعًـــِ ، ٚ)
ــتعفافا  ــ٘   َـــٔ طًـــب ايـــسْٝا ســـ٫٬ اغـ ــعٝا عًـــ٢ أًٖـ ــأي١ ٚغـ عـــٔ اغيػـ

ــسض ،     ــ١ ايد ــّٛ ايكٝاَــ١ ٚٚدٗــ٘ نــايكُط يًٝ ٚتعطفــا عًــ٢ دــاضٙ ، دــا٤ ٜ
 .(3) (َٚٔ طًب ايسْٝا س٫٬ َهاثطا يكٞ اهلل ٖٚٛ عًٝ٘ غهدإ

ــات ػيــا ضظم اهلل      ــإٔ ايطٝد ــ١ ب ــس اٯٜ ــع َــٔ ٖــصا ايعُــّٛ تكٝٝ ٫ٚ ضيٓ
ــًُري ٭ ــط     اغيػـ ــطف اؾـ ــس سـ ــطظم ،  ش ٜفٝـ ــٔ ايـ ــ٬ٍ َـ ــب اؿـ ٕ ايهػـ

 )َٔ( ؼي اٯ١ٜ ٚدٖٛا  :
                                                           

 .8/254َػٓس أظيس  (1)
 .157غٛض٠ ا٭عطاف  (2)
 .9/403َػٓس ايؿاَٝري يًطرباْٞ  (3)
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ــٌ      ا٭ٍٚ ــٝؼ نـ ــٌ ، فًـ ــٔ ايهـ ــع٤ َـ ــا  دـ ــٛ  قتطـ ــٝض ٖٚـ : ايتدعـ
 ايطٝدات ت٪نٌ  صيا دع٤ َٓٗا ، ٖٚٓاى َػأيتإ :

ٖـــٌ تـــسٍ اٯٜـــ١ عًـــ٢ يـــعّٚ ايتـــسب  ٚاٱزخـــاض يٮبٓـــا٤   :ا٭ٚزي 
 ٚايصض١ٜ أٚ يعُّٛ اغيػًُري .

ؼـــح اٯٜـــ١ عًـــ٢ اٱقتكـــاز ؼي ايٓفكـــات ٚ غـــتدطاز       :ايجاْٝـــ١ 
ــا      ــح تد ــاٍ اي٬سكــ١ ٚسٝ ــصضاضٟ ٚا٭دٝ اغيعــازٕ َــٔ ا٭ضض غيٓفعــ١ اي

 بعؿطات أنعاف غعطٖا ايّٝٛ .
ــا  ــت تدــــٝض أنــــٌ     أَــ ــأي١ ا٭ٚزي فاٯٜــــ١ ٚ ٕ ناْــ بايٓػــــد١ يًُػــ

ايطٝدـــات  ٫ أْٗـــا تـــسعٛ  زي ايتـــسب  ٚاؿهُـــ١ ٚعـــسّ اٱغـــطاف ،       
ــازي ط ــاٍ تعــ أٟ (1)ص اٌُّْبَووووزِّسََِٓ وَووووأُىا بِخْووووىَاَْ اٌشَّووووَُاؿِنيِ  بَِّْٚقــ

ــ١ ا٭ش٣      ــٔ دٗــ ــِ َــ ــس٠ َعٗــ ــ١ ٚاســ ــاضِٖ ، ٚسيطتدــ ــٛاِْٗ ٚأْكــ أعــ
 ٚدًب ايهطض ٚأغداب ايفػاز.
ــازي ط   ــ٘ تعـ ــس ٚضز قٛيـ ــس  (2) صوَالَ حَخَّبِؼُوووىا خُـُوووىَاثِ اٌشَّوووُْـَاِْ  ٚقـ ٜٚفٝـ

   ٛ ــا  خطــ ــصٜط أؾــس َــٔ  تد ــتري أعــ٬ٙ إٔ ايتد ات ، ٖٚــٛ اؾُــع بــري اٯٜ
ــ٘ أش٣    ــٛات ايهـــ٬ي١ ٚايفػـــٛم ٜٚرتتـــب عًٝـ ــ٠ٛ َـــٔ خطـ بصاتـــ٘ خطـ

 نج  .
ــٔ ز٫٫ت     ــِ ، فُـ ــاؾٛاب ْعـ ــ١ ، فـ ــأي١ ايجاْٝـ ــد١ يًُػـ ــا بايٓػـ ٚأَـ
ــ٢     ــت  عًـ ــ٘ تكـ ــٕٛ فٝـ ــا ٫ ٜهـ ــات ، ٚسيـ ــٔ ايطٝدـ ــ١ َـ ــص ايهفاٜـ ــ١ أخـ اٯٜـ

 ايٓفؼ ٚايعٝاٍ أٚ  غطاف .
ــاْٞ ــازي ط    ايجـ ــ٘ تعـ ــا ؼي قٛيـ ــٓؼ ، نُـ ــإ اؾـ ؤَؿْؼََّهُوووُْ  اٌَّوووزٌِ: يدٝـ

فٝكــسم عًــ٢ ســطف اؾــط )َــٔ(      (3) صِِووْٓ جُووىعٍ وَآَِوونَهُُْ ِِووْٓ خَووىْفٍ    
                                                           

 .27غٛض٠ اٱغطا٤  (1)
 .168غٛض٠ ايدكط٠  (2)
 .4غٛض٠ قطٜـ  (3)
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ص أْٗــا يًتدعــٝض ، ٜٚكــسم عًٝٗــا    وٍُُووىا ِِووْٓ ؿَُِّبَوواثِ  ؼي قٛيــ٘ تعــازي ط 

ــا       ــيت ٦ٖٝٗـ ــات ايـ ــٓاف ايطٝدـ ــٔ أقـ ــٛا َـ ــٓؼ ، أٟ نًـ ــإ اؾـ ــا يدٝـ أْٗـ
 ٚغدطٖا يهِ اهلل عع ٚدٌ .

: تــــأتٞ )َــــٔ( سيعٓــــ٢ ايدــــا٤ ، نُــــا ؼي قٛيــــ٘ تعــــازي       ايجايــــح
ــطف    (1) صََنْظُوووشُوَْ ِِوووْٓ ؿَوووشْفٍ خَفِوووٍٍّ  ط ــٞ ، ٚايطـ ــطف خفـ أٟ بطـ

 ايعري .
أٟ َــٔ عــري نــعٝف١ توؿــاٖا ايــصٍ ٚاهلــٛإ  ش ٜتعًــل َٛنــٛ         

 اٯ١ٜ أع٬ٙ بايعاغيري عٓسَا ٜطٕٚ ايعصاب ّٜٛ ايكٝا١َ .
ٌٸ َــٔ ايطعــاّ  شا   نــإ َهــطضا  ٚ ٕ نــإ َٚــٔ طدــع اٱْػــإ أْــ٘ ضيــ

طٝدـــا   ٫ إٔ ٜطظيـــ٘ اهلل ًٜٚذـــأ  زي ايؿـــهط يـــ٘ تعـــازي عًـــ٢ نـــٌ َـــط٠ 
 ٜطظق٘ شات ايطعاّ .

ــازي ط    ــ٘ تع ــطا٥ٌٝ قٛي ــ   غ ــس ٚضز ؼي ب وَبِرْ لٍُْووخُُْ ََاُِىعَووً ٌَووْٓ   ٚق

ِِوووْٓ بَمٍِْهَوووا  َٔظْوووبِشَ ػٍََوووً ؿَؼَووواٍَ وَاحِوووذٍ فَوووادْعُ ٌَنَوووا سَبَّوووهَ َُخْوووشِاْ ٌَنَوووا َِِّّوووا حُنْبِوووجُ ا َسْعُ 

ــِٝٗ َــٔ ايػــُا٤    (2) صوَلِ َّاِِهَووا وَفُىِِهَووا وَػَذَعِووهَا وَبَظَووٍِهَا  ــعٍ عً فُــع إٔ نــإ ٜٓ

اغيـــٔ ٚايػـــ٣ًٛ ُٖٚـــا ْٛعـــإ َـــٔ ايطعـــاّ فكـــس ٚقـــفٛٙ بأْـــ٘ طعـــاّ  
 ٚاسس يتهطاضٙ ٚايتؿاب٘ فٝ٘ نٌ ّٜٛ . 

ــ٢ تفهــٌٝ اغيػــًُري بتعــسز      ــات ص عً ــ٘ تعــازي طَــٔ طٝد ــسٍ قٛي يٝ
ــيت  ــات اي ــس ،      ايطٝد ــاّ ٚاس ــٔ طع ــِ َ ــا أع ــًُري ، ٚأْٗ ــا اهلل اغيػ  ضظقٗ

 ش تؿــٌُ ايًشـــّٛ ٚايفٛانـــ٘ ٚاؿدـــٛب ٚايًــدي ٚاْٛاعـــ٘ فٝدـــطز َـــٔ   
ا٭ْعــاّ ظــٓؼ سًٝــب ٚاســس ٚيهــٔ ٜكــٓع َٓــ٘ اؾــدي ٚايكُٝــط ٚايًــدي   
ــا َؿــك١ أٚ تعــب ٚيهــٔ ايتوــٝ       ــٝؼ فٝٗ ــ١ ، ٚي ٚغ ٖــا ٚبٛغــا٥ٌ بسا٥ٝ

                                                           

 .45غٛض٠ ايؿٛض٣  (1)
 .61غٛض٠ ايدكط٠  (2)
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نُــا إٔ ا٭َــط َــٔ اهلل بأنــٌ   ايٓــٛعٞ ايــصٟ حيــسخ آٜــ١ َــٔ عٓــس اهلل ، 
 ايطٝدات ٚايؿهط عًٝ٘ بطظر زٕٚ ايػأّ ؼي أنًٗا .

ٚأختتُــت اٯٜــ١ بــا٭َط يًُػــًُري ٚاغيػــًُات بايؿــهط هلل عًــ٢       
ْعُــ١ ايطٝدــات يدٝــإ إٔ ايؿــهط َطًــٛب بصاتــ٘ ٚأثــطٙ ٚاغيٓــافع ايــيت         
ــاض      ــسّ  ظٗ ــات ٚع ــٌ ايطٝد ــعاز٠ بأن ــ١ ٚايػ ــا ايودط ــ٘ ، َٚٓٗ ــب عًٝ ترتت

ــٌ أٚ  ــ٢ً اهلل عًٝــ٘       اغيً ــٓ  ق ــإ اي ــس ن ــطض َٓٗــا ، ٚق ــٔ اغيته ــأّ َ ايػ
 ٚآي٘ ٚغًِ ٜطن٢ بايكًٌٝ .

ــاٍ )     ــ٬ّ ق ــٔ غ ــس اهلل ب ــٔ عد ــ٢ً    ٚع ــٍٛ اهلل ق ــت ضغ ــاٍ : ضأٜ ق
ــ٘  ــ٘ اهلل عًٝ ــط٠ ،      ٚآي ــص شي ــِ أخ ــع  ، ث ــع ؾ ــٔ خد ــط٠ َ ــص نػ ــًِ أخ ٚغ

 . (1) (ٖصٙ   زاّفٛنعٗا عًٝٗا ، ثِ قاٍ : ٖصٙ 
ــع    ــٌ َ ــا ٜ٪ن ــٛ َ ــطٚات   ٚاٱزاّ ٖ ــُٔ ٚاـه ــايًشِ ٚايػ ــرب ن اـ

ــات أّ       ــٔ ايطٝد ــصا َ ــًِ ٖ ــ٘ ٚغ ــ٘ ٚآي ــ٢ً اهلل عًٝ ــٓ  ق ــٌ اي ــٌ أن ، فٗ
ــ٘ ٚآيــ٘ ٚغــًِ )ايًشــِ     اغيــطاز ايًشــِ ٚمــٛٙ يكــٍٛ ايــٓ  قــ٢ً اهلل عًٝ

اؾــٛاب ٖــٛ ا٭ٍٚ فــصات اـدــع َــٔ      (2) غــٝس  زاّ ايــسْٝا ٚاٯخــط٠ (  
 ايطٝدات .

ــهط هلل   ــعّٚ ايؿـ ــ٢ يـ ــج ٠ عًـ ــٛم نـ ــس ٚضزت ْكـ ــٌ ٚقـ ــع ٚدـ  عـ
عًـــ٢ ْعُـــ١ اـدـــع ، يٝهـــٕٛ ايؿـــهط هلل عًـــ٢ أْـــٛا  اٱزاّ َـــٔ بـــاب  

 ا٭ٚي١ٜٛ .
ــس اهلل ٚ ــ٘      عد ــ٢ً اهلل عًٝ ــٓ  ق ــٔ اي ــطاّ ع ــٔ أّ س ــ٘ ب ــًِ ٚآي ٚغ

 .   (3) أْ٘ قاٍ: ا أنطَٛا اـدع
يٝهــــٕٛ ؼي اؿــــسٜح َكــــسام ٯٜــــ١ ايدشــــح َــــٔ سٝــــح ٚفــــط٠ 
ايطٝدـــات عٓـــس اغيػـــًُري ٚؾـــهطِٖ هلل عـــع ٚدـــٌ عًٝٗـــا ، ٚعـــسّ       

                                                           

 .304/ 15َػٓس أبٞ ٜعًٞ اغيٛقًٞ  (1)
 .7/485َعطف١ ايكشاب١  (2)
 .11/260اٱغتٝعاب ؼي َعطف١ ا٭قشاب  (3)
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ــا  ٫    ــأْٗا ٚععُتٗــ ــ١ اـدــــع ، ايــــيت ٫ ٜعــــطف ؾــ اٱغــــتدفاف بٓعُــ
اغيــ٪َٔ ايتكــٞ ٚاٱْػــإ ايــصٟ ٜفكــسٖا ، ٜٚكــدض ؼي ســاٍ ٜتعــصض َعــ٘    

 أنٌ ضغٝف خدع .
 صٚدٖٛا : وُنخُُْ بََِّاَُ حَؼْبُذُوَْ بِْْٚحيتٌُ َتعًل خاشي١ اٯ١ٜ ط

 : ٜا أٜٗا ايصٜٔ آَٓٛا  ٕ نٓتِ أٜاٙ تعدسٕٚ. ا٭ٍٚ
 نًٛا َٔ طٝدات َا ضظقهِ اهلل  ٕ نٓتِ  ٜاٙ تعدسٕٚ .:ايجاْٞ 

 أؾهطٚا اهلل  ٕ نٓتِ  ٜاٙ تعدسٚا . :ايجايح 
 نًٛا ػيا ضظقهِ اهلل  ٕ نٓتِ  ٜاٙ تعدسٕٚ . :ايطابع 

ــت٦ٓاف١ٝ  ٚايــــٛاٚ ؼي  طٚأؾــــهطٚاص تكــــض إٔ تهــــٕٛ عاطفــــ١ ٚ غــ
ٚايهــُ  ؼي  ٜــاٙ ٜعــٛز هلل عــع ٚدــٌ يدٝــإ إٔ ايطٝدــات نًــٗا َــٔ عٓــس   
اهلل ٚ ٕ دـــا٤ت بٛاغـــط١ اهلدـــ١ ٚاهلسٜـــ١ أٚ ايكـــسق١ أٚ ايؿـــطا٤ عٓـــس  
ــات َــٔ َكــازٜل     ايهػــب ٚطيــع ا٭َــٛاٍ ، ٭ٕ ٖــصا ايهػــب ٚاهلد

دٝـــإ إٔ ايـــٓعِ ايـــطظم ؼي آٜـــ١ ايدشـــح بكٛيـــ٘ تعـــازي طػيـــا ضظقهـــِص ي
ــتسا١َ    نًـــٗا َـــٔ عٓـــس اهلل عـــع ٚدـــٌ ، ٚايؿـــهط ططٜـــل يتـــٛايٞ ٚ غـ

ــازي ط   ــ٘ تعـ ــازٜل قٛيـ ــٔ َكـ ــٛ َـ ــات ٖٚـ وََِوووْٓ شَوووىَشَ فَةََِّّٔوووا ََشْوووىُشُ  ايطٝدـ

 .(1) صٌِنَفْغِهِ

ــازي ط   ــ٘ تعـ ــٞ إٔ قٛيـ ــ١ ٖٚـ ــ٘ ْهتـ وََِوووا خٍََمْوووجُ اٌْجِوووَّٓ وَاإلِٔوووظَ بِالَّ   ٚفٝـ

ــ١      (2) صٌَُِؼْبُوووذُوِْ ــاز٠ اهلل فًدـ ــ٢ إٔ عدـ ــ١ُٝٓ عًـ ــ١ ايتهـ ــسٍ بايس٫يـ ٜـ

 يًطظم ايهطِٜ ٚأنٌ ايطٝدات ٚايٛفط٠ فٝٗا.
ٚا٭َـــط َـــٔ عٓـــس اهلل عـــع ٚدـــٌ با٭نـــٌ َٓٗـــا ٭ٕ قٛيـــ٘ تعـــازي   

 صْع١ُ عع٢ُ َٔ دٗات :ََاؤََُّهَا اٌَّزََِٓ آَِنُىا وٍُُىاط

                                                           

 .40غٛض٠ ايٌُٓ  (1)
 .56غٛض٠ ايصاضٜات  (2)
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 : ْسا٤ اٱضيإ .  ا٭ٍٚ
 ٖسا١ٜ اغيػًُري ٭نٌ ايطٝدات . :ايجاْٞ 

بٝــإ قــإْٛ ٖٚــٛ اغي٬ظَــ١ بــري اٱضيــإ ْٚــعٍٚ ايــطظم         :ايجايــح 
 ايهطِٜ .

 ْع١ُ ا٭َط َٔ عٓس اهلل با٭نٌ َٔ ايطٝدات . :ايطابع 
ــ٘       ــا ؼي قٛيـ ــ٘ نُـ ــسْٝا زاضا  يعدازتـ ــٌ ايـ ــع ٚدـ ــٌ اهلل عـ ــا دعـ ٚنُـ

فـــإ اهلل تعـــازي   (1)صؼْبُوووذُوِْوََِوووا خٍََمْوووجُ اٌْجِوووَّٓ وَاإلِٔوووظَ بِالَّ ٌَُِ   تعـــازي ط

ــًُري     ــهط اغيػـ ــط ا٭ضض بؿـ ــهطٚٙ ٚيتعُـ ــات يٝؿـ ــًُري ايطٝدـ ضظم اغيػـ
 هلل عع ٚدٌ .

ٖٚـــــٌ ضيهـــــٔ تكـــــسٜط اٯٜـــــ١ : َٚـــــا ضظقهـــــِ اهلل ايطٝدـــــات  ٫ 
ــري     يتؿــهطٚٙ( اؾــٛاب ٫ زيٝــٌ عًــ٢ ٖــصا ايتكــسٜط ، ٚؼتُــٌ ايٓػــد١ ب

 ٖٛا  :أنٌ ايطٝدات ٚايؿهط هلل اغيصنٛضٜٔ ؼي آ١ٜ ايدشح ٚد
 : ْػد١ ايتػاٟٚ ، ٚإٔ ايؿهط ٜتعًل بأنٌ ايطٝدات . ا٭ٍٚ

ــد١ ايعُــــّٛ ٚاـكــــٛم اغيطًــــل ، ٚإٔ ايؿــــهط هلل   :ايجــــاْٞ  ْػــ
 أعِ َٔ أنٌ ايطٝدات .

ــح  ــاز٠     :ايجايـ ــاى َـ ــ٘ ، فٗٓـ ــٔ ٚدـ ــٛم َـ ــّٛ ٚاـكـ ــد١ ايعُـ ْػـ
 يٲيتكا٤ ٚأخط٣ يٲفرتام .

 ْػد١ ايتدأٜ بري ايؿهط هلل ٚأنٌ ايطٝدات .  :ايطابع 
ٚايكـــشٝض ٖـــٛ ايجـــاْٞ أعـــ٬ٙ ، َٚٛنـــٛ  ايؿـــهط ايـــصٟ تـــصنطٙ 

 اٯ١ٜ أعِ .
ــري      ــا شنــطت ْعُــا  َتعــسز٠ ٚايٓػــد١ ب ــ١ ايدشــح أْٗ َٚــٔ  عذــاظ آٜ

 نٌ  ثٓتري َٓٗا ٖٞ ايعُّٛ ٚاـكٛم اغيطًل ٖٚٞ :

                                                           

 .56غٛض٠ ايصاضٜات  (1)
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ــ٘     ا٭ٚزي ــ١ بكٛيـ ــت اٯٜـ ــٌ  ش أختتُـ ــع ٚدـ ــاز٠ اهلل عـ ــازي : عدـ تعـ
 َــــٔ  ٚايؿــــهط هلل  (1)صوَاشْووووىُشُوا ِٔؼَّْووووتَ اٌٍَّووووهِ بِْْ وُنْووووخُُْ بََِّوووواَُ حَؼْبُووووذُوَْ     ط

 .َكازٜل ايعداز٠، ٚفطز َٔ أفطازٖا
 ايؿهط هلل. :ايجا١ْٝ 
 ص.َِا سَصَلْنَاوُُْقٛي٘ تعازي ط :ايجايج١ 

بًشــاظ إٔ َٛنــٛ  ايؿــهط أعــِ َــٔ ايــطظم ، ٚ ٕ نــإ ايــطظم        
 أنجط ٚأععِ َٔ ؾهط ايعدس هلل عع ٚدٌ .ايصٟ تفهٌ اهلل ب٘ 

ــ١ : ايطٝدــات ، فــايطظم أعــِ ٭ْــ٘ ٜؿــٌُ ايعافٝــ١ ؼي ايدــسٕ       ايطابع
 ٚا٭َٛاٍ ٚاؾاٙ ٚطٍٛ ايعُط ٚا٭٫ٚز .

 ا٭نٌ َٔ ايطٝدات . :اـاَػ١ 
ــٔ       ــِ َ ــات أع ــٔ ايطٝد ــٌ َ ــ٢ ا٭ن ــًِ عً ــهط اغيػ ــٔ ؾ ــٛز َ ٚاغيكك

 ايكه١ٝ ايؿدك١ٝ  ش ٜؿٌُ ٚدٖٛا  :
 : ؾهط اغيػًِ هلل عع ٚدٌ ٭نٌ ايٛايسٜٔ ايطٝدات . ا٭ٍٚ

 ؾهط اغيػًِ هلل عع ٚدٌ ٭نً٘ ايطٝدات . :ايجاْٞ 
 ؾهط اغيػًِ هلل عع ٚدٌ ٭نٌ أ٫ٚزٙ ايطٝدات . :ايجايح 

ــع  ــًُري     :ايطابــ ــٌ اغيػــ ــ٢ أنــ ــٌ عًــ ــع ٚدــ ــًِ هلل عــ ــهط اغيػــ ؾــ
ٚاغيػـــًُات ايطٝدـــات َـــٔ ايـــطظم ، ٖٚـــٛ َـــٔ ضؾـــشات قٛيـــ٘ تعـــازي  

َّٔط ــ١ إٔ     (2) صَّووا اٌُّْاِِْنُووىَْ بِخْووىَةٌ بِ ــ٠ٛ اٱضياْٝ ــاْٞ ا٭خ ــٔ َع ــب إٔ َ بتكطٜ

ــددا     ــ٘ ، فٝهـــٕٛ غـ ــا ضظم أخٛتـ ٜؿـــهط اغيػـــًِ اهلل عـــع ٚدـــٌ عًـــ٢ َـ
 يسٚاّ ايٓعِ عًِٝٗ .

                                                           

 .114غٛض٠ ايٓشٌ  (1)
 .10غٛض٠ اؿذطات  (2)
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ــاَؼ  ــِٓٗ     :اـ ــس َ ــات يًٛاس ــ١ ايطٝد ــ٢ ْعُ ــًُري هلل عً ــهط اغيػ ؾ
ــ١       ــات آٜ ــ١ نًُ ــع قً ــع ، َٚ ــ١ بكــٝو١ اؾُ ــ٧ اٯٜ ــطاض ف ــٔ أغ ، ٖٚــٛ َ

 ايدشح فإ َتعًل ايؿهط فٝٗا َٔ ٚدٛٙ :
ــطظم    :ا٭ٍٚ  ــددا  يًـ ــإ ٚقـــ ٚضت٘ غـ ــسا٤ اٱضيـ ــ٢ ْـ ايؿـــهط هلل عًـ

ات ايهــطِٜ ٚاٱْتفــا  َــٔ ٖــصا ايــطظم فكــس ٜــطظم اٱْػــإ َــا٫  أٚ طٝدــ
ــصا        ــع زٕٚ ٖ ــاى َٛاْ ــٕٛ ٖٓ ــا أٚ ته ــا  َٓٗ ــِٝٗ اٱْتف ــصض عً ــٔ ٜتع ٚيه

 اٱْتفا .
بٝـــإ اٯٜـــ١ يكـــإْٛ ٖٚــٛ إٔ ٖٓـــاى ضظقـــا  نطضيـــا  ٫ ٜـــأتٞ   :ايجــاْٞ  

ــسبط    ــٌ يًتشكٝـــل ٚايتـ ــ٘ زعـــ٠ٛ يًعُـ ــإ ، ٚفٝـ ــف١ اٱضيـ ــإ  ٫ بكـ يٲْػـ
ــصا     ــازٜل ؼي ٖـ ــض َكـ ــ٢ بعـ ــًُري ، ٚتتذًـ ــ٘ اغيػـ ــتل اهلل بـ ــا  خـ فُٝـ

ايــٓفط ٚايوــاظ ايــيت تٛدــس أنجطٖــا  غــتدطادا  ٚ ستٝاطــا    ايعَــإ بجــط٠ٚ
ــٔ      ــٕٛ َ ــت اؿــطاّ يٝه ــع ايدٝ ــاطل ســٍٛ َٛن ــًُري ، َٚٓ ــ٬ز اغيػ ؼي ب

 .(1) صوَاسْصُقْ ؤَهٍَْهُ ِِْٓ اٌ ََّّشَاثَِكازٜل قٛي٘ تعازي ط

 يٝهٕٛ َٔ َٓافع ايؿهط ع٢ً ٖصٙ ايٓع١ُ أَٛض :
 :  غتسا١َ ٖصٙ ايٓع١ُ . أ٫ٚ 
 ايدسٍ ٚايعٛض اغيٓاغب عٓس بٝع ايٓفط . :ثاْٝا  
 ا٭َٔ ٚايػ١َ٬ َٔ ايهػاز . :ثايجا  

 اٱْتفا  ا٭َجٌ َٔ ثط٠ٚ ايٓفط ٚاغيعازٕ . :ضابعا  
تػـــد  ٖـــصٙ ايٓعُـــ١ يعدـــاز٠ اهلل ٚتععـــِٝ ؾـــعا٥طٙ ،       :خاَػـــا  

 ٚا٭َط باغيعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ اغيٓهط .
ــا   ِ   :غازغـ ــٓع ــسز ايـ ــ١ يتعـ ــٌ َكسَـ ــع ٚدـ ــهط هلل عـ ــاٖط٠  ايؿـ ايعـ

 ٚايداط١ٓ ، ٚبطظر زٕٚ ْهٛبٗا .

                                                           

 . 126غٛض٠ ايدكط٠  (1)
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قٝــاّ اغيػــًُري بايؿــهط هلل عــع ٚدــٌ عًــ٢ أَــطٙ تعــازي        :ايجــاْٞ 
ص فــصات ا٭َــط فهــٌ ٚٚعــس َٓــ٘ تعــازي ، ٖٚــٛ َــٔ  وٍُُووىا ِِووْٓ ؿَُِّبَوواثِط

 .(1) صؤٌََُْظَ اٌٍَّهُ بِىَافٍ ػَبْذَََُكازٜل ط

ــات     ــسْٝا زاض ايطٝدـ ــا٠ ايـ ــٌ اؿٝـ ــع ٚدـ ــٌ اهلل عـ ــس دعـ ــطظم يكـ ٚايـ
ايٛاغــع ، فٝأنــٌ َٓٗــا ايــرب ٚايفــادط ، ٚيهــٔ اهلل عــع ٚدــٌ خــلٸ         
ــٌ       ــا أن َٸ ــ٘ أ ــ١ ي ــطٙ ، ٚطاع ــا٫  ٭َ ــا  َتج ــِٗ َٓٗ ــٌ أنً ــإٔ دع ــ٪َٓري ب اغي

 ايهافط َٓٗا فٗٛ سذ١ عًٝ٘ .
: ايؿـــهط هلل عـــع ٚدـــٌ عًـــ٢ عـــسّ ْفـــاش ايطٝدـــات أٚ       ايجايـــح

ــازي ط    ــ٘ تعـ ــٝض ؼي قٛيـ ــ١ ايتدعـ ــ٘ يوـ ــسٍ عًٝـ ــا ، ٜٚـ ــٓكل فٝٗـ  ِِوووْٓايـ

ــتسا١َ      ؿَُِّبَوواثِ ــس ٱغ ــًُري ٚتأنٝ ــٛؽ اغيػ ــه١ٓٝ ؼي ْف ــح يًػ ــ٘ بع ص ، ٚفٝ

 ا٭َٔ ايوصا٥ٞ ٚططز يًفع  ٚاهلًع ٚاـٛف َٔ ايفكط ٚايعٛظ ،    
ــا ٜكــاٍ َــٔ     ــا  َٚتذــسز ؼي نــٌ إٓ غي ــ١ تهــصٜب َتكــسّ ظَاْ ٚؼي اٯٜ
ــا٤      ــب ٚ سٝ ــٌ ٚايهػ ــ٢ ايعُ ــ١ عً ــح اٯٜ ــِ تدع ــصا٤ ، ْع ــٓكل ؼي ايو اي

ــاز٠  ْ ــ١     ا٭ضض ٚظٜ ــٛاضز اغيا٥ٝ ــطٟ ٚاغي ــٛات اي ــ٬ح قٓ ــصا٤ ٚ ق ــاز ايو ت
ٚتػــد  ايٛغــا٥ٌ ايعًُٝــ١ ٚايتجكٝفٝــ١ اؿسٜجــ١ سيــا ٜتٓاغــب ٚايعٜــاز٠        
اهلا٥ًــ١ ؼي عــسز ايػــهإ ٚقاضبــ١ اؾفــاف ، ٚا٭قــٌ ؼي ٖــصا ايُٓــٛ       
ــِٗ ؼي       ــٌ ٚ خ٬ق ــع ٚد ــهط اهلل ع ــاز٠ ؾ ــددا  يعٜ ــٕٛ غ ــهاْٞ إٔ ته ايػ

وَووزٌَِهَ َُبَووُُِّٓ اهلل ، قــاٍ غــدشاْ٘ طايعدــاز٠ ، ٖٚــصا ايُٓــٛ آٜــ١ َــٔ عٓــس  

 .(2)صاٌٍَّهُ ٌَىُُْ آََاحِهِ ٌَؼٍََّىُُْ حَشْىُشُوَْ

 يكس دا٤ت اٯ١ٜ بأَطٜٔ :
 : ا٭نٌ َٔ ايطٝدات . ا٭ٍٚ
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 ايؿهط هلل عع ٚدٌ . :ايجاْٞ 
ٖٚــــٌ َــــٔ ٬َظَــــ١ بُٝٓٗــــا أّ ٫ ، فًــــٛ مل ٜأنــــٌ اغيػــــًِ َــــٔ 

ــٌ ،     ــع ٚدـ ــهط اهلل عـ ــٌ ٜؿـ ــات ٖـ ــب إٔ ٜؿـــهط   ايطٝدـ ــٛاب ، جيـ اؾـ
اغيػـــًِ اهلل عـــع ٚدـــٌ غـــٛا٤ أنـــٌ َـــٔ ايطٝدـــات أٚ مل ٜأنـــٌ ٭ٕ       
ــٔ        ــٌ َ ــ١ يٮن ــ٘ بًو ــا أْ ــ٘ نُ ــٛب بصات ــٛ َطً ــِ ٖٚ ــهط أع ــٛ  ايؿ َٛن
ــا تــسعٛ         ــ١ ايدشــح أْٗ ــٝو١ اؾُــع ؼي آٜ ــٔ خكــا٥ل ق ــات ، َٚ ايطٝد

 اغيػًُري يًؿهط َٔ دٗات :
ِٓٗ : ؾـــهط اغيػـــًُري هلل عـــع ٚدـــٌ عًـــ٢ أنـــٌ ايفـــطز َـــ   ا٭ٚزي
 ايطٝدات .

 ؾهط اغيػًُري ع٢ً أنًِٗ فتُعري ايطٝدات . :ايجا١ْٝ 
ــ١  ــًُري      :ايجايج ــ٘ اغيػ ــٌ  خٛاْ ــ٢ أن ــٌ عً ــع ٚد ــًِ هلل ع ــهط اغيػ ؾ

ايطٝدــات َــٔ ايــطظم ، فكــس ٜهــٕٛ ٖــٛ قطَٚــا  َٓٗــا ؼي ٜــّٛ َــا ٚيهــٔ    
ــس ٚاســس      ــسٙ أّ ؼي بً ــ٘ ٚبً ــا غــٛا٤ ؼي قطٜت ــٓعِ بٗ غــ ٙ َــٔ اغيػــًُري ٜت

ــط ، ٖٚــصا ايهــ   ــازٜل قٛيــ٘ تعــازي     أخ ــٔ ايؿــهط َــٔ َك ط اصيــا طب َ
ــ٠ٛص  ــٕٛ أخ ــاٙ     (1)اغي٪َٓ ــِ  ٜ ــهط هلل ٭ْه ــ١ : ٚايؿ ــسٜط اٯٜ ــض تك ــا ٜك نُ

 تعدسٕٚ .
يكـــس غـــأٍ  بـــطاِٖٝ عًٝـــ٘ ايػـــ٬ّ اهلل عـــع ٚدـــٌ إٔ ٜطٜـــ٘ نٝـــف  

عــٔ ابــٔ عدــاؽ قــاٍ : بًوــ  إٔ  بــطاِٖٝ بٝٓــا ٖــٛ ٜػــ    حيٝــٞ اغيــٛت٢ )
عًٝٗـــا ايػـــدا  ٚايطـــ  قـــس شيـــعم عًـــ٢ ايططٜـــل  شا ٖـــٛ ظٝفـــ١ ظيـــاض 

قـــس عًُـــت  ؿُٗـــا ٚبكـــٞ ععاَٗـــا ، فٛقـــف فعذـــب ثـــِ قـــاٍ : ضبٸ 
يتذُعٓٗـــا َـــٔ بطـــٕٛ ٖـــصٙ ايػـــدا  ٚايطـــ  ، ضب أضْـــٞ نٝـــف ؼٝـــٞ 

 .(2) (اغيٛت٢
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ٚقــس أْعــِ اهلل عــع ٚدــٌ عًــ٢ اغيػــًُري يٝط٦ُٓــٛا  زي  ضيــاِْٗ بــإٔ   
 ٜؿهطٚا اهلل عع ٚدٌ ، ٭ٕ ايؿهط َٔ ٚدٛٙ ايعداز٠ .

دري خاشيــ١ آٜــ١ ايدشــح ٚدٖٛــا  َٚعــاْٞ َــٔ يفــغ طايػــًِص        ٚتــ
ــٔ       ــٝطإ َـ ــٛات ايؿـ ــا  خطـ ــٔ  تدـ ــصض َـ ــا ؼـ ــ١  ش أْٗـ ــصنٛض ؼي اٯٜـ اغيـ

 دٗات :
 : قدٌ ايسخٍٛ ؼي ايػًِ . ا٭ٚزي
 أثٓا٤ ٚعٓس ايسخٍٛ ؼي ايػًِ . :ايجا١ْٝ 
 بعس ايسخٍٛ ؼي ايػًِ . :ايجايج١ 

 عذـــاظ ايكـــطإٓ ٚفٝـــ٘ طـــطز يًوفًـــ١ عـــٔ اغيػـــًُري ، يٝهـــٕٛ َـــٔ  
قـــإْٛ ٖٚـــٛ  قـــرتإ ا٭َـــط ٚايٓٗـــٞ ؼي ايكـــطإٓ سيكـــسَات ٚأغـــداب        

 ايعٌُ ، ٚ ظاس١ اغيٛاْع اييت ؼٍٛ زٕٚ اٱَتجاٍ ي٘ .
فعٓــسَا ٜطــطأ أَــط أٚ ٚاقعــ١ عٓــس اغيػــًُري ٜٓعــطٕٚ  يٝٗــا َــٔ دٗــ١  
ــعّٚ       ــٝطإ ٚي ــٛات ايؿ ــ١ خط ــٔ دٗ ــ٘ ، َٚ ــٗا َع ــسّ تعاضن ــًِ ٚع ايػ

 اٱسرتاظ َٔ  تداعٗا .
اهلل عـــٔ ايـــٓ  قـــ٢ً اهلل  طز َػـــًِ عـــٔ دـــابط بـــٔ عدـــسٚأخـــ)
 ٕ ايؿــٝطإ ٜهــع عطؾــ٘ عًــ٢ اغيــا٤ ثــِ ٜدعــح  :ٚغــًِ قــاٍ ٚآيــ٘ عًٝــ٘ 

غــطاٜاٙ ؼي ايٓــاؽ ، فــأقطبِٗ عٓــسٙ َٓعيــ١ أععُٗــِ عٓــسٙ فتٓــ١ ، فٝكــٍٛ  
: َـا ظيــت بفــ٬ٕ ستــ٢ تطنتــ٘ ٖٚـٛ ٜكــٍٛ نــصا ٚنــصا . فٝكــٍٛ  بًــٝؼ :   

أســـسِٖ فٝكـــٍٛ َـــا تطنتـــ٘ ستـــ٢  ٫ ٚاهلل َـــا قـــٓعت ؾـــ٦ٝا  ، ٚجيـــ٤ٞ
فطقـــت بٝٓـــ٘ ٚبـــري أًٖـــ٘ ، فٝكطبـــ٘ ٜٚسْٝـــ٘ ًٜٚتعَـــ٘ ٜٚكـــٍٛ : ْعـــِ         

   .  (1)(أْت
 

 

 

 قايوى نلازنة الشكو للإباحة 
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ــت٤٬ َٚــٔ     ــسْٝا زاض  َتشــإ ٚ ب ــا٠ اي يكــس دعــٌ اهلل عــع ٚدــٌ اؿٝ
 ٚدٛٙ اٱبت٤٬ فٝٗا أَٛض :

 : ساد١ اٱْػإ يٮنٌ ٚايؿطب . ا٭ٍٚ
 ضغد١ ايٓاؽ باؿٝاظ٠ ٚايتًُو . :ايجاْٞ 

 سب اٱْػإ يًطٝدات ٚأنًٗا . :ايجايح 
ــا        ــا  َٓٗ ــ١ اٱْتف ــٌ ٚنٝفٝ ــٛا  ا٭ن ــ١ أْ ــإ َعطف ــتطٝع اٱْػ ــ٬ ٜػ ف
يــ٫ٛ إٔ تفهــٌ اهلل عــع ٚدــٌ بتػــد ٖا يــ٘ ٚت٦ٝٗــ١ َكــسَات ظضاعتٗــا  
ٚتهٜٛٓٗــا ٚقـــٓاعتٗا ، ٖٚــصٙ ايطٝدـــات َــٔ أغـــطاض ٚضؾــشات قٛيـــ٘     

ــازي ط ــٌ   (1) صػِوووًِ فِوووٍ ا َسْعِ خٍَُِفَوووتً بِِّٔوووٍ جَاتعـ ــع ٚدـ ــٌ اهلل عـ ٚتفهـ

ــا       ــا  َٓٗ ــٌ ٚاٱْتف ــس ا٭ن ــسّ تكٝٝ ــإ ، ٚع ــٌ  ْػ ــٔ ن ــ١ َ ــٗا قطٜد ٚدعً
 باغي٪َٓري .

ــإ         ــسا٤ اٱضي ــسأت بٓ ــإٔ  بت ــات ب ــٌ ايطٝد ــ١ أن ــعٍ آٜ ــٌ ٚأْ ــِ تفه ث
 يٝهٕٛ اغيع٢ٓ ع٢ً ٚدٛٙ :

ٕ  ا٭ٍٚ  : ٜــا أٜٗـــا ايـــصٜٔ آَٓـــٛا قـــس أنـــطّ اهلل عـــع ٚدـــٌ اٱْػـــا
 بايطٝدات فهًٛا َٓٗا ٚأؾهطٚا هلل .

ــاْٞ  ــات       :ايج ــل ايطٝد ــصٟ خً ــٛ اي ــإٔ اهلل ٖ ــٛا ب ــصٜٔ آَٓ ــا اي ــا أٜٗ ٜ
 ٚدعًٗا ؼي َتٓاٍٚ اٱْػإ َطًكا  ايرب ٚايفادط نًٛا َٓٗا .

ــح  ــ١     :ايجايـ ــط٠ ٦ًَٝـ ــ٠ٛ خهـ ــسْٝا سًـ ــٛا  ٕ ايـ ــصٜٔ آَٓـ ــا ايـ ــا أٜٗـ ٜـ
 بايطٝدات فهًٛا َٓٗا ٚأْتِ أسل بٗا .

ــع  ــعا٤     :ايطابـ ــاّ دـ ــٔ ايطعـ ــات َـ ــٛا  ٕ ايطٝدـ ــصٜٔ آَٓـ ــا ايـ ــا أٜٗـ ٜـ
ــطٚا ؼي ايٓؿــأتري ، فٝأنــٌ      ــصٜٔ نف ــ٢ اي عادــٌ عًــ٢ اٱضيــإ ٚسذــ١ عً
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ــاٍ        ــسٚاَٗا ، ق ــددا  ي ــٕٛ غ ــٌ فٝه ــع ٚد ــهط اهلل ع ــات ٜٚؿ ــًِ ايطٝد اغيػ
 . (1) صوَزٌَِهَ َُبَُُِّٓ اٌٍَّهُ ٌَىُُْ آََاحِهِ ٌَؼٍََّىُُْ حَشْىُشُوَْتعازي ط

ــ١ ٚايطؾــاز   َٚــٔ خكــا٥ل ْــ  ــاؽ يًٗساٜ ــ٘ زعــ٠ٛ يًٓ سا٤ اٱضيــإ أْ
ــطّ         ــس أن ــٞ ، يك ــٌ اٱهل ــب بايفه ــصاتٞ ٚايرتغٝ ــٔ اي ــٔ اؿػ ــ٘ َ ــا فٝ غي

 اهلل عع ٚدٌ اٱْػإ بأَٛض :
 : تفهٌ اهلل بايٓفذ َٔ ضٚس٘ ؼي آزّ . ا٭ٍٚ

أَـــط اهلل عـــع ٚدـــٌ ي٥٬ًُهـــ١ بايػـــذٛز ٯزّ ، قـــاٍ       :ايجـــاْٞ 
 .(2) ص..ٌٍَََِِِّْىَتِ اعْجُذُوا ِدَََ فَغَجَذُوا بِالَّ بِبٍُِْظَوَبِرْ لٍُْنَا تعازي ط

ــح  ــٓعِ     :ايجاي ــا ٚايت ــٔ مثاضٖ ــٌ َ ــ١ ٚا٭ن ــٛا٤ ؼي اؾٓ ــ١ آزّ ٚس  قاَ
وَلٍُْنَوووا ََووواآدََُ اعْوووىُْٓ ؤَْٔوووجَ وَصَوْجُوووهَ اٌْجَنَّوووتَ وَوُوووََ ِِنْهَوووا بٓعُٝٗـــا ، قـــاٍ تعـــازي ط

 .(3)..صحَمْشَبَا هَزَِِ اٌشَّجَشَةَسََُذًا حَُُُْ شًِْخَُّا  وَالَ 

يٝهــٕٛ َــٔ َعــاْٞ آٜــ١ أنــٌ ايطٝدــات إٔ اهلل عــع ٚدــٌ أْعــِ عًــ٢  
ــ١     ــٌ إٔ تكــٌ ايٓٛب ايٓــاؽ بػــهِٓٗ ؼي ا٭ضض ، ٖٚــٛ ْعُــ١ ععُــ٢ قد

  زي َػأي١ ْٚع١ُ اـ٬ف١ فٝٗا .
ــا ؼي   ــٛا٤ ُٖٚــ ــ١ أعــــ٬ٙ  زي آزّ ٚســ ــاب ؼي اٯٜــ ــ٘ اـطــ ٚ ش تٛدــ

ضٖــا ، فكــس تٛدــ٘ اـطــاب  زي اغيػــًُري  اؾٓــ١ يٮنــٌ َــٔ ؾــذطٖا ٚمثا
ــ١      ــيت ؼي ا٭ضض يتهــٕٛ َــطآ٠ يجُــاض دٓ ــات اي خاقــ١ يٮنــٌ َــٔ ايطٝد

 آزّ َٚكس١َ يٮنٌ ايسا٥ِ َٔ د١ٓ اـًٛز .

                                                           

 .89غٛض٠ اغيا٥س٠  (1)
 .61غٛض٠ ا٭غطا٤  (2)
 .35غٛض٠ ايدكط٠  (3)
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ــاهلِ    ــط٠ ٚٚقـــف سـ ــ٪َٓري ؼي اٯخـ ــ٢ اغيـ ــٌ اهلل عًـ ــإ فهـ ٚؼي بٝـ
لَوووواٌُىا هَووووزَا  وٍََُّّووووا سُصِلُووووىا ِِنْهَووووا ِِووووْٓ ثََّووووشَةٍ سِصْلًووووا ؼي اؾٓــــ١ ٚضز ؼي ايتٓعٜــــٌ ط

 .(1) ..صاٌَّزٌِ سُصِلْنَا ِِْٓ لَبًُْ

ــانِ (     ــات َــا ضظقٓ ــات تكــٍٛ هلــِ ) نًــٛا َــٔ طٝد ــ١ ايطٝد ٚنــإٔ آٜ
ــهطِٖ ؼي      ــٔ ؾ ــط٠ ، َٚ ــسْٝا ٚؼي اٯخ ــٌ ؼي اي ــع ٚد ــهطٚا اهلل ع ــٞ تؿ ن
اٯخـــــط٠ أْٗــــــِ ٜــــــطٕٚ شات يـــــٕٛ ايفانٗــــــ١ نايتفــــــاح ٚايطَــــــإ   

َــٔ عٓــس اهلل ، ٚعٓــسَا  ٚاـهــطٚات فٝكــطٕٚ بأْــ٘ نــإ ؼي ايــسْٝا ضظقــا  
ٜـــأنًٕٛ جيـــسٕٚ إٔ ايطعـــِ خيتًـــف ٖٚـــٛ أفهـــٌ آ٫ف اغيـــطات ػيـــا       

 ٜؿابٗ٘ ؼي ايسْٝا .
 : ٖدٛط آزّ  زي ا٭ضض سيطتد١ اـ٬ف١ ٚايٓد٠ٛ . ايطابع

ض ، َٚـــــــــــــــــٔ  : ايتهاثط ؼي شض١ٜ آزّ ٚ ْتؿاضِٖ ؼي ا٭ض اـاَؼ
ــسٜطٖا      ــاْٞ ٚايعَــاْٞ ٚتك ــح اٱطــ٬م اغيه ــاظ ؼي آٜــ١ ايدش عًــ٢  اٱعذ

 ٚدٗري :
ٜــا أٜٗــا ايــصٜٔ آَٓــٛا ؼي أٟ ظَــإ نًــٛا َــٔ طٝدــات َــا          :ا٭ٍٚ 
 ضظقٓانِ .

ٜـــا أٜٗـــا ايـــصٜٔ آَٓـــٛا ؼي أٟ َٛنـــع َـــٔ ا٭ضض نًـــٛا   :ايجـــاْٞ 
 َٔ طٝدات َا ضظقٓانِ .

ٚؼي اٯٜـــ١ ضز َتكـــسّ ظَاْـــا  عًـــ٢ ايـــصٜٔ ٜكٛيـــٕٛ بـــٓكل ايوـــصا٤ 
نــــٌ ٚســــسٚخ ايفاقــــ١ عٓــــس أٖــــٌ ا٭ضض ، ْعــــِ قٝــــست اٯٜــــ١ ا٭ 

بٛدــٛب ايؿــهط هلل عــع ٚدــٌ ، ٖٚــٛ أَــط ٫ ٜكــسض عًٝــ٘ ايــصٜٔ نفــطٚا  
 فِٗ ٜأنًٕٛ َٔ ايطٝدات ٚيهِٓٗ ٫ ٜؿهطٕٚ اهلل .

 (1) صوَاشْووووىُشُوا ٌٍَِّووووهِٚحيتُـــٌ اغيــــطاز َــــٔ ايؿــــهط ؼي قٛيــــ٘ تعــــازي ط 

 ٚدٖٛا  :
                                                           

 .25غٛض٠ ايدكط٠  (1)
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 : ايؿهط ايكٛيٞ . ا٭ٍٚ
 ايؿهط ايفعًٞ . :ايجاْٞ 

 ايؿهط ايكٛيٞ ٚايفعًٞ ، َٚٓ٘ ايعٌُ ايكاا . :ايجايح 
٫ٚ تعــــاضض بــــري ٖــــصٙ ايٛدــــٛٙ ، ٚنًــــٗا َــــٔ َكــــازٜل آٜــــ١  

 ايدشح.
ٜٚتعـــصض عًـــ٢ ايهـــافط ايؿـــهط هلل عـــع ٚدـــٌ ؼي أٟ ٚدـــ٘ َـــٔ       
ايٛدــٛٙ أعــ٬ٙ يــتدًفِٗ عــٔ عدــاز٠ اهلل ،  ش قٝــست اٯٜــ١ ايؿــهط هلل       

دشاْ٘ دعــٌ بعدازتــ٘ بًشــاظ أْــ٘ غــ  عــٔ ايؿــهط ٚايعدــاز٠ ، ٚيهٓــ٘ غــ  
عدــاز٠ ايٓــاؽ يــ٘ عًــ١ ـًكٗــِ ٚخ٬فــتِٗ ؼي ا٭ضض ٚتػــد  َــا ؼي        

 ايػُٛات ٚا٭ضض هلِ .
ٚقــس ٚضز شات ا٭َــط با٭نــٌ  زي ا٭ْدٝــا٤ ٚايطغــٌ بكٛيــ٘ تعـــازي       

ٚبـــري ايطغـــٍٛ ٚايـــٓ  عُـــّٛ   (2) ..ص ََاؤََُّهَوووا اٌشُّعُوووًُ وٍُُوووىا ِِوووْٓ اٌـَُِّّبَووواثِ ط

ــ       ٝؼ ايعهــؼ ، ٚيهــٔ   ٚخكــٛم َطًــل ،فهــٌ ضغــٍٛ ٖــٛ ْــ  ٚي
ــٍٛ ٚ ضاز٠       ــٟٛ يًطغ ــّٛ ايًو ــِ ٚاغيفٗ ــاغيع٢ٓ ا٭ع ــ٬ٙ ٚضزت ب ــ١ أع اٯٜ

 نٌ ْ  ٚضغٍٛ .
ــح إٔ       ــ١ ايدشـ ــ٬ٙ ٚآٜـ ــ١ أعـ ــري اٯٜـ ــع بـ ــاْٞ اؾُـ ــٔ َعـ ــٕٛ َـ يٝهـ

ــصٟ      ــًُري هلل ايـ ــهط اغيػـ ــٔ ؾـ ــٕٛ َـ ــٌ ، ٚيٝهـ ــا٤ ايطغـ ــًُري خًفـ اغيػـ
تــصنطٙ آٜــ١ ايدشــح ايعُــٌ ايكــاا ، ٚتٛدــ٘ شات خطــاب ا٭نــٌ َــٔ   

ــازي ط   اي ــ٘ تعــ ــطا٥ٌٝ بكٛيــ ــ   غــ ــات  زي بــ وَؤَٔضٌَْنَووووا ػٍََووووُْىُُْ اٌَّْووووَّٓ   طٝدــ

 .(3) صوَاٌغٍَّْىَي وٍُُىا ِِْٓ ؿَُِّبَاثِ َِا سَصَلْنَاوُُْ

                                                                                                                                           

 .172غٛض٠ ايدكط٠  (1)
 .51غٛض٠ اغي٪َٕٓٛ  (2)
 .57غٛض٠ ايدكط٠  (3)
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ــد   غــطا٥ٌٝ يًشذــ١ ٚايربٖــإ     ــطإٓ ي ٚتهــطض ٖــصا اـطــاب ؼي ايك
وَؤَِّٔووووٍ فَؼَّووووٍْخُىُُْ ، ٖٚــــٛ َــــٔ ايؿــــٛاٖس ٚاغيكــــازٜل يكٛيــــ٘ تعــــازي ط

 . (1) صاٌْؼَاٌَِّنيَػًٍََ 

يٝهــٕٛ َــٔ َعــاْٞ آٜــ١ ايدشــح تفهــٌٝ اغيػــًُري ؼي ا٭نــٌ َــٔ        
ايطٝدــــات بكــــف١ اٱضيــــإ أٟ أْٗــــِ ٜؿــــاططٕٚ ايٓــــاؽ ا٭نــــٌ َــــٔ  

 ايطٝدات َع ايفاضم َٔ دٗات :
 : ا٭نٌ بكف١ اٱضيإ ، ٚخكاٍ اهلس٣ ٚايطؾاز . ا٭ٚزي

ــ١  ــطظم     :ايجاْٝـ ــدشاْ٘ ٜـ ــ٘ غـ ــٌ بأْـ ــع ٚدـ ــس اهلل عـ ــٔ عٓـ ــس َـ  ايٛعـ
ــسٜط        ــٛز ٚتك ــ  َٛد ــط غ ــ٢ أَ ــسا٤ عً ــأتٞ ايٓ ــ٬ ٜ ــات ، ف ــ٪َٓري ايطٝد اغي
اٯٜـــ١ : ٜـــا أٜٗـــا ايـــصٜٔ آَٓـــٛا نًـــٛا َـــٔ طٝدـــات َـــا ضظقٓـــانِ فهـــ٬  

 ٚعٗسا  َٔ عٓسْا (.
ــ١  ــٝو١ ايفعـــٌ اغيانـــٞ طضظقهـــِص يتأنٝـــس    :ايجايجـ ــ١ بكـ فـــ٧ اٯٜـ

ــ٘         ــاظ تٛد ــ٘ بًش ــسّ  ْكطاع ــٌ ٚع ــع ٚد ــس اهلل ع ــٔ عٓ ــطظم َ ــل اي ؼك
ــصا ــٔ         ٖ ــسْٝا ، َٚ ــا٠ اي ــاّ اؿٝ ــٔ أٜ ــّٛ َ ــٌ ٜ ــًُري ؼي ن ــاب يًُػ اـط

ــ١       ــٌ آٜ ــا  قد ــاؽ طيٝع ــاّ يًٓ ــاب ايع ــطإٓ ٚضٚز اـط ــِ ايك ــات ؼي ْع اٯٜ
ََاؤََُّهَوووا اٌنَّووواطُ وٍُُوووىا َِِّّوووا فِوووٍ ا َسْعِ ايدشـــح بـــأضبع آٜـــات ؼي قٛيـــ٘ تعـــازي ط

 .(2) ص.. حَََالً ؿَُِّبًا وَالَ حَخَّبِؼُىا خُـُىَاثِ اٌشَُّْـَاِْ

ــ٘        ــِ تعكد ــِٝ ث ــٌ ايعع ــطِٜ ٚايفه ــا٭َط ايه ــ٬ٙ ب ــ١ أع ــا٤ت اٯٜ فذ
ــ١       ــا٤ت آٜ ــِ د ــٛاسـ ، ث ــاب ايف ــ٬ي١ ٚ ضته ــ١ ٚايه ــٔ ايوٛاٜ ــٞ ع ايٓٗ
ايدشــح خاقــ١ بــاغي٪َٓري يتهــٕٛ ؾــاٖسا  عًــ٢ تكٝــسِٖ بــايٓٗٞ عــٔ         
 تدــا  خطــٛات ايؿــٝطإ ، ٱقاَــ١ اؿذــ١ عًــ٢ ايٓــاؽ ٚبٝــإ فهــً٘        

 ِ ايكطإٓ .غدشاْ٘ ، ٚػًٞ اٱعذاظ ؼي ْع
                                                           

 .122غٛض٠ ايدكط٠  (1)
 .168غٛض٠ ايدكط٠  (2)
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ٚقــشٝض إٔ ايــسْٝا زاض  َتشــإ ٚ بــت٤٬  ٫ إٔ آٜــ١ ايدشــح تــدري      
ــا        ــا أٜٗ ــ١ : ٜ ــسٜط اٯٜ ــإ ، ٚتك ــ٢ اٱضي ــٌ عً ــعا٤ ايعاد ــٞ اؾ ــ١ ٖٚ سكٝك
ايــصٜٔ آَٓــٛا  ٕ اهلل ٜؿــهطنِ عًــ٢ اٱضيــإ بــإٔ ضظقهــِ َــٔ فهــً٘         

 ٚأَطنِ با٭نٌ َٔ ايطٝدات .
ــٌ اغي      ــع ٚد ــ١ اهلل ع ــازٜل ًَهٝ ــٔ َك ــعا٤ َ ــصا اؾ ــاٍ  ٖٚ ــ١ ، ق طًك

ــازي ط ــأٜ بـــري     (1) صوٌٍََِّوووهِ ٍُِْوووهُ اٌغَّوووَّىَاثِ وَا َسْعِ  تعـ ــأب٢ غـــدشاْ٘  ٫ ايتدـ فـ

ــسْٝا ،     ــا٠ اي ــ١ ، اؿٝ اغيــ٪َٓري ٚايهفــاض ؼي نــٌ عــامل َــٔ ايعــٛامل ايطٛيٝ
ــٌ     ــا  ٚتكد ــاؽ َطًك ــطظم يًٓ ــأ أغــداب اي ــربظر ، اٯخــط٠ ، فتتٗٝ عــامل اي

س  قداهلــا باٱضيــإ أٚ َــا ايــسْٝا عًــ٢ ؾــطط َــِٓٗ ندؿــط َــٔ غــ  إٔ ٜكٝــ 
ــاظٕٚ      ــ٪َٓري ضيتـ ــٔ اغيـ ــات ٚيهـ ــٔ ايطٝدـ ــاؽ َـ ــٌ ايٓـ ــسٙ ، فٝأنـ ــٛ نـ ٖـ

 بأَٛض:
ــ٘      ا٭ٍٚ ــٕٛ قٛيـ ــس اهلل يٝهـ ــٔ عٓـ ــأَط َـ ــات بـ ــٔ ايطٝدـ ــٌ َـ : ا٭نـ

ــع     وٍُُووىاتعــازي ط ــٔ ًَــو اهلل ع ــس اهلل يًُــ٪َٓري َ ــ١ َــٔ عٓ ــا  ٚ باس ص  شْ

ــع     ــإ ؼي ا٭ضض ٚضز اهلل ع ــ١ اٱْػ ــا٥ل خ٬ف ــٔ خك ــٛ َ ــٌ ، ٖٚ  ٚد
ــ١ ؼي ا٭ضض     ــ٢ دعــٌ آزّ خًٝف ــري  ستذــٛا عً ــ٢ اغي٥٬هــ١ س ٚدــٌ عً

 .(2)صبٍِِّٔ ؤَػٍَُُْ َِا الَ حَؼٍَُّْىَْط

ــ٘     ــات دــعا٤ َٓ ــاح يًُــ٪َٓري أنــٌ ايطٝد ــ٘ أب فُــٔ عًُــ٘ غــدشاْ٘ أْ
 تعازي هلِ ع٢ً اهلسا١ٜ ٚاٱضيإ .

ــٛز      ــصٙ اٱباســ١ َكــاسد١ يٛد ــإٔ ٖ ــاضٙ ب ــطإٓ  خد َٚــٔ  عذــاظ ايك
ــإ ؼي ا٭ضض  ــسخٌ آزّ  اٱْػـ ــ١ ،  ش ٜـ ــّٛ ايكٝاَـ ــ٘  زي ٜـ ــٔ تفاضقـ ، ٚيـ

 . (3) صََاؤََُّهَا اٌشُّعًُُ وٍُُىا ِِْٓ اٌـَُِّّبَاثِؼي قٛي٘ تعازي ط
                                                           

 .42غٛض٠ ايٓٛض  (1)
 .30غٛض٠ ايدكط٠  (2)
 .51غٛض٠ اغي٪َٕٓٛ  (3)
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ٚايكـــطإٓ نتـــاب بـــام  زي ٜـــّٛ ايكٝاَـــ١ ، ٜٚتذـــسز ايٓـــسا٤ ايـــٛاضز 
ص ؼي َكــساق٘ ٚاغيتًكــٞ يــ٘ َـــٔ       ََووا ؤََُّهَووا اٌَّووزََِٓ آَِنُوووىا   ؼي آٜــ١ ايدشــح ط  

ــا٠ ايــسْٝا ، فًُــا تفهــٌ اهلل عــع ٚدــٌ ٚخــتِ   اغيػــًُري َــا  زاَــت اؿٝ
ايٓدــ٠ٛ بدعجــ١ ايــٓ  قُــس قــ٢ً اهلل عًٝــ٘ ٚآيــ٘ ٚغــًِ فاْــ٘ َــٮ ا٭ضض  
ــٌ        ــٓعِ بأن ــ١ تت ــّٛ ايكٝاَ ــ١  زي ٜ ــ١ باقٝ ــًُري أَ ــٌ اغيػ ــات ، ٚدع بايطٝد
ــ٘     ايطٝدــات بــأَط ٚ باســ١ َتذــسز٠ َــٔ عٓــس اهلل ٖٚــٛ َــٔ َكــازٜل قٛي

 .(1) صَِّتٍ ؤُخْشِجَجْ ٌٍِنَّاطِوُنْخُُْ خَُْشَ ؤُتعازي ط

 ٚمل تكٝس اٯ١ٜ َٛنع ايطٝدات يدٝإ ٚدٛٙ :
 : َا ع٢ً ا٭ضض َٔ ا٭ؾذاض ٚايجُاض . ا٭ٍٚ

ــاْٞ  ــٕٛ     :ايج ــطٚات ، فٝه ــٛب ٚاـه ــٔ اؿد ــإ َ ــ٘ اٱْػ ــا ٜعضع َ
ايـــعضا  َـــٔ كتًـــف ا٭دٓـــاؽ ٚاغيًـــٌ ، ٚيهـــٔ ا٭َـــط ٚاٱشٕ بأنـــٌ  

 ايطٝدات خام باغي٪َٓري .
ازٜل ايؿــــهط هلل عــــع ٚدــــٌ إٔ غــــ  اغيػــــًِ ٜــــعض  َٚــــٔ َكــــ

ــسٙ ،       ــ٘ ٚبً ــ  أضن ــٔ غ ــات َ ــاض ٚطٝد ــٔ مث ــٌ َ ــصٟ ٜأن ــٛ اي ــًِ ٖ ٚاغيػ
ــا ؼي قٛيـــ٘ تعـــازي ط   وَبِرْ لَوووايَ بِبْوووشَاهُُُِ سََِّ اجْؼَوووًْ هَوووزَا بٍََوووذًا آِِنًوووا وَاسْصُقْ ؤَهٍَْوووهُ      نُـ

ــ٢   (2) صاِخِوووشِِِوووْٓ اٌ ََّّوووشَاثِ َِوووْٓ آَِوووَٓ ِِووونْهُُْ بِاٌٍَّوووهِ وَاٌَُْوووىَِْ       ــاظ اغيعٓـ بًشـ

ا٭عــِ يٰٜــ١ ٚإٔ اغيــطاز َــٔ أٖــٌ ايدٝــت اؿــطاّ يــٝؼ غــهإ َهــ١          
ــت     ــتكدًٕٛ ايدٝـ ــصٜٔ ٜػـ ــًُري ايـ ــٌُ اغيػـ ــٌ ٜؿـ ــط ، بـ ــٛ اؿكـ ــ٢ مـ عًـ
ــ٘      ــٕٛ سٛي ــ٘ نــٌ عــاّ ٜٚطٛف ــصٜٔ حيذــٕٛ  يٝ اؿــطاّ ؼي قــ٬تِٗ ، ٚاي

 ع٢ً َساض أٜاّ ايػ١ٓ .
َـــٔ عٓـــس اهلل  ٚبعـــس ا٭َـــط باباســـ١ أنـــٌ ايطٝدـــات ٚضز ا٭َـــط      

 بايؿهط ي٘ غدشاْ٘ ، ٚحيتٌُ ؼي َتعًك٘ ٚدٖٛا  :
                                                           

 .110غٛض٠ آٍ عُطإ  (1)
 .126غٛض٠ ايدكط٠  (2)
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ــازي         ا٭ٍٚ ــسٙ تع ــٔ عٓ ــط َ ــ١ ا٭َ ــ٢ ْعُ ــٌ عً ــع ٚد ــهط اهلل ع : ؾ
با٭نـــٌ َـــٔ ايطٝدـــات بًشـــاظ إٔ ٖـــصا ا٭َـــط ْـــٛ  ٖساٜـــ١ ٚضظيـــ١ ،  

ــ٘ تعــازي ط   ــع يًشــطز ؼي   (1) صوََُؼٍَُِّّىُووُْ اٌٍَّووهُٖٚــٛ َــٔ َكــازٜل قٛي ــ٘ َٓ ٚفٝ

ــاٍ ايتــ  ــسٜٔ ، ٚ تك ــطاف    اي ــ   غ ــٔ غ ــاؿ٬ٍ ، َٚ ــسْٝا ب ــا٠ اي ٓعِ باؿٝ
 .(2)صوَالَ حُغْشِفُىا بَِّٔهُ الَ َُحَُِّ اٌُّْغْشِفِنيَجمل٧ ايٓٗٞ عٓ٘ بكٛي٘ تعازي ط

ــع أنــٌ ايطٝدــات         ــ١ إٔ ايعٖــس ٫ ٜتعــاضض َ ــس بٝٓــت ٖــصٙ اٯٜ يك
ٚإٔ ايعــــايٹِ ٚغــــ ٙ ٚاؿــــانِ ٚافهــــّٛ ، ٚايــــصنط ٚا٭ْجــــ٢ َــــٔ      

 ا٭نٌ َٔ ايطٝدات .اغيػًُري ٜتػإٚٚ ؼي 
ــاْٞ ــٌ      ايج ــصٟ تفه ــطِٜ اي ــطظم ايه ــ٢ اي ــٌ عً ــع ٚد ــهط اهلل ع : ؾ

صٚز٫يتــ٘ عًــ٢ إٔ ايطٝدــات َِِّّووا سَصَلَىُووُْبــ٘ عًــ٢ اغيػــًُري يكٛيــ٘ تعــازي ط

 ٚسهٛضٖا عٓس اغيػًُري بآ١ٜ َٔ عٓس اهلل .
بٝــإ اٯٜــ١ يًتدعــٝض ٚٚدــٛز ايعا٥ــس َــٔ ايــطظم ايهــطِٜ   :ايجايــح 

ــازي ط   ــ٘ تعـ ــًُري ، يكٛيـ ــس اغيػـ ــٔ  َِِّّوووا سَصَلَىُوووُْ عٓـ ــًُٕٛ َـ ــٌ اغيػـ ص فٝأنـ

ــ١      ــس يو ــاز٠ ت٪ن ــا ظٜ ــ٢ َٓٗ ــدٌٝ اهلل ، ٚتدك ــا ؼي غ ــٕٛ َٓٗ ــات ٜٚٓفك ايطٝد
 ايتدعٝض ؼي اٯ١ٜ .

 ايؿهط هلل عع ٚدٌ ع٢ً اغي٬ظ١َ بري أَٛض : :ايطابع 
 سا١ٜ ٚاٱضيإ .اهل :ا٭ٍٚ 
 تٛد٘ ا٭َط َٔ عٓس اهلل يًُ٪َٓري بكف١ اٱضيإ . :ايجاْٞ 

 ايطظم ايهطِٜ َٔ ايطٝدات . :ايجايح 
ــع  ــٔ    :ايطابـ ــٌ َـ ــًُري با٭نـ ــا٭َط يًُػـ ــٌ بـ ــع ٚدـ تفهـــٌ اهلل عـ

 ايطٝدات .
 زٚاّ ايطظم ايهطِٜ َٔ عٓس اهلل عع ٚدٌ . :اـاَؼ 

                                                           

 .282غٛض٠ ايدكط٠  (1)
 .121غٛض٠ ايدكط٠  (2)
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 عــع ٚدــٌ إٔ جيعــٌ    ٜٚتــٓعِ ايهــافط بايــسْٝا ٚظٜٓتٗــا ، فــأب٢ اهلل     
اغيػـــًِ ؼي سػـــط٠ َٓٗـــا ، أٚ إٔ ٜكـــٌ بـــ٘ ايعٖـــس  زي سطَـــإ ايـــٓفؼ 
ــاٍ      ــ١ سذــ١ يًعٝ ــسا٤ اٱضيــإ ؼي ٖــصٙ اٯٜ ٚا٭ٖــٌ َٓٗــا ، ٖٚــٌ ٜهــٕٛ ْ
ــِ،      ــاضٖا هل ــا ٚ سه ــات ٚت٦ٝٗتٗ ــام ؼي ايطٝد ــعٚز باٱْف ــ٢ ا٭ب ٚاي عً

 اؾٛاب ْعِ ، خاق١ ٚإٔ خطاب ايصٜٔ آَٓٛا ٜؿٌُ :
 ٠ ايصٟ ػب عًٝ٘ ايٓفك١ .: ضب ا٭غط ا٭ٍٚ

 ايعٚد١ . :ايجاْٞ 
 اٱبٔ ٚايدٓت . :ايجايح 
 ايٛايسإ ايًصإ ػب ْفكتُٗا ع٢ً اٱبٔ . :ايطابع 

ــسا٤    ــع ٚدـــٌ بٓـ ــ٪َٓري ايـــصٜٔ أنـــطَِٗ اهلل عـ َٚـــٔ خكـــا٥ل اغيـ
 اٱضيإ يو١ ايتدعٝض ايٛاضز٠ ؼي آ١ٜ ايدشح َٔ دٗات :

ــٔ      ا٭ٚزي ــٛا َ ــصٜٔ آَٓ ــات  زي اي ــٔ ايطٝد ــٌ َ ــسا٤ با٭ن ــ٘ ايٓ : تٛد
بـــري عُـــّٛ أٖـــٌ ا٭ضض ، َٚـــٔ غـــع١ ضظيـــ١ اهلل ٚتوؿـــٝٗا يًٓـــاؽ   
ــٛا خاقــ١  ش أْٗــا     ــات بايــصٜٔ آَٓ طيٝعــا  عــسّ سكــط ا٭نــٌ َــٔ ايطٝد

 َتٝػط٠ يًٓاؽ طيٝعا  .
ــ١  ــازي ط   :ايجاْٝـ ــ٘ تعـ ــٌ بكٛيـ ــات ايـــيت ت٪نـ ــٝض ؼي ايطٝدـ وٍُُوووىا ايتدعـ

ــ١   ؿَُِّبَووواثِِِوووْٓ  ــّٛ ٚايفانٗـ ــٔ ايًشـ ــات َـ ــط٠ ايطٝدـ ــ٢ نجـ ــ١ عًـ صيًس٫يـ

ــٔ     ــات َـ ــٔ اؿٝٛاْـ ــٌ عـ ــا ٜٓفكـ ــٛب َٚـ ــطٚات ٚاؿدـ ــاض ٚاـهـ ٚايجُـ
 ايطٝدات نايًدي ٚايدٝض ٚايعػٌ .

َٚـــٔ  عذـــاظ ايـــرتازف ايًفعـــٞ ؼي ايكـــطإٓ ٚضٚز يفـــغ )بطْٛٗـــا( 
َــــطتري ؼي ايكــــطإٓ ٜٚتعًــــل نــــٌ ٚاســــس َُٓٗــــا با٭نــــٌ َــــٔ ْتــــاز  

 . (1)صُٔغمُِىُُْ َِِّّا فٍِ بُـُىِٔهَااٍ تعازي ؼي ا٭ْعاّ طاؿٝٛاْات ، ق

                                                           

 .21غٛض٠ اغي٪َٕٓٛ  (1)
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ََخْوووشُاُ ِِوووْٓ بُـُىِٔهَوووا شَوووشَاٌَ ُِخْخٍَِوووٌَ ؤٌَْىَأُوووهُ فُِوووهِ ٚؼي ايٓشـــٌ قـــاٍ تعـــازي ط

 .(1)ص..شِفَاءٌ ٌٍِنَّاطِ

ــ١  ــاظ     ايجايج ــٔ  عذ ــ٘ ، فُ ــأنٍٛ َٓ ــطِٜ اغي ــطظم ايه ــٝض ؼي اي : ايتدع
طٝدـــات ضظم اهلل ( ٭ْـــ٘ ٜتهـــُٔ    اٯٜـــ١ أْٗـــا مل تكـــٌ ) نًـــٛا َـــٔ     

  ستُاٍ بصٍ ايٛغع يًهػب ٚايتٓافؼ فٝ٘.
 قايوى الهلازنة بقٌ الأنو بالأكل ونًع الحوج 

ــ٪َٓري ،    ــايطظم اــــام يًُـ ــط بـ ــايتدعٝض ٚاؿكـ ــ١ بـ ــا٤ت اٯٜـ دـ
ــ١     ــسٜط اٯٜـ ــًُري ، ٚتكـ ــا  يًُػـ ــات ًَهـ ــ ٚض٠ ايطٝدـ ــٔ قـ ــاض عـ ٚاٱخدـ

 ع٢ً ٚدٛٙ :
 ػيا ضظقٓاى .: ٜا أٜٗا ايصٟ آَٔ نٌ  ا٭ٍٚ

 ٜا أٜٗا ايصٟ آَٔ نٌ ػيا ضظقو اهلل . :ايجاْٞ 
بًشــاظ ايعُــّٛ ٚاـكــٛم بــري ايٛدــ٘ ا٭ٍٚ ٚايجــاْٞ أعــ٬ٙ ،       
ــ٘ اهلل    ــا ضظقـ ــ١ اغيػـــًُري ، ٜٚتـــٓعِ سيـ ــًِ سيـــا ضظم اهلل عاَـ فٝتـــٓعِ اغيػـ

 ع٢ً مٛ اـكٛم ٚايتعٝري .
ــح ــو       ايجايـ ــاى ٚأَـ ــا ضظم اهلل أبـ ــٌ ػيـ ــٔ نـ ــصٟ آَـ ــا ايـ ــا أٜٗـ : ٜـ

وَالَ ػٍََوووً اى بـــاغيعطٚف ، ٚدـــا٤ ْفـــٞ اؿـــطز ؼي قٛيـــ٘ تعـــازي ط ٚأخـــ

ؤَٔفُغِووووىُُْ ؤَْْ حَووووإْوٍُُىا ِِووووْٓ بُُُووووىحِىُُْ ؤَوْ بُُُووووىثِ آبَوووواِِىُُْ ؤَوْ بُُُووووىثِ ؤَُِّهَوووواحِىُُْ ؤَوْ بُُُووووىثِ      

ىُُْ ؤَوْ بُُُوووىثِ ػََّّووواحِىُُْ ؤَوْ  بِخْوووىَأِىُُْ ؤَوْ بُُُوووىثِ بِخْوووىَأِىُُْ ؤَوْ بُُُوووىثِ ؤَخَوووىَاحِىُُْ ؤَوْ بُُُوووىثِ ؤَػَّْووواِِ     

ُْ ُجَنوواٌه            ُُْى ٍَوو َُْظ َػ ٌَوو  ُْ ََِفاِحَحووُه َؤْو َطووِذَِمُى  ُْ ٍَْىووُخ َِ َِووا  ُْ َؤْو  ُُووىِث َخووااَلِحُى ُْ َؤْو ُب ٌُِى ُُووىِث َؤْخووَىا ُب

 .(2)صؤَْْ حَإْوٍُُىا جَُِّؼًا ؤَوْ ؤَشْخَاحًا

 َٚٔ اٱعذاظ ؼي اغيكاّ غكٛم ايكساق١ أَٛض :
                                                           

 .69غٛض٠ ايٓشٌ  (1)
 .61غٛض٠ ايٓٛض  (2)
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 : ٚضٚز يفغ )قسٜل( ؼي ايكطإٓ . ا٫ٚ 
ص َــــط٠ ٚاســــس٠ ٚبكــــٝو١ اغيفــــطز طَووووذَِمِىُُْٚضٚز نًُــــ١ ط :ثاْٝــــا  

ــساقات       ــسز قـ ــ٢ تعـ ــسٍ عًـ ــا ٜـ ــًُري ، ػيـ ــ١ اغيػـ ــاف١  زي طياعـ ٚاٱنـ
 ايفطز ايٛاسس َٔ اغيػًُري ،  ش ٜهٕٛ قسٜكا  هلصا ٚشاى .

ضفــــع اؿــــطز عــــٔ  ظزٜــــاز أٚاقــــط ايكــــساق١ ٚبًٛغٗــــا  :ثايجـــا   
 ؼي ا٭نٌ ٚايؿطب َع اٱسرتاظ َٔ افطَات .يًُؿاضن١ 

بََِّّٔووا يفــغ ايكــساق١ ؼي اٯٜــ١ َــٔ َكــازٜل قٛيــ٘ تعــازي ط       :ضابعــا  

 ص.(1) اٌُّْاِِْنُىَْ بِخْىَةٌ

ــا   ــ٘      :خاَػ ــ٘ ٚآي ــ٢ً اهلل عًٝ ــٓ  ق ــا٠ اي ــري َ٪اخ ــد١ ب ــٌ ايٓػ ؼتُ
 ٚغًِ بري أقشاب٘ ٚايكساق١ اييت تصنطٖا ٖصٙ اٯ١ٜ ٚدٖٛا  :

ٚإٔ ا٭خـــــ٠ٛ بـــــري ايكـــــشاب١ ٖـــــٞ شات َعٓـــــ٢  ايتػـــــاٟٚ  -1
 ايكساق١ اييت تتهُٓٗا ٖصٙ اٯ١ٜ .

ْػـــــد١ ايعُـــــّٛ ٚاـكـــــٛم اغيطًـــــل ، ٚإٔ ا٭خـــــ٠ٛ بـــــري   -2
ــصٟ     ــسٜكهِص ايـ ــغ طقـ ــٔ يفـ ــع َـ ــِ ٚأٚغـ ــاض أعـ ــادطٜٔ ٚا٭ْكـ اغيٗـ

 تصنطٙ ٖصٙ اٯ١ٜ .

ْػــد١ ايعُــّٛ ٚاـكــٛم َــٔ ٚدــ٘ ، فٗٓــاى َــاز٠ يٲيتكــا٤        -3
 ٚأخط٣ يٲفرتام بُٝٓٗا .

 ايتدأٜ ، فُع٢ٓ ا٭خ٠ٛ اٱضيا١ْٝ غ  ايكساق١ . -4

ٚاغيدتــاض ٖــٛ ا٭خــ  يــصا فــإ آٜــ١ ْفــٞ اؿــطز ٖــصٙ شنــطت ا٭نــٌ   
ــٔ     ــسٜل ، َٚـ ــت ايكـ ــٌ ؼي بٝـ ــطت ا٭نـ ــا شنـ ــٛإ َجًُـ ــٛت اٱخـ ؼي بٝـ
ــا      ــ٘ اغيتعــسز ، أَ ــطاز َٓ ــا إٔ يفــغ )  خــٛاْهِ ( طيــع ٚاغي اٱعذــاظ فٝٗ

ا٭خـــ٠ٛ فٝؿـــٌُ  يفـــغ طقـــسٜكهِ ص فٗـــٛ َتشـــس يدٝـــإ ايػـــع١ ؼي     
 دٗات :

                                                           

 .10غٛض٠ اؿذطات  (1)
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 :ا٭خ٠ٛ بايٓػب . ا٭ٚزي
 ا٭خ٠ٛ بايطناع١ . :ايجا١ْٝ 

ــ١  ــٍٛ اهلل    :ايجايجـ ــٝري ضغـ ــاض بتعـ ــادطٜٔ ٚا٭ْكـ ــري اغيٗـ ــا٠ بـ اغي٪اخـ
 ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ .

ص بكـــٝو١ وٍُُوووىا ِِوووْٓ ؿَُِّبَووواثِ َِوووا سَصَلْنَووواوُُْ َٚـــٔ اٱعذـــاظ فـــ٧ آٜـــ١ ط

َــــٔ بٝــــٛت اٯبــــا٤ ٚا٭َٗــــات  ا٭َــــط ، أَــــا بايٓػــــد١ ٯٜــــ١ ا٭نــــٌ
ــإ    ــطز ، يدٝـ ــٞ اؿـ ــ١ ْٚفـ ــٝو١ اٱباسـ ــا٤ت بكـ ــا فذـ ــٛإ ٚغ ٖـ ٚاٱخـ
قــإْٛ ٖٚــٛ إٔ اهلل عــع ٚدــٌ نفــ٢ اغيــ٪َٓري ٚدعــٌ ضظقٗــِ ٜتٛدــ٘         
 يــِٝٗ عًــ٢ مــٛ ايتعــٝري ، فــ٬ تكــٌ ايٓٛبــ١  زي اؿادــ١  زي ا٭نــٌ َــٔ  
ــازي      ــ٘ تعـ ــات قٛيـ ــٔ عَُٛـ ــٛ َـ ــطب ٖٚـ ــإ شٟ قـ ــ  ٚ ٕ نـ ــٛت ايوـ بٝـ

 . (1) صظَ اٌٍَّهُ بِىَافٍ ػَبْذََُؤٌََُْط

 : ٜا أٜتٗا اييت آَٓت نًٞ َٔ طٝدات َا ضظقٓاىٹ . ايطابع
ــاَؼ  ــانِ ،        :اـ ــا ضظقٓ ــات َ ــٔ طٝد ــٞ َ ــت نً ــيت آَٓ ــا اي ــا أٜتٗ ٜ

ــٌ        ــسز ايفهـ ــٛٙ تعـ ــٔ ٚدـ ــاَؼ َـ ــع ٚاــ ــ٘ ايطابـ ــري ايٛدـ ــع بـ ٚاؾُـ
ــا ،        ــ٢ أبٝٗ ــ١ عً ــ١ ايٓفك ــت ٚادد ــس ايدٓ ــصا ػ ــًُري ، ي ــ٢ اغيػ ــٞ عً اٱهل
ــ١ ايٓفكــ١ عًــ٢ ظٚدٗــا َــٔ غــ  إٔ     ٚعٓــسَا تكــدض ظٚدــ١ تهــٕٛ ٚادد

َــٔ  نــطاّ اهلل ٜػــكط ٚدٛبٗــا عًــ٢ ا٭ب بــٌ ٜهــٕٛ ؼي طٛيــ٘ ، ٖٚــٛ   
عــــع ٚدــــٌ يًُــــطأ٠ اغيػــــ١ًُ ، ٚسفــــغ ؾــــأْٗا ٚسكٗــــا ؼي ايؿــــطٜع١  

 اٱغ١َٝ٬ ، يتؿهط اهلل بايتك٣ٛ ٚايعف١ .
ٔٸ نًــٔ ػيــا ضظقٓــانٔ ( ، ٚايتعــسز ؼي   :ايػــازؽ  ٜــا أٜتٗــا اي٥٬ــٞ آَــ

يفــغ ضظقٓـــاى ٱضاز٠ اغيفـــطز اغيـــصنط ، ٚضظقٓـــاىٹ ٱضاز٠ اغيفـــطز اغي٪ْـــح  
ــع اغيـــ  ــاز٠ طيـ ــانِ ( ٱفـ ــانٔ (  ٚ)ضظقٓـ ــًُري ٚ)ضظقٓـ ــّٛ اغيػـ صنط ٚعُـ

                                                           

 .36غٛض٠ ايعَط  (1)
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ؾُــع ايٓػـــ٠ٛ َـــٔ َكــازٜل آٜـــ١ ايـــطظم ٖــصٙ ، َٚـــٔ أغـــطاض تٛدـــ٘    
 اـطاب فٝٗا يًُػًُري بكدو١ ٚقف١ اٱضيإ .

ٚ ٕ قٝـــٌ َـــٔ اغيػـــًُري َـــٔ ٖـــٛ فكـــ  ٫ ٜػـــتطٝع أنـــٌ ايطٝدـــات 
بُٝٓــا دــا٤ت اٯٜــ١ بــصنطٖا عًــ٢ مــٛ ايتدعــٝض َــٔ عُــّٛ ايــطظم          

 دٗات :يًُػًُري ، ٚاؾٛاب َٔ 
: تـــدري اٯٜـــ١ قاْْٛـــا  ٖٚـــٛ ٫بـــس َـــٔ أنـــٌ اغيػـــًِ َـــٔ         ا٭ٚزي 

ــ٬م        ــٛ اٱط ــ٢ م ــ٘ عً ــٝط ب ــط ٫ حي ــ٘ ، ٚإٔ ايفك ــاّ سٝات ــات ؼي أٜ ايطٝد
 .(1)صبَِّْ َِغَ اٌْؼُغْشِ َُغْشًاؼي أٜاّ سٝات٘ ، قاٍ تعازيط

 ؼي اٯ١ٜ بؿاض٠ يًُػًِ بعٚاٍ ساٍ ايفكط ٚايفاق١ . :ايجا١ْٝ 
يـــت ٖـــصٙ اٯٜـــ١ ؼي أٜـــاّ نـــإ اغيػـــًُٕٛ فٝٗـــا      يكـــس ْع :ايجايجـــ١ 

ــ٢ يًُػــًُري ،     ؾــسٜسٟ اؿادــ١ ٚايعــٛظ ، يتهــٕٛ بؿــاض٠ ايػــع١ ٚايوٓ
أعـِ   (2) صوٌََمَوذْ َٔظَوشَوُُْ اٌٍَّوهُ بِبَوذْسٍ وَؤَْٔوخُُْ ؤَرٌَِّوتِ      يصا ضيهـٔ ايكـٍٛ بـإٔ قٛيـ٘ تعـازي ط     

َــٔ ايٓكــط ؼي َٝــسإ ايكتــاٍ ٚســسٙ بــٌ ٜؿــٌُ فــتض أبــٛاب ايــطظم         
 ايهطِٜ هلِ ، ٚنإٔ فٝ٘ ْكطا  ع٢ً ايفكط أٜها  .

ٚدـــا٤ت آٜـــ١ ايدشـــح بايدؿـــاض٠ ٚاٱخدـــاض عـــٔ قـــ ٚضتٗا أَـــطا    
قــاٍ )يــٛ نــإ ايفكــط  اٱَــاّ عًــٞ عًٝــ٘ ايػــ٬ّ أْــْ٘ٚػــب  زي ٚاقعــا  ، 

        .    ٚمل ٜجدت َكسضٙ (ضد٬  يكتًت٘
ٚقٝــست اٯٜــ١ أعــ٬ٙ ايــسعا٤ بــايطظم ايهــطِٜ باٱضيــإ بــاهلل ٚايٝــّٛ   
ــٓ       ــاٍ اي ــٛف ايععُٝــ١ يكت اٯخــط ( يكــس نــإ أٖــٌ َهــ١ جيُعــٕٛ اؾٝ
قُـــس قـــ٢ً اهلل عًٝـــ٘ ٚآيـــ٘ ٚغـــًِ ٚاغيػـــًُري ٖٚـــِ ؼي اغيسٜٓـــ١ ، ٫ٚ 
ــ١       ــإ ، خاق ــٔ ايعَ ــرت٠ َ ــ١ يف ــ١ ايكطآْٝ ــاّ اٯٜ ــٌ أسه ــ٢ تعطٝ ــٌ عً زيٝ

ــاّ ايٓدــــ  ــادطٜٔ    ؼي أٜــ ــات يًُٗــ ــأتٞ ايطٝدــ ــ١ ، فتــ ــاي١ اـاشيــ ٠ٛ ٚايطغــ

                                                           

 .6غٛض٠ ايؿطح  (1)
 .123غٛض٠ آٍ عُطإ  (2)
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ــدط٠    ــسٜح )قــ ــسّ ســ ــس تكــ ــس اهلل ، ٚقــ ــٔ عٓــ ــٌ َــ ــاض بفهــ ٚا٭ْكــ
ــسم( ــطبٗا      (1)اـٓـ ــًِ نـ ــ٘ ٚغـ ــ٘ ٚآيـ ــ٢ً اهلل عًٝـ ــٓ  قـ ــف إٔ ايـ ٚنٝـ

ــرب عــٔ          ــٛاضا  يٝد ــ١ أْ ــا٤ اغيسٜٓ ــ٧ مس ــطب١ ته ــٌ ن ــطبات ، ن ــ٬خ ن ث
 بؿاض٠ بفتض ب٬ز ايؿاّ ٚفاضؽ ٚايُٝٔ .

 قصة عدي بٌ حاثو 
ــٛضٙ         ــاّ ٚسه ــٔ ايؿ ــ٘ َ ــ١ عٛزت ــامت ؼي قك ــٔ س ــسٟ ب ــٔ ع ٚضز ع
ــ٘ ؼي      ــ٘ زخــٌ عًٝ ــ٘ ٚغــًِ أْ ــ٘ ٚآي بــري ٜــسٟ ايــٓ  قُــس قــ٢ً اهلل عًٝ
ًِّ عًٝـــ٘ فػـــأٍ عـــٔ  مســـ٘ ، قـــاٍ : عـــسٟ بـــٔ ســـامت ،   َػـــذسٙ ٚغـــ
ــ١         ــ٘ غاٜ ــ٘ ٚفٝ ــصٙ  زي بٝت ــًِ ٭خ ــ٘ ٚغ ــ٘ ٚآي ــ٢ً اهلل عًٝ ــٓ  ق ــازض اي فد

ــٓ  ــت ايـ ــطاّ ، فًكٝـ ــد ٠   اٱنـ ــطأ٠ نـ ــًِ  َـ ــ٘ ٚغـ ــ٘ ٚآيـ ــ٢ً اهلل عًٝـ   قـ
ــسٍ        ــا ٜ ــا ػي ــف َعٗ ــًِ فٛق ــ٘ ٚغ ــ٘ ٚآي ــ٢ً اهلل عًٝ ــٓ  ق ــتٛقفت اي فاغ
ــسٜح        ــ٘ يًش ــت٦صإ َٓ ــعّ اٱغ ــٔ ًٜ ــاب أٚ َ ــسٙ سذٸ ــٝؼ عٓ ــ٘ ي ــ٢ أْ عً
َــع ايــٓ  قــ٢ً اهلل عًٝــ٘ ٚآيــ٘ ٚغــًِ ، ٚقٝــس )نــد ٠( ؼي اؿـــسٜح         

 يدٝإ اؿاٍ ٚضفع ايع١ٓ .
ــطأ٣ عــسٟ إٔ اغيــطأ٠    ــٛف َــع ايــٓ  تتشــسخ َعــ٘     ف أطايــت ايٛق

ــٌ     ــ٘ ٚ تكـ ــِٝ قَٛـ ــسٟ ظعـ ــإ عـ ــا ، ٚنـ ــٛ ٜٓكـــت هلـ ــا ٖٚـ ؼي سادتٗـ
ــاغيًٛى ٚا٭َــطا٤ ، ٚ بــٔ نــطِٜ ايعــطب فاغــتكطأ عــسٟ ػيــا ؾــاٖسٙ إٔ     ب

 ايٓ  ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ يٝؼ سيًو .
ــأيف َــٔ غــطف      ــ٘ ٚغــًِ ٜت ــ٘ ٚآي ــٓ  قــ٢ً اهلل عًٝ ــت اي ٚنــإ بٝ

سٳتٸـــ٢  شٳا َـــٔ ظٚداتـــ٘ ، ٚقـــاٍ عـــسٟ ) قـــو ٠ ، نـــٌ غطفـــ١ يعٚدـــ١
ٞٸ    ــ ٗٳا  َي ــصٳَف ــا ، َفَك ٛٸ٠  يٹٝف  ــ َٳشٵؿٴ  ٍّ ٔٵ َأزٳ ــ َٹ ــازٳ٠   ِٚغٳ ٍٳ  ٚٳ ــا ٓٳ ٘ٴ تٳ ــ ٝٵتٳ ٌٳ بٹــٞ بٳ ــ  (2) (زٳخٳ

                                                           

 .67أْعط اؾع٤ ايج٬ثري بعس اغيا١٥ َٔ ٖصا ايػٹفط اغيداضى  (1)
 .4/260ايطٚض ا٭ْف  (2)
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ــ٘ ٚآيـــ٘ ٚغـــًِ )     ــاٍ ايـــٓ  قـــ٢ً اهلل عًٝـ ــانِ نـــطِٜ قـــّٛ   ٚقـ  شا أتـ
 ٚفٝ٘ أَٛض :  (1) (فأنطَٛٙ

:  فــطاس ايــٓ  قــ٢ً اهلل عًٝــ٘ ٚآيــ٘ ٚغــًِ يوطفــ١ أســس٣         ا٭ٍٚ
ــٛت     ــاز٠ ؼي ايدٝـ ــٞ ايعـ ــا ٖـ ــ٘ ، ٚنُـ ــٝف َعـ ــسّٚ ايهـ ــس قـ ــ٘ عٓـ ظٚداتـ

 ايكو ٠ ٚمٖٛا ؼي نٌ ظَإ .
 تفــام ٚدــٛز غطفــ١ َــٔ غــطف ظٚداتــ٘ فاضغــ١ يــٝؼ فٝٗــا   :ايجــاْٞ 

 أسس .
ــط   :ايجايــــح  ــًِ ا٭َــ ــ٘ ٚآيــــ٘ ٚغــ ــ٘ ايــــٓ  قــــ٢ً اهلل عًٝــ تٛدٝــ

 إفطاس غطفتٗا ٖٚٛ ع٢ً ؾعب :٭سس٣ ظٚدات٘ ب
ــًِ     :ا٭ٚزي  ــ٘ ٚغـ ــ٘ ٚآيـ ــ٢ً اهلل عًٝـ ــٓ  قـ ــٛز ايـ ــط٠ ٜعـ ــٌ َـ ؼي نـ

 تهٕٛ غطف١  سس٣ ظٚدات٘ َٗٝأ٠ ؾًٛغ٘ .
ت٦ٝٗــ١ غطفــ١  ســس٣ ايعٚدــات ٱستُــاٍ زخــٍٛ نــٝف       :ايجاْٝــ١ 

 َع ايٓ  ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ .
ساغيـــا ٜـــأتٞ ايهـــٝف ٜـــأَط ايـــٓ  قـــ٢ً اهلل عًٝـــ٘ ٚآيـــ٘   :ايجايجـــ١ 

ٚغــًِ  ســس٣ ظٚداتــ٘ بــافطاس بٝتٗــا ، نُــا يــٛ ناْــت ٖــٞ قــاسد١          
ََاؤََُّهَووا اٌَّووزََِٓ آَِنُووىا الَ حَووذْخٍُُىا بُُُووىثَ اٌنَّبِووٍِّ بِالَّ      تًــو ايًًٝــ١ ، قــاٍ تعــازي ط   

وٌََىِووووْٓ بِرَا دُػُِووووخُُْ   ؤَْْ َُوووواْرََْ ٌَىُووووُْ بٌَِووووً ؿَؼَوووواٍَ َُُْووووشَ َٔوووواظِشََِٓ بَِٔوووواَُ   

 . (2) صفَادْخٍُُىا

ــع  ــ٘     :ايطاب ــٓ  ٱغــتكداٍ أٖــٌ بٝت ــت اي ــ١ خاقــ١ ؼي بٝ ٚدــٛز غطف
 ٚأقشاب٘ ٚنٝٛف٘ .

                                                           

 .11/181تفػ  ايكطط   (1)
 .53غٛض٠ ا٭سعاب  (2)
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ٚاغيدتـــاض ٖـــٛ ا٭خـــ  ، ٚؼي اؿـــسٜح ٚفـــس ثكٝـــف ايـــصٜٔ قـــسَٛا  
عًــ٢ ايــٓ  قــ٢ً اهلل عًٝــ٘ ٚآيــ٘ ٚغــًِ  ٚضز عــٔ أْــؼ بــٔ سصٜفــ١ إٔ  

 ِ أْعٍ ب  َايو ؼي قد١ ي٘( .ايٓ  ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغً
ػيــا ٜــسٍ عًــ٢ ٚدــٛز قــٌ خــام ٭نــٝاف ايــٓ  قــ٢ً اهلل عًٝــ٘  
ــٌ       ــ٢  شا زخ ــسٟ ست ــ٘ ســسٜح ع ــسٍ عًٝ ــصٟ ٜ ــًِ ، ٚيهــٔ اي ــ٘ ٚغ ٚآي
بٝتــ٘ ( أخــل َــٔ ايكدــ١ ايــيت ٖــٞ ْــٛ  خُٝــ١ ،  صيــا ٜــسٍ عًــ٢ ٚدــٛز    
ــتكداٍ      ــأ٠ ٱغـ ــًِ َٗٝـ ــ٘ ٚغـ ــ٘ ٚآيـ ــ٢ً اهلل عًٝـ ــٓ  قـ ــ١ يًـ ــ١ خاقـ غطفـ

 غتُا  يًُػا٥ٌ ، ٚيتٛدٝ٘ ا٭ٚاَط ٚايٓٛاٖٞ .ايهٝٛف ٚاٱ
ــًِ ؼي       ــ٘ ٚغ ــ٘ ٚآي ــ٢ً اهلل عًٝ ــٓ  ق ــاعات اي ــ٢ إٔ غ ــسٍ عً ــا ٜ ػي

 ايًٌٝ ٚايٓٗاض َػدط٠ ؼي غدٌٝ اهلل .
ــ٘       ــ٘ ٚآي ــٓ  قــ٢ً اهلل عًٝ ــٛت اي ــ٢ سكــط بٝ ــٌ عً ــٝؼ َــٔ زيٝ ٚي

 ٚغًِ بوطف ظٚدات٘ .
ضقــِ قــاٍ نــإ يٓفــط َــٔ أقــشاب ضغــٍٛ اهلل أعــٔ ظٜــس بــٔ ٚعــٔ 

ــ٘   ــ٢ً اهلل عًٝ ــ٘ ق ــًِ ٚآي ــذس   أٚغ ــاضع١ ؼي اغيػ ــٛاب ؾ ــا  ، ب ــاٍ َٜٛ فك
ــاؽ   ٞعًــ غــسٚا ٖــصٙ ا٫بــٛاب  ٫ بــاب  فكــاّ ، قــاٍ فــتهًِ ؼي شيــو ْ
ٚغــًِ فشُــس اهلل ٚأثٓــ٢ عًٝــ٘ ثــِ     ٚآيــ٘ ضغــٍٛ اهلل قــ٢ً اهلل عًٝــ٘   

فكــاٍ  ٞب عًــَــا أَــطت بػــس ٖــصٙ ا٫بــٛاب غــ  بــا ٞقـاٍ أَــا بعــس فــاْ 
َــطت بؿــ٧ ٚاهلل َــا غــسزت ؾــ٦ٝا ٫ٚ فتشتــ٘ ٚيهــٔ أآ ٞفٝــ٘ قــا٥ًهِ ٚاْــ

 فاتدعت٘.
ٔ أبــ٢ طايــب ثــ٬خ خكــاٍ ٫ٕ عــٔ ابــٔ عُــط قــاٍ يكــس أٚتــ٢ ابــ 

ٚاســس٠ َــٓٗٔ أســب  زي َــٔ ظيــط ايــٓعِ ظٚدــ٘ ضغــٍٛ اهلل   ٜٞهــٕٛ يــ
ٚغــس ا٫بــٛاب  ٫ بابــ٘ ، ٚغــًِ ابٓتــ٘ ٚٚيــست يــ٘ ٚآيــ٘ قــ٢ً اهلل عًٝــ٘ 

 س ٚاعطاٙ ايطا١ٜ ّٜٛ سٓري.ؼي اغيػذ
ٚآيـــ٘ قـــاٍ ضغـــٍٛ اهلل قـــ٢ً اهلل عًٝـــ٘ : عـــٔ أبـــ٢ غـــعٝس قـــاٍ ٚ

ٚغــ ى(  ٫ٟ حيــٌ ٫ســس جيٓــب ؼي ٖــصا اغيػــذس غــ   ٜٞــا عًــ: ٚغــًِ 
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ــ ــاٍ عً ــسٜح       ٞق ــ٢ ٖــصا اؿ ــا َعٓ ــطز َ ــٔ ق ــت يهــطاض ب ــصض قً ــٔ اغيٓ ب
 .(1)(قاٍ ٫ حيٌ ٫سس ٜػتططق٘ دٓدا غ ٣ ٚغ ى

ــ٢ً اهلل   ــٓ  ق ــسّ اي ــس ق ــٔ     يك ــسٟ ب ــاز٠ يع ــًِ ايٛغ ــ٘ ٚغ ــ٘ ٚآي عًٝ
ســامت ٚمل ٜهــٔ ؼي ايدٝــت غ ٖــا ػيــا ٜــسٍ عًــ٢ أْٗــا َهــإ دًــٛؽ         
ايــٓ  قــ٢ً اهلل عًٝــ٘ ٚآيــ٘ ٚغــًِ ٚإ ايوطفــ١ فًــؼ خــام بــ٘ قــ٢ً  
ــٍٛ       ــٔ ضغ ــا٤ َ ــا سٝ ــؼ عًٝٗ ــسٟ إٔ جيً ــأب٢ ع ــًِ ف ــ٘ ٚغ ــ٘ ٚآي اهلل عًٝ

ــسٟ )   ــٔ عـ ــًِ ، ٚعـ ــ٘ ٚغـ ــ٘ ٚآيـ ــ٢ً اهلل عًٝـ ْٵـــ اهلل قـ ٌٵ َأ ــ ــت : بٳـ ًْـ تٳ قآ
ٗٳا ٝٵ ًَ ًٹؼٵ عٳ  . (2) (َفادٵ

ــ٘         ــ٘ ٚآي ــ٢ً اهلل عًٝ ــٓ  ق ــب اي ــ٘ مل خياط ــسٟ أْ ــ٬ّ ع ــاٖط ن ٚظ
ٚغــًِ بــايٓد٠ٛ أٚ ايطغــاي١ فًــِ ٜكــٌ يــ٘ أْــت ٜــا ضغــٍٛ اهلل أدًــؼ         
عًٝٗــا ، فأدابــ٘ ايــٓ  قــ٢ً اهلل عًٝــ٘ ٚآيــ٘ ٚغــًِ بــٌ أْــت ، فذًــؼ   

ـًـ  ؼ عًٝٗــا عــسٟ ْٚعــط يًــٓ  قــ٢ً اهلل عًٝــ٘ ٚآيــ٘ ٚغــًِ نٝــف أْــ٘ جي
ٚيـــٝؼ بٝٓـــ٘ ٚبـــري ا٭ضض فـــطاف يتتـــصنط أدٝـــاٍ ٚعٛا٥ـــٌ اغيػـــًُري  
ــًِ       ــ٘ ٚغـ ــ٘ ٚآيـ ــ٢ً اهلل عًٝـ ــٍٛ اهلل قـ ــ٘ ضغـ ــإ عًٝـ ــصٟ نـ ــس ايـ ايعٖـ
ٜٚكتدػـــٛا اغيـــٛاعغ َـــٔ َسضغـــ١ ايٓدـــ٠ٛ ، ٚمل ٜهـــٔ ايـــٓ  قـــ٢ً اهلل  
ــا٥تري       ــاض اغيـ ــل ؼي ايٓٗـ ــإ ٜٓفـ ــٌ نـ ــاٍ بـ ــسا  يًُـ ــًِ فاقـ ــ٘ ٚغـ ــ٘ ٚآيـ عًٝـ

 ٓد٠ٛ َٔ غ  عؿا٤ أٚ ْاض تٛقس ي٘ .ٚايج٬مثا١٥ ٜٚدك٢ أٌٖ بٝت اي
ــ٢ً اهلل         ــسا  ق ــٓ  قُ ــإٔ اي ــ٘ ب ــع ْفػ ــامت َ ــٔ س ــسٟ ب ــسخ ع فتش

 عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ يٝؼ سيًو أٚ غًطإ ٭َٛض :
 : يٝؼ َٔ خكاٍ اغيًٛى تكسِٜ غ ِٖ عًِٝٗ . ا٭ٍٚ

ــاْٞ  ــ٢    :ايجــ ــًِ عًــ ــ٘ ٚغــ ــ٘ ٚآيــ ــ٢ً اهلل عًٝــ ــٓ  قــ ــٛؽ ايــ دًــ
 ا٭ضض.

                                                           

شخا٥ط ايعكد٢ ؼي َٓاقب شٟٚ ايكطب٢/ قب ايسٜٔ أظيـس بـٔ عدـساهلل ايطـربٟ      (1)
 .694ت

 .4/360ايطٚض ا٭ْف  (2)
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 ايدٝت عسا ٚغاز٠ ٚاسس٠ .عسّ تٛفط ٚغا٥ٌ ؼي  :ايجايح 
ــ٘         ــ٢ً اهلل عًٝ ــٍٛ اهلل ق ــ٘ ضغ ــاٍ ي ــ٘ ق ــسٟ ؼي فًػ ــتكط ع ــا  غ ٚغي
ٚآيــ٘ ٚغــًِ : ٜــا عــسٟ بــٔ ســامت أمل تهــٔ ضنٛغــٝا  ، ٚايطنٛغــ١ٝ فطقــ١  

 هلا زٜٔ خام َٚصٖب بري ايٓكطا١ْٝ ٚايكاب١ٝ٦ .
 فكاٍ عسٟ : ب٢ً . 

ــ  ؼي      ــٔ تػـ ــًِ : أٚمل تهـ ــ٘ ٚغـ ــ٘ ٚآيـ ــ٢ً اهلل عًٝـ ــٓ  قـ ــاٍ ايـ قـ
 .(1)َو باغيطبا  قٛ

 قًت : ب٢ً :
 قاٍ : فإ شيو مل ٜهٔ حيٌ يو ؼي زٜٓو .

ــ٢ً اهلل    ــٓ  قــ ــص إ ايــ ــسٟ س٦ٓٝــ ــٌ ٚاهلل ٚأزضى عــ قًــــت : أدــ
ــس اهلل ٜعًــِ أسهــاّ اغيًــٌ ا٭خــط٣ ،     ــ٘ ٚغــًِ َطغــٌ َــٔ عٓ ــ٘ ٚآي عًٝ
ــسٍ       ــصٟ ٜ ــإ اي ــٔ ايربٖ ــس َ ــُع اغيعٜ ــ٢ ٜػ ــ٘ بك ــاؽ ، ٚيهٓ ــٛاٍ ايٓ ٚأس

 ع٢ً قسم ْدٛت٘ .
ايـــٓ  قــ٢ً اهلل عًٝـــ٘ ٚآيــ٘ ٚغـــًِ  ْتكــٌ َـــٔ ايكهـــ١ٝ    َٚٓــ٘ إٔ  

 ايؿدك١ٝ  زي ايعا١َ ، َٚٔ ايعَٔ اغيانٞ  زي اغيػتكدٌ .
فكــاٍ ايــٓ  قــ٢ً اهلل عًٝــ٘ ٚآيــ٘ ٚغــًِ : يعًــو ٜــا عــسٟ  صيــا          

٘ٹ     ضيٓعــو َــٔ ايــسخٍٛ ؼي ٖــصا ايــسٜٔ )     ًّــ ٛٳَاي ِٵ َف ِٗ ٔٵ سٳــادٳتٹ َٹــ َٳــا تٳــطٳ٣ 
ــٝضٳ   ٜٳفٹ ٕٵ  ٍٴ َأ ــا ُٳ ٔٸ اْي ــَه ــو     َيٝٴٛؾٹ ًّ ٚٳَيعٳ ٙٴ  ــسٴ ٜٳْأخٴ ٔٵ  ــ َٳ ــسٴ  ــا ٜٴٛدٳ ــ٢ َي ِٵ سٳتٸ ِٗ ــٝ فٹ

ِٵ   ٖٹ ًّــ١ٹ عٳــسٳزٹ ٚٳقٹ ِٵ  ٖٹ ٚٸ ٔٵ َنجٵــطٳ٠ٹ عٳــسٴ َٹــ َٳــا تٳــطٳ٣  ٘ٹ  ٍٍ فٹٝــ ٔٵ زٴخٴــٛ َٹــ ٓٳعٴــو  ُٵ ٜٳ ُٳــا   ْٸ
ــا     ٖٳ ــ٢ بٳعٹِ  ًَ ٝٸ١ٹ عٳ ــ ٔٵ اْيَكازٹغٹ ــ َٹ ــطٳزٴ  ُٳطٵَأ٠ٹ تٳدٵ ــاْي ُٳعٳ بٹ ــ ٕٵ تٳػٵ ٔٸ َأ ــَه ٘ٹ يٹٝٴٛؾٹ ــ ًّ ٛٳَاي َف

ٍٍ ) سٳتٸــ٢ ( تٳــعٴٚ ٔٵ زٴخٴــٛ َٹــ ٓٳعٴــو  ُٵ ٜٳ ُٳــا  ًّــو  ْٸ ٚٳَيعٳ ٝٵــتٳ َيــا تٳدٳــافٴ  ٖٳــصٳا اْيدٳ ضٳ 
ٔٸ      ــَه ٘ٹ َيٝٴٛؾٹ ــ ًّ ِٴ اي ــ ٜٵ ٚٳَا ِٵ  ٖٹ ــِط ٝٵ ــٞ َغ ٕٳ فٹ ًَْطا ــ ٚٳايػٸ ــَو  ًْ ُٴ ٕٸ اْي ــطٳ٣ َأ ــو تٳ ٘ٹ َأْٸ ــ فٹٝ

                                                           

 .اغيطبا  ٖٛ ضبع ايو١ُٝٓ ايصٟ نإ ٜأخصٙ ايط٥ٝؼ ؼي اؾا١ًٖٝ  (1)
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ٍٳ         ِٵ َقــا ِٗ ٝٵ ــ ًَ ــتٵ عٳ ٌٳ َقــسٵ فآتٹشٳ ــ ٔٵ َأضٵِض بٳابٹ ــ َٹ ــِٛض اْيدٹــِٝض  ُٳعٳ بٹاْيكآكٴ ــ ٕٸ تٳػٵ َأ
ًَ  .(1)(ُٵتَفَأغٵ

يكـــس  بتـــسأ ايـــٓ  قـــ٢ً اهلل عًٝـــ٘ ٚآيـــ٘ ٚغـــًِ بـــصنط سادـــ١        
ــ١        ــاؽ خاق ــٔ ايٓ ــطط َ ــا  ؾ ــ١ ؼي  َتٓ ــصٙ اؿاد ــط ٖ ــإ أث ــًُري يدٝ اغيػ
ــٔ        ــص َ ــسٟ ٜأخ ــإ ع ــا ن ــ٬ّ فًُ ــٍٛ اٱغ ــٔ زخ ــطا٤ ع ــا٤ ٚا٭َ ايٛدٗ
ــع     ــاٚا٠ فٝذتُـ ــٔ اغيػـ ــ٬ّ زٜـ ــٕٛ ٚأزضى إٔ اٱغـ ــا ٜوُٓـ ــع َـ ــ٘ ضبـ قَٛـ

 ٚ ــ١  ــِ ٚايوــعٚ   أَــطإ اؿادــ١ ٚاغيػــاٚا٠ زفع ــعٙ عــٔ ايعً اســس٠ َــع ايتٓ
ــٔ اغيطبــا  ٚمــٛٙ ػيــا ٜػــتأثطٕٚ بــ٘           ــ  ســل عٝــح حيــطّ ا٭َــطا٤ َ بو

 ٭ْفػِٗ .
ــٓ  قــ٢ً اهلل      ــٝٸٔ اي ــ٘ ، فد ــّٛ عــسٟ اٱغــ٬ّ قدً نُــا ؼي زخــٍٛ ق
عًٝــ٘ ٚآيــ٘ ٚغــًِ َــا غــٝ٪ٍٚ  يٝــ٘ ســاٍ اغيػــًُري َــٔ ايوٓــ٢ ٚايجــط٠ٚ ،  

ــٛط ٚاٱض   ــأؽ ٚايكٓــ ــطظر زٕٚ ايٝــ ــسٜح بــ ــٕٛ  ٚؼي اؿــ ــساز ، ٚيٝهــ تــ
ــ٘ تعــازي ط   ــ١ يًُػــًُري يًعُــٌ سيهــاَري قٛي ََووا ؤََُّهَووا  اؿــسٜح َــطآ٠ ٚ عاْ

بِْْ حُـُِؼُوووىا اٌَّوووزََِٓ وَفَوووشُوا ََوووشُدُّووُُْ ػٍََوووً ؤَػْمَوووابِىُُْ فَخَنْمٍَِبُوووىا      اٌَّوووزََِٓ آَِنُوووىا

 .(2) صخَاعِشََِٓ

ــط ايــصٟ نــإ ٜتكــف بــ٘         ــسٜح ؾــاٖس عًــ٢ ايفاقــ١ ٚايفك ٚؼي اؿ
ــطٚا     ــصا أظٗـ ــع ٖـ ــاض ، َٚـ ــادطٜٔ ٚا٭ْكـ ــٔ اغيٗـ ــٌ َـ ــًُٕٛ ا٭ٚا٥ـ اغيػـ
أمســ٢ َعــاْٞ ايجدــات ؼي َكاَــات اهلــس٣ ٚاٱضيــإ ، يكــس  ْتكــٌ ايــٓ    
قــ٢ً اهلل عًٝــ٘ ٚآيــ٘ ٚغــًِ  زي بٝــإ ســاٍ ايجــطا٤ ٚايػــع١ ايــصٟ ٜٓتعــط  

ــ١ اٱ   ــٛغِٗ َطسًـ ــًُري ٚبًـ ــٌ إٔ   اغيػـ ــٓفؼ ، فا٭قـ ــ٢ ايـ ــا٤ ٚغٓـ نتفـ
ــٍٛ اهلل        ــرب ضغ ــا أخ ــا بُٝٓ ــاض َٓٗ ــٛاٍ ٚاٱنج ــع ا٭َ ــب طي ــإ حي اٱْػ
ــٗح ٚضا٤        ــٔ ايً ــًُري ع ــعٚف اغيػ ــٔ ع ــًِ ع ــ٘ ٚغ ــ٘ ٚآي ــ٢ً اهلل عًٝ ق
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ايــسْٝا َــع  قداهلــا عًــِٝٗ بكٛيــ٘ )ستــ٢ ٫ ٜٛدــس َــٔ ٜأخــصٙ( ٖٚــٛ َــٔ  
ٓري أغـــطاض خ٬فـــ١ اٱْػـــإ ؼي ا٭ضض ٚ نـــطاّ اهلل عـــع ٚدـــٌ يًُـــ٪َ

عًـــ٢ مـــٛ اـكـــٛم ، ٜٚـــدري ســـسٜح ايـــٓ  قـــ٢ً اهلل عًٝـــ٘ ٚآيـــ٘   
 ٚغًِ ايكطع بأَٛض :

 :  فان١ اغياٍ ع٢ً اغيػًُري . ا٭ٍٚ
 ف٧ ا٭َٛاٍ  زي اغيػًُري باؿ٬ٍ . :ايجاْٞ 

 بكا٤ اغياٍ فا٥ها  بري اغيػًُري . :ايجايح 
ــ٢        ــ٘ عً ــًِ ؼي  ستذاد ــ٘ ٚغ ــ٘ ٚآي ــ٢ً اهلل عًٝ ــٓ  ق ــٌ اي ــِ  ْتك ث

ــ ــط٠   عـــسٟ بـ ــ١ عـــسز اغيػـــًُري َـــع نجـ ــط آخـــط ٖٚـــٛ قًـ ٔ ســـامت  زي أَـ
ــيت      ــ١ اي ــ١ ايكًًٝ ــاظ يًف٦ ــ٘ ٫ ٜٓش ــإ بفططت ــطنري فاٱْػ ــٔ اغيؿ ــسِٖٚ َ ع
ــ١      ــد ٠ ، خاق ــ١ ايه ــ١ ٚا٭َ ــع اؾُاع ــاٍ َ ــطٚب ٚقت ــاٍ س ــٕٛ ؼي س ته

  ٕ نإ َٔ ع١ًٝ ايكّٛ .
فــأخرب ايــٓ  قــ٢ً اهلل عًٝــ٘ ٚآيــ٘ ٚغــًِ عُــا ٜدعــح ايطُأْٝٓــ١ ؼي   

ــسٟ بــ  ــؼ ع ــ١ٝ     ْف ــٔ ايكازغ ــب َ ــا قطٜ ــطأ٠ عُ ــتدطز اغي ــ٘ غ ــامت بأْ ٔ س
ــسٟ       ــاف ايتع ــ  إٔ ؽ ــٔ غ ــط٠ َ ــطاّ أٚ أزا٤ ايعُ ــت اهلل اؿ ــر بٝ  زي س
عًٝٗــا ، ٚفٝــ٘ بؿــاض٠ فــتض َهــ١ ثــِ ايهٛفــ١ ٚؾــٝٛ  ا٭َــٔ ؼي عاَــ١          
بـــ٬ز اغيػـــًُري ٭ٕ شنـــط ايـــٓ  قـــ٢ً اهلل عًٝـــ٘ ٚآيـــ٘ ٚغـــًِ يططٜـــل 

جــاٍ ٚيــٝؼ ايتعــٝري ٚاؿكــط ،  ايكازغــ١ٝ  زي ايدٝــت اؿــطاّ َــٔ بــاب اغي 
ــاضت         ــِ ق ــاؽ ث ــس ايٓ ــ١ عٓ ــد ٠ َعطٚف ــ١ ن ــت َسٜٓ ــ١ٝ ناْ ٚ٭ٕ ايكازغ

 َٔ َسٕ ْٚٛاسٞ َس١ٜٓ ايهٛف١ .
 .(1) (َٚٔ ايهٛف١  زي ايكازغ١ٝ عيػ١ عؿط ٬َٝ )

ــ١ )  ــٔ بطٛطـ ــاٍ  بـ ــا   ٚقـ ــ١ افتتشٗـ ــ١ ععُٝـ ــ١ٝ َسٜٓـ ــت ايكازغـ ٚناْـ
غـــعس ، ٚخطبـــت فًـــِ ٜدـــل َٓٗـــا اٯٕ ا٫ َكـــساض قطٜـــ١ نـــد ٠، ٚفٝٗـــا 
ســسا٥ل ايٓدــٌ ٚبٗــا َؿــاض  َــٔ َــا٤ ايفــطات، ثــِ ضسًٓــا َٓٗــا فٓعيٓــا    
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بـــايٓذف، ٖٚـــٞ  عًٝـــ٘ ايػـــ٬ّ  َسٜٓـــ١ َؿـــٗس عًـــٞ بـــٔ أبـــٞ طايـــب
َسٜٓــــ١ سػــــ١ٓ ؼي أضض فػــــٝش١ قــــًد١ َــــٔ أسػــــٔ َــــسٕ ايعــــطام  

ــٔ       ٚأنج ــا َ ــ١ زخًٓاٖ ــ١ٓ ْعٝف ــٛام سػ ــا أغ ــا٤ ٚهل ــا بٓ ــا  ٚأتكٓٗ ــا ْاغ طٖ
ــايري ٚايطدــاخري ٚاـدــاظٜٔ، ثــِ        ــاب اؿهــط٠، فاغــتكدًٓا غــٛم ايدك ب
غــٛم ايفانٗــ١ ثــِ غــٛم اـٝــاطري ٚايكٝػــاض١ٜ ثــِ غــٛم ايعطــاضٜٔ ثــِ 

 .(1)(اؿهط٠
ٜٚـــدري اؿـــسٜح ايـــتو  ايٓـــٛعٞ ؼي أســـٛاٍ ايٓـــاؽ ٚؾـــإٔ ا٭َـــِ 

ــ١ عــس  ــط٠ عــسِٖٚ َــٔ ســٛهلِ ، تهــٕٛ   فٝٗــا ، فدعــس قً ز اغيػــًُري ٚنج
ــ٢         ــ٬ ٜدك ــا ، ف ــاّ فٝٗ ــِ اؿه ــًُري ، ٖٚ ــا  يًُػ ــٗا ًَه ــد٬ز نً ــو اي تً

 ٖٓاى خطط أٚ نطض ع٢ً أٌٖ اغيس١ٜٓ أٚ َه١ .
ٚشنــط ايــٓ  قــ٢ً اهلل عًٝــ٘ ٚآيــ٘ ٚغــًِ اغيــطأ٠ ؼي ايػــفط َــع أْٗــا   

ــسٍ اؿــسٜح عًــ٢ دــٛاظ غــفط      ــاٍ ، ٖٚــٌ ٜ نــعٝف١ ٚعــادع٠ عــٔ ايكت
طأ٠ َــٔ غــ  قــطّ  شا أَٓــت ايططٜــل ، اؾــٛاب ْعــِ بايٓػــد١ يًشــر   اغيــ

 ٚايعٜاض٠ .
ــًطاِْٗ    ــصٜٔ نفــــطٚا ٚغــ ــ١ ايــ ــاض٠  ظاســ ٜٚتهــــُٔ اؿــــسٜح بؿــ
ٚأٚثـاِْٗ عــٔ ايدٝــت اؿــطاّ ، ٖٚــٛ ايـصٟ ؼكــل ؼي فــتض َهــ١ ؼي ايػــ١ٓ   
ايجآَـــ١ ، ٜٚتهـــُٔ ســـح اغيػـــًُري ٚاغيػـــًُات ؼي أدٝـــاهلِ اغيتعاقدـــ١  

طاّ ، ٚعــسّ سكــطٖا بــاؿر ٭ٕ ايــٓ  قــ٢ً   عًــ٢ عُــاض٠ ايدٝــت اؿــ 
ــ     غ ايعٜـــاض٠ ٖٚـــٛ أعـــِ َـــٔ اؿـــر     اهلل عًٝـــ٘ ٚآيـــ٘ ٚغـــًِ شنـــط يفـ

( ٚقــس  قرتسٓــا ضبــط عٛاقــِ ايعــامل     ستــ٢ تــعٚض ٖــصا ايدٝــت   )بكٛيــ٘
 .(2)اٱغ٬َٞ سيه١ اغيهط١َ ٚاغيس١ٜٓ بؿده١ غهو سسٜس سسٜج١ 

ــٕٛ       ــس ٜه ــطا  آخــط ق ــًِ أَ ــ٘ ٚغ ــ٘ ٚآي ــ٢ً اهلل عًٝ ــٓ  ق ــط اي ــِ شن ث
ــ٬ّ بـــأِْٗ ٜـــطٕٚ اغيًـــو        ــددا  زٕٚ زخـــٍٛ عـــسٟ ٚأَجايـــ٘ ؼي اٱغـ غـ
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ٚايػــًطإ بأٜـــسٟ غـــ  اغيػــًُري فـــأخرب ايـــٓ  قــ٢ً اهلل عًٝـــ٘ ٚآيـــ٘    
ــهٔ ؼي        ــ٘ غ ــات أْ ــٔ اٯٜ ــطام ، َٚ ــتض ايع ــٝسضى ف ــسٜا  غ ــإٔ ع ــًِ ب ٚغ

 ايهٛف١ ، ٚطاٍ عُطٙ .
ــ٘        ــٞ عًٝـ ــاّ عًـ ــع اٱَـ ــٛ ٚأ٫ٚزٙ َـ ــامت ٖـ ــٔ سـ ــسٟ بـ ــطز عـ ٚخـ

ــف  ــ١ ق ــ٬ّ ؼي َعطن ــ٘      ايػ ــإ ختٓ ــ٘ ، ٚن ٞٸ َع ــ ــ١ ط ــ١ قدًٝ ــت ضاٜ ري ٚناْ
ٞٸ َــع دــٝـ َعاٜٚــ١ ، ٚنــإ  ســابؼ بــٔ غــعس ايطــا٥ٞ ســا٬َ  يطاٜــ١ طــ
ســابؼ قــس ٫ٚٙ عُــط بــٔ اـطــاب قهــا٤ ظيــل ، ٚغــأي٘ نٝــف أْــت   
قــاْع ، قــاٍ : أدتٗــس ضأٜــٞ ٚأؾــاٚض دًػــا٥ٞ فكــاٍ  ْطًــل فًــِ ضيــض  

أقكـــٗا  ٫ ٜػـــ ا  ستـــ٢ ضدـــع ، فكـــاٍ أْـــٞ ضأٜـــت ض٩ٜـــا أسددـــت إٔ  
ــطم         ــٔ اغيؿ ــت َ ــُؼ أقدً ــإٔ ايؿ ــت ن ــاٍ ضأٜ ــا ، ق ــاٍ ٖاتٗ ــو ، ق عًٝ
َٚعٗـــا طيـــع ععـــِٝ ، ٚنـــإٔ ايكُـــط أقدـــٌ َـــٔ اغيوـــطب َٚعـــ٘ طيـــع 

 ععِٝ .
فكــاٍ يــ٘ عُــط : َــع أُٜٗــا نٓــت ، قــاٍ َــع ايكُــط ، فكــاٍ عُــط :    
نٓـــت َـــع اٯٜـــ١ اغيُشـــ٠ٛ ، ٫ ٚاهلل ٫ تعُـــٌ يـــٞ عُـــ٬  أبـــسا  ، ٚضزٙ 

 فكتٌ ؼي َعطن١ قفري .
ــ١     ــٔ َا٥ـ ــٗذط٠ عـ ــتري يًـ ــدع ٚغـ ــ١ٓ غـ ــامت غـ ــٔ سـ ــسٟ بـ ــات عـ َٚـ
ــ٢ُ     ــابٛض ٚتػـ ــط اــ ــ٢ ْٗـ ــع عًـ ــٝا ، ٚايـــيت تكـ ــ١ٓ بكطقٝػـ ــطٜٔ غـ ٚعؿـ
ــط        ــ١ زٜ ــطم َسٜٓ ــٛب ؾ ــرتا  دٓ ــٛ َ ــري نًٝ ــس أضبع ــ ٠ ، ٚتدع ــّٛ ايدك ايٝ

 ايعٚض .
- - - - - - - - - 

 
اٌْمِظَووواصُ فِوووٍ اٌْمَخٍَْوووً ََاؤََُّهَوووا اٌَّوووزََِٓ آَِنُوووىا وُخِوووََ ػٍََوووُْىُُْ  ط قولـــى ث ـــال 

  (1) ...ص اٌْحُشُّ بِاٌْحُشِّ وَاٌْؼَبْذُ بِاٌْؼَبْذِ وَاٌْإُٔ ًَ بِاٌْإُٔ ًَ
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تهــــُٓت ٖــــصٙ اٯٜــــ١ بٝــــإ اؿهــــِ اؾٓــــا٥ٞ غكــــٛم ايكتــــٌ 
ــت     ــط ثابــ ــام أَــ ــإ إٔ ايككــ ــ١ يدٝــ ــ١ اـربٜــ ــٝو١ اؾًُــ ٚٚضزت بكــ

 َٚفطٚض َٔ عٓس اهلل عع ٚدٌ .
ــصٙ اٯ    ــسأت ٖـ ــاشا  بتـ ــط٣ غيـ ــٔ   تـ ــٛاب َـ ــإ ، اؾـ ــسا٤ اٱضيـ ــ١ بٓـ ٜـ

 ٚدٛٙ:
 :  ضاز٠ ايؿٗاز٠ َٔ عٓس اهلل يًُػًُري باٱضيإ . ا٭ٍٚ

ــاْٞ  ــًُري ٭ٕ ؼي ؾـــٗاز٠ اهلل     :ايجـ ــٛب اغيػـ ــه١ٓٝ ؼي قًـ ــح ايػـ بعـ
وَوَفَووووً بِاٌٍَّووووهِ هلــــِ باٱضيــــإ خــــ  ايــــسْٝا ٚاٯخــــط٠ ، قــــاٍ تعــــازي ط

 .(1) صشَهُِذًا

ــح  ــاّ     :ايجاي ــ٢  َهــإ قٝ ــًُري باٱضيــإ عً ــ١ ؾــٗاز٠ اهلل يًُػ ز٫ي
 اغيػًُري بأسهاّ ايككام ٖٚصا ايكٝاّ فط  ايػًط١ٓ ٚاؿه١َٛ .

ــاز    ــ١ ؼي ا٭ضض ٱفػـ ــ١ عًـــ٢ دعـــٌ آزّ خًٝفـ ــتر اغي٥٬هـ يكـــس  سـ
ــع     ــٔ ضز اهلل عـ ــازٜل َـ ــح غيكـ ــ١ ايدشـ ــا٤ت آٜـ ــإ ؼي ا٭ضض فذـ اٱْػـ

 ٚدٌ ع٢ً اغي٥٬ه١ َٔ ٚدٛٙ :
ــٛز  ا٭ٍٚ ــازي ؼي     : ٚدــ ــ٘ تعــ ــس عدازتــ ــاهلل تتعاٖــ ــ١ بــ ــ١ َ٪َٓــ أَــ
 ا٭ضض .

ــاْٞ  ــ١    :ايجـ ــِ اغي٥٬هـ ــاشا عًـ ــام ؼي ا٭ضض ، فـ ــطض اهلل ايككـ فـ
ــأِْٗ        ــإ فـ ــٛٙ اٱْػـ ــ٘ أخـ ــتل َٓـ ــ ٙ ٜكـ ــٌ غـ ــسٟ ٜٚكتـ ــصٟ ٜعتـ إٔ ايـ
ــ٘      ــسضنٕٛ غاٜت ــصٟ ٫ ٜ ــازي اي ــِ اهلل تع ــٔ عً ــ٘ َ ــِ اهلل ٭ْ ــٕٛ عه ٜطن

يـــساض اٯخـــط٠ ػيـــا ، فكـــس ٜعـــٔ اغي٥٬هـــ١ إٔ عكـــاب ايكاتـــٌ َٓشكـــط با
ٜــ٪زٟ  زي شيــازٟ ايٓــاؽ بايكتــٌ ، ففــطض اهلل عــع ٚدــٌ ايككــام       

 ع٢ً اغيػًُري سهاَا  ٚقهَٛري .

                                                           

 .79غٛض٠ ايٓػا٤  (1)
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ٚبــري اغيػــًِ ٚغــ ٙ ؼي اغيكــاّ عُــّٛ ٚخكــٛم َطًــل فاغيػــًِ        
ســـانِ ٚقهـــّٛ ، ٜكـــتل َـــٔ غـــ ٙ بـــاؿل ، ٜٚكآـــتل َٓـــ٘  شا نـــإ  

ــس       ــ٢ أس ــ٢ عً ــ٘  شا دٓ ــتل َٓ ــًِ فٝك ــ  اغيػ ــا غ ــا  ، أَ ــًُا  أٚ  داْٝ َػ
 غ  َػًِ .

ٚقــس تكــسّ ؼي تفػــ  آٜــ١ ايككــام أعــ٬ٙ أْٗــا ْعيــت ؼي ســـٝري         
َـــٔ ايعـــطب نـــإ أســـسُٖا أضدـــض َـــٔ اٯخـــط ؼي ايعـــسز ٚايكـــ٠ٛ        

 ٚايطٍٛ ٜٚعٗطٕٚ ٖصا ايَطٍٛ َٔ ٚدٛٙ :
 : تعٚز أفطاز اؿٞ ا٭ق٣ٛ يٓػا٤ ا٭نعف بو  َٗط . أ٫ٚ 
 قتٌ ايػٝس َِٓٗ بايعدس َٔ ايف١٦ ٚاؿٞ ا٭ق٣ٛ . :ثاْٝا  
 ايككام عٔ قتٌ اغيطأ٠ بكتٌ ايطدٌ . :ثايجا  

 شا قتــٌ ضدــٌ َــٔ اؿــٞ شٟ ايطــٍٛ ٜكتًــٕٛ بسيــ٘ ضدًــري   :ضابعــا  
 َٔ ا٭نعف .

 اغيهاعف١ ؼي قكام دطاسات ايططف ا٭ق٣ٛ . :خاَػا  
ــل يًُػـــاٚا      ــ٘ ٚططٜـ ــاؽ ؼي ظَاْـ ــ١ يًٓـ ــ٬ّ سادـ ــإ إٔ اٱغـ ٠ يدٝـ

 بِٝٓٗ ، يٝهٕٛ َٔ  عذاظ آ١ٜ ايدشح أَٛض :
 : بعح ايػه١ٓٝ ؼي ْفٛؽ اغيػتهعفري . أ٫ٚ 

ــا   ــٛؽ     :ثاْٝــ ــٔ ايٓفــ ــطٚض َــ ــٝطإ ٚايوــ ــًطإ ايؿــ ــاٍ غــ  غت٦كــ
 ٚاجملتُعات .

 ػًٞ َكسام يًُػاٚا٠ ؼي اٱغ٬ّ . :ثايجا  
ــا   ــّٛ       :ضابع ــإ ؼي ا٭ضض ٚتك ــ١ اٱْػ ــطاض خ٬ف ــٔ أغ ــط َ ــإ غ بٝ

 اـ٬ف١ بايعسٍ ؼي اؿهِ ٚاغيػاٚا٠ بري ايٓاؽ .
ــح ــِ     :ايجاي ــإْٛ ايككــام ؼي اؿه ــت ق ــإْٛ تجدٝ ــِ اغي٥٬هــ١ بك عً

ــصا سُٝٓــا  ســتر عًــِٝٗ اهلل عــع     بــري أٖــٌ ا٭ضض  زي ٜــّٛ ايكٝاَــ١ ، ي
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، خــــطٚا غـــــذسٚا  (1)صبِِّٔووووٍ ؤَػٍَْووووُُ َِووووا الَ حَؼٍَُّْووووىَْ    ٚدــــٌ بكٛيــــ٘ ط  

 .(2)صلَاٌُىا عُبْحَأَهَٚ يتذأٚا  زي ايتػدٝض ٚايتًٌٗٝ غيكاّ ايطبٛب١ٝ ط

 فٓعيت آ١ٜ ايككام يتهٕٛ سطبا  ع٢ً ايفػاز َٔ دٗات:
ز٫يــ١ اٯٜــ١ عًــ٢ قــإْٛ ٖٚــٛ إٔ سهــِ ايككــام أَــط        ا٭ٚزي :

 ْاظٍ َٔ عٓس اهلل عع ٚدٌ.
ــ١ : ــ١ نُــا ؼي     ايجاْٝ ــ١ ايكطآْٝ ــٓل ٚايتفكــٌٝ ؼي اٯٜ ــإ ٚاي ــٞ ايدٝ ػً
 .(3)صاٌْحُشُّ بِاٌْحُشِّقٛي٘ تعازيط

ــ١ : ــّٛ       ايجايج ــسٌٜ  زي ٜ ــف ٚايتد ــٔ ايتشطٜ ــام َ ــ١ ايكك ــ١َ٬ آٜ غ
ــ٬َت٘       ــ٢ غ ــطإٓ عً ــٔ ايك ــس٠ َ ــ١ ايٛاس ــ١َ٬ اٯٜ ــسٍ غ ــٌ ت ــ١، ٖٚ ايكٝاَ
 عًــ٢ مــٛ ايعُــّٛ اجملُــٛعٞ ٚاٱغــتوطاقٞ َــٔ ايتشطٜــف، اؾــٛاب       

ْعــِ ، ٖٚــٛ ا٭قــٌ ، خاقــ١ ٚإٔ ٯٜــ١ ايككــام خكٛقــ١ٝ ٖٚــٞ        
ــاٙ     ــاسب ايؿــإٔ ٚاؾ ــا يًوــ  ٚايفكــ ، ٚق ــا با٭سهــاّ ٚلٛهل تعًكٗ
ٚاؿهِ َـٔ غـ  فـطم بـري ايٓـاؽ، فـ٬ ٜعُـٌ أسـس َـٔ اغيػـًُري عًـ٢            

 ؼطٜفٗا ٭ْٗا تتعًل بتؿطٜع ايككام ب٘ أٚ بابٓ٘ ٚمٛٙ.
ــ     ايطابعــ١ : ًُري بــ٘، يٝهــٕٛ  تٓذــع سهــِ ايككــام، ٚعُــٌ اغيػ

 فٝ٘  ْعداض عٔ ايكتٌ ٚايتعسٟ بآي١ ايكتٌ أٚ اؾطح.
َكــاسد١ اـؿــ١ٝ َــٔ ايككــام يٲْػــإ طًٝــ١ أٜــاّ        اـاَػــ١ :

 سٝات٘ ، ٚحيتٌُ َٛنٛ  ٚأٚإ ٖصٙ اـؿ١ٝ ٚدٖٛا  :
 خؿ١ٝ أٌٖ ايفػاز ٚايتعسٟ َٔ ايككام. ا٭ٍٚ :

 خـــٛف اؿـــانِ َـــٔ ايعًـــِ ٚايتعـــسٟ ايـــصٟ ٜـــ٪زٟ  زي  ايجـــاْٞ :
ايككـــام ، فكٝاَـــ٘ بتٓفٝـــص سهـــِ ايككـــام بايكاتـــٌ ٚاغيعتـــسٟ ٫      

                                                           

 .30غٛض٠ ايدكط٠  (1)
 .32غٛض٠ ايدكط٠  (2)
 .178غٛض٠ ايدكط٠  (3)
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ٜعـــ  غـــ٬َت٘ ٖـــٛ َـــٔ سهـــِ ايككـــام  ٕ  ضتهـــب شات ايفعـــٌ       
 ٚايتعسٟ.

ــٛ     ايجايـــح : ــ٘ َـــٔ ْـ ــا فٝـ ــٔ ايككـــام، غيـ ــإ َـ ــ١ٝ نـــٌ  ْػـ خؿـ
ــٌ     ــِ بايكتــ ٗٸــ ــصٟ ٜ ــام، فايــ ــ١ ٚايككــ ــري اؾٓاٜــ ــطط١ٝ بــ ــ١ ؾــ ٬َظَــ

ػــ٘ َــٔ ايتعــسٟ ٜػتشهــط ايككــام، ٚايــصٟ ٜتًــٛ آٜــ١ ايدشــح تٓفــط ْف
ــٌ      ــٔ ا٭ضض بفه ــاي٘ َ ــازٜل  غت٦ك ــٔ َك ــٛ َ ــاز، ٖٚ ــِ ٚايفػ ٚايعً

 َٔ اهلل عع ٚدٌ.
ــع : ــام، ٚايؿــٛاٖس ؼي       ايطاب ــٔ سهــِ ايكك ــٌ  ْػــإ َ  تعــاظ ن

ــري         ــاضب ب ــساخٌ ٚايتك ــات ايت ــٔ اٯٜ ــٌ، َٚ ــع ٚد ــط  هلل ع ــ٘ نؿ  قاَت
ايدًــسإ ؼي ٖــصا ايعَــإ ٚ ْتؿــاض اـــرب بٝٓٗــا بٛغــا٥ٌ اٱعــ٬ّ اؿسٜجــ١   

 هٕٛ ايككام َٓاغد١ يٲتعاظ، ٚايتٓعٙ ايعاّ َٔ ايفػاز.يٝ
ــٔ     ــإ َـ ــ٠ٛ  زي اٱضيـ ــام زعـ ــِ ايككـ ــات إٔ شات سهـ ــٔ اٯٜـ َٚـ

 دٗات:
ــصا    ا٭ٚزي : ــإ إٔ ٖــ ــإ يدٝــ ــسا٤ اٱضيــ ــام بٓــ ــ١ ايككــ ــسا٤ آٜــ  بتــ

ــع     ــ١ هلل عـ ــ١ اغيطًكـ ــٔ اغيًهٝـ ــس اهلل ، فُـ ــٔ عٓـ ــف َـ ــٌ ٚيطـ ــِ فهـ اؿهـ
 ٚدٌ يًػُٛات ٚا٫ضض سهِ ايككام .

بٝــإ ســب اهلل عــع ٚدــٌ يعدــازٙ ، ٚعــسّ ضنــاٙ عًــ٢        : ايجاْٝــ١
  ؾاع١ ايعًِ ٚايفػاز.

ــ١ : ــٛ ،      ايجايج ــ١ ٚايعف ــا زاض ايطظي ــسْٝا أْٗ ــا٠ اي ــا٥ل اؿٝ ــٔ خك َ
 َٚٔ ضظيت٘ ؼي ايسْٝا بًشاظ سهِ ايككام أَٛض :

ــ٪زٟ  زي     ا٭ٍٚ : ــصٟ ٜـ ــسٟ ايـ ــٌ ٚايتعـ ــٔ ايكتـ ــاؽ عـ ــعٚف ايٓـ عـ
ــب        ــصٟ جيً ــ٤ٞ اي ــط ٚايؿ ــٔ ا٭َ ــ٘ َ ــإ بفططت ــط اٱْػ ــام  ش ٜٓف ايكك

 ي٘ ايهطض ، َٚٓ٘ ايككام ايصٟ ٖٛ أؾس ايهطض َٔ ٚدٛٙ :



 172ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   131َعامل اٱضيإ /ز 

ــ٘     أ٫ٚ  : ــسَا ٜهــٕٛ ايككــام بايكتــٌ يكٛي تًــف ٚظٖــل ايــطٚح عٓ
 .(1) صاٌنَّفْظَ بِاٌنَّفْظِتعازي ط

 اْٞ  زي ايكتٌ طٛعا  ٚقٗطا  ٚ ْطداقا  .تكسّ اؾ ثاْٝا  :
ْــسّ اؾــاْٞ عًــ٢  قساَــ٘ عًــ٢ اؾٓاٜــ١ ، َٚــا غــددت٘ يــ٘ َــٔ   ثايجــا  :

 ايعكٛب١.
ــا  : غـــ٤ٛ ايعاقدـــ١ بـــري ايٓـــاؽ بـــإٔ ٜكـــاز اٱْػـــإ يًكتـــٌ        ضابعـ

قكاقــــا  ، ٚؼي ز٫يتــــ٘ َٚفَٗٛــــ٘ تأنٝــــس يطظيــــ١ اهلل عــــع ٚدــــٌ       
ــِ ٜٛزع   ــ٘ ، ٖٚـ ــ٘ ٚأسدا٥ـ ــري أًٖـ ــت بـ ــاض اغيٝـ ــاٍ  زي بإستهـ ــ٘ يٲْتكـ ْٛـ

 عامل اٯخط٠ . 
ــع يً   ــط ٚايعــ ــاٍ ايفدــ ــد١ ؿــ ــ٘ َٓاغــ ــصٜٔ ٚؼي َفَٗٛــ ــًُري ايــ ُػــ

ــ١      ــاغيوفط٠ ٚايطظيـ ــِ بـ ــاض٠ هلـ ــصا ٚضزت ايدؿـ ــدٌٝ اهلل فًـ ــٕٛ ؼي غـ ٜكتًـ
وٌََووًِْٓ لُخٍِْووخُُْ فِووٍ عَووبًُِِ اٌٍَّووهِ ؤَوْ ُِووخُُّْ ٚاؾٓــ١ ايٛاغــع١ نُــا ؼي قٛيــ٘ تعــازي ط

 .(3()2) صسَحَّْتِ خَُْشٌ َِِّّا ََجَّْؼُىٌَََّْغْفِشَةٌ ِِْٓ اٌٍَّهِ وَ

ٚتـــسٍ اٯٜـــ١ أعـــ٬ٙ ؼي َفَٗٛٗـــا عًـــ٢ يـــعّٚ  دتٓـــاب اؾٓاٜـــ١       
ٚاؿهــِ بايككــام  ش تهــُٓت اٯٜــ١ ايجٓــا٤ عًــ٢ ايــصٜٔ ٜكتًــٕٛ ؼي        
غـــدٌٝ اهلل أٚ ضيٛتـــٕٛ عًـــ٢ ايفـــطاف ، فٗـــصا اغيـــٛت أفهـــٌ ٚأسػـــٔ  

 َٔ ايكتٌ أٚ ايكٛز ، ٚتكسٜط آ١ٜ ايدشح ع٢ً ٚدٛٙ :
ــطض      ا٭ٍٚ ــب ٜٚف ــع ٚدــٌ ٜهت ــإٔ اهلل ع ــٛا ب ــصٜٔ آَٓ ــا اي ــا أٜٗ ٜ :

 عًٝهِ أسهاَا  .

                                                           

 .45غٛض٠ اغيا٥س٠  (1)
 .157غٛض٠ آٍ عُطإ  (2)
أْعط اؾع٤ ايج٬ثري بعس اغيا١٥ َٔ ٖصا ايتفػ  ٚايصٟ دا٤ خاقـا  بتفػـ  ٖـصٙ     (3)

 .اٯ١ٜ 
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ٜـــا أٜٗـــا ايـــصٜٔ آَٓـــٛا بـــإٔ ايككـــام سهـــِ فطنـــ٘ اهلل  :ايجـــاْٞ 
 عًٝهِ .

 ٜا أٜٗا ايصٜٔ آَٓٛا بايككام ؼي ايكتٌ . :ايجايح 
 ٜا أٜٗا ايصٜٔ آَٓٛا با٫َتٹٓإ يًشهِ بايككام . :ايطابع 

ٜــا أٜٗــا ايــصٜٔ آَٓــٛا بًــعّٚ ايؿــهط هلل عــع ٚدــٌ عًــ٢    :اـــاَؼ 
 ْع١ُ اؿهِ بايككام .

ٜــا أٜٗــا ايــصٜٔ آَٓــٛا بايتػــاٟٚ ؼي َػــأي١ ايككــام        :ايػــازؽ 
 َٔ د١ٗ اؿط١ٜ ٚايطم ، ٚايصنٛض٠ ٚا٭ْٛث١ .

 ٜا أٜٗا ايصٜٔ آَٓٛا  دتٓدٛا  قا١َ ايككام عًٝهِ . :ايػابع 
ــأَ  ايعفــٛ عــٔ سهــِ ايككــام    ٜــا أٜٗــا ايــصٜٔ آَٓــٛا بــإٔ      :ايج

 خ  ٚضظي١ .
ٜــا أٜٗــا ايــصٜٔ آَٓــٛا بــأْهِ أخــ٠ٛ ؼي اهلل عــع ٚدــٌ ،        :ايتاغــع 

 ٚإٔ ايكتٌ فُٝا بٝٓهِ ٜهطنِ طيٝعا  .
 (1) صبََِّّٔووووا اٌُّْاِِْنُووووىَْ بِخْووووىَةٌيٝهــــٕٛ َــــٔ َكــــازٜل قٛيــــ٘ تعــــازي ط

 أَٛض:
 : تٓعٙ اغيػًُري عٔ قتٌ بعهِٗ بعها  . ا٭ٍٚ

 زضاى اغيػــًُري ؿطَــ١ اغيػـــًِ عٓــس اهلل ٚبــري ايٓـــاؽ ،      :ايجــاْٞ  
ــًِ         ــ٘ ٚغـ ــ٘ ٚآيـ ــ٢ً اهلل عًٝـ ــٍٛ اهلل قـ ــاٍ ضغـ ــاٍ : قـ ــس٠ قـ ــٔ بطٜـ ٚعـ

(   ٍِ ٚٳا ٔٵ ظٳ ــ َٹــ ٘ٹ  ــ َّــ ٓٵــــسٳ اي ِٴ عٹ ــ ٍٔ َأعٵَعــ َٹ ــ٪ٵ َٴــ ٌٴ  ــ ٙٹ َيَكتٵــ ــسٹ ٝٳــ ٚٳايَّــــصٹ٣ ْٳْفػٹــــ٢ بٹ
ٝٳا ْٵ  .(2)(ايسټ

ــح  ــت٠ٚ٬    ايجاي ــصٙ اي ــام ، ٖٚ ــ١ ايكك ــًُري ٯٜ ــ٠ٚ٬ اغيػ ــصن  : ت ت
ــ١ بـــري اغيػـــًُري ، ٫ٚ    ــاْٞ ا٭خـــ٠ٛ ٚاٯيفـ بأسهاَٗـــا ، ٖٚـــٞ َـــٔ َعـ

                                                           

 .10غٛض٠ اؿذطات  (1)
 .12/422غٓٔ ايٓػا٥ٞ  (2)
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ــاَع       ــٌُ ايػـ ــٌ ٜؿـ ــ١ بـ ــٛ اٯٜـ ــصٟ ٜتًـ ــت٠ٚ٬ بايـ ــٔ ايـ ــع َـ ــتل ايٓفـ خيـ
 ٚغ ُٖا .

فٝٓـــٟٛ ؾـــدل ايكتـــٌ ظًُـــا  فٝػـــُع آٜـــ١ ايككـــام فٝـــتعغ          
ــ      ــًُا  أٚ غـ ــاَع َػـ ــإ ايػـ ــٛا٤ نـ ــِ ، غـ ــٌ ٚايعًـ ــٔ ايكتـ ٜٚعـــعف عـ

وََِوووا ؤَسْعَوووٍْنَانَ بِالَّ ؼي قٛيـــ٘ تعـــازي طَػـــًِ ، ٖٚـــٛ َـــٔ َكـــازٜل ايعُـــّٛ 

 . (1) صسَحَّْتً ٌٍِْؼَاٌَِّنيَ

ــع  ــط      :ايطاب ــٔ اغيٓه ــٞ ع ــاغيعطٚف ٚايٓٗ ــط ب ــٝع ا٭َ ــ٢ َٛان ــٔ أبٗ َ
َــٔ  (2) صََاؤََُّهَووا اٌَّووزََِٓ آَِنُووىا وُخِووََ ػٍََووُْىُُْ اٌْمِظَوواصُ     َهــاَري قٛيــ٘ تعــازي ط  

 دٗات :
ــٛ       :ا٭ٚزي  ــإ ، ٖٚ ــٝو١ اٱضي ــام بك ــِ ايكك ــًُري سه ــٞ اغيػ تًك

 َٔ فهٌ اهلل عع ٚدٌ .
 تعإٚ اغيػًُري ؼي  قا١َ اؿسٚز . :ايجا١ْٝ 
 أَط اغيػًِ ٭خٝ٘ بإدتٓاب ايكتٌ ٚايعًِ َطًكا  . :ايجايج١ 

ــ١     :ايطابعــ١  ــسٜط اٯٜ ــام ، ٚتك ــِ ايكك ــإ ٚسه ــري اٱضي ــ١ ب اغي٬ظَ
     ِ ٚعًـــ٢ ايـــصٜٔ َـــٔ قـــدًهِ     : ٜـــا أٜٗـــا ايـــصٜٔ آَٓـــٛا نتـــب عًـــٝه

 ايككام( .
ــازي    ــ٘ تعـ ــّٛ بكٛيـ ــصا اغيعٓـــ٢ غكـــٛم فـــطض ايكـ ــا ٚضز ٖـ َجًُـ

ََاؤََُّهَوووا اٌَّوووزََِٓ آَِنُوووىا وُخِوووََ ػٍََوووُْىُُْ اٌظِّوووَُاَُ وََّوووا وُخِوووََ ػٍََوووً اٌَّوووزََِٓ ِِوووْٓ   ط

 . (3) صلَبٍِْىُُْ ٌَؼٍََّىُُْ حَخَّمُىَْ

                                                           

 .107غٛض٠ ا٭ْدٝا٤  (1)
 .178غٛض٠ ايدكط٠  (2)
 .183غٛض٠ ايدكط٠  (3)
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ــ٢      ــصات اغيعٓ ــام ب ــ١ ايكك ــسٜط آٜ ــٔ تك ــٌ ضيه ــ٣ٛ : ٖٚ ٚ ضاز٠ ايتك
ــصٜٔ      ــ٢ اي ــب عً ــٝهِ ايككــام نُــا نت ــب عً ــٛا نت ــصٜٔ آَٓ ــا أٜٗــا اي ٜ
َــٔ قــدًهِ يعًهــِ تتكــٕٛ ( اؾــٛاب ْعــِ ٱغــتكطا٤ غــٓٔ ايتكــ٣ٛ َــٔ    

 ٚدٛٙ :
 : ت٠ٚ٬ اغيػًُري ٯ١ٜ ايككام ؼي ايك٠٬ ٚخاضدٗا . أ٫ٚ 

تػــًِٝ اغيػــًُري بــإٔ آٜــ١ ايككــام أَــط ْــاظٍ َــٔ عٓــس اهلل   :ثاْٝــا  
 َٝٓ٘ ايكسغ١ٝ ٚؼي شات اؿهِ .ؼي َها

ــا   ــٓٔ     :ثايجـ ــازٜل ٚغـ ــٔ َكـ ــًُري َـ ــ٢ اغيػـ ــام عًـ ــطض ايككـ فـ
 اـ٬ف١ ؼي ا٭ضض َٔ ٚدٛٙ : 

سهــــِ ايككــــام ْٚعٚيــــ٘ َــــٔ ايػــــُا٤ تأنٝــــس ٱنــــطاّ اهلل    -1
 غدشاْ٘ يًُػًُري .

ــ٣ٛ     -2 ــٔ ايتكـ ــام َـ ــٓٔ ايككـ ــِ ٚغـ ــًُري عهـ ــس اغيػـ تكٝـ
    ٘ ــ ــام ٚٚدٛب ــط بايكك ــ١ ا٭َ ــُٓت اٯٜ ــا ته ــت  صي ــإ قً ــٛاب  ف ، ٚاؾ

َــٔ خكــا٥ل ا٭ٚاَــط ٚايٓــٛاٖٞ ايكطآْٝــ١ ٚدــٛز أَــ١ شيتجــٌ يهــٌ فــطز   
وُنْوووخُُْ خَُْوووشَ ؤَُِّوووتٍ َٓٗــا ؼي نـــٌ ظَـــإ ، ٖٚـــٛ َـــٔ َكـــازٜل قٛيـــ٘ تعـــازي ط 

 .(1) صؤُخْشِجَجْ

تعـــإٚ اغيػـــًُري ٱقاَـــ١ سهـــِ ايككـــام ؼي ا٭ضض      -3
. 

ــايعفٛ عــٔ ايككــام ٚايكــٛز َــٔ     -4 ــ١ ايدشــح ب تطغٝــب آٜ
ــ٣ٛ   ــات ايتك ــازي ط  ع٬َ ــاٍ تع ــس٠ ، ق ــاٍ اؿُٝ وَؤَْْ حَؼْفُووىا ؤَلْووشََُ  ٚاـك

 .(2) صٌٍِخَّمْىَي

                                                           

 .110غٛض٠ آٍ عُطإ  (1)
 .237غٛض٠ ايدكط٠  (2)
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ا٭دــط ٚايجــٛاب عهــِ ايككــام ٚايــصٟ ٜدــسأ بــت٠ٚ٬       -5
 آ١ٜ ايدشح.

ــا     ــٌ      : ضابع ــٌ اغيً ــ٪َٓري ٚأٖ ــًُري ٚاغي ــري اغيػ ــاب٘ ب ــاز ٚايتؿ اٱؼ
 ؼي ا٭ظ١َٓ ايػابك١ .

اغي٬ظَـــ١ بـــري ايتكـــ٣ٛ ٚاٱقتكـــام َـــٔ اؾـــاْٞ ،       :خاَػـــا    
 ٚايكٛز َٔ ايكاتٌ .

ــا   ــ٬ ٜكتـــٌ      :غازغـ ــام ، فـ ــسٟ ؼي ايككـ ــسّ ايتعـ ــاٟٚ ٚعـ ايتػـ
ــطم      ــس ٚاي ــاّ ايعدٝ ــت أٜ ــس  ْكطع ــس ، ٚق ــط بايعد ــاغيطأ٠ ، ٫ٚ اؿ ــٌ ب ايطد
ــ٘      ــ٘ ٚآي ــ٠ٛ قُــس قــ٢ً اهلل عًٝ ــِٗ أســطاضا  بربنــ١ ْد ــاؽ نً ٚأقــدض ايٓ

ٚايجـــٛاب ؼي عتـــل ايـــطم ٚأَٗـــات ايٛيـــس ٚغـــًِ ٚأسهـــاّ ايهفـــاضات 
 ٚمٛٙ.

 ٞ ــاْ ــٔ َع ــًُري       َٚ ــ٘ اغيػ ــس تٛد ــط ٚايعد ــري اؿ ــع ب ــٌ ٚايتُٝٝ ايفك
ــأيٝف       ــٔ ت ــ١ ، ٚضيه ــ١ اؿطٜ ــ٢ ْعُ ــٌ عً ــع ٚد ــهط اهلل ع ــًُات يؿ ٚاغيػ
ــس ، ٚخكــا٥ل نــٌ ٚاســس      فًــسات خاقــ١ ؼي ايفــطم بــري اؿــط ٚايعد

    ٚ ــاؿل أ ــٛا٤ بـ ــس غـ ــ٘ ايعدٝـ ــإ ٬ٜقٝـ ــصٟ نـ ــا٤ ايـ ــا ٚايعٓـ ــايعًِ  َُٓٗـ بـ
 ٚاؾٛض .

َٚــٔ اٯٜــات إٔ ايــصٜٔ أبتًٝــٛا بٛقــٛ  ايــطم عًــِٝٗ ،  صيــا ٖــٛ سيــا    
نػـــدت أٜـــسِٜٗ ٚ قـــطاضِٖ أٚ  قـــطاض آبـــا٥ِٗ عًـــ٢ ايهفـــط ٚقاضبـــ١ 

 اٱغ٬ّ .
يكــس دــا٤ت آٜــ١ ايككــام بعــس آٜــات تتهــُٔ َعــاْٞ          : ا غــابع

ٚغـــٓٔ ايتكـــ٣ٛ ، ٚتدعـــح عًٝٗـــا ٚتعدـــط عـــٔ ايكدـــا٥ض ، فتـــدري اٯٜـــ١ 
ــ٘ تعــازي ط   ايػــابك١ وٌََىِووَّٓ اٌْبِووشَّ َِووْٓ  هلــا خكــاٍ ايــرب ٚايكــ٬ح بكٛي

 .(1) ...صآََِٓ بِاٌٍَّهِ وَاٌَُْىَِْ اِخِشِ وَاٌَََِِّْىَتِ
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ــرب ؼي اٯٜــ١          ــٔ أفــطاز اي ــٌ فــطز َ ــام عًــ٢ ن ــسٍ سهــِ ايكك ٜٚ
 أع٬ٙ َٔ ٚدٛٙ :

ــٔ     ا٭ٍٚ ــٕٛ َـ ــإ يٝهـ ــف١ اٱضيـ ــسا٤ بكـ ــح بايٓـ ــ١ ايدشـ ــسا٤ آٜـ :  بتـ
 ٚدٛٙ اٱضيإ ؼي آ١ٜ ايدشح بًشاظ اٯ١ٜ ايػابك١ أَٛض :

 اٱضيإ باهلل عع ٚدٌ . :أ٫ٚ  
ايتكــــسٜل بــــايّٝٛ اٯخــــط ٚأْــــ٘ ســــل ، يٝهــــٕٛ ايعُــــٌ   :ثاْٝــــا  

ــٌ      ــٔ ايكت ــاض َ ــ١ ٚاٱْعد ــّٛ ايكٝاَ ــٛاب ٜ ــا٤ ايج ــام ضد بأسهــاّ ايكك
 ٚايتعسٟ .

تػـــًِٝ اغيػـــًُري بٛدـــٛز اغي٥٬هـــ١ ٚأْٗـــِ خًـــل نـــطِٜ       :جـــا  ثاي
ــسٕٚ ٫ٚ    ــصنط ، ٫ ٜعتـ ــدٝض ٚايـ ــٕٛ  زي ايتػـ ــُا٤ َٚٓكطعـ ــهِٓٗ ايػـ َػـ
ــ٠ٛ     ــ١ زعـ ــام ي٥٬ًُهـ ــ١ ايككـ ــابك١ ٯٜـ ــ١ ايػـ ــط اٯٜـ ــٕٛ ،  ٕ شنـ ٜعًُـ
ــس       ــتِٗ ، ٚق ــٔ مس ــٔ سػ ــسضٚؽ َ ــِ اي ــِ ٚتعً ــسا٤ بٗ ــًُري يٲقت يًُػ

 عًٝــــ٘ ٚآيــــ٘ ٚغــــًِ ْــــعٍ اغي٥٬هــــ١ يٓكــــط٠ ايــــٓ  قُــــس قــــ٢ً اهلل
 ٚاغيػًُري ؼي َعاضى اٱغ٬ّ ا٭ٚزي ، يدٓا٤ قٛاعس اٱغ٬ّ .

تكـــسٜل اغيػـــًُري بايهتـــب ايػـــُا١ٜٚ ايٓاظيـــ١ َـــٔ عٓـــس   :ضابعـــا  
اهلل عًــــ٢ ا٭ْدٝــــا٤  ش ٚضز ايًفــــغ طايهتــــاب ص ؼي اٯٜــــ١ ايػــــابك١      

 ٱضاز٠ اؾٓؼ .
ــ١ َــٔ      ــِ ايٓطــل ٖٚــٛ غــٛض اغيٛدد ٚضيهــٔ تأغــٝؼ  قــط٬ح ؼي عً

ــازي     شا ــاٍ تع ــطازٙ ، ق ــاَع ٭ف ــٓؼ اؾ ــ٘  غــِ اؾ ــسخٌ فٝ ت ايًفــغ ، فٝ
 .(1)( فَبَؼََُ اٌٍَّهُ اٌنَّبُِِّنيَ ُِبَشِّشََِٓ وَُِنزِسََِٓ وَؤَٔضَيَ َِؼَهُُْ اٌْىِخَاََ بِاٌْحَكِّ)

ٚدــــا٤ت ايهتــــب ايػــــُا١ٜٚ عهــــِ ايككــــام يٝفٝــــس تكــــسٜل  
 اغيػًُري بٗا َػا٥ٌ :
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ــٓ      ا٭ٚزي ــ١ ايـ ــٌ بعجـ ــٛز ؼي ا٭ضض قدـ ــام َٛدـ ــِ ايككـ : سهـ
 ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ .

دٗــاز ا٭ْدٝــا٤ يتجدٝــت سهــِ ايككــام ٚايــصٟ مل تــجٔ       :ايجاْٝــ١ 
ــ١ ايــٓ  قُــس قــ٢ً      ــ  اؿهــِ باْتعــاض بعج ــ٘ ٜكــّٛ بتدًٝ ــ٘ ايٛغــاز٠ فاْ ي
ــاض٠       ــازٜل بؿ ــٔ َك ــٛ َ ــاَٝٓٗا ، ٖٚ ــٌ سيه ــًِ يًعُ ــ٘ ٚغ ــ٘ ٚآي اهلل عًٝ

 يٓ  قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ .ا٭ْدٝا٤ با
ٚضاثـــ١ اغيػـــًُري يٮْدٝـــا٤ َٚـــا دـــا٤ٚا بـــ٘ َـــٔ ا٭سهـــاّ  :ايجايجـــ١ 

ــازي ط     ــٓٔ ، ٖٚـــٛ َـــٔ َكـــازٜل قٛيـــ٘ تعـ وُنْوووخُُْ خَُْوووشَ ؤَُِّوووتٍ ؤُخْشِجَوووجْ    ٚايػـ

 .(1)صٌٍِنَّاطِ

ــ١  ــّٛ       :ايطابع ــاؽ  زي ٜ ــ٘ ايٓ ــا حيتاد ــطإٓ سي ــ٧ ايك ــسام جمل ــإ َك بٝ
ــ٘ ا٭س ــ١ ، َٚٓ ــٔ    ايكٝاَ ــِ ٚايفػــاز َ ــٌ ايعً ــيت تػتأق ــ١ اي ــاّ اؾٓا٥ٝ ه

 ا٭ضض .
 ٚيٛ قتٌ ضدٌ  َطأ٠ عُسا  ففٝ٘ ٚدٛٙ :

ٜٴكتــٌ اؾـــاْٞ قـــٛزا  ستـــ٢ ٜـــ٪زٟ أٚيٝـــا٤ اغيـــطأ٠ ْكـــف   ا٭ٍٚ  ٫ :
 زٜت٘ ي٘ ، بًشاظ إٔ ز١ٜ اغيطأ٠ ْكف ز١ٜ ايطدٌ .

ــاْٞ  ــ٘  بــٔ        :ايج ــٌ ، قاي ــٝؼ بُٝٓٗــا فه ــاغيطأ٠ ، ٚي ــٌ ايطدــٌ ب ٜٴكت
 دطٜر .

ــح  ــف       :ايجاي ــِ ْك ــع زفعٗ ــ٘ َ ــاض قتً ــري  ختٝ ــطأ٠ ب ــا٤ اغي ــٝ  أٚيٝ ؽ
 زٜت٘ ، ٚبري قدٍٛ ايس١ٜ .

ــ٘ تعــازي ط   وَاٌْووإُٔ ًَ ٚاغيدتــاض ٖــٛ ايجايــح ، ٖٚــٛ اغيػــتكطأ َــٔ قٛي

ــ١      (2) صبِاٌْووإُٔ ًَ ــ٘ ْهت ــٌ ٚفٝ ــري ايطد ــا ٚب ــٌٝ ٚايفكــٌ بٝٓٗ ــإ ايتفك يدٝ

ــ٘ ٭    ــٔ ْكـــف زٜتـ ــع َـ ــاغيطأ٠ ٫ ٜٓتفـ ــاز بـ ــصٟ ٜكـ ــٞ إٔ ايـ ــٌ ٖٚـ ــ٘ ٜكتـ ْـ
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ــ٘ ، ٚبكـــا٩ٙ أفهـــٌ ٚأسػـــٔ هلـــِ ، ٖٚـــٛ غـــدب    ٚتهـــٕٛ أضثـــا  يٛضثتـ
 يًطظم ايهطِٜ .

 ٚشنطت اٯ١ٜ َػا٥ٌ :
ــاّ     ا٭ٚزي  ــٌ بأسهـ ــح يًعُـ ــ٘ بعـ ــإ ، ٚفٝـ ــسا٤ اٱضيـ ــسا٤ بٓـ : اٱبتـ

ــ٢ إٔ        ــ١ عً ــسٍ اٯٜ ــ٘ ، ٚت ــط٠ َٓ ــسّ ايٓف ــ٘ ،ٚع ــب ب ــام ، ٚتطغٝ ايكك
ــ١ ،      ــطض ٚايهتاب ــري ايف ــ١ ب ــإ اغي٬ظَ ــٛاظّ اٱضي ــٔ ي ــ٘   َ ــا فطن ــٌ َ فه

 اهلل ع٢ً اغيػًُري  صيا ٖٛ ساد١ هلِ ٚغدٌٝ ٖسا١ٜ ٚضؾاز .
ــ١  ــسٟ أٚ     :ايجاْٝــ ــسّ ايتعــ ــام ٚعــ ــاٟٚ ؼي ايككــ ــٛب ايتػــ ٚدــ

ــٔ         ــج٬  ، َٚـ ــس َـ ــط بايعدـ ــٌ اؿـ ــسٟ إٔ ٜكتـ ــٔ ايتعـ ــ٘ ، فُـ ــطٜط فٝـ ايتفـ
ــب ٚيــٞ         ــع طً ــس ، َٚ ــام ؼي ســاٍ ايعُ ــانِ ايكك ــطى اؿ ــطٜط ت ايتف

 ايسّ ي٘ .
ــ١  ٕ  :ايجايج ــأ ــطا  ، ٜٚكتــٌ ايعدــس      ايتفكــٌٝ ب ــط  شا قتــٌ س ٜكتــٌ اؿ

  شا قتٌ عدسا  ، ٚتكتٌ ا٭ْج٢  شا قتًت أْج٢ .
ٖٚــــٌ ٜفٝــــس ٖــــصا ايتفكــــٌٝ اؿكــــط أّ أْــــ٘ َــــٔ بــــاب اغيجــــاٍ  
ــط      ــ١ ٚا٭نج ــاؽ ايعاَ ــفات ايٓ ــِ ٚق ــإ ا٭ٖ ــ١ يدٝ ــا٤ت اٯٜ ،اؾــٛاب د
         ٞ   بـت٤٬ ؼي اغيكـاّ ، فًـِ تـصنط اٯٜـ١ ايكتـٌ  شا ٚقـع بـري اغيػـًِ ٚايهتــاب

أٚ غــ ٙ ، يدٝــإ َٛنــٛع١ٝ اؿطٜــ١ ، ٚايكــدض ايــصاتٞ يًكتــٌ ، ٖٚــٞ        
ــاٍ تعـــازي    ــإ َـــٔ ايكتـــٌ بفهـــٌ َـــٔ عٓـــس اهلل ، قـ ــ١ يٲْػـ ْـــٛ  ٚاقٝـ

وَبِْْ وَوووواَْ ِِووووْٓ لَووووىٍَْ بَُْوووونَىُُْ وَبَُْوووونَهُُْ ُِِ َوووواقِ فَذََِووووتِ ُِغَووووٍََّّتِ بٌَِووووً ؤَهٍِْووووهِ ط

 . (1) صجِذْ فَظَُِاَُ شَهْشََِْٓ ُِخَخَابِؼَُِْٓوَحَحْشَِشُ سَلَبَتٍ ُِاِِْنَتٍ فََّْٓ ٌَُْ ََ

ــٛ      ايطابعــ١ ــ١ ٖٚــٞ ْ ــٛ عــٔ ايككــام ٚايطنــا بايسٜ : دــٛاظ ايعف
دــــعا٤ ٚبــــسٍ َٚ٪اغــــا٠ ٚعكٛبــــ١ تتهــــُٔ ايعدــــط يًذــــاْٞ ٚغــــ ٙ  

 ٚتٓكػِ ايس١ٜ  زي قػُري :

                                                           

 .92غٛض٠ ايٓػا٤  (1)
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 ز١ٜ ايٓفؼ . :ا٭ٍٚ 
 ز١ٜ َا زٕٚ ايٓفؼ . :ايجاْٞ 

 ٞ ــصَ ــ١ )   ٫ٚ جيــٛظ قتــٌ اي ِٔ اغيػــتأَٔ ٚاغيعاٖــس ٚػــب َعــ٘ ايسٜ ــ عٳ
ــ٢ع  ــ٘   ايٓٻدٹ ــ٢ً اهلل عًٝ ــ٘ ق ــًِٚآي ٍٳ  ٚغ ــا ــطٳحٵ     :َق ٜٳ ِٵ  ــ ــسٶا َي ٖٳ َٴعٳا ٌٳ  ــ ٔٵ َقتٳ ــ َٳ

َٶا َٳػٹ ٳ٠ٹ َأضٵبٳعٹريٳ عٳا ٔٵ  َٹ ٗٳا تٴٛدٳسٴ  ٕٻ ِضحَي ٚٳِ   .(1) (ضٳا٥ٹشٳ١َ اْيذٳٓٻ١ٹ ، 
ــٛاب   ــٌ ايوـــطب اؾـ ــس ايـــصَٞ ؼي بـــ٬زٙ نأٖـ ــٌُ اغيعاٖـ ــٌ ٜؿـ  ٖٚـ

ــتأَٓا         ــٝؼ َػ ــ٘ ي ــس ٭ْ ــٔ اغيعاٖ ــس َ ــ٘ أؾ ــ١ قتً ــٝغ ؼي سطَ ــِ ، ٚايتوً ْع
 فكط بٌ آَٔ َٚط٦ُٔ .

 ٚأدٓاؽ ايس١ٜ غت١ ٖٚٞ :  
ــٛظ       ا٭ٍٚ ــًِ ، ٚجي ــ١ اغيػ ــٌ ؼي زٜ ــٛ ا٭ق ــٌ ، ٖٚ ــٔ ا٭ب ــ١ َ : َا٥

 ايدسٍ عٓس غ٤٬ أٚ  ْعساّ اٱبٌ .
أيــف زٜٓــاض ، ٚنــٌ زٜٓــاض َجكــاٍ شٖــب عٝــاض مثــإ عؿــط٠   :ايجــاْٞ 

 سد١ .
ــح  ــِ )    :ايجاي ــٌ زضٖ ــ١ ، ٚن ــِ فه ــط٠ آ٫ف زضٖ ــطاّ 2،52عؿ ( غ

 َٔ ايفه١ ، ٖٚٓاى أقٛاٍ أخط٣ ؼي ٚظٕ ايسضِٖ .
 أيف ؾا٠ . :ايطابع 

 َا٥تا بكط٠ . :اـاَؼ 
  َا٥تا س١ً . :ايػازؽ 

    ٕ ــا ــع  َٚـــٔ أغـــطاض  بتـــسا٤ آٜـــ١ ايككـــام بٓـــسا٤ اٱضيـ تفهـــٌ اهلل عـ
ــاٍ        ــأ ، ق ــ٪َٔ  ٫ خط ــ٘ اغي ــ٪َٔ ٭خٝ ــٌ اغي ــسّ قت ــٔ ع ــاض ع ــٌ باٱخد ٚد

 .(2) صوََِا وَاَْ ٌُِّآٍِِْ ؤَْْ ََمْخًَُ ُِاِِْنًا بِالَّ خَـَإًتعازي ط

 ٚؼي اؾ١ٗ اييت تكّٛ بسفع ايس١ٜ ٚدٛٙ :

                                                           

 .11/268قشٝض ايدداضٟ  (1)
 .92غٛض٠ ايٓػا٤  (2)



 181ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   131َعامل اٱضيإ /ز 

: ؼي ايكتـــٌ ايعُـــس  شا ضنـــٞ ٚيـــٞ اغيكتـــٍٛ بايسٜـــ١ فتذـــب  ا٭ٍٚ
ــسا  ،       ــٌ عُ ــ٢ ايكت ــسّ عً ــ٘ أق ــٛم ٭ْ ــٛ اـك ــ٢ م ــٌ عً ــاٍ ايكات ؼي َ

 ٚؼي ايس١ٜ غ١َ٬ يطقدت٘ ٚلا٠ ي٘ َٔ ايكتٌ .
ػــب ايسٜــ١ عًــ٢ ايعاقًـــ١ ؼي ســاٍ ايكتــٌ اـطــأ ٚؾـــد٘        :ايجــاْٞ  

 ايعُس .
ؽــطز ايسٜــ١ َــٔ بٝــت اغيــاٍ  ش مل ٜهــٔ عٓــس ايكاتــٌ َــاٍ   :ايجايــح 

، ٚيــٝؼ َــٔ عاقًــ١ َٝػــٛض٠ تػــتطٝع ايــسفع عٓــ٘ يكاعــس٠ زّ اغيػــًِ ٫   
 ٜصٖب ٖسضا  .

ــ٢      ــٌ ؼي ظســاّ أٚ عً ــ١ غيــٔ ٜكت ــع ايسٜ ــاٍ زف ٚنــصا ٜتشُــٌ بٝــت اغي
ــط ،      ــٛاف فك ــصنطٕٚ ايط ــا٤ ٜ ــإ ايفكٗ ــر ، ٚن ــو اؿ ــط أٚ ؼي َٓاغ دػ

 تدسيت اؿاٍ .ٚؼي ٖصا ايعَإ  تػعت ٚ
ٖٚـــٌ ٜتـــٛزي بٝـــت اغيـــاٍ زفـــع زٜـــ١ ايـــصٜٔ ٜكتًـــٕٛ ٜٚكـــابٕٛ ؼي  
ايــــتفذ ات ٚايعًُٝــــات اٱضٖابٝــــ١ ، اؾــــٛاب ْعــــِ ، َــــع عــــسّ      

 ايتٛقٌ  زي َعطف١ اؾاْٞ .
 ٜٚهٕٛ تكسٜط اٯ١ٜ ع٢ً ٚدٛٙ :  

 آَٓٛا اؿط باؿط .: ٜا أٜٗا ايصٜٔ  ا٭ٍٚ
 س .ٜا أٜٗا ايصٜٔ آَٓٛا ايعدس بايعد :ايجاْٞ 

 ٜا أٜٗا ايصٜٔ آَٓٛا ا٭ْج٢ با٭ْج٢ . :ايجايح 
ٜــا أٜٗــا ايــصٜٔ آَٓــٛا َــٔ عفــٞ يــ٘ َــٔ أخٝــ٘ ؾــ٤ٞ فاتدــا    :ايطابــع 
 باغيعطٚف .

 ٜا أٜٗا ايصٜٔ آَٓٛا أزا٤  يٝ٘ باسػإ . :اـاَؼ 
ــازؽ  ــ٤ٞ         :ايػ ــ٘ ؾ ــٔ أخٝ ــ٘ َ ــٞ ي ــٔ عف ــٛا فُ ــصٜٔ آَٓ ــا اي ــا أٜٗ ٜ

 شيو ؽفٝف َٔ ضبهِ .
ٜـا أٜٗـا ايـصٜٔ آَٓـٛا فُــٔ عفـٞ يـ٘ َـٔ أخٝـ٘ ؾـ٤ٞ شيــو           :ايػـابع  

 ضظي١ .
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ٜــا أٜٗــا ايــصٜٔ آَٓــٛا فُــٔ  عتــس٣ بعــس شيــو فًــ٘ عــصاب    :ايجــأَ 
 أيِٝ .

ــع  ــٔ     :ايتاغـ ــام فُـ ــٝهِ ايككـ ــٛا نتـــب عًـ ــصٜٔ آَٓـ ــا ايـ ــا أٜٗـ ٜـ
ــ١ تعــسز       ــإْٛ ٖٚــٛ سطَ ــإ ق ــِٝ ( يدٝ ــ٘ عــصاب أي ــس٣ بعــس شيــو فً  عت

ــ١  ايكتــٌ أٚ اٱْتكــاّ َــٔ غــ  اؾــاْٞ   يٝهــٕٛ اٱعتــسا٤ اغيٓٗــٞ عٓــ٘ ؼي آٜ
 ايدشح ع٢ً ٚدٛٙ :

ــطاز     :ا٭ٍٚ  ــس أفـ ــ٘ أٚ أسـ ــا  نأخٝـ ــأضا  ٚ ْتكاَـ ــاْٞ ثـ ــ  اؾـ ــٌ غـ قتـ
 عَُٛت٘ .

قتــٌ اؿــط بايعدــس ، ٚايــصنط بــا٭ْج٢ َــٔ غــ  إٔ تــسفع يــ٘    :ايجــاْٞ 
 ْكف زٜت٘ .

ــح  ــام سهـــِ     :ايجايـ ــانِ ، ٭ٕ ايككـ ــٔ زٕٚ  شٕ اؿـ ــٌ َـ ايكتـ
 ؿانِ أٚ ايكانٞ بٝاْ٘ .٫ٚبس َٔ إٔ ٜػُع ا

ــٍٛ اهلل ــٔ ضغــ ــاٍ )   ٚعــ ــًِ قــ ــ٘ ٚغــ ــ٘ ٚآيــ ــ٢ً اهلل عًٝــ ازض٩ا قــ
ــا      ــًِ كطدـ ــسمت يًُػـ ــإ ٚدـ ــتطعتِ فـ ــا اغـ ــًُري َـ ــٔ اغيػـ ــسٚز عـ اؿـ
فدًــٛا غــدًٝ٘ فــإ ا٫َــاّ إ خيطــ٧ ؼي ايعفــٛ خــ  يــ٘ َــٔ إ خيطــ٧ ؼي   

 .(1) (ايعكٛب١
ــا     ايطابـــع ــ٘ باتدـ ــ٘ بايسٜـــ١ فعًٝـ : عٓـــسَا ٜطنـــ٢ ٚيـــٞ اجملـــ  عًٝـ

 اغيعطٚف ، ٜٚتذ٢ً اغيعطٚف ؼي اغيكاّ َٔ دٗات :
  دتٓاب ايتؿسٜس ع٢ً اؾاْٞ . :ا٭ٚزي 
ــ١ ــ٢ً اهلل     ايجاْٝـ ــٍٛ اهلل قـ ــٔ ضغـ ــ١ ، ٚعـ ــاز٠ ؼي ايسٜـ ــسّ ايعٜـ : عـ

َــٔ ظاز بعــ ا  ؼي  بــٌ ايــسٸٜات ٚفطا٥هــٗا فُــٔ أَــط  عًٝــ٘ ٚآيــ٘ ٚغــًِ )
 .(2) (١ٝاؾاًٖ

                                                           

 .238/ 8ايػٓٔ ايهرب٣ يًدٝٗكٞ  (1)
 .1/317ايهؿف ٚايدٝإ يًجعً   (2)
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ــ١  ــصض    :ايجايجـ ــس تعـ ــاٍ عٓـ ــ١ ؼي اؿـ ــاض ايسٜـ ــرتاط بإسهـ ــسّ اٱؾـ عـ
ــاغيعطٚف       ــٌ بـ ــ١ ٜعُـ ــٍٛ بايسٜـ ــٞ اغيكتـ ــ٢ ٚيـ ــس إٔ ٜطنـ ــا ، فدعـ  جيازٖـ

 ٚاٱسػإ .
ــ١ ط  ــ١ ايهطضيـ ــاٖط اٯٜـ فََّوووْٓ ػُفِوووٍَ ٌَوووهُ ِِوووْٓ ؤَخُِوووهِ شَوووٍْءٌ   ٚظـ

ــل فَاحِّبَوووواعٌ بِوووواٌَّْؼْشُوفِ وَؤَدَاءٌ بٌَُِْووووهِ بِةِحْغَوووواٍْ   ــطٚف ٚا٭زا٤  صتعًــ ــا  اغيعــ  تدــ

باسػــإ ـكــٛم ايكاتــٌ ، ٚتكــسٜط اٯٜــ١ : فايكاتــٌ ايــصٟ عفــٞ عٓــ٘   
ــٞ     ــاغيعطٚف ٚأزا٤  زي ٚي ــا  ب ــ٘  تد ــٍٛ ؾــ٤ٞ فعًٝ ــ٘ اغيكت ــ١ أخٝ ــ٘ َــٔ زٜ ي

 اغيكتٍٛ بإسػإ .
ــ٘ تعــازي )    ــ٘ ايػــ٬ّ ؼي قٛي ــاّ ايكــازم عًٝ ا فُــٔ عفــ٢ ٚعــٔ اٱَ

 ٞقــاٍ : ٜٓدوــ سػــإ اإؾــ٧ فأتدــا  بــاغيعطٚف ٚأزا٤ ايٝــ٘ ب أخٝــ٘  ٘ َــٔيــ
 ٞسٜــ١ ، ٜٚٓدوــاينــإ قــازضا عًــ٢  ٜهــط أخــاٙ اشا يــ٘ اؿــل إ ٫ ٟيًــص

ــص ــاٙ اشا     ٟيًـ قـــسض عًـــ٢ َـــا ٜعطٝـــ٘ ،    عًٝـــ٘ اؿـــل إ ٫ ضياطـــٌ أخـ
ــ٘ ب  ــ٪ز٣ ايٝ ــ   إٜٚ ــاٍ : ٜع ــإ ، ق ــب سػ ــٛز اتدعــ  اشا ٖٚ ٛٙ بايسٜــ١ ايك

 (.َط٨ َػًِ ٫ ٜدطٌ زّ  ٞ زي أٚيٝا٤ اغيكتٍٛ يه
٤ آٜـــ١ ايككـــام بٓـــسا٤ اٱضيـــإ ايتأنٝـــس عًـــ٢ َٚـــٔ َعـــاْٞ  بتـــسا

 يعّٚ تعاٖس ا٭خ٠ٛ اٱضيا١ْٝ بري :
 : ايكاتٌ ٚاغيكتٍٛ . ا٭ٍٚ

 ايكاتٌ ٚٚيٞ اغيكتٍٛ . :ايجاْٞ 
 ا٭خ٠ٛ بري اغيكتٍٛ ٚٚيٝ٘ . :ايجايح 

 :  غتسا١َ اغيٛز٠ بري أٚيٝا٤ اغيكتٍٛ ٚأٚيٝا٤ ايكاتٌ .        ايطابع
ــٛاب     اـــاَؼ ــرب ٚايكــ٬ح ؼي ث ــ١ ؼي أعُــاٍ اي :ايتكــسم َــٔ ايسٜ
 اجمل  عًٝ٘ .

ــإ       ــ٘ بإسػ ــسٜط : ٚأزا٤  يٝ ــٛٙ تك ــٔ ٚد ــإٔ َ ــٍٛ ب ــض ايك ــٌ ٜك ٖٚ
أٟ ٚأزا٤ َــٔ ٚيــٞ اغيكتــٍٛ  زي اغيكتــٍٛ باٱْفــام ؼي ثٛابــ٘ ( اؾــٛاب       
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٫ زيٝــٌ عًٝــ٘ ٭ٕ َٛنــٛ  اٯٜــ١ ٜتعًــل بايكــ١ً ٚاغيعاًَــ١ بــري ا٭سٝــا٤  
 تسا٤ اٯ١ٜ بٓسا٤ اٱضيإ أَٛض :، َٚٔ أغطاض  ب

: تأنٝـــس سهـــِ ايككـــام ؼي اغيًـــٌ ايػـــُا١ٜٚ ايػـــابك١ ٚؼي  ا٭ٍٚ 
ــازي      ــ٘ تعـ ــ٬ّ ٚضز قٛيـ ــ٘ ايػـ ــ٢ عًٝـ ــ٢ َٛغـ ــت عًـ ــيت أْعيـ ــٛضا٠ ايـ ايتـ

َِ        ط ََ ِبووواَ ٔ ِٓ َواَ ٔووو ُْ ٌَْؼ َٓ ِبوووا ُْ ٌَْؼووو َّْ اٌووونَّْفَظ ِبووواٌنَّْفِظ َوا ُْ ِفَُهوووا َؤ ُِْه ٍَووو َوَوَخْبَنوووا َػ

 .(1) ..ص بِاٌْإُرُِْ وَاٌغَِّّٓ بِاٌغِِّّٓ وَاٌْجُشُوهَ لِظَاصٌ وَاٌْإُرَُْ

بٝــإ ٚضاثــ١ اغيػــًُري يٮسهــاّ ايــيت دــا٤ بٗــا ا٭ْدٝــا٤         :ايجــاْٞ 
ــ٘ تعــازي ط   وََِووا ُٔشْعِووًُ اٌُّْشْعَووٍِنيَ بِالَّ  ايػــابكري ، يٝهــٕٛ َــٔ عَُٛــات قٛي

ٚبؿـــاض٠ ا٭ْدٝـــا٤ بدعجـــ١ ايـــٓ  قُـــس قـــ٢ً  (2)صُِبَشِّوووشََِٓ وَُِنوووزِسََِٓ

اهلل عًٝـــ٘ ٚآيـــ٘ ٚغـــًِ ٚ قاَـــ١ اغيػـــًُري سهـــِ ايككـــام ، َٚـــٔ        
ــس    وَُِنووزِسَََِٓعــاْٞ ط ــٌ ايعُ ــاؽ َــٔ ايكت ــصاض ايٓ ــ١ أعــ٬ٙ  ْ ص ؼي اٯٜ

 َٚٔ غفو ايسَا٤ ٭ٕ ايككام ٜٓتعطِٖ .
ــح  ــِ     :ايجاي ــام سه ــ١ إٔ ايكك ــسٜٔ ، َٚعطف ــًُري ؼي اي ــ٘ اغيػ تفك

 إ .٬َظّ يٲضي
 بٝإ قإْٛ ٖٚٛ ْعٍٚ سهِ ايككام َٔ ايػُا٤ . :ايطابع 

قــ ٚض٠ ا٭سهــاّ اؾٓا٥ٝــ١ َكسَــ١ يًعُــٌ بــايفطا٥ض      :اـــاَؼ 
، يـــصا دـــا٤ت بعـــس آٜـــ١ ايككـــام غُـــؼ آٜـــات آٜـــ١ فـــطض ايكـــٝاّ 

ــازي ط  ــ٘ تعـ ــإ بكٛيـ ــٝو١ اٱضيـ ــصات قـ ََاؤََُّهَوووا اٌَّوووزََِٓ آَِنُوووىا وُخِوووََ ػٍََوووُْىُُْ  ٚبـ

 .(3) ص.. ا وُخََِ ػًٍََ اٌَّزََِٓ ِِْٓ لَبٍِْىُُْاٌظَُِّاَُ وََّ

                                                           

 .45غٛض٠ اغيا٥س٠  (1)
 .5غٛض٠ ايهٗف  (2)
 .183غٛض٠ ايدكط٠  (3)
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ــٔ      ــِٝ غي ــصاب ا٭ي ــس بايع ــصاض ٚايٛعٝ ــام باٱْ ــ١ ايكك ــت آٜ ٚأختتُ
 ٜعتسٟ بعس طشيوص ٚاغيطاز َٔ  غِ اٱؾاض٠ يًدعٝس ٖٓا ٚدٛٙ : 

: بعـــس تؿـــطٜع سهـــِ ايككـــام ، ٭ٕ ايكـــٛز َـــٔ ايكاتـــٌ   ا٭ٍٚ
 شات٘ عصاب أيِٝ .

ــاْٞ  ــٍٛ    :ايجـ ــا٤ اغيكتـ ــٝؼ ٭ٚيٝـ ــام : فًـ ــِ ايككـ ــص سهـ ــس تٓفٝـ بعـ
اؾٓاٜـــ١ عًـــ٢ غـــ ٙ َـــٔ أٚيٝا٥ـــ٘ ، ٚنـــصا يـــٝؼ ٭ٚيٝـــا٤ اغيكـــتل َٓـــ٘  
اٱْتكــاّ ٚايــدطـ َــٔ ٚيــٞ ايــسّ ٭ْــ٘  ختــاض ايككــام ، ٖٚــصا اغيعٓــ٢ 
ــ٘        ــٔ َعاْٝ ــٕٛ َ ــإ ، يٝه ــسا٤ اٱضي ــام بٓ ــ١ ايكك ــسا٤ آٜ ــطاض  بت ــٔ أغ َ

 تعاٖس نٌ َهاَري ٖصٙ اٯ١ٜ .
بٝـــإ ايككـــام غكـــٛم ايعُـــس ، ٖٚـــٛ ايـــصٟ تدٝٓـــ٘  : ايجايـــح

 ايػ١ٓ ايٓد١ٜٛ ، ٚيهٔ ايتكٝٝس َػتكطأ َٔ :
ــازي ط   :ا٭ٍٚ  ــاٍ تع ــطإٓ ، ق ــات ايك وَالَ حَمْخٍُُووىا اٌوونَّفْظَ اٌَّخِووٍ حَووشَََّ اٌٍَّووهُ   آٜ

فعـــاٖط اٯٜـــ١  ضاز٠ ايكتـــٌ ايعُـــس َـــٔ ايٓٗـــٞ ايـــٛاضز  (1) صك ..بِالَّ بِووواٌْح

 ص.حَمْخٍُُىا َالَؼي قٛي٘ تعازي ط

 ايػ١ٓ ايٓد١ٜٛ ايكٛي١ٝ . :ايجاْٞ 
ــ٘    :ايجايـــح  ــ٢ً اهلل عًٝـ ــٓ  قـ ــإ ايـ ــ١  ش نـ ــ١ ايفعًٝـ ــ١ٓ ايٓدٜٛـ ايػـ

ٚآي٘ ٚغـًِ ٜـأَط بـسفع ايسٜـ١ عٓـس ايكتـٌ اـطـأ ، يٝهـٕٛ تكـسٜط اٯٜـ١ :           
 ٜا أٜٗا ايصٜٔ آَٓٛا نتب عًٝهِ ايككام ؼي ايكت٢ً عٔ عُس .

ْــعٍٚ اؿهــِ بايككــام ظادــط عــٔ  ضتهــاب ايكتــٌ عــٔ   :ايطابــع 
عُـس ، فٝهــٕٛ َــٔ َعــاْٞ طَــٔ بعـس شيــوص أٟ َــٔ بعــس ْــعٍٚ سهــِ   

 ايككام ع٢ً مٛ ايٛدٛب .
َــٔ بعــس بعجــ١ ايــٓ  قُــس قــ٢ً اهلل عًٝــ٘ ٚآيــ٘ ٚغــًِ    :اـــاَؼ 

 ٚف٦ٝ٘ بأسهاّ ايككام ٚأزا٤ ايفطا٥ض .
                                                           

 .151غٛض٠ ا٭ْعاّ  (1)
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 م .َٔ بعس ايتعٝري ٚاغيػاٚا٠ ؼي ايككا :ايػازؽ 
ــازي ط  ــ٘ تعــ ــٛم قٛيــ ــٔ ٚضز ) (1) صوَاٌغِّووووَّٓ بِاٌغِّووووِّٓ ٚغكــ عــ

إٔ ايطبٝــع نػــطت ثٓٝــ١ داضٜــ١ ، فــأتٛا ضغــٍٛ اهلل قــ٢ً اهلل        :أْــؼ 
ٚغــًِ فكــاٍ أخٖٛــا أْــؼ بــٔ ايٓهــط : ٜــا ضغــٍٛ اهلل تهػــط ٚآيــ٘ عًٝــ٘ 

ــ٘    ــ١  فكــاٍ : ضغــٍٛ اهلل قــ٢ً اهلل عًٝ ــ١ ف٬ْ ــ٘ ثٓٝ ــا أْــؼ  ٚآي ٚغــًِ : ٜ
 .(2) (نتاب اهلل ايككام

: َــٔ بعــس  قاَــ١ سهــِ ايككــام عًــ٢ بعــض ا٭فــطاز         ايػــابع
ــٔ        ــ٘ ، َٚ ــطأت عٓ ــت أٚ ق ــ٘ أٚ مسع ــتل َٓ ــف ٜك ــت نٝ ــا ضأٜ ــٛا٤ ػي غ

 خكا٥ل ايعاقٌ اٱتعاظ بو ٙ .
بعــس عفــٛ ٚيــٞ ايــسّ عــٔ ايككــام ٚضنــاٙ بايسٜــ١ ،         :ايجــأَ 

ــٌ َـــٔ        ــٍٛ ، ٖٚـ ــٌ اغيكتـ ــسٟ عًـــ٢ أٖـ ــاْٞ أ٫ ٜعتـ ــ٢ اؾـ ــب عًـ فٝذـ
كدــٝض ٚشنــط اغيكتــٍٛ سيــا ٜهــطٙ أٚيٝــا٩ٙ ، اؾــٛاب      اٱعتــسا٤ ايهــ٬ّ اي 

ْعــِ ، يتعـــسز َطاتــب ايتعـــسٟ ، ٚتــسخٌ فٝـــ٘ َطاتــب أزْـــ٢ عػـــب     
 ايؿإٔ ٚايعطف .

ايٓٗــٞ ٚايعدــط عــٔ قٝــاّ اؾــاْٞ بعــس ايعفــٛ عٓــ٘ بايكٝــاّ    :ايتاغــع 
بايكتــــٌ َــــط٠ أخــــط٣ ، ٚفٝــــ٘ زعــــ٠ٛ يًذــــاْٞ يًتٛبــــ١ ٚايًذــــ٤ٛ  زي  

ــازٜل ضز اهلل   ــٔ َكـ ــٛ َـ ــتوفاض ، ٖٚـ ــ١   اٱغـ ــ٢ اغي٥٬هـ ــٌ عًـ ــع ٚدـ  عـ
ــازي ط      ــ٘ تع ــإ ؼي ا٭ضض بكٛي ــاز اٱْػ ــٔ  فػ ــربٚا ع ــا أخ بِِّٔووٍ سُٝٓ

ــٌ     (3) صؤَػٍَْووُُ َِووا الَ حَؼٍَُّْووىَْ  ــاّ اٱْػــإ بايكت ــ٘  شا ق فُــٔ عًُــ٘ تعــازي أْ

 فٝهٕٛ ا٭َط ع٢ً ٚدٛٙ :
 ايككام ٚقتٌ اؾاْٞ . :أ٫ٚ  

                                                           

 .54غٛض٠ اغيا٥س٠  (1)
 .3/392ايسض اغيٓجٛض  (2)
 .30غٛض٠ ايدكط٠  (3)
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 زفع ايس١ٜ  ٕ ضنٞ ٚيٞ اغيكتٍٛ . :ثاْٝا  
 ايتٛب١ ٚاٱْاب١ ٚاٱغتذاب١ باٱغتوفاض . :ثايجا  

َــع تهــطاض ايتعــسٟ ٜٓــعٍ ايعــصاب ا٭يــِٝ بايــصٟ ٜكـــط         :ضابعــا   
 ع٢ً اٱعتسا٤ .

ايتعــسٟ َــٔ قدــٌ أٚيٝــا٤ اجملــ  عًٝــ٘ بــإٔ ٜطنــٛا بايسٜــ١    :ايعاؾــط 
 ثِ ٜعتسٚا ، ٫ٚ خيتل ٖصا اٱعتسا٤ بكتٌ اؾاْٞ .

ٕٛ عًــ٢ َطاتــب َتفاٚتــ١ ايهًــٞ اغيؿــهو ايــصٟ ٜهــ  َــٔايتعــسٟ ٚ
قـــ٠ٛ ٚنـــعفا  ، َٚـــٔ اٯٜـــات إٔ ايٓٗـــٞ عـــٔ ايتعـــسٟ ٫ خيـــتل سيـــٔ  
قـدض ايسٜــ١ اٚ قــاّ بــايعفٛ غــٛا٤ ْــسّ عًٝــ٘ أٚ مل ٜٓــسّ ، فٝؿــٌُ أبٓــا٤  
ــصٟ     ــِ نــرب ، ٚاي ــ١ ث ايعَُٛــ١ ٚغ ٖــِ ، َٚــٔ نــإ قــو ا  أٚإ اؾٓاٜ

 .مل ٜػتطع ايدطـ ٚاٱْتكاّ ، ثِ تٗٝأت ي٘ َٓاغد١ يًكتٌ غ١ًٝ 
ــازٟ عؿــط  ــ١ ٚعــسّ ا٭زا٤      اؿ ــ١ بــسفع ايسٜ ــٔ ايتعــسٟ اغيُاطً َ :

باسػـــإ ، َٚـــٔ اٱعذـــاظ ؼي اٯٜـــ١ أْٗـــا شنـــطت يفـــغ طاٱسػـــإص 
ــ١      ــأٚإ ايــسفع بــٌ ٜؿــٌُ نٝفٝ ٖٚــٛ  غــِ دــاَع يًدــ  ، فــ٬ خيــتل ب
ٚقـــــٌ ٚأٚإ ايـــــسفع ، ٚايًطـــــف عٓـــــس زفـــــع ايسٜـــــ١ ، ٚقـــــس ٚضز  

ــازي ط    ــ٘ تع ــ١ بكٛي ــ١ اؾعٜ ــٌ ايصَ ــع أٖ ــٛم زف ـُووىا اٌْجِضََْووتَ  حَخَّووً َُؼْغك

 . (1) صػَْٓ ََذٍ وَهُُْ طَاُِشُوَْ

َـــٔ ايتعـــسٟ  بتوـــا٤ ايفتٓـــ١ َـــٔ طـــطف آخـــط غـــ   :ايجـــاْٞ عؿـــط 
اؾـــاْٞ ٚأٚيٝـــا٤ اغيكتـــٍٛ ، باثـــاض٠ ايعكـــد١ٝ ٚيوـــ١ ايتعـــٝ  ٚاٱْتكـــام  
ــ١         ــٛا بايسٜ ــِ ضن ــأض أٚ ٭ْٗ ــصٚا بايج ــِ مل ٜأخ ــٍٛ ٭ْٗ ــا٤ اغيكت ــٔ أٚيٝ َ

 ا .ٚيهِٓٗ مل ٜػتًُٛا ؾططا  َٓٗ
ــح عؿــط  ــاّ ،     :ايجاي ــعٍ اهلل ؼي اغيك ــا أْ ــِ بوــ  َ َــٔ ايتعــسٟ اؿه

 نُا يٛ نإ ايكاتٌ َٔ شٟٚ ايؿإٔ .

                                                           

 .29غٛض٠ ايتٛب١  (1)
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ــط   ــع عؿـ ــ١     :ايطابـ ــا بايسٜـ ــس ايطنـ ــاْٞ بعـ ــس يًذـ ــس ٚايٛعٝـ ايتٗسٜـ
وََِوووْٓ ٌَوووُْ ََحْىُوووُْ بَِّوووا ؤَٔوووضَيَ اٌٍَّوووهُ فَإُوًٌَِْوووهَ هُوووُْ ٚتكٝٝـــسٙ بايـــسفع ، قـــاٍ تعـــازي ط

 .(1) صاٌظَّاٌُِّىَْ

            إٔ ايتعسٟ قدٝض شاتا  ، ٖٚٛ قدٝض بايعطض ٚا٭ثط. ٚتدري اٯ١ٜ
يكـــس دـــا٤ ْـــسا٤ اٱضيـــإ قدـــٌ عيـــؼ آٜـــات ، ٖٚـــٛ ٜتهـــُٔ       

( تــط٣ وُخِووََ ػٍََووُْىُُْفــطض ايككــام ؼي ايكتًــ٢ بــصات ايكــٝو١ ٚايًفــغ )  

ــطإٓ ،        ــِ ايكـ ــٝاّ ؼي ْعـ ــ١ ايكـ ــ٢ آٜـ ــام عًـ ــ١ ايككـ ــسَت آٜـ ــاشا تكـ غيـ
 ٙ :اؾٛاب فٝ٘ ٚدٛ

: بٝــإ َٛنـــٛع١ٝ ا٭سهـــاّ اؾٓا٥ٝـــ١ ؼي اٱغـــ٬ّ ، ٚيـــعّٚ   ا٭ٍٚ
 عسّ ايتفطٜط فٝٗا .

ــاْٞ  ــه١ٓٝ     :ايج ــح ايػ ــدب يدع ــام غ ــِ ايكك ــ٢ إٔ سه ــ١ عً ايس٫ي
ؼي ايٓفـــــٛؽ ٚ ؾـــــاع١ ا٭َـــــٔ بـــــري ايٓـــــاؽ ، ٖٚـــــٛ َكسَـــــ١ ٭زا٤  

 ايفطا٥ض.
ــاؿل ،     :ايجايــح  ــإٔ اٱغــ٬ّ حيهــِ ب ــاؽ ب ــ٢ ايٓ  قاَــ١ اؿذــ١ عً

 ٜٚسعٛ  زي اؿل ، َٚٓ٘ أزا٤ فطٜه١ ايكٝاّ .
ٚٚضز بــــري اٯٜــــتري شات أَــــط ايهتابــــ١ ٚايفــــطض بكٛيــــ٘ تعــــازي  

وُخِووووََ ػٍََووووُْىُُْ بِرَا حَؼَووووشَ ؤَحَووووذَوُُْ اٌَّْووووىْثُ بِْْ حَووووشَنَ خَُْووووشًا اٌْىَطِووووَُّتُ ٌٍِْىَاٌِووووذََِْٓ     ط

 .(2) صنيَ بِاٌَّْؼْشُوفِوَا َلْشَبِ

ــغ ط    ــات ٚضٚز يفـ ــِ اٯٜـ ــاظ ْعـ ــٔ  عذـ ــؼ وُخِوووََ ػٍََوووُْىُُْ َٚـ ص عيـ

ــا      ــإ َٓٗـ ــسأت  ثٓتـ ــط٠ ،  بتـ ــٛض٠ ايدكـ ــٗا ؼي غـ ــطإٓ ، ٚنًـ ــطات ؼي ايكـ َـ
 . (2)ٚايكٝاّ (1)بٓسا٤ اٱضيإ ُٖٚا آ١ٜ ايككام

                                                           

 .45غٛض٠ اغيا٥س٠  (1)
 .180غٛض٠ ايدكط٠  (2)
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ــًُري ،      ــري اغيػـ ــا بـ ــتل فُٝـ ــٔ إٔ خيـ ــِ َـ ــام أعـ ــطض ايككـ ٚفـ
، بــٌ ٖــٛ عــاّ ػيــا ٜكــع ؼي غــًط١ زٚيــ١      ٚقتــٌ اغيػــًِ ٭خٝــ٘ اغيػــًِ    

اٱغــ٬ّ ، يــصا ٜــسفع أٖــٌ ايهتــاب اؾعٜــ١ يٝهْٛــٛا ؼي شَــ١ اٱغــ٬ّ ،   
ــ١ ٚمٖٛــا     ــس٠ َــٔ اغيٛاطٓ ــاٜٚٔ دسٜ ْعــِ ؼي ٖــصا ايعَــإ أغــتشسثت عٓ

    ٜتػا٣ٚ فٝٗا ايٓاؽ أَاّ ايكٛاْري ايٛنع١ٝ .  
 . (3)ٚٚضزت ا٭خط٣ ؼي آ١ٜ يٝؼ فٝٗا ْسا٤ اٱضيإ

ــُٔ  ــٔ     ٚتته ــاى ع ــٝاّ ٚاٱَػ ــًُري بايك ــب اغيػ ــح تطغٝ ــ١ ايدش آٜ
ايطعــاّ طاعــ١ هلل عــع ٚدــٌ ، ٚدــا٤ت اٯٜــ١ َطًكــ١ ؼي فــطض ايكــٝاّ   

 ٚيهٓٗا َكٝس٠ َٔ دٗات :
: شات آٜــــات ايكــــٝاّ ايــــيت تتعكــــب ٖــــصٙ اٯٜــــ١ فشاغيــــا  ا٭ٚزي

ــ٘ تعــازي ط   ــ١ ٚضز قٛي ــ٘ ٚعــس َــٔ  ؤَََّاًِووا َِؼْووذُودَاثٍأختتُــت ٖــصٙ اٯٜ ص ٚفٝ

ــٝاّ عًـــ٢ اغيػـــًُري فـــتُعري  عٓـــس اهلل  عـــع ٚدـــٌ بتدفٝـــف أزا٤ ايكـ
 َٚتفطقري .

ــ١  ــازي ط    :ايجاْٝ ــ٘ تع ــا ؼي قٛي ــّٛ نُ ــسا٤ ايك ــطإٓ ٱبت ــٝري ايك شَووهْشُ تع

سََِؼَووووواَْ اٌَّوووووزٌِ ؤُٔوووووضِيَ فُِوووووهِ اٌْمُوووووشْآُْ هُوووووذًي ٌٍِنَّووووواطِ وَبَُِّنَووووواثٍ ِِوووووْٓ 

 .(4) صٍَُْظُّْهُاٌْهُذَي وَاٌْفُشْلَاِْ فََّْٓ شَهِذَ ِِنْىُُْ اٌشَّهْشَ فَ

ــ١  ــس٠    :ايجايجـ ــًِ ٭ٚإ َٚـ ــ٘ ٚغـ ــ٘ ٚآيـ ــ٢ً اهلل عًٝـ ــٓ  قـ ــإ ايـ بٝـ
 ايكٝاّ ايٛادب ، ٚشنط َا فٝ٘ َٔ ايجٛاب ٚا٭دط .

                                                                                                                                           

 .178غٛض٠ ايدكط٠ اٯ١ٜ  (1)
 .183غٛض٠ ايدكط٠ اٯ١ٜ  (2)
 .246، غٛض٠ ايدكط٠ 216،غٛض٠ ايدكط٠ اٯ١ٜ  180غٛض٠ ايدكط٠ اٯ١ٜ  (3)
 .185غٛض٠ ايدكط٠  (4)
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ٚآيـــ٘ قـــاٍ ضغـــٍٛ اهلل قـــ٢ً اهلل عًٝـــ٘ ٚعـــٔ  بـــٔ عدـــاؽ قـــاٍ )
٫ تكـــَٛٛا قدـــٌ ضَهـــإ ، ٚقـــَٛٛا يط٩ٜتـــ٘ ، ٚأفطـــطٚا       ٚغـــًِ :

 .(1) (يط٩ٜت٘ ، فإٕ سايت زْٚ٘ غٝا١َ فأنًُٛا ث٬ثري
ــًِ   ايطابعــــ١ ــ٘ ٚآيــــ٘ ٚغــ : تفػــــ  ٚبٝــــإ ايــــٓ  قــــ٢ً اهلل عًٝــ

ــ٘ تعـــازي ط  ص وََّوووا وُخِوووََ ػٍََوووً اٌَّوووزََِٓ ِِوووْٓ لَوووبٍِْىُُْ غيكـــازٜل َـــٔ قٛيـ

نـإ عًـ٢    ٚغـًِ قـاٍ : )  ٚعـٔ زغفـٌ عـٔ ايـٓ  قـ٢ً اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘        
ايٓكــاض٣ قــّٛ ؾــٗط ضَهــإ ، ٚنــإ عًــِٝٗ ًَــو فُــطض ، فكــايٛا   
ــِ نــإ عًــِٝٗ ًَــو بعــسٙ ،          ــ٦ٔ ؾــفاٙ اهلل يٓعٜــسٕ مثاْٝــ١ أٜــاّ ، ث : ي
فأنــٌ ايًشــِ فٛدــع ، فكــايٛا : يــ٦ٔ ؾــفاٙ اهلل يٓعٜــسٕ مثاْٝــ١ أٜــاّ ، ثــِ  

ا ، نــإ عًــِٝٗ ًَــو بعــسٙ ، فكــاٍ : َــا ْــس  َــٔ ٖــصٙ ا٭ٜــاّ إٔ ْتُٗــ   
 .(2) (ٚلعٌ قَٛٓا ؼي ايطبٝع ففعٌ ، فكاضت عيػري َٜٛا

ــ١  ــًُري     :اـاَػـ ــًِ يًُػـ ــ٘ ٚغـ ــ٘ ٚآيـ ــ٢ً اهلل عًٝـ ــٓ  قـ ــط ايـ أَـ
 بكٝاّ ؾٗط ضَهإ ، ٚتطى َا ناْٛا ٜكَْٛٛ٘ قدً٘ .

ــ٘     :ايػازغــ١  ــ٘ ٚآي ــإٔ ٜــط٣ ايــٓ  قــ٢ً اهلل عًٝ ــ١ ب ايػــ١ٓ ايتكطٜطٜ
 .  ٚغًِ قٝاّ اغيػًُري يؿٗط ضَهإ ٚحيجِٗ عًٝ٘

َٚــٔ َعــاْٞ  بتــسا٤ اٯٜــ١ بٓــسا٤ اٱضيــإ ٚدــٛب تعاٖــس أدٝــاٍ          
ــًُري      ــاٍ اغيػ ــسا٤  زي أدٝ ــ٘ شات ايٓ ــٝاّ  ش ٜتٛد ــ١ ايك ــًُري يفطٜه اغيػ

 اغيتعاقد١ .
 ٚحيتٌُ تٛد٘ ايٓسا٤ َٔ د١ٗ اغيط٠ ٚايتهطاض ٚدٖٛا  :

ــٌ ٚطدكــ١     ا٭ٍٚ ــسا٤ ٚا٭َــط بايكــٝاّ َــط٠  زي نــٌ دٝ : ٜتٛدــ٘ ايٓ
 َٔ اغيػًُري .

تٛدــ٘ ايٓــسا٤ ٚا٭َــط بايكــٝاّ  زي نــٌ َػــًِ َٚػــ١ًُ        :ايجــاْٞ 
ٔٸ ايتهًٝف .   عٓس بًٛغُٗا غ
                                                           

 .12/479اغيعذِ ا٭ٚغط يًطرباْٞ  (1)
 .18/5اغيعذِ ا٭ٚغط يًطرباْٞ  (2)
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ــٗط    :ايجايـــح  ــ١ ؾـ ــًُري عٓـــس بساٜـ ــٝاّ  زي اغيػـ ــط بايكـ ــ٘ ا٭َـ تٛدـ
 ضَهإ .

عٓــس نــٌ يًٝــ١ َــٔ يٝــايٞ ؾــٗط ضَهــإ ٚ زي ســري طًــٛ     :ايطابــع 
 فذطٖا .

ّ   :اـــاَؼ  ــا٭َط بايكــٝا ــا  ب ــسا٤ اٱضيــإ َكطْٚ  زي اغيػــًِ  تٛدــ٘ ْ
 ٚاغيػ١ًُ نٌ ّٜٛ َٔ أٜاّ سٝاتُٗا .

تٛدـــ٘ ايٓـــسا٤ يًُػـــًُري فـــتُعري َٚتفـــطقري ؼي نـــٌ   :ايػـــازؽ 
 غاع١ َٔ غاعات ايّٝٛ ٚاي١ًًٝ .

ــ٘ ،    ــٛٙ ا٭خـــط٣ ؼي طٛيـ ــٕٛ ايٛدـ ــ  ، ٚتهـ ــٛ ا٭خـ ٚايكـــشٝض ٖـ
 ٖٚٛ َٔ فهٌ اهلل عع ٚدٌ يٝهٕٛ ايجٛاب َتذسزا  نٌ ّٜٛ .

 ٛٙ :ٜٚهٕٛ تكسٜط اٯ١ٜ ع٢ً ٚد
: ٜــا أٜٗــا ايــصٜٔ آَٓــٛا نتــب عًــٝهِ ايكــٝاّ ( فشتــ٢ يــٛ مل   ا٭ٍٚ

تــصنط اٯٜـــ١ فــطض ايكـــٝاّ عًــ٢ ايـــصٜٔ َــٔ قدًٓـــا فاْــ٘ جيـــب عًـــ٢      
 اغيػًُري ايكٝاّ .

ــاْٞ  ــب         :ايج ــا نت ــٝاّ نُ ــٝهٔ ايك ــب عً ٔٸ نت ــ ــٞ آَ ــا اي٥٬ ــا أٜتٗ ٜ
 ع٢ً ايصٜٔ َٔ قدًهٔ .

ــح  ــٝا     :ايجاي ــٝهٔ ايك ــب عً ٔٸ نت ــ ــٞ آَ ــا اي٥٬ ــا أٜتٗ ــب  ٜ ــا نت ّ نُ
 ع٢ً اي٥٬ٞ َٔ قدًهٔ .

ٜــا أٜٗــا ايــصٟ آَــٔ نتــب عًٝــو ايكــٝاّ نُــا نتــب عًــ٢   :ايطابــع 
 ايصٜٔ َٔ قدًهِ .

ــب      :اـــاَؼ  ــٝاّ نُــا نت ــٝهِ ايك ــب عً ــت نت ــيت آَٓ ــا اي ــا أٜتٗ ٜ
 ع٢ً ايصٜٔ َٔ قدًهِ .

ــب      :ايػــازؽ  ــا نت ــٝاّ نُ ــوٹ ايك ــب عًٝ ــت نت ــيت آَٓ ــا اي ــا أٜتٗ ٜ
 ع٢ً اي٥٬ٞ َٔ قدًو .
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ًــ٢ فــطض إٔ ايكــٝاّ نتــب عًــ٢ اغيــ٪َٓري َــٔ أٖــٌ اغيًــٌ    ٖــصا ع
ــِٗ     ــا٤ نً ــاظ إٔ ا٭ْدٝ ــِ ، بًش ــا٤ زٕٚ أػيٗ ــتل با٭ْدٝ ــُا١ٜٚ ٚمل خي ايػ

 َٔ ايصنٛض .
 ٚايكّٛ ع٢ً ٚدٛٙ َتعسز٠ :

 : ايكّٛ ايٛادب بايصات ، ٖٚٛ قٝاّ ؾٗط ضَهإ . ا٭ٍٚ
ــاْٞ  ــّٛ    :ايجـ ــايعطض َجـــٌ قـــّٛ ايٓـــصض ٚقـ ايكـــّٛ ايٛادـــب بـ

 ايعٗس .
عـــٔ ابـــٔ ايكـــّٛ اغيػـــتشب ، ٚفٝـــ٘ ْكـــٛم عسٜـــس٠ ) :ايجايـــح 

ــ٘     ــ٢ً اهلل عًٝ ــٍٛ اهلل ق ــاٍ ضغ ــاٍ : ق ــط ق ــ٘ عُ ــاّ  ٚآي ــٔ ق ــًِ : َ ٚغ
 .(1) (َٔ ؾٛاٍ خطز َٔ شْٛب٘ نّٝٛ ٚيست٘ أَ٘ ضَهإ ٚأتدع٘ غتا 

ــٝهِ (       ــب عً ــ١ ) نت ــ١ اـربٜ ــٝو١ اؾًُ ــ١ بك ــصٙ اٯٜ ــا٤ت ٖ ــس د ٚق
ــ١    ــطض ، ٚٚضزت آٜــ ــط ٚايفــ ــُٔ ا٭َــ ــيت تتهــ ــصات ايــ ــام بــ ايككــ

ــات بكــٝو١ ا٭َــط اؾــاَع      ــسا٤ أنــٌ ايطٝد ــ١ ْ ايكــٝو١ ، بُٝٓــا غــدكتٗا آٜ
ــٔ      ــا َ ــأٜ بُٝٓٗ ــ٢ بايتد ــ١ تتذً ــ١  عذاظٜ ــ٘ آٜ ــٛا ص ٚفٝ ــ٢ ٚظٕ طافعً عً

 دٗات :
ــٛ       ا٭ٚزي ــ٢ م ــًُري عً ــاٌَ يًُػ ــاّ ٚؾ ــات ع ــٔ ايطٝد ــٌ َ : ا٭ن

 ايعُّٛ اٱغتوطاقٞ ٚاجملُٛعٞ .
ــ١  ــ١ٝ     :ايجاْٝـ ــ١ٝ ايؿدكـ ــل بايكهـ ــازض ، ٜٚتعًـ ــام ْـ ــِ ايككـ سهـ

فكس ضيـط ا٭غـدٛ  ٚايؿـٗط ٚايػـ١ٓ عًـ٢ اغيػـًُري ٚيـٝؼ َـٔ سـاٍ قتـٌ           
َتعُـــس بٝــــِٓٗ ، ٚ ٕ نــــإ سهــــِ ايككـــام أعــــِ َــــٔ إٔ خيــــتل   

 باغيػًُري .

                                                           

 .18/443اغيعذِ ا٭ٚغط يًطرباْٞ  (1)
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 مكــــاض أٚإ ايكــــٝاّ بؿــــٗط ضَهــــإ َــــع ايطخكــــ١  :ايجايجــــ١ 
ــازي ط   ــاٍ تعــ ــافط ، قــ ــطٜض ٚاغيػــ ىُُْ َِشَِؼًووووا ؤَوْ فََّووووْٓ وَوووواَْ ِِوووونْ يًُــ

 . (1) صػًٍََ عَفَشٍ فَؼِذَّةٌ ِِْٓ ؤَََّاٍَ ؤُخَشَ

ــٝاّ       ــ١ ايكــ ــل فطٜهــ ــ١ ؽــ ــات َتتايٝــ ــؼ آٜــ ــا٤ت عيــ ــس دــ يكــ
ــٕٛ      ــ٘ ، يٝه ــع ٚدــٌ ي ــسعا٤ ٚ غــتذاب١ اهلل ع ــل باي ــا تتعً ،ٚٚاســس٠ َٓٗ

 ٚدٛزٖا بري آٜات ايكٝاّ شا ز٫٫ت َٔ ٚدٛٙ :
رتغٝــــب مـــــٛ  : تطغٝــــب اغيػــــًُري بايكــــٝاّ ، ٖٚــــصا اي     ا٭ٍٚ

 ؽفٝف عِٓٗ .
ــاْٞ  ــٌ َـــٔ       :ايجـ ــا  ا٭َجـ ــسعا٤ ٚاٱْتفـ ــًُري عًـــ٢ ايـ ــح اغيػـ سـ

َٓاغـــد١ ؾـــٗط ضَهـــإ ٚايكـــٝاّ فٝـــ٘ يٲدتٗـــاز بػـــ٪اٍ ايطغا٥ـــب       
 ٚاؿادات ؼي ايسْٝا ٚاٯخط٠ .

بٝــإ قــإْٛ ٖٚــٛ إٔ بــاب ايــسعا٤ َفتــٛح غيــٔ ٜكــّٛ         :ايجايــح 
ــّٛ      ــٝو١ ايعُ ــسعا٤ بك ــ١ اي ــصا ٚضزت آٜ ــّٛ ، فً ــٔ ايك ــع ع ــصٟ ٜعذ ٚاي

وَبِرَا عَوووإٌََهَ ػِبَوووادٌِ ػَنِّوووٍ فَوووةٍِِّٔ لَشَِوووٌَ ؤُجُِوووَُ دَػْوووىَةَ       بكٛيـــ٘ تعـــازي ط 

 ٍ فًــِ تكـــٌ اٯٜـــ١ ٚ شا غـــأيو ايـــصٜٔ آَٓـــٛا   (2) صاٌووذَّاػٍِ بِرَا دَػَوووأِ

 يكا٥ُٕٛ .أٚ غأيو ا
ؽفٝـــف ٚطـــأ٠ اٱَػـــاى عـــٔ ا٭نـــٌ ٚايؿـــطب عـــٔ        :ايطابـــع 

ــ١      ــ١ ععُٝـ ــٛ غُٓٝـ ــسعا٤ ، ٖٚـ ــا   زي ايـ ــًُات باٱْكطـ ــًُري ٚاغيػـ اغيػـ
 تتذ٢ً َٓافعٗا ؼي ايسْٝا ٚاٯخط٠ .

                                                           

 .184غٛض٠ ايدكط٠  (1)
 .186غٛض٠ ايدكط٠  (2)
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ــاَؼ  ــازي ط     :اـ ــ٘ تع ــا٤ قٛي ــسعا٤ د ــ١ اي ــس آٜ ؤُحِووًَّ ٌَىُووُْ ٌٍََُْووتَ اٌظِّووَُاَِ   بع

ــّٛ ،      (1) صاٌشَّفَووُُ بٌَِووً ِٔغَوواِِىُُْ   ــ١ ايك ــطٜط بفطٜه ــسّ ايتف ــعّٚ ع ــإ ي يدٝ

 فًٝؼ ٖٓاى عداز٠ أٚ عٌُ بس٬ٜ  هلا .
بٝـــإ ضأفـــ١ اهلل عـــع ٚدـــٌ بايٓـــاؽ طيٝعـــا  ،  ش إٔ      :ايػـــازؽ 

ضظيـــ١ اهلل عـــع ٚدـــٌ قطٜدـــ١ َـــِٓٗ ، ٚإٔ ايتدًـــف عـــٔ أزا٤ فطٜهـــ١ 
ــا ؼي      ــس ، غي ــسعا٤ ايعد ــٝؼ بطظخــا  زٕٚ مســا  اهلل عــع ٚدــٌ ي ايكــٝاّ ي
ــاٍ     ــٌ ، قـ ــع ٚدـ ــ١ اهلل عـ ــطاض بايطبٛبٝـ ــٔ اٱقـ ــأي١ َـ ــسعا٤ ٚاغيػـ ــصا ايـ ٖـ

 .(2) صهًا آخَشَ فَخَمْؼُذَ َِزُِْىًِا َِخْزُوالًالَ حَجْؼًَْ َِغَ اٌٍَّهِ بٌَِتعازي ط

ص ؼي ايكــطإٓ وُخِووَََٚــٔ بــري ثــ٬خ عؿــط٠ َــط٠ ٚضز فٝٗــا يفــغ ط       

تهـــطض ؼي ٖـــصٙ اٯٜـــ١ يدٝـــإ اغي٬ظَـــ١ بـــري ٚدـــٛز اٱْػـــإ ؼي ا٭ضض  
ٚٚدـــٛب ايكـــٝاّ ، ٖٚـــٛ ايـــصٟ تـــسٍ عًٝـــ٘ أخدـــاض قـــٝاّ آزّ عًٝـــ٘  

 ايػ٬ّ .
 #عٛز عــٔ اٜــاّ ايدــٝض عــٔ ظض بــٔ سدــٝـ قــاٍ: غــأيت ابــٔ َػــ)

ــ٘      ــ٘ ٚآي ــٓ  قــ٢ً اهلل عًٝ ــاٍ: مسعــت اي َــا غــددٗا ٚنٝــف مسعــت  ق
ٜكــٍٛ إ آزّ غيــا عكــ٢ ضبــ٘ تعــازي ْــازاٙ َٓــاز َــٔ يــسٕ ايعــطف ٜــا آزّ  
اخــطز َــٔ دـــٛاضٟ فاْــ٘ ٫ جيـــاضْٚٞ أســس عكـــاْٞ، فدهــ٢ ٚبهـــت      

 .اغي٥٬ه١ 
ــٛزا   فدعـــح اهلل عـــع ــ٘  زي ا٫ضض َػـ ــ٘ درب٥ٝـــٌ فاٖدطـ ٚدـــٌ  يٝـ

ٚقايــت: ٜــا ضب خًكــا  ، أتــ٘ اغي٥٬هــ١ نــذت ٚبهــت ٚاْتشدــت  فًُــا ض
ــصْب      ــو بـ ــ٘ ٥٬َهتـ ــذست يـ ــو ٚاغـ ــٔ ضٚسـ ــ٘ َـ ــت فٝـ ــ٘ ْٚفدـ خًكتـ
ــِ     ــُا٤ إ قـ ــٔ ايػـ ــازٟ َـ ــاز٣ َٓـ ــٛازا فٓـ ــ٘ غـ ــس سٛيـــت بٝانـ ٚاسـ

                                                           

 .187غٛض٠ ايدكط٠  (1)
    .22غٛض٠ ا٭غطا٤  (2)
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يطبــو ايٝــّٛ فكــاّ فٛافــل ٜــّٛ ايجايــح عؿــط َــٔ ايؿــٗط فــصٖب ثًــح   
 .ايػٛاز 

ــاّ      ــّٛ فك ــو ايٝ ــِ يطب ــط إٔ ق ــع عؿ ــّٛ ايطاب ــٛزٟ ٜ ــِ ْ ــصٖب ث ف
ثًجــا ايػــٛاز ثــِ ْــٛزٟ ٜــّٛ اـــاَؼ عؿــط بايكــٝاّ فكــاّ فاقــدض          

 فػـــُٝت أٜـــاّ ايدـــٝض يًـــصٟ ضز اهلل عـــع، ٚقـــس شٖـــب ايػـــٛاز نًـــ٘ 
 . ٚدٌ فٝ٘ ع٢ً آزّ َٔ بٝان٘

ثــِ ْــاز٣ َٓــاز َــٔ ايػــُا٤ ٜــا آزّ ٖــصٙ ايج٬ثــ١ أٜــاّ دعًتٗــا يــو    
 .(1) (صيا قاّ ايسٖطأٚيٛيسى َٔ قاَٗا ؼي نٌ ؾٗط فه

ــ٘ ٚغــًِ ) ٚعــٔ ضغــٍٛ  ــ٘ ٚآي ــسٖط  اهلل قــ٢ً اهلل عًٝ ــٛح اي قــاّ ْ
 ٫ ٜـــّٛ ايفطـــط ٚا٭نـــش٢ ، ٚقـــاّ زاٚز ْكـــف ايـــسٖط ، ٚقـــاّ       

 . (2) ( بطاِٖٝ ث٬ث١ أٜاّ َٔ نٌ ؾٗط قاّ ايسٖط ٚأفطط ايسٖط
ــ٢ً اهلل      ــٓ  قُــس ق ــ١ اي ــ٠ٛ بدعج ــاّ ايٓد ــ٢  ختت ــ١ عً ــ١ ز٫ي ٚؼي اٯٜ

ــ١ ٚفــطض ايكــّٛ َٓشكــط ب    ــ٘ ٚغــًِ ٭ٕ نتاب ــ٘ ٚآي اغيػــًُري َٚــٔ عًٝ
 قدًِٗ َٔ ا٭َِ .

ــ٬       ــٛي٘ ، ف ــاهلل ٚضغ ــإ ب ــاؼي يٲضي ــطز  ن ــٝاّ ف ــ١ إٔ ايك ــدري اٯٜ ٚت
ــس َــٔ أزا٤     ــس ايٓطــل بايؿــٗازتري بــٌ ٫ب ٜكــف ايــسخٍٛ ؼي اٱغــ٬ّ عٓ
ــ١      ــٝو١ اؾًُــ ــا٭َط ٚبكــ ــا بــ ــيت ٚضز ٚدٛبٗــ ــ١ ايــ ــطا٥ض ايعدازٜــ ايفــ

 اـرب١ٜ.
ــغ ط   ــطض يفـ ــاشا تهـ ــط٣ غيـ ــح ، اؾـــ وُخِوووََتـ ــ١ ايدشـ ــٔ صؼي آٜـ ٛاب َـ

 ٚدٛٙ:

                                                           

 أٟ أٜاّ ايًٝايٞ ايدٝض اييت ٜهٕٛ فٝٗا ايكُط بسضا   .  #
 .2/128عًٌ ايؿطا٥ع  (1)
 .4/255ايسض اغيٓجٛض  (2)
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ــسا٤    ا٭ٍٚ ــح بٓــ ــ١ ايدشــ ــسأت آٜــ ــا  بتــ ــًُري ، فًُــ ــطاّ اغيػــ :  نــ
ص ٚقـــشٝض إٔ وُخِوووََاٱضيـــإ تفهـــٌ اهلل ٚخـــاطدِٗ بتهـــطاض يفـــغ ط    

ايفــطز اٯخــط َُٓٗــا ٜتعًــل بــا٭َِ ايػــابك١  ٫ أْــ٘ خيــل اغيػــًُري َــٔ  
 دٗات :

ــٝاّ  زي      :ا٭ٚزي  ــط بايكــ ــ٘ ا٭َــ ــإْٛ تٛدــ ــًُري بكــ ــاض اغيػــ  خدــ
 ا٭َِ ايػابك١ .

 ٚضاث١ اغيػًُري يػٓٔ اغيًٌ ايػايف١ . :ايجا١ْٝ 
بٝـــإ خ٬فـــ١ اغيػـــًُري يؿـــطا٥ع ا٭ْدٝـــا٤ ، ٖٚـــٛ َـــٔ         :ايجايجـــ١  

 .(1) صوُنْخُُْ خَُْشَ ؤَُِّتٍ ؤُخْشِجَجْ ٌٍِنَّاطَِكازٜل قٛي٘ تعازي ط

ــس ا  :ايطابعــ١  ــ١ تعاٖ ــًِٝٗ   ز٫ي ــ٢ تفه ــٝاّ عً غيػــًُري يفطٜهــ١ ايك
 ع٢ً ا٭َِ ايػابك١ .

تٛدـــ٘ اغيػـــًُري بايؿـــهط هلل عـــع ٚدـــٌ عًـــ٢ تًكـــِٝٗ  :اـاَػـــ١ 
 ٚدٛب ايكٝاّ َجًُا نآتب ع٢ً ا٭ْدٝا٤ ايػابكري .

ٖٚــٌ اٱخدــاض ايــٛاضز ؼي آٜــ١ ايدشــح عــٔ فــطض ايكــٝاّ عًــ٢         
ــازي ط     ــ٘ تع ــازٜل قٛي ــٔ َك ــابك١ َ ــِ ايػ ٍ  ا٭َ لَظَظِووهُِْ  ٌَمَووذْ وَوواَْ فِوو

 . (2) صػِبْشَةٌ ٌِإُوٌٍِْ ا ٌَْبَاَِ

اؾـــٛاب ْعـــِ ، ٖٚـــٛ َـــٔ  عذـــاظ ايكـــطإٓ ، ٚايؿـــٛاٖس عًـــ٢ إٔ 
ــٝو١       ــأتٞ بك ــٔ إٔ ت ــِ َ ــطإٓ أع ــابك١ ؼي ايك ــِ ايػ ــا٤ ٚا٭َ ــل ا٭ْدٝ قك
ــ٘ يوــ١     ــطز بٓــسا٤ ٚخطــاب يًُػــًُري َٚٓ ايككــ١ ٚاـــرب ، فتؿــٌُ َــا ٜ
ــس      ــ٘ ٚع ــًُري ٚا٭َــِ ايػــابك١ ، ٚفٝ ــري اغيػ ايتؿــدٝ٘ ؼي فــطض ايكــّٛ ب

عًـــ٢ ؾـــهطٙ هلـــِ عًـــ٢ أزا٥ٗـــِ َـــٔ عٓـــس اهلل عـــع ٚدـــٌ يًُػـــًُري 

                                                           

 .110غٛض٠ آٍ عُطإ  (1)
 .111غٛض٠ ٜٛغف  (2)
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ــ١ ايكـــٝاّ يـــصا ٚضز قٛيـــ٘ تعـــازي ط      (1) صوَؤَْْ حَظُوووىُِىا خَُْوووشٌ ٌَىُوووُْ  فطٜهـ

،نُـــا دـــا٤ت ايٓكـــٛم َـــٔ ايػـــ١ٓ ايٓدٜٛـــ١ بـــا٭دط ٚايجـــٛاب عًـــ٢  
ــس    ــد١ يًُوفـــط٠ ، ٚتكٝٝـ ــإ َٓاغـ ــٗط َٚهـ ــٝاّ ، ٚنٝـــف إٔ شات ؾـ ايكـ

 يًؿٝاطري باٱغ٬ٍ .
ــاْٞ ــإٔ أزا٤ اي   ايج ــًُري ب ــب اغيػ ــع   : تأزٜ ــٔ اهلل ع ــ١ َ ــ١ ضظي فطٜه
 ٚدٌ بِٗ .

ــح  ــسٚا      :ايجاي ــٔ تعاٖ ــابك١ ػي ــِ ايػ ــ٢ ا٭َ ــًُري عً ــا٤ اغيػ  ضاز٠ ثٓ
 ايكٝاّ .

ــع  ــ١ ،      :ايطاب ــِٝٗ خاق ــٝاّ عً ــطض ايك ــعٍٚ ف ــًُري بٓ ــطاّ اغيػ  ن
ــِٝٗ      ــا  َــٔ ا٭َــِ ايػــابك١ ، بــٌ نتدــ٘ اهلل عــع ٚدــٌ عً فًــِ ٜتًكــٛٙ  ضث

 نُػًُري .
ــاَؼ  ــطإٓ     :اـــ ــًُري ؼي ايكــ ــ٢ اغيػــ ــٝاّ عًــ ــطض ايكــ ــعٍٚ فــ ْــ

ــٝ      ــف ٚايتوــ ــٔ ايتشطٜــ ــاغيا  َــ ــ١ غــ ــّٛ ايكٝاَــ ــاقٞ  زي ٜــ ــاب ايدــ ايهتــ
 ٚايتدسٌٜ .

 آ١ٜ ايدشح ع٢ً ٚدٛٙ :ٚتكسٜط 
 : ٜا أٜٗا ايصٜٔ آَٓٛا نتب عًٝهِ قٝاّ ؾٗط ضَهإ . ا٭ٍٚ

 ٚؼي تفهٌٝ اغيػًُري ؼي اغيكاّ َػا٥ٌ :
اّ ؾـــــــٗط ضَهـــــــإ ، :  ختكـــــــام اغيػـــــــًُري بكـــــــٝ ا٭ٚزي

 ٚتعاٖسِٖ ي٘ .
ــ١  ــع    ايجاْٝـ ــإ َـ ــاز٠ أٚ ايٓككـ ــٔ ايعٜـ ــٝاّ َـ ــ١ ايكـ ــ١َ٬ فطٜهـ : غـ

ــٌ      ــاز ؼي َكابـ ــدٌٝ يٲدتٗـ ــٔ غـ ــٝؼ َـ ــًُري ، ٚيـ ــاٍ اغيػـ ــب أدٝـ تعاقـ
 ايٓل فٝ٘ .

                                                           

 .184غٛض٠ ايدكط٠  (1)
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: قــــ ٚض٠ فطٜهــــ١ ايكــــٝاّ َٓاغــــد١ يتٗــــصٜب ايٓفــــٛؽ ايجايجــــ١ 
 ٚايك٬ح .

ــا ايـــصٜٔ آَٓـــٛا نتـــب ايكـــٝاّ عًـــ٢ ايـــص  ايجـــاْٞ  ٜٔ َـــٔ : ٜـــا أٜٗـ
ــٝاّ مل     ــابكري ٚإٔ ايكـ ــا٤ ايػـ ــ١ ا٭ْدٝـ ــ٢ بعجـ ــاٖس عًـ ــ٘ ؾـ ــدًهِ ( ٚفٝـ قـ
ٜفــطض عًــ٢ ا٭َــِ ايػــابك١  ٫ بٛاغــط١ ا٭ْدٝــا٤ يدٝــإ دٗــازِٖ ؼي        
ــٌ      ــ١ تعُ ــٛز أَ ــطع١ٝ ، ٚٚد ــاّ ايؿ ــ  ا٭سه ــاَِٗ بتدًٝ ــدٌٝ اهلل ، ٚقٝ غ

 با٭ٚاَط ٚايٓٛاٖٞ اييت ٜأتٕٛ بٗا َٔ عٓس اهلل .
ــا   ــح سادــ١ ايٓ ــ١ ايدش ــدري آٜ ــ٢ً اهلل   ٚت ــٓ  قُــس ق ــ١ اي ؽ  زي بعج

 عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ؼي تجدٝت ايفطا٥ض .
: ٜــا أٜٗــا ايــصٜٔ آَٓــٛا نتــب عًــٝهِ ايكــٝاّ يعًهــِ تتكــٕٛ  ايجايــح

 ( ٚؼي يو١ ايطدا٤ ؼي اٯ١ٜ ٚدٛٙ :
ــ١ٝ      :ا٭ٍٚ  ــ٣ٛ ، ٚاـؿ ــل يًتك ــًُري ططٜ ــ٢ اغيػ ــٝاّ عً ــطض ايك ف

 َٔ عٓس اهلل عع ٚدٌ.
 بٝإ إٔ فطض ايكٝاّ ع٢ً اغيػًُري خ  قض . :ايجاْٞ 

 أزا٤ اغيػًُري يًكٝاّ َكس١َ يًتشًٞ سيًه١ ايتك٣ٛ . :ايجايح 
ــع  ــٕٛ تكـــسٜط     :ايطابـ ــ٣ٛ ، ٜٚهـ ــٝاّ َكـــسام يًتكـ شات أزا٤ ايكـ

ــٛا نتــب عًــٝهِ ايكــٝاّ يتكــَٛٛا ، بًشــاظ     ــصٜٔ آَٓ ــا أٜٗــا اي اٯٜــ١ : ٜ
 إٔ ايكّٛ شات٘ تك٣ٛ .

ــاَؼ  ــٝاّ  :اــ ــ١   أزا٤ ايكـ ــطا٥ض ايعدازٜـ ــإ ايفـ ــ٢  تٝـ ــح عًـ باعـ
 ا٭خط٣ .

   ٞ ــًُ ــس ايػـ ــٔ فطقـ ــ١ بـ ــٔ عتدـ ــاٍ : ) (1)ٚعـ ــٍٛ اهلل  قـ ــت ضغـ مسعـ
ــ٘   ــ٢ً اهلل عًٝ ــ٘ ق ــت    ٚٚآي ــإ فتش ــٗط ضَه ــا٤ ؾ ــٍٛ : ) اشا د ــًِ ٜك غ

                                                           

ٖٛ عدس اهلل عتد١ بٔ فطقس بٔ ٜطبٛ  ايػًُٞ أغًِ قدٌ غع٠ٚ خٝرب اييت ٚقعـت   (1)
ؼي ايػ١ٓ ايػابع١ يًٗذط٠ ، ٚؼي ضٚا١ٜ عٔ أَطأت٘ أْ٘ غعا غعٚتري َع ضغٍٛ اهلل 
ٛٳقٌ أٜاّ عُط بٔ اـطاب  ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ي٘ قشد١ ، تٛزي أَاض٠ اغي
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ْٚــاز٣  ، أبــٛاب اؾٓــ١ ٚ غًكــت أبــٛاب ايٓــاض ٚ قــفست ايؿــٝاطري       
ــِ     ــ  ًٖ ــب اـ ــا طاي ــاز ٜ ــًذ     ، َٓ ــ٢ ٜٓػ ــط ست ــط اقتك ــب ايؿ ــا طاي ٜٚ

 .(1) (ايؿٗط
َـــٔ سكـــط غيكـــازٜل ايتكـــ٣ٛ ايـــيت ترتؾـــض عـــٔ ايكـــٝاّ ٚيـــٝؼ 

 ٖٚٞ َٔ ٚدٛٙ :
ــ٪َٓري    ا٭ٍٚ ــٝاّ اغيـ ــًُري بكـ ــٔ اغيػـ ــطز َـ ــ٢ ايفـ ــا ٜرتؾـــض عًـ : َـ

 عا١َ .
 ايٓفع ايعاّ ايصٟ ٜأتٞ يٮ١َ بكٝاَٗا . :ايجاْٞ 

  ْتفا  ا٭١َ َٔ قٝاّ ايفطز ايٛاسس َِٓٗ . :ايجايح 
  ْتفا  عا١َ ايٓاؽ َٔ قٝاّ اغيػًُري . :ايطابع 

فـــإ قًـــت ايكـــسض اغيتـــٝكٔ َـــٔ اٯٜـــ١ ضدـــا٤ تكـــ٣ٛ اغيػـــًُري         
ــج ٠    ــٔ فٝٛنــــات ٖــــصٙ ايتكــــ٣ٛ نــ أْفػــــِٗ، اؾــــٛاب ْعــــِ ، ٚيهــ

ــ٘ تعــازي ط   وََِووا َٚتعــسز٠ ، ٚقــ٬ح ٚتكــ٣ٛ اغيػــًُري َــٔ َكــازٜل قٛي

 . (2) صؤَسْعٍَْنَانَ بِالَّ سَحَّْتً ٌٍِْؼَاٌَِّنيَ

                                                                                                                                           

ٓا عٓس عتد١ بٔ فطقس ث٬خ ْػ٠ٛ َا نٚعٔ أّ عاقِ  َطأ٠ عتد١ بٔ فطقس قايت : 
َٚا ضيؼ ، َٓا ٚاسس٠  ٫ ٖٚٞ ػتٗس ؼي ايطٝب يتهٕٛ أطٝب ضحيا  َٔ قاسدتٗا 

 طٝدا   ٫ إٔ ًٜتُؼ زٖٓا، ٚنإ أطٝب ضحيا  َٓا.  عتد١ ابٔ فطقس
فكًت ي٘ ؼي شيو، فكاٍ: أقاب  ايؿـط٣ عًـ٢ عٗـس ضغـٍٛ اهلل قـ٢ً اهلل                 

ٚغــًِ بــري ٜسٜــ٘ ٚآيــ٘ عــسْٞ ضغــٍٛ اهلل قــ٢ً اهلل عًٝــ٘ ٚغــًِ فأقٚآيــ٘ عًٝــ٘ 
ٚآيـ٘  فتذطزت ٚأيكٝـت ثٝـابٞ عًـ٢ عـٛضتٞ فٓفـح ضغـٍٛ اهلل قـ٢ً اهلل عًٝـ٘         

ٚغًِ ؼي نف٘ ثِ زيو بٗا ا٭خط٣ ثِ أَطُٖا ع٢ً ظٗطٟ ٚبط  فعدل بـٞ َـا   
تطٕٚ. ٚض٣ٚ ؾعد١ عٔ سكري عٔ اَطأ٠ عتد١ ابٔ فطقس إٔ عتد١ بٔ فطقـس غـعا   

ْٚـعٍ    1/216( اٱغـتٝعاب   ٚغًِ غـعٚتري ٚآي٘  ق٢ً اهلل عًٝ٘ َع ضغٍٛ اهلل
 عتد١ ايهٛف١ َٚات فٝٗا .

 .17/132اغيعذِ ايهد   (1)
 .107غٛض٠ ا٭ْدٝا٤  (2)
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قــإْٛ ٖٚــٛ تعــسز ٚنجــط٠ َكــازٜل ضظيــ١ اهلل عــع ٚدــٌ        يدٝــإ 
ــٌ ، ٚؼي     ــًِ ، ؼي ايتٓعٜـ ــ٘ ٚغـ ــ٘ ٚآيـ ــ٢ً اهلل عًٝـ ــس قـ ــٓ  قُـ ــ١ ايـ بدعجـ
ــ٘    أفعـــاٍ اغيػـــًُري ٚأزا٥ٗـــِ ايفـــطا٥ض ايعدازٜـــ١ ، يٝهـــٕٛ تكـــسٜط قٛيـ

 ص بًشاظ غ  اغيػًُري ع٢ً ٚدٛٙ :ٌَؼٍََّىُُْ حَخَّمُىَْتعازي ط

اٱغـــ٬ّ ،  ش تفهـــٌ اهلل  يعًهـــِ تتكـــٕٛ فٝـــسخٌ ايٓـــاؽ :ا٭ٍٚ 
 عع ٚدٌ ٚدعٌ اٱْػإ ضيٌٝ بفططت٘  زي اهلس٣ ٚاٱضيإ .

 يعًهِ تتكٕٛ فٝؿٝع ايك٬ح ؼي ا٭ضض . :ايجاْٞ 
ــح  ــٕٛ أزا٤    :ايجايـــ ــاز ؼي ا٭ضض ، يٝهـــ ــٕٛ ايفػـــ ــِ تتكـــ يعًهـــ

اغيػــًُري يًكــٝاّ َــٔ َكــازٜل  ستذــاز اهلل عــع ٚدــٌ عًــ٢ اغي٥٬هــ١   
 .(1) صُهَا َِْٓ َُفْغِذُ فُِهَا وَََغْفِهُ اٌذَِِّاءَؤَحَجْؼًَُ فِعٓسَا قايٛا ط

يعًهـــِ تتكـــٕٛ ٚؽؿـــٕٛ اهلل عـــع ٚدـــٌ ؼي ايكـــ٬ت       :ايطابـــع 
 ٚاغيعا١ًَ فُٝا بٝٓهِ ، َٚع ايٓاؽ ناف١ .

 يعًهِ تتكٕٛ بككس ايكطب١ ؼي ايعداز٠ ٚاغيعا١ًَ . :اـاَؼ 
ــازؽ  ــأَطٕٚ ايٓـــاؽ بـــا٭َط بـــاغيعطٚف      :ايػـ يعًهـــِ تتكـــٕٛ ٚتـ

 ٚتٕٓٗٛ عٔ اغيٓهط .
يعًهــِ تتكــٕٛ عػــٔ ايكــرب ٚاغيطابطــ١ ،  ش إٔ ايكــٝاّ       :ايػــابع 

 َسضغ١ ايكرب .
وُخِوووََ ػٍََوووُْىُُْ  تـــط٣ َـــا ٖـــٛ اغيـــطاز ٚاغيفـــطٚض ؼي قٛيـــ٘ تعـــازي ط      

 اؾٛاب َٔ ٚدٛٙ : (2) صاٌْمِظَاصُ

:  ضاز٠ ايعــــعّ عًــــ٢ اؿهــــِ بايككــــام عٓــــس ايكتــــٌ أٚ   ا٭ٍٚ
ــٛاْري       ــتٛض ٚايكـ ــب ؼي ايسغـ ــٛ نتـ ــا يـ ــسا  ، ٚنُـ ــسٟ عُـ ــطح ٚايتعـ اؾـ

 ايٛنع١ٝ .
                                                           

 .30غٛض٠ ايدكط٠  (1)
 .178غٛض٠ ايدكط٠  (2)
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 اغيككٛز تٓذع ايككام ٚا٭َط ب٘ عٓس ٚقٛ  ايكتٌ . :ايجاْٞ 
ــح  ــع     :ايجاي ــام َ ــٌ عهــِ ايكك ــإٚ يًعُ ــآظض ٚايتع ــٛز ايت اغيكك

 َٛنٛع١ٝ ايعفٛ .
 يٛدٛٙ ، ٚنًٗا َٔ َكازٜل اٯ١ٜ .٫ٚ تعاضض بري ٖصٙ ا

 صؼي ايكطإٓ َطتري :ََاؤََُّهَا اٌَّزََِٓ آَِنُىا وُخََِ ػٍََُْىُُْيكس ٚضز يفغ ط

 . (1): ؼي فطض ايككام ا٭ٚزي
 . (2)آ١ٜ ايكٝاّ :ايجا١ْٝ 

ص فكــــس ٚضز عيــــؼ َــــطات ؼي ايكــــطإٓ وُخِووووََ ػٍََووووُْىُُْأَــــا يفــــغ ط

ٚاســس٠ ؼي نتابــ١ ايٛقــ١ٝ ،    بانــاف١ ثــ٬خ آٜــات  زي اٯٜــتري أعــ٬ٙ ،    
ــط ؼي     ــًُري ٚاٯخـ ــاب يًُػـ ــسُٖا خطـ ــ٘ أسـ ــاٍ ٚفطنـ ــتري ؼي ايكتـ ٚ ثٓـ
ــا٥ِٗ بعــس إٔ غــأيٛا تعــٝري      ــ١ عــٔ أســس أْدٝ بــ   غــطا٥ٌٝ  ش ٚضز سهاٜ

ؤٌََوووُْ حَوووشَ بٌَِوووً اٌَّْووو ِ أســـسِٖ ًَهـــا  يًكتـــاٍ ؼي غـــدٌٝ اهلل ، قـــاٍ تعـــازي ط

رْ لَوواٌُىا ٌِنَبِووٍٍّ ٌَهُووُْ ابْؼَووُْ ٌَنَووا ٍَِِىًووا    ِِووْٓ بَنِووٍ بِعْووشَاًَُِِ ِِووْٓ بَؼْووذِ ُِىعَووً بِ   

َِووا         ٌُىا َو ٍُىا َلووا ٌِْمَخوواُي َؤالَّ ُحَموواِح ُْ ا ُُْى ٍَوو ََ َػ ْْ ُوِخوو ُْ ِب ُُْخ ًْ َػَغوو ٍَّووِه َلوواَي َهوو ًِ اٌ ًْ ِفووٍ َعووِبُ َُٔماِحوو

 .(3) صاِِنَاٌَنَا ؤَالَّ ُٔمَاحًَِ فٍِ عَبًُِِ اٌٍَّهِ وَلَذْ ؤُخْشِجْنَا ِِْٓ دََِاسَِٔا وَؤَبْنَ

ٚأخـــطز عدـــس بـــٔ ظيٝـــس عـــٔ أبـــٞ عدٝـــس٠ قـــاٍ : نـــإ ؼي بـــ   )
ــس     ــس ٚا٭خــط٣ ٫ تً ــت  ســساُٖا تً ــ٘ نــطتإ ، ٚناْ  غــطا٥ٌٝ ضدــٌ ي
ــذس يتــسعٛ        ــطت ، فدطدــت  زي اغيػ ــس فتطٗ ــ٢ ايــيت ٫ تً ــتس عً ، فاؾ

ــطا٥ٌٝ   ــ  اغــ ــِ بــ ــا سهــ ــسبطٕٚ   -اهلل فًكٝٗــ ــصٜٔ ٜــ ــا٩ِٖ ايــ ٚسهُــ
ــاٍ : فكــاٍ : أٜــٔ تــصٖدري  قايــت : سادــ١ يــٞ     -أَــٛضِٖ  زي ضبــٞ . ق

                                                           

 .َٔ غٛض٠ ايدكط٠ 178أْعط اٯ١ٜ  (1)
 .َٔ غٛض٠ ايدكط٠  183أْعط اٯ١ٜ  (2)
 .246غٛض٠ ايدكط٠  (3)
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ايًــِٗ اقــض هلــا سادتٗــا فعًكــت بوــ٬ّ ٖٚــٛ ايؿــٍُٛ ، فًُــا ٚيــست   
ــذس     ــعٞ ؼي اغيػـ ــ  ايػـ ــطض  شا بًـ ــٕٛ افـ ــاْٛا جيعًـ ــطضا  ، ٚنـ ــ٘ قـ دعًتـ
ــع  زي أٖــٌ اغيػــذس خيــسّ      ــ  ايؿــٍُٛ ايػــعٞ زف ــ٘ ، فًُــا بً خيــسّ أًٖ

ــِ     ــأت٢ اؿه ــ١ ، ف ــٍُٛ يًٝ ــٛزٟ ايؿ ــاٍ : ٫  ، ، فٓ ــٛت   فك ــاٍ : زع فك
ــا  ــٛت       ، فًُ ــاٍ : زع ــِ فك ــأت٢ اؿه ــٞ ، ف ــط٣ زع ــ١ ا٭خ ــت ايًًٝ ناْ

ــ٠ٛ      ــٕٛ ايٓد ــف ته ــِ نٝ ــِ ٜعً ــإ اؿه ــاٍ : ٫ ، ٚن ــت  ، فك ــاٍ : زعٝ فك
 .ايداضس١ ا٭ٚزي  

قــاٍ : ْعــِ . قــاٍ : ٚزعٝــت ايداضســ١  قــاٍ : ْعــِ . قــاٍ : فــإٕ         
زعٝـــت ايًًٝـــ١ فكـــٌ يدٝـــو ٚغـــعسٜو ٚاــــ  ؼي ٜـــسٜو ٚاغيٗـــسٟ َـــٔ 

 ٜسٜو َطْٞ سيا ؾ٦ت .ٖسٜت ، أْا عدسى بري 
ــِ ،       ــاٍ : ْع ــ١  ق ــت ايًًٝ ــاٍ : زعٝ ــِ فك ــأت٢ اؿه ــ٘ ، ف ــأٚسٞ  يٝ ف
ــو إٔ ٫      ــاٍ : ٫ عًٝـ ــ٤ٞ  قـ ــو بؿـ ــصنطت يـ ــاٍ : فـ ــٞ . قـ ــٞ  يـ ٚأٚسـ
تػـــأي  . قـــاٍ : َـــا أبٝـــت إٔ ؽربْـــٞ  ٫ ٚقـــس شنـــط يـــو ؾـــ٤ٞ َـــٔ  

 أَطٟ ، فأا عًٝ٘ ٚأب٢ إٔ ٜسع٘ ست٢ أخربٙ . 
ًهتـــو ٚاضتؿـــ٢ ابٓـــو ؼي فكـــاٍ : قٝـــٌ يـــٞ :  ْـــ٘ قـــس سهـــطت ٖ

ــطا   ٫ اْتهــح ٫ٚ ٜدعــح دٝؿــا   ٫ ٖــعّ ،     ــسبط أَ سهُــو ، فهــإ ٫ ٜ
ــٛا ،       ــا فٗعَـ ــتفتض بٗـ ــايتٛضا٠ ٜػـ ــِ بـ ــح َعٗـ ــا  ٚبعـ ــح دٝؿـ ــ٢ بعـ ستـ
ٚأخــصت ايتــٛضا٠ فكــعس اغيٓــرب ٖٚــٛ آغــف غهــدإ ، فٛقــع فاْهػــطت   
ضدً٘ أٚ فدـصٙ فُـات َـٔ شيـو ، فعٓـس شيـو قـايٛا يٓدـِٝٗ : ابعـح يٓـا           

 . (1) (ٖٛ ايؿٍُٛ بٔ س١ٓ ايعاقطًَها  ٚ
يكــس أضاز اهلل عــع ٚدــٌ بعــح ايػــه١ٓٝ ؼي ْفــٛؽ اغيػــًُري بــإٔ        
َــا نتدــ٘ ٚأٚددــ٘ عًــِٝٗ  صيــا ٖــٛ َفــطٚض عًــ٢ غ ٖــِ َــٔ اغيٛســسٜٔ  

 َٔ اغيًٌ ايػابك١ .
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ــ٘ ،     ــ١ بصات ــٝؼ غاٜ ــاٍ ٚغــ١ًٝ ٚي ــات إٔ ايكت ــس اؾُــع بــري اٯٜ ٜٚفٝ
عـــاّ عًـــ٢ اــــام ، ٚغـــ١ًٝ يدعـــح ا٭َـــٔ ٚايػـــ١َ٬ َـــٔ ايتعـــسٟ اي

ٚٚاقٝــ١ َــٔ  غــت٤٬ٝ ايــصٜٔ نفــطٚا عًــ٢ ايػــًطإ ٚآيــ٘ اؿهــِ سيــا َٓــع  
ــتشٛاش      ــٔ  غــ ــطظ َــ ــٛ ســ ــعا٥ط اهلل ؼي ا٭ضض ، ٖٚــ ــِٝ ؾــ ــٔ تععــ َــ

 ايؿٝطإ ع٢ً ايكًٛب .  
 نًافع فوض الصقام

يكــس فــطض اهلل غــدشاْ٘ ايكــٝاّ عًــ٢ اغيػــًُري ؼي ايػــ١ٓ ايجاْٝــ١       
ــيت    ــسض   يًــٗذط٠ تًــو ايػــ١ٓ اغيداضنــ١ اي سكــٌ فٝٗــا ايٓكــط ؼي َعطنــ١ ب

ــ٘ غــدشاْ٘          ــط ي ــب ايٓك ــٌ ْٚػ ــس تفه ــس اهلل ، ٚق ــٔ عٓ ــٕٛ َ ــسز ٚع سي
ٚقٝـــس ) ٚأْـــتِ أشيـــ١ ( (1) صوٌََمَوووذْ َٔظَوووشَوُُْ اٌٍَّوووهُ بِبَوووذْسٍ وَؤَْٔوووخُُْ ؤَرٌَِّوووتِبكٛيـــ٘ تعـــازي ط

سذــ١ ٚتــصن  ٚتٛثٝــل بــام  زي ٜــّٛ ايكٝاَــ١ ، فــ٬ ٜػــتطٝع أســس إٔ         
اغيػــًُري ٜــّٛ بــسض ٱْتكــطٚا بكــٛتِٗ ٚعــستِٗ  ٜكــٍٛ يــٛ مل ٜٓكــط اهلل 

 ٚؾذاعتِٗ.
ــازي ط   ــ٘ تع ــسٍ قٛي ــ١   وُخِووََ ػٍََووُْىُُْ اٌظِّووَُاَُ  ٜٚ ــري فطٜه ــأٜ ب ــ٢ ايتد صعً

 ايكٝاّ ٚبري قٝاّ ايتطٛ  ، َٚا نإ يع١ً َجٌ قّٛ ايهفاض٠ ظ 
ــغ ط  ــس ٚضز يفـ  (2) صفََّوووْٓ ٌَوووُْ ََجِوووذْ فَظِوووَُاَُ شَوووهْشََِْٓ ُِخَخَوووابِؼَُِْٓ   ٚقـ

ــاض٠      ــ١ ؼي نفـ ــأ ، ٚايجاْٝـ ــٌ اـطـ ــاض٠ قتـ ــطإٓ ا٭ٚزي ؼي نفـ ــطتري ؼي ايكـ َـ
ــِ أضاز إٔ      ٞٸ نعٗــط أَــٞ ث ــ ــتٹ عً ــ٘ أْ ــاٍ ايطدــٌ ٱَطأت ايعٗــاض ،  شا ق

 ٜطأٖا .
َٚــٔ اٱضاز٠ ايتهٜٛٓٝــ١ تعــسز نجــط٠ اغيٓــافع ؼي ايفطٜهــ١ ايعدازٜـــ١       
ــٌ ، ٚضيهــٔ تكػــِٝ        ــافع ٚايفٛا٥ــس  ٫ اهلل عــع ٚد ــٞ ٖــصٙ اغيٓ ٫ٚ حيك

 ع ايكٝاّ  زي قػُري :َٓاف
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 : اغيٓافع ايس١ْٜٛٝ ، ٖٚٞ نج ٠ َٓٗا : ا٭ٍٚ
ايكــــٝاّ َكــــسام يطاعــــ١ ٚعدــــاز٠ اغيػــــًُري هلل عــــع       :ا٭ٚزي 

 ٚدٌ.
 ؼي ايكٝاّ  ق٬ح يًُذتُعات . :ايجا١ْٝ 
 ظٜاز٠ ساٍ اـؿٛ  ٚاـهٛ  عٓس اغيػًِ . :ايجايج١ 

 ت١ُٝٓ ًَه١ ايكرب عٓس اغيػًُري فتُعري َٚتفطقري . :ايطابع١ 
 ايكٝاّ َٓاغد١ ٱغتذاب١ ايسعا٤ . :اـاَػ١ 

 ؼي ايكٝاّ تٓعٙ عٔ ايعًِ ، ٚ َتٓا  عٔ ايوٝد١ . :ايػازغ١ 
  ضاز٠ قٝاّ دٛاضح اغيػًِ . :ايػابع١ 
ؼي ايكــــش١ غـــ١َ٬ َــــٔ ا٭زضإ ٚا٭َـــطاض ، ٚعــــٔ    :ايجآَـــ١  

 . (1) (قَٛٛا تكشٛاآي٘ ٚغًِ )ايٓ  ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚ
ــس يًكــٝاّ َٓٗــا ؽفٝــف     ــا٤ ا٭بــسإ فٛا٥ ــّٛ ٜتذًــ٢ ٭طد ٚؼي نــٌ ٜ
ــٔ     ــُّٛ َـ ــطز ايػـ ــذ١ ، ٚطـ ــ٬ح ا٭ْػـ ــس ، ٚ قـ ــا٤ اؾًـ ــٛظٕ ، ْٚكـ ايـ
ــاظ     ــ١ دٗ ــصانط٠ ، ٚتكٜٛ ــ١ اي ــرتخا٤ ، ٚتُٓٝ ــ١ ا٭مل ، ٚاٱغ ــسٕ ، ٚقً ايد

 اغيٓاع١ .
ٚايكــٝاّ ططٜــل ٚقاٜــ١ ٭َــطاض ايهدــس ٚايػــهطٟ ، ٚقــس تفهــٌ    

 .(2) صوَؤَْْ حَظُىُِىا خَُْشٌ ٌَىُُْاهلل عع ٚدٌ ، ٚقاٍ ط

 : تجدٝت َعاْٞ ا٭خ٠ٛ اٱضيا١ْٝ بري اغيػًُري . ايتاغع١
شات ايكـــٝاّ ٚعـــا٤ ظَـــاْٞ يٲغـــتوفاض ، ٚٚاقٝـــ١ َـــٔ   :ايعاؾـــط٠ 
 فعٌ ايصْٛب .

ٔ ٚسكــٔ َــٔ غٛاٜــ١ ايؿــٝطإ ؾــٗط ضَهــإ آَــ :اؿــازٟ عؿــط٠ 
ــسَا قـــاٍ اهلل غـــدشاْ٘ ط   تفهـــٌ  (1) صوَالَ حَخَّبِؼُوووىا خُـُوووىَاثِ اٌشَّوووُْـَاِْ  ٚعٓـ
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ٚأْعــِ عًــ٢ اغيػــًُري بؿــٗط ضَهــإ يًٛقاٜــ١ ايصاتٝــ١ َــٔ ايوٛاٜــ١ ،         
 ٚقّفس ايؿٝاطري ؼي ؾٗط ضَهإ .

ــط٠  ــ١ عؿـ ــس    :ايجاْٝـ ــٓ  قُـ ــاٍ ايـ ــصا قـ ــسب  ، يـ ــطظ ٚتـ ــٝاّ سـ ايكـ
 أٟ غ٬ح . (2) ق٢ً اهلل عًٝ٘ آي٘ ٚغًِ  )ايكّٛ دٓٸ١(

اغيٓــافع ا٭خطٜٚـــ١ : ايكــٝاّ ططٜـــل يًدًــٛز ؼي ايٓعـــِٝ ،     :ايجــاْٞ  
 يصا  بتسأت آ١ٜ فطن٘ بٓسا٤ اٱضيإ ، يٝهٕٛ َٔ َعاْٝ٘ ٚدٛٙ :

 اٯخط . ٜا أٜٗا ايصٜٔ آَٓٛا باهلل ٚضغٛي٘ ٚايّٝٛ :أ٫ٚ  
ــا   ــاض        :ثاْٝ ــ١ ٚايٓ ــل ، ٚإٔ اؾٓ ــٛت س ــإٔ اغي ــٛا ب ــصٜٔ آَٓ ــا اي ــا أٜٗ ٜ

 سل .
 ٜا أٜٗا ايصٜٔ آَٓٛا ايكٝاّ سل ٚقسم . :ثايجا  

 َٚٔ اٯٜات إٔ ايكٝاّ ؾفٝع يًُػًِ ٚاغيػ١ًُ ّٜٛ ايكٝا١َ .
ٚآيــ٘ إٔ ضغــٍٛ اهلل قــ٢ً اهلل عًٝــ٘    :عــٔ عدــس اهلل بــٔ عُــطٚ    )

ٚايكـــطإٓ ٜؿـــفعإ يًعدـــس ٜـــّٛ ايكٝاَـــ١ ، ٜكـــٍٛ ٚغـــًِ قـــاٍ : ايكـــٝاّ 
ايكـــٝاّ : أٟ ضب َٓعتـــ٘ ايطعـــاّ ٚايؿـــ٠ٛٗ فؿـــفع  فٝـــ٘ ، ٜٚكـــٍٛ       

 .(3) ( ايكطإٓ : َٓعت٘ ايّٓٛ بايًٌٝ فؿَفعٵ  فٝ٘ ، قاٍ : فٝؿفعإ
َٚــٔ خكــا٥ل ايكــٝاّ ٚدــٛز بــاب يًذٓــ١ خــام بايكــا٥ُري        

ــٔ ا٭     ــٝاّ َـ ــٌ ايكـ ــاضف أٖـ ــد١ يٝتعـ ــٛ َٓاغـ ــِ ، ٖٚـ ــا  هلـ ــاٍ  نطاَـ دٝـ
ــع       ــهط هلل ع ــٝ  ايؿ ــاضفِٗ بك ــٕٛ تع ــس٠ ، ٜٚه ــسإ اغيتداع ــ١ ٚايدً اغيتعاقد

 ٚدٌ .
ــعس  )   ــٔ غـ ــٌٗ بـ ــٔ غـ ــ٘   ٚعـ ــ٢ً اهلل عًٝـ ــٍٛ اهلل قـ ــ٘ إٔ ضغـ ٚآيـ

ــاٍ   ــًِ ق ــسخٌ      :ٚغ ــإ ٜ ــ٢ُ ايطٜ ــاب ٜػ ــا ب ــٛاب ، فٝٗ ــ١ أب ــ١ مثاْٝ يًذٓ
ــس غ ٖــِ ٜكــاٍ :         ــ١ ، ٫ ٜــسخٌ َعٗــِ أس ــ٘ ايكــا٥ُٕٛ ٜــّٛ ايكٝاَ َٓ
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فًــِ  ًٕٛ َٓــ٘ ، فــإشا زخــٌ آخــطِٖ أغًــل ،     أٜــٔ ايكــا٥ُٕٛ  فٝــسخ  
َٚــٔ زخــٌ َٓــ٘ ؾــطب ، َٚــٔ      :ٜــسخٌ َٓــ٘ أســس  ظاز ابــٔ خعضيــ١     

 . (1) (ؾطب مل ٜعُأ أبسا 
ٚؽــتل فطٜهــ١ ايكــٝاّ بؿــٗط ضَهــإ َــٔ نــٌ غــ١ٓ ، ٚيهــٔ         
ــ٠٬ ٚخاضدٗــا يدٝــإ         ــٌ ٜــّٛ ؼي ايك ــات ايكــٝاّ ن ــًُري ٜتًــٕٛ آٜ اغيػ
ــٗط      ــٝاّ ؾـ ــ١ يكـ ــٕٛ َكسَـ ــت٠ٚ٬ ، ٚيتهـ ــصٙ ايـ ــِ بٗـ ــٛاب هلـ ــسز ايجـ ػـ
ضَهـــإ ايكـــازّ ٚايؿـــهط هلل عـــع ٚدـــٌ عًـــ٢ ْعُـــ١ قـــٝاّ ؾـــٗط         

 ضَهإ ايفا٥ت .          
 نًافع القصاص 

أفــسح ا٭ؾــٝا٤ نــطضا  ٚأؾــسٖا عًــ٢ ايٓفــٛؽ ، فٝٴكتــٌ   ايكتــٌ َــٔ 
ــٞ     ــافٕٛ ٫ حيكـ ــٕٛ خيـ ــصٜٔ ٜفععـ ــأغيٕٛ ٚايـ ــصٜٔ ٜتـ ــٔ ايـ ؾـــدل ٚيهـ
عــــسزِٖ  ٫ اهلل ، ٚتدكــــ٢ سازثــــ١ ايكتــــٌ ٜــــصنطٖا ايٓــــاؽ فٝكــــاب  
ــصا    ــا ، يـ ــا أٚ ٜكطأْٚٗـ ــتُعٕٛ  يٝٗـ بـــاؿعٕ ٚاــــٛف أغًـــب ايـــصٜٔ ٜػـ

ــ٘        ــام بكٛي ــع َــٔ ايكك ــإ ايٓف ــ١ ايتايٝــ١ يدٝ ــا٤ت اٯٜ  وٌََىُووُْتعــازي طد

 . (2) صحََُاةٌ اٌْمِظَاصِ فٍِ

فــــاشا أضزمت َٓــــع ايكتــــٌ ٚايفــــع  ٚاـــــٛف َٓــــ٘ فعًــــٝهِ            
بايككــــام ٚايكــــٛز َــــٔ اؾــــاْٞ نــــٞ ضيتٓــــع ايكتــــٌ ، ٜٚطُــــ٦ٔ        
ــأِْٗ  شا قتــٌ ٚاســس َــِٓٗ فــإ اؾــعا٤ ٖــٛ قتــٌ اؾــاْٞ     اغيػتهــعفٕٛ ب

ــس   ــًُري عٓــ ــه١ٓٝ ؼي ْفــــٛؽ اغيػــ ــ١ ٚايػــ ــ٘ بعــــح يًطُأْٝٓــ أزا٤  ، ٚفٝــ
 ايك٠٬ ، ٚايفطا٥ض ا٭خط٣ .

يكــــس بعــــح اهلل عــــع ٚدــــٌ ايــــٓ  قُــــسا  غيٓــــع ايفٛنــــ٢ ،      
ٚ غت٦كــاٍ اؾطضيــ١ ، ٚقطــع ايوـــعٚ ٚايجــأض ، ٚايواٜــ١ َــٔ ايككـــام       
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ــع ،      ــٔ ؼي اجملتُ ــا يػــٝاز٠ ا٭َ ــاْٞ ،  صي ــاّ َــٔ اؾ ــدطـ ٚاٱْتك ــٝؼ اي ي
 . ٚيٝعٝـ اغيػًُٕٛ سٝا٠ طٝد١ ، ٚيٝأنًٛا ػيا ضظقِٗ اهلل

ــ١        ــام َكسَ ــِ ايكك ــٛ ٚسه ــ٢ ايعف ــح عً ــ١ باؿ ــا٤ت اٯٜ ــصا د ي
 .(1) صََاؤََُّهَا اٌَّزََِٓ آَِنُىا وٍُُىا ِِْٓ ؿَُِّبَاثِ َِا سَصَلْنَاوُُْيكٛي٘ تعازي ط

ــ٘ تعــازي ط    ــٔ اٱعذــاظ ؼي قٛي يوــ١  (2)صحََُوواةٌ اٌْمِظَوواصِ فِووٍ وٌََىُووَُْٚ

ــٓه  ؼي يفــغ اؿٝــا٠ ٱفــاز٠ ايعُــّٛ ٚايتعــسز ؼي      َكــازٜل اؿٝــا٠ ،  ايت
 ٜٚهٕٛ تكسٜط اٯ١ٜ ع٢ً ٚدٛٙ :

 : ٚيهِ ؼي ايككام سٝا٠  ضيا١ْٝ زا١ُ٥ . ا٭ٍٚ
 : ٚيهِ ؼي ايككام سٝا٠ طُأ١ْٓٝ . ايجاْٞ

ــطا٥ض   ايجايــــح ــا ايفــ ــا٠ تــــ٪زٕٚ فٝٗــ : ٚيهــــِ ؼي ايككــــام سٝــ
 ٚايٛاددات .

: ٚيهــِ ؼي ايككــام سٝــا٠ ٚطــٍٛ عُــط ، ٚغــ١َ٬ َــٔ        ايطابــع
 ايكتٌ غ١ًٝ أٚ قكاقا  .

ــسَا٤ ٚاٱغـــطاف        ــٔ اٱٜوـــاٍ بايـ ــام َـ ــع سهـــِ ايككـ ــس َٓـ يكـ
 بايكتٌ ظًُا  أٚ ثأضا  ، ٜٚتكّٛ سهِ ايككام بأَٛض :

 : فطض سهِ ايككام نُا ؼي آ١ٜ ايدشح . ا٭ٍٚ
ٌ بٗــا : تٓفٝــص سهــِ ايككــام بــصات اٯٜــ١ ايــيت نــإ ايكتــ  ايجــاْٞ

 أٚ باغيٓاغب ٚا٭خف .
 : ايعفٛ عٔ اؾاْٞ ٖٚٛ ع٢ً أقػاّ : ايجايح
 : اٱْتكاٍ َٔ سهِ ايككام  زي قدٍٛ ايس١ٜ . ا٭ٍٚ
 : ايعفٛ ع٢ً مٛ اؾع١ٝ٥ باغكاط ؾطط َٔ ايس١ٜ . ايجاْٞ
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: ايعفـــٛ ايتـــاّ عـــٔ اؾـــاْٞ ، ٚتـــطى ايككـــام ٚ غـــكاط  ايجايـــح
 ناٌَ ايس١ٜ .

 ٚدٖٛا  : (1)صحََُاةٌ اٌْمِظَاصِ فٍِ ىُُْوٌََٚحيتٌُ قٛي٘ تعازي ط

 :  ضاز٠ تٓفٝص ايككام ، ٖٚٛ ايكسض اغيتٝكٔ ايعاٖط . ا٭ٍٚ
: ٜـــسخٌ قدـــٍٛ ايسٜـــ١ ؼي اؿهـــِ بًشـــاظ أْـــ٘ زيٝـــٌ عًـــ٢   ايجـــاْٞ
 ايككام.

: لــٍٛ ايعفــٛ يًشهــِ ، فعفــٛ ٚيــٞ ايــسّ عــٔ اؾــاْٞ ٫    ايجايــح
 ٜتعاضض َع سهِ اٯ١ٜ ، ٚ ضاز٠ اؿٝا٠ َٔ ايككام .

ــازٜل اٯٜـــ١        ــٔ َكـ ــٗا َـ ــٛٙ ، فهًـ ــصٙ ايٛدـ ــري ٖـ ــاضض بـ ٫ٚ تعـ
ــِ      ــطٜع ٚسهــ ــِ ؼي تؿــ ــام ٚيهــ ــٝهِ ايككــ ــب عًــ ــسٜطٖا ، نتــ ٚتكــ
ــٛ    ــ١ أٚ ايعفـ ــٍٛ ايسٜـ ــسٌٜ ( ، ٭ٕ قدـ ــتِ يًدـ ــا٠ ٚ ٕ  ْتكًـ ايككـــام سٝـ

 دٌ ٚيٞ ايسّ ٚيٝؼ َٔ قدٌ ايػًطإ .َٔ ق
ــٌ        ــ٢ ايكت ــساّ عً ــٔ اٱق ــا  َ ــإ خا٥ف ــ٢ اٱْػ ــٛ ٜدك ــع ايعف ــ٢ َ فشت
ــّٛ      ــام  زي ٜ ــصا اؿهــِ ب ــٍٛ ٚ٭ٕ ٖ ــٞ اغيكت ــس ٚي ٭ٕ ســل ايككــام بٝ
ايكٝاَـــ١ ، ٚ ٕ مت تعطًٝـــ٘ ؼي فـــرتات َـــٔ ايعَـــإ ، ٚتطايـــب َٓعُـــات 

 ٚدٗات ٚأؾدام سيٓع عكٛب١ اٱعساّ .
ــساّ ٚايك  ــري اٱع ــساّ    ٚب ــل ، فاٱع ــٛم َطً ــّٛ ٚخك ــام عُ ك

ــساّ عًـــ٢ ايؿـــدل        ــ٘ ٚقـــس حيهـــِ باٱعـ ــِ ؼي َٛنـــٛع٘ ٚنٝفٝتـ أعـ
ؾٓاٜــات َتعــسز٠ ػيــا يـــٝؼ فٝــ٘ غــفو ايـــسَا٤ ، أَــا ايكــطإٓ فدـــل        
ــ٢    ــ١ ٚأثٓـ ــع١ َٚٓسٚسـ ايكتـــٌ فكـــط بايككـــام ، ٚدعـــٌ ؼي تٓفٝـــصٙ غـ

ٚإٔ  (2) صوَؤَْْ حَؼْفُوووىا ؤَلْووشََُ ٌٍِخَّمْوووىَي عًــ٢ ايـــصٜٔ ٜعفــٛ بكٛيـــ٘ تعــازي ط   

 نإ َٛنٛ  اٯ١ٜ أع٬ٙ خاقا  .
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   ٌ ــتك ــإ َػ ــ٬  ؼي بٝ ــاٙ َفك ــس بٝٓ ــ١    (1)ٚق ــاّ آٜ ــ١ أسه ــفت اٯٜ ٚٚق
ــا ط  ــام بأْٗ ــ١ :    (2) صِِووْٓ سَبِّىُووُْ  حَخْفُِووٌَايكك ــٌ اٯٜ ــاشا مل تك ــط٣ غي ت

 ؽفٝف ٚضظي١ َٔ ضبهِ( اؾٛاب َٔ دٗات :
ــ١      ا٭ٚزي ــِ ٚيعاَـ ــ١ هلـ ــًُري ٚايطظيـ ــٔ اغيػـ ــف عـ :  ضاز٠ ايتدفٝـ

 ايٓاؽ.
: بــري ايطظيــ١ ٚايتدفٝــف عُــّٛ ٚخكــٛم َطًــل َــٔ        ايجاْٝــ١

 ٚدٛٙ:
 : اغيٛنٛ  . أ٫ٚ 
 : اغيتعًل . ثاْٝا 
 : ا٭ثط . ثايجا 

 : ايعاقد١ . ضابعا 
ــ١ ــاّ     ايجايجـ ــع عـ ــام شٚ ْفـ ــإْٛ ايككـ ــٛ إٔ قـ ــإْٛ ٖٚـ ــس قـ : تأنٝـ

 خط٠ َٔ ٚدٛٙ :يًُػًُري ؼي عامل اٯ
 : ت٠ٚ٬ اغيػًُري ٯ١ٜ ايككام ٖصٙ . أ٫ٚ 
 : عٌُ اغيػًُري بأسهاّ آ١ٜ ايككام . ثاْٝا 

 ثايجا  : تعإٚ ٚتعانس اغيػًُري يًعٌُ بأسهاّ آ١ٜ ايككام .
: قٝــاّ اغيػــًُري بايتعــإٚ ٚايتعانــس يتٓذــع ٚ ْفــاش سهــِ       ضابعــا 

 ايككام .
ــا  ــٛ       خاَػ ــام ٖٚ ــِ ايكك ــ١ سه ــاب عً ــًُري ؼي  دتٓ ــآظض اغيػ : ت

ٗٸــِ بايكتــٌ َــِٓٗ جيتٗــسٕٚ ؼي َٛععتــ٘ ٚ ْــصاضٙ َــٔ          ايكتــٌ ، فُــٔ ٜ
عــــصاب ايــــسْٝا ٚاٯخــــط٠ ، ٜٚػــــعٕٛ ؼي  قــــ٬ح شات ايــــدري ستــــ٢  
ِٸ بايكتـــٌ ،    ــ ٜعًٜـــٛا ايهـــسٚض٠ ٚايوهانـــ١ ايـــيت تػـــدب ايٛعٝـــس ٚاهلـ
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ــٛاضز ؼي     ــٞ اي ــاهلِ يًٓٗ ــ٢  َتج ــٛاٖس عً ــٔ ايؿ ــٛ َ ــازي ط  ٖٚ ــ٘ تع وَالَ قٛي

 .(1) صحَؼَاؤَُىا ػًٍََ اإلِثُِْ وَاٌْؼُذْوَاِْ

ٚنـــٌ سهـــِ ْـــاظٍ َـــٔ ايػـــُا٤ ٖـــٛ  : نـــٌ آٜـــ١ قطآْٝـــ١ ، ايطابعـــ١
 .ضظي١

 : اٱشٕ بايس١ٜ ٚايكدٍٛ بٗا ؽفٝف ٚضظي١ . اـاَػ١
: نـــٌ َـــٔ ايعفـــٛ ٚايكدـــٍٛ بايسٜـــ١ ٚا٭زا٤ باسػـــإ       ايػازغـــ١

ــسام ي   ــٛ َك ــس اهلل ، ٖٚ ــٔ عٓ ــ١ َ ــاؽ   ًرتضظي ــًُري ٚايٓ ــري اغيػ ــِ ب اس
 . طيٝعا 
  

ُِ َوافَّووًت َواَل َحخَِّبُؼووىا        ط قولــى ث ــال  ٍْ ٍُووىا ِفووٍ اٌغِّوو َُِنووىا اْدُخ َٓ آ ٌَّووِزَ ََُّهووا ا ََاَؤ

     (2) صخُـُىَاثِ اٌشَُّْـَاِْ بَِّٔهُ ٌَىُُْ ػَذُوٌّ ُِبِنيٌ

تــدري اٯٜــ١ َٛنــٛع١ٝ ايــسخٍٛ ؼي اٱغــ٬ّ ٚايجدــات ؼي َكاَــات      
 ، ٚعسّ اٱْكٝاز يًٓفؼ ايؿ١ٜٛٗ ٚاٱقطاض ع٢ً ايعكد١ٝ . اٱضيإ

َٚـــٔ اٱعذـــاظ ؼي اٯٜـــ١ أْٗـــا ٚاقٝـــ١ َـــٔ اٱضتـــساز خاقـــ١ عٓـــس  
ــ٢ ،      ــل ا٭عً ــ٘ ٚغــًِ  زي ايطفٝ ــ٘ ٚآي ــٓ  قُــس قــ٢ً اهلل عًٝ ــاٍ اي  ْتك

ٓ َِوواثَ ؤَوْ وََِووا ُِحََّّووذٌ بِالَّ سَعُووىيِ لَووذْ خٍََووجْ ِِووْٓ لَبٍِْووهِ اٌشُّعُووًُ ؤَفَووةَِْ   ٚؼي ايتٓعٜــٌ ط

 .(3)صلُخًَِ أْمٍََبْخُُْ ػًٍََ ؤَػْمَابِىُُْ

ــٌ       ــ٬ّ فٗـ ــسخٍٛ ؼي اٱغـ ــٛم ايـ ــ١ غكـ ــت ٚضزت اٯٜـ ــإ قًـ فـ
 تتهُٔ يعّٚ ايدكا٤ فٝ٘ ، اؾٛاب ْعِ َٔ دٗات :

                                                           

 .2غٛض٠ اغيا٥س٠  (1)
 .208غٛض٠ ايدكط٠  (2)
 .144غٛض٠ آٍ عُطإ  (3)
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: ز٫يـــ١ ا٭َـــط بايـــسخٍٛ عًـــ٢ عـــسّ اــــطٚز أٚ َوـــازض٠   ا٭ٚزي
 َٓاظٍ اهلس٣ ٚايطؾاز .

ــ١  ــازضٙ ،     :ايجاْٝ ــ٬ّ ٫ ٜو ــسخٌ اٱغ ــصٟ ٜ ــ١ إٔ اي ــٔ  عذــاظ اٯٜ َ
ــٔ ٖــصا          ــط٠ َ ــساز بعــح ايٓف ــ٬ّ باٱضت ــ١ُٝ تــطى اٱغ ــطاض تػ ــٔ أغ َٚ

 ايرتى ، ٚتأنٝس قدش٘ ايصاتٞ ٚايو ٟ .
فــ٧ آٜــ١ ايدشــح بــايٓٗٞ عــٔ  تدــا  خطــٛات ايؿــٝطإ         :ايجايجــ١ 

 ٚٚضٚزٙ َتعكدا  يٮَط بايسخٍٛ ؼي اٱغ٬ّ .
ؼي ايػـــًِ أعـــِ َـــٔ ايـــسخٍٛ ؼي اٱغـــ٬ّ ٚاغيـــطاز َـــٔ ايـــسخٍٛ 

ــًِ.    ــسعِٖٛ  زي ايـــسخٍٛ ؼي ايػـ ــٛا ٚتـ ــصٜٔ آَٓـ ــ١ ؽاطـــب ايـ ٭ٕ اٯٜـ
ــ١ص      ــ١ طنافـ ــ١ ايهًٝـ ــٛض اغيٛددـ ــٝو١ غـ ــ١ بكـ ــ٧ اٯٜـ ــاظ فـ ــٔ اٱعذـ َٚـ
ــ ٙ ، ْٚاؾـــطا  يٮَـــٔ         ــًُا  يٓفػـــ٘ ٚغـــًُا  يوـ ــٕٛ نـــٌ َػـــًِ غـ يٝهـ

 ٚايػ٬ّ .
ــ١   ــاض اغي٥٬هـ ــ٢  ْهـ ــع ٚدـــٌ عًـ ــطاض ضز اهلل عـ ــٔ أغـ ــٛ َـ بـــح  ٖٚـ

بِِّٔووٍ  ايٓــاؽ ؼي ا٭ضض ٚ ؾــاعتِٗ ايفػــاز ،  ش قــاٍ اهلل غــدشاْ٘ ط    

ــسبط    (1) صؤَػٍَْووُُ َِووا الَ حَؼٍَُّْووىَْ  ــ٘ ي٥٬ًُهــ١ زعــ٠ٛ هلــِ  زي ايت يٝهــٕٛ دٛاب

ــًِ       ــاعتِٗ يًػـ ــِ ، ٚ ؾـ ــازتِٗ هلـ ــًُري ٚعدـ ــ٬ح اغيػـ ــط ؼي قـ ٚايتفهـ
 ٚا٭َٔ .

ــاغيعطٚف      ــط بــ ــ٢ ا٭َــ ــًُري عًــ ــح اغيػــ ــات عــ ــس ٚضزت اٯٜــ يكــ
ــ ــازي ط  ٚايٓٗ ــاٍ تع ــط ، ق ــٔ اغيٓه وٌَْووخَىُْٓ ِِوونْىُُْ ؤَُِّووتِ ََووذْػُىَْ بٌَِووً    ٞ ع

 .(2)..ص اٌْخَُْشِ وَََإُِْشُوَْ بِاٌَّْؼْشُوفِ وَََنْهَىَْْ ػَْٓ اٌُّْنْىَشِ

ٚتهـــُٓت آٜـــ١ ايدشـــح ا٭َـــط يًُػـــًُري بايـــسخٍٛ ؼي ايػـــًِ       
 ع٢ً مٛ ايعُّٛ اٱغتوطاقٞ ، ٚتكسٜط اٯ١ٜ ع٢ً ٚدٛٙ :

                                                           

 .30غٛض٠ ايدكط٠  (1)
 .104غٛض٠ آٍ عُطإ  (2)
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ــًِ    ا٭ٍٚ ــٛا بـــاهلل ٚضغـــٛي٘ أزخًـــٛا ؼي ايػـ : ٜـــا أٜٗـــا ايـــصٜٔ آَٓـ
 ناف١ .

ٔٸ أزخًٔ ؼي ايػًِ ناف١ . :ايجاْٞ   ٜا أٜتٗا اي٥٬ٞ آَ
 ٜا أٜٗا ايصٟ آَٔ أزخٌ ؼي ايػًِ . :ايجايح 

ــ١        ــادتِٗ ٚساد ــًِ س ــسخٍٛ ايػ ــًُري ب ــاّ يًُػ ــط ايع ــدري ا٭َ ٜٚ
 ايٓـــاؽ يًػـــًِ ، ٚايػـــًِ ؼي ا٭ضض َـــٔ َكـــازٜل ًَـــو اهلل عـــع      

فٗـــٛ ًَـــو   (1) صوٌٍََِّوووهِ ٍُِْوووهُ اٌغَّوووَّىَاثِ وَا َسْعِ  ٚدـــٌ هلـــا ٚقٛيـــ٘ تعـــازي ط   

ــِٓٗ ،      ــٛ ع ــاؽ ، ٚايعف ــ١ بايٓ ــ٘ ايطظي ــٔ خكا٥ك ــسب  ، َٚ ــطف ٚت تك
 ٚزعٛتِٗ يًػًِ َٔ ٚدٛٙ :

ــاظ     ا٭ٍٚ ــإ بًش ــط  اٱضي ــًِ ف ــإ ،  ش إٔ ايػ ــٛب اٱضي ــإ ٚد : بٝ
 خؿ١ٝ اغي٪َٔ َٔ اهلل عع ٚدٌ .

ــاْٞ  ــص     :ايجـ ــآيف ْٚدـ ــًِ ٚايتـ ــٔ ايػـ ــاؽ َـ ــًُري ٚايٓـ ــب اغيػـ تكطٜـ
 .(2) صبَِّْ سَحَّْتَ اٌٍَّهِ لَشٌََِ ِِْٓ اٌُّْحْغِنِنيَاٱقتتاٍ ، قاٍ تعازي ط

قــ ٚض٠ اغيػــًُري أغــ٠ٛ سػــ١ٓ يًٓــاؽ ؼي ايــسخٍٛ ؼي       :ايجايــح 
 ايػًِ .

ســـح اغيػـــًُري عًـــ٢ ايتـــسبط ؼي َعـــاْٞ ٚٚدـــٛٙ ايػـــًِ  :ايطابـــع 
 ٚايعٌُ ب٘ .

ــافع ايػــًِ ، ٖٚــٌ     َٚــٔ  ــ١ ايدشــح أْٗــا زعــ٠ٛ غيعطفــ١ َٓ عذــاظ آٜ
ٜػـــتطٝع ايٓـــاؽ عـــسٸ َٓـــافع اٱضيـــإ أٚ فٛا٥ـــس ايـــسخٍٛ ؼي ايػـــًِ        

 اؾٛاب ٫ .
ــاٙ نهــس    ــافع ايػــًِ ٚا٭َــط بايــسخٍٛ فٝــ٘ عًــ٢  ضاز٠ َعٓ َٚــٔ َٓ

 يًشطب ٚايكتاٍ ٚدٛٙ :

                                                           

 .189غٛض٠ آٍ عُطإ  (1)
 .56غٛض٠ ا٭عطاف  (2)
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ــاّ اؿـــــ٬ٍ   ا٭ٍٚ : تفكـــــ٘ اغيػـــــًُري ؼي ايـــــسٜٔ َٚعطفـــــ١ أسهـــ
 ٚاؿطاّ .

 :  ضتكا٤ اغيػًُري ؼي اغيعاضف اٱهل١ٝ .يجاْٞ ا
ــح  ــاؽ     ايجايـ ــًُري ٚايٓـ ــب اغيػـ ــٌ حيـ ــع دـ ــإٔ اهلل عـ ــًِٝ بـ : ايتػـ

طيٝعـــا  ، ٚيهـــٔ ايـــصٜٔ نفـــطٚا سذدـــٛا عـــٔ أْفػـــِٗ ٖـــصٙ ايٓعُـــ١ ،  
 ٚاٱَتٓا  باٱختٝاض ٫ ٜٓاؼي اٱختٝاض .

ــع  ــسخٍٛ     ايطاب ــاؽ ي ــب يًٓ ــًِ تطغٝ ــاّ ايػ ــآزاب ٚأسه ــس ب : ايتكٝ
 .اٱغ٬ّ ، َٚاْع َٔ ْفطتِٗ َٓ٘ 

: ْدــــص اغيػــــًُري ايعكــــد١ٝ ٚغــــ٬َتِٗ َــــٔ  غــــتشٛاش اـــــاَؼ 
 ايٓفؼ ايوهد١ٝ .

ــاٍ    ايػــازؽ  ــسا٥ِ يًػــًِ ، ق ــٌ اغيػــًُري اي ــإْٛ ٖٚــٛ َٝ ــإ ق : بٝ
 .(1) صوًَّْ ػًٍََ اٌٍَّهِوَبِْْ جَنَحُىا ٌٍِغٍَُِّْ فَاجْنَحْ ٌَهَا وَحَىَتعازي ط

:  دتٓــاب اغيػــًُري غيــٛاطٔ اٱقتتــاٍ بــري ايٓــاؽ ، ٚعــسّ   ايػــابع 
 ايسخٍٛ ؼي سًف ٜكٛز  زي ايكتاٍ أٚ ٖٛ َرتؾض عٔ ايكتاٍ .

ــأَ  ــازي ط    :ايج ــ٘ تع ــازٜل قٛي ــٔ َك ــسام َ ــإ َك وََِووا ؤَسْعَووٍْنَانَ بِالَّ  بٝ

ــٔ     (2) ص  سَحَّْوووتً ٌٍِْؼَووواٌَِّنيَ  ــاّ َـ ــًِ عـ ــًِ ؼي ايػـ ــٍٛ اغيػـ ــإ إٔ زخـ يدٝـ

 دٗات: 
ايػــًِ فُٝــا بــري اغيػــًُري أْفػــِٗ ، تــط٣ َــا ٖــٞ ايٓػــد١   :ا٭ٚزي 

اؾــٛاب   (3)صوَاػْخَظِووُّىا بِحَبْووًِ اٌٍَّووهِ جَُِّؼًووا   بــري ايػــًِ ٚبــري قٛيــ٘ تعــازي ط    

ْػــد١ ايعُــّٛ ٚاـكــٛم اغيطًــل ، فاٱعتكــاّ عدــٌ اهلل ٚايتُػــو      
 عِ َٔ ايسخٍٛ ؼي ايػًِ ، ٖٚٛ َٔ َكازٜكٗا.بأسهاّ ايؿطٜع١ أ

                                                           

 .61غٛض٠ ا٭ْفاٍ  (1)
 .107غٛض٠ ا٭ْدٝا٤  (2)
 .103غٛض٠ آٍ عُطإ  (3)
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ٚقــس تكـــسّ ؼي تفػـــ  ٖـــصٙ اٯٜـــ١ طأزخًـــٛا ؼي ايػـــًِ نافـــ١ص إٔ  
ــافري ،      ــات ٫ٚ ن ــٍٛ ناف ــض ايك ــ٬ ٜك ــع ، ف ــ٢ ٫ٚ جيُ ــ١ ٫ ٜجٓ ــغ ناف يف

 . (1) َجًُا ٫ تكض تج١ٝٓ أٚ طيع خاق١ ٚعا١َ
ــ١         ــٛض اغيٛدد ــاظ غ ــٔ أيف ــٛ َ ــع ، ٖٚ ــ١ اؾُٝ ــغ ناف ــٔ يف ــطاز َ ٚاغي

ــازي ط  ــاٍ تعـ ــ١ ، قـ .  (2) صوَلَووواحٍُِىا اٌُّْشْوووشِوِنيَ وَافَّوووتً وََّوووا َُمَووواحٍُِىَٔىُُْ وَافَّوووتً  ايهًٝـ

ــًِ ،     ــسخٍٛ ؼي ايػـ ــًُري بايـ ــح يًُػـ ــ١ ايدشـ ــط ؼي آٜـ ــ٧ ا٭َـ ــس فـ ٚبعـ
ــاز       ــٔ  ْتٗـ ــٝطإ ، ٚعـ ــٛات ايؿـ ــا  خطـ ــٔ  تدـ ــًُري عـ ــٞ اغيػـ ٚضز ْٗـ

ــصٜٔ آَٓــ      ــا اي ــا أٜٗ ــ١ : ٜ ــسٜط اٯٜ ــاٍ ، ٚتك ــٔ ا٭فع ــٝض َ ــٛا ايكد ٛا ٫ تتدع
 خطٛات ايؿٝطإ .

ــٕٛ     ــًُري ٜعًُــ ــ٢ إٔ اغيػــ ــ١ُٝٓ عًــ ــ١ ايتهــ ــ١ بايس٫يــ ــسٍ اٯٜــ ٚتــ
ــع       ــاِٖ اهلل ع ــ٬ ٜٓٗ ــِٝٗ ، ف ــ١ عً ــت خافٝ ــا يٝػ ــٝطإ ٚأْٗ ــٛات ايؿ غط
ــا ٫        ــف سي ــٔ ايتهًٝ ــازي ع ــ٘ تع ــٞ يتٓعٖ ــّٛ ٚدً ــط َعً ــٔ أَ ــٌ  ٫ ع ٚد

 .(3) صالَ حُىٍَََُّ َٔفْظٌ بِالَّ وُعْؼَهَاٜطام ، قاٍ تعازي ط

ٜٚطٜـــس ايؿـــٝطإ إٔ ٜٛقــــع ايٓـــاؽ ؼي اغيعاقـــٞ ، ٜٚٓوُػــــٛا ؼي     
َػـــتٓكع ايطشًٜـــ١ ، فٝذعـــٌ خطٛاتـــ٘ ظـــاٖط٠ يًٓـــاؽ ؾـــطِٖ  يٝٗـــا       
ٜٚكــّٛ بتــعٜري اغيعكــ١ٝ ، ٚبــح ايوفًــ١ عــٔ غــ٤ٛ عاقدتٗــا بًشــاظ إٔ        

 ايوف١ً أَط ٚدٛزٟ بعس إٔ ضظم اهلل عع ٚدٌ اٱْػإ ايعكٌ .
ــٌ     ــ١ ن ــٝطإ ؼي اٯٜ ــٔ ايؿ ــطاز َ ــ١   ٚاغي ــسٜط اٯٜ ــادط ، ٚتك ــطز ف َتُ

 ع٢ً ٚدٛٙ :
 : ٫ٚ تتدعٛا خطٛات  بًٝؼ . ا٭ٍٚ

 ٫ٚ تتدعٛا خطٛات ؾٝاطري اؾٔ . :ايجاْٞ 

                                                           

 .101أْعط اؾع٤ ايػازؽ ٚايج٬ثري م  (1)
 .36غٛض٠ ايتٛب١  (2)
 .233غٛض٠ ايدكط٠  (3)
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٫ٚ تتدعــــٛا خطــــٛات ؾــــٝاطري اٱْــــؼ ، قــــاٍ تعــــازي  :ايجايــــح 
ٌَْموووْىِي         ط ٌَوووً َبْؼوووٍغ ُصْخوووُشَف ا ُْ ِب َُوووىِحٍ َبْؼُؼوووُه  ِّٓ ٌِْجووو َُاِؿنَي اإِلٔوووِظ َوا َشووو

 .(1) صُُشُوسًا

ــٌ      ــع ٚد ــ١ اهلل ع ــٔ طاع ــع ع ــس ٯزّ ٚ َتٓ ــٝؼ اؿػ ــط  بً ــس أظٗ يك
ــ١      ــا  غٛاٜـ ــصا اٱَتٓـ ــاض ٖـ ــذٛز ٯزّ ، فكـ ــ١ بايػـ ــط اغي٥٬هـ ــا أَـ سُٝٓـ

ــإ ايٓــاؽ ، ٚؼي ايتٓعٜــٌ ط  ثُووَُّ ِحَُِوونَّهُُْ ِِووْٓ بَووُِْٓ  ٚغــددا  ؼي غــعٝ٘ ٱفتت

ُْ وَالَ حَجِوووووذُ ؤَوْ َوووووشَهُُْ ؤََْوووووذَِهُِْ وَِِوووووْٓ خٍَْفِهِوووووُْ وَػَوووووْٓ ؤَََّْوووووأِهُِْ وَػَوووووْٓ شَوووووَّاٍِِِهِ

 . (2) صشَاوِشََِٓ

ــٔ ايؿـــهط ايـــٛاضز بكٛيـــ٘ تعـــازي         ــٌ ؽًـــف أنجـــط ايٓـــاؽ عـ ٖٚـ
ــٝؼ ،   (3) صوٌََىِووووَّٓ ؤَوْ َووووشَ اٌنَّوووواطِ الَ ََشْووووىُشُوَْ ط ــ٘  بًــ ــا قايــ ــدب َــ بػــ

ــ٠ٛ         ــ٘ زع ــاؽ ، ٚفٝ ــاٍ ايٓ ــٞ ؿ ــإ اٱهل ــٔ ايدٝ ــٛ َ ــا ٖ ــٛاب ٫ ،  صي اؾ
ــاز ؼي ا  ــرب ٚاٱدتٗــ ــًُري يًكــ ــ٘   يًُػــ ــهط يــ ــط بايؿــ ــهط هلل ٚا٭َــ يؿــ

 غدشاْ٘ ٚايٓٗٞ عٔ اؾشٛز ٚايكسٚز عٔ غدًٝ٘ غدشاْ٘ .
ٚخاطدـــت اٯٜـــ١ اغيػـــًُري ٚاغيػـــًُات عًـــ٢ مـــٛ اـكـــٛم        

ــازي ط  ــ٘ تع ــتسضز   (4) صوَالَ حَخَّبِؼُووىا خُـُووىَاثِ اٌشَّووُْـَاِْ  بكٛي ــٝطإ ٜػ ٭ٕ ايؿ

ــسعٛ  ٫      ــٛ ٫ ٜـ ــط٠ فٗـ ــسْٝا ٚاٯخـ ــطضٙ ؼي ايـ ــ٘ أشاٙ ٚنـ ــا فٝـ ــإ غيـ اٱْػـ
يًؿــط ٚايهــ٬ي١ ، َٚــا ٜهــٕٛ بصاتــ٘ قدٝشــا  ٜرتؾــض عــٔ ايكــدض ٚا٭ش٣   

. 

                                                           

 .112غٛض٠ ا٭ْعاّ  (1)
 .17غٛض٠ ا٭عطاف  (2)
 .61غٛض٠ غافط  (3)
 .168غٛض٠ ايدكط٠  (4)
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ــس    ــاب ، ٚقـ ــ٠ٛ ٚايهتـ ــ١ ٚايٓدـ ــط بايطبٛبٝـ ــٝطإ  زي ايهفـ ــسعٛ ايؿـ فٝـ
ــ٘ باٱضيــ     ــ١ َٓ ــِٗ ؼي ٚاقٝ ــ٘ ، ٚدعً ــًُري َٓ ــٌ اغيػ ــع ٚد ــ٢ اهلل ع إ ، ّل

َٚــٔ بطنــات اٱضيــإ ْٗــٞ اهلل عــع ٚدــٌ هلــِ عــٔ خطــٛات ايؿــٝطإ    
 ا٭خط٣ .

ــع       ــإ عذ ــو ٠ ف ــا ٚايك ــد ٠ َٓٗ ــصْٛب ايه ــٝطإ باي ــب ايؿ  ش ٜطٸغ
عــٔ بعهــٗا دــا٤ يٲْػــإ َــٔ دٗــ١ أخــط٣ ، فٝــعٜٔ يــ٘ ؾــطب اـُــط    
يٝهــٕٛ َكسَــ١ ْٚــٛ  ططٜــل يًفــٛاسـ َٚعاقــٞ عسٜــس٠ ، ٜٚطُعــ٘        

طبـــا ٚايفا٥ـــس٠ افطَـــ١ ، ٚشيٝـــٌ ايـــٓفؼ  زي ؼي ايـــسْٝا فٝكـــطض اغيـــاٍ باي
ايـــٛط٧ ٚاؾُـــا  ، فٝػـــع٢ ايؿـــٝطإ ؼي ت٦ٝٗـــ١ َكسَاتـــ٘ ، ٚحيتُـــٌ      

  غٛا٤ ايؿٝطإ يٲْػإ ٚدٖٛا  :
: ٜدــــسأ ايؿــــٝطإ بتكطٜــــب ايكــــوا٥ط َــــٔ ايــــصْٛب  زي       ا٭ٍٚ
 اٱْػإ .

ٜكــــّٛ ايؿــــٝطإ بتــــعٜري ايهدــــا٥ط يٲْػــــإ يتوُػــــ٘ ؼي  :ايجــــاْٞ 
 ايٓاض.

ٜػـــع٢ ايؿـــٝطإ ؾـــطٸ اٱْػـــإ  زي ايـــصْٛب ايهـــد ٠       :ايجايـــح 
 ٚايكو ٠ .

ــع  ــطاّ      :ايطاب ــٔ اؿ ــ٘ َ ــإ فٝكطب ــ٣ٛ اٱْػ ــٌ ٖٚ ــٝطإ َٝ ــط٣ ايؿ ٜ
 غكٛم َا ٣ٜٛٗ .

ــاَؼ  ــس٠     :اـ ــات عسٜ ــٔ قطَ ــإ ع ــعٚف اٱْػ ــٝطإ بع ــِ ايؿ ٜعً
 ٚعسّ ًَٝ٘ هلا ، فٝذتٗس ايؿٝطإ ٚدٓٛزٙ ٱفتتاْ٘ بٗا .

ٚايطابـــع ٚاــــاَؼ أعـــ٬ٙ ، فًـــٝؼ َـــٔ  ٚايكـــشٝض ٖـــٛ ايجايـــح 
 ضظي١ عٓس ايؿٝطإ يٲْػإ .

ــٓفذ        ــصا اي ــٕٛ ٖ ــ٘ ؼي آزّ ، يٝه ــٔ ضٚس ــٌ َ ــع ٚد ــذ اهلل ع ــس ْف يك
ــب         ــعٍ ايهت ــٌ ٚأْ ــع ٚد ــٌ اهلل ع ــِ تفه ــٝطإ ث ــٛا٤ ايؿ ــٔ  غ ــ١ َ ٚاقٝ
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ايػـــُا١ٜٚ ، ٚنـــٌ فـــطز َٓٗـــا ســـطظ َـــٔ  تداعـــ٘ ٚظادـــط عـــٔ ايوٛاٜـــ١ 
 ٚايه٬ي١ .

ــطإٓ اهلل نتا   ــعٍ ايكـ ــِ أْـ ــٌ    ثـ ــشا  ؿدا٥ـ ــاّ فانـ ــا  يٮسهـ ــا  داَعـ بـ
ــٔ       ــع َـ ــٝطإ ، ٚضيٓـ ــطم ايؿـ ــسز حيـ ــٗاب َتذـ ــ١ ؾـ ــٌ آٜـ ــٝطإ ٚنـ ايؿـ
ــٓع٘ ؼي ايػـــُا٤        ــسٜع قـ ــإ بـ ــازي ؼي بٝـ ــاٍ تعـ ــًِ ، قـ ــٛي٘  زي اغيػـ ٚقـ

بِالَّ َِوووْٓ اعْوووخَشَقَ اٌغَّوووّْغَ فَإَحْبَؼَوووهُ     * وَحَفِظْنَاهَوووا ِِوووْٓ وُوووًِّ شَوووُْـَاٍْ سَجِوووٍُُ     ط

 .(1) صشِهَاٌَ ُِبِنيٌ

 ٕ ايؿـــٗب ٫ تٳْكتٴـــٌ ، ٚيهـــٔ ؼـــطٴم ٚؽدـــٌ  ٚقـــاٍ  بـــٔ عدـــاؽ )
 .(2)(ٚػطح َٔ غ  إٔ تكتٌ

ــٝطإ    ــاض عـــٔ ٚدـــٛز خطـــٛات يًؿـ ــ١ ايدشـــح اٱخدـ ٚتتهـــُٔ آٜـ
ٚتتكـــف ٖـــصٙ اـطـــٛات بـــايكدض ايـــصاتٞ ٖٚـــٞ نـــاغيطض اغيعـــسٟ        

 ٚايسا٤ ا٭يِٝ ، فتفهٌ اهلل عع ٚدٌ ٚسصض اغيػًُري َٓ٘ .
ــًِ   ــ١ اغيػـ ــ٘  ٚبُٝٓـــا شنـــطت اٯٜـ ــا ٜفعًـ بكـــٝو١ اغيفـــطز مل تـــصنط َـ

ــ٠ٛ     ــٛا خطــ ــ١ ) ٫ٚ تتدعــ ــٌ اٯٜــ ــِ تكــ ــطز ، فًــ ــٝو١ اغيفــ ــٝطإ بكــ ايؿــ
ــصْٛب    ــطات ٚايـ ــطٚب اغيٓهـ ــسز نـ ــٔ تعـ ــاض عـ ــٝطإ( ٱضاز٠ اٱخدـ ايؿـ

 اييت غاض عًٝٗا ايؿٝطإ ٚخطٗا يٲٜكا  بد  آزّ .
ــاٍ : )   ــعس ق ــٔ غ ــٌٗ ب ــٔ غ ٘ٹ    ٚع ــ ٝٵ ًَ ٘ٴ عٳ ــ َّ ٢َّ اي ــ ٘ٹ قٳ ــ َّ ٍٴ اي ــٛ ٍٳ ضٳغٴ ــا َق

ٚٳازٺ  آيـــ٘ ٚ  ِٔ ــ ٍّ ْٳعٳيآـــٛا فٹـــٞ بٳْطـ ٛٵ ــ َٴشٳكَّـــطٳاتٹ ايـــصټْٴٛبٹ َنَكـ ٚٳ ِٵ  ٜٻـــانآ ِٳ ِ  َّ ــ ٚٳغٳـ
ــطٳاتٹ      َٴشٳكَّ ٕٻ  ٚٳِ  ِٵ  ٗٴ ــعٳتٳ ــذٴٛا خٴدٵ ــ٢ َأْٵهٳ ــٛزٺ سٳتٻ ــا٤ٳ شٳا بٹعٴ ٚٳدٳ ــٛزٺ  ــا٤ٳ شٳا بٹعٴ َفذٳ

٘ٴ ًٹْه ٗٵ ٗٳا تٴ ٗٳا قٳاسٹدٴ َٳتٳ٢ ٜٴ٪ٵخٳصٵ بٹ  .(3) (ايصټْٴٛبٹ 

                                                           

 .18-17غٛض٠ اؿذط  (1)
 .6/89ايسض اغيٓجٛض  (2)
 .46/290َػٓس أظيس  (3)
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َكــساقا  يٲبـــت٤٬ ؼي اؿٝـــا٠ ايــسْٝا ٜتذًـــ٢ بـــايٓٛاٖٞ   يتــدري اٯٜـــ١  
ٚيــــعّٚ اؿكــــا١ْ ٚايعكــــ١ُ َــــٔ ايػــــ٦ٝات ، ٚفٝــــ٘ ْهتــــ١ ٖٚــــٞ إٔ 
ــ٘     ــسَٝا   ش أْـ ــٝؼ عـ ــٛزٟ ، ٚيـ ــط ٚدـ ــ٦ٝات أَـ ــٌ ايػـ ــٔ فعـ ــا  عـ اٱَتٓـ

 ٜتكّٛ بتعاٖس غٓٔ ايتك٣ٛ ، ٚايتٓعٙ عٔ  تدا  ْٗر ايؿٝطإ .
ــًُري   ــٝطإ يًُػـ ــسا٠ٚ ايؿـ ــس عـ ــ١ بتأنٝـ ــت اٯٜـ ــسٜط  ٚأختتُـ ، ٚتكـ

 اٯ١ٜ ع٢ً ٚدٛٙ :
 : ٜا أٜٗا ايصٜٔ آَٓٛا ٫ تتدعٛا خطٛات ايؿٝطإ . ا٭ٍٚ

 ٜا أٜٗا اغيػًِ ٫ تتدع خطٛات ايؿٝطإ . :ايجاْٞ 
 ٜا أٜتٗا اغيػ١ًُ ٫ تتدعٞ خطٛات ايؿٝطإ . :ايجايح 
ٔٸ ٫ تتدعٔ خطٛات ايؿٝطإ . :ايطابع   ٜا أٜتٗا اي٥٬ٞ آَ

ــٛا ٫ تتدعــٛا خطــ٠ٛ ايؿــٝطإ بًشــاظ    :اـــاَؼ  ــا أٜٗــا ايــصٜٔ آَٓ ٜ
ــصا      ــ١ًُ ، فه ــًِ َٚػ ــٌ َػ ــٌُ ايٓٗــٞ ن ــا ٜؿ ــٞ ، فهُ إٔ ايٓٗــٞ  م٬ي

 ٜتهُٔ ايعدط عٔ  تدا  نٌ خط٠ٛ َٔ خطٛات ايؿٝطإ .
ــإ      ــطإٓ بٝ ــًُات ؼي ايك ــًُري ٚاغيػ ــٌ باغيػ ــع ٚد ــف اهلل ع ــٔ يط َٚ

زا  هلــِ ؼي اٱَتجــاٍ عًــ١ اؿهــِ ، ٚ ختتــاّ اٯٜــ١ ايكطآْٝــ١ سيــا ٜهــٕٛ َــس 
 غيا فٝٗا َٔ ا٭ٚاَط ٚايٓٛاٖٞ .

ــسز  زي ط    ــام َٚتذـ ــإْٛ بـ ــح بكـ ــ١ ايدشـ ــت آٜـ بٌَِوووً ََوووىَِْ  ٚأختتُـ

ــازي ط    (1) صاٌْىَلْووجِ اٌَّْؼٍُْووىَِ  ــ٘ تع ــًُري بكٛي ــٝطإ يًُػ ــسا٠ٚ ايؿ ــل بع بَِّٔووهُ ٜتعً

 ص .ٌَىُُْ ػَذُوٌّ ُِبِنيٌ

ــ٘   ٚ)  ــ٘ عـــٔ عدـــس اهلل بـــٔ َػـــعٛز عـــٔ ايـــٓ  قـــ٢ً اهلل عًٝـ ٚآيـ
 ٙبـــري أشْـــٞ ايــسداٍ أضبعـــٕٛ شضاعـــا  ، ٚخطـــ٠ٛ ظيـــاض  :ٚغــًِ قـــاٍ  

َػــ ٠ ث٬ثــ١ أٜــاّ ، خيــٛض ايدشــط نُــا خيــٛض أســسنِ ايػـــاق١ٝ ،         
ــسٕٚ إٔ      ــاشْٞ أتطٜ ــطٟ ب ــُؼ ػ ــصٙ ايؿ ــاغيري ، ٖٚ ــا ضب ايع ــٍٛ : أْ ٜٚك

                                                           

 .38غٛض٠ اؿذط  (1)
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ــ١ ، أسدػـــٗا  فتشـــدؼ ايؿـــُؼ ستـــ٢ جيعـــٌ ايٝـــّٛ ناي  ؿـــٗط ٚاؾُعـ
ٜٚكــــٍٛ : أتطٜــــسٕٚ إٔ أغــــ ٖا  فٝكٛيــــٕٛ : ْعــــِ . فٝذعــــٌ ايٝــــّٛ  

 .نايػاع١ 
ــٞ ،        ــ  ٚظٚد ــٞ ٚاب ــٞ أخ ــٞ ي ــا ضب أس ــٍٛ : ٜ ــطأ٠ فتك ــ٘ اغي ٚتأتٝ

ــٞ      ــ٘ ا٭عطاب ــ٠٤ٛ ؾــٝاطري ، ٜٚأتٝ ــٛتِٗ ػيً ــاْل ؾــٝطاْا  ٚبٝ ــا تع ــ٢ اْٗ ست
فٝكـــٍٛ : ٜـــا ضب أســـٞ يٓـــا ابًٓـــا ٚغُٓٓـــا ، فٝعطـــِٝٗ ؾـــٝاطري أَجـــاٍ  

ــصا       اب ــٔ ٖ ــٛ مل ٜه ــٕٛ : ي ــ١ُ ، فٝكٛي ــٔ ٚايػ ــٛا٤ بايػ ــُِٓٗ غ ــِٗ ٚغ ً
ضبٓـا مل حيـٞ يٓــا َٛتاْـا ه َٚعـ٘ ددــٌ َـٔ فـطم ٚعــطام ايًشـِ ســاض ٫        
ٜـــربز ، ْٚٗـــط ســـاض ، ٚددـــٌ َـــٔ دٓـــإ ٚخهـــط٠ ، ٚددـــٌ َـــٔ ْـــاض  
ــصا        ــاَٞ ، ٖٚ ــصا طع ــاضٟ ، ٖٚ ــصٙ ْ ــٓيت ، ٖٚ ــصٙ د ــٍٛ : ٖ ــإ ٜك ٚزخ

 ؾطابٞ . 
ــصض   ــ٘ ٜٓـ ــ٬ّ َعـ ــ٘ ايػـ ــع عًٝـ ــٝض   ٚايٝػـ ــصا اغيػـ ــٍٛ : ٖـ ــاؽ ٜكـ ايٓـ

 ايهصاب فاسصضٚٙ يعٓ٘ اهلل .
ــإشا    ــ٘ ايـــسداٍ ، فـ ــا ٫ ًٜشكـ ــ١ َـ ــٔ ايػـــطع١ ٚاـفـ ــ٘ اهلل َـ ٜٚعطٝـ
ــاؽ : نــصبت ، ٜٚكــٍٛ ، ايٝػــع :     ــ٘ ايٓ ــاٍ ي ــا ضب ايعــاغيري . ق ــاٍ : أْ ق
ــإشا ٖــٛ غًــل ععــِٝ فٝكــٍٛ : َــٔ أْــت       ــاؽ . فُٝــط سيهــ١ ف قــسم ايٓ

ــٌ بعــج  اهلل ٭  ــا َٝها٥ٝ ــإشا   فٝكــٍٛ أْ ــ١ ف َٓعــ٘ َــٔ سطَــ٘ ، ٚضيــط باغيسٜٓ
ــٌ ب       ــا دربٜ ــٍٛ : أْ ــت  فٝك ــٔ أْ ــٍٛ َ ــِٝ ، فٝك ــل عع ــٛ غً ــٖ ج  اهلل ع

 ٭َٓع٘ َٔ سطّ ضغٛي٘ .
ــٝض ،       ــا  ٜٚكـ ــٌ ٚزي ٖاضبـ ــإشا ضأ٣ َٝها٥ٝـ ــ١ فـ ــسداٍ سيهـ ــط ايـ فُٝـ
ــصٜط        ــأتٞ ايٓ ــصيو ، ٜٚ ــ١ ن ــٔ اغيسٜٓ ــا َٚ ــ١ َٓافكٖٛ ــٔ َه ــ٘ َ ــطز  يٝ فٝد

ــطٓط١ٝٓٝ ،   ــٛا ايكػـ ــصٜٔ فتشـ ــٔ تـــ  زي ايـ ــت  آَٚـ ــًُري بدٝـ ــٔ اغيػـ يف َـ
اغيكـــسؽ قـــاٍ : فٝتٓـــاٍٚ ايـــسداٍ شيـــو ايطدـــٌ فٝكـــٍٛ : ٖـــصا ايـــصٟ  
ٓٵؿٳــط ثــِ ٜكــٍٛ : أْــا أسٝٝــ٘ قــِ ٫ٚ  ٝٴ ٜــععِ أْــٞ ٫ أقــسض عًٝــ٘ فــاقتًٛٙ ، َف

 .ٜأشٕ اهلل يٓفؼ غ ٖا 
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ــٍٛ : اٯٕ اظززت     ٝٵتٴـــو  فٝكـ ٝٳ ــٝؼ قـــس أَتټـــو ثـــِ َأسٵ فٝكـــٍٛ : أيـ
ٚغـــًِ اْـــو ٚآيـــ٘ اهلل قـــ٢ً اهلل عًٝـــ٘ فٝـــو ٜكٝٓـــا  ، بؿـــطْٞ ضغـــٍٛ 

ــاؽ       ــٔ م ــفا٥ض َ ــسٙ ق ــ٢ دً ــع عً ــاشٕ اهلل ، فٝٛن ــا ب ــِ أسٝ ــتً  ث تك
ٛٸٍ اهلل    ــ فـــ٬ حيٝـــو فٝـــ٘ غـــ٬سِٗ ، فٝكـــٍٛ اططســـٛٙ ؼي ْـــاضٟ ، فٝشـ
ــت      ــازض  زي بٝ ــ٘ ٜٚد ــاؽ فٝ ــا  ، فٝؿــو ايٓ ــصٜط دٓاْ ــ٢ ايٓ ــٌ عً شيــو اؾد

ــ٢     ــ٘ عًـ ــع ظًـ ــل ٚقـ ــ١ أفٝـ ــ٢ عكدـ ــعس عًـ ــإشا قـ ــسؽ ، فـ ــًُري اغيكـ اغيػـ
ــ٘ ، فـــاقٛاِٖ َـــٔ بـــطى أٚ دًـــؼ َـــٔ اؾـــٛ     فٝـــٛتطٕٚ قػـــِٝٗ يكتايـ
ٚايهـــعف ٜٚػـــُعٕٛ ايٓــــسا٤ : دـــا٤نِ ايوــــٛخ . فٝكٛيـــٕٛ : ٖــــصا     

 قٛت ضدٌ ؾدعإ .
ــٍٛ :       ــطِٜ ٜٚك ــٔ َ ــ٢ اب ــعٍ عٝػ ــا ، ٜٚٓ ــٛض ضبٗ ــطم ا٭ضض بٓ ٚتؿ
ــسٕٚ    ــٕٛ ٜٚطٜـ ــدشٛٙ ، فٝفعًـ ــِ ٚغـ ــسٚا ضبهـ ــًُري اظيـ ــط اغيػـ ــا َعؿـ ٜـ

ــٝل اهلل ــطاض ، فٝهـ ــس ؼي ْكـــف    ايفـ ــاب يـ ــٛا بـ ــإشا أتـ ــِٝٗ ا٭ضض فـ عًـ
ــِ ايكــ٠٬ .     ــإشا ْعــط  زي عٝػــ٢ ٜكــٍٛ : أق غــاع١ فٝٛافكــٕٛ عٝػــ٢ ، ف
ــا       ــٍٛ : ٜ ــ٠٬ . . .  ه فٝك ــت ايك ــس أقُٝ ــ  اهلل ق ــا ْ ــسداٍ : ٜ ــٍٛ اي فٝك
عــسٚ اهلل ظعُــت اْـــو ضب ايعــاغيري فًُــٔ تكـــًٞ  فٝهــطب٘ سيكطعـــ١      

 ْــاز٣ : ٜــا َــ٪َٔ فٝكتًــ٘ ، فــ٬ ٜدكــ٢ أســس َــٔ أْكــاضٙ خًــف ؾــ٤ٞ  ٫
ــطض        ــس ٫ٚ ضي ــٛت أس ــ١ٓ ٫ ضي ــري غ ــٛا أضبع ــ٘ ، فُٝتع ــاٍ فاقتً ــصا زدٻ ٖ
ــ١ٝ       ــط اغياؾ ــاضعٛا ٚشي ــٛا ف ــ٘ : اشٖد ــ٘ ٚيسٚاب ــٌ يوُٓ ــٍٛ ايطد ــس ، ٜٚك أس
ــ٪شٟ     ــاضب ٫ تـ ــات ٚايعكـ ــٓد١ً ، ٚاؿٝـ ــ٘ غـ ــٌ َٓـ ــعضعري ٫ تأنـ بـــري ايـ
ــٌ        ــص ايطد ــسا  ٜٚأخ ــ٪شٟ أس ــسٚض ٫ ٜ ــٛاب اي ــ٢ أب ــدع عً ــسا  ، ٚايػ أس

 َٔ ايكُض فٝدسضٙ ب٬ سطخ فٝذ٤ٞ َٓ٘ غدعُا١٥ َس . اغيسٻ
ــصا ايعَــإ بــايجٛض٠ ايتكٓٝــ١ يٝهــٕٛ         ــس ٜتذًــ٢ ٖــصا اغيعٓــ٢ ؼي ٖ ٚق
ــصا      ــا ، ٚن ــسفع عٓٗ ــٞ ، ٜٚ ــ١ٝ ؼي ايطع ــاسب اغياؾ ــٞ ٜك ــإ آي ــاى  ْػ ٖٓ
بايٓػــد١ يًعضاعــ١ ٚايتهــاثط ٚايتٛايــس سيــا ٜػــ٢ُ ايتٛايــس اؾٓػــٞ ٚ ْتــاز  

٫ دٓػـــٝا  َٚـــا ٜػـــ٢ُ بايتهـــاثط أَؿـــاز ٚســـسٚخ  خكـــاب ٚتتٛايـــس 



 221ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   131َعامل اٱضيإ /ز 

اـهــطٟ باؿكــٍٛ عًــ٢ ْدــات دسٜــس َــٔ أســس أدــعا٤ ايٓدتــ١ ا٭ّ         
 َجٌ ا٭ٚضام أٚ ايػام أٚ ايرباعِ أٚ اؾصض .

ــطع١     ــا٢َ بػـ ــٛ ٜتػـ ــاب ٖٚـ ــصا ايدـ ــِ ؼي ٖـ ــا٤ ايعًـ ــف  ضتكـ ٚمل ٜكـ
َٚٓــ٘  ستُـــاٍ تعطٝـــٌ آيــ١ ايػـــِ عٓـــس اؿٝــات ٚايعكـــاضب بـــصاتٗا أٚ    

ا  َٚعذــع٠ يكــٍٛ ايــٓ  قــ٢ً اهلل عًٝــ٘     عٓــس ايتٛايــس يٝهــٕٛ َكــساق   
 ٚآي٘ ٚغًِ أع٬ٙ .   

فُٝهجــــٕٛ ؼي شيــــو ستـــــ٢ ٜهػــــط غـــــس ٜــــأدٛز َٚـــــأدٛز ،     
فُٝٛدــٕٛ ٜٚفػــسٕٚ ٜٚػــتوٝح ايٓــاؽ فــ٬ ٜػــتذاب هلــِ ، ٚأٖــٌ        
طــٛض غــٝٓا ٖــِ ايــصٜٔ فــتض اهلل عًــِٝٗ فٝــسعٕٛ ، فٝدعــح اهلل زابــ١ َــٔ  

٢ أطيعـــري ا٭ضض شات قـــٛا٥ِ ، فتـــسخٌ ؼي آشاْٗـــِ فٝكـــدشٕٛ َـــٛت 
ــاتِٗ ،    ــِٓٗ فٝـــ٪شٕٚ ايٓـــاؽ بٓتـــِٓٗ أؾـــس َـــٔ سٝـ ، ٚتـــٓذي ا٭ضض َـ
فٝػــتوٝجٕٛ بــاهلل ، فٝدعــح اهلل ضحيــا  ضياْٝــ١ غــربا٤ ، فٝكــ  عًــ٢ ايٓــاؽ   
غُــا  ٚزخاْــا  ٚتكــع عًــِٝٗ ايعنُــ١ ، ٜٚهؿــف َــا بٗــِ بعــس ثــ٬خ ٚقــس 
ــُؼ      ــع ايؿ ــ٢ تطً ــ٬ٝ  ست ــٕٛ  ٫ قً ــط ، ٫ٚ ًٜدج ــٝعِٗ ؼي ايدش ــصف طي ق

 .ا َٔ َوطبٗ
ــ١ ،      ٚدفــت ا٭قــ٬ّ ٚطٜٛــت ايكــشف ، ٫ٚ ٜكدــٌ َــٔ أســس تٛب

ٚخيـــط  بًـــٝؼ غـــادسا  ٜٓـــازٟ :  هلـــٞ َطْـــٞ إٔ أغـــذس غيـــٔ ؾـــ٦ت ،  
ــا       ــٍٛ :  صي ــع   فٝك ــٔ تف ــٝسْا  زي َ ــا غ ــٍٛ ٜ ــٝاطري فتك ــ٘ ايؿ ــع  يٝ ٚػتُ
غـــأيت ضبـــٞ إٔ ٜٓعطْـــٞ  زي ٜـــّٛ ايدعـــح ٚقـــس طًعـــت ايؿـــُؼ َـــٔ 

 َوطبٗا ٖٚصا ايٛقت اغيعًّٛ .
ايؿــٝاطري ظــاٖط٠ ؼي ا٭ضض ستــ٢ ٜكــٍٛ ايطدــٌ : ٖــصا      ٚتكــ  

بًـــٝؼ  فاؿُــس هلل ايــصٟ أخــعاٙ ، ٫ٚ ٜــعاٍ     ، قــطٜ  ايــصٟ ٜوــٜٛ     
 .غادسا  بانٝا  ست٢ ؽطز ايساب١ فتكتً٘ ٖٚٛ غادس 

ــ٦ٝا   ٫      ــٕٛ ؾـ ــ١ٓ ٫ ٜتُٓـ ــري غـ ــو أضبعـ ــس شيـ ــٕٛ بعـ ــع اغي٪َٓـ ٜٚتُتـ
      ٗ ــٝ ــٛز ف ــِ ٜع ــ١ ، ث ــس ايساب ــ١ٓ بع ــٕٛ غ ــتِ أضبع ــ٢ ت ــٛٙ ست ــٛت أعط ِ اغي
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ٜٚػـــط  فـــ٬ ٜدكـــ٢ َـــ٪َٔ ، ٜٚدكـــ٢ ايهفـــاض ٜتٗـــاضدٕٛ ؼي ايطـــطم        
نايدٗــا٥ِ ستــ٢ ٜــٓهض ايطدــٌ أَــ٘ ؼي ٚغــط ايططٜــل ٜكــّٛ ٚاســس عٓٗــا   
ــإ       ــل نـ ــٔ ايططٜـ ــتِ عـ ــٛ تٓشٝـ ــٍٛ : يـ ــًِٗ ٜكـ ــس ، ٚأفهـ ــعٍ ٚاسـ ٜٚٓـ
أسػــٔ ، فٝهــٕٛ عًــ٢ َجــٌ شيــو ستــ٢ ٫ ٜٛيــس أســس َــٔ ْهــاح ، ثــِ    

ــ١ٓ ، ٜٚ   ــري غـ ــا٤ ث٬ثـ ــِ اهلل ايٓػـ ــطاض   ٜعكـ ــا ؾـ ــِٗ أ٫ٚز ظْـ ــٕٛ نًـ هْٛـ
 .(1) (ايٓاؽ عًِٝٗ تكّٛ ايػاع١

 ٚتكسٜط ايك١ً بري ْسا٤ اٱضيإ ٚخاشي١ اٯ١ٜ ع٢ً ٚدٛٙ :
 : ٜا أٜٗا ايصٜٔ آَٓٛا  ٕ ايؿٝطإ يهِ عسٚ َدري . ا٭ٍٚ

 ٜا أٜٗا ايصٟ آَٔ  ٕ ايؿٝطإ يو عسٚ َدري . :ايجاْٞ 
ٜـــا أٜٗـــا ايـــصٜٔ آَٓـــٛا  ٕ ايؿـــٝطإ يهـــٌ ٚاســـس َـــٓهِ  :ايجايـــح 

عــسٚ َــدري ، بًشــاظ أْــ٘ ٜعــازٟ اغيػــًُري عًــ٢ مــٛ ايعُــّٛ اجملُــٛعٞ   
ــح         ــ١ ، فٝدع ــ١ فتُع ــٌُ ا٭َ ــٌ تؿ ــأفطاز ب ــِ ن ــ٘ هل ــتل عساٚت ــ٬ ؽ ف

 أغداب ايؿو بايٓد٠ٛ ٚايتٓعٌٜ ، ٜٚػع٢ يتعهٝس أٌٖ ايطٜب .
ٔٸ  ٕ ايؿٝطا :ايطابع  ٔٸ عسٚ َدري .ٜا أٜتٗا اي٥٬ٞ آَ  ٕ يه

ــ٘ تعـــــازي ط  ــاظ ايكـــــطإٓ ٚضٚز قٛيـــ وَالَ حَخَّبِؼُوووووىا خُـُوووووىَاثِ َٚـــــٔ  عذـــ

 .(3)ث٬خ َطات ؼي ايكطإٓ  (2) صاٌشَُّْـَاِْ بَِّٔهُ ٌَىُُْ ػَذُوٌّ ُِبِنيٌ

ــسا٠ٚ       ــري عـ ــٝطإ ، ٚبـ ــٛات ايؿـ ــري خطـ ــد١ بـ ــٞ ايٓػـ ــا ٖـ ــط٣ َـ تـ
اؾــٛاب ٖــٛ ايعُــّٛ   صبَِّٔووهُ ٌَىُووُْ ػَووذُوٌّ ُِووبِنيٌ   ايؿــٝطإ ؼي قٛيــ٘ تعــازي ط  

ــس      ــيت ٜطٜ ــ٘ اي ــٔ خطٛات ــسا٠ٚ ايؿــٝطإ أعــِ َ ــل ، فع ٚاـكــٛم اغيطً
 فٝٗا  غٛا٤ اغيػًِ .

                                                           

 .4/174ايسض اغيٓجٛض  (1)
 .168غٛض٠ ايدكط٠  (2)
 .142/ غٛض٠ ا٭ْعاّ  208/ غٛض٠ ايدكط٠ 168غٛض٠ ايدكط٠  (3)
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ــع     ــل اهلل عـ ــص إٔ خًـ ــإ َٓـ ــٝطإ يٲْػـ ــسا٠ٚ ايؿـ ــسأت عـ ــس بـ ٚيكـ
ٚدــٌ آزّ ٚســٛا٤ فتفهــٌ اهلل ٚســصضُٖا َــٔ عساٚتــ٘ ، َٚــا ػًدـــ٘        

ٌ َــٔ ايهــطض ايدــاي  عٓــس  تدــا  خطٛاتــ٘ ، نُــا ؼي خطــاب اهلل عــع ٚدــ
ــٛا٤ ط ؤٌََووُْ ؤَْٔهَىَُّووا ػَووْٓ حٍِْىَُّووا اٌشَّووجَشَةِ وَؤَلُووًْ ٌَىَُّووا بَِّْ اٌشَّووُْـَاَْ      ٯزّ ٚس

 . (1) صٌَىَُّا ػَذُوٌّ ُِبِنيٌ

 ش تـــدري اٯٜـــ١ أعـــ٬ٙ إٔ اهلل عـــع ٚدـــٌ تفهـــٌ ٚخاطـــب ســـٛا٤   
ــدشاْ٘     ــع غــ ــ٘ آزّ ، يٝذُــ ــب بــ ــصٟ خاطــ ــاب ايــ ــصات اـطــ ٚآزّ بــ

ــازاتِٗ   ــًُات سيٓ ــًُري ٚاغيػ ــسا٠ٚ   اغيػ ــٔ ع ــح َ ــ١ ايدش ــصٜطِٖ ؼي آٜ ٚؼ
 ايؿٝطإ .

ٚأخــرب ايكــطإٓ عــٔ عساٚتــ٘ يًٓــاؽ طيٝعــا  ، ٚتهــُٔ ؼــصٜطِٖ       
َٓــ٘ َٚــٔ عساٚتــ٘ ، ٚنــإ ا٭ْدٝــا٤ ٜٓــصضٕٚ أبٓــا٤ِٖ ٚايٓــاؽ َٓــ٘ َٚــٔ  
ؾـــطٙ ٚأشاٙ ، ٚدـــا٤ سهاٜـــ١ عـــٔ ٜعكـــٛب ؼي ٚقـــٝت٘ يٝٛغـــف عٓـــسَا 

ــاٍ ط  ــ٘ ، قـ ــاٙ عًٝـ حَمْظُوووضْ سُئََْوووانَ ػٍََوووً بِخْىَحِوووهَ  لَوووايَ ََوووابُنٍََّ الَ قـــلٸ ض٩ٜـ

 .(2) صفََُىُِذُوا ٌَهَ وَُْذًا بَِّْ اٌشَُّْـَاَْ ٌِ ِٔغَاِْ ػَذُوٌّ ُِبِنيٌ

ــا  عًــ٢ ا٭َــط         ــٛات ايؿــٝطإ َعطٛف ــٔ  تدــا  خط ــا٤ ايٓٗــٞ ع ٚد
ــ١      ــ١ َــٔ غٛاٜ ــسخٍٛ ٚاقٝ بــسخٍٛ اغيػــًُري ؼي ايػــًِ ، يٝهــٕٛ ٖــصا اي

 ٝا .ايؿٝطإ ٚاٱفتتإ عب ظخاضف ايسْ
ــا          ــٔ  تد ــايٓٗٞ ع ــ١ ب ــسا٤ خاق ــات ايٓ ــٔ آٜ ــط٣ َ ــ١ أخ ــا٤ت آٜ ٚد

ََاؤََُّهَوووا اٌَّوووزََِٓ آَِنُوووىا الَ حَخَّبِؼُوووىا خُـُوووىَاثِ      خطٛاتـــ٘ ، نُـــا ؼي قٛيـــ٘ تعـــازي ط   

                                                           

 .22غٛض٠ ا٭عطاف  (1)
 .5غٛض٠ ٜٛغف  (2)
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يدٝـــإ يـــعّٚ أخـــص اغيػـــًُري اؿٝطـــ١ ٚاؿـــصض َـــٔ        (1) صاٌشَّوووُْـَاِْ

 .(2) صشََُاؿِنيَ اإلِٔظِ وَاٌْجِِّٓط

ــسخٍٛ ؼي ايػــًِ   ــ٘ تعــازي طَٚــٔ اي بٍََووً َِووْٓ ؤَعْووٍََُ وَجْهَووهُ ٌٍَِّووهِ   قٛي

بًشــاظ إٔ ايفعــٌ أغــًِ َــٔ َعــاْٞ ايػــًِ ٖٚــٛ        (3) صوَهُووىَ ُِحْغِووٌٓ 

غــعٞ ٚبًوـــ١  يٝــ٘ ، يٝفٝـــس اؾُــع بـــري آٜــ١ ايدشـــح ٚاٯٜــ١ أعـــ٬ٙ إٔ      
اٱسػــإ َــٔ َكاَــات اٱضيــإ ٚبككــس ايكطبــ١ َــٔ َكــازٜل ايــسخٍٛ   

   ِ ٚاـًـــٛز ؼي ايٓعـــِٝ ؼي ايـــساض    ؼي ايػـــًِ ٚإٔ عاقدتـــ٘ ا٭َـــٔ ايـــسا٥
ــسّ      ــف ا٭ش٣ ، ٚعـ ــا٠ بهـ ــًِ اغيٓادـ ــسخٍٛ ؼي ايػـ ــٔ ايـ ــط٠ ، َٚـ اٯخـ
اٱنــــطاض بــــايو  ، َٚٓــــ٘ َكابًــــ١ ايػــــ١٦ٝ باٱسػــــإ ، قــــاٍ تعــــازي 

 . (4) صوَََذْسَءُوَْ بِاٌْحَغَنَتِ اٌغًََُِّّتَط

ــِ     ــ١ نعــ ــ١صؼي اٯٜــ ــغ طنافــ ــّٛ ٚيفــ ــاْٞ ايعُــ ــٔ َعــ ــٕٛ َــ يٝهــ
ــٝعِٗ ، ٚاٱ  ــ٢    اغيػــًُري غ ــدطـ أٚ ايتشــطٜض عً ــأض ٚاي ــٔ ايج ــا  ع َتٓ

أســسُٖا ، يــصا بــسأت آٜــ١ ايدشــح بٓــسا٤ اٱضيــإ يتشــح اغيػــًُري عًــ٢ 
ــإ إٔ      ــِٝٗ ، يدٝــ ــ١ٜٛٗ عًــ ــد١ٝ أٚ ايؿــ ــٓفؼ ايوهــ ــتشٛاش ايــ ــع  غــ َٓــ
ايـــسخٍٛ ؼي ايػـــًِ ٜفٝـــس اٱضيـــإ أٟ سيـــا ٚضز ؼي ايكـــطإٓ ٚايػـــ١ٓ َـــٔ 

، ٚقٛيـــ٘ قٛاعـــس ايػـــًِ ، ٚسطَـــ١ ايتعـــسٟ ، ٖٚـــٌ نًُـــ١ ايككـــام 
ــًِ أّ إٔ   (5) صََاؤََُّهَوووا اٌَّوووزََِٓ آَِنُوووىا وُخِوووََ ػٍََوووُْىُُْ اٌْمِظَووواصُ  تعـــازي ط ــٔ ايػـ َـ

 اغيٛنٛ  كتًف ظ

                                                           

 .21غٛض٠ ايٓٛض  (1)
 .112غٛض٠ ا٭ْعاّ  (2)
 .112غٛض٠ ايدكط٠  (3)
 .22غٛض٠ ايطعس  (4)
 .178غٛض٠ ايدكط٠  (5)
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ــازي ط     ــ٘ تع ــسيٌٝ قٛي ــٛ ا٭ٍٚ ب ــٛاب ٖ  حََُوواةٌ اٌْمِظَوواصِ فِووٍ وٌََىُووُْاؾ

فػــ٢ُ اهلل عــع ٚدــٌ اغيػــًُري اقــشاب ايعكــٍٛ    (1) صاٌْإٌَْبَوواَِ ؤُوٌِووٍ ََووا

ــٔ      ــًِ ٚأَ ــام غ ــا  ، ٚؼي ايكك ــا  ٚططٜك ــ٬ّ َٓٗاد ــصٚا اٱغ ــِ  ؽ ٭ْٗ
يًُذتُعــــات نافــــ١ ، َٚــــٔ ايػــــًِ  ؾــــاع١ اٱسػــــإ ٚاٱْفــــام ؼي  

ــازي ط    ــاٍ تعـ ــُت ، قـ ــٔ ايػـ ــ١ ٚسػـ ــ١ ايطٝدـ ــدٌٝ اهلل ٚايهًُـ وَهُوووذُوا غـ

 .(2)صطِشَاؽِ اٌْحَُِّذِ بًٌَِ اٌـََُِِّّ ِِْٓ اٌْمَىْيِ وَهُذُوا بًٌَِ

ص ســـطب عًـــ٢ تكػـــِٝ   ادْخٍُُوووىا فِوووٍ اٌغِّوووٍُِْ وَافَّوووتً   ٚقٛيـــ٘ تعـــازي ط 

اغيػــًُري  زي َــصاٖب ٚفــطم ، ٚتأنٝــس ؿطَــ١ ْعــت بعــض اغيــصاٖب        
ــا   زي     ــًُري طيٝعـ ــ١ اغيػـ ــسعٛ اٯٜـ ــام ، ٚتـ ــطى أٚ ايٓفـ ــ١َٝ٬ بايؿـ اٱغـ
ــٛا٥ٞ       ــٌ ايعؿـ ــٝف ٚايكتـ ــاش ايػـ ــا  أٚ  ؽـ ــِٗ بعهـ ــ  بعهـ ــ١ تهفـ سطَـ

 ٚاجملاظض فاضب١ طا٥ف١ َِٓٗ أٚ يٲْتكاّ َٔ أٟ فطق١ َٔ ايٓاؽ .
ــصٜط       ــًِ ايتش ــ٘ ٚغ ــ٘ ٚآي ــ٢ً اهلل عًٝ ــس ق ــٓ  قُ ــٔ اي ــِ ٚضز ع ْع
َـــــٔ ايؿـــــطى ا٭قـــــوط ، ٚقـــــس ٚضز بكـــــٝو١ اـطـــــاب ٚايؿـــــٗاز٠  

 يًُػًُري باٱضيإ .
ــ٘    )  ــ٢ً اهلل عًٝـ ــٍٛ اهلل قـ ــس ، إٔ ضغـ ــٔ يدٝـ ــٛز بـ ــٔ قُـ ــ٘ عـ ٚآيـ

ــٛف   ــاٍ :  ٕ أخ ــايٛا :    ٚغــًِ ق ــوط . ق ــٝهِ ايؿــطى ا٭ق ــاف عً ــا أخ َ
َٚــا ايؿــطى ا٭قــوط ٜــا ضغــٍٛ اهلل  قــاٍ : ايطٜــا٤ ، ٜكــٍٛ اهلل ٜــّٛ        
ــتِ    ــصٜٔ نٓــ ــاهلِ : اشٖدــــٛا  زي ايــ ــعٟ ايٓــــاؽ بأعُــ ــ١ :  شا دــ ايكٝاَــ

 . (3)(تطا٩ٕٚ ؼي ايسْٝا فاْعطٚا ٌٖ ػسٕٚ عٓسِٖ دعا٤
 

 نٌ نًافع الدخول في السلو
                                                           

 .179غٛض٠ ايدكط٠  (1)
 .24غٛض٠ اؿر  (2)
 .2/432ايسض اغيٓجٛض  (3)
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     ّ ٚايٛفــام ، ٚسيعٓــ٢ ايكــًض ٚسيعٓــ٢     ٜــأتٞ ايػــًِ سيعٓــ٢ اي٥ٛــا
اٱغتػــــ٬ّ ، ٚايػٸــــًف ، َٚٓــــ٘ بٝــــع ايػٻــــًِ ، ٖٚــــٛ عكــــس ٜكــــدض 
سيٛددـــ٘ ايدـــا٥ع ايـــجُٔ عـــاد٬  ٫ٚ ٜػـــتًِ اغيؿـــرتٟ ايعـــري  ٫ آدـــ٬  ،  

 نُا ؼي بٝع اؿٓط١ ٚ غت٬ّ مثٓٗا ٖٚٞ مل ؼكس بعس .
ٚ (ِِ ًَ ّٴ ايػ ًَا  .(1) ( اٱغٵ

غيــطاز َــٔ ايػــًِ ؼي اٯٜــ١ ٖــٛ  ٚشٖــب طيــع َــٔ اغيفػــطٜٔ  زي إٔ ا
 اٱغ٬ّ ٚايسخٍٛ ايعاّ فٝ٘ َٔ غ  ؽٝ  بري أسهاَ٘ ٚؾطا٥ع٘ .

ٚيهــٔ اٯٜــ١ أعــِ ؼي َٛنــٛعٗا ، ْعــِ ٫ ٜكــض تفــطٜط ايــدعض        
بايٛاددــات ايعٝٓٝــ١ َجــٌ ايكــ٠٬ ٚايكــٝاّ ٚايعنــا٠ ٚاؿــر  ش ٜتٛدــ٘       
 اـطــاب فٝٗــا  زي نــٌ َػــًِ َٚػــ١ًُ ، فــ٬ ٜكــض اٱختٝــاض ٚايرتزٜــس  

 فٝٗا .
ٚيفــغ ايػــًِ ؼي اٯٜــ١ ٜؿــٌُ أزا٤ ايٛاددــات ايعدازٜــ١ ٚ قــ٬ح       

 ايٓفٛؽ ٚاٱَتٓا  عٔ ايتعسٟ ٚايعًِ .
فـــ٬ ٜعًـــِ اغيػـــًِ أخـــاٙ اغيػـــًِ ، ٫ٚ ٜهـــط غـــ ٙ شَٝـــا  نـــإ أٚ  

 َعاٖسا  أٚ َػتأْػا  أٚ  ْػاْا  َػتكطا  ؼي بًسٙ ٚقطٜت٘ .
ــسخٍٛ ؼي ايػــًِ     ـــأَط ٖٚــٛ اي ــ١ ايدشــح ب ، ٜٚٓشــٌ يكــس دــا٤ت آٜ

  زي أَٛض :
ــس٠    ا٭ٍٚ ــإ ، ٚعكٝـــ ــٝو١ اٱضيـــ ــًُري يكـــ ــس اغيػـــ ــعّٚ تعاٖـــ : يـــ
 ايتٛسٝس .

 عٌُ اغيػًُري بأسهاّ ٚغٓٔ اٱضيإ . :ايجاْٞ 
ــح  ــٌ ؼي      :ايجاي ــاز ٚايكت ــاع١ ايفػ ــسّ  ؾ ــ٢ ع ــًُري عً ــطم اغيػ س

 ا٭ضض .
 ٌَٝ اغيػًُري  زي ايكًض ٚاغيٗاز١ْ . :ايطابع 

                                                           

 .2/362ايكاسب بٔ عداز / افٝط ؼي ايًو١  (1)
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ــاَؼ  ــس  :اــــ ــًُري بعـــ ــط يًُػـــ ــاّ  زي طٛا٥ـــــف ا٭َـــ ّ اٱْكػـــ
 َٚصاٖب ٚسكٍٛ اـك١َٛ ٚايتٓاسط بٝٓٗا .

ــازؽ  ــ     :ايػـ ــ٘ غـــ٬ّ ٚخـ ــطم يٲغـــ٬ّ ، ٚأْـ ــ٘ اغيؿـ ــإ ايٛدـ بٝـ
 قض .

وَاٌْفِخْنَووتُ ؤَشَووذُّ َٓــع  ثــاض٠ ايفتٓــ١ بــري اغيػــًُري ، قــاٍ تعــازي ط :ايػــابع 

ــٝؼ يفــطز أٚ طياعــ١ ايتشــطٜض   (1) صِِووْٓ اٌْمَخْووًِ ــاض  فً ــاز ْ ــ١  ٜك ٚقاٚي

 اـك١َٛ ٚاـ٬ف .
 ؽــــاش اغيػــــًُري داْــــب اؿٝطــــ١ ٚاؿــــصض ، ٚزفــــع       :ايجــــأَ 

ــإ ، َٚـــٔ تًـــو    ــًِ َٚٓـــاظٍ اٱضيـ ــاٍ ايػـ ــٔ سـ َكـــسَات اــــطٚز عـ
ََاؤََُّهَووا اٌَّووزََِٓ آَِنُووىا الَ    اغيكــسَات  ؽــاش ايدطاْــ١ ايفاغــس٠ ، قــاٍ تعــازي ط     

 .(2) صخَبَاالًحَخَّخِزُوا بِـَأَتً ِِْٓ دُؤِىُُْ الَ ََإٌُْىَٔىُُْ 

ــسٚز ،      ــ١ اؿ ــع ٚ قاَ ــط٠ ٚاجملتُ ــ١ با٭غ ــ١ ايعٓاٜ ــًِ ؼي اٯٜ ــٔ ايػ َٚ
ٚت٦ٝٗــــ١ َكــــسَات ايهػــــب ٚايــــطظم اؿــــ٬ٍ ، ٚ دتٓــــاب عػــــهط٠  
ايــد٬ز، ٚقــ ٚض٠ ايٓــاؽ ؼي  ْــصاض زا٥ــِ َــٔ غــ  سادــ١ قكــ٣ٛ ،         

ــازي ط    ــاٍ تع ــرتاظ ، ق ــ٢ اٱس ــطا٥ٔ عً ــاض٠ ٚق وََِووا وَوواَْ اٌُّْاِِْنُووىَْ  ٚأَ

 .  (3)صوا وَافَّتًٌَُِنفِشُ

ــٔ      ــا٤ا  َـ ــا٫  ْٚػـ ــًُري ضدـ ــإٚ اغيػـ ــح تعـ ــ١ ايدشـ ــس أضازت آٜـ يكـ
أدــٌ  ؾــاع١ ايػــًِ ٚسفعــ٘ ٚتعاٖـــس ا٭َــٔ يٝهــٕٛ ايػــًِ َٓاغـــد١        
ــ١      ــ٧ اٯٜـ ــطاض فـ ــٔ أغـ ــٛ َـ ــازات ، ٖٚـ ــطا٥ض ٚايعدـ ــا٤ ٭زا٤ ايفـ ٚٚعـ

                                                           

 .191غٛض٠ ايدكط٠  (1)
 .118غٛض٠ آٍ عُطإ  (2)
 .122غٛض٠ ايتٛب١  (3)
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ص بًشــاظ إٔ اٱضيــإ قــٍٛ ٚعُــٌ ٚأْــ٘       ََووا ؤََُّهَووا اٌَّووزََِٓ آَِنُووىا   بايٓــسا٤ ط

 ع٢ً ٚدٛٙ :
 : اٱضيإ غًِ . ا٭ٍٚ

 ايػًِ ٚا٭َٔ ططٜل  زي اٱضيإ ٚاهلسا١ٜ . :ايجاْٞ 
 اٱضيإ َكس١َ يًػًِ ٚا٭َٔ . :ايجايح 
  قرتإ َٚكاسد١ ايػًِ يٲضيإ . :ايطابع 

ــاَؼ  ــاظ      :اـ ــد١ ٱنتٓ ــإ ، َٚٓاغ ــت يٲضي ــًِ تجدٝ ــسخٍٛ ؼي ايػ اي
ََٓ آَِنُوووووىا احَّمُوووووىا اٌٍَّوووووهَ وَوُىُٔوووووىا َِوووووغَ  ََاؤََُّهَوووووا اٌَّوووووزِاؿػـــــٓات ، قـــــاٍ تعـــــازي ط

 .(1) صاٌظَّادِلِنيَ

ــازي ط   ــ٘ تعـ ــازٜل قٛيـ ــٔ َكـ ــ١ ايدشـــح َـ وُنْوووخُُْ خَُْوووشَ ؤَُِّوووتٍ ؤُخْشِجَوووجْ  ٚآٜـ

 َٔ دٗات :(2) صٌٍِنَّاطِ

 : ا٭َط يًُػًُري بايسخٍٛ ؼي ايػًِ . ا٭ٚزي
 أ١ًٖٝ ٚق٬ح اغيػًُري يًسخٍٛ ؼي ايػًِ . :ايجا١ْٝ 

ــ١  ــٝؼ      :ايجايجــ ــًِ ، فًــ ــًُري ايػــ ــٍٛ اغيػــ ــّٛ ؼي زخــ ــ١ ايعُــ يوــ
٭ســـسِٖ ايتدًـــف عـــٔ ايـــسخٍٛ فٝـــ٘ ، ٚؼي اٯٜـــ١ زعـــ٠ٛ يًُػـــًُري   
يٮَـــط بـــاغيعطٚف ٚايٓٗـــٞ عـــٔ اغيٓهـــط ؼي بـــاب ايـــسخٍٛ ؼي ايػـــًِ        
ــا  بايػـــًِ ٚايتشًـــٞ بـــا٭خ٬م اؿُٝـــس٠   يٝشـــح ٜٚـــأَط بعهـــِٗ بعهـ

 ٚايٓٗٞ عٔ ايعًِ ٚايتعسٟ ٖٚٛ خ٬ف ايػًِ . 
 ٌ ــُ ــٌ ٜؿ ــِ      ٖٚ ــٛاب ْع ــات ، اؾ ــافكري ٚاغيٓافك ــ١ اغيٓ ــط ؼي اٯٜ ا٭َ

ــ٢      ــا  عًـ ــًِ سطبـ ــسخٍٛ ؼي ايػـ ــطإٓ ٭ٕ ؼي ايـ ــاظ ايكـ ــٔ  عذـ ــٛ َـ ، ٖٚـ
ــ١ ،      ــد١ٝ ايكدًٝـ ــ١ ٚايعكـ ــ٬م اغيصََٛـ ــا٤ ٚا٭خـ ــٔ ايطٜـ ــ١ َـ ــام ٚاقٝـ ايٓفـ
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ــ١     فشُٝٓــا فــطض اهلل عــع ٚدــٌ سهــِ ايككــام بكــٝو١ اؾًُــ١ اـربٜ
ــسخٍٛ ؼي   (1) صآَِنُوووىا وُخِوووََ ػٍََوووُْىُُْ اٌْمِظَووواصُ ََاؤََُّهَوووا اٌَّوووزََِٓ ط ــط بايـ ــا٤ ا٭َـ دـ

..ص يدٝــإ إٔ ايػــًِ ٚاقٝــ١    ادْخٍُُووىاايػــًِ بكــٝو١ ا٭َــط ٚايٛدــٛب ط   

 َٔ ايكتٌ ايعُس َٚا ٜرتؾض عٓ٘ َٔ اؿهِ بايككام . 
 ٚتتهُٔ اٯ١ٜ أَٛضا  ٚع٢ً مٛ ايرتتٝب :

 : ْسا٤ اٱضيإ . ا٭ٍٚ
 ا٭َط بايسخٍٛ ؼي ايػًِ . :ايجاْٞ 

ايعُـــــّٛ ؼي ٖـــــصا ايـــــسخٍٛ ، ٚلٛيـــــ٘ يًُػـــــًُري  :ايجايـــــح 
 ٚاغيػًُات طيٝعا  بسيٌٝ غٛض اغيٛدد١ ايه١ًٝ طناف١ص .

 ايٓٗٞ عٔ  تدا  خطٛات ايؿٝطإ . :ايطابع 
 بٝإ عسا٠ٚ ايؿٝطإ يًُػًُري . :اـاَؼ 

ــازؽ  ــ١ ،  ش     :ايػـ ــاٖط٠ ٚدًٝـ ــا ظـ ــٝطإ بأْٗـ ــسا٠ٚ ايؿـ ــف عـ ٚقـ
ــٛا٤    ب ــ٘ آزّ ٚســ ــٔ ايػــــذٛز ٯزّ ، ٚ غطا٥ــ ــ٘ عــ ــٔ  َتٓاعــ ــسأت َــ تــ

 با٭نٌ َٔ ايؿذط٠ اييت َٓعُٗا اهلل َٓٗا .
ــاز٠      ــ١َ٬ اغيػــًُري َــٔ عد ــ٢ غ ــ١ ايتهــ١ُٝٓ عً ــ١ بايس٫ي ــسٍ اٯٜ ٚت

ــازي ط  ــ٘ تعـ ــس ٚضز قٛيـ ــٝطإ ، فكـ ؤٌََوووُْ ؤَػْهَوووذْ بٌَِوووُْىُُْ ََوووابَنٍِ آدَََ ؤَْْ الَ   ايؿـ

وَؤَْْ اػْبُوووذُؤٍِ هَوووزَا طِوووشَاؽِ  *َّٔوووهُ ٌَىُوووُْ ػَوووذُوٌّ ُِوووبِنيٌ حَؼْبُوووذُوا اٌشَّوووُْـَاَْ بِ

 .(2) صُِغْخَمٌُُِ

 ٚقس فاظ اغيػًُٕٛ بأَطٜٔ :
: عدــاز٠ اغيػــًُري هلل عــع ٚدــٌ بــسيٌٝ كاطدــ١ اٯٜــ١ هلــِ        ا٭ٍٚ

 بكف١ اٱضيإ .
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ا٭َــٔ ٚايػــ١َ٬ َــٔ فعــٌ ايػــ٦ٝات ، ٚؼي شّ ايؿــٝطإ       :ايجــاْٞ 
ــايكٍٛ ط   ــا  بـ ــاؽ طيٝعـ ــٌ ايٓـ ــع ٚدـ ــ٘ خاطـــب اهلل عـ ــإ عساٚتـ وَالَ ٚبٝـ

بََِّّٔووا ََووإُِْشُوُُْ بِاٌغُّووىءِ وَاٌْفَحْشَوواءِ    *حَخَّبِؼُووىا خُـُووىَاثِ اٌشَّووُْـَاِْ بَِّٔووهُ ٌَىُووُْ ػَووذُوٌّ ُِووبِنيٌ     

 . (1) صوَؤَْْ حَمُىٌُىا ػًٍََ اٌٍَّهِ َِا الَ حَؼٍَُّْىَْ

 ٚتكسٜط اٯ١ٜ بًشاظ د١ٗ اغيداطدري ع٢ً ٚدٛٙ :
 : ٜا أٜٗا ايصٟ آَٔ أزخٌ ؼي ايػًِ . ا٭ٍٚ

ٜـــا أٜٗـــا ايـــصٟ آَـــٔ أزخـــٌ ؼي ايػـــًِ أْـــت ٚاغيػـــًُري   :ايجـــاْٞ 
 طيٝعا  .

 ٜا أٜتٗا اييت آَٓت أزخًٞ ؼي ايػًِ . :ايجايح 
ٔٸ أزخًٔ ؼي ايػًِ . :ايطابع   ٜا أٜتٗا اي٥٬ٞ آَ

 ٜا أٜٗا ايصٟ آَٔ ٫ تتدع خطٛات ايؿٝطإ . :اـاَؼ 
 نًافع الحصاية نٌ إثباع خطوات الشقطاى

ٜــطز ؼي ايكــطإٓ َــاز٠ )تدــع( سيعــاْٞ َتعــسز٠ ، ٚبكــٝو١ ا٭َــط َٓٗــا   
قــــ٢ً اهلل عًٝــــ٘ ٚآيــــ٘ ٚغــــًِ ٚ تدــــا  ا٭ْدٝــــا٤  تدــــا  ايــــٓ  قُــــس 

ــازي ط    ــ٘ تعـ ــا ؼي قٛيـ ــطاِٖٝ نُـ ــ١  بـ ــًري ، ًَٚـ فَووواحَّبِؼُىا ٍَِِّوووتَ بِبْوووشَاهَُُِ   ٚاغيطغـ

ــطإٓ   (2) صحَنُِفًووووا ــات ايكــ ــٛاضز٠ ؼي آٜــ ــاّ ايــ ــا  ايتٓعٜــــٌ ٚا٭سهــ ، ٚ تدــ

 ٚ ْتٗاز غدٌٝ اغي٪َٓري . 
ــغ       ــطز بًف ــ٘ مل ٜ ــسز٠ ، ٚيهٓ ــٛاضز َتع ــٞ سي ــٝو١ ايٓٗ ــا٤ بك ط٫ ٚد

ــازي ط  تتدعــٛاص  ٫ َــط٠ ٚاســس٠  ــ٘ تع احَّبِؼُووىا َِووا ؤُْٔووضِيَ بٌَِووُْىُُْ ِِووْٓ سَبِّىُووُْ   ؼي قٛي

ــط٥ٝؼ   (3) صوَالَ حَخَّبِؼُووووىا ِِووووْٓ دُؤِووووهِ ؤَوٌَُِْوووواءَ   ــربأ ايــ ــٔ تــ ــطإٓ عــ ــرب ايكــ ٚأخــ
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ٚاغيــط٩ٚؽ َــٔ ايهــافطٜٔ بعهــِٗ َــٔ بعــض ٚاٱستذــاز ٚاغيوايطــ١       
ؤَ اٌَّوووزََِٓ احُّبِؼُوووىا ِِوووْٓ اٌَّوووزََِٓ حَبَوووشَّبٝـــِٓٗ ٜـــّٛ ايكٝاَـــ١ بكٛيـــ٘ تعـــازي ط 

 .(1) صاحَّبَؼُىا

ــا     ــٔ  تدــ ــًُات عــ ــًُري ٚاغيػــ ــٞ اغيػــ ــ١ ايدشــــح بٓٗــ ٚٚضزت آٜــ
 خطٛات ايؿٝطإ ٭َٛض :

 : ايٛقا١ٜ َٔ اٯثاّ ٚايػ٦ٝات . ا٭ٚزي
 ايػ١َ٬ َٔ ايصْٛب . :ايجا١ْٝ 
 تعاٖس اؿػٓات اييت ترتؾض عٔ ايسخٍٛ ؼي ايػًِ . :ايجايج١ 

ــ١  ــٛات    :ايطابعــ ــا  خطــ ــ١ إٔ  تدــ ــ١ اٱيتعاَٝــ ــ١ بايس٫يــ ــدري اٯٜــ تــ
ايؿـــٝطإ ٜهـــٕٛ عا٥كـــا  زٕٚ زخـــٍٛ نافـــ١ اغيػـــًُري ؼي ايػـــًِ أٚ أْـــ٘ 

 ضيٓع َٔ ؼكل ايواٜات اؿُٝس٠ َٓ٘ .
 ٚتكسٜط اٯ١ٜ ع٢ً ٚدٛٙ :

: ٜــا أٜٗــا ايــصٟ آَــٔ ٫ تتدــع خطــٛات ايؿــٝطإ ( بًشــاظ        ا٭ٍٚ
ٝفــٞ يًُػــًُري بتٛدٗــ٘  زي اٱفــطاز ،     مــ٬ٍ ايٓــسا٤ ٚاـطــاب ايتهً  

فهــٌ َػــًِ ٜػتشهــط آٜــ١ ايدشــح عٓــس َساُٖــ١ ايفتٓــ١ ٚاٱفتتــإ ،        
 صبَوووًْ اإلِٔغَووواُْ ػٍََوووً َٔفْغِوووهِ بَظِووو َةٌٖٚـــٛ َـــٔ عَُٛـــات قٛيـــ٘ تعـــازي ط

(2). 
ٜــا أٜتٗــا ايــيت آَٓــت ٫ تتدعــٞ خطــٛات ايؿــٝطإ  ْــ٘ يــو    :ايجــاْٞ 

عــسٚ َــدري ( ٚفٝــ٘ آٜــ١ بــإٔ اهلل عــع ٚدــٌ ٜهــطّ اغيــطأ٠ اغيػــ١ًُ فٝ٪زٜٗــا  
ــس أزا٤       ــٝطإ ، يتتعاٖـ ــٛا٤ ايؿـ ــط ٚ غـ ــٔ ؾـ ٓٸٗا َـ ــ ــ١ ٚحيكـ ــٓٔ ايعفـ بػـ
ايفـــطا٥ض ٚايػـــٓٔ ، َٚـــٔ خطـــٛات ايؿـــٝطإ ايرتغٝـــب باٱَتٓـــا  ٕ  

هاَــ٘ يــصا فُــٔ َعــاْٞ قٛيــ٘ تعــازي  ا٭َــط بــاغيعطٚف ٚقاٚيــ١ تعطٝــٌ أس
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ص يــعّٚ تعاٖــس ا٭َــط بــاغيعطٚف ٚايٓٗــٞ     وَالَ حَخَّبِؼُووىا خُـُووىَاثِ اٌشَّووُْـَاِْ  ط

 عٔ اغيٓهط . 
ٔٸ ٫ تتــدعٔ خطــٛات ايؿــٝطإ بًشــاظ   :ايجايــح  ٜــا أٜتٗــا اي٥٬ــٞ آَــ

ــًُات ،       ــًُري ٚاغيػ ــاَع يًُػ ــٛض د ــٛا غ ــصٜٔ آَٓ ــا اي ــا أٜٗ ــسا٤ : ٜ إٔ ْ
 َػتكٌ ٜتٛد٘ هلا ا٭َط ٚايٓٗٞ .ٚإٔ نٌ َػ١ًُ َهًف 

ــإ عـــٕٛ يًُػـــًُري ٚاغيػـــًُات فـــتُعري َٚتفـــطقري   ْٚـــسا٤ اٱضيـ
ــٛا٤ ايؿــٝطإ ، ٖٚــٛ َــسز يًشكــا١ْ         ــ١ ٚايعكــ١ُ َــٔ  تدــا   غ يًٛقاٜ

 َٔ فعٌ ايػ٦ٝات .
 ٜٚٓشٌ ايٓٗٞ عٔ  تدا  خطٛات ايؿٝطإ  زي ٚدٛٙ :

ــٛات     ا٭ٍٚ  ــا  خطـــ ــآظض ؼي  تدـــ ــإٚ ٚايتـــ ــٔ ايتعـــ ــٞ عـــ : ايٓٗـــ
 ؿٝطإ.اي

ــاْٞ  ــك٘       :ايجـ ــٝطإ ؼي فػـ ــا  ايؿـ ــسَات  تدـ ــ١ َكـ ــٔ ت٦ٝٗـ ــٞ عـ ايٓٗـ
 ٚن٬يت٘ .

ْٗــٞ اغيػــًُري عــٔ َــسح ايــصٟ ٜتدــع خطــٛات ايؿــٝطإ     :ايجايــح 
أٚ ايجٓـــا٤ عًٝـــ٘ ، فٗـــٛ غـــدب ؾًـــب ايهـــطض يٓفػـــ٘ ٚيوـــ ٙ ، يتهـــٕٛ 
ــًِ ،    ــازٜل زخــــٍٛ اغيػــــًُري ؼي ايػــ ٚدــــٛٙ ايٓٗــــٞ ٖــــصٙ َــــٔ َكــ

ٚغــ٬َا  ، ٚ ؽــاشِٖ أٜاَٗــا بًوــ١  زي    ٚقــ ٚض٠ سٝــاتِٗ زعــ١ ٚآَٓــا     
ــطاض       ــٔ أغ ــٛ َ ــ٦ٝات ، ٖٚ ــاب ايػ ــٔ  ضته ــ١ َ ــط٠ بايٛقاٜ ــِٝ ؼي اٯخ ايٓع
ــسا٤ اٱضيــإ ٚا٭َــط بايــسخٍٛ ؼي ايػــًِ     ــري ْ ــ١ بــاؾُع ب فــ٧ ٖــصٙ اٯٜ

 ٚايٓٗٞ عٔ  تدا  خطٛات ايؿٝطإ .
َٚـــٔ َداســـح عًـــِ ا٭قـــٍٛ ٚدـــٛب اغيكسَـــ١ يٛدـــٛب شٜٗـــا ،  

ــ١ ش  ــ١ ؿطَـ ــ١ اغيكسَـ ــًُري    ٚسطَـ ــح اغيػـ ــ١ ايدشـ ــطت آٜـ ــا أَـ ــا ، فًُـ ٜٗـ
ــا تـــسعٛ ؼي نـــٌ ٜـــّٛ  زي َكـــسَات ٚيـــٛاظّ    ــًِ فاْٗـ بايـــسخٍٛ ؼي ايػـ
ــا  خطــٛات         ــٔ  تد ــايٓٗٞ ع ــت ب ــ٘ ، ٚأختتُ ــح عًٝ ــسخٍٛ ٚؼ ــصا اي ٖ
ايؿـــٝطإ ، يتتهـــُٔ ايٓٗـــٞ عـــٔ َكـــسَات ٱتدـــا  ايؿـــٝطإ ، يٝدكـــ٢  
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اغيػــًِ ؼي دٗــاز ٜــَٛٞ َــع ْفػــ٘ ٜٚػتشهــط غــٓٔ ايتكــ٣ٛ ؼي قٛيــ٘         
 فعً٘ .ٚ

ٖٚــٛ َـــٔ َعــاْٞ  بتـــسا٤ آٜـــ١ ايدشــح بٓـــسا٤ اٱضيـــإ غيــا فٝـــ٘ َـــٔ     
 ايس٫ي١ ع٢ً ايتهًٝف ايٛاضز فٝٗا . 

َٚــــٔ أغــــطاض آٜــــ١ ايدشــــح ٚايتــــساخٌ اغيٛنــــٛعٞ فٝٗــــا أْٗــــا  
 تهُٓت أَٛضا  :

 : ْسا٤ اٱضيإ . ا٭ٍٚ
 : ا٭َط يًُػًُري بايسخٍٛ ؼي ايػًِ . ايجاْٞ

: عـــسّ اٱغـــتجٓا٤ َـــٔ ايـــسخٍٛ ؼي ايػـــًِ ، ٚشنـــط ؼي       ايجايـــح
ايفًػــف١ إٔ نــٌ عــاّ خيــل ، ٫ٚ زيٝــٌ عًٝــ٘ ؼي عًــّٛ ايكـــطإٓ ،  ش        
ــعّٚ زخــٍٛ نــٌ اغيػــًُري ٚاغيػــًُات ؼي ايػــًِ ، ٚعــسّ      ــ١ ي ــدري اٯٜ ت

 (1) صادْخٍُُووىا فِووٍ اٌغِّووٍُِْ  ؽًــف أٚ خــطٚز أســسِٖ  ش إٔ قٛيــ٘ تعــازي ط    

 ٜع  َػا٥ٌ :
 ٍ ؼي ايػًِ ٚ تٝإ غٓٔ اٱضيإ .: ايسخٛ ا٭ٚزي
 :  غتسا١َ ٖصا ايسخٍٛ .ايجا١ْٝ 

ــ١  : عـــسّ َوـــازض٠ اغيػـــًُري غيكاَـــات ٚأسهـــاّ ايػـــًِ  ٫     ايجايجـ
 سيوازض٠ ايسْٝا .

ــطٜض    ــتجٓا٤ اغيـ ــا ؼي  غـ ــازات نُـ ــف ؼي أزا٤ ايعدـ ــٕٛ ؽفٝـ ــس ٜهـ ٚقـ
اغيػــــافط َــــٔ ايكــــٝاّ ، ٚنُــــا ؼي تكٝٝــــس ســــر بٝــــت اهلل اؿــــطاّ       

وٌٍََِّوووهِ ػٍََوووً اٌنَّووواطِ حِووو ُّ اٌْبَُْوووجِ َِوووْٓ ؼي قٛيـــ٘ تعـــازي ط باٱغـــتطاع١ نُـــا

ــا  يٝؿـــٌُ   (2)صاعْوووخَـَاعَ بٌَُِْوووهِ عَوووبًَُِ ٚيهـــٔ ايـــسخٍٛ ؼي ايػـــًِ دـــا٤ َطًكـ

ــا٤    ــا ٜـــسٍ عًـــ٢ َٛنـــٛع١ٝ ؼي بٓـ ــا٤ ٚشٟٚ ا٭عـــصاض ػيـ ــاٍ ٚايٓػـ ايطدـ

                                                           

 .208غٛض٠ ايدكط٠  (1)
 .97غٛض٠ آٍ عُطإ  (2)
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قـــطح اٱغـــ٬ّ ٚعًـــ٢  َهـــإ نـــٌ َػـــًِ َٚػـــ١ًُ ايـــسخٍٛ فٝـــ٘ ،  
 .(1)صالَ َُىٍََُِّ اٌٍَّهُ َٔفْغًا بِالَّ وُعْؼَهَازي طيعَُٛات قٛي٘ تعا

ــع ــ٘      ايطاب ــٝطإ ، ٚقانات ــٛات ايؿ ــا  خط ــٔ  تد ــًُري ع ــٞ اغيػ ْٗ :
ؼي نـــ٬يت٘ ٚسُٝٓـــا ْٗـــ٢ اهلل عـــع ٚدـــٌ اغيػـــًُري عـــٔ ٖـــصا اٱتدـــا   

 ف٬بس أِْٗ قازضٕٚ ع٢ً اٱَتٓا  عٔ  تداع٘ َٔ دٗات :
 َٔ ايفعٌ .: َا ضظم اهلل عع ٚدٌ اٱْػإ  ا٭ٚزي
 : بعج١ ايٓ  قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ . ايجا١ْٝ

ْـــعٍٚ ايكـــطإٓ داَعـــا  يٮسهـــاّ ٚنـــٌ آٜـــ١ َـــٔ ايكـــطإٓ   :ايجايجـــ١ 
 تسعٛ  زي ايتٛقٞ َٔ سدا٥ٌ ايؿٝطإ .

ــًِ :     ــ٘ ٚغـ ــ٘ ٚآيـ ــ٢ً عًٝـ ــٍٛ اهلل قـ ــٔ ضغـ ــطإٓ  )ٚعـ ــصا ايكـ  ٕ ٖـ
يـــٔ غـــدب . ططفـــ٘ بٝـــس اهلل ٚططفـــ٘ بأٜـــسٜهِ ، فتُػـــهٛا بـــ٘ فـــإْهِ  

 .(2) (تهًٛا بعسٙ أبسا 
 : بٝإ ايػ١ٓ ايٓد١ٜٛ ، ٖٚٞ اغيكسض ايجاْٞ يًتؿطٜع . ايطابع١

ــإٔ ايؿــٝطإ عــسٚ َــدري    :اـاَػــ١  ــاض ب ــ١ ايدشــح باٱخد ــاّ آٜ  ختت
 يًُػًُري .

ــٌ       ــش١ يه ــ١ ٚايٛان ــٝطإ اؾًٝ ــسا٠ٚ ايؿ ــٔ ع ــطإٓ ع ــرب ايك ــس أخ ٚق
: َٔ 

 آزّ ٚسٛا٤ . :ا٭ٍٚ 
 اغيػًُٕٛ . :ايجاْٞ 

 ايٓاؽ طيٝعا  . :ايجايح 
ًُِّبوووا َواَل َحخَِّبُؼوووىا        قـــاٍ تعـــازي ط  ََاًل َؿ َّّوووا ِفوووٍ اَ ْسِع َحووو ِِ ٍُوووىا  ََُّهوووا اٌنَّووواُط ُو ََاَؤ

 .(1) صخُـُىَاثِ اٌشَُّْـَاِْ بَِّٔهُ ٌَىُُْ ػَذُوٌّ ُِبِنيٌ

                                                           

 .286غٛض٠ ايدكط٠  (1)
 .2/401ايسض اغيٓجٛض  (2)



 235ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   131َعامل اٱضيإ /ز 

 ٚتكسٜط قطا٠٤ آ١ٜ ايدشح ع٢ً ٚدٛٙ :
 : ٜا أٜٗا ايصٜٔ آَٓٛا ناف١ . ا٭ٍٚ

 ٜا أٜٗا ايصٜٔ آَٓٛا ٫ تتدعٛا خطٛات ايؿٝطإ . :ايجاْٞ 
 ٜا أٜٗا ايصٜٔ آَٓٛا ناف١  ٕ ايؿٝطإ يهِ عسٚ َدري . :ايجايح 
ٜــا أٜٗــا ايــصٜٔ آَٓــٛا أزخًــٛا ؼي ايػــًِ إٔ ايؿــٝطإ يهــِ   :ايطابــع 
 عسٚ َدري .

 ٫ تتدعٛا خطٛات ايؿٝطإ  ْ٘ يهِ عسٚ َدري . :اـاَؼ 
ــض    ــ٬ٙ ٜكـ ــ  أعـ ــ٘ ا٭خـ ــٌ   ٚايٛدـ ــًُري ٚأٖـ ــاب يًُػـ ــ٘ اـطـ فٝـ

ــٔ       ــا  َـ ــاؽ طيٝعـ ــصٜط ايٓـ ــا٤ بتشـ ــطإٓ دـ ــاض ، ٭ٕ ايكـ ــاب ٚايهفـ ايهتـ
 عسا٠ٚ ايؿٝطإ .

َٚـــٔ اٯٜـــات إٔ ايـــسخٍٛ ؼي ايػـــًِ ٚاقٝـــ١ َـــٔ  تدـــا  خطـــٛات  
 ايؿٝطإ ططٜل َٚكسام يًسخٍٛ ؼي ايػًِ .

  
- - - - - - - - - 

ــى ث ــال  َِِّّووا سَصَلْنَوواوُُْ ِِووْٓ لَبْووًِ ؤَْْ   ََاؤََُّهَووا اٌَّووزََِٓ آَِنُووىا ؤَٔفِمُووىا ط قول

  (2)صََإْحٍَِ ََىٌَْ الَ بَُْغٌ فُِهِ وَالَ خٍَُّتِ وَالَ شَفَاػَتِ وَاٌْىَافِشُوَْ هُُْ اٌظَّاٌُِّىَْ

ــًُات       ــًُري ٚاغيػ ــاٍ اغيػ ــطاز أدٝ ــإ ٚاغي ــسا٤ اٱضي ــ١ بٓ ــسأت اٯٜ  بت
 دٗات : زي ّٜٛ ايكٝا١َ يٝهٕٛ اـطاب ؼي اٯ١ٜ  م٬يٝا  َٔ 

 : ٜا أٜٗا ايصٜٔ آَٓٛا أْفكٛا . ا٭ٚزي
ٔٸ أْفكٔ . :ايجا١ْٝ   ٜا أٜتٗا اي٥٬ٞ آَ

 ٜا أٜٗا ايصٟ آَٔ أْفل . :يجايج١ -ا
 ٜا أٜتٗا اييت آَٓت اْفكٞ . :ايطابع١ 

                                                                                                                                           

 .168غٛض٠ ايدكط٠  (1)
 .254غٛض٠ ايدكط٠  (2)
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ٜــا أٜٗــا ايــصٜٔ آَٓــٛا أْفكــٛا فــتُعري َٚتفــطقري فٝدــطز   :اـاَػــ١ 
ــتشد١ ،     ــسقات اغيػ ــسفع ايك ــ٘ ، ٜٚ ــًِ ظنات ــاٍ   اغيػ ــت َ ــٔ بٝ ــطز َ ٚؽ

ــاى      ــٝؼ ٖٓ ــيت ي ــ١ اي ــسٜات اغيدكٛق ــات ٚاي ــٛم ٚاٱعاْ ــًُري اؿك اغيػ
ــ٢       ــاب ٚعًـ ــايتعاسِ ٚاٱضٖـ ــٌ بـ ــصٟ ٜكتـ ــ١ ايـ ــصا زٜـ ــسفعٗا ٚنـ ــٔ ٜـ َـ

 اؾػط.
ٚدـــا٤ت آٜـــ١ ايدشـــح بـــايتدعٝض َـــٔ دٗـــ١ اٱْفـــام َـــٔ ايـــطظم  

 ايهطِٜ ايصٟ أْعِ اهلل عع ٚدٌ ب٘ ع٢ً اغيػًُري يدٝإ أَٛض :
ــطظ  ٍا٭ٚ ــع١ ايـ ــ٘ اهلل عـــع     : غـ ــٌ بـ ــصٟ ٜتفهـ ــاٍ ايـ ــط٠ اغيـ م ٚٚفـ

 ٚدٌ ع٢ً اغيػًُري .
ايدؿــــاض٠ َــــٔ عٓــــس اهلل باغــــتسا١َ ايــــطظم ايهــــطِٜ       :ايجــــاْٞ 

 يًُػًُري .
ــح  ــصٟ     :ايجايـ ــٛ ايـ ــإٔ اهلل ٖـ ــًُري بـ ــطاض اغيػـ ــسام ٱقـ ــٞ َكـ ػًـ

 ٜطظقِٗ باٱْفام ؼي غدًٝ٘ تعازي .
ــع  ــ٢    :ايطابـ ــٞ ، ٜٚتذًـ ــهط ايعًُـ ــهط هلل ، ايؿـ ــطٚب ايؿـ ــٔ نـ َـ

 باٱْفام طاع١ هلل عع ٚدٌ . 
ــازي ط    ــ٘ تعـ ــِ ؼي قٛيـ ــط ٚايعًـ ــاْٞ ايهفـ ــٔ َعـ وَاٌْىَوووافِشُوَْ هُوووُْ  َٚـ

 صبًشاظ شات آ١ٜ ايدشح أَٛض :اٌظَّاٌُِّىَْ

 : ايهفط ٚاؾشٛز بايطبٛب١ٝ . ا٭ٍٚ
ــاْٞ  ــإ ٚ ؽــاش ايؿــطٜو ٚا   :ايج ــاز٠ ا٭ٚث ــس هلل اٱقــطاض عًــ٢ عد يٓ

فَووََ حَجْؼٍَُووىا ٌٍَِّووهِ ؤَٔووذَادًا وَؤَْٔووخُُْ عــع ٚدــٌ ؼي ايعدٛزٜــ١ ٚؼي ايعدــاز٠ ،قــاٍ تعــازي ط

 .(1) صحَؼٍَُّْىَْ

                                                           

 .22غٛض٠ ايدكط٠  (1)
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ــاز٠     ــٛ عدـ ــطى ٖـ ــ٢ ايؿـ ــٕٛ َعٓـ ــدٝ٘ ، يٝهـ ــٓع  ٚايؿـ ــٛ ايـ ــس ٖـ ٚايٓـ
ا٭ٚثــإ ٚاٱعتكــاز بــإٔ غــ  اهلل خيًــل ٚحيٝــٞ ٚضيٝــت ٚيــ٘ ايتكــطف ؼي  

تهـــاز ٚتٓـــاقض بـــري اٱضيـــإ ٚأزا٤ ايهـــٕٛ ٚجيـــب  طاعتـــ٘ ، ٖٚٓـــاى 
ــؼ         ــٌ عي ــع ٚد ــسٟ اهلل ع ــري ٜ ــف ب ــٔ ٜك ــطى ، فُ ــري ايؿ ــ٠٬ ٚب ايك

 َطات ؼي ايّٝٛ ٫ جيٛظ ْعت٘ بأْ٘ َؿطى .
ــ١ قًًٝــ١ بــري     ٚنــإ ايــصٜٔ نــاْٛا خيفــٕٛ ايهفــط ٜٚعًٓــٕٛ اٱضيــإ ف٦

ــطنري .      ــُِٗ باغيؿـ ــافكري ٚمل ٜػـ ــٌ اغيٓـ ــع فـ ــُاِٖ اهلل عـ ــًُري فػـ اغيػـ
بٓدـــ٠ٛ قُـــس قـــ٢ً اهلل عًٝـــ٘ ٚآيـــ٘ ٚغـــًِ ٚآٜـــات   : اؾشـــٛز ايجايـــح

ايكـــطإٓ ايٓاظيـــ١ َـــٔ عٓـــس اهلل عـــع ٚدـــٌ ، ٚعـــسّ ايتـــسبط ؼي َعاْٝٗـــا  
 ٚز٫٫تٗا .

ــاز ، ٫ٚ ٜ٪َٓـــٕٛ بٝـــّٛ اؿػـــاب ،   ايطابـــع : ايـــصٜٔ ٜٓهـــطٕٚ اغيعـ
وَلَووووووواٌُىا بِْْ هِوووووووٍَ بِالَّ حََُاحُنَوووووووا اٌوووووووذَُُّْٔا وََِوووووووا َٔحْوووووووُٓ  ٚؼي ايتٓعٜـــــــٌ ط

 .(1)صبَِّبْؼُىثِنيَ

ــإ بـــاهلل   ٚيـــٝؼ  ــ٘ ٜٚـــسعِٖٛ يٲضيـ َـــٔ ْـــ   ٫ ٖٚـــٛ حيـــصض قَٛـ
 .(2)صوَبِْْ ِِْٓ ؤَُِّتٍ بِالَّ خََ فُِهَا َٔزَِشٌٚايّٝٛ اٯخط ، قاٍ تعازي ط

ْٚــعٍ ايكــطإٓ يٝهــٕٛ سطبــا  عًــ٢ ايــسٖطٜري َٚٓهــطٟ اغيعــاز  زي        
ــربظر       ــامل اي ــٕٛ  زي ع ــسْٝا ٜٚطسً ــاؽ ؼي اي ــب ايٓ ــ١ ، فٝتعاق ــّٛ ايكٝاَ ٜ

ٝؿــٗس عًــِٝٗ ايكــطإٓ باٱضيــإ أٚ اؾشــٛز ، ٚتتذًــ٢ َكــازٜل َــٔ        ي
ــازي ط  ــ٘ تعـ ــّٛ  وَاٌْىَوووافِشُوَْ هُوووُْ اٌظَّووواٌُِّىَْ قٛيـ ــربظر ٜٚـ ــامل ايـ صؼي عـ

ــاْٞ آٜاتــ٘  زي         ــاَري َٚع ــا٤ َه ــاظ ايكــطإٓ بدك ــٔ  عذ ــٛ َ ــ١ ، ٖٚ ايكٝاَ
 ّٜٛ ايكٝا١َ .

                                                           

 .29غٛض٠ ا٭ْعاّ  (1)
 .24غٛض٠ فاطط  (2)
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: اٱعــطاض ٚايكــسٚز عــٔ ا٭َــط اٱهلــٞ باٱْفــام َــٔ        ايطابــع
، يكــس دعــٌ اهلل عــع ٚدــٌ ايــسْٝا زاض اٱسػــإ ٚايطظيــ١ بــري  ايــطظم 
 ايٓاؽ .

ــازي ط  ــ٘ تعـ ــاْٞ قٛيـ ــسز وَاٌْىَوووافِشُوَْ هُوووُْ اٌظَّووواٌُِّىََْٚـــٔ َعـ ص ػـ

، صٜٔ نفــطٚا ، ٚ قــطاضِٖ عًــ٢ ايداطــٌأفــطاز ايعًــِ ايكــازض٠ َــٔ ايــ
ــٛاب      ــاغيٕٛ ، اؾ ــِ ظ ــٕٛ أْٗ ــافطٜٔ ٜعًُ ــ٢ إٔ ايه ــ١ عً ــسٍ اٯٜ ــٌ ت ٖٚ

 .(1)صبًَْ اإلِٔغَاُْ ػًٍََ َٔفْغِهِ بَظِ َةٌطْعِ ، قاٍ تعازي

َٚــٔ خكــا٥ل ْــسا٤ اٱضيــإ تٓعٜــ٘ ايٓــاؽ عــٔ ايهفــط، ٚزعــٛتِٗ   
 يًتٛب١ ٚاٱْاب١ .

ــاَؼ ــِ       اــ ــل بعًـ ــإْٛ ٜتعًـ ــت بكـ ــ٘ ٚأختتُـ ــ١ بـ ــسأت اٯٜـ :  بتـ
ٚدشـــٛز ايهـــافطٜٔ يٝهـــٕٛ َـــٔ َكـــازٜل ايهفـــط اغيـــصَّٛ ، اؾشـــٛز 
بٓـــسا٤ اٱضيـــإ ٚاغيهـــاَري ايكسغـــ١ٝ ايـــيت دـــا٤ت َعـــ٘ ؼي ٖـــصٙ اٯٜـــ١  

 ايهطضي١ .
َٚـــٔ َعـــاْٞ ْـــسا٤ اٱضيـــإ َٓـــع ايعـــاغيري َـــٔ اٱغـــتشٛاش عًـــ٢  

  ٕ ــا ــاـٛف   أَــٛض ايػــًط١ٓ ، ٚ ٕ ٚقــًٛا  يٝٗــا ف ــسا٤ ٜكــٝدِٗ ب ٖــصا ايٓ
ــازي ط    ــاٍ تعـ ــا ، قـ ــتِٗ َٓٗـ ــ٬سا  ٱظاسـ ــٕٛ غـ ــع  ٜٚهـ عَووونٍُْمٍِ ٚايفـ

 .(2) صفٍِ لٍُُىَِ اٌَّزََِٓ وَفَشُوا اٌشُّػََْ بَِّا ؤَشْشَوُىا بِاٌٍَّهِ

ــازؽ  ــ١ أٚ     :ايػـ ــع أٚ خًـ ــ٘ بٝـ ــٝؼ فٝـ ــ١ يـ ــّٛ ايكٝاَـ ــإٔ ٜـ ــط بـ ايهفـ
ؾـــفاع١ ، فـــٝعٔ ايهـــافطٕٚ إٔ ْـــٛاَٝؼ اٯخـــط٠ َجـــٌ ايـــسْٝا أٚ إٔ       
ــح      ــ١ ايدشـ ــا٤ت آٜـ ــافط٠ ، فذـ ــ١ ايهـ ــفعٕٛ يًصضٜـ ــاؿري ٜؿـ ــا٤ ايكـ اٯبـ
ــاب     ــامل اؿػـ ــ٘ عـ ــ١ ٚأْـ ــّٛ ايكٝاَـ ــاِْٗ بٝـ ــًُري ٱضيـ ــ٢ اغيػـ ــا٤ عًـ بايجٓـ

 ض ٚايدسٍ .ٚيٝؼ فٝ٘ ؾطا٤ يًٓفؼ أٚ زفع يًعصاب بايعٛ
                                                           

 .14غٛض٠ ايكٝا١َ  (1)
 .151غٛض٠ آٍ عُطإ  (2)
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ــازي ط      ــ٘ تع ــط٠ بكٛي ــفاع١ ؼي اٯخ ــٞ ايؿ ــ١ ْف ــصٙ اٯٜ ــُٓت ٖ وَالَ ٚته

الَ ََشْوووووووفَؼُىَْ بِالَّ ٌَِّوووووووْٓ ص بُٝٓـــــــا ٚضزت قٛيـــــــ٘ تعـــــــازي طشَوووووووفَاػَتِ

ــح ) ٫ٚ     (1) صاسْحَؼَووً ــ١ ايدش ــسٜط آٜ ــس ، ٚتك ــل ٚاغيكٝ ــٔ اغيطً ــٕٛ َ يٝه

 ؾفاع١ غئ  ضته٢ اهلل (.
ص ش أْـــ٘ َكٝـــس ٜٚتهـــُٔ   تِوَالَ خٍَُّوووٚنـــصا بايٓػـــد١ يكٛيـــ٘ تعـــازي ط   

ا َخِووووووََّءُ ََىًَِِْووووووزٍ بَؼْؼُووووووهُُْ ٌِووووووبَؼْغٍ ػَووووووذُوٌّ بِالَّ     اٱغــــــتجٓا٤ بكٛيــــــ٘ تعــــــازي ط  

 .(2)صاٌُّْخَّمِنيَ

ــإ إٔ      ــ٬ٙ يدٝـ ــ١ أعـ ــطإٓ  ٫ ؼي اٯٜـ ــ٤٬ ؼي ايكـ ــغ ا٭خـ ــطز يفـ ٚمل ٜـ
ــ٬تِٗ     ــط ؼي ق ــّٛ اٯخ ــٛع١ٝ ايٝ ــطٚا َٛن ــ١ ٚمل ٜػتشه ــاؽ ؼي غفً ايٓ

 تكري ، ٜٚتذ٢ً شات ا٭َط ؼي اٯخط٠ . ٚقساقاتِٗ  ٫ اغي
لُوووًْ ٌِؼِبَوووادٌِ اٌَّوووزََِٓ آَِنُوووىا َُمُُِّوووىا اٌظَّوووََةَ      ٚقـــس ٚضز قٛيـــ٘ تعـــازي ط  

ُْوووٌغ ِفُوووِه َواَل          ٌَ اَل َب ََوووْى  ٍَ ََوووْإِح  ْْ ًِ َؤ ْٓ َلْبووو ِِووو َُوووًت  ِٔ ََ ُْ ِعوووشًّا َوَػ َّّوووا َسَصْلَنووواُه ِِ َُنِفُموووىا  َو

َـــع  ؼـــاز اغيٛنـــٛ  بـــري اٯٜـــ١  ٚمل تـــصنط ايؿـــفاع١ َعُٗـــا(3) صخِوووََيِ

 أع٬ٙ ٚآ١ٜ ايدشح َٔ د١ٗ ا٭َط باٱْفام .
فـــإ قًــــت شنـــطت اٯٜــــ١ أعـــ٬ٙ ايكــــ٠٬ ، ٚمل تـــصنط ؼي آٜــــ١      

ايدشــح ، اؾــٛاب بــٌ شنــطت ؼي آٜــ١ ايدشــح  ش تهــُٔ  َٛنــٛعٗا       
 ْسا٤ اٱضيإ يٝهٕٛ َٔ َعاْٝ٘ ٚدٛٙ :

 : ٜا أٜٗا ايصٜٔ آَٓٛا باقا١َ ايك٠٬ .   ا٭ٍٚ

                                                           

 .28غٛض٠ ا٭ْدٝا٤  (1)
 .67غٛض٠ ايعخطف  (2)
 .31غٛض٠ ابطاِٖٝ  (3)



 240ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   131َعامل اٱضيإ /ز 

ٜــا أٜٗــا ايــصٜٔ آَٓــٛا بًــعّٚ اؾُــع بــري ايكــ٠٬ ٚاٱْفــام    :يجــاْٞ ا
. 

ٜـــا أٜٗـــا ايـــصٜٔ آَٓـــٛا عهـــٛض ايكـــ٠٬ ٚاٱْفـــام ٜـــّٛ   :ايجايـــح 
 ايكٝا١َ .

ــح        ــ١ ايدش ــام ؼي آٜ ــِ اٱْف ــع١ ؼي سه ــ٬ٙ ايتٛغ ــ١ أع ــُٔ اٯٜ ٚتته
ــصنطٖا       ــ١ (ٚمل ٜ ــطا  ٚع٬ْٝ ــانِ غ ــا ضظقٓ ــٛا ػي ــسٜطٖا )أْفك ــٕٛ تك ، ٜٚه

ــا  عــٔ اغيػــًُري ٚاغيػــًُات سُٝٓــا    ٖــصا ايتفكــٌٝ ؼي ــ١ ايدشــح ؽفٝف  آٜ
ــٛض دـــاَع        ــٛب ، ٚ٭ٕ اٱضيـــإ غـ ــٝو١ ا٭َـــط ٚايٛدـ ــطز اٯٜـــ١ بكـ تـ

 ٚباعح يٲْفام اغيتهطض ؼي ايػط ٚايع١ْٝ٬ . 
ــاٍ تعــازي ط    ــع ٚؾــطا٤ ؼي عــامل اٯخــط٠ ، ق ــٝؼ َــٔ بٝ وٌََووىْ ؤََّْ ٚي

ٍَووهُ َِؼَووهُ الَفْخَووذَوْا بِووهِ ِِووْٓ عُووىءِ اٌْؼَووزَاَِ     ٌٍَِّووزََِٓ ظٍََُّووىا َِووا فِووٍ ا َسْعِ جَُِّؼًووا وَِِ ْ  

 .(1)صََىََْ اٌْمَُِاَِتِ

ــاا      ــٌ ايك ــٛض اٱضيــإ ٚايعُ ــط٠ عه ــع ؼي اٯخ ــط ايدٝ ْعــِ ٚضز شن
فَاعْخَبْشِوووشُوا بِبَوووُْؼِىُُْ اٌَّوووزٌِ بَووواََؼْخُُْ بِوووهِ  ندٝـــع ٚػـــاض٠ ضاعـــ١ ، قـــاٍ تعـــازي ط 

 .(2) صوَرٌَِهَ هُىَ اٌْفَىْصُ اٌْؼَظُُُِ
 قايوى كل آية بقاى للأوانو والًواهي في القوآى    

 َٔ  عذاظ ايكطإٓ ٚدٗإ : 
ــ٘ ،    :ا٭ٍٚ  ــط ايكـــطإٓ ؼي آٜاتـ ــط َـــٔ أٚاَـ ــازٜل نـــٌ أَـ ػًـــٞ َكـ

ــازي ط    ــ٘ تعـ ــازٜل يكٛيـ ــطإٓ َكـ ــات ايكـ ــُٔ آٜـ وَاػْخَظِوووُّىا بِحَبْوووًِ اٌٍَّوووهِ   فتتهـ

 َٔ دٗات :  (3) صجَُِّؼًا

                                                           

 .47غٛض٠ ايعَط  (1)
 .111غٛض٠ ايتٛب١  (2)
 .103غٛض٠ آٍ عُطإ  (3)
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ــ١     :ا٭ٚزي  ــ٘ اٯٜـ ــسأ بـ ــصٟ تدـ ــف ايـ ــطف ايعطـ ــاْٞ ٚز٫٫ت سـ َعـ
ــ٬ّ       ــٝو١ اٱغ ــسْٝا  ٫ بك ــًِ اي ــازض٠ اغيػ ــسّ َو ــعّٚ ع ــا ي ــ٬ٙ ، َٚٓٗ أع

 ٚايجدات ع٢ً اٱضيإ . 
ــ١ ط   ــابك١ ٯٜـ ــ١ ايػـ ــت اٯٜـ ــازي ط وَاػْخَظِوووُّىا ش  ختتُـ ــ٘ تعـ وَالَ صبكٛيـ

 .(1) صحَُّىحَُّٓ بِالَّ وَؤَْٔخُُْ ُِغٍُِّْىَْ

ــ١ ــٞ   ايجاْٝ ــٌ ْٗ ــو    : ن ــاّ ٚايتُػ ــ١ يٲعتك ــل ٖساٜ ــطإٓ ططٜ ؼي ايك
 عدٌ اهلل .

ــ١  ــ٢    :ايجايجـ ــًُري عًـ ــٌ اهلل  زي اغيػـ ــاّ عدـ ــط باٱعتكـ ــ٘ ا٭َـ تٛدـ
 ٚدٛٙ : 

ــط    :أ٫ٚ   ــسز ا٭َــ ــتوطام ٚتعــ ــتوطاقٞ ، ٚ ضاز٠  غــ ــّٛ اٱغــ ايعُــ
 بعسز أفطاز اغيػًُري .

تٛدــ٘ ا٭َــط يًُػــًُري نأَــ١ ٚاســس٠ ، فٝهــٕٛ نــٌ فــطز        :ثاْٝــا  
 َِٓٗ دع٤ َٔ َٛنٛ  ا٭َط .

 ضاز٠ اغيفــطز َــٔ اغيػــًُري ، ٚتعًــل اؿهــِ بــ٘ ، ٚتكــسٜط        :ثايجــا  
 اٯ١ٜ ٚأعتكِ عدٌ اهلل .

 ْتفـــا٤ ايرتاخـــٞ ٚايفتـــٛض ؼي َػـــأي١ اٱعتكـــاّ عدـــٌ اهلل  :ضابعـــا  
 يس٫ي١ ا٭َط ع٢ً ايفٛض١ٜ .

ــا  ــًُٕٛ    ٖٚــٌ اٱعتك ــٕٛ اغيػ ــٛاط٧ فٝه ــٞ اغيت ــٔ ايهً ــاّ َ ّ ؼي اغيك
فٝــ٘ سيػــت٣ٛ ٚعــطض ٚاســس ، أٚ َــٔ ايهًــٞ اغيؿــهو ايــصٟ ٜهــٕٛ        
عًـــ٢ َطاتـــب َتفاٚتـــ١ قـــ٠ٛ ٚنـــعفا  ، اؾـــٛاب ٖـــٛ ا٭ٍٚ ، ٖٚـــٛ ٫   

ــازي ط     ــ٘ تعـ ــتطاع١ يكٛيـ ــِ اٱغـ ــع سهـ ــاضض َـ الَ َُىٍَِّوووَُ اٌٍَّوووهُ َٔفْغًوووا بِالَّ   ٜتعـ

 .(2) صوُعْؼَهَا
                                                           

 .102غٛض٠ آٍ عُطإ  (1)
 .286غٛض٠ ايدكط٠  (2)
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: بٝــإ ايكــطإٓ غيكــازٜل ايٓٗــٞ ايــٛاضز فٝــ٘ ، فٝــأتٞ َــج٬          ايجــاْٞ
ثــِ تــأتٞ   (1)صوَالَ حَشْوَنُووىا بٌَِووً اٌَّووزََِٓ ظٍََُّووىا فَخََّغَّووىُُْ اٌنَّوواسُ     قٛيــ٘ تعــازي ط 

 آٜات ايكطإٓ يتدري َكازٜل أَٛض :
ــهو       :ا٭ٍٚ  ــٞ اغيؿ ــٔ ايهً ــٛ َ ــٛا ، ٖٚ ــصٜٔ ظًُ ــٕٛ يً ــدض ايطن ق

 ق٠ٛ ٚنعفا  .ايصٟ ٜهٕٛ ع٢ً َطاتب َتفاٚت١ 
ايعًــِ ايــصٟ ٜتكــف بــ٘ ، فتــاض٠ ٜهــٕٛ طاعــ١ بعًــِ نُــا    :ايجــاْٞ 

ــازي ط   ــ٘ تعـ ــٛاضز ؼي قٛيـ ــٞ ايـ بِْْ حُـُِؼُوووىا    ََوووا ؤََُّهَوووا اٌَّوووزََِٓ آَِنُوووىا   ؼي ايٓٗـ

 .(2) صاٌَّزََِٓ وَفَشُوا ََشُدُّووُُْ ػًٍََ ؤَػْمَابِىُُْ

ــ١ َجــٌ ط   آَِنُووىا الَ حَخَّخِووزُوا بِـَأَووتً ََاؤََُّهَووا اٌَّووزََِٓ ٚأخــط٣ ٜهــٕٛ أزْــ٢ َطتد

 . (3)..ص
: ايعــاغيٕٛ ايــصٜٔ ؼــصض اٯٜــ١ أعــ٬ٙ َــٔ ايطنــٕٛ  يــِٝٗ        ايجايــح

 َٚٔ اٱعذاظ ؼي ايكطإٓ َػا٥ٌ :
ــط ،     :ا٭ٚزي  ــ٤ٞ آخـ ــط بؿـ ــ ا  ٭َـ ــٕٛ تفػـ ــأَط ٜهـ ــطإٓ بـ ــأتٞ ايكـ ٜـ

ٚنــصا ايعهــؼ ، ٚيــٝؼ َــٔ زٚض بُٝٓٗــا ، فهــٌ ٚاســس َُٓٗــا بٝــإ         
 ط .ٚتفػ  يٮَط اٯخ

ــ١  ــ٘      :ايجاْٝ ــ ٙ ٚبٝاْ ــٕٛ تفػ ــطإٓ فٝه ــ٤ٞ ؼي ايك ــٔ ؾ ــٞ ع ــأتٞ ايٓٗ ٜ
 بٓٗٞ آخط ، ٚنصا ايعهؼ .

ــ١  ــط        :ايجايج ــسا  يٮَ ــٕٛ تأنٝ ــطإٓ فٝه ــ٤ٞ ؼي ايك ــٔ ؾ ــٞ ع ــأتٞ ايٓٗ ٜ
ــازي ط    ــ٘ تعـ ــا ؼي قٛيـ ــ٤ٞ نُـ ــٌ ؾـ ــ١ أٚ فعـ وَالَ حَهِنُوووىا وَالَ حَحْضَُٔوووىا وَؤَْٔوووخُُْ  بفطٜهـ

                                                           

 .113غٛض٠ ٖٛز  (1)
 .149غٛض٠ آٍ عُطإ  (2)
 .118غٛض٠ آٍ عُطإ  (3)
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ــرب ٚاغيطابطــــ١      (1) ..ص ا َػٍَْووووىَْْ ــط بايكــ ــّٛ يٮَــ ــٞ َفٗــ ــصا ايٓٗــ فٗــ

 ٚايكتاٍ . 
ــ١  ــ ٖا      :ايطابعـ ــٛم تفػـ ــ١ غكـ ــ١ قطآْٝـ ــٌ آٜـ ــسبط ؼي نـ ــعّٚ ايتـ يـ

ــس ؼي     ــ١ ػتٗـ ــ١ قطآْٝـ ــٛ أٟ آٜـ ــسَا تتًـ ــ١ ، فعٓـ ــٛاٖٞ ايكطآْٝـ ــط ٚايٓـ يٮٚاَـ
ــات أخــط٣     ــصنٛض٠ ؼي آٜ ــٛاٖٞ اغي ــ١ ٚدــٛٙ تفػــ ٖا يٮٚاَــط أٚ ايٓ َعطف

 ، يتهٕٛ اٯ١ٜ ع٢ً ٚدٛٙ :
 اٯ١ٜ تفػ  ٭َط قطآْٞ . :ٍ ا٭ٚ

 اٯ١ٜ تفػ  ٚبٝإ يٓٗٞ ٚاضز ؼي ايكطإٓ . :ايجاْٞ 
 اٯ١ٜ تفػ  ٭نجط َٔ أَط قطآْٞ . :ايجايح 
 اٯ١ٜ تفػ  ٭نجط َٔ ْٗٞ ٚاضز ؼي ايكطإٓ . :ايطابع 

 اٯ١ٜ تفػ  ٭َط ْٚٗٞ ؼي ايكطإٓ . :اـاَؼ 
ايــصاتٞ   ٖٚــصا ايكــإْٛ عًــِ َػــتشسخ َٚــٔ َكــازٜل ايتفػــ        

 يًكطإٓ .
ــسا٤ اٱضيــإ ٚقٛيــ٘ تعــازي ط  ص َــٔ بٝــإ    ََووا ؤََُّهَووا اٌَّووزََِٓ آَِنُووىا ٖٚــٌ ْ

 ا٭ٚاَط ٚايٓٛاٖٞ ايكطآ١ْٝ ، اؾٛاب ْعِ ، ٚتكسٜطٙ ع٢ً ٚدٛٙ :
 : ٜا أٜٗا ايصٜٔ آَٓٛا بهٌ أَط ْٚٗٞ ْاظٍ ؼي ايكطإٓ . ا٭ٍٚ

ــاْٞ  ــا أٜٗــا ايــصٜٔ آَٓــٛا بــإٔ اهلل ٜــأَط ٜٚٓٗــ٢   :ايج ٚجيــب ايعُــٌ  ٜ
 سيا أَط ب٘ ٚ دتٓاب َا ٢ْٗ اهلل .

ــح  ــٞ ٚاضز ؼي      :ايجايـ ــٌ ْٗـ ــط ٚنـ ــٌ أَـ ــٛا بهـ ــصٜٔ آَٓـ ــا ايـ ــا أٜٗـ ٜـ
ايكـــطإٓ ، ٚتتفـــط  ٖـــصٙ ايٛدـــٛٙ  زي آ٫ف ايٛدـــٛٙ ، َٓٗـــا غكـــٛم  

 ايك٠٬ :
ــازي       :أ٫ٚ   ــاٍ تع ــ٠٬ ، ق ــ١ ايك ــٛب  قاَ ــٛا بٛد ــصٜٔ آَٓ ــا اي ــا أٜٗ ٜ

 .(1) صاٌُّْاِِْنِنيَ وِخَابًا َِىْلُىحًابَِّْ اٌظَََّةَ وَأَجْ ػًٍََ ط

                                                           

 .139غٛض٠ آٍ عُطإ  (1)
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 ٜا أٜٗا ايصٜٔ آَٓٛا بايفطا٥ض اي١َٝٛٝ اـُػ١ . :ثاْٝا  
 ٜا أٜٗا ايصٜٔ آَٓٛا بٛدٛب ت٠ٚ٬ ايكطإٓ ؼي ايك٠٬ . :ثايجا  

ٜــا أٜٗــا ايــصٜٔ آَٓــٛا بــإٔ ايــٓ  قُــسا  قــ٢ً اهلل عًٝــ٘         :ضابعــا  
قــًٛا نُــا ٚآيــ٘ ٚغــًِ أغــ٠ٛ سػــ١ٓ يهــِ ؼي أزا٤ ايكــ٠٬ ، ٚقــس قــاٍ )

 ٞ َٚػــأي١ اٱقتــسا٤ بــايٓ  قُــس قــ٢ً اهلل عًٝــ٘      (2) (ضأٜتُــْٛٞ أقــً
ــازي ط   ــاٍ تعـ ــط ، قـ ــٌ ا٭ٚاَـ ــٝاي١ ؼي نـ ــًِ غـ ــ٘ ٚغـ ٌَمَوووذْ وَووواَْ ٌَىُوووُْ  ٚآيـ

 .(3)صعْىَةٌ حَغَنَتِفٍِ سَعُىيِ اٌٍَّهِ ؤُ

 ٜا أٜٗا ايصٜٔ آَٓٛا بأٚقات نٌ فطض َٔ ايك٠٬ . :خاَػا  
 ٜا أٜٗا ايصٜٔ آَٓٛا باغتشداب ق٠٬ اؾُاع١ . :غازغا  
ٜــا أٜٗــا ايــصٜٔ آَٓــٛا بأفعــاٍ ايكــ٠٬ َــٔ ايتهــد ٠ ٚايكٝــاّ   :غــابعا  

 ٚايطنٛ  ٚايػذٛز .
    ٜا أٜٗا ايصٜٔ آَٓٛا بايجٛاب ايععِٝ يًك٠٬ .        :ثآَا  
 

 قايوى يداء الإيهاى ث ويض بالكافويٌ 

ــطٜض : ايتًُــٝض ٜٚكابــٌ ايتكــطٜض ، ٜكــاٍ : عــطض ٜعــطض       ايتع
 تعطٜها  .

ــٔ         ــس ٚيه ــط ٚقك ــ٢ أَ ــسٍ عً ــصٟ ٜ ــغ اي ــط٬ح ايًف ــٛ ؼي اٱق ٖٚ
سػـــب اغيفٗـــّٛ ٚيـــٝؼ اغيٓطـــٛم ٚايٛنـــع اؿكٝكـــٞ ، ٚقـــس ٚضز ؼي      

ــازي ط    ــاٍ تعـ ــا٤ ، قـ ــ١ ايٓػـ ــٛم خطدـ ــطإٓ غكـ وَالَ جُنَووواهَ ػٍََوووُْىُُْ فَُِّوووا  ايكـ

ــٝض   (4)..ص ػَشَّػْووووخُُْ بِووووهِ ِِووووْٓ خِـْبَووووتِ اٌنِّغَوووواءِ    ــاض٠ ٚايتًُــ ــطاز اٱؾــ ، ٚاغيــ

                                                                                                                                           

 .103غٛض٠ ايٓػا٤  (1)
 .1/170تفػ  اـاظٕ  (2)
 .21غٛض٠ ا٭سعاب  (3)
 .235غٛض٠ ايدكط٠  (4)
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بايه٬ّ َـٔ غـ  شنـط يفـغ ايٓهـاح َٚـا ٜـطاز َٓـ٘ قـطاس١ ، ٚغايدـا  َـا            
ــ٬م أ     ــس٠ طـ ــت عـ ــٛا٤ ناْـ ــس٠ غـ ــيت ؼي ايعـ ــطأ٠ ايـ ــٕٛ ؼي اغيـ ــا٠ ٜهـ ٚ ٚفـ

ــس     ــاض عٓ ــعٚاز َٓٗــا ، ٚيتهــٕٛ باـٝ ــ٘ اي ــاض ايطدــٌ بعطنــ٘ ٚضغدت ٱخد
خطٚدٗــا َــٔ ايعــس٠ ٚدا٤ٖــا خاطــب آخــط ، يتهــٕٛ َــٔ َعــاْٞ اٯٜــ١    
ٚايتعـــطٜض ؼي اٯٜـــ١  نـــطاّ اغيـــطأ٠ ٚايتٛغـــع١ عًٝٗـــا ؼي اٱختٝـــاض ،       
َٚٓــع اؾٗايــ١ ٚايوــطض أٚ ايوــدي ، نُــا يــٛ قــاٍ ايطدــٌ :  ْــٞ أضٜــس          

ــ  ــعٚاز أٚ إٔ اغيـ ــصا َـــٔ      ايـ ــصا ٚنـ ــا تتكـــف بهـ ــب فٝٗـ طأ٠ ايـــيت أضغـ
ــسٖا ، أٚ      ــ١ أْٗــا قــطظ٠ عٓ ــطأ٠ اغيداطد ــسضى اغي ــيت ت ــس٠ اي اـكــاٍ اؿُٝ
ٜكــٍٛ  ْــٞ ضاغــب فٝــو عًــ٢ غــ١ٓ اهلل ٚضغــٛي٘ َــٔ غــ  إٔ ٜكــٌ          

 ا٭َط  زي ايعٗس أٚ ايعكس .
ٚبــــري ايهفاٜــــ١ ٚايتعــــطٜض عُــــّٛ ٚخكــــٛم َطًــــل ، فهــــٌ 

ــؼ ، ٭ٕ ا    ــٝؼ ايعه ــ١ ٚي ــٛ نٓاٜ ــطٜض ٖ ــاظٟ ٱضاز٠  تع ــغ ف ــ١ يف يهٓاٜ
ــ٘       ــ٘ ٚآي ــ٢ً اهلل عًٝ ــٓ  ق ــٔ اي ــسٜح ع ــايعطض ، ٚٚضز ؼي اؿ ــ٢ ب اغيعٓ

 .(1) (إ ؼي اغيعاضٜض غيٓسٚس١ عٔ ايهصبٚغًِ )
ؤََووادَي ُٔووىهٌ سَبَّووهُ   ٚأغتؿــٗس عًــ٢ ايتعــطٜض سيــا ٚضز ؼي ايتٓعٜــٌ ط    

وَؤَْٔووووجَ ؤَحْىَووووُُ فَمَووووايَ سََِّ بَِّْ ابْنِووووٍ ِِووووْٓ ؤَهٍِْووووٍ وَبَِّْ وَػْووووذَنَ اٌْحَووووكُّ   

 . (2)صاٌْحَاوِِّنيَ

ــغ     ــ١ ؼي ايًفــ ــ١ اـربٜــ ــٝو١ اؾًُــ ــ١ ٚضزت بكــ ــشٝض إٔ اٯٜــ ٚقــ
ــٛح     ــاغيع٢ٓ ٚ ضاز٠ ْـ ــسعا٤ بـ ــا ٚضز ايـ ــطٜض  صيـ ــٔ ايتعـ ــٝؼ َـ ــا يـ ٚيهٓٗـ
ــ٘ ،      ــابٔ ٚاســس َــٔ أبٓا٥ ــ٘ ٫ خيــتل ب ــ٢ أْ ــ٘ سيعٓ ــ٢ ا٭عــِ ؼي زعا٥ اغيعٓ

٘ غـــدشاْ٘ ٚفٝــ٘ ْهتـــ١ ٖٚـــٞ إٔ ْٛســا  ٜـــدري سادـــ١ يطظيــ١ اهلل ٜٚػـــأي   
 يٓفػ٘ ٚعٝاي٘ ٚيًُ٪َٓري .

                                                           

 .10/199ايػٓٔ ايهرب٣ يًدٝٗكٞ  (1)
 .45غٛض٠ ٖٛز  (2)
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اعطـــ٢ اهلل ْٛســـا  عًٝـــ٘ ٚعـــٔ  بـــٔ عدـــاؽ ؼي اٯٜـــ١ أعـــ٬ٙ قـــاٍ )
   ٖ ا بٝانــــٗا ندٝــــاض ايٓٗــــاض   ُايػــــ٬ّ ؼي ايػــــف١ٓٝ خــــطظتري أســــس

ٚا٭خـــط٣ غـــٛازٖا نػـــٛاز ايًٝـــٌ ، فـــإشا أَػـــٛا غًـــب َـــٛاز ٖـــصٙ  
بٝــاض ٖــصٙ ، ٚ شا أقــدشٛا غًــب بٝــاض ٖــصٙ غــٛاز ٖــصٙ عًــ٢ قــسض   
ايػــاعات ا٫ثــ  عؿــط ، فــأٍٚ َــٔ قــسض ايػــاعات ا٫ثــ  عؿــط ٫         
ــا         ــطف بٗ ــف١ٓٝ يٝع ــ٬ّ ؼي ايػ ــ٘ ايػ ــٛح عًٝ ــض ْ ــ٢ بع ــٗا عً ــس بعه ٜعٜ

ــ٠٬ ، ف  ــت ايكـ ــصت  زي    َٛاقٝـ ــ٢ أخـ ــ٘ ستـ ــٔ َهاْـ ــف١ٓٝ َـ ــاضت ايػـ ػـ
ايـــُٝري فدًوـــت اؿدؿـــ١ ، ثـــِ عـــسيت ستـــ٢ ضدعـــت  زي دـــس٠ ، ثـــِ   
أخــصت عًــ٢ ايــطّٚ ، ثــِ دــاٚظت ايــطّٚ فأقدًــت ضادعــ١ عًــ٢ سٝــاٍ   

 .ا٭ضض اغيكسغ١ 
ــ٢ ضأؽ     ــتٟٛ عًـ ــا تػـ ــ٬ّ : أْٗـ ــ٘ ايػـ ــٛح عًٝـ ــ٢ اهلل  زي ْـ ٚأٚسـ

ــاٍ يــصيو ، فتطًعــت يــصيو ٚأخطدــت أقــٛهل    ا َــٔ ددــٌ فعًــت اؾد
ــف١ٓٝ     ــا٤ت ايػـ ــٌ ، فذـ ــع ٚدـ ــع هلل عـ ــٛزٟ ٜتٛانـ ــٌ دـ ا٭ضض ٚدعـ
ــتٛت       ــٛزٟ اغـ ــت  زي اؾـ ــا اْتٗـ ــٗا ، فًُـ ــاٍ نًـ ــاٚظت اؾدـ ــ٢ دـ ستـ
ــا      ــا تطًعٓــ ــا ضب  ْــ ــت : ٜــ ــاٍ  زي اهلل فكايــ ــهت اؾدــ ــت ، فؿــ ٚضغــ
ــٛزٟ      ــٓؼ دــ ــٛح ، ٚخــ ــف١ٓٝ ْــ ــٔ ا٭ضض يػــ ــٛيٓا َــ ــا أقــ ٚأخطدٓــ

 فاغتٛت غف١ٓٝ ْٛح عًٝ٘ . 
  ٔ ــ ــصيو َ ــٞ ن ــاٍ اهلل :  ْ ــٞ     فك ــع ي ــٔ تطف ــ٘ ، َٚ ــٞ ضفعت ــع ي تٛان

ــّٛ        ــإ ٜ ــا إٔ ن ــ١ . فًُ ــاٍ اؾٓ ــٔ دد ــٛزٟ َ ــاٍ :  ٕ اؾ ــعت٘ ، ٜٚك ٚن
عاؾـــٛضا٤ اغـــتٛت ايػـــف١ٓٝ عًٝـــ٘ ٚقـــاٍ اهلل : ٜـــا أضض ابًعـــٞ َـــا٤ى 
ــا مســا٤ أقًعــٞ أٟ أَػــهٞ بًوــ١ اؿدؿــ١ ، فابتًعــت     بًوــ١ اؿدؿــ١ ، ٜٚ

دــا٤ إٔ ا٭ضض َا٤ٖــا ٚاضتفــع َــا٤ ايػــُا٤ ستــ٢ بًــ  عٓــإ ايػــُا٤ ض  
ٜعــــٛز  زي َهاْــــ٘ ، فــــأٚس٢ اهلل  يٝــــ٘ : إٔ اضدــــع فإْــــو ضدــــؼ      
ٚغهــب . فطدــع اغيــا٤ فًُــض ٚســِ ٚتــطزز فأقــاب ايٓــاؽ َٓــ٘ ا٭ش٣  
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ــا         ــا  َاؿ ــاض ظعاَ ــاض فك ــع ايدش ــ٘ ؼي َٛان ــطٜض فذُع ــٌ اهلل اي ، فأضغ
 .٫ ٜٓتفع ب٘ 

ــٔ          ــس َ ــ٘ ايٝ ــسا ي ــت ٚب ــس طًع ــُؼ ق ــإشا ايؿ ــط ف ــٛح فٓع ــع ْ ٚتطً
آٜـ١ َـا بٝٓـ٘ ٚبـري ضبـ٘ عـع ٚدـٌ أَـإ َـٔ ايوـطم            ايػُا٤ ، ٚنإ شيـو 

إٔ ٜكــاٍ يــ٘ قــٛؽ  ٢، ٚايٝــس ايكــٛؽ ايــصٟ ٜػــُْٛ٘ قــٛؽ قــعح ، ْٚٗــ 
ــس      ــإ ضيتـ ــ٘ نـ ــٛا أْـ ــٛؽ اهلل ، ٚظعُـ ــٛ قـ ــٝطإ ٖٚـ ــعح ؾـ ــعح ٭ٕ قـ قـ
ــٌ       ــا  ٭ٖ ــازي أَاْ ــ٘ اهلل تع ــا دعً ــُا٤ ، فًُ ــو ؼي ايػ ــٌ شي ــِٗ قد ٚتطٚغ

 ٍ ْــٛح عًٝــ٘ ايػــ٬ّ  ا٭ضض َــٔ ايوــطم ْــع  اهلل ايــٛتط ٚايػــِٗ ، فكــا
ــست    ــو ٚع ــو : ضب  ْ ــس شي ــ  ،     عٓ ــطم اب ــٞ ٚغ ــٞ أًٖ ــٞ َع إٔ تٓذ

ــاٍ     }ٚ ــت أسهــِ اؿــانُري ق  ٕ ابــ  َــٔ أًٖــٞ ٚ ٕ ٚعــسى اؿــل ٚأْ
ٜكـٍٛ :  ْـ٘ يـٝؼ     (1){ٜا ْـٛح  ْـ٘ يـٝؼ َـٔ أًٖـو  ْـ٘ عُـٌ غـ  قـاا          

 َٔ أٌٖ زٜٓو  ٕ عًُ٘ نإ غ  قاا . 
ٝــ٘ ايػــ٬ّ َــٔ ٜأتٝــ٘ غــرب قــاٍ : اٖــدط بػــ٬ّ َٓــا . فدعــح ْــٛح عً

ــا      ــتِ دٓاسٝٗ ــصٖا ٚخ ــا . فأخ ــاٍ : أْ ــٞ ٚق ــ  ا٭ًٖ ا٭ضض ، فذــا٤ ايط
ــح        ــيت . فدع ــو شضٜ ــع ب ــسا  ٜٓتف ــ  أب ــاشيٞ ٫ تط ــ١ غ ــت كتَٛ ــاٍ : أْ فك
ــٌ       ِٻ ٜكت ــ ــٔ ثٳ ــ٘ فُ ــاستدؼ فًعٓ ــا ، ف ــع عًٝٗ ــ١ فٛق ــاب دٝف ــطاب فأق ايو
ؼي اؿـــطّ ، ٚبعـــح اؿُاَـــ١ ٖٚـــٞ ايكُـــطٟ فـــصٖدت فًـــِ ػــــس ؼي        

ــ١   ا ــدا فشًُـــت ٚضقـ ــأضض غـ ــطاضا  ، فٛقعـــت عًـــ٢ ؾـــذط٠ بـ ٭ضض قـ
ظٜتــٕٛ فطدعــت  زي ْــٛح فعًـــِ أْٗــا مل تػــتُهٔ َــٔ ا٭ضض ، ثـــِ       
بعجٗــا بعــس أٜــاّ فدطدــت ستــ٢ ٚقعــت بــٛازٟ اؿــطّ ، فــإشا اغيــا٤ قــس    
ــا ظيـــطا٤        ــ١ ، ٚناْـــت طٝٓتٗـ ــب َٛنـــع ايهعدـ ــب ٚأٍٚ َـــا ْهـ ْهـ

ــط٣       ــت : ايدؿ ــٛح فكاي ــا٤ت  زي ْ ــِ د ــا ، ث ــدت ضدًٝٗ ــتُهٔ فده اغ
ــط٠ ؼي       ــا اؿُ ــب هل ــا ، ٖٚٚ ٛٸقٗ ــا ، ٚط ــ٢ عٓكٗ ــسٙ عً ــض ٜ ا٭ضض فُػ

                                                           

  .45غٛض٠ ٖٛز  (1)
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ضدًٝٗــا ، ٚزعــا هلــا ، ٚأغــهٓٗا اؿــطّ ، ٚبــاضى عًٝٗــا فُــٔ ثــِ ؾــفل  
 .بٗا ايٓاؽ 

ثــِ خــطز فٓــعٍ بــأضض اغيٛقــٌ ٖٚــٞ قطٜــ١ ايجُــاْري ٭ْــ٘ ْــعٍ ؼي    
ــح      ــاّ ٜٚافـ ــاّ ٚسـ ــٛح ٚغـ ــاتٛا  ٫ ْـ ــا٤ فُـ ــِٝٗ ايٛبـ ــع فـ ــاْري ، فٛقـ مثـ

ــ٘  ْٚػــا٩ِٖ ٚط ــو قٛي ــِٓٗ ، ٚشي ــ٘ ٖــِ   }دكــت ا٭ضض َ ــا شضٜت ٚدعًٓ
 . (1)({ايداقري 

ــ١  مســ٘      ــ١ قطآْٝ ــس ؼي تفػــ  نــٌ آٜ ٚضيهــٔ تأغــٝؼ بــاب عًــِ دسٜ
ــصٟ ٚضز   ــٛ ايـ ــافطٜٔ ( ٖٚـ ــطٜض بايهـ ــ١ تعـ ــابل  (2)) اٯٜـ ــع٤ ايػـ ؼي اؾـ

ــ١ ط ــ  اٯٜـ ِِوووْٓ اٌٍَّوووهِ وٌََوووًِْٓ لُخٍِْوووخُُْ فِوووٍ عَوووبًُِِ اٌٍَّوووهِ ؤَوْ ُِوووخُُّْ ٌََّغْفِوووشَةٌ   ؼي تفػـ

 ص.وَسَحَّْتِ خَُْشٌ َِِّّا ََجَّْؼُىَْ

َٚـــٔ خكـــا٥ل ْـــسا٤ اٱضيـــإ ايتذًـــٞ ٚايٛنـــٛح بـــإضاز٠ فطٜـــل 
ــإ        ــسا٤ اٱضي ــًُِٗ ْ ــصٜٔ ٜؿ ــا٥ل اي ــإ خك ــط ٚبٝ ــاؽ زٕٚ آخ ــٔ ايٓ َ
ــعٍ      ــسا٤ٶ ٜٓ ــاؽ إٔ ْ ــإ ايٓ ــط ؼي أشٖ ــس ، ٚمل خيط ــدؼ أٚ تطزٜ ــ  ي ــٔ غ َ

ــّٛ ايك   ــِٓٗ  زي ٜ ــ٘ تعــازي ط َــٔ ايػــُا٤ ٜهــٕٛ فٝكــ٬  بٝ ََووا ؤََُّهَووا ٝاَــ١ فكٛي

ص خطــاب َتذــسز ٜطــٌ عًــ٢ أٖــٌ ا٭ضض نــٌ ٜــّٛ           اٌَّووزََِٓ آَِنُووىا 

ٜتٛدــ٘  زي ٚاســس َــِٓٗ ٖٚــٛ اغيــ٪َٔ ٜٚعــعف ٚحيذــب عــٔ ايهــافط         
ــٔ       ــٛ َ ــط٠ ، ٖٚ ــسْٝا ٚاٯخ ــ٘ ؼي اي ــاض٠ ي ــب خػ ــصا اؿذ ــس ، ٖٚ ٚاؾاس

ىُٔووىا وَاٌَّووزََِٓ وَفَووشُوا وَلَوواٌُىا    ََاؤََُّهَووا اٌَّووزََِٓ آَِنُووىا الَ حَىُ  َكــازٜل قٛيــ٘ تعــازي ط  

                                                           

 .5/301ايسض اغيٓجٛض  (1)
اٯٜات ايػابك١ َٔ غٛض٠ ايفاؼ١ ٚغٛض٠ ايدكط٠ ( قس ٜهاف ٖصا ايداب  زي تفػ  2)

ٚغٛض٠ آٍ عُطإ عٓس ايتٓكٝض ٚاٱناف١ يتفػ  اٯٜات بفهٌ ٚيطف َٔ عٓـس  
 اهلل عع دٌ  .
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ٍُووىا            َِووا ُلِخ َِوواُحىا َو َِووا  َٔا  ُٔىا ِػْنووَذ ٌَووْى َوووا ُُووضًّي  ُٔىا  ُْ ِبَرا َػووَشُبىا ِفووٍ اَ ْسِع َؤْو َوووا ِِٔه ٌِووِةْخَىا

 .(1) صٌَُِجْؼًََ اٌٍَّهُ رٌَِهَ حَغْشَةً فٍِ لٍُُىبِهُِْ

َـــٔ  فُــٔ ٚدـــٛٙ اؿػـــط٠ ؼي اٯٜـــ١ أعــ٬ٙ سطَـــإ ايـــصٜٔ نفـــطٚا  
ــإ      ــصا اؿطَـ ــتل ٖـ ــ٘ ، ٫ٚ خيـ ــسبط ؼي َعاْٝـ ــإ ٚايتـ ــسا٤ اٱضيـ ــٞ ْـ تًكـ

 بصات اؿذب بٌ ٜؿٌُ أَٛضا  : 
  فانات  ْسا٤ اٱضيإ . : ا٭ٍٚ

 تطؾض ايػه١ٓٝ عٔ ْسا٤ اٱضيإ . :ايجاْٞ 
  قرتإ ْسا٤ اٱضيإ بايربن١ .  :ايجايح 

: بعـــح ْـــسا٤ اٱضيـــإ اغيػـــًِ عًـــ٢ ايعُـــٌ ايكـــاا ،       ايطابـــع 
ٚاٱَتجــاٍ غيــا ؼي َهــاَري آٜــ١ ايٓــسا٤ أٟ اٯٜــ١ ايــيت ٜــطز فٝٗــا قٛيــ٘          

 ص ٚاٯٜات اغيعطٛف١ عًٝٗا .ََاؤََُّهَا اٌَّزََِٓ آَِنُىاتعازي ط

ــس٠     ــأتٞ عـ ــطإ ،  ش تـ ــٛض٠ آٍ عُـ ــسز ؼي غـ ــف اغيتعـ ــ٢ ايعطـ ٜٚتذًـ
ــازي ط      ــ٘ تع ــا ؼي قٛي ــسا٤ ، نُ ــ١ ايٓ ــ٢ آٜ ــ١ عً ــات َعطٛف ََاؤََُّهَووا اٌَّووزََِٓ  آٜ

ــ١ ط (2) ص...الَ حَووووإْوٍُُىا اٌشِّبَوووواآَِنُووووىا  بِْْ حُـُِؼُووووىا    ََووووا ؤََُّهَووووا اٌَّووووزََِٓ آَِنُووووىا  ٚآٜــ

ــات  زي إٔ   (3) ..ص اٌَّوووزََِٓ وَفَوووشُوا ــا عطـــف غـــت آٜـ ــتُط َعٗـ ايـــيت ٜػـ

ــايٞ ط  ــسا٤ ايتـ ــطز ايٓـ ََاؤََُّهَوووا اٌَّوووزََِٓ آَِنُوووىا الَ حَىُىُٔوووىا وَاٌَّوووزََِٓ وَفَوووشُوا وَلَووواٌُىا    ٜـ

 .(4) ص... ٌِةِخْىَأِهُِْ

َٚــٔ َعــاْٞ ايتعــطٜض بايهــافطٜٔ ٚايــصٟ ٜتذًــ٢ بٓــسا٤ اٱضيــإ       
َهــاَري شات آٜــ١ ايٓــسا٤ ، ففــٞ نــٌ آٜــ١ ٜدــسأ ٜٚــطز فٝٗــا ْــسا٤ اٱضيــإ   

                                                           

 .156غٛض٠ آٍ عُطإ  (1)
 .130غٛض٠ آٍ عُطإ  (2)
 .150غٛض٠ آٍ عُطإ  (3)
 .156غٛض٠ آٍ عُطإ  (4)
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ــ٪َٓري       ــاض٠ يًُـ ــطِٜ ٚايدؿـ ــطظم ايهـ ــع ٚايـ ــس ايعـ ــ١ٝ تفٝـ ــاَري قسغـ َهـ
 غٛا٤ دا٤ت ٖصٙ اغيهاَري بكٝو١ ا٭َط أٚ ايٓٗٞ .

ــات    ٚضيهــٔ إٔ  ــاب دــع٤ٶ َــٔ تفػــ  نــٌ آٜــ١ َــٔ آٜ ٜهــٕٛ ٖــصا ايد
 ايكطإٓ ، يٝهٕٛ شنط َٓاغد١ ايتعطٜض بايهافطٜٔ ع٢ً ٚدٛٙ :

:  ْــ٘ ضظيــ١ بــاغي٪َٓري ٚزعــ٠ٛ هلــِ يًؿــهط هلل عــع ٚدــٌ         ا٭ٍٚ
 يًٓذا٠ َٔ ٖصا ايتعطٜض .

ــاْٞ  ــاغيعطٚف ٚايٓٗــٞ عــٔ اغيٓهــط َــٔ     :ايج زعــ٠ٛ اغيػــًُري يٮَــط ب
 دٗات :

 اغيٓادا٠ بري اغي٪َٓري ٚاغي٪َٓات بتعاٖس اٱضيإ . :ا٭ٚزي 
 بٝإ فهٌ اهلل عع ٚدٌ باهلسا١ٜ  زي اٱضيإ . :ايجا١ْٝ 
 اٱدتٗاز ؼي دصب ايٓاؽ  زي َٓاظٍ اٱضيإ . :ايجايج١ 

 بٝإ قدض ايهفط ٚسطَإ ايٓفؼ َٔ ْسا٤ اٱضيإ . :ايطابع١ 
ــح  ــ     :ايجايـ ــٛ َـ ــافطٜٔ ، ٖٚـ ــ١ بايهـ ــإ ضظيـ ــسا٤ اٱضيـ ــطاض ْـ ٔ أغـ

 (1) صوََِوووا ؤَسْعَوووٍْنَانَ بِالَّ سَحَّْوووتً ٌٍِْؼَووواٌَِّنيَايتٓعٜـــٌ ٚعَُٛـــات قٛيـــ٘ تعـــازي ط

بًشــاظ إٔ ايتعــطٜض بايهــافطٜٔ ضظيــ١ بٗــِ ٚ ؿــاح عًــِٝٗ بايتٛبــ١        
ــات ؼي    ــ٠ٛ ٚاٯٜـ ــعات ايٓدـ ــ١  َٚعذـ ــات ايهْٛٝـ ــافت٘  زي اٯٜـ بًشـــاظ  نـ

 شات اٱْػإ اييت تسعٛ  زي اٱْاب١ ٚاٱضيإ .
ْــسا٤ اٱضيــإ سذــ١ عًــ٢ أٖــٌ ا٭ضض ، ٖٚــصٙ اؿذــ١       :ايطابــع 

بــطظر زٕٚ  ؾــاع١ اٱفػــاز فٝٗــا ، فُــا ظاٍ ْــسا٤ اٱضيــإ ٜــسفع ايٓــاؽ   
عـــٔ  ضتهـــاب ايفـــٛاسـ ٚاٱقـــطاض عًٝٗـــا ، فـــإ قًـــت  ْـــ٘ خـــام  
ــٛا٤ باٱتعــاظ َٓــ٘         ــ٘ عاَــ١ غ ــِ ٚيهــٔ َٓافع ــًُري ، ٚاؾــٛاب ْع باغيػ

 بايصات أٚ َٔ غ ٠ اغي٪َٓري .

                                                           

 .107غٛض٠ ا٭ْدٝا٤  (1)
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ــ ــفٝعا       ٜٚـ ــٕٛ ؾـ ــ١ يٝهـ ــأب٢ٗ سًـ ــ١ بـ ــّٛ ايكٝاَـ ــإ ٜـ ــسا٤ اٱضيـ أتٞ ْـ
 ٚؾٗٝسا  يًُ٪َٓري َٔ دٗات :

 : تٛد٘ ايٓسا٤ يًصٜٔ آَٓٛا باب يًجٛاب هلِ . ا٭ٚزي
ؾــــٗاز٠ ْــــسا٤ اٱضيــــإ بٓعٚيــــ٘ َــــٔ عٓــــس اهلل يٝتٛدــــ٘   :ايجاْٝــــ١ 

ــٔ         ــس٠ ٚيه ــط٠ ٚاس ــعٍ َ ــسا٤ ٜٓ ــصا ايٓ ــاظ إٔ ٖ ــٔ اٱعذ ــ٪َٓري ، َٚ يًُ
 ِ ــ ــ٘ هل ــصٜٔ ٜتٛد ــإ     اي ــٌ ظَ ــاقدري ؼي ن ــأتٕٛ َتع ــاٖٞ ، ش ٜ ــٔ اي٬َتٓ َ

، َٚــٔ اٯٜــات إٔ نــٌ قــطٕ َــٔ اغيػــًُري أنجــط عــسزا  َــٔ ايــصٟ غــدك٘ 
ــصٟ    ــٛ ايـ ــ٘ ؼي ا٭ضض ، ٖٚـ ــاض أًٖـ ــهٓاٙ ٚ ْتؿـ ــع ؼي غـ ــِ ٚأٚغـ ، ٚأعـ
ٜتذًــ٢ بٛنــٛح ؼي ٖــصا ايعَــإ ستــ٢ ٫ تهــاز َسٜٓــ١ ؽًــٛ َــٔ َػــذس 

ا ٜػــتًعّ ايؿــهط هلل عــع  أٚ أنجــط ٜــصنط اغيػــًُٕٛ فٝــ٘ اهلل عــع ٚدــٌ ػيــ  
 ٚدٌ .

ــٛاب       ــطٜض بايهــافطٜٔ ، اؾ ــٔ َكــازٜل تع ــصا ايتٛغــع َ ٖٚــٌ ٖ
ــاضا  ؼي     ــسزا  ٚ ْتؿـ ــعزازٕٚ عـ ــا  ٜـ ــافطٕٚ أٜهـ ــإ ايهـ ــ٢ ٚ ٕ نـ ــِ ستـ ْعـ

ــازي ط  ــاٍ تع وًٍُّووا ُِّٔووذُّ هَوواُالَء وَهَوواُالَءِ ِِووْٓ ػَـَوواءِ سَبِّووهَ وََِووا وَوواَْ      ا٭ضض ، ق

     .(1)صػَـَاءُ سَبِّهَ َِحْظُىسًا
 

 قايوى يداء الإيهاى فوقاى 

ــتكُٝا  ، ٚؾــٗس يــ٘         ــطإٓ قــطاطا  َػ ــع ٚدــٌ ايك ــس دعــٌ اهلل ع يك
ــًِ        ــ٘ ٚغ ــ٘ ٚآي ــ٢ً اهلل عًٝ ــس ق ــ٘ قُ ــ٢ ْدٝ ــ٘ عً ــصٟ أْعي ــ٘ اي ــ٘ ن٬َ بأْ
ــسٌٜ       ــف ٚايتد ــٔ ايتشطٜ ــاغيا  َ ــ٢ غ ــُا١ٜٚ ، ٜٚدك ــب ايػ ــ٘ ايهت ــتِ ب يتدت
 زي ٜـــّٛ ايكٝاَـــ١ ، ٚتفهـــٌ اهلل عـــع ٚدـــٌ بتعـــسز أمســـا٤ ايكـــطإٓ        

يهتــب ، ٚععــِٝ َٓعيتــ٘ بــري اـ٥٬ــل  يًس٫يــ١ عًــ٢ مســٛ َطتدتــ٘ بــري ا 
، ٚفٝـــ٘ ْهتـــ١ ٖٚـــٞ إٔ يهـــٌ  غـــِ يًكـــطإٓ ز٫٫ت َتذـــسز٠  زي ٜـــّٛ  

 ايكٝا١َ ٚأّ أمسا٥٘) ايكطإٓ ( .
                                                           

 .20 غٛض٠ ا٭غطا٤ (1)



 252ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   131َعامل اٱضيإ /ز 

ٚأخــتل بــ٘ َــٔ بــري ايهتــب ايػــُا١ٜٚ نًــٗا ، ٚٚضز بٗــصا ايًفــغ   
ــطا٠٤     ــاْٞ ايكـ ــ١ ٚتجدٝـــت غيعـ ــ١ عًُٝـ ــطإٓ ؼي آٜـ ــط٠ ؼي ايكـ ــتري َـ ــا  ٚغـ مثاْٝـ

ــت٠ٚ٬ ؼي ا٭ضض ٚيــــ  ــ٠٬   ٚايــ ــ٘ ؼي ايكــ ــًُري يكطا٤تــ ــس اغيػــ عّٚ تعاٖــ
ــازي ط  ــاٍ تعـ ــ١ ، قـ وَبِرَا لُوووشِتَ اٌْمُوووشْآُْ فَاعْوووخَِّؼُىا ٌَوووهُ وَؤَٔظِوووخُىا ٌَؼٍََّىُوووُْ    ايَٝٛٝـ

ــٌ     (1) صحُشْحَُّووووىَْ ــصنط ٚايتٓعٜــ ــاب ٚايــ ــطإٓ ايهتــ ــا٤ ايكــ ــٔ أمســ َٚــ

 ٚايٛسٞ ، َٚٓٗا ايفطقإ ٚ ؾرتى بٗصا اٱغِ نٌ َٔ :
ٛ  ا٭ٍٚ ــا ؼي ق ــطإٓ نُ ــازي ط : ايك ــ٘ تع ِِووْٓ  *وَؤَْٔووضَيَ اٌخَّووىْسَاةَ وَاإلِْٔجُِووًَ   ي

 .(2)صلَبًُْ هُذًي ٌٍِنَّاطِ وَؤَْٔضَيَ اٌْفُشْلَاَْ

ــاْٞ  ــ٢      :ايجـ ــات عًـ ــٛسٞ ٚاٯٜـ ــٔ ايـ ــٌ َـ ــع ٚدـ ــعٍ اهلل عـ ــا أْـ َـ
ــازي ط   ــاٍ تعـ ــ٬ّ ، قـ ــ٘ ايػـ ــ٢ عًٝـ وٌََمَوووذْ آحَُْنَوووا ُِىعَوووً وَهَووواسُوَْ   َٛغـ

 .(3) صاٌْفُشْلَاَْ

ــح  ــل      :ايجاي ــري اؿ ــإ ب ــٔ ايفكــٌ ٚايفطق ــا َ ــا فٝٗ ــسض َٚ ــ١ ب َعطن
ــاٍ تعــازي ط  وََِووا ؤَٔضٌَْنَووا ػٍََووً ػَبْووذَِٔا ََووىََْ اٌْفُشْلَوواِْ ََووىََْ اٌْخَمَووً    ٚايداطــٌ ، ق

 .  (4) صاٌْجَّْؼَاِْ

 ضاز٠ َٓٗـــــاز ايعُـــــٌ َٚكـــــسَات ايكـــــ٬ح ًَٚهـــــ١  :ايطابـــــع 
ــٌ ٚايتُٝٝــع بــري اؿــ٬ٍ ٚاؿــطاّ ٚايتكطٜــب  زي ايطاعــ١ ٚغــدٌ        ايفك
ايٓذـــا٠ ؼي ايـــسْٝا ٚاٯخـــط٠ ٚايٓفـــط٠ َـــٔ اغيعكـــ١ٝ ، ٖٚـــٛ ايـــصٟ ٜـــسٍ  

                                                           

 .204غٛض٠ ا٭عطاف  (1)
 .4-3غٛض٠ آٍ عُطإ  (2)
 .48غٛض٠ ا٭ْدٝا٤  (3)
 .41غٛض٠ ا٭ْفاٍ  (4)
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ــ٘ تعــازي ط  ــ٘ قٛي َُىَفِّووشْ ََاؤََُّهَووا اٌَّووزََِٓ آَِنُووىا بِْْ حَخَّمُووىا اٌٍَّووهَ ََجْؼَووًْ ٌَىُووُْ فُشْلَأًووا وَ   عًٝ

 ..(1) صػَنىُُْ عًََُِّاحِىُُْ وَََغْفِشْ ٌَىُُْ

َٚــٔ َعـــاْٞ ايفطقـــإ ايٓكـــط ، يـــصٍ قٝـــٌ ؼي تفػـــ  قٛيـــ٘ تعـــازي  
 طّٜٛ ايفطقإ ص أٟ ّٜٛ ايٓكط 

ــ١      ــٛظ سيطتد ــطط ايتكــ٣ٛ يًف ــسا٤ اٱضيــإ ٚؾ ــ١ أعــ٬ٙ بٓ ٚدــا٤ت اٯٜ
ــإص    ــغ طايفطقـ ــاظ ؼي يفـ ــٔ اٱعذـ ــازٜك٘ ، َٚـ ــإ َٚكـ ــٛض ايفطقـ سهـ

ٙ غــدع َــطات ؼي ايكــطإٓ َــع تعــسز َعاْٝــ٘ ٚز٫٫تــ٘ ، ٚتػــ٢ُ        ٚضٚز
ــس ايدػــ١ًُ بكٛيــ٘ تعــازي          ــٛض٠ ايفطقــإ ٚتدــسأ بع ــٛض٠ َــٔ ايكــطإٓ غ غ

 صحَبَووواسَنَ اٌَّوووزٌِ َٔوووضَّيَ اٌْفُشْلَووواَْ ػٍََوووً ػَبْوووذَِِ ٌَُِىُوووىَْ ٌٍِْؼَووواٌَِّنيَ َٔوووزَِشًا  ط

 ٚؼتٌُ تػ١ُٝ ايكطإٓ بايفطقإ ٚدٖٛا  :  (2)
:  ضاز٠ غــٛض ٚآٜــات ايكــطإٓ عًــ٢ مــٛ ايعُــّٛ اجملُــٛعٞ        ا٭ٍٚ

 فاٱضيإ ب٘ ٚبتٓعًٜ٘ َٔ عٓس اهلل َا٥ع بري اٱضيإ ٚايهفط .
ــاْٞ  ــدري    :ايجــ ــيت تــ ــطإٓ ، ٚايــ ــاّ ؼي ايكــ ــات ا٭سهــ ــٛز آٜــ اغيككــ

 ايتهايٝف ٚتفطم بري اؿ٬ٍ ٚاؿطاّ ، ٚتدري ايفطا٥ض ٚايػٓٔ .
خكــــٛم اٯٜــــات ايــــيت تهــــٕٛ فٝكــــ٬  بــــري اؿــــل   :ايجايــــح 

 ٚايداطٌ ؼي اٱعتكاز ٚايكٍٛ ٚايفعٌ .
ــع  ــل     :ايطابـ ــري اؿـ ــٌ بـ ــإ ٚفٝكـ ــٞ فطقـ ــطإٓ ٖـ ــٔ ايكـ ــ١ َـ ــٌ آٜـ نـ

 ٚايداطٌ .
ــاَؼ  ــس٣      :اـ ــري اهل ــٌ ب ــإ ٚفٝك ــ١ فطق ــ١ ايكطآْٝ ــٔ اٯٜ ــطط َ ايؿ
 .(3) (ٚايفآطٵقإ: ايدٴطٵٖإٚايه٬ي١ ، )

                                                           

 .29غٛض٠ ا٭ْفاٍ  (1)
 .1غٛض٠ ايفطقإ  (2)
 .1/434طيٗط٠ ايًو١  (3)
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ٚنًــٗا َــٔ َكــازٜل ٚز٫٫ت    ٫ٚ تعــاضض بــري ٖــصٙ ايٛدــٛٙ ،   
قُــسٷ َفــطٵمٷ بــري ايٓــاؽ َأٟ    تػــ١ُٝ ايكــطإٓ بايفطقــإ ، ٚؼي اؿــسٜح )   

   ٔ أٟ بـــري ايـــصٜٔ ٜ٪َٓـــٕٛ بـــاهلل     (1) (ٜٳْفـــطٴمٴ بـــري اغيـــ٪َٓري ٚايهـــافطٜ
 ٚايٓد٠ٛ ٚايصٜٔ جيشسٕٚ باهلل ٚايدٓد٠ٛ .

ٚنــٌ آٜــ١ ؼي ايكــطإٓ تفــطم بــري اغيــ٪َٓري ، ٚايكــطإٓ فــطم بــري            
 ايكٝا١َ ، ٚقاٍ ايطادع : ايٓاؽ ّٜٛ

 (َا ؾا٤ ضبٞ ناْا)

ٍٴ ايفطقاْا  ( ) َٓعع
 .(2)( ( َٴدٝعٓا  تدٝاْا) 

 ٚؼتٌُ َٛنٛع١ٝ ْسا٤ اٱضيإ ؼي َػأي١ ايفطقإ ٚدٖٛا  :
: ػًـــٞ َعـــاْٞ ايعـــع يًُػـــًُري ؼي نـــٌ ْـــسا٤ ْـــاظٍ بكـــف١  ا٭ٍٚ

ــات       ــت٬ٚتِٗ ٯٜـ ــ١ بـ ــّٛ ٚايًًٝـ ــِ ؼي ايٝـ ــع هلـ ــاسد١ ايعـ ــإ ، َٚكـ اٱضيـ
 ايٓسا٤ .

ز٫يـــ١ ْـــسا٤ اٱضيـــإ ؼي َفَٗٛـــ٘ عًـــ٢ ايفكـــٌ ٚايتُٝٝـــع   :ايجـــاْٞ 
بـــري ايٓـــاؽ بًشـــاظ اٱضيـــإ ٚايهفـــط ، فكـــس ٜـــٓوُؼ ايٓـــاؽ بـــا٭َٛض 
ــ٢      ــات عًـ ــاخط ٚاغيكاَـ ــع ٚايتفـ ــٕٛ ايتُٝٝـ ــا٬َت ، ٜٚهـ ــ١ٝ ٚاغيعـ اغيعاؾـ

ــ٠ٚ٬ ْــسا٤ ط      ــاٙ ٚايػــًطإ ، فتــأتٞ ت ــاؽ ايوٓــ٢ ٚاؾ ََاؤََُّهَووا اٌَّووزََِٓ  أغ

ــ٘ َـــ آَِنُوووىا ــف بـ ــا ٜتكـ ــاْٞ   ص َٚـ ــدا  غيعـ ــ٬  ْٚاغـ ــٌ فٝكـ ــف١ ايتٓعٜـ ٔ قـ

 ٚنطٚب ايتُٝٝع ايس١ْٜٛٝ .
ــٌ    :ايجايـــح  ــابل ؼي فعـ ــ٢ ايتػـ ــًُري عًـ ــإ اغيػـ ــسا٤ اٱضيـ ــح ْـ ٜدعـ

ايكــاؿات ، َٚــا ٜــسٍ عًــ٢ قــسم  ضيــاِْٗ ، ػيــا ٜــسٍ عًــ٢ أْــ٘ أقــٌ   

                                                           

 .299/ 10يػإ ايعطب  (1)
 .1/72ايعاٖط ؼي َعاْٞ نًُات ايٓاؽ  (2)
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ــس     ــٓٔ ايتٛسٝـ ــٮ ا٭ضض بػـ ــّٛ شيـ ــٌ ٜـ ــج ٠ نـ ــازٜل نـ ــ٘ َكـ ــط  عٓـ تتفـ
 ُ ــً ــ١ بـــري اغيػـ ــ١  ٚتُٓـــٞ ًَهـــ١ اهلساٜـ ري ، ٚػعـــٌ ايـــسْٝا سًـــ٠ٛ بٗٝذـ

ــ٢     ــٌ عًـ ــع ٚدـ ــاز اهلل عـ ــٛٙ  ستذـ ــٔ ٚدـ ــٛ َـ ــايٝف ، ٖٚـ ــأزا٤ ايتهـ بـ
عٓـــــسَا  (1) صبِِّٔوووووٍ ؤَػٍَْوووووُُ َِوووووا الَ حَؼٍَُّْوووووىَْ اغي٥٬هـــــ١ بكٛيـــــ٘ تعـــــازي ط

وَََغْووووفِهُ ٭ْــــ٘ ط (2) صفِووووٍ ا َسْعِ خٍَُِفَووووتً غــــتٓهطٚا دعــــٌ اٱْػــــإ ط

 .(3) صاٌذَِِّاءَ

عًــــ٢ سهــــٛضٙ بــــري ايٓــــاؽ ٚتــــطغٝدِٗ  ش ٜــــسٍ ْــــسا٤ اٱضيــــإ 
ــط ،        ــدب ايهف ــٌ بػ ــاٍ ٚايكت ــٔ ايكت ــط ٚع ــٔ ايهف ــايعدط ع ــ٬ّ ٚب باٱغ

 ٜٚهٕٛ ططٜل ايهافط  زي اـًٛز ؼي اؾشِٝ َٔ دٗات :
 : قتٌ ايهافط يًُ٪َٔ . ا٭ٚزي

ــ١  ــ٢       :ايجاْٝ ــسْٝا عً ــإ اي ــازض٠ اٱْػ ــافط ، ٭ٕ َو ــ٪َٔ يًه ــٌ اغي قت
ــاٍ ت   ــاض ، ق ــٛزٙ ؼي ايٓ بَِّْ اٌَّووزََِٓ وَفَووشُوا وََِوواحُىا  عــازي طنفــطٙ غــدب ـً

 .(4) صوَهُُْ وُفَّاسٌ ؤُوًٌَِْهَ ػٍََُْهُِْ ٌَؼْنَتُ اٌٍَّهِ وَاٌَََِِّْىَتِ وَاٌنَّاطِ ؤَجَّْؼِنيَ

 حضور الًداء عًد الأحجضار
ــاضٙ    ٖٚــــٌ حيهــــط )ْــــسا٤ اٱضيــــإ( عٓــــس اغيػــــًِ غــــاع١  ستهــ

ــ٘،      ــٌ ي ــسبط ٚعُ ــ٠ٚ٬ ٚت ــ٘ ت ــِ، ٭ْ ــض ْع ــ٢  ا٭ضد ــٛضٙ عً ــٕٛ سه ٜٚه
 ٚدٛٙ:

 ايؿٗاز٠ يًُػًِ باٱضيإ. ا٭ٍٚ :
 يًُػًِ عػٔ ايكٍٛ. ايدؿاض٠ ايجاْٞ :

                                                           

 .30غٛض٠ ايدكط٠  (1)
 .30غٛض٠ ايدكط٠  (2)
 .30غٛض٠ ايدكط٠  (3)
 .161غٛض٠ ايدكط٠  (4)
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ــح : ــًِ      ايجاي ــٛظ اغيػ ــا عــٔ ف ــ١ ايدشــح ٚ خداضٖ ــس َهــاَري آٜ تأنٝ
 باغيوفط٠ َٔ عٓس اهلل.

ــع : ــٔ       ايطاب ــاضٙ َ ــاع١  سته ــ٪َٔ غ ــس اغي ــإ عٓ ــسا٤ اٱضي ــٛض ْ سه
 ١ٜ ايدشح.ص ايٛاضز ؼي آوَسَحَّْتِقٛي٘ تعازيط

ــاضٙ    اــــاَؼ : ــاع١  ستهـ ــًِ غـ ــإ عٓـــس اغيػـ ــٛض ْـــسا٤ اٱضيـ سهـ
 ؽفٝف َٔ ٚطأ٠ اغيٛت ٚزفع يًؿس٠ اييت تتكف بٗا غهطات٘.

ــازؽ : ــٛ ؼي      ايػـ ــإ ٖٚـ ــسا٤ اٱضيـ ــًِ يٓـ ــ٠ٚ٬ اغيػـ ــٛاب تـ ــٞ ثـ ػًـ
غـــاع١ اٱستهـــاض عهـــٛض ْـــسا٤ اٱضيـــإ عٓـــسٙ، ٚبٝـــإ عـــسز اغيـــطات 

 اييت ت٬ٙ فٝٗا.
ايجٓـــا٤ عًـــ٢ اغيػـــًُري ٭ْٗـــِ مل ًٜتفتـــٛا يػـــعٞ ايـــصٜٔ  ايػـــابع :

ــدٌٝ اهلل،    ــاز ؼي غــ ــسفا  ٚاؾٗــ ــاخ يًــ ــٔ اٱْدعــ ــٓعِٗ عــ ــطٚا ؼي َــ نفــ
 ٚتأنٝس بط٬ٕ غعِٝٗ ٖصا.

بٝــإ اغيــا٥ع بــري اغيــ٪َٔ ٚايهــافط ؼي غــاع١ اٱستهــاض،        ايجــأَ :
ــٌ عًــ٢         ــ٘، ٚجيعًــ٘ ٜكد ــح ايطُأْٝٓــ١ ؼي ْفػ ــس اغيــ٪َٔ يٝدع ــط عٓ فٝشه

ــامل  ــٛت ٚع ــازيط    اغي ــ٘ تع ــٔ َكــازٜل قٛي ــٛ َ ــط٠ بطنــا، ٖٚ بَِّْ اٯخ

 اٌَّووزََِٓ آَِنُووىا وَػٍَُِّووىا اٌظَّوواٌِحَاثِ وَؤَلَوواُِىا اٌظَّووََةَ وَآحَووىْا اٌضَّوَوواةَ ٌَهُووُْ ؤَجْووشُهُُْ ػِنْووذَ سَبِّهِووُْ وَالَ     

ــٛ  (1)صخَوووىْفٌ ػٍََوووُْهُِْ وَالَ هُوووُْ ََحْضَُٔوووىَْ  ــاض ٚزْـ ــاع١ اٱستهـ ــاظ إٔ غـ ، بًشـ

أغــداب اـــٛف فٝسفعــ٘ ْــسا٤ اٱضيــإ، ٚتــ٠ٚ٬ ْــسا٤ اٱضيــإ   اغيــٛت َــٔ 
بكــٝو١ ايكطآْٝــ١ ٚايعُــٌ سيهــاَري آٜاتــ٘ ايــيت دــا٤ فٝٗــا َــٔ ايعُــٌ         

ــازيط   ــاٍ تع ــاا، ق اٌَّْووايُ وَاٌْبَنُووىَْ صَِنَووتُ اٌْحََُوواةِ اٌووذَُُّْٔا وَاٌْبَالَُِوواثُ اٌظَّوواٌِحَاثُ      ايك

 .(2)صًَخَُْشٌ ػِنْذَ سَبِّهَ ثَىَابًا وَخَُْشٌ ؤََِ

                                                           

 .277غٛض٠ ايدكط٠  (1)
 .46غٛض٠ ايهٗف  (2)
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ــ٠ٛ     ــ١ َــٔ اٱعذــاظ ؼي ْد ــ١ ايكــطا٠٤ ؼي ايكــ٠٬ ايَٝٛٝ  ٕ تكػــِٝ نٝفٝ
 قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٚغٓٔ ايتؿطٜع فٝٗا ٚفٝ٘ َػا٥ٌ :

ــاض       ا٭ٚزي ــٌ ٚايٓٗ ــ١ ايًٝ ــازٍ اغي٥٬ه ــدض ٜتد ــ٠٬ ايك ــس أٚإ ق : عٓ
ــازي      ــاٍ تع ــ  آزّ ، ق ــاٍ ب ــسٜٚٔ أعُ ــعٍٚ  زي ا٭ضض ٚت ــعٛز ٚايٓ ايك

 .(1) صآَْ اٌْفَجْشِ وَاَْ َِشْهُىدًابَِّْ لُشْط

ــٌ     ــِ ايتٓعٜ ــ٠٬ ٚت٬ٚتٗ ــأزا٥ِٗ ايك ــًُات ب ــًُٕٛ ٚاغيػ ــٕٛ اغيػ يٝه
عًـــ٢ مـــٛ ايٛدـــٛب ايعـــٝ  غـــددا  ٱزاَـــ١ اؿٝـــا٠ اٱْػـــا١ْٝ عًـــ٢        

وََِوووا خٍََمْوووجُ  ا٭ضض ْٚـــعٍٚ ايربنـــات يكٛيـــ٘ تعـــازي ؼي عًـــ١ اـًـــل ط     

 .(2)صاٌْجَِّٓ وَاإلِٔظَ بِالَّ ٌَُِؼْبُذُوِْ

ــ١ ــواٍ     ايجاْٝ ــسّ  ْؿ ــه١ٓٝ ٚع ــا غ ــ١ ؼي أٚقاتٗ ــ٠٬ اؾٗطٜ ــإ ايك :  تٝ
بايــــسْٝا ، فــــٝكرتٕ ايتــــسبط باٯٜــــات َٚهــــاَٝٓٗا ايكسغــــ١ٝ َــــٔ قدــــٌ 

 ايكاض٨ ٚايػاَع َع اغيػتُع .
بٝـــإ عـــع اٱغـــ٬ّ بـــايكطا٠٤ اؾٗطٜـــ١ ٚفهـــٌ اهلل عًـــ٢   :ايجايجـــ١ 

ــٔ       ــٛف َ ــ  خ ــٔ غ ــازي َٚ ــ٘ تع ــ١ٝ َٓ ــطإٓ خؿ ــِ يًك ــًُري ؼي ت٬ٚتٗ اغيػ
وٌٍََِّووووهِ اٌْؼِووووضَّةُ وٌَِشَعُووووىٌِهِ   بــــ  آزّ ، ٖٚــــٛ َــــٔ َكــــازٜل قٛيــــ٘ تعــــازي ط     

 .(3) صوٌٍَُِّْاِِْنِنيَ

ٚعًـــ١ اؾٗـــط بايكـــ٠٬ ؼي اغيوـــطب ٚايعؿـــا٤ ٚايكـــدض ٚاٱخفـــات  
ايعٗــطٜٔ ٖــٛ اٱقتــسا٤ بــايٓ  قُــس قــ٢ً اهلل عًٝــ٘ ٚآيــ٘ ٚغــًِ         ؼي 

 .(4)صٌَمَذْ وَاَْ ٌَىُُْ فٍِ سَعُىيِ اٌٍَّهِ ؤُعْىَةٌ حَغَنَتِٚقٍٛ اهلل تعازي ط

                                                           

 .78غٛض٠ ا٭غطا٤  (1)
 .56غٛض٠ ايصاضٜات  (2)
 .8غٛض٠ اغيٓافكٕٛ  (3)
 .21غٛض٠ ا٭سعاب  (4)
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ــًِ )    ــ٘ ٚغ ــ٘ ٚآي ــ٢ً اهلل عًٝ ــٓ  ق ــٍٛ اي ــْٛٞ  ٚق ــا ضأٜتُ ــًٛا نُ ق
ــًٞ ــطب     (1) (أقـ ــدض ٚاغيوـ ــإ ؼي ايكـ ــ١ إٔ اٱْػـ ــطا٠٤ اؾٗطٜـ ــ١ ايكـ ٚعًـ

ــأَٛض ايــسْٝا ٜٚــٛز  ايٓٗــاض أٚ     ٚايعؿــا٤ قــ ٚض٠ اغيػــًِ أقــٌ  ْؿــوا٫  ب
ٜػــــــتكدً٘ بــــــصنط اهلل ، ٚتتدــــــازٍ اغي٥٬هــــــ١ ايٓــــــعٍٚ ٚايكــــــعٛز .       

ــٛط       ) ــ٘ ايػ ــا قطع ــطب٘ ، فًُ ــأَط به ــطم ، ف ــا غ ــاز أعطابٝ ــص اؿذ ٚأخ
عُا١٥ غـــٛط ، فًكٝـــ٘ أؾـــعب قـــاٍ : ٜـــا ضب ؾـــهطا ستـــ٢ نـــطب غـــد

فكــاٍ يــ٘ : تــسضٟ مل نـــطبو اؿذــاز غــدعُا١٥ غــٛط   قـــاٍ : ٫ ،       
ــإٕ اهلل ٜكــٍٛ :    ــط٠ ؾــهطى ، ف ــاٍ : يهج ِٵ   }ق ــسٳْٻهآ ِٵ َ٭ِظٜ ــَهطٵتٴ ٔٵ ؾٳ ــ٦ٹ   (2){َي

 ٞ ــ ــاٍ ا٭عطاب ــا ضب ٫      ، ق ــاٍ : ٜ ــِ ، فك ــاٍ : ْع ــطإٓ   ق ــصا ؼي ايك ٖٚ :
ــاعف عـــ    ــأت ؼي ؾـــهطٟ فـ ــعزٕ ، أغـ ــ٬ تـ ــٛاب  ، ؾـــهطا فـ ــس ثـ باعـ

 .   ايؿانطٜٔ َ
ــا    ــٞ  َاَـ ــع أعطابـ ــطأ :  ٚمسـ ــ٢   }ٜكـ ــِطنٹريٳ سٳتٻـ ُٴؿٵـ ــٛا اْي ٓٵهٹشٴـ ٚٳ٫ تٴ

ــٛا ٳ  ٓٴ َٹ ــا      (3){ٜٴ٪ٵ ــٛا أٜه ــاٍ : ٫ٚ  ٕ آَٓ ــا٤ ، فك ــتض ايت ــا بف ــس  -قطأٖ ٜكك
ــٛاط قــطّ  ــاٍ :     -إٔ ايً ــٝؼ ٖهــصا ٜكــطأ   فك ــ٘ ًٜشــٔ ٚي ــ٘ :  ْ ــٌ ي فكٝ

 .(4) ( فإْ٘ حيٌ َا سطّ اهلل أخطٚٙ قدش٘ اهلل ٫ ػعًٛٙ  َاَا ;
 قايوى  كل يداء باعث للإيهاى     

ــس          ــإ ػ ــسا٤ اٱضي ــا ْ ــطز فٝٗ ــط٠ ٜ ــٌ َ ــ٘ ؼي ن ــطإٓ أْ ــاظ ايك ــٔ  عذ َ
ٖٓــاى فــطزا  َــٔ أفــطاز اٱضيــإ ؼي َهــاَري شات اٯٜــ١ ايــيت ٚضز فٝٗــا ،  
ــ١ اٚ    ــسا٤ ٚاٯٜـ ــ١ ايٓـ ــإ ؼي شات آٜـ ــازٜل اٱضيـ ــسز أفـــطاز َٚكـ ٚقـــس تتعـ

ــات  ــ٘ تعـــازي ط   اٯٜـ ــا ، ففـــٞ قٛيـ ََاؤََُّهَوووا اٌَّوووزََِٓ آَِنُوووىا الَ   اغيعطٛفـــ١ عًٝٗـ

                                                           

 .1/170تفػ  ايطاظٟ  (1)
 .7غٛض٠ ابطاِٖٝ  (2)
 .221غٛض ايدكط٠  (3)
 .3/109أمسا٤ اهلل اؿػ٢ٓ  (4)
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َكــازٜل َــٔ اٱضيــإ ايــيت تتٓاغــب َــع    (2()1)..ص حَىُىُٔووىا وَاٌَّووزََِٓ وَفَووشُوا 

 ْسا٤ اٱضيإ ايٛاضز ؼي أٚهلا َٓٗا :
: ز٫يــ١ ايٓٗــٞ عــٔ ايتؿــدٝ٘ بايــصٜٔ نفــطٚا عًــ٢ ايعكــ١ُ         ا٭ٍٚ

 ٬ي١ .َٔ ايهفط ٚايػ١َ٬ َٔ ايه
ــاْٞ  ــاخ    ايجـ ــًُري اٱْدعـ ــا٥ل اغيػـ ــٔ خكـ ــٛ َـ ــإْٛ ٖٚـ ــإ قـ : بٝـ

 ص .ؤَوْ وَأُىا ُُضًّييًسفا  يكٛي٘ تعازي ط

ــ٘ تعــازي ط  :ايجايــح  ــٌ ؼي غــدٌٝ اهلل يكٛي ــ١ وََِووا لُخٍُِووىاايكت صفٓٗــٞ اٯٜ

عـــٔ ايتؿـــد٘ بـــايهفط ؼي ْـــٛ  َٚاٖٝـــ١ ايهـــ٬ّ عـــٔ ايوـــعا٠ ٜـــسٍ عًـــ٢  
  ضاز٠ اغيػًُري بايوعٚ .

تكــسٜل اغيػــًُري بــإٔ اغيــٛت ٚاؿٝــا٠ أَــطإ بٝــس اهلل،        :ايطابــع 
ــُٛات    ــٌ يًػــ ــع ٚدــ ــط  ًَــــو اهلل عــ ــإ فــ ــٛت اٱْػــ ــا٠ أٚ َــ ٚسٝــ

ــازي ط  ــاٍ تعـ وَهُوووىَ اٌَّوووزٌِ َُحْوووٍِ وََُُِّوووجُ وٌََوووهُ اخْوووخََِفُ اٌٍَُّْوووًِ     ٚا٭ضض ، قـ

 .(3) صوَاٌنَّهَاسِ

ــاَؼ  ــٌ      :اــ ــع ٚدـ ــإٔ اهلل عـ ــطاض بـ ــإ اٱقـ ــازٜل اٱضيـ ــٔ َكـ َـ
ــاط بأ ــ٘    أسـ ــِٝ يكٛيـ ــايٕٛ ايٓعـ ــًُري ٜٓـ ــا  ، ٚإٔ اغيػـ ــاز عًُـ ــاٍ ايعدـ عُـ
ــازي ط ــٌ  وَاٌٍَّوووهُ بَِّوووا حَؼٍَُّْوووىَْ بَظِووو ٌ تعـ ــع ٚدـ ــ٘ إٔ اهلل عـ ــٔ َعاْٝـ ص ٭ٕ َـ

 ٜطسِ اغيػًُري ٜٚأخص بأٜسِٜٗ مٛ فعٌ ايكاؿات .
ــسٖا       ــا٤ت بع ــإْٛ د ــصا ايك ــح بٗ ــ١ ايدش ــت آٜ ــس إٔ أختتُ ــصا بع فً

  ّ ــٛ ــ١ يعُ ــاغيوفط٠ ٚايطظي ــاض٠ ب ــدٌٝ    ايدؿ ــٌ ؼي غ ــٔ قت ــٛا٤ َ ــًُري غ اغيػ
 ص. وَاٌٍَّهُ بَِّا حَؼٍَُّْىَْ بَظِ ٌاهلل أٚ َات ع٢ً فطاؾ٘ يكٛي٘ تعازي ط

                                                           

 .156غٛض٠ آٍ عُطإ  (1)
 .أْعط اؾع٤ ايتاغع ٚايعؿطٜٔ بعس اغيا١٥ ايصٟ قسض خاقا  بتفػ  ٖصٙ اٯ١ٜ  (2)
 .80غٛض٠ اغي٪َٕٓٛ  (3)
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 بحث أصولي 

 ٜٓكػِ ايعُّٛ  زي أقػاّ :
: ايعُـــــّٛ اٱغــــــتوطاقٞ ٜٚتكــــــف باٱؼــــــاز ؼي َطتدــــــ١   ا٭ٍٚ

ــام       ــع ٚاٱْطد ــ١ ايٛاق ــسز ؼي َطتد ــس ٜٚتع ــ٘ ٜتش ــٛ   ٫ أْ ــا٤ ٚاغيٛن اٱْؿ
ــازي ط      ــٕٛ عػــب أعــساز أفــطاز ايعــاّ فكٛيــ٘ تع فََّووْٓ شَووهِذَ ِِوونْىُُْ   فٝه

 صاٍَ ؤُخَوووشَاٌشَّوووهْشَ فٍََُْظُوووّْهُ وََِوووْٓ وَووواَْ َِشَِؼًوووا ؤَوْ ػٍََوووً عَوووفَشٍ فَؼِوووذَّةٌ ِِوووْٓ ؤَََّووو

ــيت       (1) ــٗط اي ــاّ ايؿ ــسز أٜ ــ٢ بع ــتوطاقٞ ٜتشً ــاّ  غ ــإ ع ــٗط ضَه ــإ ؾ ف
تدًـــ  ث٬ثـــري َٜٛـــا   شا نـــإ ايؿـــٗط تاَـــا  أٚ تػـــع١ ٚعؿـــطٜٔ  شا نـــإ  

 ْاقكا  .
ــّٛ   ــٌ ٜ ــٕٛ ن ــففٝه ــٝا  تهًٝ ــام بايك ــ١  خ ــ   ضتداطٝ ــطازٙ غ ّ ٚأف

ــّٛ       ــ١ ايك ــس ْٝ ــب ػسٜ ــٗط، ٫ٚ جي ــاّ ايؿ ــس٠ يتُ ــ١ ايٛاس ــ١ ايٓٝ ــع نفاٜ َ
 .(2)ّ، ٚؼي ضغايتٓا ايع١ًُٝ اؿذ١نٌ ٜٛ
ــس٠،    ) ــ٢ سـ ــ١ عًـ ــّٛ ْٝـ ــٌ ٜـ ــٟٛ يهـ ــإ إ ٜٓـ ــٗط ضَهـ ــٛظ ؼي ؾـ جيـ

ــ١        ــّٛ طيً ــٟٛ ايك ــ٘، ٚإ ٜٓ ــٗط نً ــس٠ يًؿ ــ١ ٚاس ــعا٤ بٓٝ ــٛظ اٱدت ٚجي
 .(3)(ٚجيسز اي١ٝٓ يهٌ ّٜٛ

ٚقــس تهــٕٛ أفــطاز ايعــاّ اٱغــتوطاقٞ َــٔ ايهًــٞ اغيتــٛاط٧ نُــا ؼي  
ــٞ      ــس تهــٕٛ َــٔ ايهً ــاٍ أعــ٬ٙ أٚ ق ــصٟ تهــٕٛ أفــطازٙ    اغيج اغيؿــهو اي

ــازي ط   ــ٘ تعـ ــا ؼي قٛيـ ــا ، نُـ ــا ٚأدعا٥ٗـ ــا ٚنٝفٝتٗـ وَؤَلُُِّوووىا َتدآٜـــ١ ؼي شاتٗـ

ــط        اٌظَّووََةَ ــط ٚايعك ــ٠٬ ايعٗ ــات نك ــع ضنع ــٛ أضب ــا ٖ ــ٠٬ َ ــٔ ايك ص فُ

ٚايعؿــــا٤ ، َٚٓٗــــا ثــــ٬خ ضنعــــات ٖٚــــٞ قــــ٠٬ اغيوــــطب ، َٚٓٗــــا  
 ضنعتإ نك٠٬ ايكدض .

                                                           

 .185( غٛض٠ ايدكط٠ 1)
 ( أْعط ضغايتٓا ايع١ًُٝ اؿذ١ ؼي ايعدازات ٚاغيعا٬َت / اؾع٤ ايجاْٞ .2)
 .غٛض٠  (3)
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 ٞ ــ     ايجـــاْ ٘ أفـــطاز ايعـــاّ فتُعــــ١   : ايعُـــّٛ اجملُـــٛعٞ ٜٚـــطاز َٓـ
َٚتشـــس٠ ؼي ايككـــس ٚايواٜـــ١ ٚاغياٖٝـــ١ ، فٝهـــٕٛ اٱؼـــاز ؼي َطاتـــب      
ــإ     ــا ؼي اٱضيـ ــسا  ، نُـ ــٛعا  َتشـ ــطاز َٛنـ ــٛت ، ٚإٔ اغيـ ــات ٚايجدـ اٱثدـ
با٭ْدٝــا٤  ش إٔ عـــسزِٖ ٖـــٛ َا٥ـــ١ ٚأضبعــ١ ٚعؿـــطٕٚ أيفـــا  ، مل ٜـــصنط   

ــ١ عؿــط شنــط     ــِٓٗ مثاْٝ ــا  َ ــطإٓ  ٫ عيػــ١ ٚعؿــطٜٔ ْدٝ ٚا ؼي َــِٓٗ ؼي ايك
وَحٍِْووهَ حُجَّخُنَووا آحَُْنَاهَووا بِبْووشَاهَُُِ ػٍََووً لَىِِْووهِ  َٛنــع َــٔ ايكــطإٓ بكٛيــ٘ تعــازي ط 

بِعْووحَاقَ وَََؼْمُووىََ وًٍُّووا   ٌَووهُوَوَهَبْنَووا *َٔشْفَووغُ دَسَجَوواثٍ َِووْٓ َٔشَوواءُ بَِّْ سَبَّووهَ حَىِووٌُُ ػٍَِووٌُُ   

ََّخِووهِ دَاوُودَ وَعُووٍََُّْاَْ وَؤََُّووىََ وََُىعُووََ    هَووذََْنَا ؤَُىحًووا هَووذََْنَا ِِووْٓ لَبْووًُ وَِِووْٓ رُسِّ     

وَصَوَشََِّوووا وَََحَُْوووً   *وَُِىعَوووً وَهَووواسُوَْ وَوَوووزٌَِهَ َٔجْوووضٌِ اٌُّْحْغِووونِنيَ    

وَبِعْوووَّاػًَُِ وَاٌَُْغَوووغَ وََُوووىُٔظَ وٌَُىؿًوووا  *وَػُِغَوووً وَبٌَُِْووواطَ وُوووًٌّ ِِوووْٓ اٌظَّووواٌِحِنيَ  

 .(1) صاٌَِّنيَوَوًٍُّا فَؼٍَّْنَا ػًٍََ اٌْؼَ

ــ٘     ــٓ  قُــس قــ٢ً اهلل عًٝ ــات أعــ٬ٙ اي ٜٚهــاف هلــِ ؼي شات اٯٜ
ٚآيــ٘ ٚغــًِ ٭ٕ ايكــطإٓ ْــعٍ عًــ٢ قــسضٙ فٗــٛ خــامت ا٭ْدٝــا٤ ، ٚيــصنطٙ 

ص سَبَّوووهَ حَىِوووٌُُ ػٍَِوووٌُُ  بكـــٝو١ ايهـــُ  ؼي ٖـــصٙ اٯٜـــات بكٛيـــ٘ تعـــازي ط     

 ٚتكسٜط اٯ١ٜ  ٕ ضبو ٜا قُس سهِٝ خد  .
ــا٤   شنــطٚا ؼي آٜــات أخــط٣ ، ٖــِ  زضٜــؼ ٖٚــٛز   ٚغــدع١ َــٔ ا٭ْدٝ

ــ٘      ــ٘ ٚآيـ ــ٢ً اهلل عًٝـ ــس قـ ــٓ  قُـ ــٌ ٚايـ ــاا ٚشٚ ايهفـ ــعٝب ٚقـ ٚؾـ
ــ١ ؼي       ــ٬ٙ ايعٓاٜـ ــ١ أعـ ــدري اٯٜـ ــا تـ ــري نُـ ــ٬ّ أطيعـ ــِٝٗ ايػـ ــًِ عًـ ٚغـ
ــس      ــطاِٖٝ ٚايـ ــ   زي إٔ  بـ ــا تؿـ ــا٤ ،  ش أْٗـ ــا٤ ا٭ْدٝـ ــا٤ آبـ ــ١ بأمسـ اؾًُـ

  غشام ، ٚإٔ ٜعكٛب ٖٛ  بٔ  غشام .
ــ١ٓ   ــت ايػ ــا بٝٓ ــِ     نُ ــا٤ ، فإغ ــٔ ا٭ْدٝ ــسز َ ــا٤ ع ــا٤ آب ــ١ أمس ايٓدٜٛ

ــس اهلل     ــٛ عدـ ــًِ ٖـ ــ٘ ٚغـ ــ٘ ٚآيـ ــ٢ً اهلل عًٝـ ــس قـ ــٍٛ اهلل قُـ ــس ضغـ ٚايـ
                                                           

 .86-82غٛض٠ ا٭ْعاّ ( 1)
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ــس      ــاٙ ، ٚإٔ ٚاي ــٝؼ أب ــ٘ عُــ٘ ٚي ــطاِٖٝ ٖــٛ آظض ٚشنــط أْ ــس  ب ٚ غــِ ٚاي
َٛغــ٢ ٖــٛ عُــطإ ، ٚبــٝٸٔ ايكــطإٓ إٔ ٖــاضٕٚ ٖــٛ أخــٛ َٛغــ٢ ، ٚإٔ   

ــ٘ تعــــازي ط  ــا يكٛيــ ــٛ  بــــٔ ظنطٜــ ا بَِّٔووووا ُٔبَشِّووووشُنَ بِغُووووٍَََ اعْووووُّهُ  ََاصَوَشََِّووووحيٝــــ٢ ٖــ

 . (1)صََحًَُْ

ــازي        ــ٘ تع ــا بكٛي ــط أبٝٗ ــع شن ــ٢ َ ــطِٜ أّ عٝػ ــِ َ ــطإٓ  غ ــط ايك ٚشن
ــس    (2) صوََِوووشَََُْ ابْنَوووجَ ػِّْوووشَاَْ اٌَّخِوووٍ ؤَحْظَووونَجْ فَشْجَهَوووا    ط ــأْٗا عٓـ ــإ ؾـ يدٝـ

ــا َــٔ دٗــ١ ايٓػــب نُــا أآفــرت٣ عًٝٗــا ؼي      ــرتا٤ عًٝٗ ــع اٱف ــا ، ٚغيٓ قَٛٗ
 ٫ز٠ عٝػ٢ عًٝ٘ ايػ٬ّ .َعذع٠ ٚ

ــح ــاظ     ايجايـ ــا٭فطاز بًشـ ــِ بـ ــل اؿهـ ــٛ تعًـ ــسيٞ ٖٚـ ــّٛ ايدـ : ايعُـ
اٱؼــاز ؼي قــطف ٚدــٛز ايطدٝعــ١ اغيؿــرتن١ بٝــِٓٗ ، ٬َٚنــ٘ إٔ نــٌ        
فــطز حيُــٌ شات ايكــفات ٖــٛ َٛنــٛ  يًشهــِ ، ٚنــٌ َــ٪َٔ ٖــٛ         
ــصٟ      ــٌُ اي ــِٝ فٝؿ ــسا  ؼي ايٓع ــٕٛ خاي ــدٌٝ اهلل ٜه ــٌ ؼي غ ــٔ قت ــًِ َٚ َػ

ٚ غــ ٙ ، َٚٗاطيــا  نــإ أٚ قــابطا  َٚــات ؼي غــاس١      ٜكتــٌ بايػــٝف أ 
 اغيعطن١ أٚ خاضدٗا .

 قٛي٘ تعازي طٜا أٜٗا ايصٜٔ آَٓٛاص ٚدٖٛا  : ٚحيتٌُ
:  ضاز٠ اغيػـــــــًُري ٚاغيػـــــــًُات عًـــــــ٢ مـــــــٛ ايعُـــــــّٛ  ا٭ٍٚ

ص َتٛدــــ٘  زي نــــٌ    ََووووا ؤََُّهَووووا اٌَّووووزََِٓ آَِنُووووىااٱغــــتوطاقٞ ٚإٔ ايٓــــسا٤ ط

ــطزا  ،    ــطزا  فـ ــًُري فـ ــس أٚ َتعـــسز،    اغيػـ ــٛ  َتشـ ــإ َٚٛنـ ؼي إٓ ٚظَـ
 ٚنٌ ٚاسس َِٓٗ ٜتًك٢ اـطاب ٚايٓسا٤ ع٢ً مٛ َػتكٌ .

ــاْٞ  ــ١ َتشــس٠ ٜهــٕٛ     :ايج ــسا٤ يًُػــًُري ٚاغيػــًُات نأَ تٛدــ٘ ايٓ
اؾـــاَع بٝـــِٓٗ ٖـــٛ اٱضيـــإ بـــاهلل ْٚدـــ٠ٛ قُـــس قـــ٢ً اهلل عًٝـــ٘ ٚآيـــ٘   
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ــٝ     ــسا٤ ٚي ؼ ٚغــًِ فٝهــٕٛ نــٌ فــطز َــِٓٗ دــع٤ٶ َــٔ ا٭َــ١ ؼي تًكــٞ ايٓ
 َٛنٛعا  َػتك٬  قا٥ُا  بصات٘ .

ٜتهـــُٔ ْـــسا٤ اٱضيـــإ َعٓـــ٢ ايعُـــّٛ ايدـــسيٞ ، ٚتعًـــل  :ايجايــح  
اؿهــِ بــايفطز َــٔ اغيػــًُري  بتــسا٤ ، ٚنــٌ ٚاســس َٓــ٘ خطــاب َػــتكٌ  

ــٞ ط   ــسا٤ قطآْ ــّٛ ايكٝاَــ١ يتهــٕٛ أعــساز نــٌ ْ    ََووا ؤََُّهَووا اٌَّووزََِٓ آَِنُووىا ٚ زي ٜ
َتٓــاٖٞ بتػــع١ ٚمثــاْري عــسز  ص َــٔ اي٬َتٓــاٖٞ ، ثــِ ٜهــطب ٖــصا اي٬ 

ْــسا٤ات اٱضيــإ ؼي ايكــطإٓ ، ٖٚــٛ َــٔ  عذــاظ ايكــطإٓ َٚــٔ أغــطاض          
ــدٌ       ــًُري  زي غـ ــ١ اغيػـ ــصٖ  ٖساٜـ ــٛض ايـ ــ١ يًتكـ ــط٠ اـاضقـ ــصٙ ايهجـ ٖـ
ــإ ؼي       ــسع٠ٛ  زي اٱضي ــسز اي ــاؽ ؼي ػ ــ٢ ايٓ ــ١ عً ــ١ اؿذ ــ٬ح ، ٚ قاَ ايف
ــا    ــ١ ؼي شاتٗـ ــع٠ عكًٝـ ــطإٓ َعذـ ــٞ إٔ ايكـ ــ١ ٖٚـ ــإ سكٝكـ ــإ ٚبٝـ نـــٌ ظَـ

 َٚٛنٛعٗا ٚأثطٖا . 
 الإسلاميدخل يأثي لقجل الًبي نٌ قايوى 

طت قــطٜـ بعــض ا٭ؾــطاض يكتــٌ ايــٓ  قُــس قــ٢ً اهلل   يكــس غــدٸ
ِٗ باغيـــاٍ ، فُـــج٬  نـــإ عُـــ  بـــٔ ٥إغطاقـــاَٛا بـــعًٝـــ٘ ٚآيـــ٘ ٚغـــًِ ٚ

ــ٘ ٚآيــ٘ ٚغــًِ         ــٍٛ اهلل قــ٢ً اهلل عًٝ ــٔ ٜــ٪شٟ ضغ ــب اؾُشــٞ ػي ٖٚ
ــط٠    ــٌ اهلذـ ــ١ قدـ ــِ ؼي َهـ ــشاب٘ ٖٚـ ــا٤ ،  ٚأقـ ــس٠ ٚعٓـ ــ٘ ؾـ ــٕٛ َٓـ ًٜٚكـ

ٚعٓــسَا خطدــت قــطٜـ  زي َعطنــ١ بــسض خــطز َعٗــِ   بٓــ٘ ٖٚــب بــٔ   
عُــ  فٛقــع ؼي ا٭غــط ، فًــِ ٜٓــتكِ َٓــ٘ ايــٓ  قــ٢ً اهلل عًٝــ٘ ٚآيــ٘          

 ٚغًِ ٚأقشاب٘ .
ــاٍ ) ــٔ ٖٚــب، أٚ اؿــاضخ بــٔ ٖؿــاّ،        ق بــٔ  غــشام: ٚعُــ  ب

ــّٛ بــسض          ــ٘ ٜ ــ٢ عكدٝ ــل عً ــٝؼ ســري ْه ــسٚ اهلل  بً ــص٣ ضأ٣ ع ــٛ اي ٖ
ٚقــاٍ:  ْــ٢ بــط٨ َــٓهِ  ْــ٢ أض٣ َــا ٫ تــطٕٚ، ٚنــإ        ، ٖاضبــا  ٚفــط

 ( بًــٝؼ ٦َٜٛــص ؼي قــٛض٠ غــطاق١ بــٔ َايــو بــٔ دعؿــِ أَــ  َــسجل        
فأخــص قــفٛإ بــٔ أَٝــ١ حيطنــ٘ سيهــط عًــ٢ قتــٌ ايــٓ  قــ٢ً اهلل عًٝــ٘   

 ٚآي٘ ٚغًِ .
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ٓٵــسٹٟ َقهٳــا٤ٷ         فكــاٍ عُــ  )  ٘ٴ عٹ ٝٵؼٳ َيــ ٞٸ َيــ ًَــ ٔٷ عٳ ٜٵــ ٛٵَيــا زٳ ٘ٹ َي ًّــ ٚٳَاي َٳــا  َأ
ُٸـــسٺ سٳتٸـــ٢   ٚٳعٹ َٴشٳ ٝٵعٳ١َ بٳعٵـــسٹٟ ، َيطٳنٹدٵـــت  َيـــ٢  ــ ِٵ ايهٸـ ِٗ ٝٵ ــ ًَـ ٍٷ َأخٵؿٳـــ٢ عٳ ــا ٝٳـ

ِٵ    ِٗ ــسٹٜ ٜٵ ــٞ َأ ــ ٷ فٹ ــٞ َأغٹ ٓٹ ــ١  ابٵ ًّ ِٵ عٹ ٗٴ ًَ ــدٳ ٕٸ يٹــٞ قٹ ــِإ ٘ٴ َف ــ ًَ ٕٴ  ،َأْقتٴ ٛٳا ــْف ــا قٳ ٗٳ ُٳ ٓٳ َفاْغتٳ
ٚٳاغٹــ     ــايٹٞ أآ ٝٳ ــعٳ عٹ َٳ ٚٳعٹٝٳايآــو  ــو ،  ٓٵ ٘ٹ عٳ ــٝ ــا َأْقهٹ ــو ، َأْٳ ٓٴ ٜٵ ٞٸ زٳ ــ ًَ ٍٳ عٳ ــا ِٵ ٚٳَق ِٗ ٝ

ِٵ       ٗٴ ٓٵ ٜٳعٵذٹـعٴ عٳـ ٚٳ ٞٵ٤ٷ  ِٵ ؾٳـْأْٹٞ      ، َٳا بٳكآٛا ، َيـا ٜٳػٳـعٴٓٹٞ ؾٳـ ٝٵـطٷ َفـاْنتٴ ُٳ ٘ٴ عٴ ٍٳ َيـ َفَكـا
ٌٴ ٍٳ َأْفعٳ  .(1)(ٚٳؾٳْأْٳو ، َقا

ــٛ        ــٝف٘ ٖٚ ــا٬َ  غ ــ١ س ــٞ  زي اغيسٜٓ ــب اؾُش ــٔ ٖٚ ــ  ب ــٌ عُ ٚضس
ٜٓــٟٛ قتــٌ ايــٓ  قــ٢ً اهلل عًٝــ٘ ٚآيــ٘ ٚغــًِ ٚغيــا أزخــٌ عًــ٢ ضغــٍٛ  
اهلل قـــ٢ً اهلل عًٝـــ٘ ٚآيـــ٘ ٚغـــًِ بـــاشٕ َٓـــ٘ غـــأي٘ عـــٔ عًـــ١ ف٦ٝـــ٘ ،  

ــ٬ت    ــطف ٚايكـ ــامل ايتكـ ــ٢ َعـ ــاؽ   يتتذًـ ــ٢ ايٓـ ــٟٛ عًـ ــٛ ايٓدـ ٚايعفـ
، ٢ً اهلل عًٝــ٘ ٚآيــ٘ ٚغــًِ ايــٓ  قــأَط ايــصٜٔ نفــطٚا ، فًــِ ٜــ َٚــِٓٗ 

، ٚمل خيــ ٙ بــري اٱضيــإ ٚايكتــٌ ، بــٌ تطنــ٘ ٜــسخٌ عًٝــ٘        بتكٝٝــسٙ ، 
 ٚغأي٘ َا دا٤ بو ٜا عُ   

 قاٍ : د٦ت هلصا ا٭غ  ايصٟ ؼي أٜسٜهِ فأسػٓٛا  يٝ٘ .
 قاٍ : فُا باٍ ايػٝف ايصٟ ؼي عٓكو .

 . (2) قاٍ قدشٗا اهلل َٔ غٝٛف ، ٌٖٚ أغٓت ؾ٦ٝا  (
ــ٘ ــصا  ٚؼي دٛاب ــّٛ    خ ــع ايً ــط ٚٚن ــ٢ ايهف ــ٢  قــطاضٙ عً ــاض٠ عً أَ

 ع٢ً ايػٝٛف ٚاغي٪ٕ ؼي خػاضتِٗ ٖٚعضيتِٗ ّٜٛ بسض .
َٳــا دٹ٦ٵــتٴ  ّيــا يٹــصٳيٹو ،  ) ٍٳ  ٘ٴ   َقــا َٳــا اّيــصٹٟ دٹ٦ٵــتٳ َيــ ٍٳ اآقٵــسٴْقٓٹٞ ،  َقــا

ُٳا      ــصٳَنطٵتٴ ــِط ، َفـ ــٞ اْيشٹذٵـ ــ١َ فٹـ ٝٸـ َٳ ٔٴ أآ ــ ٕٴ بٵـ ٛٳا ــْف ٚٳقٳـ ــتٳ  ْٵـ ــسٵتٳ َأ ٌٵ َقعٳـ ــ ٍٳ بٳـ ــا َقـ
ــ  ٍٷ    َأقٵ ٝٳـــا ٚٳعٹ ٞٸ  ًَـــ ٔٷ عٳ ٜٵــ ٛٵَيـــا زٳ ًْــت : َي ِٸ قآ ـٍ ، ثٴـــ ٜٵ ٔٵ قآـــطٳ َٹــ ًٹٝـــبٹ  شٳابٳ اْيَك

ٜٵٓٹو        ــسٳ ٕٴ بٹ ٛٳا ــْف ــو قٳ ٌٳ َي ــ ُٸ ــسٶا ، َفتٳشٳ ُٸ َٴشٳ ٌٳ  ــ ــ٢ َأْقتٴ ــتٴ سٳتٸ ــسٹٟ َيدٳطٳدٵ ٓٵ عٹ
ٔٳ شٳيٹَو  ٝٵ ٚٳبٳ ٝٵٓٳو  ٌٷ بٳ ٘ٴ سٳا٥ٹ ًّ ٚٳَاي ٘ٴ  ٓٹٞ َي ًَ ٕٵ تٳْكتٴ ٢ًَ َأ  .ٚٳعٹٝٳايٹو ، عٳ
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ٝٵـ  ُٳ ٍٳ عٴ ٘ٹ ْٴَهـصٸبٴو           َقا ًّـ ٍٳ اي ٜٳـا ضٳغٴـٛ ٘ٹ َقـسٵ نآٓٸـا  ًّـ ٍٴ اي ٗٳسٴ َأْٸـو ضٳغٴـٛ طٷ َأؾٵـ
          ِٞ ٛٳسٵ ــ ٔٵ اْي ــ َٹ ــو  ٝٵ ًَ ٍٴ عٳ ــِع ٓٵ ٜٳ ــا  َٳ ٚٳ ُٳا٤ٹ  ــ ــِط ايػٸ ٔٵ خٳدٳ ــ َٹ ٘ٹ  ــ ــا بٹ ــت تٳْأتٹٝٓٳ ٓٵ ــا نآ ُٳ بٹ

َٳــا َأتٳــاى بٹــ  ِٴ  ًَ ٘ٹ  ْٸــٞ َيــَأعٵ ًّــ ٛٳَاي ٕٴ َف ٛٳا ٚٳقٳــْف ٙٴ  ّيــا َأْٳــا  ِٵ ٜٳشٵهٴــطٵ َٵــطٷ َيــ ٖٳــصٳا َأ ٘ٹ ٚٳ
٘ٴ ًّ  .  ّيا اي

ِٸ           ُٳػٳــامٳ ثٴــ ٖٳــصٳا اْي ٚٳغٳــاَقٓٹٞ   ِّ ًَا ًِْإغٵــ ٖٳــسٳاْٹٞ يٹ ٘ٹ اّيــصٹٟ  ًّــ ُٵــسٴ يٹ َفاْيشٳ
ٗٴــٛا   ِٳ َفّك ًّ ٚٳغٳــ ٘ٹ  ــ ٝٵ ًَ ٘ٴ عٳ ًّــ ٢ًّ اي ٘ٹ قٳــ ًّــ ٍٴ اي ٍٳ ضٳغٴــٛ ٗٳازٳ٠َ اْيشٳــلٸ . َفَكــا ِٗسٳ ؾٳــ ؾٳــ

٘ٴ ًٹكآٛا َي ٚٳَأْط ٕٳ  ٙٴ اْيكآطٵآ ٚٳَأْقِط٥ٴٛ ٘ٹ .  ِٵ فٹٞ زٹٜٓٹ ًآٛا  َأخٳانآ ٙٴ َفَفعٳ  . (1)َأغٹ ٳ
 ٚؼي اؿسٜح أَٛض :

ــسض َــع ايــصٜٔ         أ٫ٚ  ــب سانــطا  ؼي َعطنــ١ ب ــإ عُــ  بــٔ ٖٚ : ن
اغيػــًُري ٚحيكــٞ عــسزِٖ ،  ِنفــطٚا ، ٚبعجــٛٙ قدــٌ ايكتــاٍ يٝشــطظ هلــ 

ــس (    ــشاب قُـ ــا أقـ ــطظ يٓـ ــ٘ )أسـ ــايٛا يـ ــُِٖٛ   (2) ٚقـ ــِ مل ٜػـ أٟ أْٗـ
ــٞ      ــ١ ٖٚ ــ١ُٝ خاق ــاِٖ بتػ ــٌ ٚمس ــع ٚد ــأنطَِٗ اهلل ع ــًُري ، ف : اغيػ

ــادطٕٚ ٚا٭ْكـــاض   ــطف ْاظيـــ١ َـــٔ ايػـــُا٤     ، اغيٗـ ، يتدكـــ٢ ٚثٝكـــ١ ؾـ
 .ْٚازاِٖ ؼي ايكطإٓ بًفغ ) ٜا أٜٗا ايصٜٔ آَٓٛا ( 

ــِ ضدــع      ٍٚدــا ــٔ ٖٚــب بفطغــ٘ ســٍٛ عػــهط اغيػــًُري ث عُــ  ب
قــاٍ : فاغــتذاٍ بفطغــ٘ ســٍٛ    ، اســعض يٓــا أقــشاب قُــس      يــِٝٗ )

ــ٬ٝ أٚ        ــسٕٚ قً ــٌ ٜعٜ ــ١ ضد ــ٬خ َا٥ ــاٍ : ث ــِٝٗ فك ــع  ي ــِ ضد ــهط ث ايعػ
 . (3) (ٜٓككٕٛ

ــا       ــسِٖ َـ ــٝؼ عٓـ ــسٚ ٚيـ ــفٕٛ يًعـ ــًُري َٓهؿـ ــإٔ اغيػـ ــ١ بـ ــ٘ آٜـ ٚفٝـ
خيفــــٕٛ ٚأْٗــــِ مل ٜتكــــسٚا بايٓدــــاٍ ٚايػــــٗاّ ٚاؿذــــاض٠ ٚايعٝــــٕٛ  

 ٚاـٌٝ اييت ػٍٛ َعػهطِٖ .

                                                           

 .1/662ايػ ٠ ايٓد١ٜٛ ٱبٔ ٖؿاّ  (1)
 .3/169ايػ ٠ ايٓد١ٜٛ ٱبٔ ٖؿاّ  (2)
 .3/169ايػ ٠ ايٓد١ٜٛ ٱبٔ ٖؿاّ  (3)
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ــٛٙ َــِٓٗ فكــس     ــ٘ ٚزْ  ش ٜــسٍ نــدط عُــ  يعــسز اغيػــًُري عًــ٢ قطب
ٚأْــ٘ قــاض عًــ٢ َكطبــ١    ، عؿــط ضدــ٬   ٚث٬ثــ١ نــإ عــسزِٖ ث٬مثا٥ــ١   

ــ٘ مل    ــفاتِٗ ،  ش أْـ ــ٘ يكـ ــٔ بٝاْـ ــٝأتٞ َـ ــا غـ ــُع ن٬َٗـــِ نُـ ــِٓٗ ٜػـ َـ
ٜهتـف سيـا بعجـ٘  يٝـ٘ ندـاض ضدـا٫ت قـطٜـ َـٔ َعطفـ١ عـسز اغيػـًُري ،            

 هلِ نُري أٚ َسز  بٌ قاٍ أًَْٗٛٞ ست٢ أْعط : ٌٖ 
ــ٘   ــس ؼي فطغـ ــٛازٟ ٚأبعـ ــطب ؼي ايـ ــأخربِٖ  ، فهـ ــ٦ٝا  فـ ــط ؾـ ــِ ٜـ فًـ

قــس ضأٜــت ٜــا َعؿــط قــطٜـ ايد٬ٜــا ؼُــٌ اغيٓاٜــا ْٛانــض  ٚيهٓــ٘ قــاٍ : )
ــأ  ٫         ــ١ ٫ٚ ًَذـ ــِ َٓعـ ــٝؼ َعٗـ ــّٛ يـ ــاقع قـ ــٛت ايٓـ ــٌ اغيـ ــطب ؼُـ ٜجـ
ــٌ ضدــ٬ َــٓهِ      ــ٢ ٜكت ــٌ ضدــٌ َــِٓٗ ست ــا أض٣ إٔ ٜكت غــٝٛفِٗ ٚاهلل َ

ِ أعـــسازِٖ فُـــا خـــ  ايعـــٝـ بعـــس شيـــو   فـــطٚا فـــإشا أقـــابٛا َـــٓه
  (2)عٔ  بٔ  غشام .(1) (ضأٜهِ

ــ٘ يٝطًـــع عًـــ٢ َـــٛاطٔ ايهـــٮ   فهـــإ نا يطا٥ـــس ايـــصٟ ٜتكـــسّ قَٛـ
ــس      ــصٍ اؾٗــ ــعٞ ٚبــ ــِٝٗ ايػــ ــٛفط عًــ ــسَِٗ يٝــ ــط فٝتكــ ــاقط اغيطــ َٚػــ

ضدـــا٤  ِٚايتعـــطض  زي اهلـــ٬ى ؼي ايكـــشطا٤ اغيٛسؿـــ١ ٜٚكـــسم َعٗـــ
 لاتِٗ ٚغ٬َتِٗ .

ٚايطا٥ــس يوــ١ ٖــٛ ايــصٟ ٜتكــسّ اؾُاعــ١ يٝتــسبط ؼي أَٛضٖــا ٜٚتدكــط  
 ٜٚسفع عٓٗا ا٭نطاض .، ؼي ا٭سساخ َٚا جيًب هلا اغيكاا 

                                                           

 .3/169ايػ ٠ ايٓد١ٜٛ ٱبٔ ٖؿاّ  (1)
ٚفٝٗا تعًِ ٚقطأ ، ( ٖذط١ٜ ٚيس ؼي اغيس١ٜٓ  151-85بٔ ٜػاض )  غشامقُس بٔ  (2)

ع٢ً عًُا٥ٗا ، ٚتٛف٢ ؼي بوساز ، نإ َٛزي يكٝؼ بٔ كط١َ بٔ اغيطًب ايكطؾٞ 
اغيػًُٕٛ   فتتشٗانإ دسٙ َٔ غ  َس١ٜٓ عري ايتُط ايكطٜد١ َٔ نطب٤٬ ٚاييت 

ٔ 12غــ١ٓ  ؼي ٜــس نػــط٣ ، ٚغــافط  زي  ٖـــ َــٔ بــري ايوًُــإ ايــصٜٔ نــاْٛا ضٖــا٥
اٱغهٓسض١ٜ ٚأخص عٔ طياع١ َٔ عًُا٤ َكط ثِ غافط  زي ايهٛف١ ٚاؿ ٠ ثـِ  

 . َطغ٬ت زي بوساز ، ٚؼي ضٚاٜت٘ 
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ٚمل تهتـف قــطٜـ ٜــّٛ بـسض بدعــح عُــ  َٚــا دـا٤ بــ٘ َــٔ اـــرب ،    
طــاف باغيػــًُري ٖٚــٛ عًــ٢ فطغــ٘ ٚضدــع  ففدعجــٛا أبــا غــ١ًُ اؾؿــعُٞ 

 : يٝدرب قطٜؿا  سيا  غتكطأٙ َٔ دٗات
 : أخرب عٔ عسّ نجط٠ عسز اغيػًُري . ا٭ٚزي
 : تأنٝس ايٓكل ؼي أغًش١ َٚ٪ٕ اغيػًُري .ايجا١ْٝ 
ــ١ ــاٍ      ايجايج ــًُري ،  ش ق ــ٠ٛ ععضيــ١ اغيػ ــٔ ق ــطٜـ َ ــصاض ق ــصٜط ٚ ْ : ؼ

ًَـسٶا    ) ٜٵـت دٳ َٳـا ضٳَأ ٘ٹ  ًّ ٚٳَيهٹٓٸـٞ        (1)ٚٳَاي ٚٳَيـا نآطٳاعٶـا .  ًَْكـ١   ٚٳَيـا سٳ ٚٳَيـا عٳـسٳزٶا ،   ،
٘ٹ ضٳ ــ ًّ ُٹٝتٹريٳ     ٚٳَاي ــتٳ َٴػٵ ــا  َٶ ٛٵ ِٵ َق ِٗ ــٝ ًٹ ٖٵ ــ٢ َأ ــٛا  َي ٜٳ٦ٴٛبٴ ٕٵ  ٕٳ َأ ــسٴٚ ٜٴِطٜ ــا  ــا َي َٶ ٛٵ ــت َق ٜٵ َأ

ِٵ اْيشٳكٳــ٢    ٗٴ ــَأْٸ ِٕ َن ــٛ ٝٴ ِٵ ظٴضٵمٴ اْيعٴ ٗٴ ٝٴٛفآ ــا غٴــ ــأا  ّي ًْذٳ َٳ ــا  ٚٳَي ــ١ا  ٓٳعٳ َٳ ِٵ  ــ ٗٴ ٝٵػٳــتٵ َي َي
 .(2)تٳشٵتٳ اْيشٳذٳفٹ 

ــسٳ    َٳـ ٚٵ  ــريٷ َأ ُٹـ ِٵ َن ــ ٗٴـ ٕٳ َي ــٛ ٜٳهآـ ٕٵ  ــ٢ َأ ٍٳ َأخٵؿٳـ ــا ِٸ َقـ ــ ــٞ ثٴـ ٛٸبٳ فٹـ ــ زٷ . َفكٳـ
ٚٵا         ــطٳ ــسٳزٳ َف َٳ ــا  ٚٳَي ــريٳ  ُٹ ــا َن ٍٳ َي ــا ِٸ َق ــ ِٵ ثٴ ِٗ ٝٵ ــ ــعٳ  َي ِٸ ضٳدٳ ــ ــعٹسٳ ثٴ ِٸ قٳ ــ ٛٳازٹٟ ثٴ ــ اْي

ِٵ ٜٳهآ  .(3) (ضٳْأ
ــا   ــ٘     ثاْٝ ــٓ  قــ٢ً اهلل عًٝ ــ٢ اي ــطاز ايعــسٚ عً ــطز َــٔ أف : زخــٍٛ ف

ــع        ــ٬س٘ َ ــع  غ ــ  إٔ ٜٓ ــٔ غ ــ١ ، َٚ ــٛضٙ اغيسٜٓ ــاٍ سه ــًِ س ــ٘ ٚغ ٚآي
ــشاب١   ــض ايكـ ــ   إٔ بعـ ــطفتِٗ غدجـ ــٝف٘ ، غيعـ ــ١ غـ ــص عُايـ  ٘أضازٚا ا٭خـ

 َٚهطٙ .
ــًِ       ــ٘ ٚغــ ــ٘ ٚآيــ ــ٢ً اهلل عًٝــ ــس قــ ــ٠ٛ قُــ ــات ؼي ْدــ ــٔ اٯٜــ َٚــ

ٍ  اض غـــتُط يـــٓ  قـــ٢ً اهلل عًٝـــ٘ ٚآيـــ٘ ٚغـــًِ      ايٓـــاؽ  زي ا  ٚقـــٛ
يــصا ، ٜٚػــط ستــ٢ بعــس إٔ نجــط أقــشاب٘ ٚزاْــت يــ٘ ا٭َكــاض    ١بػــٗٛي

                                                           

اؾًس ايك٠ٛ ع٢ً ايعٌُ ٚبصٍ اؾٗس ، ٜكاٍ : ْاق١ دًس٠ ٖٚٞ ايك١ٜٛ ع٢ً ايعٌُ  (1)
 .3/100ٚايػ ( افٝط ؼي ايًو١ 

 اؿذف : ايرتٚؽ ٚايسضٚ  َٔ دًٛز ب٬ خؿب ٫ٚ عكب قاٍ ا٭عؿ٢ : (2)
 .2/141طيٗط٠ ايًو١ (يػٓا بٹعٹٍ  ٚبٝتٹ اهلل سا١ًَٺ ...  ٫ ٚفٝٗا غ٬حٴ ايكّٛ ٚاَؿذٳفٴ

 .1/63َواظٟ ايٛاقسٟ  (3)
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َِووا ؤُٔووضِيَ بٌَُِْووهَ ِِووْٓ سَبِّووهَ وَبِْْ ٌَووُْ حَفْؼَووًْ فََّووا  ََاؤََُّهَووا اٌشَّعُووىيُ بٍَِّووغْ ْــعٍ قٛيــ٘ تعــازي ط

 .(1) صبٍََّغْجَ سِعَاٌَخَهُ وَاٌٍَّهُ ََؼْظُِّهَ ِِْٓ اٌنَّاطِ

:  خدــاض ايــٓ  قُــس قــ٢ً اهلل عًٝــ٘ ٚآيــ٘ ٚغــًِ عــٔ عًــّٛ   ثايجــا  
ايوٝــب  ش أْعــِ اهلل عــع ٚدــٌ عًٝــ٘ فاطًعــ٘ عًــ٢ َكــسَات ٚعًــ١ فــ٧  

فكــٌٝ ٚقٝــاّ ايــٓ  قــ٢ً اهلل عًٝــ٘ ٚآيــ٘ ٚغــًِ       عُــ  عًــ٢ مــٛ ايت  
 .خداضٙ بٗا اب

ــا  :   َتٓــا  ايــٓ  قــ٢ً اهلل عًٝــ٘ ٚآيــ٘ ٚغــًِ عــٔ َ٪اخــص٠       ضابع
عــرب٠ َــٔ ايؼي ٖــصٙ اغي٪اخــص٠  َــا عُــ  عًــ٢ غــ٤ٛ ْٝتــ٘ ٚقكــسٙ َــع      

ــط  ايٚ ــطّٚ شات اغيهـ ــٔ ٜـ ــ٢ً اهلل  ، تدٜٛـــف غيـ ــٓ  قـ ــٌ ايـ ٜٚػـــع٢ يكتـ
 .، ٚايتعسٟ ع٢ً اؿطَات عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ 

ٚأَـــط ايـــٓ  قـــ٢ً اهلل عًٝـــ٘ ، زخـــٍٛ عُـــ  اٱغـــ٬ّ  خاَػـــا  :
 ٚآي٘ ٚغًِ ٭قشاب٘ ؼي اؿاٍ بأَٛض :

ــطا٥ض    ا٭ٍٚ  ــٔ أزا٤ ايفــ ــطٜع١ َــ ــاّ ايؿــ ــ  ٭سهــ ــاز عُــ :  ضؾــ
 ٚغٓٔ اؿ٬ٍ ٚاؿطاّ .

 : تعًِٝ عُ  ايكطإٓ ٚت٬ٚت٘ ٚايتػًِٝ بأْ٘ نتاب اهلل .ايجاْٞ 
طــ٬م  بــٔ عُــ  َــٔ ا٭غــط ، تــط٣ غيــاشا مل ٜؿــرتط        :  ايجايــح 

ايـــٓ  قـــ٢ً اهلل عًٝـــ٘ ٚآيـــ٘ ٚغـــًِ زخٛيـــ٘ اٱغـــ٬ّ َجـــٌ أبٝـــ٘ نـــٞ 
 .ٜطًل غطاس٘ 

اؾــٛاب تتذًـــ٢ ايــرباٖري ٚاؿذـــر ايدايوـــ١ ايــيت تـــسعٛ ايٓـــاؽ     
ــ٘     زي اٱغــ٬ّ ٚاغيعذــعات ايــيت تــدري قــسم ْدــ٠ٛ قُــس قــ٢ً اهلل عًٝ

ــًِ  ــ٘ ٚغــ ــسا٤ اٱبــــ ، ٚآيــ ــعّٚ  قتــ ــ   ٚيــ ــدٌ اـــ ــ٘ ؼي  ضاز٠ غــ ٔ بأبٝــ
 ٚايك٬ح .
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ــ٘      ــ٘ ٚآيـ ــ٢ً اهلل عًٝـ ــٓ  قـ ــأٍ ايـ ــ١ فػـ ــ  ؼي اغيسٜٓـ ــس عُـ ٚمل ٜكعـ
ٚغــًِ اغيوــازض٠  زي َهــ١ ػيــا ٜــسٍ عًــ٢ بًٛغــ٘ َطتدــ١ تعًــِ أسهـــاّ          

 ايؿطٜع١ ٚآٜات ايكطإٓ .
ــطٸ ــٌ       ش أق ــًِ ٚأٖ ــ٘ ٚغ ــ٘ ٚآي ــ٢ً اهلل عًٝ ــٍٛ ق ــ٘ يًطغ ــس٠  ٜصا٥ بؿ

ــع    ــشاب٘ ٚأضاز إٔ ٜطد ــ٘ ٚأق ــ٬ّ ،   بٝت ــاؽ  زي اٱغ ــسعٛ ايٓ ــ١ ٜ زي َه
ـًـ   ٢فًــِ خيـــ ايــٓ  قــ٢ً اهلل عًٝــ٘ ٚآيــ٘ ٚغــًِ  ضتــسازٙ أٚ اـــٛف ع

يٝهــٕٛ زاعٝــ١  زي اهلل ٚضغــٛي٘ ، ٚنــإ  ، َــٔ ايكتــٌ بــٌ أشٕ يــ٘  ْفػــ٘ 
ــ٘        ــ٘ ٚآي ــ٢ً اهلل عًٝ ــٓ  ق ــٌ اي ــ  بكت ــاّ عُ ــٌ قٝ ــ١ ٜأَ ــٔ أَٝ ــفٛإ ب ق

ــٍٛ  )  ــًِ ٜٚك ِٵ  ٚغ ــْأتٹٝهآ ــ١ٺ تٳ ٛٳْقعٳ ــطٴٚا بٹ ــ١َ     َأبٵؿٹ ٚٳْقعٳ ِٵ  ــٝهآ ٓٵػٹ ٍّ تٴ ــا ٜٸ ــٞ َأ ٕٳ فٹ ــآ اْي
 . (1) (بٳسٵٍض 

ــطٙ    ــسٙ  زي م ــٌ نٝ ــع ٚد ــأضدع اهلل ع ــفٸ ف ــص  ، ٚن ــصٟ أخ ــ  اي عُ
ــ٬ّ   ــاؽ  زي اٱغـ ــسعٛ ايٓـ ــ٘  ، ٜـ ــٔ خايفـ ــ٪شٟ َـ ــٕٛ ، ٜٚـ ــعٞ يٝهـ ٚغـ

ــسم    ــس ٚاـٓـ ــ١ أسـ ــٔ َعطنـ ــٓعِٗ َـ ــطٜـ َٚـ ــاض قـ ــط نفـ ــددا  ؼي ظدـ ،  غـ
ــ١ ؼي        ــتض َه ــ٢ مت ف ــاّ ست ــط ا٭ٜ ــِ شي ــاٍ ، فً ــ٢ ايكت ــطٚا عً ــِٓٗ أق ٚيه

 ايػ١ٓ ايجا١َٓ يًٗذط٠ .      
ــ٘        ــ٢ً اهلل عًٝ ــس ق ــٓ  قُ ــٌ اي ــِ قت ــاض ٚ ضازتٗ ــس ايهف ــٕٛ نٝ يٝه

ــازي ط     ــازٜل قٛيــ٘ تع ــًِ َــٔ َك ــ٘ ٚغ وَاٌَّووزََِٓ ََّْىُووشُوَْ اٌغَّووًَُِّاثِ   ٚآي

ــٌ   ،  (2)صهُوووىَ ََبُوووىسُ  ٌَهُوووُْ ػَوووزَاٌَ شَوووذَِذٌ وََِىْوووشُ ؤُوًٌَِْوووهَ    ــع ٚدـ ــٌ اهلل عـ ــس دعـ يكـ

ــٛي٘  ــطِٜ ضغـ ــتٛض  ايهـ ــاب َػـ ــٔ   ، ؼي سذـ ــ١َ٬ َـ ــٌ ٚغـ ــٔ َتكـ ٚأَـ
  ايهٝس .

ــأب٢ اهلل     ــسْٝا ْٚػــٛا اٯخــط٠ ، ف ــاض ايهفــاض ايعــع٠ ؼي اي يكــس أضاز ند
 ٫ إٔ ٜــصنطِٖ بايتدــأٜ ٚايتهــاز بــري ايهفــط ٚايعــع ، ٚخيــربِٖ بــإٔ       
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ــ١   ــٗا اهلل َعضعـ ــا  ٚدعًـ ــسْٝا زاض َتـ ــ٘  ايـ ــغ ْدٝـ ــٌ ٚسفـ ــط٠ فتفهـ يٰخـ
ــٓ     ــٕٛ سفـــغ ؾـــدل ايـ ــط ، يٝهـ ــس ٚاغيهـ ــداب ايهٝـ ــٔ أغـ ايهـــطِٜ َـ
ــا٥ِ       ــغ زع ــل ؿف ــٛ  ططٜ ــ١ًٝ ْٚ ــًِ ٚغ ــ٘ ٚغ ــ٘ ٚآي ــ٢ً اهلل عًٝ قُــس ق

ــازي ط  ــاٍ تعـ ــإ ؼي ا٭ضض ، قـ وَبِرْ ََّْىُوووشُ بِوووهَ اٌَّوووزََِٓ وَفَوووشُوا ٌُُِ ْبِخُوووىنَ ؤَوْ   اٱضيـ

 . (1) صََمْخٍُُىنَ ؤَوْ َُخْشِجُىنَ

ــٛ     ٚ ــسٙ ، ٖٚـ ــا ٜطٜـ ــ  عُـ ــطف ايوـ ــ١ يكـ ــسبط ٚاؿًٝـ ــٛ ايتـ ــط ٖـ اغيهـ
َـــصَّٛ ،  ٕ نـــإ ؼي ايؿـــط ، ٚقُـــٛز  شا نـــإ ؾًـــب اــــ  يًـــصات 

ــ   ــازي ط ٚايو ــاٍ تع لُووًْ ََووالَىَِْ اػٍَُّْووىا ػٍََووً َِىَووأَخِىُُْ بِِّٔووٍ ػَاِِووًِ فَغَووىْفَ      ، ق

 . (2) صحَؼٍَُّْىَْ

ٜٚــــسٍ يفــــغ اغيهــــط عًــــ٢ إٔ نفــــاض قــــطٜـ ٜدــــصيٕٛ ايٛغــــع ؼي 
ــ٬ّ   ــايٓد٠ٛ ٚاٱغـ ــطاض بـ ــ٬ٙ   ، اٱنـ ــ١ أعـ ــع ؼي اٯٜـ ــٝو١ اؾُـ ــس قـ ٚتفٝـ

 ظض ايصٜٔ نفطٚا يكتٌ ايٓ  ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ .آت َع٢ٓ
ــأثدتٛٙ      ٚ) ــدض ف ــِٗ :  شا أق ــاٍ بعه ــ١ فك ــ١ سيه ــطٜـ يًٝ ــاٚضت ق تؿ

ٚقـــاٍ بعهـــِٗ :  -ٜطٜـــسٕٚ ايــٓ  قـــ٢ً اهلل عًٝـــ٘ ٚغــًِ    -بايٛثــام  
بــٌ اقتًــٛٙ ، ٚقــاٍ بعهــِٗ : بــٌ أخطدــٛٙ . فــأطًع اهلل ْدٝــ٘ قــ٢ً          

ــ٘  ــ٘ اهلل عًٝ ــ٢     ٚآي ــ٘ عً ــٞ اهلل عٓ ــٞ ضن ــات عً ــو ، فد ــ٢ شي ــًِ عً ٚغ
ــ٘    ــ٢ً اهلل عًٝ ــٓ  ق ــطاف اي ــ٘ ف ــًِٚآي ــ٢ً اهلل    ٚغ ــٓ  ق ــطز اي ، ٚخ

 .ٚغًِ ست٢ ؿل بايواض ٚآي٘ عًٝ٘ 
ــا     ــٕٛ عًٝـ ــطنٕٛ حيطغـ ــات اغيؿـ ــ٬ّ ٚبـ ــ٘ ايػـ ــٓ  عًٝـ ــدْٛ٘ ايـ حيػـ

ــا        ــا ضأٚٙ عًٝ ــ٘ ، فًُ ــاضٚا  يٝ ــدشٛا ث ــا أق ــًِ ، فًُ ــ٘ ٚغ ــ٢ً اهلل عًٝ ق
 ّ ضز اهلل َهــطِٖ فكــايٛا : أٜــٔ قــاسدو ٖــصا  قــاٍ : ٫      عًٝــ٘ ايػــ٬

ــٛا أثــــطٙ  ــِٝٗ  أزضٟ . . . ه فاقتكــ ــتًط عًــ ــٌ اخــ ــا بًوــــٛا اؾدــ ، فًُــ
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فكــعسٚا ؼي اؾدــٌ ، فـــطأٚا عًــ٢ بابـــ٘ ْػــر ايعٓهدـــٛت فكــايٛا : يـــٛ      
ــ٘ ثــ٬خ          ــ٘ ، فُهــح فٝ ــٛت عًــ٢ باب ــٔ ْػــر ايعٓهد ــٌ ٖٓــا مل ٜه زخ

 . (1)(يٝاٍ
 ع٢ً أَٛض :َٔ غٛض٠ ا٭ْفاٍ ٚتسٍ اٯ١ٜ أع٬ٙ 

ٚثـــام ايـــٓ  قـــ٢ً اهلل عًٝـــ٘ ٚآيـــ٘      :  ضاز٠ ايهفـــاض ؾـــسٸ  ا٭ٍٚ
ــِٓٗ ،       ــأْ٘ بع ــٔ ؾ ــام َ ــٔ اٱْتك ــ٘ َ ــا فٝ ــ١ ، َٚ ــذٓ٘ ؼي َه ــًِ ٚغ ٚغ
ــاعط       ــ١ ٚاغيؿ ــطاّ  َٚه ــت اؿ ــ٬ّ ؼي ايدٝ ــاؽ يٲغ ــ٠ٛ ايٓ ــٔ زع ــ٘ َ َٚٓع

 ٚغ ٖا .
ــاْٞ  ــدط١ٜ  ايج ــاض يًػ ــعٞ ايهف ــٔ : غ ــ٘   َ ــ٘ ٚآي ــ٢ً اهلل عًٝ ــٓ  ق اي

عــطاض ايٓــاؽ عٓــ٘ ٚقاٚيــ١  ، ٚغــًِ ٚ ٜصا٥ــ٘ سيــا فٝــ٘ اٱغــتدفاف بــ٘ 
. 

ــ٘  ٌُُِ ْبِخُووىنَ: َــٔ َعــاْٞ طايجايــح  ــٓ  باؾطاســات ٚدعً ص  ضٖــام اي

ايٓــاؽ  بعــحعــادعا  عــٔ ايػــعٞ بــري ايٓــاؽ يٓؿــط َدــاز٨ اٱغــ٬ّ ، ٚ
 عٔ زعٛت٘ .يٲعطاض 

:  ضاز٠ ايهفـــاض قتـــٌ ايـــٓ  قـــ٢ً اهلل عًٝـــ٘ ٚآيـــ٘ ٚغـــًِ   ايطابـــع
ًــ٢ مــٛ ايــٓل   َٚــٔ اٱعذــاظ ؼي اٯٜــ١ أعــ٬ٙ أْٗــا شنــطت ايكتــٌ ع      

َٚٓــ٘ ٚايتكــطٜض سيــا ضيٓــع َــٔ ايًــدؼ ٚ ستُــاٍ اجملــاظ ٚاٱطيــاٍ فٝــ٘ ،  
ــٛ ؼي         ــًِ ٖٚ ــ٘ ٚغ ــ٘ ٚآي ــ٢ً اهلل عًٝ ــٓ  ق ــٌ اي ــ٘ قت ــ  ٚ ضازت ــرب عُ خ
اغيسٜٓـــ١ ٚبعـــس ٚاقعـــ١ بـــسض عًـــ٢ إٔ َٛنـــٛ  قتًـــ٘ ٫ خيـــتل بعـــعَِٗ 
عًــ٢ قتًــ٘ ؼي َهــ١ يًٝــ١ َدٝــت اٱَــاّ عًــٞ عًٝــ٘ ايػــ٬ّ ؼي فطاؾــ٘ بــٌ   

 ا٫ٚت  غتٝاي٘ َتعسز٠ .ناْت ق
يكــس ظــٔ ندــاض نفــاض قــطٜـ إٔ غــًطاِْٗ ٚؾــأِْٗ بــري ايكدا٥ــٌ        

 تػــــا  اٱغــــ٬ّ ، ٖٚــــٛ َــــٔ  بػــــدبٚ ظزٖــــاض ػــــاضتِٗ  زي ظٚاٍ 
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ــح ط    ــ١ ايدشـ ــا ٚضز ؼي آٜـ ــات َـ ََظُنُّوووىَْ بِاٌٍَّوووهِ َُُْوووشَ اٌْحَوووكِّ ظَوووَّٓ    عَُٛـ

ًِ يعـــِٓٗ ختـــاضٚا قتـــٌ ايـــٓ  قـــ٢ً اهلل عًٝـــ٘ ٚآيـــ٘ ٚغـــاص فاٌْجَاهٍَُِِّوووتِ

ٖـــصا ايكطـــع ٜـــ٪زٟ  زي زٚاّ ضفعـــتِٗ ٚعـــعِٖ ، ٚمل ٜعًُـــٛا       ٕبـــأ
ــطض ظٗـــٛض        ــٌ نتـــب ٚفـ ــإ ٚإٔ اهلل عـــع ٚدـ ــاض ايعـــع باٱضيـ بامكـ

ََاؤََُّهَوووا اٌَّوووزََِٓ آَِنُوووىا وُخِوووََ  اٱغـــ٬ّ ، ٖٚـــٛ اغيػـــتكطأ َـــٔ قٛيـــ٘ تعـــازي ط 

ٚنتــــب أٟ  (1) صػٍََووووُْىُُْ اٌظِّووووَُاَُ وََّووووا وُخِووووََ ػٍََووووً اٌَّووووزََِٓ ِِووووْٓ لَووووبٍِْىُُْ 

ــطض ٚ زي اٯ ــٌ  فــ ــٍٛ أٖــ ــ١ أٟ   ٕ ٜكــ ــٞ بايٓفكــ ــب ايكانــ ــُٝٔ نتــ ايــ
 .فطض

ــ١ اٱغـــ٬ّ ،        ــط   قاَـــ١ زٚيـ ــ٢ اغيػـــًُري فـ ــطض ايكـــٝاّ عًـ ٚفـ
 ٚ ْتفا٤ اغيهط ٚايهٝس ٚاٱنطاض بِٗ َٔ قدٌ ايصٜٔ نفطٚا .

 ص ففٝ٘ ٚدٛٙ :ؤَوْ َُخْشِجُىنَأَا قٛي٘ تعازي ط 

:  ضاز٠  خــطاز ايــٓ  قُــس قــ٢ً اهلل عًٝــ٘ ٚآيــ٘ ٚغــًِ        ا٭ٍٚ 
 يٝـــ٘ غيعـــطفتِٗ بأَاْتـــ٘ ٚقـــسق٘  أًٖـــٗا ضيًٝـــَٕٛـــٔ َهـــ١ ، بًشـــاظ إٔ 

قدـــٌ ايدعجـــ١ ) ايكـــازم    ُْٜٛ٘ػـــ ٛاٚنـــاْ، ْٚػـــد٘ ايؿـــطٜف بٝـــِٓٗ   
 ا٭َري( .

ــاْٞ  ــسا     ايج ــ٘ ٚغــًِ َــٔ َهــ١ ططٜ ــ٘ ٚآي : ْفــٞ ايــٓ  قــ٢ً اهلل عًٝ
 َٔ اٱقوا٤  يٝ٘ سػب ظِٓٗ . ػيا ٜدعح ايٓفط٠ ؼي ايٓفٛؽ

:  ضاز٠ َــــٛت ايــــٓ  قــــ٢ً اهلل عًٝــــ٘ ٚآيــــ٘ ٚغــــًِ ؼي  ايجايــــح 
 ايدٝسا٤ عٓس خطٚد٘ َٔ َه١ .

ــع  ــ٘ ٚغــًِ َــٔ    ايطاب ــ٘ ٚآي ــٓ  قــ٢ً اهلل عًٝ : قــ ٚض٠  خــطاز اي
 َه١ ْٛ  ططٜل يكتٌ بعض ايعطب ي٘ .
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:  ؽـــاش قـــطٜـ  خـــطاز ايـــٓ  قـــ٢ً اهلل عًٝـــ٘ ٚآيـــ٘      اــــاَؼ 
َٚكسَــــ١ يكتًــــ٘ ، ٚبعــــح ؾــــدل خًفــــ٘ يٝكتًــــ٘ أٚ  ٚغــــًِ ٚغــــ١ًٝ

 ٜكَٕٛٛ بتشطٜض ايٓاؽ ع٢ً قتً٘ َع تربأِٖ َٔ زَ٘ .
ؾـــتس َهـــط قـــطٜـ بعـــس َعطنـــ١ بـــسض ٚأزضنـــٛا إٔ قتـــٌ ايـــٓ    ٚ

ــٛف يكتـــاٍ        ــع اؾٝـ ــِٝٗ ػٗٝـ ــًِ ٜـــٛفط عًـ ــ٘ ٚغـ ــ٘ ٚآيـ ــ٢ً اهلل عًٝـ قـ
 ٚغكٛط ايكت٢ً ٚؼٌُ أعدا٤ ْفكات اؿطب .، اغيػًُري 
َــٔ  تفــاقِٗ عًــ٢  ختٝــاض فــطز َــٔ ؾــداب نــٌ  عــِأٚفٝــ٘ َهــط      

قدًٝـــ١ يكتًــــ٘ يًٝــــ١ ايفــــطاف ، ٚتفــــطم زَــــ٘ بٝــــِٓٗ ، فكــــس أضازٚا ؼي  
 خــطادِٗ َــٔ َهــ١ قتًــ٘ َــٔ زٕٚ إٔ ٜــسفعٛا ايسٜــ١ يــد  ٖاؾــِ يعــسّ  
ــٛا       ــصٜٔ سطن ــاّ اي ــا ق ــِٓٗ ، ٚضسي ــب ع ــ٘ غطٜ ــ٘ أٚ ٭ٕ قاتً ــ١ قاتً َعطف

 ٔ عَُٛات َهطِٖ .ع٢ً قتً٘ بطًب زٜت٘ ٚايتدانٞ عًٝ٘ ، ٖٚٛ َ
ٚزخــٌ ضدــٌ َــٔ ا٭عــطاب  زي َٓــعٍ أبــٞ غــفٝإ يٝعــطض ْفػــ٘   

ــًِ )       ــ٘ ٚآيــ٘ ٚغ ــ٢ً اهلل عًٝ ــٌ ايــٓ  ق ــب يكت ــ٘ ا٭ْػ ــس ٚدــست  بأْ ق
ــع ايطدــاٍ قًدــا ٚأؾــسٙ بطؿــا ٚأغــطع٘ ؾــسا فــإ أْــت قــٜٛت٢ٓ          أطي

ــ٘ َٚعــ    ــ٢ أغتاي ــ٘ ست ــت  يٝ ــٛضٙ      ٞخطد ــط فأغ ــ١ ايٓػ ــٌ خافٝ ــط َج خٓذ
 ٖاز بايططٜل خطٜت . ّٞٛ عسٚا فاْثِ آخصٙ ؼي غرب ٚأغدل ايك

ــطز       ــطى فد ــٛ أَ ــاٍ اط ــ١ ٚق ــ ا ْٚفك ــاسدٓا فأعطــاٙ بع ــت ق ــاٍ أْ ق
 .(1)(ي٬ٝ فػاض ع٢ً ضاسًت٘ عيػا ٚقدض ظٗط اؿط٠ قدض غازغ١

ـــ   غــفٝإ ٚزعٛتــ٘ يكتـــٌ ايــٓ  قُــس قـــ٢ً اهلل      ٞٚنــإ نــ٬ّ أب
عطابــٞ يــٝعًٔ أعًٝــ٘ ٚآيــ٘ ٚغــًِ َــع ْفــط َــٔ قــطٜـ ، َٚــع ٖــصا دــا٤  

ــ٘  ــٓ         تطٛع ــٌ اي ــطٜـ يكت ــعٞ ق ــا٤ غ ــٝٛ  أْد ــ٢ ؾ ــسٍ عً ــا ٜ ــا٭َط ػي ب
ــًِ ٚزخـــ  ــ٘ ٚغـ ــ٘ ٚآيـ ــ٢ً اهلل عًٝـ ــفٝإ  ٛقـ ــٞ بٝـــت أبـــٞ غـ ٍ ا٭عطابـ

ــاف٘   ــا٤ ا٭َـــط ، ٚعـــسّ  ْهؿـ ــ٘ يعـــٌ ٚ، ٱضاز٠ ايػـــط١ٜ ٚ خفـ ــ١ فٝـ قطٜٓـ
ــاض      عًــ٢ قــ ٚض٠ عــسز اغيػــًُري ؼي َهــ١ نــج ا  ، ٚأْٗــِ حيٝطــٕٛ بأخد
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ــ١  ٕ   ، َه ــاض ٜٚدعجــٛ ــعّ عًٝــ٘ ايهف ــٓ  قُــس     َٚــا ٜع ــصٙ ا٭خدــاض يً بٗ
 ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ؼي اغيس١ٜٓ .

ٖٚـــٌ ٜكـــسم عًـــِٝٗ أْٗـــِ عٝـــٕٛ أٚ دٛاغـــٝؼ ٭ْٗـــِ ٜدعجـــٕٛ  
ا٭خدــاض ، اؾــٛاب ٫ ،  صيــا ٖــصا ايدعــح َــٔ ايــسفا  عــٔ ايــٓفؼ ٚعــٔ  

 ايعكٝس٠ ، ٖٚٛ َٔ أفطاز اؾٗاز ؼي غدٌٝ اهلل .
ــُا١٥      ــٛ عيػ ــاف١ م ــٞ َػ ــع ا٭عطاب ــاشا قط ــط٣ غي ــري  ت ــرتا  ب ــٛ َ نًٝ

 َه١ ٚاغيس١ٜٓ ؼي عيػ١ أٜاّ ، اؾٛاب َٔ ٚدٛٙ :
 : خؿ١ٝ ا٭عطابٞ َٔ  ْهؿاف أَطٙ . أ٫ٚ 

ــا   ــ١     ثاْٝ ــ١ ٚاغيسٜٓ ــري َه ــاف١ ب ــ٘ قطــع اغيػ ــفٝإ عًٝ ــٞ غ ــرتاط أب :  ؾ
ــٌ       ــط قت ــٔ أَ ــطاف ع ــ٘  زي اٱْك ــ٘ ًَٚٝ ــ١ زٕٚ تطاخٝ ــطع١ ، يًشًٝٛي بػ

ــ١ ٚإٔ    ــًِ خاقـ ــ٘ ٚغـ ــ٘ ٚآيـ ــ٢ً اهلل عًٝـ ــٓ  قـ ــايـ ــاى فاضقـ ــ ا ٖٓـ  ا ٚبْٛـ
قــساّ عًٝــ٘ ، يــصا تفهــٌ اهلل عــع ٚدــٌ      بــري ْٝــ١ ايكتــٌ ٚاٱ   ا ؾاغــع

 ؤُوٌِوووٍ ََوووا حََُووواةٌ اٌْمِظَووواصِ فِوووٍ وٌََىُوووُْٚؾـــطٸ  ايككـــام بكٛيـــ٘ تعـــازي ط 

 . (1) صاٌْإٌَْبَاَِ

فــاشا ْــ٣ٛ ؾــدل قتــٌ ؾــدل آخــط  غتشهــط سهــِ ايككــام    
ٚأزضى أْــ٘ ٜكتــٌ أٜهــا  قكاقــا  فُٝتٓــع عــٔ ايكتــٌ ، فٝهــٕٛ سهـــِ         

ــ١     ــٟٛ اؾٓاٜ ــٔ ٜٓ ــا٠ غي ــٌ سٝ ــام ؼي ايكت ــ٘   ، ايكك ــا  عًٝ ــ  فٓٝ ــٔ ٜك ٚغي
 ي٫ٛ فهٌ اهلل بٗصا اؿهِ .

ــٔ     ــ٘ عـ ــ٢ ضاسًتـ ــٛ عًـ ــأٍ ٖٚـ ــ١ غـ ــٞ اغيسٜٓـ ــٌ ا٭عطابـ ــا زخـ ٚساغيـ
ــ٘ ٚغــًِ ٚأٜــٔ جيــسٙ ، فًــِ ٜػــأٍ عــٔ     ضغــٍٛ اهلل قــ٢ً اهلل ــ٘ ٚآي عًٝ

ٕ ايـصٜٔ نفـطٚا ٜعًُـٕٛ بـإٔ ايـٓ  قـ٢ً اهلل عًٝـ٘        أبٝت٘ ػيـا ٜـسٍ عًـ٢    
ٚآيــ٘ ٚغــًِ نــج  ايتٓكــٌ بــري أضدــا٤ اغيسٜٓــ١ يٓؿــط َعــامل اٱضيــإ ٚبٝــإ  
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ــاّ ،  ــٓٔ ا٭سهـ ايٝٗـــٛز أٚ غ ٖـــِ ػيـــٔ ٚمل خيــــ َـــٔ  ستذـــاز ٚغـ
 نإ َكُٝا  ؼي اغيس١ٜٓ اغيٓٛض٠ .

ٚدـــا٤ خـــرب ا٭عطابـــٞ ٖـــصا ٚمـــٛٙ يٝ٪نـــس بـــإٔ ايـــٓ  قـــ٢ً اهلل 
ــ٘ ٚغــًِ مل خيــف َــٔ قــا٫ٚت قتًــ٘ ؿػــٔ تٛنًــ٘ عًــ٢ اهلل     ــ٘ ٚآي عًٝ

٘ عــع ٚدــٌ ، يــصا قــاٍ أبــٛ غــفٝإ ؼي ايتشــطٜض عً   ــ٘ ٚعًــ٢ قتًــ ــ٘  ٝ بأْ
ضيؿـــٞ ؼي ا٭غـــٛام يٲخدـــاض اغيكـــطٕٚ بـــاؿٓل عـــٔ تٓكًـــ٘ بـــري ايٓـــاؽ  

 ك٬ح ٚايتك٣ٛ .يتدًٝ  ايطغاي١ ْٚؿط َفاِٖٝ اي
ــإ       ــًِ ، ٚن ــ٘ ٚغ ــ٘ ٚآي ــ٢ً اهلل عًٝ ــٓ  ق ــ٢ اي ــًُٕٛ عً ــ٘ اغيػ فسي

 ؼي َػذس ب  عدس ا٭ؾٌٗ 
ــاٍ :       ــًِ قـ ــ٘ ٚغـ ــ٘ ٚآيـ ــ٢ً اهلل عًٝـ ــٓ  قـ ــا ضأٙ ايـ ــصا  ٕ) فًُـ ٖـ

 . (1) ي ٜس غسضا  ٚاهلل تعازي سا٥ٌ بٝٓ٘ ٚبري َا ٜطٜس (
ٖٚــٛ َــٔ َعذــعات ايــٓ  قــ٢ً اهلل عًٝــ٘ ٚآيــ٘ ٚغــًِ فًــِ ٜهتــف  
ــ٘        ــدض عًٝ ــ٢ ايك ــشاب١ عً ــطٜض ايك ــسض ٚؼ ــ٘ ايو ــٔ  ضازت ــاض ع باٱخد
ــًِ    ــ٘ ٚغـ ــ٘ ٚآيـ ــ٢ً اهلل عًٝـ ــٓ  قُـــس قـ ــٍٛ  زي ايـ ــٔ ايٛقـ ــ٘ َـ َٚٓعـ

قطـع بــإٔ اهلل عـع ٚدـٌ ٜــسفع نـطضٙ ٚحيـٍٛ بٝٓــ٘ ٚبـري َـا ٜطٜــس        ايـصٟ  
ــ٘     َــٔ ايهــطض ٚاغيهــط بــ٘ ٚباٱغــ٬ّ ٚايتٓعٜــٌ، ٖٚــٛ َــٔ َكــازٜل قٛي

 .(2) صفٍ ػَبْذََُؤٌََُْظَ اٌٍَّهُ بِىَاتعازي ط

ــ٘        ــ٘ ٚآي ــ٢ً اهلل عًٝ ــٓ  ق ــ٢ اي ــسا٤ عً ــٞ  زي اٱعت ــع٢ ا٭عطاب فػ
ــاٍ :، ٚغـــًِ فذصبـــ٘ أغـــٝس بـــٔ سهـــ  فػـــكط اـٓذـــط ؼي ٜسٜـــ٘    ٚقـ

قــاٍ ضغــٍٛ اهلل قــ٢ً اهلل عًٝــ٘ ٚآيــ٘     ، زَــٞ زَــٞ  ، فأخــصٙ أغــٝس    
 ٚغًِ : أقسق  َٔ أْت   قاٍ ا٭عطابٞ : ٚأْا آَٔ .

بــــ٘ ؼي اؾـــطّ اغيؿـــٗٛز ٚإ ايعًــــِ    َٚـــع إٔ اغيػـــًُري أَػـــهٛا   
٫ٚ أثـــط يــ٘ ؼي  قاَـــ١  ، يـــٝؼ َتعــصضا    ػــاع١ مســ٘ ْٚػــد٘ ؼي تًـــو اي  إب
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ــ٘ ٚآيــ٘ ٚغــًِ أدابــ٘ :     ــ٘ ، فــإ ايــٓ  قــ٢ً اهلل عًٝ سهــِ ايػــٝف عًٝ
 ْعِ يو ا٭َإ .

فــأخربٙ ا٭عطابــٞ بــأَطٙ ٚاغيــاٍ ايــصٟ دعًــ٘ يــ٘ أبــٛ غــفٝإ فدًــ٢   
 ٚمل ٜعاقد٘ . ،عٓ٘ 

اهلل عًٝــ٘ ٚآيــ٘ ٚغــًِ عدػــ٘ عٓــس أغــٝس بــٔ        ٚأَــط ايــٓ  قــ٢ً  
ؼي قــداح ايٝــّٛ ايــٓ  هــ  ، ٚمل ٜػــتُط اؿــدؼ ٚاؿذــع بــٌ زعــاٙ  س

ايجــاْٞ ، ٚقــاٍ : قــس أَٓتــو فاشٖــب سٝــح ؾــ٦ت أٚ خــ  يــو َــٔ          
 شيو .

قــاٍ ا٭عطابــٞ : َٚــا ٖــٛ ايــصٟ ٖــٛ خــ  يــٞ َــٔ  طــ٬م غــطاسٞ  
ــ٘ ٚغـــ    ــ٘ ٚآيـ ــ٢ً اهلل عًٝـ ــٓ  قـ ــاٍ ايـ ــٌ ، قـ ــٔ ايكتـ ــاتٞ َـ ٕ  ًِ : ٚلـ

أؾــٗس إٔ تؿــٗس إٔ ٫  يــ٘  ٫ اهلل ٚأْــٞ ضغــٍٛ اهلل فكــاٍ ا٭عطابــٞ )     
ــطم       ــت أف ــا نٓ ــس َ ــا قُ ــٍٛ اهلل، ٚاهلل ٜ ــت ضغ ــو أْ ــ٘  ٫ اهلل ٚأْ ٫  ي
ــِ     ــعفت ثـ ــٞ ٚنـ ــو فـــصٖب عكًـ ــٛ  ٫ إٔ ضأٜتـ ــا ٖـ ــاٍ، فُـ ــٔ ايطدـ َـ
اطًعــت عًــ٢ َــا ُُٖــت بــ٘، فُــا غــدكت بــ٘ ايطندــإ ٚمل ٜطًــع عًٝــ٘  

ٛ ، ٚأْــو عًــ٢ ســل، ٚإٔ ســعب أبــ٢ غــفٝإ  أســس، فعطفــت أْــو ػيٓــ
 سعب ايؿٝطإ.

 ٚغًِ ٜتدػِ.ٚآي٘ فذعٌ ايٓ  ق٢ً اهلل عًٝ٘ 
ــاّ  ــ١  ٚأقـ ــا  ؼي اغيسٜٓـ ــٞ أٜاَـ ــ٢ً اهلل  ا٭عطابـ ــٓ  قـ ــتأشٕ ايـ ــِ اغـ ثـ

 زي ي دــع  (1) (ٚغــًِ فدــطز َــٔ عٓــسٙ ٚمل ٜػــُع يــ٘ بــصنطٚآيــ٘ عًٝــ٘ 
 . ضيإبؿُٛي٘ ٚشضٜت٘ بٓسا٤ اٱأًٖ٘ 

ــ٘ ٚآيــ٘ ٚغــًِ بعــس    ٚمل تٓكطــع قــا٫ٚت قتــٌ ايــٓ  قــ٢ً اهلل عًٝ
ــ ٠       ــٓري ا٭خ ــ٢ ايػ ــتُطت ست ــٌ  غ ــافكري ب ــط اغيٓ ــاض أث ــ١ ٚ مػ ــتض َه ف

ــ٘ ٚغــًِ    ــ٘ ٚآي ــ٘ قــ٢ً اهلل عًٝ ــس َــات َػــَُٛا   ، ففــٞ  ، َــٔ سٝات ٚق
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ــب    ــست ظٜٓ ــرب أٖ ــع٠ٚ خٝ ــت غ ــاضخ بٓ ــهِ    اؿ ــٔ ٜؿ ــ٬ّ ب ــطأ٠ غ ــَ٘  ي
 .ؾا٠ َؿ١ٜٛ ٚدعًت فٝٗا ايػِ 

ــ٘   ٚ  ــب  يٝ ــِ أس ــأيت أٟ ايًش ــٔ   ، غ ــأنجطت َ ــصضا  ، ف ــايٛا : اي ق
، ايػــِ ؼي ايــصضا  ، ٚساغيــا تٓــاٍٚ َــٔ ايــصضا  أخــربٙ بأْــ٘ َػــُّٛ         

 .ا٭ن١ً، ٚطيع ايٝٗٛز ٚغأهلِ فأقطٚا بػِ ايؿا٠ تًو غ فًَف
ــًِ      ــ٘ ٚغ ــ٘ ٚآي ــ٢ً اهلل عًٝ ــس ق ــٓ  قُ ــ٘ اي ــاٍ ي ِٵ  )ٚق ــ ًَهآ ُٳ ــا سٳ ُٳ َف

ــايآٛا :   ــَو   ا َق ــ٢ شٳيٹ ًَ ــت   عٳ ٓٵ ٕٵ نآ ٚٳِ  ــو  ٓٵ َٹ ــتٳِطٜضٴ  ــا ْٳػٵ ــت َناشٹبٶ ٓٵ ٕٵ نآ ــا   َأضٳزٵْٳ
ِٵ ٜٳهٴطٸى  .(1) (ْٳدٹٝٸا َي

، ٚأسهـــطت شات اغيـــطأ٠  زي ايـــٓ  قـــ٢ً اهلل عًٝـــ٘ ٚآيـــ٘ ٚغـــًِ 
ٞٸ    ــ ســتذِ  ٚ، فكايــت : أضزت قتًــو ، فكــاٍ َــا نــإ اهلل يٝػــًطو عً

َـ        ،  ط َـٔ أنـٌ َٓٗـا   ايٓ  قـ٢ً اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘ ٚغـًِ عًـ٢ ايهاٖـٌ ٚأ
 .فاستذِ َٚات بعهِٗ

 ختًف ؼي قتًٗا أٚ عسَ٘ ع٢ً ٚدٛٙ :أٚ
غيـــطأ٠ ٚؾـــأْٗا ، ا: تـــطى ايـــٓ  قـــ٢ً اهلل عًٝـــ٘ ٚآيـــ٘ ٚغـــًِ   أ٫ٚ 

 .##( أ٫ تكتًٗا : قاٍ : ٫  ) قايٛافكس 
: مل ٜعاقــــب ايــــٓ  قــــ٢ً اهلل عًٝــــ٘ ٚآيــــ٘ ٚغــــًِ اغيــــطأ٠  ثاْٝــــا  

 ايٝٗٛز١ٜ اييت أضازت مس٘ بأٟ عكٛب١ .
 قٝاّ ايٓ  بكتٌ اغيطأ٠ اييت أضازت مس٘ .:  ا ثايج

ــ ــصٙ       ا ضابع ــ٢ ٖ ــًِ عً ــ٘ ٚغ ــ٘ ٚآي ــ٢ً اهلل عًٝ ــٓ  ق ــٌ اي : مل ٜطغ
ــا      ــٌ  يٝٗـ ــطٚض فاضغـ ــٔ َعـ ــربا٤ بـ ــٔ ايـ ــط بـ ــات بؿـ ــس إٔ َـ ــطأ٠  ٫ بعـ اغيـ
ــٍٛ اهلل     ــا ضغـ ــأَط بٗـ ــٓعت ، فـ ــصٟ قـ ــ٢ ايـ ــا ظيًـــو عًـ ــأهلا : َـ ٚغـ

 ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ فكتًت .
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ايــيت أضازت غــِ ايــٓ  قــ٢ً اهلل عًٝــ٘      : زخــٍٛ اغيــطأ٠  ا خاَػــ
ــ٘ ٚآيــ٘ ٚغــًِ  ٚآيــ٘ ٚغــًِ اٱغــ٬ّ ، فرتنٗــا   ٚمل ايــٓ  قــ٢ً اهلل عًٝ

ٜكتًـــٗا ، ٜٚـــسٍ عًٝـــ٘ ســـسٜح اؾـــب ، ٚقٛيـــ٘ قـــ٢ً اهلل عًٝـــ٘ ٚآيـــ٘  
 . (1) (اٱغ٬ّ جيب َا نإ قدً٘ٚغًِ : 

ــ١  غـــ٬َ٘     ٚٚضز ٖـــصا اؿـــسٜح عـــٔ عُـــطٚ بـــٔ ايعـــام ؼي قكـ
ــٓ   ــ٢ اي ــرتط عً ــ٘  ؾ ــ٘     ٚأْ ــٔ شْد ــسّ َ ــا تك ــط َ ــ٢ إٔ ٜوف ــ٘ عً   إٔ ٜداٜع

ــ١    ــ٘ بٗـــِ ؼي اؿدؿـــ١ ٚقاٚيـ يهجـــط٠  نـــطاضٙ باغيػـــًُري ؼي َهـــ١ ٚؿٛقـ
  غطا٤ ايٓذاؾٞ بِٗ .

ٚاغيدتــاض ٖــٛ اـــاَؼ أعــ٬ٙ ، َٚــٔ ايعًُــا٤ َــٔ َــاٍ  زي ايٛدــ٘    
 ايطابع أع٬ٙ .

ــٓ       ــٌ اي ــافكٕٛ قت ــاٍٚ اغيٓ ــٛى س ــ١ تد ــٔ َعطن ــٛز٠ َ ــل ايع ٚؼي ططٜ
عًٝــ٘ ٚآيــ٘ ٚغــًِ سيهٝــس٠ عٓــس ايعكدــ١ ، ٚنــإ سصٜفــ١ ٜكــٛز   قــ٢ً اهلل 

 ٚ عُـــاض ايٓاقـــ١ ايـــيت عًٝٗـــا ضغـــٍٛ اهلل قـــ٢ً اهلل عًٝـــ٘ ٚآيـــ٘ ٚغـــًِ 
ــا    ــايعهؼ ، ٚغي ــٌ ب ــا عؿــط   ٜػــٛقٗا ٚقٝ ــافكٕٛ ٚعــسزِٖ  ثٓ عــرتض اغيٓ

ــًِ    ــ٘ ٚغــ ــ٘ ٚآيــ ــ٢ً اهلل عًٝــ ــٍٛ اهلل قــ ــ١ ضغــ ــٛا ْاقــ ــ٬  يٝعاظيــ ضدــ
 قـــ٢ً اهلل عًٝـــ٘ ٚآيـــ٘ ًٜٚكٖٛـــا ؼي ايـــٛازٟ ، قـــطر بٗـــِ ضغـــٍٛ اهلل

 ٚغًِ فٛيٛا َٓٗعَري ، ٚناْٛا ًَجُري ٚقس عطفِٖٛ بطنا٥دِٗ .
ــٍٛ اهلل قــ٢ً        ــع ضغ ــ١ َ ــٕٛ ٚدــٛزِٖ ؼي ايعكد ــس ٜه ــت ق ــإ قً ف
ــاٱقرتاب َــٔ         ــٛقا  ٚضغدــ١ ب ــض قــسف١ أٚ ؾ ــ٘ ٚغــًِ ق ــ٘ ٚآي اهلل عًٝ

 .ايٓ  ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ 
اهلل قـــ٢ً اهلل بـــٞ ايطفٝـــٌ إٔ ضغـــٍٛ أٚاؾـــٛاب قـــس ٚضز عـــٔ  

ــ٘ ٚغــًِ   ــ٘ ٚآي ــ١   أَــط عًٝ ــازٟ : إٔ ضغــٍٛ اهلل أخــص بايعكد ــا  إٔ ٜٓ َٓازٜ
 .(2) ف٬ ٜأخصٖا أسس(
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قاَــ١ اؿذــ١ عًــِٝٗ ٚؼــصٜط أقــشاب٘ اغيكــطبري َــٔ خدــح َٚهــط    ٱ
اغيٓــافكري ، ٚفٝــ٘ ظدــط يًُٓــافكري عــٔ ايكٝــاّ سيشاٚيــ١ ايكتــٌ ٭ٕ اهلل        

يــ٘ ٚغــًِ ، ٚؼي   عــع ٚدــٌ ســافغ َٚٓذــٞ ايــٓ  قــ٢ً اهلل عًٝــ٘ ٚآ      
 .(1) صفَاٌٍّهُ خَُْشٌ حَافِظًاوَهُىَ ؤَسْحَُُ اٌشَّاحِِّنيَايتٓعٌٜ  ط

ــ١     ــددرتٟ عــٔ سصٜف ــٞ اي ــٔ أب ٕ ٚض٣ٚ ايدٝٗكــٞ ع ــا ــٔ ايُٝ ــاٍ :  ب ق
ــ٘ ٚغــًِ أقــٛز     ــ٘ ٚآي نٓــت آخــصا  غطــاّ ْاقــ١ ضغــٍٛ اهلل قــ٢ً اهلل عًٝ

ــ٘  ــٛق ب ــاض ٜػ ــ٘     - ٗاٚعُ ــٛز ب ــاض ٜك ــٛم ٚعُ ــا أغ ــا   -أٚ أْ ــ٢  شا نٓ ست
ــاث   ــ١  شا بـ ــت      بايعكدـ ــاٍ: فأْدٗـ ــا، قـ ــٛٙ فٝٗـ ــس اعرتنـ ــا قـ ــط ضاندـ عؿـ

 ٚغًِ، فكطر بِٗ فٛيٛا َسبطٜٔ.ٚآي٘ ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ 
ــا ضغــٍٛ      ــا: ٫ ٜ ــا ضغــٍٛ اهلل: ا ٖــٌ عــطفتِ ايكــّٛ   ا قًٓ ــاٍ يٓ فك

 طناب.اهلل قس ناْٛا َتًجُري، ٚيهٓا قس عطفٓا اي
 . قاٍ: ا ٖ٪٤٫ اغيٓافكٕٛ  زي ّٜٛ ايكٝا١َ

 ٌٖٚ تسضٕٚ َا أضازٚا   ا قًٓا: ٫.
 قاٍ: ا أضازٚا إٔ ٜعظيٛا ضغٍٛ اهلل ؼي ايعكد١ فًٝكٛٙ َٓٗا ا.

ــو      ــح  يٝ ــ٢ ٜدع ــا٥طِٖ ست ــح  زي عؿ ــٍٛ اهلل أ٫ٚ تدع ــا ضغ ــا: ٜ قًٓ
ــطب     ــسخ ايعـ ــطٙ إٔ تتشـ ــاٍ: ا ٫، أنـ ــاسدِٗ   قـ ــطأؽ قـ ــّٛ بـ ــٌ قـ نـ

ــا إٔ  ــِٝٗ      بٝٓٗ ــٌ عً ــِ أقد ــطٙ اهلل بٗ ــ٢  شا أظٗ ــ٘، ست ــٌ بكَٛ ــسا قات قُ
 ٜكتًِٗ ا.

ــا      ــٍٛ اهلل َٚـ ــا ضغـ ــا: ٜـ ــ١ ا قًٓـ ــِ بايسبًٝـ ــِٗ اضَٗـ ــاٍ: ا ايًـ ــِ قـ ثـ
ــسِٖ       ــب أس ــاط قً ــ٢ ْٝ ــاض تكــع عً ــٗاب َــٔ ْ ــاٍ: ا ٖــٞ ؾ ــ١   ق ايسبًٝ

 .(2) (فًٝٗو
ــا أغــٛم ٚعُــاض ٜكــٛز بــ٘ ( َــٔ قدــٌ      ٚايعــاٖط فــ٧ ايرتزٜــس أٚ أْ

ــط        ــ٘ ، ٚشن ــ١ ْفػ ــٍٛ سصٜف ــٔ ق ــٝؼ َ ــٓس ، ٚي ــ١ً ايػ ــاٍ غًػ ــس ضد أس
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َــٔ غــ  عــٔ سصٜفــ١ بــٔ ايُٝــإ ايػــٝٛطٞ عــٔ ايدٝٗكــٞ بإغــٓازٙ اـــرب 
غطــاّ ْاقــ١ ضغــٍٛ اهلل قــ٢ً اهلل عًٝــ٘      نٓــت آخــصا   : قــاٍتطزٜــس ، 

 .(1) (ٚغًِ أقٛز ب٘ ٚعُاض ٜػٛق٘ٚآي٘ 
ٚبكــٞ اغيػــًُٕٛ بعــس  ْتكــاٍ ايــٓ  قــ٢ً اهلل عًٝــ٘ ٚآيــ٘ ٚغــًِ        
ــإ      ــا٥ِٗ ، ٚن ــافكري ٚأمس ــٔ اغيٓ ــ١ ع ــأيٕٛ سصٜف ــ٢ ٜػ ــل ا٭عً  زي ايطفٝ

 بعض ايكشاب١ ٜػأي٘ ٌٖ أْا َٔ اغيٓافكري يًتٛقٞ ٚاؿصض .                              
وَهُوووىَ أختتُــت اٯٜــ١ أعــ٬ٙ بكٛيــ٘ تعــازي ط      يكــس :  ايٛدــ٘ ايجايــح  

صٚ بتــسأت اٯٜــ١ ايــيت بعــسٖا بدٝــإ َكــسام يٓكــط٠      خَُْووشُ اٌنَّاطِووشََِٓ 

ــازِٖ    ــًُري ؼي دٗـ ــٌ يًُػـ ــع ٚدـ ــسام  ، اهلل عـ ــصا اغيكـ ــل ٖـ ٫ٚ ٜتعًـ
بــصات اغيــ٪َٓري ٚأغــداب ايٓكــط٠ ايــيت تتــٛازي عًــِٝٗ َــٔ عٓــس اهلل عــع  

ِٖٚ بــــايٖٛٔ ٚدــــٌ بــــٌ ٜتعًــــل بٓكــــطتِٗ َــــٔ دٗــــ١  قــــاب١ عــــس
 ٚاـص٫ٕ .

َٚـــٔ ايـــس٥٫ٌ عًـــ٢ إٔ ٖـــصا اــــص٫ٕ ٚايـــٖٛٔ َـــٔ ْكـــط٠ اهلل   
ــٔ        ــ١ ع ــاض اٯٜ ــ٪َٓري  خد ــًِ ٚاغي ــ٘ ٚغ ــ٘ ٚآي ــ٢ً اهلل عًٝ ــس ق ــٓ  قُ يً

ــٌ ــصٜٔ نفــطٚا        تفه ــٛب اي ــب ؼي قً ــ٘ بإيكــا٤ ايطع ــٌ بٓفػ ــع ٚد اهلل ع
 ص.عَنٍُْمٍِ فٍِ لٍُُىَِ اٌَّزََِٓ وَفَشُوا اٌشُّػََْبكٛي٘ تعازي ط

ــ١ ( أٚ )    ــًٝكٞ اغي٥٬هــ ــٛف ًْكــــٞ ( ٫ٚ )غــ ــ١ )غــ ــٌ اٯٜــ ٚمل تكــ
 ٚأَطْا اغي٥٬ه١ بإيكا٤ ايطعب ؼي قًٛب ايصٜٔ نفطٚا(.

ــطب      ــ١ بهـ ــٞ ي٥٬ًُهـ ــط اٱهلـ ــطإٓ ا٭َـ ــاظ ايكـ ــٔ  عذـ ــٛٙ َٚـ ٚدـ
ــٛبِٗ   ػًــٞ َــع ، ايــصٜٔ نفــطٚا   ختكــام ْٚػــد١  يكــا٤ ايطعــب ؼي قً

ــٌ   ــع ٚد ــازي ط ي زي اهلل ع ــ٘ تع هَ بٌَِووً اٌَََِِّْىَووتِ ؤَِّٔووٍ   بِرْ َُووىحٍِ سَبُّوو كٛي
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َِؼَىُووووُْ فَ َبِّخُووووىا اٌَّووووزََِٓ آَِنُووووىا عَووووإٌُْمٍِ فِووووٍ لٍُُووووىَِ اٌَّووووزََِٓ وَفَووووشُوا اٌشُّػْووووََ 

 .(1) صفَاػْشِبُىا فَىْقَ ا َػْنَاقِ وَاػْشِبُىا ِِنْهُُْ وًَُّ بَنَاٍْ

ْٚعيـــت اٯٜـــ١ أعـــ٬ٙ ؼي َعطنـــ١ بـــسض ايـــيت غـــدكت ؼي ظَاْٗـــا        
ٚؼي ْعٚهلــا ٚضز عــٔ  بــٔ عدــاؽ    ،  ٬ثــ١ عؿــط ؾــٗطا   جَعطنــ١ أســس ب 

 ٕ اغيؿـــطنري َـــٔ قـــطٜـ غيـــا خطدـــٛا يٝٓكـــطٚا ايعـــ  ٜٚكـــاتًٛا قـــاٍ )
عًٝٗـــا ْعيـــٛا عًـــ٢ اغيـــا٤ ٜـــّٛ بـــسض فوًدـــٛا اغيـــ٪َٓري عًٝـــ٘ ، فأقـــاب   

 اغي٪َٓري ايعُأ فذعًٛا ٜكًٕٛ فٓدري ٚقسثري  
ــٕٛ      ــِ : أتععُ ــاٍ هل ــعٕ فك ــ٪َٓري اؿ ــٛب اغي ــٝطإ ؼي قً ــأيك٢ ايؿ ف

ٚغــًِ ٚ ْهــِ أٚيٝــا٤ اهلل ٚقــس    ٚآيــ٘ إٔ فــٝهِ ايــٓ  قــ٢ً اهلل عًٝــ٘    
ــ٢ تعــاظِ شيــو      ــدري ٚقــسثري  ست ــتِ تكــًٕٛ فٓ ــا٤ ٚأْ ــ٢ اغي ــتِ عً غًد

 .ٚغًِ ٚآي٘ ؼي قسٚض أقشاب ايٓ  ق٢ً اهلل عًٝ٘ 
ٛازٟ ، فؿــــطب فــــأْعٍ اهلل َــــٔ ايػــــُا٤ َــــا٤ ستــــ٢ غــــاٍ ايــــ  

اغي٪َٓــــٕٛ ، َٚــــٮٚا ا٭غــــك١ٝ ، ٚغــــكٛا ايطنــــاب ، ٚاغتػــــًٛا َــــٔ 
ت أقـــساَِٗ ، ٚشيـــو أْـــ٘ اؾٓابـــ١ ، فذعـــٌ اهلل ؼي شيـــو طٗـــٛضا  ٚثدٸـــ

ناْــت بٝــِٓٗ ٚبــري ايكــّٛ ضًَــ١ ، فدعــح اهلل اغيطــط عًٝٗــا فًدــسٖا ستــ٢   
 .اؾتست ٚثدت عًٝٗا ا٭قساّ 

ــ٘     ــ٢ً اهلل عًٝ ــٓ  ق ــط اي ــ٘ ْٚف ــًِ ٚآي ــبٚغ ــص  اغيػ ــِ ٦َٜٛ ًُري ٖٚ
ثًجُا٥ـــ١ ٚث٬ثـــ١ عؿـــط ضدـــ٬  ، َـــِٓٗ غـــدعٕٛ َٚا٥تـــإ َـــٔ ا٭ْكـــاض  

 .ٚغا٥طِٖ َٔ اغيٗادطٜٔ 
 ٚغٝس اغيؿطنري ٦َٜٛص عتد١ بٔ ضبٝع١ يهرب غٓ٘ . 

ــا َعؿــط قــطٜـ  ْــٞ يهــِ ْاقــض    ــ١ : ٜ ٚعًــٝهِ َؿــفل ، فكــاٍ عتد
ــس      ــسٕٚ ٚق ــصٟ تطٜ ــس بًوــتِ اي ــّٛ ، ٚق ٫ أزخــط ايٓكــٝش١ يهــِ بعــس ايٝ

بـــٛ غـــفٝإ فــاضدعٛا ٚأْـــتِ غـــاغيٕٛ ، فــإٕ ٜهـــٔ قُـــس قـــازقا    لــا أ 

                                                           

 .12غٛض٠ ا٭ْفاٍ  (1)
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ــٔ        ــٔ سك ــل َ ــأْتِ أس ــا  ف ــو ناشب ــسق٘ ، ٚ ٕ ٜ ــاؽ بك ــعس ايٓ ــأْتِ أغ ف
ٚقــاٍ يــ٘ : قــس   ، زَــ٘ . فايتفــت  يٝــ٘ أبــٛ دٗــٌ فؿــتُ٘ ٚفــر ٚدٗــ٘       

ــإ         ــٔ اؾد ــّٛ َ ــٝعًِ ايٝ ــ١ : غ ــ٘ عتد ــاٍ ي ــا  . فك ــا٩ى ضعد ــتٮت أسؿ اَ
 اغيفػس يكَٛ٘ .

فٓــعٍ عتدــ١ بــٔ ضبٝعــ١ ، ٚؾــٝد١ بــٔ ضبٝعــ١ ، ستــ٢  شا نــاْٛا أقــطب   
ــ١ٓ اغيػــًُري قــايٛا : ابعجــٛا  يٝٓــا عــستٓا َــٓهِ ْكاتًــِٗ . فكــاّ         زي  أغ

ــ٘     ــٓ  قــ٢ً اهلل عًٝ ــ٘ غًُــ١ َــٔ بــ  اـــعضز فادًػــِٗ اي ٚغــًِ ٚآي
ــٜٛهِ    ــٕٛ  زي أخـ ــِ أتدعجـ ــا بـــ  ٖاؾـ ــاٍ : ٜـ ــِ قـ ــٓهِ  -ثـ ــٓ  َـ  -ٚايـ

 غ١ًُ ب  اـعضز 
ّ ظيــع٠ بــٔ عدــس اغيطًــب ، ٚعًــٞ بــٔ أبــٞ طايــب ، ٚعدٝــس٠   فكــا 

ــطفهِ      ــ١ : تهًُــٛا ْع ــاٍ عتد ــس فك ــِٝٗ ؼي اؿسٜ ــٔ اؿــاضخ ، فُؿــٛا  ي ب
 ، فإٕ تهْٛٛا أنفا٤ْا ْكاتًهِ . 

: أْـــا أغـــس اهلل ٚأغـــس ضغـــٍٛ اهلل قـــ٢ً اهلل عًٝـــ٘   فكـــاٍ ظيـــع٠
ٚغــًِ . فكــاٍ يــ٘ عتدــ١ : نــف٤ نــطِٜ . فٛثــب  يٝــ٘ ؾــٝد١ فاختًفــا  ٚآيــ٘ 

 .نطبتري فهطب٘ ظيع٠ فكتً٘ 
ــب      ــٞ طاي ــٔ أب ــٞ ب ــاّ عً ــِ ق ّ ث ــ٬ ــ٘ ايػ ــ١   عًٝ ــٔ عتد ــس ب  زي ايٛيٝ

 .فكتً٘  عًٝ٘ ايػ٬ّ فاختًفا نطبتري فهطب٘ عًٞ 
ــطبتري       ــا ن ــ١ فاختًف ــ٘ عتد ــطز  يٝ ــس٠ فد ــاّ عدٝ ــِ ق ــٌ  ، ث ــطح ن فذ

ــاسد٘   ــا ق ــس َُٓٗ ــٝد١    ، ٚاس ــست  زي ؾ ــ٬ّ : عُ ــ٘ ايػ ــٞ عًٝ ــٔ عً ٚع
ــف   ــ٘ ، ٚأختً ــا     فكتًت ــس َُٓٗ ــٌ ٚاس ــأثدٔ ن ــطبتري ف ــس٠ ن ــس ٚعدٝ ايٛيٝ

 . (1) ، قاٍ : فشًُٓا ع٢ً ايٛيٝس فكتًٓاٙ ( ٘قاسد
ــط        ــس ؼي آخ ــصنط ايٛيٝ ــد١ ي ــار بايٓػ ــٔ ايٓػ ــٗٛا  َ ــرب غ ــٌ ؼي اـ ٚيع

 .اؿسٜح ، ٚإٔ اغيككٛز ٖٛ عتد١ أبٛ ايٛيٝس ٚيٝؼ ايٛيٝس 

                                                           

 1/146اغيٓاقب يًدٛاضظَٞ  (1)
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 ايًـــِٗ ضبٓـــا : فكـــاٍ، ٚغـــًِ ٚآيـــ٘ فكـــاّ ايـــٓ  قـــ٢ً اهلل عًٝـــ٘  
ٞٻ ايهتــاب ٚأَــطت  بايكتــاٍ      ْٵعٳْيــتٳ عًــ ٚٚعــست  ايٓكــط ٫ٚ ؽًــف   َأ

ــاز  ــ٘     ،اغيٝع ــأْعٍ عًٝ ــ٬ّ ، ف ــ٘ ايػ ــٌ عًٝ ــاٙ دربٜ ــٝهِ إٔ   }فأت ــٔ ٜهف أي
 . (1) {ضيسنِ ضبهِ بج٬ث١ آ٫ف َٔ اغي٥٬ه١ َٓعيري 

ــ١   ــ٢ اهلل  زي اغي٥٬ه ــأيكٞ      }أٚس ــٛا غ ــصٜٔ آَٓ ــٛا اي ــِ فجدت ــٞ َعه ْ 
ايطعـــب فانـــطبٛا فـــٛم ا٭عٓـــام ٚانـــطبٛا  ؼي قًـــٛب ايـــصٜٔ نفـــطٚا 

ــإ   ــٛ دٗــٌ ؼي تػــع١ ٚغــتري ضدــ٬  ، ٚأغــط    (2) {َــِٓٗ نــٌ بٓ ــٌ أب فكت
عكدـــ١ بـــٔ أبـــٞ َعـــٝط فكتـــٌ قـــربا  ، فـــٛف٢ شيـــو غـــدعري ٚأغـــط          

 .(3)(غدعٕٛ
ٚفٝــ٘ بٝــإ ٚزيٝــٌ عًــ٢ إٔ ايكًــٛب َٚــا ٜعرتٜٗــا أَــط خــام بــاهلل   

ــايٓفذ َـــٔ ضٚســـ٘ ؼي   ــً٘ بـ ــازٜل تفهـ آزّ  عـــع ٚدـــٌ ، ٖٚـــٛ َـــٔ َكـ
ــٛأ َٓعيــ  ــٌ      ١يٝتد ــع ٚد ــطاز اهلل ع ــطاض  ْف ــٔ أغ ــ١ ؼي ا٭ضض ، َٚ اـًٝف

ــازي       ــ٘ تع ــازٜل قٛي ــٔ َك ــ٘ َ ــطٚا أْ ــصٜٔ نف ــٛب اي ــب ؼي قً ــا٤ ايطع بإيك
ــ١   (4) صبِِّٔوووٍ ؤَػٍَْوووُُ َِوووا الَ حَؼٍَُّْوووىَْ ط ــ٢ اغي٥٬هـ ــع ٚدـــٌ عًـ ؼي ضز اهلل عـ

ــايٛا ط  ــسَا ق ــ٘   (5) صهُ اٌووذَِِّاءَؤَحَجْؼَووًُ فُِهَووا َِووْٓ َُفْغِووذُ فُِهَووا وَََغْووفِ   عٓ ــٔ عًُ فُ

 تعازي أَٛض:
 :  ق٬ح قًٛب ايعداز يطاعت٘ .أ٫ٚ  
 : ْكا٤ قًٛب اغي٪َٓري َٔ زضٕ ايؿو ٚايطٜب .ثاْٝا  

ــا   ــٕٛ    ثايجـ ــصٜٔ ٜدطٓـ ــافكري ايـ ــض اغيٓـ ــٌ بفهـ ــع ٚدـ ــٌ اهلل عـ : تفهـ
 ايهفط َع  ظٗاضِٖ اٱغ٬ّ .
                                                           

 .124غٛض٠ آٍ عُطإ  (1)
 .12غٛض٠ ا٭ْفاٍ  (2)
 .4/423أْعط ايسض اغيٓجٛض  (3)
 .30غٛض٠ ايدكط٠  (4)
 .30غٛض٠ ايدكط٠  (5)



 284ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   131َعامل اٱضيإ /ز 

ــا   ــايهٝف     ضابع ــطٚا ب ــصٜٔ نف ــٛب اي ــب ؼي قً ــا٤ ايطع ــساض :  يك ٚاغيك
ــٔ       ــطضِٖ ع ــِ ٚن ــطف أشاٖ ــا ٜك ــاضٙ اهلل سي ــصٟ خيت ــإ اي ــِ ٚايعَ ٚايه

 اٱغ٬ّ ٚاغيػًُري .
 : بعح ايػه١ٓٝ ٚت١ُٝٓ ايطُأ١ْٓٝ ؼي قًٛب اغيػًُري .خاَػا  

: تٛدــــ٘ اٱْـــصاض يًــــصٜٔ نفــــطٚا عًـــ٢ مــــٛ اٱتكــــاٍ   غازغـــا   
ــازٜل    ــٔ َك ــٛ َ ــسز ، ٖٚ ــاْٞ ٚايتذ ــَٚع ــات    طدٗ ــت٠ٚ٬ آٜ ــًُري ب اغيػ

ــطإٓ ؼي ــٔ      ايك ــت٠ٚ٬ َ ــصٙ اي ــٕٛ ٖ ــاؽ ، ٚته ــتعغ ايٓ ــ١ يٝ ــ٠٬ ايَٝٛٝ  ايك
 ا٭َط باغيعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ اغيٓهط. 

ــِ اهلل ط ٚ       ــازٜل  غــ ــطت٘ َ خَُْووووشُ اٌنَّاطِووووشَََِٓــــٔ َكــ ص إٔ ْكــ

ٚتجدٝـــت ايتكـــ٣ٛ عٓـــسِٖ   ، يًُـــ٪َٓري ططٜـــل يتُٓٝـــ١ ًَهـــ١ ايكـــرب     
ــل      ــططا  يتشكٝـ ــ٣ٛ ؾـ ــرب ٚايتكـ ــٔ ايكـ ــس َـ ــٌ ٚاسـ ــ ٚض٠ نـ ــاظ قـ بًشـ

 يًُ٪َٓري ، ٚفٝ٘ ٚدٛٙ : ايٓكط
ــرب       ا٭ٍٚ  ــس ايك ــطاظ قٝ ــسّ  س ــع ع ــ٢ َ ــًُري ست ــط اغيػ ــل ْك : ؼك
 ٚايتك٣ٛ .

ــاْٞ  ــط      ايج ــٌ ايٓك ــ٣ٛ ْٚٝ ــرب ٚايتك ــ١ ايك ــٛس َطتد ــري بً ــ١ ب : اغي٬ظَ
 ع٢ً ايصٜٔ نفطٚا .

ــرب أٚ  ايجايــــح  ــف١ ايكــ ــ١ ايتشًــــٞ بإســــس٣ قــــفتري ، قــ : نفاٜــ
 ايتك٣ٛ يٓعٍٚ اغي٥٬ه١ يًٓكط٠ .   

ٚسهــــٛضٙ ٚأزضاى ، : قــــطب ْكــــط اهلل ٚغــــطع١ ْعٚيــــ٘  غــــابعا 
اغيػــًُري ٚاغيػــًُات هلــصا ايكــإْٛ ، ٖٚــصا اٱزضاى َٚعــاْٞ ايــٝكري       

 ايؿــٛاٖس عًــ٢َٚــٔ  (1)صوَهُووىَ خَُْووشُ اٌنَّاطِووشََِٓ ؼي اغيكــاّ َــٔ َكــازٜل ط 

 . (2) صبَِّْ سَبٍِّ لَشٌََِ ُِجٌَُِطقٛي٘ تعازي 

                                                           

 .150غٛض٠ آٍ عُطإ  (1)
 .61غٛض٠ ٖٛز  (2)



 285ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   131َعامل اٱضيإ /ز 

 بحث فقهي : ي هة صلاة الجهاعة

ــطٜع  ــاظ     تؿ ــٔ اٱعذ ــتشدابٗا َ ــا ٚ غ ــسب  يٝٗ ــ١ ٚايٓ ــ٠٬ اؾُاع ق
ــ١       ــ١ ٚاٱَاَٝ ــاٍ اغيايهٝ ــًِ ، ٚق ــ٘ ٚغ ــ٘ ٚآي ــ٢ً اهلل عًٝ ــس ق ــ٠ٛ قُ ؼي ْد

 ٚايؿافع١ٝ ٚبعض اؿٓف١ٝ بأْٗا غ١ٓ َ٪نس٠.
ٚبٛدٛبٗـــا عًـــ٢ ا٭عٝـــإ قـــاٍ َؿـــٗٛض اؿٓفٝـــ١ ٚاؿٓابًـــ١ ، َـــع  

ــس ايعاٖطٜــ     ــصض ، ٚقٝ ــ  ع ــٛ بو ــطز ٚي ــ٠٬ اغيٓف ــش١ ق ــٍٛ بك ــش١ ايك ١ ق
ــعّ َػــأي١          ــٔ س ــاٍ  ب ــصض ، ق ــع  ْتفــا٤ ايع ــ١ َ ــٛض اؾُاع ــ٠٬ عه ايك

٫ٚ ػــع٨ قــ٠٬ فـــطض أســسا َــٔ ايطدـــاٍ  شا نــإ عٝــح ٜػـــُع       )
ا٫شإ إٔ ٜكــًٝٗا ا٫ ؼي اغيػــذس َــع ا٫َــاّ، فــإ تعُــس تــطى شيــو        
ــطض       ــُع ا٫شإ  فف ــح ٫ ٜػ ــإ عٝ ــإ ن ــ٬ت٘، ف ــت ق ــصض بطً ــ  ع بو

ســس  يٝــ٘ فكــاعسا ٫ٚبــس، فــإ مل     عًٝــ٘ إٔ ٜكــ٢ً ؼي طياعــ١ َــع ٚا   
ــص        ــ٘ س٦ٓٝ ــ٘ فٝذع٥ ــًٝٗا َع ــسا ٜك ــس أس ــ٘ ا٫ إ ٫ جي ــ٠٬ ي ــ٬ ق ــٌ ف ٜفع

 .(1) (ا٫ َٔ ي٘ عصض فٝذع٥٘ س٦ٓٝص ايتدًف عٔ اؾُاع١
ــح    ــس ٚضزت ا٭سازٜـ ــٓفؼ ، ٚقـ ــ٢ ايـ ــسٜس عًـ ــٔ ايتؿـ ــٛ َـ ٫ٚ خيًـ
اغيتـــٛاتط٠ ٚاغيػتفٝهـــ١ عـــٔ ايـــٓ  قُـــس قـــ٢ً اهلل عًٝـــ٘ ٚآيـــ٘ ٚغـــًِ 

ٚتـــطدٝض قـــ٠٬ اؾُاعـــ١ ايـــيت تفٝـــس ايٓـــسب ٚاٱغـــتشداب  بتفهـــٌٝ 
ــًِ :     ــ٘ ٚغـ ــ٘ ٚآيـ ــ٢ً اهلل عًٝـ ــٓ  قـ ــاٍ ايـ ــا  )قـ ــٍٛ أٜهـ يكـــش١ اغيفهـ

عــٔ قــ٠٬ اؾُاعــ١ تفهــٌ قــ٠٬ ايفــص بػــدع ٚعؿــطٜٔ زضدــ١ ( ٚ)      
ــ٘      ــ٢ً اهلل عًٝ ــٍٛ اهلل ق ــاٍ ضغ ــاٍ : ق ــ٢ ق ــٞ َٛغ ــ٘ أب ــًِ :  ٕ ٚآي ٚغ

ــ٢    ــا ػيؿـ ــسِٖ  يٝٗـ ــ٠٬ أبعـ ــطا ؼي ايكـ ــاؽ أدـ ــِ ايٓـ ــسِٖ ،  أععـ ، فأبعـ
ٚايـــصٟ ٜٓتعـــط ايكـــ٠٬ ستـــ٢ ٜكـــًٝٗا َـــع اٱَـــاّ ؼي طياعـــ١ أععـــِ   

 . (2) (أدطا َٔ ايصٟ ٜكًٝٗا ، ثِ ٜٓاّ
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باٱنـــاف١  زي إٔ ايـــٓ  قـــ٢ً اهلل عًٝـــ٘ ٚآيـــ٘ ٚغـــًِ نـــإ ٜـــط٣  
عــٔ أبــٞ غــعٝس اـــسضٟ ،  أؾداقــا  ٜكــًٕٛ بــاْفطاز فــ٬ ٜٓٗــاِٖ ، ٚ) 

 ٜكــًٞ ٚســسٙ ،  ٬ٚغــًِ أبكــط ضدــ  ٚآيــ٘ إٔ ايــٓ  قــ٢ً اهلل عًٝــ٘   
 .(1) (أ٫ ضدٌ ٜتكسم ع٢ً ٖصا فٝكًٞ َع٘ فكاٍ : 

 ٜٚسٍ ٖصا اؿسٜح ع٢ً أَٛض :
 :  غتشداب اؾُاع١ . ا٭ٍٚ

 قش١ ق٠٬ اغيٓفطز . :ايجاْٞ 
عـــسّ تٛدٝـــ٘ ايًـــّٛ غيـــٔ ؽًـــف عـــٔ اؾُاعـــ١ ٚسهـــط   :ايجايـــح 

ــّٛ عــٔ اجملــ٤٢      ــٌ ٖــصا ايً يٝكــًٞ ؼي اغيػــذس َٓفــطزا  ، فكــس ضيــٓعِٗ َج
 يًُػذس يًك٠٬  ٕ فاتت٘ اؾُاع١ ؼي أٍٚ أٚقات ايك٠٬ .

 : دٛاظ  قا١َ ايك٠٬ ؼي اغيػذس َطتري أٚ أنجط .ايطابع 
ــاَؼ  ً    :اــ ــ ــري اغيػـ ــ٠ٛ بـ ــاْٞ ا٭خـ ــٔ َعـ ــ١ َـ ــ٠٬ طياعـ ُري ايكـ

ٚنــٌ فــطز َــِٓٗ ٜتكــسم عًــ٢ قــاسد٘ باؿهــٛض َعــ٘ ؼي ايكــ٠٬ ،         
ٖٚــٛ َــٔ أغــطاض َهــاعف١ ا٭دــط ٚايجــٛاب ؼي قــ٠٬ اؾُاعــ١ بايٓػــد١    

 يًُٓفطز .
عـــسّ تٛدـــ٘ ا٭َـــط َـــٔ ايـــٓ  قـــ٢ً اهلل عًٝـــ٘ ٚآيـــ٘   :ايػـــازؽ 

ــ٢    ــ٘ ٫ ٜـــسٍ عًـ ــا إٔ سسٜجـ ــطز ، نُـ ــس أقـــشاب٘ َـــع اغيٓفـ ٚغـــًِ ٭سـ
اؿــسٜح عًــ٢ مــٛ ايٓــسب اٱطيــايٞ  ٚدــٛب ايكــ٠٬ َعــ٘ ،  ش قــسض 

 ٚايرتغٝب ؼي أَٛض :
 ايك٠٬ ٖٚٞ خ  قض . :ا٭ٍٚ 
 أزا٤ اؾُاع١ بسٍ ق٠٬ اغيٓفطز . :ايجاْٞ 

 ايكسق١ ٚا٭دط ؼي أزا٤ ق٠٬ اؾُاع١ . :ايجايح 
ــ١ ،    ــاز٠ قــــ٠٬ ايفطٜهــ ٖٚــــٌ ٜــــسٍ اؿــــسٜح عًــــ٢ دــــٛاظ  عــ
ــسّ      ــس ا٭زا٤ ٚعــ ــٞ بتذسٜــ ــط تهًٝفــ ــٛز أَــ ــسّ ٚدــ ــٛاب ٫ ، يعــ اؾــ
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 ختكــام نــ٬ّ ايــٓ  )أ٫ ضدــٌ( بايــصٜٔ ٜػــُعٕٛ ن٬َــ٘ ، فُــٔ        
 َعاْٝ٘ أٜها  : 

 أ٫ ضدٌ مل ٜكٌ فٝكًٞ َع٘ قسق١ .
ــاضن٘        ــس فٝؿـ ــٌ بعـ ــذس، ٚمل ٜكـ ــسخٌ اغيػـ ــٌ ٜـ ــصا : أ٫ ضدـ ٚنـ

 ايك٠٬ .
يٝهـــٕٛ َـــٔ َفـــاِٖٝ اؿـــسٜح تطغٝـــب ايـــصٟ تفٛتـــ٘ ايكـــ٠٬ ؼي   

ــ٘    ــ١ فٝ اغيػــذس بايــصٖاب  يٝــ٘ ٭زا٤ ايكــ٠٬ ٚإٔ  ْكهــا٤ اؾُاعــ١ ايطاتد
 ٫ ٜع  ايععٚف عٓ٘ ، ٚعٔ ق٠٬ تًو ايفطٜه١ فٝ٘ .

ٚ ســـتر ايكـــا٥ًٕٛ بٛدـــٛب اؾُاعـــ١ بكـــ٠٬ اــــٛف ؼي قٛيـــ٘       
ــإٔ اهلل  (1) ص... ُْ اٌظَّوووََةَ فٍَْوووخَمُُْوَبِرَا وُنوووجَ فِوووُهُِْ فَإَلَّْوووجَ ٌَهُووو تعـــازي ط ــ١ بـ ٚاؿذـ

ــا  نُــا      عــع ٚدــٌ أَــط بكــ٠٬ اؾُاعــ١ ؼي أؾــس ا٭ٚقــات سطدــا  ٚخٛف
ؼي قـــ٠٬ اــــٛف ، فُـــٔ بـــاب ا٭ٚيٜٛـــ١ إٔ تـــ٪ز٣ طياعـــ١ ؼي ســـاٍ 

 ايػع١ ٚاغيٓسٚس١ .
$$ 

 قايوى الصلة بقٌ آيات يداء الإيهاى في القوآى 
ٚمثـــاْري آٜـــ١ َـــٔ بـــري غـــت١ آ٫ف يكــس ٚضز ْـــسا٤ اٱضيـــإ ؼي تػـــع  

َٚـــا٥تري ٚغـــت ٚث٬ثـــري آٜـــ١ ؼي ايكـــطإٓ ، يتهـــٕٛ ايٓػـــد١ اغي٦ٜٛـــ١ هلـــا  
 ق١ًًٝ دسا  ، ٚؼتٌُ ايك١ً بٝٓٗا ٚدٖٛا  :

 : ايتساخٌ اغيٛنٛعٞ بري آٜات ْسا٤ اٱضيإ . ا٭ٍٚ
يــٝؼ َــٔ قــ١ً بــري آٜــات ايٓــسا٤ ، فهــٌ آٜــ١ َٓٗــا َػــتك١ً  :ايجـاْٞ  

 بصاتٗا َٚٛنٛعٗا .
ــح ا ــات      :يجاي ــٔ آٜ ــا َ ــع غ ٖ ــساخٌ َ ــات تت ــاى آٜ ــٌٝ ، فٗٓ ايتفك

 ايٓسا٤ ٚأخط٣ َػتك١ً بصاتٗا .
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ــع  ــات      :ايطاب ــٌ آٜ ــِ فتتك ــٛ  ٚاؿه ــب اغيٛن ــاز عػ ــط اٱؼ سك
 ايٓسا٤ اييت تتهُٔ ايطظم َج٬  .

ــاَؼ  ــ١    :اــ ــٛ  آٜـ ــٌ َٛنـ ــٛايٞ ٚايتعاقـــب فٝتكـ ــٛع١ٝ ايتـ َٛنـ
 ايٓسا٤ اي٬سك١ باٯ١ٜ ايػابك١ هلا .

دتــاض ٖــٛ ا٭ٍٚ أعــ٬ٙ ٜٚهــٕٛ ايطابــع ٚاـــاَؼ ؼي طٛيــ٘ ،       ٚاغي
ــٔ ايعًـــِ ،         ــا  َـ ــل ، ٜٚفـــتض آفاقـ ــتًعّ ايتشكٝـ ــِ دسٜـــس ٜػـ ــٛ عًـ ٖٚـ
ٚتػـــتٓدط َٓـــ٘ شخـــا٥ط عكا٥سٜـــ١ ٚتؿـــطٜع١ٝ ، فُـــج٬  ايكـــ١ً بـــري قٛيـــ٘  

 (1)صٍَّوووهََِاؤََُّهَوووا اٌَّوووزََِٓ آَِنُوووىا وٍُُوووىا ِِوووْٓ ؿَُِّبَووواثِ َِوووا سَصَلْنَووواوُُْ وَاشْوووىُشُوا ٌِ تعـــازي ط

ــري ط ــص   (2) صََاؤََُّهَوووا اٌَّوووزََِٓ آَِنُوووىا وُخِوووََ ػٍََوووُْىُُْ اٌْمِظَووواصُ  ٚبـ ــٛٙ ْأخـ ــٔ ٚدـ َـ

ــ١      ــهطٚا هلل ( بآٜـ ــ١ً ٚأؾـ ــٛ قـ ــ١ً ، ٖٚـ ــصٙ ايكـ ــٔ ٖـ ــسا  َـ ــا  ٚاسـ ٚدٗـ
 ايككل :
ــ١ أعــــ٬ٙ   ا٭ٍٚ ــازٜل ايؿــــهط هلل ايــــصٟ تــــصنطٙ اٯٜــ : َــــٔ َكــ

 أَٛض:
 ايتٓعٙ عٔ ايكتٌ . :أ٫ٚ  

 ؽـــاش ا٭نـــٌ َـــٔ ايطٝدـــات ٚاقٝـــ١ َـــٔ  ؾـــاع١ ايعًـــِ        :ثاْٝـــا  
 ٚايكتٌ.

ــا   ــٌ       :ثايج ــٔ ايكت ــطظ َ ــٌ س ــع ٚد ــهط هلل ع ــًُري بايؿ ــواٍ اغيػ  ْؿ
 ٚباعح يًٓفط٠ ؼي ايٓفٛؽ َٓ٘ .

ــا   ــسْٝا      :ضابع ــا٠ اي ــف ؼي اؿٝ ــطاض ايتهًٝ ــٔ أغ ــام َ ــِ بايكك اؿه
ــط       ــ٘ أَ ــاؽ ، فاْ ــًُري ٚايٓ ــات يًُػ ــٌ ايطٝد ــع ٚد ــاح اهلل ع ــا أب ، ٚنُ

ؿهِ بايككــام ٚايــصٟ ٜــسٍ عًــ٢ يــعّٚ ايفكــٌ بــري ايٓــاؽ ؼي        بــا
اغيٓاظعــات عاَــ١ َــٔ بــاب ا٭ٚيٜٛــ١ ايكطعٝــ١ ، فــاشا نــإ ا٭َــط اٱهلــٞ  
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خيـــل ايكـــٛز َـــٔ اؾـــاْٞ ، فُـــٔ بـــاب ا٭ٚيٜٛـــ١ سفـــغ ايٓفـــٛؽ        
ٚاؿكــٛم ، ٚضز ا٭َاْــات ٚقهــا٤ ايــسٜٕٛ ، ٚ ْتــعا  اؿــل ٚاغيــاٍ َــٔ   

 ايعامل ٚاغيعتسٟ .
اغيػــًُري ٚاغيػــًُات يًؿــهط هلل عــع ٚدــٌ عًــ٢      زعــ٠ٛ :ايجــاْٞ 

 أَٛض :
 ْعٍٚ آ١ٜ ايككام . :أ٫ٚ  
  بتسا٤ آ١ٜ ايككام بٓسا٤ اٱضيإ . :ثاْٝا  

ــا   ــ٪ٕٚ      :ثايجـ ــًُري ؾـ ــٛيٞ اغيػـ ــ٢ تـ ــام عًـ ــط بايككـ ــ١ ا٭َـ ز٫يـ
ــ١ باقٝـــ١  زي ٜـــّٛ    اؿهـــِ ٚايفكـــٌ بـــري ايٓـــاؽ ، ٚ ش إٔ اٯٜـــ١ ايكطآْٝـ

ــا   ــا ٚت٬ٚتٗـ ــ١ ؼي ضمسٗـ ــاض٠  ايكٝاَـ ــام بؿـ ــ١ ايككـ ــإ آٜـ ــا فـ ٚأسهاَٗـ
  غتسا١َ سهِ اٱغ٬ّ ، ٚيعّٚ ايؿهط هلل عًٝ٘ ؼي نٌ ظَإ .

ؾــــهط أٖــــٌ اجملــــ  عًٝــــ٘ هلل عــــع ٚدــــٌ عًــــ٢ ْعُــــ١   :ضابعــــا  
ايككـــام ٚقـــٛز اؾـــاْٞ ، ٚستـــ٢  شا قدـــٌ ٚضثـــ١ اجملـــ  عًٝـــ٘ ايسٜـــ١ 
ــاْٞ ، ٚ ٕ      ــٔ اؾ ــِ َ ــعا  سكٗ ــ٢  ْت ــٌ عً ــع ٚد ــهطٕٚ اهلل ع ــاِْٗ ٜؿ ف

 ١ٜ ؼي ايكتٌ ايعُس مل ٜتِ  ٫ بطناِٖ ٚ ختٝاضِٖ .أخص ايس
فــ٧ اٯٜــ١ ايتايٝــ١ ٯٜــ١ ايككــام بدٝــإ إٔ ايككــام        :ايجايــح 

ــاز٠    ــا٠ يًُــ٪َٓري يٝهــٕٛ َكسَــ١ ٚٚغــ١ًٝ يــسٚاّ عد ْعُــ١ ععُــ٢ ، ٚسٝ
ــع   (1) صحََُوووواةٌ اٌْمِظَوووواصِ فِووووٍ وٌََىُووووُْاهلل ؼي ا٭ضض أٟ ط ــسٚا اهلل عــ يتعدــ

 ٚدٌ . 
ؾــــهط اغيػــــًُري هلل عــــع ٚدــــٌ عًــــ٢ ْــــعٍٚ اؿهــــِ   :ايطابــــع 

 بايككام َٔ عٓسٙ غدشاْ٘ ، ٚع٢ً مٛ ايفطض ٚايٛدٛب.
ايتػـــاٟٚ بـــري اغيػـــًُري ؼي سهـــِ ايككـــام ْعُـــ١       :اــــاَؼ 

 عع٢ُ .
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ــازؽ  ــٛز    :ايػـ ــٔ ايكـ ــس٫  َـ ــ١ بـ ــٍٛ ايسٜـ ــ١ ايككـــام بكدـ ــط آٜـ شنـ
 .(1) صفََّْٓ ػُفٍَِ ٌَهُ ِِْٓ ؤَخُِهِ شٍَْءٌيكٛي٘ تعازي ط

ــابع اي ــ١     :ػـ ــع ايسٜـ ــدت٘  زي زفـ ــاْٞ ٚعكـ ــح اؾـ ــ١ ايدشـ ــاز آٜـ  ضؾـ
 ٚاٱَتٓا  عٔ اغيسافع١ .

ــأَ  ــازي ،      :ايج ــ٘ تع ــف َٓ ــ٢ ْعُــ١ ايتدفٝ ــع ٚدــٌ عً ايؿــهط هلل ع
ــٛز    ــاْٞ َـــٔ ايكـ ــا٠ اؾـ ــ١ بٓذـ ــ١ اٱهلٝـ ــٛ ٚايطظيـ ــ١ ٚايعفـ بـــاٱشٕ بايسٜـ

 بطنا أٌٖ اجمل  عًٝ٘ بايس١ٜ .
ٚ  :ايتاغــع  ــ٢ ايتعــسٟ  ــس عً ــصاض ٚايٛعٝ ــِ ٚاؾــٛض ، فُــٔ  اٱْ ايعً

 عذــاظ اٯٜــ١ أْٗــا مل تٓــصض اغيػــًُري َــٔ ايتدًــف عــٔ ايعُــٌ بأسهــاّ  
آٜــ١ ايككــام بــٌ دــا٤ ظدــطا  عــٔ ايتعــسٟ ٚايعًــِ يدٝــإ سكٝكــ١ ٖٚــٞ 

 إٔ ؼي سهِ ايككام سٝا٠ َٔ ٚدٛٙ :
ــتسا١َ    :ا٭ٍٚ  ــدب ٱغــ ــام غــ ــِ ايككــ ــًُري ؿهــ ــس اغيػــ تعاٖــ

اؿٝــا٠ ٭ْــ٘ َــٔ عدــاز٠ اهلل ٚايعُــٌ بــا٭ٚاَط ٚايٓــٛاٖٞ  اٱهلٝــ١ ، قــاٍ   
 . (2)صوََِا خٍََمْجُ اٌْجَِّٓ وَاإلِٔظَ بِالَّ ٌَُِؼْبُذُوِْتعازي ط

ســطم اغيػــًِ ٚاغيػــ١ًُ عًــ٢  دتٓــاب ايكتــٌ ٚغــفو        :ايجــاْٞ 
ــ١ اٱ    ــطاض خ٬ف ــٔ أغ ــٛ َ ــسَا٤ ، ٖٚ ــاز اهلل  اي ــإ ؼي ا٭ضض ٚ ستذ ْػ

ــ١ ط   ــ٢ اغي٥٬ه ــٌ عً ــع ٚد ــ٘   (3) صبِِّٔووٍ ؤَػٍَْووُُ َِووا الَ حَؼٍَُّْووىَْ  ع ــٔ عًُ فُ

تعــازي عــعٚف اغيػــًُري عــٔ ايكتــٌ طاعــ١ هلل عــع ٚدــٌ ، ٚخؿــ١ٝ َــٔ   
 ايعكٛب١ ؼي ايسْٝا ٚايعكٛب١ ؼي اٯخط٠ .

غــ١َ٬ اغيػــًِ َــٔ ايكتــٌ ، ٭ٕ ايــصٟ ٜٓــٟٛ قتًــ٘ خيؿــ٢   :ايجايــح 
ايككــــام ، ٚيــــٝؼ َــــٔ سهــــِ ٚقــــإْٛ ٜهــــدط غــــًٛى اٱْػــــإ  
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ٜٚكــٕٛ ايــسَا٤ َجــٌ آٜــ١ ايككــام ٖــصٙ ، ٖٚــٛ َــٔ اٱعذــاظ ؼي ْدــ٠ٛ  
قُــس قــ٢ً اهلل عًٝــ٘ ٚآيــ٘ ٚغــًِ بــإ تٓــعٍ عًٝــ٘ آٜــ١ َــٔ اهلل عــع          

     ٟ ــس ــٔ ايتع ــع َ ــ٬ت ٚشيٓ ــٓعِ ايك ــاؽ ، ٚت ــتشفغ ايٓ ــٌ ف ــِ  ٚد ٚايعً
 بِٝٓٗ ٚ ٖٚٛ َٔ َعاْٞ  بتسا٤ اٯ١ٜ بٓسا٤ اٱضيإ .

 لا٠ اغيػًِ َٔ ايككام ٚايكٛز يكتً٘ يو ٙ .  :ايطابع  
ــاَؼ  ــِ    :اــ ــ٘ أْٗـ ــط٠ ا٭٫ٚز ٱزضانـ ــاح ٚنجـ ــًِ يًٓهـ ــب اغيػـ سـ

ؼي َــأَٔ َـــٔ ايكتـــٌ ٚايعًـــِ ٚايتعــسٟ ، ػيـــا ٜػـــتًعّ ايؿـــهط هلل عـــع   
ٚعــسّ طوٝــإ ايوــ ٠ ، فــ٬     ٚدــٌ عًــ٢ ْعُــ١ ايطُأْٝٓــ١ ؼي اٱلــاب    

ــعٚز     ــس ايكتــٌ ، ٚ ٕ ت ــ٘ غــ ٙ عٓ ــعٚاز خؿــ١ٝ ظٚاز ظٚدت ــع َــٔ اي ضيتٓ
 فإ ايو ٠  شا قاسدت٘ ت٪شٜ٘ .

ٚشنــط إٔ ٖسبــ١ بــٔ خؿــطّ ايعــصضٟ قتــٌ ظٜــاز٠ بــٔ ظٜــس ايعــصضٟ   
، ٚأضدــ٧ سهــِ ايككــام ٚأٚز  ايػــذٔ ؿــري ٜدًــ   بــٔ ظٜــاز٠ ،        

ــ٘ أبــ٢  ٚعطنــت عًٝــ٘ عؿــط زٜــات بــسٍ ٚاســس٠ عــٔ قتــٌ    ــ٘ ، ٚيهٓ أبٝ
  ؾعطٙ.  ٫ ايكٛز يصّ ٚتدهٝت ٖسب١ هلِ ؼي

ٚناْــت ظٚدتــ٘ َــٔ أطيــٌ ايٓػــا٤ ٚشنــط أْٗــا قايــت هلــِ قدــٌ إٔ   
ــع       ــٌ َ ــا ، فأَٗ ــ٘ بٗ ــ٢ آتٝ ــ٘ ست ــسٟ ٚزٜعــ١ ، فأًَٗ ــ١ عٓ ــاز )  ٕ هلسب ٜك
ــفطت٘      ــا ؾ ــابا  إٔ ٜعطٝٗ ــٛم ٚغــأيت قك ــصٖدت  زي ايػ ــاؽ ، ف ــط٠ ايٓ نج

ــت   ــري ، ٚقطبـ ــ٘ زضُٖـ ــاض٠ ْٚاٚيتـ ــا     عـ ــت ٚدٗٗـ ــا٥ط ، ٚأعطـ ــٔ سـ َـ
ــٔ      ــا َـ ــسعت أْفٗـ ــا ، ٚدـ ــ٢ ٚدٗٗـ ــا عًـ ــًت ًَدتٗـ ــساض ، ٚأضغـ يًذـ
ــٛز      ــإ ايك ــازت  زي َه ــفط٠ ٚع ــِ ضزت ايؿ ــفتٝٗا ، ث ــت ؾ ــً٘ ٚقطع أق
ٚٚقــًت  زي ٖسٜــ١ ٚقايــت : ٜــا ٖسٜــ١ أتطاْــٞ َتعٚدــ١ بعــسَا تــط٣         
ــٛفًٞ )     ــاٍ ايٓــ ــٛت ، ٚقــ ــس اغيــ ــٞ بعــ ــت ْفػــ ــاٍ : ٫ ، ا٭ٕ طابــ  ،قــ

  ضدـــٌ َـــٔ عـــصض٠ عـــٔ أبٝـــ٘ قـــاٍ:  ْـــٞ  فشـــسث  أبـــٞ قـــاٍ: ســـسث
ــٞ       ــاّ ٖٚـ ــٞ أَـ ــاَطأ٠ شيؿـ ــا بـ ــإشا أْـ ــاٙ، فـ ــض اغيٝـ ــا  ؼي بعـ ــا َٜٛـ يدد٬زْـ
ــاٍ        ــِ، ٚنُ ــاّ دػ ــ١، ٚشي ــع ٦ٖٝٚ ــٔ عذ ــب َ ــل عذٝ ــا خً ــسبط٠، ٚهل َ



 292ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   131َعامل اٱضيإ /ز 

ــسَتٗا،    ــا، فتكـ ــٝإ، قـــس تطعطعـ ــا ضيؿـ ــس انتٓفاٖـ ــدٝإ قـ ــإشا قـ ــ١، فـ قاَـ
  ٚ ــط،  ــدض َٓعـ ــٞ أقـ ــإشا ٖـ ــا، فـ ــ١ ا٭ْـــف،  ٚايتفـــت  يٝٗـ  شا ٖـــٞ فسٚعـ

ــطأ٠ ٖسبـــ١،         ــصٙ اَـ ــٌ يـــٞ: ٖـ ــا فكٝـ ــفتري، فػـــأيت عٓٗـ ــ١ ايؿـ َكطٛعـ
 .(1) (تعٚدت بعسٙ ضد٬ ، فأٚيسٖا ٖصٜٔ ايكدٝري

 ٚتتذ٢ً َٓافع ايككام ؼي ايكك١ أع٬ٙ بأَٛض :
 : ْفط٠ ايٓفٛؽ َٔ ايكتٌ . ا٭ٍٚ

 اؿػط٠ ٚا٭غ٢ ع٢ً اغيكتٍٛ ٚايكاتٌ . :ايجاْٞ 
ــح  ــ ٚض٠     :ايجاي ــٌ ، ٚق ــا٤ ايكت ــِٝ بأبٓ ــٛم ايٝت ــٌ بًشك ــطاض ايكات  ق

  َطأت٘ أض١ًَ ، ٚ ْكطا  غدب يًطظم عًِٝٗ .
ــع  ــصٟ     :ايطابـ ــٌ ايـ ــٍٛ ٚايكاتـ ــٌ اغيكتـ ــ٢ بأٖـ ــٛم ا٭ش٣ ٚا٭غـ ؿـ

 ٜكاز يًُكٝد١ َٔ دٗات :
اؿـــعٕ ٚا٭غـــ٢ عًـــ٢ اغيكتـــٍٛ ، فهُـــا ٜتـــأش٣ ٜٚتشػـــط  :ا٭ٚزي 

ــاؽ   ــٌ ٚايٓ ــإ شٟٚ ايكات ــٍٛ ف ــٌ    شٚٚا اغيكت ــٝد١ ايكت ــأغيٕٛ غيك ــا  ٜت طيٝع
 ٚا٭دٌ اغيٓدطّ بايتعسٟ ٚايعًِ .

ٖٚــٛ َــٔ اٱعذــاظ ؼي ْفــذ اهلل عــع ٚدــٌ ؼي آزّ ٚغــهٓ٘ اؾٓـــ١        
ٚقــــ ٚضت٘ خًٝفــــ١ ؼي ا٭ضض ، فاـ٬فــــ١ أعــــِ َــــٔ اؿهــــِ ،  صيــــا 

 تؿٌُ زفع ايكتٌ ٚ دتٓاب٘ ٚايٓفط٠ َٓ٘ .
ــس ايٓعـــ     ــ٘ ، فدعـ ــري  بٓٝـ ــاّ آزّ ٚبـ ــٌ ؼي أٜـ ــسخ ايكتـ ــس سـ ِٝ ؼي ٚيكـ

ــدط آزّ  زي       ــِ ٖـ ــَٛٞ بٗـ ــا٤ ايٝـ ــ١ ٚاٱيتكـ ــع اغي٥٬هـ ــهٔ َـ ــ١ ٚايػـ اؾٓـ
وَاحْوووًُ ػٍََوووُْهُِْ َٔبَوووإَ ا٭ضض يـــ ٣ قتـــٌ أســـس ٚيسٜـــ٘ يٰخـــط ، قـــاٍ تعـــازي ط

ْٓ اَِخووِش َلوواَي          ِِوو  ًْ ََُخَمبَّوو  ُْ ٌَوو َّا َو ْٓ َؤَحووِذِه ِِوو  ًَ ًٔووا َفُخُمبِّوو ٌَْحكِّ ِبْر َلشََّبووا ُلْشَبا ََ ِبووا ٍْ آَد اْبَنوو

 .(2)صخٍَُنَّهَ لَايَ بََِّّٔا ََخَمَبًَُّ اٌٍَّهُ ِِْٓ اٌُّْخَّمِنيَ َلْ

                                                           

 .5/412ا٭غاْٞ  (1)
 .27غٛض٠ اغيا٥س٠  (2)
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ٚؼي ســسٜح  بــٔ َػــعٛز عــٔ ْــاؽ َــٔ ايكــشاب١ إٔ آزّ غــاب       
فكــــاٍ آزّ يًػــــُا٤ : عــــٔ ٚيسٜــــ٘ بايــــصٖاب  زي َهــــ١ ٜٓعــــط  يٝٗــــا )

اسفعــٞ ٚيــسٟ با٭َاْــ١ فأبــت ، ٚقــاٍ يــٮضض فأبــت ، ٚقــاٍ يًذدــاٍ   
فكــاٍ : ْعــِ ، تــصٖب ٚتطدــع ٚػــس أًٖــو      ، فأبــت ، فكــاٍ يكابٝــٌ   

ــ٘       ــط عًٝ ــٌ ٜفد ــإ قابٝ ــا  ، ٚن ــا قطباْ ــل آزّ قطب ــا اْطً ــطى . فًُ ــا ٜػ نُ
ــٞ        ــا ٚق ــو ٚأْ ــرب َٓ ــا أن ــيت ٚأْ ــٞ أخ ــو ، ٖ ــا َٓ ــل بٗ ــا أس ــاٍ : أْ فك
ٚايــسٟ ، فًُــا قطبــا قــطب ٖابٝــٌ دصعــ١ مسٝٓــ١ ، ٚقــطب قابٝــٌ سعَــ١  

 .غٓدٌ 
ٓعيــت ايٓــاض فأنًــت فٛدــس فٝٗــا غــٓد١ً ععُٝــ١ ففطنٗــا فأنًــٗا ، ف  

ــ٢      ــو ست ــاٍ : ٭قتًٓ ــب ٚق ــٌ ، فوه ــإ قابٝ ــت قطب ــٌ ٚتطن ــإ ٖابٝ قطب
 صيــا ٜتكدــٌ اهلل َــٔ اغيــتكري ،  ْــٞ أضٜــس  }٫ تــٓهض أخــيت . فكــاٍ ٖابٝــٌ 

ــإمثٞ ٚ مثــو   ــ٤ٛ ب ــصٟ ؼي عٓكــو   {إٔ تد ــِ قتًــٞ  زي  مثــو اي  (ٜكــٍٛ :  ث
(1)   . 

 : ْفط٠ ايٓفٛؽ َٔ ايكتٌ ٚغفو ايسَا٤ . ايجا١ْٝ
ــ١       ــا٤    ايجايجـ ــ١ عٓـــس أٚيٝـ ــٌ ٜـــّٛ ٚيًٝـ ــ٢ اغيتذـــسز نـ : اؿـــعٕ ٚا٭غـ

ــا٤ بًشــاظ    اغيكتــٍٛ فٗــٛ أب يــٮ٫ٚز ، ٚأر ٯخــطٜٔ ٚ بــٔ ٭بــٜٛٔ أٚ آب
 ا٭دساز ا٭ضبع١ أٚ ا٭دساز ايجُا١ْٝ . 

 
 بحث فقهي 

 تعسز ايدطٕٛ اغيتٛاضث١ ، فٝهٕٛ ايرتتٝب ٖهصا :شا  
 : ا٭بٛإ ، ا٭ب ٚا٭ّ . ا٭ٍٚ

 ا٭دساز ا٭ضبع١ ، ا٭بٛإ يٮب ٚا٭بٛإ يٲّ . :ايجاْٞ 
 ا٭دساز ايجُا١ْٝ يٮبٜٛٔ . :ايجايح 

                                                           

 .3/358ايسض اغيٓجٛض  (1)
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ــطٚب أٚ ا٭ٚب٦ــ١       ــس اؿ ــأي١  بت٥٬ٝــ١ ؼي ا٫ضخ عٓ ــصٙ اغيػ ــٕٛ ٖ ٚته
 شا َــات اٱْػــإ عٓــسٙ تطنــ١ ٚقــس َــات أبــٛاٙ ٚأدــسازٙ ا٭ضبعــ١ قدًــ٘   

ــٕٛ ا   ــ١ ، فتهـ ــسازٙ ايجُاْٝـ ــ٘  ٫ أدـ ــل ٚاضخ يـ ــب ؼي ا٫ضخ ٚمل ٜدـ يٓػـ
: ٖٞ 

      ثقسقو الورثة 
 اغيٝت                                                      

 

 ا٭ب                             

                                                                                                           

 أّ ا٭ب        أب ا٭ب                           

                                                                                                                                                               

 أبٛ أّ              دس٠ ا٭ب                دس٠ ا٭ب            دس ا٭ب              
 ا٭ب                 ٭َ٘                ٭بٝ٘                       ٭بٝ٘                      

 
       

 ا٭ّ                                                                                            

  
                                                   

 أب ا٭ّ                                    أّ ا٭ّ                                                              
 

                                                                                                                                          

 دس٠ ا٭ّ               أبٛ أّ                  أّ أب             أبٛ أب                                                                      
 ٭َٗا             ا٭ّ              ا٭ّ                      ا٭ّ                                                       
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تهٕٛ ايرتن١ ٚتكػِٝ اغياٍ بري ا٭دساز بعس ايسٜٔ ٚايٛق١ٝ ٚ
 :بايتفانٌ َٔ دٗات 

ططف ا٭ب، ٚثًح اغياٍ يٮدساز َٔ : ثًجا اغياٍ يٮدساز َٔ  ا٭ٚزي
 ططف ا٭ّ.

ٌٍِزَّوَشِ ِِ ًُْ حَظِّ طا٭ب  : تكػِ ايرتن١ بري ا٭دساز َٔ د١ٗ ايجا١ْٝ

 ص.اٌْإُٔ ََُُِْٓ

: تكػـــِ تطنـــ١ ا٭دـــساز َـــٔ طـــطف ا٭ّ بٝـــِٓٗ بايتػـــاٟٚ ايجايجـــ١
    يًصنط َجٌ ا٭ْج٢.
 بحث يحوي 

 ايٓسا٤ َٔ قٝ  اغيداطد١ ٚفٝ٘ أططاف :
 : اغيٓازٟ ٖٚٛ ايصٟ ٜكسض َٓ٘ ايٓسا٤ . ا٭ٍٚ

 أزا٤ ايٓسا٤ . :ايجاْٞ 
 َٛنٛ  ايٓسا٤ . :ايجايح 
 اغيٓازٟ ٖٚٛ ايصٟ ٜتٛد٘ ي٘ ايٓسا٤ . :ايطابع 

 َٛنٛ  ايٓسا٤ ٚتٓكػِ سطٚف ايٓسا٤  زي أقػاّ : :ايجايح 
َــا ٜٓــازٟ بــ٘ ايكطٜــب َجــٌ اهلُــع٠ : أظٜــس ، ٚأٟ َجــٌ         :ا٭ٍٚ 

ٌٸ ، فتـــسضى   إٔ ٚيـــسٙ قطٜـــب َٓـــ٘ ٖٚـــٛ حيجـــ٘ عًـــ٢       أٟ ٚيـــسٟ قـــ
 ايك٠٬.

ــدشاْ٘  ٫       ــازٟ غ ــ٬ ٜٓ ــازٙ ف ــٔ عد ــب َ ــٌ قطٜ ــع ٚد ــع إٔ اهلل ع َٚ
جيــب إٔ تكطــع عٓــس  ، ُٖٚــع٠ ايٛقــٌبًفــغ ايٓــسا٤ )ٜــا( فٝكــاٍ ٜــا اهلل 

ــسزٸ٠     ــِٝ َؿ ــسهلا سي ــ٪ت٢ ب ــسا٤ ، ٜٚ ــصف أزا٤ ايٓ ــس ؼ ــسا٤ ٚق ــ١  ايٓ َفتٛس
لُوووًْ اٌٍَّهُوووَُّ َِاٌِوووهَ اٌٍُّْْوووهِ ايتٓعٜـــٌ طص نُـــا ٚضز ؼي اٌٍَّهُوووَُّؼي اٯخـــط ، فتكـــٍٛ ط

 .(1) صحُاْحٍِ اٌٍُّْْهَ َِْٓ حَشَاءُ

                                                           

 .26غٛض٠ آٍ عُطإ  (1)
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 : َا ٜٓاز٣ ب٘ يًكطٜب ٚايدعٝس نايطف )ٜا( . ايجاْٞ
ــاٙ ظــاٖطا  َــٔ     ــسا٤ َــٔ ايهــ٬ّ  شا نــإ َعٓ ٚقــس حيــصف ســطف ايٓ

 غٝام َٚع٢ٓ اؾ١ًُ .
ــا٤       ــا ؼي زعـ ــا٤ نُـ ــصف ايٝـ ــا٤ عـ ــ١ ا٭ْدٝـ ــط أزعٝـ ــا٤ت أنجـ ــس دـ ٚقـ

 .(1)صسََِّ هََْ ٌٍِ ِِْٓ اٌظَّاٌِحِنيَ بطاِٖٝ ط

وَلَووايَ  ٚقــس ٚضز ســطف ايٓــسا٤ )ٜــا( ؼي آٜــتري ُٖٚــا قٛيــ٘ تعــازي ط       

ٚقٛيــ٘ تعــازي  (2)صاٌشَّعُووىيُ ََوواسََِّ بَِّْ لَووىٍِِْ احَّخَووزُوا هَووزَا اٌْمُووشْآَْ َِهْجُووىسًا     

 .(3)صوَلٍُِِهِ ََاسََِّ بَِّْ هَاُالَءِ لَىٌَْ الَ َُاِِْنُىَْط

: ســطف ايٓــسا٤ ايــصٟ ٜــ٪ت٢ بــ٘ يًدعٝــس َجــٌ )أٜــا( ٚ)ٖٝــا(    ايجايــح
 َجٌ : ٖٝا عدسا  أَٔ باهلل .

ٚقـــس تػـــتعٌُ أزا٤ ايٓـــسا٤ يًدعٝـــس ؼي ْـــسا٤ ايكطٜـــب َجـــٌ : أٟ      
 أخٞ ٫ تدعس ؼي ايػفط .

فـــأٟ تػـــتعٌُ يًٓـــسا٤ ايكطٜـــب ٚيهـــٔ دـــا٤ت ٖٓـــا يٓـــسا٤ ايدعٝـــس 
ــٛضٙ ؼي اي   ــس قطٜـــب ؿهـ ــإٔ ايدعٝـ ــٞ ٚنـ ــصٖ  يوـــطض ب٬غـ ــٛز ايـ ٛدـ

ــب      ــطب َــٔ قطٜ ــسا  أق ــاٍ : ضٴبٻ بعٝ ــ٘ ايػــ٬ّ ق ــٞ عًٝ ــاّ عً .ٚعــٔ اٱَ
 .(4)ٚقطٜب أبعس َٔ بعٝس(

٫ٚ ٜــسخٌ ســطف ايٓـــسا٤ عًــ٢ اغيعــطف بـــأٍ ، فــاشا ْــٛزٟ قدًـــ٘       
 به١ًُ )أٜٗا ( يًُصنط ، ٚأٜتٗا يًُ٪ْح .  

 

 

                                                           

 .100غٛض٠ ايكافات  (1)
 .30غٛض٠ ايفطقإ  (2)
 .88غٛض٠ ايعخطف  (3)
 . 71/165ايدشاض  (4)
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 قايوى يداء الإيهاى نٌ ولاية هللا 

ــ٢     ــٌ عً ــع ٚد ــِ اهلل ع ــس أْع ــ٘   يك ــطت٘ ٚعْٛ ــ٘ ْٚك ــًُري ب٫ٜٛت اغيػ
 هلِ ، ٚؼتٌُ ايٓػد١ بري اي١ٜ٫ٛ ْٚسا٤ اٱضيإ ٚدٖٛا  :

 : ْػد١ ايتػاٟٚ ٚإٔ اي١ٜ٫ٛ ٖٞ شاتٗا ْسا٤ اٱضيإ . ا٭ٍٚ
 ْػد١ ايعُّٛ ٚاـكٛم اغيطًل ٖٚٛ ع٢ً دٗتري : :ايجاْٞ 

 اي١ٜ٫ٛ أعِ َٔ ْسا٤ اٱضيإ . :ا٭ٚزي 
 أعِ َٔ اي١ٜ٫ٛ .ْسا٤ اٱضيإ  :ايجا١ْٝ 

ــح  ــاز٠     :ايجايـ ــاى َـ ــ٘ ، فٗٓـ ــٔ ٚدـ ــٛم َـ ــّٛ ٚاـكـ ــد١ ايعُـ ْػـ
 يٲيتكا٤ ٚأخط٣ يٲفرتام .

 ْػد١ ايتدأٜ ٚ غتك٬ٍ َٛنٛ  نٌ َُٓٗا . :ايطابع 
 ٚايكشٝض ٖٛ ايؿعد١ ا٭ٚزي َٔ ايٛد٘ ايجاْٞ أع٬ٙ .

ــاٍ      ــسْٝا ، ق ــ١ ؼي اي ــع ٚايطفع ــ٪َٓري ايع ــٌ يًُ ــع ٚد ــس أضاز اهلل ع يك
َٚـــٔ َكـــازٜل ايعـــع ايـــصٟ  (1) صوٌٍََِّوووهِ اٌْؼِوووضَّةُ وٌَِشَعُوووىٌِهِ وٌٍَُِّْووواِِْنِنيَتعـــازي ط

أْعـــِ اهلل عـــع ٚدـــٌ بـــ٘ عًـــ٢ اغيػـــًُري ٫ٜٚتـــ٘ هلـــِ ، ٚتجدٝـــت ٖـــصٙ 
ــٔ       ــاغيا  َــ ــ١ غــ ــّٛ ايكٝاَــ ــاقٞ ؼي ا٭ضض  زي ٜــ ــ٘ ايدــ ــ١ ؼي نتابــ اي٫ٜٛــ
ايتشطٜــف ٖٚــٛ ايكــطإٓ ، يٝهــٕٛ شنطٖــا فٝــ٘ ٚعــسا  َــٔ اهلل عــع ٚدــٌ    

 ٪َٓري ٚغدٌٝ لا٠ يًُػًُري .يًُ
 ٚضيهٔ تكػِٝ ١ٜ٫ٚ اهلل عع ٚدٌ  زي أقػاّ :

: ٫ٜٚــ١ اهلل ايعاَــ١ يًٓــاؽ طيٝعــا  بــإٔ ٜتوؿــاِٖ بطظيتــ٘        ا٭ٍٚ
ــسفع عــِٓٗ ايفٓــا٤ ،         ــٔ اهلًهــ١ ، ٜٚ ــطظم ، ٚضيــٓعِٗ َ ــط هلــِ اي ٜٚدػ

ُْ َِوووووا وَوووووأُىا  وَسُدُّوا بٌَِوووووً اٌٍَّوووووهِ َِوووووىْالَهُُْ اٌْحَوووووكِّ وَػَوووووًَّ ػَووووونْهُ     قـــــاٍ تعـــــازي ط 

 .(2)صََفْخَشُوَْ

                                                           

 . 8غٛض٠ اغيٓافكٕٛ  (1)
 .30غٛض٠ ْٜٛؼ  (2)
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ــاْٞ  ــٌ عًــِٝٗ       :ايج ــع ٚد ــٌ اهلل ع ــ٪َٓري بــإٔ ٜتفه ــ١ اهلل يًُ ٜ٫ٚ
ــاٍ تعــازي ط    ــ١ ٚايفهــٌ ايععــِٝ ٜٚكــطف عــِٓٗ ايهــطض، ق وَاٌٍَّووهُ باهلساٜ

 ص.وٌٍَُِّ اٌُّْاِِْنِنيَ

اي٫ٜٛـــ١ ايؿدكـــ١ٝ يًُـــ٪َٔ بـــإٔ ٜـــٓعِ اهلل عـــع ٚدـــٌ   :ايجايـــح 
عًِٝٗ بٓعِ خاقـ١ ٜـسضى عٓـس ايتـسبط فٝٗـا  ْفـطازٙ بٗـا َـٔ بـري أقطاْـ٘           
ــ١ُ      ــِ اؿــسٜح ايدك ــت ايعً ــا ، فهُــا أثد ــٌ عًٝٗ ، فٝؿــهط اهلل عــع ٚد
اـاقــ١ يًٝــسٜٔ ٚايعــري ، ٚقــس تتــدري أَــٛض أخــط٣ َؿــاب١ٗ ؼي بـــسٕ         

ــد١ يط  ــا٥٘ ، فهــــصا بايٓػــ ــٓعِ اٱْػــــإ ٚأعهــ ــ١ اهلل بايعدــــس  ش ٜتــ ظيــ
 ايٓاؽ طيٝعا  بطظي١ ١ٜ٫ٚٚ اهلل .

ــٔ        ــ١ ، مل ته ــ١ اٱهلٝ ــٔ ايطظي ــٓٛف َ ــ٘ ق ــإ  ٫ ٚي ــٔ  ْػ ــا َ َٚ
ــع         ــ٘ اهلل ع ــتر ب ــا حي ــٛ ػي ــ١ ٖٚ ــّٛ ايكٝاَ ــ  آزّ ٚ زي ٜ ــٔ ب ــ ٙ َ ــس غ عٓ

 ٚدٌ ّٜٛ ايكٝا١َ ع٢ً ايٓاؽ .
ــ٪َٓري     ــري اغي ــاٍ ب ــع ايكت ــصا  شا ٚق ــٓعِ أخــط٣ ي ــٕٛ ب  ٚخيــتل اغي٪َٓ

ٚايـــصٜٔ نفـــطٚا ٜهـــٕٛ ايٓكـــط يًُـــ٪َٓري ، ٚػيـــا  خـــتل اهلل غـــدشاْ٘ 
بـــ٘ اغيػـــًُري ٚاغيػـــًُات َـــٔ ٚدـــٛٙ اي٫ٜٛـــ١ ْـــسا٤ اٱضيـــإ ، ٚتٛدـــ٘ 
ــازٜل      ــٔ َك ــٛ َ ــإ ، ٖٚ ــطإٓ بكــٝو١ اٱضي ــِ ؼي ايك ــٞ هل اـطــاب اٱهل

ــازي ط  ــ٘ تعـ ً اٌٍَّوووهُ وٌَِوووٍُّ اٌَّوووزََِٓ آَِنُوووىا َُخْوووشِجُهُُْ ِِوووْٓ اٌظٍَُُّّووواثِ بٌَِووو    قٛيـ

 .(1) صاٌنُّىسِ

يكــس أضاز اهلل عــع ٚدــٌ يٓــسا٤ اٱضيــإ إٔ ٜهــٕٛ غــددا  َٚٓاغـــد١        
 يًٓذا٠ ٚايف٬ح َٔ دٗات :

 : نٌ ْسا٤  ضيإ ؼي ايكطإٓ . ا٭ٚزي
 ا٭ٚاَط ٚايٓٛاٖٞ اييت تأتٞ َع ْسا٤ اٱضيإ . :ايجا١ْٝ 

                                                           

 .257غٛض٠ ايدكط٠  (1)
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 تعسز ْسا٤ات اٱضيإ ؼي ايكطإٓ . :ايجايج١ 
 تٛد٘ ْسا٤ اٱضيإ  زي نٌ َػًِ َٚػ١ًُ . :ايطابع١ 

ــٔ ،       ــصٟ آَ ــا اي ــا أٜٗ ــطز : ٜ ــسا٤ اغيف ــاظ ْ ــسا٤ بًش ــسٜط ايٓ ــٕٛ تك ٜٚه
 ٜٚا أٜتٗا اييت آَٓت .

يٝهــٕٛ عــسزٙ َــٔ اي٬َتٓــاٖٞ َٚــا ٫ حيكــٝ٘  ٫ اهلل عــع ٚدــٌ        
٭ْــ٘ فُــٛ  ْــسا٤ات اٱضيــإ َهــطٚب١ ؼي عــسز اغيػــًُري ٚاغيػــًُات       

عجـــ١ ايـــٓ  قُـــس قـــ٢ً اهلل عًٝـــ٘ ٚآيـــ٘  ؼي نـــٌ أدٝـــاهلِ َـــٔ ســـري ب
 ٚغًِ ٚ زي ّٜٛ ايكٝا١َ .

ــازي ط   ــ٘ تع ــازٜل قٛي ــٔ َك ــٛ َ  صوَبِْْ حَؼُووذُّوا ِٔؼَّْووتَ اٌٍَّووهِ الَ حُحْظُووىهَا  ٖٚ

ــٔ     (1) ــاؽ ع ــع اغيػــًُٕٛ ٚايٓ ــِ اهلل ٜعذ ــسا  َــٔ ْع ــطزا  ٚاس بًشــاظ إٔ ف
 عسٙ ٚسػاب٘ .

٤ اهلل اي٫ٜٛــ١ إٔ ٜهـــٕٛ ايعدـــس َــٔ أٚيٝـــا٤ ٚأسدـــا   َٚــٔ َكـــازٜل 
 َٔ دٗات :

 : اٱقطاض بايتٛسٝس ٚايطبٛب١ٝ اغيطًك١ هلل عع ٚدٌ . ا٭ٚزي
ــ١  ــٛ      :ايجاْٝ ــ٢ م ــ١ عً ــُا١ٜٚ ايٓاظي ــب ايػ ــا٤ ٚايهت ــسٜل با٭ْدٝ ايتك

 ايعُّٛ اٱغتوطاقٞ .
 اٱقطاض بايّٝٛ اٯخط ٚعامل اؾعا٤ . :ايجايج١ 

 ايتكٝس بايفطا٥ض ٚايعدازات . :ايطابع١  
ــ١  ــإ    :اـاَػــ ــٗط ضَهــ ــٝاّ ؾــ ــا ، ٚقــ ــ٠٬ ؼي أٚقاتٗــ أزا٤ ايكــ

وٌٍََِّووووهِ ٚأزا٤ ايعنــــا٠ ٚايكٝــــاّ عــــر بٝــــت اهلل اؿــــطاّ ، قــــاٍ تعــــازي ط

 .(2)صػًٍََ اٌنَّاطِ حِ ُّ اٌْبَُْجِ َِْٓ اعْخَـَاعَ بٌَُِْهِ عَبًَُِ

                                                           

 .34غٛض٠ ابطاِٖٝ  (1)
 .97غٛض٠ آٍ عُطإ  (2)
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ــ١  ــدٝض      :ايػازغــ ــٔ ايتػــ ــاض َــ ــط اهلل ٚاٱنجــ ــ٢ شنــ ــ١ عًــ اٱقاَــ
 ٚايتًٌٗٝ .

ــابع١  ــ١ٝ َــــ  :ايػــ ــ١ ،   اـؿــ ــط ٚايع٬ْٝــ ــٌ ؼي ايػــ ــع ٚدــ ٔ اهلل عــ
وَحَووووضَوَّدُوا فَووووةَِّْ خَُْووووشَ اٌووووضَّادِ  ٚايتكٝــــس بــــآزاب ايتكــــ٣ٛ ، قــــاٍ تعــــازي ط 

 .(1) صاٌخَّمْىَي

اغيدــازض٠  زي ايتٛبــ١ ٚاٱنجــاض َــٔ اٱغــتوفاض ٚبــري ايــصنط    :ايجآَــ١ 
 ٚاٱغتوفاض عُّٛ ٚخكٛم َطًل .

 اٱسػإ ٚايطفل ؼي ايكٍٛ ٚايعٌُ . :ايتاغع١ 
ايتُػــــو بأسهــــاّ ايؿــــطٜع١ ، ٚايعُــــٌ سيهــــاَري      :ايعاؾــــط٠ 

 .(2)صوَاػْخَظُِّىا بِحَبًِْ اٌٍَّهِ جَُِّؼًاايكطإٓ ٖٚٛ َٔ َكازٜل قٛي٘ تعازي ط

ــط٠   ــ١ عؿـ ــاش    :اؿازٜـ ــسّ  ؽـ ــدوض ؼي اهلل ، ٚعـ ــب ؼي اهلل ٚايـ اؿـ
 أعسا٤ اهلل أٚيٝا٤ .
 ْكط٠ زٜٔ اهلل ٚايسفا  عٔ بٝه١ اٱغ٬ّ .  :ايجا١ْٝ عؿط٠ 
 ا٭َط باغيعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ اغيٓهط . :ايجايج١ عؿط٠ 

 ايتٓعٙ عٔ اي١ُُٝٓ ٚايوٝد١ . :ايطابع١ عؿط٠ 
قـــطا٠٤ ايكـــطإٓ ، ٚتعًـــِ أسهاَـــ٘ ، ٚتعًُٝـــ٘      :اـاَػـــ١ عؿـــط٠  

ــ٘    ــ٘ ٚآيـ ــٓ  قـــ٢ً اهلل عًٝـ ــصا ٚضز عـــٔ ايـ ــأ٬ٜٚ  ، يـ يًٓـــاؽ تـــ٠ٚ٬ ٚتـ
 .(3) ِ َٔ تعًِ ايكطإٓ ٚعًُ٘ (ٚغًِ )خ ن

     تعاٖس ا٭خ٠ٛ اٱضيا١ْٝ .   :ايػازغ١ عؿط٠ 
 
 

                                                           

 .197غٛض٠ ايدكط٠  (1)
 .103غٛض٠ آٍ عُطإ  (2)
 .89/186ايدشاض  (3)
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قإْٛ اغي٬ظ١َ بري ا٭َط با٭نٌ  154 اغيكس١َ 3
 َٚٓع اؿطز

 قك١ عسٟ بٔ سامت 158 قإْٛ نٌ آ١ٜ ضظي١ 22
َٳٓٴٛا نآتٹبٳ طقٛي٘ 166 قإْٛ ْسا٤ اٱضيإ 27 ٔٳ آ ٗٳا ايَّصٹٜ ٜټ ٜٳاَأ

٢ًَ ِٵ اْيكٹكٳامٴ فٹٞ اْيَكتٵ ٝٵهآ ًَ  صعٳ
 َٓافع فطض ايكٝاّ 202 أقػاّ ْسا٤ اٱضيإ 30
ُٳعٴٛاقإْٛ َٓافعط 54 ٚٳاغٵ  َٓافع ايككام 205 صاْعآطٵْٳا 
َٳٓٴٛا طقٛي٘ تعازي  209 ْسا٤ ا٭َط ٚايٓٗٞ 67 ٔٳ آ ٗٳا ايَّصٹٜ ٜټ ٜٳاَأ

ًآٛا فٹٞ ِِ َناف١َّ  ازٵخٴ ًْ  صايػع
 َٔ َٓافع ايسخٍٛ ؼي ايػًِ 225 قإْٛ َٓافع اٱغتعا١ْ بايكرب 117
َٓافع اؿكا١ْ َٔ  تدا  خطٛات  229 قإْٛ َٓافع اٱغتعا١ْ بايك٠٬ 123

 ايؿٝطإ
َٳٓٴٛا قٛي٘ تعازي ط 234 قإْٛ ػًٞ ايكرب ؼي نٌ آ١ٜ قطآ١ْٝ 128 ٔٳ آ ٗٳا ايَّصٹٜ ٜټ ٜٳاَأ

ِٵَأْفٹكآٛا  ُٻا ضٳظٳْقٓٳانآ  صَٹ
َٳٓٴٛا ط قٛي٘ تعازي 132 ٔٳ آ ٗٳا ايَّصٹٜ ٜټ ٜٳاَأ

ِٵ َٳا ضٳظٳْقٓٳانآ ٔٵ َطٝعدٳاتٹ  َٹ ًآٛا   صنآ
قإْٛ نٌ آ١ٜ بٝإ يٮٚاَط  239

 ٚايٓٛاٖٞ ؼي ايكطإٓ
 اٱضيإ تعطٜضْٕٛ ْسا٤ قا 243 َٓافع ا٭نٌ َٔ ايطٝدات 133

 بايهافطٜٔ
 قإْٛ ْسا٤ اٱضيإ فطقإ 250 يٲباس١قإْٛ ٬َظ١َ ايؿهط  145
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سهٛض ايٓسا٤ عٓس  254
 ا٭ستهاض

قإْٛ ايك١ً بري آٜات ْسا٤  286
 اٱضيإ ؼي ايكطإٓ

قإْٛ نٌ ْسا٤ باعح  257
 يٲضيإ

 عح فكٗٞ 292

 تكػِٝ ايٛضث١ 293 عح أقٛيٞ 259

يكتٌ قإْٛ َٔ ٜأتٞ  262
 ايٓ  ٜسخٌ اٱغ٬ّ

 عح مٟٛ 295

عح فكٗٞ  ْع١ُ ق٠٬  283
 اؾُاع١

قإْٛ ْسا٤ اٱضيإ َٔ  297
 ١ٜ٫ٚ اهلل


