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ادلمدِــــح
اؿُس هلل ايص ٟخًل اـ٥٬ل يريٚا ٜٚتٓعُٛا َٓٸ٘ ٚإذػاْ٘ ٚيطف٘ َ٘ٓٚ،
تفهً٘ ببعث ١ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ضغ ّ٫ٛبـس ٜٔايتٛذٝـس ،
ٚضٓ ١يًٓاؽ ْٝعاّ ٚٚ ،غَ ١ًٝباضنٕ ١هاعف ١إٔٸ ٚايط َ٘ٓ ٍٛتعاٍ عً٢

اـ٥٬ل يٝهَ َٔ ٕٛعاْ ٞقٛي٘ تعاٍ ش ًٍََا أَرْطَيْنَاكَ اِالَّ رَحََْحً ىِيْؼَاىََِنيَز (ْٛ )1ع
ؼس بتٛاي ٞايـٓعِ َٗٓٚ،ـا ْـع ٍٚآٜـاق ايكـطإٓ ٚايـس٫٫ق نـري إتٓاٖٝـ ١ـا
ٚإعاْ ٞايكسغ ١ٝاييت ترتؾس عٓٗا ٗ نٌ ظَإ ٚإٍ  ّٜٛايكٝاَ ، ١يٓكف عٓس
نٌ آ َٔ ١ٜآٜاق ايكطإٓ تٚ ٠ٚ٬تفػرياّ ٚؼكٝكاّ .
 َٔٚإعحاظ ايكطإٓ أْ٘ ٗ نٌ َطْ ٠طٜس إٔ ْطذـٌ عـٔ اٯٜـ ١إٍ أختٗـا
تتحًَ ٢ػا ٌ٥قسغ ١ٝشاق بٗح َٔ ١ضغِ َٚعاْ ٞشاق اٯ ١ٜايهطّٚ ، ١قبٌ
إٔ ْػٝس ٗ ايطٜاض ايعًُ ١ٝيكًتٗا َع آٜاق ايكطإٓ ا٭خطٖ ، ٣ص ٙايهٓٛظ
اٱذتٝاط ١ٝاييت ْعحع عٔ تكسٜطٖا نُاّ ٚنٝفاّ .
ٚتتفاخط اؿهَٛاق ٚتؿط٥ب أعٓام ايؿعٛب إٍ أضقاّ اٱذتٝاطَٔ ٞ
إعــازٕ ٗ بــاطٔ أضانــٗٝا ٚ ،هتٗــس ٗ ٕٚذػــاب َــس ٠اٱْتفــاع َٓــ٘ ،
ٜٚكسض ٕٚأجً٘ ٚأٚإ ْهٛب٘  ٗٚ ،آٜـاق ايكـطإٓ إذتٝـال عًُـَ ٞتكـٌ ٫
ٜٓفس َع نثط ٠ايٌٓٗ ٚاٱنرتاف ٚاٱغـتٓبال َٓـ٘ ٚ ،إش ؼـطم ا٭َـِ عًـ٢
اؿفاظ عً ٢اٱذتٝاط ٞايصًُ ٟو ٚ ،تك ٍٛبًع ّٚتٛفري ؾطط َٓ٘ يٮجٝاٍ
اي٬ذك ، ١فإ ايكـطإٓ ٜـسع ٛايٓـاؽ ْٝعـ ّا يٮخـص َٓـ٘ ٚإغـتدطاد نٓـٛظٙ
ٚشخا٥طٖٚ ٙص ٙايسعْٛ ٠ٛع ؼس ٚتطنٝب َٔٚٸ َٔ اهلل عع ٚجٌ فإ قًت قس
( )1غٛض ٠ا٭ْبٝا.107 ٤
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شنطق اٯ ١ٜايػابكَٔ ١ٸ اهلل عً ٢إ ٌَٓ٪عً ٢م ٛاـكٛم بكٛيـ٘ تعـاٍ

ظ د ِي ٌْ َّ ْر ُيددٌه َػ َي د ْْ ِي ٌْ
ِ َأ ّْ ُع ِ
ْ
طددٌ ًال ٍِ د
َ ِوددْ ِي ٌْ َر ى
ني ِا ْف َت َؼ د َ
َ
ِ هى َّي د ىو َػ َيددَ ه ْى ىَ د ْئ ٍِ ِن
ل
ش َى َق د ْ ٍَ د
آَّاذِوِ...ز (ٚ )1اؾٛاب َٔ جٗاق :
ا٭ : ٍٚإثباق ؾ ٧يؿٜ ٫ ٧سٍ عًْ ٢ف ٘ٝعٔ نري ، ٙفرُٓٝا شنطق آ١ٜ
ايبرث َٔ ٸٚفهٌ اهلل عً ٢إ ٌَٓ٪ببعث ١ايٓيب قُـس قـً ٢اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘
ٚغًِ فأْٗا  ٫تٓفَٔ ٞٸ اهلل عع ٚجٌ عً ٢نريِٖ َٔ ايٓاؽ بٗـص ٙايبعثـ، ١
ٚتكسٜط اٯ : ١ٜيكس َٔٸ اهلل عً ٢ايٓاؽ إش بعث ف ِٗٝضغ. ) ّ٫ٛ
ٔ ٚيطـف اهلل عـع ٚجـٌ
ايثاْ : ١ٝجا٤ق آٜـاق ايكـطإٓ باٱخبـاض عـٔ َـ ٸ
بايٓاؽ ْٝعاّ ببعث ١اي ٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ  ( َ٘ٓ ،عٔ جبري
بٔ َطعِ مسعت ايٓيب قـً ٢اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘ ٚغـًِ ٜكـ : ٍٛأْـا قُـس ٚأْـا
أٓس ٚاؿاؾط ْٚيب ايتٛبْٚ ١يب إًرُ.)2( )١
ايثايث : ١تطؾس إٔٸ ايصٜ ٟتفهٌ ب٘ اهلل عع ٚجٌ عًـ ٢إػـًٌُ عًـ٢
نريِٖ َٔ ايٓاؽ  َٔ ٖٛٚ ،بطناق اٱّإ .
ايطابع : ١ا٭قٌ ٖ ٛقريٚض ٠ايٓاؽ َٚ ٌَٓ٪تًك ِٗٝايـسع ٠ٛايطغـاي١ٝ
بايكبٚ ٍٛايتكسٜل ٚاٱَتثاٍ .
اـاَػ ٗ : ١اٯ ١ٜتطنٝـب يًٓـاؽ باٱّـإ ٚ ،نأْٗـا تكـ ٍٛـِ نْٛـٛا
ٔ ايص ٟىـتل بـ٘ إَٓ٪ـٚ ٕٛايـصٜ ٟفـتس يهـِ بابـا َـٔ
َٚ ٌَٓ٪فٛظٚا بإ ٸ
أبٛاب اؾٓ. ١
َٚــٔ اٱعحــا ظ ٗ اٯٜــ ١ايػــابك ١أْٗــا مل تــصنط أش ٣أ ٚنــطض ٜكــٝب
إػًٌُ بايتكسٜل بطغاي ١ايٓيب قـً ٢اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘ ٚغـًِ أِـا ؽـ عـٔ
قاْ ٖٛٚ ٕٛإٔ ضغاي ١ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ خري قـ

 ،إش

تصنط اٯٚ ١ٜظا٥ف ايٓبـٚ ٠ٛجٗـاز ايـٓيب قُـس قـً ٢اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘ ٚغـًِ
( )1غٛض ٠آٍ عُطإ .164
( )2ايسض إٓثٛض .497/9
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إبتسا٤ٸ َٔ زع ٠ٛإػًٌُ ٚبًٛنِٗ َطتب ١اٱّإ بفهٌ اهلل ٚظٗٛز ٚغـعٞ
َٔ ايٓيب قُس قـً ٢اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘ ٚغـًِ ٚبٝاْـ٘ يًُعحـعاق ايبـاٖطاق ،
فكرٝس إٔ اٯ ١ٜايػابك ١إبتسأق بصنط تٚ ٠ٚ٬تبًٝغ ايـٓيب قُـس قـً ٢اهلل
عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٯٜاق ايكطإٓ عً ٢إػًٌُ ٚ ،يهٓٗا تسٍ عً ٢غبل ايت٠ٚ٬
بٓعِ َٓٗا :
ا٭ : ٍٚتفهٌ اهلل عع ٚجٌ باختٝاض ايٓيب قُس قـً ٢اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘
ٚغًِ يًٓب ٠ٛاـاُٚ ١ايطغاي ١اؾاَعٚ ، ١بٝإ أذهاّ ايؿطٜع ١ايٓاغد. ١
ايثاْْ : ١ٝع ٍٚآٜـاق ايكـطإٓ عًـ ٢مـ ٛايتتـابع ٚايتـٛايٚ ، ٞظـٔ ايـصٜٔ
نفطٚا إٔ آٜاق ايكطإٓ غتكف عٓس أٚإ ا ح ط ٠أ ٚبعس َعطن ١بسض أ ٚأذس ،
ٚيهٓٗا تٛايت ذت ٢أٚإ َغازض ٠ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغـًِ إٍ
ايطفٝل ا٭عً ، ٢يصا أختًف ٗ أ ٟآ ٖٞ ١ٜآخط آٜاق ايكطإٓ ْع. ّ٫ٚ

ٚشنط إٔ آخط آٜاق ايكـطإٓ ْـع ّ٫ٚقٛيـ٘ تعـاٍ ش ًَهذَّقُدٌه ٌٍَّْادا ذُزْخَؼىدٌَُ وِْدوِ

اِىََ هىيَّوِز

( )1

فأَط ج  ٌٝ٥ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ إٔ ٜهعٗا

بٌ آٜيت ايطبا ٚايسٳ. ٜٔ
ايثايث : ١إجٗاض ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ بطغايت٘ ٚ ،ؼسٟ
ايهافطٚ ٜٔض٩غا ٤ايه٬يٚ ، ١مل ىتكط ٖصا اٱجٗاض باع ٕ٬ايطغايٚ ١يهٔ
ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ أقاّ ق ٠٬اؾُاع ٗ ١ايبٝـت اؿـطاّ َٚعـ٘
خسه ١ايه ٚ ٣اٱَاّ عً ٞعً ٘ٝايػ ّ٬عًـَ ٢ـطأَٚ ٣ػـُع َـٔ ض٩غـا٤
ايؿطى ٚ ،نإ ضجاٍ قطٜـ هًػ ٗ ٕٛايبٝت اؿطاّ  ٗٚزاض ايٓس ٠ٚإطً١
عًٚ ٘ٝاييت بٓاٖا م ٛغٓ٬َٝ 475 ١ز ١ٜقكـ ٞبـٔ نـ٬ب ٖٚ ،ـ ٛجـس ايـٓيب
قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ .
 ٌٖٚنإ إؿطنٜ ٕٛرتنـ ٕٛايـٓيب قـً ٢اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘ ٚغـًِ ٚؾـأْ٘
ٚإقاَت٘ ايك ، ٠٬اؾٛاب  ، ٫إش ناْٛا ٪ٜش ْ٘ٚذت ٗ ٖٛٚ ٢ايك. ٠٬
( )1غٛض ٠ايبكط.281 ٠
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 َٔٚاٱعحاظ ٗ غٓ ١ايٓيب قُس قـً ٢اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘ ٚغـًِ ايعبازٜـ١
ؼس ٜ٘يًص ٜٔنفطٚا باقاَت٘ ايك ٗ ٠٬إػحس اؿطاّ َطأَٚ ٣ػُع َٔ إٮ
َٔ ايهفاض (ٚ ،عبس اهلل بٔ َػعٛز قاٍ نٓا َع ضغـ ٍٛاهلل قـً ٢اهلل عًٝـ٘
ٚآي٘ ٚغًِ ٗ إػحس اؿطاّ ٚضفك َٔ ١إؿطنٌ َٔ قطٜـ ْٚيب اهلل قً٢
اهلل عًٚ ٘ٝغًِ ٜكًٚ ٢قس مط قبٌ شيو جعٚض ٚقس بك ٢فطث٘ ٚقصض. ٙ
فكاٍ أب ٛجٌٗ أ ٫ضجٌ ٜك ّٛإٍ ٖصا ايكصض ًٜك ٘ٝعً ٢قُس ْٚيب اهلل
قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ غاجس إش اْبعث أؾـكاٖا فكـاّ فأيكاٖـا عًٝـ٘ قـاٍ
عبس اهلل فٗبٓا إٔ ًْك ٘ٝعٓ٘ ذت ٢جا٤ق فاطُ ١عًٗٝا ايػ ّ٬فأيكت٘ عٓ٘ فكاّ
فػُعت٘ ٜك ٖٛٚ ٍٛقاٜ ِ٥كً ٞايًِٗ اؾسز ٚطأتو عًَ ٢هط غٌٓ نػـٓ٢
ٜٛغف عًٝو بأب ٢اؿهِ بـٔ ٖؿـاّ ٖٚ -ـ ٛأبـ ٛجٗـٌ ٚ -عتبـ ١بـٔ ضبٝعـ١
ٚؾٝب ١بٔ ضبٝعٚ ١ايٛيٝس ابٔ عتبٚ ١عكب ١بٔ أبَ ٢عٝط ٚأَ ١ٝبٔ خًف ٚضجٌ
آخط ثِ قاٍ :ضأٜتِٗ َـٔ ايعـاّ إكبـٌ قـطع ٢بـايط ٣ٛطـ ٣ٛبـسض قـطع٢
بايكًٝب) (. )1
ٜٚسٍ ٖصا اـ عً ٢إٔ ايٓيب قُساّ قً ٢اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘ ٚغـًِ ٜكـف
بٌ ٜس ٟاهلل يًكٜٚ ٠٬كطأ ايكـطإٓ ٗ بـساٜاق ايبعثـٚ ، ١إٔ تؿـطٜع ايكـ٠٬

َكاذب يٮٜاّ ا٭ ٍٚيًطغايٖ ، ١ا أناظ إؿطنٌ  ٗٚ ،ايتٓع ٌٜشًَاِفَه فُمِزَ
هىيَّوى ًَحْ َهى هشََْؤَسَّخْ قُيٌُبى هىَّذَِِّ الَ ّىئٍِْنىٌَُ تِآخِزَجِ ًَاِفَه فُمِزَ هىَّذَِِّ ٍِِْ دىًِّوِ اِفَه ىىٌْ

َّظْرَثْشِدزىًَُز

()2

ٚمل ٜكـف ايــص ٜٔنفـطٚا عٓــس ايٓفـط ٗ ٠ايكًــٛب بـٌ قــاّ

بعهِٗ باٜصا ٤ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٖٚـٜ ٛكـً ٞيٓٝـتكِ اهلل عـع
ٚجٌ َِٓٗ ٗ أَ ٍٚعاضى اٱغ. ّ٬

( )1ع ٕٛٝا٭ثط .136/1
( )2غٛض ٠ايعَط .45
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ٖ ٌٖٚصا اٱْتكاّ َٔ َكازٜل قٛي٘ تعاٍ شأَرَأَّْدَ هىَّذُِ َّنْيََ * ػَثْ اه
اِفَه صَيََّز ( )1اؾٛاب ْعِ  ،يٝهَ َٔ ٕٛعاْ ٞاٯ ١ٜأع ٙ٬اٱْصاض ٚايٛعٝس
يًص ٜٔنفطٚا .
يكس نإ إٜصا ٤ايص ٜٔنفطٚا يًٓيب قُس قـً ٢اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘ ٚغـًِ ٗ
إػحس اؿطاّ َكٝب ١فسع ٢اهلل عع ٚجـٌ فأًٖـو ٖـ ٤٫٪إؿـطنٌ ايـصٜٔ
آش ٙٚيٝهَ َٔ ٕٛعاْ ٞآٜـ ١ايبرـث شّ ٚتـٛبٝذ ٚإْـصاض طا٥فـَ ١ـٔ إؿـطنٌ
ايص ٜٔظذفٛا ٚجًبٛا اؾٛٝف حملاضب ١ايٓيب ٚإػًٌُ ٗ َعطن ١أذس ٜٚ ،سٍ
عً ٘ٝقٛي٘ تعاٍ ش ىَِْقْطَغَ طَزَوًا ٍِِْ هىَّذَِِّ مَعَزىًه أًَْ َّنْثِرَيىٌْ وََْنْقَيِثىٌه خَائِثِنيَز (.)2

ْٚعيــت اٯٜــ ١أعــ ٙ٬غكــٛم َعطنــ ١أذــس  ،فرإــا ذًــت إكــٝب١
بإػًٌُ ْعيت ايعكٛبٚ ١ايبطـ َٔ عٓس اهلل بايـص ٜٔنفـطٚا  ٗٚ ،ايتٓعٜـٌ

ش وَاىيَّوى خَْْزٌ حَاوِظًا ًَىىٌَ أَرْحٌَى هىزلهحَِِنيَز (.)3

 َٔٚاٱعحاظ ٗ اٯ ١ٜايكطآْ ١ٝتعسز إعاْ ٞفٗٝا َٔ جٗاق :
ا٭ : ٍٚتعسز َعاْ ٞايًفظ ٚايهًُ ١ايكطآْ ١ٝايٛاذس. ٠
ايثاْٝــ : ١نثــطٚ ٠جــ ٙٛإــطاز َــٔ ايهًُــ ١ايكطآْٝــَٚ ، ١ــع ٖــصا ٜ ٫كــس
إغتبسا ا بأ ٟفطز َٔ ْظا٥طٖا َٚا ٜطازفٗا نُا ٗ ايتبا ٜٔبٌ ايػٓٚ ١ايعـاّ

ٚاؿٚ ٍٛاؿحْٛ ٗٚ ، ١ح ٚضز قٛي٘ تعاٍ ش وَيَثََِ وِْيٌِْ أَىْدََ طَدنَحإ اِالَّ خََْظِدنيَ

ػَاٍادداز (ْ ، )4عــِ تػترهــط ايٓظــا٥ط ٗ عًــِ ايتفػــري ٚايتأٜٚــٌ ٖٚ ،ــَ ٛــٔ
اٱعحاظ ٗ قٛي٘ تعاٍ ش أَوَالَ َّرَ َتلزىًَُ هىْقُزْآَُ أًَْ ػَيََ قُيٌُبٍ أَقْعَاىُيَاز (.)5
( )1غٛض ٠ايعًل .10-9
( )2غٛض ٠آٍ عُطإ .127
( )3غٛضٜٛ ٠غف .64
( )4غٛض ٠ايعٓهبٛق .14
( )5غٛض ٠قُس .24

8ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ َعامل اٱّإ  /د148

ايثايث : ١ػسز ٚتـٛايَٓ ٞـافع اٯٜـ ١ايكطآْٝـ ، ١فـٜ ٬عًـِ أثـط ْٚفـع اٯٜـ١
ايكطآْ ١ٝإ ٫اهلل عع ٚجٌ  َٔٚ ،اٱعحاظ إٔ إػًٌُ ٚايٓاؽ َٗٓ ًٕٜٛٗٓا ٗ
نٌ ظَإ .
ايطابعــ : ١نثـ ط ٠ايغاٜــاق اؿُٝــسَ ٠ــٔ اٯٜــ ١ايكطآْٝــ ٫ٚ ، ١ؽــتل ٖــصٙ
ايغاٜاق بتُاّ اٯ ١ٜايكطآْ ١ٝبٌ نٌ نًُٚ ١ؾطط َٔ اٯ ١ٜايكطآْ ١ٝي٘ َكاقس
غاَٖ ، ١ٝا ٜسٍ عً ٢إٔ ايغاٜاق ايػـاَ ١ٝيٰٜـ ١ايكطآْٝـَ ١ـٔ ايَ٬تٓـاٖٗ ٞ
َٛنٛعٗا ٚز٫٫تٗا  َ٘ٓٚ ،اٯ ١ٜاييت إختل بتفػريٖا ٖصا اؾعٖ َٔ ٤ـصا
ايػٹفط إباضى .
ٚغٓبٌ ؾططاّ َٔ ٖصا ايعًِ ٗ باب َٔ ناٜاق اٯ.١ٜ

َٚــٔ اٯٜــاق إٔ ايغاٜــاق اؿُٝــس ٠ـاُــ ١اٯٜــ ١شاُِل هىيَّ دوَ ػَيَددَ مُ دوِّ

شَدٍِْإ قَد ِّزٌ ز عاَــٚ ١تؿـٌُ َٛنــٛع اٯٜـٚ ١نــريٜٚ ، ٙـسع ٛإػــًٌُ إٍ
اٱجتٗاز ٗ طاع ١اهلل ذت ٢عٓس ْع ٍٚإكٝبٚ ١ضجا ٤تساضنٗا ٚق ٛآثاضٖا ،
خاقٚ ١إٔ ْكطِٖ ٗ َعطن ١بسض غابل ظَاْاّ يًُكٝبَ ٗ ١عطن ١أذس ٖ ،ـا
ٜسٍ عً ٢أْ٘ قطٜب َِٓٗ ٚ ،قس أضاِٖ اهلل ؾآبٝب ايٓكط ٗ أَ ٍٚعطن ١أذس

بآ ، ١ٜقاٍ تعاٍ ش ًىَقَ ْ صَ َقَنٌُْ هىيَّوى ًَػْ َهى اِفْ ذَحىظٌَُّّيىٌْ تِبِفِّْوِز (.)1

يكس ْع يت آ ١ٜايبرث يٝسضى نٌ ج َٔ ٌٝإػًٌُ عُل ٚأثط اـػـاض٠
ٗ ٚاقع ١أذس ٚنأْٗـا ذانـط ٗ ٠أٜـاَِٗ ٚظَـاِْٗ ٖٚ ،ـٌ آثـاض جبـٌ أذـس
ٚجبٌ ايطَاَ ٠طآ ٠ذػٕ ١ٝهاٌَ آ ١ٜايبرث .
اؾٛاب ْعِ  ،فٗٚ َٔ ٛج ٙٛتفػري ٚبٝإ آ ١ٜايبرث  َٔٚ ،اٯٜاق إٔ
ايصٜ ٟأت ٞإٍ اؿخ أ ٚايعُطٜٚ ٠عٚض ق ايـٓيب قُـس قـً ٢اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘
ٚغًِ وطم عً ٢ظٜاض ٠ؾٗسا ٤أذس ٚايٛقٛف عٓس جبٌ ايطَا ، ٠فإ قًت
ٜبس ٚجباٍ ايطَاٖ ٗ ٠صا ايعَإ أْ٘ نري َطتفع .

( )1غٛض ٠آٍ عُطإ .152
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ٚاؾٛاب قس تها ٍ٤ذحُ٘ ْٚكل إضتفاع٘ بػبب ايطُ ٢ايـيت ؽًفٗـا
ايػٚ ٍٛٝا٭ن ٚ ٠ا٭تطب ١عًَ ٢طٸ َ٦اق ايػٌٓ عً ٢ا٭ضض اجملاٚض ٠ي٘ ٖا
أز ٣إٍ إضتفاعٗا ٚ ،قس زفٔ عسز َٔ ايؿٗسا ٤بكطب٘ َٔ جٗ ١ايؿُاٍ ٚ ،يٛ
أجطٜت ذفطٜاق يتـبٌ إضتفاعـ٘ أٜـاّ َعطنـ ١أذـس ٗ ايػـٓ ١ايثايثـ ١يًـٗحط٠
ايٓب. ١ٜٛ
ٚتتكف آ ١ٜايبرث بٛضٚز َاز( ٠أقاب) ث٬ث َطاق فٗٝا ٚبهًُـاق

َرتازفــ ١بكٛيــ٘ تعــاٍ شأًَىََلد ا أَصَدداتَرْنٌُْ ٍىيِددْثَحد قَد ْ أَصَدثْرٌُْ ز َــع ايتبــا ٗ ٜٔإعٓــ٢
ٚايس٫ي ، ١فكس ْعيت إكٝب ١بإػًٌُ  ّٜٛأذس  ،فصٸنطِٖ اهلل عع ٚجٌ َا
نػبٛا ْٚايٛا َٔ َعاْ ٞايٓكط ايعظَ ّٜٛ ِٝعطن ١بسض ٚعً ٢مـَ ٛهـاعف
َٚتعسز ٚ ،ف ٘ٝزع ٠ٛيًُػـًٌُ ٱغترهـاض نـطٚب ٚأفـطاز ايهػـب َٚـا
ْايَ ّٜٛ ٙٛعطن ١بسض ٚنٝف أْ٘ أنعاف خػاضتِٗ  ّٜٛأذـسٖٚ ،ـٌ ىـتل
ٖصا ايتصنري بطبك ١ايكرابٚ ١ايص ٜٔذهطٚا َِٓٗ َعطن ١بسض ٚأذس.
اؾٛاب  ، ٫فَٗ ٛتحسز َٚػتُط ٗ نٌ ظَإ يٲتعاظ ٚبٝإ إعحعاق
اؿػٚ ١ٝايعكً ١ٝاييت ٫ظَت ْب ٠ٛقُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغـًِ ذتـٗ ٢
َٝسإ ايكتاٍ ٚ ،ايـصٖ ٟـَ ٛـٔ أنثـط إٝـاز ٜٔذاجـ ١يًُعحـع ٠بعـس ظٗـٛض
ايفاضم ٚايتبا ٜٔبٌ نثط ٠عسز ٚعسَٗٚ ٠ـاض ٠جـٝـ إؿـطنٌ ٚ ،قًـ ١عـسز
إػًٌُ ٚإفتكاضِٖ يًػ٬ح ٚايطٚاذٌ ٚإ. ٕٚ٪
ٚنإ غ٬ح ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ايسعا ٤يتساضى ٖصا ايفاضم
ٚايتباٚ ، ٜٔيتركٝل ايٓكط ٚايغًب ١عً ٢ايـص ٜٔنفـطٚا أ ٟإٔ ٖـصا ايتـساضى
ٚذــسٜ ٫ ٙهفــ ٗ ٞجًــب ايٓكــط  ،ف٬بــس َــٔ ايتٛنــٌ عًــ ٢اهلل عــع ٚجــٌ

ٚغ٪اي٘ ايٓكط  ٗٚ ،ايتٓع ٌٜش هىيَّوِ َّنيىزى ٍَِْ َّشَاٍىز ( )1إش إٔ ْكط أذس ططٗ
ايكتاٍ فطع ًَو اهلل يًػُٛاق ٚا٭ضض َٚؿ٦ٝت٘ بعُاض ٠ا٭ضض بعبازت٘ .

( )1غٛض ٠ايط.5 ّٚ
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ٚقس نإ ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ  ّٜٛبسض ( ٜهثط ا٫بتٗاٍ
ٚايتهطع ٚايسعاٜٚ ،٤ك ٍٛفُٝا ٜسع ٛب٘ " :ايًِٗ إْو إٕ تًٗو ٖص ٙايعكاب١
 ٫تعبس بعسٖا ٗ ا٫ضض " ٚجعٌ ٜٗتف بطب٘ عع ٚجٌ ٜٚك " :ٍٛايًِٗ ألع
يَ ٞا ٚعستين ،ايًِٗ ْكطى ".
ٜٚطفع ٜس ٜ٘إٍ ايػُا ٤ذت ٢غكط ايطزا ٤عٔ َٓهب.)1( )٘ٝ
ٚيكس إجتٗس ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآيـ٘ ٚغـًِ ٗ َعطنـ ١أذـس بايـسعا٤
أٜهاّ إ ٫أْ٘ مل ٜكٌ (إٔ تًٗو ٖص ٙايعكاب ٫ ١تعبس بعسٖا) يبٝإ َٛنٛع١ٝ
َعطنــ ١بــسض ٗ ثبــٛق عبــاز ٠اهلل ٗ ا٭ضض إٍ ٜــ ّٛايكٝاَــٖٚ ، ١ــَ ٛــٔ

َكازٜل تػُٝتٗا ب ّٛٝايفطقإ بكٛي٘ تعاٍ ش ًٍََا أَّشَىْنَا ػَيََ ػَثْ َِّا ًٌََّْ هىْعُزْقَاُِ
ًٌََّْ هىْرَقََ هىْدََْؼَاُِز ( )2يبٝإ قاْ َٔ ٕٛجٗاق :

ا٭ : ٍٚبًٛغ إػًٌُ بعس َعطن ١بسض َطتب ١ايثباق ٚ ،قف ١ا٭َ ١اييت
تت ٍٛتعاٖس عباز ٠اهلل ٗ ا٭ضض .
ايثاْٝــ : ١عــسّ إنــطاض اـػــاضَ ٗ ٠عطنــ ١أذــس بإػــًٌُ ٗ زٚيــتِٗ
ٚؾأِْٗ .
ايثايث : ١ف ٧اـػاض ّٜٛ ٠أذس َٔ شاق فعٌ إػًٌُ .
ايطابع : ١عحع إؿطنٌ عٔ إؿـام ا عّـ ١بإػـًٌُ عًـ ٢أ ٟذـاٍ ،
فاشا ناْت َكٝبٚ ١خػاض ٠إػًٌُ  ّٜٛأذس  ،مل تكٌ إٍ َطتب ١ا عَّ ١ع
أْٗا بككٛض َِٓٗ ٚتطى ايطَاَٛ ٠انعِٗ عً  ٢اؾبٌ َع تأنٝس ايـٓيب قـً٢
اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ عًـ ِٗٝبعـسّ تطنٗـا  ،فُـٔ بـاب ا٭ٚيٜٛـ ١أْـ٘  ٫تـأتٞ
يًُػًٌُ ٖعّ ١عٓس تساضنِٗ ٚذطقِٗ عً ٢ايتكٝس بطاع ١اهلل ٚأٚاَط ايٓيب
قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٗ َٝسإ إعطن ، ١٭ٕ ٖص ٙا٭ٚاَـط ؾـعب١

( )1ايػري ٠ايٓب٫ ١ٜٛبٔ نثري . 411/2
( )2غٛض ٠ا٭ْفاٍ .41
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َــٔ ايــٛذٖٚ ، ٞــَ ٛــٔ َكــازٜل قٛيــ٘ تعــاٍ ش ًَأَطِْؼىددٌه هىيَّ دوَ ًَهىزلطىددٌهَ ىَؼَيَّنُ دٌْ
ذُزْحََىٌَُز (.)1
 ٗ ٌٖٚآ ١ٜايبرث ؽٜٛف يًُػًٌُ  ،اؾٛاب إِا اٯ ١ٜؼـصٜط ٚتٓبٝـ٘
َٛٚاغــا ٠يًُػــًٌُ ٚؽفٝــف َــٔ ٚطــأ ٠إكــٝبٚ ، ١بٝــإ ٱعحــاظ ايكــطإٓ
بايسع ٠ٛيًتسبط ٗ إكٝبٚ ١إؽصٖا َٛعظٚ ١ع َ َٔٚ ، ٠كازٜل قٛي٘ تعاٍ

ش مُنْرٌُْ خَْْزَ أٍُلحإ أُخْزِخَدْ ىِينلداصِز ( )2إْتفاع إػًٌُ اٱْتفاع ا٭َثٌ َٔ آ ١ٜايبرث
َٔ جٗاق:
ا٭ : ٍٚإخباض آ ١ٜايبرث عٔ إقاب ١إػًٌُ باـػاضْٚ ٠ع ٍٚإكـٝب١
بِٗ  ّٜٛأذس .
ايثاْ : ١ٝعسّ بًٛغ خػاض ٠إػًٌُ  ّٜٛأذس َطتب ١ا عّ. ١
ايثايث : ١زع ٠ٛآ ١ٜايبرث إػًٌُ إٍ ٖحطإ كايف ١ايطغ ٍٛقً ٢اهلل
عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ َٚعك ١ٝأٚاَط. ٙ
ايطابع : ١بٝإ آ ١ٜايبرث يٮنـطاض ايعاَـٚ ١اـاقـ ١ايـيت ترتتـب عًـ٢

َعك ١ٝأٚاَط ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغـًِ  ،قـاٍ تعـاٍ شًَػَيَدْْرٌُْ
ٍِِْ تَؼْ ِ ٍَا أَرَهمٌُْ ٍَا ذُحِثٌَُُّز (.)3

ْٚعيت اٯ ١ٜأع ٙ٬غكٛم شاق َعطنـ ١أذـس ايـيت ٖـَٛ ٞنـٛع آٜـ١

ايبرث ٚ ،مل ٜطز يفظ شػَيَْْرٌُْ ز ٗ ايكـطإٓ إ ٗ ٫اٯٜـ ١أعـ ٙ٬يبٝـإ إتعـاظ
إػًٌُ عٔ ٚقا٥ع َعطن ١أذس ٚ ،تػً ُِٗٝبًع ّٚطاع ١أٚاَط ايٓيب قُـس
قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٗ َٝسإ ايكتاٍ .
(عٳٔ ايِبٳطٳا٤ٹ بٵٔٔ عٳاظٔبٺ قَاٍٳ جٳعٳٌٳ ضٳغٴٍٛٴ ايًٖـ٘ٹ قٳـًٖ ٢ايًٖـ٘ٴ عٳًَٝٵـ٘ٹ ٚآيـ٘ ٚٳغٳـًِٖٳ عٳًَـ ٢ايطټَٳـا٠ٹ
( )1غٛض ٠آٍ عُطإ .132
( )2غٛض ٠آٍ عُطإ .110
( )3غٛض ٠آٍ عُطإ .152
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ِ ايِعٳـسٴٚٻ ٚٳضٳأَٜٵـتٴِٵ
ٕ ضٳأَٜٵتٴ ٵ
ٚٳنَاْٴٛا خٳُٵػٹٌٳ ضٳجٴًّا عٳبٵسٳ ايًٖ٘ٹ بٵٔٳ جٴبٳ ٵٝطٕ ٜٳ ٵّٛٳ أُذٴسٺ ٚ ،ٳقَاٍٳ  :إٔ ٵ
ايطٖٝٵطٳ تٳدٵطَفُٓٳا فًََا تٳبٵطٳذٴٛا ’ فًََُٻا ضٳأَٚٵا ايِغٳٓٳا٥ٹِٳ قَايُٛا عٳًَٝٵهُِٵ ا ِيغٳٓٳا٥ٹِٳ فَكَاٍٳ عٳبٵسٴ ايًٖ٘ٹ أَيَِٵ
ٜٳكٌُٵ ضٳغٴٍٛٴ ايًٖ٘ٹ قٳًٖ ٢ايًٖ٘ٴ عٳًَٝٵ٘ٹ ٚآي٘ ٚٳغٳ ًِٖٳ يَا تٳ ٵبطٳذٴٛا قَاٍٳ نَ ٵٝطٴٙٴ فَٓٳعٳيَتٵ{ ٚٳعٳكٳٝٵتٴِٵ َٹٔٵ
ٔ بٳعٵسٹ َٳا أَضٳانُـِٵ ايِغٳٓٳـا٥ٹِٳ ٚٳٖٳعّٔٳـَ١
بٳعٵسٹ َٳا أَضٳانُِٵ َٳا تٴرٹبټٕٛٳ } ٜٳكٍُٛٴ عٳكٳ ٵٝتٴِٵ ايطٻغٴٍٛٳ َٹ ٵ

ايِعٳسٴ.)1( )ِّٚ

يكس جعٌ اهلل عع ٚجٌ َعاضى اٱغ ّ٬ا٭َ ٍٚسضغٚ ١عـ  ٠٭جٝـاٍ
إػًٌُ َٔ جٗاق :
ا٭َ : ٍٚعطن ١بسض ْٚكط إػًٌُ فٗٝا .
ايثاَْ : ١ٝعطن ١أذس ٚخػاض ٠إػًٌُ فٗٝا .
ايثايث : ١بٝإ آ ١ٜايبرث يعًٚ ١أغباب خػاض ٠إػًٌُ  ّٜٛأذس بُٓٝـا
ٔ
شنطق آ ١ٜببسض ْكط إػًٌُ ٗ َعطن ١بسض عً ٢م ٛاٱط٬م ٭ْ٘ ٖب َٚ ١ٸ
َٔ عٓس اهلل يتهْ ٕٛػُاق ضٜس بٌ ٜس ٟإ كٝب ١اييت ذًت بِٗ  ّٜٛأذس ،
ٚيبعث إػًٌُ عً ٢ايتػً ِٝبايطبٛب ١ٝإطًك ١هلل عع ٚجٌ ٗ ذـاٍ ايٓكـط

ٚاـػاض ، ٠قاٍ تعاٍش رَتلنَا اَِّّنَا طََِؼْنَا ٍىنَادِّاا ّىنَادُِ ىِإلِميَاُِ أَُْ آٍِنىٌه تِزَتِّنٌُْ وَآٍَنلا
رَتلنَا وَاغْعِزْ ىَنَا فٌُُّتَنَا ًَمَعِّ زْ ػَنلا طَِّْئَاذِنَا ًَذٌََوَّنَا ٍَغَ هَٕتْزَهرِز(.)2

ايطابع : ١إكاضْ ١بٌ َعطن ١بسض ٚأذس ٗ شاق تفاق ٌٝنٌ َُٓٗا ٗٚ ،
ايٓتا٥خ ٚاٯثاض ُا .
اؿُس هلل ايص ٟجعٌ ْكط إػًٌُ َٛعظَٓٚ ِ ١اغب ١يبعث ايػطٚض
ٗ ْفٛغِٗ ٚ ،جعٌ خػاضتِٗ َٛعظَٓٚ ١اغب ١ٱقتباؽ ايسضٚؽ َٓٗا  ،إش

ٜسٍ قٛي٘ تعاٍ شقُوْ ىىٌَ ٍِِْ ػِنْ ِ أَّْعُظِنٌُْز عً ٢يع ّٚإَتٓاع إػًٌُ عٔ فعٌ
ٚإتٝإ شاق ا٭غباب اييت أزق إٍ خػاضتِٗ  ّٜٛأذس .
َٚع إ َهُ ٕٛآٜـ ١ايبرـث ٖـ ٛاـطـاب يًُػـًٌُ ٚ ،اٱخبـاض عـٔ
ٚقا٥ع َعطن ١أذس إ ٫أْٗا جا٤ق ٗ ٚغطٗا با ٭َط إٍ ايٓيب قُس قً ٢اهلل
(َ )1ػٓس أٓس .46/28
( )2غٛض ٠آٍ عُطإ .193
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عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ شقُوْ ز تطٕ ٣اشا مل تكٌ اٯ ( ١ٜقًـتِ إٔ ٖـصا ٖـَ ٛـٔ عٓـس
اْفػهِ) اؾٛاب ٱضاز ٠تٓعَ ٜ٘كاّ ايٓب ٠ٛعٔ إضتهـاب خطـأ ٗ إعطنـ ١أٚ
اٱؾرتاى ٗ تككري أ ٚتفطٜط  ،فحا ٤ا٭َـط َـٔ اهلل عـع ٚجـٌ يًـٓيب قُـس

قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ش قُوْ ىىدٌَ ٍِدِْ ػِنْد ِ أَّْعُظِدنٌُْ ز ٭خطاجـ٘ عـٔ زا٥ـط٠
ايًَٛٚ ّٛنع ايتككري .
 ٌٖٚتسٍ اٯ ١ٜبٗصا إعٓ ٢عً ٢عكُ ١ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘
ٚغًِ ٗ َٝسإ ايكتاٍ  ،اؾٛاب ْعِ  ،إش وتـاد إَٓ٪ـٚ ٕٛإَٓ٪ـاق ٖـصٙ
ايعكُ ٗ ١أَٛض زٚ ِٜٗٓزْٝاِٖ ٕٓع طط ٚايهسٚض ٠عًْ ٢فٛغِٗ  ،قاٍ تعاٍ

ش ًَالَ ذَنُِْ وِِ ضَْْقٍ ٍَِلا ََّْنُزىًَُ * ًَّقٌُىٌَُُ ٍَرََ ىَذَه هىٌَْػْ ى اُِْ مُندرٌُْ
صَادِقِنيَ * قُوْ ػَظََ أَُْ َّنٌَُُ رَدِفَ ىَنٌُْ تَؼْضى هىَّذُِ ذَظْرَؼْدِيٌَُُز
()1

( )1

ٚتتك ّٛاؿٝا ٠ايسْٝا بكها ٤اهلل عع ٚجٌ يًُ ٌَٓ٪ذاجاتِٗ .
 َٔٚاٱعحاظ ٗ آ ١ٜايبرث إٔ ْػب ١ايػبب ٗ ٚقـٛع إكـٝب ١إٍ شاق

إػًٌُ  ٫ؼطَِٗ َٔ ايثٛاب ايعظ ِٝعًـٖ ٢ـص ٙإكـٝب ١٭ْٗـا ْعيـت بٗـِ
 ِٖٚهاٖسٜٚ ٕٚسافع ٕٛعـٔ اٱغـٚ ّ٬ايٓبـٚ ٠ٛبككـس ايكطبـ ١إٍ اهلل عـع

ٚجٌ  ،قاٍ تعاٍ ش وَاطْرَدَابَ ىَيىٌْ رَتُّيىٌْ أَِِّّ الَ أُضِدْغى ػَََدوَ ػَاٍِدوٍ ٍِدنْنٌُْ ٍِدِْ فَمَدزٍ أًَْ
ِ ِدَّدا ِر ِى ٌْ ًَأًُفًُه وِدِ
ْ
ِ ىَدا َخزىًه ًَ ُأ ْخ ِزخىدٌه ٍِد
َ
ض َواىَّد ِذّ
ِ َتؼْد ٍ
ْ
ض ُن ٌْ ٍِد
ُأ ّْثََ َت ْؼ ُ
طَثِْيِِ ًَقَاذَيٌُه ًَقُرِيٌُه ُٕمَعِّزَُل ػَنْيىٌْ طَِّْئَاذِيٌِْ ًَُٕدْخِيَنليىٌْ خَنلداخإ ذَدْدزُِ ٍِدِْ ذَحْرِيَدا
هَّْٕيَارى ثٌََهتاا ٍِِْ ػِنْ ِ هىيَّوِ ًَهىيَّوى ػِنْ َهى حىظِْى هىثٌََّهبِز (.)2

يكس جعٌ اهلل عع ٚجٌ اؿٝا ٠ايـسْٝا زاض اٱَترـإ ٚاٱختبـاض ْٚـعٍٚ
ايــبٚ ٤٬تــساِٖ فٗٝــا اٱْػــإ إكــٝب ٗ ١بع ـ
( )1غٛض ٠ايٌُٓ .72-70
( )2غٛض ٠آٍ عُطإ .195

أٜاَــ٘ ٚ ،يــٝؼ َــٔ ذكــط
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ٕٛنٛعٗا ٚنٝفٝتٗا ٚأٚاْٗا يته ٕٛزع ٠ٛيٲْػإ يٲذرتاظ بايتكٚ ٣ٛايطنا
عهِ اهلل عع ٚجٌ .

 ٗٚايثٓا ٤عً ٢اهلل ٚضز ٗ ايتٓع ٌٜش هىَّذُِ خَيَقَ هىٌََْْخَ ًَهىْحََْاجَ ىَِْثْيُدٌَمٌُْ أَُّّنُدٌْ

أَحْظَِى ػَََالاز ( )1يبٝإ إٔ إٛق أَط ٚجٛز ٟقطٜب َٔ ايٓاؽ ٚظا٥ط قٗطٟ
قٗطٜ ٫ ٟعطف أ ٟأذس َتٜ ٢عٚض ٙيٝفاضم ايسْٝا إٍ ا٭بس .
ٚقس إْتكٌ إٍ جٛاض اهلل عع ٚجٌ غبع َٔ ٕٛايكرابٜ ٗ ١ـَ ّٛعطنـ١
أذــس فهاْــت َكــٝب ١عظُــ ٗ ٢تــأضٜذ اٱغــٚ ، ّ٬ؾــٗس ــا ايكــطإٓ بأْٗــا
َكٝب ١يبٝإ ذاٍ ٚنٝف ١ٝتًك ٞإػًٌُ ا ٖٚساٜتِٗ إٍ أذػـٔ ايػـبٌ ٗ
قب ٛا طاع ١اهلل عع ٚجٌ  ،إش ته ٕٛذاٍ اٱْػإ عٓس إكٝب ١عً ٢أقػاّ :
ا٭ : ٍٚذاٍ اؾعع ٚا ًع ٚايػدط .
ايثاْ : ٞإظٗاض ايك طاع ١هلل ٚضجا ٤ثٛاب٘ .
ايثايث  :ايترٌُ يًُطٚ ٠٤ٚايتُاغو أَاّ ايٓاؽ .
ايطابع  :ذاٍ ايطنا ٚإزضاى قاْ ٖٛٚ ٕٛإٔ إكٝب ١مل تكع إَ ٫ؿَٔ ١٦ٝ
اهلل عع ٚجٌ .
اـاَؼ  :إؽاش إكٝبَٓ ١اغب ١يؿهط اهلل عـع ٚجـٌ عًـ ٢ايـٓعِ ٖٚ،ـٛ
ايص ٟتسع ٛإي ٘ٝآٜـ ١ايبرـث بتـصنريٖا بٓعُـْ ١كـط إػـًٌُ ٗ َعطنـ ١بـسض
ٚنٝف أْٗا ناْت بآَٚ ١ٜسز َٔ عٓس اهلل عع ٚجٌ.
ٚعٔ ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ قاٍ  :عحبـت يًُـ َٔ٪إٔ
أعط ٞقاٍ  :اؿُس هلل فؿهط ٚ ،إٕ ابتً ٞقاٍ  :اؿُـس هلل فكـ  ،فـإَٔ٪
٪ٜجط عً ٢نٌ ذاٍ  ،ذت ٢ايًكُٜ ١طفعٗا إٍ ف.)2( )٘ٝ
ٚيكس نإ ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٜٛاظب عً ٢اؿُس هلل
ٚايثٓا ٤عً ٘ٝغبراْ٘ ٗ ذاٍ ايطخاٚ ٤ايؿسٚ ، ٠ايػطاٚ ٤ايهطا ٤فـٜ ٬فـاضم
( )1غٛض ٠إًو .2
( )2ايسض إٓثٛض .306/1
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اؿُس ذت ٢عٓس ٚقٛع إكٝب ١ٱضاز ٠تًَُٓ ١ٝه ١ق ٍٛاؿُس هلل عٓس إػًٌُ
( ٚنإ ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ إشا أتا ٙا٭َط ٜػط ٙقاٍ  :اؿُس هلل
ايص ٟبٓعُت٘ تتِ ايكاؿاق ٚ ،إشا أتا ٙا٭َط ٜهطٖ٘  ،قاٍ  :اؿُس هلل عً٢
نٌ ذاٍ) (. )1
ٚأعظِ إكا٥ب اييت تكٝب ايفطز ٚاؾُاع ٖٞ ١اييت ته ٗ ٕٛايـسٜٔ
ٚذاٍ اٱفتتإ بايسْٝا ٚشاق اتباع ا ٚ، ٣ٛجا٤ق آ ١ٜايبرـث يتتهـُٔ ٗ
ز٫يتٗا غ ١َ٬إػـًٌُ ٗ زٜـِٓٗ ٭ْٗـِ تًكـٛا إكـٝب ٗ ١قاضبـ ١إؿـطنٌ
ٚايسفاع عٔ اٱغٚ ، ّ٬عٔ ( ابٵٔٳ عٴُٳطٳ قَاٍٳ قًَُٖٳا نَإٳ ضٳغٴٍٛٴ ايًٖ٘ٹ قـً ٢اهلل
عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٜٳكُّٛٴ َٹٔٵ َٳحٵًٹؼٕ ذٳتٻٜ ٢ٳسٵعٴٛٳ بٹٗٳـ٪ٴ٤َ٫ٹ ايِهًَٹُٳـاقٹ ٭َقٵـرٳابٹ٘ٹ :
ايًٖٗٴِٻ اقِػٹِٵ يَٓٳا َٹٔٵ خٳؿٵٝٳتٹوَ َٳا ٜٳرٴٍٛٴ بٳٝٵٓٳٓٳا ٚٳبٳٝٵٔٳ َٳعٳاقٹٝوَ ٚٳَٹـٔٵ طَاعٳتٹـوَ َٳـا
تٴبٳًِّغٴٓٳا بٹ٘ٹ جٳٓٻ ٳتوَ ٚٳَٹٔٳ ايِٝٳكٹٌٔ َٳا تٴٗٳِّٕٛٴ بٹ٘ٹ عٳًَٝٵٓٳا َٴكٹٝبٳاقٹ ايسټْٵٝٳا ٚٳَٳتِّعٵٓٳا بٹأَغٵُٳاعٹٓٳا
ٚٳأَبٵكٳا ٔضْٳا ٚٳقُٛٻتٹٓٳا َٳا أَذٵٝٳٝٵتٳٓٳا ٚٳاجٵعٳًِ٘ٴ ايِٛٳاضٔثٳ َٹٓٻا ٚٳاجٵعٳٌٵ ثٳأِضٳْٳا عٳًََ ٢ٳٔٵ ظًََُٳٓٳا
ٚٳاْٵكٴطٵْٳا عٳًََ ٢ٳٔٵ عٳازٳاْٳا ٚٳ َ٫تٳحٵعٳٌٵ َٴكٹٝبٳتٳٓٳا فٹ ٢زٹٜٓٹٓٳا ٚٳ َ٫تٳحٵعٳٌٔ ايـسټْٵٝٳا أَنِبٳـ ٳط
ٖٳُِّٓٳا ٚٳَ َ٫ٳبٵًَغٳ عٹًُِٹٓٳا ٚٳ َ٫تٴػٳًِّطِ عٳًَٝٵٓٳا َٳٔٵ ٜ َ٫ٳطٵذٳُٴٓٳا ) (.)2
ّٚهٔ تػُ ١ٝآ ١ٜايبرث بآ ١ٜإكٝب ، ١تطٖ ٣ـٌ أخـ ق آٜـاق ايكـطإٓ
إػًٌُ عٔ ٚقٛع َعطن ١أذس ٚيع ّٚإجتٓاب إكٝب ، ١اؾٛاب ْعِ ٚ ،قس
أَط اهلل عع ٚجٌ إػًٌُ بأخص اؿا٥ط ١يًسٚ ، ٜٔاٱغـتعساز يًكـا ٤ايعـسٚ
ٚايتكٝس با٭ٚاَط ٚايٓٛاٖ ٞايـيت ْـعٍ بٗـا ايكـطإٓ ٚايـيت جـطق عًـ ٢يػـإ

ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ قاٍ تعاٍ ش ًَأَػِ ًُّه ىَيىٌْ ٍَا هطْرَطَؼْرٌُْ ٍِدِْ

ُ ِت د ِو َػ د ى لً هى َّي د ِو ًَ َػ د ى لً ُم ٌْز (ٚ )3ثبــاق ايطَــاٗ ٠
َ
خ ه ْى َ ْْ د ِو ُذ ْز ِى ىثددٌ
ِ ِر َتددا ِ
ْ
ُق د لٌ إج ًَ ٍِ د
َٛانعِٗ َٔ ايك ٠ٛاييت تصنطٖا اٯ ١ٜأع. ٙ٬
( )1إػتسضى .387/4
( )2غٓٔ ايرتَص.486/12 ٟ
( )3غٛض ٠ا٭ْفاٍ .60

16ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ َعامل اٱّإ  /د148

ٚأختتُــت آٜــ ١ايب رــث بكــاَْ ٕٛــٔ اٱضاز ٠ايتهٜٝٓٛــٖٚ ١ــ ٛشاُِل هىيَّدوَ
ػَيََ مُوِّ شٍَِْإ قَ ِّزٌ ز ٚفٝـ٘ زعـ ٠ٛيًُػـًٌُ يًكـ ٚذـبؼ ايـٓفؼ عـٔ
اؾعع ٚايػدط ٚ ،اٱَتٓاع عٔ ايتفطٜط ٚايتبصٜط ٚيبٝإ قاْ ٖٛٚ ٕٛإٔ ْكط
إػًٌُ ٗ إعاضى اي٬ذكٚ ١غـَ٬تِٗ َـٔ اـػـا٥ط فٗٝـا أَـط بٝـس اهلل عـع
 ٚجــٌ ٖٚ ،ــ ٛايــصٜ ٟثبــت إػــًٌُ عًــ ٢خػــاضتِٗ َٚكــٝبتِٗ بــا٭َٔ
ٚايػٚ ِ ١َ٬يصضاض ِٜٗؼت يٛا ٤اٱغٚ ، ّ٬قـاٍ ضغـ ٍٛاهلل قـً ٢اهلل
عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ (قاٍ  :مسعت ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٜك: ٍٛ
إٕ ايعبس إشا غبكت ي٘ َٔ اهلل عع ٚجٌ َٓعي ١مل ٜبًغٗا بعًُ٘  ،ابت ٙ٬اهلل ٗ
جػس ٙأَ ٗ ٚاي٘ أٚ ٗ ٚيس ، ٙثِ ق  ٙعً ٢شيو ذتـٜ ٢بًغـ٘ َٓعيتـ٘ ايـيت
غبكت ي٘ َٔ اهلل عع ٚجٌ) (.)1
يكس ناْت ٚاقعَ ١عطن ١أذس َسضغ ١ايك ٗ اٱغَٓٚ ّ٬اغب ١يٓحاتِٗ

َٔ َكاعب ٬ٜٚٚق أخـطَٓٚ ٣اغـب ١يًثـٛاب ٚا٭جـط  ،قـاٍ تعـاٍ شاَََِّّدا
ّىٌَوََّ هىيلاتِزىًَُ أَخْزَىىٌْ تِغَْْزِ حِظَابٍز (.)2

ٖٚصا اؾع ٖٛ ٤ايثأَ ٚا٭ضبع ٕٛبعس إاَ( َٔ ١٥عامل اٱّإ ٗ تأضٜذ

اٱغٚ ) ّ٬أؾطم بعس ضؾراق ٚشخا٥ط َٔ عً ّٛقٛي٘ تعاٍ شىَقَ ْ ٍَِل هىيَّوى
ػَيََ هىَْىئٍِْنِنيَ اِفْ تَؼَََ وِْيٌِْ رَطىٌالً ٍِِْ أَّْعُظِيٌِْ َّرْيٌُه ػَيَْْيٌِْ آَّاذِوِ َّرْيٌُه ػَيَْْيٌِْ آَّاذِوِ ًَّىشَمِّْيٌِْ

ًَّىؼَيَِّىيىٌْ هىْنِرَابَ ًَهىْحِنََْحَز ( )3اييت جا ٤اؾع ٤ايػابل ٗ تفػريٖا ٚبٝإ ؾطط َٓٗا
ٖ ٗ ،صا ايػفٹط إباضى ايصٜ ٟتهُٔ أبٛاباّ َٔ ايعًِ ت٪غؼ ٚتفتس آفاقٗـا
يًُــط ٠ا٭ ٗ ٍٚتــأضٜذ اٱغــٚ ، ّ ٬تتحًــ ٢فٗٝــا عًــَ ّٛػــترسث ١تتعًــل

( )1إعحِ ا٭ٚغط يًط اْ.96/3 ٞ
( )2غٛض ٠ايعَط .10
( )3غٛض ٠آٍ عُطإ .164
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َهاٌَ اٯٜاق قٌ ايبرث ٚ ،تسع ٛايعًُاٚ ٤إػًٌُ يًغٛم ٗ شخا٥ط
آٜاق ايكطإٓ .
ٚقرٝس إٔ ٖصا اؾعٜ ٤تعًل بإكٝب ١ايـيت ؿكـت إػـًٌُ ٜـ ّٛأذـس
يتهَٓ ٕٛاغب ١نطّ ١ٱغتٓبال عًٚ ّٛنٓٛظ َٔ شاق اٯٚ ، ١ٜتتحًَ ٢كازٜل
َٔ إعحاظٖا إتكافٗا غكا٥ل َٓٗا :
ا٭ : ٍٚايتٛثٝل ايػُا ٟٚيٛاقع ١أذس .
ايثاَْ : ١ٝع ٚقٛع َعطن ١أذس ٗ ايػٓ ١ايثايث ١يًٗحط ٠ايٓبٜٛـ ١فـ ٬تـعاٍ
أذساثٗا نه ١ذ ٗ ١ٝايٛجٛز ايصٖين يًُػًٌُ ٚ ،ذانطَٓ ٗ ٠تسٜاتِٗ ،
ٚتتً ٗ ٢ق٬تِٗ غٛا ٤ق ٠٬اؾُاع ١أ ٚق ٠٬إٓفطز .
ايثايث : ١تٛج٘ اـطاب ٗ آ ١ٜايبرث ٗ ظاٖط ٙإٍ إػًٌُ أٜاّ ايتٓعٌٜ
ٚإطاز إعٓ ٢ا٭عِ بتٛجٗ٘ إٍ عُ ّٛأجٝاٍ إػًٌُ ٚإػًُاق .
ايطابع : ١تفهـٌ اهلل عـع ٚجـٌ عٓـس اٱخبـاض عـٔ إكـٝب ١ايـيت ذًـت
بإػًٌُ بصنطٕٓ ٙٸ٘ ٚطٛي٘ ٚإذػاْ٘ عً ٗ ِٗٝشاق َٛنـٛع إكـٝب ١يكٛيـ٘

تعاٍ شقَ ْ أَصَثْرٌُْ ٍِثْيَْْيَاز .

 ٌٖٚتسٍ اٯٜـَ ٗ ١فَٗٗٛـا عًـ ٢ايبؿـاض ٠بـإٔ إػـًٌُ غـٓٝايَ ٕٛـٔ

إؿطنٌ  ،اؾٛاب ْعِ  ٖٛٚايصْ ٟب ٗ ٘ٓٝثٓاٜا تفػري قٛي٘ تعاٍ شاُِل هىيَّوَ
ػَيََ مُوِّ شٍَِْإ قَ ِّزٌز.

اـاَػ : ١بٝإ عًَ ١ا ْعٍ بإػًٌُ َٔ اـػاض ٖٞٚ ، ٠عً ١شات ١ٝيٝفٝس
اؾُع بٌ ْكط إػـًٌُ ٗ َعطنـ ١بـسض ٚخػـاضتِٗ ٗ َعطنـ ١أذـس عحـع
ايص ٜٔنفطٚا عٔ إقاب ١إػًٌُ بإكٝبٚ ١ايهطض  ،يٝه َٔ ٕٛباب ا٭ٚي١ٜٛ

لا ٠إػًٌُ َٔ ا عّ ٖٛٚ ، ١ايصٜ ٟسٍ عً ٘ٝقٛي٘ تعاٍ شىَِْ َّضُزًُّمٌُْ اِالَّ

أَفًٍز (.)1
( )1غٛض ٠آٍ عُطإ .111
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ٚجا ٤ايكطإٓ باؾ ٛاب ايكسغ ٞايهـط ِٜعًـ ٢أغـ ١ً٦إػـًٌُ ٚنريٖـِ
يًٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٗ أَٛض ايسٚ ٜٔايسْٝا  ،إش ٚضز يفـظ

شَّظْدؤَىٌَُّلَ ز ٗ ايكطإٓ ٔؼ عؿطَ ٠طٚ، ٠تكرتٕ ب٘ اؾـٛاب َـٔ عٓـس اهلل ،
ٚيعٌ َا ٚضز َٔ ا٭غ ٗ ١ً٦ايكطإٓ بغري ٖصا ايًفظ أنثط ٚأعِ نُا ٗ قٛيـ٘

تعاٍ ش أَّْنَََا ذَنٌٌُُّه ّى ْرِمٌُّْ هىٌََْْخى ًىٌَْ مُنرٌُْ وِِ تىزىًجٍ ٍىشَْل َجإ ًَاُِْ ذُيِثْيىٌْ حَظَنَحد َّقٌُىٌُه ىَذِهِ
ٍِِْ ػِنْ ِ هىيَّوِ ًَاُِْ ذُيِثْيىٌْ طَِّْئَحد َّقٌُىٌُه ىَذِهِ ٍِِْ ػِنْ ِكَ قُوْ مُوٌّ ٍِِْ ػِنْ ِ هىيَّوِ وَََاهِ ىَئىالٍَِ
هىْقًٌَِْ الَ َّنَادىًَُ َّعْقَيىٌَُ حَ ِّثًاز(.)1

اؿُس هلل إٓٸإ ايص ٟجعٌ نٌ آَ ١ٜطٚد عًِ ٚنٓٛظ تٗصٜب ٚ ،ضٜاض

َٚعاضف تٛيٝسٚ ، ١ٜأخـ عـٔ َٓٸـ٘ عًـ ٢إػـًٌُ ٚإػـًُاق بكٛيـ٘ شىَقَد ْ
ٍَِل هىيَّوى ػَيََ هىَْىئٍِْنِنيَ اِفْ تَؼَََ وِْيٌِْ رَطىٌالً ٍِدِْ أَّْعُظِديٌِْ َّرْيُدٌه ػَيَدْْيٌِْ آَّاذِدوِ ًَّىدشَمِّْيٌِْ

ًَّىؼَيَِّىيى دٌْ هىْنِرَددابَ ًَهىْحِنََْ دحَ ًَاُِْ مَ داٌُّه ٍِ دِْ قَثْ دوُ ىَعِددِ ضَ دالَهٍ ٍى دثِنيإز (ٚ )2قــس
أختل اؾع ٤ايػابع ٚا٭ضبع َٔ ٕٛتفػريْا يًكطإٓ ببٝإ ؾصضاق َٔ شخا٥ط

اٯ ١ٜأع ،ٙ٬قاٍ تعاٍشًىَقَ ْ ضَ زَتْنَا ىِينلاصِ وِِ ىَذَه هىْقُزْآُِ ٍِِْ مُوِّ ٍَثَوٍز(.)3

ذطض ٗ 2017/3/16

( )1غٛض ٠ايٓػا.78 ٤
( )2غٛض ٠آٍ عُطإ .164
( )3غٛض ٠ايط.58 ّٚ
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لىٌه ذؼاىلش أًَىََلا أَصَاتَرْنٌُْ ٍىيِْثَحد قَ ْ أَصَثْرٌُْ ٍِثْيَْْيَا قُيْرٌُْ أَََّّ ىَذَه قُوْ ىىدٌَ ٍِدِْ

ػِنْ ِ أَّْعُظِنٌُْ اُِل هىيَّوَ ػَيََ مُوِّ شٍَِْإ قَ ِّزٌزاٯ165 ١ٜ
اإلػساب واٌٍغح
إٔ ٚا  :ا ُع ٠يٲغتفٗاّ اٱْهاض ٌٖٚ ، ٟتسٍ عً ٢إٔ ا٭َط إػتفِٗ
َٓ٘ َٓهط  ٫ٚأقٌ ي٘ عهِ ايؿطع ٚايعكٌ  ،اؾٛاب ٚ ، ٫قس ٜأت ٞاٱْهاض
يًتٛبٝذ ٚايتبهٝت عً ٢فعـٌ ٚقـع ٗ إانـ ٞأ ٚذـاٍ قاُ٥ـَٚ ١عاٚيـ ١فعـٌ
َبغٛض.
ٜٚأت ٞاٱْهاض ٗ يغ ١اٱذتحاد َٔ عٓس اهلل ٚعً ٢أيػٓ ١ا٭ْبٝا ٤بًراظ

أْ٘ َسضغَٛٚ ١عظَٛ ٗٚ ، ١غ ٢عً ٘ٝايػٚ ّ٬ضز ٗ ايتٓع ٌٜشأَوَطَداهَ ػَيَدْْنٌُْ

هىْؼَيْ ى أًَْ أَرَدْذٌُْ أَُْ َّحِوَّ ػَيَْْنٌُْ غَضَدةٌ ٍِدِْ رَتِّنُدٌْ وَدؤَخْيَعْرٌُْ ٌٍَْػِد ُِز (ٜٚ ،)1ـأت ٞيـصّ
تهصٜب اؿكا ٥ل ٚقٛاٌْ اٱضاز ٠ايتهَٚ ، ١ٜٝٓٛعحعاق ايٓب. ٠ٛ
ايٛا : ٚيٲغتٓ٦اف ٚايعطف .
ٕا  :ظـطف َعٓـ ٢ذـٌ ٚ ،تتهـُٔ َعٓـ ٢ايؿـطل َـبين ٗ قـٌ ْكـب
َتعًل باؾٛاب قًتِ .
أقابت  :فعٌ َـاض َـبين عًـ ٢ايفـتس ٚ ،ايتـا ٤تـا ٤ايتأْٝـث ايػـانٓ١
ٚايهُري (نِ) َفع ٍٛب٘ .
َكٝب : ١فاعٌ َطفٛع  ٚع ١َ٬ضفع ١ايهُ ١ايظاٖط ٠عً ٢آخط. ٙ
قس أقبتِ  :قس ذطف ؼكٝل .
أقبتِ  :فعٌ َاض ٚفاعً٘.
َثًٗٝا َ :فع ٍٛب٘ َٓكٛب ٚعْ ١َ٬كب٘ ايٝا ٤٭ْ٘ َثٓٚ ، ٢ا ا ٤نُري
َهاف إي. ٘ٝ
قًتِ  :فعٌ َاض ٚفاعً٘ .
( )1غٛض ٠ط٘ .86
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أْٸ : ٢إغِ اغـتفٗاّ َـبين ٗ قـٌ ْكـب عًـ ٢ايظطفٝـ ١إهاْٝـَ ١تعًـل
َرصٚف خ َكسّ ٜٚ ،هَ ٕٛعٓاٖا عًٚ ٢جٌٗ :
ا٭ َٔ : ٍٚأٖ ٜٔصا .
ايثاْ : ٞنٝف ٜهٖ ٕٛصا .
ٖصا  :إغِ إؾاضَ ٠بين ٗ قٌ ضفع َبتسأ َ٪خط .
قٌ  :فعٌ أَط ٚايفاعٌ نُري َػترت تكسٜط ٙأْت ٚ ،إطاز َٔ اـطـاب
ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِٚ ،ايتكسٜط  :قٌ ٜا قُس).
 ٌٖٚىـ تل ا٭َـط بـايٓيب قُـس قـً ٢اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘ ٚغـًِ أّ هـٛظ
تكسٜطْٚ ٙػبت٘ إٍ نري َٔ ٙإػًٌُ  ،اؾٛاب ٖ ٛايثـاْٜٚ ، ٞكـس تكـسٜطٙ
عًٚ ٢جٌٗ :
ا٭ : ٍٚقٛيٛا ٖ َٔ ٛعٓس أْفػهِ .
ايثاْ : ٞقٛيٛا ٖ َٔ ٛعٓس أْفػٓا .
ٖ : ٛنُري َٓفكٌ َبين ٗ قٌ ضفع َبتسأ .
َٔ عٓس  :جاض ٚفطٚض َتعًل َرصٚف خ إبتسأ .
أْفػهِ  :أْفؼ َ :هاف إي ٘ٝفطٚض بايهػطَ ٖٛٚ ، ٠هاف ٚايهـُري
(نِ) َهاف إي. ٘ٝ
إٕ اهلل  :إٕ :ذطف َؿب٘ بايفعٌ .
اغِ اؾ٬ي : ١إغِ إٕ َٓكٛب بايفتر. ١
عً ٢نٌ  :جاض ٚفطٚض َتعًل بكسٜط .
ؾَ : ٧هاف إي ٘ٝفطٚض بايهػط ٠ؼت آخط. ٙ
قس ٜط  :خ (إ) َطفٛع ٚع ١َ٬ضفع٘ ايهُ ١ايظاٖط ٠عً ٢آخط،ٙ
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ٚإكٝب ٖٞ ١ايطظٜـٚ ١ايفاجعـ ١ايـيت تطـطأ عطنـ ّا َٚـا ٥٬ٜ ٫ـِ ايطبـع

ٚايطنبــَٓٚ ،١ــ٘ قٛيــ٘ تعــاٍش اُِْ أَّْددرٌُْ ضَددزَتْرٌُْ وِددِ هَٕرَِْ وَؤَصَدداتَرْنٌُْ ٍىيِددْثَحُ
هىٌََْْخِز(.)1

ٚقاٍ ْكط بٔ غٝاض(نٌ ؾٜ ٤ٞبس ٚقغرياّ ثِ ٜه إ ٫إكٝب ١فإْٗا تبسٚ
نبري ٠ثِ تكغطٚ .نٌ ؾٜ ٤ٞطخل إشا ضخل َا خ ٬ا٭زب فإْـ٘ إشا نثـط
ن.)2()٬
ٚيهٔ يٝؼ َٔ ذكط ٗ إكاّ فاٱغ ّ٬بسأ بـسع ٠ٛايـٓيب قُـس قـً٢

اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٭ٌٖ بٝت٘  ،قاٍ تعـاٍ ش ًَأَّدذِرْ ػَشِدتَذَلَ هَٕقْدزَتِنيَز(،)3
ٚب هٓ٘ ن ٚإتػع ٜٚتػع نٌ . ّٜٛ

ٚعٔ عفٝف ايهٓـس ٟقاٍ( نٓـت أَـطّ ٤ا تـاجط ّا فكـسَت َهـ ١أٜـاّ اؿـخ
فٓعيت عً ٢ايعباؽ بٔ عبس إطًب ٚنإ ايعباؽ ي ٞقسٜكاّ ٚنإ ىتًـف
إٍ ايٜ ُٔٝؿرت ٟايكطٔ فٝبٝع٘ أٜاّ إٛغِ ،فبُٓٝا أْا ٚايعباؽ َٓ ٢إش جا٤
ضجٌ ؾاب ذٌ ذًكـت ايؿـُؼ ٗ ايػـُا  ٤فطَـ ٢ببكـط ٙإٍ ايػـُا ٤ثـِ
اغتكبٌ ايهعب ١فًبث َػتكبًٗا ،ذت ٢جا ٤ن ّ٬فكاّ عٔ ّ ٘ٓٝفًِ ًٜبث إٔ
جا٤ق اَطأ ٠فكاَت خًفُٗا فطنع ايؿاب ٚضنع ايغٚ ّ٬إطأ ٠فدطٸ ايؿاب
غاجساّ فػحسا َع٘ فطفع ،فطفع ايغٚ ّ٬إطأ.٠
فكًت ٜ :ا عباؽ أَطٷ عظ.ِٝ
فكاٍ  :أَطٷ عظ .ِٝفكًت ٚ :وو َا ٖصا؟
فكاٍ ٖ :صا ابٔ أخ ٞقُس بٔ عبـس اهلل بـٔ عبـس إطًـب ٜـععِ إٔ اهلل
تعاٍ بعث٘ ضغٚ ٫ٛإٔ نٓٛظ نػطٚ ٣قٝكط غتفتس عً،٘ٝ

( )1غٛض ٠إا٥س.106 ٠
( )2ا٭عحاظ ٚاٱهاظ .13/1
( )3غٛض ٠ايؿعطا.214 ٤
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ٖٚصا ايغ ّ٬ابٔ أخ ٞعً ٞبٔ أب ٞطايبٖٚ ،ص ٙإـطأ ٠خسهـ ١بٓـت
خًٜٛس ظٚج ١قُس قس تابعا ٙعً ٢زَ ،ٜ٘ٓا عً ٢ظٗط ا٭ضض نًٗا عًٖ ٢صا
ايس ٜٔنري ٖ.٤٫٪
قاٍ عبس اهلل ايهٓس ٟبعسَا ضغذ اٱغ ٗ ّ٬قًب٘  :يٝتين نٓت ضابعاّ)(.)1
ضابعاّ)(.)1
ٚايسعاٚ ٤ايعٖس ٚايك ٜعًٜٚ ٛػُٚ ، ٛإاٍ إعنـُٜٓ ٢ـ ٛنُـاّ ٚقُٝـ١
ٚإٕ نثط ٚ ،إٔٸ َٔ اهلل ٜػُٜٚ ٛغً ٛن٤٬ٶ ٚإٕ نثطٜٚ ،تحً ٢بهثطٚ ٠ؾـٛٝع
َفاٖ ِٝاٱّإ ٚ ،إضتكا ٤إػًٌُ ٗ إٓعيٚ ١ايؿإَٔ َٔ ٖٛٚ ،كازٜل قٛي٘

تعاٍ قبٌ آٜتٌ شىىٌْ دَرَخَاخٌ ػِنْ َ هىيَّوِز(.)2

ٚشنطق آ ١ٜايبرث إثًٌ َ ٖٛٚ ،ثَٓ ( ٢ثٌ ) ٖٛٚايؿبٚ ٘ٝإـطازف ،
َ َٔٚعاْ ٞإثًٌ أُْٗا ٜ ٫هْٛإ فطزاّ ٚاذساّ يس٫ي ١ايتثٓ ١ٝعً ٢ايتعسز َٔ
ٚج:ٙٛ
أ: ّ٫ٚتع ٌٝأذس إثًٌ .
ثاْٝاّ  :تع ٌٝن َٔ ّ٬إثًٌ .
ثايثاّ  :عسّ تع ٌٝأ ٟفطز َٔ إثًٌ .
ضابعاّ  :تعسز َٛنٛع ايؿب٘ غـٛا ٤نـإ عكًٝـاّ ٜـسضى بايعكـٌ أ ٚذػـّ ٝا
ٜــسضى ططفــا ٙبــاؿؼ ،نُــا ٗ إزضاى ايتؿــاب٘ ٗ ا٭يــٛإ عاغــ ١ايبكــط أٚ
ايتٚ ٠ٚ٬ايكٛق عاغ ١ايػُع ،أ ٚايط عِ ٚايطا٥ر ١عاغ ١ايصٚم ٚايؿِ ،
ٚقس ٜه ٕٛإؿب٘ َٔ ا٭َٛض ايعكًٜٚ ،١ٝه ٕٛإؿب٘ ب٘ َٔ احملػٛؽ يتكطٜب

إعٓ ٢نُا ٗ قٛي٘ تعاٍ ش ٍَثَوُ هىَّذَِِّ ّىنعِقٌَُُ أٌٍََْهىَيىٌْ وِِ طَثِْوِ هىيَّوِ مَََثَدوِ حَثلدحإ

أَّْثَرَدْ طَثْغَ طَنَاتِوَ وِِ مُوِّ طىنْثىيَحإ ٍِ ائَحُ حَثلحإ ًَهىيَّوى ّىضَاػَِى ىََِِْ َّشَداٍىز(ٚ )3قٛيـ٘ تعـاٍ
( )1ايهؿف ٚايبٝإ يًثعًيب .209/6
( )2غٛض ٠آٍ عُطإ .163
( )3غٛض ٠ايبكط.261 ٠
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ش ٍَثَ دوُ هىَّ دذَِِّ هذَّ َ دذًُه ٍِ دِْ دىًُِ هىيَّ دوِ أًَْىَِْدداٍَ مَََثَ دوِ هىْؼَننَثىددٌخِ هذَّ َ دذَخْ تَْْرًددا ًَاُِل
أًَْىََِ هىْثىْىٌخِ ىَثَْْدى هىْؼَنْنَثىٌخِز(.)1
ٜٚه ٕٛايتؿب َٔ ٘ٝاجملاظ ٚعً ّٛا يب٬ن ، ١نُا ٗ تؿـب ٘ٝاـًـل ايهـطِٜ
بايعطط أ ٚايػٓٔ بايٓحٚ ، ّٛقس ٜه ٕٛايتؿب ٘ٝعً ٢م ٛجٗيت َع ايتباٗ ٜٔ
جٗاق أخط ٗ ٣شاق إٛنٛع  ،نُا ٗ آ ١ٜايبرث إش إختل ايتؿـب ٘ٝبـٌ
َعطن ١بسض ٚأذس بإكٝبَ ١ع ايتبا ٗ ٜٔجٗ ١تًك ٞإكٝب ، ١ففَ ٞعطن ١بسض
ْعيت إكٝب ١باي ص ٜٔنفطٚا َٔ ٚج: ٙٛ
أ : ّ٫ٚنثط ٠قتً ٢إؿطنٌ  ّٜٛبسض  ،إش غكط َِٓٗ غبع ٕٛقت. ّ٬ٝ
ثاْٝاّ ٚ :قٛع ضٚاذٌ  ٕ٪َٚإؿطنٌ نٓا ِ٥بٝس إػـًٌُ َٚ ،ـٔ ٜهـٕٛ
ُٖٸ٘ ايفـطاض ًٜحـأ إٍ ؽفٝـف اؿُـٌ ٚايثكـٌ ايـصَ ٟعـ٘  ،فـرتى إؿـطنٕٛ
أظٚازِٖ نٓاَٚ ِ٥هاغب يًُػًٌُ إٍ جاْب اـٚ ٌٝاٱبٌ َٗٓٚ ،ـا إبـٌ
ايص ٜٔقتًٛا ٚايص ٜٔأغطٚا َٔ إؿطنٌ ٚ ،قس جـا ٤إؿـطن ٕٛبػـبعٌ َـٔ
اـ. ٌٝ
ثايثاّ ٚ :قٛع غبعٌ َٔ إؿطنٌ أغط ٣بٝس إػًٌُ  ّٜٛبـسض ٚزخـٍٛ
ٖــ ٤٫٪ا٭غــط ٣عــاٍ شٍ إٍ إسٜٓــ ، ١ثــِ جــط ٣فــسا ِٖ٩بإــاٍ أ ٚتعًــِٝ
ايكبٝإ  َٔ َِٗٓٚ ،أطًك٘ ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ َٔ زٕٚ
فسا.٤
(عٔ جابط بٔ عاَط قاٍ أ غط ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ّٜٛ
بسض غبعٌ اغريا ٚنإ ٜفاز ٣بِٗ عً ٢قسض أَٛا ِ ٚنإ اٌٖ َهٜ ١هتبٕٛ
ٚاٌٖ إسٜ ٫ ١ٜٓهتب ٕٛفُٔ مل ٜهٔ عٓس ٙفسا ٤زفع إي ٘ٝعؿـط ٠نًُـإ َـٔ
نًُإ إسٜ ١ٜٓعًُِٗ فإشا ذصقٛا فٗ ٛفسا.)2()ٙ٩

( )1غٛض ٠ايعٓهبٛق .41
( )2غٛض ٠ايبكط.261 ٠
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ٚق ٌٝإٔ عسز ايعؿط ٠أع ٙ٬مل ٜثبت ٚ ،نإ ايفساَ ٤تبآٜاّ ٜٚرتاٚح بٌ
أيف ٚأيفٌ ٚث٬ث ١آ٫ف ٚأضبع ١آ٫ف زضِٖ .
ٚبً غت خػا٥ط إؿطنٌ َٔ ايكتًَ ٗ ٢عطن ١بسض :غبعٌ ضجٖٚ ،ّ٬ـِ
نُا : ًٜٞ
أ َٔ -بين عبس مشؼ بٔ عبس َٓاف أضبع ١عؿط ضج:ِٖٚ ،ّ٬
 -1عتب ١بٔ ضبٝع ١بٔ عبس مشـؼ ،جطذـ٘ عبٝـس ٠بـٔ اؿـاضثٚ ،شفـف
عً ٘ٝاٱَاّ عً ٞبٔ أب ٞطايب.
 -2ؾٝب ١بٔ ضبٝع ١بٔ عبس مشؼ ،قتً٘ ٓع ٠بٔ عبس إطًب.
-3ايٛيٝس بٔ عتب ،١قتً٘ اٱَاّ عً ٞبٔ أب ٞطايب عً ٘ٝايػ.ّ٬
 -4ذٓظً ١بٔ أب ٞغفٝإ بٔ ذطب ،قتً٘ ظٜس بٔ ذاضثـَ ،١ـ ٍٛضغـٍٛ
اهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ.
 -5اؿاضث بٔ اؿهطَ -ٞذًٝف يبين عبـس مشـؼ -قتًـ٘ ايٓعُـإ بـٔ
عكط.
 -6عاَط اؿهطَ -ٞذًٝف ِ أٜهاّ -قتً٘ عُاض بٔ ٜاغط.
 -7عُري بٔ أب ٞعُري ،قتً٘ غامل َ ٍٛأب ٞذصٜف.١
ٚ -8ابٔ عُري ٖصاٚ ،ا٫ثٓإ َٛيٝإ يبين عبس مشؼ.
 -9عبٝس ٠بٔ غعٝس بٔ ايعام ،قتً٘ ايعبري بٔ ايعٛاّ.
 -10ايعام بٔ غعٝس بٔ ايعام ،قتً٘ اٱَاّ عً ٞبٔ أب ٞطايب.
 -11عكب ١بٔ أبَ ٞعٝط ،قتً٘ عاقِ بٔ ثابت بٔ أب ٞا٭قًس ،قتً٘ ق ّا
ٗ َهإ ٜكاٍ ي٘ عطم ايظبٚ ،١ٝشيو أثٓا ٤عٛز ٠اؾٝـ اٱغ َٞ٬إٍ إس.١ٜٓ
 -12عاَط بٔ عبساهلل ايُٓط -ٟذًٝف ِ -قتًـ٘ اٱَـاّ عًـ ٞبـٔ أبـٞ
طايب.
ٖٚ -13ب بٔ اؿاضث َٔ بين أِاض بٔ بغٝ

 ،ذًٝف ِ.

 -14عاَط بٔ ظٜس ،ذًٝف ِ َٔ اي.ُٔٝ
ب َٔٚ -بين ْٛفٌ بٔ عبس َٓاف ضجُٖٚ ،ٕ٬ا:
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 -1اؿاضث بٔ عاَط بٔ ْٛفٌ ،قتً٘ خبٝب بٔ إغاف.
 -2طع ١ُٝبٔ عس ٟبٔ ْٛفٌ ،قتً٘ اٱَاّ عً ٞبٔ أب ٞطايب.
د َٔٚ -بين أغس بٔ عبسايعع ٣غبعْ ١فط:
 -1ظَع ١بٔ ا٭غٛز بٔ إطًب ،اؾـرتى ٗ قتًـ٘ اٱَـاّ عًـ ٞبـٔ أبـٞ
طايبٓٚ ،ع ٠بٔ عبسإطًب.
 -2أب ٛايبدرت ٟبٔ ٖؿاّ ٚ -امس٘ ايعام بٔ ٖؿاّ بٔ اؿاضث  -قتً٘
اجملصض بٔ شٜاز ايبًٚ ،ٟٛقاٍ ابٔ ٖؿاّ :أب ٛايبدرت ٟايعام بٔ ٖاؾِ.
 -3اؿاضث بٔ ظَع ،١قتً٘ عُاض بٔ ٜاغط.
ْٛ -4فٌ بٔ خًٜٛس بٔ أغس ٖٛٚ ،أخ ٛأّ إ ٌَٓ٪خسهـٚ- ١نـإ َـٔ
ؾٝاطٌ قطٜـ -قتً٘ اٱَاّ عً ٞبٔ أب ٞطايب عً ٘ٝايػ.ّ٬
 -5عك ٌٝبٔ ا٭غٛز بٔ إطًب ،قتً٘ ٓعٚ ٠عً.ٞ
 -6عتب ١بٔ ظٜس  -ضجٌ َٔ اي ُٔٝذًٝف يبين أغس.
 ِ ٍَٛ -7امس٘ عُري.
ز َٔ -بين عبس ايساض بٔ قك ٞأضبعْ ١فط:
 -1ايٓهط بٔ اؿاضث بٔ نًس ٠بٔ عًكُ ،١أغط ايٓهط ٗ إعطنٚ- ١نإ
ذاٌَ يٛا ٤إؿطنٌٚ -قس أَط ايٓيب -قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغـًِ -بكتًـ٘ قـ اّ،
فكاّ بكتً٘ اٱَاّ عً ٞبٔ أب ٞطايب عً ٘ٝايػَٛ ٗ ّ٬نع ٜكاٍ ي٘ (ا٭ث( ٌٝ
بٛاز ٟايكفطاٚ ،٤نإ ايٓهط ٖصا َـٔ ؾـٝاطٌ قـطٜـٚ ،أنثـطِٖ بطؿـاّ ،
 َٔٚأؾس ايٓاؽ إٜصا ٤يًُػًٌُ.
 -2ظٜس بٔ ًَٝل ٍَٛ ،عُري بٔ ٖاؾِ بٔ عبس َٓاف بٔ عبس ايـساض،
قتً٘ ب ٍ٬بٔ ضباحٜٚ ،كاٍ :قتً٘ إكساز بٔ عُط.ٚ
ْ-3ب ٘ٝبٔ ظٜس بٔ ًَٝل -ذًٝف ِ َٔ -بين َاظٕ ثِ َٔ بين ُ.ِٝ
 -4عبٝس بٔ غًٝط -ذًٝف ِ َٔ -قٝؼ.
ٖـ َٔٚ -بين ُ  ِٝبٔ َط ،٠أضبعْ ١فط:
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َ -1ايو بٔ عبٝساهلل بٔ عثُإ ٖٛٚ ،أخـ ٛطًرـ ١بـٔ عبٝـس اهلل ،أغـط
فُاق ٗ ا٭غط ،فعس ٗ ايكتً.٢
 -2عُط ٚبٔ عبساهلل بٔ جسعإ.
 -3عُري بٔ عثُإ بٔ عُط ٚبٔ نعب بٔ غـعس بـٔ تـ ،ِٝقتًـ٘ اٱَـاّ
عً ٞبٔ أب ٞطايب.
 -4عثُإ بٔ َايو بٔ عبٝساهلل ،قتً٘ قٗٝب بٔ غٓإ.
 َٔٚ -ٚبين كع- ّٚقب ١ًٝخايس بٔ ايٛيٝس -أضبعٚ ١عؿط ٕٚضج:ِٖٚ ّ٬
 -1أب ٛجٌٗ بٔ ٖؿاّ ٚ ،امس٘ عُط ٚبٔ ٖؿاّ بٔ إغـري ٠بـٔ عبـساهلل
بٔ عُط بٔ كع ،ّٚأقعس ٙبهطب ١بايػٝف َعاش بٔ عُط ٚبٔ اؾُٛح فكطـع
ضجً٘ ،ثِ نطب٘ َعٛش بـٔ عفـطا ٤ذتـ ٢أثبتـ٘ ،ثـِ شفـف عًٝـ٘ عبـس اهلل بـٔ
َػعٛز ،ذٌ اذتع ضأغ٘.
 -2ايعام بٔ ٖؿاّ بٔ إغري ٠بٔ عبس اهلل بٔ عُط بٔ كع ،ّٚقتً٘ عُط
بٔ اـطاب  ٖٛٚ-خاي٘-.
ٜ -3عٜس بٔ عبس اهلل -ذًٝف ِ َٔ -بين ُ ،ِٝقتً٘ عُاض بٔ ٜاغط.
 -4أبَ ٛػافع ا٭ؾعط- ٟذًٝف ِ -قتً٘ أب ٛزجاْ ١ايػاعس.ٟ
 -5ذطًَ ١بٔ عُط- ٚذًٝف ِ َٔ ٖٛٚ -ا٭غس قتً٘ خاضج ١بٔ ظٜس،
ٜٚكاٍ اٱَاّ عً ٞبٔ أب ٞطايب.
َ -6ػعٛز بٔ أب ٞأَ ١ٝبٔ إغري ،٠قتً٘ اٱَاّ عً ٞبٔ أب ٞطايب عً٘ٝ
ايػ.ّ٬
 -7أب ٛقٝؼ بٔ ايٛيٝس بٔ إغري- ٠أخ ٛخايس بٔ ايٛيٝس -قتً٘ ٓع ٠بٔ
عبسإطًبٜٚ ،كاٍ اٱَاّ عً ٞبٔ أب ٞطايب.
 -8أب ٛقٝؼ بٔ ايفان٘ بٔ إغري ،٠قتًـ٘ عًـ ٞبـٔ أبـ ٞطايـبٜٚ ،كـاٍ
عُاض بٔ ٜاغط.
 -9ضفاع ١بٔ أب ٞضفاع ١عا٥ص بٔ عبس اهلل بٔ عُط بٔ كع ،ّٚقتً٘ غعس
بٔ ايطبٝع.
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 -10إٓصض بٔ أب ٞضفاعـ ١بـٔ عا٥ـص ،قتًـ٘ َعـٔ بـٔ عـس ٟبـٔ اؾـس بـٔ
ايعح.ٕ٬
 -11ايػا٥ب بٔ أب ٞايػا٥ب بٔ عابس ،قتً٘ ايعبري بٔ ايعٛاّ ٗٚ ،ضٚا١ٜ
ابٔ ٖؿاّ:إٔ ايػا٥ب ٖصا أغًِ ٚذػٔ إغ.َ٘٬
 -12ا٭غٛز بٔ عبس ا٭غس بٔ ٖ ٍ٬بٔ عبس اهلل بـٔ عُـط بـٔ كـع،ّٚ
قتً٘ ٓع ٠بٔ عبسإطًب.
 -13ذاجب بٔ ايػا٥ب بٔ عّٛط بٔ عُط ٚبـٔ عا٥ـص بـٔ عُـطإ بـٔ
كع ،ّٚقتً٘ اٱَاّ عً ٞبٔ أب ٞطايب.
 -14عــّٛط بــٔ ايػــا٥ب بــٔ عــّٛط ،قتًــ٘ ايٓعُــإ بــٔ َايــو ايكــٛقًٞ
َباضظ.٠
 -15عُط ٚبٔ غفٝإ  -ذًٝف ِ َٔ -ط ،ٞقتً٘ ٜعٜس بٔ ضقٝـ.
 -16جابط بٔ غفٝإ  -ذًٝف ِ َٔ ٖٛٚ -ط ٞأٜهاّ ،قتً٘ أب ٛبـطز٠
بٔ ْٝاض.
 -17عبساهلل بٔ إٓصض بٔ أب ٞضفاع ،١قتً٘ اٱَاّ عً ٞبٔ أب ٞطايب.
 -18ذصٜف ١بٔ أب ٞذصٜف ١بٔ إغري ،٠قتً٘ غعس بٔ أبٚ ٞقام.
ٖ -19ؿاّ بٔ أب ٞذصٜف ١بٔ إغري ،٠قتً٘ قٗٝب بٔ أب ٞغٓإ.
 -20ظٖري بٔ أب ٞضفاع ،١قتً٘ أب ٛأغٝسَ ،ايو بٔ ضبٝع.١
 -21ايػا٥ب بٔ أب ٞضفاع ،١قتً٘ عبسايطٓٔ بٔ عٛف.
 -23عا٥ــص بــٔ ايػــا٥ب بــٔ عــّٛط ،جطذــ٘ ٗ إعطنــٓ ١ــع ٠بــٔ
عبسإطًب ،ثِ أغط فافتس ٣ثِ َاق َتأثطاّ ظطاذ٘.
 -24ضجٌ َٔ ط ،ٞامس٘ عُري -ذًٝف ِ َٔ ط. ٞ
 -25ضجٌ آخط أٜهاّ امس٘ خٝاض  -ذًٝف ِ َٔ ايكاض. ٠
ظ َٔٚ -بين غِٗ بٔ عُط - ٚقب ١ًٝعُط ٚبٔ ايعام -غبعْ ١فط:ِٖٚ ،
َٓ -1ب٘ بٔ اؿحاد بٔ عاَط بٔ ذصٜف ١بٔ غعس بٔ غِٗ ،قتً٘ أبٛايٝػط
أخ ٛبين غًُ.١
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 -2ابٓ٘ ايعام بٔ َٓب٘ بٔ اؿحاد ،قتً٘ عً ٞبٔ أب ٞطايب.
-3

أخْ ٙٛب ٘ٝبٔ اؿحاد ،قتً٘ ٓع ٠بٔ عبسإطًبٚ ،غعس بـٔ

أبٚ ٞقام اؾرتنا ٗ قتً٘.
 -4أب ٛايعام بٔ قٝؼ بٔ عس ٟبٔ غعس بٔ غِٗ ،قتً٘ عً ٞبـٔ أبـٞ
طايبٜٚ ،كاٍ ايٓعُإ بٔ َايو ايكٛقً. ٞ
 -5عاقِ بٔ أب ٞعٛف نبري ٠بٔ غعٝس بٔ غـعس بـٔ غـِٗ ،قتًـ٘ أبـٛ
ايٝػط ،أخ ٛبين غًُ..١
 -6اؿاضث بٔ َٓب٘ بٔ اؿحاد ،قتً٘ قٗٝب بٔ غٓإ.
-7

عــاَط بــٔ عــٛف بــٔ نــبري ،٠أخــ ٛعاقــِ بــٔ نــبري ،٠قتًــ٘

عبساهلل ابٔ غًُ ١ايعحٜٚ ،ْٞ٬كاٍ أب ٛزجاْ.١
ح َٔٚ -بين عاَط بٔ ي ٟ٪ضجُٖٚ ،ٕ٬ا:
َ -1عا ١ٜٚبٔ عاَط -ذًٝف ِ َٔ بين عبسايكٝؼ -قتً٘ اٱَـاّ عًـٞ
بٔ أب ٞطايبٜٚ ،كاٍ عهاؾ ١بٔ قكٔ عًَ ٢ا قاي٘ ابٔ ٖؿاّ.
َ -2عبس بٔ ٖٚب  -ذًٝف ِ َٔ بين نًـب بـٔ عـٛف -قتًـ٘ خايـس
ٚإٜاؽ ابٓا ايبهريٜٚ ،كاٍ أب ٛزجاْ ١عًَ ٢ا قاي٘ ابٔ ٖؿاّ.
ل َٔٚ -بين ْس بٔ عُط ٚبٔ ٖكٝل أضبعْ ١فط:ِٖٚ ،
 -1أَٝــ ١بــٔ خًــف بــٔ ٖٚــب بــٔ ذصافــ ١بــٔ ْــس ،قتًــ٘ ضجــٌ َــٔ
ا٭ْكاض َٔ بين َاظٕٜٚ ،كاٍ اؾرتى ٗ قتًـ٘ َعـاش بـٔ عفـطاٚ ٤خبٝـب بـٔ
إٜػاف ٚخاضج ١بٔ ظٜس.
 -2ابٓ٘ عً ٞبٔ أَ ١ٝبٔ خًف ،قتً٘ عُاض بٔ ٜاغط.
-3

أٚؽ بٔ َعري بٔ يٛشإ بٔ غعس بٔ ْس ،قتً٘ عً ٞبٔ أبٞ

طايب عً ٘ٝايػٜٚ ،ّ٬كاٍ  -قتً٘ اؿكٌ بٔ اؿاضثٚ ،عثُإ بٔ َظع.ٕٛ
 -4غ  ٠بٔ َايو  -ذًٝف ِٜ ٫ -عطف قاتً٘.
ضابعاّ  :ف ٧آٜاق ايكطإٓ بصّ ٚتٛبٝذ ايص ٜٔنفطٚا ٚ ،نٌ آ َٔ ١ٜايكطإٓ
ٗ ٖصا اـكٛم َكٝب ١أخط ٣يًص ٜٔنفطٚا ٚتبهٝت ِ .
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خاَػاّ  :تغؿ ٞايصٍ يًص ٜٔنفطٚا َٔ ن فاض قطٜـ ٚ ،عحعِٖ عٔ ايطز
أَٓ ٚع أغباب ا عَّ ١ع نثط ٠عسزِٖ  ِْٗ٪َٚإش نإ عسز جٝـ إؿطنٌ
أنثط َٔ ث٬ث ١أنعاف عسز جٝـ إػـًٌُ ٖٚ ،ـصا ايعحـع بطٖـإ ٚذحـ١
ٚزع ٠ٛيًٓاؽ يسخ ٍٛاٱغ. ّ٬

ظٍاق اٌَاخ

قًٖ ١ص ٙاٯ ١ٜباٯٜاق اجملاٚض ٖٞٚ ، ٠عً ٢ؾعبتٌ :
ايؿعب ١ا٭ : ٍٚقًٖ ١ص ٙاٯ ١ٜباٯٜاق اجملـاٚض ٠ايػـابكٖٚ ، ١ـ ٞعًـ٢
ٚج: ٙٛ

ايٛج٘ ا٭ : ٍٚقـًٖ ١ـص ٙاٯٜـ ١باٯٜـ ١ايػـابك ١شىَقَد ْ ٍَدِل هىيَّدوى ػَيَدَ

هىَْىئٍِْنِنيَ اِفْ تَؼَََ وِْيٌِْ رَطىٌالً ٍِِْ أَّْعُظِيٌِْ..ز(ٚ )1فَ ٘ٝػا: ٌ٥
إػأي ١ا٭ َٔ : ٍٚإعحاظ ايكطإٓ إؼاز َٛنٛع اٯٜتٌ إتحاٚضتٌ َع
ف ٤ٞإذساُٖا بًغ ١ايهُري يًغا٥ب ٚ ،ايثاْ ١ٝيٮَٚ ١ايطا٥ف ١إداطب ١فكس
ؾٗسق اٯ ١ٜايػابك ١يًُػًٌُ ٚإػًُاق بأِْٗ َ َٕٛٓ٪ثِ خـاطبتِٗ آٜـ١
ايبرث ببٝإ عًَٛٚ ١نٛع اـػاضٚ ٗ ٠اقع ١أذس.
يكس ْعيت آ ١ٜايبرث قبٌ أنثط َٔ أيف ٚأضبعُا ١٥غٓٚ ، ١مسٸت َا ْعٍ
بإػًٌُ َ ّٜٛعطن ١أذس بإكٝب ، ١يتبك ٢تًو إكٝب ١ذانط ٗ ٠ايٛجٛز
ايصٖين عٓس إػًٌُ ٗ أجٝا ِ إتعاقبَ ٖٛٚ ، ١ـٔ َكـازٜل قٛيـ٘ تعـاٍ

ش يَكَسٵ َٳٔٻ ايًٖ٘ٴ عٳًَ ٢ايُِٴ٪ٵَٹٓٹٌٳ إٔشٵ بٳعٳثٳ فٹِٔٗٝٵ ضٳغٴَ ّ٫ٛٹـٔٵ أَْٵفُػٹـِٗٔٵ...ز(َ )2ـٔ
ٚج: ٙٛ
أ : ّ٫ٚمش ٍٛنٌ فطز ٚج َٔ ٌٝإػًٌُ َكازٜل إٔٸ ٚايط ٍٛايـصٟ
تصنط ٙاٯ ١ٜايػابك. ١

( )1غٛض ٠آٍ عُطإ .164
( )2غٛض ٠آٍ عُطإ .164

30ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ َعامل اٱّإ  /د148

ثاْٝاّ  :يكس أقسّ َؿطنٛا قطٜـ عًـ ٢قتـاٍ ايـٓيب قُـس ٚأقـراب٘ ٜـّٛ
َعطن ١أذـس ثـأض ّا ٕـا ؿكٗـِ ٗ َعطنـ ١بـسض ٚغـعّ ٝا ٕٓـع ايٓـاؽ َـٔ زخـٍٛ
اٱغـ ، ّ٬بعــس إٔ ْفــصق أذهــاّ ٚفـطا٥

اٱ غــ ّ٬إٍ بٝــٛتِٗ ٚقــاضٚا

ٜػــُع ٕٛأبٓــا ِٖ٤شنــٛضاّ ٚأْاث ـاّ ٜكــطأ ٕٚايكــطإٓ ٗ بٝــٛق َهــ ١ايكــغري٠
ٚايهٝك ١آْصاى  ،فُٔ ٜتً ٛاٯٜ ١ٜػُع٘ جاضٚ ٙجاضت٘  ،فٝتسبطٚا َهاَٗٓٝا
ايكسغ ١ٝطٛعاّ ٚقٗطاّ .
يكس ظذف نفاض َه ١ظٝـ عطَطّ َكط ٕٚبايغٝظ ٚاؿٓل ٚذب ايبطـ
فػكط غبع ٕٛؾٗٝساّ َٔ إػًٌُ يٝهٚ ٕٛبا ّ٫عً ٢ايص ٜٔنفـطٚا ٚ ،غـبباّ
يًرــعٕ ٚا٭مل عٓــس أجٝــاٍ إػــًٌُ ٗ نــٌ ظَــإ  ،بًرــاظ ػــسز شنــط٣
إكٝب ١٭ْٗا ٗ غب ٌٝاهلل ٚ ،جا٤ق زفاعاّ عٔ ايٓبٚ ٠ٛايتٓعٚ ٌٜاٱغ. ّ٬
ثايثاّ  :إتعاظ اجٝاٍ إػًٌُ َٔ أٜاّ ايسع ٠ٛاٱغ ١َٝ٬ا٭ٚ ، ٍٚإؽاش
َ ا ْعٍ بإٗـاجطٚ ٜٔا٭ْكـاض زضغـ ّا ٗ ايكـ  ،يٝهـ ٕٛتكـسٜط قٛيـ٘ تعـاٍ

ش َّاأَُّّيَا هىَّذَِِّ آٍَنىٌه هصْثِزىًه ًَصَاتِزىًه ًَرَهتِطُدٌه..ز ( )1أ ٟاقـ ٚا نُـا قـ ايـٓيب
قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٚأٌٖ بٝت٘ ٚأقراب٘ .
ضابعاّ  :يكس َٔٸ اهلل عً ٢إ ٌَٓ٪بايػ َٔ ١َ٬آثاض ٚأنطاض إكٝب ١اييت
ؿكت بِٗ َ ّٜٛعطن ١أذس .
ٜٚبٌ اخت٬ف يغ ١اـطاب َع إؼاز جٗتـ٘ قاْْٛـاّ ٖٚـ ٛبًـٛغ إػـًٌُ
َطتب ١عاي َٔ ١ٝايفكاٖ ٗٚ ١قٝغ ايػ ٚايتكػٚ ، ِٝتًكـ ٞايتٓعٜـٌ بايتـسبط

ٚاٱتعاظ َ َٔ ٖٛٚ ،كازٜل قٛي٘ تعاٍ ش مُنْرٌُْ خَْْزَ أٍُلحإ أُخْزِخَدْ ىِينلاصِز (ٕٚ ،)2ا
جا٤ق اٯ ١ٜقبٌ ايػابك ١بكٛي٘ تعاٍ ش ىىٌْ دَرَخَاخٌ ػِنْ َ هىيَّدوِز ( )3تهُٓت ٖـصٙ
اٯٜاق ز٫ي ١عً ٢إٔ نٌ زضجاق ايعًٚ ٛايطفع. ١

( )1غٛض ٠آٍ عُطإ .200
( )2غٛض ٠آٍ عُطإ .110
( )3غٛض ٠آٍ عُطإ .163
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إػأي ١ايثاَْ َٔ : ١ٝعاْ ٞتػُ ١ٝاٱْػـإ إتكـاف٘ بـا٭ْؼ ٚا٭يفـ ١بـٌ
ايٓاؽ َٛ َ٘ٓٚ ،اغا ٠بعهِٗ بعهاّ عٓس إكٝبٚ ، ١ذت ٢ايعس ٚتطا ٙأذٝاْاّ
ٜـطأف ٜٚعطـف عًـ ٢عــس ٙٚعٓـس ْـع ٍٚإكـٝبٚ ١ايفاجعــ ١بـ٘  ،فحـا ٤شنــط
َكٝب ١إػًٌُ ٗ آ ١ٜايبرث ٱضاز ٠ايثٛاب ايعظ ِٝيًُػًٌُ.
ٚعٔ أب ٞايسضزا ٤عٔ ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ قاٍ (أ ٫إٕ
ايعٖاز ٗ ٠ايسْٝا يٝؼ بترط ِٜاؿ ٫ٚ ، ٍ٬إناع ١إاٍ ٚ ،يهٔ ايعٖازٗ ٠
ايسْٝا أ ٫تهَ ٕٛا ٗ ٜسٜو أٚثل َٓو َا ٗ ٜس ٟاهلل ٚ ،إٔ ته ٗ ٕٛثٛاب
إكٝب ١إشا أقبت بٗا أضنب َٓو فٗٝا ي ٛأْٗا بكٝت يو) (.)1

َ َٔٚعاْٖ ٞصا اؿسٜث زع ٠ٛإػًٌُ يًتسبط ٗ ايثٛاب ايعظ ِٝايصٟ
فاظٚا ب٘ بػبب اـػاضٚ ٠اٱْهػاض َ ّٜٛعطن ١أذـس ٖٚ ،ـصا ايثـٛاب عًـ٢
أقػاّ :
ا٭ : ٍٚفٛظ ايؿٗسا ٤عٝا ٠اـًس عٓس اهلل َٔ ذٌ َغازض ٠ايسْٝا  ،قاٍ

تعــاٍ ش ًَالَ ذَحْظَددثَِل هىَّ دذَِِّ قُرِيُددٌه وِددِ طَددثِْوِ هىيَّددوِ أٌٍََْهذًددا تَددوْ أَحَْْدداٌٍ ػِنْدد َ رَتِّيِددٌْ
ّىزْسَقٌَُُز (. )2

(عٔ اٱَـاّ جعفـط ايكـازم ،عـٔ آبا٥ـ٘ عًـ ِٗٝايػـ ّ٬إٔ ضغـ ٍٛاهلل
قــً ٢اهلل عًٝــ٘ ٚآ يــ٘ قــاٍ :ث٬ثــٜ ١ؿــفع ٕٛإٍ اهلل ٜــ ّٛايكٝاَــ ١فٝؿــفعِٗ:
ا٭ْبٝا ،٤ثِ ايعًُا ،٤ثِ ايؿٗسا.)3( )٤

يٝهَ ٕٛـٔ َـٔٸ اهلل عـع ٚجـٌ ٗ آٜـ ١ايبرـث زعـ ٠ٛإػـًٌُ يًتعـإٚ
ٚإٓاجا ٠بايك ٚايترٌُ ٚايطنا َا قػِ اهلل  ،يبٝـإ َـا٥ع بـٌ إػـًٌُ
ٚايص ٜٔنفطٚا  ،فرُٓٝا ْعيت إكٝب ١بايص ٜٔنفطٚا ٗ َعطن ١بسض أقابتِٗ
ايهآبٚ ١اؿعٕ ٚاؿٓل ٚ ،ذطٸَٛا ذت ٢ايبها ٤عً ٢ايكتًَ ٗ ٢هٚ ، ١غكطت
ٖٝب ١قط ٜـ بٌ ايكبا ٌ٥ايعطب ، ١ٝيكريٚضتِٗ عًٚ ٢ج: ٙٛ
( )1إعحِ ا٭ٚغط يًط اْ.261/17 ٞ
( )2غٛض ٠آٍ عُطإ .169
( )3ايبراض .15/2
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ا٭ : ٍٚا٭غري .
ايثاْ : ٞإٓٗعّ .
ايثايث  :ايكت. ٌٝ
ايطابع  :اـا٥ب ايصي. ٌٝ
أَا إكٝب ١اييت ذًٓت بإػًٌُ ٗ َعطن ١أذس  ،فكس َٔٸ اهلل عع ٚجٌ
عً ِٗٝبايتٛقَٗٓ ٞا  َٔٚ ،أثطٖا ٚنطضٖا َٔ جٗاق :
ا٭ْ : ٍٚع ٍٚآ ١ٜايبرـث ٚايـيت تتهـُٔ ايتدفٝـف عـٔ إػـًٌُ َـٔ
ٚطأ ٠إكٝب. ١
ايثاْْ : ١ٝع ٍٚنٌ آ َٔ ١ٜايكطإٓ َٛعظَٚ ١سضغـ ٗ ١ايكـ ٚإكـابط٠

ٚذٌ ْع ٍٚقٛي٘ تعاٍ ش َّاأَُّّيَا هىَّذَِِّ آٍَنىٌه هصْثِزىًه ًَصَاتِزىًه ًَرَهتِطٌُه ًَهذَّقٌُه هىيَّوَ ىَؼَيَّنُدٌْ
ذُعْيِحىٌَُز

()1

فإ اهلل عع ٚجٌ أنطّ إػًٌُ بأغباب نري َتٓاٖ ١ٝيًك

ٚإسز يًترً ٞب٘ َٗٓٚ ،ا ت ٠ٚ٬اٯ ١ٜايكطآْ ، ١ٝفُٛنٛع ١ٝاٯ ١ٜايكطآْٗ ١ٝ
ؼً ٞإػًٌُ بأخ٬م ايك  ٫ىتل بٓع ٚا َٛٚنٛعٗا  ،بٌ ٜتحسز ٗ
نٌ َطٜٚ ،٠ؿٌُ ٚجٖٛاّ:
أ : ّ٫ٚت ٠ٚ٬إػًِ يٰ ١ٜايكطآْ. ١ٝ
ثاْٝاّ  :تسبط إػًِ باٯ ١ٜايكطآْ. ١ٝ
ثايثاّ  :إٛاغـا ٠بـٌ إػـًٌُ باٯٜـ ١ايكطآْٝـ ١يتهـٖ ٕٛـص ٙإٛاغـاَ ٠ـٔ

َكـازٜل قٛيــ٘ تعـاٍش هىَّدذَِِّ اِفَه أَصَداتَرْيىٌْ ٍىيِددْثَحد قَداىٌُه اَِّّددا ىِيَّدوِ ًَاَِّّددا اِىَْْدوِ رَهخِؼىددٌَُ
*أًُْىَئِلَ ػَيَْْيٌِْ صَيٌََ هخٌ ٍِِْ رَتِّيٌِْ ًَرَحََْحد ًَأًُْىَئِلَ ىىٌْ هىَْىيْرَ ىًَُ ز(.)2
ضابعاّ  :قطا ٠٤اٯ ١ٜايكطآْ ٗ ١ٝايك ٠٬اي. ١َٝٛٝ

( )1غٛض ٠آٍ عُطإ .200
( )2غٛض ٠ايبكط.157-156 ٠

َعامل اٱّإ  /د 148ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 33

يٝه َٔ ٕٛاٱعحاظ ٗ ايؿـطٜع ١اٱغـ ١َٝ٬إٛاغـا ٠ايَٝٛٝـ ١يًُػـًٌُ
فُٝا ٜكٝبِٗ َٔ ا٭شٚ ٣ايهطض ٚإكا٥ب َ َٔ ٖٛٚ ،كازٜل قٛي٘ تعـاٍ

شًَاِفَه قُزِةَ هىْقُزْآُى وَاطْرََِؼىٌه ىَوى ًَأَّيِرٌُه ىَؼَيَّنٌُْ ذُزْحََىٌَُز(.)1

فإ قًت  ٫تٓعٍ َكٝب ١بإػًٌُ ٗ نٌ ٖٚ ، ّٜٛصا قرٝس َ ٖٛٚـٔ

َكازٜل آ ١ٜايػٝام ش ىَقَ ْ ٍَِل هىيَّوى ػَيََ هىَْىئٍِْنِنيَ..ز ( )2فته ٕٛايت٠ٚ٬
َٛاغإ ٠ا جط ٣عً ٢إػًٌُ ٗ إانٚ َ٘ٓٚ ٞاقع ١أذس ٕٚ ،ا قس وٌٸ بِٗ
َٔ إكا٥ب ايؿدك ١ٝأ ٚايعاَ ١باٱناف ١إٍ إٔ َٓافع ت ٠ٚ٬اٯ ١ٜايكطآْ١ٝ
أعِ َٔ إٔ ؽتل َػأي ١إٛاغا. ٠
ايثايث : ١بعث آٜاق ايكـطإٓ إػـًٌُ إٍ ايعُـٌ ٚايهػـب ٚايتركـٌٝ
يتس اضى إكا٥ب ٚإٓع َٔ ٚقٛعٗا .

ايطابعــ : ١ز٫يــ ١آٜــ ١ايػــٝام عًــ ٢قٛيــ٘ تعــاٍ شىَقَ د ْ ٍَ دِل هىيَّ دوى ػَيَددَ

هىَْى دئٍِْنِنيَ..ز( )3عًــ ٢تــٛاي ٞإــٔ ٚاٱذػــإ َــٔٸ اهلل عــع ٚجــٌ عًــ٢
إػًٌُ.
اـاَػ : ١ف ٧ايػٓ ١ايٓب ١ٜٛايكٛيٚ ١ٝايفعًٚ ١ٝايتكطٜطَ ١ٜـا ىفـف عـٔ
إػًٌُ إ كٝبٚ ، ١و ٍٛزٚ ٕٚقٛعٗا .
ايثاْ : ٞايعٖس ٗ ايغٓاٚ ،ِ٥عسّ اؿعٕ عًٗٝا عٓس فٛاتٗا نُا ٗ َعطن١

أذس ،يٝهَ َٔ ٕٛكازٜل قٛيـ٘ تعـاٍش اُِل هىَّدذَِِّ آٍَنىدٌه ًَػََِيُدٌه هىيلداىِحَاخِ
ًَأَقَاٍىٌه هىيلالَجَ ًَآذٌَْه هىشلمَاجَ ىَيىٌْ أَخْزىىىٌْ ػِنْ َ رَتِّيٌِْ ًَالَ خٌَْفٌ ػَيَْْيٌِْ ًَالَ ىىٌْ َّحْشٌََُُّز(.)4

ايثايث  :بٝإ قاْ ٖٛٚ ٕٛإٔ ايعٖس ؾعب َٔ ١اٱّإٚ ،ايطنا عهِ اهلل
َٚا قػِ يًعبس ٚايطا٥فٚ ١ا٭ََ َ٘ٓٚ ،١ا ٫قا ٙايـٓيب قُـس قـً ٢اهلل عًٝـ٘
( )1غٛض ٠ا٭عطاف .204
( )2غٛض ٠آٍ عُطإ .164
( )3غٛض ٠آٍ عُطإ .164
( )4غٛض ٠ايبكط.277 ٠
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ٚآي٘ ٚغًِ ٚإػًَُ ّٜٛ ٕٛعطن ١أذـسَٚ ،ـٔ اٱعحـاظ ٗ إكـاّ تكٝٝـس َـا
أقابِٗ بأْ٘ بإشٕ اهلل عع ٚجٌ.
ايطابع  :تطًع ٚضجاٚ ٤زعا ٤إػًٌُ يًٓكط بفهٌ ٚيطف َٔ عٓس هلل،
يك ٍٛايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٗ اؿسٜث أعٚ : ٙ٬يهٔ ايعٖازٗ ٠
ايسْٝا أ ٫تهَ ٕٛا ٗ ٜسٜو أٚثل َٓو َا ٗ ٜس ٟاهلل) .
ٚف ٘ٝزع ٠ٛيًُػًٌُ يػ٪اٍ ايٓكط عً ٢ايص ٜٔنفطٚا بعس ايٓكط ٚنًُا
اْتكط إػًُ ٕٛتٛجٗٛا إٍ اهلل بايسعاٚ ٤إػـأي ١يًفـٛظ بٓكـط آخـط يعـسّ
ٚقٛع ايٓكل ٗ خعا ٔ٥ضٓ ١اهللٚ ،قس ٚضز ايـسعا ٤بًفظ(ٜـس ٟاهلل) ٗٚ

ايتٓعٌٜش ًَأَُل هىْعَضْوَ تَِْ ِ هىيَّوِ ّىئْذِْوِ ٍَِْ َّشَاٍى ًَهىيَّوى فًُ هىْعَضْوِ هىْؼَظٌِِْز(.)1

إػأي ١ايثايث َٔ : ١إعحاظ ْظِ ايكطإٓ تكسّ شنط َٔٸ اهلل عً ٢إػًٌُ
عًْ ٢ع ٍٚإكٝب ١بِٗٚ ،فٚ ٘ٝج: ٙٛ
أ : ّ٫ٚإخباض إػًٌُ باذتُاٍ ْع ٍٚإكٝبٚ ١ايبَ َٔ ٖٛٚ ،٤٬كازٜل

قٛي٘ تعاٍ ش ًَّىؼَيَِّىيىٌْ هىْنِرَابَ ًَهىْحِنََْحَ..ز(.)2

ثاْٝاّ  :ايثٓا ٤عً ٢إػًٌُ بٛقفِٗ بإ. ٌَٓ٪

ثايثاّ  :تٗ ١٦ٝأشٖإ إػًٌُ يٓـع ٍٚإكـٝبٚ ١ايـب ٗٚ ، ٤٬ايتٓعٜـٌ شقُدوْ

ىَِْ ّىيِْثَنَا اِالَّ ٍَا مَرَةَ هىيَّوى ىَنَاز(.)3
ضابعاّ  :بعث إػًٌُ يًتٛنٌ عً ٢اهلل عع ٚجٌ ٚ ،ضجا ٤فهـً٘ َٓٚٸـ٘
ٚيطف٘ .
خاَػــاّ  :تــصنري إػــًٌُ بكــا ْٖٚ ٕٛــ ٛإٔ اهلل ّــٔٸ عًــ ِٗٝبايػــطا٤
ٚايهطاٚ ،٤ايؿسٚ ٠ايطخا. ٤

( )1غٛض ٠اؿسٜس .29
( )2غٛض ٠اؾُع.2 ١
( )3غٛض ٠ايتٛب.51 ١
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ٚ َٔٚج ٙٛتكسٜط اؾُع بٌ اٯٜتٌ  :يكس َٔٸ اهلل ّٔٚٸ عً ٢إػًٌُ )
ٔ
ٚف ٘ٝبؿـاض ٠يًُػـًٌُ ٚإػـًُاق ٚ ،زعـ ٠ٛـِ يًتـسبط ٗ َكـازٜل إـ ٸ
اٱ  ٞعً ٖٛٚ ِٗٝعً ٢أقػاّ :
ا٭ : ٍٚأفطاز إٔٸ اٱ  ٞايػابل .
ايثاَْ : ٞا ٜتغؿ ٢إػًٌُ َٔ َكازٜل إٔٸ ٗ اؿاٍ ٚايعَٔ اؿانط.
ايثايث َ :ا ٜأت ٞيًُػًٌُ َٔ إٔٸ ٚايط َٔ ٍٛعٓس اهلل ٗ قازّ ا٭ٜاّ .
ٔ  ،نثـطٚ ٠قًــ١
ٚؼتُـٌ ٖـص ٙإكـازٜل َـٔ جٗـ ١ايهـِ ٚايهٝـف ٗ إـ ٸ
جٗاق :
ا٭ : ٍٚنٌ فطز َٔ ٖص ٙإكازٜل َٔ ايَ٬تٓاٖ. ٞ
ايثاْ : ١ٝفُٛع ايٛج ٙٛأع َٔ ٙ٬ايَ٬تٓاٖ. ٞ
ايثايث : ١ايتعٚ ٌٝاؿكط ٗ َكازٜل ٖصا إٔٸ .
ٚايكرٝس ٖ ٞا٭ ٍٚأع ، ٙ٬فتأت ٞإكـٝب ٗ ١ثٓاٜـا ٖـصا إـٔٸٚ ،تفٓـ٢
ف ،٘ٝيته ٕٛجع٤ٸ َٓ٘ يصا ّهٔ تكسٜط آ ١ٜايبرث  :إٔ ٚـا أقـابتهِ َكـٝب)١
عًٚ ٢ج:ٙٛ
أ : ّ٫ٚإٔ ٚا أق ابتهِ َكٝب ١بعس تٛاي ٞإٔٸ اٱ  ٞعًٝهِ .
ثاْٝاّ  :إٔ ٚا أقابتهِ َكٝبٚ ،١إٔٸ َٔ اهلل ٜتغؿاِٖ ٜٓٚعٍ عًٝهِ .
ثايثاّ  :إٔ ٚا أقابتهِ َكٝبٚ ١غتأتٝهِ َكازٜل َٔ إٔٸ .
إػأي ١ايطابع : ١تكسٜط اؾُع بٌ اٯٜتٌ  :يكس َٔٸ اهلل عً ٢إ ٌَٓ٪إٔٚا
أقابتهِ َكٝب.)١
يكس أْعِ اهلل عع ٚجٌ عً ٢ايٓاؽ باـًل ٚايطظم ايهطٚ ، ِٜبٝٸٔ ايكطإٓ
قاْْٛاّ َٔ اٱضاز ٠ايته ٫ ١ٜٝٓٛتسضن٘ عك ٍٛايبؿط أبساّ ي ٫ٛإخبـاض اهلل عٓـ٘
 ٖٛٚخ٬ف ١اٱْػإ ٗ ا٭ضض ٚإب٬غ اهلل عع ٚجٌ إ٥٬ه ١بٗـص ٙاـ٬فـ١
يٝهْٛــٛا ؾــٗٛزاّ عًــ ٢إتكــاٍ ٚتــٛاي ٞفهــٌ اهلل عًــ ٢ايٓــاؽ  ،إش ٚضز ٗ

ايتٓع ٌٜش ًَاِفْ قَاهَ رَتُّلَ ىِيََْالَئِنَحِ اِِِّّ خَاػِود وِِ هَٕرَِْ خَيِْعَحًز (.)1
( )1غٛض ٠ايبكط.30 ٠

36ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ َعامل اٱّإ  /د148

فُٝٸٔ اهلل عع ٚجٌ عً ٢إػًٌُ َٔ جٗاق :
ا٭ : ٍٚإػـًُ ٕٛؾـطط َـٔ ايٓـاؽ َٚـٔ بـين آزّ ٚغــهإ ا٭ضض ،
فٝأت ٞإٔٸ اٱ َ ِ ٞثًُا ٜأت ٞيغريٖـِ َـٔ ايٓـاؽٚ ،قـس ٚضز غكـٛم

ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ قٛي٘ تعاٍش قُوْ اَََِّّا أََّا تَشَزٌ ٍِثْيُنٌُْ ّىدٌحََ
اِىَِلز

()1

فٌٗ ٜكس إٔ ٜك ٍٛإ َٕٛٓ٪يًٓاؽ (إِا مٔ بؿط َثًهِ قس َـٔٸ

اهلل عًٓٝا إش بعث فٓٝا ضغ َٔ ّ٫ٛأْفػٓا ).
اؾٛاب ْعِ  ،ٱضاز ٠بٝإ فهٌ اهلل عع ٚجٌ عً ٢إػًٌُ ٚعً ٢أٌٖ
ا٭ضض بايٓبٚ ٠ٛايتٓعٚ ، ٌٜإٕ نإ قٝاغاّ َع ايفاضم  ،فًٝؼ َـٔ ْـيب بعـس
ضغ ٍٛاهلل قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ .
أَا بايٓػب ١يٲّإ فإٕ ايٓاؽ ْٝعاّ َأَٛض ٕٚب٘ٚ ،يٝؼ بـٌ اٱْػـإ
ٚبٌ اٱيترام بإ ٌَٓ٪إ ٫ايٓطل بايؿٗازتٌ ٚإتٝإ ايٛاجباق ايعباز.١ٜ
ايثاْ : ١ٝف ٧ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغـًِ بايؿـطٜع ١إتهاًَـ١

اؾاَع ١٭ذهاّ اؿٚ ٍ٬اؿطاّ  ،قاٍ تعاٍ شهىًٌََْْْ أَمََْيْدى ىَنٌُْ دِّنَنٌُْ ًَأَذَََْْدى ػَيَْْنٌُْ
ِّؼََْرِِ ًَرَضِْدى ىَنٌُْ هإلِطْالًََ دِّنااز (.)2
ايثايث : ١بًٛغ إػًٌُ َطتبٚ ١ضاث ١ا٭ْبٝـا ٗ ٤ايتكـٚ ٣ٛأزا ٤ايفـطا٥

ٚايعبازاق ٚ ،ذُٓٝا ْعيت آٜاق ايكٝاّ إبتسأق بٓسا ٤اٱّإ ٚأخ ق عـٔ

ن ٕٛايكٝاّ عبازَ ٠فطٚن ١عً ٢ا٭ْبٝا ٤ايػابكٌ  ،قاٍ تعاٍ شَّاأَُّّيَا هىَّذَِِّ
آٍَنىٌه مُرِةَ ػَيَْْنٌُْ هىيَِّْاًى مَََا مُرِةَ ػَيََ هىَّذَِِّ ٍِِْ قَثْيِنٌُْز(.)3

َ َٔٚعاْ ٞاؾُع بٌ اٯٜتٌ إٔ إكـٝبٚ ١اـػـاضٜ ٠ـ ّٛأذـس  ٫تهـط
إػًٌُ ٭ْٗا جا٤تِٗ بعس إٔ َٔٸ اهلل عً َٔٚ ، ِٗٝخكا٥ل إـٔٸ اٱ ـٞ
عــسّ اٱضتفـــاع أَ ٚغـــازض ٠ا٭ضض ٜٓ ٫ٚ ،ركـــط إــٔٸ اٱ ـــَٛ ٞنـــٛع
( )1غٛض ٠ايهٗف .110
( )2غٛض ٠إا٥س.3 ٠
( )3غٛض ٠ايبكط.183 ٠
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ككٛم بٌ ٜتغؿ ٢ذٝا ٠ايٓاؽ عاَـٚ ١إػـًٌُ خاقـ ، ١فٗـٚ ٛاقٝـَ ١ـٔ
تطتــب ايهــطض عًــ ٢إكــٝب ، ١فُــٔ ايكٛاعــس ٗ َاٖٝــ ١اٱبــتٚ ٤٬اـػــاض٠
ذك ٍٛا٭شٚ ٣ايٓكل اؿػط ٠عٓس أًٖٗا.
ّٚتاظ أٌٖ اٱّإ ٗ نٌ ظَإ َٔ ذٌ ٖبٛل آزّ إٍ ا٭ضض بايتٛقٞ
َٔ ايفازح َٔ آثاض إكٝبٚ ، ١قس ضظم اهلل آزّ عً ٘ٝايػ ّ٬بعس ٖبٛط٘ إٍ
ا٭ضض بكريٚت٘ أباّ ٚجساّ ْ ٖٞٚعُ ١عظُٚ ،٢يهٔ أبتً ٢بكتٌ أذس ٚيسٜ٘

 ٖٛٚقاب ٌٝ٭خٖ ٘ٝاب ، ٌٝقاٍ تعاٍ ش ًَهذْوُ ػَيَْْيٌِْ َّثَؤَ هتْنَِْ آدًََ تِداىْحَقِّ اِفْ قَزلتَدا قُزْتَاًّدا

ِ
ْ
ل قَددا َه ِا َََّّددا َّ َر َقثلدد ُو هىيَّدد ىو ٍِدد
ِ هٓخَدد ِز قَددا َه َٕ ْق ُر َينلدد َ
ْ
ِ َأحَدد ِ ِىََا ًَىَدد ٌْ ىّ َر َقثلدد ْو ٍِدد
ْ
َو ُر ُقثِّدد َو ٍِدد
هىَْىرَّقِنيَز(.)1
 ٗٚإغِ ٖاب ( ٌٝث٬ث يغاق ٖ :ابٝـٌ ٖٚابـٌ ٖٚـابٔ ٗٚ .إغـِ قابٝـٌ

ٔؼ يغاق  :قابٚ ٌٝقابٌ ٚقابٌ ٚقي ٚقابٔ)(.)2

( قاٍ ابٔ عباؽ  :مل ّت آزّ عً ٘ٝايػ ّ٬ذت ٢بًغ ٚيـسٚٚ ٙيـس ٚيـسٙ

أضبعٌ أيفاّٚ .ضأ ٣آزّ (عً ٘ٝايػ )ّ٬ف ِٗٝايعْا ٚؾطب اـُط ٚايفػاز)(.)3

يكس أضاز اهلل عع ٚجٌ بطغاي ١ايٓيب قُس قـً ٢اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘ ٚغـًِ
إق٬ح ايٓاؽٖٚ ،ساٜتِٗ إٍ غٛا ٤ايػبْٚ ،ٌ ٝبص ايعازاق ايكبٝرـٚ ،١عـٔ
اٱَاّ جعفط ايكازم عً ٘ٝايػ ّ٬عـٔ أبٝـ٘ اٱَـاّ ايبـاقط عًٝـ٘ ايػـ(ّ٬إٔ
ايٓيب ،قـً ٢اهلل عًٝـ٘ ٚغـًِ ،قـاٍ :قػـِ اهلل ا٭ضض ْكـفٌ فحعًـين ٗ
خريُٖا ،ثِ قػِ ايٓكف عً ٢ث٬ثـ ١فهٓـت ٗ خـري ثًـث َٓٗـا ،ثـِ اختـاض
ايعطب َٔ ايٓاؽ ،ثِ اختاض قطٜؿا َٔ ايعـطب ،ثـِ اختـاض بـين ٖاؾـِ َـٔ
قطٜـ ،ثِ اختاض بين عبس إطًب َٔ بين ٖاؾِ ،ثِ اختاضْ َٔ ٞبين عبس
إطًب)(.)4
( )1غٛض ٠إا٥س.27 ٠
( )2ايهؿف ٚايبٝإ .64/5
( )3أْظط ايهؿف ٚايبٝإ .64 /5
( )4ايطبكاق ايه  ٣ٱبٔ غعس .20/1
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إػأي ١اـاَػ : ١تكسٜط اؾُع بٌ اٯٜتٌ  :يكس َـٔٸ اهلل عًـ ٢إـٌَٓ٪
إٔٚا أقابتهِ َكٝب ١قس أقبتِ َثًٗٝا ).
يكس إبتسأق آ ١ٜايػـٝام بـصنط َـٔٸ ٚطـٚ ٍٛضٓـ ١اهلل عـع ٚجـٌ عًـ٢
إػًٌُ ببعث ١ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ .
ٚجا٤ق َعطن ١بسض ٚانطط إٗاجطٚ ٕٚا٭ْكاض يًكتاٍ ٚايسفاع  ،قاٍ

تعاٍ ش مُرِةَ ػَيَْْنٌُْ هىْقِرَاهُ ًَىىٌَ مُزْهٌ ىَنٌُْز (ٚ )1نإ ايٓكط ذًٝفِٗ ٚ ،غٝل إٍ إس١ٜٓ

إس ١ٜٓإٓٛض ٠ا٭غطٚ ٣ايغٓـا ِ٥بـٌ ٜـس ٟضغـ ٍٛاهلل قـً ٢اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘
ٚغًِ ٚقبٌ زخٛي٘ إيٗٝا .
يكس ٖاجط إيٗٝا ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ قبـٌ َعطنـ ١بـسض
بأقٌ َٔ غٓتٌ ٗ خفٝـٚ ١ذـصض َـٔ نفـاض قـطٜـ ايـص ٜٔغـعٛا إٍ قتًـ٘ ٗ
فطاؾ٘ يًٝـ ١ا حـط ، ٠ثـِ جعًـٛا اؾعـٌ ٚاؾـٛا٥ع ٕـٔ ٜـأت ٞبـ٘ أٜ ٚكتًـ٘ ٗ
ايططٜل فالا ٙاهلل عع ٚجٌ بآٜاق تتًكاٖا أجٝاٍ إػًٌُ بايكبٚ ٍٛايتكسٜل
ٚايفدط ٚايعع .

قاٍ تعاٍ ش وَقَ ْ َّيَزَهى هىيَّوى اِفْ أَخْزَخَوى هىَّذَِِّ مَعَزىًه ثَاَِِّ هثْنَِِْْ اِفْ ىىََا وِِ

هىْغَ د ارِ اِفْ َّقُددٌهُ ىِيَدداحِثِوِ الَ ذَحْ دشَُْ اُِل هىيَّ دوَ ٍَؼَنَددا وَ دؤَّشَهَ هىيَّ دوى طَ دنِْنَرَوى ػَيَْْ دوِ ًَأَّل د َهى تِدىنىددٌدإ ىَ دٌْ
ذَزًَْىَاز

()2

يكس ْكط اهلل عع ٚجٌ ايٓيب قُساّ قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآيـ٘ ٚغـًِ ٗ

ططٜل ا حط ٠ظٓٛز ٚآٜاق عٓس اهلل .

 ٗٚقٛي٘ تعاٍ شتِدىنىٌدإ ىٌَْ ذَزًَْىَازق( ٌٝفٚ ٘ٝجٗإ  :أذسُٖا  :بإ٥٬ه. ١

ٚايثاْ : ٞبايثك ١بٛعسٚ ٙايٝكٌ بٓكط.)3( )ٙ
ٚإدتــاض ٖــ ٛإضاز ٠إ٥٬هــٚ ١آٜــاق جًٝــ ، ١فرُٓٝــا زخــ( ٬نــطبت
ايعٓهبٛق عً ٢باب٘ بعؿاف بعهٗا عً ٢بع
( )1غٛض ٠ايبكط.216 ٠
( )2غٛض ٠آٍ عُطإ .163
( )3ايٓهت ٚايع.107/2 ٕٛٝ

ٚ ،طًبت٘ قطٜـ أؾس ايطًب
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ذت ٢اْتٗت إٍ باب ايغـاض  ،فكـا ٍ بعهـِٗ  :إٕ عًٝـ٘ يعٓهبٛتـا قبـٌ َـ٬ٝز
قُس) (.)1
ٚوٌُ ايه ّ٬ايعطب ٞعً ٢ظاٖط ٙإَ ٫ع ايكط ١ٜٓعً ٢اـ٬ف ٜٚ ،فػط
ايكطإٓ بعه٘ بعهاّ ٚ ،قس ٚضز يفظ اؾٓٛز ٗ َٛانع عسٜس َٔ ٠ايكطإٓ تبٌ
إضاز ٠اؾٓٛز ٚا٭عٛإ ٚايكتاٍ ٚ ،ايتػدري ا غٛا ٤ناْت عً ٢م ٛايكبغ١

ايعكً  ١ٝأ ٚاؿػـ ٗٚ ، ١ٝايتٓعٜـٌ ش ًَىِيَّدوِ خىنىدٌدى هىظلدٌَََهخِ ًَهَٕرَِْ ًَمَداَُ هىيَّدوى ػَشِّدشاه
حَنَِْااز(.)2

ٚتــسع ٛاٯٜــ ١أعــ ٙ٬إػــًٌُ إٍ عــسّ ايٛقــٛف عٓــس إكــٝب ١يًرــعٕ
ٚا٭غٚ ، ٢تبعث ٗ ْفٛغِٗ ا٭ٌَ بايغًبٚ ١ايظفط ٚ ،ػعًِٗ ٜٛقٓـ ٕٛبـإٔ
ايٓكط ذًٝفِٗ  ،يصا ف إ إػًٌُ مل ىػطٚا َعطن ١أذس ٚ ،مل تهٔ ْكطاّ
يًُؿطنٌ ٜٚ ،أت ٞؾهط إػًٌُ هلل عع ٚجٌ يٝبعث ايػهْ ٗ ١ٓٝفٛغِٗ ،

 ٖٛٚؾاٖس عً ٢ضناِٖ عًَ ٢ا قسٸض اهلل عع ٚجٌ ِ  ٗٚ ،ايتٓع ٌٜشقُدوْ
ىَِْ ّىيِْثَنَا اِالَّ ٍَا مَرَةَ هىيَّوى ىَنَاز (.)3

 َٔٚإعحاظ ايكطإٓ أْ٘ َع ؾسٚ ٠ن خػاض ٠إػًٌُ  ّٜٛأذس فإ آ١ٜ
ايبرث ذُٓٝا شنطتٗا أعازق يٮشٖإ ايٓكط ايعظ ِٝيًُػًٌُ ٜـ ّٛبـسض ،
 َٔ ٖٛٚأعظِ نطٚب إٛاغاٚ ٠باعث عً ٢ايتفهط ٗ ا٭َط ٚإؽاش اـػاض٠
 ّٜٛأذس ٚغٚ ١ًٝغبباّ يًٓكط ٗ َعاضى اٱغ ّ٬ايكازَ.١
ٚتبٌ اٯ ١ٜقاْْٛاّ  ٖٛٚإٔ ايتصنري بايٛقا٥ع ٚايتأضٜذ ٚايتفـاخط بايثبـاق
عً ٢اٱّـإ ْـٛع ططٜـل يتركٝـل ايغاٜـاق ٚ ،غـب ٌٝيـسفع أنـطاض إعكـ١ٝ
ٚاـػاض. ٠

( )1ايسض إٓثٛض .74/5
( )2غٛض ٠ايفتس .7
( )3غٛض ٠ايتٛب.51 ١
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إػأي ١ايػازغ : ١تكسٜط اؾُع بٌ اٯٜتٌ  :يكس َٔٸ اهلل عً ٢إ ٌَٓ٪إش
بعث ف ِٗٝضغ ّ٫ٛإٔٚا أقابتهِ َكٝب.)١
يكس ػًت اي ناق عًـ ٢أٖـٌ ا٭ضض َـٔ ذـٌ ٫ٚز ٠ايـٓيب ٗ ايٝـّٛ
ايثاْ ٞعؿط َٔ ؾٗط ضبٝع ا٭ ٗ ٍٚؾعب بين ٖاؾِ ٗ َهـ ١عـاّ ايفٝـٌ ،
ٚشنط أْ٘ ٚيس ٗ ايػابع عؿط َٓ٘ ٜٛٚ،افل ؾٗط ْٝػـإ غـٓ٬َٝ 571 ١زٜـ، ١
ٚق ٌٝناْت قابًت٘ ايؿفا ٤بٓت عُط ٖٞٚ ٚأّ عبس ايطٓٔ بٔ عٛف .
ٕٚا ٚيس ٚأطٌٸ عً ٢ا٭ضض أناٛ ْ ٤ض َا بٌ إؿطم ٚإغطب يتبسأ أٜاّ
اٱّإ ٚايتك. ٣ٛ
( ٚأخطد ابْ ٛع ِٝعٔ عبس ايطٓٔ بٔ عٛف عٔ اَ٘ ايؿفا ٤بٓت عُطٚ
بٓت عٛف قايت ٕا ٚيسق آَٓ ١ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآيـ٘ ٚغـًِ ٚقـع
عًٜ ٢س ٟفاغتٌٗ فػُعت قـاٜ ٬٥كـ ٍٛضٓـو اهلل ٚضٓـو ضبـو قايـت
ايؿفا ٤فانا ٤يَ ٞا ب ٌ إؿطم ٚإغطب ذتْ ٢ظطق اٍ بع

قكٛض ايطّٚ

قايت ثِ أيبػت٘ ٚأنحعت٘ فًِ اْؿب إ نؿٝتين ظًُـٚ ١ضعـب ٚقؿـعطٜط٠
عٔ ّٝين فػُعت قاٜ ٬٥ك ٍٛأ ٜٔشٖبت ب٘ قاٍ اٍ إغطب ٚاغفط شيو عين
ثِ عاٚزْ ٞايطعب ٚايظًُٚ ١ايكؿعطٜط ٠عٔ ٜػاض ٟفػُعت قاٜ ٬٥ك ٍٛأٜٔ
شٖبت ب٘ قاٍ اٍ ا ٕؿطم قايت فًِ ٜعٍ اؿسٜث َين عً ٢باٍ ذتـ ٢ابتعثـ٘
اهلل فهٓت ٗ أ ٍٚايٓاؽ إغَ٬ا) (.)1

ٚأضغًت أَ ١آَٓ ١بٓت ٖٚب إٍ جس ٙعبس إطًب تبؿط ٙب٫ٛز ٠ايـٓيب
قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٚبازض عًُـ٘ ٚإزخايـ٘ ايهعبـٚ ، ١عـلٸ عٓـ٘
ٚختٓــ٘ ٗ ايٝــ ّٛايػــابع ٚ ،أٚمل ايٓــاؽ ٚ ،ناْــت ذانــٓت٘ أّ أّــٔ بطنــ١
اؿبؿٚ ١ٝظٚجٸٗا َٔ ظٜس َٔ ذاضث ١بعس إٔ أعتكٗا  ،فٛيسق أغاَ ١بٔ ظٜس .
 ٗٚتاضٜذ ٚأٚإ َٛق عبس اهلل أبـ ٞايـٓيب قُـس قـً ٢اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘
ٚغًِ أقٛاٍ :
ا٭َ : ٍٚاق قبٌ ٫ٚز ٠ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ .
( )1اـكا٥ل ايه .79/1 ٣

َعامل اٱّإ  /د 148ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 41

ايثاَْ : ٞاق عبس اهللٚ ،عُ ط ايـٓيب قُـس قـً ٢اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘ ٚغـًِ
ؾٗطإ.
ايثايث َ :اق عبس اهلل أب ٛايٓيبٚ ،عُط ٙأضبع ١أؾٗط .
ايطابع َ :اق عبس اهلل بٔ عبس إطًب ٚعُط ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآيـ٘
ٚغًِ غْٓٚ ١كف .
اـاَؼ َ :اق أب ٛايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآيـ٘ ٚغـًِ ٚعُـط ٙأنثـط َـٔ
غٓتٌ .
ٚإؿٗٛض ٚإدتاض ٖ ٛا٭. ٍٚ
ٚنإ عُط عبس اهلل أب ٞايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ذٌ َاق
ٔػاّ ٚعؿط ٜٔغٓ ٖٛٚ ، ١ايصبٝس إش ْصض عبس إطًب إٔ ٜصع٘ .
أَا أّ ايٓيب  ٖٞٚآَٓ ١بٓـت ٖٚـب فكـس َاتـت ٚعُـط ٙأضبـع غـٓٛاق ،
ٚق ٌٝغت غٓٛاق ٚ ،ناْت قس أخصت٘ َعٗا إٍ أخٛايـ٘ ٗ إسٜٓـٚ ١تػـُ٢
آْصاى ٜثطب ٚ ،ذُٓٝا عازق بـ٘ إٍ َهـَ ١اتـت بـا٭بٛاٚ ، ٤ق ٖـا فٝـ٘ إٍ
اٯٕٚ ،تبعس ا٭بٛا ٤عٔ َه 200 ١نِ ٚ ،عٔ إس 250 ١ٜٓنِ ٚ ،تػُ ٢إذس٣
نعٚاق ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ نع ٠ٚا٭بٛا ، ٤إش خطد ايٓيب
قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٗ ؾٗط قفط َٔ ايػٓ  ١ايثاْ ١ٝيًٗحط ٠يغع ٚقطٜـ
ٚبين نُط ٖٞٚ ٠أ ٍٚنعٚات٘ ٚ ،ايتك ٢كؿ ٞبـٔ عُـط ٚايهـُط ٟض٥ـٝؼ
بين نُطٚ ٠مت ايكًس بُٗٓٝا ٚ ،مل ٜكع قتاٍ ٚ ،ذُٓٝا اغرتنع ايٓيب قً٢
اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ عٓس بين غـعس أضنـعت٘ ذًُٝـ ١بٓـت شٜ٩ـب ايػـعس،١ٜ
ٚنإ عُطٖا ٦َٜٛص ث٬ثٌ غٓ. ١
 ٗٚذسٜث َطغٌ عٔ عُط بٔ ايػا٥ب أْ٘ بًغ٘ إٔ ضغـ ٍٛاهلل قـً٢
اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ نإ جايػاّ َٜٛـاّ فحـا ٙ٤أبـَ ٙٛـٔ ايطنـاع ١فٛنـع يـ٘
بع

ثٛب٘ فكعس عً ،٘ٝثِ أقبًت أَ٘ فٛنع ا ؾل ثٛب٘ َـٔ جاْبـ٘ اٯخـط

فحًػت عً ،٘ٝثِ جا ٙ٤أخ َٔ ٙٛايطناع ١فكاّ ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٝـ٘
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ٚغًِ فأجًػـ٘ بـٌ ٜسٜـ٘)(ٚ ، )1بكـ ٞعٓـسٖا ٔـؼ غـٓٛاقٚ ،ناْـت تـط٣
ٚظٚجٗا اي ناق اييت تكاذب٘ َٔ ذٌ زخ ٛا ٚإٜا ٙإٓعٍ.
َٚاق جس ايٓيب عبس إطًب ٚعُط ٙمثإ غٌٓ ٚ ،نإ عُط عبس إطًب
عٓس ٚفات٘ َاٚ ١٥عؿط غٌٓ  ،فهفً٘ عُ٘ أب ٛطايب .
ٚتفهٌ اهلل عع ٚجٌ ٚجعٌ إغطافَ ٌٝكـاذباّ يـ٘ إٍ إٔ قـاض عُـطٙ
اثٓيت عؿط ٠غٓ ١يبٝـإ تغؿـ ٞضٓـ ١اهلل يًـٓيب قُـس قـً ٢اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘

ٚغًِ َٚكاذب ١إ٥٬ه ١ذفظاّ يَ٘ َٔ ٖٛٚ ،كازٜل قٛيـ٘ تعـاٍشوَاىيَّدوى خَْْدزٌ
حَاوِظًا ًَىىٌَ أَرْحٌَى هىزلهحَِِنيَز(.)2

ٚ َٔٚج ٙٛؽفٝـف َكـٝب ١إػـًٌُ ٗ ٚاقعـ ١أذـس ٚ ،فكـسِٖ غـبعٌ
ؾٗٝساّ تػُ ١ٝآ ١ٜايػٝام ايٓيب قُساّ قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ بايطغـ، ٍٛ
فُا زاّ بـٌ ظٗـطاْٚ ِٗٝخـطد إٍ إعطنـٚ ١عـاز َٓٗـا بكـف ١ايطغـاي ١فـإ
إكا٥ب تٗ ٕٛعًٚ ِٗٝايؿسا٥س تكطف بفهٌ اهلل عع ٚجٌ عِٓٗ.
ٚقس أزضى ػًٖ ٞصا ايكاْ ٕٛإػًُٚ ٕٛإػًُاق  ٗٚأؾس ا٭ذٛاٍ ٖا
ٜسٍ عً ٢أِْٗ عً ٢بكري َٔ ٠أَطِٖ  ،إش ؽتًط ا٭َٛض عً ٢اٱْػإ عٓـس

إكٝب ٗٚ ١غاع ١ايؿسٚ ، ٠يهٔ ضؾراق قٛي٘ تعاٍ ش َّرْيُدٌه ػَيَدْْيٌِْ آَّاذِدوِ ًَّىدشَمِّْيٌِْ
ًَّىؼَيَِّىيىٌْ هىْنِرَابَ ًَهىْحِنََْدحَز

()3

ؽفف إكٝبٚ ،١تًَُٓ ٞه ١ايك ٚايبكـري ٠عٓـس

إػًٌُ.
( عٳٔٵ غٳعٵسٹ بٵٔٔ أَبٹٚ ٞٳقٓامٕ  ،قَاٍٳ َٳـطٸ ضٳغٴـٍٛٴ ايًٓـ٘ٹ قٳـًٓ ٢ايًٓـ٘ٴ عٳًَٝٵـ٘ٹ ٚآيـ٘
ٚٳغٳًِٓٳ بٹاَٵطٳأَ٠ٹ َٹٔٵ بٳٓٹ ٞزٹٜٓٳاضٕ ٚ ،ٳقَسٵ أُقٹٝبٳ ظٳٚٵجٴٗٳا ٚٳأَخٴٖٛٳا ٚٳأَبٴٖٛٳا َٳعٳ ضٳغٴٍٔٛ
ايًٓ٘ٹ قٳًٓ ٢ايًٓ٘ٴ عٳًَٝٵ٘ٹ ٚآي٘ ٚٳغٳًِٓٳ بٹأُذٴسٹ فًََُٸا ْٴ عٴٛا يَٗٳا  ،قَايَتٵ فَُٳا فَعٳـٌٳ ضٳغٴـٍٛٴ
ايًٓ٘ٹ قٳًٓ ٢ايًٓ٘ٴ عٳًَٝٵ٘ٹ ٚآي٘ ٚٳغٳًِٓٳ ؟
( )1ايػري ٠ايٓب ١ٜٛٱبٔ نثري .690/3
( )2غٛضٜٛ ٠غف .64
( )3غٛض ٠آٍ عُطإ .164
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قَايُٛا  :خٳٝٵطٶا ٜٳا أُّٸ فًَُإٕ ٖٴٛٳ بٹرٳُٵسٹ اي ًٓ٘ٹ نَُٳا تٴرٹبٸٌٳ قَايَتٵ أَضٴْٚٹ٘ٝٹ ذٳتٸ ٢أَْٵظُطٳ
ق ٹغريٳّ٠
ؾريٳ يَٗٳا إيَٝٵ٘ٹ ذٳتٸ ٢إشٳا ضٳأَ ٵت٘ٴ قَايَتٵ نٌُٸ َٴكٹٝبٳ١ٺ بٳعٵسٳى جٳًٌَٷ تٴطٜٔسٴ ٳ
إيَ ٵ٘ٝٹ قَاٍٳ فَأُ ٹ
قَاٍٳ ابٵٔٴ ٖٹؿٳإّ  :ايِحٳًٌَٴ ٜٳهُٕٛٴ َٹٔٵ ايِكًَٹٚ ٌٔٝٳَٹٔٵ ايِهَثٹرئ ٚٳٖٴٛٳ ٖٳاٖٴٓٳا َٹٔٵ ايِكًَٹٝـٌٔ
قَاٍٳ اَٵطٴ٩ٴ ايِكَٝٵؼٔ فٹ ٞايِحٳًٌَٔ ايِكًَٹٌٔٝ

يَكَتٵٌٴ بٳٓٹ ٞأَغٳسٺ ضٳبٸٗٴِٵ  ...أَيَا نٌُٸ ؾٳٞٵ٤ٺ غٹٛٳاٙٴ جٳًٌَٵ) (.)1

إػأي ١ايػابع : ١تكسٜط اؾُع بٌ اٯٜتٌ  :يكـس َـٔٸ اهلل عًـ ٢إـٌَٓ٪
إٚا أقابتهِ َكٝب ١قس أقبتِ َثًٗٝا قًتِ أْٖ ٢صا ) ٚفٚ ٘ٝج: ٙٛ
ا٭ : ٍٚتهُٓت آ ١ٜايػـٝام بٝـإ ايـٓعِ ايعظُٝـ ١ايـيت تفهـٌ اهلل عـع
ٚجٌ بٗا عً ٢إػًٌُ ببعث ١ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ فٝتبـازض
إٍ ايصٖٔ بسا ١ٜعٗس جسٜس عً ٢إػًٌُ خاٍ َٔ إكا٥ب ٚاحملٔ.
ٚجا٤ق َعطن ١بسض َكساقاّ صا ايتبازض ٚؾاٖساّ عً ٘ٝفهُا قـاذبت
إعحع ٠ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ َٔ ذٌ ٫ٚزت٘ فاْٗا ػًت ٗ

َٝسإ َعطن ١بسض ٗ ايػٓ ١ايثاْ َٔ ١ ٝا حطْٚ ، ٠عٍ قٛي٘ تعاٍ شًىَقَ ْ َّيَزَمٌُْ

هىيَّوى تِثَ ْرٍ ًَأَّْرٌُْ أَفِىَّحدز( )2يتأنٝس ٖص ٙاي نٚ ١أْٗا تتغؿ ٢أفطاز ايعَإ ايطٛي ، ١ٝيصا
فــإ إدتـــاض َـــٔ ايهـــُري شَمُددٌْز ايـــٛاضز ٗ شَّيَددزَمٌُْز ٜعـــٛز يًُػـــًٌُ
ٚإػًُاق إٍ  ّٜٛايكٝاَـ ، ١إش إٔ ٚاقعـ ١بـسض ْٚتا٥حٗـا ْكـط ـِ ٗ نـٌ
ظَإ.
ٖٚــٌ ّهــٔ إذتػــاب ْــع ٍٚإ٥٬هــٜ ١ــ ّٛبــسض أْــ٘ ٭جٝــاٍ إػــًٌُ

ٚإػًُاق ٚايٛاضز بكٛي٘ تعاٍ ش اِفْ ذَظْرَغِْثٌَُُ رَتلنٌُْ وَاطْرَدَابَ ىَنٌُْ أَِِّّ ٍىَِ ُّمٌُْ
تِؤَىَْإ ٍِِْ هىََْالَئِنَحِ ٍىزْدِوِنيَز(.)3

( )1ايطٚض ا٭ْف .285/3
( )2غٛض ٠آٍ عُطإ .132
( )3غٛض ٠ا٭ْفاٍ .9
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ٚٚضز يفظ فأغتحاب ٗ ايكطإٓ ث٬ث َطاق إذساٖا اٯ ١ٜأع ، ٙ٬نُـا

ٚضز ٗ ْعت ايٓيب ٜٛغف عً ٘ٝايػّ٬ش وَاطْرَدَابَ ىَوى رَتُّوى وَيَزَفَ ػَنْوى مَْْ َىىِل اَِّّوى
ىىٌَ هىظلَِْغى هىْؼَيٌِْىز

()1

ٚٚ ،ضز بعُ ّٛأٌٖ ايتٛذٝس ٚثـٛابِٗ ٜـ ّٛايكٝاَـ ، ١قـاٍ

تعاٍشوَاطْرَدَابَ ىَيىٌْ رَتُّيىٌْ أَِِّّ الَ أُضِْغى ػَََوَ ػَاٍِوٍ ٍِنْنٌُْ..ز(.)2
( عـٔ جـابط  :إٔ ضغـ ٍٛاهلل قـً ٢اهلل عًٝــ٘ ٚآيـ٘ ٚغـًِ قـاٍ  :ايعــاض
ٚايتدعٜ ١ٜبًغ َٔ ابٔ آزّ  ّٜٛايكٝاَ ٗ ١إكاّ بٌ ٜس ٟاهلل َا ٜتُٓ ٢ايعبس

إٔ َ٪ٜط ب٘ إٍ ايٓاض) (.)3

ثِ جا٤ق َعطنـ ١أذـس يتـبٌ ٚجٗـاّ َـٔ ٚجـ ٙٛاٱبـت ٤٬ايـص ٟأقـاب
إػًٌُ  ٍٖٛٚاـػاض ٠ايهبريَ ٗ ٠عطن ١أذس فتػا ٍ٤إػًُ ٕٛعٔ ايػبب
فحا٤ق آ ١ٜايبرث باؾٛاب بأْ٘ َٔ عٓس إػًٌُ أْفػِٗ يبٝإ قاْٖٛٚ ٕٛ
إٔ اهلل عــع ٚجــٌ أنــطّ إــٚ ، ٌَٓ٪جعًــِٗ ٗ َــأَٔ َــٔ ْــع ٍٚايػــدط
ٚايعكاب َٓ٘  ،فكس أخ ق اٯ ١ٜقبٌ ايػابكَ ١ا ٜسٍ عً ٘ٝايتباٚ ٜٔايتهـاز
بٚ ِٗٓٝبٌ ايص ٜٔنفطٚا ايص ٜٔوٌ بػاذتِٗ ايبٚ ٤٬ايعصاب َٔ عٓس اهلل عع
ٚجٌ .
ٔ اهلل عـع ٚجـٌ عًـ ٢إـٌَٓ٪
ايثإْ : ٞا أخ ق اٯ ١ٜايػـابك ١عـٔ َـ ٸ
جا٤ق ٖص ٙاٯ ١ٜبصنط َكٝب ١أقابتِٗ ٚ ،خػاض ٠ذًـت بػـاذتِٗ  ،فٗـٌ
ًٜرل بإٔ اٱ  ٞببعث ١ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ أّ أْ٘ خاضد
إٔٸ اٱ  ، ٞاؾٛاب إْ٘ ٗ ط ٍٛإٔ َٔ عٓس اهلل َٔ جٗاق :

ا٭ْ : ٍٚع ٍٚاـػاض ٠بإػًٌُ نُ ٌَٓ٪يكٛي٘ تعـاٍ شىَقَد ْ ٍَدِل هىيَّدوى

ػَيَددَ هىَْىدئٍِْنِنيَز(ٚ )1تكــسٜط آٜــ ١ايبرــث  :إٔٚــا أقــابتهِ أٜٗــا إَٓ٪ــٕٛ
َكٝبٚ . ) ١فٚ ٘ٝج: ٙٛ
( )1غٛضٜٛ ٠غف .34
( )2غٛض ٠آٍ عُطإ .195
( )3ايسض إٓثٛض .19/3
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أ : ّ٫ٚذػٔ إٛاغا َٔ ٠عٓس اهلل .

ثاْٝاّ  :زع ٠ٛإػًٌُ ٚإػًُاق إٍ ايك  ،قاٍ تعاٍ شَّاأَُّّيَدا هىَّدذَِِّ

آٍَنىٌه هصْثِزىًه ًَصَاتِزىًه ًَرَهتِطٌُه ًَهذَّقٌُه هىيَّوَ ىَؼَيَّنٌُْ ذُعْيِحىٌَُز

()2

يٝهَ َٔ ٕٛعاْ ٞاؾُع

بٌ آ ١ٜا يبرث ٚآ ١ٜايػٝام تفػري اٯ ١ٜأعـٚ ٙ٬ايـسع ٠ٛيٲَتثـاٍ ٕهـاَٗٓٝا
ايكسغ. ١ٝ
ثايثاّ :ذث إػًٌُ عً ٢إؽاش إكٝب ّٜٛ ١أذس َٛعظٚ ١ع . ٠
ضابعاّ  :تأنٝس ْع ٍٚإٔٸ اٱ ـ ٞعًـ ٢إػـًٌُ ذتـ ٗ ٢ذـاٍ اـػـاض٠
ٚأٚإ إعطن٫ٚ ، ١بس َٔ تأيٝف فًس خام َٛنٛع٘ ٖ ٛإٔ اٱ  ٞعً٢
إػًٌُ َ ّٜٛعطن ١أذـس ٚ ،تـأتَ ٞكسَـ ١يـ٘ ٗ قـاَْ( ٕٛـٔٸ اهلل ٗ َعطنـ١
أذس).
ايثاْٝــ ٗ : ١خػــاض ٠إػــًٌُ َٛعظــ ١ــِ ٗ شاق إعطنــٚ ، ١إعــاضى
اي٬ذكٚ ، ١قس اقتبػٛا ايسضٚؽ ٚإٛاعظ َٔ تًو إعطن ١فترًـٛا بايكـ
ٚإٓاجا ٠بايسفاع ٗ َعطن ١اـٓسم َع ط ٍٛيٝايٚ ٞأٜاّ اؿكاض  ،إش ناْت
أنثط َٔ عؿط ٜٔي ١ًٝيترهط نسضؽ َٛٚعظَ ٗ ١عطن ١ذٌٓ عً ١أنثط بٗا٤
بعٛزتِٗ إٍ َٝسإ إعطن ١ذإا ْازاِٖ ايطغ ٍٛقً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ،

قاٍ تعاٍ ش ًًٌََّْ حىنٍَِْْ اِفْ أَػْدَثَرْنٌُْ مَثْدزَذُنٌُْ وَيَدٌْ ذُغْدِِ ػَدنْنٌُْ شَدْْئًا ًَضَداقَدْ ػَيَدْْنٌُْ
هَٕرَْى تََِددا رَحىثَ ددْ ثُ دٌل ًَىَّْْ درٌُْ ٍى د ْتِزَِِّ * ثُ دٌل أَّ دشَهَ هىيَّ دوى طَ دنِْنَرَوى ػَيَددَ رَطى دٌىِوِ ًَػَيَددَ
هىَْىئٍِْنِنيَ ًَأَّشَهَ خىنىٌداه ىٌَْ ذَزًَْىَا ًَػَذَّبَ هىَّذَِِّ مَعَزىًهز (. )3

ايثايث : ١ايبؿاض ٠بايثٛاب ايعظ ِٝيًُػـًٌُ عًـ ٢خػـاضتِٗ ٗ َعطنـ١
أذس ٭ِْٗ تًكٖٛـا نُـٚ ٌَٓ٪بػـبب بغـ

ٚعـسا ٠ٚايـص ٜٔنفـطٚا ـِ ،

ٚتكسٜط اٯ : ١ٜإٔ ٚا أقابتهِ َكٝب ١نُ.) ٌَٓ٪
( )1غٛض ٠آٍ عُطإ .164
( )2غٛض ٠آٍ عُطإ .200
( )3غٛض ٠ايتٛب.26-25 ١
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ايطابع : ١زع ٠ٛإػـًٌُ يًـسعاٚ ٤إػـأي ١يًػـَ ١َ٬ـٔ تهـطاض إكـٝب١
ايعاَٚ ١اـػاضَٝ ٗ ٠سإ إعطن َٔ ٖٛٚ ، ١اٱعحـ اظ ٗ شنـط آٜـ ١ايبرـث
عً ٢إكٝب ١بكٝغ ١إفطز .
إػأي ١ايثآَ : ١تكسٜط اؾُع بٌ اٯٜتٌ ٜ :تً ٛعً ِٗٝآٜات٘ َٗٓٚ ،ا إٔٚا
أقابتهِ َكٝبٚ ) ١فٚ ٘ٝج: ٙٛ
ا٭ : ٍٚيكس شنطق آ ١ٜايػٝام اٯٜاق بكـٝغْ ١ـع إْ٪ـث ايػـامل ،
ٱضاز ٠آٜاق ايكطإٓ ٚعسزٖا غت ١آ٫ف َٚا٥تإ ٚغت ٚث٬ث ٕٛآ ، ١ٜيبٝـإ
قاْ ٖٛٚ ٕٛإٔ ايٓيب قُساّ قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ تً ٢نٌ آ َٔ ١ٜايكطإٓ
عًْ ٢اعٚ ١طا٥ف َٔ ١إػًٌُ يٛضٚز اٯ ١ٜبكٝغ ١اؾُع ٗ شػَيَْْيٌِْز .

ٚتسٍ قٝغ ١إهاضع ٗ شَّرْيٌُه زعً ٢إضاز ٠ػسز ت ٠ٚ٬ايٓيب قُس قً٢
اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ايكط إٓ عً ٢إػًٌُ بتٛايْ ٞع ٍٚآٜات٘ نُا ٜػتفاز َٓ٘
َعاْ ٞإغتساَ ١ايت ٗ ٠ٚ٬ايعَٔ إانـٚ ٞاؿانـط ٚإػـتكبٌ فٝهـ ٕٛفعـّ٬
َػتُطاّ بًراظ أفطاز ايعَإ.
َ َٔٚعاْ ٞاؾُع بٌ اٯٜتٌ إتكاٍ َٔٸ اهلل عع ٚجٌ عً ٢إػًٌُ ،
فًِ ٜرتنِٗ اهلل عع ٚجٌ ٚؾأِْٗ بعس إّاِْٗ بـٌ نـ إ ايـٛذٜٓ ٞـعٍ عًـ٢
ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٜٚ ،أت ٞج  ٌٝ٥بآٜاق ايكطإٓ فٝتًٖٛا
ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ عً ٢إػًٌُ  ٖٞٚ ،تتهُٔ ايبؿاض٠

ٚاٱْصاض  ،قاٍ تعاٍش ًٍََا أَرْطَيْنَاكَ اِالَّ ٍىثَشِّزاه ًَّذِّزاهز(.)1

ايثأَْ : ٞٸ اهلل عع ٚجٌ عً ٢إػـًٌُ بـت ٠ٚ٬ايـٓيب قُـس قـً ٢اهلل
عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ آٜاق ايكطإٓ عً ِٗٝعٓس إكٝبٚ ١ايؿس ، ٠فبسٍ إٔ ٜٓؿـغٌ
إػًُ ٕٛبإكٝب ١تأت ٞت ٠ٚ٬ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ يتٓكًِٗ
إٍ ايتسبط ٗ شخا٥ط آٜاق ايكطإٓ ٚإقتباؽ إٛاعظ َٓٗا.

( )1غٛض ٠اٱغطا.105 ٤
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ّ ٌٖٚهٔ ايك ٍٛأْ٘ َ ٫كٝبَ ١ع ْع ٍٚآٜاق ايكطإٓ  ،أّ إٔ آ ١ٜايبرث
شنطق إكٝب ١عً ٢م ٛايتع ، ٌٝاؾٛاب ٖ ٛايثاْٚ ، ٞيهٔ يـٝؼ َـٔ أثـط
ٚنـــطض يًُكـــٝبَ ١ـــع ْـــع ٍٚآٜـــاق ايكـــطإٓ ٖٚ ،ـــَ ٛـــٔ َكـــازٜل قٛيـــ٘

تعاٍشىَِْ َّضُزًُّمٌُْ اِالَّ أَفًٍز(.)1

ٜٚه ٕٛتكسٜط اٯ ١ٜأع ٙ٬عًٚ ٢ج: ٙٛ
ا٭ : ٍٚئ ٜهطٚنِ بايكتاٍ ٚايتعس ٟإ ٫أش.٣
ايثاْ : ٞئ ٜهطٚنِ بعس ْع ٍٚآٜاق ايكطإٓ إ ٫أش.٣
ايثايث  :ئ ٜهطٚنِ بعس َعطن ١أذس إ ٫أش٣ٶ.
ايطابع  :يكس َٔٸ اهلل عًٝهِ بإٔ بعث ايٓيب قُساّ ضغـَ ّ٫ٛـٔ أْفػـهِ
فًٔ ٜهطنِ ايص ٜٔنفطٚا إ ٫أش٣ٶ.
اـاَؼ  :إجتٗسٚا ٗ طاع ١اهلل فًٔ ٜهطٚنِ إ ٫أش.٣
ايثايث  :ت ٠ٚ٬ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآيـ٘ ٚغـًِ عـ ٕٛيًُػـًٌُ
عً ٢ايٓٛا٥ب ٚنٝآٜ ٤ري ِ غبٌ ايطؾاز ٚايف٬ح َ َٔٚ ،عاْ ٞاؾُع بٌ
اٯٜتٌ عًٚ ٢ج: ٙٛ
أٜ : ّ٫ٚا أٜٗا ايص ٜٔآَٓٛا اتًٛا ايكطإٓ يكطف إكٝب. ١
ثاْٝاّ ٜ :ا أٜٗا ايص ٜٔآَٓٛا إشا أقابتهِ َكٝب ١فاتًٛا ايكطإٓ(،عٔ عُطٚ
بٔ َط ٠عٔ غًُإ ابٔ خايس  -أضا َٔ ٙخعاع - ١قاٍ  :قًٝت فاغـرتذت
فهأِْٗ عابٛا شيو عً ، ٘ٝفكاٍ  :مسعت ضغـ ٍٛاهلل قـً ٢اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘
ٚغًِ ٜكٜ ( : ٍٛا ب ٍ٬أقِ ايك ٠٬أضذٓا)(.)2

ٚيهٔ قٛي٘ ٖصا قٝـاؽ َـع ايفـاضم إش أضاز ايـٓيب قـً ٢اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘
ٚغًِ طًب ايطاذ ١باقاَ ١ايكٚ ٠٬يٝؼ اٱْتٗاَٗٓ ٤ا ٚايفطاغ َٔ أزاٗ٥ا .
ثايثاّ ٜ :ا أٜٗا ايص ٜٔآَٓٛا تعاْٛٚا يسفع إكٝبٚ ١عٓس ٚقٛعٗا .
ضابعاّ ٜ :ا أٜٗا ايص ٜٔآَٓٛا اغأيٛا اهلل قطف إكٝب ١عٓهِ .
( )1غٛض ٠آٍ عُطإ .111
( )2إعحِ ايهبري .276/6
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خاَػاّ ٜ :ا أٜٗا ايص ٜٔآَٓٛا أثبت ٛا ٗ َٓاظٍ اٱّإ عٓس إكٝبٌٖٚ ، ١
ٖصا ايثباق قاضف يًُكٝب ، ١اؾٛاب ْعِ .
غازغاّ ٜ :ا أٜٗا ايص ٜٔآَٓٛا أشنطٚا اهلل عٓس إكٝب ١شنـطاّ نـثرياّ  ،قـاٍ

تعاٍش ًَتَشِّزْ هىيلاتِزَِِّ * هىَّذَِِّ اِفَه أَصَاتَرْيىٌْ ٍىيِْثَحد قَاىٌُه اَِّّا ىِيَّوِ ًَاَِّّا اِىَْْوِ رَهخِؼىٌَُ
* أًُْىَئِلَ ػَيَْْيٌِْ صَيٌََهخٌ ٍِِْ رَتِّيٌِْ ًَرَحََْحد ًَأًُْىَئِلَ ىىٌْ هىَْىيْرَ ىًَُز(.)1

ٚتبٌ اٯ ١ٜأعَ ٙ٬عحع ٠غكٛم ايصنط عٓس إكٝب ١إش ٜفٛظ إػًُٕٛ
بأَٛض عظ:ٖٞٚ ١ُٝ
أ : ّ٫ٚايك َٔ ٠٬اهلل عع ٚجٌ عً ٖٞٚ ِٗٝثٓا ٤اهلل ٚضٓت٘ ٚ ،ؼتٌُ
ٖص ٙايك ٠٬بًراظ أٚاْٗا جٗاق :
ا٭ : ٍٚإضاز ٠أٚإ إكٝب. ١
ايثاْ : ١ٝايك ٠٬عٓس ايصنط ٚاٱغرتجاع .
ايثايث : ١ايك ٠٬عً ٢إ ٗ ٖٛٚ ، َٔ٪اؿٝا ٠ايسْٝا.
ايطابع : ١إضاز ٠ايكٚ ٠٬ايثٓا ٗ ٤اؿٝا ٠ايسْٝا ٚعامل اي ظر .
اـاَػ : ١إككٛز ايك َٔ ٠٬اهلل ٗ عامل اٯخط ٠عً ٢ايصٜ ٜٔصنطٕٚ
اهلل ٜٚػرتجع ٕٛعٓس إكٝب.١
 ٫ٚتعــاضض بــٌ ٖــص ٙايٛجــٚ ، ٙٛنًــٗا َــٔ َكــازٜل اٯٜــ ١ايهطّــ١
باٱناف ١إٍ أقاي ١اٱط٬م ٗ فهـٌ اهلل عـع ٚجـٌ ٚ ،تـسٍ عًٝـ٘ قـٝغ١
اؾُع ٗ ايكًٛاق يبٝإ إتكا ا ٚػسزٖا ٚإغتساَْ ١فعٗا .
(جا ٤ضجٌ إٍ أ ب ٞأَاَ ١فكاٍ  :إْ ٞضأٜت ٗ َٓاَ ٞإٔ إ٥٬ه ١تكًٞ
عًٝو نًُا زخًت ٚ ،نًُا خطجتٚ ،نًُا قُت ٚ ،نًُا جًػت  ،قاٍ :
ٚأْتِ ي ٛؾ٦تِ قًت عًٝهِ إ٥٬ه ،١ثِ قطأ { ٜا أٜٗا ايص ٜٔآَٓٛا اشنطٚا اهلل
شنطاّ نثرياّ ٚغبر ٙٛبهطٚ ٠أق.)2()}..ّ٬ٝ

( )1غٛض ٠ايبكط.157-155 ٠
( )2ايسض إٓثٛض .175/8
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خ ِػنْد َ هىيَّد ِو ًَهىيَّد ىو َتيِد ٌت ِتََدا
ثاْٝاّ  :يكس جـا ٤قبـٌ آٜـتٌ قٛيـ٘ تعـاٍ ش ىىد ٌْ َد َرخَدا ٌ
َّؼََْيُددٌَُز (ٚ )1تفهــٌ اهلل عــع ٚجــٌ بٗساٜــ ١إػــًٌُ إٍ َكاَــاق ايعًــٛ
ٚايطفع ١بايعٌُ عً ٢طاعت٘ ٚاٱْكٝاز ٭ٚاَطٚ ٙايتػً ِٝباٱط٬م ٗ قسضت٘
َٚؿ٦ٝت٘ َٗٓٚا تًك ٞإكٝب ١باٱغرتجاع .
ًٜ ٌٖٚعّ َٛاظب ١إػًِ عً ٢ايصنط نٜٓ ٬ٝػ ٢اٱغرتجاع إشا زاُٖت٘
إكٝب ،١اؾٛاب ٜٚ ،٫بازض إػًِ إٍ اٱغرتجاع َٔ جٗاق :
ا٭ : ٍٚيكس جعٌ اهلل عع ٚجٌ بأزا ٤ايكـٔ ٠٬ـؼ َـطاق ٗ ايٝـّٛ
نفا َٔ ١ٜايصنط.
ايثاْ : ١ٝذث ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ إػًٌُ عً ٢ايصنط
ٚاٱغرتجاع عٓس إكٝب. ١
(عٔ عً ٞعً ٘ٝايػ ّ٬قاٍ  :قاٍ ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ:
َٔ ق عً ٢إكٝب ١ذتٜ ٢طزٖا عػٔ ععاٗ٥ا نتب اهلل ي٘ ثًثُا ١٥زضج،١

َا بٌ ايسضج ١إٍ ايسضج ١نُا بٌ ايػُاٚ ٤ا٭ضض)(.)2

ٜٚــسٍ اؿــسٜث أعــ ٙ٬عًــ ٢إٔ ايــسضجاق َــٔ ايَ٬تٓــاٖ ٗ ٞعــسزٖا
ٚنٝفٝتٗا ٚعًٖٛا  َٔٚ ،اٱعحاظ ٗ ْب ٠ٛقُس قً ٢اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘ ٚغـًِ
بٝإ قاْ ٖٛٚ ٕٛإٔ اؿاج ١إٍ اٱغرتجاع ٚتطؾـس ايثـٛاب ايعظـ ِٝعٓـ٘ ٫
تٓركط باٱتٝإ ب٘ ٗ غـاع ١إكـٝب ، ١بـٌ ٜػـترب اٱغـرتجاع عٓـس شنـط
إك ٝب ١يٝه ٕٛططٜكاّ ؾين اؿػٓاق ٚٚ ،غ ١ًٝيًثباق ٗ َكاَاق اٱّإ ،

َ َٔ ٖٛٚكازٜل قٛي٘ تعاٍش هىَّذَِِّ آٍَنىٌه ًَذَطََْئُِِّ قُيٌُتىيىٌْ تِذِمْزِ هىيَّوِ أَالَ تِذِمْزِ هىيَّدوِ

ذَطََْئُِِّ هىْقُيٌُبىز(.)3

( )1غٛض ٠آٍ عُطإ .164
( )2ايسض إٓثٛض .312/1
( )3غٛض ٠ايطعس .28
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(ٚعٔ اٱَاّ اؿػٌ بٔ عً ٞعٔ ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ قاٍ :
َا َٔ َػـًِ ٜكـاب َكـٝب ١فٝـصنطٖا ٚإٕ طـاٍ عٗـسٖا  ،فٝرـسث يـصيو

اغرتجاعاّ إ ٫ذسز اهلل ي٘ عٓس شيو فأعطاَ ٙثٌ أجطٖا  ّٜٛأقٝب)(.)1

ايثايثَٓ : ١اجـا ٠إػـًٌُ فُٝـا بٝـِٓٗ باٱغـرتجاع ٚايكـ عٓـس ٚقـٛع
إكٝبٚ ١شنطٖاٚ ،جصب عاَ ١إػًٌُ إٍ َٓاظٍ ايك ٚايترً ٞبٖ٘ٚ ،صٙ

إٓاجاَ َٔ ٠كازٜل قٛي٘ تعاٍشاَََِّّا هىَْىئٍِْنىٌَُ اِخٌَْجٌز(.)2

ثايثاّ ْ :ع ٍٚضٓ ١خاق ١عً ٢إ ٌَٓ٪ايصٜ ٜٔػرتجعٜٚ ٕٛصنط ٕٚاهلل

عٓس إكٝب َٔ ٖٛٚ ، ١عَُٛاق قٛي٘ تعاٍش َّ ْرَصُّ تِزَحََْرِوِ ٍَِْ َّشَاٍىز(.)3

ٜٓ ٫ٚركط ايٓفع َٔ ٖص ٙايطٓ ١با٭ذٝا ٤بـٌ ٜؿـٌُ ا٭َـٛاق أٜهـاّ
نُا ٗ َكٝبَٛ ١ق ا٫بٔ أ ٚا٭ب أ ٚا٭ّ .
ضابعاّ  :اٱغرتجاع ؾاٖس عً ٢ايتٛفٝل ٚبًٛغ َطاتب ا ساٚ ١ٜايثباق ٗ
َٓاظٍ ايتكٚ ٣ٛايطؾاز .
َٚــٔ اٱعحــاظ ٗ إكــاّ تكــسّ ايبؿــاض ٠يًكــابط ٜٔعًــ ٢ايٓــسب إٍ
اٱغرتجاع ٚٚقف ايصٜ ٜٔكٛي ٕٛعٓس إك ٝب( ١إْا هلل ٚأْـا ايٝـ٘ ضاجعـ)ٕٛ
بأِْٗ قابط ٕٚعً ٢ذهِ اهلل ضان ٕٛب٘ َ ،عًٓ ٕٛأِْٗ عبٝس هللًَٚ ،و ي٘
٫ٚبس َٔ ايطجٛع إٍ إًو اؾبـاض ايبـاضٚ ، ٟايٛقـٛف بـٌ ٜسٜـ٘ ٗ عـامل
ذػاب يٝؼ ف ٘ٝعٌُ .
ٚؼتٌُ ايبؿاض ٗ ٠اٯ ١ٜأع َٔ ٙ٬غٛض ٠ايبكطٚ ٠جٖٛاّ :
ا٭ : ٍٚإضاز ٠أفط از ايٓعُ ١ايث٬ث ١اييت شنطتٗا اٯ ١ٜايتاي ١ٝـا ٖٚ ،ـٞ
ايػازغٚ ١اـُػ ٕٛبعس إا: ٖٞٚ ١٥
ا٭ : ٍٚايكًٛاق إتعسزٚ ٠إتحسز َٔ ٠عٓس اهلل عع ٚجٌ .

( )1ايسض إٓثٛض .212/1
( )2غٛض ٠اؿحطاق .10
( )3غٛض ٠ايبكط.105 ٠
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ايثاْ : ١ٝف ٧ايطٓ َٔ ١عٓس اهلل  َٔٚايٓاؽ ٚ ،ف ٘ٝبٝإ يكـاْٖٚ ٕٛـٛ
ايتدفٝف عٔ إ ٗ ٌَٓ٪ذػٔ ق٬تِٗ َع ايٓاؽ  َٔ ٖٛٚ ،عَُٛاق قٛي٘

تعاٍ ش اُِل هىَّذَِِّ آٍَنىٌه ًَػََِيٌُه هىيلاىِحَاخِ طََْدْؼَوُ ىَيىٌْ هىزلحََِْى ًىدًّهز (.)1

ايثايث : ١ايؿٗاز ٠يًُػًٌُ با ساٚ ١ٜاٱغـتعساز يًرػـاب ٚاؾـعاٗ ٤
عامل اٯخط. ٠
ايثاْ : ٞتؿٌُ ايبؿاض ٠إػًٌُ عً ٢ق ِٖ يفهٌ َٔٚٸ َٔ عٓـس اهلل
نري ٚج ٙٛايٓعُ ١اييت شنطق أع. ٙ٬

ايثايث  :إٕ ٚقف ايكابط ٗ ٜٔقٛي٘ تعاٍ شًَتَشِّزْ هىيلاتِزَِِّز (ْ)2عُ١

أخــط ٣عًــ ٢ايــصٜ ٜٔػــرتجعٜٚ ٕٛــصنط ٕٚاهلل عــع ٚجــٌ عٓــس إكــا٥ب
ٚايؿسا٥س .
ايطابع  :فْ ٧عـِ أخـط ٣يًـصًٜ ٜٔحـأ ٕٚإٍ شنـط اهلل عـع ٚجـٌ عٓـس
إكٝب ١نري إصنٛض ٗ ٠اٯٜتٌ .
 ٫ٚتعاضض بٌ ٖص ٙايٛجٚ ٙٛنًٗا َٔ َكازٜل آ ١ٜاٱغرتجاعٚ ،قٛي٘

تعاٍشًَتَشِّزْ هىيلاتِزَِِّز( )3أعِ َٔ إٔ ىتل عاٍ إكٝب ١فٝؿـٌُ ايكـ

عً ٢طاع ١اهلل ٚايطنا عاٍ ايبأؽ ٚايهطاٚ ٤إطضٚ ،ايككٛض عٔ ؼكٝل
ايطنا٥ب.
ٚيته ٕٛايٓػب َٔ ١جٗ ١ا٭جط بٌ ايكابطٚ ٜٔايصٜ ٜٔػرتجع ٕٛبكٛي٘

تعـــاٍش ًَتَشِّدددزْ هىيلددداتِزَِِّ * هىَّدددذَِِّ اِفَه أَصَددداتَرْيىٌْ ٍىيِدددْثَحدز(ٖ )4ـــ ٛايعُـــّٛ
ٚاـكٛم إطًل  ،فأجط ايكابط ٜٔأنثط َٛنـٛعاّ ٚذهُـاّ فـإ قًـت إٕ
ايص ٜٔبسٍ ايكابط ، ٜٔاؾٛاب ْعِ  ،إِا ؼٌُ َعٓ ٢ايكف. ١
( )1غٛضَ ٠ط.96 ِٜ
( )2غٛض ٠ايبكط.155 ٠
( )3غٛض ٠ايبكط.155 ٠
( )4غٛض ٠ايبكط.156-155 ٠
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 َٔ ٖٛٚأغطاض ايفكٌ بٌ اٯٜتٌ ٚ ،تكسٜط اؾُع بٌ اٯٜتٌ ٚ :بؿـط
ايكابط ٗ ٜٔايبأغاٚ ٤ايهطاٚ ٤ايؿسٚ ٠ايطخاٚ ٤ايػعٚ ١ايهـٝل ايـص ٜٔإشا
أقابتِٗ َكٝب ٗ ١أٖ َٔ ٟص ٙا٭ذٛاٍ قايٛا أْا هلل ٚإْا إي ٘ٝضاجع )ٕٛقاٍ

تعاٍش اَََِّّا ّىئٍِِْى تِآَّاذِنَا هىَّذَِِّ اِفَه فُمِّزىًه تِيَا خَزُّ ًه طىددل اه ًَطَدثلحىٌه تِحََْد ِ رَتِّيِدٌْ ًَىىدٌْ الَ
َّظْرَنْثِزىًَُز(.)1

إػأي ١ايتاغع : ١تكسٜط اؾُع بٌ آ ١ٜايبرث ٚاٯ ١ٜايػـابك ١ـا  :يكـس
َٔٸ اهلل عً ٢إ ٌَٓ٪إش بعث فـ ِٗٝضغـَ ّ٫ٛـٔ أْفػـِٗ ٜـعنٜٚ ِٗٝعًُٗـِ
ايهتاب ٚاؿهُ ١إٚا أقابتهِ َكٝب ١قس أقبتِ َثًٗٝا قًتِ أْٖ ٢صا قٌ ٖٛ
َٔ عٓس أْفػهِ).
َــٔ َكــازٜل تعنٝــٚ ١تطٗــري ايــٓيب قُــس قــً ٢اهلل عًٝــ٘ ٚآيــ٘ ٚغــًِ
يًُػًٌُ إَاَت٘ يًُػًٌُ ٗ ايكتاٍ ٚ ،ذهٛض ٗ ٙإٝـسإ  ،ذتـ ٢إشا َـا
ٚقعــت إكــٝبٚ ١إٔــت بٗــِ اـػــاض ٠ناْــت اؾطاذــاق قــس نطــت ٚجٗــ٘
ايؿطٜف ٚضجع َٔ إٝسإ ٚعُ٘ ٓ ع ٠بٔ عبس إطًب يٝؼ َع٘.
ٚتكسٜط آ ١ٜايبرث  :إٔٚا أقابتهِ َكٝبٚ ١ايـٓيب بـٌ ظٗـطاْٝهِ ٖٚـٛ
ٚاق ١ٝيهِ ٚزضع ذكٌ ٚ ،يهٔ إكـٝب ١جـا٤ق َـٔ عٓـس أْفػـهِ بػـبب

تطنهِ يًُٛانع اييت أقاَهِ فٗٝا ،قاٍ تعاٍش ًَاِفْ غَ ًَْخَ ٍِِْ أَىْيِلَ ذُثٌَِّةى
هىَْىئٍِْنِنيَ ٍَقَاػِ َ ىِيْقِرَاهِ ًَهىيَّوى طََِْغٌ ػَيٌٌِْز(.)2

يكس ناْت إكـٝب ١ايـيت ْعيـت بإػـًٌُ ٚاقعـٜ ٗ ١ـ ّٛككـٛم ٖـٛ
ايٓكف َٔ ؾٗط ؾٛاٍ َٔ ايػٓ ١ايثايث ١يًٗحط.٠
فتــأت ٞايــٓعِ اٱ ٝــ ١عًٗٝــا يتعوٗــا ٚنــطٖا عــٔ قًــٛب إػــًٌُ َــٔ
جٗاق:

( )1غٛض ٠ايػحس.15 ٠
( )2غٛض ٠آٍ عُطإ .121
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ا٭ : ٍٚبعث ١ايـٓيب قـً ٢اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘ ٚغـًِ ٚإَاَتـ٘ يًُػـًٌُ ٗ

َعطن ١أذس ،قاٍ تعاٍش ًَمَؤَِِّّْ ٍِِْ َّثٍِِّ قَاذَوَ ٍَؼَوى رِتٌَُُِّّْ مَثِتٌ وَََا ًَىَنىٌه ىََِا
أَصَاتَيىٌْ وِِ طَثِْوِ هىيَّوِ ًٍََا ضَؼىعٌُه ًٍََا هطْدرَنَاٌُّهز( )1يبٝـإ إٔ إكـٝب ١مل تفـت َـٔ
عهس إػًٌُٚ ،مل ؼ ٍٛز ٕٚبػايتِٗ ٗ َٝسإ إعطن. ١

ايثاْ : ١ٝيكس أخ ق آ ١ٜايبرث عٔ َػـأيٖٚ ، ١ـ ٞإٔ ايـٓيب قـً ٢اهلل
عًٝـ٘ ٚآيـ٘ ٚغـًِ َـٔ شاق ْاعـ ١إػـًٌُ تطبطـ٘ َعٗـِ أٚاقـط ايكطابـ١

ٚايٓػب ٚاٱّإ بكٛي٘ تعاٍشرَطىٌالً ٍِِْ أَّْعُظِيٌِْز.

ٚػًٖ ٢صا ايكاْ ٕٛغطٚد ايٓيب يًكتاٍ ٚ ،نإ ًٜبؼ  ١َ٫ايكتاٍ ٜٚكٛز
اؾٝـ  َٔ ٖٛٚ ،أغطاض إْتكـاض اٱغـٚ ّ٬تثبٝـت أضناْـ٘ إٍ ٜـ ّٛايكٝاَـ١
يتبسأ بعس تًو ايػٌٓ ايكعاب ايسع ٠ٛإٍ اهلل باؿهُٚ ١إقاَ ١اي ٖإ ٗٚ
أٜاّ ايٓيب قُس ٚقبٌ َغازضت٘ ايسْٝا  ،يصا تٛج٘ اـطاب ٚا٭َط َٔ اهلل عع
ٚجٌ يًٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًَِٚ ،ـٔ ٚضا٥ـ٘ أجٝـاٍ إػـًٌُ

بكٛي٘ تعاٍ ش هدْعى اِىََ طَثِْوِ رَتِّلَ تِاىْحِنََْحِ ًَهىٌََْْػِظَحِ هىْحَظَنَحِز(.)2

ايثايث : ١شنطق آ ١ ٜايػٝام ت ٠ٚ٬ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغـًِ
ٯٜاق اهلل عع ٚجٌ عً ٢إػًٌُٚ ،يـ  ٛزاض ا٭َـط بـٌ تٚ٬تـ٘ يٰٜـاق ٗ
َٝسإ َعطن ١أذس ٚأثٓا ٤إكـٝبٚ ١بـٌ عـسَٗا  ،فايكـرٝس ٖـ ٛا٭َ ٍٚـٔ
ٚج: ٙٛ
ا٭ : ٍٚأقاي ١اٱط٬م .
ايثاْ : ٞؿاظ إتكاٍ فهٌ اهلل عع ٚجٌ عً ٢إػًٌُ .
ايثايــث  :فــ ٧اٯٜــ ١بكــٝغ ١ايفعــٌ إهــاضع ايــصٜ ٟفٝــس اٱغــتساَ١
ٚايتحسز.

( )1غٛض ٠آٍ عُطإ .146
( )2غٛض ٠ايٓرٌ .125

54ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ َعامل اٱّإ  /د148

ايطابع  :ذاج ١إػًٌُ يـت ٠ٚ٬ايـٓيب ٯٜـاق ايكـطإٓ ٗ َٝـسإ إعطنـ١
فٓٝعِ اهلل عع ٚجٌ عً ٢إػًٌُ ٗ قهاٖ ٤ص ٙاؿاج. ١
َٚا زاّ ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٜتً ٛعً ٢إػًٌُ آٜاق ايكطإٓ
فأِْٗ ٗ َأَٔ َٔ ا عّٚ ١اٱْهػاض .
ايطابع : ١تعنٚ ١ٝتطٗري ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ يًُػًٌُ
ٚإػًُاقٚ ،فٛظِٖ بسخ ٍٛاٱغٚ ّ٬أزا ٤ايفطا٥

ايص ٖٛ ٟباب يًعفٛ

ٚنفطإ ايصْٛب  ،قاٍ تعاٍش وَؤٍَلا هىَّدذَِِّ آٍَنىدٌه ًَػََِيُدٌه هىيلداىِحَاخِ وَْىد ْخِيُيىٌْ رَتُّيىدٌْ
وِِ رَحََْرِوِز(.)1

اـاَػ : ١قٝاّ ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغـًِ بتعًـ ِٝإػـًٌُ
ٚإضؾازِٖ إٍ أذهـاّ اؿـٚ ٍ٬اؿـطاّ ٚ ،إعـاْتِٗ يٲَتثـاٍ ـا ٚا٭خـص
بأٜس ٗ ِٜٗغبٌ ايك٬ح ٕٓٚ ،ا أتكٔ إػًُ ٕٛأذهاّ ز ِٜٗٓتفهٌ اهلل عع

ٚجٌ ٚأْعٍ غٛض ٠ايٓكطشاِفَه خَاٍَ َّيْزى هىيَّوِ ًَهىْعَرْحى * ًَرَأَّْدَ هىنلاصَ َّ ْخىيٌَُُ وِِ

دِِِّ هىيَّوِ أَوٌَْهخااز( )2فعًِ ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ أْ٘ قس قطب أجً٘
ٚأْ٘ قاّ بايتبًٝغ خري قٝاّ  َ٘ٓٚ،آ ١ٜايبرث َٚـا ؼهٝـ٘ َـٔ إكـا٥ب ايـيت
ْعيت بإػًٌُ ٗ َٝاز ٜٔايكتاٍ ٱقطاض ٚعٓاز ايص ٜٔنفطٚا ٚإقاَتِٗ عً٢
عباز ٠ا٭ٚثإ .
َ َٔٚعاْ ٞاؾُـع بـٌ اٯ ٜـتٌ إٔ تـ ٠ٚ٬ايـٓيب اٯٜـاق عًـ ٢إػـًٌُ
ٚتعنٝت٘ ِ ٚتعً ُ٘ٝإٜاِٖ ايهتاب ٚاؿهُ ١ذطظ َٔ قـريٚضتِٗ غـبباّ ٗ
ْع ٍٚاـػاضٚ ٠إكٝب ١بِٗ  ،٭ٕ نٖ َٔ ّ٬ص ٙايٓعِ اييت جا٤ق َع ايٓب٠ٛ
اـاُٚ ١اق َٔ ١ٝإتباع ا  َٔٚ ٣ٛإضاز ٠اؿٝا ٠ايسْٝا ٚايغٓا. ِ٥
إػأي ١ايعاؾط : ٠تكسٜط اؾُع بٌ اٯٜتٌ  :إٔٚا أقـابتهِ َكـٝبٚ ١قـس
َٔٸ اهلل عًٝهِ) ٚفٚ ٘ٝج: ٙٛ
( )1غٛض ٠اؾاث.30 ١ٝ
( )2غٛض ٠ايٓكط .2-1
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ا٭ْ : ٍٚع ٍٚضٓ ١اهلل عع ٚجٌ غاع ١ايؿسٚ ٠احملٓ ، ١إش إٔ ف ٧آٜـ١
ايبرث بايبٝإ يٛقا٥ع َعطن ١أذس ْكط َٔ اهلل يًُػًٌُٚ ،نٝاٜٗ ٤ـسِٜٗ
إٍ غبٌ ايغًبٚ ١ايعع ٚايطفع. ١

ٖٚــٌ بٝــإ آٜــ ١ايبرــث َــٔ َكــازٜل قٛيــ٘ تعــاٍش ًَىِيَّ دوِ هىْؼِ دشلجى ًَىِزَطى دٌىِوِ

ًَىِيَْىئٍِْنِنيَز( ، )1اؾٛاب ْعِٕ ،ا فٗٝا َٔ تعهـٝس إػـًٌُٚ ،تُٓٝـًَ ١هـ١
ؼٌُ ا٭شٚ ٣تًك ٞإكا٥ب عػٔ ايتٛنٌ عً ٢اهلل.

َٚـــٔ خكـــا٥ل اٱْػـــإ َٚكـــازٜل قٛيـــ٘ تعـــاٍشًَخىيِددقَ هإلِّظَددداُى

ضَؼِْعًاز

()2

أْ٘ ٜه ٕٛأؾس نعفاّ عٓس إكٝبٚ ١ايـب ٤٬ايؿـسٜس  ،فحـا٤ق آٜـ١

ايبرث يتسفع عٔ إػًٌُ ايهعف ٚأغباب اؾي ٚاـٛض  ،قاٍ تعاٍ شوَالَ
ذَيِنىٌه ًَذَ ْػىٌه اِىََ هىظليٌِْ ًَأَّْرٌُْ هَٕػْيٌََُْ ًَهىيَّوى ٍَؼَنٌُْز(.)3
َ َٔٚعاْ ٞقٛي٘ تعاٍ شَهىيَّوى ٍَؼَنٌُْز ْع ٍٚآ ١ٜايبرث اييت تبٌ عًَ ١كٝب١
عظُ ٢ذًت بإػًٌُٚ ،ؽ إػًٌُ عٔ ن ٕٛاهلل قازضاّ عًْ ٢كطِٖ .
ايثاْ : ٞزع ٠ٛإػًٌُ ٱغترهـاض قـسض ٠اهلل إطًكـ ٗ ١غـاع ١ايؿـس٠
ٚاـػاضٚ ، ٠ف ٘ٝبعث يًػهْ ٗ ١ٓٝفٛغِٗ ف ٬ؾ ٗ ٧إكٝب ٗ ١غـب ٌٝاهلل
إ ٫ا٭جط ٚايثٛاب ٚ ،تع ٍٚآثاض إكٝب ١بعس َسَ ٠سٜسَ ٠ـٔ ٚقٛعٗـا ،أَـا
ايثٛاب فٗ ٛبام إٍ  ّٜٛايكٝاَ.١
 َٔٚخكا٥ل ٖصا ايثٛاب أْ٘ ٜٚ ُٜٛٓعزاز َع تكازّ ا٭ٜاّ َٔ ٖٛٚ ،

َكازٜل قٛي٘ تعاٍ ش ٍَِْ فَه هىَّذُِ ّىقْزَِى هىيَّوَ قَزْضًا حَظَناا وَْىضَاػِعَوى ىَوى أَضْؼَاوًا مَثِتَجا
ًَهىيَّوى َّقْثِضى ًَّثْظىطُ ًَاِىَْْوِ ذُزْخَؼىٌَُز(.)4
( )1غٛض ٠إٓافك.8 ٕٛ
( )2غٛض ٠ايٓػا.28 ٤
( )3غٛض ٠قُس .35
( )4غٛض ٠ايبكط.245 ٠
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يكـس جـا٤ق خػــاض ٠إػـًٌُ ٗ َعطنــ ١أذـس بعــس ْكـطِٖ ايعظــٗ ِٝ
َعطن ١بسض يٓٝتب٘ إػًُ ٕٛإٍ قاْ ٕٛقسض ٠اهلل عع ٚجٌ عً ٢نٌ ؾٚ ٧أْ٘
غبراْ٘ ٖ ٛايصٜٓ ٟكطِٖ ٗ قازّ ا٭ٜاّ نُا ْكطِٖ ٗ َعطن ١بسض .

َ َٔٚكازٜل قٛي٘ تعـاٍش ًَىِيَّدوِ ٍىيْدلى هىظلدٌَََهخِ ًَهَٕرَِْز( )1إٔ زفـع إكـٝب١

ٚايب ٤٬عٔ ايٓاؽ ٜ ٫كسض عً ٘ٝإ ٫اهلل عع ٚجـٌ ٖٚ ،ـ ٛايـصٜ ٟـٓعِ عًـ٢
إػًٌُ بٗصا ايسفع َ َٔٚ ،كازٜك٘ ْع ٍٚآ ١ٜايبرث ٚإخباضٖا عٔ قإْٛ
قسض ٠اهلل إطًك. ١
ايثايث َ َٔ :عاْٚ ٞز٫٫ق اؾُع بٌ اٯٜتٌ إٔ اهلل قازض عً ٢قطف
َا أقاب إػًٌُ ٜـَ ّٛعطنـ ١أذـس َـٔ اـػـا٥ط ٚاؾطاذـاق ايـيت إٔـت
بايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٚأٌٖ بٝت٘ ٚأقراب٘ ٚ ،فَ ٘ٝػا: ٌ٥
ا٭ : ٍٚتًَُٓ ١ٝه ١ايسعا ٤عٓس إػًٌُ .
ايثاْ : ١ٝأخص إػًٌُ اؿٝطٚ ١اؿصض إكـط ٕٚعػـٔ ايتٛنـٌ عًـ ٢اهلل
ٚتفٜٛ

ا٭َٛض إي. ٘ٝ

ايثايثــ : ١ضجــا ٤إبــت ٤٬ايــص ٜٔنفــطٚا بأْفػــِٗ ٚجعًــِٗ عــاجع ٜٔعــٔ

ا ح ّٛعً ٢إػًٌُ ّ ٌٖٚ ،هٔ ايك ٍٛبإٔ إـطاز َـٔ قٛيـ٘ تعـاٍ شىىدٌَ
ٍِِْ ػِنْ ِ أَّْعُظِنٌُْ ز إضاز ٠إعٓ ٢ا٭عِ  ،اؾٛاب ْعِ  ،يٝؿٌُ أَٛضاّ :
أ : ّ٫ٚتطى ايطَاَٛ ٠انعِٗ َ ّٜٛعطن ١أذس .
ثاْٝاّ َ :كسَاق َعطن ١أذس .
ثايثاّ  :ايطنا بكب ٍٛايفس ١ٜعٔ أغطَ ٣عطن ١بسض .

ٚيــ ٛإذتحــعِٖ إػــًُٚ ٕٛمل ٜــتِ تػــً ُِٗٝإٍ قــطٜـ فُــاشا تهــٕٛ
ايٓتٝحٖ ، ١ـٌ ٜكاتـٌ إؿـطن ٕٛذتـ ٢أخـصِٖ ٚفهٗـِ َـٔ ا٭غـط أّ أْٗـِ
ٜٓؿغً ٕٛبايتفاٚض ٚعطض ا٭َٛاٍ ٚايكب ٍٛبؿطٚل إػًٌُ بايهف عٔ
ا ح ّٛعً ٢إسَ ١ٜٓكابٌ إعازتِٗ يكطٜـ .
( )1غٛض ٠آٍ عُطإ .189
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ايظاٖط أْ٘ ا٭ ،ٍٚفكس نفاض قـطٜـ َٚـٔ َعٗـِ ٗ ذـاٍ ذٓـل ٚنـٝظ
ٖٓٚاى َٔ إٓافكٌ َٔ ٜك ّٛبترطٜهِٗ ٚإْؿاز ايؿعط ايصٜٓ ٟسبِٗ ٭خـص
ايثأض ،يتهَ ٕٛػأي ١أغـط ٣بـسض َعحـع ٠يًـٓيب قُـس قـً ٢اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘
ٚغًِ َٔ ٚج: ٙٛ
ا٭ : ٍٚنثــط ٠عــسز ا٭غــط ٣ايــصٚ ٜٔقعــٛا ٗ أٜــس ٟإػــًٌُ إش بًــغ
عسزِٖ غبعٌ أغرياّ َٔٚ ،ايٓازض إٔ ٜه ٕٛجٝـ ٜتأيف َٔ ث٬مثاْٝٚ ١٥ف
ٜأغط غبعٌ َٔ جٝـ عسز أفطاز ٙأيف ٚ ،وٌُ أغًر ١أضقٚ ٢أؾس فتهاّ،
ٚضٚاذٌ أنثط عسزاّٚ ،يهٓٗا إعحعٚ ٠اٯٚ ١ٜاي ٖإ َٔ عٓـس اهلل بكـسم
ضغاي ١ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغـًِ ْٚكـط ٠اهلل ٥٬َٚهتـ٘ يـ٘ ٗٚ

ايتٓعٌٜش وَبُِل هىيَّوَ ىىٌَ ٌٍَْالَهى ًَخِثْزِّوُ ًَصَاىِحى هىَْىئٍِْنِنيَ ًَهىََْالَئِنَحُ تَؼْ َ فَىِلَ ظَيِتٌز(.)1

ايثاْ : ٞغكٛل ٚجـَ ٙٛـٔ قـطٜـ ٗ ا٭غـط  ،ـِ ؾـإٔ ٗ َهـٚ ١بـٌ
ايك باٚ ،ٌ٥عٓسَا قسّ ا٭غطٚ ٣أزخًٛا إس ١ٜٓناْت غٛز ٠بـٔ ظَعـ ١ظٚد
ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ عٓس آٍ عٳفطا ٤تٛاغ ِٗٝعً ٢عٛف َٚعٛش
إبين عفطا َٔ ٤قبٌ إٔ ٜهطب عً ٢أظٚاد ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ
اؿحاب .
( تٳكٍُٛٴ غٳٛٵزٳٚ ُ٠ٳاَي ًٓ٘ٹ إْٸ ٞيَعٹٓٵسٳٖٴِٵ إشٵ أَتٳ ٝٵٓٳا  ،فَكٹٌٝٳ ٖٳ٪ٴيَا٤ٹ ايِأُغٳاضٳ ، ٣قَسٵ أُتٹٞٳ
بٹِٗٔٵ قَايَتٵ فَطٳجٳعٵت إيَ ٢بٳٝٵتٹٚ ، ٞٳضٳغٴٍٛٴ ايًٓ٘ٹ قٳًٓ ٢ايًٓ٘ٴ عٳًَٝٵ٘ٹ ٚٳغٳًِٓٳ فٹٝـ٘ٹ ٚٳإٔشٳا
أَبٴٜ ٛٳعٜٔسٳ غٴٗٳٝٵٌٴ بٵٔٴ عٳُٵطٕ ٚفٹْ ٞٳاذٹٝٳ١ٹ ايِرٴحٵطٳ٠ٹ َٳحٵُٴٛعٳٜ ّ١ٳسٳاٙٴ إيَ ٢عٴٓٴكٹـ٘ٹ بٹرٳبٵـٌٔ
هتٵ ْٳفِػٹ ٞذٹٌٳ ضٳأَٜٵت أَبٳا ٜٳعٜٔسٳ نَصٳيٹوَ إَٔٵ قًُِت  :أَٟٵ أَبٳا
قَا َيتٵ فًََا ٚٳاَي ًٓ٘ٹ َٳا َٳًَ َ
ٜٳعٜٔسٳ أَعٵطَٝٵتٴِٵ بٹأَٜٵسٹٜهُِٵ إيٓا َٴتٸِٵ نٹطٳاَٶا  ،فَٛٳاَيًٓ٘ٹ َٳا أَْٵبٳٗٳٓٹ ٞإيٓا قَـٛٵٍٴ ضٳغٴـ ٍٔٛايًٓـ٘ٹ
قٳًٓ ٢ايًٓ٘ٴ عٳًَٝٵ٘ٹ ٚٳغٳًِٓٳ َٹ ٔٵ ايِبٳٝٵتٹ ٜٳا غٳـٛٵزٳ ُ٠أَعٳًَـ ٢ايًٓـ٘ٹ ٚٳضٳغٴـٛيٹ٘ٹ تٴرٳطٸنٹـٌٳ ؟
قَايَتٵ .

( )1غٛض ٠ايترط.4 ِٜ
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قًُِت ٜ :ٳا ضٳغٴٍٛٳ ايًٓ٘ٹ ٚٳاَيٓصٹ ٟبٳعٳثٳو بٹايِرٳلٸ َٳا َٳًَهِت ْٳفِػٹ ٞذٹـٌٳ ضٳأَٜٵـت
أَبٳا ٜٳعٜٔسٳ َٳحٵُٴٛعٳٜ ّ١ٳسٳاٙٴ إيَ ٢عٴٓٴكٹ٘ٹ إَٔٵ قًُِت َٳا قًُِت)( ، )1يكس ٚج٘ ـا ضغـٍٛ
اهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ غ٪ا ّ٫إْهاضٜاّ َٔ نري شّ ٚتٛبٝذ َع أْ٘ جا٤
َٔ إعطنٚ ،١ذاٍ اؿطب ٚايكتاٍ.
ايثايث  :تٛي ٞايص٪ٜ ٟغط أغرياّ ؾٚ ْ٘ٚ٪ايعٓا ١ٜب٘.
ايطابع  :زع ٠ٛايٓيب قـً ٢اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘ ٚغـًِ إػـًٌُ ٭خـص فـسا٤
َٓاغبٚ ،عسّ ايتفطٜط ٗ َكساض. ٙ
اـاَؼ  :إعطا ٤ايفسا ٤نً٘ يًصٜ ٟكـ ّٛبا٭غـط ،فـٜ ٬أخـص َٓـ٘ ايـٓيب
قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ؾ٦ٝاّ.
ايػازؽ  :إجطاَ ٤عاًَ ١ايفسا ٤بٌ ش ٟٚا٭غري ٚقاذب٘ ايص ٟأغٸط.ٙ
ايػابع  :قٝاّ ايـٓيب قُـس قـً ٢اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘ ٚغـًِ بفـو عـسز َـٔ
ا٭غط َٔ ٣نري َكابٌ.
ايثأَ ٜ :ت ٍٛا٭غري ا يص ٟيٝؼ عٓـسَ ٙـاٍ ٖٚـٜ ٛكـطأ ٜٚهتـب تعًـِٝ
عؿط َٔ ٠قبٝإ إس ١ٜٓايكطاٚ ٠٤ايهتابَ ٗ ١عحـع ٠يًـٓيب قُـس قـً ٢اهلل
عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ بايػع ٞٱضتكا ٤إػًٌُ ٗ إعاضف ٚايعًٚ ،ّٛأْ٘  ٫ىؿ٢

زضاغ ١ايعًُا ٤يًكطإٓ يًكطع بٓعٚي٘ َٔ عٓس اهلل عع ٚجٌ ٗٚ ،ايتٓعٌٜشًىٌَْ

مَاَُ ٍِِْ ػِنْ ِ غَْْزِ هىيَّوِ ىٌََخَ ىًه وِْوِ هخْرِالَوًا مَثِتاهز(.)2
ّ ٌٖٚهٔ ايك ٍٛبإٔ نثط ٠ؼكٝل ايعًُا ٗ ٤ايٓكٛم نري ايكطإٓ ؽطد
إخت٬فاّ أنثط بٗٓٝا  ،اؾٛاب ْعـِ  ،يٝهـ ٕٛنـٌ َـٔ اٱخـت٬ف ٚايهثـطٗ ٠
اٯ ١ٜأع َٔ ٙ٬ايهً ٞإؿهو ايصٜ ٟه ٕٛعًَ ٢طاتب َتفاٚتَ ٗ ١طاتـب
ٚايعٜــازٚ ٠ايكــٚ ٠ٛايهــعف ٚ ،قٝــٌ إٔ ايــٓيب قــً ٢اهلل عًٝــ٘ ٚآيــ٘ ٚغــًِ
اغرتم بع

ا٭غط ٖٔ ٣مل ٜكٌ غٔ ايبًٛغ .

( )1ايطٚض ا٭ْف .95/3
( )2غٛض ٠ايٓػا.82 ٤
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ايتاغع  :إغتُطاض َػأي ١فهاى أغطَ ٣عطن ١بسض مـ ٛغـَٓ ١ـٔ تـأضٜذ
ٚقٛع إعطنٚ ، ١قس ٚقعت َعطن ١أذس بعس ث٬ث ١عؿط ؾٗطاّ َٔ َعطن ١بسض
ٚ ،نأْ٘ يٝؼ َ ٔ َس ٠بٌ إْتٗاَ ٤ػأي ١فهاى ا٭غـطٚ ٣بـٌ خـطٚد جـٝـ
إؿطنٌ َٔ َه ١بًراظ َس ٠قطعِٗ إػاف ١بٌ َهٚ ١إس ، ١ٜٓيٝهـَ ٕٛـٔ
ايطاجس إضاز ٠إؿطنٌ إُاّ فو ا٭غط ٣خؿ ١ٝاٱجٗاظ عً ِٗٝأ ٚإؾرتال
تبازٍ أغط ٣إشا ٚقع ْاع َٔ ١إػًٌُ ٗ أٜس ٟإؿطنٌ ٗ َعطن ١أذس،
فتفه ٌ اهلل عع ٚجٌ ٚعكِ إػًٌُ ا٭غط .
 ٫طاً٥ـ ١عـٔ فهـاى ا٭غـطٚ ، ٣نـإ
ايعاؾط  :زفع نفـاض قـطٜـ أَـٛا ّ
َكساض ايفسَ ١ٜتفاٚتاّ  ،فُِٓٗ َٔ زفعٛا عٓس أضبع ١آ٫ف زضِٖ فهـَ ١ثـٌ
أب ٞععٜع ٚ ،امس٘ ظضاض ٠بٔ عُري  ٖٛٚ ،أخَ ٛكعب بٔ عُري ايؿٗٝس ٗ
َعطن ١أذس  ،إش قاَت أَ٘ بسفعٗا عٓ٘  ،فٗ ٞقاذبَ ١اٍ ٚفري َٚ ،ثٌ أبٞ
ٚزاع. ١
ٚ َٔ َِٗٓٚقع َا ١٥أٚق ١ٝنايعباؽ بٔ عبس إطًب  َٔ َِٗٓٚزفع مثاٌْ
أٚقَ ١ٝثٌ عك ٌٝبٔ أب ٞطايب ٚ ،زفعٗا عٓ٘ ايعباؽ  َٔ َِٗٓٚ ،زفعٛا عٓ٘
أضبعٌ أٚق. ١ٝ
ٖا أز ٣إٍ إْفام قطٜؿاّ أَٛا ّ٫طا ١ً٥يٝكري ٖصا اٱْفام غبباّ ٗ تعطٌٝ
ؾــطط َــٔ ػــاض ٠قــطٜـ ٚ ،بطظخ ـاّ ز ٕٚتػــدريِٖ أَــٛاٍ أخــط ٣يكتــاٍ
إػًٌُ .
اؿاز ٟعؿط  :قٝاّ ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ بفهاى عـسز
َٔ ا٭غط َٔ ٣نري فساَ ٤ثٌ :
 -1إطًب بٔ ذٓطب َٔ بين كع ّٚأغط ٙبع
عٓسِٖ َس ٠فدًٛا غب. ً٘ٝ

بين اؿـاضث  ،فبكـٞ
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 -2قٝف ٞبٔ أب ٞضفاع َٔ ١بين كـع ، ّٚتطنـ٘ ايـٓيب قـً ٢اهلل عًٝـ٘
ٚآي٘ ٚغًِ بٝس ايص ٜٔأغط ، ٙٚفأخصٚا عً ٘ٝعٗـساّ إٔ ٜبعـث إيـِٗٝ

بفسا ، ٘٥فدًٛا غبٚ ، ً٘ٝمل ٜف ِ  ،عٔ ابٔ اغرام(. )1

 -3أب ٛعع ٠ايؿاعط  ٖٛٚ ،عُط ٚبٔ عبس اهلل بٔ عثُإ َٔ بين ْس ،
ٚنإ فكرياّ ٚشا بٓاق  ،فهًِٓ ضغ ٍٛاهلل بإٔ ٜفه٘ َٔ ا٭غط ٭ْ٘ شٚ
ذاجٚ ، ١عٓس ٙعٝاٍ  ،فأخص عً ٘ٝضغ ٍٛاهلل قـً ٢اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘
ٚغًِ أٜ ٫ظاٖط عً ٘ٝأذساّ أبساّ ٚأطًك٘ َٔ ا٭غط ٚ ،قاٍ أب ٛعع٠
ّسح ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ :
َٳٔٵ َٴبٳًٓغٷ عٳٓٸ ٞايطٸغٴٍٛٳ َٴرٳُٸسٶا  ...بٹأَْٸو ذٳلٸ ٚٳايُِٳًٹٝوُ ذٳُٹٝسٴ
ٚٳأَْٵتٳ اَٵطٴ٩ٷ تٳسٵعٴ ٛفٹ ٞايِرٳلٸ ٚٳايِٗٴسٳ ... ٣عٳًَٝٵو َٹٔٵ ايًٓ٘ٹ ايِعٳظٹ ِٔٝؾٳٗٔٝسٴ
ٚٳأَْٵتٳ اَٵطٴ٩ٴ بٴٛٸ٥ٵتٳ فٹٓٝٳا َٳبٳا٤ٳ ... ّ٠يَٗٳا زٳضٳجٳاقٷ غٳٗٵًَٚ ْ١ٳقٴعٴٛزٴ
فَإْٔٸو َٳٔٵ ذٳاضٳبٵتٳ٘ٴ يَُٴرٳاضٳبٷ  ...ؾٳكٹٞٸ ٚٳَٳٔٵ غٳايَُٳتٵ٘ٴ يَػٳعٹٝسٴ

ٚٳيَهٹٔٵ إشٳا شٴنٓطٵقٴ بٳسٵضٶا ٚٳأَٖٵًَ٘ٴ  ...تٳأَٚٸبٳ َٳا بٹ : ٞذٳػٵطٳٚ ْ٠ٳقُعٴٛزٴ) (.)2

ايثاْ ٞعؿط  َٔ :ا٭غط َٔ ٣فه٘ ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ بـ٬
بسٍ َ ،كابٌ إط٬م غطاح أذس إػًٌُ ٚايص ٟمل ٪ٜغط ٗ قتاٍ إِا شٖب
إٍ َهَ ١عتُطاّ  ،إش فو ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ أغط عُط ٚبٔ أبٞ
غفٝإ بٔ ذطب  ،فكس ق ٌٝ٭ب ٞغفٝإ  :أفس عُطاّ ابٓو .
فكاٍ  :أهُع عً ٞزََٚ ٞاي ٞ؟ قتًٛا ذٓظًٚ ١أفس ٟعُطاّ  ،زعٗ ٙٛ
أٜسّ ِٜٗػهَ ْ٘ٛا بسا ِ .
ٚاتفل إٔ خطد غعس بٔ ايٓعُإ بٔ أناٍ َـٔ ا٭ْكـاض َعتُـطاّ ٚنـإ
ؾٝداّ َػًُاّ ي٘ نِٓ ي٘ بايبكٝع .
ٚمل ٜظٔ أْ٘ وبؼ ٗ َه ١٭ْ٘ جا ٤٭زآَ ٤اغو ايعُطٚ ، ٠نإ عٗس
قطٜـ ٜ ٫عطن ٕٛ٭ذس جا ٤ذاجاّ أَ ٚعتُطاّ إ ٫غري .
( )1ابٔ نثري  /ايػري ٠ايٓب.472/2 ١ٜٛ
( )2ايػري ٠ايٓب ١ٜٛٱبٔ نثري .659/1
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ٚيهٔ أبا غفٝإ عسا عًٚ ٘ٝذبػ٘ بابٓ٘ عُطٚ ، ٚأّ عُـط ٚأخـت أبـٞ
َعٝط بٔ أب ٞعُطٚ . ٚقاٍ أب ٛغفٝإ :
( أَضٳٖٵطَ ابٵٔٔ أَنٓإٍ أَجٹٝبٴٛا زٴعٳا٤ٳٙٴ  ...تٳعٳاقَسٵتٴِٵ يَا تٴػٵًٹُٴٛا ايػٸٝٸسٳ ايِهَٗٵًَا
فَإٕٔٸ بٳٓٹ ٞعٳُٵطٕ ٚيٹ٦ٳاّٷ أَشٹيٓ ... ْ١يَ٦ٹٔٵ يَِٵ ٜٳفُهٓٛا عٳٔٵ أَغٹرئٖٹِٵ ايِهَبٵًَا
فَأَجٳابٳ٘ٴ ذٳػٸإٴ بٵٔٴ ثٳابٹتٺ فَكَاٍٳ
يَٛٵ نَإٳ غٳعٵسٷ ٜٳٛٵّٳ َٳهَٓ َ١ٴطًَِكّا  ...يَأَنِثٳطٳ فٹٝهُِٵ قَبٵٌٳ إَٔٵ ٜٴ٪ٵغٳطٳ ايِكَتٵًَا

بٹعٳهٵبٹ ذٴػٳإّ أَٚٵ بٹكٳفِطٳا٤ٳ ْٳبٵعٳ١ٺ  ...تٳرٹٔٸ إشٳا َٳا أُْٵبٹهٳتٵ تٳرٵفٹعٴ ايٓٸبٵًَا) (.)1
ٜٚط ٗ ٣ؾعط أب ٞغفٝإ ايترطٜف ٚايترطٜ

ٚايتعطٜ

بغري ذل ،

ٚمل ىاطب ٗ ؾعط ٙضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ إِا خاطب قّٛ
احملحٛظ عٓس قطٜـ باٱناف ١إٍ أْ٘ مل ٜكسم عً ٘ٝأغري فًِ ٪ٜخص ٗ قتاٍ
أ ٚذطب  ،إِا جا ٤ؾٛقاّ يًبٝت اؿطاّ ٗ طاع ١هلل عع ٚجٌ  ،يتهٖ ٕٛصٙ
اؿازثــَ ١ــٔ ا٭غــباب ٗ تٓعٜــ٘ ايبٝــت اؿــطاّ َــٔ ايــص ٜٔنفــطٚا ٚبطؿــِٗ
ٚغًطاِْٗ .
ٚأجاب ذػإ بٔ ثابت أبا غفٝإ فكاٍ :
يَٛٵ نَإٳ غٳعٵسٷ ٜٳٛٵّٳ َٳهَٓ َ١ٴطًَِكّا  ...يَأَنِثٳطٳ فٹٝهُِٵ قَبٵٌٳ إَٔٵ ٜٴ٪ٵغٳطٳ ايِكَتٵًَا
بٹعٳهٵبٹ ذٴػٳإّ أَٚٵ بٹكٳفِطٳا٤ٳ ْٳبٵعٳ١ٺ  ...تٳرٹٔٸ إشٳا َٳا أُْٵبٹهٳتٵ تٳرٵفٹعٴ ايٓٸبٵًَا) (.)2
َٚؿ ٢بٓ ٛعُط ٚبٔ عٛف إٍ ضغ ٍٛاهلل قـً ٢اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘ ٚغـًِ
ٚأخ  ٙٚعحع أب ٞغفٝإ يكاذبِٗ ٚ ،غـأي ٙٛإٔ ٜعط ِٗٝعُـط ٚبـٔ أبـٞ
غفٝإ يٝفه ٙٛب٘  ،فًِ ٜكٌ ِ ايٓيب إٕ ٖصا أغري ٚ ،قاذبهِ َعتُـط ٫
هٛظ أغط ، ٙإِا أعطاِٖ عُط ٚفبعث ٙٛإٍ أب ٞغفٝإ  ،فدً ٢غب ٌٝغعس ،
فإ قًت يكس نإ بسٍ فهاى ا٭غري ٜعط ٢إٍ ايـص ٟأغـط ، ٙفهٝـف ذـاٍ
ايص ٟأغط عُط ٚبٔ أب ٞغفٝإ  ٌٖٚ ،زفع ي٘ ضغ ٍٛاهلل قُـس قـً ٢اهلل
عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ بس ّ٫عٓ٘ .
( )1ايػري ٠ايٓب ١ٜٛٱبٔ ٖؿاّ .650/1
( )2ايػري ٠ايٓب ١ٜٛٱبٔ ٖؿاّ .650/1
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اؾٛاب إِا نإ ايص ٟأغٸط ٖٛ ٙاٱَاّ عً ٞبٔ أب ٞطايب عً ٘ٝايػّ٬
.

(قاٍ ابٔ ٖؿاّٚ :ن إ ايص ٣أغط ٙعً ٢بٔ أب ٢طايب) (.)1
ايثايث عؿط  :نإ ٗ ا٭غط أب ٛايعام ٚايص ٟأغط ٙخطاف بٔ ايكُ١

أذس بين ذطاّ  ،عٔ ابٔ ٖؿاّ ٚ ،قاٍ ابٔ نثري ايص ٟأغط ٙأب ٛأٜٛب خايس
بٔ ظٜس ٜٚ ،تكف أب ٛايعام بهثط ٠إاٍ ٚا٭َاْٚ ١ايػع ٗ ٞايتحاضٚ ٠أَ٘
ٖاي ١بٓت خًٜٛس أخت خسه ١بٓت خًٜٛس ( ٚناْت خسه ٖٞ ١ايت ٢غأيت
ضغـ ٍٛاهلل قـً ٢اهلل عًٝــ٘ ٚآيـ٘ ٚغــًِ إٔ ٜعٚجـ٘ بابٓتٗــا ظٜٓـب ٚنــإ ٫
ىايفٗاٚ ،شيو قبٌ ايٛذ.٢
ٚنإ عً ٘ٝايػ ّ٬قس ظٚد ابٓت٘ ضق ،١ٝأ ٚأّ نًثَ ،ّٛـٔ عتبـ ١بـٔ أبـ٢
ب ،فًُا جا ٤ايٛذ ٢قاٍ أب ٛب :اؾغًٛا قُسا بٓفػ٘.
ٚأَط ابٓ٘ عت ب ١فطًل ابٓـ ١ضغـ ٍٛاهلل قـً ٢اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘ ٚغـًِ قبـٌ
ايسخ)ٍٛ

( )2

ثِ َؿٛا إٍ أب ٞايعام ٚ ،قايٛا يـ٘  :فـاضم قـاذبتو فـأب٢

عً ، ِٗٝفكايٛا ي٘  :فاضقٗا ٚمٔ ْعٚجو بأ ٟأَطأ َٔ ٠قطٜـ ؾ٦ت  ،فًِ
ٜػُع نٚ ، َِٗ٬مل ٜفاضقٗا ٚ ،نـإ فٝـ٘ غـبب فهـ٘ َـٔ ا٭غـط إش بعثـت
ظٜٓب بٓت ضغ ٍ ٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٗ فسا ٤أب ٞايعام َاٍ ،
 َٔٚنُٓ٘ ق٬ز ٠ناْت خسه ١أٖستٗا ا ي ١ًٝايسخ ، ٍٛفًُا ضآٖا ضغٍٛ
اهلل قــً ٢اهلل عًٝــ٘ ٚآيــ٘ ٚغــًِ ضمٸ ــا ٚ ،قــاٍ إٕ ضأٜــتِ إٔ تطًكــٛا ــا
أغريٖا ٚتطزٚا عًٗٝا ايص ٟا فافعًٛا ٚأخص عً ٘ٝايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘
ٚغًِ عٗساّ إٔ ىً ٞغب ٌٝظٜٓب بإٔ تٗاجط إٍ إسٚ ، ١ٜٓثـِ ْـعٍ بعـسٖا
ؼط ِٜإػًُاق عً ٢إؿطنٌ ٗ ايػٓ ١ايػازغ ١يًٗحط ٠بعس قًس اؿسٜب١ٝ

 ،قاٍ تعاٍ ش َّاأَُّّيَا هىَّذَِِّ آٍَنىٌه اِفَه خَاٍَمٌُْ هىَْىئٍِْنَاخى ٍىيَاخِزَهخإ وَاٍْرَحِنىٌىىِل هىيَّوى أَػْيَدٌى

( )1ايػري ٠ايٓب ١ٜٛٱبٔ ٖؿاّ  ، 650/1ايػري ٠ايٓب٫ ١ٜٛبٔ نثري .482/2
( )2ايػري ٠ايٓب٫ ١ٜٛبٔ نثري .484/2
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تِبِميَاِّيِِل هىيَّوى أَػْيٌَى تِبِميَاِّيِِل وَبُِْ ػَيَِْرَُىدٌىىِل ٍىئٍِْنَداخإ وَدالَ ذَزْخِؼىدٌىىِل اِىَدَ
هىْنُعَّارِ الَ ىىِل حِوٌّ ىَيىٌْ ًَالَ ىىٌْ َّحِيٌَُُّ ىَيىِل ًَآذٌُىىٌْ ٍَا أَّعَقٌُهز(.)1
ضابعاّ  :إنعاٍ ثًث جٝـ إػًٌُ ٗ ايططٜل إٍ َعطن ١أذس َع ضأؽ
ايٓفام عبس اهلل بٔ أب ٞغً. ٍٛ
ٚجا٤ق خاُ ١آ ١ٜايبرث يبٝإ عظ ِٝقسضٚ ٠غـًطإ اهلل عـع ٚجـٌ ٗ
زفع أنطاض إكٝب ١عٔ إػًٌُ ْ ٗٚ ،كطِٖ ٚيبٝإ إٔ اؿطب غـحاٍ ،

 ٗٚايتٓع ٌٜشأىَْْضَ هىيَّوى تِنَافإ ػَثْ َهىز(.)2

ايثايــث  :زعــ ٠ٛإػــًٌُ يًؿــهط هلل عــع ٚجــٌ بــإٔ جــا٤ق إكــٝب١
يًُػًٌُ بعس إٔ َٔٸ اهلل عًٚ َٔ ِٗٝج: ٙٛ
أ : ّ٫ٚبعث ١ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ .
ثاْٝاّ  :ا ساٜـ ١إٍ ايتكـسٜل بطغـاي ١ايـٓيب قُـس قـً ٢اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘
ٚغًِ.
ثايثاّ  :تٛايْ ٞع ٍٚآٜاق ايكطإٓ .
ضابعاّ  :بعث ١ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ بٌ ظٗطاْ ٞإػًٌُ.
خاَػاّ  :ت ٠ٚ٬ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٯٜاق ايكطإٓ عً٢

إػًٌُ  ،فكس ٚضز ٗ اٯ ١ٜايػابك ١قٛي٘ تعاٍ ش َّرْيٌُه ػَيَْْيٌِْ آَّاذِدوِز ٚف ٘ٝزع٠ٛ
يًُػًٌُ عاَ ١يًتفهط َ ا ٜرتؾس عٔ ايت َٔ ٠ٚ٬ايعًٚ ّٛإٓافع اؾً ١ًٝاييت
تتغؿ ٢إػًٌُ ٚإػًُاق ناف. ١
غازغاّ  :تعً ِٝايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ايهتاب ٚتأٜٚـٌ آٜـاق
ايكطإٓ يًُػًٌُ ٚٚ ،ضز عٔ ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ أْ٘ قاٍ  :أ٫
إْ ٞأٚتٝت ايكطإٓ َٚثً٘ َع٘)(.)3
( )1غٛض ٠إُترٓ.10 ١
( )2غٛض ٠ايعَط .36
( )3تفػري إبٔ نثري .7/1
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يٝتعسز إٔٸ َٔ عٓس اهلل عع ٚجٌ عً ٢إػًٌُ بٓع ٍٚايكطإٓ ٚأذهاَ٘
ٚغٓٓ٘ ببعث ١ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٚتٚ٬ت٘ آٜـاق ايكـطإٓ ٚتأزٜبـ٘
إػًٌُ ٚتفكِٗٗ ٗ ايس. ٜٔ
غابعاّ  :بٝإ ذاج ١أٌٖ ا٭ضض يًٛذٚ ٞايتٓع.ٌٜ

فُع ْع ٍٚآٜاق ايكطإٓ ٚإتكاف٘ بهٕٛشذِثَْْاًّا ىِنُوِّ شٍَِْإز( ،)1فكس أْعِ

اهلل عع ٚجٌ عً ٢إػًٌُ بكٝاّ ايٓيب قً ٢اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘ ٚغـًِ بتعًـِٝ
إػًٌُ َفاتٝس اؿهُـٚ ، ١إؾـطاقاق ايعًـ ّٛيتهـٚ ٕٛاقٝـَ ١ـٔ إكـٝب، ١
ٚغ٬ذاّ يًػ َٔ ١َ٬أنطاضٖا إشا أقابتِٗ .
يٝهَ َٔ ٕٛعاْ ٞاؾُع بٌ اٯٜتٌ ٚج: ٙٛ
ا٭ : ٍٚإٔٚا أقابته ِ َكٝبٚ ١قس َٔٸ اهلل عًٝهِ إش بعث فٝهِ ضغّ٫ٛ
َٔ أْفػهِ .
ايثاْ : ٞإٔٚا أقابتهِ َكٝب ١بعس إٔ َٔٸ اهلل عًٝهِ .
ايثايث  :إٔٚا أقابتهِ َكٝب ١بعس إٔ تً ٢عًٝهِ ايٓيب آٜاق اهلل .
ايطابع  :إٔٚا أقابتهِ َكٝبٚ ١ايٓيب ٜتً ٛعًٝهِ آٜـاق اهلل قبـٌ ٚأثٓـا٤
ٚبعس ٚقٛع إكٝب. ١
اـاَؼ  :إٔٚا أقابتهِ َكٝبٚ ١ايطغٜ ٍٛعًُهِ ايهتاب .
ايػازؽ  :إٔٚا أقابتهِ َكٝبٚ ١ايطغٜ ٍٛعًُهِ اؿهُ. ١
ايػابع  :إٔٚا أقابتهِ َكٝب ١بعس إٔ ٖسانِ اهلل يٲّإ .
ٖٚص ٙإعاْٚ ٞايٛج ٙٛؽفٝف عـٔ إػـًٌُ َٚ ،ـاز ٠يتًكـ ِٗٝإكـٝب١
بايطنا ٚايؿهط هلل عع ٚجٌ عً ٢نٌ ذاٍ َ َٔٚ ،كازٜل ايؿهط ٗ إكاّ
أَٛض :
ا٭ : ٍٚاـطٚد َٔ َعطن ١أذس بػ ١َ٬ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘
ٚغًِ َٔ ايكتٌ ٖٚ ،ص ٙايػٖ ١َ٬بَ ١ـٔ اهلل َٚ ،ـٔ َكـازٜل إـٔٸ ايـصٟ
تصنط ٙاٯ ١ٜايػابك. ١
( )1غٛض ٠ايٓرٌ .89

َعامل اٱّإ  /د 148ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 65

ايثاْ : ٞثباق إػًٌُ ٗ َكاَاق اٱّإ ٚعكُتِٗ َٔ ايؿو ذتٗ ٢

ذاٍ إكٝب ٗٚ ،١ايتٓعٌٜش ّىثَثِّدى هىيَّوى هىَّذَِِّ آٍَنىٌه تِاىْقٌَْهِ هىثَّاتِددِ وِدِ هىْحََْداجِ هىد َُّّْْا
ًَوِِ هٓخِزَجِز(.)1

ايثايث ْ :ع ٍٚآ ١ٜايبرث اييت ت ؿٗس يًُػًٌُ بأِْٗ تًكـٛا إكـٝبٗ ١
غب ٌٝاهلل ٚأْ٘ غبراْ٘ ٖ ٛايص ٟهاظ ِٜٗعًٖ ٢صا ا٭شَ ٗ ٣طنات٘ .
ٚوتٌُ اؾعا ٗ ٤إكاّ ٚجٖٛاّ :
ا٭ : ٍٚإضاز ٠اؾعا ٗ ٤اؿاٍ ْ َ٘ٓٚع ٍٚإ٥٬ه ١يٓكط ٠إػًٌُ .
ايثاْ : ٞاؾعا ٗ ٤ايسْٝا َٔ نري تع ٌٝبٛقت ككٛم .
ايثايث  :إطاز اؾعا ٗ ٤اٯخط ٠٭ْٗا زاض ايثٛاب .
 ٫ٚتعاضض بٌ ٖص ٙايٛجَ َٔ ٖٛٚ ، ٙٛكازٜل ًَـو اهلل يًػـُٛاق
ٚا٭ضض ٚايسْٝا ٚاٯخط.٠

 ٗٚايتٓعٜــــٌ ش ًىَنَدْدددشَِِّل هىَّدددذَِِّ صَدددثَزىًه أَخْدددزَىىٌْ تِؤَحْظَدددِِ ٍَددددا مَددداٌُّه

َّؼََْيٌَُُز(.)2
إػأي ١اؿاز ١ٜعؿط : ٠يكس أخ ق آ ١ٜايبرث عٔ قٝاّ ايٓيب قُس قً٢
اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ بتعً ِٝإػًٌُ ايهتاب ٚاؿهُٚ ، ١وتٌُ ٖصا ايتعًِٝ
َٔ جٗ ١إتًكٚ ٞجٖٛاّ :
ا٭ : ٍٚإضاز ٠أٌٖ ايبٝت ٚايكراب. ١
ايثاْ : ٞإككٛز عُ ّٛإػـًٌُ ٚإػـًُاق َـس ٠أٜـاّ ايٓبـٚٚ ٠ٛجـٛز
ايٓيب قُس قً ٢ا هلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ بٌ ظٗطاْ ٞإػًٌُ .
ايثايث  :إضاز ٠إػًٌُ ٚإػًُاق إٍ  ّٜٛايكٝاَ. ١
ٚايكـرٝس ٖـ ٛا٭خـريٖٚ ،ــَ ٛـٔ أغـطاض تفهــٌ اهلل عـع ٚجـٌ عفــظ
ٚغ ١َ٬ايكطإٓ َٔ ايٓكل ٚايعٜازٚ ٠ايتبس ، ٌٜ٭ٕ نٌ آَ َٔ َ٘ٓ ١ٜكازٜل
( )1غٛض ٠إبطاٖ.27 ِٝ
( )2غٛض ٠ايٓرٌ .96
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ٖـــصا ايتعًـــٚ ِٝؾـــاٖس عًٝـــ٘ ،قـــاٍ تعـــاٍشاَِّّدددا َّحْد دِى َّشلىْنَدددا هىد دذِّمْزَ ًَاَِّّدددا ىَد دوى
حلاوظٌُز(.)1
ٚقس جا٤ق ايػٓ ١ايٓب ١ٜٛايكٛيٚ ١ٝايفعً ١ٝبٛذ َٔ ٞعٓس اهلل عع ٚجـٌ
يٝتعاٖسٖا إػًُٜٚ ٕٛتدصٖٚا نٝا٤ٶ  ْٚاغاّ  ٗ ٌٖٚ ،ذفظ اهلل عع ٚجٌ
يًكطإٓ ايص ٟتصنط ٙاٯ ١ٜأعَٓ ٙ٬افع يًُػًٌُ غكٛم إٛاعظ ٚاؿهِ
إ ػتكطأَ َٔ ٠عطن ١أذس ،اؾٛاب ْعِ.
ٚوتٌُ أٚإ ْعَ ٍٚكٝب ١اـػاضَ ٗ ٠عطن ١أذس ٚجٖٛاّ :
ا٭ : ٍٚقبٌ تعً ِٝايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآيـ٘ ٚغـًِ ايهتـاب ٚاؿهُـ١
يًُػًٌُ .
ايثاْ : ٞبعس تعً ِٝايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ايهتـاب يًُػـًٌُ
ٚقبٌ تعً ِ ُ٘ٝاؿهُ. ١
ايثايث  :بعس تعً ِٝايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ؾططاّ َٔ ايهتـاب
ٚؾططاّ َٔ اؿهُ ١يًُػًٌُ .
ايطابع  :بعس تعً ِٝايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآيـ٘ ٚغـًِ إػـًٌُ ايهتـاب
ٚاؿهُٚ ١أغتٝفاَ ٤كازٜل ٖصا ايتعً. ِٝ
ٚإدتاض ٖ ٛايثايث أعـٚ ، ٙ٬إ ٗ ٖـصا ايؿـطط ايهفاٜـٚ ١ايٛقاٜـَ ١ـٔ
ٚق ٛع إكٝب ١ي ٫ٛأْٗا جا٤ق َٔ جٗ ١شاق إػًٌُ برتى ايطَاَٛ ٠انعِٗ
فإ قًت ٕاشا مل ّٓع اهلل عع ٚجٌ ايطَا َٔ ٠تطى َٛانعِٗ .
ٚعٔ (ؾٗط بٔ ذٳٛؾب عٔ أّ غًُ ١إٔ ايٓيب قـً ٢اهلل عًٝـ٘ ٚغـًِ
نإ ٜكٜ" :ٍٛا َٴكًَِّبٳ ايكًٛب ثٳبِّتٵ قًيب عً ٢زٜٓو" ثِ قطأ { :ضٳبٻٓٳـا  ٫تٴـعٔغٵ
قًُُٛبٳٓٳا بٳعٵسٳ إٔشٵ ٖٳسٳٜٵتٳٓٳا ٚٳٖٳبٵ يَٓٳا َٹٔٵ يَسٴْٵوَ ضٳذٵُٳ ّ١إْٔٻوَ أَْٵتٳ ايِٛٳٖٻـابٴ }( )2ضٚاٙ
ابٔ َطز َٔ ٜ٘ٚططٜل قُس بٔ بٳهٖاض ،عٔ عبس اؿُٝس بٔ بٗطاّ ،عٔ ؾٗط
بٔ ذٛؾب ،عٔ أّ غًُ ٖٞٚ ،١أمسـا ٤بٓـت ٜعٜـس بـٔ ايػـهٔ ،مسعٗـا
( )1غٛض ٠اؿحط .9
( )2غٛض ٠آٍ عُطإ .8
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ؼـسث إٔ ضغـ ٍٛاهلل قـً ٢اهلل عًٝـ٘ ٚغـًِ نـإ ٜهثـط ٗ زعا٥ـ٘" :ايًـِٗ
َكًب ايكًٛب ،ثبت قًيب عً ٢زٜٓو" .
قايت :قًتٜ :ا ضغ ٍٛاهللٚ ،إٕ ايكًب يٝتكًب؟ قاٍْ" :عـَِ ،ـا خًـل
اهلل َٔ بين آزّ َٔ بؿط إ ٫إٔ قًب٘ بٌ أقبعٌ َٔ أقابع اهلل عع ٚجـٌ،
فإٕ ؾا ٤أقاَ٘ٚ ،إٕ ؾا ٤أظان٘".
فٓػأٍ اهلل ضبٓا أٜ ٫عٜغ قًٛبٓا بعس إش ٖساْاْٚ ،ػأي٘ إٔ ٜٗب يٓا َٔ يسْ٘
ضٓ ،١إْ٘ ٖ ٛايٖٛاب)(.)1

اؾٛاب إٔ اٯٜـ ١ايتايٝـ ١جـا٤ق بـاؾٛاب بكٛيـ٘ تعـاٍ شًٍََدا أَصَداتَنٌُْ َّدًٌَْ

هىْرَقََ هىْدََْؼَاُِ وَثِبِفُِْ هىيَّوِ ًَىَِْؼْيٌََ هىَْىئٍِْنِنيَز(.)2
يبٝإ إٛاعظ ٚايعـ َـٔ ٖـص ٙإكـٝب ١يتهـ ٕٛبابـ ّا يًثـٛاب يًُػـًٌُ
ٚذطظاّ ٗ إعاضى اي٬ذكٜ ٌٖٚ ، ١كس إٔ ٖص ٙإكٝبَ َٔ ١كازٜل قٛيـ٘

تعاٍشًَّىؼَيَِّىيىٌْ هىْنِرَابَ ًَهىْحِنََْحَز اؾٛاب ْعِ ٜٚ ،هٖ ٕٛصا ايتعً ِٝعًٚ ٢ج:ٙٛ

ا٭ : ٍٚتعً ِٝايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ إػًٌُ ايهتاب،
ٚتعً ِ ُ٘ٝاؿهُ ٗ ١شاق إكسام إترس .
ايثاْ : ٞتعً ِٝايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ إػـًٌُ ايهتـاب
ٚت ٠ٚ٬آٜاق ايكطإٓ .
ايثايث  :تفك٘ إػًٌُ ٗ ايس. ٜٔ
ايطابع  :تعً ِٝايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ إػـًٌُ اؿهُـ١
 ٘ َٓٚأبٛاب اـري ٚغٓٔ ايك٬ح ٚ ،تٗصٜب ايًػإ ٚ ،تأ ٌٜٚآٜاق ايكطإٓ
ٚايعٌُ َهاَٗٓٝا .
ٜٚفٝس اؾُع إطنب بٌ ايهتاب ٚاؿهُ ٗ ١تعً ِٝايٓيب قً ٢اهلل عً٘ٝ
ٚآي٘ ٚغًِ يًُػًٌُ عً ٢أْ٘ مل ٜعًُِٗ إَ ٫ا ٖ ٛخـري َٚـا فٝـ٘ ايكـ٬ح

( )1تفػري إبٔ نثري .13/2
( )2غٛض ٠آٍ عُطإ .166

68ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ َعامل اٱّإ  /د148

ٚايف٬ح ٚف ٘ٝزع ٠ٛيًٓاؽ ْٝعاّ يًٛٗٓٝا َٔ ايكطإٓ ٚايػَٓٚ ، ١ـٔ ايٛجـ٘
ا٭ ٍٚأعٚ ٙ٬إجتُاع تعً ِٝايهتاب ٚاؿهُ ١آ ١ٜايبرث بًراظ أْٗا آَٔ ١ٜ
ايهتاب َٚسضغ ٗ ١ايك ٚؼٌُ ا٭ش ٗ ٣جٓب اهلل .
ٚعٔ ا٭قبغ بٔ ْبات٘ ( فكاٍ مسعت جس ٟضغ ٍٛاهلل قـً ٢اهلل عًٝـ٘
ٚآي٘ ٚغًِ ٜك : ٍٛإٕ ٗ اؾٓ ١ؾحطٜ ٠كـاٍ يـ٘ ؾـحط ٠ايبًـٜ ٣ٛـ٪ت ٢بأٖـٌ
ايب ّٜٛ ٤٬ايكٝاَ ١فٜ ٬طفع ِ زٜٛإ ٜٓ ٫ٚكب ِ َٝعإ ٜكب عًـِٗٝ

اٯجط قبا ٚقطأ { إِا ٜٛف ٢ايكابط ٕٚأجطِٖ بغري ذػاب })(. )1

يبٝإ إٔ إكٝب ١اييت ْعيت بإػـًٌُ بـاب يٮجـط ٚايثـٛاب ٚ ،غـبٌٝ
يٓع ٍٚضٓت٘ َٗٓٚ ،ا ايػـ ١َ٬ايعاَـ ١ـِ ٜـ ّٛاـٓـسم ٚ ،قـريٚض ٠قتـٌ
اٱَاّ عً ٞعً ٘ٝايػ ّ٬عُط ٚبٔ ٚز ايعاَط٦َٜٛ ٟص غبباّ ٱيكا ٤ايطعب ٗ
قًٛب إؿطنٌ .
يكس نإ ايص ٜٔنفطٚا ٜػع ٕٛظس ٚذٓهَٚ ١هط فبعس َعطن ١بسض زضغٛا
اؿاٍ ٚضأٚا أِْٗ ظذفٛا بٓر ٛأيف ضجـٌ ٚ ،ناْـت ايٓتٝحـ ١غـبعٌ قتـّ٬ٝ
ٚغبعٌ َٔ ا٭غـط ٣بأٜـس ٟإػـً ٌُ َ ،ـع ؿـٛم اــعٚ ٟايـصٍ بايـصٜٔ
نفــطٚا ٚأزضنــٛا أْٗــِ غــاضٚا إٍ َعطنــ ١بــسض َٓاجــا ٠اؿُٝــ ١ايعاجًــ،١
فأغتعسٚا ٕعطن ١أذس ٭نثط َٔ غٓٚ ، ١جـاٚ٤ا بث٬ثـ ١أنـعاف جٝؿـِٗ ٗ
َعطن ١بسض ،يبٝإ ق ٠ٛؾٛن ١ايعسٚ ،ٚإٔ اٱغ ّ٬إْتكـط َعحـعٚ ٠آٜـَ ١ـٔ
عٓس اهللٚ ،تفهٌ اهلل ٚضظم إػ ًٌُ ايك ٚايػ َٔ ١َ٬ايفً

ايٛج٘ ايثاْ : ٞقً ١آ ١ٜايبرث بكٛي٘ تعاٍ ش ىىٌْ دَرَخَاخٌ ػِنْ َ هىيَّوِ ًَهىيَّوى تَيِتٌ تََِا

َّؼََْيٌَُُز (ٚ )2فَ ٘ٝػا: ٌ٥

( )1إعحِ ايهبري .92/3
( )2غٛض ٠ايتٛب.40 ١
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إػأي ١ا٭ : ٍٚإبتسأق آ ١ٜايبرث بكٝغ ١اٱغتفٗاّ اٱْهاض ٟشأًَىََلاز
يٝه ٕٛنَ٬اّ ٚغ٪ا َٔ ّ٫عٓ س اهلل يًُػًٌُ ٚإػًُاق بًراظ ٚاقعَ ١عطن١
أذسٚ ،إبتسأق آ ١ٜايػٝام بكٝغ ١اؾًُ ١اـ  ١ٜشىىٌْ دَرَخَاخٌز.

يٝهَ َٔ ٕٛعاْ ٞايسضجاق بًراظ أ ٍٚآ ١ٜايبرث ٚج: ٙٛ
ا٭ : ٍٚإػًُ ٕٛزضجـاق ٗ إكـٝب ١ايـيت تٓـعٍ بٗـِ َـٔ جٗـ ١نُٗـا
ٚنٝفٗا ٚعسزٖا  ،فُِٓٗ َٔ تأتَ ٘ٝكٝبٚ ١اذس ٗ ٠ايػٓ ٫ َٔ َِٗٓٚ ١تأت،٘ٝ
 َٔ َِٗٓٚتتهطض عًٚ ٘ٝته ٕٛشاق ٚطأ ٠عً ٢ايٓفؼ .
ايثــاْ : ٞإػــًُ ٕٛزضجــاق ٗ تًكــ ٞإكــٝب ١إش ًٜحــأ ٕٚإٍ ايكــ

ٚاٱغتحاض ٠بايعباز ، ٠قاٍ تعاٍ ش ًَهطْرَؼِْنىٌه تِاىيلثْزِ ًَهىيلالَجِ ًَاَِّّيَا ىَنَثِتَجٌ اِالَّ ػَيَدَ
هىْ َاشِؼِنيَز (.)1
ايثايــث  :إػــًُ ٕٛزضجــاق ٗ ا٭جــط ٚايثــٛاب عٓــس إكــٝبٚ ، ١عــٔ
ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ قاٍ :إٝعإ بٝس ايطٓٔ ٜطفع أقٛاَٶا
ٜٚهع آخط.)2()ٜٔ
ايطابع ٜ :تٓاج ٢إػًُ ٕٛبايك ٚايترٌُ ٚإظٗاض ايطنا بأَط اهلل عع
ٚجٌ عٓس إكٝب ، ١يٝأت ِٗٝا٭جط َٔ جٗاق :
ا٭ْ : ٍٚــع ٍٚإكــٝب ١بًرــاظ أْٗــا تــأت ٗ ِٗٝطــاعتِٗ هلل ٚضغــٛي٘

ٚزفاعِٗ عٔ اٱغ ، ّ٬يصا شنطق اٯ ١ٜإػًٌُ بكٛي٘ تعـاٍ شىىدٌَ ٍِدِْ
ػِنْ ِ أَّْعُظِنٌُْز (. )3

( )1غٛض ٠ايبكط.45 ٠
(ْ )2ع اؾٛاَع .20145/1
( )3غٛض ٠آٍ عُطإ .165
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ٚقس تكسّ ٗ اٯ ١ٜايػابك ١قٛي٘ تعاٍ ش ىَقَ ْ ٍَِل هىيَّوى ػَيََ هىَْىئٍِْنِنيَ اِفْ
تَؼَدََ وِددْيٌِْ رَطىددٌالً ٍِدِْ أَّْعُظِديٌِْز

()1

يبٝــإ إٔ إكــٝبْ ١عيــت بإػــًٌُ َــا ٖــِ

َٚ ، َٕٛٓ٪فٚ ٘ٝاق َٔ ِ ١ٝايًٚ ّٛايتبهٝت .
ايثاْ : ١ٝثباق إػًٌُ عً ٢اٱّإ ع ٓس ْع ٍٚإكٝب ١يبٝإ قاْٖٚ ٕٛـٛ
إٔ اٱّإ عٓس إػًٌُ َػتكط ٚيٝؼ َتعيعٚ ، ّ٫عٔ ايٓـٛاؽ بـٔ مسعـإ
عٔ ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ قاٍ ٜ:ا َكًب ايكًٛب ثبت قًٛبٓا
عً ٢زٜٓو)(.)2
ايثايثــ : ١إؽــاش إػــًٌُ إكــٝبَٛ ١عظــٚ ١غــب ّ٬ٝيٲضتكــا ٗ ٤زضجــاق
اٱّإ .
ايطابع : ١تعاٖس إػًٌُ ٭زا ٤ايفطا٥

ٚايٛاجباق ايعباز ١ٜذتَ ٢ـع

ذاٍ إكٝبٚ ١ايهطض .
اـاَػــ : ١عكــُ ١إػــًٌُ َــٔ ايفطقــٚ ١ايؿــكام ٚاٱضتــساز ٗ ذــاٍ
إكٝب. ١

َ َٔ ٖٛٚكازٜل قٛي٘ تعاٍش ًَهػْرَيَِىٌه تِحَثْوِ هىيَّوِ خََِْؼاا ًَالَ ذَعَزلقٌُهز(ٚ )3نـإٔ

اٯٜــ ١أعــ ٙ ٬تكــٚ ٍٛاعتكــُٛا عبــٌ اهلل عٓــس إكــٝب ٫ٚ ١تفطقــٛا ٗ ذــاٍ
ٚقٛعٗا بًراظ إٔ اٱَتٓاع عٔ ايفطقٚ ١ايؿكام عٓس إكٝبٚ ١خػاض ٠إعطن١
َٔ ايؿٛاٖس عً ٢قسم ْب ٠ٛقُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ.
 َٔٚاٱعحاظ ايغري ٟٯ ١ٜايبرث أْٗا بطظر ز ٕٚتفـطم إػـًٌُ عـٔ
ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ عٓس إكـٝب ٗٚ ١ذـاٍ ايؿـسٚ ، ٠قـس

( )1غٛض ٠آٍ عُطإ .164
( )2إبٔ بط /١اٱباْ ١ايه .222/6 ٣
( )3غٛض ٠آٍ عُطإ .103
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تكـسّ قبــٌ ٔــؼ آٜــاق قٛيــ٘ تعـاٍ ش ًىَدٌْ مُنْددَ وَظَدا غَيِددََْ هىْقَيْدةِ الَّْعَضُّددٌه ٍِدِْ
حٌَْىِلَز(.)1
ٚمل تــصنط اٯٜــ ١أعــَ ٙ٬ػــأي ١إكــٝب ١أ ٚإكــا٥ب ايــيت تٓــعٍ بػــاذ١
إػًٌُ ٖا ٜسٍ بايس٫ي ١اٱيتعاَ ١ٝعً ٢عسّ إْفهـاض ٚتفـطم إػـًٌُ
عٔ ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٗ ذاٍ ٚقٛع إكٝبَٔ ٖٛٚ ، ١
ايؿٛاٖس عً ٢ف ٧اٯ ١ٜبكٝغ ١اـطاب يًُػًٌُ عطفاّ عً ٢قف ١اٱّإ
ٗ اٯ ١ٜايػابك. ١
إػأي ١ايثاْٝـ : ١بعـس إٔ أخـ ق آٜـ ١ايػـٝام عـٔ مسـٚ ٛضفعـَ ١طاتـب
إػًٌُ ٚأِْٗ ٗ زضج ١عاي ١ٝعٓس اهلل ٱّاِْٗ ٚتكسٜكِٗ بايٓبٚ ٠ٛايهتاب
ٚق ِٖ ٗ طاع ١اهلل ٚإجتٓابِٗ إعاق ٞايص َٔ ٖٛ ٟأبَٗ ٢عاْ ٞايك ،

ِ ه ْىيَدٌٍَ * وَدبُِل
ْ
ض ػَد
ف ٍَقَدا ًَ َرتِّد ِو ً َّيَدَ هىد لن ْع َ
ِ خَدا َ
ْ
قاٍ تعاٍ ش ًَ َأٍلا ٍَد

هىْدَنلدحَ ىِدَِ هىََْدؤًٍَْز( )2تفهــٌ اهلل عــع ٚجــٌ ٚأخـ عــٔ ْــعَ ٍٚكــٝب١
بإػًٌُ ٖٚص ٙإكٝب ١عاَ ١يكٛي٘ تعاٍ شأَصَاتَرْنٌُْ ٍىيِْثَحدز يبٝإ قاْٖٛٚ ٕٛ
إٔ إكــٝب ١ايــيت تٓــعٍ بػــاذ ١إــ ٌَٓ٪تعٜــس ٗ زضجــاتِٗ عٓــس اهلل ٭ْٗــِ
ٜتًكْٗٛا بػبب إّاِْٗ ٚق ِٖ ٚجٗازِٖ .
َٚــٔ أغــطاض تكــسّ آٜــ ١ايػــٝام َٚ ،ــا فٗٝــا َــٔ اٱخبــاض عــٔ زضجــاق
إــ ٌَٓ٪عًــ ٢آٜــ ١ايبرــث َٚ ،ــا تتهــُٓ٘ َــٔ اٱخبــاض عــٔ ٚقــٛع إكــٝب١
بإػًٌُ ٚج:ٙٛ
ا٭ ٌْٝ : ٍٚإػًٌُ ايسضجاق ايعاي ١ٝعٓس اهلل قبٌ ٚقـٛع اـػـاضٗ ٠
َعطن ١أذس .
ايثاْ : ٞبًٛغ ايؿٗسا ٤ايسضجاق ايػاَ ١ٝقبٌ ؾٗازتِٗ ٚ ،عٓسَا نرٛا
بأْفػِٗ ٗ غب ٌٝاهلل أذطظٚا أمس ٢ايسضجاق ٭ِْٗ زافعٛا عٔ اٱغ، ّ٬
( )1غٛض ٠ايٓاظعاق .41-40
( )2غٛض ٠آٍ عُطإ .159

72ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ َعامل اٱّإ  /د148

ٚقسٸٚا نفاض قطٜـ عٓس إضازتِٗ قتٌ ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ
َٓٚع تٛايْ ٞع ٍٚآٜاق ايكطإٓ.
ٚعٔ ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ قاٍ  َٔ :قاتٌ ٗ غب ٌٝاهلل
َٔ ضجٌ َػًِ فٛام ْاقٚ ١جبت ي٘ اؾٓ َٔٚ ١غأٍ اهلل ايكتٌ َٔ عٓس ْفػ٘
قازقا ثِ َاق أ ٚقتٌ فً٘ أجـط ؾـٗٝس َٚـٔ جـطح جطذـا ٗ غـب ٌٝاهلل أٚ
ْهب ْهب ١فإْٗا ػ ّٜٛ ٧ايكٝاَ ١نأنعض َا ناْت يْٗٛا نـايععفطإ ٚضوٗـا

نإػو  َٔٚجطح جطذا ٗ غب ٌٝاهلل فعً ٘ٝطابع ايؿٗسا.)1()٤

ايثايث َ :ا ٜتًكا ٙإ َٔ َٕٛٓ٪اـػاضٚ ٠ايٓهػٚ ١اٱْهػاض ٗ غب ٌٝاهلل
ضفعــٚ ١زضجــ ١عٓــس اهلل ٖٚ ،ــ ٛططٜــل يسضجــ ١أمســَ ٢ــٔ شاق ايػــٓد١ٝ

ٚنريٖاَ َٔ ٖٛٚ ،كازٜل قٛيـ٘ تعـاٍش اَََِّّدا ّىدٌَوََّ هىيلداتِزىًَُ أَخْدزَىىٌْ تِغَْْدزِ
حِظَابٍز(.)2

ايطابع  :تكسٜط اؾُع بٌ اٯٜـتٌ ٜ :ـا أٜٗـا ايـص ٜٔآَٓـٛا أْـتِ زضجـاق
غاَ ١ٝعٓس اهلل ٕٚ ،ا أقابتهِ َكـٝب ١قـاضق زضجـاتهِ أمسـٚ ٢أضفـع ،
ٖٚصا إعٓ َٔ ٢إعحاظ ْظِ ايكطإٓ ٚ ،ف ٧إٛاغاٚ ٠ؾعاع ا٭ٌَ َع ا٭ش٣
ٚايهطض .
اـاَؼ  :بٝإ قاْ ٖٛٚ ٕٛعسّ خػاض ٠إػًٌُ ذتَ ٢ع ٚقٛع إكٝب١
ٚايب ٤٬عٓسِٖ  ،فاشا جا ِٖ٤خري ٚضْٓٚ ١كط َـٔ اهلل ظازق زضجـاتِٗ
عسزاّ ٚضفع ٌٖٚ ، ١ظٜاز ٠ايسضجاق َطًٛب ١بصاتٗا أّ أْٗا بًغ ١يغريٖا َٔ
اـري ٚايف٬ح .

اؾٛاب  ٫تعاضض بٌ ا٭َط ، ٜٔيصا فإ قٛي٘ تعـاٍ شىىدٌْ دَرَخَداخٌ ػِنْد َ

هىيَّوِ..ز

()3

بؿاض ٠ايطظم ايهطٚ ِٜذاٍ ايػطاٚ ٤ايظفط ٚايٓكط .

( )1ايػٓٔ ايه  ٣يًٓػا.18/3 ٞ٥
( )2غٛض ٠ايعَط .10
( )3غٛض ٠آٍ عُطإ .163
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 َٔٚأغطاض يفظ ايسضجاق بكٝغ ١اؾُع بٝإ ايػعٚ ١إٓسٚذ ٗ ١فهٌ
اهلل عً ٢إػًٌُ ٚ ،إٔ اهلل عع ٚجٌ ذفظ ِ إّاِْٗ ٚعًُِٗ ايكاؿاق
ذت ٢إشا َا ْعيت إكٝب ١بِٗ جا٤ق ايسضجاق ٚاق َٔ ١ٝأنطاضٖا .

 َٔ ٖٛٚاٱعحاظ ٗ قٛي٘ تعاٍش ىىدٌْ دَرَخَداخٌ ػِنْد َ هىيَّدوِز(ٚ ،)1نْٛـ٘ بؿـاض٠

ايفٛظ بايطظم ايهطٚ ِٜق ٛايه طض ٗ اؿٝا ٠ايسْٝا ،فُٔ َعاْ ٞقٛيـ٘ تعـاٍ
أع ٙ٬تطتب ايٓفع ايعظ ِٝايعاجٌ ٚاٯجٌ عً ٢بًٛغ َطتب ١ايسضجاق ايعاي١ٝ
عٓس اهللٜٚ ،ه ٕٛتكسٜط اٯ ١ٜعًٖ ٢صا إبٓ ٢عًٚ ٢ج:ٙٛ
ا٭ ِٖ : ٍٚزضجاق عٓس اهلل بفهٌ َٔٚٸ َٓ٘ تعاٍ.
ايثاْ ِٖ : ٞزضجاق عٓس اهلل عػب ايك٬ح ٚايٓفٛؽ.
ايثايث  ِٖ :زضجاق عٓـس اهلل ،يٝحتٗـس ايٓـاؽ ٗ طاعـ ١اهللٚ ،طًـب

خ
ِ َر ِّتنُد ٌْ ًَ َخنلد إح َػ ْزضُديَا هىظلد ٌَََه ى
ْ
َطنات٘  ٗٚ ،ايتٓعٌٜش ًَطَا ِرػىٌه ِاىَدَ ٍَ ْغعِد َز إج ٍِد
ًَهَٕرَْى أُػِ لخْ ىِيَْىرَّقِنيَز(.)2
ايطابع  ِٖ :زضجاق عٓس اهلل فريظقِٗ اهلل ٗ ايسْٝا ضظم ذػٓاّ.
اـــاَؼ ٖ :ــِ زضجــاق عٓــس اهلل فُٝرــ ٛاهلل عــِٓٗ ايــبٚ ٤٬اٯفــاق
ٚايؿطٚض.
ايػازؽ  ِٖ :زضجاق عٓس اهلل ٗ ايسْٝا.
ايػابع  ِٖ :زضجاق عٓس اهلل ٗ عٌُ ايكاؿاق.
ايثأَ  ِٖ :زضجاق عٓس اهلل ٗ ايك .
ايتاغع  ِٖ :زضجاق عٓس اهلل ٗ ايتك.٣ٛ
 ٌٖٚتسفع ٖص ٙايسضجاق إ كٝب ، ١اؾـٛاب ْعـِ  ،يٝهـَ ٕٛـٔ َعـاْٞ

قٛي٘ تعاٍ ش ََّْحىٌه هىيَّوى ٍَا َّشَاٍى ًَّىثْثِدى ًَػِنْ َهى أًُُّ هىْنِرَابِز ( )1فُٔ فهٌ اهلل عع ٚجٌ

( )1أْظط اؾع ٤ايػازؽ ٚا٭ضبعٌ بعس إاٖ َٔ ١٥صا ايػٹفط إباضىٚ ،ايص ٟجا ٤خاقاّ
بتفػري ٖص ٙاٯ. ١ٜ
( )2غٛض ٠آٍ عُطإ .133
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إٔ ايسضجاق اييت إضتك ٢ا إ َٕٛٓ٪باّاِْٗ ٚق٬ذِٗ ذطظ ٚٚاقَ ١ٝـٔ
اـػاض ، ٠فكطف عـٔ إػـًٌُ ٚشٜٗٚـِ إكـا٥ب ٚاـػـاضٚ ٠ا٭زضإ ،
ذت ٢إشا َا ذًت بِٗ َكٝبَ ١ثٌ اـػاضَ ٗ ٠عطن ١أذس ٚ ،تػـا٤يٛا عـٔ

غببٗا جا ٤اؾٛاب َٔ عٓس اهلل عع ٚجٌ شقُوْ ىىٌَ ٍِِْ ػِنْ ِ أَّْعُظِنٌُْز (.)2

 َٔٚاٱعحاظ إٔ اٯ ١ٜمل ؽاطب إػًٌُ عٔ عًٚ ١غبب اـػاض ٠إِا
تٛج٘ فٗٝا ا٭َط َٔ اهلل عع ٚجٌ إٍ ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ

إٔ ٜك ٍٛيًُػًٌُ ش قُوْ ىىدٌَ ٍِدِْ ػِنْد ِ أَّْعُظِدنٌُْز (ٖٚ )3ـَ ٛـٔ َكـازٜل إـٔٸ
اٱ  ٞايص ٟتصنط ٙاٯ ١ٜايػابك. ١
إػأي ١ايثايثَ : ١ـٔ َعـاْ ٞاؾُـع بـٌ آٜـ ١ايبرـث ٚآٜـ ١ايػـٝام زعـ٠ٛ
إػًٌُ يًتٛج٘ بايؿهط إٍ اهلل عع ٚجٌ ٚ َٔ ،جَٗٓ ٙٛا :
ا٭ : ٍٚايؿــهط هلل عــع ٚجــٌ عًــْ ٢عُــ ١فــٛظِٖ بايــسضجاق ايطفٝعــ،١
ٚإضتكا ِ٥فٗٝاٚ ،تكسٜط آ ١ٜايػٝام ٜ :ا أٜٗا ايص ٜٔآَٓٛا أْتِ زضجاق عٓس اهلل
فأؾهطٚا ي٘).
ايثاْ : ٞف ٧إكٝب ١يًُػًٌُ بعـس بًـٛنِٗ ايـسضجاق ايػـاَٗٚ ، ١ٝ
ٖصا ايرتتٝب ْٛع ؽفٝف َٔ ٚطأ ٠إكٝب ١عـٔ إػـًٌُ ٖـا ٜبعـث اؿػـط٠
ٚا٭غ ٗ ٢قًٛب ايص ٜٔنفطٚا َ َٔ ٖٛ ٌٖٚ ،كازٜل اغِ اٱؾاض ٠يًبعٝس

ٗ قٛي٘ تعاٍشىَِْدْؼَوَ هىيَّوى فَىِلَ حَظْزَجا وِِ قُيٌُتِيٌِْز(.)4

اؾٛاب ْعِ ٚ ،بُٓٝا ٬ٜقٜٚ ٞعاْ ٞإػًُ َٔ ٕٛغكٛل غبعٌ ؾٗٝساّ
 ّٜٛأذسٚ ،إقاب ١ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ظطاذـاق عسٜـس٠
ٚقً ٢ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ بإػًٌُ  ٖٛٚقاعس يؿس ٠جطاذات٘
ٚقًٛا ٚضا ٙ٤قعٛزاّ .
( )1غٛض ٠ايطعس .39
( )2غٛض ٠آٍ عُطإ .165
( )3غٛض ٠آٍ عُطإ .165
( )4غٛض ٠آٍ عُطإ .165
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( قَاٍٳ ابٵٔٴ ٖٹؿٳإّ ٚ :ٳشٳنَطٳ عٴُٳطٴ َٳـٛٵيَ ٢نُفِـطٳ : َ٠إَٔٸ ايٓٸبٹـٞٸ قٳـًٓ ٢ايًٓـ٘ٴ عٳًَٝٵـ٘ٹ
ٚٳغٳ ـًِٓٳ قٳ ـًٓ ٢ايظٓٗٵ ـطٳ ٜٳ ـٛٵّٳ أُذٴ ـسٺ قَاعٹ ـسٶا َٹ ـٔٵ ايِحٹ ـطٳاحٔ ايٓتٹــ ٞأَقٳــابٳتٵ٘ٴ ٚٳقٳ ـًٓ٢

ايُِٴػٵًٹُٴٕٛٳ خٳًِفَ٘ٴ قُعٴٛزٶا) (.)1

يصا ق ٌٝظٛاظ ق ٠٬اٱَاّ عٔ قعٛز عٓس اؾطاذـٚ ١ايهـطٚض ٠إ ٫أْـ٘
ٌٖ ٜكً ٞخًف٘ إأَ َٕٛٛعٔ قعٛز ٚقانا ٠ي٘ أّ إٔ اؿاٍ ٗ َعطن ١أذس
نــإ خاق ـاّ بإَاَــ ١ايــٓيب قــً ٢اهلل عًٝــ٘ ٚآيــ٘ ٚغــًِ ٚنثــط ٠اؾطاذــاق
بايكراب٦َٜٛ ١ص ٚ ،تًك ٞأٌٖ ايبٝت ٚايكراب ١اؾطاذاق .
ٚذت ٢ايؿٗسا ٤ناْت جطاذاتِٗ بًٝغ( ١عٔ أْؼ بـٔ َايـو قـاٍ :يكـس
ٚجسْا بأْؼ بٔ ايٓهـط ٦َٜٛـص غـبعٌ نـطب ،١فُـا عطفـ٘ إ ٫أختـ٘ ،عطفتـ٘
ببٓاْ٘.
قاٍ ابٔ ٖؿاّٚ :ذسثين بع

أٌٖ ايعًِ ،إٔ عبـسايطٓٔ بـٔ عـٛف

أقٝب ف٦َٜٛ ٙٛص فٗتِٚ ،جطح عؿط ٜٔجطاذ ١أ ٚأنثط ،أقاب٘ بعهـٗا ٗ

ضجً٘ فعطد.)2( ).

ٚأقٝب غعس بٔ ايطبٝع باثٓيت عؿط ٠جطاذٚ ١نًٗا تـ٪ز ٟإٍ إـٛق،
ٚقاتًت أّ عُاضْ ٠ػٝب ١بٓت نعب إاظْٜ ١ٝـ ّٛأذـس ٖٚـٖ ٞـٔ ؾـٗس بٝعـ١
ايعكب ، ١فكس خطجت ا ٍٚايٓٗاض َٚعٗا غكا ٤فَ ٘ٝـا ٤يتًكـف ا٭خبـاض عـٔ
ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٚعٔ أ٫ٚزٖا ٚظٚجٗا ٚ،اغتبؿـطق
ذُٓٝا ضأق ٗ أ ٍٚإعطن ١إٔ ايٓ كط يًُػًٌُ ٚإٔ ايفـتس ٜكـرتب َـِٓٗ ،

قاٍ تعاٍ غكٛم ٚاقع ١أذـس ش ًىَقَد ْ صَد َقَنٌُْ هىيَّدوى ًَػْد َهى اِفْ ذَحىظُّدٌَّيىٌْ تِبِفِّْدوِز

()3

ٚعٓسَا ضأق إْٗعاّ أنثط ايكـراب ١عـٔ ايـٓيب قـً ٢اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘ ٚغـًِ
تٛجٗت قٛب٘ٚ ،أخصق تسافع عٓ٘ بهطٚب :
أَ : ّ٫ٚباؾط ٠أّ عُا ض ٠ايكتاٍ بٓفػٗا .
( )1ايػري ٠ايٓب / ١ٜٛابٔ ٖؿاّ .86/2
( )2ايػري ٠ايٓب / ١ٜٛابٔ نثري .68/3
( )3غٛض ٠آٍ عُطإ .152
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ثاْ ٝـاّ  :ايــسفاع ٚايــصب عــٔ ايــٓيب قُــس قــً ٢اهلل عًٝــ٘ ٚآيــ٘ ٚغــًِ
بايػٝف ،فتًو ايػاعٜ ٫ ١هف ٞايكطار ٚايع ٌٜٛأ ٚايـصب بايعكـا ف٬بـس

َٔ ايػٝف يًسفاع  ،قاٍ تعاٍش ًَأَػِ ًُّه ىَيىٌْ ٍَا هطْرَطَؼْرٌُْ ٍِِْ قٌُلجإز(.)1

ثايثاّ  :ايطَ ٞبايكٛؽ ،إٍ إٔ أقٝبت ظطاذاق ظًت ظاٖط ٗ ٠بسْٗا.
ٚعٔ أّ غعس بٓت غعس بـٔ ايطبٝـع قايت( فطأٜـت عًـ ٢عاتكٗـا جطذـا
أجٛف ي٘ نٛض ،فكًت ا َٔ :أقابو بٗصا ؟ قايت :ابٔ قُ ١٦أقُأ ٙاهللٕ ،ا
 ٍٚايٓاؽ عٔ ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآيـ٘ ٚغـًِ أقبـٌ ٜكـ :ٍٛزيـْٞٛ
عً ٢قُس  ٫لٛق إٕ لا.
فاعرتنت ي٘ أْا َٚكعب بٔ عُريٚ ،أْـاؽ ٖـٔ ثبـت َـع ضغـ ٍٛاهلل
قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ،فهطبين ٖص ٙايهطبٚ ،١يكس نطبت٘ عًـ ٢شيـو

نطباقٚ ،يهٔ عس ٚاهلل ناْت عً ٘ٝزضعإ) (.)2

ايثايث  :ؾهط إػًٌُ هلل عع ٚجٌ عً ٢ايثٛاب ايعظ ِٝايصٜ ٟرتتـب
عً ٢أفعا ِ غكٛم َعطن ١أذس :
أ : ّ٫ٚإجتُاع إػًٌُ ْٚفريِٖ عٓس زع ٠ٛايـٓيب قـً ٢اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘
ٚغًِ ِ ٚإذاطتِٗ عًُاّ بكس ّٚجٝـ إؿطنٌ ،
ثاْ ٝـاّ  :تــعاذِ إــ ٗ ٌَٓ٪بــصٍ ايــٓفؼ ٚ ،إــاٍ ٗ ايــسفاع عــٔ ايٓبــ٠ٛ
ٚايتٓع. ٌٜ
ثايثــاّ  :إغتؿــاض ٠ايــٓيب قُــس قــً ٢اهلل عًٝــ٘ ٚآيــ٘ ٚغــًِ ٭قــراب٘
غكٛم قـٝغ ٚنٝفٝـ ١قتـاٍ ايعـسٖٚ ،ٚـٌ ٜبكـ ٗ ٕٛإسٜٓـ ١ذتـ ٢زخٛيـ٘
عً ،ِٗٝأّ ىطج ٕٛإٍ يكا.٘٥

( )1غٛض ٠ا٭ْفاٍ .60
( )2ايػري ٠ايٓب ١ٜٛابٔ نثري . 68/3
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ضابعاّ  :تػً ِٝإػًٌُ بإٔ ايكطاض ٚا٭َط ٜطجع إٍ ايٓيب قً ٢اهلل عً٘ٝ

ٚآي٘ ٚغًِ ٕا ضظق٘ اهلل َٔ ايٛذ ،ٞقاٍ تعاٍش ًٍََدا َّنْطِدقى ػَدِْ هىْيَدٌٍَ *
اُِْ ىىٌَ اِالَّ ًَحٌِْ ّىٌحََز(.)1

خاَػاّ  :إْكاق إػًٌُ ٭ٚاَط ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ

قبٌ اـطٚد إٍ إعطن : ١قاٍ تعاٍ ش ًَاِفْ غَ ًَْخَ ٍِِْ أَىْيِلَ ذُثٌَِّةى هىَْىئٍِْنِنيَ
ٍَقَاػِ َ ىِيْقِرَاهِز (.)2

غازغاّ  :قسٚض إػًٌُ عٔ أٚاَـط ايـٓيب قُـس قـً ٢اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘
ٚغــًِ غكــٛم نٝفٝــَٛٚ ١نــع َ٬قــا ٠ايعــسٖٚ ، ٚــٜ ٫ ٛتعــاضض َــع
َؿٛضتِٗ  ،فكس عٛٸزِٖ ايٓيب ْٚـُٸ ٢عٓسِٖ ٖص ٙإؿٛضَ ٗ ٠عطن ١بسض .
ٚظٗط اٱخت٬ف ٚايتبا ٗ ٜٔايطأ ٟبٌ ايكرابٚ ، ١يهٓ٘ َٔ اٱْـاع
إطنب  ،إش ناْٛا ٗ غٓد ١ٝايطأ ٟفطٜكٌ :
ا٭ : ٍٚايصٜ ٜٔطٜس ٕٚإْتظاض قس ّٚجٝـ إؿطنٌ إٍ َؿاضف إس، ١ٜٓ
ٚقتا ِ زاخًٗا إشا إختاضٚا ايكتاٍ .
ايثاْ : ٞايص ٜٔإؾتاقٛا يًدطٚد يكتـاٍ ايعـسٚ ٚعـسّ ايكـ ٚايبكـاٗ ٤
إس ، ١ٜٓإش ناْٛا ًٜر ٕٛعً ٢ايٓيب باـطٚد طًباّ يًؿٗازٚ ٠عؿكاّ يًكا ٤اهلل

عع ٚجٌ  ،قاٍ تعاٍشقُوْ ىَوْ ذَرَزتليىٌَُ تِنَا اِالَّ اِحْ ٍَ هىْحىظْدنََِِْْْ ًَّحْدِى
َّرَزَتلصى تِنٌُْ أَُْ ّىيِْثَنٌُْ هىيَّوى تِؼَذَهبٍ ٍِِْ ػِنْ ِهِز(.)3

ٚمل ًِّٗٗ ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ط ّ٬ٜٛفٝحب إٔ ٜٓ ٫ؿغٌ
ايكا٥س بهثط ٠اٱغتؿاض ، ٠فسخٌ بٝت٘ ٚخطد ٚقس يبؼ ٭َـ ١اؿـطب إٜـصاْاّ
باـطٚد إٍ يكا ٤ايك. ّٛ

( )1غٛض ٠ايٓحِ .4-3
( )2غٛض ٠آٍ عُطإ .121
( )3غٛض ٠ايتٛب.52 ١
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ٖٚــٌ نــإ ايــٓيب ٜعًــِ بــإٔ إكــٝب ١غــتٓعٍ بإػــًٌُ ٗ ٚاقعــ ١أذــس،
اؾٛاب ْعِٚ ،قس ػً ٢بايطٜ٩ا اييت ضآٖا ٚأخ بٗا ٚبتأًٜٗٚا أقراب٘.
إػأي ١ايطابع : ١يكـس أنـطّ اهلل عـع ٚجـٌ إػـًٌُ باٱّـإ ٚاٱقتـسا٤
با٭ْبٝآَ ٗ ٤اٖخ ايك٬ح ٚا ساٜـ ١إٍ إػـاضع ٗ ١فعـٌ اــرياق َٗٓٚـا
اٱغتحاب ١يًٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٗ ايٓفري يًسفاع عٔ بٝه١
اٱغْ ، ّ٬عِ ؽًف َـِٓٗ ْاعـَ ٗ ١عطنـ ١بـسض يـٝؼ عـٔ ْفـام َٚهـط
ٚتهاغٌ ٗ طًب ايعس ، ٚإِا ظٓـٛا إٔ ايـٓيب قـً ٢اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘ ٚغـًِ
ٚأقراب٘ خطجٛا يكافً ١أب ٞغفٝإ احملًُـ ١بايبهـا٥ع ٚايكازَـَ ١ـٔ ايؿـاّ
عٓسَا بًغِٗ ْبأ َطٚضٖا ٗ ايططٜل إٍ َه.١
ٚعٓسَا ضجع ايـٓيب قـً ٢اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘ ٚغـًِ َـٔ إعطنـ ١إغـتكبًٙٛ
ٚاعتصضٚا ي٘ .
أَــا ٗ َعطنــ ١أذــس فكــس تٗٝــأ إػــًُْٝ ٕٛع ـاّ ٚخطجــٛا َــٔ نــري إٔ

تتدًف طا٥ف ٖٛٚ ، َِٗٓ ١إػتكطأ َٔ قٛي٘ تعـاٍ شًَاِفْ غَد ًَْخَ ٍِدِْ أَىْيِدلَ
ذُثٌَِّةى هىَْىئٍِْنِنيَ ٍَقَاػِ َ ىِيْقِرَاهِز (. )1

ٚيــ ٛزاض ا٭َــط بــٌ إضاز ٠عُــ ّٛإــ ٗ ٌَٓ٪اٯٜــ ١أعــٚ ٙ٬بــٌ ايتكٝٝــس
ٚاؿكط ببعهِٗ  ،فا٭قٌ ٖ ٛا٭. ٍٚ
ٚيهــٔ إٓــافكٌ إنعيــٛا أ ٟاْكطعــٛا ٚغــط ايططٜــل إٍ َعطنــ ١أذــس ،
ٚاعتــصضٚا بأْــ٘ ٜ ٫كــع قتــاٍ  ،أ ٟبــٓفؼ ا٭عتــصاض ايــص ٟتكــسّ بــ٘ بع ـ
ايكراب ٗ ١ايتدًف عٔ َعطن ١بسض َع ايفاضم إٔ ٖـ ٤٫٪ايكـراب ١نـاْٛا
قازقٌ بُٓٝا أضاز إٓافك ٕٛايتٛضٚ ١ٜايهصب ٚايتدً ١ٝبٌ ايٓيب قُس قً٢
اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٚبٌ إؿطنٌ  ،ايص ٜٔناْٛا ٜطًبٜٚ ، ْ٘ٛطٜس ٕٚقتً٘.
إػأي ١اـاَػ : ١تكسٜط اؾُع بٌ آ ١ٜايبرث ٚآ ١ٜايػٝام  ِٖ :زضجاق
عٓس إكٝب.)١

( )1غٛض ٠آٍ عُطإ .121
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يكس جعٌ اهلل عع ٚجٌ اٱْػإ خًٝف ٗ ١ا٭ضض إَتراْاّ ٚإختبـاضاّ يـ٘
ٗ نٝفٝــ ١قهــاَٜٛ ٤ــ٘ ٚيًٝتــ٘ ٚمل ٜرتنــ٘ ٚذٝــساَ َٓفــطزاّ ٗ َ٬قــا ٠أغــباب
اٱَترإ ٚنطٚب اٱختباض بٌ تفهٌ ٚأَسٸ ٙبايعكٌ ٚنأْ٘ ْبَ ٠ٛكاذب ١ي٘
ٜسع ٙٛإٍ فعٌ اـري ٚ ،وحب٘ عٔ إضتهاب ايػ٦ٝاق َ َٔ ٖٛٚعاْ ٞتػُ١ٝ
ايعكٌ ٭ْ٘ ٜعكٌ قاذب٘ عٔ ايكبٝس ٚإصَ.ّٛ
ٚمل ٜـــطز يفـــظ (ايعكـــٌ) (ٚايعكـــ(ٚ )ٍٛايعكـــ ٗ )٤٬ايكـــطإْٓ ،عـــِ
ٚضز(تعكً ٗ )ٕٛايكطإٓ ،أضبعاّ ٚعؿطَ ٜٔطٜ(ٚ ،٠عكًـ )ٕٛإثٓـتٌ ٚعؿـطٜٔ

َط ٗٚ ،٠ايتٓعٌٜش اُِل وِِ فَىِلَ َّٓاخإ ىِقًٌٍَْ َّؼْقِيٌَُُز(.)1

ٚتفهٌ اهلل عع ٚجٌ ٚبعث ا٭ْبٝاٚ ،٤أْـعٍ ايهتـب ايػـُا ١ٜٚيٝـٓحس
اٱْػإ ٗ إختباض ايسْٝا ٜٚ ،تحاٚظ قٓاطط اٱبتٖٚ ، ٤٬صا ايٓحاح َٔ َعاْٞ
خ٬فتــ٘ ٗ ا٭ضض  ،إش أْٗــا تتهــُٔ إــسز ٚايعــَ ٕٛــٔ عٓــس اهلل يًفــطز
ٚاؾُاعٚ ١ا٭َ ، ١يصا فرٌ أقط نفاض قطٜـ عً ٢ا حٚ ّٛايكتاٍ  ّٜٛبسض
أْعٍ اهلل ايفـ ّا َـٔ إ٥٬هـ ١يٓكـط ٠ايـٓيب قُـس قـً ٢اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘ ٚغـًِ

ٚأقـــراب٘  ،قـــاٍ تعـــاٍش وَاطْد درَدَابَ ىَنُد دٌْ أَِّّدددِ ٍىَِد د ُّمٌُْ تِد دؤَىَْإ ٍِد دِْ هىََْالَئِنَد دحِ
ٍىزْدِوِنيَز(.)2

تطٕ ٣اش ا أْعٍ اهلل عع ٚجٌ ٖصا ايعسز ايهثري َٔ إ٥٬هَ ١ع إٔ ْعٍٚ
ًَو ٚاذس ٜهف ٞعّ ١نفاض قطٜـ ٦َٜٛص.
ٚاؾٛاب َٔ جٗاق :

( )1غٛض ٠ايط.24 ّٚ
( )2غٛض ٠ا٭ْفاٍ .9
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ا٭ : ٍٚبٝإ فهٌ اهلل عع ٚجٌ عً ٢ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘

ٚغًِ ٚإػًٌُ ٖٚصا ايٓع ٍٚإباضى َٔ َكازٜل قٛي٘ تعاٍ شًَمَاَُ وَضْوُ
هىيَّوِ ػَيَْْلَ ػَظَِْااز(.)1

ايثاْ : ١ٝػًَ ٞكسام اٱغتحاب َٔ ١اهلل عع ٚجٌ يسعا ٤ايٓيب قُس
قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ فُٔ اٱعحاظ ٗ غٓ ١ايٓيب قُس قً ٢اهلل عً٘ٝ
ٚآي٘ ٚغًِ ايسفاع ١ٝإْكطاع٘ إٍ ايسعا ٤يْٗٚ ١ًٝاض َعطن ١بسض (ٚجعٌ ٜٗتف
بطب٘ عع ٚجٌ ٜٚك" :ٍٛايًِٗ ألع يَ ٞا ٚعستين ،ايًِٗ ْكطى")(.)2
(عٔ ابٔ َػعٛز قاٍ َا مسعت َٓاؾسا ٜٓؿس ذكا ي٘ أؾس َٔ َٓاؾس٠
قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ  ّٜٛبسض ٚجعٌ ٜك ٍٛايًِٗ إْ ٞأْؿسى
عٗسى ٚٚعسى ايًِٗ إ تًٗو ٖص ٙايعكاب ٫ ١تعبس ثِ ايتفت نإٔ ؾل
ٚجٗ٘ ايكُط فكاٍ نأِا أْظط إٍ َكاضع ايك ّٛعؿ.)3()١ٝ
ايثايثـ : ١بعـث ايفـعع ٚاــٛف ٗ قًـٛب ايـص ٜٔنفـطٚا ٕٚـا قـاٍ تعـاٍ

ش طَنىيْقِِ وِِ قُيٌُبِ هىَّذَِِّ مَعَزىًه هىزُّػْةَ تََِا أَشْزَمٌُه تِاىيَّوِ ٍَا ىٌَْ ّىنَشِّهْ تِوِ طىيْطَاًّاز ()4فاْ٘
غبراْ٘ تفهٌ ببعث إتعسز َٔ إ٥٬ه ١يٓكط ٠ايٓيب قُس قـً ٢اهلل عًٝـ٘
ٚآي٘ ٚغًِ .
ايطابع : ١بٝإ نثط ٠عسز إ٥٬هٚ ١ؾٛقِٗ يٓكط ٠ايٓيب قُس قـً ٢اهلل
عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٚإ. ٌَٓ٪

اـاَػٜ : ١سٍ قٛي٘ تعاٍ ش ًىَقَ ْ َّيَزَمٌُْ هىيَّوى تِثَ ْرٍ ًَأَّْرٌُْ أَفِىَّحدز ()5عً ٢قاْٖٛٚ ٕٛ

 ٖٛٚإٔ ْكط اهلل يًُػًٌُ ٜه ٕٛبأمت ٚأذػٔ نٝف. ١ٝ
( )1غٛض ٠ايٓػا.113 ٤
( )2ايػري ٠ايٓب ١ٜٛابٔ نثري .411/2
( )3اـكا٥ل ايه .339/1 ٣
( )4غٛض ٠آٍ عُطإ .151
( )5غٛض ٠آٍ عُطإ .123
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ايػازغ : ١بعث ايػهْ ٗ ١ٓٝفٛؽ إػًٌُ بكطب إسز ٚايعَٔ ِ ٕٛ
ايػُا ٤بآ٫ف َٔ إ٥٬ه. ١
ايػابع : ١ذث إػًٌُ ٚإػًُاق عً ٢اٱجتٗاز بايسعا ٤ضجا ٤ايعٕٛ
ٚإسز َٓ٘ غبراْ٘  ٌٖٚ ،ىتل ْع ٍٚإ٥٬ه ١يٓكط ٠ايٓيب قُس قً ٢اهلل
عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٚإػًٌُ َ ٝسإ إعطنٚ ١ذاٍ ايكتاٍ.
اؾٛاب  ، ٫إِا ٖ ٛأعِ ٚأٚغع يصا شنطق اٯ ١ٜيفظ اٱغتحابٚ ١بكف١

ايطبٛب١ٝشوَاطْرَدَابَ ىَنٌُْز.

ايثآَ : ١إشا أعط ٢اهلل فاْ٘ ٜعط ٞبا٭ٚفٚ ٢ا٭مت ْ َ٘ٓٚ ،ـع ٍٚإ٥٬هـ١
(عٔ ابٔ ذعّ ،قاٍ :قف ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآيـ٘ ٚغـًِٓ أقـراب٘
قبــٌ إٔ تٓــعٍ قــطٜـٚ ،طًعــت قــطٜـٷ ٚضغــ ٍٛاهلل ٜكــفِٗٚ ،قــس أتطعــٛا
ذٛناّٜ ،فطط ٕٛف َٔ ٘ٝايػرطٜٚ ،كصف ٕٛف ٘ٝاٯْٚ .١ٝزفع ضاٜت٘ إٍ َكعب
بٔ عُري ،فتكسّ بٗا إٍ َٛنعٗا ايصٜ ٟطٜس ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘
ٚغًِٓ إٔ ٜهعٗا ف.٘ٝ
ٚٚقــف ضغــ ٍٛاهلل قــً ٢اهلل عًٝــ٘ ٚآيــ٘ ٚغــًِ ٜٓظــط إٍ ايكــفٛف،
فاغــتكبٌ إغــطبٚ ،جعــٌ ايؿــُؼ خًفــ٘ٚ ،أقبــٌ إؿــطن ٕٛفاغــتكبًٛا
ايؿُؼ ،فٓعٍ ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِٓ بايعس ٠ٚايؿاَْٚ ١ٝعيٛا
بايعس ٠ٚايُٝاْ ١ٝعسٚتا ايٓٗط ٚايٛاز ٟجٓبتا ٙفحا ٤ضجٌٷ َٔ أقراب٘ فكاٍ:
ٜا ضغ ٍٛاهلل ،إٕ نإ ٖصا َٓو عٔ ٚذْ ٕٞعٍ إ يٝو فاَ

ي٘ٚ ،إ ٫أضاٖـا

بعثت بٓكطى.
فكــاٍ ضغــ ٍٛاهلل قــً ٢اهلل عًٝــ٘ ٚآيــ٘ ٚغــًِٓ :قــس قــففت قــفٗٛ
ٚٚنعت ضاٜيت ،ف ٬أنري شيـو ثـِ زعـا ضغـ ٍٛاهلل قـً ٢اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘
ٚغًِٓ ضب٘ تباضى ٚتعاٍ ،فٓعٍ عً ٘ٝج  ٌٝ٥بٗص ٙاٯ " :١ٜإش تػتغٝث ٕٛضبهِ
فاغتحاب يهِ أْٖ ٞسنِ بأيفٺ َٔ إ٥٬هـَ ١ـطزفٌ "  ،بعهـِٗ عًـ ٢إثـط
بع

) ( . )1

(َ )1غاظ ٟايٛاقس.20/1 ٟ
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ايتاغع : ١بٝإ قٛي٘ تعاٍ شٍىزْدِوِنيَ ز نٝفْ ١ٝع ٍٚإ٥٬ه ١أ ٟبعهِٗ
عً ٢أثط بع

.

ايعاؾــط : ٠إخبــاض ايكــطإٓ بــإٔ ْــع ٍٚأيــف َــٔ إ٥٬هــ ١إِــا ٖــ ٛبؿــط٣

َٚكسا م بؿاض َٔ ٠عٓس اهلل  ،قاٍ تعـاٍ ش ًٍََدا خَؼَيَدوى هىيَّدوى اِالَّ تىشْدزٍَز(ٚ )1مل

ٜهٔ إسز َٔ إ٥٬هٚ ١ذسِٖ إش أْعٍ اهلل عع ٚجٌ إا َٔ ٤ايػُا ٤يتًبٝـس
إٛنع يتثبت ا٭قساّ ٚذٛافط اـ ٌٝبعـس إٔ ناْـت ضَـاٚ ّ٫غـبداق)( )2إش
ْعٍ إػًُ ّٜٛ ٕٛبسض نثٝب أعفط ،تػٝذ ف ٘ ٝا٭قساّ ٚذٛافط ايسٚاب ٚقس
غــبكِٗ إؿــطنٚ ، ٕٛأقــبس بع ـ

إػــًٌُ قــسثٌ أ ٚعًــ ٢جٓابــ ، ١إٍ

جاْب ايعطـ ايص ٟأمل بِٗ  ،فأْعٍ اهلل عع ٚجٌ إططَٓ َٔٚ ،افع٘ َٓـع
ٚغٛغ ١ايؿٝطإ عِٓٗ  ،فٜ ٬كاٍ أٜـٔ ْكـط اهلل ٚفـٝهِ ضغـٛي٘ ٚتععُـٕٛ
أْهِ أٚيٝـا ٙ٩خاقـٚ ١إٔ بعـ

إػـًٌُ أذـ سث ٚأقـبس فٓبـاّٚ ،أقـاب

عاَتِٗ ايظُأٜ ِٖٚ ،ط ٕٚإؿطنٌ عً ٢إا.٤
( أخطد ايبٗٝك ٗ ٞايس ٌ٥٫عٔ ابٔ ؾٗاب َٛٚغ ٢بٔ عكب ١قاَ ٫هث
ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ بعس قتٌ ابٔ اؿهطَ ٞؾٗط ، ٜٔثِ أقبـٌ
أب ٛغفٝإ بٔ ذطب ٗ عري يكطٜـ َٔ ايؿاّ َٚعٗا غبع ٕٛضانباّ َٔ بطٕٛ
قطٜـ نًٗا ٚف ِٗٝكطَ ١بٔ ْٛفٌ ٚ ،عُط ٚبٔ ايعام ٚ ،ناْٛا ػاضاّ بايؿاّ
َٚعِٗ خعا ٔ٥أٌٖ َهٜٚ ، ١كاٍ  :ناْت عريِٖ أيف بعري ٚمل ٜهـٔ ٭ذـس
َٔ قطٜـ أٚق ١ٝفُا فٛقٗا إ ٫بعث بٗا َع أب ٞغفٝإ إ ٫ذٜٛطب بـٔ عبـس
ايعع ، ٣فًصيو نإ ؽًف عٔ بسض فًِ ٜؿٗس ، ٙفصنطٚا يطغ ٍٛاهلل قً٢
اهلل عًٚ ٘ٝغًِ ٚأقـراب٘ ٚقـس ناْـت اؿـطب بٝـِٓٗ قبـٌ شاى ٚ ،قتـٌ ابـٔ
اؿهطَٚ ٞأغط ايطجًٌ عثُإ ٚاؿهِ.

( )1غٛض ٠آٍ عُطإ .126
( )2ايطٚض ا٭ْف .123/3
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فًُا شنط عري أب ٞغفٝإ يطغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ بعث ضغٍٛ
اهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ عـس ٟبـٔ أبـ ٞايعنبـا ٤ا٭ْكـاضَ ٟـٔ بـين نـِٓ
ٚأقً٘ َٔ جٗٚ ١ٓٝبػبؼ ٜ -عين ابٔ عُط - ٚإٍ ايعري عٓٝا ي٘  ،فػاضا ذت٢
أتٝا ذٝاّ َٔ جٗ ١ٓٝقطٜباّ َٔ غاذٌ ايبرط  ،فػأي ِٖٛعـٔ ايعـري ٚعـٔ ػـاض
قطٜـ  ،فأخ ُٖٚا غ ايك ، ّٛفطجعا إٍ ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ
فأخ ا ٙفاغتٓفط إػًٌُ يًعري ٚشيو ٗ ضَهإ .
ٚقسّ أب ٛغفٝإ عً ٢اؾَٗٓ ٖٛٚ ٌٝتدٛٸف َٔ ضغـ ٍٛاهلل قـً ٢اهلل
عًٚ ٘ٝغًِ ٚأقراب٘  ،فكاٍ  :أذػٛا َٔ قُس فأخ  ٙٚخ ايطانبٌ عسٟ
بٔ أب ٞايعنباٚ ٤بػبؼ ٚ ،أؾاضٚا ي٘ إٍ َٓاخُٗا.
فكاٍ أب ٛغفٝإ  :خصٚا َٔ بعط بعريُٖا ففت٘ فٛجس ف ٘ٝايٓ ، ٣ٛفكاٍ :
ٖص ٙع٥٬ف أٌٖ ٜثطب ٖٚص ٙع ٕٛٝقُس ٚأقراب٘  ،فػاضٚا غطاعاّ خا٥فٌ
يًطًب.
ٚبعث أب ٛغفٝإ ضج َٔ ّ٬بين نفـاض ٜكـاٍ يـ٘ نُهـِ بـٔ عُـط ٚإٍ
قطٜـ إٔ اْفطٚا فآٛا عرينِ َٔ قُس ٚأقراب٘ فإْ٘ قس اغتٓفط أقراب٘
يٝعطنٛا يٓا.
ٚناْت عاته ١بٓت عبس إطًب غانَٓ ١ه ٖٞٚ ١عُ ١ضغ ٍٛاهلل قً٢
اهلل عًٚ ٘ٝغًِ ٚ ،ناْت َع أخٗٝا ايعباؽ بٔ عبس إطًب  ،فطأق ضٜ٩ا قبٌ
بسض ٚقبٌ قس ّٚنُهِ عً ِٗٝففععت َٓٗا  ،فأضغًت إٍ أخٗٝا ايعبـاؽ
بٔ عبس إطًب َٔ يًٝتٗا،
فحاٖ٤ا ايعباؽ فكايت  :ضأٜت ايً ١ًٝضٜ٩ـا قـس أؾـفكت َٓٗـا ٚخؿـٝت
عً ٢قَٛو َٓٗا ا ًه. ١
قاٍ َٚ :اشا ضأٜت؟ قايت  :ئ أذسثو ذت ٢تعاٖسْ ٞأْو  ٫تصنطٖا ،
فإِْٗ إٕ مسعٖٛا آشْٚا ٚأمسعْٛا َا  ٫مب  ،فًُا عاٖسٖا ايعباؽ
فكايت  :ضأٜت ضانب ّا أقبٌ َـٔ أعًـَ ٢هـ ١عًـ ٢ضاذًتـ٘ ٜكـٝس بـأعً٢
قٛت٘ ٜ :ا آٍ نسض اخطجٛا ٗ يًٝتٌ أ ٚثـ٬ث  ،فأقبـٌ ٜكـٝس ذتـ ٢زخـٌ
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إػحس عً ٢ضاذًت٘  ،فكاح ث٬ث قـٝراق َٚـاٍ عًٝـ٘ ايطجـاٍ ٚايٓػـا٤
ٚايكبٝإ ٚ ،فعع ي٘ ايٓاؽ أؾس ايفعع
قــاٍ  :ثــِ أضاَ ٙثــٌ عًــ ٢ظٗــط ايهعبــ ١عًــ ٢ضاذًتــ٘  ،فكــاح ثــ٬ث
قٝراق
فكاٍ ٜ :ا آٍ نسض ٜٚا آٍ فحط اخطجٛا ٗ يًٝتٌ أ ٚث٬ث  ،ثِ أضاَ ٙثٌ
عً ٢ظٗط أب ٞقبٝؼ نصيو ٜكٜ : ٍٛا آٍ نسض ٜٚا آٍ فحط ذتـ ٢أمسـع َـٔ
بٌ ا٭خؿبٌ َٔ أٌٖ َه،١
ثِ عُس إٍ قـدط ٠فٓععٗـا َـٔ أقـًٗا  ،ثـِ أضغـًٗا عًـ ٢أٖـٌ َهـ١
فأقبًت ايكدط ٠ا ذؼ ؾسٜس ذت ٢إشا ناْت عٓس أقٌ اؾبٌ اضفهت ،
ف ٬أعًِ َه ١زاضاّ  ٫ٚبٝتاّ إٚ ٫قس زخًتٗـا فًكـَ ١ـٔ تًـو ايكـدط ، ٠فكـس
خؿٝت عً ٢قَٛو .
ففعع ايعباؽ َٔ ضٜ٩اٖا  ،ثِ خطد َٔ عٓسٖا فًك ٞايٛيٝس بٔ عتب ١بٔ
ضبٝع َٔ ١آخط تًو ايًٚ - ١ًٝنإ ايٛيٝس خً ّ٬ٝيًعباؽ  -فكـل عًٝـ٘ ضٜ٩ـا
عاتهٚ ١أَط ٙإٔ ٜ ٫صنطٖا ٭ذس  ،فصنطٖا ايٛيٝس ٭ب ٘ٝعتبٚ ، ١شنطٖا عتب١
٭خ ٘ٝؾٝب ، ١فاضتفع اؿسٜث ذت ٢بًغ أبا جٌٗ بٔ ٖؿاّ ٚاغتفاض ٗ أٌٖ
َه ، ١فًُـا أقـبرٛا نـسا ايعبـاؽ ٜطـٛف بايب ٝـت  ،فٛجـس ٗ إػـحس أبـا
جٌٗٚ ،عتبٚ ، ١ؾٝب ١بٔ ضبٝعـٚ ، ١أَٝـٚ ، ١أبـ ٞابـين خًـف ٚ ،ظَعـ ١بـٔ
ا٭غٛز ٚ ،أبا ايبدرتْ ٗ ، ٟفط َٔ قطٜـ ٜترسث.ٕٛ
فًُا ْظطٚا إٍ ايعباؽ ْازا ٙأب ٛجٌٗ ٜ :ا أبا ايفهٌ إشا قهٝت طٛافو
فًِٗ إيٓٝا  ،فًُا قه ٢طٛاف٘ جا ٤فحًؼ إي ِٗٝفكاٍ ي٘ أب ٛجٌٗ َ :ا ضٜ٩ا
ضأتٗا عاته١؟ فكاٍ َ :ا ضأق َٔ ؾ.٤ٞ
فكاٍ أب ٛجٌٗ  :أَا ضنٝتِ ٜا بين ٖاؾِ نصب ايطجاٍ ذتـ ٢ج٦تُْٛـا
بهصب ايٓػا ، ٤اْا ٚإٜانِ نفطغ ٞضٖإ فاغتبكٓا اجملس َٓص ذٌ.
فًُا ؼانت ايطنب قًتِ َٓا ْيب فُا بك ٞإ ٫إٔ تكٛيـٛا َٓـا ْبٝـ ، ١فُـا
أعًِ ٗ قطٜـ أٌٖ ب ٝت أنصب اَطأ ٫ٚ ٠ضجٌ َٓهِ ٚ ،أشا ٙأؾس ا٭ش.٣
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ٚقاٍ أب ٛجٌٗ  :ظعُت عاته ١إٔ ايطانب قاٍ  :اخطجٛا ٗ يًٝتٌ أٚ
ث٬ث ،فً ٛقس َهت ٖص ٙايث٬ث تبٓٝت قطٜـ نصبهِ ٚنتبت غح ّ٬إْهـِ
أنصب أٌٖ بٝت ٗ ايعطب ضجٚ ّ٬اَطأ،٠
أَا ضنٝتِ ٜا بين قك )1(ٞإٕ شٖبتِ باؿحابٚ ١ايٓسٚ ٠ٚايػكاٚ ١ٜايًٛا٤
ٚايٛفاز ٠ذت ٢ج٦تُْٛا بٓيب َٓهِ؟ فكاٍ ايعباؽ  ٌٖ :أْت َٴٓٵتٳ٘ ٺفإٕ ايهصب
٫
َٓو  َٔٚأٌٖ بٝتو؟ فكاٍ َٔ ذهطُٖا َ :ا نٓـت ٜـا أبـا ايفهـٌ جٗـّ ٛ
خطقاّ ٚ .يك ٞايعباؽ َٔ عاته ١فُٝا أفؿ ٢عًٗٝا َٔ ضٜ٩اٖا أش ٣ؾسٜساّ .
يكس أْعِ اهلل عع ٚجٌ عً ٢ايٓاؽ فتُعٌ َٚتفـطقٌ بايطٜ٩ـاَٗٓٚ ،ـا
ضٜ٩ا ايبؿاضٚ ٠اٱْصاضٚ ،فٗٝا َٓافع يًٓاؽ عاَٚ ١إ ٌَٓ٪خاق ،١أَا إٓافع
يعاَ ١ايٓاؽ فٗ ٞإٛعظٚ ١اٱعتباضٚ ،اٱْعجاض عٔ فعٌ ايكبٝس َٚا تتهُٔ
ايطٜ٩ا ايترصٜط َٓ٘ .
ٚأَــا اـاقــ ١فتعًــل بــإ ٌَٓ٪باٱعتبــاض ٚاٱْعجــاض ٚبايــسعاٚ ٤زفــع
ايك سق ١يكطف ايبٚ ٤٬ق ٛايهطض ٜٚهٖ ٕٛصا ايـسعاَ ٤ـٔ َكـازٜل قٛيـ٘

تعاٍش ََّْحىٌه هىيَّوى ٍَا َّشَاٍى ًَّىثْثِدى ًَػِنْ َهى أًُُّ هىْنِرَابِز(ٚ ، )2ذُٓٝـا جـا ٤خـ قافًـ ١أبـٞ
غفٝإ تٓاج ٢نفاض قطٜـ يًدطٚد يًكتاٍٚ ،مل ٜػترهطٚا ضٜ٩ا عاتهٚ ١مل
ٜتعظٛا َٓٗاٚ ،يهٓٗا بكٝت ؾاٖساّ تأضىٝاّٚ ،زي ّ٬ٝعً ٢ايطٓ ١ببعثـ ١ايـٓيب
قُس قً ٢اهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٚضٜ٩ا أٌٖ ايبٝت يٲْصاض ٚ ،نٝف

أْٗا َٔ َكازٜل قٛي٘ تعاٍش ًٍََا أَرْطَيْنَاكَ اِالَّ رَحََْحً ىِيْؼَاىََِنيَز(.)3

فًُا نإ َػا ٤ايً ١ًٝاييت ضأق عاتهـ ١فٗٝـا ايطٜ٩ـا  ،جـا ِٖ٤ايطانـب
ايص ٟبعث أب ٛغفٝإ  ٖٛٚ ،نُهِ بٔ عُط ٚايغفاض ٟفكاح ٚقاٍ ٜ :ا آٍ
نايب بٔ فٗط اْفطٚا فكس خطد قُـس ٚأٖـٌ ٜثـطب ٜعرتنـ ٕٛ٭بـ ٞغـفٝإ
( )1أ ٟقك ٞبٔ ن٬ب جس ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٚايص ٟبٓ ٢زاض ايٓس.٠ٚ
( )2غٛض ٠ايطعس .39
( )3غٛض ٠ا٭ْبٝا.107 ٤
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فاذطظٚا عرينِ  ،ففععت قطٜـ أؾـس ايفـعع ٚأؾـفكٛا َـٔ ضٜ٩ـا عاتهـ، ١
ٚقاٍ ايعباؽ ٖ :صا ظعُتِ نصا ٚنـصب عاتهـ ، ١فٓفـطٚا عًـ ٢نـٌ قـعب
ٚشي. ٍٛ
ٚقاٍ أب ٛجٌٗ  :أٜظٔ قُس إٔ ٜكٝب َثٌ َا أقاب بٓدًـ ، ١غـٝعًِ
أِٓع عريْا أّ  . ٫فدطجٛا غُػٌ ٚتػعُاَ ١٥كاتٌ ٚ ،غاقٛا َا ١٥فطؽ ،
ٚمل ٜرتنٛا ناضٖاّ يًدطٚد ٜظٓ ٕٛأْ٘ ٗ قٗط قُـس ٚأقـراب٘ َ ٫ٚ ،ػـًُ ّا
ٜعًُ ٕٛاغ ٫ٚ ، َ٘٬أذساّ َٔ بين ٖاؾِ إٜ ٫ َٔ ٫تُٗـ ٕٛإ ٫أؾدكـٙٛ
َعِٗ  ،فهإ ٖٔ أؾدكٛا ايعباؽ بٔ عبس إطًب ْٛٚ ،فٌ بٔ اؿـاضث ،
ٚطايب بٔ أب ٞطايب ٚ ،عك ٌٝبٔ أبـ ٞطايـب ٗ آخـط ، ٜٔفٗٓايـو ٜكـٍٛ
طايب بٔ أب ٞطايب :
يَا ٖٴِٸ إَٸا ٜٳغٵعٴٚٳٕٸ طَايٹبٵ  ...فٹ ٞعٴكٵبٳ١ٺ َٴرٳايٹفٷ َٴرٳاضٔبٵ
فٹَ ٞٹكِٓٳبٺ َٹٔٵ ٖٳصٹٙٹ ايُِٳكَا ْٹبٹ  ...فًَِٝٳهُٔٵ ايُِٳػٵًُٛبٴ نَٝٵطٳ ايػٸايٹبٹ
هٔٵ ا ِي ٳُغٵًُٛبٴ نَٝٵطٳ ا ِيغٳايٹبٹ
ٚٳيِٝٳ ُ

()1

فػاضٚا ذتْ ٢عيٛا اؾرفْ ١عيٖٛا عؿاٜ ٤تعٚز َٔ ٕٚإا َِٗٓٚ ٤ضجٌ
َٔ بين عبس إطًب بٔ عبـس َٓـاف ٜكـاٍ يـ٘ جٗـ ِٝبـٔ ايكـًت بـٔ كطَـ١
فٛنع جٗ ِٝضأغ٘ فأنف ٢ثِ فعع فكاٍ ٭قراب٘  ٌٖ :ضأٜتِ ايفاضؽ ايصٟ
ٚقف عً ٞآْفاّ؟
فكايٛا  ،٫ :إْو فٓ. ٕٛ
فكاٍ  :قس ٚقف عً ٞفاضؽ آْفا فكاٍ  :قتـٌ أبـ ٛجٗـٌ ٚعتبـٚ ١ؾـٝب١
ٚظَعٚ ١أب ٛايبدرتٚ ٟأَ ١ٝبٔ خًف فعس أؾطافاّ َٔ نفاض قطٜـ
فكاٍ ي٘ أقراب٘  :إِا يعب بو ايؿٝطإ ٚضفع ذـسٜث جٗـ ِٝإٍ أبـٞ
جٌٗ فكا ٍ  :قس ج٦تِ بهصب بين إطًب َع نصب بين ٖاؾِ غري ٕٚنـسا
َٔ ٜكتٌ .

( )1غري ٠إبٔ ٖؿاّ .619/1
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ٚقس شنط يطغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ عري قطٜـ جا٤ق َٔ ايؿاّ
ٚفٗٝا أب ٛغفٝإ بٔ ذطب ٚكطَ ١بٔ ْٛفٌٚ ،عُط ٚبـٔ ايعاقـْٚ ٞاعـ١
َٔ قطٜـ فدطد إي ِٗٝضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ فػًو ذٌ خـطد
إٍ بسض عًْ ٢كب بين زٜٓاض ٚضجع ذٌ ضجع َٔ ثٓ ١ٝايٛزاع ،فٓفط ضغٍٛ
اهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ ذٌ ْفط َٚع٘ ثًثُاٚ ١٥غبع ١عؿط ضج ٗٚ ٬ضٚا١ٜ
ابٔ فًٝس  :ثًثُاٚ ١٥ث٬ث ١عؿط ضجٚ ٬أبطأ عٓ٘ نثري َٔ أقـراب٘ ٚتطبكـٛا
ٚناْت أٚ ٍٚقع ١أعع اهلل فٗٝا اٱغ ّ٬فدطد ٗ ضَهإ عًـ ٢ضأؽ مثاْٝـ١
عؿط ؾٗطا َٔ َكسَ٘ إسَٚ ١ٜٓع٘ إػًُٜ ٫ ٕٛطٜس ٕٚإ ٫ايعري فػًو عً٢
ْكب بين زٜٓاض ٚإػًُ ٕٛنري َعس َٔ ٜٔايظٗط إِا خطجٛا عً ٢ايٓٛانس
ٜعتكب ايطجٌ َِٓٗ عً ٢ايبعري ايٛاذس ٚنـإ ظَٝـٌ ضغـ ٍٛاهلل قـً ٢اهلل
عًٚ ٘ٝغًِ عً ٞبٔ أب ٞطايب عً ٘ٝايػـَٚ ّ٬طثـس بـٔ أبـَ ٞطثـس ايغٓـٟٛ
ذًٝف ٓع ٠فِٗ َع٘ يٝؼ َعِٗ إ ٫بعري ٚاذس فػاضٚا ذت ٢إشا ناْٛا بعطم
ايظب ١ٝيك ِٗٝضانب َٔ قبٌ تٗاَٚ - ١إػـًُٜ ٕٛػـري - ٕٚفٛافكـ٘ ْفـط َـٔ
أقراب ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ فػأي٘ عٔ أب ٞغفٝإ ؟ فكاٍ ٫ :
عًِ ي ٞب٘.
فًُا ٦ٜػٛا َٔ خ  ٙفكايٛا ي٘  :غًِٓ عً ٢ايٓيب قـً ٢اهلل عًٝـ٘ ٚغـًِ
فكاٍ ٚ :فٝهِ ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ ؟ قايٛا ْ :عِ
قاٍ  :أٜهِ ٖ ٛ؟ فأؾاضٚا إي ،٘ٝفكاٍ ا٭عطاب : ٞأْـت ضغـ ٍٛاهلل نُـا
تك ٍٛ؟ قاٍ ْ :عِ
قاٍ  :إٕ نٓت ضغ ٍٛاهلل نُا تععِ فرسثين َـا ٗ بطـٔ ْـاقيت ٖـص ٙ؟
فغهب ضجٌ َٔ ا٭ْكاض َٔ بين عبس ا٭ؾٌٗ ٜكاٍ ي٘ غًُ ١بٔ غ ١َ٬بٔ
ٚقـ فكاٍ يٮعطابٚ :ٞقعت عًْ ٢اقتو فرًُت َٓو.
فهط ٙضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ َـا قـاٍ غـًُ ١ذـٌ مسعـ٘
أفرـ فأعطض عٓ٘)(.)1
( )1ايسض إٓثٛض .416/4
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( فكاٍ ضغ ٍٛاهلل قـً ٢اهلل عًٝـ٘ ٚغـًِ :غـريٚا فـإٕ اهلل قـس ٚعـسنِ
إذس ٣ايطا٥فتٌ أْٗا يهِ فٛقع ٗ قًٛب ْاؽ نثري اـٛف ٚنإ فـَ ِٗٝـٔ
ؽاشٍ َٔ ؽٜٛف ايؿٝطإ فػاض ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ ٚإػًُٕٛ
َػابكٌ إٍ إاٚ ٤غاض إؿطن ٕٛغطاعا ٜطٜـس ٕٚإـا ٤فـأْعٍ اهلل عًـٗ ِٗٝ
تًو ايًَ ١ًٝططا ٚاذسا فهإ عً ٢إؿطنٌ ب ٤٬ؾـسٜسا َـٓعِٗ إٔ ٜػـريٚا
ٚنإ عً ٢إػًٌُ زّ ١خفٝف ١يبس ِ إػري ٚإٓعٍ ٚناْت بطرا ٤فػـبل
إػًُ ٕٛإٍ إا ٤فٓعيٛا عً ٘ٝؾطط ايً ٌٝفاقترِ ايك ٗ ّٛايكًٝب فُا ذٖٛا
ذت ٢نثط َاٖ٩ا ٚقٓعٛا ذٛنا عظُٝا ثـِ نـٛضٚا َـا غـٛاَ ٙـٔ إٝـا ٙقـاٍ
ضغــ ٍٛاهلل قــً ٢اهلل عًٝــ٘ ٚآيــ٘ ٚغــًِ ٖ :ــصَ ٙكــاضعِٗ إٕ ؾــا ٤اهلل
بايغسا.)1()٠
إػأي ١ايػازغ : ١تكسٜط اؾُع بٌ اٯٜتٌ  ِٖ :زضجاق قٌ َا أقابهِ

َٔ عٓس أْفػهِ) قرٝس إٔ آ ١ٜايػٝام جا٤ق بكٝغ ١ايغا٥ب شىىٌْ دَرَخَاخٌز

إ ٫إٔ إطاز ِٖ إ ،َٕٛٓ٪تطٕ ٣اشا مل تكٌ اٯٜـ ١أْـتِ زضجـاق  ،اؾـٛاب
إطاز ٗ اٯ ١ٜإعٓ ٢ا٭عِ يًُٚ ٌَٓ٪إَٓ٪اق  ّٜٛايكٝآََ ١ـص ٖبـٛل آزّ
إٍ ا٭ضض ٚإٍ  ّٜٛايكٝاَ ، ١يبٝإ عظ ِٝفهٌ اهلل عع ٚجٌ عً ٢ايٓـاؽ
ٚعً ٢إ ٌَٓ٪خاق.١
 َٔٚإعحاظ ايكطإٓ تهُٓ٘ اٱنطاّ يًُ َٔ ٌَٓ٪ا٭َِ ايػايفٚ ،١ذفظ٘
يك ِٖ ٚجٗازِٖ ٗ غب ٌٝاهلل.

ٚيٝؼ َٔ ذكط يًٛج ٙٛاييت ٜه ٕٛفٗٝا تكسٜط ايهُري ٗ شىىٌْ دَرَخَاخٌز

عً ٢عسز أتباع ا٭ْبٝاٚ ٤ايطغٌ قبٌ بعث ١ايـٓيب قُـس قـً ٢اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘
ٚغًِ َٓٗا َث: ّ٬
ا٭ : ٍٚأتباع إبطاٖ ِٝعً ٘ٝايػ ّ٬زضجاق عٓس اهلل .
ايثاْ : ٞأت باع َٛغ ٢عً ٘ٝايػ ّ٬زضجاق عٓس اهلل .
( )1ايسض إٓثٛض .416/4
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ايثايث  :أتباع عٝػ ٢عً ٘ٝايػ ّ٬زضجاق عٓس اهلل .

ايطابع  :إػًُ ٕٛزضجاق عٓس اهلل ،قاٍ تعاٍش َّزْوَغْ هىيَّوى هىَّذَِِّ آٍَنىٌه ٍِنْنٌُْ
ًَهىَّذَِِّ أًُذٌُه هىْؼِيٌَْ دَرَخَاخإز(.)1
اـــاَؼ  :ايبؿــاض ٠يًُــ ٌَٓ٪بــأضفع ايــسضج اق ٚأمســ ٢إطاتــب ٜــّٛ

ايكٝاَ ،١قاٍ تعاٍش ًَىَٔخِزَجى أَمْثَزى دَرَخَاخإ ًَأَمْثَزى ذَعْضِْالاز(.)2

يكس ْعيت إكٝب ١بإػًٌُ َ ّٜٛعطن ١أذس َ ٖٞٚ ،تعسز َٔ ٠جٗاق :
ا٭ : ٍٚإنــعاٍ ثًــث جــٝـ إػــًٌُ ٗ ايططٜــل إٍ َعطنــ ١أذــس
بترطٜ

َٔ ضأؽ ايٓفام عبس اهلل بٔ أب ٞبٔ أب ٞغً. ٍٛ

ايثاْ : ١ٝنثط ٠ايؿٗسا ٤إش غكط غبع ٕٛؾٗٝساّ(.)3
يكس ناْت ايسع ٠ٛاٱغ ٗ ١َٝ٬بساٜاتٗا ٚايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘
ٚغًِ ٚإٗاجط ٕٚيٝػٛا َٔ أٌٖ ٜثطب ايص َٔ ِٖ ٜٔقبًٝتٌ ُٖٚ ،ا ا٭ٚؽ
ٚاـعضدٚ ،هُعُٗا أقٌ ٚجس ٚاذس.
 َٔ ِٖٚقبا٥ـٌ ا٭ظز ايهْٗٝ٬ـ ١ايكرطاْٝـٖ ، ١ـاجطٚا َـٔ ايـ ُٔٝأٚإ
إْٗٝاض غس َأضب فأقاَٛا ٗ ٜثطب َٔ اؿحاظ ٖٞٚ ،إس ١ٜٓإٓٛض.٠
ٚا٭ٚؽ ِٖ بٓ ٛا٭ٚؽ بٔ ذاضث ١بٔ ثعًب ١بٔ عُط.ٚ
ٚاـعضد ِٖ بٓ ٛاـعضد ب ٔ ذاضث ١بٔ ثعًب ١بٔ عُط ٚبٔ عاَط ٚ ،قاٍ
ذػإ بٔ ثابت ا٭ْكاضٟ
( إَا غأيت فإْا َعؿط لب  ...ا٭غس ْػبتٓا ٚإا ٤نػإ) (.)4

( )1غٛض ٠اجملازي.11 ١
( )2غٛض ٠اٱغطا.21 ٤
( )3أْظط اؾع ٤ايػابع بعس إا ١٥ايص ٟجا ٤خاقاّ برتْ ١ؾٗسا ٤أذس .
( )4ايػري ٠ايٓب ١ٜٛابٔ ٖؿاّ .117/1
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ٚإطاز َٔ نػإ إِا َٖ( ٛا ٤بػس َأضب نإ ٜؿطب َٓ٘ ٚيس َاظٕ بٔ
ا٭غــس بــٔ ايغــٛث فأخــصٚا امسٗــِ َٓــ٘ ٚعــطف ْػــًِٗ بايغػاغــٓ(ٚ ١آٍ
نػإ)) .
ايثايث : ١إقطاض نفاض قطٜـ  َٔٚذايفِٗ ٚجاَ ٤عِٗ عًـ ٢ايكتـاٍ َـع
بًٛغ آٜاق ايكطإٓ ِ  ،فُٔ إعحاظ ايكطإٓ ايص ٟمل ٜػتكطأ ايؿطط ا٭عظِ
َٓ٘ ،أَٛض :
ا٭ : ٍٚبساْ ١ٜع ٍٚايكطإٓ ٗ َه. ١
ايثاْ : ٞإتكاف ايػٛض إهٝـ ١بايككـط ٚ ،تهـُٓٗا ايتدٜٛـف ٚاٱْـصاض
ٚايٛعٝــس ٚغــ ٤ٛعاقبــ ١ايــص  ٜٔنفــطٚا َــع قــ ٠ٛا٭يفــاظ ٚايبٝــإ ش ٟقــبغ١
اٱختكاض نُا ٗ قٛي٘ تعاٍ شهىْقَارِػَحُ * ٍَا هىْقَارِػَحُ * ًٍََا أَدْرَهكَ ٍَا هىْقَارِػَحُز(.)1

ٚايكاضع َٔ ١أمسا ّٜٛ ٤ايكٝاَ َٔٚ ، ١اٯٜاق إٔ أثط َٛٚنٛع ١ٝمساع
غٛض ٠ايكاضع ١إغتُط ذت ٢بعس ٖحط ٠ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ
إٍ إس ١ٜٓإش ٜٓكت ا إ َٕٛٓ٪بتسبط ٚاتعاظ .
ايثايث  :ت ٠ٚ٬ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ آٜاق ايكطإٓ .
ايطابــع  :غــطع ١ذفــظ ايػــٛض إهٝــٚ ، ١تــ ٠ٚ٬أٖــٌ ايبٝــت ٚايكــراب١
ا٭ٚا ٌ٥ا .
( ٚأخطد أبٜ ٛعً ٢قاٍ  :نإ ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ إشا
فكس ايطجٌ َٔ إخٛاْ٘ ث٬ث ١أٜاّ غأٍ عٓ٘ فإٕ نإ نا٥باّ زعا ي٘ ٚ ،إٕ نإ
َ ٬ـٔ ا٭ْكـاض ٗ ايٝـّٛ
ؾاٖس ّا ظاضٚ ، ٙإٕ نـإ َطٜهـ ّا عـاز . ٙففكـس ضجـ ّ
ايثايث فػأٍ عٓ٘ فكايٛا  :تطنٓاَ ٙثٌ ايفطر ٜ ٫سخٌ ٗ ضأغ٘ ؾ ٤ٞإ ٫خطد
َٔ زبط . ٙقاٍ  :عٛزٚا أخانِ.
فدطجٓا َع ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ْعٛز ، ٙفًُـا زخًٓـا
عً ٘ٝقاٍ ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ  :نٝف ػسى؟

( )1غٛض ٠ايكاضع.3-1 ١
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قاٍ ٜ ٫ :سخٌ ٗ ضأغ ٞؾ ٤ٞإ  ٫خطد َٔ زبـط . ٟقـاٍ َٚ :ـِ شاى؟
قاٍ ٜا ضغ ٍٛاهلل َ :طضق بو ٚأْت تكً ٞإغطب فكًٝت َعـو ٚ ،أْـت
تكطأ ٖص ٙايػٛض { ٠ايكاضعَ ١ا ايكاضع } ١إٍ آخطٖا { ْاض ذاَ} ١ٝ
فكًت  :ايًِٗ َا نإ َٔ شْب أْت َعصب ٞعً ٗ ٘ٝاٯخـط ٠فعحـٌ يـٞ
عكٛبت٘ ٗ ايسْٝا فٓعٍ بَ ٞا تط.٣
قاٍ ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ  :ب٦ؼ َا قًـت  ،أ ٫غـأيت
اهلل إٔ ٪ٜتٝو ٗ ايسْٝا ذػٓ ٗٚ ١اٯخط ٠ذػٜٓٚ ١كٝو عصاب ايٓاض  ،فأَطٙ
ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ فسعا بصيو ٚزعا ي٘ ايـٓيب قـً ٢اهلل عًٝـ٘
ٚغًِ  ،فكاّ نأِا ْؿط َٔ عكاٍ) (.)1
اـاَؼ  :إْكاق أٌٖ َهٚ ١أفطاز ايكبا ٌ٥ايصٜ ٜٔأت ٕٛيًرخ ٚايعُط٠
ٯٜاق ايكطإٓ ْٚكٌ ايطنبـإ ـا ٗ ا٭َكـاض ٚايكـطٖٚ ،٣ـَ ٛـٔ َكـازٜل
تػَُ ١ٝه ١بأّ ايكطٜٚ ، ٣ه ٕٛتبًٝغ ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ

ضغايت٘ إٍ َهَٚ ١ا ذ ٛا  ،قاٍ تعاٍ ش ًَىَذَه مِرَابٌ أَّشَىْنَاهى ٍىثَارَكد ٍىيَد ُُِّ هىَّدذُِ

تََِْْ َّ َّْوِ ًَىِرُنذِرَ أًُل هىْقُزٍَ ًٍََِْ حٌَْىَيَاز(.)2
 َٔٚأغباب ٚعًٌ تػَُ ١ٝه ١أّ ايكطٚ ٣ج:ٙٛ
ا٭ : ٍٚت فهـــٌ اهلل عـــع ٚجـــٌ ظعـــٌ ايبٝـــت اؿـــطاّ ٗ َهـــ ،١قـــاٍ

تعاٍش اُِل أًَلهَ تَْْدإ ًىضِغَ ىِينلاصِ ىَيَّذُِ تِثَنَّحَز(.)3

ايثاْ : ٞقس ّٚايٓاؽ إٍ َه ١٭زآَ ٤اغو اؿخ ٚايعُط َٔ ٠أٜاّ أبٓٝا

آزّ عًٚ ٘ٝإٍ  ّٜٛايكٝاَٜٚ ،١سٍ قٛيـ٘ تعـاٍ خطابـاّ إٍ إبـطاِٖٝشًَأَفُِّْ
وِِ هىنلاصِ تِاىْحَحِّ َّؤْذٌُكَ رِخَاالً ًَػَيََ مُوِّ ضَاٍِزٍ َّؤْذِنيَ ٍِِْ مُوِّ وَحٍّ ػََِْقٍز(.)4
( )1ايسض إٓثٛض .335/10
( )2غٛض ٠ا٭ْعاّ .92
( )3غٛض ٠آٍ عُطإ .95
( )4غٛض ٠اؿخ .27
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ايثايث  :بٝإ قاَْ ٖٛٚ ٕٛا َـٔ قطٜـَ ٗ ١ؿـاضم َٚغـاضب ا٭ضض إ٫
ٜٚػتكبٌ أًٖٗا أ ٚؾطط َِٓٗ ايبٝت اؿطاّ َٚهٔ ١ؼ َطاق ٗ اي.ّٛٝ
ايطابع  :بعث ١ايٓيب قُس قً ٢ا هلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ْٚع ٍٚج  ٌٝ٥عً٘ٝ
ٗ َه ،١فإٕ قًت قس ْعٍ ؾطط َٔ ايكطإٓ عً ٢ايـٓيب قـً ٢اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘
ٚغًِ ٗ إسٜٚ ١ٜٓػُ ٢إسْٖٚ ،ٞصا ايكـرٝس ،إش إٔ ٖحـط ٠ايـٓيب قـً٢
اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ إٍ إسَ َٔ ١ٜٓكازٜل نَ ٕٛه ٖٞ ١أّ ايكط.٣

اـاَؼ  :تػُ ١ٝفـتس َهـ ١بـايفتس إـبٌ ،قـاٍ تعـاٍشاَِّّدا وَرَحْنَدا ىَدلَ وَرْحادا

ٍىثِْنااز(.)1
ايػازؽ  :إْكطاع ا حط ٠بعس فتس َه.١
ايػابع ٚ :فٛز إػًٌُ ٚإػًُاق َٔ نٌ قطٜـٚ ١بًـس ٗ نـٌ عـاّ إٍ
َهـ ١يًرـخٚ ،يـٝؼ َـٔ بًـسْ ٠ايــت ٖـص ٙإطتبـٖٚ ،١ـَ ٛـٔ َكـازٜل قٛيــ٘

تعاٍش مُنْرٌُْ خَْْزَ أٍُلحإ أُخْزِخَدْ ىِينلاصِز(.)2

ايثأَ  :تطؾس اٱْصاض َٔ َه ١عً ٢إسٕ ٚايكبا ٌ٥ا٭خط ٣بػبب ذخ
ٚعُط ٠ايٓاؽ يًبٝت اؿطاّ ٚ ،ػاض ٠قطٜـ .
(ٚعٔ ابٔ عباؽ ٗ قٛي٘ { ٚيتٓصض أّ ايكط )3(}٣قاٍَ :ه َٔٚ ١ذ ٛا .
قاٍٜ :عين َا ذ ٛا َٔ ايكط ٣إٍ إؿطم ٚإغطب)(. )4
ايتاغع  :زخ ٍٛايٓاؽ ٗ اٱغ ّ٬بعس فتس َه ،١فإٕ قًت قـس ٚقعـت
بعس فتس َهـَ ١باؾـطٚ ٠اقعـ ١ذـٌٓٚ ،اؾـٛاب ْعـِٖ ،ـصا قـرٝسٚ ،يهـٔ
إػًٌُ إْتكطٚا بٗا إْتكاضاّ َباضناّ قطع زابـط ايؿـطى ٗ اؾعٜـط ٠إٍ ٜـّٛ
ايكٝاَ.١
( )1غٛض ٠ايفتس .1
( )2غٛض ٠آٍ عُطإ .110
( )3غٛض ٠ا٭ْعاّ .92
( )4ايسض إٓثٛض .98/4
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ايعاؾط ْ :ؿِٚ ٤ٛا ٤قطَٚ ٣سٕ نثري ٠ذَ ٍٛهٚ ١بػبب فترٗا.
اؿاز ٟعؿط  :إتػاع ٚإْتؿاض اٱغ ّ٬بعس فتس َه.١
ايثاْ ٞعؿط  :إَتٓاع ايٓاؽ ٗ اؾًُ ١عٔ قتاٍ إػًٌُ بعس فتس َه.١
(غأٍ ايؿاَ ٞاٱَاّ عً ٞعً ٘ٝايػ :ّ٬مل مسٝت َه ١اّ ايكط ٣؟ قاٍ
عً ٘ٝايػ ٕ٫ :ّ٬ا٭ ضض زذٝت َٔ ؼتٗاٚ .غأٍ عٔ أ ٍٚبكع ١بػطت َٔ
ا٫ضض أٜاّ ايطٛفإ ،فكاٍ يَ٘ٛ :نع ايهعبٚ ،١ناْت ظبطجس ٠خهطا.)1()٤
يٝهَ َٔ ٕٛعاْ ٞتػَُ ١ٝه ١أّ ايكط ٣غكٛم تـ ٠ٚ٬ايكـطإٓ إٔ أٍٚ
ْعٚي٘ ٗ َه ١يٝؿع نٝا ٙ٩إٍ أضجا ٤ا٭ضض ٜ ٚ ،سخٌ ايٓاؽ ٗ اٱغّ٬
ٚناْت ٖص ٙايبسا ١ٜغبباّ يبٝع ١ايعكبٖٚ ١حط ٠ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ
إٍ إسٚ ، ١ٜٓخطٚد ا٭ْكاض َع٘ يكتاٍ ث٬ث ١آ٫ف َٔ نفاض قطٜـ ٗ َعطن١
أذس .
ايثايث : ١إؾتساز ايكتاٍ بٌ إػًٌُ ٚايص ٜٔنفطٚا َ ّٜٛعطن ١أذس .
يكس جا ٤إؿطن ٕٛيغاٜـاق خبٝثـ٦ٜٝٗ ١ـ ٕٛـا ا٭شٖـإ ٜٚػـدط ٕٚـا
ا٭َٛاٍ ٭نثط َٔ غٓ ١إبتسا َٔ ٤ؾٗط ضَهإ َـٔ ايػـٓ ١ايثاْٝـ ١يًـٗحط، ٠
ذٝث خػطٚا َعطن ١بسض إٍ ؾٛاٍ َٔ ايعـاّ ايـص ٟتـ ٙ٬إش ٚقعـت َعطنـ١
أذس .
إػأي ١ايطابع : ١نإ إبتسا ٤إعطن ١بٓكط إػًٌُ ضٓٚ ١فه َٔ ّ٬اهلل

عع ٚجٌ َ َٔ ٖٛٚ ،كازٜل إٔٸ ايص ٟشنطت٘ اٯ ١ٜايػابك ١ش ىَقَ ْ ٍَِل هىيَّدوى

ػَيََ هىَْىئٍِْنِنيَ اِفْ تَؼَََ وِْيٌِْ رَطىٌالً ٍِِْ أَّْعُظِيٌِْ..ز ( )2فإ قًت مل تصنط اٯ١ٜ
ايػابكْ ١كط إػًٌُ ٗ َعطن ١بسض  ،أْ ٚكطِٖ ٗ بساَ ١ٜعطن ١أذس  ،إش
أْٗا شنطق ٚجٖٛاّ َٔ َٔٸ اهلل : ٖٞٚ
ا٭ : ٍٚبعث ١ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ .
( )1ايبراض .64/54
( )2غٛض ٠آٍ عُطإ .164
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ايثاْ : ٞبعث ١ايٓيب ق ُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ بكف ١ايطغايٖٞٚ ، ١
أن زضج َٔ ١ايٓب. ٠ٛ
ايثايث  :إْتػاب ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ يًُػًٌُ ٖٛٚ

َـِٓٗ بايٓػـب ٚاٱّـإ ٚٚذـس ٠ا٭َــ ٗ ١قٛيـ٘ تعـاٍ ش مُنْدرٌُْ خَْْدزَ أٍُلدحإ أُخْزِخَددْ
ىِينلاصِز(.)1

ايطابع  :ايؿٗاز ٠يًُػًٌُ بأِْٗ ََٓ٪ـ ٕٛيكٛيـ٘ تعـاٍشىَقَد ْ ٍَدِل هىيَّدوى
ػَيََ هىَْىئٍِْنِنيَز(ٚ )2مل تكٌ اٯ( ١ٜيكس َٔٸ اهلل عً ٢إػًٌُ)يبٝإ قإْٛ
 ٖٛٚإٔ ايٓعِ تأت ٞيًٓاؽ عًٚ ٢ج: ٙٛ
ا٭ : ٍٚايٓعِ عً ٢ايبؿط بكف ١اٱْػاْٚ ١ٝأِْٗ ٚيس آزّ  (ٚ ،عٔ ضغٍٛ
اهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ :نًهِ ٯزّ ٚآزّ َٔ تطاب)(.)3
ايثاْ : ٞايٓعِ عً ٢أتباع ا٭ْبٝا. ٤
ايثايث  :ايٓعِ اييت ٜتفهٌ بٗا اهلل عع ٚجٌ عً ٢إػًٌُ .
ايطابع  :ايٓعِ اييت تأت ٞيًُٚ ، ٌَٓ٪تهٖ ٕٛص ٙايٓعِ عًٚ ٢ج:ٙٛ
ا٭َ : ٍٚا ٜٓتفع َٓ٘ عاَ ١ايٓاؽ ب ن ١إ.ٌَٓ٪
ايثاَْ : ٞا ىتل ب٘ إ.َٕٛٓ٪
ايثايث َ :ا ترتؾس َٓافع٘ عً ٢آبا ٤إ.ٌَٓ٪
ايطابع َ :ا تأتَٓ ٞافع٘ يًحريإ.
اـــاَؼ  :ايــٓعِ ايــيت ٜتفهــٌ بٗــا اهلل عًــ ٢إــ ،ٌَٓ٪فتٓتفــع َٓٗــا

شضاض ٗٚ ،ِٜٗقكـَٛ ١غـٚ ٢اـهـط ٚضز قٛيـ٘ تعـاٍش ًَأٍَلدا هىْدِد َهرى وَنَداَُ
ىِغُالٍََِِْْ َّرََِِِْْْ وِِ هىََْ ِّنَحِ ًَمَاَُ ذَحْرَوى مَنشٌ ىَيىََا ًَمَاَُ أَتىٌىىََا صَداىِحاا وَدؤَرَهدَ
( )1غٛض ٠آٍ عُطإ .110
( )2غٛض ٠آٍ عُطإ .164
( )3ايبراض .53/31
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رَتُّلَ أَُْ َّثْيُغَا أَشى لىىََا ًَّظْرَ ْزِخَا مَنشَىىََا رَحََْحً ٍِِْ رَتِّلَ ًٍََدا وَؼَيْرُدوى ػَدِْ أٍَْدزُِ
فَىِلَ ذَؤًِّْوُ ٍَا ىٌَْ ذَظْرَطِغْ ػَيَْْوِ صَثْزاهز(.)1
ٚبٌ نٌ ٚج٘ َٔ ايٛج ٙٛأعٚ ٙ٬ايٛج٘ أ ٚايٛج ٙٛاييت غـبكت٘ عُـّٛ
ٚخكــٛم َطًــلٖٓٚ ،ــاى ْعــِ خ ـلٸ اهلل بٗــا إــ ٗ ٌَٓ٪ايــسْٝا  ،أَــا ٗ
اٯخط ٠فإ ٖصا ايكاْ ٕٛجًٚٚ ٞانس  ٌٖٚؾٛاٖس ٗ ايسْٝا اؾٛاب ْعِ،
ٚف ٘ٝاٯ ١ٜايػابكَٚ ١ا تصنط َٔ ٙايٓعِ اييت تفهٌ بٗـا اهلل عـع ٚجـٌ عًـ٢
إَٗٓٚ ، ٌَٓ٪ا زفع ايهطض ايفازح ايـصٜ ٟرتتـب عًـ ٢اـػـاضَ ٗ ٠عطنـ١
أذس ٚإْػراب ثًث اؾٝـ ٚغط ايططٜل إٍ إعطنـ ١يـ ٫ٛإٔ َـٔٸ اهلل عـع
ٚجٌ عً ٢إ.ٌَٓ٪
ٔ
ٚذهٛض ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ َعطن ١أذس َٔ ٖصا إ ٸ
ٚ َٔ ،ج: ٙٛ
ا٭َ : ٍٚكاذب ١ايٛذٚ ٞا يتٓع ٌٜيًٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ

يٝهــَ ٕٛــٔ َكــازٜل ايفطقــإ ٗ قٛيــ٘ تعــاٍ ش َّ دًٌَْ هىْعُزْقَدداُِ َّددًٌَْ هىْرَقَددَ
هىْدََْؼَاُِز

( )2

بًراظ إَتٝاظ جٝـ إػًٌُ بآ ١ٜعظُٚ ٢أْفطازِٖ بٛجٛز

ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ بٌ ظٗطاْٚ ِٗٝتٛاي ٞايٛذ ٞعً. ٘ٝ
ايثاْ : ٞتًك ٞإػًٌُ ايٛذ ٞايصٜ ٟأت ٞإٍ ايٓيب قُس قً ٢اهلل عً٘ٝ
ٚآي٘ ٚغًِ بايكبٚ ٍٛايتكسٜل .
ايثايث َ :كاذب ١إ٥٬ه ١يًٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ .
ايطابع  :إجتٗاز ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآيـ٘ ٚغـًِ بايـسعا ٫ٚ ، ٤ىٝـب

جٝـ ٜسع ٛي٘ ْيب ضغ ، ٍٛقاٍ تعاٍ شهدْػىٌِِّ أَطْرَدِةْ ىَنٌُْز (.)3

( )1غٛض ٠ايهٗف .82
( )2غٛض ٠ا٭ْفاٍ .41
( )3غٛض ٠نافط .60
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اـــاَؼ  :تًكــ ٞجــٝـ إػــًٌُ فــتُعٌ َٚتفــطقٌ ا٭ٚاَــط بــايٛذٞ
ٚايتٓع. ٌٜ
ايػازؽ  :عٓسَا أؾتس ايكتـاٍ ٚزاضق ايـطٜس ٚأْهػـط إػـًُ ٕٛثبـت
ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٗ َٛنع٘  ،فراٍ ز ٕٚؼكٝل نفاض قطٜـ
أْ ٟكط .
تطَ ٣اشا ي ٛمل وهط ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ َعطنـ ١بـسض أٚ
َعطنـ ١أذــس ٖٚ ،ــٌ ٜتركـل ْكــط يًُػــًٌُ ٖٚ ،ـٌ ٜٓحــَ ٕٛــٔ اـػــاض٠
ٚا عّ ، ١اؾٛاب  :يكس نإ ذهٛض ايٓيب قً ٢اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘ ٚغـًِ ٗ
نٌ َٔ َعطن ١بسض ٚأذس ذاج ١يٲغٚ ّ٬إػًٌُ ٚ ،مل ىطد إ ٫بايٛذٞ
 ٚا٭َط َٔ عٓس اهلل .
 َٔٚاٯٜاق اييت ْعيت ٗ ٚاقع ١أذـس اـطـاب َـٔ اهلل عـع ٚجـٌ إٍ

ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِشىَْْضَ ىَلَ ٍِِْ هٍَْٕزِ شٌٍَِْز( ،)1يتتبٌ

ٚج ٙٛإعحاظ ٗ ١ٜقٛي٘ تعاٍ ش ًَاِفْ غَ ًَْخَ ٍِِْ أَىْيِلَ ذُثٌَِّةى هىَْىئٍِْنِنيَ ٍَقَاػِ َ
ىِيْقِرَاهِ ًَهىيَّوى طََِْغٌ ػَيٌٌِْز (.)2
ٚتهؿف آٜاق ايكـطإٓ ذكٝكـ ١خايـسٖٚ ٠ـ ٞإٔ ْكـط إػـًٌُ ٗ بساٜـ١

َعطنــ ١أذــس ٚعــس َــٔ اهلل عــع ٚجــٌ يكٛيــ٘ تعــاٍش ًىَقَد ْ صَد َقَنٌُْ هىيَّدوى ًَػْد َهى اِفْ
ذَحىظٌَُّّيىٌْ تِبِفِّْوِ...ز(.)3
ٚوتٌُ ٖصا ايٛعس ٚجٖٛاّ :

ا٭ : ٍٚايطٜ٩ا اييت ضآٖا ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآيـ٘ ٚغـًِ قبـٌ َعطنـ١
أذس .
( )1غٛض ٠آٍ عُطإ .128
( )2غٛض ٠آٍ عُطإ .121
( )3غٛض ٠آٍ عُطإ .152
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ايثاْ : ٞف ٧آٜاق َٔ ايكطإٓ تسٍ عً ٢ايٛعس بايٓكط .
ٚوتٌُ ٖصا ايٛعس ٚجٖٛاّ :
أ : ّ٫ٚايٛعس بايٓكط غكٛم َعطن ١أذس .

ثاْٝاّ  :ايٛعس بايٓكط ٗ أَ ٍٚعطن ١أذس يكٛيـ٘ تعـاٍ شًىَقَد ْ صَد َقَنٌُْ هىيَّدوى

ًَػْ َهى اِفْ ذَحىظٌَُّّيىٌْ تِبِفِّْوِ...ز(.)1
ثايثـاّ  :إضاز ٠ايٛعــس بايٓكــط ٗ َعــاضى اٱغــْٚ ّ٬تا٥حٗــا ،قــاٍ تعــاٍ

ش ًَُّزِّ ى أَُْ ََّىِل ػَيََ هىَّدذَِِّ هطْرُضْدؼِعٌُه وِدِ هَٕرَِْ ًَّدْؼَيَيىدٌْ أَئَِلدحً ًَّدْؼَيَيىدٌْ
هىٌَْهرِثِنيَز (.)2

ضابعاّ  :إ ضاز ٠ايٓكط ٗ َعطن ١بـسض بًرـاظ ٚضٚز اٯٜـ ١بكـٝغ ١إانـٞ

شًىَقَ ْ صَ َقَنٌُْز.

خاَػاّ  :تكٝٝس تٓحع ايٛعس بك إػًٌُ يكٛيـ٘ تعـاٍ شتَيَدَ اُِْ
ال ِئنَددحِ
ِ ه ْى ََ َ
ْ
ف ٍِدد
ِ وَدد ٌْ ِر ِى ٌْ ىَددذَه ىَّْدد ِ ْد ُم ٌْ َر ُّتنُدد ٌْ ِت َ َْظَدد ِح آ َال إ
ْ
َذيْدد ِثزىًه ًَ َذ َّرقُددٌه ًََّدد ْؤذٌُ ُم ٌْ ٍِدد
ٍىظَدٌٍِِّنيَز ( ( )3عٔ عط ٠ٚقاٍ  :نإ اهلل ٚعسِٖ عً ٢ايك ٚايتكـ ٣ٛإٔ
ّسِٖ غُػ ١آ٫ف َٔ إ٥٬هَ ١ػٛٸٌَ ٚنإ قـس فعـٌ  ،فًُـا عكـٛا أَـط
ايطغٚ ٍٛتطنٛا َكافِٗ ٚ ،تطنت ايطَا ٠عٗس ايطغ ٍٛإي ِٗٝإٔ  ٜ ٫ذٛا
َٓــاظ ِ ٚأضازٚا ايــسْٝا  ،ضفــع عــِٓٗ َــسز إ٥٬هــٚ ، ١أْــعٍ اهلل { ٚيكــس
قسقهِ اهلل ٚعس ٙإش ؼػ ِْٗٛبإشْ٘ }( )4فكسم اهلل ٚعسٚ ٙأضاِٖ ايفتس ،
فًُا عكٛا أعكبِٗ ايب.)5( )٤٬
( )1غٛض ٠آٍ عُطإ .152
( )2غٛض ٠ايككل .5
( )3غٛض ٠آٍ عُطإ .125
( )4غٛض ٠آٍ عُطإ .152
( )5ايسض إٓثٛض .456/3
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غازغاّ  :تعًل ايٛعس بأَط آخط نري ايٓكط ٗ إعطن. ١
غــابعاّ  :يكــس قــسقهِ اهلل ٚعــس ٙإش ؼػــ ِْٗٛبإشْــ٘ ) فهــإ ايٓكــط
يًُػًٌُ ٚيهٔ ايطَا ٠تطنٛا َٛانعِٗ فحا ِٖ٤ايعس َٔ ٚاـًـف ٚتفـطم
أنثط إػًٌُ .
ايثايث  :ف ٧آٜاق ايكطإٓ اييت تتهُٔ اٱخباض عـٔ ظٗـٛض اٱغـ، ّ٬
ٚعع إ. ٌَٓ٪

ايطابع  :إغتكطاَ ٤عٓ ٢ايٛعس َـٔ قٛيـ٘ تعـاٍ ش ًىَقَد ْ َّيَدزَمٌُْ هىيَّدوى تِثَد ْرٍ ًَأَّْدرٌُْ

أَفِىَّدحدز(ٚ )1تكسٜط اٯٚ : ١ٜيكس ْك طنِ اهلل ببسض ٚأْتِ أشيٚ ١غٓٝكـطنِ بأذـس
ٚأْتِ أعع.)٠
ٚإش أْعِ اهلل عع ٚجٌ عً ٢إ ٌَٓ٪فإْ٘ غبراْ٘ ّٓع ٚق ٍٛنسٖا ِ

ٜٚسٍ عًَ ٘ٝفٗ ّٛإدايف ١يكٛي٘ تعاٍ ش اُِل هىيَّوَ الَ ّىغَِّْزى ٍَا تِقًٌٍَْ حَرََّ ّىغَِّْزىًه ٍَا

تِؤَّعُظِديٌِْز ( )2فًكس إغتكط اٱّإ ٗ قًٛب إػـًٌُ ٚ ،مل ٜغـريٚا ذـا ِ بـٌ

ظازتِٗ عـسا ٠ٚايـص ٜٔنفـطٚا إّاْـاّ ٚتكـ ٗٚ ، ٣ٛايتٓعٜـٌ شهىَّدذَِِّ قَداهَ ىَيىدٌْ
هىنلاصى اُِل هىنلاصَ قَ ْ خَََؼىٌه ىَنٌُْ وَاخْشٌَْىىٌْ وَشَهدَىىٌْ اِميَاًّا ًَقَداىٌُه حَظْدثىنَا هىيَّدوى ًَِّؼْدٌَ هىٌَْمِْدوُز

( )3

يٝه ٕٛظذف اؾٛٝف ايهبري ٠عً ٢إٚ ٌَٓ٪بًٛغ ْبأِٖ إي ِٗٝغبباّ ٗ أَٛض:

ا٭ : ٍٚظٜاز ٠إّإ إػًٌُ  ،قاٍ تعاٍش ًَهىَّذَِِّ هىْرَ ًَْه سَهدَىىٌْ ىى اٍ

ًَآذَاىىٌْز(.)4

( )1غٛض ٠آٍ عُطإ .123
( )2غٛض ٠ايطعس .11
( )3غٛض ٠آٍ عُطإ .173
( )4غٛض ٠قُس .17
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ايثاْ : ٞتفٜٛ

إػًٌُ أَـٛضِٖ إٍ اهلل ٗٚ ،ايتٓعٜـٌشًٍََدِْ َّرٌََمَّدوْ

ػَيََ هىيَّوِ وَيىٌَ حَ ظْثىوى اُِل هىيَّوَ تَاىِغُ أٍَْزِهِز(.)1
ايثايث  :ؾ ٤ٛإػًٌُ ٗ غاع ١ايؿسٚ ٠ايهٝل إٍ اهلل عع ٚجٌ ٖٛٚ ،
َٔ َكـازٜل ظٜـاز ٠اٱّـإ ايـص ٟتـصنط ٙاٯٜـ ١أعـ ٙ٬يٝهـَ ٕٛعٓـ ٢ذـطف

ايعطف ٗ شًَقَاىٌُه حَظْثىنَاز عًٚ ٢ج: ٙٛ

أ : ّ٫ٚإغاٜط ٠بٌ إعطٛف ٚإعطٛف عً. ٘ٝ
ثاْٝاّ  :إضاز ٠عطف إػٴبب عً ٢ايػبب .
ثايثاّ  :عطف إ ظ اـاضج ٞعً ٗ ٢قًٛب إػًٌُ َٔ اٱّإ ٚ ،فٝـ٘
ؾاٖس عً ٢تٓعِٖٗ َٔ ايٓفام ٚ ،عً ٢خً ٛقًٛبِٗ َٔ ايؿو ٚغَ٬تِٗ َٔ
ايٚ ٖٔٛايهعف ٚاـٛض .
ضابعاّ  :عطف غبب تك ١ٜٛإعطٛف عً. ٘ٝ
ايطابع  :ايطنا ٚايثك ١إطًك ١بإٔ اهلل عع ٚجٌ ْٖ ٛعِ ايٛنٚ ٌٝنفاٜت٘
ِ ٗ تفٜٛ

أَٛضِٖ إي. ٘ٝ

ٚشاق ايهًُ ١قا ا إبطاٖ ِٝعً ٘ٝايػ ّ٬فحا ٙ٤ايفطد ٚا٭َٔ ٚايػ،١َ٬
إش أْــ٘ نــإ ٜــسعِ ٛــطٚز ٚقَٛــ٘ إٍ عبــاز ٠اهلل فربػــ ٗ ٙٛبٝــت ٚأخــصٚا
هُع ٕٛي٘ اؿطب ؿطق٘  ،ذت ٢إٔ إطأُ َِٗٓ ٠طض فتٓصض إٕ ؾافاٖا اهلل
يتك ّٛظُع اؿطب ٱبطاٖ.ِٝ
ٚذُٓٝا قصف ٗ ٙٛايٓاض ضفع ضأغ٘ إٍ ايػُاٚ ٤قاٍ ( ايًِٗ أْت ايٛاذـس
ٗ ايػُاٚ ٤أْا ايٛاذس ٗ ا٭ضض  ،يٝؼ أذـس ٜعبـسى نـري ، ٟذػـيب اهلل
ْٚعِ ايٛن .ٌٝفكصف ٗ ٙٛايٓاض  ،فٓازاٖا فكاٍ { ٜا ْاض ن ْٞٛبطزاّ ٚغَ٬اّ عً٢
إبطاٖ.)2(}ِٝ

( )1غٛض ٠ايط٬م .3
( )2غٛض ٠ا٭ْبٝا.69 ٤
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ٚنإ ج  ٖٛ ٌٜايصْ ٟازاٖا  .فكاٍ ابٔ عباؽ  :ي ٛمل ٜتبع بطزاّ غّ َ٬ا
ٕاق إبطاٖ َٔ ِٝبطزٖا ٚ ،مل ٜبل ٦َٜٛص ٗ ا٭ضض ْاض إ ٫طف٦ت ظٓت أْٗا
ٖ ٞتعٓ ، ٢فًُا طف٦ت ايٓاض ْظطٚا إٍ إبطاٖ ، ِٝفإشا ٖٚ ٛضجٌ آخـط َعـ٘
ٚضأؽ إبطاٖ ٗ ِٝذحطّ ٙػس عٔ ٚجٗ٘ ايعـطم ٚ ،شنـط إٔ شيـو ايطجـٌ
ًَو ايظٌ) (ٚ )1ق ٌٝمل ؼطم ايٓاض إٍ ٚثاق٘ .

ايٛج٘ ايثايث  :قً ١آ ١ٜايبرث بكٛي٘ تعاٍ ش َّاأَُّّيَا هىَّذَِِّ آٍَنىدٌه الَ ذَنٌُُّدٌه

مَاىَّذَِِّ مَعَزىًه ًَقَاىٌُه ىِبِخٌَْهِّيٌِْ اِفَه ضَزَتىٌه وِِ هَٕرَِْ أًَْ مَاٌُّه غُشًٍّ ىٌَْ مَاٌُّه ػِنْ ََّا ٍَا ٍَاذٌُه
ًٍََددا قُرِيُددٌه ىَِْدْؼَدوَ هىيَّدوى فَىِدلَ حَظْدزَجا وِددِ قُيُددٌتِيٌِْ ًَهىيَّدوى ّىحْدِِ ًَّىَِْددى ًَهىيَّدوى تََِددا ذَؼََْيُددٌَُ
تَيِتٌز(ٚ )2فَ ٘ٝػا: ٌ٥
إػأي ١ا٭ : ٍٚف ٧نٌ َـٔ اٯٜـتٌ بكـٝغ ١اـطـاب َـع إؼـاز اؾٗـ١
ٚإضاز ٠إػــًٌُ ٚ ،ظــاٖط نــٌ َــٔ اٯٜــتٌ إٔ إككــٛز ٚقــا٥ع ايكتــاٍ بــٌ
إػًٌُ ٚايص ٜٔنفطٚا ٚ ،يهٔ اٯ ١ٜأعِ ٗ َٛنٛعٗا ٚز٫٫تٗا ٚ ،إدتاض
إتكاٍ ٚإغتساََ ١هاٌَ نٌ َٔ اٯٜتٌ يتتغؿ ٢إػـًٌُ ٚإػـًُاق إٍ
 ّٜٛايكٝاَٖٚ ، ١صا إعٜٓ ٫ ٢تعـاضض َـع نـَ ٕٛعطنـ ١أذـس ٖـَٛ ٞنـٛع
ْع ٍٚنٌ َٔ آ ١ٜايبرث ٚايػٝام .
يكس خاض ايٓيب قُس قـً ٢اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘ ٚغـًِ ٚإػـًَُ ٕٛعـاضى
ايسفاع ا٭ ٍٚعٔ اٱغ ّ٬يٝتفك٘ إػًُ ٗ ٕٛؾ ٕٚ٪ايكتاٍٜٚ ،عًُٛا أِْٗ
٬ٜق ٕٛعسٚاّ ظإاّ ٜعذف عًَ ِٗٝا ٖ ٛأنثط َِٓٗ عسزاّ ٚعسٚ ، ٠ف ٘ٝتُٓ١ٝ

ًٕه ١ايك ٚذػٔ ايتٛنـٌ عًـ ٢اهلل عٓـس إػـًٌُ  ٗٚ ،ايتٓعٜـٌ شقُدوْ ىىدٌَ
هىزلحََِْى آٍَنلا تِوِ ًَػَيَْْوِ ذٌََمَّيْنَا...ز (.)3
( )1ايسض إٓثٛض .88/4
( )2غٛض ٠آٍ عُطإ .156
( )3غٛض ٠إًو .29
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 َٔٚإعحاظ ْظِ ايكطإٓ إَهإ عطف آٜـ ١ايبرـث عًـ ٢آٜـ ١ايػـٝام ٗ
إٛنٛع ٚايس٫يٕٚ ، ١ا خاطب اهلل عع ٚجٌ إػـًٌُ بـأِْٗ ايـص ٜٔآَٓـٛا
بٓٝت آ ١ٜايبرث َا ؿكِٗ َٔ ا٭شٚ ٣ا٭نطاض اؾػ ١ُٝاييت أقٝبٛا بٗا ّٜٛ
أذــس  ،يٝهــْ ٕٛــسا ٤اٱّــإ ايــص ٟإبتــسأق بــ٘ آٜــ ١ايػــٝام ٚاقٝــَ ١ــٔ تًــو
ا٭نطاض ٚآثاضٖا .
إػــأي ١ايثاْٝــَ : ١ــٔ َعــاْ ٞاؾُــع بــٌ اٯٜــتٌ إٔ إكــٝب ١ايــيت تًــِ
بإػًٌُ قس تكاذبٗا َكا٥ب أخط ٖٞٚ ٣عً ٢أقػاّ :
ا٭َ : ٍٚكسَ ١إكٝب. ١
ايثاَْ : ٞا ٜتفطع عٔ إكٝب َٔ ١ايب. ٤٬
ايثايث َ :كٝب ١أخط ٣تأت ٞبايعطض ٚإٕ مل تهٔ ٖٓاى َ٬ظَ ١أ ٚقً١
بٌ إكٝبتٌ ٚ ،جا٤ق آ ١ٜايبرث يتد عٔ َكٝب ١اـػاضَ ٗ ٠عطن ١أذس
أَا آ ١ٜايػٝام فأْٗا ؽ عٔ إبتٚ ٤٬إفتتإ إػًٌُ َكـٝب ١أخـطٖٚ ، ٣ـٞ
تعطٜ

ٚمشات ١ايـص ٜٔنفـطٚا َـٔ ٜكتـٌ َـٔ إػـًٌُ ٚ ،ؽـٜٛفِٗ ايـصٜٔ

ىطج ٕٛيًكتاٍ أ ٚايتحاضٚ ٠ايهػب َِٓٗ بايكتٌ  ٚي ٛبكٛا ٗ إس ١ٜٓيهاْٛا
ٗ غٚ ّ٬أَٔ .
يتٓٗ ٢آ ١ٜايػٝام إػًٌُ عٔ قانا ٠ايص ٜٔنفطٚا ٗ قـٖ ِ ٛـصا ٭ٕ
ٖص ٙاحملاناَ َٔ ٠كازٜل ا٭قػاّ ايث٬ثـ ١أعـ ، ٙ٬إش تهـَ ٕٛكسَـٕ ١كـٝب،١
ٚتتفــطع عــٔ َكــٝب ١أذــس ٚتــأتَ ٞكــٝب ١أخــط ، ٣يٝهــَ ٕٛــٔ َعــاْ ٞقٛيــ٘

تعاٍشأًَىََلا أَصَاتَرْنٌُْ ٍىيِْثَحدز( )1تطجٝس تعسز إكا٥ب ٚاي٬ٜٛق عً ٢إػًٌُ
ي ٫ٛفهٌ اهلل ٚإسز ايص ٟتفهٌ ب٘ اهلل غبراْ٘  ،يٝهَ ٕٛـٔ َعـاْْ ٞـسا٤
اٱّإ ٗ إكاّ ايبؿـاضَ ٠ـٔ اهلل عـع ٚجـٌ بكـطف إكـا٥ب إتفطعـ ١عـٔ
اـػاضَ ٗ ٠عطن ١أذس .

( )1غٛض ٠آٍ عُطإ .165

102ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ َعامل اٱّإ  /د148

إػأي ١ايثايث : ١تكسٜط اؾُع بٌ آ ١ٜايبرث ٚآ ١ٜايػٝام ٜ :ا أٜٗا ايصٜٔ
آَٓٛا إٔٚا أقابتهِ َكٝب. ) ١
َٔ ايٓعِ اييت خلٸ اهلل عع ٚجٌ بٗا إ ٌَٓ٪عٓس ْع ٍٚإكٝبٚ ١ج:ٙٛ
ا٭ : ٍٚتكسّ ايٓعُ ١عً ٢إكٝب. ١
ايثاْ : ٞايتصنري بايٓعُ ١عٓس ذً ٍٛإكٝب. ١
ايثايث  :زع ٠ٛإػًٌُ إٍ شنط اهلل عع ٚجٌ عٓس إكٝب ٗٚ ، ١ايتٓعٌٜ

ش هىَّذَِِّ اِفَه أَصَاتَرْيىٌْ ٍىيِْثَحد قَاىٌُه اَِّّا ىِيَّوِ ًَاَِّّا اِىَْْوِ رَهخِؼىٌَُز (.)1

ايطابــع  :إعاْــ ١إػــًِ ٚإػــًُ ١يًترًــ ٞبايك ـ عٓــس ْــع ٍٚإكــٝب، ١
ٚٚضزق أذازٜث عسٜس ٠تبٌ ا٭جط ٚايثٛاب عً ٢تًكـٚ ٞؼُـٌ إكـٝب، ١
ٚعٔ أّ غًُ ١قايت ذسثٓا أب ٛغًُ ١إٔ ضغـ ٍٛاهلل قـً ٢اهلل عًٝـ٘ ٚغـًِ
قاٍ اشا أقاب أذسنِ َكٝب ١فًٝكٌ إْا هلل ٚإْا إي ٘ٝضاجع ،ٕٛايًـِٗ عٓـسى
اذتػب َكٝبيت فأجطْ ٞفٗٝا ٚأبسيين بٗا خريا َٓٗا)(.)2
ٚتٓكه ٞأٜاّ إكٝبٚ ١ؽف ٚطأتٗا عً ٢ايٓفؼ ٚ ،يهٔ ا٭جط ٚايثٛاب
عً ٢ايك عًٗٝا َتكٌ ٚ ،فَ ٘ٝهاعف ١يفهٌ ٚضٓ َٔ ١اهلل غٛا ٤شاق
ايثٛاب ايصٜ ٟأت ٗ ٞغاع ١إكٝبٚ ١إرتتب عٓٗا أّ َطًكاّ.
ٚنًُا اغترهط إػًِ شاق إكٝبَٚ ١ا ٫قاٜ ٙأت ٘ٝايثٛاب (عٔ فاطُ١
بٓــت اؿػــٌ  ،أْٗــا مسعــت أباٖــا اؿػــٌ بــٔ عًــ ٞعًٝــ٘ ايػــٜ ّ٬كــ: ٍٛ
مسعت ضغ ٍٛاهلل قـً ٢اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘ ٚغـًِ ٜكـَ : ٍٛـا َـٔ َػـًِ ٫ٚ
َػــًُٜ ١كــاب َكــٝب ، ١فٝــصنطٖا ٚإٕ قــسّ عًــ ٢عٗــسٖا  ،فٝرــسث ــا
اغرتجاعا إ ٫أذسث اهلل ي٘ عٓس شيو ٚأعطا ٙاهلل ثٛاب٘  ّٜٛأقٝب بٗا)(.)3
إػأي ١ايطابع َٔ : ١إعحاظ ْسا ٤اٱّإ أْ٘ َٛاغـا ٠عًـ ٢إكـٝب ١ايـيت
تكٝب إػًٌُ ف تُعٌ أَ ٚتفطقٌ َٔ جٗاق :
( )1غٛض ٠ايبكط.156 ٠
( )2ايػٓٔ ايه  ٣يًٓػا.264/6 ٞ٥
( )3إعحِ ا٭ٚغط يًط اْ.331/6 ٞ
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ا٭ : ٍٚإٛاغا ٠قبٌ إكٝب ١٭ٕ ْسا ٤اٱّإ غبب ٗ ايك .
ايثاْٝــْ : ١ــسا ٤اٱّــإ َٛاغــا ٠يًُػــًٌُ عٓــس إكــٝبٚ ،١تكــسٜط ٙعًــ٢
ٚج:ٙٛ
أٜ : ّ٫ٚا أٜٗا ايص ٜٔآَٓٛا اق ٚا .
ثاْٝاّ ٜ :ا أٜٗا ايص ٜٔآَٓٛا أبؿطٚا با٭جط ٚايثٛاب عً ٢ايك .
ايثايث ٜ :ا أٜٗا ايص ٜٔآَٓٛا اشنطٚا اهلل عٓس إكٝب. ١
ايثايثْ : ١سا ٤اٱّإ َٛاغا ٠يًُػًٌُ بعس ٚقٛع إكـٝبٚ ، ١يـٝؼ َـٔ
ذكط ٕٛنٛعٚ ١ٝأثط نٌ جٖٗ َٔ ١ص ٙاؾٗاق ٚتبك ٢ايثايث ١أعـَ ٙ٬تكـً١
َٚتحسز ٠إٍ  ّٜٛايكٝاَـْ ٗ ١فعٗـا ٖٚ ،ـٜ ٫ ٛتعـاضض َـع إقتبـاؽ أجٝـاٍ
إ ػــًٌُ إــٛاعظ َــٔ َٛاغــاْ ٠ــسا ٤اٱّــإ يًُػــًٌُ قبــٌ ٚقــٛع إكــٝب١
ٚبعسٖا ٖٚ ،صا إعٓ َٔ ٢أغطاض تكسّ ْسا ٤اٱّإ ٗ ايٓظِ  ٗٚآ ١ٜايػٝام
ٚقبٌ آٜـ ١ايبرـث ايـيت ؽـ عـٔ إقـاب ١إػـًٌُ بـايبٚ ٤٬اـػـاض ٠يتٗـٕٛ
اـػاض ٗ ٠ايٛجٛز ايصٖين ٚايٛاقع اي َٞٛٝيًُػًٌُٜٚ ،بعثِٗ ْسا ٤اٱّإ
عً ٢أَٛض :
ا٭ : ٍٚاٱجتٗاز ٗ طاع ١اهلل  ،يصا ٚضز قبٌ ثـ٬ث آٜـاق قٛيـ٘ تعـاٍ

شأَوَََِْ هذَّثَغَ رِضٌَْهَُ هىيَّوِز

( )1

يٝهَ َٔ ٕٛعاْ ٘ٝإٔ اتباع ضنٛإ اهلل غبب

يتحاٚظ أنطاض ٚآثاض إكٝب. ١
ايثاْ : ٞبعث ايثكْ ٗ ١فٛؽ إػًٌُ ٕا ٗ ْسا ٤اٱّإ َٔ ايؿٗازِ ٠
ببًٛغ َطاتب ا ساٚ ١ٜايف٬ح .
ايثايث ْ :سا ٤اٱّإ زع ٠ٛإٍ إػًٌُ يًتٛنٌ عً ٢اهلل ٚغ٪اي٘ ايٓكط
ٚايغًب. ١
ايطابع ٖ :ساْ ١ٜسا ٤اٱّإ إػًٌُ إٍ ايك عٓس إكٝبٚ ، ١ايك ٗ
طاع ١اهلل .

( )1غٛض ٠آٍ عُطإ .162
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اـاَؼ َ َٔ :عاْْ ٞسا ٤اٱّـإ إْتفـا ٤اؾـ عع ٚايٝـأؽ ٚايكٓـٛل عٓـس
إػًٌُ .
إػأي ١اـاَػ : ١تكسٜط اؾُع بٌ آ ١ٜايبرث ٚايػٝام ( ٜا أٜٗا ايصٜٔ
آَٓٛا اق ٚا ٚقابطٚا ٚضابطٛا عٓس إكٝب. ) ١
 َٔٚخكا٥ل اؿٝا ٠ايسْٝا ْع ٍٚإكـٝب ١باٱْػـإ َٓفـطزاّ ٚباؾُاعـ١
ٚا٭َٚ ، ١تأتٖ ٞص ٙإكٝب ١بآف ١مسا ١ٜٚأ ٚأضن  ١ٝأ ٚبفعٌ فاعٌ ٜ ٫ٚ ،كع
فطز َٓٗا إَ ٫ؿٚ ١٦ٝإشٕ َـٔ عٓـس اهلل عـع ٚجـٌ يٝهـْ ٕٛـسا ٤اٱّـإ غـبب ّا
يًثباق عً ٢اٱّإٚ ،ذطظاّ َٔ ايؿـو ٚايـ ِٖٛعٓـس إكـٝبٚٚ ، ١اقٝـَ ١ـٔ
ايغطٚض ٚايطن ٕٛإٍ ايسعٚ ١ضنس ايعـٝـ ٚظـٔ إغـتساَت٘ٚ ،قـاٍ تعـاٍ ٗ

ايثٓا ٤عًـ ٢إـٌَٓ٪شًَهىَْىٌوُدٌ َُ تِؼَيْد ِىٌِْ اِفَه ػَاىَد ىًه ًَهىيلداتِزَِِّ وِدِ هىْثَؤْطَداٍِ

ًَهىضَّزلهٍِ ًَحِنيَ هىْثَؤْصِز( )1يًتأنٝس عً ٢خكاٍ نطّٜ ١تكف بٗا إَٗٓ َٕٛٓ٪ا
يــع ّٚايٛفــا ٤بايعٗــس ٚاٱخــ٬م ٗ طاعــ ١اهلل ٚطاعــ ١ضغــٛي٘ ٗ ايبأغــا٤
ٚايهطاٚ ٤ايترً ٞبايك عٓس ايؿسٚ ٠ايهٝل  ٬َٚقا ٠ايعس ٚايهافط ٖٞٚ ،
خكاٍ ٜ ٫كسض عً ٢ذٝاظتٗـا فتُعـ ١إ ٫إَٓ٪ـٖٚ ٕٛـَ ٛـٔ أغـطاض تهـطاض
خطاب اهلل عع ٚجٌ يًُػًٌُ بٓسا ٤اٱّإ  ،نإٔ ٜك ، ِ ٍٛاق ٚا عً٢
إكا٥ب ٚؼًُٛا ٚطأتٗا ٚأؾهطٚا اهلل عع ٚجٌ عً ٢أَٛض :
ا٭ : ٍٚفَ ٧كٝب ١إػًٌُ ٗ َعطن ١أذس بعس َطٚض أنثط َٔ غٓ ١عً٢
َعطن ١بسض .
ايثاْ : ٞذك ٍٛإْتكاضاق َتعسز ٠يًُػًٌُ بعس َعطن ١بسض ٚ ،إٕ مل

وكٌ قتاٍ ٬َٚقا ٠يًحٛٝف نُا ٚقف٘ اهلل عع ٚجـٌ بكٛيـ٘ شَّدًٌَْ هىْرَقَدَ
هىْدََْؼَاُِز ( )2غٛا ٤غكٛم َعطن ١بسض( )3أَ ٚعطن ١أذس(. )1
( )1غٛض ٠ايبكط.177 ٠
( )2غٛض ٠ا٭ْفاٍ .41
( )3أْظط غٛض ٠ا٭ْفاٍ .41
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ايثايث ْ :ـع ٍٚآٜـ ١ايبرـث َٚـا فٗٝـا َـٔ اٱخبـاض عـٔ قـاْٖٚ ٕٛـ ٛإٔ
إػًٌُ ٗ عٌ اهلل عع ٚجٌ ٚ ،أْ٘ غبراْ٘ ٜبكط َا ٜكع ِ َٔ إكا٥ب،
َٚا ًٜك ٢ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ َٔ ا٭شَ ٣ـٔ قَٛـ٘ٚ ،فٝـ٘

تطنٝــب يًُػــًٌُ بايــسفاع عــٔ أْفػــِٗ  ،قــاٍ تعــاٍ شأُفَُِ ىِيَّ دذَِِّ
ّىقَاذَيٌَُُ تِؤََّّيىٌْ ظُيَِى ٌه ًَاُِل هىيَّوَ ػَيََ َّيْزِىٌِْ ىَقَ ِّزٌز(.)2

ٚنــإٔ آٜــ ١ايبرــث تكــ ٍٛيًُػــًٌُ إغــتعسٚا يًٓكــط ٚايغًبــٚ ١تــساضى
إكٝبٚ ١آثاضٖا بسي ٌٝخاُ ١آ ١ٜايبرث ٚبٝاْٗا يكاْ ٖٛٚ ٕٛقسض ٠اهلل إطًك١
َٗٓٚا قسضت٘ غبراْ٘ عًْ ٢كطِٖ .
إػأي ١ايػازغ : ١تكـسٜط اؾُـع بـٌ اٯٜـتٌ ٜ :ـا أٜٗـا ايـص ٜٔآَٓـٛا قـس
أقبتِ َثًٗٝا).
يكس أْعِ اهلل عع ٚجٌ عً ٢إػًٌُ بٓسا ٤اٱّـإ ٚبايٓكـط ٗ َعطنـ١
بسض ،ذت ٢إشا ْعيت إكٝبٚ ١اـػاض ٠ايفا زذ ١بٗـِ ٗ َعطنـ ١أذـس تـأتِٗٝ
إ ٛاغاٚ ٠أغباب بعث ا ُْ ٗ ١فٛغِٗ َٔ جٗاق:
ا٭ٚ : ٍٚجــٛز ايــٓيب قُــس قــً ٢اهلل عًٝــ٘ ٚآيــ٘ ٚغــًِ بــٌ ظٗطاْــٞ
إػًٌُ .
ايثاْ : ١ٝإَاَٚ ١قٝاز ٠ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغـًِ قُـس قـً ٢اهلل
عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ؾٝـ إػًٌُ ٜٚ ،عًِ إػًُ ٕٛإٔ ذهـٛض ايـٓيب قـً٢
اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ إعطنٚ ١ثبات٘ ٗ إٝسإ َع إْٗعاّ أنثط أقراب٘ إِا ٖٛ
بأَط َٔ اهلل عع ٚجٌ ٚ ،ف ٘ٝزع ٠ٛيًٓاؽ يًتػً ِٝبكسم ْبٛت٘ ٚذث ـِ
يٲّإ ْٚبص قاضبت٘.
ايثايثـَ : ١كــاذبْ ١ـسا ٤اٱّــإ يًُػـًٌُ ٗ اؿهــط ٚايػـفط ٚ ،ذــاٍ
اؿطب ٚايػًِ .
( )1أْظط آٍ عُطإ .166/155
( )2غٛض ٠اؿخ .39
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ايطابع : ١ف ٧آ ١ٜايبرـث بإخباضٖـا عُـا أقـاب إػـًٌُ ٚ ،تهـُٓٗا
اٱخباض بإٔ اهلل عع ٚجٌ ٜعًِ َا أقاب إػًٌُ َع بٝإ عًٚ ١غبب ٖصٙ
إكٝب ٖٛٚ ١قكٛض ٚتككري إػًٌُ أْفػِٗ .
يكس أضاز اهلل عـع ٚجـٌ يًُػـًٌُ ايظفـط ٗ َٝـاز ٜٔايكتـاٍ  ،فـاشا َـا
خػطٚا ٗ َعطن ١فاْ٘ غبراْ٘ ٪ٜزبِٗ عً ٢نٝف ١ٝاٱتعاظ َٔ ٖص ٙاـػـاض٠
َثًُا ٜسع ِٖٛإٍ اٱْتفاع َٔ ْك طِٖ ٗ َعاضى اٱغ ّ٬ا٭.ٍٚ
َ َٔٚعحعاق ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٗ ايػٓ ١ايسفاع١ٝ
أْ٘ مل ًٜل ٖعَّ ٗ ١عطنَ َٔ ١عاضى اٱغَ ّ٬ع إتكافٗا ٗ نٌ َط ٠بأَٛض:
ا٭ : ٍٚقًــ ١عــسز إػــًٌُ ٚنثــط ٠عــسز إؿــطنٌ  ،فُــث ّ٬نــإ عــسز
إػًٌُ ٗ َعطن ١بسض ث٬مثاٚ ١٥ث٬ث ١عؿـط ٚ ،نـإ عـسز إٗـاجطَ ٜٔـِٓٗ
ٚايص ٜٔنطب ِ بػِٗ ث٬ثٚ ١مثاْٚ ، ٕٛنإ عـسز اــعضد َـٔ ا٭ْكـاض
َاٚ ١٥غبعٌ.
أَا جٝـ إؿطنٌ فهإ عسز ٙم ٛأيف ضجٌ .
ايثاْ : ٞايٓكل ٗ عسٚ ٠ضٚاذٌ إػًٌُ ٗ َكابٌ نثطتٗا ٚٚفطتٗا عٓس
جٝـ إؿطنٌ  ،فُث ّ٬نإ َع إػًُ ٌ ٗ َعطن ١بسض فطغإٚ ،نإ عٓـس
إؿطنٌ غبعَٗٓ ٕٛا .
ايثايث  :إبتسا ٤إؿطنٌ بايكتاٍ ٗ نٌ َعطن ، ١إش ىطد َِٓٗ ْاع١
أ ٚأفطاز ٜطًب ٕٛإباضظ ٠بُٓٝا ٜبسأ ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٚعظٗـِ
ْٚكرِٗ ٚزعٛتِٗ إٍ ق ٫ ٍٛإي٘ إ ٫اهلل  ،يبٝإ اٱعحاظ ٗ ٖصا ايكَٔ ٍٛ
جٗاق:
ا٭ : ٍٚنًُ ١ايتٛذٝس بطظر ز ٕٚايكتاٍ.
ايثاْ : ١ٝق ٫ ٍٛإي٘ إ ٫اهلل ذكٔ يًسَا.٤
ايثايثــ : ١ا٭َــٔ َــٔ ايــصٍ ٚاـــع ٟايــصًٜ ٟرــل َــٔ ّتٓــع عــٔ نًُــ١
ايتٛذٝس.
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ايطابعْ : ١طل أ ٟإْػإ بهًُ ١ايتٛذٝس َٓع ١اٱغٚ ،ّ٬فطز َٔ ا٭خ٠ٛ
اٱّاْ.١ٝ
ٚإخباضِٖ بإٔ ٖصا ايكٚ ٍٛذس ٙبطظر ز ٕٚايكتاٍ ٚغفو ايسَاٚ ،٤ف٘ٝ

ذح ١فًُا إذتحت إ٥٬ه ١عً ٢جعٌ اٱْػإشوِدِ هَٕرَِْ خَيِْعَدحًز (َ )1ـع

أْ٘ ٜٓؿط ايفػاز ٚايسَا ،٤نُا ٚضز ٗ ايتٓعٌٜشأَذَدْؼَوُ وِْيَا ٍَِْ ّىعْظِ ى وِْيَا ًَّظْعِلى
هى ٍَِّاٍَ ًَّحِْى ُّظَثِّحى تِحََْ ِكَ ًَُّقَ ِّصى ىَلَز(.)2
نإ جٛاب اهلل عع ٚجٌ عً ٢غ٪ا ِش اِِّّدِ أَػْيَدٌى ٍَدا الَ ذَؼْيََىدٌَُز

( )3

يتُط ا٭ذكاب فٓٝعٍ إ٥٬ه ١يٓكط ٠ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآيـ٘ ٚغـًِ
ٚأقراب٘ َع قً  ١عسزِٖ ٜٚػُع ٕٛايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغـًِ ٜـسفع
ايكتٌ ٚغفو ايسَا ٤بهًُ ١ايتٛذٝس ٚايرتنٝب فٗٝا ٚ ،نٝف أْ٘ ٜسض ٤إٛق
ذت ٢عٔ إفػس ٜٔبٗساٜتِٗ إٍ نًُ ١ايتٛذٝس َع إٔ إ٥٬هْ ١عيٛا يٓكطت٘
ٚايبطـ بعسٖ ، ٙٚا ٜسٍ عً ٢أْ٘ ٜ ٫طٜس غفو ايسَا. ٤
 َٔٚإعحاظ ايكطآ ٕ أْ٘ ٜصنط عٓس إكٝب ١ايٓعِ ايعظ ١ُٝاييت تفهٌ اهلل
عع ٚجـٌ بٗـا ٗ شاق إٛنـٛع ايـص ٟأقـٝب بـ٘ إػـًُ ، ٕٛفرُٓٝـا فكـس
إػــًُ ٕٛغــبعٌ ؾــٗٝساّ ٜــ ّٛايٓكــف َــٔ ؾــٗط ؾــٛاٍ َــٔ ايػــٓ ١ايثايثــ١
يًٗحط ،٠شنطق آ ١ٜايبرث إٔ نػب ْٚكـط إػـًٌُ غـابل ٭ٚإ إكـٝب١
يته ٕٛآ ١ٜايبرث زعـ ٠ ٛمساٜٚـ ١ٱغترهـاض إػـًٌُ ٚإػـًُاق يٛقـا٥ع
َعطن ١بسض ٚاٱْتكاض فٗٝا.
ٚتبٌ آ ١ٜايبرـث إٔ ٚاقعـ ١بـسض ْٚكـط اهلل عـع ٚجـٌ فٗٝـا يًُػـًٌُ
شخري ٠عٓس ايؿسا٥س  َٔٚ،اٱعحاظ فٗٝا أْٗا بـطظر ز ٕٚزبٝـب اــٛف إٍ
ْفٛؽ إػًٌُ َ ٖٞٚ ،اْع َٔ ظٗٛض ايٝأؽ ٚايكٓٛل عً ٢أيػٓ ١إػًٌُ
( )1غٛض ٠ايبكط.30 ٠
( )2غٛض ٠ايبكط.30 ٠
( )3غٛض ٠ايبكط.30 ٠
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أ ٚفتُعاتِٗ ٚ ،قس إغتُطق َػأي ١فسا ٤أغط ٣بسض م ٛغٓ ١أ ٟمل تٓت٘ إ٫
قبٌ أٜاّ َعسٚزٚ َٔ ٠اقع ١أذـس ٚ ،فٝـ٘ ؾـاٖس عًـ ٢قـَٓ ٠ٛعـ ١إػـًٌُ ،
ٚاْعساّ ذاٍ ايصٍ اييت ناْٛا عًٗٝا .

ٜٚكس ايك ٍٛبإٔ اؾُع بـٌ اٯٜـتٌ َـٔ َعـاْ ٞقٛيـ٘ تعـاٍ شًَىِيَّدوِ هىْؼِدشلجى

ًَىِزَطىٌىِوِ ًَىِيَْىدئٍِْنِنيَز

( )1

فرتَ ٢ع اـػـاضٜ ٠تفـاخط إػـًُ ٕٛبٓكـط اهلل عـع

ٚجٌ ايػابل اٚ ،ف ٘ٝبؿاض ٠بايٓكط اي٬ذل.
إػأي ١ايػابع : ١تكسٜط اؾُـع بـٌ اٯٜـتٌ ٜ :ـا أٜٗـا ايـص ٜٔآَٓـٛا إٔٚـا
أقابتهِ َكٝب ١قًتِ أْٖ ٢صا) يكس أنطّ اهلل عع ٚجٌ إػًٌُ َٔ جٗاق:

ا٭ : ٍٚنــ ٕٛإػــًٌُ َــٔ ايبؿــط ،قــاٍ تعــاٍش ًىَقَ د ْ مَزلٍْنَددا تَنِددِ آدًََ

ًَحَََيْنَاىىٌْ وِِ هىْثَزِّ ًَهىْثَحْزِ...ز(.)2
ايثاْ : ١ٝبعث ١ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ.

ايثايثٖ : ١سا ١ٜإػًٌُ يًتكـسٜل بٓبـ ٠ٛقُـس  ٗٚ ،ايتٓعٜـٌشهىْحََْد ى ىِيَّدوِ

هىَّذِ ُ ىَ َهَّا ىِيَذَه ًٍََا مُنلا ىِنَيْرَ َُِ ىٌَْالَ أَُْ ىَ َهَّا هىيَّوىز(.)3
ايطابع : ١جعٌ أَ ٍٚعاضى إػًٌُ ْكطاّ عظُٝاّ يٲغ.ّ٬
اـاَػ : ١إخباض آ ١ٜايبرث عٔ ْع ٍٚإكٝب ١بإػًٌُ.
ايػازغ : ١شاق شنط اهلل عع ٚجٌ يًُكٝب ١اييت إٔٓت بإػًٌُ إنـطاّ

ٚفه ٌ َٓ٘ تعاٍ َٔ ٖٛٚ ،ايؿٛاٖس عً ٢نِْٗٛشخَْْزَ أٍُلحإ أُخْزِخَدْ ىِينلاصِز(.)4
ايػابع : ١ت ٠ٚ٬إػًٌُ ٯ ١ٜايبرث نٌ  َٔ ّٜٛأٜاّ اؿٝا ٠ايسْٝا.

( )1غٛض ٠إٓافك.8 ٕٛ
( )2غٛض ٠اٱغطا.70 ٤
( )3غٛض ٠ا٭عطاف .43
( )4غٛض ٠آٍ عُطإ .110
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ايثآَ : ١تعاٖس إػًٌُ ٯ ١ٜايبرث ضمساّ ٚذطٚفـاّ ٚنًُـاقٚ ،تـ٠ٚ٬

ٚتفػرياّ ٚتأ ،ّ٬ٜٚفُٔ ايبسٜٝٗاق عٓس إػًٌُ إٔ قٛي٘ تعاٍشأًَىََلدا أَصَداتَرْنٌُْ
ٍىيِْثَحدز(ٜ )1تعًل بٛاقع ١أذس.

ايتاغع : ١إخباض آ ١ٜايبرث عُا قاي٘ إػًُ ٕٛعٓس إكٝب ١نُا ٚضز ٗ
ايتٓع(ٌٜقًتِ آْٖ ٢صا) يبعث ايػهْ ٗ ١ٓٝفٛؽ إػًٌُ بإٔ اهلل عـع ٚجـٌ
ٜػُع نَٓٚ َِٗ٬اجاتِٗ فُٝا بٚ ،ِٗٓٝهٝب عًٖ ٢ـص ٙإٓاجـا ٠فهـَٓ ّ٬ـ٘

تعــاٍٖٚ ،ــص ٙاٱجابــَ ١ــٔ َكــازٜل اٯٜــ ١ايػــابك١شىَقَ د ْ ٍَدِل هىيَّدوى ػَيَددَ
هىَْىئٍِْنِنيَ اِفْ تَؼَََ وِْيٌِْ رَطىٌالً ٍِِْ أَّْعُظِيٌِْ...ز(.)2

يكس ٚضز يفظ ٜػأيْٛو ٔؼ عؿطَ ٠ط ٗ ٠ايكـطإٜٓٚ ،تفهـٌ اهلل عـع
ٚجــٌ بــا٭َط يًــٓيب قــً ٢اهلل عًٝــ٘ ٚآيــ٘ ٚغــًِ باٱجابــ ١نُــا ٗ قٛيــ٘

تعاٍش َّظْؤَىٌَُّلَ ػَِْ هَٕىِيَّحِ قُوْ ىَِِ ٌٍََهقِْدى ىِينلاصِ ًَهىْحَحِّ...ز(.)3

أَا آ ١ٜايبرث فأْٗا تتهُٔ ا٭َط يًٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ
بإٔ هٝب إػًٌُ عًَٓ ٢اجاتِٗ فُٝا بٚ ِٗٓٝى ِٖ عٔ عً ١اـػاضّٜٛ ٠
أذسَ َٔٚ ،كازٜل ثباق إػًٌُ ٗ َٓاظٍ اٱّإ تًك ِٗٝق ٍٛايٓيب قً٢
اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ بٛج:ٙٛ
ا٭ : ٍٚايتكسٜل.
ايثاْ : ٞايتسبط ٚايتفهط.
ايثايث  :ايتساضىَٓٚ ،ع ذسٚث شاق أغباب إكٝبَ ٗ ١عاضى اٱغّ٬
اي٬ذك.١

( )1غٛض ٠آٍ عُطإ .165
( )2غٛض ٠آٍ عُطإ .164
( )3غٛض ٠ايبكط.189 ٠
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ايطابع  :ايؿهط هلل عع ٚجٌ عًْ ٢عُ ١ايتٓعٚ ، ٌٜبٝإ ذاٍ إػًٌُ ف٘ٝ

يته ٕٛايعٜاز ٗ ٠قٛي٘ تعاٍشىَئِِْ شَنَزْذٌُْ َٕسِّ ََّّنٌُْز( ٗ ،)1إكاّ عًٚ ٢جٙٛ
َتعسز.٠
اـاَؼ  :تًَُٓ ١ٝه ١ايك ٗ ْفٛؽ إػًٌُ ٚ ،ذػٔ ايتٛنـٌ عًـ٢
اهلل عع ٚجٌ.
َ َٔٚعاْْ ٞسا ٤اٱّإ ايص ٟإبتسأق ب٘ آ ١ٜايػٝام بًراظ آٜـ ١ايبرـث
ٚج:ٙٛ
ا٭ : ٍٚتفهٌ اهلل عع ٚجٌ باـطاب يًُػًٌُ.
ايثاْ : ٞعًِ اهلل عع ٚجٌ َا أقاب إػًٌُ ،يبٝإ إٔ إكٝب ١مل تكع

إ ٫بإشٕ َٔ اهلل عع ٚجٌ ٗٚ ،ايتٓعٌٜش قُوْ ىَِْ ّىيِْثَنَا اِالَّ ٍَا مَرَةَ هىيَّوى ىَنَا ىىٌَ ٌٍَْالََّا
ًَػَيََ هىيَّوِ وَيَْْرٌََمَّوْ هىَْىئٍِْنىٌَُز(.)2

ايثايث  :تكسٜط اؾُع بٌ اٯٜتٌٜ :ا أٜٗا إػًُ ٕٛاضنٛا بأَط اهلل عع
ٚجٌ بإكٝبٚ ١اعًُٛا أْٗا مل تكع إ ٫بعس إٔ أْعِ عًـٝهِ بايٓكـط ٚايغًبـ١
ٚقتٌ طا٥ف َٔ ١ايص ٜٔنفطٚاٚ ،أغط طا٥ف ١أخط.َِٗٓ ٣
ايطابع  :بٝإ قاْ ٖٛٚ ٕٛإٔ اٱّإ غبب يتًكـ ٞايـٓيب قـً ٢اهلل عًٝـ٘
ٚآي٘ ٚغًِ ا٭َط َٔ عٓس اهلل بإخباض إػًٌُ عٔ عًٚ ١أغباب َا أقابِٗ.
اـاَؼ  :اٱّإ بطظر ز ٕٚاــ٬ف ٚايفتٓـ ١بـٌ إػـًٌُ غكـٛم
أغباب اـػاضٚ ٗ ٠اقع ١أذس.
ايػازؽ  :بٝإ َكسام يكاْ ٖٛٚ ٕٛإٔ ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ
ٜ ٫عاقب أقراب٘ عً ٢ايتككري ٗ ايكتاٍٚ ،ا عّ َٝ َٔ ١سإ إعطن ١بٌ مل
ٜطز أْ٘ ٚغِٗ ٚٚج٘ ِ ايًٚ ّٛايتكطٜع عً ٢إٓ ٚأَاّ ايٓاؽٖٚ ،ـَ ٛـٔ
اٱعحاظ ٗ غٓٸ ١ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ.
( )1غٛض ٠إبطاٖ.7 ِٝ
( )2غٛض ٠ايتٛب.51 ١
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 َٔٚعاز ٠إًٛى إيكا ٤ايً ّٛعً ٢ايكـٛاز عٓـس ايتعـطض يًٗعّـٚ ،١قـس
ٜعاقب ٕٛبأؾس نطٚب ايعكٛبـ ١أٜ ٚطَـ ٕٛبعهـِٗ باـ ٝاْـٚ ،١يهـٔ اهلل عـع
ٚجٌ تفهٌ عً ٢إػًٌُ ٚأَط ْب ٘ٝقً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ إٔ ٜكِ ٍٛ

بإٔ إكٝب َٔ ١أْفػهِ ،يٝسٍ قٛي٘ تعاٍشقُوْ ىىٌَ ٍِِْ ػِنْ ِ أَّْعُظِنٌُْز( ،)1عً٢
ضفل ٚضأف ١ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ بإػًٌُ َ َٔ ٖٛٚكازٜل

َا تكسّ قبٌ غت آٜاقش وَثََِا رَحََْحإ ٍِِْ هىيَّوِ ىِنْدَ ىَيىٌْز( َٔ ،)2جٗاق:

ا٭َ َٔ : ٍٚكازٜل ضٓ ١اهلل عع ٚجـٌ ٗ إكـاّ أَـط ٙتعـاٍ يًـٓيب
قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ(قٌ).
ايثاْٝــ : ١ػًــ ٞايًــٌ ٚايطفــل َــٔ ايــٓيب قــً ٢اهلل عًٝــ٘ ٚآيــ٘ ٚغــًِ
بإػًٌُ بك َٔ ٖٛ ٍٛعٓس أْفػهِٚ ،ايٛقٛف عٓس ٖصا ايك.ٍٛ
ايثايثــَ : ١ــٔ َكــازٜل يــٌ ٚضأفــ ١ايــٓيب قــً ٢اهلل عًٝــ٘ ٚآيــ٘ ٚغــًِ
بإػًٌُ ْع ٍٚايك ٍٛايصٜ ٟكٛي٘ ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ يًُػًٌُ
َٔ عٓس اهلل عع ٚجٌ ٚعً ٢م ٛا٭َـط ايـصٜ ٟفٝـس ايٛجـٛب ٚايكطـعٗٚ ،

ايتٓعٚ ٗ ٌٜقف ايٓيب قُس قـً ٢اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘ ٚغـًِشػَشِّدشٌ ػَيَْْدوِ ٍَدا ػَنِدرٌُّْ
حَزِّصٌ ػَيَْْنٌُْ تِاىَْىئٍِْنِنيَ رٍَىًفٌ رَحٌٌِْز(.)3

َٚــٔ إعحــاظ ايكــطإٓ إٔ ايٛجــٛب فٝــ٘ َتحــسز إٍ ٜــ ّٛايكٝاَــ ،١فكــس
إْكهت أٜاّ َعطن ١أذسٚ ،إْتكٌ ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ إٍ ايطفٝل

ا٭عً ٢قبٌ أنثط َٔ أيف ٚأضبعُا ١٥غ ٓٚ ،١يهٔ أَط اهلل عع ٚجٌ ي٘شقُوْ ىىٌَ

ٍِِْ ػِنْ ِ أَّْعُظِنٌُْ ز بام بٌ ظٗطاْ ٞإػًٌُٜ ،تًْٛـ٘ ضجـاْٚ ّ٫ػـا٤ٶ ٔـؼ

َطاق ٗ ايَ ٗ ّٛٝؿاضم ا٭ضض َٚغاضبٗا يبٝإ َكسام يكٛي٘ تعاٍشىىدٌْ
( )1غٛض ٠آٍ عُطإ .165
( )2غٛض ٠آٍ عُطإ .159
( )3غٛض ٠ايتٛب.128 ١
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دَرَخَاخٌ ػِنْ َ هىيَّوِز( )1بًراظ إٔ إٗاجطٚ ٜٔا٭ْكاض  ّٜٛأذس ناْٛا عًَ ٢طاتب
ٚطٛا٥ف :
ا٭ : ٍٚايص ٜٔثبتٛا َع ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٗ َٝسإ
إعطنــ ١غــٛا ٤ايــص ٜٔأغتؿــٗسٚا أ ٚايــص ٜٔتًكــٛا اؾطاذــاق  ،قــاٍ تعــاٍ

ش ٍِِْ هىَْىئٍِْنِنيَ رِخَاهد صَ َقٌُه ٍَا ػَاىَ ىًه هىيَّوَ ػَيَْْوِ وََِنْيىٌْ ٍَِْ قَضََ َّحْثَدوى ًٍَِدنْيىٌْ

ٍَِْ َّنْرَظِزى ًٍََا تَ لىٌُه ذَثْ ِّالاز(ٚ ، )2ي ٛقتٌ أذس إػًٌُ ٦َٜٛص َ ٖٛٚٴسبط ٜٚ ،طٜس
ايفطاض فٌٗ ٖ َٔ ٛايؿٗسا ،٤اؾٛاب ْعِٜٚ ،كسم عً ٘ٝأْ٘ ثبت ٗ َٛنع٘
ٚبصٍ زَ٘ ٗ غب ٌٝاهللٚ ،إ٬ى أْ٘ قُتٌ ٗ غب ٌٝاهلل.
ايثاْ : ١ٝعُ ّٛايص ٜٔخطجٛا َع اي ٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآيـ٘ ٚغـًِ ٚمل
ٜطجعٛا َٔ ٚغط ايططٜل َع ضأؽ ايٓفام عبس اهلل بٔ أب ٞبٔ أب ٞغـً،ٍٛ
فصاق اـطٚد َٔ إس ١ٜٓزضجٚ ، ١عسّ اٱْػٝام ٚضا ٤إنٛا ٤ضأؽ ايٓفـام

زضج ١أخط ، ٣قاٍ تعاٍ ش اِفْ ىََلدْ طَائِعَرَاُِ ٍِنْنٌُْ أَُْ ذَعْشَالَ ًَهىيَّوى ًَىُِّْيىََاز (.)3

ايثايث : ١ايطَا ٠ايص ٜٔتطنٛا َٛانعِٗ َع إٔ ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘
ٚغًِ ؾسٸز عً ِٗٝبعسّ تطنٗا عً ٢نٌ ذاٍ.
 (ٚعٔ اي ا ،٤قاٍ :يكٓٝا إؿطنٌ ٦َٜٛصٚ ،أجًؼ ايٓيب قً ٢اهلل عً٘ٝ
ٚغًِ جٝؿا َٔ ايطَاٚ ٠أَط عً ِٗٝعبس اهلل بٔ جبريٚ ،قاٍ ٫ :ت ذٛا ،إٕ
ضأٜتُْ ٛا ظٗطْا عً ِٗٝف ٬ت ذٛاٚ ،إٕ ضأٜتُ ِٖٛظٗطٚا عًٓٝا ف ٬تعْٛٓٝا.
فًُا يكٓٝا ٖطبٛا ،ذت ٢ضأٜت ايٓػاٜ ٤ؿتسزٕ ٗ اؾبٌ ضفعٔ عٔ غٛقٗٔ
قس بسق خ٬خًٗٔ ،فأخصٚا ٜكٛي :ٕٛايغٓ ١ُٝايغٓ.١ُٝ
فكاٍ عبساهلل :عٗس إٍ ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ أ ٫ت ذٛا.

( )1غٛض ٠آٍ عُطإ .163
( )2غٛض ٠ا٭ذعاب .23
( )3غٛض ٠آٍ عُطإ .122
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فأبٛا ،فًُا أبٛا قطفت ٚج.)1()ِٖٗٛ
ايطابع : ١ايص ٜٔفطٚا َٔ ٚغط إٝسإ عٓس إؾتساز ايكتاٍ  ،ثِ ضجعـٛا

ٚأذاطٛا بايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغـًِ  ،قـاٍ تعـاٍ شاِفْ ذُيْدؼِ ىًَُ ًَالَ
ذَيٌْىًَُ ػَيََ أَحَ إ ًَهىزلطىٌهُ َّ ْػىٌمٌُْ وِِ أُخْزَهمٌُْز(.)2

يكس نإ َ ّٜٛعطن ١أذس َٔ ّٜٛٸ َٔ اهلل عع ٚجـٌ عًـ ٢إػـًٌُ َـٔ
ٚجْ ٙٛعحع عٔ تفاقًٗٝاٚ ،بٝـإ َٓافعٗـا ٗ شاق ايٝـ ٗٚ ، ّٛأٜـاّ اؿٝـا٠
ايسْٝا إٍ ٜٓ ّٜٛفذ ٗ ايكٛض  ٗٚ ،عامل اٯخط. ٠
يتهَ ٕٛعاْٚٚ ٞج ٙٛتكسٜط أ ٍٚآ ١ٜايبرث َٔ ايَ٬تٓاٖ ٗ ٞإٛنٛع
ٚبٝاْ٘ ٚٚقا٥ع٘ َٓٚافع٘ َٓٗا :
ا٭ : ٍٚيك س َٔٸ اهلل عً ٢إ ٌَٓ٪باٱّإ باهلل  ،فكس ؾاعت قبٌ بعثـ١
ايــٓيب قُــس قــً ٢اهلل عًٝــ٘ ٚآيــ٘ ٚغــًِ عبــاز ٠ا٭ٚثــإ ٚايتكــطب إيٗٝــا ،

ٚإؽاشٖا ٚغ ١ًٝيًتكطب إٍ اهللش أَالَ ىِيَّوِ هى ِِّّى هىْ َاىِصى ًَهىَّذَِِّ هذَّ َذًُه ٍِدِْ
دىًِّوِ أًَْىَِْاٍَ ٍَا َّؼْثى ىىىٌْ اِ الَّ ىِْىقَزِّتىٌَّا اِىََ هىيَّوِ سُىْعََز(.)3

(ٚعٔ إ بٔ عباؽ قاٍ ٚ :قـف ايـٓيب قـً ٢اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘ ٚغـًِ عًـ٢
قطٜـ  ٗ ِٖٚإػحس اؿطاّٚ ،قس ْكـبٛا أقـٓاَِٗ ٚعًٖكـٛا عًٗٝـا بعـ
ايٓعاّ ٚجعًٛا ٗ آشاْٗا ايػٛٝف ٜ ِٖٚػحس ٕٚا.
فكاٍ ٜ :ا َعؿط قطٜـ ٚايًٖ٘ يكس خايفتِ ًَٖ ١أبٝهِ إبطاٖٚ ِٝإمساع،ٌٝ
ٚيكس ناْا عً ٢اٱغـ .ّ٬فكايـت يـ٘ قـطٜـ ٜ :ـا قُٻـس إْٻـا ْعبـسٖا ذبٻـ ّا هلل،
ٕ نٓـتِ ؼبٸـ ٕٛاهلل
يٝكطٸبْٛا إٍ اهلل ظيفـ ،٢فكـاٍ اهلل تعـاٍ  :قـٌ ٜـا قُٸـس إ ٵ

( )1ايػري ٠ايٓب ١ٜٛابٔ نثري .48/3
( )2غٛض ٠آٍ عُطإ .153
( )3غٛض ٠ايعَط .3
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ٚتعبس ٕٚا٭قٓاّ يٝكطٸبٛنِ إي ٘ٝفاتبع ْٞٛوبـبهِ ايًٖـ٘ٚ ،أْـا ضغـٛي٘ إيـٝهِ
ٚذحتٻ ٘ عًٝهِ ٚأْا أ ٍٚبايتعظ َٔ ِٝا٭قٓاّ ) (.)1
ايثاْ : ٞيكس َٔٸ اهلل عً ٢إ ٌَٓ٪عـبِٗ يـ٘ ٚ ،ذـبِٗ ـِ ٖٚ ،ـَ ٛـٔ

أعظِ ايٓعِ ٗ ايسْٝا َ َٔٚ ،كازٜل قٛي٘ تعاٍشهىْ َِّا هىيِّزَهخَ هىَْىظْرَقٌَِْز( )2يصا
تفهٌ اهلل عع ٚجٌ ٚفطض عً ٢نٌ َػـًِ َٚػـًُ ١قـطا ٠٤غـٛض ٠ايفاؼـ١
َٗٓٚا اٯ ١ٜأع ٙ٬عسَ ٠طاق ٗ اي. ّٛٝ
ع ًَٝٵـ ٹ٘
 ٞقٳـًٖ ٢ايًٖـ ٴ٘ ٳ
ٌ ا ِيبٳا ٹزٜٳـ ٹَ ١أتٳـ ٢اي ٻٓبٹـ ٻ
ٔ َأٖٵـ ٔ
جًّا َٹـ ٵ
ٕ ٳض ٴ
ٚعٔ أْؼ قاٍ ( َأ ٻ
و ٚٳَٳا أَعٵسٳزٵقٳ يٹًػٻاعٳ١ٹ قَاٍٳ َٳا أَعٵسٳزٵقٴ يَٗٳـا
ٚٳغٳًِٖٳ فَكَاٍٳ َٳتٳ ٢ايػٻاعٳ ُ١قَاٍٳ ٚٳٜٵًَ َ
ع
ٍ قَاٍٳ اي ٻٓبٹٞټ قٳًٖ ٢ايًٖ٘ٴ عٳًَ ٵ٘ٝٹ ٚٳغٳًِٖٳ فَإْٔٻوَ َٳ ٳ
ؾٳٝٵ٦ٶا إٔيٖا أَِّْ ٞأُذٹبټ ايًٖ٘ٳ ٚٳضٳغٴَ ٛي٘ٴ قَا ٳ
َٳٔٵ أَذٵبٳبٵتٳ قَاٍٳ قَاٍٳ أَقٵرٳابٴ٘ٴ ْٳرٵٔٴ نَصٳيٹوَ قَاٍٳ ْٳعٳِٵ ٚٳأَْٵتٴِٵ نَصٳيٹوَ قَاٍٳ فَفَطٔذٴٛا
ٜٳٛٵَٳ٦ٹصٺ فَطٳذٶا ؾٳسٹٜسٶا قَاٍٳ فَُٳطٻ نُ ًَاّٷ يٹًِ ٴُ ٹغريٳ٠ٹ بٵٔٔ ؾٴعٵبٳ َ١قَاٍٳ أَْٳؼٷ ٚٳنَإٳ َٹٔٵ أَقِطٳاْٹٞ
قَاٍٳ ايٓٻبٹٞټ قٳًٖ ٢ايًٖ٘ٴ عٳًَٝٵ٘ٹ ٚٳغٳًِٖٳ إٕٔٵ ٜٴ٪ٳخٻطٵ ٖٳصٳا فًََٔٵ ٜٴسٵضٔنَ٘ٴ ايِٗٳطٳّٴ ذٳتٻـ ٢تٳكُـ ٛٳّ
ايػٻاعٳٚ ُ١ٳقَاٍٳ عٳفٖإٴ فَفَطٔذٵٓٳا بٹ٘ٹ ٜٳٛٵَٳ٦ٹصٺ فَطٳذٶا ؾٳسٹٜسٶا)(.)3
ايثايث  :يكس َٔٸ اهلل عً ٢إ ٌَٓ٪بتكسٜكِٗ بٓبٚ ٠ٛضغاي ١ايٓيب قُس

قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ إش إٔ قٛي٘ تعاٍش ىَقَ ْ ٍَِل هىيَّوى ػَيََ هىَْىئٍِْنِنيَ
اِفْ تَؼَََ وِْيٌِْ رَطىٌالً ٍِِْ أَّْعُظِيٌِْز(ٜ )4تهُٔ قٛاٌْ َتعسزَٗٓ ٠ا :
أ : ّ٫ٚإٔٸ ٚايط َٔ ٍٛاهلل عع ٚجٌ عً ٢إػًٌُ .

ثاْٝاّ  :ايكً ١اييت بٌ اهلل عع ٚجٌ ٚإػًٌُ ٖ ٞقً ١إعبٛز بايعباز،
ٚقً ١ايطب ايٛاذس إٓإ بايصٜ ٜٔتًك ٕٛإٔٸ ايص ٫ ٟنٓ ٢عٓ٘ .

( )1ايهؿف ٚايبٝإ .58/3
( )2غٛض ٠ايفاؼ.6 ١
(َ )3ػٓس أٓس .71/26
( )4غٛض ٠آٍ عُطإ .164
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ثايثاّ  :ايتػً ِٝبإٔ ايٓيب قُساّ قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ْيب َٔ ا٭ْبٝا٤
إختاض ٙاهلل ع ع ٚجٌ يٓع ٍٚايٛذ ٞعً َٔ ٘ٝنري ٚاغط ١بؿط .
ضابعاّ  :ايتكسٜل بإٔ ايٓيب قُـس ّا ْـيب ضغـَ ٍٛـٔ عٓـس اهلل عـع ٚجـٌ
إختك٘ اهلل عع ٚجٌ بايؿطٜع ١إتهاًَ ١ايٓاغد ١يغريٖا َٔ ايؿطا٥ع  ،قـاٍ

تعاٍ ش هىًٌََْْْ أَمََْيْدى ىَنٌُْ دِّنَنٌُْ ًَأَذَََْْدى ػَيَْْنٌُْ ِّؼََْرِِ ًَرَضِْدى ىَنٌُْ هإلِطْالًََ دِّنااز (. )1

خاَػاّ  :بعث ١ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ بًػإ إَٔ ٌَٓ٪
قَٚ َ٘ٛا ف َٔ ٘ٝايتدفٝف عِٓٗٚ ،ػً ٢اٱعحاظ ٗ يغ ١ايكطإٓ  ،قاٍ تعاٍ

ش اَِّّا أَّشَىْنَاهى قُزْآًّا ػَزَتًِّْا ىَؼَيَّنٌُْ ذَؼْقِيٌَُُز(.)2

ايطابع ٚ :قف إػًٌُ بأِْٗ َ َٕٛٓ٪نُا ٗ اٯ ١ٜايػابكْ ١عُ ١عظُ٢

َٛٚعظٚ ١ذحَ َٔ ٖٛٚ ١كازٜل قٛي٘ تعاٍشوَيِيَّوِ هىْحىدلحُ هىْثَاىِغَحُز(.)3

يكس تػا ٍ٤إػًُ ٕٛغ٪ا ّ٫تكطٜطٜاّ ٚإْهاضٜـاّ بكٛيـ٘ تعـاٍ شقُيْدرٌُْ أََّّدَ
ىَذَه زإش غأيٛا عٔ غبب إكٝبٚ ١اـػاض ٠اييت ؿكتٗ ِ َ ّٜٛعطن ١أذس .
ٚأخـ ِٖ اهلل عــع ٚجـٌ بأْــ٘ ٜػــُع تػـاٚ ِ ٩اغتفػــاضِٖ ٜٚتفهــٌ
باٱجاب ١عً ٘ٝيٝبكٖ ٢صا ايتػاٚ ٍ٩اٱجاب َٔ ١عٓس اهلل عع ٚجٌ عًٚ ٘ٝثٝك١
مسا ١ٜٚإٍ  ّٜٛايكٝاَ. ١
إػأي ١ايثآَ : ١تكسٜط اؾُع بٌ اٯٜتٌ  :قٌ ٜا أٜٗا ايص ٜٔآَٓـٛا) يكـس
خاطب اهلل إػ ًٌُ بٓسا ٤اٱّإ تػعاّ ٚمثاٌْ َطَٔ َٔ ٖٛٚ، ٠ٸ ٚط ٍٛاهلل
عع ٚجٌ عًٚ ِٗٝعً ٢ايٓاؽ َٔ جٗاق :
ا٭ : ٍٚتفهٌ اهلل عع ٚجٌ بٓسا ٤إػًٌُ بكف ١اٱّإٖٚ ،ـٌ ْـسا٤

اٱّإ َٔ َكازٜل إٔٸ ٗ قٛي٘ تعـاٍش ًَُّزِّد ى أَُْ ََّىدِل ػَيَدَ هىَّدذَِِّ
( )1غٛض ٠إا٥س.3 ٠
( )2غٛضٜٛ ٠غف .3
( )3غٛض ٠ا٭ْعاّ .149
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هطْرُضْؼِعٌُه وِِ هَٕرَِْ ًَّدْؼَيَيىٌْ أَئَِلحً ًَّدْؼَيَيىٌْ هىٌَْهرِثِنيَز( ،)1اؾٛاب ْعِٕ ،ا فَٔ ٘ٝ
ايتؿطٜف ٚاٱنطاّ ِ َٔٚ ،اٯٜاق تطؾس إٓافع ايعاجًـ ١عـٔ ايتؿـطٜف
َٚكازٜل ايطنا َٔ عٓس اهلل عع ٚجٌ.
ايثاْ : ١ٝتعسز ٚنثطْ ٠سا ٤اٱّإ ٗ ايكطإٓ .
ايثايث : ١إختكـام إػـًٌُ بٓـسا ٤اٱّـإ ٗ ايكـطإٓ  ،فًـِ ٜـطز ْـسا٤
اٱّإ ٗ ايكطإٓ ٜٚككس َٓ٘ أَ ١أخط ٣نري إػًٌُ .
ايطابع : ١تٛج٘ ْسا ٤اٱّإ ٗ ايكطإٓ إٍ إػًٌُ بأجٝا ِ إتتاي ١ٝعً٢
م ٛايعُ ّٛاٱغـتغطاقٚ ٞاجملُـٛعٚٚ ،ٞضز شاق ايًفظشايـص ٜٔآَٓـٛاز ٗ
ايكطإٓ عًٚ ٢ج: ٙٛ

ا٭ : ٍٚإضاز ٠خكٛم إػًٌُ  ،نُا ٗ قٛي٘ تعاٍ شاُِل هىَّدذَِِّ

آٍَنىٌه ًَهىَّذَِِّ ىَادىًه ًَهىنليَارٍَ ًَهىيلاتِئِنيَ ٍَِْ آٍََِ تِاىيَّدوِ ًَهىَْْدًٌِْ هٓخِدزِ ًَػََِدوَ
صَاىِحاا وَيَيىٌْ أَخْزىىىٌْ ػِنْ َ رَتِّيٌِْ ًَالَ خٌَْفٌ ػَيَْْيٌِْ ًَالَ ىىٌْ َّحْشٌََُُّز (ٚ )2قٛي٘ تعـاٍ شًَاِفَه
ض قَداىٌُه َأ ُذحَد ِّ ُثٌ َّ ىي ٌْ ِتََدا وَد َر َح هىيَّد ىو ػَيَدْْنٌُْ
ض ىي ٌْ ِاىَدَ َتؼْد ٍ
ال َت ْؼ ُ
ِ آ ٍَنىٌه َقاىٌُه آ ٍَنلا ًَ ِافَه َخ َ
َ
َىقٌُه ه َّى ِذّ
ىِْىحَاخٌُّمٌُْ تِوِ ػِنْ َ رَتِّنٌُْ أَوَالَ ذَؼْقِيٌَُُز(.)3
ايثــاْ : ٞإضاز ٠خكــٛم إٗــاجطٚ ٜٔا٭ْكــاض  ،نُــا ٗ قٛيــ٘ تعــاٍ

ل ىىد ٌْ
ِ آًًَه ً َّيَدزىًه ُأ ًْ َىئِد َ
َ
ِ آ ٍَنىٌه ًَىَا َخزىًه ًَخَاىَد ىًه وِدِ طَدثِْ ِو هىيَّد ِو ًَهىَّد ِذّ
َ
ش ًَه َّى ِذّ
هىَْىئٍِْنىٌَُ حَقَا ز (.)4

( )1غٛض ٠ايككل .5
( )2غٛض ٠ايبكط.62 ٠
( )3غٛض ٠ايبكط.76 ٠
( )4غٛض ٠ا٭ْفاٍ .74
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ايثايــث  :إضاز ٠عُــ ّٛإــَ ٌَٓ٪ــٔ إػــًٌُ ٚأتبــاع ا٭ْبٝــاَ ٤ــٔ إًــٌ

ايػُا ١ٜٚايػابك ، ١قاٍ تعاٍ ش أًَْ حَظِثْرٌُْ أَُْ ذَ ْخىيٌُه هىْدَنلحَ ًىََلا َّؤْذِنٌُْ ٍَثَوُ هىَّذَِِّ
خَيٌَْه ٍِِْ قَثْيِنٌُْ ٍَظلرْيىٌْ هىْثَؤْطَاٍى ًَهىضَّزلهٍى ًَسُىْشِىٌُه حَرََّ َّقٌُهَ هىزلطىدٌهُ ًَهىَّدذَِِّ آٍَنىدٌه ٍَؼَدوى
ٍَرََ َّيْزى هىيَّوِ أَالَ اُِل َّيْزَ هىيَّوِ قَزِّةٌز (.)1

ايطابع  :إضاز ٠خكٛم إ َٔ ٌَٓ٪إًـٌ ايػـابكَٓٚ ، ١ـ٘ قٛيـ٘ تعـاٍ

ب
ِ َػ دذَه ٍ
ْ
د ْْ َنددا ىى ٌْ ٍِ د
ِ آ ٍَ ىنددٌه ٍَ َؼ د ىو ِت َز ْح ََ د إح ٍِ لنددا ً َّ ل
َ
د ْْ َنددا ىىددٌداه ًَه َّى د ِذّ
ش ً َى لَددا َخددا ٍَ َأ ٍْ ىز َّددا َّ ل
غَيَِْإز(.)2
يكس ؾٗس اهلل عـع ٚجـٌ يًُػـًٌُ باٱّـإ ٖٚ ،ـ ٛزعـ ٠ٛيًـٓيب قُـس
قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ إٔ ٜؿٗس ِ باٱّإ ٚ ،تكسٜط اؾُع بٌ اٯٜتٌ
قٌ ٜا قُس يًُػًٌُ ٚإػًُاق ٜا أٜٗا ايص ٜٔآَٓٛا ) َ َٔ ٖٛٚكازٜل َا

تكسّ َٔ قٛي٘ تعاٍ ش وَثََِا رَحََْحإ ٍِِْ هىيَّوِ ىِنْدَ ىَيىٌْز (.)3
 َٔٚضؾرات٘ َػا: ٌ٥

ا٭ : ٍٚتًك ٞايـٓيب قُـس قـً ٢اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘ ٚغـًِ إّـإ إػـًٌُ
بايكبٚ ٍٛايطنا  ،فرإا ٜٓطل اٱْػإ بايؿٗازتٌ فإ ايٓيب قً ٢اهلل عً٘ٝ
ٚآيــ٘ ٚغــًِ ٜكبــٌ إغــًٜٚ َ٘٬ركــ٘ بكــفٛف قــ ٠٬اؾُاعــٜٚ ، ١ــأَط أذــس
ا٭قراب بتعً ُ٘ٝأذهاّ ايؿطٜعٚ ١آٜاق ايكطإٓ .
ايثاْْ : ١ٝؿط ؾآبٝب ا٭خ ٠ٛاٱّاْ ١ٝبٌ إػًٌُ .
ايثايث : ١ايٛثاق ١بإػًٌُ ٚعـسّ طـط ٚايؿـو ٗ أفعـا ِ ٚ ،قـس نـاْٛا
وٝط ٕٛبـايٓيب قـً ٢اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘ ٚغـًِ ٗ ذـاٍ اؿهـط ٚايػـفط ٗٚ ،

( )1غٛض ٠ايبكط.214 ٠
( )2غٛضٖٛ ٠ز .58
( )3غٛض ٠آٍ عُطإ .159
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َٝاز ٜٔايكتاٍ  ،يٝؼ َٔ بطظر أ ٚذطؽ ٜفكـٌ بٝـِٓٗ ٚبٓٝـ٘ ٚ ،يـٝؼ َـٔ
بٛاب عً ٢باب بٝت٘ إ٬قل يًُػحس ايٓب. ٟٛ
 َٔٚاٯٜاق ٗ ٖصا ايعَإ قريٚض ٠ق  ٙايص ٖٛ ٟنطف ١عا٥ؿ ١جع٤ٸ َٔ
إػحس ايٓب ٟٛيتتحًَ ٢عحع ٠يًٓيب قُس قـً ٢اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘ ٚغـًِ َـٔ
جٗاق :
ا٭ : ٍٚغ ١َ٬ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ َٔ اٱنتٝاٍ َـع نثـط٠
ا٭عساٚ ٤غٗٛيٚ ١ق ِ ٛإي ٗ ٘ٝاجملايؼ ٚ ،قس ُهٓٛا َٔ ايٛق ٍٛإيٗ ٘ٝ
َٝسإ َعطن ١أذس ٚأقاب ٙٛباؾطاذاق ٚظٓٛا أِْٗ قتً. ٙٛ
ٚعٓس اـطٚد إٍ َعطن ١أذس تسافع عسز ٖٔ ٜبًغ عُطٔ ٙؼ عؿط٠
غٓ َٔ ١إػًٌُ يًدطٚد إيٗٝـا  ،فـطزِٖ ضغـ ٍٛاهلل قـً ٢اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘
ٚغًِ َِٓٗ أغاَ ١بٔ ظٜس ٚ ،ظٜس بٔ ثابت ٚ ،ضافع بـٔ خـسٜخ ٖ ،ـا ٜـسٍ
عً ٢ضفل ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ بايكبٝإ ٚعسّ ظد نري ايبايغ ٗ
إعطنَ ١ع اؿاج ١إٍ ايطجاٍ ٦َٜٛص .
( قَاٍٳ ابٵٔٴ إغٵرٳامٳ ٚ :ٳتٳعٳبٸأَقٵ قُطٳٜٵـٷ ٚٳٖٴِٵ ثٳًَاثٳ ُ١آيَـافٹ ضٳجٴـٌٕ ٚٳَٳعٳٗٴـِٵ َٹ٦ٳتٳـا
عًَـ٢
س  ،ٳ ٚٳ
ٔ ا ِي ٳٛيٹٝـ ٹ
س بٵـ ٳ
ٌ خٳايٹـ ٳ
دٝٵـ ٔ
عًَـ ٢ٳَ ٵ ٝٳُٓٳـ ٹ ١ا ِي ٳ
فَطٳؽٕ قَـسٵ جٳٓٳبٴٖٛٳـا  ،فَحٳ ٳعًُـٛا ٳ
َٳٝٵػٳطٳتٹٗٳا عٹهِطَٔٳ َ١بٵٔٳ أَبٹ ٞجٳٗٵٌٕ) (.)1
ايثاْ : ١ٝعكُ ١إػًٌُ َٔ ايتحطأ ٚايتعس ٟعًَ ٢كاّ ايٓب. ٠ٛ
ايثايثــ : ١عــسّ إْكطــاع تعًــ ِٝايــٓيب قُــس قــً ٢اهلل عًٝــ٘ ٚآيــ٘ ٚغــًِ

يًُػًٌُ  ،يٝهَ َٔ ٕٛعـاْ ٞقٛيـ٘ تعـاٍ ٗ اٯٜـ ١ايػـابك ١شًَّىؼَيَِّىيىدٌْ هىْنِرَدابَ
ًَهىْحِنََْحَز

( )2

إٔ ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ قطٜب َٔ إػـًٌُ ٗ نـٌ

غاع َٔ ١غاعاق ايًٚ ٌٝايٓٗاض ٜ ،عًُِٗ ٜٗٚس ِٜٗإٍ غبٌ ايطؾاز .

( )1غري ٠ابٔ ٖؿاّ .66/2
( )2غٛض ٠آٍ عُطإ .164
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ايطابع : ١بٝإ ضؾراق َٔ قٛي٘ تعاٍ شَّرْيٌُه ػَيَْْيِ ٌْ آَّاذِوِ ًَّىشَمِّْيٌِْ ًَّىؼَيَِّىيىٌْ هىْنِرَابَ
ًَهىْحِنََْحَز(. )1
ٜ ٌٖٚكس تكسٜط اٯ : ١ٜقٛيٛا مٔ ايص ٜٔآَٓٛا) اؾٛاب ْعِ َٔ ٖٛٚ ،

َكازٜل قٛي٘ تعاٍ ش ًَوِِ فَىِلَ وَيَْْرَنَاوَضْ هىَْىرَنَاوِظىٌَُز (ٚ )2ف ٘ٝبعـث يًعـع
ٚايفدط ٗ ْفٛؽ إػًٌُ ٚإػًُاق ٚ ،زع ِ ٠ٛيتعاٖس اٱّإ بايتك٣ٛ
ٚايك٬ح ٚ ،قس ٚضزق اٯٜاق اييت ؽ عٔ بًٛغ إػًٌُ ذاٍ ا٭َٔ َٔ
اـٛف ٚايفعع ٚاؿـعٕ بـاقرتإ ايعُـٌ ايكـاإل باٱّـإ َٚكـازٜك٘  ،قـاٍ

تعاٍ ش اُِل هىَّذَِِّ قَاىٌُه رَتُّنَا هىيَّوى ثٌُل هطْرَقَاٍىٌه وَالَ خٌَْفٌ ػَيَْْيٌِْ ًَالَ ىىدٌْ َّحْشَُّدٌَُز

( )3

يٝهَ َٔ ٕٛعاْ ٞآ ١ٜايبرث إعاْ ١إػًٌُ عً ٢ايك ٗ تًك ٞإكٝب ١٭ْ٘
َكاذب يٲّإ .
ٚتبٌ آ ١ٜايبرث إٔ إ ٌَٓ٪نري َعك َٔ ٌَٛاـطأ ٚأغـباب تطتـب
إكٝبٚ ، ١يهٔ ايصّ ٟتاظ ٕٚب٘ ٖ ٛا٭جط ٚايثـٛاب عًـ ٢إكـٝبٖٚ ، ١ـصا
ا ٭جط أن ٚأعظِ َٔ شاق إكٝب ٗ ١ظَاْ٘ ْٚفع٘ ٚذهـٛض ، ٙفٗـ ٛبـطظر
ز ٕٚتهطاض إكٝب ١يٝؼ َٔ جٗ ١إتعاظ إػـًٌُ ٚإقتباغـِٗ ايـسضٚؽ َـٔ
ا٭خطاٚ ٤إكا٥ب فرػب  ،فٗصا أَط جًْ ٖٛٚ ٞعُ ١زا ١ُ٥عً ٢إػًٌُ
ٚ ،يهٔ شاق ا٭جط وهط ٗ ايٛقا٥ع ٚا٭ذساث فٝه ٕٛغبباّ يكطف ايب٤٬

ٚإكٝب ١عٔ إػًٌُ  ،يٝهَ َٔ ٕٛعاْٚ ٞتكسٜط قٛي٘ تعاٍ شََّْحىٌه هىيَّوى ٍَا َّشَاٍى
ًَّىثْثِدى ًَػِنْ َهى أًُُّ هىْنِرَدابِز

( )4

أّ ٟرـ ٛاهلل َـا ٜؿـاَ ٤ـٔ إكـا٥ب عـٔ إػـًٌُ

با٭جط ايصْ ٟاي ٙٛبػبب إغرتجاعِ ٚشنطِٖ عٓس إكٝب.) ١
( )1غٛض ٠آٍ عُطإ .164
( )2غٛض ٠إطففٌ .26
( )3غٛض ٠ا٭ذكاف .13
( )4غٛض ٠ايطعس .39
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إػأي ١ايتاغع : ١تكسٜط ا ؾُع بٌ اٯٜتٌ  :قٌ ٜا أٜٗا ايص ٜٔآَٓٛا َٖٔ ٛ
عٓس أْفػهِ ) .
تبٌ آٜاق ايكطإٓ جٗاز ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغـًِ ٗ غـٓت٘
ايكٛيٚ ١ٝايفعًٚ ، ١ٝعسّ إمكاض ٖصا اؾٗاز َ٬قا ٠ايص ٜٔنفطٚا  ،بٌ ٜؿٌُ
تعً ِٝإػًٌُ ٖٚ ،ساٜتِٗ إٍ َكاَاق ايك عٓـس ايؿـسا٥س فُـع َـا ٫قـاٙ
ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ َ ّٜٛعطن ١أذس َٔ جٗـ ١نثـط ٠اؾطاذـاق
ٚؾس ٠ا٭ش ٣ايص ٟأقاب٘ بفكس غبعٌ ؾٗٝساّ َٔ أقراب٘  َِٗٓٚعُ٘ ٓع٠
إ ٫أْ٘ ٜبصٍ ٚغع٘ ٗ ق٬ح إػًٌُ ٚإضؾازِٖ إٍ ايترً ٞبايك ٚإؽاش
إكٝب ١ططٜكاّ يتركٝل ايٓكط .
ٚنإ قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ وطم عًـ ٢أزا ٤ايكـْ ٠٬اعـٗ ١
ق ٠٬إغطب ٚايعؿا َٔ ٤شاق َ ّٜٛعطن ١أذـس ٖٚ ،ـٌ ٖـصا اؿـطم َـٔ

ايٛذ ، ٞاؾٛاب ْعِ َ َٔ ٖٛٚ ،كازٜل قٛي٘ تعاٍ شىَقَ ْ خَاٍَمٌُْ رَطىٌهد ٍِِْ
أَّعُظِنٌُْ ػَشِّشٌ ػَيَْْوِ ٍَا ػَنِرٌُّْ حَزِّصٌ ػَيَْْنٌُْ تِاىَْىئٍِْنِنيَ رٍَىًفٌ رَحٌٌِْز (.)1

يتهٖ ٕٛص ٙايك ٠٬ذطظاّ ٚٚاق َٔ ١ٝزبٝب ايٝأؽ ٚايكٓٛل إٍ ْفـٛؽ
أقــراب٘ ٚا٭جٝــاٍ إتعاقبــَ ١ــٔ إػــًٌُ بًرــاظ إٔ ايػــٓ ١ايٓبٜٛــْ ١ـ اؽ
َٚسضغٜ ١كتبؼ َٓٗا إػـًُ ٕٛإـٛاعظ ًٜٚ ،حـأ ٕٚإيٗٝـا عٓـس اٱغـتسٍ٫
ٚإقاَ ١اي ٖإ ٚنطٚب اؿاجٚ ١عٓس ضجا ٤ا٭جط ٚايثٛاب  ،فٗصا ايككس
عً ١تاَ ١ٱغترهاض ايػٓ ١ايٓبٚ ١ٜٛقريٚضتٗا باباّ يًثٛاب إتحسز .
فُٔ خكا٥ل اؿٝا ٠ايسْٝا إٔ ايثٛاب ٜأت ٞبانعاف َٔ غٓد ١ٝايعٌُ
ايكاإل ٚ ،أَا ايػ٦ٝاق فكس  ٫ػًب ذتَ ٢ثًٗا  ،إِا تساُٖٗا أغباب ايتٛب١
ٚايًــ ّٛايــصات ٞعٓــس اٱْػــإ ٖٚ ،ــصا ايًــ ّ ٛذــطظ َــٔ ايتُــاز ٗ ٟفعــٌ
ايػ٦ٝاق ٚ ،تعح ٌٝاٱْتكاّ َٔ عٓس اهلل .

( )1غٛض ٠ايتٛب.128 ١
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يٝهَ َٔ ٕٛعاْ ٞقٛي٘ تعاٍ شًَالَ أُقْظٌِى تِاىنلعْضِ هىيٌَّلهٍَحِز ( )1إٔ ايٓفؼ ايًٛاَ١
ٚاق َٔ ١ٝذً ٍٛايعكاب ايعاجٌ ٚغبب ٱَٗاٍ اهلل عع ٚجٌ يًعبس ٚإضتكا٤
ي ّٛايٓفؼ إٍ تٛبٚ ١إْابَ َٔ ٖٛٚ ، ١كازٜل ضٓ ١اهلل عع ٚجٌ باٱْػإ

ٚجعً٘ شوِِ هَٕرَِْ خَيِْعَحًز (.)2

 ٗ ٌٖٚآ ١ٜايبرث زفاع َٔ اهلل عٔ ْفػ٘ ٭ٕ اـػاض ٠بػبب إػًٌُ
أْفػِٗ ٚتطى ايطَاَٛ ٠انعِٗ  ،اؾٛاب  ٫تكٌ ايٓٛب ١إٍ ٖصا إعٓٚ ٢اهلل
عع ٚجٌ أعظِ ٚأنطّ َٔ إٔ ٜسافع عٔ ْفػ٘  ،إِا ٖٜ ٛسافع عٔ إ، ٌَٓ٪

ُ
ٍ
ة مُد َّو خَدٌله
ُ هىيَّد َو َال ىّحِد ُّ
ل
ِ آ ٍَنىدٌه ِا
َ
ِ هىَّد ِذّ
ْ
ُ هىيَّد َو ّىد َه ِو ىغ ػَد
ل
قاٍ تعـاٍ ش ِا
مَعٌُرٍز (. )3
ٚآ ١ٜايبرث ذح ١هلل عع ٚجٌ ٚ ٚأْ٘ غـبراْ٘ مل ٜـأشٕ بٓـع ٍٚإكـٝب١
بإػًٌُ إ ٫بعس إٔ قكطٚا ٗ إكسَاق ٚا٭غباب .
إػأي ١ايعاؾط : ٠تكسٜط اؾُع بٌ اٯٜتٌ ٜ :ا أٜٗـا ايـص ٜٔآَٓـٛا إٕ اهلل
عً ٢نٌ ؾ ٧قسٜط ) ٚ ،ف ٘ٝبٝإ قاْ َٔ ٕٛاٱضاز ٠ايته ٖٛٚ ١ٜٝٓٛإٔ اهلل عع
ٚجٌ  ٫تػتعك ٞعًَ ٘ٝػأي ٖٛٚ ، ١غبراْ٘ ٜفعٌ َـا فٝـ٘ اــري ٚايكـ٬ح

ٚاغتساَ ١غٓٔ ايتك ٗ ٣ٛا٭ضض  ٖٛٚ ،إػتكطأ َٔ قٛي٘ تعاٍ شًٍََا خَيَقْدى
هىْدِِل ًَهإلِّضَ اِالَّ ىَِْؼْثى ىًُِز (. )4

فُٔ قسض ٠اهلل عع ٚجٌ إطًك ١تَٗ ١٦ٝكسَاق ٚيٛاظّ عباز ٠ايٓـاؽ يـ٘
َٔ جٗاق :

( )1غٛض ٠ايكٝاَ.2 ١
( )2غٛض ٠ايبكط.30 ٠
( )3غٛض ٠اؿخ .38
( )4غٛض ٠ايصاضٜاق .56
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ا٭ : ٍٚاٯٜــاق ايهْٝٛــ ١اـاضقــ ١ايــيت تكــاذب اٱْػــإ ٚػصبــ٘ إٍ

ا سٚ ٣اٱّإ  ،قاٍ تعاٍ ش طَنىزِّيٌِْ آَّاذِنَدا وِدِ هٓوَداُِ ًَوِدِ أَّْعُظِديٌِْ حَرَّدَ
َّرَثَْلَِ ىَيىٌْ أََّّوى هىْحَقُّ أًَىٌَْ َّنَِْ تِزَتِّلَ أََّّوى ػَيََ مُوِّ شٍَِْإ شَيِْ ٌز (.)1

ايثاْ : ١ٝقريٚض ٠عباز ٠اهلل عً ١ـًل اٱْػإ ٚذانـطَ ٠عـ٘ َـٔ ذـٌ

خًكــ٘  ،يٝهــَ ٕٛــٔ َكــازٜل قٛيــ٘ تعــاٍ ش ًٍََددا خَيَقْدددى هىْدِددِل ًَهإلِّددضَ اِالَّ
ىَِْؼْثى ىًُِز

( )2

ايٓفذ َٔ ضٚح اهلل ٗ آزّ ٚ ،زبٝب اؿٝا ٠ف ٘ٝبكٝـس ايعبـاز٠

ٚايتك. ٣ٛ
ٜٚسٍ عًَ ٘ٝا ٚضز َٔ ا٭خباض ٚايٓكٛم غكٛم عامل ايصض ٚ،عٔ
اٱَاّ جعفط ايكازم عً ٘ٝايػ ّ٬قاٍ (غ ٌ٦ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘
ٚغًِ ي٘ بأ ٟؾ ٧غبكت ٚيس آزّ ؟ قـاٍ :إْـين أَ ٍٚـٔ أقـط بطبـ ،ٞإٕ اهلل
أخص َٝثام ايٓبـٚ " ٌٝأؾـٗسِٖ عًـ ٢أْفػـِٗ أيػـت بـطبهِ قـايٛا :بًـ" ٢
فهٓت أ َٔ ٍٚأجاب) (.)3

ٚعــٔ إبــٔ عبــاؽ ٗ قٛيــ٘ تعــاٍ ش ًَاِفْ أَخَدذَ رَتُّدلَ ٍِدِْ تَنِددِ آدًََ ٍِدِْ

ظُيىٌرِىٌِْ فُرِّّلرَيىٌْ ًَأَشْيَ َىىٌْ ػَيََ أَّعُظِيٌِْ أىَظْدى تِزَتِّنٌُْ قَاىٌُه تَيََ شَيِ َّْاز(.)4
قاٍَ :ػس ضبټـو ظٗـط آزّ ،فدطجـت نـٌ ْػـُٖ ١ـ ٛخايكٗـا إٍ ٜـّٛ
ايكٝاَ ١بٓٳعٵُٳإ

( )5

ٖصا ايصٚ ٟضا ٤عٳطٳفٚ ،١أخص َٝثاقِٗ(أيػت بطبهِ قايٛا

بً ٢ؾٗسْا)) (.)1
( )1غٛض ٠فكًت .53
( )2غٛض ٠ايصاضٜاق .56
( )3ايبراض .352/16
( )4غٛض ٠ا٭عطاف .172
(ْ )5عُإ ٚاز تطتبط أجعا ٙ٩باؾٗ ١اؾٓٛب ١ٝؾبٌ عطفٜٚ ، ١بعـس عـٔ َهـ ١مـ ٛأضبعـ١
ٚعؿط ٜٔنَ ًٛٝرتاّ  ٖٛٚ ،أن ا٭ٚزَ ٗ ١ٜه ١إهطَٜٚ ، ١كع بٗٓٝا ٚبٌ ايطا٥ف ،
ٚتغٓ ٢ب٘ ايؿعطا َِٗٓٚ ٤فٓ ٕٛي ٢ًٝقٝؼ ابٔ إًٛح ٗ قكٝست٘ إٛغ ١َٛبإْ٪ػ١
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ايثايث : ١بعث ١ا٭ْبٝاٚ ٤تعاقبِٗ ٚتعسز ا٭َانٔ ٚا٭َكاض اييت بعثٛا فٗٝا،
 َٔ َِٗٓٚنإ ٜتٓكـٌ ٜٚػـٝس ٗ ا٭ضض َثـٌ ايطغـ ٍٛعٝػـ ٢بـٔ َـط، ِٜ

ٚٚضزق تػُٝت٘ بإػٝس ٗ ايكطإٓ  ،نُا ٗ قٛي٘ تعاٍ شاُِل هىيَّوَ ّىثَشِّزىكِ تِنَيََِحإ
ٍِنْدوى هطْدَىوى هىََْظِدْحى ػِْظَدَ هتْدِى ٍَدزٌََّْز (ٚ)2قٛيـ٘ تعـاٍ شاَََِّّدا هىََْظِدْحى ػِْظَددَ
هتِْى ٍَزٌََّْ رَطىٌهُ هىيَّوِز ( ٗٚ )3تػُٝت٘ إػٝس ٚج: ٙٛ

ا٭ : ٍٚنإ عٝػ ٢عً ٘ٝايػ ّ٬نـثري ايػـٝاذ ٗ ١ا٭ضض ٜٚتٓكـٌ بـٌ
ايكطٚ ٣ا٭ضٜاف .
ايثاْ : ٞنإ عٝػٜ ٢ػٝس ا٭ضض أٜ ٟكطعٗا ٗ تٓكً٘ .
ايثايث  :نإ عٝػ ٢عً ٘ٝايػَ ّ٬ػٝس ايكسٌَ أَ ٟػطس ايكسٌَ .

 ٖٞٚأط ٍٛقكٝس ٠أْؿسٖا ٚق ٌ ٝنإ وفظٗا ز ٕٚأؾعاضٚ ٙاييت تبسأ بكٛي٘ :
تصنطق يٚ ٢ًٝايػٌٓ اـٛايٝا ٚ...أٜاّ  ٫أعس ٣عً ٢ايسٖط عازٜاّ
َٗٓٚا
أعس ايًٝاي ٞي ١ًٝبعس يٚ ... ١ًٝقس عؿت زٖطاّ  ٫أعس ايًٝايٝا
ٚأخطد َٔ بٌ ايبٛٝق يعًين  ...أذسث عٓو ايٓفؼ بايً ٌٝخايٝا
ّٓٝاّ إشا ناْت ّٓٝا ٚإٕ تهٔ  ...مشآٜ ّ٫اظعين ا  ٣ٛعٔ مشايٝا
أٜ ٫ا ٓاَ ٞبطٔ ْعُإ ٖحتُا  ...عً ٢ا ٕ ٣ٛا تغٓٝتُا يٝا
ٚأبهٝتُاْٚ ٞغط قريب ٚمل أنٔ  ...أباي ٞبسَع ايعٌ ي ٛنٓت خايٝا
شنت ْاض ؾٛق ٗ ٞف٪از ٟفأقبرت  ...ا ٖٚخ َػتهطّ ٗ ف٪ازٜا
خًَ ًٞٝا أضج َٔ ٛايعٝـ بعسَا  ...أض ٣ذاجيت تؿط ٫ٚ ٣تؿرت ٟيٝا
ٚقس هُع اهلل ايؿتٝتٌ بعسَا ٜ ...ظٓإ نـٌ ايظـٔ إٔ ت٬قٝـا  .ابـٔ اؾـٛظ / ٟإـسٖـ
()136/1
( )1تفػري ايط .224/13 ٟ
( )2غٛض ٠آٍ عُطإ .45
( )3غٛض ٠آٍ عُطإ .49

124ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ َعامل اٱّإ  /د148

ايطابع  :نإ عٝػ ٢إشا َػس أذساّ َٔ ش ٟٚا٭َطاض إعَٓٚ ١ايعاٖاق

بــطٚ ٤تعــاف ٢بــاشٕ اهلل  ٗٚ ،ايتٓعٜــٌ ذهاٜــ ١عٓــ٘ ش ًَأُتْ دزِةى هَٕمََْ دوَ ًَهَٕتْ دزَ َ
ًَأُحِِْ هىٌََْْذََ تِبِفُِْ هىيَّوِز (.)1

اـاَؼ  :أْ٘ خطد َٔ بطٔ أَ٘ ٖػٛذاّ بايسٖٔ َٚعاْ ٞاي نٚ ، ١نإ
َٔ عازاق ايٛٗٝز َ ػس إٛيٛز َثٌ ايسٖٔ .
ايػازؽ  :إٔ اهلل عع ٚجٌ َػر٘ أ ٟغٛاٚ ٙخًك٘ خًكاّ ذػٓاّ ٜٚ ،كاٍ
ٚج٘ َػٝس أٚ ٌْٝ ٟذػٔ .
ايػابع  :إْ٘ عً ٘ٝايػَ ّ٬ػس عٓس ٫ٚزت٘ باي ن. ١
ايطابع : ١اٯٜاق ٚاي اٌٖ اييت هعًٗا اهلل عـع ٚجـٌ ٗ شاق اٱْػـإ
ٚؾٛاٖس ذاجات٘ ٚضنا٥ب٘ ٚأغباب تٝػـريٖا أ ٚإٛاْـع ايـيت ؼـ ٍٛزْٗٚـا ،
ٚنٌ فطز َٓٗا ٜصنط اٱْػإ بٛجٛب ايًح ٤ٛإٍ اهلل عع ٚجـٌ ٚ،قـس أْعـِ
اهلل عع ٚجٌ عً ٢إػًٌُ إش جعٌ نٌ ٚاذس َِٓٗ شنطاّ أ ٚأْثٜ ٢تً ٛقٛي٘

تعاٍ شهىْ َِّا هىيِّزَهخَ هىَْىظْرَقٌَِْز

( )2

ٚايصٜ ٟسٍ عً ٢تػً ِٝإػًٌُ ٚإػًُاق

ٚشضاض ِٜٗبايطبٛب ١ٝإطًك ١هلل عع ٚجٌ ٚاؿاج ١إٍ ضٓت٘ ٗ غبٌ ا سا١ٜ
ٚايٓحا. ٠
فإ قًت نإ إػًُٜ ٕٛتًٖ ٕٛص ٙاٯ ٗ ١ٜايك ٠٬قبـٌ ٚاقعـ ١أذـس ،
فًُاشا ْعيت بِٗ إكٝب٦َٜٛ ١ص ٚ ،اؾٛاب َٔ جٗاق :
ا٭ : ٍٚتتهُٔ آ ١ٜايبرث اـطاب َٔ اهلل غبراْ٘ يًُػًٌُ عً ١مٛ
ايعُ ّٛاٱغتغطاقٚ ، ٞبكف ١اٱّإ ٖ ،ا ٜسٍ عً ٢عسّ َغـازضتِٗ ٕٓاظيـ٘
قبٌ ٚأثٓاٚ ٤بعس إكٝب١

( )1غٛض ٠ايٓػا.171 ٤
( )2غٛض ٠ايفاؼ.6 ١
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ٚف ٘ٝؾاٖس عًٜ٫ٚ ٢ـْٚ ١كـط ٠اهلل عـع ٚجـٌ ـِ ٗ نـٌ ا٭ذـٛاٍ ،

ٜٚسٍ عً ٘ٝقٛي٘ تعاٍ ش اِفْ ىََلدْ طَائِعَرَاُِ ٍِنْنٌُْ أَُْ ذَعْشَالَ ًَهىيَّوى ًَىُِّْيىََا ًَػَيََ
هىيَّوِ وَيَْْرٌََمَّوْ هىَْىئٍِْنىٌَُز (.)1

ايثاْ : ١ٝمل تٓعٍ إكٝب ١بإػًٌُ إ ٫بػبب إقطاض ايص ٜٔنفـطٚا عًـ٢
قاضبتِٗ يطاعتِٗ هلل عع ٚجٌ ٚضغٛي٘ ايهـطٚ ، ِٜتًكٖٛـا بايكـ ٚقكـس
ايكطبٚ ١ضجا ٤ايثٛاب  ،فًٝؼ َٔ خػاض ٠عٓسِٖ .
ٚقـس أنــطّ اهلل عــع ٚجـٌ إػــًٌُ إش ٚاغــاِٖ ٚقـبٸطِٖ بكٛيــ٘ تعــاٍ

ش اُِْ ذَنٌُُّدٌه ذَدؤْىََىٌَُ وَدبَِّّيىٌْ َّدؤْىََىٌَُ مَََددا ذَدؤْىََىٌَُ ًَذَزْخىددٌَُ ٍِدِْ هىيَّدوِ ٍَددا الَ
َّزْخىٌَُز(.)2
ايثايث  : ١آ ١ٜايبرث َٔ آٜاق ا سا ١ٜإٍ ايكطال إػتك. ِٝ

ايطابع : ١تٛفٝل ٚضؾاز إػًٌُ بتكٝسِٖ بأذهاّ ايكطال ٚا س ٣عٓس
إكٝبٚ ١بعسٖا .
اـــاَؼ َ :ــا قــطف٘ اهلل عــع ٚجــٌ عــٔ إػــًٌُ َــٔ ايهــطض بػــبب
تكٝسِٖ بايكطال ٚأذهاَ٘ أنثط ٖا ؿل بِٗ .
ٚوتٌُ َٛنٛع َٓٚاغب ١ا٭مل ٗ اٯ ١ٜأعٚ ٙ٬جٖٛاّ :
ا٭ : ٍٚتأمل إػًٌُ َٔ اؾطاذاق ٚ ،فكـس ا٭ذبـَ ٗ ١عطنـ ١أذـس ،
ٚتأمل ايص ٜٔنفطٚا َٔ خػاضتِٗ ٚقتٚ ِٖ٬ش ِ ٗ َعطن ١بسض .
ايثاْ : ٞإختكام َعطن ١أذس َهاٌَ اٯٜـ ١أعـٚ ، ٙ٬إـطاز ٖـ ٛأمل
إػــًٌُ َــٔ جطاذــاتِٗ ٗ َعطنــ ١أذــس ٚأمل إؿــطنٌ َــٔ جطاذــاتِٗ
ٚفكــسِٖ طا٥فــَ ١ــِٓٗ ٗ َعطنــ ١أذــس ٚ ،نــإ عــسز قــت ٦َٜٛ ِٖ٬ـص إثــٌٓ
ٚعؿط ، ٜٔقاي٘ ابٔ إغرام(.)3
( )1غٛض ٠آٍ عُطإ .122
( )2غٛض ٠ايٓػا.104 ٤
( )3أْظط ايػري ٠ايٓب ١ٜٛٱبٔ نثري .93/3

126ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ َعامل اٱّإ  /د148

ٚإٕ قًت قس مسٸ ٢اهلل عع ٚجٌ ٖـصا ايعـسز َـٔ إؿـطنٌ بأْـ٘ طـطف

بكٛي٘ تعاٍ ش ىَِْقْطَغَ طَزَوًا ٍِِْ هىَّذَِِّ مَعَزىًهز(.)1

فٌٗ ٜػُ ٢ايص ٜٔقتًٛا َٔ إػًٌُ ٦َٜٛص ططفاّ أٜهـاّ ٚ ،إٔ إػـًٌُ
فكسٚا ططفاّ  ،خاقٚ ١أِْٗ أنثط َٔ ث٬ثـ ١أنـعاف عـسز قتًـ ٢إؿـطنٌ ،
اؾــٛاب جــا ٤يفــظ ايطــطف ٗ اٯٜــ ١أعــَ ٙ٬عٓــ ٢ايطا٥فــٚ ١اؾاْــبٗٚ ،

ايتٓعٌٜشًَأَقٌِْ هىيلالَجَ طَزَوِِ هىنليَارِز(ٚ ،)2مل ٜكطع اهلل عع ٚجٌ جاْباّ أ ٚطا٥ف١
َٔ إػًٌُ ،فكس خ ػط إػًُ ٕٛايؿٗساٚ ٤يهِٓٗ مل ّٛتٛا ٚمل ٜٓكطعٛا إش
قاضٚا أذٝا ٗ ٤جٓإ اـًس عٓس اهلل عع ٚجٌ ٚمل ٜٓكطع شنـطِٖ إٍ ٜـّٛ
ايكٝاَ ،١نُا أْعِ اهلل عع ٚجـٌ بأبٓـاٚ ٤أخـ ٠ٛـِ ٜكَٛـَ ٕٛكـاَِٗ ،قـاٍ

تعـــاٍش ًَالَ ذَحْظَددثَِل هىَّددذَِِّ قُرِيُدددٌه وِدددِ طَددثِْوِ هىيَّددوِ أٌٍََْهذًدد ا تَددوْ أَحَْْددداٌٍ ػِنْدد َ رَتِّيِددٌْ
ّىزْسَقٌَُُز(.)3

ايثايث  :إضاز ٠أمل ٚذطق ١إػـًٌُ عًـ ٢ايـص ٜٔنفـطٚا يكـسِٖ عـٔ
غب ٌٝاهلل ٚ ،إَتٓاعِٗ عٔ زخ ٍٛاٱغ. ّ٬
ايطابع  :أمل إػًٌُ َـٔ جطاذـاق َعطنـ ١أذـس ٚ،أمل إؿـطنٌ َـٔ
جطاذاق َعطن ١بسض َٚ ،عطن ١أذس .
 ٚباغتثٓا ٤ايٛج٘ ايثاْ ٞأع ٙ٬فإ ايٛج ٙٛا٭خـطَ ٣ـٔ َكـازٜل ا٭مل
ايص ٟتصنط ٙا٭ ١ٜأع ، ٙ٬يبٝإ إا٥ع ايـصٜ ٟتكـف بـ٘ إػـًَُ ٗ ٕٛكـساض
ٚنِ ا٭مل إٍ جاْب ايتباٚ ٜٔايتهاز ٗ ا٭غباب ٚايغاٜاق اييت تتحًٗ ٢
ضجا ٤إػًٌُ ايٓكط ٗ ايسْٝا ٚ ،ايثٛاب ايعظ ٗ ِٝاٯخطٚ ، ٠فْ ٘ٝهتٖٞٚ ١
إٔ إكــٝب ١تبعــث إػــًٌُ عًــ ٢ايك ـ ٚ ،ػعًــِٗ ٗ ؾــٛم إٍ يكــا ٤اهلل

( )1غٛض ٠آٍ عُطإ .127
( )2غٛضٖٛ ٠ز .114
( )3غٛض ٠آٍ عُطإ .169
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غبراْ٘ ٕا ْاي َٔ ٙٛايثٛاب بٓع ٚا بِٗ ٜ ِٖٚسافع ٕٛعٔ ايٓبٚ ٠ٛايتٓع، ٌٜ

 ٗٚايتٓعٌٜش ٍَِْ مَاَُ َّزْخىٌ ىِقَاٍَ هىيَّوِ وَبُِل أَخَوَ هىيَّوِ ٓخإ ًَىىٌَ هىظلَِْغى هىْؼَيٌِْىز(.)1

إػأي ١اؿاز ١ٜعؿط : ٠تكسٜط اؾُع بٌ اٯٜتٌ  :إٔٚا أقابتهِ َكـٝب١
قس أقبتِ َثًٗٝا  ٫تهْٛٛا نايص ٜٔنفطٚا ٚقايٛا ٱخٛاِْٗ. )...
َٔ اٱعحاظ ٗ اٯٜاق اييت ٜتعًل َٛنٛعٗا َعطن ١أذس بٝاْٗا يكإْٛ
 ٖٛٚؾـٗاز ٠اهلل عـع ٚجـٌ يًُػـًٌُ باٱّـإ ٚ ،ؼًُـِٗ ا٭شٚ ٣تًكـِٗٝ
اؾطاذاق ايبًٝغ ١نَُٚ ، ٌَٓ٪غازض ٠طا٥فَ ١ـِٓٗ اؿٝـا ٠ايـسْٝا ؾـٗساٗ ٤
غب ٌٝاهلل .
ٚيٝؼ ٗ ٖص ٙاٯٜاق يفظ اـػاض ٠إِا شنطق إكٝب ١بًراظ إٔ ا٭قٌ
فٗٝـا عــسّ ٚجـٛز خػــاض ٠ذكٝكـٚ ١قــسقاّ عٓـس إػــًٌُ إ ٫إٔ ٜهــ ٕٛأش٣

ٜتعكب٘ ا٭جط ٚايثٛاب  ،قاٍ تعاٍشىَِْ َّضُزًُّمٌُْ اِالَّ أَفًٍز(.)2

(ٚعٔ غعٝس بٔ إػٝب قاٍ  :أقبٌ قٗٝب َٗاجطاّ م ٛايٓيب قً ٢اهلل
عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ  ،فاتبع٘ ْفط َٔ قطٜـ  ،فٓعٍ عٔ ضاذًت٘ ٚاْتثٌ َا ٗ نٓاْت٘
ٚ ، ٬أٜـِ اهلل ٫
ثِ قاٍ ٜ :ا َعؿط قـطٜـ قـس عًُـتِ إْـَ ٞـٔ أضَـانِ ضجـ ّ
تكً ٕٛإي ٞذت ٢أضَ ٞبهٌ غِٗ ٗ نٓاْيت  ،ثِ أنطب بػٝفَ ٞا بكـٗ ٞ
ٜس ٟف ٘ٝؾ ، ٤ٞثِ افعًٛا َا ؾ٦تِ ٚ ،إٕ ؾ٦تِ زيًـتهِ عًـَ ٢ـايٚ ٞقٓـٝيت
َهٚ ١خًٝتِ غب.ًٞٝ
قايٛا ْ :عِ .
فًُا قسّ عً ٢ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ قاٍ  :ضبس ايبٝع  ،ضبـس

ايبٝــع ْٚ .عيــت { ًٍَِدِْ هىنلدداصِ ٍَدِْ َّشْدزُِ َّعْظَدوى هتْرِغَدداٍَ ٍَزْضَدداجِ هىيَّدوِ ًَهىيَّدوى رٍَىًفٌ
تِاىْؼِثَادِ}(.)1( ))3
( )1غٛض ٠ايعٓهبٛق .5
( )2غٛض ٠آٍ عُطإ .111
( )3غٛض ٠ايبكط.207 ٠
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َ َٔٚعاْ ٞاؾُع بـٌ اٯٜـتٌ تأنٝـس إقاَـ ١اؿحـ ١هلل عـع ٚجـٌ عًـ٢
إػًٌُ ٚايٓاؽ عاَ.١
فكس إبتً ٢اهلل عع ٚجٌ ايص ٜٔنفطٚا باـػاض ٠ايفازذ ٗ ١أَ ٍٚعاضنِٗ
َع إػًٌُ  ،ثِ جا٤ق َعطن ١أذس يتٓعٍ إكٝب ١بإػـًٌُ  ،فٝهـَ ٕٛـٔ
اؿحٚ ١اي ٖإ ٗ إكاّ إٔ َعاضى اٱغـ ّ٬مل تبـسأ غػـاض ٠إػـًٌُ َـع
أِْٗ ا٭قٌ عسزاّ ٚعس٦َٜٛ ٠ص .
يكس نإ اٱْتُا ٤إٍ اٱغ ّ٬فٝك ّ٬بٌ إٚ َٔ٪عازاق ٚأقا ٌٜٚايصٜٔ
نفطٚا  ،فُٔ اٱعحاظ ٗ ْب ٠ٛقُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ تـٛاي ٞآٜـاق
ايكطإٓ ْٚع ٚا تسضهٝاّ ٚعًَ ٢طاذٌ ظَاْ ١ٝيٝكغ ٞإيٗٝا إػًِ ٜٚ ،كتبؼ
َٓٗا إٛاعظ ٚايع ٜٚ ،هَ ٕٛعٗا نٓٝاّ عٔ اؿاج ١إٍ ايص ٜٔنفطٚا ٚجا٤ق
آ ١ٜايػٝام يتد ذٔ ذكٝكٖٚ ١ـ ٞيـع ّٚقٝـاّ إػـًٌُ بايـسفاع عـٔ بٝهـ١

اٱغٚ ، ّ٬قٝاَِٗ بايهطب ٗ ا٭ضض يًهػب  ،قـاٍ تعـاٍ شمُرِدةَ ػَيَدْْنٌُْ
هىْقِرَاهُ ًَىىٌَ مُزْهٌ ىَنٌُْز (. )2
فُع ٖصا ايهطٜ ٙـأت ٞؼـطٜ

إٓـافكٌ عًـ ٢ايكعـٛز ٚ ،غـ ٤ٛتأًٜٚـِٗ

ٚإخباضِٖ يًٓاؽ بإٔ إػًِ ايصٜ ٟبك ٗ ٢إسٜ ١ٜٓهَ ٗ ٕٛأَٔ َٔ ايكتٌ أٚ
إٛق ٚآفاق ايططٜل ٚٚذؿ ١ايغطب. ١
يكس تهُٓت آ ١ٜايػٝام ْٗ ٞإػًٌُ عٔ ايتؿب٘ بايص ٜٔنفطٚا ٚإٓافكٌ
ٗ زعٛتِٗ إ ٌَٓ٪إٍ ايكعٛز عٔ اؾٗاز ٚ ،عٔ ايػع ٗ ٞا٭ضض يًتحاض٠
ٚايه ػب  ،يبٝإ قاْ ٖٛٚ ٕٛيع ّٚتعاٖس إػًٌُ يًتهاز بٚ ِٗٓٝبٌ ايصٜٔ
نفطٚا ٗ عامل ايكٚ ٍٛايفعٌ َٔ جٗ ١زع ٠ٛإػًٌُ يتعظـ ِٝؾـعا٥ط اهلل ،

( )1ايسض إٓثٛض .480/1
( )2غٛض ٠ايبكط.216 ٠
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ٚعـسّ اٱقـغا ٤٭قاٜٚــٌ ايـص ٜٔنفــطٚا ش قُدوْ ٍىٌذُدٌه تِغَدْْظِنٌُْ اُِل هىيَّدوَ ػَيِدٌٌْ تِدذَهخِ
هىيُّ ىًرِز (.)1
إػأي ١ايثاْ ١ٝعؿط : ٠يكس ٚثكٓت آ ١ٜايػٝام قـبس أقـٛاٍ ٚغـَ ٤ٛكاقـس
ايص ٜٔنفطٚا ٚ ،نٝف أِْٗ وطن ٕٛعٛا ٌ٥إ ٌَٓ٪عً ٢تطنٝبِٗ بـايكعٛز
عٔ اؾٗـاز ٚعـٔ تًبٝـ٘ ْـسا٤اق ضغـ ٍٛاهلل قـً ٢اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘ ٚغـًِ ٗ
ايسفاع ٚ ،أخ ق آ ١ٜايبرث عٔ ٚقٛع اؾطاذاق ايؿسٜس ٠بإػًٌُ ٌٖٚ ،
ٖــص ٙاؾط اذــاق َكــسام يكــ ٍٛايــص ٜٔنفــطٚا ٖــصا ٗ قــس إــ ٌَٓ٪عــٔ
اٱْبعاث يًتفري ٚإطابط ٗ ١ايثغٛض ،اؾٛاب  ، ٫أِا ٖ ٞضز عً ِٗٝ٭ْٗا ٗ
َاٖٝتٗا ظجط ٚزفع يًص ٜٔنفطٚا عٔ إسٚ ١ٜٓأًٖٗا .
يكس ذفظت ٖص ٙاؾطاذاق إاٍ ٚا٭عطاض ٚايٓفٛؽ ٚقاضق َكسَ١
يٝعٝـ أًٖٗا ٗ عع ٚأَٔ ٚإٍ  ّٜٛايكٝاَ. ١
إ ٕ غكٛل غـبعٌ ؾـٗٝس ّا َـٔ إػـًٌُ ٗ َعطنـ ١أذـس غـبب يتحـاٖط
ايص ٜٔنفطٚا بأقٛا ِ ٚمساع ايٓاؽ ا  ،فتفهٌ اهلل عع ٚجٌ بآ ١ٜايػٝام

يٝكطع ايططٜل عًَ َٔ ٖٛٚ ، ِٗٝكازٜل قٛي٘ تعاٍ ش ًٍََنَزىًه ًٍََنَزَ هىيَّوى ًَهىيَّوى خَْْزى

هىََْامِزَِِّز (. )2
يٝه ٕٛاؾُع بٌ آ ١ٜايبرث ٚآ ١ٜايػٝام َعحع َٔ ٠جٗاق :
ا٭َ : ٍٚهاٌَ نٌ َٔ اٯٜتٌ .
ايثاْ : ١ٝإبتسا ٤آ ١ٜايػٝام بٓسا ٤اٱّإ ٚعطف آ ١ٜايبرث عًٗٝا .
ٚف ٘ٝؾاٖس عًٚ ٢ذس ٠إٛنٛع بُٗٓٝا .
ايثايث : ١تٛج٘ اـطاب ٗ نٌ َٔ اٯٜتٌ إٍ إػًٌُ ٚبكٝغ ١اٱّإ ،

يٝهَ َٔ ٕٛعاْ ٞايٓسا٤ش َّاأَُّّيَا هىَّذَِِّ آٍَنىٌه ز ٚايـص ٟإبتـسأق بـ٘ آٜـ ١ايػـٝام

( )1غٛض ٠آٍ عُطإ .119
( )2غٛض ٠آٍ عُطإ .54
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زع ٠ٛإػًٌُ يبصٍ ايٛغع ٗ غـب ٌٝاهلل ذتـَ ٢ـع إكـٝبَٚ ، ١ـع إْؿـغاٍ
إػًٌُ بإكٝبٚ ١أغفِٗ عً ٢فٛاق ايٓكط إبٌ ٗ َعطن ١أذس جا٤ق آ١ٜ
ايػٝام يتسع ِٖٛإٍ ايتٛقٚ ٞاؿٝطٚ ١اؿصض َٔ نٝس إٓافكٌ ٚ ،نإٔ عسّ ٚا
بــٌ ظٗــطاْٜ ِٗٝرتقــسِٖ قبــٌ ٚأثٓــاٚ ٤بعــس إعطنــٜ ١بــث ايػــُٜٓٚ ّٛؿــط
اٱؾاعاق  ،يته ٕٛآ ١ٜايػٝام بطٖإ ايهؿف َٝٚ ،عإ ايبٝإ عٔ خكـاٍ

إٓافكٌ  َٔٚ ،اٱعحاظ فٗٝا أْٗ ا شنـطتِٗ بكـف ١ايهفـط بكٛيـ٘ تعـاٍشَّاأَُّّيَدا

هىَّذَِِّ آٍَنىٌه الَ ذَنٌٌُُّه مَاىَّذَِِّ مَعَزىًه..ز( )1يته ٕٛقف ١ايهفط ٗ إكـاّ جاَعـ١
يهٌ َٔ :
ا٭ : ٍٚايص ٜٔنفطٚا ٚجرسٚا بٓب ٠ٛقُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ َٔ
أٌٖ إسَٚ ١ٜٓا ذ ٛا  ،فإ قًت قس قٝسق اٯ ١ٜاؾٗ ١اييت ٜتٛج٘ ا قٍٛ

ايص ٜٔنفطٚا بأْ٘ إٍ إخٛاِْٗ بكٛي٘ تعاٍ شًَقَاىٌُه ىِبِخٌَْهِّيٌِْز  ٌٖٚايكسض إتٝكٔ
َٓ٘ ق ٍٛإٓافكٌ يٮْكاض ايص ٜٔىطجَ ٕٛع ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ
إٍ اؾٗاز .
اؾٛاب إطاز َٔ اٯ ١ٜإعٓ ٢ا٭عِ َٔ جٗاق :
ا٭ : ٍٚجٗ ١قسٚض ايك ٍٛبإٔ إ ٌَٓ٪ي ٛمل ىطجٛا يًكتاٍ ٕا قتًٛا .
ايثاَْ : ١ٝهُ ٕٛايكٚ ٍٛمشٛي٘ ٭َٛض :
أ : ّ٫ٚاـطٚد يًكتاٍ .
ثاْٝاّ  :ايهطب ٗ ا٭ضض يًتحاضٚ ٠ايهػب .

ثايثاّ َ :طابط ١إ ٌَٓ٪خؿَ ١ٝساُٖ ١ايعس ، ٚقاٍ تعاٍ شَّاأَُّّيَا هىَّدذَِِّ

آٍَنىٌه هصْثِزىًه ًَصَاتِزىًه ًَرَهتِطٌُه ًَهذَّقٌُه هىيَّوَ ىَؼَيَّنٌُْ ذُعْيِحىٌَُز (.)2
ضابعاّ ٖ :حط ٠إػًٌُ َٔ َهَٚ ١ا ذ ٛا إٍ إس ١ٜٓإٓٛض. ٠
( )1غٛض ٠آٍ عُطإ .156
( )2غٛض ٠آٍ عُطإ .200
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ايثايث : ١ايغاٜاق ٚإكاقس اييت ٜطًبٗا إػًُ ٗ ٕٛغفطِٖ ٚخطٚجِٗ
َٔ إس ، ١ٜٓفًكس أنـاظ ايـص ٜٔنفـطٚا َـا أْفـتس عًـ ٢إػـًٌُ َـٔ أبـٛاب
ايطٓٚ ١ايطظم ايهطٚ ِٜايؿإٔ ايعطٜ

ٚتٓكًِٗ ٗ ايب٬ز بكبغ ١اٱّإ َٔ

نري خٛف َٔ ايك ّٛايظإٌ ٚ ،قريٚضٖ ٠صا ايتٓكٌ َٓاغـب ١نطّـ ١يًـسع٠ٛ
إٍ اهلل عع ٚجٌ  ،فٝه ٕٛق ٍٛايص ٜٔنفطٚا عًٚ ٢ج: ٙٛ
أ : ّ٫ٚإشا مسع ايص ٜٔنفطٚا بٓٝـ ١إـ َٔ٪اــطٚد َـٔ إسٜٓـ ١يًتحـاض٠
ٚايهػب تٓاجٛا ب ِٗٓٝيـٜ ٛبكـَ ٢عٓـا ٜػـًِ َـٔ ايكتـٌ ٚ ،غـعٛا ٗ اٱّـا٤
ٚاٱوا ٤إٍ عاً٥ت٘ ٚأًٖ٘ بإٔ ٗ خطٚج٘ ايكتٌ ٚإٛق.
ثاْٝاّ  :إشا عًِ ايص ٜٔنفطٚا بـإٔ إـ ٌَٓ٪خطجـٛا يًغـعٚ ٚايـسفاع عـٔ
بٝه ١اٱغ ، ّ٬قايٛا اْتظطٚا غٝأت ٕٛبِٗ قتًٚ ، ٢ي ٛبكٛا عٓسْا ٕا َاتٛا َٚا
قتًٛا .
ثايثاّ  :إشا بًغ ايص ٜٔنفطٚا خـطٚد ْفـط َـٔ إـ ٌَٓ٪يًطبـال ٗ ايثغـٛض
أظٗطٚا اـؿٚ ١ٝايؿفك ١عًٚ ، ِٗٝقايٛا ي ٛبكٛا عٓسْا مل ٜكتًٛا أَ ٟـا ـِ
ٚيًطبال .
فحا٤ق آ ١ٜايػٝام يتركٌ عٛا ٌ٥إػًٌُ ٚبٛٝتاق إس َٔ ١ٜٓأنطاض

َا ٜبث٘ إٓافك ، ٕٛقاٍ تعاٍشىَئِِْ ىٌَْ َّنْرَدوِ هىَْىنَداوِقٌَُُ ًَهىَّدذَِِّ وِدِ قُيُدٌتِيٌِْ
ٍَزٌََ ًَهىَْىزْخِعٌَُُ وِِ هىََْ ِّنَحِ ىَنىغْزَِّنللَ تِيٌِْ ثٌُل الَ ّىدَاًِرىًَّلَ وِْيَا اِالَّ قَيِْالاز(.)1
ايثاْ : ٞإٓافك ٕٛايص ٜٔىف ٗ ٕٛقطاض ْ ٠فٛغِٗ ايهفط ٚاؾرٛز بايٓب٠ٛ
ٚايتٓعٚ ، ٌٜيهِٓٗ ٜظٗط ٕٚاٱغ. ّ٬
ايثايث  :نفاض َه ١ايص ٜٔأقطٚا عً ٢قتاٍ ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٝـ٘
ٚآي٘ ٚغًِ ٚأقراب٘ .
ايطابع  :أتباع ٚأْكاض نفاض قطٜـ .
اـاَؼ  :ا٭عطاب ايص ٜٔمل ٜسخًٛا اٱغ. ّ٬
( )1غٛض ٠ا٭ذعاب .60
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فحا٤ق آ ١ٜايػٝام بصنطِٖ بًفظ ايص ٜٔنفطٚا يٝفٝس ايعَُٓ َٔٚ ّٛافع٘
ٗ إكاّ أَٛض :
ا٭ : ٍٚايتدفٝــف عــٔ إػــًٌُ بــصنط ايــص ٜٔنفــطٚا بكــٝغ ١ايعُــّٛ
إترس.
ايثاْ : ٞتكسّ شنط ايص ٜٔآَٓٛا ٗ آ ١ٜايػٝام َع إنطاَِٗ بٓسا ٤اٱّـإ

بكٛي٘ تعاٍ شَّاأَُّّيَا هىَّذَِِّ آٍَنىٌهز.

ايثايث :بٝإ قاْ ٖٛٚ ٕٛإٔ ًَ ١ايهفط ٚاذس. ٠
ايطابع  :تٓبٚ ٘ٝؼصٜط إػًٌُ َٔ ا يص ٜٔنفطٚا ٚأقاٚ ًِٜٗٚإؾاعاتِٗ .
اـاَؼ  :تأنٝس ايتبا ٜٔبٌ إػًٌُ ٚايص ٜٔنفطٚا ذتـ ٢إشا َـا ْعيـت
إكٝب ١بإػًٌُ فا ِْٗ مل ٚئ ٜػتُعٛا إٍ أقا ٌٜٚايص ٜٔنفطٚا إِا ًٜحإٔٚ
إٍ ايكطإٓ ٚايػٓ. ١
ايؿعب ١ايثاْ : ١ٝقًٖ ١ص ٙاٯ ١ٜباٯٜاق اجملاٚض ٠ايتايٚ ، ١ٝفٗٝا ٚج: ٙٛ

ايٛج٘ ا٭ : ٍٚقـًٖ ١ـص ٙاٯٜـ ١باٯٜـ ١ايتايٝـٖٚ ، ١ـ ٛقٛيـ٘ تعـاٍ شًٍََدا
أَصَاتَنٌُْ ًٌََّْ هىْرَقََ هىْدََْؼَاُِ وَثِبِفُِْ هىيَّوِ ًَىَِْؼْيٌََ هىَْىئٍِْنِنيَز (ٚ )1فٗٝا َػا: ٌ٥
إػأي ١ا٭ : ٍٚقٝغ ١اـطاب ٗ اٯٜتٌ غٛض إٛجب ١ايهً ، ١ٝإش ٜتٛج٘
اـطاب ٗ نٌ َُٓٗ ا َٔ عٓس اهلل عع ٚجٌ إٍ إػًٌُ بأَٛض:

ا٭ : ٍٚايبٝإ ٚايهؿف ٚايٛنٛحَ َٔ ٖٛٚ ،كازٜل قٛي٘ تعاٍشىَذَه

تََْاٌُ ىِينلاصِز(.)2
ايثاْ : ٞايتدفٝف عٔ إػًٌُ َٔ ٚقع إكٝبٚ ، ١تفهٌ اهلل عع ٚجٌ

بايتدفٝف عِٓٗ َٔ َكازٜل قٛي٘ تعاٍش مُنْرٌُْ خَْْزَ أٍُلحإ أُخْزِخَدْ ىِينلاصِز(.)3
( )1غٛض ٠آٍ عُطإ .166
( )2غٛض ٠آٍ عُطإ .138
( )3غٛض ٠آٍ عُطإ .110
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ايثايث  :إنطاّ إػًٌُ عهٛض اـطاب اٱ  ِ ٞغاع ١إكٝب.١
ايطابع َٓ :ع اـ٬ف بٌ إػًٌُ أ ٚايغٝبٚ ١اٱفرتا ٤أثط إكٝبٚ ١قكٛض
بع

إػًٌُ برتى َٛانعِٗ.
اـاَؼ  :تفك٘ إػًٌُ ٗ ايس.ٜٔ
ايػازؽ  :إظزٜاز َٗاض ٠إػًٌُ ٗ فٓ ٕٛايكتاٍ يته ٕٛنٌ َٔ َعطن١

بسض َٚعطن ١أذس َٔ إكازٜل ايٛاقع ١ٝايكٗطٜـ ١يكٛيـ٘ تعـاٍشًَأَػِد ًُّه ىَيىدٌْ ٍَدا
هطْرَطَؼْرٌُْ ٍِِْ قٌُلجإ ًٍَِِْ رِتَاخِ هىْ َْْوِ ذُزْىِثىٌَُ تِوِ ػَ ىًل هىيَّوِ ًَػَ ىًلمٌُْز(.)1
ايػابع  :تؿطٜف ٚإنطاّ إػًٌُ.

َ َٔ ٖٛٚكازٜل إٔٸ ايص ٟشنطت٘ اٯ ١ٜايػابك ١شىَقَ ْ ٍَِل هىيَّوى ػَيَدَ

هىَْىئٍِْنِنيَ اِفْ تَؼَََ وِْيٌِْ رَطىٌالً ٍِِْ أَّْعُظِيٌِْ ...ز(ٚ )2نٌ آ َٔ ١ٜايكطإٓ َٖ ٞـٔ
َكازٜل ٖصا إٔٸ َٔ ٚج: ٙٛ
أْ : ّ٫ٚع ٍٚاٯ ١ٜايكطآْ. ١ٝ
ثاْٝاّ  :ت ٠ٚ٬ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآيـ٘ ٚغـًِ اٯٜـ ١ايكطآْٝـ ١عًـ٢
إػًٌُ ذٌ ْع ٚا  ،فًٝؼ مث ١فرت ٠بٌ ْع ٍٚاٯٚ ١ٜت ٠ٚ٬ايٓيب قً ٢اهلل
عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ

ا فرإا ٜٓفكٌ ايـٛذ ٞعٓـ٘ ٜٚغـازض ٙإًـو ٜكـ ّٛايـٓيب

قــً ٢اهلل عًٝــ٘ ٚآيــ٘ ٚغــًِ بــت ٠ٚ٬اٯٜــ ١أ ٚاٯٜــاق ايــيت ْعيــت ٜٚ ،ــسعٛ
ايهتٸاب يهتابتٗا .
ثايثاّ  :ت ٠ٚ٬ايـٓيب قُـس قـً ٢اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘ ٚغـًِ يٰٜـ ١ايكطآْٝـٗ ١
ايكٚ ٠٬خاضجٗا ٚ ،يٝؼ َٔ ذكط ٭ٚإ َٓٚاغب ١ت ٠ٚ٬ايـٓيب قـً ٢اهلل
عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ يٰ ١ٜايكطآْٚ ، ١ٝأذٝاْاّ ته ٕٛتٚ٬ت٘ ا عً ٢إػًٌُ جٛاب ّا

عً ٢غ٪اٍ أ ٚبٝاْاّ ؿهِ ٖ ٚ ،صا ايتعسز َٔ َكازٜل قٛي٘ تعاٍشَّرْيٌُه ػَيَدْْيٌِْ
( )1غٛض ٠ا٭ْفاٍ .60
( )2غٛض ٠آٍ عُطإ .164
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آَّاذِدوِز(ٚ )1ز٫يت٘ عً ٢إ تكاٍ تتابع ٚػسز تـ ٠ٚ٬ايـٓيب قـً ٢اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘
ٚغًِ آٜاق ايكطإٓ عً ٢إػًٌُ.
 َٔٚاٱعحاظ ٗ إكاّ َا تتهُٓ٘ آ ١ٜايبرث َٔ ا٭َط إٍ ايٓيب قُـس

قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ شقُوْ زيٝه ٕٛايك ٍٛفٗٝا عًٚ ٢ج: ٙٛ
ا٭ : ٍٚقًٓا .
ايثاْ : ٞقًتِ .
ايثايث  :قٌ .
ايطابع  :قٛي.ٞ
اـاَؼ  :قًٔ.
ضابعاّ  :ت ٠ٚ٬إػًٌُ يٰ ١ٜايكطآْ. ١ٝ
خاَػاّ  :عٌُ إػًٌُ َهاٌَ اٯ ١ٜايكطآْ. ١ٝ

ٜٚترس َٛنٛع إكٝب ١يفظاّ َٛٚنٛعاّ إ ش شنطق َاز( ٠أقاب) ٗ آ١ٜ

ايبرث ٚٚ ،ضزق ٗ آ ١ٜايػٝام َطٚ ٠اذس ٠شأَصَاتَنٌُْز.

ٜ ٌٖٚسٍ ٖصا ايتهطاض عً ٢ضجرإ تٛاي ٞإكـا٥ب عًـ ٢إػـًٌُ ،

اؾٛاب إٕ قٛي٘ تعاٍ شقُوْ ىىٌَ ٍِِْ ػِنْ ِ أَّْعُظِنٌُْ ز بطظر زٖ ٕٚصا ايتهطاض .

إػأي ١ايثاْ : ١ٝيكس شنطق آ ١ٜاي برث َكٝبْ ١عيـت بإػـًٌُ ٚذًـت
بػاذتِٗ َٔ نري تع ٌٝ٭ٚاْٗا ٚإ ػًَٛ ٢نٛعٗا ٚ ،جا٤ق آٜـ ١ايػـٝام
يتبٌ أٚاْٗا َٚاٖٝتٗا يتُٓع اـ٬ف بٌ إػًٌُ ٗ إكٝب ١اييت ذًت بِٗ،

َ َٔ ٖٛٚكازٜل قٛي٘ تعاٍشاَََِّّا هىَْىئٍِْنىٌَُ اِخٌَْجٌز(.)2

( )1غٛض ٠آٍ عُطإ .164
( )2غٛض ٠اؿحطإ .10
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فتبٌ شاق اٯ ١ٜايكطآَْ ١ٝعاْ ٞاٯ ١ٜا٭خط َٔٚ ، ٣قٝغ ايتدفٝف عٔ
إػًٌُ ٗ إكاّ تعكـب آٜـ ١ايػـٝام ايبٝاْٝـ ١ٯٜـ ١ايبرـث ٚ ،تكـسٜط اؾُـع
بُٗٓٝا  :إٔٚا أقابتهِ َكٝب ّٜٛ ١ايتك ٢اؾُعإ).

ٚجـا٤ق اٯٜـ ١بكـٝغ ١اؾُـع شأَصَدداتَرْنٌُْ زيبٝـإ إٔ فكـس أ ٟؾـٗٝس َــٔ

إػًٌُ خػاضَٚ ٠كٝبْٝ ِ ١عاّ .
يكس زخًت إكٝب ١بٛٝق َه ّٜٛ ١بسض ٚناْت بفكس أبٓاٚ ِٗ٥إخٛاِْٗ .
ٚمل ٜأق ٖصا ايفكس فطزاّ بٌ َٖ ٛكط ٕٚبايصٍ ٚايعاض يًص ٜٔنفطٚا َٔ
جٗاق :
ا٭ : ٍٚقتٌ إؿطنٌ  ِٖٚواضب ٕٛايٓبٚ ٠ٛايتٓع. ٌٜ
ايثاْ : ٞإؾرتاى إ٥٬ه ٗ ١قتـٌ ايـص ٜٔنفـطٚا  ،قـاٍ تعـاٍ ٗ خطـاب

ٚأَط يًُ٥٬ه١ش وَاضْزِتىٌه وٌََُْ هَٕػْنَاُِ ًَهضْزِتىٌه ٍِنْيىٌْ مُوَّ تَنَاٍُز(.)1

ايثايث  :إقرتإ قتٌ طا٥ف َٔ ١ايص ٜٔنفطٚا بٗعّ ١ايص ٜٔبكٛا َٔ جٝـ
إؿطنٌ يٝهْٛٛا ْصضاّ إٍ قٚ ، َِٗٛنٌ ٚاذس َِٓٗ ؾاٖس ٗ ْفػ٘ ٖٚعّت٘
عً ٢قسم ْب ٠ٛقُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ .
ايطابع ْ :ع ٍٚايكتٌ بايص ٜٔنفـطٚا بعـس خـطٚجِٗ ٗ قطـع ايـطذِ َـع
ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٚإٗاجطٚ ٜٔقاضبتِٗ ذػساّ ٚعسٚاْاّ
ْٚعيت َكٝبٚ ١اقع ١أذس بإػًٌُ ٚ ،يهٓٗا أزْ َٔ ٢إٔ تؿف قسٚض
ايــص ٜٔنفــطٚا ٭ٕ جطاذــاتِٗ بًٝغــٚ ،١يًطعــب ٚايفــعع ايــص ٟأيكــا ٙاهلل ٗ

قًٛبِٗ ٚإغترٛش عً ٢جٛامِٗ ٚجٛاضذِٗ ،قاٍ تعـاٍشطَدنىيْقِِ وِدِ

قُيٌُبِ هىَّذَِِّ مَعَزىًه هىزُّػْةَز(.)2

( )1غٛض ٠ا٭ْفاٍ .12
( )2غٛض ٠آٍ عُطإ .151
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يكس نإ إـ٬ى ٖـ ٛغـ ١َ٬ايـٓيب قُـس قـً ٢اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘ ٚغـًِ ،
ٚبكا ٙ٩ذٝاّ َٚع ٖصا فاْ٘ قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ مل ٜٗٓعّ ٚمل ٜتكٗكط َٔ
َٝسإ إعطن. ١
إػأي ١ايثايث : ١تكسٜط اؾُع بٌ اٯٜتٌ عًٚ ٢جٌٗ :
ا٭ : ٍٚإٔٚا أقابتهِ َكٝب ّٜٛ ١ايتك ٢اؾُعإ .
ايثاْ : ٞإٔٚا أقابتهِ َكٝب ّٜٛ ١أذس بعس ْكطنِ  ّٜٛبسض  ّٜٛايتك٢
اؾُعإ .

يكس ٚضز يفظ شهىْرَقَدَ هىْدََْؼَداُِز( )1ثـ٬ث َـطاق ٗ ايكـطإٓ اثٓـتٌ

غكـــٛم َعطنـــ ١أذـــس ٚتتعًـــل ٚاذـــسَ ٠عطنـــ ١بـــسض نُـــا ٚضز يفـــظ

شهىْدََْؼَاُِ ز غكٛم َٛغٚ ٢أقراب٘ ٗ َ٬قا ٠آٍ فطع. ٕٛ

( عٔ ابٔ عباؽ  .إٔ اهلل أٚذ ٢إٍ َٛغ : ٢إٔ أغط بعبازٚ . ٟنإ بٓٛ
إغطا ٌٝ٥اغتعاضٚا َٔ ق ّٛفطع ٕٛذًٝاّ ٚثٝاباّ  .بإٕ يٓا عٝساّ نطد إي ٘ٝفدطد
بِٗ َٛغ ٢ي ِٖٚ ّ٬ٝغتُا ١٥أيف ٚث٬ث ١آ٫ف ْٝٚف  .فصيو ق ٍٛفطع{ ٕٛ
إٕ ٖ ٤٫٪يؿطشَ ١قًٚ )2(}ًٕٛٝخطد فطعَٚ ٕٛكسَت٘ ٔػُا ١٥أيف غـ٣ٛ
اؾٓبٌ ٚايكًب  ،فًُا اْتٗـَٛ ٢غـ ٢إٍ ايبرـط أقبـٌ ٜٛؾـع بـٔ ْـ ٕٛعًـ٢
فطغ٘  ،فُؿ ٢عًـ ٢إـاٚ ، ٤اقـترِ نـري ٙغٝـ ِ ٛفٛثبـٛا ٗ إـاٚ ، ٤خـطد
فطعــ ٗ ٕٛطًــبِٗ ذــٌ أقــبس ٚبعــسَا طًعــت ايؿــُؼ  ،فــصيو قٛيــ٘ {
فأتبعَ ِٖٛؿطقٌ.
فًُا تطا ٣٤اؾُعإ قاٍ أقراب َٛغ ٢إْا ٕـسضن } ٕٛفـسعا َٛغـ٢
ضب٘ فغؿٝتِٗ نباب ١ذايت بٚ ِٗٓٝبٚ ٘ٓٝقٝـٌ يـ٘  :انـطب بعكـاى ايبرـط .

( )1غٛض ٠آٍ عُطإ . 166
( )2غٛض ٠ايؿعطا.54 ٤
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ففعٌ {ف اْفًل فهإ نٌ فطم نايطٛز ايعظٜ )1(}ِٝعين اؾبٌ  .فاْفًل َٓ٘ اثٓا
عؿط ططٜكاّ .
فكايٛا  :اْا ناف إٔ تٛذٌ ف ٘ٝاـ . ٌٝفسعا َٛغ ٢ضبـ٘ فٗبـت عًـِٗٝ
ايكبا فحف  ،فكايٛا  :اْا ناف إٔ ٜغطم َٓا ْ ٫ٚؿعط  ،فكاٍ بعكا ٙفٓكب
إا ٤فحعٌ ب ِٗٓٝن ٣ٛذتٜ ٢ط ٣بعهِٗ بعهاّ  ،ثِ زخًـٛا ذتـ ٢جـاٚظٚا
ايبرط .
ٚأقبٌ فطع ٕٛذت ٢اْتٗ ٢إٍ إٛنع ايص ٟع َٓ٘ َٛغٚ ٢ططق٘ عً٢
ذا ا فكاٍ ي٘ أز : ٙ٩٫إٕ َٛغ ٢قس غرط ايبرط ذت ٢قاض نُا تطٖٛٚ ، ٣
قٛي٘ {ٚاتطى ايبرط ضٖٛاّ}(ٜ )2عين نُا ٖ . ٛفد ص ٖٗٓـا ذتـًْ ٢ركٗـِ ٖٚـٛ
َػري ٠ث٬ث ١أٜاّ ٗ ايبرط .
ٚنإ فطع٦َٜٛ ٕٛص عً ٢ذكإ  ،فأقبٌ ج  ٌٜعً ٢فطؽ أْث ٗ ٢ث٬ث١
ٚث٬ثٌ َٔ إ٥٬ه ، ١ففطقٛا ايٓاؽ ٚتكسّ ج ٜـٌ فػـاض بـٌ ٜـس ٟفطعـٕٛ
ٚتبع٘ فطعٚ ، ٕٛقاذت إ٥٬ه ٗ ١ايٓاؽ  :اؿكٛا إًو  .ذت ٢إشا زخـٌ
آخطِٖ ٚمل ىطد أ ;ِ ٚايتك ٢ايبرط عً ِٗٝفغطقٛا.
فػُع بٓ ٛإغطاٚ ٌٝ٥جب ١ايبرط ذٌ ايتك٢
فكايٛا َ :ا ٖصا؟
قاٍ َٛغ : ٢نطم فطعٚ ٕٛأقراب٘  .فطجعٛا ٜٓظـط ٕٚفأيكـاِٖ ايبرـط
عً ٢ايػاذٌ .)3( ).
يكس شنطق آ ١ٜببسض ْكـط إػـًٌُ ْٚعٚيـ٘ َـٔ عٓـس اهلل ٚ ،مل ٜـتِ إ٫
َؿ٦ٝت٘ غبراْ٘  ،ايص ٟأثٓ ٢عًْ ٢فػ٘ ٗ ايكطإٓ بٓػبٖ ١صا ايٓكط ي٘ ٚذسٙ

بكٛي٘ ش ًىَقَ ْ َّيَزَمٌُْ هىيَّوى تِثَ ْرٍ ًَأَّْرٌُْ أَفِىَّحدز( )4فًِ ٜهٔ ٖصا ايٓكط ظٗٛز إػًٌُ ٚإٕ
( )1غٛض ٠ايؿعطا.63 ٤
( )2غٛض ٠ايسخإ .25
( )3ايسض إٓثٛض .393/7
( )4غٛض ٠آٍ عُطإ . 123
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ٚإٕ بــصيٛا ايٛغــع ٗ ايكتــاٍ ٚ ،أخًكــٛا ٗ طاعــ ١اهلل تعــاٍ ٚ ،تفــاْٛا ٗ
ايسفاع عٔ ايٓبٚ ٠ٛايتٓع ٌٜغاعٕ ١عإ ايػٛٝف ْ ،عِ ّهٔ تكسٜط اٯ ١ٜأعٙ٬
عًٚ ٢ج: ٙٛ
ا٭ٚ : ٍٚيكس ْكطنِ اهلل ببسض إغتحاب ١يسعا ٤ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘
ٚغًِ.
ايثاْ : ٞيكس ْكطنِ اهلل ببسض بإسز َٔ إ٥٬ه.١
ايثايث  :يكس ْكطنِ اهلل ببسض بػٝف عًٚ ٞغٛٝف ايكراب.١
ايطابع  :يكس ْكطنِ اهلل ببسض بإقاب ١ايص ٜٔنفطٚا باؾي ٚاـٛض.

اــاَؼ  :يكـس ْكــطنِ اهلل ببـسض بكٛيـ٘ش ًٍََددا رٍََْْددَ اِفْ رٍََْْددَ ًىَنِدِل هىيَّدوَ

رٍَََز(.)1
أَا خػاض ٠إػًٌُ ٗ َعطن ١أذس فإ اهلل عع ٚجٌ أخ بأْٗا ٚقعت
بإشْ٘ يبٝإ عظ ِٝايثٛاب ايصٜٓ ٟتظط إػًٌُ عًٖ ٢ص ٙاـػاض.٠
أَا ايؿٗسا ٤فكس اْتكًٛا إٍ ايٓع ِٝا٭بسٚ ، ٟذًٛا نٛٝفاّ عً ٢ايهطِٜ
اؾباض ايص ٟبٝس ٙخعا ٔ٥ايػُٛاق ٚا٭ضض ْٚ ،ايٛا َطتب ١ايؿفاعٚ ١ذاظٚا
ايفدط ٗ ايسْٝا ٚاٯخط. ٠
ٚعٔ (طًر ١بٔ عبٝس اهلل خطجٓا َـع ضغـ ٍٛاهلل قـً ٢اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘
ٚغًِ فًُا أؾطفٓا عً ٢ذطٚ ٠اقِ تـسيٓٝا َٓٗـا فـإشا قبـٛض َرٓٝـ )2(١فكًٓـا ٜـا
ضغ ٍٛاهلل ٖص ٙقبٛض اخٛآْا فكاٍ ٖص ٙقبٛض اقرابٓا ثِ خطجٓا فًُـا جٓ٦ـا
قبــٛض ايؿــٗسا ٤قــاٍ يـ ٞضغــ ٍٛاهلل قــً ٢اهلل عًٝــ٘ ٚآيــ٘ ٚغــًِ ٖــص ٙقبــٛض
اخٛآْا) (.)3

( )1غٛض ٠ا٭ْفاٍ .17
( )2احملٓ ١ٝإْعطاف ايٛاز.ٟ
( )3ايػٓٔ ايه  ٣يًبٗٝك. 249 /5 ٞ
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ٚأَا ايص ٜٔإؾرتنٛا ٗ إعطنٚ ١ق ٚا ٗ إٝسإ فكس ؾٝسٚا قطذاّ َٔ
ايبٓا ٤اؾٗازٚ ٟأيكٛا ايفعع ٚاـٛف ٗ قًٛب ايص ٜٔنفطٚا إٍ  ّٜٛايكٝاَ١
ْٚاي ٛا زضج ١ايؿٗساٚ ٤إ َاتٛا عً ٢فطاف إٛق (ٚعٔ َعاش بٔ جبٌ اْـ٘
مسع ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٜك َٔ ٍٛقاتٌ ٗ غب ٌٝاهلل َٔ
ضجٌ َ ػًِ فٛام ْاق ١فكس ٚجبت ي٘ اؾٓ،١
 َٔٚغأٍ اهلل ايكتٌ َـٔ عٓـس ْفػـ٘ قـازقاّ ثـِ َـاق أ ٚقتـٌ فًـ٘ أجـط
ؾٗٝس.
 َٔٚجـطح جطذـا ٗ غـب ٌٝاهلل أْ ٚهـب ْهبـ ١فاْٗـا ػـٜ ٧ـ ّٛايكٝاَـ١
نأنعض َا ناْت يْٗٛا نايععفطإ ٚضوٗا نإػو  َٔٚ ،خطد ٗ غب ٌٝاهلل
فعً ٘ٝطابع ايؿٗسا.)1()٤
إػأي ١ايطابعـ : ١تكـسٜط اؾُـع بـٌ اٯٜـتٌ َٚ :ـا أقـابهِ ٜـ ّٛايتكـ٢
اؾُعإ قس أقبتِ َثً. ) ٘ٝ
يكس ْكط اهلل عع ٚجٌ ايٓيب قُساّ قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٚإػًٌُ
 ّٜٛبسض ْكطاّ عظُٝاّ ٚ ،مل ٜعًِ إػًُ ٕٛإٔ اهلل عع ٚجٌ غٝصنطِٖ بٗصا
ايٓكط عٓس ْع ٍٚاـػاض ٠بِٗ َ ّٜٛعطنـ ١أذـس ٖٚ ،ـَ ٛـٔ إعحـاظ ايكـطإٓ
فتأت ٞآ ١ٜباٱخباض عٔ ٚاقع ١يترتؾس اي نٚ ١ايفٝ

عٓٗـاشًَىَدذَه مِرَدابٌ أَّشَىْنَداهى

ٍىثَارَكد وَاذَّثِؼىٌهى ًَهذَّقٌُه ىَؼَيَّنٌُْ ذُزْحََىٌَُز(.)2
ٚتتحًــ ٢ايطٓــ ٗ ١آٜــ ١ايبرــث ظــصبٗا إػــًٌُ إٍ َكاَــاق ايك ـ
ٚايطنــا بكهــا ٤اهلل ٚإعــ ٕ٬ايثبــاق ٗ َكاَــاق ا ــس ٣بتعاٖــس ايفــطا٥
ٚايعبازاق.
َ َٔٚعاْ ٞاؾُع بٌ اٯٜتٌ ططز اؿعٕ ٚايهآب ١عٔ إػـًٌُ  ،ففـٞ
غاع ١ايؿسٚ ٠إكٝبٜٓ ١عٍ ايكطإٓ بتصنريِٖ بايٓكط ايعظـَ ٗ ِٝعطنـ ١بـسض
( )1ايػٓٔ ايه  ٣يًبٗٝك.170/9 ٞ
( )2غٛض ٠ا٭ْعاّ .155
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َٚهاٌَ اٯ ١ٜايكطآْ ١ٝاييت تهُٓت اٱخباض عٔ ٖـصا ايٓكـط بكٛيـ٘ تعـاٍ

ش ًىَقَ ْ َّيَزَمٌُْ هىيَّوى تِثَ ْرٍ ًَأَّْرٌُْ أَفِىَّ حد وَاذَّقٌُه هىيَّوَ ىَؼَيَّنٌُْ ذَشْدنُزىًَُز (َٚ )1ـٔ اٱعحـاظ فٗٝـا
أْٗا تهُٓت ا٭َط ٚايسع ٠ٛإٍ أَط: ٜٔ
ا٭ : ٍٚتك ٣ٛاهلل .
ايثاْ : ٞايؿهط هلل عع ٚجٌ عًْ ٢عُ ١ايٓكط .
فٌٗ قكٸط إػًُ ٗ ٕٛأذس ٖص ٜٔا٭َطٚ ، ٜٔقاض ٖصا ايتككري غبباّ ٗ
اـػاض ّٜٛ ٠أذس .
اؾ ٛاب َٔ تك ٣ٛاهلل ايص ٟأَطق ب٘ اٯٚ ١ٜجٛب طاعـ ١أٚاَـط ايـٓيب

قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِشًَأَطِْؼىٌه هىيَّوَ ًَهىزلطىٌهَ ىَؼَيَّنٌُْ ذُزْحََىٌَُز( )2يٝهٕٛ
َٔ َعاْ ٞقٛي٘ تعاٍ شٍِِْ ػِنْ ِ أَّْعُظِنٌُْ زٖـ ٛإٔ كايفـ ١ايطَـا ٠٭َـط ايـٓيب
قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآيـ٘ ٚغـًِ تككـري  ،يٝهـَ ٕٛـٔ َعـاْ ٞخاُـ ١اٯٜـ ١ايتايٝـ١
ٚيٝعًِ إ ، ٌَٓ٪أ ٟايصٜ ٜٔتعظٖ ٕٛا أقابِٗ ٜٚتكٝس ٕٚبػٓٔ ايتك.٣ٛ
 ٌٖٚف ٘ٝتعطٜ

بايطَا ٠ايص ٜٔتطنٛا َٛانـعِٗ  ،اؾـٛاب  ، ٫إش إٔ

اٯ ١ٜاييت بعس ايتاي ١ٝتصّ إٓافكٌ عً ٢م ٛاـكٛم بكٛيـ٘ تعـاٍ شًَىِدَْؼْيٌََ
هىَّذَِِّ َّاوَقٌُهز(.)3

إػأي ١اـاَػ : ١تكسٜط اؾُع بٌ اٯٜتٌ  :إٔٚا أقابتهِ َكٝب ١فبإشٕ
اهلل.
قٝسق آ ١ٜايبرث ْع ٍٚإكٝب ١بإشٕ اهلل ٚ ،وتٌُ ٚجٖٛاّ :
ا٭ : ٍٚإضازٚ ٠قا٥ع َعطن ١أذس .
ايثاْ : ٞف ٧جٝـ إؿطنٌ َٔ َه ١يًكتاٍ .
( )1غٛض ٠آٍ عُطإ .123
( )2غٛض ٠آٍ عُطإ .132
( )3غٛض ٠آٍ عُطإ . 167
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ايثايث  :اؾطاذاق اييت أقابت ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ.
ايطابع  :إْتكاٍ غبعٌ َٔ ايؿٗسا ٤إٍ ايطفٝل ا٭عًَ ّٜٛ ٢عطن ١أذس ،

ِ َال
ْ
خ تَدد ْو َأ ْحَْددا ٌٍ ً َىنِدد
ِ ىّ ْقرَدد ُو وِددِ طَددثِْ ِو هىيَّدد ِو َأٍْددٌَه ٌ
ْ
قــاٍ تعــاٍ ش ًَ َال َذ ُقٌىُددٌه ِىََدد
ذَشْؼىزىًَُز (.)1
اـاَؼ  :اؾطاذاق اييت إٔت بأٌٖ ايبٝت ٚايكراب. ١
ايػازؽ  :ذً ٍٛا٭غٚ ٢اؿعٕ ٗ بٛٝق إس ١ٜٓإٓٛض. ٠
فف ٞططٜل ايعٛز َٔ ٠أذس َطٸ ايٓيب قً ٢اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘ ٚغـًِ عًـ٢
بٛٝق بين عبس ا٭ؾٌٗ فػُع ْػاٜ ِٖ٤بهٌ قت ، ِٖ٬فحطق زَٛع ضغٍٛ
اهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ثِ قاٍ ( يهٔ ٓع ٫ ٠بٛان ٞي٘) (.)2
 ٌٖٚشضفت زَٛع ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ عً ٢خكٛم
فكس عُ٘ ٓع ٠أّ عً ٢ؾٗساَ ٤عطن ١أ ذس َطًكاّ ،اؾٛاب ٖ ٛايثاْ.ٞ
ايػابع  :ذطَإ إػًٌُ َٔ ايغٓا ّٜٛ ِ٥أذس  ،بعـس إٔ قـاضق قـاب
قٛغٌ أ ٚأزْ ٢ٱْهػـاض ٚتطاجـع جـٝـ إؿـطنٌ ٗ بساٜـ ١إعطنـ ، ١قـاٍ

تعاٍ غكـٛم أ ٍٚغـاعاق َعطنـ ١أذـسش ًىَقَد ْ صَد َقَنٌُْ هىيَّدوى ًَػْد َهى اِفْ ذَحىظُّدٌَّيىٌْ
تِبِفِّْوِز(.)3

ايثأَ  :إْٗعاّ أنثـط إػـًٌُ َـٔ َٝـسإ َعطنـ ١أذـس ٖٚـصا اٱْٗـعاّ
ٚذسَ ٙكٝب ١قا ١ُ٥بصاتٗا .
 َٔ ٌٖٚإكٝب ١ؾعٛض إؿطنٌ بٓؿ ٠ٛايٓكط  ّٜٛأذس  ،اؾٛاب ، ٫
فًِ ٜتِ أٜ ٚتركل ِ ايٓكط ٦َٜٛص ٚز ْ٘ٚخطل ايكتاز  ،بسي ٌٝأِْٗ ْـسَٛا
ٚغط ايططٜل إٍ َهٚ ١أضازٚا اٱناض ٠عً ٢إس َٔ ١ٜٓجسٜس فدـطد ايـٓيب
قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ خًفِٗ فاْٗعَٛا .
( )1غٛض ٠ايبكط.154 ٠
( )2ايػري ٠ايٓب٫ ١ٜٛبٔ نثري .96/3
( )3غٛض ٠آٍ عُطإ .152
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ٚقس ذطم عسز َٔ ايكراب ١ي ١ًٝايطجٛع َٔ َعطن ١أذس عً ٢إبٝت
عٓس باب ض غ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ َع نثط ٠جطاذاتِٗ خؿ ١ٝإٔ
ٜهطٸ إؿطن ٕٛعً ٢إس ١ٜٓٱضاز ٠قتٌ ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ.
يتتحً ٢أعًَ ٢طاتب ايك ٚايتكٜٚ ، ٣ٛتبٌ يًٓـاؽ قـاْ ٕٛإخـ٬م
إػًٌُ ٚقسم إّاِْٗ ٚتفاْ ٗ ِٗٝضنٛإ اهلل ٚذطقِٗ عً ٢ايصب عٔ
ض غ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٚإزضانِٗ يكاْ ٖٛٚ ٕٛإٔ ٚجٛز ٙبٌ
ظٗطأَْ ِٗٝٸ ْٚعُ ١عظُ َٔ ١جٗاق :
ا٭ : ٍٚإغتساَ ١ايتٓع ، ٌٜفٜٓ ٬عٍ ايكطإٓ عً ٢نري ايٓيب قُس قـً٢
اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ َٔ قبٌ  َٔٚبعس َٚ ،غازضت٘ إٍ ايطفٝل ا٭عً ٢إْكطع
ْع ٍٚآٜاق ايكطإٓ .
ايثاْٝــ : ١تعًــ ِٝايــٓيب قــً ٢اهلل عًٝــ٘ ٚآيــ٘ ٚغــًِ إػــًٌُ ايهتــاب
ٚاؿهُ ١عً ٢م َٜٞٛ ٛبكعٛز ٙإٓ ٗ إػحس ايٓبَ َٔ ٖٛٚ ، ٟٛكازٜل
اٯ ١ٜايػابك ١ش ًَّىؼَيَِّىيىٌْ هىْنِرَابَ ًَهىْحِنََْحَز(.)1

ايثايث : ١إَاَ ١ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ إػًٌُ ٗ ايك. ٠٬
ايطابع : ١فٛظ غطاٜا إػًٌُ بكٝاز ٠ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ِ
ٗ َٝاز ٜٔايكتاٍ .
اـاَػ : ١إناف ١عًَ ّٛػتفٝه َٔ ١ايػٓ ١ايٓب ١ٜٛايكٛيٚ ١ٝايفعً ١ٝتٓتفع
َٓٗا ا٭جٝاٍ إتعاقب. ١
ايػازغ ٌْٝ : ١إػًٌُ ايعفٚ ٛإغفط ٠بٛجٛز ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘
ٚغًِ .
( عٔ عباز ٠بٔ ايكاَت قـاٍ  :قـاٍ ضجـٌ ٜ :ـا ضغـ ٍٛاهلل أ ٟايعُـٌ
أفهٌ؟ قاٍ  :ايك ٚايػُاذ. ١
قاٍ  :أضٜس أفهٌ َٔ شيو  .قاٍ  ٫ :تتِٗ اهلل ٗ ؾ َٔ ٤ٞقها. ٘٥

( )1غٛض ٠آٍ عُطإ .164
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ٚأخطد ايبٗٝك ٞعٔ اؿػٔ قاٍ  :اٱّٔإ ايك ٚايػـُاذ ١ايكـ عـٔ
قاضّ اهلل ٚأزا ٤فطا٥

اهلل ) (.)1

ايٛج٘ ايثاْ : ٞقً ١آ ١ٜايبرث بكٛي٘ تعاٍ ش ًَىَِْؼْيٌََ هىَّذَِِّ َّاوَقٌُه ًَقِْوَ ىَيىدٌْ

ذَؼَاىٌَْه قَاذِيٌُه وِِ طَثِْوِ هىيَّوِ أًَْ هدْوَؼىٌه قَاىٌُه ىٌَْ َّؼْيٌَى قِرَاالً الَذَّثَؼْنَامٌُْز (ٚ)2فَ ٘ٝػا: ٌ٥
إػأي ١ا٭ َٔ : ٍٚاٱعحاظ ٗ ْظِ آٜاق اي كطإٓ ٚإتكاف٘ بتػـٝري تفكـ٘
إػًٌُ َعاْ ٞاٯٜاق ٚإعاْتِٗ عً ٢ايتـسبط ٗ َهـاَٗٓٝا ايكسغـ ١ٝإبتـسا٤
ؾطط َٔ آٜاق ايكطإٓ عطف ايعطـف ايـٛاٚ ، ٚعـسزٖا (  ) 2232آٜـٖٚ ١ـٛ
عسز نبري ٚأنًبٗا ذطف عطف ٚ ،تأت ٞبعسٖا اٯٜاق اييت تبسأ بُٗع ٠ايكطع
ٚعسزٖا  982آ ، ١ٜنُا َبٌ ٗ اؾس ٍٚا٫ت: ٞ
إذكا ٤اٯٜاق بًراظ اؿطف ايص ٟتبسأ ب٘ :
عسز اٯٜاق اييت تبسأ عطف ايٛا2232 : ٚ
عسز اٯٜاق اييت تبسأ بُٗع ٠ايكطع 982 :
عسز اٯٜاق اييت تبسأ عطف ايفا698 : ٤
عسز اٯٜاق اييت تبسأ عطف ايكاف 538 :
عسز اٯٜاق اييت تبسأ عطف ايٝا343 : ٤
عسز اٯٜاق اييت تبسأ بُٗع ٠ايٛقٌ 236 :
عسز اٯٜاق اييت تبسأ عطف اي266 : ّ٬
عسز اٯٜاق اييت تبسأ عطف إ155 : ِٝ
عسز اٯٜاق اييت تبسأ عطف ايهاف 119 :
عسز اٯٜاق اييت تبسأ عطف ايثا109 : ٤
عسز اٯٜاق اييت تبسأ عطف ا ا87 : ٤
عسز اٯٜاق اييت تبسأ عطف ايصاٍ 65 :
( )1ايسض إٓثٛض .107/1
( )2غٛض ٠آٍ عُطإ . 167
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عسز اٯٜاق اييت تبسأ عطف ايبا63 : ٤
عسز اٯٜاق اييت تبسأ عطف ايتا63 : ٤
عسز اٯٜاق اييت تبسأ عطف ايػٌ 55 :
عسز اٯٜاق اييت تبسأ عطف ايطا47 : ٤
عسز اٯٜاق اييت تبسأ عطف ايعٌ 44 :
عسز اٯٜاق اييت تبسأ عطف اؿا31 : ٤
عسز اٯٜاق اييت تبسأ عطف اـا31 : ٤
عسز اٯٜاق اييت تبسأ عطف ايٓ26 : ٕٛ
عسز اٯٜاق اييت تبسأ عطف اؾ14 : ِٝ
عسز اٯٜاق اييت تبسأ عطف ايطا7 : ٤
عسز اٯٜاق اييت تبسأ عطف ايكاز 6 :
عسز اٯٜاق اييت تبسأ عطف ايهاز 6 :
عسز اٯٜاق اييت تبسأ عطف ايؿٌ 4 :
عسز اٯٜاق اييت تبسأ عطف ايساٍ 3 :
عسز اٯٜاق اييت تبسأ عطف ايعا3 : ٟ
عسز اٯٜاق اييت تبسأ عطف ايغٌ 2 :
عسز اٯٜاق اييت تبسأ عطف ايظا1 : ٤
إذكا ٤اٯٜاق ذػب اؿطف ايص ٟتٓتٗ ٞب٘:
عسز اٯٜاق اييت تٓتٗ ٞعطف ايٓ3124 : ٕٛ
عسز اٯٜاق اييت تٓتٗ ٞبا٭يف – يفظا1189 : -
عسز اٯٜاق اييت تٓتٗ ٞعطف إ665 : ِٝ
عسز اٯٜاق اييت تٓتٗ ٞعطف ايطا451 : ٤
عسز اٯٜاق اييت تٓتٗ ٞعطف ايساٍ 198 :
عسز اٯٜاق اييت تٓتٗ ٞعطف ايبا162 : ٤
عسز اٯٜاق اييت تٓتٗ ٞبايتا ٤إطبٛط122 : ٠ – ١
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عسز اٯٜاق اييت تٓتٗ ٞعطف اي67 : ّ٬
عسز اٯٜاق اييت تٓتٗ ٞعطف ا ا49 : ٤
عسز اٯٜاق اييت تٓتٗ ٞعطف ايكاف 41 :
عسز اٯٜاق اييت تٓتٗ ٞعطف ايتا34 : ٤
عسز اٯٜاق اييت تٓتٗ ٞعطف ايٝا26 : ٤
عسز اٯٜاق اييت تٓتٗ ٞعطف ايظا13 : ٤
عسز اٯٜاق اييت تٓتٗ ٞعطف ايعٌ 13 :
عسز اٯٜاق اييت تٓتٗ ٞعطف ايطا12 : ٤
عسز اٯٜاق اييت تٓتٗ ٞعطف ايػٌ 11 :
عسز اٯٜاق اييت تٓتٗ ٞعطف ايعا10 : ٟ
عسز اٯٜاق اييت تٓتٗ ٞبُٗع ٠ايكطع 10 :
عسز اٯٜاق اييت تٓتٗ ٞعطف ايكاز 10 :
عسز اٯٜاق اييت تٓتٗ ٞعطف اؾ9 : ِٝ
عسز اٯٜاق اييت تٓتٗ ٞعطف ايهاف 8 :
عسز اٯٜاق اييت تٓتٗ ٞعطف ايفا3 : ٤
عسز اٯٜاق اييت تٓتٗ ٞعطف ايثا2 : ٤
عسز اٯٜاق اييت تٓتٗ ٞعطف ايصاٍ 2 :
عسز اٯٜاق اييت تٓتٗ ٞعطف ايؿٌ 2 :
عسز اٯٜاق اييت تٓتٗ ٞعطف اؿا1 : ٤
عسز اٯٜاق اييت تٓتٗ ٞعطف ايهاز 1 :
عسز اٯٜاق اييت تٓتٗ ٞعطف ايٛا1 : ٚ
عسز اٯٜاق اييت تٓتٗ ٞعطف اـا0 : ٤
عسز اٯٜاق اييت تٓتٗ ٞعطف ايغٌ 0 :
بُٓٝا ٜه ٕٛعسز اٯٜاق اييت تٓتٗ ٞعطف ايٛا ٖٛ ٚآٜـٚ ١اذـس ٠أ ٟإٔ
ذطف ايٛاٜ ٚه ٕٛأنثط اؿطٚف اييت تبسأ بٗا اٯٜاق ٚأقًٗا َٔ جٗ ١اٱْتٗا٤
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ب٘ باغتثٓا ٤اؿطف ايص ٟمل ؽتتِ ب٘ آ َٔ ١ٜآٜاق ايكطإٓ َثٌ اـاٚ ٤ايغٌ ،
ٚذت ٢إْتٗا ٤اٯ ١ٜأع َٔ ٙ٬غٛض ٠ايٓحِ فأِا ٖٜ ٛأت ٞبايٛا َٔ ٚجٗ ١ايًفظ

ٚايكطاٚ ٠٤يٝؼ ايطغِ شًَهػْثى ىًهز ٭ْ٘ ٚفل ايطغِ ٜه ٕٛا٭يـف ٖـ ٛايـصٟ
ؽتتِ ب٘ اٯ.١ٜ
 َٔٚاٱعحاظ إٔ ٖٓاى غٛضاّ تبسأ عطف ايٛا ٚغٛا ٤ٱضاز ٠ايعطف أٚ
ايكػِ : ٖٞٚ
ا٭ٚ : ٍٚايكافاق قفاّ (.)1
ايثاْٚ : ١ٝايصاضٜاق شضٚا (.)2
ايثايثٚ : ١ايطٛض (.)3
ايطابعٚ : ١ايٓحِ إشا ٖ.)4( ٣ٛ
اـاَػٚ : ١إطغ٬ق عطفاّ (.)5
ايػازغٚ : ١ايٓاظعاق نطقا (.)6
ايػابعٚ : ١ايػُا ٤شاق اي ٚد (.)7
ايثآَٚ : ١ايػُاٚ ٤ايطاضم (.)8
ايتاغعٚ : ١ايفحط (.)9
ايعاؾطٚ : ٠ايؿُؼ ٚنراٖا (.)1
( )1غٛض ٠ايكافاق .1
( )2غٛض ٠ايصاضٜاق .1
( )3غٛض ٠ايطٛض .1
( )4غٛض ٠ايٓحِ .1
( )5غٛض ٠إطغ٬ق .1
( )6غٛض ٠ايٓاظعاق .1
( )7غٛض ٠اي ٚد .1
( )8غٛض ٠ايطاضم .1
( )9غٛض ٠ايفحط .1
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اؿاز ٟعؿطٚ : ٠ايً ٌٝإشا ٜغؿ.)2( ٢
ايثاْ ١ٝعؿطٚ : ٠ايهر.)3( ٢
ايثايث ١عؿطٚ: ٠ايتٌ ٚايعٜت.)4( ٕٛ
ايطابع ١عؿطٚ : ٠ايعازٜاق نبراّ(.)5
اـاَػ ١عؿطٚ : ٠ايعكط(. )6
إػأي ١ايثاْ : ١ٝتكسٜط اؾُع بٌ اٯٜتٌ  :إٔٚا أقابتهِ َكٝب ١يٝعًِ اهلل
إٚ ) ٌَٓ٪فٚ ٘ٝج: ٙٛ
ا٭ : ٍٚيكس جعٌ اهلل عع ٚجٌ ايسْٝا زاض إختباض ٚإَترإ ٚ َٔٚ ،جٙٛ
اٱَترإ َا ٜتعطض ي٘ إػًُ ٕٛعاَ ١فٝتحً ٢ذاٍ إدًكٌ َِٓٗ ٚايصٜٔ
إغتكط اٱّإ ٗ قًٛبِٗ ٜٓٚ ،هؿـف إٓـافكٜٚ ، ٕٛكـٝبِٗ اــع ٗ ٟايـسْٝا
ٚاٯخـطٚ ، ٠مل ٜعًـِ أذـس إٔ إكـٝب ١تٓـعٍ بإػـًٌُ يٝتـبٌ ـِ َـٔ ٖــِ
إٓافك ٕٛي ٫ٛآٜـاق ايكـطإٓ ٚبٝاْٗـا يعًـ ١إشٕ اهلل عـع ٚجـٌ بٓـع ٍٚإكـٝب١
بإػًٌُ .
يكس بسأ اٱغ ّ٬نطٜباّ ٗ َهٚ ، ١مل ٜهٔ فٗٝا َٓافكٚ ، ٕٛيهٔ ذُٓٝـا
ظٗط اٱغ ٗ ّ٬إس ١ٜٓبعس ٖحط ٠ايـٓيب قُـس قـً ٢اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘ ٚغـًِ
ْٚكط إػًٌُ ٗ َعطن ١بسضٚ ،قٜٛت ؾٛن ١إػًٌُ.
ٚقاض إػًُٜ ٕٛتُٓ ٕٛيكا ٤ايعسٚ ٚايسفاع عـٔ بٝهـ ١اٱغـٚ ّ٬بـصٍ

ايٓفؼ ٚإاٍ ٗ غب ً٘ٝنُا ٜـسٍ عًٝـ٘ قٛيـ٘ تعـاٍ ش ًىَقَد ْ مُنْدرٌُْ ذَََنلدٌُْ هىََْدٌْخَ

( )1غٛض ٠ايؿُؼ .1
( )2غٛض ٠ايً.1 ٌٝ
( )3غٛض ٠ايهر.1 ٢
( )4غٛض ٠ايتٌ .1
( )5غٛض ٠ايعازٜاق .1
( )6غٛض ٠ايعكط .1
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ٍِِْ قَثْ وِ أَُْ ذَيْقٌَْهى وَقَ ْ رَأَّْرَُىٌهى ًَأَّْرٌُْ ذَنْظُزىًَُز( )1ظٗـطق طا٥فـَ ١ـٔ إٓـافكٌ
ايـصٜ ٜٔتظـاٖط ٕٚباٱّـإ ٜٚعًٓــ ٕٛزخـ ِ ٛاٱغـٚ ، ّ٬وهـط ٕٚقــ٠٬
اؾُاع ١خًف ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٚيهِٓٗ ىف ٕٛايهفـط
ٜٚهُط ٕٚايؿط يًُػًٌُ ٜٚ ،تُٓ ٕٛإٔ ت ٓعٍ بِٗ إكٝب ١فتفهـٌ اهلل عـع
ٚجٌ َا ٫قا ٙإػًُ َٔ ٕٛاـػاض ّٜٛ ٠أذس  ،يتك ّٛاؿح ١عً ٢إٓـافكٌ
٭ِْٗ ٜظٗط ٕٚبأيػٓتِٗ خ٬ف َا ىف َٔ ٕٛايهفط َٚفاٖ ِٝايه٬ي. ١
ايثاْ : ٞبٝإ قاْ ٖٛٚ ٕٛعٓس ايؿسا٥س ٜه ٕٛايتُٝٝع ٚايفكٌ بٌ إَٔ٪
ٚإٓافل  ٌٖٚ ،تكع إكٝب َٔ ١أجٌ ٖصا ايتُٝٝع  ،اؾٛاب  ، ٫٭ٕ اهلل عع
ٚجٌ  ٫تػتعك ٞعًَ ٘ٝػأي ٖٛٚ ، ١ايصٜ ٟفهس إٓافكٌ بػبب أ َٔ ٚنري
غبب يصا قسَت آ ١ٜايػٝام عًَ ١ا أقاب إػًٌُ بأْ٘ بإشٕ اهلل .
 ٗٚاؾُع بٌ اٯٜتٌ زع ٠ٛيًُػًٌُ يًترً ٞباٱّإ ٗ نٌ ا٭ذٛاٍ
ٚ ،ايتٓع ٙعٔ ايؿو ٚأٖٚاّ ايه٬ي. ١

ايثايث  َٔ :إعحاظ ْظِ ايكطإٓ إٔ قٛي٘ تعاٍ ش ًَىَِْؼْيٌََ هىَّذَِِّ َّاوَقٌُهز

( )2

ٚضز ٗ اٯ ١ٜايتايٚ ، ١ٝمل ٜطز ٗ آ ١ٜإكٝبٚ ، ١فَ ٘ٝػا: ٌ٥
ا٭ : ٍٚقً ١خطط ٚنعف ؾإٔ إٓافكٌ .
ايثاْٝــ : ١نؿــف إٓــافكٌ يــٝؼ عًــ ١تاَــ ١ؿــسٚث إكــٝبٚ ١اـػــاض٠
يًُػًٌُ .
ايثايث : ١بٝإ تعسز أغباب اٱَترإ اييت ٜتعطض ا إػًُٜٚ ٕٛهؿف
بٗا إٓافك. ٕٛ

ِ َتؼْد ِ َػيْد ِ ِى ٌْ ًَ َط َؼنىدٌه وِدِ ِدّد ِن ُن ٌْ
ْ
ُ َّ َنثُدٌه َأ ََّْدا َّ ىي ٌْ ٍِد
ْ
 ٗٚقٛي٘ تعاٍ ش ًَ ِا

وَقَاذِيٌُه أَئَِلحَ هىْنُعْزِ اَِّّيىٌْ الَ أَََّْاَُ ىَيىٌْ ىَؼَيَّيىٌْ َّنرَيىٌَُز (ٚ )3ضز ( عٔ ظٜس بـٔ ٖٚـب ٗ
( )1غٛض ٠آٍ عُطإ .143
( )2غٛض ٠آٍ عُطإ .166
( )3غٛض ٠ايتٛب.12 ١
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قٛي٘ { فكاتًٛا أ ١ُ٥ايهفط } قاٍ  :نٓا عٓس ذصٜف ١فكاٍ َ :ا بك َٔ ٞأقراب
ٖص ٙاٯ ١ٜإ ٫ث٬ث َٔ ٫ٚ ١إٓافكٌ إ ٫أضبع . ١فكاٍ أعطاب : ٞإْهِ أقراب
قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ ؽ ْٓٚا بأَٛض ْ ٫سضَ ٟا ٖ ، ٞفُا باٍ ٖـ٤٫٪
ايصٜ ٜٔبكط ٕٚبٛٝتٓا ٜٚػطق ٕٛاع٬ف ٓا؟ قاٍ  :أٚي٦و ايفػام  ،أجٌ مل ٜبل
َِٓٗ إ ٫أضبع ، ١أذسِٖ ؾٝذ نبري ي ٛؾطب إا ٤ايباضز ٕا ٚجس بطز.)1( )ٙ
ايطابع ٕ :ا أخ ق اٯ ١ٜاي ػابك ١عٔ َـٔٸ اهلل عـع ٚجـٌ عًـ ٢إػـًٌُ
ببعث ١ايٓيب قُـس قـً ٢اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘ ٚغـًِ أفـاز اؾُـع بـٌ آٜـ ١ايبرـث
ٚايػٝام عً ٢يطف َٔ ٚٸ اهلل عً ٢إػًٌُ ذت ٗ ٢ذاٍ إكٝبَٔ ٖٛٚ ، ١
َكازٜل قٛي٘ تعاٍش مُنْرٌُْ خَْْزَ أٍُلحإ أُخْزِخَدْ ىِينلاصِز(.)2

فًٝؼ َٔ أَ ١ى ٖا اهلل عع ٚجٌ بإٔ إكٝب ١اييت أقابتٗا باشْ٘ تعاٍ
ٚ ،بعس ايٓكط إبٌ ا ٗ َعطن ١بسض َٚكاذب ١إٔٸ ٚايفهٌ َٔ اهلل عًِٗٝ
ــص ٙإكــٝبٚ ، ١تٓكهــ ٞإكــٝب ٗ ١غــاعتٗا ثــِ تأخــص ٚطأتٗــا بايتهــاٍ٩
ٚاٱمػاض خاق ١بعس ايصنط ٚاٱغرتجاع ٚ ،يهٔ َٔٸ اهلل إكـاذب يتًـو
إكٝبٜ ١ه ٕٛعًٚ ٢ج: ٙٛ
ا٭ : ٍٚايبكاٚ ٤ايثباق .
ايثاْ : ٞايُٓاٚ ٤ايعٜاز ٗ ٠اـري .
ايثايث  :اـًف ٚايعٛض با٭ذػـٔ َـٔ عٓـس اهلل (عـٔ أّ غـًُ ١اْٗـا
قايت مسعت ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآيـ٘ ٚغـًِ ٜكـَ ٍٛـا َـٔ َػـًِ تكـٝب٘
َكٝب ١فٝكَ ٍٛا أَط ٙاهلل عع ٚجٌ اْا هلل ٚاْا إي ٘ٝضاجع ٕٛايًِٗ ا٩جطْٗ ٞ
َكٝبيت ٚاخًف ي ٞخريا َٓٗا ا ٫أخًف اهلل عع ٚجٌ ي٘ خريا َٓٗـا قايـت
فًُا َاق أب ٛغًُ. ١

( )1غٛض ٠آٍ عُطإ .110
( )2ايسض إٓثٛض .20/5
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قًت  :أ  ٟإػًٌ خري َٔ اب ٞغًُ ١ا ٍٚبٝـت ٖـاجط ايـ ٞضغـ ٍٛاهلل
قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ثِ اْ ٞقًتٗا فاخًف اهلل عع ٚجٌ ي ٞضغ ٍٛاهلل
قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ .
قايت فاضغٌ إٍ ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ذاطب بٔ ابٞ
بًتع ١ىطبين ي٘ فكًت إ ي ٞبٓتا ٚاْا نٛٝض فكـاٍ اَـا ابٓتٗـا فٓـسع ٛاهلل عـع
ٚجٌ إ ٜغٓٗٝا ٚازع ٛاهلل إ ٜصٖب ايغري.)1( )٠
( عٔ أب ، ٘ٝعٔ جس ، ٙقاٍ ٕ :ـا تـ ٗٛضغـ ٍٛاهلل قـً ٢اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘
ٚغًِ ٚجا٤ق ايتعع ، ١ٜمسعٛا قاٜ ٬٥ك : ٍٛإٕ ٗ اهلل ععا َٔ ٤نٌ َكٝب،١
ٚخًفا َٔ نٌ ٖايو ٚ ،زضنا َٔ نٌ َا فا ق  ،فباهلل فثكٛا ٚ ،إٜا ٙفاضجٛا،
فإٕ إكاب َٔ ذطّ ايثٛاب) (.)2
إػأي ١ايثايث : ١تكسٜط اؾُـع بـٌ اٯٜـتٌ  :إٔٚـا أقـابتهِ َكـٝبٜ ١ـّٛ
ايتك ٢اؾُعإ ) .
َٔ خكا٥ل ايكـطإٓ اٱذاطـ ١بايٛقـا٥ع ٚا٭ذـساث ٚيبٝاْـ٘ يتػًػـًٗا
ايعَاْٚ ،ٞفَ ٘ٝػا: ٌ٥
ا٭ : ٍٚذاج ١إػًٌُ يهبط تٛاضٜذ ايٛقا٥ع ٗ اؾًُ. ١
ايثاْ : ١ٝيع ّٚإغترهاض إػًٌُ يًٛقا٥ع ذػب تطتٝبٗا ايعَإْ ٞا فٝـ٘
َٔ اؿحٚ ١نطٚب اي ٖإ .
ايثايث : ١ػًَ ٞكازٜل إٔٸ اٱ  ٞعً ٢إػًٌُ بهبط تأضٜذ ايٛقا٥ع.
يكس تهُٓت آ ١ٜايبرث اٱخباض عٔ غبل ظَإ َعطن ١بـسض عًـ ٢أٚإ
َعطن ١أذس ،فٌٗ ٖ َٔ ٛاٱعحاظ ايتأضى ٞيًكطإٓ ،أّ إٔ ايكسض إتٝكٔ َٔ
ٖص ٙايػٓد َٔ ١ٝاٱ عحاظ ٖ ٛأخباض ايكط ٕٚإانٚ ١ٝا٭َِ ايػايف.١
اؾٛاب ٖ ٛا٭ٚ ،ٍٚقس وتاد إػًُ ٕٛنبط تٛاضٜذ ٚتطتٝب ايٛقا٥ع
ٗ أٜـاّ ايٓبـ ٠ٛايؿــطٜف ١أنثـط َــٔ ذـاجتِٗ يرتتٝــب ٚقـا٥ع أَــِ با٥ـس ،٠قــاٍ
( )1ايػٓٔ ايه  ٣يًبٗٝك.65/4 ٞ
( )2ز ٌ٥٫ايٓب ٠ٛيًبٗٝك.432/8 ٞ
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ُ حَد ِّ ًثا ّىعْرَدزٍَ
َ
ب ٍَدا مَدا
ييِد ِي ٌْ ِػثْد َز ٌج ىِد ُؤ ًْىِِ ه َٕ ْىثَدا ِ
ُ وِدِ َق َ
َ
تعاٍش َىقَد ْ مَدا
ِ إٍ ًَ ىى د اٍ ًَ َر ْح ََ د ًح ِى َق د ٌْ ًٍ
ْ
شد
يددْ َو ُم د ِّو َ
ِ َّ َ ّْ د ِو ًَ َذ ْع ِ
َ
ي د ِّ َق ه َّى دذُِ َت د ْْ
ِ َذ ْ
ْ
ً َى ِن د
ّىئٍِْنىٌَُز(.)1
يكس مسٸ ٢ايكطإٓ َعطن ١بسض بامسٗا ٚأْٗا ْكط عظ َٔ ِٝعٓس اهلل  ،أَا
َعطن ١أذس فًِ تصنط با مسٗا ٗ ايكطإٓ ٚيهٔ اهلل عع ٚجـٌ مسٸاٖـا ( ٜـّٛ
إيتك ٢اؾُعإ )  ٗٚ ،إؾرتانٗا َع َعطن ١بـسض بـصاق اٱغـِ ْـٛع إعحـاظ
َٛٚاغا ٠يًُػًٌُ.
 َٔٚاٯٜاق ٗ ا٭مسا ٗ ٤ايكطإٓ أْ٘ مل ٜػِ ًَو َكـط أٜـاّ ٜٛغـف
عً ٘ٝايػ ّ٬بفطع ٕٛإش مل ٜهٔ ٜطًل ٖصا اٱغِ عًًَ ٢ـو َكـط إ ٫بعـس
أٜاّ ٜٛغف بٓرَ ٛا٥يت غٓ ،١يصا ٚضز إمس٘ ٗ قكَٛ ١غ ٢بأْ٘ فطعـٗ ٕٛ

آٜاق َتعسز َٔ ٠ايكطإٓ ٗٚ ،ايتٓعٌٜش ًَقَاهَ ٍىٌطََ َّاوِزْػٌَُْى اِِّّدِ رَطىدٌهد

ٍِِْ رَبِّ هىْؼَاىََِنيَز(ٚ ، )2أقـٌ ٖـصا اٱغـِ ٖـ ٛبطعـٚ ،ٛقٝـٌ نـإ ٜعـين
ايككط إًه.ٞ
ايطابع : ١زع ٠ٛإػًٌُ يًؿهط هلل عع ٚجٌ عًـَٓ ٢ٸـ٘ ٚفهـً٘ برتتٝـب
ايٛقا٥ع اييت ذكًت يًُػًٌُ  ،فكس تكـسّ ْكـط إػـًٌُ ٗ َعطنـ ١بـسض
عً ٢خػاضتِٗ ٗ َعطن ١أذس بٓر ٛث٬ث ١عؿط ؾٗطاّ ٚف ٘ٝأَٛض :
ا٭ : ٍٚإٓسٚذــ ٗ ١ايٛقــت ٱقــ٬ح إػــًٌُ أْفػــِٗ يًكــا ٤إعطنــ١
اي٬ذك. ١
ايثاْ : ٞزخ ٍٛطٛا٥ف َٔ ايٓاؽ اٱغ ّ٬بعس َعطن ١بسض
ايثايث  :بًٛغ إػًٌُ زضجاق ضفٝع َٔ ١ايعع .
ايطابع  :تبسز ٓاؽ قطٜـ بايثأض يكتَ ٗ ِٖ٬عطن ١بسض .
( )1غٛضٜٛ ٠غف .111
( )2غٛض ٠ا٭عطاف .104
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اـاَؼ  :عٓا ١ٜإػًٌُ بعضاعاتِٗ .
ايػازؽ  :إْتكاٍ إػًٌُ إٍ ذاٍ َٔ ايغٓـ ٢بعـس ايفكـط ٚايفاقـ ، ١إش
زخًت إٍ إس ١ٜٓا٭َٛاٍ َٔ ٚج: ٙٛ
أ : ّ٫ٚنثط ٠ايغٓا ّٜٛ ِ٥بسض .
ثاْٝاّ  :أخص إػًٌُ ايفسا َٔ ٤أغط ٣إؿطنٌ  ،فكاضق قطٜـ تطغٌ
ايٛفٛز َٚعِٗ ا٭َٛاٍ بفهاى أغطاِٖ ذتـ ٢ايعبـاؽ عـِ ايـٓيب قـً ٢اهلل
عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ زفع فس ١ٜعٔ ْفػ٘ ٚعٔ ا بٔ أخ ٘ٝعك ٌٝبٔ أب ٞطايب(عٔ
ابٔ عباؽ ْ ،عيت ٗ ايعباؽ ففازْ ٟفػ٘ با٭ ضبعٌ أٚق َٔ ١ٝشٖب)(.)1
ٚنإ فسا ٤ا٭غطَ ٣تفاٚتاّ فُِٓٗ َٔ فس ٟبأضبعٌ أٚق َٔ ١ٝايصٖب ،
 َِٗٓٚأقٌ ( قاٍ َٛغ ٢بٔ عكبٚ :١أخص َٔ ايعباؽ َا ١٥أٚق َٔ ١ٝشٖب.
 َٔ َِٗٓٚاغت٪جط عً ٢عٌُ َكساض فسا.)2()٘٥
ذت ٢ايص ٟأْتفع َٔ عًُ٘ ٚجٗس َٔ ٙا٭غطٚ ٣مل ٪ٜخص َٓ٘ فسا ٤فاْ٘
قاّ بتعً ِٝقبٝإ إس ١ٜٓايكطاٚ ٠٤ايهتابٚ ، ١ن إ نٌ أغري ٜعًِ عؿـطَ ٠ـٔ
ايكبٝإ ٚ ،ف ٘ٝؾاٖس عً ٢قسم ْع ٍٚايكطإٓ َٔ عٓس اهلل  ،٭ٕ ايٓيب قً٢
اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٜسع ٛإػًٌُ ٚايتابعٌ ٚأجٝا ِ اي٬ذك ١إٍ ايتعًِٝ
ٚوثِٗ عً ٢ايسضاغ. ١
ثايثاّ  :إؾتغاٍ إػًٌُ ٗ ايتحاضٚ ٠ايهطب ٗ ا٭ضض  ،يًهػب ٖٛٚ

ايص ٟأناظ ايهفاض ٚإٓافكٌ  ،نُا ٚضز قبٌ بهع آٜاق بكٛي٘ تعـاٍ شَّاأَُّّيَدا
هىَّ دذَِِّ آٍَنىددٌه الَ ذَنٌُُّددٌه مَاىَّ دذَِِّ مَعَ دزىًه ًَقَ داىٌُه ىِ دبِخٌَْهِّيٌِْ اِفَه ضَ دزَتىٌه وِددِ هَٕرَِْ أًَْ مَ داٌُّه
غُشًٍّ ىٌَْ مَاٌُّه ػِنْ ََّا ٍَا ٍَاذٌُه ًٍََا قُ رِيٌُه ىَِْدْؼَوَ هىيَّوى فَىِلَ حَظْزَجا وِِ قُيٌُتِيٌِْز (.)3
 ٗ ٚاٯ ١ٜأعَ ٙ٬ػا: ٌ٥
( )1ايػري ٠ايٓب ١ٜٛ٭بٔ نثري .462/2
( )2ايػري ٠ايٓب ١ٜٛ٭بٔ نثري .512/2
( )3آٍ عُطإ .156
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ا٭ : ٍٚزع ٠ٛا ٕػًٌُ يًتحاضٚ ٠اٱْتفاع َـٔ ايغٓـاٚ ِ٥فـسا ٤ا٭غـط٣
يًهػب ٚا ٕهاضبَٚ ١عاَ٬ق ايبٝع ٚايؿطا.٤
ايثاْ : ١ٝنإٔ اٯ ١ٜتك ٍٛيًُػًٌُ  ٫تٓكتٛا إٍ أقـٛاٍ ايـص ٜٔنفـطٚا،
 ٫ٚتػُعٛا ِ ٚ ،جاٖسٚا ٗ غب ٌٝاهلل ٚأنطبٛا ٗ ا٭ضض يًتحاض.٠
 ٗٚاٯ ١ٜإْصاض يهفاض قطٜـ بإٔ ضذً ١ايؿتاٚ ٤ايكٝف تٴػًب َِٓٗ ٚإٔ
إػًٌُ ِٖ ايصٜ ٜٔتٛي ٕٛايتحاض. ٠
ايثايث : ١زع ٠ٛايٓاؽ ٱجـطا ٤إعـاَ٬ق ايتحاضٜـَ ١ـع إػـًٌُ ذٝـث
ايكــسم ٚايٓعاٖــٚ ١اٱَتٓ ـ اع عــٔ ايــ ٌُٝايهاشبــٚ ، ١ايعجــط عــٔ ايتٛغــٌ
با٭قٓاّ.
ٚقس غافط ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ َع عُ٘ أب ٞطايب إٍ
ايؿاّ غٓ ١ث٬ث عؿط َٔ ٠بعس ٚاقع ١ايفْٚ ، ٌٝعيٛا قطٜباّ َٔ قَٛع ١عـريا
ايطاٖب فٓظط إٍ نُاَ ١تهًِٗ ٗ ايططٜل ذت ٢أنًت ايؿحط ٠ايـيت ْـعٍ
ايطنب ٗ ظًٗا فٓعٍ عريا ( َٔ قَٛعت٘ ٚقس أَط بايطعاّ فكٓع
ثِ اضغٌ إي ِٗٝاْ ٢قس قٓعت يهِ طعاَا ٜا َعؿـط قـطٜـ ٚأذـب إ
ؼهطٚا نًهِ قغرينِ ٚنبرينِ ٚعبٝسنِ ٚذـطنِ ،فكـاٍ يـ٘ ضجـٌ َـِٓٗ
ٚاهلل ٜا عريا إ بو اي ّٛٝيؿأ ْا َا نٓت تكٓع ٖصا بٓا ٚقس نٓا ِط بو نثريا
َا ؾأْو اي ،ّٛٝقاٍ ي٘ عريا قسقت قس نإ َا تكٚ ٍٛيهـٓهِ نـٝف ٚقـس
أذببت إ أنطَهِ ٚأقٓع يهِ طعاَا فتأنًٛا َٓ٘ نًهِ فاجتُعٛا إي.٘ٝ
ٚؽًف ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ َٔ بٌ ايك ّٛؿساث ١غٓ٘
ٗ ضذاٍ ايك.ّٛ
فًُا ْعٍ عريا ٗ ايك ّٛمل ٜط ايكف ١ايـيت ٜعـطف ٚهـس عٓـس ٙفكـاٍ ٜـا
َعؿط قطٜـ ٜ ٫تدًفٔ أ ذس َٓهِ عٔ طعاَ ٞقـايٛا يـ٘ ٜـا عـريا َـا ؽًـف
أذس ٜٓبغ ٞي٘ إ ٜأتٝو ا ٫ن ٖٛٚ ّ٬أذسث ايك ّٛغٓا فتدًف ٗ ضذا ِ
قاٍ  ٫تفعًٛا أزع ٙٛفًٝرهط ٖصا ايطعاّ َعهِ.
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فكاٍ ضجٌ َٔ قطٜـ ٚاي٬ق(ٚ )1ايعع )2(٣إ نإ يًَ٪ا بٓا إ ٜتدًف
ابٔ عبس اهلل بٔ عبس إطًب عٔ طعاّ َٔ بٓٓٝا ثِ قاّ إي ٘ٝفاذتهٓ٘ ٚاجًػ٘
َع ايك.ّٛ
فًُا ضآ ٙعريا جعٌ ًٜرظ٘ ؿظا ؾسٜسا ٜٓٚظط إٍ أؾٝا َٔ ٤جػس ٙقس
نإ هسٖا عٓس َٔ ٙقفت٘  ،ذت ٢إشا فطغ ايك َٔ ّٛطعاَِٗ ٚتفطقٛا  ،قاّ
إي ٘ٝعريا فكاٍ ي٘ ٜ :ا ن ّ٬أغأيو عل اي٬ق ٚايعع ٣اَ ٫ا أخ تين عُـا
أغأيو عٓ٘ ٚ ،اِا قاٍ ي٘ عريا شيو  ْ٘٫مسع ق َ٘ٛوًف ٕٛبُٗا  ،فععُٛا
إ ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ قـاٍ  ٫ :تػـأيين بـاي٬ق ٚايعـع٣
ؾ٦ٝا ف ٛاهلل َا أبغهت ؾ٦ٝا قط بغهُٗا فكاٍ ي٘ عريا فباهلل اَ ٫ا أخ تين
عُا أغأيو عٓ٘.
فكاٍ ي٘ غًين عُا بسا يو فحعٌ ٜػأي٘ عٔ اؾٝا َٔ ٤ذايـ٘ َـٔ َْٛـ٘
٦ٖٝٚت٘ ٚأَٛضٚ ٙى  ٙضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ فٛٝافل شيو َا
عٓس عريا َـٔ قـفت٘ ثـِ ْظـط إٍ ظٗـط ٙفـطأ ٣خـامت ايٓبـ ٠ٛبـٌ نتفٝـ٘ عًـ٢
َٛنع٘ َٔ قفت٘ اييت عٓس ٙفًُا فطغ اقبٌ عً ٢عُ٘ اب ٢طايب فكاٍ َا ٖصا
ايغَٓ ّ٬و قاٍ ابين قاٍ َا ٖ ٛبابٓو َٚا ٜٓبغ ٞصا ايغ ّ٬إ ٜه ٕٛابٙٛ
ذٝا قاٍ فاْ٘ ابٔ اخ ٞقاٍ فُا فعٌ اب ٙٛقاٍ َاق ٚأَ٘ ذبً ٢ب٘
قاٍ قسقت فاضجع بابٔ اخٝو إٍ بًسٚ ٙاذصض عًٜٛٗ ٘ٝز فـٛاهلل يـٔ٦
ضأٚ ٙٚعطفٛا َٓ٘ َا عطفت يٝبغٓ٘ ؾطا فاْ٘ نا٫ ٔ٥بٔ اخٝو ٖصا ؾإٔ عظِٝ
فأغطع ب٘ إٍ ب٬ز ٙفدطد ب٘ عُ٘ أب ٛطايب غطٜعا ذتـ ٢اقسَـ٘ َهـ ١ذـٌ
فطغ َٔ ػاضت٘ بايؿاّ فععُٛا إ ْفطا َٔ اٌٖ ايهتـاب قـس نـاْٛا ضأٚا َـٔ

( )1اي٬ق قِٓ ٚشنط أْ٘ قدط ٠تتكطب ا ٚتعبـسٖا ثكٝـفٚ ،قٝـٌ نـإ ضجـ ّ٬فُـاق
فكاٍ عُط ٚبٔ ؿ ٞمل ّت ٚيهٔ زخٌ ايكدطٚ ،٠عٔ إبٔ عباؽ :ايـ٬ق ضجـٌ
ًٜت غٜٛل اؿاد أٜ ٟعحٔ ِ ايعحٌٖٓٚ ،اى أقٛاٍ أخط ٣ف.٘ٝ
 ٫عًـ٦ٖٝ ٢ـ ١إَـطأَٚ ،٠ـٔ ايعـطب َـٔ نـإ
( )2ايعع َٔ ٣آ  ١ايعطبٚ ،ق ٌٝنإ ُثا ّ
ٜعتكس إٔ اي٬ق ٚايععَٓٚ ٣ا ٠بٓاق اهلل .
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ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ َثٌ َا ضأ ٣عريا ٗ شيو ايػفط ايص٣
نإ فَ ٘ٝع عُ٘ اب ٞطايب فأضا ز ٙٚفطزِٖ عٓ٘ عريا ٗ شيو ٚشنـطِٖ اهلل
تعاٍ َٚا هس ٗ ٕٚايهتاب َٔ شنطٚ ٙقفات٘ ٚأِْٗ إ أْعـٛا ٕـا اضازٚا
مل ىًكٛا إي ٘ٝذت ٢عطفٛا َا قاٍ ِ ٚقسقَ ٙٛا قـاٍ فرتنـٚ ٙٛاْكـطفٛا
عٓ٘)(.)1

قاٍ تعاٍش ًَالَ ذَدْؼَيٌُه هىيَّوَ ػىزْضَحً ىِؤَََّْاِّنٌُْ أَُْ ذَثَزًُّه ًَذَرَّقٌُه ًَذُيْديِحىٌه تَدَِْْ هىنلداصِ

ًَهىيَّوى طََِْغٌ ػَيٌٌِْز (.)2
ٚمل ٜطز يفظ شذَدْؼَيٌُه هىيَّوَز ٚيفظ شػىزْضَحً ز ٗ ايكطإٓ إ ٗ ٫اٯٜـ ١أعـٙ٬
ٚوتٌُ إطاز َٔ ايكًس إصنٛض ٗ اٯ ١ٜأعٚ ٙ٬جٌٗ :
ا٭ : ٍٚايكًس ٚاي٥ٛاّ ٚتطى اـكٚ ١َٛايكتاٍ بٌ إػًٌُ ايصٚ ٟضز

ٗ قٛي٘ تعاٍ شاَََِّّا هىَْىئٍِْنىدٌَُ اِخْدٌَجٌز ( )3يٝهـَ ٕٛـٔ إطًـل ٚإكٝـسٚ ،تكٝٝـس
ايثاْ ٞيٮ. ٍٚ
ايثاْ : ٞإضاز ٠اٱط٬م َٛٚ ،نٛع اٯ ١ٜأع ٙ٬نري َكٝس ٚ ،إدتاض ٖٛ
ايثاْ ٞيصا تكسّ عً ٗ ٘ٝاٯ ١ٜا٭َط بايتك ٣ٛيٝه ٕٛايكًس َا ٜطن ٞاهلل عع

ٚجٌ َ َٔ ٖٛٚ ،كازٜل َا تكسّ قبٌ ث٬ث آٜاق شأَوَََدِْ هذَّثَدغَ رِضْدٌَهَُ
هىيَّوِز(.)4
ٚفَ ٘ٝػا: ٌ٥

ا٭ : ٍٚإْ٘ َكسام يكٛي٘ تعاٍ ش ًٍََا أَرْطَيْنَاكَ اِالَّ رَحََْحً ىِيْؼَاىََِنيَز (. )5
( )1ع ٕٛٝا٭ثط .62/1
( )2غٛض ٠ايبكط.224 ٠
( )3غٛض ٠اؿحطاق .10
( )4غٛض ٠آٍ عُطإ .162
( )5غٛض ٠ا٭ْبٝا.104 ٤
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ايثاْٜ : ١ٝغازض ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ اؿٝا ٠ايسْٝا ٜٚبك٢
إػًُٜ ٕٛتٛاضث ٕٛاٱق٬ح بٌ ايٓاؽ .
ايثايث : ١تأزٜب اهلل عع ٚجٌ يًُػًٌُ بإٔ ايكٝاّ بايكًس بٌ ايٓاؽ ٫
٪ٜز ٟإٍ تأي ٝبِٗ ٚتعانسِٖ نس اٱغٚ ّ٬إػًٌُ .

ايطابع : ١اٯَ ١ٜكسام ٱذتحاد اهلل عع ٚجٌ عًـ ٢إ٥٬هـ ١شاِِّّدِ

أَػْيٌَى ٍَا الَ ذَؼْيََىدٌَُز( )1إش  ٜأَط اهلل عع ٚجٌ ايٓيب قُساّ قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآيـ٘
ٚغًِ ٚإػًٌُ باٱق٬ح بٌ ايٓاؽ ٚ ،ذكٔ ايسَآَٚ ٤ـع اٱقتتـاٍ فُٝـا
ب.ِٗٓٝ
ٕٚــا إ ذتحــت إ٥٬هــ ١عًــ ٢جعــٌ اٱْػــإ خًٝفــ ٗ ١ا٭ضض بكــِ ٛ

ش أَذَدْؼَدوُ وِْيَددا ٍَدِْ ّىعْظِد ى وِْيَددا ًَّظْدعِلى هىد ٍَِّاٍَ ًَّحْدِى ُّظَدثِّحى تِحََْد ِكَ ًَُّقَد ِّصى ىَدلَز

( )2

أجابِٗ اهلل باٯ ١ٜأع ٙ٬ايـيت تـأَط إػـًٌُ باٱقـ٬ح بـٌ ايٓـاؽ بًبـاؽ
ايتك ٣ٛيٛج:ٙٛ
ا٭َٓ : ٍٚع ايفتٓ ١بٌ أٌٖ ا٭ضض.
ايثاْ : ٞقريٚضٖ ٠صا ايكًس غبباّ يًتسبط ٗ اـًل.

ايثايث  :زع ٠ٛايٓاؽ يًٗساٚ ١ٜايكطال إػتك ،ِٝقاٍ تعاٍشًَهىيَّدوى َّد ْػىٌ

اِىََ دَهرِ هىظلالًَِ ًَّيْ ُِ ٍَِْ َّشَاٍى اِىََ صِزَهخإ ٍىظْرَقٌٍِْز(.)3
ايطابع  :ايتٛق َٔ ٞايفػاز ٗ ا٭ضض ايص ٟذصضق َٓ٘ إ٥٬هٗٚ ، ١

ايتٓع ٌٜشًَهىيُّيْحى خَْْزٌز(.)4

( )1غٛض ٠ايبكط.30 ٠
( )2غٛض ٠ايبكط.30 ٠
( )3غٛضْٜٛ ٠ؼ .25
( )4غٛض ٠ايٓػا.128 ٤
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َ َٔٚعاْ ٞاؾُـع بـٌ اٯٜـتٌ ٗ إػـأي ١ايثايثـٖ ١ـص( ٙإٔٚـا أقـابتهِ
َكٝب ّٜٛ ١ايتك ٢اؾُعإ )أَٛض :
ا٭ : ٍٚزعــ ٠ٛإػــًٌُ ٭خــص اؿا٥طــٚ ١اؿــصض ٗ َعــاضى اٱغــّ٬
اي٬ذك. ١
ايثاْ : ٞإذتُاٍ إقاب ١إػًٌُ بإكـٝبَ ٗ ١عـاضى ٫ذكـٚ ، ١اؿـطب
غحاٍ .
ايثايث  :يع ّٚؾـهط إػـًٌُ هلل عـع ٚجـٌ ــطٚجِٗ َـٔ إعطنـٗ ١
غ َٔ ١َ٬ز ٌٖٚ ، ِٜٗٓتسٍ آ ١ٜايبرث عًٖ ٢ـص ٙايػـ ، ١َ٬اؾـٛاب ْعـِ
 ٖٛٚايصٜ ٟتحً ٢بكٝغ ١اـطاب ٗ آ ١ٜايبرثٚ ،عطف ايػٝام عً ٢اٯ١ٜ

عً ٢آْ ١ٜسا ٤اٱّإ بكٛي٘ تعاٍش َّاأَُّّيَا هىَّذَِِّ آٍَنىٌه الَ ذَنٌٌُُّه مَاىَّذَِِّ مَعَزىًه ًَقَاىٌُه
ىِبِخٌَْهِّيٌِْ اِفَه ضَزَ تىٌه وِِ هَٕرَِْ أًَْ مَاٌُّه غُشًٍّ ىٌَْ مَاٌُّه ػِنْ ََّا ٍَا ٍَاذٌُه ًٍََا قُرِيٌُه ىَِْدْؼَوَ هىيَّوى فَىِلَ
حَظْزَجا وِِ قُيٌُتِيٌِْ ًَهىيَّوى ّىحِِْ ًَّىَِْدى ًَهىيَّوى تََِا ذَؼََْيٌَُُ تَيِتٌز(.)1

فًِ ٜكف إػًُ ٕٛعٓس ايتٓع ٙعـٔ قانـا ٠ايـص ٜٔنفـطٚا ٗ ؼطٜهـِٗ

عً ٢ايكعٛز ،بٌ خطجٛا إٍ ايسفاع بؿٛم ،قاٍ تعـاٍش ًىَقَد ْ مُنْدرٌُْ ذَرَََنلدٌُْ
هىٌََْْخَ ٍِِْ قَثْوِ أَُْ ذَيْقٌَْهى وَقَ ْ رَأَّْرَُىٌهى ًَأَّْرٌُْ ذَنْظُزىًَُز(.)2

ايطابع  :زع ٠ٛإػًٌُ يصنط ٚبٝإ إكا٥ب اييت ذ ًٓت بايص ٜٔنفـطٚا
َٔ جٗاق :
ا٭ : ٍٚإكا٥ب اييت ذًت بايص ٜٔنفطٚا ٗ َعطن ١بسض .
ايثاْ : ١ٝزخ ٍٛاؿعٕ ٚا٭غ ٢إٍ نٌ بٛٝق َه. ١
ايثايث : ١زخ ٍٛطا٥ف ١جسٜس َٔ ٠أٌٖ َه ١اٱغٚ ، ّ٬نإ أنثطِٖ َٔ
ف ١٦ايؿباب ايصنٛض ٚا٭ْاث يبٝإ َٛنٛعٚ ١ٝؾإٔ إطأ ٗ ٠ايًبٓـاق ا٭ٍٚ
( )1غٛض ٠آٍ عُطإ .156
( )2غٛض ٠آٍ عُطإ .143
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يٲغٚ ّ٬ايص ٟػً ٢بأبٗ ٢قـٛض ٠بإ ّـإ خسهـ ١بٓـت خًٜٛـس ظٚد ايـٓيب
قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٚإ ْفاقٗا أَٛا ا نًٗا ٗ غب ٌٝاهلل .
ايطابع : ١تعط ٌٝػاض ٠قطٜـ إٍ ايؿاّ ٚايـٚ ، ُٔٝإْؿـغاٍ ايطجـاٍ ٗ
ايترؿـٝس ٚايتعب٦ـٕ ١عطنــ ١أذـس ٚ ،مل تهـٔ تًــو إعطنـَ ١ككـٛز ٠بامسٗــا
ٚيهِٓٗ ناْٛا ٜػعٕ ٕٛعطن ١ثأض يٝػتأقًٛا فٗٝا اٱغ ، ّ٬فًِ تٓتٗ ٞإعطن١
إ ٫عٔ َكٝب ١بإػًٌُ َا ِٖ ََ َٕٛٓ٪ع غ ١َ٬ايٓيب قُس قً ٢اهلل عً٘ٝ
ٚآي٘ ٚغًِ َٔ ايكتٌ أ ٚا٭غط.

ٖٚــٌ ٖــص ٙايػــَ ١َ٬ــٔ َكــازٜل قٛيــ٘ تعــاٍ شًٍََددا أَرْطَ ديْنَاكَ اِالَّ رَحََْ دحً

ىِيْؼَاىََِنيَز( )1اؾٛاب ْعِ ،فٗ َٔ ٞفهٌ اهلل ٚأغباب ذفظ ٚغ ١َ٬ايٓيب

ذتٜ ٢تًك ٢نٌ آٜاق ٚغٛض ايكطإٓ ٜٚك ّٛبتبًٝغٗا  ،قاٍ تعاٍ شهىًٌََْْْ أَمََْيْدى ىَنٌُْ
دِّنَنٌُْ ًَأَذَََْْدى ػَيَْْنٌُْ ِّؼََْرِِ ًَرَضِْدى ىَنٌُْ هإلِطْالًََ دِّنااز(.)2
إػأي ١ايطابع : ١تكسٜط اؾُع بٌ اٯٜتٌ  :إٔٚا أقابتهِ َكـٝب ١فبـإشٕ
اهلل ) ف ٝداطــب اهلل عــع ٚجــٌ ايــٓيب قُــساّ قــً ٢اهلل عًٝــ٘ ٚآيــ٘ ٚغــًِ
ٚإػًٌُ ٜٚك : ِ ٍٛإٕ اـػاض ٠اييت تًكٝتُٖٛا  ّٜٛأذس مل تكع إَ ٫ـٔ
عٓس أْفػهِ ٚبإشٕ َين ٜ ٌٖٚ ،بًغ ايؿٗساٖ ٤صا ايك َٔ ٍٛعٓس اهلل أّ أْ٘
خام با٭ذٝا َٔ ٤إػًٌُ.
اؾٛاب ٖ ٛا٭ ٍٚ٭ٕ ايؿٗسا ٤أذٝا ٤عٓس اهلل عع ٚجٌ.
ٚعً ٢إدتاض بأِْٗ ٜعًُ ٕٛبٓعٖ ٍٚص ٙاٯَٚ ١ٜهاَٗٓٝا ٚإٕ اغتؿٗسٚا
قبً٘  ،فٝرتٌُ عًِ ايؿٗسا ٤بٗص ٙاٯ َٔ ١ٜجٗ ١أٚاْ٘ ٚجٖٛاّ :
ا٭ : ٍٚعًِ ؾٗسا ٤أذس بآٜـ ١ايبرـث غـاع ١اغتؿـٗازِٖ ٖٚ ،ـَ ٛـٔ
إنطاّ اهلل عع ٚجٌ ِ نُا ٜسخً ٕٛاؾٓ ١قبٌ ا٭ْبٝا ٤عاَ ١إ.ٌَٓ٪
ايثاْ : ٞعًِ ايؿٗسا ٤بآ ١ٜايبرث َٚهاَٗٓٝا غاعْ ١ع ٍٚج  ٌٝ٥بٗا .
( )1غٛض ٠ا٭ْبٝا.107 ٤
( )2غٛض ٠إا٥س.3 ٠
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ايثايث ٕ :ا أخ ج  ٌٝ٥ايٓيب قُساّ قـً ٢اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘ ٚغـًِ بآٜـ١
ايبرث عًِ ايؿٗسا ٤بٗا .
ايطابع  :مل ٜعًِ ايؿٗسا ٤بآ ١ٜايبرث إ ٫بعس إٔ قاّ ايٓيب قُس قـً٢
اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ بتبًٝغٗا يًُػًٌُ .
ٚإدتاض ٖ ٛا٭خري ٭ٕ ايٛذ ٞبايكطإٓ َٔ كتكاق ايٓيب قُس قـً٢
اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ .
 َٔٚإعحاظ ايكطإٓ ايغري ٟجعٌ إػًٌُ ًٜحأ ٕٚإيٜٚ ٘ٝكسض ٕٚعٓـ٘
ذت ٗ ٢غاع ١إكٝب ، ١فُٔ طبع اٱْػـإ اٱْكبـاض ٚاؾـعع عٓـس إكـٝب١
ٚايععٚف عٔ ايٓكٝرٚ ١ايسع ٠ٛإٍ تكبٌ إكٝب ١بايطنا ٚيهٔ ايكطإٓ قاٖط
يًطبا٥ع نري ايكرٝرٖ ٚ ،١صا ايكٗط َٔ َكازٜل ت ٠ٚ٬إػًٌُ عسَ ٠طاق

ٗ ايٚ ّٛٝعً ٢م ٛايٛجٛب ايعٝين يكٛي٘ تعاٍش هىْ َِّا هىيِّزَهخَ هىَْىظْرَقٌَِْز( )1فُا
زاَت إكٝب ١بإ شٕ اهلل فإ إػًٌُ ٜتًكْٗٛا بايكبٚ ٍٛايطنا .

ٖٚـٌ قٛيـ٘ تعـاٍ شوَثِدبِفُِْ هىيَّدوِ ز ؾـاٖس عًـ ٢ا٭جـط ٚايثـٛاب عًـ٢

إكٝب ١اؾٛاب ْعِ .

قاٍ تعـاٍ ش ٍَدا أَصَدابَ ٍِدِْ ٍىيِدْثَحإ اِالَّ تِدبِفُِْ هىيَّدوِ ًٍََدِْ ّىدئٍِِْْ تِاىيَّدوِ َّيْد ِ

قَيْثَوىز(.)2
إػأي ١اـاَػ : ١تكسٜط اؾُع بٌ اٯٜتٌ  :أقابتهِ َكـٝبَ ٗ ١عطنـ١
أذس يٝعًِ اهلل إ. ) ٌَٓ٪
يكس بعث اهلل عع ٚجٌ ايٓيب قُساّ ٚأْعٍ َع٘ إعحـعاق اؿػـ ١ٝايـيت
ناْت ترت ٣عًٜ ٢س َٔ ٜ٘نري إْكطاع ٖٚص ٙايهثـط ٗ ٠إعحـعاق ٚجٖ٩٬ـا
ٚظٗٛضٖا ٚإتكافٗا بايترسٚ ٟعحع اـ٥٬ل عٔ اٱتٝإ َثًٗا َٔ َكازٜل

( )1غٛض ٠ايفاؼ.6 ١
( )2غٛض ٠ايتغابٔ .11
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قٛي٘ تعاٍ ش ًٍََا أَرْطَيْنَاكَ اِالَّ رَحََْحً ىِيْؼَاىََِنيَز ( )1فهٌ َعحع ٠يًٓيب قُس قً٢
اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٖ ٞضٓ ١بايٓاؽ عكً ١ٝناْت أ ٚذػٚ ١ٝايصٜ ٫ ٟتعظ
َٔ َعحع ٠تأت ٘ٝا٭خطٚ ٣تًس عً ٘ٝثايثٚ ١تٓفص ضابع ١إٍ ؾغاف قًب٘ .
 َٔٚأ مسا ٤اهلل عع ٚجٌ ايعامل ٚايعًٚ ،ِٝع ّ٬ايغٛٝب ٖٛٚ ،غبراْ٘
ٜعًــِ َــا نــإ َٚــا ٜهــٜٚ ، ٕٛــثين اهلل عــع ٚجــٌ عًــْ ٢فػــ٘ ٗ ايكــطإٓ

بكٛي٘شَّؼْيٌَى هىظِّزل ًَأَخْعََز(. )2

فحا٤ق اٯٜـ ١يبٝـإ اٱضازُٝٝ ٠ـع ايكـازم ٗ إّاْـ٘ عـٔ ايهـاشب فُٝـا
ٜس ع َٔ ٘ٝاٱّإ أ ٟايثٛاب إٚ ، َٔ٪نؿف إٓافل ٚايهاشب ٚ ،ف ٘ٝز٫ي١
عً ٢إٔ عسز إ ٗ ٌَٓ٪ظٜازٚ ٠اِْٗ ٜػتطٝع ٕٛايصب عٔ ايٓبٚ ٠ٛايتٓع، ٌٜ
٬َٚقا ٠ايص ٜٔنفطٚا ٗ َٝسإ ايكتاٍ َٓٚ ،تسٜاق اٱذتحاد يتتهُٔ إكٝب١
 ّٜٛأذس أَٛضاّ :
ا٭ : ٍٚايؿٗاز ٠يًُػًٌُ ببًٛغ َطتب ١اٱّإ .
ايثاْ : ٞنؿف إٓافكٌ ٚايصٜ ٜٔسٸعَ ٕٛطتب ١اٱّإ نصباّ ٚظٚضاّ .
ايثايث  :ذث إػًٌُ عً ٢اٱذرتاظ يًُعاضى اي٬ذك. ١
 ٌٖٚنإ ذهٛض يًُٓافكٌ ٗ َعطن ١اـٓسم اييت ٚقعـت بعـس َعطنـ١

أذس بٓر ٛغٓتٌ ،اؾٛاب ْعِ ،قاٍ تعاٍش ًٍَِدِْ أَىْدوِ هىََْ ِّنَدحِ ٍَدزَدىًه ػَيَدَ

هىنِّعَدداُِ الَ ذَؼْيََىيىدٌْ َّحْدِى َّؼْيََىيىدٌْ طَدنىؼَذِّتىيىٌْ ٍَدزلذَِِْْز( )3أ ٟتٸُٸطْــٛا ٚاعتــازٚا عًٝــ٘
ٚقاض غح. ِ ١ٝ
(  ٗٚإثٌ ُ :طٸز َاضز ٚععٸ اٱبام)(.)4

( )1غٛض ٠ا٭ْبٝا.107 ٤
( )2غٛض ٠ط٘ .7
( )3غٛض ٠ايتٛب.101 ١
( )4ايهؿف ٚايبٝإ يًثعًيب .213/6
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(عٔ ابٔ جطٜخ ٗ قٛي٘ {َطزٚا عً ٢ايٓفام} قاٍ َ :اتٛا عً ٘ٝعبس اهلل
بٔ أب ٚ ، ٞأب ٛعاَط ايطاٖب ٚ ،اؾس بٔ قٝؼ)(.)1
ٚيهٔ ٖصا ايك َٔ ٍٛايكٝاؽ َع ايفاضم بـٌ ا٭فـطاز ايث٬ثـ ١أعـ، ٙ٬
فكس نإ عبس اهلل بـٔ أبـٚ ٞاؾـس بـٔ قـٝؼ َـع إػـًٌُ ٚوهـط ٕٚقـ٠٬
اؾُاع ، ١أَا أب  ٛعاَط ايطاٖب فأَط ٙكتًف ٚامس٘ عبس عُط ٚبـٔ قـٝفٞ
ٚنإ ضأؽ ٗ اؾاًٖٚ ، ١ٝزخٌ ز ٜٔايٓكاضٚ ٣تطٖبٚ ،زعا ٙضغ ٍٛاهلل
قً ٢اهلل ع ًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ يٲغ ّ٬فأب ٢عً.٘ٝ
ٚمل ٜهتف أب ٛعاَط باٱَتٓاع عٔ زخ ٍٛاٱغ.ّ٬
ٚأخ ص هـاٖط بعساٚتـ٘ يطغـ ٍٛاهلل  ،فـسع  ٢عًٝـ٘ قـً ٢اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘
ٚغــًِ  ،يكــس أنانــ٘ ايٓــاؽ َــٔ ذٛيــ٘ ٚزخــ ِ ٛاٱغــٚ ّ٬ذهــٛضِٖ
ايكًٛاق اي ١َٝٛٝاـُػ ، ١ثِ جا٤ق َعطن ١بسض بٓكط َبٌ يًُػًٌُ ٚتغري
ٚج٘ إس ١ٜٓباؾطاق ١اٱّإ إكط ٕٚبايٓكط ٚايعع ٚايترسٚ ٟجصب ايٓـاؽ
إٍ ا س. ٣
فدطد َٔ إس ١ٜٓقاقـس ّا َهـٚ ١أخـص وـطض نفـاض قـطٜـ عًـ ٢ايـٓيب
قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٜٚصنٓطِٖ بثاضاق بـسض ٚوـثِٗ عًـ ٢قتـاٍ ايـٓيب
ٚإػــًٌُ ٚٚ،عــسِٖ إٔ قَٛــ٘ َــٔ ا٭ٚؽ غــ ًُٕٛٝٝإيٝــ٘ ٗ ايكتــاٍ ٭ْــ٘
غٝسِٖ (ٚقاٍ ضغـ ٍٛاهلل قـً ٢اهلل ع ًٝـ٘ ٚآيـ٘ ٚغـًِ  ٫تكٛيـٛا ايطاٖـب
ٚيهٔ قٛيٛا ايفاغل)(.)2
ٚنإ َٔ أٚا ٌ٥ايص ٜٔبطظٚا بعس ذاٌَ يـٛا ٤إؿـطنٌ فرُٓٝـا إقـرتب
ايفطٜكإ بعهِٗ َٔ بع

ٚقـاض ضَـا ٠إػـًٌُ ٜطؾـك ٕٛخٝـٌ إؿـطنٌ

بايٓبٌ تٛيٛا ٖاضبٌ ف ظ طًر ١بٔ أب ٞطًر ١قاذب يٛا ٤إؿطنٌ ٚقاٍ :
أْا قاقِ َٔ ٜباضظْ. ٞ

( )1ايسض إٓثٛض .149/5
( )2ع ٕٛٝا٭ثط .292/1
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ٜٚبس ٚأ ْ٘ َٔ أعطاف ايكتاٍ آْصاى إشا بـطظ أذـسِٖ ٚطًـب إبـاضظ٫ ٠
ٜطَ ٗ ٞايغايب بايػٗاّ ٚايٓباٍ إِا ٜتكسّ ي٘ أ ذس ايفطغإ ٚايؿحعإ َـٔ
ايططف اٯخط .
ٚمل ىطد إي ٘ٝأذس َٔ إػـًٌُ ٚ ،أخـص ٜهـطض عباضتـ٘ أْـا قاقـِ ثـِ
أناف ( ٜا اقراب قُس ظعُـتِ إ قـت٬نِ إٍ اؾٓـٚ ١إ قتْ٬ـا ٗ ايٓـاض
نصبتِ ٚاي ٬ق ي ٛتعًُ ٕٛشيو ذكا ـطد إي ٞبعههِ فدطد إي ٘ٝعً ٞبـٔ
أب ٞطايب فاختًفا نطبتٌ فكتً٘ عً ٞعً ٘ٝايػ.)1()ّ٬
ٚبطظ أب ٛعاَط ايطاٖب َٔ قف إؿطنٌ ٚتعطف عً ٢قٚ ، َ٘ٛعطفِٓٗ
ْفػ٘ ْٚ ،از ٣بعهِٗ بأمساٚ ِٗ٥زعاِٖ إي ( ٘ٝفكايٛا ي٘  ٫ :أْعِ اهلل يو
عٓٝاّ ٜا فاغل  ،فك اٍ  :يكس أقاب ق َٞٛبعس ٟؾط.
ثِ قاتٌ إػًٌُ قتا ّ٫ؾسٜساّ ٚمل ٜكاتـٌ عبـس اهلل بـٔ أبـ ٞأ ٚجـس بـٔ
قٝؼ إػًٌُ ٚ ،إٕ ٚضزق آٜاق عسٜس ٗ ٠شَِٗ نُٓافكٌ ٚ ،إْػرب عبس
اهلل بٔ أب َٔ ٞايؿٛل ٗ غري ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٚأقراب٘ إٍ
َعطن ١أذس ٚ ،جا٤ق آ ١ٜبصّ فعٌ جسٸ بٔ قٝؼ ٗ َعطن ١اـٓسم َـٔ نـري
شنط امسـ٘ ٗ اٯٜـ ١أ  ٚتفػـريٖا َـٔ قبـٌ ايـٓيب قُـس قـً ٢اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘
ٚغًِ.

ْٚعٍ ٗ أب ٞعاَط قٛي٘ تعاٍش ًَهىَّذَِِّ هذَّ َذًُه ٍَظْددِ اه ضِدزَهراه ًَمُعْدزاه ًَذَعْزِّقًدا

تََِْْ هىَْىئٍِْنِ نيَ ًَاِرْصَاداه ىََِِْ حَارَبَ هىيَّوَ ًَرَطىٌىَوى ٍِِْ قَثْوُز( )2إش نإ ٜهتـب
يًُٓافكٌ  ِّٗٝٓٚفبٓٛا َػحساّ نطاضاّٳ ٚ ،بٓ ٗ ٙٛايظاٖط ٗ ٠ذ ٞبين غً،ِٝ
قطٜبا َٔ َػحس قباٚ ، ٤ايهطاض إٍ ايػع ٗ ٞاٱنطاضٚ ،غٝأت ٞإٕ ؾا ٤اهلل
عــث َػــتكٌ عــٔ َػــحس نــطاض  ،ايــص ٟأضاز إٓــافك ٕٛإٔ ٜهــ ٕٛقــٌ
إجتُاعِٗ يًتأيٝب عً ٢إػًٌُ.
( )1ع ٕٛٝا٭ثط .410/1
( )2غٛض ٠ايتٛب.107 ١
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إػجاش اٌَح اٌراذً
يكس تهطضق ٗ آ ١ٜايبرث َاز( ٠أقاب) ث٬ث َطاق : ٖٞٚ
ا٭ : ٍٚأقابتهِ .
ايثاَْ : ١ٝكٝب. ١
ايثايث : ١أقبتِ .
ّٚهٔ إٔ تػُ ٢آ ١ٜايبرث آ ١ٜايػ َٔ ١َ٬إكٝب ، ١فإ قًـت ٕـاشا ٫
تػُ ٢آ ١ٜإكٝب ، ١اؾٛاب ْعيت آ ١ٜايبرث ٭َٛض :
ا٭ : ٍٚتصنري إػًٌُ َكٝب ١ايص ٜٔنفطٚا  ّٜٛبسض .
ايثاْ : ٞضفع نطض َكٝبٚ ١اقع ١أذس عٔ إػًٌُ .
ايثايــث  :تٗ٦ٝــ ١أشٖــإ إػــًٌُ يٛقــا٥ع ٗ قــازّ ا٭ٜــاّ  ،فكــس نــإ
إؿطنٜ ٕٛطًب ٕٛايثأض ٜٚ ،طٜس ٕٚا ٱْتكاّ ٚاٱجٗاظ عً ٢اٱغ. ّ٬
َ َٔٚفـاٖ ِٝايكتـاٍ ز٫يـ ١ايٓكـط عًـ ٢ايكـٚ ٠ٛايتفـٛم عًـ ٢ايعـس، ٚ
ٚز٫ي ١اـػاض ٠عً ٢ايهعف ٚايكً ٗ ١ايعسز أ ٚايعس ٠أُٖ ٚا َعاّ ٗ َ٬قا٠
ايعس. ٚ
ٚيهٔ ايكطإٓ جاَ ٤فاٖ ِٝجسٜسٜ ٠تحً ٢فٗٝا اٱعحاظ َٓٗا :
ا٭ٜ : ٍٚــأت ٞايٓكــط َعحــعٚ ٠فهــ ٌ َــٔ عٓــس اهلل خ٬فــاّ يٮغــباب
ٚاؿػاب .
ايثاَْٛ : ٞنٛع ١ٝايسعا ٗ ٤ؼكٝل ايٓكط ٚقس إجتٗس ايـٓيب قـً ٢اهلل
عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٗ ايسعا ٗ ٤يَ ١ًٝعطن ١بسض َٜٗٛٚاَ ٌٖٚ ،ـٔ َٛنـٛع١ٝ

يــسعا ٤ايــٓيب ٦َٜٛــص ٗ ْــع ٍٚقٛيــ٘ تعــاٍش ًٍََددا رٍََْْ ددَ اِفْ رٍََْْ ددَ ًىَنِ دِل هىيَّ دوَ
رٍَََز(. )1

اؾٛاب ْعِٚ ،أخطد إبٔ عػانط عٔ َهرٕ ٍٛا نإ  ّٜٛبسض مسعٓا
قٛتاّ ٚقع َٔ ايػـُا ٤إٍ ا٭ضض نأْـ٘ قـٛق ذكـاٚ ٠قعـت ٗ طػـت ،
( )1غٛض ٠ا٭ْفاٍ .17
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ٚضَــ ٢ضغــ ٍٛاهلل قــً ٢اهلل عًٝــ٘ ٚغــًِ بتًــو اؿكــباٚ ٤قــاٍ  :ؾــاٖت
ايٛج . ٙٛفاْٗعَٓا  ،فصيو ق ٍٛاهلل تعاٍ {َٚا ضَٝت إش ضَٝت})(.)1
ايثايث  :قريٚض ٠خػاض ٠إػًٌُ ٗ َعطن ١أذس ْكطاّ ِ ب ن ١آٜاق
ايكطإَٓٚ ،ا فٗٝا َٔ ايبٝإ ٚإٔٸ َٔ اهلل عع ٚجٌ.
َٔ إعحاظ اٯ ١ٜفٖ٪ٝا بكٝغ ١إان ٞفُٝا ىل إكٝبٚ ١ايب ٤٬يبٝـإ
إْكطاعٗا ٚإْتٗاَٛ ٤نٛعٗا ٚ ،إٕ نإ أثط إكٝب ١أعِ َٔ ٚقعٗا ٚ ،مل تكٌ
اٯ( ١ٜإشا اقابتهِ َكٝبَٚ)١ا ٜسٍ عً َٔ ٘ٝإذتُاٍ ػسز إكٝب.١
 َٔٚاٱعحاظ ٗ ايتٛافل ٚاٱْػحاّ بٌ ايتٓعٚ ٌٜبٝإ ايػٓ ١ايٓب ١ٜٛي٘
ق ٍٛايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ  ّٜٛأذس ( ئ ٜٓايٛا َٓا َثٌ ٖصا ايّٛٝ
ذتْ ٢ػتًِ ايطنٔ)(.)2
إش ٚضز عٔ نعب بٔ َايو (نإ ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِٓ
ص عطؿـ ّا ؾـسٜساّ ،شٖـب قُـس إٍ قٓـاٚ ٠أخـص غـكا ٙ٤ذتـ٢
قس عطـ ٦َٜٛـ ٺ
ب فؿـطب
 ٢قٓـا ٠عٓـس قكـٛض ايتُٝـ ٌٝايٝـ ّٛفـأتَ ٞـا ٺ ٤عـص ٺ
اغتك َٔ ٢ذػ ٕ
ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِٓ ٚزعا حملُس بـٔ َػـًُ ١غـريٚ .جعـٌ
ايسّ ٜٓ ٫كطعٚ ،جعٌ ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِٓ ٜك :ٍٛئ ٜٓايٛا َٓـا
َثًٗا ذت ٢تػتًُٛا ايطنٔ .
فًُا ضأق فاطُ ١ايسّ ٜ ٫طقأ  ٖٞٚتغػـٌ ايـسّٚ ،عًـ ٞعًٝـ٘ ايػـّ٬
ٜكب إا ٤عًٗٝا باجملٔ أخصق قطع ١ذكريٕ فأذطقت٘ ذت ٢قاض ضَـازاّ ،ثـِ
أيككت٘ باؾطح فاغتُػـو ايـسّٜٚ .كـاٍ إْٗـا زاٚتـ٘ بكـٛف ٺ ١قرتقـٚ .١نـإ
ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآيـ٘ ٚغـًِٓ بعـس ٜـسا ٟٚاؾـطح ايـصٚ ٗ ٟجٗـ٘
بعظِٕ بإٍ ذتٜ ٢صٖب أثط.ٙ

( )1ايسض إٓثٛض .494/4
( )2اـكا٥ل ايه .368/1 ٣
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ٚيكس َهث ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِٓ هس  ٖٔٚنطب ١ابٔ
ِ
قُ ١٦ٝعً ٢عاتك٘ ؾٗطاّ أ ٚأنثط َٔ ؾٗطٜٚ ،س ا ٟٚا٭ثط ايص ٟبٛجٗ٘ بعظـ ٕ
بإٍ)(.)1
ٚظاٖط اؿسٜث إٔ ايٓيب قُس ّا قً ٢اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘ ٚغـًِ نـإ ٜهـطٙ
ايك ٍٛبإٔ قطٜؿاّ ئ ٜكٝب َٔ إػًٌُ َثٌ إكٝب ١ايـيت ذًـت بٗـِ ٜـّٛ
أذس ٚ ،فَ ٘ٝػا: ٌ٥
ا٭َٛ : ٍٚاغا ٠إػًٌُ .
ايثاْ : ١ٝايبؿاض ٠بايٓكط .
ايثايث : ١ططز ايٝأؽ ٚايكٓٛل عٔ ْفٛؽ إػًٌُ .
ايطابعَٓ : ١ع طط ٚايهآب ١عً ٢فتُعاق إػًٌُ .
اـاَػ : ١بعث اـٛف ٚايفعع ٗ قًٛب ايص ٜٔنفطٚا .
ايػازغ : ١ز٫ي ١ق ٍٛايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآيـ٘ ٚغـًِ (يـٔ ٜٓـايٛا َٓـا
َثًٗا) عً ٢ؼػٔ أذٛاٍ إػًٌُ ٚنثط ٠عسزِٖ ٚإظزٜاز عسزِٖ ٚتٓـاَٞ

قٛتِٗ قاٍ تعـاٍش ًَُّزِّد ى أَُْ ََّىدِل ػَيَدَ هىَّدذَِِّ هطْرُضْدؼِعٌُه وِدِ هَٕرَِْ
ًَّدْؼَيَيىٌْ أَئَِلحً ًَّدْؼَيَيىٌْ هىٌَْهرِثِنيَز(.)2
ايػابعَٓ : ١ع ظٗٛض ايفتٓٚ ١ايؿكام ٚايًٚ ّٛايتٛبٝذ بٌ إػًٌُ .
ايثآَ : ١قطع ايططٜل عً ٢إٓافكٌ ٚ ،ظجطِٖ ٚجعًِٗ عـاجع ٜٔعـٔ
ايؿُات ١بإػًٌُ .

(َ )1غاظ ٟايٛاقس.95/1 ٟ
( )2غٛض ٠ايككل .5
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ٚيكس تكسّ قبٌ تػع آٜاق قٛي٘ تعاٍ ش َّاأَُّّيَا هىَّذَِِّ آٍَنىٌه الَ ذَنٌٌُُّه مَاىَّذَِِّ
مَعَزىًه ًَقَاىٌُه ىِبِخٌَْهِّيٌِْ اِفَه ضَزَتىٌه وِِ هَٕرَِْ أًَْ مَاٌُّه غُشًٍّ ىٌَْ مَاٌُّه ػِنْد ََّا ٍَدا ٍَداذٌُه ًٍََدا قُرِيُدٌه
ىَِْدْؼَوَ هىيَّوى فَىِلَ حَظْزَجا وِِ قُيٌُتِيٌِْز (. )1
فحا ٤ق ٍٛايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٱعاْ ١إػًٌُ َٓٚعِٗ
َٔ قانا ٠ايص ٜٔنفطٚا ٗ قٚ ِ ٛؼطٜهِٗ إػـًٌُ يتهـ ٕٛبؿـاض ٠ايـٓيب
قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغـًِ يًُػـًٌُ ٗ ا٭َـٔ ٚايػـَ ١َ٬ـٔ تهـطاض
َكٝبتِٗ ٗ َعطن ١أذس تعهٝساّ ٚعْٛاّ يًُػًٌُ يٲَتٓاع عٔ قانا ٠ايصٜٔ
نفطٚا ٚإٓافكٌ.
يٝتحً ٢قاْ ٖٛٚ ٕٛتعهٝس ايػٓ ١ايٓب ١ٜٛيٰ ١ٜايكطآْٝـٚ ١إعاْـ ١إػـًٌُ
يًعٌُ َهاَٗٓٝا.

يكس ٚقفت اٯٜـ ١ايػـابك ١إػـًٌُ بـأِْٗ ََٓ٪ـ ٕٛبكٛيـ٘ تعـاٍ شىَقَد ْ

ٍَِل هىيَّوى ػَيََ هىَْىئٍِْنِنيَ اِفْ تَؼَََ وِْيٌِْ رَطىٌالً ٍِِْ أَّْعُظِيٌِْز (.)2
ٚأخ ق عٔ َٔٸ اهلل عع ٚجٌ عً ِٗٝيتأت ٞبعـسٖا آٜـ ١ؽـ عـٔ ْـعٍٚ
إكٝب ١بايصَٔ ٜٔٸ اهلل عً ِٗٝيبٝإ إٔ ايسْٝا ػُع إتٓاق

ٚتفطم اجملتُع ،

ٚتكطب ايبعٝس ٚ ،تبعس ايكطٜب َٚ ،ا هًٗ٘ اٱْػإ َٔ ايب ٤٬أنثط ٖا ٜعًُ٘.
 َٔ ٖٛٚنطٚب ذاجت٘ ٗ ايسْٝا ٚيع ّٚؾ ٘٥ٛإ ٍ ايسعا ، ٤فًصا جا٤ق

آٜاق ايكطإٓ باٱغرتجاع عٓس إكٝب ، ١قاٍ تعاٍ ش هىَّذَِِّ اِفَه أَصَاتَرْيىٌْ ٍىيِدْثَحد
قَاىٌُه اَِّّا ىِيَّوِ ًَاَِّّا اِىَْْوِ رَهخِؼىٌَُز(.)3

( )1غٛض ٠آٍ عُطإ .156
( )2غٛض ٠آٍ عُطإ .164
( )3غٛض ٠ايبكط.156 ٠
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ّٚهٔ تػُ ١ٝآٜـ ١ايبرـث آٜـ(١إٔٚا أقـابتهِ) ٚمل ٜـطز ٖـصا ايًفـظ ٗ
ايكطإٓ إٖ ٗ ٫ص ٙاٯ ٚٚ ،١ٜضز يفظ(أقابتهِ) ث٬ث َطاتب ٗ ايكطإٓ ،نٌ
ٚاذسَٗٓ ٠ا خطاب يًُػًٌُ(.)1
إػجاش اٌَح اٌغريي

يكس إبتسأق آ ١ٜايبرث باـطاب ٚاٱغتفٗاّ َٔ إػًٌُ عُا أقابِٗ
َ ّٜٛعطن ١أذس ٖٚ ،ـَ ٛـٔ فهـٌ اهلل عـع ٚجـٌ ٱعـاْتِٗ عًـ ٢ايتـسبط ٗ
ذا ِ َٚعطف ١أغباب اـػاض ٠يتساضنٗا ٚ ،ف ٘ٝؾاٖس بإٔ اهلل عع ٚجٌ مل
ٜرتى إػًٌُ َٓفطز٬ٜ ٜٔق ٕٛإكا٥ب ٚذسِٖ  :بٌ تفهٌ ٚؾس عهسٸِٖ
بآ ١ٜايبرث اييت ذًت بػـاذتِٗ ٜـ ّٛأذـس ٚ ،تـبٌ أغـبابٗا ايصاتٝـ ١فًـ٫ٛ
قكٛض َٔ إسافعٌ أْفػِٗ ٕا ٚقعت ٖص ٙإكٝب ، ١إش ناْت بساٜـ ١إعطنـ١
ْكطاّ ذامساّ يًُػًٌُ  ٫ى تًف عٔ بساٜاق َعطن ١أذس  ،ففَ ّٜٛ ٞعطن١
بسض نا ٕ ايٓيب ٜٓتظط َا ٜفعً٘ إؿطن.ٕٛ
 َٔٚاٯٜاق إٔ إػـًٌُ َٓكـاز ٕٚ٭ٚاَـط ايـٓيب قـً ٢اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘
ٚغًِ ٜ ٫فعً٦َٜٛ ٕٛـص إَ ٫ـا ٜـأَطِٖ ٖٚ ،ـَ ٛـٔ َكـازٜل اٯٜـ ١ايػـابك١

شرَطىٌالً ٍِِْ أَّْعُظِيٌِْز (.)2

فدطد عتب ١بٔ ضبٝع ٖٛٚ ١أبٖٓ ٛس ظٚج ١أب ٞغفٝإ ٚأّ َعا ١ٜٚابٔ أبٞ
غفٝإ َٚ ،ع عتب ١أخ ٠ٛؾٝب ١بٔ ضبٝعٚ ١ابٓ٘ ايٛيٝس بٔ عتبٚ َٔ ِٖٚ ١جٙٛ
قطٜـ ف تحاٚظٚا ايكف ٚقاضٚا بـٌ ايفـطٜكٌ ْٚ ،ـازٚا يًُبـاضظ ٠فهاْـت
ايؿطاض ٠ا٭ ٍٚيًرطب ٚ ،إ ٜصاْاّ بإٔ إؿطنٌ ئ ٜطنٛا با سْ ١أ ٚايكًس
أ ٚايتػَ ١ٜٛع إٔ َٛنٛع ايكتاٍ َعس ّٚإش أضغٌ أب ٛغفٝإ ِ بإٔ قافًت٘
قاضق ٗ أَإ ٚأْـ٘ َتٛجـ٘ بٗـا إٍ َهـٚ ، ١ناْـت أيفـاّ َـٔ ايعـري احملًُـ١
بايبها٥ع  ،فػُع ايٓيب قً ٢اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘ ٚغـًِ زعـٛتِٗ إٍ إبـاضظ، ٠

( )1أْظط غٛض ٠ايٓػا ،72 ٤غٛض ٠إا٥س.106 ٠
( )2غٛض ٠آٍ عُطإ .164
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ٚبازض ث٬ث َٔ ١ؾباب ا٭ْكاض إٍ يكا ِٖٚ ِٗ٥عـٛف َٚعـاش إبٓـا اؿـاضث
ٚعبس اهلل بٔ ضٚاذ. ١
فكايٛا َٔ أْتِ ؟ اْتظطٚا إٔ ٜعطفٛا بأمساٚ ِٗ٥أمسا ٤آباٚ ِٗ٥قبا،ًِٗ٥
ٚيهِٓٗ قايٛا  :مٔ ضٖط َٔ ا٭ْكاض ٚ ،فَ ٘ٝػا: ٌ٥
ا٭َٛ : ٍٚعظ ١يهفاض قطٜـ فاشا نإ أٌٖ إسٜٓ ١ٜٓكط ٕٚايٓيب قً٢
اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٜٚفس ْ٘ٚبأ ضٚاذِٗ  ،فُٔ باب ا٭ٚي ١ٜٛإٔ أبٓا ٤عَُٛت٘
َٔ قطٜـ ٜصب ٕٛعٓ٘ أ ٫ ٚأقٌ ٜ ٫كاتً. ْ٘ٛ
ايثاْ : ١ٝبٝإ ذكٝك ٖٞٚ ١ضغٛر اٱغٚ ، ّ٬تٓظ ِٝفتُعـاق إػـًٌُ

ٚفل ايتكػ ِٝايكطآْ ٞإباضى إٍ َٗاجطٚ ٜٔأْكاض ،قاٍ تعاٍشًَهىظلاتِقٌَُُ
هًَٕلىٌَُُ ٍِِْ هىَْىيَاخِزَِِّ ًَهَّٕيَارِز(.)1

ايثايث : ١إضاز ٠بٝإ قاْٖٚ ٕٛـ ٛإٔ ايـص ٜٔنفـطٚا ٜ ٫ػـتطٝع ٕٛايكهـا٤
عً ٢اٱغ ، ّ٬فكس إغتكط ٗ ايٓفٛؽ ٚاجملتُعاق .
ايطابعـ : ١إخبـاض قـطٜـ بـإٔ ا٭ْكـاض ٜكـاتًْٛهِ ْٝعـاّ ٚ ،إٔ ا٭ٚؽ
ٚاـعضد ًٜبْ ٕٛسا ٤ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآيـ٘ ٚغـًِ يًحٗـاز ٚ ،فٝـ٘
إْصاض يهفاض قطٜـ يًتٛقف عٔ ايكتاٍ .
اـاَػ : ١يتػُ ١ٝا٭ْكـاض أغـطاض خاقـ ، ١فٗـِ عـاظَ ٕٛعًـْ ٢كـط٠
ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ بأ ٟذاٍ َٔ ا٭ذٛاٍ أَا ايص ٜٔنفطٚا
فًٝؼ ِ َٔ ْاقط.
( ٚٳايِأَْٵكٳاضٴ  :جٳُٵعٴ ْٳاقٹطٕ عٳًَ ٢نَٝٵطٔ قٹٝٳـ اؽٕ فٹـ ٞجٳُٵـعٔ فَاعٹـٌٕ ٚٳيَهٹـٔٵ عٳًَـ٢
ٞ
تٳكِسٹٜطٔ ذٳصٵفٹ ايِأَيٹفٹ َٹٔٵ ْٳاقٹطٕ يٹأَْٸٗٳا ظٳا٥ٹسٳ ْ٠فَايٹاغٵِٴ عٳًَ ٢تٳكِسٹٜطٔ ذٳصٵفٹٗٳا  :ثٴًَـاثٹ ٸ
ٚٳايثٸًَاثٹٞٸ ٜٴحٵُٳعٴ عٳًَ ٢أَفِعٳإٍ ٚٳقَسٵ قَايُٛا فٹْ ٞٳرٵٙٔٛٹ قٳاذٹبٷ ٚٳأَقٵـرٳابٷ ٚٳؾٳـاٖٹسٷ
ٚٳأَؾٵٗٳازٷ .

( )1غٛض ٠ايتٛب.100 ١
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ٚٳشٳنَطٳ قَٛٵٍٳ ايٓٸبٹٞٸ  -قٳًٓ ٢ايًٓـ٘ٴ عٳًَٝٵـ٘ٹ ٚٳغٳـًِٓٳ  -يٹًٓٸفَـطٔ َٹـٔٵ ا ِيأَْٵكٳـاضٔ  :أََٹـٔٵ
ِ
َٳٛٳايٹٜ ٞٳٗٴٛزٳ أَْٵتٴِٵ " ؟ أَٟٵ َٹٔٵ ذٴًَفَا٥ٹِٗٔٵ ٚٳايُِٳٛٵيَٜ ٢ٳحٵُٳـعٴ ايِرٳًٹٝـفٳ ٚٳابٵـٔٳ ايِعٳـ ٸ
ٚٳايُِٴعٵتٳلٳ ٚٳايُِٴعٵتٹلٳ يٹأَْٸ٘ٴ َٳفِعٳٌٷ َٹٔٵ ايِ ٔٛيَاٜٳـ١ٹ ٚٳجٳـا٤ٳ عٳًَـٚ ٢ٳظٵٕٔ َٳفِعٳـٌٕ يٹأَْٸـ٘ٴ َٳفِـعٳعٷ
ٚٳَٳًِحٳأْ يٹٛٳيٹٝٸ٘ٹ فَحٳا٤ٳ عٳًَٚ ٢ٳظٵٕٔ َٳا ٖٴٛٳ فٹَ ٞٳعٵٓٳاٙٴ.
ٚٳشٳنَطٳ ايٓٸفَطٳ ايِكَازٹَٹٌٳ فٹ ٞايِعٳأّ ايثٸاْٹ ٞايٓصٹٜٔٳ بٳاٜٳعٴٙٛٴ بٳٝٵعٳ َ١ايٓٸػٳا٤ٹ ٚٳقَسٵ شٳنَ ٳط
ايًٓ٘ٴ تٳعٳايَ ٢بٳٝٵعٳ َ١ايٓٸػٳا٤ٹ فٹ ٞايِكُـطٵإٓٔ فَكَـاٍٳ { ٜٴبٳاٜٹعٵٓٳـوَ عٳًَـ ٢إَٔٵ يَـا ٜٴؿٵـطٔنِٔٳ بٹايًٓـ ٹ٘
ؾٳٝٵ٦ٶا}

( )1

ايِآٜٳ َ١فَأَضٳازٳ بٹبٳٝٵعٳ١ٹ ايٓٸػٳا٤ٹ أَْٸٗٴِٵ يَِٵ ٜٴبٳاٜٹعٴٙٛٴ عٳًَ ٢ايِكٹتٳأٍ ٚٳنَاْٳـتٵ َٴبٳاٜٳعٳتٴـ٘ٴ

ٔ
يٹً ٸٓػٳا٤ٹ إَٔٵ ٜٳ ِأخٴصٳ عٳًَٝٵ ٔٗٔٸ ايِعٳٗٵسٳ ٚٳايُِٹٝثٳامٳ فَإٔشٳا أَقِطٳضٵٕٳ بٹأَيِػٹٓٳتٹٗٔٔٸ قَاٍٳ قَسٵ بٳاٜٳعٵتٴهُ ٸ
ٚٳَٳا َٳػٸتٵ ٜٳسٴٙٴ ٜٳسٳ اَٵطٳأَ٠ٺ فٹَ ٞٴبٳاٜٳعٳ١ٺ.)2()...
اٌَح ظالح

َٔ خكا٥ل اؿٝا ٠ايسْٝا تعاقب أٜاَٗاٚ ،نٌ ٜ ّٜٛأتَ ٞع٘ ايفـطح أٚ
اؿعٕ أُٖ ٚا َعاّ  ،فكـس ٜبـسأ ايٝـ ّٛبايغبطـٚ ١ايػـعازٜٓٚ ٠تٗـ ٞبـاؿعٕ أٚ
بايعهؼ يصا زعا ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ إػًٌُ إٍ ايتٛقٞ
َٔ ايبٚ ٤٬أغباب اؿعٕ .
 َ٘ٓٚقٛي٘ قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآيـ٘ ٚغـًِ  :بـانطٚا بايكـسق ١فـإٕ ايـب٫ ٤٬
ٜتدط ٢ايكسق.)3()١
ٜٚأت ٞايفطح ٚاؿعٕ عً ٢م ٛايكه ١ٝايؿدك ١ٝأ ٚايعاَ ١اييت تتغؿ٢
اؾُاعــٚ ١ايطا٥فــٚ ١ا٭َــٚٚ ، ١قــا٥ع اٱ غــٖ ّ٬ــا ٜتغؿــ ٢ا٭َــ ١بأجٝا ــا

إتعاقبَ َٔ ٖٛٚ ، ١كازٜل قٛي٘ تعاٍ ش مُنْرٌُْ خَْْدزَ أٍُلدحإ أُخْزِخَددْ ىِينلداصِز ( )4فُـا
ْعٍ بإػًٌُ َ ّٜٛعطن ١أذس أَط وعٕ نٌ َػًِ َٚػًُ ١إٍ  ّٜٛايكٝاَ،١
 ٛ ٖٚذاٍ ٚؾإٔ مل ٜكع ٭َ َٔ ١ا٭َِ.
( )1غٛض ٠إُترٓ.12 ١
( )2أْظط ايطٚض ا٭ْف .244/2
( )3ايسض إٓثٛض .218/2
( )4غٛض ٠آٍ عُطإ .110
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 َٔٚإعحاظ ايكطإٓ إٔ قاضق َعطن ١أذس أنثـط َعـاضى اٱغـ ّ٬ايـيت
شنطق ٗ ايكطإٓ  ،فإ قًت إٔ ايٓكاضٜ ٣صنطَ ٕٚكـٝب ١ايػـٝس إػـٝس ،
اؾــٛاب ْعــِ ٚ ،قــس شنــط ايكــطإٓ َــا ٫قــا ٙعٝػــ ٢عًٝــ٘ ايػــٚ ّ٬ا٭ْبٝــا٤
اٯ خط َٔ ٕٚقَ َِٗٛـٔ ا٭شٚ ، ٣يهـٔ ا ٯٜـ ١ايكطآْٝـ ١ػعـٌ ايٛاقعـ ١ذٝـ١
طط ٗ ١ٜنٌ ظَإ .
 َٔٚخكا٥ل اٯ ١ٜايكطآْ ١ٝأْٗا غ٬ح َٔ جٗاق :
ا٭ : ٍٚاٯٜــ ١ايكطآْٝــ ١غــ٬ح ؾدكــ ٞفــترفظ ذاًَــٗا ٚتايٗٝــا َــٔ
ايؿطٚض.
ايثاْ : ١ٝاٯ ١ٜايكطآْ ١ٝذطظ يًحُاعٚ ١ايطا٥فٚ ١ا٭َٚ ، ١قس ؾطٸع اهلل عع
ٚجٌ ق ٠٬اؾُاعٚ ١نإ ضغ ٛي٘ ايهطٖ ِٜـ ٛاٱَـاّ ٗ ايفـطا٥

ايَٝٛٝـ١

اـُػ ١أٜاّ ذٝات٘ .
ٚق ٌٝإٔ ايٓيب قً ٢اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘ ٚغـًِ غـَٜٗٛ ٢ـاّ ٗ قـ٬ت٘ نـ٬ٝ
وطد إَاّ اؾُاع ١إشا غٗ ٗ ٢ايكّٚ ٠٬تٓع عـٔ اــطٚد إٍ ايؿـاضع أٚ
اؿهٛض إٍ إػحس ٖٚ ،ا ٖ ٛثابت عٓس إػًٌُ إٔ ايٓيب قً ٢اهلل عًٝـ٘
ٚآيــ٘ ٚغــًِ نــإ ٜكــ ّٛبٓفػــ٘ باَاَــ ١ايكــًٛاق ايَٝٛٝــ ١اـُػــٖٚ ، ١ــٛ
َعك ،ّٛبُٓٝا يٝؼ َٔ إَاّ ْاع ١إٜٛٚ ٫نٌ نري ٗ ٙنٌ بهـع ١أٜـاّ أٚ

أٜاّ َعسٚز َٔٚ ٠نري غفط أ ٚنٝاب ٚأَط قٗطٚ ،ٟقس قاٍ تعـاٍشمَداَُ
ىَنٌُْ وِِ رَطىٌهِ هىيَّوِ أُطٌَْجٌ حَظَنَحدز(.)1

ايثايث : ١اٯ ١ٜايكطآْ ١ٝذفظ ٭ذهاّ ا يؿطٜعٚ ١باعث يًُػًٌُ يًعُـٌ
بٗا.
ايطابع : ١اٯ ١ٜايكطآْ ١ٝآي ١يًتصنريٚ ،غ٬ح نس ايػٗٚ ٛايٓػٝإ .
اـاَؼ  َٔ :إعاْ ٞايكسغٚ ١ٝايغاٜاق ايػاَ ١ٝيٰ ١ٜايكطآْ ١ٝأْٗا غ٬ح
نس ايفطقٚ ١اٱخت٬ف .

( )1غٛض ٠ا٭ذعاب .21
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ايػازغــ : ١اٯٜــ ١ايكطآْٝــ ١غــ٬ح يتٗــصٜب ايًػــإ ٚذحبــ٘ عــٔ ايغٝبــ١
ٚايُٓٚ ١ُٝايه ّ٬ايكبٝس َطًكاّ .
ٚتؿٌُ ٖص ٙاي نٚ ١إعحع ٠ايغري ١ٜيًكطإٓ أفطازاّ :
ا٭ : ٍٚايصٜ ٟتً ٛاٯ ١ٜايكطآْ. ١ٝ

ايثاْ : ٞايصٜ ٟػتُع يٰ ١ٜايكطآْ ١ٝعٔ قكس  ،قاٍ تعـاٍ شًَاِفَه قُدزِةَ

هىْقُزْآُى وَاطْرََِؼىٌه ىَوى ًَأَّيِرٌُه ىَؼَيَّنٌُْ ذُزْحََىٌَُز (.)1
ايثايث  :ايصٜ ٟػُع اٯ ١ٜايكطآْ ١ٝعطناّ َٔ نري قكس اٱغتُاع .
ايطابع  :ايصٜٓ ٟكٌ ي٘ خ ت ٠ٚ٬اٯ ١ٜايكطآْ. ١ٝ
اـاَؼ  :ايصٜ ٟكطأ اٯ ١ٜايكطآْ ٗ ١ٝإكرف أ ٗ ٚايهتب ٚايكرف
أٜ ٚكطأ ت ٠ٚ ٬إػًِ ا فٝتعظ َٔ قطا٤ت٘.
 َٔ ٌٖٚقاعس ٠ثابتَ ٗ ١طاتب اٱْتفاع َٔ ايت ٠ٚ٬بٌ اـُػ ١أع، ٙ٬
ٚاؾٛاب  َٔ ٖٛٚ ، ٫إعحاظ ايكطإٓ َٚكازٜل عُ ّٛايطٓ ١اٱ  ١ٝببعث١
ايٓٗ ٞقُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ .
ِفهىَ اٌَح

إبتسأق آ ١ٜايبرث بصنط َكٝبْ ١عيت بإػًٌُ ٜٚسٍ ظاٖط اٯ ١ٜعً٢
إٔ ٖص ٙإكـٝب ١عاَـ ١عٓـس إػـًٌُ غ ػـاضتِٗ ٗ َعطنـ ١أذـس يٝـسٍ ٖـصا
ايتع ٌٝعً ٢قاْ ٖٛٚ ٕٛقً ١إكا٥ب اييت ْعيت بإػًٌُٚ ،اـػا٥ط ايـيت
تعطنٛا ا .
 َٔٚنتاب يٲَاّ عً ٞعً ٘ٝايػ( ّ٬إٍ عبس اهلل بٔ ايعباؽ :أَا بعـس
فإْو يػت بػابل أجًو َ ٫ٚطظٚم َا يٝؼ يو ٚاعًِ بإٔ ايسٖط َٜٛإ
ٜــ ّٛيــو ٜٚــ ّٛعًٝــو ٚإٔ ايــسْٝا زاض ز ٍٚفُــا نــإ َٓٗــا يــو أتــاى عًــ٢
نعفو َٚا نإ َٓٗا عًٝو مل تسفع٘ بكٛتو) (.)2

( )1غٛض ٠ا٭عطاف .204
( )2ايبراض .498/33
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يكس شنطق اٯ ١ٜايتاي ١ٝإٔ إكٝبٚ ١اـػـاض ٠اؾػـٚ ١ُٝغـكٛل غـبعٌ

ؾٗٝساّ َ ٔ إػًٌُ ٗ َعطن ١أذس إِا ٖٛشوَثِبِفُِْ هىيَّوِز(ٚ )1فَ ٘ٝػا: ٌ٥
ا٭ : ٍٚغ ١َ٬إػًٌُ َٔ اٱفتتإ بإؿطنٌ ٚقٛتِٗ .
ايثاْ : ١ٝؼكٌ إػًٌُ ٚغَ٬تِٗ َٔ اٱضتساز .
ايثايث : ١تًَُٓ ١ٝه ١اٱذتحاد عٓس إػًٌُ .
ايطابع : ١ظٜاز ٠إّإ إػًٌُ ٚتفٜٛ

أَٛضِٖ إٍ اهلل .

اـاَػ : ١اٱنثاض َٔ اٱغرتجاع ٚشنط اهلل .
ايػازغ : ١ايسعاٚ ٤غ٪اٍ ايٓكط َٔ اهللٚ ،غ ١َ٬إػـًٌُ َـٔ ػـسز
ٚتهطاض اـػاض. ٠
ايػابع : ١قطع ذبٌ ايؿُات  ١عٔ إؿطنٌ ٕا أقاب إػًٌُ ،إش ٜطٕٚ
إػًٌُ مل ٜٛٓٗا ٚمل ٜهعفٛا َع إكٝبَ ٖٛٚ ، ١ـٔ َكـازٜل قٛيـ٘ تعـاٍ

ش طَنىيْقِِ وِِ قُيٌُبِ هىَّذَِِّ مَعَزىًه هىزُّػْةَ تََِا أَشْزَمٌُه تِاىيَّوِز(.)2

ايثآَ : ١تفك٘ إػًٌُ ٗ إعاضف اٱ ٚ ، ١ٝإزضاى قـاَْ ٕٛـٔ اٱضاز٠
ايتهٜ ٫ ٖٛٚ ١ٜٝٓٛكع أَط ٗ ا٭ضض إ ٫بإ شٕ اهلل ٚ ،أْـ٘ غـبراْ٘ قـس ٜـأشٕ

بٓع ٍٚإكٝب ١بإػًٌُ ٕكًرَٓٚ ١افع ٖ ٛأعًِ بٗا ٗٚ ،ايتٓع ٌٜشًَهىيَّوى َّؼْيٌَى
ًَأَّْرٌُْ الَ ذَؼْيََىٌَُز(.)3

َٔ َٔٚٸ اهلل عع ٚجٌ عً ٢إػـًٌُ أْـ٘ شنـط َـع َكـٝب ١إػـًٌُ ٗ
َعطن ١أذس ْكطِٖ إبٌ ٗ َعطن ١بسض ٚأِْٗ نػبٛا فٗٝا نعف َا خػطٚا

ٜـ ّٛأذــس  ،يتـأت ٞا٭ٜــاّ بـايفتس يًُػــًٌُ  ،قـاٍ تعــاٍ شاَِّّدا وَرَحْنَددا ىَدلَ وَرْحاددا
ٍىثِْنااز( )4فته ٕٛذاٍ إػًٌُ عً ٢ايرتتٝب اٯت: ٞ
( )1غٛض ٠ايبكط.166 ٠
( )2غٛض ٠آٍ عُطإ .151
( )3غٛض ٠آٍ عُطإ .66
( )4غٛض ٠ايفتس .1
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ا٭ْ : ٍٚكط َبٌ  ّٜٛبسض .
ايثاَْ : ٞكٝب ١إػًٌُ  ّٜٛأذس .
ايثايث  :غ ١َ٬إػًٌُ  ّٜٛاـٓسم .
ايطابع  :ايفتس يًُػًٌُ  ّٜٛقًس اؿسٜب ١ٝثِ فتس َه. ١
يته ٕٛآ ١ٜايبرث َ ٛاغا ٠يًُػًٌُ ٚزع ٠ٛـِ يًكـ  ٗٚ ،ايتٓعٜـٌ

شوَبُِل ٍَغَ هىْؼىظْزِ ّىظْزاه * اُِل ٍَغَ هىْؼىظْزِ ّىظْزاهز (.)1

يكس تػا ٍ٤إػًُ ٕٛفُٝا ب ِٗٓٝنٝف ٚق عت إكٝبٚ ١خػطْا ٗ َعطنـ١
أذس ٚ ،اهلل عع ٚجٌ قس ٚعسْا ايٓكط ٚب٘ بؿطْا ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عً٘ٝ
ٚآيـــ٘ ٚغـــًِ فتفهـــٌ اهلل عـــع ٚجـــٌ ٚأجـــاب إػـــًٌُ عًـــ ٢تػـــاِ ٩
ٚا غتغطابِٗ ٚزٖؿتِٗ  َٔ ٖٛٚ ،إن طاّ اهلل عع ٚجٌ ِ َٓٚٸ٘ عً.ِٗٝ
ثِ تفهٌ اهلل عع ٚجٌ ٚبـٝٸٔ يًُػـًٌُ أغـباب اـػـاضٜ ٠ـ ّٛأذـس ،
ٚعا٥ــسٜتٗا ــِ ٚ ،أْٗــِ ايػــب ب ٗ ْع ٚــا بٗــِ ٖٚ ،ــ ٛناٜــ ١ايتأزٜــب
ٚاٱ ق٬ح يٝهَ َٔ ٕٛفـاٖ ِٝآٜـ ١ايبرـث :قـٌ ٖـَ ٛـٔ عٓـس أْفػـهِ فـ٬
تعٛزٚا ٕثً٘.
ٜ ٌٖٚهٚ َٔ ٕٛج ٙٛاٯ ١ٜايهطّ ١زع ٠ٛإػًٌُ يًُكاضْ ١بٌ ذا ِ
اييت جًبت ايٓكط  ّٜٛبسض ٚذا ِ اييت قاضق غبباّ يًدػاض ّٜٛ ٠أذس ،
اؾٛاب ْعِ ٚ ،فَٓ ٘ٝاغب ١يٲضتكا ٗ ٤ايسضاغاق إكاضْ. ١

ٚأختتُت آ ١ٜايبرث بكٛي٘ تعـاٍش اُِل هىيَّدوَ ػَيَدَ مُدوِّ شَدٍِْإ قَد ِّزٌز

يبٝإ قطب ايٓكط َٔ إػًٌُ ٭ٕ اهلل عع ٚجـٌ قـازض عًٝـ٘ ٖٚـ ٛغـبراْ٘
وب ايطغٚ ٍٛوب إ ٗٚ ، ٌَٓ٪فـتس خٝـ ٚضز عـٔ عُـط بـٔ اـطـاب
قاٍ :قاٍ ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ :٭عطٌ ايطا ١ٜضج ٬وـب
اهلل ٚضغٛي٘ ٚوب٘ اهلل ٚضغٛي٘ نطاض نري فطاض ٜفـتس اهلل عًٝـ٘ ج ٜـٌ عـٔ
َّٝٚ ٘ٓٝها ٌٝ٥عٔ ٜػاض ٙفباق ايٓاؽ َتؿٛقٌ فًُا أقـبس قـاٍ أٜـٔ عًـٞ
قايٛا ٜا ضغ ٍٛاهلل َا ٜبكط قاٍ ا٥ت ْٞٛب٘ فأت ٞب٘ فكاٍ ي٘ ايٓيب ( قً ٢اهلل
( )1غٛض ٠ايؿطح .6-5
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عً ٚ ٘ٝغًِ ) ازٕ َين فسْا َٓ٘ فتفٌ ٗ عَٚ ٘ٝٓٝػرُٗا بٝس ٙفكاّ عًَٔ ٞ
بٌ ٜس ٜ٘نأْ٘ مل ٜطَس قط)(.)1
اٌَح ٌطف

إبتسأق آ ١ٜايبرث باٱغـتفٗاّ اٱْهـاض ٗ ٟخطـاب َـٔ عٓـس اهلل عـع
ٚجٌ إٍ إػًٌُ ٚ ،وتٌُ ٗ َٛنٛع٘ ٚجٖٛاّ :
ا٭ : ٍٚإضاز ٠ايتٛبٝذ ٚايتبهٝت ٕا ف َٔ ٘ٝاٱْهاض .
ايثاْ : ٞإككٛز اٱنطاّ .
ايثايث  :ايتأزٜب ٚاٱق٬ح .
ايطابع  :بٝإ عًٚ ١غبب َا أقاب إػًٌُ .
ٚايكرٝس ٖ ٛايثاْٚ ٞايثايث أع َٔ ٖٛٚ ، ٙ٬ايًطف اٱ  ٞبإػًٌُ
 ،فًٝؼ َٔ َ٬ظَ ١بٌ اٱغتفٗاّ اٱْهاضٚ ٟبٌ ايتٛبٝذ ٚم ، ٙٛإِا جـا٤
ٖصا اٱغتفٗاّ َٔ اهلل عع ٚجٌ إٍ إ ٌَٓ٪بايتٛذٝس ٚايٓبٚ ٠ٛايتٓعِٖٚ ٌٜ
ٗ ذاٍ َكـٝبٚ ١أش ٣ؿكٗـِ بػـبب إخ٬قـِٗ ٗ طاعتـ٘ ٚ ،زفـاعِٗ عـٔ
ؾدل ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٚاٱغ. ّ٬
 ٗٚذسٜث (عٔ أب ٞغعٝس  :إٔ ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغـًِ
قـاٍَ :ــٔ ضنــ ٞبــاهلل ضبـاّٚ ،باٱغـ ّ٬زٜٓـاَّٚ ،رُــس ضغــٚ ،ّ٫ٛجبــت يــ٘
اؾٓ.)2()١
ٜ ٌٖٚؿٌُ ايًطف َٔ اهلل عع ٚجٌ ٗ بسا ١ٜايبرـث نـري إػـًٌُ ،
اؾٛاب ْعِ ٕ ،ا ف َٔ ٘ٝايرتنٝب ٗ اٱغٚ ّ٬ايعجط عٔ اؾرٛز بايٓب ٠ٛأٚ
ايتعس ٟعً ٢ذطَاق إػًٌُ .

( )1تأضٜذ زَؿل .219/41
( )2ايسض إٓثٛض .211/3
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ٜٚتحً ٢ايًطف بتكسٜط اٯ : ١ٜإٔٚـا أقـابت هِ َكـٝب ٗ ١غـبٚ ًٞٝإتبـاع

ضنٛاْ ) ٞيٝهٖ ٕٛصا ايًطف َٔ َكازٜل َا ٚضز قبٌ آٜتٌ بكٛي٘ تعاٍ شىىٌْ
دَرَخَاخٌ ػِنْ َ هىيَّوِز

()1

ٚبٝإ إٔ تًك ٞإكٝبَ ٗ ١طنا ٠اهلل إِا ٖ ٛزضجٚ ١ضفع.١

 َٔٚايًطف ٗ آ ١ٜايبرث إقرتإ شنط ايٓكط ٗ َعطن ١بسض باـػاضٗ ٠
َعطن ١أذس أ ٟإٔ إػًٌُ مل ٜٗٓعَٛا ٗ َعطن ١أذس ٚ ،مل ىػـطٚا تًـو
إعطنـ ١إِــا ْعيــت بٗــِ خػـاض ٗ ٠ا٭ضٚاح ٚاٱبــسإ ٚذطَــإ َــٔ ايٓكــط
ٚايغٓا ِ٥ايهثري ٠فَٗ ٛكٝبٚ ١يٝؼ ٖعّ. ١
ٖٚــَ ٛــٔ ايًطــف اٱ ــ ٗ ٞآٜــ ١ايبرــث ٚاٱعحــاظ ٗ نًُــاق اٯٜــ١
ٚايتصنري بايٓكط ٚايٓعُـ ١ايعظُٝـ ١إػـتسّ ١عٓـس إكـٝب ١ىفـف َـٔ ٚطـأ٠
إكٝبٚ ، ١تكسٜط آ ١ٜايبرث  :إٔٚا أقبتِ أنعاف ٖص ٙاـػاض.)٠
إٕ اهلل عع ٚجٌ ٜعًِ َا غًٝك ٢ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغـًِ
ٚإػًَُ ّٜٛ ٕٛعطن ١أذس  َٔ ٚ ،قبٌ إٔ ىًل آزّ ٜٚ ،عًِ إٔ َكٝبتِٗ ٗ

َعطن ١أذس ٖ َٔ ٞيطف٘ تعاٍ بِٗ  ،قاٍ تعاٍ ش أَالَ َّؼْيٌَى ٍَِْ خَيَقَ ًَىىٌَ هىيَّطَِْى

هىْ َثِتىز(.)2
فكطْت اٯ ١ٜأع ٙ٬عًِ اهلل بأذٛاٍ باغِ َٔ أمسا ٘٥عع ٚجٌ ٚأْ٘ ٖٛ
ايًطٝف اـبري ايصٜ ٟعًِ اـري يًُػًٌُ ٗ نٌ َٔ :
ا٭َ : ٍٚعطنــ ١بــسض ْٚكــط ايــٓيب قُــس قــً ٢اهلل عًٝــ٘ ٚآيــ٘ ٚغــًِ

ٚإػًٌُ فٗٝا  ،قاٍ تعاٍ ش ًىَقَ ْ َّيَزَمٌُْ هىيَّوى تِثَ ْرٍ ًَأَّْرٌُْ أَفِىَّحدز (.)3
ايثاْ : ٞخػاض ٠إػًٌُ ٗ َعطن ١بسض .

( )1غٛض ٠آٍ عُطإ .163
( )2غٛض ٠إًو .14
( )3غٛض ٠آٍ عُطإ .123
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ايثايث  :اؾُع بٌ ْكط إػًٌُ ٗ َعطن ١بسض ٚ ،خػاضتِٗ ٗ َعطن١
أذس .
َ َٔٚكازٜل يطف اهلل بايٓاؽ أْ٘ وػٔ إيٜٚ ِٗٝسفع عِٓٗ َٔ ذٝث

ٜ ٫عًُٜٚ ، ٕٛأت ِٗٝبإٓافع َـٔ ذٝـث  ٫وتػـب ، ٕٛقـاٍ تعـاٍ شًٍََدِْ

ِ َّ َر ٌَمَّد ْو َػيَدَ هىيَّد ِو َويىد ٌَ
ْ
ة ًٍََد
ح َرظِد ى
َ َال َّ ْ
ِ َحْْد ى
ْ
َّرَّقِ هىيَّوَ َّدْؼَوْ ىَوى ٍَ ْزَخاا * ً َّ ْز ُسقْد ىو ٍِد
حَظْثىوى اُِل هىيَّوَ تَاىِغُ أٍَْزِهِ قَ ْ خَؼَوَ هىيَّوى ىِنُوِّ شٍَِْإ قَ ْراهز(.)1
 َٔٚاٱعحاظ إٔ َهاٌَ اٯٜتٌ أع ٙ٬تٓطبل عًَ ٢عطن ١أذس ٚ ،تفٝس
اٱخبــاض بــإٔ ايعاقبــٖ ١ــ ٞايٓكــط يًُػــًٌُ ٚ ،تبؿــطِٖ بــإدطد ٚايػــبٌٝ
يتساضى اـػاضَ ٗ ٠عطن ١أذس ٚ ،قريٚضتٗا غبباّ يًٓكط ٗ إعاضى اي٬ذك١
ٚ ،ف ٘ٝبعث يًُػًٌُ يًتٛنٌ عً ٢اهلل غبراْ٘ ٚ ،ايتٓع َٔ ٙايؿو ٚأغباب
ايطٜب  ،فٜ ٬ظٔ بعهِٗ إٔ اهلل عع ٚجٌ تطى ْكطِٖ  َٔٚ ،اٱعحاظ ٗ

إَاَ ١ايكطإٓ يًُػًٌُ ْع ٍٚقٛي٘ تعاٍ شٍا ًَدلػَلَ رَتُّلَ ًَ ٍا قَيَز (ٗ ٖٛٚ )2
َه. ١
( عٔ ابٔ عباؽ قاٍ ٕ :ا ْعٍ عً ٢ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ
ايكطإٓ أبطأ عٓ٘ ج  ٌٜأٜاَـاّ  ،فعـري بـصيو  ،فكـاٍ إؿـطنٚ : ٕٛزعـ٘ ضبـ٘
ٚق ،ٙ٬فأْعٍ اهلل {ٚايهرٚ *٢ايً ٌٝإشا غحٜ )3(}٢عين أقبٌ { َا ٚزعو
ضبو َٚا قً.)4()}٢
يبٝإ قاْ ٕٛإٔ اهلل عع ٚجٌ ئ ٜرتى ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٗ
َٝسإ إعطنٚ ١ئ ٜرتى ايصْ ٟكطٚ ٙٚاتبع ، ٙٛفحا٤ق آ ١ٜايبرث يتتهُٔ
ايًطف َٔ عٓس اهلل َٔ جٗاق :
( )1غٛض ٠ايط٬م .3-2
( )2غٛض ٠ايهر.3 ٢
( )3غٛض ٠ايهر.2-1 ٢
( )4ايسض إٓثٛض .284/10
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ا٭ : ٍٚبٝإ أغباب خػاض ٠إػًٌُ ٗ َعطن ١أذس .
ايثاْ : ١ٝضنا اهلل عع ٚجٌ عٔ إػـًٌُ ٚعـسّ تطتـب خػـاضتِٗ ٜـّٛ
َعطن ١أذس عٔ نهب أ ٚغدط َٔ عٓس اهلل َ ٖٛٚ ،ـٔ اٱعحـاظ ٗ ْظـِ

آٜاق ايكطإٓ  َٔٚ ،تكسّ قبٌ آٜتٌ ش مَََِْ تَداٍَ تِظَد َطإ ٍِدِْ هىيَّدوِ ًٍََدؤًَْههى خَيَدنلٌى
ًَتِئْضَ هىََْيِتىز(.)1

فدطٚد إػًٌُ ٕعطن ١أذس َٔ اتباع ضنٛإ اهلل عع ٚجـٌ ٚ ،قـسّٚ
إؿطنٌ يًكتاٍ غبب يػدط اهلل عً. ِٗٝ
ايثايث : ١ػسٜس شنط ٣ايٓكط ٗ َعطن ١بسض ٚ ،زع ٠ٛإػًٌُ ٭َٛض :
ا٭ : ٍٚإٓاجا ٠بايٓكط ٗ َعطن ١بسض .
ايثاْ : ٞشنط ٚقا٥ع َعطن ١بسض .
ايثايث  :غ ١َ٬إػًٌُ ٗ َعطن ١بسض َٔ كايف ١أٚاَط ايٓيب قً ٢اهلل
عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ .
ايطابع  :غطع ١ايٓكط ٗ َعطن ١بسض .
اـاَؼ  :ايغٓا ِ٥ايعظ ١ُٝاييت جًبٗا إػًُ ٕٛيًُسَ ٗ ١ٜٓعطن ١بسض.
 َٔٚاٱعحاظ ٗ ايػٓ ١ايسفاع ١ٝإٔ تًو ايغٓا ِ٥مل تٓكطع عٓـس زخـٍٛ
ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٚإػًٌُ بٗا إٍ إس ، ١ٜٓفكس ناْت
تٛيٝسَٗٓٚ، ١ٜا ايبسٍ ٚايعٛض ايص ٟأخص ٙإػًُ َٔ ٕٛايص ٜٔنفـطٚا عـٔ
ا٭غطٚ ، ٣نإ بايسٜٓاض ايصٖيب ٚايسضِٖ ايفهَٚ ، ٞكازٜط َٔ ا٭ٚقٝاق ،
ٚتػا ٟٚا٭ٚق ١ٝايٛاذس ٠أٜاّ ايٓب ٠ٛأضبعٌ زضُٖاّ .
ٚقس تعين ا٭ٚق ١ٝا٭ْٚك ٖٞٚ ، ١جع َٔ ٤ا ثين عؿط جع َٔ ٤ايططٌ .
ايطابع : ١ز٫ي ١آ ١ٜايبرث بإٔ اهلل عع ٚجٌ مل ٚئ ٜرتى ايـٓيب قُـس ّا
قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغـًِ ٚإـٚ ، ٌَٓ٪أخـ ق اٯٜـ ١ايتايٝـ ١بـإٔ َـا ؿـل

( )1غٛض ٠آٍ عُطإ .162
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إػًٌُ َٔ اـػاض ّٜٛ ٠أذس ٖ ٛشوَثِدبِفُِْ هىيَّدوِ ز يبٝـإ قـاْٖٚ ٕٛـ ٛعـسّ
تطى اهلل عع ٚجٌ ِ.
يٝهَ َٔ ٕٛعـاْ ٞاٯٜـَٚ : ١ـا أقـابهِ ٜـ ّٛايتكـ ٢اؾُعـإ فبـإشٕ اهلل
ٚغٓٝتكِ يهِ ) نُا غٝأت ٞبٝاْ٘ ٗ اؾع ٤ايتاي ٖٛٚ ٞايتاغع ٚا٭ضبع ٕٛبعس
إا.)1(١٥
اـاَػ : ١بٝإ عً ١اـػـاضٖٚ ،٠ـ ٞكايفـ ١ايطَـا ٠٭ٚاَـط ايـٓيب قُـس
قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغـًِ ٚ ،إْٗـعّ أنثـط إػـًٌُ ٚفٝـ٘ زعـ ٠ٛيًُػـًٌُ

يًتكٝس بطاع ١ايطغَٝ ٗ ٍٛسإ إعطن ٗٚ ، ١ايتٓع ٌٜشٍَِْ ّىطِدغْ هىزلطىدٌهَ وَقَد ْ

أَطَاعَ هىيَّوَز(.)2
إفاضاخ اٌَح
َــٔ فهــٌ اهلل عــع ٚجــٌ عًــ ٢ايعبــاز ٠أْــ٘ يطٝــف بٗــِ ٜكــطب إيــِٗٝ
َكاؿِٗ ٜٚغفً ٕٛعٔ َٓافعِٗ فتأت ِٗٝطٛعاّ ٚإْكٝازاّ ٜٛٚقًِٗ إٍ َآضبِٗ
ٚذاجاتِٗ بٝػط ٚضفـل ٜهـ ٧ـِ غـبٌ ا ساٜـ ٗ ١أَـٛض ايـسٚ ٜٔايـسْٝا ،
ٜٚفٝ

عً ِٗٝاي نٜٚ ١تفهٌ بٓؿط إٓاقب ٚغرت إثايب ًٜٚ ،طف بإٌَٓ٪

فٝحعٌ اٱفاناق إتحسز ٠ترتؾس عٔ اٯ ١ٜايكطآَْٗٓٚ ١ٝا آ ١ٜايبرث ايـيت
تتهُٔ اٱخباض عٔ ٚاقعـ ١أذـس ٚإقـطاض نفـاض قـط ٜـ عًـ ٢ايكتـاٍ فٗٝـا ،
ٚتهبس إػًٌُ اـػا٥ط ايفازذ َٔ ١نري إٔ ىػطٚا إعطن ١أٜٗٓ ٚعَٛا فٗٝا
يبٝــإ قــاْٖٚ ٕٛــ : ٛإٔ ا٭ْبٝــاٚ ٤أقــرابِٗ قــس ٬ٜقــ ٕٛا٭شٚ ٣اـػــاض٠
ٜٚبتً ٕٛبا٭ نطاض َٔ ايعسٚ ٚيهِٓٗ بعٌ اهلل .

( )1ىــتل ٖــصا اؾــع ٤بتفػــري قٛيــ٘ تعــاٍ ش ًٍََددا أَصَدداتَنٌُْ َّ دًٌَْ هىْرَقَددَ هىْدََْؼَدداُِ
وَثِبِفُِْ هىيَّوِ ًَىَِْؼْيٌََ هىَْىئٍِْنِنيَزآٍ عُطإ .166
( )2غٛض ٠ايٓػا.80 ٤
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يكس ْعيت بإػًٌُ َ ّٜٛعطن ١أذس َكٝب ١عظ ١ُٝفحا٤ق آ ١ٜايبرـث
يتــسع ِٖٛإٍ ايؿــه ٣ٛإٍ اهلل عــع ٚجــٌ ٖٚ ،ــص ٙايؿــه ٣ٛفــطع ايك ـ
ٚضؾر َٔ ١ضؾرات٘ ٚ ،ق ٌٝيبعهِٗ  :نٝف تؿه ٛإٍ اهلل َـا يـٝؼ ىفـ٢
عً٘ٝ؟
ٚيهٔ اهلل وب ايصٜ ٜٔؿه ٕٛإيٜٚ ٘ٝفٝ

عً َٔ ِٗٝفهً٘ ٚ ،قس جا٤

ايكطإٓ بؿه ٣ٛا٭ْبٝا ٤إٍ اهلل عع ٚجٌ  ،نُـا ٗ ٜعكـٛب عًٝـ٘ ايػـ ّ٬إش
ٚضز ذها ١ٜعٓ٘ ٗ ايتٓعٌٜش قَاهَ اَََِّّا أَشْنٌُ تَثِّدِ ًَحىشِّْدِ اِىَدَ هىيَّدوِز(ٚ )1قـس
زعا اهلل عع ٚجـٌ إػـًٌُ ٚإػـًُاق إٍ اٱقتـسا ٤با٭ْبٝـآَ ٗ ٤ـاٖحِٗ

ٚغِٓٓٗ  ،قاٍ غبراْ٘شوَثِيى َهىىٌْ هقْرَ ِهِز(.)2

 ٗٚايػٓ ١ايٓب ١ٜٛآٜاق َـٔ ايؿـه ٣ٛإٍ اهلل غـبراْ٘  ،فبعـس إٔ تـٛف٢
عُ٘ أب ٛطايب ٚا ؾتساز أش ٣قطٜـ ي٘ خطد ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘
ٚغــًِ إٍ ايطــا٥ف َاؾــٝاّ عًــ ٢قسَ ٝـ٘ فًــِ هٝبــ٘ أٖــٌ ايط ـا٥ف ٚ ،أَــطٚا
قبٝاِْٗ بطَ ٘ٝباؿحاض.٠
ٚٚضز عٔ عبس اهلل بٔ جعفط إٔ ايٓيب قً ٢اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘ ٚغـًِ أتـ٢
ظٌ ؾحط ٠فكً ٢ضنعتٌ ثِ قاٍ  :ايًـِٗ إيٝـو أؾـه ٛنـعف قـٛتٚ ٞقًـ١
ذًٝيت ٖٛٚاْ ٞعً ٢ايٓاؽ ٜا أضذِ ايطآٌ
إٍ َٔ تهًين إٍ عسٜ ٚتحُٗين أّ إٍ قطٜب ًَهت٘ أَط ٣إٕ مل تهٔ
غاخطّا عً٢ٻ ف ٬أباٍ نري إٔ عافٝتو أٚغع ي.ٞ
أعٛش بٓٛض  ٚجٗـو ايهـط ِٜايـص ٣أنـا٤ق يـ٘ ايػـُٛاق ٚأؾـطقت يـ٘
ايظًُاق ٚقًس عً ٘ٝأَط ايسْٝا ٚاٯخط ٠إٔ وٌ عً٢ٻ نهبو أٜٓ ٚـعٍ بـ٢
غدطو يو ايعتب ٢ذت ٢تطن ٫ٚ ٢ذ ٫ٚ ٍٛق ٠ٛإ ٫بو) (.)3
( )1غٛضٜٛ ٠غف .86
( )2غٛض ٠ا٭ْعاّ .90
(ْ )3ع اؾٛاَع .5225/1
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يكس أْعٍ اهلل عع ٚجٌ َ٥٬ه َٔ ١ايػُاَ ٤سزاّ ْٚكط ٠يًٓيب قً ٢اهلل
عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٚأقراب٘ ٗ َعطن ١أذس ٚ ،تفهٌ ٚأْعٍ آ ١ٜايبرث َسز ّا
ٚعْٛاّ بعس إعطن ١يبٝإ قاْ ٖٛٚ ٕٛتعسز ٚإتكاٍ َسز ْٚكط ٠اهلل عع ٚجٌ

يًٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٚإػًٌُ ٗ نـٌ أٚإ ٚٚاقعـ١شًَىَدٌْالَ
وَضْوُ هىيَّوِ ػَيَْْنٌُْ ًَرَحََْرُوى ًَأَُل هىيَّوَ ذٌَلهبٌ حَنٌٌِْز(.)1

 َٔٚفٛٝناق آ ١ٜايبرث إخباضٖـا ٗ أٚإ إكـٝب ١بايٓكـط ايعظـٗ ِٝ
َعطن ١بسض ٚ ،تكسٜط اٯ : ١ٜإٔٚا أقابتهِ َك ٝب ١بايٓكـط ايعظـَ ٗ ِٝعطنـ١
بسض.
ٚتكسٜط اٯ : ١ٜإٔٚا أقابتهِ َكٝب ١بعس إٔ أفاض اهلل عًٝهِ ٗ َعطن١
بسض َٚا بعسٖا .
يكس زخٌ إػًَُ ٕٛعطن ١أذس عهٛض ا ٯٜـاق ايـيت ْعيـت غكـٛم
َعطنــ ١بــسض ٚإفانــاق شاق إعطنــٚ ١آٜاتٗــا ٗ ايٛجــٛز ايــصٖين ٚايٛاقــع
إٝساْ ، ٞفدطجٛا َٓٗا ٚتًو اٯٜاق ٚاٱفاناق َكاذبَ ِ ١ع إضتكاٗ ٤
إعطف ١اٱ  ١ٝباؾُع بٌ ايٓكط ٚاـػاض ٠يٝه ٕٛنٌ ٚاذس َٓٗا ٚاقَ ١ٝـٔ
ا عّ ١أ ٚػسز اـػاض َٔ ٖٛٚ ، ٠ايًطف اٱ  ٞببٝإ إٔ عً ١اـػاضّٜٛ ٠
أذس َٔ عٓس إػًٌُ أْفػِٗ .
ٚأختتُت آ ١ٜايبرـث بكـاْ ٜ ٕٛفـٝ

تعاٍ ش اُِل هىيَّوَ ػَيََ مُوِّ شٍَِْإ قَ ِّزٌز.

باي نـ ٗ ١ايٓؿـأتٌ ٖٚ ،ـ ٛقٛيـ٘

يٝتطًــع إػــًُ ٕٛإٍ فهــٌ اهلل ع ـ ع ٚجــٌ َرــ ٛأنــطاض َعطنــ ١أذــس
عِٖٓٗ ٌٖٚ ،صا احمل َٔ ٛاٱفاناق ،اؾٛاب ْعِ ،بًراظ أْ٘ أَط ٚجٛز،ٟ

( )1غٛض ٠ايٓٛض .10
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ٜ ٫ٚكسض عًٖ ٢صا احمل ٛإ ٫اهلل عع ٚجٌ  ٗٚ ،ايتٓع ٌٜشًَىىٌَ هىَّذُِ َّثْ َأُ هىْ َيْقَ
ثٌُل ّىؼِْ ىهى ًَىىٌَ أَىٌَُْى ػَيَْْوِز (.)1
اٌَح تشازج
َٔ إعحاظ ايكطإٓ ف ٤ٞايبؿاض ٠يًُ ٗ ٌَٓ٪ثٓاٜا اٱخباض عُا ْعٍ بِٗ
َٔ إكا٥ب ٚ ،اٱْصاض يًص  ٜٔنفطٚا َع َا ٜهػب ٗ ٕٛايسْٝا.
فكــس خػــط إػــًَُ ٗ ٕٛعطنــ ١أذــس ٚناْــت خػــاضتِٗ ٗ ايٓفــٛؽ
ٚغكٛل ايؿٗساٖٚ ٤عّ ١نثري َِٓٗ َٔ ٚغـط َٝـسإ إعطنـٚ ، ١يهـِٓٗ مل
ىػطٚا إعطنٚ ١مل ٜفطٚا َٓٗا  ،٭ٕ ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغـًِ بكـٞ
ٚغط إعطنٚ ، ١اغتُط يٛا ٙ ٩خفاقاّ ٜسع ٛايٓاؽ إٍ اٱّإ ٚا ـسَٚ ٣ـٔ
اٯٜاق عسّ إْكطاع ٖص ٙايسع ٠ٛإٍ  ّٜٛايكٝاَ.١

ٚقس ْعٍ خطاب إٍ إبـطاَٖ ِٝـٔ عٓـس اهلل عـع ٚجـٌ بكٛيـ٘ شًَأَفُِّْ

وِِ هىنلاصِ تِاىْحَحِّ َّؤْذٌُكَ رِخَاالً ًَػَيََ مُوِّ ضَاٍِزٍ َّؤْذِنيَ ٍِِْ مُوِّ وَحٍّ ػََِْقٍز(ٚ )2قـس
أْعِ اهلل عع ٚجٌ عً ٢ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ببكا ٤يٛاّٜٛ ٘٥
َعطن ١أذس ىفل فٛم ضأغ٘ ٚغط إٝسإ َع قريٚض ٠اؾٛي ١يًص ٜٔنفطٚا .
تط ٣نٝف ّهٔ تكٛض ٖح ّٛث٬ثـ ١آ٫ف ضجـٌ عًـ ٢ايـٓيب قـً ٢اهلل
عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٚيٝؼ َع٘ إ ٫عسز قً َٔ ٌٝأٌٖ بٝت٘ ٚأقراب٘ بٓر ٛأذس
عؿط أ ٚأقٌ ٚبكٛا ٗ َهاِْٗ ٜكاتًٜٚ ٕٛطَ ٕٛبايػٗاّ ٜٚسفع ٕٛعٔ ايـٓيب
قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ يته ٕٛآ ١ٜايبرث بؿاض ٠بػ ١َ٬ايٓيب قُس قً٢
اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٚأٌٖ بٝت٘ ٚأقراب٘ إ َٔ ٫أغتؿٗس بسي ٌٝيغ ١اـطاب

فٗٝا شأًَىََلا أَصَاتَرْنٌُْ ٍىيِْثَحد ز أ ٟإٔ إػًٌُ ٜتًكـ ٕٛاـطـاب ايكطآْـ ٞبكـٝغ١
اٱّإ .
( )1غٛض ٠ايط.27 ّٚ
( )2غٛض ٠اؿخ .27
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ٚػسزق ٗ آ ١ٜايبرث ايبؿاض ٠بايٓكط ٗ َعطن ١بسض َٔ جٗاق :
ا٭ : ٍٚايتصنري َعطن ١بسض ْٚكط إػًٌُ فٗٝا ٚ ،بُٓٝا جا٤ق اٯٜاق

بٓػب ١ايٓكط ٗ َعطن ١بسض إٍ اهلل تعاٍ بكٛي٘ غبراْ٘ ش ًىَقَد ْ َّيَدزَمٌُْ هىيَّدوى تِثَد ْرٍ
ًَأَّْرٌُْ أَفِىَّحدز

( )1

أخ ق آ ١ٜايبرث عـٔ ْػـب ١اٱقـابٚ ١ايهػـب ٗ إعطنـ ١إٍ

إػًٌُ بكٛي٘ تعاٍ شقَ ْ أَصَثْرٌُْ ٍِثْيَْْيَاز (.)2
ٚيٝؼ َٔ تعاضض بٌ ْػب ١ايٓكط ٗ َعطن ١بسض إٍ اهلل ٚ ،بٌ إقاب١
ٚنػب إػًٌُ فٗٝاٜٚ ،ه ٕٛتكسٜط آ ١ٜايبرث عػـب ٖـصا ايًرـاظ عًـ٢
ٚج: ٙٛ
ا٭ : ٍٚقس أقبتِ َثًٗٝا  ّٜٛبسض .
ايثاْ : ٞقس أقبتِ َثًٗٝا بٓكط اهلل يهِ .
ايثايث  :قس أقبتِ َثًٗٝا بفهٌ َٔٚٸ َٔ اهلل .
ايطابع  :قس أقبتِ َثًٗٝا بإسز إ٥٬ه ٞايص ٟأْعي٘ اهلل عع ٚجٌ يهـِ

 ّٜٛبسض  ،قاٍ تعاٍش اِفْ ذَظْرَغِْثٌَُُ رَتلنٌُْ وَاطْرَدَابَ ىَنٌُْ أَِِّّ ٍىَِ ُّمٌُْ تِؤَىَْإ ٍِِْ
هىََْالَئِنَحِ ٍىزْدِوِنيَز(.)3
اـاَؼ  :قس أقبتِ َثًٗٝا  ّٜٛبسض  ،يته ٕٛبؿاضْ٪َٚ ٠ػاّ  ّٜٛأذس .

ايػازؽ  :قس أقبتِ َثًٗٝا يته ٕٛبؿاض ٠يٮجٝاٍ إتعاقب َٔ ١إػًٌُ
إٍ  ّٜٛايكٝاَ. ١
 ٌٖٚؽتل ٖص ٙايبؿاض ٠بصنطٚ ٣اقع ١بسض ٗ ايػابع عؿط َـٔ ؾـٗط
ضَهإ ،اؾٛاب  ، ٫إِا ٖ ٞبؿاض َٔ ٠جٗاق :

( )1غٛض ٠آٍ عُطإ .123
( )2غٛض ٠آٍ عُطإ .165
( )3غٛض ٠ا٭ْفاٍ .9
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ا٭ : ٍٚايبؿاض ٠عٓس ت ٠ٚ٬أ  ٟآَ ١ٜـٔ اٯٜـاق ايـيت ٜتعًـل َٛنـٛعٗا
بٛاقع ١بسض .

ايثاْ : ١ٝايبؿاض ٠عٓس إغترهاض إػًٌُ ٚاقع ١بسض  ،قاٍ تعاٍشًٍََا خَؼَيَوى

هىيَّوى اِالَّ تىشْزٍَ ىَنٌُْ ًَىِرَطََْئِِل قُيٌُتىنٌُْ تِوِز(.)1
ايثايث : ١قٝاّ إػًٌُ بإكاضْ ١بـٌ ٚقـا٥ع َعطنـ ١بـسض َٚعطنـ ١أذـس ،
َٚعاضى اٱغ ّ٬ا٭خط. ٣
ايطابع : ١إغتكطا ٤ايسضٚؽ ٚإٛاعظ َٔ ٚاقع ١بسض ْٚ ،فعٗا ايعظٗ ِٝ
بٓا ٤قطح اٱّإ .
اٌَح إٔراز

َٔ خكا٥ل آ ١ٜايبرث ػً ٞايبؿاضٚ ٠اٱْصاض ٗ َٓطٛقٗا َٚفَٗٗٛا،
أَا بايٓػب ١يًبؿاضَٓ ٗ ٠طٛم اٯ ١ٜفُٔ جٗاق :
ا٭ : ٍٚبؿاض ٠غ ١َ٬ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٚايتٓعٚ ،ٌٜتًكٞ
إػًٌُ اٯٜاق ٚايػٛض ايكطآْ ١ٝاييت ْعيت عً ٢ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘
ٚغًِ بعس ٚاقع ١أذس.
ايثاْ : ١ٝإخباض آ ١ٜايبرث عٔ ايٓكط ايعظ ِٝيًُػًٌُ ٗ َعطن ١بسض،
ٚأْ٘ أنعاف خػاضتِٗ  ّٜٛأذس.
ايثايث : ١إختتاّ آ ١ٜايبرث بايبؿاض ٠إفتٛذ ١اـاقٚ ١ايعاَٚ ١اييت ٫

ٜكسض عًٗٝا إ ٫اهلل عع ٚجٌ يكٛي٘ تعاٍ ٗ خاُ ١آ ١ٜايبرث شاُِل هىيَّوَ
ػَيََ مُوِّ شٍَِْإ قَ ِّزٌز(.)2
ٚأَا ايبؿاض ٠بإفٗ ّٛفُٔ جٗاق:

ا٭ : ٍٚشنط آ ١ٜايبرث يًُكٝب ١اييت إٔت بإػًٌُ َ ّٜٛعطن ١أذس
يٲتعاظ.
( )1غٛض ٠آٍ عُطإ .126
( )2غٛض ٠ايبكط.20 ٠
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ايثاْ : ١ٝإغترهاض إػًٌُ يًٓكط ٗ َعطن ١بسض ٗ غاع ١ايؿس٠
ٚايهٝل َ ّٜٛعطن ١أذس.
ايثايث : ١ت ٠ٚ٬آٜاق ايكطإٓ شاتٗا بؿاض.٠
ايطابعٕ : ١ا أخ ق آ ١ٜايبرث بإٔ ايص ٟأقاب إػًٌُ إِا َٖٔ ٛ
عٓس أْفػِٗ فف ٘ٝبؿاض ٠ايتساضى ٚاٱضتكاٚ ٤اٱذرتاظ َٔ ا٭خطا ٤اييت
ػًب ايهطض.
ٚتتهُٔ آ ١ٜايبرث اٱْصاض ٗ َٓطٛقٗا َٔ جٗاق :
ا٭ : ٍٚشنط آ ١ٜايبرث يًُكٝب ١ؼصٜط َٓٗا َٔٚ ،عٛاقبٗا ٚآثاضٖا.
ايثاْ : ١ٝاٱْصاض َٔ تهطاض شاق إكٝب ١اييت جطق  ّٜٛأذس أَ ٚا ٖٛ
أؾس أ ٚأقٌ َٓٗاٚ ،تكسٜط آ ١ٜايبرث :إٔٚا أقابتهِ َكٝب ١فاذصضٚا َٔ
تهطاضٖا.
ايثايث : ١إْصاض ٚؼصٜط إػًٌُ َٔ ايكعٛز ٚايتفطٜط ٚايغفًٚ ،١قس أْعِ
اهلل عع ٚجٌ عً ٢إػًٌُ ٚإػًُاق بإٔ ٜتً ٛنٌ ٚاذس َِٓٗ غبع عؿط٠

َط ٗ ٠ايّٛٝشهىْ َِّا هىيِّزَهخَ هىَْىظْرَقٌَِْز( ،)1عً ٢م ٛايٛجٛب ايعٝين.

ايطابع : ١اٱْصاض َٔ ايفً ٚطغٝإ أٌٖ ايهفط ،فطَا أقابِٗ ايغطٚض
بعس َعطن ١أذسٚ ،إزعٛا ايٓكط فٗٝا ذتْ ٢عٛا عؿط ٠آ٫ف ضجٌ ٕعطن١
اـٓسم.
سٙٹ  َ٫تٳصٵٖٳبٴ
ٚعٔ ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ قاٍٚ :ٳايٖصٹْ ٣ٳ ِفػٹ ٢بٹٝٳ ٹ
سْٵٝٳا ذٳتٻ ٢ٳُٜٴطٻ ايطٻجٴٌٴ عٳًَ ٢ايِ َكبٵطٔ فَٝٳ ٳتُٳطٻغٳ عٳًَ ٵ٘ٝٹ ٚٳٜٳكٍُٛٴ ٜٳا يَٝٵتٳٓٹ ٢نُٓٵتٴ َٳهَإٳ
اي ټ
٤٬ٴ)(.)2
قٳاذٹبٹ ٖٳصٳا ايِ َكبٵطٔ ٚٳيَٝٵؼٳ ٹب٘ٹ ايسِّٜٔٴ إٔ ٖ٫ا ِي ٳب َ
أ ٟأْ٘ ٜ ٫طنب باٱْتكاٍ إٍ عامل اٯخطٜ ٫ٚ ،٠طٜس َغازض ٠ايسْٝا إ٫
َٔ ايب ٤٬ايص٬ٜ ٟقٚ ،ٞيٝؼ إطاز ايٓاؽ نًِٗ ،إِا إطاز بٝإ ؾس٠
ايبٚ ،٤٬تٛاي ٞايفً ٚؾٝاع ٖصا ايك ٍٛعٔ عسز َٔ ايٓاؽ ٗ ظَاْ٘.
( )1غٛض ٠ايفاؼ.6 ١
( )2غٓٔ إبٔ َاج٘ . 195/3
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اـاَػ : ١اٱْصاض َٔ ايفطقٚ ١ايؿكام َٚا ٜغط ٟايعس ٚبإػًٌُ ،قاٍ

تعاٍش ًَهػْرَيَِىٌه تِحَثْوِ هىيَّوِ خََِْؼاا ًَالَ ذَعَزلقٌُه ًَهفْمُزىًه ِّؼََْحَ هىيَّوِ ػَيَْْنٌُْ اِفْ مُنْرٌُْ أَػْ َهٍا وَؤَىَََّ

تََِْْ قُيٌُتِنٌُْ وَؤَصْثَحْرٌُْ تِنِؼََْرِوِ اِخٌَْهًّا ًَمُنْرٌُْ ػَيََ شَعَا حىعْزَجإ ٍِِْ هىنلارِ وَؤَّْقَذَمٌُْ ٍِنْيَا
مَذَىِلَ ّىثَِِّْى هىيَّوى ىَنٌُْ آَّاذِوِ ىَؼَيَّنٌُْ ذَيْرَ ىًَُز(.)1
اٌَح ِىػظح
يكس جعٌ اهلل عع ٚجٌ اؿٝا ٠ايسْٝا زاض إَترإ ٚإختباض ٜٓ ٫حٛ
غانٓٗا َٔ ايبٜ ،٤٬أت ٘ٝعٔ غبل َعطف ١ب٘ أ ٚعً ٢م ٛطاضَٚ ٨فاج، ٧
ٜٚغع ٙٚبكفت٘ ايؿدك ١ٝأ ٚقًت٘ َٓٚعيت٘ ٗ ا٭غط ٠أ ٚايعٌُ أ ٚاجملتُع اٚ
ايطا٥فٜٓٚ ، ١ظط أذٝاْاّ ٕٔ مل ٜبتًَ ٢ثٌ ايص ٟأقاب٘ فٝغبط٘ٚ ،مل ٜعًِ إٔ

ايب ٤٬قطٜب َٓ٘ أٜهاّ  ،قاٍ تعاٍشًَذِيْلَ هَّٕلاًى ُّ َهًِىُيَا تََِْْ هىنلاصِز( ،)2أٜٓ ٚظط
ٕٔ أبتً ٞبايب ٤٬ز ْ٘ٚفٝرُس اهلل عً ٢غَ٬ت٘ َٓ٘ ٚقس أنطّ اهلل عع ٚجٌ
إػًٌُ ٚجعٌ ب ٗ ِٖ٤٬طاعت٘ ٚأشاِٖ َٚكٝبتِٗ ٗ ايك

ٗ غبً٘ٝ

ٚاتباعِٗ ضنٛاْ٘  ٖٛٚ ،ايص ٟػً ٗ ٢آ ١ٜايبرث يٝتهُٔ َا فٗٝا َٔ
اٱخباض عٔ إقابت٘ إػًٌُ بإكٝب ٗ ١اؾٗاز ٗ غبٚ ً٘ٝضفع يٛا ٤ايتٛذٝس
قفرَ ١ؿطق ٗ ١تأضٜذ اٱغ.ّ٬
ّ ٌٖٚهٔ ايك ٍٛإٔ اٱغ ّ٬نإ ٗ بساٜت٘ ٚاٱّإ مل ٜرتؾس بعس ٗ
قًٛب إػًٌُ فهاْت َعاضى اٱغ ّ٬ا٭ ٍٚزفاع ، ١ٝاؾٛاب  ، ٫إِا
ٖصا ايسفاع ْٗخ زاَ ِ٥كاذب يٲغٚ ّ٬إػًٌُ .
ٚقس جا٤ق آٜاق ايكطإٓ بصّ ايتعسٚ ٟايظًِ  َٔٚ ،اٱعحاظ ٗ ضغاي١
ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ أْٗا بصاتٗا زع ٠ٛيًٓاؽ يٲغّ٬
ٚذحٚ ١بطٖإ أَه َٔ ٢ايػٝف ٚقعكع ١ايػ٬ح  ٖٛٚ ،ايص ٟػًٗ ٢

( )1غٛض ٠آٍ عُطإ .103
( )2غٛض ٠آٍ عُطإ .140
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َهاٌَ اٯ ١ٜايػابكٚ ، ١قٛي٘ تعاٍشاِفْ تَؼَََ وِْيٌِْ رَطىٌالً ٍِِْ أَّْعُظِيٌِْ َّرْيٌُه ػَيَْْيٌِْ
آَّاذِوِ ًَّىشَمِّْيٌِْ ًَّىؼَيَِّىيىٌْ هىْنِرَابَ ًَهىْحِنََْحَز( َٔ )1جٗاق :
ا٭ : ٍٚفهٌ َٔٚٸ ٚط ٍٛاهلل عً ٢ايٓاؽ بٓب ٠ٛقُس قً ٢اهلل عً٘ٝ
ٚآي٘ ٚغًِ.
ايثاْ : ١ٝبٝإ قاْ َٔ ٕٛاٱضاز ٖٛٚ ٠نٌ ْبٚ ٠ٛضغائَ ١ٸ َٔ عٓس اهلل عع
ٚجٌ.
ايثايث : ١إنطاّ ايص ٜٔقسٸقٛا بطغاي ١ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘
ٚغًِ ٚتػُٝتِٗ إٚ ٌَٓ٪خكِٗ بإٔٸ َٔ عٓس اهلل ٚ ،ف ٘ٝتطنٝب يًٓاؽ
ٗ اٱغٚ ّ٬زخٛي٘ ٚ ،إتٝإ ايفطا٥

ٚايعبازاق .

ايطابعْ : ١ػب ١ايطغ ٍٛإٍ إػًٌُ أْفػِٗ ٱخباض ايٓاؽ بكاْٖٛٚ ،ٕٛ
َا إ ٜسخٌ اٱْػإ اٱغ ّ٬ذتٜ ٢كبس َٔ ايص ٜٔبعث ايطغ، َِٗٓ ٍٛ
يبٝإ قاْ ٕٛآخط  ٖٛٚإٔ ٖٓاى جاَعاّ َؿرتناّ بٌ ايطغ ٍٛقُس ٚبٌ
إػًٌُ  ٖٛٚاٱّإ .

 ٗٚايتٓعٌٜشىَْْضَ هىْثِزل أَُْ ذٌَُىٌُّه ًىخىٌىَنٌُْ قِثَوَ هىََْشْزُِِ ًَهىََْغْزِبِ ًىَنِِل هىْثِزل ٍَِْ

آٍََِ تِاىيَّوِ ًَهىًٌَِْْْ هٓخِزِ ًَهىََْالَئِنَحِ ًَهىْنِرَابِ ًَهىنلثِِّْنيَ ًَآذََ هىََْاهَ ػَيََ حىثِّوِ فًَُِ
هىْقُزْتََ ًَهىَْْرَاٍََ ًَهىََْظَامِنيَ ًَهتَِْ هىظلثِْوِ ًَهىظلائِيِنيَ ًَوِِ هىزِّقَابِ ًَأَقَاًَ
هىيلالَجَ ًَآذََ هىشلمَاجَ ًَهىَْىٌوٌَُُ تِؼَيْ ِىٌِْ اِفَه ػَاىَ ىًه ًَهىيلاتِزَِِّ وِِ هىْثَؤْطَاٍِ ًَهىضَّزلهٍِ
ًَحِنيَ هىْثَؤْصِ أًُْىَئِلَ هىَّذَِِّ صَ َقٌُه ًَأًُْىَئِلَ ىىٌْ هىَْىرَّقٌَُُز(.)2
تطٕ ٣اشا مل تكٌ اٯ : ١ٜإٔٚا أقابتهِ َكٝب ١قًتِ أْٸٖ ٢صا) ٚإِا قٝسق
اٯ ١ٜشنط َكٝب ١إػًٌُ بٓعُ ١ايٓكط ٗ َعطن ١بسض  ،اؾٛاب يٝهٕٛ

( )1غٛض ٠آٍ عُطإ .164
( )2غٛض ٠ايبكط.177 ٠
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إغترهاض ايٓكط أٚإ إكٝبَٛ ١عظ ١يًُػًٌُ ٚ ،زع٠ٛ

ِ يًك

ٚايطنا بأَط اهلل عع ٚجٌ .

َ َٔ ٖٛٚكازٜل َا ٚضز ٗ اٯ ١ٜايػابك ١بكٛي٘ تعاٍ شًَّىؼَيَِّىيىٌْ هىْنِرَابَ

ًَهىْحِنََْحَز ٚف ٘ٝزع ٠ٛيًعًُا ٤ٱغتكطا ٤فهٌ اهلل عع ٚجٌ ٗ غاع ١ايؿس٠
ٱقتباؽ إٛاعظ ٚإؽاشٖا ٚغ ١ًٝيًتساضى ٚايٓحا َٔ ٠أنطاض إكٝب ،١فُٔ
إٛاعظ ٚايك ٗ ايتصنري بايٓكط ٗ َعطن ١بسض أَٛض :
ا٭ٜٗ : ٍٚب اهلل عع ٚجٌ ايٓكط يًُ. ٌَٓ٪
ايثاْ : ٞإشا أْعِ اهلل عع ٚجٌ عً ٢إ ٌَٓ٪بٓعُ ١فأْ٘ أنطّ َٔ إٔ
ٜطفعٗا .
ٚقس تفهٌ اهلل عً ِٗٝبايٓكط ٗ َعطن ١بسض فٗ ٛبام بٌ ظٗطاْ ِٗٝإٍ
 ّٜٛايكٝاَ. ١
 َٔٚاٱعحاظ ٗ ضغاي ١ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ عسّ
ٚقٛع ا عّ ١ي٘ ٗ َعاضى اٱغ. ّ٬
ّٚهٔ تأغٝؼ قاْ : ٖٛٚ ٕٛإٔ اٱعحاظ ٗ ايؿطٜع ١اٱغ ١َٝ٬عً٢
أقػاّ :
ا٭ : ٍٚاٱعحاظ ٗ ايكطإٓ .
ايثاْ : ٞاٱعحاظ ٗ ضغاي ١ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ .
ايثايث  :اٱعحاظ ٗ ايػٓ ١ايٓب. ١ٜٛ
ايطابع  :اٱعحاظ ٗ تًك ٞإػًٌُ يًبعث ١ايٓبٚ ١ٜٛآٜاق ايكطإٓ .
اـاَؼ  :اٱعحاظ ٗ أزا ٤إػًٌُ ايفطا٥

ٚ ،تفاَْ ٗ ِٗٝطنا ٠اهلل.

 َٔٚخكا٥ل آ ١ٜايبرث بٝاْٗا يعًٚ ١غبب خػاض ٠إػًٌُ ٗ َعطن١
أذس بأْٗا َٔ عٓس إػًٌُ أْفػِٗ ٚ ،نأِْٗ ذحبٛا عٔ أْفػِٗ ايٓكط،
ٚتسٍ عًٖ ٢صا إعٓ ٢بسا ١ٜإعطنٚ ،١قريٚض ٠ايطٜس فٗٝا يًُػًٌُ ٚ ،قٝاّ
جٝـ إؿطنٌ باٱغتعساز يًٗعّٖٚ ١طٚي ١ايٓػا ٤اي ٞ٥٬جَ ٔ٦عِٗ إٍ
اٱبٌ يًٗطٚب خؿ ١ٝايػيب َٚا ٜرتؾس عٓ٘ َٔ اـعٚ ٟايفهٝر. ١
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 َٔٚاٯٜاق ٗ َعطن ١أذس ذاٍ بع

ْػ ٠ٛإؿطنٌ اي ٞ٥٬جٔ٦

َعِٗ  ،فكس قُتٌ أقراب يٛا ٤إؿطنٌ ٚأذساّ بعس آخط فرًُت٘ اَطأ٠
َِٓٗ ٖٞٚ ،عُط ٠بٓت عًكُ ١اؿاضث َٔ ١ٝعبس َٓا ٠بٔ نٓاْٚ ، ١قَٗٛا بٓٛ
اؿاضث ذًفا ٤يكطٜـ ٗ اؾاًٖٚ ، ١ٝظٚجٗا ٖ ٛنطاب بٔ غفٝإ بٔ عٛف
اؿاضث ، ٞفهاْت غبباّ ٗ عٛز ٠إؿطنٌ إٍ ايكتاٍ .
ٚقاٍ ذػإ بٔ ثابت ٗ ضفعٗا ايًٛا ٤شَاّ ٚتبهٝت ّا يهفاض قطٜـ:
إشٳا عٳهٳٌٷ غٹٝكَتٵ إيَٝٵٓٳا نَ َأْٸٗٳا  ...جٹسٳاٜٳ ُ١ؾٹطٵىٺ ٴَعٵ ٹًُٳاقٹ ايِرٳٛٳاجٹبٹ
ذ ٵعْٳاٖٴِٵ بٹايهٸطٵبٹ ٹَٔٵ نٌُٸ جٳاْٹبٹ
طعٵٓٶا ٴَبٹريٶا َٴٓٳهًّٓا  ...ٳ ٚٴ
أَ َقُٵٓٳا يَٗٴِٵ َ
غٛٳامٔ بٳٝٵعٳ ايِحٳ٥٬ٹبٹ)(.)1
قبٳرٴٛا  ...ٴٜبٳاعٴٕٛٳ فٹ ٞايِأَ ٵ
فَ ًَٛٵيَا يٹٛٳا٤ٴ ايِرٳاضٔثٹٝٸ١ٹ أَ ٵ
(عٔ قُس بٔ اغرام عٔ بع

أٌٖ ايعًِ إٔ ايًٛا ٤مل ٜعٍ قطٜعا

ذت ٢أخصت٘ عُط ٠بٓت عًكُ ١اؿاضث ١ٝفطفعت٘ يكطٜـ ف٬ثٛا ب٘ ٚنإ ايًٛا٤
َع قٛاب ن ّ٬يبين أب ٞطًر ١ذبؿٚ ٞنإ آخط َٔ أخص َِٗٓ ٙفكاتٌ
ذت ٢قطعت ٜسا ٙثِ بطى عً ٘ٝفأخص ايًٛا ٤بكسضٚ ٙعٓك٘ ذت ٢قتٌ عً٘ٝ
ٜ ٖٛٚك ٍٛايًِٗ ٌٖ أعصضق فكاٍ ذػإ بٔ ثابت ٗ قطع ٜس قٛاب ذٌ
تكاشفٛا بايؿعط:
ق٪ٳابٹ
فَدٴطٵتٴِٵ بٹايًٓٛٳا٤ٹ ٚٳؾٳطٸ فَدٵطٕ  ...ٹيٛٳا٤ٷ ذٹٌٳ ضٴزٸ إيَ ٢ٴ
جعٳًِتٴِٵ فَدٵطٳنُِٵ فٹ٘ٝٹ ٹب ٳعبٵسٹ ٚ ...ٳأَيِ َأّٴ ٳَٔٵ ٳٜطَأُ عٳفَطٳ ايتٸطٳابٹ
ٳ
كٛٳابٹ
ظَٓٳٓٵتٴِٵ ٚٳايػٸفٹ٘ٝٴ َي٘ٴ ظُٓٴٕٛٷ ٚ ...ٳَٳا إٕٸ شٳاىَ ٹَٔٵ أََٵطٔ اي ٸ
ذُٵطٳ ا ِيعٹٝٳابٹ
بٹ َإٔٸ جٹًَا ٳزْٳا ٳٜٛٵّٳ ايِتٳكَٝٵٓٳا  ...ٹبُٳهٓ َ١بٳ ٵٝعٴهُِٵ ٴ
خهٳاب
كبٳإٔ عٳًَ ٢ٹ
كبٳتٵ ٜٳسٳاٙٴ ٚ ...ٳَٳا إٕٵ ٴتعٵ ٳ
أَقَطٸ ا ِيعٳ ٵٔٝٳ َإٔٵ عٴ ٹ

( )2

ٚعٔ أب ٢ضافع عٔ أب ٘ٝعٔ جس ٙقاٍ ٕا قتٌ عً ٞبٔ أب ٢طايب
أقراب ا٫ي ١ٜٛأبكط ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ْاعَٔ ١

( )1ايػري ٠ايٓب ١ٜٛٱبٔ ٖؿاّ .79/3
( )2ايطٚض ا٭ْف .262/2
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َؿطن ٞقطٜـ فكاٍ يعً ٞآٌ عً ِٗٝفرٌُ عً ِٗٝففطم ْعِٗ ٚقتٌ
عُط ٚبٔ عبس اهلل اؾُر.ٞ
قاٍ ثِ أبكط ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ْاعَ َٔ ١ؿطنٞ
قطٜـ فكاٍ يعً : ٞآٌ عً ِٗٝفرٌُ عً ِٗٝففطم ْاعتِٗ ٚقتٌ ؾٝب١
بٔ َايو أذس بٓ ٢عاَط بٔ ي. ٟ٪
فكاٍ ج ٜ ٌٜا ضغ ٍٛاهلل إٕ ٖص ٙيًُٛاغا ٠فكاٍ ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل
عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ إْ٘ َين ٚأْا َٓ٘ فكاٍ ج ٚ ٌٜأْا َٓهُا.
قاٍ فػُعٛا قٛتا  ٫غٝف إ ٫ش ٚايفكاض *  ٫ٚفت ٢إ ٫عً. ٞ
(قاٍ أب ٛجعفط  :فًُا أت ٢إػًُ َٔ ٕٛخًفِٗ اْهؿفٛا ٚأقاب َِٓٗ
إؿطنٚ ٕٛنإ إػًُٕ ٕٛا أقابِٗ َا أقابِٗ َٔ ايب ٤٬أث٬ثا :
ثًث قت. ٌٝ
ٚثًث جطٜس .
ٚثًث َٓٗعّ ٚ ،قس جٗست٘ اؿطب ذتَ ٢ا ٜسضَ ٟا ٜكٓع ٚأقٝبت
ضباع ١ٝضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ايػفًٚ ٢ؾكت ؾفت٘ ٚنًِ ٗ
ٚجٓتٚ ٘ٝجبٗت٘ ٗ أق ٍٛؾعطٚ ، ٙع ٙ٬ابٔ قُ ١٦ٝبايػٝف عً ٢ؾك٘ أّ٫
ٚنإ ايص ٣أقاب٘ عتب ١ابٔ أبٚ ٞقام)(.)1
َٚا يبثت ْػ ٠ٛقطٜـ إٔ اغتعسٕ يًفطاض ٚقطٕ ٜٗطٚئ قٛب اٱبٌ
يكطع َػاف ١قبٌ إٔ ٜٗٓعّ ايطجاٍ ٜٚسضنٗٔ إػًُ ٕٛتطى ايطَاَٛ ٠انعِٗ
ٗ شاق ايٛقت يتحً ٞأَاضاق ٖعّ ١قطٜـ فهاْت إكٝبٚ ، ١تفهٌ اهلل
َٛاغا ٠إػًٌُ بآ ١ٜايبرث اييت ٖ ٞشخري ٗ ٠ايسْٝا ٚاٯخط.٠
ٍ اي ًٖ٘ٹ قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًَِ -أٻْ٘ٴ قَاٍٳ
عٔٵ ضٳغٴٔ ٛ
عٔٵ َأْٳؼٔ ٵبٔٔ َٳايٹوٺ ٳ
(ٳ
٤٬ٹ ٳٔ ٚإٕٻ اي ًٖ٘ٳ إٔشٳا َأذٳبٻ قَٛٵَٶا ابٵ ٳتَٖ٬ٴِٵ َف ٳُٔٵ ضٳنٹ٢ٳ فًََ٘ٴ
عٹظَِٴ ايِحٳعٳا٤ٹ َٳعٳ عٹظَِٔ ايِ ٳب َ
دطُ)(.)2
دطَ فَ ًَ٘ٴ ايػټ ٵ
ايطِّنٳا ٚٳَٳٔٵ غٳ ٹ
( )1تأضٜذ ايط .197/2 ٟ
( )2غٓٔ ابٔ َاج٘ .188/12
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ثٕاء اهلل ػٍى ٔفعه يف اٌَح
يٝؼ َٔ آ َٔ ١ٜآٜاق ايكطإٓ إ ٖٞٚ ٫تتهُٔ ثٓا َٔ ٤اهلل عع ٚجٌ عً٢
ْفػ٘ َٔ جٗاق :
ا٭َٓ : ٍٚطٛم اٯ. ١ٜ
ايثاَْ : ١ٝفٗ ّٛاٯ ١ٜإدايف يًُٓطٛم .
ايثايث : ١ز٫٫ق اٯ. ١ٜ
ايطابع : ١ناٜاق اٯ. ١ٜ
( عٔ ابٔ َػعٛز قاٍ  :قاٍ ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآيـ٘ ٚغـًِ ٫ :
أذس أنري َٔ اهلل  َٔ ،أجٌ شيو ذطٻّ ايفٛاذـ َا ظٗط َٓٗا َٚا بطـٔ ،
 ٫ٚأذس أذب إي ٘ٝإسح َٔ اهلل َٔ أجٌ شيو َسح ْفػ٘  ٫ٚ ،أذس أذب
إي ٘ٝايعصض َٔ اهلل َٔ أجٌ شيو بعث ايٓبَ ٌٝبؿطَٓٚ ٜٔصض.)1( ) ٜٔ
يكس أخ ق آ ١ٜايبرث عـٔ َكـٝبْٚ ١هػـ ١ؿكـت إػـًٌُ ٗ َعطنـ١
أذسٚ ،قس أثٓ ٢اهلل عع ٚجٌ عًْ ٢فػ٘ ٚشنٓط إػـًٌُ بـأِْٗ قـس أقـابٛا
نعفٗا ٗ َعطن ١بسض يتتهُٔ آ ١ٜايبرث ٗ ز٫يتٗا ايتـصنري بٓكـط اهلل عـع
ٚجٌ يًُػًٌُ ٗ َعطن ١بسض ٚ ،تـسع ٛإٍ ايتفهـط تـط ٣نٝـف نـإ ذـاٍ
إػًٌُ  ّٜٛبسض يـ ٛمل ٜٓكـطِٖ اهلل عـع ٚجـٌ خاقـٚ ١أْٗـِ نـاْٛا أشيـ١
نعفاَ ٤ػتهعفٌ.
 ٫ٚىتل ثٓا ٤اهلل عع ٚجٌ عًْ ٢فػ٘ ٗ آ ١ٜايبرث غكٛم ايتصنري
َعطن ١بسض ْٚكط إػًٌُ فٗٝا  ،بٌ بصاق َعطن ١أذس ؿكط ا٭ش ٣ايصٟ
ؿل إػًٌُ فٗٝا بأْ٘ َكـٝبٚ ١يـٝؼ ٖعّـٚ ،١بـٌ ا عّـٚ ١إكـٝب ١عُـّٛ
ٚخكٛم َطًل  ،فهٌ ٖعَّ ٖٞ ١كٝبٚ ١يٝؼ ايعهؼ .
فُا قطف٘ اهلل عع ٚجٌ عٔ إػًٌُ َ ّٜٛعطنـ ١أذـس أعظـِ ٖـا ؿـل
بِٗ ٚ ،ف ٘ٝزع ٠ٛ٭جٝاٍ إػًٌُ يًؿهط هلل عـع ٚجـٌ عًـٖ ٢ـص ٙايٓعُـ، ١
ْعُ ١قطف ايهطض ايفازح عٔ إػًٌُ َ ّٜٛعطن ١أذس.
( )1ايسض إٓثٛض .301/3
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ٚتكسٜط بسا ١ٜآ ١ٜايبرث عًٚ ٢ج: ٙٛ
ا٭ : ٍٚإٔٚا أقابت هِ َكٝب ١قس قا اهلل عٓهِ أعظِ َٓٗا .
ايثاْ : ٞإٔٚا أقابتهِ َكٝب ٖٞ ١بـإشٕ اهلل  ،بًرـاظ ايتكٝٝـس ايـٛاضز ٗ

اٯ ١ٜايتاي ١ٝبكٛي٘ تعاٍ ش ًٍََا أَصَاتَنٌُْ ًٌََّْ هىْرَقََ هىْدََْؼَاُِ وَثِبِفُِْ هىيَّوِز (.)1
ايثايث  :إٔٚا أقابتهِ َكٝب ٗ ١غب ٌٝاهلل .

ايطابع  :إٔٚا أقابتهِ َكٝبٜ ١طظقهِ اهلل عًٗٝا ايثٛاب ايعظٖٚ ، ِٝصا
ايثٛاب َٔ ثٓا ٤اهلل عع ٚجٌ عًْ ٢فػ٘ ٭ْ٘ ٜ ٫كسض عً ٘ٝإ ٖٛ ٫غبراْ٘.
 َٔٚاٯٜاق عسّ إمكاض ايثٛاب بايكراب ١ايصْ ٜٔعيت بِٗ إكٝبٗ ١
َعطن ١أذس بٌ ٜؿٌُ أجٝـاٍ إػـًٌُ ٚإػـًُاق ففـ ٞنـٌ َـطٜ ٠ػـرتجع
إػًِ أ ٚإػًَُ ١ا ؿل ايـٓيب قـً ٢اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘ ٚغـًِ ٚإػـًٌُ َـٔ

ا٭ش ّٜٛ ٣أذس يٝأتُٗٝا ايثٛاب يكٛي٘ تعاٍشهىَّذَِِّ اِفَه أَصَاتَرْيىٌْ ٍىيِْثَحد قَاىٌُه اَِّّا ىِيَّوِ
ًَاَِّّا اِىَْْوِ رَهخِؼىٌَُ * أًُْىَئِلَ ػَيَْْيٌِْ صَيٌََهخٌ ٍِِْ رَتِّيٌِْ ًَرَحََْحد ًَأًُْىَئِلَ ىىٌْ هىَْىيْرَ ىًَُز

( )2

ٚٚضز يفظ أقابتِٗ بكٝغ ١إانٜٚ ، ٞبك ٢باب اٱغرتجاع َفتٛذاّ إٍ ّٜٛ
ايكٝاَ. ١
إٕ اهلل عع ٚجٌ نين عٔ ايعإٌ  ٫ٚ ،وتاد إٍ َسذ٘ ٚ ،يهـٔ ٖـصا
إسح ضٓ ١بايعباز ٚ ،إق٬ح ٚتأزٜب ِ ٚٚ ،اق َٔ ِ ١ٝايه ٚايعٓاز
ٚاؾرٛز .
( عٔ أب ٞشض ،عٔ ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ فُٝا ٜط ٜ٘ٚعٔ
ضب٘ عع ٚجٌ ،أْ٘ قاٍٜ" :ا عباز ،ٟي ٛإٔ أٚيهِ ٚآخطنِٚ ،إْػهِ ٚجٓهِ،
ناْٛا عً ٢أتك ٢قًب ضجٌ َٓهَِ ،ا ظاز شيو ٗ ًَه ٞؾ٦ٝا.
ٜا عباز ،ٟي ٛإٔ أٚيهِ ٚآخطنِٚ ،إْػهِ ٚجٓهِ ،نـاْٛا عًـ ٢أفحـط
قًب ضجٌ َٓهَِ ،ا ْكل شيو ٗ ًَه ٞؾ٦ٝا.
( )1غٛض ٠آٍ عُطإ .166
( )2غٛض ٠ايبكط.157-156 ٠
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ٜا عباز ،ٟي ٛإٔ أٚيهِ ٚآخـطنِٚ ،إْػـهِ ٚجـٓهِ ،قـاَٛا ٗ قـعٝس
ٚاذس ،فػأي ،ْٞٛفأعطٝت نٌ إْػإ َػأيتَ٘ ،ا ْكل شيو َٔ ًَه ٞؾ٦ٝٶا،
إ ٫نُـــا ٜـــٓكُل إدٵـ ـٝٳط إشا أزخـــٌ ٗ ايبرـــط" .فػـــبر اْ٘ ٚتعـــاٍ ايغـــين
اؿُٝس)(.)1
ٚأختتُت آ ١ٜايبرث بثٓا ٤اهلل عًـْ ٢فػـ٘ َـا هعـٌ اـ٥٬ـل تٓكـاز يـ٘

قانط ٠طا٥ع ١يكٛي٘ تعاٍش اُِل هىيَّوَ ػَيََ مُوِّ شٍَِْإ قَ ِّزٌز.

َ َٔٚعاْ ٘ٝزع ٠ٛإػًٌُ يًتطًع إٍ ْكط اهلل عع ٚجٌ ٗ قازّ ا٭ٜاّ،
ٚيٝه ٕٛتكسٜط اٯ : ١ٜقس اقبتِ َثًٗٝـا ٚغٝكـٝبهِ اهلل َثًـٗا أ ٚأنثـط فٗـٛ
عً ٢نٌ ؾ ٧قسٜط .
اٌَح زمحح

إبتسأق آ ١ٜايبرث بأيف اٱغتفٗاّ يبٝإ ضأف ١اهلل عع ٚجـٌ بإػـًٌُ
بإٔ ٜػأ ِ عـٔ تػـا ِ ٩عـٔ اـػـاض ٗ ٠شاق ايٛقـت ايـصٜ ٟهْٛـٛا ٖـِ
أْفػِٗ غبب اـػاض. ٠

يتك ِ ٍٛاٯ ١ٜإٕ اهلل ٜتغؿاِٖ بطٓت٘  ،قاٍ غبراْ٘ شاُِل رَحََْحَ هىيَّوِ

قَزِّةٌ ٍِِْ هىَْىحْظِنِنيَز

( )2

 َٔٚضٓت٘ تعاٍ إبتسا ٤إعطن ١بٓكط إػًٌُ

ٚنثط ٠قتً ٢إؿطنٌ نُا ٜب ٘ٓٝقٛيـ٘ تعـاٍ ش ًىَقَد ْ صَد َقَنٌُْ هىيَّدوى ًَػْد َهى اِفْ ذَحىظُّدٌَّيىٌْ
تِبِفِّْوِز ( )3نُا إٔ إشٕ اهلل ذانط ٗ ْكط إػًٌُ ٗ أَ ٍٚعطن ١أذس  ،فإ
اـػاضٚ ٠إكٝب ١مل تكع يًُػًٌُ إ ٫بـإ شٕ َـٔ عٓـس اهلل عـع ٚجـٌ يكٛيـ٘

( )1تفػري ابٔ نثري .480/4
( )2غٛض ٠ا٭عطاف .56
( )3غٛض ٠آٍ عُطإ .152
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تعاٍ ٗ اٯ ١ٜايتاي : ١ٝش ًٍََا أَصَاتَنٌُْ ًٌََّْ هىْرَقََ هىْدََْؼَاُِ وَثِبِفُِْ هىيَّوِز( )1يبٝإ
قاْ ٖٛٚ ٕٛذتٚ ٢إ ٕ نإ غبب اـػاض ِٖ ٠إػًُ ٕٛأْفػِٗ َ٘ٓٚ ،أَٛض :
ا٭ : ٍٚإنعاٍ ثًث جٝـ إػًٌُ َع ضأؽ ايٓفام عبـس اهلل بـٔ أبـٞ
ٚغط ايططٜل إٍ َعطن ١أذس .
ايثاْ : ٞتطى ايطَاَٛ ٠انعِٗ عً ٢اؾبٌ ٚذسٚث ثغطْ ٠فص َٓٗا خٝاي١
إؿطنٌ  ،يكس ناْت فطقتإ خٝاي ١إؿـطنٌ تطقـب غـري ايكتـاٍ ٜٚعذفـٕٛ
باـٝــٌ بــٌ اؿــٌ ٚاٯخــطٚ ،يهــٔ ايطَــاٜ ٠طؾــك ِْٗٛبٛابــٌ َــٔ ايػــٗاّ
فٝرتاجعٚ ،ٕٛف ٘ٝذح ١عً ٢ايطَا ٠يًع ّٚعسّ تطى َٛانعِٗ ٖٞٚ ،تعهٝس
٭َط ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآيـ٘ ٚغـًِ ـِ بعـسّ تـطى َٛانـعِٗ عًـ ٢أٟ
ذا ٍ ،فإشا ناْت خ ٌٝايعس ٚتٗـِ بـا حَ ّٛـٔ اـًـف نٝـف ٜـرتى ايطَـا٠
َٛانعِٗ يصا قاّ ضٝ٥ػـِٗ ٖٚـ ٛعبـس اهلل بـٔ جـبري عـثِٗ عًـ ٢اٱقاَـٗ ١
َٛانعِٗ ٚ ،شنٓطِٖ بكٚ ٍٛأٚاَط ضغ ٍٛاهلل قـً ٢اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘ ٚغـًِ
ِ ٚثبت َع٘ مـ ٛمثاْٝـَ ١ـٔ أقـٌ ٔػـٌ قتًـٛا َعـ٘ عٓـس قـعٛز خٝـٌ

إؿطنٌ ِ  ،قاٍ تعاٍ ش ىَِْقْضَِِ هىيَّوى أٍَْزاه مَاَُ ٍَعْؼىٌالًز(.)2

يكس قاٍ ِ ايٓيب قـً ٢اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘ ٚغـًِ ( آـٛا ظٗٛضْـا ،فـإٕ
ضأٜتُْٛا ْكتٌ ف ٬تٓكطْٚاٚ ،إٕ ضأٜتُْٛا ْغِٓ ف ٬تؿطنْٛا. )3( ).
ٚعٓسَا ضأ ٣ايطَا ٠إػًُٖ ٕٛعّ ١إؿـطنٌ ٚقٝـاّ إػـًٌُ باْتٗـاب
َعػهطِٖ ٖٚطٚب ايٓػ ٠ٛاي ٞ٥٬جَ ٔ٦عِٗ .
ا ختًفٛا ٚقاضٚا َع قًتِٗ إٍ فطٜكٌ:
ا٭ : ٍٚايص ٜٔثبتٛا ٗ َٛنعِٗ  ِٖٚ ،أَريِٖ ٚم ٛمثاَْ ١ٝع٘.

( )1غٛض ٠آٍ عُطإ .166
( )2غٛض ٠ا٭ْفاٍ .42
( )3ايػري ٠ايٓب٫ ١ٜٛبٔ نثري .47/3
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ايثاْ : ٞايص ٜٔتطنٛا َٛانـعِٗ ايـص ٜٔقـايٛا إٔ ضغـ ٍٛاهلل قـً ٢اهلل
عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ مل ٜطز ٖص ٙاؿاٍ َٔ ؼكل ٖعّ ١إؿطنٌ ٚ ،تٛجٗٛا إٍ
َعػــهط إؿــطنٌ يًٓٗــب ٚجًــب ايغٓــا ، ِ٥فحــا٤تِٗ خٝــٌ إؿــطنٌ َــٔ
خًفِٗ بإٔ تكسّ خايس بٔ ايٛيٝس ناضاّ عً ٢اؾبٌ غٚ ً٘ٝتبع٘ عٹهطَ ١بٔ أبٞ
جٌٗ  ،فكتًٛا َٔ بك ٞفَٚ ، ٘ٝثًٛا بعبس اهلل بٔ جبري ٚ ،جـطزَ ٙٚـٔ ثٝابـ٘
بعس َٛت٘ ْٚ ،فصق ايطَاح ٗ بطٓ٘ ٚ ،خطق ت َا بـٌ غـطت٘ إٍ خاقـطت٘ ،
ٚخطجت أذؿاَ َٔ ٖٛٚ ، ٙ٩كازٜل إكٝب ١اييت شنطتٗا ٖص ٙاٯٚ ١ٜاٯ١ٜ
ايتايٚ ، ١ٝتتحًَ ٢عاْ ٞايطٓ ١بك ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغـًِ
ٚإػًٌُ ٚ،زعٛتِٗ ايٓاؽ يٲغ ّ٬ببصٍ ايٓفٛؽ ٚطاع ١اهلل .

َ َٔٚكازٜل ايطٓ ٗ ١آ ١ٜايبرث إختتاَٗـا بكٛيـ٘ تعـاٍ شاُِل هىيَّدوَ

ػَيََ مُوِّ شٍَِْإ قَ ِّزٌز يبٝإ إٔ ؾآ بٝب ايطٓ ١بٓب ٠ٛقُس قً ٢اهلل عً٘ٝ
ٚآي٘ ٚغـًِ َتكـًٚ ١تؿـٌُ إػـًٌُ ٚنريٖـِ َٗٓٚ ،ـا قـ ٛإكـا٥ب عـٔ
إػًٌُ ٚإؿام ايصٍ ٚا ٛإ بايص ٜٔنفطٚا .
ٚتكسٜط خاُ ١اٯ: ١ٜ
ا٭ : ٍٚإٕ اهلل عً ٢نٌ ؾ ٤ٞقسٜط فُٓٝع عٓهِ ػسز إكٝب. ١
ايثاْ : ٞإٕ اهلل عع ٚجٌ عً ٢نٌ ؾ ٤ٞقـسٜط فٝكـًرهِ يعـسّ جًـب
إكا٥ب عً ٢أْفػهِ .
ايثايـث  :قــس أقـبتِ ٗ َعطنــ ١أذــس بكـسض ٠اهلل عــع ٚجـٌ ٖٚــ ٛايــصٟ
هعًهِ تفٛظَ ٕٚا ٖ ٛأن َٓٗا  ،فًِ ُط ا٭ٜاّ ذت ٢قاضق َعطن ١ذـٌٓ
ٚناْت ايغٓا ِ٥اييت نُٓٗا إػًُ ٕٛتفٛم ذس ايتكٛض بًراظ اؿاٍ ٚقكط
إس ٠بٌ َعطن ١أذس اييت ٚقعت ٗ ايػٓ ١ايثايث َٔ ١ا حطَٚ ٠عطنـ ١ذـٌٓ
اييت ٚقعت ٗ ايػٓ ١ايثآَ ١يًٗحط. ٠
 َٔٚاٱعحاظ ٗ إكاّ ٚقٛع نٌ َُٓٗا ٗ ؾٗط ؾـٛاٍ ٚا٭ٚ ٍٚقعـت
ٗ ايٓكف َٔ ؾٗط ؾٛاٍٚ ،ايثاْ ٗ ١ٝايعاؾط َٔ ؾٗط ؾٛاٍ ٚبُٗٓٝا ٔؼ
غٓٛاق.
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ٚناْت ايغٓا ِ٥اييت اغت ٍٛعًٗٝا إػًُ َٔ ٕٛجٝـ إؿطنٌ :
 -1غت ١آ٫ف َٔ ايػيب بٌ اَطأٚ ٠نٚ ّ٬جعٌ ايـٓيب قـً ٢اهلل عًٝـ٘
ٚآي٘ ٚغًِ عً ِٗٝبس ٌ ٜبٔ ٚضقا ٤اـعاع.ٞ
 -2أضبعٚ ١عؿط ٕٚأيف َٔ اٱبٌ .
 -3أنثط َٔ أضبعٌ آيف َٔ ايغِٓ .
 -4أضبع ١آ٫ف أٚق ١ٝفه. ١
ٚقً ٢ضغـ ٍٛاهلل قـً ٢اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘ ٚغـًِ قـ ٠٬ايظٗـط ٗ ذـٌٓ
ؾهطاّ هلل عع ٚجٌ يًٓكط ٚايظفط ٗ شاق إٛنع ٚيبٝـإ قـاْ ٕٛيًُػـًٌُ
 ٖٛٚيع ّٚتعاٖس ايك ٗ ٠٬ايػ طاٚ ٤ايهطاٚ ٤عٓس إكٝب. ١
 َٔٚخكا٥ل ايك ٠٬أْٗا ػًب ايظفط ٚتثبت َعـآَْٚ ٞـافع ايٓكـط،
 ٌٖٚته ٕٛايك َٔ ٠٬اٱ غرتجاع عٓـس إكـٝب ، ١اؾـٛاب ْعـِٖٚ ،ـَ ٛـٔ

عَُٛــــاق قٛيــــ٘ تعــــاٍش ًَهطْدد درَؼِْنىٌه تِاىيلدد دثْزِ ًَهىيلدد دالَجِ ًَاَِّّيَددددا ىَنَدد دثِتَجٌ اِالَّ ػَيَددددَ

هىْ َاشِؼِنيَز(.)1
حبث تالغً
َٔ ٚج ٙٛايب٬ن( ١اٱيتفاق)  ٖٛٚايتغري ٚايتبسٍ ٗ اؾٗ ١اييت ٜتٛجـ٘
إيٗٝا خطاب إتهًِ  ،نُا ي ٛنإ ٜتهًِ إٍ إداطَبٌ ثِ ٜٓتكٌ إٍ ايغٝب ١أٚ
بايعهؼ .
َٓ َٔٚافع٘ جصب اٱْتباٚ ٙاٱذرتاظ َٔ إًٌ ٚ ،ططز ايغفًٚ ١ايهحط.
ٚإبتسأق اٯ ١ٜبكٝغ ١ايػ٪اٍ اٱْهاض َٔٚ ،ٟخكا٥ك٘ جعٌ ايػـاَع
ٜٓكت إيٚ ،٘ٝإٍ َا بعس ٙخاق ١إشا جا ٤بكٝغ ١اـطاب نُا ٗ آ ١ٜايبرث
ٚنأْ٘ يٝؼ ٗ جٗ ١إداطبٌ ٚإػـتُع ٌ إ ٫إػـًٌُ ،فُـع ْـعَ ٍٚكـٝب١
ٚاقع ١أذس بإػًٌُ ٱّاِْٗ باهلل ٚضغٛي٘ ٚزفاعِٗ عٔ ؾـدل ايطغـٍٛ
قــً ٢اهلل عًٝــ٘ ٚآيــ٘ ٚغــًِ ٚايتٓعٜــٌ جــا٤ق اٯٜــ ١باٱغــتفٗاّ اٱْهــاضٟ
( )1غٛض ٠ايبكط.45 ٠
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إتٛجــ٘ش خَْْ دزَ أٍُل دحإ أُخْزِخَ ددْ ىِينلدداصِز(ٖ ، )1ــا ٜــسٍ بايس٫يــ ١اٱيتعاَٝــ ١بــإٔ ٖــصا
اٱغتفٗاّ يٝؼ يًتٛبٝذ أ ٚايتكطٜع ٚايتبهٝت.
ٚتكسٜط اٯ :١ٜإٔ ٚا أقابتهِ َكٝب ٗ ١غب ٌٝاهللٚ ،اهلل ٜثٝبهِ عًٗٝا.
يكــس إبتــسأ خــطٚد ايــٓيب قُــس قــً ٢اهلل عًٝــ٘ ٚآيــ٘ ٚغــًِ ٚإػــًٌُ
بايبؿاض ٠بايًطف ٚإٔ َـٔ عٓـس اهلل ٚؾـٗازت٘ ـِ باٱّـإٚ ،إخبـاض ٙبأْـ٘

ٜػُع أقٛا ِ ٜٚعًِ ذا ِٚ ،تعس ٟايص ٜٔنفطٚا عً ِٗٝبكٛي٘ تعـاٍشًَاِفْ

ٔ
غَ ًَْخَ ٍِِْ أَىْيِلَ ذُثٌَِّةى هىَْىئٍِْنِنيَ ٍَقَاػِ َ ىِيْقِرَداهِ ًَهىيَّدوى طَدَِْغٌ ػَيِدٌٌْز( ،)2فُـٔ َـ ٸ
ٚيطف اهلل أْ٘  ٫تبسأ إعطن ١بايثٓا َٔ ٤عٓس اهلل عع ٚجٌ ثِ ٜـأت ٞايتـٛبٝذ
ِ َٓ٘ تعاٍ.
فإٕ قًت قس إبتسأق إعطن ١بٓكط غاذل يًُػًٌُ ٚإْتٗت غػاضتِٗ
اؾٛاب إْ٘ قٝاؽ َع ايفاضمٚ ،نٌ َٔ ايٓكط ٚاـػاض َٔ ٠عٓس اهلل ٚذفظ٘
يطغٛي٘ ٚز ٜٔاٱغْٚ ّ٬ع ٍٚآٜاق ايكطإٓ ٚإثاب ١إٚ ،ٌَٓ٪فهس إٓـافكٌ
ٚشٍ ٖٛٚإ ايهافط.ٜٔ
ٚبعس اـطاب يًُػًٌُ إْتكًت اٯ ٗ ١ٜيغـ ١اـطـاب إٍ ايـٓيب قُـس
قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ بكٛي٘ تعاٍ (قٌ) فٌٗ َٖ ٛـٔ اٱيتفـاق ،أّ أْـ٘
َٔ اٱْتكاٍ َٔ ايعاّ إٍ اـام اؾ ٛاب  ٫تعاضض بُٗٓٝا َع إضاز ٠تٓعٜ٘

ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ عٔ اـطأ ٚايككٛض ٗ قٛيـ٘ تعـاٍشقُدوْ ىىدٌَ

ٍِِْ ػِنْ ِ أَّْعُظِنٌُْز فًِ تكٌ اٯ( ١ٜقٌ ٖ َٔ ٛعٓس أْفػٓا).

( )1غٛض ٠آٍ عُطإ .110
( )2غٛض ٠آٍ عُطإ .121
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ٜٚؿٌُ ايتٓع ٜ٘ايؿٗساٚ ٤أٌٖ ايبٝت ٚايكراب ١ايص ٜٔقاتًٛا ز ٕٚايٓيب
ٚمل ٜفطٚا ٚمل ٜٗٓعَٛا ٚنٌ عًـ ٢خـري ذتـ ٢أٚي٦ـو ايـص ٜٔإْٗعَـٛا يكٛيـ٘
تعاٍ قبٌ آٜاقشًىَقَ ْ ػَعَا ػَنْنٌُْز(.)1

احلاجح إىل آٌح اٌثذث
اؿُس هلل ايص ٟجعٌ ايٓاؽ ٗ ذاجَ ١تكً ١إٍ يطف٘ َٓٚٸـ٘ ٚضٓتـ٘،

قاٍ تعاٍش َّاأَُّّيَا هىنلاصى أَّْرٌُْ هىْعُقَزَهٍى اِىََ هىيَّوِز(.)2

ٚجا٤ق قف ١ايفكط ٗ اٯ ١ٜأع ٙ٬عً ٢مـ ٛاٱطـ٬م َـٔ ذٝـث اؾٗـ١
ٚايهِ ٚايهٝف ٚايعَإ ٚإهإ ٚ ،فُٝا ىل ايفطز ٚاؾُاعٚ ١ا٭َٖٛٚ ١
َٔ اٱعحاظ ٗ ف ٧اٯ ١ٜأع ٙ٬بايٓسا ٤ايعاّ ايصٜ ٟفٝس اٱغتغطام ؾُٝـع
أٌٖ ا٭ضض.
ٜٚكس تكسٜط اٯ ١ٜأع ٙ٬عًٚ ٢ج:ٙٛ
ا٭ٜ : ٍٚا أٜٗا ايٓاؽ أْتِ ايفكطا ٤اٍ ضٓ ١اهلل.
ايثاْٜ : ٞا أٜٗا ايٓاؽ أْتِ ايفكطا ٤إٍ َٔٸ اهلل.
ايثايث ٜ :ا أٜٗا ايٓاؽ أْتِ ايفكطا ٗ ٤نٌ ؿظٚ ١ططف ١عٌ إٍ اهلل.
ايطابع ٜ :ا أٜٗا ايٓاؽ أْتِ ايفكطا ٤إٍ اهلل فتُعٌ َٚتفطقٌ.
اـــاَؼ ٜ :ــا أٜٗــا ايٓــاؽ أْــتِ ايفكــطا ٤إٍ اهلل فبعــث يهــِ ا٭ْبٝــا٤

ٚايطغٌ ،قاٍ تعـاٍش ًٍََدا ُّزْطِدوُ هىَْىزْطَديِنيَ اِالَّ ٍىثَشِّدزَِِّ ًٍَىندذِرَِِّ وَََدِْ
آٍََِ ًَأَصْيَحَ وَالَ خٌَْفٌ ػَيَْْيٌِْ ًَالَ ىىٌْ َّحْشٌََُُّز(.)3
ايػازؽ ٜ :ا أٜٗا ايٓاؽ أْتِ ايفكطا ٤إٍ ضظم اهلل.
ايػابع ٜ :ا أٜٗا ايٓاؽ أْتِ ايفكطا ٤إٍ اهلل ٗ ايسْٝا ٚاٯخط.٠
( )1غٛض ٠آٍ عُطإ .152
( )2غٛض ٠فاطط .15
( )3غٛض ٠ا٭ْعاّ .48
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ايثأَ ٜ :ا أٜٗا ايٓاؽ أْتِ ايفكطا ٤إٍ َغفط ٠اهلل.
ايتاغع ٜ :ا أٜٗا ايٓاؽ أْتِ ايفكطا ٤إٍ اهلل فاغأيٛا اهلل َٔ فهً٘.

ايعاؾط ٚ :ضز ٗ ايتٓعٌٜش َّاأَُّّيَا هىنلداصى أَّْدرٌُْ هىْعُقَدزَهٍى اِىَدَ هىيَّدوِ ًَهىيَّدوى ىىدٌَ هىْغَنِدُِّ
هىْحََِْ ىز(.)1
ٚوتٌُ تكسٜط اٯ ١ٜأع ٙ٬غكٛم اٯ َٔ ١ٜايكطإٓ ٚجٖٛاّ :
ا٭ٜ : ٍٚا أٜٗا ايص ٜٔآَٓٛا أْـتِ ايفكـطا ٤إٍ اٯٜـ ١ايكطآْٝـ ،١بًرـاظ إٔ
إػًٌُ ِٖ ايص ٜٔآَٓٛا بايكطإٓٚ ،إي ِٗٝتتٛج٘ أنثط خطابات٘ .
ايثاْٜ : ٞا أٌٖ ايهتاب أْتِ ايفكطا ٤اٍ اٯ ١ٜايكطآْ. ١ٝ
ايثايث ٜ :ا أٜٗا ايٓاؽ أْتِ ايفكطا ٤إٍ اٯ ١ٜايكطآْ.١ٝ
ايطابع  :ايٛقٛف عًْ ٢ل اٯ ١ٜايكطآَْٚ ، ١ٝهُ ٕٛاٯ. ١ٜ
ٚايكرٝس ٖ ٛايثايث أعٜٚ ،ٙ٬ه ٕٛايٛج٘ ا٭ٚ ٍٚايثاْ ٗ ٞطٛي٘ ،إش
إٔ نــٌ آٜــ ١قطآْٝــ ١نٓــع َــٔ بطٓــإ ايع ـ طفٚ ،نــٝاٜ ٤ــٓري زضٚب ا ساٜــ١
يًُػًٌُ.
ٕٚا اذتحت إ٥٬ه ١عً ٢جعٌ آزّ (ٗ ا٭ضض خًٝف )١أجابِٗ اهلل عع

ٚجٌ بكٝغ ١اٱذتحاد إكط ٕٚباي ٖإ شاِِِّّ أَػْيٌَى ٍَا الَ ذَؼْيََىٌَُز(.)2

يٝه َٔ ٕٛعًِ اهلل عع ٚجٌ ذاج ١ايٓاؽ اٍ اٯ ١ٜايكطآْٝـٚ ،١تفهـً٘
بإْعا ا يٝه ٕ ٛايٓاؽ فٗٝا ؾطعاّ غٛا َ٘ٓٚ ،٤آ ١ٜايبرث ايـيت تٛثـل تٛثٝكـاّ
مساٜٚاّ أَٛضاّ :
ا٭ٚ : ٍٚاقعَ ١عطن ١أذس .
ايثاْ : ٞتًك ٞإػًٌُ اـػاضَ ٗ ٠عطن ١أذس .

( )1غٛض ٠فاطط .15
( )2غٛض ٠ايبكط.30 ٠
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ايثايث  :زٖؿ ١إػًٌُ ٖا ْعٍ بِٗ َٔ إكـٝبٚ ، ١نثـط ٠ايكتًـٖٚ ٢ـِ
ٜطج ٕٛايٓكط ٜٚػتكرب ٕٛآ ١ٜايظفط ٗ َعطن ١بسض.
ايطابع  :تصنري آ ١ٜايبرث بإٔ اهلل عع ٚجٌ عً ٢نٌ ؾ ٤ٞقسٜط.
ٚف ٘ٝزع ٠ٛيًُػًٌُ يًسعاٚ ٤غـ٪اٍ ايٓكـط ٚايظفـط ٚ ،ضجـا ٤تـساضى
اـػاضٚ ، ٠ذث ِ عً ٢ايػع ٞاؿثٝث ٗ َػايو اٱّإ .
ٚجا٤ق اٯٜـ ١بكـٝغ ١إان(ٞاقـابتهِ) يتهـ ٕٛذـطظ ّا ٗ ايكـازّ َـٔ

ا٭ٜاّ ٚإعاضى َع ايص ٜٔنفطٚا  ٗٚ ،ايتٓعٌٜشقُوْ ىِيَْى َيَّعِنيَ ٍِِْ هَٕػْزَهبِ
طَرُ ْػٌََُْ اِىََ قًٌٍَْ أًُْىِِ تَؤْصٍ شَ ِّ إ ذُقَاذِيٌَُّيىٌْ أًَْ ّىظْيَِىٌَُز(.)1

يٝه َٔ ٕٛاٱعحاظ ٗ باب اؿاج ١إٍ اٯ ١ٜايكطآْ ١ٝأْٗا تبعث ايطُأْ١ٓٝ
ٗ ْفٛؽ إػًٌُ ٚتهَٛ ٕٛاغا ٗٚ ِ ٠شاق ايٛقت ُـٮ قًـٛب ايـصٜٔ

نفطٚا باـٛف ٚايفعع  ،قاٍ تعاٍ ش ًَُّ ٌَِّوُيىٌْ وَََا َّشِّ ىىىٌْ اِالَّ طُغَْْاًّا مَثِتاهز (.)2
داجح إٌاض إىل آٌح اٌثذث

يكس جعٌ اهلل عع ٚجـٌ آزّ شوِدِ هَٕرَِْ خَيِْعَدحًز ( )3يٝبـاضى ٗ شضٜتـ٘

ٚتأت ٘ٝايٓبٜٚ ٠ٛبعث اهلل ا٭ْبٝا َٔ ٤بعس ،ٙإٍ إٔ ختِ اهلل عع ٚجـٌ ايٓبـ٠ٛ
ٚايطغايَ ١ع ّا ببعث ١ايـٓيب قُـس قـً ٢اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘ ٚغـًِ يتهـ ٕٛجاَعـ١
َاْع ،١جاَع ١٭َٛض :
ا٭ : ٍٚغٓٔ ايؿطا٥ع اٱغ. ١َٝ٬
ايثاْ : ٞأذهاّ اؿٚ ٍ٬اؿطاّ .
ايثايث  :ايفطا٥

ٚايعبازاق .

ايطابع َ :هاٌَ ا٭َط بإعطٚف ٚايٓٗ ٞعٔ إٓهط .
( )1غٛض ٠ايفتس .16
( )2غٛض ٠ا٭غطا.60 ٤
( )3غٛض ٠ايبكط.30 ٠
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اـاَؼ  :آٜاق ايكطإٓ اييت جعًٗا اهلل شذِثَْْاًّا ىِنُوِّ شٍَِْإز(.)1
ايػازؽ  :فهس ايطٛانٝت َـٔ ا٭ٚيـٌ َثـٌ فطعـِٚ ٕٛـطٚز َٓٚ ،ـع
ظٗٛض طانٛق آخط ٚإٍ  ّٜٛايكٝاَ. ١

فكس ٚضز عٔ فطع ٕٛأْ٘ قاٍ ش ًََّادٍَ وِزْػٌَُْى وِِ قٌٍَِْوِ قَاهَ َّاقًٌَِْ أَىَدْْضَ

ىِِ ٍىيْلى ٍِيْزَ ًَىَذِهِ هَّْٕيَارى ذَدْزُِ ٍِِْ ذَحْرِِ أَوَالَ ذُثْيِزىًَُز (. )2
ٚٚضز عٔ ِطٚز ٗ ايكطإٓ قاٍ شأََّا أُحِِْْ ًَأٍُِْدىز

( )3

يٓٝكطع زابط ٖصٙ

ا٭قٛاٍ ٚايسع ٠ٛايباطً َٔٚ ، ١اٱعحاظ ٗ إكاّ ذـطم ايـٓيب قـً ٢اهلل
عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ عً ٢أزا ٤ايك ٠٬ايْ ١َٝٛٝاع ٗ ١فطا٥هٗا اـُػ ١يبٝـإ
خهٛع٘ ٚشي٘ هلل عع ٚجٌ .

 ٗٚايتٓعٌٜشقُوْ اَََِّّا أََّا تَشَزٌ ٍِثْيُنٌُْ ّىٌحََ اِىَِلز ( ،)4أَا ن ٕٛضغاي ١ايٓيب

قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ َاْع ،١فُٔ ٚج:ٙٛ
ا٭ : ٍٚيكس َٓعت ضغاي ١ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ طغٝإ
ايهفط ٚأًٖ٘.
ايثآَْ : ٞع ضغاي ١ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ؾٛٝع َفاِٖٝ
ايه٬ي.١
ايثايث َٓ :ع ؼكٝل ايص ٜٔنفطٚا ايٓكط ٗ َٝسإ إعطن.١
ايطابع َٓ :ع عباز ٠ا٭ٚثإٚ ،ايتعيف إيٗٝا.
اـاَؼ  :إٓع َٔ نبطٚ ١غعاز ٠ايص ٜٔنفطٚا ذتٚ ٢إٕ أقبًت عًـِٗٝ

ايــسْٝا بعخطفٗــا  ٚ٭ْــ٘ جــا ٤بآٜــاق اٱْــصاض ٚايٛعٝــس ــِ ،قــاٍ تعــاٍشًَالَ
( )1غٛض ٠ايٓرٌ .89
( )2غٛض ٠ايعخطف .51
( )3غٛض ٠ايبكط.258 ٠
( )4غٛض ٠ايهٗف .110
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َّحْظَثَِل هىَّذَِِّ مَعَزىًه أََََّّا َُّْيِِ ىَيىٌْ خَْْزٌ ىِؤَّْعُظِيٌِْ اَََِّّا َُّْيِدِ ىَيىدٌْ ىَِْدشْدَهدىًه اِثَْادا ًىَيىدٌْ
ػَذَهبٌ ٍىيِنيٌز(.)1
ٚوتاد إػًُ ٕٛآ ١ٜايبرث َٔ جٗاق :
ا٭ : ٍٚايتفك٘ ٗ ايسَٚ ،ٜٔعطف ١تعطنـِٗ يًدػـاضْٚ ،٠ـع ٍٚإكـٝب١
بِٗ.
ايثاْٝــ : ١بٝــإ قــاْٖٚ ٕٛــ ٛإٔ اٱّــإ ٜٓ ٫حــ ٞاٱْػــإ ٚاؾُاعــَ ١ــٔ

إكٝبْ ، ١عِ تأتٝـ٘ يتثكـٌ َٝعاْـ٘ ،قـاٍ تعـاٍش وَََدِْ ثَقُيَددْ ٌٍََهسِّنىدوى وَؤًُْىَئِدلَ ىىدٌْ
هىَْىعْيِحىٌَُز(.)2

ايثايث : ١ؼٌ إكٝب ١بإٚ َٔ٪ايهافط  ،يهٔ َع ايتبا ٜٔبُٗٓٝا أَا إَٔ٪
فٝأت ٘ٝا٭جط ٚاي ثٛاب عًَ ٢ا ٜكاب ب٘ ٚ ،أَا ايهافط فًٝرك٘ اٱثِ ٚاـعٟ
ٚغ ٤ٛايعاقب. ١
يٝه َٔ ٕٛذاجـ ١ايٓـاؽ ٯٜـ ١ايبرـث ؼًـ ٞإػـًٌُ بايكـ ٚايعٖـس
ٚايطنا عهِ اهلل ٚ ،قطع ايططٜل عً ٢ايص ٜٔنفطٚا ٗ تعسَٓٚ ِٜٗعِٗ َٔ
ايؿُات ١بإػًٌُ .

َ َٔٚكازٜل قٛي٘ تعاٍشمُنْرٌُْ خَْْزَ أٍُلحإ أُخْزِخَدْ ىِينلاصِز ( )3بًراظ آ ١ٜايبرث

أَٛض :
ا٭ْ : ٍٚع ٍٚإكٝب ١بإػًٌُ يطاعتِٗ هلل ٚضغٛي٘ ٚخطٚجِٗ يًسفاع
عٔ اٱغ ّ٬ؼت يٛا ٤ايٓب. ٠ٛ
ايثاْ : ٞشنـط خػـاض ٠إػـًٌُ ٗ َعطنـ ١أذـس ٗ ايكـطإٓ ٚ ،ؽكـٝل
آٜاق ا َٗٓ ،ا آ ١ٜايبرث ٚاٯ ١ٜايتاي. ١ٝ
( )1غٛض ٠آٍ عُطإ .178
( )2غٛض ٠ا٭عطاف .8
( )3غٛض ٠آٍ عُطإ .110
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ايثايث  :إخباض آ ١ٜايبرث بإٔ اهلل عع ٚجٌ ْكط إػًٌُ ٗ َعطن ١بسض
ْكطاّ عظُٝاّ  ،يٝه َٔ ٕٛناٜات٘ تٗ ١٦ٝأشٖإ إػًٌُ يًك عٓس اـػاضٗ ٠
َعطن ١أذس .
ايطابع  :إخباض إػًٌُ بإٔ خػاضتِٗ َ ّٜٛعطن ١أذس َٔ عٓس أْفػِٗ
ٚبػبب ايتككري ٚايككٛض ايص ٟظٗط َِٓٗ ٚ ،ايص ٟمل ٜهٔ َثً٘ ٗ زفاعِٗ
ٚقتا ِ ٗ َعطن ١بسض .
اـاَؼ  :إختتاّ اٯ ١ٜبايبؿاض ٠يًُػًٌُٚ ،بٝإ ايكسض ٠إطًك ١هلل عع
ٚجٌ َٗٓٚ ،ا تفهً٘ ب تساضى إػًٌُ إكٝبٚ ، ١ػسز ْكطِٖ ٚٚقاٜتِٗ َٔ
ايتككري ٚايعيٌ ايص٪ٜ ٟز ٟبِٗ إٍ اـػاض. ٠
( نإ ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآيـ٘ ٚغـًِ ٜكـ" :ٍٛايًـِٗ اْفعـين َـا
عًُٖتينٚ ،عًٓ ُين َا ٜٓفعينٚ ،ظزْ ٞعًُٶاٚ ،اؿُس هلل عً ٢نٌ ذاٍ) (.)1
قاٍ ابٔ ت( ١ُٝٝق ٖ 728حط ) ١ٜايك ٚاجب باتفـام ايعًُـاٚ ،٤قـاٍ
ابٔ ايك ِٝاؾٛظ( ١ٜق ٖ 751حط( )١ٜقاٍ اٱَاّ أٓس  :ايك ٗ ايكطإٓ ٗ
م ٛتػعٌ َٛنعا ٚ ٖٛٚا جب بإْاع ا٭َْ ٖٛٚ ١كف اٱّإ فإٕ اٱّإ
ْكفإ ْ :كف ق ْٚكف ؾهط) (.)2
ٚيهٔ ايك ٚاجب بأَط اهلل عع ٚجٌ ٚأَط ضغٛي٘ قبٌ إٔ تكٌ ايٓٛب١
يٲتفام  ٚإْاع ا٭َٖٚ ، ١صا اٱْاع َٔ ضؾراق ايهتابٚ ١ايػٓ٫ٚ ، ١بس
أْ٘ شنط ٗ ايهتاب أع ٙ٬يته ٕٛاؾًُتٌ أعـ ٙ٬نُـا يـ ٛإقتطعـت َـٔ بٝـإ
عاّ،

( )1تفػري ابٔ نثري .319/5
(َ )2ساضد ايػايهٌ .152/2
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إش جا٤ق آٜاق ايكطإٓ َسضغ ١ايك ٚٚ ،ضز ا٭َط إتعسز يًٓيب قُس

قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ بكٛي٘ تعـاٍ ش ًَهذَّثِدغْ ٍَدا ّىدٌحََ اِىَْْدلَ ًَهصْدثِزْ حَرَّدَ
َّحْنٌَُ هىيَّوى ًَىىٌَ خَْْزى هىْحَامَِِنيَز (.)1

ٚٚضز بكــٝغ ١اؾُــع ش ًَأَطِْؼىددٌه هىيَّ دوَ ًَرَطى دٌىَوى ًَالَ ذَنَدداسَػىٌه وَرَعْشَ ديٌُه ًَذَ دذْىَةَ رِ ىنُ دٌْ
ًَهصْثِزىًه اُِل هىيَّوَ ٍَغَ هىيلاتِزَِِّز(.)2
ٚيـ ٛجــا ٤ؾـدل نــساّ ٚقـاٍ مل ٜثبــت إتفـام ايعًُــا ٤عًـ ٢إٔ ايكـ
ٚاجــب  ،فٗــصا ايعــامل ايفْ٬ــَ ٞــٔ إتكــسٌَ مل ٜــصنط ٗ نتبــ٘ إٔ ايك ـ
ٚاجب  ،بُٓٝا ٖ ٛمل ٜصنط ٙيًتػامل عًٚ ٘ٝيتح ًٚ ٞجٛب٘ بايٓل َٔ ايكطإٓ
ٚايػٓٚ ، ١يهٔ أٌٖ اؾساٍ ٚإٓافكٌ ٚايص ٗ ٜٔقًـٛبِٗ َـطض ٜػـعٗ ٕٛ
إغايط ، ١أ ٚقس ٜأتٜ َٔ ٞك ٍٛأْ٘ عامل ٚى بإٔ ايك يٝؼ بٛاجب ٚ ،قس
ٜػتسٍ بتأ ٌٜٚظاٖط بع

ايٓكٛم  ،أ ٚيكٛاعس فكَٗ ١ٝثٌ قاعس ٠إٝػٛض،

 ٫ٚنطض  ٫ٚنطاض ٗ اٱغٚ ّ٬أذهاّ ايتكٚ ١ٝمٖٛا .
يصا هب ايبٝإ ٚايكطع بإٔ ايك ٚاجب ٗ ايهتاب ٚايػٓ ، ١ذ٦ٓٝص ٫
بــأؽ َــٔ إتباعــ٘ بــايكٚ ٍٛعًٝــ٘ إْــاع عًُــا ٤اٱغــٚ ّ٬ا٭َــ ١٭ْــ٘ َــٔ
ايبسٜٝٗاق .

ٚقس جا٤ق آٜاق ايكطإٓ بايبؿاض ٠ايعظُ ٢يًكابط ، ٜٔقاٍ تعاٍ شًَتَشِّزْ

هىيلدداتِزَِِّ * هىَّ دذَِِّ اِفَه أَصَدداتَرْيىٌْ ٍىيِددْثَحد قَ داىٌُه اَِّّددا ىِيَّ دوِ ًَاَِّّددا اِىَْْ دوِ رَهخِؼىددٌَُ * أًُْىَئِ دلَ
ػَيَْْيٌِْ صَيٌََهخٌ ٍِِْ رَتِّيٌِْ ًَرَحََْحد ًَأًُْىَئِلَ ىىٌْ هىَْىيْرَ ىًَُز(.)3

( )1غٛضْٜٛ ٠ؼ .109
( )2غٛض ٠ا٭ْفاٍ .46
( )3غٛض ٠ايبكط.157-155 ٠
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 ٌٖٚآ ١ٜايبرث َٔ آٜاق ايك  ،اؾٛاب ْعِ ٚ ،نٌ نًُ ١فٗٝا تسعٛ
إ ٍ ايك ٚايطنا بأَط اهلل ٚاٱغتعاْ ١ب٘ تعاٍ ٜٚ ،كطأ نٌ َػًِ َٚػـًُ١
غبع عؿطَ ٠ط ٗ ٠اي ّٛٝقٛي٘ تعاٍ شاِّلاكَ َّؼْثى ى ًَاِّلاكَ َّظْرَؼِنيىز(.)1

فٌٗ ته ٕٛاٱغتعاْ ١غكٛم َهاٌَ آ ١ٜايبرث ،اؾٛاب ْعِ ٖٛٚ ،
َٔ أغطاض ٚجٛب ايت ٗ ٠ٚ٬ايك ٠٬اي. ١َٝٛٝ
يكــس جــا ٤ايكــطإٓ ٚايػــٓ ١بتُٓٝــًَ ١هــ ١اٱغــرتجاع غــاع ١إكــٝب ١عٓــس
إػًٌُ فتُعٌ َٚتفطقٌ ٜٚ ،ػ ترب اغـترباباّ َ٪نـساّ اٱجٗـاض بـ٘ ،أٟ

ٜك ٍٛقاذب إكٝب ١أ ٚنريٙشاَِّّا ىِيَّوِ ًَاَِّّا اِىَْْوِ رَهخِؼىٌَُز( )2نُا ٜػترب اؿث
عً ٢إغترهاض اٱغرتجاع ٚت ٠ٚ٬آٜت٘ َٔ غٛض ٠ايبكطٚ ٠ايتطًع إٍ ايعٛض
ٚايبسٍ ثِ ايثٛاب َٔ عٓس اهلل .
( عٔ أّ غًُ ١قايت  :أتاْ ٞأب ٛغًَُٜٛ ١اّ َٔ عٓـس ضغـ ٍٛاهلل قـً٢
اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ فكاٍ  :يكس مسعت َٔ ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآيـ٘
ٚغًِ ق ّ٫ٛغطضق ب٘ قاٍ ٜ ٫ :كٝب أذساّ َٔ إػـًٌُ َكـٝب ١فٝػـرتجع
عٓس َكٝبت٘  ،ثِ ٜك : ٍٛايًِٗ أجطَْ ٗ ٞكٝبيت ٚأخًف ي ٞخرياّ َٓٗا إ٫
فعٌ شيو ب٘  .قايت أّ غًُ : ١فرفظـت شيـو َٓـ٘  ،فًُـا تـ ٗٛأبـ ٛغـًُ١
اغرتجعت.
فكًت  :ايًِٗ أجطَْ ٗ ٞكٝبيت ٚأخًف ي ٞخرياّ َٓٗا  ،ثِ ضجعت إٍ
ْفػٚ ٞقًت َٔ أ ٜٔي ٞخري َٔ أب ٞغًُ١؟ فأبسيين اهلل بـأب ٞغـًُ ١خـري ّا
َٓ٘ ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ)(.)3

( )1غٛض ٠ايفاؼ.5 ١
( )2غٛض ٠ايبكط.157 ٠
( )3ايسض إٓثٛض .312/1
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أظثاب إٌصوي
مل ٜصنط عًُـا ٤ايتفػـري أغـباب ّا يٓـع ٍٚآٜـ ١ايبرـث ٖٚ ،ـّٓ ٫ ٛـع َـٔ
إ غتكطا ٤ا٭غباب يٓع ٚا بًراظ إٛنـٛع ٚاؿهـِ  ،إش تتعًـل آٜـ ١ايبرـث
بٛقا٥ع َعطن ١أذس َٚ ،ا ْعٍ بإػًٌُ َٔ ا٭شٚ ٣ايهطض.
يكــس بٓٝــت آٜــ ١ايبرــث نًظــ ١ايــص ٜٔنفــطٚا ٚإقــطاضِٖ عًــ ٢ايهفــط
ٚإضازتِٗ إٛق ز ٕٚعباز ٠ا٭قٓاّ  ،يٝظًُٛا أْفػِٗ ٚنريِٖ ٭ٕ اهلل عع

ٚجٌ ٜكٍٛش ًٍََا خَيَقْدى هىْدِِل ًَهإلِّضَ اِالَّ ىَِْؼْثىد ىًُِز( )1ف٬بس إٔ ٜصٸنط ٜٓٚـسّ
ايص ٜٔنفطٚا  ،يصا فإ آ ١ٜايبرث تـصٸنطِٖ ٗ َفَٗٗٛـا بـأِْٗ إٍ ظٚاٍ ٗ
أؾداقــِٗ َٚفــاٖ ِ ٝايهــ٬ي ١ايــيت ٜكــاتً ٕٛزْٗٚــاٚ ،شنــطق آٜــ ١ايبرــث
َكٝب ١إػًٌُ ٱفاز ٠ايٛعٝس يًص ٜٔنفطٚا بايعكٛب ١ايعاجً َٔ ١عٓس اهلل عع
ٚجٌ  ،فإ قًت قس شنطق آ ١ٜايبرث إٔ إكٝبْ ١عيت بإػًٌُ َـٔ عٓـس
أْفػِٗ ٚبػبب قكٛضِٖ ٚتككريِٖ .
ٚاؾٛاب ٖصا ٜ ٫تعاضض َع ن ٕٛغبب إكٝب ١با٭قـٌ ٖـٖ ٛحـّٛ
ايص ٜٔنفطٚا ٚإقطاضِٖ عً ٢ايكتاٍ .
يٝه َٔ ٕٛأغباب ْع ٍٚآ ١ٜايبرث أَٛض :
ا٭ : ٍٚتٛثٝل َعطن ١أذس .
ايثاْ : ٞبٝإ اـطـأ ٚايككـٛض ٚ ،ايتككـري ايـص ٟقـاض عًٝـ٘ إػـًُٕٛ
٦َٜٛص .
ايثايث  :تٓب ٘ٝإػًٌُ إٍ قاْٚ ٖٛٚ ٕٛجٛب عسّ ايرتاخ ٞبعس ايٓكط
إبٌ ايصٜ ٟأتَ ٞعحع َٔ ٠عٓس اهلل عع ٚجٌ .

( )1غٛض ٠ايصاضٜاق .56
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ايطابع  :تصنري آ ١ٜايبرث بفهٌ اهلل عع ٚجٌ عً ٢إػًٌُ بايٓكط ٗ

َعطن ١بسض بكٛي٘ تعاٍ شقَ ْ أَصَثْرٌُْ ٍِثْيَْْيَاز ( )1فإ قًـت ٖـٌ ٖـصا ايتـصنري َـٔ
أغباب ْع ٍٚاٯ ، ١ٜاؾٛاب ْعِ .

فُٔ أمسا ٤ايكطإٓ (ايصنط)  ٖٛٚشنط ٣بـسي ٌٝقٛيـ٘ تعـاٍ شمِرَدابٌ أُّدشِهَ

اِىَْْلَ وَالَ َّنُِْ وِِ صَ ْرِكَ حَزَجٌ ٍِنْوى ىِرُندذِرَ تِدوِ ًَفِمْدزٍَ ىِيَْىدئٍِْنِنيَز( )2ي٪ٝغـؼ
عًِ َػـتكٌ ٖٚـ ٛقـريٚض ٠ايـصنط ٣ايـٛاضز ٗ ٠اٯٜـ ١ايكطآْٝـَ ١ـٔ أغـباب
ايٓع ، ٍٚإش وتاد اٱْػإ ايصنط ٣يٲتعاظ ٚإقتباؽ ايسضٚؽ  ٖٞٚ ،ذطب

عً ٢ايٓػٝإ ٚططز ٯفت٘ يٝه َٔ ٕٛخكا٥ل ش مُنْرٌُْ خَْْزَ أٍُلحإ أُخْزِخَدْ ىِينلاصِز

( )3

ايػ ١َ٬بصنط ٣ايكطإٓ َٔ إغترٛاش آفـ ١ايٓػـٝإ عًـٚ ، ِٗٝعكـُتِٗ َـٔ
ايتفطٜط بايع ٚإٛاعظ إػتكطأ َٔ ٠إكٝبٚ ١ايٛاقع ١اييت ُط عً. ِٗٝ
 َٔٚإعحاظ آ ١ٜايبرث أْٗا ْعيت غكٛم  ّٜٛإكٝب ١يتصنط بايٓكـط
ايػابل ي٘ ٚ ،ؽتتِ بايٛعس َٔ عٓس اهلل عـع ٚجـٌ بايٓكـط ٚايغًبـَٓٚ ، ١ـع
إػًٌُ َٔ قريٚضتِٗ غبباّ يًدػاضْٚ ٠ـع ٍٚإ كـٝب ١بٗـِ يكٛيـ٘ تعـاٍ ٗ

خاُتٗاشاُِل هىيَّوَ ػَيََ مُوِّ شٍَِْإز.

 ٌٖٚآ ١ٜايبرـث َـٔ َكـازٜل ٖـصا إٓـع ،اؾـٛاب ْعـِ  ،يٝهـَ ٕٛـٔ
أغبابٗا إق٬ح إػًٌُ يًٛقا َٔ ١ٜايتككري ايص٪ٜ ٟز ٟإٍ ايهطض ايفازح
 ،قاٍ تعاٍ ش ًَالَ ذُيْقٌُه تِؤَّْ ِّنٌُْ اِىََ هىرَّيْيُنَحِز (.)4

( )1غٛض ٠آٍ عُطإ .165
( )2غٛض ٠ا٭عطاف .2
( )3غٛض ٠آٍ عُطإ .110
( )4غٛض ٠ايبكط.195 ٠
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اٌصٍح تني أوي وآخس اٌَح
إبتسأق آ ١ٜايبرث بأزا ٠اٱغتفٗاّ ٗ غ٪اٍ ٚخطاب َٔ عٓس اهلل عـع
ٚجٌ يًُػًٌُ ٚ ،وتٌُ ٚجٖٛاّ :
ا٭ : ٍٚي ّٛإػًٌُ .
ايثاْ : ٞتٛبٝذ إػًٌُ .
ايثايــث  :إضاز ٠تعنٝــ ١ضغــ ٍٛاهلل قُــس قــً ٢اهلل عًٝــ٘ ٚآيــ٘ ٚغــًِ
ٚايٛذ. ٞ
ايطابع  :تأزٜب إػًٌُ ٚبٝإ ايػبب اؿانـط ـػـاضتِٗ ٜـَ ّٛعطنـ١
أذس .
ٚايكرٝس ٖ ٛايثايث ٚايطابع أع ، ٙ٬يكـس خـطد إػـًُ ٕٛإٍ َٝـسإ
ايكتاٍ طاع ١هلل ٚضغٛي٘  ،فًِ ٜأق تٛبٝذ ِ َٔ عٓس اهلل إِا ٜه ٕٛغدط٘
ٚنهب٘ عً ٢ايص ٜٔنفطٚا َٔ قطٜـ ٚأعٛاِْٗ ايص ٜٔظذفٛا ظٝـ عطَـطّ
حملاضب ١ايٓبٚ ٠ٛايكس عٔ َعامل اٱّإ  ،يٝه ٕٛأيف اٱغتفٗاّ ٗ بسا ١ٜآ١ٜ

ايبرــث شأًَىََلددا ز َــٔ َكــازٜل ايتعنٝــٚ ١ايــتطٗري بتعًــ ِٝايهتــاب ٚ ،تبٝــإ

ػًٝاق اؿهُ ١ايٛاضز ٗ ٠اٯ ١ٜايػـابك ١بكٛيـ٘ تعـاٍ ش ًَّىدشَمِّْيٌِْ ًَّىؼَيَِّىيىدٌْ هىْنِرَدابَ
ًَهىْحِنََْحَز (. )1
ٜٚتعًل اٱغتفٗاّ بك ٍٛإػًٌُ (أْٸٖ ٢صا) ٚتكسٜط اٯٜـ : ١أقًـتِ أْـ٢
ٖــصا عٓــسَا أقــابتهِ َكــٝب ١قــس اقــبتِ َثًٗٝــا) ٚفٝــ٘ آٜــ ٗ ١إنــطاّ اهلل
يًُػً ٌُ بأْ٘ غبراْ٘ ٜػُع قٜٚ ِ ٛأَط ْب ٘ٝقً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ إٔ

ل وِدِ َس ًْ ِخيَدا
هٝب عًٚ ،٘ٝقس ٚضز ٗ ايكـطإٓش قَد ْ طَد َِ َغ هىيَّد ىو قَد ٌْ َه ه َّىرِدِ ُذدَا ِدىُد َ
ًَذَشْرَنِِ اِىََ هىيَّوِ ًَهىيَّوى َّظََْغى ذَحَاًىرَمََُا اُِل هىيَّوَ طََِْغٌ تَيِتٌز(.)2
( )1غٛض ٠آٍ عُطإ .164
( )2غٛض ٠اجملازي.1 ١
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ٚإطأ ٠اييت مسـع اهلل ق ٛـا ٖـ ٞخٛيـ ١بٓـت ثعًبـٚ ،١ظجٗـا آٚؽ بـٔ
ايكاَت َٔ ا٭ْكاض  ٖٛٚأخ ٛعباز ٠بٔ ايكاَت ٚق ٌٝامسٗا ْ ،١ًٝبٓت
ذهٚ ،ِٝا٭ ٍٚأقس ٚ ،قس ظاٖط َٓٗا ظٚجٗا ٚ ،قاٍ أْت عًٞٸ نظٗط أَٞ
ٚنإ ايظٗاض ط٬قاّ بآ٥اّ ٗ اؾاًٖ. ١ٝ
ٚيهٔ إػًٌُ ٚإػًُاق أزضن ٛا إٔ ايٓيب قُساّ قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآيـ٘
ٚغًِ ضَٓٗ ١ساٚ ، ٠إٔ اٱغـ ّ٬جـا ٤بـٓك

أذهـاّ ٚعـازاق اؾاًٖٝـ١

إصَ ١َٛاييت  ٫أقٌ ا .
ٚعٓسَا زخًت عً ٢ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ قايت  :إٔ ظٚجٞ
تعٚجين ٚأْا اذب ايٓاؽ إيٕٚ ، ٘ٝا نـ ق ٚتكـسَت بـ ٞايػـٔ ظـاٖطْ، ٞ
ٚيٝؼ ي ٞأذس أ ؾأ إي ٘ٝأ ٚبٝت أغهٔ ف ٘ٝنري بٝتٓا .
( فإٕ نٓت ػس ي ٞضخكٜ ١ا ضغ ٍٛاهلل تٓعؿين ٚإٜا ٙبٗا فرسثين بٗا ،
قاٍ ٚ :اهلل َا أَطق ٗ ؾأْو بؿ ٤ٞذتـ ٢اٯٕ ٚ ،يهـٔ اضجعـ ٞإٍ بٝتـو
فإٕ أَٚط بؿ ٫ ٤ٞأعُ ٘ٝعًٝو إٕ ؾا ٤اهلل  ،فطجعـت إٍ بٝتٗـا فـأْعٍ اهلل
عًــ ٢ضغــٛي٘ قــً ٢اهلل عًٝــ٘ ٚآيــ٘ ٚغــًِ ٗ ايهتــاب ضخكــتٗا ٚضخكــ١
ظٚجٗا)( )1فٓعيت آ ١ٜاجملازي ١أع. ٙ٬
ٚقس أْعِ اهلل عع ٚجٌ عً ٢إػًٌُ بآ ١ٜايبرث يبٝإ أْ٘ مسع نَِٗ٬
ْٚػا٥ٹِٗ  ٌٖٚ ،جعٌ ِ ٗ إكاّ ضخكـ ، ١اؾـٛاب ْعـِ َٚ ،ـا ٖـ ٛأعـِ
ٚأعظِ َٔ ايطخكـ ، ١ففـ ٞآٜـ ١ايبرـث َٚهـاَٗٓٝا ايكسغـ ١ٝضأفـٚ ١ضٓـ١
ٚطَ  َٔ ٍٛعٓس اهلل عع ٚجٌ .
يكس أخ ق اٯ ١ٜايػابك ١بإٔ ضغـاي ١ايـٓيب قُـس قـً ٢اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘
ٚغًِ َٔٸ ٚط َٔ ٍٛعٓس اهلل عع ٚجٌ عً ٢إػًٌُ َٚ ،ا َعطن ١أذس َٚا
٫قا ٙإػًُ ٕ ٛفٗٝا إ ٫فطع ضغايت٘ ف٬بس أْٗـا َـٔٸ ٚطـَ ٍٛـٔ عٓـس اهلل عـع
ٚجٌ ٚ ،تكسٜط آ ١ٜايبرث عًٚ ٢ج: ٙٛ
ا٭ : ٍٚيكس َٔٸ اهلل عً ٢إٕ ٌَٓ٪ا أقابتِٗ َكٝب. ١
( )1ايسض إٓثٛض .420/9
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ايثاْ : ٞيكس َٔٸ اهلل عً ٢إ ٌَٓ٪بايٓكط ٗ َعطن ١بسض .
ايثايث  :يكس َٔٸ اهلل عًـ ٢إـ ٌَٓ٪إش أقـابٛا ٚنػـبٛا ٗ َعطنـ ١بـسض
أنعاف َا خػطٚا ٗ َعطن ١أذس .
ايطابع  :يكس َٔٸ اهلل عً ٢إ ٌَٓ٪بإٔ تكسّ ْكطِٖ ٚجًبِٗ ايغٓا ِ٥إٍ
إسَ ٗ ١ٜٓعطن ١بسض عً ٢اـػاضَ ٗ ٠عطن ١أذس.
اـاَؼ  :يكس َٔٸ اهلل عً ٢إَ ّٜٛ ٌَٓ٪عطن ١أذس غطٚد ضغ ٍٛاهلل
قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ َعِٗ إٍ َٝسإ إعطنٚٚ ، ١ضز غكٛم أذـس

ٗ ايتٓعٜـــٌش اِفْ ذُيْد دؼِ ىًَُ ًَالَ ذَيْد دٌىًَُ ػَيَدددَ أَحَد د إ ًَهىزلطىدددٌهُ َّد د ْػىٌمٌُْ وِدددِ
أُخْزَهمٌُْز(.)1

ايػازؽ  :يكس َٔٸ اهلل عً ٢إَ ّٜٛ ٌَٓ٪عطن ١أذس بطجٛع ضغ ٍٛاهلل
قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ غإاّ َٔ َٝسإ إعطن. ١
ايػابع  :يكس َٔٸ اهلل عً ٢إ ٌَٓ٪إٔ قايٛا عٓس اـػاض ّٜٛ ٠أذس أْـ٢
ٖصا .
ٚٚضز ٗ اٯ ١ٜا٭َط َٔ اهلل عع ٚجٌ إٍ ايٓيب قُـس قـً ٢اهلل عًٝـ٘
ٚآيــ٘ ٚغــًِ(قٌ) يٝهــٖ ٕٛــصا ايكــَ ٍٛــٔ َكــازٜل قٛيــ٘ تعــاٍ ٗ اٯٜــ١

ايػابك١ش ًَّىؼَيَِّىيىٌْ هىْنِرَابَ ًَهىْحِنََْحَز.

يكس إبتسأق آ ١ٜايبرث بصنط اـػـاض ٠ايـيت ؿكـت إػـًٌُ ٗ َعطنـ١
أذسٚ ،أخ ق بأْٗا َٔ فعٌ إػًٌُ أْفػِٗ.

ٚأختتُت اٯ ١ٜبكٛيـ٘ تعـاٍش اُِل هىيَّدوَ ػَيَدَ مُدوِّ شَدٍِْإ قَد ِّزٌز ٖٚـٛ

غبراْ٘ ايص ٟأشٕ باـػاضٚ ٠إكٝب ١إٔ ؼٌ ٗ غاذ ١إػًٌُ ٖٛٚ ،ايصٟ
ٜتفهٌ َر ٛأنـطاض ٖـص ٙاـػـاضٜٚ ،٠بـس ا بايٓكـط ٗ إعـاضى اي٬ذكـ،١

( )1غٛض ٠آٍ عُطإ .153
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ْٚع ٍٚشاق آ ١ٜايبرث ْكط يًُػًٌُ ٗٚ ،ايتٓعٌٜشًٍََِْ َّرٌََمَّوْ ػَيََ هىيَّوِ
وَيىٌَ حَظْثىوىز(.)1
ِٓ غاٌاخ اٌَح
ٗ اٯٚ ١ٜج: ٙٛ

ا٭ : ٍٚايغاٜــاق اؿُٝــسَ ٠ــٔ قٛيــ٘ تعــاٍ شأًَىََلددا أَصَدداتَرْنٌُْ ٍىيِددْثَحدزٚفٝــ٘
َػا: ٌ٥
ا٭ : ٍٚإنطاّ اهلل عع ٚجٌ يًُػًٌُ بتٛج ٘ٝاـطاب ِ ٗ ايكطإٓ .
ايثاْ : ١ٝتٛثٝل ايكطإٓ يٛاقع ١أذسَٚ ،ا أقاب إػًٌُ فٗٝا َٔ اـػاض٠
ايفازذ. ١
ايثايث : ١ايبؿـاض ٠يًُػـًٌُ بـا٭جط  ٚايثـٛاب عًـ ٢اـػـاضَ ٗ ٠عطنـ١
أذس ٚ ،تكسٜط آ ١ٜايبرث عًٚ ٢ج: ٙٛ
أ : ّ٫ٚإٔٚا أقابتهِ َكٝب ٗ ١غب ٌٝاهلل .
ثاْٝاّ  :إٔٚا أقابتهِ َكٝب ١بعس ايٓكط ٗ َعطن ١بسض .
ثايثاّ  :إٕ اهلل عع ٚجٌ ٜعًِ أْ٘ أقابتهِ َكٝب ّٜٛ ١أذس .
ايطابع : ١يٝؼ يًُػًٌُ إْهاض اـػاضٚ ٠ايفاجع ّٜٛ ١أذس .
اـاَػ : ١بٝإ قٚ ٠ٛعع اٱغ ، ّ٬إش إٔ إكٝبٚ ١اـػاض ّٜٛ ٠أذس مل

تهعف إػـًٌُ ٚمل ػعـٌ بعهـِٗ ٜطتـس عـٔ اٱغـ ، ّ٬قـاٍ تعـاٍ شًَالَ
ذَيِنىٌه ًَالَ ذَحْشٌَُّه ًَأَّْرٌُْ هَٕػْيٌََُْز(.)2

يت٪نس اٯ ١ٜأع ٙ٬قاْْٛاّ  ٖٛٚإٔ اـػاضٚ ٠إكٝب ١مل تهط إػـًٌُ ٗ
إّاِْٗ ٚق ِٖ ٚععَِٗ عًَٛ ٢اجٗ ١ايص ٜٔنفطٚا .

( )1غٛض ٠ايط٬م .3
( )2غٛض ٠آٍ عُطإ .139
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ايػازغ : ١ايٛعس َٔ عٓس اهلل عع ٚجٌ يًُػًٌُ بإقايـ ١ايعثـطٚ ٠زفـع
أنطاض ٚآثاض َكٝبتِٗ ٗ ٚاقع ١أذس  ،فإ قًت قس ٚضزق آ ١ٜايبرث بكٝغ١
اؾًُ ١اـ  ،١ٜاؾٛاب ْعِ ٚاٱخباض َٔ عٓـس اهلل عـع ٚجـٌ بؿـاضْ ٠ـعٍٚ
فهً٘ ٚضٓت٘ .

ايثاْ : ٞايغاٜاق اؿُٝس ٗ ٠قٛي٘ تعاٍ شقَ ْ أَصَثْرٌُْ ٍِثْيَْْيَاز.
ٕا أخ ق اٯ ١ٜايػابك ١عٔ َٔٸ اهلل عع ٚجٌ عً ٢إػًٌُ بكٛي٘ تعاٍ

شىَقَ ْ ٍَِل هىيَّوى ػَيََ هىَْىئٍِْنِنيَ اِفْ تَؼَََ وِْيٌِْ رَطىٌالً ٍِِْ أَّْعُظِيٌِْز( )1شنـطق آٜـ١
ايبرث َكساقاّ صا إٔٸ بإٔ َٔ ْكط إػًٌُ  ّٜٛبسض أِْٗ غبل ذٝاظتِٗ
َٔ إغامن ٚإهاغب نعف ٞخػاضتِٗ  ّٜٛأذس .
 َٔٚاٱعحاظ ٗ آ ١ٜايبرث أْٗا تصٸنط إػًٌُ ب ّٛٝإكٝب ١بفهٌ اهلل
عً َٔ ِٗٝجٗاق :
ا٭ : ٍٚف ٧ايفهٌ اٱ  ٞعً ٢إػًٌُ ٗ شاق َٛنٛع إكٝب. ١
ايثاْ : ١ٝإخبـاض اهلل عـع ٚجـٌ بـإٔ فهـً٘ عًـ ِٗٝنـعف اـػـاض ٠ايـيت
ؿكت بِٗ يبٝإ قاْ ٖٛٚ ٕٛثبٛق ايٓكطٚ ،إَهإ تساضى اـػاضَٔ ٖٛٚ ٠
َكازٜل قٛي٘ تعاٍ ٗ خاُ ١آ ١ٜايبرثشػَيََ مُوِّ شٍَِْإ قَ ِّزٌز.

ايثايث : ١فٛظ إػًٌُ  ّٜٛبسض بايٓكط ٗ إعط نَٚ ١ا نػب َٔ ٙٛايغٓاِ٥
 ّٜٛبسض  ،إِا ٖ ٛفطع ايٓكط  ،بُٓٝا مل ٜٗٓعّ إػ ًُٚ ٕٛمل ٜٓتكط إؿطنٕٛ
ٔ
 ّٜٛأذس  ،فإ ق : ٌٝقـس ٚضز ٗ أخبـاض َعطنـ ١أذـس إٔ (إٕٸ أَبٳـا غٴـفِٝٳإٳ بٵـ ٳ
ٍ
ذٳطٵ بٺ ذٹٌٳ أَضٳازٳ ايٹاْٵكٹطٳافٳ أَؾٵطٳفٳ عٳًَ ٢ايِحٳبٳٌٔ ثٴِٸ قٳطٳرٳ بٹأَعٵًَ ٢قٳٛٵتٹ٘ٹ فَكَا ٳ
أَْٹعٵُٳتٵ فَعٳأٍ ٚٳإٕٔٸ ايِرٳطٵبٳ غٹحٳاٍٷ ٜٳٛٵّٷ بٹٝٳٛٵّٔ أَعٵٌٔ ٖٴبٳٌٴ أَٟٵ اظِٗٳطٵ زٹٜٓو) (.)2
ٚاؾٛاب  ٫ع  ٠بك ٍٛيهافط ٜتباٖ ٢ب٘ ٗ َٝـسإ ايكتـاٍ  ،فٗـ ٛنكـٍٛ
َازح يٓفػ٘ ٗ إبايغٚ ١قٝغ ايتفدٚ ِٝايهصب .
( )1غٛض ٠آٍ عُطإ .164
( )2ايطٚض ا٭ْف .280/3
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يكــس فــطٸ إؿــطنٜ ٕٛــَ ّٛعطنــ ١بــسضٚ ،قــاض إػــًُٜ ٕٛطــاضزِْٗٚ
٪ٜٚغط ٕٚبعهِٗ ٚوٛظَ ٕٚـْٚ٪تِٗ  ،بُٓٝـا ٗ َعطنـ ١أذـس بـازض ايـصٜٔ
نفطٚا يٲْػراب ٗ شاق اي ّٛٝايص ٟإبتسأق ب٘ إعطن ١ثِ أخصٚا ٜتَٕٛٚ٬
ٗ ايططٜل عً ٢غطع ١إْػرابِٗ ٚ ،مل ٜعًُٛا إٔ اهلل عع ٚجـٌ ٖـ ٛايـصٟ
خــص ِ ٚبعــث اـــٛف ٗ ْفٛغــِٗ ٖٚ ،ــٌ ٖــصا اٱْػــراب إفــاجَ ٧ــٔ

َكازٜل خاُ ١آ ١ٜايبرثش اُِل هىيَّوَ ػَيََ مُوِّ شٍَِْإ قَد ِّزٌزاؾٛاب ْعِ ،
إش ٜكــطف اهلل ايــص ٜٔنفــطٚا عــٔ اٱنــطاض ايعــاّ بإػــًٌُ  ،قــاٍ تعــاٍ

شىَِْ َّضُزًُّمٌُْ اِالَّ أَفًٍز(.)1

ٜ ٌٖٚتهُٔ قٛي٘ تعاٍشقَد ْ أَصَدثْرٌُْ ٍِثْيَْْيَداز إغـتساَ ١ايٓفـع أّ إٔ ايكـسض
إتٝكٔ َٓ٘ شنط إانٚ ٞإغترهاض ْعُ ١اهلل عً ٢إػًٌُ ٗ َعاضى بسض ،
اؾٛاب ٖ ٛا٭ ، ٍٚإش تتهُٔ اٯ ١ٜايبؿاض ٠بإسز ٚايٓكط ٚتساضى إكٝب، ١

يصا ٚضز قٛي٘ تعاٍش تَيََ اُِْ ذَيْثِزىًه ًَذَرَّقٌُه ًَّؤْذٌُمٌُْ ٍِِْ وٌَْرِىٌِْ ىَذَه ّىَْ ِدْمٌُْ رَتُّنٌُْ
تِ ََْظَحِ آالَفإ ٍِِْ هىََْالَئِنَحِ ٍىظٌٍَِِّنيَز(.)2
ايثايث  :ايغاٜـاق اؿُٝـسَ ٠ـٔ قٛيـ٘ تعـاٍش قُدوْ ىىدٌَ ٍِدِْ ػِنْد ِ أَّْعُظِدنٌُْز

ٜ ٚتهُٔ ٖصا ايؿطط َٔ اٯ ١ٜتٛج٘ اـطاب َٔ عٓس اهلل عع ٚجٌ إٍ ايٓيب
قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٚبكٝغ ١ا٭َط  ،فًِ تعس آ ١ٜايبرث بـصاق
قٝغ ١اؾًُ ١اـ ٚ ١ٜذسٖا .
ايطابع  :يٝؼ َٔ ذكط يًغاٜاق ايػاَ َٔ ١ٝإختتاّ آ ١ٜايبرـث بتأنٝـس
اٱط٬م ٚايعُ ٗ ّٛقسض ٠اهلل عع ٚجٌ ٚمش ٛا يًُٛجٛز ٚإعس٫ٚ ،ّٚ
ؽتل بايٛقا٥ع اـاقَ ١عطن ١أذس.

( )1غٛض ٠آٍ عُطإ .111
( )2غٛض ٠آٍ عُطإ .125
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اٌرفعري

لىٌه ذؼاىل شأًَىََلا أَصَاتَرْنٌُْ ٍىيِْثَحدز
َٔ إعحاظ آ ١ٜايبرث أْٗا ؼٌُ َعاْ ٞايبؿاض ٠يًُػًٌُ َٔ جٗاق :
ا٭ : ٍٚشنــط إكــٝب ١بًغــ ١إفــطز  ،فًــِ تكــٌ اٯٜــ ١إٔٚــا أقــابتهِ
َكا٥ب).
ٚف ٘ٝؾاٖس عًْ ٢كـط إػـًٌُ ٗ أنثـط إعـاضى ٚايغـعٚاق ٚ ،ؼتُـٌ
ايغعٚ ٠ٚايػط ١ٜاييت ٜ ٫كع فٗٝا قتاٍ ٚجٖٛاّ :
ا٭ : ٍٚإْٗا ْكط يًٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٚإػًٌُ .
ايثاْ : ٞإْٗا َكسَ ١يًٓكط ٗ َعاضى ٫ذك. ١
ايثايث  :يٝؼ ٗ ٖص ٙايغعٚاق ْكط يًُػًٌُ يس٫ي ١ايٓكط عً ٢ايغًب١
ٗ ايكتاٍ .
ٚايكرٝس ٖ ٛا٭. ٍٚ

ايثاْ : ١ٝف ٧اٯ ١ٜبكٝغ ١ايفعٌ إانـ ٞشأَصَداتَرْنٌُْز ٚنـإٔ اٯٜـ ١تكـٍٛ
يًُػًٌُ أْ٘ ئ تكٝبهِ َكٝب ١أخط ٖٛٚ ، ٣ايصٜ ٟسٍ عً ٘ٝتأضٜذ ٚقا٥ع
اٱغ.ّ٬
( عٔ ايٛاقس ٟعٔ ؾٛٝخ٘ إ ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ قاٍ
ئ ٜٓايٛا َٓا َثٌ ٖصا اي ّٛٝذتْ ٢ػتًِ ايطنٔ)(.)1
ايثايث : ١خطاب اٯ ١ٜيًُػًٌُ بكٝغ ١اؾُعٚ ،ف ٘ٝزع ِ ٠ٛيًتعإٚ
ٚايتهافٌ يكطف آثاض ٚأنطاض إكٝب. ١
ايطابع : ١ذكط عًٚ ١غبب إكٝب ١بأْ٘ َـٔ عٓـس شاق إػـًٌُ ٚ ،فٝـ٘
بؿاض ٠بعحع ايص ٜٔن فطٚا عٔ إْعاٍ اـػاض ٠بإػًٌُ َ َٔٚ ،كازٜل اٯ١ٜ
إٔ ايطَا ٠تطنٛا َٛانعِٗ عً ٢اؾبٌ َ ّٜٛعطن ١أذسٚ ،ي ٛق ٚا ٚاَتثًٛا

( )1اـكا٥ل ايه .368/1 ٣
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ٕا أَطِٖ ب٘ ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٕا اغتطاعت خ ٌٝايصٜٔ
نفطٚا إٔ تأت ٞإي َٔ ِٗٝاـًف.
فكس ناْت ٖص ٙاـ ٖٞٚ ٌٝبط٥اغ ١خايـس بـٔ ايٛيٝـس ٚعهطَـ ١بـٔ أبـٞ
جبــٌ تٗٸــِ ٗ نــٌ َــط ٠يًعذــف ٚيهــٔ ضَــا ٠إػــًٌُ ٚعــسزِٖ ٔػــٕٛ
ّططْٗٚــا ٚضانبٗٝــا بايٓبــاٍ ٚايػــٗاّ  ،فتتكٗكــط إ ٫إٔ تــطى أنًــب ايطَــا٠
َٛانعِٗ ٖا أز ٣إٍ تكسّ خ ٌٝإؿطنٌ.
 ٌٖٚبكاٚ ٤ثباق ايطَا ٠إػً ٌُ ٗ َٛانعِٗ َٔ َكازٜل قٛي٘ تعاٍ

ش ًَأَػِدد ًُّه ىَيىددٌْ ٍَدددا هطْددرَطَؼْرٌُْ ٍِددِْ قُددٌلجإ ًٍَِددِْ رِتَددداخِ هىْ َْْددوِ ذُزْىِثىددٌَُ تِددوِ ػَدد ىًل هىيَّددوِ
ًَػَ ىًلمٌُْ...ز(. )1

اؾٛاب ْعِ َ َٔٚعاْ ٞايك ٗ ٠ٛإكاّ تعـ ٌٝايطَـاٚ ٠ؼسٜـس ٚظٝفـتِٗ
عُا ١ٜظٗٛض إػًٌُ َٗٓٚ ،ا ثباق ايطَاَٛ ٗ ٠انعِٗ ٚعسّ تطنٗا طًبـ ّا
يًغٓا ِ٥خاقٚ ١إ ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٚعسِٖ بإٔ ْكٝبِٗ َٔ
ايغٓا ِ٥قفٛظ فتعحًٛا ايٓكٝب فكاضق إكٝبٚ ، ١نأُْٗا َٔ ايهس. ٜٔ

ق ٌٝإٔ أيف اٱغتفٗاّ ٗ قٛي٘ تعاٍ شأًَىََلاز يًتكطٜع  ٫ٚ ،تكٌ ايٓٛب١

إي ٘ٝ٭ٕ َهاٌَ اٯ ١ٜنًٗا ٗ َ ٛاغا ٠إػًٌُ ٚايتدفٝف عِٓٗ ٕٚا ٗ قٛي٘
تعاٍ شأَٚٳيَُٻا ز َعٓ ٢ذٌ ٚتػُٕ ٢ا اؿ. ١ٝٓٝ
 َٔٚاٱعحاظ ٗ ْظِ آٜاق ايكطإٓ ف ٧اٯ ١ٜايتايٝـَ ١عطٛفـ ١عًـ ٢آٜـ١
ايبرث بكٛي٘ تعاٍ ش ٚٳَٳا أَقٳابٳهُِٵ ٜٳٛٵّٳ ايِتٳكَ ٢ايِحٳُٵعٳإٔ فَبٹإٔشٵٕٔ ايًٖ٘ٹز يٝهـٕٛ
َٔ عُ ّٛايعطف بٌ اٯٜتٌ ايعطف عًـ ٢شاق أزا ٠اٱغـتفٗاّ نُـا ٜـأتٞ
بٝاْ٘ ٗ اؾع ٤ايتاي. ٞ
ٚتسخٌ ُٖع ٠اٱغتفٗاّ عً ٢ا٭مساٚ ٤ا٭فعاٍ ٚ ،ته ٕٛعًٚ ٢ج: ٙٛ
ا٭ : ٍٚايتكطٜط ٚ ،ايصٜ ٫ ٟكس إٔ ٜه ٕٛبـ (ٌٖ) .
ايثاْ : ٞايتٛبٝذ ٚايتكطٜع .
( )1غٛض ٠ا٭ْفاٍ .60
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ايثايث  :اٱْهاض ٕا ٜكع بعسٖا نُا ٗ قٛي٘ تعاٍ شأَذَقٌُىٌَُُ ػَيََ هىيَّوِ
ٍَا الَ ذَؼْيََىٌَُز( ٫ٚ )1تكع (ٌٖ) ٗ إكاّ  َ٘ٓ ٌٖٚ ،ش ىَوْ خَشَهٍى هإلِحْظَاُِ اِالَّ
هإلِحْظَاُىز (. )2
اؾٛاب  ،٫إِا َٖ ٛعَٓ( ٢ا) أَ ٟا جعا ٤اٱّإ ٚايعٌُ ايكاإل إٍ
ايثٛاب باؾٓ. ١
ايطابع  :يًتكسٜل.
اـاَؼ  :ايتكٛض  ،نُا يـ ٛقًـت  :أُـاّ ايعـسٖ ٠ـصا ايٝـ ّٛأّ أْـ٘ َـٔ
ايؿٗط اؾسٜس.
ٚتكسٜط اٯ ١ٜعًٚ ٢ج: ٙٛ
ا٭ : ٍٚإٔٚا أقابتهِ َكٝب ١ئ تكابٛا َثًٗا .
ايثاْ : ٞإٔٚا أقابتهِ َكٝب ١نُٜٚ ،ٌَٓ٪سٍ عًٚ ٘ٝقف اٯ ١ٜايػابك١

يًُػًٌُ بكٛي٘ تعاٍش ىَقَ ْ ٍَِل هىيَّوى ػَيََ هىَْىئٍِْنِنيَز(.)3

ايثايث  :إٔٚا أقابتهِ َكـٝب ١فكـ مت فٗٝـا  ،يتهـ ٕٛآٜـ ١ايبرـث َـٔ
َكازٜل ؾهط اهلل عع ٚجٌ يًُػًٌُ .
ٖٚــٌ ناْــت خػــاض ٠إػــًٌُ ٗ ٚاقعــ ١أذــس ٚعــسّ ؼكــل ايٓكــط
ٚاٱغت ٤٬ٝعً ٢ايغٓا ِ٥فٗٝا ٦َٜٛص َكٝب ِ ١أّ يًٓـاؽ ْٝعـاّ  ،اؾـٛاب
ٖ ٛايثاْ َٔ ٖٛٚ ، ٞاٱعحاظ ٗ غعٚ ١تعسز َعاْ ٞايًفظ ايكطآْـٚ ،ٞتكـسٜط
اٯ ١ٜعًٚ ٢ج: ٙٛ
ا٭ : ٍٚإٔٚا أقابتهِ َكٝب ١أؿكت ا٭ش ٣بهِ .
ايثاْ : ٞإٔٚا أقابتهِ َكٝبٚ ١أقابت نرينِ َٔ ايٓاؽ .

( )1غٛض ٠ا٭عطاف .28
( )2غٛض ٠ايطٓٔ .60
( )3غٛض ٠آٍ عُطإ .164
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ايثايث  :إٔٚا أقابتهِ َكٝبُ ١ـازَ ٣عٗـا ايـص ٜٔنفـطٚا ٗ نـ ِٗٝإٍ
ذٌ.
ايطابع  :يكس أشٕ اهلل عع ٚجٌ بعس ْكطنِ ٗ َعطن ١بسض بٓع ٍٚإكٝب١

بهِ ٗ َعطن ١أذس ٖٛٚ ،ايص ٟتسٍ عً ٘ٝاٯ ١ٜايتاي ١ٝبكٛي٘ تعاٍشًٍََا أَصَاتَنٌُْ
ًٌََّْ هىْرَقََ هىْدََْؼَاُِ وَثِبِفُِْ هىيَّوِز(.)1
اـاَؼ  :إٔٚا أقابتهِ َكٝب ١يهِ ف ٗٝا ا٭جط ٚايثٛاب .

ايػازؽ  :أقـابتهِ َكـٝب ١تهـ ٕٛذحـ ١عًـ ٢ايـص ٜٔنفـطٚا ٚ ،غـبب ّا
يبطـ اهلل عع ٚجٌ بِٗ .
ايػابع  :إٔٚا أقابتهِ َكٝبٚ ١أْـتِ تتبعـ ٕٛضنـٛإ اهلل ،يتهـ ٕٛآٜـ١

ايبرث َٔ َكازٜل قٛي٘ تعاٍ قبٌ ث٬ث آٜاق شأَوَََِْ هذَّثَدغَ رِضْدٌَهَُ هىيَّدوِ
مَََِْ تَاٍَ تِظَ َطإ ٍِِْ هىيَّوِ ًٍََؤًَْههى خَيَنلٌى ًَتِئْضَ هىََْيِتىز(.)2
ٚيبٝإ قاْ ٕٛبإٔ ايتباٚ ٜٔايتهاز بٌ إٚ ٌَٓ٪ايهافط ٜٔبًغ ذس ايػٝف

ٚاٱقتتـــاٍ  ،يٝتحًـــ ٢قـــسم إّـــإ إ ػـــًٌُ ٖٚـــَ ٛـــٔ َكـــازٜل قٛيـــ٘

تعاٍش مُنْرٌُْ خَْْزَ أٍُلحإ أُخْزِخَدْ ىِينلاصِز (. )3
ػٍُ ادلٕاظثح

قس تكسّ ٗ باب إعحاظ اٯ ١ٜايصاتٚ ٞضٚز يفظ(أقابتهِ) ث٬ث َطاق
ٗ ايكطإٓٚ ،نٌ ٚاذسَٗٓ ٠ـا َٛجٗـ ٗ ١يغـ ١اـطـاب إٍ إػـًٌُ ٚتهـطض
َعٗا ٗ اٯٜاق ايث٬ث ١يفظ(َكٝبٚٚ )١ضز غكٛم ايٛق ٗ ١ٝايػفط قٛيـ٘

تعاٍش َّاأَُّّيَا هىَّذَِِّ آٍَنىٌه شَيَادَجى تَْْ نِنٌُْ اِفَه حَضَزَ أَحَ َمٌُْ هىٌََْْخى حِنيَ هىٌَْصِدْلحِ هثْنَداُِ
فًََه ػَ د ْهٍ ٍِ دنْنٌُْ أًَْ آخَ دزَهُِ ٍِ دِْ غَْْ دزِمٌُْ اُِْ أَّْ درٌُْ ضَ دزَتْرٌُْ وِددِ هَٕرَِْ وَؤَصَدداتَرْنٌُْ
( )1غٛض ٠آٍ عُطإ .166
( )2غٛض ٠آٍ عُطإ .164
( )3غٛض ٠آٍ عُطإ .110
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ٍىيِْثَحُ هىٌََْْخِ ذَحْثِظىٌَّيىََا ٍِِْ تَؼْ ِ هىيلالَجِ وَْىقْظََِاُِ تِاىيَّوِ اُِْ هرْذَثْرٌُْ الَ َّشْرَزُِ تِوِ ثَََناا
ًىٌَْ مَاَُ فَه قُزْتََز(. )1
ٚبُٗٓٝا ٗ ؿاظ اٯٜتٌ عُٚ ّٛخكٛم َطًل ،إش تصنط آ ١ٜايبرـث
إكٝب ١عً ٢م ٛا غِ اؾٓؼ َٔ قتٌ ايؿٗساٚ ،٤جطاذاق ضغ ٍٛاهلل قً٢
اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٚإٚ ٌَٓ٪اؿطَإ َٔ ايغٓاٚ ِ٥نريٖا ،أَا اٯ ١ٜأعٙ٬
َٔ غٛض ٠إا٥س ٠فصنطق َٛق بع

إػًٌُ ٗ ايػفط ٚايهطب ٗ ا٭ضض

يًتحاضٚ ،٠ايؿٗاز ٠عًٚ ، ٘ٝقب ٍٛؾٗاز ٠نري إػًِ ٚنٝفٝتٗا.
ٚيٰ ١ٜأع ٙ٬غبب يًٓع ٜ ٍٚتعًل بػـفط بـس ٌٜبـٔ أبـَ ٞـطٖٚ ِٜـَ ٛـٔ
إٗاجطٚ ،ٜٔغفطَ ٙع عس ٟبٔ ظٜس  ُِٝٚبٔ آٚؽ ُٖٚا ْكطاْٝإ ػاضاّ إٍ
ايؿاَّٚ ،طض بس ٌٜثِ َاق ٗ ايططٜل.

ٚاٯ ١ٜايثايث ١اييت ٚضز فٗٝا يفظ أقـابتهِ َكـٝب ١قٛيـ٘ تعـاٍشًَاُِل

ٍِنْنٌُْ ىَََِْ ىَْىثَطِّئَِل وَبُِْ أَصَاتَرْنٌُْ ٍىيِْثَحد قَاهَ قَ ْ أَّْؼٌََ هىيَّوى ػَيَِل اِفْ ىٌَْ أَمُِْ ٍَؼَيىٌْ
شَيِْ اهز( ، )2ٱضاز ٠شّ إٓافكٌ ايـصٜ ٜٔتدًفـ ٕٛعـٔ اؾٗـاز ٜٚتثـاقً ٕٛعـٔ
اؾٗاز ٚايغعٚ ٚق ٌٝأْٗا ْعيت ٗ عبس اهلل بٔ أب ٞضأؽ ايٓفام.
لىٌه ذؼاىل شقَ ْ أَصَثْرٌُْ ٍِثْيَْْيَاز
ٖص ٙاٯ ١ٜخطاب يًـٓيب قُـس قـً ٢اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘ ٚغـًِ ٚأٖـٌ بٝتـ٘
ٚإٗـــاجطٚ ٜٔا٭ْكـــاض إ ٫إٔ َٛنـــٛعٗا أعـــِ  ،إش تتٛجـــ٘ إٍ إػـــًٌُ
ٚإػًُاق ٗ نٌ ظَإ ٚ ،تكسٜطٖا بًراظ تكسّ ْسا  ٤اٱّإ ايصٚ ٟضز قبٌ

تػع آٜاقشَّاأَُّّيَا هىَّذَِِّ آٍَنىٌه ز ايص ٜٔتكطأٖ ٕٚص ٙاٯ ٗ ١ٜظَاْهِ ٖصا :إٔٚا
أقابتهِ َكٝبٚ ٗ ١اقع ١أذس قس أقبتِ َثًٗٝا ٗ ٚاقع ١بسض ) .
( )1غٛض ٠إا٥س.106 ٠
( )2غٛض ٠ايٓػا.72 ٤
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ٖٚــَ ٛــٔ إضازَ ٠عٓــ ٢اٱؼــاز ٚايتؿــاب٘ ايطــٛي ٞبــٌ أجٝــاٍ إػــًٌُ

إػتكطأ َٔ قٛي٘ تعاٍشاَََِّّا هىَْىئٍِْنىٌَُ اِخٌَْجٌز(.)1

 َٔٚإعحاظ ايكطإٓ ذهـٛض ايٛقـا٥ع ايـيت ٜـصنطٖا ٗ ايٛجـٛز ايـصٖين
يًُػًٌُ ٚ ،نصا عً ّٛايغٝب اييت نؿفٗا اهلل عع ٚجـٌ ٗ ايكـطإٓ  ،قـاٍ

تعاٍ ش فَىِلَ ٍِِْ أّْثَاٍِ هىْغَْْدةِ ٌُّحِْدوِ اِىَْْدلَز (َٓٚ )2ـ٘ أٖـٛاٍ ٜـ ّٛايكٝاَـٚ ١غـبٌ
ايطٓٚ ١ايطأف ١يًُ ٌَٓ٪فٗٝـا َـا ٜبعـث ايؿـٛم ٗ ْفٛغـِٗ يًكـا ٤اهلل عـع
ٚجٌ ٚ ،قس قاّ ايـٓيب قُـس قـ ً ٢اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘ ٚغـًِ بتعًـ ِٝأٖـٌ بٝتـ٘
ٚأقراب٘ أزع ١ٝتطنبِٗ بًكا ٤اهلل .
َٓٗا َا ٚضز ( عٔ ظٜس بٔ ثابت إٔ ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ
عًُ٘ زعاٚ ، ٤أَط ٙإٔ ٜتعاٖسٜٚ ٙتعاٖس ب٘ أًٖ٘ نٌ  ، ّٜٛقاٍ  :ذٌ تكبس
يبٝو ايًِٗ يبٝو يبٝو ٚغعسٜو ٚاـري ٗ ٜسٜو َٓٚو ٚبو ٚإيٝو  ،ايًِٗ
َا قًت َٔ ق ٍٛأ ٚذًفت َٔ ذًف أْ ٚصضق َٔ ْصض فُؿ٦ٝتو بـٌ ٜـسٟ
شيو َا ؾ٦ت نإ َٚا مل تؿأ مل ٜهٔ  ٫ ،ذ ٫ٚ ٍٛق ٠ٛإ ٫بو إْو عًـ٢
نٌ ؾ ٤ٞقسٜط .
ايًِٗ َا قًٝت َٔ ق ٠٬فعً َٔ ٢قًٝت َٚ ،ا يعٓت َٔ يعٔ فعً٢
َٔ يعٓت  .أْت ٚي ٗ ٞٝايسْٝا ٚاٯخط ٠تٛفين َػًُاّ ٚأؿكين بايكاؿٌ.
أغأيو ايًِٗ ايطنا بعس ايكهاٚ ، ٤بطز ايعٝـ بعس إٛق ٚ ،يص ٠ايٓظط
إٍ ٚجٗو ٚ ،ؾٛقاّ إٍ يكا٥و َٔ نري نطاَ ٤هط ٫ٚ ٠فتَٓ ١هً.١
أعٛش بو إٔ أظًِ  ،أ ٚأظًـِ أ ٚأعتـس ٟأٜ ٚعتـس ٣عًـٞٸ  ،أ ٚأنػـب
خط ١٦ٝأ ٚشْباّ  ٫تغفط.ٙ
ايًِٗ فاطط ايػُٛاق ٚا٭ضض  ،عـامل ايغٝـب ٚايؿـٗاز ، ٠شا اؾـٍ٬
ٚاٱٔنطاّ فإْ ٞأعٗس إيٝو ٗ ٖص ٙاؿٝا ٠ايسْٝا ٚ ،أؾٗسى ٚ ،نف ٢بو ؾٗٝس ّا
( )1اـكا٥ل ايه .368/1 ٣
( )2غٛض ٠آٍ عُطإ .44
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أْ ٞأؾٗس إٔ  ٫إي٘ إ ٫أْت ٚذسى  ٫ؾطٜو يو يو إًو ٚ ،يو اؿُس ،
ٚأْت عً ٢نٌ ؾ ٤ٞقس ٜط ٚ .أؾٗس إٔ قُساّ عبسى ٚضغٛيو.
ٚأؾٗس إٔ ٚعسى ذـل ٚ ،يكـا٤ى ذـل ٚ ،ايػـاع ١آتٝـ ٫ ١ضٜـب فٗٝـا ،
ٚأْت تبعث َٔ ٗ ايكبٛض.
ٚأؾــٗس أْــو إٔ تهًــين إٍ ْفػــ ٞتهًــين إٍ ٖٚــٔ ٚعــٛضٚ ٠شْــب
ٚخطٚ ، ١٦ٝإْ ٫ ٞأثل إ ٫بطٓتو فانفط ي ٞشْيب نً٘  ،إْ٘ ٜ ٫غفط ايصْٛب
إ ٫أْت ٚ ،تب عًٞٸ إْو أْت ايتٛاب ايطذ.)1()ِٝ
ٚعٔ (عطا ٤بٔ ايػا٥ب عٔ أب ٘ٝقاٍ قـً ٢بٓـا عُـاض بـٔ ٜاغـط قـ٠٬
فأٚجع فٗٝا ،فكاٍ ي٘ بع

ايك ّٛيكس خففت أ ٚأٚجعق ايكـ ٠٬فكـاٍ أَـا

عً ٢شيو فكس زعٛق فٗٝا بسعٛاق مسعتٗٔ َٔ ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عً٘ٝ
ٚآي٘ ٚغًِ فًُا قاّ تبع٘ ضجٌ َٔ ايك ٖٛ ّٛأبـ ٞنـري أْـ٘ نٓـ ٢عـٔ ْفػـ٘،
فػأي٘ عٔ ايسعا ٤ثِ جا ٤فأخ ب٘ اي ك ّٛايًِٗ بعًُو ايغٝب ٚقسضتو عً٢
اـًل أذٝين َا عًُت اؿٝا ٠خريا يٚ ٞتٛفين إشا عًُت ايٛفا ٠خريا ي.ٞ
ايًِٗ ٚأغأيو خؿٝتو ٜعين ٗ ايغٝب ٚايؿٗازٚ ٠أغأيو نًُ ١اؿهِ
ٗ ايطنٚ ٢ايغهب
ٚأغأيو ايككس ٗ ايفكط ٚايغٓٚ ٢أغأيو ْعُٝا ٜ ٫بٝس ٚأغأيو قط ٠عٌ
 ٫تٓكطع ٚأغأيو ايطن ٢بعس ايكهاٚ ٤أغأيو بطز ايعٝـ بعس إٛق
ٚأغأيو يص ٠ايٓظط إٍ ٚجٗو ٚايؿٛم إٍ يكا٥و ٗ نري نطاَ ٤هط٠
 ٫ٚفتَٓ ١هً ١ايًِٗ ظٜٓا بع ١ٜٓاّ٫إ ٚاجعًٓا ٖساَٗ ٠تس.)2( )ٜٔ
ٚغ ٌ٦اٱَاّ عً ٞعً ٘ٝايػَ (ّ٬اشا أذببت يكا ٤اهلل ؟ قإٍ :ا ضأٜت٘ قس
اختاض ي ٞز٥٬َ ٜٔهت٘ ٚضغً٘
ٚأْبٝا ٘٥عًُت إٔ ايص ٟأنطَين بٗصا يٝؼ ٜٓػاْ ٞفأذببت يكا.)3( )ٙ٤
( )1ايسض إٓثٛض .157/10
( )2ايبراض .127/6
( )3ايبراض .127/6
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ٚمل تكٌ اٯ ١ٜقس أقبتِ َثًٗا ٚبٝـإ ايتؿـاب٘ ٚإثًٝـٚ ، ١قـس ٚضز شاق

ايًفظ ٗ قٛي٘ تعاٍ ش قَ ْ مَاَُ ىَنٌُْ آَّحد وِِ وِئَرَِِْْ هىْرَقَرَا وِئَحد ذُقَاذِوُ وِدِ طَدثِْوِ

هىيَّوِ ًَأُخْزٍَ مَاوِزَجٌ َّزًََّْيىٌْ ٍِثْيَْْيٌِْ رَأَُْ هىْؼَِِْْز (ٚ )1أختًف ٗ إثًٌ أع ٙ٬عً٢
ٚجٌٗ :
ا٭ : ٍٚإثًٚ ١ٝايتؿاب٘ .
ايثاْ : ٞايهعف .
 (ٚعٔ غعٝس ابـٔ أبـ ٞآٚؽ ٗ قٛيـ٘ ٜ { :ٳـطٳٚٵْٳٗٴِ َٹٸثٵًَـٝٵِٗٔٵ ضٳأِ٣ٳ ايِعٳـٝٵٔٔ}

( )2

نإ إؿطنٜ ٕٛط ٕٚإػًٌُ َثًـ ِٗٝفًُٻـا أغـط ِٖٚغـأ ِ إؿـطن ٕٛنـِ
نٓتِ؟
قايٛا  :ث٬مثاٚ ١٥بهع ١عؿط ،٠قايٛا َ :ا نٓٻا ْطانِ إ ٓ٫تهاعف ٕٛعًٓٝا،
قاٍ ٚ :شيو ٖٖا ْكط ب٘ إػًُ.)3()ٕٛ
َ َٔٚعاْ ٞآ ١ٜايبرث أَٛض :
ا٭ : ٍٚقس أقبتِ َثًٗٝا َٔ جٗ ١قتٌ غبعٌ َٔ ايص ٜٔنفطٚا  ّٜٛبسض.
ايثاْ : ٞقس اقبتِ َثًٗٝا فٓعٍ ايكطإٓ بتٛثٝك٘ ٚشنط ٙيبٝإ قاْ ٗ ٕٛاؿٝا٠
ايسْٝا  :ٖٛٚتطؾس ايػعازٚ ٠ايغبطٚ ١إٛاغا ٠عٔ شنط ايٓعُ ٗ ١غاع ١ايؿس٠
ٚايػطا ٗ ٤ذاٍ ايهطا. ٤
ايثايث  :قس اقـبتِ َثًٗٝـا ٗ شاق َعطنـ ١أذـس بابتـسا ٤إعطنـ ١بٓكـط
إػًٌُ ٚ ،قتٌ ًٓ ١يٛا ٤إؿطنٌ بايتتابع  ،فُٔ اٱعحاظ ٗ ايػٓ ١ايٓب١ٜٛ
أْ٘ نًُا وٌُ يٛا ٤إؿطنٌ ٚاذس َِٓٗ ٜكتٌ ذطاّ نإ أ ٚعبساّ.
ايطابع  :تصنري إػًٌُ بفهٌ اهلل ٚايـٓعِ ايـيت َـٔٸ بٗـا عًـَٗٓٚ ِٗٝـا
َهاٌَ اٯ ١ٜايػابكٜ ٫ٚ ، ١عًِ ايٓعِ ايعظ ١ُٝاييت تفهٌ بٗا اهلل عع ٚجٌ
( )1غٛض ٠آٍ عُطإ .13
( )2غٛض ٠آٍ عُطإ .13
( )3ايهؿف ٚايبٝإ يًثعًيب .21/3
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عًــ ٢إػــًٌُ يٝبًغــٛا َطاتبــ٬َ ١قــا ٠نفــاض قــطٜـ بكٛيــ٘ تعــاٍ ٗ اٯٜــ١

ايتاي١ٝشًٌََّْ هىْرَقََ هىْدََْؼَاُِز إ ٫اهلل عع ٚجٌ .

يكس ناْت قـطٜـ أَـ ١تتـٛاضث ايكـٚ ٠ٛايتحـاضٚ ٠اؾـاٖٚ ٙـَ ٞتحاْػـ١
ٚتس ٜٔا قبا ٌ٥عطب ١ٝنثري ِٖٚ ٠فطذَ ٕٛا ٗ أٜس ، ِٜٗأَا إػًُ ٕٛفكس
ٖاجط ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ إٍ إسَ ١ٜٓع ْفط َٔ أٌٖ بٝت٘
ٚأقراب٘ عً ٢خٛف ٚٚجٌ َٔ قطٜـ  ،يتأٚ ِٜٗٚتٓكط ضغ ٍٛاهلل قـً٢
اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ طا٥ف َٔ ١ا٭ٚؽ ٚاـعضد ٚنإ عسزِٖ ٗ بٝع ١ايعكب١
ايثايث ٔ ١ػٚ ١غبعٌ َِٗٓ ،إَطأتإ.
ٚعٔ نعب بٔ َايو قاٍ :خطجٓا َع ( ذحاد قَٓٛا َٔ إؿطنٌ ٚقـس
قــًٓٝا ٚفكٗٓــا َٚعٓــا ايـ ا ٤بــٔ َعــطٚض غــٝسْا ٚنبريْــا فًُــا ٚجٗٓــا يػــفطْا
ٚخطجٓا َٔ إس ١ٜٓقاٍ اي ا ٤يٓا ٜا ٖ ٤٫٪إْ ٢قس ضأٜت ضأٜا ٚاهلل
َا أزض ٣أتٛافك ْٞٛعً ٘ٝأّ  ٫قاٍ قًٓـا َٚـا شاى قـاٍ ضأٜـت إٔ  ٫أزع
ٖص ٙايبٓ ٢َٓ ١ٝبظٗط ٜعٓ ٢ايهعبٚ ١إٔ أقً ٢إيٗٝا قاٍ قًٓا ٚاهلل َٚا بًغٓا إٔ
ْبٓٝا ٜكً ٢إ ٫إٍ ايؿاّ َٚا ْطٜس إٔ نايف٘ قاٍ فكاٍ إْٕ ٢كٌ إيٗٝا قاٍ قًٓا
ي٘ يهٓا ْ ٫فعٌ قاٍ فهٓا إشا ذهـطق ايكـ ٠٬قـًٓٝا إٍ ايؿـاّ ٚقـً ٢إٍ
ايهعب ١ذت ٢قسَٓا َه ١قاٍ ٚقس نٓا عبٓا عًَ ٘ٝا قٓع ٚأب ٢إ ٫ا٫قاَ ١عً٢
شيو قاٍ فًُا قسَٓا َه ١قاٍ ٍ ٜا ابٔ أخ ٢اْطًل بٓا إٍ ضغ ٍٛاهلل قً٢
اهلل عًٚ ٘ٝغًِ ذت ٢أغأي٘ عُا قٓعت ٗ غفطٖ ٟصا فاْ٘ ٚاهلل يكس ٚقع ٗ
ْفػ َ٘ٓ ٞؾٕ ٧ا ضأٜت َٔ خ٬فهِ إٜا ٣ف ٘ ٝقاٍ فدطجٓا ْػأٍ عٔ ضغٍٛ
اهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ ٚنٓا ْ ٫عطف٘ ٚمل ْط ٙقبٌ شيـو فًكٓٝـا ضجـَ ٬ـٔ
أٌٖ َه ١فػأيٓا ٙعٔ ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ فكاٍ ٌٖ :تعطفاْ٘
قًٓا ٫ :قاٍ :فٌٗ تعطفإ ايعباؽ بٔ عبسإطًب عُ٘ قًٓـاْ :عـِ قـاٍٚ :نٓـا
ْعطف ايعباؽ نإ ٜ ٫عا ٍ ٜكسّ عًٓٝا تاجطا قاٍ فـإشا زخًتُـا إػـحس ٖـٛ
ايطجٌ اؾايؼ َع ايعباؽ قاٍ فسخًٓا إػحس فإشا ايعباؽ جايؼ ٚضغٍٛ
اهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ َع٘ فػًُٓا ثِ جًػٓا إي ٘ٝفكاٍ ضغـ ٍٛاهلل قـً٢
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اهلل عًٚ ٘ٝغًِ يًعباؽ ٌٖ :تعطف ٖص ٜٔايطجًٌ ٜا أبا ايفهٌ قـاٍْ :عـِ
ٖصا اي ا ٤بٔ َعطٚض غٝس قٖٚ َ٘ٛصا نعب بٔ َايـو قـاٍ فـٛاهلل َـا أْػـ٢
ق ٍٛضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ ايؿاعط قاٍ ْعِ قاٍ فكاٍ ي٘ اي ا ٤بٔ
َعطٚض ٜا ْب ٢اهلل إْ ٢خطجت ٗ غفطٖ ٟصا ٚقس ٖساْ ٞاهلل يٲغ ّ٬فطأٜت
إٔ  ٫أجعٌ ٖص ٙايبٓ ٢َٓ ١ٝبظٗط فكًٝت إيٗٝا ٚخايفين أقـراب ٗ ٞشيـو
ذ تٚ ٢قع ٗ ْفػ َٔ ٞشيو ؾ ٧فُاشا تطٜ ٣ا ضغ ٍٛاهلل قاٍ يكس نٓت عً٢
قبً ١ي ٛق ق عًٗٝا.
فطجع اي ا ٤إٍ قبً ١ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغـًِ ٚقـً ٢إٍ
ايؿاّ ٚأًٖ٘ ٜععُ ٕٛأْ٘ قً ٢إٍ ايهعب ١ذتَ ٢اق ٚيٝؼ نُـا قـايٛا مـٔ
أعًِ ب٘ َِٓٗ ثِ خطجٓا إٍ اؿخ
ٚٚاعسْا ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ايعكبـَ ١ـٔ ٚاغـط أٜـاّ
ايتؿطٜل فًُا فطنٓا َٔ اؿخ ٚناْت ايً ١ًٝايتٚ ٢اعسْا ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل
عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ا َٚعٓا عبس اهلل بٔ عُط ٚبـٔ ذـطاّ أبـ ٛجـابط غـٝس َـٔ
غازاتٓا أخصْاٚ ٙنٓا ْهتِ َٔ َعٓا َٔ قَٓٛا َٔ إؿطنٌ أَطْا فهًُٓاٚ ٙقًٓا
ي٘ ٜا جابط إْو غٝس َٔ غازاتٓا ٚؾطٜف َٔ أؾطافٓا ٚإْـا ْطنـب بـو عُـا
أْت ف ٘ٝإٔ ته ٕٛذطبا يًٓاض نسا ثـِ زعْٛـا ٙإٍ ا٫غـٚ ّ٬أخ ْـاَٝ ٙعـاز
ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ إٜاْا ايعكب ١قاٍ فأغًِ ٚؾـٗس َعٓـا ايعكبـ١
ٚنإ ْكٝبا فُٓٓا تًو ايًَ ١ًٝع قَٓٛا ٗ ضذايٓا ذتـ  ٢إشا َهـ ٢ثًـث ايًٝـٌ
خطجٓا َٔ ضذايٓا ٕٝعاز ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ تػـًٌ ايكطـا
َػتدفٌ ذت ٢اجتُعٓا ٗ ايؿعب عٓس ايعكبـٚ ١مـٔ ث٬ثـٚ ١غـبع ٕٛضجـ٬
َٚعٓا إَطأتإ َٔ ْػآ٥ا)(.)1
ٚجا٤ق َعطن ١بسض ٗ ايػٓ ١ايثاْ ١ٝيًـٗحطٚ ٠نـإ ذػـاب قـطٜـ عـٔ
خ ٚ ٠زٖا ، ٤إش جٗعٚا جٝؿاّ َٔ أيف ضجٌ ٜ ِٖٚعًُ ٕٛإٔ عسز إػًٌُ

( )1ع ٕٛٝا٭ثط . 215/1
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أقٌ َٔ ْكف ٖصا ايعسز  ،أَا ايعسٚ ٠اـٚ ٌٝايطٚاذٌ فاؾُٝع ٜعًِ ذاٍ
فكط إػًٌُ.
 ٚنٝف تبٓ ٢زٚيَ ١ع ذاٍ ايفكـط ٚايعـٛظ يتٛا جـ٘ ا٭عـسا ٤ش ٟٚايؿـإٔ
ٚإاٍ ٚاؾاٚ ، ٙيهٔ فهٌ اهلل عع ٚجٌ عظ ِٝيٝؼ ي٘ ذس أَٓ ٚتٖٗٛٚ ، ٢
ايص ٟأْعٍ إ٥٬ه ١يٓكطتِٗ ٗ َعطن ١بسض يٝتعظ ايص ٜٔنفطٚا ٚهتٓبٛا قتاٍ
إػًٌُ ّٓٚ ،عٛا ذً ٍٛإكـٝب ١بإػـًٌُ ٜـ ّٛأذـس ٖ ،ـص ٙإكـٝب ١ايـيت
جًبت يًُػًٌُ ا٭جط ٚايثٛاب ٚ ،مل ٚئ ػًب يًص ٜٔنفطٚا إ ٫اــعٟ
ٚايصٍ ٚا ٬ى.
فف ٞشاق ايٛقت ايص ٟؽاطب ف ٘ٝآٜاق ايبرث إػًٌُ بٓع ٍٚإكٝب١
بِٗ  ّٜٛأذس تهُٓت آٜاق أخط َٔ ٣ايكطإٓ ايصّ ٚايتكطٜع ٚاـع ٟيًصٜٔ

نفطٚا ٚغكٛم شاق  ّٜٛأذس  ،قاٍ تعاٍ ش ىَِْقْطَغَ طَزَوًا ٍِِْ هىَّذَِِّ مَعَزىًه
أًَْ َّنْثِرَيىٌْ وََْنْقَيِثىٌه خَائِثِنيَز(.)2()1

فُٔ إعحاظ ايكـطإٓ إٔ ٜـ ّٛأذـس نـإ َكـٝبٚ ١خعٜـاّ ٚخػـاض ٠يًـصٜٔ
نفطٚا ٚإٔ أقٝب ب٘ إػًُ ٕٛباـػاض. ٠
ٕ ٚا أخ ق اٯ ١ٜايػابك ١عٔ َٔٸ اهلل عً ٢إػًٌُ تهُٓت آ ١ٜايبرث
قاْْٛاّ َٔ َكازٜل ٖصا إٔٸ َٔ جٗاق :
ا٭: ٍٚتكسّ ْكط إػًٌُ عً ٢ايص ٜٔنفطٚا ظَاْاّ ،إش إْتكط إػًُٕٛ
 ّٜٛبسض .
ايثاْٝــ : ١تكــسٜط آٜــ ١ايبرــث  :قــس أقــبتِ َثًٗٝــا بٓكــط َــٔ اهلل ْٚــعٍٚ
إ٥٬هَ ١سزاّ يهِ .
فاشا نإ ْكط ٚنًب ١إػًٌُ  ّٜٛبسض بٓكـط َـٔ اهلل فاْـ٘ غـبراْ٘ يـٔ
ىٌ بٚ ِٗٓٝبٌ ايـص ٜٔنفـطٚا ٚ ،يهـٔ خػـاض ٠جػـْ ١ُٝعيـت بإػـًٌُ ٗ
( )1غٛض ٠آٍ عُطإ .127
( )2أْظط اؾع ٤اؿازٚ ٟايثُاٌْ ايص ٟجا ٤خاقاّ بتفػري ٖص ٙاٯ)410( ٗ ١ٜقفراق.
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َعطن ١أذس بػبب خطأ َِٓٗ ففكسٚا غبعٌ ؾٗٝساّ َع ؾس ٠اؾطاذاق اييت
ْعيت إػًٌُ ٚ ،فاتتِٗ ايغٓا ِ٥ايهثري ٠اييت قاضق قطٜبـَ ١ـِٓٗ٫ ،ذـت
بؿا٥ط ايٓكط َع أ ٍٚغاعاق إعطنٚ ١أخطد ايط اْـ ٞعـٔ إبـٔ عبـاؽ إٔ
ْافع بٔ ا٭ظضم غأي٘ عٔ قٛي٘ { إش ؼػټ } ِْٗٛقاٍ  :تكتًـ ِْٗٛقـاٍ ٖٚ :ـٌ
تعطف ايعطب شيو؟ قاٍ ْ :عِ  .أَا مسعت ق ٍٛايؿاعط :
َٓٚا ايص٫ ٟق ٢بػٝف قُس  ...فرؼ ب٘ ا٭عسا ٤عطض ايعػانط
ٚأخطد ايط اْ ٞعٔ ابٔ عباؽ إٔ ْافع بـٔ ا٭ظضم قـاٍ يـ٘  :أخ ْـٞ
عٔ ق ٍٛاهلل { إش ؼػ ِْٗٛبإشْ٘ } قاٍ  :تكتً ِْٗٛقاٍ  ٌٖٚ :ناْت ايعطب
تعطف شيو قبٌ إٔ ٜٓعٍ ايهتاب عً ٢قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغـًِ ؟ قـاٍ :
ْعِ ،أَا غعُت ق ٍٛعتب ١ايًٝث: ٞ
مػِٗ بايبٝ

ذت ٢نأْٓا ْ ...فًل َِٓٗ باؾُاجِ ذٓظ.)1()٬

ايثايثــ : ١نًبــ ١إــثًٌ ٗ ايٓكــط يًُثــٌ ايٛاذــس ٗ اـػــاض ٠بــسي ٌٝإٔ
إؿطنٌ اْٗعَٛا  ّٜٛبسض ٚطاضزِٖ إػًُٚ ٕٛأغطٚا غبعٌ ٚقتًٛا غبعٌ
َِٓٗ  ،أَا ٗ َعطن ١أذس فًِ ٜٗٓعّ جٝـ إػًٌُ ٚ ،نإ جٝـ إؿطنٌ
ٖ ٛايص ٟإْػرب إٔ غاذ ١إعطن ١أ. ّ٫ٚ
 ٗ ٌٖٚاٯ ١ٜبؿاض ٠إقاب ١إػًٌُ َٔ إؿطنٌ َثٌ َا جطَ ٗ ٣عطن١
بسض ،اؾٛاب ْعِ.
يته ٕٛز٫٫ق ثباق ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘ ٚغـًِ ٗ َٝـسإ
إعطن ّٜٛ ١أذس َعحع ٠ي٘ ٗ ايػٓ ١ايسفاع ، ١ٝتكتبؼ َٓٗا ايسضٚؽ إٍ ّٜٛ
ايكٝاَ ٫ٚ ، ١ىتل ٖصا اٱقتباؽ بإػًٌُ فُٝهٔ إٔ تٓتفع َٓ٘ اؾٛٝف ،
ٜٚأخص َٓ٘ إًٛى إٛاعظ ٜٚه ٕٛغبٖ ٌٝسا ١ٜيًٓـاؽ ٖٚ ،ـَ ٛـٔ عَُٛـاق

قٛي٘ تعاٍش ًٍََا أَرْطَيْنَاكَ اِالَّ رَحََْحً ىِيْؼَاىََِنيَز(.)2

( )1ايسض إٓثٛض .459/2
( )2غٛض ٠ا٭ْبٝا.107 ٤
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ٕٚا جا ٤ايكطإٓ عطَ ١ايفطاض َٔ ايعذف َٔ نري عًٚٚ ١جٛز ضاجـس،

قاٍ تعاٍش ًٍََِْ ّىٌَىِّيٌِْ ٌٍََّْئِذإ دىتىزَهى اِالَّ ٍىرَحَزِّوًا ىِقِرَاهٍ أًَْ ٍىرَحَِّْشاه اِىََ وِئَحإ وَقَ ْ تَاٍَ تِغَضَةٍ وَقَ ْ

تَاٍَ تِغَضَةٍ ٍِِْ هىيَّوِ ًٍََؤًَْههى خَيَنلٌى ًَتِئْضَ هىََْيِدتىز( ،)1فإ ايٓيب قً ٢اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘
ٚغًِ ٖ ٛاٱَاّ ٗ ايثباق ٗ إٝسإ  ،يٝه ٕٛثبات٘ ٖصا َـٔ َكـازٜل قٛيـ٘

تعاٍش ىَقَ ْ مَاَُ ىَنٌُْ وِِ رَطىٌهِ هىيَّوِ أُطٌَْجٌ حَظَنَحدز(.)2
شآتٍة تني تدز وأدد

يكس ْكط اهلل عع ٚجٌ ايٓيب قُساّ قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٚإػًٌُ

ٗ َعطن ١بسض عظُٝاّ  ،قاٍ تعاٍش ًىَقَ ْ َّيَزَمٌُْ هىيَّوى تِثَ ْرٍ ًَأَّْرٌُْ أَفِىَّحدز(ٚ )3إشا أعط٢
اهلل عع ٚجٌ فاْ٘ ٜعطـ ٞبـا٭مت ٚا٭ٚفـٚ ، ٢وتُـٌ ْفـع ٚأثـط ٖـصا ايٓكـط
ٚجٖٛاّ :
ا٭ : ٍٚذكط ايٓكط َٓٚافع٘ َعطن ١بسض ،٭ٕ اٯ ١ٜشنـطق خكـٛم

بسض بكٛي٘ تعاٍ شتِثَ ْرٍز.

ايثاْ : ٞايٓفع إتكٌ ٗ أٜاّ ايٓب ٠ٛنًٗا  ،إش  ٌٜٗٓايكرابَ َٔ ١عطن١
بسضٜٚ ،كتبػَٗٓ ٕٛا إٛاعظ ٚيع ّٚذػٔ ايتٛنٌ عً ٢اهلل عع ٚجٌ .
ايثايث  :إْتفاع إػًٌُ ايساٚ ِ٥إٍ  ّٜٛايكٝاََ َٔ ١عطن ١بسض ٖٚ ،صا
اٱْتفاع عً ٢جٗاق :
ا٭ : ٍٚخكٛم َٝاز ٜٔايكتاٍ .
ايثاَْ : ١ٝكسَاق إ عطنٚ ١ظجط ايهفاض عٔ ايتعس ٟعً ٢إػًٌُ .
ايثايث : ١إضازْ ٠فع إػًٌُ ايعاّ َٔ َعطن ١بسض ْٚتا٥حٗا .
 ٫ٚتعاضض بٌ ٖص ٙايٛجٚ ، ٙٛنًٗا َٔ َكـازٜل ٚفٛٝنـاق َعطنـ١
بسض ٚ ،قس ٜتبازض إٍ ا٭شٖـإ إٔ ايـٓيب قـً ٢اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘ ٚغـًِ ٜبكـ٢
( )1غٛض ٠ا٭ْفاٍ .16
( )2غٛض ٠ا٭ذعاب .21
( )3غٛض ٠آٍ عُطإ .123
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ٚأقراب٘ بعس َعطن ١بسض َسَ ٠سٜس ٠فـطذٌ بٗـصا ايٓكـط ٜٚتفـاخط ٕٚبـ٘،
ٜٚك َٕٛٛبإعاز ٠تطتٝب قـفٛفِٗ َٚعاؾـ ١أَـٛض ا٭غـطَٚ ٣تابعـَ ١ػـأي١
ايغٓا.ِ٥
ٚيهٔ ػً ٢ايؿهط هلل عع ٚجٌ ٗ إكاّ بعسّ بكا ٤ايٓيب قُس قً ٢اهلل
عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٗ إس ١ٜٓبعس عٛزت٘ َٔ َعطن ١بسض إ ٫بهع ١أٜاّ.
(قاٍ ابٔ اغرل فًُا قسّ ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ إسٜ ١ٜٓعين
َٔ بسض مل ٜكِ ا ٫غبع يٝاٍ ذت ٢نعا بٓفػ٘ ٜطٜس بٓ ٢غً.)1()ِٝ
ٚتًو آ ٫ ١ٜتتِ ي ٫ٛايٛذ َٔ ٞعٓس اهلل عع ٚجٌ  ،فكـس خـطد ايـٓيب
قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٜطٜس بين غًٚ ِٝاغتدًف عً ٢إس ١ٜٓغباع بـٔ
عطفط ١ايغفاضٚ ،ٟق ٌٝابٔ أ ّ َهت ّٛفبًغ َاَٝ َٔ ٤ا ٙبين غـًٜ ِٝكـاٍ يـ٘
ايهُسض بهِ ايهاف ٚغه ٕٛايساٍ ٚمس ٞايهُسض يٛجٛز طٛٝض بصاق يـٕٛ
ايهسٚض ٠يتًو ا٭ضض إًػاٚ ،٤تػُٖ ٢ص ٙايغع ٠ٚبأمسا: ٤
أ : ّ٫ٚنع ٠ٚايهسض .
ثاْٝاّ  :نع ٠ٚقطقط ٠ايهسض .
ثايثاّ  :نع ٠ٚقطقط ٠ايهسض. ٠
ايطابع  :قطاض ٠ايهسض  ،عٔ ابٔ غعس(.)2
ٚنإ يٛا ٤ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ َع اٱَاّ عً ٞعً ٘ٝايػ،ّ٬
ٚعسز ايص ٜٔخطجٛا َع ايٓيب قـً ٢اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘ ٚغـًِ َا٥تـإ ٚغـبب
ايغع ٠ٚإٔ ْعاّ َٔ بين غًٚ ِٝنطفإ ٜطٜس ٕٚاٱناض ٠عً ٢إس.١ٜٓ
فبازض ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآيـ٘ ٚغـًِ إٍ ا حـ ّٛعًـٚ ، ِٗٝمل ًٜـل
ذطباّ فأقاّ ث٬ث ١أٜاّ ثِ اْكطف ضاجعاّ إٍ إس ٗ ١ٜٓضغاي ١يتدٜٛف ايكباٌ٥
بــإٔ ّ ٫ــسٚا أٜٓ ٚكــطٚا قطٜؿ ـاّ عًــ ٢ايــٓيب قــً ٢اهلل عًٝــ٘ ٚآيــ٘ ٚغــًِ
ٚإػًٌُ ٗ َعطن ١ايثأض اييت .ٕٜٚٛٓ
( )1ع ٕٛٝا٭ثط .384/1
( )2ع ٕٛٝا٫ثط .291 /1
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فكس آٍ نباض نفاض قطٜـ بعس َعطن ١بسض نع ٚإسٚ ، ١ٜٓجا ٤أب ٛغفٝإ
َــا٥يت ضانــب إٍ أطــطاف إسٜٓــٚٚ ١قــًٛا إٍ َهــإ ٜػــُ ٢ايعــطٜ

( ، )1

فرطقٛا قغاض نٌ ٗ إٛنع ٚ ،قتًٛا ضجًٌ أذسُٖا َٔ ا٭ْكاض ٚاٯخط
ذًٝف ي٘  ،فبًـغ ايـٓيب قـً ٢اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘ ٚغـًِ أَـطِٖ فٓفـط إػـًٌُ
ٚخطد َعِٗ بٓفػ٘ ٗ طًب أب ٞغفٝإ ٚأقراب٘ ايص ٜٔغـاضعٛا ٗ تًبٝـ١
ايٓسا. ٤
ٚقس أقاب اـٛف ٚايفعع إؿطنٌ ٚاغترهطٚا ٗ ايٛجـٛز ايـصٖين
ٚاقعــ ١بــسضٚ ،أزضنــٛا بكٝــاؽ ا٭ٚيٜٛــ ١ايكطعٝــَ ١ــا ٜٓــعٍ بٗــِ َــٔ ايــب٤٬
ٚإكــٝب ،١فــإشا نــإ إؿــطنَ ٗ ٕٛعطنــ ١بــسض أيــف ضجــٌ  ،باغــًرتِٗ
ٚ ،ِْٗٚ٪َٚقاتًٛا بعٝساّ عٔ إس ٗٚ ١ٜٓأَ ٍٚعاضى اٱغَ ّ٬ع فكط ٚعٛظ
إػًٌُ ْٚكل أغًرتِٗ فهٝف ٚقـس جـا ٤أبـ ٛغـفٝإ َـا٥يت ضجـٌ فكـط
ٚٚقًٛا أططاف إسٚ ، ١ٜٓبعس إٔ َـٓس ْكـط اهلل إػـًٌُ ٗ َعطنـ ١بـسض
إٓعٚ ١ايكٚ ٠ٛنثط ٠ايػ٬ح ٚايغٓاٚ ِ٥بعثِٗ عً ٢إبازض ٠إٍ ايٓفري َٔ ٖٛٚ

َكـــازٜل قٛيـــ٘ تعـــاٍشقُد دوْ تِعَضْد دوِ هى يَّد دوِ ًَتِزَحََْرِد دوِ وَثِد دذَىِلَ وَيَْْعْزَحىدددٌه ىىد دٌَ خَْْد دزٌ ٍَِلدددا
َّدََْؼىٌَُز(.)2

ٚقٝاؽ ا٭ٚي ١ٜٛأَط ًٜحأ إي ٘ٝايٓاؽ بايفططٚ ٠ذهِ ايعكٌ ٚ ،اَتٮق
قًٛب ايهفاض باـٛف ٚاؾعع فايكٛا نثرياّ َٔ أظٚازِٖ ٚأَتعتِٗ يًٗطب،
فًُا ٚقٌ ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٚإػًُ ٕٛإٍ َٛنعِٗ ٚجسٚا
ا٭َتعٚ ١نثرياّ َٔ ايػٜٛل  ،فأخصٖا إػًُٚ ٕٛمسٝت نع ٠ٚايػٜٛل ٚ ،مل
ًٜرل بِٗ ايٓيب بٌ عاز بأقراب٘ إٍ إس ٗ ١ٜٓاي ّٛٝايثاْ َٔ ٞش ٟاؿح١
أ ٟبعس َعطن ١بسض بؿٗطْٚ ٜٔكف ايؿٗط ٚ ،ناْت َس ٠نٝاب٘ عٓٗا ٗ ٖصٙ
ايغعٔ ٠ٚػ ١أٜاّ.

( )1ايعٴطٜ

َٛ :نع قطٜب َٔ إس ١ٜٓف ٘ٝأق ٍٛنٌ.

( )2غٛضْٜٛ ٠ؼ .58
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ٚقاٍ إ ػًُ ٕٛايـص ٜٔنـاْٛا َعـ٘ ( ٜـا ضغـ ٍٛاهلل أتطُـع إ تهـ ٕٛيٓـا
نع ،٠ٚقاٍ ْ :عِ )(.)1
يبٝإ تطتب ايثٛاب ايعظ ِٝعً ٢ايفعٌ ايعبازٚ ٟايك ايكً ٗ ٌٝغبٌٝ
اهلل ،ثِ جا٤ق نع ٠ٚش ٟأَط ٚ ،تػُ ٢أِاض ٚغـبب ٖـص ٙايغـع ٠ٚأْـ٘ بًـغ
ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ إٔ ضجٜ ّ٬كاٍ ي٘ زٴعثٛض بهِ ايـساٍ
ٚأغهإ ايعٌ ابٔ اؿاضث ايغطفاْ ٞهُع ايٓاؽ َٔ َغًبٚ ١قاضبَٛ ١نع
ٜػُ ٢ش ٟأَط ْػب ١إٍ َا ٗ ٤شاق إهـإ ٜطٜـس ٕٚاٱنـاض ٠عًـ ٢أطـطاف
إسٚ ١ٜٓاٱقابَٗٓ ١ا.
فدطد إي ِٗٝضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ باضبعُأٚ ١٥ػـٌ
ضج٫ ّ٬ثٓيت عؿـط ٠يًٝـَ ١هـت َـٔ ؾـٗط ضبٝـع ا٭ٖٚ ، ٍٚـصا ايعـسز َـٔ
ايكراب ١أن عسز َٔ إػًٌُ ىطد َع ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغـًِ
قبَ ٌٝعطن ١أذس.
 ٗٚايططٜل أقاب إػًُ ٕٛضجٜ َِٗٓ ّ٬ػُ ٢ذبإ بٔ ثعًب ١فحاٚ٤ا
ب٘ إٍ ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٚقٝـٌ امسـ٘ جبٴـاض فػـأي٘ عـٔ
ق َ٘ٛفأ خ  ٙبايتفك َٔٚ ،ٌٝنري تٛض ١ٜأ ٚنصب أَ ٚهط.
ٚقاٍ ي٘ يـٔ ٬ٜقـٛى ٚ ،يـ ٛمسعـٛا بكـسَٚو إيـ ِٗٝيفـطٚا إٍ ضٚ٩ؽ
اؾباٍ  ،ثِ أبس ٣إغتعسازٕ ٙكاذب ١ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ
ٚإػًٌُ .
فسعا ٙضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ فٓطـل بايؿـٗازتٌ ٚاغـًِ
ٚنُ٘ ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ إٍ ب ٍ٬يٝعًُ٘ أذهـاّ اٱغـ، ّ٬
ٚقاض زي ّ٬ٝؾٝـ إػًٌُ يتتحً ٢فٛٝنـاق ايٓكـط ٗ َعطنـ ١بـسض عًـ٢
إػًٌُ ّٚ ،ٮ ايفعع قًٛب إؿطنٌ َٔ َهٚ ١ايكطَ ٣ا بٗٓٝا ٚبٌ إس.١ٜٓ
ٚتفا ٍ٤إػًُ ٕٛخرياّ ٚ ،يٝؼ َٔ جٝـ ٜطُ ٔ٦يفطز َٔ ضجاٍ ايعسٚ
ٜ ٚكبس ِ زي ٗ ّ٬ٝأ ٍٚغاعًٜ ١ك َٔ ْ٘ٛنري إٔ ىؿٛا نٝسَٚ ٙهطٚ ٙأْـ٘
( )1ع ٕٛٝا٭ثط .390/1

َعامل اٱّإ  /د 148ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 229

جا ٤عٓٝاّ عً ِٗٝأ ٚأضاز إٔ ٜٓسؽ بٜٛٚ ِٗٓٝقع فٜٚ ِٗٝهًِٗ ٚ ،إٕ تعطض
يًكتٌ عٓس إنتؿاف َهطٚ ٙنٝس ، ٙإ ٫أْ٘ اٱغ ّ٬ايصٜ ٟغع ٚايكًٛب زفع،١

قاٍ تعاٍ ش ًَهىيَّوى َّيْ ُِ ٍَِْ َّشَاٍى اِىََ صِزَهخإ ٍىظْرَقٌٍِْز (. )1

ٚذإا مسع ايهفاض بكس ّٚجٝـ إس ١ٜٓفطٚا إٍ ضٚ٩ؽ اؾباٍ ٚتطنٛا
َػانِٓٗ َٛٚانعِٗ عًَ ٢ا ٤ش ٟأَط ( عٔ جابط بـٔ عبـساهلل ،قـاٍ :قـاٍ
ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ " أعطٝت ٔػا مل ٜعطٗٔ أذس َـٔ
اْ٫بٝا ٤قبًْ ، ٞكطق بايطعب َػري ٠ؾـٗطٚ ،جعًـت يـ ٞا٭ضض َػـحسا
ٚطٗٛضاٚ ،ذًت ي ٞايغٓاٚ ، ِ٥مل ؼـٌ ٫ذـس قبًـٚ ، ٞأعطٝـت ايؿـفاع،١
ٚنإ ايٓيب ٜبعث إٍ قٚ َ٘ٛبعثت إٍ ايٓاؽ عاَ.)2( ) ." ١
فأقاّ ايـٓيب قُـس قـً ٢اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘ ٚغـًِ يٝـاي ٞعسٜـس ٗ ٠إهـإ
٭َٛض:
ا٭ : ٍٚذــث إػــًٌُ عًــ ٢ايؿــهط هلل عــع ٚجــٌ عًــْ ٢عُــٖ ١ــطٚب
ايعس.ٚ
ايثــاْ : ٞػًــ ٞذكٝكــَ ١ػــترسثٖٚ ، ١ــ ٞإجتٓــاب ايــص ٜٔنفــطٚا قتــاٍ
إػًٌُ.
ايثايث  :جعٌ ا٭عطاب ٜؿعط ٕٚبا٭غٜٚ ، ٢ترًُ ٕٛإؿام ببكـاِٗ٥
عً ٢ضٚ٩ؽ اؾباٍ أٜاَاّ ٚيٝاي. ٞ
ايطابع  :بعث ضغاي ١إٍ قطٜـ ٚنريِٖ بايترس ٟايصٜ ٟبس ٜ٘إػًُ.ٕٛ
اـاَؼ  :بٝإ قاْٖٚ ٕٛـ ٛإغـتحاب ١إػـًٌُ ٭ٚاَـط ايـٓيب قـً ٢اهلل
عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ بايبكا ٗ ٤شاق إٛنع َٔ نري قتاٍ  َٔٚ ،ز ٕٚإٔ ٜظٗطٚا
ؾٛقاّ يًعٛز ٠إٍ أًٖ ٗ ِٗٝإس ١ٜٓإش أِْٗ ٜعًُ ٕٛبإٔ ِ ٗ نٌ غاعٗ ١
إكاّ أجطاّ ٚثٛاباّ عظُٝاّ  َٔ ٖٛ ٌٖٚ ،ايك أّ اؾٗاز ٗ غب ٌٝاهلل .

( )1غٛض ٠ايٓٛض .46
( )2ايػري ٠ايٓب / ١ٜٛابٔ نثري .461/2

230ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ َعامل اٱّإ  /د148

اؾٛاب إْ٘ َُٓٗا َعاّ َٔ نـري تعـاضض بُٗٓٝـا  ،قـاٍ تعـاٍ شأًَْ حَظِدثْرٌُْ
أَُْ ذَ ْخىيٌُه هىْدَنلحَ ًىََلا َّؼْيٌَْ هىيَّوى هىَّذَِِّ خَاىَ ىًه ٍِنْنٌُْ ًَّؼْيٌََ هىيلاتِزَِِّز (. )1
ايػازؽ  :بًـٛغ إػـًٌُ َطت بـَ ١ـٔ ايعـع بـا٭َٔ عًـ ٢إسٜٓـٚ ١عـسّ
اـؿ َٔ ١ٝإناض ٠ايص ٜٔنفطٚا عًٗٝا  َٔ ٖٛٚ ،أغباب َبازض ٠ايٓيب قُـس
قـً ٢اهلل عًٝــ٘ ٚآيـ٘ ٚغــًِ إٍ ا حـ ّٛعًــ ٢ايكـ ّٛايــصٜ ٜٔبًغـ٘ غــعِٗٝ
يٲناض ٠عًٗٝا أ ٚعً ٢أططافٗا .

ٖٚص ٙإطتب َٔ ١ضؾراق قٛي٘ تعاٍ شًىَقَ ْ َّيَزَمٌُْ هىيَّوى تِثَ ْرٍ ًَأَّْرٌُْ أَفِىَّحد وَاذَّقٌُه هىيَّوَ

ىَؼَيَّنٌُْ ذَشْنُزىًَُز(َٚ )2ا تسٍ عً َٔ ٘ٝإْتفا ٤ايصٍ ٚاـٛف عٓس إػًٌُ .
ايػابع  :تأنٝس غ ١َ٬إػًٌُ َٔ ايٚ ٖٔٛايهعف ٚاؾي  ،قاٍ تعاٍ

ش ًَالَ ذَيِنىٌه ًَالَ ذَحْشٌَُّه ًَأَّْرٌُْ هَٕػْيٌََُْز (.)3

ايثأَ  :زع ٠ٛأٌٖ إٛنع ضجاْٚ ّ٫ػا٤اّ إٍ اٱغ ، ّ٬إش أِْٗ ٜـطٕٚ
ق ٠٬إػًٌُ ٚايهبط ٚايتٓظـ ِٝعٓـسِٖ ٖٚ ،ـ ٞأَـٛض مل تأيفٗـا اؾعٜـط٠
ٜٚػُع ٕٛتٚ٬تِٗ يًكطإٓ ٚتػبٝرِٗ ٚاْكٝاعِٗ ٭ٚاَط ضغ ٍٛاهلل قـً٢
اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٚنبطتِٗ ٚغعازتِٗ بٛجٛز ٙبٌ ظٗطاْ ، ِٗٝقاٍ تعاٍ

ش ًٍَِِْ هَٕػْزَهبِ ٍَِْ ّىئٍِِْى تِاىيَّوِ ًَهىًٌَِْْْ هٓخِزِ ًَّرَّ ِذُ ٍَا ّىنعِقى قُزىتَاخإ ػِنْ َ هىيَّوِ ًَصَديٌََهخِ
هىزلطىٌهِ أَالَ اَِّّيَا قُزْتَحد ىَيىٌْ طَْى ْخِيُيىٌْ هىيَّوى وِِ رَحََْرِوِ اُِل هىيَّوَ غَعٌُرٌ رَحٌٌِْز (.)4

ٚضجع ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٚمل ًٜل ذطباّ ٚ ،مل ٜكاتٌ أذساّ
ٖا ٜسٍ عً ٢إ نعٚات٘ قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ناْت يعجط ايص ٜٔنفطٚا
عٔ ايتعس ٟعً ٢إسٚ ١ٜٓقاٚي ١اٱغا ٠٤يًرطَاق .
( )1غٛض ٠آٍ عُطإ .142
( )2غٛض ٠آٍ عُطإ .123
( )3غٛض ٠آٍ عُطإ .139
( )4غٛض ٠ايتٛب.99 ١
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ٚؼتٌُ نعٚاق ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٖص ٗ ٙنٓٗٗا ٚجٖٛاّ :
ا٭ : ٍٚإْٗا بأَط َٔ اهلل عع ٚجٌ ٗ أٚاْٗا ٚتفاقًٗٝا .
ايثاْ : ٞجا٤ق ٖص ٙايغعٚاق باقرتاح َٔ ايكرابٚ ١إَها ٤ايٛذ ٞا .
ايثايث  :ػًـ ٞاؿهـِ ايـٛاقعٚ ، ٞيـع ّٚتأزٜـب ٚظجـط ايـص ٜٔنفـطٚا
ٚبعث اـٛف ٗ قًٛبِٗ .
ايطابع  :تأتٖ ٞص ٙايغعٚاق إبتسا َٔ ٤قبٌ ايٓيب قُـس قـً ٢اهلل عًٝـ٘
ٚآي٘ ٚغًِ .
اـاَؼ  :أقٌ ايغعٚاق َـٔ ايـٛذ ٞأَـا ايتفاقـٚ ، ٌٝخـطٚد ايـٓيب
قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ فٗٝا فٗ ٛإجتٗاز َٔ ايٓيب قُس قـً ٢اهلل عًٝـ٘
ٚآي٘ ٚغًِ .

ٚايكرٝس ٖ ٛا٭َ ٖٛٚ ٍٚـٔ َكـازٜل قٛيـ٘ تعـاٍ شًٍََدا َّنْطِدقى ػَدِْ

هىْيٌٍََ *اُِْ ىىٌَ اِالَّ ًَحٌِْ ّىٌحََز (.)1
ٚأقاب إػًٌُ َطط نثري بًت َع٘ ثٝابِٗ ٚأقاب ثٛب ايـٓيب قُـس
قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ َٓ٘ ٚ ،اْفطز عٔ أقراب٘ ْٚعع ثٝابـ٘ ٚانـطحع
ؼت ايؿحطٚ ٠ا٭عطاب ٜٓظـطَ ٕٚـٔ عًـ ٢شض ٠ٚاؾبـٌ  ،فكـايٛا يؿـدل
َِٓٗ امس٘ زعثٛض بٔ اؿطث ٚنإ غٝسِٖ ٚأؾحعِٗ  :قس أَهٓو قُس ،
ٚقس ظٗط َفطز ٙيٝؼ َع٘ أذس َـٔ أقـراب٘ ٜ ٫ٚػـتطٝع ٕٛايٛقـ ٍٛإيٝـ٘
ٜٚغٝث ْ٘ٛقبٌ إٔ تكتً٘  ،فاختاض ٚعثٛض غٝفاّ قاضَاّ َٔ غٛٝفِٗ ٖٚ ،بط َٔ
اؾبٌ َػطعاّ ذت ٢قاّ عً ٢ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآيـ٘ ٚغـًِ ٚغـٝف٘
َؿٗٛض ( فكاٍٜ :ا قُس َٔ ّٓعو َٓ ٢اي ّٛٝ؟ قاٍ :اهلل.
ٚزفع ج  ٗ ٌٜقسض ٙفٛقع ايػٝف َٔ ٜس.ٙ
فأخص ٙضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ ،فكآٍّ َٔ :عو َين ؟ قـاٍ:
 ٫أذسٚ ،أْا أؾٗس إٔ  ٫إيـ٘ إ ٫اهلل ٚإٔ قُـسا ضغـ ٍٛاهللٚ ،اهلل  ٫أنثـط
عًٝو ْعا أبسا.
( )1غٛض ٠ايٓحِ .4/3
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فأعطا ٙضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ غٝف٘) (ٚ )1قاض زعثـٛض ٜـسعٛ

ق َ٘ٛإٍ اٱغْٚ ، ّ٬عٍ قٛي٘ تعاٍ ش َّاأَُّّيَا هىَّذَِِّ آٍَنىٌه هفْمُزىًه ِّؼََْحَ هىيَّوِ ػَيَْْنٌُْ اِفْ
ىَ دٌل قَ دًٌٌْ أَُْ َّثْظى دطٌُه اِىَ دْْنٌُْ أَّْ د َِّيىٌْ وَنَ دَل أَّْ د َِّيىٌْ ػَ دنْنٌُْ ًَهذَّقُددٌه هىيَّ دوَ ًَػَيَددَ هىيَّ دوِ وَيَْْرٌََمَّ دوْ
هىَْىئٍِْنىٌَُز (.)2

ٚفَ ٘ٝعحع ٠يًٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٚ ،ؾاٖس تأضى ٞبأْ٘
ٗ ذفظ ٚأَٔ ٚغ َٔ ١َ٬عٓـس اهلل  ٗٚ ،ايتٓعٜـٌ ٗ خطـاب َـٔ اهلل عـع

ٚجٌ يًٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ش ًَهصْثِزْ ىِحىنٌِْ رَتِّلَ وَبَِّّلَ تِؤَػْْىنِنَا ًَطَثِّحْ
تِحََْ ِ رَتِّلَ حِنيَ ذَقًٌُى * ًٍَِِْ هىيَّْْوِ وَظَثِّحْوى ًَاِدْتَارَ هىنُّدىًٌِز (.)3

 ٗٚضٚا ١ٜقاٍ زعثٛض  ٫أنثط عًٝو ْعاّ أبساّ ثِ أقبٌ بٛجٗ٘ ٚقـاٍ :
ٚاهلل ٭ْت خري َين  ،فكاٍ ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ  :أْا أذل
بصيو َٓو .
يكس ِٖٸ زعثٛض بكتٌ ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٚتًبؼ ظطّ١
ايؿطٚع ب٘ َٚ ،ع ٖصا مل ٜٓتكِ َٓ٘ ايـٓيب قـً ٢اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘ ٚغـًِ ٚمل
ٜٛثك٘ يٝأت ٞأقراب٘ ٪ٜٚخص أغرياّ ٚ ،مل ٜطـطز ٙإِـا أعـاز يـ٘ غـٝف٘ ٚ ،مل
ىـ إٔ هٗع ب٘ عًَ ٘ٝط ٠أخط ، ٣يٝتحًْ ٢فع إعحع ٗ ٠ايكطٜب ٚايبعٝس ،
ٕٚا ضجع إٍ ق َ٘ٛغأي ٙٛباغتغطاب ٚإْهاض بعس إٔ ضأ ٙٚؾاٖطاّ ايػٝف عً٢
ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ .
فكاٍ ِ  :قس نإ ٚاهلل شيو أ ٟأْ٘ ضفع غٝف٘ يٝكتـٌ بـ٘ ايـٓيب قُـساّ
قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ .

( )1ايػري ٠ايٓب / ١ٜٛابٔ نثري .4/3
( )2غٛض ٠إا٥س.11 ٠
( )3غٛض ٠ايطٛض .49-48
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( ٚيهين ْظطق إٍ ضجٌ أبٝ

ط ٌٜٛفسفع ٗ قسض ٟفٛقعت يظٗطٟ

ٚعطفت أْـ٘ ًَـو ٚؾـٗسق إٔ قُـسا ضغـ ٍٛاهلل ٚجعـٌ ٜـسع ٛقَٛـ٘ إٍ
ا٫غ.)1( )ّ٬
ٚبعس نع ٠ٚش ٟأَط بًغ ايٓيب قُساّ قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ إ ْعاّ
نبرياّ َٔ بين غً ٕٜٚٛٓ ِٝنع ٚأططاف إس ١ٜٓفدطد ٗ ث٬مثا َٔ ١٥أقراب٘
ٚعحٸٌ ٗ إػري ذتٚ ٢قٌ إٍ عطإ بهِ ايباٚ ٤فترٗا .
ٚأقاّ ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآ ي٘ ٚغًِ ٗ إس ١ٜٓبعس قسَٚـ٘ َـٔ عـطإ
أضبع ١أؾٗط ٚبعس ؾٗط ْاز ٟاٯخطٚ ٠ضجب ٚؾعبإ ٚضَهإ َٔ ايػٓ١
ايثايث ١يًٗحط ٠ذت ٢جا ٤نفاض قطٜـ ناظ ٗ ٜٔؾٗط ؾٛاٍ  ٗٚ،إقاَٚ ١بكا٤
ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٖصا ٗ إسَ ١ٜٓػا: ٌ٥
ا٭ : ٍٚا٭َٔ ٚايػ َٔ ١َ٬تٗسٜس اي كبا ٌ٥ايكطٜب َٔ ١إسٚ ١ٜٓتؿـتٝت
ْاعتِٗ .
ايثاْ : ١ٝإعطا ٤ايكرابَ ١س ٠يٲغرتاذ َٔ ١ايغعٚ ٚاٱبتعاز عٔ إس. ١ٜٓ
ايثايثــ : ١تثبٝــت أذهــاّ اٱغــَٚ ّ٬عــامل اٱّــإ ٗ قًــٛب إػــًٌُ
ٚإػًُاق .
ايطابع : ١تأنٝس أٚي ١ٜٛأزا ٤ايفطا٥

ٚايٛاجباق .

اـاَػ : ١فهس إٓافكٌ .
ايػازغ : ١إبطاٍ أقٛاٍ ايص ٜٔنفـطٚا ٚإٓـافكٌ عٓـس خـطٚد إػـًٌُ

يًغعٚ ٚايهػب نُا ٚضز ٗ قٛي٘ تعاٍ ش َّاأَُّّيَا هىَّذَِِّ آٍَنىٌه الَ ذَنٌُُّدٌه مَاىَّدذَِِّ
مَعَدزىًه ًَقَداىٌُه ىِدبِخٌَْهِّيٌِْ اِفَه ضَدزَتىٌه وِددِ هَٕرَِْ أًَْ مَداٌُّه غُدشًٍّ ىَدٌْ مَد اٌُّه ػِنْد ََّا ٍَددا ٍَدداذٌُه ًٍََددا
قُرِيٌُه..ز (.)2
ايػابع : ١تٗ ٧ٝإػًٌُ يًكا ٤جٛٝف ايص ٜٔنفطٚا .

( )1اـكا٥ل ايه .355/1 ٣
( )2غٛض ٠آٍ عُطإ .156
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ايثآَ : ١ايتسضٜب ٚايتأٖ٬ٕ ٌٝقا ٠ايص ٜٔنفطٚا ٖ ٌٖٚ ،صا ايتسضٜب َٔ

َعاْ ٞقٛي٘ تعاٍ شًٌََّْ هىْرَقََ هىْدََْؼَاُِز (.)1

اؾٛاب ْعِ إش ؽ اٯ ١ٜأع ٙ٬عٔ إتكاف جٝـ إػـًٌُ بأْـ٘ ْـع
نف ٧ؾُع ايعسَ َٔٚ ، ٚكازٜل ايتأٖٚ ٌٝايتُط. ٜٔ
ايتاغع : ١تٓعِ ايكرابَ ١ع عٛاٚ ، ًِٗ٥نأْ٘ َكسَ ١يفكس غبعٌ ؾٗٝساّ.
ايعاؾــطٖ : ٠ــص ٙاٱقاَــ ٗ ١إسٜٓــ ١يبهــع ١ؾــٗٛض َٓاغــب ١يٲلــاب ،
ٚتطنٝب بايعٚاد .
اؿاز ١ٜعؿطَٓ : ٠ع ايٓفط ٗ ٠ايٓفٛؽ َٔ نثط ٠ايغعَٚ ، ٚفاضق ١ا٭ذب.١
ايثاْ ١ٝعؿط : ٠ػً ٞقاْ ٕٛعٓس فـ ٧نفـاض قـطٜـ إٍ َعطنـ ١أذـس بـإٔ
إػًٌُ مل ٜكاتًٛا إ ٫زفاعاّ .
ايثايث ١عؿط : ٠ضقس أخباض نفاض قطٜـ ٚتٗ ِٗ٦ٝيًغعٚ ٚايكتاٍ .
ايطابعــ ١عؿــط : ٠تفكــ٘ إػــًٌُ ٗ ايــسٚ ، ٜٔإغــتكباٍ ايــصٜ ٜٔــسخًٕٛ
اٱغ ّ٬ذسٜثاّ .

اـاَػ ١عؿطٕ : ٠ا قاٍ اهلل تعاٍ ش ًَأَػِ ًُّه ىَيىٌْ ٍَا هطْرَطَؼْرٌُْ ٍِِْ قٌُلجإ ًٍَِِْ

رِتَاخِ هىْ َْْوِ ذُزْىِثىٌَُ تِوِ ػَد ىًل هىيَّدوِ ًَػَد ىًلمٌُْز

( )2

قـاّ ايـٓيب قُـس ظعـٌ إػـًٌُ

ٜػتعس ٕٚيًكا ٤ايعسَ ٗ ٚعطن ١أذس .
ِمازٔح تني ِؼسوح تدز وأدد

ٚبٌ ٚقا٥ع َعطن ١بسض َٚعطن ١أذس عُٚ ّٛخكٛم َٔ ٚج٘  ،فُاز٠
اٱيتكاٚ َٔ ٤ج: ٙٛ
ا٭ : ٍٚنٌ َٔ إعطنتٌ بإ َاَ ١ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ .
ايثاْ : ٞمل ىطد ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ إٍ إعطن ١إ ٫بايٛذٞ
ٚايتٓع. ٌٜ
( )1غٛض ٠آٍ عُطإ .155
( )2غٛض ٠ا٭ْفاٍ .60
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ايثايث ْ :ع ٍٚإ٥٬ه ١يٓكط ٠ايـٓيب قُـس قـً ٢اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘ ٚغـًِ
ٚأقراب٘ .
ايطابع ٚ :قٛع نٌ َـٔ إعـطنتٌ خـاضد إسٜٓـ ، ١بُٓٝـا ٚقعـت َعطنـ١
اـٓسم ذ ٛا .
اـاَؼ  :ذهٛض إٗاجطٚ ٜٔا٭ْكاض ٗ نٌ َٔ إعطنتٌ.
ايػازؽ  :غبل ضٜ٩ا يًٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ قبٌ إعطن١
ٚنإ ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ( نإ ٜ ٫ط ٣ضٜ٩ا إ ٫جا٤ق َثٌ فًل
ايكبس) (.)1
ايػابع  :عسز جٝـ إؿطنٌ م ٛث٬ث ١أنعاف جٝـ إػًٌُ .
ايثأَ  ٌٓ :اٱَاّ عً ٞعً ٘ٝايػ ّ٬يًٛا. ٤
ايتاغع  :غكٛل ؾٗسا َٔ ٤إػًٌُ .
ايعاؾط  :نثط ٠ايكتً ٗ ٢ايص ٜٔنفطٚا .
اؿاز ٟعؿط  :ؿٛم اـع ٟبايص ٜٔنفطٚا .
ايثاْ ٞعؿـط  :عحـع ايـص ٜٔنفـطٚا عـٔ ؼكٝـل أ ٟناٜـ ١أ ٚنـطض َـٔ
أنطانِٗ اـبٝث. ١
ايثايث عؿط ْ :ع ٍٚآٜاق َتعسز َٔ ٠ايكطإٓ غكٛم نٌ َـٔ َعطنـ١
بسض َٚعطن ١أذس .
ايطابــع عؿــط  :بكــا ٤يــٛا ٤ضغــ ٍٛاهلل خفاق ـاّ ٚعــسّ غــكٛط٘ ٗ نًتــا
إعطنتٌ .
اـاَؼ عؿط  :عسّ بس ٤ايٓيب قـً ٢اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘ ٚغـًِ ٚإػـًٌُ
بايكتاٍ .
ايػازؽ عؿط  :قٝاّ ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآيـ٘ ٚغـًِ بـسع ٠ٛا٭عـسا٤
يًٓطل بهًُ ١ايتٛذٝس ٚ ،ذكٔ ايسَا ٤بك ٫ ٍٛإي٘ إ ٫اهلل .

( )1ايػري ٠ايٓب٫ ١ٜٛبٔ نثري .385/1
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ايػابع عؿط  :إجتٗاز ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٚإ ٌَٓ٪بايسعا٤

ٗ نـــٌ َـــٔ إعـــطنتٌ ٚغـــ٪اي٘ ايٓكـــط َـــٔ عٓـــس اهلل  ٗٚ ،ايتٓعٜـــٌ شاِفْ
نيز
َ
ال ِئنَد ِح ٍىد ْز ِد ِو
ِ ه ْى ََ َ
ْ
َ ٍِد
ب َىنُد ٌْ َأِّّدِ ىٍَِد ُّ ُم ٌْ تِد َؤ ْى إ
ُ َر لت ُن ٌْ وَاطْد َردَا َ
َ
ظ َرغِْثٌُ
َذ ْ

( )1

ٚجا٤ق اٯ ١ٜأع ٙ٬غكـٛم َعطنـ ١بـسضٚ ،يهـٔ َهـاَٗٓٝا عاَـ ١تؿـٌُ
َعاضى اٱغ ّ٬ا٭خط. ٣
ايثأَ عؿط  :تٛي ٞايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ بٓفػ٘ تٓظـِٝ
جٝـ إػًٌُ ٚ ،تعَٛ ٌٝانعِٗ .
ايتاغع عؿط  :غ ١َ٬إػًٌُ َٔ اـٛف ٚاؿعٕ .
ايعؿط : ٕٚؾٛم إػًٌُ يًكا ٤اهلل ٚبؿاضاق ا٭جط ايعظ ِٝيًؿٗٝس .
اؿازٚ ٟايعؿط : ٕٚإَت ٤٬قًٛب ايص ٜٔنفطٚا بايطعب ٚاـٛف .
ايثاْٚ ٞايعؿط : ٕٚعسز ا٭ْكاض أنثط َٔ عـسز إٗـاجط ٗ ٜٔنـٌ َـٔ
إعطنتٌ ٚ ،نصا بايٓػب ١يعسز ايؿٗسا ٗ ٤نٌ َُٓٗا .
ايثايث ٚايعؿط : ٕٚإقطاض ايص ٜٔنفطٚا عً ٢ايكتاٍ ٚإبتسا ِٖ٩ب٘ .
ايطابع ٚايعؿط : ٕٚإبتسا ٤نٌ َٔ إعطنتٌ بهثط ٠ايكتٌ ٗ ايص ٜٔنفطٚا.
اـاَؼ ٚايعؿط : ٕٚؼً ٞإػًٌُ بايك ٚايطبال ٗ إعطنتٌ  ،قاٍ

تعاٍ ش َّاأَُّّيَا هىَّذَِِّ آٍَنىٌه هصْثِزىًه ًَصَاتِزىًه ًَرَهتِطٌُه ًَهذَّقٌُه هىيَّوَ ىَؼَيَّنٌُْ ذُعْيِحىٌَُز (.)2
ايػازؽ ٚايعؿط : ٕٚخطٚد إػًٌُ َٔ إعطنتٌ بايعع ٚايف٬ح .

ايػابع ٚايعؿط : ٕٚغ ١َ٬ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ َـٔ ايكتـٌ
ٚاٱنتٝاٍ .
ايثأَ ٚايعؿط : ٕٚاغتؿاض ٠ايـٓيب قُـس قـً ٢اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘ ٚغـًِ
٭قراب٘ قبٌ نٌ َٔ إعطنتٌ .

( )1غٛض ٠ا٭ْفاٍ .9
( )2غٛض ٠آٍ عُطإ .200
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ففــَ ٞعطنــ ١أذــس نــطض ضغــ ٍٛاهلل قــً ٢اهلل عًٝــ٘ ٚآيــ٘ ٚغــًِ طًــب
إؿٛض َٔ ٠أقراب٘ َٔ جٗتٌ :
ا٭ : ٍٚاغتؿاض ٠إٗاجطٚ ٜٔا٭ْكاض عً ٢م ٛايعُ ّٛاجملُٛع. ٞ
ايثاْ : ١ٝإختكام ا٭ْكاض بإؿٛض ٠٭ِْٗ باٜع ٗ ٙٛايعكب ١عً ٢أَٛض :
أ : ّ٫ٚأعًٔ ا٭ْكاض أِْٗ بطا َٔ ٤شَاّ ضغ ٍٛاهلل ذتٜ ٢كٌ إٍ َس١ٜٓ
ٜثطب  ،فًـ ٛتٛجـ٘ إيـٚ ِٗٝزاُٖـ٘ عـس ٗ ٚايططٜـل فـ ٬ؾـ ٤ٞعًـ ِٗٝيٝـسٍ
بايس٫ي ١ايتهُٓ ١ٝعً ٢عسّ قٝاّ ا٭ْكاض باضغاٍ ٚفس ٭خص ايٓيب قً ٢اهلل
عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ َٔ َهٚ ١ايصب عٓ٘ ٗ ايططٜل ٚ ،ي ٛفعًٛا ـطجت قطٜـ
ٗ طًب٘ ٚطًبِٗ ٚ ،يعحعٚا عٔ ايسفاع عٓ٘ ٜٚ ،ظٗط إٔ ا٭ْكاض ٜعًَُ ٕٛا
ٜرتتب عً ٢أخصِٖ ايٓ يب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ َٔ بٌ أًٖ٘ ٗ َهَ ١ع
ذطب نباض قطٜـ ي٘ ٚيًتٓع. ٌٜ
ثاْٝاّ  ٗ :ذاٍ ٚق ٍٛايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآيـ٘ ٚغـًِ إٍ ٜثـطب فـإ
ا٭ْكاض َٔ ا٭ٚؽ ٚاـعضد ٜصب ٕٛعٓ٘ ّٓٚع. ْ٘ٛ
ٚمل ٜؿوُ

ِ ايٓيب ا٭خطاض اييت تساُٖ٘ ٗ ايططٜل إٍ َه. ١

تطٕ ٣اشا ضن ٞايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ َـا عطنـ٘ ا٭ْكـاض ،
اؾٛاب ٭ْ٘ َتٛنٌ عً ٢اهلل ٜٚعًِ إٔ اهلل عع ٚجـٌ وفظـ٘  ٗٚ ،ايتٓعٜـٌ

شأىَْْضَ هىيَّوى تِنَافإ ػَثْ َهىز (ٚ )1قس ناْت ٖحطت٘ ايككري ٠إٍ ايطا٥ف َٚا ٫قا ٙفٗٝا
فٗٝا َٔ ا٭ش ٣ذانط ٗ ٠شٖٓ٘  ٗٚ ،ايٛاقع  ،إش نإ ْفط َٔ قطٜـ عٓسِٖ
ذا٥ط ٗ ايطا٥ف يعتبٚ ١ؾٝب ١ا بين ضبٝعٚ ، ١ضأٚا نٝف أخص ايكبٝإ ٚايعبٝس
ٗ ايطا٥ف بطَ ٞايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغـًِ باؿحـاضٚ ، ٠ؾٴـخ ضأغـ٘
بترطٜ

َٔ بع

ضجا٫ق ايطا٥ف ٚ ،جطق ايـسَاَ ٤ـٔ قسَٝـ٘ ٚ ،نـإ

خطٚج٘ ا يًٝاٍ بكٌ َٔ ؾٗط ؾٛاٍ غٓ ١عؿط ٠يًبعث ١ايٓبٚ ، ١ٜٛمل ُ
بهع غٌٓ ذت ٢ظذف ضبٝعٚ ١ؾٝب ٗ ١جٝـ عظ ِٝيكتاٍ ايـٓيب قـً ٢اهلل

( )1غٛض ٠ايعَط .36
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عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ فهاْت َعطن ١بسض ٚ ،قاض ضبٝعٚ ١ؾٝب ١أَ ٍٚـٔ قتـٌ َـٔ
ططف ايص ٜٔنفطٚا .
ثايثاّ  :بٝإ ا٭ْكاض يهٝفَٓ ١ٝعِٗ يطغ ٍٛاهلل قً ٢اي٘ عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ
ع ٹَٓٵـ ٴ٘ َأ ٵبٓٳا ٳْ٤ٳـا
ت فٹـ ٞٹش ٸَ ٹتٓٳـا ٳْ ٵُ ٳٓعٴـو ٹَُٸـا ٳْ ٵُٓٳـ ٴ
ت إ َي ٵٓٝٳـا َ ،ف َأْٵـ ٳ
ق ًِ ٳ
بكَ ( ِ ٛف ٔإشٳا ٳ ٚٳ
ٚٳْٹػٳا ٳْ٤ٳا) ( )1فًِ ٜصنطٚا ٗ بٝع ١ايعكب ١أِْٗ ىطجَ ٕٛع٘ يًكا ٤عس ٚأ ٚؾًب
بهــا٥ع قافًــَ ١ــٔ قٛافــٌ قــطٜـ إغــتٝفا ٤٭َــٛا ٍ إٗــاجطَ ٜٔــٔ َهــٖ ١ــٔ
اغتٛيت قطٜـ عً ٢أَٛا ِ ٚبٛٝتِٗ .
( عٳٔٵ أَبٹ ٞضٳافٹعٕ قَاٍٳ قٹٌٝٳ يٹًٓٸبٹٞٸ قٳًٖ ٢ايًٖ٘ٴ عٳًَٝٵ٘ٹ ٚٳغٳًِٖٳ أَيَا تٳٓٵعٍٔٴ َٳٓٵعٔيَو َٹٔٵ
ؿعٵبٹ ؟ قَاٍٳ فَٗٳٌٵ تٳطٳىَ يَٓٳا عٴكَٝٵٌٷ َٳٓٵعٔيّا ؟ ٳنَإٳ عٴكَٝٵٌٷ قَسٵ بٳاعٳ َٳٓٵعٍٔٳ ضٳغٴ ٍٔٛايًٓ ٹ٘
اي ٸ
قٳًٖ ٢ايًٖ٘ٴ عٳًَٝٵ٘ٹ ٚٳغٳًِٖٳ ٚٳَٳٓٵعٍٔٳ إخٵٛٳتٹ٘ٹ َٹٔٵ ايطٸجٳأٍ ٚٳايٓٸػٳا٤ٹ بٹُٳهٓ.َ١
فَكٹٌٝٳ يٹطٳغٴ ٍٔٛايًٓ٘ٹ قٳًٖ ٢ايًٖ٘ٴ عٳًَٝٵ٘ٹ ٚٳغٳًِٖٳ فَاْٵعٍٔٵ فٹ ٞبٳعٵ

ٔ بٴٝٴٛقٹ َٳهٓ َ١فٹـٞ

نَٝٵطٔ َٳٓٳاظٔيٹو فَأَبٳ ٢ضٳغٴٍٛٴ ايًٓ٘ٹ قٳًٖ ٢ايًٖ٘ٴ عٳًَٝٵ٘ٹ ٚٳغٳًِٖٳ ٚٳقَاٍٳ يَا أَزٵخٴٌٴ ايِبٴٝٴٛقٳ.
ٔ
س َٹـ ٵ
حٹ
ٕ ٜٳـ ِأتٹ ٞإيَـ ٢ا ِي ٳُػٵـ ٹ
ٌ ٳب ٵٝتٶـا ،ٳٚنَـا ٳ
خ ٵ
س ٴ
ِ ٜٳـ ٵ
ٕ َي ٵ
رحٴٔ ٛ
ط ٔطبٶا بٹا ِي ٳ
هَ
ٍ ٴَ ٵ
ِ ٳ ٜٳع ٵ
َف ًَ ٵ
ايِرٳحٴ.)2()ٕٔٛ
ٚتًو آ ٗ ١ٜغٓ ١ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآيـ٘ ٚغـًِ بأْـ٘ مل ٜٓتـعع ًَهـ٘
ايص ٟباع٘ عك ٌٝتعسٜاّ ٚمل ٜػهٔ ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ايبٝـٛق
فٗٝا يبٝإ أْ٘ ضاذٌ عٓٗا ٚضاجع إٍ إس. ١ٜٓ
ايتاغع ٚايعؿط : ٕٚإْكها ٤نٌ َٔ َ عطنـ ١بـسض َٚعطنـ ١أذـس ٗ ٜـّٛ
ٚاذس.
ايث٬ث : ٕٛعـٛز ٠ضغـ ٍٛاهلل قـً ٢اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘ ٚغـًِ َـٔ نـٌ َـٔ
إعطنتٌ إٍ إس. ١ٜٓ

( )1غري ٠ابٔ ٖؿاّ .615/1
(َ )2غاظ ٟايٛاقس.829/1 ٟ
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اؿازٚ ٟايث٬ث : ٕٛاغتبؿاض ٚنبط ١أٖـٌ إسٜٓـ ١ضجـاْٚ ّ٫ػـا٤ٶ بعـٛز٠
ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٚإط٬يت٘ ايبٗ ١ٝعً ٢ضبٚ ٢ضباع إس١ٜٓ
وٝط ب٘ أٌٖ بٝت٘ ٚأقراب٘ َٔ إٗاجطٚ ٜٔا٭ْكاض .
ايثاْٚ ٞايث٬ث : ٕٛبٝإ ٚتٛثٝل بع

اٯٜاق ؿٛازث َعطن ١بسض ٚأذس

نُا ٖ ٗ ٛآ ١ٜايبرث .
ايثايث ٚايث٬ث : ٕٛأ ٍٚقت ٗ ٌٝنٌ َٔ إعطنتٌ قتً٘ اٱَاّ عً ٞعً٘ٝ
ايػ. ّ٬
أَا َاز ٠اٱفرتام بٌ َعطن ١بسض ٚأذس فُٔ ٚج: ٙٛ
ا٭ : ٍٚتكسٜط َعطن ١بسض ظَاْ ّا عًَ ٢عطن ١أذس ،إش ذسثت َعطن ١بسض
ٗ ؾٗط ضَهإ َٔ ايػٓ ١ايثاْ ١ٝيًٗحطٚٚ ٠قعت َعطن ١أذس ٗ ؾٗط ؾٛاٍ
َٔ ايػٓ ١ايثايث ١يًٗحط. ٠
ايثاْ : ٞمل ىطد إػًَُ ٗ ٕٛعطن ١بسض يًكتاٍ  ،أِا خطجٛا ٱعرتاض

قافًــ ١أبــ ٞغــفٝإ  ،قــاٍ تعــاٍ شًَاِفْ َّؼِ د ىمٌُْ هىيَّ دوى اِحْ د ٍَ هىطَّ دائِعَرَِِْْ أََّّيَددا ىَنُ دٌْ
ًَذٌََدًَُُّ أَُل غَْْزَ فَهخِ هىشلٌْمَحِ ذَنٌُُى ىَنٌُْز ( )1أَا ٗ َعطن ١أذس فكس إغتعس

إػًُ ٕٛيًكتاٍ  ٗ ِٖٚإس ، ١ٜٓقاٍ تعاٍ ش ًَاِفْ غَد ًَْخَ ٍِدِْ أَىْيِدلَ ذُثَدٌِّةى
هىَْىئٍِْنِنيَ ٍَقَاػِ َ ىِيْقِرَاهِز (.)2
ايثايث  :ايتعسز ٗ أ َٔ ٍٚبطظ ٗ َعطن ١بسض  ،إش بطظ يًكتاٍ عتب ١بـٔ
ضبٝعٚ ١أخ ٙٛؾٝبٚ ١ابٓ٘ ايٛيٝس  ،بُٓٝا أ ٍٚبطظ ٗ َعطن ١أذس فطز ٚاذس ٖٛ
ذاٌَ ايًٛا ٤طًر ١بٔ عثُإ أخ ٛؾٝب َٔ ١بين عبس ايساضٜٚ ،كاٍ أْـ٘ أبـٛ
غعٝس أب ٞطًر.)3(١
ٚف ٘ٝؾاٖس عً ٢إٔ إؿطنٌ جاٚ٤ا إٍ َعطن ١أذس عصض ٚخٛف.
( )1غٛض ٠ا٭ْفاٍ .7
( )2غٛض ٠آٍ عُطإ .121
( )3ع ٕٛٝا٭ثط .410/1
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ايطابع  :مل تطجع طا٥ف َٔ ١إػًٌُ ٗ ططٜكِٗ إٍ َعطن ١بسض  ،أَا ٗ
َعطن ١أذس فكس ضجع م ٛثًث اؾٝـ بغسض َٚهط َٔ ضأؽ ايٓفام .
اـــاَؼ  :نثــط ٠أعــساز اؾــٝـ ٗ نــٌ َــٔ ايفــطٜكٌ ٗ َعطنــ ١أذــس
بايكٝاؽ إٍ َعطن ١بسض .
ايػازؽ :غ ١َ٬ايـٓيب قـً ٢اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘ ٚغـًِ َـٔ اؾطاذـاق ٗ
َعطن ١بسض ٚنثطتٗا ٗ َعطن ١أذس .
ايػابع  :نثط ٠ؾٗسا ٤إػًٌُ ٗ َعطن ١أذس .
ايثأَ  :ف ٤ٞإػـًٌُ بػـبعٌ أغـري ّا َـٔ إؿـطنٌ ٗ َعطنـ ١بـسض ،
ٚتعصض أغط طا٥فَ ٗ َِٗٓ ١عطن ١أذس .
ايتاغع  :نثط ٠نٓا ِ٥إػًٌُ ٗ َعطن ١بسض غ٬ف َعطن ١أذس .
ايعاؾط  :ثباق إػًٌُ ٗ َعطن ١بسض َٚطاضزتِٗ يًعس ٚغ٬ف َعطن١
أذس ذٝث إْٗعّ أنثطِٖ ٚ ،يهٔ ثباق ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآيـ٘ ٚغـًِ ٗ
َٛنع٘ جعًِٗ ٜعٛز ٕٚإي ٘ٝإ ٫ايكً ٌٝايٓازض.
اؿــاز ٟعؿــط ٖ :طــ ٍٛإطــط ٗ يًٝــَ ١عطنــ ١بــسض يريتــ ٟٛإػــًُٕٛ
ٜٚتطٗطٚا ٜٚغتػًٛا َٔ اؾٓابٚ ، ١تتُاغو ا٭ضض .

ايثاْ ٞعؿط ٚ :ضٚز ا غِ َعطن ١بسض ٗ ايكطإٓ بكٛي٘ تعاٍ شًىَقَ ْ َّيَدزَمٌُْ

هىيَّوى تِثَ ْرٍ ًَأَّْرٌُْ أَفِىَّدحدز(ٚ ،)1مل ٜطز ا غِ جبٌ أذس ٗ ايكـطإْٓ ،عـِ ٚضز ٗ ايػـٓ١
ايٓب (ٚ ،١ٜٛعٔ أْؼ بٔ َايو قاٍ :قاٍ ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ :
أذس جبٌ وبٓا ٚمب٘  ،فإشا ج٦تُ ٙٛفهًٛا َٔ ؾحطٚ ، ٙي َٔ ٛعهاٖ٘)(،)2
يصا تػترب ظضاع ١ايٓدٚ ٌٝا٭ؾحاض إثُط ٠ذٛايُٚ ، ٘ٝهٌ ظٚاضٚ ٙقبٛض
ايؿٗساَٗٓ ٤ا بايبٝع أ ٚا س. ١ٜ

( )1غٛض ٠آٍ عُطإ .123
( )2ايط اْ /ٞإعحِ ا٭ٚغط .437/4
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ايثايث عؿط  :تسٍ اٯ ١ٜأع ٙ٬عً ٢إٔ ذاٍ إػًٌُ أذػٔ َـٔ جٗـ١
ايعع ٚإٓعَ ٗ ١عطن ١أذس عٓٗا غكٛم َعطن ١بسض .
ايطابع عؿط  :عحع إؿطنٌ عٔ ايٛق ٍٛإٍ ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘
ٚغًِ ٗ َعطن ١بسض  ،أَا ٗ َعطن ١أذـس فكـس قـاضٚا قـطٜبٌ َٓـ٘  ،تكـً٘
ذحاضتِٗ ْٚبا ِ .
اـاَؼ عؿط  :تكٝس إػًٌُ بـأٚاَط ضغـ ٍٛاهلل قـً ٢اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘
ٚغًِ ٗ َعطن ١بسض  ،أَا ٗ َعطن ١أذس فكس تـطى ايطَـاَٛ ٠انـعِٗ (عٳـٔٵ
ايعٸبٳٝٵطٔ أَْٸ٘ٴ قَاٍٳ ٚٳاَيًٓ٘ٹ يَكَسٵ ضٳأَٜٵتٓٹ ٞأَْٵظُطٴ إيَـ ٢خٳـسٳّٔ ٖٹٓٵـسٹ بٹٓٵـتٹ عٴتٵبٳـٚ َ١ٳقٳـٛٳاذٹبٹٗٳا
َٴؿٳُٸطٳاقٺ ٖٳٛٳاضٔبٳ َٳا زٴٕٚٳ أَخٵصٹ ٹٖٔٸ قًَٹٌٝٷ ٚٳيَ ا نَثٹريٷ إشٵ َٳايَتٵ ايطٸَٳا ُ٠إيَ ٢ايِعٳػٵهَ ٔط
ذٹٌٳ نَؿٳفِٓٳا ايِ َك ٵّٛٳ عٳٓٵ٘ٴ ٚٳخٳ ًَٛٵا ظُٗٴ ٛٳضْٳا يٹًِدٳٝٵٌٔ فَأُتٹٓٝٳا َٹٔٵ خٳًِفٹٓٳا ٚ ،ٳقٳطٳرٳ قٳاضٔرٷ
ب
أَيَا إٕٸ َٴرٳُٸسٶا قَسٵ قُتٹٌٳ  .فَاْٵهَفَأِْٳا ٚٳاْٵهَفَأَ عٳًَٝٵٓٳا ايِكَٛٵّٴ بٳعٵسٳ إَٔٵ أَقٳـبٵٓٳا أَقٵـرٳا ٳ
ايًٓٛٳا٤ٹ ذٳتٸَ ٢ٳا ٜٳسٵْٴَ ٛٹٓٵ٘ٴ أَذٳسٷ َٹٔٵ ايِكَٛٵّٔ) (.)2()1
ايػازؽ عؿط  :تػـابل ايكـبٝإ َٚـٔ بًـغ أضبـع عؿـط ٠غـٓٔٚ ١ـؼ
عؿط ٠غٓ ١يًدطٚد إٍ ايكتاٍ ٗ َعطن ١أذس ٚ ،مل تهٔ ٖص ٙاٯٜاق ظاٖط٠
عٓس خطٚد ايٓيب ٚأقراب٘ إٍ َعطن ١بسض .
ايػابع عؿط  :ذهٛض ايٓػَ ٠ٛع نٌ َٔ ايططفٌ ٗ َعطن ١أذس.
ايثـأَ عؿـط  :ذهـطق إَٓ٪ـاق َـع إػـًٌُ ٕـساٚا ٠اؾطذـ ٢بُٓٝـا
ذهطق إؿطناق يًهطب عً ٢ايسفٛف ٚم. ٙٛ
ايتاغع عؿط  :إؾرتاى بع

ايٓػ ٗ ٠ٛايكتاٍ ٗ َعطن ١أذس .

( )1ايطٚض ا٭ْف .262/3
(ٚٚ )2ضز اـ ٗ(ع ٕٛٝا٭ثط) عٔ عبس اهلل بٔ ايعبري  ٖٛٚغٗ َٔ ٛايٓػـار ٭ٕ عبـس
اهلل ٚيس ٗ ايػٓ ١ا٭ ٍٚيًٗحط ٠إش نإ عُطٚ ٗ ٙاقع ١أذس غـٓتٌ إِـا ٜـط ٟٚعـٔ
أب. ٘ٝ
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ايعؿط : ٕٚبعس َٛنع َعطن ١بسض عٔ إس ، ١ٜٓإش ٜبعس عٓٗـا مـَ ٛا٥ـ١
ٔٚػٌ نَ ًٛٝرتاّ  ،بُٓٝا ٜ ٫بعس َٛنع َعطن ١أذس عٔ إػحس ايٓب ٟٛإ٫
ٔؼ نَ ًٛٝرتاق.

لأىْ ِؼسفح أواْ ٔصوي اٌَح اٌمسآٍٔح
يكس تفهٌ اهلل عع ٚجٌ عً ٢إػًٌُ باـطاب َٓـ٘ تعـاٍ ٖٚـْ ٛعُـ١

عظُ ٢ثِ جاٖ ٤صا اـطاب يتصنريِٖ بٓعُ ١عًَ ِٗٝا ٜٓفع بكطف أنطاض
َكــٝبتِٗ ٗ ٚاقعــ ١أذــس ٚ ،فٝــ٘ بٝــإ يكــاْٖٚ ٕٛــ ٛإٔ اغترهــاض ايٛجــٙٛ
إؿطق َٔ ١إ ان ٞعٓس ايب ٤٬ذاجٚ ١زضؽ َٛٚعظ َٔٚ ،١أمسـا ٤ايكـطإٓ
إٛعظ ،١قاٍ تعاٍش ىَذَه تََْاٌُ ىِينلاصِ ًَىى اٍ ًٌٍََْػِظَحد ىِيَْىرَّقِنيَز(.)1

ّٚهــٔ إْؿــا ٤قــاْٖٚ ٕٛــَ ٛعطفــ ١أٚإ ْــع ٍٚاٯ ٜــ ١ايكطآْٝــَ ١ــٔ شاق
َهاَٗٓٝا ايكسغَ ١ٝا ٖ ٛأعِ َٔ أغباب ايٓع ٍٚإش إٔ ٖص ٙا٭غـباب ؽـ
عٔ غبب ايٓعٚ ٍٚقس تبٌ أٚإ ْع ٚا.
أَا ٖصا ايكاْ ٕٛفٗ ٛأعِٜٚ ،ؿٌُ ايتسبط ٗ َهاَٗٓٝا ٚ ،قس تبٌ اٯ١ٜ
ايكطآْ ١ٝايٛاذس ٠أَٛضاّ :
ا٭ٚ : ٍٚقا٥ع غابك ١يٓع ٍٚاٯ ١ٜتترس أ ٚت تباَ ٜٔع َٛنٛع ْع ٍٚشاق
اٯ. ١ٜ
ايثاْ : ٞأٚإ ْع ٍٚاٯٚ ١ٜايٛقا٥ع ٚا٭ذساث إكاذب ١ا .
ايثايث  :أغباب ْع ٍٚاٯ ١ٜايكطآْ. ١ٝ
ايطابع َٛ :نٛع اٯ ١ٜايكطآْ. ١ٝ
اـاَؼ  :تفاقَٛ ٌٝنٛع اٯ ١ٜايكطآْٚ ، ١ٝزع ٠ٛإػًٌُ يتٛثٝكٗا .
ايػازؽ  :بٝإ اٯ ١ٜيٛقا٥ع تكع بعس ْع ٚا يٝعطف أٚإ ْع ٚا بًراظ
أْ٘ غابل ظَاْاّ ص ٙايٛقا٥عٚ ،ف ٘ٝؾاٖس عً ٢إٔ اٯ ١ٜايكطآْ ١ٝإَاّ َٚسضغ١

( )1غٛض ٠آٍ عُطإ .138
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تٌٓٗ َٓٗا أجٝاٍ إػـًٌُ  ٜٚ ،كتبػـَٗٓ ٕٛـا َـا ٜعٜـسِٖ بكـريٚ ٠تـسبطاّ ٗ
َعحعاق ايٓبٚ ٠ٛايتٓع. ٌٜ
 َٔٚأمسا ٤ايكطإٓ (ايبكا٥ط) ٗ خطاب إٍ ايٓيب قُس قً ٢اهلل عً٘ٝ

ٚآيــ٘ ٚغــًِ قــاٍ اهلل تعــاٍش قُدوْ اَََِّّددا أَذَّثِدغى ٍَددا ّىددٌحََ اِىَدِل ٍِدِْ رَتِّددِ ىَدذَه
تَيَائِزى ٍِِْ رَتِّنٌُْ ًَىى اٍ ًَرَحََْحد ىِقًٌٍَْ ّىئٍِْنىٌَُز(.)1
َ َٔٚكازٜل ٖصا ايكاْ ٕٛآ ١ٜايبرث َٔ ٚج: ٙٛ

ا٭ : ٍٚايؿٗاز ٠يًُػًٌُ باٱّـإ بًرـاظ فـ ٧اٯٜـْ ٗ ١ظـِ اٯٜـاق

ايػابكٚ ، ١قس تكسّ ْسا ٤اٱّإ قبٌ تػع آٜاق بكٛي٘ تعـاٍ شَّاأَُّّيَدا هىَّدذَِِّ
آٍَنىٌه الَ ذَنٌٌُُّه مَاىَّذَِِّ مَعَزىًه ًَقَاىٌُه ىِبِخٌَْهِّيٌِْ اِفَه ضَزَتىٌه وِِ هَٕرَِْ أًَْ مَاٌُّه غُشًٍّ ىٌَْ مَاٌُّه
ػِنْ ََّا ٍَا ٍَاذٌُه ًٍََا قُرِيٌُهز(.)2
يته ٕٛاٯ ١ٜأعْٛ ٙ٬ع َ ٛاغا ٠يًُػًٌُ ٚؾرصاّ يًُِٗ .

ايثاْ : ٞتٛثٝل آ ١ٜايبرث يٛاقع ١أذس َٚ ،ا ْعٍ بإػًٌُ َٔ اـػاض٠
ايفازذ. ١
ايثايث  :بعث إػًٌُ عًَ ٢عطف ١اـػا٥ط اييت ؿكتِٗ ٗ َعطن ١أذس،
إش ٚضز يفــظ شَكــٝب١ز ٗ اٯٜــ ١ايكطآْٝــ ١بكــٝغ ١ايتــٓهري ٚإضاز ٠ايتعــسز ٗ
أفطازٖا نُا ٜأت ٞبٝاْـ٘ ٗ بـاب ايتفػـري

( )3

ْعـِ ٚضز تكٝٝـس شاق إكـٝبٗ ١

آ ١ٜايبرث بكٛي٘ تعاٍ شقَ ْ أَصَثْرٌُْ ٍِثْيَْْيَا ز يًتصنري بٛاقع ١بسض ْٚع ٍٚإ٥٬هـ١
يٓكط ٠ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغً٘ ٚغًِ ٦َٜٛص .
ايطابع ٕ :ا شنطق اٯ  ١ٜايػـابكَ ١ـٔ ٸ اهلل عًـ ٢إػـًٌُ بطغـاي ١ايـٓيب
قُس قً ٢اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘ ٚغـًِ فـإ اهلل غـبراْ٘ وـب إٔ ٜـبٌ َكـازٜل
( )1غٛض ٠ا٭عطاف .203
( )2غٛض ٠آٍ عُطإ .156
( )3أْظط ايكفر.213 ١
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ٚأفطاز َٓٸ٘ عً َ٘ٓٚ ، ِٗٝآ ١ٜايبرث اييت تصنط ْ ٌٝإػًٌُ َٔ إؿطنٌ ٗ
َعطن ١بسض إش قتًٛا َِٓٗ غبعٌ ٚأغطٚا غبعٌ .
َ َٔٚعاَْ ٞعطف ١أٚإ ْع ٍٚا ٯ ١ٜايكطآْ ١ٝإخباض آ ١ٜايبرث عٔ ٚقا٥ع
َعطن ١أذس ٚ ،تأنٝسٖا ؿكٝك ١تأضى َٔ ١ٝجٗاق :
ا٭ٚ : ٍٚقٛع َعطن ١بسض قبٌ أٚإ َعطن ١أذس .
ايثاْْ : ١ٝكط إػًٌُ ٗ َعطن ١بسض ،بُ ٓٝا عحع إؿطن ٕٛعـٔ ايٓكـط
ٚايغًبَ ٗ ١عطن ١أذس .
ايثايث : ١ايتبا ٜٔبٌ إغامن ايعظ ١ُٝاييت نػبٗا إػًَُ ٗ ٕٛعطن ١بسض،
ٚذطَإ ايص ٜٔنفطٚا َٔ إهاغب ٚإغامن ٗ َعطن ١أذس .
ايطابع : ١زع ٠ٛآ ١ٜايبرث إػًٌُ يتٛثٝـل أغـباب اـػـاضَ ٗ ٠عطنـ١
أذس .

لىٌه ذؼاىل شقُيْرٌُْ أَََّّ ىَذَهز
يكس خطد إػًُ ٕٛإٍ َعطن ١أذس ٜ ِٖٚ ،طج ٕٛايٓكط ٚايغًب ١عً٢

ايص ٜٔنفطٚا با٭ٚي َٔ ١ٜٛجٗاق :
ا٭ْ : ٍٚكط اهلل يٓب ٘ٝايهطٚ ِٜإػًٌُ ٗ َعطن ١بسض .
ايثاْ : ١ٝف ٧ايبؿـاضاق ٗ َعطنـ ١أذـس نتًـو ايـيت جـا٤ق غكـٛم

َعطن ١بسض َٗٓٚ ،ا قٛي٘ تعاٍ ش ًَاِفْ ّىزِّنَُىٌىىٌْ اِفْ هىْرَقَْْرٌُْ وِِ أَػْْىدنِنٌُْ قَيِدْالا ًَّىقَيِّيُنُدٌْ
وِِ أَػْْىنِيٌِْ ًَّىقَيِّيُنٌُْ وِِ أَػْْىنِيٌِْ ىَِْقْضَِِ هىيَّوى أٍَْدزاه مَداَُ ٍَعْؼىدٌالً ًَاِىَدَ هىيَّدوِ ذُزْخَدغى
هىْؤٍُىٌرىز(ٚ )1قاٍ تعاٍ ش قَ ْ مَاَُ ىَنٌُْ آَّحد وِِ وِئَرَِِْْ هىْرَقَرَا وِئَحد ذُقَاذِوُ وِِ طَثِْوِ

ُ
ل
ِ َّشَدا ىٍ ِا
ْ
ِ ًَهىيَّد ىو ىّ َئِّّد ى ِت َنيْد ِز ِه ٍَد
ِ
ُ ه ْىؼَد ْْ
َ
هىيَّوِ ًَأُخْدزٍَ مَداوِزَجٌ َّد َز ًْ َّ ىي ٌْ ٍِ ْثيَد ْْ ِي ٌْ َر ْأ
وِِ فَىِلَ ىَؼِثْزَجا ىِؤًُْىِِ هَٕتْيَارِز(.)2
( )1غٛض ٠ا٭ْفاٍ .44
( )2غٛض ٠آٍ عُطإ .13
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(عٔ ابٔ َػعٛز ٗ قٛي٘ { قس نإ يهِ آ ٗ ْ١ٜف٦تٌ}( .)1قاٍ ٖ :صا ّٜٛ
بــسض فٓظطْــا إٍ إؿــطنٌ فطأٜٓــاِٖ ٜهــعف ٕٛعًٓٝــا  ،ثــِ ْظطْــا إيــ ِٗٝفُــا
ضأٜٓاِٖ ٜعٜس ٕٚعًٓٝا ضجٚ ّ٬اذـساّ ٚ .شيـو قـ ٍٛاهلل { ٚإش ٜطٜهُـ ِٖٛإش
ايتكٝتِ ٗ أعٓٝهِ قًٜٚ ّ٬ٝكًًهِ ٗ أع.)3())2(}ِٗٓٝ
ايثايث : ١ػً ٞقاَْٝ ٗ ٕٛسإ ايكتاٍ ٖٛٚ ،ايتدفٝف عٔ إٚ ،ٌَٓ٪يٝؼ
َٔ ذكط يهطٚب ٖصا ايتدفٝف .
ايطابع : ١ايتبا ٗ ٜٔاؿاٍ ٗ زخ ٍٛإعطن ١إش ٜسخٌ إػًُ ٕٛإعطنـ١

بـــايعع ٚايفدـــط ٚايطنـــا ٚإضاز ٠ا٭جـــط ٚايثـــٛاب  ٗٚ ،ايتٓعٜـــٌ شقُددوْ ىَددوْ
ذَرَزتليىٌَُ تِنَا اِالَّ اِحْ ٍَ هىْحىظْنََِِْْْز(.)4
أَا ايص ٜٔنفطٚا فٝسخً ٕٛبأغباب َٔ اـصَٗٓ ٕ٫ا :
ا٭َ : ٍٚا أيكا ٙاهلل عع ٚجٌ ٗ قًٛب ايص ٜٔنفطٚا َٔ اـٛف ٚايفعع.
ايثاْ : ٞإغترهاض إؿطنٌ ـػاضتِٗ ٗ َعطن ١أذس .

ايثايث  :ذاٍ ايٓسّ عً ٢ايتدًف عٔ ايتكسٜل َعحعاق ايـٓيب قُـس
قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ .
ايطابع  :ايصٍ ايصًٜ ٟرل نفاض قطٜـ ٗ ٖح َِٗٛيكتـاٍ ايـٓيب قـً٢
اهلل عًٝــ٘ ٚآيــ٘ ٚغــًِ بُٓٝــا ٜــسافع عٓــ٘ ٜٓ ٚكــط ٙأٖــٌ ٜثــطب َــٔ ا٭ٚؽ
ٚاـعضد.
 َٔٚاٯٜاق ٗ ايػٓ ١ايٓب ١ٜٛإٔ ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغـًِ ٚقـف
عٓس إْتٗاَ ٤عطن ١بسض عً ٢قتً ٢إؿطنٌ ٚخاطبِٗ ٚنأِْٗ أذٝـاٚ ، ٤قـاٍ
(بٹ٦ٵؼٳ عٳؿٹريٳ ُ٠ايٓٸبٹٞٸ نُٓٵتٴِٵ يٹٓٳبٹٝٸهُِٵ  ،نَصٸبٵتٴُٴْٛٹٚ ، ٞٳقٳسٸقَٓٹ ٞايٓٸاؽٴ ٚٳخٳصٳيِتٴُٴْٛٹٞ

( )1غٛض ٠آٍ عُطإ .13
( )2غٛض ٠ا٭ْفاٍ .44
( )3ايسض إٓثٛض .291/2
( )4غٛض ٠ايتٛب.52 ١
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ب
ٚٳْٳكٳطٳْٹ ٞايٓٸاؽٴ ٚٳأَخٵطٳجٵتٴُٴْٛٹٚ ٞٳآٚٳاْٹ ٞايٓٸاؽٴ ثٴِٸ أََٳطٳ بٹِٗٔٵ فَػٴرٹبٴٛا إيَ ٢قًَٹ ٝٺ
َٹٔٵ قًُُبٹ بٳسٵضٕ  ،فَطُطٔذٴٛا فٹ٘ٝٹ ثٴِٸ ٚٳقَفٳ عٳًَٝٵٗٔ ِٵ فَكَاٍٳ ٜٳا عٴتٵبٳ َ١بٵٔٳ ضٳبٹٝعٳٚ َ١ٳٜٳا ؾٳـٝٵبٳ َ١
ذكٓـا  ،فَـ ٔإْٸٞ
ِ ٳ
ِ ٳض ٸبهُـ ٵ
س ُن ٵ
ِ َٳـا ٳٚعٳـ ٳ
س ٴت ٵ
ٌ ٳٚجٳـ ٵ
ٕ ٖٳـ ٵ
ٕ ٳٜٚٳـا ُفًَـا ٴ
ٔ ٳضبٹ ٝٳع َ ، ١ٳٜٚٳا ُفًَا ٴ
ٵب ٳ
ٚٳجٳسٵق َٳا ٚٳعٳسٳْٹ ٞضٳبٸ ٞذٳكٓا) (.)1
ٚتبٌ خاُ ١اؿـسٜث أعـ ٙ٬إٔ ْكـط ايـٓيب قُـس قـً ٢اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘
ٚغًِ أَط ذتُٚ ، ٞإٔ جطاذات٘ ٚخػاض ٠إػًٌُ َ ّٜٛعطن ١أذس مل تغري
َٔ ٖصا ايكاْ.ٕٛ
يكس ؼٌُ ا٭ْبٝـا ٤ا٭شَ ٣ـٔ قـٚ ، َِٗٛقـصفٛا ؾـططاّ َـِٓٗ باؿحـاض٠
ٚقتًٛا بعهِٗ.
ٚعكط ق ّٛقاإل ايٓاق ١اييت ٖ ٞآ َٔ ١ٜعٓس اهلل عع ٚجٌ ٚتفهـٌ اهلل

عع ٚجٌ إش ٚضز ذها ١ٜعٔ قاإل ٗ ايتٓعٌٜش ًََّاقًٌَِْ ىَذِهِ َّاقَحُ هىيَّوِ ىَنٌُْ آَّحً وَذَرىًىَا
ذَؤْمُوْ وِِ أَرَِْ هىيَّوِ ًَالَ ذَََظٌُّىَا تِظىٌٍإ وََْؤْخىذَمٌُْ ػَذَهبٌ قَزِّةٌز(. )2

ٚتفهٌ اهلل عـع ٚجـٌ ظعـٌ ضغـاي ١ايـٓيب قُـس قـً ٢اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘
ٚغًِ خايسٚ ٠باقٝـ ١إٍ ٜـ ّٛايكٝاَـٚ ، ١أْـ ٘ غـبراْ٘ جعـٌ َعحعتـ٘ عكًٝـ١
يٛج: ٙٛ
ا٭ : ٍٚذهٛض َعحع ٠ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘ ٚغـًِ ٗ نـٌ
َهــإ ٚظَــإٖٚ ،ــَ ٛــٔ اٱعحــاظ ٗ ٚجــٛب قــطا ٠٤ايكــطإٓ ٗ ايكــًٛاق
اي ١َٝٛٝبإٔ ٜكطأ نٌ َػًِ َٚػًُ ١غبع عؿطَ ٠ط ٠بـٌ نـٌ قـطاٚ ٠٤أخـط٣
أفعاٍ عباز َٔ ١ٜايطنٛع ٚايػحٛز ٚايتػبٝس ٚمٚ ، ٙٛنًـٗا ت٪نـس اـؿـ١ٝ
ٚاـٛف َٔ اهلل .
َ َٔٚعاْ ٞايكطا ٗ ٠٤ايك ٠٬ػسز خهٛع ٚخؿٛع جـٛاضح إػـًٌُ
هلل عع ٚجٌ ٚ ،عٔ اٱَاّ عً ٞعً ٘ٝايػ ّ٬إٔ ضغ ٍٛاهلل نإ إشا ضنع قاٍ
( )1ظاز إعاز .160/3
( )2غٛضٖٛ ٠ز .64
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ايًِٗ يـو ضنعـت ٚيـو أغـًُت ٚبـو آَٓـت خؿـع يـو مسعـٚ ٞبكـطٟ
ٚعظاَٚ ٞكٚ ٞعكيب)(.)1
ايثاْ : ٞعحع إؿطنٌ عٔ اٱجٗاظ عًَ ٢عحع ٠ايٓيب قُس قـً ٢اهلل
عًٚ ٘ٝآي٘ أٜاّ ايٓعَٚ ٍٚا بعسٖا ٚ ،زخٌ إؿطنَ ٕٛعطن ١بسض ثِ أذس ثـِ
اـٓسم ٚ ،قس ْفص ايكطإٓ إٍ ؾغاف ايكًٛب ٚ ،زخٌ إٍ اــسٚضٚ ،قـاض
ذسٜث ايطنبإ يٝتسبط ب٘ ايٓاؽ ٜٚ ،ػترهط إػًُ ٕٛاٯٜـاق ٗ ايٛجـٛز
ايصٖين ٚ ،ػط ٟعً ٢أيػٓتِٗ .
ايثايث  :تطنٝب ايٓاؽ ٗ اٱغٚ ، ّ٬تعح ٌٝزخ ِ ٛف.٘ٝ
ايطابع  :عسّ ذكط اٱّإ بط ١ٜ٩إعحع ٠اؿػ ، ١ٝفهٌ آ َٔ ١ٜايكطإٓ
و
َعحع ٗ ٠تٚ٬تٗا ٚعٓس اٱغتُاع ا  ،قاٍ ش ٚٳإٔشٳا قَطٳأِقٳ ايِكُطٵإَٓٳ جٳعٳًِٓٳا بٳٝٵٓٳ َ
ٚٳبٳٝٵٔٳ ايٖصٹٜٔٳ يَا ٜٴ٪ٵَٹٓٴٕٛٳ بٹايِآَخٹطٳ٠ٹ ذٹحٳابٶا َٳػٵتٴٛضٶاز (.)2
ٚقرٝس إٔ ٖص ٙاٯ ١ٜتسٍ عً ٢ايػرت ٚاؿفظ ٚايٛقا ١ٜيًٓيب قً ٢اهلل
عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٚإ َٔ ٌَٓ٪ايك ّٛإؿطنٌ إ ٫إٔ َٛنٛعٗا أعِ .
لىٌه ذؼاىل شقُوْ ىىٌَ ٍِِْ ػِنْ ِ أَّْعُظِنٌُْز

يكس ْػبت آ ١ٜايبرث غبب ٚعً ١إكٝب ١إٍ إػًٌُ بكٛي٘ تعاٍ شقُوْ
ىىٌَ ٍِِْ ػِنْ ِ أَّْعُظِنٌُْز ٖ ٗٚص ٙايٓػبٚ ١ج: ٙٛ
ا٭ : ٍٚإختٝاض إػًٌُ ا يفسا ٤عٔ ا٭غط ٣ايػبعٌ ٗ ٚاقع ١بسض .
ايثاْ : ٞعٓسَا بًغ ايٓيب قُساّ قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ إػًٌُ ف٤ٞ
جٝـ إؿطنٌ ٕعطن ١أذس ٚٚق ِ ٛبـايكطب َـٔ إسٜٓـ ١إٓـٛض ٠إغتؿـاض
ايٓيب قً ٢اهلل عً ٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ أقراب٘ فاختًفٛا عً ٢قٛيٌ :
أ : ّ٫ٚايبكا ٗ ٤إسٚ ١ٜٓقتـاٍ ايـص ٜٔأؾـطنٛا عًـ ٢أفـٛا ٙا٭ظفـٚ ١قٝـاّ
ايٓػٚ ٠ٛايكبٝإ بطَ ِٗٝباؿحاض.٠
( )1ايٓػا /ٞ٥ايػٓٔ ايه .219/1 ٣
( )2غٛض ٠ا٭غطا.45 ٤
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ثاْٝاّ  :اـطٚد يكتاٍ ايص ٜٔنفطٚا عًَ ٢ؿاضف إس. ١ٜٓ
( ٚقاٍ َٛغ ٢بٔ عكبٚ :١ضجعت قطٜـ( )1فاغتحًبٛا َـٔ أطـاعِٗ َـٔ
َؿطن ٞايعطب،
ٚغاض أب ٛغفٝإ بٔ ذطب ٗ ْع قطٜـٚ ،شيو ٗ ؾٛاٍ َـٔ ايػـٓ١
إكبًٚ َٔ ١قع ١بسض ،ذتْ ٢عيٛا ببطٔ ايٛاز ٟايص ٣قبً ٢أذسٚ ،نإ ضجاٍ
َٔ إػًٌُ مل ٜؿٗسٚا بسضا قس ْسَٛا عًَ ٢ا فاتِٗ َٔ ايػابكُٛٓٚ ،)2(١ا
يكا ٤ايعس ٚيٝبًٛا َا أب ً ٢إخٛاِْٗ  ّٜٛبسض.
فًُا ْعٍ أب ٛغفٝإ ٚإؿـطن ٕٛبأقـٌ أذـس فـطح إػـًُ ٕٛايـص ٜٔمل
ٜؿٗسٚا بسضا بكس ّٚايعس ٚعًٚ ،ِٗٝقايٛا :قس غام اهلل عًٓٝا أَٓٝتٓا.
ثِ إٕ ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ أض ٣ي ١ًٝاؾُع ١ضٜ٩ا فأقـبس،
فحاْ ٙ٤فط َٔ أقراب٘ فكاٍ ِ " :ضأٜت ايباضذَٓ ٗ ١اَ ٞبكطا تصبسٚ ،اهلل
خريٚ ،ضأٜت غٝف ٢شا ايفكاض اْككِ َٔ عٓـس نـبت٘( ، )3أ ٚقـاٍ :بـ٘ فًـ،ٍٛ
فهطٖتُٖ٘ٚ ،ا َكٝبتإٚ ،ضأٜت أْ ٗ ٞزضع ذكٚ ١ٓٝأَْ ٞطزف نبؿا ".
فًُا أخ ِٖ ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ بطٜ٩ا ،ٙقايٛاٜ :ا ضغٍٛ
اهللَ ،اشا أٚيت ضٜ٩اى ؟ قاٍ " :أٚيت ايبكط ايـص ٣ضأٜـت بكـطا( )4فٓٝـا ٚفـ٢
ايكٚ ،ّٛنطٖت َا ضأٜت بػٝف." ٞ

( )1أَ َٔ ٟعطن ١بسض ٖٚعّتِٗ فٗٝا.
( )2أ ٟذطَٛا َٔ اٱؾرتاى ٗ َعطن ١بسض.
( )3ظب ١ايػٝف ٚظب ١ظُبٳ ُ١ايػٝف ٚظُبٳ ُ١ايػِٗ :ططٳف٘ .قاٍ بٳؿاَ ١بٔ ذطٟٸ ايٓٗؿًٞٸ:
إشا ايهُُا ُ٠تٳٓٳرٻٛٵا إٔٵ ٜٳٓايَٗٴِٵ  ...ذسټ ايظُباقٹ ٚٳقٳًٓاٖا بأٜسٜٓا
ٚاؾُع أُظِبٺٚ ،ظباقٷ ٚظُبٕٛٳ .قاٍ نعب:
تٳعاٚٳضٳ أٜٵُاْٴٗٴِٵ ب ... ِٗٓٝنُ٪ٴٚؽٔ إٓاٜا عسِّ ايظُبٓٝٳا)ايكراح ٗ ايًغ.425/1 ١
( )4أٚ ٟقٛع ايكتٌ ٗ ايططفٌ يتٗ ١٦ٝأشٖإ إػًٌُ يًُكٝب.١
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ٜٚك ٍٛضجاٍ :نإ ايص ٣ضأ ٣بػٝف٘ :ايص ٣أقاب ٚجٗ٘ ،فإٕ ايعـسٚ
أقاب ٚجٗ٘ ٦َٜٛصٚ ،قكُٛا ضباعٝتـ٘ ٚخطقـٛا ؾـفتٜ٘ ،ععُـ ٕٛإٔ ايـص٣
ضَا ٙعتب ١بٔ أبٚ ٢قامٚ ،نإ ايبكط َٔ قتٌ َٔ إػًٌُ ٦َٜٛص.
ٚقاٍ :أٚيت ايهب ـ أْـ٘ نـبـ نتٝبـ ١ايعـسٜ ٚكتًـ٘ اهللٚ ،أٚيـت ايـسضع
اؿك ١ٓٝإس ،١ٜٓفاَهثٛا ٚاجعًٛا ايصضاض ٗ ٟاٯطاّ ،فإٕ زخٌ عًٓٝا ايكّٛ
ٗ ا٫ظق ١قاتًٓاِٖ ٚضَٛا َٔ فٛم ايبٛٝق.
ٚناْٛا قس غ هٛا أظق ١إس ١ٜٓبايبٓٝإ ذت ٢قاضق ناؿكٔ.
فكاٍ ايص ٜٔمل ٜؿٗسٚا بسضا :نٓا ْتُٖٓ ٢صا ايْٚ ّٛٝسع ٛاهلل ،فكس غاق٘
اهلل إيٓٝا ٚقطب إػري.
ٚقاٍ ضجٌ َٔ اْ٫كاضَ :تْ ٢كاتًِٗ ٜا ضغ ٍٛاهلل إشا مل ْكاتًِٗ عٓس
ؾعبٓا؟
ٚقاٍ ضجاٍ َ :اشا ِٓع إشا مل ِٓـع اؿـطب بـطٚع؟(ٚ )1قـاٍ ضجـاٍ قـ٫ٛ
قسقٛا ب٘ َٚهٛا عًٓ َِٗٓ ،٘ٝـع ٠بـٔ عبـس إطًـب ،قـاٍٚ :ايـص ٣أْـعٍ
عًٝو ايهتاب يٓحايسِٖ.
ٚقاٍ ْع ِٝبٔ َايو بٔ ثعًب ٖٛٚ ،١أذس بين غاملٜ :ا ْيب اهلل  ٫ؼطَٓا
اؾٓ ،١فٛايصْ ٟفػ ٞبٝس٫ ٙزخًٓٗا.
فكاٍ ي٘ ضغـ ٍٛاهلل قـً ٢اهلل عًٝـ٘ ٚغـًِ :ق ؟ قـاٍ :بـأْ ٞأذـب اهلل
ٚضغٛي٘  ٫ٚأفط  ّٜٛايعذف.
فكاٍ ي٘ ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ  :قسقت.
ٚاغتؿٗس ٦َٜٛص.
ٚأب ٢نثري َٔ ايٓاؽ إ ٫اـطٚد إٍ ايعسٚ ،ٚمل ٜتٓاٖٛا إٍ ق ٍٛضغٍٛ
اهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ ٚضأٚ ،ٜ٘ي ٛضنٛا بايص ٟأَطِٖ نإ شيوٚ ،يهٔ
نًب ايكهاٚ ٤ايكسض)(.)2
( )1ايطٚع :ايفععٚ ،ايطٚع :ايٓفؼ .
( )2ايػري ٠ايٓب ١ٜٛٯبٔ نثري .24/3
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ايثايث  :كايف ١ايطَا ٠٭َط ايٓيب قً ٢اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘ ٚغـًِ ايبكـاٗ ٤
َٛانعِٗ إش تطنٗا أنًـبِٗ ،عٓـسَا ضأٚا أَـاضاق ايٓكـط ٚبؿـاضاق ايفـتس

يًُػًٌُ  ٖٛٚ ،ايصٜ ٟسٍ عً ٘ٝقٛي٘ تعاٍش ًىَقَ ْ صَ َقَنٌُْ هىيَّدوى ًَػْد َهى اِفْ ذَحىظُّدٌَّيىٌْ

تِبِفِّْوِز(.)1
ايطابع  :إضاز ٠ايتعسز ٗ ايػبب َٔ ايٛج ٙٛايث٬ث ١أعٚ ٙ٬نريٖا .
اـاَؼ  :ضجٛع ثًث جٝـ إػًٌُ َع ضأؽ ايٓفام عبس اهلل بٔ أبٞ
بٔ أب ٞغًٚ َٔ ٍٛغط ايططٜل إٍ َعطن ١أذس .
ايػــازؽ  :عــسّ إؽــاش إػــًٌُ خطــ ط إذرتاظٜــ ٗ ١ذــاٍ ايتعــطض
ـػاضٚ ، ٠نٝف ٜتركٔ بعهِٗ ببع

ٜٚسفع ٕٛايعسٚ ،ٚيهٔ ضغ ٍٛاهلل

قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ أقـًس ا٭َـٛض بثباتـ٘ ٗ َٝـسإ إعطنـٚ ١زعٛتـ٘
ايكــراب ١يًطجــٛع إٍ ايكتــاٍٖٚ ،ـــ ٛأبٗــٚ ٢أعظــِ َــٔ اٱذـــرتاظٗٚ ،

ايتٓعٌٜش ًَهىزلطىٌهُ َّ ْػىٌمٌُْ وِِ أُخْزَهمٌُْز(.)2

ايػابع  :فطاض أنثط ايكراب ّٜٛ ١أذس .
ايثأَ  :تطى ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ َع ثً َٔ ١أٌٖ بٝت٘
ٚأقراب٘ ٚغط إعطن. ١

لىٌه ذؼاىل شاُِل هىيَّوَ ػَيََ مُوِّ شٍَِْإ قَ ِّزٌز
َــٔ خكــا٥ل َٚكــازٜل اٱّــإ ايتػــً ِٝبــإٔ اهلل عــع ٚجــٌ ٜتكــف

بايكسض ٠إطًكٚ ١أْ٘ غبراْ٘ ٜفعٌ َا ٜؿاٜ ٫ٚ ، ٤عحع ٙؾٚ ، ٧ايكسٜط فعٌٝ
َٔ ايكسضَٚ ٠عٓا ٙايفاعٌ ٕا ٜطٜس  ٖٛٚ ،اؿهَ َٔٚ ، ِٝعـاْ ٞاٱّـإ بـإٔ
اهلل عع ٚجٌ عً ٢نٌ ؾ ٧قسٜط أَٛض :
ا٭ : ٍٚتٓع ٙإ َٔ ٌَٓ٪ايؿـطى َ ،ـا ظٗـط َٓـ٘ َٚـا خفـٚ ٞقـس ظًـت
بع

ا٭َِ ايػايف ٚ ، ١عسز َٔ ايف٬غف ، ١قايٛا إٔ اـري َٔ اهلل أَا ايؿط

( )1غٛض ٠آٍ عُطإ .152
( )2غٛض ٠آٍ عُطإ .153
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فٗ َٔ ٛآ  ١ز َٔ َِٗٓٚ ، ْ٘ٚقاٍ إٔ ايٓٛض خـايل اــري ٚ ،ايظًُـ ١خايكـ١
ايؿط .

ايثاْ : ٞنـٌ َػـًِ َٚػـًُ ١قٛيـ٘ تعـاٍ ش هىْد َِّا هىيِّدزَهخَ هىَْىظْدرَقٌَِْز (ٗ )1

ايك ٠٬اي ١َٝٛٝتعاٖساّ يٲّإ ٚٚاق َٔ ١ٝايؿطى َٚفاٖ ِٝايه٬ي. ١
ايثايث  :إَت ٤٬ايٓفؼ بايطنا ٚايػه ١ٓٝعً ٢نٌ ذاٍ  ،ذت ٗ ٢ذـاٍ

َساُٖ ١إكٝبٚ ١ايب ٗٚ ، ٤٬ايتٓع ٌٜش قُوْ ىَِْ ّىيِْثَنَا اِالَّ ٍَا مَرَةَ هىيَّوى ىَنَاز (.)2

ٚقس ػً ٢اٱّإ ٗ ٚاقع ١أذـس ٖٚ ،ـ ٛايـص ٟتبٓٝـ٘ آٜـ ١ايبرـث بٓـعٍٚ
إكٝب ١بإػًٌُ ٜ ِٖٚػع ٗ ٕٛضنـٛاْ٘ ٚهاٖـس ٗ ٕٚغـبٜٚ ، ً٘ٝطفعـٕٛ
يٛا ٤ايتٛذٝس ٗ تًو ايبكع ١ايكغريٚ ٠ا٭ضض اييت بكٝت جطزا ٤ذتَٜٓٛ ٢ا
ٖصا ٚيهٓٗا تٛثل َعحع ٠إتػاع نٝا ٤اٱغ ، ّ٬يتسخٌ ايؿٗازتإ ايبٝـٛق
ٗ َؿــاضم ا٭ضض َٚغاضبٗــا ٜٚ ،كــسح ا٭شإ ٗ أضجــا ٤ا٭ضض ٔــؼ
َطاق ٚ ،ف ٘ٝإعَ َٜٞٛ ٕ٬تحسز يٲّإ ٚايثباق عً. ٘ٝ
يٝه ٕٛا٭شإ عً ٗ ١إغـتساَ ١اؿٝـا ٠ايـسْٝا ٚ ،ايؿـٛاٖس اؾًٝـ ١عًـ٢

ؼكل َكسام عباز ٠اهلل ٗ ا٭ضض  ،بكٛي٘ تعاٍ ش ًٍََا خَيَقْدى هىْدِِل ًَهإلِّدضَ
اِالَّ ىَِْؼْثى ىًُِز ( )3بًراظ إٔ ا٭شإ عبازَٚ ٠كسَ ١يًعبازْٚ ، ٠ػب إٍ بع

إعتعي ٗ ١قٛي٘ تعاٍ شاُِل هىيَّوَ ػَيََ مُوِّ شٍَِْإ قَ ِّزٌزق ِ ٛبإٔ اهلل قازض
عً ٢نٌ َا َٖ ٛكسٚض ي٘ .
أَا ْفؼ أفعاٍ ايعباز فٜ ٬كسض عًٗٝا  ،ثِ ا ختًفٛا ٌٖ ٜكسض عًَ ٢ثًٗا
أّ . ٫

( )1غٛض ٠ايفاؼ.6 ١
( )2غٛض ٠ايتٛب.51 ١
( )3غٛض ٠ايصاضٜاق .56
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 ٫ٚأقٌ صا ايك ٍٛإِا أفعاٍ ايعباز بٝس اهلل  ٫ٚػط ٟإَ ٫ؿـَٓ ١٦ٝـ٘
غبراْ٘ بًر اظ إٔ ٖص ٙا٭فعاٍ َٔ إُهـٔ ٚاهلل عـع ٚجـٌ قـازض عًـ ٢نـٌ
ٖهٔ ٚ ،عً ٢جعٌ إػترٖ ٌٝهٓ ّا ٚ ،بايعهؼ .
ٚعً ٢اؾُع بٌ إتهازَ َٔ ٖٛٚ ، ٜٔكازٜل نُـاٍ ايكـسض ٠ايـيت ٫
ّهٔ غًبٗا عٔ اهلل عع ٚجٌ .
ٚأَا َا نإ َػتر ّ٬ٝبصات٘ َثـٌ نـ ٕٛايؿـَٛ ٧جـٛزاّ َٚعـسَٚاّ ٗ إٓ
ٚاذس  ،فٗ ٛأَط ٚ ٫جٛز ي٘  ٫ٚ ،تكس تػُٝت٘ بايؿ ، ٧يصا فُٔ إعحاظ آ١ٜ
ايبرث أْٗا قٝسق ايكسض ٠بايؿٖٚ ، ٧صا ايتكٝٝـس َطًـل ٗ شاتـ٘ َٛٚنـٛع٘
َٚهاْــ٘ ٚظَاْــ٘ ٖٚــ ٛأٚغــع َــٔ إٔ وــٝط بــ٘ ايتكــٛض ايــصٖين ٖٚ،ــَ ٛــٔ

َكازٜل ٚأفطاز ايهًُاق ٗ قٛي٘ تعاٍ ش ًىٌَْ أََََّّا وِِ هَٕرَِْ ٍِِْ شَدَزَجإ أَقْالًٌَ
ًَهىْثَحْزى ََّى ُّهى ٍِِْ تَؼْ ِهِ طَثْؼَحُ أَتْحىزٍ ٍَا َّعِ َخْ مَيََِاخى هىيَّوِز (. )1

ٜ ٫ٚكس ايتٓافط ٚاؾساٍ ٗ إعسْٚ ّٚػـٝإ ايَ٬تٓـاَٖ ٞـٔ إٛجـٛز
ايؿاٖس عً ٢عظ ِٝقسض ٠اهلل  ،فٗصا اؾساٍ ْٛع َٔ أْٛاع إغايط ١ايعكا٥س١ٜ
 ،فٝحــب إٔ ٜػــٝس ايعبــاز ٗ ضٜــاض اٱّــإ ٚايتــسبط ٗ اٯٜــاق ايهْٝٛــ، ١
ٚبسٜع خًل اهلل َٚ ،ا ٜٓتظط ايٓاؽ َٔ عامل اؿػاب ٚاؾعا ، ٤قـاٍ تعـاٍ

ش اُِل سَىْشىَحَ هىظلاػَحِ شٌٍَِْ ػَظِدٌٌْز( ٗٚ )2ايتٓعٜـٌ ش ًَىَدوى هىََْثَدوُ هَٕػْيَدَ وِدِ

هىظلٌَََهخِ ًَهَٕرَِْز(ٜٓٚ)3فطز اهلل عع ٚجـٌ بٗـص ٙإطتبـ ٗ ١ايعًـٚ ٛايطفعـ ١نُـا
ٜٓفطز بكسضت٘ عً ٢نٌ ؾ. ٧
َ َٔٚعاْ ٞإ ختتاّ آ ١ٜايبرث ببٝإ عظ ِٝقسض ٠اهلل أَٛض :
ا٭ : ٍٚزع ٠ٛإػًٌُ يًك .
ايثاَْٛ : ١ٝاغا ٠إػًٌُ.
( )1غٛض ٠يكُإ .27
( )2غٛض ٠اؿخ .1
( )3غٛض ٠ايط.27 ّٚ
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ايثايث  :ايتدفٝف عٔ إػًٌُ .

 ٗٚايتٓع ٌٜش ّىزِّد ى هىيَّدوى أَُْ ّى َعِّدََ ػَدنْنٌُْ ًَخىيِدقَ هإلِّظَداُى ضَدؼِْعًاز (ٚ )1إٔ
ٚضزق اٯَ ٗ ١ٜػأي ١ايٓهاح ٚيهٔ َٛنـٛعٗا أعـِ ٚ ،إـساض عًـ ٢عُـّٛ
إعٓٚ ٢يٝؼ غبب ايٓع. ٍٚ
ايطابع  :بعث ايػهْ ٗ ١ٓٝفٛؽ إػًٌُ بإٔ َا ٚقع ِ ٗ َعطن ١أذس
إِا َٖ ٛؿ ١٦ٝاهلل  َٔٚعظ ِٝقسضت٘  ،ف ٬ؾ ٧خـاضد عـٔ قسضتـ٘ ٚغـًطاْ٘
ذت ٢إكٝب ١اييت ٜكاب بٗا إػًُ. ٕٛ
اـاَؼ  :ايبؿاض ٠با٭جط ٚايثٛاب يًُػًٌُ ٜ ٫ٚ ،كسض عً ٢ايثـٛاب
عً ٢إكٝب ١إٍ اهلل عع ٚجٌ  َٔٚ ،خكا٥ل ٖصا ايثٛاب َػا: ٌ٥
ا٭ : ٍٚذهٛض ايثٛاب َٔ عٓس اهلل .
ايثاْ : ١ٝإهاعف ٗ ١غٓدٚ ١ٝنِ ٚنٝف ايثٛاب .
ايثايث : ١ػسز ايثٛاب .
ايطابع : ١تغؿ ٞايثٛاب إػًٌُ ٗ ايسْٝا ٚاٯخطٚ ، ٠نٌ عٌُ بين آزّ
ٜٓكطع ٗ ايسْٝا ٜٓٚ ،ركط ايثٛاب ٗ اٯخـط ٠بطٓـَٚ ١ـٔٸ اهلل ٖٚ ،ـَ ٛـٔ

َكازٜل قٛي٘ تعاٍ ٗ خاُ ١آ ١ٜايبرث شاُِل هىيَّوَ ػَيََ مُوِّ شٍَِْإ قَ ِّزٌز

ايػازؽ  :ايٛعٝس ي ًص ٜٔنفطٚا ٚأقطٚا عً ٢قتاٍ إػًٌُ فكس غـكط
غبع ٕٛؾٗٝساّ َٔ إَ ٗ ٌَٓ٪عطن ١أذس  ،يٝعحٌ اهلل عع ٚجٌ بعٚاٍ جاٙ
ٚزٚي ١ايص ٜٔنفطٚا ٗ َهَٚ ١ا ذ ٛا ٚإٍ  ّٜٛايكٝاَ. ١
ايػابع  :زع ٠ٛإػًٌُ يًسعاٚ ٤غ٪اٍ ايٓكط  ،فٗـ ٛقطٜـب َـِٓٗ ٭ٕ
اهلل عع ٚجٌ قازض عً ٜٗ ٫ٚ ٘ٝب٘ إ ٫يٮْبٝاٚ ٤أتباعِٗ .

 ٌٖٚقٛي٘ تعـاٍشاُِل هىيَّدوَ ػَيَدَ مُدوِّ شَدٍِْإ ز جـعَ ٤ـٔ قـ ٍٛايـٓيب

قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ يًُػًٌُ ٚايـص ٟأَـط ٙاهلل بـ٘(قٌ) أّ أْـ٘ يـٝؼ
َٓ٘ ،إدتاض ٖ ٛايثاْٚ ،ٞنإٔ ق ٍٛايٓيب ًْ ١إعرتان.١ٝ
( )1غٛض ٠ايٓػا.28 ٤
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لأىْ ِصادٌك اإلمياْ
يكس شنطق آ ١ٜايبرث إ ٌَٓ٪بكبغ ١ايسضجاق ٚايطفعٚ ١ايعً ٛفٗٝـا،
ٚقس ْايٛا ٖص ٙإطاتب باٱّإ ٚايتكٚ ٣ٛايك٬حٚ ،إبتسأق اٯٜـ ١ايػـابك١

بكٛي٘ تعاٍش ىَقَ ْ ٍَِل هىيَّوى ػَيََ هىَْىئٍِْنِنيَ اِفْ تَؼَََ وِْيٌِْ رَطىٌالً ٍِِْ أَّْعُظِيٌِْ َّرْيُدٌه
ػَيَْْيٌِْ آَّاذِوِز

( )1

ٔ عًـ ٢إـ ٌَٓ٪ببعثـ١
ٚقرٝس إٔ اٯٜـ ١شنـطق خكـٛم إـ ٸ

ايــٓيب قُــس قــً ٢اهلل عًٝــ٘ ٚآيــ٘ ٚغــًِ إ ٫أْٗــا تتهــُٔ ايَ٬تٓــاَٖ ٞــٔ
جٗاق:
ا٭َٔ : ٍٚٸ ٚط ٍٛاهلل عع ٚجٌ .
ايثاْ : ١ٝخكا٥ل اٱّإ ٚخكاٍ إ.ٌَٓ٪
ايثايثَ : ١ـٔٸ اهلل عًـ ٢إـ ٌَٓ٪ببعثـ ١ايـٓيب قُـس قـً ٢اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘
ٚغًِ.
ٚنٌ فطز ٚجٗ ١أع ٙ٬تكًس يتأيٝف فًساق خاق ١بٗاَٛٚ ،نٛعٝتٗا
بٓ ٌٝإػًٌُ ايسضجاق ايطفٝع ١عٓس اهلل عع ٚجٌ ٚيٝؼ َٔ ذكط ٕكازٜل
إٔٸ ٗ إكاّ ّٚ ،هٔ تكسٜط ٙعًٚ ٢ج: ٙٛ
ا٭ : ٍٚيكس َٳٔ اهلل عع ٚجٌ عً ٢إ ٌَٓ٪بفهـٌ ٚيطـف َٓـ٘ تعـاٍ،

ِ
ُّ
ال ٍَ ُن ٌْ تَد ْو هىيَّد ىو ََّىد
ِ ِاطْد َ
ل
ط َيَىٌه قُد ْو َال َذ ىَنُّدٌه َػيَد
ُ َأ ْ
ْ
ل َأ
ُ َػ َي ْْ َ
َ
قاٍ تعاٍش َّ ىَنٌُّ
ػَيَْْنٌُْ أَُْ ىَ َهمٌُْ ىِإلِميَاُِز(.)2
ايثاْ : ٞيكس َٔٸ اهلل عً ٢إ َٔ ٌَٓ٪بٌ ايٓاؽ.

( )1غٛض ٠اؾُع.2 ١
( )2غٛض ٠اؿحطاق .17
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ايثايث  :يكس َٔٸ اهلل عً ٢إـ ٌَٓ٪بػـبب إّـاِْٗ بـاهلل إ ـاّ ٚاذـساّ ٫
ؾطٜو ي٘.
ايطابع  :يكس َٔٸ اهلل عً ٢إ َٔ ٌَٓ٪بٌ ايٓاؽ.

اـاَؼ  :يكس َٔٸ اهلل عً ٢إٌَٓ٪شىِْىقَِْىٌه هىيلالَجَز (.)1
ايػازؽ  :يكس َٔٸ اهلل عً ٢إ ٌَٓ٪بايٓكط.
ايػابع  :يكس َٔٸ اهلل عً ٢إ ٌَٓ٪ؾهطاّ ِ عً ٢إّاِْٗ.
ايثــأَ  :يكــس َـٔٸ اهلل عًــ ٢إــ ٌَٓ٪بــسذط عــسٖٚ ،ِٖٚعّــَ ١ؿــطنٞ

قطٜـ.
ايتاغع  :يكس َٔٸ اهلل عع ٚجٌ عً ٢إ ٌَٓ٪بٓع ٍٚايكطإٓ ٚآٜات٘.
ايعاؾط  :يكس َٔٸ اهلل عً ٢إ ٌَٓ٪يتٚ٬تِٗ ايكطإٓ.
اؿاز ٟعؿط  :يكس َٔٸ اهلل عع ٚجٌ عً ٢إ ٌَٓ٪يٝتفكٗـٛا ٗ ايـس،ٜٔ

قاٍ تعاٍش ًٍََا مَاَُ هىَْىئٍِْنىٌَُ ىَِْنعِزىًه مَاوَّحً وَيٌَْالَ َّعَزَ ٍِِْ مُوِّ وِزْقَحإ ٍِنْيىٌْ طَائِعَحد ىَِْرَعَقَّيىٌه
وِِ هى ِِِّّ ًَىِْىنذِرىًه قٌٍََْيىٌْ اِفَه رَخَؼىٌه اِىَْْيٌِْ ىَؼَيَّيىٌْ َّحْذَرىًَُز(.)2

ايثاْ ٞعؿط  :يكس َٔٸ اهلل عً ٢إ ٌَٓ٪يتفكِٗٗ ٗ ايس ٜٔفإٕ قًت إِـا
بًغ إػًَُ ٕٛطاتب ٚزضجاق ا يفكاٖ ١بفهٌ ٚيطف َٔ اهلل عع ٚجٌ.
ٚاؾــٛاب ٖــصا قــرٝسَٚ ،ــٔ َكــازٜل َـٔٸ اهلل عــع ٚجــٌ أْــ٘ ٜعطــٞ
ٜٚؿهط عًٖ ٢صا اٱعطاٚ ٤تًك ٞايعبس ي٘ ٚضؾرات٘ عً ٢يػاْ٘ ٚجٛاضذ٘،

َ ٖٛٚـٔ َكـازٜل إذتحـاد اهلل عـع ٚجـٌ عًـ ٢إ٥٬هـ١شاِِّّدِ أَػْيَدٌى ٍَدا الَ

ذَؼْيََىٌَُز( ، )3بتكطٜب إٔ اهلل عع ٚجٌ ّٔ عً ٢ايٓاؽ بايٓعِ ثِ ٜؿهطِٖ

( )1غٛض ٠إبطاٖ.37 ِٝ
( )2غٛض ٠ايتٛب.122 ١
( )3غٛض ٠ايبكط.30 ٠
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عً ٢تًكٖ ٞص ٙايٓعِٖ ٗٚ ،صا ايؿهط إق٬ح ِ ٗٚ ،ايتٓعٌٜشًَمَداَُ
هىيَّوى شَامِزاه ػَيَِْااز(.)1
ايثايث عؿط  :يكس َٔٸ اهلل عً ٢إـ ٌَٓ٪يكـ ِٖ ٗ َطنـا ٠اهلل ،قـاٍ

تعاٍش َّاأَُّّيَا هىَّذَِِّ آٍَنىٌه هطْرَؼِْنىٌه تِاىيلثْزِ ًَهىيلالَجِ اُِل هىيَّوَ ٍَغَ هىيلاتِزَِِّز(.)2

ٔ اهلل عـع ٚجـٌ عًـ ٢إـ ٌَٓ٪٭َـطِٖ بـإعطٚف
ايطابع عؿط  :يكس َـ ٸ
 ِْٗٝٗٚعٔ إٓهط.
اـاَؼ عؿط  :يكس َٔٸ اهلل عع ٚجٌ عً ٢إ ٌَٓ٪يٝعزازٚا إّاْاّ.
ايػازؽ عؿط  :يكس َٔٸ اهلل عً ٢إ ٌَٓ٪ضٓ ١بايٓيب قُس قً ٢اهلل
عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ.

ايػابع عؿط  :يكس َٔٸ اهلل عً ٢إ ٌَٓ٪٭ِْٗشخَْْزَ أٍُلحإ أُخْزِخَدْ ىِينلاصِز(.)3
ايثأَ عؿط  :يكس َٔٸ اهلل عً ٢ا ٕ ٌَٓ٪٭ٕ أخـ ٠ٛاٱّـإ جاَعـ ١ـِ

َٚاْع َٔ ١ايفطقٚ ١اـك ،١َٛقاٍ تعاٍشاَََِّّا هىَْىئٍِْنىٌَُ اِخٌَْجٌز(.)4

ايتاغــع عؿــط  :يكــس َ ـٔٸ اهلل عًــ ٢إــ ٌَٓ٪٭ْٗــِ ٜتعاٖــس ٕٚايكــ٠٬

ٜٚأَط ٕٚأًِٖٗ بٗا ،قاٍ تعاٍش ًَأٍْىزْ أَىْيَلَ تِاىيلالَجِ ًَهصْطَثِزْ ػَيَْْيَاز(.)5

( عٔ أْـؼ قـاٍ  :قـاٍ ضغـ ٍٛاهلل قـً ٢اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘ ٚغـًِ ٜ :ـ٪ت٢
بايطجٌ َٔ أٌٖ اؾٓ ١فٝك ٍٛاهلل ي٘ ٜ :ا ابٔ آزّ نٝف ٚجسق َٓعيو؟
فٝك : ٍٛأ ٟضب خري َٓعٍ

( )1غٛض ٠ايٓػا.147 ٤
( )2غٛض ٠ايبكط.153 ٠
( )3غٛض ٠آٍ عُطإ .110
( )4غٛض ٠اؿحطاق .10
( )5غٛض ٠ط٘ .132
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فٝك : ٍٛغٌ  ُٔٚفٝك : ٍٛأغأيو إٔ تطزْ ٞإٍ ايسْٝا فأقتٌ ٗ غبًٝو
عؿط َطاق ٕا ضأ َٔ ٣فهٌ ايؿٗاز.٠
قاٍ  ٪ٜٚ :ت ٢بايطجٌ َٔ أٌٖ ايٓاض فٝك ٍٛاهلل ٜ :ا ابٔ آزّ نٝف ٚجسق
َٓعيو؟
فٝك : ٍٛأ ٟضب ؾط َٓعٍ فٝك : ٍٛفتفتس َ٘ٓ ٣بط٬ع( )1ا٭ضض شٖبـاّ؟
فٝكْ : ٍٛعِ  .فٝك : ٍٛنصبت قس غأيتو ز ٕٚشيو فًِ تفعٌ.
ٚعٔ ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ قاٍ  :عطض عًٞٻ أ ٍٚث٬ث١
ٜسخً ٕٛاؾٓٚ ، ١أ ٍٚث٬ثٜ ١سخً ٕٛايٓاض.
فأَا أ ٍٚث٬ثٜ ١سخً ٕٛاؾٓ ١فايؿٗٝس ٚ ،عبس ًٖٛى أذػٔ عبـاز ٠ضبـ٘
ْ ٚكس يػٝسٚ ، ٙعفٝف َتعفف ش ٚعٝاٍ.
ٚأَا أ ٍٚث٬ثٜ ١سخً ٕٛايٓاض فأَري َػًط ٚ ،ش ٚثطَ َٔ ٠ٚاٍ ٪ٜ ٫زٟ
ذل اهلل ٗ َاي٘ ٚ ،فكري فدٛض .
ٚأخطد اؿانِ عٔ غٌٗ بٔ ذٓٝف قاٍ :ق اٍ ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عً٘ٝ
ٚآي٘ ٚغًِ  :إٕ أَ ٍٚا  ٜٗطام َٔ زّ ايؿٗٝس ٜغفط ي٘ شْٛب٘.
ٚأخطد اؿانِ ٚقرر٘ عٔ أب ٞأٜٛب ا٭ْكاض ٟقاٍ  :قاٍ ضغ ٍٛاهلل
قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ َٔ :ق ذتٜ ٢كتٌ أٜ ٚكتًِٗ مل ٜفً ٗ ق .)2(ٙ
ٚأخطد ابٔ غعس ٚابٔ أب  ٞؾٝبٚ ١أٓس ٚايبداض ٟعٔ أْؼ إٔ ذاضث١
بٔ غطاق ١خطد ْظاضاّ فأتا ٙغِٗ فكتً٘ فكايت أَ٘ ٜ :ا ضغ ٍٛاهلل قس عطفت
َٛنع ذاضثَ ١ين فإٕ نإ ٗ اؾٓ ١ق ق ٚإ ٫ضأٜت َا أقٓع؟ قاٍ ٜ :ا أّ
ذاضث ١أْٗا يٝػت ظٓٚ ١يهٓٗا جٓإ نـثريٚ ، ٠إٔ ذاضثـ ١يفـ ٞأفهـًٗا  .أٚ
قاٍ ٗ :أعً ٢ايفطزٚؽ(.)3

( )1ايط٬عَ :ا طًعت عً ٘ٝايؿُؼ َٔ ا٭ضض.
( )2ايط اْ /ٞإعحِ ا٭ٚغط .57/18
(َ )3ػٓس أٓس .350/24
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ٚأخطد أٓس ٚايٓػا ٞ٥عٔ عباز ٠بٔ ايكاَت إٔ ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل
عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ قاٍ َ :ا عً ٢ا٭ضض َٔ ْفؼ ُـٛق  ٚـا عٓـس اهلل خـري
ؼب إٔ تطجع إيٝهِ إ ٫ايكت ٗ ٌٝغب ٌٝاهلل  ،فإْ٘ وب إٔ ٜطجع فٝكتٌ َط٠
أخط. ٣
ٚأخطد أٓس ٚعبس بٔ ٓٝس ٚايبداضَٚ ٟػًِ ٚا يرتَصٚ ٟايبٗٝكٗ ٞ
ايؿعب عٔ أْؼ عٔ ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغـًِ قـاٍ َ :ـا َـٔ أٖـٌ
اؾٓ ١أذس ٜػط ٙإٔ ٜطجع إٍ ايسْٝا ٚي٘ عؿط أَثا ا إ ٫ايؿٗٝس  ،فإْ٘ ٚز أْ٘
ي ٛضز إٍ ايسْٝا عؿط َطاق فاغتؿٗس ٕا ٜط َٔ ٣فهٌ ايؿٗاز.)1(٠
ٚأخطد ابٔ غعس ٚأٓس ٚايبٗٝك ٞعٔ قٝؼ اؾصاَ ٞقاٍ  :قاٍ ضغٍٛ
اهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ  :إٕ يًكت ٌٝعٓس اهلل غت خكاٍ  :تغفط ي٘
خط٦ٝتــ٘ ٗ أ ٍٚزفعــَ ١ــٔ زَــ٘ ٚ ،هــاض َــٔ عــصاب ايك ـ ٚ ،وًــ ٢ذًــ١
ايهطاَٜٚ ، ١طَ ٣كعس َٔ ٙاؾٜٓٚ ، ١ـَ َٔ٪ـٔ ايفـعع ا٭نـ ٜٚ ،ـعٚٸد َـٔ
اؿٛض ايعٌ(.)2
ٚأخطد ايرتَصٚ ٟقرر٘ ٚابٔ َاجـٚ ١ايبٗٝكـ ٞعـٔ إكـساّ بـٔ َعـس
ٜهطب عٔ ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ قاٍ  :إٕ يًؿٗٝس عٓس اهلل
خكاٜ . ّ٫غفط ي٘ ٗ أ ٍٚزفع َٔ ١زَ٘ ٜٚ ،ـطَ ٣كعـسَ ٙـٔ اؾٓـٚ ، ١وًـ٢
عً ٘ٝذً ١اٱّـإ ٚ ،هـاض َـٔ عـصاب ايكـ ٜٚ ،ـأَٔ ٜـ ّٛايفـعع ا٭نـ ،
ٜٛٚنع عً ٢ضأغ٘ تـاد ايٛقـاض  ،ايٝاقٛتـَٓ ١ـ٘ خـري َـٔ ايـسْٝا َٚـا فٗٝـا ،
ٜٚعٚد اثٓتٌ ٚغبعٌ ظٚج َٔ ١اؿٛض ايعٌ ٜٚ ،ؿفع ٗ غبعٌ إْػاْاّ َٔ
أقاضب٘) (.)3

لأىْ اٌىلاٌح ِٓ احلعد

( )1ايسض إٓثٛض .350/24
(ْ )2ع اؾٛاَع .7775/1
( )3ايسض إٓثٛض .489/2
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ايتعطٜف ايؿا٥ع يًرػس ُٖ ٛـين ظٚاٍ ْعُـ ١احملػـٛز ٜٚ ،كـاٍ ذػـسٙ
وػس ٙذٴػٛزاّ ٚ ،ؼاغس ايك ِٖٚ ّٛق ّٛذػس. ٙ
ٚإدتاض إٔ اؿػس أعِ ٜٚؿٌُ إغتغطاب ٚجٛز ْعُ ١عٓس ؾـدل أٚ
ْاعٚ ١إنباضٖا عً ٘ٝأ ٚإغتكغاضًْٗٝ ٗ ٙا ٚبًٛنٗا .
ٜٚكاٍ (ذٳػٳسٳْٹ ٞاهللُ إٕ نٓٵتٴ أذٵػٴسٴىَ) ( )1أ ٟجاظاْٚ ٞعاقبين اهلل عـع

ٚجٌ إٕ أْا ذػستو ٚ ،نأْ٘ َٔ عَُٛاق قٛي٘ تعاٍ شًََّْنُزىًَُ ًََّْنُزى هىيَّوى
ًَهىيَّوى خَْْزى هىََْامِزَِِّز (ٜٚ )2كاٍ ( ( ؼاغسا ) ذػس نٌ َُٓٗا اٯخط) (.)3

( ٚشنــط ٙايكانــ ٞذػــٌ إٔ ْب ٝـاّ َــٔ ا٭ْبٝــا ٤عًــ ِٗٝايكــٚ ٠٬ايػــّ٬
اغتهثط ق َ٘ٛشاق  ّٜٛفأَاق اهلل تعاٍ َِٓٗ َا ١٥أيف ٗ يٚ ١ًٝاذس ،٠فًُا
أقبس ؾها إٍ اهلل َٔ شيو ،فكاٍ اهلل تعاٍ ي٘ :إْو ٕا اغتهثطتِٗ عٓتِٗ
فٗ ٬ذكٓتِٗ فكاٍٜ :ا ضب فهٝف أذكِٓٗ .قاٍ :تكـ ٍٛذكـٓتهِ بـاؿٞ
ايك ّٛٝايصّٛ ٫ ٟق أبساّٚ ،زفعت عٓهِ ايػ ٤ٛب ٬ذ ٫ٚ ٍٛق ٠ٛإ ٫باهلل
ايعً ٞايعظ.ِٝ
قاٍ ايكانٖٚ :ٞهصا ايػـٓ ٗ ١ايطجـٌ إشا ضأْ ٣فػـ٘ غـًٚ ١ُٝأذٛايـ٘
َعتسيــٜ ،١كــْ ٗ ٍٛفػــ٘ شيــوٚ .نــإ ايكانــ ٞوكــٔ تَ٬صتــ٘ بــصيو إشا
اغتهثطِٖٚ .شنط اٱَاّ فدط ايس ٜٔايطاظ ٗ ٟبع

نتب٘ إٔ ايعٌ  ٫ت٪ثط

ٖٔ ي٘ ْفؼ ؾطٜف ١٭ْٗا اغـتعظاّ يًؿـَٚ ٤ٞـا شنـط ٙايكانـ ٞذػـٌ ٜـطز
شيو.)4( ).
ٚإدتــاض يــٝؼ َــٔ قاعــس ٠نًٝــ ٗ ١إكــاّ ٚ ،بــاب اٱغــتعاشٚ ٠ايــسعا٤
َفتٛح ٜٚ ،تعسْ ٗ ٣فع٘ غاعت٘ َٛٚنٛع٘ .

( )1ايكاَٛؽ احملٝط .271/1
( )2غٛض ٠ا٭ْفاٍ .30
( )3إعحِ ا٭ٚغط .
( )4ذٝا ٠اؿٛٝإ ايه .195/1 ٣
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ٚقاٍ اؾطجاْ : ٞاؿػـس ظٚاٍ ْعُـ ١احملػـٛز إٍ اؿاغـس (ُـين ظٚاٍ
ْعُ ١احملػـٛز إٍ اؿاغـس)

( )1

ٚايـعٚاٍ ٖـ ٛاٱضتفـاع ٚاٱنـُرٚ ٍ٬احملـٛ

ٚاٱبعاز ٚا ٬ى  ،إ ٫إٔ ٜطٜس اؾطجاْ َٔ ٞايعٚاٍ أعَ ٙ٬عٓـ ٢ايترـٍٛ
ٚاٱْتكاٍ  ٖٛٚ ،قرٝس يغ ١أٜهاّ .
أَا ايعا ٔ٥فٗ ٛايـصٜ ٟكـٝب بعٓٝـ٘ نـري ، ٙقـاٍ ا٭ظٖـطٜ( ٟكـاٍ عـإ
ايطجٌ فْ٬ا ٜع ٘ٓٝعٳٝٵٓا إشا َا أقـاب٘ بـايعٌ ،فٗـ ٛعـاٚ ،ٔ٥إكـاب بـايعٌ
َعٌ َٔٚ .ايعطب َٔ ٜكَ :ٍٛٳٝٵع.ٕٛ
ٚأْؿسْ ٞنري ٚاذس:
قس نإ قَٛو وػبْٛو غٝسا ٚ ...إخاٍ أْو غٝٸس َٳعٵ. )2( )ٕٛٝ
ٚايٓػب ١بٌ اؿاغس ٚايعا ٖٛ ٔ٥ايعُٚ ّٛاـكٛم إطًل  ،فهٌ عأ٥
ٖ ٛذاغس ٚيٝؼ ايعهؼ ٚ ،نصا فهٌ َع ٖٛ ٕٛٝقػٛز ٚيـٝؼ ايعهـؼ ،
ٚا٭نثط ا ٭نًب ٖ ٛاؿاغس أَا ايعـا ٜٔفٗـ ٛفـطز قًٝـٌ ٜـسفع ؾـط ٙبايـصنط

ٚايسعاٚ ٤ايكسقٚ ١اٱغتعاشٚ ٠قطا ٠٤ايكطإٓ  َ٘ٓٚ ،قٛي٘ تعاٍ شًٍَِِْ شَزِّ

حَاطِ إ اِفَه حَظَ َز (.)3
يٝهَ َٔ ٕٛعاْ ٞاٯ ١ٜأع ٙ٬تعًٝل ٚقٚ ٛزفع ؾط اؿاغس ٚفعٌ اؿػس
عًٚ ٢ج: ٙٛ
أ َٔٚ : ّ٫ٚؾط ذاغس إشا عإ بع. ٘ٓٝ
ثاْٝاّ  َٔٚ :ؾط ذاغس إشا أقاب بع. ٘ٓٝ
ثايثاّ  َٔٚ :ؾط ذاغس عا. ٔ٥
يبٝإ قاْ ٖٛٚ ٕٛإٔ ت ٠ٚ٬ايكطإٓ تسفع اؿػس ٚاثط ايعٌ قبٌ ٚقٛع٘ ،
ُٚر ٛايهطض إ رتتب عًٗٝا ذت ٢بعس اٱقاب ١بٗا .

( )1ايتعطٜفاق .28/1
( )2تٗصٜب ايًغ.379/1 ١
( )3غٛض ٠ايفًل .5
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ٚت ٠ٚ٬اٯٜـ ١أعـٚ ٙ٬اقٝـَ ١ـٔ ٖـص ٙاٱقـابٚ ، ١مل تـصنط اٯٜـ ١أعـٙ٬
ايعاٚ ، ٔ٥مل ٜطز ٖصا ايًفظ ٗ ايكطإٓ  ،إِا شنطق إعٓ ٢ا٭عِ بكٛي٘ تعاٍ

ش ًٍَِِْ شَزِّ حَاطِ إ اِفَه حَظَ َز (. )1

ٚبٌ اؿػس ٚايعا ٔ٥عُٚ ّٛخكٛم َطًل  ،فاؿػس أعِ ٚأٚغـع ،
 ٜٚظ باؾٛاضح ٚايعٌ ٚايًػإ ٚايتعطٜ

ٚايصّ بغري ذـل ٚايبرـث عـٔ

ايعٛٝب ٚايٓكا٥ل .
يًترصٜط َٔ اؿػس َٚا ٜػبب٘ َـٔ ايهـغاٚ ٔ٥ايعـساٚ ٠ٚأغـباب ايٓفـط٠
ٚايهسٚضٚ ، ٠قس أضاز اهلل عع ٚجٌ يًٓاؽ تًكـ ٞأذهـاّ ايؿـطٜع ١بـايكبٍٛ
ٚذػٔ اٱغتحاب. ١
 ٫ٚىتل ايعٌ ٚايعا ٔ٥بايهافط ٚايفاغل فكس ٜه ٕٛإػًِ ذاغساّ ٚقس
ٜهط إػًِ نري ٙبـايعٌ إٕ مل ٜبـاضى ٜٚـصنط اهلل ٜٚكـً ٞعًـ ٢قُـس ٚآٍ
قُس ٜٚأتٖ ٞصا ايهطض أذٝاْاّ عً ٢ايٛيس ٚإاٍ .
ٚقس شنط اؿػس ٗ أضبع آٜاق َٔ ايكطإٓ تتهـُٔ ايترـصٜط َـٔ ايؿـس
ٚاؿكس ٚنًب ١ايٓفؼ ايغهب ١ٝعٓس ايهفاض ٚ ،تبٌ فٛظ إَٔ ٌَٓ٪ٸ ْٚعِ َٔ

اهلل عــع ٚجــٌ  ،قــاٍ تعــاٍ ش أًَْ َّحْظىد ىًَُ هىنلدداصَ ػَيَددَ ٍَدا آذَدداىىٌْ هىيَّدوى ٍِدِْ

وَضْيِوِ...ز (.)2
 ٗٚاٯ ١ٜأعٚ ٙ٬ج: ٙٛ
ا٭ : ٍٚإضاز ٠ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ َٔ يفظ ايٓاؽ ٗ
اٯ ١ٜأع. ٙ٬
ايثاْ: ٞإككٛز ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٚأقراب٘ .
ايثايث  :إضز ٠ايعطب ٭ٕ ايٓيب قـً ٢اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘ ٚغـًِ بعـث َـٔ
ب. ِٗٓٝ

( )1غٛض ٠ايفًل .5
( )2غٛض ٠ايٓػا.54 ٤
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ايطابع  :إػًُٚ ٕٛإػًُاق .
 ٫ ٚتعاضض بٌ ٖص ٙايٛجٚ ، ٙٛنًٗا َٔ َكازٜل اٯ ١ٜايهطّ. ١
 َٔٚأغطاض قٝغ ١إهاضع فٗٝا ػسز َكازٜكٗا ٗ نٌ ظَإ ٚٚضز عٔ
أب ٞشض عٔ ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآيـ٘ ٚغـًِ قـاٍ (ث٬ثـٜ ٫ ١هًُٗـِ
اهلل :إٓإ ايصٜ ٫ ٟعطـ ٞؾـ٦ٝا إَٓ ٫ـ٘ ٚ ،إػـبٌ إظاضٚ ، ٙإٓفـل غـًعت٘
باؿًف ايفاجط.)1()٠
ٚعٓ٘ قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ( ثٳَ٬ثٳٜ َ٫ ْ١ٴهًَُِّٴٗٴـِٴ ايًٖـ٘ٴ عٳـعٻ ٚٳجٳـٌٻ ٜٳـٛٵّٳ
ايِكٹٝٳاَٳ١ٹ ايؿٻٝٵذٴ ايعٻاْٹٚ ٢ٳايِعٳا٥ٹٌٴ ايُِٳعٵٖٴٛټ ٚٳاٱَٔٳاّٴ ايِهَصٻابٴ) (.)2
( عٔ غًُإ قاٍ  :قاٍ ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ  :ث٬ث٫ ١
ٜهًُِٗ اهلل  ّٜٛايكٝاَٜ ٫ٚ ، ١عن ِ ٚ ، ِٗٝعـصاب أيـ : ِٝأمشـط ظإ ،
ٚعاَ ٌ٥ػته ٚ ،ضجـٌ جعـٌ اهلل يـ٘ بهـاع ، ١فـٜ ٬بٝـع إ ٫بُٓٝٝـ٘ ٫ٚ ،
ٜؿرت ٟإ ٫ب.)3( )ُ٘ٓٝٝ
( عٔ أب ٞجعفط عً ٘ٝايػ ّ٬قاٍ :قاٍ ضغ  ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآيـ٘:
ث٬ثٜ ٫ ١هًُِٗ اهلل ٜٓ ٫ٚظط إي ّٜٛ ِٗٝايكٝاَٜ ٫ٚ ١عنٚ ِٗٝمل عصاب أي:ِٝ
ؾٝذ ظإًَٚ ،و جباضَٚ ،كٌ كتاٍ) (.)4
( عٔ غٌٗ بـٔ َعـاش  ،عـٔ أبٝـ٘  ،إٔ ضغـ ٍٛاهلل قـً ٢اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘
ٚغًِ قاٍ  َٔ :ايعباز عباز ٜ ٫هًُِٗ اهلل  ّٜٛايكٝاَٜ ٫ٚ ، ١عن٫ٚ ، ِٗٝ
ٜطٗطِٖ ٜٓ ٫ٚ ،ظط إي ، ِٗٝقايٛا  َٔ :أٚي٦و ٜا ضغ ٍٛاهلل ؟ قاٍ  :إت ٨
َٔ ٚايس ٜ٘ضنب ١عُٓٗا ٚ ،إت ٚ َٔ ٨يسٚ ، ٙضجٌ أْعِ عًٝـ٘ قـ ّٛفهفـط
ْعُتِٗ ٚ ،ت أ َِٓٗ) (. )5

( )1تٗصٜب اٯثاض يًط .41/4 ٟ
( )2ايػٓٔ ايه  ٣يًٓػا.46/2 ٞ٥
( )3إعحِ ا٭ٚغط ايط اْ.313/12 ٞ
( )4ايبراض .223/7
( )5تٗصٜب اٯثاض .333/4
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ٚنٌ آ ٗ ١ٜايكطإٓ ٖ ٞذطب عً ٢اؿػس ٚ ،زع ٠ٛيًتٓع ٙعٓ٘ ٚنصا فإ
ا٭خ٬م اؿُٝسٚ ٠اـكاٍ ايهطَّ ١اْع َٓ٘ عٓس قاذبٗا َٚتًكٗٝا  ،فُثّ٬

قٛي٘ تعاٍ ش ًَّىطْؼَِىٌَُ هىطَّؼَاًَ ػَيََ حىثِّوِ ٍِظْنِْناا ًَّرَِْاا ًَأَطِتاه * اَََِّّا ُّطْؼَِىنٌُْ ىٌَِخْوِ
هىيَّوِ الَ ُّزِّ ى ٍِنْنٌُْ خَشَهٍا ًَالَ شىنٌُراه * اَِّّا َّ َافى ٍِِْ رَتِّ نَا ٌٍَّْاا ػَثىٌطاا قََْطَزِّزاه * وٌََقَاىىٌْ هىيَّوى شَزل
فَىِلَ هىًٌَِْْْ ًىَقَّاىىٌْ َّضْزَجا ًَطىزىًراه * ًَخَشَهىىٌْ تََِا صَثَزىًه خَنلحً ًَحَزِّزاهز

( . )1

يٓٝتؿــط ٜٚؿــٝع ايهــطّ ٚإطعــاّ ايطعــاّ بككــس ايكطبــ ١إٍ اهلل ٚ ،إضاز٠
ضناٚ ، ٙايفٛظ بايثٛاب َٓ٘ تعاٍ ْٚ ،ؿط َفاٖ ِٝإٛزٚ ٠إطٓـٚ ١ذػـٔ
ايعؿط ٠بٌ ايٓاؽ .
( عٔ عبس اهلل بٔ عُط ٚإٔ ضج ٬غأٍ ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ
أ ٟا٫غ ّ٬خري  ،قاٍ  :تطعِ ايطعاّ ٚتكطأ ايػ ّ٬عً َٔ ٢عطفت  َٔٚمل
تعطف ) (.)2

يكس جا ٤اؾع ٤ايػابل َٔ ٖصا ايػفط ٗ تفػري قٛي٘ تعاٍ شىَقَ ْ ٍَِل هىيَّوى
ػَيََ هىَْىئٍِْنِنيَ اِفْ تَؼَََ وِْيٌِْ رَطىٌالً ٍِِْ أَّْعُظِيٌِْ َّرْيٌُه ػَيَْْيٌِْ آَّاذِوِ َّرْيٌُه ػَيَْْيٌِْ آَّاذِوِ ًَّىشَمِّْيٌِْ
ًَّىؼَيَِّىيىٌْ هىْنِرَابَ ًَهىْحِنََْحَ ًَاُِْ مَاٌُّه ٍِِْ قَثْوُ ىَعِِ ضَالَهٍ ٍىثِنيإز (.)3
يتهــ ٕٛاٯٜــ ١بٝاْ ـاّ يــٓعِ عظُٝــَ ١ــٔ عٓــس اهلل عًــ ٢إػــًٌُ ٚ ،نــ٬ٝ
ٜهطِٖ ذػس ايٓاؽ فٗٝا َٚعٗاٚ َٔ ،ج: ٙٛ
ا٭ : ٍٚتفهٌ اهلل عع ٚجٌ بإٔٸ ٚاٱذػإ عً ٢إػًٌُ ببعث ١ايٓيب
قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ .
ايثاْ : ٞإْتكاٍ إػًٌُ إٍ ذاٍ ايعع بعس ايصٍ ٚا ٛإ .

( )1غٛض ٠اْ٫ػإ .12-8
( )2ايػٓٔ ايه  ٣يًٓػا.531/6 ٞ٥
( )3غٛض ٠آٍ عُطإ .164
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ايثايث  :ايتآ خٚ ٞإٛز ٠بٌ إػًٌُ ٚإػًُاق ٚ ،عكُتِٗ َٔ آثاض
ايثأض ٚايعكب ١ٝايكبً. ١ٝ
ايطابع  :ف ٧ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ايطغاي ١اـاُ. ١
اـاَػْ : ١ع ٍٚآٜاق ايكطإٓ ٚوػس ايٓاؽ إػًٌُ عًـ ٢نـٌ آٜـَ ١ـٔ
ايكطإٓ  َٔٚ ،خكا٥ل اٯ ١ٜايكطآْ ١ٝقطف اؿػس عٔ إػًٌُ .

ايػازؽ َ َٔ :عاْ ٞقٛي٘ تعاٍ شّىدشَمِّْيٌِْ زتطٗري إػًٌُ َٔ ايتراغـس

فُٝا بٚ ، ِٗٓٝقس ٚضز عٔ أْؼ بٔ َايو قاٍ ( :إٔ ايـٓيب قـً ٢اهلل عًٝـ٘
ٚآي٘ ٚغًِ قاٍ  ٫ :ؼاغسٚا  ٫ٚ ،تسابطٚا ٚ ،نْٛٛا عباز اهلل إخٛاْا ٫ٚ ،
وٌ ٕػًِ إٔ ٜٗحط أخا ٙفٛم ث٬ث ًٜتكٝإ فٝعطض ٖـصا ٜٚعـطض ٖـصا ،
ٚايصٜ ٟبسأ بايػٜ ّ٬ػبل إٍ اؾٓ : ١مل ٜكٌ أذس ٖـٔ ضٖ ٣ٚـصا اؿـسٜث
عٔ ايعٖطٚ : ٟايصٜ ٟبسأ بايػٜ ّ٬ػبل إٍ اؾٓ.)1( )١
ٜٚسع ٖ ٛصا اؿسٜث ايعًُا ٤يًتـسبط ٗ ايكـًٚ ١إ٬ظَـ ١بـٌ ايتبـان
ٚآف ١اؿػس ٚنصا ايتسابط ٚاؿػس ٚ ،نٌ فطز َُٓٗا َكسَ ١يٰخط َٔ نري إٔ
ًٜعّ ايسٚض بُٗٓٝا.
ايػابع  :ت ٠ٚ٬إػـًٌُ ٯٜـاق ايكـطإٓ تٓعٜـ٘ يًُػـًٌُ َـٔ ا٭خـ٬م
إصََٗٓٚ ١َٛا اؿػس .

ايثأَ َ َٔ :كازٜل قٛيـ٘ تعـاٍ ش ًَّىؼَيَِّىيىدٌْ هىْنِرَدابَ ًَهىْحِنََْدحَز فـ ٧آٜـاق

ايكطإٓ ببٝإ قبس اؿػس ٚ ،يع ّٚتٛق ٞإػًٌُ َٓ٘ ٚاؿصض َٔ أًٖ٘ .
يكس جعٌ اهلل عع ٚجٌ اؿٝا ٠ايسْٝا زاض إَترإ ٚإبتَٓٚ ٤٬ـ٘ َساُٖـ١
اؿػس إٍ ايٓفؼ اٱْػـاْٚ ١ٝنـٝظ بعهـِٗ ٖـا انتػـب٘ نـريَ ٙـٔ أقطاْـ٘ أٚ
أعساٜٚ ، ٘٥تفهٌ اهلل فٝك ٞإٜٚ ، ٌَٓ٪كطف عـِٓٗ ذػـس ٚنـٝظ ايـصٜٔ

نفــطٚا  ،قــاٍ تعــاٍ ش ًَرَدل هىيَّ دوى هىَّ دذَِِّ مَعَ دزىًه تِغَ دْْظِيٌِْ ىَ دٌْ َّنَ داىٌُه خَْْ دزاه ًَمَعَددَ هىيَّ دوى

( )1إعحِ ا٭ٚغط يًط اْ.177/17 ٞ
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هىَْىئٍِْنِنيَ هىْقِرَاهَز

( )1

ْ َ٘ٓٚ ،ع ٍٚأثط اؿاغس عً ٢اٱْػإ فايٓاؽ ٗ إكاّ

عً ٢أقٓاف :
أ : ّ٫ٚايص ٟوػس نري ٫ٚ ٙوػس ٙأذس .
ثاْٝاّ  :ايص ٟوػس نريٚ ٙوػس ٙنري َٔ ٙايٓاؽ .
ضابعاّ  :ايػامل َٔ اؿػس يغري ٙأ َٔ ٚنري. ٙ
ٚجا٤ق آٜاق ايكطإٓ يٝه ٕٛإػـًُ ٗ ٕٛغـَٚ ١َ٬ـأَٔ َـٔ اؿػـس ،

َ َٔ ٖٛٚكازٜل قٛي٘ تعاٍ شمُنْرٌُْ خَْْزَ أٍُلحإ أُخْزِخَدْ ىِينلاصِز (ٖ ٗٚ )2ص ٙايػ١َ٬
ٚايٛقا ١ٜإناظ ١يًص ٜٔنفطٚا ٚقٗط ِ ٚبعث يًٝأؽ ٗ ْفٛغـِٗ ٚ ،زعـ٠ٛ
ِ ٚيغريِٖ يٲغ. ّ٬
ايتاغع  :إتكاف إػًٌُ بايعف ٛعٔ اٯ خطٚ ٜٔاٱذػإ إي ، ِٗٝقـاٍ

تعاٍ شًَهىْنَاظَِِنيَ هىْغَََْْ ًَهىْؼَاوِنيَ ػَِْ هىنلاصِ ًَهىيَّوى ّىحِةُّ هىَْىحْظِنِنيَز (. )3

يكــس نــإ إػــًُ ٕٛقتــاجٌ إٍ ايٛقاٜــَ ١ــٔ اؿػــس ٕــا ٖــِ عًٝــ٘ َــٔ
فٛٝناق اٱّإ ٚتٛايْ ٞع ٍٚآٜاق ايكطإٓ ٚٚجٛز ايـٓيب قُـس قـً ٢اهلل
عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ بٚ ِٗٓ ٝف ٘٦ٝبإعحعاق إتعاقبَ َٔ ٖٛٚ ، ١كـازٜل قٛيـ٘

تعاٍ ش مُنْرٌُْ خَْْزَ أٍُلحإ أُخْزِخَدْ ىِينلاصِز (.)4

فحــا ٤ايكــطإٓ ٚايػــٓ ١ببٝــإ قبرــ٘ ٚاٱْــصاض َٓــ٘ ٚايبؿــاض ٠بــإٔ ايــسعا٤
ٚايكسقٚ ١ايصنط تكطف اؿػس ٚ ،تهُٔ ايكطإٓ ايترـصٜط َـٔ ُـين شاق

ْعُ ١ايغري ٭ٕ خعا ٔ٥اهلل َفتٛذ ، ١قاٍ تعاٍ شًَالَ ذَرَََنلٌْه ٍَا وَضَّوَ هىيَّوى تِوِ تَؼْضَدنٌُْ
ػَيََ تَؼْضٍ ىِيزِّخَاهِ َّيِْةٌ ٍَِلا همْرَظَثىٌه ًَىِينِّظَاٍِ َّيِْةٌ ٍَِلا همْرَظَثَِْ ًَهطْؤَىٌُه هىيَّدوَ ٍِدِْ

( )1غٛض ٠ا٭ذعاب .25
( )2غٛض ٠آٍ عُطإ .110
( )3غٛض ٠آٍ عُطإ .134
( )4غٛض ٠آٍ عُطإ .110
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وَضْيِوِز

( )1

َ ،ع ايتبا ٜٔإٛنٛع ٞبٌ ايتُين ٚاؿػس  ،فهٌ ذػس ُٖ ٛين

ٚيٝؼ ايعهؼ ٚ ،جا ٤ايٓٗ ٞعٔ ايتُين إدكٛم نٜ ٬ٝتحطأ إػًِ عً٢
ايكبٝس إصَ ٖٛٚ ، ّٛاؿػس ٚيٝتٛج٘ إػًِ إٍ إػأيٚ ١ايسعاٚ ٤ايتهـطع
إٍ اهلل  ٗٚ ،ايتٓع ٌٜش ًَهطْؤَىٌُه هىيَّوَ ٍِِْ وَضْيِوِز (.)2

ٚ ٗٚق ١ٝيٲَاّ عً ٞيٲَاّ اؿػٌ عًُٗٝا ايػٜٛ ّ٬ق ٘ٝبتك ٣ٛاهلل
ٚى  ٙفٗٝا بإٔ تطى اؿػس ٜٛضث احملب َٔ ١ايٓاؽ .
قاٍ ( ٜا بين أٚقٝو بتك ٣ٛاهلل عع ٚجٌٸ ٗ ايغٝب ٚايؿـٗازٚ .٠نًُـ١
اؿل ٗ ايطنٚ .٢ايككس ٗ ايغٓـٚ ٢ايفكـطٚ .ايعـسٍ ٗ ايكـسٜل ٚايعـس.ٚ
ٚايعٌُ ٗ ايٓؿال ٚايهػٌٚ .ايطن ٢عٔ اهلل تعاٍ ٗ ايؿسٚ ٠ايطخاٜ .٤ـا
بين َا ؾط بعس ٙاؾٓ ١بؿط ٫ٚ .خري بعس ٙايٓاض غريٚ .نـٌ ْعـ ِٝز ٕٚاؾٓـ١
قكٛض.
ٚنٌ ب ٤٬ز ٕٚايٓاض عاف .١ٝاعًِ ٜا بين إٔ َٔ أبكط عٝب ْفػ٘ ؾـغٌ
عٔ نري َٔٚ .ٙضن ٞبكػـِ اهلل تعـاٍ مل وـعٕ عًـَ ٢ـا فاتـَ٘ٚ .ـٔ غـٌ
غٝف ايبغ ٞقتٌ ب٘.
َٚـٔ ذفـط ب٦ـط ّا ٭خٝــ٘ ٚقـع فٗٝـاَٚ .ـٔ ٖتــو ذحـاب نـري ٙاْهؿــفت
عٛضاق بٝتَ٘ٚ .ـٔ ْػـ ٞخطٝتـ٘ اغـتعظِ خطٝـ ١نـريَٚ .ٙـٔ نابـس ا٭َـٛض
عطب.
 َٔٚاقترِ ايبرط نطم َٔٚ .أعحب بطأ ٜ٘نٌَٚ .ـٔ اغـتغٓ ٢بعكًـ٘
ظٍ َٔٚ .ته عً ٢ايٓاؽ شٍ َٔٚ .غف٘ عً ِٗٝؾتِ َٔٚ .زخٌ َساخٌ
ايػ ٤ٛأ تِٗ َٔٚ .خايط ا٭ْصاٍ ذكط.
 َٔٚجايؼ ايعًُاٚ ٤قطَ َٔٚ .ـعح اغـتدف بـَ٘ٚ .ـٔ اعتـعٍ غـًِ.
 َٔٚتطى ايؿٗٛاق نإ ذطاّ.

( )1غٛض ٠ايٓػا.32 ٤
( )2غٛض ٠ايٓػا.32 ٤
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 َٔٚتطى اؿػس نإ ي٘ احملب َٔ ١ايٓاؽٜ .ـا بـين عـع إـ َٔ٪نٓـا ٙعـٔ
ايٓاؽٚ .ايكٓاعَ ١اٍ ٜٓ ٫فس.
 َٔٚأنثط شنط إٛق ضن َٔ ٞايسْٝا بايٝػري َٔٚ .عًِ إٔ نَ٬ـ٘ َـٔ
عًُ٘ قٌ ن َ٘٬إ ٫فُٝا ٜٓفع٘ .ايعحب ٖٔ خاف ايعكاب فًِ ٜهفٚ .ضجا
ايثٛاب فًِ ٜعٌُ.
ايصنط ْٛضٚ .ايغفً ١ظًُٚ .١اؾٗاي ١ن٬يٚ .١ايػعٝس َٔ ٚعظ بغـري.ٙ
ٚا٭زب خري َرياث ٚذػٔ اـًل خري قط.ٜٔ
ٜا بين يٝؼ َع قطٝع ١ايطذِ ِاَ ٫ٚ .٤ع ايفحٛض نٓ.٢
ٜا بين ايعاف ١ٝعؿط ٠أجعا ٤تػعَٗٓ ١ا ٗ ايكـُت إ ٫بـصنط اهلل تعـاٍ
ٚٚاذس ٗ تطى فايػ ١ايػفٗا َٔٚ .٤تعَ ٜٔعاق ٞاهلل عع ٚجٌٸ ٗ اجملايؼ
ٚضٸث٘ ش َٔٚ .٫طًب ايعًِ عًِٜ .ا بين ضأؽ ايعًِ ايطفلٚ .آفت٘ اـطم.
 َٔٚنٓٛظ اٱّإ ايك عً ٢إكا٥ب ٚ .ايعفاف ظ ١ٜٓايفكطٚ .ايؿهط
ظ ١ٜٓايغٓ َٔٚ .٢أنثط َٔ ؾ ٤ٞعطف ب٘.
 َٔٚنثط ن َ٘٬نثط خطأ ٙقٌ ذٝا َٔٚ .ٙ٩قٌ ذٝا ٙ٩قٌ ٚضع٘  َٔٚقٌ
ٚضع٘ َاق قًب٘ َ َٔٚ .اق قًب٘ زخٌ ايٓاض.
ٜا بين  ٫تٜ٪ػٔٻ َصْباّ فهِ َٔ عانف عً ٢شْب٘ ختِ ي٘ بـاـريَٚ .ـٔ
َكبٌ عً ٢عًُ٘ َفػس ي٘ ٗ آخط عُط ٙقـاض إٍ ايٓـاضَ .ـٔ ؼـط ٣ايككـس
خفت عً ٘ٝا٭َٛض ٜا بين نثط ٠ايعٜاض ٠تٛضث إ٬يٜ .١ا بـين ايطُأْٓٝـ ١قبـٌ
اـ  ٠نس اؿعّ .إعحاب إط ٤ب ٓفػ٘ زي ٌٝعً ٢نعف عكً٘.
ٜا بين نِ َٔ ْظط ٠جًبت ذػطٚ ، ٠نِ َٔ نًُ ١جًبت ْعُ ٫ .١ؾطف
أعً َٔ ٢اٱغ ٫ٚ .ّ٬نطّ أعً َٔ ٢ايتكَ ٫ٚ .٣ٛعكٌ أذطظ َٔ ايٛضع.
 ٫ٚؾفٝع ألس َٔ ايتٛب ٫ٚ .١يبـاؽ أْـٌ َـٔ ايعافٝـَ ٫ٚ .١ـاٍ أشٖـب
يًفاق َٔ ١ايطن ٢بايكٛق.
َٚــٔ اقتكــط عًــ ٢بًغ ـ  ١ايهفــاف تعحــٌ ايطاذــٚ ١تبــٛأ ذفــظ ايسعــ.١
اؿطم َفتاح ايتعبَٚ .ط ١ٝايٓكبٚ .زاع إٍ ايتكرِ ٗ ايصْٛبٚ .ايؿط
جاَع ٕػا ٨ٚايعٛٝبٚ .نف ٢أزباّ يٓفػو َا نطٖت٘ َٔ نريى.
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٭خٝو عًٝو َثٌ ايص ٟعًٝو يو َٔٚ .تٛضل ٗ ا٭َٛض َٔ نري ْظط
ٗ ايكٛاب فكس تعطض ٕفاجأ ٠ايٓٛا٥ب .اي تسبري قبٌ ايعٌُ َٓ٪ٜو ايٓسّ.
َٔ اغتكبٌ ٚج ٙٛايعٌُ ٚاٯضا ٤عطف َٛاقع اـطا .ايك جٓ َٔ ١ايفاق.١
ٗ خ٬ف ايـٓفؼ ضؾـسٖا .ايػـاعاق تـٓكل ا٭عُـاض .ضبـو يًبـانٌ َـٔ
أذهِ اؿانٌُٚ .عامل بهُري إهُط.ٜٔ
ب٦ؼ ايعاز يًُعاز ايعسٚإ عً ٢ايعباز ٗ .نٌ جطع ١ؾطم  ٗٚ ،نٌ
أنً  ١نكل ٫ .تٓاٍ ْعُ ١إ ٫بفطام أخطَ .٣ا أقطب ايطاذَ ١ـٔ ايتعـب.
ٚايب٪ؽ َٔ ايٓعٚ .ِٝإٛق َٔ اؿٝا .٠فطٛب ٕٔ ٢أخًـل هلل تعـاٍ عًُـ٘
ٚعًُ٘ ٚذب٘ ٚبغه٘ ٚأخصٚ ٙتطنـ٘ ٚنَ٬ـ٘ ٚقـُت٘ٚ .بـذ بـذ يعـامل عًـِ
فهفٚ .عٌُ فحسٚ .خاف ايثباق .فأعـس ٚاغـتعس .إٕ غـ ٌ٦أفكـسٚ .إٕ
تطى غهت .ن َ٘ ٬قٛابٚ .قُت٘ َٔ نري ع ٞعٔ اؾٛابٚ .اي ٌٜٛنـٌ
اي ٕٔ ٌٜٛبً ٞعطَإ ٚخصٚ ٕ٫عكٝإٚ .اغترػٔ يٓفػ٘ َا ٜهطٖ٘ يغري.ٙ
َٔ ْ٫ت نًُت٘ ٚجبت قبت٘ َٔ .مل ٜهٔ ي٘ ذٝـا ٫ٚ ٤غـدا ٤فـإٛق
أ ٍٚب٘ َٔ اؿٝا ٫ .٠تتِ َط ٠٤ٚايطجٌ ذتٜ ٫ ٢باي ٞأ ٟثٛب ٘ٝيبؼ ٫ٚ .أٟ
طعاَ ٘ٝأنٌ) (.)1

 َٔ ٌٖٚاؿهُ ١اييت شنطق ٗ قٛي٘ تعاٍ ش ّىؼَيَِّىيىٌْ هىْنِرَابَ ًَهىْحِنََْحَز غرت

احملاغٔ  ،اؾٛاب ْعِ  ،إ ٫إٔ ٜه ٕٛايككس تعظ ِٝؾعا٥ط اهلل ٚإضاز ٠قكس
ايكطب ١إٍ اهلل عع ٚجٌ ٚا٭َط بإعطٚف ٚايٓٗ ٞعـٔ إٓهـط فٝهـ ٕٛذػـٔ
ايككس ٚاق َٔ ١ٝاؿػس .
ٚشنط ايع ٌ ٚايعاٚ ٔ٥ضز عٔ ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآيـ٘ ٚغـًِ إش
قاٍ ٚ :ي ٛنإ ؾ ٤ٞغٳابٹلٳ ايكسض يػبكت٘ ايعٌ) (.)2
ٚايعٌ ٖ ٞإقاب ١ايغري بهطض ْتٝح ١ايعٌ ٚايطٚ ١ٜ٩آي ١ايػُع ٚإٕ نإ
عٔ بعس ٚقٝـٌ نٝـف تـ٪ثط ايعـٌ عـٔ بعـس ٚيهٓٗـا ايفهـط ٠إؿـٛب ١باؿػـس
( )1اٱعحاظ ٚاٱهاظ .7/1
( )2تفػري ابٔ نثري .367/1
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ٚإكط ١ْٚغبث ايطباع َا ٪ٜز ٟإٍ ايهطض  ٫ٚ ،وسث أثط يًعٌ إَ ٫ؿ١٦ٝ
ٚإشٕ َٔ اهلل يٝبتً ٞايٓاؽ ٚيٝعًُٛا إٔ ايٓعِ تٓفط  ٫ٚتػتكط إ ٫بايؿهط هلل
عع ٚجٌ ٚايصنط ايـصٜ ٟكـطف ايعـٌ ٚأثطٖـا ٚ ،ايتكـ ٣ٛايكـطال ايـصٟ
ٜتٛقَ ٢ع٘ اٱْػإ َٔ إٔ ٜه ٕٛعآ٥اّ ناضاّ يغري ٙبع. ٘ٓٝ
 ٌٖٚإكٝبٚ ١اـػاض ٠اييت ؿكت بإػًٌُ ٗ َعطن ١أذس َٔ ايعـٌ
ٚايعا ٔ٥غٛا ٤عً ٢م ٛايػايب ١ايهً ١ٝأ ٚاؾع ، ١ٝ٥اؾٛاب  ، ٫٭ٕ شاق آ١ٜ
ايبرث تبٌ عً ١تًو إكٝب ١اـػاض ٠بأْٗا َٔ عٓس اهلل أْفػِٗ برتى ايطَا٠
َٛانعِٗ ٚ ،يبٝإ قاْ ٖٛٚ ٕٛإٔ ايعٌُ ايعبازَٚ ٟا ف ٘ٝطاع ١اهلل ٚضغٛي٘

ٗ ذطظ َٚأَٔ َٔ ايعٌ ٚايعا ، ٔ٥قـاٍ تعـاٍ ش ًَاُِْ َّنَدادى هىَّدذَِِّ مَعَدزىًه
ىَْىشْىِقٌَُّلَ تِؤَتْيَارِىٌِْ ىََلا طََِؼىٌه هىذِّمْزَ ًَّقٌُىٌَُُ اَِّّوى ىَََدْنىٌٌُز (. )1

ٚيٝؼ َٔ ذكط يٰٜاق ايـيت تكـَ ٞـٔ ايعـٌ بًرـاظ إٔ ايكـطإٓ ٚاقٝـ١
ٚؾفا (ٚ ٤عٔ أب ٞغعٝس قاٍ  :بعثٓـا ضغـ ٍٛاهلل قـً ٢اهلل عًٝـ٘  ٚغـًِ ٗ
نع ٠ٚفأتٓٝا عً ٢ضجٌ يسٜغ ٗ جٗ ١ٓٝفسا ٙٚٚفًِ ٜٓفع٘ ؾ ٤ٞفكاٍ بعهِٗ
ي ٛأتٝتِ ٖ ٤٫٪ايطٖط ايصْ ٜٔعيٛا بهِ يعـٌ إٔ ٜهـ ٕٛعٓـسِٖ ؾـٜٓ ٤ٞفـع
فكايٛا  :أٜٗا ايطٖط إٕ غٝسْا يسٜغ فابتغٓٝا ي٘ بهٌ ؾ ٤ٞفًِ ٜٓفع٘ ؾ ٤ٞفٌٗ
عٓسنِ َٔ ؾ. ٤ٞ
فكاٍ بعهِٗ ْ :عِ ٚاهلل إْ ٞ٭ضقٚ ٢اهلل يكس اغتهفٓانِ فًِ تهٝفْٛا
ْ ٫طق ٢ذت ٢ػعًٛا يٓا جع ٬فكاؿٓاِٖ عً ٢قطٝع َٔ ايغِٓ فاْطًل فحعٌ
ٜتفٌ عًٜ ٚ ٘ٝكطأ اؿُس هلل ضب ايعإٌ ٜعين فاؼ ١ايهتاب ذت ٢بطأ فهأِـا
ْؿط َٔ عكاٍ قاٍ  :فكاّ ّؿَ ٞا ب٘ بً. ١ٝ
فأٚف ِٖٛجعًِٗ ايص ٜٔقاطع ِٖٛعً ، ٘ٝفكاٍ بعهِٗ  :اقتػُٛا .
فكاٍ ايص ٟضقا  ٫تفعًـٛا ذتـْ ٢ـأت ٞضغـ ٍٛاهلل قـً ٢اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘
ٚغًِ فٓصنط ايص ٟنإ فٓٓظط َا ٜأَطْا ب٘ فغسٚا عً ٢ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل
عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ فصنطٚا شيو فهرو ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ
( )1غٛض.51 ٕ ٠
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 ٚقاٍ َ ٚ :ا ٜسضٜو أْٗا ضقٚ ، ١ٝقاٍ  :أقبتِ أقػُٛا ٚانطبٛا يَ ٞعهـِ
بػِٗ)(.)1
ٚعٔ أْؼ بٔ َايو عٔ ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ قاٍ َٔ :ضأ٣

ؾ٦ٝا فأعحب٘ فكاٍ َا ؾا ٤اهلل  ٫ق ٠ٛإ ٫باهلل مل ٜهط ٙعٌ)(.)2

(قاٍ ا٭قُع : ٞضأٜت ضج ٬عْٛٝا مسع بكط ٠ؼًـب فأعحبـ٘ قـٛق
ؾدبٗا فكاٍ :
أٜتٗٔ ٖص ٙ؟
قايٛا  :ايف ١ْٝ٬ـ يبكط ٠أخطٜٛ ٣ض ٕٚعٓٗا ـ
فًٗهتا ْٝعا ـ إٛض ٟبٗا ٚإٛض ٣عٓٗا .
 ٚايؿدب  :قٛق اؿًٝب  ٖٛٚىطد َٔ ثسٜٗا
ٚقاٍ أذسِٖ  :إشا ضأٜـت ايؿـٜ ٤ٞعحـبين ٚجـسق ذـطاض ٠ؽـطد َـٔ
عٝينٚ ،قاٍ أٜها :
ٚنإ عٓسْا ضجٜ ٕ٬عٓإ ايٓـاؽ  ،فُـط أذـسُٖا عـٛض َـٔ ذحـاض٠
فكاٍ  :تاهلل َا ضأٜت نـاي ّٛٝقـط  ،فتطـاٜط اؿـٛض فـطقتٌ  ،فأخـص ٙأًٖـ٘
فهببٙٛ
( عٔ ٖ ٍ٬بٔ إغاف ٚعٔ غر ِٝبٔ ْٛفٌ قا :٫نٓا جًٛغـاّ عٓـس عبـس
ايًٓ٘ بٔ َػعٛز ٚمٔ ْعطض إكاذف ،فحا٤ق جاض ١ٜإٍ غٝٸسِٖ فكايت:
َا هًػو؟ قِ فابتغ يٓا ضاقٝاّ فإٕ فْ٬اُ يكع َٗطى بعٓٝـ٘ فرتنتـ٘ ٜـسٚض نأْـ٘
فًو .فكاٍ عبس ايًٓ٘ ٫ :تبتغ ضاقٝاّ ٚيهٔ أشٖب فأْفث ٗ َٓدط ٙا٭ّٔ أضبعاّ
 ٗٚا٭ٜػط ث٬ثاّ ،ثِ قٌ :بػِ ايًٓ٘  ٫بأؽ ٫بأ ؽ أشٖب ايباؽ ضب ايٓٸاؽ
ٚأؾف أْت ايؿاٗ  ٜ ٫هؿف ايهطا ٤إ ٫أْـت .قـاٍ :فُـا قُٓـا ذتـ ٢جـا٤
ايطجٌ فكاٍ :قس فعًت ايص ٟأَطتين ب٘ فباٍ إٗط ٚضاث ٚأنٌ.)3( ).

( )1ؾعب اٱّإ يًبٗٝك.516/2 ٞ
( )2تفػري ايكططيب .351/10
( )3ع ٕٛٝا٭خباض .67/1
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إِا ٚضز شنط ايعٌ يًفطز ايغايب ٚ ،قس ٜتهطض اٱْػإ َٔ اؿاغس ذٌ
مساع٘ أَ ٚعطفَ ١ا عٓسْ َٔ ٙعُ. ١

قــاٍ تعــاٍ ش ًَاُِْ َّنَددادى هىَّ دذَِِّ مَعَ دزىًه ىَْىشْىِقٌَُّ دلَ تِؤَتْيَددارِىٌِْ ىََلددا طَ دَِؼىٌه هى دذِّمْزَ

ًَّقٌُىٌَُُ اَِّّوى ىَََدْنىٌٌُز (.)1
( عٔ جـابط إٔ ايـٓيب قـً ٢اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘ ٚغـًِ قـاٍ  :ايعـٌ تـسخٌ
ايطجٌ ايك ٚ ،اؾٌُ ايكٹسض) (.)2
 ٫ٚؽتل ايعٌ بايبا٥ؼ ٚإػهٌ فكـس تـأتَ ٞـٔ ش ٟايٓعُـٚ ١اؾـا، ٙ
ٚقس وػس َٔ ٖ ٛأعً ٢ؾدكاّ أزْ َ٘ٓ ٢عً ٢خكًٜ ١فتكط إيٗٝا أٜ ٚتعحب
َٔ ؼً ٞقاذبٗا بٗا.
( زخٌ غامل بٔ عبس اهلل بٔ عُط بٔ اـطاب عًٖ ٢ؿاّ بٔ عبس إًو
ٗ ثٝاب ٚعًٝـ٘ عُاَـ ١ؽايفٗـا ،فكـاٍ يـ٘ ٖؿـاّ :نـإٔ ايعُاَـ ١يٝػـت َـٔ
ايثٝاب قاٍ :إْٗا َػتعاض ،٠فكاٍ ي٘ :نِ غٓو؟ قاٍ :غت ٕٛغٓ ،١قـاٍَ :ـا
ضأٜت ابٔ غتٌ أبك ٢نسَْٓ ١وَ ،ا طعاَو؟ قاٍ اـبع ٚايعٜت ،قاٍ :أَا
تأُْٗا؟ قاٍ :إشا أْتُٗا تطنتُٗا ذت ٢أؾتُٗٗٝا ،ثـِ خـطد َـٔ عٓـسٙ
ٚقس قسع ،فكاٍ :أتط ٕٚا٭ذ ٍٛيكعين بع ،٘ٓٝفُاق َـٔ تًـو ايعًـ،)3( )١
 ٗٚضٚا ١ٜا٭قُع ( ٞفُا خطد ٖؿاّ َٔ إس ١ٜٓذت ٢قـً ٢عًٝـ٘) ٚ ،أْـ٘
ابٔ غبعٌ .
ٚنــإٔ ايعــٌ غــِٗ ىــطد َــٔ ْفــؼ ٚعــٌ ايعــإٚ ، ٜٔــا نــإ اؿػــس
 ٚاؿاغس أعِ َٔ ايعا ٜٔفإ اٱغتعاش َٔ ٠اؿاغس تؿٌُ ايعا. ٔ٥
ٚاـؿٚ ١ٝاؿٝط َٔ ١ايعٌ أَط َكاذب يٲْػـإ ٚ ،قـس ٚضز ٗ قكـ١

ٜٛغــف عًٝــ٘ ايػــٚ ّ٬قــ ١ٝايــٓيب ٜعكــٛب ٭٫ٚز ٙش ًَقَدداهَ َّدداتَنِِل الَ ذَد ْخىيٌُه
( )1غٛض.51 ٕ ٠
( )2ايسض إٓثٛض .87/10
( )3ايهاٌَ ٗ ايًغٚ ١ا٭زب .154/1
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ِ
ْ
ِ هىيَّد ِو ٍِد
ْ
ب ىٍ َر َع ِّزقَد إح ًٍََدا ُأ ْغنِدِ ػَدن ُن ٌْ ٍِد
ِ َأتْدٌَه ٍ
ْ
ب ًَهحِد إ ًَه ْد ىخيُدٌه ٍِد
ِ تَا ٍ
ْ
ٍِ
شٍَِْإ اُِْ هىْحىنٌْى اِالَّ ىِيَّوِ ػَيَْْوِ ذٌََمَّيْدى ًَػَيَْْوِ وَيَْْرٌََمَّوْ هىَْىرٌََمِّيٌَُُز (. )1
يكس نإ ٕكط أضبع ١أبٛاب فداف ٜعكٛب عً ٢أ٫ٚز ٙ٭ِْٗ أذس عؿط
ٚيساّ يطجٌ ٚاذس ٚ ،ناْٛا أٌٖ طًع ١بٗٚ ١ٝذػٔ ٚ ،ايٓاؽ ٗ ذاٍ فاع١
ٚفكط تهَ ٕٛع٘ ايعٌ أنثط بايصاق ٚا٭ثط .
ٚنإ ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٜعٝص اؿػٔ ٚاؿػٌ :
أعٝصنُا بهًُاق اهلل ايتاَا ق َٔ نٌ ؾـٝطإ ٖٚاَـَٚ ،١ـٔ نـٌ عـٌ
.)2()١َ٫
ٚأعــٛش بهًُ ـ اق اهلل ايتاَــَ ١ــٔ نهــب٘ ٚعكابــ٘ ٚ ،ؾــط عبــازَٚ ، ٙــٔ
ُٖعاق ايؿٝاطٌ ٚإٔ وهط.) ٕٚ
 ٫ٚهٛظ ايتعط ٟأَاّ ايغري  ،نُا ٜهط ٙيبؼ إ٬بؼ ايهٝك ١اييت تظٗط
َعامل ايبسٕ أَا بايٓػـبٕ ١ـا ٜتعًـل َفـاتٔ جػـِ إـطأ ٠فٗـصا ايًبـاؽ قـطّ
ٜٚكطف اؿحاب ٚايٛقاض ايعٌ ٕا ف َٔ ٘ٝتعظ ِٝيؿعا٥ط اهلل َٚعاْ ٞايػرت .
ٚنإ ايعطب ٜػٛض ٕٚايٓ ١ْٛعٓس ايكيب إًٝس أ ٟايٓكط ٠ايـيت ٗ شقٓـ٘
يرتز ايعٌ .
ٚنإ ايؿاعط إكٓع ايهٓس َٔ ٟأٌْ ايٓاؽ ٚج ٗـاّ ٚ ،إشا أغـفط عـٔ
ٚجٗ٘ يكع أ ٟأقابت٘ ايعٌ  ،فُٝطض فهإ  ٫ىطد َٔ بٝت٘ إَ ٫كٓعاّ .
ٚا مس٘ قُس بٔ ظفط بٔ عُري  ٖٛٚ ،ؾاعط َكٌ ٗ أٜاّ ايسٚي ١ا٭َ،١ٜٛ
ٚنإ غدٝاّ ٜ ٫طز غا ، ّ٬٥فأْفل نٌ َا ٚضث٘ َٔ أبٚ ٘ٝقاض عً ٘ٝز ٜٔنثري،
ٚخطب إبٓ ١عُ٘ فطزٚ ٙٚعٸري ٙٚبفكطٚ ٙنثط ٠ز ، ٜ٘ٓفكاٍ قكٝست٘:
ٜعاتبين ٗ ايس ٜٔقٚ َٞٛإِا  ...ز ٗ ْٜٞٛأؾٝا ٤تهػبِٗ ٓسا
أمل ٜط ق َٞٛنٝف أٚغط َطٚ ... ٠أعػط ذت ٢تبًغ ايعػط ٠اؾٗسا
فُا ظازْ ٞاٱقتاض َِٓٗ تكطباّ  ٫ٚ ...ظازْ ٞفهٌ ايغٓ َِٗٓ ٢بعسا
( )1غٛضٜٛ ٠غف .67
( )2ايبراض .282/43

َعامل اٱّإ  /د 148ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 273

أغس ب٘ َا قس أخًٛا ٚنٝعٛا  ...ثغٛض ذكٛم َا أطاقٛا ا غسا
 ٗٚجفٓ١ٺ َا ٜغًل ايباب زْٗٚا َ ...هًً١ٺ ؿُاّ َسفك ١ثطزا
 ٗٚفطؽٕ ْٗسٺ عتٝلٕ جعًت٘  ...ذحاباّ يبٝيت ثِ أخسَت٘ عبسا
ٚإٕ ايص ٟبٝين ٚبٌ بين أبٚ ... ٞبٌ بين عُٕ ٞدتًفٷ جسا
أضاِٖ إٍ ْكط ٟبطا٤ٶ ٚإٕ ِٖ  ...زع ْٞٛإٍ ْكط أتٝتِٗ ؾسا
فإٕ ٜأنًٛا ؿُٚ ٞفطق ؿٚ ... َِٗٛإٕ ٜٗسَٛا فس ٟبٓٝت ِ فسا
ٚإٕ نٝعٛا نٝيب ذفظت نٛٝبِٗ ٚ ...إٕ ِٖ ٖٚٛا نٜٖٛ ٞٝت ِ ضؾسا
ٚإٕ ظجطٚا طرياّ بٓرؼٕ ُط ب ... ٞظجطق ِ طرياّ ُط بِٗ غعسا
 ٫ٚأٌٓ اؿكس ايكس ِٜعًٚ ... ِٗٝيٝؼ ضٝ٥ؼ ايك َٔ ّٛوٌُ اؿكسا
ِ جٌٸ َاي ٞإٕ تتابع ي ٞنٓ٢ٶ ٚ ...إٕ قٌ َاي ٞمل أنًفِٗ ضفسا
َٚ ... ٫ا ؾ ْ١ُٝي ٞنريٖا تؿب٘ ايعبسا
ٚإْ ٞيعبس ايهٝف َا زاّ ْاظ ّ

( )1

ٚغأٍ عبس إًو بٔ َـطٚإ ( ٚنـإ أ ٍٚخًٝفـ ١ظٗـط َٓـ٘ غـٌ  : -أٟ
ايؿــعطا ٤أفهــٌ؟ فكــاٍ يــ٘ :نــثري بــٔ ٖطاغــٜ ،١عــطض ببدــٌ عبــس إًــو:
أفهًِٗ إكٓع ايهٓس ٟذٝث ٜك:ٍٛ
إْ ٞأذطض أٌٖ ايبدٌ نًِٗ  ...ي ٛنإ ٜٓفع أٌٖ ايبدٌ ؼطٜهٞ
َا قٌ َاي ٞإ ٫ظازْ ٞنطَاّ  ...ذتٜ ٢ه ٕٛبطظم اهلل تعٜٛهٞ
ٚإاٍ ٜطفع َٔ ي ٫ٛزضاُٖ٘  ...أَػٜ ٢كًب فٓٝا ططف كفٛض
ئ ؽطد ايبٝ

عفٛاّ َٔ أنفِٗ  ...إ ٫عًٚ ٢جع َِٓٗ ُٚطٜ

نأْٗا َٔ جًٛز ايباخًٌ بٗا  ...عٓس ايٓٛا٥ب ؼص ٣بإكاضٜ
فكاٍ عبس إًو ٚ -عطف َا أضاز  : -اهلل أقسم َٔ إكٓع ذٝث ٜك:ٍٛ
(ٚايص ٜٔإشا أْفكٛا مل ٜػطفٛا ٚمل ٜكرتٚا) .)2( ).
ٚمل ٜسفع غـداٚ ٤نـطّ إكٓـع عٓـ٘ ايعـٌ ٚاؿػـس  ،إِـا ٜسفعـ٘ ايـصنط
ٚايتػبٝس ٚايسعا ٚ ٤ايكسق ١غـٛا ٤ناْـت ايٛاجبـ ١أ ٚإٓسٚبـ ، ١يـصا ّهـٔ
( )1أَاي ٞايكاي.133/1 ٞ
( )2ا٭ناْ.412/4 ٞ
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ايك ٍٛإٔ آ ١ٜايكسقاق ٖٚـ ٞشاَََِّّدا هىيلد َقَ اخى ىِيْعُقَدزَهٍِ ًَهىََْظَدامِنيِ ًَهىْؼَداٍِيِنيَ
ػَيَْْيَا ًَهىَْىئَىَّعَحِ قُيٌُتىيىٌْ ًَوِِ هىزِّقَابِ ًَهىْغَارٍِِنيَ ًَوِِ طَثِْوِ هىيَّوِ ًَهِتِِْ هىظلثِْوِ وَزِّضَحً
ٍِِْ هىيَّوِ ًَهىيَّوى ػَيٌٌِْ حَنٌٌِْز(ٚ )1اق َٔ ١ٝايعٌ ٚؾط اؿاغس. ٜٔ
َٚتَ ٢ا أخطد إػًِ اؿكٛم ايؿطع ١ٝاييت تتعًل َاي٘ نبط٘ اٯخط،ٕٚ

ٚأزضنٛا أْ٘ غدَ ٗ ٞطنا ٠اهلل ٚ ،قس تكسّ قبٌ ث٬ث آٜاق شأَوَََِْ هذَّثَغَ
رِضٌَْهَُ هىيَّوِ مَََِْ تَاٍَ تِظَ َطإ ٍِِْ هىيَّوِ ًٍََؤًَْههى خَيَنلٌى ًَتِئْضَ هىََْيِتىز (.)2

ْعِ إشا جا ٤ا٭جٌ مل تٓفع ايطقٚ ١ٝاؿصض إِا ٜه ٕٛايػ٬ح ٖ ٛايعٌُ
ايكاإل  َ٘ٓٚ ،إكٝب ١اييت ؿكت بإػًٌُ َ ّٜٛعطن ١أذس َٛ ٖٛٚ ،نٛع
ٖصا اؾع َٔ ٤ايتفػري ٚ ،قاٍ أب ٛشٜ٩ب :
( ٚإشا إٹٓٝٸ ُ١أَْؿبٳتٵ أَظفاضٳٖٳا  ...أَيِفَٝتٳ نٌٻ ُ١ُٝٺ  ٫تٓٵفَعٴ) (.)3
ٚقاٍ ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ شاق  ّٜٛ٭قراب٘ :إْ٘ زٳبٻ
إٔيَٝٵهُِٵ زٳا٤ٴ ا٭َُٳِٔ قَبٵًَهُِٵ  :ايِرٳػٳسٴ ٚٳايِبٳغٵهٳا٤ٴ ٖ ،ٹٞٳ ايِرٳايٹكَ ٫ ، ُ١أَقُـٍٛٴ تٳرٵًٹـلٴ
ايؿٻعٳطٳ ٚ ،ٳيَهٹٔٵ تٳرٵًٹلٴ ايسِّٜٔٳ ٚ ،ٳايٖصٹْ ٟٳفِػٹ ٞبٹٝٳـسٹٙٹ  َ٫ ،تٳـسٵخٴًُٛا ايِحٳٓٻـ َ١ذٳتٻـ٢
تٴ٪ٵَٹٓٴٛا ٚ ،ٳ َ٫تٴ٪ٵَٹٓٴٛا ذٳتٻ ٢تٳرٳابټٛا  ،أَفَ َ٬أُْٳبِّ٦ٴهُِٵ بٹُٳا ٜٴثٵبٹتٴ شٳانُِٵ يَهُِٵ ؟ أَفِؿٴٛا
ايػٻ ّ٬بٳٝٵٓٳهُِٵ)(.)4
ٚقاٍ اٱَاّ ايكازم عً ٘ٝايػ :ّ٬إٕ اؿػس يٝأنٌ اّ٫ـإ نُـا تأنـٌ
ايٓاض اؿطب)(.)5

( )1غٛض ٠ايتٛب.60 ١
( )2غٛض ٠آٍ عُطإ .162
( )3تٗصٜب ايًغ.110/4 ١
( )4إػٓس اؾاَع .182/5
( )5ايبراض .237/70
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 ٗٚقٛي٘ تعاٍ ش ًَاُِْ َّنَادى هىَّذَِِّ مَعَزىًه ىَْىشْىِقٌَُّلَ تِؤَتْيَارِىٌِْ ىََلا طََِؼىٌه هىذِّمْزَ
ًَّقٌُىٌَُُ اَِّّوى ىَََدْنىٌٌُز (.)1
قاٍ ايكططيب أضازق قطٜـ إٔ ٜكٝب ( ٙٛبايعٌ فٓظط إي ٘ٝق َٔ ّٛقطٜـ
ٚقايٛا َ :ا ضأٜٓا َثً٘ َ ٫ٚثٌ ذحح٘ .
ٚق : ٌٝناْت ايعٌ ٗ بين أغس ذت ٢إٕ ايبكط ٠ايػ ُ ١ٓٝأ ٚايٓاق ١ايػُ١ٓٝ
ُط بأذسٖ ِ فٝعاٜٗٓا ثِ ٜك: ٍٛ
ٜا جاض ١ٜخص ٟإهتٌ ٚايسضِٖ فأتٓٝا بًرِ ٖص ٙايٓاق ١فُا ت ح ذتـ٢
تكع يًُٛق فتٓرط .
ٚقاٍ ايهًيب  :نإ ضجٌ َٔ ايعطب ّهث ٜ ٫أنٌ ؾ٦ٝا  ٌَٜٛأ ٚث٬ث١
ثِ ٜطفع جاْب اـبا ٤فتُط ب٘ اٱبٌ أ ٚايغِٓ فٝك : ٍٛمل أض ناي ّٛٝإب٫ٚ ٬
نُٓا أذػٔ َٔ ٖص ٙفُا تصٖب إ ٫قً ٬ٝذت ٢تػـكط َٓٗـا طا٥فـٖ ١ايهـ١
فػأٍ ايهفاض ٖصا ايطجٌ إٔ ٜكٝب ِ ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآيـ٘  ٚغـًِ
بايعٌ فأجابِٗ فًُا َطٸ ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ أْؿس :
( قس نإ قَٛو وػبْٛو غٝسا ٚ ...إخاٍ أْو غٝس َع) ٕٛٝ
فعكِ اهلل ْب ٘ٝقً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ْٚعيت ٚ { :إٕ ٜهـاز ايـصٜٔ
نفطٚا يٝعيكْٛو }(ٚ )2شنط م ٙٛإاٚضزٚ ٟإٔ ايعطب ناْت إشا أضاز أذسِٖ
أذسِٖ إٔ ٜكٝب أذسا ٜ -عين ٗ ْفػ٘ َٚاي٘  -ػٛع ث٬ث ١أٜاّ ثِ ٜتعطض
يٓفػ٘ َٚاي٘ فٝك : ٍٛتاهلل َا ضأٜت أقَٓ ٣ٛـ٘  ٫ٚأؾـحع  ٫ٚأنثـط َٓـ٘ ٫ٚ
أذػٔ فٝكٝب٘ بع ٘ٓٝفًٗٝو َٖٚ ٛاي٘ فأْعٍ اهلل تعاٍ ٖص ٙاٯ ١ٜقاٍ ايكؿريٟ
ٖ ٗٚ :صا ْظط ٭ٕ اٱقاب ١بايعٌ إِا تهَ ٕٛع ا٫غترػإ ٚاٱعحاب ٫
َع ايهطاٖٚ ١ٝايبغ

( )1غٛض.51 ٕ ٠
( )2غٛض.51 ٕ ٠
( )3غٛض.51 ٕ ٠

 ٚصا قاٍ ٜٚ { :كٛي ٕٛإْ٘ جملٓـ )3(} ٕٛأٜٓ ٟػـبْٛو
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إٍ اؾٓ ٕٛإشا ضأٚى تكطأ ايكطإٓ) (ٚ )1يهٔ اؿاغس ْظط بعٌ اٱغترػإ ،
ٜٚسٍ عً ٘ٝبٝت ايؿعط أع ٗ ٙ٬ايثٓا ٤عً ٢ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآيـ٘
ٚغًِ ٚايتػً ِٝبأْ٘ غٝس .
ٚقس تهط اٱْػإ عْ ٖٛ ٘ٓٝفػ٘ عً ٢ايٓعُ ١اييت ٖ ٛفٗٝا عٓس قكٛضٗ ٙ
ايؿهط هلل عع ٚجٌ عً ٢ايٓعُٚ ، ١تفهـط ٙبهٝفٝـ ١قـريٚضتٗا عٓـسَ ٙـع إٔ
أغبابٗا اؿػٚ ١ٝإاز ١ٜمل ػتُع عٓسٚ ٙذٌ ٜكاضٕ ْفػ٘ َع أقطاْ٘ ٚؽًفـ٘
عِٓٗ ٗ أغباب َٚكسَاق تًو ايٓعُ. ١
( عٔ عكب ١بٔ عاَط قاٍ  :ق اٍ ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘ ٚغـًِ :
َــٔ أْعــِ اهلل عًٝــ٘ ْعُــ ١فــأضاز بكاٖ٤ــا  ،فًٝهثــط َــٔ  ٫ذــ ٫ٚ ٍٛقــ ٠ٛإ٫
باهلل)(.)2
( ٚعٔ ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝاي٘ َٔ ذً ٗ ٞع ٘ٓٝؾ َٔ ٧اٚ ٌٖ٫إاٍ
ٚايٛيس ،فكاٍَ :ا ؾا ٤اهلل  ٫ق ٠ٛإ ٫باهللَٓ ،ع ،أ ٫تـط ٣إٍ قٛيـ٘ تعـاٍ "
ٚي ٫ٛإش زخًت جٓتو قًت َا ؾا ٤اهلل  ٫ق ٠ٛإ ٫باهلل(.)4( ))3
يــٝعًِ اٱْػــإ إٔ ايفتٓــٚ ١ايــب ٤٬قــس ٜأتٝــ٘ َــٔ ْفػــ٘ َٚــٔ عٓٝــ٘ إٕ مل
ٜساٜٗٚا بايصنط ٜٚ ،طف ٧ذطاضتٗا عػٔ ايتٛنٌ عً ٢اهلل ٚ ،ايتػًَ ِٝؿ٦ٝت٘
إطًك. ١
ٚعٔ (أب ٞأَاَ ١بٔ غٌٗ بٔ ذٓٝـف  ،إٔ عـاَط بـٔ ضبٝعـ ، ١أخـا بـين
عس ٟبٔ نعب ضأ ٣غٌٗ بٔ ذٓٝف َ ٖٛٚع ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘
ٚغًِ باـطاض ٜغتػٌ  ،فكاٍ ٚ :اهلل َا ضأٜت ناي ٫ٚ ، ّٛٝجًس كبأ ٠قاٍ :
فًبط( )5غٌٗ  ،فأت ٞايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآيـ٘ ٚغـًِ  ،فكٝـٌ ٜ :ـا ضغـٍٛ
( )1تفػري ايكططيب .222/18
( )2ايسض إٓثٛض .365/6
( )3غٛض ٠ايهٗف .39
( )4ايبراض .275/90
( )5يبط أ ٟقٴطع ٚغكط عً ٢ا٭ضض ٜكاٍ ( يَ ٳبطَ فُٕ٬ٷ بف ٕٕ٬ا٭ضضٳ يَبٵطاّ ،أ :ٟقٳطٳعٳ٘ٴ
قــطعاّ عٓٝفــاٚ .يُــبٹطَ بفــ ،ٕ٬إشا قٴ ـطٔعٳ َــٔ عٳ ـٝٵٕٔ أ ٚذٴُٻــ ،٢أ ٚأَــطٕ ٜٳغؿــا ٙؾٹــبٵ٘
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اهلل  ٌٖ ،يو ٗ غٌٗ بٔ ذٓٝف ٜ ٫ ،طفع ضأغ٘ ؟ فكاٍ ضغـ ٍٛاهلل قـً٢
اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ  ٌٖ :تتُٗ َٔ ٕٛأذس ؟
قايٛا ْ :عِ  ،عاَط بٔ ضبٝع ١ضآٜ ٙغتػٌ  ،فكاٍ ٚ :اهلل َا ضأٜت ناي، ّٛٝ
 ٫ٚجًس كبأ ٠فسعا ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغـًِ عـاَط بـٔ ضبٝعـ١
فتغٝظ عً. ٘ٝ
ٚقا ٍ  :عـٜ ّ٬كتـٌ أذـسنِ أخـا ٙ؟ أ ٫تـ ى ؟ انتػـٌ يـ٘ فغػـٌ يـ٘
عاَط ،فطاح غٌٗ َع ايطنب يٝؼ ب٘ بأؽ قاٍ ٚ :ايغػٌ إٔ ٪ٜت ٢بايكسح،
فٝسخٌ ايغاغٌ

( )1

نفْٝ ٘ٝعا ف ، ٘ٝثِ ٜغػٌ ٚجٗ٘ ٗ ايكسح  ،ثِ ٜـسخٌ

ٜس ٙاي ، ٢ُٓٝفٝغػٌ قسض ٗ ٙايكسح  ،ثِ ٜـسخٌ ٜـس ٙفٝغػـٌ ظٗـط ، ٙثـِ
ٜأخص بٝس ٙايٝػطٜ ٣فعٌ َثٌ شيو  ،ثِ ٜغػٌ ضنبتٚ ، ٘ٝأططاف أقابع٘ َٔ
ظٗط ا يكسّ ٜٚ ،فعٌ شيو بايطجٌ ايٝػط. ٣
ثِ ٜعط ٞشيو اٱْا ٤قبٌ إٔ ٜهع٘ با٭ضض ايـص ٟأقـاب٘ ايعـٌ  ،ثـِ
ّخ فٜٚ ، ٘ٝتُهُ

ٜٗٚطٜل عًٚ ٢جٗ٘ ٜٚ ،كب عً ٢ضأغ٘ ٜٚ ،هفـ٤ٞ

ايكسح َٔ ٚضا ٤ظٗط.)2( )ٙ
ٚايص ٟىؿ ٢إٔ تكٝب ع ٘ٓٝايغري عًٝـ٘ إٔ ٜتـ ى ٜٚكـ ٍٛايًـِٗ بـاضى
عً ٘ٝأ ٚايًِٗ باضى ي٘  ،أ ٚايًِٗ أجعٌ ف ٘ٝاي نٚ ١م َٔ ٙٛا٭ٚيٚ ١ٜٛعٔ
(أَبٹ ٞغٳعٹٝسٺ إَٔٸ ايٓٸبٹٞٸ قٳًٓ ٢ايًٓ٘ٴ عٳًَٝٵ٘ٹ ٚآي٘ ٚٳغٳًِٓٳ نَإٳ ٜٳتٳعٳٛٸشٴ َٹٔٵ ايِحٳإٸ ٚٳَٹـٔٵ
عٳٝٵٔٔ ايِإْٔٵػٳإٔ) (.)3
ٚايعا ٔ٥عً ٢قػٌُ :
ا٭ : ٍٚايعا ٔ٥عٔ إضازٚ ٠قكس .
ايثاْ : ٞايعا ٔ٥بايطبع ٚضغٛر اؿػس ٗ ْفػ٘.

.

َٴفاجأ) ٠ايعٌ .101/2
( )1أ ٟاؿاغس ٖ ٛايصٜ ٟغػٌ .
( )2قرٝس ابٔ ذبإ .257/25
( )3ظاز إعاز .149/4
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ٚتػطع ايعٌ إٍ ا٭طفاٍ أنثط َٓ٘ إٍ ايهباض ٚإٍ إتعسز َٔ ا٭ْبا، ٤
ٚايٛقاَٗٓ ١ٜا غًٗٚٚ ١اف ١ٝبإٛاظب ١عً ٢ايصنط ٚقطا ٠٤إعـٛشتٌ ٚا٭زعٝـ١
إأثٛض. ٠
( عٔ َعاش بٔ جبٌ قاٍ  :قاٍ ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘ ٚغـًِ :
اغتعٛٓٝا عً ٢إلاح اؿٛا٥خ بايهتُإ  ،فإٕ نٌ شْ ٟعُ ١قػٛز) (.)1
 َٔٚايتٛق َٔ ٞايعـٌ قـطا ٠٤غـٛض ٠ايفاؼـٚ ١آٜـ ١ايهطغـٚ ٞإعـٛشتٌ
ٚايك ٠٬عً ٢قُس ٚآي٘  َٔٚ ،اٯٜاق ٗ إكاّ ٚجٛب قـطا ٠٤نـٌ َػـًِ
َٚػًُ ١غٛض ٠ايفاؼ ٗ ١ايك ٠٬اي ١َٝٛٝعسَ ٠طاق يته ٕٛذطظاّ ٚٚاقَٔ ١ٝ
ايعٌ َا بٌ ايك٬تٌ  ٌٖٚتٓركط ايٛقا ٗ ١ٜإكاّ بايبسٕ اؾٛاب  ،٫فاْٗا
تؿٌُ إاٍ ٚايٛيس  ،يتهٖ ٕٛص ٙايكطا ٠٤غبباّ ٱغتساَ ١ايٓعُ ٗ ١قٛي٘ تعاٍ

ش هىََْاهُ ًَهىْثَنىٌَُ سِّنَحُ هىْحََْاجِ هى َُّّْْاز (.)2

َػأيٜ ٫/ ١كسح اؿػس بعساي ١إػًِ إشا نـإ ْـٛع نٝفٝـْ ١فػـاْٚ ،١ٝإٕ
ناْــت تكٗــط بايــصنط ٚايكـ  ٫ٚ ،هــٛظ ايتظــاٖط باؿػــس ٖٚــَ ٛــٔ شَــاِ٥
ا٭خ٬م ٚ ،عٔ اٱَاّ جعفط ايكازم عً ٘ٝايػ ّ٬قاٍ :ث٬ث ١مل ٜٓخ َٓٗا
ْيب فُٔ زْٚـ٘ :ايتف هـط ٗ ايٛغٛغـ ٗ ١اـًـلٚ ،ايطـريٚ ،٠اؿػـس ،إ ٫إٔ
إٜ ٫ َٔ٪ػتعٌُ ذػسٜٚ ، )3()ٙطز َٛنـٛع اؿػـس ٚايعجـط عٓـ٘ ٗ بـاب
ا٭َط بإعطٚف ٚايٓٗ ٞعٔ إٓهط ٗٚ ،بـاب ايغٝبـٚ ١إعـاَ٬ق ٚإؿـٛض،٠

قاٍ تعاٍش َّاأَُّّيَا هىَّذَِِّ آٍَنىٌه الَ ذَرَّ ِذًُه تِطَاَّحً ٍِِْ دىًِّنُدٌْ الَ َّدؤْىٌَُّنٌُْ خَثَداالًز(٫ٚ ،)4
هٛظ إظٗاض اؿػس  ٚايبغ

ٚايعسا ٠ٚيٰخط.)5(ٜٔ

َػأي / ١تكبٌ ؾٗاز ٠اؿاغس ،٭ْٗا ْٛع إخباض عٔ ذاٍ ٚٚاقعٚ ،تكس
( )1إعحِ ا٭ٚغط  /ايط اْ.6/6 ٞ
( )2غٛض ٠ايهٗف .46
( )3ايبراض .323/55
( )4غٛض ٠آٍ عُطإ .118
( )5أْظط (اؿح )١ضغايتٓا ايعًُ ١ٝيٮذهاّ ايؿطع /١ٝاؾع ٤ايثايث.

َعامل اٱّإ  /د 148ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 279

إَاَت٘ ٭ٕ شنط اهلل ٚاق َٔ ١ٝايعٌْ ،عِ َٔ ٜثبـت أْـ٘ عـاٚ ٔ٥عٓٝـ٘ ػًـب
ا٭شٚ ٣ايهطض ف ٬تكس إَاَت٘ إ ٫إٔ ٜتٛب.
ٚاٱْاع عً ٢ذطَ ١إظٗاض اؿػس َٔ َِٗٓٚ ،عسٸ َٔ ٙايهبا٥ط ٚ ،مل
ٜثبت.
ٚتسفع ايعٌ ٚايٓرٛغ ١بايكسق ١غـٛا ٤ايٛاجبـ ١أ ٟايعنـا ٠أ ٚإٓسٚبـ١
ٚاييت  ٫تكٝس بٓكاب أَ ٚكساضٚ ،عٔ اٱَاّ عً ٞعً ٘ٝايػ ّ٬قاٍ :مسعت
ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٜك : ٍٛإٕ يهٌ  ّٜٛمػاّ  ،فـازفعٛا
مؼ شيو اي ّٛٝبايكسق ، ١ثِ قاٍ  :اقطأٚا َٛانع اـًف  ،فإْ ٞمسعت
اهلل ٜكَٚ { ٍٛا أْفكتِ َٔ ؾ ٤ٞفٗ ٛىًف٘ }( )1إشا مل تٓفكٛا نٝف ىًف)(.)2
ىًف)(.)2

تٍد اٌؼٕىثىخ وصٍره تآٌح اٌثذث

( ايعٳٓٵهَبٛقٴ بًغ ١أَٖٵٌ ايٝٳُٳٔ ايعٳٓٵهَبٚ ٙٛايعٳٓٵهبا.)3( )ٙ
ٚايعٓهبٛق َْ٪ث ٚقس ٜصنط ٚ ،ايصنط عٓهب  ٖٞٚعٓهب. )4(١
ٚقاٍ ايؿاعط ٗ ايتصنري:
عًٖ ٢ٳطٖايٹِٗٔٵ َٹٓٵٗٴِٵ بٴٛٝقٷ  ...نإَٔٻ ايعٳٓٵهَبٴٛقٳ ٖٴٛٳ ابٵتٳٓاٖا

( )5

ٚتػُ( ٢أّ قَؿٵعٳِ :ايعٓهبٛق) (.)6
( ٚق ٌٝاـٝط اـاضد َٔ فِ ايعٓهبٛق ايصٜ ٟكاٍ ي٘ كال ايؿٝطإ) (.)7
( . )7

( )1غٛض ٠غبأ .39
( )2ايسض إٓثٛض .248/8
( )3ايعٌ .153/1
( )4ايكاَٛؽ احملٝط .102/1
( )5إدكل .216/4
( )6إعٖط .162/1
( )7أغاؽ ايب٬ن.127/1 ١
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ٚايعٓهبٛق زبٝب ١تٓػذ ْػداّ ضقٝكاّ بٌ ططٗ ضنٔ اؾساض ٚ ،عً ٢ضأؽ
ايب٦ط ٚمٖٛا (قاٍ ش ٚايطٸَ:١
ٖ ٞاقطَٓٳعٵت٘ ْٳرٵٛٳٖا ٚتٳعاٚٳْٳتٵ  ...عٳًْ ٢ٳػٵحٗا بٌٳ إَثابٹ عٳٓانبٴ٘

( )1

ٜٚػُ ٢بٝت ايعٓهبٛق إثاب ٜٚ(،ػُ ٢عٴهٓاؾ.)2( )١
ٚتبسأ أْث ٢ايعٓهبٛق ببٓا ٤ايبٝت يتحصب ايـصنط إيٗٝـا ٚإشا مت ايتـعاٚد
ٚايتًكٝس بُٗٓٝا  ،تعُس ا٭ْث ٢إٍ قتٌ ايصنط ٚأنًـ٘ فٗـ ٞأنـ َٓـ٘ ذحُـاّ
ٚأؾس َٓ٘ بأغاّ ٚ ،قس ترتن٘ ا٭ْث ٢ف ٬تكتً٘ ذت ٢إشا خطد ا٭بٓا َٔ ٤ايبٝ
ٚأؾتس عٛزِٖ عُساّ إٍ أب ِ ٗٝفكتًٚ ٙٛتغصٚا ب٘ إ ٫إٔ ٜٗطب .
ٚقس تك ّٛا٭ْثـ ٢بكتـٌ أ٫ٚزٖـا ٚأنًـِٗ َـٔ ز ٕٚؾـفكٚ ، ١نـصا فـإ
ايكغاض ذُٓٝا ٜٛيسَ ٗ ٕٚهإ نٝل ٚنٝؼ َٔ ذطٜط قس ٜتكاضع ٕٛفُٝا
ب ِٗٓٝعً ٢إهإ أ َٔ ٚأجٌ ايطعاّ فٝأنٌ بعهِٗ بعهاّ ذت ٢تٓػًذ َٔ
جًــسٖا ُٚــعم جــساض ايهــٝؼ اؿطٜــطٖٚ ، ٟــَ ٛــٔ ا٭غــطاض ٗ قًــ ١عــسز
ايعٓانب َع إْكطاف اٱْػـإ عٓٗـا ٗ ايغايـب ا٭عـِ  ،فـرت ٗ ٣إٛنـع
ايٛاذس أفطاز ّا قًٜ ٫ٚ ، َ٘ٓ ١ًٝعزاز ايعسز خ ٍ٬غٓٛاق ٚإٕ تعاقبت أجٝاٍ
ايعٓانب.

ٚجــا ٤يفــظ شأًَْىَ دَِز

( )3

أفعــٌ تفهــ ٌٝيبٝــإ إٔ بٝــت ايعٓهبــٛق

أنعف ايبٛٝق يكتٌ بعهٗا بعهاّ ٚ ،ذت ٢خٛٝل ايعٓهبٛق اييت ٖ ٞشاق
ق ٠ٛيترٌُ ايهغط ايؿسٜس ٚ ،قٜ ٌٝطًـل عًٗٝـا ايفـ٫ٛش ايبٛٝيـٛج ٞفاْٗـا
غطعإ َا تت عثط ٜٓ ٫ٚتفع َٓٗا  ٫ٚؼُ ٞأًٖٗا ٚغانٓٗٝا ٚ ،جا ٤قٛي٘ تعاٍ

ش ٍَثَدوُ هىَّدذَِِّ هذَّ َدذًُه ٍِدِْ دىًُِ هىيَّدوِ أًَْىَِْدداٍَ مَََثَدوِ هىْؼَننَثىدٌخِ هذَّ َدذَخْ تَْْرًددا ًَاُِل
أًَْىََِ هىْثىْىٌخِ ىَثَْْدى هىْؼَنْنَثىدٌخِ ىَدٌْ مَداٌُّه َّؼْيََىدٌَُز
( )1ايعٌ .153/1
( )2ايكراح ٗ ايًغ.488/1 ١
( )3غٛض ٠ايعٓهبٛق .41
( )4غٛض ٠ايعٓهبٛق .41

( )4

بكـٝغ ١إثـٌ يًتأنٝـس عًـ٢

َعامل اٱّإ  /د 148ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 281

نعف  ٖٔٚٚزٚيْٚ ١اع ١ايص ٜٔنفطٚا ٚ ،ف ٘ٝتطنٝب يًُػًٌُ يًك ٗ
َ٬قاتِٗ ٚعسّ اٱفتتإ بِٗ  ٖٛٚ ،بؿاض ٠بكطب ظٚاٍ غًطاِْٗ ٚؾأِْٗ .

ٚمل ٜطز يفظ شأًَْىََِ ز ٗ ايكطإٓ إ ٗ ٫اٯٜـ ١أعـ ٙ٬ايـيت فٗٝـا يفـظ

شهىْؼَننَثىٌخِ ز َطتٌ ٚمل ٜطز ٗ آ ١ٜأخط َٔ ٣ايكطإٓ ٚتػُ ٢ايػٛض ٠غـٛض٠
ايعٓهبٛق يتهٖ ٕٛص ٙايتػُ ١ٝزع ٠ٛيًُػًٌُ يًتـسبط ٗ ايـص ٜٔنفـطٚا ٗ
زٚيتِٗ ٚؾأِْٗ ْٚاعتِٗ ٚذتـْ ٗ ٢فٛغـِٗ إش ّٮٖـِ اــٛف ٚاؿـعٕ
٭ِْٗ إختاضٚا اؾرٛز َٚعازا ٠اهلل ٚضغٛي٘ .
( عٔ ابٔ َػعٛز قاٍ  :غ ٌ٦ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ أ ٟايصْب
أن ؟ قاٍ إٔ ػعٌ هلل ْساّ  ٖٛٚخًكو.
قًت  :ثِ أٟ؟
قاٍ إٔ تكتٌ ٚيسى خؿ ١ٝإٔ ٜطعِ َعو .
قًت  :ثِ أٟ؟
قاٍ  :إٔ تعاْـ ٞذًًٝـ ١جـاضى  ،فـأْعٍ اهلل تكـسٜل شيـو { ٚايـص٫ ٜٔ
ٜسعَ ٕٛع اهلل إ ـ ّا آخـط ٜ ٫ٚكتًـ ٕٛايـٓفؼ ايـيت ذـطّ اهلل إ ٫بـاؿل ٫ٚ
ٜعْ.)1( ). } ٕٛ
يكس خًل اهلل عـع ٚجـٌ ايػـُاٚاق ٚا٭ضض يتهـًَ ٕٛهـ ّا طًكـ ّا يـ٘ ،

ٚجعٌ اٱْػإ (وِِ هَٕرَِْ خَيِْعَحً) ( )2يٝعبس ٙفٗٝا  ،أَ ا إٔ ٜتدص فطٜـل َـٔ
ايٓاؽ أٚيٝاٜ ٤عبسَ ِٗ ْٚـٔ ز ٕٚاهلل فاْـ٘ غـبراْ٘ ٜ ٫طنـ ٢بٗـصا ايتعـسٟ
فٝحعٌ بٛٝتِٗ ٚاٖ ١ٝنعٝف. ١
 ( ٚعٔ أب ٞقتاز ٠قاٍ  :قاٍ ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ يطجٌ
 :إٕ اهلل ٜٗٓــاى إٔ تعبــس إدًــٛم ٚتــصض اـــايل ٜٗٓٚ ،ــاى إٔ تكتــٌ ٚيــسى
ٚتغس ٚنًبو ٜٗٓٚ ،اى إٔ تعْ ٞعً ١ًٝجاضى) (.)3
( )1ايسض إٓثٛض .382/7
( )2غٛض ٠ايبكط.30 ٠
( )3ايسض إٓثٛض .373/7
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يٝه ٕٛإثٌ ٗ اٯ ١ٜايكطآَْٚ ١ٝهُْٗٛا ايكسغ ٞزع ٠ٛيًُػًٌُ يًثباق
ٗ َٓاظٍ اٱّإ ٚ ،ف ٘ٝبؿاض ٠ذسٚث ايفً بٌ إؿطنٌ .
ٚأخ ق اٯ ١ٜأع َٔ ٙ٬غٛض ٠ايعٓهبٛق إٔ أْث ٢ايعٓهبٛق ٖـ ٞايـيت

تبين ايبٝت يكٛيـ٘ تعـاٍ شهذَّ َدذَخْ تَْْرًدا ز فٗـ ٞايـيت تكـ ّٛبفـطظ َـاز ٠اؿطٜـط
ٚغبو اـٛٝل ٚنع ٚايؿبه ١تطن ٝـب ايـصنط بـايتًكٝس ٖٚ ،ـصا ايـص ٟأثبتـ٘
ايعًِ اؿسٜث َٚ ،ـٔ عَ٬ـاق ايـ ٗ ٖٔٛبٝـت ايعٓهبـٛق إٔ ايكٛاَـ ١فٝـ٘
يٮْث ٢فٗ ٞتبين ايبٝت ٚتكًر٘ ٚتتع ٜٔيًصنط ذت ٢إشا َا يكٓرٗا قاض ؼت
ضٓتٗا تًتُٗ٘ ٗ أ ٟغاع. ١
َٚـٔ عَ٬ــاق ٖٚــٔ بٝــت ايعٓهبـٛق نــعف خٛٝطــ٘ ٚإػــافاق ايــيت
تتدًٌ ْػٝح٘  ٫ ٖٞٚ ،تك َٔ ٞذط أ  ٚبطز  ٫ٚ ،تػرت َٔ ذطاض ٠ايؿُؼ،
ٓ ُ ٫ٚع َٔ إطط َع زقْ ١ػحٗا ٚ ،ق ٌٝإٔ مسو خـٝط ايعٓهبـٛق ٜهـٕٛ
جع َٔ ٤أضبع ١آ٫ف جع َٔ ٤مسو خكً ١ؾعط اٱْػإ َٚ ،ع ٖصا فٗـٞ
أقٖ ٣ٛا َثًٗا َٔ ايف٫ٛش ٚاؿسٜس يصا مس ٖ ٞصا اـٝط ايسقٝل ب (ايف٫ٛش
ايبٛٝيـٛج )ٞأ( ٚايفـ٫ٛش اؿٝــٚ ) ٟٛمل ُٓـع ٖـص ٙايكــٚ ٠ٛايػـبو ٗ بٝــت
ايعٓهبــٛق َــٔ نــعف٘ ٖٓٚٚــ٘ ٚعحــع ٙعــٔ ٓاٜــ ١اًٖــ٘ ٚغــانٓٚ ، ٘ٝقتــٌ
بعهِٗ بعه ّا ٚ ،ق ٌٝي ٛفُتـٌ ذبـٌ َـٔ خٝـٛل ايعٓهبـٛق َكـساض ٚذحـِ
إقبع اٱبٗاّ ي كاض قازضاّ عً ٌٓ ٢طا٥ط ٠نبري. ٠

ٚقــس شنــط ايكــطإٓ بٝــٛق َٚػــانٔ ايٓــاؽ ش ًَهىيَّدوى خَؼَدوَ ىَنُدٌْ ٍِدِْ تىْىددٌذِنٌُْ

طَنَنااز

( )1

نُا شنط اهلل عع ٚجٌ أط ٍ٬بٛٝق إهصبٌ بايتٛذٝـس ٚايطغـاي١

ٚبكاٖ٤ا َٛعظٚ ١ع  ، ٠قاٍ تعاٍ ش ًَمٌَْ أَىْيَنْنَا ٍِدِْ قَزَّْدحإ تَطِدزَخْ ٍَؼِْشَدرَيَا وَرِيْدلَ
ٍَظَددامِنىيىٌْ ىَدٌْ ذُظْدنَِْ ٍِدِْ تَؼْد ِىٌِْ اِالَّ قَيِددْالا ًَمُنلددا َّحْدِى هىْدٌَهرِثِنيَز (ٚ ،)2جــا٤
ايكطإٓ بصنط بٛٝق اؿٛٝاْاق  ،فصنط اهلل عع ٚجٌ ايٓرٌ ٚنٝف أْٗا تبين
( )1غٛض ٠ايٓرٌ .80
( )2غٛض ٠ايككل .58
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بٛٝتٗا بايؿـُع بٗٓسغـ ١إعحاظٜـ ١تتحًـ ٢فٗٝـا َعـاْ ٞايـٛذ ٞبكٛيـ٘ تعـاٍ

شًَأًَْحََ رَتُّلَ اِىََ هىنلحْوِ أَُْ هذَّ ِذُِ ٍِِْ هىْدِثَاهِ تىْىٌذًا ًٍَِِْ هىشلدَزِ ًٍََِلا
َّؼْزِشىٌَُز(.)1

ٚشنط بٛٝق ايٌُٓ ٚايٓظاّ اٱ جتُاع ٞفٗٝا َٚعطف ١نـٌ فـطز َػـهٓ٘ ،

ٚعسّ اٱخت٬ل ٚايتعس ٟبٗٓٝا  ،قاٍ تعاٍ شحَرََّ اِفَه أَذٌَْه ػَيَدَ ًَهدُِ
هىنلَْددوِ قَاىَدددْ ََّْيَددحد َّاأَُّّيَدد ا هىنلَْددوُ هدْخىيُدددٌه ٍَظَدددامِنَنٌُْ الَ َّحْطََِددنلنٌُْ طىدديَََْْاُى ًَخىنىدددٌدىهى ًَىىددٌْ الَ
َّشْؼىزىًَُز (. )2

ٚتسٍ اٯٜتإ أع ٙ٬عًٚ ٢جٛز إعحاظ عًُ ٞغكـٛم بٝـٛق ايٓرـٌ
َٚػانٔ ايٓرٌ ٚذٛٝاْاق ٚطٝـٛض ٚذؿـطاق أخـط ٣مل ٜهتؿـف بعـس ٖـا
ٜػتًعّ زضاغاق ٚضقس ٚأجٗع ٠نؿف ٭َ انٓٗا ٚطبٝع ١ذٝاتٗا اي. ١َٝٛٝ
َٚــٔ خكــا٥ل بٝــت ايعٓهبــٛق إٔ فٝــ٘ َــاز ٠يعجــ ١ٱقــطٝاز بع ـ
اؿؿــطاق ٚ ،قــس  ٜفــتً بع ـ

ايٓــاؽ ٚايكبا٥ــٌ بإؿــطنٌ ٜٓٚكــطٗ ِْٗٚ

قتا ِ نس ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٚإػًٌُ أ ٚأِْٗ ٜٓتفعٕٛ
َِٓٗ  َٔٚأَٛا ِ أ ِ ٚذًف َعِٗ ،ف ٬ىٝف ٖصا ا٭َط إػًٌُ ٭ٕ
شاق بٝت ٚنٝإ ٖٝٚهٌ ْاع ١إؿطنٌ ٚأٖ ٚنعٝف .
 ٌٖٚاْتفع إػًَُ ٕٛـٔ إ ثـٌ ٗ آٜـ ١ايعٓهبـٛق  ،اؾـٛاب ْعـِ ،فًـِ
ؽٝفِٗ اؾٛٝف ايعظ ١ُٝاييت ظذف بٗ ا نفاض قطٜـ َع قً ١عسز إػًٌُ،

 ٗٚايتٓع ٌٜش هىَّذَِِّ قَاهَ ىَيىٌْ هىنلاصى اُِل ه ىنلاصَ قَ ْ خَََؼىٌه ىَنٌُْ وَاخْشٌَْىىٌْ وَدشَهدَىىٌْ اِميَاًّدا
ًَقَاىٌُه حَظْثىنَا هىيَّوى ًَِّؼٌَْ هىٌَْمِْوُز(.)3

( )1غٛض ٠ايٓرٌ .68
( )2غٛض ٠ايٌُٓ .18
( )3غٛض ٠آٍ عُطإ .173
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 ٗ ٌٖٚآ ١ٜايعٓهبٛق زع  ٠ٛيًُػًٌُ يفتس َه ،١اؾٛاب ْعـِٖٚ ،ـٛ
َٔ اٱعحاظ ٗ يغ ١إثٌ ٗ ايكطإٓ َٚا فٗٝا َٔ اٱؾاضاق ٚايعَ٬اق اييت
ته ٧يًُػ ًٌُ غبٌ ايطؾاز  ،فٝهف ٞايفِٗ ايظاٖط ٟيٰ ١ٜأعٚ ٙ٬إٔ بٝت
ايعٓهبٛق ٜ ٫ك ٞغانٓ٘ َٔ ذط أ ٚبطز ٚأْ٘ غطٜع ايعٚاٍ ٚايتًـف نُؿـب٘
ب٘ ٚ ،ضبط٘ عاٍ إؿب٘  ِٖٚإؿطن.ٕٛ
يٝه َٔ ٕٛإعحاظ اٯ ١ٜايكطآْ ١ٝإٔ فِٗ ٚتفػري ايٓاؽ يٰٜـ ١ايكطآْٝـٗ ١
أ ٟظَــإ نــاف يًعُــٌ َهــاَٗٓٝا ٚ ،اٱْتفــاع ا٭َثــٌ َٓٗــا  ،يتهــ ٕٛآٜــ١
ايعٓهبٛق ٚإخباضٖا عٔ نعف  ٖٔٚٚبٝت٘ ٚقـريٚت٘ ؾـبٗاّ يسٚيـٚ ١جـٝـ
إؿطنٌ َٚثَ ّ٬كاذباّ ي٘ َٛاغا ٠نطّ َٔ ١عٓس اهلل يًُػًٌُ عٓس ْـعٍٚ
إكٝب ١بِٗ َ ّٜٛعطن ١أذس  ،يصا ْػبت آٜـ ١ايبرـث إكـٝبٚ ١أغـبابٗا إٍ

إػًٌُ أْفػِٗ بكٛي٘ تعاٍشقُوْ ىىٌَ ٍِِْ ػِنْ ِ أَّْعُظِنٌُْز (.)1

يبٝــإ قــاْٖٚ ٕٛــ ٛإٔ ايــصٜ ٜٔهــ ٕٛبٝــتِٗ ٚزٚيــتِٗ نبٝــت ايعٓهبــٛق
عاجع ٜٔعٔ إْـعاٍ إكـٝب ١بإػـًٌُ ٚ ،فٝـ٘ زعـ ٠ٛيًُػـًٌُ يًتـساضى ،
ٚإجتٓاب أغباب ا ـػاضَ ٗ ٠عاضى اٱغ ّ٬اي٬ذكٖٚ ،١ـ ٛايـصٜ ٟتحًـ٢
بايك ٚذػٔ إٓاجاَ ٗ ٠عطن ١اـٓسم ٚ ،با ٱَتٓاع عٔ ايفطاض َ ّٜٛعطن١
أذس.
( ٚأخطد ا٭ظضق ٞعـٔ جـابط اؾـعض ٟقـاٍ  :جًـؼ نعـب ا٭ذبـاض أٚ
غًُإ ايفاضغ ٞبفٓا ٤ايبٝت فكاٍ  :ؾهت ايهعب ١إٍ ضبٗا َا ْكب ذ ٛا
َٔ ا٭قٓاّ َٚا اغتكػِ ب٘ َٔ ا٭ظ ، ّ٫فأٚذ ٢اهلل إيٗٝا  :أَْٓ ٞعٍ ْٛضاّ،
ٚخايل بؿـطاّ وٓـ ٕٛإيٝـو ذـٌٓ اؿُـاّ إٍ بٝهـ٘ ٜٚ ،ـسف ٕٛإيٝـو زفٝـف
ايٓػٛض  .فكاٍ ي٘ قا ٌٖٚ : ٌ٥ا يػإ؟ قاٍْ :عِٚ ،أشْإ ٚؾفتإ)(.)2

( )1غٛض ٠آٍ عُطإ .165
( )2ايسض إٓثٛض .256/1
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يكس نإ ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٜكاتـٌ بٓفػـ٘ ٗ َعـاضى
اٱغ ّ٬نس ايص ٜٔنفطٚا يبٝـإ َكـسام ْبـ ٟٛعًـٖٚ ٢ـٔ ٚنـعف زٚيـ١
ايؿطى ٚايه٬ي. ١
( عٔ قتاز ، ٠إٔ ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ نعا تػـع عؿـط٠
َط ،٠قاتٌ ٗ مثإ ّٜٛ :بسض  ّٜٛٚ ،أذس  ّٜٛٚ ،ا٭ذـعاب ٜٚ ،ـ ّٛقسٜـس،
 ّٜٛٚخ ّٜٛٚ ، ٝفتس َهَ ّ ٜٛٚ ، ١ا ٤يبين إكطًل  ّٜٛٚ ،ذٌٓ)(.)1

لأىْ فرخ ِىح داجح
مل ٜٗاجِ ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘ ٚغـًِ إؿـطنٌ ٚمل ٜٓتـعع
ٜٚطٗط ايبٝت اؿطاّ َٔ أٚثاِْٗ إ ٗ ٫ذاٍ اتكفت بأَٛض :
أ : ّ٫ٚمت فتس َه ٗ ١ايػٓ ١ايثآَـ ١يًـٗحط ٠أ ٟبعـس َعطنـ ١بـسض بػـت
غٓٛاق .
ثاْٝاّ  :مل ٜتِ ايفتس إ ٫بعس قًس اؿسٜب ٗ ١ٝايػٓ ١ايػازغ ١يًٗحط ٠ثِ
ْك

ايص ٜٔنفطٚا ايعٗ س ايص ٟبٌ ضغ ٍٛاهلل قـً ٢اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘ ٚغـًِ

ٚب. ِٗٓٝ

ثايثاّ  :زخ ٍٛؾطط َٔ ايٓاؽ ٗ اٱغ ،ّ٬قاٍ تعاٍشاِفَه خَاٍَ َّيْزى هىيَّوِ ًَهىْعَرْحى

* ًَرَأَّْدَ هىنلاصَ َّ ْخىيٌَُُ وِِ دِِِّ هىيَّوِ أَوٌَْهخااز( )2فإ قًت إٔ غٛض ٠ايٓكط
ْعيت بعس فتس َه.١
ٚاؾٛاب ٖصا قرٝس إ ٫إٔ زخ ٍٛايٓاؽ ْاعاق ٗ اٱغـ ّ٬غـبل
ايفتس ٚ ،نإ َكسَ ١ي٘  ،يصا فإ عسز جٝـ إػًٌُ ايص ٟزخٌ َه ١فاؼ ّا
ٖ ٛعؿط ٠آ٫ف ضجٌ ٚ ،مل ًٜكٛا قتا ّ٫إ َٔ ٫قبٌ ْفط َٔ نفاض قطٜـ ٚقتٌ
َِٓٗ إثٓا عؿط ضج ،ّ٬بُٓٝا مل ٜكتٌ َٔ إػًٌُ إ ٫ضجَ ٖٛٚ ، ٕ٬عحـع٠
يًٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٗ ايػٓ ١ايسفاع َٔ ٖٛ ٌٖٚ ، ١ٝزعا٤
( )1ايسض إٓثٛض .421/2
( )2غٛض ٠ايٓكط .2-1
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إبطاٖ ِٝيًٓيب قُس ٕٚه ١شاتٗا  ،نُا ٗ قٛي٘ تعاٍ ش ًَاِفْ قَداهَ اِتْدزَهىٌِْى رَبِّ هخْؼَدوْ
ىَذَه هىْثَيَ َ آٍِناا ًَهخْنىثْنِِ ًَتَنِِل أَُْ َّؼْثى َ هَٕصْنَاًَز(.)1
اؾٛاب ْعِ يٝه ٕٛفتس َهَ َٔ ١كازٜل غ ١َ٬شض ١ٜابطاٖ َٔ ِٝعباز٠
ا٭قٓاّ ٚإٍ  ّٜٛايكٝاَ.١
ٚعٔ عبس اهلل بٔ َػعٛز قاٍ ( زخـٌ ضغـ ٍٛاهلل قـً ٢اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘
ٚغًِ َه ّٜٛ ١ايفتس ٚذ ٍٛايبٝت غتٚ ٕٛثًثُا٥ـْ ١كـب ،فحعـٌ ٜطعٓٗـا
بعٛز ٗ ٜسٜٚ ٙك" :ٍٛجا ٤اؿل ٚظٖل ايباطٌ ،جا ٤اؿل َٚا ٜبس ٨ايباطٌ
َٚا ٜعٝس")(.)2
(قاٍ ايهًيب :فحعٌ ايكِٓ ٜٓهب يٛجٗ٘ إشا قاٍ ايٓيب قً ٢اهلل عً٘ٝ
ٚآي٘ ٚغًِ شيوٚ ،أٌٖ َهٜ ١كٛيَ :ٕٛا ضأٜٓا ضج ٬أغرط َٔ قُس) (.)3
تطَ ٣اشا ي ٛمل ٜتِ فتس َه ١عٓ : ٠ٛيكـس تٛجـ٘ ايـٓيب قُـس قـً ٢اهلل
عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٗ ايػٓ ١ايثآَ ١يًٗحط ٠إٍ َه ١يفترٗا ٚ ،ي ٛمل ٜـتِ ٖـصا
ايفتس ٚتأخط قً ّ٬ٝفُاشا وسث  ،اؾٛاب ٖ ٛإٔ إػـًٌُ ٗ َهـٜ ١ثـٛضٕٚ
عً ٢إؿطنٌ ٜٚ ،فته ٕٛبِٗ ٜٚ ،هػط ٕٚا٭قٓاّ ٚ ،قس تهَ ٕٛصابس ٜكع
فٗٝا قتٌ َـٔ ايطـطفٌ ٜٚ ،ػـتُط ايكتـاٍ أٜاَـ ّا ٚؾـٗٛض ّا َـا ٜػـُ ٢بـاؿطب
ا٭ًٖٜٚ ١ٝٴػرل ض٩غا ٤ايهفط ٚتٓهػط ؾٛنتِٗ ٚيهٔ زعا ٤ايٓيب قً ٢اهلل
عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ غبل ـِ با ساٜـ ٗ ١أؾـس غـاعاق إٜـصا ِٗ٥يـ٘ ٖٚـَ ٛـٔ

َكازٜل قٛي٘ تعاٍش ًٍََا أَرْطَيْنَاكَ اِالَّ رَحََْحً ىِيْؼَاىََِنيَز(.)4

( )1غٛض ٠إبطاٖ.35 ِٝ
( )2ايػري ٠ايٓب /١ٜٛابٔ نثري .571/3
( )3ايبراض .205/16
( )4غٛض ٠ا٭ْبٝا.107 ٤
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فرُٓٝا نػطٚا ضباعٝت٘ ٚؾخ ٚجٗ٘ ٚغايت ايسَا َٔ ٤جبٗت٘  ّٜٛأذس ،
ؾل عً ٢عًُا ٤إػًٌُ فكايٛا ي٘ ٚ :قايٛا ي ٛزعـٛق عًـ ِٗٝفكـاٍ اْـ ٞمل
أبعث يعاْا ٚيهين بعثت زاعٝا ٚضٓ ١ايًِٗ اٖس ق َٞٛفاِْٗ ٜ ٫عًُ.ٕٛ
(ٚنإ قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ أعظِ ايٓاؽ عفٛا ٜٓ ٫تكِ يٓفػ٘)(.)1
 ٗٚاي ّٛٝايثاْ ٞايص ٟت ٬فتس َه ١قاَت خعاع ١بكتٌ ضجٌ َٔ ٖصٌٜ
َ ٖٛٚؿطىٚ ،يهٔ ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ قاّ(خطٝبا فكاٍٜ :ا
أٜٗا ايٓاؽ إٕ اهلل ذطّ َه ّٜٛ ١خًل ايػـُٛاق ٚا٫ضض فٗـ ٢ذـطاّ َـٔ
ذطاّ إٍ  ّٜٛايكٝاَ ١ف ٬وٌ َ٫ط َٔ٪ٜ ٨باهلل ٚاي ّٛٝاٯخط إٔ ٜػفو فٗٝا
زَا ٜ ٫ٚعهس بٗا ؾحطا)(.)2
ٚؾا ٤اهلل عع ٚجٌ إٔ ٜه ٕٛايفتس غب ّ٬ٝيسخ ٍٛنباض ضجا٫ق قطٜـ
اٱغٚ ، ّ٬مل ٜغازضٚا ايسْٝا عً ٢ايهفط ايص ٟت٬ذل أًٖ٘ ايًعٓـ ١إٍ ٜـّٛ
ايكٝاَ.١
يكس أضاز اهلل عع ٚجٌ ايػـ ١َ٬٭ٖـٌ َهـَ ١ـٔ إؾـاع ١ايكتـٌ ٚغـفو
ايسَا ٗ ٤أظقتٗا ٚعً ٢أبٛاب ايبٛٝق فرفظٗا ٚذفظِٗ بايفتس ايعاجٌ فكس
نإ اٱغٜ ّ٬غع ٚايكًٛب ٜٚـسخٌ ايبٝـٛق َـٔ نـري إغـت٦صإ َـٔ أضبابٗـا
فٝسخٌ ايطجٌ إٍ بٝت٘ ٜٚتفاج ٧بسخ ٍٛابٓت٘ ٚابٓ٘ ٚظٚجت٘ اٱغِٖٚ ،ّ٬
ٜتً ٕٛآٜاق ايكطإٓ ٚنإ َٓٗا آٜاق ايكتاٍ ٚاٱشٕ ب٘ إٍ جاْب اْهؿاف قبس
ْكب ا٭ ٚثإ ٗ ايبٝت اؿطاّ  ،فٜ ٬طٝل إػًُ َٔ ٕٛأًٖٗا  َٔٚايكباٌ٥
ايٛافس ٜٔذاٍ ايه٬يٚ ١ايتكطب إٍ ا٭قٓاّٚ ،قس ٜتفؿ ٢ايكتٌ ٗ أٌٖ َه١
فإ ا٭َط ٜ ٫كف عٓسٖا بٌ ت ظ نغاٚ ٔ٥عسٚاق جسٜس ٠تًك ٞبهسٚضاتٗا
عً ٢فتُع إػًٌُ .

( )1ع ٕٛٝا٭ثط .421/2
( )2ع ٕٛٝا٭ثط .201/2
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فأضاز اهلل عع ٚجٌ ايتدفٝف عِٓٗ بايفتس إبٌ ،يٝهـ ٕٛقـطف ٖـصٙ

ايعساٚاق َٔ َكسَاق َكازٜل قٛي٘ تعاٍشاَََِّّا هىَْىئٍِْنىٌَُ اِخٌَْجٌز (َٔ ٖٛٚ )1
إعحاظ ايكـطإٓ بـإٔ ٜتفهـٌ اهلل ٜٚكـٝ

أغـباب ّا َٚكـسَاق يًٛاقـع ايعًُـٞ

ٕهاٌَ اٯ ١ٜايكطآْ. ١ٝ
ٚبعس فتر٘ َه ١خطد َع ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ َـٔ َػـًُٞ
اي فتس أيفا ضجٌ ٚيٚ ٛقع قتاٍ بٌ أٌٖ َهٕ ١ا خطد ٖصا ايعسز ٭ٕ اؿطب
أ ٚا لٚ ٣ٛأٚغطٗا ؾهٚ ٣ٛآخطٖا بًٚ ٣ٛقتٌ ٚجطاذاق ٚ ،ؾا ٤اهلل إٔ
تكع َعطن ١ذٌٓ ٜٓٚتكط بٗا إػًُْ ٕٛكطاّ عظُٝاّ بفهٌ ٚيطف َـٔ عٓـس

اهلل عع ٚجٌ يكٛي٘ تعاٍش ًًٌََّْ حىنٍَِْْ اِفْ أَػْدَثَرْنٌُْ مَثْزَذُنٌُْ وَيٌَْ ذُغْدِِ ػَدنْنٌُْ شَدْْئًا
ًَضَاقَدْ ػَيَْْنٌُْ هَٕرَْى تََِا رَحىثَدْ ثٌُل ًَىَّْْرٌُْ ٍى ْتِزَِِّز(.)2

يكس شنطق اٯ ١ٜايػابكَٔ ١ٸ اهلل عـع ٚجـٌ عًـ ٢إػـًٌُ ببعثـ ١ايـٓيب

قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ بكٛي٘ تعاٍ شىَقَ ْ ٍَِل هىيَّوى ػَيََ هىَْىئٍِْنِنيَ
اِفْ تَؼَََ وِْيٌِْ رَطىٌالً ٍِِْ أَّْعُظِيٌِْ َّرْيٌُه ػَيَْْيٌِْ آَّاذِوِ َّرْيٌُه ػَيَْْيٌِْ آَّاذِوِ ًَّىشَمِّْيٌِْ ًَّىؼَيَِّىيىٌْ هىْنِرَابَ ًَهىْحِنََْحَ

ًَاُِْ مَاٌُّه ٍِِْ قَثْوُ ىَعِِ ضَالَهٍ ٍىدثِنيإز( ، )3فٌٗ نإ فتس َهـَ ١ـٔ ٖـصا
ا ٕٔٸ ،اؾٛاب ْعِ  َٔٚ ،أبَٗ ٢كازٜك٘ .
ّٚهٔ إْؿا ٤عًِ َػتكٌ ٜتعًـل باٯٜـ ١ايػـابك ١بعـطض نـٌ ٚاقعـٗ ١
اٱغٚ ّ٬بٝإ َكازٜل إٔٸ اٱ  ٞفٗٝا عً ٢إػًٌُ فتتحًَ ٢هاٌَ اٯ١ٜ
ايكسغ ١ٝغكٛم فتس َه َٔ ١جٗاق:
ا٭ : ٍٚتكسٜط آ ١ٜايبرث  :يكس َٔٸ اهلل عً ٢إ ٌَٓ٪بفتس َه ١بًراظ
أْ٘ ْعُ ١عظُ ٢تتحسز فٛٝناتٗا إٍ  ّٜٛايكٝاَٚ ١يبٝإ قاْ ٖٛٚ ٕٛإٔ فـتس
( )1غٛض ٠اؿحطاق .10
( )2غٛض ٠ايتٛب.25 ١
( )3غٛض ٠آٍ عُطإ .164
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َه ١مت َٔٸ َٚسز ٚع َٔ ٕٛاهلل عع ٚجٌ  ،يٝهَ َٔ ٕٛعاْٚ ٞز٫٫ق قٛي٘

تعاٍشًىَقَ ْ َّيَزَمٌُْ هىيَّوى تِثَ ْرٍ ًَأَّْرٌُْ أَفِىَّحدز( )1ايٛعس بٓكط اهلل إػًٌُ ٗ إعاضى اييت
تكع بٚ ِٗٓٝبٌ ايص ٜٔنفطٚا.
ايثاْ َٔ : ١ٝخكا٥ل ْب ٠ٛقُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ فـتس َهـ،١
ٚإظاذ ١عباز ٠ا٭ٚثإ فٗٝا إٍ  ّٜٛايكٝاَ. ١
يكس بين ايبٝت اؿطاّ أٜاّ آزّ عً ٘ٝايػ ّ٬ايص ٟجا َٔ ٙ٤ا ٓس ذاجاّ ،
(ق اٍ ابٔ عبٸاؽ  :ذخٸ آزّ أضبعٌ ذحٸ َٔ ١ا ٓس إٍ َهٓ ١عً ٢ضجً ٘ٝفٗصا
بس ٤أَط ايهعب ١فهاْت عًـ ٢شيـو إٍ أٜٸـاّ ايطٓٛفـإ فطفعـ٘ اهلل إٍ ايػٸـُا٤
ايطابع ١فٗ ٛايبٝت إعُٛض ٜسخً٘ نٌٸ  ّٜٛغبع ٕٛأيف ًَو ثِٸ ٜ ٫عـٛزٕٚ
إي ٘ٝإٍ  ّٜٛايكٝاَ.١
ٚبعث اهلل ج ا ٌٝ٥ذتٸ ٢خبٸ أ اؿحط ا٭غٛز ٗ جبٌ أب ٞقبٝؼ قٝاْ١
عٔ ايغطم فهإ َٛنع ايبٝت خايٝاّ إٍ ظَٔ إبطاٖ ِٝثِٸ إٕٸ اهلل تعـاٍ أَـط
إبطاٖ ِٝبعس َا ٚيس ي٘ إمساعٚ ٌٝإغرام ببٓا ٤بٝت ي٘ ٜعبس ٜٚصنط ف.٘ٝ
فًِ ٜسض إبطاٖ ِٝأ ٜٔخبٸ ٤ٞفػأٍ اهلل تعاٍ إٔ ٜبـٝٸٔ يـ٘ َٛنـع٘ فبعـث
اهلل إي ٘ٝايػه ١ٓٝيٝسيٓ٘ عًَٛ ٢نع ايبٝت  ٖٞٚضٜس ْٛح ا ضأغإ ؾب٘
اؿٝٸ ١فتبعٗا إبطاٖ ِٝإٍ إٔ أتٝا َهٓ ١فطٛٸم اهلل ايػه ١ٓٝعًَٛ ٢نـع ايبٝـت
نتطٜٛل اؿٝٸ ١اؿحفٚ ١أَط إبطاٖ ِٝإٔ ٜبين ذٝث تػتكط ايػٸه ١ٓٝفبٓا.)2( )ٙ
ٚعٔ اٱَاّ عً ٞعً ٘ٝايػـ ّ٬إٔ آزّ عًٝـ٘ ايػـ ّ٬ذخ(غـبعٌ ذحـ١
َاؾٝا عً ٢قسَٚ ٘ٝأ ٍٚذحـ ١ذحٗـا نـإ َعـ٘ ايكـطز ٜسيـ٘ عًـَٛ ٢انـع
إا.)3()٤

( )1غٛض ٠آٍ عُطإ .123
( )2ايهؿف ٚايبٝإ يًثعًيب .238/1
( )3ايبراض .78/10
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ثِ قاّ إبطاٖٚ ِٝإمساع ٌٝعًُٗٝـا ايػـ ّ٬ببٓـا ٤قٛاعـس ايبٝـت ٚزعـ٠ٛ

ايٓاؽ يًرخ  ،قاٍ تعاٍ ٗ خطاب إٍ إبطاِٖٝش ًَػَيَدَ مُدوِّ ضَداٍِزٍ َّدؤْذِنيَ
ٍِِْ مُوِّ وَحٍّ ػََِْقٍز(.)1

 َٔٚاٯٜاق إٔ إمساع ٌٝأقاّ عٓس ايبٝت اؿطاّ َٓص قغط ٙإش جـا ٤بـ٘
ٚأَ٘ ٖاجط إبطاِٖٝٴ عً ٘ٝايػ ّ٬يتتهاثط شض ١ٜإبـطاٖ ِٝظـٛاض ايبٝـت اؿـطاّ
ٜٚهٖ ٕٛصا ايػهٔ َكسَ ١يبعث ١ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ .
َ ٖٛ ٌٖٚكسَ ١يفتس َه ، ١اؾٛاب ْعِ  َٔٚ ،خكا٥ل ضغاي ١ايٓيب
قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغـًِ عـسّ ْفـط ٠قـطٜـ ٚأٖـٌ َهـَ ١ـٔ زخٛيـ٘
فاؼاّٖ ،صا ايفتس ايصٜ ٟتكف باٱعحاظ  ٖٛٚعكُٕ ١ه َٔ ١ذٚ ٘ٓٝإٍ ّٜٛ

ايكٝاَ َٔ ١عباز ٠ا٭ٚثإ ٚزْؼ ايؿطى  ،قاٍ تعاٍ شاَََِّّا هىَْىشْزِمٌَُُ َّدَضٌ وَالَ

َّقْزَتىٌه هىََْظْدِ َ هىْحَزَهًَ تَؼْ َ ػَاٍِيٌِْ ىَذَهز(ٚ )2ف ٘ٝؾاٖس عً ٢تفه ٌٝايٓيب قُس قً٢
اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ عً ٢ا٭ْبٝا ٤ايػابكٌ .
ايثايث : ١تكسٜط اٯ : ١ٜيكس َٔٸ اهلل عً ٢إ ٌَٓ٪بفتس َه ١ٱغتساَ ١ذخ
إػًٌُ ايبٝت اؿطاّ نٌ عاّ ٗ أَٔ ٚغـعٚ ١غـَ ١َ٬ـٔ َفـاٖ ِٝايؿـطى
ٚايه٬ي. ١
ايطابع : ١يكس َٔٸ اهلل عً ٢إـ ٌَٓ٪إش بعـث فـ ِٗٝضغـَ ّ٫ٛـٔ أْفػـِٗ
يٝفتس َه٪ٜٚ ، ١ز ٟإػًَُٓ ٕٛاغو اؿخ نٌ غٓٚ ١ايعُط ٠نٌ ٖٛٚ ، ّٜٛ
ا٭َط ايصٜ ٫ ٟتِ إ ٫بفتس إػًٌُ ٕهٖ ١ا ٜسٍ عً ٢أْٗا نـطٚضٚ ٠ذاجـ١
يًُػًٌُ ٚايٓاؽ ْٝعاّ.
ٚإٕ قًت قـس ٜـأشٕ ايـص ٜٔنفـطٚا يًُػـًٌُ بـاؿخ َـٔ نـري إٔ تكـٌ
ايٓٛب ١إٍ ايفتس.

( )1غٛض ٠اؿخ .27
( )2غٛض ٠ايتٛب.28 ١
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اؾٛاب قس نإ قًس اؿسٜبٚ ١ٝعُط ٠ايكها ٤ذح ٗ ١إكاّ ٚ ،ؾاٖس ّا
عًــ ٢يــع ّٚايفــتس ٚإٔ اهلل عــع ٚجــٌ ىــع ٟايــص ٜٔنفــطٚا فٓٝكهــٛا َٝثــام
اؿسٜب ١ٝبإعاْتِٗ ذًفا َٔ ِٗ٥بين بهط عً ٢خعاع ِٖٚ ١ذًفا ٤ايٓيب قً٢
اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ.
(ٚناْت خعاعَ ١ػًُِٗ َٚؿـطنِٗ عٝبـْ ١كـس ضغـ ٍٛاهلل قـً ٢اهلل
عًٚ ٘ٝغًِ بتٗاَ ١قفكتِٗ َع٘  ٫ىف ٕٛعٓ٘ ؾ٦ٝا نإ)(.)1
فكس طًب َؿطنٛا قطٜـ َٔ ايـٓيب قُـس قـً ٢اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘ ٚغـًِ
ٚأقراب٘ ايطجٛع ٚعسّ زخَ ٍٛه ١يًعُطٚ ، ٠ضنٛا بإٔ ٜه ٕٛزخٗ ِ ٛ
ايعاّ ايكازّ ٚ ،اؾرتطٛا أَٛضاّ :
ا٭ : ٍٚذكط إقاَ ١ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٚأقراب٘ َٔ
إٗاجطٚ ٜٔا٭ْكاض ٗ َه ١بث٬ث ١أٜاّ فكط .
ايثاْ : ٞأٜ ٫هَ ٕٛع نٌ َػًِ إ ٫غ٬ح ايطانب .
ايثايث  :إٔ تبك ٢ايػٛٝف ٗ ايكطب .
ايطابع  :عسّ زخَ ٍٛه ١بغري ايػٛٝف اـاق. ١
ٜٚػتكطأ َٔ ٖص ٙايؿطٚل قػ ٠ٛنفاض َهٚ ١قسِٖ ايٓيب قً ٢اهلل عً٘ٝ
ٚآي٘ ٚغًِ ٚإ ٌَٓ٪عٔ ايبٝت اؿطاّ بغري ذل ٖٚ ،ـ ٛأَـط كـايف ٭قـٌ
خًــل اٱْػــإ ٚبٓــا ٤ا٭ْبٝــا ٤ايبٝــت ٚٚجــٛب عُاضتــ٘  ،يــصا جــا ٤اٱْــصاض

بعصابِٗ بكٛي٘ تعاٍش ًٍََا ىَيىٌْ أَالَّ ّىؼَذِّتَيىٌْ هىيَّوى ًَىىٌْ َّيى ًَُُّ ػَِْ هىََْظْدِ ِ هىْحَزَهًِ ًٍََدا
مَاٌُّه أًَْىَِْاٍَهى اُِْ أًَْىَِْاإىهى اِالَّ هىَْىرَّقٌَُُز(.)2

ٚتسٍ اٯ ١ٜأعـ ٙ٬عًـ ٢بطـ ٕ٬ؾـطٚل نفـاض قـطٜـ ٗ قـًس اؿسٜبٝـ١
٭ِْٗ يٝػٛا أٚيٝا ٤ايبٝت اؿطاّ ٚ ،يهٔ ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ قبٌ

( )1ع ٕٛٝا٭ثط .5/2
( )2غٛض ٠ا٭ْفاٍ .34
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بٗا ذحٚ ١تكٚ ١ٝق اّ ٚبإشٕ اهلل عع ٚجٌ  ٖٛٚ ،غبراْ٘ ايعامل بكٝاّ نفاض
قطٜـ بٓك

ايعٗس .

يكس نإ فتس َه ١ذاجـ ١يًُػـًٌُ ٚايٓـاؽ ْٝعـاّ  ،قـاٍ تعـاٍ شٍَدا

مَدداَُ ىِيَْىشْ دزِمِنيَ أَُْ َّؼَْى دزىًه ٍَظَدداخِ َ هىيَّ دوِ شَدداىِ َِِّ ػَيَددَ أَّعُظِ ديٌِْ تِ داىْنُعْزِ
أًُْىَئِلَ حَثِطَدْ أَػََْاىُيىٌْ ًَوِِ هىنلارِ ىىٌْ خَاىِ ىًَُز(.)1
لأىْ دػىج اٌَح اٌمسآٍٔح ٌٕثر اٌفسلح واٌمراي
يكس أب ٢اهلل عع ٚجٌ إ ٫إٔ هعٌ ايٓاؽ عً ٢بكري َٔ ٠أَـٛض زٜـِٓٗ

ٚزْٝا ِٖ  ٖٛٚ ،ايصٜ ٟتحً ٢بكٛي٘ تعاٍشاِِِّّ خَاػِود وِِ هَٕرَِْ خَيِْعَحًز

( )2

فكــس أقــًس اهلل عــع ٚجــٌ آزّ ــص ٙاـ٬فــ ١قبــٌ إٔ ٜٗــبط إٍ ا٭ضض إش

عًُٓ٘شهَٕطََْاٍَ مُيَّيَاز

( )3

ٚجعً٘ ىايط إ٥٬هٜٚ ١ػُع َِٓٗ ٜٚػُع.َ٘ٓ ٕٛ

ثِ تفهـٌ اهلل عـع ٚجـٌ ٚأْـعٍ ايهتـب ايػـُا ١ٜٚعًـ ٢ا٭ْبٝـا ٤ذتـ٢
ختُٗا بايكطإٓ  ٖٛٚايهتاب اؾاَع يًعًَٗٓٚ ّٛا ٚجٛب إَتٓاع إػًٌُ عٔ
اٱفتتإ ٚاٱقتتاٍ فُٝا ب ِٗٓٝبٌ إٔ ايكطإٓ ْٗاِٖ عٔ اٱفرتام ٚايتباعس بكٛي٘

تعاٍ ش ًَهػْرَيِدَىٌه تِحَثْدوِ هىيَّدوِ خََِْؼادا ًَالَ ذَعَزلقُدٌهز

( )4

يبٝـإ تكـ ّٛايٛذـس ٠اٱغـ١َٝ٬

بايتكٝس بأذهاّ ايؿطٜعٚٚ ١جٛز نابط ١نًُٓ ١ٝع َـٔ ايفطقـٚ ١ايتبـان
نٌ أَط َٔ أَٛض ايسٚ ٜٔايسْٝا .

( )1غٛض ٠ايتٛب.17 ١
( )2غٛض ٠آٍ عُطإ .30
( )3غٛض ٠آٍ عُطإ .31
( )4غٛض ٠آٍ عُطإ .103

ٗ
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ٜٚــسع ٛايكــطإٓ إٍ ْبــص ايعٓــف ٚاٱضٖــاب عفــ٘ عًــ ٢إختٝــاض اؿهُــ١

ٚاي ٖـــإ ٚإٛعظـــ ، ١قـــاٍ تعـــاٍش هدْعى اِىَدددَ طَد دثِْوِ رَتِّد دلَ تِاىْحِنََْد دحِ ًَهىٌََْْػِظَد دحِ
هىْحَظَنَحِز(.)1
يٝحتٗس إػًُ ٗ ٕٛطاع ١اهلل ٚتتٛاضث أجٝا ِ ا٭خ ٠ٛاٱّاْ ١ٝب،ِٗٓٝ

ٚتهٖ ٕٛص ٙا٭خ ٠ٛزع ٠ٛيًٓاؽ يـسخ ٍٛاٱغـٚ ، ّ٬ظاجـطاّ عـٔ ايتعـسٟ
عً ٢إػًٌُ ٚثغٛضِٖ  ،يٝعِ ا٭َٔ ٚاي ػ ّ٬ضبٛع ا٭ضض ٗ اؿٝا ٠ايسْٝا
اييت جعًٗا اهلل عع ٚجٌ زاضاّ ٚق ّ٬يطٓت٘ .
يكس جا٤ق آٜاق ايكطإٓ ٚايػٓ ١ايٓب ١ٜٛببٝإ ذطَ ١زّ إػًِ ٚ ،ايتؿسٜس

عً ٢يع ّٚتطى ايكتٌ ٚغفو ايسَا ، ٤قاٍ تعاٍ شًٍََا مَاَُ ىَِىئٍٍِِْ أَُْ
َّقْرُوَ ٍىئٍِْناا اِالَّ خَطَؤً ًٍََِْ قَرَوَ ٍىئٍِْناا خَطَؤً وَرَحْزِّزى رَقَثَحإ ٍىئٍِْنَحإ ًَدَِّحد ٍىظَيَََّحد اِىََ أَىْيِوِ اِالَّ أَُْ
ح ِزّد ىز َر َقثَد إح ىٍ ْئ ٍِنَدحإ ًَاُِْ
ِ َو َر ْ
ٌ
ِ َقد ٌْ ًٍ ػَد ى ًٍّ َىنُد ٌْ ًَ ىىد ٌَ ٍىد ْئ ٍِ
ْ
ُ ٍِد
َ
ُ َمددا
ْ
َّيلد لقٌُه وَد ِب
مَاَُ ٍِِْ قًٌٍَْ تَْْنَنٌُْ ًَتَْْنَيىٌْ ٍِْثَاُد وَ َِّحد ٍىظَيَََّحد اِىََ أَىْيِوِ ًَذَحْزِّزى رَقَثَحإ ٍىئٍِْنَحإ وَََِْ ىَدٌْ
َّدِ ْ وَيَِْاًى شَيْزَِِّْ ٍىرَرَاتِؼَِِْْ ذٌَْتَحً ٍِِْ هىيَّوِ ًَمَاَُ هىيَّوى ػَيَِْادا حَنَِْاداز ( )2يبٝـإ
أ ٕ اهلل عع ٚجٌ  ٢ٜٗٓعٔ قتٌ إػًِ ٚايص ِ ٜٔعٗس َٝٚثام ٚقـًس َـع
إػًٌُ ٚف ٘ٝز٫ي ١بإٔ اؿٝا ٠جاَع ١يًُػًٌُ ٚنريِٖ ٚ ،إٔ اهلل عع ٚجٌ
ٜسع ٛإػًٌُ إٍ ايعٗس ٚإٝثام َع نريِٖ َا ٜٓؿط ؾآبٝب ا٭َٔ ٗ ضبٛع
ا٭ضض .
ٚعٔ عبس اهلل بٔ عُط ٚعٔ ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ قاٍَ" :ـٔ
قتــٌ َٴعاٖٹ ـسٶا مل ٜــطح ضا٥رــ ١اؾٓــٚ ،١إٕ ضوٗــا تٛجــس َــٔ َػــري ٠أضبعــٌ
عاَا")(.)3
( )1غٛض ٠ايٓرٌ .125
( )2غٛض ٠ايٓػا.92 ٤
( )3تفػري ابٔ نثري .363/3
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َٚع ْٗ ٞايكطإٓ عٔ ايفطق ١بٌ إػًٌُ فاْ٘ جـا ٤بـا٭َط بايكـًس بـٌ
إتراضبٌ َِٓٗ.
ٚبٌ ايفطقٚ ١اٱقتتاٍ عُٚ ّٛخكٛم َطًل فايفطق ١أعـِ ٚ ،تكـسم
عًــ ٢اٱخــت٬ف بايًػــإ ٚايتٓــافط ٚايتباعــس ٚايتــسابط ٚايتراغــس ٚايتٓــابع
با٭يكاب.
أَا اٱقتتاٍ فٗ ٛإ ؾٗاض ايػٛٝف ٚغـع ٞنـٌ طـطف يكتـٌ اٯخـط فكـاٍ

تعاٍ ش ًَاُِْ طَائِعَرَاُِ ٍِِْ هىَْىئٍِْنِنيَ هقْرَرَيٌُه وَؤَصْيِحىٌه تَْْنَيىََاز(.)1

ٖٚــٌ ٜٓطبــل ا غــِ ايطا٥فــ ١عًــ ٢إٓفــطز َــٔ ايٓــاؽ  ،اؾــٛاب ْعــِ ،
يًترصٜط َ ٔ ايٛغا ٌ٥اييت تكٛز إٍ ايفتٓ.١
 ٗٚعًِ ايفك٘ قاعس ٖٞٚ ٠إٔ يًٛغا ٌ٥أذهاّ إكاقس  ،فايٛغْٛ ١ًٝع
ططٜل ٚبًغ ١يتركٝل إككٛز  ،فاشا نإ إككس ذػٓاّ فإ ايٛغٚ ١ًٝايططٜك١
اييت ٜتٛقٌ بٗا إي٫ ٘ٝبس إٔ ته ٕٛذػـٓ ، ١أَـا إشا نـإ إككـس غـ٦ٝاّ فـإ
ايٛغ ١ًٝإي ٘ٝغ ، ١٦ٝفٝرتؾـس اؿػـٔ ٚايػـ ٤ٛعًـ ٢ايٛغـَ ١ًٝـٔ شاق ايغاٜـ١

ٚإككس َ َٔٚ ،كازٜك٘ قٛي٘ تعاٍ ش ًَذَؼَاًٌَُّه ػَيَدَ هىْثِدزِّ ًَهىرَّقْدٌٍَ ًَالَ ذَؼَداًٌَُّه

ػَيََ هإلِثٌِْ ًَهىْؼى ًَْهُِز (.)2
٬
ٚتػُٖ ٢ص ٙايكاعس ٗ ٠عًِ ا٭قَ ٍٛكسَ ١ايٛاجب ٚقس بٓٝٸاَ ٙفك ّ
ٗ عًِ ا٭ق.)3( ٍٛ
ٖٚصا إعٓ ٢نري ايك ٍٛبإٔ ايغا ١ٜت ض ايٛغٚ ١ًٝايصَ ٟعٓـا ٙإشا ناْـت
ايغا ١ٜذػٓ ١فٝحٛظ ايٛق ٍٛإيٗٝـا بٛغـٚ ١ًٝططٜكـ ١قطَـ ، ١فٗـصا ايٛغـ١ًٝ
قطََ ١طًكاّ ٚإٕ ناْت بًغ ١يغا ١ٜقرٝر ، ١يصا ػًت َٛنٛع ١ٝايك ٗ
ايؿطٜع ١اٱغ ١َٝ٬يًركاْ َٔ ١إتباع ايٛغا ٌ٥احملطَٚ ١يًُٓع َٔ ايػع ٞإٍ
إكاقس ايػ. ١٦ٝ
( )1غٛض ٠اؿحطاق .9
( )2غٛض ٠إا٥س.2 ٠
( )3أْظط نتابٓا إٛغَ ّٛعطاد ا٭ق. ٍٛ
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يكس ذصٸض ايكطإٓ َـٔ اٱذتكـإ ٚاٱقتتـ اٍ ايطـا٥فٚ ٞايكـساّ اجملتُعـٞ
ٚزعا عُ ّٛإػًٌُ إٍ ايتعا ٕٚيٓبصَٓٚ ٙع٘ ٚايتسخٌ يٛقف٘ ٗ ذاٍ ْؿٛب٘.
ٚمل ٜهتـ ف ايكــطإٓ ببٝــإ ذطَــ ١اٱقتتــا ٍ بــٌ إػــًٌُ بــٌ شنــط ذايــ١
أخط ٖٞٚ ،٣إٕ  ٚقع ايكتاٍ بٌ إػًٌُ فعً ٢ايٓاؽ أٜٓ ٫فطٚا َٔ اٱغّ٬
َ َٔٚباز ٘٥٭ٕ ٖـصا اٱقتتـاٍ يـٝؼ َٓٗـا  ،إ ِـا ٜعـٛز إٍ شاق ا٭ؾـدام
ايصٜ ٜٔتكـاتًٚ ٕٛنًبـت ايـٓفؼ ايغهـبٚ ١ٝايؿـٗ ١ٜٛبـسي ٌٝإٔ اٯٜـْ ١ػـبت
ايكتاٍ إٍ شاق ايكا ٌ٥ش ًَاُِْ طَائِعَرَاُِ ٍِِْ هىَْىئٍِْنِنيَ هقْرَرَيٌُهز( )1أَ ٟا

ِٖ طا٥فتإ ٚإٔ ا٭قٌ ٖٚ ٛذس ٠إػًٌُ .
َٚــٔ إعحــاظ اٯٜــ ١ايكطآْٝــ ١أْٗــا تــسع ٛإػــًٌُ إٍ تــطى اـكــ١َٛ
ٚاٱقتتاٍ إش أْٗـا غـٛض جـاَع ٕعـاْ ٞإـٛزٚ ٠ايطفـل بـٌ إػـًٌُ ٚ ،تـسٍ
بايس٫ي ١ايتهُٓ ١ٝعًْ ٢عٗا ـِ ٗ أزا ٤ايٛاجبـاق ايعبازٜـٚ ١ايفـطا٥
يٝهــَ ٕ ٛــٔ اٱعحــاظ ٗ تؿــطٜع قــ ٠٬اؾُاعــ ١عٓــس إػــًٌُ إؼــازِٖ
ٚإجتُاعِٗ ٗ َٛنع ٚاذس ٚإؾرتانِٗ ٗ ايفعـٌ ايعبـاز ٟايػـًُ ٞايـصٟ
ٜع ٌٜايهغا ٔ٥إش أِْٗ ٜصنط ٕٚاهلل ٜٚعًٓ ٕٛتػً ُِٗٝبايتٛذٝس ٚ ،ايتكسٜل
بايٓبٚ ٠ٛايتٓعٚ ،ٌٜقطا ٠٤آٜاق ايكطإٓ ٜٚـ٪ز ٕٚأف عـا ّ٫عبازٜـٚ ١اذـس ،٠قـاٍ

تعاٍش ًَهىَْىئٍِْنىٌَُ ًَهىَْىئٍِْنَاخى تَؼْضُيىٌْ أًَْىَِْاٍى تَؼْضٍز(.)2

ٚيكس ذصضق آٜاق ايكطإٓ َٔ ايؿٝطإ ٚإثاضت٘ ايفتٓ ١بٌ إػًٌُ قـاٍ

تعاٍ ش اَََِّّا ّىزِّ ى هىشلْْطَاُى أَُْ ّىٌقِدغَ تَْْدنَنٌُْ هىْؼَد َهًَجَ ًَهىْثَغْضَداٍَز(ٚ )3ايؿـٝطإ ٖٓـا

اغـِ جــٓؼ ٜٚؿــٌُش شَدَْاطِنيَ هإلِّدضِ ًَهىْدِدِِّ ّىددٌحِِ تَؼْضُديىٌْ اِىَددَ تَؼْدضٍ
سُخْزىفَ هىْقٌَْهِ غُزىًراهز(.)4
( )1غٛض ٠اؿحطاق .9
( )2غٛض ٠ايتٛب.71 ١
( )3غٛض ٠إا٥س.91 ٠
( )4غٛض ٠ا٭ْعاّ .112
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ْعِ هٛظ ايسفاع عٔ ايٓفؼ ٚإاٍ ٚايعطض ٚ،قس هب  ٗٚ ،نـٌ آٜـ١
َٔ ايكطإٓ ػس َفَٗٛـاّ  ٚز٫يـ ١عًـ ٢يـعٚ ّٚا٭ يفـٚ ١إـٛز ٠بـٌ إػـًٌُ ،

َ
ٜٚتحًَ ٢عٗا َكـسام يكٛيـ٘ تعـاٍ ش ًَه ْفمُدزىًه ِّ ْؼََد َح هىيَّد ِو َػيَد ْْ ُن ٌْ ِا ْف ُمنْد ُر ٌْ َأػْد َه اٍ وَد َؤ َّى َ

تََِْْ قُيٌُتِنٌُْ وَؤَصْثَحْرٌُْ تِنِؼََْرِوِ اِخٌَْهًّاز ( )1فُث ّ٬غكٛم اٯ ١ٜايػابك ١شىَقَ ْ ٍَِل
هىيَّوى ػَيََ هىَْىئٍِْنِنيَ اِفْ تَؼَََ وِْيٌِْ رَطىٌالً ٍِدِْ أَّْعُظِديٌِْ َّرْيُدٌه ػَيَدْْيٌِْ آَّاذِدوِ...ز(ٖٓ )2ـاى
ٚج: ٙٛ
ا٭ : ٍٚتفهٌ اهلل عع ٚجٌ عً ٢إ ٌَٓ٪بـإٔ ٚايطـ ٍٛيٝتًكـ ٙٛعًـ٢
ٚج: ٙٛ
أ : ّ٫ٚايعُ ّٛاٱغتغطاق ٞايؿاٌَ يًُػًٌُ بعطض ٚاذس .
ثاْٝاّ  :ايعُـ ّٛاجملُـٛع ٞإش ٜـأت ِٗٝإـٔٸ نأَـٚ ١اذـسٚ ٠فـ ٧إـٔٸ بٗـصٙ

ايهٝفَ َٔ ١ٝكازٜل قٛي٘ تعاٍ ش مُنْرٌُْ خَْْزَ أٍُلحإ أُخْزِخَدْ ىِينلاصِز(.)3

ٔ يهـٌ َػـًِ َٚػـًُ ١عًـ ٢مـٛ
ثايثاّ  :ايعُ ّٛاٱفطاز ٟبإٔ ٜـأت ٞإـ ٸ
ايكه ١ٝايؿدك. ١ٝ
ٚإــٔ اٱ ــ ٞغـــٛض إٛجبــ ١ايهًٝـــ ١ايــٛاق ٞيًُػـــًٌُ َــٔ ايفطقـــ١
ٚاٱخت٬فٚ ،يٕ ٙ٫ٛا بك ٞإػًُ ٗ ٕٛاؿاٍ ايهطّ ١اييت ِٖ عًٗٝا .

ايثاْْ : ٞعت اٯ ١ٜايػابك ١إػًٌُ بإ ٌَٓ٪بكٛي٘ تعاٍ شىَقَ ْ ٍَِل هىيَّوى

ػَيََ هىَْىئٍِْنِنيَز ٚفَ ٘ٝػا: ٌ٥
ا٭ : ٍٚا٭قٌ ٗ اٱّإ ا٭خٚ ٠ٛا٭يفٚ ١إٛز. ٠
ايثاْ : ١ٝزع ٠ٛإػًٌُ ؿٌ أغباب ايٓعاع بكٝغ اٱّإ .
ايثايثْ : ١فط ٠إػًٌُ َٔ ايفطقٚ ١اـ٬ف ب. ِٗٓٝ

( )1غٛض ٠آٍ عُطإ .103
( )2غٛض ٠آٍ عُطإ .164
( )3غٛض ٠آٍ عُطإ .110
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ايطابع : ١تًَُٓ ١ٝهـ ١اٱّـإ يٲْكطـاع ٗ اؿاجـاق إٍ اهلل عـع ٚجـٌ
ٚايتٓع ٙعٔ ظ ١ٜٓايسْٝا اييت ٖ ٞأقٌ ايفً بٌ ايٓاؽ .
اـاَػ : ١زع ٠ٛإػًٌُ يؿهط اهلل عع ٚجٌ عًْ ٢عُـ ١اٱّـإ ،بٓبـص
اـكَٛاق ب. ِٗٓٝ
ايػازغ : ١تطؾس ايتكٚ ٣ٛاـؿ َٔ ١ٝاهلل عع ٚجٌ َٔ اٱّإ ٚزع٠ٛ

إػًٌُ يًتٓافؼ ٗ غبًٗا ،قاٍ تعاٍ ش اُِل أَمْزٍََنٌُْ ػِنْ َ هىيَّوِ أَذْقَامٌُْز (.)1

ايػابعْ : ١عت إػًٌُ بكف ١إـ ٌَٓ٪بؿـاض ٠يًحـعا ٤اؿػـٔ ٚايفـٛظ
باؾٓ ٗ ١اٯخط. ٠
ايثايث  :ايثٓا ٤عً ٢ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ بإخباض اٯ١ٜ
عٔ نْ ٕٛبٛت٘ َٓآ ٚط َٔ ّ٫ٛعٓس اهلل ٫ٚ ،بس إٔ ٜتًك ٢إػًُٖ ٕٛص ٙايٓعُ١
بايؿهط هلل عع ٚجٌ  َٔٚ ،أبَٗ ٢كازٜل ايؿهط ٗ إكاّ تٓع ٙإػًٌُ عٔ
ايفطقٚ ١اـكٚ ١َٛايٓعاع فُٝا ب. ِٗٓٝ
ايطابع  :مل تكٌ اٯ ١ٜبعث ِ إِ ا قايـت بعـث فـٚ ،ِٗٝفٝـ٘ ثٓـا ٤عًـ٢
إػًٌُ عهٛض ايٓب ٠ٛبٚ ِٗٓٝفٚ ٖٞٚ ، ِٗٝاق َٔ ١ٝايفطقٚ ١ايؿـكام ٭ْٗـا
فٝكٌ ٚذهِ .
يكس زعا اهلل عع ٚجٌ إػًٌُ إٍ إجتٓاب ايفطقٜٚ ، ١تحًـَ ٢كـسام
ٖصا اٱجتٓاب بايًح ٤ٛإٍ ايكطإٓ  ٚايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘ ٚغـًِ
ٚغٓت٘  ،قاٍ تعاٍ شًٍََا آذَا مٌُْ هىزلطىٌهُ وَ ُذًُهى ًٍََا َّيَامٌُْ ػَنْوى وَاّْرَيىٌهز (.)2

ٚا٭َ ١اييت ٜه ٕٛايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ذانطاّ بٗا بؿدك٘
ٜ ٫كع فٗٝا ؾكام  ٫ٚ ،ته ٕٛطٛا٥ف ٚأذعاباّ َٚصاٖب ٚ ،اٱْاع عً٢
إٔ إصاٖب أَط ذازث ٗ اٱغٚ ، ّ٬مل ٜهٔ ٗ ظَٔ ايكراب ١أ ٚايتابعٌ
ٚعٓس ايتركٝل فٜ ٘ٝتحً ٢قاْ َٔ ٕٛجٗاق :

( )1غٛض ٠اؿحطاق .13
( )2غٛض ٠اؿؿط .7
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ا٭ : ٍٚإْتفا ٤ا٭قٌ يًُصاٖب إتعسز ٗ ٠اٱغ ّ٬غـٛا ٤ايفكٗٝـ ١أٚ
ايهٚ ، ١َٝ٬قس إ ْؿغٌ إػًُ ٗ ٕٛذكب َٔ ١ايعَإ أٜـاّ اـ٬فـ ١ايعباغـ١ٝ
بفتٓ ١خًل ايكطإٓ َ َٔ ٖٛٚ ،كازٜل قٛيٓا باْتفا ٤ا٭قٌ ا .
ايثاْٝــ : ١عــسّ اؿاجــ ١إٍ إــصاٖب ٗ اٱغــٚ ّ٬باَهــإ إػـــًٌُ
اٱغتغٓا ٤عٓٗا .
ايثايث : ١قس ٜه ٕٛايهطض ايصٜ ٟأت َٔ ٞإصاٖب أذٝاْاّ أنثط َٔ ْفعٗـا
ٚيهٔ ايٓفع ٖ ٛا٭عِ ٕا فٗٝا َٔ بٝـإ ٚٚذـس ٠ا٭ذهـاّ ،خاقـٚ ١أْٗـا مل
ؽطد عٔ ايهتاب ٚايػٓ ٫ٚ ،١تعس ٚإٔ ته ٕٛضٚاٚ ١ٜإجتٗازاّ ٚنبطاّ.
ايطابعٖٓ : ١اى َٔ أقراب إصاٖب َٔ ٜه ٕٛبٌ طبكت٘ أ ٚمٖٛا َٔ
ٖ ٛبسضجت٘ أ ٚأفك٘ َٓ٘ ٚ ،مل ٜططأ عً ٢شٖٓ٘ أْ٘ ٜٓاٍ َعؿاض ٖص ٙإٓعي ١عٓس
أجٝاٍ إػًٌُ.
اـاَػ ٗ : ١ايكطإٓ ٚايػٓ ١نفاٚ ١ٜنٓ ٢عٔ تعسز إصاٖب .
َٚع ٖصا فٝحب أ ٫ته ٕٛإصاٖب ططٜكاّ يًد٬ف ٚايؿكام ٜ ٫ٚ ،كس
تهفري إػًِ ايصٜٓ ٟطل بايؿٗازتٌ ٜٚػتكبٌ ايكبً ٗ ١ايك ٠٬اي ، ١َٝٛٝأٚ
ضَ ٘ٝبهًُاق ٚأٚقاف قبٝر. ١
يكس أخ ق اٯ ١ٜايػابك ١عٔ َٔٸ اهلل عع ٚجـٌ عًـ ٢إػـًٌُ بطغـاي١
ايــٓيب قُــس قــً ٢اهلل عًٝــ٘ ٚآيــ٘ ٚغــًِ ايــيت ٖــ ٞجاَعــَ ١اْعــ ، ١جاَعــ١
يٮذهاّ ايؿط ٜعٚ ، ١ناف ٗ ١ٝأَٛض ايعبازاق ٚإعاَ٬ق ٚا٭ذهاّ َٚ ،اْع١
َٔ ايفطقٚ ١ايؿكام .
اـاَؼ  :بٝإ اٯ ١ٜايػابك ١يكاْْ ٖٛٚ ٕٛػب ١ايٓيب قُس قً ٢اهلل عً٘ٝ
ٚآي٘ ٚغًِ يًُ ٌَٓ٪أْفػِٗ يتأنٝس إؼاز ايػٓدٚ ١ٝايتؿاب٘ ٗ عـامل ايفعـٌ
ٚإ إػًِ نفْٚ ٪ظري ٭خ ٘ٝإػًِ ف ٜ ٬سب ايؿكام ٚايبغها ٤ب.ِٗٓٝ
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 ٗ ٌٖٚاٯ ١ٜزع ٠ٛيًُػًٌُ يًح ٤ٛإٍ ايهتاب ٚايػٓ ١عٓس اـ٬ف ،

اؾٛاب ْعِ  ،قاٍ تعاٍش وَبُِْ ذَنَاسَػْرٌُْ وِِ شٍَِْإ وَزىدًُّهى اِىََ هىيَّوِ ًَهىزلطىٌهِ
اُِْ مُنرٌُْ ذُئٍِْنىٌَُ تِاىيَّوِ ًَهىًٌَِْْْ هٓخِزِ فَىِلَ خَْْزٌ ًَأَحْظَِى ذَؤًِّْالاز(. )1

ايػازؽ  :يكس أْعـِ اهلل عـع ٚجـٌ عًـ ٢إػـًٌُ بٓعُـ ١مل تًٓـٗا أَـ١
أخط ، ٣بإٔ ٜتً ٛعً ِٗٝايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ آٜاق ايكطإٓ ،
 َٔ ٖٛٚأغطاض اغتبؿاض إ٥٬ه ١ببعث ١ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ
نُا ٚضز ٗ ذسٜث اٱغطاٚ ، ٤إ ْفطاز إػًٌُ بٗص ٙايٓعُ َٔ ١جٗاق :
ا٭ْ : ٍٚع ٍٚآٜاق ايكطإٓ عً ٢ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغـًِ
ٚمل تٓعٍ َٔ قبً٘ عً ٢أذس َٔ ا٭ْبٝاٚ ٤ايطغٌ .
ايثاْ : ١ٝت ٠ٚ٬ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٯٜاق ايكطإٓ .
ايثايث : ١تًك ٞإػًٌُ آٜاق ايكطإٓ َـٔ ٗٸ ضغـ ٍٛاهلل قـً ٢اهلل عًٝـ٘
ٚآي٘ ٚغًِ .
ايطابع : ١غ ١َ٬ايكطإٓ َٔ ايترطٜف ٚايعٜازٚ ٠ايـٓكل ٚايتبـسٚ ٌٜإٍ
 ّٜٛايكٝاَ. ١
ٜٚتًك ٢نٌ ج َٔ ٌٝإػًٌُ آٜاق ايكطإٓ ٚ ،نإٔ ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل
عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٜتًٖٛا عًٚ ، ِٗٝتكسٜط اٯ ١ٜبًغ ١اـطاب يهٌ جَ ٌٝـِٓٗ
َ ٫ـٔ أْفػـهِ ٜتًـٛ
يكس َٔٸ ا هلل عًٝهِ أٜٗـا إَٓ٪ـ ٕٛإش بعـث فـٝهِ ضغـّ ٛ
عًٝهِ آٜات٘ ٜٚعنٝهِ ٜٚعًُهِ ايهتـاب ٚاؿهُـٚ ١إٕ نٓـتِ َـٔ قبـٌ يفـٞ
نَ ٍ٬بٌ .
اـاَػ : ١مل تٓعٍ ٚتكطأ َثٌ آٜاق ايكطإٓ عً ٢أََ ١ثٌ إػًٌُ .
ايػازغ : ١يٝؼ َٔ أقراب ْيب بٗص ٙايهثط ٠اييت نإ عًٗٝا أقراب
ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٚقس نـازض ايـسْٝا إٍ ايطفٝـل ا٭عًـ٢
ٚنإ عسز ايكـرابَ ١ا٥ـٚ ١أضبعـ ١عؿـط أيفـاّ  ،ضٚا ٙاـطٝـب ايبغـسازٗ ٟ
اؾاَع.
( )1غٛض ٠ايٓػا.59 ٤
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ٚقطع ايػٛٝط ٗ ٞنتاب اـكا٥ل ايه  ٣بـإٔ عـسزِٖ ٖـَ ٛا٥ـ ١أيـف
ٚأضبعــٚ ١عؿــط ٕٚأيف ـاّ ٚ ،مل ٜكــع إقتتــاٍ بــٌ ايكــرابَ ١ــع نثــط ٠عــسزِٖ
ٚإجتُاع أنثطِٖ ٗ إس ١ٜٓبأظقتٗا ايهٝك. ١

إٕ قٛي٘ تعاٍ شرَطىٌالً ٍِِْ أَّْعُظِديٌِْز ( )1ذح َٔ ١عٓس اهلل يػ ١َ٬إػًٌُ

َٔ ايؿكام ٚاٱ قتتاٍ  ،فاشا َـا إْكـطف اٱقتتـاٍ َٚكسَاتـ٘ عـِٓٗ فاِـا ٖـٛ
بفهــٌ اهلل عــع ٚجــٌ ٚإخبــاض ٙبأْــ٘ بعــث إيــ ِٗٝضغــَ ّ٫ٛــٔ أْفػــِٗ ٜعــا
خًحاق ْفٛغِٗ ٜٚعجطِٖ عٔ ايتبان

ٚايتراغس ٚايتٓافط (عٔ أب ٞقاإل

اؿٓف ٞقاٍ  :قاٍ ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآيـ٘ ٚغـًِ  :إٕ اهلل ضذـ٫ٚ ِٝ
ٜهع ض ٓت٘ إ ٫عً ٢ضذ . ِٝقًٓا ٜ :ا ضغ ٍٛاهلل نًٓا ْطذِ أَٛايٓا ٚأ٫ٚزْا .
قاٍ  :يٝؼ بصيو ٚيهٔ نُا قاٍ اهلل { يكس جا٤نِ ضغ َٔ ٍٛأْفػهِ ععٜع
عًَ ٘ٝا عٓتِ ذطٜل عًٝهِ بإ ٌَٓ٪ضٚ٩ف ضذ.)3())2(} ِٝ
َٚــا ٜتكــف بــ٘ ايــٓيب قُــس قــً ٢اهلل عًٝــ٘ ٚآيــ٘ ٚغــًِ َــٔ ايطأفــَ ١ــٔ
َكازٜل ق ٛي٘ (أزبين ضب ٞفأذػٔ تأزٜيب )(.)4
ٚف ٘ٝزع ٠ٛيًُػًٌُ يًترً ٞبايطأف ١فُٝا بٚ ِٗٓٝإ ٜطفل بعهِٗ ببع

.

ايػابع  :يكس ٚقفت آ ١ٜايبرث ايٓيب قُساّ قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ بإٔ

ٜعن ٞإػًٌُ بكٛي٘ تعاٍ شّىشَمِّْيٌِْز ٜ ٫ٚكسض أذس عً ٢تعن ١ٝأَ ٗ ١أقٛا ِ
ٚأفعا ِ  ٗٚغطا٥ط ْفٛغٗا إٍ اهلل عع ٚجٌ .
ٖا ٜسٍ عً ٢إٔ ٖص ٙايتعنَ ١ٝسز ٚع َٔ ٕٛعٓس اهلل يصا شنطق اٯ ١ٜأَٛضاّ
:
ا٭ : ٍٚبعث اهلل عع ٚجٌ ا يٓيب قُساّ قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ بايطغاي١
اـاُ.١
( )1غٛض ٠آٍ عُطإ .164
( )2غٛض ٠ايتٛب.128 ١
( )3ايسض إٓثٛض .201/5
( )4ايهؿف ٚايبٝإ يًثعًيب .332/13

َعامل اٱّإ  /د 148ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 301

ايثاْ ٌْٝ : ٞايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ َطتب ١ايطغاي ١ايػاَ،١ٝ
ٚبٌ ايٓيب ٚايطغ ٍٛعُٚ ّٛخكٛم َطًل  ،فهٌ ضغٖ ٍٛـْ ٛـيب ٚيـٝؼ
ايعهؼ .
ايثايث  :ت ٠ٚ٬ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ آٜاق ايكطإٓ .
ايطابع  :تع ٌٝإػًٌُ ٗ ت ٠ٚ٬ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ فٗٛ

مل ٜكطأٖا يٓفػ٘  ،إِا ٜتًٖٛا عً ِٗٝيٝعًُٛا بٗا  ،ثِ جا ٤قٛي٘ تعاٍ شّىشَمِّْيٌِْز

يبٝإ إٔ ايتعن ١ٝبًراظ ايكاْ ٕٛقٌ ايبرث  ٖٛٚقاْ ٕٛزع ٠ٛاٯ ١ٜيٓبص ايفطق١
ٚايكتاٍ بٌ إػًٌُ عًٚ ٢ج: ٙٛ
أ : ّ٫ٚتٗــصٜب بــٛاطٔ ٚقًــٛب إػــًٌُ َــٔ ايغـــ ٚا٭خــ٬م إصََٛــ١
ناؿػس ٚاؿكس ٚايهطاٖ. ١ٝ
ثاْٝاّ  :تٓع ٙإػًٌُ عٔ إتباع ا ٚ ،٣ٛتطفعِٗ بايهتاب ٚايػٓ ١عـٔ فعـٌ

إعاقٚ ٞإضتهاب ايػ٦ٝاق ،قاٍ تعاٍشوَالَ ذَرَّثِؼىٌه هىْيٌٍََز(.)1
ثايثاّ  :بًٛغ إػًٌُ َطاتب ايػُٚ ٛايؿطف.

ضابعاّ  :عكُ ١إػًٌُ ٚإػًُاق َٔ ايفً ٚؾطٚض ايبغا.٠
خاَػا ٶ  :إؽاش إػًٌُ ايتعًٚ ِٝا يتفك٘ َٓٗاجاّ ٚغريَ َٔ ٖٛٚ ،٠كازٜل

قٛي٘ تعاٍش هىْ َِّا هىيِّزَهخَ هىَْىظْرَقٌَِْز(.)2

غازغ ـاّ  :إضاز ٠ايثــٛاب ايعظــ ِٝيًُػــًٌُ ،قــاٍ تعــاٍشقَ د ْ أَوْيَ دحَ ٍَ دِْ
سَمَّاىَاز(.)3
 ٗٚاٯ ١ٜأعـ ٙ٬زعـ ٠ٛيًُػـًٌُ يٲقتبـاؽ َـٔ ايهتـاب ٚايػـٓٚ ١ايتكٝـس



بأذهاّ ايؿطٜعٚ ، ١فٚ ٘ٝاق َٔ ١ٝإكٝبٚ ١ايهطض اـام ٚايعاّ.

( )1غٛض ٠ايٓػا.135 ٤
( )2غٛض ٠ايفاؼ.6 ١
( )3غٛض ٠ايؿُؼ .9
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اٌعفس ادلثازن
زدود وسميح ػٍى تؼض األجصاء األخريج ِٓ هرا
ِ
-1
-2

اٌؼستٍح.
-3
-4

اٌؼساق.
-5
-6

اٌعؼىدٌح
-7
-8
-9

-11
-11

اذلامشٍح.
-12

اجلصائسٌح.

مسادح اإلِاَ شٍخ األشهس.

مسادــح اٌؼالِــح اٌشــٍخ أ.دِ .فرــً صهىزٌــح ِصــس

األِني اٌؼاَ دلٕظّح اٌرؼاوْ اإلظالًِ.

وشازج اٌرؼٍــٍُ اٌؼــاي واٌثذــث اٌؼٍّــًر صهىزٌــح
األِني اٌؼاَ إلحتاد ادلؤزخني اٌؼسب.

ظــؼادج أ.دِ .ــدٌس جاِؼــح ادلٍــه فٍصــًرادلٍّىح اٌؼستٍــح

ظؼادج أ.دِ .دٌس جاِؼح وسدفاْر اجلّهىزٌح اٌعىدأٍح.
ظؼادج أ.دِ .دٌس اجلاِؼح اإلظالٍِحر ادلدٌٕح ادلٕىزج.

ظؼادج أ.د .زئٍط اجلاِؼح اٌؼسالٍح.

ظؼادج أ.د .زئٍط جاِؼح ذي لاز ر اٌؼساق.

ظــؼادج أ.د .زئــٍط جاِؼــح جــدازار ادلٍّىــح األزدٍٔــح

ظؼادج أ.دِ .ـدٌس جاِؼـح األِـري ػثـد اٌمـادزر اجلّهىزٌـح
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اٌعٍد صادة اٌفضٍٍح ادلسجغ اٌدًٌٕ اٌشٍخرصاحل اٌطائً
أظراذ اٌفمه واألصىي واٌرفعري واألخالق

اٌعالَ ػٍٍىُ وزمحح اهلل وتسواذه

وتؼد.....،

فٍمــد ذٍمٍــد حبّــد اهلل زظــاٌرىُ اٌسلٍمــح وتهــا اجلــصء احلــادي

واخلّعىْ يف ذفعري آٌح واددج ِٓ ظىزج آي ػّساْ ِٓ اٌمسآْ اٌىسٌُ.

ٔرضسع إىل اهلل اٌؼًٍ اٌمدٌس أْ ٌٍهّىُ اٌؼٍُ إٌافغ واْ جيؼٍـه

يف ٍِصاْ دعٕاذىُ.

وشىس اهلل ٌىُ دعٓ ػٍّىُ

واٌعالَ ػٍٍىُ وزمحح اهلل وتسواذه

يف ِٓ 13 :صفس 1429هـ
ادلىافك ِٓ 21:فرباٌس َ2118
َكطف ٢عباؽ
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ادلسجغ اٌدًٌٕ اٌشٍخرصاحل اٌطائً
صادة أدعٓ ذفعري ٌٍمسآْ وأظراذ اٌفمه واألصىي واٌرفعري

واألخالق

ايػ ّ٬عًٝهِ ٚضٓ ١اهلل ٚبطنات٘ٚ...بعس،
فإْــ٘ يٝػــعسْ ٞإٔ أتكــسّ يػــٝازتهِ غــايل ايؿــهط ٚايتكــسٜط
ٚاٱذــرتاّ عًــ ٢تفهــًهِ بإٖــسآ٥ا ْػــدَ ١ــٔ َــٔ اؾــع ٤ايثــاْٞ
ٚايثُاٌْ.
ٚأُٓ َٔ ٢اهلل إٔ ٜس ِٜعًٝهِ ْعُ ١ايكرٚ ١ايعافٝـٚ ١إٔ ٜػـبغ
عًٝهِ ْعُ٘ ظاٖطٚ ٠باطٓ٘ ٚإ ٜٛفكٓا ٕا وب٘ ٜٚطنا.ٙ
ؾانط ٜٔيهِٚ ،يهِ ؼٝاتٞ
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مساذ ١إطجع ايسٜين ايؿٝذ قاإل ايطاٞ٥

ذفظ٘ اهلل ٚضعاٙ

قاذب أذػٔ تفػري يًكطإٓ ايهطِٜ
أغتاش ايفك٘ ٚا٭قٚ ٍٛايتفػري ٚا٭خ٬م
ايػ ّ٬عًٝهِ ٚضٓ ١اهلل ٚبطنات٘ٚ...بعس،
فكس تػًُٓا بٝس ايؿهط ٚايتكسٜط ْػد َٔ ١نتاب"َعامل اٱّإ ٗ تفػري
ايكطإٓ" اؾع ٤ايتػع-ٕٛاٯٜـَ 134 ١ـٔ غـٛض ٠آٍ عُـطإٚ ،ايـص ٟتفهـًتِ
بإٖسا ٘٥إٍ َعاي ٞاي ٚفػٛض أنُـٌ ايـس ٜٔإذػـإ أٚنًـ ،ٞا٭َـٌ ايعـاّ
ٕٓظُــ ١ايتعــا ٕٚاٱغــٜٚ ،َٞ٬ؿــطفٓا إٔ ْتكــسّ إيــٝهِ ظعٜــٌ ؾــهطْا عًــ٢
جٗٛزنِ إتٛاقً ١يتفػري أ ٟايصنط اؿ ه ،ِٝفحعانِ اهلل عٓا خـري اؾـعا٤
ٚباضى فٝهِ ٚفُٝا تك َٕٛٛب٘ َٔ جٗس َباضى خسَ ١يٲغٚ ّ٬إػًٌُ.
ٚتفهًٛا بكبٚ ٍٛافط ايؿهط ٚايتكسٜط.

306ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ َعامل اٱّإ  /د148

الشيخ محمد الشيخ صالح الطائي المحترم
مدير مكتب المرجع الديني الشيخ صالح الطائي صاحب أحسن
تفسير للقرآن
السالم عليكن ورمحة اهلل وبركاته ...
يسرنا أن ننقل لكم شكر معالي وزير التعليم العاالي والححاا العلماي
إهاادائكم الجاازأل بايرحعااين حعااد المائااسي ماان التفسااير بِؼــاا اإلميــاْ يف
ذفعري اٌمسآْ يي.
وإذ ياانمن لكاام هااذا المحااادر ويحااارل جمااودكم المتميااز يتمنا لكاام
دوام الموفقيس والنجاح لما فيه خدمس حلدنا العزيز .
ومن هللا التوفيق
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إٍ /مساذ ١إطجع ايسٜين يًُػًٌُ ايؿٝذ قاإل ايطا ٞ٥احملرتّ
قاذب أذػٔ تفػري يًكطإٓ
أغتاش ايفك٘ ٚا٭قٚ ٍٛايتفػري ٚا٭خ٬م
ايػ ّ٬عًٝهِ ٚضٓ ١اهلل ٚبطنات٘ :
ٚأغاٍ اهلل تعاٍ إ ٜٛفكهِ ٚوفظهِ ٜٚطعانِ اْ٘ مسٝعٸ فٝب ايسعا.٤
تػًُٓا َع بايغ ايؿهط ٚايتكسٜط اؾع ٤ايطابع عؿط ٚاـاَؼ عؿط ٚايػـازؽ
عؿط بعس إا َٔ ١٥نتابهِ إٛغَ(ّٛعامل اٱّإ ٗ تفػري ايكطإٓ) ٚأقٖ ٗ ٍٛصا
ايهتاب باْ٘ ٜع عٔ جٗس نبري َبص ٗ ٍٚاْا ٤ايًٝـٌ ٚاطـطاف ايٓٗـاضٜٚ ،عـ عـٔ
تعب نبريّ ٫ ،هٔ إٔ ٜٛق ف بعباض ٠أَ ١ًْ ٚع ،١ٓٝفٗ ٛجٗس ايعًُا ٤إدًكٌ
ايكابط ٜٔايكازقٌ َع اهلل تعاٍ َٚع ايٓفؼٜٚ ،ع عٔ فط َٔ ٣ايتسفل ايعًُٞ
إٛثٛم ٚإأَٚ ٕٛاـايس ،ايصٜ ٟعٛز بٓا اٍ شنطٜاق إان ٞاـايس يعًُا ٤ا٭َـ١
ٗ تأضىٗا اجملٝس ،فكس ع مت فٝـ٘ اقـسم تعـبري عـٔ غـري ٠ايع ًُـا ٤إػـًٌُ ايـصٜٔ
ٜتُٝـع ٕٚبا٭َاْـٚ ١ايثكـٚ ١ايثبـاق ٗ عًُٗــِ َٚػـريتِٗ اـايـسٚ ،٠اْـين إش أٚنــس
اعحاب ٞايهبري ٗ ٖص ٙا٭جعاٚ ،٤إْـين ازعـ ٛاهلل تعـاٍ إ ٜـٓعِ عًـٝهِ بايعافٝـ١
ٚايكر ١ايتاَ َٔ ،١أجٌ إ ٜػتُط ٖصا ايتسفل ايعًُ ٞايهبري ٗ ٖصا ايعَإ ايصٟ
ؾس فْ ٘ٝتاد ا يعًُاٚ ٤اجملتٗس ٜٔـسَ ١تطاث ٚتأضٜذ اَتٓاٚ ،خسَ ١زٜٓٓـا اؿٓٝـف
إ اهلل تعاٍ مسٝعٸ فٝب ايسعا.٤
ٚايػ ّ٬عًٝهِ ٚضٓ ١اهلل ٚبطنات٘.
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فضٔل٘ الشٔخ /صاحل الطائٕ

املْقش

ملتب املشجع الذٓين ّصاحب أحشً تفشري للقشآٌ
ّأستار الفقُ ّاألصْل ّالتفشري ّاألخالق
ص.ب  21112-مملل٘ البحشًٓ
الشالو علٔله ّسمح٘ اهلل تعاىل ّبشكاتُ ّبعذ

تلقٔت بلل الثياء ّالتقدذٓش خطداب فضدٔلتله سقده 11/1211
ّتأسٓخ 2011/5/20و املشفق طُٔ ىشخ٘ مً كتاب بعيْاٌ "معامل اإلمياٌ
يف تفشري القشآٌ " اجلزء الثاىٕ ّالثالثني بعذ املائ٘.
ٓطٔب لٕ ّٓشعذىٕ أشلش فضدٔلتله جزٓدل الشدلش علدٙ
إٍتنامله املتْاصل بتزّٓذ إداسٗ اجلامع٘ بَزِ اليشخ٘ ّ ،ستحال إىل
ملتب٘ اجلامع٘ لإلطالع علَٔا ،سائالً املدْىل جلدت قذستدُ للجنٔدع
التْفٔق ّالشذاد.

ّتقبلْا خالص حتٔاتٕ ّتقذٓشٖ،،،

َعامل اٱّإ  /د 148ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 309

السادة /مكتب املرجع الذيين
الشيخ صاحل الطائي
صاحب أحسن تفسري للقرآن

السالم عليكن ورمحة اهلل وبركاته

تٗسٜهِ جاَع ١نطزفإ أطٝب ايتراٜا ٚ ،تغُطْا ايػعاز ٠باٱقساضاق
اييت تتٛاٍ إيٓٝا بإْتظاّ َٔ َهتب إطجع ايسٜين ٗ (َعامل اٱّإ ٗ تفػري
ايكطإٓ) ٚايص ٟنإ آخط ٖص ٙاٱقساضاق (اؾـع ٤ايػـازؽ ٚايـث٬ثٌ بعـس
إاٚ )١٥ايص ٟتؿطفٓا بإغتَٛ َ٘٬جب خطابهِ ضقِ  16/1535ايكـازض ٗ
ٚ ،ّ 2016/7/13شيو إثطا٤اّ يًُعطف ٗ ١فـاٍ تفػـري آٜـاق ايكـطإٓ ،خسَـ١
يًباذثٌ ٚإٗتٌُ بأَط ايتفػري ايكطآْٚ ،ٞاييت أنـرت َتاذـ ٗ ١ا٭قػـاّ
إدتك ١بإهتباق ا ٭نازّ ٗ ١ٝاؾاَعاق َٚطانع ايبرٛث ٚجاَع ١نطزفإ
ؼظ ٢بأعساز ٚافطَٗٓ ٠ا ٗ َهتبٗا إطنع.١ٜ
ختاَاّ يهِ ايؿهط ٚايعطفإ عًٖ ٢صا ايكـٓٝعْ ،فعٓـا اهلل بـ٘ٚ ،أثـابهِ
عً ٘ٝخري اؾعا. ٤

وتفضلوا بقبول فائق عبارات التقدير واإلحرتام
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ِؼاي اٌشٍخر صاحل اٌطائً

اٌعالَ ػٍٍىُ وزمحح اهلل وتسواذه ،،،وتؼد

ظٍّه اهلل

فأغاٍ اهلل ٕعايٝهِ ايعٚ ٕٛايتٛفٝلٜٚ ،ػطْ ٞإفازتهِ بأْ ٞتًكٝت بهٌ
تكسٜط ٚإَتٓإ إٖسا٤نِ يًحاَعْ ١ػد َٔ ١اؾع ٤ايتاغع بعس إاَ(َٔ ١٥عامل
اٱّإ ٗ تفػري ايكطإٓ).
ٚإْين إش أتكسّ ٕعايٝهِ غـايل ايؿـهط ٚايعطفـإ عًـٖ ٢ـصا اٱٖـسا،٤
٭زع ٛاهلل ايعً ٞايكسٜط إٔ ّسنِ بعٚ ْ٘ٛتٛفٝك٘ٚ ،إٔ ٜػسز خطانِ ٜٚهًٌ
أعُايهِ بايٓحاح إْ٘ مسٝع فٝب وفظهِ اهلل ٜٚطعانِ.
وٌىُ حتٍاذً وذمدٌسي

واٌعالَ ػٍٍىُ وزمحح اهلل وتسواذه
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إطجع ايسٜين ايؿٝذ قاإل ايطا ٞ٥احملرتّ
قاذب أذػٔ تفػري يًكطإٓ
ؼ ١ٝطٝب...١
ْؿهط َبازضتهِ ايطٝب ١بإٖسا٥هِ يٓا ْػد َٔ ١نتابهِ إٛغ ّٛاؾع٤
ايث٬ث ٕٛبعس إاَ(َٔ ١٥عامل اٱّإ ٗ تفػري ايكطإٓ) غا ًٌ٥ايباض ٟعع
ٚجٌ إٔ ٜٛفكهِ ٗ َػريتهِ ايعًُٚ ١ٝايعًُ ١ٝخسَ ١يبًسْا ايععٜع.
 َٔٚاهلل ايتٛفٝل...
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إىل /مكتب املرجع الذيين الشيخ صاحل الطائي
صاحب أحسن تفسري للقرآن

السالم عليكن ورمحة اهلل وبركاته ...
باعتعاظ بايغ ٚاعحاب ؾسٜس باؾٗٛز ايهبري ٠يػـُاذ ١آٜـ ١اهلل
ايعظُــ ٢ايؿــٝذ قــاإل ايطــا( ٞ٥زاّ ظًــ٘) ٗ تفػــري نتــاب اهلل
ايعظــَ ِٝــٔ خــ ٍ٬تًكٓٝــا اٖــسا٤نِ إبــاضى يًحــع،133، 132( ٤
َ َٔ ) 134عامل اٱّـإ ٗ اغـتظٗاض نٓـٛظ َـٔ نتـاب اهلل اجملٝـس ،
غا ًٌ٥إ ٍٛعع ٚجٌ إ ٜٛفل ايؿـٝذ اؾًٝـٌ ٕـا فٝـ٘ خـري ايـسْٝا
ٚاٯخطٚ ٠خسَ ١اٱغٚ ّ٬إػًٌُ .

واهلل و ي الوفيي
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ديادة األخ الذيخ صالح الطائي المحترم
صاحب أحدن تفدير للقرآن الكريم
وأدتاذ الفقه واألصول واألخالق
بهــٌ فدــط ٚإعتــعاظ تًكٝــت ضغــايتهِ إــٛقط ٠ايــيت ؼُــٌ ايعــسز
( )532تأضٜذ َٚ ،ّ 2012/5/26طفكٗا اؾع ٤ايتػـعَ ٕٛـٔ ايتفػـري ٗ
اٯ َٔ ) 133(١ٜغٛض ٠آٍ عُطإ.
ٚاْين إش أؾهطنِ جعٜـٌ ايؿـهط ٚعظـ ِٝاٱَتٓـإ عًـ ٢اٖـسا٥هِ
ٖصا ،غا ّ٬٥إ ٍٛعع ٚجٌ إٔ ٜس ِٜعًٝهِ ْعُ ١ايكرٚ ١ايعافٚ ،١ٝإٔ
هعًهـــِ غـــٓساّ ٚشخـــطاّ يٮَـــ ١ا٭غـــَ ١َٝ٬تُٓٝـ ـاّ يهـــِ نـــٌ ايتكـــسّ
ٚاٱظزٖاض.
ٚايػ ّ٬عًٝهِ ٚضٓ ١اهلل ٚبطنات٘.
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إٍ ايػٝس احملرتّ/ايؿٝذ قاإل ايطاٞ٥
قاذب أذػٔ تفػري يًكطإٓ
َهتب إطجع ايسٜين
حتٍح طٍثح وتؼد :

تلقينا حنن أ.د /عحدهللا حو خلخاال مدير اامةدا مريمدب ادي مرقداعل رلةلد
مإلسالميا قسنطينا ،هيرتكم مرقيما مملتمثلا يف كتاب(معالم اإليمان في تفسير
القرآن) مجلزء مرثارث ش بةي مملائا.
وإذ نةرب ركم ن شك نا لى هذه مإلرتفاتا مرك ميا ،هنيركم حنن بيولنا نسخا
من جملا مجلامةا مرةيع  33ونسخا من نش را أخاال مجلامةا.
تقبلوا فائق اإلحرتام والتقدير.
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